۰۱۰۱
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

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

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

$1.50
شمو ۀ دیم /مول ب ست یپدجم  /دیشدبه  ۵۱جو ا  ۰ / ۵1۹۱جون  /۴۰۵۰شمو ۀ زسلسل ۵۰۵۹

حلول ماه مبارک وپرمیمنت رمضان شریف را به تمام مسلمانان به
ویژه هم میهنان متدین فیضبار و با برکات تمنا می داریم .
ماری خلیلی  ،افضل ناصری

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

بنابر ازکارافتادن کامپیوتر وتمام برنامه های جریدۀ امید ،چاپ این

محمد علی بزرگترین قهرمان بوکس وفات کرد

4جون/کوبل – بی بی می :غدی احمل  ،د گذشت زحومول عولوی)کولوی ،
بوکسر افسونو یچهره مرشدوس جدبش زلنی م وهپومتون ازریکو ا تسل ت گوفوتوه
ید صفحه توی ترش نوشت » :یحت شود زردبز گ ی قوهورزوون هوموه دی ان
زحملعلی بمویود دادکه ا اده یکو مخت ز توانل افتخو ات عظ م به ا زغون ب وی د«.
کر ئ جمهو پ ش ن زد گذشت زحملعلی ا ضویعه بز گ خوانوله ی
گفته نوم ای جویدانه بوقی زیزونل .ایبوانتشو خبرنوزۀ گفت» :د ایایل حکووزوتولا یوم
زون که زحملعلی د زوه زبو ک زضون بکوبل آزله بود ،هدگوم افطو ز زبونش بوودم
ید خالل صحبتهوی که بوایداشتم ،ییرا شخص خوش برخو د ،بو زوتوونوت ی د
نلگی م ومی ی اجتموعی صوحب یش نهویت انسونی یوفتم«.
امطو ه بوک جهون شب گذشته د م ۴4مولگی براثراختالالت تدفسوی د
ب مو متونی د ا یزینو ازریکو د گذشت .زحملعلی دهههو پ وش ا موفورش بوه
افغونستون چهره شدوخته شله بود ی د کدو شهرتش بعدوان قهرزون بووکو جوهوون،
تعلاد هم به علت ی آی د زحمل علی به امالم ای ا زیشدوختدل.
مفر به افغونستون  :اید مول ۵۹۹۱بعدوان مف رصلوح موو زوون زولول انوتوخووب
شلییکسول بعل ا مقوط طولبون ،د مول ۴۰۰۴ا افغونستون دیولا کورد .د ایلو و
ی دیلا ا کوبل بو کر زالقوت کرد .کر د ی دیلا به زحملعلی گفته بود»
زو از لیا یم که شموبرا هم شه بو زوبوش ل ،افغونستون خوشحول خواهلبوودکوه شوموو
اداشته بوشل ،قهرزون قرن ابوخود داشته بوشل«.یکی ا شهرینلان افغونستون د زوون
مفرزحملعلی به کوبل گفته بود »اگرزحملعلی ا بب دم ا خوشحولی جون زو ولهوم
یزحمل علی بهتری بوکسرامت «.د مفرمه ی ه به کوبل ،ای بووکسورپورآیا ه
ا یک زکتب دخترانه ییک بوشگوه ی شی دیلا یبه یک نونوایی نونه فت.
مو زون زلل د بو ه مفر ایگفته بودزحملعلی بوه ایو دلو ول ا افوغوونسوتوون
دیلا ز کدلکه به جوزعه جهونی گوشزدکدلدیلت یزوردم افوغوونسوتوون بوکوموک
ب شترن و دا نل .عبلاهلل شک ب متو  ،ئ فول امو وون بووکو افوغوونسوتوون،
ز گویلایتدهو کسی بودکه د ای دیلا بو زحملعلی به یدگ زسوبقه فت .بگوفوتوه
ای ،زون که زحملعلی ا بوشگوه بوک صحت عوزه د کوبل دیلن ز کرد ،اشکهویوش
جو شل .متو گفت»:مول کالم ک تمری پرا تصوییرزحملعلی یزسوبقووت
ایبوحریفون زشهو ش بود .ای لحظۀ به تصوییرخ ره شلیبعلاشکهویش جو شول«.
متو گفت که ا زرگ زحملعلی بس و زتوثر شله ی افزید ازری فکرز کدوم کوه
آفتوب طلوع نکرده امت .ایگفت ی یکه زحملعلی ا بوشگوه زو دیلا کرد ،زولول
یک خواب بود ،یقتی داخل بوشگوه شل ،همه ا ابهت ای به ز نگووه زو وکوردنول
یقل ت چشم د چشم شلن بو ای انلاشتدل .تدهوکس که نگوهش ا ا نگوه زحمولعولوی
برنلاشت ،ز بودم که زحملعلی ا ز دعوت به زبو ه کردی ۰دق قوه بووای ی
یدگ بودم .ایگفت زحملعلی به دل ل ب مو که داشت کم حرف ز زد .ا طورف
دیگرزوه زضون بودیای ی ه داشت.
بعلا پویون زسوبقه ایدمتکشهو خود اازضوکرده به آقو متو داد .

دادستان لوگر با  6نفردرحمله انتحاری کشته شدند

 ۱جون/لوگر -بی بی می:مخدگو یالی لوگرگفت د حمله طولبون بوه زوقور
دادگوه ی دادمتونی ای یالیت ،ئ جلیل دادمتونی بوشش نوفور دیوگور کشوتوه
شلنل.زحملاکرم نجوت به تو گی بعدوان دادمتون تع شله یدقویقی پ ش ا حمولوه
زهوجمون ممو به ای ممت زعرفی شله بود.زهوجمون زونی کردنلکه شوموو ا
دیمتون یخویشون آقو نجوت برا گفت تبریک به ای به دفترش آزوله بوودنول،
د ی حمله یکی ا زهمونون نجوت یبق ه کشتهشلگون کو زدلان دادمتونی ی دادگووه
امت دوف لوگر بودهانل.
طولبون زسئول ت ابعهله گرفته یگفته ای حمله ا د پومخ به اعلام شوش عضوو
ای گریه د لوگر انجوم داده ،د حول که ه چ عضوگریه طولبون د ای یالیت اعولام
نشله امت.مخدگو یالی لوگر تعلاد زهوجمون ا مه نفر گفت ،ازوو نولوو احومول
عبلالرح م ا زسئوالن پل ای یالیت گفت که آنهو دی نفر بودنل که بو لبووس
نونه یا د موختمون دادگوه ی دادمتونی شلنل.

تاکید برماندن نظامیان امریکا در افغانستان

 4جون/یاشدگت – تلویزیون نو  :شمو ا جدراالن یدیپلموتهو بوو نشوسوتوه
ا شلازریکوا ایبوزوخوامتدل ز زان کدونی ن ریهو ازریکود افغونستون احفظ کودول.
آنون امتلالل کردنلکه کوهش ای ن ریهو زدجربه تضع ف یح ه ن ریهو ازدو وتوی
افغونستون یتقویت طولبون خواهل شل .آنون که تعلادشون به ۵1ت ز رمل ،د جوریوون
یومت جمهو ایبوزو ی بوش ا فعول تهو نظوزی یم ومت ازریکود افغونستون نوظوو ت
کرده انل .جون آل جدرال ن ری د یویی یفرزوونوله پو وشو و کول نو وریهوو
ازریکود افغونستون ،ایون کراکر ی لمی خل لزاد مف ران پ ش ازریکو د افغوونسوتوون
ا جمله ازضوکددلگون نوزه انل.
آنون د نوزۀ مرگشوده که د زجله نشدل انترمت زدتشرشل ،گفته انلبوقوی زوونولن
ز زان کدونی مربو ان توث رات زلبتی بورزووم زوهووجورت زوردم افوغوونسوتوون

مرحوم محمدعلی حین مسابقه نمایشی باعبداهلل شکیب ستاری

هشدار وزیر دفاع بریتانیا به طالبان

1جون/لدلن – تلویزیون نو  :ی یردفوع بریتون وز گویلکه ازد ت افغونستون یوک
زسأله ب المللی یحضو ن ریهو بریتون ود ی کشو  ،تری یسم اشکست زو ولهول.
زویکل فولون د مفر ا قبل اعالم نوشله ی پدجشدبه د کوبل به مونه هو غوربوی
گفت کشو ش به حمویت ا افغونستون پ ا مول ۴۰۵۴ن زادازه ز لهلیافزید“:زو
بکوبل آزله ام توبه ای تصم م تأک لکدم که حمویت کشو م ا افغونستون بوعولا موول
 ۴۰۵۴ن زدیام ز کدل .به عق له ز د جریون آزودگی برا اجالس آیودوله موران
نوتود یا مو ید نشست نوتو د بریکسل د بو ه افغونستون یضوحت ایو زووضووع
خ لی زهم امت که حمویت زو ادازه خواهل یوفت”
ی یر دفوع بریتون و ا طولبون تقوضو کردکه د زذاکرات صلح بوحکوزت افغونسوتوون
شرکت کددل .به بوی ی ”:اکدون به طولبون ا تبوط ز گ ردکه برا د نوظورگورفوتو
آیدله افغونستون د زذاکرات ی د ی حوضرشونل د غ ر آن بویل به ا اده ی نو وت
جوزعه ب المللی بخصوص بریتون و شک ی تردیل نکددل”
بریتون و د چوکوت زوزو یت حمویت قوطع نوتود افغونستون1۱۴مربو دا د .ایو
نظوز ون د حول حوضر د نبرد ییو ی بو طولبون اشتراک نمی کددل ی تدهونوظووزو وون
کشو اآزو ش ،زشو ه یکمک ز کددل .

وزارت دفاع ازهالکت ۱۱هراس افگن خبرداد

۴جون/کوبل – تلویزیون نو :د پی عمل وت نظوزی د چدلی یالیت ۹۹هوراس
افگ کشته ی ۰۰ت دیگرآنون خم برداشته انل .زسوویل موونوه ی ا ت دفووع
ز گویلای عمل وت د یالیتهو غزنی ،خومت ،ز لان ی دک ،لووگور ،توخوو ی
ه رزدل تدهو د یک شبونه ی گذشته انجوم شله امت .د جریون ای عمل وتهو ،هوفوت
ت ا نظوز ون کشو شه ل شله انل.

ده ها نفربرضد گروگانگیری اعتراض کردند

ایل جون/کوبل – تلویزیون نو  :دههو ت شهرینل د پ ونلبه گوریگوونوگو ور
شمو ا زسوفران د شوهراه بغالن -قدل ا مو طولبون ،د کوبل اعتراض کورده ی
حکوزت ا زتهم کردنلکه د امتو تأز ازد ت شوهراههو کشو کم تووجوهوی
ز کدل.
افرادطولبون بوزلاد ی مه شدبه ۵۵جو ا/خرداد د موحه شدی تپه د زس ر شوهوراه
بغالن -قدل چهو زوترزسوفر بر نوع  1۰1ا زتوقف کرده زسوفوران ا بووخوود
بردنل .زسویالن ازد تی قدل گفتدل طولبون ،ا ز ون ۴۴۰گریگون ،م وزده نوفور ا بوه
شهودت مونله انل .بهم دل ل دههو شهرینل د کوبل اعتراض کردنل ی ایو عومول
طولبون ا زحکوم کردنل .احملبهزاد عضوزجل نمویدلگون ی یکی ا زوعوتورضوون
ز گویلشمو ا زقوزهو بلدل پویه حکوزتی ا طولبون حمویت ز کددل،خوزوشی ا گ
د برابرحوز ون طولبون د د ین نظوم پرمش انگ زامت .زعترضون هشلا دادنلکه اگور
حکوزت برا هویی گریگونهو اقلام جل نکدل ،به اعتراضوت شون ادازه خواهودول
داد.
د هم حول آزرازد ت پل قدل گفت عمل وت برا دیوبی زسوفران بوق موونوله
د چدگ طولبون ادازه دا دییک طولب که زسویل ت شدومویی زسوفران ابوه دیش
داشته ،بو داشت شله امت.
قدل یکی ا نو از تری یالیتهومت یطولبون نفوذ گسترده د بخشهویی ا آن دا د.
مول گذشته طولبون برا مه ی زرکز ای یالیت ابه کدترل خودد آی دنل .

صدها نفردر مرز پاکستان به دلیل مقررات
جدید ویزا گیرافتادند

ایل جون/پشوی  -بی بی می :اجرا زقر ات جلیلصلی ییزاد پووکسوتوون،
صلهو نفر یزوترد دیموو توو خوم گو ورکوردهانول .زوقووزوهوو یالیوت
ندگرهو ز گویدلای زحلیدیتهو ا ازری به اجرا گذاشته شوله ی زووزوو ان زور
پوکستون به افغونهوی که فوقلپومپو ت ی ییزا هستدل ،اجوو ه موفوربوه آن کشوو
انم لهدل .مخدگو یالی ندگرهو گفت د نت جه تالشهو زر بونون افغون ،نظووزو وون
پوکستونی تعلادزحلید افغوهو فوقلییزاکه برا زلایا به پوکستون ز رفتودول ،اجوو ه
ی ید دادنل .حلید ده هزا نفرهر ی ا تو خم عبو ز کددلکه اکلریت آنهو افوغوون
هستدل ی بلین ییزا به پوکستون زی ینل.
پوکستون اعالم کردکه ای نخست زرحله ا برنوزه گسترده اعمول زقر ات جلیول
ییزاد ی کشو مت یاقلازوت زشوبه د دیگر گذ گوه هو زر ایو کشوو بوو
افغونستون هم اجراخواهلشلیهلف ا ی اقلام جلوگ ر ا عبو ی زری شو ش وون
ز ون ا ای زر امت.
گفته ز شودای اقلام پوکستون ی نلگی دمت کم یک زل ون زهوجر افوغوون
که د پوکستون نلگی ز کددل ،اثر خواهلگذاشت.

هفده مسافر ربوده شده در سرپل ازاد شدند

1جون/مرپل – صلا ازریکو :زسول یالیت مرپل زو وگوویودولهوفوله تو
زسوفرید که همه هزا ه هویقوم مودات انل ،دی ی پ ش ا زدطقه ده زرده یلسووالوی

خانه ،موتر ،صحت

بند سلما با اشتراک غنی احمدزی و مودی
رسما افتتاح شد

 4جون/هرات – تلویزیون نوو  :بودولمولوموو ازوری ا موو یو و
جمهو احمل ی نخست ی یرهدل ممو افتتوح شل .غدی بو متویش ا کمکهوو
هدلبه افغونستون گفت هدلد زدطقه به زعدو یشدویی ،مرمبز ی پویویی امت.
انتظو چهل موله زردم افغونستون به پویون م ل .اشرف غدی احمل ی شدبه
۵۱جو ا/خردادبو نخست ی یرهدل به یالیت هرات فتدل ی بدل ملمو ا موموو
افتتوح کردنل .بدل ملمو ۵۰۱زتر ا تفوع۱۱۰ ،زتر طول یظرف ت ذخ ره مو
۰4۰زل ون زترزکعب آب ادا د .غدی د زرامم افتتوح بودول گوفوت د یو
بدلآبگردان چهو تو ب یصل ز شود که ظرف ت تول ل 4۴ز گویات برق ا
خواهلداشت ،برا ۱۰هزا هکتو ز اعتی آب فراهم ز کدل .هزیده ایو
پریژه حلید ۴۹۰زل ون دالرزریکومت که ا مو هدل پرداخت شله امت.
نو نلیرا زود نخست ی یرهدل د ی زرامم گفت افتتوح بدلملموو نوقوطوه
پ شرفت برا آیدله افغونستون امت یهدلیمتون د ترقی یپ شرفت ای کشو ا
کمک ز کدل“.ای بدل دیمتی افغونستون یهدل ا خشت آبود نشله ،بلکه بوعشق ی
زحبت ب ش ا یک زل و دانسون آبودشله امت .آبود ای بدلپ ونل جویدانه ز ون
زردم افغونستون یهدل یآغو فصل تو ه برا پ شرفت زردم افغونستون امت”.
نخست ی یرهدل غ رزستق م به حمویت پوکستون ا تری یسم اشو ه کرده گفت
دشمدون افغونستون زونع پ شرفت ای کشو شله نمی تواندل“.دشمدون زردم
افغونستون بلاندلکه دهشتگر دیگرزونع پ شرفت زردم ای مر ز شله
نم توانل .همبستگی زردم افغونستون ضوز امتقالل آنست یپ شرفت زردم آن
آ ی تموم زردم جهون یا جمله هدل امت .زو به کمکهو خود به ای کشو
ادازه زی ده م”.
غدی احمل بومتویش ا کمکهو هدلبه افغونستون ،ا ی کشو بوه عودووان
کشو یودکردکه د ب ش ا یک دهه گذشته برا آبودانی زدطقه بوه ییو ه
افغونستون تالش کرده امت .ایبه پوس کمکهو هدلبه زردم افغونستون ،زلال ازون
اهلل خون ا برا نخست ی یرهدل اهلاکردید گوشه دیگرای زحفل ،بوشدلگون
هرات ن زافتتوح ای بدل اجش گرفتدل .

بازسازی قصر داراالمان آغاز شد

1۵زی/کوبل – صلا ازریکو:کو بو مو قصرتو یخی دا االزون که د جدگهو
داخلی مولهو ۵۹۹۰ییران شله بود ،ازری تومط هبران حکوزت یحلت زولوی
افتتوح شل.ایل جلسۀ شو ایعولی شهر ازری د قصر دا االزون گرفته شل یاشورف
غدی د ی جلسه تعهلکردکه حکوزت زشکالت نوشی ا دشوا یهو تو یخی ا د
عرصه هو زختلف حل خواهلکرد.ای افزیدایجود شو ایعولی شهر نشوونولهودوله
ایدست تو تصوز م زشکل،تصوز م عملی یتصوز م که تعق ب شود د ی شو اگورفوتوه
شود.ازری زو شوهل برگشت به گذشته یشریع تهلاب گذا آیودوله هسوتو وم،
برگشت به گذشته ا جهت ایدکه زو افتخو دا یم د بدویی هست م که شووهول ا اده ی
دیلگوه یک قهرزون زلی افغونستون ازون اهلل خون غو بود...ازری حکوزت یحولت
زلی افتخو دا د که یک دیلگوه یمعت زلت ید ا زلت ا بو اقولازووت عووجول
یعملی کوتوه زلت شریع ز کدل .ای افزید از ل دا یم بو ای قلم فصل نوتموزی ا که
به زو ز راث م له به طرف تکم ل کردن برییم.
م لزدصو مودات نود ی یرشهرمو یزسک گفوت ایو ی ا ت عوالیه
برترز م قصردا االزون برا تحقق مو نلۀ ییوهو غو ازون اهلل خون بوه زودوظوو
ایجود یک شهر زع و د تالش ز بوشل،افتتوح موختمون پو لمون،انتقول ی ا توهوو بوه
موحه دا االزون،اعمو ده هزا یاحل زسکونی ا مو چ د ای زدطقه،ترت ب پالن
بهسو موحوت چوک دهمزنگ الی دا االزون،اعمو زقبره مردا زحمل داید خوون
ی دیزای پو ک بز گ کوبل جون ا جمله برنوزه هو بز گی امت که ایو ی ا ت
د جریون زطولعه یتطب ق آن قرا دا د .هبر ای پریژه عظ م زلی ا برجسته توریو
امتعلاد هو زهدلمی یموختمونی د کشو به دیش دا نل.
ی یرشهرمو افزیدکو هو تخد کی ای قصرصو ت نگرفته ازوو بوه امووس
مدجشهو ابتلایی ب ش ا  ۵۰زل ون دالرزصرف خواهلشلکه ی ا ت زوولو وه آنورا
زدظو کرده ازوایگفت بعلا آنکه کو آغو گردد،زعلوم خواهلشلکه چه زقلا پوول
ن و امت .ای قصرد حلیدچهو توپدجسول تکم ل خواهلشلازواگرد موختو توهولاب
قصرکلام زشکلی یجود نلاشته بوشل ،احتمول یود ز رید که ب شتر ا ایو زولت
تکم ل گردد.
قصردا االزون د زون ازون اهلل خون موخته شل یموخت ای قصر زولت شوش
مول ا د آن یقت د برگرفت.

فراد مسلح ناشناس یک معلم را تیرباران کردند

 4جون/لوگر -بوختر :مخدگو زعو ف لوگرگفت عبلالفتوح یک زعلم زکوتوب
نسوان کمول خ ل زربوط شهرپل علم ا مو افرادزسلح نوشدوس ا صدف بو ورین
کش له شله ی بعل ت ربو ان گردیل .عبلالفتوح ا جمله زعلمون دلسو ی بو ل وقوت بوود
که بوکمول صلاقت ی ایمونلا ا دی مول بلی موزصریف خولزوت بوه ایالد

هفته نامۀ امید
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یودداشت زلیر

داکترز رزحمل یون )زشرف پویون

پوزش ازخوانندگان
ارجمند

پ ا انتشو نخست شمو ۀ مول ب سوت
یپدجم از ل ،کو شمو ۀ بعل ا آغو کورده
یتووق ووریووب ووب ووه پ ووویووون م وونووله ب ووودم،
تود ی پونزدهم زوه زی به چوپخونه بفرمتوم،
که زتومفونه کوزپ وتراز لکوزال ا کو افتوود،
یبه اصطالح فدی CRUSHکرد یبرنوزوه
هو ال م جهت آزوده مو برا چوپ ی
ا مول به زطبعه زعلیم شلنل.
چد ازر د گذشته مول دیمه بوو
صو ت ز پذیورفوت ،ازووفور نولجووانوم
شود یان زحملعص م جون بوه یدتوریو
فرصت به ترز م کوزپ وتر ،که د آن زهو ت یود داشت ،زی پرداخت یز کو م
ا ا مر زی
خاک محمد قوی کوشان

گرفتم .ازو ای بو ای بوز نبود ،ایدست که چوپ شمو ۀ حوضر ب شترا ب وسوت ی ا
د بر گرفت ،ا ی بوبت ا همه همکو ان ،عالقمدلان ی خواندلگون گرازی صم موونوه
عذ ز خواهم ،یزی افزایم که دیدیمت ا جمدل جریله بونوزو خل لوی نووصور
یجدوب انجد رعبلالصبو فری ان ،هرکلام پدجصل دالراعونه فرمتودنل یبخش عمولۀ
ته ۀ هزیدۀ خریل کوزپ وتر یدیبرنوزۀ خ لی ضری ا فراهم آی دنل ،ی بو وشوتور
ا پ ش زرا زلیون الطوف شون موختدل.
د شمو ه پ ش اممو زبو ک یکعله همکو ان قلمی ابووازوتودوون ا آنوون یوود
آی شلم ،به ادازۀ آن دیگرعزیزان همکو قلمی از ل ا زتذکرز شوم :ا فتگون کوه
خلا ب وزر دشون پریف سرداکتراخترزحملخوشب  ،داکتر زحملعرفون فوطورت،
اکودزس داکترعبلاالحملجوییل ،زحملشفو وق یجولان ،حوموت اهلل زوهور،
داکترعزیزاهلل لودی  ،عبلالرحم ابهت شمسویی ،داکترزحمولابوراهو وم مولوطوون،
پریف سرزب شو ش ،داکترم ل فو یق فرهدگ ،زحملنج م آ یو ،داکترز ورشورف
اللی انصو  ،زحمل هوشم زونی ،عبلاهلل زلک و  ،فتح زحمولزودوتوظور آموموویوی،
امتودعزیزاللی یک لی فوفلزایی ،امتودزحملآصف آهدگ ،یو زحمول زوجولد ،
داکتر مردا زحمل شودزون ،زولو عبلالقلیرشهوب.
همکو ان ا جمدل که طول عمرشریف شونرا ا بوو گووه الوهوی آ یزودولم:
امتودعبلالحب ب حم ل  ،پریف سرداکترح ل دای  ،پریف سورمو ولموعول الولیو
هوشمی ،داکتراحسون انتظو  ،انجد رم لشریف کاللی ،مرام اللی ادیب ،انجد رزحی
اللی هری ملجوقی ،داکترعدویت اهلل شف عی ،داکتر زحمل ح م گران ،عزیزاحمول
کریو ،زحملزومی زعریفی ،هدو د یوب ،م م ح ول فضول ،غوالم عولوی
ت مو  ،حسوم اللی نح ف ،نج به احمل  ،عبلاهلل شریعت ،غالم بونوی بوغوالنوی،
زحملظوهرعزیز ،داؤید به  ،داکترم لعسکرزومو کوبلی ،ابوالقومم غضودوفور،
زحملداؤید ز ر ،پردل زهرپو  ،املاهلل حد ف بلخی ،غالم زحملمخد و  ،م لقووموم
انوم ،تراب صو تگر ،داکترملطون حم ل کریو ،فخریه زعصوم الفی ،ح وموه حو وو
آصفی ،پوهدمل تو یولی اچکز  ،داکترعبلالقلیر از ریو  ،کریم پ وکوو  ،ضو وواهلل
ف وض کمول ،م لاحملعل شوه زعصوزی ،جوهلهوموراه ،عوبولالور اق کوریوموی،
زحملعوصم زجلد  ،پوهد و عبلالسم ع غوث ،زحمل طو ق فرزلی ،داکتورجوموراد
جمش ل ،زحملابراه م فتی ،حوزل ضو  ،پوهونلفوضل ،داکترزحملیون زشورف
پویون ،داکترم لعبلاهلل کوظم ،داکترحب ب انو  ،داکوتورشو وراحومولکووهو وو ،
داکترم لخل ل اهلل هوشم ون ،مرام اللی یهوم ،ف ض احمل کریو)ف ضی کوبولوی ،
زحملاکرم گ زابی ،زاللی نظوم ،از مه فر ادکوشون ،داکترثم له مورام کووشوون،
جم له مرام ه  ،غالم غوث ی یر  ،داکتر ح م ش ر  ،فریله علموون انوو ،
کوظم ب مو  ،زحملح ل اختر ،داکتورزسوعوودآ ام ،غوالم جو والنوی نوبوی یوو ،
داکترزحملنع م کوتبی ،یک ل احملالزع ،غالم مخی طوهور  ،مو ولذی الوموجول
عولمشوهی ،عبلالسالم ادیب ،زحملظوهرنوفع ،عبلالقود قوضی ،ض و داؤید  ،جدورال
عبلالحم لعزیز  ،دگرز داکترغالم کریومعل ی  .یک پو شخواهی ا جدووب
آقو خوللصلیق زقریضم ،که نوم شریف شونرا د شمو ۀ پ ش اشتبوه آی ده بوودم .
ای ل ست کوزل ن ست ید آیدله اموزی ب شتر ا ا همکو ان قولوموی یوودداشوت
خواهم کرد ،بعون اهلل تعولی .
د ایایل زوه زی یقتی د تلویزیون هو ی مویت هو افغونستونی دیلم که داکوتور
عبلاهلل ،زعصوم متونکز ا ،پ ش ا یدکه شو ا زلی ممتش اتوی لکدل یبه ای ا
اعتمود بلهل ،بح ث مرپرمت یومت ازد ت عموزی کشو به کو زدولان آن ادا ه
زعرفی کرد ،مخت انلیهگ شلم .یودم آزلکه داکترعبلاهلل به عدوان آدم زوو د
اعتمود آزرصوحب شه ل ،ا یو ان یهمرا ان نزدیک ایشون بوودنول ،بوویو ه د ازور
م ومت یم ومت خو جی کشو  ،که زلام ا ای زملکت به آن زومولوکوت یا یو
پویتخت به آن پویتخت د مفر بود ،یالبته زصو ف چدون مفرهو پرخرم هوموه ا
ک سۀ جهود یزقویزت ید اه ن ک ته ه یفراهم زی گردیل.
توجوی که زعلوم یحتی زشهودامت ،زعصوم خون ،ه چ زعصوم ن ست ی هو وچ
زو د اعتمودزردم زو ن ست ،زتهم به شرکت ی کمک د شهودت شوهو ول اه صولوح
امتودبرهون اللی بونی ز بوشل ،به یابستگی به مو زونهو جوومووموی بو وگوونوگوون
اشتهو دا د ،یای هردیاتهوم بس و مدگ انل ،تو زون که شخص زتهم به قتل یخو وونوت
زلی ا مو دادگوه صولح براأت حوصل نکدل ،شویستۀ ه چگونه زقوزی شمرده نوموی
شود .چدونچه زجل نمویدلگون کرمی ی ا ت دفوع زلی افغونستون ا برچد شخص
زتهم الاقل د دی زو د بوال ،اعتبو نکرد ی ا اعتمود به ی نلاد .
ازو زعوزله گر هو خسو ت آی یزضربه حول یآیدلۀ زلت زظولووم ،داکوتور
عبلاهلل ا یاداشت تو بو غدی احمل د تع زعصوم )برعک نهدول نووم نوگوی،
کوفو ! مو ش یونبو ا زرتکب شود .آیو د س هویی که داکوتور عوبولاهلل ا
آزرصوحب شه ل آزوخت ،به چد نتویج خجولت بو بویل زی م لآ بلی ه هوت کوه
چد شل .
پ بویل گفت  :ا نله هو زرده که خ ر نلیله ایم
یالسالم . /
ا زردگون نله ،فلا قبو تون !
******************************************
*****
فریمونت  -کول فو ن و
امتودعبلالعلی نو احرا
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آیاحکمان افغانستان باواژه های حیا،
امانت وصداقت آشنایی دارند؟

