
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 سه بانوی سرمایه گذار ویک کافۀ موفق درکابل 
زهرا رضایی، کبرا توسلی، جاهده شبان، ماسترری  اگست/کابل : صدای امریکا :  92

رادرقلب کابل ساختره انرد    »کافۀ بارانه «اداره وتجارت دارندو با سرمایۀ شخصی شان  
در شهرنوبافضایی آرام درموقعرترتری   مشتریان ازخدمات این کافه راضی اند کافۀ بارانه 

قرارگرفته که کافۀ دیگربچشم نمتخورد  ظرافتهای که مالکان این کافه درسراخرتر ر   

 روزمتگذردکه کافۀ بارانه افتتاح شده است    9۲ درنظرگرفته اندبه راحتی قابل دیداست   
گذاری کرده اند،نره    هزار دالر روی این کافه سرمایه ۵۳ زهرا، کبرا و جاهده متگوی د 

اند و نه هم از کسی قرض نموده اند  این سه بانو ماسرترری شرانررادراداره    پروژه گرفته 
وتجارت دریکی ازدانشگاههای ه د به اتمام رسانتده اند  اک ون جاهده و زهررا برایر   

ک  د و کبرا با وزارت اقتصاد مصروف کار است  متگوی د از    المللی کار می   سازمان بتن 
ای که توانسته انددر کشورشان کاری انجام ده دخوشحال اند  جاهده که برترشرترریرن  
مسؤولتت وسهم رادرکافۀ داردگفت تصمتم دارند عداد بتشترکارم دان شانرا ازمتان زنان  

ایم ماراتشویق کرده حرتری در    استخدام نمای د  اوگقت تا ک ون باکسانتکه مواجه شده 
فتسبوک نظرخوب متده د  تا ک ون فتدب  خراب ازمردم نگرفتتم جاهرده از زنران  
خواست تالش نمای دو استقالل مالی خرودرا بردسرت برترارونرد  خرانرمرهرادر   
بخوان د،کارک  د  استقالل مالی خودرابگترند  زمانتکه اقتصاد بدست خودشان براشر رد  
خشونت هم کم متشود  یکی ازعلتهای عمده خشونت در برابرزنان ای ست که استرقرالل  

 مالی ندارندوقتی استقالل مالی داشته باش د خشونت کم متشود  
باآنکه عمراین کافه ه وزختلی کم است؛ امامشتریانی راجذب کرده است  نپتون، از  
مشتریان کافۀ بارانه است ومتگوید راضی هستتم، بستار فضای آرام است  برایرم بسرترار  
خوشای د است  دو روز بعد یا سه روز بعدای جا متایم  این اولتن کافه بارانه است که سه بانو  
درآن سهتم اند تا فعال من درکابل ندیده ام  کافۀ بارانه مشتریان مرد نتزدارد  محمدآصف  
بر خالف تعدادزیادی ازافرادجامعه متگوید ای که زنان کارنمای د ودربخشهای مخرترلرف  

گذاری ک  دختلی خوب است،این به نفس خودنوعی مبارزه دربرابرخشرونرت      سرمایه 
ک  د باید زنان در خانه باش د، مرن    وتبعتض ج ستتی است  بعضی مردم است دکه فکرمی 

توان دکارک  د، تجارت نمای د آی ده خود را بسازند و آی ده مروفرق    فکرمتک م زنان می 
 داشته باش د  

گذاری های متوسط    این درحالتست که دری  ونتم دهۀ اخترتعدادی از زنان سرمایه 
وکوچ  داشته اند  معموال زنان دربخشهای س تی مان د ختاطی وخام  دوزی سرمایه  
گذاری کرده اند؛ امادربخشهای مدرن مان دساختن کافه وشرکت ستاحتی وشرکترهرای  

 عرضه خدمات انترنتی تعداد سرمایه گذاران زن اندک و بی پتش ه بوده است   
 اندرز به کاخ سپیدار

: بت  ازدوسال ازعمرحکومت وحردت مرلری  تلویزیون نور    –اگست/کابل    92
متگذرد اما به نظرمترسدفضای ت   آلود برروابط دومرکز قدرت )ارگ و سرپرتردار   
ه وزحاکم است  ت شهاواختالفات درروزهای اختربه اوج رستد  باورعمومی ای ست که  

 دیدار روز پ جش به نتز کدام نتتجۀ قابل درک نداشته است  
درست زمانی ج جالهاباالگرفت که عبداهلل سخ ان تُ دی درانتقاد برا  ج جال برسرچه؟  

سخ ان ویرا خالف مروازیرن      عملکرد دوسالۀ احمدزی گفت  اما ارگ باپخ  اعالمته 
دولتداری خواند  عبداهلل در گردهمایی باهوداران تتم ، بغض  رابرازکرردوتصرریر   
کردکه طی دو سال تمام رنج و درد رابه ت هایی تحمل کرده، اک ون حوصله سر رسترده  
وخواستۀ ای همه بی اعت ایی هاوعدول ازتوافقات امضا شده راکه ازسوی غ ی دردوسرال  

: قراربودپس ازدیدارهرفرترۀ  دیدارهای بی نتتجه گذشته براو روا داشته شده، آفتابی ک د  
گذشته موارد اختالفهاحل شوداماهتچگونه پتشرفتی صورت نرگررفرت  هرمرچر ران  

های غ ی عبداهلل راپشت نخود ستاه روان کررده      دیداراخترای دوبی نتتجه ماندو وعده  
خواست اکاخ ازارگ، تطبتق کامل شرایط توافق امۀ ستاستست  خواست سپتدارچتست؟  

که ازدل آن این حکومت  بترون شد  اماآنگونه که عبداهلل متگوید ومردم نتزخبردارند،  
 دردوسال گذشته مفاداین توافق امه عملی نشد ودرنهایت فضای بی اعتمادی به متان آمد  

لحاظ تاریخی تعهدشک ری  چراطرف درموردشرطهای این توافق امه بی اعت ا است؟به  
درفره گ ستاسی افغانستان درموارد زیادی دیده شده است  ازسوی هم الزامتت عملری  
شدن ب دهای ازتوافق امه، راه رابرای ی  حکومت مردمی وهمه شمول هموارمتسرازد   
چتزیکه طرف نمتخواهد قدرت برای مردم باشدبلکه متخواه دگاهگاهی مردم وسترلره  

 قرارگترند، اماسهم شان چتزی باشدکه هژمونی ویژه آنراتعریف کرده است  
واقعتت امرهمتن است که اقدامات و ستاست گذاریهرایری  ستاست حذف دیگران:  

ارگ نشان متدهدکه تمام اقدامات  مبت ی برحذف دیگران است  ازدید هتچکس پ هان  
نتست که نوعتت تصفته کاریهای قومی و سمتی درادارات دولتی ازدوسال بردیر رسرو  
شروع شده است  ازادارۀ امور ریاست جمهورگرفته تاسایرنهادها درامرتعتتن و ترقررر  

جابجایتها زیرنام شرایسرتره  وحکومتداری هژمونی خاص خود را دارند، تحمتل متک  د   
: ازنظرارگ، شایسته ساالری مفهوم خاص دارد  کسانی شایسته اندکره برایردبرا  ساالری 

آنهارابطۀ مفهومی داشته باش د  رویکردارگ برای اصالحات وتغتتردراداره، رویکرردی  
برتریجویانه و قدرت طلبانه است  اصحاب قدرت درارگ وشورای ام تت باآنکه طری  

سال گذشته شامل قدرت ستاسی بودند، اماعط  اضافه خواهی شران براگرذشرت  41
هرروزسترصعودی دارد  نهادریاست جمهورزیرشعارمبارزه با فسادبدنبال کسانی انردکره  
بااین نهادمتانه بامفهوم خاص ندارند در حالتکه هم اک ون ختلی کسانتکه متهم به فسرادنرد،  
درزیرچترختمۀ ستاسی ارگ زندگی می ک  دوهتچکس ورق آنانرا براال نرمرترکر رد   

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری
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 حیات، تجارت
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 حضرت ابراهیم )ع( به امر خداوند )ج( لبیک گفت و خانۀ کعبه را اعمار نمود ، 
 بربام آن رفت و اذان داد ، فردی در اطراف آن ندید . از جانب اهلل )ج( ندا آمد 
 مأیوس مشو ای ابراهیم، من آواز ترابه گوش مردم دنیا می رسانم. جل جالله

 )برگرفته از تفسیرکابلی(
 
 

 در فراق بلبل شیرین زبان کابل
وفات دردناک دانشم د و  
نویس دۀ بزرگ وطرن شراد  
روان داکتر محمد اکرم عثمان  
را به خانواده وکسان آن زنرده  
یاد، جامعۀ فره گی و هرمرۀ  
ملت افغانستان تسلرترت مری  
گویم   اکرم عثمان آراسته بره  
همه صفات نرتر  انسرانری  
بودواخالق پاکتزه و فروت ری  
آن دانشی مرد بر هر هم نشت ی  
اثر می گذاشت  داستان هرای  
دل انگتز او که آئت ۀ شفافی از  
زندگی مردمان اصتل کابل و  
روابط، تعبتررات، امرثرال و  
اصطالحات و عادات ورسوم  

ایشان است، دل هر خوان رده را  
می رباید  زبان حال مردمانی که پس از آن سال ها، از بد حادثه دردهای فراوان کشرترده  

 اند  
داستان بوده در کار روایت نتز امتن   »امتن «او که همان   »کوچۀ ما «در داستان طوالنی  

است  مرگ او ضایعۀ جبران ناپذیراست  درفقدان او سوگرواریرم  فرردو  برریرن  
وز شمار خررد هرزاران            جایگاه  باد           از شمار دو چشم ی  تن کم 

 بت  
 داکترسید مخدوم رهین، رئیس شورای سراسری مردم کابل 

 به هند و امارات     صدور هوایی میوه 
تجارت وص ایع اعالم کردکه در نظرداردباهماه گی      :اتاق بی بی سی   -اگست/کابل   ۵۲

حکومت متوه تازه افغانستان راازطریق هوابه کشور های ه د و امارات متحرده عرربری  
صادر ک د  خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت متگوید هر رد وعرده کررده کره  
ازصادرات متوه به این کشورمالتات نگترد  الکوزی متگویدپاکستان بصورت آگاهرانره  
درنظرداردمتزان صادرات متان کابل و اسالم آباد کاه  یابد او مدعی شدکه پاکستران  
دیگر خواستار تجارت با افغانستان نتست و دولت افغانستان باید مسترهای جدید تجارتی را  

کانتت رمتوه تازه ازمرزسپتن بولدک    2۲ برای بازرگانان بازک د  به گفته اوقبل ازین روزانه  
شدکه اک ون به دلتل بسته شدن این نقطه مرزی متروقرف شرده    به پاکستان فرستاده می 

است رئتس جرمرهرور    وتاک ون چ دین تن متوه تازه ازطریق هوا به دهلی فرستاده شده 
های که اکر رون    کمستونی را برای صادرات متوه ازمسترهای هوایی ایجادکرده تا متوه 

درمتدانهای هوایی ق دهار وکابل موجود است، به خارج انتقال داده شود  شرکت هوایی  
آریانابرای انتقال متوه به بازار دهلی ودوبی آمادگی دارد وازطرف دیگر ه د نتز وعرده  

ها هواپتما دراختتار افغانستان قراردهد  الکوزی از برازرگرانران    داده که برای انتقال متوه 
تجارت مراجعه ومشخص ک  د که چه      سراسرکشوربخصوص ق دهار خواست به اتاق 

 مقدارمتوه آماده صدوردارند   
های مرزی متان افغانستان و پاکستان درجوزا/خرداد ماه    به گفته بازرگانان بعد از بروز ت   

امسال، متزان تبادل کاال متان دوکشور کاه  یافته است  بعد ازین ت   مرز تورخم برای  
 روز بسته بود    ۳ 

 نگذارید طالبان مراکزشان را به خوست منتقل کنند 
متگوی د طالبان متخواه د    »لوی پکتتا «های جوانان    :اتحادیه بی بی سی   -اگست/پکتتا   92

ختل والیت خوست انتقال ده د  این    شان را از وزیرستان  به ولسوالی موسی   مرکز نظامی 
جوانان بابرخی ازنمای دگان مردم پکتتا دری  نشست خبری ازمقامات مسئول خواست د  

ختل هرمرجروار برا    گتری ولسوالی جانی ختل اقدام ک  د  ولسوالی موسی   برای  بازپس 
ولسوالی جانی ختل والیت پکتتا است که ش به گذشته به دست طالبان سقوط کرد  آنها  

ختل زودتر اقردام کر رد ترا ولسروالری    گتری ولسوالی جانی   گفت د دولت در واپس 
ختل به مرکز نظامی طالبان مبدل نشود  حمداهلل همدرد، رئتس داراالنشرای ایرن    موسی 
المللی متخواهتم جلوفاجعه بشری را درجانی خرترل    هاگفت: ازدولت و جامعه بتن   تحادیه 

خواه د با مشورت نهادهای اطالعاتی م طقه در ولسوالی موسی ختل    بگترند  مخالفان می 
 پایگاه دایمی ایجادک  د  خواست ماای ست که ازایجاد وزیرستان دومی جلوگتری شود  

ولسوالی جانی ختل پکتتا روزش به گذشته بدست طالبان سقوط کردکه به گفته محرمرد  
نتروی افغان در این ج گ کشته شدند  اومتگویرد    1۲ آجان نمای ده پکتتا درمجلس س ا،  

ه گام سقوط ولسوالی جانی ختل تعدادی ازتجهتزات ارت  به دست طالبان افتاده است   
ختل برنامره    گتری ولسوالی جانی   نقتب احمد اتل سخ گوی والی پکتتاگفت برای بازپس 

 ریخته شده و اطمت ان داد که به طالبان موقع ایجاد مراکز نظامی داده نخواهد شد  
خرترل    نقطه جرانری   1 سی درپکتتا به نقل ازمقامات محل متگویدامروزدر   بی   گزارشگربی 

مواضع طالبان هدف حمالت هوایی قرارگرفت  اماذبت  اهلل مجاهدسخ گوی طرالربران  
متگویددرین حمالت مردم عام و شاگردان ی  مدرسه دی ی هدف قرارگرفت د  نقتب  

 طالب تن زخم برداشت د     4۳ طالب کشته و    4۲ اهلل اتل گفت درین حمالت  
 افزایش مشکالت پناهجویان در اروپا 

درسلسلۀ بحران پ اهجویان در اروپا، حکومت ایرترالرترا  صدای امریکا:    -اگست/ایتالتا 92
پ اهجوراروز گذشته درآبهای مدیترانه نجات داده    2۳۲۲گفت نتروهای ساحلی حدود 

اند ستل پ اهجویان به اروپا ه وز هم درحالی جریان داردکه کاسۀ صبر هزاران پ اهجوی  
دیگر در ی  کمپ پ اهجویان درشهر)کاله  درفرانسه ب ابرشرایط دشرواربرودوبراش،  
لبریزشده است  به گفتۀ مسؤلتن، تعدادپ اهجویان درین کمپ به حداکثرآن رسرترده و  
دری  حالت دشوار بسرمتبرند  ساعرترهرا انرترظرار بررای خروردن غرذا، حرمرام  
وتدابترشدیدام تتی، باعث خشم و درماندگی پ اهجویان درکمپ شده است  عبدالولری،  

 ی  پ اهجوی افغان دراین کمپ، شرایط بودوباش در آنرا غترانسانی می خواند  
 
 
 
 

 اعتراض به سفراحمدزی  به بامیان
:همزمان باسفرغ ی احمدزی به والیت بامرتران بررای  بی بی سی   -اگست/بامتان 92

گشای  چ د پروژه، صدها نفراقدام به اعتراض کردند و علته او شعاردادند  پس از ورود  
او  به این والیت فقرزده ونسبتا آرام، شاه حستن مرتضوی، معاون سخر رگروی غر ری  
درفتسبوک خود نوشت او فرودگاه بامتان را بانام)متدان هوایی شهتردوحردت مرلری  

متدان نتز خبر داده کره  -عبدالعلی مزاری  افتتاح کرد مرتضوی ازگشای  جاده بامتان 
به حمایت مالی ایتالتاآغازشدوی  شرکت ایرانی و ی  شرکرت    4۵۳1 کارآن درسال 

 چت ی آن را اجرا کردند  
سم گان به  -ریزی جاده بامتان   احمدزی درسخ رانی خود بامردم بامتان گفت کار برنامه 

ملتون دالرهزی ه ساخته خرواهردشرد،    9۲۲ کتلومتر و با    4۳۲ پایان رستده که به درازای  
جاده دیگر درم اطق مرکزی درآی ده خبردادو وزیرانررژی  2 وزیر فوایدعامه ازساخت  

کتلوولت از بغرالن بره برامرتران سرخرن    99۲ ها برای انتقال برق    وآب هم ازآمادگی 
گفت مرتضوی افزود رئتس جمهوربه مردم بامتان اطمت ان داد که م ابع مالی همره ایرن  

ها تامتن شده و اجرایی خواهد شد غ ی احمدزی درکارزار انتخاباتی خودگرفرتره    طرح 
هاباآوردن چراغ نفتی به ارگ، اوراشرم ده    بوداگرنتروی برق بامتان را تامتن نکرد، بامتانی 

 ک  د  
همزمان باسفرش به بامتان، فعاالن مدنی واعضای ج ب  روش ایی دست به اعترراض  

ترجرمرع کرردنرد جرواد    »چهارراه الکتن «زده درچهارراه اصلی شهر بامتان موسوم به  
ضحاک، رئتس پتشتن شورای والیتی بامتان در اعتراض به عدم دسترسی اهالی بامتان به  

گرذاری    برق، این چهارراه را با نصب چراغ نفتی بزرگی بره چرهرارراه الرکرترن نرام 
کرد معترضانی که علته سفر غ ی تجمع کردند، هم در این چهارراه به تغتتر مستر خرط  

 کتلوولت از بامتان به گذرگاه سال گ اعتراض کردند    ۳۲۲ انتقال برق  
محمدنورمطهری، ازفعاالن ج ب  روش ایی گفت معترضان نه ت ها خواستارکشرتردن  

اسد/مرداد به معترضران    9 این خط ازبامتان هست د، بلکه برای دادخواهی از قربانتان حمله  
اند  اوافزودنهادهای ام تتی از دیروز در صردد    ها آمده   این ج ب  در کابل نتز به ختابان 

جلوگتری از برگزاری همای  اعتراضی اعضای این ج ب  بودند و شامرگراه دیرروز  
شماری از فعاالن این ج ب  را دستگتر و بازداشت کردند  اما سخ گوی والی بامتان گفت  

  »هرای مردنری   مغایرارزشی حرکت «نتروهای ام تتی شماری از افرادی راکه رفتارهای 
اند  دقایقی پت  از ورودغ ی بره    کرده »آشوبگری ک  د، موقتاک ترول «وقصد داشت د  

ها دوباره در جراده    بامتان، نترو های ام تتی اقدام به متفرق کردن معترضان کردند، اما آن 
م تهی به چهارراه الکتن تجمع کردند  حست داد احمدی ازفعاالن مدنی گرفرت اعضرای  

آمتزنتروهای ام تتی با معتررضران و    جامعه مدنی بامتان دراعتراض به برخورد خشونت  
 ها، در مراسم استقبال از رئتس جمهورشرکت نکردند     بازداشت شماری از آن 

اندنتروهای ام تتی زیرنظرنتروهای گارد ریاست جمهور، که    م ابع محلی دربامتان گفته 
اند  مرطرهرری    از دیروز درشهر بامتان مستقرشده، تدابترس گتن ام تتی را به اجراگذاشته 

واحمدی گفت د نتروهای ام تتی شماری از اعضای ج ربر  روشر رایری راشرامرگراه  
دیروزبازداشت کردند  مرتضوی هرچ دگفت درجریان سفراحمردزی بره برامرتران  

شرود،    هتچکسی باز داشت نشده، اما گفت توضت  دادن در این مورد مربوط به او نرمری 
 های بامتان تا حال در این مورد اظهار نظر نکرده اند     امامقام 

 طالبان مسوول جدید جنگی برگزیدند
:طالبان با بی متلی به مذاکرات صل ، حمالت شانرا  صدای امریکا  –اگست/کویته  92

های افغانستان و نادیده گرفتن فررا    تشدید بخشتده وباگسترش شورشگری دراکثر بخ  
خوان صل  حکومت، مال ابراهتم صدر رابصفت مسوول جدید نظامی شران مرعررفری  
کردند  شماری ازطالبها گفته اندگزی   مال صدر، که زمانی ازنزدیکان مالمحمدعرمرر  

رساند که در صددکشاندن این    بود، پتام مقابله وج گ طلبی طالبان رابه گوش کسانی می 
گروه به مذاکرات صل  با حکومت افغانستان اند  مقامهای طالبان که نخواست دنرام شران  
گرفته شودگفت دصدر ی  فرمانده متدان دیده است که پس ازفروپاشی رژیم طالربران  
درصفوف آن گروه شهرت کسب کرده است  گزی   صدربا تشدید حمالت طالبان  
برضد نترو های ام تتی و دفاعی افغان به ویژه درج وب مقارن است  تا جایتکه ایراالت  
متحده نتروهای اضافی خود را به والیت آشوبزدۀ هترم د اعزام کرده است  قبالکریرم  

 درصد آن والیت زیر ادارۀ طالبان است    ۳۲ اتل رئتس شورای والیتی هترم دگفته بود 
چ دین ولسوالی افغانستان در ماه روان متان طالبان و نتروهای افغان دست به دست شده  

والیت درگترج گ باطالبان انرد  در    4۳ و به گفتۀ وزارت دفاع، سربازان هم اک ون در  
همتن حال محمداکبری عضو شورای عالی صل  گفت هتچ پتشرفتری درمرذاکررات  

 باطالبان رونما نشده بلکه حمالت طالبان شدیدترشده است  
های طالبان گفته انددرموج تازۀ سختگتری پاکستان برمهاجران افغان، شرمراری    مقام 

هایشان رد مررز    ازطالبان که س د اقامت درآن کشور را نداشته اند، نتز بازداشت وباخانواده 
شده اندو برای تامتن معتشت آنان، طالبان متخواه دساحات زیرتصرف شانرادرافغانستران  

های عملی    گسترش ببخش د  حکومت افغانستان ازدیرزمان پاکستان رابخاطرنبرداشتن گام 
برضد طالبان وشبکۀ حقانی درپاکستان به بادانتقاد گرفته اند، دو گرروه تر ردروی کره  

 مسوول بتشترین حمالت در افغانستان اند  
های افغان سه شمارۀ    پس ازحملۀ مرگبارهفتۀ گذشته بردانشگاه امریکایی درکابل، مقام 

های پاکستان قرارداده وگفت د حملره    های مخابراتی پاکستان رادراختتار مقام    تلفون شبکه 
 شدند     ها از پاکستان ره مایی و سوق و اداره می   گان از طریق همتن شماره   ک  د 

 افغانهای توقیف شده در پاکستان، ردمرز میشوند 
  4۲2 پلتس پاکستان بری  مدرسه درشهرکویته هجروم بررده    اگست/کویته : 9۳

شاگردغترقانونی افغان را توقتف کرد  این اقدام بخشی ازتالشهای پاکستان برای تشدیرد  
مبارزه علته مدار  لجام گستختۀ مذهبی ع وان شده است ندیم حسترن افسررپرلرترس  

سال متباشد   آنان هتچ س د جواز  4۳ تا   41 پاکستان گفت سن طلبای افغان توقتف شده بتن 
اقامت در پاکستان را نداشت د، وتصمتم برای ست که درنهایت به افغانستان بررگشرترانرده  
شوند مدرسه ایکه موردهجوم قرارگرفت بدلتل نداشتن اس ادثبت مسدود شد  تراحرال  
گفته نشده آیاهجوم برمدرسه، کدام ربطی با مبارزه برضد افراطتت داشته یا ختر پاکستان  

مدرسۀ علوم اسالمی نظارت دقتق داشرتره    4۵۲۲۲ تعهدنموده که طی پالن عمل ملی، بر 
، طالبان درحمله  9۲41 باشد  پاکستان این تصمتم را پس از آن گرفت که در دسمبر سال  

 تن را کشت د    4۳۲ بر ی  مکتب وابسته به اردو درپشاور، بت  از  
 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

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

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

 ورجت تا –وودبرج محمدقوی کوشان                               
 را  »سقویان «پندنامه مر 

  -درسرزمتن خداداد افغانستان نعمت حکمروایی از ایامی نزدیر  بره سره سرده  
به قومی برگزیدۀ خداوند، یع ی    –باگسستهای کوتاه مدت درمجموع کمترازی  دهه  

م حصرساخته شده، وچ تن هست و خواهد بود   به کوری چشم اقروام   »پشتون «قوم 
درجه دو وسه، که همه جه می وبقول کل اختتارفعلی ج رال طاقت )حرامری  انرد و  

 محکوم   
امیرکلکانی بیسواد)دوم ازچپ( سعادت همراهی دوسردارنامدار وبزرگوارامانی )اول  

 و دوم از راست( را دریافت که برایش دوشیزۀ محمدزایی را مزدوج ساختند ! 
حساب حسابست، اندک رستدگی به اوضاع ستاسی واجتماعی سه سدۀ اختربه ما می  

از ایرام صربراوت ونروجروانری،   »افغان= پشتون  «آموزاندتا بدانتم نخستتن امپراتور 
درک ف حمایت و درپ راه دسرت ودامرن  وخوبی های جسمی،  ب ابربرتریهای فکری  

وحشی مردی ایرانی ب ام نادرافشار  دان  وپرورش یافت، وپس ازمرگ آن ایررانری  
بدکاروبدنهاد، امپراتور وطن دوست این سرزمتن خداداد شد  ازلتاقت ودرایت احمدشاه  
درانی بودکه چ دین وچ دبار ه دوهای بت پرست ه دوستان   توسط افاغر رۀ رشرترد  
ومسلمان   بخاک مذلت کشانده شد، معابدم حو  شان بدست با کفایت امپراتورمسلمان  
درانی آت  زده شدوخون کثتف شان برزمتن شان ریرخرترانرده شرد ودارایرترهرای  
قتمتدارطالوجواهربتحساب شان درتصرفشریعتمدارانۀ دُردُران افتاد  ت ها حتف وافسوسی  
راکه متتوان ازآن دَوران خورد، ای ست که هتچ گوشۀ از سرزمتن دُر دُران و دَوران،  
بشمول دارالسلط ۀ ق دهار نفعی از غ ایم جهادی   امپراتور برزرگ نربُررد و آبرادانری  
وسرسبزیی ندید، زیراآنهمه ثروت التعُد والتُحصا فقط الیق سران قربرایرل مرترعردد  

