
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 مبارز : حریف روسی ام دو دقیقه تاب نیاورد 
ـ صدای امریکا   21 :  مارچ/مسکو

ـا    ـان بازمحمد مبارز، یکی ازقهـرم
ـا   ـطـی ی  Mixورزش زرمی مخت

Martial Arts   درافغانستا  ساعاتی
پیش توانست حریف روسی اش  
امیر ستاروف راکمتردراز دودقیقه  
ـابـت   نخست روند اول یـ  رق

 دیدنی شکست دهد .   
شهروندافغا  نیزشامـ  ن     1۰۲۲ هزارتماشاچی که   21 مبارزگفت درحدود  

بود در شهر مسکو برای تماشای مسابقه حضوربهم رسانیده بودند. اوگفت ایـ   
بُردش را به گونۀ تحفه به نیروهای امنیتی افغا  و بویژه پطیس مطی تقدیم میکند.  
مبارز گفت که نرزو دارد تا تمامی افغانها حمایت و خرسندی را از ای  دسـت  

 نورد او اظهار داشته و تصاویر شا  را در صفحات اجتماعی نشر کنند . 
 دستوربررسی مجدد پرونده قتل فرخنده صادرشد 

ـ بی بی سی 22 :رئیس جمهوربا صدور حکمی از سرپرست جدید  مارچ/کاب  
ـادرشـده بـرای   ـا  ص دادستانی خواست پرونده قت  فرخنده مطکزاده و احک

شده از    های مطرح   مجرما  ای  پرونده را بازنگری کند.ای  دستوردرپی شکایت 
 روند دادرسی و صدور احکا  متهما  ای  حادثه صادر شده است. 

ـاممـردا    فرخنده یکسال پیش درمرکز کاب ، در زیر ضربات مشت و لگد)ن
خشمگی  که اورامتهم به سوزاند  قرن  کرده بودند، کشته شد.ای  افرادبعد از  
کشت  فرخنده، جسد اورانتش زدند. شماری ازمتهما  حادثه بازداشت شدند و  
چهارنفرننهادردادگاه ابتدایی به اعدا  محکو  شدند. اما دادگاه استیناف )تجدید  

متهم غیرنظامی پرونده راکاهش دادو ازجمطه حکـم اعـدا     2١ نظرم حکم تما  
 مدت و درازمدت تغییر داد.   چهار متهم ردیف اول را به حبس های میا  

ـقـو    ای  تصمیم دادگاه استیناف با واکنش منفی فعاال  و نهادهای مدافع ح
هایی درمورد تاییـد    شنبه گذشته گزارش   بشردرافغانستا  روبروشد. با اینحال سه 

ـالـی   ـاه ع رای دادگاه استیناف درمورد متهما  غیرنظامی ای  پرونده در دادگ
 منتشر شد. 

ثریاصبحرنگ عضوکمسیو  مستق  حقو  بشرمیگوید روندرسیدگی به ای   
های ابتدایی واستیناف عادالنه نبود وای  پرونده نیازبه بازنگری    پرونده دردادگاه 

کطی دارد. عد  مطابقت احکا  صادرشده با جر  متهما  و همچنی  صدور حکم  
نفر از متهما  را ازدالی  ناعادالنه بود  روندای  دادرسـی    2١ دستجمعی برای  

های تحقیقاتی وجودداردودر زما  بـرگـزاری    عنوا  کرد. دری  پرونده خالء 
های ابتدایی و استیناف، فاصطه الز  در نظرگرفته نشده است. وی تصمیم    دادگاه 

 دادگاه استیناف را عجوالنه خواندکه دورازچشم خبرنگارا  گرفته شده است. 
کمترازدو ماه پیش نیزسازما  دیدبا  حقو  بشربا انتشار گزارشی، از عمطکرد  
حکومت و دستگاه قضایی افغانستا  درمحاکمه متهما  قت  فرخنده مطـکـزاده  

 برانگیز خواند.   انتقادکردوننرا  ناقص وچالش 
شود به دالی  امنیتی بـه    چندروزپیش، خانواده فرخنده مطکزاده که گفته می 

ـاد    تاجیکستا  نق  مکا  کرده  اند، ازروندرسیدگی به پرونده قت  دخترشا  انتق
 اند .   ای کرده   کرده گفتنددادگاههای ابتدایی واستیناف با ای  ماجرابرخوردسطیقه 

 ازشهادت عبدالعلی مزاری درتجلیل شد 
ـ نور تی وی 22 ـطـی  مارچ/کاب   ـع ـبـدال : از بیست ویکمی  سالگرد شهادت ع

مزاری رهبرحزب وحدت اسالمی در کاب  گرامی داشت شد. سخنرانا  در ای   
ـاو  دو    مراسم شهیدمزاری را انسا  عدالتخواه میدانند. محمد سرور دانش مع
ریاست جمهورگفت استادمزاری انسا  عدالتخواه و عطم پرور بود و همیشه برای  

 ترقی و نبادی کشور فکر می کرد. 
سال پیش ازسوی طالبا  به شهادت رسید. ازسالگرد استاد    12عبدالعطی مزاری  

 مزاری همه ساله درمرکز وشماری ازوالیتها گرامیداشت می شود. 
 نگرانی مسئولین از کاهش تشکیل پلیس درغزنی 

ـ نور تی وی 22 : مسئوال  امنیتی درغزنی ازکاهش تشکی  پطیس  مارچ/کاب  
ـطـی در   مطی دری  والیت سخت نگرا  اندوهشدارمیدهند اگر تشکی  پطیس م
غزنی افزایش نیابد ای  والیت به سرنوشت قندز رو به رو خواهد شد. امی  اهلل  
امرخی  فرمانده پطیس غزنی با ابراز نگرانی میگوید دری  اواخروزارت داخطـه  
ـاهـش   بدو  مشوره مسئوال  امنیتی غزنی تشکی  پطیس مطی را دری  والیت ک
داده است. فرمانده پطیس غزنی، ای  تصمیم وزارت امورداخطه را برای امنیـت  
غزنی سخت نگرا  کننده میداند ومیگویدبیشتر ولسوالیهای غزنی با مرکزتا دو  
صدکیطومترفاصطه داردواگرتشکی  پطیس مطی درغزنی افزایش نیابد، ای  والیت  
ـیـز   با خطر سقوط مواجه خواهد شد. شماری ازاعضای شورای والیتی غزنی ن
میگویندهم اکنو  تشکی  پطیس مطی درغزنی به اندازه والیتهای درجه دو  نیز  
نیست. حس  رضا یوسفی عضو شورای والیتی غزنی میگویداگر تشکی  پطیس  
مطی درغزنی دوباره افزایش نیابد اعتراضات شدید مدنی را درغزنی و حتا کاب   

 راه اندازی خواهند کرد. 
غزنی از والیتهای نسیب پذیراز لحاظ امنیتی بشمارمیرودوبخاطرهم مرز بود   

 باوالیتهای جنوبی همواره باتهدید مخالفا  مسطح دولت رو برو بوده است. 
 انفجار انتحاری در نزدیک ارگ 

ـ نور تی وی 9 :عصر روزچهارشبنه ی  انفجارانتحاری درنزدی   مارچ/کاب  
ارگ رخ دادکه به کسی نسیب نرسیدوتنهامهاجم ازبی  رفت. مهاجم قصدورود  
به ساختما  اداره امور راداشته که از سوی پطیس شناسایی ودستور توقف داده  

 شد.پس ازن  مهاجم اموادهمراهش را انفجاردادوتنهاخودش ازبی  رفت. 
تـ   21 چندروزپیش دری  حمطه انتحاری مقاب  ساختما  وزارت دفاع مطی  

 ت  زخمی شدند . 2١ بشمول دوسربازارتش کشته و 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
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 2۲2۰/ شمارۀ مسطس  1۲22مارچ   22/   2١92حوت  12شمارۀ بیستم /سال بیست چهار  / دوشنبه 

 به استقبال از نوروز پیروز و آمدن بهار
 آمد بهار و ياد وصالى هــــمى كنم                         صد شكوه از فراق و فصالى همى كنم
 در آستان سال نـــو و فصل عاشقى                         قالب تهى به پاى غزالــى همى كنم
 پیغام سال نو به عــــزيزان اگر برد                          صد جان  فداى باد شمالى همى كنم
 با ساقى جــوان و شراب كهن، دمى                           بر روى  سبزه رفـع ماللى همى كنم

 
 )از بهاريۀ زيبای شادروان الحاج سیدامیر انصاری )رح(، غزل كامل درصفحات داخل(

ـ بی بی سی 21 : دهها نفراز بستگا  سربازانیکه درماه قوس )نذرم  مارچ/کاب  
ـیـر   ـا  اس امسال بعدازفروداضطراری هطیکوپترشا  درمنطقه تحت کنترل طالب

سربازاسیرشده مدت  2١ شدند، امروزخواستاررهایی فرزندانشا  شدند. وابستگا  
ـایـی      روز است که درپارک شهرنوکاب  خیمه تحص  برپاکرده 2۱  خواستارره

بستگانشا  هستند. ننا  برای دومی  بار دری  تجمع اعتراضی کف  برت  کردند  
 وخواستار رهایی سربازا  ارتش توسی مقامهای دولت وحدت مطی شدند.  

مادریکی ازی  سربازا  به خبرنگارا  گفت پسرش عضو ارتش بود و سه ماه و  
نیم است که اسیرطالبا  شده است. اوبه تالشهای مقامهای دولتی منتقد بـود و  
گفت پسر  بااسطحه ولباس نظامی درصف نبرداسیرشد؛ ولی دری  مدت دولت  

است. مادر ای  سرباز ارتش گفت    برای رهایی ای  سرباز اقدا  الز  را انجا  نداده 
اودری  مدت بافقر وبیچارگی زندگی کرده و برای گذراند  زندگی از مرد   

 است.     پول قرض گرفته 
روز    2۱ یکی دیگرازمعترضا  که برادرش اسیرطالبا  است، نیزمیگوید مدت  

است در پارک شهرنو دست به تحص  زده است. اوگفت:دولت در ابتدا گفتـه  
ـعـد   بودشما از طالبا  بخواهیدکه خواست ننا  برای رهایی ای  افرادچیست؟ ب
مقامهای دولت گفتند نماینده گروه طالبا  را بیاورید وبعدگفتند از گروه طالبا   
ـاد   ـق عکس بیاورید. برادرسرباز اسیرازتالش دولت برای رهایی ای  سربازا  انت
ـیـگـویـد   کرده گفت وضعیت جسمی سربازا  نیزخوب نیست.ای  معترض م

اند که دولت اول ننها را بکشد، زیرا تـحـمـ     بستگا  به ای  دلی  کف  پوشیده 
 دید  جنازه سربازا  را ندارند. 

چندی قب  نیزبستگا  ای  سربازا  درکاب  تجمع اعتراضی بر پا کرده بودند و  
گفتندطالبا  میخواهدی  فرمانده شا  دربدل رهایی ای  سربازا  رها شود.گفته  

الدی  والی خودخوانده خـود دروالیـت    میشودطالبا  خواستار رهایی صالح 
 فاریاب هستند که چند ماه قب  توسی نیروهای امنیتی افغا  بازداشته شده بود. 

بود، ولی معترضا     نفر اعال  کرده   22 که وزارت دفاع شمار اسیرا  را    در حالی 
 گویند .   نفر می   2١ شمار ننها را  

 ظاهر قدیر نایب اول مجلس نمایندگان شد 
ـ بی بی سی 21 : مجطس نمایندگا  دردومی  هفته ازنغاز سال ششم  مارچ/کاب  

کاری خود، عبدالظاهرقدیر نایب دورقبطی مجطس را مجددا انتخاب کـرد. در  
نشست امروز، عبدالظاهرقدیر وهمایو  همایو  برای کرسی نایب اول مجطس با  

رای موفق شدتاکرسی نایب اول را احراز  2١۱ هم رقابت کردندوقدیربا کسب  
 رای از راهیابی به ای  سمت محرو  شد.   ١2 کند وهمایو  نیز با به دست نورد   

برای نایب دو  نیز هیچی  ازنامزدهاموفق به گرفت  رای الز  نشد و رقابـت  
برای مشخص شد  نایب دو  میا  نعمت اهلل غفاری و محمد نذیراحمدزی برای  
ـنـوا    ـع جطسه بعدی مجطس موکول شد. درنشستهای قبطی عبدالروف انعامی ب

 منشی وعرفا  اهلل عرفا  بعنوا  نایب منشی مجطس انتخاب شده بودند. 
ظاهرقدیر، ازچهره های بانفوذ سیاسی در شر  افغانستا  است.او در ی  سال  
گذشته همواره ازمنتقد اقدامات نیروهای امنیتی افغانستا  و دولت مرکزی در  
مقاب  نیروهای موسو  به دولت اسالمی )داعشم در والیت ننگرهاربود. دری   

ـبـه    اقدا  بی  سابقه دردسمبرگذشته، مقامهای محطی اعال  کردندکه نیروهای ش
جنگجوی داعش رادریـ  ولسـوالـی سـر    ۰ نظامی محطی وابسته به ظاهرقدیر 
عضو داعش به بی بی سی گفت: شماچه فـکـر    ۰ بریدند. او درمورد سربرید   

ـتـه مـی   میکنید، شمارا سرببرند، کودک شما راسرببرند، شما برایشا  حطواپخ
شوند.نقای قدیربـه    شود، در جنگ کشته می   کنید؟ در جنگ حطوا تقسیم نمی   

 عنوا  یکی از منتقدا  صریح الطهجه حکومت مرکزی شناخته شده است. 
نقای قدیرپسرحاجی عبدالقدیرفرمانده فقیدمجاهدی  سابق دروالیت ننگرهار  

سال پیش و زمانیکه وزیر فواید عامه و معاو  رئیس جمهور کرزی    22 است که 
 بود، در کاب  ترور شد . 

 گوهای صلح باطالبان معلوم نیست  وقت گفت 
ـ نور تی وی: سخنگوی ریاست جمهورگفت روند گفت 21 گـو   مارچ/کاب  

ـیـ    های صطح بسیارپیچیده است ووقت دقیق نغازای  گفت  گوها به همیـ  دل
گوهای رو در رو   مشخص شده نمیتواند. قراربود دراوای  ای  ماه میالدی گفت 

صطح میا  حکومت و گروه های طالبا  نغاز شود. امابعد ازاعال  عد  اشتراک  
 طالبا  در ن  به تعویق افتاده است.  

سیدظفر هاشمی افزوددرنشستهای چهارجانبه کشورهای اشتراک کننده بـه  
ـاز   ـنـه نغ ـی تعهدات دست یافته اند و باید ای  کشورها به تعهدات خود در زم

ـای گـروه   گفت  ـه ـت گوهای صطح عم  کنند. افغانستا  به تعهداتی که در نشس
 هماهنگی چهارجانبه داده بود، عم  کرده است . 

عطا محمد نور حضور  
 داعش را در بلخ تایید کرد 

ـ صدای امریکا   21 ـا  مارچ/بطخ  : عـط
محمدنورسرپرست والیت بطخ  مـی  

دهد کـه    گوید اسناد وشواهدنشا  می 
گروههای طالبا  وداعش قصد داشتند  
تاشمال افغانستا  راناام  سازند وفعالیت  
های خودراگسترش دهند. ولسوالیهای  
چمتال، چهاربول ، شولگره و کِشِنده  

پذیروالیت بطخ است    ازساحات نسیب  
وگاهگاهی مخالفی  تالش میکنندتا از  
ای  مناطق حمالت شانراسازمانـدهـی  
ـازی ولسـوالـی   کنند. به منظورپاکس
ـات   ـی ـط کِشِنده از وجود مخالفی ، عم
ـبـری   مشترک نیروهای امنیتی به ره
سرپرست والیت بطخ پنج روز پیش از نغاز شدو امروزپایا  یافت. عطامحـمـد  

ت  شا     1۲ت  از مخالفی  کشته شده، بیش از   2۲نورمیگویددرنتیجۀ ای  عمطیات  
 بازداشت شدند وی  ذخیره گاه ننها نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. 

تـ     2۲ ی  نظامی افغا  نیزکشته شده و نزدی  به      درجریا  ای  عمطیات، 
 شا  زخم برداشتند. 

دوروز پیش  »عز  «: نظامیا  عمطیات پاکسازی رازیرنا   درگیری درهرات  
درولسوالی سبزوار هرات نغاز کردند. فرهادجیالنی سخنگوی والی هرات می  

ت  زخم برداشتنـد.    ۰۲طالب مسطح کشته شده و   22گویددرنتیجۀ ای  عمطیات  
شدگا ، اجساد مالسیداحمد ولسوال نا  نهاد طالبا  در ولسـوالـی    دربی  کشته 

ـا   فارسی هرات ومال متکی ی  قوماندا  ای  گروه دیده میشود.ای  عمطیات ب
ولسوالی   حضورقطعات کوماندوی اردوی مطی وقوای هوایی ازمنطقۀ عزیزنباد 

سبزوار)شیندندمشروع شدوبه سمت منطقه زیرکوه دوا  دارد. تا بحال از تطفات  
 افراد مطکی نماری در دست نیست . 

هادر ولسوالی سبزوارازچهار روزقب  بی  هوادارا  مال اختر منصور    درگیری 
ومالمحمدرسول نغازشده که بعد از تطفات سنگی  به طرفی ، قوای افغا  برای  

 پاکسازی منطقه از وجودطالبا  ای  عمطیات نظامی را نغاز کردند . 
 د پناهجوی افغان به کابل منتقل ش ۰۲اجساد 

ـ صدای امریکا 21 ـامـ     :خانواده مارچ/کاب   های قربانیا  میگویندکشتی ح
های یونا  وترکیه غر  شد که دریـ     اعضای فامی  ننا  دوشنبه شب درنب 

ت  ازی  قربانیا     1۲ ها ت  ازپناهجویا  افغا  جا  باختند. امروز اجساد    حادثه ده 
نواز حقیارقوماندا  میدا  هوایـی    ازترکیه بکاب  منتق  شدکه بگفتۀ جنرال حق 

ـفـت دوپـرواز    2کودک و    2ز ،    ۱المططی کاب ، شام     بی   ـاشـد.اوگ مردمیب
ـا  1۲ صورت گرفته که در هر دو پروازبرایما  جنازه رسیده است، طوریکه م  ب

یکی از مقامات نریاناصحبت کرد ، نظربه صحبتهای شا  باترکیه، اجساد دیگر  
هم درننکشوراست ودرروزهای بعدی به کاب  منتق  میشوند. حقیارافـزود از  

قربانی، ده ت  ننا  اعضای ی  خانواده اند که شام  والدی  وفرزندا     1۲ میا  
های قربانیا  به میدا  هوایی نمده اند ودرجای مشخصی که در    میباشند. خانواده 

 ها راتسطیم میشوندوتوسی امبوالنسهااجسادرامنتق  میکنند.   نظرگرفته شده، جنازه 
های قربانیا  که باچشما  پراش  اجسادرا بدرقه میکردند، گفتندکه    خانواده 

گی نرا  ونیندۀ روش  برای فرزندانشا  راه مهاجرت    ای  قربانیا  به نرزوی زند 
درپیش گرفتند؛ امابیخبراز اینکه سفرشا  ابدی خواهدبود.همایو  یـکـی از  
ـیـ       کسانیکه عروس و سه نواسۀ برادرش را از دست داده گفت چهارت  از فام

ـالـه،    2۱های خودرا ازدست دادیم، دودختراست، مادرش است وی  پسر  س
 فقی پدرش بای  بچه دهساله حیات مانده وی  دختر دو ساله ناپدید است. 

صدیق مرددیگریست که ی  عروس ونواسۀ کاکایش درنبهای ترکیه    غال  
ـادی پسـر   ویونا  غر  شده است. اوگفت بیکاری، ناامنی و وضعیت بد اقتص

های قربانیا  دولت    کاکایش رامجبورساخت راه مهاجرت درپیش گیرد. خانواده 
 گی نرا  و مناسب به شهروندانش، به ناتوانی متهم میکنند.   کرد  زند   رابه فراهم 

گا     کنند   ازسوی دیگرسیدحسی  عالمی بطخی وزیرامورمهاجری  و عودت  
ـار  1۰۲۲۲۲ امروزبه خبرنگارا  گفت امسال  افغا  به کشورهای اروپایی خواست
نفر ن  در جرمنی میباشند.بطـخـی    2۰2۲۲۲ پناهندگی شده اند که از ای  میا   

گفت بارها خطاب به شهروندا  افغا  تأکید کرده که خطر رانپذیرند وقاچاقی  
به اروپا نروند.اوگفت متأسفانه مرد  به ای  گپ توجه ندارند ودربی  ای  افراد  
حتاکسانی وجود دارند که هیچگونه مشکطی درافغانستا  ندارندوخـود را در  

های ننهااستیم، امیدواریم که عواقب    معرض خطرقراردادندکه امروزشاهدجنازه 
و پیامدهای ناگوار را ابتدا تجزیه وتحطی  کنند؛ بعد تصمیم بگیرند. بطخی گفت با  
ـانـد    ننکه مشکالت امنیتی، اقتصادی و بیکاری در افغانستا  وجود دارد؛ امام

 درکشوربهتر ازرفت  است.  
هزار ت  هنگا     ١۲ براساس ارقا  وزارت امورمهاجری ، سال گذشتۀ میالدی  

 داد.   ها تشکی  می   فیصد ای  قربانیا  را افغا    21 رفت  به اروپا جا  باخته اند که  
شهروند افغا  که در مسیر اروپا    2۲ ازنغازماه حوت تاکنو ، اجساد حدود  
 قربانی شده، به کاب  منتق  گردیده اند . 

 دو افغان درآلمان به حبس ابد محکوم شدند 
ـ نور تی وی 21 :دو شهروند افغانستا  در نلما  به حبس ابـد و  مارچ/کاب  

یکی شهرونددیگربه نه سال زندا  محکو  شدند. ای  شهروندا  متهم به قت  و  
ـتـه و   سرقت مال شخصی درنلما  شدند. گفته میشودننا  ی  پیرمـردراکش

برای    1۲2۰ مقداری پول ویرا به سرقت برده اند. ای  سه )نامجوا  درماه اپری   
 ساله حمطه کرده بود او راخفه کرده بودند .   ۱۲ بدست نورد  پول، به ی  مرد 

يگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

كه تازه ترين موادخوراكی، 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 تقديم میكند

 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 انندل ـ ورجینیافرهاد میرزا                                                
بادرنظرداشت آنچه در زعامت کشورما می 
گذرد، درقسمت صلح احتمالی با طالب ها 

 !سخت مترصد باشیم 
ماکه همیشه مینویسیم که ای  حکومت وحشت مطی بجایی نمیرسد، بخطانرفته  
ـاف   ـاانـکـش ایم، گرچه هزارهافرسخ ازکشورعزیزما دوریم، اما خوشبختانـه ب
ـاتـی از   تکنالوژی امروزی ازطریق رسانه های خبری، که متأسفانه اخیراً شکای
سانسورشد  نشرات ننهاازطرف ارگ و ارگ نشینا  بگوش میرسد، ازهـمـه  

 احوال واخبارکشورمططع میشویم. 
یکی ازخبرهای بسیارناخوشآیندونهایت تأسف نور،جنگ وجنجالهای ع وغ  
درتقسیم قدرت است که ازنغازای  حکومت وحشت مطی تا بحال ادامه دارد،  
وای  سبب شد که درپستهای بسیارمهم وحساس اصالً کسی مقررنشود وتوسی  
سرپرستا  اداره شوند، یااینکه اشخاص بی کفایت وغیرمسطکی تعیی  شوندکه  

 هیچ کاری ازپیش برده نتوانند. 
ای  کشیدگی هاوجاروجنجالهای بیمورد ازتقرر وزیر وسفیر ووالی شـروع  
وتانخری  ماموریتهای اداری میرسدکه باید ع و غ افراد و اشخاص مربوط تیم  
خود ومربوط به قو  خودرا، صرفنظرازینکه چه اهطیت وکفایت وتجربه دارند،  
مقرر نمایند. گفته میشودای  مخالفتها درتعیی  قوماندانهای اردو وپطیس وامنیت  
مطی ازهمه بیشتراست وای  امر سبب شده که اتحاد وهمآهنگی، نظم ونسـق و  
ـتـی   ـی انضباط ودسپطی  و فرمانبرداری واطاعت که درقوای نظامی وپطیس وامن
ـاعـم مـورال   حایزاهمیت فو  العاده درجنگ بادشم  است، برهم بخورد وب

 ضعیف قواء گرددودرنتیجه دشم  نابکار به موفقیتهای بیشتری نای  شود. 
متأسفانه طوریکه دیده میشود واقعاً ع وغ چندا  درجنگ قومگرایی بـرای  
احرازقدرت مشغول اندکه جنگ واقعی بادشمنا  افغانستا  )طالبا م که ازطرف  
ـفـوذ و   پاکستا  وقوای ستو  پنج که گفته میشود در حکومت وحشت مطی ن
ـهـی   قدرت بسزا دارد، به درجۀ دو  قرار گرفته وطوریکه بایست بـدا  تـوج
صورت نگیرد، وبااستفاده ازی  خالء یابگوییم بااستفاده ازضعف وناتـوانـی و  
ـا هـوشـدارداده، ایـ    قومگرایی ما، چنانیکه رئیس قوای امنیت مطی امریـک
حکومت وحشت مطی به سقوط مواجه شده، یابعبارت دیگر ع وغ گورخودرا  
ـابـه   بدست خود بکنند، که نرزوی همۀ ماست ! وبه ای  قسم بازکشورعـزیـزم
مشکالت غیرقاب  تصوری مواجه وحتی اگربخود نیاییم منافع مطی و سـالمـت  
ـاور   ـیـم، ب کشوررا درنظرنگیریم و به قومگرایی های جاهالنۀ خودادامه بـده
بفرمایید امکا  دوپارچگی وحتی چندپارچگی مانیز از امکا  بعید نخواهد بود.  
ـاز   باننکه ازجنگ وجدالهای ع وغ درتقسیم قدرت تذکردادیم، که شایددرنغ
کار چنا  بوده باشد، اما دری  اواخربه مشاهده میرسدکه دری  قدرت نزمایی  
ها )عم میدا  راباخته وروزبروز نا  ونشا  وقدرتش کمتر وکمترشده وچنا  به  
اصطالح به حاشیه رانده شده که گویی اصالً ای  حکومت وحشت مطی دوسره،  