ام – د و پی و اچ – د

ماه مبارک رمضان (ماه ضیافت خالق عالمیان)

ظلمتی کز د ینووووش آب ح وان زی هل

هست آن حکمت به نزدعقل هوش و ان ص وم
گرتو خواهی نو قرآن د د ین جون خویش
هست مر نو پوک  ،جمله ا قووورآن ص وم
زوه زبو ک زضون زوه ض وفت یزهمونی خلا)م امت  .ای زوه طوعت یبدلگی ی
طهو ت  ،زوه برکت ی حمت ی زوه آزر ش گدوهون امت  .بربدله ی ه دا امت کوه
د ی زوه نه تدهو شکم بلکه تموم اعضو بلن زوندل بون ،دمت  ،پو  ...خوود اا حورام
دی داشته بوشل .د آنصو ت البته ی ه دا همونطو یکه د اخ ورزووه یداع کورده
یخو م ز شود ،بوئ ست ا گدوهون خودن زخو م شود .خلاینلکریوم )م د موو ه
بقره ز فرزویل:ا کسون که ایمون آی ده ایل ،ی ه داشت برشموزقر شل ،همچدون وکوه
بر کسون قبل ا شموزقر شله بود توپره زگو شویل) .آیه  ۱1۵هم دوطوو د آیووت
۴۵و ۵۴۹ی ۴4۴مو ه بقره د زو د تقو یتعقل  ،بدلگون خود ا زتوجه مووخوتوه
امت .
حضرت مول اکرم )ص د جواب فرد یهود که ا آنحضرت موال کورده
بود که پوداش یزکوفوت شخص که د ی زوه ی ه ز گ ردچ وسوتآ آنوحوضورت
جواب داد :هرک که زوه زضون ا ی ه بگ رد ،د عوض خولاینولکوریوم بوه
ایهفت چ زعطو ز کدل  –۵ :غذا حراز که د جسل ای بوده ذیب زو وشوود –۴ .
ا حمت خلاینل زتعول دی نم گردد  –1 .کفو ه اشتبوه پول ش حضورت آدم)ع
اپرداخته امت –4 .خلاینل)م مکرات زوت یب هوشی زوقع زرگ ابورایآموون
ز سو د  -۱ .ازون نوزه ا گرمدگی یتشدگی ی ق وزت برایش داده زو وشوود –۰ .
خلاینل عزی جل ایمدی ی دی ا آتش جهدم ا به ای عطوز کدل  –۴ .خولاینول)م
اغذیه پوک یگوا ا بهشتی به ایعدویت ز کدل .اقبول االعمول صفحوه  4زو ال
یحضرالفق ه م ۴ص ۴4
حضرت مول اکرم)ص فرزودنل:خلاینل زتعول کسوی اکوه زووه زضوون
اگذ انله یزو دعفوالهی قرا نگ رد ،نمی آزر د .اقبول االعمول ص ۴۴
ی ه د ب عبودات ا اخالص ب شتربرخو دا امت .زوه زضون زوه زدومبی اموت
برا فراگرفت اخالص د عمل ،زبو ه بو هوا نف ی تقویه ا اده  ،ی ه عواطوف
انسونی ا تحریک ز کدل  .ی ه دا بو احسوس گرمدگی یتشدگی احوال ایتوم  ،فوقورا
ید زونلگون ا د ک ز کدل یهم احسوس ای ابه کمک ییو

صفحۀ دوم

زسوتوحوقو و ی

ب چو گون یا ز لا د .لذا ز توان زلعی شل که ی ه دا ا برکوت ی آثو اجتومووعوی،
ترب تی ،فرد  ،اجتموعی ،یحی ،جسمی ،زود یزعدو امت یشوخوص زو زو
ی ه دا زونی ز توانل بوی ثمره ن ک اه یوبلکه اعمول ای زحتو شرایوط توقوو
بوشل .طو یکه فوقو ًذکرکردیم نه تدهو بون یشکم ای ی ه دا بوشل بلکه هموه اعضوو
اییعدی چشم،گوش ،دمت ،پو ....ا گدوه دی کدل .
خلایوووو به خوا زران ا د م که صو ت نبدووولد د دیگرم
ی ا جعل غویب شلم ی چدل کدون کوزوووولم د برییم زبدل
فق رم  ،به جوووورم گدوهم زگ ر غدی اترحوووم بود بر فقووو ر
)معل
مول اکرم)ص فرزودنل  :صوزوتصحو  :ی ه بگ ریلتوصحتمدل شویل.

نخست ۴۱مولگی جریله هفته نوزه زردم افغونستون ،از ل ا به زلیر فره خوتوه ی
زلبر همکو ن ،نویسدلگون ی خواندلگون گپ ک ی امت ی زف ل بوه جوریوونووت
ازری ی فردا ز ه خسجته ی ز مون ز خواهم ی ا د گوه دانویب دوو بوخوشودوله
یدمتگ ردیام نلگی زلیریهمکو ان فره خته ی دانشمدل قلمی جریوله ازو ول ا
خواهونم.
یازو ،تومه چهو صل مول پ ش پوچو گردشی یک افسونه بوود،چودولصولموول ا
د برز گرفت تو د کشو پودشوهی از کشتدل یوبه زورگ خوود ا دنو وو چشوم
ز پوش ل .تو هم چدلمول پ ش ن زد دهوت دی اگرا پ رزرد زی پرم ول کوه
چه کسی حکوزت ز کدل فو ا ز گفت :تخت یبختش برقرا ظوهرشوه !
ازو د ی پدجوه مول ا نلگونی زو ا ل ونی مردا مرخ زوزل دایدخون گرفته تو بوه
اشرپ عدی احمل چی هو دیلیم یچی هو کش لیم که زسلمون نشدودکوفر نب ودول.
یک چدلتو بچه هو دی ان بو داده دیبو ه به از لپودشوهی بو هم حولوقوه بودولگوی
چدلی ادا ه جومومی کشو هو زختلف ا بوه گوردن انولاخوتوه د ادا ات
یدیایردیلتی یوبدوم دیلبونی ی حمویت ا حقوق بشر چهو نعل دییله ی بو پولهو بوی
حسوب ازو ب خبر ا برنوزه هو امترات هو م ومی ٬اقتصود ی نوظووزوی د ا
زلتشون د آم و ز ونه تدهوبه یک چ زپرداختدلیآن ایدکه همکو بوطولب که بوی
پرده آشکو بود که نوکر یچوکربودا ان پوکستون یعدی انگریوزخوونوریوز بوودنول
یهستدل یخواهدلبود ،هی برا زجوهلی جوزه ی چهره دگرگونه بلهدل ید اذهوون
عوزه بکوبدل یمپوه نوکر یاج رگردن بسته برا دشمدون امالم ی د اس پووکسوتوون
تلا ک بب ددل.
ا یکسو بو به ز ون آزلن پلیله خو ق العوده بدوم ایدترنت یف سبک ی زسدوجور ،ی
دیگر ایدکه بوحضو جوانون دانشمدل ی د اک ی ت زهوش ،کو ای نوکران اجدبی ی
دشمدون ز ه به لدگ لن گرای ل .ی زهمترایدکه اعترافوت یمو موبق آ اس آ ی
ئ جمهو پ ش پوکستون پرییززشرف ،ی ن زکتوب امرا فوش ک زوزفو ولول
ی یر دفوع موبق ازریکو تشت موای هو ای ا یاح خب له ا ا دا یدموتوه حووزول
کر گرفته تو دا یدمته اشرف غدی احمل ا بوم به یر انولاخوت .ازوو ایو
جوزلکر بو بی ح ویی ی چشم مف ل تو هدو اگرچه ا طرف بودا ان غربی انوله
شله حوال به همراهی ی همکو خلقی هو یپرچمی هو زلحل اهی آمتون بووموی
کرزل شله.
مدل ادعو ایدکه پوکستون چمچه یجونش انگریزامت :بوآزلن زوجووهولیو ی
بلمت گرفت زوم ازو افغونستون بلمت ایل ئ حکوزت امالزی زجووهولیو
تومط حضرت صبغت اهلل زجلد احتومووال د موول  ۵۹۹4ی ا ت خوو جوه
انگریزضم نوزه ا ی ا ت خو جه افغونستون خوامت تو تعم رموبقه مفو ت انوگوریوز
یاقع دازده بوغ بوال ا به مفو ت پوکستون تحویل بلهدل .ایودوکوو صوو ت گورفوت
یمفو ت پوکستون د آنجو آغو بکو نمود .ازودیر نگذشت که زوردم آ ادیوخوواه
کوبل د یک تصم م خودجوش دمت به تظوهرات دنلیادعوداشتدل کوه ایودوکوو
انگریز همونگونه که نمویدله زلکه یکمپدی انگریزد انجو د زون خودافغوونسوتوون ا
ا آ اد م ومی زحریم نموده بود ،ای بو بو به ع شکل ،چمچه انوگوریوزیوعودوی
پوکستون آ اد م ومی افغونستون ا ملب زی نمویل ی د اطراف آن مفو ت تجوموع
کرده ی ضم آن تعم ر ا به آتش کش لنل.
اگرچه پریف سرامتود بونی شه لصلح افغونستون د زونش ا ی پ شومزول موموو
زعذ ت خوامت ازو ی یرخو جه یقت پوکستون بوبی ح ویی یدی ا اخالق ی یش
ممی م ومی جهون امتود بونی ا احمق خطوب نمود.
جون مخ د ایدست که د اموس آیوای کو انگریزخونریزیک ش طدت یبوهوم
انلا دیکشو افغونستون یپوکستون نبودآ شمود کجو دن ود عرف م وموی دیوله
یوشد له ایلکه کشو خوک خود ابرا یک کشو دیگر به ای مودگی یاگوذا
نموده ییو زی کدلآ
پ بی پرده نمویون امت که انگریزخونریزبرنوزه هو نوتموم دا د که بوهمکوو
ازریکو زغری  ،ایالخرچ یبی ب وک یمویرکشو هو دیگر ا ن زد ادازه برنوزه هوو
خویش بو یرکی خوص خود بس ج نموده ی برا امت ال کوزل زدوبع یر یمر ز
دمت نخو ده آم و ز ونه مر ز یهم ز هدون زو ابه آتش یخوک یخون یبربود
کشون له ی ای کو شون هدو ادازه دا د ی خلا دانل که تو چی زونیآ
ازری بی پرده نمویون شله ز رید که ز ه ز ز لان بو قل تمدلان شله ی تدهوو
ه زم موخت شون هم ز هدون زو بکو گرفته زی شونل .ی آنهم به چه شکلی اگرب ودوی
یک دیش زه یو نی د ازریکویو ا یپو یوکونودا یوآمترال و بریله ییو خموی یووبووالیوش
تجوی شود چی برمل به آتش دن یمربریلن یییآنگوه بب د لکه دنو وو مورچوپوه
ز شود ٬ازو د ز ه زو ی انه چد اتفوقوت زی افتل یهمه بجز تقب ح ه چ کو دیگور
برا یشه ک نمودن ای زظولم نم کددلازوهدو به طولوب یجوهوه حوق بوجوونوب
ان زپریپوگدل ز دمویدل توهرچه ب شترهم ز ه زراد آتش یخون خوکستری توبووهوی
بکشوندل.
بو ای بو یهو بز گ ی خطرنوک د افغونستون بویل شو ازد ت زلول زوتوحول
افغونستون ا یک زدطقه ب طرف آ اد ی زرکز بو گونی اعالن نموده یعسوکورصولوح
زلل زتحل اجوگزی همه ا تش هو ش طدت یتفرقه مو نل ی دمت ش طدت یا توش
همه کشو هو دن و ا ا افغونستون کوتوه بدمویدل.
بو نوشته بودم )ایل ئ جمهو د جهون که بو یشوخودول ی توقولوب
ی موایی بویک انتخوبوت پرا تقلب ید یغهو شوخلا گوی یگومفدل بووآنوعوله
ا خلقی هوکه دیری یش گذاشته بودنل ی ا طرف آ اس آ بودووم طوولوب
د صفوف طولبون بح ث تونک ست ی توپچی یییبس ج شله بودنل ازوری نو وم شوون
بو یش یپشم ین م شون بی یش یبونکتویی بو زی خواهدلای زلت ابوه بوی دیودوی
یییبکشوندل .شموکشو ا مراغ دا یلکه ک ش شون ع سو یویهوود یلوی ن
ئ جمهو ش زسلمون بوشلآ یلی همه یش د ا هو زو بخ ولم ا دی برگشته انول
که به زلکه ن م یهود ن م زس حی ب عت زی نمویدل! ی شوهرش نوم اصلی ای ا )لوو ا
کتمون یبو نوم تقلبی )بی بی گلی زعرفی زی نمویل .
پ آن بی دیدون چرا زلکه ثریو ن زسلمون ی پوکلاز ا فتو داده بودنل که بوو
شوه ازون اهلل خون غو هردی ا دی برگشته انلآ بعل ا ی به ای زلع ون یت که دا ان
بدوم زسلمون که دی یبراشرپ عدی جمع هستدل ه چ آگوه ا دی ی قوان زملکوت
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پایتخت هیرویین جهان

زقوزوت فوملدیلت ،قوچوقبران ،ی زدلان زحلی یکوکدو کو ان ه رزدل بوطولوبوون
جدویت پ شه همدوا ز بوشدل ییکلگر ا حمویت زی نمویدل
*یفو پول تریوک د ه رزدل ،حج تکرا  ،نکوح ن چوهوو م یموفوربوه دیبوی
اافزایش داده امت !
*زالزدون ،یال ه مویه یی طولبون برا عقلیک دخترجوان بعدوان ن چوهوو م پوول
گزافی پرداخته امت !
*حوجی زرجون حقونی ،فرزونله ازد ۀ نودعلی بخوطرنکوح ن چهو م که دخترخ ولوی
جوان ز بوشل ،مه زل ون افغونی طویونه داده امت !
*زقوزوت ازد تی یزبو ه بوتریوک،
*مالح یزهموت د جبهوت به فریش ز رمدل !
* طولبون زوش جدگی خود ا ا تریوک یمدگ خوم تمویل ز کددل !
* د تموم مطوح دیلت ا ادۀ قوطع برا زحوتریوک د ه رزدل یجود نلا د.
* برنوزۀ زحوتریوک ه رزدلبرا مول  ۴۰۵۰لغو شله امت !

ی نوزۀ ن ویو ک تویمزگزا شی ابه قلم نو د نو دلدل ،به کمک احمل شعو وب ا
لشکرگوه ی زج ب زشعل ا کوبل ،گزا شگران خود یرعدوان «خشوونوت یفسوود
د زرکزتول له ریی جهون »د شمو ۀ ۴زوه اپریل خودبه نشور موونو وله اموت.
برگردان گزا ش ،پ ا یک تبصره خلزت زطولع ا جمدل تقلیم ز گردد.
ز بصفت شوهلع دی د زون جمهو زرحوم داؤیدخوون ،ا نوبوودکشوت
کوکدو د مولهو ۵۹۴۱تو ۵۹۴۱د تموم موحۀ تحت پریژۀ انکشوف یاد ه رزودول،
که یک زل ون ی1۰۰هزا جریب ز ا احتوا ز کدل ،د شوموو ۀ۵۰۵۰جوریولۀ
پ شتو از ل اطم دون داده بودم که د مویتهو خرامون ز  ،خوی ان یجوویدان هوم
انعکوس داده شل.
اکدون که د اثرنو از هو دیازلا  ،دموی آ اس آ پوکستون ،فوعوولو وتوهوو
تخریبی طولبون ،ب کفویتی حکوزت۵4مولۀ کر یحوالحکوزت نوتوان یزودوفوو
یحلت زلی ،افغونستون ب ش ا  %۹۴تریوک جهون اتول ل ز دمویل یب ش ا دیموم آن
ا موحۀ پریژۀ ه رزدلبلمت ز میل ،زویۀ شرزسو یخجولت دیلوت بوخوصووص
کر یاحمل  ،دیآدم قوزپرمت ،حوزی طولبون یزشوی ان بلنوم یفوش ست شوون
ز بوشل.
طولبون جدویت پ شه زوش جدگی خود ا به دمتو ی هودوموویوی آ اس آ
ا طریق تول ل یقوچوق تریوک یاخ را فریش مدگ خوم فعول نگه داشته انل ،زوردم
افغونستون نبویل انتظو داشته بوشدلکه دمتون کل ف آ اس آ به آمونی ا ی دیزدوبوع
عظ م عویلات کوتوه بشود.
چون تول لیقوچوق تریوک زدبع زستمرعویلاتی برا زقوزوت پویتخت یزوزو یو
زحلی ،قوچوقبران ،بز گون قبویل یکشتکو ان کوکدو که ا آب زوفوت ی ایوگوون
بدلکجکی امتفوده ز کددل ،ز بوش ،تصو نمی یدکه آنهو ا حمویت طولوبوون دموت
بردا نل .زوزو یون فوملدیلت د مطح زلی یزحلی ،قوچوقبران ،ی زدلان یدهقوونوون
کوکدو کو ه رزدل بوطولبون که نوکربالزودوو عوۀ آ اس آ انول،هومودووایوی
دا نلید یک حولت )symbiosisهوموزیسوتوی دیگوریه زوخوتولوف بووهوم
یکلیگر احمویت ز دمویدل .تو زونی که بویک ا ادۀ قوطع همه جونبه ای حلقۀ ش طونی
شکسته نشود ،از ل برا زحوکوکدو دیله نم شود یافغونستون بوی ه ه ورزودولکوه
ا آب زفت ی ایگون بدلکجکی امتفوده ز دمویل ،کموکون ا یکسوبوه جوهوون هور
صود زی کدلیا مو دیگرد داخل افغونستوون زولو وونوهووانسوون ابوو اعوتو وود،
ا کو یفعول تهو اجتموعی یاقتصود بو ز لا دیبو دیش جوزعه زو وسوو د .گوفوتوه
ز شودد حلید %۵۵نفوس که ب ش ا مه زل ون نفرز شود ،هم اکدون زعتودشله انول.
ایدک برگردان فو می گزا ش تقلیم ز شود :
زردم افغونستون یک تک ه کالم دا نل«هرچه شود زوهدو هم الغر ز بوشو وم» .بوه
ب ون دیگرآنهوهدو هم ثریتمدلنشله انل یبخوطرآن تالش ز دمویدل .ای تکو وه کوالم
اکلرا د یالیت ه رزدلشد له ز شودکه پویتخت تول لتریوک یه ورییو و جوهوون
شدوخته ز شود .براموس آزو مو زون زلل ،افغونستون ب ش ا نود د صله ریی دنو وو
اتول لزی کدلکه دیموم آن ا ز دهو کوکدو یالیت ه رزدلبلمت زوی آیول.
بعضوآن تک ه کالم بصو ت شک آز زب ون ز شودکه چسون آن فرصتهووا دموت
فتآ د دیگر ایقوت تک ه کالم بصو ت حرص طعده آز زب ون ز گردد کوه چوه
زقلا ب شترحوصل کرده ز توان م پ ش ا آنکه فرصتهو ا دمت برینل .
برداشت حوصل کوکدو ازسول ) ۴۰۵۰آغو شله امت ،گلوهوو مورخ بوراق
کوکدو د دی نمو ززا ع آبی نظر بویی ز دمویدل .ازسول بر خالف مولهوو پو وش،
زبو ۀ جل برا زحوکوکدو د ه رزدلصو ت نم گ رد ،یرا پ شری طوولوبوهوو،
فسودگستردۀ بلین کدتریل یتالش هر جونب)طولبون یحکوزت بوخووطورتوجوو ت
)قوچوق تریوک ،زبو ه ا کمرنگ موخته امت .برعالیه ه رزدل خطورنووکوتوریو
یالیت ز بوشل ،به توی لزقوزوت ممی افغونستون مول پ ش ب ش ا ن م تلفوت زوردم د
آن یالیت صو ت گرفته امت .کسون که زدوطق کوکدو اکدتریل ز کددول جوو
عوایلمرشو د اخت و شون ز بوشل ،طولبون بصو ت زستق م برززا غ کوکودوو زوولو وه
تحم ل ز دمویدل .برخی زوزو ی دیلت هم زول ه اخذز کددل یووبوه گورفوتو شووه
اکتفوز لا نل ی ا تحم ل زول ه برکوکدو کو ان تجوهل ز و نل.
به جدرال عبلالجبو قهرزون ،نمویدلۀ اشرف غدی ،یظ فه داده شوله توو حووالت
ااصالح کدل .جدرال ادعوز کدلکه دالیل که حوالت ه رزدل ا زشکل موخته آنسوت
که جدگ جویون د ادازۀ نوآ ازی یقوچوق تریوک زدوفوع زوولوی یپوولوی دا نول.
جبو قهرزون از لیا امت که شرایط ابوتموس بوتموم جدوحهو یتشویق شون به زذاکره
تغ ردهل .ی زشکل ه رزدل ا زلل عقل ن چهو م ز پدلا د ،چون اکلرا تفویت مو
ز ون عریس ی دازود چدلدهه ز بوشل ،پل عریس ز توانل طویونوۀ خو ولوی گوزاف
تقوضوکدل .بو یکدون عملۀ هردیجدوح زشوبه به پل عریس ،تشدۀ بلمت آی دن پوول
ز بوشدل.
زالزدون یالی مویه یی طولبون د ه رزدل زتعلق به یک خونوادۀ غریب ز بووشولکوه
اخ را دخترجوانی ابح ث ن چهو م به عقلخودد آی د« .زصو ف عریمی ا ا
کجو بلمت آی ده امتآ جبو قهرزون ز گویل زال زدون به ای نوع عریمی بویلپوول
یودپرداخته بوشل .پل زالزدون حتو یک االغ هم نلاشت! »اید برابرآن ا قووزوونولان
ازد ۀ نودعلی بدوم حوجی زرجون حقمل یودکردکه برا عقل ن چهو م که دخترخ لی
جوان زی بوشل ،مه زل ون افغونی که زعودل تقریبو 4۴هزا دالورزو وشوود ،طوویوونوه
پرداخت ،که ب شترا حقوق مه مولۀ قوزونلان یک یلسوالی ز بوشل.
جبو قهرزون ب ون داشت«:د یددجو بو بز گ جریون دا د ،یالیت ه رزدلزرکوز
بو ز بوشل ،جدگ ه رزدل یک یم له امت برا زل ونر شلن همه کسون کوه د آن
اشتغول دا نل .ج  .یک هلف پرد آزل دیگر ن زدا د ،مربو ان ا تش افوغوونسوتوون
زصو ف زهموت خود اچدل برابرب شترنشون ز لهدل ،مه دی آتش خوود ا پودوجووه
دی گزا ش ز لهدل جونب زقوبل هم ف رهو خود ا بووالتورا صولد صولحسووب
ز کددل .هردی جونب زرزی اضوفه بلمت آی ده از فریشدل .مربو ان یم لۀ ز بوشدول
قوزونلان هوپول فریش مالح یزهموت ابه ج ب خودزی انلا نل .بقول نوموویودولۀ
غدی ،د یو ده زوه گذشته مه هزا مربو یپل حکوزت افغونستون د ه رزدولکشوتوه
شله انل .به بوی یک زوزو ا شلکه ا ذکرنوم خودخوددا کرد ،تلوفووت یالیوت
ه رزدلب ش ا ن م شش هزا تلفوت ا دی یپل ز بوشلکه د دیا ده زووه گوذشوتوه
د 14یالیت به قتل م له انل .ز زان تلفوت د زقویسه بوتلفوت مول پ ش افزایش قوبل

