
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

این مردسالمند ازگرم و سردزندگی داستانهای زیااددادد  ماوادادیاد دد  
ها دوزی چهادتاپنج تابدت موساخته اماحاال با افزایش جمعوا  شاهارو    گذشته 

تابدت موسازد  وقتی واددکدچه تاابادت    ۰۳ تا   ۰۳ شمادقربانوان جنگ هردوز 
های نجادی و    سازی ددشهرکهنه کابل شدم، با دیدن دهها تابدتی که جلدمغازه 

تابدت سازی گذاشته شده بددند، به موزان مرگ و مور ددکابل به ویژه تلفاات  
 بردم     ناشی از جنگ پی 

شدم، مردی که حدود هفتاد سال دادد و تاماام    داهی مغازه زلمی نجاد می 
    عمرش دا دد این منطقه سپری و نوم قرن به شغل تابدت سازی اشتغاال داشاتاه 

سالدای زیار دسا  یات اساتااد    ۶۱ اس   به گفته زلمی، پددش او دا از  
 نجادگذاش  و ازآنزمان تاکندن به تابدت سازی مشغدل اس   

او خاطرات زیادازتابدت سازی دادد  برای هرقشرجامعه تابدت ساخته  برای  
ساختن یت تابدت دوساع  کادکرده و برای برخی دیدر حتی یت هفته هم  

های داخلی بوشترین تابدت ساخته اس   زلمای    وق  گذاشته، دد دودان جنگ 
از دوزهااای کاام کااادی وبااعااخاااپارمشااغاالااه خااددخاااطاارات زیااادی  
داددوموددیدددگذشته تابدت دا ازچدب خاد)بلدط( یا ادچه )سرو کادهای(  

ساختوم، اطرافش دامنب  کادی ودنگ و دوغن موکردیم  برای سااخاتان    می 
تابدت دوزهای زیادی صرف موکردیم  شاید آنزمان دوزانه دویاسه تاابادت  

ها و اشغال افغانستان، کاادش دوناز زیااد    ساختوم، دد جریان جنگ دوس   می 
سازد و آنهم از چدب سااده وکام    تابدت می   ۰۳ تا    ۰۳ داش ، اما حاال دوزانه  

مصرف او گف  تنهاددیت دوزبرای قربانوان حمله انتحادی جنبش دوشنایی دد  
تابدت ساخته اسا ،هاوا     ۵۲ دوم اسدکه ددمنطقه دهمزنگ دخ داد، حدود  

های اخور فرمایش ساخ  تابدت ندرفته و دلول آنارا هام    زمانی به اندازه سال 
 گدید    افزایش تلفات ناشی از جنگ دد حمالت انتحادی و انفجادها می 

این مردکهنه کادکدچه تابدت سازی نوم قرن ازعمرش دا ددهمون کادچاه  
کادکرده و حاال به استاد زلمی معروف اس   تمام تابدت سازان به او احاتارام  

برند  زلمی با پنجاه سال سابقه    قایل هستند و به عندان مرد سخ  کاد از اونام می 
لرزد و چشمانش از اشت نم زده اس ، حتی باواماادی    نجادی دس  هایش می 

اس   عشز به کاد هندز او دا خااناه نشاوان      قلبی نوز مانع از ادامه کادش نشده 
 آید     هایش به مغازه تابدت سازی می     نکرده و هر دوز دد کناد پسران و نده 

 به اسکار معرفی شد    »رفتن «فلم  
: فلم دفتن به کادگردانی ندید ماحاماددی و  بی بی سی   -سپتمبر/کابل ۶1
کنندگی براددش جمشود محمددی به عندان نماینده افغانستان باه باخاش    تهوه 

زبان اسکادمعرفی شد  ابراهوم عادفی، دئوس افغان فلم گف  این    فلمهای خادجی 
کانانادگاان    فلم که ددایران ساخته شده، ازسدی کموته گزینش اتحادیه تهاواه 

افغانستان از موان چهاد فلم معرفی شده به این کموته انتخاب شده اس   فلم دفتن  
از نظر محتدا، کادگردانی، داستان، تکنوت و ساختاد بوشترین امتاواازگارفا   

فلم، جایداه اول داددیاف  وبصددت دسمی بعندان نماینده افغانستان به    ۰ وازموان 
های شا     های )گرگ وبره( ساخته شهرباند سادات، )قصه   اسکادنامزدشد  فلم 

افغانستان( ساخته دویا سادات و )پرنده پرنده نبدد( ساخته مورویس آدش سه فلم  
 دیدربددندکه کموته گزینش آنها دا دد کناد فلم )دفتن( بردسی کرد   

فلم  دفتن که محصدل مشترک ایران وافغانستان اس ، مهاجرت و ددد های  

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 ۶۳۵۲/ شمادۀ مسلسل  ۵۳۶۱سپتمبر ۵۲/  ۶۰3۲مبزان  ۰شمادۀ هشتم /سال بوس  وپنجم / دوشنبه 

 پنج وجیزۀ آموزنده
 صبر، شجاعت است،

 تجربه، استاد است،  
 مرگ، اسرار است،    
 ایمان، افتخار است،      

گزارش فشرده ازمحفل پانزدهمین سال هفتۀ  
شهید وشهادت قهرمان ملی، شهید سعید  

 )دحم  الهی شامل حالش باد !( آمرصاحب احمدشاه مسعود  
هفته نامۀ امود : ددآگهی مربدطه به هام ماواهاناان   —سپتمبر/ ودجونوا   ۶1

برابربا    ۵۳۶۱سپتمبر   ۶1ادجمند اطالع داده شدکه محفل ساع  چهاددیدردوز 
یکان یاکاان    ۰۳/۰آغازموشدد، اما طبز عادات ماضوۀ سووه، از   ۶۰3۲سنبلۀ  ۵1

آمده دفتند وبا حخددصد وچندنفر، مجلس باتالوت آیات کالم اهلل ماجاواد  
تدسط فخولتمآب حاجی محمداکبرشورزاد، مجاهدجبهات پوروزمندما ندد بادان  
گردید، محمد قدی کدشان، گردانندۀ محفل عرایخش دا به حخادتقدیم نمدد 

نخستون سخنران جاللتمآب پروفاواسار    –متن آن ددهمون شماده ددج اس     -
داکتر سودمخدوم دهون، دیوس دانشداه سادیاس ددکاابال وسااباز وزیار  
باتدبوراطالعات وفرهنگ بددند، بوانات شان برآگاهی حخادافازود  جانااب  
مجاهدنامداد الحاج امان الملت جالله باباجان، نثر ونظم شانرا به فادسی وپشاتاد  

 تقدیم داشتند و مدددتدجه واستقبال حخادقرادگرف    
انجنورگرامی ودانشمندجناب عبدالصبدد فروزان، استادفعلای ددیاکای از  
یدنوددستی های ایال  نودجرسی، وازیادان وفادادآمرصاح  شهود )دح(، از  
خاطرات شان باآمرصاح  داستانهای لطوف وظریفی بوان کردند وحخااد دا  
مستفودساختند  دوشوزه مادیا پدپل واعظی از فعاالن فرهندای افاغاانساتاانای  
ددودجونوا، سرودۀ خدبش دادد دثای آمر صاح  و سرودۀ مادد دانشمانادش  
باندحفوظه واعظی پدپل دابه زیبایی دکلمه نمدد که دد دثای آمرشهود گافاتاه  
شده بدد، هردو سروده داحخاد باکف زدنهای پوهم باددقاه کاردناد  آقاای  
سودشفوع عواد برنامه ساز محبدب تلدیزیدن )داه ابریشم( لختی انددباب سجایای  
پسندیده وخصایل خجستۀ آمرشهود فرمدد وبراوضاع جادی موهن اندیشمندانه  
و آگاهانه دوشنی انداخ ، سپس جناب انجنوردضاافشاد، مردخووّر و نکدکااد  
جامعۀ ما ددودجونوا، که یتوم خانۀ بسوادمجهزی دادوازده سال پواش ددکاابال  
بنانهاده وجمعی ازمستحز ترین بودگان ویتومان دا سرپرستی نمدده، مکت  آن  
نهاد الیقترین دانشجدیان دابه دانشداههای دولتی وخصدصی معارفای کارده  
اس ، ددبادۀ نکدیی های آمرشهود و دوس  محبدبش شااددوان قادماانادان  
سودحسون انددی یادآودشد، و حخادمحفل ازسخنان شان صمومانه اساتاقاباال  
کردند  خانم الهه احراد مطلبی به نثر وقطعۀ منظدم دا دددثای شهادای نااماداد  
وگمنام داه صوان  آزادی، عزت و استقالل موهن، با سالس  کالم قراأت کرد  

