
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 حملۀ طالبان به محوطه نظامی  فرودگاه قندهار  
ـ بی بی سی   8 ـا   دسمبر/قندهار ـن : مقامات قندهارگفتندگروهی از شـررش

ـنـ    مسلح وارد یک محرطه نظامی در نزدیکی فرودگاه قندهار شده اند. صـم
ـار      خپلراک گفت: شررشنا  دریک مکتب جابجا شده  ـنـده بجانب فرودگاه ق

ـا     نفرزخمی شده   ٠٢ نفر کشته و    ٩ تنراندازی منکنند. درین درگنری   انـد. نن
های این حمله چه کسانی هستند، ارائـه    جزیناتی در مررد اینکه کشته و زخمی 

ـا و    اند. ننروهای ویژه ارتش افغانستا  به محل رفته   نکرده  ـ  ـا  نن اند و نبرد من
 شررشنا  همچنا  ادامه دارد. 

ـنـد و    مقام  های محلی پنشترگفته بردندنن ا فکرمنکنندم اجما  سه نفر هست
عصرنغازشدوم اجما  به کالشننکرف و نارنجـک    ٢::۰ حمله حدود ساعت  

اند که پنش از نغاز تنراندازی صدای دو انفجار    مسلح هستند.شاهدا  عننی گفته 
در محل ننز شننده شده است و اکنر  دود غلنظی از فراز این مکتب بلند شـده  

ـافـظـت مـی   ایکه شررشنا  وارد ن  شده   است. محرطه  شـرد    اند، شدیدا مـح
ـاه   ـایـه ودرننجاقرل اردو، زو  سرحدی، منازل مسکرنی ننروهای امننتی و پ

 ننروهای امریکا قرار دارد. 
اند اما سنـد احـمـدا     پنشترگفته شده بردپروازها درفرودگاه مترقف شده 

ـابـل   فنضی، مسئرل فرودگاه گفت تن ا یک پرواز که قرار برد از قندهار به ک
 برود، به دلنل مشکالت فنی در برنامه پرواز، با تاخنر روبرو شده است. 

بازداشت نامردی به اتهام ربودن زنان و تجاوز 
   به آنها در کابل

ـ بی بی سی   8 : وزارت داخله از بازداشت مردی به ات ام ربرد   دسمبر/کابل 
اند. جنرال ظاهرظاهر، رئنس    زنا  و تجاوز جنسی به نن ا در ش ر کابل خبر داده 

ـا مـررد    جنایی وزارت داخله امروزدرنشست خبری گفت این فـرد درده  ه
ـنـش درصـدد   اختطاف وتجاوزجنسی به زنا  دست داشته و پلنس ازمدتی پ

ـای    8 بازداشت اوبردند. همراه باوی   ـ  تلفر  ننزبدست افتاد درنن ا عکس ا وفلم
زیادی ازقرباننانش وجرد دارد. مت   فروشهاه مرترداشته از وضع مالی خـر   

 برخرردار برده است. 
ـتـر   رئنس جنایی افزوداین مردحدود چ ارماه پنش ننز به ات ام ربـرد  دخ

برد امادرننزما  این دختر گفته برد      مرردعالقه جرانی به نام فنروزبازداشت شده 
ـبـل   ـاه ق که به رضایت خرد تن به ازدواج با این مرد داده است. حدود چ ارم
جرانی به نام فنروز در مندا  دیرانها  نزدیک ارگ خرد را نتـش زد. ایـن  

اش را ربـرده و بـه    جرا  مدعی شده برد که افراد زورمند دختر مررد عالقه 
اند. فنروز به دلنل شدت سرختهی درگذشت. نقای ظاهرگفـت    اوتجاوزکرده 

حاال مشخص شده که ن  دخترننزبا شهردی مشابه مجبرر به ازدواج با این مرد  
 شده است. 

 جنگ قندز درآمد شیرخان بندر را نصف کرد 
ـ صدای امریکا   7 ـاه  دسمبر/قندز : مقام ای والیت قندزگفتند سقرط کـرت

مدت مرکز ن  والیت بدست طالبا ، از اواخرسپتمبر به اینسر منجر به کاهش  
شدید صادرات و واردات از طریق بندر شنرخا  شده است. ش ا  الدین باور  

ـنـر     ۰۰٢ رئنس گمرک بندرگفت در دوماه گذشته درنمد ن  بندرحدود  ـل م
درصـد    8٢ درصد کاهش یافته و    ۰٢ افغانی کاهش یافته، درنمدشنرخا  بندر  
 کاروبار در این گمرک ک  شده است. 

شنرخا  بندر یکی از م مترین راه های ترانزیتی افغانستا  است که بـخـش  
عمدۀ کاال های تجارتی به تاجکستا  و سایر کشررهای نسنای مرکزی از ایـن  
طریق وارد و صادرمنشرد. رئنس گمرک شنرخا  بندر افزودپس از رویـداد  
ـانـرا بـه   قندز، بندر به حالت عادی برنهشته وشماری از تاجرا  سرمایه های ش

 ساحات دیهر یا کشررهای خارجی انتقال داده اند. 
ـبـرر   مقام اهشدار مندهندکه با ادامۀ وضعنت کنرنی، سایر تاجرا  ننز مـج
خراهند شدسرمایه گذاری و داد و ستد شا  را از طریق بندرهای دیهر سـر و  
ساما  دهند. فضل احمد خالقی، تاجری که از طریق شنرخا  بندر صادرات و  
واردات دارد گفت شنرخا  بندربا رکرد مراجه است و با فرار سرمایه گذاری  
ها، صادرات و واردات در شنرخا  بندر به نصف تقلنل یافته است.شمار دیهری  
از تاجرا  با تاکند بر اهمنت ترانزیتی شنرخا  بندر برای افغانستا  می گریند که  
حکرمت باید برای تامنن امننت این بندر و مسنرهای منت ی به ن  اقدام جـدی  

 کند. 
محمدقسن  جنهلباغ قرماندا  امننه قندزگفت حاالتمام راه ای والیت قنـدز  
تحت کنترول ننروهای امننتی قرارداشته مردم منترانند شب و روز در هـر  
مسنری که خراسته باشند رفت و نمد کنند. ش رقندز تقریباً دو ماه پنش بـرای  
مدت کرتاه بدست طالبا  افتاد، هرچند طالبا  درجریا  کمتر ازیک هفته بـه  
کلی ازش ر بنرو  رانده شدند، اما این رویداد زیا  هنهفت مالی را بـه مـردم  

 عادی و تاجرا  ن  والیت وارد کرد. 
ـال   ـع بربنناد برخی گزارش ا هنرزه  طالبا  دربرخی ساحات والیت قندز ف

 اندکه ت دیدی را مترجه امننت سرتاسری ن  والیت ساخته اند . 
 اند   مهاجم کشته شده   ۹ ملکی و    ۷۳ در قندهار  

ـ بی بی سی: م اجما  انتحاری ازشامهاه دیروزبه تنراندازی    ٩ دسمبر/قندهار
به سری تاسنسات فرودگاه قندهار نغازکردند. وزارت دفاع اعالم کرد تلفات  

ـاجـ     ۰۰ زخمی رسنده، درحالنکه   ۰: کشته و    7: حمله م اجما  انتحاری به   م 
ـعـدادی    ٢::۰ انتحاری ساعت   شامهاه دیروزبه این محله غنرنظامی، که شامل ت

ـتـه،    ٩ شرد، حمله کردند، وتا حال    خانه مسکرنی، بازارومکتب می  م اج  کش
یک م اج  دیهر زخمی شده و فرد یازده  هنرز به درگنری با ننروهای امننتی  

ـامـی    7: ادامه مندهد.در جریا  نبرد بنن این م اجما  و ننروهای امننتی   غنرنظ
 غنرنظامی دیهر زخمی شدند، اما جزئنات بنشترنداده اند .   ۰: کشته و  
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تاج گل هایی راکه بعد از مرگ برمزارم می گذارید، خوش می شوم اگر حاال 
 ! ) شکسپیر(که زنده ام، چند شاخۀ ان را برایم بیاورید 

 
 تا زنده ام لطف خود از من مکن دریغ

 )؟(بعد از وفات کس به کس احسان نمی کند                                                   

جوانترین و شایسته ترین همکار جریده  
 امید  دعوت اهلل را عاشقانه پذیرا شد 

ـ امند    ٠۰ : وسایل ارتباط جمعی درورجننناخبر دادنـدکـه  نرمبر/ وود بریج 
ـاکـرا    ـانـۀ اک حدود ساعت هشت شام امروز، منت مردجرانی رااز رودخ
ش رستا  وودبریج به شفاخانه انتقال دادند، که در هما  اولنن لحظات فرو رفتن  

 در رودخانۀ اکاکرا  به رحمت حق پنرسته برد. انا  واناالنه راجعر  . 

 شادروان انجنیر محمدعصیم کوشان 
ن  مردجرا ، حاجی انجننرمحمدعصن  کرشا  برد، جرانمردی که ازنخستنن  

ـال    ۰٢٢8تا شمارۀ    ۰٩٩٠شمارۀ هفته نامۀ امند، ازسال   ـام  ٠٢۰۰درس ، تـم
ـنـد   مسئرلنت صفحه بست، طرح ودیزاین نگ ی ها، ت نۀ لست مشترکا  ارجم

بـه    General Managerجریده، تماس بانگ ی دهندگا  جریده رابه حنث  
ـا    دوش داشت، واین وظنفه را باکمال شرق وعالقه ومسئرلنت پذیـری خ
ـادت   ـب خردش به پایا  رسانند، درحالنکه روزانه وقت فراوانش را صـرف ع
خدایش و دروس فاکرلته اش می کرد. شرح حال کرتاه ن  همکار وسـرور  

 گرامی را درصفحۀ هفت  همنن شماره مطالعه بفرمایند .  
 سوءقصد بر احمد سعیدی ناکام شد 

ـ باختر   ٠8 ـاری از  نرمبر/کابل  : محمدعل  ایزدیارنایب اول مجلس سنا، باشم
سناتررا  ووکالی شررای ملی امروزباتظاهرکنندگا  که درجرار شرراتجمـع  
نمرده بردند دید  کردند. مظاهره کننده گا  باارایه قطعه نامه بجا  احمدسعندی  
راحمله محکرم نمرده،خراها  شناسایی ومحکمه عامال  این سؤقصـدشـدنـد.  
ایزدیاراین عمل تروریستی را بشدت محکرم نمرده،امااینکه نقای سعندی ازاین  
حادثه جا  به سالمت برده ابراز خرسندی نمردوافزود احمدسعندی یـکـی از  

شده در منا  تحلنلهرا  ونریسندگا  کشررویکتن از منتقدین    های شناخته   چ ره  
    حکرمت محسر  منهرددکه باجدیت ازضعف وعملکردهای حکرمت ومقام 

ـنـه      های حکرمتی انتقاد می  نماید.ایزدیاراطمننا  دادکه درج ت پنهنری قض
 ازهنچهرنه سعی وتالش دریغ نررزد. 

احمدسعندی چند روزقبل درچ ارراهی حاجی یعقر ، در ش رنرکابل هدف  
 سرار قرار گرفته وزخ  برداشت .    گلرلۀ مردا  مرترسایکل 

 طالب در درگیری میان خود کشته شدند   05
ـ بی بی سی   8 ـتـر  دسمبر/هرات  : در درگنری منا  طالبا  وفاداربه مـال اخ

  ۰٢ منصرر وننروهای مال محمدرسرل در ولسرالی )سبزوار(شنندند، بنش از  
قرس )نذر(، درنشست    ۰7 شنبه    اند. احسا  ا  حنات، روز سه   طالب کشته شده 

 اند.   شده از ننروهای مال محمد رسرل برده   خبری گفت که بنشتر افراد کشته 
پس ازگزینش مال منصرربه رهبری طالبا ، شماری ازفرماندها  طالب از قبرل  
این تصمن  سر باز زدند و مالمحمد رسرل را به سرپرستی خرد بـرگـزیـدنـد.  

هایی از درگنری منا  این دو گروه رقنب در نقاطی از    ازننزما  تاکنر  گزارش 
 افغانستا  منتشر شده است. 

ها را    یک مقام امننتی محلی وقرع این درگنری را تایندکرده اماشمار کشته  
نفر عنرا  کرده است. قاری یرسف احمدی، یک سخنهری طالبا     1٢ بنش از  

ها ادعا کرده که این درگنری    به رسانه     برهبری مال اخترمنصرر، با ارسال خبرنامه 
گرا " به طالبا  نغاز شده اسـت.    ها و اختطاف   به دنبال حمله گروهی از "اربکی 

طالب را در این درگنری تایند کرده اما گفته کـه ایـن    8 احمدی کشته شد   
 اند حمله را دفع کنند.   ننروها مرفق شده 

گروه طالبا  وفادار به مال محمد رسرل تا کنر  در این مررد ابراز نظر نکرده  
ـنـجـه    سی  برای تماس  با سخنهریا   این گروه  بی    بی   های بی     است و تالش  نت

 ماند . 

 گشایش پنجمین نشست کشورهای قلب آسیا 
ـ تلریزیر  نرر   8 : پنجمنن نشست مقام ای ارشد کشـرر  دسمبر/ضالل نباد 

های روند قلب نسنا امروزدراسالم نباد پایتخت پاکستا  گشایش یافت. دریـن  
  ۰1 نشست بشمرل صالح الدین ربانی وزیر امرر خارجه کشرر، وزیرا  خارجه 

ـانـی  ۰۰کشرردیهربشمرل امریکا و روسنه و   ۰7 کشرر عضر و  ـ  ـا  ج سازم
بشمرل ملل متحد اشتراک دارند. هدف ازین نشست بحث روی تأمنن امننـت،  
مسایل اقتصادی و مبارزه با تروریس  در منطقه گفته شده است. حکمت خلنـل  
کرزی معنن سناسی وزارت امرر خارجه گفت برای از منا  برداشتن تروریس   

ما باور  “و علل ن  نناز است تا کشررهای منطقه کرشش ای خرد را دوبرابرکنند 
داری  که امروز، بنشتر ازهرزما  دیهر، شرایط منطقری وبنن المللی ایجا  می  
کندکه مابایدتالش ای مشترک خریش را در مبارزه باتروریس  و افراط گرایی  
ـا   و از منا  برداشتن علل ن  دوبرابرکنن  وبرای اطمننا  از داشتن یک منطقۀ ب

 ”.ثبات ب ترورفاه اجتماعی واقتصادی، بایدبصررت مشترک تالش کنن  
سرتاج عزیز مشاورامررخارجی نخست وزیر پاکستا  گفت ایـن نشـسـت  
ـات در   ـب فرصت ننرا فراه  منسازد تا باگسترش همکاری ا به منظررصلـح وث
افغانستا  وایجادیک منطقه امن ومرفه گام ای عملی ومرثر برداشته شرد. عزیز  

ـادی  “ افزود:   ـتـص روند قلب نسنایک بسترمرثردرج ت ارتقای همکاری ای اق
منطقه واتصال درمنطقه قلب نسنا بامحرریت افغانستا  است. این پروسه فرصت  
ننرابرای کشررهای عضر فراه  می سازد تا باگسترش همکاری ای نتنجه بخش،  
به منظررصلح و ثبات در افغانستا  و به صررت کل ایجاد یک منطقه امـن و  

 ”.مرفه، گام های عملی و مرثر بردارند 
قرارست در روزدوم این نشست محمداشرف غنی ننزاشتراک کند. خنر ا   
نزاد معاو  سخنهری وزارت خارجه منهریددر حاشنه این نشسـت درمـررد  
روند صلح افغانستا  ننزبحث خراهد شد. سلسله برگزاری نشست مقام ای ارشد  

از استانبرل نغاز شد و کشررهای افغانستا  چنن و    ٠٢۰۰ روندقلب نسنا در سال  
 قزاقستا  و پاکستا  تاکنر  منزبا  نشست های این سازما  برده اند. 

 احمدزی در نشست قلب آسیا از پاکستان شکایت کند 
ـ تلریزیر  نرر: شماری از اعضای مجلس نمایندگا  منهریند    7 دسمبر/کابل 

رئنس جم ررغنی باید درنشست سرا  کشررهای قلب نسنا شرکت کند. انا   
تاکند منکنندکه غنی دراین نشست از مرضع قدرت در برابر مداخالت پاکستا   

قرس/نذر( همنن هفته،  ۰8 در امرر افغانستا  صحبت کند.قرارست )چ ارشنبه  
ـاری از   اسالم نباد منزبا  نشست سرا  کشررهای روند قلب نسنا باشـد. شـم
نگاها  سناسی نشست قلب نسنا را فرصت مناسبی برای نزدیک شد  افغانستا   

 و پاکستا  در جنگ با هراس افهنی می دانند. 
ـاد   وکنل سند اکرام گفت نشست روند قلب نسنا فرصتی است برای ایـج
ـنـی   همهرایی، تحکن  روابط دوستانه و استحکام ائتالف های منطقری. او از غ
منخراهددرنشست در رابطه به مداخالت پاکستا  در امرر داخلی افغانستا  پرده  
بردارد. اعضای مجلس نمایندگا  پاکستا  رامت   منکنند که به شکل بی پرده در  
امررداخلی افغانستا  مداخله منکند. عبدالرحن  رهنن وکنل مجلس گفت رئنس  
ـا  در   جم رر باید ترجه کشررهای منطقه و ج ا  را در قطع مداخالت پاکست

 امرر داخلی افغانستا  جلب کند. 
 کمک بانک انکشاف آسیایی در بخش انرژی  

ـ تلریزیر  نرر   8 : بانک ترسعه نسنایی برای حمایت از طـرح  دسمبر/کابل 
ملنارد دالربه افغانستا  کمک خراهد کرد. ایـن  ٠/۰تامنن انرژی درافغانستا ،  

ـنـن   ـام بانک بانشر اعالمنۀ گفت این پرل منتراند برنامه ملی ده ملنارد دالری ت
ـا ،   ـت انرژی افغانستا  راکمک کند. تکمنل شد  برنامه ملی تامنن انرژی افغانس

ـنـر  دالـر،  ٠7۰کمک بزرگی به رشد اقتصادی و فقرزدایی خراهد کرد.   مل
اختصا  داده شده، و    ٠٢۰۰ازجمع کمک ای این بانک، برای پرداخت درسال 

 پرداخته خراهد شد. ٠٢٠۰بقنه ن  تا سال  
 را بشناسید ! ” انتحاری جهانی  ” با سند و مدرک  

اول دسمبر/کابلـ  سایت همایر : ریاست شررای وزیرا  ریاست اجرایی،  
عقر  خرد دسترر بازداشت ننعده از کارمندا  دولت و مامررا     ٠۰ در جلسه  

ـاهـرات    ٠٢ امننتی را صادر کرده است که در تظاهرات   عقر  مرسرم به تـظ
شرکت کرده بردند. این ریاست به تمام وزارت ا و ادارات دولتی دسترر  ” تبس  “

ـا در ایـن   ـ  داده است، در صررت که مدارکی دال بر شرکت کارمندا  نن
 تظاهرات در دست دارند، هر چه زودتر برای پنهرد قانرنی نن ا اقدام کنند. 

وزارت اطالعات و فرهنگ طی مکتربی به ریاست منابع بشری این وزارت  
دسترر داده است که هر چه زودتر در این مررد اقدام کند. این مکتر  که به  
ـنـد     ۰ امضای عبدالباری ج انی، وزیر اطالعات و فرهنگ رسنده مشخصا به ب

وزارت ا و  “ فنصله ریاست شررای وزیرا  اشاره شده است. در مکتر  نمده :  
ادارت دولتی مکلف اند با ننعده از کارمندا  رسمی دولت و بعضی از منسربنن  

شرکت کـرده و    ۰:٩1 عقر     ٠۰ و    ٠٢ قرای امننتی که در تظاهرات تاریخ  
 ”مرارد اثباتنه مرجرد باشد، مررد بازپرس قرار داده و اقدامات قانرنی نمایند. 

ساله در زابل از سری    ٩ گروگا  بشمرل دو ز  ویک دختر 7بدنبال سربرید   
شررشنا ، صدها هزار نفر در کابل با حمل اجساد قرباننا  در برابر ارگ ریاست  
جم رری تظاهرات کردند. معترضا  سرا  حکرمت را به ک  کاری در رهایی  
گروگا  ها مت   کرده و خراستار استعفای نن ا شده بردند، این تظاهـرات در  

 تاریخ افغانستا  ک  سابقه خرانده شد .  
احمدزی در پنامی گفت که او برای رهایی گروگا  ها تالش کرده است و  
ات امات تظاهرکنندگا  مبنی بر کرتاهی حکرمت در رهایی گروگا  ها را رد  
ـا  را افـراد   کرد. محمد محقق، معاو  دوم ریاست اجرایی، اما تظاهرکنندگ
 کرچه و بازاری خراند و گفت که نن ا در زمنن برریا و در نسما  ستاره ندارند.  

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
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ـ     کروالینای شمالی پروفنسرداکتر حمندهادی                                رالی 
 قضاوت شمشیر و حاکمیت قبیله 

درروزگاری که کشررهندوستا  درنتش افکارفلسفی بردامنسرخت، یکعده  
ـتـی؟   مردم نزد بردا نمده و از اوپرسندند: بمابهر ترچه هستی؟ نیا ترخدا هس
ـاز   بردا گفت: نه ! گفتند نیاترفرشته هستی؟ بردا در جرا  گفت نـه، از اوب
پرسندند نیاتر ازجملۀ اولناءهستی؟ برداباز ه  گفت نه ! پرسندند: پس تـرچـه  

 هستی؟ بردا درجرا  گفت: )من بندار هست ( ! 
بردا درتحلنل فلسفی چارمنظره اش مش رراست. اوبعدازینکه قصر پرعظمت  
ـقـت   وجالل پدر را ترک گفت وروبسری معنریات کرد ودر جستجری حقن
برنمد، چارمنظره جلب ترج ش راکرد. درخارج ازقصرپدر، در روزاول یک  
مرد بسنارپنرسالخررده، الغر وناترا  را دید. در روزدوم مردی رامشاهده کرد  
که ازشدت بنماری ازپا در نمده وزمننهنر شده برد. درروزسرم جسد مرده ای  
ـایـش را   رادرکنارسرک مشاهده کرد و در روزچ ارم راهبی را دیدکه مـره
ـار   تراشنده، ردای نارنجی رنگ دربرداشت وتارک دننا شده بـرد. بـردا ازچ
حقنقت خنلی نمرخت واز ناپایداری جس  ودننا مادیات نگاه شد.او دردورا   
عمرش فلسفۀ دوقطب مخالف یعنی تابع نفس شد  و کشتن تمایالت نفسانی یا  
ریاضت راتجربه کرد وتا اخنرعمرش ننچه حداوسط ازین دوقطب مخالف برد،  

 اختنارکرد وباتنریر افکار و یافتن حقنقت ج ا  را پدرود گفت . 
ملل ج ا  وکتله های بشری از بدو مراحل ارتقایی خرد تارسند  به سـرحـد  

ـای  و   Paleolithicتکامل دوره های مختلفی را پنـمـرده انـد. بشـرازدوره ه
Noelithic    راه پنمرده و ازدوره هایAxial   وMiddle Age  باالخـره بـه دورۀ
رسنده است. این چننن انسان ا درهر دوره وزما  دستخرش   Modernityتجدد یا  

حرادث سناسی، اجتماعی ومحنطی شده وگاههاهی تازیانۀ ادیا  افـراطـی را  
تحمل کرده اند. اما ن  کتله هاینکه به مراحل پنشرفتۀ تکامل فکری و روشنایی  
ونگاهی رسنده اند وانسان ای متمد  امروزی راتشکنل نمرده اند، چر  نهـن  
نبدیده وصنقل خررده، از نزمر  زما  برنمده اند. همنن ملل متـمـد  بـرده  
اندکه درطرل تاریخ پرفراز و نشنب شالردۀ زندگی نن ا ازطرف رهبرا  ومردا   
ـتـمـد  از   پرفضنلت وتقرا پنریزی شده ورنگ گرفته است. این کتله های م
مرقعنت جغرافایی ومنابع طبنعی سرزمنن های خرددر پنشرفت وب برد زندگی  
شا  استفادۀ اعظمی برده ومصدر خدمت برای رفاه، امننت و حمایت ازحقرق  

 مردم خرد شده اند .  
ازطرف دیهر، کشررها وکتله های دیهربشری مرجردند که درطرل تاریـخ  
پراز دغدغه های سناسی واجتماعی واقتصادی وفراز و نشنب روزگار نترانستـه  
اند بطررمرثر بسری مدننت قدم بردارند. این گروه غرق دربنسرادی ونغشتـه  
درجنگ، خرنریزی ومصنبت ای اجتماعی دیهر چر  غربت وامراض برده اند.  
ازهمه م متراینکه این گروه مردم برعالوۀ عرامل دیهر، بنشتر درچنهال بنرح   
دین افراطی و ناسنرنالنس  قبنلری گرفتار ودست وپازده اند، ودین استفاده جر  
برجس  وروح نن ا مسلط ونن ارا مسخ نمرده است. مثال ای بارزاین دسته کشرر  
ها، ممالک اسالمی شرق منانه وخصرصاً کشررمظلرم افغانستا  منباشد. بـرای  
ـنـر رادر   ترضنح ب تر دین افراطی وحاکمنت قبنلری، مختصراً دو رویـداداخ

 کشررافغانستا  خدمت خرانندگا  ارجمند تقدم می کن  :  
ـ تمثل دین و قبنله : درنریسندگی گاههاهی ضرورت می   داستا  دو فرخنده 

 Allegoricافتدتانریسنده پنام خردرا در البالی داستانی ویاگاهی به طرزواسلر   

ـنـد. در   با کشند  پرده درروی ستنج و تمثنل ماجرا مف رم رابه مردم ارائه ک
 داستان ای این دوفرخنده رازهای دلخراشی ن فته است . 