داکتر غالم زحمل دمتگ ر

بریزف لل  -کولو ادی

امید هفته نامۀ مردم افغانستان به سال
بیست وپنجم راهپیمائی دارد

شراب مرخ مودایت,به گهوویوم یان

یط بعل ا خلا نوزت,زرای د بون بودا
بودا
اال ا شهرکوبل ا عقوب خمی دی ان همو بخت ا برگوشۀ بوزت زکون بودا
ا ق فونی
خلاینلزتعول ا شکرگذا یم که برایمو نعمتهو فرایانی نص ب گردانو وله ی بور
بدلگونش ال م امت تو ا ی نعموت»ل ونی « داشته بوشدل .یکی ا ی نعموت ,هومو و
هفته نوزۀ ی ی یپرزحتوا از لز بوشلکه بمو عدوویوت شوله د حوقو وقوت ایو
» حمتی «امت که خلا عظمت شونۀ زو ا افتخو بخش له امت.
قسم که زلیر پرکو ای هفته نوزه کوشون عزیز د شمو ۀ ۵۰۵۱تذکر دادنول بوو
حموت شبو ی حتود زریضی یموگوا یتدگلمتی هم لحظۀ ا فکورخولزوت
بوط یدلسو برا زلت بوشهوزت یمتمکش لۀ افغونستون طفره نرفته انل .خولاینول
)م برایش طول عمریصحت کوزل نص ب گردانل توبتوانل به ای یظ فۀ پرافوتوخوو
یخ رجو ادازه بلهل .انچه بویل توض ح شود ایدست:
آنعله همکو ان قلمی از لکه مولهوبواز ل یودهمقلم بوده انلآهسته آهسته بصووب
زس شلن نزدیکترشله ز رینلکه نبویلبه تول لیک خال د همکو ان قلمی یوگوونوه
نشریۀ زعتبر افغونهو د خو م اجو ه داد .بویلجوانون زوی دیگران حتواگر بخواهدل بوزبوون
انگل سی هم بوشلبو ای خزیدۀ بی بهو همکو شونل .ایدجونب یک زلولی ا جمولوه ایو
همکو ان از لهستم که هفتود یهفت مول دا م یعاللت ززام یوکوی بوعول دیوگور
دازدگ رم ز شودکه بعض هو ز قت ید گذ ییکی دی آنهوتو زلت یود بوز هموراه
خواهل بود .ازو بمنهم تو حلتوان ی به د می که ا شهوزت ی پرکو کوشون صوحب
ز مزو م بو نوشته ی پ یهشگر خود دیام خواهم داد .انشوءاهلل .توو کوی! ...تودوهوو
خلاینل )م ز لانل.
همکو ز بو هفته نوزۀ از ل ا صلز شمو ۀ مول ۵۹۹4بو نشر اپوو توحوت
عدوان )اخالل گران ن ویو ک د بو ۀ ادا یکی ا نمو هو ع ل زضون د فلشودوگ
ن ویو ک شریع شله کوه ا فضول خولا زوتوعوول تووازوری دیام دا د .ی
یکشدبه۵1زو چ  ۵۹۹4زدهم  ,جهت ادا نمو ع ل زضون بوو یطودولا ان ا زسوه
چومت یانۀ آنلیو شله به آنهو پ ومتم .افغونستون هو یدیگرزسلمونون جهون د زو و
ق رشله یرچدل بز گراه ی خو د اه ن ویو ک برا ادا نوموو عو ولبوه ازووزوت
فض لتممب زوالنوزحملنبی یومفی آزودگی داشتدل  .ازوم بخطبه آغوو کورد یلوی
دیمه نفر به اینزدیک شله بگوشش چ ز گفتدلکه به آن توجه نکرده بوخوطوبوۀ
خود ادازه دادنل لحظۀ بعل ای عمل تکرا شل د ی زرحله یومفی صوحب زت تور
شلی اظهو داشتدل :زود یدجوبرا فعول تهو حزبی جمع نشله ایم ,ی بفعول تهو مخدرانی
فرد یحزبی به چک اجو ه نم له م ,ز ل ل ن ستم ,ز یک خلزتگو زردم بووده
ازری ی ع ل ,ی خطبه ی ازرزعریف امت .بعل ا شد لن ای کلمووت اشوخووص
فوق به چهره هو برافریخته دی شلنل .یقت که ازوم بق وم آزل ین ت ع ل ا شوریع
ز کرد بو یکتعلاد دی ای ا گرفته ییرابه ادا ن ت نمو فرصت نومو ولادنول .نوموو
گزا ان د حلید پدج دق قه زدتظرزونلنل یازوم به تکب راهلل اکبرشریع کردکه دیبوو ه
اخاللگر آغو یچد پ لا بود که به ای عول تری یزقلمتری لحظوت امالزوی زوو
ق متی قویل نبودنل ,د ب نمو گزا ان یکدوع نو آ ازی احسوس ز شلی حتوی آیا
شد له شل که :زو د یدجو کلبلی زلبلی تونرا نم شدوم م بمون ول کوه زوردم نوموو ا
بخواندل!!! بعل طرفلا ان گلبلی بسرکردگی شخصی بدوم حل می ا صفهو جلاشوله
د کدج دیگر به ازوزت ای به ادا نمو پرداختدل .....بعل هم حکمت و بود که برکوبل
اکتبو انی شریع نمود ی د یکری اطفول یود ا د ز لان بو شون بوه شوهوودت
مون ل ی کوبل یبو ا بو دیگران یکجو به خوکسو زبلل موختدل .ایازوری زو وخوواهول
د پ کو صلح بوپ شدهودات چدلکه یکی آن برگشت زهوجری افغون ا پوکستون امت،
عضویت پ لاکدل ی بو حکوزت یحلت زلی همکو شود .جو تعجب امت که ای
پ شدهود ی یکی ا آ یهو پوکستون ز بوشل تو بتوانل د زرۀ ایو زوهووجوریو
برگشته بوط  ,اجدت هو خود ا ن ز شوزل افغونستون موخته قوا ززیل برا تقولوب
د انتخوبوت آیدله بوهم یکجو آزوده نمویدل .موال پ لا ز شود که آیوو گولوبولیو بوه
نمویدلگی ا تمد وت پوکستون ای پ شدهود ا قم ده امتآ ی اگر امت بوشول ایو
توطئۀ دیگرپوکستون امت که ز خواهل بچه انل خود ا ا طرق زو یچۀ تودوو داغ
جدجولهو یط داخل م ستم دیلتی افغونستون مو د.
د مول  ۵۹۹4زون که برا دیلا پل م به پوکستون زسوفرت کرده بودم بو برگشت
چشملیل خود ا که پوکستون هو یرنوم امالم برزو چه هو یا ز لاشتدل نووشوتوم ی ا
زدوفقت شون هوشلا دادم ی ای بگمون اغلب ایل نوشتۀ بود که بضول پووکسوتوون
نشرشل .ای نوشته هو بو ده هو زضوز دیگرتعق ب گردیل که هوموه تووضو وحووت
تو یخی ,زلی ,پ یهشی یعک العمل به گفته هو ی انتقودات ,بو خود داشت.
بو زضمون خطوب به خطوب نمویدلۀ ا شل ازو پ پردۀ طولبوون د ازوریوکوو کوه
صوحب تلویزیون پ وم افغون که پ وم پشتونهومت د هفت شمو ۀ از ل ا تظلم طوولوبوون
بصو ت زستدل نوشتم توبوشل که به اشتبوهوتش زتوجه شود ی ا همکو بو ظولوم کوه
خالف تعل موت قرآنی یاحودیث نبویست دمت بردا شود ,زتأمفونه که تو هدو ایو
یش دفوع ا اعمول شد ع طولبون بوچشمپوشی هو حقویق ادازه دا د یای یش ی
به ای زعدومت که زو بویل به زبو ات خود ب ش ا حل دیام ده م .ازری دهم زی موول
جو به اصطالح ,قضوفلکی ,نظربه د یوفت نکردن خبرهو موعت  ۵۴تلویوزیوون
شبکۀ آ یونو د ا یپو بو پ وم افغون یبریشلم ی د ی پوریگورام خوود زوعوصووم
متونکز نوززد یومت ازد ت زلی اب کفویت ی غ رزحو ب چوب بلمت یوودکورد,
نوززد ی ا ت دفوع ایک زردپ ر ی پره زانه خو گفت ,داکترعبلاهلل اکوتوالکوی
توپه د ,یازو زردم هزا ه ا به ن کوئی یود نموده ل ل ان هوزا ه ا کوه ا حوقووق
دزوکرات ک خود امتفوده کرده مخدران هو داشتدل یپ شدهودات خود ا جهوت گوذ
ل دهو برق توتوپ ا طریق بوز ون تذکرز لادنل ,د حول که اکلرانجد ران بورق ا آن
حمویت دا نل ,تشلد آز ز خوانل.
آقو قونونی که یومت ه وت دیلت امتود بونی د جلسۀ ب ا بعهله داشتدل ا اه
زصلحت موال بضل اموموت دزوکرامی یبضل زفود جمع غف رزلت افغونستون بوه
ف صله هو تحم لی ت د داده بعلکه بریومت شو ا زفتخرگردیلآیا ۀ بم وون آزول
که ی طراح اصطالح دی پومپو ته امت .ی ای پلیله بود که زضوموون)کولام
دی پومپو تهآ ا نوشتم تو انواع زختلف دیپومپو ته هو ا تشریح کدم.
ا جملۀ زقوالت زتعلد دیگرخود نوشتۀ )کر بونی طولبون,ل ل نوکوم ی خوویو
زلی بویلزحوکمه شود ا ب دهویت زهم ز پدلا م ی دیموتولا ان زوردم افوغوونسوتوون
خوصتأقونونلانون داخل یخو م زر د پی زحوکمۀ ای شخص برآیدل .ا آنززون کوه
ای نوشته افتخو صفحوت از ل ا نص ب شل لست نو بکو یهو ای زلوث د ا ترشله،
زلآل اپو زجلۀ )پ وپل ییت زدی که ای ا پرد آزلتری م ومتملا جهوون ا زووه
زو چ ۴۰۵۱تو زو چ ۴۰۵۰زعرفی نموده عویلش اد حلید  ۵1زل ون دالر تخومو و
نموده انل نم لانم زدبع ای عویلات ا کجومت یرا گفته بود که ز د حلید پونوزده
هزا پونل یو دالر د بونک دا م .یلی هدو هم بو دیله د ائی که داشت زوه ن م زلو وون
دالر زصرف دمترخوان یغ ره ا ا داکتر زحمل اشرف غدی د خوامت کرده بوود
که بو زقویزت شلیل یبری شل) .خونۀ آ اد افغونستون د هفتم زوه زی ازسول اعوالن
کردکه کر  ,بز گتری نوقض قونون افغونستون بود ,یلی دیمتونش د نشریوت بوی
بی می ا ذکر نوم فسود پ شه اش خود دا کرده انل ۰۰۰ .زل ون دالرحق اطفول ی
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جدال بر سر مسیر لین انتقال برق  0۱۱کیلو ولت
ترکمنستان از طریق سالنگ یا بامیان به کابل

پ ش د آزل  :د ی هو اخ ر د پویتخت کشو جلال هویی بخوطر تمولیول لو و
انتقول برق  ۱۰۰ک لو یلت ترکمدستون ا طریق مولدگ یو بوز ون به کوبل ،بوال گرفتوه.
شویل گریههو زدفعت طلب ی مودجود د ین ی برین دیلت ین ریهویی ا داخول
یخو م کشو د پی آن بوشدل تو ای پریژه ا د توالب جدجول هو ممتی ی قوزوی
غرق نمویدل ی زردم افغونستون ا بجو م لن به یشدویی د تو یکی هو دیوگور
پرتوب نمویدل .زجمع دانشمدلان ی زتخصصون افغونستون به ح ث یک نهود عولوموی ی
تخصصی آ ی دا د تو پریژه هویی د کشو تطب ق گردنل که اموس علمی داشتوه،
فوه ی زلمریت ا برا زردم ضمونت کرده بتواندل .زسئله امومی ،چگونگی انتوقوول
برق ترکمدستون امت ،که آیو ای طرح زی توانل به ح ث یک پریژۀ بول دبوخوو
ا یوبی شود یو نیآ ا یدکه انرژ برق به ح ث یربدو اقتصود نقش بس و عوموله
د انکشوف اقتصود ی اجتموعی بو ز کدل ی عوزل امومی د تول لات صودوعوتوی
پدلاشته زی شود ،ال م امت انلکی بوال آن زکث گردد.
 ۵و زدوبع انرژ ی بو ا هو فریش آن  :د کره خوکی زو ،زدوبع انورژ بصوو ت
زسوییونه ی یو زطوبق حلید کشو هو بوجود ن وزله امت ،بلکه بر حسب قونونمدلیهوو
طب عی د جوهو زع دی تراکم کرده انل .به عدوان زلول ،کشو هو آم وو زو وونوه
)قزاقستون ،ترکمدستون ،ا بکستون ،توج کستون ی قرغزمتون هم ا نظر زدوبوع انورژ
یر ز دی یو انرژ فوم ل چون نفت ی گو ی ذغول مدگ ی هم ا دیلگوه زودووبوع
انرژ تجلیل پذیر زوندل انرژ حرکی آب ،آفتوب ی بود ،زطوبق ایضوع جغراف وئوی
خود ،غدی انل .قرا زعلوزوت بونک انکشوف آم وئی [ ]۵ذخووئور ذغوول مودوگ
قزاقستون زعودل  ۴14۵4زل ون ت یاحل نفت  ،ذخوئر نفت آن بولغ بر  ۱4۰۰ز ل وون
ت ی ن ری آبی آن  ۵۵۴۰ز ل و د یات د مول برآی د شله امت .به هم گوونوه
ترکمدستون دا ا ذخوئر عظ م گو امت که زقلا انرژ آن زوعوودل بوه ۵۱۴۱۰
ز ل ون ت یاحل نفت ز رمل .انرژ ذخوئر ذغول مدگ ی گو ا بکستون بولوتورتو وب
زعودل  ۴۱۱۵ی  ۵۰۴4زل ون ت یاحل نفت زی بوشل .انرژ زدوبع آبی توج کستون ی
قرغزمتون بولترت ب به  ۵۰1ی  1۵۴ز ل و د یات د مول زحومبه شله انل.
یلی برعک ِکشو هو آم و ز ونه ،پوکستون ی هدلیمتون دا زودووبوع قووبول
زالحظۀ انرژ ن ستدل .ای د حول ست که د کشو هو آم و ز وونوه حولید ۰۴
ز ل ون نفر نلگی ز کددلکه صدویع زحلید یابتلائی د اخت و دا نل ،د حوولو وکوه
پوکستون  ۵۱۱ز ل ون نفر ی هدل  ۵,۴۹ز ل و د نفر جمع ت داشته ی ایو دی کشوو
صوحب صدویع گسترده ی پ شرفته امتدل ی مخت ن و زدل زدوبوع انورژ انول .قورا
احصوئ ۀ بونک انکشوف آم وئی [ ]۵د پوکستون ۰۴د صلزردم ید افغوونسوتوون 1۰
د صل زردم به برق دمترمی دا نل .ا هم یمت که پویپالی هو نفت ی گو ی
تملیل ل هو انتقول برق ا آم و ز ونه جونب پوکستون یهدلیمتوون طورح ی توو
حلید کو آنهو شریع شله امت .پوکستون تو حول چدلی قرا داد برق مونی ا بوو
کشو هو قرغزمتون ،توج کستون ی ا بکستون ازضوء کرده .د ی تو گ وهوو ی ا ت
ازو خو جه افغونستون اعالم کرد که بر اموس توافق ی ا انورژ افوغوونسوتوون،
قرقزمتون ،توج کستون ی پوکستون ،طرح انتقول برق کشوو هوو قورغوزموتوون ی
توج کستون ،زعریف به کومو یکهزا )CASA-) ۵۰۰۰که فریش  ۵۰۰۰زو وگوو
یات برق ا هلف قرا داده ،بتو یخ  ۵۴زی مول جو اجرایی یکو عملی آن ممو ً
آغو ز شود )یک  .زصرف ای پریژه به  ۵,۵۴ز ل و د دالر پ شب دی شله ی ا جونب
بونک جهونی تمویل زی گردد [ .]۵براموس ای طورح بورق زوو اد کشوو هوو
قرق زمتون ی توج کستون ا طریق خطوط انتقول انرژ بو طول ۵۴۱۰ک لوزتر ،بو یلتوژ
بلدلبه افغونستون یبعل به پوکستون زدتقل زیشود .ا طریق ای ل و انوتوقوول ،مووالنوه
۱زل و دک لویات موعت برق صود ز گردد [ .]۵د حول حووضور هودولیموتوون ی
بدگالدیش ن ز برا دمت وبی به انرژ  ،د هم زس ر تقال دا نل .افغونستون ن ز قورا داد
هویی ا بو توج کستون ،ا بکستون ،ترکمدستون ی ایران د خصووص بورق یا داتوی
ازضوء کرده .
 ۴و پریژۀ توتوپ (TUTAP ):ای پریژه بو پریژۀ کومو  ۵۰۰۰تفویت داشته ازوو

