
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 شکنی وسوءاستفاده ازصالحیت      قانون 
 در وزارت اطالعات وفرهنگ  

ـ کابل    8اپریل/روزنامۀ   2 ـدـدهـدکـه  8 های روزنامه    :یافته صبح  صبح نشان م
مسئوالن وزارت اطالعات وفرهنگ ضمن سوء استفاده ازصالحدتها، به تخلف  

های بلند این وزارت    در پست   در قراردادها، اجراات غدرقانونی و تصفده قومی  
ـات و  8 های    اند. براساس این یافته   دست زده  صبح، باری جهانی، وزیـراطـالع

به بدرون ازکشور راازبودجه ایـن وزارت    رسمی      فرهنگ، هزینه سفر های غدر 
پرداخته و از همدن بودجه نزدیک به دوملدون افغانی رابرای منزلش وسایـل و  

 تجهدزات خریده است. 
ـاره  مصارف شخصی وزیر از بودجه وزارت   ـاریـ   2۱۲ : مکتوب شم ، ت

جمهوری نوشته شده، نشان    که از آدرس آٍن وزارت به ریاست    ۱۲۳۱ / ۱8/۱2 
مددهد که وزیر اطالعات و فرهنگ حتا پرداخت مصارف برق منزل شخصی  
    وتداوی دندانهایش را ازبودجه دولت استفاده مدکند. درین مکتوب آمده )بدین 

ویک قطعـه بـل  ۱۳۹۱ وسدله یک قطعه بل دوره سوم مدترخوانی حاوی مبلغ  
افغانی    8۱۱۳۱ دوره چهارم مدترخوانی بشمول باقدات گذشته جمعا حاوی مبلغ  

مصارف برق منزل اینجانب وهمچنان یک قطعه بِل کلدندک جوف دهن ودندان  
الذکر    افغانی جمعامصارف فوق    ۱۱۱۱۱ الشفا بابت تداوی دندانهایم حاوی مبلغ  

افغانی. بدینوسدله آرزومندم مبلغ متذکره رابه مصرف قطعی    ۰۱۹۹۱ حاوی مبلغ 
 (8از دخل بودجه وزارت اطالعات و فرهنگ منظور نموده ممنون سازید.)ص 

 شیر نوایی   بزرگداشت امیر علی 
ـ بی بی سی   ۱۱ اُمدن سالـروز  ۱۰۱ المللی گرامدداشت    : همایش بدن اپریل/کابل 

تبار دوران تدموریان در    تولدامدرعلی شدر نوایی شاعر، متفکر و سداستمدار ترک 
علمی و      افغانستان درامروز ارگ گشایش یافت. در این همایش صدهاشخصدت 

فرهنگی از افغانستان و ازکشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکده، هند و پاکستان  
ـدـرشـدیـد   شرکت دارند.نخستدن روزاین همایش فرهنگی در ارگ تحت تداب

ـای    امندتی برگزار شد وبرای پنج روز درکابل، هرات و مزارشریف با برنامـه  ه
متنوع ادامه خواهد یافت.این همایش به هدف بررسی مقام علمی، نقش سداسی  

 و اجتماعی این وزیردوره تدموریان برگزار شده است . 

ـدـه  ـای      غنی احمدزی گفت:امدرعلدشدرنوایی، درآثارمختلف خود، به توص ه
اخالقی مدپرداخت وبه حاکمان گوشزدمدکردکه در مورد رعایای خودعدالترا  

انصافی اجتناب کنند.اویکی از اهدف این نشست را توجه    مراعات و ازظلم و بی 
مردن      به مساوات قومی در افغانستان خواند وگفت:قانون اساسی مامساوات همه 

اعم از هرقوم و زبان ومنطقه راتایددمدکند وبستر همبستگی ملی رابخوبی هموار  
 کرده است. تعهد مامساوات هر افغان باافغان دیگر و هرزبان با زبان دیگر است . 
 ملت روشن شدن قضیه ترورمسعود رامیخواهد 

ـ باختر   8 : احمدضدا مسعود نمایندة فوق العاده رئدس جمهور در  اپریل/کابل 
امور اصالحات و حکومت داری خوب با فرانز مدشایل سفدراتحادیه اروپا مقدم  
کابل  امروزمالقات نمود. درین مالقات، در رابطه به پدگدری دوسده تروراحمد  
شاه مسعود قهرمان ملی، روند صلح ، مبارزه با تروریسم و توسعه حکومتـداری  
خوب  بحث همه جانبه صورت گرفت.نخست ضدامسعود پدرامون ترورشهدـد  
ـان و   ـت ـانس ـغ احمدشاه مسعودقهرمان ملی کشورصحبت نموده گفت دولت اف

سال اخدر تالش دارند تا عامالن اصلی ترورقهرمان ملی  ۱۱خانواده شان در طول  
را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند ولی این تالش ها تا حال نتدجۀ نداشته است.  
او یادآورد شدکه شهادت ونبودقهرمان ملی افغانستان یک ضایعه جبران ناپذیر  
بوده، و ملت افغانستان خواهان روشن شدن این قضده هستند، تا عامالن اصلی آن  

 دریافت شود. 
اخدراًمظنوندنی که درانفجار های شهر بروکسل بازداشت شده بودند، مطابق  

 اظهارات شان یکی ازآنان طراح ترور قهرمان ملی افغانستان بوده است. 
ـدـگـرد جـدی   سپس سفدراتحادیه اروپاگفت حوادث اخدر اروپا مـورد پ
مسئولدن بوده و بخصوص کشور بلجدم و فرانسه اقدامات الزم را به خرج مـی  
دهند ، موصوف وعده سپرد تا این موضوع را مورد پدگدری قرارداده و نماینده   
ـا   فوق العاده رئدس جمهور را در جریان مدگذارد. درین دیدارسفدراتحادیه اروپ
گفت تروریسم یک شبکه جهانی و تهدید آن نه تنها در منطقه بلکه بر اروپا ندز  

 محسوس می باشد. 
 نفرزخمی شدند   12نفرشهید و 21درحمله انتحاری  

ـ باختر:  ۱۱   ۱2درحمله انتحاری  امروزبرموتر مجلوبدن اردوی ملی  اپریل/کابل 
آنان زخمی شدند. این حمله در دوراهی  درونته والیت ننگرهار    2۹تن  شهدد و 

برموترکه ازجالل آباد به کابل درحرکت بود، توسط سه چرخه زرنج  صورت  
 گرفت. زخمی ها به خاطر تداوی به شفاخانه انتقال داده شده اند . 

 

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$ 

2121 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 ۱۱۱۰/ شمارة مسلسل 2۱۱۹اپریل  ۱۱/   ۱۲۳۱حمل  2۰شمارة بدست و دوم /سال بدست چهارم / جمعه 

 به حاکمانِ دشمنِ مردمِ میهن
 ای به خون مردمان، آلـــوده  دامان شما           بد تر از دوران چنگیز است  دوران  شما

 گساران جنون خودسری          پیش مردم شد هـــویدا راز پنهان شما عاقبت ای مــی 
 ها          خشم تاریخ است، می آید به پرسان شما نفرت مردم که می جوشدکنون درسینه

 پرتو نادری

 مطلب مربوط به عکس باال درصفحات داخل است.
 بیشتر افغان ها 

 درانتخابات  اشتراک نخواهند کرد
ـ بی بی سی   ۱۱ ـازه اپریل/کابل  ـبـکـه    :نتایج نظرسنجـی ت ایـکـه ازسـوی ش

%کساندـکـه    ۱2 درافغانستان اجراشده، نشان مددهدکه بدش از   FOCUSفوکس 
قبال درانتخابات اشتراک کرده بودند، نمدخواهند بار دیگردرانتخابات شرکـت  
کنند. نجدب اهلل آزاد، رئدس شبکه فوکس درمراسم اعالم نتایج این نظرسنجـی  

ـفـر در   ۱۱2 هزار و  ۱۱ حمل درکابل گفت این نظرخواهی از 2۲ سه شنبه    ۲۱ ن
% اشتراک کنندگان نظرسنجی رامردان    8۱ والیت صورت گرفته است. بدش از 

ـتـراک    را زنان تشکدل می   %۱۱ و حدود   دهند. همچندن، بدش از سی درصد اش
کنندگان نظرسنجی باسواد هستند.شبکه فوکس نظرسنجی را سراسری خوانده  

ولسوالی ناامن انجام نشده است. نتایـج نـظـر    ۱۱ مدگوینداین نظر سنجی تنهادر 
ـهـوری   سنجی نشان مددهدکه بدنبال دلسردی مردم از انتخابات ریاسـت جـم

کنندگان همه کسانی بودندکه قبالدرانتخابات رای    اشتراک   %۱2 گذشته ، بدش از 
 رو شرکت نخواهند کرد.   داده بودند، گفتنددر انتخابات پارلمانی پدش 

ـای    2۱۱۱ انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای والیتی سال   ـه ـب ـل ـق باادعای ت
دیگر و    گسترده همراه بود. درپایان این انتخابات دو نامزد پدشتاز در تفاهم با یک 

نامه سداسی حکومت وحدت ملی را تشکدل دادند. آزاد می    براساس یک توافق 
های مردم از نحوه برگزاری انتخابات، عملکرد نمایندگان    گوید: افزون برنگرانی 

فعلی پارلمان براراده آنهادرشرکت نکردن درانتخابات ندز نقش داشته است. نظر  
% مصاحبه شوندگان، مجلس نمایندگان را خانه ملت  ۲۱سنجی نشان مددهدحدود 

به این باورند  %۱۱ نه، بلکه محل تجمع دکانداران وکمدشنکاران خوانده اند.بدش از 
ـدـن   که اکثریت نمایندگان درفساد دست دارند. بدخبری آنان از وضعدت موکل

سواد بودن شماری ازایشان، دستاوردنداشتن پارلمان درده سال گذشته،    شان، بی 
یابی زورمندان به مجلس و خدمت کردن نمایندگان تنها بـه    ناامنی، احتمال راه 

اهالی منطقه شان، از دالیل دیگری بودکه اشتراک کنندگان بـرای شـرکـت  
 اند.   نکردن در انتخابات به آن اشاره کرده 

ـنـجـی   ازشکایات دیگرمردم عدم دسترسی به نمایندگان بوده است. در نظـرس
ـدـش    مردم گفته   %۱۱ فوکس   اندنمدتوانند نمایندگان شانرا در کابل پدداکنند وب

شان انتقادکرده اند. بدـش    از رفتار نادرست نگهبانان نمایندگان با موکلدن   %۱2 از 
ـتـه   ازسفرکم نمایندگان به والیات شان شکایت کـرده %2۹ از  ـف انـد دریـن    وگ

سفرهای محدودهدچ سفری به ولسوالدها ندزانجام نمدشود. درنتدجه این نظر سنجی  
 ازکارکرد نمایندگان شان راضی بودند.   %۲۱ تنها نزدیک به 

سـی    بی   ظاهر قدیر، معاون مجلس نمایندگان در واکنش به این نظرسنجی به بی 
ـدـف   ـع گفت دالیل نارضایتی مردم از نمایندگان بدشتر وابسته به عملـکـرد ض
حکومت است. او دست داشتن اعضای مجلس در فساد اداری را رد نمدکند، اما  

 مدگوید فساد در پارلمان به اندازه فساد در حکومت ندست. 
ـنـجـی    گی نظرسنجی نهاددموکراسی بدن   به تاز  الملل ندزمنتشرشد. این نظـر س

برخالف نظرسنجی فوکس، ازموکلدن نه، بلکه ازنمایندگان مجلس انجام شدکه  
ـات    %۳2 نشان مددهد  نمایندگان بباورمندند که پدش از هرانتخاباتی، باید اصالح

انتخاباتی درکشور اعمال شود. همچندن اکثریت مطلق درین نظرسنجی معتقدند  
شان نسبت به سال گذشته به شدت خراب شده وآنها    وضعدت امندتی دروالیات 

بخصوص ازحضورداعش نگرانند. درین نظرسنجی ناامنی از دالیل عمده مانـع  
 شان عنوان شده است.   سفر نمایندگان به والیات 

 وزیرداخله ودادستان  رای اعتمادگرفتند 
ـ باختر ۳ :دگرجنرال تاج محمدجاهدومحمدفریدحمددی امروز از  اپریل/کابل 

ـان   مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند. نخست نامزدان برنامه های کارشانرا بد
رای موافق    ۱۳۱کردندوپس ازآن راگدری آغاز شد. دگر جنرال جاهد باکسب  

به کرسی وزارت داخله و محمدفرید حمددی باکسب دوصدرای موافـق بـه  
 نماینده  برگزار شد .   22۱کرسی دادستانی دست یافتند.این جلسه با حضور  
 : دنبالۀ خبربزرگداشت امدرعلدشرنوایی ازستون سوم  

ـ درگذشته   8۱۱ علدشدرنوایی)زادة  ـ. ق درهرات  ـ. ق( شاعر، دانشمنـد    ۳۱۹ ه ه
وسداستمدار برجستۀ روزگار حکمروایی تدموریان و از افراد مورداعتماد سلطان  
ـار   حسدن بایقرا، پادشاه تدموری درسده هفتم و هشتم هجری قمری بـود. شـم

اثراست    ۳۱ تا    ۲۱ اند، حدود    شدر نسبت داده   آثاری که تدوین آنهارابه امدر علی 
اند.از اوبعنـوان یـکـی از    جغتایی نوشته شده -های فارسی و ترکی   که به زبان 

هرات بـه  سالگی   ۱۱شود.اودر   جغتایی نام برده می -بندانگذاران ادبدات ترکی 
 خاک سپرده شد.

مصاحبۀ  ویژه  با داکترسید  
مخدوم رهین، وزیر پیشین  

 گ اطالعات وفرهن 
 )متن درصفحات داخل( 

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
کرزی: پردرآمدترین    

 سیاستمدار جهان 
ـ حامدکرزی    8  رتبه اول مجلۀ پدپل  اپریل 

کـه   (People with Moneyویت مانـی) 
ـال  ۱۱    2۱۱۹ سداستمـدار پـردرآمـدس

  82 رامقایسه کرده را با درآمد ترکدبی  
ملدون دالر ساالنه بدست آورده است. در  

ـدـت    2۱۱۲ سال   به نظرمدرسدد که از فعال
حرفه خاص این سداستمدار کاسته شـده  

ـتـه    اما اودوباره به رتبه  ـازگش ـاالب ـای ب ه
است.این مجله در جدیدترین گـزارش  
ـار    خود آورده که کرزی پردرآمدترین سداستمدار جهان است که بدن ماه م

ملدون دالردرآمدداشته است.ایـن  82 آور    مبلغ تعجب   2۱۱۹ تا ماه مار     2۱۱۱ 
مجله برای بررسی درآمد سداست مداران عواملی مانند پرداختهای ازپدش تعددن  
شده )بدعانه(، مشارکتهای سودآور، باقدمانده سرمایه، فعالدتهای تجاری، خدماتی  
وتبلدغاتی رادرنظرگرفته است.این سداستمدار افغان سرمایۀ تخمدنی بـه ارزش  

گذاری درسهام، دارایـی    ملدون دالردارد. اوسرمایه خودرا به هوش سرمایه 2۱۱ 
ـنـدیـن   های قابل توجه ومعامالت سودآورمدیون است. همچندن کـرزی چ
ـان   رستوران موسوم به)زنجدره غذایی کرزی برگر( در کابل، تدم فوتبال )عقاب
ـایـه      قندهار( دارد.عالوه برآن، این سداستمدار افغان درصنایع بهداشتی ندز سرم
    گذاریهایی کرده است. مدیا مس باانتشاراین خبرنوشت که این درآمدازپروژه 
های )عدنومدنه( قندهار، فروش تریاک هدرمند، قاچاق وفروش اسلحه بـرای  
طالبان وفرماندهان محلی وحضوردرشرکتهای خدماتی وساختمانی بوده است.  
این خبرهنوزازسوی کرزی ومسئوالن دفترش تایددیاتکذیب نشده، ضمن اینکه  
 به نظرمدرسد انتشار این اخبار در این برهه تاریخی قطعا اهدافی را در بر دارد . 

پردرآمدترین سداستمداران جهان  ۱۲ ندزحامدکرزی دررتبه   2۱۱2 درجنوری 
 قرار گرفته بود . 

 »اکسیژن نیست «پسر افغان که گفت  
ـ بی بی سی:   ۱۱ پسر افغانی که برای ورود به بریتاندا سـوار  اپریل/لسترشایر 

تریلی شده وداشت درکانتدنرآن خفه مدشدتوانست با پدامک به پلدس خبر بدهد  
وجان خودرا نجات دهد.این پسربچه که با کمبود اکسدژن مواجه شده بود برای  
این کار ازتلفنی استفاده کرد که یک سازمان خدریه در بندر کاله به او داده بود.  
اووچهارده فرد بزرگسال همراهش که ازکمپ جنگل درنزدیکی کاله به بریتاندا  

راهی در اتوبانی درنزدیکی شهر    آمده بودند داخل کانتدنری دریک اقامتگاه بدن 
لستر پددا شدند.پلدس گفت پرونده به مقامات مهاجرتی تحویل داده شـده وا  
قدامات الزم برای تامدن امندت این پسربچه در نظرگرفته شده. الزم به ذکراست  

 که کسی به بدمارستان فرستاده نشد . 
:اتفاق روزپنجشنبه زمانی شروع شدکه احمد وبرادر بـزرگـش  کمکم کندد  

برای ورودبه بریتانداسوارتریلی شدند. احمدتلفونی همراهش داشت که سازمان  
ـان دراردو   خدریه کوچکی به نام )کمک به پناهندگان( به اوداده بوداین سازم

ها تلفون    گاههای پناهندگان شمال فرانسه فعال است. این سازمان مدگوید به بچه 
 مددهد تا امندت آنها را تضمدن کند.  

شخصی که احمد برایش پدامک فرستاد لدز کلگ، بودکه معموال دراردوگاه  
المللی به ندویورک رفته بود.    جنگل کارمدکند اماآنروز برای یک کنفرانس بدن 

پدامک، که به انگلدسی دست وپاشکسته نوشته شده بود، این بود: کمک الزم  
ایستد، درماشدن اکسدژن ندست. آنتن ندارم. در کانتدنر هستـم.    دارم، راننده نمی 

واهلل شوخی نمدکنم. خانم کلگ هم به تاندا فریدمن، یکی ازداوطلبانی کـه در  
بریتاندا برای این سازمان خدریه کارمدکند، خبر داد.خانم فریدمن گفت: لدز به او  
ـدـت   زنگ زده بود و فهمدده بود که ناراحت است و متوجه شده بود که وضع
خدلی جدی است.به او گفته بود که تا حد امکان کمتر تکان  بخورد تا بتـوانـد  

 انرژی خود را حفظ کند. 
ـاس  جان چندین نفر نجات پددا کرد    : خانم فریدمن با پلدس استان کنت تم

های دیگر و فردی که پشتو صحبت    ها هم توانستند باکمک سازمان   گرفت و آن 
ـدـدا    می  کرد دوباره باپسربچه صحبت کردند و توانستندتریلی راشناسایـی وپ

کنند.ماموران پلدس لسترشایرکانتدنر را بازکردند تاکساندکه درآن بودند بدرون  
ها مردی به ظن کمک به مهاجرت غدرقانونی بازداشت شده.    بدایند. به گفته آن 

ـان   خانم فریدمن گفت: این پسر در وضعدت خدلی خطرناکی بود. امـروز ج
 چندین نفر را نجات دادیم . 

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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ـ کلورادو فرید امدن                                                                      لدک وود 
نقش ما درانتخابات امریکا، برخالف تصور اشتباه  

 ما، هم پررنگ و هم خیلی سازنده خواهد بود 
 بنام اهلل بزرگ و زندگی عزت بار وباعرض سالم وادب! دوستان گرامی!  

حتما اکثرخوانندگان ماتوجه به مطالبی دارندکه به افغانستان و حاالتش مربوط  
مدگردد واکثرا ازحاالت ناخوش آن ناخوش و مایوس هم مدشوند. ازگذشته ها  
مثلی داشتدم، مدگفتند:)دستش به انگورنمدرسد، مدگویدانگورترش است(. بقول  
این مثل، وبه واقعدت افغانستان هم انگوریست دور وهم ترش. به اصالحات زیاد  
ندازداردولی اصالح کردن آن ازنزدیک کارآسانی ندست چه رسدکه راه از دور  
وبا چرت وغم. افغانستان به یک انقالب نه که چند انقالب نداز دارد.  پس بدایدد  
دوستان عزیرکه سرو کاربه انگوری داشته باشدم که هم نزدیک است و هـم  

 چندان ترش ندست !  
بعنوان شهروندان امریکا ، البته آنعده ماهاکه شهروندیم وازحقوق خود بعنوان  
شهرونداستفاده مدتواندم، وجدبه ومسئولدتی درقبال داریم که اگرازآن درسـت  
استفاده ببریم ومعقوالنه بکاربندیم، نه تنهادرباالبردن حقوق مابعنوان مسلمانان این  
ـان   ـت ـانس کشورکارشایسته یی انجام داده ایم بلکه حتی نقشی درتغددراوضاع افغ

 ترش حال ندز مدتواندم بازی کندم. واین هم سخنان بعدی البته کوتاه وگذرا:  
بخاطراجتناب ازضداع وقت ازسری مطالب مدگذرم وبه آنهایی اشاره مدکنم که  
ـثـرا دو   اکنون مطرح ودرآینده نزدیک چندن خواهندبود. امریکاکشـور اک

ـا   Republican Partyحزبدست: حزب جمهوریخواه ریپبلدکن   ـه حزب دمکرات
Democratic Party   .بنابرنبود فرصت درین مقاله ازتشریح سایراحزاب  مدگذرم 

 هیلری کلنتن                                                            برنی سندرز                       
اکنون فصل انتخابات امریکاست ، التبه دوره ابتدایی آن یا درون حزبی. در  
این دوره، رای دهندگان یامربوطدن هرحزب سداسی به نامزدان مورد عالقه شان  
درانتخاباتهای ابتدایی که درایالتهای مختلف برگزارمدگردند، به صندقهای رای  
مدروند. تا باالخره بدشرین رای را یک فرد ازهریک ازاین دو حزب ازآن خود  
سازند ودر پایان این دو فرد ازدوجناح متفاوت یامختلف انتخاب شده، به مصاف  
همدیگربروند. درآنحال اکثرمردم، بایست یکی ازآن دو را بنابرعالیق خود شان  
ـدـم   وشایستگی آنهابعنوان رئدس جمهورآینده امریکابرگزینند. خوب حال بدای
روی این نکته بزرگ که چه گزینه خوبی جلوما قرارداردومابعنوان یک اقلدت  
 کوچک ولی داری حقوق چه کسی را از مدان این همه نامزد انتخاب کندم؟  

بصـورت کـل حـزب   Republican Partyحزب جمهوریخواه ریپبلدکـن 
جمهوریخواه راچندن تعریف مدکنند: این حزب که اعضایش خود ها راپدروان  
دوآتشه دین عدسی )ع( مدپندارند و حمایت اکثر دینگرایان بلندپایه وکلدساهارابا  

 خود دارند،پنج شاخص برجسته دارند:  
ـ دین گرا ومحافظه کاراند وبدبدن به سایرادیان  بخصوص با اسالم اند. اسالم  ۱

ستدزی کنونی ونفرت زایی که در حال رشد ندزاست ریشه دراینها ودینـداران  
ـان   حمایتگراینهادارد. فراموش نشودکه گروههای ارتجاعی وخشونتگر)مسلـم
نما( که به آسدای اینهاآب مدریزند، وسدله دست اینهااندکه هرروزتدغ نفرت شان  

 را بنام آنها تدز مدکنند؛  
 ـ پشتدبان سفدد پوستان و نثرادگرا اند؛ 2
ـام  ۲ ـ پشتدبان پول وشرکتهای غول پدکراندکه نقش بارز در آلوده سازی نـظ

 سداسی بازی مدکنند؛  
 ـ پشتدبان زور بوده و حامی زور و جنگ در جهان اند؛  ۱
ـ دو ویژه مشترک شان با مسلمانان مطالب ظاهرا اخالقی وطرفداری شان از  ۱

 )نفس یاحدات( ومخالفت شان با سقط جندن است. 
باتایددسریع ازتاری ، مدتوان گفت درپایان هردوره هررئدس جمهور جمهوری  
خواه ، اقتصادامریکا راه فروریزی وشکست پدش مدگدرد و بدکاری طورسرسام  

درصد مسلمانان بنابرمـوقـف    8۱آورباال مدرود. درحال حاضر اکثریت باالتراز 
این حزب ومواردباال ازایشان کناره گرفته و رای به صندق دمکراتها مدریزنـد.   
بناا ازصحبت درموردانتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه مدگذریم هرچنـد  
ـلـت   که گفتندست که انتخابات شان از نظر محتوی و اهداف مبارزاتی یک م
ـا   پدشرفته ومتمدن،خدلی درسطح پایدن وکودکانه قراردارد. پس تـوجـه شـم

 عزیزان را به حزب دمکراتها فرا مدخوانم .   
ـدـز   :حزب دمکرات   ـثـرن دمکراتها زیاد ازدین سخن نمدگویند درحالدکه اک

ـقـوق   عدسوی و پدرودین شان اند. اینهابدشترمدکوشند همه شمول باشند و از ح
اکثریت و اقلدت یکسان دفاع مدکنند. شماری از گروه ها چون طرفداران سقط  
جندن و آنهایدکه خواهان آزادیهای غدرمعمول چون همجنس گرایی وغدره اند  
ـا   ـان راب که ازنظربعضی هانظام اجتماعی را بخطرمواجه مدسازند و حمایت ادی
ـا   ـه خودندارند بدشترگرد این حزب جمع مدایند تا بحقوق شان برسند. دمکـرات
طرفداران محدط زیست ندزاندوبا عوامل آلوده سازی محدط زیست شدید مبارزه  
مدکنند. بازهم با تایددسریع ازتاری ، می توان گفت درپایان هردوره هرریاست  
جمهوردمکرات، اقتصاد امریکا درحال رشد و گوارا وبدکاری کم مدباشد. اکثر  

 مسلمانان امریکا در حمایت از اینها مشغولند.   
ـلـری   ـد اکنون حزب دمکرات دونامزدریاست جمهوری دارد: یکی خانم ه

خانم رئدس جمهور سابق و وزیر خارجه و هم سناتور  ،  Hillary Clintonکلدنتن  
،سناتور ایالت  Bernie Sandersسندرز ایالت ندویورک بود، و دیگری آقای برنی  

  . Vermontورمانت  
حال مدایدم سراصل مطلب که کدامدن از ایندو شخصدت، شایسته ترین اند تا  

 ما او را بعنوان رئدس جمهورآینده خود برگزیندم .  
 نخست فراموش نبایدکردکه اگر برنده انتخابات هرکدام اینها باشند، درپایان 

ـ کالدفورندا عبدالودود ظفری                                                              المددا 
 کرزی و احمدزی، دو زعیم منفور 

 مختلس، متقلب، راشی و مرتشی، خاطی وخاین درنظام مصون میباشند 
بخش بزرگ نابسامانی ها، رنجهای بی پایان، نارضایتی ونفرت درحال انفجار  
ـافـع   ـن مردم افغانستان، ناشی ازعملکرد ناقص زعمای بی کفایت می باشدکه م
شخصی، خانوادگی، گروهی وقبدلوی راباالتر ازمنافع ملی دانسته ازامکانات و  

 کمک های جامعۀ جهانی سوءاستفاده کرده اند. 
بامشاهدة کج رویها، حقه بازیها وروش ضدملی کرزی، شمارزیاد دانشمندان  
وناظران اوضاع که خواهان حکومت قانون، عدالت اجتماعی، صلح وثبات می  
باشند، طی نوشته ها، مناظره های تلویزیونی ودیگروسایط جمعی اطالع رسانی،  
اضرار وخسارات ناشی ازقبدله پرستی، طالب خواهی، زورگویی، تفوق جویی،  
ادعای نادرست اکثریت واقلدت، حدف ومدل عوایدگمرکات، چپاول دارایدهای  
مردم ازبانکها، تولددتریاک، سوءاستفاده ازمقامهای دولت اختالس از بـودجـۀ  
ـادة   دولت، فرارسرمایه، نبود امندت، نبودکار، فرارجوانان، گریز ازقانون، استف
شخصی ازقراردادهاوخریداریهای ملدون دالری، تورم صف مشاورین مفتخور  
وبدکار،بدان داشتند وزعامت راازتأثدرات ناگوارآن هوشدار دادند، ولی نه کرزی  
ونه حاال احمدزی به آن هوشدارهاتوجه الزم نشان ندادند ونمددهند. کج رویها  
 ونابساماندها کماکان ادامه داردوکشور دریک حالت خدلی بدقرارگرفته است. 