ـا     ٠٢۰۰فرخندۀ اول : درروزنزده  مارچ سال   ـن منالدی تاریخ کشررما با بم
نورد  محک نزمایش دین افراطی که ریشه اش درعمق فرهنگ مردم مظلرم  
 ما فرورفته است، ماهنت این عقنده کاذ  و دروغنن وغنر)دنباله درستر  سرم( 
***************************************** 

 عمدۀ مردم ازحکرمت وحدت ملی شا  . 
مردم شکایت دارندکه رهبرا  حکرمت وحدت ملی، برخالف ننچه که در  
انتخابات ریاست جم رری باصدای بلند ج رمنزدند ومدعی بردندکه حکرمت  
شا  برخالف حکرمت سلف، )مبتنی برقانر  ودرخدمت قانر ( خراهدبـرد،  
وخردشا  )خدمتهار قانر  اساسی ونرکر مردم دارای حاکمنت ملی( خراهند  
برد ! خردشا  دراولنن اقدام سرنرشت ساز برای خردشا  ودریک حـرکـت  
فاجعه بار برای مردم، قانر  اساسی را زیرپا کردند وقراننن مربرط به انتخابات را  
ـاال   نادیده گرفتند وخشت کجی راگذاشتند که تعمنرروی ن  باید تا ثریا کج ب
رود ! مردم این امررا فال بد خراندند ون ال ترس وهراس ازنیندۀ سناسی کشرر  
درهما  هنهام درضمنر وروح شا  غرس شد، واعتمادی راکه الزم بـرد، بـه  
حکرمت نرین احساس منکردند، ازهما  نغاز ازدست دادند. مردم دیدند پس  
ازننکه نرای چندملنرنی شا  دچار دستبازی ا وخدعه وسناه کاری ا شدند، بجای  
اینکه ازنن ادعرت شرد، دریک اقدام شا  سرنرشت حکرمت روشن گـردد،  
ـنـد   ـت نامزدا  انتخاباتی ترسل به وزیرخارجۀ امریکاکردند واز اواستمداد جس
ویکسره مردم خردرا فرامرش کردند که ازدیدگاه کشررداری بدترین کاری  

 بردکه انجام دادند. 
ـنـدهـد،   مردم شکایت دارندکه برخالف ننچه حکرمت قبلی وفعلی نشا  م
افغانستا  دچاردهشت افهنی وقفری وگاه بنهاه نه بلکه عمالً درگنر یک جنگ  
فرسایشی تحمنلی ازسری کشررهمسایۀ شرقی یعنی پاکستا  منباشـد. مـردم  
ـانـۀ   ـن معتقدند زعمای کنرنی برغ  گسترش بنش ازپنش حمالت دهشت افـه
ـا   مزدورا  اجنرپاکستا ، خرشبنن مانده وامنددارند بترانند باجلب )همرطنا  ن
راضی( خردشا  ویا)ناراضنا  سناسی!( کشررشا  تمایالت خصمانۀ شانرا تغننر  
بدهندونن ارا بکمک دولت وهمسایۀ ننک شرقی، تشریق به قبرل قانر  اساسی  
ومشارکت درحکرمت کنند. مردم از خرد می پرسندمهررهبرا  حـکـرمـت  
ـارا    فرامرش کرده اندکه تاهمنن یکسال وچندماه قبل، نقای کرزی وهـمـک

باربه نزد زعمای نظامی وملکی پاکستا  شتافتند ولی هرگزمرفـق    ٠٠نزدیکش  
نشدند به نن ا بقبرالنند که مراکزرهبری طلبانی وحقانی وگلبدینی رادرش رهای  
کریته وپشاور و وزیرستا  ودرسایراماکن پاکستانی ببندند، ویانرکرا  طالـب  
شانرا تشریق به شرکت درشررای صلح ودرپنش گنری صلح سازند، و سرانجام  
 راه مؤدت  وهمکاری راباحکرمت درپنش گنرند.       )دنباله درصفحۀ شش ( 

ـ ورجنننا                               داکترعبدالرها  هادی   الکسندریه 
 ژورنالنست واستاد سابق حقرق وعلرم سناسی 

 تقاضای مردم برای اختتام حکومت وحدت ملی ! 
تظاهرات درکابل وبعد درزابل وغزنی، دراحتجاج به مقابل سربریدۀ شـد   
هفت افغا ، بشمرل دوز  ویک کردک، که سنرت پلند دهشت افهنا  اجنـر  
پاکستا  را باردیهرنشکارساخت، وقتی مرجب خش  شدید مردم علنه حکرمت  
درسایروالیات گردید که سرا  دوگانۀ )حکرمت وحدت ملی( دربرابرمظاهرۀ  
ـا    نرام ده اهزار نفرکه تن اشعارمندادند: )حکرمت به این عمل وحشنانۀ دشمن
رسندگی کند، از وقرع مجدد ن  جلرگنری نماید وعاملنن ننرابه سزای اعمال  
فجنع شا  برساند، در غنرن  باید ازوظایف شا  استعفی بدهند.(، امربه شلنک و  
رگبارگلرله داد وهشت تن شانراکه درجلر دروازۀ جنربی ارگ، اجساد قرباننا   

 زابل رابردوش منکشندند، نماج قرارداد وزخمی ساخت. 
ـنـر    ۰۰تظاهرات  ـث نرمبر درکابل وروزبعد دردیهر والیات، به نظرجمع ک

ـایـب   ناظرین، یک حادثۀ مجرد ومنحصر بخرد نبرد، بلکه محصرل تحمل مص
ودشراری ای مردم وصدها غلط کاری ای حکام ودرن ایت نمادی ازهزارها یأس  

سال مشاهدات ناهنجاری ا  ۰1و بنچارگی پنشنن ملت مظلرم افغا  برد، که بعداز  
ـا ،   ـام ش و به سرقت رفتن ای ملناردهادالرپرل ای تعاونی دول کمک دهنده بن
بخصر  ازطرف ایاالت متحده، کشررشا  مش رربه داشتن زیادترین اختالس  
ـا واز   ودزدی ای حکرمتی، بنشترین فساد اداری، باالترین منزا  فرار سرمایه ه
ـنـی   ـن جمله محل بزرگترین رق  زرع وقاچاق مرادمخدر ج ا  گشته وبه سرزم
مبدل شده که بجای ارتقای حنات همها ، به یک کشررمنقس  به اکثریت فقرا  
ـنـش   واقلنت پرلدارها تبدیل یافته است، وطبعاً صداهابرای استعفای حکرمت ب

 ازهروقت دیهر باالگرفته است .  
عکس العمل رهبرا  حکرمت جدید به مقال منتقدین، که بدو  تردید باید  
نتنجۀ مشاهدۀ اوضاع پنشبننی نن امی برد، درکشرریکه برغ  همه پریشانحالی ها  
قادرشده تابه مدد دول کمک دهنده واعمال فشارنن ا، دارای ده ها تلریـزیـر   

ـنـر    ٠٢٢شخصی وغنردولتی وزیاده ازیکصد رادیری نزاد وبنش از  روزنامۀ غ
رسمی باشد، برخالف انتظار شدید وغنر مقتضی برد وبر رهبرا  حکرمتی برد  
که باخرد بایدحسا  منکردند و طرح منچندند باحرادط تظاهرات مردم چهرنه  
باید برخرردمنکردند، و حتی االمکا  به قلب ای معصرم وزخمی مردم مـرهـ   
ـا    ـعـدی خـردش منذاشتند وباسناست ودرایت نن ارا نرام وطرفدار پالن ای ب
منساختند. امابه این امر ساده مبادرت نکردند ونشا  دادندکه اشکاالت داخلـی  
حکرمت طی یکسال وچندماه اخنرفرصت هرگرنه عمل مرثر منجمله رسندگی  
به یک حادثۀ ازتظاهرات دمرکراتنک مردم راکه درقانر  اساسی کشرر اجازۀ  
ن  داده شده، ازنن ا زدوده است ! نتنجه اینکه ه  کاسۀ صبرمردم لبریز گشتـه  
ودیهرقادر ننستند وضع روبه خرابی کشررشانرا تحمل کنند، وازسری دیـهـر  
درماندگی حکرمت دارای دورهبر ودونرع ادارۀ دولتی، بانزول ممتد گـراف  
ـا    امننتی واقتصادی که بدا  اکنر  به شدت فاجعۀ فرارهزارها درهزار جـران
ـا    ـاتـن ش تحصنلنافتۀ افغا  به خارج افزوده شد وروزی نمنهذرد که به صده
نسبت نبردکار ازکشرر شا  فرار راه نافرجام اقامت در کشررهای دیـهـررادر  

 پنش منهنرند، و بر غ  ومات  خانراده هایشا  می افزایند. 
ـارۀ   بنده منخراه  درین نرشته، نخست درمررد ادعاهای مردم وبعده  در ب
اشکاالت طبنعی رهبرا  دوگانۀ حکرمت مطلبی رابعرض برسان  و بعد خطا   
به هردو نکاتی چند راتذکر بده  : درنغازمنخراه  نکات چندی ازافکارعمرمی  
ـازه   مردم راتقدی  دارم، که طی سه بارمسافرت  بکابل وچندوالیت دیهر، که ت
ـ ـرر   ترین ن  به پایتخت مصادف به پایا  مبارزات انتخاباتی برای ریاست جم
ـا   حکرمت فعلی برد، نن ارا یاد داشت کرده بردم، یادداشت ایی که ازصحبت ب
نمایندگا  اقشارمختلف که امروز می بنن  تذکرن  برای قارینن این مضـمـر   
ـانـ    ـن حتمی است، تا شردبرای جلرگنری ازوخامت بنشتراوضاع برای همـرط
مصدر کمک گردد. همرطنان  که منبنن  اعتمادشانرا برحکرمت ودرمجمرع بر  
ـعـه و   دولت ازدست داده اند، که به نظرم خطرناکترین امری است که درجام
یک کشررمنتراند بروزنماید، بامطالعۀ فکر روا  مردم، یک چنزبرای  روشنتـر  
ـای   شده منرفت. مردم ازبی امنی فزاینده، ازپریشانحالی خردشا  دریک قض
ـامـرریـن   اقتصادی که معلرم نبرد دولت منخراهدبان  چه کارکند، هراس ازم
دولتی ومنزا  اختالس دربنن حلقات عالنرتبه، شنرع بنحدوحصر ارتشا ورشره  
ـنـسـت   دهی که اکثریت نادار را روزبروز درحاشنۀ اجتماع قرارداده، ومعلرم ن
ـای   نیندۀ ن  وضع بکجاخراهدکشند، تشریش ازپلنس وافراد امننتی کـه بـج
احساس امننت، مردم ازایشا  احساس خرف وهراس منکنند، وترس ازبنکاری  
زایدالرصف که دیهر نمنترا  پ نای وسنع ننرا اندازه گنری کرد. هـمـه مـی  
ـا    بننندکه روزانه در جلرسفارت ا مردم اکثر جرا  وتعدادی ه  ازسالـخـرردگ
صف بسته و باغ پرداخت رشره های گزاف اجازه مننابند تقاضای شانرا بداخل  
سفارت وقرنسلهری ای دول دیهر بفرستند، وبعد باپرداخت هزارهادالر که رق   

هزارخـرانـد و    ٠۰ننرا اخنراً درحضررخان  مرکل صدراعظ  نلما  در برلنن  
خطرناک ترصنف کرد، را مرزهای کشرر شانرا درپنش منهنرند، وحکرمـت  
غنرازمشاهدۀ این تراژدی، پالنی راسراغ نمی بنند که نن ارا نخست درکشررشا   
ـاپـر   نه دارد وبعدباسرعت تمام زمننۀ اعاشه و زندگی سردمندی را برایشا  تک
نماید. غنرقابل قبرل ننست اگرگفته شرد امروزدرافغانستا  عزیز، برغ  سرازیر  
شد  بنش ازیک تریلنر  دالر امریکایی که تقریباً نصف ن  ظاهراً خرج هزینه  

% مردم درخط پاینن فقراقتصادی بسـر  ۰:هاومایحتاج شدید مردم شد، بنش از 
منبرند و ضخامت قشر مترسط مردم کمترین درج ا  است، ولی درمقابل فرار  
سرمایه های بادنورده برای مسئرلنن ومتنفذین به خارج بنداد منکند، و بانک ای  
خارجی با حج  وسنع ن  پرل ا می ترکد ! جای تعجب ننست اگر به گفتۀ افغان ا  
منزا  معتادین جرا  به مراد مخدر وبخصر  تریاک وهنروینن به دوملنـر   
رسنده است، رق  بی خانه هادرپایتخت کشررکه گریند درحال حاضر زیادتربه  
شش ملنر  رسنده، بشدت محسرس است، وخانراده های متعدد در یک سرای  
وحریلی ویک اپارتما  خرد چند اتاقه زیست منکنند، وبی ج ت ننست اگـر  
گفته شرد که مردم مظلرم ش رهای کابل و والیات نسبت تنفس هرای نلرده به  
خاک ودود، دچار امراض گرناگر  ریری اند وبن  ن  منرود که سطح اوسط  
حنات وعمر مردم دوباره سنرنزولی اختنارکرده باشد. شرح این تصریرعمرمی  
ـاپـی   ـنـت چ رادرهمنن جامترقف منسازم، وبرای اختصارکالم و رعایت ظرف

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : جریدۀ معتبر امند، منروم به شرح  شکایات)دنباله درستر  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    

اسالمی حقنقی را نمایا  ساخت وازظل  وبنرحمی دین پرده برافراشت . یـک  
دخترمسلما  وتحصنل یافتۀ علرم اسالمی در دانشهاه کابل که حجا  سناه بـه  
تن داشت، با مجاور یامالی مسجد شاه دوشمشنره علنه الرحمه استدالل درمررد  
دین منکرد. مجاور با ق ر وخش  وعدم تحمل دراظ ار دلنل که خاصۀ افراطنر   
است، از مسجد بنرو  شده وفریاد زدکه نی مردم این ز  قرن  را نتش زده  
ـاوت   است! یکعده مردم بی شعرر چر  سه ای وحشی ودرنـده بـدو  قض
وتأمل، بر سروروی این دخترمظلرم ریختند وبامشت ولهد و باسنگ وچـر   
اورا به ش ادت رساندند. یک پسرجرا  یا خرکرۀ دیهری برجسد برهنۀ این ز   
مسلما  مرتر جنب را گذشتاند وبعد دستۀ دیهر جسد پاره پاره شدۀ این دختر را  
دردریای خشک کابل پرتا  کرده، برن  پترول ریختند ونتش زدند. دریـن  
فاجعه پلنس کابل که مجری قانر  است، درقطار تماشاچنا  ایستاده وصحنه را  
تماشا منکردند، بعدازچند دقنقه در روی سرک قنرمجاورمسجد، جز لکۀ خرنی  

 چنز دیهری دیده نمی شد.  
این حادثه که اعصا  هرمسلما  وانسا  واقعی راسخت تکا  مندهد وستر   
فقرات قانر  وعدالت اجتماعی وحقرق بشر رادرهرکشرر مدتی به لرزه مـی  
نورد، باعث نشد تافریاد اعتراضی ازدستهاه فاسد و دزد ورهز  حکرمت کابل  
بلند شرد. مال ومحتسب، قاضی وپنر و مرشد وحضرت، نمایندۀ پارلما  وچند  
عضر بلندرتبۀ وزارت اازین جنایت حمایت کردند. این مه درحالی بردکه هنرز  
ـبـل از   هنچ تحقنقات یا محکمۀ برای اثبات تجرم صررت نهرفته برد، یعنی ق
اثبات جرم، یک انسا  رابه قتل رساندند وجسدش رانتـش زدنـد. درننـروز  
تاریک تاریخ کشرر، هنچ فریادی ازروحاننر  ریش سپند که چر  الشخررا   
متعفن دهن سال ااز جسداین مردم مسلما  تغذیه کرده اند بلند نشد. یکتعداد از  
همرطنا  کرد  ما این فاجعه رایک قتل دیهر در قطارهزارها خرنریزی قلمداد  
کردند، غافل ازینکه درعمق این فاجعه ماهنت اصلی دین کاذ  وافراطی، ادارۀ  
سناسی حکرمت دزدا  ورهزنا ، یک دستهاه عدلی فاسد ویک کلترر تشدد و  

 ددمنش ریشه دارد.  
ـنـد. ایـن   فرخندۀ دوم : داستا  این فرخنده حکایت ازحاکمنت قبنله منک
فرخنده دخترسندمنصررنادری ومربرط به قبنلۀ هزاره های اسماعنلی درشـرق  
هزاره جات منباشد. این ز  پنرو سندکنا  ونغا خا  برده ومربرط سنزده هزار  
پنرو دیهر فرقۀ اسماعنلنه منباشد. تاریخ ش ادت مندهدکه بزرگا  این ز  برای  
ـاهـی   اخذمنافع سناسی و اقتصادی با هررهبریت افغانستا  ترأمنن داشته اند. گ
باظاهرشاه وبرادرا  مصاحب، زمانی همکار وفادارکمرننست ا چر  داکترنجنب ،  
ـنـده در   وقتی سرگند وفاداری باعبدالرشنددوست  یاد کرده  واخنراً خان  فرخ
انتخابات تقلبی اشرف غنی، که دشمن سرسپردۀ مردم هزاره منباشد، س   م می   
داشته است . خان  فرخنده درکمپاین انتخاباتی اشرف غنی دربنن اجتماع زیادی  
ازمردم درحالنکه پنراهن دراز و رنهۀ چر  پرطاووس درکمرداشت )طاووس  

اسالمی معنی سمبرلنک دارد( ظاهرشده ودرحمایت از اشـرف   Iconologyدر 
غنی چننن گفت: )ما امروزسپاهساالرسناسی و فکری خردرا یافتن ، سپاهساالری  
که کشتی شکستۀ افغانستا  رابه ساحل خرشبختی می رساند.( ! دیـری ازیـن  

هـزاره    ۰:اظ ارات خان  فرخنده نهذشت که طرفدارا  اشرف غنی به تعـداد 
ـاهـراه   رادروردک به قتل رساندند، وبه تعقنب چندین نفرهزارۀ دیهـر رادرش
قندهاروهرات اختطاف نمرده وکشتند. اخنراً درزابل دهشت افهنانی که اشرف  
غنی احمدزی یا سپاه ساالرسناسی وفکری خان  فرخنده حامی ننا  برد، هفت  
نفرز  ومردهزاره رابشمرل یک دخترنه ساله چر  گرسفند حالل کـردنـدو  
اشرف غنی احمدزی تحقنقاتی درین باره نکرد. بعدازین فجایع صدایی ازخان   
فرخنده شننده نشدومعلرم ننست اوبه مردم هزارۀ خرد درین مررد جرابی ارائه  

 کرده است؟! 
این چننن اقدامات شنرۀ مردما  بدوی وقبنلری منباشد. جای هنـچ شـک  
ننست که تمام اقرام وقبال افغانستا  ازپشتر ، تاجنک، هزاره، اوزبک همـه و  
همه دربربادی وعقب مانی افغانستا  نقش بخصرصی دارند، امابنشتر ازهرقبنلـه  
وقرم، ننعده ایکه زمام ادارۀ کشرررابه دست دارند، مسئرلنت درجه اول دارند  

 واین قرم برادرا  من وشما منباشند.   
ً سـه   ـا شجرۀ قرم پشتر  روی مرفته بدودسته تقسن  شده اند. ازمدت تقریب
ـاه ابـدالـی  صدسال به اینطرف ابتدا قبنلۀ سدوزی وپرپلزی برهبریت احمد ش
)درانی( زمام اداره را دردست گرفت، ودرسلسلۀ بعدی محمدزاین ا وبارکزایی  
ـا ،   ها یعنی اوالدۀ پاینده محمدخا  حکرمت کردند. سلسلۀ دوست محـمـدخ
عبدالرحمن خا ، حبنب ا  خا  و اما  ا  خا ، به سلسلۀ دومی این خانراده که  
اوالدۀ سلطا  محمد خا  طالیی)سردارا  پشاوری( برد، حکرمت ای خانرادگی  
را ادامه دادند. سلطا  محمدخا  طالیی پنجاه پسرداشت، یک پسر اویحنی خا   
بردوپسردیهرش یرسف خا  برد، که از اوپنج پسر نادر، هاش ، شاه ولی، محمد  
عزیز وشاه محمردباقی ماند. این پنج پسرسلسلۀ برادرا  حاکمرا  رابه کـمـک  
انهلنس سلطنت راتصاحب کردند، وظاهرشاه، پسرنادرشاه بعد ازپدر، چ ل سال  
حکمرانی کرد. در این سنست  قبنلری که دین افراطی درخدمت سناست اوبرد،  
ـاکـه   حکرمت خانراده، ازطرف خانراده وبرای خانراده برد. این سلسلۀ پشترن 
مردم پشتر  جنربغر  افغانستا  راتشکنل مندهد، به اصطالح گرسپندا  سفند  
 اند وازنظرتعلن  وتربنه وعادات ورسرم، از پشترن ای جنر  پنشرفته ترمنباشند. 

دستۀ دوم پشترن اکه درجنر  افغانستا  ونراحی سرحدی زندگی دارنـد    
گرسپندا  سناه قبنلۀ پشتر  اند وتاریخی جززندگی درکره و دره نداشته وبنام  
ـا   ـایـی ه ـلـج قبنلۀ غلجایی هایادمنشرند. درحکرمت ای افغانستا  باوجردیکه غ
ـعـداز   ازامتنازات زیاد برخرردار بردند، امادرعرصۀ سناست مرفقنتی نداشتند. ب
ریاست جم رری سردارمحمدداوؤد صحنه تبدیل شد وغلجایی ها به کـمـک  
روس ا زمام اداره راگرفتند. رهبرا  کمرننستی، مالعمر، وسپاه ساالرسناسی و  

 فکری امروزی یعنی اشرف غنی احمدزی مربرط همنن قماش اند.  
در ریشۀ اصلی قبنلۀ پشترن ا نظریات مختلفی مرجرداست، امانظریۀ اوالدۀ  
قنس که بعدها اسمش به عبدالرشند مبدل شد، بنشترقابل ترجه منباشد. مؤلف و  

ـلـۀ   Olaf Caroeمؤرخ بزرگ اوالف کارو  درکتا  تاریخ پتا ، منشأ قرم وقبن
بنتـن  ،   Sarbanپشتر  رابه مردی بنام قنس ربط مندهدکه پسرا  اوچر  سربن  

Bitan   ـار و غرغشت ریشۀ گرسپندا  سفند یا سدوزی، پرپلزی، محمدزی و ب
کزی اساکن جنر  غر  افغانستا  راتشکنل مندهد، ومردی بنام کارالنی کـه  
ـایـل   ـب پدرش معلرم نبرد، ریشۀ قرم وقبنلۀ غلجایی هارا درجنر  افغانستا  وق
 سرحدی بنا  منکند. قبنله های که از کارالنی برجردنمدند )دنباله در  پنج ( 
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 هفته نامۀ امید  9001شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالنفررننا عبدالردود ظفری                                                             المندا 
 )بخش اول( یک متحد متقلب  

مجلۀ دوماهۀ فار  افنرز مقالۀ مبسرطی رازیرعنرا  باال به قل  کرستنن فنر و  
ـ سپتمبر   ـنـده    ٠٢۰۰سمت گنهرلی درشمارۀ ماه ای اگست  ـان خرد به نشررس

است. من پس ازمعرفی نریسندگا ، بر جسته سازی نکات عمدۀ مقاله و یـک  
 تبصرۀ کرتاه، ترجمۀ فارسی ننرا دردوبخش تقدی  مندارم.  

خان  کسرتنن فنر استادبرنامۀ مطالعات امننتی دردانشهاه جارج تاو  ومؤلف  
کتاد )جنگ تانخر، جنگ به سبک ارتش پاکستا ( منباشد. سمت گنهـرلـی  
استادکرسی پرلنتکل ساینس دردانشهاه اندیانا ومؤلف کتا  )بن بست کُشنده:  

 هند وپاکستا  درنغازسدۀ نر( منباشد. 
ـتـالـشـی    ۰٩17* درسال  ـام پنشبننی منشدکه پاکستا  ادامه داده نمی تراند، ی

 منشرد یابه کشررهای همجرار ض  منهردد.  
 بنش ازسی ملنارد دالربه پاکستا  داده است.   ٠٢٢٠* امریکا ازسال 

 * وقت ننست که امریکا پاکستا  را رها کند. 
 * امریکا باید پاکستا  را دشمن تلقی کند، نه یک همکار. 

 * امریکا بایدکمک ای نظامی خردرابه ارتش متررم پاکستا  قطع کند. 
باوجرد داشتن مشکالت عظن  داخلـی،    ۰٩17پاکستا  اززما  ایجاد درسال  

ـنـن   ـن قرمی، سمتی ومذهبی، گذراند  بنشترعمر خردرا در زیر پاشنه های نه
دکتاتررا  نظامی، ایر  خا ، یحنی خا ، ضناء الحق و پرویزمشرف، اقتصاد  
ضعنف وابسته به کمک ای خارجی، همنشه دربرابرافغانستا  همسا  یک دشمن  
عمل کرده است، نه یک همسایۀ ننک. زعمای ملکی ونظامی ن  بعرض ننکه  
درحل معضالت داخلی خردترجه کنند، به ب انه های مختلف مانع رشدتجارت،  
ترانسپررت وصادرات افغانستا  شده است. پاکستا  بابازی سناست چندپ لر ه   
درگذشته ها وه  درچند دهۀ اخنر زعمای خرشبنن افغانستا  رابازی داده ازعمل  
بالمثل بازداشته است. پاکستا  پس از خروج قرای شرروی، بصررت برهنه تر  
وشدیدتر درامررافغانستا  مداخله نمرده ازطریق ایجاد، پرورش وتج نز گروه  
 بدنام ونامسلما  طالبا ، امننت افغانستا  رابره  زده وهرن  فاجعه می نفرینند.  
پالنسی مدو  زعمای پاکستا  درمرردافغانستا  هنچهاهی تغننر نکرده، همنشه  
بدو  ترجه به معنارهای همسایهی، مسلما  ومنطقری خصمانه برده است. ولی  
دربرابرامریکا وکمک ای بنشترامریکا، نناً تغننرخررده است. چنانچه ضناالحـق  
دربدل دریافت سه ونن  ملنارد کمک، علنه شرروی قرارگرفت وازج ادمـردم  
  ۰۰افغانستا  حمایت کرد. همچنا  مشرف بخاطرترس ازحمالت امریکادرواقعۀ 

ـا    سپتمبروحصرل کمک ای بزرگ نظامی واقتصادی بات اج  امریکا بر افغانست
 درزدود  طالبا  همسریی نشا  داد.  