د حق قت ،ای دی پریژه د بخشهو زع دی زمل هملیگرنل .براموس ای پوریژه،
زراکز تول ل برق ترکمدستون ،ا بکستون ی توج کستون به افغونستون ازتلاد یوفتوه ی د
امت ش بز گ شهرززا شریف بو هم یصل زی شونل .همچد د نظر اموت کوه
برق زو اد قرغزمتون ا طریق ا بکستون به امت ش بز گ شهر ززا شریف زواصلت
کدل
شکل  :۵زس ر هو عملۀ ل هو انتقول برق []۵
یک امت ش بز گ دیگر د دشت الوان پلخمر موخته زی شود .زدظوو ا یو
امت ش آنست که برق ا ا جریون زستق م که به یلتوژ بلدل یا د ز گردد ،به جوریوون
زتدویب تبلیل نمویل تو برق زو د ن و افغونستون که بر  1۰۰ز گویات بوولوغ زو وشوود
تجریل ی بوقی آن به پوکستون زدتقل شود )یک  .قرا امت که ا تأم سوت زووجوود
ی پالن شلۀ برق افغونستون برا انتقول انرژ ا آم و ز ونه به پوکستون ن ز اموتوفووده
صو ت گ رد .ا امت ش بز گ شهر ززا شریف ل هو انتقول بورق ا طوریوق
ممدگون به امت ش پلخمر د بغالن ی ا آنجو به پریان ی ا طریق کوبل به پوکستون ی
بعلا ًبه هدل ی بدگالدیش مون له زی شود .د زستونهو که نسبت یخبدلان ی کوموبوود
آب ن ری گوههو آبی توج کستون ی قرغزمتون برق کمتر تول ل زو وکودودول ،بورق
حرا تی ا بکستون ی ترکمدستون ای کمبود ا فع کرده ی ا طریق امت ش بوز گ
شهر ززا شریف آنرا داخل شبکه انتقول زی نمویل .به بوی طراحون ایو پوریژه ،بوو
تطب ق ای طرح ا یک جونب کمبود برق د جدوب آم و فع ز گردد ی ا موو
دیگر زدوبع انرژ آم و ز ونه ا طرق زختلف به بو ا هو ب المللی بفریش م وله،
تجو ت زدطقو انکشوف نموده ی زشکل برق افغونستون تو حل حل ز گردد .ا یدری
پالنهو انکشوفی افغونستون بو تطب ق ای پالن بویل بو نگر گردنل .ای پریژه بوخوش
هو زتعلد داشته ی ا طریق بونک انکشوف آم وئی بدوبر مفو ش ایووالت زوتوحولۀ
ازریکو ی جوپون تمویل ز گردد .یکی ا اجزا پریژۀ توتوپ پریژۀ بورق یا داتوی
 ۱۰۰ک لو یلت ترکمدستون به افغونستون امت که ایدک د کشو غوغو بر پو کورده
امت.
 1و برق یا داتی ۱۰۰ک لویلت ا ترکمدستون به افغونستون :ای ل انوتوقوول بورق
حرا تی ا ترکمدستون یا د انلخو ی ا آنجو به امت ش بز گ شهر زوزا شوریوف
یصل شله ی بعلا ًا طریق ممدگون به امت ش پلخمر یالیت بغالن د دشت الووان
زواصلت ز کدل .ل انتقول برق آبی توجکستون که ا زس ر دیگر زی آیل ،نو وز ا
یالیت قدل گذشته به امت ش پلخمر یصل ز شود )شکل  . ۵به قول ی یرانورژ
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دروصلت وطن و در غربت هجرت )۵۹
د آغو تحریرنزدهم بخش نلگ دوزه ام ،ایلترا همه ب ست ی پدوجومو و موول
نشراتی جریلۀ زردزی از ل ا ،که ز ا آغو توحول همکو قلمی ی فرهدگی آن بووده
ام ،به براد عزیز یفر انه ی ن ک تلب رم ،زحملقو کوشون عزیزیهمکو ان فوز ولوی
یزطبوعوتی ایصم مونه زبو کبودز گویم یهمون جملۀ پرن ویش اکه بوه اموتوقوبوول
ا هزا ز شمو ۀ از لنوشتم ،بو هم زی نویسم که :
مخدسرا زردم فر انه شود !
ا بسواز لکه ای )از ل صلموله شود
یازو بعل ،ز پردا م به تعب رکدونی چدلزصراع مریدۀ قلیمی مخدسورا جوهوون
پو می ،معل ش را د نش لۀ قحط مول دزشق ای ،کوه بوه کوموک کووشوون
عزیزمرتو پو د بخش ه دهم شمو ۀ گذشته بوک ف وت یح انوگو وز بوچووپ
م ل ...امتی یقتی تبوهی یزشقوت حسرتبو کدونی زردم دزشق پویتخت موو یوه
یبسو شهرهو بربود فتۀ دیگرآنرازی ب د م که پی د پی ا ظلم یآم ب انسون برانسوون
بخوک یخون کشونله ز شونل ،ا اعموق دل غملیله ز گویم ایکوش تدهووآن قوحوط
مول قلیم ز مزل یز گذشت ،نه ظهو ای شبهو ی ی هو تو یک جدگ یدموتوبوردی
قحطی کرازت یعوطفۀ انسونی ،که مفوکی هجوم آی ان یآدزکشون فووجوعوۀ قورن
ب ست ییکم ابو آی ده یای ب ت معل به آنهوی که چد حوادث خونبو یتبوه هو
حسرتبو ازی ب ددل یبرا توقف آن دمت ا آمت برین نومو وکوشودول ،طودو و
حسرتبو زی انلا دکه :
نب دی که مختی به غویت م ل زشقت به حل نهویت م ل آ!
همچدون اگر د قحط مول دزشق زلخون ا آممون هجووم آی دنولیموعول داد
زلخ بومتون خو د یزردم زلخ ...
دکه :نه د کوه مبز ینه د بوغ شخ
د تبوه هو کدونی عوض زلخون ،هل کوپترهو آتشبو یجتهو بوموب افوگو
یتوپهو خونه برانلا پ هم هجوم زی آی نل یاگرآن زلخون قحطی طب عی تودوهووبور
کشتزا هو هجوم ز می دنل یبومتون یشخ ز خو دنل ،ای زلخون موختوۀ دموت )بوه
شر= بشر آدم ز خو نلیآتش ز وفری نل ی تبوهوی هوو پوی د پوی یکشوتوو
یفرا اهمراه زی آی نل ...حول کجومتدل آن دمت انل کو انی کوه شوعورموعول
ابشدونل یاحسوس کددل :
که زرد ا چه برموحلست ا ف ق ن ومویل یدیمتونش غریق !
همچدون یقتی زردان ب گدوه د خونه یکوشونۀ شون یود دفوع ا هستی شوون کشوتوه
ز شونل ،بو ای ب ت دیگرمعل به فریودزی آیل :
اگر برشل دید ا ی نی
نبود به جزآه ب وه نی
خواندلۀ گرازی! جوداشت اگرد ی شب ی ی یکه دزشق یبسی شهرهو دیگور
د کوم دید یآتش به ییرانی ز رینل ،چدلزصراع مریدۀ زونلگو حضرت معل ا
بطو زقویسۀ آنززون قحطی یدگذ طب عی ،بو ای زون تبوه هو یخونریز یزشوقوت
دیازلا انسون برانسون ب ودآی یم) :ا غم ب دوایون نگ د شلیم !
بهرحول نوشت بخش نزدهم نلگ دوزه ام زصودف امت بو ی جهونی زود  -زود
که ز د یکی ا بخشهو نلگ دوزه ام ای ا بح ث مرچشمه یالهوم بخش نخوسوتو و
زحبتم به شمویودآی شلم .هم لحظه د امتو زحبت زود به فور نولش ،ییولاد
نلگی نویسدلۀ شه رفرانسه ) یز گر بخوطرم ز میلکه زود نجو یشوو یوله
حولش د یقت تسلط ژیم اختدوقی نو هتلر ا آلمون به فرانسه فرمتودتوتحص الت
خود ا به پویۀ تکم ل برمونل .یلی چدلزوهی نگذشته بودکه زوود فولاکوو موخوت
زریض ینزدیک به پل یدح وت م ل ،ازوجهت ایدکه پسور زوهووجورش افسورده
یزویوس نشود ی د م رتحصو والتوش صولزوۀ یا دنوگوردد ،ا یوک دیموت
همرا خویش تمدوکرد توزوندل موبق بعلا زرگش ن زهرزوه یک زکتووب موالزوتوی
ای اکه خودنوشته بود ،بوقل پول به پسرش ا مول بلا د ...زود زهجو یزوریوض
پ ا زلت کوتوهی پل ید نلگی گفت ،ازوا مول نوزه هو ایبوه پسورش ادازوه
یوفت .یز گر یقتی بعلهوا ی ییلاد حسرتبو اطالع یووفوت ،اثورزوموتوو
ا یرعدوان)یعله ی نویلمحرگوه نوشت ،که ز آنرا د افغونستون ا فورانسوو بوه
فو می د ترجمه کردم یبه یودگو زونل.
ا ی تصودف خودم ن زیقتی بوزود کهدسول یفلاکو م د اخ رمول ۵۹۱۵هدگوم
ترک اجبو یط خلاحوفظی کردم ،ا ی خواهش کردم توبه کمک یوکوی ا
اقو ب زکتوبهویم اجواب بدویسلیا ینل نلگی خوداطمو ودوون بولهول ...یلوی
بعلا یکی دینوزه ،دیگرپومخی ا ی ن وزل ی پدلاشتم که زود زحوبووبوم د گو وریدا
جدگهویزص بتهو یوگم شله یوپل ید ح وت گفته امت ...د هم انولیشوۀ جوونوکووه
زضمونی یرعدوان )نوزۀ پسر به زود گمشله اش چد برشته تحریرآی دم =
ز ون خرابه هو حسرتبو کوبل ،د کوچه هو زتریک یییران،
د کلبه هو شکسته یخوک آلود ،یود خ مۀ مرد پدوهگزیدون،
یو د جمع کل رب وه نون ،یود کدو یت مون ،یود قطو زجریح بمب گزا ان
پ کرزحبوب ترازی جویم زود !
عمر گذشت ا آن لحظۀ د دنوک پل ید،
یط بود آغشته د جدگ یهمه جوآتش ی دید،
ا تو ن وزل دیگرپ وزی ،جزآن نوزۀ حسرتبو ،
که آ یهویت شله خون یاز ل هوهمه نوبود !
بو هو شد لم که د هجوم دشمدون یدمتبرد اغ و ،
یط شل ییران ی ا خونه هو نمونل جز دیوا ،
شه لان شل بی شمو یزجریح ب ش ا هزا ،
حول اگرزجریح ،اگرزع وب ییو افسرده یب مو
یو بو یح شج ع یعزم زت دت ،هدو آزودۀ پ کو ،
زی آیم همه جوبه مراغت یترا زی جویم زود !
امتی اگرآنجوهدو نو از ل یفکرهمدوعی ی پرتوح وت بوق ست،
اگرنشونی ا آشتی یهمبستگی یزردزی یثبوت بوق ست،
زوندل ز هزا ان هزا تشدۀ دیلا یط ،
آزودۀ بو مو یکمک به زردم داغلا یط
زی کددلای شعو شوعر ابو دیگر ی د بون خویش :
»دیبو ه ز سو زت یط اگرچه بوخشت جون خویش
متون به مقف ز زنم اگرچه بوامتخوان خویش ! «
بوهم پ وم ،بو به مراغ تو زی آیم زود !
د همه جو ،د همه حول بو ترازی جویم زود ! ) /دنبوله دا د
******************************************
*****
اعالن شل ی زهمونون عو م کوبل شلنل ی بدله د شهر ادگوه خود هرات زونلنى شلم
د هرات بودم که به ز احوال داده شلکه کتوب از رعل ش رزستحق جوویوزه شوله
امت ،آنگوه که به کوبل آزلم به دفترزعوینو وت ایل یووموت جوموهوو کوه
د قصرصلا ت موبق ز بوشل ،زراجعه کردم هوا ی فضو آن بس و پوک یشووداب
بود یپوکى ی صفویى یگل ی مبزه آن دیله ا یش ز کرد ،ز گفتدلکوه جودووب
جدرال دیمتم بس و به آن توجه دا د ،جویزه ام ا د یوفت کردم یآنوجوو اتورک
نمودم .تلویزیون آ یونو افغونستون بریومت آقو عزیزاهلل ا ال ا ز خوامتدلد برنووزوه
صبحگوهى ان شرکت نمویم که پذیرفتم ی نله پخش شلمپو ا زو خوواموتوه
شلد برنوزه » بو زوه« که به گرداندلگى ییلاجون موغور پوخوش زو وشوود،
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به تو یخ ایل اپریل ۴۰۵۰زحترم ف ض اهلل ذکى زعوین زشوی شوو ا ازودو وت،
ا کوبل تلفون کردیزرا به اشتراک د م مپو یوم أز رعل ش رکه به تو یخ  ۱اپوریول
د کوبل برگزا ز شل ،دعوت نموده زصو ف مفرا قب ل تکت ط و ه ی بوودیبووش
د هوتل انترکونت ددتل اکه ا بودجه دیلت تمویل ز شل ،بوه زو اطوالع داد .بوه
ی چهو م اپریل به کوبل م لم ید هوتل کونت ددتل فته ید آنجو اقووزوت نوموودم،
ه أتهویى هم ا کشو هو ای بکستون ،توج کستون ،قرق زمتون ،گرجستون ،تورکو وه،
هدلیمتون ،پوکستون یشمو یود ا شخص تهو فرهدگى کشو ن زبه ای م مپو یووم
دعوت شله بودنل.
شوم ی چهو م زى جدوب عبلالبو جهونى ی یراطالعوت یفرهدگ بوه هووتول
آزله یزهمونون اخوشمزلیلگفت یبوایشون زعرفى گردیل.چون افتتوح م موپوو یووم
د قصر مالم خونه ا گ صو ت ز گرفت ،ایل صبح ی پدجم زى به موو ا گ
فته یبعلا گذشت ا اههو کج یپ چ که برایم نوآشدوز دمود ،یا د د یا ه ا گ
شله یدم د یا ه ی ید زدتظرنوبت دخول ایستودیم که صفوف طوالنى حوصولوه
ابسرز رمونل! د ای اثدوجوانى بویون فو م ا داخل ا گ برآزله ینوم زراصلا ز زد،ای
زرا بوخود به داخل ا گ برده یا پ ُستهو م ک و یتى گذشتونله ی به ح ث زوهوموون
یی ه زعرفى ز کرد ی حتى به ز اجو ه داده شلکه تلفون زوبویل خود ا بوو خوود
داشته بوشم.
یقتى یا دتوال قصرمالم خونه شلیم صلهونفرچوک هو ا اشغول کرده بودنلیزوراد
جویى د آخرنشونلنل .توال مالم خونه زتشکل ا دیبخش بود که بخش بوالیى آن بوه
ی جمهو یزعوین ی بعضى ی ا تخص ص یوفته بود یبخش پوی دى انرازهوموونوون
یزلعوی اشغول کرده بودنل.پ ا دقویقى چدل نوگوه صلا بلدلگوشد له شولکوه
نوم زرا بوعدویی یالقوبى که مزایا آن نبودم اعالن نمودی ا ز تقوضوشلکه بوحو وث
عضو ه وت ئ سه به بخش بوالیى یو به اصطالح ل ُ فته جویگوه خود ا اشغول نوموویوم،
که ایدکو اکردم ی د کدو یکى ا ی ا د صف ایل نشستم .مپ به ز گفتدلکوه
بعلا ی جمهو نوبت مخدرانى ز ز بوشل د حول که ز أصال ًا زوضوع آگوهوى
نلاشته یه چ آزودگى برا مخدرانى نلاشتم.
دیمه مول قبل کتوبى زستقل د بو ه از ر عل ش رنوشته بودم که به چوپ م له بوود
یا طرف یومت اطالعوت یفرهدگ هرات د آنززون برا زعرفى آن زوحوفولوى
برگزا شل یبه اصطالح ینمویى گردیل ،بدوبرای مخ گفت د بو ه از رعل ش ور بوه
ز زشکل نبود ،یلى زشکل کو د ای بودکه به فوصله زونى زع ّ ا کوجوو شوریع
کرد یبه کجو ختم نمود.
زحفل ا طرف جدوب عزیز اهلل ا ال ی م مپو یوم افتتوح گردیول ،موپو ا
ی یراطالعوت یفرهدگ خوامته شلکه ب ون ه خود اقراءت نمویل .ی یراطالعووت ی
فرهدگ د بو ه اهم ت تلییرای م مپو یوم مخدرانى کرده ی به زهوموونوون خووش
آزلیل گفت مپ افزید که جدوب ی جمهو صحبت ز دمویودولیلوى یو و
ممپو یوم گفت جدوب ی جمهو د آخر صحبت ز کددل ،پ ا آن نووم ایو
بدله عوجز انون شلکه ب ون ه خود ا ایرادنمویل ،پو زکریفون فته مخدونی زربووط
یونو زربوط ب ون داشته ییک جلل کتوب» أز رعل ش رنوایى« تول ف خوود ا کوه ا
ازریکوبرده بودم به جدوب اشرف غدى ی جمهو افغونستون اهلا نوموودم جودووب
ی جمهو ا جو خود برخومته بسو ز آزلی بعل ا زصوفحه بو تشکرکتوب ا
گرفت .ز به جو خود برگشته ی به ب ون ه هو چدل نفرگوش دادم ی زحوفول ی
ایل بو ب ون ه جدوب ی جمهو خوتمه یوفت .شوم آن ی جدوب داکترعبلاهلل ی و
اجرای ه به هوتل انترکونت ددتل آزل یبو زهمونون دیلا کرد ،بدله هم کوتووبوى بوه ی
اهلاکردم که بو تشکرپذیرفته ی بوز عک یودگو گرفت .
ی دیم :ممپو یوم به ی دیم د یکى ا توال هو هوتل انترکونت ددتل به کوو خوود
آغو کردیدانشمدلان افغون یزهمونهو خو جى د زو د شخص ت از رعلو وشو ور ی
ابعودشخص ت ی به تفص ل ب ونوتى ایرادکردنلی بحث یزبوحلوتى پ رازون صوفووت
متوده یکو نوزه هو ان شوعر بز گ بون ترکى یفو مى که به پل ادب وت تورکوى
شهرت دا دیا خود حلید مى اثر ا نظم ینلر یصلهو ابد ه خ ریه د مرامرخراموون
بجو گذاشته امت مخ انى نمودنل.
شوم ی جدوب زحملمری دانش زعوین دیم یومت جمهو به هوتل کونت ددتول
آزله بوزهمونون زالقوت تعو فى نمود ،کتوب از ر عل ش ر ابه ی اهلا نمودم کوه بوو
ابرا تشکر یودپذیرفت ،یا آثو یاحوال ز زعلوزوت گرفته عکسهوو یوودگوو
گرفته شل.
ی موم :ی موم ا جونب شو یال کوبل د بوغ بوبرزهمون شولیوم ی جولوسووت
م مپو یوم د آنجو دایرگردیل بوغ بوبر به یضع بس و خوبى د آزله ی زرزتهویى د آن
صو ت گرفته بود ،ا غوان یگلهو نگو نگ بهو ی فضو دلکش یجون افوزا
آن ی دیلن زدظره کوبل یبو ا آن زکون بلدلجویگوه ک ف ت خوصى داشت که قلوم ا
ب ون آن عوجزز بوشل ،جلسوت ممپو یوم توبعل ا ظهرادازه یوفت یبورا زوهوموونوون
ا جونب مرپرمت شهردا تقلیرنوزه هویى اهلا شلکه بدله هم صوحب تقلیر نوزوه
شلم.
پ ا صرف غذا چوشت یادا نمو پ ش برمرزقبره بوبرگلگذا شل که بدله
هم د بو ه آن شخص ت بز گ که کوبل شهر زحبوب ی بود مخدونى ب ون کوردم،
مپ به هوتل برگشته یشب آن زهمون جدوب جدرال دیمتم زعوین ایل یووموت
جمهو بودیم .شوزگوه به خونه جدوب جدرال دیمتم م لیم یزهموونوون خوو جوى
بخصوص کسون که ا ای بکستون ازله بودنل ،تحفه هو گرانبهویى به جدوب دیموتوم
اهلا نمودنل ،بدله هم همون کتوب ابه ی اهلاکردم که بوغو بعوضوى صوفوحووت
آنرادیل یتشکرکردیگفت که از رعل ش رهمشهر تو ز بوشل.
زهمونى بس و زجللى بود ،ی زجل مدو یبعضى ا ی ابشمول ی یر اطالعوت ی
فرهدگ د آن شرکت کرده بودنل  .پ ا صرف طعوم به هووا آ ادنشوسوتو وم
یجدوب دیمتم صحبتهو ش ریدى کردیا زون أیائل حکوزت خلق یپرچوم قصوه
هو تلخى کردکه نسبت ایدکه آیا خوانى د ضم آیا خوانى کلمه أی بکی ابور
بون آی ده بود زو د بو پرس ی شکدجه قرا گرفته بود .مپ تحفه هویى به زهمونوون
داده شلکه بدله هم صوحب یک چپ گردیلم  .مپس به هوتل آزلیم .
ی چهو م  :صبح آنری بوط و ه کوم ایر به ززا پریا نمودیم ی د زو ولان هووایوى
ا طرف ی اطالعوت یفرهدگ آن یالیت امتقبول شلیم ،ا آنجوبه شهرآزله یبه
یضه فت م ،ی یضه آقو انصو که انسون بس و خوش برخو دیلو وسوونو
فوکولته ادب وت بودا زوپذیرایى نمودغذا چوشت ا د یکى ا متو انهو بسو وو
زجلل صرف نمودیم ی زهمون یالیت بودیم ،زستوفى یالیت که یک ل یالیت ززا
بود ا زو پذیرایى نمود ی هلایویى چون نبوت ی ش رپره ززا بو یک چپ به زهموونوون
اهلا شل ی بعل ا ظهر همون ی به مو هرات پریا نمودیم د زو ولان هووایوى
هرات ا جونب ی اطالعوت ی فرهدگ امتقبول شوله عوو م شوهورگوردیولیوم
ید هوتل امتقالل اقوزت گزیلیم .د ای مفر مف ر کشو أی بکستون ن ز بوزوهوموراه
بود .شوم همون ی د دعوتى اشتراک کردیم که به افتخو زون ا جوونوب یالیوت
د ا گ هرات زشهو به قلعه اخت و اللی ترت ب شله بود .ای زحل د تو یخ به نووم
قصرشم ران یود ز شودکه نى به نوم » شم ره« ایل بدو هرات ابد ودکرده امت.
شبى ب خوطره انگ ز بود،جدوب یالى هرات زهمونون اخوش آزلیل گفت پو
ا صرف غذا شب به زوم قى زحلى هراتى گوش دادیم که خ لى پر ک ف بوود.

داکترعدویت اهلل شهرانی
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»د ترک ب خط ا زفرد تو زرکب شووگورد
ی اللی زحمود کوتب بووده ،د خولزوت
امتودچون قلم ا مرکرده همچون نی خووزوه
کمر فرزونبردا برز ون جون بسته ،گوویودول
د انلک حمت موادخط ابلمت و نو وزه
قلم چدون د یرنک خوود د آی ده کوه
خوش نویسون صح فه عرصه عولم چون خوزه
مرا خوط فورزوون ایبو ورین نوکوردنول،
خصوصونستعل ق که چدون نوشت که کتووب
زون ا ح رت مرخوزه به کزلک دنلان قطوع
ز کردنل.
د تو یخ نهصلیب ست یپدج بوامطه انقالب زون ا خرامون برمم الخط مرخط تعل م
ی گو دیل ازو زون که جریله عمرش به انجوم م ل د شهو مده ۹۱1ه ق کورام
الکوتب ی نوزه ح وتش ابه توق ع زموت ختم گردان ل)« .ص  ۵۱۵جوو یفووت
ز رعلی هری د بخو ا ید جوا زرقلش خ م ف اللی زشهو بوه خوواجوه فوتوح
آبودز بوشل.
ز رعلی هو  :د تو یخ عصرت مو یون هرات چدلی ز رعلی از شدوم م ،که موری ی
مردا همه آنهود خصوص هدرحس خط ،ز رعلی هری ز بوشلکه د موطوو بووال
زعرفی شل یایدک بعض اشخوص دیگریکه خوشدویسون یخطوطون خوب بودنل ،ا
آنهو نوم ز بریم :
۵و ز رعلی تبریز  :ای ز رعلی د تو یخ حس خط به جهتی زقوم عولی یبورجسوتوه
دا دکه خط نستعل ق ا اختراع کرد ،یحس خط ایبه مویه ز رعلی هری نم رمل.
۴و ز رعلی حس دی :ای خطوط بردمت برابربو دی ز رعلی هری یتوبوریوز بوه
شهرت نرم له ،د حوش ه کتوب زرحوم شویق هری چد آزوله»:خووشودوویو
بردمت گمدوز ست که چدل ا دی ان آخر نلگی ز رعلوی حسو ودوی هوری
اد ک کرده ی زوندلکوتب السلطون قم ز دموده یبه ش وه ش وا ز رعلوی هوری
کتوبت ز کرده امت.
1و ز رعلی هری  :د هرات ز زیسته یش وه خط ایبه ش وه خط امتودز رعلی هری
بز گ ز بوشل .یش یش وه ای ز رعلی هری به یش خط ز رعلی هری نوبوغوه
بوده امت.
4و ز رعلی کوتب :ای ز رعلی شوگردملطونعلی زشهل که ازضو خوود ابوه ایو
شکل ز دوشته :الفق رز رعلی ذنوبه ،یفوتش ۹۴۱ه ق ا پوی قی خطوطون ینقوشون
همچدون دیخطوط دیگربدوم )علی حس دی یشخص دیگربدوم )حوفظ علی هوری
زوجودز بوشدلکه د حس خط شهرتی دا نل .یالک ه چ ک زقوم حس خط ابوه
د جه ز رعلی هری نتوانستدل برموندل .ز رعلی هری د ختم یوودگوو هوو یو
خود ازضوهو زختلفی نموده که هریک ا آنهوالبته نزدش زفهوزی داشته یوایدکه د
یک ی ق نخوامته همه القوب خویش ابدویسل ،زلال د نوشته هو ایچد ز خوان وم
کوتب السلطونی ،ز رعلی کوتب السلطونی -ز رعلی حس دی هری  -ز رعلی ملوطوون
علی الحس دی ،ز رعلی ،علی ،الفق رالحق ر ز رعلی ...
ز رعلی هری ا گفت م که پل ش ز ربوقرزلقب به ذیالمکول امت .یلی د بعوضوی
جویهو دیله شله که شخصی ابدوم از ربوقر یللز رعلی هری نوشته انل یموال ایو
جومت که آیوپل یپسرز رعلی هری ز ربوقر نوم داشتدل ییوایدکه ز ربوقریلل زو ور
علی هری شخص دیگر خواهلبود ،یلی زونم توان م ای زوضوع اکه ازکون هوم
دا د بپذیریم یآثو ز ربوقر ب ز رعلی هری د ترک ه یجود دا د.
آثو ز رعلی هری  :بلین تردیلیکتعلادآثو ز رعلی هری زفقوداالثورزو وبووشودول
خصوصو که دی ا ادگوه خودح وت بسرز برده یشوویول یوکوتوعولادآثوو ی
زفقودبوشدل ،ا یدکه گفته انلز رعلی عمر د ا داشته یق دو آثو یود داشته اموت،
البته همه آثو ای اکه ب ودگو زونله امت ،کدون د زمخذ که بلمت دا یم نم توان وم
زکمل نموی م د حوش ه کتوب خوطووطوون ینوقووشوون آی ده انولکوه شوود یان
امتودعبلالرؤیف فکر ملجوقی تحریرداشته انلکه چدلی قطعه اثور زو ورعولوی
هری اد کوبل یهرات یجویهو دیگر دیله امت که زشتمل برکتووب ی موویول
یقطعوت بوده انل ییکتعلادبه قرا ذیل زی بوشل -۵:زرقعی شوزل ده قطعه زدسوب به
حضرت علی ) ض  -۴تلخ ص حلیقه مدویی  -1زلدو گل ینو ی خوواجوو
کرزونی  -4امتودفکر عالیه زی نمویلکه اکدون د کتوبخونه نسخ خطی بوه خوط
ز رعلی هری مه کتوب زوجودامت که یکی آن عبو ت ا بومتون معل امت،
آثو دیگرز رعلی هری  ،زدتخبوت غزل وت شعرا ،گو یچوگون عوو فوی ،دیووان
جوزی به خط ز رعلی هری )د زقوبل ای اثرامتودحب بی عالزت موال ه گذاشته انل
دل ل امتود البته تدهوبخوطر امت که خطوط ازضو خود ا تدهو«علی »نوشته اموت
ت مو نوزه هوتفی ،یومف ل خو جوزی ،خمسه نظوزی ،آثو فوق الوذکورزو ورعولوی
هری ا ا زمخذ بصو ت پراگدله بلمت آی دیم ،د کتوب هدرعهولتو وموو یوون
زرحوم عالزه حب بی یرعدوان«زخطوطوت ز رعلی هری »زی آی دکه ز رعلوی
بالشک یکی ا امتوت ذ بز گ نستعل ق یهملیش ملطون عولوی زشوهول اموت
یزخطوطوت بس و عولی ی نف ای د جهون یودامت ا جمله  :هفت ای نگ جووزوی
د کتوبخونه ملطدتی ایران ،جوم جم ایحل د کتوبخونه ملطدتی ایران ،تو وموو نووزوه
هوتفی ،نزهته العوشق علی ب زحمود ینصویح لقمون د کتوبخونه ملوطودوتوی ایوران،
همچدون زدوجوت حضرت علی ،ی ترجمه چهل حلیث د کتوبخونه زذکو یهمو و
چهل حلیث به خط ز رعلی که د بخو ا ته ه شله د کتوبخونه زذکوو  ،زودووجووت
خواجه عبلاهلل انصو  ،ترج ع بدل ا جوزی ،صلکلمه حضرت علی بووتورجوموه
فو می ،د زجموعه زهدلس عبوس د تهران ،گلستون معل نو نی جوزوی ،زورقوع
یو ده قعه ،زرقع چهو ده قعه بو قمهو زختلف ،بومتون معل  ،د زرقع گولوشوت
شصت ییک قعه ،دیقطعه نستعل ق جلی د زجموعه داکترزهل ب ونوی د توهوران
یشویلهم دههواثرز رعلی هری د جهون زوجودبوشدلکه زوو بولموتورس نولا یوم
یزعلوزوت بوال مراپو ا کویشهو امتود حب بی امتفوده شله امت۰
قوبل یودآی یست که یلی اللی افدل ش خ االمالم خالفت امالزی علمونی که خود
د کدو دیگرکموالت ،خطوط بردمت ن زبوده ،ا جمله تول فوت اید بو ه نستوعولو وق
نویسدون ،کتوب ست بدوم «زجموعه خطوط ز رعلی هری »که د کتوبخونه دانشوگووه
امتونبول زوجودامت) / ۰دنبوله دا د
******************************************
*****

شه ل قهو عوصی

به نوم آنکه قلم ا آفریل یبه آن موگدل یودکرد
ز ا خمهویم مخ ده ام ،نه ا متو ه ا ان فرا یدخونۀ یک شوم فری دی ،
ز ا تدهوی م هدگوزی که گریسته ام ،مرید مو کرده ام ،نه ا بوو هوو شوبوونوۀ
بوشگوههو ی د خستون،
ز ا بی مرانجوزی زردزونی د دکش له ام که ه والیوی ا چوهوو موو پووموت
یگوشت شون ازی د د،
ز ا ب لاد دمتونی به فریودآزله ام که ب چو ه تریدون اد خوک زی کشدل،
ز ا زود نقل قول ز کدم که آممون ی ز دش د د ز لهل یبه موگ زی نشونل،

هفته نامۀ امید
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انجد رعبلالصبو فری ان

