
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 7991گفتگوی تلفونی مسعود با مالعمر در سال  
مالعمر، رهبر طالبان، در یک گفتگوی تلفونی با احمد شاه مسعود، قهرماان  

تاجیکها بایدبه تاجیکستان بروند، اوزبیک ها  “گفت:    7991ملی افغانستان درسال 
 ”به ازبکستان و هزاره ها به ایران. ما افغان هستیم و این سرزمین مال ماست. 

به گزارش جاودان، رویت گتمن، روزنامه نگار و نویسنده امریکاایای، در  
” روایتِ ازدست رفته: اسامه بن الدن، طالبان و ربودن افغانستان “کتابی زیرعنوان  

گزارش مختصری ازیک گفتگوی تلفونی میان احمد شاه مسعود ومالعمر در  
دری  -منتشرکرده، که متن برگردانده شده آن به زبان فارسی   7991ماه سپتمبر  

 قرار ذیل است: 
،احمدشاه مسعودبامالعمرتماس تلفونی گرفت  7991روزی درماه سپتمبرسال 

تا بداند اگرکدام راه حل ازطریق صلح باکنار زدن اختالفات برای پایان بخشیدن  
به جنگ وجود داشته باشد. اوشماره تلفون مالعمررا ازدفترتلفون مالماماماد  
غوث، فردیکه درشهر مزار شریف اسیرشده بود، دریافت کرد. سکرترمسعود  

 ”آیا مالعمر تشریف دارد؟ “جمشید، تماس تلفونی رابرقرارکرد. مسعود پرسید:  
 ”.امیر همین جاست “، یاور مالعمر پاسخ داد :  ”بلی “

مسعودبا استفاده ازادبیات دپلوماتیک ازمالعمرخواست تابه افغانستان آمده،  
یکجابه مشکالت افغانستان پایان بخشند. مالعمرازمسعود پرسید که چه راه برون  

آتش بس، اداره موقتی، تدویرلاویاه  “ رفت را درنظر دارد. مسعودپیشنهادکرد:  
بگفته  ”  جرگه ویا یک جلسۀ با اشتراک نمایندگان مردم و یک انتخابات آزاد. 

جمشید، مالعمردرنخستین لمظه، حساس واحساساتی شده و گفت که ضرورت  
 به وقت داردتا درمورد پیشنهاد اوفکرکند و تصمیم نهایی بگیرد. 

قبل ازظهر، مسعود دوباره بامالعمرتماس گرفت.اینبار خلق و    9روزبعدساعت 
ما به حمایات شاماا ضارورت  “ خوی مالعمر تغییرکرده بود. مالعمرگفت:  

ببینیدشمایک مجاهد  “مالعمرگفت:  ” چه نوع حمایت؟ “مسعود پرسید:  ”  داریم. 
هستید. ازدیگران متفاوت هستید. شمافاسد نیستید. امایک مانع بارای اماارات  
اسالمی شدید. اینکار رانکنید. شمامیتوانیددرتاجکستان نقش بازی کنید. تاجیکها  

 ”شما رادوست دارند. میتوانیدامارات اسالمی راتاتاجکستان وسعت دهید. 
ما درباره افغانستان گپ میزنیم، جائیکه عمالً جنگ جریان  “مسعود پاسخ داد:  

داردومردمش ازآن رنج میبرند. این یک راه حل برای توقف جنگ نیست. ختم  
 ”جنگ تمام آن چیزیست که ما ضرورت داریم. 

افغانستان بایدتنهایک قدرت یااردوی نظامی داشته باشد چارا  “ مالعمرگفت: 
مساعاود  ” که ممکن نیست درجاهای مختلف گروههای مسلح موجود بااشاناد. 

تا زمانیکه یک راه حل درست ومورد قبول عام ملت افغانستان نباشاد،  “ گفت :  
 ” جنگ ادامه خواهد داشت. 

ما قدرت داریم. تعدادما زیاد است و  “صمبتهای شان داغ شد ومالعمرگفت:  
میتوانیم متباقی کشور رادریک شب ویک روزتصرف کنیم. سالحهای خود را  

شکست مزارشریف درذهن مالعمربود، او ادامه  ” به زمین بگذارید، تسلیم شوید. 
هزارشهید طالب نداده ایم که بگذاریم مردم درروی جاده ها تصمیام    4ما “ داد:  

گیرنده در موردکشور شان باشند. طالبان امارات خود رامیخواهند. ماتمام قربانیها  
 ”رابخاطر امارات اسالمی متممل شدیم و تا تاسیس آن ادامه میدهیم. 

گفت وشنید شان رو به فرجام رسیده بود و مالعمر با این سخنان خدا حافظی  
تاجیکها  “ کرد: اگراو ]مسعود[ ازآنها حمایت نکند، بایدافغانستان را ترک کند.  

باید به تاجکستان بروند، اوزبیکها به ازبکستان و هزاره ها به ایران. ما افغان هستیم  
 )بر گرفته ازسایت جاودان( ”/ و این سرزمین مال ماست. 

 مجاهدین برای یک جنگ دیگرآماده شوند 
احمدضیا مسعود، نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهاور  فبروری/تخارا آرمان ملی :  9

داری خوب دروالیت تخاربه فرماندهان جهاادی    درامور اصالحات وحکومت 
 گفت منتطر روند صلح نبوده و آماده نبرد باشند. 

آقای مسعودکه روزگذشته درنشستی با حضور فرماندهان جهادی در شاهار  
کرد، هشدار داد که طالبان درباهاارساال    تالقان مرکز والیت تخار، صمبت می 

    های گسترده رابرای تصرف والیتهای قندز، تخار وبادخشاان راه   آینده حمله  
اندازی خواهندکرد، وازآنها خواست تابرای نبرد بااین گروه آمااده بااشاناد.  

عیارآماده    مسعود میگویداگرمجاهدین و فرماندهان مملی برای این جنگ تمام 
 شرقی بدست طالبان حتمی خواهد بود.    نشوند؛ سقوط والیتهای شمال  

مسعودافزود: روند صلح تازه آغاز شده و دوامدار است.به گفتۀ او؛ تازمانیکه  
های تاروریساتای    شان ازطریق گروه    کشورهای دخیل درمسأله افغانستان منافع 

 دهد.   تأمین نشود، روند صلح نتیجه نمی 
این اظهارات درحالی مطرح می شودکه رئیس اجرایی با ابراز خوشبینی از  
گفتگو های صلح، گفته تا شش ماه دیگر روندگفتگو های مستقیم با طاالاباان  

 آغازمی شود . 
 به جای غاصبان زمین، افراد فقیر زندانی شدند 

: نیلوفرعزیزعضوشورای والیتی نناگارهاار  فبروری/ننگرهارا آرمان ملی 9
میگویدمقامهای مملی این والیت افرادی را دربندکرده اند که تنهاتوان خرید  
یک یادوبسوه زمین را داشته اند و نیروهای امنیتی آنانرابدلیل اینکه زمینهای شما  
غصب شده است، زندانی کرده اند. دولت شعار بازداشت غاصبین زمین راصادر  
کرده، اما درین شعار مردم فقیرقربانی میشوند. خانم عزیزمیگاویاد، رئایاس  
جمهور زمانیکه در ننگرهارسفرکرد به تمامی نیروهای امنیتی دستور داد تا باا  
غاصبین زمین برخوردجدی کنند و زمینهای غصب شده را پس بگیارد.آقاای  
غنی همچنان به والی وفرمانده پلیس ننگرهار دستور داده باود، کساانای را  

 بازداشت کنند که زمینهای دولتی راباالی مردم بفروش رسانده اند. 
مافیای بزرگ زمین دروالیت ننگرهارکه به ارزش ملیونها افغانی زمیاناهاای  
دولتی را غصب وبه مردم به فروش رسانده اند، آزادانه گشت وگذارمیکنند و  

 نیروهای امنیتی توان گرفتاری آنان را ندارند . 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 پند لقمان حکیم به فرزندش :
) ای فرزندم ! نماز بخوان، مردم را به نیکویی تشویق کن، و از بدی منع بدار . در زمین 

 خرامان راه نرو . از عوام الناس روی مگردان، که خداوند دوست ندارد متبکران را . (
حضرت لقمان حکیم در عهد حضرت داوود علیه السالم، پدر حضرت سلیمان علیه السالم 

 می زیست. مرد دانا و  حکیم  بود. در قرآن مجید یک سوره به نام او  نازل شده است . 
 ) نقل ازتفسیر شریف کابلی(

 اش  عضوفعال تیم هندبال با  خانوده
 د در آب های یونان غرق ش

: زبیرعزیزی عضو فعال تیم هاناد باال کاه  جنوری/کابل ا آرمان ملی  54
خواست به اروپا برود، همراه خانم و پسر کوچکش در حال عبور از آب های  
یونان غرق شده اند. مسئوالن تیم هندبال کشورغرق شدن زبیر عزیزی را تأیید  

سال سن داشته و مدت ده سال عضویت تیام مالای    5۲ کنند. زبیرعزیزی    می 
هندبال کشور را داشت و از بازیکنان الیق این رشته بوده است. زبیر همچنان در  

 چندین مسابقه نیز شرکت داشته است . 

 زبیر عزیزی و یگانه پسرش 
نبود امنیت و بیکاری باعث شده است تا هزاران شهروند کشور در جستجوی  
پناهندگی به کشورهای دیگربویژه اروپایی گردند.گفته میشود در یک ساال  

هزارشهروند افغانستان به مقصد کشور های اروپایی وطن را ترک    721 گذشته  
 کرده اند . 

 دوستم : از حکومت کنار نمی روم 
: جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست  فبروری/کابل ا تلویزیون نور   4

جمهوری، ناراض بودنش از مقام های حکومت وحدت ملی رامیپذیارد، اماا  
شایعات مبنی برکنار رفتن ازحکومت راردمیکند. وی به شایعاتی پایان دادکاه  
گفته میشد ازبهر پذیرفته نشدن خواست هایش از سوی رئیس جمهورمماکان  

دلودرمیان شماری  72 است ازحکومت کنار رود. آقای دوستم که روزپنجشنبه  
ازجوانان درکابل صمت میکرد، گفت به وعده هاییکه در زمان پایاکاارهاای  

 انتخاباتی به نمایندگی از اشرف غنی احمدزی داده بود، عمل نتوانسته است. 
قبالًسخنگوی جنبش ملی گفته بود عبدالرشید دوستم به دلیل عملای نشادن  

قراردارد. ایجاد  ” فشار زیاد  “هاى ریاست جمهور، ازطرف هوادارانش زیر   وعده  
وزارت امورجوانان، ایجادیک قواى خاص متشکل از نیروهاى ارتش، پلایاس  
،امنیت ملى، خیزش هاى مردمى وپلیس مملی درچهار زون کشور از طرح هاى  
پیشنهادى آقای دوستم به حکومت بوده است. اما این طرح ها از سوی ریاست  

 جمهوری رد شده است. 
جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهورازآغازتالشها برای تأمین صلح در  
کشورخوشبینی میکند، امامیگوید باید این تالش ها به گونه دوامدار ادامه پیدا  
کند. پیشترسخنگوی جنبش ملی اعالم کرده بود که معاون اول رئیس جمهور،  
ازبهرپذیرفته نشدن برخى از خواستهایش از حکومت ناراض است و حکومت  
در صورت بی توجهی به این خواست ها، با واکنش جدى آقای دوستم مواجه  

 خواهد شد. 
 ارگ آوازۀ استعفای وزیر داخله را رد کرد 

فبروری/کابل ا روزنامۀ آرمان ملی:پس ازنشرگزارشهاا وآوازه هاا در  71
خصوص استعفای وزیرامورداخله حاال ریاست جمهورسپردن استعفای نورالمق  
علومی رابی اساس میداند.معاون سخنگوی رئیس جمهور دیروزگذشته این را  

 تأیید نکرد که وزیرامورداخله استعفایش را به رئیس جمهور سپرده باشد. 
براساس گزارشها برخی ازمنابع نزدیک به نورالمق علومی گفته اند که رئیس  
جمهوراستعفای ویرانپذیرفته است. اداره آرمان ملی ازیک جنرال قرارگااهای  
وزارت امور داخله که نخواست نامش گرفته شودجویای وضاحت مطلب شد  
که درپاسخ گفت: درپهلوی عوامل دیگریکی ازعواملیکه بمران امنیتی را در  
کشوردامن زده، مسأله قومیت، فساد اداری وتشبثهای بیجاو بیهوده ماقااماات  
رهبری حکومت وحدت ملی، مداخله زورمندان درامورکاروزیران و والایاان  
است. اکثرسلب صالحیت وممدود نمودن امکانات کاری برای عده از وزیران  
ووالیان که میخواهندبه اوامرغیرقانونی وغیرمؤجه گردن خم کنند از عاوامال  
عمده است که شاید عده از وزیران، والیان یا سایرکارمندان دولتی وطندوست  
راخسته و مأیوس نماید.اماآقای نورالمق علومی وزیرامورداخله شخصیتیسات  
شناخته شده، مسلکی، وطندوست و فداکار، با کفایت که با رأی مردم انتخاب و  

 از غربال اعضای پارلمان که همه نمایندگان مردم اند مؤفق بدرشده است. 
این مقام وزارت امورداخله افزود: آنچه بعضی از رسانه ها و فیسبوکیانی که  
ازاستعفای وزیرداخله سخن پراکنی نموده اند در همچوشرایطیکه وزارت دفاع  
وریاست عمومی امنیت ملی با سرپرستان اداره میگردد وحجم وظایف بااالی  
نیروهای امنیتی وزارت داخله خیلیهاسنگینی میکند، عوض پاس وحرمات از  
رهبری، تبلیغات سوعلیه رهبری وزارت به قضاوت کسانی برمیگرددکه یا نور  
المق علومی رانمیشناسند یا آگاهانه دست شان با دشمنان افغانستان و تروریستان  

 یکی بوده که با پخش این گونه اراجیف آب به آسیاب دشمن می ریزند . 

ملیارد دالردر بخش های 2/5امریکا ساالنه
 د غیرنظامی به افغانستان کمک می کن

امریکادرنظردارد دو اعشاریه  فبروری/واشنگتن دی سی ا تلویزیون نور:    71
پنج ملیارد دالرساالنه به افغانستان کمک کند. کاخ سفید این پول رابرای تاییدبه  
کانگرس این کشورفرستاده وپس ازتایید کانگرس، درافغانستان دربخشهای غیر  

  2/5نظامی به مصرف میرسد. جان کری وزیرامورخارجه امریکا گفت کمک  
ملیارد دالرمیتواند تاچندسال آینده دستاوردهادرافغانستان راحفظ کند. او افزود  
این پول دربخشهای مثل معارف، صمت، انکشاف اقتصادى وحاکاوماتادارى  
خوب به مصرف میرسد. این مقدارپول درحالی به افغانستان اختاصااص داده  
میشودکه پیش از این بارک اوباما در مصوبه فرستاده شده بودجه به کانگارس  

 گفته بود که در افغانستان باید کمک هاى درازمدت انجام شود. 
درعین حال جیمز کلپر رئیس اداره استخبارات امریکا گفته افغانستان درسال  

به خطر ناکامی سیاسی مواجه خواهد شد. او به مجلس سنای امریکاگفت    5172 
دولت افغانستان درسیاست خودمقابل گروههای تروریستی به درستی عمل نکرد  
ه وامکان آن میرود که ناکامی سیاسی اینکشور رقم بخورد. او افزود تمرکات  
نظامی طالبان و گروههای تندرو درافغانستان بیشتر از گذشته شدت گرفته و در  

 حال حاضر نیروهای امنیتی این کشور همه روزه در جنگ هستند. 
 انتقاد شورای والیتی قندز از حکومت مرکزی 

شماری ازاعضای شورای والیتی قنادزمای  فبروری/قندزا تلویزیون نور:    2
گوینداین والیت باتهدیدسقوط بدست طالبان روبرو است.آنان افزودند فصال  
زمستان بهترین فرصت بودکه بایدبه هدف سرکوب طالبان عملیات تصفیاوی  

شد، امانشد. امرالدین ولی یک عضوشورای مذکاورباه    دوامدار راه اندازی می 
رسانه ها گفت مسئوالن مملی ومقام های حکومت مرکزی با گفتن اماروز و  
فردا این فرصت زمستانی را ازدست داده وحاال که بیش از یک ماه به فصل بهار  

مانده اگر از این زمان کوتاه هم استفاده نشود با گرم شدن هوا شهر کنادز      باقی 
دوباره به دست طالبان سقوط خواهد کرد.غالم ربانی ربانی عضودیگرآن شورا  

های اینوالیت در حال وخیم   گفت روزبروز وضع امنیتی درشهرقندز وولسوالی 
تصفیوی برضد طالبان وجود     شدن است و تاکنون خبری از راه اندازی عملیات 

ندارد و نیروهای امنیتی درحالت دفاعی قراردارند.مردم قندز بسیارزیاد نگاران  
 هستند و جنگ هم چهارطرف شهرقندز را فرا گرفته است. 

گویدبزودی به هادف    بااینهمه مممد قسیم جنگل باغ فرمانده پلیس قندز می 
راندن طالبان عملیات تصفیوی نیروهای مشترک دولتی درین والیت راه اندازی  

گوید هام    خواهدشد. جنرال ممی الدین غوری فرمانده فرقه بیست پامیرنیزمی 
اکنون عملیات شبانه وعملیات مانوری پلیس درساحات مرکزی والیت قانادز  

گسترده      ادامه داردوقرارست در آینده نزدیک برضدمخالفان حکومت عملیات 
 هوایی و زمینی راه اندازی شود. 

این درحالیست که ازتصرف دوباره شهرقندز بیش ازچهارماه میگذرد، اماتاا  
های مرکز این والیت حضور فعال دارند و دولت در    هنوزطالبان مسلح درحومه  

خصوص راندن آنان اقدام عملی نکرده و این مسئله باعث نگرانی باشندگان این  
 والیت شده است. 

 انتقاد از نتیجه ندادن عملیات نظامی در بغالن 
: شماری ازنمایندگان والیت بغالن درشورای  فبروری/بغالن ا تلویزیون نور   2

ملی وشورای والیتی بخاطرپیشرفت نکردن نیروهای امنیتی وتقویت طالبان در  
حومه شهرپلخمری، ابراز نگرانی می کنند. بدنبال انهدام یک پایه برق درهفتام  
دلو بدست آن گروه درمنطقه دندغوری درحومه شهرپلخمری، دولت به ایان  

 ای در پی نداشته است.     منطقه نیرواعزام کرد، امااین اقدام نتیجه 
اهلل عطاش عضوی شورای والیتی بغالن گفت با تجمع نیروهای دولتی به    بسم 

فرماندهی جنرال مرادعلی مراد، معاون رئیس ستادارتش در بغالن، این امیدواری  
تقویت شد که طالبان از منطقه دند غوری بیرون رانده خواهند شد، اما حاال ناه  

نیزباه  ”  بغالن مرکزی “ تنها این امر تمقق نیافته، بلکه امنیت شهرهای پلخمری و  
خطر افتاده است. طالبان در چند ماه اخیرکه برمنطقه دندغوری حضور داشتاه  

ها را ماینگذاری کرده وعالوه    اند، برای خود سنگرهای مستمکمی ساخته و راه   
های مملی در آنجا هم برخوردارشده اند. به گافاتاه اعضاای      برآن ازحمایت 

درمنطقه پنجم شاهار  ”  الدین   دند شهاب  “ شورای والیتی بغالن، طالبان درمنطقه  
پلخمری و همچنین در حومه شهر بغالن مرکزی هم پایگاه نظامی بارای خاود  

 اند.     تشکیل داده 
الدین مهدی نماینده والیت بغالن درمجلس نمایندگان گفت طاالاباان    ممی 

در حال سرازیرشدن به والیت بغاالن  ”  خارج “ مسلح ازسراسرافغانستان وحتی از 
هستند. به گفته او این امر و همچنین عدم اقدام جدی حکومت، باعث نگرانای  
مردم والیت بغالن شده است. آقای مهدی افزودبرخی ممافل دردرون دولات  

اند که در والیت بغالن ازجاناگ    گیری را تمت فشار قرارداده      مراجع تصمیم 
افزارهای سنگین استفاده نشود تا به غیرنظامیان آسیب نرسد، این فشارهادرواقع    

شود. مهدی به ایان    برای به تعویق انداختن عملیات نظامی علیه طالبان اعمال می 
” فشارها “باور است که ممکن فراخواندن جنرال مراد ازبغالن هم مرتبط با همین  

هایی که برای    باشد. به گفته وی، پس ازبازگشت این فرمانده ارتش، امیدواری  
بیرون راندن طالبان از اطراف پلخمری ایجاد شده بود، حاال به ناامیدی و نگرانی  

 تبدیل شده است. 
بااینهمه اما مممود حقمل سخنگوی والی بغالن میگوید عملیات علیه طالباان  

اند، عملیات بااحتیاط    ادامه دارد، اما به دلیل این که طالبان در بین مردم جاگرفته  
 رود.   گام به پیش می    به    اجرامیشود وگام  

الدین بغاالن    مقامهای بغالن میگویند طالبان ده روزپیش در منطقه دندشهاب  
اقدام به تخریب دوپایه برق وارداتی ازازبکستان بکابل کردند و به همین دلیال  

 کابل در این مدت با کمبود برق مواجه بوده است . 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم میکند
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 داکترمممدشریف فایض 
 تأملی برجلد دوم )افغانستان درمسیرتاریخ( 

 گذشته درحال و حال در آینده 
بانشراین سلسله مقاالت، نگاههای خیره ومردد وتبصره های نیشدار باعاضای  
هموطنان رامتوجه خودکرده ام. بعضی هاازمن می پرسند چرا ایان ماقااالت  
)تخریشی( درچنین وقتی ؟ یاکه چراگفتم این تهاجم باز ازجنوب آبد وبرشمال  
ستم کرد؟  پاسخ به این پرسشها را ازمتن کتاب افغانستان درمسیرتاریخ، استخراج  
کرده وباآنچه امروز دروطن میگذرد، ارتباط داده ام. هرپاسخ باکلماتی ازمتان  

 کتاب ضم شده و استبداد دیروز درتقارن با استبدادامروزمطرح شده است. 
بنابرین به علتی این سلسله رامینویسم که همه شاهدیم که بازهمان سه گااناۀ  
استبداد+ واپسگرایی + استعمار، درقیافتی دیگرو باارتجاع در رأس آن تثلایاث  
نامقدس آمده است. به علتی که باز کوهدامن وکلکان درخون غلتیده ودرآتش  
میسوزد)*( ومممدگل خان دیگری بنام مالمتقی بایک قوۀ مهاجم چنادهازار  
نفری حشری]درپروان و کاپیسا دست به عملیاتی )دیگر( زده کاه دریاک  
کشورفتح شدۀ خارجی هم مجازنیست.[ به علتی که بازاین اساتاباداد]والیات  
بزرگ قطغن رابمیث دشمن تلقی[ و ]وحشت بی سابقۀ[ براه انداخاتاه و بااز  
]شکنجه خانه ها پر ازچوب وتازیانه وقین وفانه[ است. باز]زنجیر و زوالنه که در  
عصرامانیه قانوناً ازبین برده شده بود... مجدداً درگردن و پای ممبوسین[ انداخته  
میشود. ]کشتارهاواعدامهای دسته جمعی[ جریان دارد وباز ]زنان ماماباوس...  