 وحخاد باعالقۀ فراوان به آن گدش دادند  
جناب امام مسجدابدبکرصدیز )دض( ددشهر فلشنگ نوادیاادک الاحااج  
محمداکبرشورزاد، شرحی ددبادۀ مقام شامخ ودفوع شهود نزدخالز یکتا فرمدد،  
ازسجایای اسالمی وملی قهرمان ملی، وشهودداه صلح استادبرهان الدین دباانای  
وسایر بندگان صالح خدا که خلع  شهادت دا شادمانه بر تن کردند، تاشرف و  
 آزادی ددسرزمون پاک خراسان زمون جاودانه شدد، با نکدیی تمام یاد کردند   
حدالی ساع  هف  شام، دوس  ادجمندم محمدعمرغفاددزی ماراآکااه  
ساخ  ازتشریف آودی مجاهد نامدد وفرزندصالح موهن، جناب امراهلل صالح به  
محفل   باداخل شدن جناب صالح به سالدن، بوشترینۀ حخاد برای ابرازمحب  به  
ایشان وقدددانی ازحخددشان ددمحفل، به پا ایستادند  گرچه شخصو  فخاوام  
آقای صالح، دیوس عمدمی سابز امنو  ملی داهمدان بانکدیی تمام موشناسند، اما  
گردانندۀ محفل یادآودشدکه این همان بزدگمردی اس ، که جنرال مشارف  
فاقدشرف، ددحخدد شرف باختۀ دیدر مشتهر به حامدکرزی، اودا مدددتدهون  
وتحقور قراددادو به کرزی دستددوهدای  دادتا این پنجشوری دشمن پاکستاان  
)جناب امراهلل صالح( ددکرسی دیاس  امنو  افغانستان نشسته، مردم تان دوی  
سالم  و شادی دا نخداهند دید )گدیا پس ازاستعفای دلورانۀ صاالاح، ماردم  
مادیدر شاهد انفجاد وانتحاد وقتل وکشتاد نوستند!!!( وکرزی ندکراندریز و آی  
اس آی، یت کلمه که مناصفۀ آن موشدد نوم کلمه، ددجانابادادی ازدیاواس  
 عمدمی امنو  کشددش ندف  زیرا جرأت اینکاد داددبرابر سرکادش نداش  ! 
گفتاد شریفانه وصادقانۀ جناب صالح داحخاد بادقتی بی نظورشاناوادناد و  
ازمعلدمات ایشان ددبادۀ آمرصاح  شهودقهرمان ملای احامادشااه مساعادد  

 سروده اش فراهم آودد   
جدان برومند دادیدش کبورمطالبی جال  بوان کردوجدان برومند دیادار   
مسعددجان، سروده ونثر دوانش دا به حخادتقدیم کردوبه دوان پاک قهرماان  

 ملی شهودسعود مسعدد ددود فرستاد    
پایان بخش این محفل شکدهمند،آوازملکدتی فخولتماآب اماام شاوارزاد  
باقراأت آیات الهی و دعایوۀ پرسدز وگداز بدد، که بابوان تکاباوار از سادی  

 حخادبددقه شد  
بایسته اس  گزادش دهم اکثرسخنرانان گرامی به همۀ قدمااناداناان ادشاد  
جهادمقدس ومقاوم  ملی مردم ما ادج گذاشتناد، ازشاهاوادعابادالاقادیار،  
شهودعبدالحز، شهودذبوح اهلل، شهودمدلدی شفوع اهلل، شاهاوادساوادجادالان،  

 استادعبدالصبدد فرید و دیدرشهدا باتکریم واحترام یادکردند  
پس ازادای نماز، حخاد، که شمادشان حاال افزون بردوصدو بوس  نفر بادد  
نان ش  داکه مدیران چری بالسم بنکدی  هال آقایان حاجی محمدعمرشجاع،  
ناصر شجاع وشورشجاع و سرآشپزالیز ومطبدعاتی سابقه داد آقای ماحامادد  
محجدب از کوسۀ سخاوت شان تهوه کرده بددند، ندش جان نمددند، ومحافال  
 حدود ساع  نُه ش  پایان یاف   گزادش دهنده: خاک محمدقدی کدشان/ 

 تبار ازعبدالل   قطع حمایت حامیان ترک 
تاباادحاامای    :گروهی ازسواستمدادان تارک بی بی سی   –سپتمبر/کابل    ۵۶

عبداهلل، به دلول آنچه ناتدانی اودداجرای تعهداتش خداندند، با اومقاطعه کردند   
سنبله ددنشس  خبری گفتنداو نتدانساتاه باه    ۰۶ شمادی از آنان دوزچهادشنبه  

تعهداتوکه به این مجمدعه سپرده بدد، عمل کند  وحوداهلل شهرانی، وزیر پوشون  
اوغالای    معادن، جماهور انددی وزیر پوشون امدد مهاجریان، سارداد دحاماان 

مشاودعبداهلل ونماینده پوشون مجلس، عبدالستاد ددزابی ومحمدمدسی جانااب،  
نمایندگان فعلی مجلس و سلطن  کدهی عخد مجلس سنا ازافرادشناخته شاده  

اوغالای    این گروه هستندکه ددنشس  خبری امروزحخددداشتاناد  دحاماان 
گف :جناب داکترعبداهلل شما اعتمادمل  دانتدانستودحفظ کنود    ماامروزاعتماد  
خدد دا ازجناب داکترعبداهلل پس مودوریم واعالم موکنوم که مردم مابعدازین با  

دهد[ و جادی    اومقاطعه سواسی دادندو ددهو  کادشان او دا مخاط  ]قراد نمی 
 گورند    نمی 

شهرانی گف  عبداهلل همداده به اوگفته بددکه به دو هدف عمده  اصاالح  
نظام انتخاباتی و تمرکززدایی از قددت، وادد حکدم  موشدد، اماپاس از دو  
سال نه تنها این دو هدف برآودده نشده، بلکه وی هو  کادی هم برای آن انجام  
نداده اس   بدس  نوامدن این اهداف، برخالف انتقادهایوکه ازتوم غنی موشدد،  

کادی، پایون بددن ظرفو ، عدم جدی  و ضعف شخص عاباداهلل    ناشی از کم 
 بدده اس   
ایکه این مجمدعه منتقدتوم اصالحات وهمدرایی به دهبری عبداهلل    دد اعالموه 

کادی، غفل  واهمال وناتدانی دد    کادی، ندانم   صاددکرد، او به خددمحددی، کم 
به او دای دادند،    ۶۰3۰ تبادانی که دد انتخابات    حمای  از آدامردم بدیژه ترک 

گوریهای اخوارش کاه    متهم شده اس   ندیسندگان اعالموه ازعبداهلل ددمدضع 
اشاده آن به افزایش تنش بون عبداهلل واحمدزی برسرتمرکزقددت، اصالح نظام  

های دولتی اس ، انتقادو اودابه بازی باکلمات وایجاد فخای    انتخاباتی و استخدام  
 اند    خالی کردن از زیر باد مسئدلو  متهم کرده   عاطفی و شانه 

سخنددی عبداهلل گف  مردم ازاقشادمختلف حز دادندندرانوها و انتاقاادات  
که بخشاهاایای      خدددا ابرازکنند اماحکدم  تشکول شد، تعهداتی به مردم داد 
 ازآن عملی شده و بخشهای دیدرآن نوزعملی خداهد شد  