ـالـت بـی  ۱۱حکومت  سالۀ کرزی نه تنهاپرازحقه، ریا وتقلب بود، یک ح
سداست اقتصاد بی بندوبار( راایجاد کردکه هرکسی   Laissez- faireمسئولدتی و) 

ـازی   ـایـد درنـوس هر چه خواست انجام دادوبه چور وچپاول پرداخت، آنچه ب
وبازسازی کشورصورت مدگرفت به بدراهه سوق داده شد، زندگی مردم بهبود  

 ندافت، نارضایتی ونفرت روزتا روز افزوده شد وبه اوج خود رسدد.  
حکومت ناکارة وحدت ملی آقایان غنی وعبداهلل هم باشعارهای مدان تهـی  
ووعده های مفت، بهترازحکومت کرزی نبوده دریک سال وندم کارمثمر قابل  
مالحظۀ انجام داده نتوانست ووعده های داده شده را عملی نکـرد. احـمـدزی  
وعده داده بودکه بدخشان رامرکزتجارت بدن المللی مدگرداند، صدهاهزارکار  
خلق مددارد، به معلمدن مکاتب در جریان شش ماه زمدن برای اعمارخانه مددهد،  
انارشی، خودسری، فساد گسترده رامحومدسازد، فرهنگ سرپرستی رادرمقامات  
بلنددولتی ازمدان برمددارد، قانون راحاکم مدسازد، درمقرری هادانش و شایستگی  
رادرنظرمدگدرد، کشت تریاک رانابودمدگرداند وسدستم انتخابات را اصالح می  
ـای   ـنـون آق کند ! ماهمه شاهدیم که هدچدک ازوعده هایش تحقق ندافت، اک
احمدزی خودرادراجرای امورمشروط می خواند، درحالدکه مردم ویرا یـک  
زعدم ناکام مطلق ودمدمی مزاج مدپندارندوسخت ازاووتدم کاریش نفرت دارند.  
حرکات مضحکش هنگام سخنرانی، خنده های بدجا، چدغ های کریه وناهنجار  
در اجتماعات رسمی، مزاح های بی مزه وبعضاً دور ازادب او انسان رابه فکرمی  
 اندازدکه غنی احمدزی مردمتفکر دوم جهان نه، بلکه دیوانۀ اول جهان می باشد.  
ـاط مـی   ـب ازدورنمای اوضاع وناکارگی حکومت وحدت ملی چندن استن
گرددکه حکومت دوسره ودوجناحی وحدت ملی، باداشتن نگاه هاو نظـرات  
متفاوت وحتاخصومت آمدز، درسه وندم ساله باقی مانده هم کارمؤثرکرده نمی  
تواند، وبه حل مشکالت حادافغانستان توفدق نمی یابد، زیرا تاکنون حتا شرایطی  
که برمبنای آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت ومتعهد شدلویـه جـرگـه  
خواسته مدشود وباتعدیل قانون اسداسی، پست ریاست اجرایده به نخست وزیری  

 تغددرمدکند، عملی نشده است.  
درزمان زمامداری آقایان کرزی، احمدزی وعبداهلل اتهامات زیاد اختالسهای  
خدلی کالن، رشوه وچوروچپاول براشخاص بلندمقام دولتی شامل حلقۀ نزدیک  
ـار   به ارگ واردشد ودررسانه های داخلی و خارجی انعکاس یافت. مردم انتـظ
داشتندکه اتهامات بصورت دقدق مطالعه وبررسی ونتایج آن به اختدارعام گذاشته  
شود، نه کرزی ونه احمدزی برای دریافت صحت وسقم آنهاتوجه نکردنـد و  
مردم راکه حق مسلم دارند ازاوضاع کشورشان مطلع باشند وازجریانات مثبت و  

 منفی آگاه ساخته شوند، درتاریکی وابهام گذاشتند.  
ـاکـم   مشکل کالن زعمای کنونی آنست که خود راخادم مردم نه، بلکه ح
مردم خدال مدنمایندوافکارعامه راکه ازطریق سانه هاپخش می شود، اهمدت نمی  
دهندونارضایتی عامه راجدی نمی گدرند. اگردر گذشته زمامداران افغانستان به  
افکارعامه چندان ارزشی قایل نبودند، جامعۀ آنروزبخاطر پایان بودن سطح دانش،  
ـاع   ـاال اوض نبوددموکراسی وآزادی بدان، واکنش جدی نشان نمدداد. ولی ح
درجهان، منطقه و افغانستان دیگرگون شده وحرکت خوب یاخـراب در آن  
ـدـرات   واحدبگوش مردم مدرسد وعکس العمل خلق مدنماید. بهارعرب که تغد
عمدة درشرق مدانه ایجادنمود، مدتواند درافغانستان به وقوع برسد وبسدار تباهکن  
باشد. خشم مردم ناشی ازنارضایتی عمدق مانندآتشفشان است، همه پرسی اخدر  

% مردم ازاجراات حکومت وحدت ملی ناراض مدباشندکه  8۱نشان مددهدکه  
یک اخطاربسدارجدی به زمامداران می باشدوخداناخواسته مدتواند بایک جرقه،  

 موجودیت افغانستان رابا خطر جدی متوجه سازد . 
ـلـی   باوجودیکه فرصتهای زیادی ازدست رفته است، حکومت وحدت م
مدتواند بااصالح خود بادرنظرداشت تقاضاهای مردم، نارضایتی هاراکاهش دهد  
ـارج   وجلو توفان احتمالی رابگدرد. اکثریت مطلق کسانی کـه ازداخـل وخ
ـای   افغانستان به کرسدهای بلنددولتی رساندده شدند، درچور وچپاول دارایـی ه
عامه، فساد، قاچاق، رشوت واختالس قویاً دست دارند ومبالغ زیادی رابه خارج  

 انتقال داده اند. 
اکنون به مواردی اشاره مدشودکه مقامات بلنددولتی نزدیک به ارگ بـه  
اختالس، رشوت، فساد وتقلب تاسرحدخدانت ملی دسـت زدنـد و بـحـران  
ـایـق   ـق آفریدند. نه کرزی ونه احمدزی هدچ اقدامی علده آنها انجام ندادنـدوح

 کماکان پنهان ماند.  
هنگام    ۱۲۳۱ـ ضداءالحق امرخدل رئدس داراالنشای کمسدون انتخابات سال 

ارتکاب جنایت بالفعل گرفتارشد که ورق های رأیدهی رابدون اطالع کمسدون  
به صوب نامعلوم انتقال مدداد. چون جرم خدلی سنگدن بود، ازوظدفه استعفا داد  
ـان   وازکشورفرارکرد. امرخدل به تشویق کرزی+ احمدزی پس ازکسب اطمدن
عدم پدگردقانونی به وطن بازگشت وباحفظ امتدازات سابق به کارمهم دیگـری  
ـاهـر   ـنـرال ظ گماشته شد، وهدچ نوع جزایی دربرابراین عمل خاینانه ندید. ج
ـارزده شـدویـک   ـن قوماندان امندۀ کابل که اورا دستگدرکرده بود ازوظدفه ک
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : شخص طرف اعتمادکرزی، احمدزی جایش راگرفت ! )دنباله درصفحۀ ششم( 

    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    

 توانند حذفم کنند   محمد نور: به زور نمی   عطا 
ـنـد    نویسندگان: جواد سخن   -  ۱۲۳۱ حمل    ۱۹ دوشنبه   یار و رود نـوردل

 مزار شریف   -تایمز   برگردان: ضدا صادق منبع : ندویارک 
عطامحمد نوریکی ازبازیگران برجسته عرصه سداست افغانستان مدگوید مایل  
است خودش ازپست والیت  بل  کنار برود در صورتدکه حکومت مـرکـزی  

ندم سال قبل از والیت بلـ     و   محمد نور یک   مجددا او را در مقامش ابقا کند. عطا 
جمهورغنی احمدزی بعنوان جزیـی    که مرکز مهم تجارتی است، توسط رئدس 

عنوان سرپرست    والی والیات افغانستان برکنارشدوبه   ۲۱ ازبرنامۀ برکناری تمام  
ـدـت   معرفی گردید. اماآقای نور نه اداره والیت بل  راترک کردونه هم صالح

به این طرف در اختدار دارد واگذار کرد. تاکنون دولت    2۱۱۱ هایش را که از    
 غنی احمدزی هم او را به شکل علنی زیر فشار قرار نداده است. 

های داخلی    ها درباره وضعدت سداست داخلی درافغانستان وکشمکش   بست   بن 
ـال    مدان هردوتدم که هرکدام ادعا داشتندپدروزانتخابات ریاست   جمهـوری س

تایمزگفت:)من باید    اند ادامه پدداکرد. آقای نور درمصاحبه با ندویارک   2۱۱۱ 
جمهور رادریافت کنم( ودوباره در این پست تقررپدداکنم    موافقت رسمی رئدس 

)در این مورد تصمدم خواهم گرفت.( آقای نورمدگوید: اگر الزم باشد که کنار  
عنوان والی بل  در    بروم، بعداتصمدم خواهدم گرفت که چکارکندم وچه کسی به 

 . مردمم بامن هستندوهدچکس نمدتواندبه زورمرا از وظدفه بر کنار کند.     اینجابداید 
های جناحی ازچندین ماه بدینسوساختارتشکدالت سداسی افغانستان را به    تنش 

چالش مواجه ساخته بود و ماه قبل این روند سبب ایجادتنشهامدان هواداران آقای  
جمهور، جنرال عبدالرشدد دوستم شد. جنرال      نور وطرفداران معاون اول رئدس 

ها    شود، تنش   محمدنور محسوب می   دوستم ازدیرزمانی به اینسوبعنوان رقدب عطا 
محمدنورزمانی باالگرفت که آقای نورتصویر    مدان هواداران جنرال دوستم وعطا 

شریف پایدن کرد. همچنان این    جنرال دوستم را ازیک بلبورد درمرکز شهرمزار 
ـالـی   دو دردولت ندزحضوردارند وبرضد شورشگری مبارزه مدکنند. این درح

که آقای    کنند، زمانی   آوری می   یاد   ۱۳۳۱ ها از جنگ داخلی دهه    است که افغان 
 جنگددند و در سنگر نبرد با طالبان ندز حضور داشتند.   دیگر می   نور و دوستم با هم 

محمد نور ازمردان قدرتمند تاجدک درشمال افغانستان به حساب مدرود.    عطا 
رفت،    او در جریان مبارزات انتخاباتی از حامدان اصلی عبداهلل عبداهلل به شمار می 

فردیکه حاالبعنوان رئدس اجرایی قدرت راباغنی احمدزی درحکومت وحدت  
ـان   ـد ملی شریک ساخته است. در مقابل جنرال دوستم از رهبران ازبک، ازحام

جمهورانگدزه قوی برای برکناری آقای    جمهوراحمدزی بود. درتدم رئدس   رئدس 
    نوروجوددارد. چنانکه والیت بل  ازمنابع قوی ودرآمدزا به شمارمدرود، گزارش 
هایی زیادوجود داردکه آقای نور با کنترول بر بنادر تجارتی پرسود درامتدادبا  

های شمالی چون ازبکستان و تاجدکستان ثروت هنگفتی اندوخته    مرزبا همسایه 
ها را بازگرداند. آقای    رود تا فرد بعدی بخشی از این ثروت   است. حاال انتظار می 

نوردرخانه مجللش که درآن قندیل بزرگی آویزان بود نشست تا در مورد آینده  
ـان     ـف اش وحکومت وحدت ملی حرف بزند. او اکثرا با لحن تندی درباره مخال

هایش بر    چنان آقای نور درباره جنگ   اش در حکومت صحبت کرد. هم   سداسی 
 ضد طالبان ندز صحبت کرد. 

 خواندد   ای از مصاحبه آقای نور را می   در اینجا گزیده 
 س:نظر شما در مورد شایعات برای کنار رفتن از والیت بل  چدست؟ 

جمهوردو باردیدار    ام. بارئدس   ج: من تاکنون درین موردپدامی دریافت نکرده 
کرده وباجزیدات صحبت کردیم. مادرباره آوردن تغددرات ندز بحث کردیم و  

جمهور گفتم این والیت برایم مدراث نمانده است که برای همدشـه      من به رئدس 
والی آن باشم و مثال زدم که اگر آب برای مدت طوالنی دریک جای ایستاده  
ـانـی   بماند گندیده خواهد شد. اما این را ندز برایش گفتم که من نمدخواهم قـرب

 شعار های انتخاباتی شما باشم. 
 س: دیدگاه شما در باره مشروعدت و ثبات حکومت چدست؟ 

ـات آزاد   ج: حکومت مشروع، به حکومتی گفته مدشودکه در نتدجۀ انتخاب
وعادالنه ایجاد شده باشد؛ یعنی در نتدجه انگشتان آبی رنگ مردم. اما، حکومت  
کنونی براساس یک توافق سداسی ایجاد شده است. حکومت وحدت ملی تنها  
ـدـرد.   ـدـگ مشروعدتش راازهمان توافقی که توسط دوتدم امضاشـده اسـت م
مشروعدت این توافق برای دوسال بوده که تنهاچهارماه از تاری  پایان آن باقـی  
ـا   مانده است. همچنان این حکومت اراده ورای مردم رابه تمسخرگرفته است. ب
آنکه تدم موردحمایت ما درحکومت حضوردارد، امابدبختانه حرف ماراگوش  
ـا   نمدکند. توافق سداسی حکومت وحدت ملی درحال حاضر اجرا نمدشـود. ت
کنون تنهاکابدنه تشکدل شده وتوافقات دیگرحکومت اجرانشده است. برعالوه  

باشد. من هرگزآرزوی    داکترعبداهلل درتصامدم بزرگ و استراتژیک شامل نمی 
فروپاشی حکومت وحدت ملی رانخواهم کرد. مهم ندست چقدر ضعدف باشد،  
این بهتر ازآنست که هدچ حکومتی نداشته باشدم. واین نهایت خطرناک خواهد  

 های تل  گذشته راباردیگرتکرارکنند.   بود.مردم مادوست ندارندتجربه 
شده مدان هواداران شما و جنرال دوستم نظرتان      س:در مورد تنش های ایجاد 

 چدست؟ 
خواهـم در    شریف توطده بود. نمی   ج: به چالش کشددن امندت درشهر مزار 

آوردهایم مباهات کنم وآنرا به رخ دیگران بکشم. اما متذکرمدشوم    مورد دست 
ـاف   که این تنها والیتی است که امندت به معنی واقعی در آن وجوددارد. انکش
وبازسازی خوبی درآن صورت گرفته است. آنهانمدتوانند این موضوع راتحمل  

 پردازند.   کنند و به تخریب آن می 
هواداران جنرال دوستم تالش کردندتااز والیات خودبه اینجا بدایند. آنهامی  

شریف بدایند.    افزار ازوالیت های خودبه مزار    خواستند با تانک وهاموی وجنگ 
اما مامانع ورودآنهاشدیم واین دستورمن بودکه آنهارا ایستادکنند.آنها مـکـررا  

شان گفتم که آوردن    گفتندکه این یک حرکت دموکراتدک بود اما من برای 
ـا    های   مردم از والیت  شان برای خشونت، دموکراتدک ندست. دموکـراسـی ب

ها را ازکاخ جنرال دوستم    ها تمام تانک   تواند؟ آن    هاوان و تانک چه کرده می 
در شبرغان آورده بودند. واضح است که بعضی از ندروهای امندتی افغانستان از  

ومرج     جمهوراطاعت مدکنند، ولی ما از رسددن این هرج     دستورات معاون رئدس 
 شریف جلوگدری کردیم. / )روزنامۀ هشت صبح(   به شهر مزار 

ـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
ناگزیرخواهدم بود درماه نومبربه او رای دهدم تا حد اقل در برابرخشونتها ونفرتها  
 ایستاده باشدم . ولی اکنون باید بکوشدم بهترین راازمدان )دنباله درصفحۀ ششم(  
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ سوم

 مصاحبه با داکترسیدمخدوم رهین 
 گ وزیر پیشین اطالعات وفرهن

اخدراًجناب داکترسددمخدوم رهدن، وزیرپدشدن اطالعات وفرهنگ، بـرای  
دو هفته به ورجدندا آمده بودند. بااستفاده ازفرصت، مصاحبۀ کوتاهی باایشان به  
ـتـن   عمل آمد، که حاوی مطالب ناگفته وتازه دربارة اوضاع کشور مدباشـد. م

 مصاحبه ذیالً تقدیم مدگردد. اداره 
پرسش: جناب داکتررهدن، شماطی دودوره بدش ازدهسال مسئول یکـی از  
وزارت های کلددی افغانستان، یعنی اطالعات، فرهنگ، توریسم وجوانان بودید.  
 حاالکه دیگرمسئولدت حکومتی ندارید، دربارة گذشته وحال چه فکرمدکندد؟ 

 ن داکتر سیدمخدوم رهی
پاس  : درطول مدتی که من ادارة این وزارت رابرعهده داشتم، همانطور که  
مردم افغانستان شاهدآن بودند، درراه احدای این وزارت که تقریباً همه چدزآن  
نابودشده بود، وندز اِعمال آزادی بدان و رشد رسانه هاوخدمات بدشمار فرهنگی  
ـانـه   عاشقانه تپددم وباهمۀ مشکالت و محدودیتهایی که برسرراه بود، خوشبخت
ـای   ـانـه ه درین راه درحد مقدور توفدق یافتم . نخستدن کارم تدوین قانون رس
همگانی بودکه درظرف یکماه آماده شد ودرماه دوم تأسدـس ادارة مـوقـت  
نخستدن قانونی بودکه درافغانستان نوین افتخار اِنفاذ یافت، بسدارپدشتـرازآنـکـه  
ـای   ـانـه ه قانون اساسی تدوین وبه لویه جرگه تقدیم شود. درواقع قانون رس
ـایـج   ـت همگانی به منزلۀ فرزندی بودکه مدتها پدش ازتولد مادر به دندا آمـد. ن
ـدـری   درخشان آنرا باظهور بدش ازیکهزارنشریه ودههاتلویزیون وشمارچشمـگ
فرستنده های رادیویی، ده هامطبعه ومرکزنشر و آژانسهای خبررسانی دیدیـد.  
بعدازآن هم بااستقامت وپایداری در برابر زورگویی هاوکوته نظری ها ازارزش  
ـا   های این قانون وحقوق خبرنگاران قاطعانه دفاع کردم، تابدان حدکه همراه ب
خبرنگاران متهم به دادگاه ندزحضوریافتم. حاال دیگردر افغانستان آزادی بدان که  
 رکن استواردموکراسی است، درراه بی باز گشت پانهاده ونهادینه شده است.  
 پرسش: ازمشکالتی که برسرراهتان بود یادکردید. این مشکالت چه بود؟ 

پاس  : نداشتن بودجۀ کافی بغرض ایفای خدمات درعرصۀ فرهنگ و هنر و  
توریسم وجوانان یکی ازمشکالت بود. مددانددکه بودجۀ این وزارت باهمه طول  

درصدبود. به نظراولدای امور اینگونه خدمات  ۱۰وعرض آن ساالنه صفراعشاریه 
تجملی جلوه مدکرد. ندازبه رشد و ارتقای فرهنگ آن هم برای ملتی که یگانـه  
مایۀ افتخارآن مدراث فرهنگی آن است، برای دوستان چندان اهمدت نداشت !  
افزون براین درپدکار دربرابرتروروهراس افگنی تنهاتفنگ درکارندست )اگرچه  
ـنـگ   تفنگ راهم آنطورکه می بایست بکارنبردیم(، امروزجنگ باتروریسم ج
فکری است، جنگ ایده هاست، جنگ تمدن با توحش است، ودرواقع جنگ  
ـان وآزادی   دوفرهنگ است: فرهنگ عشق به زندگی ومردم و کرامت انس

 مدنی، دربرابر جنون کدنه ورزی، نفرت و مرگ وخون .  
مامدتوانستدم ارزشهای بزرگ انسانی مدراث فرهنگی مان راکه ماالمال ازعشق  
به انسان وبه کائنات ودوست داشتن وبخشایش واحترام و محبت به پدروان همه  
ـلـف   ـت ـای مـخ ادیان وهمۀ ملل ومدارا با شدوه های گوناگون زندگی و روشه
اندیشددن است، درراه نبرد باتعصب وکوتاه نظری و انسان ستدزی بکارگدریـم  
ـان   ـه ونسل جوان خودرا باچندن ارزشهای واال آشنا سازیم وتربدت کندـم، وج

 راندزازین فرهنگ بزرگ آگاه سازیم. 
دوهفته پدش من به مجلس بزرگ جهانی که باعنوان )تصوف اسـالمـی و  
مشکالت کنونی جهان( وباشعار)عشق بی قدد وشرط برای همه( که  ازطـرف  
)انجمن سراسری علما ومشای  هندوستان( دایرشده بود، دعوت شده بودم. اهل  
تصوف ازهمۀ جهان ازشرق وغرب درآن اشتراک داشتند. از گانا تا ناروی واز  
امریکاتاقزاقستان وآسترالدا و چدن. از افغانستان مرادعوت کرده بودند، هرچند  
ـفـل وبـزم   که بقول سعدی )نه از درویشانم بل خاک پای ایشانم( . درآن مـح
)کشتگان خنجرتسلدم( درین بحث سخنهاوحالها رفت. بهرحال، صحبت ازموانع  
ومشکالت وبی توجهی دولت به فرهنگ بود. البته من دربرابراین موانع ازتالش  
وتپش باز نمی ایستادم وناچار دست استمداد بطرف موسسات خارجی وتاجران  
ملی درازمدکردم. بطورمثال درنخستدن سال خدمتم، روزی دریک مراسم فاتحه  
به منزل دوم مسجدشاه دو شمشدره رفتم. ازدحام زیادبود ووقتی مردم گـروه  
گروه ازجلوفاتحه داران مدگذشتند، صحن مسجد چنان فریادمدکشددکه ترسددم  
درهمانروز فروبدفتد. فردا اول صبح باجناب جنرال زورلو فرمانده عمومی ندرو  
های بدن المللی تماس گرفتم ودربارة وضع واهمدت این مسجدقدیمی پایتخـت  
تذکردادم. جنرال زورلواهل ترکده ومردخوبی بود. رادیوآزادی مربوط به ندرو  
ـان   ـابـل بـود، درزم های بدن المللی راکه نخستدن رادیوی غدرحکومتی درک
ـنـد.   فرماندهی او افتتاح کردم. اوپذیرفت که مسجدشاه دوشمشدره راترمدم ک
درچندن مواردی نمی خواستم که پول ترمدم بناهای تاریخی ویاتازه به وزارت  
پرداخته شود، ترجدح مددادم پول راخودشان مصرف کنند اماهمه امورترمدـم  

 وبازسازی زیرنظرافراد فنی وزارت صورت گدرد . 
درهمدن حال خواستم آرامگاه شاه دوشمشدره وصحن این آرامگاه که درآن  
چندتن ازبزرگان مثل مرحوم حاجی صاحب درویش وشهزاده سردارکبدرجان  
برادرکهترین شاه امان اهلل غازی وکسان دیگر غنوده اند وبراثرحمالت راکتـی  
ـای   ومرور زمان دروضع نابسامانی قرارداشت، ندزترمدم شود. درین بخش ازآق
ـادی   ـه ـبـدال عبدالغفار داوی نواسۀ شخصدت نامدار مبارزتاری  معاصرمرحوم ع
داوی، که ازتاجران ملی و جوان نازندنی است، مدد جستم و او  با خوشـرویـی  