 موردتعرض وهتک عصمت ممافظین[ قرارمیگیرند 
به علتی که باز ارتجاع باعلم وعالم، هنر وهنرمند، شعروشاعر، وچمن و بلابال  
درستیزاست؛ باز زیرعنوان امنیت]نه تنها دزد وقطاع الطریق دشمن امنیت است،  
بلکه هرکه اندک تشویشی درافکاروحواس مردم اندازد، اوهم دشمن امنایات  
است.[ باز نوازنده یاهنرمند یاشاعردیگری به گناه سرایین غزلی، ترسیم نقشای  
وسرودن شعری مجازات میشود و ]گلوله های آتشین درآتش سرخ شده درزیر  
بغل اوگذاشته[ میشود. دگراندیش دیرگی باز اعدام، یاحبس ویاآواره میگردد.  
باز پشاور، آن شهرفتنه ها ودسایس، که دیروزدرآن غالم ممی الدین خان آرتی  
را]باگلولۀ تفنگ بدست مرموزی یکشتند[ روشنفکران امروزافغان را آماج تیر  

 های مرگبارش قرار میدهد.  
به علتی که غبار بیاد مامی آوردآن روزهای سیاه راکه قطعه های مغز صدهاا  
مبارز ومتفکر افغان ازدهن آن توپها درکوه ودمن میریخت ! و خون داغ برلباۀ  
تیغ جالد فرصت خشکیدن رانداشت! و زندانهاباهزار ها انسان بیگناه مزدحم بود  
وهست ودرمماکم نمایشی استبداد داور و دادستان و شالقزن جالد بود وهست.   
به علتی که بیادآوریم آن روز های نکبت بارراکه استبداد نان زندانی راازکوچه  
وبازار گدایی می کرد، طوقی آهنی برگردنش می انداخت، ودستهایش راباه  
زنجیرمی بست وبرای گدایی به کوچه وبازار می برد. غبارمیگویدکه سپااهای  
ممافظ یک سرزنجیررا گرفته، زندانی رادربازارها برای گدایی از دکانای باه  
دکانی میبرد تاخرج روزش را پیداکند ]درحالیکه خاندان حکمران واعاوان و  
 انصارش به نمونۀ الردهای متمول انگلستان، ازپول چنین ملتی زندگی مینمودند.[ 
به علتی که بدانیم که سیاست نادر و ارتجاع عمر ]برمبنای ایجادنافااق بایان  
القومی وتولید دشمنی بین مردم کشور[ بودوهست. طوریکه در جریان تهاجم  
واستمرارحکم دهشت این استبداد درهرات، کابل، مزار واکنون درشمالی دیده  
ایم، آن استبدادهم درآغاز ]حمله به کابل عدۀ از خوانین پاکتیایی رابه اغاتاناام  
وتاراج داخلی کابل واداشت و از صعوبت زندگی این مردم سوءاستفادۀ سیاسی  
نمود. به این معنی که تاراج ارگ سلطنتی وخانه های طرفداران حکومت سقوی  
رادرکابل برایشان مباح نمود. خزاین ارگ سلطنتی رابه یغمابردند وخانه هاای  
متعددی رابعنوان طرفداری ازبچۀ سقا تاراج نمودند. درحالیکه بچۀ سقا در کابل  
چنین عملی رامرتکب نشده بود وخانه هایی راکه به داشتن اسلمه مظنون واقاع  

 میشد، فقط به تفتیش آن قناعت میکرد...[ 
به علتی که باید بدانیم که سیاست تبعیض وتفرقه از نوع نادری و طالبی آن بر  
خدمت مردم استوارنیست، همین حکومتی که به وسیلۀ مردم پکتیا باقادرت  
رسید، درراه ]بلندبرن سویۀ زندگانی ... مردم پکتیا کوچکترین قادمای[ بار  
نداشت، و ]هم ازوحدت واتماد داخلی پکتیا جلوگیری کرده وآتش رقابتهااو  

 تعصبات عشیره ای رابین شان مشتعل می گذاشت.[ 
به علتی که بدانیم که این دستگاه نفاق انداز پاکستان که درکشور ما تاکناون  
هرراه صلح واتمادمردمی رابسوی ماینزارجنگ و خونریزی برد، همان دستگاه  
جاسوسی انگلیس است که پس ازخروج ازخاک هند ]سالم ودست ناخاورده  
بمیث میراث به دولت پاکستان منتقل گردید.[، به علتی که بازاین استبداد باه  
تأسی ازهمان سیاست استعماری ]شعار تفرقه انداز وحکومت کن راسرمشق... و  
وسیلۀ دوام خود[ قرارداده،وباز]دراثراین سیاست تبعیضی قضیاۀ اقالایات و  
اکثریت وتفرقه های زبانی، نژادی ومذهبی درکشورپدیدار وتشدید[ گردیده  
و بازبه شکل دیگری ]زمینۀ رضایت واستفادۀ سیاست استعماری اجانب رافراهم[  
کرده است. به علتی که بدانیم که آن استبدادهم اولین کاری که کارد]انساداد  
مدارس زنانه، انجمن نسوان کابل وجریدۀ ارشادنسوان بود. شاگردان افغانی را از  
کشورترکیه اجباراً رجعت داد و در زیربرقع ودالق مستور نمود[ و]هیچ متعلمی  
قادرنبودکه در مدرسه ازسیاست حرف بزند وسعی میشدکه جواناان ناورس،  

 جبون و متملق حتی چاپلوس بارآیند.[ 
به علتی که بدانیم که فرحت وسعادت همواره درانمصاراستبادادباوده، اماا  
فرحت وسعادت شاذ وناسالمی که ازشکنجه وقتل وتاراج ملت لذت میبرد، در  
کابل بنابراستبداده نادر ]تمام تفرجها، پهلوانیها... با تمام میله های موسمی ماردم  
واصناف مختلف شهر... منسوخ شده بود وازهیچ مملۀ کابل صدای ساز وآواز  
شنیده نمی شد[ وامروزبابدتر ازدیروز، بازکابل، هرات، مزار وسرتاسرقلامارو  
امیرارهاب نه تنهادر کام رنج واندوه جانکاه فرورفته، بلکه درآمد روزانۀ یاک  
قبرکن و کفن دوزکه بازارشان ازهمه بیشتر داغ وپرتقاضاست، تنهاچندحلقه نان  
خشک به منزل می آرد. به علتی که باید بدانیم که چرا طالب باه ناام اساالم  
وشریعت وحشتناک ترین صمنه های قصاص وسنگسار وبه دارآویختن ومثله  
کردن تن های نیمه جان رادرممضرتوده های مرعوب وسرکوفته در استدیوم  
هاومعابر برگزار کند؟ از اطفالی که مشاهدان این صمنه هاهستند وبدنبال پدران  

 شان میروند وتاریخ دیروز راتکرار میکنند، چه توقع دارید ؟ 

 کروالینای شمالیپروفیسرداکتر حمیدهادی                          
 احیاء راه ابریشم وسیاست چین درمنطقه

درطول تاریخ معاصرافغانستان دیده شده که دولت چین برخالف قدرتهای  
بزرگ دیگرجهان مانندروسیۀ شوروی، امریکاو برتانیه، ممافظه کاربوده ودر  
برابر کشورهای دیگر وممالک همسایۀ خود از تشدد، جنگ وخونریزی ابااء  
ورزیده وباآنها ازراه صلح ومسالمت پیش آمدکرده است. کشورچین باوجودی  
که امروزاز نظراقتصادی و نظامی هم قطارامریکا میباشد، درسیاست خاارجای  
خود خیلی ممتاط بوده ازتفکر و فلسفه کارمیگیرد وبرکشورهای خرد وبزرگ  

 نمی تازد، و برمنابع طبیعی آنها دستبرد نمی زند.  
گرچه امریکا درکشورهای اسالمی خصوصاً شرق میانه جنگ وخونریزی  
بی سابقۀ رابراه انداخته است، رهبران چین خاموشانه درپی آن اندتا بُعد اقتصادی  
خودرا درین سرزمین هاوسعت دهند. درحالیکه پس ازواقعۀ یازدهم سپاتامابار  

وحملۀ دهشت افگنان عرب بر امریکا منجربه حملۀ امریکابرافغانستان و    5117
بعد برعراق شده وکشورهای عراق، مصر، لیبیا وسوریه ازهم پاشیده ومنجرباه  
تولید شصت ملیون مهاجرشد، که نصف آن اطفال میباشند، دولت چین درپای  
انکشاف پروژه های اقتصادی وتعمیر راه ابریشم برآمده تاساحۀ نفوذاقتصاادی  
خودرا ازپاکستان، ایران وافغانستان بسوی کشورهای شرق میانه و ممالک غربی  

 توسعه بخشد.  
درچند روزگذشته دولت چین کنفرانسی دایرنموده وبانمایندگان افغانستان،  
پاکستان وطالبان دربارۀ راه حل معضالت سیاسی افغانستان مذاکراتای راآغااز  
نمود . من درین نوشتۀ مختصرمیخواهم برپالن اقتصادی چین درین ماوضاوع،  
خصوصاً دررابطه باپاکستان، ایران و افغانستان تبصرۀ کوتاه نموده وبیشترمسألۀ  

 افغانستان رامورد بمث قرار دهم .  
ا رابطۀ کشورچین باپاکستان سابقۀ طوالنی دارد. توأمیت بین ایندو کشور از  
یکطرف بخاطر رقابت چین باکشورهندوستان میباشدوازطرف چین سعی دارد  
پاکستان را بخاطرکاهش نفوذ امریکا درقلمروسیاسی واقتصادی خاودداشاتاه  
باشد. حتی اززمانیکه روس هابرافغانستان تعرض نموده بودند وپاکستان بمیاث  
یکی ازمتمدین امریکا درتربیۀ مجاهدین وتدارک جنگی علایاه روساهاا در  
افغانستان فعالیت میکرد، تا امروز کمکهای چین به پاکستان ادامه دارد. ازجملاۀ  
کمکهای چین به پاکستان یکی معاونتهای اقتصادی و دیگری انکشاف اسلاماۀ  
اتومی برای پاکستان بوده است. درین ایام، سیاستمداران پاکستان بافراست بای  
نظیری توانستند درین معامله های سیاسی ازهردوکشورچین و امریاکاا باهاره  
برداری نماید. درین اواخر، بادرنظرداشت تعمیرشاهراه اقتصادی ابریشم، دولت  

بلیارد دالربا امضانموده است. براسااس    42چین یک قرارداد اقتصادی رابه مبلغ 
این پالن، نه تنهاپاکستان بمیث یک مارکیت مهم اقتصادی چین خاواهادباود،  
بلکه چین با تعمیراین شاهراه به بندر گوادر دربلوچستان پیوست و ازآناجاا از  

 طریق بمرهند، به جهان غرب توسعه خواهد یافت.  
ا درمورد پروژه های چین وایران بایدگفت: ازمدت شانزده سال باه ایان  

که دولت امریکاو متمدین آن  5117سپتمبر 77طرف، خصوصاً پس از واقعۀ  
sanction   یاتمریم اقتصادی را بر ایران شدت بخشیده اند، دولت چین باخموشی

درزیر پرده برای توسعۀ پالنهای اقتصادی خود باتهران همکاری بی سابقه نشان  
داده است. درمعاملۀ اقتصادی با ایاران، اوالًچایان ازنافات ایاران وماواد  

petrochemical   آن استفادۀ اعظمی برده، تکنالوژی ومارکیت اقتصادی خودرا
ملیون نفوسی افزایش بخشیده و باالخره ازاین طریاق نافاوذ    ۲1دراین کشور 

اقتصادی خود راکه همیشه توأم باپیشرفت روابط سیاسی میباشد، به ماماالاک  
ویران شدۀ شرق میانه توسعه خواهد بخشید. برخالف روابط امریکا بااین کشور  
ها، توأمیت چین بااین کشورها یکطرفه نبوده بلکه این کشور درآبادی کشاور  
های اسالمی کمکهای زیادی نموده است. مثالًپروژه های تکنالوژی وکامپیوتر  
بین دوکشور خیلی موفقانه پیش میرود. امروز دستگاههای کامپیوتر ایران یکی  
از پیشرفته ترین سیستم در جهان میباشد. برقراری توأمیت وکنفرانسهای بایان  
انستیتوت تکنالوژی  مساچوست امریکاو دانشگاه هاروارد ودانشگاه )شریاف(  

 در ایران این حقیقت را تایید می کند .  
امروزیک شرکت شخصی چین درناحیۀ زرین آباد ایران یک فااباریاکاۀ  
ذوب آهن رابه مبلغ دوصدملیون دالرتعمیرنموده است. درین فاباریاکاه کاه  
هفتصد نفرکارگر وانجنیرمصروف کارمیباشند، قراراست ساالنه شش صد هزار  
تن آهن تولید نماید. بکارانداختن این چنین فابریکات نه تنها ایاران رابساوی  
صنعتی شدن وتمدن جدید رهنمایی میکند، بلکه عواقب بهتراجتماعی وسیاسی  
درآینده بدنبال خواهدداشت. عالوتاًچین باایران موافقه نموده که درظرف ده  
 سال آینده تجارت خودرا درآن کشوربه مبلغ ششصدبلیارد دالرافزایش بخشد. 

راتکمیل ناماوده و   Express Wayکشورچین درایران یک شهراه بزرگ  
پروژۀ حفریات معادن رابرای انکشاف آن سرزمین رویدست گرفته است. یکی  
ازفعالیتهای چین درایران تعمیرتونل )نیایش( می باشدکه بزرگترین تونل جهان  
است که دریک شهربنا یافته است. این تونل به طول سه ونیم مایل بوده وتکمیل  

آغازشده    7992شده است. عالوتاً ساختمان متروی تهران که تعمیرآن درسال  
بود، با موتورهای آن تکمیل ومورد استفادۀ عامه قرارگرفته است. دولت چین  
برای بهبودحمل ونقل درایران هزارهاموترساخت چین رابه قیمت ارزان فروخته  
است. گفته میشود که باامتداد این توأمیت های اقتصادی باچین و بر طرف شدن  
تمریم اقتصادی، ایران بمیث یک کشوربزرگ ومتمدن درشرق میانه وآسایاا  

 قدعلم نماید.  
ا درافغانستان، پالنهای اقتصادی چین مواجه به مشکالت عظیمی خواهد بود.  
طوریکه اطالع یافتم، درین اواخرآقای صالح الدین ربانی وزیاراماورخاارجاه  
باهیئتی عازم چین شدتاباحکومت چین ونمایندۀ پاکستان وطالبان بارهاباریات  
سیاستمداران چین دربارۀ صلح درافغانستان وپروژه های اقتصادی چین باماث  

 نماید.  
باازبین رفتن نفوذ روسها درافغانستان وضعف امریکا درحل مشکالت منطقه،  
دولت چین اظهارعالقه نموده است تا پادرمیان بگذاردوبرای آوردن صلاح در  
افغانستان آزمایش بخرج دهد. مقصد ازعالقۀ چین در افغانستان آنست تاباآوردن  
صلح درین سرزمین، پروژه های اقتصادی خودرا درین مارکیت اقتصادی جابجا  
نموده وازافغانستان به کشور های آسیای میانه چون تاجیکستان، اوزبکاساتاان،  
قزاقستان وترکمنستان  پیش رفته، ازآن مارکیتهای اقتصادی برای تطبیق پروژه  

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : (2هااستفاده و به معادن سرشارنفت آن سرزمینها دسترسی یابد.)دنباله در ص  

    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    

                                        احمدعمران 
 آورِ فرمانده نیروهای ناتو  سخنان حیرت

 ه های چهارجانب و نشست
های چهارجانبه وجود    هایی که نسبت به نتایج نشست   بینی   با وجود همۀ خوش 

درخصوصِ نتایجِ آن هویدانشده است.      دارد، اماتا هنوزهیچ جرقۀ امیدوارکننده 
آباد وگاه درکابل    ها که گاه دراسالم   نمایندگان با امیدواریِ فراوان در این نشست 

ورزندوبا لبانِ متبسم ازآنها بیرون میشوند، بدون آنکه    برگزارمیشود، شرکت می 
 اند.   گفته بتوانند چقدر به یک طرحِ مشترک برای صلح نزدیک شده 

های چاهاارجااناباه    از جانب دیگر، مشکل صلح در افغانستان تنها به نشست 
اند. موضع طالبان در    ممدود نمیشود واین سکه روی دیگری نیزدارد وآن طالبان 

رسد، هارچاناد    وگوهای صلح چندان روشن به نظر نمی    خصوصِ آغازگفت 
اند که طالبان راپس ازتاوافاق در    کشورهای پاکستان و چین قول مساعد داده 

سازند. اما پرسش اینجاست که طالباان    مورد نقشۀ راه، به میزمذاکره حاضر می 
شنوی ازین کشورهادارندواز جانب دیگر، چقدراینکشورهاخواهان    چقدرحرف 

 واردشدنِ طالبان به میزمذاکره اند؟ 
تواند حاکی از وضاعایات    های چهارجانبه نمی   طوالنی شدنِ روند نشست 

مطلوبِ این نشستها باشد. گمان میرودکه حرف وحدیثهای بیشتری درجریاان  
های    هادرمیان هیأت   ها ازاختالفِ دیدگاه    یی میشوند. برخی   است که کمتر رسانه 

موجود درین نشستهاسخن میگویند وتأکید دارند که هنوزهیچ توافقِ مشخصی  
دست نیامده است. باآنکه معلوم نیست ایان    وگوهای صلح به   درخصوص گفت 

گان چین    اند، ولی گمان برده میشودکه میان نمایند   اختالفات ازچه نوع وجنسی 
گان امریکاوافغانستان ازطرفِ دیگربر سرِمکانیسم    طرف ونمایند   وپاکستان ازیک 

کاه    وجود آمده است. اما ایان   هایی به   وگو های صلح و نقشۀ راه اختالف   گفت 
داناد؛ ولای    اند، هنوز کسی چیزی نمای   این اختالفات چیستندو درچه سطمی 

طوالنی شدنِ مذاکرات به خودیِ خودنشانگرِآن است که هنوز نتیجۀ خاصای  
وگوهاومذاکرات بیرون نشده واین امید نیز وجود نداردکاه    ازدرونِ این گفت 

بخش باشندا باتوجه به اینکه روی دیگرِسکۀ    نشستهای چهارجانبه درآینده نتیجه 
وگوهای صلح باطالبان است، هنوزدرهالۀ از ابهام    نشستهای چهارجانبه که گفت  

های یک شرکت کنندۀ کنفرانس پگواش که اخیراًدر    قراردارد. بر اساس گفته 
قطر برگزارشد، مسئول دفترطالبان درین شهرگفته که هیچ چایازی درماورد  
نشستهای چهارجانبه نمیداندونه هم دستورِخاصی درین مورد ازسوی رهاباری  

 طالبان دریافت کرده است . 
اند، باید    اگرواقعاً طالبان ازجزییات نشستهای چهارجانبه به دورنگه داشته شده  

هدف خاصی برای این کاردرنظرگرفته شده باشد. عدم آگاهی دفترقاطار از  
های چهارجانبه، میتواند به این معنا باشدکه درحال حاضرطالبان    جزییات نشست 

های چهارجاناباه    وگوکننده مطرح نیستند. پس درنشست   بعنوان یکطرفِ گفت 
شود و چرارئیس اجراییِ دولت وحدت ملی ازآغاز    روی چه مسایلی بمث می 

وگو های صلح باطالبان خبرداد؟ ازسویی هم، چرادرسومین    الوقوعِ گفت   قریب 
آباد درموردشرکت برخی نمایندگان طاالاباان در    نشست چهار جانبه دراسالم 

 نشست بعدی که قرار است در کابل برگزار شود، ابراز امیدواری شد؟ 
    اند و باید منتظر بود و دیدکه چه اتفااق   پاسخ   ها درحال حاضر بی   این سوال 

 هایی قرار است بیفتد . 
موضوع قابل توجه دیگر، موضعگیری اخیرِجان کمبل فرمانده نیاروهاای  
ناتو درافغانستان است که درآستانۀ کنار رفتن ازین سمت، طالبان راگروهی آدم  
کش وتروریست خواند. آیاجان کمبل خواست روی دیگرِسکه رانشان دهدکه  

داند؟ او با این جمالت چه چیزی را خواست    هنوزکسی درموردآن چیزی نمی  
که به مردم افغانستان و جامعۀ جهانی بگوید؟ آیا استراتژی امریکا در قبال مسایل  
منطقه در حال تغییر است؟ جنرال کمبل بسیار زیرکانه وبا احتیاط اما درعینِ حال  
درمقطعِ حساسی این جمالت رابر زبان آورد. او زمانی طالبان را تاروریسات  

آباد ادامه داشت وبدون شک درآن    های چهارجانبه در اسالم   خواند که نشست 
هم در نشستی که در یک طرفِ آن نمایندۀ    رفت، آن   صمبت ازآیندۀ طالبان می 

 امریکا حضور داشت . 
اطالعی گفته باشد، بهیچ صاورت    اینکه جنرال کمبل این سخنان را ازسرِبی 

رسد. اوفهمیده ودقیق سخن میگفت ونشان میدادکه درپایاان    منطقی به نظرنمی 
مأموریتش درافغانستان، به نتایجی درمورداین کشور دست یافته است. اماازسوی  

توانست بعنوان نظراتِ شخصیِ خودمطرح    دیگرجنرال کمبل این سخنان را نمی  
کند. اوهنوز فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان است و پایگاه حقوقیِ خااصِ  

 خود را دارد. 
اندوآیناده آبساتانِ    درشرفِ وقوع     بهرحال، به نظرمیرسدکه اتفاقهای تازه 

 حرف وحدیثهای تازه در قبال منطقه و افغانستان است./روزنامۀ ماندگارا کابل 
***************************************** 

به علتی که طالب هرچند خودرا اسالمی نشان بدهد، شقاوتش در کشتن و  
مثله کردن مخالفانش ریشه دراستبداد دیروزدارد. شکنجه کردن ومثله کردن تن  
نیمه جان قاتل نادرخان، عبدالخالق رااززبان غبار بخوانید: ]عبدالخالق نیمه جاان  
راپیش کشیدند واز اوپرسیدند: با کدام چشم سینۀ شاه را نشانه گرفتی؟ آناگااه  
باتیغ برهنه چشمش رااز کاسۀ سربدرآوردند. ا باکدام انگشت ماشۀ تفناگ را  
کشیدی؟ وآنگاه انگشتش را با لبۀ تیغ بریدند. بدین صورت این متاظااهاریان  
شریعت اسالمی کشتن به طرز مثله کردن را ترویج نمودند. عبادالاخاالاق آخ  
نگفت و آرام باقی ماند. آقایان درباری امرکردند تاعساکرمسلح پیش آمدند وبا  
برچۀ تفنگ آن موجود شکنجه دیده وزحمت کشیده را مانند جاال زناباور  
سوراخ سوراخ نمودند، درحالیکه مرد مرده بود... و جسدش درخاک آغشته به  

 خون به شکل مشکولۀ درآمده بودکه بهر طرف لول داده می شد.[ 
هدف از ارتکاب چنین اعمالی وحشیانه، گسترش ترس ودهشت در بایان  
توده هاست، توده هایی که فرزندان شانرا، حافظ درمدرسه و مکتب این پاناد  

 رامیدهد : 
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است 

 با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا ! 
اما درفرهنگ نادری و عمری ودیگر مستبدان آسایش گیتی تنهاباا قاتال  

 دشمنان وبردگی دوستان ممکن است !                         )دنباله درصفمۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ا کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                          
 درود به ارواح شهدای تلویزیون طلوع 

 لعنت به هما سلطانی ودیگر طالب پرستان 
مجیب مشعل گزارشگر روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی رازیرعنوان )یاک  
بمبگذار طالبان به زندگی پُرتپش کارمندان تلویزیون پایاان داد.( درشاماارۀ  

آن روزنامه به نشرسپرده است. من پس ازیاک تاباصاره،    5172جنوری 55
 برگردان فارسی گزارش راخدمت تقدیم میدارم. 

درحالیکه به ارواح شهدای تلویزیون طلوع، منادیان آزادی بیان دعا و درود  
می فرستم، وازبارگاه خدای یگانه برایشان طلب مغفرت می ناماایام، وبارای  
خانواده های غمزدۀ شان صبرجمیل آرزومیکنم، به خانم هماسلطانی، نماایانادۀ  
غزنی درشورای ملی وحامیان دیگرقبیله پرست و تفوق جوی طالبان که قتل و  
کشتار بیرحمانۀ آنهارا بخاطر ادای تعهد وخوشنودی آی اس آی پااکساتاان،  
توجیه میکنند، لعنت میفرستم. امیدوارم که درشورای مالای، ماردان وزناان  
باشهامت وجودداشته باشند تاهماسلطانی رابخاطر بیان مزخرف، دور ازانسانیات  
واسالمیتش که گفت:]خداوندبزرگ راسپاسگزارم که درنتیجۀ حملۀ فادایای،  
یکتعداد انسانهای پلید و ولدالزنای امریکا مردارشدند. پروردگارشهادت فدایی  
راقبول کند وبهشت برین رانصیبش گرداند ومردارشدگان کثیاف واوالد ناا  
مشروع امریکا وسایرکفار را دراسفل السافلین قرار دهد.[ به میزمماکمه بکشانند  
واورابا سلب صالحیت وکالت، ازشورا خارج گردانند، تاباشد این زن هرزه و  
شرف باخته، جزای گفتار بد خودرا ببیند. هما سلطانی چندی پیش هم درداخل  
تاالرشورای ملی در حضوروکالی ملت، ادعاکرده بودکه مالعمر درخانۀ وی  
میباشد، در حالیکه مالعمر زنده نبود، درپاکستان یاکشته شده یابصورت عادی  
مرده بود. وظیفۀ جدی رسانه ها، حامیان آزادی بیان، نهادهای اجتماعی وقانونی  
میباشدکه صدای طالب پرستانۀ این زن بی عرضه را خاموش گردانناد وازراه  

 های قانونی مصونیت وکالت وی راسلب بدارند.  
طرح ادامۀ قتل وکشتار، انتمار وانفجار وبدامنی در دفترآی اس آی ریختاه  
میشود، مالهای بدنیت پاکستان به دساتیرتخریبی آی اس آی صمه میگذارند.  
بصورت یقینی گفته میتوانیم که قتل هفت کارمند تلویزیون طلوع هم به هدات  
آی اس آی وموالناهای پاکستان، که نشرات طلوع به مذاق سیاسی شان برابار  
نمی باشد، صورت گرفته است. چنانچه طالبان نوکرپاکستان طی یک بیاانایاه  
اعالن کرده بودند ]تلویزیون طلوع بخاطر پیشبرد کارهای زشت، بی دیانای،  

 فرهنگ خارجی وبرهنگی، هدف نظامی می باشد.[ 
همه میدانندکه مردم وحکومت افغانستان به معتقدات وبااورهاای دیانای  
واسالمی خود صادقتر وبهتر ازمردم وحکومت پاکستان عمل می نمایناد، در  
اماکن تفریمی، سینماها وتلویزیونهای افغانستان درمقایسه باسینماها وتلویزیون  
های پاکستان، صمنه های نفرت انگیزبی عصمتی و برهنگی نمایش داده نمای  
شود. درپشاور درشهرمسکن موالنافضل رحمان، سمیع المق وبسیاری دیاگار،  
نمایش زندۀ صمنه های انمرافی وغیراخالقی و سکسی وجودداشاتاه ودارد.  
هیچگاهی این نمایش های زننده، ضد دین وضدفرهنگ، واکنش روحانایاون  
ومذهبیون ایالت صوبۀ سرحد)پختونخوا( را برنیانگیخته است، ولی برنامه های  
هنری ستارۀ افغان تلویزیون طلوع، که استعدادهنری جوانان را رشد میدهد، در  
نزد آنهاونوکران جاهل شان، طالبان، عمل ناروا، غیراسالمی وقابال سارزناش  