 یکسره شده باشد !!! 
ازتبصره های سیاسی، صدورفرامی  وعمطکردهای بسیارفعاالنۀ غ کـه هـر  
موضوعی بایدبه اوگزارش یابدوهرکاری ولوکوچ  هم باشد، به امر او اجرا  
شود وهرروز سروکطۀ او ازهرتطویزیونی ظاهرگردد و به اصطالح اویگانه سری  
باشدکه حرف اول را بزند، چنی  استنباط می شودکه واقعاً ای  حکومت دوسره  

 یکسره شده وع میدا  راباخته وغ براو فایق نمده است.  
عد  اجرای اصالحات انتخاباتی، عد  توزیع شناسنامۀ الکترونی ، درحالیکه  
ـارمـرد    ـی ـت ازشورا گزارش یافته وازطرف غ به امضا رسیده وقانوناًباید دراخ
گذاشته شود، به تعویق انداخت  ولسی جرگه که زمینه رابرای لـویـه جـرگـه  
مساعد ودرن  لویه جرگه درقانو  اساسی، حکومت ریاستی بـه حـکـومـت  
ـانـونـی   ـای ق ـه ـت پارلمانی تعدی  وعبداهلل بحیم صدراعظم ازقدرت وصالحی
برخوردار شود، اینها همه میرساندکه غ میخواهد یکه تازمیدا  باقی بماندونمی  
ـابـر   ـن خواهدحتی صالحیت وقدرت غیرقانونی راکه مخالف قانو  اساسی، ب
موافقتنامۀ ایجادحکومت وحشت مطی هردوکسب کرده اند، باهمتای سیاسـی  

 خودشری  سازد . 
ـنـش بـه   ـت ـارف اگربخاطر داشته باشیم، غ درنغازای  حکومت وحشت مطی ب
پاکستا  بدو  مشوره با ع ونمایندگا  مطت وبدو  درنظرداشت پـروتـوکـول  
سیاسی معمول وحیثیت مقا  ریاست جمهور، باصدراعظم، نظامیا  ونی اس نی  
ـا   پاکستا  مذاکرات مرموز وپشت پرده انجا  داد، واینکه دری  مذاکراتش ب
پاکستا  چه گفت وتاچه حدبه موافقت هایی نای  نمد، متأسفانه تاای  زما  که  
تقریباً ی  ونیم سال ازن  میگذرد، هم ازمرد  کشورهم ازهمتای سیاسی اش ع  
پوشیده مانده است. اما ازتحوالت ورویدادهای ناهنجاریکه بعدازبرگشتـش از  
پاکستا  درحمالت وتاکتیکهای جنگ طالب به کشورما به مشاهده رسیـدکـه  
تاامروز جریا  دارد، چنی  مینمایدکه او یااشتباه وخطای بزرگی رامرتکب شده  
ویااینکه خوش برضا مثطیکه همیشه ازطالبها حتی درنوا  حکـومـت کـرزی  
ـاری   طرفداری میکرد، بازهم به ننهاخوشبی  است، ویاهم شاید بنابرتحمی  فش
)که ابداً باید برخالف منافع مطی کشورش موقف نمی گرفتم، قبول کـرده  
پال  هایی راکه پاکستا  یا هم امریکا در منطقه وکشور ما دارد، درمح  اجـرا  

 بگذارد . 
البته مشک  است دری  مورد نظرقاطع ارائه کرد، اماازجهت گیری او به نفـع    

طالبا  مث  تسطیم دهی دند غوری به طالبا ، که طالبا  ازننجا موفق به اشغال قندز  
شدندوهمه دار وندار ووسای  ووسایی حربی پیشرفتۀ مارا باخود بردند، که فعال  
مسئولیت ای  خیانت مطی رایکی بردوش دیگرمی اندازند، اما ای  روش  است  
ونمیتوا  ازن  انکار کردکه وزیرسرحدات وقبای  به امر غ وصالحیتی که بـه  
اوداده بود، ای  قراردادننگی  را که دست کم ازمعاهدۀ گندم  ندارد، باطالبها  
ـا    ـای امضاکرد ودندغوری راکه ازلحاظ موقعیت جغرافیایی وستراتژیـ  ش
اهمیت زیاداست، مفت ورایگا  دراختیار طالبا  گذاشت، و اگر وزیرسرحدات  
ای  خیانت مطی رابدو  امر غ اجرا کرده باشد، چرا هنوزهم به کـرسـی اش  

 باقیست وکوچکتری  برخوردقانو  به او صورت نگرفته است، 
ـا   ـ موافقت غ باعمطیات مشترک دستگاه جاسوسی مخوف نی اس نی ب
دستگاه امنیت مطی افغانستا ، که بشدت توسی نمایندگا  مطت و مرد  افغانستا   

 ) دنباله درصفحۀ ششمم            ردشد ، 

 کروالینای شمالیپروفیسرداکتر حمیدهادی                          
 دفاع از زنان و دختران بیگناه

 به مناسبت روزجهانی زن 
ماه مارچ مصادف بانمد  بهار، سال نو ونوروزفارسی زبانا  است. دری  ماه  
طراوت بهار، رویید  گ  والله ونوازخوانی مرغا  قشنگ کیفیت عجیبی بـه  
ای  فص  میبخشد. بهارزیبا ونوروزدوست داشتنی اش که بگفتت حضرت بیدل  
)ازپرطاووس دام  درکمردارد بهارم، بامعنی بزرگی که عنعنات بیش ازهزارساله  
اش رادرخود پیچانده است، باردیگر مرد  را ازمعنی زندگی، زیبایی حیات و  
فطسفۀ عمیق طبیعت نگاه میسازد. بهار چو  مرواریدی ازدل صدف بیرو  می  
جهدو چو  مناجات حضرت خواجه عبداهلل انصاری، پیرهرات باستا ، انسا  را  

 قد  بقد  ازخطقت ورموزپیدایش ن  بسوی خالق کاینات میبرد. 
دری  موسم است که حیوانات ازخواب زمستانی بیدارمیشوند، پندک های  
گطها بازمیشوند، شاخچه هانوده میزنند وزمی  ازنعمت بارا  که نب ن  اززمی   
بحرها بهتری  عناصرحیاتی را باخود درسطح بحر نورده وبعداز تبخیرشد  چو   
نبی بهترازهمه نبها نباتات، حیوانات وانسانهارا رشد وانکشاف جسمی ودماغـی  
شا  مددمی بخشد، برخوردارمیشوند. گویی ابر وباد ومه وخورشید همه دست  
ـار   ـب بدست هم میدهندتا ای  فرمول مقدرشده را درنظم نگهدارند. هرسال یـک
موسم بهار بشریت را ازتجربۀ تطخ زمستا  وشبهای سردوتاری  یاد نورمیشـود  
واورا بسوی زندگی جدید، تحرک برای بقا، وافکاربهتر و کرداربهتر نـظـربـه  
ـانـگـر   پارینه رهنمونی میکندازسال بهتری مژده میدهد، اما انسا  سرکش وطغی

 گوش به حرف طبیعت نمی دهد! 
درهمی  فص  بهار مرد  درهرگوشۀ زمی ، هرکدا  نظربه سطح بـرداشـت  
وفهم شا  روزی رابنا  روز ز  تخصیص داده وازن  تجطی  میکنند. مقصدازی   
تجطی  ننست تااز فداکاریها، خدمات وجانفشانی های مهمتری  وشریف تریـ   
طبقۀ اجتماع سپاسگزاری کنند. ای  تجطی  ازعناصریست که باجنباند   گهوارۀ  
نوزاد وتربیۀ فرزندا ، نیندۀ جها  راتغییرمیدهند ومحور خانواده هارا درجامعۀ  

، باوجود بطندرفت  سطح  12انسانی پیریزی میکنند. باکمال تأسف امروز درقر  
ـثـر   دانش بشر وپیشرفت محیرالعقول تکنالوژی وساینس، زنا  و دخترا  دراک
ـارمـی   کشورهای جها  ازجمطۀ محرو  تری  ومظطو  تری  طبقات اجتماع بشم

 روند. دری  موردمیخواهم ازچندجهت صحبت کنم : 
ـتـی   براساس طبیعت یاخطقت موجودات عالم ازقبی  انسانها، حیوانات و ح
نباتات ازاجتماعات، گروهها، خانواده هاوافرادتشکی  یافته اند. درمورد اینکه نیا  
اجتماع مهم است یااینکه فرد درسرنوشت جوامع بشری نقش بـرازنـده دارد،  
ـا   مناقشات ونظریات مختطف وجود دارد. طورمثال درفطسفۀ ارسطوی یونانی ی
طرز فکرهیگ ، اجتماع نظربه فرد اهمیت بیشتردارد، اما فطسفۀ افالطو  یونانی و  
ژا  ژاک رسوی فرانسوی بیشتر فرد رادرجامعه حایزاهمیت میدانند. ای  تفریق  
ازنظر فطسفۀ زندگی هرکشور وقانو  ن  سرزمی  بسیار دلچسپ ومهم می باشد،  
واگرتوجه کافی نشود وطورمثال وقتی سیاست ودی  باهم امتزاج نمایند، ارزش  
واحداجتماع یعنی اهمیت فرد صدمه دیده و سطب نزادی ن  عواقب وخیمـی  
ـتـر   رادرپی خواهدداشت. دری  زمینه یعنی اهمیت اجتماع یافرد، توجۀ مرابیش

 طرزتفکرافالطو  ونوشته های ژا  ژاک روسو جطب نموده است.  
افالطو  عقیده داردکه برای شناخت جامعه بایدبه کنه فردپی برد. اومـی  
ـاس   ـعـک گویدکه جامعۀ خراب مولودسیاست واجتماع خراب نیست، بطکه ان
ـفـۀ   دهندۀ کرکتر افرادن  میباشد. فیطسوف فرانسوی ژا  ژاک روسو درفطـس
دموکراتی  خوداظهار میداردکه حاکمیت دراجتماع باید بدست افراد باشـد.  

بنایافتـه   social contractوی عقیده داردکه دولت براساس قرارداد اجتماعی یا  
 که هدف ن  مصونیت وبهبود عمومی افراد جامعه میباشد .  

براساس همی  فطسفه هاست که افراد اجتماع مساوی ونزاد خطق شده اند و  
هیچگاه نبایدبه زنجیراسارت وغالمی کشیده شوند. قرن  مقدس ماهم ای  فطسفه  
راتایید میکندکه انسانها درخطقت مساوی و برابرندوتفریق ی  فرد از دیگری  
ـاوی   تنها براساس تقوا وفضیطت میباشد. یعنی مرد و ز  بحیم افراد اجتماع مس
ـیـه روز   خطق شده اند، پس چرادر اجتماعات امروزی خصوصاً درافغانستا  س
زنا  دراسارت فزیکی وروحی قراردارند؟ نیا پیشآمد به مقاب  زنا  و دخترا   
 جنایت نیست؟ چندمثال محدود راخدمت خوانندگا  ارجمند تقدیم میکنم : 

درگذشته های دور اعراب وحشی دخترا  رازنده بگورمیکردند ومصـری  
هابرای ازدیدا وبهبودنب دریای نی  دختری زیبا وجوا  را نرایش نـمـوده و  
لباس زیبا برتنش کرده بحیم قربانی طعمۀ امواج نی  میکردند. در کشورپهناور  
هندوستا  باتولد دختردرخانواده مجطس ماتم وسوگواری بپامیشود. دری  کشور  
ـا   قب  ازنامزدی پسری بادختری بایدخانوادۀ دختر به خانوادۀ پسر پول بپردازدت
پسر دخترشانرابه عقد نکاح درنورد ! حتی امروز وقتی خانم هندوستانی حامطه  

 ultrasoundگردد شوهرش اورا نزدداکترنورده تقاضای معاینۀ اولتراسونـد  

ـفـ    مینمایدتا جنس طف  درداخ  رحم تعیی  گردد. اگرمعاینه نشا  دهدکه ط
پسراست به حامطگی ادامه میدهند، درصورت دختربود  طف ، شوهر تقاضای  
سقی جنی  میکند زیرانزد ننهاداشت دختر افتخاری نیست ! انسا  متجسس می  
ـتـی   شودکه بداند چرادری  کشور دموکراتی  وپیرو قانو ، ای  چنی  بدع
وجوددارد؟ چرا درمهد برهم  وفطسفۀ تجدد وضدخرافات ن  ای  چنی  بـی  

 عدالتی درمورد ارزش زنا  دراجتماع دیده میشود ؟ 
درجنگهای صطیبی که صدهاهزارانسا  زندگی خودراازدست دادند، یکعدۀ  
کثیری زنا  ودخترا  جوا  واطفال بودند. ای  جنگهاهمه از طرف دی  وکطیسا  
رهبری می شد . درطول تاریخ ظطم وبیرحمی بمقاب  زنا  ودخترا  دردی  یهود  
و مسیحیو  بی اندازه بوده وشرارت وظطم دربرابرای  طبقۀ مظطو  به مـراتـب  
ـایـد   ـق بیشترازدی  اسال  بود. اماای  دو دی  ابراهیمی موفق شدند برخالف ع
مذهبی خود، میزا  ای  بیرحمی راکاهش دهند. در دی  مقدس اسال ، حضرت  
خاتم النبیی  )صم تجدد وریفور  بی سابقۀ را درادیا  ابراهیمی بوجود نورد.  
زنده بگورکرد  دخترا  را منسوخ نمود وز  رادراجتماع موقف مهم داد. اما با  
گذشت زما  تجدد وریفورمی راکه پیغمبر)صم اسال  هدایت فرموده بود، در  
عم  پیاده نشد، سیاست بادی  پیوست وعنعنات قب  ازاسال  دوباره عقاید مرد   
ـاو   راتاری  ساخت. ارزش ز  دراجتماعی اسالمی درپهطوی دیگر بیرحمی ه
بیعدالتی های اجتماعی نزول کرد وبنیادخانواده را شکست. چو  ز  بحیم فرد  

 دراجتماع متأثر گردید، شالودۀ حکومت ها ازهم پاشید . 
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : گروه وحشی طالبهای پاکستانی درحق زنا  ودخترا  )دنباله درصفحۀ ششمم  

    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    

 مودستو ـ کالیفورنیاداکتر احسا  انتظار                                
 م۰)در بارۀ فرهنگ 

ننچه گفته نمد تنهای  مثال ننچه طالبا  درحق هزاره هاانجا  دادند میباشد.  
ـا    ـب طالبا  ای  کاررادرنقاط دیگر نیزانجا  دادند، طورمثال، در مزارشریف طال
ـار   هزارا  هزاره را ازد  تیغ کشیدند، ناگفته نباید گذاشت که هزارهانیزبه کشت

، جنگهای شدیدبی   2991طالبا  قبالًپرداخته بودند . قب  ازظهور طالبا  درسال  
هزاره هاواه  تشیع ازی  طرف وپشتونهای طرفدارعبدالرب رسول سیاف از  

 طرف دیگر در غرب کاب  رخ داد.  
همچنا  برخوردهای شدید بی  طالبا  و تاجیکها صورت گرفت. یکی ازی   

هنگامی به وقوع پیوست که محمدنادر بـه کـمـ     2919برخورد هادرسال  
ـیـب اهلل   انگطیس هزارا  مطیشه های سمت جنوبی رابرای سقوط حکومت حب
کطکانی بکاب  ارسال کرد وبعداً برکطکا  مح  تولدکطکانی حمطه کردند. دری   
حمطه صدهاتاجی  به قت  رسید، زنا  ننهامث  دورۀ عبدالرحم  خا  به کنیزی  
گرفته وبسمت جنوب انتقال داده شدند، پول نقد وزیـورات وطـالی مـرد   

  2992کطکا  تاراج شد. برخوردیگربی  پشتونها وتاجیکها درزما  طالبا  درسال  
ـاغ   انجا  شد. طالبا  مث  مطیشه های نادرخا ، به شمالی حمطه ور شدند، خانه، ب
وتاکستانهای مرد  شمالی راویرا  کردندوننرا نتش زدند. اهالی مح  مجبوربه  
ـا    ـت ـاکس ترک خانه های شا  گردیده درکاب  و دیگرمناطق افغانستا  حتی پ

 مهاجر گردیدند. 
دربرخوردها معموالً ی  قو  درمقاب  قو  به جنگ نمی پردازند، طورمثال  

که طالبا  به تسخیرمنطق جنوبغرب، جنوب وشر  پرداختند،    299۰درسالهای  
ـاطـق   پشتونهای غطزایی مح  ازجنگ باطالبا  خودداری کردند وطالبا  ای  من
رابدو  داد  تطفات اشغال کردند. جنگهای که درمقاب  طالبا  صورت گرفت  
اکثراً درمناطق غیرپشتوزبا  درغرب )هراتم، کاب ، مناطق مـرکـزی)هـزاره  
ـیـدا    جاتم، شمال وشمالغرب کشورصورت گرفت. مجاهدی  وقتی بـه م
هوایی بگرا  حمطه کردند، کمونیستهای غیرپشتو  به قوای قوماندا  احمدشاه  

 مسعود وافسرا  پشتو  خود رابه قوای گطبدی  حکمتیار تسطیم کردند.  
ـانـد  بـه   ـ زمامدارا  افغانستا  که اکثراً پشتو  تبار ابدالی بودند، برای م
قدرت، پشتونها وغیرپشتونهارا برضد یکدیگراستعمال میکردند. تا کودتای ثور  

ـا     29١۱ اکثریت صاحب منصبا  اردو، پطیس واستخبارات پشتو  بودند. زم
دارا  اینکار رابنابردو دلی  انجا  میدادند: یکی برای جطوگیری ازبقدرت رسید   
غیرپشتونها، ودیگر درکنترول و جطوگیری ازبغاوت وسرپیچی درمقاب  دولت  
مرکزی. برای ای  منظور بیشتربه پشتونهافرصت شمولیت به مکتب حربی داده  
میشد و بعض اقطیتهامث  هزاره، اوزب ، ترکم  وغیره ازداخ  شد  بـه ایـ   
ـا    ـا  زم مکتب واکادمی پطیس محرو  بودند. ازهمی  لحاظ اکثرصاحبمنصب
شاهی پشتوزبا  بودند وازصاحب منصبا  هزاره واوزب  وغیره خبری نبـود.  

 درقوای هوایی نیزوضع به همی  منوال بود.  
ـ کاردیگری که زمامدارا  پشتو  تبارانجا  میدادند، ای  بودکه هیچ وقـت  
قوماندا  وافسرا  ازی  تبارنمی بود. اگرافرادپشتو  بودند، قوماندا  همیشـه  
تاجی  ویا ی  اقطیت دیگرمیبودند نه پشتو . بر عکس اگرافرادغیرپشتو  می  
بودند، قوماندا  همیشه پشتو  بود. همچنا  درصورت بروزشورش وسرکشی  

 درمناطق پشتونشی  افراد اردوی غیرپشتو  را ارسال میکردند... 
ـیـ    ـ سئوال اینجاست که چرااکثریت افراد اردو راغیرپشتونهایااقطیتها تشک
ـاف   ـع میدادند؟ ی  عطت ن  اینست که بعضی اقوا  ازمکطفیت عسـکـری م
بودند، زیراای  ای  اقوا  دربقدرت رسانید  نادرنقش اساسی داشتند. بعضی از  
ای  مطیشه ها باوجودبیسوادی جرنی  وکرنی  شدند، وهم معاش مستمری اخذمی  
کردند. دولت افرادپشکی غیر پشتو  رادرمناطق پشتو  وافراد پشکی پشتو  را  
درمناطق غیرپشتو  مستقرمیساختند. دلی  ن  هم طوریکه متذکرشدیم، قـو   
پرستی افغانهامیباشدکه دربرابرقو  به مقابطه نمیپردازند . ازهمی  لحاظ قومگرایی  

 یکی ازمسای  جنجال برانگیزبرای حکومت مرکزی افغانستا  بوده است.  
ـ درشرایی کنونی نیزای  قو  پرستی جاروجنجالهایی رابرای حکومت غنی  
ـا    احمدزی درمقابطه باطالبا  خطق کرده است. قوماندا  پشتو  درحمطه برطالب
ـنـد،   ـیـرم ازتعط  کارمیگیرد. ای  کاردر دهنۀ غوری والیت بغال ،شهرقندز، ه
فاریاب ودیگرمناطق کشورحکمفرما میباشد.پشتونهای مح ، طالبا  راجامیدهند  
ـا    ـب ـال وازننها حمایت میکنند. دولتمردا  وقوماندانا  پطیس واردو ازحمطه برط
خودداری وبه بهانۀ نرساند  تطفات مطکی ازحمطه برننهامی پرهیزند. چندماه قب   
منگ  وزیرسرحدات حکومت اشرف غنی مقاولۀ کتبی راانجا  داد که درن   
ـای بـر    قوای پطیس واردو مداخطه کرده نمی توانند. نتیجه ن  شد که پایه ه
وارداتی ازکشور اوزبکستا  را ویرا  کرده بر  برای شهریا  کاب  رابرای سه  

 هفته قطع کردند، مرد  را درتاریکی قرار دادند . 
ـا     29١۱ـ بعدازکودتای کمونیستی درسال    ـت ـانس ـغ وحمطۀ شوروی بـراف

تغییرات مهم درساختاراردو، پطیس واستخبارات کشور رخ داد، ودر رهبـریـت  
پطیس واردو به تعدادغیرپشتو  افزونی بعم  نمدکه شام  قو  شریف هـزاره،  

 اوزب  وغیره نیزمیگردیدکه درتاریخ افغانستا  بی سابقه می باشد.  
ـتـی   ـی ـن ـ پس از رسید  مجاهدی  به قدرت تعدادغیرپشتونهادربی  قوای ام
نسبت به دورۀ کمونیست بیشترشد. اینکه اکثرای  جنراال  بـی سـواد بـود،  

 موضوع جداگانه است که درشرایی امروزی محاربه قاب  قبول نیست.  
ـ سیاست دیگری که زمامدارا  پشتو  بکارمیبردند، استفاده ازپشتو  های  
غیرابدالی بود. ننهابر ابدالی هااعتماد نمی کردند وازغطزایی برای حفاظت وبقای  
قدرت کارمیگرفتند وتاریخ افغانستا  نشا  میدهدکه ابدالی هادرسرقدرت باهم  
جنگیدند، اینکارحتی دربی  ی  خانوادۀ بسراقتدار نیزصورت میگرفت، ی   
دیگرراکورمیکردندو حتی میکشتند. یکی ازی  غطزاییها که خاندا  شاهی بدا   
ـهـوری   اعتمادمی کردند، وردکی هابودندکه گاردشاهی وبعدگاردریاست جم
داوودخا  راتشکی  میدادند. وردکی عالوه ازننکه قدبطند وچهره های مقبـول  
داشتند، باخاندا  شاهی سخت وفاداربودند وابداً فکر به قدرت رسید  رادرسر  
نمی پروریدند. چناچه وردکی هاای  وفاداری وصداقت درحمطۀ کمونیستها بر  
ارگ ریاست جمهوری ودفاع از خانوادۀ داوودخا  ودیگرمحمدزایی ها ثابت  
ـادر   ساختند وتانخری  رمق ازن  دفاع نمودند. همچنا  تعـدادی وردکـی ه
 استخبارات نیز بنابر اعتمادی که باالی ننها بود، جابجا شده بودند.)صفحۀ ششمم  
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 ر اوباما در مسجد بالتیمو 

 خطاب به مسطمانا  : شماتنهانیستند، دوستا  امریکایی تا  در کنارشما قرار دارند. 
ـبـوده،   ـا ن ـعـف م خطاب به مسیحیا  : تنوع وکثرتگرایی درامریکا سبب ض
بزرگتری  توانایی ما میباشد. مای  خانوادۀ واحد امریکایی میباشیم، باهم عروج  

 میکنیم وباهم سقوط می نماییم. 
ـاع   روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی رازیرعنوا  )اوباما دری  مسجد در دف

خود به    1۲22فبروری    2ازمسطمانا  صحبت کرد.م بقطم گاردنرهارس درشمارۀ 
 نشرسپرده است. برگردا  فارسی ن  پس ازی  تبصره تقدیم میگردد. 