ن وجرمی

تلویزیون ژوندون

مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
)به ادازه گذشته :عوزل دیگریکه امبوب مقوط دیلت ازون ه ا فراهوم مووخوت،
زشخصوت شخصی یوبه عبو ت موده ترشخص ت خودشوه ازون اهلل خون بود .یوکوی
ایدکه شوه د اکلر زوا د تکبر ا بر تلبر ترجو وح زو ولاد ،خوودخوواهوی بو وش
ا حلداشت ،گپ نوشدوبود ،نظرخود ابهترا هرنظر ز لانست یبرآن ایسوتوودگوی
ز کرد .نص حت یانل ا یلو ا هرشخص یوشخص تی ز بود نم گرفت ،بجززشوو ه
هو زحمودخون طر که آنهم ای ا به ب راهه کشون له یتخم فوش سم یپشتوونو وسوم
یقب له پرمتی اد م ده اش کوشته بود  .د قول یقرا شوه اعتبو نبود یاطراف وونوش
ا ی خصلت ایمخت د هراس بودنل ،زلال زون که حب وب اهلل خوون کولوکوونوی
کهلازدی قبل ا م لن به تخت ملطدت ا طریق شوه زحومول یلوی خوون د یا
تقوضوکرد توازون اهلل خون ای ا عفو نمویل ی ا تعق ب یتهلیلش دمت بوردا د ،شووه
زحملیلی خون که دا ا شخص ت یاال ی شویسته بود ید تقو یصلاقت شوهورت
داشت ،جرات نکردتو ای انزدشوه برا پو ش ببورد ،چوون حوبو وب اهلل خوون
اصرا ب شترنمود ،برایش گفت )ز به قول یقرا شوه اعتمودنلا م یخوون تورا بوه
گردن گرفته نم توانم .د یاقع د یا د ک دق ق ا شوه ازوون اهلل خوون داشوت،
چدونکه ایاکلراحریفون خود ا بوتزییر یفریب د دام زی انلاخت ی بعل مورزو وزد.
زلال زون که گل آقو یفضل الرح م براد ان زجلد که تحت تمث ر فعول ت هوو آن
کول سهوقرا گرفته بودنل ،زهرکفر یالحود برپ شونی شوه ده یبووعوله دیوگور ا
یحون ون جونب خومت حرکت کردنلتوقبویل پشتون ابرعل ه شوه تحریک نمویدل،
بدوبرصوابلیلیامتشو ه انگل سهو به کوبل برگشتدل  ،یخود اتسل م کردنول ،شووه ایو
یحون ون ا نلانی کرد یا جمله قوضی عبللرحمون خون پغمونی ا بو دازود یپسورش
به دا د ،یلی ا کشت صودق زجلد به یموطت زود ش مرام الخوواتو و خوود
دا کرد.
ای طرح انگل سهومخت دق ق یکو بود ،چه ا یکجونب اعلام قوضی پغمونوی ی
دازود یپسرش تحریکوت زذهبی ا تشلیل بخش ل یا جونب دیگرزجلدیهوو کشوتوه
نشله یبرا ی زبودا حفظ شلنلیهم یحون ون دیگرا تسل م شلن یحتی آزلن بوه
کوبل ترم لنل ی بواغتشوش ون ب شترهملمت شلنل .یوایدکه یقتی مردا نصراهلل خوون
کوکو شوه ا ادعو ملطدت د جالل آبود خوددا کردیبه کوبل آزول یخوود ا
تسل م شوه کرد ،ازون اهلل خون ای ا نلانی موخت ،که ا کبر م ینوتوانی د مولوول
نلان جون داد .ایزرد ن ک ضلانگل یحوفظ قرآن بود .
آنگوهی که حب ب اهلل خون کهلازدی پشت بونی زردزی یوفته یبوه یوک جوونوب
ن ریزدل تبلیل شله بود .زوزو شوه ازون اهلل ،مردا علی احملخون که د چوو یوکوو
نویب الحکوزه بود ،ا د زصولحه بوحب ب اهلل خون پ ش آزلکرد یبه قسم یقرآن ای ا
اضی موخت تو بودیلت ازون ه همکو یهملمت شود -که حب وب اهلل خوون آنورا
پذیرفته جزی دیلت ازونی شل یبه نفع امتقرا آن فعول ت زو وکورد یشووه فورزوون
مپهسوال )جدرالی ای ا صود کرد ،کهلازدی به قول یقورا ش یفوودا یبورا
امتحکوم دیلت د شمولی فعول ت ز کرد .ازوشوه ی زوزویش که شوخوصو وت دی ی
داشت یخوی ززام بود ید زون ازضو زعوهله ایلپدل به نفع انگل سهو لغزیله بوود
برعل ه حب ب اهلل کهلازدی توط ه چ له اههو ا ب بردن ای اجستوجوو کوردنول،
ا زحبوب ت ی افزین کهلازدی د ز ون زردم شمولی د هراس بودنل .شوه تلوفوونوی
بوزوزویش زشو ه کردکه پو چه خشتی ا د دمتمولهو ابریشم پ وچوونو وله شوود
توحب ب اهلل خون فکرکدل قرآن شریف امت یبر آن دمت بگذا د یقسم یودکدل که
ازون اهلل خون به ای اذیت یآ ا نم رمونل .به کوبل برید ید خوزوش موخت شو ش وون
شدوا یپشتونهو جدوبی کمک کدل .بلی ترت ب بوپو خوود آزول ۱ه یزو بوه
دا آییزانش کرده ا شرش خالص ز شویم! ا قضو که ای زکولمه تلفوونوی زو وون
زوزویخواهر اده احب ب اهلل خون به گوشهو خودز وشودوود یا نو وت شوت ی
شخص ت خویدونه شوه ازون اهلل مخت زتمثر ز شود ،ازوهوش و کرده به مردا عولوی
احملخون ا ی بوبت چ ز نگفته ،هسپو کوبل ز شود توکو ازون اهلل خوون اتومووم
مو د .ای یکی ا اشتبوهوت بز گ شوه بودکه یک زتعهلقو  ،دل ر ،یفودا یصوودق
ا ا دمت داد .اگرای اشتبوه انم کرد ،دیلتش مقوط نمی نمود ،زردم شمولوی ا ای
بود یحب ب اهلل خون کهلازدی که زرد ز لان نبرد یشمش ر ن بی نظ ربود ،تووانوویوی
آنرا داشت تو شو ش ون پشتون یحوز ون انگل سی آنهو ا مرکوب نمویل .
بی پریایی هو شوه نسبت به ازو شرعی یزذهبی ،پ ا برگشتش ا مفورا یپوو
زظوهر اد نزدعوزه زردم به نمویش گذاشت ،که مرانجوم بوه موقووط دیلوتوش
انجوز ل .زلال یقت شد لن اذان نمو دیگر د ض وفتی د امتولف ،ی د هم کشو ول
یگفت هرکجوز ریم ای صلا از شدوم ،یود قدلهو یقتی ا زقوبل توعومو ورخورقوه
زبو ک گذشت بی اعتدویی یود نشون داد .د حول که اتوترک ی ضوشوه به ای توص ه
کرده بودنلکه نسبت به احکوم شریعت بی زبوالتی نکدل.
شوه ازون اهلل خون اگرچه د آغو ملطدتش نسبت به زجوهلی بخو ا یزووی االودوهور
عالقمدل نشون داد یا ایشون پشت بونی نمود ،ازوپ ا گرم شلن یابطش بوو لو ودو
یزسکو ،ا پشت بونی آنون دمت کش لیبوم لعولم ب ک شوه بخو اکه بکوبل پدوهدله شله
بود ن ز یابط ا زحلید یشرایط نلگی ابری ض ق موخت .که ای برا زوردم
افغونستون غ رقوبل قبول بود یرا داع ه جهود بخو ای ون ابرحق ز شمردنل.
شوه زذکو قسویت قلب هم داشت ،چدونچه شوه علی ضوآقو اکه زوردزوتوقوی،
خلاجو یپوک ط دتی بود ،بعوض قوتل اصلی پل ش که نود دیره دینی بود ،بودول
کردینزد خود د ا گ خوامت ،شمش رخود ابه زحمودخون موزی کوه عوراقوی
االصل ی جالد شوه شمرده ز شل دادیگوفوت :ایل دهودوش ابوبور یبوعولا ای ا
بوشمش رد پ ش چشمونم دین م ک ! زحمودموزی همون کرد یبلن خون آلودی دین م
شله اش ا به پل ش م لشوه خون تسل م کرد .پل م به شووه عولو ورضووآقوو ا ادت
شلیلداشت ی هم شه ا ایبوم شه لیوک ز ودز کرد که الحوق بوود ،یقوتوی پسور
کوچکی زکتب بودم ه چ ی نبودکه به آ ازکوه ای شه لپوک نریم یاتوحووف
دعونکدم  .یحش شود یبهشتهو اعلی نص بش بود !
بهم ترت ب شوه ،ز ر ازحملحس خون زستوفی الممولک اکه زرد بووتولبو ور،
شجوع یم ومتملا برجسته کشو ی ا بز کون عزیزشمولی بود .بلین کدوهوی اعولام
کرد ،هستی یدا ایی اشراغصب نمودیع ول یفر نلانش اکه هدو طوفول بوودنول،
د بل ی آیا ه موخت ،یحتی جسلآن شه لپوک ابه بو زونلکونش تسل م نکوردکوه
زویه تسلی دل شون ز شل ،نه تدهوای بلکه ای ا د جو نوزعلوزی دف کردکه توکودوون
کسی نمی دانل آ ازکوه آن بز کمرد د کجومت .ز کویدل شوه پ ش ا یدکه زستوفی
الممولک ابه دا بکشل ،مدکی ابرداشته یحواله ی اینموودکوه ییوش خوون
آلودیچشمش صلزه شلیل برداشته بود .هردی ای قتلهو زحکوموه صوحورایوی
بودکه بلین قوضی یقضویت ،شوه ازون اهلل زرتکب شل .شوه برا ایدوکوه نولکوی
ابربو زونلکون یفوز ل ز ر احس خون قتبو ترموخته بوشل ،موکوا یاشکریوز
ازدع کردیکسی اجو ه نلاشت به آنون نزدیک شوود ،اکورکسوی ا نوزدیوکوون
یفر نلان زستوفی موکوا یاشکریز ز کرد زجو اتشون ب شترز کردیل.
مه ی بعلا شهودت زستوفی الممولک ،شوه ازراعلام براد ای اکه شخص یوش
مف ل ید بسترب مو بسرز برد ،کسی ا نزدیکون یطب ب هم اجو ه نلاشت ای ابب دل،
صود کرد یایپ ش ا یدکه یرچوبه دا برمل ،جون به حق مپرد .شوه ازرکورد کوه
کسی اجو ه نلا دبرا ای زرامم تلف یموکوا بک رد ،عزیزان ینزدیکونوش ا
ترس ایدکه شوه خبردا نشودجدو ه ای اد تو یکی شب بخوک مپردنل .پ ا آن شووه
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مالط جبو  ،زفتخو  ،آدزکش ،ن بو ه یب سواد یززدی ب گونه د طول توو یوخ
بوعث عقب زونلگی خجولت بو زلتهو گردیله انل .ید ی قمو ب شتری اموتوفووده ا
ا یحون ت به نفع خویش کمویی کرده انل.
د ی گفتمون کوتوه به ایضوع یاحوال یشرایط یازکونوت یوکوصولموول پو وش
افغونستون یایران نظر زی افگد م یزشوهله ز کد م که زووزولا ان هوردیکشوو ،
د دمت اجونب ام رانلیا ترق وت یپ شرفتهو اقتصود ی اجتموعی خبر ن وسوت،
حقوق بشر ،دزوکرامی یآ ادیهو شهرینل همه د یر ضربووت خوردکودودولۀ
)فرزونریا لگلزول امت ،یهمه د هو از ل به ی زلت هوبسته .فقط فرزوونوریایوون
انلکه ثریتهو زود ی زعدو کشو هو ا د اخت و دا نولیا خوون زوردم توغوذیوه
ز دمویدل.
یازوآ ایخواهون یزشریطه طلبون مربلا ییطدپرمت د ی کشو هو ح وت شونرابه
خطرانلاخته فریودزلت هو ابه گوش تو یخ مون له یدی زود یط ابه نو وکوویوی
اداکرده انل .ا زشوه رای زبو ی جونفلا د کشو زو ا یانشودکریم نزیهوی جولووه
ی یانشودعبلالهود دای  ،ید کشو ایران یانشود زلک الشعرا بهو )زوحومولتوقوی
بهو بوده انل .ایدک دیمریده اا کتوب زعتبرافغونستون د زس رتو یخ اثورشوود یان
ز رغالم زحملغبو یدیوان زلک الشعرا بهو  ،که د زحتوابه هم شب ه انول ،خولزوت
خواندلگون ا جمدل نوزۀ ی ی از ل تقلیم زی دا م.
اکدون د کشو زوشرایط به زراتب بلترا یکصلمول قبل اموت ،ا یقوتوی کوه
آ ادیخواهون مربکف کشو چون احملمع ل  ،جوییلکوهستونوی ی یحو ولاهلل
توح ل بلمتو کر زو دحمله قرا گرفتدل ،دیگرصلا آ ادیخواهون د گولوو
خفه شل ،اکلرآنهوبه زسویل دیگر یکردنلیزواضع شونرا تغ ردادنل .اشورف غودوی
احمل یبح ث یک دکتوتو زطلق العدون تبلیل شل ،قونون امومی پویوموول گوردیوله
یجون زلت برلب م له امت .به زردم افغونستون پ شدهودزو وکودوم یطو اجولاد
شونراترک نکددل یآنهو یی اکه بلمتو ب گونه هوبرا کشت شون یا دحریم زوقولس
شون شله انل ،پ ش ا آنکه خودکشته شونل ،کشت ینوبودکردن آنهوشرعو یامت.
ین ز شرعو یقونونو د برابر امتبلاد یفوش سم یپشتون سم عظمت طلبونه بویول زو ول.
غدی احمل ه چ کو به نفع زلت انجوم نلاده یه چ زشکلی احل نکرده ،بولوکوه
برزشکالت افزیده امت .فقط یک کو کرد یآن حب طوالنی خل ل اهلل افوری
یبه غل ی نج رکش لن ی د نلان بلگرام بود.
ی بر یک هموط هراتی که گزا ش غلط م له ی ای ا زتهم کرده بوودنول
که مدگ خوم ی زرزر ا به ایران قوچوق زی کدل ،دیوانه یا چ غ بلدل د ی گوفوت
اگر ا هرات به ب رین ا کشو پرتوبت نکردم بچۀ خر امتم ! چدل بعل هوراتوی
صلا بلدلکردکه اشرف غدی بچۀ خر امت ،یرا ز د هرات هستم ی خوواهوم
بود !
مریدۀ شود یان کریم نزیهی جلوه :
توکی ا جو یمتم شکوه ی فریودکد ل معی برهم دن زدشو ب لاد کد ل
که ا ی ذلت یخوا همه آ ادکد ل
دمت زوداز تون بود جوانون یط
صلهزا ان چوزدت آتش ب لادبسوخت ندشد ل پو دم به دم ا شودکد ل
فتده انگ خته تبع ض ن اد د خلق فکرآیدلۀ زلک خود ی ایالد کد ل
چدل ا خوان نعم مرخوش یش ری کوزدل گریه بر فوقه کشون خود ی فوریوود
کد ل
خونمون کرد تبه توشود آبودخودش خونۀ ظلم یمتم یکسره بربود کد ل
توشود برهمگون از یعلالت قویم عولمی نو زسویات یحق ایجودکد ل
ا جوانون متم زرتجعون چدل کش ل توبه کی حم به ای دمتۀ ش ود کد ل
ندگ دا دبشریت چد کهده ژیم طرح ییرانی ای بدگه بد ود کد ل
قصل آتش دن خونۀ ص ودکد ل
آش ون همه زرغون متم آتش د
نلهدل ا ش کوهی به حقوق بشر تک ه به برخود ی بو ی چو فوالدکد ل
غو ه مو یل خون شوهل آ اد ا تو خود یح شه لان یط شودکد ل
موخت ا همدفسون آتش امتبلادم شرح ای موخته ابرهمه انشود کد ل
چشم از لبه تونسل جوان دیخته ام د خو شون یشرف زملکت آبودکد ل
شعرز اللۀ بوغ دل خون زدست زهوشون یب لب یحس خلاداد کد ل
هرکجو الله خی بو قلمری دیلیل
یک نف یودا ی )جلوۀ نوشود کد ل
ایدهم شعرانقالبی زلک الشعرا بهو :
ز نگویم که زرا ا قف آ ادکد ل قفسم برده به بوغی یدلم شودکد ل
فصل گل ز گذ د همدفسون بهرخلا بدش د ل به بوغی یزرا یود کد ل
عدلل بون گل مو به چم کرد ی ید بهر شوبوش قلیزش همه فریود کد ل
یود ا ی زرغ گرفتو کد ل ا زرغون چون تموشو گل یالله ی شمشودکد ل
هرکه دا د شمو زرغ ام ر به قف برده د بوغ ی به یودزدش آ ادکد ل
آش ون ز ب چو ه اگرموخت چه بوک فکر ییران شلن خونۀ ص ود کد ل
شمع اگرکشته شل ا بود زلا یلعجب یود پریانۀ هستی شله بربود کد ل
ب ستون برمر اه امت زبود ا ش ری خبر گفته یغمگ دل فرهودکد ل
جو یب لادکدل عمرجوانون کوتوه ا بز گون یط بهر خلا دادکد ل
گرشل ا جو شمو خونۀ زو ییران خونۀ خویش زحولست که آبودکد ل
کدج ییرانۀ نلان شلاگرمهم)بهو
شکرآ اد یآن گدج خلاداد کد ل
******************************************
****
یکی ا ی یت مون شود یان ز ر ازحملحس خون ،که زردبز ک فووزو ول بوودی
یقتی پل ش اشه لموختدل ایفقط یو ده مول داشت ،شهدشوه مخ شل ،اموتوودادب
یدانش کردیل ،شوعرشویسته یپرآیا ه قرنهو یزدطقه شل یایشود یان خل ل اهلل خل لی
امت که یحش شود یبهشتهو بری زویا خودش یپل شه لش بود) ،چراغ ظولوم
ظولم تو دم زحشرنمی زونل ،اکرزونل شبی زونل شب دیکرنمی زونل !
مفرهشت زوهه شوه ازون اهلل خون به خو م کشو پالن انکل سهو ا د مقووط دیلوت
ازونی مرعت بخش ل ،انکل سهوا ی مفرهوفلمهو زستدلته ه کردنل یبه م ودومووهوو
کوبل یپغمون به نمویش کذاشتدل ید هرمرفلمی زالقوتهو شوه ،زلکه ثریو یدخوتوران
د بو که همراه شون بودنلنمویش ز لادنلکه شوه ابه خو دن کووشوت خووک ی
نوش لن شراب یزلکه ثریو ابه ب ح ویی یب حجوبی زحکوم ز کردنل ،که البته ایودوهوو
یاقع ت نلاشتدل ید نواحی مرحل یقبویل عکسهو زلکه ثریو اکه زونوتوو کورده
بودنل پخش کردنلکه د آنهو مرا زلکه بود یپوهو برهده توموقهویدمتهو بورهودوه
بوموعلیبو ی ا دختران انکل یا یپویی زونتو شله بود ،یفهم آن برا قبویل جدوبی
یمرحل یب سواد بودنل ،دشوا بود.
انکل سهود ز ون پشتونهو جدوبی به انلا ه کوفی پول یاملحوه توو یوع کوردنول،
براد ان دیره دینی بلمتو انکل سهو بو شو ش هو همکو یهملمتی ز دوموودنول یا
اعتمود ،پشت بونی یزعوینت حکوزت هدل برتونو برخو دا بودنل.
ازون اهلل خون بعلا ی مفرطوالنی کوزال تغ رشخص ت داده ،خودخواه ،زوغوری ،
زتکبر ،ب خبرا پالنهو شوم انکل سهویبراد ان دیره دینی ،زست ا دیلا پ شرفوتوهوو
اجتموعی ،اقتصود یصدعتی ا یپو ،بی تفویت به دی یآی شله بود .انکل سهوزوفوق
شلنل توزردم شدوا ابه شو ش بکشوندل .به تعق ب آنهوپشتونهو دیکرا قبویل جل ان

پوهدوال داکتراملاهلل ح ل

صفحۀ پنجم
ملنی ،آمترال و

درد ها ورنج های وطن

کی توانل بشمرد قطره هو بو ان ا
د دی نج ز هدم نتوان بشمو دکسی
بوکمول تأمف که یط عزیززو د چهو دهء اخ رهلف تجوی ات ب گونه هوینووکوران
یطدفریش آنهوشله امت .هر ی یکه ز گذ د،یضع کشو زحبوب یهم زو وهودوون
زظلوم زو بلترا ی قبل شله یه چ دی نمو بهبود تصو نمی شود.
بعلا کودتو زدحوس ۴۰مرطون ۱۴که داییدخون فرعون زون بوفریوب یتوزییور
نوکران یجومومون شو ی موبقه ،هم خلقی هو ی پرچمی هو به ا یکوهء قول ت
جمهو قالبی م ل ،هستهءجدویوت بی حل یحصر ی تبوهی یییرانی یط یبوو
زو افغونستون عزیزبدو نهوده شل .علم د ایت یشودووخوت داییدخوون ا جوومووموون
یاطراف ون اش،بوعث تبوهی خودش یخرد یبز گ فوز لش بشموول طوفول شوش
زوههءخونلانش گردیله یعوزل امومی کودتو زدحوس یبلاخوتور  ۴ثوو بووتومووم
جدویوت یبلبختی هو کشو زحبوب زو توازری گردیل.
ا خلا ! شلهفت ثو ید دبی د زون م ل مرنوشت زلک زوبردمت بوی دیودوون
مل
ز ه زوگشت ییران شرق توغربش همه ا شمولش توجدوب آفوت ب حل ان م ل
گشت قربونی دیزل ون زردی ن پ ریجوان شل به زل ونهو زهوجر ،زوموم هوجوران
مل
عولم یفوضل همه ترک یط کردنلا آنک خرس قطبی ا شمول بوولشوکورعولیان
مل
مربلادنل نغمهءکو یکملوی د ُدَیووش گو شلکو یکف کولی ،زرزی نون م ل
ا برکت!! کودتو زدحوس هفت ثو ید زون قل ت داشت دی ی ه خلوقو وهووی
پرچم هو نوخلف ییطدفریش ،خرمهو قطبی بوط عزیززو لشکرکشوی نومووده
یفکرز کردنلکه افغونستون زو ازوندل زمولک ا یپو شرقی به آمونی بلع له یبه آبهوو
گرم بحرهدل دمترمی یوبدل.
ا جدویتهو خلق یپرچم ای دینوخلف زُلک زوییوران شولیآتوش بوه خورزو
د گرفت
ش ولب ووه ز وول و وون ووه وووش ووه و وولا دم ووت ن وووک ووره ووو یس م و وول ه ووج وورت
هرطرف،ا ز هدوکشو گرفت
د ای زون نوز مون بولغ بر شش زل ون افرادیط زو بشمول دانشمدلان ینخوبوه هوو
کشو اعم ا زردان ،نون یاطفول ،کسبه کو ان،دهوق ی علمو دیدی زجبو به تورک
خونه یکوشونهءآبوئی خودشله یامپدلیا د هرگوشه یکدو ایو کورهء خووکوی
پراگدله یآیا ه شلنل .پ ا کودتو هفتوم ثوو کوه یطودوفوریشوون خولوقوی
یپرچمی،زطلق العدون یط زوشلنل،ا ه چ ظلم یمتمی که ا دموت شوون بورزوی
آزل،د حق زود یط یزردم زظلوم افغونستون د یغ نکردنل.ای نوخلفون حتی پو وش
ا کودتو بلفرجوم هفت ثو  ،د زون یومت امتبلاد دایید خون که پومت هوو
زهم حکوزت داییدخون ا جمله ی ا ت داخله د دمتشون بود ،زرتکب جودوویووت
ب شمو یکشتو نخبه هو یاشخوص بو نفوذ کشو زوندلزحمل هوشم زو وونولیال،عولوی
احملخرم ی یرپالن یجدرال خون زحملخون زرمت ول ،دگورجودورال عوبولالور اق
خون،یدههوشخص بو موخ بشمول عو ف یگشو بوچدل توجردیگورکشوو زوو شوله
بودنل.
برعالیهء شش زل ون هموط زوکه امپدلیا د اقصی نقوط جهون آیا ه شلنل ،بوولوغ
بردیزل ون زردم ب گدوه زوجوم شهودت نوش لنل .صلهو هزا زع وب ،بی پدووه ،بو ووه
ییت م گردیلنل .هزا ان هموط عزیززوکه جگر گوشه هویشون تومط دمتوگووهوو
جهدمی اگسو،کوم یخود گرفتو ،شکدجه یاعلام شلنل،بود د که حتوی توو ازوری نوه
اجسودعزیزان خود ادیله انل ینه زحل دف یوگو دمتجمعی آنهو ا ز لاندل.
بوالخره ا اثرآه زظلوزون یانتقو م دن وئی که خلاینلا ای ب گونه پرمتون
جونی گرفت ،نو زحملتره کی اشوکرد یفودا ش ا اه غ ورزوعوموول نوفوسوش
اکش له یبه جهدم یاصل کرد .حف ظ اهلل از ! ا براد ان بز گ شمولی اش طوو
به د ک یاصل کردنل که تو ازری قبرش هم زعلوم نمی بوشل .ببرک کوه مودوگ
دیمتی بودا ان یمی خود ا دائم به م ده ز زدیزع و یطدلیمتی یانوقوالبوی بوودن
انظربه دیمتی بو شو ی تع ز کرد،بوالخره ی شلکه بودا انوش ای اجوواب
داده حتی ا خوک خودب رین کردنلتود ح رتون د یک تریلربه زذلت اهی جهدوم
شل.
جون ز آخربلیل خون زظلوزون چسون داز نوپوک ببرک ا به ذلت د گرفت
داکترنج ب ئ عموزی خود یبعلا ً ئ جمهو که یکی ا قوتل د جوه یوک
زردم ب گدوه زوبود یبعل ا فرا یمهوز خوامت چهره بلل نموده یخود ایطدلیموت
یزسلمون جلوه دهل،زگرآنقل دیرشله بود که زردم پومت ییراد چرزگور هوم
زی شدوختدل ،ح له ین رنگش ز ثر یاقع نگردیله یبوالخره بس و زفتضحونه به جوزا
اعمول پل لش م ل.
نونج ب یکو زل ابوتره کی یاز و بعلچو ی ه جدویت،زومم پرمون م ل
زردم شریف،نج ب یزسلمون زوکه د آ ی مرنگونی ای خوئدون زولوی بوودنولی
حکوزت امالزی زجوهلی ازشتوقونه انتظو ز کش لنل.بوالخره یمهو زتوجووی بوو
مرافگدلگی،خجولت ب المللی یتلفوت ب حلجونی ی زولی،زجبو به ترک افغونسوتوون
عزیززو شلنل ،ازو:
داد تویان تجوی ابوه ز ه آنچدونک شو ی شلتجزیه،عبرت جهون ا مرگرفت
نوکران جونش شون ن زپ ا زلتی فرا ابرقرا ترج ح داده اکلریت شوون تورک
یط نموده به داز ازپریول ستهو غربی که هم شه ا آنهو زذزت ز کردنل ی هوزا ان
هموط عزیززو ا صرف به نوم نوکران جهون غرب یو تحص ل کرده هو غرب قتل
عوم نمودنل ،پدوه برده ی ب شرزونه به نلگی ندگ خودادازه ز لهدل .جو کوم کو
زرد یآنگه فو غبول بدش  .آنهو که اصال ًد نهود شون ذ هءزرد یغ رت نلاشتدل،
زگر بدوم افغون یافغون ت ن ز خ ونت کردنل .ه هوت ز الذله.
ایکوش ای نوخلفون یطدفریش یقوتل هزا ان هموط ،هرگوزد کشوو زوحوبووب
زونمی بودنل تو ا دمتهو کل ف شون زملکت زوبه ای حول بل ،ی بل یتبوهوی نوموی
م ل.
به زلک زوچد زوتم نمی بود
اگرخلق یگر پرچم نمی بود
به هرگوشه مریدغوم نمی بود
نم شل زلک زوایدگونه ییران
نموی بودنل،طولب!!هم نمی بود
اگر ای بی خلایون نوکر یس
دل زلت چد پرغم نمی بود
ب ُوول افغونوستون،آ ام ِآ ام
زوزلا ان زو نوفهم نمی بود
نه ک ُشتی عولمون یفوضالن ا
بهرصو ت دی ان ای نوکران ب گونه هوبه پویون م لی زوم ز ه دیمتلاشتدی زووبوه
دمت زسلمون نموهو بلترا خلق یپرچم م ل.اگر یمهو زولوحول یبوی دیو
بونوکران شون هرچه کردنل،آنهودشم دی ی خوک زو بودنلکه ا آنهو توقع ب وشوتور
نم شل داشته بوش م.یا یصلیا که زجوهلی بدوم یرپوشش اموالم یاموالزو وت
کو کردنلکه کفو هم نکرده یهموطدون زو د خواب هم چد ی ا نولیوله
بودنل.
بعل ِظلمتهو هفت،نوبت م لبرهشت ثو نوکر یمون برفت یچووکورشو وطوون
مو ل
ک ُشته شلصلهوهوزا ا زردزون ب گدوه کووبول یبو زو ا زومم ییران م ل
کوچه کوچه،قریه قریه،شهربه شهرید ِه به د ِه اکت یخمپو ه هو ا مو بو ولیودوون
مل