گفته منشردکه پاکستا  درواشنهتن از البنننگ پرقدرت برخرردار است و  
ـام   منتراند جریانات رابه نفع پاکستا  تغننردهد. اینکار درگذشته وبریژه ازهنـه
ج اد ومقاومت ادامه دارد. مثال برجستۀ ن  اینست که تمامی کمک ای پرلـی،  
تسلنحاتی وتج نزاتی به مجاهدین ازراه دستهاه نی اس نی صررت گرفت و  
ـتـی و   ـنـردول سرنرشت افغانستا  به اختنار پاکستا  قرار داده شد. ن ادهای غ
ـا    ـت ـاکس مرسسات تحقنقاتی امریکا بصررت یقنن درک منکنند که زعمای پ
ـا   دروغهر وحقه باز منباشند. این مقاله که ترسط دوپروفنسر دودانشهاه امریک
نرشته شده، ب ترین سندی منباشد که حکرمت افغانستا  براستناد برن  منترانـد  
دننا راقانع سازدکه پاکستا  یک ترمرر سرطانی درمنطقه است که نه منطقه ونه  

 ج ا  را نرام منهذارد . 
ـا،   اخنراً رسانه هادرپایا  سفر راحل شریف شخص قدرتمندنظامی به امریـک
اطالع دادندکه امریکا وپاکستا  برای ازسرگنری مذاکرات صلح درافغانستا  به  
 مرافقه رسنده اند. تحلنلهرا  اوضاع ن  خبر را جزیک دروغ دیهرنمنشمارند.  

 اینک برگردا  فارسی بخش اول مقاله تقدی  می شرد :  
 * * * * * 

ـنـر    ۰۰پس ازواقعۀ   سپتمبر امریکاکمک ای خنلی سخاوتمندانۀ امننتی و غ
تا    ٠٢٢٠امننتی دراختنارپاکستا  گذاشت، که مقامات رسمی مقدارننرااز سال 

ـاری   حال بنش ازسی ملنارد دالرمنخرانند. کمک ابخاطری داده شده که هـمـک
ـنـه تـروریسـ    ـل پاکستا  باافغانستا  تأمنن گردد، کفایت پاکستا  درمبارزه ع
ـایـ    افزایش یابد ونفرذ حکرمت امریکا بربرنامۀ اترمی درحال رشدپاکستا  ق
شرد. درصررت کرتاهی در ارائه کمک ا، ادعامنشردکه اراده وظرفنت قرت ای  
امننتی ن  ضعنف منهردد وحتا امکا  دارد دولت پاکستا  به سقرط مـراجـه  
شرد. درننصررت دانش هستری، مراد ومصالح ویاخردسالح اترمی به دسـت  

 افراد شریر قرارخراهد گرفت .  
ـا  داده،   این منطق اساسا معنر  است، بسناری ازاسلحۀ که امریکابه پاکست
مناسبت به جنگ ضدتروریس  نمی باشند. امریکانترانسته پاکستا  راقانع سازدتا  
ازحمایت طرالنی گروه ای دهشت افهن دست بکشد. درحقنقـت کـمـک  
امریکا به پاکستا  انهنزه مندهد دو باره سالح اترمی خرد وگسترش صفـرف  
ـافـع   ـن ج ادی هااحساس بنن امننتی کند. چر  روش کنرنی درهمسرسازی م
پاکستا  بامنافع امریکا کمترتأثنردارد، وقت ن  رسنده که امریکا راه خـردرا  
تغننر دهد. اگرامریکا نمنتراند رفتارمضر پاکستا  رامترقف سازد، بایدبه حمایت  

 خرد پایا  دهد.  
ـا   روش قدیمی سخت گنرانه   : اتکای پاکستا  به جنهجریا  ننابتی هـمـزم

بافروپاشی    ۰٩17بابرجردنمد  پاکستا  نغازشده است. وقتاکه بننادپاکستا  در 
تسلط انهلنس برهند، گذاشته شد، حکرمت نر بنناد ازملنشه های قبنلری ضدهند  

ـال  ـال ازس در    ۰٩۰٢درمنطقۀ طرف منازعۀ کشمنر حمایت منکرد. درعنن ح
ترویج حزبی بنام جمعنت اسالمی درافغانستا  اقدام کرد. اعضای حز  پسانتربه  
نام مجاهدین به حمایت نی اس نی دردهه های هفتادوهشتاد ه  علنه حکرمت  

ـال     ۰٩8٩افغانستا  وه  بضدقرای شرروی قرارگرفتند. پاکستا  پـس ازس
ـا    ـن ـاغ جنهجریا  کارکشته رادرکشمنرتحت تسلط هند دوباره تعبنه نمرد تا ب

 برمی سنکرلر ضدهند رادرننجاتعریض کردند. 
حمایت پاکستا  ازباغنا  بی دولت، منحصربه گروه ای افراطی اسالمی نمی  
باشد. از اواخردهۀ هفتادتا اواسط دهۀ هشتاد پاکستا  مبارزۀ خرننـن جـدایـی  
خراها  سک ه رادرپنجا  هند تمریل منکرد و باغنا  اتننکی رادر شمال هند تا  
ـنـن   دهۀ هفتادکه پاکستا  شرقی بنام بنهله دیش ازبد  پاکستا  جداشـد وچ
کمک خردراازباغنا  قطع کرد، حمایت می نمرد. پاکستا  به باغنا  بی دولت  
در افغانستا  و هند تکنه دارد، زیرا این روش نسبتاً ک  هزینه برده وبسنارمرثرمی  
باشد. این باغنا  مثل سپرحکرمت رادربرابر خطرگماشتـن ارتـش حـرفـری  
حراست می نمایند وزمننه راتاحدودی مساعدمنسازند که مامررین رسمی ازن   
انکارکرده بترانند. درعنن حال به اسالم نباد اجازه داده که بااستفاده ازین باغنا ،  
همسایه هابریژه هندرا درانتقام گنری متردد نماید. سازمان ای ج ادی بخش کامل  
ستراتژی منطقری پاکستا  راتشکنل مندهند. حذف نن ابرای تأسنسات امننتی  

 پاکستا  بصررت مطلق قابل قبرل نمی باشد . 
: باوجردیکه پاکستا  ازگروه ای دهشت افهن که ت دید  مجازات با پاداش   

به منافع امریکا منباشند، مامررین پاکستانی ادعا منکنندکه واشنهتن یک متحد  
 باهند،     ۰٩7۰و   ۰٩۰۰ع دشکن منباشد ومثال می نورندکه امریکادر جنه ای 

 ، به کمک ) ۰٩۰1علی الرغ  عقدپنما  دوجانبۀ دفاعی سال  

ـ کرلررادو داکتر غالم محمد دستهنر                                         برومفنلد 
 کرزی حامی طالبان 

 د رهبرناکام و خاین ملی باید محاکمه شو
ـا   ـابـج ـال ج این چند سطرزیر را بعدازخراند  خبر)کرزی طالبا  را درشم

هفته نامۀ امند به نشر رسند؛ نظر به احساس مسؤلنتی    ۰٢٢7ساخت( که درشماره  
ـا    که درمقابل وطندارا  عزیزم درافغانستا  ج ت ت نۀ معلرمات مرثق بـرایش

 دارم, درقند تحریر درنوردم. 
مرلفنن و ژورنالنست ای متعدد اروپائی, امریکائی و یکتعداد نریسندگا  داخل  
وخارج مرزی تبصره های گرناگر  در بارۀ حکرمتداری حامدکرزی؛ بنکفایتی  
و فسادهای اداری وغنرۀ دوره های ریاست جم رری وی نرشته اند. اما مرلفنن  
ستنف کرل, رابرت گنت سابق وزیردفاع ایاالت متحده وکارلرتاگالژورنالنست  
انهلنس تبصره های داشته اند که دالیل مستند را برای گسترش زمننۀ محاکمـۀ  

 کرزی از طرف قانرندانا  مجر  افغانستانی یا بنن المللی  منسر ساخته اند. 
من نرشته های هریک ازنریسندگا  فرق را که در بارۀ حامدکرزی است, از  
نثارشا  انتخا  نمرده حضررشما وطندارا  گرانقدرتقدی  منکن  وشماقضاوت  
کنند که با وی چهرنه معاملۀ قانرنی صررت گنرد؛ نیا کرزی محاکمه شـرد  
یانه؟ وه  این چند سطر زمننۀ  را برای محترم حامد کرزی سابق رئنس جم رر  
دولت اسالمی افغانستا  مساعد منسازدکه اگرراپررهای این نریسندگا  سبـب  
شدکه )عنرا  غلنظ( فرق انتخا  شرد، نن ارا یکایک رد کنند و اگربخراهند  

 درمقابل شا  اقامۀ دعرا نماید؛ شراهد ضد کرزی چننن نغاز منهردد:  
افغانستا , و   , CIAتاریخچۀ اسرار   Ghost Warsستنف کرل درکتا     -۰

درپـراگـراف    ٠87در صفحه    ٠٢٢۰بن الد  از ت اج  شرروی تا ده  سپتمبر  
...کرزی مخصرصأ به ستاندرد غر  یک مردثروتمند نبـرد.  «سرم مننریسد:  

ـاه   ـنـج حسا  اسعاری اوه  اکثرأ بصررت پایا  پذیر بنظرمنرسند, ولی مبلغ پ
ـنـ    هزار دالر از پرل شخصی خرد به طالبا  داد تا درحرالی قندهار خرد را تنظ
بخشند.  او همچننن صدها ذخنره گاه بزرگ اسلحه را که پن ا  کرده بـرد بـه  

. کـرزی ازیـن عـمـل خـرد  »طالب ا و لندرا  نامدار قرم پشتر  تسلن  نمرد 
ــحــه   ــکــرده در صــف ــکــارن تــرســط  Descent into Chaosکــتــا  :۰ان

احمدرشندژورنالنست پاکستانی اعتراف نمرده عالوه نمرد که من چندین بار با  
مالعمر مالقات کرده ام و او منخراست از طریق وزارت خارجۀ پاکستا  )من  
بحنث نمایندۀ اش در ملل متحد( با او همکارشرم. دراوایل نن ا مردما  خـر   

  proxyبردند. بعدأ,نی اس نی پاکستا  قدرت را بدست گرفته وبه ننابت یا  
تبدیل شدند و القاعده دربنن شا  نفرذ کرد...کرزی ادعا دارد که روی همنـن  
ملحرظ مخالف طالبا  شد. ولی کرزی قسمنکه ب مه معلرم است هنهام همکاری  

ننز همکاری نزدیک داشته ودرمعامالت    CIAبا حضرت صبغت ا  مجددی با  
پرلی بنن مجاهدین و سی نی ای رفت ونمد منکرد. بناء ما نتنجه منهنری  کـه  

 CIAپرل تادیه شده برای طالبا  ازطرف کرزی ازمدرک هما  پرل ایست که  
ـنـداده   برای بعضی از مجاهدین و اجنت ای خرد از پنج هزار تا پنجصد هزار م

 است. 
حضرت صبغت ا  مجددی که استاد محترم من در لنسۀ عالی حبنبنه برد، و  
درجریا  ج اد ازپروفنسر قدرت ا  مجددی دوست عزیزم وبـرادرحضـرت  
صاحب ازطریق انجمن داکترا  افغانی همکاری نزدیک داشتن , همنشه جریای  
احرال استاد می بردم. بعد ازتکمنل مامرریت ریاست جم رری مؤقت وی که  

برای دو ماه بحنث اولنن رئنس جم ـرر    ۰٩٩٠جر     ٠٩تا    ۰٩٩٠اپریل    ٠8از  
افغانستا  بعد ازج اد دوام یافت, به جکسنریل ایالت فلرریدا, نظر به ناخرشی که  
عاید حال شا  شده برد تشریف نوردند؛ چر  به عنادت شا  نظر به مصروفنت  
مسلکی رفته نمی ترانست  باارسال یک دسته گلی شفای عاجل برایشا  از درگاه  
ال ی تمناداشت . استاد لطف نمرده با یک مکالمۀ تلفر  بسنار کرتاه سپاسهزاری  
خرد را ازعنادت یک مریض ابراز داشتند. من پرسندم استادمحترم کاشکی شما  
ـاد   دوام مندادیدکه بفکر من این عمل از جنجال ای اینده جلرگنری منکرد. است
گفتند انشاءا  یک گروه بنطرف رویکار منآید که سبب نرامی و پنشرفت در  
افغانستا  منشرد. بادعای خنر ازطرف ایشا  مکالمۀ تلفرنی ماخاتمه یافت. پسان ا  
درک کردی  که این گروه, همنن طالب ا بردند! بفکرمن, پاکستانن ا حضـرت  
صاحب را بادالیل دروغنن متقاعد ساختند تااز دوام وظنفه بحنث رئنس جم رر  
افغانستا  صرفنظرنمایند وبهدارند استادربانی رئنس جم ررشرد تا او واطرافنا   
تاجنک اورا با این گروه ننابتی بنام طالب قلع و قمع ساخته افتخارات تاریخـی,  
فرهنهی و کلترری افغانستا  را از ریشه نابرد گردانند؛ اما با مقاومـت شـدیـد  

 احمد شاه مسعرد ق رما  ملی افغانستا  روبرو شدند.  
ولی متأسفانه تاکنر  تخریبات وکشتارهایشا  دوام دارد زیراحکرمت های  
افغانستا  نترانستند امننت خرد وکال  و پنر وجرا  خرد را تأمنن نمایند. منظرر  
ازین حاشنه این بردکه اول طالبا  چهرنه وبه چه معنی ظ ررکردند و دوم اینکه  
کرزی را امریکائن ایا خارجی هائنکه بحنث نفرمعتمددرجرارحضرت صاحب  
درپاکستا  مندیدند ومنترانستند به انهلنسی روا  با اوصحبت نمایند، ترانست که  

ه  به اواعتماد کرده اورا تحت سایه خرد   CIAاعتمادشانرا بخرد جلب نماید. بناء 
گرفت و اکثر معامالت ضروریۀ امریکا برای افغان ا از طریق او وترسط وی در  
یک هرتل اسالم نباد که رفت ونمد زیاد دیده منشد, صررت منهرفت, یعنی  

 منحنث یکی از اجنت ای خرد امریکای ا از وی کار می گرفتند.  
ماکه از طریق انجمن داکترا  افغانی درامریکا به مجالس کانهرس و وزارت  
خارجۀ امریکا دربارۀ مرضرعات افغانستا  به واشنهتن منرفتن  درصحن سالر   
منبردی  وکرزی بادیهرامریکائن ا درباالی منزهای لرژ برما به پایا  مننهریستند.  
ازینجاست که به استفاده از کرزی, یک پشتر , خشت اول بنناد طالب که نن ا  
ه  همه پشتر  بردند به مقصد تباهی تاجنک ا با پال  نی اس نی وانهلنس ا, پرل  
امریکا و عربستا  سعردی وفتنه کاری ای پاکستا  اساس گذاشته شد وکـرزی  
منحنث پدر مادی ومعنری  طالبا  عرض اندام کرد. چر  پالن ای پاکستا  بعد  
ازجنه ای ننابتی وفریبکاری ای مشرف به ناکامی انجامند, برای اینکه مداخالت  
وکشتارها وسرختاندن ا و دیهر فساد های پاکستا  دوام یابد باالثراصرارامریکا و  
انهلنس  کرزی را درجلسۀ بن که بریاست نقای محمد یرنس قانرنی برگزارشد،  
ـاد   ـابـل رای زی ـق بحنث رئنس حکرمت مرقت، درحالنکه چندرای محدودم

ـبـر    ٠٠پروفنسر عبد الستار سنرت داشت انتخا  و بالنتنجه بروز     ٠٢٢۰دسم
بر اریکۀ جم رریت درارگ کابل  تکنـه زد. چـر     ۰:8٢مطابق اول جدی  

ـاده   ـ  خشت لندرشپ افغانستا  زیرنام دمرکراسی, اما غنرعادالنۀ جلسۀ بن بنا ن
شدومردانی در جلسه وجرد نداشت که از دمرکراسی حقنقی دفاع نمرده زعن   
ملنی انتخا  کنندکه بمفادمردم افغانستا  باشد، نه بخراسته های مفتننن قدرتمند,  
سرخ  کردندوسبب شدندتا دیرارش تا ثریاکج  برود؛ شرکت کنندگا  ایـن  

 جلسه از نتنجۀ انتخا  خرد باید خجل و شرمنده باشند.  
بعد برای دو دوره دیهرکرزی با انتخابات تقلبی رئنس جم رر شد و طالب ا را  
رسمأ برادرناراضی خرد به ج اننا  معرفی کرد. طالب انتحاری را دوباره باپـرل  
هنهفت بدو  مجازات بلکه پاداش به مقرتروریستی اش فرستاد تا بازبناید ودر  
فاریا  خردرا انتحار کندو جس  چندین نفر از خراهرا  و برادرا  هـمـرطـن  
معصرم ما را با انفالق بنرحمانه و برای خرشی بادارا  پاکستانی و انهریزی خرد  

 به هرا تنت و پاشا  سازد.  

یک گروه برای صلح باطالب عز تقرر نصنب ساخت.  وقتنکه استاد نـزدیـک    
بنک پال  صلح نمنزگردید، به اشارۀ نی اس نی ترسط یکی از نزدیکانش که  
بمب را در دستار خرد جا داده برد ش ند ساخته شد؛ نوازه است که سرپرست  

 فعلی وزارت دفاع شاغلی معصرم ستانکزی در ن  ترطئه دست داشت.  
ـاد   پرل هنهفت, بلنرن ا دالر درمملکت سرازیرگردید و با بنکفایتـی و فس
ـاور   ـا مش اداری همه بدو  تحصنل نتنجۀ مثبت قسمنکه الزم برد با وجرد ده ه
ارشد وپالن ای منا  ت ی همه بنجا وبه هدرمصرف شد. یک قسمت م   ن  دالر  
های سبز امریکائی را به  حساب ای بانکی دوستا , اقار ,  سرا  واقرام مختلف  
به ب انه های عجنب وغریب منتقل ساخت. در پایا  جم رریت خرد, کـرزی  
بعرض اینکه  یک افغانستا  قری و پر افتخار بعد ازخرد  باقی بهـذارد؛ یـک  
مملکت  جنهزده و ضعنف, فاقد عدالت اجتماعی,  رشره ستانی بحد اعلی و به  
دالر, اجازۀ استفاده از پرل کلدار پاکستانی در والیات شرقی, طالب ای قری. و  

 مفسد ترین مملکت دننا..و ...و... از خرد  به ارث گذاشت. 
یاد  «که حاوی   DUTYرابرت ام گنت, سابق وزیر دفاع امریکا درکتا     -٠

ـاط   »داشت ای یک وزیردرجنگ  ـب ـبـه بـه ارت عنرا  دارد, حدود چ ل مـرت
مرضرعات مختلف ازحامد کرزی یادکرده است اما جالب ترین همۀ ن  در  

ـات  «ن  ثبت شده که نرشته :    ٠۰٠پراگراف دوم صفحۀ   بعدأ باکرزی مـالق
داشت . با خرد گفت  چر  هرکس بر او ضربه های خرد را حراله منکند, من باید  
ـا  در امـرر   ـت به او گرش ده . او در بارۀ اینکه چهرنه روسنه, ایرا  و پاکس
ـتـه   افغانستا  مداخله و دست درازی دارند )که همۀ ن  صحنح برد( بناناتی داش
تذکر داد که: نن ا با اتحاد شمال یکجا با همدیهربضد او فعالنت دارند! که ننچه  
فکر منکرد, برای خردش یک حالت دماغی ترطئه گرائی را ازطرف نن ا بمنا   
نورده برد. او دربارۀ اینکه شمرل اتحاد شمال, مملکت را بخطر مراجه ساختـه,  
این مردم )متحدین پرتنن( برده اکنر  اعضای پارلما  وحتی اطفال را بقتل می  
رسانند, سخن ائی گفت. این عمل )قتل اعضای پارلما  و اطفال, مترج ( ترسط  
طالبا  یا القاعده نه بلکه ترسط افرد )بد( خردماصررت گرفته اسـت. کـرزی  
گفت: حکرمت او)ضرورت به مشرره باایاالت متحدۀ امریکا داردکه چهرنه با  
این ا رفتار صررت گنرد(. زیرا تمام عملنات ای طالبا  درجنر  افغانستا  بـرده  
همه تاثنرات ناگرار جنگ بردوش پشترن ا تحمنل شده و نن ا چننن فکر منکنند  
که مانن ا را مررد هدف قرارداده ای . او گفت: برای اینکه این مرضرع را تحت  

مقصد پشترن ا, مترج (  ,tribesنظارت قرارداده بترانن , ضروریست که با اقرام  
پارانرئند    -این کرزی کالسنک برد  –از نزدیک دیده با ایشا  یکجا کار نمائن   

 و از حد گذر, اما نه لزومأ غلط ) دربارۀ مشرره با امریکا, مترج  .( 
اینست نمرنۀ یک رئنس جم ررتفرقه انداز, تبعنضی و بد بنن کـه خـالف  
اساسات رهبری وحکرمتداری دست بفعالنت زده است. اگردقنقأ بهفتار ایـن  
دشمن ملت افغانستا  بنهری  اوعالوه ازینکه قرمهرائی وپشترنخراهی را پالنسی  
شخصی خرد نمایا  ساخت، براتحاد شمال ت مت بست که متحدین پرتنن اند و  
ـاعـده   ـق نن ا را مردما )بد( یادکرد ودرعنن زما  دروغی گفت واز طالب و ال
ـا   طرفداری نمرد که نن ا قاتلنن اعضای پارلما  و اطفال ننستند؛ بدینصررت وف
داری خرد را به طالب و القاعده از یکسر و نی اس نی پاکستا  از جانب دیهر  
ثبت اوراق تاریخ نمرد. امریکائی را که برادرا  ناراضی اش کافر منخرانـدنـد  
 دوست خرد گرفت و از همرطن, مسلما  ومجاهد خرد نزد او غنبت کرد.  