 پنداشته میشود.  
آنچه ازبی عفتی وفماشی درپاکستان، بخصوص درایالت پختونخوا وجاود  
دارد، شمۀ ازآن درافغانستان دیده نمیشود. خوانندۀ عزیزرابه مشاهدۀ )نماایاش  
زنده( در وبسایت پربینندۀ)همایون( دعوت میکنم که درآن یک خانم پاکستانی  
که بیش ازنود درصدبدنش برهنه است، دیده میشودکه درمسابقۀ رقابت میکند.  
همچنان درهمان وبسایت ویدیویی به نمایش گذاشته شد کاه درآن ساه زن  
پاکستانی بصورت زنده درستیژ سینمای شمع درپشاور درحضور صدهااماردم  
شهوتران پاکستانی وخارجی درضمن اجرای ورقص، خودرا عریان میسازند و  

 بدنهای سرتاپا برهنۀ شان رابه نمایش میگذارند. 
آیاموالناها ومالهای بدنیت پختونخوا درشهری که خودشان زندگی میکنند،  
کورهستند که آنهمه صمنه های فجیع وضداخالقی رانمی بینند، وبرای ماردم  
شدیداً مسلمان سنتی افغانستان وپابند به باورهای دینی خود، )شریعت طالباانای  
اسالم آباد( راتجویز میدارند. این روش دوگانه ونامعقول موالناهای پاکساتاان  
چیزی جز)کورخود بینای دیگران( بوده نمی تواند ! اینهم برگردان فاارسای  

 گزارش نیویارک تایمز: 
 ا  ا  ا  ا 

یکی ازکشته شدگان)شهداء( یک جوان رسام بودکه پالن داشت عروسای  
کند، دیگری جوانی بود ویراستار که درزمان فراغت از وظیفۀ رسامای، باه  
ساختن فلمهای مستند میپرداخت وخواب برنده شدن جائزۀ اوسکار رامیادیاد.  
سومی کسی بودکه یک طفل خودرا سال پیش دراثریک مریضی ازدست داد،  
اکثراً تصویرطفل دیگرش را درفسبوک به نمایش میگذاشت وامیدواربودآیندۀ  
بهترداشته باشد. آنها پس ازختم کار روزانه درتلویزیون طلوع، یکی ازبزرگترین  

جنوری هنگام باال شادن در  51چینل های تفریمی درافغانستان، بروزچهارشنبه 
بس مربوط به تلویزیون، دچارسانمه شدندکه یک طالب انتماری موتری راکه  
میراند، بابس تلویزیون تصادم داد، هفت نفررا به قتل رسانیدوبیست وپنج نافار  

 رازخمی ساخت. 
طالبان ازماههابدینظرف ادعامیکردند که دستگاه تلویزیون طلاوع )هادف  
نظامی( میباشد، زیرابقول طالبان گزارشگران تلویزیون بطور مبالغه آمیز دربارۀ  
جنگجویان طالبان از قندز گزارش میدادندوطالبان راکه مدت کوتاهی قندز را  
دراشغال داشتند، متهم به ارتکاب جنایت کردند. تلویزیون طلاوع وشارکات  
حامی آن، موبی گروپ، دربرابر تهدید طالبان تاجایی به امنیت خاودتاوجاه  

 کردند وامیدواربودندکه تهدید چیزی بیش ازیک تهدید عادی نباشد.  
این اولین انفجاربمب علیه یک رسانه بودکه طالبان مسئولیت آناراباه دوش  
گرفتند. انفجارکه کشنده ترین بمبگذاری بضدکارمندان یک رسانه بود، خطر  
رابه روزنامه نگاران مسلکی درکشوربرجسته میسازد. دوستان وخویشااونادان،  
قربانیان حادثه را جوانان مبتکر وایجادگر خواندند که ازچندسال بدینطرف باکار  
خود تلویزیون طلوع رایکی از پرتمرک ترین وپرتپش ترین رسااناه هاای  
تفریمی درافغانستان تبدیل کرده بودند. پس ازانجام انفجار، طالبان باانتشاربیانیاۀ  
تلویزیون طلوع را )یک شبکۀ استخباراتی( وانمودکردند، که درپیشاباردکاار  

 های زشت، بی دینی، فرهنگ برهنگی خدمت میکند. 
سعد ممسنی رئیس ومدیراجرایی موبی گروپ، بروزپنجشنبه باتاکید بیاان  
داشت:]صداهای کسانی راکه ازدست دادیم، فراموش نمیکنیم، صدای افغانستان  
بااین حادثه خاموش نمی گردد.[ فعاالن رسانه ها تعهد سپردندکه حمله، جالاو  
کارشان راگرفته نمی تواند. بقول صدیق اهلل توحیدی، رئیس مالای گاروپ  
حمایت ازرسانه ها، باوجودیکه در حدود پنجاه گزارشگرافغاانای وخاارجای  

سال گذشته درافغانستان کشته شده اند، کار ادامه    74وافراد مسلکی رسانه هادر 
دارد. آقای توحیدی افزود: ]طالبان فکرمیکنندکه باحمله میتوانند جلو حرکت  
 چرخ مطبوعات آزاد را بگیرند، ولی روزنامه نگاران به تکرار نشان داده اند که 

 نمیتوان کارشانرا متوقف ساخت. [   
بسیاری ازکسانیکه روزچهارشنبه به قتل رسانیده شدند، تنهانان آور خااناواده  

ساله، ویراستار، زودتر ازمعمول دفاتاررا  5۲هایشان بودند. مممدجوادحسینی  
ترک کرد تا دربس چوکی خالی گیربیاوردکه در جریان هفت سال در رفات  
وآمدبه کار وخانه، ازآن استفاده میکرد. اوهنوزدو ویدیوی ناتمام داشت کاه  
ویراستاری کندتا دریوتیوب بگذارد. اوبه آمرخود تعهد سپرده بودکه ویدیاو  

 هارا صبح فردا به اکمال میرساند. 
وقتاکه خبرانفجار پخش شد، مادر جوادحسینی ازآنطرف شهر با وار خطایی  
تلفون نمودتا احوال فرزندخودرا بگیرد. اضطراب روزانۀ خانواده های شهرکابل  
باافزایش حمالت طالبان بیشترشده است. جواد حسنی به تلفون ماادر جاواب  
نداد. یکساعت بعد زنگ تلفون بصداآمد کسی سیم کارد تالافاون جاوادرا  
ازتلفون درحال سوختن جواد خارج کرد وبامادرش تماس گرفت وبارایاش  
گزارش دادکه جواد درمیان تلف شدگان میباشد، به شفاخانه بیایید. مادرسئوال  
کردکدام شفاخانه؟ زخمی است ویامرده؟ خانواده به جستجوآغازکردناد، از  
یک شفاخانه به شفاخانۀ دیگر، ازیک مرده خانه به مرده خانۀ دیگر رفاتاناد،  
اجسادی راکه قابل شناخت نبودندوبسیار سوخته بودند، مشاهده کردند. یاک  
دوست جواب بنام علی سیدحسینی که اوهم کارمند تلویزیون طلوع میباشد،و  
بمیث گزارشگر وظیفه اجرامینماید گفت: ]یک دندان شکسته بود ومن آنارا  
برداشتم که دندان جواداست ولی آن دندان ازجواد نبود. این به ماامیدمیدهدکه  
جواد نمرده، زنده است.[ ادعای دوست جواد غلط ثابت شد، جوادمرده باود،  
جسدش دربیمارستان وجود داشت که به یک مرده خانه درغرب کابل انتقاال  

ساعت هنوز بدنش خون مایاداد.  72داده شد. بدنش کامالً سوخته بود وپس از 
کارگران مرده خانه تالش کردند بدنش راپاک کاری کنند، چند بارکفان را  

 تبدیل کردند، باالخره جسد رادرپالستیک پیجاندند. 
جمیل صدیقی، یک دوست دیگرجواد حسینی که اورا اززمان دانشجاویای  
دررشتۀ علوم سیاسی دردانشکده میشناخت، اظهارنمود : ]جوادیک آدم خالق  
بود.[ جواد کار را درتلویزیون طلوع آغازکردکه هنوزدانشجوباود وازعاایاد  
کارش مصارف تعلیمی خودرامیپرداخت هنگامیکه ازکار فرصت می یافت، به  
ساختن فلمهای مستندمشغول می شد. من بصورت مزاح وخوشی، روزی برایش  
گفتم: ]وقتا که جائزۀ اوسکار را به یکی ازفلم هایت نصیب شوی، مارا حاتاا  

 سکرترخودهم قبول نخواهی کرد، دوستی را درجایش بمان ! [ 
برادر جواد ازاقدام حکومت مأیوس بود، ولی گفت که انتقام ازیک ماناباع  
دیگربصورت غافلگیرانه تمقق خواهدیافت: ]خواهرم دراردوی ملی وظیافاه  
دارد، وی یک شیرزن میباشد، اگربرادرم را دسنگردفاع ازآزادی بیان کشتند، او  

 انتقامش رامیگیرد.[ 
قربانی دیگرحادثۀ انفجاربس، مهریه عزیزی بودکه اززمان نوجوانای )ساال  

  55( کاررا درتلویزیون طلوع آغازنمود ودرشعبۀ نقاشی که هنوز  79-75های 
سال داشت، ارتقا کرد. همکاران ودوستانش گفتندکه او همیشه درجهش وتپش  
کارخودبود. مهریه عزیزی یگانه دختردوست داشتنی خانوادۀ خودبود. زمانیکه  
ازیک سفرسه روزه کاری ازخارج بازگشت، تمامی اعضای خااناواده بارای  
پذیرایی درفرودگاه کابل حضورداشتند. مممدنعیم، یک دواساز وهاماساایاۀ  
عزیزی گفت شخصیکه اطالع تلفونی انفجاربس را دریافت کرد، عموی مهریه  
بود. زمانیکه عمویش به بیمارستان رسید، پدرومادر مهریه قبالً به شفاخانه رسیده  
بودن وبامشاهدۀ جسدسوختۀ دخترشان، هردو بیهوش شده بودند. پنج روزپیش  
دوشیزه مهریه عزیزی پذیرفته بودکه با پسرعمویش عروسی کند، ولی بخاطر  
فوت یکی ازنزدیکان خانواده اعالن رسمی نامزدی تاروز جمعه باه تاعاویاق  

 انداخته شد.  
عزیزاهلل پسرعمویش اظهارکرد: ] همه دیوانه وار عاشق رفتاروسلاوک وی  

 بودند، بامرگ خودهمۀ ماراکرخت وبی حس ساخته است.[ /. 
***************************************** 

(متأسفم برادرجان که اینقدر ندارم که قرضهای ترا  2)داستانها... دنباله ازصفمۀ 
بدهم، ولی صبرکن موقع پرداخت حقوق برسدازسهم شخصی خودم برمیدارم  
وبه تو میدهم وشرط برادری رابجاخواهم آورد. اگرنه این بودکه عائلۀ خاودم  

 خرج دارند، تمام سهم خودم رابه تومیدادم وچیزی برای خود نمی گذاشتم ! 
ا چی؟! صبرکنم تاوقت پرداخت تمقوق برسد؟ بیت المال وخزانۀ کشاور  
دردست توست وبه من میگویی صبرکن تاموقع سهمیه ها برسد وازسهم خودم  
به تو بدهم؟! تو هراندازه بخواهی میتوانی از خزانه وبیت المال برداری، چرامرا  
به رسیدن موقع پرداخت حقوق حواله میکنی؟ بعالوه مگرتمام حقوق توازبیت  
المال چقدراست؟ فرضاً تمام حقوق خودت رابه من بدهی، چه دردی ازمان  
دوامیکند؟ ا من ازپیشنهاد توتعجب میکنم، خزانۀ دولت پول داردیاندارد، چاه  
ربطی به من وتودارد؟ من وتوهم هرکدام فردی هستیم مثل سایر افرادمسلمین.  
راست است که توبرادرمنی ومن بایدتاحدود امکان از مال خودم به توکماک  

 ومساعدت کنم.، اماازمال خودم، نه ازبیت المال مسلمین .  
مباحثه ادامه داشت وعقیل بازبانهای مختلف اصرار وسماجت میکرد که: اجازه  
بده ازبیت المال پول کافی به من بدهندتامن دنبال کارخود بروم . آنجاکه نشسته  
بودند به بازارکوفه مشرف بود. صندوقهای پول تجار وبازاریها ازآنجادیده میشد.  
دراین بین که عقیل اصرار و سماجت میکرد، علی به عقیل فرمود: اگرباازهام  
اصرارداری وسخن مرانمی پذیری، پیشنهادی به تومیکنم، اگرعمل کنی میتوانی  
تمام دین خویش رابپردازی وبیش ازآن هم داشته باشی !ا چه کارکنم؟ ا دراین  
پایین صندوقهایی است، همینکه خلوت شدوکسی دربازارنماند ازاینجا بروپایین  

 واین صندوقهارابشکن وهرچه دلت میخواهد بردار! 
ا صندوقها مال کسبه است؟ ا مال این مردم کسبه است، اموال نقدینۀ خودرا  
درآنجا میریزند. ا عجب! به من پیشنهادمیکنی که صندوق مردم رابشکنم ومال  
مردم بیچارۀ که به هزارزحمت بدست آورده و دراین صندوقها ریخاتاه وباه  
خداتوکل کرده ورفته اند، بردارم وبروم؟ا پس توچطوربه من پیشنهادمیکنای  
که صندوقهای بیت المال مسلمین را برای توبازکنم؟ مگراین مال متاعالاق باه  
کیست؟ این هم متعلق به مردمی است که خود راحت وبیخیال درخانه هایشان  

 خفته اند. اکنون پیشنهاد دیگری میکنم، اگرمیل داری این پیشنهاد رابپذیر! 
ا دیگرچه پیشنهادی؟ اگرحاضری شمشیرخویش رابردار، من نیز شاماشایار  
خودرا برمیدارم، درین نزدیکی کوفه شهرقدیم )حیره( است، درآنجا بازرگانان  
عمده وپروتمندان بزرگی هستند، شبانه دونفری میرویم وبریکی ازآنها شبیخون  
میزنیم وثروت کالنی بلندکرده می آوریم ! ا برادرجان! من برای دزدی نیامده  
ام که تواین حرفهارامیزنی، من میگویم ازبیت المال وخزانۀ کشورکه دراختیار  
تست اجازه بده پولی بمن بدهندتامن قروض خودرابدهم . ا اتفاقاًاگرمال یکنفر  
را بدزدیم بهتراست ازینکه مال صدهاهزارنفرمسلمان، یعنی مال همۀمسلمین را  
بدزدیم. چطورشدکه ربودن مال یکنفربا شمشیردزدی است ولی رباودن ماال  
عموم مردم دزدی نیست؟ توخیال کرده ای که دزدی فقط منمصراسات باه  
اینکه کسی به کسی حمله کند وبازور مال اورا ازچنگالش بیرون بیاورد ؟ شنیع  
 ترین اقسام دزدی همین است که تو االن به من پیشنهاد می کنی! / )دنباله دارد( 
توصیه : لطفاً این داستان رابه گوش رهبران افغانستان نرسانید، درغیرآن برشما  

 همان میرودکه برکارکنان تلویزیون طلوع وسایر رسانه های کشور رفت ! 

 برومفیلد ا کلورادو داکترغالم مممد دستگیر                                           
 )بخش آخر( الحاج امان الملک جالله، سالم  

یک سئوال بی نهایت بیجا ! که به بزرگواری شما ممترم الماج صاحب هیچ  
موافق نیست؛ مرا متهم ساخته ادعا کرده اید که: چرا شفیع عیار را )الگو رول  
مادل( خود ساخته اید؟ ومن شما را به این تهمتی که بر من بسته اید قابل عافاو  
نمیدانم، بیائیدکه قبل ازینکه ببینیم اسالم در بارۀ تهمت چه فرمایشات دارد روی  
مضمون الگوی تان لمظۀ مشغول شویم: درعین زمان برایتان تبریک میگاویام  
ازینکه یک اصطالح جدید درلست لغتنامۀ دری شامل ساختید؛ الگو رول مادل !  

 ولی در اصل الگو یک لغت و رول مادل یک اصطالح است. 
 Patternالگوکلمۀ فارسی است که درعربی به آن)اسوه(گویندودر انگلیسی  

یاد شده وما بیشتر به الگو توجه میکنیم. الگو, را داکتر علی اکبر دهخدا در لغت  
نامه اش معنی های وسیعی داده که چنین است: سرمشق, مقتدی, اسوه, قُادوهه  
) پیشوا(, مثال ونمونه. واما رول مادل  یک اصطالح انگلیسی است کاه بارای  
اولین بارتوسط رابرت کی میرتون یک عالم سوسیولوژی معرفی گردید. رول  
مادل, شخصی است که روش  ویاموفقیت وی توسط دیگران تقلید و تعقیاب  
میشود ومثال عمده همان  اطفال تین ایجرها )سنین دهۀ دوم زندگی(که دوست  
داران یک اتلیت مسلکی و یا یک آرتیست موسیقی ویاسینمائی تاحدپرستش  
دوست داشته حتی تقلید مینمایند. ویامعلم خوب راشاگردش رول مادل خاود  
ساخته از اسلوبش درآیندۀ خود مستفید میشود ویا والدینی که میکوشند برای  
فرزندان شان یک رول مادل باشند تا فرزندان فامیل مردمان خوب و مفید جامعه  
بار آیند. شما منمیث یک فرد ولسی, چطور بخود جرأت داده اید تا الگو یاا  
پیشوای من, یک فرد را که شفیع عیارباشد ویا حضرت صبغۀ اهلل مجددی ویاا  

 هرنام دیگر درجا ومقام رسول اهلل مممد مصطفی )ص( قراردهید. 
تهمت آنست که شخص بدون دلیل ومدرک برعلیه شخص دیگر ساخان  
بگوید, بعبارۀ دیگربا یک ظن وگمان نادرست از شروع نوشتۀ تان تااکنون شما  
بارها برمن تهمت بسته اید. اکنون بنگرید که  قرآن مجید, پیامبرخدا وامامان در  

خاداونادچانایان    2۲بارۀ گناه تهمت چه فرموده اند: در سورۀ االحزاب آیت  
فرموده : )وآنانیکه تهمت میکنند )میرنجانند( مردان مسلمان و زنان مسلمان را  
بدون گناهی که بعمل آورده باشند؛ هرآئینه برداشتند بهتان وگناه ظاهر)آشکار(  

(. عالوتآ, از طبرانی نقال  724را )تفسیرکابلی, چاپ جدید, جلدپنجم,صفمه  
شده است: کسیکه درموردشخصی سخنی بگویدکه درشأن اونیست تابدینوسیله  
آن شخص رابه عیبی متهم بسازد خداوند متعال او را درآتش جهنم تاوقتی حبس  
میکند که گفته اش را ثابت کند. امام صادق رحمه اهلل علیه میفرماایاد:)جارم  
تهمت زدن به شخص بیگناه ازکوههای عظیم نیزسنگینتر است(. آمده است که  
تهمت ازدونگاه واردمیشود: یکی, بخاطرجهالت بکسی تهمت میزنند و آنرا بیان  
میکنند بدون آنکه اثبات شده باشد و دوم اینکه: بعضیها عمدأ به کسی تهامات  
میزنند بدون اینکه اثبات کنند و این بیشتر کار حسود است. ازحضرت عالای  
)رض( روایت است که: ... هرشخصی که مردیا زن مسلمانی را مورد تهامات  
قرار میدهد  و اورا به آن چنان عیبی منسوب میکند که در اونیسات, در روز  
قیامت اورا تا آنوقت بر تپۀ ازشعله های آتش می ایستانندکه آن شخص خودش  
راتکذیب کند )بگوید که من دروغ گقتم(. حضرت ابو درداء روایت نماوده  
که رسول اهلل فرمودند: کسیکه برای بدنام کردن مسلمانی حرف خرابی رابیان  
میکند که درآن مسلمان وجود ندارد اهلل تعالی اورا در آتش زندان میکاناد تاا  

 زمانی که حرف خود را ثابت کند. و هم به این بیت نظامی گوش دهید:  
 تهمتی ازدروغ برمن بست         عاقبت چون زکینه شد سرمست 

 ازسعدی بشنوید: تانیک ندانی که سخن عین صوابست  
 بایدکه به گفتن لبی ازهم نگشائی                                                              

 گرراست سخنگوئی ودربند بمانی         به زانکه دروغت دهداز بندرهائی  
ممترم الماج امان الملک جالله صاحب, بازیک تبصرۀ بیهوده نموده مرا  از  
جملۀ حواریون سرسپردۀ شفیع عیار قلمداد کرده اید. باز هم تهمتیست که شما  
بایدبرای جوابدهی آن قسمیکه در باال ذکرشد آمادگی بگیرید.درقسمت سوال,  
)آیا درجۀ تمصیل وعلم و دانش شما پایانتر ازاو وسویۀ فهم و ادراک شماا در  
تثبیت حقیقت کمترازشفیع عیاراست که زیرتاثیربیانیه های منمارف وعاوام  
فریبانۀ او, مانندپیروان داعش وطالبان قرارگرفته مسمور سخنان فریبنده او شده  
شمشیر رزم آرائی درمقابل مخالفین شفیع عیار ازنیام کشیده اید؟( بسیارمتأسفم!  
از زبان قلم که خدواند )ج( درباره اش در قرآنکریم با الذی علم بالقلم و ساورۀ  
مبارک القلم مقام داده ویاد نموده چنین کلمات سخیف ومزخرف با دست یک  
کالنسال فرد ولسی تراوش میآبد. بآنهم میخواهم دربارۀ درجِۀ تمصیل, تثبیات  
حقیقت, بیانیه های منمرف, مانندپیروان داعش وشمشیر رزم... تبصرۀ چاناد  

 داشته باشم که ذیأل حضور مبارک شما تقدیم میگردد: 
درقسمت درجۀ تمصیل وعلم و دانش شما مرا براه غلط ,خودستائی وخاود  
نمائی, رهنمائی کرده اید ودرینجا پارچۀ ازشعر مرحوم عالمه پژواک بخاطرم  
گذرکرد که خوب بمال مردم بیچارۀ ما و ساالر های مغز تهی موافق به ناظار  

 میرسد و ازینکه به حروف پشتو نیست معذرت میخواهم: 
 که نفاق دود  او دستور  د مسلمان وی که دا حال او دا احوال د افغانان وی 
 دا توپان لکه چه اوس دی راروان وی  اوسنی   جاله وانان کشتی وان  وی 

 د وطن بیلی سینگه نه دوبیژی 
 لویه خدایه نه پوهیژم, ته می پوه کره لویه خدایه 

وهم شما الماج صاحب ممترم لممۀ خواستید تا مرا با بهتر بودن از شفیع عیار،  
که نزدمن یک وطندارمسلمان ومومن است برسقف کبر وغروربلند برده ازآنجا  
پرتابم کنید تا پاشان شوم. و خداوند را شکرگزارم که این سمرمردود برکرسی  

را بخاطرم بیاورد که: انا خایارآ ماناه    75اغفال تکیه نزد وسورۀ اعراف آیت  
در سورۀ النساء ان اهلل ال یمب کل    92خلقتنی من نار و خلقته من طین. و آیت  

مختاال فخور یعنی حقا که خداوند متکبر و خود ستا را دوست ندارد. و هم بیتی  
ازپنج کتاب یا پنج گنج سعدی که درسنین پنج وشش نزد پدر جنت مکانام تاا  

 دیرهای شب تدریس میشدم بیاد آوردم که میفرماید: 
 خطا   میکنی  و  خطا میکنی  چودانی! تکبر چرا میکنی؟ 

ممترما من چگونه فکرکنم که دانش او ازمن پایانتراست, کی؟ میداند کاه  
چه کسی چه مقداریا چند قطرۀ  ازبمر دانش  نصیب شده است. اینقدرمیدانام  
که اگرتقدیر شفیع عیار را به ماتمسرای پلچرخی رهیاب نمیکرد ومنهم مهاجار  
نمیشدم روزی درصنفی که من لکچر جراحی میدادم اوحاضر میبود ومان از  
آوازطنزهای یک جمله ای او ضمن لکچرخود میشنیدم وحظ میبردم. اماقضاا  
وقدرکه ما به ان ایمان داریم هرچندمابکوشیم, پالن بگیریم و تصورات داشتاه  

بود که بعد ازلکچر    7919باشیم حکمش را پس زده نمی توانیم. درتابستان سال  
اساسات جراحی برای ممصلین دانشکدۀ طب کابل بدفتر پوهاند غفوررحیمی  
همصنف عزیرودوست گرامی ام استادکرسی بیوشیمای کاه خاداوناد)ج(  
روحش راشاد وبهشت برین را جایگاهش سازد برای صرف چای رفتم ودرآنجا  
برایم گفتند که امروز )رئیس اتمادیۀ ممصلین( را از پی سی بی دستگیر کردند  
متأثر شدیم اما نشناختم که این جوان کی بود تا اینکه شفیع عیار خودش اظهار  

 داشت که آن جوان ممبوس, همان رئیس ممصلین بود . 
 (2اکنون برمی گردم بر)تثبیت حقیقت( ! که شما نوشته اید : )دنباله در ص  
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 السکندریه ا ورجینیا پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی                                
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

 (79)بخش  در وصلت وطن و درغربت هجرت  
نصایح عالمانه وسودمند عم بزرگوارم استادعبدالرشید لطیفی را هایاچاگااه  
فراموش نکرده ام وسرمشق نوشته هایم درهمه رشته های اجتماعی، ادبای و  