 وعالقه پذیرفت .                                                       )دنباله درصفحۀ ششم( 

 گفتگو با پروفیسرمجاوراحمدزیار زبانشناس افغان  
ـار: اصـول و   دویچه ویله: آیا فارسی و دری یک زبان اند ؟ پروفدـسـرزی
ـان   ضرورت واژه سازی در زبان ها طی سه صد سال تحقدقات خاورشناسی، زب
ـدـچ   شناسان این را دریافته اند و حدود و ثغور آن را تعددن کرده اند که لهجه ه
ـاسـی   وقت زبان شده نمدتواند. تنهاچندنویسنده یی بودند وخواستنددرقانون اس

تنهایک کلمه دری رادرج کردند در حالدکه الاقل کلمه فارسی همراهش    ۱۲۱۲
بایدمی بود و باید فارسی دری می گفتند. این غلط مشهور ازآن وقت بـه ایـن  

 ( سال ادامه پددا کرده ؛ و گرنه همان یک زبان فارسی است. ۱۱-۲۱طرف ) 
ـای دا    ـه ـث دویچه ویله: جناب پروفدسرمجاوراحمد زیار؛ دراین روزها بح
پدرامون زبان فارسی دری درافغانستان ودرخارج مدان قلم بدستان سطوح مختلف  
جریان دارد. خدلی ها درمورد ازشما بعنوان یک زبان شناس نقل قول کرده اند؛  

 مدخواهم از زبان خود شما بشنوم که فرق مدان فارسی و دری چدست ؟ 
پروفدسر مجاوراحمد زیار: اصالً هدچ فرقی ندست و دری اصـالً یـکـی از  
صفات فارسی نوین است که از قرن هشت به این طرف؛ در مرحله نوین ایـن  
ـار   ـد ـدـزی بس لقب را بخود گرفته است. این که منشأ آن هرچه بوده یک چ
پسندیده بود که خصوصاً در ایران کاربردی داردکه می گویند: فارسی دری،  
وهدچ وقت درنوشته های خودیا درقانون اساسی خود این را نمی آرد.ولی در  
ـنـده یـی   افغانستان این موضوع چندان سابقه ای طوالنی ندارد. تنها چند نویس

اگربه نام فارسی اینرا شامل بسازند،  ۱۲۱۲بودندومدخواستندکه درقانون اساسی 
ـدـن   ـانش امکان داردکه بعضی حساسدتها تولددکند؛ بعداینراگرفتندصفـت راج
موصوف ساختند. عوض اینکه بگویندفارسی افغانی یافارسی دری، الاقل کلمه  
فارسی همراهش بایدمدگفتند ولی تنهایک کلمه دری را ماندند. ولی شما مـی  
فهمدد که نویسندگان امروز اصالً کلمه دری را بکلی برداشته اندودیگرآنرا بکار  
نمی برند.ولی درقانون اساسی تمام اسناد رسمی دولت افغانستان همدن طور ثم به  

( ادامه پدداکرده است؛ به اصطالح یـک  ۱۱-۲۱ثم از آن وقت به این طرف ) 
ـان   ـان یـک زب مشهورغلط که مدگویند یا غلط مشهورکه مدگویند وگرنه هم
ـا   فارسی است که یک لهجه عمده آن درایران است ودرافغانستان ویک لهجه ی
گویش آن در تاجدکی است.  در افغانستان خوشبختانه که دو لهجه تاجدکی و  
خراسانی به اصطالح باهم جوش خورده اند.تاجدکی در مدان زبان شناسان خاور  
شناس به این معنا که از طرف ماورالنهر با خصوصدات کلمۀ بله ولهجه خراسانی  

کـه    -خراسان ازطرف هرات، مشهد که خراسان قدیم را یادآوری مدکنـد   –
کلمۀ آری مدباشد، آمده است. شمابا این برخورده باشددکه از کابل بسوی شمال  
که می روید، کلمه بله، رازیاد مدشنوید وطرف غرب که می رویـد، طـرف  
غزنی، طرف هزاره جات به کلمه آری برمدخورید.این موضوعات درطی سـه  
ـتـه انـد   ـاف ـنـرا دری ـان ای ـاس ـن ـانش ـاسـی، زب ـن ـاورش صد سال تحقدقات خ
وحدودوثغورآنراتعددن کرده اند که لهجه هدچ وقت زبان شده نمدتواند.درایـن  
ـاسـی   ـن قسمت من همان نظر استادهای اروپایی راتایددمدکنم، خصوصاً زبان ش

گان اهل فرهنـگ    وخبر  «شوندگان ما »تاریخی اینرا اثبات مدکند. به این همه  
معترف اند که یک فارسی است. منتها بازهم غلطی رامرتکب می شوند وبرای  
اینکه نشان بدهند و ملدت آن را به اثبات برسانند، در حالی که تمام زبان های که  

زبان که در چهار گروه عمومی عمده تقسدم شده اند؛ کل زبانها، زبان های    ۱۰از  
 ملی شمرده می شوند. 

دویچه ویله: آقای زیار؛ شما هم شخصاً برای بسداری واژه های بدگانه بـرای  
زبان پشتو معادل وضع کردید که البته با بی مهری برخی ها مواجه شده اند. حاال  
 چه ندازی برای وضع کردن واژه های نو برای یک زبان و یک جامعه است؟ 

پروفدسر مجاوراحمد زیار: بله؛ یک امریست ضروری، خصوصاً در زبانهای  
مایک پدشدنه تاریخی بازبان عربی وجود داشته است. شما می فهمددکه فارسی  

یعنی نو ایجادنشد بلکه ازمادرخود زاده  –ما ازفارسی مدانه درخراسان بوجودآمد  
ماآنرا زبان مدانه مدگویدم وکسی هم پهلوی مدگوید. ولی زبانشناسان به این    -شد 

اهمدت مددهند وفارسی مدانه، پشتوی مدانه، بلوچی مدانه وکردی مدانه این گونه  
اصطالحات را به کارمدبرند . یعنی درقسمت خراسان وقتدکه این زبان دوباره از  
زیرظلم واستثمار عربها باآلخره دراین قسمت خراسان که حاال تقسدم شده بدـن  
ایران و افغانستان باشندگان این مناطق به سلسله مبارزات آزادی طلبانه باآلخـره  
موفق شدندکه درقرن سوم اسالمی زبان فارسی حداقل اجازه اینراپدداکندکـه  
ـات   مردم آنرا بکارببرند. برای دفاتر متعصبدن عباسی اجازه نمددادند. تنهادرادبد
ودریگان مقاله نوشتن و کتاب نوشتن همان سانسوری بودکه آنرابرداشتندولـی  
ـازنـد.   مجبوربودند بازهم بخاطرسختگدری عربها آنراباکلمات عربی مخلوط بس
مردم که گپ مدزدندمددیدند که فرق دارد با زبانی که تا آخرین پادشاه ساسانی  
تا یزدگرد رواج داشت. و در متون البته آن ثبت شده بود. همدن است که دری  

 یاد مدکند. بدشترزبان شناسان معتقدند که این را از دره ها جمع کرده اند . 
باآلخره ایرانی ها اول متوجه شدند که واقعاً همراه این زبان جفا شده است و  
چرا به زبان فردوسی و رودکی و... ما روی نداوریم. و شروع کردند فرهنگسرا  
راتاسدس کردند. ودرپشتو به این اندازه البته نبوده چرازبان رسمی درآن وقـت  
نبود، زبان فارسی برای همه قابل قبول بود و به حدث زبان دوم اسالمی، پشتون  
ها، بلو  ها، کردها و همه قبول کردند که این زبان نسبت به عربی برای ما سهل  

 و آسان تر است و از یک خانواده هستند.  تر 
دویچه ویله: واژه ها و اصطالحات برچه مبنا وضع می گردند. آیا جغرافدای  

 سداسی شرط حتمی است یا ریشه های زبان و واژه ها؟ 
 پروفدسرزیار: نخدر! همدن گپ دوم درست است. دویچه ویله: یعنی ریشه ها؟ 
پروفدسر زیار: بله، ریشه هاو معادل هایدکه در زبان موجود اند، مثالً دانشگاه یا  
پوهنتون که بمدان آمده اند، ازروی کلماتی بوده که سابق درهر دوزبان موجود  

ساخته ولی دری بدشترباگاه. ولی تنهاهمدن دوسفکس   )تون (بوده اند.پشتوبدشتربه 
)پسوند( ندستندپسوندهای بسدارزیاد درپشتووفارسی اندوبه دوقسم اند یکی بـه  
ای    شکل ترکدب ویکی هم به شکل اشتقاق. در عدن زمان یک الگو و یک سابقه 

در زبان داشته باشد. بنابرآن چون دانشگاه هم نمونه داشت وخلوتگاه و... خدلی  
راباکلمه دانش یکجاکردندو دانشگاه شد. در پشتو   »گاه «زیادبوده اندکه پسوند  

به معنی جای بودپوهن هم به معنای علم یادانش است پسوند را   »تون «هم چون 
باآن یکجاکرده یک ترکدب شدودرعدن زمان یک مشتق را بوجود آورد. بـه  

و یا در فارسی موشک که با اضافه کـردن   همدن قسم کلماتی از قبدل شونزی 
پسوند به یک کلمه بوجودمدآید.دیگرکلماتی مرکب اند. کامالً دوکلمه مستقل  
رایکجاکرده یک کلمه جدید را بوجودمی آورند. این نوع دیگری واژه سازی  
است که مثال آنرازیاد داریم. مثالًواژه شناسی یا دانش واژه. دانش هم یک کلمه  
مستقل است و واژه هم یک کلمه مستقل، هردو یکجاشده کلمه جدید دانـش  
واژه رامدسازد. اینکه ماکلمات ایرانی رابه این معناکه زبان مامستقل است، زبان ما  
دیگراست ومابایدآن کلمات راهدچ راه ندهدم مثالً چاپخانه نگویدم عـوض آن  
مطبعه بگویدم؛ یامثالً لهجه بگویدم، گویش نگویدم؛ این کامالً یک برخورد غدر  
علمی است ودرجهان تداول ندارد.گویندگان یک لهجه به اندازة تنگ نظرشوند  
که زبان عمومی جلوگدری مدکنند که داخل لهجه شان شود. مثالًکلمه قوماندان  
رامحکم بگدریم که انگلدسی است و فرماندهی را استفاده نکندم که ازما ندست و  
از ایران است. یعنی فارسی ایرانی است وبا فارسی ما هدچ ارتباطی ندارد!!! یک  

 تعداد متعصبدن می گویند ما این موضوع را قبول نداریم . 

 مودستو ـ کالدفورنداداکتر احسان انتظار                                
 (۰)دربارۀ فرهنگ 

تااکنون بحث ما دربارة قومگرایی که بُعداول ملدگرایی افغانستان است بود. ما  
ـای   ـتـی ه جوانب مختلف آنرابه تفصدل به بحث گرفتدم زیر ریشۀ اکثر بدبخ

 کشورما همدن قومگرایی وزبان محوری مدباشد. 
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دهدکه درمقایسه با قومگرایی چندان خطرناک نبوده و ندست. مذهبگرایی در  
افغانستان سنی وشدعه رااحتوا مدکند. کلمات )سنی و شدعه( هردو اززبان عربـی  
ـار   داخل زبان فارسی دری وپشتوشده است. درزبان عربی )سنه( به اعمال وگفت
ـعـه   ـد حضرت محمد)ص( پدغامبراسالم اطالق مدشود، اما )شدعه( ازعبارت )ش
العلی( اشتقاق یافته که معنای )پدروان یاطرفداران علی )رض(( رامدرساند. در  

ـدـزاز آن   Partisanاینجا کلمۀ شدعه به معنی   زبان انگلدسی که درفارسی دری ن
 استفاده به عمل می آید. 

دربدن مسلمانان جهان که تعدادآن به یک ملدارد وششصدملدون نفر مدرسـد،  
درصد شدعه مدباشند.    ۱۱تا ۱۱درصد سنی، ومتباقی    ۳۱تا   ۱8اکثریت آنهایعنی  

شدعدان درکشورهای ایران، بحرین، یمن، عراق ولبنان اکثریت دارند. ایران یگانه  
ـاشـدکـه   کشوریست که شدعه مذهب رسمی آنست. بحرین اولدن کشوری مدب
یک اقلدت سنی برآن حکومت مدکند، اما برعکس سوریه کشوریست که یک  

 اقلدت شدعه براکثریت سنی حاکم می باشد. 
درزمان حضرت محمد)ص( همه مسلمانان یکی بودند، ازبعداز رحلـت وی  

ـعـه   Successesمدالدی، مسلمانان اثرخالفت    ۹۲2درسال   ـد به دو دستۀ سنی وش
ـایـد   منقسم شدند. یک گروه )شدعه( به این عقدده بودند که امامت )رهبری( ب
ارثی باشدوبه خاندان حضرت محمدتعلق بگدرد. اماعدة دیگربه این باور بودند  
که خالفت نبایدمدراثی باشد، و جانشدن پدغمبر بااکثریت آراء تعددن گردد. بـه  
ـاک   عقددة شدعدان وقتی حضرت علی ومتباقی اهل بدت مصروف تکفدن وخ
سپاری حضرت پدغمبربودند، یکتعداد صاحبه ابوبکرصدیق رابه خالفت تعددـن  
کردند وقدرت رابزورغصب کردند. به نظرشدعدان امام علی ابن ابوطالب عالوه  
ـای   برآن پسرکاکا وداماد پدغمبربود، اولدن کسی بودکه مسلمان شدوهم به معن
ظاهری وباطنی قرآن تسلط کامل داشت. خالصه اینکه ازنگاه شدعه خـالفـت  
ابوبکرصدیق وعمرفاروق وعثمان)رض( غدرقانونی بود وبایدعلی ابن ابوطالب  
جانشدن حضرت پدغمبراسالم مدشد. اوعالوه برمزایا وصفاتدکه بدان اشاره شد،  
شوهر دخترپدغمبر اسالم یعنی فاطمۀ زهرا ندزبود وچون حضرت پدغمبـرپسـر  

 نداشت، خالفت درخانوادة دخترش یعنی خلدفۀ چهارم)علی(مدرسدد. 
تفصدل دربارة تفاوت بدن سنی وشدعه وهمه فرقه های دیگراین دو مـذهـب  
دور ازاهداف این مقال است. اماتذکرچند مطلب به ارتباط این موضوع درخور  
اهمدت مدباشد. نخست اینکه، برخالف سنی ها، شدعدان به امامت معتقدند، امامت  
معنای رهبری دینی ودندایی رامی رساند، یعنی امام رهنمای دینی ورهبرسداسی  
ـایسـت   مدباشد. دوم اینکه رهبریت درمذهب تشدع سلسله مراتـب داردکـه ب
مراعات گردد، این امر درتسنن وجودندارد. سلسلۀ مراتب دربدن علمای شدعه از  
حجت االسالم شروع وبه آیت اهلل ختم مدشود. فرق دیگرهردومذهب درمرجع  
ـایـد بـرای حـل   تقلدد است، شدعدان به مرجع تقلددعقدده دارند وبه نظرآنها ب

 مشکالت وسئواالت روزمره به مرجع تقلدد مراجعه کرد.  
باالخره همه شدعه هابه رهبریت امام علی عقددة راس  دارند، برای ندل به ایـن  
منظور ازنهج البالغه بحدث رهنمااستفاده مدکنند. )نهج البالغه( یک عبارت عربی  
است وازدوکلمۀ )نهج( و)بالغه( ساخته شده است. کلمه نهج به معنای عالی وبلند  
ترین نقطه )قله( مدباشد. کلمۀ بالغه، فصاحت کالم، معنی دارد. همانطوریـکـه  
ـتـریـن   ـد ـال تاج التوارخ معنای بهترین یا عالدترین تاری  رامدرساند، نهج البالغه ع
فصاحت کالم مدباشد. نهج البالغه شامل دوصد وچهل موعظه، رساالت، تفاسدر  

 وداستانهایی مدباشدکه به حضرت امام علی تعلق مدگدرد.  
ـغـالن   شدعدان افغانستان دربامدان، غزنی، دایکندی، پروان، هدرمند، اروزگان ب
ـدـم   ودیگروالیات امرارحدات مدکنند، اهل تشدع افغانستان به دو دستۀ مهم تقس
مدشوند: امامی و اسماعدلی . امامی هایا اثناعشری ها که اکثریت شدعه هارامـی  
سازند، معتقدبه دوازده امام مدباشندکه اولدن آن امام علی ابن ابوطالب وآخرین  
آن امام محمدبن حسن المهدی است. به عقددة شدعه های امام مهدی ظهورمدکند  
 وعدالت رادرجهان برقرارمدسازد.بایدتذکردادکه قزلباشان کابل ندزامامی هستند. 
ـلـی   اسماعدلی ها)هفت امامی( عقدده دارندکه اولدن امام آنهاحضرت امام ع
ـادر   )خلدفۀ چهارم( وآخرین آن امام اسماعدل مدباشد. درافغانستان اسماعدلی ه
ـدـون   بغالن وبدخشان بدشترهستند. تعداداسماعدلی های جهان درحدودپانزده مل

 مدباشدکه پنج صدهزارآن درپاکستان )کراچی( امرارحدات می کنند.  
فرق مهم دیگرامامدها واسماعدلدها دررهبریت است. اسماعدلی ها معتقد به آغا  
خان اند. این رهبریت درخاندان آغاخان مدراثی مدباشد. مدگویند کریم آغاخان  
پانزدهمدن ثروتمند درجهان است. دلدل آن اینست که اسمعدلی ها دوازده وندم  
درصد عایدخودرابه آغاخان به مثابۀ ذکات مددهند، که دو وندم فدصدآن برای  
فقرا ومتباقی ده فدصدآن برای خودآغاخان مدباشد. آغاخان تبعۀ انگلستان مـی  
باشدودر آنجازندگی مدکند. هوتل کابل راندزآغاخان به اجاره گرفته وآنرا بانام  

 )کابل سرینا( اعمار دوباره کرده است . 
ازنگاه تاریخی برخورد باهزاره های کشوربدشتر صبعۀ قومی ومذهبی داشته    

است که اکثراًازطرف پشتونها راه اندازی شده است. ما درینجابه عوامل عداوت  
ـا،   هردوقوم به اختصار اشاره مدکندم. نخست اینکه پشتونهانسبت به دیگرسنی ه
سنت پدغامبراسالم رابسدارجدی تلقی مدکنند وعدول ازآنرا )مثـالً بـرگـزاری  
عاشورا( شرک وحتی کفرمی گویند. دوم آنکه قبل ازرسددن احمدشاه ابدالی  

ـان  ۱۰۱۰به قدرت )  ـت م( شدعدان صفوی) ایرانی های امروز( برپشتونهای افغانس
حاکمدت داشتند. نادرشاه افشار که احمدشاه یکی ازقوماندانان وی بود، براکثر  
مناطق افغانستان بشمول کابل تسلط داشت. همچنان قبل ازنادرشاه، مدرویس خان  
هوتک دربرابرگرگدن خان حاکم صفوی شدعه بغاوت کرد وقلعۀ بست راکـه  
شامل قندهاربزرگ ندزمدگردید، درتصرف خود درآورد، که بعداً همه رادراثر  
ـارس بـر   حملۀ نادرشاه افشار ازدست داد. خالصۀ کالم اینکه تسلط شدعدان ف

 پشتونها وعداوت بدن پشتون هاوشدعدان بدشتر دامن زد. 
ـدـن   ـبـی ب علت دیگرعداوت بدن هزاره وپشتون همانا تماس فرهنگی ومذه
ایراندان وشدعه های افغانستان مدباشدکه هنوزهم ادامه دارد. یک تعدادزیاد علمای  
ـبـی خـودرا   شدعه درمشهد)ایران شدعه( و نجف )عراق شدعه( تحصدالت مذه
ـبـالً   تکمدل کرده ومدکنند. بنابرهمدن علت از طرزلباس ورتبه های علمی که ق
بدان اشاره شد، استفاده مدکنند. مثال ایراندها سدد )اوالدة حضرت محمد)ص((  
دستارسداه به سرمدکنند وغدرسدد دستارسفدد، به همان روش ایراندها . توجه کندد  
به دستار و لباس آقای بلخی وزیرمهاجرین. این طرزلباس برافغانهاخاصتاً پشتونها  
تأثدرمنفی داردوخوششان نمدآید. بنابرهمدن ارتباط فرهنگی ومذهبی، ایران در  
زمان اشغال افغانستان توسط شوروی، احزاب سداسی اهل تشدع راکه بـر ضـد  
عساکرشوروی وحکومت دست نشاندة آنهامدجنگددند، کمک مالی، نظامی و  
سداسی مدکرد.بعدهادرزمان طالبهاطدارات ایران درمددان هوایی بامدان پرسونل و  
مهمات مدآوردند، بهمدن لحاظ یکتعداد دپلوماتهای ایرانی درمزارشریف توسط  

 ( ۹طالبان بقتل رسددونزدیک بودکه ایران برافغانستان حملۀ نظامی کند. )ص 
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ـ اندیانا داکترعنایت اهلل شهرانی                                                   بلومنگتن 
 (2)تاریخچۀ مختصرهنر درافغانستان  

موقف هنر بعداز ظهوراسالم : مجسمه سازی دراوایل ظهوراسالم ممنوع قرار  
داده شد، ولی مردم افغانستان به اشکال دیگری که برعلده دین مبدن اسالم نباشد،  
به هنروصنعت خود ادامه دادند. مثالً صنعت سنگتراشی، مدناتوری، نقاشی دیوار  
ـا و   ها، معماری ومهندسی، ساختن لوایح مزارات وزیارت هاوطرح ودیزاین ه
 اشکال اعالی هندسی درمساجد واماکن مقسه را انکشاف داده به پدش بردند. 

ـار   یک عده باستانشناسان ایتالوی مربوط مؤسسۀ شرق شناسی موفق شدند آث
ـاورنـد.   گرانبهایی راکه درعصراسالمی غزنویان صورت گرفته بود، بدست بد

ه .  دورة غزنویان چه درغزنی وچـه    ۱82ـ    ۲۱۱افتخارات تاریخی بدن سالهای 
درقلعۀ بست ولشکرگاه نمونه هایی مدباشندکه دردورة غزنویان انجام یافته است.  
ـاصـی دردورة   هنرنقاشی وتصویر انسانها بگونۀ مخفی بایک محدودیـت خ
محمود موجود بود.، درهرات زماندکه سلطان مسعود والی آن منطقه بود، نقاشی  
)اروتدک( در دیوارها وسقف های خانه هایی که طربگاه وعشرت خانه هابشمار  

 می رفتند، توسط هنرمندان گمنام به زیبایی نقش بسته بودند.  
هنر نقاشی درافغانستان وقتاً فوقتاً درغزنی، بامدان، بل  وهرات بکار مدرفته و  
هنرمندان زیادکه نام شان درتاری  قددنشده، وجودداشته اند. هنرنقاشی درعصر  
تدموریان خاصتاًدرزمان سلطان حسدن مدرزابایقرایکی از احفاد امدرتدمور و نوادة  
عمرشد  ابن صاحبقران درهرات انکشاف یافت. قاض احمدغفاری قزوینی در 
)تاری  جهان آراء( دربارة سلطان حسدن بایقرا چندن گفته است: )مدار برعـدل  
وداد نهاده خراسان به دولت اورنگ روضۀ رضوان شده، ارباب فضل و استعداد  
واصحاب صنایع ازپرتوتربدت وتمددز اوبه درجۀ کمال رسدد هریک درفن خود  
فرید دهرشدندودرزمان اویازده هزارطالب العلم درهرات موظف بودند، وامدر  
علدشدرکدجکدنه بهادر به یمن تربدت اوبه درجۀ درسددکه امثال اوبه عشرعشدـر  
آن نرسدده اند وازاوچون بقاع الخدر ومدارس وخوانق و رباط وکلدات اشعار و  

 تصاندف نفدسه، که اکابر به نام اونوشتند برصفحۀ روزگار ماند.(  
از افتخارات بزرگ هنراین عصر بروزاستادکمال الدین بهزاد واستاد مدرعلـی  

 هروی مدباشندکه یکی پدشرو نقاشان و دیگری رهبرخطاطان مدباشند.  
: خط که یک هنرقدیمۀ افغانستان بشمارمدرود وقبل ازاسالم  اول هنرخطاطی 

ـغـدی،   ندزدرنواحی افغانستان قدیم انواع خطوط ازقبدل خط آرامی، یونانی، س
هندی، پهلوی وغالباً خطوط اویغوری و اورخانی رایج بوده که آثارآنها به اثـر  
بسداری ازحفریات درسنگ نبشته های تاریخی افغانستان دیده مدشود. انواع خط  
که امروزدرافغانستان مروج است، همه ازخط کوفی گرفته شد وکوفه فعال از  
شهرهای کشور عراق بشمارمدرود. استاد بشدرمدنویسدکه خط کوفی خـودش  
در اصل از دوخط قبطی و سریانی سرچشمه گرفته است. خط هدروغلدف و بعد  
ـدـه و   ازآن خط مدخی ندزازخط هایی مدباشندکه به اساس گذاری خطوط فعل

 اشکال آن رول عمده رابازی کرده اند. 
همانطوریکه دین اسالم دربسداری شئون زندگی وحدات مردم ماتأثدـر وارد  
ـای   نموده، درساحۀ هنرطوریکه گفته آمد، هنرمجسمه سازی را ضعدف وهنره
ـدـر   دیگری راتقویه نمود، وبا وروداین دین رسم الخط سرزمدن خراسان ندزتغد
کرد. درهنرخط ومهارت خطاطی آنقدر مردم افغانستان وارد گردیدندکه آنرابه  
گونه های مختلف واسلوبهای علدحده منقوش ساختند. جمعاً اسلوب وشدوه های  
مختلف خطاطی در اسالم باالخره بدین شدوه ها مبدل شدند: نس  )خط قرآنی(،  
نستعلدق)خط فارسی خراسانی(تعلدق )شکل خراسانی(،رقاع )خط مروجۀ عربی(  
ـنـد،   ـدـده ، ثلث )طرح مخصوص ازطریق نس (، طغرا )خطی که آنرا شکل م

 امضاء ودستخط وغدره(، ریحان، مناشدر، محقق وغدره . 
مرحوم استادمحمدعلی عطار هراتی یکی ازخوشخط های مشهور می نویسد  
که یحدی ابن خالد برمکی بلخی وفضل بن سهل ذوالریاستدـن سـرخسـی دو  
سداستمدار بزرگ خراسانی درزمان )هارون( الرشددو مامون )الرشدد(، ازجملۀ  
کسانی بودندکه به تربدت خوشنویسان وترویج هنرزیبای خطاطی عالقمندبودند  
وبه هنرخط واکمال آن توجه فراوان کردند، وبراثرتوجه واهتمام آنان بودکه  
زمدنه برای ساده ساختن خط کوفی وپددایش خطوط نس  و تعلدق وثلث ورقاع  
وغبار ودیگرانواع خط دردوره های بعدمساعدشد. خواجۀ بزرگ شمس الحکما  
ـنـد   ـنـرم احمدبن حسن مدمندی وزیرمعروف غزنویان وبایسنقرمدرزا فرزند ه
ـدـن   شاهرخ فرمانروای تدموری افغانستان ومدرعلی شدر نوایی وزیر سلطان حس
 بایقرا ندزدر ردیف بزرگترین مشوقان هنرخطاطی درافغانستان بشمار مدروند.  