 ومفتخوربود، که بخشتده وتقستم شد وبه یغمارفت   
شخصی نوشته بودکه امترحبتب اهلل کلکانى ی  رهزن بود  جوابم ای ست که اگر   «

به دهلرى مرترکرشرانرد،    -زیرنام جهاد   -آن سقازاده فرصت متافت و دام ه رهزنى هارا 
امروزبانام ی  فات  وبابا یاد متشد   بدبختی آن رهزن و بچۀ سقا این بودکره شرهرامرت  
نفرخدمتى دربارصفوى رانداشت، آن بی همت به گرگتن خان حاکم گرجی نصرانری  
ایرانی دختر نفرستاد، بچۀ سقای بتسواد نتوانست این نعمت را فرراچر رگ آورد ترا  
نفرخدمت وحاضرباش لشکریان نادرافشارشود، آن ناتوان افتخار همراهى لشکرافشار را  
درحمله به ق دهار نداشت وسعادت با او یار نبود تا همکار وشاهدتجاوز ایرانتها برهموط ان  

 ».ق دهاری  باشد  
یکی ازخاقانهای بزرگ قبتله که صاحب اختتارجان ومال مردوزن و دختر و پسرر   -1

رعایای گوسپ دی بودند، محض حفظ تمامتت ارضی تتول شخصی، یع ی سرزمتن خدا  
داد افغانستان، باشهامت امترانه   جواهرخواهرش رادرحمامی درشهرهرات، ازگردن آن  
ضعتفه کَ د ودرجتب گذاشت، وشوهرخواهر وداماد امتررنرامردار، ازیرن حررکرت  
امترکبترانه در مقردارالخلتفگی هرات به جان رستدوجان به جان آفرین سپرد، واخترترار  
هرات رابه امترکبتر = )امترخراسان  واگذاشت   اما آن سقو زاده این همت رانداشت که  
جواهراز گردن وسرو ست ۀ زنان ودختران خاندان شهامت شعار)آل یحی ومصاحربران   
غترتم د برباید ویا لشکریان  را اجازه بدهدتا برنامو  آنان به چشم بی عزتی نگاه ک  د    

 این کمال غفلت و بی ستاستی او بود     
سایرتفاوتهای راکه کلکانی با زمامداران بزرگوارقبتله داشت، بصرورت فشررده    -9

چ تن می توان برشمرد : بچۀ سقای کلکان سواد وتوان جلب حمایت انگریزان مهربان را  
نداشت، به همتن لحاظ قادر نشد امارت غصب کرده اش را برای مدت بتشتر نگاه بدارد    
وم جتان صادق سرزمتن خداداد افغانستان، باکمال ازخودگذری  وط دوستی  و برویرژه  
استقالل طلبی    ، او را که مستحق جزاهای فراوان بود، چراکه ازی  قوم درجه چ دم و  
فاقداستحقاق بود، باچشم سفتدی به قدرت ستاسی چشم دوخته بود، از ارگ مربرارکرۀ  

 ویژۀ رهبران قوم برتردور انداخت د   
آن بچۀ کلکان، باری به یاری احمقان بخارا که خواهان ایستادگی در برابر دیگرقوم  -  ۵

گزیده یع ی روسته بودند، شتافت وآنان رادرنگه داری استقالل بی ارزش، کم  کرد   
اما ی  امترآه تن پ جۀ آگاه از رموز ستاست، بودن درزندان قوم گزیدۀ رو  رابا طتب  
خاطرپذیرفت وبعد تبعتد خودخواسته درماورای آمودریا را بعوض کم  به بخرارایری  

 های احمق برگزید، وآی دۀ امارت مبارکۀ خوی  را تضمتن نمود   
 این هم دنبالۀ تفاوتهای امترکلکانی با ثشت ان این سرزمتن نفرین شده و بدبخت       

پدران حبتب اهلل ملقب به سقاو بودند واو مربوط خانوادۀ پرجالل و شکوه ونامدار  -  1
آل یحتی طالیى نتست که پدران دیره دونی شان افتخار وحق انحصاری فروش پشاور و  
زمت های سایر قبایل قوم برگزیدۀ را به انگریز داشت دوتاحال رهبران فهتم وفختم شان حق  
فروش خاک ومردم رابه رو ، انگریز، امریکا، پاکستان وآی ا  آی پراکسرتران  
وآخوند های معظم ومهربان و پول ده ایران دارندوپس ازی هم این حق ازلی را متداشرتره  

 باش د  
ساله سردارمحمد داؤودخان ) 42شماچطور بچۀ سقاوکلکان راهمطرازفرقه مشر)   -  ۳
ساله  قوماندان نظامی و نایب الحکومۀ قردرترمر رد  94ساله  قوماندان قوای مرکز، )   9۲

درق دهار و مشرقی، صدراعظم، ریتس جمهور، )رهبر  انقالب سرطانی وسایررالرقراب  
-وهرلقب کثتف  دیگری که به فکرناقص تان مترسرد    -درخور شأن آن شهتد اعظم  

متشمارید ؟ آیاشما متدانتدکه قدرت جبروتی آن سرردارغرازی وشرهرترد اعرظرم  
اگروجودنمی داشت، برای شما گ هکاران آسایشگاه آرام ونامدار )پلچرخی  را کری  
آبادمتکرد؟ بی انصافان کمی انصاف داشته باشتد  بروید چ درکعرت نرمرازشرکررانره  
بخوانتدوبه روح بزرگ رهبرانقالب سرطانی دعاک تد، وگرنه شما بزهکاران کره نرترم  
شرقی وطن رابه انگریز فروختتد، وچ دین جزیرۀ آمودریا رابه رو ، وبخ  هرایری  
ازغرب وطن رانتز به ایران، باید درهمان آسایشگاه که ه و فرسودۀ)دهرمرزنرگ  کره  
کاکای مهربان رهبر وصدراعظم کبترکشور باقبول زحمات زیاد جهت خردمرت بره  

 وط داران نااهل خودساخته بود، بقتۀ عمرناقابل تان را بسر می بردید     
باکدام متزان عقل وس ج  ومقایسه، شماازرهبران قبتلۀ برتر انتظار دارید خواست    -2

نامعقول تانرا بپذیرند ؟ مگر امترحبتب اللۀ بچۀ سقای کلکان شررف وعرزت امضرای  
معاهده گ دم  را کماهی کرده بود؟ آخراین بچۀ شمالی قادربه کسب افتخرارامضرای  
معاهدۀ عزت آفرین دیورند بود؟   آیاآن سقازاده، افتخارسپردن مقدرات سرزمتن قبتلره  

  2رابه آی ا  آی را داشت ؟   )ص  
 
 
 
 
 
 

 کروالی ای شمالیپروفتسرداکتر حمتدهادی                     
 اهمیت مردم و رهبریت درانکشاف ملل

صرف ظر ازموقعتت جغرافتایی، تعداد نفو  و پتداوار وم ابع طبتعی هرر کشرور،  
صفات و خصوصتات مردم ورهبریت آن عواملی اندکه نظربه هررشررایرط دیرگرر  
درسرنوشت ملل نق  برازنده وحتاتی دارند  این دو موضوع یع ی مردم ورهربرریرت  
متتوان د درپتشرفت ممال  جهان الزم و ملزوم ومتمم همدیگر باش د  حقتقت امر آنست  
که خصوصتات واوصاف مردم وماهتت وکرکتر وشخصتت رهبران عواملی انردکره  
سرنوشت هرکتلۀ بشری راتعتتن متک د  ملت بتسواد وبدون تعلتم و تربته رهبرخوب را به  
مشکالت عظتمی روبرو متسازد، ورهبرناشایسته وبی کفایت پتشرفت جامعه رابسروی  

 تمدن ناممکن متسازد   
چ دمثالی رادرین نوشتۀ مختصر دربارۀ اهمتت مردم ورهبریت بتان داشته ونرقر   
آنهارا درپتشرفت جوامع بشری اظهارداشته وتوجۀ مردم افغانستان را درین مورد جرلرب  

 می نمایم : 
درتاریخ می نویس دکه چون حضرت عتسری مسرتر  )ع     –اول: درمورد مردم  

خودرا پادشاه یهود وپسر خدا متدانست، این ادعای اومردم یهود آنزمان رابرآشفته کرده  
بود  ابتدا کشت  بزرگ یهودی ب ام قتفا  حضرت عتسی را دردفترخود احضار و از  
اوپرستد: متگوی دتو ادعا داری که پسرخداهستی؟ مست  درجواب گفت: من هسترم    
قتفا  از شدت قهروغضب بخودپتچتدو ردای خودرابه ت   پاره کرد وبعد حضررت  

ریتس دادگاه روم فررسرتراد  چرون   Pilate Pontiusمست  را برای تحقتقات بتشتر نزد  
فرماندارم طقه فررسرترادنرد   Herod Antipasحضرت مست  از اهالی گلتله بود اورانزد  

همت که حضرت مست  در برابرسؤاالت هترادخاموشی اختتارکرد ولرب بره جرواب  
نگشود، وی امرکرد تابه رسم توهتن تاجی به سرحضرت مست  بگذارند وخرقه یا ردای  
زیبایی چون لبا  پادشاهان برت   ک  د واورا دوباره برای تصمتم نهایی نرزد ریرترس  

 دادگاه روم بفرست د   
ریتس دادگاه روم به مردم یهود دوپتش هادکردکه بایدیکی ازآنرا انتخاب ک  د  اول  
ای که ی  زندانی ج ایتکاری ب ام بارابا  راکه محکوم به مرگ متباشد، آزادک  د ودر  
عوض حضرت مست  رامحکوم به مرگ نمای د، ودوم ایر رکره حضررت مسرتر   
راآزادنموده اما بارابا  را به کشتارگاه ببرند وبه زندگی اش خاتمه ده د  یهودیان تصمتم  

 گرفت د بارابا  آزاد شود ومست  برصلتب آویخته گردد    
مردم شاهدصح ۀ عجتب ووحشت اکی بودند  سپاهتان روم تاجی ازستم خاردار برسر  
حضرت عتسی مست  نهادندوصلتب بزرگ چوبتی را بر شانه اش گذاشت رد وبرا زدن  
شالق وقمچتن این معلم اخالق ومردروحانی رامجبورساخت د تاصلتب رابرشانه کشرترده  
وبطرف کشتارگاه که روی تپۀ بل دی جاداشت نقل دهد  درحالتکه خون از سر وروی  
مست  جاری بود وگاهی بزمتن می افتاد، پتروان  کوش  متکردند اوراکم  ک ر رد،  
اماآنها باشالق سپاهتان رانده متشدند  زنی درحالتکه خون را از سروروی مسرتر  پراک  

زن  برای من گریه مکن، بررای   «متکرد گریه متکرد  حضرت مست  به این زن گفت:  
بلی   مردمی که چ ترن تصرمرترم   »خود، برای فرزندانت وبحال مردم خودگریه کن  

دادگاه عدلی حکومت راتحمل متک  د، سزاوار آن متباش د تابحال شان گرریره کررد   
ملتهایی که به رهبران حقتقی، صادق وفداکار خود ارج نمی گرذارنرد آیر ردۀ شروم  

 وتاریکی در انتظارآنها خواهد بود  
دوم : دری  قاعدۀ کلی که اکثرأ آنرا به یکی ازپدران قانون اساسی امریکا یعر ری  

ی  رعتت تعلرترمرترابرتره   «تامس جفرسن مربوط متدان د، وی چ تن اظهارداشته بود:  
امروز درسراسرجهان نمری   »ودانشم د شرط اساسی برای بقای ی  ملت آزاد متباشد   

توان ملت یا کشوری راسراغ نمودکه مردم آن بتسواد بوده ودرعتن زمان آزاد براشر رد   
 ملل بتسواد در مستر تاریخ به شکلی ازاشکال متتوان د استر گردند  

سوم : خداوند)ج  درکتاب مقد  قرآن به مراتب اشاره به اهمتت دان  وفضتلت  
افراد جامعه فرمود است حضرت الهی متفرماید هتچ فردی برفرد دیگر امتتاز وبررترری  
ندارد مگربه تقوا وفضتلت که یکی را بردیگری تفوق می بخشد  خداوند بزرگ سورۀ  
مبارکۀ قرآن را با کلمۀ اقرأ یع ی بخوان آغازنموده است، یع ی خواندن وسواد داشرترن  
سرنوشت هرفرد وجامعه راتعتتن نموده وآنهارابسوی خوشبختی و سعادت ره مونی می  

 ک د   
: بدون ش  رهبرران دانرا، براحرترثرترت  درمسألۀ نق  رهبریت در زندگی ملل  

ووط پرست درانکشاف ملل نق  حتاتی وبرازندۀ دارند  در کشوربزرگ وپررنرفرو   
ه دوستان گاندی بودکه ملت  را اززنجتر اسارت چ گال انگلتس ددم   آزاد ساخرت   
گاندی فقترانه زندگی متکرد، او جثۀ ضعتف اما روح بزرگ داشت  گاندی چ ان در   
آزادی و فرمان برداری ازقانون به مردم  آموخت که بعدازمرگ  این روحترۀ آزاد  
م شی واطاعت ازقانون به نسلهای آی ده سررایرت کررد  آقرای مرودی نرخرسرت  
وزیره دوستان بعدازرستدن به مقام رهبریت ه د برای اولتن باربه پارلمان آن کشوربرای  
ایراد نطق رفت، قبل ازداخل شدن به ساختمان کانگر ، درپله های ورودی زانو زد واز  

 «روی احترام مدخل پارلمان را بوستد  ژورنالتستها عکس اوراچاپ کردند و نوشت د که  
 ! »مودی درحال بوستدن مدخل معبد دموکراسی 

کمال اتاترک یامصطفی کمال که پدر ترک لقب گرفته، کشورش را بعردازیر   
انقالب نوین چهرۀ مدنتت داد وامروز هرریگ وس گ وصخره درهرساحل ووادی بر  
روح بزرگ او درود متفرستد  رهبر بزرگی ب ام نلسن ماندال درافرریرقرای جر روبری  
عمرخودرا درراه تالش برای آزادی مردم ستاه پوست  از زنجترسفتدپوسرتران وقرف  
کرد  درایاالت متحدۀ امریکا پدران وب تادگذاران این کشور شالودۀ ی  حکومت قانون  
را ریخت د تادست وپای دولتم دان دکتاتور رابا زنجترقانون اساسی بب دند  جرارج بروش  
ریتس جمهورپتشتن به مردم دروغ گفت، به قانون اهانت کرد وصدهراهرزارمسرلرمران  
رادرکشورعراق بتشرمانه ازتتغ کشتد  ریتس جمهورفعلی امریکا بارک اوبامرا گررچره  
جوان پاک طت ت وتعلتمتافته بود، در زمان سلط ت اوممال  اسالمی ازلتبترا، سروریره،  
عراق، مصرتاافغانستان همه درآت  بدبختی وج گ متسوزند  درده سال گذشته به تعداد  
شصت ملتون مسلمان ازخانه هاوکشورهایشان آواره شده اند که پ جاه درصدیع ی سری  

 ملتون آن اطفال متباش د  
باوجود انتخابات تقلبی امروز مهاجرین جوان ازکشورافغانستان بتشتر ازهرزمان دیگر  
است  اماتش جات وبدبختی هادرافغانستان بدتر ازهر کشور اسالمی دیگر متباشرد، وآن  
ای که درین سرزمتن نه ت هارهبریت دزد، فاسد، وط فروش حکومت متک  د، بلکه ملرت  

 نتزدر آت  بتسوادی متسوزد   
تاریخ ملت افغانستان نشان متدهدکه مردم ازسه صدسال به ای طرف از سوی رهبرران  
خانوادگی وقبتلوی بی کفایت، به قهقرا کشانتده شده اند ودرزنجتر استبداد نگاهداشرتره  

ی  پابره ه وایج رت سری آی ای بر رام    9۲۲4شده اند  بعد ازواقعۀ یازدهم سپتمبر  
حامدکرزی که از سالهابه این طرف همکار ادارۀ جاسوسی بود، بعدازی  انتخابات ب رام  
دموکراسی برشانه های این ملت سوار شد وملت ودسته های جر رگرسراالران مسرلر   
وثروتم د اورا تحمل کردند  حامدکرزی بتت المال راتاراج کرد، اضرافره ازبرترسرت  
عضوخانواده اش رامسؤول پروژه های ه گفت بازسازی کشورساخت ودارایی کرابرل  
بان  رابه تاراج برد ونفاق بتن طبقات کشوررا دامن زد و پاکستان رابرای اشغال افغانستان  

 تشویق وباطالبان دهشت افگن همکاری نمود    
دوسال قبل دری  انتخابات تقلبی، دومرد فاسد دیگرراحکومت امریکا برشانه های  
این ملت سوارکرد  گرچه در ابتدا این نویس ده نظرمثبتی به داکترعبداهلل داشت، اما امروز  

  ۳اکثرمردم کشورواین نویس ده اعتماد خود را ازین مرد چاپلو  سلب متک  د   )ص 
 
 
 

 کالتفورنتا   -فریمونت  محمدطاها کوشان                                   
 گفت د چ ت تم وچ انتم، دریغا      ای هاهمه الالییِ خواباندن مابود   )ایرج مترزا  

 شف شف نی شفتالو 
 گلۀ سخت ازدولت وحکومت امریکا 

 ایوای براستری کزیادرفته باشد            دردام مانده صتدی وصتادرفته باشد 
درین بتشترازپانزده سال هم مته ان ما درافغانستان هی کشته داده مترونردترا  
آنجا اک ون بگونه گروهی سربریده متشوند وبه آت  وخون خاکسترغلترترده  
راهی هست د و چشمان شما مغرورهای دشمن افغانستان کور وگروشرهرایرتران  

 کراست  
بعدازشکست ونابودی اتحادجماهتراشتراکته شوروی و فروریرزی دیروار  
برلتن؛ امریکا وغرب نامردانه وجفاکارانه هتوالی بی سروپاب ام طالبان والقاعده  
را به همکاری آی ا  آی پاکستان به داخل افغانستان گستل داشت، بی پررده  
نمایان بودکه این کار رابرای رستدن تابه قفقازبرای سد پتشروی رو  وچترن  
وک ترول ایران ازجانب ناتوبرنامه ریزی شده وباهمه سازوبرگ نظامی وپول که  
بوش توسط خلتلزاد وحامدکرزی به طالبان داد تاامریکابه همتن مقاصدش کره  
امروزبا امضای قراداد ام تتی بانوکرش اشرف غ ی احمدزی امضاء نمود؛ برسد   
ازآنها پشتتبانی مالی ونظامی نمودندتاآنکه القاعده چ ان ستلی محکمی برروی  
رئتس جمهور جورج دبلتو بوش زدکه فغان  تاآسمانها برخاست وبعد چهار زانو  
نشست و با دستورات خانم مارگریت تاچر صدراعظم وقت انگریز برنامه هرای  
ناتمام پتشتن پالتسی متکر ستاسی و اقتصادی پتر جهان یع ی انگریزخونریزراگام  
به گام پت  ببرد  ازتبصره برخاورمتانه وخاوردور صرف ظرمتک م وت هرامسرألره  

 متهن خودم رابا دولت وحکومت امریکا در متان متگذارم:  
باآوردن ی  متعصب فاشستت ب ام کرزی ودوبار اورابه قدرت نگه داشتن  
وباآخرسوارکردن فاشتست ومتعصب دیگرب ام اشرف غر ری احرمردزی را  
برخالف تمام موازین حقوقی ومدنی ودموکراسی قبولشده جهانی با زور آغای  

 جان کتتری بر گرده ملت افغانستان چون خاری خالنتدید  
هم مته ان من کم کم نه بلکه درکل دارند بااین روندراه اندازی نسل کشری  
فارسی زبانها درسراسرافغانستان بااجازه دادن دست بازبه طالبان برویرژه دریرن  
دوسال ونتم آخر؛ حوصله و بردباری شان بسررستده و دارندبه جایی مترس دکه  
این نابسامانتها و چالشها را اگرمهار نسازید؛ آنگاه مقصروبانی ب تادی این نابسامانی  
خود شمابویژه رئتس جمهور اوباما ووزیرخارجه اش جران کرری اسرت،  
واگرمردم شرق وغرب و شمال وج وب وم اطق مرکزی افغانستران بره آن  
سرحدی برس د که به پاختزند؛ مهارکردن  چ انتکه برای ابرقدرت شروروی  
مشکل وانگتزه جان باختن شد؛ بازهم نه بمب اتوم ونه بمباران ونره ترطرمرترع  

 گرهگشای گرهی که خود تان ازبن تاکابل بدست خود زده اید؛ نخواهد شد  
ملت افغانستان ازج گ وخونریزی وتباهی وبربادی بتشترازپتر  اعرم از  

تخریب هرچه بتشتر زیربر را هرای    ٬ دست دادن نخبگان وسرمایه های مع وی 
ستاسی واقتصادی و فره گی وآبادیهای خانه هاو ادارات دولتی و ازبتن بردن و  
بربادی روزافزون ارت  وپلتس مابه ت گ آمده و به این براور بری خردشره  
پتداکرده اندکه امریکا ازآقای بوش و دیکچت ی و خلتلزاد و روهرباکرگرفته تا  
خانم کلت تن ورئتس جمهور اوباما و جان کتری باآوردن وبرسرقردرت نرگره  
داشتن حامدکرزی وغ ی احمدزی را با دارودسته شان یع ی پشتتبانی ومرطررح  
کردن وبه درازا کشانتدن اعمال تروریستی بدست طالبها وداع  ازکارهای زیر  
بوریایی امریکا است و متخواه د ازدست شما به دادگاه عالی جرهرانری الهره  

 دادخواهی نمای د  
امتدواریم که هرچه زودتر برای راهگشایی و برون رفت از ایرن مشرکرل  
 بزرگ ستاسی دست بکارشده، سدروان شدن جویهای خون درافغانستان شوید  
این سرودۀ ایرج مترزاکه لب لعاب داد و فغان مارا سرره کررده، براهرم  

 متخوانتم: 
 هر وعده که دادند به ما، بادهوا بود        هرنکته که گفت د، غلط بودو ریا بود 

 چوپانی این گله به گرگان بسپردند        این شتوه واین قاعده هارسم کجابود؟ 
 رندان به چپاول، سراین سفره نشست د   ای ها همه از غفلت وبی حالی ما بود 

 خوردندوشکست د ودریدندو تکاندند      هرچتزدراین خانۀ بی برگ ونوا بود 
 گرفرتر د چر تر تم و چ انتم، دریغا      ایر رهرا همه الالییِ خواباندن ما بود 

 ای کراش در دیرزی ما باز نمی ماند  یاکاشکه درگربه، کمی شرم وحتابود 
مطلبی هم در فراق داکترمحمداکرم عثمان به خوان دگان امرترد ترقردیرم  

 متدارم : 
 اند به زر        که جزنکویی اهل کرم نخواهدماند     بدین رواق زبرجد نوشته 

بلی  شوربختانه سخن ازنبودی  نویس دۀ که ازجوانمردان وعتاران و کاکه  
های شهرکابل قدیم می نوشت؛ ازی  شعرخوان وخوان ده داستانهای کروتراه  
استوار بل د قامت با اندوه باید گفت و نوشت  ایکاش که درکوچه ها وپسکوچه  

 ها ومزارات ودهات ودهکده های کابل زیادترمی بود و زیادترمی نوشت  
چلچراغ اندیشه وخرددانشم د ادیب و ستاستدانی که پاسدار زبران مرردم    

کوچه و بازارکابل که ه بود، دانشم دی که درهرنوشته اش بره برهرانرۀ یراد  
ازشخصتتهای بازاری کابل، شخصتتهارا، اندیشه هارا، نگررشرهرا وراه وروش  
مردهارا چ ان با تر دستی و زیرکی پوشتده متشورید ودرمتان آن قصه هرا و  
داستانها  گپ دل خوده می نوشت و هتچ کسی هم نمی توانست که گرتررش  

 ک د  به خاموشی گرایتد  
داکترمحمداکرم عثمان ی  نام برجسته در ادبتات فارسی کابلستان با ی   
ریخت و پتکره نوکه ویژه خودش بود و هست و خواهد ماند؛ به قلم خرودش  

 نام خودرا در این رواق زبرجد به زر نوشته و ماندگار کرد  
گراهری  «نرویسرد:   مری   »برای آدم شدن «اکرم عثمان زمانی گفته بود که  

هایم صورتگرچهره همزادی است که درعتن شباهت بامن، مصرفراترر،    نوشته 
تر وتواناترازمن است وهمواره تشویقم متک دکه به او برسم    تر، راستگو     ج گ ده 

نویسم و آن ستمای    آیم  پس تا آدم شدن، می   و عتن او باشم ولی من کوتاه می 
دهد که تا آدم شدن مسافت زیادی باقری    ک د و زنهارم می   آرمانی نتشخ دم می 

 ” است و این راه را نهایتی نتست  
خودش وبازمانده های تراوشات خرد واندیشه اش تا جهان پابرجاست درهر  
برهۀ زمان ومکان جاویدانه ماندگار ماند درفرجام غزلی ازحضرت حافظ )رح   
راکه زمانی بستاربا استواری و از دل و جان به زبان خود دریکی از برنامه هرای  

 رادیوی افغانستان خوانده بود باهم می خوانتم و می ش ویم: 
 رستد مژده که ایام غم نخواهد ماند           چ ان نماند چ تن نتزهم نخواهدماند 

 من ارچه در نظر یار خاکسار شدم          رقتب نتزچ تن محترم نخواهدماند 
 چوپرده داربه شمشترمتزندهمه را          کسی مقتم حریم حرم نخواهدماند 

 انداین بود         که جام باده بتاورکه جم نخواهدماند   سرودمجلس جمشتدگفته 
چه جای شکروشکایت زنق  نت  وبدست چوبرصرحرترفره هسرتری رقرم  

 نخواهدماند  
 غ تمتی شمر ای شمع  وصل پروانه       که این معامله تاصبحدم نخواهدماند 

 توانگرادل دروی  خودبه دست آور      که مخزن زر وگ ج درم نخواهدماند 
 اند به زر          که جزنکویی اهل کرم نخواهدماند   بدین رواق زبرجد نوشته 

ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ               که نق  جورونشان ستم نخواهدماند                               
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 هفته نامۀ امید  4201شمارۀ  صفحۀ سوم

 کالتفورنتا –المتدا عبدالودود ظفری                            
 کرزی و خلیلزاد

مردم حکومت کرزی راحکومت کرزی ها ازطرف کرزی ها 
 برای کرزی ها می پندارند .