احمدرشند پاکستانی که به اساس رهنمائی نی اس نی مننرشت, در صفحۀ  
خردکرزی را از     Descent into Chaosیا  »نزول در بی نظمی کامل «کتا   ۰٠

قرباننا  اولنه یاد کرده ونرشته که: )منحنث پشتر  دریک حکرمتی که اکثرأ  
ترسط تاجنک هاکنترول منشد)تفرقه انداز و دولتداری کن, مترج ( بـه امـر  
وزیر داخله جنرال محمد ف ن  و محمد عارف رئنس استخبارات مسعرد محبرس  
گردید ) دلنل ننرا که جاسرسی گفته شده ذکر نکرده است, مترج (. هنهامی  
که بامحمد عارف  مشغرل سئرال وجرا  بردند عمارت استخبارات بدو  ترقع  
مررد حملۀ راکت قرار گرفت ) قصدأ از طرف حکمتنار و به اشارۀ نی اس  

مترج ( و کرزی از زمننه استفاده کرده پا بهریز ن اد. کرزی کـه   ,CIAنی و  
رئنس حکرمت مؤقت شد، ف ن  وزیر دفاع و عارف رئنس استخبارات وی برد.  
وقتنکه پرسنده شد:نیا شمامرضرع حبس تانرا با ف ن  وعارف درمنا  گذاشتند؟  

همۀ ان ا در سابق برد وفرامرش شده است؛ که بازه  به    -جر  داد: نه ب نچرجه  
اساس نرشتۀ رابرت گنت که در باالذکریافت جزءیک دروغ عظن  چنز دیهر  
به ن  اطالق شده نمنتراند! این مرضرع ازج تی تذکرداده شد که ن  رویـۀ  
ـارا   ـ  تاجنک ا رافرامرش نکرده برد و خراست نرد امریکائی ها چُغُلی کرده نن
ـنـحـرس   فریب داده بمفاد خرد استعمال نماید وبرای اتحاد شمال ن ال ترطئۀ م
خرد را غرس کند؛ درمقابل چلرصاف خردش از ن  بر نمد و پارانرئند و از  
ـا    ـای حد گذر معرفی گردیده مقام خرد را در مقابل وزیر دفاع امریکا بنحد پ
ـال   نورد. و ه  با ات امات خرد قتل اعضای پارلما  و اطفال را بدوش اتحاد شم

 انداخت که کامأل ضد تعلنمات اسالمی برده است. 
دربارۀ ت مـت    :۰٩داکترنظام الدین نافع درکتا  )من نات دراسالم( صفحه  

ـاه و   چننن نهاشته است: قرارتعریف فرهنگ معنن و دهخدا, ت مت نسبت گن
عنب به کسنکه دارا نباشد. ب تا , افتراء و دروغ بستن است. ت مت زد  بنهناه از  
زشت ترین کارهایست که اسالم ننرا بشدت نکرهش کرده است. دین مقدس  
ـا   ـ  ـان اسالم شاید ت مت را ازین ج ت حرام قرارداده است تانبرو وحنثنت انس
محفرظ بماند و ازمفاسد اجتماعی و اخالقی در جامعه جلرگنری شرد. زیرا اگر  
افراد فاسد نزاد گذاشته شرند تا هر دشنام و هر نسبت ناروائی را به هرکس که  
بخراهند بزنند حنثنت ونرامنس مردم درمعرض خطر قرارمنهنرد, و محنطی از  
سرء ظن و بدبننی درجامعه حکمفرما منشرد، ازینرو باید ت مت زننده را هشتاد  
تازیانه بزنند تا حنثنت و نبروی مردم بازیچۀ این و ن  قرار نهنرد و مـردم در  

 فضای پر از صمنمنت ومحبت باه  زندگی کنند ... 
در بارۀ دروغ چننن نرشته شده : زشتی دروغ و اینکه    :٠۰همانجا در صفحۀ  

دروغهرئی چه تاثنر بدی به روا  شخص دروغهر وبه ن اد کساننکه درجامعه با  
اوزندگی منکنند منهذارد, ب مه معلرم است. دروغ گفتن یکی ازنشانه های نفاق  
ـتـریـن   است. دروغ با ایما  سازگاری ندارد. دروغ اعتماد واطمننا  را که م ـم
سرمایۀ یک جامعه بشمار منرود, نابرد منکند.  و دروغ سرچشمه و اساس همـه  
گناها  است. دین مقدس اسالم به صداقت و راستهرئی اهمنت فرق العاده داده  

در بارۀ غنبت    ۰۰7است و کذ  و دروغ را نکرهش منکند....همانجا در صفحۀ  
چننن نمده است: دین مقدس اسالم برحدت و یکپارچهی جامعۀ اسـالمـی و  
انسجام و استحکام ن  اهمنت فرق العاده قایل شده است بنابرن  هر چنـزیـکـه  
سبب تحکن  این وحدت شرد مررد عالقۀ اسالم قرارمنهنرد وهر چنزیکه ننرا  
ـنـف ایـن   تضعنف نماید نزد ن  منفرر است و غنبت یکی از عرامل م   تضع

 انسجام محسر  منهردد ... 
ـعـه   ـام بناء با ات امات کرزی به اتحادشمال به مفاسداجتماعی واخالقی در ج
ـا  و وطـن   دامن زده شده, نبرو وحنثنت یک گروه مجاهدین مرمن ومسلم
دوست را جریحه دارساخته, محنطی از سرءظن و بدبننی را در جامعه حکمفرما  
ساخت. با دروغ خرد  عَلَ  نفاق  بر افراشت و با غنبت خرد در تضعنـف دیـن  
ـاع   مقدس اسالم شریک شد. بناء, کرزی اوصاف یک لندر را ندشت: از اوض
 عمرمی مملکت و حالت غربا با خبر نبرد با بلنرن ا دالر )دنباله درصفحۀ شش ( 
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 پیام ها به شادروان محمد عصیم 
: السالم علنک  محمد عصن  جا ،  مادرمحمدعصن  ، خطا  به جهرگرشه اش  

ـام   زندگی این دننا برایت یک قصۀ کرتاه برد، که درن ، روزهای تلخ تر ازش
رفتن به سراغت نمد. روحت خرش ، نمنن، خداحافظ، به امند دیدار ! مادرت  

 داکتر ثمنله کرشا  
ـنـ    م ربانا  وعزیزا  زیادی ازبابت وفات فرزند دلبند ما شادروا  محمدعص
جا ، حضرری، تلفرنی، با ایمنل و فنسبرک ها، ما را تسلی بخشندند، وبا اتحاف  
دعا به روح پاک ن  فرزندما، نبی بر نتش سرزا  و جانسرز سننۀ و سراپای ما  
ریختند. از لطف یکایک عزیزا ، به جا  ممنر  ومشکرری  . باعرض معذرت و  
ـا   ناترانی،که این صفحۀ کرچک گنجایش نام های مبارک ننا  راندارد، اینـج
صرف برخی از تسلنت نامه ها و مرثنه هایی راکه در رثای قدرسای محمدعصن   

 سروده اند، بعنرا  خاطره ویادگارارزنده درج می داری . ثمنله ومحمدقری 
 احمدولی مسعرد 

 این قافلۀ عمر عجب می گذرد؛  کرشا  جرا  به حق پنرست 
با اندوه فراوا  خبرشدم، محمد عصن  کرشا ، فرزند برومند دوست دیرینۀ  
دورا  ج اد ومقاومت ما، محمدقرى کرشا  مدیر مسئرل جریدهء وزین امند،  
در امریکا به ابدیت پنرست. تأثرات قلبى وبرادرانهء خریش را به نقاى کرشا ،  
خانراده و دوستا  محترم شا  ابرازمندارم، واز بارگاه ال ى به روح کرشا  جرا   

 مغفرت منطلب . 
خانرادۀ نجنب کرشا ، ازجمله خانراده هاى مبارزاین سرزمنن می باشند کـه  
طى چندین دهه در راه خدمت به وطن و بخاطر نزادى و سربلندى این کشـرر  
ـاى   زحمات زیادى را متحمل شده اند. وقتى اولنن شمارهء هفته نامهء امند را نق
کرشا  پس از مشررت و مفاهمه با من و معدود دوستانى و همکارى همنشهى  
فقط فامنل مبارزشا  با طرح إبتدائى هریک شماره با رنه اى مرغر  سبـز و  
بنفش و زرد بنرو  منداد و به چاپ منرسانند، تن ا صداى پنام نورى بـرد کـه  

 بزودى در سرتاسر امریکا و اروپا طننن انداز گردید. 
درین برگۀ نزادىخراهى، نقش فرهنختهانى چر  نقاى فنضى، داکتر عبدا  
لرسع لطنفى، داکترشریف فایض، داکتر نعن  کبنر، داکتر ظفرى، استاد سمندر  
غرریانى، داکتراسل  خامرش )ودیهردانشمندا ( در راستاى مبارزات قلمى و  
 روشنهرانه وبخاطرنزادى واستقالل کشرربراى همنش ماندگار خراهدماند. 

نمرصاحب ش ند ازطریق مقاالت امند واندیشه هاى شا ، تک تـک ایـن  
ـا    بزرگرارا  رامنشناخت و به قل  و قدم شا  در راه مبارزات وطنخراهانهء ش

 ارج منهذاشت./ 
 : برادر ارجمند جنا  محمّد قری کرشا  ! عبدالردود ظفری  

درغ  بزرگی که ازناحنۀ درگذشت ارجمندمحمدعصن  جا  کرشا ، جـرا   
نامراد همکارجریدۀ امند به شما وخانرادۀ محترم واردشده است، من وخانراده ام  
را شریک ن  می پندارم . تحمل مرگ هر عضرخانراده باالتر ازترا  منباشـد،  
بخصر  جراننکه درشهرفایی زندگانی باهمه نرزوها ونرمان ا دننا راتـرک  

 منکند، همۀ وابستها  بریژه مادر و پدر را درمات  عظن  می نشاند. 
من درحالنکه روح پاک محمدعصن  جا  رادرجرار رحمت خداوند الیـزال  
تمنا می نمای ، به جنا  شما، محترم داکتر ثمنله جا ، محترما  محمدقری  جا   
کرشا  وطاهاکرشا  وتمام مربرطنن و خانرادۀ محترم کرشا  تسلنت عـرض  
می نمای  وبه همه صبروتحمل نرزو منکن  . یهانه راهی که منترا  این انـدوه  
سنهنن ناشی ازنبرد عزیز ازدست رفته را تاحدی تسکنن وکاهش داد، تکنه بـر  

 )ما ازن  خداین  و به سری او بازمنهردی ( می باشد. باعرض حرمت /     
 پنام تسلنت احمدرضرى و فامنل شادروا  استادداکترعلی رضری غزنری: 

برادر عزیزقرى جا  کرشا  سالم و درود برشمابا تاسف خبـر درد و غـ   
ـاعـزیـزا    ناب نهام عصن  عزیزراشنندی  که واقعا بسنارجهرخر  شدی  و با شم
غمشریک هستن ، به شماوفامنل عزیزصبرجمنل خراهان  روح ایشانرا درب شت  

 برین شادمنخراهن  نمنن  
 خراهرم ماری ،  نامۀ از جنا  مسعرد خلنلی :  

دم دم صبح است . چند دقنقه قبل مسجد کارته پروا  ، اذا   نماز  فـجـرداد.  
گرچه لردسپنکر های پشاوری گلبانگ محمدی  را تجارتی انعکاس مندهند ،  
بازه  جاذبه گکی داشت و دلرا به خرد منکشند . عزیزم دیهرن  اذا  های نرامِ  

سالـۀ    ۰۰ روح انهنز ِسحرگاها  ِ قدی  نمانده . اینک من ازکتابخانۀ خاطره انهنز 
ـادر   ما، ننجاکه قدم قدمش نواز قل  قل  ِپدر، وجب وجبش نهاه های م ربا  م
ـات   وبلست بلستش نشانی های کردکی وجرانی  یک یک ما ، بخصر  نـج

 عزیز  را دارد، به خدمتت  نا مه مننریس  . 
ـارا    هما  نتشدا  یابخاری دیراری سابق راروشن کرده ام وبناد ن  روزگ
ـا    ک ن مقاالتی را که جرانا  امروزی  به من نورده اند منخران  . نهنگ سارب
ننزازگرشه یی چُپ چُپ منخراند که :)چُپ چُپ به کریت ، از الی مـریـت،  
دیدم به شرخی،م تا  رویت (. لشکرزمستا  پنراهن ِسبزِدرخت ِب ی حریلی را  
به جبر ازتنش بنرو  کشنده واما هنرز یها  یها  ب ی کرم زده در بلندی های  

 خشکش دیده منشرد ... 
ـای   مردم در فغا  اند و هر روز مادری ، دلبری و یا تاج سری را در جنگ ه

 ضد طالب از دست مندهد .  
 در نامه ات از دردِ کرشا ِ ِ یرسف گمهشته نرشته بردی . 

 کنعا  زن  دیدۀ یعقر  شد خرا        ابرسفند این مه بارا  نداشتست   
دیشب باز تلفر  زدم که با وی حرف بزن  ولی منسر نهشت . بنچاره کرشا !  
دیهرزندگی  برای او  وهمسرِداغدیده اش درد است و حسرت است و غـ   

 است و گداز و سرز . اما چه باید کرد :  
 کلبه ای کاندرا  نخراهی ماند  سال ِعمرت چه ده، چه صد، چه هزار 

ـتـی  بـه   ازسری من به خردش وخانمش سالم برسانند وبهرینـد کـه وق
خاک ِفرزندت سر زدید مهریند خدا حافظ ، بهریند به امند دیـدار ! زیـرا   
ـا   ب ترین تسلی برای دلشکستها  ِفرزند مرده همنن است که همه بهریند دیـری

 زود، امروز یا فردا به دلبرا ِ رفته ازدست ِخرد، منپنرندی  . 
 هر که باشی و زهر جا برسی   نخرین منزل  هستی ننست    

ایکاش مسافری ازن  دننای دیهر برمنهشت  که می پرسندی  : ایـن هـمـه  
 عزیزا  و دلبرا  ما را پنر چرخ کجا برده است ؟؟؟  

 با محبت ، کرچکت مسعرد   
 مراتب تسلنت و تعزیت به محترم محمد قری کرشا  : بانر ماریا دارو  

ـنای غ  غمناک رفتی  ــ ــ ــن در خاک رفتی        از این دن ــ  جرا  نازنن
 زدی نتش به جا  دوست دارا       چر گل پاک نمدی و پاک رفتی 

بدینرسنله مراتب تسلنت وتعزیت خریش راخدمت دانشمند محترم  محـمـد  
قری کرشا  مدیرمسئرل جریده وزین امندوفامنل محترم شا  به نسبت وفات  
پسرارجمندشا  مرحرم  محمد عصن  کرشا  تقدی  منداری . بـرای مـرحـرم  
ـبـر   فردوس برین نرزونمرده وبرای  تمام دوستا   و فامنل  محترم کرشا  ص

 جمنل  از خداوند جلنل  خراهانن  . 
 هرشام تالوتی زیک فاجعه ایست   هر صبح ترلد دگر واقعه ایست 
 اززندگی تابه مرگ این خلق خدا   یک گام ب   ننامد  فاصله ایست 

 هفته نامۀ امید   9001شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 شرح حال کوتاه زندگی کوتاه محمد عصیم کوشان 
 کُلّ نفس ذایقه المرت )الریب فنه( 

 انا  وانا النه راجعر . ا ُ الذی خلقک ، ثُ  رزقک ، ثُ َ یُمنتُک ، ثُ  یُحننکُ  . 
خداوند ذاتی است که خلق می کند ، روزی می دهد،  بعد می منراند، بعد زنده  

 می سازد. )بدو  شّک و ریب(  
  ۰مطابق با    ۰1٢٠ذی القعدۀ    ۰7برابر با    ۰:۰۰سنبلۀ    ۰۰محمد عصن ، به روز 

به دننانمد. دوسال داشت که بامادر وبرادروپدرش به امریکام اجر    ۰٩8٠سپتمبر 
شد، و باخانراده اش درش ر الکسندریۀ ورجنننا اقامت گزید. دورۀ ابتدایـی و  
مترسطه را درش رهنرارد شمال کالنفررننا به اتمام رسانند. دورۀ های سکرل را  
درلنسۀ عالی ترماس ادیسن ش رالکسندریه به درجۀ اعلی گذرانند، ومرفق بـه  

 دریافت بررس تحصنلی ازجررج منسن یرننررستی گردید .  

 مرحوم )عبداهلل، بندۀ اهلل(  محمّد عصیم کوشان 
شادروا  محمد عصن  درهمنن دانشهاه در ورجنننا به تحصنل شروع کـرد،   
ـال   نغازین سال ارا در رشتۀ کمپنرترساینس و انجنننرنگ صرف نمرده ودرس
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Technology Engineering   همنن رشته شد. بعدتغننررشته دادمدتی درشق فلسفه
درس خراند، که شایدهمنن امریعنی عمق مضامنن فلسفی براو اثر ناگـراروارد  

شـدیـد  Depressionساخته و ویرابه افسردگی روحی یعنی دلتنهی یا دیپرشن  
 دچارساخت، ولذت تحصنل و تمام ظراهرزندگی را از او سلب نمرد . 

یکسال بعد دوباره تغننررشته داده ونرزوی صمنمانه پندانمردتا بحنث سنریل  
ـنـر   انجنننر، دپلرم بدست نورده ودر روستاها ودهات افغانستا  به کردکا  و پ
زنا  وپنرمردا  کشررزادگاهش ازتۀ دل به ساخت جاده ها، کانال ای زراعتـی،  
ـانـی   تعمنرات مکاتب ودانشهاه ا بپردازد . محمدعصن  از ابراز این نرزوی انس
واسالمی اش به هر دوست ونشنا ابا نداشت وبا هرم ربا  خریش، قرم ودوست  
ونشنا با افتخار درمنا  منهذاشت. مرحرم محمدعصن  نرزو داشت برای ادامه  
ـنـرری   وخت  تحصنل، که فقط ده کریدت درسی ازن  فاصله داشت، ودرج

نغازمنهردد، ثبت نام کند وبزودی دپلرم سنریل انجنننرنگ  را بدست    ٠٢۰۰
 نرد. ای بسا نرزو که خاک شده !!! 

مرحرم محمدعصن  کرشا ، نراسۀ شادروانا  غالم حضرت کرشا  ومحمد  
بشنرکبنرسراج ، در زمرۀ مردا  خدا، باعشق به ا  و احترام ومحبت به حضرت  

ـار    :٠٢٢سرورکائنات محمد مصطفی ) ( در اکتربرسال   ـتـخ ـنـالدی اف م
شرفنابی به کعبه ا  شریف و زیارت مرقدمبارک نبی کری  را حاصل نـمـرد.  
الحمد  . ب ترین روز های عمر این جرانمرد را منترا  بایقنن کامل گفت همنن  
روزهای مبارک حج عمره برد، که دلش را شاد ساخت، و از هر لحظه و هـر  

 سجده اش به دربار کبریا  لذت فراوا  و غنر قابل وصف  برد . 
ـاد   ـت شادروا  محمدعصن  کرشا  به مرسنقی عالقـۀ وافـرداشـت، از اس
سرنهنگ ، حندرسلن  وناشناس بسنارمی شنند، بریژه هنهام رانندگی. خردش  
گنتار نراز و جازبند نراز ماهر و پنانر نراز مبتدی برد. چ ارده نهنگ ساخـت،  
شعرهمۀ ننرا خردش به انهلنسی سرود وثبت نمرد، وبعد همۀ نن ارا با )درم( یا  
جازبند، نمنخت. چند کاپی ازن  ساخت، یکی را به جنا  استادسمندرغرریانی  
دادتا نظر خرد رابهرید، و چندتای دیهر رابه دوستانش هدیه کرد. عصن  یکی  
از نهنه ای حندر سلن  را بخاطر شعر پرمف رمش دوست داست و مرتب بدا   
گرش فرا منداد وگاه باخرد زمزمه منکرد، بخشی از ن  شعر چننـن اسـت :   

 کاش چر  پاینز بردم ... کاش چر  پاینز خامرش و مالل انهنزبردم ...   
ماه نرمبر    ٠۰انجننرحاجی محمدعصن  کرشا ، حرالی ساعت هفت شام روز 

دریک حادثه ناگرار و  ۰1:7ماه صفر   ۰٠برابر با   ۰:٩1قرس   1مطابق    ٠٢۰۰
المناک ننی، در رودخانۀ خروشا  )اکاکرا ( در مرز دوش رستا  وود بریج و  

، ندای خالقش را شنند و    Full Moonفنرفکس، درشب درخشا  م تا  کامل  
بندریغ وبی تأمل، نخرین سجده اش را به ا  محبربش، نه روی خاک، بل روی  
ن  زالل روا  رودخانه بجانورد، و جا  را به جا  نفرینش تسلن  نمرد و ازرنج  
 این دننای فانی برای همنشه نجات یافته به ج ا  باقی وجاودانی رحلت نمرد. 

ـات   روح محمدعصن  و ارواح جمنع ش دای جرا  همرطن در ذیـل رحـم
 بنکرا  حضرت حق جل جالله شاد باد و قبررشا  پرنرر ! 

به امند دیدار، فرزند نازننن ما، در روزدیدار درقنامت ! ما ازتر راضننـ ، ا   
ازترراضی باشد،)می سرزی  ازفراقش، یار  بالبهردا (، نامزدنامرادت دوشنزه  
فرشته رویا نجرا کرشا ، مادرت ثمنله و برادرت محمدقری  کرشا ، برادرزاده  
ها وخان  برادرت، بی بی فاطمه کرشا ، ومحمدقری کرشا  پدرت، محمدطاها  
کرشا  کاکایت، ازبارگاه ال ی برای خردو همه داغدیدگا  همرطن صبرجمنل  
 می خراهن ، وبرای تر عزیز دل ب شت برین وحرض کرثر نرزو می نماین  . 
 ای غایب از نظر به خدا می سپارمت   جان  بسرختی وبه دل دوست دارمت  /. 

 انا  واناالنه راجعر  
 برادر داغدیده قری جا  را سالم  

وفات نا ب نهام جرا  رشندشما محمد عصن  جا  مرا سخت متاثر و ناراحـت  
ساخت، من خردرا درغ  شما شریک دانسته واز صمن  قلب تسلنت خردرا بـه  
ـام   شما ومادر داغدیده وهمه اعضای فامنل بدین وسنله ابرازمندارم. رفتن ناب نه
این جرا  نازننن قلر  مارا سخت غمهنن وخاطرمارا نزرده ساخت ولی مرگ  
ـنـ .   ـت وزندگی مشنت نفریدگار کائنات است وما به مقدرات ال ی تسلن  هس
خدواندروح وروا  این جرا  را شاد داشته باشد واورا غریق رحمت خرد بسازد  

 به شما و همه اعضای فامنل صبر اعطا کند . سخی اشرف زی سند کاغذ 
 :دیدبا  گردانندۀ سایت ارزندۀ خرسانزمنن  

 درود و سالم به ن  بزرگرار جنا  کرشا ، 
نامۀ اخنر شما که خبر درگذشت ناب نهام جهرگرشۀ شما شادروا  مـحـمـد  
عصن  کرشا  را منرساند، بسنار تاثرانهنزبرد. چر  این نرزوی هرپدر است که  
پسرش اورا بخاک بسپاردو نه برعکس ن . ولی چرخ روزگار دردمندانه و بسنار  
دردمندانه گاهی ه  خالف منچرخد و با چننن چرخش بنجا بر دل ا غ  جاودانه  
 منکارد. سنهننی چننن رنجی در ن  است که به جز سرز و ساز چاره ای ندارد... 
ـا   ـن به جنا  شما و خانرادۀ نجنب شما از بارگاه پروردگار یکتا صبر جمنل تم
داری ، و به روح ن  رفته ب شت برین را نرزو منکنن . از هما  نهنه ای محلی  
ـنـن درد   ـن پرسرز که شما یادنور شده اید یکی ه  این است که حقا برای چ

 جانکاهی سروده شده است : 
ـنر نشد    ــ ــ  از کرتل تالقا  کسی تنر نشد          از خررد  ندمی  زمنن سـ
 بناکه بروی  به پنش استاد اجل           مرد  خرحق اس ولی جرا  پنر نشد   

 انا   و انا النه راجعر ، با م ر بنکرا ، دیدبا  
: چه سخت است پدری در داغ از دست داد  پسر جرانش داغـدار  نصنر خالد  

شرد. خبروفات پسرجرا  یکی ازدوستا  نزدیک و یار دورا  ج اد و مقاومت  
ـنـن   ـن دلنرانه مردم افغانستا  مرا سخت ناراحت ساخته است، باورم نمنشـرد چ
اتفاقی صررت گرفته باشد که پدر ناترا  در غ  پسر دلبندش بر گلن  عزا داری  

 بنشنند. 
ـقـدرم    ::دیروزچ ارشنبه محمدعصن  کرشا  فرزند  دوست دانشمند و گـران

محمد قری کرشا  مرسس هفته نامه وزین امند در ورجنننای امریکا با زندگی  
اش وداع نمرد و پدر و مادر، فامنل و دوستانش را در این سفربی برگشت متاثر  
و اندوههنن ساخت. شدت تاثر اجازه نمندهد بنشترازین درمررد ایـن جـرا   
ـایـ    ناکام بنریس  جز اینکه برایش ازدربارخالق یکتا جنت فـردوس ارزو نـم
ـانـراده   وروحش راشاد بخراه . بدینرسنله برای محترم محمدقری کرشا  وخ
 شا  تسلنت عرض مننمای  وصبر جمنل ارزومنکن . بازگشت همه بسری اوست. 

: درگذشت فرزند جرا  نقای کرشا  را صمنمانه تسلنـت  صاحب نظر مرادی  
 عرض منکن . روحش شاد باد 

ـنـت  نرر سنفی   ـل : اناا  وانا النه راجعر ، درگذشت فرزند نقای کرشا  را تس
 عرض منکن  و برایشا  از خداوند صبروشکنبایی ارزو مننمای ، روحش شاد باد 
محمدعمر م ربا : خدای م ربا  نررچشمی کرشا  صاحب رابنامرزد وبـرای  

 کرشا  وخانراده گرامی شا  اجر وصبر نصنب گرداند . 
: برای جنا  قری کرشا ،مردمبارز ودوست گرامی ام نسبت  هارو  امنرزاده  

ـا  گـرامـی   وفات پسر جرا  شا  تسلنت می گری . من خرد را در غ  کرش
 شریک می دان . 

: روح جرا  نامراد شاد وب شت برین جایش باد به محترم اقای قری  سلما ج انی  
 کرشا  تسلنت عرض منکن  . 

 احمدشاه عل : کرشا  عزیزمن درین غ  بزرگ با تر شریک  .جنت مأوایش باد! 
 کاکا طاها جا  : 

ــروانه  می نهارم   جزسرختن به یادت مشق دگرندارم    در پرتر چراغ   پ
 روزنشاط شب کرد نخر فراق یارم     خردرا اگر نسرزم شمع دگر ندارم 

ـابـرد   همه چنز و همه  بدسترر خدای دانا مزه مرگ را باید بچشد و همه چنز ن
 شدننست تن ا خدای یهانه ای ترانا و دانا همنشه ماندگاراست. 

اما بازه  سخت دشرار است که نازنننی را که روزی درنغرش  برد بدست خرد  
به تاریکی گرر بسپارم. تن ا ایما  بخدا و شکنبایی چاره یی دیهرنداری . بـرادر  
ـادش   ـاد و ی زادۀ خرد محمدعصن  جا  را بخدا و بخاک سپردم. روحش ش

 همنشه دردل ودیده جا دارد. محمدطاها کرشا    
: انا  وانا النه راجعر . خداوند به مترفی مغفرت و به باز  محمد اکرام اندیشمند 

 ماندگانش صبر عنایت کند. 
: روحش شاد متاثر شدم به کرشا  صاحب و فامنل های شا  تسلنت  صدیق قنام 

 عرض منکن  . 
ـفـر  عمه اُمنمه فرزاد کرشا    : محمد عصن  جا ِ کرشا  عزیز دل تر رخت س

بستی و ما را در سرگِ جانهدازت سرختی. خداوند برایت درجات بلند جنت  
را نصنب کند، خَنلی عجله داشتی بری پنش خداوند، عزیز دلِ عمه، م ما ِ خدا  
شدی و قلب ما را داغدار ساختی. بمنرم برایت دست  یاری نرشتن ندارد حرف  

 های  تسلسل ندارند او خدای من این مصنبت را چه سا  تحمل نمائن  . 
: کرشا  عزیز بی ن ایت متأثر شدم خداوند مغفرت کند، مکانش  ناصر بخاری  

ـاه ایـزد   جنت برین باشد، درغ  تا  خردرا شریک مندانن  وصبرجمنل ازبارگ
 منا  برای شما و خانراده داغدیدۀ تا  استدعا می نمای  .  

: ب شت برین جایهاه او باد وخداوند به خانراده اش به ویژه  فضل الرحمن فاضل 
 برای نقای کرشا ، پاداش و شکنبایی نصنب کناد ! 