هفته نامۀ امید
پایتخت هیرویین جهان )دنبوله ا صفحۀ موم
د بو ۀ فسودم ومی که ا کوبل مو زونلهی ز شود یتومط بز گون ،نوموویودولگوون
شو ا زلی یم ومتملا ان د عمل پ وده ز شود ،کو انجوم ده م .پل زلی نوموی
بوشل ،آنهوبرا زدوفع کشو نمی جدگدل فقط بخوطر زدوفع حوز ون شون ز ر زدل».
زالعب لآخدل اده زعوین ی شو ا یالیتی اظهو داشت« :د ا تبوط پ وشوری
طولبون ،آنچه زوتوحول ا کوبل بلمت آی ده ایم ،یعله هو ز ونخولی ز بوشل ،بغ را پور
کردن ج بهویشون کو نم کددل» .حوجی احمول یوک عضووشوو ا یالیوتوی
گرشک ،زحل بلتری جدگهو ،گفت« :قوزونلان پل زقوم خود اخوریوله ،بورا
حصول پول خود ،زقوزهو یردموت خوود ازو وفوریشول ،افوراد یوردموت
بخوطرحصول پولهو داده شلۀ خودهو ،نقوط تالشی ازوی فوریشودول .حووجوی
احملبوا ایه یک زلول زوضوع ا یش موخت :د نقطۀ تالشی پولو و زوو گو ور
د گرشک جدگ د ۴4موعت ادازه داشت ،زهموت قوزونلان همه به زصرف م ول
ینم توانست ادازه دهل .برا بلمت آی دن زهموت نزدقوزونلان یلسووالوی فوت،
قوزونلان د بلل آن پول طلب کرد ،چون ایپول نلاشت نقطۀ توالوشوی موقووط
نمودیبلمت طولبون افتودینه مربو پل به قتل م لنل» .ای یاقعه فقط یکموه پ وش
صو ت گرفت.
جدرال داؤید یجدرال قهرزون که برا اصالحوت ا دی یپل بوه هو ورزودول
گموشته شله انل ،به زوانع بز گ برخو ده انلکه د داخل دمتگوه یجود دا د.
تالشهو زحوتریوک ا مول ۴۰۵4تو ۴۰۵۱د ه رزدل ،دیچودولشول کوه زوو د
تحس حلقوت زبو ه بوتول ل تریوکب قرا گرفت ،یلی آزر زبو ه عل وه توریووک
ی ا ت داخله ز جر ح م اهلل الکو که تو ه تع شله ییظ فۀ اصولو وش زوحوو
تریوک ز بوشل ،اعالن کرده که د مول  ۴۰۵۰برنوزۀ برا زحو تریوک یجودنولا د.
به بوی الکو  ،د حول که طولبون برپدج یلسوالی که ب ش ا ن م مووحوۀ هو ورزودول ا
د برز گ رد ،کدتریل کوزل دا نل ،زبو ه عل ه کوکدو نوزمک ز بوشل .ایزو وگوویول
ازسول ایضوع بصو ت کوزل ا کدتریل خو م شله امت ،مول پ ش چدو و نوبوود،
زوازد ت نلا یم ،ه چ کو ا دمت زوپو ه ن ست یایو یوک زووضووع یاضوح
ز بوشل».
نقودان ح م اهلل الکو اظهو ز کددلکه ایدلچسپی به تالش زحوکو کدو نلا د ی
کفویت اجرا ای یظ فه د ایدیله نم شود ،چون اید م لن به آن زوقووم پوول
گزاف پرداخته امت ،برا حصول پول خود برنوزه زحوکوکدو افسوخ نومووده
امت .یقتوکه زکتوب تقر الکو به ح ث زسول زحو کوکدو ه رزدول ا ی ا ت
داخله به ز زجدرال داؤید م ل ،ایبوتدلخویی یبوی اعوتودوویوی د زوکوتووب
نوشت«:الکو نبویلحتی د قوا پل زقوزی داشتوه بووشول ،زوبوو ه عولو وه
کوکدو ابجویش بگذا !»جدرال ب ون داشت :ز جرالکو د بلل یکصلهوزا دالور
زقوم ابلمت آی ده امت ،اید حق قت ز جرهمی نم بوشل ،حتی خوانلن ینویشتو
ا که ال زۀ آن زقوم امت نم لانل .ای ادعو ادفترفضل ملظوون صووفوی دادموتوون
جلیلالتقر یالیت ه رزدلتوی ل نمود .خودز جر الکو تصلیق کردکوه یوگوونوه
تجربۀ کو یش زحوفظت انتقول زوادقرا داد هوبلاخل ی خو م ه رزدل بوود ،یلوی
بوتوک لب ون کردای خوانلن ینوشت بللز بوشل ،توصدف دهم زکتب فته امت.
جدرال عصمت اهلل داؤید اظهو نمودکه ادعو بهترشلن ایضوع د ه رزدول بوه
آن ز مونلکه معی شودآفتوب ابو دیانگشت پدهون کرد! ز ایدکو انوموی کودوم،
چ ز اکه ز گویم چهرۀ یاقعی ه رزدلز بوشل./
******************************************
*****
امید هفته نامۀ مردم ) ...دنبوله ا صفحۀ موم
شونرا پهلو نوم خود اضوفه کرده انل.اممو فوز لی برا همۀ ا ش زعودوو دا د
ای یش بو کلتو زلنی یعدعدو همدوا ن ست که امم فوز لی دیگور ا جوهوت
زغشوش موخت نسل آیدله امتعمول کرد .هرزرد ی ن زلنی ا امتعمول امم فوزو ولوی
دیگران د پهلو نوزش بویل ابو ی د .هستدل یکتعلاد زردزون دیگرکه امم نخوبوگوون
شه ر بون د چون )ح ران که تخلص ژی نولست زوعوریف یزورحووم یطو
زحملیون ح ران اگرفته انل ,یوایدکه اشخوص دیگریکه به فوز ول )بوهوو یوعودوی
شود یان پریف سرداکترم ل عبلالقود بهو اا تبوطی نلا نل ا آن امتفوده کورده انول.
یهم تحل لگر ا د پریگرام خبر هو پشتو شبکۀ جهونی آ یونودیلم که ) النول
تخلص ز کرد آیو نم لانست که ای تخلص خواندلۀ زحبوب یط یانشوود النول
بوده امت ....بویل اموس قلازت تو یخی ای تخلص هو هم ش زراعوت شود.
همچد ا یش مفو ت افغونستون د یاشدکت که نوموویشوگووه فورهودوگوی ا
دایرنمودنل برایشون تبریک ز گویم ازو کوش جدبۀ قوزی ی ن اد پرمتی نومو ولاشوت
یکلتو امت افغونستون زعرفی ز شل نه کلتو افغون که پشتون امت یزخوصووصوأ
که دمتو یک قوم چون کوچ هو ,گریه که ,برعلفچرهو زردم هزا ه ا ده هو موول
به ایدطرف تجوی ات زسلح کرده انل بح ث کلتو افغونستون زعرفی شود ,ایو یوک
یش نشدول ستی امت ی یب عضوکل دیپلوزوت ک یک زملکت نوموی بووشول.
خلاکدل شرکت کددلگون نمویش فکرنکددل که کلچرکوچی کلچرافغونستون ست ی
اگرای هلف بر آی ده شله بوشل ,مفو ت افغونستون د یاشدگت نمویدلۀ کووچو وون
امت نه افغونستون .اتوشۀ کلتو بویل کلتو تموم افغونستون ا نمویدلگی کدل نوه یوک
قوم زتجوی ا زخصوصأ که یکی ا بز گون کوچی بدوم نع م کووچوی ی مووبوق
زسکونۀ گونتونوزو د قتل  ۰۴نفر ی خمی شلن تقریبأ  4۰۰نفر همکو قلملاد شوله
امت.
همچد زضمون که د بو ۀ تذکرۀ الکترین ک نوشته بودم بو دالیول توو یوخوی ی
ادعو نویسدلگون پشتون که افغون یعدی پشتون امت نت جه گرفتم که زل ت افغون د
تذکره هو به زل ت افغونستون اصالح شود....
یهم خوطر نشون موختم که به اموس دالیل مونه هو آقو گ النی یک شخص بوی
طرف د کرمی یومت شو ا صلح نبوده گفتو ش د بو ۀ صلح بوطولبوون بصووب
خوامتهو پوکستون هبر خواهل شل یعدی صلح حق وقوی بوه زو وون نو ووزوله
کشتو زردزون زو ا طرف زردا شلگون طولبون دیام خواهل یوفت .دیلوت یحولت
زلی بویل زدتطر نبوشل که ا حمالت شون دفوع کدل بلکه بر پویگوه هویشون ی زدو ل وکوه
آنهو ا د کوبل اعوشه ی ابوته ز دمویدل حمله برده نگذا نل ا ی ب ش زلت متملیلۀ زوو
ا موگوا مو نل .قسم که ا حمالت دیری دیشدبه نهم زو زی بمقوبل طولب ی القوعله
پ لامت ازکون دا د دیلت کمی فعول شله بوشل .
نبویل بلین یود آی گذشت که :د طول ب ست یپدج مول ا از ول بسو وو یوود
آزوخته ام :امتود زحترم داکتر یان فرهود که زضوز و یاال شوون خوزیودوۀ
فرهدگی  ,م ومی یاجتموعی زو ا دیبوال موخته امت بو دعو طول عمر ی صوحوت
کوزل شون به د بو الهی دمت تمدو بلدل ز کدم .امتود زحترم ی یاال ز پوریفو وسوو
عبلالوامع لط فی کتوبهو خوبی ا برایمو زعرفی موخت ی د ی ایاخر ا توجوو ب
نلگی یقصه هو لذت بخش یپرزعدی ح وتی یفلسفی اش هدو هم ز مزو م یزو ا
هم بفکرکوچه هو شو بو ا ی ده افغونون ی تدو مو ی بو انه یشمعریزهو ی حوموت
کش هو یاللی زو جوالن ز لهل .عالیتأ ,حموت شون د اه صلح دایوموی بورا
افغونستون د خو تمج ل ی توص ف امت.همصدف گرانمویه یپ یهشگرزستوعولزو
پریف سو حم لهود که زضوز انتقود  ,علمی یتحق قوتی شون خزیدۀ هودوگوفوت
ادبی ,تو یخی ,م ومی یاجتموع ست آنقل عولمونه نوشته انل ,که زدتظر زو وبووشوم توو
هرچه یدتر بخوانلن زقولۀ دیگرشون تدب ه دزوغی ی لذت دانش پو یه ا د یووبوم.
آقو عبلالودید ظفر بو تراجم زجالت زعتبر ازریکو زو ا ا نگوه ازریکوئی هو د بوو ۀ
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اگرای مونۀ دلسو یط نمی بود ز نمی توانستم ای خلزت ا بجو ب وی م .بولیو
زلحوط بو هم ا خلاینل)م ای نعمتی اکه بمونص ب موخته شکرگذا بووده طوول
عمر صحت کوزل ی مرفرا جوییلبرا زلیرزلبر یپرکو آن آقو زحمل قوو
کوشون ی ثم له جون خونم یهمکو صم می اش ا د بو الوهوی تومودوو دا م ,یهوم
برهمکو فق ل شون عص م جون که به مفر ابل مو خولق یکتو خود خت مفر بر
بسته امت دعو ی تهد ت فرایان نلو ز کدم .د اخ ر ,بو ای چک لۀ ا ا ق فونوی کوه
»بهونه« عدوان دا د نوشتۀ خود اپویون ز بخشم:
خلق خلابکشت یخلا ا بهونه موخت
مرهو بریل ی ت غ قضو ا بهونه موخت
بدگرکجو م ل یکجو ا بهونه موخت
ش خ ا طریق کعبه بتخونه مر کش ل
اهلبه نوک ن زه جگرهوشکوف کرد چون دیلزش خم لیعصو ابهونه موخت
گفتم ب امت جودیمخو ابهونه موخت
بود ی نبودزوهمه د پو غ ر یخت
بود خزان ی فصل شتو ا بهونه موخت
شلبوغ یبومتون همهپوزول جو ای
ش طون به عرصه توخت یشمو ابهونه موخت
زدلگون اه خلا ا ز بگو
******************************************
*****
جدال برسر مسیرانتقال لین برق ) ...دنبوله ا صفحۀ موم
به افغوتستون :د ی ابطه زفردات ذیل قوبل توجه انل:
•بعل ا فریپوشی اتحود شو ی موبق بو ا فریش گو کشو هو آم و ز ونه بر اثور
قوبت هو ب المللی فریکش کرد ،خصوصو ًبو بکو گ ر عملو وۀ Frackingد
ایوالت زتحلۀ ازریکو امتخرام نفت ی گو د آنجو افزایش یوفت ی ق مت نفت ی گو
ا د بو ا ب المللی پوئ آی د .ا جونب دیگر ایوالت زتحلۀ ازریکو بورا ضوربوه
دن به کشو هو ق ب ،زدجمله فل ام ون یم ه ،ینزییال ی ایران ،امتخرام نفوت
ا د کشو هو عرب خل ج فو س افزایش داد ی ایدک د صلد آنست تو د بوو ا
ا یپو گو زویع صود کدل ی یابستگی ا یپوئ ون ا ا گو یم ه تقل ل دهل .بدوبور ایو
تحوالت ترکمدستون که موز کشو غدی گو د مطح جهون زوحوسووب زوی
گردد ،زوندل ا بکستون برآن شلنل تو ا زدوبع گو خود برا تولو ول بورق حورا توی
امتفوده نمویدل .ا یدجومت که پریژه هو زتعلد برق حرا تی ییلمت گرفته شل.
•پریژۀ برق یا داتی  ۱۰۰ک لویلت ا ترکمدستون به افغونستون زوندل موئر پریژه هو
برق یا داتی ،افغونستون ا د یک یابستگی غل ظ اقتصود فری برد .عالیه بری ل و
انتقول آن بس و طوالنی بوده ،ضویعوت فریان داشته یق مت برق ا بلدل نگه زو ولا د.
گذشته ا ی تطب ق ای پریژه یقت یود ا گرفته ی بو د نظرداشت ایضوع ازدو وتوی
شویل مولهو طول بکشل تو عمال ًبرق جریون یوبل .ا ی هگذ ای پریژه هرگز به مود
زردم افغونستون ن ست ی جفوء د حق ای زلت امت .بدوبرای هرگونوه جوریبوحوث
ی تملیل ل انتقول برق ا طریق مولدگ یو بوز ون زدتفی زی گردد.
•ای پریژه هو د غ وب نمویدلگون یاقعی زردم افغونستون یبلمت تمویل کدودولگوون
آنهو زدجمله بونک جهونی یبونک انکشوف آم وئی طرح شله .تجو ب نشون داده کوه
پریژه هو بونک جهونی ،کشو هو زتعلد پسمونله ا به خوک م وه نشونله امت.
•طرف زدو عه د د ین یبرین دیلت افغونستون که ایدک ای پریژه ا دموتومییوز
قرا داده یغوغوبرپوکرده انل ،ا زدومبتهو علمی ،تخد کی ،اقتصود ی جوزئو ووت
پریژه خبر نبوده ،صرف بخوطراغراض م ومی ا احسوموت زردم امتوفووده کورده
نزاع قوزی ا چوق ز کددل.
•افغونستون خودش زدوبع بز گ گو د اخت و دا د .چدونکه زدوبوع گوو د شوموول
افغونستون به  1تریل ون زترزکعب تخم ده زی شود .زدوبع گو غرب ی جودووب
افغونستون هدو بر می نگردیله انل .همچدون زدوبوع ذغوول مودوگ د ۀ صووف،
یکویلدگ ،اشپشته ،مبزک ی بسی زدوطق دیگر افغونستون زقلا یود انرژ فوم ل د
خود ذخ ره دا نل .بدوبران تول ل برق حرا تی د داخل افغونستون نه تدهو یسمون هوو
یابستگی ا زی ب ُرد ،بلکه ق مت برق ا کوهش داده ی ز دۀ کو ی اشتغول ا بووجوود
زی آی د .د مولهو قبل ا جدگ  1۰ز گو یات برق حرا تی تول ل زو وشول ی د
پالن هفت مولۀ زون زحمل دایؤد د نظر بود تو ظرف ت تول ل برق حرا تی ا بوه
 11۴ز گو یات افزایش دهل )مه  .زطولعوت پریژه هو برق حرا تی قبال ًتکومو ول
گردیله بود.
•د ۵۱مول گذشته که به اصطالح )جوزعۀ جهونی د افغونستون حضو دا دیزلو وو د
هو دالر د آنکشو مرا یر کرده ،تو حول یک پریژۀ یربدوئی آبود نگردیله .یوگوونوۀ
پریژه ا که تو حلید تکم ل گردیله ،بدل ملمومت که کو آن حلید  ۱۰موول
قبل شریع ی ا جونب دیلت هدلیمتون تمویل شله.
•افغونستون دا ا زدوبع عظ م انرژ تجلیل پذیر امت .چدونکه  ۰۰د صل برق آن د
مولهو قبل ا جدگ ا ن ری حرکی آب بلمت زی آزل ی د پالن  ۴موله )مه تو
 ۱1۴ز گو یات برق د موعت طرح گردیله ی ازکونوت ا دیود آن زل نظر بوود .بوه
هم ترت ب زقلا انرژ که ا آفتوب به دمترس قرا دا د ب و  ۱۴۱توو ۵۹۱۰
ک لوات د فی زترزربع د مول امت .زدوبع انرژ بود ن ز یک قوم د شوت ا
ز سو د .لذا بر فع کمبود برق بهتر امت زدوبع داخلی افغونستون زو د امتفوده قورا
گ رنل تو کشو بتوانل ی پوهو خود بویستل.
 ۱و اههو حل  :برا حل کمبود انرژ برق اه هو زتعلد یجود دا د کوه بوو
تطب ق آنهو ز توان بری زشکل غلبه کرد ،به قرا یر:
 ۱.۵و ن ری حرکی آب :برا امتفوده ا ن ری حرکی آب زوجودیت مه عووزول
عمله زهم انل • :آب کوفی :به اموس مری هویی که تو حول صو ت گورفوتوه ،د
افغونستون موالنه حلید  ۴۱ز ل و د زتر زکعب آب بوجود زی آیل که صرف  ۴۱توو
 1۰د صل آن د بخش اعت به زصرف م له ی زتبوقی آن بلین اموتوفووده ا
افغونستون خو م ز گردد .بخش عظ م ای کتله هو آبی د ملسله هو هدلیکوش ی
بوبو فرید زی آیدل که بخش هو یم ع غرجستون )هزا ه جوت ا احتوا زی کددل.
•تفویت ا تفوع یو مرکوب :افغونستون کشو کوهستونی ایست که ا تفوع آن بو و
 1۰۰زتر تو حلید  ۴۴۰۰زتر ا مطح بحر تفویت ز کدل ی ای تفویت ا تفووع یوک
تفویت عظ م پوتدس ول ییک مرکوب قو برا ن ری حرکی آب ازووجوب
شله .یرا زدوبع آب د کوهستون هو قرا دا نل که ای آبهو ا ا تفوعوت بلدل به حوو ه
هو فری افتوده به جریون افت له ی هزا ان زتر تفویت ا تفوع ا پشت مر ز گذ انودول.
ای یاقع ت د زدوطق زرکز بخوبی آشکو ز گردد ،چدونکه یدخونه هو بوز گ
زوندله رزدل ،هریرید ،زرغوب ،بلخوب ،مرخوب ی غ ره ا غرجستون )هزا ه جووت
زدشوء ز گ رنل.
موختمونهو طب عی جهت ذخ رۀ آب :د افغونستون موختموون هوو طوبو وعوی بوو
زوجودیت کومه هو د زس ر یدخونه هو یجود دا د ،زلل موختمون کووموه زوونودول
املآبود بوال یدخونۀ کدر ،حو ۀ بو ک بوال د یو کوکچه ،موحۀ گ زاب بووال
د یو هلمدل د غرجستون ی ده هو حو ۀ دیگر که اطراف آنهو ا کوه هوو بولودول
احوطه نموده ی ازکونوت ذخ رۀ آب ا به نحو شویستوه بووجوود آی ده انول .ایو
موختو هو طب عی د بس و نقوط دیگر غرجستون ن ز یجود دا نل.
چون عوازل زتذکره خوشبختونه د افغونستون به هم انل ،بدوبران ز دۀ امتفوده ا ن ری
حرکی آب یعدی انرژ تجلیل پذیر د کشو زو خوصتو ًد غورجسوتوون )هوزا ه
جوت به صو ت گسترده زه و زی بوشل.
 ۱.۴و انرژ شعوع آفتوب :قرا تحق قوت جلیل ،ا زجموع انرژ آفتوب که به ز
ز رمل فقط یک بر هزا آن د عمل ۀ فوتومدت ز نبوتوت بکو ز رید ی زقلا انورژ
بوق مونله آن  ۴۰هزا زرتبه ب شتر ا ضری ت تموم بشر د مطح کره ز و اموت.
زقلا انرژ که ا آفتوب به خوک افغونستون ز رمل تو  ۵۹۱۰ک لویات د موعت د
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 ۱.1و ن ری حرکی بود :بودهو افغونستون شوزل بودهو زودوطوقوو ی بوودهوو
زوضعی ز گردد .بودهو زوضعی یو نوح و د اثر تغ ر فشو بوجود زی آیدل کوه
علت آن تفویت د ا تفوع ا اضی امت .ای بودهو د مرتومر افغونستون ز و نل .بطوو
زلول بودهویی که ا هدلیکش بر ز خ زنل ی بسمت آزود یو ز و نل .ی یو بودهویی کوه
ا پدجش ر زدبع ز گ رنل ی به کوپ سو ی بگرام ز رمدل.
د زجموع فشو هوا ی بود د زستون هو تو  ۵۰۴۰هکتو پومکول ی د توبستون هو توو
 ۵۰۰۰هکتو پومکول بوال ز رید )چهو  .به ای ترت ب د مرامر کشو زخوصووصوو ً
د زدوطق زرکز افغونستون د طول مول ازکون تول ل انرژ تجلیل پذیر ا نو وری
حرکی الیزال بود یجود دا د.
۱.4و حرا ت ز )ج و ترزی  :بو ا دیود عمق ،حرا ت ز یود شله ز ورید.
بدو بران بو حفرچوه هو عم ق ی هلایت آب د آنهو ازکون انتقول حرا ت ا طبوقووت
ز به آب زجوی طبقوت ز سر امت .د جریون یک عمل ۀ تخد کی ای آب گورم
شله تومط پمپ به مطح ز انتقول داده شله بعل ا آنکه حرا ت آنهوو د یوک
م ستم بسته به آب مرد زدتقل شل دیبو ه به ز برگردانله ز شود .آب گرم شوله
یو به صو ت زستق م د زدو ل هلایت داده شله زو د امتفوده قرا زی گ ورد ی یوو
ایدکه ای حرا ت د کو خونه هو به انرژ برقی تبلیل ز گردد .نظر به مووخوتوو هوو
ج ولوج کی [ ]۴ی نظر به زوجودیت چشمه هو طب عی آب گرم که ثوبووت ایو
زلعومت ،بطو زلول د زدطقۀ ایبی هرات ،کولو بوز ون ،چشمۀ ش ور پولوخومور
چشمۀ شفو ززا شریف ی بعض نقوط دیگر کشو ازکونوت امتفوده ا ای تخد وک
د بسو نقوط افغونستون زوجود امت .امتفوده ا حرا ت ز ه چ نوع نقصون د قبوول
نلا د.
 ۰و نت جه  :د ی ابطه به زفردات ذیل بویل توجه گردد:
•تحل ل افراد غ رزسلکى د انتخوب زس ر ل انتقول برق ترکمدستوون ،زووضووع
قوبل بحل ِی شله که برا زردم احسوموت برانگ ز امت .خصوصو ً پووفشوو افوراد
غ رزسلکى د کوبل که بو اشغول زقوم هو بلدل دیلتى هدو هم خود ا نمویدله ز لاندول
ی بو تحریک احسوموت افراد غ ر زسلکى بهره بردا م ومى زى نمویدل.
•زشکل عملۀ پریژۀ توتوپ زوضوع synchronizationهمگوم مو یو ایوجوود
هموهدگی ز ون چدل زدبع زتفویت امت ،یعدى چطو فریکونسى یلتوژ م ستم هوو
زتفویت برق به شکل زوا هموهدگ شونل .کشو هو عضو توتوپ تو به حول بوه
ای نت جه نرم له انل که م ستم هو زختلف خود ا بو هم زوا مو نول .مو وسوتوم
ا بکستون یمى امت ی م ستم توج کستون ا م ستم یمى جلا شله ی بوه شوکول
م ستم جلاگونه کو ز کدل .م ستم ترکمدستون زوا بو م ستم ایوران اموت .ایو
کشو هو افغونستون ا اجو ه نخواهدل داد که م ستم هو شونرا د افغوونسوتوون زووا
مو نل که ای خود زعضله تخد کى امت .به خوطور synchronizationی داشوتو
م ستم یاحل افغونستون بویل د حلید  1۰۰ز ل ون دالر زصرف نمویل .عوالیه بوریو
دیلت افغونستون توانوئی آنرا نلا د که طرح ی اه انلا امتفوده ا ظورفو وت هوو
داخلى ا به خوطر طول زونى ی زشکالت تخد کى آن عملی نمویل.
•ا substationپلخمر تو substationا غدله کوبل خط انتقولى برا  ۱۰۰ک لوو
یلت برق یکى ا تصو ات کوچک توتوپ امت که هدو یر بحث ی زجودله قرا
دا د .زوضوع زس ر ا بوز ون ی یو ا مولدگ زشکل تخد کى نلاشته بلکه اطم ودوون ا
بودجه ی حفظ ی زراقبت آنست.
•اگرل انتقول برق ا زس ربوز ون یو مولدگ بگذ د ،بلان زفهوم ن ست کوه هوموۀ
زردم یالیوت شمول ی یو جدوب ی یوغرجستون ا نو برق ف ض ز برنل .یرا امتفووده
ا برق ،ضری ت شبکۀ تو یع برق از خواهل .تو زون که همومهودوگوی ال م بو و
ظرف تهو تول ل  ،ل هو انتقول برق ی شبکه هو تو یع برق تأز نگردد ،بوهوره
بردا اقتصود ازکون پذیر ن ست .همچدونکه تملیل ل هو انتقول برق بوه یلوتووژ
هو بلدل برا زدوطق غ ر صدعتی مودزدل نمی بوشل .چون همۀ زردم غرجسوتوون د
بوز ون ی یو همۀ زردم صفحوت شمول ی یو جدوب د یکی دی شهر کالن نلگی نموی
کددل ،لذا اکلریت اهولی غرجستون زوندل بوشدلگون شمول ی جدوب دههو ک لوزتور ا
شهرهو بلی هستدل ی نسبت علم زوجودیت شبکۀ تو یع برق ،که زصورف یوود
دا د ،ا انرژ برق بی نص ب زی زوندل .تجربه نشون داد که دی تو ب بدل کوجوکوی
مولهو پرچو یو غ ر فعول بود ،یرا شبکۀ تو یع برق د قدلهو ی هلمودول زوحولید ی
ازکونوت زصرف برق کم بود .براموس پریژۀ برق یا داتوی  ۱۰۰کو ولوو یلوت
ترکمدستون ،ای ل انتقول بویل تو قدلهو مون له شود .ای بلان زی زونل که خوربوو ه
به امقالن برده شود ،یرا بو یجود آنکه یک زقلا برق کجکی د هلمدل ی قدلهوو
به زصرف ز رمل ،یلی ظرف ت بدل برق کجکی که تول ل آن بسو وو ا ان تومووم
ز شود ،به زراتب ب شترا آنست که د ای دی یالیت جذب ز گردد .ا همو و ی
بود که دیلت افغونستون د مولهو قبل ا جدگ برنوزه کرد تو برق کجکی ابوطوول
۱۱۰ک لوزتری یلتوژ۴۴۰یلت به کوبل برمونل.
•زوضوع جر ی بحث دگر ایدست که افغونستون د کوتوه زلت چطو ز تووانول
ا ی پریژه هو )بو د نظر داشت یضع ت م ومى ی یابستگى فعلى ی عولم تووانوویوى
تحل ل ی زلیریت د مت امتفوده ا ظرف ت هو داخلى ا عووایول ی فووائول آن
)کو گر ،حق العبو ی تومعۀ زحلید شبکه برق به نفع خود بهره بردا نمویل ی د
د ا زلت چطو ا تحم ل چد پریژه هوئى که صرف زدوفع بونک هو خوو جوى
د آنهو زطرح امت ی نه زدوفع زردم تو حل جلوگ ر نمویل.
•ا یدری پریژۀ برق یا داتی  ۱۰۰ک لو یلت ا ترکمدستون به افغونستون زطوبق بوه
ن و زدل هو جوزعه ی عمران ی انکشوف اقتصود افغونستون نبوده ی ن ست ،نه تودوهوو
برا زو ق مت تموم ز شود ،فوصلۀ آن طوالنی ی ضویعوت آن یود بوده ی یابسوتوگوی
شلیل اقتصود ا بو زی آی د .گذشته ا آن کو ا که ترکمدستوون زو وکودول،
افغونستون ن ز ز توانل .یعدی بو امتفوده ا زدوبع گو خود ز توانل برق حرا توی توولو ول
کدل ،ی پو خویش بویستل ی یابستگی ا بگو بسپو د.
چدونکه توض حوت زختصر بوال نشون ز لهل ،افغونستون ازکونوت عظ م تول ول انوواع
زختلف انرژ تجلیلپذیر یانرژ حرا تی ا دا د .آنچه د افغونستون کمبود اموت،
نبود امتقالل م ومی ،فقلان یک دیلت زلی مولم ی زتخصص ،انوتوقوول مورزوویوه
گذا  ،تکدولوژ ی دانش بلاخل افغونستون ز بوشل.
۴و مفو شوت :د عصر حوضر زتدومب به پ شرفتهو علمی ی اقتصوود کوه د
مطح جهون صو ت گرفته ،دمترس به آب ی برق جز حقوق بشر پدلاشته ز شود ی
بویست تموزی بشریت ،زدجمله زردم افغونستون ،به آب ی برق دمترس داشته بووشودول.
ا یدری خوامته هو زردم افغونستون برحق امت .د ی ابطه زفردات ذیل د خوو
توجه انل:
•د زو د قضویت ی تطب ق ای پریژه صرف زشو ه هو زوتوخوصوصو و ی
صوحب نظران زسلکی ،خوصتو ًآنهوئ که د افغونستون کو ی بود یبووش کورده انول،
خوامته شود.
•چدونکه د بوال تذکر فت تملیل ل پریژۀ برق یا داتی  ۱۰۰ک لوو یلوت ا
ترکمدستون به افغونستون نه تدهو اقتصود ن ست ،بلکه یابستگی بو زی آی د .یلی اگر بو
آنهم ای پریژه عملی ز شود ،بویل زطولعوت دق ق علمی ی تخد کی ی اقتصود هر دی
بلیل یعدی اه مولدگ ی اه بوز ون صو ت گ رد .هر کلام ا ی بلیل هو که به خو ور
زردم افغونستون بوشل ی زلمریت اقتصود داشته بوشل ،همون بلیل تطب ق شود.
•بویل معی صو ت گ رد که تول ل ی تو یع برق به ترت بی انجوم پوذیورد کوه ا
تمرکز ای یربدوهو زهم د یک موحۀ زع خوددا شله ی بو ایوجوود تووا ن د
تول ل ی تو یع انرژ برق ،انکشوف صدویع ی بلدل فت ک ف ت نلگی د موحه هو