برگردان بخ  دوم مقالۀ آقای بهلول لودی، مربوط سازمان ضدج رگ، براعر روان  
چاپ شد، پس ازی  تربرصرره    9۲۲2)خلتلزاد وگ گ های افغانستان راکه دردسمبر 

 تقدیم می شود   
مردم افغانستان ناکارگی حامدکرزی که ازپسکوچه های شهرکویتۀ پاکسرتران، بره  
سپارش آی ا  آی وحمایت خلتلزاد وشماری ازمحافظه کاران نو ج گ طلب وتوسعه  
جوی امریکا ازحزب جمهوریخواهان، در زمان حکومت بوش برگردۀ ملت افغانستران  

سال زعامت  مشاهده کرده اند  اگررکررزی شرخرص  41سوارساخته شد، درجریان  
باوجدانی متبود، پس ازختم کارش، بخاطرضتاع ملتاردهادالرکم  جهانی، نابرودسرازی  
فرصتهای طالیی از بازسازی افغانستان وتغتترب تادی اقتصادی، اجتماعی وفره گی، از شرم  
خودرا ک ارمتکشتد وازانظارعامه پ هان متساخت یا مثل برادران انتحاری اش، خودکشری  

 متکرد تا از عذاب وجدان نجات می یافت   
ولی برخالف، کرزی باچشم سفتدی وبتشرمی باراه اندازی مصاحبه ها، ظاهررشردن  
درمجامع ورسانه ها وابراز نظردرمورداوضاع، خودرا دوباره مطرح مت ماید وامتد داردکه  
به کم  ع اصرم فعتجو وسبکسر تاجت ، هزاره، پشتون واوزبر ، کره دردوران  
زعامت غترملی وی، بدون داشتن اهلتت وکفایت به مقامات بل ددولتری راه یرافرتر رد  
وبااختال  رشوت، قاچاق ودزدی ازپول کمکهای خارجی، خودرابره جراه وجرالل  
رساندند، به قدرت برسد   ازتپ وتالش کرزی وحلقۀ فرصت طلب او است باط متشرود  

  باتقلب وتخطی  9۲۲2و   9۲۲1که اواشتتاق آتشتن داردکه مثل دو دورپتشتن انتخابات ) 
 های فاح  درا نتخابات سه سال بعد، قدرت را غصب ک د    

کرزی درجوار ارگ زندگی متک دوبصورت ختلی گسترده باحامتان و هواخواهان  
خود دیدوبازدید دارد  اخترأسایت آریایی به حوالۀ روزنامۀ نتویارک تایرمرز، براطررح  

مت ویسدکرزی در دیداربامراجرعرترن   »خط پایانی حامدکرزی کجاست؟   «:سؤوال  
ماهرانه باک ایه وخ ده های مع ادار، حکومت ک ونی راتخریب متک د  اودرمالقاتهرایر   
بامردم تلویحأمدت کارحکومت وحدت ملی راپرس ازدوسرال )مردت مرعرتر ره  
درموافقت امه ، پایان یافته متشمارد وبه انعقاد لویه جرگه اصرارمتورزید  کرزی چشم براه  
متباشدتا درلویه جرگه باجادادن حامتان وهواخواهان خود، فتصله هرای آنررابره نرفرع  
خودتغتتردهد  شکی نتست که حکومت فعلی غ ی و عبداهلل حکومتی نراکرام اسرت،  

 اماحکومت کرزی ناکارتروفاسدتر بود  
رسانه هاتخمتن کرده اندکه کرزی ماهانه تاچهارصد نفررادراقامتگاه خود متبت د وبرا  
سبزی چلو ومرغ بریان ازآنها پذیرایی متک د  شمار مراجعتن درروزهای عتد تاش  هزار  
نفر مترستدکه شامل مامورین بل د رتبۀ سابق وبرحال، قضات، کالنهای اقوام وقربرایرل،  

 وکال، ج رالها، وزرا، اعضای سابق طالبان، امامان مساجد وبانکداران متباشد    
کرزی دموکراسی رادرافرغرانسرتران بردنرام   «آقای بهلول دری  مقالۀ دیگرخود  

چاپ شده، نوشت که مردم افغانستان با ناامتدی، حکومت را  9۲۲2، که درسال »ساخت 
 )حکومت کرزی ها، از طرف کرزی ها ، برای کرزی ها  می پ دارند   

اوضاع ناه جارافغانستان که بخ  بزرگ آن متراث بجامانده ازعرمرلرکررد نراقرص  
وضدملی دوران حکومت بی کفایت کرزی متباشد، که باخود محوری، قبتله محوری،  
خویشاوندی وطالب خواهی، کشوررابه پرتگاه نتستی نزدی  ساخرتره برود، حرکرم  
مت مایدکه دانشم دان، تحلتلگران، نامه نگاران ورسانه های رسالتم دکه طررفردارثربرات،  
مساوات، عدالت اجتماعی ترقی اقتصادی، انکشاف فره گی واجتماعی متباش د، وظتفه  
دارند باافشاگری بتشتر، جلواین آدم فاسد وفاسدان همراه اورا بگترند و نگذارنردبرازهرم  

 باحقه بازی وترف دی قدرت رادرآی ده غصب ک دوکشور تباه شده را تباهترسازد  
 تقدیم متشود :   »خلتلزاد وگ گ های افغانستان  «ای   برگردان بخ  دوم مقالۀ  

- - - - - 
تااین اواخرباور ختلی گسترده وجودداشت که استفاده از)قدرت قوی  متتوانرد بره  
مشکل افغانستان راه حل پتدانماید، ولی درحقتقت آن باور نتتجۀ معکو  بارآوردکه حل  
نظامی وجودندارد وبراسا  آن قدمهای سریع برداشته شد  انگلستان بادهل وسرنا اعرالن  
کردکه طالبان رانابود متسازد وام تت رابرقرار متگرداند، ونظم رادوباره درکابل حراکرم  

 متک د  
این نظرکه افغانستان ی  دموکراسی متباشدوقانون اساسی وریتس جمهورم ترخرب  
دارد، بایدبه زباله دانی انداخته شود  مردم بصورت یقت ی آنرا باورنمی ک  د واشرخراص  
مسلکی خارجی که درپی اختراع وهمتشه سازی افسانه نمی باش د، آنرانمی پذیرد  ایرن  
ادعای حامتان ک ونی نظام کابل که بدیلی برای تعویض کرزی وجودندارد، ی  یراوه  
سرایی می باشد وامتدوارمتباش دتا ازطریق آن، قای جامعۀ جهانی راگول بزن د تا کررزی  
وم افع خودراکماکان حفظ بدارند، درحالتکه آنهاخودشان جز مشکل هست د، ومانع راه  

 اندازی ی  راه حل می باش د    
شهرت غترطبتعی خاندان کرزی وستاستمداران خودتراشتده، داسرتران کشرترتری  
راتداعی متک دکه درج گ داخلی روسته مورد اصابت مرمی قرارگرفت وغرق شرد   
کپتان کشتی که ی  انسان موفق وبارحم بود، غرق شد، ولی افسرستاسی که ی  آدم  
فاسد وظالم بود، نجات یافت  یکی ازکارم دان کشتی تعجب خرودرا ازبری انصرافری  

همکاران  شما بایدبدانتدکه طرال درآب غررق   «سرنوشت باصدای بل د بتان داشت:  
بادرنظرداشت مقایسۀ باال باحاالت ک ونی برای وصول به حرل   »متشود، فضله ش امتک د 

 «بحران عمتق افغانستان، جامعۀ جهانی بایدستستم جاری را دور اندازدودرپی دریافرت  
باشدکه جانشتن نظام ک ون ک د  درغرتررآن نراآرامری وخرونرریرزی   »طالی افغانی 

 درافغانستان ادامه می یابد  
بعضی ها ادعامتک  دکه این ع اصربادآورده ازپشتتبانی اقوام خود برخوردارمتباش رد،  
باید اجبارأ به تقاضاهایشان ارج قایل شویم  این ادعا ی  امربی مع است، آنهابهتچ صورت  
نمای ده های هم نژادان خود نتست د، چ انکه مافتای ایتالتایی امریکا ویا گ گ های هسپانوی  
امریکا ازجمعتت های ایتالتایتهای امریکا وهسپانوریهای امریکانمای دگی نمتک  د  افرزون  
برآن اکثریت افغانها، قطع نظرازی که به کدام نژادتعلق دارند، ازجامعۀ جهانی که این مردم  

 را به نمای دگی مشروع خودقبول کرده اند، متعجب می باش د   
پتروزی وناکامی ناتو درافغانستان بستگی به آن داردکه چسان مأموریت ناتو تعریرف  
شود  اگرناتو قصد داردکه حاالت موجودرادر کابل حفظ ک  د، به ناکرامری مرواجره  
متشود  از سوی دیگر اگرهدف جلوگتری ازبرقراری رژیم افراطی باشد، شان موفقتت  
دارد، در صورتی که عملتات نظامی برای ثبات اوضاع به حداقل محدودساخته شودتاکه  
ی  راه حل ستاسی به مشکالت افغانستان پتدا شود  تشختص وجربرران اشرتربراهرات  
وفرضته های گذشته بخاطرخاتمه دادن دهشت افگ ی در افغانستان الزم متباشد نه کافی،  
زیرا مشکالت ک ونی دارای علل خارجی وداخلی متباش د  علل خارجی درمقایسه باعلل  

 داخلی درتعتتن رویدادهای آی ده درافغانستان بستار بااهمتت می باش د   
بازیگران داخلی رویدادهای افغانستان، همان د پتاده ها دربازی شطرنج م افع قدرترهرای  
خارجی متباش د، این بازیگران بصورت کامل آگه می باش دکه زندگی ستاسی وفزیکی  
شان وابسته به اجرای اوامر وم افع باداران خارجی شان متباشد  قتل رهبرمقاومت مرلری  
وادامۀ حاالت مرموز حذف وی ازصح ۀ افغانستان، اعضای)حلقۀ افسون شرده  را در  
کابل بهت زده ساخت که درآی ده محتاط تروعقالنی ترعمل نمای د  اعضای جبهۀ ملری  
برای مدتی بخاطرانعقاد ک فرانس بتن المللی دربارۀ افغانستان مضطراب معلوم مترشردنرد  

 )صفحۀ  هشتم  
 
 
 

 کولورادو   -برومفتلد  داکتر غالم محمد دستگتر                    
 حادثۀ دلخراش حریق بلند منزل در کوتۀ سنگی  

حریق یاآتشسوزی ی  حادثۀ قصدی و یا تصادفی است که در ی  خانه, دوکان ,  
 سرای, دفتر, شفاخانه, ج گالت, آشپزخانه های رستورانت وغتره رخ داده متتواند   

دریکروزجمعۀ صب  دل واز چهارآستاب ک ارسفرۀ شتر وقتماق ومسکۀ ترازه ونران  
ت وری داغ نشسته بودیم که از رادیوکابل حریق سرای احمد شاهی بگوشم رستد  بالتأمل  
در الری زیبای خسرمرحوم مغفورم متر عبدالغفورآغا بصوب جمال مت ه که خانۀ نوآباد  
ما بود شتافتتم  پدرم از محل سوختگی فقط بای  قفل آه تن دوباره برگشته بود و بره  
اصطالح خودش ازقفسچۀ  ب د دست فلزی که جدیدأ ازجاپان وارد شده بود خبری نبود  
و هم از تایرهای گودایتر که جدیدأ محصول شده بود نشانۀ چ د عدد محدودآن دیرده  
می شدکه طبعأ در شدت حریق افزوده بود وهم زیورات مادرم در داخل ستف دکان به  

 ی  چکی تبدیل شده بود   
به باورمردم حریق ازطرف شب قصدأ وجهت سرقت اموال دوکرانرداران سررای  
صورت گرفته بود  چون سرای از)بچۀ گادیوان ی  مافتا و بدماش زمان بود؛ مرعرلروم  
نشد چه کسی و یا چرا حریق صورت گرفت  اطفائتۀ بستار ابتدائی تا رستد همه دوکانها  
طعمۀ حریق بودند هست وبود ما به خاکستر تبدیل شد, من جدیدأ ازدواج کرده بودم و  
دومتن طفل ما در راه ومن بص ف چهارم  طب مشغول ترحرصرترل برودم  بره پردرم  
پتش هادکردم که من باید کارک م تا مصارف فامتل تهته شود  برایم گفت: تا متخ در دیوار  
خانۀ ماست همه فرزندانم به نحصتل خود دوام متدهد وراستی با مشکالت بی نهایت زیاد  
اقتصادی طب را بسر رسانتدم و پدر ج ت مکانم با زحمات زیاد برجرامرعره خرواهرران  
وبردارانم را چون قابله, انج تر, ژورنالست, حقوق دان, سارنوال, استاد دانشگاه و مامورین  

 صادق تقدیم نمود   
این قصه ازجهتی بتان شدکه با این آت  سوزی ,ممکن قصدی,  مرکز ترجرارتری  
اباستن زدران, آن صح ۀ دلخراش حریق سرای احمدشاهی بخاطرم  زنده شرد وتراب  
وپتچی در ت م پتدا گشت  درآن حریق فامتل های تقریبأ یکصد دکان وتجارتخانه طعمۀ  
حریق گردید ومن متدانم  وحس متک م که برفامتلهای یکهزارودوصد دکان وتقریبأسه  
هزار فامتل دوکانداران اباستن زرداد چه متگذرد  و چه تغتتری فراحشری در زنردگری  
خودشان وفامتل هایشان ناگهان پتدا شد  این حریق را متخواهم از چ د جهت مورد غرور  

 و تعمق قرار دهم   
آت  شوزی به اسا  خبر رسانه های کابل در حوالی نه و پانزدۀ صب  کابل درم رزل  
باالئی مرکز تجارتی اباستن زدران  رخداد وتقریبأ چهل دقتقه بعد اطفائۀ رستدکه متأسفانه  
قدرت فشارآب به اندازۀ نبود که به آت  برسد اما ویدیوها نشان متدهد که اعضای تترم  
اطفائته تاحدتوان و از بامهای مختلف سخت کوشتدندکه بر حریق فایق آی داما متأسفانره  

ه وزهم شعله    9۲42اگست    1مطابق 4۵2۳اسد   41این کارصورت نگرفت و قرار راپور 
های آت  تا آنروز ای سو و آنسو ب ظر مترستد  در همتن راپور  نوریه نرزهرت نرادری  

عبدا الرحمان رحتمی قوام دان ام تۀ کابل متگوید: آتشسوزی درنتتجۀ بری  «مت ویسد؛   
احتتاطی ی  شاگرد ختاط رخداده ودلتل سرعت  آتشسوزی هم موجودیت تکه هرا  
دردکانهای ختاطی این مرکز بوده است  رحتمی تاکتدداردکه ش  کارم د اطفائتۀ کابل  
در نتتجۀ فرو ریختن شتشه های ساختمان این مارکتت زخمی شرده انردویرکرترن از  

   »دوکانداران هم ازم زل دهم این ساختمان خودرابه پایان پرتاب کرده وجان باخته است 
 تا حال ازدیگر مجروحتن خبری نتست  

مرکزتجارتی اباستن زدران درغرب کابل در مترویس متدان موقعتت دارد و چرهرار  
طبقه ساختمان این مرکز در نتتجۀ آت  سوزی کامأل سوخته است و نزد من سوالهرائری   

 خلق شده است که: 
ای که قوماندان ام تۀ کابل چطوربدون تحقتقات الزمه اعالن متک د که حریرق    -یکی 

توسط بی احتتاطی شاگرد ختاط رخ داد  آیرا ایرن اقررار رادرمرحرل حراددثره  
ازخودشاگردختاط گرفته اند؟ یا حد  زده و خواسته اندتا کسی را حمایه نمای د  وهرم  
همه آمرین کابل سخ گوی دارند چرا قوماندان صاحب خود سخ گوی قواندانی ام رترۀ  
کابل است  آیا به ی  سخ گوی اعتماد ندارد ویا ای که متداند آنچه او بافتره مرترتروانرد  

 دیگران از صدور آن عاجز اند  
قرارمعلومات کسانتکه ازآن مارکتت لبا  افغانی خریده اند این تعمتر فرقرط    -دوم 

ی  دروازه که هم درب دخولی است وهم درب خروجی کدام دروازۀ دیرگرربررای  
خروج مردم درواقعات عاجل ندارد  به ای صورت محفوظ بودن مرردم در دیرزایرن  
تعمترمد نظرگرفته نشده است  پس کستکه این تعمتر را دیزاین کرده یع ی مه د  آن و  
هم کستکه اجازۀ تعمتر داده در زمرۀ مسؤولتن این حریق وتباهی فامتلهایکه محل بدست  
آوردن اعاشۀ شان ازبتن رفته است, شامل متباش د  اگراین تعمتر غترقانونی آبادشده پرس  
مال  آن به وهم ای که مبادا تعمترش از طرف بلدیۀ کایل ویران شود دست به چر رترن  
ج ایت زده یاای که آنهائی که مال  دوکانها متعدد بوده، به وهم ای که م بع عایدات شران  

 از طرف بلدیه ویران نشود به این عمل ش تع دست زده اند  
آیا این تعمتردرخارج یاداخل مملکت به قتمت گزاف بتمه شده بود؟ و آیرا     -سوم 

آت  سوزی مان د فعل ناشایستۀ  بچۀ گادیوان درسرای احمدشاهی قصدأ صورت گرفته  
وقوماندان ام تۀ کابل هدایت داده شده بودکه دفعتأ بدون تأمل بگوید: حریرق تروسرط  

 شاگرد بی بضاعت ختاط شروع شد  
چرا اطفائته مثلتکه دردیگر ممال  رایج است تعمترات را بدون درنظرداشت    -چهارم 

وسایل ضدحریقهای آنی وکوچ  مجبورنمتسازد؟ یاچراچ تن قانونی وجود نردارد؟  
اگراین آلۀ کوچ  مخصوصأدردکان ختاط )؟  موجود متبود حریق خاموش ساخته  
متشد  این حریق با پخ  تتل صورت نگرفته که دفعتأ برق اسا م تشر شده باشدتکه ولرو  

 که هر نوع باشد چ د دقتقه وقت متدهد که حریق شان خاموش گردد  
مسؤول حقتقی این حریق حامدکرزی رئتس جمهورسابقۀ افغانستان است که    -پ جم 

با ورود بلتونها دالرنتوانست ی  اطفائتۀ مجهزو مدرن جهت محفوظ بودن مردم ازحریق  
تهته نموده اعضای آنرا با تری ر های مجرب تربته ک د و از همه مهمتر ایر رکره قرانرون  
محفوظ بودن مردم را در چ تن مواضع  از شر حریق به  متان  نتاورده است و احتانأ اگرر  

 چ تن قانون باشد چرا تطبتق نشده است؟ 
بایدکمتتۀ تفتت  این آتشسوزی عادالنه وبادرنظرداشت فامتل های مرترضررر    -ششم 

زیرفشار هتچکسی نرفته خدواند )ج  راحاضروحضور دانسته مجرمتن این آتشسوزی را  
 پتدا و به دادستانی کلی جهت تعتتن کتفر اعمال شان معرفی سازند  

در اخبربه روح آن جوانتکه خودر ازدوکان  پایان انداخت درود و ته تت فرستراده  
برای فامتل  ازدربارخداوند)ج   صبر واجرعظتم تم ا دارم  بگفتۀ محترم شفتع عتار هترچ  
کسی ه گام این حادثۀ دلخراش از عقل خود استفاده نکرد تا وستلۀ جهت نجرات ویررا  
بدون تکته به ورود اطفایته ویاهدایات دولت به وط دارخودقسمتکه در همه جای دنرترا  
رایج است تهته متکرد  برای جلوگتری از چ تن حوادث ناگوار در آی ده دولرت برایرد  

 نکات ذیل را جدی گترد  
یرا   Fire extinguisherهرموسسه وجایتکه  امکان حریق تصادفی امکران دارد   -4

خموش ک  ده های آت  باید موجود باشد  واگر  ازین امر پتروی نشد, جریمۀ س گترن  
 تجویز گردد  

هتچ تعمتر بدون ستستم آبتاری اتوماتت  در صورت حریق اجازۀ ترعرمرتررداده    -9
نشود  گرچه این کودپرکتس در افغانستان از طرف بعضتها مشکل تلقی مترگرردد)ص  

 ششم  
 
 
 
 

 »آپارتاید نژادی درهم شکستانده خواهد شد «
 منیژه باختری بخاطرسیاستهای قومی احمدزی استعفا کرد 

گرایری    م تژه باختری ازدیپلوماتان ارشد وزارت خارجه افغانستان به دلتل تعصب و قوم 
یی به وزیر خارجه گفت که به دلتل    در حکومت استعفا کرد  خانم باختری دیروز در نامه 

گرزاری    های قومی و تباری اشرف غ ی استعفا متک د  اودر این نامه ضمن سپا    ستاست 
بود و امرا مرورد      از وزیر خارجه که او را به ریاست انستتتوت دیپلوماسی پتش هاد کرده 

آپارتایدنژادی و ج ستتتی که در سرزمتن  «قبول اشرف غ ی واقع نشده، گفته است که  

 »جاگتر شده است، روزی درهم خواهد شکست، درهم شکستانده خواهد شد    ما همه 
الدین ربانری وزیرر    خوانتد:جاللتمأب صالح   متن کامل نامه خانم باختری را در زیر می 

 محترم امورخارجۀ جمهوری اسالمی افغانستان   
وستله استعفای خود را از ادامۀ مأموریت در وزارت امور خارجرۀ جرمرهروری    بدین 

 اسالمی افغانستان، خدمت ج اب شماتقدیم متدارم  
من نزدی  به دهسال در وزارت امورخارجۀ کشور به صفت ریتس دفتر وزیررامرور  

ام  قبل ازآن هم درشرایط    خارجه و سفترجمهوری اسالمی افغانستان، ایفای وظتفه کرده 
بستاردشوار کشور، هفت سال به صفت استاد در دانشگاه کابل وسالهای طوالنی درنرهراد  

ام  درشرایطی که بستاری از کارم دان وزارت امرورخرارجره    های غتردولتی شاغل بوده 
یری    تالش متک  د تا مدت کارشانرادرخارج ازکشور تمدید ک  د، من با نوشتن تقاضانامه 

ع وان سفترکبتر جمهوری اسالمی افغانستان در اسلرو،    ام به   ازج ابعالی خواستم تا به وظتفه 
پایان داده شود  بعد ازپایان مأموریت به مته م برگشتم و آرزو داشتم بتروانرم بره مرردمِ  
سرزمتن داغدار افغانستان در حدود و امکاناتی که دارم، خدمت ک م و بره ادای دیرن  

 بپردازم  
بادرنظرداشت تجربۀ اکادمت  وده سال پتشت ۀ کار عملی دیپلماتت ، ج راب شرمرا  
پتش هاد  تقررمرا به حتث ریتس انستتتوت دیپلماسی وزارت امورخارجه دو بار به ریاست  

دانم تا از برخوردمحترمانه وصمتمانۀ ج ابعالی    حکومت وحدت ملی فرستادید  بایسته می 
چ تن اعتمادی که به من نرمرودیرد،    وآقای نصتراحمد اندیشه، معتن اداری وزارت و هم 

رغم لزوم دید ج ابعالی، هردوبار پتش هاد تقررمن در    گزاری ک م؛ اما علی   صمتمانه سپا  
وزارتی که کارم درسمی آن بودم، از جانب ریاست حکومت وحدت ملی رد گردید؛  

    گری اکرادمرتر    تقاضای من به ع وان استاد دانشگاه به م رظروربرازگشرت بره زنرد 
 نتزموردپذیرش وزارت تحصتالت عالی واقع نشد  

هایم    یی برای خدمت به مردم پتدا ک م، اماتالش   در این ی  سال تالش کردم تا روزنه 
جایی نرستدند؛ نمتدانستم که ستم برصاحبان باور های ستاسی و وابستگی فره گی کره    به 

دانم، تااین حد از جانب ریتس حکومت وحدت ملی به امرر    من خود را متعلق به آن می 
 فراگتر و روزمره مبدل شده است  

جاللتمأب وزیرخارجه  من دالیل ردپتش هاد تقررخود به صفت ریتس انسرترترتروت  
دیپلماسی وزارت امورخارجه ازجانب ریتس حکومت وحدت مرلری را از طُررق  
غترمستقتم دریافتم  این نخستتن باری نتست که دراین سرزمتن آپارتایدزده، انسانهابه دالیل  

م د قرارمتگترند، از ادای    شان مورد تبعتض نظام   های ستاسی   تعلقات فره گی و دیدگاه  
برار هرم    شوند و با اندوه باید بگویم که آخرریرن   شان محروم می   خدمت نسبت به مردم 

 نخواهد بود  
طلبان، انحصارگراییِ تقلبکارانِ شوونتست وارتقای فسادو    اماسلطۀ نژادپرستان برعدالت 

هایی چون تقستم مر راصرب    تبارگرایی، به فره گ ستاسی وتقلتل ستاست به مضحکه  
پتشت ه بروده اسرت     تباران، بدون ش  درتاریخ کشورتااین حد، بی   دولتی به یاران وهم 
عتارِقانون بااستقرارسلطۀ بتحدوحصرِبازیگرانِ این نمای  در سرزمتن    استبداد و الغای تمام 

ما، مایۀ خفت وسرافک دگی است  من باوردارم که آپارتاید نژادی وج ستتتی کره در  
جاگتر شده است، روزی درهم خواهدشکست، درهرم شرکرسرترانرده    سرزمتن ما همه 

یابی به نران،    خاطر دست   گی به   جای ای که باسرافک د   خواهدشد وچه بجا خواهدبودکه به 
شران برادکرردو دربررابرر زور    حقترانه به چ تن افرادی تمکتن کرد، آنهارابانام ونشان 

ستتزی به مقابله برخاست  در پی امروز، فردایی هم است، فردایی    شک ی و مدنتت   وقانون 
بستگی از این دوران وحشرت، نرژادگررایری،    که در آن زنان و مردان کشور ما با هم 

مان د، عبور خواه رد کررد     زده و از این خشونت بی   پدرساالری و سلطۀ باورهای تاریخ 
 مان باز خواهد گشت    آزادی، خوبی، راستی و درستی به سرزمتن 

