
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 د در بر عزیزاهلل آریافر ازیک انفجارجان به
مارچ/کابل  لل رناملامل     52
: عزیزاهلل آریافر، کمیشنلر  مامدگار 

کمسیون شکایت های امتخابلایل ،  
شام دیرنا اا یک امفجارجان سالم  

افگنان موادامفجاری    بدربرد. هراس 
رادربایسکلل  جلاسلاای کلرد   
درمقاب  خام  آریافرمنفجرساختند.  
درین امفجاریک  اامحافظان ان بل   
شدت اخم برداشت ن آریافر مل   
گوید نضع صح  این محافلظل   
خوب میست ن احتماالً پای  قطلع  

 شود.   م  
عزیزاهلل آریافر، ینها کمیشنرکمسیون شکایتهای امتخابای  بودک  ب  چگومگ   
برگزاری امتخابات نیقلبهای گسترد  امتخابای  بشدت معترض بود. آقای آریافر  

ها امتقلاد    یافت  ن مهندس  امتخابات با حضور در رسام   ب  یکرار اایقلبهای ساامان 
کرد. انمیگویدب  حمایت اا هیچ گرنه  صدا بلند مکرد  است؛ ب  ان ململ   

یوامست  بیعدالت  ن مرگ دموکراس  را ب  یماشا بنشیند. آریافر، مگران امنلیلت    
 باشد. ان ب  شدت ایر یهدید قرار دارد.   اش م    خود ن اعضای خامواد  

آغا اچکزی معانن غیرمظام  فرمامد  قلول اردن   در همین حال جنرال خان 
ای  شامگا  پنجم حم  درنقت ادای مماادراثر ییر امداای کشت  شد.    5۰2 )سپا ( 

 بگفت  آقای خپلواک، معانن فرمامد  حوا  جنوب درنلسوال )شهرستان( دمد 

درجنوب نالیت قندهارهدف ییر امداای دنفرد مسلح قرارگرفلت. جلنلرال  
اچکزی ک  اخم  شدنب  بیمارستان امتقال یافت امادربیمارستان درگذشت.درین  
رنیداد پسرجنرال اچکزی اخم  شد  نهردن فرد مهاجم هم در جریان شلیک  
متقاب  محافظان جنرال اچکزی ااپای درآمدمد. طالبان باقبول مسئولیت حملل ،  

 اش کشت  شد  است .   کفت  امد اندراثرحمل  دن فردامتحاری در مهمامخام  
نشدن به موقع نتایج   نورستانی: اعالم

 د انتخابات، اشتباهم بو
: احمدیوسف مورستام  پل  ااسل  سلال  مارچ/کاب  ل صدای امریکا   52

مأموریت در رأس کمسیون مستق  امتخابات، دیرنا استعفای خود را ب  ریاست  
جمهوری فرستاد نرئی  جمهورمیز بالدرمگ ااین یصمیم مورستام  استقلبلال  

اش را امضا کرد.مورستام  درمصاحب  اختصاص  ب  صلدای    کرد  ن استعفامام  
امریکا گفت بدالی  فشار های داخل  نخارج  برحکومت، احترام ب  منافع مل   

رنی رنمد امتخابات قلرار    های ک  اکنون پی    بست   رفت افغامستان اابن   ن بیرنن  
دارمد، استعفا داد. انگفت با خودفیصل  کردم ک  کمسیون را رها کنم، درضمن  
حکومت ااین بن بست رهای  یابد، را  آااد شودک  اگر بارفتن من خارجیان با  
حکومت کمک میکنند، ب  آن ادام  دهند. هیچ فشاری ااسوی حکومت نجود  
مداشت ک  باید این پُست رارهاکنم، ب  رضایت خوداین کارراکردم.مورستامل   
افزندهیچگاه  امتخابات شفاف درافغامستان برگزارممیگردد؛ ایرا امنیت نجود  

گان معلوم میست. اگراصالحات امتخابای  ب  ملیلان    دهند     مدارد نشماردقیق رأی 
های الکترنمیک  یوایلع    میاید، شماردقیق رأی دهندگان مشخص مشودنیذکر  
 مشود، امتخابات آیند  میزپراامشکالت خواهدبود. 

رئی  پیشین کمسیون مستق  امتخابات در پاسخ ب  این پرس  ک  اشتبا  یان  
در دنران مأموریت س  سال  چ  بود؟ گفت بزرگترین اشتباهم این بود ک  متایج  

شد، افرادکشت     شد م    امتخابات ریاست جمهوری ب  موقع اعالم مشد، هرچ  م  
میشدمد، کس  افغامستان رایجزی  میکرد،هرچندیصمیم شخصیم هم مبود نما در  

 مفربودیم نبایدهم  یصمیم میگرفتندهم  موافق بودمدک  اعالم مشود. ۹ کمسیون  
امااستعفای مورستام  یأثیری رنی کارکمسیون مستق  امتخابلات خلواهلد  
داشت؟مورمحمدمورسخنگوی کمسیون مستق  امتخابات گفت مظربل  قلاملون  
هرک  حق یصمیمگیری دارد نمیتوامداستعفا دهد؛ اما بارفتن آقای مورستام ،  
کاراین مهاد بصورت عادی پی  خواهدرفت. براساس اصلول اداری، یلملام  
مسئولیتهای آقای مورستام  ب  معانن کمسیون منتق  شد  ناکنون رهبری ایلن  
مهادراعبدالرحمان هویک  بدنش دارد.آقای مورافزندکمسیون ب  کارخودادام   
میدهد، جلسات خود را، کاررنی امتخابات آیند  جریان دارد، این کدام مشک   

های برگزاری    جدی میست ن این یک مسأل  معمول  است.کمسیون رنی برمام  
میزان امسلال مشلخلص    5۲ امتخابات نلس  جرگ  نشوراهای نلسوال  ک  در 

شد ، مصرنف است نستراییژی چگومگ  برگزاری این امتخابات را یلدنیلن  
میکند. اماسخنگوی کمسیون مستق  امتخابات یأکیدکردک  اگرحکومت بودج   

شد  ملردم بلرای املتلخلاب    برگزاری امتخابات را فراهم کند، دریاریخ یعیین 
ممایندگان شان درنلس  جرگ  نشوراهای نلسوال  پای صنلدن  هلای رأی  

 خواهندرفت؛ درغیر آن این کار ممکن میست . 
 ز ادامه درگیری در حومه شهر قند

پامیر،    5۰ : غالم حضرت کریم  سخنگوی ناحد مارچ/ قندال ب  ب  س  52
  2 درنالیت قنداگفت درگیری میان میرنهای امنیت  نطالبان اا صبح رناجمع ،  

قندا، درحوم  این شهرآغااشد    -حم )فرنردین( دراطراف جاد  شیرخان بندر 
طالب اخم  شدمد. درین    ۲۰ طالبان کشت  ن   ۲5 نیاکنون ادام  داردک  ط  آن  

املد.    عملیات مظام  میرنی هوای مایومیز اامیرنهای امنیت  افغان حمایت  کرد  
داکتر حسین نلسوال خود خوامد  نلسوال  خان آباد این گرن  میز کشت  شلد   

    است. طالبان یاکنون در این بار  ناکن  مشان مداد  اما ناارت دفاع درخبرمام    
یلن    52 شدگان میرن های مخالف را      مفر ناخم    ۲۰ ای شمارکشت  شدگان را 

اعالم کرد  است.درخبرمام  یاکید شد  ک  اری  برمام  داردیا عملیات مظام  را  
 امداای کند .   در مناطق ما امن را  

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 ۲۰۲2/ شمارۀ مسلس  5۰۲2مارچ  9۲/   ۲9۹2حم  ۲5شمارۀ بیست نیکم /سال بیست چهارم / پنجشنب  

 دانشمند نیوتن می گوید :  
ممکن نیست حرکت کنونی ستارگان محض نتیجۀ فعل قوۀ جاذبۀ عمومی باشد،  «

قوۀ جاذبه ستارگان را به سوی خورشید جذب می کند، امابرای حرکت ستارگان 
برمدار خورشید باید قدرت خدا)ج( موجود باشد، یک قدرتی که باوجودکشش قوۀ 

 سبحان اهلل »جاذبۀ عمومی، بتواند ستارگان را برمدارات شان استوار نگه دارد.

یکی از عامالن به شهادت رساندن قهرمان 
 د ملی کشوردربلجیم بازداشت ش

: یک  اا عامالن ب  شهادت رسامدن قهرمان مل   مارچ/برنکس  ل مور ی  نی   52
کشورشهیداحمدشا  مسعود دربلجیم بااداشت شد  است. رنامام  بریتاملیلایل   

در رنیداد    5۰۰۲دیل  می  موشت این فرد عبدالرحمان امیرند مام دارد ندرسال 
یرنرقهرمان مل  افغامستان دست داشت  است. ب  اساس گزارش دیللل  ملیل ،  
امیرند در اص  ب  ایهام حمالت رنا س  شنب  برنکس  بااداشت شد؛ اما پی  اا  
آن در امجام حمل  امتحاری بر احمدشا  مسعود درافغامستان میز همکاری کلرد   
است. این هراس افگن شهرنمداصل  فرامس  است ندرب  شهادت رسامدن قهرمان  

 مل  کشور مق  دارد. 
هزار پناهجو از  011بلخی: از اخراج اجباری

 م اروپا جلوگیری کردی
: ناارت مهاجرین ن عودت کنندگان م  گویداا  مارچ/کاب  ل مور ی  نی 25

اخراج اجباری یکصدهزار پناهجوی افغامستان اا کشورهای ارنپای  جلو گیری  
کرد  است. نایرمهاجرین نمعین سیاس  ناارت امورخارج  برای پاسخگوی  
دربار  مشک  پناهجویان افغامستان در کشورهای ارنپای  ب  مشست علملومل   
مجل  سنا فرا خوامد  شدمد. اعضای مجل  سنانضعیت امدگ  پناهلجلویلان  
افغامستان رادر کشور های ارنپای  مگران کنند  میخوامندنمیگویندحکلوملت  
افغامستان برای ح  این مسال  یک اقدام هم  جامب  امجام دهد.اما سیلد حسلیلن  
عالم  بلخ  نایر مهاجرین نعودت کنندگان میگویدآمها اا اخراج اجلبلاری  
یکصد هزارپناهجوی افغامستان ااکشورهای ارنپای  جلوگیری کرد  امد. آقای  
بلخ  م  افزاید ک  حکومت افغامستان یک یفاهم مام  را در بار  چلگلوملگل   
امدگ  مهاجران افغان در کشورهای ارنپای  هفت  رنان با کشور آلمان امضلا  

 خواهد کرد. 
در همین حال حکمت خلی  کرای معانن سیاس  ناارت خارج  اا سخن گفتن  
در حضور رسام  هادرموردمشک  پناهجویان افغان در کشور هلای ارنپلایل   
معذرت خواه  کرد. این درحالیست ک  این پناهجویان درکشورهای ارنپای   
درنضع بدی امدگ  میکنند.ناارت مهاجرین نعودت کنندگان میگوید بی   
ااهفت ملیون شهرنمد افغامستان در کشورهای منطق  ن ارنپای  در مهاجرت ب   

 سرم  برمد. 
 غرب مانع خریدسالح روسی ازجانب افغانستان شد 

:کشورهای کمک کنند  غرب  ب  افغامسلتلان اا  مارچ/مسکول مور ی  نی   52
حکومت خواست  امدک  اا پول کمک  آمان جنگ افزار رنس  مخرد. ضملیلر  
کابلوف فرستاد  نیژ  رنسی  برای افغامستان ن پاکستان ب  خبرگزاری ایتریاس  
رنسی  گفت حکومت افغامستان عالقمند است در بخشهای یخنیک  نملظلامل   
همکاریهای رنسی  را جذب کند؛ اما درحالیک  کشورش آماد  این هملکلاری  
شد ، شماری اا کشورهای کمک کنند  غرب موامع  در برابر این هملکلاری  

 ایجاد کرد  امد. 
 ده هاخانوادۀ داعشی به افغانستان منتقل شده اند 

:ناارت دفاع مل  اامنتق  شدن خلاملواد  هلای  مارچ/کاب  ل مور ی  نی 52
یرنریستان داع  ب  داخ  کشورخبرمیدهد. ظاهرا این بارمیز امگشت ایهام بل   
سوی پاکستان است، کشوریک  درمظرسنج  اخیر دن مهاد پژنهش  املریلکلا،  
منشأ مشکالت در افغامستان خوامد  شد  است. ب  یااگ  فرمامد  پلی  نالیلت  
کنرب  رسام  هاگفت حدند هشتاد خامواد  یرنریستلان داعل  در ملنلاطلق  
کوهستام  این نالیت مسکن گزین شد  امد. کنر نالیت هم مرا پاکستان است  

 ن بیشتر مناطق آن کوهستام . 
محمد رادمن  معانن سخنگوی ناارت دفاع مل  میزیأییدمیکند ک  شماری اا  
خامواد  های یرنریستان داع  دربیرنن ااکشورجمع آنری ن بداخ  افغامستان  
منتق  میشومد. رادمن  میگوید همان گوم  ک  یرنریستان داع  درمنگلرهلار  
سرکوب شدمد، در دیگر نالیتها میز سرکوب خواهندشد. این درحالیست ک  ب   
اساس آمارهای ارای  شد  ااسوی مسئوالن نالیت منگرهار، ط  سال گذشلتل   

 بی  اادنهزار یرنریست داع  در این نالیت کشت  شد  امد. 
بیشترخامواد  های یرنریستان ب  شک  مهاجرااآمسوی مراناردکشور میشومد.  
پی  ااین خبرهای  دربار  ناردشدن خامواد  های یرنریستان داع  در نالیت  

 های ااب  ن پکتیکا میز منشتر شد  است. 
 ل افزایش جرایم جنایی در شهر کاب

: شماری ااباشندگان کاب  ااافزای  جرایم جنایل   مارچ/کاب  ل مور ی  نی ۲1
درپایتخت شکایت میکنندنمیگویندپلی  کاب  مسبت ب  مصومیت جان نملال  
شان کم یوج  است. درکاب  بی  ااش  ملیون امسان امدگ  میکند نمزدیک ب   

%این شهر غیرمعیاری اعمارشد  است. سرقتهای مسلحلامل  اابلزرگلتلریلن  1۰
مشکالت باشندگان ب  شمارمیرند. شماری ااباشندگان شکایت دارمدک  جرایم  
جنای  درین شهر افزای  یافت  است. حمید اهلل یک باشند  کاب  با املتلقلاد اا  
حکومت در خصوص کم یوجه  در راستای کاه  جرایم جنای  میلگلویلد  
جان نمال شان مصون میست ناامسئوالن امنیت  میخواهدبی  ااپی  برای یامین  
امنیت ن کاه  جرایم جنای  یوج  کنند. هم اکنون گشت نگذاردر شب در  
شماری ااکوچ  هاسخت شد  نمردم ممیتوامندبا مصومیت گشت نگذارکننلد.  

 دادی مسلحام  میزدرشهر نجود داردااسرقت مویریا ب  سرقت لواام خام . 
مجیب دام  معانن سخنگوی ناارت امورداخل  میگویدبا آمدن رهبری جدید  
درین ناارت برمام  های یاا  رنیدست است ک  با یطبیق آن برخ  اا چالشهای  

 کنوم  درکاب  ح  خواهد شد. 
شهرکاب  ب  دلی  سرقتهای مسلحام ، قت  نآلودگ  هوایک  اابدیرین شهرهای  
جهان معرف  شد  نبارش باران درین چند رنا ب  دلی  مبود آبرن های مناسب ب   

 مشکالت باشندگان این شهر میز افزند  است. 

 د % افغانها از حکومت شان ناراض ان ۱0
: یک سرنی بورد مدیرۀ مشلرایل  ایلاالت  مارچ/کاب  ل صدای امریکا 5۲

درصدشرکت    1۲ نشرکت گلوپ حاک  است ک  مزدیک ب    BBGمتحد  یا  
  ۲2 کنندگان مسبتاً یاکامالً ااکارکرد حکومت نحدت مل  ماراض  امدنفقط  

گان اا کارکرد این حکومت ابراا رضایت قسم  یا کلل      درصدمصاحب  دهند 
  5۰۰۰ مومبر براساس مصاحب  با  ۲1 اکتوبر یا    52 کرد  امد. این سرنی اا یاریخ  

 نالیت افغامستان صورت گرفت  است.   9۲ شهرنمد افغان در  

درمقایس  بین دنرهبرحکومت، میزان مارضایت  ااعبداهلل بیشتر اا اشرف غنل   
شرکت کنندگان سرنی ااکارکرد رئلیل     %22 احمدای بود  است. حدند  
% اااجراات رئی  اجرائی  عبداهلل ابراا مارضلایلتل     12 جمهورغن  احمدای ن 

ایاد کرد  امد. عبداهلل خود میز خزان گذشت  در مصاحب  با یلویلزیلون آشلنلا  
امنیت آن گوم  ک  مردم یوقع داشتند، یامین مشد ، حق  «صدای امریکا گفت  

 )دمبال  درصفح  هشتم(    »دارمد مردم ک  ماراض باشند. 
 مظاهرات در فاریاب به خشونت کشانده شد 

:ریاست جمهوری افغامستان ط  اعلالملیل   مارچ/فاریاب ل صدای امریکا 5۲
گفت  است ک  ب  اساس قامون اساس  مظاهرات باید مسالمت آمیز باشد، درغیر  
آن هرگوم  مظاهرات خشومت آمیزمغایرقامون اساس  این کشور است. این در  
حالیست ک  مقامهای نالیت فاریاب میگوینددرجریان مظاهرات بین هواداران  
جنرال عبدالرشید دنستم، معانن انل ریاست جمهورنعطامحمد مور، سرپرست  
نالیت بلخ در این نالیت درگیری صورت گرفت  ک  منجر ب  کشت  شدن یک  
فرد ملک  ن جراحت پنج ین شد  است. شماری ااشاهدان عین  میگوینلدایلن  
درگیریهاپ  آن صورت گرفت ک  دست  مختلف شام  در مظاهر  بلر ضلد  
یکدیگر شعار  سر دادمد ک  درمهایت منجرب  اد نخورد بین طرفین شد. جانید  
بیدار، سخنگوی نالیت بلخ میگویداخمیهای این رنیداد هم  افراد ملک  بود   

 امد ک  شام  یک کودک میز م  باشد. 
درهمین حال شماری ااهواداران حزب جنب  مل  برهبری جترال دنسلتلم  
درگردهمای  شان درشهرهای مزارشریف، شبرغان ن میمن  یکتن ااسخنگویان  
حزب جمعیت رامتهم ب  پائین کردن یصویر جنرال دنستم میکنند. ب  گفت  آیها  
مقامات امنیت  دربلخ اابااداشت انعاجزامد.اعتراض کنندگان بشمول کنشکایر  
کستام ، رئی  جوامان حزب جنب  مل  هشدارمیدهنداگرمقام های بلخ، ذبیح  
اهلل فطرت معانن سخنگوی حزب جمعیت را بااداشت مکنند ن ب  پنج  قلاملون  

 مسپارمد، ب  مظاهرات گسترد  دست خواهند اد. 
ذبیح اهلل فطرت، معانن سخنگوی جمعیت اسالم  در مزارشریف این گفتل   
هاراب  بنیادمیخوامدناینهارا فرایراابرداشتن یصویردامست  نآمرا ملوضلوعلات  
سیاس  عنوان میکند. حضرت شا ، مسئول مصب بنرها نلوح  های بزرگ در  
مزارشریف یائیدمیکند ک  شخص معانن سخنگوی حزب جمعیت اسالم  بل   
نی گفت  است ک  اا مصب یصانیر جنرال دنستم خود داری کند، گفت  هلای  

 ک  ااسوی معانن سخنگوی حزب جمعیت رد شد  است. 
مظاهرات در نالیات شمال پ  ااآن انج گرفت  ک  هواداران جنرال دنستم  
درمزارشریف ادعا کرد  امد ک  شماری اا افراد ماشناس با استفاد  اامویرهلای  
پلی  دریک  ااجاد  های عموم  این شهر یصویر جنرال دنستم را پایان کرد   
است. این افراد یاکید دارمد ک  این کار در رنا مورنا صورت گرفت  ن این کار  

 هتک حرمت ب  یصویر جنرال دنستم ب  شمار م  رند . 
 آمادگی برای افزایش جنگل های پسته 

: رئی  اراعت  نالیت هرات میگوید: این ادار  در  مارچ/هرات ل باختر   52
مظرداردامسال ش  هزارجریب امین راب  احداث باغها پست  اختصاص دهد. این  
جنگلها عموما درنلسوالیهای کرخ،امد  جان،گدر  امجی  نجوددارمد. درسالهای  
اخیرحدند یکهزارجریب امین برای احداث جنگلهای پست  درهرات اختصاص  
 یافت  است.هرات ااجمل  نالیاییست ک  درآن جنگلهای مهم پست  موجود است. 

 استخراج معادن در پنجشیر معیاری میشود 
محمدعارف سرنری نال  پنجشیردرمشست   ایرمام  مارچ/پنجشیرل باختر:    52

مردم  نیخنیک  با معدن کاران نیجار امرد در رابط  ب  قاموممند ساختن معادن  
گفت: معادن درهرمکامیک  باشندسرمای  کشور بود  نما درجهت قاموممندساختن  
آن در رنمد استخراج ااهیچ موع یالش درپنجشیر دریغ مخواهیم نراید. پنجشیر  
یک نالیت امن ن عاری اا هرموع چال  امنیت  بود  درجهت استخراج معلادن  

 ما هیچ موع چال  نجود مدارد. 
درین مشست برس  موضوع یأکید بعم  آمد : رنی ارای  پالمها نبرمام  هلای  
فعل  ن آیند  حکومت مرکزی نمحل ، موضوعات امنیلتل  ، اقلتلصلادی،  
فرهنگ  ن اجتماع ، یشویق نیرغیب مردم ب  حفظ ایحاد نحدت نهمبستگ   
نحمایت اا برمام  های حکومت ن یشویق دربخ  سرمای  گذاری داخل  میلز  

 بحث صورت گرفت. 
مسئوالن ریاست معادن پنجشیرمیگویند: فعالًمعادن درپنجشیربا نسلایل  ن  

 درصد ب  دنلت استخراج میگردد.   ۲۰ ابزارابتدائ  استخراج نباسهم  

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

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

 فریمومت ل کالیفورمیا محمد طاها کوشان                                                   
تفرقه افگنان و دسیسه سازان در قرآن 

   سخت نکوهش شده اند
 ای ب  خبرااکم خردان شکو  چ  الام 

 آدم مبود آن ک  ا حیوان گل  دارد     بیدل)رح( 
]نمایفرقوا االمن بعد ماجاءهم العلم بغیابینهم نلوالکلم  سبقت من ربک الل   
اج  مسم  لقض  بینهم نان الذین انرثوا الکتاب من بعدهم لف  شلک ملنل   

( دردین یفرق  مکردمد مگربعد ااآمک  ب  حقامیت دین یقین داشتند،  ۲۲مریب[ ) 
نحسدى ک  ب  یکدیگرمیورایدمد نادار شان کرد یفرق  کنند، ناگرحکم اال   
خدا براین قرارمگرفت  بود ک  یا مدی  معین امد  بمامند، کارشان رایکسر  مل   
کردیم، چون اینان ک  باعلم ب  حقامیت، آمراامکارکردمد باعث شدمد مسلللهلاى  

 (.۲۲بعدى دربار  آن در شک  عمیق قرار گیرمد ) 
یرین عبارت آی  است؛ )بغ ( در لغت، ب  حسلد ن    عبارت )بَغْیاً بَیْنَهُمْ( کلیدی 

ظلم معنا شد  است. بنابر این معنا، خدانمد یک  اا عل  اصل  افترا  ااحق ندین  
یواملد دریلک    ای دیگر دامست  ک  البت  م    ای برعد    اله  راحسادت نظلم عد  

ََّقُوا(   معنای عام سرچشم  آمرا امیال مفسام  نشیطام  میزدامست. اما درمورد)یَفَر
برخ  مفسران معنای یفرق  را، یفرق  میان پیرنان اه  کتاب در دیلن خلود  

ک  منظوراایفر  درین آی  ایمان    امد. همچنین یفسیردیگری میزنجوددارد   دامست  
باشد؛ آمها اا پیامبر جدا ماملدملد ن    میانردن اه  کتاب ب  پیامبراسالم)ص( م  

گوم  یفرق  در دین اله  راسبب شدمد، درحالیک  ب  مبوَّت ن رسالت پیامبلر    این 
 اسالم علم ن اطمینان داشتند. 