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

و یفوت زرحوزه بی بی حوجی زوه جون همسرحوجی زحملاز قولیور اده اد
هوزبو گ ،به جدوب قلیر اده ،فر نلان شون زحملازون ،عبلاهلل ی انجد راز اهلل قلیر
اده یکل ه بو زونلگون شون صم مونه تسل ت ز گوی م  ۰از ل

به یاد شادروان محمدعصیم کوشان ،که همکار
مهربان امیدتا روز پیوستنش به حضرت حق (ج) بود .

داکتر عبلالواحل قو  ،آلمون :براد ا جمدلیگرانقل م کوشون عزیز! ایلتورا هوموه
مالزهو یود ،زحبت فرایان یاخالص بی پویون خود ا خلزت شمویفوز ل زحوتورم
تون تقلیم داشته ،صحت یمالزتی شمو ان و ز کدم۰
شمو ه ۵۰۵۱از لکه زصودف بود بوب ست یپدجم مول نشراتی آن ،به یقت زع به
زطولعه پ ومت ،ای زوفق ت شموقوبل قل بوده جو شکران یمپوس امت۰
فوت نوبهدگوم عص م جون ،ای یاقعه جونفرموو یحوودثوه الوم افوزا آن نووبوویه
گلزا جوانی د نوزبرمول پو  ،آتش به خرز صبریطوقت خودت یزود د دزدولش
د انلاخت ،بوآنهم چوپ شمو ه ۵۰۰۹از ل فقط مه ی به تعویق افتود۰
فراق همدفسون جون ب قرا م موخت گ وه خشکم یهجران نوبهو م موخت
خلاینلکریم عص م جون اب وزر دیبه شموصبرجم ل عدویت فرزویل ،د یدجوب تی چدل
ا زلک الشعرا بز گ)جدوب شود یان عبلاهلل قو اجهت دللا شموز دویسم:
خوووک تو یو ت جهون بوووود
جو تو بهشت جویدان بوووود
د ی جوووزا ترا ضمون بووود
فوضل ی کرم کوووریم زطلق
پ غووووومبر آخرالووززون بووود
فریووود س تو ی زحووشر
دیووولا خووولا شووود نص بت
ا حمت یفضل حق قریبت
بلین شک یتردیل یاغموض بویلنوشت که زقوالت ینوشته هو نویسدلگون زحترم
هم ش به خ ریصالح زملکت یزردم ب چو ه زوبوده زوندلمل زحکم زقوبل دشومودوون
یط ییویه مرایون قلعلم ز کدل ۰جو تومف امت اگرای نشریه خلزتگوو یطو
نسبت زض قه زولی به زشکالت یبریشوله یخولانووخوواموتوه ا نشور بوموونول۰
ازری الحملهلل تعلاد یودیطدلا ان عزیز د ازریکو ،ا یپو یدیگورزوموولوک جوهوون
نلگی نسبتو خوب یآ ام داشته کمک زولی برا از ل)کم یو یود کلام زشوکولوی
برا شون نمی بوشل ۰التجو ز ریدای خواهش زو جوزه عمل بپوشل۰
داکترزحملاعظم افضلی ،کول فو ن و :آقو کوشون! بوشمو ه  ۵۰۵۱ب ست یپدجمو و
مول نشراتی جریله از ل اخلزت شمویعضو فوز ل نج ب تون ،ه وت توحوریوری
همکو ان قلمی ،تبریک یتهد ت گفته ،زوفق تهو زوزیولشوموو ا د دیام نشورآن
آ یزدلم۰
بوتومف یودکه د جریون مول جو  ،همکو بریزدل ،الیق یزهربون خود ،زورحووم
زغفو زحملعص م جون کوشون اا دمت دادیل که نه تدهو اعضو فوز ل نج ب تون ا
بلکه فردفرد اخالصمدلجریله از ل اقلبو زتوثر یزتولم نموده امت۰ز گویدل :شوویول
انسون زرگ پل یزود ا فرازوش کدل الک زرگ فر نل دلبدل ،هرگزا خوطر نموی
ید ،فقط بویلصبو بود یهریقت بر یح پوکش د ید فرمتود۰
ایدک چدلفرد شعر د ی امتو اثرزرحوم حس شهبو اخلزت شمو یخواندلگون
جریله تقلیم ز لا م ،توکمی آالم یحی زون اتسک بلهل :
گر گذا ت ی گو مو گو متون فتود،
برززا م گریه ی ا زک ! اشک بی حوصل زریز،
د غم زرگم عزادا زک ! ز د آن گودال خوکی ن ستم ،گو ز ا ز ته ست،
بهر یو نله غمخوا زک ! ز همون توبدله زهرم ،پرتو خشدله زوهم،
قطره جونبخش ابرم ،قوزت یبدله مریم،
زرغ شود نغمه خوانم ،چلچراغ کهکشونم!
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پریف سرلط فی

ضایعۀ بزرگ علمی

دیهفته پ ش ا بون همسولوک یدیموت
فر انه ینهویت عزیزم داکترغالم زوحومول
دمتگ ر شد لم که پریف سر داکتور مو ول
عبلالقود بهو که د زکتب عولی اموتوقوالل
بوهم همصدفی بودیم ییکی ا شخوصو وت
هو فه م ی عولم ی زل س بی زلوووول کوود
علمی فوکولتۀ طب کوبل ی ندگورهوو بوه
شمو زی فت ،د اثر زریضوی طووالنوی
پل یدح وت گفته امت .یح ای د پودووه
حمت ایزد شود بود .
پریف سرم لعبلالقود بهو که تل ی عملوی
تسل خ انوتوزی ابه طریقۀ علمی یزود ن آن
پویه گذا کرد ،شهکو هو علمی قوبل قل اد ای شته انوجووم دادیبوویجوود
زبتال شلن به اکزیمو یعسرت تدفسی که ا زوادک م وی ی)کلو ی اتوق تسولو وخ
پ لاکرد ،به تل ی ادازه داد ی زحصالن یام ستونهو آ زوده یالیق ابه جوزعۀ طبی
یاکودز ک کشو تقلیم نمود.ایدک خلص موانح ای اکه ا مویت)داکتورهووبورا
افغونستون بلمت آی ده ام ،تقلیم نموده یای ضویعۀ بز گ علمی یتل یسی ابهموه
امتودان فوکولتۀ طب کوبل یخونوادۀ زحترم یبراد عزیزش م ل از اهلل بوهوو کوه
د ایل زسوفرت به ایران بوهم همراه یهمسفربودیم ،ا مو خود یهمکو ان جریلۀ
از ل تسل ت عرض ز کدم .
پوهونلم لعبلالقود بهو د مول۵۹۴۹م د شهر یبو یبومتونی هرات دیله بوه جوهوون
گشود ،دی ۀ زتومطه یعولی اد ل سۀ عولی امتقالل به اتموم مون له یشوزل فوکولوتوۀ
طب کوبل گردیل .پ ا اتموم زوفقونۀ دی ۀ تحص لی د مول ۵۹۱1بوه خولزووت
زسلکی خویش د شفوخونۀ تل یسی علی آبود زدح ث داکترام ستونت آغو بکو کرد.
د مول ۵۹۱۰د دیپو تمدت انوتوزی فوکولتۀ طب زسول ت داکترام ستونت ابعوهوله
گرفت ی د همون مول غرض ادازۀ تحص ل عو م شهر لو ان کشو موویو شوله
پ ا اخذمدل زومتر د شتۀ انوتوزی ،به یط برگشت.
پریف سرداکترم لعبلالقود بهو نسبت ل وقت یشویستگی که ا خودتبو داد ،زدح وث
کل علمی دیپو تمدت انوتوزی فوکولتۀ طب کوبل آغو بکو نمووده بورا موولوهوو
زتمود د ترب ۀ داکتران آیدله مو نقش برجسته داشت .ایشون د ۵۹۱۴به تبۀ علمی
پوهدمل ،د مول۵۹۱۹به تبۀ علمی پوهدوال ید مول ۵۹۰۱به توبوۀ پوریفو وسور
)پوهونل ا تقونموده یزدح ث آزردیپو تمدت انوتوزی زدسوب گردیل .ی تووموول
 ۵۹۴۹به ای یظ فه ادازه داد .بعلا تغ رات م ومی د همون مول زجوبوو بوه تورک
یط شل ی به شهر برزدهف آلمون زسک گزی شل.
پریف سربهو د مول ۵۹۱۰ا دیام نموده یحوصل آن چهو فر نلامت .زرحوم بهو موه
دهۀ عمرگرانبو خویش اد خلزوت صودقونه به یط ی زلت گذ انله ید بلدلبوردن
مطح دانش داکتران جوان افغون مهم فعوالنه گرفته امت .جوزعۀ افغونی به یجوودایو
شخص ت برا نلۀ علمی یای خلزتگو امت زلت افتوخوو نومووده یا خولزووت
ا شمدل ای فر نل صلیق مر ز زو بوقل دانی یود زی نمویل.
یظویف ضمدی ادا  :زلیرتل یسی فوکولتۀ طب کووبول۵۹۱۴توو ،۵۹۰۴یو و
فوکولتۀ جلیلالتشک ل جالل آبود۵۹۰1تو ،۵۹۰۰انتخوب زجلد د هم و یظو وفوه
۵۹۰۰تو  ،۵۹۰۹ی دانشگوه کوبل ۵۹۰۹تو ،۵۹۴۵زشوی صول اعوظوم د ازوو
اجتموعی ۵۹۴۵تو. ۵۹۴۴
آثو علمی :نشریۀ تحق قوتی د انجم ب المللی انوتوزی شهرالیلن هوولودول ،۵۹۱۰
نشریۀ تحق قوتی انجم انوتوز ستهو فرانسو بون د موی ،۵۹۱۴کتوب انوتوزوی
جهو عصبی یانلیکری به بون د  ،۵۹۰۵نشریۀ تحق قوتی قشردزوغ کوونوگورس
انوتوزی کل هدل ازرتسر ،۵۹۰1کتوب د می انوتوزی به بون پشتوبرا فوکولتۀ طب
ندگرهو  ،۵۹۰۱کتوب انوتوزی یفزیولوژ به بون د بورا فووکوولوتوۀ طوب
کوبل۵۹۴4ییک زجموعۀ ا کتب تل یسی برا دانشجویون طب کوبل که ا لسوت
دی زونله انل/ .
******************************************
*****
امتود کریم نوّاب ،هوزبو گ :
پ ا زرگ جوانون گ ُل زمونود پ ا گ ُل د چم بُلبل زخوانود
اگربه قضو زحتوم یقل ا لی ایمون داشته بوش م ییو به قول ب هقی دب ر که » :ایو
جهون گذ نله اخلود ن ست ،زوهمه برکو یان گوه م یپ هملیگرزوی ییوم« ۰
بوی کد م ،بو زرگ جوانون انمی توان تحمل کرد یبه ای کلموت تسلی شل ۰ایو
یودگو د دیانلیه اکه توقوف ق وزت د م ده تدگ زوتمزدگون بوق ست ،چگونه زوی
توان ب رین کرد۰بهرحول برا آن عزیزا دمت فته طلب زغفرت زی کدم یبه شموو
)تحمل نلگی کردن زی خواهم ،آز
بدله به دنبول یک ب مو طوالنی که اثرش هدو بجوزونله ،نتوانستوم د مورزووقوع
عرض تسل ت کدم یچ ز بدویسم ،زعذ ت زرا بپذیریل۰

امتودعزیزاللی یک لی فوفلزایی

» امــــــــید «

شود یان امتودعزیزاللی یک لی فوفلزایی ،خطوط هفت قلم یز خ زشهوو کشوو ،
هدگوز که د دهلی نوبح ث زهوجر نلگی ز دمودنل ،د آغو موز مول نشرات از ل
تشویق نوزۀ ذیل اد تجل ل هفته نوزه ،بو زطولب ا نلۀ دیگرفرمتودنل .شعرا نلۀ شون
د از لشمو ه ۵۱۱زو خ ۵۰اپریل ۵۹۹۱چد بود :
بو نظم زملکت ا دیمتون آیل پلیل
برگ شون زعرفی ا بومتون آیل پلیل
ا قو دمت مخدو د جهون آیلعلوم
حضرت کوشون زوندل گرنشون آیلپلیل
صفحۀ تصویرکوبل یک از ل ب قو
ا نشون علم یفرهدگ زلک زون آیلپلیل
کوبل پرآب یگل ایصوف اید هرکجو
شوهلفصل بهو ش قهرزون آیل پلیل
نوزۀ شرح زقوصل زستقل حرف دل امت
اصل زضمون زوافق گر ب ون آیل پلیل
زدظرهستی افغون گلش امت طوق ظفر
دی ۀ از زواط گر ازون آیل پلیل
حس تلییرزجول هست زو یث قلیم
اتفوقی گرزوافق د ز ون آیل پلیل
بوغ گلزا یط مرمبز گردد ا از ل
حس تحریر اگرا هرجوان آیل پلیل
فکرتشریک زسوعی زعدی هرجرگه امت
ظوهریبوط صفوتش زخلصون آیل پلیل
زوحک م نبض حول م ا یطدلا ان عصر
گرنظوم کل یالیت د جهون آیل پلیل

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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عبلالودید ظفر