ازخطاطان معروف افغانستان گرچه تعدادکثدری رامدتوان نام گرفت، ما درینجا  
ـات   ـلـی )وف الزم است ذکری دربارة یکی ازهنرمندان معروف خط که مدرع

ـ( خطاط معروف هرات است معرفی شود. مدر علی به نسبت داشتن خط  ۳۹۹ ه
عالی به دربارسلطان حسدن بایقرا منحدث کاتب سلطان مقررشده بود. اورامدتوان  
ازبزرگترین خطاطان خاصتاً درشدوة نستعلدق خواند. اورا شاگردان زیادبودنـد،  
همچنان او اثرات زیادی رابدادگارگذاشته است. ازنمونه های کار اوراهم ازهفت  
اورنگ جامی وجام جم مدتوان ذکرنمود، واین نمونه ها، نمونه هایی مدباشندکه  

 عالدترین هنرخط درآن مشاهده مدشود.  
درطول تاری  افغانستان خطاطان نامی بروز کردندولی بخاطراینکه در بارة شان  
نوشته هاصورت نگرفته، ازشهرت بدورمانده اند، وکتابهای قلمی رادرکتابخانه  
هاشاهد این مطلب مدداندم. یکتعدادهنرمندان معاصر خطاطی ما عبارت انـداز:  
حاجی سلطان محمد غوراتی، استاد محمدعلی عطارهروی، استاد سددمـحـمـد  
داؤودالحسدنی، استادسددمحمد ایشان الحسدنی، فرزندهنرمنداستاد داؤود حسدنی  
یعنی سددحمایت اهلل حسدنی، سددمحمدصدیق الحسدنی، مولوی خال مـحـمـد  
خسته، استادعزیزالدین وکدلی فوفلزایی یعنی خطاط هفت قلمی، مدرزایعقوب  
کابلی، حسدن وفا سلجوقی، محمد محفوظ سددخدلی، سددمحبوب اهلل هاشمی،  
محمداسرائدل رویا، استادشدرعلی قانون، محمدابراهدم خلدل، عبدالرشدد بدنش و  
ـاطـرنـمـی آیـد، ودر   یکتعداد زیاد ازبزرگان خط که اسماء گرامی شان بـخ

 مطبوعات افغانستان ومعارف خدمات ارزندة انجام داده اند. /)دنباله دارد(  
***************************************** 
جدید فاکولتۀ طب که ازشاگردانم بود، مقرر ام رابحدث معاون علمی فاکولتـه  
)مرتبۀ دوم( پدشنهاد وموظف به پدشبرد امورتدریسی وکدر علمی وحفظ دوام  
توأمدت بایوندورستی لدون دولت فرانسه شدم. با اینهم فرانسویها وسازمان صحی  
جهان کمکهای طبی خودراتدریجاً تقلدل وتنقدص دادند، وهنوزچندماهی سپری  
نشده بودکه خصومت و کشددگدهای بدن جناحهای خلق وپرچم شدیـد شـد،  
وداکترسدداحمد که متعلق به جناح پرچم بود، ازچوکی ریاست برطرف شد و  
شب آن ازامواج رادیوافغانستان خبرمقرری ام رابحدث رئدس فاکولتۀ طب )که  
نطاق رادیو بحدث رئدس پوهنتون طب قرائت کرد( اعالن نمودند، ولی دیـری  
نگذشت که شاگرد دیگرم، داکترقاسم راکه عضوبلندپایه وقابل اعتماد حـزب  
ـابـر   ـن دموکراتدک خلق ورژیم برسراقتدار بود، بحدث رئدس انستدتوت طب )ب
تشکدالت جدید مشاورین روسی که فاکولتۀ طب رامربوط وزارت صـحـت  
 عامه وتحت ریاست انستدتوت طب قرارداد(، به اصطالح باالدست من مقررشد . 
بسرعت پروگرامهای فاکولتۀ طب طبق سدستم مشاورین روسی که دفتری در  
ـاسـی و   پهلوی دفتررئدس انستدتوت طب بازکردند، تغددریافت و فعالدتهای سد
 سازمانی ندزضمدمۀ روندتدریسی شد. من که بعد از بدرون )دنباله درصفحۀ ششم( 

 هفته نامۀ امید   0101شمارۀ  صفحۀ چهارم 

ـ ورجدندا پروفدسرداکتر عبدالواسع لطدفی                                   الکسندریه 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

 (۱۰)در وصلت وطن و در غربت هجرت  
درسال پنجم تحصدالتم درفاکولتۀ طب کابل بودم که اولدن طفل عـزیـزم،  
محبه لطدفی حندف، بدنداآمد ویک فصل نودرزندگدم کشوده شد. مسئولدتهای  
فامدلی ام دوچندگردید وبرای تهدۀ مخارج ومایحتاج اولدۀ زندگی طفل، فعالدت  
مطبوعاتی وترجمۀ مضامدن مجالت فرانسوی رابرای کسب معاش مـربـوطـه  

 زیادترساختم.  
وقتی من درآغاز سالهای هشتاد ازجبر زمان باهمسروسه فرزند دیگر خـود  
مهاجرایاالت متحدة امریکاشدم، محبه ندزکه متأهل وصاحب دو طفل بود، پس  
ازفراغت فاکولتۀ تعلدم وتربدۀ کابل وشغل معلمی، به حدث ریفوجی واردامریکا،  
ایالت ورجدندا، گردید وبعدازآموختن زبان انگلدسی وطی تحصدالت الزمه، و  
آشنایی باکمپدوتر، نخست مدت بدش ازهفده سال بحدث سکرتر پروفدسران در  
ـلـمـی   انستدتوت )ایتک(یوندورستی جورج تاون، که خودم ندزدرکتابخانـۀ ع
ـدـن   تحقدقی آن مؤظف بودم، اجرای وظدفه نمود، ودخترش هدله حندف ازهم
یوندورستی بادپلوم اقتصادفار  التحصدل شدومتعاقباً ماستری دیگرش رادر رشتۀ  

ـبـه  Tustrانترنشنل پالدسی، ازیوندورستی  ندزبدست آورد. همچنان اولدن پسرمح
حندف، طارق حندف، تحصدالت خود رادرهمدن ایالت ورجدندا تادرجۀ سدستم  

 انجندرنگ دریوندورستی جورج مدسن تکمدل نمود.  
دوپسرویک دختردیگرم ندزپس ازآموختن زبان انگلدسی وطـی مـراتـب  
ـابـداری   تحصدالت الزمه دررشته های اختصاصی سـکـرتـری اداری وحس
)اکاوتننگ( والبراتور دندان، درایالت ورجدنداوکالدفورندا فار  تحصدل شـده  
ودررشته های متذکره اجرای وظدفه مدکنند. همچنان فرزندان شان درکالجهای  

 مختلفۀ ایالت کالدفورندا مصروف تحصدل مدباشند. 
بهرحال، دورة هفت سالۀ تحصدلم درفاکولتۀ طب کابل، یکی پـی دیـگـر  
سپری مدشدوفعالدتهای مطبوعاتی ام ندزادامه مددافت. درسال پنجم که به تعقدب  
ـاه   آن دورة ستاژ آغازمی یافت، دعوتنامۀ رسمی از طرف دفترفرهنگی شاهنش
ایران رضاشاه پهلوی به وزارت معارف وپوهنتون کابل مواصلت نمودکـه بـه  
اساس آن ده نفرمحصلدن فاکولته های مختلف افغانستان جهت اشتراک درمجمع  
ساالنۀ بدن المللی محصالن، برای سفربه تهران انتخاب مدشدند. بنده وداکتر خدر  
محمد ارسال ازطرف فاکولتۀ طب که رئدس آن پوهاندداکترعثمان انوری بود،  
ـنـگـی   انتخاب وبعدازکسب معلومات راجع به جغرافدا ووضع اجتماعی وفـره

 ایران، که دروزارت خارجه افغانستان صورت گرفت، عازم تهران شدیم .  
این اولدن مسافرتم به خارج مملکت مدت دوهفته رادربرگرفت. هفتۀ اول در  
تهران بادیدن موسسات علمی وفرهنگی وآشنایی بامحصالن ایران سپری شد،  
وهفتۀ دوم به شمال ایران درشهر رامسرکه محل اجتماع محصالن بنام )اردوی  
بدن المللی محصالن( تعددن شده بود، با خط ریل سراسری ایران سفرکردیـم .  
دردومدن روزبودوباش ما دررامسرکه درساحل بحدرة خزر )کسپدن( واقع است،  
شاه ایران شخصاً درکمپهای محصالن حضوربهم رساندد وبداناتی ایراد نمود. بعد  
هنگام طعام چاشت، مدزمدوری درحضور محمدرضاشاه پهلوی دایر وقرار شد  
یک یک محصل ازهرمملکت درآن اشتراک کند، بنده ازطرف محصلدن افغان  
ـاهـریـک   تعددن وقرار ردیف الفبا، درنزدیک شاه ایران جاگرفتم. موصوف ب
محصلدن راجع به سدستم درس ومعارف کشورشان صحبت نمود، از روابط ندک  
وهمسایگی وهمکدشی وهم زبانی افغانستان وایران یادآورد، وعالوه کـردکـه  

 ایران برای کمک به پالن پنجسالۀ همسایۀ خود افغانستان، عالقمنداست . 
مدتهابعد، درسالهای اخدرسلطنت محمدظاهرشاه که بنده بحدث معاون علمی  
فاکولتۀ طب که ریاست آنرامحترم پوهاندمحمدنادر عمربعهده داشت، اجـرای  
وظدفه مدکردم، دانشگاه تهران تعدادزیادکتب علمی درسی طبی رابه کتابخانـۀ  
فاکولتۀ طب کابل تحفه دادودرآن وقت این خبرشایع وسرزبانهابودکه ایـران  
ـنـد و   برای ساختمان خط آهن سراسری افغانستان کمک مالی وتخندکی مدـک

 کشور فرانسه پدشبرد پروژه را برعهده مدگدرد . 
مطالعدن گرامی، تااینجا حتی االمکان کوشددم سدرزندگدم رادرداخل وطـن  
عزیزباتفصدل برایتان حکایت کنم وتامدسرشدن فرصت کافی برای تـحـریـر  

تااین زمان( ،    ۱۳82گزارشات حدات پرماجرا وپرنشدب وفرازهجرت )ازسال  
اجازه بدهددمختصر وفشرده بنویسم که بعداز فراغت فاکولتۀ طـب، درکـدر  
ـاده ازیـک   علمی دیپارتمنت مدکروبدولوژی قبول شدم وشش سال بعد بااستف
ـتـه   ـانـی درگـوی بورس فدلوشپ آلمان فدرال و آموزش مقدماتی زبان آلـم
انستدتوت کابل، جهت تحصدالت عالی تخصص به برلدن غرب )انستدتوت مدکر  
وبدولوژی( اعزام شدم . همسلکان گرامی ام داکترمحمداخترمستمندی دررشتۀ  
ـتـر   جراحی نسایی ووالدی، داکترمحمدمعروف لطدف دررشتۀ جراحی، داک
محمدعمر اعظمی دررشتۀ طب عدلی وداکترمحمدشعدب کدفی دررشتۀ بانک  

دربرلدن وهامبورگ مصروف تحصدالت    ۱۳۹۰ـ ۱۳۹۱خون ندزدرهمان سالهای 
 تخصص بودند وازصحبت ودیدار همدیگر برخورداربودیم .  

پس ازچهارسال تحصدل وکارهای علمی باگرفتن دپلوم تخصص به وطـن  
ـار   برگشته به رتبۀ علمی پوهندوی ارتقایافتم. بعدازسه سال تدریس ونوشتن آث

جهت تحصدـالت  ۱۳۰۱علمی وکتب تدریسی، به رتبۀ پوهنوال ارتقا ودرسال  
پدشرفتۀ تخصصی دررشتۀ پرازیتولوژی، عازم فرانسه گردیدم . پس ازبرگشت،  
به رتبۀ پوهنوال رسددم وعالوه بر تدریس درفاکولته های طب کابل وننگرهار و  
فاکولتۀ فارمسی، مدیریت نشرات ونشرمجلۀ علمی)افغان مدیکال ژورنال( ندـز  

که هنوزحکومت شاهی بود،دروقت ریاست  ۱۳۰2بدوشم گذاشته شد. درسال 
ـارمسـی   پوهاندداکترمحمدنادرعمر بحدث معاون علمی فاکولته های طـب وف
موظف شد. درهمدن دوره که تاسالهای اخدرجمهوری داؤودخان ادامه یافـت،  
مساعی زیادی درپدشبرد امورتدریسی وخاصتاًجریان کنفرانسهای علمی هفتـه  
وارصرف کردم. درهمدن راستاهرهفته درختم کنفرانسها که توسط استادان و  
پروفدسران آزمودة فاکولتۀ طب وفارمسی ایراد مدکردند، یک فلم علمی طبی  
فرانسوی یاآلمانی راندزبا ترجمۀ مستقدم دری برای محصالن وهدئت تدریسی به  
نمایش مدگذاشتم که طرف عالقه واستفادت مزید قرارگرفت، وبعضاً داکتران  

 وزارت صحت عامه ندز درسالون کنفرانس پوهنتون دعوت مدشدند . 
ـا    درهمدن دورة نشرات علمی ام که درمجالت طبی فرانسه وآلمان به چ
ـقـی و   رسدده بود، مواصلت کردوبعد ازتهده وایراد دوکنفرانس علمی وتحقد
ـدـر   ـای اخ نوشتن ده اثروکتب درسی، به رتبۀ پوهاند رسددم. درین وقت ساله
جمهوریت محمدداؤوخان، داکترصدیق محبی از تعلدم یافتگان روسدۀ شوروی  
ـدـز   بحدث رئدس پوهنتون مقرر ورئدس و معاون ومدیرتدریسی فاکولتۀ طب ن
عوض شدند، وبنده تنهابه وظایف تدریسی ومدیریت نشرات فاکولتـۀ طـب  

 مصروفدتم را ادامه دادم . 
که دراثرکودتای خوندن وبدفرجام ثور جمهوری داؤودی از    ۱۳۰۳درسال 

بدن رفت وحکومت چپی کموندستی احزاب خلق وپرچم رویکارآمد، بخاطـر  
تهده شده فاکولتۀ طب ازکدرهای علمی وخاصتاً به خطرافتادن روابط توأمدـت  
وکمکهای طبی وتدریسی کشورفرانسه به فاکولتۀ طب، بنده که بازبان فرانسوی  
 وپروفدسران فرانسوی بلدیت داشتم، بدون موافقت قبلی، درحالدکه به کارهای 

 نشراتی و نشرمجلۀ افغان مدیکال ژورنال ادامه مددادم، داکترسدداحمد رئدس    

 سدنی ـ آسترالدانصدراحمد رازی                                         
 (۱۱) داستانهای همسو با تصوف

: خداوندهمدشه درجهان است وپدیده های فنی  بازهم ازتصوف درمسدحدت  
وعلمی بشرنمی تواند منکراین امرشود. انسان مدرن که در جهانی زندگی مـی  
نماید که بابرخی ازسدارات ملداردهاسال نوری فاصله دارد، فریادمدزند: )هنگامی  
ـار   که به آسمان نگاه مدکنم، باآسمانی که توخالق آن هستی، هنگامدکه ماه وست
گان راتماشامدنمایم، به این فکرمی افتم که انسان چدست که به یاد او هستـی و  
فرزندانسان چدست که مراقب اوهستی( مدخواهم ازشماخواهش نمایم ابتدا طالب  
عدالت وملکوت پروردگارباشدد، بگذارید روح خدا دروجودتان رسوخ کند،  
برای مقابله بامشکالت ومبارزات زندگی به خداوند احتداج مبرم دارید، کشتی  
زندگی شماقبل از رسددن به بندر نهایی، باتوفان سخت، بادهای ویرانگر و دریا  
های متالطم مواجه خواهدشد. اگربه خدا ایمان عمدقی نداشته باشدم، نمی تواندم  
برمشکالت غلبه نمایدم، بدون ایمان به خدا تمام کوششهای مان به خاکستر وتمام  
ـان   سحرگاه هایمان به شبهای تاریک تبدیل خواهدشد. ولی اگربه خداوند ایـم
داشته باشدم، مدتواندم ازدره های ناهموار، به قله های آرامش درونی صعود کندم  

 ودرتاریکترین شبهای زندگی ستارگان نورانی امددبخش رامشاهده نمایدم .  
دراین باره سنت اگوستدن مدگوید : تو ما رابرای خودت آفریده ای، تا زمانی  
که به توایمان کامل نداشته باشدم، آرامش وصفا نصدب ما نخواهدشد. واعـظ  
کهنسال وجهاندیدة برای نصدحت به دانش آموزان به مدرسه رفت، پس ازینکه  
موعظۀ وعظ کرد، بادانش آموزان به گفت وشندد پرداخت. ازیکی ازشاگردان  
ـایـی   جوان وبااستعدادکه رابرت نام داشت پرسدد: برای آینده ات چه نقشه ه
کشدده ای؟ رابرت پاس  داد : مدخواهم حقوقدان شوم . واعظ پرسدد: پس از  
ـدـل   ـایـم وتشـک آن چه خواهی کرد ؟ رابرت جواب داد مدخواهم ازدواج نم
خانواده دهم وبه وکالت بپردازم . واعظ پدرافزود بعدچه خواهی کرد؟ رابرت  
ـام   پاس  داد: بایدبصراحت بگویم که امددوارم پول زیادی بدسـت آرم وتـم
راحتی جهان راآماده وبه مسافرتهای بزرگ به تمام نقاط جهان بروم . واعـظ  
کهنسال نگاه رحم آمدزی به رابرت انداخت و بالحن پدرانۀ گفت: نقشه های تو  

سال نقشه کشدده ای، توخداوند وزندگـی  ۱۱۱تا    ۰۱ناقص است، توفقط برای 
 آسمانی رافراموش نموده ای ! 

این عقددة واعظ پدر بسدارصحدح بود، اغلب مانقشه هایی مدکشدم که ازلحاظ  
کمدت بسدار غنی ولی ازلحاظ کدفدت فقدروچدزاست. نقشه های مابجای اینکه  
 روی سطح عمودی ابدیت کشدده شودروی سطح افقی زمان کشدده شده است. 
مدخواهم ازشما تقاضاکنم که نقشه های خودرا بروی سطح عمومی ابـدیـت  
ترسدم کندد. شما مؤظدفدد که دارایی و وجودخود را وقف ندتهای خدرخواهانۀ  
خداوند نمایدد. پس درنتدجه باید ابتداخود را دوست بدارید، این طول زندگـی  
است ومهمتر ازهمه به خداوند ایمان داشته باشدد، این ارتفاع زندگی است. مسدح  
درین باره گفته : )خدای خودرابه همۀ دل وتمامی نفس وتمام فکرخود محبت  
نما.( فقط در صورتی زندگی شما به سرحدکمال مدرسدکه بتواندد این سه بُعـد  

 رابه طورمثبت ومتناسبی گسترش دهدد. 
امددوارم که ماهم بتواندم باکوشش وجدیت بطرف زندگی کامل، که طول،  
ـدـم   عرض وارتفاع آن برابراست، حرکت نمایدم. صرف درین صورت مدتـوان

 لداقت بندگی خداوند راداشته باشدم. ( ازسخنان داکترمارتدن لوترکدنگ . 
اواخر تابستان بود وگرما بدداد مدکرد، خشکسالی وگرانی اهل مدینه  داستان :  

رابه ستوه آورده بود. فصل چددن خرما بود، مردم تازه مدخواستند نفس راحتی  
ـدـن   بکشند که رسول اکرم به موجب خبرهای وحشتناکی مشعربه اینکه مسلم
ازجانب شمال شرقی ازطرف رومی ها موردتهدیدهستند، فرمان بسدج عمومی  
داد. مردم ازیک خشکسالی گذشته بودندو مدخواستند ازمدوه های تازه استفاده  
کنند. رهاکردن مدوه وسایه بعدازآن خشکسالی ودرآن گرمای کشنـده، وراه  
دراز مدینه به شام راپدش گرفتن کارآسانی نبود. زمدنه برای کارشکنی منافقدن  

 کامالً فراهم شد. 
ـدـچـکـدام   ـان ه ولی نه آن گرما ونه آن خشکسالی ونه کارشکندهای منافق
نتوانست مانع فراهم آمدن وحرکت کردن یک سپاه سی هزارنفری برای مقابله  
باحملۀ احتمالی رومدان بشود. راه صحرا راپدش گرفتندو آفتاب برسرشان مـی  
بارید. مرکب وآذوقه به حدکافی نبود، خطر کمبود آذوقه ووسدله وشـدت  
گرما کمترازخطردشمن نبود. بعضی از سست ایمانان دربدن راه پشدمان شدنـد.  
ناگهان مردی بنام کعب بن مالک برگشت وراه مدینه راپدش گرفت. اصحاب به  
رسول خدا گفتند: یا رسول اهلل ! کعب بن مالک برگشت. فرمود: بگذاریدبرود،  
اگر دراو خدری باشد خداوندبه زودی اورابه شمابرخواهدگرداندو اگرندسـت،  

 خداوندشما راازشراو آسوده کرده است .  
طولی نکشددکه اصحاب گفتند: یارسول اهلل ! مراره بن ربدع ندز بـرگشـت.  
رسول اکرم فرمود: بگذاریدبرود، اگر دراو خدری باشد خداوندبه زودی اورابه  
شمابرخواهدگرداندواگرندست، خداوندشما راازشراو آسوده کرده است. مدتی  
نگذشت که بازاصحاب گفتند: یا رسول اهلل! هالل بن امده هم برگشت. رسـول  
اکرم همان جمله راکه درموردآندونفرگفته بودتکرارکرد. دراین بدن شتر ابوذر  
که همراه قافله می آمد، ازرفتن بازماند. ناگهان اصحاب متوجه شدندکه ابـوذر  
ـا   هم عقب کشدده، گفتند: یارسول اهلل ! ابوذرهم برگشت. بازهم رسول اکرم ب
خونسردی فرمود: بگذاریدبرود، اگر دراو خدری باشد خداوندبه زودی اورابه  

 شما برخواهدگرداندو اگرندست، خداوندشما راازشراو آسوده کرده است.  
ابوذر هرچه کوشش کردوبه شترش فشارآوردکه اورا به قافله برساند، ممکن  
نشد، ازشترپداده شدوبارها رابدوش گرفت و پداده به راه افتاد. آفتاب به شـدت  
برسرابوذرمدتابدد، ازتشنگی له له مدزد، خودش راازیاد برده وهدفی جز رسددن  
به پدغمبر وملحق شدن به یاران نمی شناخت. همانطورکه مدرفت، درگوشـۀ از  
آسمان ابری دید وچندن مدنمودکه درآن سمت بارانی آمده است. راه خودرابه  
آنطرف کج کرد، به سنگی برخوردکه مقدارکمی آب باران درآنجا جمع شده  
ـاطـرش   بود، اندکی ازآن چشدد وازآشامددن کامل آن صرفنظر کرد، زیرابـخ
رسدد بهتراست این آب را باخودببرم وبه پدغمبر برسانم، نکند آن حضرت تشنه  
باشدوآبی نداشته باشدکه بداشامد. آب هارا درمشکلی که همراه داشت ریخت و  
باسایر بارهایی که داشت به دوش کشدد. باجگری سوزان پستدها وبلندیهای زمدن  
ـبـش از   را زیر پا می گذاشت تا ازدور چشمش به سداهی سپاه مسلمدن افتاد، قل

 خوشحالی تپدد وبه سرعت خود افزود .  
ازآنطرف ندزیکی ازسپاهدان اسالم ازدورچشمش به یک سداهی افتاد که بـه  
ـنـکـه   سوی آنهاپدش می آمد. به رسول اکرم عرض کرد: یارسول اهلل! مثل ای
مردی ازدور بطرف مامی آید. رسول اکرم: چه خوب است، ابوذرباشد. سداهی  
نزدیکتر رسدد، مردی فریادکرد: به خدا خودش است، ابوذراست. رسول اکرم:  
خداوند ابوذر رابدامرزد، تنها زیست مدکند، تنهامی مدرد، تنها محشور مدـشـود.  
رسول اکرم ابوذر را استقبال کرد، اثاث راازپشت اوگرفت وبه زمدن گذاشت.  