خدای کریم رب العالمین، یعن  هرچ  در دمیا نمافیها هست ممود ، خلدانملد  
هم  است ک  ب  حبیب خود حضرت محمد مصطف  )ص( دستورفرمود:  ) نَ  

ََّ ُ مَا أَشرَکُوا نَمَا جَعَلْنَک عَلَیْهِمْ حَفِیظاً نَ مَا أَمت عَلَیهِمْ بِلوَکِلیل  )  (  ۲۰2لَوْشاءَ الل
ناگرخدای میخواست ک  با انشریک مگیرمد، هرگز مگرفتندی، ن یرا هم برآمها  
گوشوان قرار مدادیم ک  جلو شرک آمها را بگیری، ن کار آمها هم ب  یو سپرد   

 .(2امعام. جزن    2س    ۲۰2میست. آ  
ََّا لِک َِّ   ََّن ََّ َ عَدْنَابِغَیرِعِلْم  کَذَلِک اَی َُّوا الل ََّ ِ فَیَسب ََّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُننِ الل َُّوا ال )ناَلیَسب

َِّئُهُم بِمَاکامُوا یَعْمَلُونَ )  ََّ إِل  رَبهِم مََّرْجِعُهُمْ فَیُنَب ََّ   عَمَلَهُمْ ثُم ( کسام  راک  جز  ۲۰1أُم
خدا رامیپرستند دشنام مدهید، یا ایشان خدای یکتارا اا رنی دشمن  بدنن دام   
نمعرفت دشنام مدهند! اینگوم  ما برای هراُمت  کردارشامرا برآراستیم، پ  آمگا   
بااگشت ایشان بسوی خدای ایشان است یا آگا  کندآمامراب  کارهاییلکل  مل   

ََّ ً نَاحِدَۀً  2امعام. جزن    2( س  ۲۰1کردمد. آی  )  ََّاس أُم َُّک لجَََعَ َ الن ( )نَ لَوْ شاءَ رَب
(اگرخدای یومیخواست هم  مردم رایک دین نیک  ۲۲1نَ الیَزَالُونَ مخْتَلِفِینَ) 

دل نیک را  میکرد، نل  همیش  جداجدا خواهند بود، ن با هم اختالف دارملد  
 )درعقید  ن مذهب ن امدیش  ن خرد. ( 

ََّ ً نَاحِدَۀً نَ لَکِن یُدْخِ ُ مَن یَشاءُ ف  رَحْمَتِ ِ نَ الظلِمُونَ   ََّ ُ لجَََعَلَهُمْ أُم )نَ لَوْ شاءَ الل
( اگرخدانمدمیخواست هم  مردم رایک گرن  مل   1مَا ل ََُم مَِّن نَل  َّ ناَلمَصِیر ) 

آفرید، لیکن هرک  راک  خواهد دربخشای  خوی  درم  آنرد، ن )بدان ک (  
شوری جلزن    ۲5س    1ستمکاران ماگرنمدگان هیچ یار ن فریاد رس  مدارمد. آ 

َِّبَلتِ نَ  52 ََّمْنَا بَن  ءَادَمَ نَ حَمَلْنَهُمْ ف  الْبرَِّنَ الْبَحْرِ نَرَاَقْنَهُم مَِّنَ الطی (؛  )نَ لَقَدْ کَر
( مافرامدان آدم  راگرام  داشتیم ن  2۰فَضلْنَهُمْ عَل  کثِیر  مَِّمََّنْ خَلَقْنَا یَفْضِیالً) 

آمها را در دشت ن در دریا برداشتیم ن اا پاک  ها ن خوش  های رناگار ب  آمها  
  ۲2( س  2۰رنای دادیم نآمامرا بربسیاری ااآفریدگانِ ما بریری دادیم. آی  ) 

 (.۲2اسراء. جزن  
اابدنمامگذاری افغامستان برخط  یاریخ  خراسان نیلحلوالت سلیلاسل  ن  
اقتصادی نفرهنگ  ن مظام ، اا امان شا  شجاع الدنل  ک  آهست  آهست  امگریز  
خومریز براهمیت سرامین خراسان رنایارناپ  برد؛ بنا برآن اایکسلو درپل   
استخدام سران قبای  پشتون برآمد ن ااجامب  امگریزها با بیرنن رفتن ااعلرا ؛  

ااعرا  ب  آمطرف    ۲۹۰2سید حسن گیالم  مشهور ب  مقیب صاحب رادرسال  «
دیورمدهندنستان امگریزی؛ آنردمد. بایبام  امیرحبیب اهلل حاکم نقلت،انرابل   

های ایادی در شهرکاب  ن    افغامستان سکومت بخشید ن امیرحبیب اهلل خان امین 
رنابط خودرا با خامدان شاهل     ۲۹25 نالیت منگرهار راب  ان بخشید.)؟( درسال 

نیک  پیدیلا  »افغامستان با اادناج بادختربزرگ امیرحبیب اهلل مستحکم ساخت. 
 دامشنام  آااد . 

درحالیک  همامندمن، هزارها کابل  آنار  میم بسو  امین مدارد ک  سرپنلاهل   
برای خودساخت  ن دنبار  ب  میهن آبای  خود برگردیم. اما آغای حاملد جلان  

بی  اا هفت ملیارد دالر ب  برادر احمدای    5۰۰2 یا 5۰۰5 کراای در بین سالهای 
 داد یا بین کوچ  ها برای خرید امین یقسیم مماید.  

همچنان خامواد  مجددی:)مجددیها خود را ااانالد شیخ احمد فارن  کابللل   
درجنوب کاب  ااد  شدندر امان سلطنت اکبرشا  ااسلسل   ۲2میدامند ک  درقرن 

مغوالن هند ب  آن دیار مسافرت ممود ن درطریقت صوفی  مشهورگشت. ایشان  
خود را منسوب ب  حضریها ک  مسبشان ب  عمرخطاب میرسد میدامند. ضمناً گفت   
میشود شیخ احمد سرهندی )ملقب ب  مجدد الف ثام ( ااهمین خامواد  است ن  

م    ۲۹خامواد  مجددی مام خودرا االقب همین شخص گرفت  اسلت. درقلرن 
اعضای  اا این خامواد  ب  کاب  بااگشتند نیک مدرس  ن خامقا  در شلوربلااار  
 یأسی  ممودمد ک  بعدها مرکز یأثیرات مهم مذهب  ن سیاس  در افغامستان شد. 

قاب  یادآنریست ک  آقای صبغت اهلل خودراپشتون میخوامدناین یک اشتلبلا   
 آشکارنیک سیاست مزنرام  نکاذب است . 

م ب  این خامواد  بخشید ن ایشان یا قلتل   ۲۹92محمدظاهرشا  قلع  جواد رادر  
م( در آمجا  ۲۹2۹عام عدۀ ایادی ااخامواد  شان ب  نسیل  مظام کمومیست )اپری   

ب  سرمیبردمد. خامواد  مجددی هموار  با دربارهای شاه  افغامستان نابستلگل   
داشت  امدنااطریق خویشانمدی، بی  اا پی  با دربار مزدیک ن اا احترام ایادی  

 برخوردار شدمد. 
هردنخاموادۀ رنحام  متذکر  درهر دنطرف خط دیورمد یماس دارملد ن  
چنامچ  گفت  میشود در را  همان برمام  های مایمام امگریز خومریزیا امرناخدمت  
م  ممایند، ک  همین رناها شواهدی اااینک  افغامستان باردیگریجزی  میلگلردد  
راهم  لم  م  کنیم نآشکارا م  بینیم ک  سرآغاا این کار اا هیرمنلد پلایل   
 گذاری شد  است .  ال نقع اهلل .                                )دمبال   در صفح  ششم( 

 کرنالینای شمال  پرنفیسرداکتر حمیدهادی                                           
 ن قیام فاشیسم جهانی و خطرات آ

امام  مردم را ااظهورفاشیسم   William Douglasقاض  معرنف امریکابنام  
نعواقب خطرماک آن اخطارداد  چنین موشت: )یاریک  شب دفعتاً( فرندمم   
آیدنهمچنان امحطاط فکری ندماغ  براجتماعات امسام  یک پدیدۀ آم  میست.  
طوریک  درپایان رنا آفتاب دفعتاً غرنب مم  کندنقب  اا غرنب آفتاب لحظ   
کویاه  نجوددارد ک  امسامرا اارسیدن یاریک  شب آگا  میسااد، فاشیسم هم  
دفتاً نبصورت آم  سای  یاریک ن یرسناک خودرا براجتماعات امسام  پهن مم   
سااد. درلحظ  کویا  قب  ااغرنب آفتاب، یغییرای  درفضا دید  میشودک  اا  
آمدن یاریک  شب خبرم  دهد. در اجتماعات بشری هم پی  اارسیدن فاشیسم  
یغییرای  درمحیط دید  میشود، مردم  ک  ماآگاهند نیغییرات این للحلظل  را  

 مادید  م  پندارمد، قربام  یاریک  شب میگردمد.( 
یقریباًچه  ندنسال قب  امامیک  برای یحصی  عم طب ب  امریکا آمد  بودم،  
باطبیب سالخورد  نبایجرب  ایک  اااه  یهود نمردم رنمامیا بود، درشهرمیویارک  
آشناشدم . گاه  ااخداپرست  درادیان ابراهیم  نامام  برفلسف  دیلگلرادیلان  
درانقا فراغت بحث میکردیم. این مرد نفامیل  قربام  اعمال ماای جرمن  شد   
بودمد. رنای راجع ب  آمدن کمومیسم درافغامستان گفتگو داشتیم، درین موقع ان  
رنبمن کردنگفت: مردم شمامباید منتظرآن باشند یاکمومیسم داخ  کشور شما  
شود، ندامشمندان ناه  خبر  را اسیر یایرنرممایند نبرفرهنگ، دین نعنعنلات  
شما اهامت مماید. باید قب  ااسراایرشدن عساکررنس درسرامین یان، شمابایلد  
بتوامید یغییرات محیط  نبوی کمومیسم رادر مشام یان احساس مماییلد یلاایلن  
یاریک  مرگبار شماراب  یباه  مکشامد. آن مردم بایجرب  حقیقت رابیان میلکلرد  
یعن  نیرام  یک کشورن آمدن فاشیسم بهرشکل  باشد، بدنن عوارض قبللل   
رخ ممیدهد. ملت هاییک  ااآمدن این اهریمن آگا  مگردمد نعالیم قب  اارسیدن  

 این مرض کشند  رامادید  بگیرمد، قربام  بی  ااحدخواهندبود. 
امرنا فاشیسم ب  شک  سیاس  یاقوم  نقبیلوی یاب  شک  دین  )خصوصلاً  
اسالم افراط ( درسراسرجهان رنب  ظهور نقیام میباشد. ممالک ارنپای ، امریکا،  
کشورهای افریقای ، کشورهای اسالم  شر  میام  نآسیای مرکزی، افغامستان  
نپاکستان طعم  این آی  جامسوا شد  امد. برای مثال درین موشت  مختصلر اا  
یک کشوربزرگ ن پهنانر یعن  امریکا نیک کشورفقیر نعقب مامد  یعلنل   

 افغامستان بحث م  ممایم.  
، فاشیسم یک سیستم ادارۀ حکومت  است ک    Definitionاامظریعریف یعن   

یوسط یک دکتایور رهبری میشود. رهبراین دکتایوری ملعلملوالً ااطلریلق  
امتخابات یقلب  نمردم فریب  ب  کرس  قدرت رسید  نبااستیلال بلرسلیلسلتلم  
اقتصادی، یعن  بامکها، نسیستم مظام  ندیگر امستیتویهلای کشلور، افلکلارن  
ایدیولوژی نفلسف  بریری مژادی ن مظریات منف  خودرا درمورد دیگلراقلوام  

 کشورپخ  ممود  نمخالفین خودرا سرکوب م  مماید.  
دارد.    Fundamentalismااطرف دیگرفاشیسم دین  نمذهب  ریش  افراط  

فندمنتالیسم اامظریعریف ب  یک حرکت مذهب  امریکای  ها اریباط میگیرد. در  
شرنع قرن بیستم یک گرن  مردم افراط  دین  عک  العم  شدیدی ب  مقاب   
پیشرفت نیمدن نیجدد مشان دادمدن همین گرن  افراد بودمدک  ینهانینها کتاب  
مقدس امجی  راباعقیدۀ چون حضرت عیس  پسرخدا، مریم باکر ، ماپدیدشدن  
حضرت عیس  بعداامرگ، آمدن دنبارۀ ان، فلسف  دناخ نبهشلت نکلفلارۀ  
گناهان نامثال آمرا مظهرحقیقت مطلق دامست  نبراعتقادات ادیان ن عنعنات مردم  

 دیگر درجهان خط بطالن م  کشیدمد.  
امرنا دردین اسالم هم یکعد  مردم  ااافراطیون اسالم  نجوددارمد کل   
باشرارت، پررنی  نعدم یحم  عقایددیگران، صرف برای بدست آنردن پول  
نقدرت درجامع ، برعقاید نعنعنات طبقات دیگرجامع  اهامت میکنلنلد. ایلن  
گرن  ک  جاهلترین طبقات اجتماع میباشند، بنام مال نچل  نحت  عاللم دیلن،  
مظریات سخیف نکاذب خودرامزدیک ب  حقیقت نحت  ینهاحقیقت مطلق م   
دامند. این دست  افراطیون دین  عوض فراگرفتن نمباحثل  درملورداحلادیلث  
مبارک  نقرآن مقدس، بر دین حقیق  اسالم شریف نپرصلح نصفا بدعت م   
گویندنمردم را گمرا  میساامد. این گرن  ک  یعدادشان درهم  جاخصوصاً در  
افغامستان رنب  اادیاد است، اا استدالل نبکاربردن عق  ک  قرآن ملقلدس بل   
مرایب درآن اصرارم  نراد، فرارمیکنندنباپررنی ، شارالیام ، شلقلانت ن  

 فریب نامرارحیات اا راههای غیرمجاا مشغولند. 
انل : درمورد امریکا: بانجودیک  کشورپهنانرامریکا باداشتن قامون اساس   
برجست ، سابق  احترام ب  حقو  بشر، پیشرفت سریع درساین  نیکنالوژی یک   
ااکشورهای بزرگ دموکراس  بشمارمیرند، اما متأسفام  طوریک  قبال ذکرشد،  
اامدی  ب  اینطرف مظام عدل ن مسانات نحرمت ب  حقو  امسام  درین کشور  

سلال    ۲۲/۹بزرگ متأثرشد  است. بوضاحت دید  شد  است ک  بعداایراژدی 
نحمل  یرنریستان اسالم ، ک  اکثرآمها ااعربستان سعودی نچندمفرآمها    5۰۰۲

یابعیت مصر راداشتند، برعمارات مرکزیجارت جهام  درمیویارک ن ناشنگتن،  
رهبران این کشوربزرگ مریکب اعمال غیراخالق  نحت  متهم ب  جنایت علی   
بشریت شد  امد. حمل  امریکابرعرا  جزئیات این اعمال رایوضیح ملیلدهلد.  

اعمال جورج بلوش راکل    Naomi Wolfمویسندۀ معرنف نفراام  امریکابنام   
 مشابهت ایادی ب  اعمال هتلرجرمن  داشت، چنین یوضیح کرد :  

ل درامان بوش یحدیدات مخصوص  درمیدامهای هوای  بوجودآملد ن    ۲
مسافرین  ک  باخودمحلول هامث  آب یاشیرداشتند، مجبورمیشدمد یاقدری اا  
محلول رابنوشند یامواداهری یامنفلق  درآن مباشد. مثالً مادری ک  شیلرطلفل   
مواادش راباخود داشت مجبورساخت  شدیاااآن بنوشد. این مسلألل  درعلهلد  

 موسولین  نهتلر دید  شد  بود . 
ل جورج بوش باامتخابات یقلب  رنیکارآمد نگرن  جمهوریخواهلان در  5 

جاد  های فلوریدا دست ب  شرارت ادمد. امتخابات هتلرب  عین شک  صلورت  
 گرفت . 
بوجودآمد. عین ادار  بعداا   Homeland Securityل درامان بوش ادارۀ بنام  9

 ب  قدرت رسیدن هتلر یأسی  شد. 
درجرمن  برداکتران فشارآنردمدیا دنسی     ۲۹9۰ل قامون ماایها درسالهای  ۲

یعن  ب  قلدرت    5۰۰۲شخص  مریضان رابدسترس حکومت قرارداد. درسال 
امریکا نضع شدنبر داکتران    Patriot Actرسیدن جورج بوش ندارندست  اش  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : بدهند .       )دمبال  درصفح  ششم(      FBIفشار آنردمد یا دنسی  مریضان را ب   

    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    

 رئی  بنیاد شهید مسعود )رح( احمد نل  مسعود                                          
 احمد شاه مسعود، راهکار ملی و موضع خودمان 
کاب  درآستام  سقوط بدست طالبان قرارداشت یااینک  سرامجام میرن هلای  
جهادی درمقاب  هجوم پالن شدۀ طالبان ک  باحمایت پاکستان صورت گرفت، ا  
اشهرکاب  ب  شمال کاب  عقب مشین  کردمد. شهید احمدشا  مسعود بارنحی  کم  
مظیرنبین  عمیق استراییژیک  ک  داشت ب  سرعت یوامست میرنهای علقلب  

ساامامده  کرد  نسد مستحکم   ” مقانمت مل  “مشست  ن نفادارخودرادر قالب  
 را درمقاب  پیشرنی سریع طالبان ایجاد کند. 

هرچند، طالبان باسربااان بیشترنیجهیزات کام ، همچنان بلاالی ملواضلع  
بارنضعیت جنگ  دیگرگون شد  بلود ن    مقانمت گران حمل  میبردمد، امااین 

بجای اینک  شهرهامیان میرنهای طالبان ن مجاهدین دست بدست شود، سنگرها  
 دست بدست میگردید. 

ب  هرپیمام  ک  طالبان برمناطق بیشتریسلط پیدامیکردمد، ب  همان پیمام  ماهیت  
اصل  آمان نحامیان بیرنم  شان رنشنتر نینفرمردم مسبت ب  آملان بلیلشلتلر  
میگردید. این رنمدب  گوم  طبیع  دل ندماغ مردم راب  میلرنهلای ملقلانملت  

درست نضعیت  ک  آمرصاحب بخوب  آملرادرک کلرد       مزدیکتر میساخت، 
بود. پ  ااعقب مشین ، آمر صاحب اکنون بحیث رهبرمقانمت مل  ب  سرعت  
میرنهای رام  را باآرای  جدید درچند یلومتری شهرکاب  اادن سرک  بگرام یا  

 محالت گذر نحسین کوت درخطوط دفاع  آماد  ن جابجا ممود. 
من هرااگاه  کنجکان میشدم ک  چراداخ  شهرکاب  ممیشوید؟ در جواب  

یوامیم داخ  شهرکاب  شویم، اما اامظرظرفیت    میگفت ک  اامقط  مظرمظام  م  
دنلت داری، آمادگ  ادار  یک مظام منسجم سیاس  رامداریم. بایوج  ب  یجرب   
یلخ حکومتداری دنرۀ رهبران جهادی، نی معتقدبودک  اینبار بایک بلرملامل   
فراگیر مل  ن ییم کارآمد داخ  کاب  باید شد یا ب  ادارۀ مملکت بل  صلورت  

 درست رسیدگ  گردد . 
دقیق  ط  همین سالهای دشوارمقانمت بودک  ضرنرت یشکی  یک جبه   
فراگیرمل  راباآمرصاحب صحبت میکردم، یاهمگام با مقانمت مظام ، صدای  
مقانمت رسایرگردید  ندرپریوهمین یالش، امین  های یشکی  دنلت مل  میز  
آماد  گردد. سرامجام آمرصاحب برایم هدایت داد یا بادعوت اارنشنفکران ن  
شخصیتهای مل ، امین  یک گفتمان مل  رافراهم ممود  ن درپریو همین گفتمان،  
یک مقش  را  را برای آیندۀ کشورآماد  مماییم. مخستین اقدام برای شرنع ایلن  

میالدی صورت گرفت کل     5۰۰۲گفتمان درخارج ااکشور درمیم  انل سال 
ین ااشخصیتهای برجست  سیاس  ن فکری افغامستان، برای مدت  ۲۰۰مزدیک ب  

، معرنف گردید.  ” کنفرام  لندن “ س  رنادرلندن گردهم آمدمد ک  بعداً ب  مام  
آمرصاحب اا دستآنردهای این کنفرام  ب  گرم  استقبال کرد  ندرسفلری  
ک  بعدا ب  ارنپا داشت، بابسیاری اا آمهاصحبت ندیدار داشت. آمرصاحلب اا  

یادممود  ، مظلریلات،  ”  پل  میان رنشنفکران نمجاهدین “ کنفرام  لندن، ب  مام  
پیشنهادات ن طرح های مطرح شد  درکنفرام  رابا دقت نحوصل  مندی شنید   

 گرفت.   ب  یحلی  ن ارایاب  م  
درعالم مابانری یقریباً چهارما  پ  ااکنفرام  لندن، آمرصاحب ب  شهادت  
رسید نبرمام  بزرگ مل  ک  ایشان ب  شدت ب  یوسع  آن فکرمیکرد، درمیم  را   
باق  مامد. هرچندپ  ااشهادت ایشان، مجل  دنم لندن راباجمع بزرگتری ک   
مسبت ب  آمرصاحب شهید نمقانمت مل  احساس یعلق میکردمد، باامگیزۀ بیشتر  
    نیعهد محکمتربرگزار ممودیم، اماب  دلی  مبود رهبرمقانمت درصحن ، نملداملم 
کاری نب  برمامگیهانمشکالت فرانان مسئولین پ  ااشهادت آملرصلاحلب،  
 مقش  ب  چنان نسعت نعمق، برای باامامدگان مسئول قاب  فهم ن هضم مبود. 

یا اینک  درآخرین مشست هیئت  ااکنفرام  لندن نمسئولین امور در کاب ،  
پ  یاا  ایجاد شد  میان مجاهدین ن رنشنفکران ملیگرا درهم شکست نبالفاصل   
یک ییم محدندخارج مشین ااآدرس یکنوکرایهای غرب دردامان آقای کرای  

 نخلیلزاد، ناردصحن  سیاست نمظام کشور گردید  ن رُشد کردمد. 
پ  ااشهادت آمرصاحب، ااممایندگ  مقانمت درخارج، ب  کاب  برگشتم  
ندرانلین اقدام بمنظورپرکردن خالی بزرگ مبودایشان، یالش کردم کل  بلا  
یفاهم جمع  اا دنستان ابتدا باساامامده  میرنهای خودی، جریان مهضت مل   
افغامستان راایجاد ممایم. مهضت مل  ب  گوم  نسیع مورداستقبال مردم قرارگرفت  
نباایاب گسترد  یافت، امادیری مگذشت ک  بخاطرسه  امگاریهلای خلودی،  
مفا  افگن  حکومت آقای کرای نفقدان یجارب کاف ، مهضت متوامست بل   

 حیات خود ادام  دهد. 
رنیهمرفت  باالهام ااافکارآمرصاحب شهید، طرح آجندای مل  را بحیث یک  
مقش  را  برای آیند  افغامستان درمشورت باجمع  اا مخلبلگلان املدیشل  نرا  
کشورآماد  ساختم نبا یدنین این طرح خواستم مخست پای  های ییوریک را   
ح  کشور راآماد  ممود  نسپ  شرایط نامکامات عمل  آمرافراهلم ململایلم.  
همچنان طرح مذکوررا منحیث یگام  مرجع اجرای ، ب  حلکلوملت آملوقلت  
پیشنهاد ممودم. اما مسئولین حکومت  باغنیمت گرفتن فرصتهای جامع  جهامل ،  
متاسفام  سرگرم آجنداهای شخص  نقوم  خودبودمد ن برمام  ها ن طرح های  

 مل  را مخالف منافع شان م  دامستند. 
سال اا ارای  افق دیدگاهای مل  آمرصاحب شهید ن ایفاقات  ۲2امرناپ  اا 

پ  ااآن، اایکسودرکمال آرام  نجدام  میتوامم بگویم ک  گذر امان، افلق  
دیدگاههای رهبرمقانمت نطرحهای پیشنهادی مان را پیرامون حل  بلحلران  
افغامستان درست ن دقیق ثابت ممود  ن اگر مسئولین امور، بلا دیلدگلاهلهلای  
ماهمراه  میکردمد، بدنن یردید بحران چندین الی  امرنا دامن گلیلر ملردم  

 افغامستان مم  بود. 
ااسوی دیگرمتأثرم اااینک  هیچگاه  دنستان ماحساسیت امان را درک  
مکرد  نهمت ب  خرچ مدادمدیاگام موثربرای یحقق دیدگاههای مل  آمرصاحب  
شهید نطرحهای مان بردارمد یااینهم  امان رادر غفلت، فلرصلت سلوای ن  

 رنامرگ  اا دست مم  دادیم . 
رهبران سیاس  کشوردرمجموع بیشترااهم ، اافداکاریهای مردم ن فرصت  
های جامع  جهام  فاید  مند شدمدیااینک  چیزی برای کشور داد  باشند. حتل   
امرناآمچ  باعث استمرار ماامنیهانب  ثبای  شد  ، ینها افراطگرای  ن یرنریسلم  
 میست ، بلک  آشفتگ  های سیاس ، رنح قدرت طلب ، )دمبال  درصفح  ششم(  
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ل کالیفورمیاعبدالودند ظفری                                     
 ک مبارزۀ ناکام با تریا
 ل خرج بی  ااهفت هزارملیون دالرب  خاطرمحو یریاک . 

 ل مامورین محل  نمقامات بلندپای  دنلت اایولیدیریاک مفاد م  برمد . 
اعظم احمد گزارشگررنامام  میویارک یایمزباهمکاری فض  اا ماد علل  ن  
مارج ، ن ییمورشا  ااگرمسیر افغامستان، گزارش  راایرعلنلوان )ملاملوریلن  
افغامستان ک  موظف ب  مبرد بایریاک شد  امد، ااآن سود بدست م  آنرملد.(،  

آن رنامام  ب  مشر سپارید  امد. پ  اایک یبصرۀ    5۰۲2فبرنری   ۲2درشمارۀ  
 کویا ، برگردان فارس  گزارش یقدیم میگردد.  

نالیت هیرمندک  درسالهای اخیربخاطر نسعت ساح  کشت کوکنار، حجم  
یولیدیریاک نهیرنیین، قاچا  نبدامن ، شهرۀ آفا  شد ، ن افغامستان رادرسطح  

اثری ااکوکنار درآن بلویلژ  در    ۲۹21یا ۲۹22جهان بدمام کرد ، درسالهای  
ساح  پرنژۀ امکشاف نادی هلمند، ک  یک ملیون نس  صدهزارجریب امین را  
 احتوامیکند، ناادریای هیرمند ن بندکجک  سیراب میگردد، دید  مم  شد.  