آمتز    جاللتمأب وزیرخارجه، بدون ش  استعفای من دراعتراض به ستاستتهای تبعتض 
یی ریتس حکومت وحدت ملی و همکاران نزدیک  است و پتوندی به    و برخوردسلتقه 

تعهدات من در مقابل کشورم و مردم عزیزم ندارد برای مردم عزیز افغانستان و همکاران  
 وزارت خارجه آرزوی صل  و سالمتی و پتروزی دارم   

 4۵2۳ م تژه باختری ، نزدهم اسد  با حرمت ،  
******************** 

 کالتفورنتا  –فریمونت  استادعبدالعلی احراری                   
 فاخته و مرغ دل 

 سالها با درد هجران ساخته  فاخته هستى چو من دلباخته 
 گوش و هوشم این نوا ب واخته  مى سرایى نغمه هاى غم فزا 

 لشکر کتن بر سرِ ما تاخته  عشق و مهجورى نصتبم در ازل 
 در قمار عشق متدان باخته  بوده یى عاشق تو هم مان د من 
 دل نواز و بس ط تن انداخته   این نواى دل شتن در گوش من 
 عشق تار و پود مان را ساخته  ما و تو ازی  قماش وتاروپود 

 فاخته با مرغ دل یکجا بخوان 
 نغمه محزون دو دلباخته 

 درد ما و درد تو باشد یکى 
 دردِ بى درمانِ با غم ساخته 

 خلقتِ ما مى خورد با غم گره 
 پرچم غم در ازل پرداخته 
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 آلمان -هامبورگانج تر ع ایت اهلل حبتب                      
 مصاحبه  روح اهلل نیکپا با رادیوی المان

اولتن باریست که در امریکای ج وبی برگزار متشود    9۲42بازیهای المپت    
کشور برازیل ورزشکاران جهان  Rioاگست در شهر ریو    94اال    4۳از تاریخ  

بابرنامه هاورشته های مختلف سهتم اند  بد نتست که در رابطه با المپتای جهانی  
فشرده مصاحبه روح اهلل نتکپا ورزشکارافغانستان رابا رادیوی آلمان     9۲42سال  

Deutschland Funk DF    آقای روح اهلل     9۲ ۲۳ 9۲۲۵ ۲۳ ۲۵بش ویم
برای کشورش اولتن بار درتاریخ ورزش افغانستان  9۲49و    9۲۲۳درسالهای  

جایزه مدال المپتارا اخذ نمود  خانم ژورنالتست رادیو آلمان در مصاحبه خود  
)نرستدن به آرزوهای المپتا    zerplatzte träume von Olympiaتحت ع وان       

باروح اهلل در م زل  مصاحبه متک د   روح اهلل نتکپا لبا  سرخ المپتا را برتن دارد  
  در الماری سالون    9۲42که به آستتن چپ وی نوشته شده المپتای ریو سال  

خانه وی از دور دومدال برنجی که در المپتای پتکت گ و ل دن جایزه گرفته به  
چشم متخورد  دو خاطره بزرگ تاریخی برای کشوریکه تقریبآ نتم قرن در  
ج گ خانمانسوز درگتر است  این ورزشکار جوان اولتن بار جایزه المپتارا از  
پتکت گ کسب نمود   او در کشورش به حتث ی  ستاره درخشتد ومردم از  
وی استقبال نمودند  روح اهلل از جوانان هزاره است که درایران بزرگ شده و  

 قوم هزاره بدبختانه درافغانستان بخاطر شتعه مذهب بودن موردتبعتض قراردارند   
زمانتکه از المپتای پتکت گ  به وطن برگشت در متدان هوایی    9۲۲۳در سال  

کابل از او به حتث قهرمان ملی مردم پذیرایی نمودند وبا موج بزرگ بترقهای  
افغانستان بدرقه گردید بعدا مردم کابل اورا باالی شانه های خود به غازی  
استادیوم بردند  غازی استادیوم محلتکه در زمان طالبان این افراطتون دی ی  مردم  
بتگ اه و خصوصا زنها را در مآل عام بدار متزدند   ریتس جمهور افغانستان هم از  

 اواستقبال نمودوتحفه های زیادی برای  داد  
درل دن دوباره نصتب روح اهلل شد، اومتگوید من    9۲49این افتخار در سال  

بستار خش ودم که این مدالهارا برای کشورم نصتب شدم ، قصه متک د وبستار با  
 احتتاط مدالها رابه الماری دوباره بجای  متگذارد تا آستب نبت  د ونشک د  

سپورت متتواند روحته ملت مظلومی را که سالهاست دربی ام ی وترور  
زندگی متک  د تقویه ک د   روح اهلل متگویتد استعدادهای بستارخوبی در  
کشورداریم که متتوان د شهرت مارا به حتث کشور باغرور به دنتا معرفی  
ک  د  روح اله متگوید آرزو داشتم که برای بارسوم در المپتای ریوبحتث  
ورزشکارت  واندو سهم بگترم امابدبختانه درگروپ المپت  که به ریو رفت د  

 ورزشکار ت  وندو سهم ندارد  
ارگانهای سپورت والمپت  افغانستان باملتونها دالر ازجانب کشورهای جهان  
کم  شدند  این دستگاههای سپورتی چ ان در رشوه خوری غرق اند مان د  

 تمام نظام دولتی درکشور ویران  افغانستان   
درکمتته المپت  افغانستان برعالوه درزی یارخ ۀ هم است، قسمتکه ی   
آمرآن انتخابتست وآمردوم آن شخصی است که ریتس جمهور اورا حمایه  
متک د    این جدال وبی سر وسامانتهادرکمتته های دیگر المپت  هم رخ ه  
پتداکرده که باعث رنج وناامتدی ورزشکاران شده  بدبختانه ورزشکاران عایدی  
ندارند و تری رها هم معاش نمتگترند  مرجع طبی وصحی  هم برای ورزشکاران  
وجود ندارد  روح اهلل ا سفر خود درماه اپریل در فلتپتن قطعآ راضی نبود   
اومتگویدی  سفر پرج جال بود، نبودن محل ترن تت گ و ناوقت رستدن به  
محل ورزش وای که او زخم برداشت ومتسرنشدکه به دوره بعدی مسابقات راه  

 پتداک د  اومتگوید از آنروز به بعد دیگرتمرین نکردم     
گویا ازی   قهرمان مردمی کشور خود ی  جوان مایو  بجا مانده، این  

یا معبود بود  درتمام      Idolجوان قهرمان افغان برای جوانان کشورش ی  
کلوپ های سپورت عکس این جوان آویزان د، درکشوریکه هتچ قهرمان  ملی  
ورزشی ندارد، شخصتت ای گونه جوانان ضروزیست  همچ ان ورزش تکواندو  
ازخاطراین جوان درپهلوی ورزشهای دیگری مان د فوتبال و کرکت شهرت  

 پتدا نمود  
ای که امسال افغانستان ورزشکار ت  واندو روانه نکرد رابطه مستقتم با ستستم  
رشوه خوری در دستگاههای ورزشی افغانی دارد  او متگوید ) سپورت  
وستاست ازهم مجزا شوند، اگرنتوانتم این معضله  رشوه خوری راحل ک تم  

 هتچگاهی موفقتتی نصتب مان نخواهد شد  /  
************ 

 آسترالتا -سدنی پوه وال داکتراسداهلل حتدری                      
ه کی؟   تا ـب

 این ظلم تان درمل  افغان تابه کی؟ »ع و غ   «
 قترل عام بی گر راهران،زجرانسان تا به کی؟ 

 دهمزنگ وکُشت وکُشتارهای افزون هرطرف 
 زین همه ستالب خون، باشتد شادان تابه کی؟ 
 طالرب وداعر  همه،پروردهءدست شما ست 
 با برادرهای کرزی،لطف واحسران تا به کی؟ 
 هرطرف درعت  ونوشرتد،خائ ان بری خردا 

 خلق مظلوم وطن،بی آب وبی نان تا به کی؟ 
 پت  خالق،نزدمخلوق،ای همه کذب وفریب 

 درنهراد تران نباشد،هتچ وجدان تا به کی؟ 
 کتری آمرد،برسته ب مودید عقدب دگی 

 زیر یوغ آن لعت ان،خصم افغان تابه کی؟ 
 )حتدری  صب  ومساءدست دعادارد بل د 
 کتن همه جوروجفابرمردم مان تابه کی؟ 

 ،سدنی ۵،۳،9۲42 
 
 
 
 
 

 هفته نامۀ امید   4201شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 ورجت تا  –الکس دریه  پروفتسرداکتر عبدالواسع لطتفی                                 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

  91)دروصلت وطن ودر غربت هجرت  
درهمان شب وروز حسرتبار که درپشاور واسالم آباد به زندگی مشقتبار ادامه متدادم،  
یادم آمدکه سالهاقبل عم بزرگوارم استاد عبدالرشتد لطتفی درهمتن نتم قارۀ بزرگ هر رد  
که پاکستان چون کتلۀ نار  ازآن جداشد، جهت تهتۀ اولتن فلم فارسی تحت عر روان  
)عشق و دوستی  باکم  تخ تکی ی  کمپ ی ه دی، مسافرت فره گی داشت وفلرم  
رابعد ازتکمتل، که درآن ه رم دان افغان وی  دخترفارسی زبان ه دی نق  داشرتر رد،  
بکابل ارمغان آورد، ولی چه اسف اک است که من بحتث )رفوژی  وپ اه ده بدون کدام  
دست آوردقابل ذکری درحالت بی سرنوشتی بودوباش متکردم  بانوی فرزانه ونویس دۀ  
چ د کتاب پر محتوا، ماریا بارو، این موضوع وبتوگرافی مرحوم لطتفی رادراثرمعروف  

 خود زیر ع وان )هرم دان تاریخ سازتتاتر  باتفصتل نوشته است   
از پشاوربه اسالم آباد رفتم وبه دفترملل متحدو به سفارترهرای  42۳4بهرحال، دردسمبر 

فرانسه وآلمان، که به لسان آنها بلدبوده وقسمتی از تحصتالت خودرا دریونتورستی های  
آنها بسررسانتده بودم، جهت اخذ اجازۀ مهاجرت مراجعه کردم، ولی برای معلوم شدکه  
بعدازطی ی  سلسله مراتب، ت هابه ایاالت متحدۀ امریکا متتوانم مهاجرت کر رم، زیررا  
همسرم که چ دی قبل درایالت ورجت تا پ اهگزین شده بود، متتوانست درصورت داشتن  
کدام کاربامعاش، سپانسرم شود   راستی همسرم فاطمه لطتفی که به ختاطی و )رفرو و  
التریشن  دستر  داشت، دری  ختاط خانه بامعاش ابتدایی مؤظف شده و برای قبولری  

 مهاجرت من اقدام کرد  
ی  هفته بعد ازآمدنم درشهرپشاور، اولتن گزارش عکس العمل ادارۀ فاکوتۀ طرب  
کابل را پس ازترک وظتفه وخارج شدن مخفی ازکابل و جالی حسرتباروطن، یکی از  
استستانهایم ازدیپارتم ت مایکروبتولوژی که خودچ د روزپس ازمن وطن راترک گفتره  

پس ازبرآمدن شماازکابل، نخست شایع شدکه در   «بود، برایم باتفصتل چ تن اظهارکرد :  
بتن راه جالل آبادپشاور دستگتر وبازداشت شدید، بعد اعالن نمودندکه همه امرترترازات  

 مسلکی واداری تان لغو گردید ودیپلوم طبابت تان نتز فاقد اعتبار شد       
وقتی این خبرراکه درآنجا برایم تلخ وتکان ده ده بود ش تدم، یرادم از مرکرتروب  
معروف و تاریخی نویس دۀ شهترآلمان )توما  من  برندۀ جایزه نوبل ادبتات آمد، کره  
سالها پت  من همتن نامۀ تاریخی رابه زبان آلمانی، درگویته انستتتوت شهربرلتن غررب،  
زمان ادامۀ تحصتالت تخصصی ام، توسط یکی ازاستادان انتستتتوت ادبرترات آلرمران  

آلمان نازی راکه مان رد رژیرمرهرای  42۵۵موردبحث قرار گرفت و توما  من درسال  
خودکامه وتوتالتترما سب آزادی بتان واظهارعقایدآزاد ستاسی وتعرقرترب واخرتر راق  
وبازداشت وترور آزادیخواهان و تحصتلتافته های ضد رژیم رابراه انداخته بود، باپرخاش  

به فعالتتهای ستاسی وبتانات    42۵2وانزجارترک گفت وبه سویس پ اه ده شد  متعاقبا در 
پ اه دۀ ایاالت متحده  42۵۳و نشرات خودبرعلته آلمان نازی، باشدت تمام پرداخت ودر 

گردید  درعتن زمان بحتث استاد مدر  دریونتورستی پرنستن به فعالرترت وکرارهرای  
اکادمت  خودنتز ادامه داد  همگامتکه توما  من درسویس پ اه ده شد، ریتس فاکولتۀ  
مطالعات فلسفی یونتورستی بن که طرفدار رژیم نازی بود، طی نامه واعالمتۀ مرربروطره  
حالی ساخت که داکتری ادبتات توما  من واپس گرفته شده وحقوق و امرترترازات  
اکادمت  وشهروندی اش نتزسلب شد  وقتی توما  من ازین رویداد اطالع یافت، نامۀ  
انتقادی مفصلی به ریتس فاکولتۀ مذکور نوشت وازموقف ادبی و علمی وتصمتم خرود  

 دفاع کرد   
ای   فشردۀ این نامۀ تاریخی راکه ب ده ه گام تحصتالتم درآلمان نتز مطالعره کررده  
بودم وکاپی آنرا نگهداشتم، ودرحقتقت دفاع ازتمام تحصتلتافته هابشمار متآید که وطرن  
عزیز خود رااجبارا بخاطرنجات از رژیم های خودکامه ووحشت وترور ترک متگوی د،  

 برای شمامطالعتن نهایت گرامی نشریۀ وزین امتد، ترجمه وتقدیم می دارم : 
آقای ریتس فاکولتۀ مطالعات فلسفی یونتورستی بن   من مکتوب تأثرآورد واسف   «

انگتزشمارا درتبعتدگاهم که بخاطراعالم سلب حقوق اکادمت  وداکتری افترخراری ام  
نگاشته بودید، دریافت کردم  این نکته راباید بشما خاطرنشان سازم که یونتورستری برن  
درین مقطع دردناک تاریخ وطن مامسؤولتت بزرگی رانسبت عدم بررسی وتعمق وتوجه  
به رویدادهای فاجعه بارک ونی آلمان، باچ تن اقدام ضداکادمت  خود به دوش گرفته و  
مرتکب اشتباه تاریخی شده است، زیراآن مرکزمشهورو عالی علمی بطور کورکورانره  
خود تحت نفوذ ی  قدرت ناروا و غارتگر )نازی  قرارداده است که تدریجرأ براعرث  

 انهدام کشورآلمان از نگاه فره گی، ستاسی واقتصادی متکردد     
راستی آقای ریتس، آرزوم دم همانطوریکه اعالمتۀ خودرا دربارۀ نفی و لغو امتتازات  
و موقف علمی واجتماعی من وامثال من دربورداعالنات فاکولته نصب کرردیرد، ایرن  
جوابته را نتز درمحضر استادان وشاگردان به نمای  بگذارید، تاآنهایتکه ضمرترر ودیرد  
روشن دارند، ازنتات وکردار واقعی ی  نویس ده وتحصلتافتۀ آلمان درجهان آزاد، خارج  
ازسلطۀ رژیم آگاه شوند    من اگراین واقعتتهای تکانده ده رادرداخل آلرمران ترحرت  
ک ترول حکومت خودکامۀ شمابتان متکردم، همانجا درگترمی ماندم وامرروز دیرگرر  
درعرصۀ دنتا زنده وسالم نمی بودم   من زمانتکه در کشورم پت  ازنازیسم مری زیسرترم  
وفعالتت علمی وادبی داشتم، هرگز فکر نمتکردم که سالهای اخترزدگی راباید اجربرارأ  
درتبعتد وجالی وطن ودر سرزمتن دیگران سپری ک م   من ازآغازجوانی تاسلطۀ رژیرم  
خود کامۀ نازی، باخاطرآرام و سرشارازعشق وعالقه به مسلرکرم، درخردمرت مرردم  
وسرزمتن مادری ام بودم و درحفظ ع ع ات وگ جت ه های مع وی وتاریخی آن صررف  
مساعی متکردم، تمام آثار وکتابهایم برای مردم و مملکت عزیزبه رشتۀ ترحرریررآمرده  
است، ودرتهتۀ موضوعات ومحتویات آن ازهمان سرزمتن وازهمان مردم الهام گرفرتره  

 ام      
امتدوارم آثارم نمای دگی ازشخص وشهروندی بک دکه به وطن خود عشق متورزیدو  
آنرا مایۀ افتخار خودمتدانست  امروزهمان سرزمتن الهامات وعشق ها ورویرایری مرن  
درتحت سلطۀ رژیم خودکامه واخت اقی نازی رنج متکشد   من آن رژیم راترک گفتم و  
راه تبعتد راپت  گرفتم زیراهرانسان بادرد وبااحسا  بایدحتثتت وکرامت بشری خرودرا  
درقبال اجتماعی که درآن می زیتد، آبروم دانه حفظ ک دواین مسؤولتت خودرا درک  

نماید  حتف است که روش فکران وتحصتل یرافرتره  
های ی  جامعه قربانی خواستها ومتالنات سرتراسری  
ی  رژیم شوند ورسالت عملی واجتماعی شان اجبارأ  
غصب گردد   چطوری  فرد روش ضمتر متتروانرد  
درکشوری زندگی ک دکه نتواند سخن حقتقرت و  
گزارش واقعتت هارا بخاطری  جریان مسلط، تاریخ  
ومطلقه  ؟     وقتی جریان مسلط ومطلقه مترگرویرم،  
مقصدم ازهمان رژیمی است کره زور وتررور و  
زجرت روزافزون مع وی راتحمل ک ی  لهذا راه تبعتد  

 )ادامه دارد   /  »را درپت  گرفتم     
 مرحومه بانو خورشید عطایی 

شادروان خورشتدعطایی، یکی ازنطاقان محبروب  
رادیوافغانستان بود، به زبانهای فارسی وپشتو نرطراقری  
متکرد  اومدتها به حتث معلمۀ مرکرترب ترجرربروی  
دارالمعلمتن کابل تدریس کرد   خورشتدعطایری در  

به نسبت مریضی جانکراه سررطران، در    9۲4۳سال  
کشورکانادا داعی اجل رالبت  گفت  خرداونرد اورا  

 غریق رحمت خود بسازد   )ستون سوم  
 

 سایت خراسانزمتنجمتل شترزاد                                    
 در سوگِ راوی نستوه دردهای کابل

به م اسبت درگذشت فرزانه مردی که برای تجلتل ازارزشهای انسانی  ونرکروهر   
های روزگاروبی عدالتتها وبتداد انسان، عمری قلم زدوبقول استادباخرترری بره    کجروی  

شکوهی رستد که فارسانِ توسن چوبتن قدرت به سرپ جه هتچ کتدی به آن شاخ برلر رد  
های کوچر     دست شان نخواهد رستد  امابادریغ ودرد، این قدرت سواران که درمختله 

شود، همتشه آشتان دیگران را برای بر افرروخرترن    شان اندیشۀ استتال بردیگران پخته می 
چراغ خویشتن برباد متده دواندیشم دانِ ماکه سره گی کردن با عاجرزان  رادرطربرع  
ندارندورویای جامعه ایده آل آنان دردوزخ تفرعن حاکمان ودوزخ غرارت زیربرایری  
ازمعابروبدترازهمه دوزخ بدگمانی طبقاتی وقومی، زنده زنده متسوزندبه نراگرزیرر، رهِ  

 دیاردورپت  متگترند  
وپس از روزگاری  ای   من وهم سالن من که دراین دوزخ رشد کرده ایم ودست  
کج درآستتن وشمشترآخته برروی دیگران درآن دستِ کج داریم باخواندن آثاراکررم  

بتگانه ایم یادستِ    »مرداره قول ا  «عثمان در می یابتم که سوگم دانه مابادردهای راویِ
های ما ازج س دردهای نتست که درآثاراکرم عثمان ونظایر او بازتاب یرافرتره    کم درد 

ها برای دست یافتن    نسالن من دردسرخوردگی، تزویر وعَلَم کردن ارزش   است  دردِ هم 
به ثروت وجایگاه است  درنصابهای تعلتمی روزگارِ مابه این بهانه که  سعردی ازشرترراز  

نهدکه هتچ،    است دیگر کسی به داستانِ یکی در بتابان سگِ تش ه افتاده دربتابان وقعی نمی 
 حتا آدمی بر یکدیگر ترحم روا نمی دارد  

این قلم سرِبررسی هتچت  ازآثار اکرم عثمان را ندارد بل برآنست بتن دوتصویرکوچرۀ  
ما درآثاراکرم عثمان تمایز ب هد و ره بگشاید به فضای مه آلودی که شَبَ  را پایانی نبود و  
روایتگرِ قحط سالی دراین راه بی برگشت قدم نهادوی  عمرحسرتِ کابل  را به جران  

 نوشت    »گربۀ چهارم «خرید و در اوج این درد  
ی نخست که تصویرکوتاهی آن درآغازداستان وقتی نری هراگرل  »کوچۀ ما «در      

متک  د ارایه متشود، زندگی رسم خوشای دی است بال وپری داردبه وسرعرت مررگ  
وراوی هرکجا هست ومترود آسمان مال اوست  اونبض کوچه رامی فهمد وبهرترریرن  
تبلور این سر زندگی و نشاط را در اجرای این داستان به صدای خودنویس ده مرترتروان  
دریافت  ارتعاش ماالمال عشق صدای نویس ده، همه اجزاو ع اصر داستانی را پت  چشم  
ش ونده مجسم متک دوای جا ست که نه ت هامرز زبانِ گفتار ونوشتار فرو متریزد، بل بقرول  

شود  انروزهاکابل مردیر رۀ فراضرلره    اسماعتل خویی سوبژه و ابژه نتزدرمتن یکی می 
است، کستکه در ستمای حسن، دلر  از بره بر رد افرترادن    »ک    حَسَنِ غم «راوی 

گتردوفارغ از عایدفروش پرنده ها، آنها را دربدل پول می خررد    هاسخت می   گ جش  
 ک د    وبه آرزوی برگشتن به شاخچه رها می 

اما درتصویرِدوم که دررمان کوچۀ مابتان شده، کابل پاره های جگرِ راوی اسرت کره  
افتد و راوی با عامالن این تباهی سرِستتز دارد واین سرترترز    یکی یکی به روی خاک می 

 های زیادی درپتوند به کوچۀ ما شده است    باعث شکل گتری واک   
های اکرم عثمان نسبت به کابل قدیم و استفاده ه رم دانه    این ت هانوستالژی نهفته درداستان 

های افغانستان قدمتکشد    او ازم ابع فولکوری  زبان پارسی نتست که پشت ذهن خوان ده 
وبتن هرخوان ده افغانستانی و قهرمانان این روایتها رابطه نترومر ردِ هرمرذات پر رداری  

نویسد امانه تاریخ مسخ شده؛ تاریخ    اوبرای تاریخ می   «ایجادمتک د بل به گفته استادباختری 
خرورد،    های اکرم عثمان ابترذال شرالق مری   درداستانهای اومتوقف نمتشود  درداستان 

شک  د، حردیرث    های زراندود شهرتهاو افتخارات دروغتن باکوپال ط ز درهم می   کتتبه 
 »برد    ها قلب و روان خوان ده را در دریای از اندوه فرو می   هاو برنخاستن   افتادن 

ِنسبتن دوری سخن متگوید، روزگراریرکره     درتصویرنخست : اودرین تصویرازروزگار
ها بوده است  درکابرلری کره اوتررسرترم    قصه شاه پریان و نبرد آدمی با دیو ورد زبان 

متک د،جهان بت ی سادۀ وجود داردکه ازکشور های دیگربه نرام مرلر  براالوپرایرترن  
های است که مه وخورشتد در رفرت وآمرد    شود وآنسوی کوه های کابل محله   یادمی 

اندولی به هتچ روی تعلتق داستان راخدشه دارنمتک دچونکه شبته پرداخترهرای داسرتران  
تاریخی عمل متک دوبرای احتای محل وقوع داستان، چتدمان نزدی  بره مرطرلروب  

 دهد    خودش را انجام می 
* درین کوچه هافریاد س دان زهره ظلمت وخموشی را می ترکاند؛ * درین کوچه هرا  

سازد؛* سرود آه گتن مردان در کوچه ها جراری    ها را پخته می     ضربت چک ، ناپخته 
است؛ * خون زندگی در رگ های کوچه جاری است؛ * درهاو دیوار هرا گررمرای  

ها فروزان است؛ * درین کوچه تن    حتات دارد؛ * درین کوچه کوره ها داغ و آتشدان 
شود وطت ت هرچتزی صتقل متخورَد؛ * ای جا کوچۀ دالوران است؛ * ای جا    هاگرم می 

های روشن است؛ * ساک ان کوچه دستهای ستاه اما پربرکرت دارنرد؛ *    کوچۀ اجاق 
هاست ودنتابدون کاکه زیب ندارد؛ * کوچه پر است    کوچه ها محل عبور ومرورکاکه 

ی لطتف به کاکا اکبر؛ * عشق های به زاللی آب چشمه های    از عشق صادقانه و وفای ن ه 
 اندازد؛ و   ها جوانه می زند؛ * صداها رسا و صادقانه ط تن می   کوهستان در دل این کوچه 

 شود    * صدای چک  کوچه آه گری به الالیی مادران برای کودکان مان ده می 
تصویر دوم : * عشق دیگر به سوزناکی عشق طاهره و شتریا غالم رسول و دختر خالره  

افتد یا برای ابد تعطتل    اش نتست  عشق با کمرنگی در ای جا حدود بتست سال به تاختر می 
    متشود؛ * پهلوانهای این کوچه ازجوانمردی فارغ اندوت ها برای شک جۀ انسانها اجتر مری 
شوند؛* حاکمان این کوچه برای تجلتلِ انقالب پس از مصرف رنگ سرخ برازار، برا  
خون، سر و صورت دیوارهای کاهگلی را رنگ می ک  د؛ * کوچه غرق در اهرانرت،  

ترس د؛ * در ایرن    تزویر، تحقتروشک جه است؛ * آدمهای این کوچه از سایه شان می 
مترد و سرداران این کوچه در ک ار ازدواج فرمالتتره،    کوچه وفای به عهد و امانتداری می 