اوباما درهفت سال گذشته که درکرسی ریاست جمهوری امریکاقرار داشت،  
ازکدا  مسجددرامریکا دیدارنکرد وبه نفع مسطمانا  امریکا صحبتی ننمود، زیرا  
ترس داشت که مخالفانش اورا بخاطرداشت  نا  )حسی م وبخاطرمسطما  بـود   
پدرش، چاپ مسطما  بودند بزنند. ولی درسال اخیردورۀ زمامداریش ن  هراس  
هاومالحظات راکنارگذاشت و مکنونات قطبی خودرا درحضورجمعیتی مرکب  

 ازپیروا  مذاهب مختطف درمسجد بالتیمورایالت مریطند بیا  داشت.  
ساله، چه  وچهارمی  رئیس جمهورامریکااز ی  پدر  ۰2بارک حسی  اوباما  

ـانـۀ   ـانمـده اسـت. درخ مسطما  کینایی ومادر عیسوی مذهب امریکایی بدنی
پدرومادربزرگ مادری نچندا  مذهبی خودبزرگ شده تا درجۀ داکتـری در  
ـا    ـق رشتۀ حقو  به تحصی  پرداخته است. باداشت  کفایت وشایستگی بـه م

 ریاست جمهوری امریکانای  شده است.  
ـا    ـن ـا  ب ـن هنگامیکه اعمال ضدانسانی وضد اسالمی شماری ازدهشت افـگ
مسطما ، افزایش قت  وکتشارطالبا ، حقانی، داعش والقاعده، جها  را به بحرا   
ـتـرش داده و   جدی مواجه ساخته، امنیت رابرهم زده وهراس همگانی را گس
مسطمانا  را درسراسرجها  بخصوص درامریکاواروپا و نسترالیا درحالت خیطی  
ـتـه،   بدقرارداده، متعصبی  وتندروا  مسیحی و یهودی راعطیه مسطمانا  برانگیخ
حضور اوباما درمسجدبالتیمور و دفاع ازمسطمانا  اهمیت خاص دارد، وبیاناتـش  

 میتواند برنتش خشم مرد  نب بپاشد.  
ـارک،   اخیراً حزب مرد  دنمارک دربرابرموعظۀ اما  مسجدشهر اغوس دنم
ابوبالل، که گفت: )زنانیکه به همسرا  خودخیانت میکنند، می بایست سنگسار  
شوند ویابراساس قوانی  شریعه شال  زده شوندم ، خواها  بست  مسـجـدشـده  
است. درعی  زما ، وزیرمهاجرت دنمارک درواکنش به گفتاراما  اظهارنمود:  
)مایطم مسجدرا بخاک یکسا  کنمم وبه اما  گفته است )هرچه زودترچمدانهای  
خودرا برای خروج از دنمارک ببندد.م ای  جناب اما  ابوبالل چـرا درمـورد  
مردانیکه به همسرا  شا  خیانت میکنند، حکمی صادرننموده وتنهازنا  رانشانه  

 گرفته است؟ 
نقای اوباما باوجودیکه خودرای  عیسوی میخواندوازپدرمسطمانش زمانیکه  
ـنـگ   فقی دوسال داشت، باگرفت  طال  مادرش، جداشد، باننهم یقیناً ازفـره
اسالمی چیزهایی درضمیرش وجوددارد. دعوت مسطمانا  برای افطار روزه بـه  
قصرسفید، سفربه کینیا زادگاه پدرش و سخنرانی دردانشگاه االزهـرمصـر و  
ـتـرک و   دعوت ازپیروا  دی  اسال  به گفتگو وتعاطی نظر، ایجادفضای مش
ـا   احترا  متقاب  باپیروا  ادبیا  دیگر، نشانۀ همی  امر میباشد. بارک حسی  اوبام
هم بحیم رئیس جمهور امریکاوهم بعدازن  بصفت ی  دانشمند بانفوذ، میتواند  
همراه بادانشمندا  معتدل طرفدار همزیستی ادیا ، به مشکالت وخصومتهامیا   
ادیا  راتقطی  دهند وبابرنامه های مؤثرجطوافراطیا  اسالمی، عیسوی ویهودی را  
بگیرند، و زمینۀ تفاهم رانه تنها میا  ادیا  برقرارکنند، بطکه باتطفیق تمدنهای شر   
ـا    وغرب، ازتشنجات کنونی جهانی بویژه درمیا  مسطمانا ، عیسویا  ویهودی

 بکاهند. 
اکنو  دری  حاالت هیجانی، وظیفۀ دانشمندا ، عطماونظریه پردازا  معتـدل  
وصطح پسند میباشدکه همراه بااندیشمندا  معتدل ادیا  دیگر راههای عطمـی و  
عمطی ایجاد فضای صطح نمیز وهمزیستی راجستجو بدارند وجها  را ازشر افراط  

 گرایا  نجات بخشند. 
ـا    برخی ازمسطمانا  بشمول مسطمانا  افغانستا  درگذشته وحال دربرابر ادی
دیگر تحم  الز  نداشته اند. درزما  پادشاهی مرحو  محمد ظاهـرونـخـسـت  
وزیری مرحو  محمدموسی شفیق، یگانه چپ  )نیایشگاه کوچ م مسیحیا  که  
درکارتۀ سه برای اعضای سفارتهاوگردشگرا  خارجی اعمارشده بود، دراثـر  
ـای   فشار تندروا  مذهبی تخریب گردید، درحالیکه هزارا  مسجد درکشـوره
عیسوی ویهودی مذهب وجود داشت ودارد و هرسال به شمارشا  تزیید بعم   
می نید. مهاجری  افغانستا  در امریکا واروپا صاحب صدهامسجدمیباشند. زمانی  
که عیسوی های افراطی چندماه پیش ی  مسجد رابه نتش کشیدند، یهودیا   

 ننجا سنیگاک خودرا برای عبادت مسطمانا  پیشکش کردند ! 
ـهـر    29١۰ـ 29١1درسالهای  درشهر مدیس  ایالت وسکانس ، کـه یـ  ش

دانشگاهی میباشد وشماردانشجویا  خارجی بشمول مسطمانا  به هزارا  ت  مـی  
رسید، دانشجویا  مسطما ، نمازهای جمعه رادرکطیسای نزدی  محوطۀ دانشگاه  
 ادا میکردند. حاالی  مرکزبزرگ اسالمی درن  شهر اعمار گردیده است.  

 این  برگردا  فارسی گزارش خدمت تقدیم می گردد : 
 * * * * * 

ـا   1۲22شنبه سو  ماه فبروری  2رئیس جمهور اوباما بروز  ـطـم ، جامعۀ مس
ـای   ـانـدیـده امریکا را)ی  جزء خانوادۀ امریکاخواند.م وبصورت تطویحی ک
جمهوریخواه ریاست جمهوری را انتقادنمودوبه شهروندا  امریکا هوشداردادکه  
دربرابر رفتارتعصب نمیز، تماشاچی نباشند. اوباما در دیدارازمرکـز اسـالمـی  
بالتیمور که اولی  دیداروی به صفت رئیس جمهورازی  مسجد درامریکابـود،  
نیاتی راازقرن  تالوت کرد ومسطمانا  امریکا راستایش نمود وننهارا ی  بخش  
عمدۀ تاریخ امریکا وی  جزحیاتی نیندۀ مطت تطقی کرد. اوخطاب به عیسوی  
مذهبا  امریکاکه اکثریت مططق نفوس راتشکی  میدهند، بیا  داشت: )اگرمادر  
مورد نزادی دی  جدی میباشیم، بایددرک کنیم که حمطه بری  عقیده حمطـه  
برتما  عقاید ما میباشد.م اگرچه نقای اوباما ازکاندیدا  حزب جمهـوریـخـواه  
ریاست جمهوری، مث  دونالد ترمپ نا  نگرفت که خواها  منع مؤقتی ورود  
مسطمانا  به امریکا میباشد، اظهارکرد: )ماباید سیاستهایی را ردکنیم که باتعصب  

 وتبعیض مرد  رابخاطر باور ودی  شا  هدف قرارمیدهند.م  
سخنرانی درمسجد بالتیمور به تکمی  بیانیۀ صورت گرفت که نقای اوباما در  

دردانشگاه قاهره ایرادکرده بود، که درن  )ازی  نغازنومیا  امریکا  1۲۲9سال 
ومسطمانا  سراسرجها م صحبت کرده  بود. درسخنرانی مسجد بالتیمور، او در  
ـاس   موردستیزه جویی های بی  المططی، مث  اختالف میا  اسرائی  وفطسطی  تم
نگرفت، وبجای ن  حقایق ناگواری را دربارۀ تخریب مساجد ونزار واذیـت  
کودکا  مسطما  امریکایی بیا  داشت. اوباماگفت: )ای  کودکا  هماننداطفال  
م  هستندم اذیت اطفال تصویری راخطق میکندکه ننهاموقف خـودرادر ایـ   
کشوربزرگ درزمانیکه نگرانیهای کافی نوجوانا  وکودکا  را احاطه کـرده،  
ـا   موردسئوال قراردهند. جوانا  ازقب  به مشکالت مواجه میباشندکه باننچـه م

 هستیم، منافات دارد. م    
  22اگرچه رئیس جمهوربوش درجریا  شش روزپس ازحمطۀ تروریستـی  

 به ی  مسجد درشهرواشنگت  دی سی  )دنباله درصفحۀ ششمم   1۲۲2سپتمبر  

ـ کولورادو داکتر غال  محمد دستگیر                                         برومفیطد 
 بی بی سی فتنه انگیزی را توقف ده ! 

 من افغان )پشتون( نیستم, من افغانستانی هستم! 
چندی قب  داریوش کریمی در یکی از پروگرامهای مصاحبوی بی بی سی  
با یکتعداد افغانستانی ها بشمول یکی از استادا  دانشگاه کاب  که پشتو  بود روی  
ـا    ـغ ـطـمـۀ اف کطمۀ افغا  بحثی راسردادند. استاد دانشگاه روی منشۀ تاریخی ک
سخنانی بزبا  نورد؛ جو  نی  نگریسته شود ننچه اظهار داشتند همه از مقالۀ که  
ـهـدیـزادۀ   دردانشنامۀ نریانا تحت عنوا )نکاتی در بارۀ افغا  وافغانستا م بقطم م
کابطی به نشررسیده بودمعطومات خویش را ازبرنموده جمالتتش راتکرار میکرد.  
حدس یقینی م  اینست که امکا  دارد نقای داریوش کریمی ای  مقاله را برای  
استاد دانشگاه داده باشد تا به مزاخ پروگرامش ن  جمالت را درامواج مـکـدر  

 ومطوث تفرقه انداز تبطیغات بی بی سی پخش سازد. 
انگریزها قسمیکه بارهاتذکر داده ا  و برهمه افغانستانیهای وطندوست هویدا  
ست نمیخواهند مرد  ای  سرزمی  نرا  بوده درسایۀ امنیت کام  حیات بسـر  
ببرند. گما  نمیرود ن  پالیسی منحوس ابطیسی انگریزی خودراکه)تفرقه بیانداز  
وحکمرانی ک م حتی درهمی  قر  بیست وی  هم دراورا  فراموشی سپرده  
باشند, بطکه بیشتربا جنگهای نیابتی و حمایت پس پردۀ طالبا  و دیگرا  ازطریق  
وحشیا  دهشت افگ  نی اس نی و سیاستمدارا  مکارپاکستانی ای  عم  شنیع  
خودراقویتردرصحنۀ کارزاربه تجربه گذاشته اندومیگذارند. وقت ننست که نغا  
داریوش برای یکبار بحقیقت گرائیده به نکات ذی  گوش دهد و برفتنه انگیزی  
خود پایا  بخشد و هم دیگر شعبات تبطیغاتی بی بی سی ازشر انـدازی دسـت  
 برداشته, پخش پروپاگندهای خانمانسوز برای مرد  افغانستا  را توقف دهند. 

ـاد   در بارۀ ریشۀ کطمۀ افغا  گفت و شنود و نوشته های خوب و واهـی زی
صورت گرفته, به طبع رسیده است. م  میخواهم روی دو موضوع بحثی داشته  
باشم: یکی اینکه افغا  , اوگا ، ابگا ، معنی پشتو  را ارائه میکند, و دو  اینکه  
پشتونها بادیگراقوا  افغانستا  مانند تاج  , ازب , هزاره, ترکم  و غیره ازهر  

 نگاه فر  فاحش دارند . 
م کطمۀ افغا  را چنی  تعریف نموده: نا  قبیطۀ ایست مشهور)از  2دهخدا)   -اول 

برها م. هما  اوغا  است و وجه اشتقا  مقنع برای ن  نیافته اند )دائرۀ المعارف  
اسال  از فرهنگ فارسیم. نا  طایفۀ ایست که درشر  ایرا  ازحدود خراسا  تا  
لب رودنمویه )جیحو م سکنی دارند. ننا  مرد  دلیر و جنگاورند و مـذهـب  

درانی است کـه    -2ننا  حنفی است. افغانا  به دو طبقۀ بزرگ تقسیم میشوند:  
غطجایی )غطزایـیم    -1م زما  حکومت را در دست دارند.   2١١١امروز )درسال 

م عدۀ ننا  به صدهزار خانواده  2١١١که ازنژادمختطی تشکی  یافته اند وامروز ) 
بالغ میشود. عالوه بر زبا  فارسی که لغت ادب و کتابت است بزبا  پشتو که از  

 شعب فارسی است صحبت میکنند )از فرهنگ  فارسی معی م. 
م در بارۀ افاغنه چنی  نوشته است: افغا  که قومی است معروف ) از  1دهخدا) 

ننندراجم )از غیاث الطغاتم.مأخوذ از تازی, افغانها , گروه افغا  )از ناظم االطباءم  
افغانی )یاد داشت بخی مؤلفم. پُختا ؛ مرحو  مط  الشعرای بهار نرد: پُختـی  
بضم اول و پاء فارسی اشتر های قوی دو کوهانه و نر را گویند )تاریخ سیستا   

م و بعقیدۀ حقیر)دهخدام پُختی منسوب به پختا  است که نا   22حاسیۀ صفحه  
 اصطی  افاغنه است. 

در)افغا  قاموسمکه نشریۀ مدیریت لغات پشتو تولنۀ بوده, مولف ن  عبداهلل  
چاپ شده , تعریفی    2١١2افغانی نویس است ودرماه غویی )ثور, اردیبهشتم  

برای کطمۀ افغا  نیافتم. اما قسمیکه از عنوا  ای  مجموعۀ خالص لغات پشتو یعنی  
 افغا  قاموس بر میآید؛ افغا  یعنی پشتو . 

ـتـه شـده  ١درتاریخ ادبیات پشتو)  مکه برای صنوف یازده و دوازده نـوش
معطومات اغراقی دربارۀ بایزید روشا  درج شده که تبصرۀ در بارۀ ن  خارج از  
حوصطۀ ای  مقاله است اماچیزیکه دلچسپ است اینست که: درحالنامۀ بایزید )  

ـا    9۱۰  -912 ـه ـان ـغ هجریم  نوشته شده که فامی  وی ازچهارپشت برقبای  اف
 حکومت داشتند؛ یعنی برقبای  پشتو  حکومت داشتند. 

هجریم  درتما  دیوا  خود یکباراز کطمۀ    221۱   -  2۲21م )  2رحما  بابا) 
 افغا  استفاده نموده است :چه کشور دا افغانانومعطرشی   

 دهربیت مصراع می زلفی دخوبا  کر  
 مسخ  میزندنه افغانستا  ۰هدف از افغا  اینجاپشتونست زیراکه او ازخراسا ) 

 چه دیار زلفی رخسارمی په زِله نقش شو 
 خپ  خطوت می خراسا  و هندوستا  شه 

م , به پشتو نوشتۀ داردکه ترجمه اش اینست: )درکابـ  و  2شهرت ننگیالی) 
ـا  و   ـت پیشور افغا  یکیستم و دردوا  ن  مینویسد:)تورخم سرحد بی  افغانس
ـتـور و   پاکستا  است. درهردوطرف ی  ولس, ی  قو ,ی  زبا  ی  کط

م قرارگرفته است...  21اوالدۀ ی  پدر)خرشبو  ب  سرب  ب  قیس عبد الرشید) 
ـیـت ذیـ    یکوختی افغانا  میگفتند که ای  ی  خی مصنوعی اسـت... وب

 خوشحال خت  رانق  کرده است: 
 درست پشتو  له کندهاره تر اتکه   سره یوننگ په کارپت او نشکار 

ننگیالی صاحب حدودپشتونها راتعسی  نموده و پتانها را با خـود ازیـ  پـدر  
 خوانده اند که ساحۀ سکونت  و حکومتداری شا  از قندهار تا ات  بوده است. 

 م, سروده است : ناپوهی خواره خواری ده اوپشتو  دی  ١گ  پاچا الفت) 
 کوریی ورا , کاریی گدود اوبی ترتیبه 

 م۱و از اوست) 
 خاونده تاپه انسانانوکی قومونه کره جور    تاقبیطی شعبی پتی اومطتونه کره جور 

  دترک عرب افغا  په نو  دی اولسونه کره جور 
 تا له مرغانو د هوا بی  بی  سیطونه کره جور 
 حکه کوتری نه گدیژی کطه زاغانوسره    بطبطی نکری پروازونه له کارغانو سره 

 م هم سرودۀ دارد  به پشتو که گفته: 9شهید موسی شفیق) 
 شه! په  الر دچا  روا  یی  دا چی وایی ته افغا  یی 
 معطومیژی په زله ورا  یی  چی په الر د پشتو نه حی 

یعنی توکه میگویی م  افغا  هستم )پشتو م خوب بگوکه بکدا  راه روا   
 هستی؛ اگربراه پشتو نروی معطو  میشود که قطب ویرا  داری. 

ـاصـر   چند مثال محدود, اما پرمحتوای فو  ازدانشمندا  وشعرای قدیم و مع
  2١پشتو  نشا  میدهدکه افغا  یعنی پشتو . حتی مرحو  گ  پاچا الفت نِیۀ  

سورۀ الحجرات)یا ایهالناس انا خطقناکم م  ذکرو انثی وجعطناکم شعوبأ و قبای   
لتعارفو؛ ا  اکرمکم عند اهلل اتقکم ا  اهلل عطیم خبیرم رادرقالب شعرپشتو گنجانیده  
ـایـی صـورت   معتقد است که شعبات وقبای  مختطف وجود داردکه بایدشناس
گیرد. ولی ولس افغا  راکه قبیطۀ پشتو  است هم تذکر داده سروده  که کبوتر  

یکجا نمیشود و بطب  با کارغانو )زاغهام    Craneم 2۲با زانو )لگ لگ یا کُطَنگ) 
ـا   ـنـس ب پرواز نمیکند که به ضرب المث  )کبوتر با کبوتر باز با باز,کند همـج

 همجنس پروازم تماس گرفته است . 
ببخشیدنمیخواهم که افغانی کطتوری تولنه درکالیفورنیارا فراموش کنم. اینها  
ی  مجموعۀ خاص پشتونهاست, بعضأخیطی متعصب و فاشیست مزاج, که زیر  

 نا  )افغانیم اما پشتونیسم, فعالیت دارند . 
 بدی  مطحوظ, نزد م  و خوانندگا  ای  مضمو  ,هیچ )دنباله درصفحۀ ششمم 

 فطشنگ  ـ نیویارکمشتا  احمد کریم نوری                         
 د روز جهانى زن مبارکبا

 جها  را نعمتى بهتر ز ز  نیست                      ز ز  بهتر مطبوع تر ز ز  نیست 
اهدا بهمه زنا  گرامى وطنم. به خصوص به ن  مادرا  و خواهرانى که مورد  

 ظطم و ستم قرار گرفته اند !                   
در مقا  چهار  کشور  1۲22کشور عزیز ما  از لحاظ فساد ادارى درسال قب   

هاى فاسد جها  از نگاه فساد ادارى قرار داشت، و اکنو  بر طبقء گـزارشء  
  22۱اخیر سازما  شفافیت بی  المططى در بررسى هاى که توسی أ  اداره در بی   

در    1۲2۰کشور هاى جها  صورت گرفته امسال در شروع سال جدید میالدى  
موقعیت حاص  نموده    222ردیف سو  کشورهاى فاسد گیتى یعنى در جایگاه   

قاب ء یاد أورى است که ممطکتء صومالیا در مکا ء اولء کشورء فاسدء دنیا  
و کوریاى شمالى در مکا  دو  کشور هاى فاسد یعنـى    22۱یعنى در ردیفء  

جدولء پیشکش شده سازما ء مذکور درج گردیده، شایا  یاد    22١در مکا ء  
أورى است که دنمارک در صدر جدول یعنى در مقا ء اول ضد فساد قرار دارد  
ـا    ـق و به دنبال أ  سوید  وبعد ازأ  فنطیند قرار دارد، ألما  که سالء قب  در م
ـیـت   دهم ضد فساد قرار داشت امسال به پطه صعود در جایکاه دهم جدول موقع
حاص  نموده، البته کشور عزیز ما از لحاظء تطفاتء اطفال نیز به درجهء سـو   
جها  قرار دارد و هکذا به خاطر تطفاتء مادرا  بویژه در جریا ء بار دارى و  
زایما  در مکا ء دو  کشور هاى پر تطفاتء جها  قرار دارد، و به طـوریـکـه  

ـا     1۲22سال تخمی  گردیده در سال    22اوسی عمر زنا    ـازم نظر به راپور س
واقعهء خشونت در برابر زنا  درج کردیده و ای     12۲۲دیده با  حقو ء بشر   

واقعه ثبت شده مى رسد و    19۲۲ای  رقم به    1۲2۰در حالى است که در سال  
ـبـت   ای  در حالى است که نظر به رسم و رواج ها و معاذیر خانواده ها امکا  ث
بیشتر ا  امکا  پذیر نبوده، خود کشى، خودسوزى از مشکالتء عمده سالهاى  
پسی  محسوب مى گردد، که زنا ء که حق انتخاب کرد  را ندارند و همواره  
انتخاب مى شوند، باالخره به ب  بست مى رسند و چاره نمى یابند به جز اینکه به  
حیات شا  خاتمه بدهند، ای  در حالیست که بعضى زنا  باک طینت به خاطرء  
که دست نامحر  بجا  شا  نرسد خود را به دریا انداخته اند، البته  تعداد دخترا   
و زنا  که موردتجاوزفردى یاگروهى قرارگرفته اند، در دو سال گذشته به بیش  

واقعه ثبت شده مىرسد، قاب  ذکراست که چه حکومت قبطى و چـه    2١۲از  
حکومت فعطى هما  طوریکه در بسا امورات نا موفق عم  نموده اند.در حصـه  
دفاع از حقو  زنا  نیز فو  العاده بطى عم  مى نمایند، ای   در حالى است که  
وزارت صحت عامه بیا  مى دارد که اضافه از نیمء نفوس داخـ  کشـور از  
مشکالت روانى رنج میبرند،گذشته ازأنکه در أژیرخطر مشک  جهانى أب کـه  

% بـه    1١جهانى سبز را به جهانى زرد تهدید مى نماید، در کشور عزیزما  تنها  
%به سواد دسترسى دارند، گزارش مو سسه    12أب أشامیدنى صحى دسترسى و 

سیگارمبنى برمکاتب خیالى واستخدا  معطمی  خیالى و اوج اختالس و ابتذال، و  
اینکه کسانىکه محکو  به ایجاد همچومشأک  اند درسیستم مجازات و مکافات   
دولت هاى بر أمده از ب   فقی مکافات است و امتیا زات بیشتر و بهتر، عدالـت  
ـازد و   أ  طور کور شده که در سمنگا  قاضى خانم را از شوهرش جدا مى س
بعد به خودش نکاح مى نماید و بعد هم به دختر شوهر قبطى خانم اش هـمـواره  
تجاوز مى نماید به نحویکه از دختر خانمش دو طف  دارد، در تخار تازه در أستانه  
روز جهانى ز  نظر به فعالیت هاى والى جوا  اش أقاى یأ سی  ضیأ قاضى بالفع   
ـاد   در رشوت گرفته مى شود که حتمى در محطى دیکرى با مقا  و امتیازى زی
ـنـى   ترى گسی  مى گردد، در بخش امنیتى نیز کشورروز به روز در باتال ء ام
غر  است، و هیچگونه تعریفء درست و روش  از دوست و دشم  مـوجـود  
نیست، بخش هاى امنیتى همه با سر برستا  حمایت مى شود، تصور مى شود که  
سر برست سا الرى به ی  فر هنگ حکومت هاى بر أمده از کنفرانس ب  مبدل  
گردیده،پستء مشاوریت امنیت مطى که در سیستمء دولتى افغانستا  بى پیشینه  
است، با أمد  أقاى حنیف اتمر به حیم ی  چالش اساسى درسر راه ارگا  هاى  
امنیتى قرارگرفته خصوصأکه جناب اشرف غنى بربود  دوشخص غیرمحارب  
در پستهاى وزارت دفاع مطى و مشاوریت امنیت مطى تأکید مى نماید و هر قدر  
هم که برایش گفته مى شود از اسب جی  و شق پاهی  نمى شود، بود  شوراى  
عالى صطح که م  در برنامه تطویزونى ا  دریچهء سخ  برایش رایگا  نـظـریـه  
ـارجـه   داد ، که اضافگى است، همه مو ضوعات بیرونى از طریقء وزارت خ
بیش برده شود، وبرایش از بسا کشور ها مثال اورده شد، اما دیده مى شود کـه  
اقاى سید احمدگیالنى را در رأس شوراى عالى صطح در نظر کرفته اند، ای  در  
حالى است که اکثرخانواده گیالنى در بخش هاى اپوزیسو  نظا  فعالیت دارند،  
فرار جوانا  از کشور و نبود اشتغال، عد  رسید  به بحرا  مهاجرا ، مشک  بر   
ـتـه   و دیکر ضروریات مرد  که از جمطه ضروریات در زندکى روزمره پنداش
مىشود، شرایی سالهاى اخیرامیدها راروزتاروز به یاس مبدل نموده ، فقر نادارى  
ناتوانى روبه فزونیست، مىگویند شخصى نزد فالبی  رفت که فا ل اش را بیبیند،  
فال بی  برایش گفت تا چه  سالگى در فقر و تنگدستى زندکى مى نمایى أ   
شخص الجر  میپرسد بعد از چه  سالگى چطورجواب مىگیرد که بعد از ا  به  
همی  اوضاع و احوال عادت میکنى، شراییء ایجاد شده مرد  دردمند افغانستا   
را روز تا روز با دشوارى هاى عظیمى روبرو ساخته روا  است ، و براى بـرو   
رفت از ای  مخمصه هیج ی  برنامه واقعى کارى موجود نیست، روى ای  اص   
ـا  در   در بر نامه قبطى روى تشک  نهاد یا شورا و یا جهبه ویا اپوزسیو  نخبهـگ
پروکرا  دریچه سخ  کب هاى داشتم ضرورت شوراى نخبگا  و بسیج شـد   
شا  در گرد ی  تشک  از ضرورت ها فعطى پنداشته مى شود براى ای  کار دل  
سوزا  جامعه که از حالتء فعطى رنج مى برند دست به کار شوند اگر نشسته اند  
ایستاده شوند واگر ایستاده اند به راه بیفتند، دریچه سخ  سخ  در ای  راستا از  
ـطـم و   هر گونه همکارى مضایقه نمى نماید، وامید وارهستم که که اصحاب ق
کال  نظریات شا  را پیشکش نمایند و تا با ی  حرکت دستجمعى تا فرا رسید   
تجطی  از روزء جهانى مادر در ماه مى براى مادر وط  در أستانهء تجطی  از هشت  
مارچ روز جهانى ز  پیا  هاى دل گر  کنندهءبراى ایجاد حرکت مطى نخبگا   
داشته باشیم بدی  أرزومندى برمیگرد  به قدامت تجطی  از روزجهانى ز  کـه  
ـاى   ـه ـال روى چه عطت و انگیزه همجو روزى مطرح وجهانشمول شد، در بی  س

زنا  کاسب به خصوص زنا  خیاط ودست دوز در همی  شهر    292۲الى  29۲۱
پر هیا هوى که م  زندگى مى نمایم یعنى شهر نیویارک دست به اعتصابات و  
مظاهرات زدند و دلی ء أنرا قسمى وانمود مى نمودند که عد  وقت تعی  شده  
براى ی  کار نورمال، أنا  در بیست چهار ساعت خوا ها  أ  بودند که هشت  
ساعت براى ی  کار فول تایم کافى است که هشت ساعت به استـراحـت و  
هشت ساعت دیکر براى رسیدکى به امور تدبیر منزل، وهمچنا  خواها  چنـد  
روز مریضى و عذر معقول در سال، به شمول أقأل دو هفته رخصتى درب  سال  

ـا بـه  292۲بودند، ای  ایستا ده گى ها و مقامت ها تا سال  میالدى ادامه یافت ت
جها  شمول گردید، وچند سال قب  صد    292١تصویب رسید و بالخره در سال 

 سالگى ای  روز بزرگ در سطح جهانى به شک  شاندارى تجطی  کردید. 
همه ساله سازما  مط  متحد ونهادهاى که در راستاى حقو  بشرکار مینمایند،  
ـاى کـه بـراى   بهمکارى بعضى کشورهاو موسسات براى دولتهاو حکومت ه
 ایجادریفورمهادست به اصالحات اساسى وبنیادى میزنند)دنباله درصفحۀششمم 
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 !دنیای دیوانۀ دیوانه 
 د ها به دادگاه کشاندن خدایانی که هندی

چند سال پیش، ی  سناتورامریکایی در ی  دادگاه ای  کشور عطیـه خـدا  
بخاطر )کارهای بدشم مث  مرگ، ویرانی و ارعاب.قاضی   –اقامه دعوی کرد  

شود مدارک    پرونده را رد کرد، با ای  استدالل که چو  خدا نشانی ندارد، نمی 
 حقوقی را به دستش رساند. 