ـا ، طـه  محمدحندر اختر  : وفات نابه هنهام عصن  جا  را به جنا  قری کرش
کرشا  وباقی اعضای فامنل محترم تسلنت منهری  واز بارگاه ایزد متعال بـرای  

 عصن  جا  جنت برین وبرای خانراده داغدار شا  صبرجمنل تمنا دارم . 
ـعـرا  فاروق قاری  ـلـک الش : مراتب ن ایت تسلنت خردوفامنل قاری عبدا  م

ـا را   رانسبت وفات نابه هنکام پسرجنا  قری کرشا  بدین وسنله منرسان  شـم
 خداوند صبر عنایت فرماید. پنری و کفن مناسب افتد... 

 بسنارتأثر باراست. برای جنا  قری کرشا  ابراز تسلنت دارم. نصنرم رین :  
: محترم قرى کرشا  را از نزدیک مى شناس  با شنند  خبر مرگ  منر انصاری  

ـنـت   پسر جرا  شا  ن ایت متاثر شدم روحش شاد باد، براى نقاى کرشا  تسل
 منهری  و صبر جمنل براى شا  منخراهن  . 

ـاى  یرنس یرسفی   : بلى خنلى دردنور است اما رضاى خداوند چننن برد.  نق
کرشا  همنشه خدمت گذار ج اد و مقاومت برده، از خداوند ج برایش و همه  

 فامنل محترم شا  صبر جمنل منخراه  . 
چه ضایعۀ بزرگ و جبرا  ناپذیری که در واژه نمی گنجد.  سعادت پنجشنری:  

 برای این عزیز شکنبایی نرزو می کنن . خداوند ن  جرا  را ببخشاید. 
: برادرن ایت گرامی کرشا  صاحب با تقدی  سالم  حاجی محمدهارو  عظنمی 

و احترامات خدمت شما،تأثرات عمنق خرد وهمه فامنل را نسبت از دست داد   
جرا  ناکام که جزفامنل ماه  برد تقدی  منکن  ،واقعا واقعه بسناردردنور مهـر  
نصنب وقسمت برد ،خداوند پاک اشخا  خر  و م ربا  را زودتر منهنرد،  
ـنـک   ـارن ـن اکثرجرانا  که به یک حادثه یا یک تصادف می روند مردما  بس

 ( 8منباشند، خداوندجنت الفردوس نصنب شا  کندوبه شماصبر)دنباله در   
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 عنوان کتاب: تحلیل زبانی وتاریخی واژۀ )تاژیک( 
 برمبنای آثار کشف شده 

 مؤلف : غالم جیالنی داوری 
 نهارترک و تاجنک  کند صدخانۀ ویرانه  

 به ن  چشما  تاجنکانه و مژگا  ترکانه )کلنات سعدی( 
وقتی این شعر پرشرق وشرر سعدی رادرصفحات اخنربخش دوم کتا  بس  
گرانب ا وپراز پژوهش های وتحقنقات عالمانۀ تاریخی ومستند و مصرر همرطن  
ـاه و   ـب ـت عزیز وگرامی ام جنا  غالم جنالنی داوری راخراندم، از دیدارپـران
صحبت ای فرزانه وعالمانۀ دوری عزیزنمدکه در جلسات بزرگ مشررتی لند ،  
ـعـرد، صـررت   که به ابتکار مبارزفقند وش ندوطن، نمر صاحب احمدشاه مس

 گرفت، وبنده رئنس نخستنن جلسۀ ن  بردم، باه  نشنا شدی  .  
ـات    ۰٠۰اثرپژوهشی این نریسندۀ اندیشمند که در  صفحۀ قطع بزرگ با محتری

ـتـری، از   ارزشمند عکس ا وسکه های باستانی و کتنبۀ سنگ نبشتۀ معروف باخ
طرف مطبعۀ انجمن فرهنگ افغانستا  درفرانسه به چاپ رسنده است، دوقسمت  
عمده را احترا می کند. قسمت اول نتایج تحقنقات گستردۀ مؤلف را راجع بـه  
ـأ   ـنـش تاریخ کارنامه هاو زبا  نریایی ها، که واژۀ تاجنک یا تاژیک ننز ازن  م
گرفته است، احترا منکند، و دربخش دوم کتا ، مرضرع واژۀ )تاژیک( بطرر  
بارزتر بااسنادی که شخص نقای داوری از کاوش ومطالعۀ نثارتاریخی ومرزی   

 هابدست نورده است، باتفصنل  تذکر یافته است.  
درهمنن راستانقای م رعلی نرید، استاد دانشهاه مرننخ نلما  نرشتـه اسـت:  
)جنا  نقای غالم جنالنی داوری، استادزبا  پارسی انستنترت نسنای جنـربـی  
ـنـدا    دانشهاه هایدبرگ نلما  وعضر کانر  خاورشناسی ن  کشرر، ازدانشم

 برجستۀ است که نثارزیاد به زبان ای اروپایی دارد..( 
ـای   ـا  نق ـت مطالعنن گرامی امند اینک درسلسلۀ معرفی انتشارات تازه، ک
داوری را اولتر باپنشهفتارخردش که روشنهرهمۀ محتریات این اثر ارزشمنـد  
ـنـن   منباشد، به شما معرفی می دارم : )یکی ازپرسش ایی که مردم یک سـرزم
پنرسته بان  مراجه اند، این است که ننا  کنستند، ازکجا ریشه گرفته اند، نناکا   
ـلـل   شا  چه کسانی برده اند، چه نرع فرهنه ا وتمدن ارا به منا  نوردنـد، وع
شکره و شکست ویا نشنب وفرازاین تمدن ا چه برده است؟ تا بترانند بانسنـب  
شناسی عمنق ن ، ازیکسرهریت فرهنهی وجایهاه تاریخی خریش ونسل نینده  
ـایـر   راتعننن کنند، وازسری دیهر به ویژگن ا وخصلت ای تاریخی فرهنه ای س
اقرام وملت ای همجرارشا  پی ببرند، ودرفرجام ترفنق یابند تا ازتنش هابکاهند و  
زمننۀ زندگی مسالمت نمنز رادرمنطقه وحتی درج ا  فراه  نورند، چه بـدو   

 شناخت ازگذشته نمی ترا  نینده رابه ننکریی شالرده ریزی کرد. 
ـنـد   منظررازنهارش این رساله کشف یک سنگ نبشتۀ باختری است که چ
سال پنش درمنطقۀ یکاولنگ استا  بامنا  بدست نمد، واکنر  درمرزی  کابـل  
درمعرض نمایش قراردارد. این سنگ نبشته وهمچننن بعض نثار م   دیـهـری  
چر  سکه هاونسخه های خطی ازدورا  پنش ازاسالم، که درمرزیم ا ونرشنف  
های کشررهای مختلف ج ا  نه داری منشرند، نهارنده راواداشت تانن ا رااز  
ـایـج ایـن   نظرزبانی وتاریخی بادرنظرداشت نثاردورۀ اسالمی بررسی نماید. نت
بررسی ها اکنر  دیدگاه مارانسبت به گذشته وسعت بخشنده ومارا درجایهاهی  
قرارداده است که منترا  بر بسناری از زوایای  تاریک تاریخ روشنی انداخت .  
پنش ازننکه درین رساله دیدگاه خریش رادربارۀ ریشۀ زبانی واژۀ تاژیک ابراز  
دارم، بایسته مندان  تابراساس پژوهش ای نرین روی برخی ازمرضرعات عمرمی  

 تاریخی ه  که بامرضرع اصلی پنرند دارند، اشاره یی داشته باش  ...( 
ـا   مؤلف گرامی بخش نخست کتابش راتحت عنرا  )سرزمنن اصلی نریاین 
ـنـک   ـت وریشۀ زبان ای نن ا(چننن نغازکرده است: )قرم تاژیک ازنقطۀ نظر ژن
تباری وزبانی مربرط به شاخۀ اقرام هند و ژرمن یابه اصطالح تازه مربـرط بـه  
شاخۀ هندواروپایی است که ازنن  قارۀ هند تا غر  اروپا گسترش دارد. ازمدت  
دوقر  است که دانشمندا  ترجۀ خردرابه این مسأله م   تاریخی معطرف کرده  
ـنـد   اند. نخستنن شخصی که به پنرندهای زبانی وتباری این اقرام پی برد، دانشم

ـعـۀ    ۰78۰انهلنسی )سرویلنام جرنز( برد. وی نظریۀ خریش رادرسال   ـام درج
نسنایی کلکته هندابرازداشت ونشا  دادکه زبان ایی چر  سانسکریت، یرنانی،  
ـا    التنن، گرتی، کلتی وفارسی باه  قرابت دارند، بنابرین، این زبان اازیک زب
 مادری مشترک زاده شده اند... این زبا  مشترک زبا  هند واروپایی نامنده شد . 
ـا    درهمنن راستا مرضرعات م می راطرر گلچنن ازصفحات پرمطلب کت

ـتـۀ    ٠7داوری گرامی برایتا  تذکرمنده  . درصفحۀ  راجع به مطالب سنگ نبش
ـ به زبا    ـ کارروایی هایش را معروف رباطک منخرانن : )کانشکا فرما  نرشتن 
ـاً   ـع ـب یرنانی صادرکرد، سپس ن  به زبان ای نریایی نهارش شد، ... این زبا  ط
منسر  منشرد به گریندگا  ن ، که عبارت باشند از نریایی های ساکن باختر  
ـای   زمنن... جالب اینست که تشابۀ متن سنگ نبشتۀ رباطک را درسنگ نبشته ه
هخامنشنا  می بننن . داریرش اول در سنگ نبشتۀ بنستر  )فقرۀ هفتاد( منهرید:  
) داریرش شاه منهرید بنابرخراست اهررا مزدا این نسخۀ سنهی است که مـن  
دسترر نرشتن ننرابه زبا  نریایی دادم ون  روی تنکر وچرم ه  گرفته شد. (  
ـادری   منظرر داریرش اینست که وی زبا  نرشتن این نسخۀ سنهی رابه زبا  م

 اش که ننرا )نریایی( مننامند، داد . 
راجع به خراسا  نرشته است)دربارۀ جایهاه    ٩:مرلف نقای داوری درصفحۀ 

 خراسا  چ ارسند تاریخی ازدورا  پنش ازاسالم وجرددارد که عبارتند از: 
 ـ سکه های شاها  کرشانی و یما کدفنزس، کنشکا و هریشکا . ۰
ـنـالدی در  :ـ  ٠ ـ سکۀ دوشاه ازقبایل خنر  هاکه درننمۀ دوم قر  پنج  م

ـ زابلستا  و گندهارا حکمروایی منکردند.  ـ کابلستا    سرزمنن کاپنسا 
ـ سکه های یک شاه برمی ازخانرادۀ تهنن شاها ، این خانراده در قسمـت  1

 شرقی کره ای هندوکش حکمروایی منکرد .  
ـ نخستنن شاها  کرشانی بخصر  ویماکدفنزس، کنشکا و هریشکا )از  ۰

کنشکا صرف یک سکه داری ( روی سکه های شا  طرری نشا  داده انـدکـه  
ـنـر و   ـام روی کره ای شامخ چ ارزانر نشسته اندکه منظررن  کره پایه های پ
هندوکش اند، جاینکه نن انخست اساس دولت خریش رابنا ن ادند... به تعبنرمن  
تصریرکره ای شامخ که روی ن  شاها  کرشانی بصررت نشسته نقر شده اند،  
نمایانهر منطقه یی است که دردو جانب این کرهپایه ها که ننرا باید، طرریکه  
درباال گفته شد، خراسا  باستانی نامند، جاینکه ازننجا خررشند ازپشت کره ای  

 بلند برمنخنزد و ج ا  را نررافشانی می کند... 
ـ درمررد این دوشاه نگاهی زیاد نداری ، صرف ازروی تنپرلرژی سکه    :ـ ٠

ـ زابل  وگندهارا   ـ کابل  های ایشا  منترا  استنباط کردکه ایشا  درناحنۀ کاپنسا
درننمۀ دوم قر  پنج  منالدی حکرمت منکردند. ازننجا ینکه یکی ازننا  سکۀ  
 طال ضر  کرده است، پس منتراند وی شاه مقتدر درزمانش برده باشد. ... ( 

کتابش، دربـخـش    1٩محقق دانشمند جنا  داوری، نثارتاریخی درصفحۀ  
دوم ن  راجع به واژۀ )تاژیک( نهاشته است: ) خاستهاه واژۀ تاژیک )معـر   
 تاجنک( وریشه یابی ن  ازمرضرعات م   علمی است )دنباله درصفحۀ هفت ( 

 )دنباله ازصفحۀ دوم(قضاوت شمشیر و قبیله 
برجردنمدند همه ساکننن کره ودره برده وازتمد  ومدننت دورمانده اند. این ا  
عبارتند ازمنهل، جاجی، جدرا ، خرگنانی، افریدی، عثما  خنل، اوروکـزی،  
ـاشـد، پـدرش   م سرد، وزیری، احمد زی. کارالنی که جدقبنلۀ غلجایی هامنب

 به تفصنل نرشته شده .  Urmarمعلرم نبردواین مسأله را داستا  برادرا  اورمار 
ـتـه   نکتۀ اساسی ازین بنا  مختصرننست که درطرل تقریباًسه صدسال گـذش
ـتـی   برادرا  پشتر  ما نترانسته اند پایه های کشررافغانستا  راکه تاریخ پرعظـم
داشته، باساس عدالت اجتماعی، قانر  وحقرق بشروتساوی حقرق افراد استرار  
نه دارند. علت این مه نابکاری ا ن  برده که رهبریت قبنلری وناسنرنالنس  عقنده  
وی ن  همنشه کره نشنن برده وریشۀ مدنی نداشته است. این رهبرا  ازهردسته  
ایکه برده اند، اکثراً برای استقامت خردبه کشررهای خارجی تکنه کرده اند و  
دردوره های زمامداری این مردا  قبنله تمامنت ارضی افغانستا  تدریجاً کاسته  
 شده وحنثنت ونبروی کشررما درحلقه های بنن المللی سنرنزولی پنمرده است.  
اقرام وقبایل دیهرافغانستا  هنچهاه چانس ننرانداشته اندتااهلنت خـردرا در  
ـاه   رهبریت ثابت کنند. درمنا  تمام اقرام افغانستا  تن اوتن ا مردی بنام احمـدش
مسعرد یک رهبرممتاز وبااهلنت برد. امروزبه صراحت بهری  که مسعرد وارث  
ندارد!!! ننعده اشخاصی که بان  فقندکار کرده اند، وبازد  م رقرمی برپنشانی  

 خرد خردرا وارث ن  ق رما  مندانند، سخت اشتباه منکنند.  
درپ لری حاکمنت فرسردۀ قبنله ساالری، دین افراطی مال، سنـد، مـرشـد،  
حضرت و محتسب فضاحت ورسرایی نورده است . دینی که رهبرا  مترقی  
ومسلمانا  حقنقی راسقرط داده وهمنشه برای حفظ قدرت ومفاد اقتصادی نلۀ  
ـا    ـن ـنـد. ج ـنـک دست سناستمدارا  برده، وبرای حمایت ازظال  فترا صادرم
حضرت صبغت ا  مجددی درزما  انتخابات کرزی درکابل نطقی ایرادکرد و  
گفت: )دیشب همه شب استخاره کردم، درحرالی بعدازننمۀ شب عالئـمـی از  
ـا    ـتـخ طرف خداوند برای  رسندکه باید ما به حامدکرزی رأی دهن  واورا ان

 نماین .( ! نیا ماباوجدا  سال  منترانن  این ادعا راقبرل کنن ؟  
چرا درش ادت فرخنده روحاننر  دین افراطی خمرش بردند؟ وقتـی یـک  
ـنـدا  حـالل   ـپ گروه دهشت افهن بنام اسالم، هزاره های مظلرم راچر  گرس
کردند وحکرمت حامی ن  وحشتهرا  برد، چرا این مه مالها قنام نکردند؟ نیا  

نمی فرمایدکه: )هرکس شخص بنهناهی    ٠:خداوند )ج( درسررۀ مائده نیت  
ـنـد،   را بکشد همچنا  باشدکه همۀ مردما  راکشته و هرکسی نفسی رازنده ک
ـ تفسنرحضرت خراجه عبـدا    همچنا  باشدکه همۀ مردم رازنده کرده است. 
ـاع   انصاری ( پس چرا درچننن واقعات مالها وروحاننر  الشخرر از قـرن  دف

 نکردند؟ نیامرتکب گناه بزرگی نشدند؟ 
بلی ! اینن افراطنر  ازننچه ریفررم نشده برای منافع شخصی خرد دفاع مـی  

به مااجازه مندهددربرابر یک جرم    ٠۰کنند. نیا مدننست واخالق انسانی درقر   
ـار   دست اوپاهای انسانی راقطع کنن ؟ نیامنترانن  یک ز  یا مردزناکار راسنهـس
کنن ؟ نیا عقنده دارید و اجازه مندهندکه اردوی اسالم درزما  جنگ ز  اسنر  
ـال   ـف و شرهرداری را زنا کند؟ نیا اجازه داری  تابهذاری  که زنا ، مردا  واط
بنهناه درقلمرو یک کشرراسالمی مثل گرسفندا  حالل شرند؟ نیا عقنده داری   
 که اگر مردی مرتکب قتل ویا زناشرد، اما نمازبخراند، به ب شت می روید ؟  

رسرل خدا، خات  ابنناء حضرت محمد) ( مؤسس وبننادگذار دین اسـالم  
نبرد، بلکه او دین وحدت راریفررم کرد وتجدد نورد و صریحاً ترصنه فرمرد  
که هریکصدسال مردی درقلمرواسالم قنام کند وباید دین اسالم رانظربه تغننـر  
ـا    ـنـرود وادی عصر وزما  ریفررم نماید. کاروا  تمد  بشری سریع پنش م
افراطی ومنجمد بدو  ریفررم طرریکه رسرل خدامنفرماید زنده مانده نمنتراند.  

وطالبا  درافغانستا    ISISوضع وحشتزار عراق وسرریه وقنام ندمخررا  دینی  
 مثال قناعت دهندۀ این مرضرع منباشد. 

ـابـل   اینکه چرا درین اواخرتعداد افراطنر  دین اسالم افزایش یافته اسـت، ق
ـنـدکـه   مناقشه منباشدونظریات مختلفی درزمننه وجرد دارد. درتاریخ مننـریس
ـنـگ و   شرارت در دین اسالم بعدازخالفت وانشقاق دومذهب عمده علت ج

یا برجردنمد  زراعت   Agrarianخرنریزی هابرده است. محققنن ظ رراجتماع  
ـنـدۀ   ـق را درقرو  ابتدایی وترلند بی عدالتی اجتماعی مندانندکه منتج به بروزع

ـنـن  Axialافراطی شده است، البته این در دورۀ    ارتقای بشری برده است. هـم
ـا   عقنده بر ننست که اسالم اولی براساس اخالق ورح  وشفقت بنا یافته برد، ام
بعدازسنست  خالفت امری ها دست به عناشی وفساد زده سنست  عدالت وقانـر   
رادره  شکستند، وشرارت وخرنریزی نوردند. عدۀ عقنده دارند افراط دردین  

ـا  ۰8و   ۰۰،۰7اسالم دربرابر پنشرفت سریع تکنالرژی و ساینس قرو   در اروپ
وامریکابرده است، بعضی ها سقرط اقتصاد طبقۀ مترسط رامسئرل پندایـش و  
سرعت افراط دردین مندانند. اما ننچه بنشترقابل قبرل باشد، مسئرلنت دولـت  

 عربستا  سعردی دردین افراطی اسالم منباشد. 
قرارداد غنراخالقی ابن سعرد بامحمدابن عبدالرها  چننن به امضا رسنـدکـه  
باید دین درخدمت سناست قرارگنرد، بدین صررت طریقۀ وهابی یاسلفی بـه  

قرارگرفت. درعربستا  برد    ۰8وجردنمدودین شریر درخدمت سناست درقر  
که باراول ناسنرنالنس  عر  دین اسالم را افراطی ساخت، واین حقنقت درتاریخ  
افغانستا  ه  صدق منکند، درینجاناسنرنالنس  قبنلری پشتر  دین افراطی راتقریه  
کردوازن  بحنث اسلحه درتأمنن منافع شخصی وقبنلری کارگرفتند. در ممالک  

 Crussadersغربی ه  افراط وتشدد دردین دیده شده است. ظ رر صلنبنا  یا  

ـا     ۰٠دیده شدکه درقر   ـ  درتمام این خرنریزی اپرپ یارهبرکاترلنک ای ج
ـ ـرد   ـنـت وی نقش عمده واساسی داشت. اما ادیا  ابراهنمی دیهرچر  مسنح
ـا   تااندازۀ زیادی ترانسته اند ازنفرذ ورسرایی های دین افراطی خرد بامقایسه ب

 دین اسالم جلرگنری کنند.  
اینکه چرا دین افراطی درخدمت سناست قرارگرفته دالیل زیادی وجرددارد.  
یکی ازین دالیل ذهننت پاینن ودرجۀ ک  عقلی درمردم افراطی منباشد. اخنـراً  

نشا  داده است که بنن   Adingburgیک مطالعه وریسرچ بزرگی دریرننررستی 
ـا    دین افراطی وذهننت وهرشناری رابطۀ معکرس وجرد داردیعنی هرقدرانس

 اسنردین افراطی گردد، ب ما  اندازه شعرر وهرشناری او ک  منباشد. 
ـلـه دو   ـن خرانندگا  ارجمند : قضاوت شمشنری دین افراطی وحاکمنت قب
ـنـصـر   عنصری اندکه درسقرط کشررعزیزمانقش مخر  داشته اند. این دوع

کـرده    Hypnotismو  Mesmerismمردم مارا درسالنا  متمادی چنا  مراجه به  
اند که دیهرحقنقت رانمی بننند. درتاریخ داستاننست بنام )امپراترر لباس به تـن  

 ندارد( باشرح ن  گفتارم را خت  منکن  : 
ـایـی داشـت. از   منهریند سال اقبل درسرزمنن دوری امپراترری حکمفـرم
تصادف روزی دومرد دغل وقالبی واردش ر شدندونوازه براه انداختندکه نن ا  
دربافتن وساختن لباس سحرنمنز م ارت دارند. ننا  امپراترر رامالقات واو را  
قناعت دادندکه برایش لباسی بسازند که تن ا کسانی بترانند لباس راببننند که قلب  
وروح پاک داشته باشند. امپراترر زیرتأثنرگفتار این دومرد رفت وبـالدرنـگ  
امرکرد که نن ا شروع به بافتن لباس مخصر  نمایند. دومرد قال  وجادوگر  
در کارگاه بافندگی که خالی ازتار برد باتزویر شروع به کارکردند. وقتی لباس  
تقلبی نماده شد، امپراتررنمد تاننرا به تن کند ولی هنچ لباسی را ندید وخنلـی  
 حنرا  گشت، اماچر  شننده بردکه این لباس راکسانی می بننندکه قلب وروح 

 سانفرانسسکر عابد مدنی                                                                        
 محفل شکریه تبسم و  رسوایی داکترعبداهلل کاظم 

ـ ـداى  ٠٢۰۰ أکتربر   ٠۰ به نام حق، روزیکشنبه  ، محفلى براى بزرگداشت ش
زابل )شکریه تبس ( درسالر  منشن پرادایس ، ش ر سانفرانسسکر برگذارشدکه  
تعداد زیادى ازهمرطنا  ما  ازهمه اقشارمردم درن  شرکت کرده بردند. محفل  
با تالوت نیاتی ازکالم ا  مَجِندٌ شروع وبا إیراد سخنرانن ا بپایا  رسند .یکى از  
سخنرانا  نغاى داکترسند عبدا  کاظ  استادسابق دانشهاه کابل برد. ایشا  در  
بخشی ازسخنا  شا  حرکت خرنخراهى تبس  راکه با حضررملنـرنـى مـردم  
داغدارکابل برگذارشده برد، زیرسئرال برده ودست اى) نامرئى( راپشت حرکت  
صدهاهزار مردم کابل دانست . حرکتی که در تاریخ أفغانستا  بى سابقه برده و  
ـنـرا    ـع تمام اگاها  سناسى براین اعتقادندکه تاریخ أفغانستا  چننن خنزش را ب
ـا    ـازم تظاهرات خنابانى درخردش ندیده است . نغاى کاظ  انرا تحریک وس

 یافته دست اى نامرئى منداند.  
بعدازنغاى داکترکاظ  نربت به این حقنر که از درد سخنا  غنرمسئرالنه ایشا   
تانخر به جرش امده بردم و دردم چند برابر شده برد رسند. براى حفظ عـزت  
ش دا، واحترام حضار ازخردم زیاد حرصله مندى نشأ  داده به اغاى داکتر که  
سال است سنگ ایرانى برد  شنعه أفغانستا  را به فرق ما  منکربد، واز اینهرنه  
برچسپ اى منانخالى ودورازواقعنت اى أفغانستا  و مردمش به جفنـگ گـریـى  
ـنـظـرى   مشغرل است، روشن ساخت  که اغاى داکتر اشتباه منکنند،کمى ازتنه
ـفـکـر   درحق أقرام أفغانستا ، تجدیدنظرنمایند انتظارما ازشما بعنرا  یک روشن
ـاه   باالترازننچه این برچسپ اى ناروا است ، منباشد، نه تنگ نظرى یک استاد اگ
دانشهاه! عرض کردم که دادخراهى شکریه تبس  ازهما  لحظه که سر بریـده  
تبس  را تحریل مردم زابل دادند، ازخرد مردم زابل شروع شد، نیادر زابل دست  
ـاى   نامرئى ) ایرا  ( وجرد داشت ؟ زابل که أکثریت پشتر  اند. بعد پنکـر ه
ش دا به غزنى رسند وحرکت خردجرش مردمى براى دادخراهى بسرى کابل  
ـام   راه کشند وبعدازکابل بامنا ، جالل نباد، هرات، بلخ، قندهار، جاغررى و تم