ب  کمک مال  نیخنیک  امریکلا اعلملارشلد،    ۲۹29بندکجک  ک  درسال 
ظرفیت ذخیرۀ یک ملیون هفتصدهزارمترمکعلب آب رادارد، نبصلورت  
اطمینام  ب  ساحات سنگین، گرشک، سراج، مادعل ، مارج ، شماالن، درنیشان  
نخامشین آب یهی  مینماید. قراربود درپهلوی اعمار بندآبگردان کمال خان در  
میمرنا، بند سلمادرهرات، ظرفیت بند کجک  بامصب درناام  درپرچاپ  آن، یا  
س  ملیون دنصدهزارمتر مکعب باالبرد  شود. امورمقدمای  هرس  پلرنژ  در  

آغااشد نل  یجاناشورنی، جنگهای داخل ، ظهورطالبان نالقاعد   ۲۹22سال  
ندست دراایهای پاکستان نایران، جریان کاررا متوقف ساخت. بندسلماپ  اا  
چه  سال اکمال شد، ساختمان بندکمال خان ن اادیادظرفیت بند کجک  یاحال  

 پا درهوا م  باشد.  
(، دهقامان پرنژۀ امکشاف نادی هلمند  ۲۹21درسالهای پی  ااکودیای ثور) 

ساالم  هزاران ین گندم، جوار، یربوا، میو ، سبزیجات، پنب  ب  بااارهای داخل   
عرض  میکردمد، درسالهای خشکسال  پرنژۀ هلمند درکاه  مشکالت غذای   
کشور کمک ایاد م  ممود. اا ما آرامیهای پ  ااکودیای ثوریا امرنا نملبلود  
امنیت، دهاقین نالیت هیرمند را ااکشت مبایات معمول طرف احتیاج جامع ، ب   
کشت مبات غیرقاموم  کوکنارجلب ممود. بهای بلند یریاک نهیرنیین درجهان،  
اکثریت ساحات یحت پرنژۀ هلمند ب  یدریج ب  کشت کوکنار یخصیص داد   

  5۰۰2شدمد، نهرسال یولیدیریاک قوس صعودی پیمودیا جایلیلکل  درسلال 
درصدیریاک جهان راب  اراش چهار ملیارد دالریولیدکرد، ک  مق     ۹5افغامستان 

نالیت هیرمند درآن بسیاربرجست  بود. اگرامدک  ااآن عوایدبزرگ ب  جیلب  
کشانراان افتاد  باشد، قسمت اعظم راقاچاقبران داخل  نخارج ، طلاللبلان ن  

 مامورین محل  ن بلندمقام دنلت درکاب  قاپیدمد.  
یانقتیک  کشانراان، طالبان نمامورین دنلت اایولیدیریاک سودکالن بدست  
م  آنرمد، راه  نجودمداردیاکشت کوکنار محوشود یاحداق  کاه  بیابلد.  
فقط یکسال کشت کوکناردراثرهدایت شدید مالعمر کاه  یافت ک  طالبان  

 قادرشدمد یریاک ذخیر  شد  راب  قیمت بلند بفرنشند.  
دستگا  عریض نطوی  بنام ناارت موادمخدر، مامندشورای عال  صلح ! !  
ک  درط  چندین سال ب  غیرااضیاع نقت، مصرف پولهای گزاف نگول دادن  
مردم دستآنردی مداشت  است، یک ناارت ماکار  نب  هود  میبلاشلدنیلنلهلا  

 شماری ارامدناان حریص ااهمین را  ملیومرشد  نخواهند شد. 
دید  میشودبرای محوکوکنارنقاچا  یریاک نهیرنیین ارادۀ محکم نجود  
مدارد، حکومت کرای میدامست ک  فعالیتهای یخریب  ن قت  نقتال طالبان اارا   
فرنش یریاک یموی  میشود، اماجزحرف، هیچ برمام  ناقع  برای ملحلوآن  
مداشت، اکنون حکومت احمدای هم بخاطرحمایت ااطالبان، کار مؤثری درین  
 بار  مکرد  نممیکند.اینک برگردان گزارش میویارک یایمز یقدیم م  گردد:  

* * * * * 
ملیارددالر برای محو یولیلدیلریلاک در    2سال گذشت  بی  اا ۲۲امریکا در 

درجهان شناخت  میشود، مصرف کرد. د      Brandافغامستان، ک  بزرگترین موع  
ها ملیارد دالردیگر دربرمام  های حکومت بخاطر ریش  کن کردن فساد اداری ن  
یربی  پلی  قاب  اعتمادهزین  ممود  است. دالرهای بیشمار دیگر نهزاران امسلان  
درجنگ یلف شدمد یا حکومت افغامستان را درقدرت مگهداردک  بتوامد قامون  
رادرکشورحاکم سااد.نل  دریک  ااچندگوش  های آرام ن امن نالیت هیرمند  
ک  یحت کنترنل قطع  حکومت میباشند، بت  های کوکنار باپندک ها نگلهای  
شگفت  درچشمرس عمارات رسم  حکومت قدکشید  نخودممای  م  کردمد.  
درنلسوال  گرمسیرهیرمند م  ینهاکشت کوکناریحم  میشود، بلک  یک منبلع  
پول  میباشدک  حکومت محل  ااطریق اخذ مالی  بدان نابست  میباشد. مامورین  
حکومت همامند طالبان، ااکشانراان کوکنار ایرساح  کنترنل خودمالی  مل   
گیرمد ! بخش  اا آن مالی  ب  سلسل  ب  مقامات بلندحکومت  درکاب  میلرسلدیلا  
مقامات محل  اطمینان حاص  کنندک  ااکاب  حمایت میشومد نکشت کوکنار  
ادام  م  یابد. نلسوال  گرمسیر مثال  میباشدک  دخالت مامورین رادرکشت ن  

 یجارت یریاک مشان م  دهد . 
درسفرهای بار بارب  افغامستان، کشور کوکناردرسال گذشت  نمصاحب  های    

متوایر با کشتکاران کوکنار، بزرگان مح ، مامورین افغام  ن غرب ، این حقیقت  
بخوب  آشکارشدک  اگرحتاحکومت ک  ااحمایت غرب برخوردار میباشد، در  
کارخود یوفیق یابد، کشت کوکنار ادام  م  یابد. مامورین حکومت افغامستان  
بی  ااهرنقت دیگر، بصورت مستقیم دریجارت)قاچا ( یریاک دخی  بلود   
ندررقابت باطالبان در مانرای سیاست، برای کنترنل قاچا  ناخذ مالی  اایریاک  
دریقال میباشند. درسطح محالت مزاعها درمیان گرنهها اکثراً ب  جنگ ناقلعل   
منجرمیگردد نحتاپای دست  های سربااان امریکاب  طرفداری مامورین دنبار  ب   

 جنگ کشامد  میشود. این ناقعات بیشتردرنالیت هیرمند ب  نقوع میرسد. 
منزفیلد، یک پژنهشگرک  چندین پژنه  رادرپامزد  سال گذشت  درساح ،  
درموردیریاک افغامستان امجام داد  است، ادعامیکند: )مراحل  نجود داردکل   
همدست  مامورین حکومت رادرجرم مشان میدهدک  انل سااش نهمکاری بلا  
 دهقامان میباشد، پسامتریمام کار رادراختیارخود گرفت  نب  غارت میپرداامد.( ! 
افزای  یولیدیریاک چندسال پی  امام  صورت گرفت ک  طالبان بااستفاد   
ااآن بغانت موخودراآغااکردمد، مهمات، مرم ، بلملب ننسلایلط خلودرا  
خریدمد. درسالهای اخیر طالبان ساعات ایادکاری خود رادرهرمرحل  ب  یجارت  
یریاک نقف کردمد. درحقیقت این کار با یکی  کالم مامورین غرب  نافغامستان  
اریباط داردک  گفت  امد: )امام  ک  امنیت بهبود م  یابد، امین  کاه  یریاک  

 آسامتر مساعد م  شود.( 
ااینک  حکومت افغامستان اکنون درمبودپیرنای قاب  اعتماداقلتلصلادی در  
یجارت یریاک رقابت م  مماید، در مانرای مرا های افغامستان یأثیر نارد مل   
کند. حکومت های منطق  در یقالی ح  مشکالت صح  ن امنیت  م  باشند ک   
در اثر افزای  صدنر یریاک بوجودآمد  است. درحالیک  یجارت یریاک در  
افغامستان شک  منظم اختیارکرد ، یالش های چندین سال  ب  ضد فسلاد، کلم  
اهمیت شد ، ن اهمیت یریاک ب  صفت یک منبع ب  ثبای ، جرایم نیلوطلئل   
 درمنطق  دایم  شد  است .                                        )دمبال  درصفح  هفتم( 

 مودستو ل کالیفورمیاداکتر احسان امتظار                                
 (2) در بارۀ فرهنگ

هدف دیگراین کمپاین پشتومساای، پاک ساای ابان پشتو ااکلمات خارج   
یأسی  شد،    ۲۹۲۰بود. برای می  ب  این هدف مؤسس  بنام پشتو یولن  درسالهای  

نصدیق اهلل رشتین را در رأس آن قراردادمد، ک  بایک یعداد اعضاء ب  کارآغاا  
کردمد. هدف ااین پاکساای دنر ساختن کلمات یرک  ندری ااابان پشتو بود.  
درکاب  ندیگر نالیات بااستفاد  اامام شعرا نامامداران پشتون بعض  اسلملای  
خاص نیمام دری مام ها یغییرکرد. )خوشحال خان مین (، )نایراکبرخان مین (،  
)میرنی  میدان(، همچنان اسمهای عام دری چون کتابخام ، شفاخام ، دناخامل   
ناایشگا  بالترییب ب  )کتابتون، رنغتون، درملتون، ن ایژمتون( مبدل شلد. بل   
همین یرییب کلمات یرک  مث  قر  یپ  ب  یورغندی درسرحدافلغلامسلتلان ن  
یرکمنستان، ن سبزنار ب  شیدمد در نالیت هرات یغییرمام داد  شد. درشلملال  
افغامستان میزکلمات یرک  ب  ابان پشتو یرجم  نمامگذاری گردیلد، ن جلان  
مطلب درین است ک  کلمات خارج  دیگر ااابامهای عرب ، اردن، امگللیلسل   

 نغیر  بحال خود باق  مامد ! 
ل اما این کارم  ینها دردسربرای اقلیتهای یاجیک، انابک، هزار  ن غیر  خلق  
کرد، بلک  برای پشتوابامان )اطفال نبزرگساالن( جنجال بر امگیز گردید. همل   
پشتومهاب  کلمات شفاخام ، کتابخام  نغیر  آشنا بودمد، اماکلملات رنغلتلون،  

 کتابتون نغیر  ب  مثاب  کلمات جدیدبود ک  باید م  آموختند.  
ل طراحان این پالیس  پاکساای ابان ااین حقیقت آگاه  مداشتند ک  هلیلچ  
ابام  صد درصدعار ی ااکلمات خارج  مم  باشد، نکوششهای کل  دریلن  
امین  در ارنپا ندیگرمناطق جهان صورت گرفت، ماکام ن ب  متیج  بود. طلور  
مثال، ایرام  هایک امام  خواستندکلمات عرب  را اا ابان خودشلان بلیلرنن  
کنند، اماب  ماکام  منجرشد. کلمات عرب  اا درناا  بیرنن شد، مگرکللملات  
 فرامسوی مث  )مرس = یشکر(، )اسامسور= لفت(، ااکلکین داخ  گردید.  

یا ناملگلیلری   Loan Translationکلمات خارج  یاااطریق یرجم  نام   
داخ  یک ابان میشود. مثالً نقت  ک  افغامهان ایرامیها بل    Loan Wordsکلمات  

)بایسک ( آشناشدمد، یک  اارنش انل )یرجم ( آمرا )دن چرخ ( ملاملیلد ن  
دیگری اا رنش نامگیری کارگرفت  آمرا )بایسک ( مام مهادمد. اما مباید فراموش  
کردک  نقت  کلمات خارج  دریک ابان ب  شیوۀ دنم  داخ  میشود، بلایلد  

درابلان   standardطبق قواعد فومالوج )اصوات( یغییریلفظ مماید، مثالً کلم   
دری/فارس  )استندرد( میشود، دلی  آن هم اینست ک  درفومالوج  دری دن  

درآن اضاف    vowelحرف کامسومنت پیهم قرارگرفت  ممیتوامدنباید یک نانل  
شود. ب  همین یرییب نقت  کلم  فارس / دری )پاجام ( داخ  ابان امگلیلسل   

میگویندک  فشارصدا در سیالب دنم است، اما در ابان دری/   pajamaشد، آمرا  
 فارس  فشارصدا درسیالب اخیر میباشد. 

ل خالص  آمک  همامطوریک  خارج ساختن کلمان دری ن یرک  ااپشتو غیلر  
علم  نمغایر اساسات علم ابامشناس  است، بیرنن کردن کلمات پشتو اا ابلان  
دری میز مادرست نغیرعلم  میباشد. مثالً کلم  پوهنتون اکنون جزء ابان دری  
شد ، بطوریک  حت  اشخاص بیسوادب  آن بلدیت دارمد، اما کلم  دامشگا  برای  
آمها مامأموس نغیرآشنامیباشد. این عم  آمطوریک  بدان اشار  شد، جزءیعصب  
قوم  نابام  چیز دیگرمیست ک  ب  نحدت مل  صدم  رسامد  جارنجنلجلال  

 خلق میکند. 
ل همچنان بعض  امامداران پشتون درافغامستان کوشید  امد یاابان پشتو رابل   
مثاب  یگام  ابان رسم  برمردم یحمی  کنند. در رادیو افغامستان کوشید  امدیاابان  
پشتوراب  مثاب  یگام  ابان رسم  کشوربرمردم یحمی  کنند، دررادیوافغامسلتلان  
اخبارانل بزبان پشتو نبعد ب  ابان دری پخ  میشود، بانجودیک  اکثریت افغامها  
ب  این ابان یکلم مم  کنند. پشتوساای لوح  ها نمکایبات رسم  اا نااریها یک  
امام  مث  کورسهای پشتواجباری ساخت  شد  بود. رنامام  های هیواد ن اصالح  
هردن ب  ابان پشتو بود، مشری  های دری چون امی  مجبوربودمد بعض  مقاالت  

 را ب  پشتو بنویسند، یذکرۀ مفوس ن سرند مل  هردن ب  پشتو بود . 
ل بیامی  های مامورین عالیریب  دنلت  میز بایدهم  ب  پشتو م  بلود. یلگلامل   
مامورین عالیریب  ک  این اصول راایرپا میکردمد )ذات شاهام ، دانندخلان ن  
چندین دیگربودمدک  همیش  مردم راب  ابان دری خطاب میکردمد. ظاهلرشلا ،  
دانندخان نغیر  خامدان سلطنت  بانجودیک  پشتون بودمد، درخام  نبامردم بل   

 ابان دری صحبت میکردمد م  ب  ابان پشتو .  
ک  یسلط پشتومهارا برغیر   Pashtnizationل یک  دیگرااکمپاین پشتومساای  

پشتومها درافغامستان بیشترساخت، یأسی  پوهنتون منگرهاربود، یاآمزمان غیلراا  
کاب  درهیچیک نالیات کشورپوهنتوم  نجود مداشت. این پوهنتون دارای دن  
هدف عمد  بود: یک  آمک  استادان غیرپشتوابان رااایدری  درآن ملحلرنم  
ساامدایراااابان یدری  درآن پشتوبود. هدف دیگرآن میسرساختن یحصیالت  
عال  بیشتر ب  پشتوابامها . جالبتر اینک  پشتو ابامهای ک  درکامکورپوهنتون موفق  
ممیشدمد ب  پوهنتون شام  میشدمدنبعداا یک  دنما  خودراب  پوهنتون کلابل   

 یبدی  میکردمد. 
ب  اکثراین پشتوباای هاپایان داد، نضعیت ابان گرای  یا    ۲921کودیای ثور 

امدااۀ بهبود یافت. کورسهای پشتوی اجباری منح  شدن اقلیتها یوامستند ب  ابان  
مادری مشرات داشت  باشند ناطفال یحصیالت ابتدای  رابزبان مادری یکلملیل   

 کنند. این امر بیشتردرمورد هزار  ها یحقق پیداکرد.  
بی  ااهر نقت    5۰۰۲شرایط ابام  بارنیکارآمدن حکومت کرای درسال 

دیگربهبود یافت. درقامون اساس  جدیدهم  ابامهای افغامستان ب  رسمیت شناخت   
شد، این امرسبب شدیااقلیتهابزبان مادری یحصیالت ابتدای  رایعقیب کنند نبل   
ابان مادری مشرات رادیوی  نیلویزیوم  داشت  باشند. همچنان بلرای انللیلن  
باردریاریخ افغامستان انابکها ن یرکمنهاندیگراقلیتها کتب درس  دنرۀ ابتدایل   

 راب  ابان مادری در اختیاراطفال خودقراردهند . 
ل قاب  یذکرمیباشدک  یهی  کتب درس  بزبان مادری دردنرۀ ابتدای  اامگلا   
یعلیم نیربی  اهمیت بسزا دارد. امایهی  کتب درس  ب  اساس این موااین مستلزم  
یحقیق نریسرچ بود  امامگیر میباشد، ک  درمدت چندما  امکان پذیرمیلسلت.  
شایدکتب درس  بزبان انابک  درمناطق شمالغرب اااابکستان نارد شد  باشلد  
نیاااآن کاپ  شد  باشد، ک  کاردرست میست، ایراشرایط افغامستان ناابکستان  
ااهم فر  دارمد. کتب درس  باید مطابق انضاع اجتماع ، سیاس ، جغرافیایل   

 نیاریخ  یک کشورباشد.  
ل باالخر  ب  اریباط پشتومساای باید اایغییرسرحدات نالیات کشور یلادآنر  

ک  داکترعبدالقیوم نایرداخل  بود، در سرحدات نالیات    ۲۹2۰شد. درسالهای  
یغییرات عمد  ناردشد، یک نالیت ب  چندین نالیت منضم گردید، نلسوالل   
ب  نالیت اریقا داد  شد، بدنن آمک  معیارهای یغییرات مشخص شد  باشلدنیلا  
باملت شریک ساخت  شود. این یغییرات دارای دنهدف عمد  بود : یک  یجزی   
هزار  جات بزرگ ندیگر یزییدیعداد نالیات پشتوابان، خاصتاً درجنوبغرب ن  
شر  کشور. بعض مناطق هزار  مشین جزنالیات پشتوابان چون هیلرملنلد ن  
اراگان ساخت  شد. بعض دیگرچون سرخ پارسا ب  نلیات پرنان ، نهمچنان یک  
یعداد دیگرهزار  مشین هامربوط نالیت جدید التشکی  میدان نردک گردید.  
 بامیان یگام  نالیت هزار  مشین باق  مامد. درجنوبغرب )دمبال  درصفح  هفتم(  

 سویدنعبدالخالق بقای  پامیرااد                                        
 م بلخ را ارج می گذاری

فص  بهاران را با مورنا ب  یکریم م  مشینیم، ب  مادران ن امان قهرمان افغامستان  
نجهان درند مثار م  کنیم نسریعظیم فرند م  آنریم ! حلول پرمیمنت سال مو  

خورشیدی را ااصمیم قلب ب  شمامبارکباد میگویم، سالملتل  ن  ۲9۹2نبهارمو 
سعادت هم  را اابارگا  اله  بدست دعا میاامیکنم. آرنامندم آفریدگار معجز   
فرماید ندست دشمنان دنست ممارا ااسرامین ماکویا  سااد ن دادان ملال ن  
ماموس مردم را ب  ایرافگند نکبویر صلح درآسمان میلگون کشورما ب  پلرناا  
آید ن مردم بعدااسالها جنگ نخومریزی مف  راحت بکشند نب  امدگ  آرام  

 نصلح آمیز دست یابند. 
درآغاا یک امدرا حکیمام  جداعالی ابان فارس ، ابوالقاسم فردنس  راک  با  
 بهار نشرایط فعل  کشورما رابط  منطق  دارد، پیشک  حضورشما م  کنم: 

 ا دل هاهم  کین  بیرنن کنید          ب  مهر امدرین کشور افزنن کنید 
 بکوشید خوب  ب  کار آنرید          چلللللو دیدید سرما، بهار آنرید 
 اخون ریختن دل بباید کشید           سر ب  گنلللللللللاهان مباید برید 
 م  مردی  بود خیر  آشوفتن            ب  امللللدر آنرد  را کللللللوفتن  
 بس  رمج بردم درین سال س            عجم  امد   کردم  بدین  پارس  

بل  دنستان ارجمند ! مورنا یافص  بهار معجزۀ عظیم طبیعت است، با خلقلت  
جهان پاب  پای یمدن امسام  شک  گرفت  نرابط  انرگامیک ن ینگاینگ نمنظق   
باهمدیگر دارمد. مورنا نسال مو ب  امسان درس معنویت ندرس امدگ  شرافت  
مندام  نکار نکوش  نمبارا  رادررا  ادام  حیات میدهد، نمیک  ها، خوب  ها  

 نهم  اراشهای متعال  راب  بشریت رنی امین القاء میکند. 
مورنا نسال مو نیژدگیهای خاص خودرا دارد، مثال مافو  هم  قلدریلهلای  
رنی امین است، چون آفتاب برهمگان م  یابد، چون باران برسرهمگان میبارد،  
م  مال شر  است نم  ااغرب، م  اا اسالم نم  اا یهود. ب  هیچ قوم نقبیل  یعللق  
مدارد، سرمای  نیحف  گرامبها نجهان شمول میباشد. ب  عبایر دیگر دیباچ  سبلز  
انرا  کتاب یعالیم طبیعت محسوب میگردد. میاکان پاکنهاد نغیورما سرامیلن  
خوی  ب  پاس اراشهای کشت نکاریعن  کاشتن نشخم ادن امین ب  منلظلور  
بدست آنردن معمات مادی ن معنوی حاصل  ااآن، حقیقت یجلی  آمراشناختند  
نبدین یرییب مورنا خوش آیین راب  ما ب  یادگارمامدمد. مورنا ااآییلن ملامل   
هاییست ک  افتخاراای  نپرنرش یمدن بشری رادرآغوش دارد، نفرهنگ آن  
ب  رنح جوامع مبدل گشت  ندرهردنرۀ امگیزۀ ب  حرکلت درآنردن آن در  
ادبیات نفرهنگ غنامند نپربارما مامدگارشد  ندرهم  کشورهای حواۀ یمدم   

 ما براهمیت نضرنرت نحرمت گزاران ب  آن صح  گذاشت  شد  است. 
داستان کین  یوای با مورنا، این پدیدۀ شگرف خدانمدی ب  مخستین هلجلوم  
اعراب برسرامین مامیرسد. خلفای اموی نعبارس  بنابرمقاصدنمنفعت شخص   
،یجلی  ااین رنامبارک نخجست  راحرام شمردمد، ناین امردرجلهلان اسلالم  
جنجالهای  خلق کردناسالم سنت  اایجلی  مورنا اباء نراید، ک  مموم  هایل   

 امرنادرهم  بالداسالم  نسرامین عزیما ب  مالحظ  میرسد.  
آریاییان کارآگا  نکاردنست نعلم دنست انلین بار جلو  های طبیعت رابل   
جهامیان ب  ارمغان دادمد. افتخار استفاد  ااثرنیهانمعمتهای رنی امین ن ایرامین  
نهمچنین استفاد  ااآهن نفلز ب  منظورایجاد صنایع نپیشرفت نیرق  ب  دنرۀ  

 آریاییان میرسد، چنامک  آمها یکتا پرست  رامیزب  جهامیان شناختامدمد.  
آرانمندم هم  مردم جهان ب  پاس حرمت مورنا خام  فکرنقلبهلای شلاملرا  
شستشونپاکیز  دارمد نهم  پلشت  هاناشت  هاراب  ابال  دان یاریخ یحوی  بدهند  
ناا امدراهای بهاربیاموامد نمستفیدشومد. اا علما، دامشمندان، مویسندگان، شعر،  
فرهنگیان، کشانراان ندهقامان، مالداران، باغداران، امین داران میخواهم ب  اص   
ماهیت نحقیقت مورنا این یادگاربزرگ نیاریخ  پادشا  خامدان پیشدادیان بلخ  
جمشید یا )یما( بیندیشند نبقول استادفقید داکترپرنفیسر عبداالحمد جلانیلد،  

 ابرشومد ن باران شومد.  
درینجا الام ب  یذکرمیدامم ک  بلخ برین این افتخارسترگ یاریخ  رامیزداردک   
متفکرمذهب  جهان چون اردشت رامیز دردامان مطهرخودپرنرید  است. ار  
 (۲دشت دربلخ ب  دمیاآمدنب  رنایت معتبردرسیستان بخاک سپرد  شد  است. ) 

درپایان ب  آمهای  ک  سرامین مارا مال ملک شخص  خود میپندارمدن سربل   
سنگها میکوبند، خاطرمشان میکنم ک  این نطن نهم  ثرنیهای مادی نمعلنلوی  
اش با رجال نهم  شخصیتهای مامدارش نآمچ  در رنی امین ن ایرمین اسلت،  
منحصرب  یک قوم نقبیل  مبود ، بلک  برای یمام ساکنین آن ک  دریک سرامین  
ناحدامدگ ، کار نمبارا  ممود  ندر دفاع ااآن دربرابردشمنان مال نملاملوس  

 شان، یکسان خون داد  امد، یعلق دارد.  
دنستان ب  اینصورت م  بینیم ک  سرامین افساموی نمقدس بلخ در یاریخ بنام  
های بخدی، باختری ، بلهیکا، باختر نغیر  یادشد  ن ب  القاب  چون بلخ بام ، بلخ  
بیه ، بلخ الحسنا، بلخ گزین، شهری بادرف  های افراشت ، ام البالد، خیرالتلراب،  
قبت  االسالم خوامد  شد  است. قدما درکتب معتبر بلخ را ملگلیلن نملرناریلد  

 خراسان میزگفت  امد.  
درینجا ب  پایان گفتمان مزدیک میشویم ندرم  یابیم ک  سرامین مقلدس ن  
باستام  نداستام  ما درطول یاریخ پراا فرند نفرااش بالترییب ب  مامهای آریان،  
آریاما، آرین ، باکتریا)باختر(گندهارا، خراسان، کابلستان، اابلستان، رن ، یرکستان  
نپشتومخوا مامید  میشد  نسرامجام رسماً بنام افغامستان قبول  نعزت یافت  است  
 (5ندرکتیب  های یاریخ  )آریامانیج ( را سرامین مجبا نآاادگان میزگفت  امد. ) 

اینک دن بیت مموم  ااشعرمرحوم قاری عبداهلل دامشمندسترگ کشور نملک  
 الشعرای پیشین راخدمت یان پیشک  میکنم ن کالم خودرا ختم م  کنم : 

 نطن ای مکو مامت افغان ستان    هوایت خوش نمنظرت دلستان 
 رنان بخ  دلهاست بوم نبرت    سرِ الللللللفت ما نخاک درت  

ل حدندچهارسال قب  کنفرام  جهام  اردشتیان جهان درسلویلدن دایلر  ۲
گردید. مگارمد  ندنین ااافغامهای دیگردرآن ب  قسم مشاهد اشتراک کردیلم،  
ممایندۀ افغامستان مجانراحمد ایاربود. درپایان کنفرام  ب  ایفا  آراقبول شدک   
اردشت دربلخ ب  دمیا آمد ندر هیرمند افغامستان ک  درآن نقت سیستان یادمل   

 شد، بخاک سپرد  شد  است. 
ل ب  اریباط سرامین مجبا نآاادگان ب  انستا کتاب معتبر نسند یاریخ  استاد  5

فقید پرنفیسرداکتر اکادمسین عبداالحمدجانید مراجع  میکنم نیحایف  رابل   
 ( :۲۰مق  ااآن یقدیم حضوریان مینمایم )صفح  

 دقیق  ن سنای  خودرا اایبار آاادگان میخوامند ندرمقام یفاخرم  گویند : 
 من جا  دنست دارم، کاااد ااد  ام  آااد اادگان  بجان بفرنشندجا  را 
 گر بد کنند  با ما ما  میکوی  کنیم    ایراک  پاک مسبت نآااد ااد  ایم  

بل  عزیزان ! صدای امسان شناس  موالمای بلخ دراکناف عالم طنین افلگلنلد   
 ندرجهان غوغا برپا کرد  است. / 
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امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .



 

 

 برنمنگتن ل امدیاما داکترعنایت اهلل شهرام                                  
 (۲) تاریخچۀ مختصرهنر در افغانستان

دریاریخ درخشان مملکت عزیزماهنرمندان ایادی حیات بسربرد  ن فعالیتهای  
چشمگیری درقسمت هنرهای مقاش ، هیکلتراش ، صنایع مستظرف ، صلنلایلع  
دست ، معماری نمهندس  نغیر  امجام داد  امدک  کثرت نیعدد شواهدهنلری  

 شان باعث افتخارات مام  باشد.  
پی  ااآمک  موایم مل  افغامستان غارت نیاراج گردد،ممایامگرنباعث اثبلات  
مظرفو  میگردید، همچنان مموم  های مقاش  نصنایع دست  مردم هنلرپلیلشل   

 افغامستان سبب ایب بسیاری ااموایمهای دمیاشد  بود. 
آثارهنری ک  ااکشف استوپ  بودا دریپ  سردار بدست آمد، یاریخ هنرکشور  

  ۲۹2۹ما را کهن یر نغن  یرجلو  میدهد. این استوپ  ک  درخالل حفریات سال 
بواسط  باستامشناس ایتالوی صورت گرفت، بزرگترین ستوپ  دنرۀ بلودایل   
افغامستان بشمارمیرند. درطالییپ  نالیت جواجان ک  ااش  قبربی  اابیلسلت  
نیکهزاراثر طالی  بدست آمد، ممایامگرقدرت هنری س  نمیم هزارسال قب  ما را  
بیان میسااد. هم چنان مجسم  های بزرگ بودا ک  نقت  بامورهای سرخ نسلبلز  
شان کو  ن بران بامیان رامورافشام  میکردمد، مموم  های هنری مردم مارا ممایان  

 ساخت  امد.  
ب  اثرکانشهای ایتالویها یکتعداد ااافتخارات هنری دنرۀ غزمویان کشف شلد  
ک  معرف هنری آن عصربشمارمیرند. دربارمحمودغزموی ن درباراخلالف ان  
میزمملو اا یزیینات، جواهرات کاری، مقاش  ن یذهیب کاری بود  ک  یوسلط  

 هنرمندان ماهرآمعصر امجام یافت  است. 
دردنرۀ ییموریان هرات)قرن مهم هجری( فعالیتهای ایادهنری صورت گرفت   
نمردان مام  درآن امان ظهورممود  امد. استادکمال الدین بهزاد مؤس  مکتب  
مقاش  هرات نمیرعل  هرنی اابزرگترین خطاطان نمعرنفترین آن عصربشمار  
میرنمدک  ب  یشویق شخص پادشا  عالیجا  ییموری سلطان حسین بایقرا نهمکار  
مدانم ان امیرعل  شیرموای  م  ینهادرساح  هنرهرات رامرکزهنری خلراسلان  
امین ساختند، بلک  مهدعلم ندام  میزگردامید  بودمد. هنرمعاصرافغامستان بعداا  

 آغااحکومت امیرامان اهلل خان رنمق خوب  یافت. 
: انلین دنرۀ یحقیقات ارکیالوژیک غلیلررسلمل  در  هنرقدیم قب  اا اسالم 
خایم  م  یابد. علمای این دنر  ک  یک قرن  ۲۹55ن   ۲159افغامستان درسالهای  

را نقف یحقیق خوی  قراردادمد، عبارت ااعلمای امگلی  میباشندنب  استلنلاد  
این گفت  طوریک  درآریاما دایر  المعارف نموشت  های استادعلم  آملد ، کل   
سیاحین ارنپای  مخصوصاً امگلی  بودمدن غالباً مظریات نامدنخت  هلای ایلن  
گرن  خط السیرمحققین ن کانشگران دیگر امتخاب گردید. دربین سلاللهلای   

میتوان اشخاص ذی  رامام بردک  دریحقیق موضوعات باستامل     ۲1۲5ن   ۲15۲
 نطن مامق  عمد  داشتند: 

، چارل میسن   Court، کورت   Trebeck، یری بیک   Moorcraftمورکرافت  
Charl Masson   جرارد ،Gerard   ن هامگ برگر ،Hong Berger   ؛ ن دربین سال

، دبلیو سپمپسلن   Yateاشخاص ذی  رامیتوان مام برد، یات    ۲112ن   ۲121های  
W. Simpson   کپتان یلبوت ،Talbot   ن میتالمدMaitland. 

اشخاص اخیرالذکر درخالل کانرشهای خودب  کشف آثارگرامبهای یومان ن  
بودای  موفق شدمد نآثاریافت شد  راب  مواۀ بریتامیا امتقال دادمد. همچنان چارل  
میسن دربارۀ مسکوکای  ک  اااستوپ  های دنرمت ، هد ، بگرام ن دیلگلرآثلار  

 بودای  بدست آمد ، شرح نآمرا ب  مشر سپرد  است.  
هزار پارچ   5۲آثاری ک  ااش  قبر درطال ییپ  جواجان بدست آمد، بی  اا 

هنری بود. این کشف درنقت حکومت دست مشامدۀ رنسها بود، دامست  مشد ک   
بعدااآن برییپ  مذکورچ  نقایع رخ داد. رنسها ن متملقین شان خود کوا  گلر  

 نکوا  فرنش بودمد.  
ک  باهیئت باستامشناسان فرامسوی ک     ۲۹55حفریات رسم  افغامستان درسال 

ط  یک قراردادرسم  عقدگردید  بود، آغاام  یابد ک  سالیان ایادی درامین   
 حفریات نمتایج مثبت  را بدست آنردمد.  

هون یسنگ  اایرچین  هد  رابنام هلو  نساح  اطراف آمرا مگاراهار  ذکلر  
کرد  است. درینجا یکتعدادکل  های پالستری بودا ن بوی  اایو کل  خلدای  
کوچک شیطامها بود نغیر  مموم  های آن کشف شد. هم چنان مجسمل  هلای  
بامیان شواهدعال  هنرمجسم  ساای نهیکلتراش  درافغامستان قدیم بشمارمیرند.  
این مجسم  هاهرکدام پنجا  نس  نس  نپنج متر اریفاع داشتند، ک  اابزرگترین  

 مجسم  های دمیا بشمارم  رفتند.  
کوشام  هادربگرام درقلرنن انل،  
دنم نسوم استقراریافتندنپایتخت شان  
در امان کنیشکای کبلیلر بل  نقلت  
یابستان بگرام ندرامستان یاکسیال بود.  
درآموقت صنعت )گریک ن بودیک(  
یرق  ایادی داشت نصنعتگران ماهلر  
نمعماران پریوان نجودداشتندک  در  
ساختن یعمیرات نیراش هیک  هاسع   
ها بخرج رسامیدمد. درنقت حکوملت  
کوشام  هاآاادی دین نجودداشت ن  
میالن خودکوشام  هلا بل  طلرف  

 بودیسم بود، 
نآیین بودای  درحقیقت شک  رسم  رابخودگرفت  بود. چنامچ  گفت  آمد، در  
 بگرام دردامن  های حصارکوهستام  قشنگ کاپیسا معابد ناستوپ  های  آباد شد. 
ب  اثرحفریات نپژنه  دربامیان چنین متیج  بدست آمد  ک  مقاش  نمجسم   
ساای درقرن انل ندنم میالدی پیشرفتهای محیرالعقول  ممود  است. همچنلان  
آثارمشترک اامموم  های بارا نفو  العادۀ مدمیت این دنر بشملارملیلرند. در  
فندقستان یکتعداد آثارنمموم  های مجسم  هامیزب  مشاهد  رسید  ک  یأثیلرات  

 مدمیت بودای  برآمها را ناضح میسااد. 
درمدمیت ) یومان نباختر  ( رنش های مقاشان معرنف یومام  مث  ایصلوف   
برهنرافغامهای آن دنر یأثیرات ایادی ممود  نب  اثرامتزاج نیکجا شدن هلردن  
مدمیت سک  های آن دنر  ااسک  های قدیم یومان قشنگتر نبهتر جلو  میکنند.  
یمدن گریک نبودیک درقرنن انل ندنم   م درآریاما ب  میان آمد نگندهارا  
مرکزعمدۀ یرق  ن پیشرفت مسلک مقاش  گردید، نمموم  های کل  درهلد   

 دید  میشود شواهد خوب  ااین دنر  میباشند./ )دمبال  دارد( 
***************************************** 
مزدیک نعدۀ محدندی اادنستان عزیز صورت گرفت. ااهمان آغاا فرخند   

 ب  این نص  نب  این شعرجاندان اقبال عقید  داشم : 
 خل  پذیر بود هر بنا ک  م  بین          بجزبنای محبت ک  خال  ااخل  است 

ناینک بی  ااشصت سال یمام ااآن محف  فرخندۀ عرنس  میگذرد ن هلیلچ  
خل  درحیات باهم  ما رنممامگردید  است. بل  یاامرنا هر مشک  نهرعلتل   
رادرپریو چنین دنست  نمحبت راستین ندیرین آسان ساختیم نباقناعت نناقع  
بین  ندرک طبیعت همدیگر، نقبول ذهنیت متقاب ، همزیست  ساد  نب  پیرام   

 راادام  دادیم، نهنواهم پرعشق ننفا نب  این گفت  شاعر همنوا میباشیم : 

 هفته نامۀ امید   0101شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 الکسندری  ل نرجینیا پرنفیسرداکتر عبدالواسع لطیف                                  
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

 (۲2) بخ  در وصلت وطن  و  در غربت هجرت  
 دل م  رند ادستم صاحبدالن خدا را       دردا ک  راا پنهان خواهدشد آشکارا 
مخستین عشق ن اادناج دردنرۀ یحصی  : نقت  دنرۀ دنااد  سال مکتب بل   
پایان رسید ندپلوم بکولریا رابدست آنرد ، داخ  فاکولت  طب کلابل  شلدم،  
باامگیزۀ پرهیجان عالیق نمیالن ناحساسات طبیع  ک  خاص  این دنرۀ پرشور  
امدگ  نعبور ب  مرحل  آرانها نرنیاهای جوام  میباشد، جست  جست  راجع ب   
اادناج نیشکی  خامواد  ن متعلقین نامتخاب همسرآیند  ام، مقش  هلا نخلیلال  
پرداای های گوماگون نبوقلمون، درمخیل  نشعایرم را  م  یافت، ندرعلیلن  
امان ب  یأس  اا الهامات نامتباهای  ک  مطالع  رنمامهای عاطف  نعشق  نمشاهدۀ  
بعض  فلمهای پراحساس، درملکات درنم  نشعایرم بجاگذاشت  بود، بلاخلود  
میگفتم  چقدر میک نعال  ندلپذیرخواهد بوداگرهمسرامدگ  ام یک دنشیزۀ  
عفیف  نمیک سیرت نخوب صوری  باشدک  ان رااا دل نجان دنست داشلتل   
باشم، ندرهم  امور امدگ  باهم یوافق مظر ن همنوای  اخالق  نعاطف  داشت  ن  
شریک موافق درامورامدگ  ن دنستدارهمدیگر، نقب  اارسیدن ب  ملرحللل   
 مکاح نعرنس ، باکرکتر ن سطح مظرن موقف اجتماع  همدیگر آشنا باشیم ... 
ااقضا درمسیرهمین امدیش  ها نمیاامندیهای پرحرارت بودک  ب  یک دختر  
میک سیرت نپاکیز  صفت عالقمندشدم ک  جزء اقارب مزدیک، نفرد فراام   
فامیل  بود. درهمین احوال قلباً نرنحاً مستشعر شدم ک  عالق  ام ب  ان درهلر  
دید نباادید عادی فامی  بیشترمیشود، ن دربرخوردمگا  معصومام  نپرخللوص  
ان، دلم ب  یپ  میآیدناحساس میکردم ک  امعکاس یک بیت ماملدگلارحلافلظ  
حالت پرهیجان نپر احساس صفح  موامدگ  ام راک  یاآموقت ینهابرنی خودم  

 کشود  شد  بود، ممودار م  سااد : 
 دل میرندادستم صاحبدالن خدا را درداک  رااپنهان خواهدشدآشکارا 

بهرحال، من دراعما  رنح نرنان خودبایمام کوایف، عاشق ن گلرنیلدۀ  
 حسن رفتار نمرندات خاموادگ  نصحبت گرم ندلنشین ان گردیدم ...  

درهمین احوال ک  من مصرنف یحصی  درصنوف انل فاکولت  طب بودم،  
اطالع یافتم ک  بخاطرگلودردی )التهاب یامس  ها( درشفاخام  مستورات یوسط  
مرحوم استادمورناعل  متخصص امراض گوش نگلو یحت عمل  جلراحل   
قرار گرفت  ندنرۀ مقاهت رادرخام  سپری م  کند. فوراً ب  عیادی  رفتم، بعلد  
اااحوالپرس  باکشاد  رنی  اا مصرنفیت مطبوعای  ام نمشرشمارۀ جدید مجل   
ژنمدنن ک  پدرم مرحوم عبدالباق  لطیف  انلین مدیرمسئول آن بود، جویا شد.  
قب  اا اینک  ب  سئوال  جواب بدهم، درهمان لحظ  چشمم ب  یک جلد مستعم   
دیوان حافظ شیراا افتادک  درطاقچ  اطاق  جلب مظرمیکرد ف  البدیلهل  در  
حالیک  صدایم کم  اریعاش داشت، گفتم یانقت ب  دست آنردن شمارۀ جدید  
ژنمدنن، مطالع  اشعارایبا نرمگین حافظ میزخیل  سرگرم کنند  نالهام بلخل   
است. بعد بدنن درمگ نیأم ، دیوان شاعر شیراا راباادب نمحبت گرفتم نپ   
اادعا ندرندی در دل خود، میت فال حافظ کردم نباخودگفتم هرچ  دردیوان  
لسان الغیب خودحافظ صاحبدل نشیرین سخن فالم رابرمال میسااد، همان میاادلم  
درحریم چنین محبت سرب  مهر خواهد بود. درحالیک  سایر حاضرین مصرنف  
صحبتهای دیگربودمد، بطور قرع  دیوان راکشودم ناین ابیات جاندام  ک  بعدها  
صدهامریب  درینهای  های خودخوامدم نحفظ کردم، پی  چشم حیرت اد  ام  

 پدیدارشد نبعد درحیات اماشوهری ما ب  یادگار مامد : 
 فرستمت   ای هدهد صبا ب  سبا م  
 فرستمت   بنگرک  اا کجا ب  کجا م  

 حیف است طایری چویو درخاکدان غم 
 فرستمت   این جا ب  آشیان نفا م  

 در را  عشق مرحل  قرب ن بعد میست 
 فرستمت   بینمت عیان ن دعا م    م  

 ای اا دعای خیر   هر صبح ن شام قافل  
 فرستمت   در صحبت شمال ن صبا م  

 یا لشکر غمت مکند ملک دل خراب 
 فرستمت   جان عزیز خود ب  موا م  

 ای غایب اامظرک  شدی همنشین دل 
 فرستمت   گویمت دعا ن ثنا م    م  

 در رنی خود یفرج صنع خدای کن 
 فرستمت   کآیین  خدای مما م  

 یا مطربان اشو  منت آگه  دهند 
 فرستمت   قول نغزل ب  ساا نموا م  

 ساق  بیاک  هایف غیبم ب  مژد  گفت 
 فرستمت   با دردصبرکن ک  دنا م  

 حافظ سرندمجل  ما ذکرخیریوست 
 فرستمت   بشتاب هان ک  اسب ن قبام  

صفح  الهام بخ  فال حافظ رامشام  کردم ندرنقت خداحافظ ، با ادب ن  
صفای میت بدست  دادم نآهست  گفتم: من اا دل نجان گرنید  نمعتلقلدفلال  
حافظ هستم ! همیش  امیدنارکنند  نشفابخ  است، خوامدن فال امرنای کل   
من صفح  آمرامشام  کرد  ام، برای هردنی ما دلپذیر خواهد بود... دیوان لسان  
الغیب راسادگ  نبدنن اینک  ب  گفتار پریب نیابم التفات خاص  کرد  باشد، اا  
دستم گرفت ندرجای انل  اش رنی طاقچ  گذاشت، نب  هم  عیادت کنندگان  

 ک  درحال خداحافظ  نبرآمدن بودیم، اظهار امتنان کرد ... 
نقت  ااخام  آن موجود رنیای  نالهام بخشم بیرنن آمد  رنام  منزل شلدم،  
برای مخستین بارخاطرۀ مگا  معصومام  نل  پرامتبا  نپرکش  انیارنپود نجودم  
 رادرحریم محبت  ب  مواآنرد، ناین شعرموالما با حقیقت  حالتم را برمالساخت : 

 علت عاشق ا علت هاجداست   عشق اصطرالب اسرار خداست 
نابیات عشق  شعرای دیگرمیز پ  درپ  درمخیل  ام رنشن  مشاط بخ  م   
امداخت... مامنداین شعرمامدگار عطارک  دنست نهمصنف  امان مکتبم داکتلر  
عبدالغفور رنان فرهادی درمقال  عالمام  خودایر عنوان )عشق اامگلا  علطلار(  

 درجریدۀ ناین امید ب  مشررسامید : 
 بعدااین نادی عشق   آمد پدید    غر  آی  شد کلللللللس  کامجا رسید 
 کِ  درین نادی بجز آی  مباد    اان ک  آی   میست عیش  خوش مباد 
 عاقبت امدی     مبود یک امان    درکشد خوش خوش برآی  صدجهان 
 میک ن بد  در را  ان یکسان بود     خود چو عللشق آمد، م  این م  آن بود 

 نااکتاب شعرنسرند داکتر رستگاراین مصراع راامزم  کردم : 
 چشم دل بااکن ک  جان بین     آمچ  مادیدمیست آن بین  
 گر ب   اقلیم عشق  رنی آری     هم   آفا   گلستان  بین  

بهرحال، هنوایحصیالت فاکولت  راب  پایان مرسامد  ندرصنف سوم فاکولت   
طب بودم ک  محف  ساد  نکم خرج نل  پرااصمیمیت ن یوافق نهملرملگل   
 عقدمکاح نعرنس  ام باهمین دخترپاکیز  سرشت، درحضورجمع  اا اقارب 

 نگاهی مختصربه معارف 
 ن و نهضت سارندوی درافغانستا

باظهور معارف موین درطلیع  قرن بیست درافغامستان، فص  یاا  ئ  درحیات  
ملت ماگشود  شد. هرچنداین جنب  بسیار حیای  نحایز اهمیت دردنر  هلای  
بعد دچار بحران نامحطاط شد، اماسیر یدریج  آن یوامست یا مناطق دنردسلت  
کشورهم را  بیابد. همرا  با رشد آمواش نپرنرش موجوامان نجوامان، میاامندی  
های دیگری میزدر جهت سو  دادن این مسلهای بالند  ب  سوی رشد هم  جامبل   
جسم  ن فکری نایجاد سالمت رنام  نالقأ احساس مسئولیت پذیری نرعایت  

 مظم ناصول درحیات جمع  نفردی جوامان پی  آمد.  
درین مسیر بوجودآمدن مهضت سارمدنی، اسکوت یا پیشآهنگ، افق هلای  
یاا  رابررنی کودکان، موجوامان نجوامان افغامستان اعم اادختر نپسلرگشلود.  
سیر نیاریخچ  این مهضت راجناب محمدمسیم خان ک  اا خدمتگاران صلدیلق  
معارف افغامستان، باپیشین  پربارچندین ده  احمت کش  درعرصل  یلربلیلت  

 جسم  نرنح  فرامدان ملت امد، در رسال  مصوری ثبت کرد  امد . 

محمدنسیم معین وزارت معارف وسفیرامریکا درکابل، درحال 
  امضای پروژه های ساختمانی درافغانستان

مؤلف محترم ک  خوددرکنار سایرخدمات آمواش  نپرنرش ، سال هلای  
دراای مسئول مستقیم مهضت مذکورهم بودمد، یوامستند حضور جوامان نطلن  
رادرکشورهای مختلف جهان نفعالیتهای گوماگون پی  آهنگ  ایشان را بطلور  
یحسین امگیزی درامظاربین الملل  رنشن ساامد. یصانیرکتاب گویای مق  فعال  
سارمدنی افغامستان در سطح جهام  است. همان مقش  ک  باکودیای منگین هفت  

 ثور یکسر  متوقف ن لغو شد.  
جلب یوج  بزرگان جهان ب  فعالیتهای موجوامان نجلواملان سلارملدنی یلا  
پیشآهنگ افغامستان، کاری بودک  پیشین  مداشت، نجناب محملدمسلیلم خلان  
یوامست باپشتکار نعشق نعالق  اش ب  رشد نیربیت مس  مو چنین افلتلخلاری  
رامصیب جوامان ما سااد. ب  رنایت یصانیر نگزارش ها، جناب مسلیلم خلان  
یوامست  بودمدییم های نراش  جوامان افغامستان راطوری شام  فعالیتهای جهام   
ساامد ک  اثرات مثبت  در رنابط آن کشورهاباافغامستان بلگلذارد. پلذیلرایل   
پرحرارت دختران نپسران نراشکار کوریای شمال  درمیدان هوای  پایتخلت  
آن کشور، ن همین طور ییم های مختلف دیگر نراش  افغامستان درململاللک  
 مختلف اا کامادا یارنسی  برای بارانل بودک  ب  این حد موفقیت میرسیدمد. 

 پذیرایی گرم ازتیم ملی پنگپانگ افغانستان درمیدان هوایی کوریای شمالی 
این رسال  دربارۀ یرنیج معارف عصری نشیو  های موین آمواش ن پرنرش  
نمیزمهضت سارمدنی، ضرنرت نجود آن، سارمدنی بحیث جنب  جلهلامل ،  
اساسات سارمدنی، یشکیالت نشیو  نطریق  فعالیت آن، برمام  امدگ  جوامان  
درخارج منزل، بحث خدمت ب  دیگران، برمام  های ایست باهم ، یشلکلیل   
ساامامهای جوامان، حوا  های جهام  سارمدنی، گردهمآی  هلای جلهلامل   
ندیگرمباحث مطالب سودمندی را دربردارد. رسال  )مگاه  ب  معارف نمهضت  

ب  همت مصطف  صاحبزاد  نعمر اکریا    5۰۲9سارمدنی درافغامستان( درسال  
 ن عبداهلل مسیم، باقطع ایبا ب  طبع رسید  است .   

آخرین خدمت  ک  جناب مسیم خان امجام داد  امد، مشرهمین رسال  است یلا  
نطندارام  راک  اطالع صحیح  ااین مسای  مدارمد، آگاه  بخشند. برای جناب  
ایشان ک  پیرام  سرهنواهم شورخدمت برای جوامان نطن درسردارمد، نهلمل   
 خدمتگاران سابق  دارمعارف افغامستان دنام عمرنسالمت آرانمیکنیم. ادارۀ امید 
***************************************** 

 شاد باش ای عشق خوش سودای ما     ای طبیب جمل  علت های ما 
نقت  پ  ااس  رنا رخصت  عرنس ، ب  فاکولت  رفت  نب  همصنف  هلایلم  
مژد  دادم ک  متأه  شدم، اکثرشان ااین اقدام من یعجب کردمد، نپ  اااظهار  
یبریک  نشوخ  هانیبصر  های موافق ن مخالف، طورعموم باهم گفتند خیل   

افغلامل     ۲2دل نگرد  میخواهدک  آدم در دنرۀ محصل  باداشتن معاش ماهام  
عرنس  ناادناج کند! نل  ااین مکت  جامدار نحساس آگا  مبودمدک  ملن ن  
همسرعزیزم یصمیم گرفتیم درپهلوی ادام  یحصی  من، انبلاکلارخلیلاطل  ن  
گلدنای نمن بایحریرنیرجم  مقال  هابرای جرایدنپرنگرامهای رادیوی  نقت  
 ، معاش ماهوارکاف  بدست آنریم، نبامساع  شبارنای خود رفع مایحتاج کنیم.  
چندماه  مگذشت  بودک  باعقد قرارداد رناام  دنساعت معلم  موقت  لسان  
فرامسوی رادر لیس  حرب  )حرب  شونمزی( نبعد  گرفتن یرجم  های مضامین  
مجالت برگ سبز نژنمدنن، صاحب معاش ثابت ماهوارمیزگردیدم، نل  ااشما  
چ  پنهان ک  برای بدست آنردن این معاش، احمات خیل  ایاد نطاقت فرسلا  
رامتحم  میشدم. شبها بعداامطالع  درنس فاکولت ، بعدااساعت د  ال  میم  های  
شب نبعضاً یاصبح مضامین  راک  عم بزرگوارم مرحوم استاد عبدا لرشیدلطیف   
اامجالت فرامسوی امتخاب میکرد، یرجم  میکردم ندرجریان درنس رنامرۀ  

بعدااظهرک  نقت صرف طعام محصلین بود، با    5یا   ۲5فاکولت ، هررناااساعت 
بایسک  ااعل  آبادب  لیس  حرب  ناقع مهتاب قلع  رفت  ب  یدری  ابان فرامسوی  

میپرداختم نپ  اایک نمیم ساعت یدری ، دنبار  با عجل  ب     ۲5ن   ۲۲صنوف 
فاکولت  طب برمیگشتم. بعض  رناهافرصت طعام چاشت برایم میسرمم  بودیا  
درآشپزخام  فاکولت ، مان کاف  برایم باق  مم  مامدنیاپنج عصر، ختلم درنس  
رنامر ، گرسن  میمامدم. عالن  براینها، یرجم  شفاه  درنس بعض  پرنفیسران  
فرامسوی فاکولت  طب میزدرداخ  صنف بعهدۀ من بود، نلهذا بعدااپنج عصلر،  
یک  دنساعت دیگرمیز بایددرفاکولت  م  مامدم نمویهای درنس یرجم  شلد   
رابرای خودم کاپ  میکردم. راست  ااین مساع  پراحمت نیالشهاعلالن  بلر  
کسب معاش، دنثمرۀ میک حیای  میزحاص  کردم : انل اینک  برای یلحلمل   
مشقات ن سخت  نفشارهای فزیک  آماد  یرنب  اصطالح سرسخت یرشدم، ن  
 دنم اینک  درکاریرجم  نمویسندگ  یجارب بیشتر بدست آنردم./ )دمبال  دارد( 
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 میوجرس  امجنیر عبدالصبور فرناان                                                         
 )رح( سخنی چند ازاندیشه های احمدشاه مسعود  

)بخ  مهم( : یک  اایالشهای دیگری ک  جزءبرمام  بقدرت رسامدن مجلدد  
طالبان درافغامستان نیحمی  آمهابرمردم مامیباشد، اینست ک  منابع شناخت  شد  ن  
کشورهای ذینفع بشمول دنلتمردان افغامستان، بخصوص آمهاییک  دریوطئ  های  
اشرف غن  احمدای شریک امد، درصدد میباشندیا ماهیت اشت نددمنشلامل   
طالبان راپرد  پوی  ممایند نایشامرا ب  مردم کشورشک  دیگری جلو  گرساامد  
ک  گویاآمهاآن طوریک  بودمد دیگرمیستند! درحالیک  ظلم ناستبدادآمهلاهلنلوا  
فراموش مردم مامشد  ناخمای ماش  ااجور نستم شان هنواالتیام میافت ، آثلار  
نیرامگری هانآیشسوای های آمها یاکنون درکشوردید  میشود، ک  جلبلران  