ای    های معتقد رابطه   در هند، هندی 
شا  دارنـد.    بسیار نزدی  با خدایا  

ـا  را   دستگاه قضایی هندهم خـدای
ـابـرایـ    شخصیت حقوقی میداند. بن
ـنـدی   کم نیست مواردیکه یـ  ه

کشد.      یکی ازخدایا  رابه دادگاه می 
سـی در    بی   یگیتا پاندی، خبرنگار بی 

ها را    دهطی، چند نمونه از ای  پرونده 
ـاده      که خدایا  گیر قوانی  انسانی افت

 اند، گرد نورده است. 
خور؟ اوای  ماه فوریه، دادگاهی در ایالت شمالی بهار هانوما ، خـدای    زمی  
نما، رابخاطرتصرف زمی  دولتی احضارکرد. ماجرا ازننجا نغازشد کـه    میمو  

ی  اداره دولتی ازی  معبدهانوما  که کنار ی  جاده قرارداشت بخاطرایجاد  
ـنـد    راه  ـت بندا  شکایت کرد. ضابطا  قضایی با احضاریه به نشانی موردنظر رف

وبرگه را روی مجسمه هانوما  چسباندند. البته کمی بعدی  مقا  مسئول که از  
ها بایدبرای    خجالت سرخ شده بود، گفت ک  ماجرا خطای اداری بوده، و برگه 

ترتیب، مأمورا  دوباره رفتند و احضاریه را    ای    مدیریت معبد میرفته نه خدا. به 
 از روی مجسمه هانوما  برداشتند. 

ـنـگ از را ، یـکـی از    ز   ستیز؟ چندی پیش ی  وکی  هندی به نا  سی
ـا    محبوب  تری  خدایا  هندو، به دادگاه شکایت کرد. حرفش ای  بود که را  ب

همسرش سیتا نامنصفانه رفتار کرده.نقای سینگ که خودش ی  هندوی معتقد  
ها هندی در سراسر جها  را  را    است، در شکایتش نورده که او هم مث  میطیو  

ـاری    پرستد، اما نمی   می  ـت ـا بـدرف ـت ـی تواند بر ای  واقعیت که را  با همسرش س
کرده چشم بپوشد. دادگاه البته شکایت را وارد ندانست، با ای  استدالل کـه    می 

طرحش عمطی نیست. بعضی ازهمکارا  نقای سینگ او رامتهم کردندکه مـی  
ـا    خواسته)جطب توجهم کند. حتی یکی    شا  از اوبخاطرتوهی  شکایت کـرد. ب

    اینهمه، نقای سینگ قصدکوتاه نمد  ندارد. اوگفته درخواست تجدیدنظر می 
 کرده.   ها باید بپذیرند که را  با سیتا بدرفتاری می   کند، چو  اعتقاد داردهندی 
، ی  دادگاه هندی را  و هانوما  را برای  1۲۲١ مال  واقعی کیست؟دسمبر 

های محطی    ح  اختالف بر سر ی  مط  احضار کرد. به دستور قاضی، روزنامه 
ـاه   در ایالت شرقی جارکند نگهی کردند که ای  دو خدا باید شخصا بـه دادگ
مراجعه کنند. مت  نگهی به ای  شرح بود: )از ننجا که باوجود ارسال احضاریه  

اید، با ای  اطالعیه به    توسی مأمور، و بعد پست سفارشی، در دادگاه حاضر نشده 
های هندی    شما دستورداده میشودشخصابه دادگاه مراجعه کنید.مننطورکه رسانه  

گزارش کرده بودند، دو احضاریه قبطی به خاطر ناقص بود  ندرس برگشـت  
 خورده بودند. 

دلی  احضارخدایا  اختالف برسرمالکیت ی  قطعه زمی  در جارکند بودکه  
ی  معبد را  وی  معبد هانوما  درن  واقع شده بودند. مرد  محطی میگفتنـد  

 گفت زمی  مال اوست.    زمی  مال خدایا  است، اما تولیت معبد می 
تواننددر بازار بورس    م خدایا  نمی 1۲2۲ طبق رأی دادگاه عالی مومبای)سال 

ـنـج      فعالیت کنند.رأی عطیه ی  بنیادمذهبی صادرشدکه می  ـا  پ خواست به ن
حساب باز کند. مالکا    –خدایی که سر فی  دارد   –خدای هندو، از جمطه گانشا  

 –ای  بنیاد مذهبی از خاندا  سططنتی سنگطی در استا  غربی ماهاراشترا هستند  
 که مومبای پایتخت ن  است.  

اندازدارندو مالیات مـی    ادعای مالکا  ای  بودکه خدایا  مذکورحساب پس 
پردازند. ادعاییکه تأثیری بر رأی قضات نداشت. استدالل قضات ای  بـودکـه    

خریدوفروش سها  دربازار بورس مهارت و تخصصی میخواهد کـه درسـت  
ـاه نمـده بـود:   نیست از خدایا  انتظار داشته باشیم داشته باشند. در حکم دادگ

های اقتصادی مث  معامطه سها  کشاند !    که به فعالیت   خدایا  را باید پرستید، نه ای  
 م1۲22مارچ   2)نق  از بی بی سی مورخ  

کاش کسانی پیدا شوند که زمی  خورا  و اختالس گرا  درافغانستا  را مث   
ـیـم   خدای میمو  نمای هندوستانی، برپیشانی شا  قشقه کشیده وبه دادگاه تسط

 دهند. به امید چنا  روزی !!! 
***************************************** 
همچنانکه متصدی ومبصر یونیورستی امریکایی درافغانستا  به م  اظهارکرد که  
ـنـدکـه   ـت ای  تصامیم به مایاددهانی میکندکه تنهانیستیم ومرد  دیگری هم هس

 بماتوجه دارند.م 
بهرحال پس ازترجمۀ مقالۀ لورا بوش که بایادنوری زنا  و روند کنـونـی و  
نیندۀ افانستا  درتجطی  روزجهانی ز  بچاپ رسانیده است، مقاالت گوناگـو   
دیگرراکه بخاطرای  روزمهم وفرخنده درشبکۀ انترنتی وسایتهای فرزانگا  افغا   
به نشررسیده است، ازنظرگذرانید ، این  پیا  پرمحتوای بانوی فرزانه ونویسنده  
ماریا دارو راکه چندی قب  کتاب )نوای ماندگار زنا م تازه تری  تالیف اورابه  

 شمادرجریدۀ وزی  امیدمعرفی کرد ، ازسایت خوداوبه شماارائه میدهم : 
 تقدیم به تما  زنا  مظطو  افغانستا  و جها   

 تاریخ مبارزات تا  جاوید وسعادت تا  همیشگی باد 
زنا ، بحیم  مادر، همسر، خواهر ودختر روش  تری  افق پیروزی و پرشکوه  
تری  اوج موفقیت اجتماع انسانیست. زنا  بمثابه نمادی از انس، محبت وظرافت،  
ـعـه   سراپای وجودش جز شوروعاطفه مطکوتی نیست. زنا  معمارا  واقعی جام
اند، هرخانه، هرقطب، هراحساس، هرلحظه ازشادی وسعادت بدو  زنا  نامکم   

 است، فقی شمازنا  می توانیدننهارا تکمی  نمائید.   
شمازنا  که  اساس گذار هستی وادامه  دهنده نس  بشر می باشید، همـدوش  
ـاسـی   ـی ـاعـی، س بامردا  برای حصول  حق مشترک تا  درقانونگذاری اجتم
واقتصادی عطم مبارزه رادرکف گرفته ومکم   ابعاد مهم اجتماع  بشری ورفـع  

 تبعیض جنسی ادامه دهندۀ راه مبارزات قهرمانا  هشت مارچ نیزباشید.   
را اساس   »ز  و مرد  «اعماری  جامعهء  عاری  ازحق تطفی وتبعیض  جنسی  

ـاوی  در   گذارید، زیرا مونم ومذکردرخطقت دوبال ی  پرنده اندوسهم مس
اجتماع بشری دارند. زنا  ومردا   نی  ومبارز در زندگی شخصی،  اجتماعی،  

 فرهنگی، اقتصادی وسیاسی مکم  ومتمم همدیگر می باشند. پیروزباشید 
ـا    راستی درهمی  لحظه ی  خانم نی  اندیش تطفونی برایم گفت کـه: )زن
ـ پرورشگر ی  نس  جوانند ! بهرحال باتصـدیـق و   الها  بخش هردوجها  اند
ـطـۀ ایـ    تهنیت گفتارقیمتدار بانو ماریا دارو، یادبود روزعالیمقدار ز  رادرسطس
بخش پانزدهم زندگینامه ا  که باکوشش کوشا  عزیز درجریدۀ مردمی امید به  

 نشرمیرسد، باذکرای  بیت شاعرشیری  کال  خاتمه میدهم :  
 سخ  درپرده میگویم چوگ  از غنچه بیرو  ن 

 که بیش ازپنج روزی نیست حکم میر نوروزی /. 

 هفته نامۀ امید   0101شمارۀ  صفحۀ چهارم 

ـ ورجینیا پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی                                الکسندریه 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

 م2۰)بخش دروصلت وطن و درغربت هجرت  
تحریرای  بخش زندگینامه ا  مصادف است باتجطی  روزجهانی ز  در همـه  
قاره های ای  جها  پرماجرا، که مرد  بسی کشورها باجنگهای تحمیطی ومرگبار  
دست به گریبانند وطبقۀ ز  چه بحیم همسر وچه بحیم مادر، غم هاوضربه های  
حسرتباری رامتحم  میشوند. همی  لحظه چندی  کتاب ویکتعداد نثارادبی رو  
برویم بازاست ومیخواهم مقا  وارزش ز  رادرانعکاس نوشته های ننها جستجو  
کنم. نخست دیوا  حافظ رامیگشایم که قطعۀ شعرماندگاری اززبا  عاشـق بـه  
معشوقه است، که همی  )ز م است وتاجها  است منبع وایجادگر همه عشق ها  
و عواطف انسانی بشمارمی نید وحافظ شیری  سخ  در وصف حس  ز ، چـه  

 در شک  وچه درمعنی سرودۀ زیبایی دارد. ابیاتی ازن  چنی  است:  
 ای روی ماه منظرتو نوبهار حس            خال وخی تومرکزحس  ومدارحس  

 قرارتوپیدا قرارحس    درچشم پرخمارتوپنها  فسو  سحر              در زلف بی 
 ماهی نتافت همچوتوازبرج نیکویی     سروی نخاست چو  قدت ازجویبارحس  
 خر  شد ازمالحت توعهددلبری                 فرخ شد ازلطافت توروزگارحس  
 ازدا  زلف ودانه خال تودرجها                ی  مرغ دل نماندنگشته شکارحس  

 پرورد به نازترا درکنار حس    دایم به لطف دایه طبع ازمیا  جا                   می 
 گردلبت بنفشه ازن  تازه وتراست               کآب حیات میخوردازجویبارحس  
 حافظ طمع بریدکه بیند نظیرتو                  دیارنیست جزرخت اندر دیارحس 

خوب، درهمی  تالش وجستجوی مطبوعات جهانی که ازروزجهانی ز  یاد  
بودی شده است، نظر  به مقالۀ پرمحتوای بانوی اول سابق امریکا )لـورابـوشم  
می افتدکه راجع به زنا  افغانستا  دریکی ازشماره های هفتۀ گذشتۀ واشنگتـ   
پوست بچاپ رسیده وفشردۀ ن  به شما ترجمه وارائه میگردد. ناگزیر  یادنور  
شو  که چندسال قب  نیزخانم لورابوش درسالو  بزرگ یونیورستـی جـورج  
تاو ، که درکتابخانۀ مرکزعطمی ن  موظف بود  ودرقطارحاضری  جاداشتـم،  
بیانیۀ تاریخی پرمحتوایی ایرادکردکه شعارن  نشا  وپرورش تاکهای انگور بود  

 درعوض بمبگذاریها وماینهای انفجاری وگسترش مزارع تریاک ! 
بهرحال لورابوش درمقالۀ هفتۀ پیش خود نوشت: )پانزده سال قب  اگر شمادر  
جمطۀ ی  فرد ز  درافغانستا  بودوباش میداشتید، شمارا مردانی )گماشته شده و  
ـای   ـه زورمندومتعصبم بخاطری  خندۀ بطند با قمچی  میکوبیدند ویااگرکفش
کری بطندتا  روی معبر صدای رفتار تانرا انعکاس میداد وهمچنا  اگرشمابدو   
مرد ازخانه بیرو  میشدید، موردلت وکوب قرارمیگرفتید. زنا  افغانستا  درن   
روزگارتاری  باپوشانید  ستاپای خود زیرچادری، قیافۀ عجیبی داشتند ووقتی  
درقطار منتظری  خرید نا  روزمره یکی پی دیگر انتظارمیکشیدند، تاباتشخیص  
صدا همدیگر رامیشناختندونهسته و ترسیده صحبت میکردند... ولی امروزی   
ز  ازهما  زنهای پانزده سال پیش افغانستا  بنا  نسیمه رحمانی به درجـۀ یـ   
ـار   حقوقدا  ومعطم، بدو  هراس تحمیطی ننروزها اجرای وظیفه میکندودرقـط

 بسازنا  دیگر تشنۀ تحصی  برای دپطو  داکتری خود میکوشد . 
ـنـد   البته نسیمه رحمانی درقطار زنا  پیش روتنهانیست بطکه تعدادزیادزنا  مان
اوبرای تغییر زندگی ورونداجتماعی خودکمرهمت بسته اند، پانزده سال قب  تنها  
حدودپنج هزاردختر درمکاتب مقدماتی امکا  درس خواند  داشتند، اماامروز  
تعدادشا  به سه مطیو  رسید وسی در صدمعطمی  مکاتب را تشکی  میدهند. روال  
ـاح   غنی خانم اول افغانستا  میخواهدی  یونیورستی رابرای دخترا  وزنا  افتت

ـا    کـرسـی  29کندکه رئیس ن  ی  ز  تحصیطیافته باشد. درهمی  راستا زن
پارلما  را دراختیاردارند وهزارا  ز  معامالت تجارتی وبزنسهای شخصـی را  

 پیش میبرند ودونفر ز  بحیم والی دروالیات افغانستا  کارمیکنند.. 
لورا بوش ادامه میدهد: امروزکه مصادف باروزجهانی ز  است، مـوسـسـۀ  
جورج بوش کتابی رازیرعنوا  )ماصدای امید زنا  افغانستا  هستیمم به نشرمی  
ـا    رساند. اما باتما  ای  واقعیتها ماباید چطنجها واجراات مخالفی  راکه مقاب  زن
جریا  مییابد، ازنظردورنداشته باشیم. در اواخرهمی  ماه ممطکت نخستی  سالگرد  
حمطۀ کشنده ولت وکوب فاجعه بار وقت  فرخنده راکه درمحضرعا  صورت  
گرفت، به یادبود میگیرد. ن  ز  به اتها  ی  ادعای غطی سوختاند  قرن ، از  
ـارا    طرف متصدی ی  زیارت محکو  شدوتوسی گماشتگا  وتعدادی بدک
مورد سنگبارا  ولت وکوب قرارگرفت وبه قت  رسید وجدسش متالشی شد...  
همچنا  درجوالی گذشته ی  دخترشانزده ساله در هرات که روانۀ مکتب بود  
تحت حمطۀ اسیدپاشی قرارگرفت... لهذا فراموش نکنیم که تشددوبدرفتاری و  
ـنـوز   خشونت دربرابرزنا  افغانستا  ی  معضطۀ بزرگ اجتماعیست، امامـ  ه
ـات   امیدوار  که زنا  افغا  با استعداد وشجاعتی که دارند نیندۀ بهتری رادرحی

 اجتماعی خود رونما خواهندساخت .  
وقتی خانم سکینه یعقوبی درقطار زنا  ی  کمپ ریفوژی که پنجاه ز  در  
ن  تحت حمایت قرارداشتند، ابرازنمودکه ننچه ننها نرزو و ضرورت دارنـد  
همانا سواد وتحصی  است، درهمی  راستا او پانزده مکتب سوادنموزی رابـرای  

ـقـۀ را  12 هزار ز  ریفوژی فعال ساخته است. امروز وی به زنا  افغانستا  طری
تدریس میکندکه توسی تطفو  های سطولر)سطفو م خواند  ونوشت  واساسات  

 حساب رابیاموزند. 
سپتمبر    22افغانستا  ی  مح  تقاطع حوادث گوناگو  میباشدوقب  ازحادیۀ 

مح  دلخواه تروریستا  بود. پالیسی ایاالت متحده دری  ممطکت باید مـحـکـم  
ـانـی   وپایدارباشد. بهتری  راه جطوگیری ازعقبگرایی ن  همانست که باید پشتیب
های همه جانبۀ ما)امریکاییهام بطوردور اندیشانه وواقعبینانه باشد. اگر امریکاپشت  
خودرابگرداند ورهاکند، قوتهای فرصت ططب دیگرداخ  میشوند وموفقیتهای  
شکنندۀ که به دست نمده است، تدریجاً زدوده میشود. ماباید به افغانستا  کم   
کنیم که ی  نیندۀ بهتررا بسازد وماباید سعی کام  بخرج دهیم که ن  کشوربار  
دیگرمح  دلخواه تروریستانی چو  طالبا  ودولت بد کردار نامنهاد اسـالمـی  
)داعشم نگردد. ماباید بادرنظرداشت نگهداری امنیت مطی خودما، قوای امنیتی  
افغانستا  راکم  کنیم. م  تصمیم رئیس جمهور اوباما رادری  راستا که حضور  

ـال    1۲22عساکرامریکاتاپایا  سال   ـب ـق ومتعاقب ن  درافغانستا  دوا  کند، است
میکنم ومرد  افغانستا  ای  رامیدانند که مانمی خواهیم عساکرخودرابرای همیشه  
درن  کشورمستقرسازیم، ولی رهاکرد  افغانستا  دری  حالت خیطی گرا  تما   
ـازی و   ـازس خواهد شد. جامعۀ بی  المططی باید پشتیبانی وکم  خودرا برای ب

 انکشاف افغانستا  ادامه دهند، خاصتاً درساحۀ صحت عامه وتحصیالت.  
دوا  پشتیبانی ما دولت افغانستا  راوادار میسازدکه درراه تحکیم و گسترش  
ـادی وتـوقـف   امنیت مرد  خود کوشش الزمه به خرج دهدوانکشاف اقتـص
دستبرد ها واختالس وفساد را درساحۀ عم  بمیا  نورد وتطبیق قانو  رامجری  
دارد. باید یادنورشو  که روندصطح با طالبا  به نقص وضرر زنا  افغانستا  تما   
نشودوبه طالبا  فرصت ندهد که رفتار وکردار سالهای نود رابرمرد  افغانستا ،  

 تکرارکنند، که نه تنهابرزنا  بطکه تما  افشارممطکت راصدمه خواهد زد . 
ـا  صـورت   ـه ما بایدفراموش نکنیم که ننچه درافغانستا  ودیگرمناطق ج
میگیرد، برمرد  خودما بی تأثیرنخواهدماند. مرد  افغانستا  ازما تقاضاندارند که  
معضالت داخطی شانراح  وفص  کنیم، اماای  را میخواهند که به ننهاباکمـ   

 الزمۀ خود فرصت بدهیم خودشا  به ح  مشکالت خود فایق بیایند.  

 ) می ترسم ( 
ــردا  خدامی ترسم    م  نگفتم که زرنج وزبال میترسم             زنه ِ نیم شب ـم

 هرگزازچشم حسودا  حذر  نیست ولی   از نگاههای پُر از شر  و حیّا می ترسم  
 ترسم ازحمطه ِ رویاروی دشم  نبوُد       زو که برم  کندحمطه ز قفامی ترسم  
 ظالم هرچندجفاکرد بم  میگذرد !        لیک   از  سفسطه ِ أه  ِ وفا می ترسم  
 بسکه أغواگری از زاهدِرهگم دید        م   ز عمامه و تسبیح و ردا می ترسم  
 ازفضوال  که فضولندفضولی شاید      ز  اشتباهات عقول و فضال می ترسم  
ــطا و ز جفای عقال می ترسم   ــ ــ  هرچه دیوانه کندرسم جنونش خوانم    از خ
ــسنده و خبی ِ شعرا می ترسم    قطم پاک زبس نلت تفتی  شده ست      از نوـی
 خانقه گشته زبس النه  افسادو ورع        م   ز شیخ  و ز  مرید و خطفا میترسم  
 زیر پا بسکه شده عاطفه وشر  وخرد     هم ز خود هم ز دگر ها وشما میترسم  
 بسکه أغواگری ساده دال   افزونست    ازخودای نفس جدا ، ازتوجدا میترسم  
 از خدایی که رؤوُف  است ندار  بیمی     ب  ز عصیا  خود و روزجزا میترسم 

 میکروریا   –، کاب     2١١1 جاودانیاد صابر ) هروی م ، حم   
 گدای دَور ِ دنیاییم و میگوییم : با ننگیم...! 

 نمیدانم که فرزند ِ چه تاریخ و چه فرهنگیم 
 اگر پیدا نشد بیگانه ، ضد ِ خویش میجنگیم 
 حویطی را گرفته نتش و ما از میا  ِ دود 

 سر از کطکی  برو  نورده مینالیم : دلتنگیم! 
 نه کافر مث  هر کافر نه موم  مث  هر موم  

 هما  رنگی که اینجا باب ِ بازار است ن  رنگیم 
 چقدر از دست ِ دشم  شکوه باید کرد ؟ ای مرد ! 
 به جنگ ِ خویش ما سنگر ، به راه ِ خویش ما سنگیم 

 تفنگ ِ دیگرا  بر دوش و می الفیم : نزادیم 
 گدای دَور ِ دنیاییم و میگوییم : با ننگیم 

 سمیع حامد، نق  از فیسبوک ابومسطم شیرزاد 

 ناپدید شدن یک آبده تاریخی از جالل آباد 
: درمیا  سایر نبدات  ننگرهار  –فبروری/گزارش ازضیاالرحم  حسرت    2۲

ـهـر   تاریخی شهرجالل نبادیکی هم مقبرۀ معروفی است که در مرکـزایـ  ش
موقعیت دارد. تا حال واضح نشده است که ای  مقبره مربوط کی اسـت. در  
حالیکه برخی هاننرا ازی  راهبه بودایی میدانند ولی اکثریت باشندگا  ایـ   
ـات   شهرننرا به نا  قبر کنچنی میشناسند.ای  قبر به عطت عد  توجه اداره اطالع
ـاپـدیـدشـده اسـت.   وفرهنگ، از بی  رفته و اکنو  دری  مارکیت شهری ن
ـا   فرهنگیا  در والیت ننگرهار میگویند که ای  نبده تاریخی از زما  بودایی ه

 باقی مانده بود اما با گذشت زما  از بی  رفت. 
ـتـه   ـف قبرکنچنی ازقبرهای کهنه وتاریخی درشهرجالل نباداست که به گ
فرهنگیا  ای  والیت تاریخ ن  به چندی  قر  قب  برمیگردد. ای  قبر درگذشته  
درحومه شهرجالل نباد درکوچه نم  فروشی به شک  ی  نرامگاه وجـود  

شمسی در  2١۱1 داشت، اما ازمدت بیست سال به اینطرف تخریب شده ودرسال 
 جریا  ی  مظاهره خشمگی ، به ویرانه مبدل گردید. 

عد  توجه اداره اطالعات وفرهنگ ننگرهار باعم شد که ای  قبر با گذشت  
ـانـی ازن  دیـده   هر روز به مخروبه مبدل گردد تا حدی که اکنو  نا  و نش

 نمیشودو بجای ن  ی  مارکیت شهری ساخته  شده است. 
ـبـه   گطستا  غالب فعال فرهنگی درجالل نباد میگویدای  قبراز یـ  راه
بودایی است که در زما  بودایی ها دری  ساحۀ شهردف  شده وبا گذشت زما   
به قبر کنچنی مسمی شده بود. ای  قبرنشانه ی  راهبه بودایی بـوده کـه در  
ـبـره   دورا  بودیسم، بودایی ها از گندهارا در اینجا دورا  داشتند. باالی ای  مق
ی  گنبدقرارداشت وی  مح  عادی نبود ب  جایگاه قاب  دیدبود، اما بامرور  

 زما  درمیا  مرد  به قبر کنچنی معروف شد. 
باننکه درمورد ای  مقبره معطومات دقیق وجودندارد، اما گما  میرود که با  
نمد  اسال  به ای  منطقه و حساسیت مرد  در مقاب  سایر ادیا  باعم شده باشد  
که مرد  ننرا قبر کنچنی عنوا  کنند.براساس مشاهدات تاریخی بیشترقبرهای  
تاریخی درافغانستا  افسانوی بوده، اماروستانشینا  روی عقاید خاص به زیارت  
ها، صح  ننرا پراز جنب وجوش کرده از ن  زیارت میکنند و مراد میططبنـد.  
بازمحمد عابد یکی ازفرهنگیا  ای  والیت میگوید ازچه  سال به اینطرف که از  
ـتـه   قبریادشده بازدیدکرده، به همی  ی  نا  )قبرکنچنیم یاد میشود و درگذش
ـا  مـی   هامرد  درن  برای رفع نیازمندیهای خودمراجعه میکردند. برخی اززن
نمدند وقبر را میدیدند، نمیدانستم که ای  زنا  برای چه میامدند؟ اما از دور می  

 دید  که داخ  محوطۀ ن  می شدند و ننجا را ترک میکردند. 
پوهنوال لع  پاچا نزمو ، استادفاکولتۀ زبا  وادبیات پوهنتو  کاب ، پیشینه    

تاریخی ای  قبر رابه زما  تجاوزبریتانیاییها برافغانستا  میداند. نزمو  گفت ای   
قبرازی  خانم افغا  بودکه درزما  مقاومتها درمقاب  انگطیسها با جنگجویا  افغا   
ـا    کم  میکردودر جنگ نیز اشتراک داشت. انگطیسها برای بد نا  ساخت  زن
 افغا  و ای  مقبره را به نامی مسمی ساختند که مورد نفرت مرد  قرار گیرد. 