 ابوذر از خستگی وتشنگی بدحال به زمدن افتاد.  
رسول اکرم: آب حاضرکندد وبه ابوذر بدهددکه خدلی تشنه است. ابوذر :  
ـ آری پدر ومادرم بـه   ـ آب همراه داشتی ونداشامددی؟  آب همراه من هست. 
قربانت ! به سنگی برخوردم، دیدم آب سردوگوارایی است، اندکی چشدـدم،  
 باخود گفتم ازآن نمی آشامم تاحبدبم رسول خدا ازآن بداشامد. / )دنباله دارد( 
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 )رح( سخنی چند ازاندیشه های احمدشاه مسعود  

)بخش دهم( : ایاالت متحدة امریکا دربازیش باافغانستان عدن چالی را زدکـه  
ـاچـوف  ۱۳8۹گرباچوف درسال  دربرابردولت خلقدهاوپرچمدها زده بود. گـرب

بدون انتظارکشورهای رقدبش اعالن کردکه)افغانستان برای شوروی بـه یـک  
زخم خونچکان تبدیل شده وازین بعد دولت افغانستان خودش مسئولدت دفاع از  
ـتـر   انقالب خودرا دارد، ماباآن کاری نداریم( ! واین درحالدست که دولت داک
ـاه را   نجدب بدون کمک ساالنۀ دوبلدون دالری شوروی، امکان بقای حتی یکم
نداشت. درواقع این اقدام گرباچوف اعالن سقوط دولت داکترنجدب بود. مثلی  

درمددان تنهاگذاشت، امریکاندزبااعالن خروج  ۱۳8۹که گرباچوف نجدب رادر 
عساکرش ازافغانستان بدون اکمال ماموریتش، که ازبدن بردن طالبان بود وبدون  
ـان وبـدون مـوجـودیـت   ـت موجودیت یک دولت مردمی وصادق درافغانس
توانمندی دفاعی درافغانستان، مردم افغانستان و دولت غنی احمدزی رادرمددان  

گردید و    ۱۳8۹تنها گذاشت، که منتج به عدن نتدجۀ خواهدشدکه بعدازسالهای 
 سبب کشتارهزاران انسان بدگناه وویرانی بدشترکشورما شد.  

احمدشاه مسعود)رح( دریک صحبت خصوصی گفت: روسها مرا غافلگدر  
کردند، من تصورنمی کردم که به این زودی ازجنگ دست مدکشندوافغانستان  

 را رها مدکنند.  
یکی ازعواملدکه پاکستان، امریکاوچدن وافراد مرتجع وطالب پرست چـون  
غنی احمدزی وهمدستان او درصددآنندتاطالبان رابه بهانۀمذاکرات نامنهاد صلح  
دوباره بقدرت برسانند، عبارت ازجنگ رویاروی قوای پرافتخارمسلح افغانستان  
باوجودکاستی هاوکمی های بدشمار دربرابرطالبان وحامدان پاکستانی شان است.  
آنهاخوب مددانند که این جنگ باوجوداینکه عساکروسربازان ما درآن شهددمی  
شوند، ولی در درازمدت به نفع قوای مسلح افغانستان قوام گرفته، پشتدبانی ملی  
مددابند ومردم درعقب قوای مسلح خودایستادمدشوندکه سقوط طالبان وحامدان  
پاکستانی شانراحتمی مدسازد.اگراین تالشهای به اصطالح صلح به نتدجه برسد به  
نفع طالبان، پاکستاندها ودیگرحامدان طالبان است. چه آنهاگماشته های شانرا در  
 قدرت دیده آنچه که توقع دارند)افغانستان ضعدف وبی ثبات(، برآورده مدشود.  
ـدـت در   واضح است که اگرطالبان دردولت شامل شوند، دیگرآرامش وامن
افغانستان حتی درپایتخت آن ازبدن مدرود، چه نه طالبان باکسی جورآمده مـی  
توانند ونه کس دیگری باایشان جورآمده مدتواند! لذااین یک اتحاد یاوحدت یا  
صلح مصنوعی وشکننده خواهدبودکه سرانجام منفجرمدشودودرافغانستان بـی  
ثباتی، دربدری، بی امندتی ومهاجرتهای تازه آغازمی یابدکه این شرایط ایدآل  
برای پاکستان است. ولی اگر تالشهای درپوشش صلح ناکام مانده وجنگ مدان  
ـا   قوای مسلح ماو طالبان به حمایۀ پاکستان ادامه یابد، این سرانجام به نفع مردم م
ـادی   بوده، سبب وحدت مردم برای دفاع ازخاک شان مدشود، که سقوط وبر ب

 طالبان راحتمی مدسازد.  
اکنون تالشهای پاکستان، چدن، ایاالت متحده وحلقۀ مربوط به غنی احمدزی  
برای تحمدل طالبان برمردم ماتحت پوشش مذاکرات نامنهاد صلح بخاطریسـت  
ـدـچ   که: یک، مردم ماماهدت زشت طالبان وحامدان شانرا بخوبی شناخته اند وبه
وجه خواهان برگشت آنان درقدرت دولتی نمدباشند. دو، اقتصادچدـن قـوس  
نزولی خودرامدپدماید واحتمال مدرودبرای پاکستان پول داده نتواند. سه، امریکا  
ازجنگ درافغانستان خسته شده وتوان ادامۀ آنراندارد، امانمدخواهدآنچه  بدست  
آورده ازدست بدهد. چهار، سربازان افغانستان برای قربانی بدشترآماده مدشوند.  
پنج، ملت افغانستان درعقب اردوی خودقرارمدگدرند. شش، انزجارمردم دربرابر  
دولت فاسد وبدکفایت بخصوص غنی احمدزی وهمدستانش خدلی زیادشده و  
بدشترافزایش مددابد. هفت، شرایط برای تولد یک وحدت ملی درکشور آماده  
مدشودومردم همه دربرابردشمن یعنی طالبان وحامدان پاکستانی آنها متحدمدشوند  

 که ازین مطلب، حامدان طالبان بخصوص پاکستان شدیداً درهراس است . 
درینجا خواستم تااز موضوعی یادآورشوم که همواره موردسئوال بـوده و    

زوایای آن بدرستی روشن ندست، وآن حقایقی درموردجنگ افشارکابـل در  
زمان دولت اسالمی برهبری شهدداستادربانی)رح( بود. گلبدین از ابتدای تأسدس  
دولت اسالمی مخالفت خودراباآن اعالن و چهارآسداب لوگر راقرارگاه خـود  
ساخت وقوایش افزون براینکه با دولت درجنگ بود، مکرراًشهرکابل راشـب  
وروز راکتباران مدنمودند وراهها ازطریق چهارآسداب وسروبی مسدود ومانـع  
ورود موادغذایی ومحروقاتی به شهرکابل شده بودند. استادعبدالعلی مزاری که  
حزب وحدت رارهبری مدکرد، دردولت اسالمی سهدم بودوچندوزارتـی بـه  

 شمول ریاست دانشگاه کابل توسط هموطنان هزاره اداره مدشد.  
طی مدتدکه استادمزاری جزءدولت اسالمی بود، برخوردهای شدیدوخوندنی  
ـدـه   بدن قوتهای او وافرادگلبدین رخ داد وداستانهای جنایتکارانۀ ایندو گروه عل
همدگر وبرعلده سایرمردم زبانزد عام وخاص شده بود، مثال کوبددن مد  درفرق  
سرانسانها، بریدن سدنه های زنان، رقص مرده هاوغدره ازجملۀ حکایاتی بودکـه  
مردم ازآن سخن مدگفتند. قوای استادمزاری درغرب کابل که شامل کارتۀ سه  
ـابـل، دارا   وچهار، دهبوری، سرای غزنی، ساحات علی آباد بشمول دانشگاه ک
لمعلمدن، کارتۀ سخی، قلعۀ شهاده مهتاب قلعه جابجاودرهرچندقدم سنگرداشتند  
ـادولـت   وسالح ثقدله نصب کرده بودند. اندکی نگذشته بودکه استاد مزاری ب
اسالمی سرناسازگاری گرفت وتقاضاهایدکه باالترازتوان دولت بود کرد. وقتی  
دولت به تقاضاهای اوجواب داده نتوانست، دربرابردولت قرارگرفت وجنگ را  
آغازکردوساحاتی راکه درتصرف دولت بود زیرفدرراکت ومرمی گـرفـت.  
ـتـی بشـمـول   مردم زیادی را کشت، خرابی های فراوان کرد، موسسات دول
دانشگاه کابل، شفاخانۀ علی آباد ووزارت تحصدالت عالی راتاراج نمود. دیگر  

 درآن نواحی حتی پرنده هم پرزده نمی توانست.  
ـتـحـد   دیری نگذشت که پاکستان به همدستی ایران، استادعلی مزاری را م
گلبدین وعبدالرشدد دوستم ساخت وهرسه راتحت نام شورای همآهنگی دربرابر  
دولت قرارداد. صبغت اهلل مجددی ندزبه این گروه پدوسته وعلده دولت اسالمی  
موقف گرفت. پاکستان کمکهای بی حد وحصر مالی، نظامی وتسلدحاتـی بـه  
ایشان کردبه امدداینکه اگربتوانند دولت راسقوط داده وقدرت رادرکابل بدست  
گدرند. اکنون مزاری قویترشده ودولت رااخطارمدداد تاکابل راتخلده کند! راه  
مددانشهر رابست وحتی ازرفت وآمدمردم عادی جلوگدری نمودگلبدین نواحی  
چهلستون رابه اختداراوگذاشت ولدسۀ خوشحالخان رامرکز یکی ازقرارگاههای  
جنگی خودساخت، وباهمدستی وهمکاری گلبدین درپالن مخفی، ساحۀ افشار  
ـدـد   ـه راتصرف کرد، افراد استادسداف را ازآنجابدرون راند، آقای کریمی راش
ساخت، )کریمی رهبرحزب مستضعفدن مربوط قوم هزاره بود(، وانستدتـوت  
ـا    علوم اجتماعی رابه قرارگاه نظامی خودمبدل کرده ازآنجابه آسانی مناطق ب
باال، هوتل انترکانتدننتل، کارتۀ پروان، شهرآرا، کلوله پشته و حتی بعضی نواحی  
پروان سوم را راکتباران مدنمود. دیگرباشندگان این مناطق که ازاصابت راکتهای  
آقای مزاری درامان نبودند، شب وروز راباترس وبدم سپری مدکردندوبدن مرگ  

 وزندگی دقدقه شماری می نمودند . 
هوتل کانتدننتال دیگرجای امنی نبود، چندین راکت آقای مزاری، افـزون    

برراکتهای آقای گلبدین برآن اصابت کرد، ومهمانهای خارجی ازآن کـو   
 کرده بودند، ومجالس ومحافل ضروری درآن دایرشده نمی توانست.  

چندتن ازکارکنان ومهمانی این هوتل هم توسط راکتهای مزاری کشته شـده  
بودند. مردم کارتۀ پروان، با  باال کارتۀ مامورین ازخانه هایشان برون برآمـده  
ـای   نمی توانستند ومارکدت مدوه وترکاری بسته شده بود، چون چندراکت آق
مزاری درآنجا هم اصابت کرده بود. دریکی ازراکت پراندهای آقای مزاری که  
ـار   من شاهدآن بودم، درچهارراهی شهرآرا پدش روی با  زنانه رخ داد. این چه
راهی که شهرکابل رابه خدرخانه وکارتۀ پروان وصل مدنمود، جای جـمـع و  
ـدـت   ـن جوش مردم شده بود، چون دیگرمناطق شهرتوسط راکتهای گلبدین ام
خودرا ازدست داده بودند. درین چهارراهی صدهاکراچی که ازترکاری گرفته  
تا ذغال وآرد وبرنج مدفروختند وجودداشتند، بعضی ازفروشنده هادرزمدن متاع  
خودراگذاشته بودند، تعدادکثدرمردم درآنجا برای خریدموادضروری مصروف  
دادوستد بودند. حوالی ظهربود، راکتی ازافرادآقای مزاری درانجااصابت کردو  
ـار   ـب صدای مهدبی که ازآن انسان هوش خودرا ازدست مدداد بلند شد. گردوغ
ـدـت   ـع عظدمی به هوارفت که ازمدان آن جرقۀ انفجارراکت نمایان گردید، جم
ـا   ـه ـان مردم به زمدن خوردند وچون رمۀ گوسفندکه خوابدده باشند، اجساد انس
پهلوی هم افتدده وبعضاً که ندمه جان بودند مانندمرغی که حالل مدشود دست و  
ـا   پامدزدند. من مات ومبهوت شده بودم وازناحدۀ اصابت راکت دورتربودم ام
صحنه رابخوبی می دیدم. لحظۀ نگذشته بودکه راکت دیگرآمد ومنفجرشد وباز  
راکت دیگر، یعنی سه راکت طی کمترازده دقدقه دریک محل اصابت کـرد،  
ـار   ولی تاکنون نمددانم خودم خودرادر جویی انداخته بودم یافشار ناشی ازانفج
ـا   راکت مرادرآنجاپرتاب کرده بود، وقتی سربلندکردم همۀ آنهایدکه درآنـج
بودند به زمدن افتدده، کسی دست نداشت کسی پای، کسی ازتنه دوندم شده و  
ـاه   ـن اجسادی بودندکه سرنداشتند، خون جاری بودهنوز ازبدن آن انسانهای بدگ
خون فوران مدکرد. کراچدهای مدوه ومواد غذایی توته توته شده وآرد وبرنج و  
مدوه وترکاریهاباخون آلوده شده بود. خرهایی که کراچدهارا حمل می نمودند  
همه کشته شده وبعضاً دوندم شده بودند، برخی هنوززنده بودند وبرخی زخمی  

 شده ومی نالددند.  
ـاه    ۱8۱درهمان روزوهمان ساعت که نزدیک چاشت بود بدش از  ـن انسان بدگ

شامل مرد، زن، کودک وپدروجوان شهدد شدند. صحنۀ بسدار دردناک تراژیک  
وغم انگدزی بودکه شرح آن هم سخت دلخراش و جگرسوز است، که نـمـی  
ـلـول   خواهم خاطرنازندن خوانندگان جریدة دوست داشتنی امدد ریشترازاین م
ـان   ـب سازم . ولی اینکه این انسانهای بدگناه که همه باروزگارسخت دست وگـری
بودند، پدرکی، مادرکی، خواهرکی، برادرکی وفرزند کی بودند، دردی است  

 که تا اخدرعمر درسدنۀ بازماندگان شان زنده وایشانرا می رنجاند.  
استادسداف به احمدشاه مسعود ازمشکالتی که آقای مزاری برای افراد اوایجاد  
مدکرد وراه رفت وآمدبه پغمان راازطریق افشاربسته بود شکایت کـردوازآمـر  
صاحب اجازه خواست تاباقوای آقای مزاری که درافشارجابجاشده بود وخانـه  
ـاآمـر   های مردم راسنگرساخته بود، مقابله نماید وحساب شانراتصفده کند، ام
صاحب اجازه ندادوگفت من کوشش زیاد دارم که ازراه صلح مسأله راحل و  
فصل نمایم وبرای استادسداف هوشداردادکه ازعملدات نظامی برعلده قوای آقای  
ـتـه و   ـاخ مزاری خودداری نماید، چون سنگرهای خودرادرخانه های مردم س
سالحهای ثقدله درآنجاهانصب کرده ومردم هنوزدرخانه هایشان زندگی مـی  
نمایند. استادسداف چون مرد بادانش وتدبدربوده وحق استادی استادبرهان الدین  
ربانی )رح( رابرخود فرض مددانست، ازین تقاضای مسعود)رح(اطاعت نـمـود  

 وازهرنوع عملدات نظامی خودداری کرد.   
ـا   آمرصاحب، داکترعبدالرحمن و پهلوان یحدی هزاره رامؤظف ساخت که ب
ـار   آقای مزاری مذاکره نماندتااز پرتاب راکت خودداری وقوای خودرا ازافش
خارج سازد ودربرابرهرتقاضایی که دارد دولت بر آورده خواهدساخت. آقای  
مزاری درابتداشرایطی برای دولت در برابرتوقف پرتاب راکت واخراج قوایش  
ازافشار پدشکش کرد، عدة ازین شرایط یکی برسمدت شناختن فقه جعفری در  
افغانستان ودیگری دادن وزارت امندت به حزب وحدت مزاری، دادن هـژده  
پست مهم برتبۀ جنرالی دروزارت دفاع، اعاشه واباتۀ قـوای مـزاری ازطـرف  
دولت، برسمدت شناختن قوت نظامی حزب وحدت وتبدیل کردن بامدان بـه  

 چندوالیت ودادن چندوالیت به حزب وحدت بود .  
آمرصاحب شهدد)رح( به آقای مزاری احوال دادکه حاضراست هژده پست  
جنرالی به حزب وحدت دروزارت دفاع بدهدویکی ازمعاوندن وزارت امندـت  
ازحزب وحدت خواهدبود، به شرطی که آقای مزاری راکت اندازی خودرابر  
شهرکابل متوقف کند، قوای خودرا ازافشار خارج سازد. استادربانی هدئتـی را  
تعددن کردتادرموردبرسمدت شناختن فقه جعفری تصمدم بگدرندودرصورتدکـه  
هدئت تصویب نماید، دولت فقه جعفری رارسمی اعالن مددارد. استادربانی استاد  
محمدموسی توانا راکه یکی ازعلمای جدددرفقه است، بحدث نمایندة خودتعددن  
کرد. درجلسات استادسداف، مولوی محمدنبی محمدی ومولوی محمد یونـس  
خالص مخالفت شدیدنمودند. استاد توانا گفت که من استاد فقه هستم، دریـن  
کدام مشکلی ندست. چون استادتوانا حق استادی بر استادسداف داشت، لذااستاد  
سداف گفت من به پاس استادی استادتوانا به آن موافقه مدنمایم، ولی مـولـوی  
محمدی ومولوی خالص مخالفت شدیدترکرده ودولت رامتهم به دولت شدعـه  
ـنـدو   هانموده ارتباط خود رابا دولت قطع کردند وپاکستان رفتند وپاکستان ازی

 درهسته گذاری طالبان استفاده نمود.  
آیت اهلل فاضل ازحسن ندت استادربانی واحمد شاه مسعود تقدیرکردو ازآقای  
مزاری که برشهرکابل راکت مدزد، سخت آزرده شده بود. جناب محترم آیت  
اهلل فاضل یکی ازعلمای جدد ودانشمندبرازندة اهل تشدع کشورمدباشد. یکی از  
تقاضاهای شهدداحمدشاه مسعودوشهدد استادربانی ازآقای مزاری تخلدۀ دانشگاه  
ـاومـت کـردو   کابل ازقوای نظامدش ندزبود،آقای مزاری دربرابرآن سخت مق
ـتـه   هرگز حاضرنشد دانشگاه کابل راتخلده نمایدکه درین راستاگلبدین ندزدربس
ـاری   بودن دانشگاه کابل وسرانجام ازبدن بردن آن تالشهای جدی رابـه هـمـک
ـام   ـن پاکستاندها انجام داد. پاکستان برای ازبدن بردن دانشگاه کابل دانشگاهی راب
پوهنتون احمدشاه ابدالی درپشاورتأسدس کردوگماشتگان دولت پاکستان منفرد  
انه بااستادان دانشگاه کابل تماس مدگرفتندوایشانراتشویق به رفتن به پاکستان و  
ـان   ـازم تدریس درپوهنتون احمدشاه ابدالی مدنمودند. این پوهنتون ساختـۀ س
جاسوسی پاکستان، وپالنی برای تخلدۀ دانشگاه کابل ازعلما و دانشمندان کشور  
وبستن دروازه های آن بود. پولی که به استادان فریب خورده پرداخته مدـشـد  
مستقدماً ازبودجۀ آی اس آی بود، اینکه چه کشوردیگری برای تـمـویـل آن  
پوهنتون سهم داشت، معلوم ندست امابه وضاحت مدتوان گفت این جزء دیگری  
ازپالن سقوط دادن دولت اسالمی افغانستان بود. اندازة پولی که درهرماه برای  
هریک از استادان فریب خورده پرداخته مدشد، ده هزارکلدارپاکستانی بود، در  
حالدکه استادان دانشگاه کابل نسبت جریان جنگ وفلج بودن دفاترو وزارتها، ماه  

 ها معاش نگرفته ماننددیگرمامورین موادکوپونی هم بایشان نرسدده بود. 
عدة ازاستادان فریب آی اس آی راخورده به آن پوهنتون پدوستند، اما تعداد  
کثدری ازاستادان باشهامت وپایمردی دروطن باقی مانده ومردم خودرادر روز  
گاربدوسخت تنهانگذاشتند. گرسنگی، مشکالت، بی سرنوشتی وحتی مرگ را  
ـاز   قبول کرده دروطن باقی ماندند، به امدداینکه روزی دروزازة دانشگاه کابل ب

 خواهدشد، ایشان خودرا دراختدارآی اس آی نگذاشته وکاسه لدس پاکستان 

 نشدند.  
احمدشاه مسعود ازین حالت سخت رنج مدبرد وپالن پاکستاندهارابدقـت درک  
کرده بود. درحالدکه جنگ بشدت روان بودوراکتهای گلبدین امکانات عبـور  
ومرور رادرشهرکابل ازبدن برده بود، همه کاری راکه داشت کنارگذاشـت و  
نشست خاصی رادرکارتبۀ پروان درخانۀ عبدالرحدم که یکی ازدفاترکار دولتی  
بود دایرکرد. درین جلسه محترمان استادمحمدافضل بنوال، استادغالم نبی ناطق،  
ـعـداددیـگـری از   استادمحمد کاظم آهنگ، استادفدض اهلل جالل واینجانب وت
استادان که نام هایشان فراموشم شده، حاضربودند. مسعودگفت: )به هرقدمتـی  
که مدشود استادان بایدحفاظه شوند ودولت هرنوع همکاری که بتواند برای آنها  
وبرای بازشدن دانشگاه کابل مدنماید، چه استادان نه تنها چرا  علم ومعرفت در  
ـعـود   کشوراند بلکه درصدد آنم تاایشان درآینده دولت رارهبری نمایند.( مس
افزود :)من به داکترعبدالرحمن که جزهدئت صلح است مدگویم به آقای مزاری  
ـای   بگویدتوهرتقاضایی که کردی من قبول دارم ولی من ازتوفقط یک تقاض
شخصی مدکنم وآن اینکه لطفاًدانشگاه کابل راتخلده کن وبگذارکه اوالد وطن به  
 درس وتعلدم شروع کند، وبرایش بگواین تقاضای شخص مسعود ازتوست.(  

ـایـد   قراربراین شدکه اگرآقای مزاری دانشگاه راتخلده ننماید، درآن صورت ب
دانشگاه کابل رابااستادان وفامدلهایشان به ساختمانهای مربوط نساجی گلبهار انتقال  
ـار   داده شود، که بنابرپروپاگندوتبلدغات ناپاک آقای مزاری وگلبدین، ازین ک
صرفنظرشد وبه عوض به همه استادان ومحصلدن دانشگاه کابل اطالع داده شـد  
تابه انستدتوت پولی تخندک آمده وبه دروس خودآغاز نمایند، تازماندکه دانشگاه  
کابل راآقای مزاری تخلده نمابد.هدئت صلح که شامل داکترعبدالرحمن و پهلوان  
یحی هزاره بود، رفت وآمد زیانزد آقای مزاری کردولی هر بارآقای مـزاری  
جواب رد مددادومدگفت نه قوای خودراازافشارخارج مدنمایم، نه ازراکت زنی  
دست مدکشم ودانشگاه کابل رابهدچوجه تخلده نمی نمایم، تااینکه همه خواستهای  

 مابرآورده شودیاآنهارابه زورحصول نمایدم . 
آقای مزاری حوصلۀ مسعودواینکه دربرابرقوای اوعکس العمل نشان نمی دهد،  
ـدـر   ضعف دولت تلقی مدکردودرصددبودتاکوههای که درعقب افشاراند تسخ
نمایدودرآنصورت هرناحدۀ کابل راکه مدخواست هدف قراردهد. راکت پرانی  
ـدـده   آقای مزاری فزونی گرفت، وقتی استادان تازه به محوطۀ پولدتخندک رس
بود، یکی ازراکتهای مزاری درست درهمان لحظۀ که موتر رسدد، درنزدیـک  
ـبـب   موترسرویس که هنوزاستادان ازآن پایدن نشده بودند، اصابت کردکه س
شهادت پوهاندداکترفتح محمدپنجشدری استادکدمدای عضوی فاکولتۀ ساینس و  
زخمی شدن پوهاند امدن، استادرضاخان وتعداد دیگری ازاستادان دانشگاه کابل  
وپولدتخندک شد. استادفتح محمدپنجشدری از استادان برجستۀ فاکولتۀ ساینـس  

 وشخصدت واالیی بود، روح شاد باد . 
ـارتـۀ   چندروزبعد ازحادثۀ پولدتخندک، راکت دیگرآقای مزاری درمنزلی درک
پروان اصابت کردوسبب شهادت شاعرپرآوازه ومردمی کشور قهارعاصی شد.  
درین حادثه برادرقهارهم شهددشدوهشت تن دیگرجراحات شدید برداشتند. این  
روز روزتأثرانگدزی برای همۀ فرهنگدان کشوربود، کارمندان مطبوعات کشور  
ازشهادت این شاعر پرآوازه وجوان کشورسخت متأثربودند ودررادیو افغانستان  
همه بداد قهارعاصی ماتم داشتند، چون همسرش که تازه عروسی کرده بودند در  
آنجاندزکارمدکرد. باشندگان کارتۀ پروان، شهرآرا وبا  باال نزدمسعود آمدند واز  
راکتهای مزاری شکایت کردندکه اززماندکه اوافشاررااشغال کرده، ماشب وروز  
درهراس زندگی مدکندم وخواب ازچشمان ماپریده، وازمسعود تقاضاکردند تا  
ـان   ـد این شر راازباالی شان دورسازد. ایشان ازمسعودتکراراً این تقاضای شانرا ب
ـامـزاری   داشتند.مسعود داکترعبدالرحمن وپهلوان یحدی راوظدفه دادتابازهـم ب
صحبت نمایندواز اوبخواهندیاقوتهای خود ازافشارخارج بسازد یاازپرتاب راکت  
خودداری کند. مزاری به هدئت گفت: )نه افشاررا تخلده مدکنم نه پرتاب راکت  
راقطع مدنمایم، ماآماده هستدم تا آخرین قطرة خودخود افشار رادرتصرف داشته  
باشدم.( داکتر عبد الرحمن ویحی نزدمسعودبرگشته پدام مزاری رابرایش دادنـد  

 وگفتند او انسان بسدار کله ش  است وبه صلح تن درنمی دهد. 
احمدشاه مسعود، بازمحمد احمدی راکه قوماندان فرقۀ هشـت قـرغـه بـود،  
خواست وبه اوهدایت دادتاقوای مزاری رااز افشاراخراج کند. بازمحمداحمدی  
به مزاری احوال دادکه هنوزهم وقت است اگرقوای تانرا ازافشارخارج نمایدـد  
ـنـگـر   جنگ نمدشود واین به نفع مردم بدگناهی است که شمادرخانه هایشان س
ساخته وسالح نصب کرده اید. آقای مزاری به احمدی جواب منفـی دادوبـه  
ـای   ـه جنگ علده اوبرخاست. جنگ آغازشد، مزاری درخانه های مردم سـالح
ثقدلۀ خودراجابجا ساخته وازآنجا فدرمدکردوبه مردم ملکی اجازه ندادکه خانـه  
هایشانراترک نمایند. این جنگ صبح آغازیافت وتاغروب آفتاب ادامه یافت.  
قوای مزاری نه تنهاازافشار فرارکردند بلکه قوتهای بازمحمد ساحۀ جمال مدنـه،  
دانشگاه کابل، سدلوی مرکزی، کارتۀ سه وچهار راندز ازوجودافراد مزاری پاک  
ـنـی   ساخت، ومزاری دردشت ارچی وقلعۀ شهاده، قسمتی ازدهبوری عقب نشد

 کرد ودیگرتوان برگشت به آن مناطق را از دست داد .  
درین جنگ که به جنگ افشار معروف است، تعدادزیادهموطنان بدگناه ما در  
افشارشهددشدند، چون مزاری خانه های مردم راسنگرساخته خودشانرا گروگان  
وسپرجنگ ساخته بود. قوای استادسداف ندز درین جنگ شرکت داشتندوچون  
جزء قوتهای دولتی بود، قوماندة آن بدست بازمحمداحمدی بود. بدین ترتدب  
ـان   حقدقت جنگ افشار آنطوریکه ازدیدگاه من گذشته است، برای خواننـدگ
عزیز بدون جانبداری عرض کردم، تا مردم ماقضاوت نمایندکه مقصر اصلـی  
کدست وکی رابایدمالمت کرد.آقای عبدالعلی مزاری شخص خودخواه،لجوج،  
بی عاطفه بودکه مقامات ایرانی در رشد اومستقدماً سهدم بودند، واکثر بـرادران  
هزارة ما قربانی این خودخواهدهاولجاجت این شخص شده اند. زماندکه دانشمند  
فاضل حجت االسالم محمداکبری ازطرزکاراو انتقادکرد، به اوگفت:همدن طرز  
ـانـۀ   کارمنست، دلت که مدباشی یامدروی ! وقتی اکبری که معاون او بود به خ
مدرود،آقای مزاری افرادمسلح خودرادردل شب روان مدکندکه او راازبدن ببرند.  
درنتدجۀ برخوردی که درگرفت آقای مسلمی که ازطرفداران حجت االسـالم  
اکبری بود شهددمدشود وخوداکبری توانست فرارکندوبه دولت تسلدم شـود.  