ازیک نصیمت تاریخی آنادره    یادم علمی وترجمه هایم میباشد. درین راستا،  
موروا، نویسندۀ شهیرفرانسه آمدکه وقتی یک خانم جوان که تازه به جاهاان  
نویسندگی قدم میگذاشت، از او طالب رهنمایی شد، نویسندۀ نامور، که باناده  
سالهاقبل دروطن عزیز اثر ممتاز اورا زیرعنوان )مکتوب سرکشاده باه جاوان  
امروز( ترجمه کرده بودم، به خانم مذکورچنین گفت: ]همانطوریکه یک مادر  
حامله کودکی راقبل ازوالدت نه ماه تمام دربطن خود پرورش میدهدوبا خون  
خود تغذیه میکند تاخوب نشو ونماکند وصمیح وسالم به دنیا آید، یک نویسنده  
نیز بایدنکات عمده وحساس را نخست برای مدتی درحافظه ودماغ وشعایر خود  
پرورش دهد وباعصارۀ دانش وتجربه و استعداد خود تغذیه کند، تاصمایاح و  

 دلپذیر وخواندنی روی صفمۀ کاغذ پدیدارگردد. [ 
بهرحال، ضمن آموزش وکسب معلومات بیشتر دررشتۀ نویسندگی، درجریان  
دروس صنف دوازدهم مکتب استقالل بودکه بانوشتن یک مقاله طبق پروگرام  
درسی وتهیۀ)کامپوزیسون( به زبان فرانسوی، برای نخستین باربه اصطالح )اتاو  
کریتیک( یا)انتقادخودی( آشناشدم. موسیو بونار معلم ما درمضمون فلسفه و  
ادبیات فرانسه، پس از اصالح وتبصرۀ الزم برمقاله ام، درحاشیۀ آن نوشت کاه  
این موضوع زیادتر جنبه های اوتوکریتیک دارد. متعاقباًدرصنف، حین ابرازنظر  
برمقاالت شاگرادن، اصطالح اوتوکریتیک را باتمام کوایف وپهلوهای انتباهی  
آن جهت بهبودکرکترها واصالح غلطی ها واشتباهات انسان وجامعه ایکه درآن  
زندگی میکنیم، تشریح کرد. بعدنقش نویسندگانی راکه از چنین شیوۀ استفااده  
میکنند، مهم ومؤثر قلمدادنمود... ازآنروز به بعد در اکثرمقاالتم  موضوعات و  
نکات انتقادی رابراوضاع اجتماعی می گنجانیدم وسعی می کردم مسئولیت و  
اشتباهات خودرا نیز درزمینه تذکر دهم، وبه اصطالح کورخود بیاناای ماردم  
نباشم. ولی افسوس که انسان نمیتواند چنین خصلت مماکمۀ خودی رادرهاماه  
احوال وشرایط حفظ کند، ازخطاهاپندبگیرد وبه غلطیهاواشتباهات خود اعتراف  
کند، بنده که بهترازدیگران نبوده ام، سهو واشتباهاتی درزندگی ام داشته ام که  

 عندالموقع به شمانیز بیان خواهم کرد. 
امادرنوشته هایم کوشیده ام واقعبین و)ریالستیک(باشم، وموضوعاتی بنویسم  
یاترجمه کنم که باحقایق و رویدادهای مبرهن وراستی ها مطابقت داشته باشد.  
همچنان حتی االمکان سعی کرده امد انعکاسات و گزارش رویدادهایی راکاه  
بقلم آورده ام که درآن ارادۀ تزلزل ناپذیر وثبات معنوی انسانها، واصل مبارزوی  
ومقاومت بشری دربرابر مشقات ونامالیمات زندگی، خاصتاً هنگام نبود حاق  
مقابل باطل و ظهورحوادث ناگوار، بطور بارز پدیدار باشد. روی همین اهداف،  
سالهاقبل دروطن عزیز داستان وسرگذشت واقعی یک خانم مبتالبه سرطاان را  
زیرعنوان )مجادلۀ من بامرگ( از مجلۀ پاری ماج ترجمه کردم که حاکای از  
مقاومت ومبارزۀ معنوی او دربرابر مرض مهلک سرطان بود وباوجود پیشبینی  
اطبای معالجش که عمرکوتاهی برایش سنجیده بودند، سالهای متمادی زنده ماند  

 وسایۀ مرگ واضممالل را از خوددور کرد.  
همچنین درین سالهای جاری در دیارغربت سعی کرده ام پارچه هایی رابنویسم  
یاترجمه کنم که شجاعت وایستادگی رادمردان ومدافعان خاک مقدس وطن را  
دربرابر متجاوزین وتبهکاران وسیاهدالن منعکس ازد، وخصلت تاریخی مقاومت  
های حماسی ملت باشهامت مارا تبارز دهد. )سرود مبارزان( یکی ازهمین پارچه  
 هاست که باری به همچو مبارزان ومدافعین وطن اهداکردم اینک بخشی ازآن : 

 دیگر مگو که سایۀ مرگ برسرما گسترده است، 
 بنگر که این آسمان مکدر آبستن روزهای روشن است، 

 آن روزی که نزدیک شود تا ببرد عطش انتظار ما، 
 آن روزی که دشمن ازعزم ممکم من و تو به لرزه درآید، 

 ازسرزمین درختان سبز تا قلل پوشیده با برف ها، 
 رنج و درد وعزم متین بوده است بدرقۀ راه ما 

 هرآنجا که فرو ریخت خون همراهان سربه کف 
 گلهای شجاعت بشگفد وسبزۀ پیروزی پهن شود 

 اندیشه مکن از سنگین این شام تاطلوع آفتاب، 
 که خود امید وحب وطن بود مشعل شبهای تار ما !!! 

فراغت دورۀ تمصیل مکتب : دروس صنف دوازهم مکتب استقالل به پایاان  
میرسیدومن خیال میکردم روزیکه شهادتنامۀ فراغت تمصیل رابدسات آورم،  
دیگرهمه چیز راتاسرحدکمال آموخته میباشم وجزء افراد فهمیده اجتمااع باه  
حساب خواهم آمد ! تصورمیکردم دوازده سال تعلیمات مضامین گاونااگاون  
مکتب برای یک شخص کافیست تاهر وظیفۀ راکه میسرشود بدوش بگیرد و  
درهررشته وهردفتر وماموریتی وظیفۀ مموله را بوجه احسن انجام دهد. ولای  
پس ازچندروزی که امتمانات نهیی خاتمه یافت وسند بکولریا رابدست آوردم،  
یکباره ملتفت شدم که درساحۀ عمل واجراات مسلکی واداری نارسایی هاای  
زیادداشته ومکلف به ادامۀ تمصیالت وآموزش بیشترعلوم ودانش مسلکای و  
تخصصی میباشم، وبرای اجرای هرکار وهرماموریتی باید تجارب عملی نایاز  

 اندوخته باشم ! 
بهرحال، روز توزیع شهادتنامه های بکولریا که درلیسۀ عالی استقالل بخااطار  
هماهنگی باپروگرامهای مکاتب فرانسه، معادل بکولریای فرانسه شناخته شاده  
بود، خیلی پرکیف وهیجانی بود. اعضای مدیرۀ مکتب، معلمین ویاکاتاعاداد  
مدعویین ونمایندگان عالیرتبۀ وزارت معارف درصمن حویلی آراسته ومزین با  
گلبته هاودرختان بلند وپر سایۀ اکاسی، گردهم جمع شده بودند. دریکی ازبرنده  
های وسیع و آفتابی عمارت مکتب میزبزرگی باروپوش رنگین ویک گالادان  
گل جلب نظرمیکردکه روی آن نتایج نهایی امتمانات ودپلوماهاای فاراغات  
تمصیل و انعامات گوناگون راقرار داده بودند. چشمهای کنجکاو ما با نیازمندی  
هاوانتظاربی قرار متوجۀ این میزبود ودلهای ماباوسوسه و هیجان در درون سینه  
تپش پراضطراب داشت. کسانیکه درمورد کامیابی خود متردد ومشکاوک و  
حتی ناامید بودند، توان ایستادشدن را باآرامی نداشتند ومانند دهقان نیازمانادو  
مأیوسی که برای کشتراز تشنه ونیمه سوختۀ خود از آسمان صاف وبی ابر طلب  
باران کند، برای کامیابی احتمالی ودور ازامکان خود منتظرخارقۀ بودناد کاه  
مدیر سختگیرمکتب)موسیو مومل( نتایج ماهانه واخیرسال امتمانات را نادیاده  
بگیرد وبرایشان سند فراغت تمصیل بدهد... البته چنین چیزی اتفاق نیافتاد وهر  
کس برابربه سعی وکوششی که درطول سال نموده بود،نتیجۀ بدست آورد واین  

 شعرکتاب سالهای اول فارسی صدق میکردکه : 
 نابرده رنج، گنج میسرنمی شود      مزدآن گرفت جان برادرکه کارکرد 

درهرصورت، ساعتی نگذشت که مدیرفرانسوی بامعاونین افغانی خاود در  
برابرمیز بزرگ ظاهرگردید ونخست باصدای بلند وحرکت خاص کاله شاپوی  
خودبه زبان فرانسوی از روزآفتابی مساعدهوا و حضورمدعویین اظهارتشکر و  
امتنان کرده بافرزانگی وشیوۀ خاصی بیانیۀ دلپذیری دادکه اینک فشردۀ ترجمۀ  

 فارسی آن را ارائه می دهم :  

 هفته نامۀ امید   0101شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 سدنی ا آسترالیا   پوهنوال داکتراسداهلل حیدری                                         
 شمهء دربارهء رنج های مقد س 

 نسیام رهارو،ای فارزناد افاغاااان                خدایت داده است، اخالق وایمان 
 نکردی خم سرت برخلق وپرچم                 شدی درپیش وجدان شادوشادان 

خداوند منّان ونهایت مهربان راسپاس بیمد وشکرانهءبی پایان،که در همیان  
اواخر باوجودتکلیفهای صمی زیاد که دارم،برایم توفیق مطالعه سه کاتااب از  
فرزانه فرزندان وطن عزیزمارا از سایت وزین گفتمان  عنایت فرمود. این کتابها  

فرار ازکام مرگ،خاطرات زندان داکترمممدعثمان هاشامای.    -عبارتنداز:اول 
)جنایات هفتم ثور(،دربارهءحزب دموکاراتایاک    5جنایات حزبی جلد   -دوم 

رنج های مقد س،خاطراتی از شکنجه    -خلق افغانستان )مممد شاه فرهود(. سوم 
 درزندانهای خاد )مممد نسیم رهرو(. 

بنده که مدت هفت سال دراتمادشوروی سابقه تمصیل کرده وباعاداز آن  
مدت پانزده سال را تاترک اجباری وطن ممبوب ما در انستیتوت پولی تخنیک  
کابل که بگفته این وطنفروشان خلقی وپرچمی،به منزلهء ستون فقرات احزاب  
کثیف شان بود،تدریس نمودم.چه در شوروی سابقه وچه درزمان تدریسم در  
انستیتوت پولی تخنیک کابل، این نوکران وچاکران سوسیال امریالیسم شوروی  
راخوب میشناختم. کار یک تعداد شان جاسوسی وخدمات بیشرماناه دور از  

 اخالق افغانی وانسانی بود . 
باوجودیکه دیپلومهای سرخ وبلندباالی دیگررا از باداران خودگرفته بودند،  
اکثراًلیاقت واهلیت آن دیپلومها رانداشتند،مگربه نسبت حزبی بودن خودچوکی  
های کادرهای علمی پولی تخنیک،پوهنتون کابل و دیگرمؤسساات عالامای  
کشور را قبضه نموده بودند.ترفیعات علمی شان بصورت اتوماتیک باالمیرفت.  
مگر چلوصاف دانش شان نزدشاگردان ازآب برآمده بود. ازهمین روآنهاهیاچ  
یک استادالیق ودانشمند رادیده نداشتندوتا توانستندآنهارایا ازوظایف اخراج ویا  
به بهانه های دروغین روانه زندانهای مخوف صدارت، شش درک وپلچرخی یا   
زندانهای دیگرنمودندکه متأسفانه یکتعداد زیادشان در راه آزادی وسربالانادی  
وطن خویش، جانهای شیرین شانرا ازدست داده شهیدگردیدند. جنات الناعایام  

 منزل ومأوای شان باد . 
باآنچه گفته آمدم، پیش ازمطالعهءکتابهای فوق الذکرتا این حادازظالام و  
شکنجه های این وطنفروشان وحیوانات دوپا که درحق فرزندان وطنپرست ماا  
روا میداشتندآگاهی زیاد نداشتم. گرچه خودم نیز تقریباً یک ماه را در زنادان  
خاد میدانشهروخاد شش درک کابل گذشتانده بودم ومعجزه آسا ازنزدجالدان  

 رهایی یافتم که تفصیل آن از حوصلۀ این سطور به دور است. 
  7921 برادر وطنپرست ما،آقای نسیم رهرو درقلب گرمای ماه اسد درسال  

ها.ش. به جرم آزادی وطن از دست خرس های قطبی وغالمان پست فطرت و  
فرومایه شان ، دستگیروروانهء زندان شد. نسیم رهرو مدت دهسال رابا مشقات و  
زجرهای بیشماردرزندانهای صدارت و پلچرخی کابل گذشتاند. هرقدر شکنجه  
های فزیکی وروحی برایش دادند،مگر از نزد آن راد مرد باایمان ومتعهد،چیزی  

 را که مستنطقین خونخوربا باداران روسی شان میخواستند حاصل شان نیامد. 
 رهرو ازآن بزدالنی نیست کز فرط عذاب 

 سربه پای خائنین خلق وپرچم خم کند 
 هرقدرکردند شکنجه آن جوان بی بدیل 

 حاصل ازنزدش نکردند آنچه را می خواستند 
نسیم رهرو دررنجهای مقدس ازواقعیتها وشکنجه های که درده سال زندانای  
بودن خود وسایرآزادگان زندانی، ولو که دارای مفکوره های مختلف سیاسی،  
ولی برعلیه اشغال وطن عزیزشان مبارزه نموده و ممکوم بزندان،شکنجه هاای  
زیاد وحتی اعدام شده بودند، صادقانه یادآوری، همدردی وهمنوائی مینمایاد.  
ازجمله صدهاهزار هموطن مظلوم ماکه بجرم نابخشودنی!!مخالفت باکاودتاای  
وطنفروشان خلقی وپرچمی واشغال وطن ممبوب ماتوسط خرسهای قطابای،  
ممبوس، شکنجه واعدام گردیدند، متأسفانه نتوانستندکه خاطرات زناداناهاا،  
شکنجه ها،تمقیرها،نیش زبان زدن ها،بیخوابی ها وده باررفتن شان تاپلیگونها و  
زجر دادنهای بی حد وحصرجسمی وروحی رادرقید قلم آورده وبرای نسلهای  
 آینده کشورانتقال دهندوباخود درگورهای دستجمعی وناپیدا بخاک سیه بردند. 

امااندک مردانی هستندکه تاحد امکان،آن خاطرات جان ساوز و جاگار    
خراش را درقیدقلم آورده وبرای نسلهای آیندهءوطن ارمغان وودیعه گذاشاتاه  
اند. رنج های مقدس یکی ازاین هدایای بی بدیل خاطرات دهساله زندان بارادر  
گرامی ما نسیم رهرو میباشد. او درمدت ده سال زندان از دست جالدان خلقای  

 وپرچمی ،وحشیانه ودور ازکرامت انسانی شکنجه شد. 
 مرد  باید که درکشا کش دهر                     سنگ زیاریان آسایااا ب باشااد 

آن سنگ زیرین آسیاب نسیم رهرو بود که مردانه واستوارایستادگی کارد و  
 کوچکترین اعترافی از وی گرفته نتوانستند . 

 مرحباا ای   پاور افاغاااان مرحبا         سرفراز  هستی  به دوران مرحبا 
 ناام نیکات زیاب تاااریاخ وطان          است رنج هایت مقدس، مرحبا 

اگرهمرزمان نسیم رهرویکبارشهید شدند،مگر رهرو عزیزدر طول ده ساال،  
هزارها بار درهر لمظه وهردقیقه درچند قدمی شهادت میرسید. تصوراینچنیان  
حالت خیلیها مشکل وحتی ناممکن است. نسیم رهرو باالخره بعد ازرناج هااو  
شکنجه های دهساله ازچنگال درنده ها رهائی یافت، مگر خاطرات بسیار تلخ و  
چشم دیدش اززندان تا آخر عمرش با وی خواهد بود. همانطوریکه میگویناد،  
آدمی ازسنگ سختتر وازگل نازکتراست، رهروهمان ازسنگ سختترها بوده و  
 خالق متعال استقامت وتوان پایداری رابرایش داده بود تا سرمشق دیگران گردد. 
بلی رنجهای مقدس تراژیدی است که مطالعه آن برای اشخاص وطنپرست،ا  

 نسان دوست ودارای قلبهای رقیق وباعاطفه، بدون ریختن اشک ناممکن است. 
لعنت خداونفرین ملیونها هموطن مابرآن جانیانی باد که هرروز وشب ، خفاش  
گونه زندانیان مظلوم وبیگناه را به جوقه های صد نفری یا بیشتر به پلیگون هاا  
برده وبیرحمانه تیر باران میکردند تا درزندانها جای بیشتر برای ممبوسین تاازه  

 وارد خالی شود. 
هذِینه اهیّ مُنقهلهب یهنقهلِبُون ا وبزودی خواهند ظالمان دانست کاه بااز   وهسهیهعلهمُ ال

 گشت شان به کجاست.)سورهءمبارکهء الشعرا(. 
 نه شاعرم نه ادیب،لیک برحد توان          زهجو خائنان وطن،شااد و خرسندم 
 مجاهدم به قلم گرچه دورم از میهن          به هرکجا که روم بازهام،یک افغانم 
 به خدمت وطنم حااضرم ازدل وجان       به خاا ئانااان وطن تا ابد،خروشاانام 

 ) به خاااا ئنین وطن یک ساااره ستیزه  و کین                        
 مراست مسلک وکیش ومراست مذهب ودین(                      

درآخرگرچه قدری ازاصل موضوع به حاشیه میروم مگر بااجازهء دوستاان  
 وبرای بیداری وجرئت یابی جوانان وطن در مقابل      )دنباله در صفمۀ هفتم( 

 سدنی ا آسترالیا نصیراحمد رازی                                                              
 (9)داستان های همسو با تصوف  

درکتاب تاریخ ادبیات درایران چنین آمده: )تصوف یک حرکت عاقالای  
آمیخته با دین وارشاد بطرف کماالت نفسانی بوده وحکومت وحشیان ترک و  
تاتار ومغول نمی توانست وسیلۀ برای ترویج وتوسعۀ عمقی آن باشد، وتاناهاا  
ممکن است یأس وفقر ونومیدی ونابسامانی و دربدری، عدۀ ازمردم رابه خانقاه  
هاکشانده وسربار شیوخ وپیشوایان تصوف کرده است. عواید خانقاهها ازممل  
نذرهای اشراف وهدایای اطراف ونظایر اینهافراهم می آمد، ومیان هماۀ اهال  

 خانقاه قسمت می شد.( 
درلغتنامۀ دهخدا دربارۀ توسعۀ خانقاهها چنین آمده است: )از خصوصایاات  
تصوف قرن هفتم، نفوذ وکثرت واهمیت خانقاهها است که قرنهای گاذشاتاه  
برای اجتماع صوفیه باسادگی شروع شده بود، ودر این قرن به اوج اهامایات  
رسید. تعلیم وتربیت خانقاه رابطوراجمال می توان به دوطبقه تقسیم کرد: یکی  
تعلیمات شفاهی که عبارت بوداز پندها ودستورهای شیخ مرشد به طالالن مای  
داده، ودیگری تعلیمات عملی که عبارت بوده است ازریاضتهای مختلف ازقبیل  

 روزه ونماز و ذکر چله نشینی وگدایی، قلندران هم تعلیم داده میشدند.( 
الزم به تذکراست که ظهور وادامۀ حیات تصوف درخراسان زمین ماولاود  
نیاززمان بوده واگرفرقۀ قرنها درسرزمینی پهناور به هستی خود ادامه داده وجنبۀ  
حکومتی هم نداشته که ازآن حمایت شود، مبین این معنی است که بقاای آن  
نتیجۀ تمایل وعالقۀ مردم وطالبان کمال روحانی وفضایل انسانی بوده است، که  
آنراپناهگاهی برای دل های دردمند خودیافته وتعلیماتش رابرای تربیت نفاس،  
تعالی روح و آرامش درون سودمند ومؤثرتشخیص داده بوده است. بزرگان و  
بیدار دالن صوفیه همواره به راه حق رفته اند، وسخنان واالیی که ازپیروان این  
طایفه برجای مانده، مدلل میداردکه تصوف اسالمی خراسانی پیوسته طاریاق  

 حق پیموده ومتوجۀ مبانی دین بوده است . 
درکتاب اسرارالتوحید ازشیخ ابوسعیدابی الخیرآمده که: ازشیخ سئوال کردند  
که از خلق به حق چندراه است؟ گفت: به عددهرذرۀ از موجودات راهی است  
به حق. درهردلی که ازحق سری نیست وباحق رازش نیست، ازآن است که در  

 آن دل اخالص نیست، وهرکه را اخالص نیست به هیچ روی خالصی نیست. 
ظهوراینهمه جلوه وجمال درادبیات فارسی ازبرکت تعالیم اسالمی و اندیشاه  
های واالی متصوفه است و اگر میراث پرشکوه تصوف و عرفان نبود، ممتوای  
آثار ادبی ما بویژه آثارمنظوم، حکم سنگ و کلوخ راداشت. اشاعاارماولاوی،  
حافظ، سعدی، عنصری، امیرمعزی، انوری، خاقانی وهمانندان اینان دراستمکام  

 وجزالت قابل ستایش است . داستان: 
عقیل درزمان خالفت برادرش امیرالمومنین علی)علیه السالم(بعنوان مهمان به  
خانۀ آن حضرت درکوفه وارد شد. علی به فرزندمهترخود، حسن بن علی اشاره  

 کردکه جامۀ به عمویت هدیه کن. امام حسن یک     )دنباله درصفمۀ پنجم( 
***************************************** 

] تشکر ازآفتاب خوب ومرحمت خداوندبزرگ وهوای خوب و گوارای  
روز ! سالم برشاگردان عزیز که اینک شهادتنامه های خود را، نتایج زحاماات  
خودرا بدست می آورند وازدبستان وآستان مکتب رهسپار کانون اجتماع وانجام  
خدمت برای وطن خودمیشوند. تبریک به کسانیکه باسعی وزحمات طول سال  
خود کامیاب شدندواینک دپلوم بکولریا وبعضی انعاماتی رانیز دریافت میکنند.  
به آنهاییکه امسال موفق وکامیاب نشده اند، حوصله افزایی وایستادگی وتصمیم  
به کوشش بیشتر وارادۀ قوی درس خواندن میخواهم. زندگی چه در طول دورۀ  
مکتب وچه درخارج آن صمنۀ مجادله وتکاپوست که از تجارب ورویدادهای  
تلخ وشیرین آن باید پند بگیریم وتالش پرثمر کنیم ومایوس وبیچاره نشاویام.  
بخاطربسپاریدکه هیچ دری نیست که کوشش مؤثروپیگیر وباوسیلۀ علم ودانش  
باز نشود، بیادداشته باشید نتیجۀ کامیابی وناکامی تان دردروس مکتب وامتماان  
نهایی زیادتر متوجه خودتان بوده است، ولی وقتی داخل اجتماع وفعالیاتاهاای  
مسلکی واداری شوید، امتمانات سخت تری پیشروخواهدداشت، که نتایاجاۀ  
کامیابی وناکامی آن متوجه اجتماعی خواهدبود که شمادر پیشرد امور وکاار  
های وطن تان بمیث یک پرزۀ خاص حساس یک ماشایان بازرگ، داخال  

 اجراات ووظایف مموله میشوید...[  
درین وقت بطرف جمعیت معلمین واستادان مکتب که دوطرف او صاف  
کشیده بودند، اشاره کردوگفت: دروس وارشادات ورهنمایی های اینها، معلمین  
عزیزتانرا فراموش نکنید وقدر واحترام آنهارادر دل وجان نگهداریدکه چاون  
پدران معنوی به شماعلم و هنرواخالق و اساسات زندگی رادرهمه ابعاد تدریس  

 کردند وآنچه درتوان داشتند به شما نیز یاد دادند.  
پس ازین بیانات مدیرمکتب که به زبان فرانسوی ایرادشد، معاونین مکاتاب  
جناب عبدالمجیدخان تنومند وجناب عبدالواحدخان مستمندی نایازبایااناات  
ارزشمندی به زبان دری ایرادکردند، وتوزیع شهادتنامه هاو انعامات آغازگردید.  
وضع پراضطراب وهیجانی متعلمین درین لمظۀ سرنوشت ساز خیلی تماشاایای  
بود: امید وناامیدی، قرار وبیقراری، مانند آسمانی که گاهی بااغارض رعادو  
قمچین صاعقه هابرزمین توفان ژاله وباران میفرستد وگاهی آفاتااب گارم و  
درخشان را ازخالل ابرهای پراگنده وگریزان، جسته جسته، حیات باخاش و  
فروزان جلوه میدهد، روح وروان وشعایرهمۀ مارا دربرگرفته بود. نامهای فارغ  
التمصیالن یکی پی دیگرخوانده میشد ودپلومای مفشن بکولریدا که بااخاط  
طالیی نوشته شده بود، ومعادل دپلوم بکولریای مکاتب عالی فرانسه باود، باا  