اماریاست اطالعات وفرهنگ ننگرهار باوجودیکه ای  قبر را یکی از نبدات  
تاریخی میخواند امامیگویدای  مقبره ثبت وراجستر ریاست اطالعات و فرهنگ  
نیست، از ای  رو بازسازی نشد. اورنگ صمیم در مورد ازبی  رفت  ای  مقبره می  
گوید درفهرست ن  ریاست چنی  نبدۀ ثبت نیست. او گفت:  درهما  لیسـت  
که از اثارتاریخی نزداطالعات و فرهنگ وجود دارد، در ن  قبر کنچنی وجود  
نداردولی قبرکنچنی ی  نبده تاریخی وسابقه است که باید در ای  لیست شام   
میبود . با ننهم جادۀ که ای  قبردرگذشته ها در امتداد ن  قرار داشت، هنوز هم  

 به نا  ن  یاد می شود ./ 
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 ی نیوجرسانجنیر عبدالصبور فروزا                                    
 سخنی چند ازاندیشه های احمدشاه مسعود )رح( 

)بخش هشتمم: احمدشاه مسعود دریکی ازخطابه هایش درخواجه بهاء الدی   
درجمع کثیری ازمردما  ن  مح  واستادا  دانشگاه کاب  و پولیتخنی  کابـ   
ـقـدس   گفت: )طالبا  اجیر ومزدوربیگانه هاهستند، اعمال شا  مخالف دیـ  م
اسال  است، برای تأمی  منافع بیگانگا  در افغانستا  میجنگند. اگرمرد  افغانستا   
میخواهدکه نزادومستق  زندگی نمایند، به پیکار ومبارزۀ شا  برعطیه ای  گروه  

 جنایتکار باید ادامه دهند ووط  راازلوث ننهاپاک سازند.م  
مسعودشهید شناخت دقیقی که ازطالبا  وپالنهای شومی که تحت پـوشـش  
طالبها برای سرنگونی وط  ما ودربدری مرد  ماطرحریزی گردیده بود داشت،  
به مرد  وط  همواره هوشدار میدادتاازمبارزه و پیکارشا  برعطیه ایـ  گـروه  
جنایتکار ومزدور دست نکشند وخود تا نخری  قطرۀ خو  پاکش دربرابرایـ   

 گروه جنایتکار وحامیا  شا ، برای نزادی کشورجنگید.  
پطروس پطروس عالی سرمنشی قبطی سازما  مط  ازطریق شهید عبدالرحیم  
غفورزی مجاهد ومبارز وط ، پیا  شفاهی برای احمدشاه مسعود)رحم فرستاده  
واز اوتقاضاکرده بودتا ازمبارزه اش برای نزادی وطنش دست بردارنشود، بـه  
هرترتیبی که میشود طالبا  را شکست داده وکاب  راکه پایتخت است واهمیت  
دارد ازدست ننها نزادسازد وخود زما  قدرت رادرکاب  بدست بگیرد، که پال   
خطر ناکی درمورد افغانستا  طرح شده که عاقبت دردناک ودلخـراش بـرای  
خودافغانستا  ومرد  ن  بارمی نورد. افغانستا  نزادی خودراازدست خـواهـد  
داد ومرد  ن  چو  مرد  فطسطی  دربدر ونواره خواهندشد. پطروس پطروس  
ـعـود   غالی که ازعیسویا  مصربود)هفتۀ پیش وفات کردم برای احمدشاه مس
ـا   اطمینا  داده بودکه اودرسازما  مط  در پهطویش میباشدوبه مسعودگفته بود ت
زمانیکه م  اینجاهستم، طالبا  درسازما  مط  راه پیداکرده نمی توانند. شادروا   
شهیدغفورزی )رحم ای  پیا  شفاهی جاللتمآب غالی راهم به شهیدمسعـود)رحم  
ـیـ    وهم به شهیداستادربانی)رحم رسانیده بود. جاللتمآب غالی سیاستمدارحق ب
وعدالت پسندی بودکه درسازما  مط  ازطریق حامیا  طالبا  تحت فشارشدیـد  
ـیـت و   قرارداشت ولی دربرابرهرمسألۀ جهانی بشمول مسأله افغانستا  بااستقالل
ـا  و   عدالت عم  کرد وهمیش جانب مطتهای جها  را میگرفت نه جانب حـک
فرمانروایا  ننهارا . همی  استقاللیت و عدالتمندی اش سبب شدتا اورا نگذارند  
ـا    که بار ثانی سرمنشی سازما  مط  باشد، بعوض اوکوفی عنا  راکه ی  انس
ـتـی   گوسفندی  وشطغمی مزاج بود، نوردند ودرپیش چشمانش ننچه بال وبدبخ
که نبودباالی مرد  عرا  وافغانستا  نورندکه مرد  ای  دوکشورتاکنو  درشعطه  

 های نتش ن  میسوزند ودرد ودودن  نسما  جها  راخیره ساخته است.  
ایاالت متحدۀ امریکا ازچندسالی به اینطرف بخصوص پس ازمضای قرارداد  
دوجانبۀ امنیتی باافغانستا ، پیوسته اظهارمیداردکه درافغانستا  برای ازبی  بـرد   
تروریستهاوالقاعده میجنگند وجانب مقاب  شا  طالبا  نیست وباننهاجنگ ندارد!  
حوادث اخیر قندز، قندهار، هیرمند ودهنۀ غوری نشا  دادکه ایاالت متـحـدۀ  
ـاری   ـاهـمـک امریکا افغانستا  را در دفع تهاجمات طالبا  وحامیا  پاکستانی ننه
ـا    نکرده بطکه حیثیت ی  سیربی  رااتخاذکرده است وبطورغیرمستقیم به طالب
اطمینا  داده که قوای امریکاباالی ایشا  حمطه نمی نماید. چنانکه درماه دسمبر  

ـادقـت  1۲2۰ طالبا  مزدور به همکاری نظامیا  پاکستا  افرادانتحاری خودراه ب
صبح که مرد  همه در خواب بودند، دسـت بـه    ١۲/2جابجاساخته وبه ساعت  

عمطیات دهشت افگنانه زدندکه منجربه برخورد میا  ای  اجیرا  وقوای مسطـح  
افغانستا  شد. ای  برخورد دو روز دوا  کردوطالبا  مرد  مطکی وباشندگا  ن   
مح  رابحیم سپر استفاده کرده، دکانها، خانه ها ومکاتب ننجا رانتش زدنـد.  
ی  شاهد عینی از مح  میگوید که صحنه به اندازۀ دردناک بودکه نواز ناله و  
زجۀ زنها، اطفال وکهنساال  ازدور شنیده میشدکه درنتش میسوختند و ازدکانها  

ت  بشمول    ١١ومنازل شعطه های نتش زبانه میکشید. دری  حمطه وحشیانۀ طالباها  
نفر دیگرازباشندگا  مح  زخمی شده واجساد سوختـه  ١١زنا  واطفال شهید و 

وزغال شدۀ ننا  بهرطرف افتیده بود. همی  شاهد عینی میگویدکه ای  مـحـ   
ـا    ـاه ش ازپایگاه نظامی امریکا چندا  فاصطه نداردوعساکرامریکایی ازقـرارگ
توسی دوربینها صحنۀ جنگ میا  طالبا  وقوای مسطح افغانستا  و دودنتشـی  
ـا   راکه از ننجابطند شده بود نظاره میکردند ودرطی دوروز برخوردنه امریکاییه
ـا    بسوی طالبا  فیرکردند ونه طالبا  بسوی امریکاییها . بهمی  ترتیب جنرال ج
ـفـت   کمپ  قوماندا  عمومی ناتو وامریکادرافغانستا  اخیراً در سخنرانی اش گ
که )ما باطالبا  جنگ نداریم وایشا  دشم  ما نیستند، تازمانیکه برای مامشکالت  

 خطق ننمایند برعطیه ننها نمی جنگیم.م 
حطقۀ غالمی امریکا رادرگردنش افتخارمی    1۲۲9حتی حامدکرزی که تاسال 

ـیـکـرد، در   دانست وخود ریشۀ طالبی داشته وباایشا  سرازی  گریبا  بدر م
بابی بی سی گفت: ) امریکا طالبا  راخود بوجود    1۲22مصاحبه اش درجنوری 

ـالـب را   نوردوهرگز دربرابرننهاجنگ نمی کند! م  بارها دیده ا  که ی  ط
امریکاییها باسطح وتفنگ درجنگ دسگیر ودوباره رهایش میکـردنـد ومـرد   
مطکی بیگناه رابنا  طالب در زندا  می انداختند.م ازفشردۀ مصاحبۀ کرزی چنی   
برمیآیدکه جنگی که فعال درافغانستا  جریا  دارد وی  بازی است که امریکا  
ـنـگ   وپاکستا  برای برنورد  اهداف خودننرا براه انداخته اند وکطید ختم ج

 بدست امریکا است.  
ـاسـد،   گرچه حامدکرزی درنزدمرد  افغانستا  فاقداعتبار بوده وشخصیت ف
فروخته شده میباشد، ولی احتمال میرودسخنانش قری  حقیقت باشد، چو  خود  

ـاز    1۲22محورچرخش پال  امریکاییها بودو ازسال  ببعد به بدگویی امریکا نغ
 کرد وامریکاییها ازننزما  به بعد ازوفاصطه گرفتند.  

قراراطالعات حاصطه توسی رسانه های جهانی دری  اواخرپاکستانیها بیش از  
ـقـۀ   دوهزارفردنظامی راکه شام  گروههای دهشت افگ  طالبی میباشد، درمنط
چترال، جاییکه همسرحد بابدخشا  است، جاگزی  ساخته اند. ای  گروه کـه  
ـای   ـه مجهزربا انواع مختطف سالحهاومهمات نظامی اند، منتظرذوب شد  بـرف
کوت  توپخانه که بدخشا  را با چترال وص  مینماید، میباشند تابربدخشا  حمطه  
نمایند. ازموجودیت ای  افرادمسطح دهشت افگ  پاکستانی، هم دولت افغانستا   
وهم قوای نظامی امریکامططع اند، ولی کوچکتری  تدبیری رابرای دفـع ایـ   
تهاجم نگرفته اند، که دلی  دیگری برای موقعیت سیربینانۀ امریکاو بی تفاوتـی  

 شا  دربرابرحمالت طالبا  برافغانستا  میباشد.  
ازجانب دیگر ازدوسال به اینطرف امریکا )بعدازامضای قرارداد امنیتـی دو  
ـیـم گـروه   جانبهم طرز دیدخودرا درموردطالبا  تغییرداده وننهارا دیگـربـح
تروریستی نمی شماردوعطیه ایشا  جنگ نمی کند. درحالیکه دراسناد وزارت  
ـیـ    خارجه وادارۀ مصونیت مطی امریکا تروریست وگروههای تروریستی چن
تعریف شده اند: )تروریست وگروههای تروریستی افراد وگروههایی انـدکـه  
مرد  مطکی رامیکشند یازخمی میسازند یاتهدیدمی نمایند، درمیا  مرد  وحشت  
و دهشت تولیدمیکنند، تأسیسات عا  المنفعه دولتی وشخصی راتخریب مینمایند  
بانتش میزنند، برمکاتب وسایرتجمعگاههای مرد  حمطه کرده ننهارابه نتش می  
بندند، مرد  عادی راگروگا  میگیرند، مناطق مسکونی مطکی یادولتی راگـرو  
گا  گرفته ازننهاسپر میسازند، زندگی عادی مرد  را مخت  ساخته، شاهراههارا  
 مسدودکرده، مسافری  راکشته و اموال شانرا غارت مینمایندوبرای برانداخت  

 ی  دولت قانونی فعالیت مسطحانه می نمایند.م 
ـتـرو   ـیـش اظهرم  الشمس است که اینها اعمال شنیعی اندکه همه ننهاراحتی ب
ـا   شدیدتر ازننهارا طالبا  انجا  داده ومیدهند، ولی سئوال اینست که چراامریک
طالبا  راتروریست نمی خواند؟ درحالیکه ننها به تعریفی که امریکاخود بـرای  
ـقـت   تروریست وگروه تروریست دارد، صد درصدنه بطکه هزارا  درصدمطاب
مینمایند. مثال قرارگزارشات حاصطه، طالبا  اخیراً به تشکی  قطعۀ نظامی موفـق  
شده که تعدادن  به سه هزارمیرسد. همۀ شا  جوانانی اندکه درخاک پاکستا   
تربیت و نموزش نظامی میبینند، افرادن  بادقت توسی طالبا  انتخاب میشونـد  
وکوشش زیادبعم  می نیدکه ایشا  با زر  نفرت وانزجارشستشوی مغزی می  
ـاص   شوندووظیفۀ شا  انجا  عمطیات انتحاری درافغانستا  است. مشخصات خ

 Martyrdomجسمی وعقیدوی درانتخاب ننا  درنظرگرفتـه شـده وننـرا  

Battalion  .یعنی قطعۀ شهادت نا  نهاده اند 
درد وافسوس درینجاست که باوجودهمۀ حقایق درموردماهیـت زشـت و  
تروریستی طالبا ، ایاالت متحده وکشورچی  درصددن  اندکه تحت پوشـش  
مذاکرات صطح، طالبا  رادوباره درافغانستا  بقدرت برسانند وبرمرد  افغانستا   
تحمی  نمایند. درواقعیت، ایاالت متحده و چی  میخواهند تاقاتطی  مرد  افغانستا   
ـا  فـرامـوش   را حاکم وحکمروایا  شا  بسازند، امامرد  افغانستا  وحتی جه
ـا   نکرده اندکه طالبا  دردورا  حکمروایی شا  چه ظطم واستبدادی رابرمرد  م
روا داشتند. قت  عا  وکشتارهای دستجمعی کردند، هزارا  انسا  بیگناه رابدو   
محاکمه بقت  رساندند، هزارا  نفررابه جر  نداشت  ریش وپوشید  کـرتـی و  
پتطو  لت وکوب کرده به زندا  انداختند، زنهاراازحقو  مدنی شا  محرو  و  
درمحضرعا  با گورد  وتازیانه لت وکوب کردند، هزارا  هزارطف  معصـو   
افغانستا  راازتعطیم وتربیه محرو  کردند، معطمی  ومربیا  راقت  کردند، مکاتب  
ومدارس رانتش زدند وویرا  ساختند، به مردها هت  حرمت کردند وبـدو   
اجازه به خانه های مرد  داخ  شده به لت وکوب مردا  وزنا  پرداختند، بـه  
ـا   ـه ناموس مرد  تجاوزکردند، دخترا  نوبالغ مرد  رابه جبر واکراه بـه عـرب
فروختند که تاکنو  والدی  شا  ازسرنوشت ننهاواقف نیستند و تاکنو  هزارا   
هزارمادر وپدر به دردواندوه ن  دخترا  شا  به غم و اندوه نشسته اند، ونـمـی  
ـای مـرد    دانند دلبندشا  زنده است یامرد  یادرچه حالتی قراردارد. به خانه ه
داخ  شدندوبه جر  اینکه دختر بالغ درخانه دارند وتاکنو  عروسی نکرده، پدر  
ومادررالت وکوب کرده تازیانه زدندودخترا  شانرابدو  رضایت شا  به زنی  
گرفتند، دستهابریدند وسنگسارهاکردند، طالبهاتما  ای  مظالم رابخاطرایجاد ترس  
و رعب درمیا  مرد  انجا  دادند، نثارتاریخی وفرهنگی کشور راویرا  کرده  
ـنـد،   ـت ـاخ ـاس منفجرساختند، افغانستا  رامرکزتجمع، تولید وپرورش تروریسته
قاچا  موادمخدر رارسمی ساخته وبخشی از عواید دولت شا  ساختند، به کشور  
های همسایه افراد وگروههای تروریستی صادرکردند وهزارهاهزار شـرارت  

 دیگری کردندکه بشریت ازیاد ن  ننگ وعار دارد.  
تالشهای امریکاوچی  برای بقدرت رساند  طالبا  تحت پوشش مـذاکـرات  
صطح نه تنهااوضاع رادرافغانستا  بهبودنمی بخشدبطکه سبب تشدید بیشترجنـگ  
وکشته شد  مرد  بیگناه و ویرانگری بیشتر افغانستا  میگردد. ای  تالشهادو اثر  
منفی دارد: یکی اینکه روحیۀ جنگی رادرمیا  عساکرافغانستا  تضعیف مینماید  
ـقـدرت   ـاره ب وزمانی که عساکر میشنوندکه امریکاتالش دارد تاطالبا  رادوب
برساند، حتماً باخودمیگویندچرا بایدجنگ کنم وبرای چه بجنگم ؟ دو  اینکـه  
طالبا  ای  پیشنهادمذاکرات به اصطالح صطح رانقطۀ ضعف دانسته و ازن  برای  
تقویۀ مورال جنگجویا  شا  استفاده مینمایند. پیشنهاد صطح ازطرف امریکا و  
ـتـ    چی  به طالبا  که هدف ن  بقدرت رساند  ننهاست، درواقع نادیده گـرف
خو  بیش ازسه هزارعسکرامریکا و خو  بیش ازیکصدهزار انسا  افغا  اعم از  
سربازا ، افراد امنیتی، مرد  مطکی شام  ز  و مردوکودک افغانستا  میباشدکه  

 توسی طالبا  کشته شده اند. 
امریکامیداند که عدالت بشری حکم مینمایدکه قات  بایدبه محاکمه کشانـده  
شودو جزای عم  داده شود. ایاالت متحده بعوض اینکه برای بقدرت رساند   
طالبا  مساعی بخرج میدهد، بایدبکوشدتاطالبا  را بجای کشید  به میزمذاکـره  
که شایستۀ ن  نیستند به میزمحاکمه که سزاوارن  اند بکشاند. شری  ساختـ   
ـیـر   طالبا  درقدرت یابقدرت رساند  شا  ازدیدگاه قانو  اساسی افغانستا  غ
ـا    ـت ـانس قانونی بود ونقض سیستم انتخاباتی است. امریکا وچی  باید ازمرد  افغ
ـاکـ  در   بپرسندکه نیا ایشا  طالبا  رامیخواهد؟ درحالیکه هیچی  ازاقوا  س
کشوراعم ازتاجیکها، هزاره ها، اوزبکها، ترکمنها، نورستانیهای وپشه یی هاوحتی  

ـا   99اکثریت مططق پشتونها، باوجودیکه   درصدطالبا  پشتو  هستنـد، خـواه
زندگی درزیرسططۀ طالبا  نیستند. چو  همه مرد  افغانستا  طالبا  رامی شناسند  
ـنـگ   که مزدورا  پاکستا  اند وبرای تحقق اهداف پاکستا  درافغانستا  به ج
ـازی   گماشته شده اندوایشا  از نزمو  برد  برنمده اندودیگرمرد  فـریـب ب
ونیرنگ ایشا  رازیر پوشش اسال  نمی خورند. مرد  میدانندکه زندگی زیـر  
سططۀ طالبا  به معنی غالمی وبردگیست، زندگی بابی عزتی وبی نبرویی است،  
زندگی درزیر ساطورجالدا  واستبداد ظالما  است، زندگی باجهالت اسـت و  
تاریکی وعقبگراییست وزندگی درزیرفرما  نظامیا  پاکستانیست که فرد فرد  
مرد  افغانستا  مرگ رابهترازچنا  زندگی میدانند. حتی همی  اکنو  که تالش  
ـا    ـت ـانس امریکابرای بقدرت رساند  طالبا  جریا  دارد، هزارا  هزارباشندۀ افغ

 ازترس بر قرارشد  دوبارۀ رژیم طالبی ازوط  فرار نموده یادرحال فراراند. 
ـا    احمدشاه مسعودشهید)رحم درگردهمایی عدۀ کثیری ازمجاهدی  در زم
مقاومت درخواجه بهاءالدی  گفت: )مابرای ای  جنگ نمی نماییم که طالبا  را  
از بی  ببریم وم  برای شمانمی نموز  که چطور برای ازبی  برد  ایشا  جنگ  
ـال   کنید، بطکه م  برای شمامی نموزانم که چطورمقاومت کنیدوچطور به اشغ

 گرا  بفهمانیدکه مااینجاهستیم و همیشه نماده هستیم.م  
اگرطالبا  دوباره درافغانستا  بقدرت رسانده شوند وبرمرد  تحمی  گـردنـد،  
ـا   جبهه مقاومتی راکه مسعودبزرگ دربرابرننهاساخته بود، مرد  ننرادوباره احی
می نمایدچو  احمدشاه مسعود به مرد  نموخت که چطورمقاومت نمایند، و  
ای  بارای  جبهه وسعیتر وباتوانمندی بیشتر بوجودخواهدنمد، زیراای  بارمـرد   
ـای شـو    افغانستا  هم طالبا  راوهم بادارا  پاکستانی شانرابهترشناخته و ازپالنه
ایشا  نگاهی کام  دارند. زنده وجاوید باد احمدشاه مسعود که بـرای مـرد   

 افغانستا  درس مقاومت، نزادمنشی و فداکاری داد./ )دنباله داردم 
***************************************** 

ـای     ـع ویروس را داخ  دورا  خو  میکند، پشۀ ناق  خو  مکیده شده را درام
خودانتقال داده درصورتیکه ویروس زیکادرن  باشد، به تکثرخود میپردازد و  
ـاهـزار   ذخیره میشود. وقتی ن  پشه شخصی رابگزد، با افرازات ده  ن  صده
ـایـه و   ویروس زیکا نیز داخ  دورا  وی شده مرض راتولید میکند. برای وق

ـ درمناطق پشه دار پودرپاشـی  2دوری ازمبتال شد  به زیکا باید درنظرداشت :  
ـ اشخاصیکه درمـزارع و  1شده نبهای ایستاده هرقدرکم هم باشد خش  شود. 

جاهای بود وباش پشه درگشت وگذارند، باپوشاند  خودواستعمال موادیکه پشه  
ـ درصورت گزید  پشه وسرخی جطد،  ١هارادور میراند، خود رامحافظه کنند. 

ـ ادویۀ مروجه وانتی بیوتیکهابر  2فوراً به نزدیکتری  مرکزصحی مراجعه شود. 
 ویروس زیکاتأثیرندارد، تنها واکسی  وتدابیردربرابرای  مرض محافظه میتواند./ 

 سدنی ـ نسترالیانصیراحمد رازی                                         
 م2۲) داستان های همسو با تصوف

درتصوف ترک اوصاف وبی اعتنایی به جسم وت  راواجب میشمارند ودور  
ساخت  صفات نکوهیده را نغاززندگی نو وتولدی دیگربه شمار مـی نورنـد.  

 مولوی میگوید : 
ـابی جز که در دل بردگی  ــ ــ ـقا  در مردگی     دل نی ــ  ای حیات عاش
 نزمود  مرگ م  درزندگیست    چو  رهم زی  زندگی، پایندگیست 
 امیرحسینی درمراسطۀ تحفۀ عباسی، درترجمۀ قول عطی)عم نورده است : 

 نتش اندرز  صفات خویش را     پس هوای نفس کافر کیش را 
 صاف شو باحق نها  و نشکار     صوفیا  صاف را ای  است کار 

 چو  کطیم اهلل درای  راه مخوف    باصفای سِرّخود پوشیده صوف 
 اختیار خویش را بگذاشته         نامردای را مراد انگاشته ... 