چندی پوش دفن بقایای اجساد منسدب به حبو  اهلل کلکانی تناهاا پاادشااه  
آموازماواان    تبادافغانستان ویادانش ددتپه شهرآداباعث برخددد خشدن    تاجوت 

 وتاجوت شد      هدادادان شمادی ازسواستمدادان ترک 
عبداهلل ومنابع نزدیکش تاحال به اظهادات این منتقدانش واکنش نشان ناداده  

اند  بوشترکسانوکه باعبداهلل مقاطعه سواسی کردند، ددگذشته دوابط نزدیت باا    

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، انواع 
میوه های فصل، نان های تازۀ 

وطنی، روت ها، میوه های خشک 
تازه وارد ازافغانستان، وگوشت 
های تازۀ مرغ، بره، گوسفند، 

گوساله و گاو را با بهای مناسب 
 تقدیم میکند

ارسال پول به تمام دنیابزودترین  

 

 )رح(وشهیدراه صلح استادربانی)رح( بزرگداشت شهدای راه آزادی میهن، تجلیل ازمقام رفیع قهرمان ملی، شهیدسعیداحمدشاه مسعود

 گوشۀ ازمحفل بزرگداشت شهدای میهن، آمرصاحب شهید واستادربانی شهید       هینشهیدراه صلح استاد برهان الدین ربانی                 محمدقوی کوشان، جناب امراهلل صالح                   پروفیسرداکترسیدمخدوم ر
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 هفته نامۀ امید                                              5201شمارۀ  صفحۀ دوم 

 کروالینای شمالی پروفوسرداکترحمود هادی                              
 مسعود درتوفان سیاست های منطقوی و جهانی 
ددین هفته که سالدردشهادت یت دادمرد بزدگ افغانستان یعنی احمد شااه  
مسعددفقودداتجلول وازدهبری ، کاددانی، حمای  ازحری  وآزادی کشادد  
ومردم سرزمون هاتدسط این شخصو  واال تقدیرموکنم، هندزهم افاغاانساتاان  
وکشددهای دیدراسالمی ددآتش نفاق، جنگ، خدنریزی وتعاصا  ناژادی  
وناسودنالوسم وشرادتهای دین افراطی می شدزند  ددین ایام بوشترازهمه وقا   
کلمات وگفتادمسعددفقود ددگدش های مازمزمه موشادد وددفخاا طاناوان  

 اندازموباشد  
باوجددیکه کشددومردم ناتدان افغانستان ددمسورتقریباسه صدسال گذشته از  
حکمفرمایی قاندن، عدال  اجتماعی وتامون حقدق بشربی بهره بدده وسوساتام  
سواسی کشدد ودهبران دول  تهدابی ازدمدکراسی، یعنی حکدم  مردم وآزاد  
منشی فردی بنوادنکرده بددند، باآنهم مردم به اصطالح نفس موکشاوادناد وباه  
زندگی بخدد ونمور ادامه مودادند  تادیخ شهادت مودهادکاه فااجاعاه ایاکاه  
ددافغانستان بدقدع پودس  وبعدترحدادث خادناباادی دابادناباال داشا ،  
اصالباتعرض دوسهای سفاک بر سرزمون ماآغازیاف   این تعرض نه تنهاشالددۀ  
یت کشددمظلدم، غوددوآزادیخداه داازهم فرودیخ ، بلکه ایان حاماالت  
خدنباد ددخادج ازافغانستان انتشادنمدده و تشنجات بعدی دا ازآساوااتاا ادوپاا،  
امریکا، شرق موانه وافریقابه موان آوددکه ددنتوجه تاامروز ملودناهاافارد بشار  
داازتدلوددهش  افدنی وجنگ به تباهی کشانوده ویت سلسله ممالت جاهاان  

 خصدصا کشددهای اسالمی شرق موانه داویران نمدده اس    
ملودن مهاجرمسلمان ازخانه و کاشانۀ    ۱۳ددچندسال گذشته حاصل این فاجعه  
ملودن آنها اطفال بدده اس ، ددیان باحاث  ۰۳آنهابدده که پنجاه ددصدیعنی  

مختصر دومدضدع ونتایج تباه کنندۀ آن برای کشددعزیزما وتغوورات سواسی  
بعدی و حدادث خدنباد دددیدرنقاط جهان بشری ، ودوم، نقش مسعددفقاواد  
ددین تدفان حدادث سواسی ویادبددی ازماهو  شخصو  ودهبری  این مارد  

 بزدگ    
مددخ وندیسندۀ تدانای کشددجناب داکترحقشناس حملۀ دوسهااوجااناباازی  

ددفاجعه ایکه ددکشددمااتفاق افتاد، خدنون ترین   »افغانها داچنون خالصه موکند: 
جنایتی بددکه چشم ایام کمتردیده وگدش تادیخ اندک شنوده اسا   یات  
قددت شوطانی عصر باسازوبرگ پوشرفتۀ آدم کشی ولشکرخدنخدد واهریمنی  
برمل  بوچاده و مظلدم وتهودستی که جزمهرودزی وانسانادوساتای وصالاح  
وآزادی شعادی نداش ، حمله نمدده وهروحش  وبربریتی که ازدستش ساخته  
آمدمخایقه نکرد  صدهاهزادانسان بودناه کشته وملودنهازن ومرد ازخانه وکاشانۀ  
خدیش آواده شدند  قدمی ملحد وخداناشناس برآیون خدایی وخاداپارساتای  
تاختند تامردم داقتل عام کنند وثروتهای سرشادطبوعی ودس  نخدددۀ کشادد  
آنها دا ازخددسازند  این تاخ  و تاز وحشوانۀ عصرواین صحنه های دلخاراش  
والمناک هرچند دودازاقواندسها ودد گدشۀ دودافتادۀ ازجاهاان قارادداشا ،  
اماهمانند صاعقۀ ددفخا پوچود وقل  و احساسات جامعۀ بشری دابه شدت تکان  
داد  ددمسجدوکلوسا غلغله افتاد، ازعرب و عجم فریاد برآمد، کافر ومسالاماان  
همدددی نشان دادند، ازهرجامعۀ نفوری برخاس  وازهرانجمن نفرت وانزجادی،  
اما دیدوشناخ  هریت ازین فاجعه به اندازۀ برداش  شاان بادد وقخااوت  
وداودی آنان بقددحدصلۀ شان  خددنوز قوام کردیم وباسنگ وچدب، باخنجر  
وشمشوروتفنگ و هرچه دددس  داشتوم دد دفاع ازوطن خدد بارخااساتاوام   
فرزندان تدحود و پاسدادان ایمان وآزادی به قربانداه دفتند وازسربازی وجانبازی  
 »داستانها آفریدند  دستۀ به دسال  یازیدند وعهده داد قوام ودهبری آن شدند  
حملۀ ادتش سرخ واشغال افغانستان یت نقطۀ انتقالی ددحاواات ماردم ماا  
وسواس  کشددهای منطقه وشودع جنگ وخدنریزی ددخادج افغانستان یعنای  
قادۀ امریکا، ادوپا، افریقا وکشددهای شرق موانه شد  ددحقوق  پس ازخاروج  
اددوی سرخ از افغانستان وعدم تدجه امریکا ددمعخلۀ افغانستان زمونه دابارای  
بروزجنگ داخلی آماده ساخ   ددین بی ثباتی که دستاه هاای ماخاتالاف  
مجاهدین برای اخذ قددت با هم جندودند، مداخلۀ پاکستاان دداماددداخالای  
کشدد، وفرستادن طالبان برای اشغال افغانستان، زمونه دابرای نشد ونما وتشکوال  
دهش  افدنان القاعده همدادنمدد  استوالی طالبان و وددسول آسای شااگاردان  
مدادس اسالم افراطی دیدبندی، بازی سواسی بزدگ دیدری ددمنطقه باددکاه  
بربرنامۀ داهوابی قددتهای بزدگ غرب به طرف شمال ودسوادن باه مانااباع  
سرشادنف  آسوای موانه پوریزی شده بدد  ازین هودالی سواسی دهش  افادان  
عرب بنام اسامه بن الدن وداد ودسته اش دد افغانستان سربلندکردندوباحمایا   