 ماپذیرم  باشند.  
یک  اااعمال اشت نمامیمون طالبان درپهلوی دیگراشت  هایشان ک  یکلان  
دهند  میباشد، جور نستم  بودک  برطبق  اماث رنا میداشتند. طرادیدطالبان در  
برابران عین طرادید عربهای دنرۀ جاهلیت میباشد. طالبان ب  امان ب  مظرحقارت  
مینگرمد نامهارافاقد هرموع حقو  مدم  ناجتماع  نشایست  هرموع اذیلت ن  
آاار نمجااات میدامند. بااینک  در امان حکمرام  درناا  های مکایب ندامشگا   
هارابستندنچند مس  کشوررا اامعمت یعلیم نیربی  نفراگیری علم ندام  محرنم  
ساخت  بودمد، نل  امهاندخترهای نطن رابکل  اامعمت سواد نفراگیری علللم  
ندام  محرنم کردمد، حت  ان حق برآمدن ااخام  رامداشت نچون امدامیلان  
درچهاردیوارخام  امدام  بودمد. طالبان ب  مردم فرمان دادمد ک  کلکینهای خام   
هارا سیا  رمگ کنند یایخت  بگیرمد یاان اا نرای کلکین خام  خودش هم بیرنن  
مگا  کرد  متوامد. طالبان ان ندختر راحت  حق رفتن ب  شفاخام  نطبیب جهلت  
معالج  منع کرد  بودمد، ن هزاران هزار ان ندخترنطن اا درد نبیملاری جلان  

 داد  نب  داکتر ن دنا مرسیدمد. 
ط  پنجسال امامداری طالبان ک  یاریک یرین ندهشت امگیزیرین دنران م   
ینهادریاریخ افغامستان بلک  دریاریخ بشریت بود، امان ن دختران کشورمسب  مردها  
نپسران صدم  بیشتربرداشتندک  هیچ جبران پذیرمیست . امادنلت کنوم  باهلم  
دست  کشورهای ذینفع صحن  ساای کرد  ناخیراً دختری اانطن راآراست  ن  
آرای  داد  ب  کشور سوی  فرستاد یاباچندین طالب ریشدار نلنگوی  پلوش  
مالقات مماید. این خامم آراست  ک  شکری  بارکزی مام دارد، باآرایش  ک  یوان  
کنترنل غریزۀ جنس  هرمردی رام  ربود، رنبرنی دنطالب ریشدار لنگویل   
پوش کناریک میزمشست  باماا نکرشم  امام  باایشان سخن میگوید، برنی آمهلا  
یبسم میکند، باایشان یکجام  موشد نغذا صرف میکند نب  رسم ارنپای  احوال  
پرس  ندست پرس  م  مماید، یا مردم افغامستان رابفریبد ک  گویاطالبان کل   

 ضدان بودمد، اکنون میستند !!  
این مکت  خاطرۀ را بیادم م  آنردک  جان برن ژنرمالیست میویارک یایلملز  
دریک صحبت دنستام  برایم گفت  بود: )طالبان یاا  کاب  را اشغال کرد  بودمد،  
من بادن ژنرمالیست دیگربرای مصاحب  ب  دفتر نایراطالعات نکلتورطالبان ک   
مالمتق  مام داشت رفتیم. یک  اا ژنرمالیستها ان بودن ننایرطالبان ب  اناجلاا   
مدادک  بداخ  دفترش شود. درباالی سرنایرطالبان دردیواریک یابلوی ایبای  
رسام  اایک آهوآنیزان بودن باالی آل  یناسل  آهو یک یوی  کاغذرا سرش  
کرد  بودمدک  ااایبای  یابلوکاست  بود ! من اانایر پرسیدم ک  چرا کاغذ رادر  
یابلو سرش کرد  امد؟ نایرطالبان گفت: سترعورت در اسالم فرض است. باا  
پرسیدم چراژنرمالیست ان را اجااۀ مصاحب  مدادید؟ متق  گفت: ان ملثل   

 شیطان است چهر  اش مرد راگناهکار ن گمرا  میسااد ! (  
اینست طرادید رهبری طالبان، نجای یعجب است ک  این دنطالب چطلور  
قبول گنا  کرد  نبا شکری  بارکزی آراست  نآرای  کرد  مالقات مینمایلنلد.  
خامم شکری  بارکزی اا دردهزاران ان افغامستان ک  فقط ب  جرم برهن  بلودن  
ماحی  کوچک پای ک  ماگزیر برهن  باق  م  مامد شال  طالبان راخورد  املد،  
چشمپوش  کرد  خودرادرخدمت سیاسیون حق  باا نطالبان فریبکار مزدنر ک   
رنی ان رااشت نمای  فساد میدامند، قرارداد؟ ! درینجا برای خاملم بلارکلزی  
چشمدیدی اا مظالم  نرفتاراشت طالبان رادربرابرامان، چون مشت مموم  خرنار  
حکای  میکنم یااگرااکرد  پشیمان شد  نب  خودمفرین گوید. داسلتلان اایلن  
قراراست ک  طالبان یاا  کاب  رااشغال کرد  بودمد باسرنرنی چرکین نقلوار   
های نحشتناک سالح برشام  ااکنارشهرب  کناردیگرش گشت نگذارم  ممودمد  
نمردم اادیدن آمهانحشت م  کردمد. بامویرهای پیکاپ ک  یحف  علربسلتلان  
سعودی بود درخیابامهای شهربسرعت حرکت ممود  نخاک نگرد برخلاسلتل   

 ااعقب مویرهای آمها ب  سرنرنی عابرین پاشید  میشد.  
درحص  انل خیرخام  میدام  بود ب  پارک معرنف، اما درخت ن سبزۀ درآن  
دید  ممیشدنمردم اا نسط آن عبورنمرنرمیکردمد. من با یک دنستم هم ااین  
را  م  گذشتیم، درعقب ماچهارطالب ک  سالح برشام  داشتند باچلهلر  هلای  
نحشتناک رنان بودمد. دنستم آهست  بمن گفت بگذارک  این طالبان نحش  اا  
ماپی  رفت  نگم شومد. درجلوما خامم  ک  طف  دنیاس  سال  درآغوش داشت  
همرا  بامردیک  معلوم میشد همسرش بود را  میرفت. طالبان نحش  بدنن اعتنا  
ماراکناراد  ن جلوشدمد. درهمین اثنا طفلک ک  درآغوش مادربود، اادیلدن  
چهرۀ نحشتناک طالبان یرسید  خودرابیشتر ب  مادر فشرد نکوش  کردخودرا  
پنهان مماید. طفلک اادستپاچگ  ایاد ب  چادرمادر دست امداخت نچادر ااسلر  
مادرافتادنسرنرنی  برهن  شد.آن چهارطالب کثیف بیرحم جامب ان دنیدمد  
نشالقهانگردم های خودراکشید  نان را ب  جرم برهن  شد  سلرنصلوریل   
چنان شال  ادمد نگردم کاری ممودمدک  طف  ااآغوش مادرپرید  ندرگوش   
افتیدنگری  ن نایال میکرد. ان درخاک م  یپید نطالب شال  ملیلزدنملکلرر  
میگفتند )کاپر  د ، کمومیست د ( ! ان راب  امدااۀ شال  نگردم ادمدک  لباس  
های  پار  پار  شدنقسمت  اابدم  برهن  شد  بودنموهای  با خاک آللود   
گشت، رنی  راک  خون آلود شد  بودپوشامید. همسرش چون برگ میلراید  
چهر  اش سفیدشد  نااحرف ادن مامد، مثلیک  مغزش کارمم  کرد نململ   

 دامست چ  کند . 
من ک  ممیدامم چ  حال  داشتم ندنستم مرامحکم گرفت  بود میلرایدم خودرا    

یکان دادم ناا دنستم خودراجداکردم نجامب یک  ااطالبان ک  ان راشال  م   
اد دنید  باانمشت نیخن شدم، طالبان دیگرب  کمک انشتافتند نب  لت نکوب  
من شرنع کردمد، عابرین جمع شدمد نمرا ااچنگال آن نحش  هامجات دادمد.  
جمعیت ایادیرشد ن هرک  ک  میتوامست مشت  ب  این طالبان حوال  میکردمد.  
طالبان ب  قسم  خودرااا خشم جمعیت مجات داد  نفرارکردمد. یک  طف  رااا  
خاک بلندکرد نیسل  میداد ندیگری شال خودراب  مادرطف  دادیا بلدمل  را  
بپوشامدنچندین دیگرهمسرش راک  غ  کرد  بود، غمخواری میکردمدیا بل   
حال بیاید. کسام  هم مرا ااامین بلندکردمد نسرنصورت نلباسهایم را پاک م   
کردمد. جمعیت بزرگترنافزنمتر میشد نااهردهن شنید  میشدک  لعنت برطالبان،  
لعنت برطالبان مزدنر. لحظ  مگذشت  بودک  چندمویرپیکاپ طالبان ممایان شد ن  
فیرهاکردمد نجمعیت راپراکند  ساختند. درهمان لحظ  بخاطرم آمدک  حلتل   

 مورمحمدیر  ک  کمومیست میگفت: )دخلکو انر دخدای انر دی( ! 
خامم شکری  بارکزی! اینها همان طالبام  بودمدک  خودت باآرای  ن ملاان  
 کرشم  باآمان کناریک میزمشست  نخوش صحبت  میکردی، ب  رنی کثیف شان  

 فریمومت ل کالیفورمیا استاد عبدالعل  مور احراری                                        
 ى به پيشگاه استادمعظم داكتر روان فرهاد

 ا إقبال سعد ن ب  فللللص  بللللللهار         هوا با طرانت امللللللللین سبز  اار 
 ا بهلللللر عیادت ا انسللتاد خوی          شد  سوى شهر دگلللر رهلللللسپار 
 رسللللیدم ب  ملللللنزلگ  آن جناب          )غفور رنان( فاضلللل  ماملللللللدار 
 افضل  چ  گویم ک  هرچندگفت         کجا گفلللت  باشللم یکللل  اا هزار 
 ا علم  چو گویم ، بود کان  علم            فلللنون ادب راسلللت آمللواگار 
 محقق،  سخندان،  سخنور،  بلللیغ             ادیب   ملللدید   چللللنو رناگلللار 
 ب  اخال  نآداب ن أطوار خوی              ب  حلم نیواضع ب  شللللأن  ن نقار 
 مدیدم کسلل  ن مدیدسلللت ک             ب   مثل  یکللل  مظلللهر افلللتخار 
 ب  فلللن سیاست بللود یللللک  یاا            مبود  چو نى ، ک  سیاست مدار 
 بپلللرنرد   انالد ملللللیکو سلللیر            ک   هر یک   بود چون  دُر شاهوار 
 )رنان(شکرحق کن ک  میکوصفات         مصیب  یللو کرد اا اال کللردگار 
 ستودم یللللو را آمچ  آمد ب  شعر             مرا  باشد این شللللللعر یر یادگار 
 معیم مجلللدد هللللللزاران سپاس               ک   کردى مرا رهنمون سوى یار 

***************************************** 
یبسم نلبخندی میزدی، دستهای خون آلودشامرا در دست گرفت ، باایشان یکجا  
خوردی نموشیدی ! این داستان غم امگیز رابخاطری برایت حکای  کردم یااگلر  
قلب  درسین  داشت  باش  ن نجدامت بخواب مرفت  باشد، اا کرد  پشیمان گشت  ن  
اا عم  خود خجالت بکش  ! طالبان ک  سرشت اشت نخون آشام دارمد، قتل   
امسامهابرایشان آسامتر ااهم  اشت  های دیگراست  ک  امجام میدهند. برای اینک   
درمیان مردم دهشت ننحشت امداخت  باشند، هرکسیک  برعلی  آمهاحت   سخن  
هم بگویدنیاشرارت نجنایات شامرا افشاء کند یامردم رااا ماهیت ددمنشام  ن  
منافقام  شان آگا  سااد، آن شخص را ب  آن ناحد م  کشند. مثال امامل  کل   
یلویزیون طلوع جنایات طالبان را درقندا نیجانا ندست امداای آمهاراب  عزت  
نعفت امهاندخترهای آمجا افشاء کرد، آمها اخطاردادمدک  ب  منلسلوبلیلن آن  
یلویزیون ب  سزای خود میرسند. هنواماه  مگذشت  بودک  امتحاری گملاشلتل   
طالبان مویرحام  مامورین یلویزیون طلوع راموردحمل  میدهدنکارمنلدان ن  

 خبرمگاران آمراشهید میساامد.  
ب  همین یرییب حاج  جامخان یک  اابزرگان نموسفیدان دراسعد آباد کلنلر  
نقت  مردم خودرا ااشرارت نماهیت غیراسالم  نغیرامسام  طالبان آگا  مل   
سااد نااجنایات شان حکای  مینماید، طالبان گماشت  امتحاری خودر ارسال مل   

درمجلس  ک  جناب حاج  جامخان بلاعلدۀ    5۰۲2فبرنری   52ممایندک  بتاریخ 
دیگری ااموسفیدان کنرمشست  بود، خودرامنفجر میساادک  سبلب شلهلادت  

مفراخم  شدمد. همچلنلان  2۰مفردیگرحاضردر مجل  گردید  ن 52حاج  ن 
جنوری امسال گماشت  امتحاری شامرا درضیافت  ک  درمنزل    ۲1طالبان قای  رنا 

ملک عثمان شنواری ب  مناسبت رهای  دنپسرش بنامهای حمیداهلل نعبیداهلل اا  
اسارت طالبهابرپاشد  بود نیعدادایادی ااباشندگان نری  سفیدان شنواری در  
آن دعوت شد  بودمد، ارسال میدارمدناین طالب مامسلمان درهنگام صرف غذا  

مفر ب  شمول هردنپسرملک عثلملان    ۲9خودرامنفجرساخت ک  سبب شهادت 
مفربزرگان نری  سفیدان مح  بشمول ملک عثمان اخمل  شلدملد.  ۲۲شد ن 

مسئولیت امجام این عم  غیرامسام  ن ضداسالم  راطالبان بدنش گرفت  نعلت  
آمرا سخنرام  ملک عثمان شنواری برعلی  طالبان نافشای جنایات شان ن اجرن  

 شکنج  هردن پسرش راطالبان درامان اسارت داد  بودمد، قلمدادکردمد. 
اگرجنایات طالبان راب  شمارش بگیریم ااحوصل  هرموع قلم نکاغذن کلتلاب  
خارج است، نل  امامداران پاکستان ک  یاگلو درخون مردم افغامستان غر  امد،  
برای بهر  برداری اامصایب مردم ما نجلب همکاریهای پول  نمظام  امریکلا،  
طالبان راب  دنگرن  طبق  بندی کرد  امد، یک  طالبان افغام  ندیگری طاللبلان  
پاکستام . طالبان افغام  راک  مردم مارابقت  میرسامندمیکودامست  نایشامرا حمای  ن  
یقوی  نهمکاری مینمایندنباطالبان پاکستام  ک  مردم خودرابقت  م  رساملنلد،  
 جنگ میکندن امریکا راهم متقاعدساخت  یاباحکمرنایان پاکستان همنوا باشند . 
چنامک  طیارات بدنن پیلوت یا درنن، برطالبان پاکستان حمل  کلرد  ناابلیلن  
ببرمد، درحالیک  امریکا درصدداست یاطالبان افغان رابرمردم مایحمی  ململود   
یحت پوش  ب  اصطالح )مذاکرات صلح( آمهارا دنبار  درافغامستان بلقلدرت  
رسامد  نفرایراا اینک  امریکااعالن میکندک  ماباطالبان افغان جنگ مداریم، در  
حالیک  هردنطالبان افغان نپاکستان یک  بود  نمنشأ مشترک داشت  ب  اصطالح  
مردم ما سگ ارد برادرشغال است! هردن درمدرس  های پاکستامنل  دهشلت  
افگن ، قت  نکشتارمردم بیگنا  راآموخت  امد، هر دنیوسط مظامیان پلاکسلتلان  
یعلیمات مظام  نآدمکش  آموخت  نهردن ااآی اس آی درین شرارت، فتلنل   
امگیزی، درنغ نشیادی رایادگرفت  امد. هردنب  پول امریکانعربستان ایجادشد   
نهردن اایزنیج مواا شریف نبینظیربویو یولدشد  امد، هردن ضد ان نضدیعلیم  
نیربی  امد هردنخون میریزمد. ب  یرییب  ک  طالبان افغان خون مردم مانعساکر  
امریکارا میریزمد نطالبان پاکستان خون مردم خودشامرا. مثالً طالبان پاکسلتلان  

یعدادی اامتعلمین بیگنا  رادریک مکتب مظام  درپشانرقت  علام  5۰۲۲درسال 
یعدادی اامحصلین بیگنا   را با مربیلان شلان  5۰۲2ممودمدنطالبان افغان درسال 

بریک  5۰۲2دراکادم  پلی  درکاب  قت  عام کردمد. طالبان پاکستان درجنوری 
ین رابشمول افراد ملک  شهیدساختند    ۲۲پوست  پلی  پشانرحمل  امتحاری کرد  

درحوال  میدان هوایل     5۰۲2نطالبان افغان دریک حمل  امتحاری ما  جنوری 
مفر ملک  نپلی  راشهیدکردمد. بدین یرییب عم  هردنطالب یکسان،  5۲کاب   

طبیعت شان یکسان، مولودهردن یکسان، هردن پرنردۀ مدارس شیطام  نکمپ  
های مظام  پاکستان امد، پ  چطورمیشود ک  طالبان افغان درمزدپلاکسلتلان ن  
امریکا خوب نپسندید  نطالبان پاکستان بد ناشت امد؟ این رامیگویند)یک بام  

 ندن هوا( ! 
طالبان پاکستان راب  دارآنیخت نمواا شلریلف  9۰۰پاکستان  5۰۲2مثال درسال 

در سویدن گفت انجنگ راعلیل   5۰۲2درکنفرام  اقتصادی جهان درجنوری 
طالبان یشدیدم  بخشد. موااشریف برای اینک  سران کشورهای جهان رافریب  
داد  باشد، ااذکرمام طالبان پاکستان نافغان خودداری کرد، درحالیک  آن گرن   
طالب  راک  پاکستان علی  افغامستان نهندنستان بکارمیبرد، عمال حمای ، یقویل ،  
یموی  نیربیت مظام  مینماید نااگرن  حقام  هرگزیادآنری منمود  آملرابل   
اصطالح برای رنامبادا حفظ ممود  است. برای مردم ماخیل  دردماک بودکل   

پنج ین ااافراد بلندپای  طالبان راک  هم  قایللیلن  5۰۲۲م   52مقامات امریکا در 
مردم افغامستان بود  نیاگلو درخون مردم ماغر  امد ن هنوالک  های خون امسان  
های بیگنا  راک  قت  ممود  بودمد اادستهای کثیف شان ادند  مشد  است، بدنن  
رضایت ملت ما دربدل یک سرباافراری )برگادی ( اا امدان گوامتاماملو آااد  
کردنب  کشوری ک  درقول نقرارش اعتماد میست نهموار  ااداعی  طالبان دفاع  
مینماید، یسلیم دادیادرآمجابخوش  حیات بسربرمد، نطالبان دیگراامشور  هلان  
همکاریهای شان بهر  مندشومد. اکنون آمهاااادامدنقرارراپورهای رسید  ااطریق  
ساامامهای جاسوس  جهان، ایشان هموار  باطالبان در یماس یلفوم  امد، مشور   

 میدهند، مجل  میکنند نحت  درعملیات مظام  شرکت میکنند . 
این چهر  های کثیف عباریند اامحمدفض  معانن نایردفاع ن سر قلوملاملدان  
 قوای طالبان، عبدالحق نثیق معین ناارت جاسوس  طالبان، مللللللوراهلل موری  

 فلشنگ ل میویارک مشتا  احمد کریم موری                                           
 اشکى که ازدامن زندگى برخاک سیاه چکید  

آرى عبدالحکیم اطراف  ب  جلانداملکل   
پیوست، بارى درسالهلاى پسلیلن کل   
مریض  ن ملهلجلورى ن ملا املیلدى  
امینگیرش ممود  بود برایم گفت: مورى  
عزیز مومیدى خوفناکتر نیرسناکتلر اا  
پیرى ن اهیرى است، در پیرى جسم ملا  
مچال  میشود ! ندر مامیدى رنح ملا،در  

  ۲9۹۲ لحظات اخیرک  یلحلویل  سلال 
خورشیدى باهم  ماهنجاری ها، اشت  هان  
یلخ  ها ن مقدارى اا شیرین  های  بل   
 سال جدید را دقیق  شمارى م  ممودیم،  

دنست فراام  نمیکوصفایم آقاى ذبیح اهلل امامیار اا کشور ایالمدمو برایم ااسفر  
ب  برگشت دنست مشترکمان مرحوم مغفور عبدالحکیم اطراف  احلوال داد،  
هنرمندارامد  نبراامدۀ ک  درمق  های  هموار  شایست  نبایست  ظاهر نهویدا  

 میشد نمقش  رامغز نپرمغزبااى میکرد. 
مرحوم اطراف  را ااسالها قب  میشناختم سالهاییک  من موجوان بودم نجناب قبل   
گاۀ بزرگوارم محترم قومامدان صاحب مورى بزرگ مسئول امنلیلت نالیلت  
باستام  هرات بودمد نمن متعلم مکتب موفق ن لیس  جام  آن نالیت دنسلت  
داشتن  بودم، ننالدۀ گرام  ام در مکتب محجوب  هرنى نملک  جالل  آن نال  
یدری  مینمودمد ناهال  آن محیط در فضاى امن ن امنیت ک  یوسط پلیلسلان  
اکادم  دید  ک  خود خواب مداشتند یا دیگران آرام بخوابند، مح  دلپسند ن  
دلپذیر را رقم اد  بود. اهال  آن شهر بدنن دغدغ  نیشوی  درآن جایگا  ک   
مما نمماد اافرهنگ پرغنا ن قدامت یک یاریخ درخشان راباا مینماید با محبت ن  
 صمیمیت ناخوت درفضاى سالم نمسالمت آمیزشب نرنا راسپرى م  ممودمد.  
درشهرمو هرات ک  بساانقات مح  کنسریها نشادیهابود، هرات ییایر نصحنل   
یمثی  ب  مثاب  مادرهنرها ااجوش نخرنش خاص  بلرخلورداربلود نسلربلر  
آنرمدگام  ک  درین رشت  ظهور نبرناممود  بودمد، در عرص  کلارى شلان  
موفق نممتاابودمد، ک  یک  اا این چهر  هاى شاذ ن شادان هنرمند اراملد  ن  
براامد  امد  یادمرحوم عبدالحکیم اطراف  ک  ب  شوخ  خودرا عبداللجلکلیلم  
طبراق  میخوامد، بارى درمق  میراا، باای میکرد ن مام  ک  ب  شخص بیسوادى  
ااخارج ن ب  گفت  اش ااخارج  رسید  ن آنرد  بود یامیراا صاحلب بلرایل   
بخوامد،  میرااآغااب  خوامدن مام  ممود ، برادربزرگوارم را برادر بزگیرکلورم  

 خوامد! ان ناقعأدرمق  کمیدى درامرۀ هنرمندان ییایرامگشت شمار بود. 
جنت مکان عبدالحکیم اطراف  اادۀ هرات باستان اسلت، دریلک خلاملوادۀ  
فرهنک پرنر پاب  عرص  جهان گذاشت. انخودرافرامد چهار شنب  سورى مل   

خورشیدی درهرات یولد شد. پدرش اامحل  ریکلاخلامل   ۲9۲۲ خوامد. درسال 
کاب  نمادرش ااهرات باستان بود، انمیگفت خون شیع  ن سن  در نجلودش  
عجین بود، چون نالد  اش قزلباش ن قبل  گاه  اه  یسنن بود. مرحوم اطراف   
درلیس  سلطان درس خوامد نمظرب  عالق  نافرک  ب  هنریمثی  داشت، در درامهان  
پرنگرام هاى مکتب سهم میگرفت، امامیک  موجوام  راپشت سرگلذاشلت ن  
مکتب راب  پایان رسامید، دنرۀ مکلفیت  فرارسید نرهسپارکاب  شد، در دنرۀ  
عسکرى درپوهن  مندارى ب  کمک نهمکارى کاکاى بزرکوارش، شخصیلت  
ارامدۀ هنرى استادسایر هرنى ب  ییایررفت، ن ب  مق  آفرین  ناستعدادآفرین   
دربخشهاى کمیدى پرداخت، بعد اا دنر  مکلفیت، اادناج کرد نبلا دخلتلر  
کاکای  محترم  حلیم  سپاه  عرنس  ممود نب  شغ  شریف معلم  پرداخت،  
ب  نالیت هیرمند ب  شغ  یدری  نیعلیم نیربی  مومهاالن آغاابکلارململود ندر  
پهلوى نظیف  رسم ، درهیرمند ییایر نلشکرگا  مندارى همکارى ممود  اضاف  اا  

دنبار  ب  هرات برمیگردد ن درهرات  ۲92۲ یک ده  درآمجاباق  مامد. اندرسال 
مندارى یعن  هرات ییایرنصحن  یمثی  ب  هنرممای  مىپرداادنیادگار نشهکاری  
ااخود دردل عالقمندان هنریمثی  بجا گذاشت، ک  کارهانمقشهای  ماملدگلار  

 خواهد مامد. 
ک  یلویزیون کاب  هست  گزارى شد، دنستلان ن  ۲922 مرحوم اطراف  درسال 

همکاران سابق پوهن  مندارى ان رادعوت مینمایندک  براى اساس گذارى برمام   
هاى حرفوى ب  مرکزبیاید، ن بعد در درام ها ن ممایشنام  هاى نسای  اریلبلاط  
جمع  صوی  نصوری  ب  ایفاى مق  بپردااد، شهری  افغامستان شمول میشود  
نیا امامیک  طالبان برپایتخت چیر  میشومد، ب  کفت  خودش در اینب م  م  دارى  
ندیگرم  م  داریها   مصرنف هنرممای  بود. بعدب  پاکستان مهاجرگردیلد، یلا  
باالخر  در اخیرقرن بیست ن شرنع قرن بیست نیک یعن  آغااهزارۀ جدید ب   
کشور میوایالمدیا ایالمدمو پناهند  میشودنیارنا نفات ک  جان را بل  جلان  
آفرین یسلیم کرد، درهمان مملکت امدگ  ممود ن درهمان دیار ب  خاک سپرد   
شد، هرچند سخت آرانداشت ک  ب  نطن ب  خاک سپرد  شود، ک  امید ایلن  

 آرانی  متحقق گردد،  
من بحیث یک مطبوعای  سابق  دار درسالهاییک  اامریض  ندشوارى هلا رملج  
میبرد، بصفت یک دنست سابق  دار ااخدمتگزارى برای  یا حدیوان مضایق   
منمود  بودم ندرموشت  نچندین مصاحب  اا انشان در امان حیات شان یاد ممود   
بودم ک  ب  لطف ن مهربام  هموار  یاد آنرى مینمود، نب  دنستان فرهلنلگل   
بصورت عام نب  آقاى ذبیح اهلل امامیار ناستاد هدف ناستادجفای  ن ملرحلوم  

 سرنر بطورخاص یاد آنرى ها م  ممودمد.  
انب  کارش عشق میوراید، نیجارب ستیژها انرا ب  فوالدآبدید  مبدل ممود   
بود، بل  عشق مامندپیاموست، انل ضرنرى است ک  قاموم  رایادبگیرى نبعلد  
طریق  اشرافراموش ممای  نااقلبت بنوااى، معیار نا قع  هنر ناقع  ک  ثرنت  
اصل  پنداشت  میشود، اایک ب  هنر نب  قلم همین است ک  اگرپول  راگلم  
کند چندم  اراد، در حالیک  صاحب قلم نکالم ندرمجموع داراى هنراسلت،  

 دارای  جاندام  را دارا م  باشد.  
درحالیک  ب  رنح این هنرمند پرمای  ندنست گراممای  درند م  فرستم، بل   
ممایندگ  اا ایحادی  سراسرى هنرمندان افغامستان نهم  هلملکلاران گلرامل   
مطبوعای  ام نهکذا ااطرف همکاران عزیزن بینندگان گرام  برمام  یلویزنم   
دریچ  سخن، نهم  اعضاى محترم خامواد  ام، نفات این هنرمندبرااملد  نبلا  
قناعت نب  طمع راب  خامواد  گرام ، همکاران ارجمندشان نب  جامع  فرهنگ   
نهنرى ن باالخر  ب  کاف  ملت قهرمان مان صمیمام  نخالصام  یسلیت م  گویم  
 رنام  شاد، یادش گرام  نجنت فردنس مکام  باد ! با حرمت ن ارادت.  