ننا  که گرفتار تیرگی های درو  شده اند هرگزبه روشنی نمیرسندو ازدا   
 افکارپطید رها نمی شوند. مولوی گوید : 

 ای  جها  پرنفتاب و نور ماه     اوبهشته سر فرو برده به چاه 
 که اگرحق است کو روشنی      سر ز چَه بردار و بنگر ای دنی 

 جمطه عالم شر  وغرب ن  نوریافت  تا تو درچاهی نخواهدبرتوتافت 
ـار   زهد واعتکاف وپارسایی از عوام  کسب معرفت ووصول به حقیقت بشم
می نید، واشتغال به خطق سبب غفطت ازیاد حق وجطب رش  خطق میشود. زهد  
واعتکاف دربیشتر ادیا  ونیینهای قدیم چو  دیانت مسیح، کیش مانی وتعطیمات  
بوداوجودداشته و تارکا  دنیا و راهبا  یکی ازطر  وصول به کمال را پارسایی،  
 ترک هوای نفس و اعراض از اشتغال به امورجها  وخطق روزگار می شمردند.  
ـا    درتصوف اسالمی اینگونه اعتقادات ونداب درتما  قرو  واعصار یکـس
نبوده، چنانکه عبداهلل ب  خفیف و معروف کرخی در زهد و عبادت وترک دنیا  
به راه افراط میرفتند، درصورتی که جنیدبغدادی وشیخ ابوسعید ابی الخیر طریق  
اعتدال می پوییدند، درعبادات میانه رو بودند، بامرد  درمی نمیختند وبه گوشۀ  

 عزلت نمی خزیدند. 
اه  تصوف همواره سالکا  رابه کتما  )سِرّم دعوت میکردند وبویژه پوشیده  
داشت  اسرارالهی را ازفرایض میشمردند وپارۀ ازمطالب رابا اصطالحات و رموز  

 م نزد جنید رفت  ١۲9خاص بیا  میداشتند. گویند وقتی حسی  ب  منصورحال ) 
وازعشق ومحبت الهی وصحو و سکر سخنی گفت، جنید برنشفت واو را از  
افشای اینگونه مطالب منع کرد، زیراچنی  سخنا  باتعصب برخی ازفقها وعالما   
دی  راسازگار نبود وموجب خشم ننا  می شد. حافظ درای  بیت به حالج چنی   

 اشاره کرده است : 
 گفت ن  یار کزو گشت سر دار بطند     جرمش ای  بودکه اسرارهویدا می کرد 
ـا   جنید دری  باره گفته: ای  سینۀ تو حر  خاص خدای است، تاتوانی هیـچ ن
محرمی را درحر  خاص راه مده، دل دوستا  خدای جای سِرّ خدای اسـت و  

 خدای سِرّ خود در دلنی ننهدکه در وی دوستی دنیابود. 
: عربی بیابانی و وحشی واردمدینه شد ویکسره به مسجدنمد تا مگـر  داستا   

ازرسول خدا سیم و زری بگیرد. هنگامی واردشدکه رسول اکر  درمیا  انبـوه  
ـایـی خـواسـت.   اصحاب ویارا  خود بود. حاجت خویش رااظهار کرد وعط
رسول اکر  چیزی به او داد، ولی اوقانع نشد وننراکم شمرده، بعـالوه سـخـ   
ـاب   درشت وناهمواری برزبا  نورد ونسبت به رسول خدا جسارت کرد. اصح
ویارا  سخت درخشم شدند و چیزی نمانده بودکه نزاری به اوبرساننـد. ولـی  
ـقـداری   رسول خدامانع شد. رسول اکر  بعداً اعرابی را باخود به خانه بـرد وم
دیگر به او کم  کرد. ضمناً اعرابی ازنزدی  مشاهده کرد که وضع رسـول  
اکر  به وضع رؤسا وحکامی که تاکنو  دیده شباهت ندارد، و زر و خواستۀ در  
ننجا جمع نشده . اعرابی اظهار رضایت کرد وکطمۀ تشکر نمیز برزبا  راند. در  
ـا    ای  وقت رسول اکر  به اوفرمود: تو دیروز سخ  درشت وناهمواری بـرزب
راندی که موجب خشم اصحاب و یارا  م  شد، م  میترسم ازناحیۀ ننهابه تـو  
گزندی برسد، ولی اکنو  درحضورم  ای  جمطۀ تشکرنمیزراگفتی. نیاممک   
است همی  جمطه را درحضور جمعیت بگویی تاخشم وناراحتی که ننا  نسبت  

 به تو دارند، ازبی  برود؟ اعرابی گفت : مانعی ندارد .  
روزدیگر اعرابی به مسجدنمد درحالیکه همه جمع بودند، رسول اکر  روبـه  
جمعیت کرد وفرمود: ای  مرد اظهارمیداردکه ازماراضی شده، نیاچنی  است؟  
ـتـه بـود   اعرابی گفت: چنی  است، وهما  جمطۀ تشکر نمیز که درخطوت گف
تکرار کرد. اصحاب ویارا  رسول خدا خندیدند. دری  هنگا  رسول خدا روبه  
جمعیت کرد وفرمود: مَثَ  م  واینگونه افراد، هما  مثَ  هما  مردی است که  
شترش رمیده بود و فرارمیکرد، مرد  به خیال اینکه به صاحب شترکم  بدهند  
فریاد کردند وبدنبال شتر دویدند. ن  شتر بیشتر ر  کـرد وفـراری تـرشـد.  
ـاری   صاحب شتر مرد  را بانگ زد وگفت: خواهش میکنم کسی به شتر م  ک
نداشته باشد، م  خود  بهترمیدانم که ازچه راه شترخویش را را  کنم. همینکـه  
مرد  راازتعقیب بازداشت، رفت وی  مشت عطف برداشت ونرا  نرا  ازجطو  
شتربیرو  نمد، بدو  ننکه نعرۀ بزند وفریادی بکشد وبدود، تدریجاً درحالیکـه  
عطف رانشا  میداد، جطو نمد، بعد باکمال سهولت مهارشترخویش را درسـت  

 گرفت وروا  شد. 
ـا   اگرم  دیروز شمارا نزادگذاشته بود ، حتماًای  اعرابی بدبخت به دست شم
ـتـی،   کشته شده بود، ودرچه حال بدی کشته شده بود، درحال کفر وبت پـرس

 ولی مانع دخالت شماشد  وخود  بانرمی ومالیمت او را را  کرد  ./ 
***************************************** 

 پروفیسرلطیفی 
 شناسایی مرض وخیم زیکا و تدابیروقایوی آن 

 zikaازچندی به اینطرف مرض ویروسـی  

ـنـوبـی دراثـر   که ازکشورهای امریکای ج
گزید  پشه های حم  کننده یاناق  ن  شیوع  
ـاً   ـت ـاص ـا  وخ یافت، توجۀ مراکزصحی جه
سازما  صحی جها ، انستیتوتهای صـحـی و  
ـتـحـده   مرکز کنترول امراض رادر ایاالت م

 بخود جطب نموده است.  
تطفات مرض زیکا درافراد مبتال روزتاروز روبه فزونی بوده و بویـژه ضـربـۀ  
مدهش ن  دراطفال نوزادی به مشاهده رسیده که مادرا  شا  موردگزید  پشۀ  
ناق  قرارگرفته وازطریق خو  دورانی ویروس زیکابه بد  جنی  انتقال می یابد  
و سبب )مایکروسیفالیم یا کوچ  ماند  دماغ طف  نوزاد میگردد. عالوه بـر  
 ای  عارضۀ تداوی ناپذیر بعضی صدمات دیگرعصبی نیزضمیمه شده میتواند.  
اخیراً دری  شهرکولمبیا، قرار راپورتازۀ واشنگت  پوست، به نظر رسیده کـه  
پشه ایکه ویروس مرض سابقۀ )گولیا  بیرم راکه ی  مرض جهازعصبی وفطج  
کننده میباشد، بوجودمی نورد، ویروس مرض زیکا رانیزانتقال دهد. ازنقـطـۀ  
نظر ویرولوژی وپرازیتولوژی که رشتۀ تخصصی طبی م  نیزمیباشد، ای  پشـه  
ازنوع )ایدیس ایبسیم بوده ودرنبهای ایستاده وبقیۀ نبهای بارا  تخم گـذاری  

 میکند و ازی  پشه هزارا  پشۀ دیگربه نشو ونمامیرسد . 
 پشه مادۀ ناق  ویروس زیکا بانیش زد  جطدانسا  وبطعید  خو  او تعدادزیاد 
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 هفته نامۀ امید 0101شمارۀ  صفحۀ  ششم 

ـا    ـطـم جفرس  هم تالش کرده بودند راههایی راجستجو کنند تااورا ی  مس
 معرفی نمایند.م  

سخنرانی بالتیموربرای نقای اوباما اعترافی بودکه دربیانات دانشگاه قاهره که  
تقاضاکرده بود )تالش دوامدار صورت گیردتاهمدیگرراگوش دهیم واز ی   
دیگربیاموزیم وبه همدیگراحترا  قای  باشیم وی  فضای مشترک ایجاد کنیم.م  
پیشرفت چندانی دیده نمیشود. درسخنرانی روزچهارشنبه اواشاره کردکه امید  
برای نشتی ومصالحه صدمه دیده است، ولی ازتمامی امریکاییها تقاضانمودکه  
ـنـد.   ـاش به ارزشهای که توسی بنیادگذارا  امریکاتشخیص شده است، پابنـد ب
 مسطمانا  حاضردراجتماع سخنرانی، ازبیانات رئیس جمهوراوباما استقبال کردند.  
ـیـه   ـان اندری کارس ، نمایندۀ دموکرات ایالت اندیاناگفت: )به نظرم  ای  بی
بهتری  بیانیۀ بودکه تاحال داده شده است.م کیت ایطس  نمایندۀ دموکـرات از  
ایالت منوسوتا بیا  داشت:)بیانیه بدلم نشست وپادزهری بود عطیه افزایش تعصب  

ـا     29وتحم  ناپذیری.م نقای ایطس  افزود )م  دختری دار    ساله وی  مسطم
میباشد، نرزوداردبه مطت خودکم  کند، ای  مرا میگزدکه چراشخصی کـه  
نرزوی رسید  به ریاست جمهوری دارد، میخواهد اوبا محرو  سازد؟ماما مارت   
کطی ، رئیس سازما  صهیونیستی امریکا، یکی ازقدیمیتری  وبزرگتری  نهادهای  
حامی اسرائی  درامریکا، اوباما رابخاطرسفر به ی  مسجد نکوهش کرده گفت:  
)مسجدی که رهبرانش درمیا  مسای  دیگرعمطیات نظامی اسرائی  را انتقادمـی  
کنند، حضوردرن  تنها افراطهای مسطما  راتشویق مینمایدکه به امریکاصدمـه  
برسانند.م ماموری  قصرسفید ومسئوال  مسجدوجامعۀ اسالمی بالتیموربه جواب  
مارت  کطی  نپرداختند. ابراهیم هوبر ی  سخنگوی شورای روابـی اسـالمـی  

 امریکا گفت: )هرمسجدهمی  طورموردحمطه قرارگرفته است.م 
نگرانی دربارۀ مسطمانا  ومهاجرا  سوری زمانی درامریکا افزایش یافت که  

نفر راکشتند وی  ز   2١۲باحمطه درپاریس    1۲2۰دهشت افگنا  درماه نومبر 
  1۲2۰نفررا دردسمبر   22وشوهر بری  اجتماع در سا  برباردینوی کالیفورنیا  

نفر را مجروح ساختند. به باور شورای روابی اسالمی امریکا،  11به قت  رسانده و 
ـا    ـان ـطـم پس ازن ، حمطه برمسطمانا  امریکا ومساجد باالگرفت. شماری ازمس
برجستۀ امریکا دری  جطسه درقصرسفید درماه پیش باماموری  ارشد حکومت،  
ـارا   به امیدننکه دیدار رئیس جمهوراوباما ازی  مسجد، ای  نوع حمالت وتنشه

 کاهش میدهد، خواها  چنا  دیدارشدند. 
ی  بخش بیانات نقای اوباما درمرکز اسالمی بالتیمور )دارای بعضی حقایق  
بنیادیم دربارۀ اسال  وایاالت متحده امریکابودکه به باور وی رسانه های خبری  
در ارائه ننهابه مرد  عاجز بوده اند. حقایق ارائه شده شام  ن  بودکه اسال  دی   
صطح میباشدوشماری ازاولی  مهاجری  امریکا، مسطمانا  بودند، تاماس جفرسـ   
ودیگرتهدابگذارا  امریکا درپی ن  بودندکه نزادی عبادت مسطمانا  تضمیـ   
شود. مسطمانا  درسراسرامریکاحضور دارندوبحیم داکتر، نموزگار،سرباز و  

 ستاره های ورزشی خدمت می نمایند.  
سپتمبر دربارۀ اسـال   22نقای اوباما گفت بسیاری ازامریکاییها پس ازحمطۀ  

ـای   ـه ـت شنیده اند، ای  وضع بایدتغییر بخورد)نمایشات تطویزیونی ما بایدشخصی
مسطما  داشته باشند، ای  موضوع به امورامنیت ارتباط ندارد، استخدا  مسطمانها  
ـا   کارمشکطی نمی باشد، زمانی بودکه هیچ سیاهپوست در تطویزیونهای امـریـک
وجود نداشت.م نقای اوباما ای  راهم بیا  داشت که کسانیکه ادعامیکنند امریکابا  
اسال  درجنگ میباشد، نه تنهاای  موضوع ای  نوع گروهها رابنا  دولت اسالمی  
)داعشم مشروع نشا  میدهد، بطکه ادعا کننده بصفت بازیچه دردست داعـش  
عم  مینمایند. ای  نوع طرزدید به دشمنا  کم  میکنندتابه استخدا  سربازبیشتر  

 دست بزند وامنیت مارا به خطراندازند.م 
دورس گودو ، ی  محقق وابسته به ریاست جمهوری، دیدار اوباما را از  
ـقـی   ـط مسجد بالتیمور واخطارداد  اورا به گفتارضدمسطمانا ، مث  اخطارهایی ت
کردکه توسی دورئیس جمهوردیگرصورت گرفته بود: جارج واشگنت  مرد   
امریکا رادربرابر دسته هاییکه باکسب قدرت روزافزو ، دشمنی راعطیه یکدیگر  
سبب میشدند، اخطارداد. دیوید هایزنهاور ازنفوذ بیجای ارتش درمجتمع صنایع  

 جنگی مرد  را برحذر داشت . 
نقای اوباما سخنرانی خودرا باداد  اطمینا  به مسطمانهای امریکا خاتمه داد:  
)شما تنهانمی باشید، دوستا  امریکایی تا  درکنارشمااند، به دیگرا )عیسویا م 
یادنوری نمودکه تنوع وکثرت گرایی درکشور سبب ضعف نبوده، یکی  از  
بزرگتری  توانایی ما میباشد. مای  خانوادۀ متحد امریکاهستیم، ماباهم سقـوط  

 میکنیم وباهم عروج مینماییم .م / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سو م روز جهانی زن مبارکباد  
وفراکسیو  بازیهاى جنسیتى رادام  نمى زنند، ب  براى عدالت واقعى اجتماعى  
ـطـح   ـاى ص کارمینمایند، با ایشا  همکارى مینماید،سازما  مط  متحد وکشوره
دوست ونزادیخواه جها ، ازخدمات زنا  شایسته و بایستهء جها  به نیکـویـى  
ـا  در   وقدردانى یادنورى مى نمایند، سر منشى سابق مط  متحدنقاى کوفى ان
سال اخیروظیفه اش بحیم سرمنشى سازما  مط  متحدگفته بودشرایی روزتاروز  
براى سرمنشى شد  ی  ز  بعنوا  سرمنشى مط  متحد اماده شده،هر چند یازده  
خانمى که در رأس قوه اجراییهء کشورهاى شا  را با  کى مو  سرمنشى مط   
ـانـى   ـا  زم متحد ناکافى میداند، باید خاطرنشا  ساخت که مشک  زنا  افغانست
بیشتردرسطح جهانى بازتاب یافت که خانم بونیو مسئول کمکهاى انسانى اتحادیه  
اروپادرنغازهزارهء جدید وتجطی  از هشت مارچ با شعاردسته گطى به زنا  افغا   
ننرا صبغهء بی  المططى دادوازن  تاریخ به بعدمشکالت زنا  افغانستا  درمحـرا   

 توجه قرارگرفت . 
اکنو  نهادهاى که درراستاى حقو  بشرکارمینمایندوهکذا موسسات وابسته    

به مط  متحد چو  یونسیف، یونسکو، سازما  خوراکه و زراعت جهانى، سازما   
کار، فدراسیو  بی  الطمطى ژورنالستا ، کمیتۀ خبرنگارا  بدو  سرحد، انجـمـ   
ـاى   ـاده ـه ـارا  ون داکترا  بدو  مرز، اتحادیه حمایت ازگزارشگرا  وخبرنگ
ـا  واز   موازى بدا  مشکالت ونابسامانىهاى کشورهاى جها  سو  رابـطـورع
کشورمارابصورت خاص ضعف بزرگء گارى زعماى سطف پنداشته اند،روى  
ای  اص  قسمى وانمودداشته اندکه کشورهاى درحال کذار ازبحرانهارا مردانى  
که موفقانه رهبرى نموده اند ویا از زمرهء بطند پایگا  موفق دولتى بوده اند، و  
باالخره در هرکارموفقیت نمیز، زنانى موفقى داشته اند که اوشا  را همکارى و  

 یارى نموده اند، روى ای  اص  است که توجیه مىدارند:  
 ز  خوب فرمانبر پارسا  کند مرد درویش را پادشاه      
 ز  بد در سرای مردنیکو  اندری  عالم است دوزخ او  
 روز جهانى ز  به همه زنا  وط  و جها  مبارکباد./ 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ سو م بی بی سی فتنه انگیز  

ش  وتردیدی باقی نمانده است که کطمۀ افغا  فقی معنی)پشتو م دارد و بس.  
ننهائیکه هنوزهم به ای  باوراند که افغا  به تما  مطت افغانستا  اطال  شده میتواند  
ـای   ـاوادب بایست ازخواب گرا  برخیزند و دالی  منطقی منتشره مخصوصأعطم
 ادبیات پشتورابنظرنی  نگریسته ازقرن  پیروی نموده )دنباله درصفحۀ هفتمم 

 )دنباله ازصفحۀ دو مدفاع اززنان ودختران بیگناه 
ـاه   افغانستا  وحشی تری  بیرحمیهایی راروا داشتندوهیچ فریاد اعتراض ازدستگ
نامنهاد دی  ومالهاوچطیها بطند نشد. چندی قب  فرخنده دخترجوا  وبیگناهی به  
ـعـده مـرد    اتها  سوزاند  قرن ، بدو  تحقیقات وتثبیت جر ، ازطرف یـک
وحشی درظرف چند دقیقه پارچه پارچه شده و جسدش نتش زده شد. یکعده  
مالهاوچطیهای جاسوس پاکستا  خاموشی اختیارکرده وعدۀ ازرهبرا  مجاهدی   
 ، جنگساالرا ، رهبرا  دینی، مرشد، پیر و سیدخموشی مرگزایی  اختیارکردند. 
درچندروزاول ماه مارچ که روز ز  درجها  تجطی  میشود، روزنامۀ معروف  

ز  ودختر افغا  درزندانهای ن     ١۰۲نیویارک تایمز راپوردادکه امروزحدود 
ـا  و   کشوراسیربوده و درحالت فجیعی بسرمیبرند. روزنامه افزودکه ایـ  زن

ساله میباشند، ازطرف داکتربرای  22یا   2١دخترا  جوا  که یکعدۀ ازننها حدود 
تاییدسالم بود  یاسالم نبود  غشاء بکارت معاینه شده اند. منظورازی  معاینه ن   
بوده است که در صورت سالم نبود  غشاء بکارت زنا  ودخترا  متهم به زناشده  
ودر صورت حاضرکرد  چهارشاهد، سنگسارشده یااحتماالً معروض به خورد   
ـتـرا    ـا  ودخ شال  خواهند بود. نظربه گزارش نیویارک تایمزمعاینۀ ای  زن

 درحضور پطیس مردانه ویکعدۀ دیگراشخاص صورت گرفته است.  
ـارب   ننچه مهم است اینست که ای  زنا  ودخترا  ازترس اینکه والدی  و اق
شا  ننهارا بدو  رضایت شا  به مردا  بزرگسال نکاح می کردند، ازمنزل فرار  
و اسیر شده اند. دو  اینکه داکترا  بیسواد ونا نگاه افغانستا  نمی دانندکـه در  
چنی  شرایی ازنگاه عطمی معاینه برای تشخیص وتثبیت سالم یاناسالم بود  غشاء  

 بکارت اعتبار ندردوبصورت قطعی ای  مسأله راتشخیص نمی تواند.  
عالوتاً دری  ایامی که روزز  درسراسرجها  تجطی  میشود، در بسیاری کشور  
ـنـت   های اسالمی حتی اروپایی مثال درشهرلند  مسطمانا  دخترا  مظطو  راس
میکنند. یعنی ی  قسمت حساس جهازتناسطی خارجی را قطع میکنند. ای  عمطیۀ  

 فجیع اطفال رامعیوب میسازد. 
باای  گفتارمختصر درحالیکه باحرمت به زنا ، مادرا  ودخترا  تما  مجها  ای   
روز راتجطی  میکنم، توجۀ جهانیا  رابه ممال  اسالمی خصوصاً افغانستا  بدوی  
خواسته واعمال شر  نور وغیرانسانی راکه برزنا  ودخترا  مسطما  صـورت  
 میگیرد، چه جنبۀ عنعنوی یا صبغۀ دینی داشته باشد، بشدت محکو  می کنم . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دو م دربارۀ فرهنگ  
یکی از وردک هاکه نامش فراموشم شده، دروزارت معارف ایفای وظیفه مـی  
ـاسـوسـی   کرد، برسبی  مزاح میگفت م  وردک بدل هستم، وردک اصی  ج

 میکند ! 
ـ ای  نه تنهازمامدارا  حکومت بودند که ازقو  خویش حمایت می کردنـد،  
ـای   وزرا ودیگرماموری  عالیرتبه نیزبه مرض قو  پرستی مصاب بودنـد. اعض
ـتـی   خانواده، خویشاوندا  واشخاص منسوب به قو  خود رادرچوکیهای دول
میگماشتند، بدو  ننکه لیاقت واهطیت ننهارادر نظربگیرند. مثالً ی  وزیرپشتو   
ـیـره   دروزارت خوداینکاررا انجا  میداد بهمی  ترتیب ی  وزیرتاجیـ  وغ
اقوا  . ای  قو  پرستی هنوز هم بشدت ادامه دارد. بعدازرویکارنمد  حکومت  
ـاونـدا  ودیـگـرافـراد قـو    حامدکرزی وزرای مابیه اعضای فامی ، خـویش

بای  معطم انگطیـسـی    1۲۲1خودرادروزارت مربوط مقررمیکردند. م  درسال 
سیما ثمر درلیسۀ لشکرگاه بود، دروزارت زنا  رفتیم وبه چشم سـردیـد  کـه  
اکثریت ماموری  ای  وزارت راهزاره ها وشیعه هاتشکی  میدادند، و اشرف غنی  
ـتـی   در وزارت مالیه و احدی ای  کاررادروزارت تجارت و دگرا  ازقو  پرس
ـار   استفادۀ اعظمی میکردند وهنوزهم دردورۀ زمامداری اشرف غنـی ایـ  ک

 صورت میگیردوحتی بدترشده است. 
ـطـ    ـ ای  قو  پرستی دورۀ حکومت کرزی حتی درسفارتخانه هاودوایـر م
ـا   متحد ودیگرموسسات غیردولتی نیزسرایت کرده بود. مثالً در سفارت امریک
ـطـ    هشتاددرصد کارکنانی که درکاب  استخدا  شده بودند پشتو  بودند. درم
متحد نیزوضع بهمی  ترتیب ادامه داشت. م  به چشم سرمنسوبی  سفارت امریکا  

 مشاهده کرد  .    1۲۲۰تا    1۲۲1و مط  متحدرادرسال  
ـ زبا  نیزبه قو  ارتباط میگیردکه همیشه درافغانستا  موضوعی خیطی حساس  
ـاف   وجنجال برانگیزبوده وهنوزهم میباشد. برخالف کشورهای غربی وانـکـش
یافته، درافغانستا  زبا  عوض ننکه وسیطۀ افها  وتفهیم باشد ازن  به مثابۀ وسیطۀ  
برای نزار وتسطی براقوا  دیگر استفاده میشود. ازننجاییکه افغانها با زبا  کسب  
 هویت میکنند، حمطه برزبا  حمطه برکسانیکه بدا  تکطم میکنند، تطقی میشود.  