شدند  متعاقبا حکدم  طاالاباان    ۶۶/3طالبان، برامریکاحمله ومنجربه تراژدی 
 ددکابل تدسط قدای امریکاسقدط داده شده وپالن حمله برعراق پوریزی شد  

پرده ازدوی ستوژ باالدف  وبازیدران دیدرظاهارشادناد   ۶۶/3باوقدع تراژدی 
های امریکاکه   NEO- CONSERVATIVEیت دستۀ جمهددیخداهان جدیدیا 

ددکاالاج شاهاری ناوادیاادک  Willstatterو  Leo Straussشاگردان مکتا  
ویدنوددستی شکاگد بددند وددسر آدزوی تسلط جهانی دامای پارودیادناد،  

 Trotskyبازیکنان صحنۀ جدید بددند  نظریۀ این گروه شباه  به ایدیدلادژی 
دوسی بددوحل مشکالت داتنها ازداه زود وجنگ مودانستناد  آناهااعاقاواده  

مدقع مساعدی برای پواده کردن نظریات آنهابدده اس      ۶۶/3داشتندکه فاجعۀ 
به همون اساس جنگ عراق براه افتاد وبه تعقو  آن تاامروز ازلوبواا، ساددیاه،  
عراق، مصرودیدرممالت اسالمی ملودنها مسلمان قربانی شدند یاادساتاخادش  
مهاجرت ودیدر بدبختی هاشده وازبون این مصوبتها شبکۀ دیدردهش  افدنای  

 ظهددنمدده اس    ISISیعنی داعش یا  
ازحملۀ دوسها تاظهددداعش موبونوم این حدادث چدن زنجوری بهم ادتابااط  
دادند وموتدان ادعاکردکه اگرحملۀ دوس برافغانستان نبدد، شبکۀ دهش  افدنی  
القاعده ایجاد نموشد واگرحملۀ امریکا برعراق نموبدد امروزداعش وجددنامای  

 داش    
نقش احمدشاه مسعددفقود به مقابل دوسهای متعرض که منشأ اکثراختالفات  
سواسی بشمادمورود، خولی جال  وبرازنده اس   باوجددیکه ددجناگ بارای  
استقالل کشددتمام اقدام ومردم افغانستان مساویانه سهم گرفتند وقربانی دادند،  
اما پالندذادیهای  جنگ گددیالیی ، شجاع ، احساس وطنپرستی، ددایا  و  
کاددانی ازحماسه آفرین بدد  همه مودانوم که تادیخ کشددهای جهان باابساتار  
متالطم وپرغدغای آن هموشه شاهد بروز وظهددماردانای بادده اسا  کاه  
مدجددی  برازندۀ آنها تأثورعموقی ددتدوین وتکامل دوده هاای ماخاتالاف  
تادیخی بدده ونقش تعوون کنندۀ ددسرندش  ملل داشته اس   مساعاددیاکای  
ازهمون قهرمانان بددکه دد مشکلترین ایام اشغال افغانستان تدسط دوسها ودودۀ  
تسلط طالبان والقاعده، برای آزادی کشددمردانه جندود   این ماردبازدگ دد  
آسایشداه محقری زندگی داش ، ددشرایط ابتدایی ساده ولباس ساده اما دوحوۀ  
بزدگ برای دفاع ازکشدد بادشمن غدل آسایی پنجه نرم کارد  ماقااوماتاش  
باجنگ علوه دوسها بامهادت خاصی که منحصربه جنگ گاددیاالیای بادد،  
ددچهاد صفحه پوریزی شده وحمای  اکثرمردم داباخددداشا   ماددخاوان  
موندیسندددجندی که دوسهاددطدل یت هفته چهادهزاد داکا  ازآنسادی  
ددیای آمد برددۀ پنجشور پرتاب کردند وصدهاطوادۀ جندی ایان ددۀ زیاباا  
دابمبادان موکرد، وددهفته های اخوربه تعدادسی هزادعسکراددوی سرخ وادد  

 کالوفددنوا -سکره منتدمحمدنعوم کبور                             
 معروضۀ به پیشگاه قهرمان ملی

 شهید احمدشاه مسعود
 تد ای پدد وطن برخوز 

 تد ای واالگهر ای  مظهر ایمان 
 تد ای مرد ابر اسطددۀ دودان 

 تد ای مسعدد، ای ذکر تد جاویدان ! 
 تد ای پدد وطن برخوز 

 نمی بونی که موهن سخ  بوماد اس  
 اسورپنجه های شدم شوادان مکاد اس  
 هرات و باموان و بلخ و بغالن  
 سرپل، فادیاب و غدد و یمدان  
 به هرکدی وبه هر وادی 

 به هرشهر ودیادتد، صدا وشدد های وهدی ضحاکان خدنخداد اس  
 فغان وشودن وفریاد طفالن اس  !  

 تدای پدد وطن برخوز ! 
 که یکباد دگر کشدد به دستان تبهکاد اس ، 
 که یکباد دگر هندامۀ دزم اس  و پوکاد اس   ! 

 تد ای پدد وطن برخوز ! 
 که دشمن باز با زود و فری  خدیشتن 
 پی تسخور کاخ و کدخ و ایدان اس ، 
 پی تسخور تاج و تخ  و دیدان اس ، 
 پی تسخور کده ودش  و دامان اس ، 
 گدایی چند شامی خفته اندد بستر شاهی 
 شغالی چند دوزی می زند الف شهنشاهی ! 

 هزادان حوف ازین مردم، هزادان حوف ازین کشدد، 
 که دد بند و اسور ابلهان نامسمان اس  ! 

 تد ای پدد وطن برخوز ! 
 نمی گفتم که پور بی خرد مدهدش و بوماد اس  ؟ 
 نمی گفتم که این اعجدبه از خول ستمکاد اس  ؟ 
 نمی گفتم که این قصاب ها از صلح بوزاد اند ؟ 
 مدادی ها، نمی گفتم همه دزد اند و غداد اند ؟ 

 نمی گفتم که این دید و ددان کدد و کر و الل اند ؟ 
 همه آذوقه خدد آخدد ابلوس و دجال اند ؟ ! 

 تد ! ای پدد وطن برخوز ! 
 نمی گفتی که دشمن سخ  مکاد اس  ؟ 
 نمی گفتی طال  خصم خدنخداداس ؟  
 نمی گفتی که این موهن فروشان 
 ندکر دیناد و کلداد اس  ؟ 

 نمی گفتی نفاق و کجروی  خصم تبهکاداس  ؟ 
 نمی گفتی هزاده، تاجوت وپشتدن دفوز اند و برادد ؟ ! 

 ز یت کوش و ز یت آیون، ز یت خاک و ز یت کشدد ! 
 نباشد فرق بون ازبوت وایماق، نباشد فرق بون ناوه و دستاق ! 
 نباشد فرق بون لدگر وکابل، نباشد فرق بون قندز و زابل، 

 همه پرودده و فرزند این خاک اند و زادۀ این موهن پاک اند، 
 وطن آزاد کی گردد ؟  نباشد فرق تد و من ؟ 

 وطن آباد کی گردد که این از تد، که این از من ؟! 
 تد ! ای پدد وطن ! برخوز ! 

 که خدانوم صد ددود بوکران بر دوح آن سرباز، 
 که می دزمد چد دستم دد صف پوکاد،  
 ولی این دهزنان خداد وبی مقداد، 
 همی دزدند از هم نان وهم ابزاد ! 