 بعضی جوایزمربوطۀ مضامین حایزنمرات عالی توزیع میشد. 
دیری نگذشت که اسم خودم اعالم شد، درین لمظه قلبم بشدت می تپید و  
لبهایم خشکی کرده، خیال میکردم تار وپود وجودم درمضیقۀ خاصی فشارده  
میشود... درهمین حالت شنیدم که به درجۀ چهارم نمبر صنف خودکامیاب و  
مستمق دپلوم شده ام . من که تاآنوقت تنها آرزوی کامیابی خودرادرسر مای  
پرورانیدم، باشنیدن چهارم نمره گی دفعتاً آرزو وطمع یک درجه بلندتر، یعنی  
سوم نمره درمخیله ام تبارز کرد، زیرادرآن سالهافارغ التمصیالن مکاتب عالای  
ازنمبراول تاسوم مستمق بورس تمصیلی خارج میشدند، ومن تازه ملتفت شدم  
که ازین چانس طالیی ممروم شدم. درآن ایام عزیمت به کشورهای غاربای  
جهت تمصیالت عالی برای هرشاگرد جزء آروزهای آتشین وایده آل باودو  
تعریفات مبالغوی که درمورد آن می شنیدیم طوری حواس مارا بخاودجالاب  
نموده بودکه فراموش میکردیم قناعت وسعی و کوشش دررشتۀ مربوطه ودر  
وطن خودما نیزمیتواند انسان رابه مدارج عالی پیشرفت وموفقیت نایل سازد، و  

 امکان رفتن به خارج رادرآینده میسرسازد . 
بهرحال، مدت چندهفتۀ اول بخاطرازدست دادن چانس خارج رفتن افسارده  
وغمگین بودم، وخوشبخت کسانی رامیشمردم که مستمق بوس تمصیلای در  
خارج شده بودند. ولی همینکه یکسال بعدپس از تکمیل صنف مقدماتی)پی سی  
بی( نظربه نمراتم مستمق شمول در فاکولتۀ طب کابل شدم، اندیشه های مکدر  
به امیدهای روشن تبدیل شدوتمام فکرومساعی مرامتوجه دروس وتکمیل دورۀ  
شش سالۀ فاکولتۀ طب کردم، که اکثر استادان آن متخصصین فرانسوی بودند  
ومن بعضاً نظربه دانش کافی به زبان فرانسوی، دروس آنهارامستقیماً به ممصالن  

 به فارسی دری ترجمه میکردم ./ )دنباله دارد( 
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 )بخش هشتم( سخنی چند ازاندیشه های مسعود )رح(  

قتل شهیداحمدشاه مسعود رحمه اهلل علیه یک فاجعۀ دردناک برای تمامیات  
ارضی واستقالل سیاسی افغانستان، ویک اشتباه بزرگ جهانی بودکاه ساباب  
نارامی درکشورهای منطقه شده است. درین قتل نه تنها بیست ویک ساازماان  
جاسوسی بلکه کشورهایی بطورمستقیم وغیر مستقیم ذیدخل بودند، وتصورمی  
شدکه اگراین فرزندمردم افغانستان که مخالف سرسخت حضورقوا وپایگاههای  
نظامی بیگانه درخاک افغانستان بود، ازبین برده شود، دروازه هابارای حصاول  
اهداف جیو پولتیک درمنطقه بازمیگردد. ولی چنین نشد وکشورهای ذیدخل به  
ناکامی شان اعتراف کردندومجبور شدند تاعساکرشانرا ازافغانستان بیرون نمایند.  
متأسفانه مداخلۀ کشورها درامورداخلی افغانستان، گماشتن افرادواشخاص مورد  
اعتمادوحتی پرورش یافتۀ خودشان در رأس امورکشوری ولشکرکسی شاان  
بداخل افغانستان، مسایل این کشور رابه اندازۀ مشکل وبغرنج ساخته است، کاه  
برای حل وفصل آن باید سالهاانتظار بی ثمرکشید. به هراندازۀ که ماداخاالت  
خارجی در امورافغانستان افزایش یابد، بهمان اندازه قضیه مغلق تر، پیچیده تر و  
الینمل ترمیشود. برای مردم افغانستان دردناک است که طی چاهاارده ساال  
حضور قوای ناتو توانمندی دفاعی کشوررا ازدست داده اند، اولین کشاوری  
درجهان است که فاقدقوای مدافعۀ هوایی است، تمامیت ارضی آن ازدسات  
رفته، استقالل سیاسی آن لطمه دیده، اقتصادآن ورشکسته وکشاور دربارابار  

 تهاجمات خارجی آسیب پذیرتر شده است. 
مقایسۀ اوضاع افغانستان درگذشته وحال نشان میدهدکه اگرامریکا مداخلاۀ  
نظامی نمیکرد، اگرمسعودشهید نمی شد، زمینۀ ازبین رفتن خودبخودی طالباان  
درسطح ملی وبین المللی مهیا شده بود، چون مردم درسراسرجهان برعلیه ایان  
گروه دهشت افگن وبی فرهنگ و بی عاطفه بودند، سازمانهای حقوق بشر از  
شرارت واستبداد آنها شکوه میکردند، روزنامه هاوصفمات تلویزیونی ازجور  
وستم و دد منشی وجهالت ایشان حکایه میکردند، ومردم افغانستان به اندازۀ ازین  
گروه مزدور دون صفت متنفربودند که حاضربه قربانی برای آزادی ازظالام  

 واستبداد این گروه بودند.  
بخاطردارم ممترمه صدیقه صدیق استاد پولیتخنیک کابل راکه با حاجااب  
اسالمی برای تدریس آمد، طالبان او رااخطاردادندتاآنطور لباسی که آناهاامای  
خواستند داشته باشد، ولی استاد صدیق گفت من حجابی رامی پوشم که اسالم  
گفته است. چون مقاومت کرد چهار طالب کثیف دون همت به این خانم حمله  
کردند وباکمربند، گوردم وقنداق تفنگ چنان درپشت وپهلوی استادصدیقاه  
میزدندکه درخاک می تپید وخون ازسر ورویش جاری بود. استادصدیقه باه  
شکلی از چنگال این وحشی های مزدورصفت نجات داد وبه دکان قصابی که  
درآنجابود، خود رساند، کارد راازدست قصاب گرفت وبسوی طالبان حامالاه  
کرد. وقتی آن طالبان دون همت کار رابدست استادصدیقه صدیق دیدنادکاه  
آمادۀ حمله است، مانند سگ روبه فرارگذاشتند. استاد درحالیکه خون ازسارو  
رویش جاری بود به عقب آنهامیدوید تا اینکه مردم اورا مانع شدند وکاارد را  

 ازدستش گرفتند.  
ازجانب دیگرشهیداحمدشاه مسعود )رح( به پیروزی اش دربرابر طاالاباان  
سخت مطمئن بود، وپاکستانیها ازاو هراس شدید داشتندوبا وجود اینکه بایاش  
ازپنج هزارعسکرمسلح خودرا درقندز، که به خواجه بهاءالیدین، مرکزفعالیتهای  
سیاسی ونظامی مسعودبزرگ فاصلۀ چندان ندارد جابجا ساخته بودند، اماهایاچ  
کاری کرده نمی توانستند وهمواره تمت ضربات قوای مسعودقرارمیگرفتند از  
طرح های جنگی او درهراس بودند. دریکی ازروزهای زمان مقاومت، طالبان به  
همکاری نظامیان پاکستان موفق شدند تادرۀ اندراب رااشغال نمایندومردم آنارا  
مجبورساختند تاتسلیم شوند، این پالن رانظامیان آی اس آی طرح کرده بودندو  
آنراکلیدی برای حمله به پنجشیرکه آرزوی نهانی پاکستان بود، میدانستنادوباه  
اشغال اندراب خیلی ها خوشمال بودند. مجاهدین سخت به تشویش افتاده بودند  
که انجام کار چه خواهدشد، مگر احمدشاه مسعود باروحیۀ قوی دلیرانه باکاار  
خود ادامه میدادوبه مجاهدین میگفت قابل تشویش نیست، بگذارید پیاشاروی  
کنند. یکی ازمجاهدین حاضردرآنجامیگوید: ماحیران بودیم که دشمن به دهن  
دروازه رسید وآمرصاحب هیچ ری نمیزنه، گویاکه هیچ گپی نشده . چنادروز  
گذشت وتشویش مازیادتر میشد، ولی آمر صاحب سرحال وبشاش بودوهیاچ  
اثرتشویش ونگرانی دراو دیده نمی شد. آمرصاحب دوروز ازنظرها دورشادو  
روزسوم فهیم خان را خواسته به اوهدایت داد وپنجاه مجاهدی راکه خاودش  
انتخاب کرده بود به اوتسلیم دادوامر که ازطرف شب درباالی تپۀ در انادراب  
دیسانت شوند. این تپه درجایی بودکه چهارطرف آن قوای طالبان و پاکستانیها  
جابجاشده بودند، ما بایکدیگرخود بطورمزاح میگفتیم آمرصاحب فهیم خان رابه  
خودکشی روان میکند، چون این تپه در قلب دشمن قرارداشت. شب شد، پالن  
عملی شد، مجاهدین تمت قوماندۀ فهیم خان ازچهارطرف تپه باالی طالبان حمله  
کردند و مجاهدین دیگرازمناطق دیگربرطالبان حمله کردند. درین حملاه باه  
اندازۀ طالب کشته شدکه مرده هایشان بهرطرف افتاده بودوطالبانی کاه زناده  
بودند درتاریکی شب فرارنمودند وتادم صبح اندراب آزاد شدوطالبان دیاگار  
هرگز جرئت حمله برآنرا نکردند. خوبی این عملیات درآن بودکاه ازطارف  
شب طرح شده بود، همۀ مردم درخانه هایشان بودندوبه افراد ملکی هیچ ضرری  

 نرسیدومقدارزیاداسلمه و مهمات اشغالگران بدست مجاهدین افتاد.  
سال نامیمونی برای افغانستان بودکه درآن بزرگترین و گارامای    5117سال  

ترین فرزند خود یعنی شهیداحمدشاه مسعود)رح( راازدست داد. باشهادت ایان  
فرزندمبارز وقهرمان کشور، افغانستان آزادی خود راازدست داد وچون امتاعاۀ  
بدست بیگانگان افتید. طالبان که دشمنان سوگندخوردۀ مردم مایند درکمتر از  
دوهفته سقوط کردند وبه پناهگاههای شان درپاکستان فرارکردند. قوای طالبان  
که اکنون حمایۀ نظامیان پاکستان رانداشتند، توسط قوتهای احمدشاه مسعودباه  
فرماندهی جنرال بسم اهلل خان شکست خورد ونظامیان امریکاکه از روبرو شدن  
فزیکی دراراضی باطالبان میترسیدند، ازقدرت هوایی خود درشکسات آناهاا  

 همکاری نمودند . 
امریکامصمم بودطالبان سقوط نمایندوبه پاکستان هوشداردادکه از آنها حمایه  
نکند. پاکستان دربرابر امتیازاتی ازحمایۀ طالبان خودداری کرد وبگذاشات تاا  
طالبان راقوای بسم اهلل خان مممدی اززمین وقوای هوایی امریکا ازهواسرکوب  

معاون اسبق وزارت دفاع امریکامی گویددر   Micheal G. Vickerکنند. جنرال  
سال    72طی دوماه به اندازۀ برافغانستان بمباران هوایی کردیم که طی    5117سال 

برویتنام نکرده بودیم. بدین ترتیب این گذشته نشان میدهدکه امریکا اگرتصمیم  
بگیردکه طالبان ازبین بروند واگرپاکستان ازحمایۀ طالبان خودداری کند، طالبان  
بخودی خود ازبین رفته وشعله های جنگ درافغانستان خاموش می شود. چنانچه  

 جرئت نداشتند بسوی افغانستان بنگرند .   5112پس ازسقوط طالبان تاسال 
این یک حقیقت انکارناپذیراست که لشکرکشی ایاالت متمده بر افغانستان    

بخاطرجنگ باطالبان بودومردم افغانستان بخاطراین هدف با امریکا همکاری وبه  
پیمانش اعتمادکرد وامریکاتوانست بااستفاده از این اعتماد وهمکاری قای خودرا  
درافغانستان پیاده سازد. ولی درسالهای اخیرامریکاطرزدیدش را دربرابرطالباهاا  
تغییرداده، نه تنهاعلیه آنهانمی جنگد بلکه برایشان به نظرنیک دیده، ایشان رابرای  

رابرای منافع خود وهم پیمانانش مضر ندانسته وبه آنان به چشم دوست می بیند.  
از مالقاتهای رویاروی دپلوماتهای بلندپایۀ امریکا باطالبان درکنج وکنار جهاان،  
بخصوص قطر وازمعاونت درتأسیس نمایندگی سیاسی طالبان در قطر واعااشاه   
واباتۀ خانواده های مقامات بلندطالبی )بیش ازدوصد فامیل طالبی( در اماارات  

 متمدۀ عربی،کسی نیست که خبر نباشد. 
ایاالت متمده برای پاکستان که عامل اساسی جنگ وخونریزی از طاریاق  
طالبان درافغانستان است، هم کمک پولی برای تقویت قدرت نظامی آن کشور  
می نمایدوهم درانکشاف اقتصادی واجتماعی آن سهم سخاوتمندانه میگیرد، در  
حالیکه پاکستان به امریکاهوشدارداده که نمی گذاردحتی یک عسکرامریکاهم  
پای خودرادرخاکش بگذارد ولی درموردافغانستان که هم پیمان ناظاامای اش  
است وپایگاههای نظامی خودرا درآنجا دارد، طرز دیدش راتغییر داده وعالقاۀ  
برای انکشاف آن وبهبودزندگی مردم آن نداشته، فعالیت خودراممدودبه ازبین  
بردن القاعده ساخته که درافغانستان هرگزوجودندارد، اما در پاکستان به هزارها  

 عضو آن زندگی می نمایند. 
رابرت گیتس وزیراسبق دفاع امریکا درسخنرانی درسنای امریکا گفت: ماا  
نباید درین آرزوباشیم که افغانستان رایک جای زیبا ومرفه درآسیای مارکازی  
بسازیم، بلکه فعالیتهای خودراباید تنهادرازبین بردن القاعده وجلوگیری ازتبدیل  
شدن افغانستان به النۀ تروریستهابسازیم. درواقع آقای گیتس میگویدکه مااراباه  
پیشرفت وانکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان چه غرض است؟ کارمااینست  
که تروریستهارادر افغانستان ازبین ببریم. درحالیکه همه بشمول آقای گیتس می  
داندکه تروریستان درافغانستان نه بلکه درپاکستان النه داشاتاه وخاوددولات  
پاکستان حمایه گر وتمویلگر گروههای تروریستی چون طالبان، گروه حقانی و  
دههاگروه دشت افگن دیگرمیباشد. تونی بلیر صدراعظم سابق انگلاساتاان در  
پارلمان آن کشورگفت: مابه افغانستان بخاطراین نمی رویم که آنراسویس آسیا  
بسازیم، بلکه برای ازبین بردن تروریستهامیرویم تابرای ماخطری تولید نکنند. این  
گفتارگیتس و بلیر چون مشت نمونۀ خروار نمایانگرنیات کشورهای ذیدخل در  
افغانستان است که مصداق خوبی برای درک دقیق احمدشاه مسعود ازهادف  
لشکرکشی بیگانگان درافغانستان میباشدکه منفعتی برای کشور بار نایااورده و  

 مشکل مردم مارا بیشترساخته است.  
شکست خوردند، قادرت را در    5117سئوال درینجاست زمانیکه طالبان در 

افغانستان داده وباجنگجویان وسران القاعده ودیگرگروههای تروریستای کاه  
متمدین طالبان بودند به پاکستان فرارکردند، چرا امریکابرپاکستان فشار نیاورد تا  
از دخول جنگجویانشکست خوردۀ طالبی والقاعده وداخل شدن رهبران آنان به  
خاک پاکستان جلوگیری نماید، یا ایشان رادستگیر وبه امریکاتسلیام دهاناد؟  
رابرت گیتس می گوید: )وقتی طالبان والقاعده درافغانستان سقوط کردندهمه  
آنهابه پاکستان پناه بردند وحکومت پاکستان طالبان را دوباره بسیج ساخت وبرای  
شان اجازه داد تاقرارگاههای نظامی خودرا درکویته وپشاور تأسیس نمایندوباه  
تمرینات نظامی خود بپردازند، که طی چهارسال به قوۀ جنگی تاازۀ تابادیال  
شدند.(  این اظهارات آقای گیتس درواقع بدین معناست که پاکستان که متمد  
امریکاست، طالبان رادوباره بسیج ومسلح ساخت وبه جنگ علیه امریکاییاهاادر  

 افغانستان فرستاد تابیش از سه هزارعسکر امریکا رابقتل برسانند.  
پرویزمشرف که طالبان درتمت حمایه وپرورش او دوباره به یاک قاوای  

زمانیکه طالبان به اندازۀ کافی تهجیازشاده و    5112جنگی احیاء شدند، درسال 
آمادۀ جنگ شده بودند، قراردادی رابامردم قبایل امضا نمودکه به اسااس آن  
قوای نظامی پاکستان راازآن مناطق خارج نمود که برای طالبان دست باازداده  
وبخاطرآرام به تمرینات نظامی خوددر آن مناطق  پرداختند. رابرت گیتس می  
گوید: )این عمل پاکستان مناطق مذکوررا به ساحات امن برای فعالیتهای جنگی  
طالبان تبدیل کرد.( بدین صورت پرویزمشرف که دشمنی افغانستان رادر سینه  
داشت چون روباه مزور ازیکسو بامقامات امریکادرقصرسفید بریاک سافاره  
نشسته ازدوستی واتماد باامریکا میالفید، وازجانب دیگرطالبان را آمادۀ جناگ  
ساخته به افغانستان میفرستاد تاعساکرامریکا راقتل عام نمایند. اما امریکا پاکستان  
راکشوری میداندکه گویا برای امریکا می جنگدوبایست باآن همکاری نمایاد،  
درحالیکه پاکستان باحمایه و تجهیز نظامی طالبان شعله های جنگ رادرافغانستان  
افروخته است و رهبرالقاعده راکه امریکا درجستجوی اوهزاران سربازوصدها  
جاسوس خودرا ازدست داد، درچندکیلومتری قصرریاست جمهوری دراسالم  

 آبادکه ممل نظامی است، برای سالهاحفاظه و اباته نموده بود. 
نشاان   .S. D. P. Iبهمین منوال آراء عمومی مجمع آوری شده توسط موسسۀ  

میدهدکه اکثریت مطلق مردم پاکستان امریکارا متمدغیرقابل اعتماد خوددانسته  
وضدیت شدیدی دربرابرامریکا دارند. عمران خان یکی ازمخالفان سیاسی در  
پاکستان که ممبوبیت بیشتر درقبایل سرحد دارد میگوید: )امریکابدترین دشمن  
خود درپاکستان میباشد ومن فهمیده نمی توانم که بشریت این راچه مینامدکاه  
کسی هزاران مایل دورترنشسته ومردم را اعم از زن و مرد واطفال می کشد؟(  
این گفتۀ عمران خان درجۀ انزجارمردم پاکستان رادربرابرامریکا نشان میدهاد.  
لذا هرنوع تالش امریکا برای تبدیل کردن پاکستان به متمدنظامی و سیاسی بی  
نتیجه بوده، مشتی درتاریکی زدن است. پاکستان بنابر اهداف مشخصی که بار  
علیه افغانستان وهندوستان دارد ونیروی ذروی وقوتهای طالبی وگاروهاهاای  
دهشت افگن شبه طالبی رابرای خود حیاتی دانسته وهرگز ازین دونمی گذرد.  
چنانکه جنرال حمیدگل رئیس قبلی آی اس آی گفته بود: )پاکستان ازهرچای  

 میگذرد ولی از دوچیز یکی قوای اتومی و دوم طالبان گذشته نمی تواند.( ! 
این حقایق نشان میدهند که پاکستان هرگز به یک متمدصادق امریکا مبادل  
نمی شود، وآنچه که عملی مینماید ظاهری، مزورانه ودور از حقیقات باوده،  
وسیلۀ فریب دادن مقامات امریکا برای حصول کمک های پولی ونظامی از آن  
کشورمیباشد. درواقعیت این دوکشوردر دو قطب مخالف قراردارند وبه آناهاا  
القاب مخالف سیاسی ونظامی نسبت به متمد سیاسی ونظامی بیشتر صدق میکند.  
به ترتیبی که امریکامی خواهد تاگروههای دهشت افگن وتاروریساتای در  
پاکستان ازبین برده شوند، ونیروی ذروی پاکستان ممدودساخته شود، درحالیکه  
پاکستان گروههای دهشت افگن وتروریستی رابرای جنگ برعلیه افغانستان و  
هندوستان پرورش داده وتقویه مینماید، ودرصدد افزایش هرچه بیشتر نیروی  

 ذروی و اتومی اش می باشد ./ )دنباله دارد ( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفمۀ چهارم( داستان های همسو باتصوف  
ردا ازمال شخصی خودبه عمویش تعارف واهدا کرد. شب فرا رسیدوهواگارم  
بود. علی وعقیل روی بام داراالماره نشسته، مشغول گفتگوبودند. موقع صارف  
شام رسید، عقیل که خود رامهمان دربارخالفت میدید، طبعاً انتظار سفرۀ رنگینی  
داشت، ولی بر خالف انتظاروی، سفرۀ بسیار ساده وفقیرانۀ آورده شد. باکماال  
تعجب پرسید: )غذا هرچه هست همین است؟( علی: )مگراین ناعامات خادا  
نیست؟  من که خدارا براین نعمتهابسیارشکر میکنم و سپاس میگویم.( عقیل)پس  
بایدحاجت خویش رازودتر بگویم ومرخص شوم. من مقروضم و زیربارقرض  
مانده ام، دستورفرماهرچه زودترقرض مرا اداکنند وهرمقدارمیاخاواهای باه  
برادرت کمک بکن تازحمت راکم کرده به خانۀ خویش برگردم.( ا )چاقادر  

 صفمۀ سوم(  5مقروضی؟ ا صدهزاردرهم.  اوه، صدهزاردرهم ! )دنباله درستون 

 برومفیلدا کولورادوداکتر غالم مممد دستگیر                      
 مالقات ما با داکتر حمداهلل محب

 ی سفیر گماشته شدۀ افغانستان در واشنگتن دی س
ربیع  9که مصادف به  7994جدی   59مطابق   5172جنوری  79به روزسه شنبه 

عصردر تاالر آبرومنادماقار  9:71بعدازظهرالی   5:72بود، بساعت    7491الثانی 
سفارت افغانستان درواشنگتن دی سی، طی مالقات ارزشمندی باممترم داکتار  

 حمداهلل ممب سفیرافغانستان مشرف شدیم . 