مشتا  احمدکریم مورى معانن ایحادی  سراسرى هنرمندان افغامستان ن متصدى  
 شوی یلویزیوم  دریچ  سخن 

***************************************** 
قومامدان عموم  طالبان درمزارشریف، خیراهلل خیرخوا  نایرداخل  نقومامدان  
اعل  طالبان نمحمدمب  آمرامنیت طالبان در قالت. این جامیان هلمل  درلسلت  
جنایتکاران جنگ  مل  متحدثبت امد، ن درقت  عام مردم مزارشریف ناه  یشیع  
دست مستقیم داشت  نب  دستورآمها کشتارهای دستلجلملعل  ملردم ملللکل   
 مزارشریف نقت  عام اه  یشیع صورت گرفت  است. )دمبال  درصفح  ششم( 
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مشک  ایربنای  افغامستان نکشورهای مدع  کمک ن همکاری بلرای بلاا  
ساای نآنردن امنیت درافغامستان؛ اعتماد ناعتبارب  اشخاص ن افرادباسواد نمقال  
امابیدام  نضعیف النف  ندمدم  مزاج پرخاشگر نگیرمامد  در یارعنکبوی   
قوم ن قبیل  ن سر انری میباشد. ب  گفت  مغزمتفکرآقای اشرف عن  احملدای  

نجود مداشت؛ هنواک  هنوا است خودش با هم سوی     ۲5 درکشوریک  درقرن 
 حامد کرای با گرن  فاشیست  شان با افکار قبیلوی امدگ  م  ممایند.  

همچنان بسیاری ااممایند  های مردم درشوری مل  افغامستان ن نااریها ن نالیها  
درنالیات هستند.  این  گرن  م  خودااپیشرفتها ندگرگوملیلهلای سلیلاسل ،  

آگلاهل     5۲ اقتصادی، فرهنگ ، دامش  ن ساینس  درجهان نبویژ  درین قرن 
دارمدنم  میخواهندداشت  باشند ن ااهمان الک قبیل  نقوم ن یبار ن فرهنگ بدنی  
شان ب  هیچ قیمت  بیرنن مم  آیند، ندرین میان اضراری ک  ااین را  ن رنش  
برپیکر جامع   پشتون یبار نارد آمد  بویژ  جوامان پشتون ما دید  نم  بینلنلد  
نخواهند دید؛ را مادید  گرفت  ن با سرسخت  در ایر چتر نحمایت رنحاملیلت  
کاذب بااارگام  ندکامداری  ابان، قوم،قبیل  نداستامهای ناه  پدران ناجدادی  
ک  یک اثری ااآمهامامند مهرکش  برای امینهای اراعت ،ساختن ملکلتلب ن  
مدرس  ن شفاخام  ن یا  ساختمامها ن کارگا  های عام المنفع ؛بجز کشتن ن کلور  
کردن ن چور ن چپانل نخشومت ن استبداد ن انر گیری چیز دیگلری بلجلا  
ممامد ؛با فخرفرنش  بر رخ دیگران یاریخ ناه  ندرنغ رامیکشند؛ ن شاخلدار  
یرین درنغ اینک  اکثریت!؟ اگراکثریت هستندچرا اادادن شناسنام  با ذکر مام  

 قوم م  قبیل  ها دریغ م  نرامد؟! 
 سخن شمرد  ن سنجید  گوی ب  سوگند   ک  شاهد سخنان درنغ سوگند است             

 صائب یبریزی                                                                                            
امامن باربار شاهد بودم نهم شنیدم ک  جوامان دامشمندفرهیخت  پشلتلون اا  
بزرگان سندکتب  نیاریخ  م  طلبند؛ نل  بزرگان باهمان استلبلداد ذایل  ن  
جهالت  ک  دارمد باانر نظلم ب  فرامدان خود م  قبوالمندک  چیزی راک  ملن  
میگویم؛ باید بپذیری!! ک  چنین رنش ب  خردام  نماعاقبت امدیشام ، گرن  امبو   
جوامان پشتون یبار را یشویق ب  پژنه  نکنجکانی ممود  نیاا  بسیاری شلان  
دریافت  امدک  هرچ  بود  ن گفت  ن موشت   ن درس داد  شد  همامند کتاب گنج  
پنهان )پت  خزام ( پژنهشگرنمویسند  بزرگوارشادرنان عبدالح  حبیب  مرحوم  
ن میزادعای پیوستن قوم ن قبیل  های پشتومهای) لر ان بر( ناه  ن درنغ ن شلرم  
آنر بود ، ن هم  بیاد دارمد ااپرنفیسر استادکاکر در دامشگا  کاب  )پوهنتلون(  

 ک  ایشان بدلی  درنغ بودن یاریخ، یدری  یاریخ در دامشگا  را مپذیرفت. 
انلین بار درمکایبات نمعاهدات رسم  با دنلت های خارج  ناژۀ افغامستان  «

را الرد اکلند امگلیس ، نایسرای شب  قارۀ هند درمام  خود عنوام  شا  شلجلاع  
( بکار برد نحت  جلنلرال  ۲5۰۲)جمادی االنل  ۲191پادشا  نقت درآگست  

بدربارشا  شجلاع    ۲1۰1استورات الفنستون ک  در راًس هیئت بریتامیا در اکتوبر 
میرند نبعداً کتاب افغامان یا سلطنت کاب  را موشت، مام رسم  ک  کشورملارا  
خراسان میگوید. ان مینویسد: ]مام  ک  یوسط ساکنان سرامین بریمام کشلور  
اطال  میشودخراسان است اماناضح است ک  بکاربردن این مام درست میست؛ اا  
یکسویمام سرامین افغامان درمحدندۀ خراسان داخ  میست نااسوی دیگر در  
بخ  مهم آن ایالت، افغامان ساکن میستند.[ )افغامان، گزارش سلطنت کاب (ص  

چگوم  کشورما افغامسلتلان ملام گلرفلت؟    -.برگرفت  اامگا  ب  افغامستان ۲21
 مویسند  : محمداکرام امدیشمند./ کاب  مایهل 

 پ  براین مبنامایامیتوامیم برای جوامان درنغ مگوییم ندرنغ منویسیم.   
یک مطلب دیگر راک  باربار یاد آنری کرد  ام اینست ک : بسیاری اا پشتون  
های متعصب نعقب گرای کهن  امدی  بویژ  آمهاییک  دنراا آی  گرم جنگ  
نآی  ن خون خاکستر، در ارنپا ن امریکا ن کامادا ن استرلیا در خام  های مفت  
بامعاش یقاعدی نداکتر ندنای مفت؛ باخامواد  نفرامدان نمواس  های خوی ؛  

ساعت  غنود  امد؛ ب  جوامان پشتون مسخ   5۲ بابر  نآب گرم ن آشپزخام  مجهز  
مینویسند یا یوصی  میفرمایند ک  غیرت ن دند ری  سفید ن رئی  قبیل  را باید  
پاسدارباشیدنیا آن امامیک  بااقدرت حکومت  بدست ینهاپشتون یمرکز پلیلدا  
مکند؛ ااهرراه  ک  میتوامید بکشید!آی  بزمید! نیران کنید نرعب نیرس ن  
یوح  پخ  ممایید یا دیگران گردن مهاد  ن همامند چه  پنجا  سال پی  ایلر  
دست نموکرنغالم نچاکرماباشند ! بخاطرقدرت درمناطق پشتون مشین بارکزی  
 پوپلزی رامیکشدندرام  هردنی  رانکوچیهارا میزآقا نبادار قلم داد م  ممایند. 

راجوان دامل  آملوخلتل  ن  5۲ چنین امدیشیدن نبانرداشتن بویژ  درقرن  
دامشمند ممیپذیرد،این جوان ب  اراشهای یوامای  فهم ن فراست ن دام  ن خرد ن  
امدیش  ایادیرارج م  مهندیا ب  گذشت  های مترنک کهنل  گلرایل  ن الک  
قبیلوی. جوان امرنا هرگوم  ن درهرمضموم  ک  خواست  باشد پژنه  مماید  
ن آگاه  یافت  ندامش  کسب کرد  میتوامند چ  درکتابخام  ها چ  درمکتب ن  
مدرس  نبویژ ) آمالین( بسیارب  آسام  ن مخصوصن درمسائ  ن موضلوعلات  
دین  ن مذهب   ن فقه  بیشتر اا هزار سایت ب  هزارها ابان بدسلت آنرد  ن  

 میخوامند. 
نابستگیها ن میاامندی ب  پاسخ اا رنحامیت کاذب حاال اا بیخ منتف  گردید ،  
چون درهرموضوع یا مسأل  اگرکس  پرسش  دارد ااین را  چندین مظریل  ن  
فتوی را اااشخاص ن منابع ن مذاهب گوماگون بدست م  آنرد ن بلایلامل  ن  
بکارگیری یراانی  خرد ن امدیش  خوی  بگوم  علم  ن اکادمیک ب  دامل   

 خود م  افزایند. 
باگزیدۀ اا باب انل عدل ن یدبیر ن رای بوستان حضرت سعدی)رح( هم  را  

 ب  مگهدارمد  مهربان ن بخشند  م  سپارم. 
 خبرداری اا خسرنان عجم 

 ک  کردمد بر ایردستان ستم؟ 
 م  آن شوکت ن پادشای  بمامد 
 م  آن ظلم بر رنستای  بمامد 

 خطا بین ک  بردست ظالم برفت 
 جهان مامد ن ان با مظالم برفت 
 خنک رنا محشر ین دادگر 
 ک  در سای  عرش دارد مقر 

 ب  قوم  ک  میک  پسندد خدای 
 دهد خسرنی عادل ن میک رای 
 چو خواهد ک  نیران شود عالم  

 کند ملک در پنج  ظالم  
 سگالند اا ان میکمردان حذر 
 ک  خشم خدایست بیدادگر 

 بزرگ  اا ان دان ن منت شناس 
 ک  اای  شود معمت ماسپاس 

 اگر شکر کردی بر این ملک ن مال 
 ب  مال  ن ملک  رس  ب  انال 
 نگر جور در پادشای  کن  
 پ  اا پادشاه  گدای  کن  

 حرام است بر پادش  خواب خوش./  

 رح )دمبال  ااصفح  پنجم( سخنی چند از اندیشه های مسعود 
ااجمل  خیراهلل خیرخوا  باحامدکرای درپشانردنست  ن مصاحبت ملزدیلک  
داشت نمحمدمب  ااس  آی ای پول میگرفت. هم  این اشخاص اریباط مستقیم  
بااسام  بن الدن ن گلبدین داشتند. برعالن  ایشان یجارت موادمخدرطاللبلان را  
رهبری م  ممودمد. این پنج ین مسئول کشتارهای دستجمع  درملزارشلریلف،  

 بامیان نشبرغان بودمد.  
بعض  ااشهرنمدان مزارشریف ک  ااقت  عام  ک  محمدفض  نمور اهلل موری  
مستقیماً قومامدۀ آمرا دردست داشتند، جان بسالمت برد  امد چنین حکایت م   
کنند: )هواگرم بودنشهرمزارشریف مصرنف امدگ  خود. دکامهاباا نجملع  
نجوش دراطراف رنض  شریف بودک  ماگهان مویرهای پیکاپ طالبان پیداشد  
نشرنع کدمدب  فیرکردن ب  راست نچپ، مرم  مامند باران برمردم میبلاریلد،  
طالبان هرچیزی ک  بود باالی  فیرمیکردمد، مم  پرسیدمدک  ک  اسلت، ان،  
طف ، مرد، جوان، پیر نحت  گوسفند، بز، خر ناسپ را گلول  باران کلردملد.  
مویرهایشان پشت درپشت حرکت میکردمدنااباالی آن براست ن چپ فیرم   
ممودمد، یااخیربااار فیرکرد  میرفتندندنبار  دنرخورد  ن برهرکس  ک  بلود  
دنبار  فیرمیکردمد، حت  آمهاییک  درامین افتید  بودمد، س  چاربار باالی شلان  
فیرشد  نبدن های شان سوراخ سوراخ شد  بود. مردم هرطرف افتید  نااکشت   
پشت  هاساخت  شد  بود، خون درجاد  فوران میکرد، بعض  کسامیک  هنواامد   
بودمدنل  مردم خورد  بودمد مامند مرغ درخون م  یپیدمدندست نپامیزدملد.  
مرد  هادر سرکها، دنکامها، پیاد  رنهانمیدان رنض   شریف ناطراف آن مامند  
رم  افتید  نخون هرطرف راگرفت  بود. طالبان اا بلندگویان صدامیلزدملدکل   
کس  اجاا  مداردمرد  هارا بردارد نبعداً متوج  خام  هاشدمد، اگردرخام  مردین   
میبود باالی هرمفرس  مرم  میزدمد، یک  درسر، یک  درسین  نیک  در ملادر  
اادی )خصی ( . پسر بچ  هارامامند گوسفند حالل کرد  پی  مادرنخواهرشان  
مامندمرغ پرت پرت میزدمدیاجان میدادمد، ب  امهایجاناممود  ندختران موباللغ  

 نامهای  راک  خوش شان م  آمد باخود میبردمد. 
دنرنا مکم  درمزار قت  عام کردمد، شهراامرد  پرشد  بود، اا دنکامها هر  
چ  ک  بود باخود بردمد نااخام  هاهرچ  دل شان میشد با خودمیگرفتند. ملرد   
هادرجاد  هانکوچ  نبااار برای ش  رناهمان طورافتید  بود، یاجاییک  همل   
اسجادرابوی گرفت  پندید  بودمد، ن سگها نااغها ب  خوردن مرد  های امساملهلا  
مشغول بودمد. بعدااش  رنا ب  مردم اجاا  دادمدیامرد  هایشان راااجلاد  هلا  
پیداکرد  ندفن کنند. کس  شناخت  ممیشد ، ینهااارنی لباس میتوامست  دنست  
یا عضوخامواد  را پیداکن ، اکثرمردم مرد  های خودرادرحویل  خود دفلن  
کردمد، یک مایم بود مایم ن فکرمیکردی امین نامان نآسمان گری  میلکلنلد  

 نمیدان کربال شد  است.  
بعداً ب  جان هزار  هاافتیدمد، چیزی ک  هزار  بود اادم ییغ کشیدمد، آمهارا اا  
خام  هایشان میکشیدمدن در دم درنااۀ حویل  شان باکارد حالل میکردمد. بلر  
هزار  هاکمترفیر کردمد، نل  اکثرآمهارا باکارد سرم  بریدمد. ایشان رابرامین  
مشامد  ااموهای شان گرفت ااپشت سرباکارد گردن شامرام  بریدمد. صحلنل   
های بسیاردلخراش بودک  آدم دید  مم  یوامست نااغم نغص  مان خوردن را  
فراموش کرد  بودیم. آمهای  ک  امد  مامد  بودمد سر نرنیشان اد میزد نبیحال  
نب  شیم  بودمد. ااهرخام  آنااگری  ن نانیالباال بود. کالمهای طالبان دررنض   
شریف جاگرفت  ناالودسپیکرهاصدا میکردمدک  هزار  هامسلمان میستند نباید  
کشت  شومد. امهاندختران هزار  رادر پیکاپها امداخت  باخود م  بردمد. سلپل   
کامتینرهارا اامردم شهرپر کرد  هرکس  راک  بدست شان م  آمد ک  کرد   
داخ  کامتینرم  امداختند نمردم مث  گوسفندان یک  باالی دیگردرکامتلیلنلر  
افتید  بود. کامتینررابست  کرد  بطرف دشت لیل  بردمدک  ااشدت گرم  نمبود  
هوا هم  مردمدناگر احیاماً کس  امد  بود باالی  فیرکرد  انراهم کشتند نهم   

 را درگودالها درآن دشت یکجا دفن کردمد.  
یاکنون هم هزاران مفراست ک  پدریا برادریاکاکای  مفقوداست ن ایلنلهلا  
کسام  بودمدک  سربااارگرفت  شد  بودمد. احصائیت صلیب سرخ بین الملللل   
درقت  عام مزارشریف، شبرغان نهزار  ها، طالبان بین هشتاد یایکصدهزار امسان  
ملک  شام  ان نمردنطف ، جورنما جور راکشتند. اکنون هزاران ان ندختری  
ک  طالبان باخود بردمد، مفقوداالثرامد ناامفقودبودن چهارصدین ان ندخلتلر  
هزار  ب  ساامان های بین الملل  بشری اطالع داد  امدنهم  ب  این عدد ملتلفلق  
الرأی امد، مگرمردم محل  یعدادآمهارا بیشترمیدامند. درقت  عام مزارشریف مور  
اهلل موری سهم مستقیم داشت  نبدستورانصورت گرفت. قرارمنب  ک  ااذکلر  
مام  خودداری کرد ، موری دراقرارخودگفت  ک  مالعمر برای  دستوردادک   
نقت  مزارشریف رااشغال کردید، دنساعت قت  عام کنید، نل  من امرکلردم  
ک  دنرناقت  عام شودیامردم درس بگیرمدندیگریوان ایستادن دربرابرطالبلان  
رامداشت  باشند. محمدفض  میزدرقت  عام مزارشریف سهم اصل  داشت، ان ن  
موراهلل موری هردن فتوای کافربودن هزار  هارا صادرکرد  ب  طالبان امر کرد   
بودمد ک  هم  هزار  هاکشت  شومد، ان نمال  غنیمت گرفت  شود. چلنلاملکل   
محمدفض  اابلندگوی رنض  شریف صدامیکردک  هزار  کافراست، یامسلمان  

 شود یاکشت  ! ( 
بایدیادآنرشد ک  این بخ  مقال  اارنایات مستقیم چهارین اهال  مزارشریف  
است ک  ااین قت  عام جان بسالمت برد  بودمد، نچندین سال قب  یلفوم  بامن  
گرفت  بودمد. اکثرگفت  هایشان فراموشم شد  نل  کوشیدم آمچ  شنید  بلودم  
نطوریک  گفت  شد  بود، خدمت خوامندگان عزیز یقدیم کنم. ااخوامنلدگلان  
پواش میخواهم اگرخاطر شامرابااین قص  های غم غمگین میساام، نل  سین  من  
باآمهاداغ است ک  هیچگا  ادند  مخواهدشد. مفرین برطالبان، مفرین برطالبلان،  
مفرین برآمهاییک  ااطالب دفاع میکنند. یبادل  این پنج جام  آدمک  ک  در لست  
جنایتکاران جنگ  مل  متحد درج است، مادید  گرفتن قت  عام هانخومریزیها ن  
یعرض برعزت نشخصیت هزاران ان افغامستان اعم اا امهای مزار، شبرغلان ن  
هزار  نشمال  است، نبرای من سئوال است ک  اگراین قایلین بخشید  شد  ن  
رها میشومد ک  هرچ  دلشان میشود بکنند، پ  چرا جنایتکاران جنگ  ماایهای  
هتلری راهنوا هم محاکم  کرد  نامدام  میساامد، درحالیک  آمهاعین عمل  را  
 امجام داد  یهودیان راکشتند، ناینهامردم مسلمان افغامستان نسربااان امریکا را؟  
رهای  این پنج جام  آدمخور ک  بدنن درمظرگرفتن خون مردم ما صلورت  
گرفت، داستام  را بخاطرم آنردک  درجنگ جهام  یک سرباا رنس  درقیلد  
جرمنهاافتاد نامدک  مگذشت  بودک  جرمنها دریافتندک  انفرامدستالین است. در  
عین معرک  یک جنرال پنج ستارۀ جرمن درقید رنسهاافتاد. جرمنها شلادملامل   
کردمدک  معانض  حنرال خودراپیداکردیم نب  ستالین اخبارکردمدک  فرامدت  
درقید ماست ن ماحاضریم انرادر بدل رهای  آن جنرال خودب  یومستردکنیم ن  
هرچ  اندیراقدام جناب شمارا خواهامیم. ستالین درجواب جرمنها موشت: )من  
عادت مدارم ک  یک افسرعادی رابایک جنرال پنج ستار  ملعلانضل  کلنلم،  

 شماهرچ  صواب میدامید همان ممایید. جواف ستالین( ! / )دمبال  دارد( 
***************************************** 

 )دمبال  ااصفح  دنم( قیام فاشیسم جهانی وخطرات آن  
ل درامان بوش امدامیان بیگنا  عراق  رادرمحب  مخوف ابوغریب معرنض  2

 ب  صدای بسیاربلند موسیق  نچراغ  ک  اشع  شدیدمور داشت درشب نرنا   

ایلریشل    Kurt von Schuschniggشدمد. گشتاپوی ماای امدامیام  راملثل   
 معرنض ب  همین موع شکنج  کردمد. 

ل درامان ماایها برای اینک  امدامیان اقرارکنند ان نفرامدان آملهلارا ملورد  2
 شکنج  قراردادمد، عین این عم  درامان بوش صورت گرفت. 

رااشغال کردمد، پرنپاگندچ  هتللر،   Rhinelandل درجرمن  نقت  ماای ها  1
جواف گوبلز گفت آمهابحیث مردم آاادیبخ  ااطرف مردم آن سلراملیلن  
استقبال شدن. درامان بوش قب  ااحمل  برعرا  معانن ان عین کلمات ماایهلارا  
یکرارکرد. دگ چین  معانن بوش گفت: عساکر ما درعرا  بحلیلث آاادی  

 بخشان استقبال خواهندشد. 
کامدنلیسا رای  رئی  امنیت مل  امریکا ن دیگ چین     ۲۲/۹ل بعدااناقع     ۹

یعن  جنگ قراردارد. پ  اا   Warfootingمعانن بوش گفتند امریکادرحالت  
ک  مرکزحزب ملاای بلود نبلرآن   Reichstagناقع  امفال  بمب درعمارت  

یعنل    Kriegsfuszسمبول جرمن  یاعقاب  نجودداشت، ماایهاگفتندک  آمهادر  
Warfooting   .قراردارمد 

ل در دنرۀ بوش ژنرمالیستها نپرنپاگندچ  هادربین عساکر جا داد  شلد   ۲۰
یعن  مسلمامام  ک  بحیث یرنریست درهوی  هلان   sleeper cellsبودمد نکلم   

جاهای دیگر درامریکا جاگزین شد  بودمد، استعمال میشد. در امان ماایها عیلن  
 ناقعات دید  میشد. 

شب یاریک نابرهای سیاه  ک  برکشورامریکا درامان جورج بوش سلایل   
افگند  بود، ب  رحمت اله  بخیرگذشت. درهمین لحظ  ک  این مقال  رامینویسم  
امتخابای  بین دموکرایهانجمهوریخواهان جریان دارد، میگوینددریاریخ فاشیسم  
جرمن  نایتالیا امتخابات یک امین  مهم  برای قیام فاشیسم بشمارمیرفت. امرنا  
در بین جمهوریخواهان آن ک  بیشتررأی مردم رااخذکرد  است، ملردسلفلیلد  
پوست موطالی  ن پولداری بنام داملد یرمپ میباشد. مردم دربارۀ این شلخلص  
مگرامیهای  دارمد. این شخص ب  خارجیها عدانت شدیدی مشان داد ، دشلملن  
ناقع  مسلمامان بود  ندرحق امان بدبین میباشد. داملدیرمپ میگویدک  اگر ان  
رئی  جمهورشود، آمدن مسلمامان راب  امریکاممنوع کرد  ن مسلمامان ملقلیلم  
امریکا راجسترمیکند، یعن  مشاب  ب  داستان معرنف )بینوایان( اثر نیکتورهوگو  

 ب  مسلمامان هویتنام  ارد خواهد داد. 
مارچ یحقیقای  درمورد مردم  ک     ۲2اخیراً رنامام  میویارک یایمزیاریخ   

 ب  داملدیرمپ رأی داد  امد ممود  متایج آمراراپورداد  است: 
ل اکثر سفیدپوستان نآمهای  ک  ب  امریکایولدشد  امد ب  انرأی داد  امد، ایلن  

 اشخاص باالیرااصفن دناادهم یعلیم مدارد. 
امدگ  دارمدنعمل  یا کارگر ساختمامها،   mobile homeل اکثراین اشخاص در  

 دستگا  اراعت  نیاکارگر فابریک  ها میباشند. 
ل یحقیق مشان میدهدک  رأی دهندگان برای یرمپ اادۀ اجدادی بود  امدکل   

یاجداکردن سفید پوستان ااسیاهپوستان رأی   segregatesدرسالهای گذشت  برای  
 داد  بودمد. 