 نقاط أفغانستا  یک پارچه فریاد عدالت خراهى را سردادند. 
هزارش ند ، حاکمنت رژی  ندم کش    ۰درست سال پار برد در محفل تجلنل  

ـاظـ    خلق و پرچ  ، که در مسجد ابراهن  خلنل ا  برگزار برد ، اغاى داکتـرک
ـا     ٠٢ هرات و ش ادت    ۰:۰8 حرت    ٠1 رسالۀ که درتجلنل قنام   هزار همرطن

هراتى ما که جلره انساننت دادخراهى خلق خدا را به نمایش گذاشتند و بااگاهى  
واصالت إنسانى، جاویدانه شدند ، به من داده وگفتندکه اگرصالح دانستى در  
چ ره هاى اشنا) برنامه تلریزیرنى که مدیریتش بردوش من است ( ازن  یادى  
نمای  . از اغاى کاظ  سئرال دارم که کدام دست) نامرئى ( هدایت کننـده ن   
قنام مردمى برد؟ همسایه عربى ما مرز هاى طرالنى با ما در هرات دارد. مندانند  
جنا  داکترکاظ  شما که درقنام وش امت ن  خنزش خرننن حماسه تاریخ ما   
ـار   ـت ـف قلمفرسایى نمرده اید ،خلق وپرچ  ه ، ن  رستاخنز بزرگ را چر  گ
ـاى   مجلس تبس  شما، دست اى نامرئى بنهانه خراند. مندانند إظ ارات و برچسپ 
ـاه   خلق وپرچ  چندا  درد ندارد. واى از دردگفتارغنر مسئرالنه استاد دانشـه
ما  ! من واقعا شرمنده ام ، شرمنده وجدا  مرده ما  ! شرمنده هنچ کارى هاى  
ما  ! حتا شرمنده فریاد که براى عزت انساننت کشنده شد و ماننرا به نامردمى  
ها و بنهانها  نسبت دادی  چقدر أنصاف را به تمسخر گرفته ای  ! من یقنن دارم  
که بردند تعداد محدودى که عقده هاى شخصى خرد را ه  در این راه پنمایى  
کشنده بردند ,که ان ا دربرابر قنام مردم هنچ اند بقرل على شریعتى ) که درپس  
فاجعه کربال دردهاى خردما  را ه  فریاد منزنن  ( اما أصل هدف مظلرمنت سر  
بریده امام حسنن است براى أحنا ى عدالت ! ..... و سخن چند درد دل ما ، اى  
خداى عال  ترشاهدى که بر ما چه منهذرد! اینک هریت مارا ازقرم ومذهب و  

 زبا  که چه ؟ حتا هریت إنسانى ما را إنکار منکنند ! 
واى برما که برأصل برادرى وبرابری چه صادقانه گام برداشتن  ! واى از این  
صبرما  که أیر  فغانش به خدا رسند ! واى از دردما  ، که کمربابا وهندوکش  
را شکست ، واى از إیثار ما  که عنارا  خراسا  به ناله شده  و واى از سر بریده  
کردک ما  که مالئک عرش خدا را به ناله در نورد ! وتـر اى نزادى و  

عقر  فریاد زدی  ، تـرکـه    ۰٩ عدالت ! ماترا بدور ازهر وابستها  بنهانه در  
مندانى هنچ دست) نامرئى( دنبالت نبرد ) حاال دیهر زترست خراهى اگر بما  ،  
ـا   خراهى اگر برو !( ) به کررا  ما بننایى ، به مبلغا  عدالت ، و به حسـردا  م

 أنصاف ، أعطا بفرما.(/ 
***************************************** 

 داستان جالب فیل مرغ 
درشرف وقرع می باشد، و از   Thanks Givingاکنر  که )روز شکرگذاری(  

ـنـد   ن  غذا ت نه منشرد، خراست  داستا  جالب فنل مرغ را با خرانندگا  ارجـم
هفته نامۀ وزین امند درمنا  بهذارم . اما قبل ازن  مکثی دربارۀ کلمۀ )فنل مرغ(  

 درزبا  فارسی دری می کن  . 
استفاده از کلمۀ )فنل( درنام این پرنده به جسامت ن  داللت می کند چه نسبت  
ـتـرمـرغ(   به مرغ )ماکنا  وخروس(  بزرگتر منباشد.  ولی ازنهاه جسامت )ش
ـای ایـن   بزرگتر از فنل مرغ است، چر  )اشتر( خردتر ازفنل است، باید نام ه
دوپرنده عرض گردد. اماکلمات یک زبا  اختناری نمی باشد ودلنل ومنـطـق  

 درن  راه ندارد تا این کارصررت بهنرد. اما داستا  فنل مرغ ! 
      turkeyدرزبا  انهلنسی نام این پرنده وکشررترکنه یک چنز منباشد:  فنلمرغ  

فرق هردو فقط درین است که فنل مرغ به حرف کرچک و   Turkeyمملکت  
ـار   کشرر به حرف کال  نرشته منشرد. چرا ؟دلنل ن  اینست که درحدود چ 
ـاکـر   یاپنج صدسال قبل، فنل مرغ ازقارۀ امریکا به اروپا و نسنا، مثل کچالر، تنب
وغنره انتقال داده شد، و از همنن لحاظ این پرنده را )ترکی( نامهذاری کردند  
 وتاامروز به همنن اس  یاد می شرد، و پرنده وکشر ترکنه یک امالء دارند.  

درامریکای جنربی ترسط تاجرا  ن  به نن   PERUبعداً فنل مرغ از کشرر پنرو  
قارۀ هند منتقل گردید، ازهمنن لحاظ هندی ها فنل مرغ را )پنرو( می گریند و  

 همنن کلمه تاامروز به معنای فنل مرغ به کارمی رود    . / 
***************************************** 
ـعـرفـی   پاک داشته باشند، ازترس ننکه مبادا امپراترری باقلب و روح ناپاک م
شرد، نبرد  لباس را قبرل وباتجاهل از زیبایی ن  تعریف کرد ! همچنا  وزیرا   
واراکنن کشرریکی بعد دیهری می نمدند تااین لباس مرهرم راببننند. باننـکـه  
 همه لباس رانمی دیدند برمنهشتند وزیبایی لباس بافته شده راتعریف منکردند.  
امپراترر مجلس بزرگی برپاکرد و درخلرت رفت ولباس حقنقی خـرد رادر  
نورد تا لباس ساخته شده رابه تن کند. بازه  باحنرت و پریشانی مترجه شدکه  
اصالً لباس وجرد ندارد، اما ازترس اینکه مردی بدو  قلب وروح پاک معرفی  
شرد، لباس کاذ  رابطرر ب انه برتن کرد ودرصف اراکنن دولت ومردم برای  
ـا    ـت تماشا ظاهرشد. صدای خرشی، کف زدن ا وهل لۀ مردم بلند شد، همه داس
تقلبی این دومرد رامندانستند وازلباس تقلبی اطالع داشتند، اماهمه بخاطر اینکه  
مبادا مردمی باقلب وروح ناپاک معرفی شرند، ازحقنقت چش  پرشنـدنـد واز  
ـا   اظ ار حقنقت ابا ورزیدند. خرشی، هل له وکف زدن ای مردم وقتی مراجه ب

 سکرت شدکه طفلی ازبنن مردم فریاد زد : )امپراترر لباس ندارد( ! 
 همرطنا  ارجمند ! از تقریباًسه صدسال به اینطرف کشرر )دنباله درصفحۀ شش ( 
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ـنـگ روش   وزیراقتصادوقت داکتر امنن فرهنگ پرسندم: چرانلما  بعدازج
ـنـش   ـال درپ اقتصادی مختلط و تحت رهبری حکرمت رابا کمک پال  مارش
گرفتت و ترانست به درجۀ اول برای ملنرن ا فردنلمانی بنکارش ایجادکارکند،  
و چراافغانستا  ازهرحنث ورشکسته وریخته وپریشا  که بدو  ازمامررین ک نه  
کارحکرمتی مردم کاری را سراغ نمی بننند، راه نلما  وامثال ننرا دنبال نکرده  
ـا   است؟ درپاسخ بمن گفت: ماتصمن  خردرا گرفته ای ، حل معضلۀ اقتصادی م

 فقط از راه اقتصاد بازار نزاد ممکن است وبس ! 
ـعـی   مردم شکایت دارندکه چرارهبرا  شا  درحکرمت قبلی وفعلی هربار س
کرده وسعی مندارند بعدازاشغال قدرت، ملت ق رما  شانراکه عامل رسند  بـه  
قدرت برده وحاکمنت ملی ازن  نن است، یکسره به دور ازجریانات کشرری  
ـا   قراردهند؟ چرامنخراهند فرامرش نمایندکه این ملت ق رما  نن است کـه ب
رشادت ای پن   نظامی وسناسی شا  امپراترری های مسلط برج ا  رادرافغانستا   
بخاک وخر  بکشانند، و سرنغاز افرل نفتا  بی غرو  بریتاننای عظمی وچند  
سال بعدعامل اصلی سرنهرنی قرۀ شکست ناپذیر اتحادجماهنر شرروی شدند.  
بعبارۀ دیهر منخراهند بهریند چراحکرمت وحدت ملی برننروهای قرای عظن   
اتکا نمی کنند که برغ  شاهکاری وجنه ای مظفرچریکی و گریالیی خردشا   
اینک صحنۀ جنگ به مقابل دشمنا  شا  سرگند خررده به دورنه داشته شـده  
اند. مهراین رهبرا  ازتاریخ کشررشا  اطالع ندارند ونمندانند که درهنچ جنگ  
درسرزمنن کرهستانی وصعب العبرر شا  به کمک جنهاورا  دلنربرده که ازفن  
ـفـری   تعاملی حمالت گریالیی استفاده کرده اند. رشادت قرای دوصدهـزارن

ـاد    ۰۰٩اردو و  هزارقرای پلنس وب منن تعداد سایرقرای امننتی قابل ستایش زی
است واما هنرز ثابت نشده این قرا به تن ایی بتراند دربرابرجنه ای گـریـالیـی  
طالبا  قاطعانه پنروزگردد. پس چرا دولت ازوجردشا  استفاده نمی کنـد ودر  

 یک محاسبه ازنن ا بن  دارد ؟ 
مردم منخراهند حکرمت هرچه زودتر به جنجال دودستهی حکرمتی درداخل  
ارگ خاتمه دهند ونهذارند پارلما  ننزکه دورۀ کارن  قانرناً باالثر اهمال وفرو  
ـانـر    گذاشت ومجادالت داخل ارگ مدت ا قبل به انجام رسنـده ومسـردۀ ق
انتخابات پارلما  وشرراهای والیتی تاکنر  پارلما  بی صالحنت ارائـه نشـده  
مراجه به مرگ گردد، که درن  حال ناکامی دولت افغانستا  وسنعاً وحتی شاید  

 بطرر پنروزمندانه به نفع پاکستا  ومزدورا  اجنرن  تمام گردد.   
حال درارتباط به رهبرا  حکرمتی که تاحال جزسکرت دربرابرجریانات کشرر  
، چنزی به گفتن یاقابل نقل نشننده ام تادراین مقطع شرح مندادم. باحفظ حرمت  
ـتـه   به هریک شا ، منخراه  دونکته راخاطر نشا  سازم : نخست باید بخاطرداش
ـاتـی یـک   ـن ـن باشندکه دریک نظام دمرکراسی، بزرگترین گرانسنگ تضـم
حکرمت، منزا  محبربنت وباالترین گراف رفنع اعتنار وحنثنت ن  درنزدمردم  
ش است. اگر حکرمتی نتراند به چننن مرفقنتی نایل گردد، خت  ویاب تـراسـت  
گفته شرد: مرگ ن  حتمی خراهد برد. درثانی، حکرمتی که نکرشد تفاه  و  
همکاری بامردمش را همراره سراغ ببنند وسعی نکند مردم راشریک غ  واندوه  
یا سرور وشادمانی خرد سازد، وهمکاری شانرا درهرزمننه بخصر  درساحـۀ  
ـاوت   تأمنن امننت سراغ نبنند، حتماً محکرم به تن ایی و ننستی خراهد شد. قض

 براین دونکته رابه رجال افغانستا  منهذارم. 
درارتباط به صحبت ن ایی بامردم شریف  عرض مننمای  که تقاضابرای استعفای  
حکرمت درافغانستا  سابقه نداشته بجز دریک مررد ونن   در نظام دمرکراسی  

درع دسلطنت شاه سابق، هنهامی پنش نمدکه تعـدادی    :۰٩7تا   :۰٩۰دهسالۀ 
ازمعارفنا  ومحصلنن پرهنتر ، بدنبال واقعۀ تاریخی سه عقر  وقسماً به ترغنب  
وتشریق کمرینست ا وتعدادی از راست گرایا  افراطی، حکرمت داکترمحمـد  
یرسف راوادار به استعفا ساختند. اما چنزی راکه منخراه  خدمت همرطنا  بنا   
دارم، اینست که درهمچر تقاضاها، که نتنجۀ ن  درمرحله اول تشنجات فزاینده  
درکشررودامن زد  ن  ازسری پاکستا  خراهد برد، سعی کنند حـکـرمـت  
مرجرده را تامنعادی که برای خردش قبالً تعننن کرده، تقریه کنند و نهذارنـد  

 ضعنفتر ازننچه هست گردد .  
ـا    همه باید مترجه باشن  که رهبرا  دوگانۀ حکرمت درنغازکارحکرمـت ش
ـا   ترافق کرده اندکه بعدازگذشت دوسال سرنرشت حکرمت غنر سال  شا  راب
تدویرلریه جرگه وحضرر نمایندگا  قانرنی مردم تعننن خراهندکرد. پس باید  
درانتظار ن  روزباشن  ودم نقد به این نظرنهارندۀ عاجز گرش دهندکه منهری  :  
بزرگترین دشمن یک کشرر، حکرمت و مردم ن  کشرر، و بزرگترین دوست  

 ن  ننز خردحکرمت ومردم ن  است. والسالم /.  
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنج ( قضاوت شمشیر و قبیله  
وسرزمنن همۀ ماوشما ازطرف ترطئه گرا  وبازرگانا  قبنلری ودین افـراطـی    

کاذ  به گروگا  گرفته شده است. مردم حقنقت رامندانند اما جرئت اقدامات  
ـاک   الزمه را ندارند. اگر بندار نهردی  منترس  شب ای سناه و سرد ونیندۀ ترسن
تری درانتظار ما باشد. رهبریت امروز کشررترسط یک زاغ ظلمت سرشت و  
ـنـالم   همکارخائن وبنرح  اودارند این سرزمنن باستانی ومردم ننرا درمعرض ل
بهذارند. نن ایعنی دین افراطی وقبنله گرایا  به فریاد اعتراض هزارا  باشندۀ این  
ـای   ـاض ـق سرزمنن که درحالل کرد  مردم شا  ترسط همکارا  حکرمـت ت
عدالت دارند وقعی نمنهذارند.نن ابه فریادپسرا  وکردکا  جرا  پکتنا، خرست  
وننهرهارکه درویدیرهابازبا  پشترازظل ، استبدادووطنفروشی حکرمتشکایت  
 دارند، وباگفتار هنجا  انهنزمردم را ازواقعنت ا نگاه منسازند، اصالًترج ی ندارند. 
می ترس  باگذشت زما  مثلنکه مرگ فرخنده به فرامرشی سپرده شد، خاطره  
ها پژمرده شرد ومقصداصلی ما برای نزادی وسرفرازی وافغانستا  مترقـی و  

 متجدد ضعنف گردد .  
اعتمادمابکشررهای دیهربرای احنای مجددافغانستا  خرا  وخنالی بنش نخراهد  
برد. درشرایط فعلی رهبرا  ودولتمردا  افغانستا  اقتصادخرد را ازراه گدایـی  

 حصرل منکنند وسناست خارجی شا  ازطرف بادارا  شا  تعننن منهردد.  
کلنداساسی ورمزمؤفقنت دردست تمام مردم افغانستا  منباشد. بنداری ونگاهی  
مردم واقدام عاقالنۀ شا  نقش اصلی درمرفقنت نن ا دارد. دین افراطی اسالمی  
ـاس   ـب افغانستا  ازدین مقدس اصلی اسالم فرق دارد. این دین افراطی مثل ن  ل
بافتهی امپراترر ترسط دو مردم دغل وکاذ  است و ازاسالم حقنقی یعنی خدا  

 پرستی، صلح، عدالت وخدمت به مردم فرق دارد . 
تصمن  وارادۀ مردم افغانستا  ویک انقال  فرهنهی ترأم بابنداری مردم، ایـن  
دومرض خانمانسرز دین افراطی و ناسنرنالنس  قبنلری را درین کشرر صدقرم و  

 زبا  وعشنره شکست خراهدداد. ملتفت و بندار باشن  که :  
 )امپراترر لباس در تن ندارد.( ! / 

***************************************** 
 دنبالۀ پیام ها  

 همایر  یرنس، پسرعمۀ پدر :    روحت شاد باد برادرزادۀ عزیزم  
 دگر شمع منارید که این جمع پراگند         

 دگرعرد مسرزید کزین بزم صفارفت 
 لب جام مبرسند که ن  ساقی ما خفت        

 رگ چنگ ببریدکه ن  نغمه سرارفت 

 ... )دنباله ازصفحۀ سرم( کرزی حامی طالبان  
بایدیک فرد غریب و یا گدائی گردر سرک ا دیده نمنشد وملت تحت خنمه  
های مفلرک وپاره پاره درزمستا  سنگ ترقا  کابل زیست نمنداشت, قدرت  
فنصله گنری مفند برای مردم نداشت تحت نفرذ وسایۀ دیهرا  قدم برمنداشت,   
خرد قدرت تلقننی نداشت و اما از طرف اضافه از یکصد مشاور تلقنـن شـده  
منرفت, در حسابدهی بمردم کامإل ناکام برد مرضرع فقدا  حسابدهی قناعـت  
بخش کابل بانک تا هنرز پا درهراست, فرق العاده بخرد اعتماد داشت و خرد را  
شنر! مندانست شنر!, خرشبنن نبرد بدبننی اورا درمقابل مردم شمال از رابـرت  
گنت شنندید, بمقابل مردم افغانستا  از صداقت کامأل بی نصنب برد بلنرن ا دالر  

دروغ گفت, ت ـمـت    -را به باد فنا داد ن  پرل ا را به صداقت بمصرف نرسانند 
ـا    کرد و انتخابات تقلبی داشت, تمرکز دماغی داشت اما نه برای مردم افغانست
بلکه برای کمک به طالب و بنست بارسفربه پاکستا , ال ام بخش نبرد ونترانست  

ومصلحـت رابـرعـدالـت    -سناسی بمنا  نورد   -بننادپایدار اقتصادی اجتماعی 
ترجنح داد. تا هنرز درامرر دولتی ,ممکن بطرفداری طالبا , مداخله  دارد و  
ـنـن و   تخریبکاری راپنشۀ خردساخته است. به دانشهاه ا منرودتا افکار محصل
محصالت معصرم را مغشرش و حتی مسمرم سازد! نمندان  از یک لندر نالنـدر  
ـانـرا بـه   ناکام  چر  حامد کرزی که عروج وطن باستا , سربلند و ایمانـدارش
مفسدترین ممالک ج ا  نزول بخشند؛ به محصال  عزیز, چه درس خـربـی  
ـاعـت بـخـش   ـن خراهد داد؟ مطبرعات نزاد برد اما از ژورنالست ها حمایت ق
صررت نهرفت. پس چهرنه منترا , نام یک لندرناکام وخاین ملی را زیـب  
ـا   ـ  مندا  هرائی بنن المللی کابل ساخت, درحرالی ارگ مسکن گزید وملنـرن
دالربرای مصارفش پرداخت تا باز به برادارا  ناراضی خردکمک کند وامننت  
ملی وطن ما افغانستا  عزیز را تخریب نماید؟ این روش به هنچ نرع درهنچ اقلن   

 نمی گنجد! 
ـا   1:کارلرتا گال درصفحه    -: ـت ـا در    The Wrong Enemyک امـریـک

ـتـه اسـت!  ٠٢٢1  -٠٢٢۰افغانستا  بنن  " چننن پرده ازاسرارم   تاریخی بـرداش
ـاس نمـد.   کارلرتا می نریسد:این اولنن بار نبرد که مال عمر با کرزی بـه تـم
چندهفته قبل, فقط چندروزبعد ازشکست مزارشریف )عمر( باز بـه کـرزی  
تلفر  کرد. یکنفر یاور که ازطرف لندرطالبا  سخن منهفت, ازکرزی پرسند:  
که چه تصرر دارد و چه فکر منکند که چهرنه این جنگ خاتمه خراهد یافت.  
ـا !   ـب ـال کرزی تقاضای امریکا را برایش چننن بنا  کرد:  تسلن  بـال شـرط ط

ـا     ـت  Ericیاورگفت: مالعمر بعدا بااو بتماس منآید ) منبع این معلرمات, ک

Blehm   است که ترجمۀ عنرانش چننن منباشد: یهانه چنزیکه مرگ بـرایـش
ـنـد؛   ـت ارزش دارد: چطرر یازده گرین بنری ا برای افغانستا  جدید به جلـر رف

 (٠٢۰٢سال    ٩۰ننریارک, هارپر کرلننر, صفحه  
اکنر  سه هفته بعد, مرازنه قرا بره  خررد, اقرام بدور کرزی جمع شدند و  
طالبا  به چند ناحنۀ محدود درقندهار عقب نشننی نمرده تن اسه هزار طالب مسلح  
ـنـمـی   در اختنار داشتند. لندر طالبا  یک هنأت را حضرر کرزی فرستاد تا تسل
قندهار و برنمد  محفرظ لندرشپ طالبا  را با وی درمنا  بهذارند. مـالعـمـر  
سرکردۀ این هنأت یک لندر ارشد  طالب عبد الرحند بغرانی را که یک شخص  
مش رر قرمی و ه  لندر محترم مجاهدین برد, انتخا  کرد ) منبع این معلرمات,  

  ٠٢٢٩و در کابل جرالی    ٠٢٢۰مصاحبه با عبد الرحند بغرانی در قندهار ماه می  
ـا  و   ـب ـال منباشد(. اعضای هنأت شامل, طالب لندرامنر محمد نقا خسر لندر ط
طننب نقا یکی از یارا  نزدیک مال عمر برد. نن ا پنشن اد کردند  که مال نقنب  
ا  از دستۀ تضاد طالبا  که یک شخص با قدرت برد اگر تصدی قندهار به او  
واگذار شرد مررد قبرل طالب ها خراهد برد. این هنأت برای مـذاکـره یـک  
مکتر  تسلنمی که از طرف مال عمر امضا شده برد با خرد داشتند ودر ن  مال  

 عمر مرافقه نمرده برد که قندهار در ظرف سه روز تسلن  منشرد.  
قرار اظ ارات یک عضر این هنأت, کرزی در مقابل, بنکعده وعده ها دست  
زد که مشتمل برد بر:  نزاد ساختن محبرسنن طالب که در شمال افغانستا  تسلن   
شده بردند و برای هریک قرماندا  طالب اجازۀ پنج محافظ مسلح برای امننـت  
شخصی در خانه هایشا  ) منبع این معلرمات, مصاحبه با یک دیپلرمات غربـی  

درکابل است که عضر یک هنأت مذاکرات صلح با کرزی    ٠٢۰٠درماه دسمبر 
ـتـر    درعنن سال این معلرمات را به او ارائه نمرده برد(. ولی, کـرزی, مـک
تسلنمی مال عمر را نپذیرفت! که نریسنده کرلرتا گال این عمل اورا؛ "مـمـکـن  
ج ت جلب رضائنت شا ", تعبنر کرده است. اما برای من خنانت ملی است که  

 بمقابل مردم افغانستا  مرتکب شده است  و قابل عفر نمی باشد.  
ـا    کارلرتا دوام داده مننریسد: یک رفنق صمنمی کرزی بنام حفنظ ا  خ
بسنارخشمهنن برد ازینکه کرزی یک سندم   تاریخی راکه سند صلـح بـرده  
منترانست, ازدست داد. خا  گفت: اگرکرزی این ثبرت را  منداشت که مـال  
ـای   ـ  عمر به تسلنمی مرافقه کرده از قدرت  گذشته, طالبا  نمنترانستند شررش
بعدی خردرا روا پندارند. بعدن, او گفت کرزی ، درک نکرد که این یک سند  
ـتـن   ـف بسنارم   برد )چطرر امکا  دارد که یکفرد مجر , زیرک, هرشنارو م
مزاج اینطرر سند را درک نکند, مترج (. یک دهه بعد وقتنکه کـرزی مـی  
خراست در بارۀ صلح و خت  شررش مذاکره نغاز نماید, طالبا  مـرجـردیـت  
مکتر  تسلنمی مال عمر را رد کردند } منبع این معلرمات, مصاحبه با حفنظ ا   

درکابل است. حفنظ ا  خا  اکنر  ) در    ٠٢۰٠خا  در ماه های اکتربرو نرمبر  
وقت نرشتن این کتا , مترج ( یک دیپلرمات ارشد وزارت خارجۀ افغانستا   
برده هنرزه  یک رفنق صمنمی پریزیدنت منباشد. وی بزودی بعد از شکست  
ـتـر    قندهار با کرزی در قندهار مالقات نمرد و از خرد کرزی گرفتـن مـک
)تسلنمی , مترج ( مالعمر را شنند. دیپلرمات غربی که درمذاکرۀ صلح دخنل  