 از چپ: داکترگردیزی, داکتر محب, داکتر دستگیر و داکتر شنواری 
این مالقات به اساس پیشنهادسفارت جهت آشنائی جاللتمآب سفیربا انجمن  
داکتران افغانی درامریکا که بنام امپا یا انجمن پروفیشنلهای )مسلکیان( طبی افغان  
درامریکا نیزشهرت دارد, صورت گرفت. درین مالقات ازطرف انجمن داکتر  
سیدعلم شنواری اسیستانت پروفیسر صمت عامۀ دیپارتمنت صمت جاهاانای  

ورئیس منتخب امپا, ممترمه داکترحمیرا   USUS)گلوبل هلث( دریونیورسیتی  
گردیزی عضو رهبری واینجانب مؤسس وسابق رئیس انجمن عضاوهایائات  
رهبری کنونی, حصه گرفته بود. ممترم فایق واحدی یکی ازسکرترهای اول  
ومتصدی امور رسانه هاومطبوعات سفارت, جاللتمآب سفیررا همراهی میکرد.  
لباس من درین مالقات سیاه ونکتائی خاکستری بود تا سوگواری مرا از حالات  

 رقت بار وطن وانمود سازد . 
مالقات درفضای یک صمیمیت بالخاصه با بیانات جاللتمآب داکتر ممب که  
باصرف چای سبزدرپیاله های خیلی زیبا ونقل بادامی صرف میگردید, شاروع  
شد. داکترممب, درقسمت همآهنگی وهمکاری انجمنها واتمادیه های مختلف  
افغانی بیاناتی داشته اظهارداشتند که: سفارت جهت برآوردن آرزوها وپالنهاای  
این مجمعه هاکه برای مردم افغانستان مفیدتمام شود, آمادۀ هرنوع هاماکااری  
میباشد. درقسمت نشرکتب ورفت وآمدهای بی هدف بعضی ازاولیاای اماور  
دولت جمهوری افغانستان که خیلی هاگران تمام میشود، نظریات بهیخاواهااناۀ  
خود را ابرازداشتند. دردوام گفتارخودجاللتمآب سفیرافغانستان هدف اصلی این  
مالقات راتوضیح نموده گفتند: سفارت درقسمت پروژه های مختلف مسلکای  
که ازطرف گروپهای مختلف درساحۀ طبابت برای افغانستان پیشنهاد میگاردد,  
لزوم مشورۀ مسلکی شمارا احساس میکند. بناء ازانجمن شماخواهش میشاودتاا  
یک نمایندۀ مسلکی خود را جهت اشتراک درچنین جلساتیکه بشما اطالع داده  
خواهد شد, معرفی نماید. بالنتیجه, قضاوت, نظریات علمی وتجربوی نماینادۀ  

 مسلکی شما مارا درپذیرش یارد پالنهای پیشنهادشده کمک خواهدکرد.  
به تعقیب اظهارات جاللتمآب سفیرافغانستان, داکتردستگیر ازینکه جاللتمآب  
سفیر رئیس ونمایندۀ ازاعضای رهبری امپا راپذیرفتند و موقع دادند تاچند لمظۀ  
رابا ایشان بگذارنیم، اظهار سپاس و امتنان نموده خورسندی خودرا ازینکه جوانان  
ما به لیدرشپ چنین مقامات عالی وحساس  نایل میگردند، اظهارداشته موفقیت  
مزیدشانرا ازدربار الهی )ج( تمنانمود. بعد, معلومات مختصردربارۀ اینکه مفکورۀ  

خلق شد؛ یکسال بعدداکترخاوشاماال  79۲9اپریل 51انجمن داکتران افغانی در 
ستانکزی که عضوما بود جداشده درساحۀ لومه لیندا انجمن طبی افاغاان رادر  

ه  نفرداکتران آنزمان, کار رسمی    92تاسیس نمود. متعاقب موافقۀ  AMAIAامریکا
ساختن انجمن شروع گردیدوبرای سیزده سال ریاست آنرا باکمکهای مادی و  
معنوی دوستان بدوش داشت. گفته شد هنگام ریاست ممترمه داکتارحامایارا  

با موافقۀ موسس به انجمن   APAIAبهسودی اسم انجمن داکتران افغان درامریکا  
تبدیل شد.  ازجملِۀ روسای سااباق   AMPAAپروفیشنلهای طبی افغان درامریکا  

ومنتخب امپا فعالیتهای داکترحمیرابهسودی وداکترمممدهارون عظیم درخاور  
تمجید خوانده شد. به دوام گفتارخود داکتردستگیرنمونۀ از فعالیت های اپایاا/ 
امپارا باجلد اول ازده جلد ترجمۀ فصلهای دیفید کریستوفر جراحی  زیرعنوان  
)انکشاف ونموی جراحی( بود حضور جاللتمآب تقدیم نموده توضیح نمودکه  

هرده جلدآن درممضر رئیس فاکولتۀ طب پوهاند افضل به شف    5115درسال 
جراحی شفاخانۀ تدریسی کابل تقدیم گردیدکه بمیث یک منبع ریفرنس آنرابا  
تشکرات پذیرفتند؛ منتها بعدازیکسال همۀ آنها ازکتابخانه ناپدید شد؛ کاپی نشریۀ  
ابن سیناکه فعالیت ده سال اول را دربرداشت بانمونۀ از جنتری هایکه دردوران  
جهاد ازطرف انجمن به دست نویس و دیزاین داکتر دستگیر وپروفیسرنثاراحمد  
درمانی تهیه میشد باچندکاپی ازکارتهای عیدها و نوروز زمان جهااد تاقادیام  
جاللتمآب شان گردیده خاطر نشان ساخت که هدف این پرزینتیشن آن بود که  
برایتان نمایان شود که ما همیش بیاد وطن و وطنداران خود بوده ایم؛ تاسف در  
اینجاست که مارا دوپاسپورته  تاپه زده اند و موقع خدمت بارایاماا مانااساب  
نساختند. دوپاسپورته های حقیقی آنهایست که هنگام آرامی نسبی وطن ترک  

 تابعیت کرده نه آنهائیکه مهاجر شده اند .  
داکتردستگیرازینکه کاپی مضمون)توجهات صمی آینده در افغانستان( را  
که درمجلۀ )مرکزافغانستان شناسی( یونیورسیتی نبراسکا اوماها درجلدچهارم و  

(  نشر یافته بود, باا خاود  9بزبان انگلیسی)   7999در سال    42 – 49صفمات  
بیاورد اما فراموش کرد معذرت طلبید؛ در اخیرگفتارش داکتردستگیر تمافاۀ  
یادگاری بیست و پنجمین سالگرد انجمن را که شامل )نوتپد و مارکرها( بود به  
داکترممب اهداکرد. جاللتمآب سفیر افغانستان از فعالیتهای فوق قدردانی نموده  
ازتمرکزمسلکی انجمن درامورطبابت وارتباطات بامردم اظهار مسرت ناماوده  
گفتند که من درین راه قدمهائی برداشته ام ومیدانم که تهیۀ این نوع کاتااباهاا  
)اشاره بجلداول کتاب جراحی(که بعوض صرف وقت برای ساعت تیاریاهاا,  
پارتیها, رفتن سینما ها و بیچها وغیره، با زحمات شباروزی مهیا میشود خیلیها قابل  
 قدراست؛ درحقیقت, همین نوع فعالیتهاست که به درد مردم افغانستان میخورد. 

بعدداکترشنواری, رئیس منتخب امپا عنان سخن بکف گرفت  وچنین ادامه    
داد: ازینکه داکتردستگیر بنیاداین موسسه راگذاشت تاما جوانها بتوانیام بارای  
مردم خود درساحۀ مسلک خودخدمت نمائیم سپاسگذاریم. بعدأ, باعاضای از  
فعالیتهای انجمن را در دورۀ تصدی خود که شامل یادداشت همکاری بین امپا و  
وزارت صمت عامه از طریق ممترم داکترصیقل صورت گرفته,  همبستگی با  
اسوسیشن کالجهای امریکا وفاکولتۀ طب قندهار درمرحلۀ اول و باقی فاکولتهای  
طب جالل آباد, هرات, بلخ , خوست و غیره درمرحلۀ بعدی, هیلث فییر کاه  
افغانهاوغیر افغانها از معاینات و مشوره های متخصصین افغانی برخاوردار مای  

 گردند....معلومات خلص تقدیم کرد .                        )دنباله درصفمۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید 0101شمارۀ  صفحۀ  ششم 

م  7922(  درحوالی سال  5لندن دربریتانیا بدست آورده است. این یونیورسیتی) 
یعنی پنجاه سال قبل فقط دوسال قبل از مواصلت من در لندن برای تمصیاالت  
عالی درشق جراحی تاسیس شده است.  یونیورسیتی  او را برای سهم کلچری و  
اجتماعی  اش به کامپس یونیورسیتی مفتجربه جایزه ساخته سکالرشپ تمقیقاتی  

 را برایش اهدا کردند.  PhDجهت بدست آوردن دکتورای فیلوسوفی  
داکترممب,  قبل ازینکه به حکومت افغانستان بپیوندد درکور پوریشن انتال و  
یونیورسیتی امریکائی در افغانستان مشغول وظیفه بود واو بمیث یک لیدرفعال  
دربین جوامع مدنی اجتماعات افغان شناخته شده است. داکتر ممب, بنیانگاذار  
بزرگترین انجمن جوانان مهاجردراروپاوانجمن ممصلین افغانی دربریتانیا میباشد.  

یاا   Afghan Professional Network (APN)باورد اوهمچنین, موسس و رئیس  
شبکۀ پروفیشنل های افغان بوده اوست که یک جمعیتی از متخصصین را برای  
مشوره درموضوعات پرابلمهای بالخاصۀ سیاسی واقتصادی)بمث افغاانساتاان(  
آغاز نموده, پروگرام خدمات کمیونیتی جهت حمایت یتیمانیکه ضاروریاات  
بالخاصه درکابل دارند وشناخت پیشرفتهای خانمهای افغانستان  را معرفی کرده  
است. امیدروزی معلوماتی در بارۀ نتایج فعالیتهای بمث افغانستانکه به خایار و  

 امنیت افغانستان انجامیده باشد, بدسترس ما قرار گیرد. 
داکترممب,  به لسانهای انکلیسی , پشتو و دری روان سخن میگوید و در لساان  
اردو /هندی دسترسی کامل دارد. او مضامین متعدد دربارۀ سیاست افغانساتاان  

 وهم درساحۀ اکادمیک  به نشر سپرده است. 
برداشت من ازین مالقات چنین خالصه میشود: این سفیرافغانستان در اماریاکاا  
کرکترعالی, شخصیت علمی داشته جوان روشنفکریست که میخواهد ازتجربه  
ودانش متخصصین واستادان افغانی درامریکا قبل ازینکه علمیت وتجربۀ خودرا  
در قعرزمین باخود ببرندبرای بهبود حال واحوال مردم ازایشان استفاده نموده پل  
ارتباطی رابین آنهاو تصدیهای مختلف در افغانستان باجدیت تام مهیا سازد. چون  
خودش  با مساعی شباروزی  شبکۀ برای پروفیشنلها و انجمن ممصلین  وغیره را  
بنیاد گذاشته درمیدان عمل با موانع متعدد روبرو گردیده میداند کاه چاقادر  
قربانیهای مادی ومعنوی ضروراست تابه این اهداف نزدیک شد؛ شخاصایات  
مجرب وعلمی چون داکترحمداهلل ممب درکاراست تامساعی انجمنها و اتمادیه  
ها چون اپایا/امپا  را با نظرنیک استقبال نماید. اگر اینگونه مرد فعال, وطندوست  
و قضاوت نیک درقسمت ما سی سال قبل نصیب میشد امروزحالات صامای  
مردم افغانستان درهمه ممالت و والیات به نوع دیگر میبود؛ اما بازهم مااهای  

 هروقت از آب گرفته شود تازه می باشد .  
ناگفته نباید گذاشت که جوانهای چون داکتر ممب درراه رسیدن به مقااماات  
عالی و لیدرشپ آیندۀ مملکت تعلیم و تربیه دیده وتجارب گوناگون را تراکم  

 کرده میروند , باید بدانند که : 
 کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را         زندۀ جاوید ماند هرکه نیکو نام زیست 

وهم بخاطرباید داشت که چشم وگوش وهوش مردم متوجه شاان اسات تاا    
درتقویۀ وحدت ملی راستین و دندان شکن به دشمن صادقانه ساعای ورزناد,  
امنیت جدی عامه را درعمل داشته باشند, اردوی قوی وپلیاس کاارآگااه را  
حمایت وتقویه بخشند, اقتصاد رهنمائی شده  توسط اساتاادان داناش پاژوۀ  

صنایع و ترانزیت مصئون در لسات    –افغانستان را مد نظر گیرند, رشد تجارت  
الویت کار شان باشد, تهیۀ کار و سر پناه برای مردم درج پالنهای ضروری شان  
گردد, سرنگون ساختن دشمنهای دوست نما را مسؤولیت حقیقی خود بدانناد,  
مموستون پنجم درادارات دولتی واجنتهای آی اس آی را کامأل پیاده نمایاناد,  
حمایت ازمنافع ملی را اهمیت دهند, توجه به صمت مردم و حفاظ مامایاط  

اقوام مختلف را که بنیاد و اسااس   DNAزیست را جدی تلقی نمایند, احترام به  
وحدت ملی همگانی را تشکیل میدهد بدون ترس و وهم عملی سازند, احساس  
برادری وبرابری را درجامعه پخش نمایند, احترام و حمایت از ژورنالساتاهاا و  

  -آزادی بیان راسرمشق زندگی خود و مردم افغانستان قرار دهند, حمایۀ اطفال 
سالخوردگان و بیوه های شهدای جهادکنونی وسابق را جزء مسئولیت دینی و  
ایمانی خود بشمارند, سپردن کار به اهلش که متخصصین راستین باشند فاوق  

بدون تقلب و بدنامی دارین را غیر متممل    -العاده جدی گیرند, انتخابات شفاف 
دانسته مجرمین را به کیفر اعمال شان برسانند, قلع و قمع فساد ادارای از ریشاه  
صورت گرفته افغانستان  را از بدنامی سومین فاسد ترین مملکت جهان ناجاات  
دهند, مبارزه با قاچاقبران مخدرات را تمت هرنام ونشان و زور وقدرتای کاه  
باشد مردانه وار و با جدیت براه اندازند, برقراری عدالت اجتماعای و سازای  
خائنین ملی را که عاملین حقیقی بد نامی مفسدترین ممالک جهان برای افغانستان  
اند در یک مماکمۀ صادق وعالم ووطندوست رویکارگیرند, درمقابل قااتاالن  
مردم با عزت و طفلکان معصوم وژورنالیست های خادم صادق وطن کاه باه  
الصلح خبر ایمان ندارند زیرهرنام وبیرقی که باشند شجاعانه بجنگند تا آخریان  
فرد این نامردان رابکیفراعمال شان برسانند ..و...و...و.... پالن های مثبت  کاه  
منتج به مفاد مردم رنجکشیده وستم دیدۀ افغانستان گردد درنظر داشاتاه روی  

 عملی ساختن آنها با توکل بخدای متعال جل و علی شانه مصروف شوند. 
 4که مردِ راه نیندیشد از نشیب و فراز       زمشکالت طریقت عنان متاب ایدل   

 http://www.embassyofafghanistan.org/page/biography-7مآخذ: 
2- http://www.brunel.ac.uk/ 

3- G.M. Dastgeer, Future Health Care System In Afghanistan, 
Afgh.Stud.J, 1993; 43-46 
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 ... )دنباله ازصفمۀ دوم( تأملی برجلد دوم  

کتاب) افغانستان در مسیرتاریخ( رابایدبه علتی بخوانیم واین مقاالت رابه علاتای  
نوشته ام که اگرحقایق دیروز راندانیم یانخواهیم بدانیم، چطورمیتوانیم باحقایق  
خونین امروز وطن خود روبرودشویم وچطور میتوانیم روشهای سازنده ومفیاد  
رابرگزینیم تا درتعیین فردایی که تکرارتاریخ امروزی، چنین شوم نباشد مؤثار  

 بدانیم ؟ 
حقایق هرقدر نزدیکترباشند، جرقه هایش روزنده تراست. واکنش ما نسبت به  
حوادث نسبت به آنچه درجلداول افغانستان درمسیرتاریخ، خوانده ایم، به علتای  
شدیدتراست که آتشی که غبار درین کتاب بر افروخته، به مانزدیکتراست. این  
کتاب آیینۀ گذشته درحال است، این آیینه رامقابلت بگذار، دیروز رادراماروز  
ببین. نادر را درمالعمر، گل مممدمومند را درمال متقی، انگلیس را درپاکستان،  
 واستبداد رادر ارتجاع ببین ! ازین آیینه بیاموزواز ممکومت تکرارتاریخ بدر آی ! 
از رویارویی باحقایق امروز گریزمکن! در ورای ماینزارهاوکشتار گاههاومیدان  
های خون وآتش، کنفرانسها نساز، لفاظی ها به کنار ! آتشی درکوهادامان و  
کلکان میشوزد ! خانه هاویران میگردد وخرمن ها به آتش کشیده میشود ! قطار  
آوارگان بی انتهاست، ازباغهابه دشتها ازخانه ها به ویرانه ها، ازخود به بیگانه، از  

 امید به اندوه واز زندگی به مرگ ! 
ازگوشۀ آغازکن ! ازسمتی قیام کن ! قیامها همزمان ازهرسمت نبوده ! ستمگرا  
باش، اما هدفت بایدمردم ومردم ساالری باشد ! خیزش های اولیان جاهااد از  
نورستان هرات بود ! وحدت ملی یعنی قیام علیه استبداد، قیام از هرجهت بسوی  
عدالت ومردم ساالری ! بی سمتی بودن یعنی بی هدف بودن ! ایان تاریااک  

 استبداد مرکزساالری را از دماغت بیرون کن !            )دنباله درصفمۀ هفتم( 

 )دنباله ازصفمۀ دوم( احیاء راه ابریشم وسیاست چین درمنطقه  
اویغور در   Uighurباتأمین صلح در افغانستان، دولت چین ازقیام مسلمانان افراطی  

جلوگیری خواهدکرد. این دسته افراطیون دینی چینی، در   Xin Jiaingایالت  
جنگ های افغانستان جنگیده اند واگرجلوگیری بعمل نیاید، خطری رادرآینده  

 برای کشورچین به میان خواهند آورد.  
آنچه درین کنفرانس چنین مهم میباشد، اینست که معضلۀ سیاسی افغانستان باا  
مشکالت کشورهای پاکستان وایران قابل مقایسه نمیباشد. درین کشوربدبخت  
که ازسه صدسال به اینطرف درزیر یوغ حکومت های ظالم وبیرحم خانوادگی  
و قبیلوی بسربرده اند، وازآزادی و مدنیت وعدالت اجتماعی چیزی نشنیده اند  
و ازحقوق انسانی بیگانه می باشند، تطبیق پروژه های اقتصادی وتأمین صالاح  
مشکالت عظیمی پیشرو دارد. این کشورامروز اسیر اکثریت نادان و کدراقلیت  
ً باا   رهبریت دزد ورهزن وپارلمان فلج میباشد. کشورافغانستان امروز شادیادا
ناسیونالیسم قبیلوی وفاشیسم قومی دست به گریبان میباشدو تا گلو درلجن زار  
متعفن دین افراطی فرورفته و جز ریش، استخاره و استنجا)باعرض معذرت(، در  
دنیای تاریک وپرازهیوال، کمترین روشنی ازمدنیت وتمدن را آزمایش وتجربه  

 نکرده اند. 
من درحالیکه ازاقدام چین درین راه اظهارقدردانی میکنم، ازآقای صالح الدیان  
ربانی خواهشمندم درمباحثات بعدی خود موضوعاات آتای را باه ساماع  

 سیاستمداران چین برسانند : 
ا اخباربین المللی میرساندکه درکنفرانس چین، بعضی ازسیاستمداران آن کشور  
به احتمال اغلب با تلقین نمایندگان پاکستان، اظهارداشته اند که پشاتاوناهاا در  
افغانستان اکثریت بوده وچون طالبان پشتون اند، لذا در مذاکرات صلح باایاد  
نماینده داشته ودرحکومت کابل حصه داشته باشند. باکمال تأسف این ادعا از  
طرف یک کشورمعظم کامالً غلط بوده و استوار براسناد ومدارک علمی نمای  

 باشد، به دالیل ذیل : 
اول ا اینکه امروزهیچ قومی درافغانستان اکثریت نمی باشد. من قبالً چهاریا پنج  
احصائیه جهانی را درمورد نفوس شماری درافغانستان در جریدۀ معتبر امید نشر  

درصد واقاوام    9۲ا 99کرده ام. نظربه احصائیه های نفوس پشتونهادر افغانستان  
 دیگرمثل ترکمن وهزاره ودیگران به مراتب دریک فیصدی پایینتر قراردارد. 

یااکثریت آنست که دریک کشاور چاناد  definitionدوم ا اکثریت: تعریف  
قومی، قومی دراکثریت میباشدکه شمارۀ نفوس آن ازمجموع نفوس دیاگار  
اقوام پنجاه فیصد یابیشترباشد. به این اساس هیچ قومی در افغانستان اکثریت نمی  
باشد. نمیدانم چراحکومت افغانستان وبرادران پشتون مااین حقیقت ساده وروشن  

 راقبول نمی فرمایند، اقالً یک عدۀ ازآنهاکه تعلیمات علمی والزم دیده اند ! 
سوم ا اینکه مفکورۀ دیگری که ازطرف پاکستان درمغزسیاستمداران خارجای  
تلقین شده، اینست که میگویندتمام طالبهاپشتونهای افغانستان اند، این ادعا دروغ  
است. بجزعدۀ انگشت شمار طالبان قندهاری و خانوادۀ مالعمر متباقی اکثراین  
گروه وحشی وبی سروپا ازپشتونهای مزدور خارج ازمرزهای افغانستان، وابسته  
به قبایل آنطرف سمد و عدۀ ازپاکستانی هااند که نظربه ضرورت به پاول و  
نداشتن تعلیم و وظیفه بمیث اردوی اجیرکارمیکنند. اسیرانی که ازطرف قهرمان  

 ملی احمدشاه مسعود دستگیرشده بودند، شاهد این مدعا میباشد . 
وزیرخارجۀ افغانستان باید درین موارد افکارسیاستمداران خارجای را روشان  

 ساخته وبه آنهاقناعت دهد . 
ا  درکنفرانس بین چین وافغانستان، باید بصراحت ذکرگرددکه حکومت چین  5

 باید برپاکستان فشارالزم واردکند تا ازفرستادن طالبان به افغانستان ممانعت کند. 
ا نمایندۀ افغانستان باید بصراحت اعتراض کندکه پاکستان بزرگترین مرکاز  9

تربیۀ تروریستهای جهانی میباشد. حملۀ دهشت افگنان القاعده ازهمین کشاور  
پالن حمله رابرمرکزتجارت جهانی امریکا تعبیه کردند وازکشورپاکستان بودکه  
رهبران بزرگ افغانستان چون احمدشاه مسعودفقید واستاد ربانای را بادسات  
کسانی به شهادت رساندند که یادرکمپهای تروریستی پاکستان تربیه شده بودند  

 ویاآی اس آی پاکستان درآن پالن دهشت انگیز همکاری کرده بود. 
ا اگرچین به یک افغانستان پرصلح وصفا درهمسایگی خودآرزو دارد، باایاد  4

بامردم افغانستان درراه مجادله با ناسیونالیسم قبیلوی ودین افراطی همکاری کند.  
بدون همکاری وکمک یک کشوربزرگ و توانا، این جراثیم به تدریج خاون  

 این ملت مظلوم راخواهند مکید. 
ا ناممکن خواهدبود که امضای قرارداد اقتصادی چین باکشوری که رهبران    2

آن غرق درفساد بوده وبیت المال رابه سرقت برده اند، نتیجۀ مطالاوب دهاد.  
 دولت چین میتواند درین راه اقدامات الزم نماید. 

ا باالخره طوریکه بارهانوشته ام، کلیدمؤفقیت افغانستان بدست مردم خودآن    2
 کشورمی باشد. بقول شاعر: 

 خدا آن ملتی را سروری داد     که تقدیرش بدست خویش بنوشت 
درحالیکه اقدامات چین رابرای تأمین صلح درافغانستان عملی نکو و شایسته می  
دانم، رسیدن افغانستان وپیشرفت بسوی ترقی وتمدن توجۀ جدی رابه نکات باال  

 ایجاب می کند . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفمۀ سوم( الحاج جالله ، سالم  
:..... وسویه وفهم وادراک شما درتثبیت حقیقت کمترازشفیع عیاراسات کاه  
تمت تاثیر بیانیه های منمرف وعوامفریبانه او...درینجا بازانگیزۀ که باا تاأثار  
میگویم ,مردود شما, بجوش آمده تهمت دیگر برمن بسته  وهم برفهم و ادراک  
من حمله برده اید. تثبیت حقیقت آنست که من فقط برای دفاع از خاود در  
مقابل گفتار سادات که گفته بود :) نه تنها آقای عیارکافر هستید وشک داریاد  
بلکه کسانیکه از شما طرفداری و حمایت میکند هم کافراندوشک دارند( چون  
من راپور اولین گرد همآئی جلسۀ آب ممترم عیار رابا مشورۀ دانشمند گرامای  
آقای مممدقوی کوشان و اجازۀ خود عیار نوشتم تا وطنداران گاراناقادر از  
گزارشات جلسه باخبر باشند, وآنهم بالدرنگ درهفته نامۀ وزین امید  شامااره  

به نشررسید. بعد درجواب جملۀ تکفیریۀ فوق شاغلی سادات مضاماون    994
نوشتم تااتاوجاه ساادات راباه    7117خطاب به آقای سادات... را در شماره  

اشتباهات شان که نبایدیک مسلمان راکافر خطاب کند بااآیاات ماتابارکاۀ  
متعددواحادیث نبوی کوشیدم تا )تثبیت حقیقت(کنم که: سادات بضد آیاات  
قرآن و احادیث نبوی رفتار کرده است. اوبعوض اینکه این اشارۀ ممترمانۀ مرا  
تقدیرکند واز لجاجت خودجلوگیری نماید, ممکن شماراتشویق کرده باشدتاا  
جوابهای واهی ارائه کرده سفید راسیاه وسیاه راسفید را برایما چون )تاثابایات  
حقیقت( بفروش برسانید. وهم درگفتارآقای عیارمن کدام عوامفریبی ندیده ام،  
بلکه پرده ازجنایات وفسادکاریهائی برمیدارد که آقای سادات واماثاال شاان  
همیش آنهارابفراموشی سپرده حرفی بزبان نمیآورندوحتی ازشنبدن آن غمگین  
میشوند. اگربالفرض ممال خداناخواسته خداناخواسته سخن شمادرست باشادو  
عیار هم عوامفریب باشد، بمراتب بهترازینست که تعلیمات قرآنای وگافاتاار  
پیشوای اسالم, انکارصورت گیرد. شما وسادات نباید آن آیات ماتابارکاه و  
احادیث نبوی وغیره رانادیده میگرفتید. عیار وهمنشینان گردهمآئی آب کاه  
اینکار رانکرده اند تکفیرنمیکردید ! اکنون بعداز این آیات و احادیث  خداکند  

 برخود فتوای صادقانه صادرسازید ! 