شود وزلتخاهای این کوچه یا زندانری    زن )صورتی  اختتارمتک  د؛ * تحصتل تعطتل می 
شوند و یا هم تبعتد؛ * سفتران این کوچه دربل دم زل های شان گوسف دپرروری    خانه می 

 اندازند   ک  د؛ و* بل د پایگان حکومتی قاچاق مواد مخدر راه می   می 
درچ تن شبی روی شسته به قتری که هتچ امتدی به سحر نبود قق و  روایتهای شترریرن  
سرزمتن مارهِ ساحلهای دورپت  گرفت ودیگرکمتر یافت کسانی راکه شعرمولروی و  
س ایی و رودکی ویاهم روایت کاکه های کابل دربن جانشان رخ ه ک دوشکوه وجایگاه  
سخن اورا دریاب د، هرچ د اوهرگز آرام ن شست و برای این فره گ تپتد اما هردم گژدم  
غربت جگرش را آزرد تا از درد شکتبای برای همت  دم فروبست امتد روزی از روی  

 خاکسترش قق و  دیگری برختزد  
 اورفت واین قوم که این مکرساخته بودند نتزبرفت د روان  شاد و یادش جاودان   

هرای    دری  تذکرکوتاه در فرجام بایدم گفت که اکرم عثمان ه وزیکی از امرکران 
غترقابل انکاری است که متتواندفاصله زبان گفتار و نوشتار پارسی دری را کمترک رد و  

 راهی را به روی توده بگشاید تا نتاز بتان  درد در این سرزمتن مرفوع شود  / 
***************** 

ازمرحومه عطایی آثار زیادی به یادگارمانده است  دیوان های چاپی به زبانهای فرارسری  
 دری و پشتو دارد  وی دود دل و دردغربت  رادرسرای بتگانگان این طور بتان می دارد : 

 آفتی آمد به ما ازآسمان      کتن بود از کفرنعمت ها نشان 
 مردم مایکسره آواره شد       سوی امریکا و افریقا روان 

 اکثریت رفته پاکستان وه د    صدهزاران دگر شد بی نشان 
 عدۀ درمسکو وایران نشست    وآن دگر دارد به ل دن آشتان 

 کابل زیبا و آن قلب بالد      این زمان ویران شده چون خاکدان 
 آنکه)صایب  گفته بودعشرتسرا   گشته ی  ماتمسرا  ای دوستان   )ع   شهرانی  

 حتف برآن دلکشای دلفریب   کتن زمان شد آشتان ظالمان 
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 هفته نامۀ امید  4201شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نتوجرسیانج تر عبدالصبور فروزان                           
 تلویزیون ژوندن

 مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
متگوی دکه ازتصادم مفکوره هابرق حقتقت متجهدودرتحریر این سلسلره  یاددهانی:  

مقاالت همواره بادانشم دان واهل خبرۀ کشور مشوره نموده ام وازفتض علرم ودانر   
ایشان مستفتد شده ام  هرباریکه بااین بزرگان که گ جت ۀ واالی علم ودانر  کشرورانرد  
وهمه عمررا درراه فره گ و دان  وطن وخدمتگزاری مردم خودگرذشرترانرده انرد،  
درصحبت رابازنموده ام، جهانی ازعلم ودان  آموخته ام وکوش  شده که اندوخته های  

 گرانبهای ایشان درمقاله ها انعکا  یابد   
درمورد فرزند بودن لودوی  آدم  به شاه امان اهلل خان، که از دانشم دی گرانمایه  
ومبارزکشورآموخته بودم، بزرگمرد دیگرکشور که مایۀ فخرومباهرات هرمروطر ران  
مامتباشد، به من تما  گرفت وصحت این فرزندی وپدری را نپذیرفت، چون آدمر   
ازدوستان قرین اوست، اما این بزرگمرد که بخشی ازفره گ وتاریخ کشرورمردیرون  
اوست می گوید که آدم  درنوشته های  از امان اهلل خان یادآوری کرد وتذکر داده  
که امان اهلل خان در ایتالتا بادختری آش ابوده که حاصل این آش ایی دوفرزنداسرت کره  
ه وز زنده اند وآدم  خود باایشان مالقات کرده وهردو شباهت زیاد باپدر دارند  من با  

 لودوی  آدم  تما  گرفته ام، اگر حرف وخبری یافتم اطالع می دهم   
: شاه امان اهلل خان که دشمن سرسخت انگلتسها بود وشرب  ادامۀ مطلب ازشمارۀ پت   

وروزتالش متکرداستقالل کشوررا حاصل نماید، ازین سازش محمدگل موم دوصالر   
محمدخان با انگلتسها سخت ناراحت شده چهره اش برآشفته شده براین دوخاین وطرن  
فروش فریادزد که هرچه زودتر خودرا ازنزدش گم ک  د  حاضرباشان باش تدن فرریراد  
شاه بداخل دفترمتشوند وبه اشارۀ شاه هردوخاین ملی ووط فروش رادر حالتکه پ جه های  
دستها وپاهایشان به دروغتن باتکه هایی که لکه های خون ازالبالی آنها نمایان بود خرارج  

 ساخته درسلولی ازب دیخانۀ ارگ زندانی کردند   
شاه برای چ دین روز ازین عمل خای انه ووط فروشانۀ محمدگل موم د وصال  محمد  
ختلی هاملول شده وه وز ماللت این ختانت پتشگان از ستمای  زدوده نشده بودکره از  
رازگرفتن ص دوقهای طال وفروش مجاهدین، کشتار وبه دارآویختن اجساد چهرارصرد  
آنهاخبرشد وگزارش این ختانت رابهمان شکلی که اجراشده بود برایر  آوردنردکره  
چطوراین دوخاین باانگلتسها معامله کردند وچطور دربدل پ ج ص دوق طال که درزیرآنها  
تتکروباالی  طالجابجاشده بود، جبهۀ مشرقی رافروخته وخودفرارکردندوچهرارصرد  
مجاهد را استرانگلتسها ساخت دوانگلتسها آنها رابحالت ختلی فجتع به قتل رساندند  سرازش  
ای دوخاین وط فروش با انگلتسها به اندازۀ برشاه امان اهلل تأثترکردکه برای چ دین روز از  
خورد و خواب مانده وسخت بتقراربود  اطرافتان دربار هرچه شاه را تسلی متدادند تسلی  

 نمتشد   
درخانوادۀ شاه هم این آزردگی وپریشانی سرایت کرده بود، وقت حساسری برود،  
زمانی بودکه مردم افغانستان برای حصول آزادی شان به سربازی وفداکاری آماده بودند  
وشاه جهاد رادربرابر انگلتسها اعالن کرده بود وبرای  مشکل بودکه قبول نمایدکه کسی  
به وطن ومردم خودچ تن ختانت نماید وچهارصدمجاهدجوان ومسلمان رادربرابرچر رد  
ص دوق طال وتتکر به کفر)انگلتسها  که دشمن هم بودند بفروش دتا آنهارا شهتد ومررده  
هایشان رابی عزت وبی حرمت نمای د  شاه ازین ختانت به اندازۀ دلگترشده بود که دیوانه  
وار باخود حرف متزد واین سخت ترین ومشکلترین روزهای زندگی بررایر  برود   
سرانجام شاه تصمتم گرفت تاهردوی این خای ان وط فروش یع ی محمدگل مومر رد و  
صال  محمد رابه دار بزند  اما مادرشاه سراج الخواتتن که زن نتکو سترتی برود ویرکری  
ازچهار زن نکاحی حبتب اهلل خان پدرامان اهلل )بر عالوۀ سه صدزن صورتری  او برود  
وبرشاه بت  ازهمه مؤثربود، ازکشتن این دو وط فروش خاین ملی مرمرانرعرت کررد  
ونخواست دست فرزندش به خون ناپاک آنها آلوده شود   بعضی راعقتده برین اسرت  
که مادرشاه دختری ازشاهان درواز بدخشان است، اماعدۀ ازدانشم دان این موضوع رانمی  
پذیرند  امان اهلل خان ازاعدام ای دوخاین ملی که سزاوارآن بودند صرف ظررکررد، کره  

 ایکاش نمتکردواین یکی ازاشتباهات بزرگ اوبود که دشمن آستتن برای  شدند    
شاه به محمودخان سامی هدایت دادتاهردوخاین ملی راازسلول زندان بترون کشتده،  
لباسهای شانراکشتده بره ه درقشله های عسکری روان ک د  شاه گفت چون دراثرختانت  
ای دو وط فرش خاین ملی انگلتسها لبا  راازتن چهارصدمجاهدشهتدکشتده واجسادشانرا  
بی عزت وبی حرمت کرده بدارآویخت د، لذا بخاطرانتقام، ای دوخاین وطن محمردگرل  
موم د وصال  محمدهم بره ه شده به قشله های عسکری فرستاده شوند تابی حررمرتری  
وبتعزتی را حس ک  د  به امرشاه ای دوخاین محمدگل موم د وصال  محمد رازنانه پروش  
کرده چادربه سرشان انداخته، سرخی وسفتده نموده برای چهل روزاول دربرازارهرای  
جالل آباد وبعد به بازارهای کابل به نمای  گذاشت د، طوریکه هردو در پتشاپت  جارچی  
ها ازبازار به بازار وکوچه به کوچه حرکت متکردند وجارچتهرا دهرل ونرقراره زنران  
جارمتزدندکه ای ست سزای کسی که وطن فروشی نماید وبه مردم خرترانرت کر رد  
ومزدورانگلتس شود   مردم پوچاق خربوزه ومواد گ ده وپوستده را بسوی ای دوخایرن  
ملی متانداخت د ودر هرجا مردم آنهارا بی غترت، خاین، وط فروش ونوکررانرگرلرترس  
صدامی کردند  پس ازچهل روز هردو پست خاین رابه زندان انداختر ردوترا آخرریرن  

 روزیکه درزندان بودند اجازه نداشت د لبا  مردان به تن ک  د  
ای تلویزیونتان ژوندون   ببت تد شما ازچه اشخاصی پتروی متک تد  محمدگل موم رد  
ی  خاین وط فروش بی وجدان وکثتف بود، وی از بتغرتی، طی آن چهل روزنمرد و  
برای آی دۀ بتغترتانۀ بتشتر زنده ماند و کرد ازنامردمی درحق هموط ان ما آنچره کررد    
آیاشمابه وجدان تان مراجعه متک تد تا دریابتد که جوانان معصوم پشتون مارا به چره راه  

 بتعزتی وبتغترتی راه مون متشوید   هتهات هتهات   بخودآیتد  
بهرحال، اطرافتان شاه امان اهلل فکرمتکردند ای دوخاین وط فروش سرانجام می مترنرد  
تاخودکشی متک  د، امااین دوخاین وط فروش چ ان بتغترت وبتهمت بودندکه نه مردند  
ونه به زندگی خجالتبارخوی  پایان دادند  این ختانت وپست فطرتی محمدگل مومر رد  
وصال  محمد همۀ لشکریان ومردم ملکی رامتأثر ساخته بود، مردم کابرل دربررابررایرن  
ختانت ملی آندو فردعاری ازشرف وعزت، نسبت به مردم جالل آباد بترشرتررخرترلری  
شدیدتربود  داستان طال وتتکر اززبانی به زبانی نقل متشد و مردم کابل سخت درغرترض  
بودندچون اکثرعساکری که درنتتجۀ ختانت ای دوبتشرف به آن سررنروشرت شروم  
دچارشدند، ازبچه های کابل وشمالی بودند  خشم کابلتان به انردازۀ برودکره یرکربرار  
درگ بدکوتوالی باالی آنها حمله بردندتابدنهای کثتف شانرا توته توته ک  د ولی نفرهرای  
دولتی مداخله کرده مردم رامتفرق ساخت د  درکوچه های چ داول، شوربازار و قاضری  
وغتره مردم نه ت هاکثافات بلکه مرداریهای بتت الخأل هاراهم بر ای دوخاین ملی پررتراب  
کردند  همتن یکی ازعلتهایی بودکه محمدگل موم د دربرابرمردم کابل وشمالی سخت  
عقده م دشد ودرزمان قدرت  بحتث وزیر نادرغدار وظاهر سرشار براری درمرجرلرس  
دوستان  گفته بودکه من دلم جمع است که حق مردم شمالی وقطغن راخوب داده ام،  
ولی ازی که مردم کابل بخصوص شوربازار و چ داول را مجازات نکررده ام بره روی  

 خودتف می ک م   
قسمتی ازین داستان را اززبان مرحوم الالسرورکه ازری  سفتدان قریۀ پوستتن دوز  
های کابل بود برب ده حق پدری دارد ش تده بودم که خود عسکرامران اهلل خران برود  
ودرجبهه مشرقی درمقابل انگلتسهاج گتده بود  اوکه درناحتۀ ران  درآن ج گ مرمری  

اعلتحضرت امان اهلل خران   «خورده بود وتااخترعمر از دردآن شکایت داشت، متگفت: 
 اعالن جهاد  

 
 
 
 

کرد دربرابرانگلتسهاومردم جوقه جوقه ازشمالی وقطغن یاچاریارگفته بکابل آمدند وبره  
جبهات مختلف فرستاده متشدند  مردم کابل ازهمه اولتر آماده شده بودند وبتشترعساکر  
ازکابل، شمالی وقطغن ازبتکها وترکم ها بودند، همه جوان خونگرم  دربتن مرامرردمران  
ج وبی ومشرقی نبود، اگربودند بستارکم بودند  اصال شاه امان اهلل ازآنهامی ترسرتردکره  
مبادا ازانگلتسها پول گرفته ومعامله ک  دوخاصتت این مردم هم همرترن برودکره پرول  
رابستاردوست داتش د وگ اه امان اهلل نبودکه ازمعامله گری آنهاهرا  داشت وبرعرضری  
ازری  سپتدان واشخاص بارسوخ راپتداکرده وبه ج وبی متفرستاد تاازمعرامرلره گرری  
آنهاباانگلتسها جلوگتری ک  د  حتی پول برایشان فرستادتااز انگلتسها پول نگتررنردوبرازی  
نخورند  عسکربچه هافقط همتن بچه های کابلی وشمالی وقطغ ی بودند  من هم نام نویس  
کردم وبعدازتعلتمات مختصرعسکری به جبهۀ مشرقی که محمدگل مومر رد دررأ   
ماقطعۀ مابود وسپهساالرصال  محمداختتار دار کل بود، معرفی شدم  کل کار رامحمدگل  
موم دک دکمشرپت  متبرد  ازکابل یاچاریار گفته بطرف مشرقی حرکرت کرردیرم،  
درجالل آباد برای ماچ  چ  متکردند، طفل ومرد وزن وپتروجوان هم به دو طرف  
جاده ایستاده بودند  بعدازی که ازتورخم تترشدیم درنزدیکتهای کمکی ختبررستده بودیم  
که محمدگل موم د وصال  محمد عساکررا م ظم ساخت د وامر کردندکه برانگلتسها حمله  
ک تم  ج گ شروع شد بچه هاخوب می ج گتدند وعساکرانگلتس مجبور به فرارشدنرد  
وما پتشروی کردیم، به جان خودنمی فهمتدیم فقط درکلۀ ما این بودکه جرهراد بررای  
خدامتک تم وخداوندهم کم  کردوماهتچ ازمرمی توپ و تف گ انگلرترسرهرا نرمری  
ترستدیم، تانقطۀ رستدیم که درباالی سرما در فرق کوه تهانۀ انگلتس بود، بچه ها تف گهای  
خودراگرفته به تپه باالشدند و باوجودیکه مرمتهای انگلتسهامی آمد بطرف تهانه پتشروی  
متکردیم وبه اندازۀ ج گ شدت گرفت که انگلتسها فرارکردند وکم مانده بود که آنهارا  
ازتهانۀ شان هم فراربدهتم  درهمتن وقت که بچه هابستار خوب متج گتدند وانگلرترسرهرا  
نزدی  به سقوط بودند، نمتدانتم که چه گپ شد، دیدیم محمدگل مومر رد براترالش  
وسراستمگی ازیکطرف به طرف دیگرمی دود وبچه هارا ازفترکردن برتهانۀ انگرلرترس  
ممانعت متک دوصدامتزند که عقب نشت ی ک تد، عقب نشت ی ک تد  ماه وز می ج گتدیم  
وبه صدای موم د اعت انمتکردیم چون خون مابه جوش آمده ودشمن درحال فرراربرود،  
تاای که دلگی مشرمارا موم د وظتفه دادکه به بچه هابگوید هرچه زودترعقب نشرتر ری  

 نمای دکه امرسپهساالراست   
وقتی عقب نشت ی کردیم ه وز ازتپه هاپایان نشده بودیم که انگتسهای که فراری برودنرد  
ازباال برما حمله کردند، ازهرطرف ماکارتو  تترمی شرد وگرلرولره هرای تروپ  
درچهارطرف ما انفجارمتکرد، بستاری ازبچه ها کشته شدند، زمتن وزمان راآت  ومرمی  
گرفته بود، ماازپشت ی  س گ به پشت س گ دیگری ستر واخفامتکردیم وحالت بره  
اندازۀ خراب شدکه فکرمتکردی محشراست محشر  هرچه کوشر  کرردیرم کره  
محمدگل موم د یاسپهساالر صال  محمدراپتداک تم، سرودرک آنها معلوم نشرد وهرترچ  
صدای ایشان ش تده نمتشد ومافکرکردیم هردوشان کشته شده اند  حالت سرآستمگری  
دربتن مابود، نمتدانستتم چه ک تم وبه کدام جهت حرکت نمایتم هرطرف مرمی تروپ  
انفجارمتکرد، کدام قومانده وقوماندانی دربتن ماوجودنداشت، فقط فررارمرترکرردیرم،  
بستاری ما زخمی وبستاری ما کشته شدند، تاکی متتوانتم زخرمری هرارابراخرودحرمرل  
متکردیم؟ طتارات انگلتس درآسمان نمایان شده وبمب می انداخت د وعساکرری راکره  
درکمکی ختبربه کم  ماجابجا شده بودند بمباران کردند  بستاری ازرفقای ما استرشدند  
وپسان خبرشدیم که انگلتسهاهمۀ آنها رابه دارزده بودند  همه بچه های کابلی وشرمرالری  
وقطغن زمتن بودند تعدادکم مابه مشکل خودرا به جالل آباد رساندیم وازآنجابه کرمر   
 مردم به کابل آمدیم وانگلتسها ازتورخم تترشده جانب جالل آباد حرکت کرده بودند   

چ دروزی نگذشته بودکه درکابل صدای جارچی هاش تده شدکه برادهرل و نرقراره  
جارمتزدند هرکس ازخانۀ خود برآیدکه بب دکه ختریت است  من که درران مررمری  
خوردم بودم وحرکت کرده نمی توانستم، پدرم مرا کم  کردوبترون رفتتم که چره  
گپ است، دیدیم دونفرزنانه پوش درپتشاپت  جارچتها حرکت متک  د  دیدیم که یکی  
محمدگل موم د ودیگرش سپهساالرصال  محمد است  هردوسرخی وسفتده شده چادر  
برسرشان راه متروند  کوچه به کوچه آنهارا گشتاندند وهتچکس نبودکه آنانرا نردیرده  
باشد  مردم ازآنها بستارمت فربودند وحتی امان اهلل خان رامالمت متکردنردکره چرراایرن  
دوخاین را اعدام نکرده است  پس از مدت زمانی شاه تمام عساکرجبهۀ مشرقری راکره  
زنده مانده بودند، در ارگ خواست، بعضتها به شمالی وقطغن رفته بودند، برقرتره راشراه  
بحضور پذیرفته ونوازش داد وبرای هرکدام مای  دست دریشی تشریفاتی عسکرری  

 »وی  شمشتر تحفه داد  
دانشم دگرامی استادمحمدابراهتم عطایی عضوسابقه دارپشتوتول ه سابرق واکرادمری  
علوم بعدی درکتاب تاریخ معاصرافغانستان که به پشتونگاشته ازین ختانت ووط فروشری  

باوجودهمه مالحظات سپهساالرصال  محمدخان ویاورنظرامری   «چ تن یادکرده است:  
اومحمد گل خان موم دحمله را آغازکردند وبتاریخ یازدۀ می فشارانگلتسها بتشترگردیرد  

 ! »ودرحالتکه احساد چهارصدجوان درمتدان افتاده بودند، آنهاگریخت د   
دیده متشودکه درمتان هموط ان پشتون هم اشخاص حقتقت گو موجود است کره  
حقایق رابدون تعلقات زبانی وقومی اظهارمتدارند، مثل همتن استادگرامی عطایری، کره  
آندوخاین ملی ووط فروش رامسؤول شهادت چهارصدمرجراهردجروان، شرکرسرت  
ماوپتروزی انگلتسها متشمارد  بایدیاد آورشدکه شادروان مترغالم محمدغبار وشرادروان  
مترمحمدصدیق فره گ، که رحمت خداوندنصتب شان باد، ازین ختانت ووط فروشی  
محمدگل موم د وصال  محمد بامماشات گذشته اند، امانسبت دورۀ اخت اق سلط ت نرادر  
وپسرش ظاهر که همدستان وهم اندیشان آن دو خاین ملی بودند، این ختانرت عرظرترم  
تاریخی راپرده پوشی کرده اند زیرا حرف زدن ازچ تن ختانتهای ملی همان بود وزنجتر  
وزوالنه واعدام کردن همان   بدین لحاظ اکثرهموط ان ما ازجزیتات ختانرت مرلری و  

 وط فروشی محمدگل موم د وصال  محمد باآگاه نتست د   
برای حصول ق اعت خاطرهموط ان عزیزوخوان دگان گررامری جرریردۀ وزیرن  
ومردمی امتد، ختانت وعمل وط فروشانۀ محمدگل موم د را از زبان ی  ج رال انگلتس  
که در زدوب دهای آنزمان ذیدخل بود، حکایه مت مایم که ج رال سرجان مکمن نام دارد  

تلفات انگلتسها ناشی ازگرمی هوابود )دروغ ، چون ما انگلتسها متدانتم کره   «ومتگوید:  
پشتون ها به پول طمع زیاد دارندواگر پو برایشان بدهی، هررکراری مرترکر ر رد، لرذا  
سرلشکرشان صال  محمد خان )پشتون  یکجا با یاورش که ی  جوان تحصلتافتۀ ترکته  
بود )محمدگل موم د، پشتون  دربرابرپول ه گفت جبهۀ ج گ رابه ما واگذارکرردنرد  
ونع  چهارصد عسکر خود رادرمتدان ج گ باقی گذاشت د که طری چر ردیرن روز  

 »وچ دهفته آماستده وبوگرفته درهمانجامانده بود    
آزادیخواهان ه دکه درآنزمان برای پتروزی افغانستان برانگلتسها دعاها کرده ونذرهرا  
متدادند، ازختانت ووط فروشی محمدگل موم د وصال  محمد سخت آزرده وناامتد شده  
بودند وبه این دوانسان ختانت پتشه نفرت ونفرین می فرستادند، ومؤرختن ه دی ازایرن  
دوخاین وط فروش به بدی یادکرده ومتگوی دکه ختانت وعمل وط فروشی محمدگل  
موم دوصال  محمد حتی سبب استحکام بتشتر انگلتسها دره د شد و ایشان را درنروشرتره  
 های شان ب امهای خاین، بزدل، ضعتف ال فس، معامله گر وبرده های انگلتس یادنموده اند   
دوج رال انگلتس، ج رال فاولتر وج رال کلتمون که فرماندهان قشون انگلتس درآن  
نبرد بودند، بعدازآنکه محمدگل موم د وصال  محمدفرار کردند، به لشکریان خود امرر  
کردندتاعساکردشمن )مجاهدین  راکه عقب نشت ی کرده وسرآستمه شده برودنرد، برا  
 کارتو  نه بلکه باق داق های تف گ عذاب ک  نموده طوری به قتل برسان د)ص ششم  

  
 
 
 
 

 آلمان -هامبورگ ستدآقا ه ری                                
 چراجهاد ما را بدنام کردند ؟

کالم اهلل براحرکرمرت را    4۳2۲)ادامه ازشمارۀ پت   : گلتدستون صدراعظم انگریز  
دردست گرفته درپارلمان آمدوگفت تاوقتی این کتاب دربتن مسلمانان باشد ما نمتتوانترم  

گفت تا آخر این قرن دگرنرامری ازاسرالم     429۲باالیشان حکومت ک تم  اتاتُرک در 
درترکته نمتباشد، امامتبت تم که برادران ترک ماامروزالگوی اسالم هست د، درهرکروچره  

  2۲وبازاردرهمتن اُروپا هزارها مساجدیست که بان  محمدی ازآن ش تده متشود، روسها  
ملتون انسان را کشت،    2۲ سال دین را تریاک ترقی وپتشرفت نامتدند، ت ها استالتن ولت ن  

حفتظ اهلل امتن خودرا پتروش خواند وکله م ارها ساخت، ج رال دکتاتورمصر فتاح سی  
سی گفت باید  قران تجدید نظرشود ورئتس جمهورم تخب مصرمردی مبارزمرحرتررم  
مِرسی که از برادران وخواهران اخوان بود با همراهان  درب دکشتدکه ای هاتروریست رد   
غافل ازای که خداوندی که همۀ هستی ازاوست ضمانت نگاهداری دیرن مربرترن آدم  

 سازاسالم عزیزرا کرده وسربازان  به رضای اوازدین محمد  ص)  پاسداری می ک  د  
هزارزن به دین مقد  اسالم می گرود، درسرال    ۳قرارراپورملل متحد درفرانسه هرسال  

نفرآلمانی به دین اسالم گرویده که    21۲۲مطبوعات آلمان نوشتد وگفت د، امسال  9۲۲2
همۀ آنان وکتل، معلم، قاضی، داکتر،پروفتسور، ودانشم دان؛ هست د خداوند )ج  درکالم  

قرآن این شفای  «این کتاب برای کسانی است که عقل ودان  دارند   »خود می گوید  
هزارجلدآن دری  هفتره    ۳۲دل بتماران سالها در اروپا وامریکا پرفروشترین کتاب شد، 

فقط درفرانسه به فروش رستد  این خبراروپا وبالخاصه برای جرمن ها ختلی تکان ده ده  
بود، کلتسا ومقامات مسئول صهتونتسم دست بکارشدند وبعد ازآن دگرچ ترن خربرری  
نشرنشد  درامریکای ج وبی، شمالی وخود اضالح متحده امریکا اسالم چر ران درحرال  
پتشرفت است که سردمداران صهتونتزم، کلتسا ومُغرضتن را این دی ی که خداوند واحد  