ـ ازننجاییکه اکثریت مرد  افغانستا  به زبا  دری نشنایی دارندوننرا یابحیم  
ـیـی   زبا  مادری درخانواده می نموزند یاننرابه مثابۀ زبا  دو  از مکتب ومـح
کسب میکنند، دولتمردا  وزمامدارا  پشتو  کوشیده اندکه زبا  پشتونیزازی   
ـازی   ـتـونس ـایـ  پش ـپ موقف برخوردارگردد. برای نی  به ایـ  هـدف کـم

Pashtoonaization     روی دست گرفتند، و ما درینجا بـه    292۲را در سال های
 جوانب مختطف ن  به اختصار اشاره می کنیم : 

یکی  ازاقدامات دولت دری  زمینه اجباری ساخت  زبا  تدریس به پشتـو در  
سراسرافغانستا  بود. ای  امربرای اقطیتها، خاصتاً اوزبکهاو ترکمنها زیا  نوربود،  
چه ننها مجبور بودندتحصیالت خودرابزبا  پشتو انجا  دهند. باید بخاطرداشت  
که بی  پشتو ودری شباهتهایی در گرامر وکطمات موجوداسـت، زیـراهـردو  
ـطـق   ـع زبانهای هندواروپایی اند، یعنی خواهر وبرادراندوبه ی  خانوادۀ زبانی ت
دارند، اما اوزبکی و ترکمنی به ی  خانوادۀ عطیحده مربوط میشوند. مـ  در  
ـفـه   ـی صنف چهار  مکتب ابتدایی دربغال ، که پدر  درشرکت قند قنـدز وظ
داشت، بود  که زبا  تدریس به پشتونغازگردید. ازهمی  لحاظ نمرات م  برای  
اولی  بار پایی  نمد زیرامضامی  رابه استثنای دری به زبا  پشتو می نموختم . اما  
ای  کوشش دولت، معارف افغانستا  را ده سال به عقب برد ودولت مجبورشـد  
زبا  تدریسی درمکاتب رادر مناطق پشتوزبا  به پشتو ودرمناطق دری زبا  بـه  

 دری دوباره عوض کند.  
 )درشمارۀ نینده ابعاد دیگرای  کمپای  زبانی رابه بررسی میگیریم.م/ 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ دو م بادرنظرداشت آنچه در زعامت کشور ما  

ـ عد  صدورفرما  غ به قوای نظامی افغانستا  که درمیدا  طیارۀ والیت قندز  
برای حمطه برطالبا  سازماندهی شده بود، که باالثرای  خبی بزرگ، قنـدز بـه  
ـطـومـی و   سقوط مواجه شد. البته ای  واقعیت توسی وزیر داخطه نورالحـق ع
ـاهـده   قوماندا  امنیۀ والیت قندز به رسانه های خبری ارائه شدکه همه ننرا مش

 کردیم .  
ـطـه   ـ عد  توجه یا بگویم عد  خواست عمدی مغزگندیدۀ جها  دراجازۀ حم
ـیـرصـورت   قوای نظامی کشوربه دندغوری که باالخره بعدازچندی  هفته تأخ

 گرفت،  
ـ واخیراً هم ازبی  برد  استحکامات نظامی وقوی کشوردرسه ولسوالی والیت  
هیرمندبه بهانۀ بسیارنامعقول )تکتی  نظامیم که در حقیقت هرسه ولسـوالـی  
رانظیردندغوری به طالبا  وپاکستانیهابخشیدند وباتأکید دری  خیانت مطی بزرگ  
تطویزیو  نریانا)مربوط محتر  مسکینیارم  ویدئوی مستند ای  خیانت مطی رابه  
 نمایش گذاشت که نشا  می داد عساکرپاکستانی با خواند  سرود مطی پاکستا  

بیر  ن  کشوررا دربهرامچه یا بهرامشاه بطند میکنند. م  دری  قسمت بامحتر     
مسکینیار وهمه افغانهای وطنپرست وبا دردی که تطفو  کردندوبه ای  دوزعیـم  
وطنفروش لعنت فرستادندوگفتند اگرای  دوخای  کوچکتری  غیرتی دارنـد  
 جای اینست که انتحاربکنند تاکشورعزیزما ازشرشا  رهایی یابد، همراه میباشم ، 
همه وهمه بیانگرننست که غ مث  کرزی به برادرا  ناراض سیاسی اش عالقه  
وخوشبینی فو  العاده داردوهمانطوریکه درتبطیغات انتخاباتی اش به جهر مـی  
گفت که )صدهاطالب رادرنوا  حکومت کرزی از بند رهاکرده ا ، اگررئیس  
ـفـت. بـر   جمهورشو  ازی  بیشتررا نزاد میساز !م باور بفرماییددروغ نمی گ
افروختگی وعصبانیتش در دیدار ازبندیخانه های کاب  ووالیات که گفت )ای   
ـطـی ایـ    انصاف وعدالت نیست که همه بندیخانه ها ازی  قو  پرشودم ! بـک
واقعیت را ثابت میسازدکه اوچقدر ازی  دشمنا  مطت ماکه به هزارهاهزار ز  و  
مرد  وخردوبزرگ مارا ازهرتباری که هستیم، محض برای حصـول اهـداف  
ـیـر   سیاسی پاکستا  دری  پانزده سال کشته وهنوزهم میکشد، بسیار ظالمانه، غ
مسئوالنه وجاهالنه دفاع میکندوبامشورۀ کاکای ارگ نشینش قیو  کـوچـی،  
هنوز هم طرفدار اعادۀ حقو  وحیثیت از دست رفتۀ برادرا  طالبش اسـت !  
چنانکه اخیراً درمذاکرۀ مخفی با طالبا  دریکی ازکشورهای عـربـی کـه بـه  
ـارو  وردک   نمایندگی ازارگ، کاکایش قیو  کوچی ووزیرداخطۀ اسبق ف
اشتراک کرده بودند گفته میشودیکی ازننها ازنمایندۀ طالبها معذرت خواسـت  

 وطالب بخشایش شده است.  
ای  ی  سطسطه واقعیتهارا درقسمت دوستی ودفاع غ ازبرادرا  مخالف سیاسی  
اش برای ن  نوشتم که درچنی  وقتیکه موضوع صطح باطالب درجریا  اسـت،  
مامرد  افغانستا  ازهرقو  وتباری که هستیم، برای حفظ نبرو، حیثیت، ارزشهای  
مطی ومخصوصاً سالمت کشور بدو  اعتماد به ولسی جرگه، عبداهلل وتیمش که  
ـنـدیـدۀ   متأسفانه نتوانستند جطو خودخواهیها وفصطه هاویکه تازیهای ای  مغزگ
ـای   جها  را بگیرند، بایدمترصد اوضاع وانکشافات وقبول خواسته هاوفیصطه ه
ای  مذاکرات باشیم، چراکه اخیراً طوریکه به یقی  همه ازاظهارات نمایندۀ ارش  
غ دریکی ازرسانه های خبری شنید ، درحالیکه هنوزبا طالبها مذاکرۀ صـورت  
نگرفته، شرایی وخواستهای ننهابه غ رسیده و او مث  گذشتـه بـدو  مشـوره  

 باکسی، یکی ازی  خواستهارا رد، باقی همه را پذیرفته است.  
 نمایندۀ ارشد غ خواستهای طالبانرا چنی  برمی شمارد :  

ـ ای  حکومت)وحشت مطیم ازبی  برود وی  حکومت مؤقت ایجادشود تا  2
 زمینه رابرای انتخابات نزادمهیا سازد)پال  وحید وحیداهللم  

 ـ همه بندیهای طالبها ازگوانتانامو رهاشوند، 1
 ـ طالبها ازلست سیاه امریکا بیرو  شوند،  ١
 ـ امریکابه تدریح درظرف مدتیکه تعیی  میشودافغانستا  راترک بگوید. 2
ـیـ  بـجـز    ۰ ـ قانو  اساسی افغانستا  بایدتعدی  شود. بگفتۀ نمایندۀ ارشد، غ

 درخواست اولی، خواستهای دیگرطالبا  راقبول کرده است! 
دربارۀ زنده ساخت  شورای صطح وتعیی  گیالنی دررأس ای  شوراکه هنوزبـه  

 چوکی نانشسته فتوا میدهدکه جنگ باطالبها جایز نیست! 
ـ اظهار جانبدارانه وابطهانۀ مغزگندیدۀ جها  درطرفداری ازبرادرا  طالبش که  
ـای   ـه )ای  طالبهانیستندکه درکشوماباعم ترور ووحشت میشوند بطکه گـروه

 تروریستی دیگری اندکه به چنی  جنایات دست میزنند! 
ـ ویا تهدید واخطارای  مغزگندیده به گروهای القاعده وداعش در مـراسـم  
توزیع شهادتنامه های دانشگاه نظامی مرحو  قسیم فهیم، که )اگر ازندمکشی و  
جنایت درکشورما دست نکشید، بزودی نیست و نابود میشویدم! بدو  ننکه از  

 عامطی  واقعی ای  جنگ که طالبا  هستند، نا  ببرد !، 
ـ حضور لوی درستیزپاکستا  درمراسم معرفی قوماندا  نظامی تازۀ امریکا در  
 افغانستا  که ی  امرتازه، نادر، حیرا  کنندۀ پرازتشویش ونگرانی خاص است،  
ـا در   ـ اظهارات سرتاج عزیز مشاورارشد صدراعظم پاکستا  بامقامات امریک

 واشنگت  که گویی نمایندۀ واقعی طالبا  است،  
ـا    ـ مذاکرۀ تطفونی بارک اوباما بامغز گندیده واظهارخوش بینـی از جـری
 مذاکرات چهارکشور درمتقاعدساخت  ونورد  طالبا  برمیز مذاکرات صطح ! ، 

هزار کالشنکوفم و وعدۀ کمکهای  2۲ـ کمکهای نظامی روسیه به افغانستا ) 
بیشتر، وهمی  قسم، کمکهای نظامی چی  به افغانستا ، همه میرسانندکه درصطح  

 باطالبها مساعی زیادی درجریا  است . 
درپایا  بایدگفت که اگرقبول کنیم یانکنیم، خوشبی  باشیم یانباشیم، اعتماد به  
پاکستا  ودوستا  امریکایی ما داشته باشیم یانداشته باشیم، از فحوا وورای ایـ   
گفته ها ورویدادها وخوشبینی ها وامیدواریهاکه گزارش می یابد، ی  چیز ولو  
که بسیارنمای روش  ندارد، به فکرم  درحال قوا  گرفت  یابه اصطالح نبستـ   
است که ن ، پیاده کرد  صطح درکشورما می باشد. دری  شکی نیست که م   
ـا  خـودرا از   وبه یقی  اکثر مردما  کشور  دری  چهارده سال اعتبار واطمین
پاکستا ، دوستا  امریکایی وزعمای کشورخود بنابراقدامات نادرست ووعـده  
ـار   های میانخالی و شکست  تعهدات شا  درنورد  صطح ازدست داده ایم، و بسی
مشک  است ای  راقبول کنیم که مذاکرات کنونی در نورد  صطح درست باشد  

 و ماباز هم قربانی بازی سیاسی دیگری نشویم که حق هم داریم .  
اما اگر اینبار بکطی مأیوس نبوده ازی  فیصدخوشبینی احتمالی کار بگیریم،  
که شاید اینبار طالب وپاکستا  ودوستا  امریکایی مانیز منفعت شانرا بـه ایـ   
ببینندکه ای  کارباید صورت بگیرد، وای  مذاکرات واقعاً بانیت وارادۀ نورد   
ـاخـت، مـوقـف،   ـن صطح براه انداخته شده باشد، باید بادرنظرداشت ننچه درش
ـاد   شخصیت واعمال کرده وناکردۀ ای  دورهبروحشت مطی به تفصی  درباال ی
کردیم، که برای منافع شخصی وقومی وسمتی شا ، کشور راباچه مشکالت رو  
برو ساخته اند، وظیفۀ وطنی، ایمانی وانسانی ماست که سخت به ای  مذاکرات  
وانکشاف وتوافقات وفیصطه های ن ، که سرنوشت و نیندۀ ما رقم خـواهـد  
خورد، متوجه باشیم، که خدانخواسته عزت و شرف و استقالل وازهمه گذشته  

 سالمت ای  کشورکه افغانستانش می نامیم، ازهر زدوبندی مصو  بماند. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سو م اوباما در مسجد بالتیمور  
رفت وبه مسطمانا  امریکا اطمینا  دوباره داد، ولی نقای اوبامای عیسوی مذهب  

 ای  تقاضا راکه ازی  مسجد دیدارنماید، برای سالها نپذیرفت.  
%  2١درماه سپتمبرسال پیـش،   CNN/ORCبه اساس ی  همه پرسی شبکۀ  

ـا   1۰جمهوریخواها  و  % دموکراتهای امریکا فکرمیکنندکه اوباما ی  مسطـم
میباشد. مشاورا  اوباما هراس داشتندکه دیدارازی  مسجد ن  نظر راتقـویـت  
ـا،   ـام ـای اوب می بخشد. ولی درنخری  سال دورا  ریاست جمهوری خود، نق
بسیاری ازن  احتیاط کاری هاراکنار گذاشت واکثراً درمورد مسایـ  نـژادی،  

 اعتیاد و دی  درقالب عبارات شخصی صحبت میکند.  
ماموری  حکومت امریکا اظهارداشتندکه دربارۀ دیدارنقای اوباما از مسـجـد  
بالتیمور درحطقه های داخطی حکومت بحم خیطی اندک صورت گرفت. ایـ   
نظرکه باید اوباما ازی  مرکزاسالمی درامریکا دید  کند، سال پیش در قصر  
سفید خطق شده بود. اوباماکه درجریا  سخنانی درمسجد بیا  داشت، بحم در  
بارۀ دی  ونیی  ی  رئیس جمهور ی  گپ نونمیباشد، حضار رابه خندۀ قاه قاه  
 واداشت، )م  اولی  کسی نمی باشم که مسطما  خوانده شده ا ، مخالفا  توماس 
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تاج , ترکم , عرب, قرغز؛ قزلباش, گوجر, و هزاره. چو  سرشماری دقیق    
ومستندبه اساس قواعد احصائیوی بدست نیست نزدما اکثریت و اقطیت مفهومی  
ندارد و نباید دری  وثیقۀ مطی بغطی از ن  استفاده شودم. برهر فرد از افراد مطت  

 افغانستا  کطمۀ افغا  ) پشتو م  اطال  میشود...م 
باساس معطومات فو  و اوامرخداوندی,کس نمیتواندکه )پشتونیتم رابـر  
دیگرا  به جبر وزورساالری بقبوالند؛ بازهم ضدتعطیمات قرننی است که جبر را  
روا نمیدارد. ازجانب دیگرمشکالت و سختیهایی راکه برمرد  غیرپشتو  با ای   
قانو  اساسی واردکرده اند؛ ازنیۀ متبرکۀ که خداوند)میخواهد برای شما نسانی  

 ونمی خواهد دشواریم پیروی نشده است. 
م  با دی ا  ای غطجایی و درانی یکسا  باشد؛ تا   DNAگما  نمیکنم که    -2

مشابه داریم م  وهمقطارا  م ؛   DNAوقتیکه ثبوت نشده است که ما با پشتونها  
افغا  که )پشتو م معنی دارد نبوده, افغانستانی هستیم وافغانستانی باقی خواهیـم  
ـا   ماند واگرزمینۀ انتخاب نا  دیگربرای افغانستا  میسرشودم  اسم باستانی نریان

 راپیشنهاد میکنم. 
ما خودرا درهمه جا تاج  افغانستانی, ازب  افغانستانی, پشتو  افغانستانی    -۰

وقس عطیهذا معرفی میکنیم و امید میرود مثطیکه, امریک  هندوستانی, امریکـ   
ترکمنستانی, امریک  پاکستانی و دیگرا  شناخته شده اند ما هم به اسم اصطی ما  
شناخته شویم تا بر مغرضی  و دشمنا  قسم خوردۀ افغانستا  زمینۀ فتنه انگیزی,  
تفرقه وفریب وخدعه کاری میسرنشود.لذادرتذکرۀ الکترونیکی افغانستا  باید  
ای  حق مطیونها افغانستانی تطف نشده اسم هرقو  که جزء مطت افغانستا  شمرده  

 شده اند واضحأ در تذکره ها درج گردد! تا به گفتۀ فیض کاشانی : 
  بیا تا مونس هم, یار هم, غمخوارهم باشیم 
 انیس جا  غم فرسودۀ بیمار هم باشیم 

  شب نید, شمع هم گردیم وبهریکدیگرسوزیم 
 شود چو  روز, دست وپای هم درکارهم باشیم 
  یکی گردیم, در گفتارو در کردار ودر رفتار 

 زبا  و دست وپا ی  کرده, خدمتگارهم باشیم 
  نمی بینم به جزتوهمدمی, ای )فیضم درعالم 
 والسال  عطی م  اتبع الهدی.  بیا,   دمساز هم,   گنجینۀ  اسرارهم, باشیم 

 ١۲۲2همانجا, صفحه  -1ـ    ١۲۱۱لغتنامۀ دهخدا,جطد دو , صفحه  -2مآخذ : 
 1۲۲۲, نومبر  2١١9چاپ لطم    92زلمی هیوادم , دپشتوادبیاتوتاریخ, صفحه -١
 ,یونیورسیتی بُ  ایجنسی, خیبربازار پیشور 2١دیوا  رحما  بابا صفحه -2
شهرت ننگیال, ددوزخونو په لمبو کی سوزیدلـی  -2ـ    2۰2همانجا, صفحه  -۰

 .2١١2چاپ دانش کتابخانه چاپ دوهم غبرگولی    1۱ -12جنت, صفحه  
 2١١۰چاپ سو  سال    ١۲گ  پاچا الفت, د الفت مرغطری, صفحه  -١
ـفـحـه  -9ـ    ۱۲همانجا, صفحه -۱ شهید موسی شفیق, مهتمم شهرت ننگیال, ص

پشتو قاموس, جطد اول, شعبۀ  -2۲ـ  2١١9چاپ دانش کتابتو , مرغومی    22۲
 ۰۰۱لغات پشتوتولنه, صفحه  

 حسیب احمد حاجتی, نقای رئیس جمهورم  حرامی نیستم! در افغا  پیپر. -22
 1۲۲2سال    222 -22۲عبدالحمید محتاط, تاریخ تحطیطی افغانستا , صفحه  -21

***************************************** 
 د فرهنگیان شبی در سوگ تندیسهای بودا نشستن 

ـ صدای امریکا   2۲ ـتـریـ   2۰: طالبا  مارچ/بامیا   سال پیش یکـی ازبـزرگ
نمادهای فرهنگی افغانستا  رابا خاک یکسا  کردند. اماهنوزهم فرهنگیا  افغا ،  
درسالروزتخریب تندیسهای صطصال وشهمامه در بامیا  گرد هم جمع شده در  

ـقـش    ۰١ سوگ مینشینند. امسال نیزدرمغارۀ جوار تندیس  متری صطصال که ن
ونگارهای ن  دراثرجنگهای داخطی وانفجارات طالبا ، به شدت نسیب دیـده  
است؛ دهها ت  از فرهنگیا ، مسئوال  یونسکو و اداره محطی بامیا  گردهم نمده  

 از ای  روز یاد بودبعم  نوردند.  
نمایش فطم مستندتخریب بودا،اجرای شعر، موسیقی محطی، تیاتردر روشنایی  
نوراریکی  درای  مغاره،گوشه هایی از برنامه یاد بود سالگرد تخریب ای  مجسمه  

 ها بود. 
محمدطاهر زهیر والی بامیا  تخریب مجسمه های بودا راتوسی گروه طالبا   
بزرگتری  فاجعه فرهنگی بشرخوانده، ای  عم  طالبا  را وحشیانه تری  کارضد  
ـا  بـخـصـوص   فرهنگی یادکرد. وی گفت بقایای میراث های فرهنگی بامی
دومجسمه عظیم بودا انتظارتوجه دولت افغانستا ، جامعه جهانی، سازما  عطمـی  
فرهنگی یونسکو وسازما  مط  متحد رادارد. او ازمط  متحد خواست ای  روز را  

 در تقویم جهانی ثبت کرده و ن  را رخصتی عمومی اعال  کند. 
ماسونری ناگاوکا رئیس بخش فرهنگی یونسکودرافغانستا ، مـی گـویـد  
سازما  یونسکو ودولت افغانستا  طی ی  دهه اخیر، برنامه مشترک خوبی را  
ـا    جهت استحکا  کاری وحفظ نقش دیوارهای مغاره های بودا در  بامیا  انـج
ـال   داده است. وی افزود برنامه استحکا  کاری بودای شرقی یا شهمامـه از س

ـادر روا     1۲2١  به پایا  رسید و هما  گونه که مشاهده می کنید، خـوازه ه
مجسمه صطصال نصب شده و قراراست امسال کار مرمت واستحکا  کاری ن   

 ازسوی یونسکو نغاز گردد . 
ـنـظـره   او از اداره محطی و باشندگا  ای  والیت خواست تادرحفاظت از م

 فرهنگی بامیا  تالشهای بیشتری به خرج دهند. 
مسئولی  بامیا  وفرهنگیا  کشور ازسازما  یونسکو خواستند تا هشت نبـده  
تاریخی ثبت شده درلست موقت میراثهای جهانی افغانستا  در ای  والیت رادر  
فهرست دایمی میراثهای جهانی شام  سازد. روح اهلل فروغ رئیس دفترکمسیو   
مستق  حقو  بشرافغانستا  دربامیا  با نگرانی ازوضعیت کنونی نبدات تاریخی  
ـار   ـت افغانستا ، تخریب مجسمه های بودا راجنایت ضدبشری خـوانـده خـواس

 شناسایی ومجازات عامطی  ن  شد.  
اوگفت براساس ی  تحقیق که تازه ازسوی کمسیو  مستق  حقو  بشـر  
انجا  شده اگرتادهسال نینده، نبده های تاریخی بامیا  درای  وضعیت نگهداشته  

 شود، همه نابود خواهند شد. 
برگزارکنندگا  ای  برنامه ازدولت افغانستا  وجامعه جهانی، خواستار مرمت  
و بازسازی مجسمه های تخریب شده بودا در بامیا  شدند.مریم شریفی یکی از  
ـابـودجـه   برگزار کنندگا  برنامه شبی با بودا گفتاز دولت افغانستا  میخواهیم ت
مشخص راجهت بازسازی نبدات تاریخی بامیا  درنظرگیرد ونهادهای فرهنگی  

 جهانی، تالش بیشتردرجهت مرمت وحفاظت ای  نبده ها مبذول دارند . 
کبیر دادرس رئیس اداره اطالعات وفرهنگ بامیا ، وضعیت فعطی نبده های  
تاریخی بامیا  را نگرا  کننده یاد کرده گفت نبود بودجه کافی برای حفظ و  
نگهداری ای  نثار تاریخی از جمطه مشکالت عمده ای  اداره است.دادرس گفت   
تما  ساحات نبدات تاریخی که درگذشته، مای  فرش شده بود خوشبختانه مای   
ـای   ـارده ـیـ  گ روبی شده واکنو  نیاز جدی ما بودجه کافی وافزایش تشـک

 محافظتی نبدات تاریخی است. 
متری شهمامه بودا    ١۰ متری صطصال و  ۰١ براساس روایات تاریخی، مجسمه  

 در بامیا ، درقرنهای پنجم و ششم میالدی در طی سه قر  ساخته شده بود . 

شادروان محمدعصیم بامهمان وهمصنفی اش بینو درجورج میسن یونیورستی،  
 ع( 1110درجشن عروسی برادرکالنش، محمدقویم کوشان، در ورجینیا ) 

پیام های دوستان به خاطر وفات شادروان محمدعصیم کوشان،  
 همکار اولی وپرکارهفته نامۀ امید 

: اناهلل واناالیه راجعو . کوشا  عزیز، نورچشـم  داکترعبدالواحد قاری، نلما   
ـا    گرامی داکتر ثمیطه ! ازفوت نابهنگا  ارجمندعزیزتا  تـوسـی نـواب ج
خبرشد  . به ای  وسیطه مراتب تعزیت وغمشریکی خودرا ابرازداشته، از بارگاه  
ـنـدش   ـادر دردم ً م ـا ایزدمتعال برای متوفی جنات نعیم وبرای شما، مخصوص

 صبرجزی  استدعا می کنم . 
 همسایۀ دربه دیوار، خانم سندی استیف  :  

Dear Samila and Mo-
hammad, 
 
May it bring you peace 
that your loved one is 
surrounded by love and 
light in a place where 
sorrow cannot follow. I 
was saddened to learn of 
Aseem’s passing. I will 
pray for your healing.  
With sympathy, 
  

Sandy Stephens 
 

To our dear neighbors 
Mohammad and Samila, 

during this difficult 
time, please knows 
that you are not alone. 
Sharing your loss with 
deepest sympathy, I 
am so very sorry. 
Wishing you peace 
and hope.  
 Our thoughts and 
prayers go out to you 
over the tragic loss of 
your son Aseem. We 
pray that you find 
strength and comfort 
in his memories. 
Sincerely,  

 
 Your neighbors, 
Donald, Megan and 
Violet 
نوشته وعکس باال از همسایۀ دربـه  
دیوار، خانم میگی لیونز، دخترش  

 ویولت، و شری  زندگی اش نقای دانالد می باشد. 
 : برادر  جناب محتر  کوشا  صاحب !  عتیق اهلل کاکر، ورجینیا  

 ازباغ عمر ن  گ  نورستۀ مرا        گطچی  روزگار به صدجور چیدورفت 
 جزدرد ورنج نیست دری  رهگذارعمر  خر  کسی که زود به منزل رسید ورفت 

 نی پسرم  !   به همگا  به سر شود بی توبه سرنمی شود 
 داغ تو دارد ای  دلم جا جای دگر نمی شود 

 جناب کوشا  صاحب! در دهرنه تنها م  وتو بسم  یأسیم 
 گر باز شگافی دل هر ذره دو نیم است، 
 چه عزت چه خواری اقامت محال است     بهر رنگ ازی  رهگذر رفته باشی 
ــد  پیشتر رفته باشی  ــ ــ ــدل    که ازنم ــ ــ  سالمت دری  کوچه وقتیست بی
ــسته شده                    بگشای خدایا که گشاینده تویی   کار م ِ بیچاره قوی ب
 مرهمی لطف ک  که خسته دلم                      مرحمت ک  که بس شکسته دلم 

 خداوند برای تا  صبرجمی  عطافرماید. نمی  یارب العالمی . 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ ششمم بی بی سی فتنه انگیز  
 حقو  حقۀ قبای  دیگر راه شناخته به نظر قدر بنگرند. 

ـتـم   اکنو  بر میگردبم به قسمت دو  ای  مضمو   وم  میگویم : )افغا  نیس
ـیـر   بطکه افغانستانی ا م وننهائیکه گفته اند افغانستانی بود  جر  است ویابه  غ

ماستعمال نموده اندباید تطویزیو   22پشتو  کطمات نحس وسربازاری حرامی ) 
ـتـو    ژوندو , یو  وجنرال طاقت، سربگریبا  زده از مردما  سطحشورغیـرپش

 )تاج , ازب , هزاره وغیرهم پوزش ومعذرت ططب نمایند. زیرا: 
گما  نمیکنم که)پدرای  ی  قو  )پشتو , خرشبو  زادهم, ی  اولس,    -2

 ی  زبا ؛ پدر تاج , ازب , هزاره و یا دیگرغیر پشتونها  هم شده بتواندم.  
چو  پشتو  ازغیرپشتو  کامألمتفاوت اند,پس: شناخت دیگر قبای  بـه    -1

ـا   ـه اساس نیۀ متبرکۀ فو  بر ما فرض است و هیچ پشتو  )افغا م برغیرپشتـون
 برتری ندارد مگر به تقوا,عطم و فضیطت . 

ننچه مادۀ چهار  قانو  اساسی مینگارد برمطت افغانستا  جفایی بیش نیست.    -
ای  ماده چنی  نوشته شده : )حاکمیت مطی درافغانستا  به مطت تعطق داردکه بـه  
ـارت   ـب طورمستقیم یاتوسی نمایندگا  خودننرا اعمال میکنند. مطت افغانستا  ع
است ازتما  افرادیکه تابعیت افغانستا  )باید به)کسانیکه درافغانستا  تولدشده اندم  
ـاس   تبدی  گردد, زیرا اکنو  یکتعدادزیادپاکستانیها تابعیت افغانستا  را بـه اس
مشورۀ ای اس نس بدست نورده اند که جزمطت افغانستا  نیستندم را دارا باشند.   
مطت افغانستا  متشک  از اقوا  پشتو , تاج , هزاره,ازب , ترکم , بطوچ, پشه  
یی, نورستانی, ایما , عرب, قرغز, گوجر, و سایر اقوا  میباشد. ) برای رفـع  
برتری و به اساس روش دموکراسی و ادبیات امروزی اسمای ای  اقوا  باید به  
 اساس الفبا ترتیب شود, یعنی: ازب ,ایما ,براهوی,بطوچ, پشتو ,  پشه یی, 

 
 

 به استقبال نوروز، سال نو و  آمدن بهار 
 نمد بهار و یاد وصالى همى کنم             صدشکوه ازفرا  وفصالى همى کنم 
ــى به پاى غزالى همى کنم   در نستا  سال نو و فص  عاشقى            قالب تـه
 پیغا  سال نو به عزیزا   اگر برد              صد جا  فداى باد شمالى همى کنم 
 باساقى جوا  وشراب که ، دمى            بر روى سبزه  رفع ماللى همى کنم 
 ناد  ز کار و  بار قبیح  گذشته ا              نهنگ نوبه کسب حاللى همى کنم 
ـیزه ت  به نب زاللى همى کنم  ــ  باشستشوبه اش  ندامت زگردپار             پاک
 باشو  وذو  اگربه عم  دست میزنم        صدساله کاردر دوسه سالى همى کنم 
ـباترش به غرس نهالى همى کنم  ــ  زیباست کائنات، دری  فص  جانفزا        زی
ــر زمی  به کدالى همى کنم  ــد نصیب وط  شود          زیر و زب  تا حاص  مزی
 باید ز حاصالت خود ننقدر بدرو            تا داس خود شبیه هاللى همى کنم 
 م  عاشقم به صنعت میه  زروى مهر        سر خم  به پیشگاه کاللى همى کنم 
ـی  منزلم به سفالى همى کنم   ــ  چینى کجا ز صنعت استالف است به؟        تزـئ
 امشب ز غصه، با پر و بال سخ  امیر          سیر فضاى پاک خیالى همى کنم 

 مرحو  الحاج سید امیر انصارى رح 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ هشتمم نظری برکارهای هنری حیدرزاد  
کطه ا  راپیش کرد  وازخانمی که د  دروازه بود پرسا  کرد  که چه اسـت؟  
گفت: ی  نمایشگاه اعضای انجم  مطی مجسمه سازا  امریکاست ! وبـه مـ   
گفت : خی خودت زودتر ازینجه تیر شوکه مهمانا  می نیند. چو  لباس مـ   
مناسب هم نبود، ازهمانجا که برنمد  خداشاهداست که گریه کرد ، تاطـرف  
خانه که میرفتم گریه کرد ، که مه ی  وقتی چیزی بود  امروز مه هیچ چیـز  

 نیستم.[ 
ـارش   گوینده: زمانی که اما  اهلل حیدرزاد درلیسۀ حبیبیه بود، استعداد نشـک

جهت تحصیـالت    292۲دولتمردا  وقت رابرانگیخت وباعم شدتااورادرسال  
 حرفوی دررشتۀ مجسمه سازی به ایتالیابفرستند. 