 برد تائند کرد که طالبا  مرجردیت این مکتر  را رد کرده اند{. 
ـانـدا    قسمنکه در سابق تذکرداده ام بازه  یاد نور منشرم که این اولنن قـرم
اعالی نظامی یک مملکت درتاریخ ج ا  خراهدبردکه تسلنمی دشمن مـردم  
ـا   خردرا به اساس قرمپرستی وپشترنخراهی خرد نپذیرفت؛ درهرجای دیهردنن
ـا   این عمل بذات خردمحاکمۀ جدی وحتی اعدام بخرد منـداشـت. کـرزی ب
نپذیرفتن تسلنمی مالعمر ظال  مسلمانکش خرنخرر, خر  قتل هزارا  ز  ومرد   
و طفل و پنر جرا  را که بعد از نپذیرفتن تسلنمی مالعمر رخداده، بـه گـرد   
گرفت که اگردرین دننا مجازات نشرد، درنخرت هریک ازین ش دا ازگردنش  

 گرفته بسری خردخراهدکشانند که منظرۀ گرارا نخراهد برد.  
این عمل مترافق عمل یک خاین ملی دیهراست که خردش در قعر زمنن و  
نتش سرزا  منتپد و ماقرن ا بعددر روی زمنن ازخنانتش منسرزی  ودعای ننک  

 برایش نثارنمنکنن . اوعبد الرحما  خا  با معائدۀ دیررند است.  
ـنـن   معلرمات فرق با دقت و مآخذ مستند ن  حضرر قانرندانا  محترم و حقب
تقدی  شد تا در قدم اول اس  کرزی ازعنرا  مندا  هرائی کابل حـذف شـده  
ـلـی   مسکنش از نزدیکی ارگ بجای دیهردر حالنکه تحت نظردایمی امننت م
باشد , انتقال داده شرد. من ننچه شرط بالغ برد نرشت  اکنر  باقی دردست شما  

 مردم افغانستا  و خرد کرزی است که باید جرابهر باشد!  
این نرشته رابه بندی ازیک مخمس ش ندعبد الرحما  لردین مبارز مشروطـه  

 خراه پایا  می بخش  : 
 ای غافل از زمانه وشاغل به ل رگلف       با دشمن خبنث کسی کرده است حَلف 

 )دنباله از  دوم( تقاضای مردم برای اختتام حکومت وحدت ملی  
مردم منهریند مسافرت ای مضحک وغنرسازنده و منفی نقایا  کرزی و اکنر   
ـا   ـ  احمدزی و عبدا  که پنش ازدیهرا  به حضررنظامنا  پاکستا  برد وازنن
تقاضاکرد برطالبا  وگروه ای دهشت افهن شا  اعمال نفرذ کنند، غنر ازایجاد  
خفت برای حکرمت خردشا  و روا داشتن اهانت به مردم مصدوم ومتـضـرر  
افغانستا ، چنزدیهر درپی نداشت. مسافرت دورهبرحکرمتی به چنن، کشرره   
پنما  وازنزدیک همکار اقتصادی وتجاری وترانسپررتی پاکستا  نتنجـۀ جـز  
ننچه گفته شد، نداشت. معلرم برد رهبرا  دوگانه نمی دانستند یااطالع نداشتند  
که چنن ازسال ا قبل وبخصر  درارتباطش باهند وبعدبادرنظرگنری مراودات  
ترانزیت واقتصادی اش باپاکستا  در بندرگاه گرادر پاکستا  سرمایه گذاری ای  
وسنع کرده، ودرحال ایجاد خط نهن است وشب وروز در صدد اعمارشاهـراه  
قروم منباشد ومنخراهند هرچه زودتر درپاکستا  صدها پروژۀ دیهر راتکمنـل  
ویا جدیداً احداث نماید، وبه رق  منزا  تجارتی بنن دوکشرر بنفزاید، ه  اکنر   
قابل مالحظه شده است. در قبال این امر سئرال منهرددکه چه چنز اولنای کابل  
راقانع ساخته که چنن به طرفداری افغانستا  برپاکستا  اعمال نفرذ خراهدکرد،  
وچه بدیلی رامنتراندبه چنن پنش وننکشررراترغنب به ایجادهمرنهی با افغانستا   
ـعـد    سازد. افغان ا مدعی اندکه ن  عده سرمایه گذاری ای معدود چنن ه  درم
ـاً   مس حاجی گک ویامعد  نهن بامنا  یانفت شمال، اکنر  معطل مانده وبعض
ـنـن   هنچ قراردادی درزمننه بادولت چنن امضانشده است، وهمه منرساندکه چ
ـا    ـت منخراهد نخست ازهمه، سرنرشت جنگ اعالم ناشده ولی فرسایشی پاکس
ـعـد   ومرفقنت دکتررین تعمنق ستراتژیک ن  درافغانستا  روشن گـردد، وب

 درزمنن یک مراودۀ مثمر با افغانستا  داخل اقدام شرد.  
مردم شکایت دارندوازخرد می پرسند چهرنه امکا  دارد رجال کار شناس و  
دارای تحصنالت عالی افغانستا  ازهما  هنهامنکه ج ادافغان ابه مقابل روس ا براه  
افتاد، تزویر ودورویی ومفادجریی های اولنای پاکستا  را درافغانستا  فرامرش  
کردند، تاحدی که بعداًنقای کرزی مجبررشد ازروی یأس وافسردگی درمالی  
ـاری   ـتـک عام درپارلما  کشرر، با صدای بلند گریه سردهد وازعدم وفا و راس
پاکستا  گریه ها نماید! وبا این عمل قبنح به ملت ق رما  خرد اهانت کند! پایا   
سکرت رهبرا  حکرمت وحدت ملی به مقابل تزویرات پاکستا  راننز مـردم  

 مدعی اند منترانند پنش بننی کنند.  
مردم شکایت دارندکه چرا تاکنر  حکرمت فعلی، برغ  اختالفات ذات البننی  
که متأسفانه دربطن خرددارد، حداقل ازدو اصل ووسنلۀ م   به نفع حکرمت و  
مردم خرد که همانا جلب همکاری ومساعی مردم کشرر و درثانی استفاده از  
معاهدۀ ستراتژیک امننتی باایاالت متحده است، نمنخراهد استفاده کند ؟ مردم  
منهریندبناد ندارندنقایا  احمدزی وعبدا  تابحال حاضرشده باشند درمحضـر  
ـا   نمایندگا  مردم راجع به طرح مشی امننتی و برخررد ستراتژیـکـی خـرد ب
پاکستا  تفصنلی صحبتی کرده باشند، و بالمقابل فرمایشات نن ارا بشنرند. مردم  
مدعی اندرهبرا  دوگانۀ حکرمت وحدت ملی با استنادبه مرافقتنامۀ ستراتژیکی  
و امننتی باامریکا که به منظررتأمنن امننت درافغانستا  تابحال نخراسته ویا اصالً  
جرئت نکرده اند مفاد عقدن  ترافقات خردشانرا دربرخررد به مقابل دهشـت  
افهنی مختلط وغنر قابل تمنز طالبا  وسایردهشت افهنا  چر  داعش وگـروه  
های حقانی وغنره باواشنهتن مطرح بحث سازند، و منپرسند دلنل این کارنن اچه  
برده است؟ نن امنهریند باالخره هدف ازامضای ترافقات دوکشررچه برد و  
 چرابه ملت ترضنح نمندهند وبه کدام دلنل ن  ترافقنامه رابه یک سرن اده اند ؟ 
ـا    مردم شکایت دارندکه چرا حکرمت فعلی، برخالف خریشتنداری و اجتن
حکرمت کرزی، حاضرشده تابه حال منبع عظن  تمریل جنگ تحمنلی پاکستا   
را برافغانستا  ترسط طالبا  مزدور وسایرگروه ای دهشت افهن خریده شـدۀ  
خردشا ، سدنکرده وننرا بکلی قطع نکرده اند، بخصر  وقتی ب مه مبـرهـن  

ـنـر   ۰است که حکرمت نظامی پاکستا  ساالنه   صد ملنر  تازیاده ازیک زارمل
ـار   دالر راازمدرک زرع خشخاش درافغانستا  بدست نورده وبان  پرل ای سرش
نشکارا چرخ جنهی بالراسطۀ خردشانرادرافغانستا  به حرکت می اندازند. مردم  
منهریندبه همه روشن است که پاکستا  پرلدارننست واگراین منبع سرشارپرلی  
ـا    ـت ـانس ـغ نمی برد، مدت اقبل دست ازمداخله وت اج  وجنگ غنرمستقن  در اف
ـنـرفـت...   دست منکشند وغایلۀ طالبا  وگروه ای بی ارزش مشابه نن ا ازبنن م
مردم منخراهند بدانند تعلل حکرمت درین امرچنست؟ نن امنهرینداگرکرزی  
باقلع وقمع کشت تریاک مخالفت کرد، دلنل ن  ب مه روشن برد، ولی رهبرا   
ـتـه   ـف ـاگ حکرمت وحدت ملی چرامترسل به این م مترین عمل نمی شرد؟ ن
 پنداست که دوام این خردداری شا  ه  اکنر  باعث ایجاد سرظن اشده است. 
خرانندگا  عزیزاین سطرر بناد دارند استدالل استعفای علی احمدجاللی دومنن  
وزیرداخلۀ حکرمت کرزی راکه قبل ازترک کرسی وزارت اعـالم کـرد:  
)لست وف رست اسمای رجال وسرشناسا  بزرگ کشرررابه دست دارم کـه  
کدام ا ازسرشناسا  عالنرتبه درعملنۀ قاچاق مرادمخدر دست دارند ومنخراست   
ننرابه مقامات تسلن  ده ، ولی چر  شخصاً ت دیدبه مرگ شده ام، حاضرننست   

 اسمای شانرا افشا سازم.( 
ـنـد،   مردم شکایت دارند زعمای افغانستا ، قبل براینکه براریکۀقدرت تکنه زن
ادعاداشتند برای رفع اشکاالت عظن  کشررهریک رهبری یک حز  سناسـی  
ـاری   رابدوش دارند وانتظاردارند بعدازانتخا  شد  به ریاست جم رر، باهـمـک
نزدیک تن  متفق الفکر وه  مشی وه  ستراتژیک خرد به سروقت ناخـرشـی  
ـام ن    های م لک مردم خرد بشتابند. امابادستنابی مشترک شا  به قدرت نه ن
احزا  باقی ماند ونه نشا  نن ا ! بر خالف هریداگشت که هردوجانب رقنـب  
ـای)تـداوم و   سرسخت دیروز وبظاهرمتحد امروز، نه تن ادارای احزابی بنام ه
تحرل( و )اصالحات وهمهرایی ( وجردندارد، بلکه هریک محصرر بایکتعداد  
افرادناشناس و غنرنشنا با همدیهر وطرزفکریکدیهرند، اکثرازتجار  حکرمت  
داری محروم برده اند، وبه هنچ وجه وجره ترافق باهمدگر ج ت رسندگی بـه  
ـاه بـرای   امرر وننازمندی ای شدیدمردم ندارند، تعللی که حکرمت طی چنـدم
تعننن وزرا نشا  دادند وترانستند کابننه رادرچرکات قانرنی مجرزۀ ن  تشکنل  
ـای   بدهند، جزفاجعۀ حکرمتی چنز دیهر نبرد. دلنل دو دستهی وتقسن  کرس 
کابننه ننزنتنجۀ مستقن  این نقصا  م نب برد که امروز مردم بنچارۀ مااثرات بی  
مباالتی وزرا ومادونا  نن ارادربرابر حکرمت منقس  به دودسته ودربرابر مـردم  
بنچاره را به چش  سرمنبننند و نمندانند وزیرمربرطه احناناً به مقابل کدامنک ازین  
ـا    دودسته احساس مسئرلنت منکند؟ دلنل نبرد  وزیر دفاع ویک رئنس ارک
ـنـز   حر  تا حال درکشرریکه درگنرجنگ بالراسطۀ پاکستا  است، همنن چ
است و مردم نشکارا منهریند هنرزدو رهبر رقنب وغنرهمکار، بریک شخص  

 مررد قبرل هردوطرف به ترافق نرسنده اند ! 
مردم شکایت دارندکه چراکشررشا  فاقدیک رهبری اقتصادی سال  و منسج   
ـار و   ـتـک است وچراحکرمت وحدت ملی سنربنن جریانات خردسری و اح
ـا   ـاض انحصار باقی مانده وتحت شعار)اقتصاد بازارنزاد( که بزع  ن  عرضه وتق

ـا   ۰1۰بایدمحرک پنشرفت ن  باشد، ازجمله اینکه شاهد فرار   هزارتن ازجران
بنکارش دریکسال اخنربرده شده است. بناددارم روزی به نمایندگـی ازرادیـر  
صدای امریکاکه درن  کنفرانس ملل متحد وکشررهای کمک دهنده بـرای  

 دایرشده برد، ازنقای   8٢افغانستا  تحت نام )مرافقه بر  افغانستا ( درسال ای  
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 در فراق نوردیده محمدعصیم جان 
ـعـد   درحالنکه سرشکی ازغ  واندوه، بام دیده ام را تاکام مرگ می پنمایـد، ب
ازتقدی  سالم به برادر بزرگرار جنا  کرشا  صاحب، که دل شا  راکرهی از  

 درد، حرالتی محک  نورده است، تسلنت و دعایی دارم که الطافاً بپذیرند. 
لحظۀ پر ازهمه درد، وبسنار جانهداز برد تا شنندم که ارجمندزنده یاد عصن  جا   

 معصرم را، دستی از کرا  اجل با خرد برد، انا  واناالنه راجعر  . 
ـا    من ن  جرا  خرش برخررد، نرام و مؤد  را به کرات درمنزل خـرد ش
دیده بردم . او ازخصایل پسندیدۀ انسانی، اسالمی وافغانی فراوا  ب ره داشـت،  
ـا  ودلسـرزش   که نن مه را می شد مدیر  زحمات همنشهی مادر و پدرم رب

 خراند .  
خداوند )ج( عصن  جا  را بنامرزد، باقبرل اینکه هنچ بنده ای حکمت خدای بر  
حق راخرانده نمی تراند، ولی باایما  راسخ برن  ذاتِ بنده نراز، منشرد گفـت  
که خداوند پاک، عصن  جانی را که سال ای سال از تکلنف مزمنی رنـج مـی  
کشند، بدانسر کشند و بی رنجش ساخت و گفتنی است که من ه  تا حدی از  
تشرّش روانی اش نگاه بردم، که مراتب تأسف  را همنشه افزو  نه داشت. ب مه  
 حال، دوستا  عزیز وگرانقدر، فریاد گلرگرفته ام را درین شعر مطالعه نمایند : 

ــدۀ ما رفت    فریاد که ن  گرهر فرخن
ـنا رفت  ــ  فریاد که ن  شمع فروزا  ح
 فریاد که ن  مظ ر الطاف و صفا رفت 
ــر شتا رفت  ــ  دریاد که برگلشن ما ، ق 

 ای دوست،  مرو غافل ازین گرشۀ فریاد 
 زن ار صدایی است ، درین کرچۀ فریاد 

 سنال   زما  سرکش  و  بی  دادگر نمد 
ــر نمد   وز حک   اجل، عمر جرانی به سـ
ــ  تر نمد  ــ  کاشانۀ کرشا  ، همه را چشـ
 مادرپدرش ، خر  دل و خرننن جهرنمد 

 یا ر  که دگر درد در ن  خانه نباشد 
ـبر در ن  جا دگر افسانه نباشد   جز صـ

 بی حکمت حق ننست چننن رفتن خامرش 
ــرش  ــ  واین عال  دردی که نشایست فراـم
ــحه با درد ه  نغرش   هر دوست درین سان
 هر چش  درین مرز ،  به  هر مژه سنه پرش 

ـا  رفت عصن  جا   ــ  یا ر  چقدر دردکش
 بنراز به لطفش ، که جرا  رفت عصن  جا  

 معصرمنتی داشت عصن  جا  که مپرسند 
ــدردا ، که مپرسند   ن  قدر صمنمی و ـق
ـارا  که مپرسند  ــ ــ  محبربنتش در صف ی
ــرت ایما  که مپرسند  ــ  از عشقش و از ق

ــطۀ طرفا  اجل گشت  ــ ــ ــ  اما هدف ش
ـ ما  اجل گشت  ــ  جا  داد به جانانه و ـم

ـتۀ این هنچمدا  را  ــ ــ ــ ـنۀ پنرس ــ ــ ــ  ادع
ـتا  ــ ــزد یکـ ــ ــرم ای ــ ــرد کـ ــ  باشد بپذی
 کآ  گلبن خرشرنگ که رفت ازچمن ما 
ـبّاء  ــ ــ ِ ــشرر اَح ـا  باشد  و  محـ ــ  با جنّتـن

ــرخته هر دم  ــ ـاز من دلس ــ ــست نـن ــ  این
ــدا دوخته هر دم  ــ ــ  چشمن  بر الطاف خـ

ــجمر هجرا    ــ ــ  تا چند درین سرختن م
 صبری ز خدا می طلب ای بسمل حرما  
ــد دارو و درما    کز صبر  به هر درد  رس
ــرا  چه خراما    تسلن  قضا باش چه حـن

ــی به در بازتری هست  ــ  کز عجز تر راه
 درعرض شکست تر، نُمرد ظفری هست 

جمن درد   رافق  چه  نریس   من ازین   اـن
ــدارد وطن درد   نوخ  که به  جز درد ، ـن
ـاره کن  پنرهن درد  ــ ــ  گر دست دهد ـپ
ـتن درد  ــ ــ ــ ــر از تاخـ  هرگز ن راس  دگ

ــرکل به خدا را  ــ ــ ــ ــ  اینجا رق   نا  ـت
ــشا  ــ ــرۀ پایا  سخن می کن  ان ــ  در جل
***************************************** 

 شادروا  باقی قایل زاده 
 پند به هم میهنان 

 ه  من نا  ! صدای مردّت عنا  کشند   چر  مرغ حق، زشاخ محبت فغا  کشند 
ـا  ز گرش کـر نسما  کشند  ــ  این پنبه هاکه شب بنماید ستاره نام         روز تکـ
ـ نفاق  و تفرقه ، تنر و کما  کشند   پنرا  مرز و برم جرانا  ش ر و ده             ضـ
ــمی، همۀ دشمنا  کشند  ــ  درمنزل شرافت وحدت شرید جمع       با دست باه
 گر اختالف مذهب و قرمی ومسلکی     دارید ، ب ر حفظ دیانت ز جا  کشند 
 خراهند اگر سعادت دای ، عرایضی      دارم به شرط ننکه به طبع روا  کشند 
 بربکروعمر است و عثما  و ه  علی      سرمشق زندگی، روش ن  کسا  کشند 
ـتند امتناز نژاد از منا  کشند  ــ ــ ــ ــ  وقت خالفت ن  و سر وسردار مردما   گف
 پشتر  و تاجک و قزل و ازبک و مغل       این اس   ها ز  دفتر ملی روا  کشند 
ـانستا  همه        نیند جمع و مطلب خرد شادما  کشند  ــ ــ ــ ــ  تن ا به نام ملت افـغ
 تا درزمنن سننه نکارید  تخ   مِ ر             ناممکن است خرشۀ نمال تا  کشند 
 گر معد  طال و مس ونقره وا نشد             سنگ زغال بنشتر از الی کا  کشند 
 برکشت کرکناروحشنش نتش افهنند   همت کنند و مزرعۀ زعفرا  کشند 
 زیتر  اگر نشد، بنشانند جنب ن              روی جبال تخ  گل ارغرا  کشند 
 دریای گلب ار کف نلرد می رود            بندی زنند وجانب دشت ودما  کشند 
 گرچشمه سارنفت عبث مانده درزمنن    از کنجد و زغر به تالفی ن  کشند 

 نخرزمنن که خنلی زیاداست دروطن  ماشنن چرننست بنل وکلند و ودا  کشند 
 از انقال  خر  بهریزید دوستا              برانقال  فکر، همه تنغ زبا  کشند 
 گریند نقص های حقنقی مملکت          مردانه وار معنی لفظ از بنا  کشند 

 ننانکه دل به دولت بنهانه بسته اند            غنرت کنند وهستی شا  ازج ا  کشند 
 هرکشرری که چش  طمع دوخته به ما     خنزید چش  شا  ز قفا با سنا  کشند 
 تاکی چر  خر  مرده نشننند بنن ریگ    پایی زنند و سر ز عروق ن ا  کشند 
 ای اغننا شماگر ازین خاک وملتند        دست به جنب برده ومشتی قرا  کشند 

 نخرتفقدی به یتن  وغریب و عرر          حات  شرید و بار غ  ناترا  کشند 
 ای عالما  زبا  سناست رویددوراین غسل حنض ننست که فصل وگما  کشند 
 ای حاکما  کمی به وظایف شرید گرم    دلسرد گشته خلق مبادا زیا  کشند 

 نامۀ تسلیت 
ـار   ـنـزک باکمال تأسف وتأل  عمنق ازفرت شخصنت وطندوست، صادق، پـره
ونریسندۀ ترانا، متدین، دمرکرات وازخدام سابقه دار کشرر، مرحرم خلنل ا   
ـ ـر   التزام، سابق ولسرال رستاق والیت تخار، به اثرمریضی درین اواخـر درش

 المندای کالنفررننا برحمت حق پنرست. انا  واناالنه راجعر . 
ـانـه   جنازه باحضررجمع غفنری اعضای خانراده ودوستا  درهما  ش ر محتـرم
ـتـزام   بخاک سپرده شد. سپس برادردانشمندما جنا  پروفنسر داکترذبنح ا  ال
استاد یرننررستی درایالت اریزونای امریکا از سجایای ننک وخدمات صادقانـه  

 وطرالنی مرحرمی به مردم کشرر صحبت فرمرد. 
مرحرم خلنل ا  التزام تاپنش ازهجرت  
به امریکا، سالنا  متمادی در اکثروالیات  
م   وحساس بحنث ولسرال وننزبحنـث  
مدیراداری والیت قندز ومدیرعمرمـی  
اداری والیت قندهاربرتبۀ دوم خدمـت  
ـقـالل،   ـت نمرد. مرحرمی فارغ لنسه اس
ـاسـی   لنسانسۀ فاکرلتۀ حقرق وعلرم سن

 کابل، دارای ماستری ازفرانسه برد. 
بدینرسنله مراتب تسلنت وتعزیت خـردرا  
وجمع غنری ازافغان ای ننریارک وحرمـه  
ـاور   وایاالت همجرار، وهمرطنا  ما در پش

 را به تمام اعضای خانرادۀ مرحرمی،  
 شادروان خلیل اهلل التزام                                                                      

دوستا  واهل قل  ودانش وملت عزیزبه عرض منرسان  وبه روا  پاک مرحرمی  
دعا ودرودمنفرست . روحش شاد ویادش گرامی باد. صفی ا  التزام، ژورنالنست  

 مندیای نزاد افغانستا  درامریکا، ننریارک /. 
ـا    ـن ادارۀ امند وفات مرحرم خلنل ا  التزام رابه همکارا  ارجمندخریش ج
ـلـب   پروفنسرذبنح ا  التزام ونقای صفی ا  التزام وکلنه بازماندگا  ازصمن  ق

 تسلنت منهریند. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنج ( انتشارات تازه   
که درگذشته روی ن  براساس منابع دورۀ اسالمی جر و بحث ای فراوا  صررت  
گرفته است، بدو  ننکه به کدام نتنجۀ رضایت بخش رسنده باشن  . اکنر  بنابه  
کشف نثاردورۀ پنش از اسالم منترا  روی این واژه ب تر روشنی انداخت. درین  

 رابطه ماسه منبع م   داری  که عبارت اند از : 
ـ سنگ نبشتۀ باختری یکاولنگ در استا  بامنا  )افغانستا (. این سنگ نبشتـه  ۰

م( به فرما  )الخنس پسر خُراس خدیری    ۰٠1تقری  باختری)برابر با ٩٠:درسال 
گزا ( به مناسبت پنروزی ویا انتخابش بحنث پادشاه تاژیک )تاجنک( نهارش  

 یافته است. این اثرتاریخی اکنر  درمرزۀ کابل نه داری منشرد. 
ـاه  ٠ ـ سکۀ یک شاه خراسا  بالقب افتخارنمنز )قنصر روم خدای بـزرگ، ش

 تازیکا ( . 
ـ برگی ازیک نسخۀ خطی بزبا  مانری پارتی که درمجمرعۀ تررفا  باشمارۀ  :

::٩  M   ـعـمـل درنلما  نه داری منشرد. این نسخۀ ناقص که متن ن  دستررال
برای ننایش است باعنرا  )پر تاژیکانه نواک(، یعنی )به زبا  تاژیکی( نغاز می  

 شرد. 
اکنر  منخراه  این واژه را ازدید زبانشناسی تاریخی ترضنح ده . امااز ننجاینکه  
ـامـدار   ـاس ن من درین مررد درگذشته رساله یی بزبا  نلمانی به افتخار باستانشن
کشرر، استاد زمریالی طرزی، رئنس پنشنن مؤسسۀ باستانشناسی افغانستا ، اکنر   
استاد دردانشهاه استراسبررگ فرانسه، نرشته ام، بنابرن  برگردا  فارسی ایـن  
مقاله را بااضافاتی اینجا برای نگاهی بنشتر خرانندگا  به عنرا  فصل جداگانـه  

 می نورم...( 
کتابش چننن معلرمات    :7مرلف عزیز داوری، راجع به سنگ نبشته درصفحۀ  

عمده را ارائه مندهد: )سنگ نبشتۀ باختری روی یک تخته سنگ چرنه یی بـه  
سانتی متر حک شده است. پنش از ننکه سنگ نبشته حک    ٠۰در    ::بزرگی  

سطراسـت    :۰شرد، روی سنگ نبشته صافکاری شده است. سنگ نبشته شامل 
که هرسطرن  به اندازۀ دوسانتی متر از همدیهرفاصله دارد. متأسفانـه بـخـش  
ـتـه ازدیـرار   بزرگ سطراول وبخشی ازسطر دوم در اثرجداکرد  سنگ نبـش
سترپه ترسط دزدا  ویرا  شده است. این خالء راکرشندم ازطریق سـالیـت  