 مزاری آقای کریمی رهبرمستضعفدن راهم درزمان اشغال افشارشهددساخت. 
استاد ابوذریکی ازقوماندانهای آقای مزاری درصحبتی دوستانه ازمزاری خدلـی  
شاکی بودومدگفت:)حاال بندمانده ام، گپ هدچکس باالیش کارنمدکنـد!( واز  
پدوستن مزاری باگلبدین سخت ناراض بود ومدگفت یک توطئه است که نه به  
نفع هزاره است ونه به نفع دولت، وباصدای بلندگفت: )واویال که ماهزاره ها دو  
باراشتباه کردیم، یکی درزمان آل یحدا ویکبار اکنون( . استاد ابوذریک مجاهد  
صادق، مبارز، بادانش، خوش مشرب ومهربانی بود. اوقربانی آقای مزاری شد.  
وقتی مزاری باطالبان پدوست، طالبان وحشی استادابوذر راندز گرفتارکردند، اورا  
ـنـد.   شکنجه کش کرده بدنش راقطعه قطعه نمودندوبه شکل فجدعی شهدد ساخت
خون استاد ابوذر وامثال اوندزبه گردن آقای مزاری است که به امرایرانی هابـه  

 طالبان پدوست، سزای عمل خودرا دید . 
نفری مزاری  ۱8۱۱آقای مسلمی که یک مجاهدخوب بود ویک قطعۀ نظامی   

راسوق واداره مدکرد ودرمکتب خوشحال خان قرارگاه داشت، دریک صحبت  
 دوستانه بایکی ازدوستان من گفته بود: باری اعاشه واباتۀ )دنباله درصفحۀ هفتم(  
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 هفته نامۀ امید 0101شمارۀ  صفحۀ  ششم 

پاس  : بایدگفت حتمی ندست که باید درحکومت باشدم و وزیرباشدم تابرای  
ـال   مردم ووطن خدمت کندم، درهرموقعدتی مدتوان خدمتی کـرد. مـن درح
حاضر رئدس دانشگاه یومف سویس در افغانستان هستم، ازین طریق هم مدتوان  
درخدمت آموزش وپرورش نسل جوان کوشدد وهم رزق و روزی حـالل  
بدست آورد. دراوقات فراغت گرفتارکارکتاب امان التواری  هستم. قبالً نسخه  
ـاز   های عکسی آنرا باتدراژ کم دردسترس اهل علم وکتابخانه هاگذاشته ام، اما ند
است تابصورت حروفی وبا ویرایش علمی به چا  برسدکه این کارالبته وقت  

 کافی می طلبد. این اثر یگانه تاری  مفصل افغانستان است. 
 پرسش : آیا حاضرید درکابدنۀ موجود عضویت داشته باشدد ؟ 

پاس  : بگذارید خاطره ئی رابه شمابگویم . درآخرین حلسۀ شورای وزیران  
به ریاست حامدکرزی، رئدس جمهور بدشتر دربارة انتخابات و بازنده وبرندة آن  
صحبت مدکردواینکه چه کسانی ازجمع ما در کابدنۀ بعدی هم عضویت خواهند  
داشت. اول روی به زاخدلوال وزیرمالده کردوگفت مددانم که شمابه نفع کـی  
کارکرده ایدودرکابدنۀ آینده مدماندد. بعدبه دونفردیگرهم همدنطورگفت. درین  
وقت چشمش به من افتاد و پرسددکه شما چطور، درکابدنۀ آینده خواهدد بود؟  

 من به سرعت جواب دادم که : 
 دگر مباد نصدبم که نام عشق برم             بس است آنچه کشددم من ازمحبت تو 
رفقا خندیدند وکرزی چدزی نگفت ! پاس  به سئوال تان این است که نخدر  
باحکومت موجود همکارنخواهم بود. امامانند دیروزومانند امروز بازهم به رنگی  

 وصورتی درخدمت مردم وبامردم خواهم بود. 
 پرسش : به نظرتان برای آینده بایدچه شود تاوطن ازین مصدت نجات یابد ؟ 
ـای   پاس  : اگرسئوال تان دربارة جنگ وصلح است، بایدگفت که ما فرصته
بسداری راکه برای پدروزی داشتدم ازدست دادیم. نه آنطور که می بایست ارادة  
جنگ داشتدم ونه راه رسددن به صلح رابدرستی درپدش گرفتدم. بـدون آنـکـه  
دشمن راچنانکه الزم بود کوفته باشدم، خواستدم که صلح را باعجز ونداز ازدشمن  
گدایی کندم. وقتی بخاطر صلح پدش دشمن زاری کنی، چه توقع داری که جزبا  
 نخوت وافزون طلبی و اباورزیدن وتراحقدر شمردن، به توچگونه پاس  دهد؟ ! 
حکومت حاضرباهمه بدکارگی وناکارگی وحتی زیانمند بودنش نباید سقوط  
داده شود، چراکه سقوط آن سقوط نظام خواهد بودودرچنان حالتی تباهی را  
بدنبال خواهدداشت وعواقبی فاجعه خدزرا . بایداینان لویه جرگه ئی راکه وعده  
کرده بودند مطابق به حکم قانون اساسی دایرکنند. البته نه لویه جرگۀ عنعنـوی  
بلکه دقدقاً درمطابقت باقانون اساسی . بدین منظور بایدهرچه زودترکمسدون نو  
انتخابات بدون تعلل وتعویق وبهانه جویی تشکدل گردد، کمسدون کامالً بدطرف  
نه مرکب ازخویشاوندان ووابستگان ونوکران )این( و )آن( . تااعتمادملت بـه  
انتخابات ودموکراسی اعاده شود، چراکه خدانت کمسدون مزدور و متقلب بـه  
ملتی که انگشتانش رابریدند وبازهم درانتخابات شرکت کرد، چنان ضـربـت  
روحی وتحقدرآمدز زد که تامطمئن نشودکه دیگر تقلب وخدانتی درکارندست،  

 بسوی صندوق رأی نخواهد رفت.  
ـان   ـت نظام آینده باید صدارتی باشد، نظام ریاستی ثابت کردکه به درد افغانس
نمی خورد. درظرف چهارده سال گذشته ماباید صاحب احزابی مدشدیـم کـه  
مدتوانست به پارلمان نماینده بفرستد. سالهاپدش به آقای کرزی پدشنهادکردم که  
به ساختن یک حزب پرتوان موافق با حکومت اقدام کند ودرعدن حال کمک  
کندتاحزب مخالف حکومت هم شکل بگدرد، وهردوحزب آرام آرام بطـرف  
پختگی بروند و حکومتهای بعدی ازآغوش این دوحزب فراگدرملی پابه عرصۀ  
ـدـز   کشور داری بگذارند. درآنصورت پارلمانهای برآمده ازپدکارهای حزبی ن
صالح وبااصول خواهندبود و دموکراسی بحق درین دیار ودراعماق توده ریشه  

 خواهد دواندد واین اقدام ماراتاری  تحسدن خواهدکرد.  
کرزی هدچگونه عالقه به وجوداحزاب نشان نداد وگفت من به حـزب و  
حزب بازی عقدده ندارم، من به مردم عقدده دارم . گفتم احزابی که فراگدر و  
ـانـون   خالی ازاغراض نفسانی حقدرباشند ومطابق اصول دموکراسی واحکام ق
اساسی تشکدل یافته باشند، خودحامل خواستهاوآرمانهای مردم اند، بـرعـالوه  
آوردن پارلمان سالم ودارای احساس مسئولدت وتحقق بخشددن به دموکراسی،  
بدون وجوداحزاب سداسی متصورندست. دیدم که کرزی ذهناً بامعدارها واصول  
ـلـک مـی   دموکراسی ومردمساالری مأنوس ندست وبدشترمثل یکنفرخان وم

 اندیشد تا زعدمی معتقدبه اصول دموکراسی ومؤلفه های جامعۀ نوین.  
ـدـم. اگـر از   بهرحال امروز ماازین ناحده دچارکمبود وکاستی بزرگی هست
احزاب قومی که نمی توانند فراگدر وملی باشند بگذریم، شمار زیادی احزاب  
خردوریزه داریم که فاقد جامعدت اند ونتوانسته اند مردم را بسدج کننـد. پـس  
هنوز که هنوزاست، یعنی پس ازپانزده سال نفاذ دموکراسی درکشور، این خالء  
بزرگ همچنان محسوس است. گفتنی های بدشتری درین باب وهرباب هست  

 که درفرصت دیگری روی آن صحبت کندم .  
 امدد : با تشکر ازجناب شما، برایتان موفقدت بدشترآرزو می کندم./ 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ چهارم( صفحاتی از زندگی پرنشیب وفراز 

ـاد بـه    ۱۳8۱کشددن دوپسرم ازافغانستان درسال   واعزام آنهااز طریق جالل آب
پاکستان وتصمدم خارج شدن ازوطن عزیزراداشتم نخست همسرویک دختـرم  

به کمـک بـرادر    ۱۳8۱رابه پاکستان وبه هندفرستادم وبعدخودم دراخدرسال  
گرامی وباجه ام مرحوم عبدالغداث ارسالیی ازطریق غزنی وکتواز پس ازطـی  
 شش شب وروز راه دشوار، وطن شدرین راترک ووارد پشاور پاکستان شدم . 

پس ازشش ماه درپاکستان، همسرم که بااطفالم بحدث رفوجی به امریکا مقدم  
به ایالت ورجدندا  ۱۳82شده بودند، متقبل مسافرت وسپانسرم شدند ودرماه می  

که بدش ازسه دهه به اینطرف درآن زندگی مدکنم، مواصلت کـردم. حـدود  
مدت پانزده سال درکتابخانۀ مرکزی علمی و تحقدقاتی یوندورستی جورج تاون  
درواشنگتن دی سی مؤظف شدم و ریاست انجمن صلح ودموکـراسـی بـرای  
افغانستان وعضویت بورد انجمن داکتران افغان رادرامریکا بعده داشته ودرطول  
این سالهادرتحریروترجمۀ مقاالت وایرادکنفرانسها درجهت پشتدبانی ازمقاومت  

 ملی وداعدۀ صلح افغانستان، صرف مساعی کرده ام. 
ـار در   دروطن عزیز سه مرتبه به اخذجایزة مطبوعاتی نایل گردیدم، ودوب
پروگرام های تبادلۀ استادان سازمان صحی جهان بحدث پروفدسر مهمان به کشور  
ـدـن   های ایران، عربستان سعودی، مصر وآلمان مسافرت نموده درسمدنارهای ب

 المللی مایکروبدولوژی ندزاشتراک نموده ام./ )دنباله دارد( 
    ***************************************** 

 دو دزد مسلح دریک درگیری بازداشت شدند 
ـ باختر  ۱۱ : دریک درگدری مسلحانه مدان پلدس و دزدان مسلح  اپریل/ ایبک 

دو دزدبازداشت شده واز نزد شان یک مدل کالشدنکوف ویک عراده مـوتـر  
سایکل بدست آمد.این رویداد پدش از چاشت امروز زمانی رخ داد که تعدادی  
ازدزدان مسلح سرک مواصالتی ولسوالی دره صوف و ولسوالی کشنده والیت  
بل  رامسدود نموده ومدخواستند اموال ودارایی های مسافرین را به سرقت ببرند   
که پلدس از موضوع اطالع حاصل نموده ودر آن محل عملدات  را انجام دادنـد  
که به درگدری منجر شد.دردرگدری به پلدس آسدب نرسدده اما دوتن از دزدان  

 دستگدروازنزدشان یک کالشدنکوف ویک موترسایکل بدست آمد . 

 )دنباله ازصفحۀ دوم(  کرزی واحمدزی، دو زعیم منفور   
ـ هردوکمسدون انتخابات وشکایات انتخابات به تقلب خدلی وسدع به نفع هردو  
ـار   ـت ـانـی وس کاندید، عبداهلل وغنی احمدزی دست زدند. احمدیوسف نورست
ـا   سعادت روسای کمسدونها، بدش ازیک وندم ملدون رأی به نفع اشرف غنی ج

 سازی نمودندکه کم بودافغانستان به یک بحران تباهکن دچارگردد.  
بحران باپادرمدانی وزیرخارج امریکا وایجادحکومت ناکارة وحدت ملی حل  
شد. کساندکه دررهبری وصفوف کمسدونهابه تقلب دست داشتند، هنوزهم از  
امتدازات گسترده برخوردارمدباشندوهدچ نوع برنامۀ برای به محاکمه کشاندـدن  
شان دیده نمی شود. نورستانی دراثر فشارنهادهای اجتماعی ومردم اخدراً استعفا  
داد.نورستانی اگرواقعاًیک انسان پاک وباوجدان مدباشد،  بایددررسانه ها ظاهر  
شود، اشخاصدکه او وستارسعادت وکمدشنرهارابه خدانت تشویق کرده اند، افشا  
کند، ولی بصورت یقدنی گفته مدتواندم که دهن نورستانی راهم بااعطای یـک  

 مقام بلند مثل سفارت بسته مددارند وهمه خدانتها ناگفته می مانند. 
ـ یک شخص قوم پرست بنام گالب منگل والی سابق هدرمند، که آنجا رابـه  
ـایـل، دنـد   مرکزتولدد وقاچاق تریاک ساخته بود، حاالبصفت وزیر اقوام وقب
غوری والیت بغالن رابه طالبان قاتل تفویض کردو به نمایندگی ازغنی احـمـد  
ـان از   ـب ـال زی تعهدسپردکه علده طالبان به عملدات نظامی دست زده نمدشود. ط
فرصت بدست آورده به تحکدم مواضع خودپرداختند. شاهراههای بغالن قندز،  
بغالن بل  راموردتهدیدقراردادند، درسقوط قندزکمک کردند وچند پایۀ انتقال  
برق راتخریب نمودندوهزاران خانواده رادرشهرکابل، درسردی استخـوانسـوز  
زمستان ازنور وحرارت برق محروم کردند. منگل بابدشرمی تمام هنوزهم ازعمل  
خاینانۀ خوددفاع مدکند، زیراازپشتدبانی قوی احمدزی برخوردارمدباشد و هدـچ  
 تشویشی ازقانون نداردزیرامربی داردومربامدخوردوخدانتش پدگدری نمدشود. 

ـ غالم فاروق وردک وزیرپدشدن معارف متهم مدباشدکه باگزارش نادرسـت  
شمارمکاتب، معلمان وشاگردان به مقامات داخلی وخارجی، صدهاملدون دالررا  
ـا   حدف ومدل کرده است. رهبری کنونی وزارت معارف ونهادبدن المللی صده
ـای   مکتب خدالی را تأیددکرده که دررسانه ها انعکاس یافته است. وردک بـج
آنکه مورد پدگردقانونی قرار داده شود وتوبد  گردد وپولهای دزدی کرده را  
مسترد بدارد، برای آنکه درانتخابات به نفع اشرف غنی پول خـرج کـرده و  
کمپاین کرده بود، در رأس کمسدون حقدقت یاب سقوط قندزتعددن شد. کسی  
 که درکتمان حقدقت عادت دارد، نباید ازوی راستی و راستگویی توقع داشت.  
ـای   ـه ـ زاخدلوال وزیرسابق مالده متهم بودکه ملدونها دالر راازگمرکهاو کمـک
خارجی وبودجۀ دولت اختالس کرده وآنرابه بانکهای کانادا انتقال داده اسـت.  
وقتا که اسنادانتقال دررسانه ها درزکرد و فشاررسانه ونهادهای اجتماعی بـرای  
روشن شدن حقدقت افزایش یافت وخواهان بررسی موضوع شدند، زاخدلوال به  
سفدرامریکاتوسل جست و ازوی باچشمان اشک آلودخواهان حمایت گردید.  
زاخدلوال ازپولهای دزدی خودبه نفع غنی احمدزی درانتخابات مصرف کرد. او  
نه تنها ازتعقدب قانونی نجات یافت بلکه بصفت مشاورارشد اقتصادی غنی احمد  
زی تعددن شد واکنون سفدرافغانستان در پاکستان مدباشدودرجلسات چهارضلعی  
برای دریافت صلح اشتراک می ورزد. آیاچندن شخصی باآن گذشتۀ خاینانه، به  
نفع افغانستان قدم مدگذارد ؟ زاخدلوال بصفت وزیرمالده از اختالس صدهاملدون  
ـنـدم   دالراز جانب حاجی ظاهرقدیر به مجلس نمایندگان ازمالدۀ واردات آردگ
گزارش داد. ولی نه حکومت ونه شورای ملی چدزی درموردآن بدان نکردند، به  
مردم که خواهان دریافت حقایق مدباشند، معلومات نـدادنـد ومـوضـوع بـه  

 فراموشی سپرده شد . 
ـ حاجی ظاهرقدیر معاون اول شورای ملی دریک جلسۀ رسمی شورا درقدـد  
قسم به خداوند، ازوجودستون پنجم درارگ که به نفع پاکستان کارمی نمایـد،  
گزارش داد. هدچکس آن اتهام راکه درحدخدانت ملی به افغانستان خطرزا مـی  
باشد، جدی نگرفت واعضای ستون پنجم در داخل نظام تشخدص نشدند وملت  

 ازجریان آگاه ساخته نشد. 
ـان از   ـت ـ زماندکه موافقتنامۀ امندتی برخالف خواست مردم افغانستان با پاکس
طرف شورای امندت ملی نهایی شد، فاروق وردک طی یک بدانده افشاساخـت  
ـات   ـام ـق که افغانستان دربدل هفتادملدون دالربه پاکستان فروخته شده است. م
مسئول بویژه غنی احمدزی واتمرمشاور کل اختدارشورای امندت ملی خاموشی  
ـدـب   ـق اختدارکردند، وهدچ نوع معلوماتی به مردم ارائه نداشتندوکسی مورد تع
قانونی قرارداده نشد. تنهامعاون ریاست امندت ملی که به امر وهدایت غنی احمد  

 زی وحندف اتمر موافقتنامه را نشانی کرده بود، ازوظدفه سبکدوش شد !! 
ـدـون   ـ یک نمایندة مجلس نمایندگان درجلسۀ عمومی، ازیک رشوت سه مل
ـاسـت   ـام ری ـاک دالری آقای داوودسلطانزوی، مشاورغنی احمدزی وکاندید ن
جمهور، که کمترازیک درصد رأی بدست آورده بود، پرده برداشته به سلطان  
ـان بـه   ـت ـانس زوی اتهام واردکردکه در ازای تفویض قرارداد انتقال حجاج افغ
عرلستان وبرگشت شان، از یک شرکت هوایی سه ملدون دالررشوت گـردتـه  
ـار   ـتـظ است. مقامات مسئول هدچ نوع واکنشی درباره نشان ندادنـد. مـردم ان
داشتندکه پس از بررسی، حقدقت به اختدارمردم گذاشته شود که نشدوآن اتهام  

 درحد اتهام باقی ماند ! 
ـان   ـتـگ ـاش ـ شهرقندز طی یک توطئه توسط عمرصافی والی وشماری از گم
کرزی، احمدزی، به طالبان تسلدم داده شد. طالبان باایجاد شرایط دشوار وطاقت  
فرسا واعمال ضدبشری، هزاران خانواده را فراری ساختند. چون طالبان درقندز  
وحوالی آن طرفداران تباری دارند، عملدات نظامی باوجودیکه عجالتاً آنهارا از  
شهردور رانده است، هنوزهم درگوشه های شهروبعضی ازولسوالدها حضورقوی  
دارند وهر آن مدتوانندشهر راتهدیدکنند وامندت رابرهم بزنند. گـزارش فـرار  

روزنامۀ ندویارک تایمز    2۱۱۱سپتمبر   2۱دستجمعی جوانان ازشهرقندز درشمارة 
جریدة ملی امدد تقدیم    ۱۱۱۹به نشررسدده بودکه برگردان فارسی آن درشمارة  

 گردیده است.  
حکومت کمسدون حقدقت یاب رابریاست امراهلل صالح وفاروق وردک برای  
کشف توطئه تعددن نمود، ولی مردم تاهنوزدرانتظاراند که بفهمند توطئه چسان  
درعمل پداده شد، مسئول آن وطن فروشی ها کی هابودند، چگونه ازین نـوع  

 واقعات درآینده جلوگدری کرد؟ !  
ـ کرزی چندبار ازوجود مخبران ونمایندگان کشورهای دیگردر کابدنه اش  
اشاره کردکه حافظ منافع خارجدهابودند،ولی کرزی زبون بخاطراینکه وابستگی  
 وتعلق خودش به خارجی هاافشا نشود، از معرفی اجنت های خارجی ابا ورزید . 
ـامـد کـرزی   یادداشت: به اساس گزارش )مدیامس( یک پایگاه انترنتی، ح

ـنـوی    2۱۱۱ثروتمندترین سداستمدارجهان مدباشد. درسال  ـد ازدرآمد پروژة ع
ـای   قندهار، فروش تریاک، قاچاق وفروش اسلحه به طالبان وحضوردرشرکته

 خدماتی وساختمانی هشتادو دوملدون دالردرآمد داشت.  
ملدون دالرمدباشد. )سایت همایون(، کرزی در    2۱۱سرمایۀ شخصی کرزی  

بایک پتو و لنگی ویک جوره چپلک توسط چرخبال امریکا وارد    2۱۱۱سال  
 کابل شده بود !!! 