 غیرکایولیک میباشند.   Evangelicalل این رأی دهندگان عیسویهای 
این راپورهم شباهت ب  رأی دهندگان برای هتلرماای رامشان میدهدن مگرامل   
های  راایجاد میکندنچنین میرسامدک  درفضا بوی فاشیسم ب  مشام میرسد. اگر  
یوج  ناقدامات جدی درامین  ااطرف مردم مشود، سیاه  شب باردیگربرهم   
استیال خواهدکرد. بگفت  پدرقامون اساس  امریکا جان آدم )نقت  قامون اساس   
کشورمفهوم آاادی خودرااا دست داد، یعن  نقتیک  آاادی افلراد اادسلت  
 رفت، دنبار  ارجاع مم  گرددنآاادی برای همیش  اادست خواهد رفت.( 

درکشورافغامستان: بانجودیک  این کشورسی  رنا اامدت س  صدسال ب  این  
طرف یاریخ رقت آنری داشت  نمردم مظلوم آن درایرشال  ب  رحم ظللم ن  
استبدادیک سیستم حکومت پشتون امدگ  کرد  امد، هیچگاه  چلون حلال  
حاضراین ملت چندین ابان، قوم، قبیل ، عشیر ، عادات نعنعنلات نملذاهلب  
مختلف، قربام  چنین فاشیسم قوم  ندین کاذب نسخیف افراط  غیراسالم   

 مشد  امد. 
طوریک  میگویند فاشیسم ااطرف مردم ب  اصطالح سرباااری، شریر نبیرحم  
درامتخابات ظهورمیکند، درافغامستان امتخابات درنغ  اا طرف یک طبق  فاسد  
نموکرخارج  برا  امداخت  شدنیک رژیم فاشییسم قبیلوی رنیکارآمد. دریلن  
هنگام چور نچپانل صورت گرفت نپول بیت المال ب  یاراج رفت. یکسال قب   
قت  فرخند  ماهیت عدالت اجتماع  فرسود ، ادارۀ فلج مصومیت عام  نظهور  

 یک دین افراط  غیراسالم  نکاذب رامشان داد.  
یاریخ ینهاعبارت ااشرح حوادث گذشت  میست، بلک  عبارت ااشرح حوادث  
گذشت  نیحلی  رنیدادهای آن میباشد. انضاع فالکتبار افغامستان امرنای نقیام  
فاشیسم قبیلوی یوأم باشدت ناادیادفاشیسم دین افراط  اسالم نظهور مالها ن  
چل  هاک  بحیث ایجنت خارج  مقاب دین رابر رخ کشد  امد نبرای سرمگوم   
دین مقدس اسالم قیام کرد  امد، ب  ما هوشدارمیدهدک  هم  درمرحل  قبل  اا  

 غرنب آفتاب قرار داریم .  
اگرهم  دست بدست هم مدهیم نرژیم فاشیسم راسرمگون مساایم نمال هایل   
راک  ب  پیرنی اادشمنان افغامستان میخواهند دین مقدس اسالم را بدمام مماینلد،  

 اابین مبریم، یاریک  هولناک شب درامتظارما خواهد بود. / 
***************************************** 

 ... )دمبال  ااصفح  دنم( احمدشاه مسعود  
ماپایداری سیاس ، معامل  هاباالی منافع مل  میباشندک  امین  های گسترش ماامن   
رافراهم کرد  است. اگر نضعیت بهمین منوال ادام  یابد، م  ینها ک  محلصلول  
قربامیهای مردم ن دستآنردهای جامع  جهام  اادست خواهند رفت، بلک  کشور  

 میز در مسیر بحران ب  باا گشت سو  داد  خواهد شد. 
امرناباردیگربصراحت اعالن میکنم ک  درشرایط موجودکشور، اقدام بل   
عمل  کردن آجندای مل  بحیث یک طرح شناخت  شد  نجا افتاد  درقالب یک  
جریان مل ، یگام  را  بیرنن رفت اانضعیت بحرام  موجودکشورمیباشد کل   
بدی  مدارد. آجندای مل  راهکاری است ک  میتوامد هلم بلاعلث نحلدت،  
همبستگ ، اعتماد ن امیدناری مردم ماگردد نهم بایولیدطرح نیفکر یاا ، مل   
یوامد کویا  مظری ن کج امدیش  های دنلت ن دنلتمردان رااصالح نکشور را  

 بسوی صلح ن ثبات هدایت مماید./ 
***************************************** 

 ... )دمبال  ااصفح  دنم( تفرقه اندازان و دسیسه سازان  
پیرنان هردنی این خامواد  ها بیچار  های بیسواد بیدام  ن بیخبر اا هم  پدید   
ها نیحوالت ااش  جهت؛ در این دمیای کوچک امد. ب  نیژ  ااآقای پیر سید  
احمدگیالم  یاحال کس  مگفت  ن مشنید  ک  این مرشد مجل  نعظ نارشاد ن  
یرجم  ن یفسیراا قرءان شریف نکریم ن احادیث مشکبوی سرنر نسردار ملا  
حضرت محمد مصطف )ص( داشت  باشد؛ چون اایکطرف این بیچار  گنلگل   
مادرااد ن ااجامب دیگر مث  حضرت  صبغت اهلل مجددی ماادام  نخودخوا  ن  
سخت گیرمامد  ب  اجداد؟! خوی  امد نهم  شاهدبودیم نهستیم ک  بیچار  های  
چسپید  ب  قدرت ااهردنی این سالح امگزد  بسیارب  ایرک  نشیطنت سلوء  

 استفاد  کرد  ن میکنند. ن بقول حضرت حافظ شیراا )رح( : 
 امان ب  مردم مادان دهد امام مراد       یو اه  فضل  ن دام ، همین گناهت ب     

PAGE 6 



 

 

 هفته نامۀ امید  0101 صفحۀ هفتم

Omaid Weekly 
P.O. Box 30818  

Alexandria, VA  22310 
Tel/Fax : (703) 491-6321       Cell:(571)435-4604 

Email: mkqawi471@gmail.com 

 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر90یکسال) ـ(دالر45ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 اا یو کتاب ها ب  دریای دلم گفتم 
 دریا ن آسمان من  

 باا هم با یمام احساس اا یو گفتم 
 سال را نر  میزمم ...رفت   : رناهای مطلب دنم  

 چ  خاطرای  ک  امد  ممیشومد ...
 است یا ابد یمام مشومدم  خو چ  رناهاک  دلم 

 د ...م  بر نچ  رناهاک  هر ثامی  اش یک سال امان 
 چ  فکرهاک  آرامم کرد نچ  فکرهاک  رنحم را ذر  ذر  فرسود ...

چ  لبخندهاک  ب  اختیار برلبامم مق  بست ن چ  اشک هاک  ب  اراد  اا 
 چشمامم سراایر شد ...

 چ  آدم هاک  دلم راگرم کردمد ن چ  آدم ها ک  دلم را شکستند ...
ن چ  چیزها ک  فکرم را ،  ن شد ،   دم مم  کلر چ  چیزهاک  فکرش را هم  

 ن مشد ...،  پرکرد
ن ،  ختمشان مم  شنلا ن چ  آدم ها ک  فهمیدم هیچگا   ،  چ  آدم هاک  شناختم

 چ  ...
 د ...م  شو ن سهم یک سال دیگر هم یادش بخیر 
 آرامش  باشد اا جن  خدا ...،  کاش ارمغان رناهای  ک  گذشت
 آرامش  ک  هیچگا  یمام مشود ...

 :ارسال  میرنحیدالدین امصاری، مرثی  در رثای بامو مجیب  امصاری  
 بنفش  رُست ا باران صبحدم ممناک 
 گ ِ جوام  من رفت ایر پردۀ خاک 
 بدنن آگه  یکبار  اا میام  برفت 

 چقدر سه  عبورست شاهرا  هالک ! 
 ا مهدیاب  لحد رنی دید  جای  بود 

 کنون غنود  چ  سان درمیان ییر  مغاک 
 کشید دامن صد آران ب  خاک سی  

 اج  چراست چنین ب  مرنت نسفاک 
 ا دید  رفت فرنغ امید من، لیکن 
 ا دل کجا برند یا ب  پا بود افالک 
 قرار نصبر ن شکیباییم ب  یکسر برد 

 گذاشت مادر ن احباب نمن ب  سین  چاک 
 خدا ب  درد ن غمم مبتال یرا مکند 

 چ  ممکن ست ک  سوا دلم کن  ادراک 
 اگر امین ن امان را ب  گری  غر  کن  

 فلک هنوا بمامد سمتگر ب  باک 
 امیر بِ  ک  مهم سر ب  دامن یقدیر 

 سپارم  ب  عنایات نلطف ایزد پاک 
اادیوان شادرنان سیدامیرامصاری، ک  دررثای دخترجوام  سرند  بود، ) الحق  
 ک  ابان حال پدرنمادر الحاج امجنیرمحمدعصیم کوشان مرحوم میزمیباشد.( 

***************************************** 
 )دمبال  ااصفح  سوم( مبارزۀ ناکام با تریاک  

حکومت رئی  جمهورغن  احمدای مبارا  علی  فساد رادرمحرا  یلوجل   
خود قرارداد. ااسیدظفرهاشم  سخنگوی حکومت، درمورد دخالت مامورین  
دریجارت یریاک، بشمول گرمسیرسئوال شد. ان با یاکید بیان داشت: )دربرابر  
این موع رنش یحم  صفرم  باشد.( ! غن  احمدای براطالعای  ک  مشان دهد  
مامورین حکومت ب  عم  غیر قاموم  بشمول نضع مالی  بریریاک دسلت اد   

 امد، بصورت قاطع یصمیم میگیرد.( 
برخالف، درگرمسیر نکمربند ساحات کوکنارنالیت هیرمند، سیستم یولید  
ن خریدنفرنش ب  قوت ادام  داردنخیل  هم ثابت میباشد. این سیستلم بلاالی  
کالن های رنستاها ناشخاص  ک  بنام میرآب ااجامب دهاقین بخاطریلنلظلیلم  
یوایع آب یعیین میگردمد، استوارمیباشد. میرابها نبزرگان قوم مناطق کشلت  
کوکناررا سرنی میکنند نبراساس آن پول جمع آنری م  ممایند. این پول هم  

 برای مامورین محل  میباشد ن هم برای مقامات درکاب  ! 
مأمورین بصورت خصوص  اعتراف میکنندک  اریباطات عمیق یا حکومت  
مرکزی نجوددارد. دربرخ  مواقع ااآن پولهاب  سنایوران ن نکالی شلورای  
مل  ک  دارای رناب منطقوی میباشند داد  میشود. کارمندان ریاست مستلقل   
انرگامهای محل  ک  انضاع نالیات ن نلسولیهارامظارت میکنند، قسمت  ااآن  
پولهارا ب  جیب م  امداامد. شماری اامقامات مهم پلی  نقومامدامهای امنلیلتل   
بشمول متحدین مظام  ناستخبارای  امریکا دراریباط بسیارمزدیک با یلجلارت  

 یریاک م  باشند.  
نل  مبلغ ناقع  پول اکثراً دراختیارمامورین محل  ننالیت  قرارم  گیلرد.  
نلسوال نقومامدان امنی  گرمسیر، بی  یرین قسمت پول راب  دست م  آنرمد،  
پلی  های مح  هم بخش  ااآمرا حاص  میدارمد. کشتکاران گرمسیر گفتندک   

درهرجریب امین ایر کشت کوکناربیست دالرپرداخت  امدک   5۰۲2آمهادرسال 
درسطح گرمسیریقریباًب  س  ملیون دالریخمین میشود. گرمسیر یک  اانلسوال   
های نالیت هیرمند، مرکز کشت کوکنارنمح  افزای  قوای امریکادر سلال  

است، جاییک  مامورین بادهاقین کوکنار ایحادممود. درنلسوال  ملارجل   5۰۲۰
عین سیستم گرمسیر نجوددارد ک  کشانراان مبلغ معین پول راب  اساس ساحل   
کشت کوکنارم  پرداامد. درنلسوال  مادعل  هم چنین مظم با نسعت کلملتلر  
موجود میباشد. درین اناخر طالبان ب  بعض  ااین نلسوال  هاخودرا ملزدیلک  
کرد  امدک  بر اارعین کوکنارچندان یأثیر ناردمکرد ، ایرا آمهاپی  اا افزای   
قوای امریکا، ب  طالبان ن بعدااآن ب  حکومت پول م  پرداختند. اکنون بااهلم  

 کشانراان خود راباشرایط نفق خواهند داد .  
کارشناسان اظهارمیکنندک  عکسهای ستالیت ااسال پی  ااجنوب هیرمنلد  
مشان میدهندک  کوکناربصورت آشکارا درچشمرس پایگا  های مظام  نپلی   
کشت میگردد. حکیم امگار آمرسابق پلی  نالیت هیرمند بیان ممود: )ط  سالها  
من حکومت مرکزی، حکومت محل  ن خارج  هارادید  ام کل  بصلورت  
خیل  جدی دربارۀ کوکنارصحبت میکنند، نل  درعم  هیچ کاری مم  کنند،  

 درعقب صحن  پنهام  برای ثرنت امدنای ب  معامل  دست میزمند. ( 
یرییبات پردرآمد : براساس سنجهای معمول، یالشهای جام  برای ملابلودی  

  5۰۰5کشت کوکناردرافغامستان ماکام میباشد. ریکارد ساامان مل  ک  ااسلال 
درمقایس  با سالهای پی  ک  سال ختلم    5۰۲۲آغااشد ، مشان میدهدک  درسال 

نظیف  جنگ  مایو بود، بیشترین ساح  ایر کشت کوکنارقرار گرفت. اگریک  
 Fungusنجود داشت  باشد، آن حمل  مرض فنگس     5۰۲2مکت  رنشن درسال 

مرض قارچ ، برکوکناربودک  دربعض  مناطق یولید رایامیم کاه  داد. کاه   
یولید سبب آن میشودک  یالش ایادیرصورت گیرد یا یولیدات آیند  افزای   

 سبب کاه  مالی  حکومت هم گردید !   5۰۲۲یابد. کاه  یولیدیریاک سال 
همدست  حکومت دریجارت یریاک یک عم  مو مم  باشد، دالالن درعقب  
صحن  برای حکومت، دریولید، پاالی  نقاچا  یریاک ن هیرنیین کلارمل   
 کردمدناامراهای بدنن کنترنل افغامستان خارج م  ممودمد. این موع فساد در 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ل نفات مرحوم  جمیل  اخالص ارمت  سابق استاددامشگا  کاب  را در کامادا ب   
خامواد  های محترم اخالص، ارمت ، پکتیانال، مرشدی ن کلی  بلااملاملدگلان  

 صمیمام  یسلیت میگوییم . امید 
ل نفات مرحوم  ب  ب  حاج  رحیم  خالق  را کالیفورمیاب  خلاملواد  هلای  

 محترم خالق ، ابراهیم  ن جیالم  صمیمام  یسلیت میگوییم. امید 
ل نفات مرحوم  ب  ب  حاج  مسیم  لطیف  ارغندیوال رادر کالیفورملیلا بل   
خامواد  های محترم لطیف ، ارغندیوال، عباس  ن کهگدای صمیمام  یسلللیلت  

 میگوییم . امید 

مرحوم محمدعصیم با همصنفان دوران مکتبش، شکیل احمد و  
ـ سپرنگفیلد، ورجینیا )سال   (5112محمدعمر، دریک رستوران افغانی 

پيام های دوستان به خاطر وفات شادروان محمد عصيم  
 كوشان  همکار اولی و پركار هفته نامۀ اميد 

 :  بسم اهلل الرحمن الرحیم  شوهر خال  محمدعصیم جان  
 آقای محمد قوی کوشان، سردبیرمحترم هفت  مام  گرام  امید ! 

خبردردماک حادث  نفات جوان مامراد عصیم جان راشنیدم، نبر درد ها نغلم  
هایم درین محنتکد ، درین شهردردکشید  نآارد  جان افزند. مگاههای معصوم  
ان همین لحظ  پی  چشم من است. مگاههائ  ک  درآن پرس  های فرانان موج  
میزد نامید نماامیدی باهم گر  خورد  بود، مگاههای بیگناه  ک  یفسیرش چل   
دشوار بود، نسرامجام ان آالم امدگ  را برمتابید ندرلحظ  ئ  ک  م  بایست میان  
بودن ن مبودن ن مامدن ن رفتن یک  را برگزیند، دل ب  دریا اد ن بلا ملوج هلا  

 درآنیخت نشست  ااگرد گنا  ن غبارعصیان ب  بیکرامگ  پیوست . 
 ب  شما نمادرش یسلیت میگویم .  

اینجا درکاب ، درشهر سیل  خوردۀ رناگار، دراین دیارهردم شهید، آسمای  ن  
شیردرناا  هررناسوگوارحادث  یاا  ئ  است. درین مایمسرایکباردیگر امدگ   
ااعشق نامید یه  شد  است. هیچک  را اطمینان نامیدی ب  فردا میست. دردا  
ک  هیچ مصیبت  جامکا  یرااین میست ک  ملت  امید ب  آیند  را ااکف بلدهلد.  
باشد یابنگریم ک  در مهان، رناگار درکمین چ  باای مشست  نکار دستگا  ))جه   
نجنون(( ب  کجامیکشد. مق  موین را سرامگشت میکان نپاکان رقم خواهد اد،  
یا سیاهکاران شب پرست ندیوسرشت . با هم  این درد نگدااها ن سوا نداغ ها  
من ب  رنشنای  فردا بانرمندم . فردای ملت  ک  در کوچ  پسکوچ  های یاریخ  
 هزاران فراا نفرند حادث  دید، اما ااپا میفتاد نقامت آاادگ  اش خم مشد . 

داکترسیدمخدنم رهین، رئی  پوهنتون یوم  سوی  درافغامستان، ن رئی   
 ، کاب  ۲9۹۲دلو  5۰شورای سراسری مردم کاب  /   

: دنست دامشمندمن محترم محمدقوی کلوشلان !  سیدفقیرعلوی، نرجینیا  
صفحات مام  ناین امید، باایاب گستردۀ اامرگ مابهنگام پسرجوان شما رابلاا  
میگوید. حقیقت این است ک  این حادث  غیر منتظر  برای مادر این جوان مهایت  

 رقتبار است .  
خدانمد طبق  مسوان را حساس، مهربان نمقانمت ماپذیر خلق کلرد  اسلت،  
نلهذا چنین مادری ک  فرامدجگرگوش  خوی  را بافداکاری ن شکیبلایل  ن  
حوصل  بزرگ کرد ، یا باری شمع رنشن رناهای آخرین حیات انباشد، دفعتاً  
ان را خدانمد اامزدش م  ستامد نب  دیار ابد م  فرستد، غم نامدن  خارج قیاس  

 م  داشت  باشد .  
ب  این نسیل  یسلیت نغمشریک  عمیق خوی  راب  جناب شمانهمسر محترم   

 شما، ک  پدرش بشیرجان، یادگارسالهای مکتب من بود، یقدیم م  کنم .  
ضمناً باکمال شرمندگ  خدمت شماعرض میکنم ک  نقت  دنجلد کتاب را  
خدمت شما اهداکردم، درشرایط مهایت دشوارامدگ  بسر میبردم ک  ب  امدگ   
من مجال  ممامد  بود، نل  ب  لطف ب  ریای داکترمعالج من ن پرستاری انالدم،  
صحت من دنبار  بهبودیافت، لذا باکمال شرمندگ  خواه  میکنم ک  کلیات  
بیدل )رح( را لطفاً ب  اینجامب اعاد  فرمایید، ایرا ب  این شخصلیلت ارادت ن  
احترام ایادی قای  میباشم، نچون ب  شمااهداء کرد  ام، لهذاهرنقت ک  چشم اا  
جهان بپوشم، ب  دخترخوی  ک  درمنزل ان بسرمیبرم، یوصی  میکنم ک  کتاب  

 را، چنامچ  قبالً نعد  کرد  ام، ب  شما اعاد  کند. 
اساساً انالدمن نشاید ااهمکاران قلم  آن مام  گرام ، سرگردان یحصیالت  
عال  درمراکزعلم  باشند، ک  ب  مطالع  چنین آثارفرصت کاف  مداشت  باشنلد،  
نب  همین دلی  میزبودک  شماراک  مرد متدین، ادیب نژنرمالیست فداکار مل   
شمارم، کتابهای خودراخدمت شمایقدیم کردم، نااسایرهمکاران قلم  شمامیز  
یوقع دارم ک  منابع نمآخذی ک  درخارج جمع کرد  امد، درشرایط ماگوار، ب   
شما یاب  کتابخام  افغان اکادم  یقدیم کنند، یاشاید انالدنطن ک  فرصت نشو   

 کاف  داشت  باشند، ااآن برخوردارگردمد. بایقدیم احترام. 
: برادرگرام  آقای کوشان ! بعداا یلقلدیلم  سید نهاب، اا ارناین کالیفورمیا  

سالم ناحترام، یسلیت خودرامسبت رحلت جامگداا مورچشم  فرامد رشیدیان  
امجنیرمحمدعصیم جان، حضوریان یقدیم ممود  برای متوفا بهشت برین آران  
میکنم . عزیزبرادرم ااینک  بسیار نقت اانفات ایشان گذشت  نمن حال خلبلر  
شدم، چون خاممم مریض است نمن هم ب  منزل مبود  ام، معذرت م  خواهم.  
خدانمدکریم برای ایشان جنت فردنس نبرای شمانفامی  محترم صبرجملیل   

 ناجر جزی  اعطا فرماید. خدانمدیار نمددگاریان . 
 دنمطلب یاا  اافرشت  عصیم، دربارۀ شادرنان محمدعصیم : 

 : ب  یاب اا یو گفتم  مطلب انل  
 رنا ن شب اا یو گفتم 

 ب  سبب میست، اا یو گفتن  
 با قلب پاک اا یو گفتم 
 پارسال اا یو گفتم  

 کم صحبتم، اما همیش  اا یو گفتم 
 در کتاب خاطرایم اا یو گفتم  

 در هر صفح  کتابم ب  یاد یو گفتم 
 دنست م  دارم اا یو گفتن 
 دلم مث  دل یو آسمام  است 
 چیزی شنید  ام اا آسمان  

یمام سطوح مل  دید  شد  است. نلسوال  مارج  یک  اادهشتزا یرین ساحات    
هنگام افزای  قوای امریکا نمح  جنگهای اخلیلرملیلان    5۰۲۰هیرمند درسال 

طالبان قوای حکومت  نمکان پرنه  اقتصاد یریاک م  باشد. یک  ااکالمهای  
جریب امین راکوکنلار  11مارج  ک  مسئول جمع آنری پول ااکشانراان ک  

کشت کرد  امد، میباشد، گفت: کوکنار بسیاریطمیع کنند  میباشد، ممیتوان ااآن  
چشم پوشید. حتا بادادن مالی  نمصاب شدن ب  مرض، درمقایس  بامبایات دیگلر  

علوایلد    5۰۲2بی  ااس  مریب  فاید  مندیراست. نی اظهار داشت: درسلال  
هزاردالربود ک  کمتراامیم عوایدسال پی  بودباپرداخت س  داللر  25گرنپ  

 هزاردالر ب  جیب براگران ریخت  شد .    2۹مالی  درهرجریب  
آشفتگ  نمرض قارچ  کوکنار : مادعل  االشکرگا  مرکزنالیت هیرمندب   
فاصل  کم  ناقع شد  ک  درآن درمقایس  بامارج  ن گرمسیرکمترامتظام نجود  
دارد. بسیاری ااساحات کوکناربخاطرشدت مرض یوسط یراکتور یخریب شد.  
ااعین مادعل  اظهارداشتندک  جمع آنری مالیات ب  چندین فکتور بستگ  دارد.  
مث  اریباط دهقان با فرمامد  پلی  مح ، فاصل  امین کوکنار با مرکز مادعللل   
نامدااۀ صدم  مرض بریولید یریاک. یک دهقان اامنطق  لوی باغ مادعل  بیان  
داشت: یمام دهقامان اامرض کوکنار ضرر دیدمد، آمچ  مردم پرداختند متناسب  

 بود باآمچ  مردم کشت کرد  بودمد نآمچ  رامرض یخری کرد  بود. 
سیستم  ک  درگرمسیربکارامداخت  شد  ب  شام  نیصادف کمتلر ملجلال  
میدهد. گرمسیرک  با مادعل  نمارج  دنیراالشکرگا  ناقع شد ، مظرب  مناطلق  
ایرکنترنل حکومت ااخودمختاری بیشتر برخوردار میباشد. مصاحب  هاییکل   
دراناسط ما  مارچ، پی  ااحمل  مرض، صورت گرفت  بود، مشان دادک  سیستم  
کارمیکند. درحالیک  کشانراان ااپرداخت پول ب  حکومت ماخوشنودمعلللوم  
میشدمد، اکثریت شان آمرا اجتناب ماپذیر م  پنداشتند نمیگفتندک  باآمهم مفاد  

 کوکنار مظرب  گدمم ن پنب  بی  م  باشد.( ! 
سال  گرمسیراظهارکرد: )مام  فهمیم ک  مامورین  92جمع  خان یک کشتکار 

اا ماپول میگیرمد.( امام  سیستم ب  مشک  مواج  شدک  دن مفر نکی  شلورای  
مل  یغییرسیستم رایقاضاکردمد. نقتا ک  یقاضای شان رد شد، آمها موضلوع را  
افشاکردمدنآمرارسام  ی  ساختند!!مقامات کاب  فوراً نلسوال، قومامدان امنیلت  
نمدیرامنیت راک  متهم ب  یقسیم عواید بودمد برطرف ساختند. ملعلانن نالل   
هیرمند دریک اجتماع کوچک مقداری ااپول هاراب  دهاقین مسلتلردکلرد ن  

 نعد  ممود ک  درآیند  ااین استفاد  جوی  ها جلوگیری شود . 
مقامات گفتندک  یمام پولها ب  دهاقین مسترد شد نمریکبین موقوف شدمد،  
نل  هیچکدام نعد  بطور کام  عمل  مشد. نلسوال گرمسیر ط  یک مصاحب   
ااگرفتن پول امکارکرد، ان ب  درشیر یبدی  شد، چندما  بعد دنبار  ب  گرمسیر ب   
نظیف  پیشین خود یعیین گردید. مقامات درکاب  گفتند دراثر یفتی  ثابت شدان  
ااخطاکاری پاک بود  است ! پسامتر ها ط  یک سفرب  گرمسیر، دراثر یفتی   

 ثابت شد ناادهاقین شنیدیم ک  آمان میم پول را دریافت کرد  بودمد ! / 
***************************************** 

 )دمبال  ااصفح  سوم( دربارۀ فرهنگ  
نالیت قندهارب  س  نالیت پشتون هیرمند، اراگان نقندهار امقسام یافلت، در  
جنوب شر  نالیت پکتیاب  س  نالیت پکتیکا، خوس ن پکتیا مبدل ساخت  شد.  
اانالیت غزم  ندن نالیت ساخت  شد: غزم  ن قالت، نلسوال  پشتو ابان لوگر  
نالیت شد، در حالیک  درشمال کاب ، کلکان، گلدر  نشکردر  نقر  باغ کل   
اکثریت آمهایاجک ندری ابان بودمد، بانجودیعداد بیشترمفوس ب  حال خلود  
باق  مامد، نمردم مجبورامد برای اجرای کارهای رسم  ب  نالیت کلابل  در  

 پایتخت مراجع  کنندنرا  دنر را بپیمایند.  
درشر  کشورمیزک  پشتوابان امد، یعدادنالیات رابیشترساختند، یعدد نالیلات  
پشتوابان دریرکیب پارلمان، یعدادپوهنتومها نکمک اقتصادی دنلت مرکزی،  

 کمکهای بین الملل  ب  مفع پشتومها نب  ضرر غیرپشتومها امجامید. 
ل معضل  دیگرپشتومگرای  نیعصب لسام ، هماما مصاحب  هانمیزمدنر دررادیو  
یلویزیومهامیباشد.این پدید  ک  م  دریاریخ افغامستان نم  درکشورهای دیلگلر  
نجود دارد، ااامان حکومت حامدکرای آغاا شدنهنواهم ادام  دارد. در این  
پدید  سئوال ب  یک ابان بیان میشود، اماجواب ب  ابان دیگر ارائ  میگردد، در  
حالیک  جواب دهند  اکثراًب  ابامهای پشتوندری یسلط کام  دارد. درهیچ مقط   
جهان سئوال ب  یک ابان نجواب ب  ابان دیگرداد  ممیشود. ب  عبارت دیلگلر  
سئوال نجواب هردن بایک ابان بیان میگردد. اگربعض  ااابان دیگر استفلاد   
شود، اایرجم  استفاد  صورت میگیرد، اما درافغامستان رنامام  مگار سئوال راب   

 ابان دری طرح میکند، اماجواب دهند  آمرا ب  ابان پشتو جواب میدهد ! 
آمامیک  سئواالت راب  ابان پشتو جواب میدهند، درکاب  ندیگرمناطلق دری      

ابان بزرگ شد  امد، ابان مادری )پشتو( را درخام  نابان دری را اامکتلب ن  
محیط فرامیگیرمد، نب  این یرییب ب  هردنابان یسلط کام  دارمد. اکلثلرایلن  
متعصبین ابان افغان ملت  های  هستندک  ب  مظر آمان بایست هم  مردم افغامستان  
ب  ابان پشتویکلم کنند. البت  هستند بعض  پشتوابامان ک  درابان دری یسلللط  
کام  مدارد، اینهامجبور امد مظرات خودرا ب  ابان مادری ارائ  کنند. پشتومهلای  

 غیر متعصب پرس  دری راب  دری پاسخ میدهند. 
ل بانجود یغییرات مثبت ابام  درامان کمومیستها نبعد دردنرۀ کلرای، ابلان  
هنوا هم یک مسأل  حساس نجنجال برامگیزاست. یا امامیک  افغامستان ب  یلک  
 دنلت مل  مبدل مگردد، معضل  قومگرای  ن ابامگرای  پابرجا خواهد مامد.  