 هزادان نفرت مردم به این جادوگرمکاد،  
 که سر می ساید انددآستان دشمن غداد، 
 به دشمن می فروشد افتخاد و سله و دستاد،  
 نه شرم از خلز دادد نی حوا از خالز جباد ! 
 گودتن می سزد برحلز این نامرد بدکرداد ! 

 به پاخوزید ای مردم ! که این کاخ ستم برکنده، طرح ند دداندازیم، 
 بساط عدل وداد ومردمی سرتاسراندازیم،  
 جفاکادان خاین دا برون ازکشدد اندازیم ! 

 چه خدش فرمدد حافظ شاعرشورین کالم ما : 
 هزادان دسته گل برترب  آن سرود اندازیم ! 

 یکی ازعقل می الفد دگرطامات می بافد «
 ! »بواکون داودی هادا به پوش داود اندازیم 

 بخداب آدام ای پددوطن آدام ! دوباده برفراز شامخ پامور، 
 همای عدل ددپروازخداهد شد، دوباده از فرازبام ها، 
 صدای نعرۀ اهلل اکبر طنون انداز خداهد شد ! 
 دوباده شهرها ودوستاهای خراسان  ،  
 ز یمن هم  آزادگان آزاد خداهد شد! 

 دوباده ماددان پاک این موهن، دو صد سهراب خداهند زاد،  
 هزادان طاهر و بدمسلم و مسعدد، 

 زخدن خدد نهال حری  دا آب خداهند داد !  
 وطن آزاد خداهدشد، وطن آباد خداهد شد ! 

شکده وشدک  دیرینه اش دابازخداهد یاف  جالل وعظم  پادیاناه  
 اش دا بازخداهد یاف  ! 

مدادی ها وقصابان وساحرها، همه خددداخداهندیاف  به پای چادباه  
 های داد،  

وطن آزاد خداهدشد، وطن آبادخداهدشد، سروسامانۀ دشمان هاماه  
 برباد خداهد شد ! / 

************************* 
برموآیدکه او آدزوی فرمانروایی نداش ، ودیدران دابه اتحاد واتفاق وتشکول  
حکدم  تدصوه موکرد  * ایمان مسعدد به خدا چدن کدهی استادادبادد  دد  
مسلمانی معتدل وموانه دوبدد وازدین افراطی وناسودنالوسم قدمی وزباانای کاه  
کشددش دابه بردبادی دهنمدنی موکرد، گریزان بدد  * آزادی ووطنپرساتای  
نشانه های بزدگ این دهبرعالومقام بدد  * مسعدداحترام خاصی باه حاقادق  

 یادداش  مدیر
 شرح مسخره بازی های سفیرصغیر محب !
ددپایتخ  ایاالت متحده، ددموان باودمندان به جهادمقدس ومقاوم  ملی،  
دد چهادده سال،دسم براین دفته که حداکثرددفاصلۀ چهادپنج دوز ازنهم سپتمبر 
)دوز شهادت آمرصاح  بزدگداد( وگاه یات هافاتاه، هافاتاۀ شاهاواد  
وسالدردشهادت آن شاددوان، محافل بزدگداش  برگازادشادد، اماا امساال  
ددمددد یت تدطوه نامردانه و احمقانۀ دول  مزدودپاکستان واناداریازعانای  
احمدزی چوده شدومجری آن کدچت مردی باه ناام حاماداهلل ماحا ،  
سفورصغورش)هندزسی ساله نشده( دد امریکاانتخاب گردید، وایان خاباواث  
چدچۀ ابلوس هم ماهرانه با ابرازمحبانۀ )نشان دادن باغهای سبزوسرخ( کاماواتاۀ  

 برگزادی آن محافل ددواشندتن دا)غدالند(! 
شرح ماجرا دددنبالۀ این معروضه به شرف مطالعۀ تان ماوارساد، امااباایاد  
افزودکه نصایح پددانه وکریمانۀ دیش سپاوادمارد ماددداحاتارام جااماعاۀ  
افغانستانوهاددین منطقه، جناب الحاج امان الملت جالله به آن کدچت مرد، بار  
حُکم استاداستادان زبان فادسی، حخرت سعدی)چدن گردکاان بارگاناباد(،  
همچدن )زمون شدده زاد( ومثل )سگ برگشته ازمکه و بورون شده ازآب کاه  

 پلودترموشدد( مُهرتایود گذاش  ! 
سپتمبرددچری بالسم :به نام ایزد    ۶1اینهم سخنان آغازین این عاجزددمحفل 

داناوتدانا، من ناگزیرم تدضوح کدتاهی عرض کنم که امسال چرامحفل مااینهمه  
سپتمبر، ده دوزپوش، ازسفادت صغرای افغانساتاان دد  1دیرتربرگزادشد، دوز 

واشندتن دی سی کسی بنام حمداهلل مح  سفورصغوردول  دسا  نشااناه و  
مزدودبوداندان ودهبرفاشوستهای پشتدن،یعنی احمدزی، به من پوام دادکه امسال  
شماددهرمحل، هرساع  ودوزی که باشدبما اطالع بدهود ماهمه اعخای سفادت  
می آیوم وشخص خددم سخنرانی موداشته باشم، که الباتاه ناظارباه ایاناکاه  
سال  ۶۰سفادتهااولون جایداههای اندکه ددخادج افغانستان این کاددابایددد طدل 

سپتمبر( من اعالن  8هم موکردند، بدین خاطرمن واقعا خدشنددشدم  بازفردایش ) 
محفل دابا مفاهمه باشخص دابط بون سفور وبنده، ندشتم که این محفل ازطارف  
سفادتکبرای دول  جمهددی اسالمی افغانستان )آندق  همونطادد نادشاتام(،  
باهمکادی جمع کثوری ازافغانهای مقوم شرق امریکا، ددمقرسفادت )دایرموشدد( 
، ومتن آنرا به نشانی ایمول دسمی سفادت، که ازسای  سفادت ناقال کاردم،  

 فرستادم و به شخص دابط هم خداندم، واوآنراتایود نمدد   
دودوزبعد ددتلدیزیدن آدیانای کابل ددیت برنامۀ زنده )الیف( باه مان  
فرص  دادندوآن آگهی داباصدای خددم خداندم، وطبز گفتۀ نمایندۀ آن تی  

سپتمبرهمان متن داسه بادپخش کرد دوزدیدر بازبمن    ۶۲وی ددنودجرسی، شام  
اطالع دادندکه جناب سفورموخداهد، چدن امکانات پذیرایی مهواس ، محفال  
دوزشهود و قهرمان ملی داددساختمان سفادت برگزادکند، اگردوستان قابادل  
کنند  من داستی بوشترخدشنددشدم وگفتم نددعلی ندد! فهدالمراد ! به دوستاان  
که عرض کردم همه خدشحال شدند  دوزدیدر باددگراطالع گرفتم که آقای  

سپتمبرچندنفراعخای کموتۀ بارگازادکاناناده    ۶۱سفورموخداهند دوز جمعه  
داددسفادت ببوندتابرنامه دا با هم مرودنمایند، پس ازآن ازسفادت گفته شدکاه  

سپتمابارسااعا     ۶۲چدن سفوردوزجمعه مالقاتهای زیاددادد، شمادوزپنجشنبه  
 چاش  بوایود     ۰۳/۶۵