دردوام نوشته اید: ...)مانندپیروان داعش وطالبان قرارگرفته مسمور ساخاناان  
فریبندۀ اوشده...(خوب! بازبرمن یک تهمت ناجوانمردانۀ نموده اید که ضرب  
المثل دنمارکی را بخاطرمیآورد: )شیطان روی زبان افرادیست که تهمت میزنند(  
ببینید درهرنقطّۀ  دنیاکه باشدتهمت به شدیدترین الفاظ بیان گردیده اما من نمی  
خواهم آن کلمۀ منموس رابشما اطالق دهم؛ متأسفانه شمامرا همردیف ظالمترین  
مردم جهان قرارداده اید که ظلم چنگیزخان, عالءالدین جهانسوز وتیمور لنگ  
رافراموش مردم ساخته اند. بیاید با هم یکجا دست دعابلندنموده بگویم: خداوند  
برظالمان وپیروان داعش وطالبان که بعضی شان نقابداران ,نکتائی پوشان وناام  
های مستعاردارند, قسمی که درقرآن مجید, خود برظالمان لعنت فرستاده است,  
آمین بگوئیم. آمین یا رب العالمین! شما باید مانند )کالن ساحران( دربارفرعون  

 بوده باشیدتا بدانیدکه من )مسمور(گردیده ام! لطفأ به سعدی گوش دهید: 
 مجال سخن تا نبینی زپیش                            به بیهوده گفتن مبرقدرخویش 

به دوام نوشته اید: ...)شمشیر رزم آرائی درمقابل مخالفین شفیع عایاار ازنایاام  
کشیده اید(. جای تأسف است که امرمعروف را شمشیر رزم آرائی تعبیرکرده  
اید؛ قراریک ضرب المثل یونانی, من سادات را)غواصی آموختم وتاو مای  
خواهی مراغرق کنی!( وشماراسادات یا ممکن تشویق دیگردوستان تان قارار  
ضرب المثل انگلیسی که می گوید: دوستت را درکارهای کوچک کمک کن  

 و در کارهای بزرگ از آن استفاده کن, استفاده کرده اند )اهلل اعلم( ! 
دراخیرشما نوشته اید: جناب داکترممترم, من ازین گستاخی خاود از شاماا  
معذرت میخواهم... ازیکسومیخواهم بگویم من باشما همنوا هساتام وازساوی  
دیگرنگران شدم که شمانوشتۀ تانرابا توصیف من در آغاز, توهین من درمتن و  
دراخیرهم مانند پاکستانیها نرمش نشان داده اید، که معلوم نمیشود ازتۀ  دل آمده  
باشد, چال تانرا ماهرانه بازی کرده اید. ولی هماگونه که پاکستانیها در فریبکاری  

 های خود موفق نبودند شما هم بهدف نرسیدید.  
آن مثل پشتو راکه نوشته اید:  دوست دی هغه وی چه ژره وی دی, دشمن دی  
هغه وی چه خنده وی دی. عین چیر را من با نوشتۀ خود برای سادات درناظار  
داشتم واما مثل پشتوی شمایک ضرب المثل مصریست که گفته است: دوست  
واقعی ترامیگریاند و باتوگریه میکند؛ اما کسیکه ترا میخنداند در دلش برتو می  
خندد.  ببینید ضرب المثل هسپانوی چه میگوید: آدم متقلب مانند زناباور, در  
دهن عسل دارد ودر دم نیش! این بود جوابات من در مقابل نوشتۀ شما اکاناون  

 شما از من بشنوید : 
ممترم الماج امان الملک جالله, انچه درباال ازآیات متبرکه و احادیث نبوی و  
گفتۀ امامان مذاهب مختلف تذکر یافت فقط برای تنویراذهان شماوخوانندگان  
عزیزامید است که نخواستم تنها با بمث جوابات من این نوشته برای شاماا و  
دیگران دلتنگی بارآرد. از ترمذی نقل شده که روزی عبداهلل پسرعمارفااروق 
)رضی( بسوی کعبه نظر کرد وگفت: )چقدرباعظمت هستی وچقدرحرمت تو  
بزرگ است, اماحرمت مسلمان بزرگترازحرمت توست(؛ ازینرو شما را بینهایت  
ممترم میشمارم امابعضی کلماتی در متن ذکر شده که باید بیک طرز دیگر ارائه  
میگردید نظر به اینکه  سواالت,اهانتها و تهمتهای شما بمدی بودکه مجبورأ باید  

 همانطور جواب داده میشد.  حضرت سعدی در گلستان چه دُرّی سفته است: 
 به لطافت چو بر نیاید کار                                    سر به بی حرمتی کشد ناچار 

ثالث باالخیر وظیفه دارد تابیطرف باشداما شماتاکه توانستید و خواستید بارمان  
حمله ورشدید. کاش روش تان اندرزانه میبودتا بدست بوس شما میشاتاافاتام.  

 مولوی چه نیک فرموده است:  
 این جهان کوه است و فعل ما ندا            سوی ما آید ندا ها را صدا 

ازآقایان سادات, ظاهر داعی, کوثر و شفیع عیار ممترمانه آرزومندم که نه وقت  
خودونه ازشنوندگان خود راضایع سازند؛ لطفأ ازین لجاجت, مشاجره ومناظاره  
های میان تهی دست بردارشده مردم خاصتأجوانان رابسوی اسالم تشاویاق و  
 ترغیب نمایندوکاری نکنندکه به ادیان دیگرکه مملوازاشتباهات است روآورند.  
ممترم شفیع عیار راه مبارزۀ )آب( تان بموفقیت نمی انجامد اگر شاماابااایان  
آقایون پروگرامهای تانرامصروف ساخته ازهدف تان طفره روید. بفکرمن اگر  
این مذکورین  با این همه دالیل به روش خود دوام دهند جواب تان بارایشاان  

 فقط )سالم( باشد.  
راستی که بس است دیگر! همۀ ماافغانستانی هستیم و فعأل مسئولیت دیانای و  
وجدانی ما نجات وطن ازفساد پیشگان اداری وپاکستانیها و جاسوسان شان است  
که ما و شما اکنون همۀ شانرا میشناسیم.  قبل از کالم آخرمیاخاواهام آناچاه  

فقه سیاسی خود ازمممدعبده شاگرد سیدجمال الدین    772قرضاوی در صفمه  
افغانی نقل کرده، حضورتان تقدیم کنم: "...دین اسالم معرفت قرآن وآشنائی با  
احکامش را خاص امام و ولی امرنمیداندوآنانرا ازویژگی ومنزلات خااصای  
دراین مورد برخوردارنمی شمارد. بلکه آنان و دیگرانی را که درجساتاجاوی  
معرفت و دانش اند در یک ردیف قرارمیدهد. تنها اندیشۀ پاکتر و حق یاابای  

 افزونتر در احکام است, که معیار برتری میان آنهاست .  
ممترم الماج امان الملک جالله, این آخرین جواب من بشما خواهد بودو نمای  
خواهم این جاروجنجال دامنه دارشود. بالفرض اگر شما دوام دهید, من کادام  
عکس العمل نشان نداده خموش خواهم ماند, زیرا حضارت ساعادی )رح(  

 میفرماید:  
 سخن گرچه دلپسند و شیرین بود           سزاوار تصدیق و تمسین بود 

 که حلوا چویکبارخوردند بس      چو یک بار گفتی  مگو  باز پس 
***************************************** 

 )دنباله ازصفمۀ پنجم( مالقات ما با داکتر محب  
نظربه تنگی وقت داکترحمیراگردیزی, تنها ازفعالیتهای جوانان یادنموده در  
بارۀ سفرشان به یونان جهت کمک به افغانهای که مشکالت لسانی وطبی دارندبا  

پیشرو دارناد,     5172همکاری دوانجمن طبی افغانی بریتانیایی در ماه فبروری  
یادکرد. ازکمک به مهاجرین افغان درواشنگتن با مواد ضروریۀ اولیه  و کمک  

 در قسمت مالی افغان امریکن کانفرانس, هم تذکر مختصر ارائه گردید .  
 عصر با یک فوتوی یادگاری پایان یافت.   9:71مجلس در حوالی  

( قبل از تقرر بمیث سفایارافاغاانساتاان در  7جاللتمآب سفیر افغانستان)       
واشنگتن دی سی، وظیفۀ سنگین)معاون چیف آف ستاف( جناب رئیس جمهور  
دولت اسالمی افغانستان را بعهده داشتند. وی درین موقعیت از دفترسخنگویان,  
دفترمراسالت و ارتباطات دیپلماتیکی, دفترپروتوکول, دفترعارایاض, ودار  
االنشاء ریاست جمهوری بررسی بعمل میآوردند. هنگام مسئولیتهای وی درقصر  
ریاست جمهوری در ارتباط باحکومتهای همکارو تسوید موافقتنامه هاای دو  
جانبه و چندین جانبه رول بارزداشتند. داکتر ممب, همچنین درآماده گیری های  
دقیق و سربراه ساختن مالقاتها وسفرهای جمهوریت به آذربایجان, بلجیم, چین,  
جرمنی, هندوستان, ایران, نیپال, پاکستان, روسایاه, عاربساتاان ساعاودی,  
ترکمنستان,امارات عربی, بریتانیا وایاالت متمدۀ امریکا پروتوکولهای مربوطه  
را مهیاساخته جزءپالن ستراتیژی دولت برای ائتالف اقتصادی و جیوپولیتیکی  
بودند. عالوتأ, داکترممب سرکردگی تیم مذاکرۀ جمهوری را برای موافقات  
همکاریهای متعدد بین المکومتی وفورمولبندی ستراتیژی, ریفورم انکشاف ملی  

 افغانستان زیرنام )درک اعتماد به خود( به دوش داشت . 
 ازیونیورسیتی برونیل      honorsرا با امتیاز   PhDداکترممب, بکلوریا ودیپلوم  
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر90یکسال) ـ(دالر45ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر110( دالر ـ یکسال )55ماه ) 6کانادا:   

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 پروفیسرداکتر لطیفی                              
 پیام یک صاحب منصب وطندوست

 ی درآستان پدرود زندگ
یکشنبۀ گذشته ضمن مراسم تدفین مرحوم جنرال شیرمممدبهسودی، یاک  
عسکروصاحبمنصب فداکار ووطندوست، پدرممبوب داکترحمیرا بهسودی،  
که من دروطن عزیزافتخارتدریس این بانوی فرزانه وطبیب آزموده راداشاتام،  
یک صفمه پیام تمریری مرحومی بدستم رسید، که قبل ازوفات خود، خطاب  
به عزیزان هموطن درداخل و خارج افغانستان، نشوته بود ودرمتن آن توصایاه  
وانتباه ماندگاری رادر راه تمکیم وحدت ملی ودوری ازنفاق وقوم پرستای و  

 امثال آن به یادگارگذاشته است. جنرال مرحوم درآغازپیامش گفته است : 

 شادروان جنرال شیرمحمد بهسودی 
]دوستان عزیز! بجای اینکه کسی وقت گرانبهای شمارا باخواندن سوانح من  
ضایع کند، لطفاً به پیامی که به شمادارم، توجه کنید : امروزبه دنیاثابت شده که  
هیچ قدرت به زور درافغانستان تسلط کرده نتوانسته، وهردشمنی بخاطروحدت  
ملی ازخاک ما رانده شده است. ولی دشمنی که این ملت رابه زانو درمی آورد،  

 بیسوادی، فقر،تعصب منطقوی وقوم پرستی است.  
افغانستان مملکت خیلی قدیمیست، به دلیل این قدامت بایدرشته ها میان اقوام  
بخاطرتجارت، مسافرت وآمیزشهای دیگرازقبیل ازدواج واشتراک زبان وکلتور  
قوت پیداکند. درهرجایی که هستید به یکدیگر نظرکنید، همۀ مافامیل هستیم.  
دورنرفته به فامیل من نظرکنید: خون شریف هزاره دررگهای اوالدۀ من جریان  
دارد، مرد اوزبیک یک عضوعزیزترین مرابه همسری گرفته، نوه هایام نایام  
پشتون ونیم تاجیک هستند، فامیل من نمایندگی ازهزاران هزارفامایال افاغاان  

 میکند. 
مانظربه اشتباهات خود مواقع خوب تاریخی راازدست داده ایم، در اثرایان  
اشتباهات نهضتهای پاک وپیشرفته سرکوب شده وامکانات اقتصادی که برای  
ملت طرحریزی شده بود، تار ومارشد. بعدازسی و هفت سال جنگ وناآرامای  
هنوزهم ملت ما باجدیت وامید درفکر انتخاب رهبرآیندۀ خودهستند، خواسته  
 های این ملت نباید بخاطر دالیلی که اساس ومنطق نداشته باشد، پایمال گردد.[ 

مرحوم جنرال شیرمممد بهسودی درقسمت اخیرپیام پرانتباه خود راجع به  
حقوق ومساوات بین زن ومرد، وآنهایی که کورکورانه زن ستیزی کارده و  
مکاتب دختران را صدمه میزنند، چنین نگاشته است: ]لطفاً مکاتب دختران مارا  
ویران نکنید، ترس درذهن دختران افغان داخل نکنید... مساوات بین زن و مرد  
بایدشروع شود، آزادی زن باعث افتخار میگردد. من بردخترانم همیشه افتاخاار  
داشته ام... نباید زبان کهن وشیرین فارسی وپشتو آلۀ تعصب وتنفر گاردد ...  
امید من به آیندۀ روشن است، تاریخ نشان داده است که زمان طالیی پیشرفات  
اقتصاد، صنعت وعلوم دردوره های صلح بوده است. جوانانی که رهبری آیندۀ  
ملت رابعهده میگیرند، نباید ملوث به نیرنگهای عناصر فاسد، چه غرب وچه شد  

 و همسایه هاشوند، همیشه باید پاک و هوشیار باشند.[  
: روان مرحوم جنرال شیرمممد بهسودی در ذیل مراحم الهی )ج( شاد  اداره  

می خواهیم وبه همۀ بازماندگان ممترم شان، بویژه خانم داکترحمیرا بهساودی  
 صبر جمیل استدعامی کنیم . امید 

***************************************** 
دیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی تیزس کاردیپلوم ویرا نزد خودش بای  
ادبانه کش نموده ودرورقک زدن آن شد. بعداً موصوفه را)که متأسفانه اسمش  
را فراموش کرده ام(مخاطب قرارداده وگفت: این فورمل راغلط نوشته ئای.  

 بیچاره شاگردم درآنوقت بسیارحساس پریشان خاطرومشوش شد. من  تیزس 
موصوفه رابا بسیاربی اعتنائی ازدست روس پلید که اصالً مقصودش تمقیرمان  
بود گرفته ودیدم که فورمل صمیح میباشد. ایستاده شده وبرایش گفتم  فورمل  
صمیح است ومتأسفانه تو خود نمی دانی. همین جمالت ازدهانم تکمیل نشاده  
بود که تمام حاضرین درآن صالون اعم ازخلقیها وپرچمیهاآنچنان کف زدند که  
باصطالح نزدیک بود سقف صالون باال بپرد. این استاد نادان مانند چوب خشک  
گردیده ودرجای خود میخکوب شد وتا آخر مجلس دفاع از هایاچ یاک از  

 شاگردان نتوانست سئوالی بکند. 
طرزالعمل دفاع دیپلوم هاطوری بودکه بعدازدفاع شاکردان،همه حضارممافال  
بجزهیأت دفاع صالون راترک میکردند. زمانیکه دیگاران صاالاون راتارک  
نمودند،همان استادناالیق روسی ایستاده بنده رامخاطب قرارداده وگفت: حیدری  
تومراخجالت دادی، من میدانم با توچی کنم. من درمقابلش ایستاده وگفتم مان  
ترا خجالت نداده بلکه نادانی تو،ترا خجالت داده است.درهمان جائیکه ایستااده  
بودم پشتم بطرف شمال مملکت یعنی )اتمادشوروی سابقه( بود،روی خاودرا  
بآنطرف گشتانده وگفتم دستت آزاد، ازآنجا تامشاوریت پولی تخنیک،ریاست  

 پولی تخنیک وهر جای دیگر که میتوانی ومیخواهی دریغ مکن. 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ا وفات مرحوم عزیزالرحمن صافی رادرکانادا به خانوادۀ ممترم شادروان نایب  
ساالرعبدالرحیم خان صافی بویژه همکارارجمندامید بانو ماری خلیلی ناصاری  

 صمیمانه تسلیت می گوییم . امید 
ا وفات مرحومه بی بی حاجی حفیظه ارغندیوال رادرکانادا به خاناواده هاای  

 ممترم ارغندیوال وجمیلی صمیمانه تسلیت می گوییم. امید 
ا وفات جوان عزیززکریاحسین رادرمریلندبه خانواده های داغدارحسین، زکریا  
 بهادرزاده، اسماعیلزاده، بیات، سلطانی ومجیدی صمیمانه تسلیت می گوییم. امید  
ا وفات جوان گرامی سپاند کمک رادرکابل به خانواده های داغدار کاماک،  

 مکمل، طاهر و صافی صمیمانه تسلیت میگوییم . امید 

 (5111) شادروان الحاج انجنیرمحمدعصیم کوشان، زیرآبشار نیاگارا،کانادا 
 پیامهای مهربانان به خاطروفات همکارعزیزامید محمدعصیم جان 

: برادرعزیزم جناب کوشان ! نخست ازهمه  عبدالخالق بقایی پامیرزاد ا سویدن  
آرزومیکنم ازغم وغصه های جگرگوشۀ زیبا وجوان تان عصیم جان کاوشاان  
کاسته شده باشد. میخواستم وبشماوعده داده بودم تامرثیه گونه مطلبی انشاد و  

ا نبودپسرم جاویدکه بایدآن مرثیه را ایمیل  7تقدیم دارم. دوچیزسبب تأخیرشد : 
ا مصروفیت شباروزی خودم دربیمارستان بخاطرمعاینات. لطفاً اعتاذار  5میکرد؛ 

مراقبول فرموده و برای تمام اعضای خانوادۀ بزرگ تان وسیله شوید. دعامای  
کنم خداوندبخشاینده ومهربان، جای آن نونهال رستۀ باغستان کوشان را خالاد  

 برین داشته باشد، ودر روزآخرت باعث شفاعت وابستگان و دوستان گردد. 
: برادرنهایت گرامی وداغدار ماا کاوشاان  جمیله فضل ا ازجکسنویل فلوریدا  

صاحب! باتقدیم احترامات خالصانه، ازغم جانگداز ارجمند دلبند وشادروان و  
جوان تان، تسلیت عمیق مرادرچنین ضایعۀ دردناک بپذیرید. ماهم ازنمک زهر  

 آلوداین دردعالج ناپذیر چشیده ام وخوب میدانیم که چه دردعظیم است .  
ضایعۀ مردم یابه ابدیت پیوستن به هرشکلی که باشد، درخواب یا بیداری، در  
جنگ یاکشتن، شدیداً هولناک است. گفته اندصبرتلخ است. ازخداوند منان که  
تمفه میدهد چون شهید، وپس میگیرد چون زهر، باعجز تمام التجا میداریم تابه  
آرامش دل داغدارشماومادرمهربانش وهمه اعضای خانواده ممترم تان صابار  
جمیل اعطافرموده، روان آن جوان پاک سرشت راباجمیع گذشتگان شاد داشته،  
 بهشت برین راجایگاه شان سازد. آمین یارب العالمین. الهی این غم آخرشما باشد. 

: برادرنهایت گرامی وعزیزالقادرم آقاای کاوشاان !  فتح مممد نیازا کانادا  
احترامات خودراتقدیم میدارم. بعدازغیابت چندوقته، در بازگشت، شماره های  
امیدعزیز را دریافتم ودریکی ازآنها ازعصیم جان عزیز ذکرشده است. نمیتوانم  
به کدام کلمات، مراتب تأثرات عمیق خود وفامیل خودراخدمت شماوفامیال  
ممترم تان تقدیم بدارم. کلمات نمی توانند احساسات مرا بازگویند. میدانم شما  
وفامیل ممترم تان همه باعقیدۀ راسخ هستید، هرآنچه ارادۀ الهی باشد، برآن همۀ  
ما و شما تسلیم هستیم . ازبارگاه ایزدمتعال استدعا دارم که جایگاه عصیم عزیز را  
دربهشت برین داشته باشد. آمین. مراتب تسلیت همۀ مارا به فرد فردفامیل ممترم  

 تان وسیله شوید. باتقدیم احترامات فائقه. 
حاجی عبدالصمدحاجی زاده ا هامبورگ : به مناسبت وفات شادروان انجنایار  
 حاجی مممدعصیم کوشان به شماوسایرفامیل کوشان صمیمانه تسلیت میگویم . 
طی هفته های اخیردوستان گرانقدر ومهربان دیگرهم بخاطروفات فرزنادماان  
شادروان مممدعصیم کوشان، مراتب تعزیت وتسلیت خود راتوسط تالافاون  
ابرازداشته اند: استاد واصف باختری، استاد ببرک وسا، فضل الرحمن فااضال،  
سیدمصطفی هاشمی، استادعبداهلل سمندرغوریانی، عبدالکبیروطندار، نصیراحمد  
رازی وبانوعفیفه رازی، وحید احمد رازی، حاجی مممدامین قدیرزاده،  مجید  
احد، خالد صدیق، انجنیرسرورکامیاروخانم جمیله کامیار، مممدنعیم کبیر، استاد  
امیرمممدکیفی وبانو فاطمه کیفی، حامد حسینی، عبدالقدیر سلیم، داکترعنایت  
اهلل شهرانی، پروفیسرداکترحمیدهادی وبانوعفیفه هادی، انجنیرعابادالصاباور  
فروزان، غالم مممدنظامی، الماج مممداکبر شیرزاد، فواد رحمانی بگراماوال،  
استاداحمدراتب، دگروال نورالدین نوری، مشتاق احمدکریم نوری، عبدالمصور  
التزام، مممدیوسف صفا، مممدیوسف نورزایی، سیداعظم سایادی، داکاتار  
حمیداهلل مشید، صادق صافی، سیدجمال معصومی، غاالم فااروق پاروانای،  
دگروال نعمت اهلل احمدزی، سیدنقیب اهلل ولی، سیدحسیب اهلل ولی، مممدعمر  

 هاتف، مممدحسین نصرتی .  
اگراسمای گرامی بعضی عزیزان فراموش مان شده، به لطف خود ببخشند. ثمیله  

 ومممدقوی کوشان 
 فرشته نجوا عصیم، نامزد مرحوم مممد عصیم جان، در )رخنما( فیسبوکش : 

 هوایت که به سرم می زند ، 
 دیگر در هیچ هوایی نمی توانم نفس بکشم !! 

 عجب نفس گیر است هوای دور از تو بودن !!! 
***************************************** 

 )دنباله ازصفمۀ چهارم( شمۀ در بارۀ رنج های مقدس  
اشغالگران، میخواهم یکی ازدهها برخورد بسیار شدیدخودرا در مدت تدریسام  
در پولیتخنیک کابل باروس ها وغالمان حلقه برگوش وقالده برگردن آنها بطور  
فشرده بیان نمایم : درانستیتوت پولیتخنیک کابل که شاگردان برای پناج ساال  
تعلیمی مطابق ده سمستر درس میخواندند،سمستر دهم آنها مخصوص اجارای  
پروژه های دیپلوم هایشان بود. هراستاد واجد شرایط دیپارتمنت ،پنج الی شش  
شاکرد رادرکارهای پروژۀ دیپلوم هایشان راهنمائی میکرد. درآخرسمسترچند  
روزی برای دفاع ممصلین ازپروژه های دیپلوم هایشان اختصاص داده شده بود.  
درروزها  و اوقات دفاع پروژه های دیپلوم،یک تعداد زیاد ممصلیان، رفاقاا،  

 دوستان واقارب آنها حضور بهم میرساندند. 
ها.ش. بود،روزیکه یک دخترممصله از شاگردانیکه  7925 ویا    7927 درسالهای  

کاردیپلومش را من راهنمائی میکردم،درصدرصالون ودر مقابل حضارمجلاس  
 ازکارپروژهء دیپلوم خود درحال دفاع و سخنرانی بود، یکی ازاستادان روسی  

 ... )دنباله ازصفمۀ ششم( تأملی برجلد دوم  
کوهدامنی ! منتظر امریکا نباش ! منتظرملل متمد نباش ! منتظر روم و قابارس  
نباش ! آنها سمتهای دیگر دارندو ازسمتهای دیگرمی آیند! و اینهاکه ترا ومرا به  
سمتگرایی متهم میکنند، هم سمتهای دیگردارند! سمت های نشاید به سمت تاو  

 ومظلومان دیگر ! 
این آیینه را جلو فرزندت بگذار ! بگذار ببیندآن آتشی که دیروز خانه وخرمن  

 پدرت را سوزاند، بازامروز خانه وخرمن ترا میسوزاند ! / 
 ا  ا  ا  ا  ا  ا  ا 

(، اکثریت قریب  5117ا 7992: در ستمزمانِ حکمرانی طالبی درمیهن) اداره       
به اتفاق همکاران هفته نامۀ امید، بشمول پروفیسرعبداهلل سمندرغوریانی، داکتر  
مممد شریف فایض، مممدسعیدفیضی، عبدالودود ظفری، مممد نعیم کبایار،  
پروفیسرداکترحمیدهادی و جمعی ازدانشمندان دیگر تالش کردند حاقاایاق  
تاریخی ستم قومی و سمتی وزبانی در افغانستان را، با مقاالت مدلل ومستند باه  
روشنایی بکشند، ومبانی برتری جویی، انمصارطلبی وریشه های ایجاد فاشیسم  

 پشتونی را تشریح کنند. 
سلسله مقاالتی درین موارد ازدوست دانشمندم جناب داکترفایض هم بایان       

درامیدانتشاردادم . وقتی مقالۀ باالرا اتفاقاً هفتۀ پیش باز    5115تا 7995سال های 
خوانی کردم، متوجه شدم که اگرنام ممالت مانند )کوهدامن، کوهستاان و  
کاپیسا رابه دندغوری و دهنۀ غوری وقندز(، ونام آدم ها ! را از مامامادگال  
مومند، مالعمر ومالمتقی ودههاخبیث دیگربا نامهای ا گالب به روی تاان ا  
)گالب منگل، حنیف اتمر، اشرف غنی احمدزی، حامدکرزی، قیوم کوچای  
ودیگرفاشیستان( تبدیل بکنیم، عین همان حالتهای فاجعه بار ایام ستمگری مممد  
گل و مال عمر، اکنون هم ادامه دارد، وشایدهم وخیمتر وشدیدترازآن زمان ها !   
براین اساس نبشتۀ جناب فایض که مستند برکتاب مستطاب و مستندمؤرخ معتبر  
و مشهورمعاصرکشور، شادروان میرغالم مممدغبار می بااشاد، بااردیاگارباه  

 خوانندگان عزیزامید تقدیم شد. اداره 
***************************************** 

 این دختر مدل نیست  !  