یاکنون بُعد انل )ملیگرای ( نحدت مل  را پیگیری کردیم، درشلملار  هلای  
 آیند   بُعد دنم نحدت مل  راک  مذهبگرای  میباشد، ب  بحث م  گیریم. / 

 تقدیر ازدانش آموز نخبۀ پنجشیر 
مارچ/پنجشیرل باختر: رئی  ناعضای  شورای نالیت  پنجشیر امرنا ط   ۲۹

محفل  اایک دام  آموامخب  یقدیرکردمد. محمد خالد ممتاا انل ممر  عموم   
مظر ب  شایستگ  نلیافت  ااسوی عزم الدین میراای  رئی  شورای نالیت  بلا  
اهدای لوح یقدیر یمجیدشد.محمد خالد ممتاا فرامد قندآغا باشند  قری  بار خم  
نلسوال  عناب  با کسب صد فیصد ممر  اا سوی ریاست معارف نالیت پنجشیر  

شناخت  شد  است . محمد خالد  پسر بیست سال   ۲9۹۲ انل ممر  عموم  در سال  
درحال حاضر شاگر صنف دنااد هم لیس  عناب  بود  نمطرب  لیلاقلت نکسلب  

 ممرات عال  ااسوی ریاست معارف انل ممر  عموم  شناخت  شد  است. 
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دراین بین شتر ابوذر ک  همرا  قافل  م  آمد، اارفتن باامامد. ماگهان اصحاب  
متوج  شدمدک  ابوذر هم عقب کشید ، گفتند: یارسول اهلل ! ابوذرهم برگشت.  
بااهم رسول اکرم باخومسردی فرمود: بگذاریدبرند، اگر دران خیلری بلاشلد  
خدانمدب  اندی انراب  شمابرخواهدگردامدن اگرمیست، خدانمدشما راااشلران  

 آسود  کرد  است.  
ابوذر هرچ  کوش  کردنب  شترش فشارآنردک  انرا ب  قافل  برسامد، ممکن  
مشد، ااشترپیاد  شدنبارها رابدنش گرفت ن پیاد  ب  را  افتاد. آفتاب ب  شلدت  
برسر ابوذر م  یابید، اایشنگ  ل  ل  میزد، خودش را اایاد برد  بود نهدف  جز  
رسیدن ب  پیغمبر نملحق شدن ب  یاران مم  شناخت. همامطورک  میلرفلت، در  
گوش  ااآسمان ابری دید نچنین مینمودک  درآن سمت بارام  آمد  است. را   
خود راب  آمطرف کج کرد، ب  سنگ  برخوردک  مقدارکم  آب باران درآمجا  
جمع شد  بود، امدک  ااآن چشید نااآشامیدن کام  آن صرفنظر کرد، ایرا ب   
خاطرش رسید بهتراست این آب راباخودببرم نب  پیغمبر برسامم، مکندآمحضرت  
یشن  باشدنآب  مداشت  باشدک  بیاشامد. آب هارا درمشکل  ک  همرا  داشلت  
ریخت نباسایربارهای  ک  داشت ب  دنش کشید. باجگری سواان پستیها نبلندی  
های امین راایر پام  گذاشت یا اادنر چشم  ب  سیاه  سپا  مسلمین افلتلاد،  

 قلب  اا خوشحال  یپید نب  سرعت خود افزند . 
ااآمطرف میزیک  ااسپاهیان اسالم اادنرچشم  ب  یک سیاه  افتلاد کل   
بسوی آمهاپی  م  آمد. ب  رسول اکرم عرض کرد: یارسول اهلل! مث  ایلنلکل   
مردی اادنربطرف مام  آید. رسول اکرم: چ  خوب است، ابوذر باشد. سیاه   
مزدیکتر رسید، مردی فریادکرد: ب  خدا خودش است، ابوذراست. رسول اکرم:  
خدانمد ابوذر رابیامراد، ینها ایست میکند، ینهام  میرد، ینها محشور میلشلود.  
رسول اکرم ابوذر را استقبال کرد، اثاث راااپشت انگرفت نب  امین گذاشت.  

 ابوذر اا خستگ  نیشنگ  بیحال ب  امین افتاد.  
رسول اکرم : آب حاضرکنید نب  ابوذر بدهیدک  خیل  یشن  است. ابوذر :  
آب همرا  من هست. ل آب همرا  داشت  نمیاشامیدی؟ ل آری پدر نمادرم بل   
قربامت ! ب  سنگ  برخوردم، دیدم آب سردنگوارای  است، امدک  چشیلدم،  
 باخود گفتم ااآن مم  آشامم یاحبیبم رسول خدا ااآن بیاشامد. / )دمبال  دارد( 

 ن پاکی دربدخشا اعتراض به لغوبرنامه برف
نلسوال  ملرای نالیلت  1:صدهاخامواد  در مارچ/ بدخشان ل ب  ب  س  52

پاک     رنب  در این نالیت شاک  هستند. برمام  برف   بدخشان اا لغو برمام  برف 
درین نالیت هرسال  در دن مرحل  امستام  ن بهاری امجام میشود اماامسال اجرای  
برمام  امستام  بایاخیرامجام شدن مرحل  بعدی این برمام  میز یاکنون عمل  مشد   
است. لغواین برمام  درحال  صورت گرفت  ک  صدهاخامواد  در هشت نلسوال   

نآمدشان ب  دمبال ریزش برف اا پنج ما  ب  این    های رفت   مرای این نالیت، را  
سو بست  شد  است.علیشا  امام  یک  ااباشندگان این منطق  میگوید ضخاملت  

پاک  علمللل     برف دربعض  مناطق ب  بی  ااس  متر رسید  ناگر برمام  برف 
 مشود، راههایا چهار یا پنج ما  بعد بست  خواهند مامد. 

پاک     مسئوالن ریاست فوائد عام  بدخشان میگویند جدنل امام  برمام  برف 
را ب  ناارت فوائد عام  سپرد  بودمد اما برای اجرای آن پاسخ منف  دریلافلت  

امد. عبدالغن ، رئی  فوائد عام  بدخشان میگویداین ناارت ب  گمان اینک     کرد  
باری در مناطق یاد شد  صورت مگرفت ، این برمام  رالغوکلردملد. فضل     برف 

احمدآماج یک کارمند ریاست فوائد عام  بدخشان شماری اا اعضای شلورای  
گری ن رسامدن اطالعات مادرست ب  ناارت    نالیت  بدخشان را متهم ب  اخالل 

فوائد عام  میکند.اما احمدبشیر صمیم آن رئی  شورااین ادعاهارارد میکنلد ن  
 ایم.   پاک  در نالیت بدخشان را مکرد    میگوید:ماهرگزدرخواست لغوبرمام  برف 

ممایندگان مردم بدخشان درشورای نالیت  با یوج  ب  حجم برف در مناطلق  
بلندنکوهستام  بدخشان ک  را  چندین نلسوال  سرحدی اسلت، خلواهلان  

 امد.   یجدیدمظر در یصمیم ناارت فوائد عام  شد  
 باشد .   های شدید م    باری   بدخشان هم  سال  شاهد برف 

 د نه داعشی درحمله هوایی کشته شدن
م  عضو گرن  داع  دریک حمل  هلوایل  در  مارچ/منگرهارل باختر:    52

نالیت منگرهار دیشب کشت  شدمد، آمان درمخفیگاه  درنلسوال  اچین آملاج  
 مشغول ساامامده  یک رشت  حمالت یرنریست  بودمد ک  آماج قرارگرفتند . 

 طالبان مدیریک مکتب در غور ربودند 
عبدالمجید مدیرلیس  خفک نلسوال  چهارسد   مارچ/فیرناکو  ل باختر:  ۰9

غورحینک  اامکتب بطرف منزل  میرفت، یوسط طالبان در مسیر را  اا مویلر  
پایین ن ب   مح  مامعلوم امتقال داد  شد  است. نی یوسط افراد قاری رحمت اهلل  

 یک  اا قومامدامان طالب ربود  شد  است . 
 طالبان یکتن را به اتهام آدم ربایی به دارآویختند 

:طالبان یکتن را ب  ایهام اختطاف نقت  یک یاجر مواد  مارچ/ ارمج ل باختر 9۰
مفت  درنالیت میمرنادرمنطق  دشت صدفاض  میان نلسوال  خاشرند میمرنا  
ن نلسوال  بکوا  فرا   درمحضرعام ب  دار آنیخت  شد. انحیدرخان سلردسلتل   
گرن  اختطافچیان درمیمرنا بود  ک  حدند س  ما  قب  علبلداهلل ملورای را  

 رنا قب  نی را ب  قت  رسامد  بود .   ۲2اختطاف ن  

 سدم  ل آسترالیامصیراحمد راای                                         
 (۲۲) داستانهای همسو با تصوف

خدانمدهمیش  درجهان است نپدید  های فن  ن  بااهم اایصوف درمسیحیت :  
علم  بشرمم  یوامد منکراین امرشود. امسان مدرن ک  در جهام  امدگ  مینماید  
ک  بابرخ  ااسیارات ملیاردهاسال موری فاصل  دارد، فریاد میزمد: )هنگامیک  ب   
آسمان مگا  میکنم، باآسمام  ک  یو خالق آن هست ، هنگامیک  ما  نستلارگلان  
رایماشامینمایم، ب  این فکر م  افتم ک  امسان چیست ک  ب  یادانهست  نفراملد  
امسان چیست ک  مراقب ان هست ( میخواهم ااشماخواه  ممایم ک  ابتدا طالب  
عدالت نملکوت پرنردگارباشید، بگذارید رنح خدا درنجودیان رسوخ کند،  
برای مقابل  بامشکالت نمباراات امدگ  ب  خدانمد احتیاج مبرم دارید، کشت   
امدگ  شماقب  اا رسیدن ب  بندر مهای ، بایوفان سخت، بادهای نیرامگر ن دریا  
های متالطم مواج  خواهدشد. اگرب  خدا ایمان عمیق  مداشت  باشیم، مم  یوامیم  
برمشکالت غلب  مماییم، بدنن ایمان ب  خدا یمام کوششهای مان ب  خاکسترنیمام  

 سحرگا  هایمان ب  شبهای یاریک یبدی  خواهدشد.  
نل  اگرب  خدانمد ایمان داشت  باشیم، میتوامیم اادر  های ماهموار، ب  قل  هلای  
آرام  درنم  صعود میکنیم ندریاریکترین شبهای امدگ  ستارگان ملورامل   

 امیدبخ  رامشاهد  م  مماییم .  
دراین بار  سنت اگوستین میگوید : یو ما رابرای خودت آفرید  ای، یا امامیک   
ب  یوایمان کام  مداشت  باشیم، آرام  نصفا مصیب ما ملخلواهلدشلد. ناعلظ  
کهنسال نجهامدیدۀ برای مصیحت ب  دام  آمواان ب  مدرس  رفت، پ  ااینک   
موعظ  نعظ کرد، بادام  آمواان ب  گفت نشنید پرداخت. اایک  ااشاگردان  
جوان نبااستعدادک  رابرت مام داشت پرسید: برای آیند  ات چ  مقش  هلایل   
کشید  ای؟ رابرت پاسخ داد : میخواهم حقوقدان شوم . ناعظ پرسید: پ  اا  
آن چ  خواه  کرد ؟ رابرت جواب داد میخواهم اادناج مملایلم نیشلکلیل   
خامواد  دهم نب  نکالت بپرداام . ناعظ پیرافزند بعدچ  خواه  کرد؟ رابرت  
پاسخ داد: بایدبصراحت بگویم ک  امیدنارم پول ایادی بدسلت آرم نیلملام  
راحت  جهان راآماد  نب  مسافریهای بزرگ ب  یمام مقاط جهان برنم . ناعلظ  
کهنسال مگا  رحم آمیزی ب  رابرت امداخت ن بالحن پدرام  گفت: مقش  های یو  

سال مقش  کشید  ای، یوخدانمد نامدگل   ۲۰۰یا    22ماقص است، یوفقط برای 
 آسمام  رافراموش ممود  ای ! 

این عقیدۀ ناعظ پیر بسیارصحیح بود، اغلب مامقش  های  میکشیم ک  االلحلا   
کمیت بسیار غن  نل  االحا  کیفیت فقیرنچیزاست. مقش  های مابجای اینک   
برنی سطح عمودی ابدیت کشید  شود، ب  رنی سطح افق  امان کشید  شلد   
است.میخواهم ااشما یقاضاکنم ک  مقش  های خودرا برنی سطح عموم  ابدیت  
یرسیم کنید. شمامؤظفیدک  دارای  ن نجودخود را نقف میت های خیرخواهام   
خدانمد ممایید. پ  درمتیج  باید ابتداخود را دنست بدارید، این طول امدگل   
است نمهمتر ااهم  ب  خدانمد ایمان داشت  باشید، این اریفاع امدگ  است. مسیح  
درین بار  گفت  :)خدای خودراب  هم  دل نیمام  مف  نیمام  فکرخود محبت  
مما.( فقط درصوری  امدگ  شما ب  سرحدکمال میرسدک  بتوامید این س  بُعلد  

 راب  طورمثبت نمتناسب  گسترش دهید. 
امیدنارم ک  ماهم بتوامیم باکوش  نجدیت بطرف امدگ  کام ، ک  طلول،  
عرض ناریفاع آن برابراست، حرکت مماییم. صرف درین صورت میتلواملیلم  

 لیاقت بندگ  خدانمد راداشت  باشیم. ( ااسخنان داکترماریین لویرکینگ . 
: اناخر یابستان بود نگرما بیداد میکرد، خشکسال  نگرام  اه  مدینل     داستان 

راب  ستو  آنرد  بود. فص  چیدن خرما بود، مردم یاا  میخواستند مف  راحت   
بکشند ک  رسول اکرم ب  موجب خبرهای نحشتناک  مشعرب  اینک  مسلملیلن  
ااجامب شمال شرق  ااطرف رنم  ها موردیهدیدهستند، فرمان بسیج عموم   
داد. مردم اایک خشکسال  گذشت  بودمدن م  خواستند اامیلو  هلای یلاا   
استفاد  کنند. رهاکردن میو  نسای  بعدااآن خشکسال  ندرآن گرمای کشند ،  
نرا  دراا مدین  ب  شام راپی  گرفتن کارآسام  مبود. امین  برای کارشلکلنل   

 منافقین کامالً فراهم شد . 
نل  م  آن گرما نم  آن خشکسال  نم  کارشکنیهای منافقان هیچکدام متوامست  
مامع فراهم آمدن نحرکت کردن یک سپا  س  هزارمفری برای مقابل  باحملل   
احتمال  رنمیان بشود. را  صحرا راپی  گرفتندن آفتاب برسرشان م  بلاریلد.  
مرکب نآذنق  ب  حدکاف  مبود، خطر کمبود آذنق  ننسیل  نشدت گلرملا  
کمتر ااخطردشمن مبود. بعض  اا سست ایمامان دربین را  پشیمان شدمد. ماگهان  
مردی بنام کعب بن مالک برگشت نرا  مدین  راپی  گرفت. اصحاب ب  رسول  
خدا گفتند: یا رسول اهلل ! کعب بن مالک برگشت. فرمود: بگذاریدبرند، اگلر  
دران خیری باشد خدانمدب  اندی انراب  شمابرخواهدگردامدن اگلرملیلسلت،  

 خدانمد شما را اا شران آسود  کرد  است . 
طول  مکشیدک  اصحاب گفتند: یارسول اهلل ! مرار  بن ربیع میز بلرگشلت.    

رسول اکرم فرمود: بگذاریدبرند، اگر دران خیری باشد خدانمدب  اندی انراب   
شمابرخواهدگردامدناگرمیست، خدانمدشما راااشران آسود  کرد  است. مدی   
مگذشت ک  باااصحاب گفتند: یا رسول اهلل! هالل بن امی  هم برگشت. رسلول  
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  (5اکرم همان جمل  راک  در موردآمدنمفرگفت  بود یکرارکرد. )دمبال  درستون 

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 ... )دمبال  ااصفح  انل( % ناراضی ازحکومت    ۱0
دیوید سدم  معانن پیشین سفارت ایاالت متحد  درکاب  میگوید میزان ملا  
رضایت  مردم، اا یوقعات برآنرد  مشدۀ آمان اا حکومت نحدت مل  ملاشل   
میشود، امامیک  رئی  جمهورغن  نداکترعبداهلل ب  قدرت رسیدمد، آرانمندیها  
ایاد مسبت ب  آیند  پدید آمد ک  هم  چیز یغییرخواهد خورد، اماهیچ چلیلزی  
یغییرمخورد. حکومت نحدت مل  اساساً در جدال ب  پایان قیمومیت ن مقرریها  
مقید مامد ن بهبود آمچنام  در امدگ  رنامرۀ مردم آنرد  متوامست. با اینحال ب   
گفت  این دپلومات پیشین امریکا، حکومت نحدت مل  بانصف عدم محبوبیت  
در بین مردم افغامستان، بقا خواهد کرد. ان گفت حامدکرای با نصلف علدم  

 سال در قدرت مامد.   ۲۰ رضایت مردم اا نی بی  اا  
یک  اامکات شام  درین سرنی، مقایس  نضعیت کنوم  امدگ  افغامها بلا  
یکسال پی  نیوقعات آمان در یکسال آیند  میباشد. این مظر سنج  مشان میدهد  

گ  شامرامسبت ب  یکسال پی ، مسبتاً یابسیار    افغامها نضعیت کنوم  امد   %2۹ ک   
 درصد در این امین  مثبت بود  است.   9۰ خراب یوصیف میکنند. فقط دیدگا   

ملا   ۲5 گ  آمان در    ها ابراا داشت  امد ک  نضعیت کل  امد   %افغان   ۲2 یقریباً  
% شرکت کنندگان ب     5۲ آیند  مسبتاً یابسیارخراب خواهد شد. امدک  بیشتراا 

آمان ممل     %9۰ گ  شان در یک سال آیند  خوشبین بود  ن    بهبود نضعیت امد 
 دامند ک  چ  خواهد شد. 
: درین سرنی همچنان مظرمردم در مورد د  کشور ن  پاکستان بدیر اا داع  

های غرب     های منطقوی در مقایس  با قدرت   ساامان خواست  شد  است. قدرت 
شرکت کنندگان بلعلنلوان    %25 مطلوبتر یلق  شد  امد. هند باداشتن مظرمثبت 

مصاحبل     %9۷2 مطلوبترین کشور درصدر نپاکستان باداشتن دیدگا  مثبت فقط 
گان بعنوان مامطلوبترین کشور در قعراین فهرست قرارگرفت  است. میزان    دهند 

عدم محبوبیت پاکستان در این سرنی پایینترااگرن  دنلت اسالم  یلاداعل   
 گان مظر مثبت مسبت ب  داع  داشت  امد.   شرکت کنند   %2۷1 است. حدند  

عدم محبوبیت پاکستان اادیدآقای سدم ، باایاب دهندۀ بانراکثریت افغلان  
هاست ک  پاکستان را بعنوان منبع یمام مشکالت شان میپندارمد. سدم  گفت هر  
چنداین طرادید اغرا  آمیزاست... درمهایت طالبان ک  در پاکستان پایگا  دارمد،  

سال گذشت  ناقع شد  ن اکلنلون    5۰   –  ۲2 ها را میکشند. این جریان در    افغان 
 ها با ناقع بین  پ  برد  امد ک  ک  ها آمان را م  کشند.   افغان 

  %۲۲ هاقرارگرفت  امد. ینها    پ  ااپاکستان ن داع ، طالبان در ردۀ مامطلوبترین 
افغامهای شام  درین سرنی گرن  طالبان را مطلوب یلق  کرد  امد.معانن پیشین  
سفارت ایاالت متحد  درافغامستان میگوید میزان پایین حمایت ااطاللبلان کل   
همسو باسایر سرنی ها است، مشکل  را متوج  مذاکرات صلح میسااد. سدم   

مردم ااطالبان حمایت میکنند، آرانمندی نیقاضلای    %۲۰ گفت َدرحالیک  ینها  
آن گرن  در رنمد صلح این است ک  مق  عمد  در حکومت داشت  باشند کل   
این دنگامگ  بزرگ  است... حاال این مظرسنج  مشان م  دهد ک  درا ملیلان  

 ها عریض است ن منااع  ادام  خواهد یافت.   افغان 
ن گلوپ اا پاسخ دهندگان در مورد مذاکرات صلح با   BBGهرچند سرنی  

طالبان مپرسید ، بااینحال، سرنی های دیگرمشامدهندۀ حمایت نسیع اایالشهای  
ها    درصد افغان   25۷۲ صلح است. بگوم  مثال، درسرنی اخیربنیادبین الملل  آسیا  

 گفت  امد ک  مذاکرات با طالبان مظر میک است. 
گان این سرنی ب     %مصاحب  شومد   9۲ : بیشتراا دیدگا  مثبت مسبت ب  امریکا  

گوم  مسب  یاکل ، ایاالت متحد  رابعنوان یک کشور مطلوب مینگرمد. ااجمع  
ملظلر  ۲5 آمان با سطح یعلیم باالیرااصنف    %۲2 شرکت کنندگان سرنی حدند 

باسطح یعلیم پایینترااصنف    %51 مثبت درقبال ایاالت متحد  داشت  امد. درحالیک   
 دیدگا  مثبت مسبت ب  ایاالت متحد  داشت  امد.   ۲5 

ها، پ  اا اعالمی  ملا     آقای سدم  گفت موقف ایاالت متحد  درمزد افغان 
رئی  جمهور بارک انباما ک  گفت شمار میرنهای املریلکلادر    5۰۲2 اکتوبر  

بدنن یغییر باق  خواهد مامد، ممکن یغییر کرد  باشد.ب     5۰۲2 افغامستان یا پایان  
گفت  سدم  ک  عضوبورد مشوری  امستیتیوت مطالعات استراییژیک افغامستلان  

ها پی  اا اعالمی  انباماخودرا )یرک شد  ح  کلردملد(. ان    میز است،  افغان 
افزنداگر امرنا درموردایاالت متحد  ااافغامهاپرسید  شود پاسلخ بل  گلومل   

 چشمگیری متفانت خواهد بود. 
برخ  یافت  های سرنی گلوپ ب  پیمام  گسترد  مواای با متایج سایر سرنی  
هاییست ک  سوی مهادهای مل  ن بین الملل  در افغامستان صورت گرفت  است.  

%   92۷2 مشرشد، فقط  5۰۲2 درسرنی اخیر بنیاد بین الملل  آسیا ک  در ما  مومبر 
شرکت کنندگان گفت  بودمد کشور شان درمسیر درست در حرکت است. یافت   
های این سرنی حاک  اا پایامترین میزان خوشبین  افغامها ااحلکلوملت شلان  

گان در سرنی بنیاد    %مصاحب  دهند   22۷1 دریک ده  گذشت  بود.ااسوی دیگر 
 آسیا اا کارکرد حکومت نحدت مل  افغامستان ابراا رضایت کرد  بودمد. 

یک ادارۀ دنلت  امریکاست کل    BBGبوردمدیرۀ مشرای  ایاالت متحد  یا  
ینهامشرات برنن مرای داشت  نرادیو ن یلویزیون آشنا صدای امریکا یک بخ   
آن است.گلوپ یک شرکت یحقیقای  مستقردرایاالت متلحلد  اسلت کل   
مشانریت ستراییژیک، یحلی  ن ارایاب  ن مظرسنج  های عام  را در داخ  ن  

 بیرنن اا ایاالت متحدۀ امریکا امجام م  دهد . 
 ها طالب کشته شدند   درحمله هوایی در هیرمند ده 

امد دردن حلمللل     های محل  هیرمندگفت    :مقام مارچ/هیرمند ل ب  ب  س  52
امد.    ها طالب کشت  شد    جداگام  هواپیماهای مایو ب  مراکزطالبان درین نالیت، د  

پلی  هیرمندگفت حمل  انل شلب    2۰2 اهلل دنلتزی، فرمامد  قرارگا     عصمت 
طالب کشت  شلدملد.    9۰ گذشت  درنلسوال  مادعل  امجام شد  ک  در متیج  آن  

طاللب  2۰ دردنمین حمل  ک  ظهر امرنا در نلسوال  مارج  صورت گرفت  میز  
 های این حمالت هستند.   جنگجوی پاکستام  میز در میان کشت    2 کشت  شدمدک  

های محل  درجریان این حمالت قرارگرفت  ندرین ملورد اا قلبل     مقام 
 هماهنگ  صورت گرفت  بود. طالبان یاکنون در این مورد چیزی مگفت  امد. 

 
 
 