امید بیست وپنج ساله شد

ز ب ست یپدج مولگی هفته نوزۀ پ شتو یزلی از ل ابه جدوب زحمل قوو کووشوون
زلیری نوشرمختکوش آن تبریک عرض ز کدم کوه ازو ول ا بولین انوقوطووع
حتود شرایط بس و دشوا زصویب خونوادگی ،به نشر مونله یظ فۀ زلی یزطبوعووتوی
خود اصودقونه انجوم داد.
د ی زلت صلهودانشمدلینویسدلۀ نوزلا افغونستونی ا ازریکویکشو هو دیوگوربوو
کو یان هفته نوزۀ از لهمراه شله بونوشت هزا ان زقوله ی تحل ل م ومی ،فرهدوگوی ی
تو یخی یترجمه ا زدوبع زعتبرجهونی د بو ۀ ایضوع افغونستون ،برعملکردنوقص دیلوت،
فسودبی لجوم ادا  ،غو ت پولهو کمکی ،تول لیقوچوق تریوک ،فقرکشدله ،نوبوود
ازد ت ،نبود علالت اجتموعی ،قب له گرایی یقوم پرمتی ،طولب خواهی ،بو وکوو ،
فرا جوانون ،نو ضویتی عموزی ،افشو ن وت شوم ینوپوک همسویه هو طموع ،بوویو ه
کجری یک انلیشی پوکستون ،د خلزت یط قرا گرفتدل.
کو اکه جدوب زحترم زحملقو کوشون د زلت۴۱مول به تدهویی انجوم دادنل ،
بخوطرعشق مرشو به یط  ،عشق به فرهدگ ،خلزت به زردم صو ت گرفته ز توانل
یب  .به یق گفته ز توانم که اگری ای زلت ابورا جوموع آی ثوریت
زصرف ز کرد ،حوالک سه اش پر ز بود .یلی زحترم کوشون یق دا دکوه کسوب
افتخو زعدو خلزت به فرهدگ یزردم ،به زراتب بهترا افتخو ک سۀ پرزی بوشل.
بوآنچه گفته شل ،آقو زحملقو کوشون یخونوادۀ عزیزشون شویسوتوۀ هورگوونوه
متویش یقل دانی ز بوشدل .به از ل ادازۀ »از ل« !
جدال برسر مسیرانتقال لین برق ) ...دنبوله ا صفحۀ ششم
امتفوده ا انرژ شعوع آفتوب د همه حوالت اقتصو یزعقول امت یز شود د دی
تری یمتوهو کشو ای دمتگوههوبوزصرف کم نصب شود ،زشوریط بورآنوکوه
دمتگوه هو آن د داخل کشو تول ل شود .د زوجومووع اموتوفووده ا انورژ
تجلیلپذیر به صو ت غ رزتمرکز صو ت ز گ رد که ا یک جونب اقتصودیست ی
ا جونب دیگر یابستگی فی زو ب شهرهو ،یالیوت ی حتی خو م کشو ا زودوتوفوی
ز کدل.
د زدوطق صدعتی ی پر جمع ت برق مونی ا زدوبع بدل برق ی یو برق حورا توی بوو
صرفه تر امت .برا امتخرام زعلن ذغول مدگ د ۀ صوف ی یکویلدگ بویست د
جوا زعودن ذغول مدگ کو خونه هو تول ل برق حرا تی اعمو گردد که به زراتوب
اقتصود ی زعقول امت تو تملیل پرزصرف ل هو انتقول برق یا داتی ا صولهوو
ک لوزتر دی تر که ضویعوت فرایانی د قبول دا د .د آلمون کو خونه هو تول ل بورق
حرا تی د بوال زعودن ذغول مدگ قرا دا نل ی زوجب شل صدویع صق ل آلوموون
شله انل .همچد برا ازو امتخرام زعلن حوج گگ ی ذیب آه بویل ا زوعوودن
ذغول مدگ د ۀ صوف ی یکویلدگ امتفوده شود .یرا امتخرام ی ذیب فلز به بورق
زطمئ ی ثوبت ن و زدل امت .عالیه بری امتفوده ا برق یا داتی ق مت تومووم شول
تول لات فلز ا بوال برده ی بو ا آنرا کسود ز سو د.
•چون د بوز ون برق یجود نلا د ،بهتر امت که هر چه یدتر پریژۀ بورق آبوی
بوز ون بوال د یو بوز ون د زوضعی که د یو آهدگران به آن یصل ز گردد ،اعمو
گردد .ای دمتگوه شوزل مه پویه تو ب به ظرف ت  ۴۱۰ک لوات برق زو وبووشول ی
زطولعوت زقلزوتی آن قبال ًصو ت گرفته ی د پالن هفت موله )مه زو د نظر بوود.
ل انتقول برق ا دمتگوه زذکو الی شهر بوز ون ی همچدون شبکۀ شهر بوز ون شووزول
ای پریگرام بود .قرا بود  ۴۰ک لو زتر ل  ۵۱هزا یلت ی زجموعو ً ۵۱ک لووزوتور
ل  4۰۰یلت ی به تعلاد یو ده پویه ترانسفرزر امت ش نصب گردد .زصوو ف ایو
پریژه قبل ا پالن هفت موله د حلید  ۴۰ز ل ون دالر پ شب دی شله بود.
•بویل زطولعوتی صو ت گ رد که نواحی غربی غرجستون ا برق بدل ملمو ،نوواحوی
جدوب غربی آن ا برق بدل کجکی ی نواحی شرقی آن ا امت ش بز گ پلخمور
انرژ حوصل نمویدل• .همززون بو ای کو تحق قوت برق مونی مویرزدوطق غرجستوون
د ابطه بو زجموع افغونستون زو د زطولعه قرا گ رنل.
•چون خشکسول هو زتعلد زقلا آبرا کم موخته ،امتفوده ا برق حرا تی تووموط
موخت گو که به نوم انرژ پوک زشهو امت ،ضری پدلاشته ز شود.
زجمع دانشمدلان ی زتخصصون افغونستون از لیا امت که تموم بوشدلگوون کشوو
صرف نظر ا زوقع ت جغراف وئی ی موختو قوزی ا نعمت انرژ برق زستف ل شونول
ی ای حق زسلم هر بوشدلۀ افغونستون امت .پویون
 - ۱زدوبع ی زأخذ هو  - ۱.۵ :زدوبع انگل سی ی المونی
Center for Strategic and International Studies (2014): The
[]۵
TUTAP Interconnection Concept and CASA 1000. https://
www.youtube.com/watch?v=FsmVHpsQBMg
Wohlfart, R. & Wittekindt, H. (1980): Geologie von
][2
Afghanistan – Beiträge zur Regionalen Geologie der Erde. Gebrüder
Borntraeger, Berlin, 500 S.
FICHTNER – Afghanistan: Power Sector Master Plan 2013
][3

 8.2زدوبع د)یک طرح انتقول برق قرق زمتون ی توج کستون به پووکسوتوون بوه ید اجورا
زیشود .مریی خبر بی بی می بخش فو می ،ز خ  1زوه اپریل .۴۰۵۰
h t t p : / / w w w . b b c . c o m / p e r s i a n /
afghanistan/2016/04/160423_k05_afghanistan_casa_1000

(دی ی یر انرژ افغونستون :تغ ر خط انتقول برق توتوپ ا مولدگ نو زمک اموت.
مریی خبر بی بی می بخش فو می ،ز خ  1زوه زی .۴۰۵۰
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160503_k02afghanistan-electricity-tutap

(مه ی ا ت پالن جمهو افغونستون  :پالن هفت مولۀ انکشووف اقوتوصوود ی
اجتموعی افغونستون ۵1۱۱ ،و  ،۵1۰۵جلل ایل ،۵1۱۱ ،کوبل.
)چهو ج وکو ت  :اتل جمهو دیموکرات ک افغونسوتوون .ادا ۀ موری ی
کو توگرافی پولدل بو همکو یومت کو توگرافی افغونستون ،۵۹۱4 ،یا مو.
******************************************
*****
قووتول ده هو هزا همکشو م
هریکی بودمت آلوده به خون
آنچه ا یر بدوهو کشو عزیززوکه حتی د یقت کمونست هو لعدتی ی بی خولا
ی بودا ان شون تخریب نشله بود،همه به ییرانه زبلل گشت.قصوردا االزوون کوه ا
یبوتری قصرهو تو یخی یط زویحتی د زدطقه بی نظ ر بود کووزوال ً توخوریوب
شل.زو یم کوبل تو ام گردیل.کتوبخونه هو کوبل،اخصو ًکتوبخونهء دانشوگووه کووبول
چپویل گردیل.بهتری نسخه هو کتوبهو نویوب تو یخی،ادبی،فرهدگی،علمی یغ وره
بغو ت فته ید بوال کراچ هو دمت فریشون،زوندلکوغذهو بوطله برا پووکوت

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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6افغان کشته شده درسوریه ،درایران دفن شدند

۴۰زی/تهران و بی بی می :نزدیک به مه هفته پ ا حمله ن ریهو جبهه
نصرت ،یابسته به القوعله ،به شهرک خون طوزون د نزدیکی حلب مو یه یکشته
شلن شمو افغون یایرانی ،اجسود نه شهرینلافغون ی پدجشدبه د دیشهرایران
تش ع شل.اجسودم لاملاهلل حس دی ،کوظم ح می ،زحملعلی زضونی ،ملطونعلی
احمل  ،زصطفی زقلم ،زرتضی جبی ،عبلالحس زحمل یم لحس زومو
صبح پدجشدبه ا زقوبل زجتمع زهلیه زشهل بسو حرم ازوم ضو تش ع شل ی بهشت
ضو زشهلبه خوک مپرده شل .جسلم ل ضوحس دی 1۴موله ،که ای ن زشهرینل
افغونستون بود د شهر یزد تش ع شل .بدوبه ای گزا ش ای د خونطوزون مو یه کشته
شله امت.جزی وتی د زو د نحوه کشته شلن هشت نفر که د زشهل به خوک
مپرده شلنل زدتشر نشل.
بو ای حول ای خوکسپو یهو حلید  ۵۹ی پ ا آن انجوم ز شودکه زقوم هو مپوه
ا کشته شلن تعلاد ایرانی ی افغون د نبردشهرک خون طوزون د امتون حلب
مو یه خبردادنل .گزا شهویی که ایامط ا دیبهشت زدتشر شل حوکی ا آن بود که
د نبرد خون طوزون دمتکم ۴۰نفر کشته شلهانل که د ز ون آنهو عالیه بر ن ریهو
ایرانی تعلاد یود ا ن ریهو )ت پ فوطم ون هم بودهانل.ت پ فوطم ون یاحل
نظوزی امت که ایران د آن مربو ان افغون ا مو زونلهی کرده امت.
انتشو خبرکشته هو ایران پ ا آن بودکه گزا ش شل ن ریهو جبهه نصرت،
یابسته به القوعله ،شهرک خون طوزون د نزدیکی حلب ا تصرف کردنل .ای
شهرک به دل ل قرا گرفت د نزدیکی بز گراه حلب  -دزشق اهم ت یی ه دا د .

نشست سه جانبه برای مبارزه با هراس افگنی

۴جون/کوبل – تلویزیون نو  :شو ا ازد ت زلی ز گویل ی پدجشدبه ۵1جو ا
نشست مه جونبه ز ون زقوزهو ازد تی کوبل ،تهران یزسکود کوبل برگزا شل .تواب
غو نگ مخدگو آن شو از گویلای نشست برا هموهدگی ب شترد کو یپ کو
بو هراس افگدی ی چگونگی زبو ه بو قوچوق زواد زخل ی توز ازد ت زر هو مه
کشو برگزا شل .غو نگ ا تصویب اهبردزبو ه بوگریه داعش ن زخبرداد
یگفت پ ا ی نظوز ون کشو زطوبق بوای اهبرد برضلافرادیابسته به گریه
تری یستی داعش عمل خواهدلکرد.دیلت ی یر مخدگو ی ا ت دفوع
ز گویلکه تدهود یک شبونه ی گذشته ،نظوز ون ب ش ا ب ست عمل وت برضلهراس
افگدون د  ۵۰یالیت کشو انجوم دادنلکه تلفوت مدگ دی بر هراس افگدون یا دشله
امت.
ا مویی هم شمو ا فعوالن زلنی ز گویدل تو زون که جلونفوذیهو دشم
د داخل نظوم گرفته نشود ،پ کو بوهراس افگدی یقتگ رخواهلبود .آنون د حولی
ا حضو نفوذیهو دشم د داخل نظوم مخ ز گویدلکه پ ش ا ی یومت
جمهو اعالم کرده بودبوکسون که ا ترب ون حکوزت به نفع دشمدون زردم افغونستون
تبل غ ز کددل ،برخو د خواهل شل .

آخندزاده به عنوان رهبر جدید طالبان تعیین شد

۴۱زی/کویته و بی بی می  :طولبون کشته شلن زال اخترزحمل زدصو هبر موبق
شونرا توی لی اعالم کرد زولو هبت اهلل آخدل اده به جونش دی ای تع شله امت.د
اعالز ه ممی ازو ت امالزی که ا مو قو یومف احمل  ،مخدگو آنون به
مونههو فرمتوده شل ،آزله زالزدصو د ی ایل جو اد زدطقه زر ب قدلهو
افغونستون ی بلوچستون پوکستون زوموم به نوشکی کشته شل.زدطقه نوشکی د داخل
پوکستون یاقع امت .هبرپ ش طولبون د اثرحمله پهپودهو ازریکوکشته شلیزولو
هبتاهلل آخدل اده د شو ا حل یعقلبعدوان جونش زالزدصو تع شله .مرام
اللی حقونی پسر جاللاللی حقونی هبر شبکه حقونی ی زولو یعقوب پسر زال
زحمل عمر هبر امبق طولبون هم به عدوان زعوینون هبر جلیل طولبون تع شلهانل.
طولبون د اعالز ه خود بو برادازه جدگ د افغونستون توک لی یله یگفته زال
زدصو د شرایط مختی به مرزیبرد ی پ شدهودهو تحم لی ی تزییر ا ا جونب
ه چ کسی نپذیرفت .احتموال اشو ه ای اعالز ه به زذاکره بو دیلت افغونستون امت.
اعالز ه د بو ه چگونگی کشته شلن زدصو یگزا شهو حوکی ا مفر ای به ایران
اطالعی نلاده امت .پ ا کشته شلن زال زدصو  ،تصویر ا یک گذ نوزه
پوکستونی بو عکسی زشوبه ی د مونههو زدتشرشل یزقوزوت پوکستونی گفتدلصوحب
گذ نوزه کوتوه زلتی قبل ا کشته شلن د حمله پهپود ازریکویی ،ا مفر به ایران
بو گشته بود.
هبر جلیل طولبون ک ستآ ذب حاهلل زجوهلاطالعوتی د بو ه ه بتاهلل آخدل اده
دادکه طبق آن ی د دی ه حوکم ت طولبون د ن مه دیم هفتودخو ش ل قوضی
دادگوه نظوزی ژیم طولبون بود.آخدل اده پ ا حمله ازریکو به حکوزت طولبون د
پوی ز  ،۵1۱۰به عدوان قوضیالقضوت طولبون ی د پی زرگ زالعمر هبرامبق طولبون
بعدوان زعوین زال اختر زحملزدصو هبرپ ش ای گریه تع شل .اید افغونستون ی
پوکستون آزو ش دیدی دیله یا ی بعدوان زولو یش خ الحلیث یودز شود .ای ۱۱
مول م دا د ،ا قب له نو ایی یالیت قدلهو امت.

کمس ون د گزا شش همچد پ شدهود کرده تو خط برق ۴۴۰ک لوویلوت کوه
توان انتقول 1۰۰زگویات برق ا داشته بوشل ،ا زس ر دیشی د شمول موولودوگ بوه
بوز ون کش له شود.پ ش ا آن حکوزت اعالم کرده بود که ای خط برق پ شدهوود
ا ا جبلالسرام ی زدطقه نواز غو بدل به مو بوز ون خواهل کش ل که زوخوولوفوت
شلیل زعترضون ا د پی داشت.
احمل بهزاد ،عضو زجل نمویدلگون یا هبران زعترضون ،د یاکودوش گوفوت
زعترضون پ شدهودهو ای کمس ون ا قبول نلا نلبه دل ل ایدکه کمسو وون اعضوو ی
شرکو حکوزت هستدل ی قبال ًهم هبران ،نمویدلگون یو خود آنهو تصم م یوو دهوم
ثو /ا دیبهشت کوب ده ا توی ل کردهانل ،پ شدهودهو آنهو تحت تووثو ور نوظوریووت
حکوزت قرا دا د .بهزادکش لن خط ۴۴۰ک لویلت به بوز ون ا خوئدونه یزضوحوک
خوانل ،چراکه بگفته ای ،هزیده ای طرح چدلبرابر ب شترا تفویت هزیده کش لن خوط
برق ۱۰۰ک لویلت ا بوز ون نسبت به زس ر مولدگ امت.ای هبرجدبش اعتوراضوی
که خود ا جدبش یشدویی ز دوزل ،توک لکردکه اعتراضهو د برابرتصم م حکووزوت
همچدون ادازه خواهلیوفت.ای افزید که ای اعتراضهو تو زونی ادازه خواهل یووفوت
که حکوزت خط برق ۱۰۰ک لویلت ترکمدستون ا زطوبق طرح جوزع برق موونوی
افغونستون ا طریق بوز ون-ز لان به کوبل بکشل.
ی ا ت انرژ ی برق ی یومت برشدو که زسئول ت توز برق د افغونستون ا دا د،
قبال اعالم کرده بود که اه مولدگ کوتوهتر ی ا نظر اقتصود به صرفهتر اموت ی
هلف ای خط ،مونلن برق فو به ز ل ونهو نفرد جدوب یشرق امت .زعترضوون
ای اظهو ات ا د کرده گفتدل تصم م تغ ر زس ر ای خط برق برخالف توص ههو
شرکت فدی آلمونی ف شتدر اتخوذ شله امت ی دل ل آنرابرخو د تبع ضآز ز دیلت بوو
زردم زدوطق زرکز خوانلهانل .

بایسکل سواری اعتراضی دو دختربامیانی

۴1زی/کوبل و بی بی می:دی دختر بوز ونی د اقلازی نمودیو فووصولوه حولید
۵۹۰ک لو زتر شهربوز ون توکوبل ا بوبویسکل کوب دنل تو به زصوبه تغ و ورزسو ور
خط انتقول برق ا بوز ون به مولدگ اعتراض کددل .ذک ه زحمل یکللوم هرا د پویون
مفرخود یک اعالز ه اعتراضی یدیهریک ا بعدوان نمود اعتراض خود بوه کووخ
یومت جمهو بردنل .ل ال زحمل  ،ا هموهدگکددلگون ای دیچرخوه مووا
اعتراضی گفت زسئوالن دفتر یومت جمهو  ،اعالز ه پویونی مفر ایو دیدخوتور ا
تحویل گرفتدل ،ازو ا تحویل گرفت دیهریک خوددا کردنل یگفتدلتوحوویول
گرفت آنهوتوه به شعو ئ جمهو اموت .زوعوتورضوون هوموراه ذکو وه ی
هراز گویدلتقریبو ًهمه اهولی یالیت بوز ون تو یکی شبهو خوود ا بوو هومو و
چراغهو نفتی یش زیکددل ی ای اقلام نمودی نبویل توه تلقی شود.
د اعالز ه ای دختران آزله » :حق زو مت که ا حکوزت حلاقلهو خولزووت
دیلتی ا بخواه م .هرشهرینل ایدکشو حق دا د که ا خولزووت ی بورنووزوههوو
تومعو حکوزت برخو دا شود ...زو بو دادن هریک )چراغ نفتی به شمو یوودآی
زیشویم که عصر تو یکی ی چراغهو نفتی گذشته امت ی بگذا یل زو د زوونوه
کدونی ا برق و که بلیهیتری حق زردم امت و برخو دا بوش م«.
شوهحس زرتضو  ،ا مخدگویون ا گ گفت :ا گ آنهو ا به داخل دعووت
کرد ی پ وم آنهو ا شد ل ،همونطو که صلا تظوهرات هفته قبل ا هم شد له بود.
تصم م جلسه یو دهم ثو کوب ده د تأی ل تغ رزس رخط انتقول برق ۱۰۰ک لویلوت
ترکمدستون اعتراضوت یود برانگ خت ی ا جمله هفته گذشته جمع ت بز گی د
اعتراض به ای تصم م د کوبل تظوهرات کردنل.
ای خط ابتلا قرا بود ا بوز ون عبو کدل ،ازوبراموس زصوبه جلیل قورا شول ا
مولدگ بگذ د چون دیلت زعتقلامت که اه مولدگ کوتوهتر ی کم هزیدهتر امت.
اشرف غدی د پی بوال گرفت اعتراضوت ،اجرا ازو زربوط به ای طرح ا بوه
تعویق انلاخت ی کمس ونی ا زأزو بر می زجلد هر دی زس ر کرد.

غنی :کار خط برق ترکمنستان از سالنگ ادامه یابد

۴4زی/کوبل و بی بی می:بلنبول ا ائه پ شدهودات کمس ون بر می زس ر خط
انتقول برق ۱۰۰ک لویلت ترکمدستون به افغونستون ،ئ جمهو اشرف غدی دمتو
داده تو کو ای پریژه ا اه مولدگ ادازه یوبل ی کو انتقول برق ۴۴۰ک لویلت به
بوز ون زوه آیدله آغو شود.کمس ون نتویج بر میهو خود ا ازری د گزا شی به
غدی ا ائه کردیاعضو آن د نشست خبر اعالم کردنلکه چون حکوزت
د برابریک عمل انجوم شله قرا گرفته ،به یومت جمهو پ شدهود کردهانل که اه
زدومب مولدگ امت.
ای د حولی امت احمل بهزاد ،یکی ا هبران زعترضون به تغ ر زس ر ای پریژه
ا بوز ون به مولدگ ،گفته که زعترضون پ شدهودهو ای کمس ون ا نمیپذیرنل.
ف ضاهلل ذکی ،یک عضوکمس ون اعالم کرد بو یجود آنکه براموس
توص ههو نخست گزا ش شرکت آلمونی ف شتدر عبو ای خط برق ا اه بوز ون
زدطقیتربه نظر ز رمل ازو کو انجوم شله ،یقت صرف شله ی پریژه د مه مول
گذشته ی ن و فو به برق ،بو گشت به نقطه ایلی ا غ رقوبل توج ه زیمو د.
د فرزون ئ جمهو افغونستون آزله امت :بو د نظر داشت ایدکه تموم زراحل
کوتیرا
امـید
کنید،مول
اشتراکد دی ن م
تانشمول به جدوب
دوستانیلت ا
برایبرق ۱۰۰ک لو
پریژه خط
فدی ی تلا
شوند .
زراحل
میاق زربوط،
ممنونمی ای
ازشماس ون زلی بر
باشیدیوفتههو کم
مطمئنی به اموس
گذشته اجرا شله

دفتر ئ جمهو به ذک ه ی هرا اجو ه ی ید داد ،ازو بوه هوموراهوون آنوهوو ی
خبرنگو ان اجو ه نلاد ،زعترضون تشک ل ای کمس ون ا برا تحقق خوواموتوهوو
خودنوکوفی دانسته یتأک لکردهانلکه به چ ز کمترا کش لن خط انتقول بورق ا
بوز ون قونع نمیشونل.
خدایا کانتینرها راکه برسرراه ملت عدالتخواه قرارداده ام،
استوارنگه دار تادست شان به من نرسد !

******************************************

خویش تشریف شریف ا زی آی نل بوهمون تکت ایل لمبرکالس زوم گول زوی
آیدل ی آب بقو ز رینلی د کوبل ن زهمه امبوب ی یمویل اقوزتگوه شون ا کوغذ تشدوب
ایل لمبرگرفته توظرفشویی یک سه آشغول ا بودجه ی ا ت اطالعوت ی فورهودوگ
برا ای ی یربی فرهدگ به دمتو زبو ک خودش خریلا گردیله ی د همو و
دیمه هفته پ ش که به ازریکو برا تلای دنلانهو زبو ک تشریف آی د ن ز تودوهوو
زبلغ ده هزا دالر ا بودجه ی ا ت دیلت خلاداد ایغونستون بو ده یو دیا ده هزا دالور
پول تکت ایل لمبر کالس ا امتفوده نموده انل .ازو د ایدکه ایو زسئله توبع تش کموفوی
السوبق ازریکویی هست یونه ٬بویلپو لمون افغونستون ا ی جاللتممب امتفسو نمویدل.
شو صلح که به آخری زسخرگی یضویع شلن ب ت المول ی یجه دادن به دشمدون
دی  -آ اد  -ن -قونون ی انسون ت ه چ چ ز حوصل نلا د .دادگستر که آنهونوه
شرم دا نل ی نه ح و نه ازونت ا زی شدومدل ی بو صلاقت که ا ب خ دشم اندل.
د )آخر جوزه ن رنگ ش طون شعر ا ز ر قطب اللی زحمل عدقو یصوف الوحوول
جریونوت کدونی ز ه ا بوهم ز خوان م:
جوزه ن رنگ ش طون ن ست یکرنگ ا پسر
تو شدومی ا لبومش د خفو ی د جهو ،
نگهو دا د که گویم ا هزا انش یکی
همچو بلبل نغمه هو دلفریبستش هزا ،
صو ت انسون نقوب ی خود مو د زکر
تو که بی تشویش جد خویش ا مو د شکو ،
ای دام اهل دعو ص ل خود آ د بکوم
ی بون خُلق ،خلق خویش بلهل انتشو ،
گوه گویل حوصل ا خلقت بود ای نلگی
گوه گویل یاصلم نبود زرا بو خلق کو ،
گه بپوشل خویش ا انل دا علم ی کبر،
گه لبوس هل ی تقو بو عبو ی بو ا ا ،
گه زریلان ا زراد ی گه زرادان ا زریل
گه شریعت ا شعو ی گه طریقت ا دثو ،
گوه صوفی ،گوه ش خی ،گه حک م ی گه فق ر
گوه ای ا زستش ر ی ،گوه آنرا زستشو ،
ی د زسجل نش دل ،شب خرابوتی شود صبح تسب ح یزصلی ،شوم بوطدبو یتو
گوه د ز خونه ،گه بتخونه ،گوهی د حرم،
گه لبوس قطب پوشل تو شود فخر کبو ،
ترک دن و ز کدل ا بهر دن و ا عجب
داده عبل البط خود ا اهل بوط اشتهو ،
یش مبلت ا ببود بخوت انلید امت ی کبر
ل ک بر یشش بخدلد ی گو ش ی ِکو ،
فته انل خم که توطوییس عل شود ازتحون حق چوآیلز رید ای شرزسو
الغرض زقصود شر د بشر افکدلن امت
پ ره ا گل بپوشل یو که بر مر توم خو ،
چونکه بوحق ن ست ای ،هرجوکه بوشلنوحق امت
خواه دن و ،خواه عقبی ،خواه جدت ،خواه نو ،
هر چه اه زرد هری زدحرف مو د حق
د حق قت ایمت دن و ،ایمت ش طون ،ایمت زو ،
زولو زعدو فرزودکوی نف خب ث گر نمو ی ی ه ز فرزویلت بوی زلا
د د ب رین ا توانی بست پو ا دمت برد
پدجه بو د د د ینی چون کدی ،ا نوزلا ،
انکه زول ی ی ی ی جونت دمت ایمت
جمله بخش ل ی د زلک تو ای شل بخشلا ،
زرد زطلق ،زظهر حق ،ا پی ا شود خلق
مه طالقش داد ی د تکب ر بر فرقش چهو ،
گر ترا ندگ امت ا بلنوزی ای بل ف ق
ی ترا عو امت بودن پهلو فج ّو جو ،
گر ترا بر مر هوا کو دللا امت ی ب
ی ترا شو امت د دل ا نگوه آن نگو ،
برز ون ن داز همت به ن ری عمل اهل امتغفو بوش یافتقو ی اغتفو
خوک شو د پو زردان تو که یوبی آبری
ی نه آفوت هوا نف افتی د شرا ،
یکره ا ای خوک ،جون پوک بر افالک بر
آب ی خوک ی بود ی آتش ا بوصل خود گذا ،
ی نخواهی تلخکوزی صبر ک د کو خضر
بدل نو کوزی زبوش ی تخم بل نوزی زکو ،
هزنون ازو بللق هدمویون ب حلنل بویلت نلانه فت تو نگرد دل فکو ،
پ ر جوهل ،ش خ گمره ،هردی ش طوندل ی غول
صحبت نوجد دی ت دا د ا حق گوشلا ،
هرکه دعو کرد خودب امت یخودب زشرک امت
کو یان ا ز کدل اغفول ی بو د د امت یو ،