 آنرا تکمتل کرده وبه پتروان  وعدۀ خوشبختی راداده به لرزه درآورده  
سرم شی ملل مرترحرد    9۲4۳ ۵ 41گاهگاهی ازملل متحدصدای گ گی می برآید، در  

  4222بانکی مون گفت م فعت جویان نمی خواه د ج گ درسوریه تمام شود درسال  
ممال  عربی، غرب، وامریکا؛ ازانقالب ایران ترستدند، صدام حستن راتحری  به حملۀ  
برایران کردند، تارژیم اسالمی خمت ی را ازبتن ببرد، خاندان سعود بتشترین کم  مالی را  

ماه دوام کرد  طرویرل ترریرن جر رگ    1سال و    ۳متقبل شد، این ج گ خانمانسوز  
بعدازج گ جهانی دوم درم طقه بود، گاهگاهی اخباری ازآن نشرمتشد، ج گ قسرمری  
عتارشده بود که برندۀ نداشته ، وفقط تجارت شان چاالن باشد، اما کابره تتستهای غرربری  
ازآن درامه های می ساخت د درآلمان رودی کارل کمتدین هال دی صح ۀ ساخته بود که  
نشان متداد یکماه ایران درخاک عراق پتشرفت هایی دارد ماه دگرعراق درخاک ایران،  
درروی نقشه فقط حرفی نون  ایران وایراک   راپاک متکرد و کراف مرتر روشرت  

ملتون    ۵وبرعکس، ملتونها مسلمان راکشت د،هردوخسارت زیادی دیدند، طورمثال عراق  
اصله درخت خرمارا دری  م طقه ازدست داد، پسرصدام هم یکی ازقربرانرتران برود،  
وچهارهزارملتارد دالرخسارت ترمتمات پایپ الی های تتل ایران شد این ج گ به زیران  

 مملکت ماهم تمام شد چراکه جهان متوجه دنتای عرب وایران بود  
ساعت کار    ۳فابریکه های تولتد سلحه از    42۳9دردوران ریاست جمهوری رونالد ریگن  

ساعت تمدید شد تا امروزعلت آن ج گ افغانستان، ایران، وعراق؛ بود، امریکایتها    91به 
ایران را درلست مم وع خرید اسلحه ودیگرتعزیرات قراردادند آنها مجبورا ازاسررائرترل  

برابرقتمت ترمتخریدند این ستراسرت هرمران    ۵دشمن قسم خوردۀ خود این وسایل را  
ستاستهای قدیمی انگریزیست تفرقه بت دازوحکومت کن ب ام شتعه وس ی، ستاه سرفرترد  
وهابی، دیو ب دی، اوزب  وپشتون، تاجت  وپشتون، اقلتت واکثریت، عرب وعرجرم،  
القاعده، طالب، داع  و     همۀ ای هاساخته وبافتۀ صهتونتسم، غربتها ودشم ران بشرریرت  

هزارمؤسسۀ برای تحقتق افکاراعراب ومسلمانان دارنرد، ترانرقراط    ۳است  اسرائتلی  ها  
ضعف آنهارا پتداک  د، همچ ان دگرممال  استعمارگر، آنها نتزمتگوی د ز هرطرف کره  

 شود کشته مفاد ماست   
غربتان بازبه حتله ونترنگ صدام رافریفت د واین باربه کویت حمله ور شد  بهانۀ بردسرت  
دشم ان اسالم افُتاد، ملل متحدکه حکم دومتن سکرتریت وزارت خارجه رابرای امریکرا  
و غربتها داردوچتزی دیگری بت  نتست، این بارس د مشرروعرترت حرمرلرۀ خرروج  
عساکرعراق را ازکویت داد  ناتووبه اصطالح چ دین مملکت دوست به شمول ممال   
عربی وقسما افغانستان برعساکرعراق درکویت حمله ورشدند، واز خاک کویت کره  
دراصل جزو خاک عراق بود، عساکرعراقی را راندند وبدون اجازه درعراق تا نزدیکی  
شهربغداد پتشروی کردند  این ج گ را جورج بوش پدرپت  بررد ومصرارف آنررا  
ازممال  عضو ناتو وهزارها ملتاردازممال  عربی دربدل مصرف اسلحۀ کرهر رۀ کره  
بایدتخریب می کردندو برای تخریب آن ملتاردهادالرخرچ متشد درخاک عراق ریخت د  

  2۳۲نوشت تاحال آل سعود بتشرترراز    42۳2جون 9۳وجزیه گرفت د  مجلۀ اشپتگل در 
ملتارد دالربه امریکا پرداخته، مطبوعات دنتا عکس هائی ازصدام ووزیردفاع امریکرا بره  
چاپ رساندند که دربتروت ه گام ج گ عراق وایران مصروف باده نوشری برودنرد،  
اماحاال دشمن یکدیگرند  واین برگروزیردفاع امریکا درکتاب خراطررات خرود ص  

 صد هزار عسکر عراقی رازنده بگورکردیم   4نوشت درمدت ی  هفته 9۲4
وقتی جورج بوش پسربه اثرانتخابات ساختگی مقام ریاست جمهوری را غصب کررد،  
ه وز چارگرد اتاق کارش رابلد ناشده برای سکرترخود امرکرد اس ادی جرمرع آوری  
ک تد، که بتوانتم به عراق حمله ک تم، اول نقشۀ تخریب دوبرج تجارتی نتویارک رابدست  
مسلمانان ت دروگروه القاعده دادند، که آنها نادانسته که چه توطئۀ نسبت بدنام کردن اسالم  
درخفاست وبهانۀ حملۀ عراق را دردست آنها دهد عملی کردند، ده هاسال تخم نرفررت  

روزقبل ازاین واقعه احمدشاه مسعود شخرصرترت    9دربتن عتسوی ها ومسلمانان ریخت د،  
سپتمبر            2 ملی وجهادی مارا که دنتا سرتعظتم برای  داشت، توسط همتن گروه نابکار در  

به شهادت رساندند، همان بود که دستگاههای نشراتی صهتونتسم چاالن شد، صدام    9۲۲4 
را به هزارکتاب کافرو جورج بوش راباهزارهاپروندطتاره های ج گی تان  وتروپر   
فرشتۀ نجات خواندند؟؟ وی امرلشکرکشی رابه عراق صادرکرد، ه وزج گ شرروع  
نشده بودکه چاههای تتل عراق را به غارتگران توسط معاون رئتس جمهوررمزفلرد، بره  
مدعتران دروغرترن دمروکرراسری کره براترانر ، تروپ، وطرتراره؛ وبرتر   

صدهزارعساکرتادندان مسل  راتجهتزکرده بودند فروختره شرد، جرورج بروش  ۵از 
پسرکشت، خون ریخت، درخانه ها می درآمدندهرچه طال، نقره واشرترای کرارآمرد؛  
بدست شان می افتاد چوروچپا ول متکردند سرمی بریدندوست ه های مادران را، هرربری  
عزتی که متتوانست د کردند، حتی همپتمانان شان نشان اعتراض کردند  موزیم بی مان رد  
عراق را که تمثتل تاریخ ده هزارسالۀ دنتا را باخود داشت قبال بادوستداران  گرپ زده  
بودند به آنهارساندند خالصه ظلمی کردند که تاریخ به یادنداشت، ازآنجمله عکس هائری  
ازشک جه گران این لشکر خونریز ازمحبس ابوغُریب درمطبوعات دنتا نشرشد، که حتی  

 س گدل ترین انسانها، امریکائتهارا تف ولع ت کردند  
% مت فرند     2۲% الی  ۳۲نتویارک تایمز وواشگتن پوست نوشت دکه مردم دنتا ازامریکائتها  

اما بوش گفت تازه ج گهای صلتبی شروع شده  تانوشتن همتن سطورعراق آرام نشرده،  
بلکه جهان عرب درآت  می سوزد البته دراین ج ایت دست خانردان آل سرعرودهرم  
آشکارا بود، برای ای که چ د نفرازسران خاندان هاشمی رقتب شان درعراق بودند، تر   
داشت د که آنهاخودرا بازسازی ک  د  عراق یگانه مملکتی بودکه متتوانست در مرقرابرل  

 اسرائتل طفل  نازدانه ویکدانۀ امریکا وغربی ها مقاومت ک د    )دنباله درصفحۀ ششم  
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 هفته نامۀ امید 4201شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 آسترالتا –سدنی                              نصتراحمدرازی   
  42)داستان های همسو باتصوف 

راه رهایی از رنج تعلقات دنتوی : دربخ  سوم به این مسأله اشاره نموده بودم که روح  
علوی نورانی دراثر انس وعالقه به جسم مادی رنگ قوای حتوانی جسمانی بخودمتگترد،  
وشهوات طبتعی بتهمی و سبعی دراو اثرمتگذارد، وروزبه روزعالقۀ او به جسم ومادیرات  
افزونتر متشود، وآالیشهای جهان فریب دۀ مادی پروبال آن مرغ الهوتی رامری بر ردد،  
چ انکه درحتات دنتوی احسا  شک جه ورنج متک د، وعلت اساسی ای همه رنج در درون  
شرهمان دورافتادن ازمعارف روحانی و مع وی است  چراکه انسان درین حرال بررسرر  
دوراهۀ مابتن روح وتن، با معارف روحانی وشهوات جسمانی، درتردد وحترتی جانفسرا  

 وروحکا می افتد، و ازپردۀ دل متخروشد وآزادی می طلبد  مولوی فرمود : 
 مرغ کو اندرقفس زندانی است    می نجوید رستن، ازنادانی است 

 روح هایی کزقفس ها رسته اند    انبتا و رهبر شایسته اند 
 از برون آواز شان آید بدین    که ره رستن تر این است این 

 ما بدین رستتم زین ن گتن قفس   غتراین ره نتست چاره این قفس 
 خوی  را رنجور سازی زار زار    تا ترا بترون ک  د از اشتهار  

 کاشتهار خلق ب دی محکم است   دررۀ دین ازب دآهن کی کم است 
مقصود ای ست که فریب شهرت نام وتعظتم خلق وجاه وجالل دنتوی را نبایدخورد،  
تاروح آسوده وفارغ بال شود، وپر وبال اوگل آلوده نگردد  اماطریق ترخرلرص ازیرن  
مخمصه هاوآزادشدن ازاین گرفتاریهاکه برپروبال آن طایرملکوتی پرترچرترده و اورا  
درخروش وناله افگ ده، به اعتقادمولوی دوچتزاست: یکی جهدوکوش  وریراضرت  
خودشخص در اکتساب  علوم ومعارف الهی وفضایل اخالق انسانی، دیگر هدایرت در  
دستگتری مردان خدا ویاری برگزیدگان الهی  طریقۀ دوم بستار سالم تروبی خرطررترر  
ونزدیکتر به سرم زل مقصوداست  چون روح ازب د ماده ومادیات رهایی یافت، پررواز  

 اودربهشت جاودان ودر فضای نورانی بی نهایت بر فرازآسمانهاست   مولوی گفت : 
 آن تویی که بی بدن داری بدن   پس متر  ازجسم، جان بترون شدن 

 روح دارد بی بدن بس کار وبار  مرغ باشد درقفس بس بی قرار 
 باش تامرغ از قفس آید برون     تا ببت ی هفت چرخ او را زبون 

 آن وقت است که آدمی درحال حتات، مصداق این گفتۀ مولوی متشود : 
 بحر علمی در نمی پ هان شده    در دوگز تن عالمی پ هان شده 

توضتحا م ظورمولوی از)بترون رفتن جان ازجسم  اعم ازموت ارادی و اجل محتروم  
طبتعی اضطراری است، اما درقسم دوم آنگاه شخص به آن مرتبه رستده است که هفت  
چرخ او را زبون وخاشع شده باشد، که در ایام حتات کسب معارف روحرانری کررده  

 ودرتقویت ب تۀ عقل عملی و عقل نظری هردو به سرحد کمال رستده باشد  
 متل روحت چون سوی باال بود    در تزاید مرجعت آنجا بود 

 ورنگون سازی سرت سوی زمتن    آفلی، حق الیحب اال فلتن  
خالصۀ کالم ای که نجات بشر ازآالم و اسقام درونی دوچتزاست، یکی کروشر   
وجهد وریاضت خوداو درتحصتل دان  وکسب فضایل نفسانی، دیگر دسرترگرترری  

 ومددکاری مردان حق و اولتای خدا   
 جان بده از بهرآن جام ای پسر    بی جهاد وصبر کی باشد ظفر 
 صبرکردن بهر این نبود حرج     صبرکن کالصبر مفتاح الفرج 

 زین کمتن بی صبروحزمی کس نجست    حزم راخود صبرباشد پاودست 
: این روایت نتزچون بقته، افسانه گونه است و درعتن تختلری  روایت چهارم    -داستان  

بودن، حقتقتی درخود نهفته دارد  گفته متشود روزی موالنای بزر  باوقارخراص خرود  
باهمان ویژگی های مدرسی فقته، پای دربازار شکرفروشان متگذارد   دردهانۀ بازار مردی  
حلوایی به وی نزدی  شده، قطعۀ حلوابه اومتدهد وموالنا باخوردن آن حلوا، بره قرول  
عوام دیوانه متشود، سردرپی حلوایی متگذارد وازمدرسه وشاگردان رویگردان گشرتره  
 ازآن پس ت ها سماع ورقص وشعراست که جای هر چتزدیگر را درزندگی او می گترد   
این روایت درعتن غرابت، چ ان لطتف وزیبا و روانپروراست که ه گام نوشتن دربارۀ  
آن به طرب می آیی   آن چه حلوا است که از ی  انسان عقلگرای استوار برگفته هرای  
 سخت وجدی ونوناشدنی شریعت، انسانی لطتف اندی  وشعرگوی وعاشق می سازد ؟ 

صحبت ازشتری ی ایست که کام )جان  راشترین متسازد  درفره گ خراسانرزمرترن  
حلوا سمبولی است که درادبتات بستاربکار گرفته است و تمثتلی است ازحالوت بخشی  
هرچه روحمان راخرس دومهربان متسازد  شاید استفاده ازآن درمراسم سوگواری هم بره  
م ظور دگرگونی تلخی کام به شتری ی است، که فره گ باستانی این سرزمتن هتچ زمان  
با نوحه هم وا نبوده است  آیا تلخی ظواهر وعقاید سخت گشته درذهن، که روح رابره  
نگرانتهای زندگی،  نگرانی ازمرگ، ش ، بی اعتمادی، وبی اعتقادی بره غرتررآنرچره  

دچار کرده جزباحالوت عشق به معشوقی که خود )جان جانان  اسرت،    –ظاهریست  
 متتواند دگرگون شود؟ 

انسانی چون موالنا که درژرفای جان  همتشه جویای حق بوده،درگرذر زنردگری  
آنچ ان غرق علوم ظاهری واستداللها وبحثها وجدلهای رایج در مدرسه گشته که تلرخری  
روان  اورا می آزارد ونتازم د شتری ی جان است  ازآنرو، گام دربازار شرکررفرروشران  
متگذارد که در روایت تمثتلی است ازجهت حرکت اوبسوی شترین کامی وآنچه اتفاق  
می افتد در دهانۀ بازار یع ی آغازراه راست به دنتای شتری ی  درواقع موالنای برلرخ کرام  
ازمدرسه و وعاظ و فقاهت، به حلوافروشی مترسدکه شتری ی عشق وعرفان وحقتقت را  
به کام او متریزد  حلوافروشی که جزپترعشق نتست وبابت   نامت اهی اش طالب حقتقتی  

 رابرمتگزی د و شتری ی حقتقت را براوهدیه متک د   
موالناکه عمری درپی یافتن آن شترین کامی بروده، در رویرارویری برا چر ران  
حلوافروشی، بی تأمل، بی اندیشه، بی مصلحت اندیشی ودرلحظه، باتمام وجرود حرلروا  
راازوی متگترد، متخورد ودگرگون متشود، سردرپی او متگذارد وبه کرالم عرامرتران  
اطراف  که ت هاظاهررامی بت  د وخبر از دنتایی که بروی گشوده شده ندارنرد، دیروانره  

که دیوانگی درعرف آنان، همان د خودشان نبودن است   اما موالناکه از    -خوانده متشود 
دست پترعشق شتری ی سرنهادن درپای ویرا به کام ریخته وشترین جان گشته، اعت ایی به  

 داوریهای مردم ندارد، که شمس اورابس است  
نکتۀ دیگری که درین روایت متفاوت ازدیگر روایتهاست، تسلتم بی پرس  مروالنرا  
است  در دیگرداستانها فکرواندیشه ودانایی موالنا اورا با شمس درمقابلۀ اولته قرارمتدهد،  
ولی درین روایت که همه حکایت از شتری ی وحالوت عشق دارد، بحثری ومرقرابرلرۀ  

 وجدلی نمتتواند جای داشته باشد، که درعشق همه تسلتم است و یگانگی    
پس ازستر وگذری ازین روایتها، ازدل فریاد برمی آوری که کراش آتر  عشرق  
بسوزاند دانسته هایم را، کاش آب عشق بشوید اوراق ذه م را، کاش بگشایم دهرانرم را  
تاپترحلوافروشم حلوای عشق رابرمن ارزانی ک د که دنتای عقل وخرد رایکسره تررک  

 گویم وساکن کوی عشق و حقتقت شوم ودر نوربخشی دوست محو گردم  / 
 )دنباله دارد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     )دنباله ازصفحۀ دوم  پندنامه مر سقویان را .  
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همان یکی دوهمسراکتفامتکردند، زیراآن مقدار )مردانگی  وجرأت نداشت دتابترشرترر  
ازچهار زن نکاحی بگترند، برخالف، رهبران )مرد    وصاحب اختتار)افغان  ستان قدرت  
داشت د تا حرمسراهای پراز سه صدزن صورتی و)بی سترتان  سترتی وک تزگردآورند،  
مهم نبود اعمال شان زنا باشدیاگ اه، یاآنعده اززنان حرمسراکه ماهها براى نعمت همخروابره  
شدن با ولت عمت شان در)ویت گ لتست  قرارمتداشت د، مجبورشوندبراى اطفاى هوسهاى  
ج سى شان)که خدای خالق زن ومرد  به آنان عطافرموده، باغالمان دربار بتامتزند وحرام  
زادگانى شهزاده    رابه دنتا آورندکه بعدا براى اشغال تاج و تخت حق داشت رد رعرایرای  
درجه دو وسه وپایانتر رابجان هم بت دازند، وبه هوسرانی شرعی خوی  بپرردازنرد   ای  
سقویان بی عقل   چرامتخواهتد بتن رهزن کلکان و امرای کریم الطرفتن مرحرمردزایری  

 مساواتی ایجاد ک تد ؟  
بچۀ سقاوکلکان، بابی عقلی ذاتی، فاقداین شهامت سردارانه بود که هرگز دست  به    -۳

خون پدر، فرزند، برادر، کاکا و بچه کاکای  آلوده نشد   او توان کورکردن پدروپسر  
و اودرزادگان  رانداشت، چه بدبختی بزرگ به این بچۀ سقا   که ی  اودرزاده اش هم  
نتوانست پادشاهی غصبی اش   را براندازد، درحالتکه با خواهرش می خوابتد   رژیم  را  

 )فرسوده و فاسد  بخواند وجمهوریت مبارکۀ شاهانۀ خود را اعالن بک د   
درحالرترکره    -این سقاوزادۀ کم شعور، باکمال تأسف   مسلمانی معتقد به قرآن بود   -2

چ تن اعتقادبرای امرا وشاهان قبتله، کفرمطلق بود   و تعهد درقرآن را بابتعقلی وکودنری  
باورکرده به کابل آمد، طرف مقابل سرداری م جی استقالل وطن   محمدزایی )آنهم از  
ج س طال   نه جَست وتقلبی ، ستاستمدار زیرک که جدبزرگوارش بادرک دقترق از  
ستاست قدرتهای بزرگ زمان، م حتث )گوهرش ا   چاالک، چ دص دوق نرا قرابرل  
طالی خالص را دربرابر بذل وبخش  چ دقطعه خاک بی ارزش واضافی، آنهم به تم ای  

 دوست گرامی ودلسوزانگریزخود با بزرگواری شرف قبول بخشتد   
سقویان نادان امروزی   )اگر به ک ایه می فهمتد     درتمام مواردی کره    -نتتجه ای که :  

فقره  به گوش بازیگوش شما بتان فرمودم ، درکلۀ بی مغزخویر     2دراین )پ دنامۀ در  
بگ جانتدکه رهبران قبتله صاحب حقوق حقۀ فروش این سرزمتن ،گرو دادن آن، بره  
آت  کشتدن و سوزاندن اقوام نااهلی که درین سرزمتن م حتث خوشه چت ان آمرده و  

  برایشان بخشتده، ای   شمایان آمده  ثشتن تاال سرزمتن مقد  قبتله را غصب کردید، ) 
وخواهان خاکسپاری مجدد بچۀ سقاوکلکان می باشتد، حد وحدودتان را بدانتد وبه حریم  

چ تن حقی به شما نرداده  ایزدالیزال  حقوق ویژۀ سران قبتله مرتکب تجاوز نشوید، که  
 است   

دراختر ازین ری  سفتد تاجت  تبار به شما پ د واندرز ونصتحت که برای رستدن بره  
خواست تان در خاکسپاری بچۀ سقا، فقط و محض ی  راه دارید : چل اوغانی برزنرترد  
وکار اوغانی ک تد:  نام ناچل حبتب اهلل کلکانی رااصالح بسازید   آنرا مزین بره اسرامری  
صاحب نسب وحسب م تسب کرده، بگویتدمتخواهتد امترحبرترب اهلل ابردالری، یرا  
امترحبتب اهلل احمد زی، یا امترحبتب اهلل محمدزی ویا امتررحربرترب اهلل کررزی را  
خاکسپاری مجددک تد، ببت تد طرفه العتن دستۀ موزی  عسکری حاضرآمده، قالتن سرخ  
پای اندازتان شده، بقایای پتکر مقد  اعلتحضرت شهتد سعتد بابا حبتب اهلل خان ابدالری،  
قبال مشهوربه نام ناچل کلکانی   روی تان  گلپوش به ترپرۀ مررنرجران آورده شرده  
درحضورهمه زی ها ونواسۀ مرحوم شاه سابق به قبر تر وتازۀ اش گرورخرواهردشرد    

 وچشم حسودان غافل ونادان کور   
: تپۀ نادرخان، پت  ازچال شدن او، نام خودرا )مرنجان  گذاشته بود، وبه  یادداشت اختر 

زبان حال به صدراعظم کبترهاشم خان متگفت با گور کردن این الشۀ گ دیرده درترپرۀ  
خاکی مرا  مرنجان و رنج مده   بعد از چال شدن نادراستقالل فروش، مرنرجران برا ترن  

 رنجتده، نام )تپۀ نادرخان  را رسما بحتث نام خود پذیرفت      
راستی که ازین همه معلومات آفاقی تاجتکانۀ خوی ، خودم حتران مانده ام   بررای  
تجلتل ازخودم، پس از آخرین بارخواندن فرمایشات خودم، بادست راست خودم برشانۀ  
چپ خودم، چ دین بارتپ تپ فرمودم، وکتف نمودم، زنده باد خودم، مراشراءاهلل بره  
خودم    باالخره دربتن ای همه تاجتکهای فارغ العقل ولهوش   شخصتت دانشم دی   ظهور  
فرمود که قوم بتهوش وبازیگوش تاجت  وسایر اقوام نادان اقلتت را دان  و اندیشتردن  

 وچالبازی های شرعی بتاموزاند  /  
***************** 

      )دنباله ازصفحۀ پ جم  تلویزیون ژوندون  
که فریاد و زجّۀ آنها بگوش مردم محل برسد تابرای آنهادرسی شود  این دوج رال امرر  
کردند نع  عساکردشمن )مجاهدین  رابره ه ساخته وهری  رابرای روزها وهفته هرا  
درچوبۀ دارها آویزان نمای د تاگ ده شده وبوی بگترند وبوی آنهابه مشام فرد فردم طرقره  
برسد تابدان دکه شورش وبغاوت در برابر انگلتس چه عذاب وعرقروبرتری دارد  ایرن  
دوج رال امرکردندکه کسی ازمردم محل حق نداردکه مرده هارا دفن ک د وتاآنوقرت  
اجساد بردار باش د که خوراک حتوانات وحشی وسگان شوند  عساکرانگلتس مرطرابرق  
امراین دوج رال عمل کردند وعمل ش تع وددم شانۀ راکه در تاریخ بشریت نظترنداشت،  
انجام دادندکه هتچکس دربرابراستران ج گی چ تن عمل فجتع وددم شانه را انجرام داده  

 است، که انگلتس ها که موسس دموکراسی  ؟ خودرامتدان د، انجام دادند   
گردان دگان تلویزیون ژوندون که همه بتخبر ازتاریخ ملت افغانستان اند، مبلرغ واشراعره  
ده دۀ افکارپلتد واعمال خای انه ووط فروشانۀ ) غازی محمدگل خان موم د بابا  متباش رد   
برای ها است تادست ازین اعمال ناشایست خوی  بردارند، بروند وکتابهای تاریخ متهن مان  
واز جمله کتاب تاریخ معاصرافغانستان، تألتف استاددانشم د محمدابراهتم عطایی را به زبان  
خوی  بخوان د، وکتب تاریخی که انگریزان، بویژه ج راالن ذکرشده دربراال را بره  
انگلتسی مرورنمای د، تا بدان د افکارگ دیده و کثتف چه موجود خاین ملی ووط فروش  
معروف محمدگل موم د را سرمشق خود قرارداده ودرنظردارند، تا فاشتسم برویر راک  

 قومی موم د را به جوانان معصوم پشتون ما تزریق بک  د  / )دنباله دارد  
****************** 

 )دنباله ازصفحۀ پ جم  چرا جهاد ما را بدنام کردند  
جوانی ترکاری فروش ازظلم پلتس بن علی رئتس جمرهرورترونرس  9۲44درفبروری  

خودرا آت  زدکه جرقۀ آن تمام جهان عرب راتکان داد، مصری هارژیرم پروسرتردۀ  
سال به ایرن طررف آتر     ۳ مبارک دکتاتور را درهم ریخت د درلتبتا و  سوریه ه وزاز  