دوزمعهدد باجنابان الحاج امان الملت جالله، حاجی محمدعمر وناصر و شور  
شجاع، همراه باانجنورافشاد و فریدون دحومی به سفادت دفتوم ومادابه اتاقی که  
قبال دفترسفوربدد بردندکه موزددازی باچدکی ها زیاد دداطرافش بدد، دهناماا  
مادابه چدکی نشاند، پنج نفرازاعخای بلنددتبۀ سفادت ویات خاانام بارای  
یادداش  گرفتن حخددداشتند وبعد سفور صغور واددشد، ومن احساس کاردم  
باهمۀ ما بایت کراه  ملمدس به اصطالح دس  دادوخطاب بمن امارکارد !  
شماچه پروگرام دادید ؟ من نخس  دوستان همراهم دابه او ماعارفای کاردم  
واندک ازسدابز جهادی و مقاوم  ملی، ونوزهمکادی صماوامااناۀ دوساتاان  
دیدرباکموته گفتم وبه تشریح مفصل برنامۀ کموته پرداختم کاه باعادازآناکاه  
فخولتمآب مدالنا شورزاد محفل دابا آیات کالم اهلل شریف افتتاح فارماددناد،  
نخستون سخنران جاللتمآب شماهستود بدون قاوادماحادودیا  زماان، پاس  
ازشمادیدردوستان سخنرانی خداهندکرد  اواین گپاهاایام دابساواادباا دقا   
شنودویادداشتهایی ندش  وپرسود ددحدودچه تعدادنفر خداهند آمد؟ گافاتام  
سالهای اول باالترازیکهزادنفرمی بدد اماآهسته آهسته کاهش یاف ، چدن ازدل  

نفرحخددیافته    ۵۲۳وچندبادهم   ۰۳۳گاه   ۰۲۳برود هرآن که ازدیده دود، گاه 
اند! گف  بسوادخدب، چوزیکه مافکرکرده بددیم دوزشهود دا تجلول موکاردم  

نفروختم قرآن ونان وآب ! وهمه دخص  موشدند! آن سفورصغور    ۲۳باحخدد 
ددنظرداش  باما فقط ده دقوقه گپ بزند وبعدبه مالقات هایش برود، اما چادن  

دقوقه بامانشس ! این مح  آغا    ۰۲ضرب زبانی ما او دا خدش آمد، نزدیت به  
ددطدل گپهای ددازش یکبادنام قهرمان ملی داندرف ، که لعن  خداوندبرایان  
مح  آغاباد ! سرآخرهم نه برد ونه آودد، فقط )صفوربرآوددوگف  مااینکااد  
دانمی تدانوم ! جناب جالله برایش بسوادصریح تدضوح دادکه این دوز جاناباۀ  
مذهبی داددکه شما این بخش دابسوادخدب گفتود، ختم قرآن مجود بهاتاریان  
تحفه اس  به شهدای داه خداوند، ولی این دوز جنبۀ ملی هم داددوماقهرماناان  
جهاد و مقاوم  ازشرق تاغرب وجندب تا شمال داشتوم که خدنهای پاک شانرا  
ددداه صوان  وطن دیختند، برای همۀ ماقابل احترام هستندوازهماوان قاباوال  
)حرفها(  مح  آغا ایستادشد وبدون دعای  آداب معاشرت معامادل، بادون  
دس  دادن با مه مانانش گف  شمابا همکادانم به یت تدافقی برسود وخدد اتاق  

 داترک کرد ! 
وضع طددی پوش آمدکه وقتی ایستادبددیم، به دوستان همراهم گفتم خوال  
موکنم ماکدام مسألۀ دیدربااینهاندادیم، مورویم وبرنامۀ خدددا پوش موبریم واینها  
پروگرام خدددا ! مدرسه نفرازاداکون سفادت گفتند نی خدا نکنداینطددواقعه  
شدد، برنامۀ که شمادادید، ماتمامش دابجامی آودیم وددتأمون مخادجش هم سهم  
می گوریم  پس برای تقریبانوم ساع  دیدرنشستوم وگپ بجاایای دساوادکاه  
ددمدددندع اغذیه وتهوۀ دو صدچدکی صحب  شد، وقتی ازسفادت برآمدیام  
پس ازیت ونوم ساع ، انجنورافشادبمن تلفدنی گف  یکی ازکادمندان سفادت  
به او گفته: من جرأت نموکنم بخاطردیش سفوداین آدم، به اوبادادیام، ولای  
واقعو  اینس  که هوأت بزدگی ازکابل بخاطرمجمع عمدمی مالال ماتاحاد  
موآیدویت نشس  سه جانبه ونشس  چهادجاناباۀ دیاداربارگازادماواشادد،  
سفوربایدددآنجاحخددداشته باشد  منهم تایودکردم که بایدباهوأت باشد، ویت  
داه ساده هم پوشنهادکردم که یکنفری که بتداندفلاماداواری کاناد باواایاد  
وسفورگفتادخدددابوان کند وبه حخادددمحفل سفادت تدضوح کندکه چرا باه  
نودیادک دفته، این قناع  مردم داددمحفل بادمی آودد  ساعتی پساناتارآقاای  
افشاد بازمرا ددجریان اصل ماجراقرادداد )که خر سفادتوان از اول دُم نداشته !(  
که آنهااصالحاضرنوستند چنون برنامۀ داتحمل کنند ! همان لحظه افشادحااجای  
عمرشجاع داازمسأله آگاه ساخ  واخورالذکربمن تلفدنای گافا  ماحافال  

 داددهمانروز وساع  دد چری بالسم دایرموکنوم   
بایدیادآودشدم که ازچهادهفته پوش )شجاعان( سالدن مجلل شاانارا بارای  

سپتمبرجه  برگزادی محفل قددغ کرده بددند، اماچدن سفادت خانه =  ۶۶دوز 
فخوح  خانه + دذال  خانه دول  فاشوس  عنی احمدزی فاقداین شاهااما   
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 کالوفددنوا –المودا عبدالددود ظفری                                 
 کرزی و احمدزی !

 کرزی مکارانه حکومت وحدت ملی را تخریب می کند
مجو  مشعل دوزنامه نداد نودیادک تایمز باهمکادی متواد دوزنابارگ از  
واشندتن، جاوید سخندد، فهوم حامد وزهره نادد ازکابل، گزادشی دا باعانادان  

دد شاماادۀ  »کرزی ددموان بی نظمی، مصروف بازی قاددت ماوابااشاد  «
آن دوزنامه به نشرسپرده اس   برگردان فادسی آن پس ازیت    ۵۳۶۱اگس  ۱

 تبصره تقدیم می گردد   
کرزی واحمدزی بااندک تفاوت، همفکربدده دو دوی یت پوسه! می باشند  

لوسی یکسان داپوش موبرند، اماکرزی باچشودن مزۀ قددت وثروت، تالش    -و پا 
جدی داه انداخته تاباسقدط حکدم ، جای احمدزی دا بدورد یاددانتاخااباات  

حااالکاه   «آینده خدد دابرادیکۀ قددت برساند  چنانچه خدد زمانی گافا :  
کرزی واحمدزی هاردوقاباوالاه   !!! »قددت دا گرفته ام، ایالیش نمی کنم  

پرس ، خدد محدد، قدم محدد، طالبخداه، فریبکاد، تمامو  خداه، حقاه بااز،  
زودگد، یکه تاز، بی باود به مشادک  وتقسوم قددت، فراقاندن وعاهادشاکان  

 موباشند ! )آنچه ح    زادگان ! همه دادند ایندو به تنهایی دادند( !!!  
سال واحمدزی دددوسال کادخدد، ثاب  ناماددنادکاه هار  ۶۰کرزی دد 

دوخوالباف، هردوخاین وخاین پرود، بی اعتنابه تصاموم مجلس نماایانادگاان،  
فرمانبرداد وندکر آی اس آی بدده ومقردیهای بلنددولتی دابدستدد حاکاماان  
پاکستان انجام داده ومودهند، عزت وغرودملی دا پامال کردند  برای اثبات این  
دذایل مثالها وشداهد زنده وجدددادد، و اکثری  مردم ماآنرامودانند، ولی بخاطر  

 جلدگوری از ددازشدن ندشته، ازذکرآن ابا موددزم    
کرزی واحمدزی هردو بوکفای  اند وشایستۀ زعام  نموباشند، چنانچه مجلۀ  

چاپ لندن چندسال پوش، بعدازدسودن کرزی به قاددت   Economistمشهدد  
  »چددنه شخص ناشایستۀ مانندکرزی به دیاس  جمهددی دسود؟ «سؤال کرد  

کرزی واحمدزی نه تنها خاین پرود وحامی فاسدان موباشناد، خاددغارق  
فساداند  قراددادهای بزدگ وپرمنفع  داباه اعخاای خااناداده، باراددان،  
خدیشاوندان ودوستان خدد که خددشریت عدایدموباشند، داده اناد   ایان  
دومدجدد ددحذف مخالفان سواسی وقدمی به حوله و نورنگ تدسل موجدیناد،  
حتاسران جهاد ومقاوم  دا باقتل های زنجوره یی ازموان برداشته مودان دابارای  
خددخالی کردند  کرزی ازیکسد موکش  واز سدی دیدر ددمجالس فااتاحاه  

 خدانی با سدگدادان اشت موریخ  و خدد دا غمشریت وا می نمدد ! 
سالۀ کرزی وحاال پای لوسی احامادزی، باازساازی  ۶۰هدف پای لوسی !!!  