حیدرزاد: خداببخشد شادروا  محمدعمر وردک رئیس سارندوی بود، مـ   
برایش گفتم ی  چیزی )مدالیو م ازسردارمحمدداوودخا  را ساخته ا ، میشود  
ننرابرایش بدهیم؟ گفت چرانی بسیارخوب . سردارداوودخا  نمدوم  مدالیو   
رابرایش داد ، داوودخا  سی  کرد، گفت ای  راازکجاکردی ؟ )جواب دادند  
ـ ننراساخته. گفت: هیچ باورنمی کنم که ای  راافغا    ـ اما  اهلل حیدرزاد کهم ای  
ساخته باشد، خدا ببخشدعطی احمدخا  گفت: نی، خودهمی  شخص ساختـه .  
هما  بود که پیش روی تقریباًچندصد تروپ سارندوی که ننجا ایستاده بودند،  

 گفت : فوراًی  سکالرشپ از ایتالیا بخواهید که برود ایتالیا .[ 
ـارارا   گوینده: اما  اهلل حیدرزاد در ایتالیا تراش سنگ مرمر را درشهـرک ک
نموخت، حیدرزاد درجریا  تحصی  درشهر رو  ایتالیا در نمایشگاههای مختطف  
اشتراک کرده ونثارش جوایزی رابرایش به ارمغا  نورده است. )توضیح بیشتر  
اززبا  پروفیسرحیدرزادم : صنف دوی اکادمی بود  که ی  نمایش بی  المططی  
دایرشد ومراهم مجبور کردندکه ی  اثرخود رادرننجا برد ، تصادفی جایـزۀ  

 اول راگرفت، ومدال طال را ازطرف رئیس جمهورایتالیا گرفتم . 
گوینده :دربازگشت، حیدرزاد نخست به تدریس درلیسۀ صنایع مشغول شد، و  
ـتـو  بـه   ـن پس از اندکی پیشنهاد ایجاددیپارتمنت هنرهای زیبا را درکدر پوه
مقامات ارائه کرد. )صدای حیدرزادم : ی  سالی که درمکتب صنایع تدریس  
ـا    ـیـ  زم میکرد ، تهداب سنگتراشی مرمر رادر ننجا تأسیس کرد ، ودرع
خواستم که بایدبرای شاگردا  مکتب صنایع تحصیالت عالی فراهم شود، برای  
اینکه وقتی ازصنف دوازدهم می برنیند، اگرمیخواهند معطم نرت وهنرشونـد  
بایدمعطم خوب نرت وهنر شوند واگرمیخواهند هنرمندشوند، هنرمندخوب و  

 تحصی  یافته شوند . 
گوینده : بعدازننکه حیدرزاد به ایاالت متحده مهاجرشد،  وبه عضویت انجم   
ـنـرش را در    پیکرتراشا  ایاالت متحده درنمد، در اندک زمانی توانست ه
مایشگاه ها ورقابتهای بی  المططی به نمایش بگذارد، وبعنوا  ی  هنرمندافغا  در  
ـا   ـادف ب سطوح بطند جاخوش کند. حیدرزاد میگوید درتابستا  امسال که مص
هشتادمی  سالگرد زندگی اش میشود به کاب  می نیدتا درمراسم رسمی موزیم  

 م    1۲22فبروری    12نثارش شرکت کند./ )صدای امریکا،  
***************************************** 
برای انتخاب هیئت اداری مجلس رشوت ملیون  

 دالری سرازیر شده است 
ـ نور تی وی:شماری ازاعضای مجطس نمایندگا  ادعادارنـدکـه  2۲ مارچ/کاب  

مطیونهادالربرای تعیی  هیئت اداری ای  مجطس پایی  و باال شده است. بگفته ننا   
ـنـد.   بهمی  دلی  تا کنو  ننا  موفق نشده اندهیئت اداری مجطس را انتخاب نمای
ـاب   ی  هفته از نغاز کار مجطس نمایندگا  می گذرد؛ اما نمایندگا  در انتـخ
معاو  اول ودو  مجطس تاکنو  موفق نشده اند. مسعوده کروخی وکی  مجطس  
میگویدشماری از اعضای مجطس که برای احرازکرسیهای هیئت اداری خود را  
نامزد کرده اند به دیگر اعضای مجطس رشوت پرداخته اند.ای  بارنخست نیست  
که شماری از نمایندگا  مجطس متهم به فسادمیشوند. پیش از ای  نیز بارها گفته  
ـاح و   ـیـض ـت شده است که شماری از نمایندگا  مجطس از وزیرا  در زما  اس

 استجواب رشوت گرفته اند. 
ـاسـی در   ـی شماری ازنگاها  سیاسی میگویندکم رنگ بود  نقش احزاب س
ـطـس   مجطس نمایندگا  سبب شده تا زمنیه فساد و کشمکشهای قومی در مـج
ـال   افزایش یابد. بعضی ازنهاد های مدنی میگویندمجطس در کار نظارت از اعـم

 حکومت در ی  سال گذشته موفق نبوده است . 
پلیس در سرپل یازده غیر نظامی را از قید 

 د طالبان رها کر
ـ نور تی وی    22  : پطیس در سرپ  یازده غیر نظامی را با میانـجـی  مارچ/ سرپ  

گری بزرگا  قو  از نزد مخالفا  مسطح دولت رها کرده است. سید نقیـب اهلل  
ـیـر   سادات نمر اوپراسیو  فرماندهی پطیس والیت سرپُ  می گوید که ای  غ
ـا  ربـوده   نظامیا  سه روز پیش در منطقه قفالتو  ولسوالی صیاد از سوی طالب

 شده بودند و دیروز با میانجیگری بزرگا  قو  رها شده اند . 
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میگاوات بر  را    1 اعشاریه    ١ کارپروژه بند بر  شوراب  که ظرفیت تولید  
مطیو  یورو ازسوی نلما  باکمپنی سیگا ترکی، درشش کیطو    ١١ دارد به هزینه  

درصد انجا  شده،    2۲ متری شهرفیض نباد باالی دریای کوکچه نغاز و کار ن   
امادری  اواخربدلی   بوجودنمد  اضافه کاردرپروژه معط  وقراردادی خواها   

مطیو  یورو برای اضافه کاری گردیده ودولت نلما  نماده پرداخت پـول    29 
متذکره است، اماپروژه ازسوی وزارت انرژی ونب بدلی  بیشتـربـود  پـول  
 اضافه کاری که مخالف قانو  تدارکات میباشد، معط  قرار داده شده است . 

 غنی احمدزی در ایجاد وحدت ناکام مانده است 
ـ صدای امریکا   2 : کارلوتا گال، خبرنگارروزنامۀ نیویارک  مارچ/واشنگت  

تایمزکه برای بیش ازی  دهه درافغانستا  مصروف تهیه گزارشهابوده، میگوید  
ـاد   با درنظرداشت ننچه درافغانستا  میگذرد، رئیس جمهورننکشوربـرای ایـج
وحدت درافغانستا  ناکا  مانده است وای  مایوس کننده میباشد. گال افزود:او 
ـئـ    )رئیس جمهور غنیمشخص زیرک است؛ درموردنظریات خود بسیارمطم
است و حماقت را تحم  نمی کند. افغانستا  ی  کشوری است که شما باید هر  

 کس را دخی  سازید . 
کـه   The Wrong Enemyخانم کارلوتا گال، نویسندۀ کتاب )دشم  غطیم یا  

روز پنجشنبه در مرکز مطالعات استراتیژی  و بی  المططی در شهر واشنگت  دی  
سی در میا  شماری از خبرنگارا  و پژوهشگرا  صحبت میکردگفت درمقایسه  
ـادربـودمـرد    بانقای غنی، حامد کرزی، رئیس جمهورپیشی  افغانستا ، بیشترق
راگردهم جمع کند. خانم گال گفت: کرزی در راستای نورد  همه زیر چتـر  
ی  خیمه تبحر داشت، همه را دخی  میساخت، بیشتر مث  ی  شورا عم  می  
کرد تا مث  ی  نمر. اطمینا  حاص  می کرد که حرف همه شنیده شده است  
و یا حد اق  وانمود می کرد که سخ  همه شنیده شده است. به نظر می رسد که  
اشرف غنی در ای  راستا ناکا  مانده است. برای مقابطه با شورشیا  شما همه در  
گرد میز با خود داشته باشید و مرد  در همه قریه با در کنار خود داشته باشید. او  
دری  راستاناکا  بوده و حتی باداکتر عبداهلل، رئیس اجرائیه اش بسیار خوب کار  
نمی کند. خانم گال ای  اظهارات را در حالی بیا  می کند که گفتگو های صطح  
چهار جانبه میا  افغانستا ، پاکستا ، ایاالت متحده وچی  دری  اواخر، جـدی  
ترشده است. اماای  نویسندۀ غربی میگوید که هرگاه افغانستا  ازحمایت جدی  
ـا ،   ـت ـانس کشورهای غربی برخوردار نباشد دخی  شد  در ای  گفتگو برای افغ

 مفید واقع نخواهد شد. 
ـا    ـنـدگ ـای به اساس گفته مقامهای افغا ، قراراست مذاکرات مستقیم بی  نم
حکومت افغانستا  وگروه طالبا  تا چند روز دیگر برگزار گردد. باوجود ش   
وتردید درموردایجادوحدت درافغانستا ، رئیس جمهورغنی درجریا  مبارزات  
انتخاباتی و پس از ن  همواره تاکید بر مشارکت و اجماع مطی در مسای  عمده  

 کرده است. 
ـنـۀ   ـی در نخری  اظهارات در میا  شماری از اعضای شورای مطی و اعضای کاب
افغانستا ، نقای غنی خواها  همآهنگی بیشتر میا  قوای سه گانه دولت شد و  
گفت: )به حیم رئیس هر سه قوه، تعهد م  ای  است تا تعادل الزمه را بی  ننا   
رعایت کنم و دسترسی کام  به هر سه قوه فراهم خواهد شد تا مسای  مطی و  
خدمات برای مرد  تامی  شود و فضای همکاری همه جانبه بی  سه قوه وجـود  

 داشته باشد.م 
برای نغازمذاکرات صطح، هم حکومت وهم گروه طالبا  ازخودپیش شرط  
هاگذاشته اند.حکومت افغانستا  ازطالبا  میخواهد سالح شانرابه زمی  بگـذارد،  
ـبـکـۀ   قانو  اساسی افغانستا  راقبول کندورابطۀ خود راباگروههای القاعده وش
حقانی قطع کند، خواستی که تا اکنو  ازسوی طالبا  پذیرفته نشده است.گروه  
ـطـی از   طالبا  نیزبه نوبۀ خودپیش شرط دارد: تعیی  زما  خروج قوای بی  المط
ـا    افغانستا  وتغییردرقانو  اساسی ن  کشور، ازجمطه پیش شرطهای عمدۀ طالب
 بشمارمیرود، شروطیکه حداق  تاحال موردپذیرش حکومت افغانستا  نیست. 

ـات   ـع ـال شجاع نواز، ی  عضوبرجستۀ شورای اتالنتی ، در مـرکـز مـط
استراتیژی  وبی  المططی در شهر واشنگت  دی سی گفت هرگاه رئیس جمهور  
افغانستا  قب  از نغاز مذاکرات برای گروه طالبا  امتیازات بدهد، حمایت مرد   
به خصوص جوانا  را از دست خواهد داد.نواز افزود: )فکر می کنم در چنی   
حالت، بازی خاتمه میابد. و شماری زیادی از جوانا  مایوس خواهند شد و از  

 حکومت فرار خواهند کرد.م 
ـا    ـت ـانس ـغ کارشناسا  امور افغانستا  به ای  باور اند که اقدامات حکومت اف
ـای   زمانی می تواند در مسای  عمده موثر واقع گردد که نظریات و خواست ه
طیف های مختطف ن  کشور به گونۀ در نظر گرفته شود، در غیر ن  به دسـت  

 نورد  نتایج مططوب دشوار به نظر می رسد./ 
***************************************** 

:  بعدسخنا  پروفیسر حیدرزادبه صدای خودش بدی  شرح  دنباله ازستو  سو   
پخش شد: ] م  وقتی سال اول )به امریکام نمد ، کوشش میکرد  ی  لقمه نا   
سرمیزبیار  نبرومندانه، اصالً فکر نمی کرد  که م  ی  هنرمندهستـم یـ   
مجسمه سازهستم، چه کاره هستم. ی  روز ازجایی تیر میشد ، دید  کـه در  

 داخ  تما  مجسمه هاست، م  حیرا  ماند  که ای  چیست )صفحۀ هفتمم 

 سدنی ـ نسترالیامحمدضیاء ضیاء                                         
  قدردانی از داکترحق شناس

ـ هفته نامۀ افق    1۲ ـنـدا ،  فبروری/سدنی  : به منظورقدرشناسی از دانشـم
هنرمندا  وفرهنگیا ِ کشور، محفطی ازسوی انجم  همکاری افغانهای نیوساوت  
ویطز بخاطرقدرشناسی ازمحقق، تاریخ نویس وشاعرارجمند داکترشیـراحـمـد  
نصری حقشناس درتاالر فرهنگی ن  انجم  تدویرشد. دری  محفـ  عـدۀ از  
ـاس   ـن ـقـش فرهنگیا ، فرهنگ دوستا  وعالقمندا  به شمول خانوادۀ نقای ح

 اشتراک ورزیده بودند .  

 دانشمندبزرگوار جناب داکترشیراحمدنصری حقشناس بالوح تقدیر 
یکت  ازمسئولی  برگزاری به هفته نامۀ  افق گفت: محف  باتالوت قرننکریم  
ـپـس   نغاز ومتعاقباً نقای اعظمی رئیس انجم  به حاضری  خیر مقد  گفت، س
نقایا  انجنیرعزیز دقیق، محمدعمر وردک، داکتر یاسروحید، نجیب نصری و  
ـار،   ـای نث ـه بالل سنگی بالنوبه به خوانش زندگینامه، برجسته سازی ارزشمندی
ـاس   ـن ـقـش توضیح مختصرنثاروبه خوانش گرفت  اشعار ومنظومه های داکترح
پرداختند. درجریا  محف  پیامها و شادباشهای نقای مسعودخطیطی سفیرافغانستا   
دراسپانیا از طریق اسکایپ وپیا  کتبی پروفیسر رسول رهی  سابق استاد دانشگاه  

 کاب  توسی انجنیر فرید فایز قرائت گردید. 
داکتریاسرتعدادنثارچاپی داکترحقشناس رایازده عنوا  تذکرداد که از جمطه  
تحوالت سیاسی جهادافغانستا  درچارجطد/چاربار، همچنا  تصویرروس درنیینۀ  
تاریخ ودسایس وجنایات روسها در افغانستا  هرکدا  دوبارتجدید چاپ شـده  
 اندواین  کتاب بزرگ جامع الکال  را در دوازده جطد نماده چاپ کرده اند. 
طی ای  محف  نقای خطی  نصری فرزند داکترحقشناس ازسـوی پـدر و  
خانوادۀ داکترحقشناس مراتب تشکروسپاس شانرابه حاضری  و بخصوص بـه  

 برگزارکننده های برنامه ابرازکرد .  
دراخیرنقای اعظمی تحایف وتقدیرنامه ایراکه ازسوی انجم  تهیه شده بود،  
توسی الحاج داکترمحرابی به داکترحق شناس تقدیم کرد. محف  که حـوالـی  
 هفت شا  نغاز شده بود تا ده شب خاتمه یافت. )برگرفته ازسایت خاورا م 
 نظری برکارهای هنری حیدرزاد، پیکرتراش افغان 

ـا  اسـت کـه   صدای امریکا: اما  اهلل حیدرزاد نخستی  پیکرتراش افغانست
میالدی در شهر رو  ایتالیا، در رشتۀ پیکر    2۲تحصیالت مسطکی اش را طی دهۀ  

ـاه   تراشی مدر  به پایا  رسانده است. او بنیانگذار بخش هنرهای زیبای دانشـگ
کاب  است. حیدرزاد که درحال حاضر درایاالت متحده زندگی میکند، عضـو  

 انجم  پیکرتراشا  و رئیس انجم  مدال سازا  ایاالت متحده نیز میباشد . 

 یک تاالردانشکدۀ هنرهای زیبای کابل قبالً بنام استادحیدرزادمسماشده بود 
پروفیسراما  اهلل حیدرزاد، دری  مصاحبه با تطویزیو  نشنای صدای امریکا  
شرکت کرد. مت  گزارش )ویدیوییم چنی  است : ]ای  موزیم اتنـوگـرافـی  
ـایـش   افغانستا  است که درشهرنو کاب  موقعیت دارد. بخشی ازی  موزیم به نم
ـپـس   نثار اما  اهلل حیدرزاد، هنرمندمعروف افغانستا  اختصاص یافته است.[ س

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  گویندۀ برنامه مت  پاراگراف باالی ای  گزارش را ارائه کرد. )ستو  دو م 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 افغانستان و ایران سه موافقتنامه امضا کردند 
ـ نور تی وی: سه موافقتنامه دربخشهای تبادله زندانیا ، استرداد  9 مارچ/کاب  

مجرما  وهمکاریهای مدنی وکیفری میا  افغانستا  وایرا  درسومی  اجـالس  
ـای وزارت   ـا  ه همکاریهای کنسولی بی  دوکشور درکاب  به امضارسید. مق
خارجه افغانستا  وایرا  ازتوافقاتیکه درسومی  اجالس همکاریهای کنسولی در  
کاب  صورت گرفت سخ  میگویند. نصیر احمد اندیشه معاو  وزارت امـور  
ـا  و   خارجه کشورمیگویدسومی  اجالس همکاری های کنسولی میا  افغانست
ایرا  پر دستاور است. بگفته نقای اندیشه، دری  نشست سه موافقتنامه در بخش  
های تبادله زندانیا ، استردادمجرما  وهمکاریهای مدنی وکیفری بی  دوکشور  

زندانی افغانستا  را    1۱ به امضا رسید. براساس ای  موافقتنامه ها ایرا  حکم اعدا   
لغوکرده است. حس  قشقاوی معاو  وزارت خارجه ایرا  گفت کشورش از  
 اقداماتی که ازسوی افغانستا  برای تأمی  صطح صورت میگیردپشتیبانی میکند. 

هزاردانش نموزافغانستانی درمکتبهای ایرا  مصروف نموزش  ١۰۲ هم اکنو  
هـزاردانشـجـوی    2١ اند. معاو  وزیرخارجه ایرا  میگویددر چند سال گذشته  

افغانستانی در مقاطع مختطف از دانشگاههای ای  کشور فارغ شده اند و هم اکنو   
 دوازده هزار دانشجو دیگر در ایرا  در بخشهای مختطف تحصی  می کنند . 
 انتقاد فعاالن حقوق زن از رهبران حکومت 

ـ نور تی وی   ۱ ـارچ روز  مارچ/کاب   : شماری از بانوا  به مناسبت هشتـم م
جهانی ز  از نزار واذیت زنا  درمحیی کارشکایت میکنند ومی گویندرهبرا   
حکومت وحدت مطی توجه الز  به ح  مشکطهای زنا  ندارند. نهاد دیدبا  رسانه  
های نزاد درهماهنگی با شماری ازفعاال  مدنی ازهشتم مارچ بزرگداشت کردند.  
ننا  میگویند روز جهانی ز  درافغانستا  به گونه نمایشی برگزارمیشود. شکریه  
عباسی فعال حقو  ز  میگویدهنوزنزار واذیت زنا  درمحیی کاریشا  وجود  
دارد. اوانتقاد میکند که رهبرا  حکومت وحدت مطی تاحال نتوانسته اندمشاک   
ـای   زنا  راح  کنند. صدیق اهلل توحیدی مسئول ادارۀ حمایت کننده رسانه ه
 نزاد بر سهم گرفت  بیشتر زنا  در عرصه های سیاسی و اجتماعی تاکید می کند. 
درافغانستا  از روزجهانی ز  درحالی بزرگداشت میشودکه هنوزهم خشونت  
ها عطیه زنا  ادامه دارد و نهاد هایی که در ای  راستا فعالیت می کنند تا هنوز در  

 مهار خشونت عطیه زنا  ناکا  بوده اند . 
 شورای موقت طبی افغانستان افتتاح شد 

ـ نورتی وی  : شورای موقت طبی درکاب  افتتاح شد. فیروز  اول مارچ/کاب  
الدی  فیروزوزیرصحت عامه میگوید اعتماد نداشت  بیمار به داکتر و نظا  صحی  
سبب شده تاشماری ازشهروندا  برای تداوی به خارج بروند. اوافزودکه امیدوار  

 است با ایجادای  شورا داکترا  بتوانند کیفیت خدمات صحی را بطند ببرند. 
فریده مومند وزیرتحصیالت عالی نیزازنغاز بررسیها برای ارزیابی و معیاری  
سازی نصاب درسی دانشگاههای طبی درسراسرکشورخبر می دهد. بانو مومند  
میگوید وزارت تحصیالت عالی درنظردارد نصاب درسی دانشگاههای طبی را با  
معیارهای جهانی عیارکند. نسری  اوریاخی  وزیرکار واموراجتماعی، شهـدا و  
معطولی  ازتطبیق نشد  قانو  کار درسکتورصحت انتقاد میکندومیگویـدبـرای  
 حمایت ازسیستم صحی و عرضه خدمات با کیفیت، باید قانو  کار تطبیق شود. 
درحالی از بطندبرد  کیفیت خدمات وتعطیمات صحی درکشور سخ  گفتـه  

مطیو  دالر برای    ١۲۲ میشودکه به اساس نمارها ساالنه شهروندا  کشور بیش از  
 تداوی در بیرو  از کشور مصرف می کنند. 

 کودک انتحاری  در قندز بازداشت شد 
ـ نور تی وی  : ی  کودک که قصدانجا  حمطه انتحاری در  اول مارچ/کاب  

ولسوالی دشت ارچی والیت قندز راداشت، ازسوی پطیس بازداشت شد. محمد  
قسیم جنگ  باغ فرمانده پطیس والیت قندز می گویدای  کودک باشنده اصطی  
والیت فاریاب است و ازچندی به اینسو دری  مدرسه دینی در روستای قچی  
والیت قندزمصروف نموزش بوده است. به گفته نقای جنگ  باغ ای  کودک  
قصد حمطه برنیروهای امنیتی راداشت. ازسویی هم فرمانده پطیس قندز میگوید  
درجریا  عمطیات دیشب در ولسوالی دشت ارچی ده فرد طالبا  کشته شدندکه  

 درمیا  شا  ی  فرمانده مشهور ننا  نیز شام  است. 
 بدخشانیان خواهان آغاز کاربند برق شورابک شدند 

ـ باختر:  2۲ باشندگا  مرکزوالیت بدخشا  امروزطی تظاهراتی  مارچ/کاب  
وسیع خواها  نغازکار بندبر  شوراب  شهرفیض نباد شدند.ننا  درحالیـکـه  
اریکینها را باخود حم  مینمودند طی شعارهای ازحکومت وحدت مطی خواها   
نغازکار دوباره کاربندبر  شوراب  شدند.سعداهلل ابو اما  رئیس شورای عطمای  
والیت بدخشا  که درمیا  تظاهرکنندگا  حضورداشت، گفت: ماخواها  نغاز  
کارپروژه بند بر  شوراب  شهرفیض نبادهستیم وهیچ پروژۀ بدی  نمیخواهیم،  
دربدخشا  نب فراوا  است ودریای کوکچه ازشهرفیض نباد میگذرد. احمد  
ـفـت: در   بشیرصمیم رئیس شورای والیتی بدخشا  درجمع تظاهرکنندگا  گ
دیداری که باوزیرانرژی ونب درکاب  داشتم، وزیرمیخواهد ای  پروژه راکه با  
کمپنی ساختمانی ترکی عقد قرارداد شده  به دلی  اضافه کاری درپروژه فسـخ  
نماید . وزیرانرژی ونب پروژه های بدی  که شام  بر  حرارتی، سنگ زغال  
و سولری میباشد برای باشندگا  شهرفیض نباد وعد داده است که قاب   قبـول  

 ننا  نمیباشد. 
سیدعمرباهر فعال مدنی میگوید: مرد  بدخشا  ازسالیا  متمادی منتظرتکمی   
ـای   ـه ـت ـی بندبر  شوراب  بوده و رهبرا  حکومت وحدت مطی درجریا  فعال
ـا بـه   انتخاباتی شا  به مرد  ن  والیت وعده ایجاد بند بر  شوراب  را داده ام
فراموشی سپرده اند. مرد  خواها  نغاز کارای  پروژه ازجانـب حـکـومـت  

 وحدت مطی میباشند . 
دراخیر قطعنامه که ازسوی تظاهرکنندگا  ارایه گردیده درقسمتی از ن   
نمده : از زغال سنگ و سولر بیزاریم . ما ازحکومت وحدت مطی میخواهیم الی  

کار دوباره پروژه بند بر  شوراب  را نغازکند، در غیر ن     2١9۰ حم  سال    ۰ 
 صدای خود را بطند کرده، دست به نافرمانی های مدنی خواهیم زد. 

 
 
 