ج گ گرم است ودرانتخابات آزاد داکترمرسی سابق عضوهتئت بل دپایۀ ادارۀ تحقتقات  
نازا را به اکثریت آرا برای اولتن باربحتث رئتس جمهرورمر رترخرب درتراریرخ مصرر  
قبولدارشدند، ه وز ی  سال نگذشته بود که بازهم خاندان فرسودۀ آل سعودبرای ای کره  

ملتارد دالرربررای جر ررال    19چ دروزدگربه عمربی عزت خود ادامه ده د،باپرداخت  
ستسی قوماندان مصری کودتایی به اشارۀ باداران غربی وصهتونتسم شان براه انداختر رد،  

هزارنخبگان مصررا تحویل زنردان    1۲رئتس جمهوررابااعضای بل دپایۀ حکوم ، جمعا  
دادند، که زندان ها پرشد، و زندانتان به پای استاده اند، تانوشتن این سطور درب دند، گر راه  
شان مسلمان بودن شان است  ج رال ظالمی ب ام ستسی جای  راغصب کررد  امرروز  

حکم اعدام رئتس جمهوراسبق وهمراهان بل د پایه اش اعالن شد، که آنهرا     9۲4۳ 2 42
 مرا فعه طلب شدند  

عراق، سوریه؛ ولتبتا درحال پتشرفت بودند، ازتمام ممال  افریقائی برای فراگرفتن تعلتم  
درعراق می آمدند بخصوص درستستم های اجتماعی، معارف، وسوستال؛ درلتبتا هرترچ  

کتلومتری بررای    9۳۲۲گدائی نبو بخصوص در زراعت توجه خاصی داشت د، کانالی  
 آبتاری ازغرب به طرف شمال کشتده بودند مریضانی که آنجا تداوی نمی توانست    

 
 
 

ملتون کارگرخارجی درلتبتا مصروف خدمت بودندکه حرتری    2شدبهاُروپامتفرستادند،  
زندگی راحتی داشت د  دشم ان اسالم انقالبات را درکجراه سوق دادند وگماشتره گران  
خودرا به قدرت آوردند طورمثال وزیر دفاع لتبی یکی اززندانتانی گوانتانامواسرت  امرا  

 درعراق، 
سوریه ، لتبتا ، یمن ، بتروت ؛ و وطن درد دیدۀ ما ه وز هم آت  ج گ شعله وراسرت /    

 )دنباله دارد  
     ) دنباله ازصفحۀ سوم   حادثۀ دلخراش  

 اما باید جدأتحت غور قرار گترد  
 هتچ تعمتربدون دروازه های خروجی متعدد اجازۀ آبادی داده نشود    -۵
 اطفائتۀ هرچه زودترمدرن ساخته شده اعضای آن تعلتمات اختصاصی داده شود    -1
 به مجرمتن آت  افروز سزای س گتن  مدنظرگرفته شود    -
به آنهائتکه درتهتۀ ستستم اطفائتۀ مدرن غفلت وظتفوی کرده اند سزای شدیدتجویرز    -2

 گردد  
مالکتن سرای ها, مارکتتها, وبل دم زلها در صورت حریق مسولتت تادیۀ خساره هرارا    -2

 داشته باش د  
تعمترات باید بصورت م ظم برای کشف امکان آت  سوزی ازطررف مرفرامرات    -۳

مسؤول تفتت  شوند و اگر چ تن خطر موجود باشد باید تعمتر تا اصالح آن نرقرترصره  
 مسدود بماند  

 برای حوادث غترمترقبه بایدپالنهای تخلتۀ عاجل مدنظرگرفته شود    -2
مردم افغانستان در تحت آتشپاره های دشمن زیاد ضرر جانی ومالی دیده اند  مسؤولرترن  
دولت برای جلوگتری از چ تن حوادث فابل وقایۀ و دلخراش به مسؤولترت وجردانری  
خود توجۀ عمتق عطف نموده, در آی ده از بروز این نوع وقوعات تکانردهر رده جردأ  
جلوگتری نمای د وهم محترم قوماندان ام تۀ کابل بکوشد تابتشتر ی  شخص مسلکی و  

 دانای مسل  خود ظاهر شود نه م حتث ی  سخ گوی فریب ده   / 
************** 

 سویدن عبدالخالق بقایی پامترزاد                                                        
 نوروز و بهاران را ارج می گذاریم

 زکوی یارمی آید نستم باد نوروزی  ازین باد ار مددجویی چراغ دل برافروزی «
)دنباله ازشمارۀ پت   :     آنگاه خطبۀ سلط ت اسالمی راب ام طغرل سلجوقی خروانردنرد،  
اورابه لقب نتابت خالفت درامورفرمانروایی برکشور های اسالمی مفتخرساخت د  پرس  
هفت زربفت یکی پس ازدیگری بر دوش طغرل انداخت د، هفت ک تز زیباروی ازهفت  
اقلتم قلمرواسالمی به اوتقدیم کردند، پارچۀ ابریشمتن ستاه مقطر به مشر  بررسررش  
افگ دند ودونوار رنگتن دورسرش بست دکه حکم دوتاج راداشت ونشان سلطر رت برود  
برعرب وعجم برشرق وغرب  سپس دوشمشتربهمان مع ی برکمرش بست د ودرانتهرای  
مراسم درباریان نگذاشت د طغرل زمتن ادب ببوسد، بلکه بجای آن دوسه بوسه برردسرت  

 خلتفه زد    
هفت ستن درنتمقارۀ ه د: مسلمانان ه د درنوروزعالم افروزدرموقع تحویل وآغازسال بره  
سالمهای هفتگانه قرآن توصل متورزند  مثال: سالم علی نوح فی العالمتن)درود بررنروح  
پتامبر ، سالم قوالمن الرب الرحتم)سالم است گفت ی ازجانب رب مهربان ، سالم عرلری  

 ابراهتم، سالم علی موسی وهارون، سالم علی آل یسن     
هفت ستن درآستای متانه: هفت ستن مردم آستای متانه هفت آیۀ قرآنکریم اسرت کره  

 باحرف   آغازمتشود  
 برخی به است اد این ابتات ریشۀ آنرا درهفت ش متدان د:  

روزنوروز در زمان کتان : مت هادند خسروان جهان، شهد وشتر وشراب وشکر ناب، شمع  
وشمشاد وشایه* اندرخوان   وهم ابتات زیرم سوب به فرردوسری وسرعردی رابررای  
تایتدقول خود ذکرمتک  د : ازین پ ج شتن روی رغبت متاب، شب وشاهدوشمع وشهرد  
وشراب  صاحب گلشن راز فرماید: شراب شاهد شمع وشبرسرتران، خرروش برربرط  
وآوازمستان، شاه شمشادقد آن خسروشترین ده ان، که به مژگان شک د قلب همه صف  
شک ان، پری پتکرنگار پرنتان پوش، بت س گتن دل ستمتن ب اگوش، رشرترۀ تسربرتر   

 اگربکسست معذورم بدار، دستم اندرساعد ساقی ستمتن ساق بود  
ضرب المثلی داریم بدین مضمون: برای مال به گونۀ که افکارش بجای دیگری متروجره  
بود، درجام  شراب انداخت د، پس ازلحظاتی که مال مست شد دوباره جام راپت  کرد  
تاشراب بریزند  ساقی گفت مال صاحب شراب است  مالگفت نام  رامرگرترر جرام  

 راپرکن   
مترزادۀ عشقی گفته: زردشتتان هفت ستن ندارند، اگرمتداشت د سرکه یا ستر راکه بعقتدۀ  
آنها رنگ وبوی اهریم ی دارد، روی سفره نمی گذاشت د  امابرخی اززردشتتان حررف  
ستن راازبابتی که درآغازکلمۀ سپ تا، فزای دۀ آبادانی ونتکوکاری وکلرمرۀ سرپر رترمران  

 )نژادسفتد  که در گاتا نام خانوادۀ زردشت بوده، بی ربط نمی دان د  
درافغانستان هفت متوۀ خش  رابجای هفت ستن متگترند ونوش جان متک  د وبه مهمانان  
ب ام)خوشاب، درفارسی به مع ی پاک وصاف و شفاف وتروتازه  عرضه متدارند  ایرن  
رسم هفت صدسال پت  درشتراز نتزمرسوم بوده است  صدرالدین عت ری آزادیرخرواه  

اثرخودگفته که درآندیار رسرم اسرت    22۳مشهوروشاعرونویس دۀ تاجت  درصفحۀ 
حت تکه متوۀ ترکرده رات اول متک  د، بخ  یا رسدنزدیکان ومسافران غایب رادر طاقچرۀ  

 بل د متگذارند  
سم   : سم   یا سم و یکی ازآیت های نوروزی است که به عقتدۀ عامه )نرذر  حرل  
مشکالت وبرآورده شدن حاجات ومرادهاست وختر و برکت رابه ارمغان مری آورد   
درسرزمتن ما تهتۀ سم   به طرزوشتوۀ نهایت زیبا وعالی وپرکتف صورت متگرتررد،  

بتت اسرت،    4۳بانوان ودوشتزگان آه گ مشهورسم   راکه ازنتاکان بما یادگارمانده و 
ازآغاز تاانجام شب باساز وسرودوکف زدنهامتخوان د وبه رقص وپایکوبی می پردازنرد   
مطلع آه گ چ تن است: سم   درجوش ماکفچه زنتم، دیگران درخواب ما دفرچره  
زنتم  محفل باسرور وشادمانی پایان می یابد  سم   چون نذر ونتازاست، آدمهای ناپاک  

 رانزدی  دیگ آن نمی گذارند / )دنباله دارد  
*********** 

 دین ازنظرحضرت مولیناجالل الدین بلخی 
 ؟ بهترین دی ها کدام است اى پدر  پسری   ز پدر پرستد روزى ا 

 پت  من دی ها ندارند اعتبار   گفت من با دین ندارم هتچ کار
 اختالف بتشتر آمد پدید  هر دین جدیدآوردیم  چونکه 

 ج گهاى مذهبى تکرار شد   کت ه ها و دشم ى بستار شد
 ،،، ها و بارها با نام دین ار ب خون مردم ریخت بر روى زمتن

 سر به حکم عقل مى آرم فرود“  نه مسلمانم نه ترسا نه جهود
 هست در همزیستى با دیگران   عقل متگوید که عت  بتکران

 گر بریزى اجر دارى بتکران     دین ولى گوید که خون کافران
دین چرا گوید که مهدور الدم   دیگر اندیشان هم آخر آدم د

 ؟ اند
 ،،، تا نریزم خون هم وعان خوی   من بدین علت ندارم دین و کت 

 پتروى کن تا به مت ویت برد   ”خرد“تو هم اى فرزند ت ها از 
 ین دوستى کن بهترین دین استا  با تمام مردم روى زمتن
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به یاد شادروان محمدعصیم کوشان، که همکارمهربان 
 امید تا روز پیوستنش به حضرت حق )ج( بود .

 (0222شادروان محمدعصیم کوشان ومادرش ثمیله کوشان )سال  
 عبدالرحمان پتمان، الکس دریه، ورجت تا :    -

 شاخۀ شکستۀ از درخت جامعۀ امتدوار ما    –عصتم  
تعزیت به خانوادۀ مرحوم عصتم کوشان، فرزندشما، همکار وبازوی امتد، دستگترخانوادۀ  

 مطبوعات ما درغربت، با تأثر تقدیم متک م   
 خررالیق باده نوش مجلس وی                 جهان جام است وخاک ساقی، اجل می 

 ازین جام و ازین ساقی، ازین می                 خالصی نتست یررراران هتچ کس  را 
*************** 

 داکتر ستدمحرم غتاثی 
 ثریا بهاء نویسنده کتاب پربهای )رها در باد( 

 سعدالدین بهاء را بخوانم سرود 
 که بر روح پاک ،هزاران درود 
 متتن و کمتن و درخشان چو مهر 
 که باران رحمت ببارش سپهر    

 بهاء پربها بود، برای وطن 
 درودش فرستد،همه مردو زن 

 شود شادو راحت به بالتن خاک 
 که بود انقالبی،وطن دوست و پاک 

 ثریا از او ،دختر شتره زن 
 که کمتر بزاید کسی در وطن 

 مقاوم دلتر،دخت سعد بهاء 
 بهاء را بدادی:هزاران بها 

 بسی دل شتن و بسی سهمگتن 
 فگ د دشم ان را ز پا در زمتن 

 به بتگانگان خ جر آبدار 
 به دیوانگان، حلقه ی تابدار 

 تو تریاق خاد و سم شوکران 
 چه جاسو  ش ا  و سم نوکران 
 تو ای دخت رزم ده ی این وطن 
 کتابی نوشتی، که ناب است و فن 

 شروع گر به خوان  ک د کس:یقتن 
 دگر تا ختم کی گذارد، زمتن 
 نه ت ها ز مهرو ز چهر دلکشی 

 به جاسو  و خاین تو، خود آتشی 
 ز هرچتز مرموز سخن گفته ای 
 به اس اد و شاهد، چه در سفته ای 
 سخن گفتی: از ب ته ی ناکسان  

 که بر روی دریا شدند چون خسان 
 ز ی  ی  بگفتی؛ تو نام و نشان 
 که تاریخ را زنده کردی به جان 

 همه خود فروش و همه او فروش 
 چه گ دم نماو همه جو فروش 
 فروخت د وطن را به ارز پشتز 

 همه زشت و جاسو  و مردم ستتز 
 به اگسا و کشتار خادش بسی 

 به هر رنج و دردش، تو دلواپسی 
 قدم در قدم ب ده را این کتاب 
 کشتدم به آخر، نتافتم جواب 

 هتوالچه سان در ک ارت کشتد؟ 
 از آن شربت عشق پاکت چشتد؟ 
 مگر ختر  ؟چرا بعد از آغاز کار 
 نه گشتی جدا، از همتن زهر مار 

 به فکرم که خود مشکلی داشتی 
 که این کوه غم را خود انباشتی 

 اگر زنده باشم ببت م ترا 
 اگر رو به رو من،نشت م ترا 

 سوالی که تا حال نه دارم جواب 
 بپرسم ز تو ای زن آفتاب 

 ثریا تو با خود، جفا کرده ای 
 که با زشت و نادان، وفا کرده ای 

 برهوت ماتم، فگ دت به دام 
 هتوالی همسر؟   چه زهر است به کام؟ 

 ود؟ -تغتتر هتوال چه ممکن بو 
 ود -که ذات  ز دیو و هم از جن بو 

 چه ذاتی که گر، ریشه یابی ک ی 
 زمتن و زمان جمله راضی ک ی 

 
 
 
 
 
 
 

 بازگشت همه به سوی اوست
سالگی، درکالتفورنتا به خانواده    9۳وفات جوان ناکام احمد تمتم نجتب را به عمر   -

 های محترم نجتب ، صدیقی وکلته بازماندگان صمتمانه تسلتت متگویتم   امتد 
وفات مرحوم داکترمحمد موسی صفا رادر ورجت تا به خانوادۀ بزرگ صفا وبویژه    -

 همکار وبرادرارجم د محمدیوسف صفا صمتمانه تسلتت متگویتم  امتد 
وفات مرحومه بانو جمتله گردیزی رادرورجت تا به کلته بازماندگان محترم شان    -

 صمتمانه تسلتت متگویتم   امتد 
وفات مرحوم  حکتم عباد را در نتویارک به خانواده های محترم عباد، ملکتار، افضل    -

 و بویژه شکوری صمتمانه تسلتت متگویتم   امتد 
————————————— 

 فردو  کاوش
 و اعمالی غنی  سیاست اعالمی

جمهورغ ی و داکترعبداهلل، ریتس    دهدکه ریتس   ماراتن ارگ و سپتدارنشان می 
گذرد، نتوانست د    اجرایی در بتست و دو ماهی که از عمر حکومت وحدت ملی می 

روی ی  کارشتوه همکاری به توافق برس د و بر مب ای آن عمل ک  د  در این بتست و  
ودو ماه در واقع    دیگر را تضعتف ک  د  این بتست   دو ماه، هر دو ج اح تالش کردند تا هم 

ستاسی    های ستاسی غ ی و عبداهلل است  این دو دسته    داستان ج گ قدرت متان دسته 
 نتوانست د که از دوتتم رقتب، به دوموتلف ستاسی بدل شوند  

های ستاسی غ ی و عبداهلل با هم درگتر نتست د     واقعتت تلخ دیگر این است که ت ها دسته 
ضتا مسعود    جمهورهم از ارگ ناراضی است  احمد   ج رال دوستم معاون اول ریاست 

ای سخن    گونه   اش به   گتریهای عل ی   جمهور غ ی هم در موضع   دیگر متحد ستاسی ریتس 
اش معاون دوم    حزبی   گوید که رهبرحزب مخالف باشد آقای کریم خلتلی هم که هم   می 

ی لفظی    جمهوری است نتز چ دی پت ، به سران حکومت وحدت ملی حمله   ریاست  
 کرد  

شکن ستاسی در درون حکومت    های استخوان   دهد که اختالف   این وضعتت نشان می 
ها به باورها و افکار ستاسی    این اختالف   وحدت ملی وجود دارد  به باور نگارنده ریشه  

حاکم است  وی تا    9۲۲۵ و   9۲۲9 های    گردد  به غ ی ذه تت سال   جمهوربرمی   ریتس 
حکومت آقای    ها وزیر مالته    حال از آن ذه تت فاصله نگرفته است  غ ی درآن سال 

ایشان و شماری دیگر از   .«ساالرها   ج گ »کرزی بود و طرفدار برخورد شدید با  
مسوول ویرانی   ، «ساالرها   ج گ »های برگشته از غرب به این باور بودند که    ت کوکرات 

 های داخلی در افغانستان است د و باید از حکومت حذف شوند    و ج گ 
در آن زمان تفکر مسلط در جامعه جهانی نتز همتن بود  به همتن دلتل بود که جامعه  

از ی  نظام ریاستی حمایت کرد  در آن    9۲۲۵ قانون اساسی سال    جرگه    جهانی در لویه 
های    توان جزیره   جمهور قدرتم د می   زمان تصور این بود که صرف با ی  ریتس 

را از صح ه راند و به این ترتتب روند   «ساالرها   ج گ »قدرت را حذف کرد،  
هایی مثل    سازی را به پتروزی رساند  کشورهای قدرتم د غربی و تک وکرات   دولت 

توان    جمهور مقتدر می   کردند که صرف با ی  ریتس   اشرف غ ی در آن زمان فکر می 
خلتلزاد، سفتر پتشتن امریکا در افغانستان در سال    ساالری عبور کرد  زلمی    از نهاد ج گ 

او    9۲۲۵ جرگه قانون اساسی سال    ، به وضوح در کتاب  نوشته است که در لویه 9۲۲۵ 
جمهور مقتدر بود تا بتواند با قاطعتت در برابر    طرفدار ی  نهاد اجرایی یا ی  ریتس 

 بایستد   «ساالرها     ج گ »
در آن زمان جبهه متحد ضد طالبان، از جمله داکتر عبداهلل ریتس اجرایی برحال،  
طرفدار ی  نظام پارلمانی شبته بریتانتا یا نظام ریاستی شبته فرانسه بودند که در آن ریاست  
دولت از ریاست حکومت جدا است  اما فشارهای جهانی سبب شد که سران جبهه متحد  

چ ان داستان برخورد حکومت آقای کرزی    از این موضع بگذرند  در کتاب خلتلزاد هم 
چ ان تقابل آن حکومت با اسماعتل خان والی وقت هرات    و هم   9۲۲1 با دوستم در سال  

نتز به تفصتل ذکر شده است  خلتلزاد نگاشته است که در هر دو مورد    9۲۲۵ در سال  
محمد اشرف غ ی وزیر مالته وقت، طرفدار برخورد انضباطی و جدی بود  خلتلزاد  
نوشته است که وزیر مالته وقت از حامد کرزی خواست که دوستم را بازداشت ک د  در  

جمهور ک ونی این بود که باید    مورد اسماعتل خان هم باور وزیر مالته وقت و ریتس 
 زندانی شود   

شد و    م حل می  «ساالرها   ج گ »های خصوصی    این درست بود که باید تمام ارت  
جهانی ناکام    های مدرن و مشروع دولتی شکل متگرفت  اما این برنامه    جای آن نهاد   به 

  -آن طوری که باید   -ماندو تک وکراتهای برگشته ازغرب هم نتوانست د این برنامه را 
 تطبتق ک  د  

درج نظام ریاستی در قانون اساسی هم سبب شد که تمام قدرت اجرایی در دستان  
جمهور سبب از متان رفتن    جمهور م حصر شود  انحصار قدرت در دستان ریتس   ریتس 

و انتخابات پارلمانی پس از آن، واقعتت دیگری    9۲۲1 جزایر قدرت نشد  انتخابات سال  
خلق کرد و آن این بود که آنانی که در را  جزایر قدرت بودند، صاحب مشروعتت  

های برگشته از غرب نتوانست د واقعتت    چ ان تک وکرات   شدند هم   اجتماعی و قومی  
ها که قدرت ستاسی و اقتصادی قابل توجهی داشت د،    جدید بتافری  د  این تک وکرات 

نتوانست د رهبران ستاسی جوان را در متان اقوام غترپشتون افغانستان رشد ده د  این امر  
رقتب بمان د     غترپشتون بی     های قومی   سبب شد که رهبران ستاسی س تی در حوزه 

های برگشته از غرب، به وجهه آنان در افکار    های قطور فساد برخی از تک وکرات   پرونده 
 آستب زد    عمومی  

ها هم برای    پشتون   قومی    های برگشته از غرب نتوانست د در حوزه    چ ان تک وکرات   هم 
های    خود پایگاه اجتماعی نتروم د بسازند  تالش صورت گرفت تا این خال در انتخابات 

ها در م اطق ناامن و رای نتابتی، جبران شود  عالوه بر این،    گذشته، با پر کردن ص دوق 
رقتب جامعه    گان بی   ده د   فکر طالبان، جهت   های ج وب، مالهای هم   در بستاری از روستا 

ها سبب شد که مشروعتت ستاسی رهبران س تی درمتان    روستایی هست د  این واقعتت   
اقوام غترپشتون بتشترتقویت شود  اماغ ی تا حال این واقعتت را نپذیرفته وتا حال  

، محقق و    است  او باآنکه باعبداهلل   9۲۲۵ و   9۲۲9 سال    مصروف اجرای همان برنامه  
وبستان ستاسی شده    های قومی خاص وارد معامله و بده   گان حوزه   ع وان نمای د   دوستم، به 

صورت اعالم نشده در پی تضعتف آنان است  این رفتار مت اقض سبب بحران    است، اما به 
دهد که    های مکرر دوستم، محقق و حاال عبداهلل ازغ ی نشان می   شده است  شکایت 

 صورت اعالم ناشده، در پی به حاشته راندن این رهبران است    ایشان واقعا به 
و اعمالی احمدزی دربرخوردبا ستاستمدارانی چون عبداهلل،    تفاوت در ستاست اعالمی  

آن است که اوه وزهم به این باور    ده ده    الدین ربانی نشان   محقق، ج رال دوستم و صالح 
است  به همتن دلتل است که برای   «ساالرها   ج گ »اش به حاشته راندن    است که وظتفه 
ارزش ستاسی ندارد واین امرسبب    4۵2۵ س بله سال    92 ستاسی    نامه    غ ی موافقت 

هامتگویداز همان اول    اعتراض عبداهلل شده است  اشرف غ ی با آنکه درحضور رسانه 
های    انتخابات نباید همه چتز را از آن خود ک د، اما در نشست   معتقد بود که برنده  

نامه ستاسی    خصوصی با هواداران خود، پذیرش ریاست اجرایی و امضای موافقت 
 خواند    می  «مصلحت تحمتلی »را ی     4۵2۵ 

و    9۲۲9 ساالرزدایی سال    ناشده همان برنامه ج گ   صورت اعالم   غ ی احمدزی به 
های    برد که مشروعتت ستاسی و اجتماعی چهره   را در وضعتتی به پت  می   9۲۲۵ 

ستاسی برخاسته از جبهه متحد، دیگر تثبتت شده است  به همتن دلتل است که هر وقتی  
شود، به همان ت اسب    اش بتشتر می   جمهور بر رقتبان ستاسی   ستاسی ریتس   که فشار دسته  

های    یابد  تا زمانی که غ ی بر ت اقض   نتز افزای  می   اعتمادی ستاسی و قومی    متزان بی 
اش در برخورد با ستاستمدارانی مثل عبداهلل، محقق، دوستم و غتره فایق نتاید،    رفتاری 

 رسد )هشت صب     ج گ قدرت در درون حکومت وحدت ملی به پایان نمی 
 
 

 استاد دانشگاه شرف الدین شرفتار                                                        
 احمد مسعود مدبرانه همسر آینده خودرا برگزید 

مدبرانه، بجا، وس جتده شده احمد مسعرود     نخست از همه پتوند )نامزدی  رقم خوردهی 
بجا مانده قهرمان ملی را به خود احمد جان و همچ ان بره هرمره     یگانه پسر و چشم امتد 

دوستداران این دود مان پر افرترخرار جرهراد  
 ومقاومت تبری  عرض متدارم  

احمد مسعود فرزانه فرزند قهررمران مرلری  
کشور طی محفل پرشکوهی رسما با دخترر  
کاکای  نامزدگردیده وبه مجرردی وداع  

نامزدی یا بره اصرطرالح   گفت  این محفل 
شتری ی خوری که بعد از برگشت احرمرد  
مسعود از ل دن و اتمام تحصتل شان در آن  

در متان جمع غفتری از بزرگان ایرن     کشور 
کشور بر گزار گردیده برود؛ از زوایرای  
مختلف نتکی و بر جسته گی خودرا داشت،  
که از آن جمله متتوان این پتوند را کرامرل   

 خودی نامتد؛  
همه ریشه های دور و نزدیک  از محله کوچکی که     تا جائتکه من آگاهم    زیرا این پتوند 

بترون تجاوز نمتک د؛ کره از   »ج گل  در پ جشتر «زاد گاه قهرمان ملی کشور متباشد  
ی  طرف مبتتن احتای روش ق اعت م دانه، پاک نفسانه، وپارسا گرونره پردرنرامردار  

متباشدکه بدین گونه همسرزندگی خودرا باوجود همه فرصتهای دیگر خودمانی     احمد 
وبی آالی  انتخاب کردند، واز طرف دیگر درحتات اجتماعی و ستاسی احمد که بره  

نق  سازنده وحتاتی دارد بره     ع وان جانشتن شایسته پدر درآی ده قرار است پت  بگترند 
تعامالت ستاسی آی ده شانرابتشترمستقالنه ومبرا ازتعلقات متسازد  زیرا درگذشرتره     ویژه 