افغانستان، شداقتصادی، تأمون امنو ، برقرادی صلح وآدامی برای همۀ ماردم  
نوس ، بهمون خاطرملواددها دالرددفساد، اختالس، دزدی ودد دشده ضایع وچدد  
و چپاول شد وبه دددمردم نخددد  هدف آنهاصلح، امنو  وثباتی داموخداهندکه  
تسلط قبولۀ شان داتخمون بدادد  احمدزی به تبعو  ازکرزی، تالش گساتارده  
بخرج داده ومودهد تاازهر داه ممکن حاکمو  قبوله دابرتمام مردم کشددپهان  
سازدوآنرابه تددیج نهادینه گرداند  حمای  ازطالبان جانی وکنادآمدن باگلبدین  
قصاب مردم مظلدم کابل، بدون چدن وچرا برای برجسته سازی تسلط قبوله می  
باشد  منظدد ازجای دادن طالبان وحزب گلبدین ازهم پاشی دول ، تحکوام و  

 گسترش پایداه قبولدیس  نه چوز دیدر   
کرزی واحمدزی وامثالهم برنامه داشتندودادندکه برای ادامۀ حاکمو  قبوله و  
حذف دیدران، باید طالبان وحزب گلبدین دددول  آودده شدند اماازین امار  
آگاهانه چشم موپدشندکه طالبان بهرعندانی که ددقددت شامل ساخته شدند، به  
غور ازندکران آی اس آی ددافغانستان، هوچکس بشمدل پشتدنهایی که ملی می  
اندیشند وافغانستان داوطن همۀ مردم آن موپندادند، مصدن بدده نمی تاداناناد   
چنان نجو  اهلل هم بااعتمادبه تفکر پشتدندالی، بورحمانه بدستددحاکمان پاکستان  
تدسط طالبان دد دوزاول تصرف کابل به دادآویزان شد  اکندن بایداین امرمثل  
آفتاب به همه آشکادشده باشدکه طالبان دادای ادادۀ مستقل نوستند، هاماساان  

 دوبات دد اختواد آی اس آی اند وفقط اوامر دااجرا مونمایند ! 
احمدزی با إعمال سواس  فرسایشی تعلل، بهانه، مذاکره وکمسودنباازی دد  
اجرانکردن مدادمدافقتنامه، فقط بازی دادن جان  مقابل ومردم مای بااشادو  
نموخداهد انحصادقددت داازدس  بدهدوسه سال باقومانده دابه هموان مانادال  
سپری موکند  عبداهلل داشریت قددت نموسازد وسوستم دیاستی داکه کارزی،  
خلولزاد وقبوله پرستان دیدرتجدیزکرده اند، و قددت دامتمرکزساخته اند، دها  
نمی کند! کرزی، احمدزی وامثالشان باید بادانانادکاه دودان خاددساری  
واستبدادعبدالرحمانی وناددی گذشته که مردم داباحبس وقتل مجبددبه اطاع   
موسازند ونامهای بد ازخدددد تادیخ بجا گذاشتند  اکندن آن ماردم ماطاواع  
وفرمانبردادگدسفندی که به اطاع  کددکددانه تن مودادند، وجددندادد  انسان  
امروزکشددباآگاهی ازحقدق ووجای  ملای وشاهارونادی خادد، مشا   
زودگدیان وبرتری جدیان دابامش  آهنون پاسخ مودهند  ددآنصاددت وطان  
تخری  شده به نابددی مطلز مداجه مودردد ونه پختدن باقی ماوامااناد وناه  

 غورپختدن ! 
لهذاباید از خر لجاج  پایان شده همۀ مردم واقدام داخل قلمرو جاغارافای  
موهن دا مثل براددوخداهرپذیرف  وبه حقدق همه دسمأ وعمال حُرم  قاایال  
شدتایت فخای صلح ودوستی واقعی ایجادشدد، همه ددآدامی زندگی کارده  
 بتدانند وکشدد ددداه پوشرف  قرادگورد، برگردان گزادش تقدیم می شدد : 

* * * * 
حامدکرزی دیوس جمهددپوشون ومخالف فعال حکدم  جانشون او، سواس   
افغانستان دامسابقۀ دَوش )مره تان( موخداهد  ددزمرۀ کسانوکاه کارزی هار  
دوزمالقات موکند، دالالن قددت، بزدگان اقدام، مامددین حکدم ، دهاباران  
دینی وهداخداهان خددش شامل اندکه هدس سالهای داموخددندکه اوددقددت  
دا دد اختواد داش ، واین مول خولی واضحس  که اوهوچداهی تالش وماانادد  

 داترک نکرده ونمی کند  
نقادان کرزی بدیژه کسانوکه ددحلقۀ نزدیت احمدزی اند، ویرامتهام مای  
سازندکه بافعالوتهای جناحی، حکدم  دابی ثبات موکندوازهرلحظۀ بحران برای  
به قددت دسودن دوباده استفاده مودادد یاحداقل بخاطرکسا  اماتاواازتاالش  
موددزد  آنها به کرزی اتهام موبندندکه بصددت فعال یت زعوم آسو  پاذیار  
داتخری  می نماید وازطریز یت ستدن بدیل، نفدذ سواسی وحمایدی خادددا  
حفظ موکندو با فراهم آودی شرایط، حرکتهای اعتراضی خواباانای داسابا   

 موشدد، که بعخی ازآن ترس دادندکه حرک  هابه خشدن  بونجامد  
واکنش کرزی چوس ؟ اوبصددت مطلز اتهامات دا ددموکندکه او تاالش  
 «داددبه حکدم  زیان برساند  ولی باخنده های کنایه آموزاشااده ماواکاناد 
اگرکسانی وجدددادندکه سریع حرک  مونمایند وکسانی دیادار قاادد باه  

دیدادها، ماذاکارات  »دفتادسریع نوستند و عق  مومانند، نباید شکای  کنند !  
ومصاحبات او دد برابرکمره یابدون کمره نشان می دهدکه هندزهم مانندیت  
آدم ددادیکۀ قددت عمل موکند ! بسوادی از مراجعون وساط  وسپادش کرزی  
دادداجرای کاد هایشان ددحکدم  تقاضاموکنند، اوهم باخرسنادی تالافادن  
دابرمودادد، باوزدا، والوان و سفرا صحب  موکند، اوهندزهم باسران کشددهاای  

 جهان تماس داددوبریشان هفته واد نامه موفرستد ! 
بوشترفعالو  کرزی ددحدالی چاش  دوزصددت مودوردوآن زمانوس  که  
جمعو  انبده مردم برای ادای نمازپوشون ددچمن اقامتداه اوحخدد می یابنادو  

 نودجرسیانجنورعبدالصبدد فروزان                            
 از مسعود )رح( باید آموخت