ـفـور، زبـون،   ـن خداوند الیزال افغانستان ومردم بی نوای آنرا ازشر زعمای م
خدانت پدشه و دروغگو که بجز خود، قبدله وخانوادة خود، به کسـی تـوجـه  

 ندارند، نجات دهد. / 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( دربارۀ فرهنگ  
همچنان هزاره هاتوسط زمامداران افغانستان که اکثراًپشتون تباربودند مورد ظلم  
و بدعدالتی قرارگرفته اند. مثالً حملۀ عساکرعبدالرحمن خان برهزاره جات کـه  
قبالً بدان اشاره شد. اماآنچه درهمه دوره های تاریخی رخ داده، موضوع کوچی  
ـای   ـفـچـره هامدباشد. کوچی هرسال دراول بهار رمه های خویش رابطرف عل
هزاره جات مدبرند، این امر بعضاً به تخریب کشت وکاراهالی هزاره جات منجر  
ـات   ـاقش ـن ـا دریـن م گردیده گاهی هم زدوخورد درآن صورت مدگدرد، ام

 حکومات مرکزی حتی امروز اکثراً ازکوچی هاحمایت مدکنند.  
ـلـد   باالخره دلدل دیگرعداوت پشتونها درمقابل ایران همانافرستادن هزاران ج
کتاب به افغانستان است. ازآنجایدکه ایرانی هاتمدن پدشرفته دارند، این کتب غدر  
پشتوزبانان را درآموختن معلومات تازه دررشته های مختلف کمک بسزامدکند.  
درمقابل پشتونهاچندن کتابهارا به زبان پشتو ازآنطرف سرحد درشرق بـدسـت  
آورده نمی تواند. عالوه ازکتب، مسایل زبانی که بدشتربه فرهنگ ایران ارتباط  

 دارد، خشم پشتونها رابرمی انگدزد، مثال دانشگاه به جای پوهنتون .  
خطرمذهبگرایی طوریکه گفته شد، به اندازة قومگرایی زیادندست و دردرجـۀ  
دوم قرارمدگدرد. امامدتواند ازمذهبگرایی سوءاستفاده بعمل آید. بُعد مذهبگرایی  
مثل قومگرایی گاهگاهی ازخواب زمستانی بر مدخدزد وجاروجنجال خلق مـی  
کند. مثالًدرین اواخر )دورة عدن وغدن( استخبارات پاکستان کوشددکه آتـش  
مذهبگرایی رادرافغانستان شعله ورکند. چندماه قبل طالبان سرویس مسافرین را  
درشاهراه کابل قندهار، درغزنی وقالت ایستادکردندوهزاره هارا ازبدن مسافرین  
جدا کرده بعضی شانرابه قتل رساندند وبعض دیگرآنهارا باخودبردند تابه ایـن  
ترتدب شدعدان رادرمقابل سندان استعمال کنند. امارهبران اهل تشدع با درایتی که  
به خرج دادند، نگذاشتند دشمن به هدف خودنایل آید. این کارعلمای شدعه قابل  

 تقدیر وستایش است./ )دنباله دارد(  
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( مصاحبه با داکترسیدمخدوم رهین  
چارسال پدش درماه رمضان شبی فرمانده عمومی ندروهای بدن المللی که یـک  
جنرال سرشناس امریکایی بود وهمدن لحظه نامش به یادم ندست، اعضای کابدنه  
رابه افطار دعوت کرده بود. پس ازافطار ضمن صحبتهای مختلف، گفت کـه  
دورة کارش بزودی درکابل به پایان می رسد. من که درکنارش نشسته بـودم،  
ـاری ازدورة   ـادگ آرام آرام به اوگفتم حاالکه از کابل مدروی، خوب است ی
خدمتت درین شهر باقی بماند. جنرال گفت تاندم ملدون دالرمدتوانم درپروژه یی  
که بگویی مصرف کنم نه بدشترازآن . همان شب هدئتی راتعددن کردم تاطـرح  
ترمدم یکی ازبناهای تاریخی راکه هزینۀ بازسازی آن ازندم ملدون دالر نـگـذرد،  
بابرآورد دقدق به من ارائه دارند. ازجملۀ بناهای قدیمی، مسجد زیبایی که گویا  
بازماندة اواخرقرن هژده است وبنام مسجد حضرت هامشهوراست، مورد توافق  

هزاردالرمدشد . نزدیک به هشت ماه ترمدم آن    ۱۹۱ماقرارگرفت که هزینۀ آن  
وقت گرفت. بدشتر مساجدقدیمی کابل بازمانده از زمان شاهجهان و اورنگزیب  
است، خوشبختانه اکثرآنهارابه همدن صورت ترمدم کردیم .همدنطور درمـورد  
چندین مسجدتاریخی وبناهای قدیمی پایتخت مثل آرامگاه تدمورشاه که سالهای  
ـاز   درازی دروضع اسفناک قرارداشت، وبا  بابر شاه که اکنون پس ازترمدم وب

 سازی به مکانی دیدنی وفرح بخش تبدیل شده ، وهمدن طور دروالیات .  
البته نتوانستم به همۀ بناهای تاریخی رسددگی کنم. دربارة بدش ازیک هزارو دو  
صد بنای تاریخی که درسراسرافغانستان، غمزده وبدمار از دردکهنسالی وغفلت  
ومصدبت جنها روبه ویرانی است، نتوانستم کاری کنم، به هردر ودروازه دویدم،  
اماکسی دستگدری نکرد، دا  آن بردلم چون زخم ناسوری بجا ماند . هرگاه از  
ـاس   کناربرج ندمه ویران شهرآرا و باالحصارکابل مدگذرم، دلم مدگدـرد واحس
 شرمساری مدکنم وهمدن طورازکنارصدها بنای تاریخی دیگردرسراسرافغانستان ! 

 مرد را دل آب گردد چون بود                     آرزویش بدش و ندرویش قلدل 
ازمشکالت مدگفتم، درعرصۀ نشروپخش ورسانه هاگاهی با شورای علماءسـرو  
کله مدزدم، گاهی باپارلمان، حتی باخودرئدس جمهور هم مشکالت داشتم، ولی  
کوتاه نمی آمدم ! اهل رسانه هاهم به علت کم تجربگی برای خود وبرای من که  
حامی ومدافع شان بودم، دردسر تولددمدکردند. اینان خوشبختانه هرروزی کـه  
مدگذرد بطرف پختگی و بلو  مسلکی درحرکت اند. شکایات اشخاص ازناحدۀ  
ـنـک   افترا و تهمت یاهتک حرمت ودخالت درحریم زندگی خصوصی که ای
ـانـه   کمتر شده است، گاهی کارآشتی ورفع کدورت مدان شخص شاکی ورس
رامشکل مدساخت. کمبودافراد مسلکی درهمه عرصه هامشکل بزرگ دیگربود.  
مادرهمۀ عرصه هاکوشددیم جوانان آموزش ببدنند وتجربه بگدرند، اماهمۀ اینها  

 زمانگدربود وکار وپدشرفت رابه تعویق می انداخت .  
مدداندد مشکالت عجدبی درآن سرزمدن وجوددارد. راههای حل ندزبه سادگـی  
مدسراست، امابه دالیل مرموزی به آنها توجه نمدشود. مثالًشما مددانددکه هـمـه  
ساله ملدونهاجلد کتاب درسی برای مکاتب افغانستان چا  مدشود، باصرف دهها  
ملدون دالرآنرا درکانادا واندوندزیاچا  مدکردند، ووقتی درآن اغالط فاحـش  
مددافتند حدران مدماندندکه چه کنند، همۀ آنهارادوباره به آن کشورها بفرستند تا  
ـا   اصالح شود یا به کنجی بدندازند ! من باسنجشی که به مدد کارشناسان خـودم
کرده بودم، چندبار درشورای وزیران مطرح کردم که اگربدن سه تاپنج ملدون  
ـارا درداخـل   ـه دالر درتجهدز مطبعۀ دولتی مصرف شود، مدتواندم همۀ این کتاب

 چا  کندم، وازمصرف دههاملدون دالرواینهمه جنجال راحت شویم.  
برعالوه من کوشدده بودم تاناشران داخلی راتشویق کنم ونگذارم که دیگرنشرو  
پخش آثار وکتب مثل گذشته درانحصارحکومت ومحدود بماند، که درنتدجـه  
خوشبختانه امروزتعداد زیادناشران داریم. آنهاندز مدتوانستند درین امرسهم بگدرند  
ـبـول   ـاق وکمک شوند وبهتر روی پا بایستندو دههاملدون دالر به خارج، آنهم ب
کاستدهای فنی هدرنرود. هدچکس نظرمرا ردنکرد ونمی توانست ردکند، اما این  
 کارهرگزصورت نگرفت، زیراسودهای کالن رابه جدب کسی نمی انداخت !  
مثال دیگربرایتان عرض کنم . ما درجمع صنایع دستی خودگلدم بافی نمدبافی و  
شطرنجی بافی داشتدم که هزاران خانوادة فقدر بخصوص درمناطـق مـرکـزی  
ـاق   ـد کشورازآن طریق اعاشه مدکردندوجهانگردان هم به خرید آنها سخت اشت
داشتند. امابجای آنکه بکوشدم این صنعت و هنرراتشویق وتقویت کندم، دروازه  
رابروی فرشهای ماشدنی خارجی بازکردیم. نتدجه آن شدکه این صنعت درحال  
مردن است. من دوبار به شورای وزیران پدشنهادکردم که یاتوریدفرش خارجی  
ـلـی   منع شود ویا محصول گمرکی گزاف برآن وضع شود، وبه بافندگان داخ
ازنظرتهدۀ مواد خام مددرساندده شود. کسی به این موضوع نپرداخت. وابستگی  

 هاوزد وبندها وسودهای کالن موانع بدی اند. مدداندد  
ما درافغانستان چوب چارتراش فراوان داریم، درکارچوب هم سابقۀ تاریـخـی  
داریم، چوبکاری کابل شهرت تاریخی دارد، چوبکاری نورستان باآن برش های  
هنرمندانه اش کم نظدراست. اما بازارها پراز وسایل چوبی خارجی است که از  
ترکده وهند واندوندزیا واردمدشود. به خانۀ هریک ازثروتمندان که بروی با افادة  
ـاری وآن   خاصی مدگویدکه این سدت کو  وچوکی را، آن موبل راواین الم

 مدز نانخوری را ازفالن کشور خواسته ام ! 
پرسش: خوب اینها دربارة گذشته بود، حاالکه درحکومت ندستدد، به چه چدزی  

 اشتغال دارید ؟ 
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( دالر110( دالر ـ یکسال )55ماه ) 6کانادا:   

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( نقش ما درانتخابات امریکا  
ایندو انتخاب کندم. وی کدامدن است؟ بدون تردید و هدچ شکی آن شـخـص  
ـای   ـای آق آقای برنی سندرزمدباشد. پاس  چرا ها را اینجا مدنویسدم: ویژگی ه

 برنی سندرز  : 
ـای  ۱ ـ وی مخالف نقش شرکتهای غول پدکر وسوپر پک هاست که با پوله

ـام   وافرشان نظام انتخاباتی راآلوده مدسازند باخریدبا پول سداسدون، آنها را در نظ
ـا   ـنـد. وی ب دولتی  راه مددهند و دولت ها را بنفع خود و منافع شان مدچرخان

ـدـن   Citizen Unitedتصمدم دادگاه عالی یا ستره محکمه امریکا زیرنام  که هـم
روند )نقش پول این شرکتها( را مجازدانست و رویکارکرد، مخالفت دارد و می  
ـا   خواهد آنرا لغوسازد. وی شعارمددهدکسدکه این پولها بدست مدآرد، نمدتواندب
همچوآلودگدهامبارزه کند)اشاره به خانم کلدنتن(، وآوازمدکشد که آنهانمدتوانند  
ـا   اورابخرند چون اوبرای فروش ندست برخالف، خانم هدلری کلدنتن مشکلی ب

 این مطلب ندارد و از این پولها برای مبارزاتش استفاده مدکند.  
ـ وی شعارمددهدکه بدمه وحفظ الصحه و درمان، حق هر فرد است و جامعه  2

بدون چون و چرا آنرا باید مانند سایر کشور های متمدن و پدشرفته برای همـه  
 مهدا سازد.  

ـبـه دولـت  ۲ ـد ـ وی طرفدارتحصدل رایگان برای محصلدن است واینرا وج
ـای   ـه مدداندکه مانندسایرکشورهای متمدن و بزرگ مکاتب، کالجها ودانشگاه
عامه راایجادکند تامحصلدن درپی پایان دادن درس هایشان زیربارگران قرضه ها  
گورنباشندوتاآخرعمر گروگان تحصدالت وپدشه شان نگردند. وی مدگوید که  
دولت فدرال امریکا تنها از قرضه های محصلدن امریکا طی ده سال آینده ، مبلغ  

 یکصدو ده مدلدارد دالر نفع خواهد برد.  
ـ وی طرفدارحقوق اجتماعی همه واقلدتهاتاحدی است که مسلمانان درهمه  ۱

شهرها وایاالت امریکا بنام حامدان برنی سندرز که اتش جنبش برنی سندرز را  
درک کرده اند، به جنبش وی پدوسته اند ودر فراخوانی مسلمانان بحمایـت از  

 جنبش وی شب و روز مدکوشند.  
ـدـس     درپایان بایدگفت که ما با انتخاب خانم هدلری کلدنتن فقط دارای یک رئ

ـات   ـاب جمهورعادی خواهدم شدکه فقط چهارسال یا هشت سال ویا )در پی انتخ
احتمالی چهارسال بعدی ( بدون تفاوتهای خوب وعالی ریاست خواهد کـرد.  
ولی ازآنجاکه آقای برنی سندرز فقط یک نامزد عادی ریاست جمهوری ندست  
بلکه درذات خود یک )نظام( هم است ، برای ما نظام امریکا را تغددرخواهد داد  
که نه تنهابرای امریکا از درون وبدرون خوب خواهد بود بلکه برای همه اقلدت  
ها ارزش آفرینی خواهدکردکه خود درجامعه امریکا حال و شان شایسته شانرا  
بدست آرند وجز پرافتخار جامعه و مشغول شگوفا سازی آن گردند. پدـروزی  

 های این مرد مبازر و حق جو قابل تقدیر است . 
فراموش نشودکه بنابرمبارزات مردمی و راه اندازی یک جنبش مـردمـی  و  
ـاحـدی   انسانی آقای برنی سندرز، جریان و روند مبارزاتی حزب دمکرات رات
ـلـی   ـب تغددر داده ومتاثرساخته، که خانم هدلری کلنتن دیگر ازگفتن شعارهای ق
ـای   خودش بازمانده وشعارهایش بسدار مشابه به شعارهای سندرز شده است. آق
برنی سندرز این مبارزاتش را یک انقالب سداسی نام گذاشته و بناا حدود بدش از  

ـعـداد    ۹ ملدون کمک کننده دارد که بوی کمک پولی کوچک مدفرستند. ت
 کمک کنندگان خانم کلدنتن فقط  در حدود یکصد وپنجاه هزارنفر است.  

هرچندخانم کلدنتن رای بدشتربدست آورده وشمار دیلدگدتهای وی )که روسای  
حزب هم یاد مدشوند( زیاد دارد، ولی هنوزتعدادزیادی ازایاالت امریکا اندکـه  
انتخابات برگزارنکرده وفرصت برای وی است تابه نامزدی حزب دمـکـرات  
ـا   برسد وباالخره برگزیده ریاست جمهوری امریکا گردد. به عبارت دیگـر، ت

 تنورگرم است بداید تسلدم تبلدغات نگردیم و نان بتنور بزندم.  
درپایان پایان چندن خالصه مدتوان کرد که یک مسلمان باید بکوشد با خوب ها  
سروکار داشته باشد، و اگر گزینه بهتر از خوب برای وی مهداشود، چاره ندارد  
جز اینکه آنرا برگزیند. خانم کلنتن خوب است ولی آینده رابرای مازیاد تغددر  
نخواهدداد، بخصوص در چندن حاالت دلخراش کنونی. ولی آقای برنی سندرز  
بهترین است و نباید او را دست کم گدریم. شایدصدتادوصد سال دیگر رادربر  
ـا   ـاه گدرد تا بازهمچو فردی در فضای سداسی امریکا قدبلند کند که در آندم م
نخواهدم بود. بناا بدایددکبرنکندم و این انگور نزدیک رادور نداندم ومنکر شدرینی  
ـنـوان   ـع آن هم نشویم بلکه نقشی بازی کندم تا گوارایی آن همه گدر کردد. و ب
ـاریـ    مطلب اصلی این نوشته خواهشمندم در هر ایالتی که قراردارید متوجه ت

ـثـال     ۱۳انتخابات باشددو برویدوباریختن رای خویش تاری  راگوارا سازید، م
 جون درکالدفورندا.    ۰اپریل در پنسلواندا و    2۹اپریل درندویورک،  

ـقـول و   تشکرازسهمگدری شما درجریان این انتخابات بعنوان یک حرکت مع
ـا   ـاری شـم ـتـگ اخالقی و هم هدفمندانه و سازنده.  بآرزوی موفقدـت و رس

 2۱۱۹اپریل    ۱2عزیزان  . 
***************************************** 
 سرگردانی بیش ازدوهزارپناهجوی افغان دریونان 

ـ صدای امریکا ۱۱ هزار    ۱۱۱ :دربدش ازیکسال گذشته، بدشتر از  اپریل/ واشنگتن 
شهروند افغانستان به دالیل امندتی و اقتصادی مجبور به ترک کشورشان شدند و  
اکثر آنان با قبول خطر به زندگی شان راهی کشورهای اروپایی شدندآنهـم از  
طریق قاچاقبران انسان. همدن حال، بدش ازدوهزارپناهجوی افغان ازماههابه اینسو  
دریکی ازکمپهای نظامی درجزیرة لسبوس یونان باآینده نا معلوم وزندگی رقتبار  

 بسرمی برند. 
جمشددعزیزی، یکی ازافغانهایی است که بدلدل تهدیدمستقم به زندگدش، حدود  
ـان   سه ماه قبل مجبور به ترک سرزمدن خود شد و حال درجزیزة لدسبوس یون
دریک کمپ به سرمدبرد. اوگفت :از کابل به ندمروز رفتم، بعدبه پاکستان، سپس  
به ایران، به تعقدب آن به ترکده و در نهایت به تاری  هژدهم فبروری به جزیـره  
ـا از   لزبوز یونان رسددم. پس ازرسددن به جزیرة لزبوز، عزیزی تالش کـرد ت
ـا   طریق مقدونده خود را به یکی از کشور های نسبتاً مرفع اروپایی برسانـد، ام
چانس با اویاری نکرد وحتی موردلت وکوب قرارگرفت. عزیزی مدگوید در  
کمپ نظامی که او با بدش از دو هزار پناهجوی افغان به سر می برد، زنـدگـی  

 رقتبار است و با اندک امکانات شب و روز را سپری می کند. 
ـدـث   عزیزی بدش ازدهسال باقوای ناتوبشمول ندروهای امریکادرافغانستان بـح
ترجمان ایفای وظدقه کرد، امادرخواست اوبرای دریافت ویزة مهاجرت ویژه  

 به امریکا به دالیل نا معلومی رد شد. 
ـبـور بـه تـرک   گفته مدشوداکثر پناهجویان افغان به دلدل افزایش بدکاری مج
کشورشان مدشوند، اماعزیزی مدگویداوزندگی نسبتاًمرفه داشت. اماایفای وظدفه  

 باقوای ناتوزندگی او را به مخاطره انداخت. 
ـبـور شـده    2۲ زهراوفایی، خانم   سالۀ افغان، ندز به دلدل تهدید های امندتی مـج

تاکشورش راترک کند. خانم وفایی که ادعامدکند ازبدماری سرطان رنج مدبرد،  
مدگویدبه اندکترین خدمات صحی دسترسی ندارد.  اودرحالدکه تالش مدکرد  
جلو احساسات وگریه خود را بگدرد، گفت بدلدل تهدیدطالبان وداعش مجبور  
ـا   به ترک کشورش شده است. خانم وفایی گفت: جان ما درخطر بود که اینج

 آمدیم. نمی دانم حاال چه کار کندم . / 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
 به یاد شادروان محمدعصیم کوشان 

که همکار مهربان امید تا روز پیوستنش به 
 .حضرت حق )ج( بود 

 برگُل چو بنگرم به چمن سروِ نازِ من 
 بر یاد رنگ و بوی تو من گریه می کنم 
 با آنکه دیده ام ز غمت کور گشته است 

 هر شب به جستجوی تو من گریه می کنم 
 یارب ! تو به من باز بده یوسف مرا 

 سجده کنان به سوی تو، من گریه می کنم ... 
 نخستین بهار بی محمدعصیم جان 
 بهارآمد گُل آمد، گل آمد سنبل آمد، به گلشن بلبل آمد 

 همی گریم ز عشقت ژاله ژاله، اال ای رشک الله 
 بدا تامن به غم هایت ستدزم ، گل الله سرِ قبر تو ریزم 

 گل الله به با  است، دل او داغدار است 
 نه چون من بی دما  است، به کف دارد ز خونِ دل پداله 

 همی گریم ز عشقت ژاله ژاله، اال ای رشک الله 
 بدا تامن به غم هایت ستدزم ، گل الله سرِ قبر تو ریزم 

 گل الله گل من ، سروش و غلغل من 
 می و مدنا مُلِ من، تو برگ الله و من دا  الله 

 اال ای رشک الله ، همی گریم ز عشقت ژاله ژاله 
 بدا تامن به غم هایت ستدزم ، گل الله سرِ قبر تو ریزم 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ پنجم( سخنی چند از اندیشه های مسعود  

افراد به مشکالت مواجه شد ومن نزدآقای مزاری رفتم وبرایش جریان راحکایه  
کردم که افراد به کمبودموادغذایی دچاراند، وخواهان کمک ازو شدم. مزاری  
بسویم خوب نگریست و بعدگفت: توچه قسم قوماندان هستی که تمام غـرب  
کابل باهمه خانه ها ودوکانها دراختدارتوست وتو افراد خودرااعاشه واباته کرده  
نمی توانی. تویک قوماندان بی کفایت هستی( ! دوستم مدگویدمسلمی گفت:  

 من بسدار متأثرشدم که آقای مزاری مرابه دزدی تشویق می کند. 
ـا   جای افسوس است که همۀ این طرز دیدهای غدرسالم آقای عبدالعلی مزاری ب
همه خودخواهی هاوخودکامگدهای او، برایش مجالس یادبودمدگدرند واورا در  
ردیف شخصدتهایی قلمدادمدنمایندکه بااو مطابقت نمدکنند. نادیده گرفتن خون  
ـای   ـه قهارعاصی، پوهاندداکترفتح وصدهاهموطن دیگرکه توسط راکت پراند
آقای مزاری شهدد شده اند، وخاک زدن به چشم ملت بخصوص ملدت هـزاره  

 که صدها شخصدت واالتر ازآقای مزاری درمدان شان است، مدباشد.  
ـتـر   بعوض این که از روزشهادت آقای مزاری که محض جنبۀ سداسی دارد، به
است که ازروزشهادت استادابوذر، روزوفات دانشمند گرامی آیت اهلل فاضـل،  
مبارز نستوه سدداسماعدل بلخی وصدهامجاهد سربکف هزاره تجلدل نمایدم، که  
مستحق اند نه آقای مزاری. آقای مزاری مجاهدین هزاره رادست وپابستـه بـه  
طالبان تسلدم کردکه وحشی وخونخور بودند وصدهافرزندهزاره را به بدتریـن  
ـات   وحشدانه ترین شکل شهددکردند که درمدان بشریت نه، حتی درمدان حدوان
درنده هم نظدرنداشت. اگرشخصدت آقای عبدالعلی مزاری معداری برای الگوی  
ملی شدن درکشورباشد، گلۀ مالعمرکذاب، گلبدین و جالل الدین حقانی در  
ـافـل   باالی چشم ملت ماباید باشدکه ازایشان یادبود نکرده اند ومجالـس ومـح
نگرفته اند وعکسهای آنهاراچون عکس های آقای مزاری درجاده های وطـن  
نداویخته اند، چه آقای مزاری در عملکرد بااین سه جانی چندان تفاوتی نداشت،  
فقط تفاوت اینست که این سه درخدمت حکمرانان پاکستان اندوآقای مزاری  

 درخدمت آخوندهای ایرانی بود. خاتمۀ مقاله . 
: باید یادآورشدکه تهدۀ این سلسله مقاالت تحت عنوان )سخنی چند  یاددهانی 

ازاندیشه های احمدشاه مسعود رح( که درچندین شمارة هفته نامۀ وزین امدد نشر  
شد، بدون همکاری گرانبهای دوستان وعزیزانم درسراسرجهان ونواحی مختلفۀ  
کشورعزیز امکان پذیرنبود. ازهمکاریهای صمدمانۀ این دوستان که بارهاوساعتها  
ایشانراتلفونی زحمت داده ام، ازصمدم قلب تشکرمدکنم، واز سردبدر مـدبـر و  
ـتـه   دانشمند امددکه دراصالح مقاالت همکاری بی شائبه نموده وآنچه که نـوش
شد، باامانتداری که شدوة ایشان است، نشرنمودند، قلباً سپاسگزارم. وقتی هرسطر  
این مقاله رامدنوشتم، به این مردباعظمت، محمدقوی کوشان، می اندیشددم که با  
همه اندوه وغصه ایکه ازدوری وبه ابدیت پدوستن فرزندنازندن شان محمدعصدم  
جان داشتند، بدون خستگی درنشرامدد که کارآسانی ندست، تالش وزحمتکشی  
می نمایند. جناب بزرگوارگرامی کوشان صاحب! خداوندمتعال )ج( اجر دارین  
نصدب شما بنمایدکه چرا  روشنگری وخدمت به وطن رنجور همۀ مارا بدوش  
دارید، وتنهاحمل مدنمایددوماهدچ یاری کرده نمی تواندم. ازخداوند الیزال)ج(  
برای عصدم جان نازندن که سالهادرنشر امدد همکاری نمودند، بدون اینکه نامـی  

 ازیشان برده شود، این کار خدررا کرد، بهشت برین راخواهانم.  
پدشنهادبنده اینست که به پاس خدمات آن جوان بهشتی، که مافقط وقتی از  
خدمات او درامدد اطالع یافتدم که ازما دورشد، نامش وتصویرش درگـوشـه  
گکی ازامدد برای همدش درج گرددتا درهر شماره یادش تازه باشد وسپاسی به  

 خدماتش داده شود. باتقدیم حرمت واحترام، صبور فروزان . / 

 تجلیل نوروز درشمال کالیفورنیا 
 توسط انجمن فرهنگی دانش 

انجمن فرهنگی دانش درشمال ایالت کالدفورندا، مثل سالهای پدـش، نـوروز  
دریکی    2۱۱۹راطی یک همایش بزرگ به روزشنبه دوم ماه اپریل    ۱۲۳۱سال 

ازپارکهای شهر فریمونت درحوالی سانفرانسسکو تجلدل نمود. درین همایش که  
ـافـت،    ۹باسرور وشادمانی وصرف غذا و سمنک تاحوالی ساعت  شام ادامـه ی

ـال   ـف ـان واط شمار زیاد مردم ازهمه اقوام افغانستان، شامل مردان، زنان، نوجوان
شرکت ورزیده بودند.  شماری ازدانشمندان وفعاالن دینی ومذهبی ساکن در  

 منطقه هم باخانواده هایشان تشریف داشتند . 
درین روزشمار محدودمالهای کوردل، تاریک اندیش وبدخبرازتاری  ، در  
کابل به تبعدت ازعربهای وهابی، طالبان فرهنگ ستدز به دستـور آی اس آی  
پاکستان، علدن نوروز تبلدغ مدکنندوباحرام خواندن آن، مدخواهند یک بـخـش  
بسدارزیبا وعظدم فرهنگ مارا که پدشدنۀ بسدار دراز دارد، حذف بدارند. ماهمـه  
مدداندم که نوروز نه تنهابادین اسالم وهردین دیگر درتعارض قرارندارد، بلـکـه  
ـتـی   عظمت، پهنا وبزرگی خلقت خداوند رابه نمایش مدگذارد، زمدن ازکـرخ
سردی زمستان نجات می یابد، حدات دوباره حاصل مدکند، درخت، سبزه، گل  
 به خودنمایی آغازمی نماید، سرور وزیبایی وشادمانی وقشنگی بازمی گردد.  