 تکمنل نمای  .    ۰٩٩۰های بانر بریهننه نریبلخر و عکس ای نقای شرتنک از سال  
حروف چ ارسطراول خنلی بزرگ و عمنق، اما بقنۀ سطرها کرچک و سطحی  
ـتـرپـه   حک شده است. عالوتاً قسمت ای فرقانی سنگ نبشته ترسط دیـرار اس
ازتخریب نجات یافته، درحالنکه بقنه درمعرض خطر مستقن  تخریب با ن  قرار  
داشته است. متن سنگ نبشته اشتباهات امالیی دارد. بعضی کلمات نرشته نشده  
ـتـه طـرری   ویابرعکس بعد ازتحریر به سطر ها اضافه شده اند. متن سنگ نبش
ـلـط   وانمردمنکند که حکاک )به عبارت دیهر: نریسنده( به زبا  باختـری تس
کامل نداشته، یااینکه حکاک چندا  ماهرنبرده ویا درنرشتن عجله داشته است .  
همۀ این عکس ا درنزمایشهاه )البراترار( عکاسی زیرپرترهای اشعۀ گرناگـر   
دیجنتال قرارگرفت. اگرچه نتنجه رضایت بخش برد، بازه  سعی کردم تاهمـۀ  

قرارده . این طـرز   Forensikاین عکس ا راتحت تحقنق البراتراری فرینسک  
العمل فنی بنشتر درنزمایشهاه ای امررامننتی وجنایی در اروپا به منظرر خرانش  

 دقنق اسناد برای دادگاه ا استفاده منشرد... 
تاریخ نهارش سنگ نبشته مربرط منشرد به تقری  باختری . نغازتاریخ این تقری   
ـانـی   را نقای هلمرت هرمباخ ) هند و ژرمن شناس( نلمانی ازسنگ نبشتۀ دوزب
ـال   ـاس ترچی )یعنی زبا  سانسکریت و باختری استخراج نمرده است، که برابرب

 منالدی می باشد .    ٠:٠
باامنداینکه عالقمندا  تاریخ، کتا  پرمحترای مؤلف گرامی نقای داوری را  
سرتاپا بادقت مطالعه کنند، معرفی مختصرننرابانرزوی صحت وسعادتش بااین  

 بنت حضرت مرلننا ازکلنات شمس تبریزی خاتمه منده  . 
 اگرتُرک است و تاجنک است، بدو این بنده نزدیک است 

 چر جا  باتن ، ولنکن، تن مبنند هنچ مر جا  را  
***************************************** 

 دنبالۀ  پند به هم میهنان  
 مجنر ِ عشقِ لنلیِ ک سار کشررم              

 یارا  مرا به جرگۀ دیرانها  کشند 
 )باقی(بدو  ریب وفادارِ من ن است 
 او را برای تجربه و امتحا  کشند 
 ب رجلرگرفتن راشی و مرتشی 

 با ارتش صداقت خرد پاسبا  کشند 
 )ارسالی جنا  استاد احمد راتب، از ننریارک( 

 ابراز تسلیت 
 دردیست غیر مُردن، کآن را دوا نباشد 

 پس من چگونه گویم کین درد را دواکن  
خرا  عصن  نازننن را خرابهاه ابدی اش نرام، روح و روانش رادر جنت برین،  
و داغ  ودرد جدایی اش رابه شمانقای کرشا  وجنا  والدۀ ماجده اش بی بی  
حاجی داکتر ثمنله کرشا  وبرادردانشمند و دپلرماتش جنا  مـحـمـدقـریـ   
کرشا  وکلنۀ بازماندگا  ازصمن  قلب و با حرمت وصمنمت بی کرا  تسلنت  

 منهرین . خداوند بقنۀ تا  را درپناه رح  وکرمش حفظ بدارد. نمنن 
ـنـر   شنریندل شجاع، حاجی محمدعمرشجاع، محمرد محجر ، ناصر شجاع، ش

 شجاع و محمدداؤود رسرلی 
 اظهار امتنان و شکران 

ـا، بـریـژه   ـن از مؤسسۀ افغا  اکادمی، مسئرل امرر امرات افغان ای مقن  ورجنن
ازانجننرمحمدهاش  رایق رئنس، وانجننراما  امنن معاو  ن  مرسسه که ازنغازتا  
انجام مراس  تدفنن به شایستهی تمام خانرادۀ داغدارکرشا  را یاری ودستهنری  
کردند، واز خادما  مسجدمبارک حضرت مصطفی ) (، نقای اقبال حسننی  
رئنس ادارۀ مسجد، و خاصتاً از فضنلتمآ  حافظ کالم مجند، جنا  قاری ولی  
مبارک امام مسجد، که درمراس  تدفنن وخت  کالم ا  مجند پس ازمحفل فاتحه  
ـتـدی اش مـرحـرم   ـق باصمنمنت ن ایت صادقانه وبرادرانه، ودوستی که با م
محمدعصن  داشت، با قرائت قرن  شریف وکری  ودعاهای عاجزانه به خانرادۀ  
کرشا  غمشریکی نمرد، ازتۀ دل سپاسمندم . از بارگاه ال ی می طلب  تاخانراده  
های محترم ذوات فرق الذکروتمام همرطنا  وتمام ابنای ندم علنه السـالم را  
 ازچننن حادثه درپناه ذات مکرمش نه دارد. نمنن. خاک محمدقری کرشا  
***************************************** 

 استاد عبدالعلی نرر احراری 
 بازگشت همه به سوی اوست ! 

 مرثیه در رثای 
 فرزند دوست عزيزم محمدقوى کوشان مدير مسئول جريده امید 
 جرا ِ پاکزادى از ج ا  رفت                      به أمرِ خالقِ کر  و مکا  رفت 
 خدا جرى و خدا ترس و جرانمرد              زمنن بن اد و سرى نسما  رفت 
 در این دنناى فانى چند روزى                    بُدى م ما  و سرى منزبا  رفت 

 ب ار زندگانى را بسر برد                           گلى بشهفت و در فصلِ خزا  رفت 
 مرادش چر  نشد حاصل به دننا                به سرى ن  ج ا  جاودا  رفت 
 )عصن ( ن  م ربا  مردِ خدا جرى           غمنن نمد به دننا ،  شادما  رفت 
 بشد پُر جام عمرش در جرانى                       اجل م لت نداد و ناگ ا  رفت 
ــِى                   به قصد ب ره از باغِ جنا  رفت  ــ  ز لذاتِ ج ا  کامش روا   نِـ
 مصنبت بنش از این نبرد که مادر                ببنند مرگ فرزندش چسا  رفت 
 ) ثمنله ( ب ر تر صبر جمنلى                  زحق خراه  ، ز تر تا  و ترا  رفت 
 شکنبایى براى دوست )کرشا (          پسر یک دم ز چشمش جانفشا  رفت 
 شریک  در غ  و اندوه کرشا                 ندانى مرگ وى بر من چسا  رفت 
 ندان  چر  گذشت بر والدینش                که نرر دیده ى شا  ن  چنا  رفت 
 برفت و دیده ها شد اشک ریزا                به وقت برگریزا  خزا  رفت 
 رهند از این ج ا  این دار فانى                  به سرى مالک جا  و ج ا  رفت 

***************************************** 
 اعالمیۀ انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان 
ـا ،   با یادنوری مجدد چ اراصل اهداف انجمن صلح ودمرکراسی برای افغانست
که متکی است بر وحدت ملی، تمامنت ارضی، عدالت اجتماعی و دمرکراسی،  
ـاه   ـن ـنـه وباعرض تسلنت به بازماندگا  قرباننا  حمالت خرنبار وکشتارمردم ب
افغانستا  درهفتۀ قبل وقرباننا  حمالت هرلناک تروریستی برمردم غافلهنرشدۀ  

 پاریس، شررای عالی انجمن، نکات ذبل را تذکر می دهد : 
ـنـن  ۰ ـ هردوحادثۀ فجنع تروریستی ، هرشداری است برای ن ادهای ملی و ب

المللی وحکرمت ا وقدرت ایی که هنرزمنترانند بایک اقدام جـدی و مـؤثـر  
ـنـر   ـنـه جلرگسترش تروریس  رابهنرند، و هرچه زودتراز گفتاربه کـردار پ
 وعملنات مقتضی برضد این پدیدۀ وحشتناک وغ  انهنز قر ، اقدام نمایند.  

ـ درافغانستا  باید وحدت ملی سرتاسری راستنن وگسترده بامراعات عدالـت  ٠
اجتماعی برقرارگردد، وباکمک ن ادهای بنن المللی خاصتاً ایاالت متحدۀ امریکا  
که مرافقتنامۀ امننتی رابا افغانستا  امضانمرده است، منابع ارسال ومسلح ساختن  
تروریست ا، خاصتاً ازسرحدات پاکستا  شناسایی گردد واز تکراردهشت افهنی  
هاوندمکشن ا ونفرذ درش رهای افغانستا  ودرحملۀ گسترش ودستبرد به مناطق  

 شمال کشرر قاطعانه جلرگنری به عمل نید . 
ـ وقت ننست که مرادمرافقتنامۀ امننتی در راستای برقراری امننت در افغانستا   :

واقدام جدی ضدمتجاوزین وتروریست ا، درعمل پناده شرد، چنانچه راجـع بـه  
گسترش این گروه ا، روزنامۀ ننریارک تایمزچند روز قبل چننن گزارش داد:  

دربسناری ازساحات افغانستا  وجرددارند.    ٠٢٢۰)اکنر  طالبا  درمقایسه باسال 
ـنـد،   ـن ـال ک یکماه پنش طالبا  ترانستند باچندصد نفرجنهجر، ش رقندز رااشغ
افزادعامل شبکۀ القاعده هنرزه  درمناطق کرهی حضرر دارندکه یک فصـل  

 پرخطر رادرجنگ پدیدار ساخته است...( 
ـای دیـهـر،  1 ـ کرچ وفرار دستجمعی طبقۀ جرا  افغانستا  بسـری کشـرره

ـالـی   درحالنکه یکتعدادنن ا منرر وتحصنل یافته منباشند)همانطرریکه شررای ع
ـلـک   ـ  ـای م این انجمن قبالً ازچننن نیندۀ هرشدار داده برد(، یکی ازضربه ه
برساختار اجتماعی وبازسازی افغانستا  به شمارمی نید، لذا هرچه زودتر باترلند  
کار وتأمنن روند تحصنلی وحفاظت فامنلی شا ، درجلرگنری پنشرفت این بلنۀ  

 اجتماعی، اقدامات مقتضی صررت گنرد. 
، ایالت  ٠٢۰۰داراالنشای انجمن صلح ودمرکراسی برای افغانستا ، بنست نرمبر 

 ورجنننا، ایاالت متحدۀ امریکا 
ـتذار   ــ ـــ ـــ ـــ  اـع

از دانشمندان گرامی که با تحمل مشکالت، مقاالتی برای اين شماره امید  
ارسال فرموده اند، و بخاطر تسلیت نامه ها، ازچاپ بازماند، صمیمانه عذر  

میخواهم ، ان شاءاهلل درشمارۀ آينده که به موعدمعین چاپ میگردد،  
 انتشارخواهديافت . 
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 به عصیم من 
 بارا  ن  می بارد، به روی تنِ خستۀ من 

و از مرز گرنه های  می لغزد، روی خاکِ  
 بی طرح 

ـا ِ سـرزشِ   صدای قطره ها می پنچد، من
 صدایِ من 

 و بادی نانشنا ، مرا پریشا  می کند 
 نهاه  تصریرِ  خررشند را، یادش رفته 

ـار   ـب ـاه غ و از اندوه ابرهای خاکستری، م
 گرفته 

 روزنی به روشنایی ننست 
 و نسما  اعتبارش را از دست داده ! 

 به شکل سایه ات  شده ام،  
 که در خلرتِ خرد ، می جرید زیبایی ترا 

 شاید سرنرشتِ من ناشی برد 
 که منا ِ ظلمت هدایت کرد مرا 

و من زیرِ فشارِ نشنبِ زندگی خ  شدم، و  
 ندانست  

کجای زندگی لغزیدم، کـه سـرگـردا   
 ماندم 

 نامزدت، فرشته نجوا کوشان 
 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ سرم( یک متحد متقلب    

ـاد   ـ  پاکستا  نشتافت. پاکستانن ا منهریندامریکا پاکستا  رابضدشرروی به ج
افغانستا  دردهۀ هشتادکسانند وپس ازن  که اهدافش برنورده شد، پاکستا  را  
ـا   تن اگذاشت که بامشکالت بعدی ناشی ازن  دست وپنجه نرم نماید. پاکستانن 
  ۰۰فکرمنکنندکه امریکا غنرعادالنه ازتحریلدهی طناره های جت جنهی اف  

ـعـزیـرات    ۰٩٩٢فروخته شده به پاکستا  ابا ورزید، زیرادرسال  علنه پاکستا  ت
 وضع کرده برد.  

همه مثال ای داده شده، فصۀ تکراری تاریخی پاکستا ، تحریف حقایق منباشد و  
ـنـد    ۰٩۰۰یاکامالً افسانه . امریکا تع دنکرده بردکه پاکستا  را درجنگ   ـاه ب

کمک منکند، زیراازیکطرف پاکستا  خردش جنگ رانغازکرده بـرد، واز  
سری دیهر تمامی مرافقتنامه هاباپاکستا  تن ا دربرابرت دید کمرننست ا بردند. در  
حقنقت تعزیراتی که پس ازن  جنگ برهردوکشررهندوپاکستا  وضع شـده  
برد، امریکا قانرناً نمی ترانست به پاکستا  کمک کند. بانن   حکرمت نکسن به  
حمایت پاکستا  شتافت وبانادیده گرفتن قانر  امریکا، کمک نظامی دراختنار  
ـا  نسـل   پاکستا  گذاشت، باوجردیکه مامررین امریکا می ف مندندکه پاکست

 کشی رادرپاکستا  شرقی )بنهله دیش( راه انداخته برد.  
درجریا  دهۀ بعدی، امریکابصررت متراتر تع دخردرا دربارۀ عدم انتشارسالح  

  ۰٩78اترمی، به نفع حکمرانا  پاکستا  مصالحه نمرد. وقتاکه افغانستا  دردسمبر 
دربی نظمی ناشی ازمداخلۀ شرروی قرارگرفت، حکرمت کارتر فنصله کـرد  
تعزیرات اتمی پاکستا  راکناربهذارد،درعرض ازتالش ای پاکستا  درزدود   

ملنر  دالر کمک  ٠۰:قرای شرروی ازافغانستا  حمایت کرد. ضناالحق پنشن اد 
امریکا  ۰٩8٢امریکا رابه پاکستا  ردکردوخراها  معاملۀ ب ترپس ازنتایج انتخابات 

گردید. ضنا درست فکرکرده برد، رونالد ریهن باپنروزی درانتخابات وگرفتن  
را رفع ساخت ویک بستۀ کـمـک سـه    ۰٩7٩تعزیرات سال   ۰٩8۰قدرت در 

 ملنارد دالر ودوصدملنر  رابرای شش سال به پاکستا  پنشن ادکرد.  
برخالف این ادعاکه پاکستا  به ج اد افغانستا  ترسط امریکاکشانده شد، تسلسل  
واقعات نشا  مندهدکه پاکستا  بخاطرکسب نفرذ برحکرمت کابل، ازجنـگ  

ـال    ۰٩71جریا  اسالمی افغانستا  به هزینۀ خرد درسال   ـغ پنجسال پنـش ازاش
افغانستا  ترسط شرروی حمایت کرد. به بنا  دیهر، این پاکستا  بردکه امریکا  
وخزانۀ امریکا را به مبارزه طلبند که خرد سال ا درن  درگنر برد. دربارۀ افسانـۀ  

ـا    ۰٩81بایدگفت که تاسال   ۰۰طنارات جت جنهی اف  اعضای سی نی ای ب
ـنـکـردنـد،   شماری ازاعضای کنهره که درمررد عدم انتشارسالح ذروی کارم
نهرانی نشا  دادندکه پاکستا  برنامۀ اترمی خردرا ازپرل امریکا انکشاف مـی  
دهد. دیهرا  درقصرسفند وکنهره وکساننکه عملنات سری سنا رادرافغانستا   
عملی منکردند، نظرداشتندکه امریکا باید اهداف عدم انتشارسالح ذروی رابرای  

 مبارزه علنه ت دیدشرروی در افغانستا  کنار گذارد . 
درپنجسال بعدی که پاکستا  درپنشبرد برنامۀ اترمی خردادامه داد، بسنارمشکل    

  ۰٩٩٢بردبصررت یقننی ف منده شرد پاکستا  سالح اترمی نساخته برد. درسال 
دو    7٩باالخره رئنس جم رربرش )پدر( ازرفع تعزیر انکارنمرد وتعزیر درسال  

بال طنارۀ    ٠8باره شکل قانرنی گرفت. ادامۀ تعزیرات پاکستا  را ازدسترسی به  
مذکررکه در دهۀ هشتادخریده برد، محروم ساخت وپرل نه داشت وذخنـرۀ  
نن ا بدوش پاکستا  افزودشد. اگرچه حکرمت کلنتن مشکل رازطریق فروش  
 طنارات به خریدار دوم حل نمرد وپرل پاکستا  را مسترد کرد، پاکستا  بعدها 

 *****************************************
پس ازچ ارسال البنننگ ازطرف پاکستانجارج   ٠٢٢۰نن ارابدست نورد. درسال 

 بخرد .   ۰۰برش مرافقه کردکه به هر اندازه ایکه پاکستا  بخراهد طنارات اف 
طنارۀ    ۰۰چرخبال هجرمی همراه با    ٠٢طناره ازین نرع به پاکستا  و   ۰:فروش 

استخباراتی درو ، ت دا  روابط نینده رابااسالم نباد گذاشت. فروش طنارات  
سپتمبربه  ۰۰قسمتی ازیک طرح وسنع تدارک سالح بردکه امریکاپس از   ۰۰اف 

پاکستا  داد. تسلنمی سالح با کمک ای مستقن  مالی همراه برد. ادارۀ برش بـه  
خاطرحصرل همکاری پاکستا  درحفظ یک دهلنز انتقاالت به افغانستانرتشریق  
مقامات نظامی ن  به مقابله با جنهاورا  قبایلی ننکشرر، به پاکستا  پـرل داد.  
اگرچه بااین پالنسی درننزما  حکرمت برش راه اندازی شد، باکمی تعدیل در  
ادارۀ اوباما ادامه داشت. باوجردیکه اوباما ازخالف ورزی ای پاکستا  نگاه برد،  
مثل ادارۀ برش قادرنشد یک پالنسی طرح کندکه همسریی امریکا راباپاکستا   
محدودسازد. درنتنجه امریکا به پرداخت پرل به پاکستا  ادامه داد، کـه چـر   
 مدت است علنه باغنا  درمجادله منباشد،مستحق کمک وحمایت امریکامنهردد. 
تقاضاهای ستراتژی جنگ کنرنی نسنای جنربی باتقاضاهای زما  جنگ سرد  
تفاوت دارد. ولی مریکزروابط پریای امریکا پاکستا  بدو  تغننر ادامـه دارد.  
امریکاخالف رفتاری ای پاکستا  رانادیده می گنرد، زیرا این مربرط به رهبرا   
پاکستا  منباشدکه اکنر  چسا  بادشمنا  امریکا درمنطقه، درگذشته، شرروی و  
حاال نمنزۀ ازگروه ای جنهجر، فعال درافغانستا  وپاکستا  مبارزه منکنند. در  
نتنجه امریکاه  به ترسعۀ سالح اترمی پاکستا  وه  به دهشت افهنا  تروریست  
 اسالمی کمک کرده است تابه نهرانی ها رسندگی نماید. پایا  بخش نخست / . 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چ ارم( پیام ها به شادروان محمدعصیم کوشان  
: خداوند عصن  جانرا غریق رحمت کند وبه شما صبر و نرامـش   امنن ولی پرر 

 از دربار خرد بدهد برادر گل . 
ـنـدم.  نسرین گروس ابربکر  : ازین راه دور خبر جانهداز و استخرا  سرز را شن

برای شما و ثمنله جا  و قری  جا  صبرجمنل وبرای عصن  جا  ب شت بـریـن  
 استدعا می کن ./  

 وسخن نخر از پدر دلسرختۀ ن  جرانمرد جرانمرگ، ازفنسبرک 
 چه لنرنی گرزمه غ  د هجرا  دی        مالمت نه ی  خلکر یار په ما گرا  دی 

عزیزا ! ببخشند، یک دوحرفی داشت  ناگفته ماند ! به دنبال این شعـر وصـف  
الحال ثمنله واین خاکسار دوسه نکته داشت  تا به شما بهری : شخصنتنکه شعراین  
ـای   نهنگ زیبا راگفته، جهرسرختۀ چر  من برده حاال شاعرش چه رحما  باب
پدرشعرپشتر یا ب ایی جا  شاعرعاشق پنشۀ بننرا و جانباخته برده، من درین شعر  
ـنـد،   و نهنگ خردرا یافته ام . شاید و ممکن است پس ازچاپ شمارۀ تازۀ ام
بسناری بمن ایراد بهنرند که بابا ! ترکه در پنشانی نشریه نرشته ای: نشریۀ مردم  
افغانستا ! چطررشدکه این شماره را فقط به عصن  اختصا  دادی؟ این ا بحـق  
اند وبنده حرفی دردفاع ازین کارخردندارم، ولی و اما و اگر، پسرم محمدعصن   
م مترین شخصنت برای امندبرد، همکاری ازجا  گذشته، من تن ا نه بدلنل فرزند  
برد ، بل به دلنل همکاربردنش این کار رامرتکب شدم. خدای برمن ببخشاید، و  
اگرخدا بخشند، شما عزیزا  ننز براین خاکسار خراهند بخشند. ب ترین خاتمۀ این  
 معروضه راخربست با پنشکش کرد  دوبارۀ این نالۀ جانهداز خاتمه ببخش  : 
 حافظ   چه لنرنی گرزمه غ  د هجرا  دی    مالمت نه ی  خلکر عصن  پرماگرا  دی ! ا  

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

 ر به یـــاد یـــگانه بـــراد
Mohammad Kaweem Koshan                December 2 at 12:01am   ·  

Verily we belong to God and to Him we shall return. 

One life lived, two lessons learned 
I do not have a Facebook page, so I have asked my beloved 

wife to share these thoughts with all of you. 

First, my salaam and thanks to everyone – family, friends, 

those close and far away – for their prayers and thoughts on the 

passing of my precious brother, Aseem jan, Allah yarhamu. May 

God grant all of you a long, healthy life with firmness in Islam 

and the assuredness of Iman. And to everyone who helped our 

family in the past few days and those who are organizing fatihas, 

May God reward you with His limitless Love and Mercy. 

Second, while I no longer mourn as the three days of grief 

allowed by Sharia have now passed, I continue to make dua 

abundantly on Aseem and all those who have passed before us. 

This is what Aseem would have wanted as he was strong in his 

aqeeda, then and now setting a beautiful example for his family. 

As a corollary, I draw several lessons from his life. None of this 

is meant as a boast, which Aseem eschewed; he was humble 

from childhood and his heart was clean, true to the meaning of 

his name, from arrogance and pride. 

   MOHAMMAD ASEEM                 MOHAMMAD KAWEEM 

Lesson one: Jahd and tawwakul. Upon entering his room a few 

days ago, we read the life plans he would continuously update. 

Priority was on advancing his university studies and Islamic 

knowledge. He had a goal of memorizing surahs on a regular 

basis and strategies for getting good marks in school. The books 

in his room reflected this. This was his jahd – or striving, true to 

the meaning of his surname. His papers also included a long list 

of issues on which he had prayed istikhara, accompanied by 

duas he would recite for general and specific guidance from the 

Almighty. This was his tawwakul – or reliance on God. We see 

now, even more clearly than before, the Islamic tenet he sought: 

balance between personal effort and unwavering trust in God. 

May God grant us the ability to have jahd and tawwakul as a 

balance in our earthly life. 

Lesson two: Speak truthfully, avoid harm. If there was any-

thing that made Aseem upset, it was untruthfulness and any 

form of backbiting. Even culturally accepted white lies and 

gossip caused him pain. This would sometimes cause angst 

among others, even us, but Aseem -- while gentle and respectful 

in his admonition – understood that he would ultimately answer 

to God for his actions and reactions. If the admonished did not 

listen, Aseem would quietly withdraw from their company. He 

found companionship with his Lord more pleasing. His concern 

was for everyone and everything. Once a family member found 

Aseem’s car on the side of the road. Upon approaching Aseem to 

ask if he was okay, Aseem said he had seen an animal hurt along 

the side of the road. He wanted to see if he could find the animal 

and seek it help to stop its suffering. May God grant us a heart 

like his, one that is at once tender and merciful, strong and 

steadfast. 

There are many more of these stories and lessons I can share. 

But these, I feel, best capture Aseem’s 33 years of earthly life. I 

was there when adhan was given in his newborn ears, and I was 

there in November 2015 to pray Aseem’s janaza namaz whose 

adhan had been given in September 1982. I looked up to him, 

my younger brother, as a role model; thankfully I made sure he 

knew that when he was still with us. 

May God grant Aseem eternal Peace and Mercy, and make his 

grave spacious, luminous and with windows opened upon Para-

dise. 

Victory and guidance is from God, and may He forgive 

me for any errors in what I have written. 

W’Salaam, Kaweem 

 My dear Cousin Mohammad Aseemزهره وصال، دخترعمه :

Koshan I can't believe you are no longer with us. No one and 

nothing can replace you in our hearts. May Allah grant you a 

high place in jannat and may your soul rest in peace. You will 

always be in our hearts  َا إِلَْیِه َراِجعون  We surely belong toإِنَّا هللِ َوإِنّـَ

Allah, and to him we shall return  
 

 

 

 

 به عصــیم من 

 نامزدت فرشته نجوا کوشان 