زمزمه های بگوش مترستد که کسان دیگری هم خارج ازین حلقه عالقه م د به این پتوند  
 بوده اند که پت  ازپت  ش  وگمان های را در اذهان تداعی متکرد  

نام نت  مسعود عزیز ما باید از ایرن     در فرجام: من فکر متک م که خانوادهی از هر جهت 
بازار آشفته وآلوده ستاست امروزی رایج در کشور بر ک ار مانده و حتی از کوچکتریرن  
حد  گمان هم باید مبرا وبکر باقی بماند که این یقت ا بختر همه خواهد بود و رویهمرفته  

 امتد هارا ازین خانواده زنده تر نگه خواهد داشت / 
این پتوند فرخ ده خجسته باد ، ایزد مهربان به احمدجان مسعود وهمسرگرامی اش آی دۀ  
سراسرآمتخته با سعادت وشادکامی وشادخوری  ارزانی بدارد  به آقای احمدولی مسعود  

 هم تبری  می گویم   محمدقوی کوشان 
************** 

 چو پروردگارش چ تن آفرید «
 »نتابی تو بر ب د یزدان کلتد 

 کتابی نوشتی چه با آب وتاب 
 زهرکس گرفتی به خوبی حساب 
 چو خواندم کتاب را ورق در ورق 

 مگر آن هتوال، نه دادی سبق 
 سبق مع ی ی  طالق بود براش 
 ندادی و جان را نمودی فداش 

 که آلوده دامان و حتوان سرشت 
 نه دید آن سزای ، به آن ک ه زشت 

 فریبی که دادند ترا خای ان 
 تو این ازدواج را خریدی به جان 

 مگر حکمت حق که داند که چتست؟ 
 که این وصلت شوم، حساب  ز کتست؟ 

 تو پاد زهر خاد و سم شوکران 
 تو افشا گر آن همه نو کران 

 تو از دست خاد هر طرف تاختی 
 که بر مشکلی، مشکلی ساختی 

 به آن جبهه ی داغ،نزد پ جشتر شتر 
 برفتی چو سرباز و از جان تتر 
 بسی احترامت نمود قهرمان 

 نمود دعوتت گفت: به ورسج بمان 
 جوان بودی و چون گل ش بلتد 
 خو مسعود بدادت هزاران امتد  
 تو کردی پرست  دو فرزند را 

 بریدند زتو هر دو؛پتوند را 
 ٬عاقبت گرگ زاده گرگ شود  

 گر چه با آدمی بزرگ شود٬ 
 نه بت م چو روت و نه شت م جات؟ 

 کجا ما   ؟ثریای شاخ نبات 
 تو هرجا که باشی خوش آباد باش 

 زهر قتد و ب دی تو آزاد باش 
 نه یافتم به دنتا،اگر این مجال 

 چو بت م به عقبا ک م پر  وپال 
 ثریا  ثری تا ثریا بتاب 

 که زن های عالم بختزند زخواب 
 تو این صفحه ی شعر من باز کن 

 یکی زندگی نو آغاز کن 
 تو بر مرد ها، غترتی داده ای 

 ز پوالد و آهن، چو گل زاده ای  
 غتاثی ز صاحب دالن یاد کن  

  4۵2۳هفتم ماه اسرد سرال    تو هردل به دست آرو دل شاد کن 
 هج خ 
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ساله چهار سال پت  از سوی ی  نهاد حامی محتط زیست بحتث نگهبران    ۵۳ کبری  
ترریرن گروشره    ب دامترگماشته شد  اوحصارهای خانه را شکست و راه  را به دیدنری 

ام را به راحتی قانع ساختم تا اجازه ده د یونتفرورم    افغانستان بازکرد کبرا متگوید: خانواده 
حفاظت پارک ملی به تن ک م  اوگفت حرفهای مردم را نادیده گرفته وحاال تروانسرتره  
دردل دیدارک  دگان جا بازک د  بشمول کبرا؛ چهار زن از سوی موسسه تحفظ حرترات  

بت  ردترابردانر رد    وح  در ب د امتربحتث محافظ گماشته شدندآنهاهمه ساله آموزش می 
های طبتعی این پارک مرلری    چگونه به ستاحان بکم  کرده و از شکار و تخریب داشته 

 جلوگتری ک  د  
ابراهتم ابرارمسئول این نهادگفت: حضورمحافظان زن در جلوگتری از ترخرریرب  
ساحات حفاظت شده وهمچ ان درجلوگتری ازشکارماهی وحتوانات موثر بوده، چرون  
چهل درصد ستاحان زنان اندوتقریباهمه به راه مایی محافظان زن نتاز دارند  برامرتران در  

 ترین آنهاست     های زیاد گردشگری دارد  ب د امتر از محبوب   مرکز افغانستان، جاذبه 
ها این جمعتت به صردهرا    ها نفر از دور و نزدی  به ب د امتر می آی د، جمعه   روزانه ده 

نفر مترسد دید ارک  دگان به دوهدف ب دامترمتآی د؛ برای تفری  یادعا و زیارت  خرانرم  
که سالی که برای زیارت آمده متگوید: حضرت علی خلتفه چهارم مسلمانان ای رجرا را  
متبرک کرده او برای دعا و نتای  آمده تا گره از مشکالت روزگار که در این م طرقره  

 کوهستانی کم هم نتست، باز شود  
ب د امتر هفت سد متصل به هم دارد  ماهی فراوان دارد و اطراف  آهوهای وحشری  

اند افغانستان م اطق جذاب تاریخی و طبتعری    النه دارند و حتوانات نادر در ای جا ثبت شده 
های م تهی به آن خطرناک و دشوارگذر است  بامتران امرا از    فراوانی دارد اما بتشتر راه 

 والیاتی است که کمتر واقع شده که از گردشگر داخلی و خارجی خالی باشد   
************** 

     )دنباله ازصفحۀ دوم  اهمیت مردم ورهبریت  
داکترعبداهلل نه ت های  طبتب نتست ودرمدت اضافه ازبتست سال گذشته طربرابرت  
نکرده است، بلکه شهرت او که ازپتروی ازشهتداحمدشاه مسعود بدست آمده وشهرت  
کاذب متباشد  داکترعبداهلل چون فقتری که انگشترالما  بدست دارد، درحالتکه هزاران  
طفل گرس ۀ افغان ازروی کثافات غذا می پالد ویا پتره زنی که درتاریکی شب چراغری  
ندارد، روزانه درمحتط پرازکثافت، دریشی هاونکتایی های رنگه می پروشرد وچرون  
پسرک جوانی آرای  متک د، او درمعدن نم  افتاده وهرچه بادارش گفت آن مری  

 ک د  
درمستر تجربۀ دموکراسی، افغانستان اولتن کشورجهان متباشدکه بعداز جمع آوری  
آرای مردم قبل ازای که رأی مردم حساب شود، دونفریکی بحتث ریترس جرمرهرورو  
دیگرش بحتث ریتس اجرایته توسط کشور دیگری انتصاب شدند  مردم افرغرانسرتران،  
ج گجویان تف گدار وملتونر، مردم عوام وغریب وآنهایی که بخراطررانرداخرترن رأی  
درص دوق انگشتان شان ازطرف طالبان قطع شده بود، همه این فاجعۀ تاریخی راتحرمرل  

 کردند  
برلوحۀ قبراحمدشاه ابدالی درق دهار نوشته شده که او ازپستان شتر شترخورده است،  
حامدخان کرزی این مسأله رادرمورد رهبران پشتون همتشه اظهارمتک د  تاریخ شهرادت  
متدهد رهبرانی که فاسد، وط فروش، بی نامو ، دزد و رهزن باش د، نه ازپستان شتر بلکه  

 از پستان کفتار شترخورده اند   
اشرف غ ی احمدزی که ازسالتان متمادی سابقۀ تحصتلی خراب داشت، مثل رفقرای  
دیگرش ازطرف ی  کشورخارجی برای رهبریت در افغانستان گماشته شد  این مررد  
متهم به تقلب درانتخابات، دزدی پول های کم  برای بازسازی افغانستان، عدم کرفرایرۀ  
اجرایته، داشتن خلل دماغی وحرکات ناشایسته واستعمال کلمات فرحر  درگرفرترار،  

 احساسات ضد وط پرستی وهمکاری باطالبان تروریست می باشد  
باکمال تأسف امروزتراژدی افغانستان حاصل ناکامی دوفکتورمتباشد  ازیکطرف بری  
سوادی وعدم کفایۀ ملت به شکل سرسام آوری ملت افغانستان را درکام خود فروبررده  
است، وازطرف دیگر آزادی کشور ازطرف کشرورهرای خرارجری سرلرب شرده  
است رهبران فاسد، نوکرخارجی، دزد، رهزن ومخالف وحدت ملی وآزادی افغانستران  

 برکرسی های رهبریت تکته زده وازطرف خارجتان حمایه متشوند   
درچ دسال گذشته در روزنوروز والی بلخ آقای عطامحمدنور بصورت مفصل لتست  
فعالتتهای خودرا درساحات انکشاف وآبادی والیت وشهرمزارشریف، اقتصاد، تجارت،  
قوای پلتس، انکشاف دهات، مکاتب، یونتورستی، شفاخانه ها، تعمترسرکها وشاهراههابه  
مردم خود توضت  متدهد، اماصدایی از دورهبردرکابل ازمحوطۀ ارگ وکاخ سپرتردار  

 بگوش نمی رسد    
مشکل امروزافغانستان که شامل فقرو بتسوادی مردم وتراژدی رهبریت متباشد ختلی  
مسألۀ جدی بوده وهستی کشوررا تهدیدمتک د  به نظراین نویس ده کلترد مروفرقرترت  
دردست مردم افغانستان متباشد  ت هاوت ها در شرایط فعلی قتام عمومی مردم برای تعترترن  
رهبریت وسرنوشت شان می تواند ضامن سعادت آی ده باشد  حرکت مردم برای تعتتن  
رهبریت در ی  چوکات وپالن م ظم متتواند این م ظور رابرآورده سازد  به گفتۀ عالمه  

 گر نروم نتستم    /  –اقبال : هستم اگر می روم  
**************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم  کرزی و خلیلزاد   
ازتحلتل دالیل شان باتوجه به رفتار سابق شان، گفته متتوانتم که ایشان بتشترمتوجۀ تحقرق  

 اهداف شخصی خود بودند تاحصول م افع ملی مردم افغانستان    
بادرنظرداشت نتایج فاجعه بارک فرانس بن، نبایدچ ان ک فرانسی در آی ده انعقاد یرابرد   
 بعالوه سازمان ملل که دایرک  دۀ ک فرانس بن بود، اعتبارخودرا درپتشگاه مردم افغانستان  

 

 جشنواره علمی فرهنگی درباغ جهان نمای بلخ 
در براغ   «فره گى خلم   -جش واره علمى  »نخستتن  بی بی سی:   –اگست/تاشقرغان  9۲

تاریخى جهان نما در شهر تاشقرغان ولسوالی خلم والیت بلخ برگزار شد این جشر رواره  
هاواستعدادهرا آغرازشرده  ایرن    علمى و فره گى ی  ماه پت  به هدف کشف جوانه 

جش واره به همکاری مالی کام ایر، دفترسمتع حامدواسداهلل شریفی نمای ده در شرورای  
المللی آلمان )جی آی زید     ملی برگزار شد و دفتر مجما در هم آه گی با دفتر توسعه بتن 

 در زمت ه آموزش عکاسی و نمای  ویدیویی تتاتر عروسکی همکار بودند  
هاى این برنامه گرقرت    غفور ابرام، مسئول دفترکمپ ی سمتع حامدویکى از برگزارک  ده 

هدف ازاین جش واره توجه به کار فره گی درولسوالتها، یافتن وپرورش استعردادهرا و  
دهی برای کودکان و جوانان است ک سرت باشکوه موستقى وآتشبازى نتزبخشى    انگتزه 

از این جش واره بودکه به همکارى کام ایر وکمپ ى  سمتع حامدبررگرزار شرد صرداى   
نما صدهانفرازباش ده هاى ولسولى خلم را به ایرن    موستقى وآتشبازى در باغ تاریخى جهان 

باغ کشانده بود  باغى که حد اقل در سه دهه اختر خود شاهد این همه خوشى و لب خ د  
 نبوده است  

بازسازی کاروان راه ابریشم برای یادبود از خلمی که ی  دوره نقطه عطفی در راه ابریشم  
های دیگر این جش واره    بود کارگاه نقاشی انتزاعی برای کودکان و نوجوانان نتز از برنامه 

 این جوانان نتز به نمای  گذاشته شد   «آبسترک  »های انتزاعی    بود که آثار نقاشی 
خواه د روستانشت ان با ه ر نزدی  ترر    اند که می   مسووالن برگزارى این جش واره گفته 

خواه د ه ر را به روستا ها نتز ببرند در ک ار موستقى و نمای  آثرار    شوند و با این کار می 
نقاشى و عکس، آت  بازى هم از سرگرمى هاى دیگر این برنامه بود که آسرمران براغ  

از سروی   «جوجوها  »جهان نما و شهرستان خلم را رنگارنگ کرد نمای  فتلم عروسی  
فره گی خلم امروز صورت گرفت بزرگ    –در جشواره علمی   «جی ای زید  »دفتر  

 ساالن در این جشواره یاد کودکی ها را تازه کردند  
به گفته مسئوالن، این جش واره با هزی ه مالى کمپ ى سمتع حرامرد و دگررنرهرادهراى  

 خصوصى برگزارشده وتادو روزدیگرنتزادامه دارد  
******************* 

باخت  بهترین راه آنست که پ ج عضودایمی شورای ام تت ، ی  جلسۀ درعقب درهای  
بسته دایرسازند وهری  راهکاری که طرف قبول مردم افغانستان براشرد، مروافرقرت  
بدارندکه نه ت هام افع ملی مردم تامتن شود، حداقل رضایت خاطراکرثرریرت اعضرای  
شورای ام تت فراهم شود  دراج دای جلسه نق  جامعۀ جهانی درآیر ردۀ افرغرانسرتران  
بایدواض  ساخته شود  چ انتکه من در جاهای دیگرهمه گفته ام کره فرطررت مرردم  
افغانستان تقاضامی ک د افغانستان ی  ستاست بتطرفی را درامورجهانی پتشه ک د  اگرمدم  

راهمراه برا غررور   »نفرت باهتچکس و نتکویی باهمه  «بحال خودشان گذاشته شوند،  
خشم آلود در حراست استقالل که امرطبتعی مان د هوای ت فس مردم افغانستان متبراشرد،  
بروز متده د  در اج دای جلسه باید موضوع مشاجره آمرترزحضرورقروای خرارجری  

 درافغانستان موردبررسی قرارگترد  
بدبختانه حضورقوای غربی درخاک افغانستان، بخشی ازمشکالت فعرلری افرغرانسرتران  
راتشکتل متدهدوبت  ازین درحل معضله ممد واقع نمتشود  باوجرود ادعرای خر رده  
آوری  وزیرسابق افغانستان که درکاناداکه مردم ملکی نه ازبمباران برخرود قردردانری  
متک  د ونه آنرا عفومتدارند، حتااگر به خطا موردحملۀ دوسرترانره یراحرمرلرۀ خرودی  
قرارگترند لذا تازمانتکه قوای ام تتی افغانستان توان برقراری ام تت داخی و خرارجری  
پتداک د، ضرورت به ی  ساختارنو ام تتی احسا  متشودکه ازکشورهای اسالمی جمع  
شودتابتواند ثبات موقتی راپس ازختم عملتات نظامی امریکا فراهم سازد  این مفکوره حتا  
پت  ازک فرانس بن وجودداشت  انگلستان باپتش هاد ایجادپروژۀ آیساف، که پسانرترربره  
ماموریت ناتو تغتتر یافت، ازمفکورۀ ایجادقوای اسالمی جلوگتری کررد  مرفرکرورۀ  
ایجادقوای ام تتی ازکشورهای اسالمی باید اک ون بصورت جدی مورد بحث وتروجره  
 قرارداده شودتای  قوای شایسته وباتجربه به صورت تدریجی درافغانستان تعبته گردد   

نتتجه ای که حکومتی باکفایت وصادق، نمای دۀ همه درافغانستان روی صرحر ره آورده  
شودتاجامعۀ افغانستان رابه اهداف مطلوب ام تت، ثبات وخوشبختی اقتصادی نایل سازد   
جامعۀ جهانی با حضورشان درافغانستان هتچت  ازچتزهایتکه ذکرشد، به مردم پتشکر   
نکردند)نه حکومت باکفایت وصادق، نه حکومت تک و کرات غترستاسی، نه حکومت  
نمای دۀ هم، نه ام تت وثبات ونه خوشبختی اقتصادی  تحقق نتافت که ازحمایت قراطرع  
تمام مردم افغانستان برخوردارباشد   حتا اگر همتن راه انتخاب متشد، ثربرات وامر رترت  
درافغانستان شب درمتان برقرارنمتگردید  برای تک وکراتهای افغانستان که تعتتن شده اند،  
جامعۀ افغانی ازفره گ گ گ سازی )ج ایتکاران  به عتن حالتی برمی خورندکه اف بی  

  ۵۲،  9۲آی )دارۀ فدرال بازرسی  امریکا درج گ باج ایات سازمان یافته دردهه هرای 
روبرو شد  اگر ازحمایت خارجی رهبران گ گ هاجلوگتری شود، نتتجۀ مطلوب    1۲و 

 بدست خواهدآمد / 
 

 قراردادیان پنتاگون سه چندسربازان امریکا اند 
: رقم سه چ د قراردادیان وزارت دفاع امریکا در  تلویزیون نور   –اگست/واش گتن  4۳

افغانستان درمقایسه باسربازان امریکادرآن کشور باردیگر پرسشهایی درمورد نقر  ایرن  
قراردادیان درج گ ونتزنظارت از کار آنان مطرح ساخته است نهاد خدمات تحقتقاتری  

شمار قراردادیان غترنظامی وزارت    9۲42 کانگر  گزارش داد درماههای نخست سال  
هزارنفربود، حاالنکه شمارنظامتان امرریرکرادرآن    92 دفاع امریکادرافغانستان نزدی  به 

سرباز است یافته های این نهادنشان دادکه حدود دوسوم قراردادیان    2۲۲۲ کشور کمتراز 
درصد آنان سرگرم انجام وظایف ام تتی اند  برترشرتررایرن    4۲ خارجتان اند وت هاحدود  

قراردادیان خدمات ترجمانی، تدارکاتی وحفظ ومراقبت رافراهم متک  د  شمارکارم دان  
بویژه پس ازکاه  سربازان درآنکشرور،    9۲44 غترنظامی پ تاگون درافغانستان ازاواسط 

  ۳۳ ، کره  9۲49 روبه افزای  بوده و اک ون بره اوج خرودرسرترده اسرت اوایرل  
هزارنفررمرتررسرترد  442 هزارسربازامریکادرافغانستان بودند، شمار قراردادیان پ تاگون به 

 %بوظایف ام تتی داشت د     9۵ ازآنجمله حدود  
های اخترنظارت ازکار وام تت قراردادیان امریکادرافغانستان    قانونگذاران امریکادرسال 

را بررسی کرده وبگونۀ خاص ازناحتۀ ضتاع کمکهاوفسادمرتبط براکرار قرراردادیران  
ابرازنگرانی کرده اند  هرچ د س اتوران امریکادرآغازامسال اصالحات جدیدو نرقر   

  »الیحۀ مجوزۀ دفراعری «بتشتر نظارتی برکارقراردادیان وزارت دفاع رادرمسودۀ ساالنۀ  
امریکا شامل ساخت د، این اقدام مشخصا  افغانستان را به ع وان ساحۀ مورد نظر برنشرمررده  

 است  
به ای سوارایه کردکره در    9۲۲2 گزارش جدید ارقام قراردادیان رادرافغانستان وعراق از 

ملتارد دالردربدل خردمرات قرراردادیران پررداخرتره     99۲ عراق وافغانستان مجموعا   
سربازامریکرادرعرراق    1۲۲۲ قراردادی درک ار   9۳۲۲ است درآغازتابستان امسال حدود  

توظتف بودند و نظامتان رادرج گ برضدت دروان گروه دولت اسالمی در مر رطرقره  
 معاونت متکردند  

 عرضۀ زعفران هرات با نشان افغانستان 
: ش  شرکت تولتد ک  دۀ زعفران در هرات بره  صدای امریکا   -اگست/هرات   94

را بره دسرت   "ISO"همکاری وزارت زراعت جوازسازمان معتاری سازی جهانی یا  
توان د این محصول گرانبها را به گونۀ قانونی، معتاری و با نام و نشران    آوردند و اک ون می 

افغانستان به جهان صادر ک  د همه ساله زعفران کاران هرات مقردار زیرادی زعرفرران  
گفته اداره زراعت این والیت متزان اندکی ازین گتاه به صورت قانونی به    برمتدارد که به 

خارج  صادرات می شود  محراب الدین احمدی سرپرست اداره زراعت هرات گفرت  
کتلوگرام زعفران تولتدکردندکره قسرمرت    1۳۲۲ سال گذشته زعفران کاران هرات  

زیادی ازآن بصورت قاچاق به ایران، پاکستان، ه د وحتی امارات انتقال شد وسپس با نام  
آن کشورها پروسس و به بازارهای جهانی توزیع شد،به دنبال ایرن مروضروع وزارت  

  92 به ش  شرکت تولتد ک  دۀ این گتاه از جمع   ISOزراعت برآن شدتا با توزیع نشان  
شرکت، که از نگاه کمی و کتفی زعفران خوبی را تولتدمتک  د، به این مشکل راه حلی  
بتابد تا بعد ازاین زعفران هرات با نام و نشان افغانستان به بازارهای جهانی صادرشود  داشتن  

زمت ه رابه سرمایه گذاری در بخ  تولتدزعفران در افغانستان فراهم متک د  ااین   ISOجواز 
تواند کم  بزرگی درمعرفی تولتدات زراعتی کشوردربازارهای جهانی بشمار    روند می 

رودوزمت ه سرمایه گذاریهای بزرگ در بخ  زراعت کشور را فراهم نماید این موضوع  
باعث شدتا شماردیگر شرکتهای تولتدی در شهرک ص عرتری هررات بره گررفرترن  

 جوازسازمان معتاری سازی جهانی فکرک  د  
نه ت هامترتروانرد بره  ISOحمتداهلل خادم رئتس اتحادیه ص عتگران هرات گفت جواز  

کتفتت محصوالت تولتدی درکشوربتافزاید بلکه زمت ه رقابت سالم تولتدات داخلی برا  
اج ا  وارداتی مشابه به کشور را فراهم نماید اک ون هشت شرکت در افغانستان جرواز  

 را در دست دارند ISOسازمان معتاری سازی جهانی یا  
کارش اسان مسایل اقتصادی نتز بر این باورند که وجود نشان است درد بر اقالم صادراتی  

تواندبه اقتصاد زارعتن کم  ک رد     افغانستان در ک ار معرفی این محصول به جهانتان می 
طارق عزیز اقتصاد دان گفت: هراقدامتکه م جربه این شودکه محصوالت افغانستران را  
است درد بسازد ودرسط  جهانی آنهارامعرفی ک دواطمت ان مصرف ک  دهگان جهانی را با  

تروانرد    تواند به نفع اقتصاد و تجارت افغانستان باشد و این نشران مری   خود داشته باشد می 
اطمت ان مصرف ک  دگان رادرسط  بتن المللی نسبت به زعفران افغانستان بل د بربررد و  

 شود که این متتواند به اقتصاد ما کم  ک د     عرضه در بازارهای جهانی بتشتر می 
 توجهی شفاخانه درشیراز    ساله بدلیل بی   40 وفات دختر 

های ایرانی گزارش دادند که لطتفه رحرمرانری،     : رسانه بی بی سی   -اگست/شتراز 9۲
توجهی مسئوالن بتمارسرتران     ساله افغان دربتمارستانی درشهرشتراز به دلتل )بی   49 دختر  

سی با بتمارستان نمازی ، جایتکه کودک بستری بروده، ترمرا     بی   درگذشته است  بی 
گرفت  یکی از مسئوالن بتمارستان گفت گزارش این موضوع را به دانشرگراه عرلروم  

اند اما اوحاضر نشد جزیتات بتشتری در مورد مرگ لطتفه ارائره    پزشکی شترازفرستاده 
 ک د  

باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل ازپدرلطتفه گزارش دادکه این کودک دوهفته پت   
به دلتل بتماری کبد، دربتمارستان نمازی بستری شدوبایدعمل پتوند ازپدرلطتفه به او انجرام  

اش، نمتتوان دعمل    شد اما پزشکان به اوگفت دبه دلتل غترمجاز بودن اقامت او وخانواده   می 
پتوندرا انجام ده د اما علی بهادری، معاون درمان دانشگاه پزشکی شتراز گفته که لطترفره  
مبتال به ستروزکبدی بود، کبدش ازکارافتاده بود و باحال بستاربد و وضعتت اضطراری به  
بتمارستان آورده شده بودوامکان پتوندکبدبرای اووجود نداشت خبررگرزاری فرار   
گزارش دادکه پدرلطتفه دربتمارستان درپاسخ به این سوال که چرا لرطرترفره راعرمرل  

اند که بدلتل ای که اول افغانسترانری اسرت    ک  د، گفت مسئوالن بتمارستان به او گفته   نمی 
ومدرک ندارد، دوم پول  راندارند وسوم دربتمارستان تخت کافی نداریم پدرلرطرترفره  
گفته بود دخترش تقریبادو هفته دربتمارستان نمازی بستری بودتاآنرکره شراهردمررگ  

اهلل مصلحی، عضو تتم پتوند اعضاگفت فوت لطتفه ربرطری بره    دخترش شد حشمت 
سرالره افرغران در    49 غترایرانی بودن او ندارد و تمامی خدمات پتوندبرروی نوجوان  

 بتمارستان نمازی به طور رایگان انجام شد   
 پاسبانان زن در بندامیر بامیان

در نخستتن پارک ملی افغانستان؛ ب د امتر در والیرت  بی بی سی:    –اگست/ بامتان    94
اند  انان درک ارهمکاری با نگهبانران    بامتان، گروهی از زنان برای نگهبانی بکارگماشته شده 

 مرد برای تامتن ام تت، مسئولتت ت ظتم و راه مایی زنان گردشگر را نتز به عهده دارند  
نظمی وخالف ورزیهای ستاحان ب دامتر، پای نگهبانان زن را به این محل دیردنری    بی 
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