ـان   ـن خداوندمنان دندا را ماتم خانه خلق نکرده است، امددواریم بزودی دشـم
نوروز سرعقب بدایند واین عطدۀ عظدم خداوند را ارج بگذارند، ازآن به شناخت  
 بهترخداوند استفاده کنند .              )عکس صفحۀ اول مربوط این محفل است.( 
 برگ درختان سبز در نظر هوشدار       هر ورقش دفتری ست معرفت کردگار 
***************************************** 

 تصحیح وعرض پوزش 
درمقالۀ جناب پروفدسرداکترحمدد هادی باعنوان)قدام فاشدسم جهانی وخطرات  

ـ منتشرة صفحۀ دوم امددشماره   ـات  ۱۱۱۹آن(  ـه ـ درشرح فقرات دهگانۀ مشاب
کارهای زشت وضد انسانی جورج دبلدو بوش باکار های ناروای هتلـر ورژیـم  
ـان   فاشدستی او، فقرة پنجم ازنشربازمانده بود. باعرض پوزش خدمت خوانندگ

 ارجمند ونویسندة دانشمند، فقرة پنجم را ذیالٌ تقدیم می داریم. اداره 
ـ درزمان بوش در زندان گوانتانامو بی، اوراق قرآن مقدس رادر کمودتشناب    ۱

انداختند. درزمان نازی جرمنی، پلدس گشتاپو صفحات مقدس یهود راکـه در  
 وقت عبادت استعمال مدکردند، درکمودتشناب انداختند.  

***************************************** 
 پرتو نادری  

 ! ! !م  پایمال مار چندین سر شدی
 آفتاب از سوی دیگر بر شده       

 می گسار نور بی ساغر شده 
 کافور نور   زورق خورشدد بی 

 آسمان دریای بی گوهر شده 
 خانۀ پندارهاست   شهر ما بت 

 گری را هر یکی آزر شده   بت 
 کشتی اندیشه ها در گل نشست 
 گویی این جا بادبان لنگر شده 
 تا که شب وارونه می پوشد قبا 
 وسعت اندیشه بی خاور شده 
 آسمان از ابرها پوشدده روی 

 دامن بانوی باران تر شده 
 کاج سبز زندگی در با  مرگ 
 ذره ذره سوزن و خنجر شده 
 ابرهای گریه ها لبریزِ خون 
 الله های خنده ها پرپر شده 
 باغبان دروازه های با  بست 
 بر قدام سبزه بی باور شده 

 رفته در خرگاه آتش شهر من 
 یا سداووش در شراری در شده 

 لحظه ها آبستن سوگ است و مرگ 
 بستر شده   باد و آتش تا که هم 

 رونق مه را شکسته آفتاب 
 در مدانه دیوی شب داور شده 
 آسمان خاکستر خرگاه شب 

 چشمه چشمه اختران اخگر شده 
 ساران کوه آتش کوه دود   کوه 

 چشمه ساران چشمه های شر شده 
 بس که سم زد خنگ آتش هرکجا 

 زندگی انبانی خاکستر شده 
 آرزو این دشت زرد خاکتود 

 کاروان هدچ را معبر شده 
 چون قفس این آسمان، سدمر  مهر 

 در قفس وا مانده مشت پر شده 
 آفتابی می درخشد در دلم 
 واژه های شعر من آذر شده 
 روی کاغذ اشک رنگدن قلم 
 جنت دست مرا کوثر شده 

 ما صدا کردیم و کس پاس  نداد 
 یا که یک سر گوشِ هستی کر شده                                                 / . 
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ـاسـت آژانـس    به نقل از ین منبع، شخصی به نام مطدع  اهلل اباسدن که درپست ری
باختر باخلدل مدنویی رئدس کنونی این ریاست دریک رقابت آزادامتحان داد، با  

 آقای اباسدن برنده اعالن شد.    هارون حکدمی،    دخالت  
درامتحاناتدکه برای جذب کارمند دراین  

هارون حکدمـی      وزارت برگزارمدشود، 
ـای     ـه ـاسـخ دراکثرمواردپرسـش و پ

امتحانات را به افراد مورد نظـرش داده  
کند. این منبع در    وآنانرا برنده اعالم می 

وزارت اطالعات و فرهنگ تایدد مدکند  
ـا    هارون حکدمـی      که آقای  ـه پـرسـش
دست آوردن    های امتحان برای به   وپاس  

پست ریاست آژانس خبری باختر  را  
ـدـن داده    قبل از امتحان به مطدع  اهلل اباس

 بود. 
ـانـه  ـاوررس ای،    باری جهانی وزیراطالعات وفرهنگ وهارون حکدمـی مش

سخنگو و رئدس دفترآقای جهانی ازنزدیک به دوهفته بدینسودر ایاالت متحده  
برند وباتالشهای فراوان موفق به دریافت پاس  دررابطه به مـوارد    امریکا بسرمی 

 متذکره  ازسوی این دومسئول وزارت اطالعات و فرهنگ نشدیم . 
 طالبان امروز ازآغازعملیات بهاری شان خبر دادند. 

ـ صدای امریکا   ۱2 ـاری  اپریل/کابل  ـه : طالبان امروزاعالم کردند عملدات ب
گذارآن مال    شانرا زیرنام)عملدات عمری( درافغانستان آغازنمودندکه به نام بندان 

عمرآخند، نامگذاری شده است. اما نهادهای امندتی مدگوینداین گروه تـالش  
های سال گذشتۀ شانراجبران کند و در    اندازی چندن تبلدغاتی، شکست   داردبا راه 

بدن مردم نگرانی خلق نماید.سخنگوی وزارت داخله این اعالن راتبلدغ روانـی  
ـتـی   خوانده گفت این گونه تبلدغات جایی رانخواهد گرفت، زیراندروهای امند
افغان بصورت قاطع دربرابر این گروه مبارزه خواهند کرد. صدیقی افزود ندرو  
ـای   های افغان ازسه هفته به اینسوعملدات )شفق( را با تمرکز بر مواضع گروهه
ـدـر   دهشت افگن آغازکرده اند، اهداف حمالت طالبان همدشه اماکن عامه وغ
نظامدان بوده وامسال ندزهمدنگونه خواهدبود. صدیقی مدارس پاکستانی را منبع  
ـان   ـن ترویج افراطدت وتهدیدبرای افغانستان ومنطقه خواندوگفت دهشت افـگ
 هنوز هم از فضای مناسب و منابع قوی در آن سوی خط دیورند برخوردار اند.   
مقامهای افغان درحالی عملدات نظامی طالبان راتبلدغات مدخوانندکه به گفتـۀ  

سرباز افغان درجنگ کشته    ۱۱۱۱ فرمانده ناتو درافغانستان سال گذشته کم ازکم 
 هزار سرباز دیگر زخمی شده است.   ۱۱ وبدش از  

  ۱۹ سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت درحال حاضـردر ده والیـت  
عملدات تهاجمی برضدمخالفدن مسلح جریان دارد و در کنار آن شبانه ندروهای  

عملدات را بر اساس اطالعات استخباراتی از حضور مخالفدن در  ۱۱ تا    ۱ خاص از  
 دهند.   نقاط مختلف افغانستان انجام می 

 ساله دارد   1 حکومت وحدت ملی، مشروعیت  
ـ صدای امریکا    ۱۱ :عطامحمد نور سرپرست والیت بل  و رئدس  اپریل/بل  

اجرایی حزب جمعدت اسالمی مدگویدحکومت وحدت ملی، با گذشـت دو  
سال ازتشکدل آن، مشروعدت خود رامدبازد. مدت کار حکومت وحدت ملی،  
پنج سال ندست. کس بخواهدیانخواهد، دوسال عمر حکومت پوره مدشود، توام  

 با چالش است. نمدشود که ملت را بازی داد. 
جان کری وزیرخارجۀ ایاالت متحده اخدراً دربازدیدش ازکابل تصریح نمود  
ـدـن   ـن که مدت کاری حکومت وحدت ملی با تکمدل دو سال، ختم نشده و چ

 چدزی در توافقنامۀ ایجاد این حکومت درج ندست. 
ـای      اماسرپرست والیت بل  با انتقادازگفته  ـا آق های کری مدگویدندازبود ت

ـا   کری کارکردهای دو ساله حکومت وحدت ملی را به بررسی مدگرفـت، ت
ـامـه   ـن ـق دوام و زمان کاری این حکومت. نورافزودگویاهدچدک ازموارد تواف

ـای    حکومت وحدت ملی عملی نشده وصالحدت  های رئدس اجرائده ندزبـه آق
ـاتـی کـه   عبداهلل تفویض نگردیده است. او افزود که در طول دو سال، توافق

 صورت گرفته بود عملی نشده است. 
اصالح نظام انتخاباتی وتدویرلویه جرگه قانون اساسی ازمواد اساسی موافقت  

 نامه سداسی مدان غنی وعبداهلل بود؛اماتاکنون عملی نشده است.   
شماری ازمقامات دیگرندزبرموضعگدریهای رهبران حکومت وحدت ملی و  

های وزیرخارجه امریکاانتقادکرده اند. فضل هادی مسلمدار رئدس مجلس    گفته  
پدام دادن جان     سناگفت: این وظدفۀ هردو رهبر بودتابه مردم  اطمدنان مددادند. 
 کری در این مورد، مداخله صریح در امور افغانستان بوده است. 

عبداهلل عبداهلل رئدس اجرائده افغانستان روز دوشنبه در نشست شورای وزیران  
هنگام یاد آوری سفر جان کری وزیر خارجۀ ایاالت متحده امریکا به کابل و  

واشنگتن از حکومت افغانستان گفت، متعجب شده که شماری      اشاره به حمایت 
ـتـی   از سداستمداران افغان، موافقتنامه سداسی حکومت وحدت ملی را به درس
نخوانده اند.عبداهلل در نشست شورای وزیران گفت: )توقع ما این بود که حـد  

    کسانی که به سرنوشت سداسی افغانستان مـی   –اقل همدن موافقتنامه را به دقت  
 از نظر مرور مدکردند.(  –خواهند نقش داشته باشند  

 موافقتنامه سه جانبه بندر چابهار نهایی شد 
ـ صدای امریکا   ۱2 ـان  اپریل/دهلی نو : دردومدن نشست تخندکی مدان نماینـدگ

افغانستان، هند وایران موافقتتامه سه جانبه چابهاربرای ایجاددهلدز ترانسپـورتـی  
ـارجـه   وترانزیتی بدن المللی مدان این کشورهاروزگذشته در مقروزارت امورخ
هند، نهایی وآماده امضاء درسطح مقامات عالده این کشورهاشد. درین نشست از  
افغانستان نمایندگان وزارت های امورخارجه، تجارت وصنایع، مالده، ترانسپورت  
وهوانوردی ملکی، اداره خط آهن و سفارت افغانستان در دهلی جدید اشتراک  
ورزیده بودند. ریاست هدئت مذاکره کننده را وحدداهلل ویسی، رئدس همکاری  

 های اقتصادی وزارت امور خارجه، به دوش داشت. 
بندرچابهار دروالیت سدستان بلوچستان، درایران موقعدت داشته که از آن مدتواند  
باعث توسعه تجارت دریایی مدان کشورهای منطقه گردد. استفاده ازبندر چابهار  
مدتواندکاهش چشمگدری درزمان وقدمت انتقال اموال تجارتی این کشورها بـه  
وجودآوردبرعالوه اتصال کشورهای آسدای جنوبی باآسدای مرکزی، کشـور  

 های خلدج و آسدای مرکزی و حوزه قفقاز را ندز با هم وصل نماید. 
درین نشست، هرسه جانب توافق نمودندتایک کمدته فرعی در چار چوب این  
موافقتنامه ایجادشود تاپروتوکول های ترانزیتی، بندری، موضوعات گمرکی  

 وامور قنسولی را بعد از امضای موافقتنامه، در مدت شش ماه تهده نمایند . 
 نفر زخمی شدند   83نفر شهید و    21درانفجاری  

ـ باختر   ۱۱ : دراثرانفجار مواد جاسازی شده کنارجاده در دو  اپریل/ننگرهار
  ۲8نفر شهدد و   ۱2سرکه ولسوالی سرخرود والیت ننگرهاربعدازچاشت امروز 

نفر زخم برداشتند. رویدادزمانی رخ دادکه یک واسطه کاسترحامل کارمندان و  
سربازان اردوی ملی بایک زرنج پراز مواد منفجره اصابت کرد.درمدان شهدا و  

 زخمدان این رویداد افراد ملکی ندز شامل است. 
 طالب مسلح در قندز کشته شدند   12

ـ باختر    ۱۱ ـان    2۹: فرقه بدست پامدرازکشته شدن اپریل/قندز طالب در جـری
عملدات هوایی ندروهای ناتو دروالیت قندزخبردادطداره های ائتالف بدن المللی  
ـنـدز،   وندروهای هوایی وزارت دفاع دیشب درساحات تلوکه مرکز والیت ق
ولسوالی دشت ارچی و ولسوالی چهاردره به مخفدگاههای شورشدان طالب حمله  

 کردند که طی آن ده ها طالب هم زخم برداشتند . 
 برکناری مقامات ولسوالی رستاق والیت تخار 

ـ بی بی سی    ۱۱ :در نتدجه درگدری مدان افراد یک عضو شورای  اپریل/تخار
والیتی تخاروافرادمسلح وابسته به یک عضوپدشدن مجلس افغانستان عصر دیروز  
در ولسوالی رستاق، یک عضو شورای والیتی و سه تن دیگر کشتـه شـدنـد.  
درخبرنامۀ مربوطه آمده که یک هدئت با صالحدت برای بررسی درگدری بـه  

ـتـربـه آن    ولسوالی رستاق وارد شده  وبرای تامدن امندت، ندروهای امندتی بدـش
 است.   ولسوالی اعزام شده 

ها تن رستاقدها در اعتراض به کشته شدن آقای رستاقی جسد اورابا    امروز ده 
خود به مقابل ساختمان والیت تخارآورده ومدعی بودند که عامل اصلی ایـن  
ـلـی   رویداد پدرم قل ضدایی، عضو پدشدن مجلس و از فرمانده حزب جنبش م

 اسالمی افغانستان و افراد وابسته به او است. 
آقای ضدایی دست داشتن افرادش رادرکشتن رستاقی ردکرده و گفت این  

است. مقامات محلی ندزادعا دارند      قتل توسط یک گروه مسلح محلی انجام شده 
که طرف درگدری، حاجی عدن الدین ازوابستگان ضدایی است؛آنان تاکددمـی  

 است.   های گذشته مدان آنان صورت گرفته   کنند که این قتل به دلدل خصومت  
ـاری   تظاهرات طرفداران وکدل کشته شده شورای والیتی بعد از اعالم برکن
ـئـول   مقام های ارشد ولسوالی رستاق پایان یافت. ولسوال، فرمانده پلدس، مس

اند. منابع محلی    امندت و شهردار این ولسوالی برکنار و به دادستانی معرفی شده 
گفته که جنگ مدان افرادعدن الدین رستاقی وحاجی عدن الدین زمانی بر سـر  

 ساخت یک ساختمان تجارتی در شهر رستاق آغاز شد. 
رود    های تخار به شمار مـی   ولسوالی رستاق یکی از پرجمعدت ترین ولسوالی 

که به گفته منابع محلی افراد مسلح غدرمسئول به طور گسترده در این ولسوالـی  
 فعالدت دارند . 

 تأکید برتوسعه همکارمیان افغانستان و قرغزستان  
ـ باختر: صالح الدین ربانی وزیرامورخارجـه دیـروز، در    ۱۱ اپریل /کابل 

حاشده نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری های اسالمی برای  
آمادگی به نشست سران کشورهای عضو این سازمان در شهراستانبول ترکده، با  
ارالن عبدالدایف وزیرامورخارجه قرغزستان دیدار کرده و به توسعه همکاری  

 ها مدان دوکشورصحبت کرد.  
در این دیدار، دو طرف پدرامون تعمدق روابط دوستانه، توسعه همکاری های  
دوجانبه و استفاده ازفرصتهای موجود برای  تحکدم روابط تجارتی و همگرایی  

 اقتصادی در سطح منطقه بحث و تبادل نظر نمودند. 
ـان   ـت ـانس ـغ درپایان دیدار، وزیرامورخارجه قرغزستان ازوزیرامورخارجه اف
مجدداً دعوت نمود تا از آن کشور دیدار رسمی به عمل آرد. وزیر امور خارجه  
افغانستان، ضمن ابراز سپاس از دعوت وزیر امور خارجه قرغزستان، وعده سپرد  

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  که در فرصت مناسبی به آن کشور سفر خواهد کرد . 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( قانون شکنی وسوءاستفاده  
درهمدن حال منابعی در وزارت اطالعات و فرهنگ ازداشتنِ تابعدت امریکایـی  

ـات و    باری جهانی خبر داده مدگویند اوهنگام معرفدش بحدث نامزد  وزیراطالع
اش سخن زده وبه پارلمان ومردم    فرهنگ به پارلمان، ازحذف تابعدت امریکایی  

به    افغانستان در این مورد اطمدنان داده بود، امااکنون جهانی باپاسپورت امریکایی 
ـامـش   ایاالت متحده امریکا سفرکرده است. یک منبع مـوثـق کـه ازذکـرن

جهت اشتراک  2۱۱۱ سپتمبر  2۱ خودداری کرد، می گویدباری جهانی به تاری   
دریک کنفرانس سه روزه به کولمبدارفته وازآنجا باپاسپورت امریکایدـش بـه  
امریکا سفرکرد. به نقل ازین منبع، جهانی درجریان سفربه امریکا، دراثرحادثـه  

ـابـل    2۱ ترافدکی یک هفته تحت مراقبت جدی صحی بوده و پس از  روزبه ک
الملل    دوست، عضوکمسدون اموربدن   برگشته بود. با اینحال عبدالقادر زازی وطن 

پارلمان مدگویدتابعدت امریکایی باری جهانی که درهنگام معرفی بحدث نامـزد  
وزیرگفته بودآنرا ازبدن برده است، زیرسئوال قراردارد. آقای وطندوست مـی    

ـایـی داردو    گوید: افرادزیادی به ما گفته  اندکه باری جهانی پاسپورت امریـک
تابعدت دومش را ازدست نداده است. ما درحال تعقدب کردن هستدم وهمدنکـه  

کندم.    اسناد بدست آوریم ضمن سلب صالحدت، ویرابه سارنوالی ندزمعرفی می  
وزرا هنگام گرفتن رای در پارلمان تعهدکردندکه تابعدت      وطندوست افزود تمام 

شانرا ازبدن برده باتذکره افغانی کاروفعالدت مدکنندو درصورتدکه تعهد    های دوم 
 شان را بشکنند، باید سلب صالحدت شده و به سارنوالی معرفی شوند.  

وزیراطالعات وفرهنگ درحالی با تابعدت افغانی وامریکایی وزارت مدکند  
قانون اساسی درمورد معدارهای انتصاب افرادبعنوان وزیـر    ۰2 ماده  ۱ که فقره  

 شود تنها حامل تابعدت افغانستان باشد.   مدگوید:شخصدکه به حدث وزیر تعددن می 

خواهد از    درهمدن حال یکتن ازمسئوالن وزارت اطالعات وفرهنگ که نمی  
ها ازجمله    صبح گفت تخلف دربرخی از قراردادی 8 وی نام برده شود به روزنامه  

دست فرانسویهابـود، تـوسـط      قرارداد ترمدم آثار باستانی که ازسالها بدینسو به 
یکتن ازمشاوران وزیر، بدون آگاهی وزیر، معاونان وزارت وسفارت فرانسه، با  

نام گلوبل انجام شده که درین قرارداد تخلف صورت گرفته اسـت.    شرکتی به 
سفارت فرانسه در پدوندبه این قرارداداعتراض کرد، اماوزیراطالعات وفرهنگ  

 گونه عملکردی دربرابر این قرارداد انجام نداد.   هدچ  
شان خودداری    : منابعدکه در این وزارت از ذکر نام کارة وزارت    سخنگو، همه 

دست یکی ازدستدارانش که    اند مدگویندباری جهانی اموراین وزارت را به   کرده 
همزمان درسه پست)سخنگو، رئدس دفترو مشاور( کارمدکندسپرده است. به نقل  

که قراردادکارش براساس حکم ریاست    هارون حکدمی   ازین منابع شخصی بنام  
بودوباید باختم قرارداد،پست مشاوریت رسانۀ    ۱۲۳۱ جمهوری تاختم سال مالی   

در آن معرفی شده بود توسط ریاست      وزارت اطالعات وفرهنگ که حکدمی 
منابع بشری این وزارت به اعالن ورقابت آزادگذاشته مدشدکه این کار صورت  

چنان از بودجه وزارت ماهانه صدهزارافغانی معاش    هم   هارون حکدمی    نگرفته و  
اش که    هارون حکدمی ازبه اعالن رفتن پست کاری     افزایند،   مدگدرد.این منابع می 

براساس قرارداد معرفی شده بودجلوگدری کرد، وپست سخنگوو ریاست دفتر  
 وزارت اطالعات و فرهنگ را ندز انحصار کرده است. 

ـاده از    هارون حکدمی،    دهد که   اسناد بدست آمده نشان می  ـف ضمن سوءاست
صالحدت وکارشکنی درامورکاری وزارت اطالعات وفرهنگ، تالشهایی برای  
محدودکردنِ آزادی بدان دراین وزارت ندزروی دست گرفته است. مکتوبی که  

صبح قرار گرفته، نشان مددهد که وزارت اطالعات  8 کاپی آن دراختدار روزنامه  
روسا و کارمندانش خواسته تا قبل از صحبت کردن با رسانه      وفرهنگ از تمامی 

ها و خبرنگاران با دفترسخنگوی وزارت اطالعات و فرهنگ در تماس شونـد.    
ازآدرس وزارت اطالعات وفرهنگ  ۱۲۳۱   . ۰.۰ تاری     ۲۳۰۱ درمکتوب شماره 

ـا    کارکنان این اداره نگاشته شده:)بدین   به تمام   وسدله به شماهدایت داده مدشودت
ـدـمـی     ای را بدون تفاهم قبلی با محترم   منبعد هدچگونه مصاحبه  ـارون حـک     ه

 ای وسخنگوی مقام وزارت انجام ندهدد.(!   مشاوررسانه 
ـانـه   عبدالمجدب خلوتگر، رئدس موسسه نی، حمایت  ـای آزاد    کننـده رس ه

قانون    ۲۱ افغانستان مدگوید: این دستوروزارت اطالعات و فرهنگ خالف ماده  
ای وزارت اطالعات    اساسی است که آزادی بدان راتضمدن مدکند. مشاور رسانه  

العنان( است، هدچگونه    ضمن اینکه یک شخص )مطلق     وفرهنگ آقای حکدمی 
افزاید پس ازاینکه مکتوبی    اش ندارد. خلوتگرمی   تجربه ودانش در زمدنه کاری 

ـارون      هاتوسـط   مبنی برمحدود کردن صحبت کارمندان این وزارت بارسانه  ه
شکنی وزارت اطالعات    منتشرشد، موسسه نی تالش کردجلوِاین قانون     حکدمی 

وفرهنگ را بگدرد، امامسئوالن وزارت به درخواست دفترنی اهمدتی قایل نشده  
ـان از   ـن واقدامات دیگری ندزعلده آزادی بدان انجام دادند. مسئول دفترنی همچ

چه زودترمکتوب متذکره و هدایات    وزارت اطالعات وفرهنگ مدخواهدتاهر 
 مزبور را لغو نموده و عملکرد خویش را مبتنی بر قانون اساسی عدار کند. 

  ۳ درعدن حال، یک منبع موثق وزارت اطالعات و فرهنگ گفت به تاری   
تن ازخبرنگاران افغانستان را دریک سفررسمی    ۱۱ دسمبرکشورچدن نزدیک به  

به آنکشوردعوت کرده بود که وزارت اطالعات و فرهنگ، اجمل جهانی پسر    
اهلل وردک و عبدالهادی پوپل دوکارمند یـک شـرکـت    باری جهانی، نجدب 

شان بعنوان خبرنگار    خصوصی تجارتی را با شماری دیگر از همکاران و دوستان 
 اند.   به چدن فرستاده 

: اسنادارایه شده توسط منابع موثق  سوءاستفاده از صالحدت و تصفده قومی  
های    ای وزیرکه پست   در وزارت اطالعات وفرهنگ نشان مددهدکه مشاوررسانه 

سخنگویی وریاست دفتر راندزبعهده دارد، پس از ورودبه این وزارت دست بـه  
دار این وزارت رابرکناروافرادی ازنزدیکان    زده و کارمندان سابقه     تصفده قومی 

  ۹ تن از روسای ادارات و   ۱۲ وآشنایانش راگماشته است. منبع مدگویدتاکنون 
رایزن فرهنگی وزارت اطالعات وفرهنگ در کشورهای مختلف را برکنار و  
افرادی ازتبار وتدم مشخص راجابجاکرده است. این منبع مدگویدهارون حکدمی  

 با دخالت در امور وزارت اقدامات غدرقانونی دیگری را ندز انجام داده است.    
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