 ]بهاره جاللی[ مشاورعالی شورای امنیت ملی افغانستان    
قریب به سه ماه است که بهاره جاللی دختر یکدانه و نازدانه علی احمدجاللی به  
صفت مشاورجناب حنیف اتمر در شورای امنیت ملی منصوب شده است. علی  
احمدجاللی که زمانی درانتخابات ریاست جمهوری نامزدشده بود، ولی پاس  
ناکامی درانتخابات از جانب جناب کرزی بعنوان وزیرداخله معرفی گاردیاد،  

 تابعیت امریکایی دارد و دختر نازدانه شان نیز امریکایی االصل می باشد. 
خانم جاللی که درسواحل امریکا دق آورده بود به توصیه پدرش در دانشگااه  
افغان امریکن درکابل تدریس میکردو ازآنجاکه هزینه رفت و بارگشات باه  
امریکا وکابل سرسام آوربود وتدریس در دانشگاه تنها پول آرایش این خاانام  
میشد، به توصیه امریکاییها به جناب حنیف اتمرمعرفی شد تاهم به ایشان درباره  
مودوفیشن درامریکا مشورت بدهد وهم مخارج وهزینه های سفربه اماریاکاا  
ازبودجه شورای امنیت ملی پرداخت شود. وی درشورای امنیت ملای عاالوه  
برکرایه خانه و مخارج رفت وآمدبه امریکا ودیگر هزینه های جاریه، هافات  
هزار دالرمعاش ثابت میگیرد و این با احتساب دیگر هزینه های بهاره خانام باه  

 بیست هزار دالر در ماه می رسد. 
چگونه است که یک دخترمتولدامریکا وبزرگ شده آنکشور، مشاورعالی در  
امینت ملی افغانستان باشد تادرمهمترین مسایل امنیتی، نظامی وراهبردی کشور،  
نظرمشورتی و کارشناسی ارایه دهد؟وقتی می گویند قماط الارجاال اسات  

 نگویید نیست!!! 
بایدبخاطرداشته باشید درزمان سلطان کرزی که جناب متفکر صاحب هم برای  
رفت وآمد نزد روال خانمش درامریکا ماه یکبارو یا هم دو بارسفر میکارد، از  
پول های زیرمیزی استفاده می نمود. )این خبر در بخش تلکس شایعات سایت  

 شبکه اطالع رسانی افغانستان نشر شده است( 
***************************************** 

صمبت ما درهمینجا خاتمه یافته ومباحثه وارزیابی دفاع ونمره دادن هرشاگرد    
شروع شد. سپس شاگردان وهمه عالقمندان به صالون دعوت گردیدند. نتائاج  
دفاع ونمرات شان اعالم گردید. مجلس دفاع خالص وتبریک گفتن هاوهدیه  
دادن گل ها برای انجنیران جدید شروع شد.همه بطرف خانه ها وکارهای خود  
رفتند.ولی من که  یک دشمن وطن وبادارخلقی ها وپرچمی هارا درحضورعدۀ  
کثیری در شرایط اختناق، بگیروببند، ببروبکش،سخت ومردانه خجالات داده  
بودم واین کارم درآن وقت به منزلهء جنگ مشت با دهروش بود و عالوتاً برایم  

 اخطارهم داده بود. هر ساعت وهرلمظه در انتظار گرفتاری خود بودم. 
سه چهار روزی به همین منوال گذشت، باالخره ازلطف بی پایان الهی آن استاد  
روسی وفرعون پولیتخنیک، دردیپارتمنت ساختمانهای صنعتی ومدنی، نازدم  
آمده وگفت: حیدری من آنچه رابوقوع پیوست فراموش کردم، امیاد اسات  
توهم فراموش کنی.برایش گفتم تو که فراموش کردی من هم فراموش مای  
کنم )خوب، بعد ازسی چند سال به یادم آمد، در قید قلم آوردم تاا دیاگار  

 فراموشم نشود( . 
 )همت بلند دار که مردان روزگار                    ازهمت بلند بجائی رسیده اند(/.  
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ها    شمس المق بارکزی، وکیل شورای والیتی بغالن گفت متاسفانه در جنگ 
هاای    اند، اردوگاه مشخصی برای خاناواده   ها آواره شده   شمار زیادی از خانواده 

بیجاشده نیست وبرای فرار ازسرماوگرسنگی چندین خانواده به یک خانه پنااه  
اند که یک جوره لباس با خود بیاورند و    اند.شماری از آوارگان فقط توانسته   برده 

دولت نیز تاکنون کمک الزم را به این آوارگان جنگ نکرده اسات.در خاط  
 ها نیز تخریب شده است.   مقدم جنگ در دندغوری شماری از خانه 

نزدیک به پنج ماه پیش بخاطر تامین امنیت در دند غوری میان مردم ممل و  
هاای    دولت تفاهمنامۀ برای آتش بس امضاشد.امضای این تفاهمنامه با واکناش 

نامه امنیتی    های مملی بغالن ازنقض این تفاهم   شدید مواجه شد و به تازگی مقام 
 ازجانب مردم ممل ابراز نگرانی کرده و آن را ملغا اعالم کردند. 

 روم   والی جدید قندز: مستقیم به جبهه جنگ می 
دلاو    51 اسداهلل عمرخیل، که دیروزسه شنبه  فبروری/قندزا بی بی سی:  71

توسط اشرف غنی، بعنوان والی جدیدقندزمعرفی شد، امروز اعالم کردکه باا  
بازگشت به قندز مستقیم به جبهه جنگ خواهد رفت نه به دفترکارش. اوگفت  
عالقمند است تا زمانیکه امنیت قندز تامین نشود، همراه نیروهای امنیتی در داخل  
سنگرباشد. اوتاییدکردکه وضع امنیتی قندز خوب نیست واین والیت به مرکز  

است.اوافزود ابتدا بانیروهای امنیتی موجاود    تجمع نیروهای مخالف مبدل شده 
کار خواهدکرد وبعدازبررسی اوضاع والیت مطالبات مشخصی رادر زمایاناه  
کمیت و کیفیت نیروهای امنیتی از دولت مرکزی خواهد داشت. اوقبالً رئیس  
شورای صلح قندز بوده، سابقه جهادی وعضویت درحازب اتامااداساالمای  

 عبدالرب رسول سیاف را دارد. در جریان مقاومت در تخار بوده است. 
آیدکه نیروهای مسلح وفادار به فرمانادهاان    قندزیکی ازوالیاتی بمساب می 

مملی نقش ونفوذگسترده دارند، ولی عمرخیل گفت تالش خواهد کرد تا این  
نیروها را در قالب نیروهای امنیتی افغانستان همانند نیروهای پلیس مملی، پلیس  

 ملی و ارتش ملی جابجا کند. 
والی جدید قندز درباره اینکه چرا بعد ازپاکسازی قندز ازنیروهای مخاالاف  
دولت، عملیات نظامی درسراسراین والیت ادامه نیافت، گفت بعداز سقوط قندز  
مشکالت زیادی در ساختارهای اداری بوجود آمد که بایدحل میشد. نیروهاای  
مخالف با سقوط قندزتوانسته بودند اسلمه ومهمات زیادی بدست بیاروند و باید  
مناطقی را که آنان به پناهگاه خود تبدیل کرده، آزاد شود. بارای پااکساازی  
والیت قندوز به یک عملیات سراسری ضرورت است که نیروهای امانایاتای  

 افغانستان باید بعد از ختم عملیات امنیت پایدار را در این مناطق تامین کنند. 
جنگ قندزخسارت بزرگ اقتصادی برای ساکنان این شاهاروارد کارد،  
سقوط شهرقندز به دست طالبان و ادامه حضورشان درین شهر نشاان داد کاه  
وضعیت این شهر با سایر شهرهای شمال افغانستان برای طالبان بسیاارماتافااوت  

خوانند. در ساال   است. تملیلگران قندز رابرای طالبان کلیدشمال افغانستان می 
که طالبان به شمال دست یافت، قندز را به پایگاه مستمکم خود تبادیال    7912 

و در پی سقوط رژیم طالبان، آخرین شهرشمالی کاه    79۲1 کردند. در خزان  
 طالبان آنراترک کردند، قندز بود. 

 باری بسته شد   شمال به دلیل برف   -راه کابل  
: جنرال رجب، مسئول حفظ و مراقبات از  فبروری/پروان ا بی بی سی   71

کوچ در این ممل، اکنون مسیربر    سالنگها اعالم کردبه دلیل برفباری شدیدوبرف 
، برفباری اکنون به شدت ادامه دارد و در سالناگ    روی عبورموترها بسته شده 

شمالی حدودیک متر برف باریده و درسالنگ جنوبی برفباری با طوفان همراه  
کوچ بزرگ زیاداست    است. او افزود که با افزایش ضخامت برف، وقوع برف 

و تاکنون نیزچند مورد برفکوچ گزارش شده است. بدلیل افزایش خطر، اکنون  
روب نیزکار رامتوقف کرده منتظرند با ختم بارفابااری کاار    های برف   ماشین 

ها را از سرگیرند. به گفته آقای رجب صباح اماروزنایازیاک    پاکسازی جاده 
رفت، به دلیل عدم رعایت مقررات راننادگای    اتوبوس که ازکابل به شمال می 

نفرزخمی شدند.اوگفات کاه    79 نفر در این حادثه کشته و    5 تصادف کرد.  
ها به مراکز درمانی منتقل شده، ولی وضعیت سه نافار آناهاا ناگاران    زخمی 
 باری مسدود شده بود.   است. چند روز قبل نیز تونل سالنگ به دلیل برف   کننده 

ماتاری از    9921 کیلومتر طول دارد، در ارتفاع    9 تونل سالنگ نزدیک به  
های هندوکش قرار گرفته است.تونل    کوه     سطح دریا ودرقسمت مرکزی رشته 

والیت شمالی و شماال    77 های اتصال پایتخت افغانستان با    سالنگ ازممدود راه 
و      ساله مشکالتی را در رفات   شرقی است.بارش برف سنگین در این نقطه، همه 

 کند.   آمد شهروندان ایجاد می 
 فرستد   امریکا صدها سرباز  به هیرمند می 

: ارتش امریکامیگوید قرارست صدهاسرباز  فبروری/واشنگتن ا بی بی سی   9
برای حمایت ازنیروهای امنیتی افغانستان به والیت هیرمند فرستاده شوند. مایکل  
الوهورن، سخنگوی ارتش امریکا باانتشار بیانیۀ گفت این نیروهابرای تاامایان  
امنیت هیرمندو حمایت ومشاوره به قول اردو )لشکر( مستقر در ایان والیات  

 شوند.   فرستاده می 
های متعدد حاکی از نبرد شدید میان نیروهای امنیتی    های اخیرگزارش   درماه 

تازگی باردیگر یک مقام نظاامای افاغاان    افغانستان وطالبان درهیرمندبوده و به 
 الوقوع ولسوالی کلیدی سنگین درین والیت خبرداد.   درموردخطرسقوط قریب 

سخنگوی ارتش امریکا گفت: فرستادن این نیروهابه هیرمند ازپیش برناماه    
ها برای    ریزی شده بودتا هم از مشاوران کنونی بیشترحفاظت شود وهم ازتالش   

حمایت شود.مقامهای امریکاپیشتر    572 تجهیز، آموزش وتقویت قول اردوی  
نفرخواهد بود، اما الوهورن از ارائه جزییات    511 گفته بودندشماراین سربازان  

 درموردشمارنیروها خودداری کرد اما گفت تعداد آنها قابل توجه خواهد بود. 
  5174 ائتالف به رهبری ناتو درافغانستان ماموریت رزمی خود رادرپایان سال 

هزارسربازناتوکه بیشترآنها امریکایی هستند برای    75 تمام کردوپس ازآن حدود 
آموزش، مشاوره و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان زیرنام ماموریت حمایت  

 قاطع در این کشور باقی ماندند. 
خبرگزاری رویترزنوشت نبردهای شدید درهیرمند مشاوران نیروهای ویژه  
امریکا درین والیت را زیرفشارقرار داده و درماه گذشته یکی از آنها در نتیجاه  

 آتشباری کشته شد . 
 جمله انتحاری درپکتیکا شش کشته به جا گذاشت 

:مقامهای پکتیکاازوقوع یک حمله انتماری در  فبروری/پکتیکاا بی بی سی ۲
خیل این والیت خبردادند. موسی خان خروتی، ولسوال یمیای    ولسوالی یمیی 

نفرزخمای    9 نفر، از جمله سه کودک کشته و     2خیل گفت درنتیجه این حمله 
اند.تمام قربانیان این رویداد غیرنظامیان هستند.خروتی گفت هادف ایان    شده 

 حمله خود او بوده و انفجار لمظاتی پیش از عبورش از این ممل رخ داده است. 
کننده انتماری موادمنفجره اشرا قبل ازظهرامروزدریک نانوایای کاه    حمله 
متربا دفترولسوالی فاصله داشته منفجرساخت. مسئولیت این رویداد    51حدود  

 را تاکنون فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است. 
 حمله انتحاری در بلخ سه کشته بجا گذاشت 

: وزارت دفاع افغانستان اعالم کرددر پای انافاجاار  فبروری/بلخ ا بی بی سی ۲
بس حامل افسران ارتش، سه افسر کشته و هشت نفرزخمی    انتماری درکنارمینی 

شاهین در    519 اهلل ازمسئوالن دفتر مطبوعاتی قول اردو )سپاه(    اند.نصرت   شده 
شمال گفت یکی اززخمیان کودکی است که در ممل انفجار حضور داشاتاه  

 نفردیگر افسران و سربازان ارتش هستند، وضع سه نفر زخمی وخیم است. 1و 
 طالبان مسئولیت این حادثه را پذیرفته اند. 

 ترسیم نقشه راه صلح افغانستان  در اسالم آباد  
: درنشست امروزاسالم آباد نقاشاه راه  فبروری/اسالم آبادا تلویزیون نور   2

صلح ترسیم شد. دراعالمیه پایانی نشست آمده : گروه هماهنگی چهارجااناباه،  
گوهای صلح را مشخص میساازد، باه   روی نقشه راهی که مراحل روند گفت 

گاوهاای   توافق رسیده است. برای رسیدن به نتایج مثبت به هدف آغازگافات 
مستقیم صلح، کشورهای گروه هماهنگی چهارجانبه، توافق کردندکه تالشها را  

گوهای مستقیم صلح، میان نمایندگان حکومت افغانستان   برای تعیین تاریخ گفت 
وگروههای طالبان ادامه دهند. توقع میرودتاپایان فاباروری امساال، تااریاخ  

 گوهای مستقیم تعیین شود .  گفت 
 در دندغوری سالح ومواد مخدر مبادله می شود 

درنتیجه معامله ایکه چندی پیش توسط وزیر  فبروری/کابل ا آرمان ملی:    1
اقوام وقبایل در دندغوری صورتگرفت و دندغوری به طالبان سپرده شد، مردم  
اینوالیت درآتش جنگ میسوزند،کابل هم درنتیجه همین معامله دربی بارقای  
بسرمیبرد. طالبان در دندغوری به حدی قوی شده اند که نیروهاای امانایاتای  

 افغانستان هم نمیتوانند درمقابل این گروه بایستند و مقابله کنند. 
عباس ابراهیم زاده عضومجلس نمایندگان گفت  تفاهمنامه دندغوری خالف  
قانون اساسی افغانستان است. هرچیزی که هم اکنون در این منطقه جریان دارد  
درتسلط حکومت نیست. در آنجا اکنون هم سالح وهم موادمخدرمبادله میشود.  
تفاهمنامه ایکه در دندغوری امضا شده به این معناست که به طالبان مشروعیات  
داده شده است. حکومت به جای اینکه تفاهمنامه برای امنیت بغالن امضاکناد،  
باید درحوزه پلیس و فرماندهی امنیت ایجاد میکردوکسانیکه درآنجاامنیت مردم  
را خراب میکنند بازداشت میکرد. وی، هدف از امضای این تفاهمنامه راچنیان  
بیان کرد: این تفاهمنامه براساس برنامۀ بزرگ وبا هدف ناامن کردن شمال، امضا  
شده است. این برنامه ازسوی کشورهای بزرگ رهبری میشودوهیچ هدفی جز  
ناامن نگهداشتن وپیچیده کردن اوضاع امنیتی افغانستان ندارد وگرنه هیچ اجباری  

 وجودنداشت که این تفاهمنامه امضا شود. 
ابراهیم زاده، باانتقاد از حکومت برای امضای این تفاهمنامه بیان داشت، چراما  
بجای اینکه با طالبان تفاهمنامه امضاکنیم و امنیت آنجا را به دست آنهابسپاریام،  
آنها راسرکوب نکرده و ازآنجا بیرون نرانیم. اگارقاراربااشاددرهارولساوالای  
افغانستان چنین تفاهمنامه امضا شود این حکومت چراایجاد شده اسات؟ وی  

 افزود، اردو، پلیس و امنیت ملی چه نقشی درکشور دارد؟  
سناریوی خطرناک و بزرگی در پس پرده امضای این تفاهمنامه است کاه  
ازسوی امریکا وحکومت اجرا می شود.این نماینده مجلس، امریکا را در پشت  
پرده این تفاهمنامه می داند و می گوید: کسانی که این تفاهمنامه راامضا کرده  
اند باید در مقابل پارلمان افغانستان ودرمقابل مردم افغانستان پاسخگو باشند.وزیر  
اقوام قبایل این تفاهمنامه راامضاکرد، درحالیکه این موضوع مسالۀ ملی اسات.  

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  مسألۀ است که حکومت خودمستقیماًبایددرآن دخیل باشد. 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 افغانستان باخطر سقوط سیاسی مواجه است 
: رئیس اداره ملی استخبارات امریکامیگوید  جنوری/ واشنگتن ا صدای امریکا 9

همگرایی سیاسی درافغانستان درافول است و تهدید های امنیتی بیشترشده اناد.  
کلپر گروه دولت اسالمی داعش را بزرگترین تهدید دهشت افگنی درجاهاان  
خواند. جیمزکلپر، رئیس اداره ملی استخبارات ایاالت متمده امریکا، سه شنبه به  

با خطر ناکامی    5172 یک مجلس استماعیه سنای امریکاگفت افغانستان در سال  
سیاسی روبروست. اداره ملی استخبارات به شمول سازمان مرکزی استخبارات  

ادارهء استخباراتی امریکا را مدیریت میکند. کلپر    72 )سی آی ای( همآهنگی  
گفت همگرایی سیاسی در افغانستان در نزول است، دولت باآزمونهای جادی  

 منابع مواجه است ودرین میان تهدید های جنگی طالبان شدت یافته است.  
  5174 از بدوایجاد حکومت وحدت ملی که بدنبال انتخابات جنجال برانگیز   

از سوی دو نامزد برترتشکیل یافت، شماری از آگاهان پیوست و ثبات سیاسی  
نظام افغانستان را شکننده توصیف کرده اند. هر دو رهبر حکومت افغانستان اما  

 بارها تاکید ورزیده اند که بر اصل مشارکت و همگرایی تعهد دارند.  
درهمین جلسه دگرجنرال ونسنت ستیوارد، رئیس اداره استخبارات نظاامای  
امریکاگفت باآنکه نیروهای افغان مستقالنه نبردباشورشیان مسلح را رهبری می  
کنند، اما درانجام مسئولیت هایشان آزمون هایی دارند. وی افزود: )طالبان ساحۀ  

 کنترول دولت افغانستان راممدود ساخته اند(.   
درحالیکه حکومت افغانستان گفته به زودی مذاکرات مستقیم صلح با طالبان  
را ازسرمیگیرد، مقامهای ارشد استخباراتی امریکا ازموفقیت  این ماذاکارات  
اطمینان ندارند. به گفته جیمز کلپر، موقف و شرایط طالبان در مورد مذاکرات  

 صلح ثابت مانده و نشانه هایی از تغییر در آن دیده نمی شود. 
طالبان خروج مکمل تمام نیروهای خارجی از افغانستان را پیش شرط اساسی  

 ختم منازعات شان بیان کرده اند. 
 روزنۀ صلح درأفغانستان ومرگ یک رهبرطالبان 

هرآنگاهیکه خبرهااز روند صلح افغانستان  فبروری/کابل ا صدای امریکا:    9
بگوش رسیده یا روزنۀ برای تمقق صلح درآن کشور ایجادشده، خبری ازمرگ  
یاکشته شدن یکی از رهبران طالبان که به گونۀ متمایل به صلح بوده اند، به نشر  
رسیده است. این گروه امروز سه شنبه، خبر مرگ مال حسن رحمانای، والای  
پیشین رژیم قندهاررا تاییدکرده گفتند بخاطر ابتال به بیماری سرطان جان باختاه  

 است اما در بارۀ ممل و زمان مرگ وی چیزی نگفته اند. 
اسماعیل قاسمیار، عضوارشدشورایعالی صلح میگویدمالحسن رحماانای از  
جملۀ آن رهبران طالب بودکه به روندصلح ومفاهمه درافغانستان بااورماناد و  
عالقمند بود.مردم نگرانندتامبادابازهم حلقات ادارۀ استخبارات پاکستان باازی  
دیگری رابراه بیاندازند.من گفته ام اینبارپاکستان اراده ونیت داردتا در آوردن  
صلح وثبات در افغانستان همکاری کند. اما هرباریکه گامی مثبتی در راساتاای  
 صلح برداشته میشود، رویدادوحادثۀ رخ میدهد که دو گام ما را به عقب میراند. 
مرگ طبیعی یا عمدی: اینکه مرگ رحمانی عمدی بوده یا طبیعی صمبتهای  
ضدو نقیضی بگوش میخورد. حاجی آغا اللی دستگیری، عضو شورای والیتی  
قندهار ومشاور امورقبایل غنی احمدزی در بارۀ مرگ طبیعی مالحسن رحمانی  
ابرازشک وتردیدمیکندوخبرمرگ مال حسن رابخاطربیماری سرطان بی اساس  
میخواند. بسیاری ازرهبران طالبان درین اواخر به گونۀ مارماوزی مارده اناد.  

 فکرمیکنم شکار دسیسۀ شده باشد چراکه از طرفداران صلح در افغانستان بود. 
اماوحیدمژده تملیلگرمسایل سیاسی افغانستان،کشته شدن مالحسن را ردکرده  
میگوید هفت ماه پیش خبرابتالی این رهبرارشد طالبان به بیماری جگربه نشار  
رسیده بودوخانوادۀ وی هم درارتباطاتیکه با حلقات طالبان درکابل دارند، هیاچ  
گونه عکس العملی در رابطه نشان ندادند. با ازبین رفتن رحمانی، پاکستان بیشتار  
ین زیان را میکند لذا اینکه ادارۀ استخباراتی پاکستان دست به کشتن رحماانای  
زده باشد، بعید به نظرمیرسد. مژده میگویددرین بازی پاکستان با مشکل مواجاه  
میگردد. }پاکستان{ درگذشته مال رحمانی را وادارکرده واو را به ارومپچی و  
اسالم آباد آوردند اما اکنون باید در تالش یک نفردیگر باشند تا به نمایندگی از  
طالبان در مذاکرات صلح شرکت کند.این تملیلگرمیگویدطوری به نظرمیرسد  
که یکباردیگرجامعۀ جهانی تصمیم دارد عنان صلح افغانستان را به دست پاکستان  
دهند. مژده می گویدبااظهاراتیکه ازمقامات نظامی امریکامانندجنرال کمپابال،  
فرمانده نیروهای حمایت قاطع درافغانستان، بگوش میخورد، گافاتاگاوهاای  
 چهارجانبه بخاطر ایجاد صلح نبوده بلکه به خاطر ادامۀ جنگ در افغانستان است. 
برخی گزارشهای تایید ناشده حاکی است که مال حسن رحمانی روز دوشنبه  
دریک شفاخانۀ نظامی پاکستان درگذشت. اوپیش از مرگ با مال اخترمماماد  

ساله که تعلیمات دینی را    22 منصور رهبرجدید طالبان بیعت کرده بود.رحمانی  
در مدارس پاکستانی فراگرفته بود، درزمان تهاجم قشون سرخ شوروی وقات  

یکی ازپایاشاگااماان  7994 برافغانستان در صفوف مجاهدین میجنگیدودرسال  
تمریک طالبان بودکه سپس به صفت والی کندهار گماشته شد وتا دسامابار  

 که رژیم طالبان سرنگون شد، در این سمت باقی ماند.   5117 
این درحالیست که درسومین نشست چهارجانبه میان نمایندگان افغاانساتاان،  

آباد پاکستان، روی نقشه راه    دلو( در اسالم 71 پاکستان، امریکا و چین روز شنبه ) 
سازد، توافق    های بعدی روند گفتگوهای صلح را مشخص می   که مراحل و گام 
 صورت گرفت. 

 مخالف دولت در عملیات بغالن کشته شدند   711 
فبروری/بغالن ا بی بی سی: عبدالستاربارز، والی بغالن میگوید در نتیجاه  71

نفرشان    92 مخالف کشته و  791 عملیات نیروهای امنیتی درین والیت تاکنون  
بارد و عملیات متاوقاف    زخمی شده اند. ازنیمه شب گذشته درمنطقه برف می 

شده اما عملیات تا پاکسازی کامل منطقه ادامه خواهد داشت. این عملیات باه  
دلو به فرمان رئیس جمهوراز منطقه دندغوری آغازشد.اکنون پاکسازی    2تاریخ 

ساحات بغالن مرکزی، بغالن کهنه و بغالن صنعتی تکمیل شده و این مناطق در  
های امنیتی جدید ایجاد شاده    اختیار نیروهای مسلح افغان قرارگرفته و پاسگاه  

 است. 
 
 