شهودسعود احمدشاه مسعدد دحمه اهلل علوه ددآغازجهادش ددپاناجاشاوار،  
متحدساختن مردم داددیت حلقۀ منسجم، وظوفۀ اساسی خددقراددادوبااددک  
اینکه بدون اتحادکادی نموشدد، باددای  خاصی که داش ، مردم پنجشور داکه  
قبال به باالیی های باال وبه پایونی های پایان تقسوم شده بددند، باهم متحدساخ   
وهمه دامتقاعد نمددکه باهم یکجاکاد نمایند وبرای حصدل یت هادف کاه  
سقدط دول  کمدنوستی بددمبادزه نمایند، وهمه داباهم نزدیت وهمدسا  و  
همنظرساخ ، و این یکی از دمزهای بزدگ مدفقو  آمرصاح  مسعددبادد   
ددحالوکه ددسایر نداحی کشدد، دیدرقدماندانهای جهادی این ویژگی ومهادت  
مسعدد دا نداشتند وددمناطز شان قبایل هموشه علوه یکدیدرچه ددداخل تنظوام  
جهادی وچه یت تنظوم باتنظوم دقو  ددجنگ وستوزبددند، مثال نافار هاای  
گوالنی نفرهای گلبدین ونفرهای حقانی نفرهای حخرت داخدش نداشاتاناد،  

 وقس علوهذا ! 
یکی ازعادات شهودمسعدد قهرمان ملی )دح( این بددکه کم حرف موزد و  
حرف زدن دابه دیدران مودذاش  وخددش بوشترشندناده ماوابادد  حاتای  
ددنخستون آوانی که مردم پنجشور داآماده جهادموساخ ، به مردم، بازدگاان  
وعلمای محل این وظوفه داموسپرد وخددسراپاگدش می بدد، که این طرزعمل  
جدیدی ددتادیخ مبادزات مبادزین بزدگ جهان اسا   ماعامادال دهاباران  
ددهرکجاوزمان خددبوشترین سخنرانی دا نمدده وبوشترمردم شندنده بدده اند !  
زبان مسعددبرای تشریح اهدافش بسواد ساده ومردم فهم بدد، مثاال زمااناواکاه  
کمدنوستهابه پنجشورحمله بردند، مدلدی لطوف ازبزدگان محل، بربرندۀ دکانای  
ایستادومردم داخطاب کردکه کمدنوستهاوطن مادااشغال کرده اندواین فارض  

چادن  «:هریت شماس  که سالح برداشته ددبرابرآنان بجناداواد  وافازود  
برکشددما کمدنوستها حمله کارده ومامالاکا  ماادااشاغاال کارده اناد،  
ددین  »بوایودماپنجشوری هانقش خدددا ددنجات وطن برای اولون بادبازی نمایوم  

گرد همآیی آمرمسعدد شندنده بدد، امااین نطز مدلدی به اندازۀ برمردم مؤثار  
واقع شدکه آمرصاح  بعدامودف  ددواقع ایان ناطاز هساتاۀ جاهااددادد  

 پنجشورگذاش   
آمرمسعدد ددکمترین زمان ازاقشادمختلف مردم پنجشور کاه اکاثارطارز  
دیدهای متفاوت ازهمدیدرداشتندو هوچوت به فانادن جاناگ آشاناایای  
نداشتندوسالح ناکافی وابتدایی داشتند، یت جبهۀ کادی ومتحد ساخا  کاه  
ددکمترازیکماه پنجشوردا بکلی ازکنترول دول  کمدنوستی نجات بخشود وبعد  
متدجه نقاط دیدرکشدد موشدد وشاهراه سالنگ داکه به منزلۀ شاهرگ دول   
کمدنوستی وفرمانروایان کرملون بدد، تح  ادادۀ خددگرف   مموزات دیدار  
مسعدد این بددکه هموشه خدد ددپوشاپوش جبهۀ جنگ بددوشااناه باه شااناۀ  
دیدرمجاهدین موجندود، زندگی ساده، لباس ساده چدن مجاهاداناش داشا   
وغذایش همانند غذای آنان بدد، این صفاات پسانادیاده ددساایاردهاباران  
جهادهرگزدیده نشده اس ، او ازخدد مال ومنالی بجانماند که مایاۀ تاعاجا   

 همرزمانش شده اس    
مسعدد ددظرف کمترازسه ماه ازبازگشتش ازنددستان، به یکی ازپرنفدذ ترین  
قدماندانهای جهادکشدد تبدیل شدوبابدس  گرفتن ادادۀ سالندها لرزه به کااخ  
کرملون انداخ  وبرژنف دستپاچه شده وزیردفاعش دا هدای  داد هار چاه  
زودتر اقدام جدی نمایدوبوروی سواسوش فوصله کردتاا تاغاواوارات جادی  

داکاه یاکای   Aleksei Ycpiskevددساختاددولتی افغانستان بواودند  جنرال    
بدد، بکابل    ۶3۱۱ازبرجستدان نظامی شددوی وفاتح اشغال چکدسلداکوا ددسال  

فرستادند، اواسلم وطنجاد دااز وزادت دفاع برطرف ساخته وبجایش حفوظ اهلل  
امون دانص  کردو بعد مسؤولو  سرقدماندانی اعلی اددو داهم به اوتفادیا   
نمدد  به تعقو  آمدن آن جنرال بکابل، قدای عملوات خاص شددوی که یت  
فرقۀ خولی ودزیده و کدماندویی باتعلومات عالی عسکری وواسط خااص و  
پوشرفته ترین بدد، ددمودان هدایی بدرام آودده شد ووظوفۀ آن بدیژه تصفواۀ  

 پنجشوروازبون بردن مسعدد بدد  
بااین تغوورات، شددوی تدانس  فشادشدیدی برنوروهای مسعددکه همه مردم  
ملکی محل وفاقد تجربۀ نظامی وحتی فاقدتربوۀ ابتدایی نظامی باددناد، آودد،  
دداولون برخددد تفدق نظامی خددداثاب  کردند  مسعدد ددناحوۀ کده سارخ  
جبل السراج زخمی شد وبااین واقعه همه آنهایوکه باشدد وشاعاف ولسادالای  
داددپنجشور تصرف و به دهنۀ گلبهااد دساواده باددناد، دوحاواات خادد  
داباختندومقاوم  نتدانستند، سرانجام مسعددبا همۀ قدایش شاکاسا  خاددد  
وکمدنوستهای دوس تدانستند پنجشور داتسخور کنند مسعدد باچندمجاهدش باه  
دش  دیدت ددقسم  باالیی پنجشور عق  زده شدوتعدادی ازپنجشوریان کاه  
بادول  ادتباط داشتند، ددصدد شدندتا اودا دستدوروتسلوام دولا  کاناناد   
تنهامردم قسم  باالیی پنجشور بامسعدد ماندند وآنهم باتدانایی ناچوز  چدن این  
 «وضعوا  دامساعادددیاد، وفاادادان خاددداجاماع نامادده گافا   
اگرشماحاضریدبرایم نفرجندی بدهود، من یت جنگ چریکی دا آغاز موکنم،  
ددغورآن ماچوزی کرده نموتدانوم  یت گروه کدچت تربو  یافته بادسپلاوان  
بهترازیت لشکربزدگ موباشد  من قبدل موکنم که ددگذشته اشاتابااه کارده  

 »بددم  
تمام فعالوتهاوپوروزیهایوکه بعد چه دد  »گف :    ۶33۰مسعددسالهابعد ددجدن 

پنجشور وچه ددشمال کشددبدس  آمد، نتوجۀ افکادی بددکه پس ازشکستهای  
پواپی بدجددآمد  ماتصموم گرفتوم تایکتعدادمردم فدایی ومصمم دابوابوم کاه  
تعهدکنند تاافغانستان آزادنشده، هوچداه سالح برزمون نماواداذادناد، ووعاده  
دهندازجان ومال خددددین داه ددیغ نموکنند  گفتم مردمی داکه من موخداهام  
بایدجدان، مجرد وازنداه جسمی ودماغی سالم باشند  من باه افارادفاداکاادی  
ضرودت دادم که تعهد بدادند اوامر مرااجرا مونمایند وبایدقبدل کنندکه اگرمن  
آنهادد آتش بوندازم یادد ددیا، یادد شکم شان بم  ببندم وامرکنم ددزیاریات  

مسعددپس ازین گافاتاادافازود:   «تانت ددازبکش، بدون چدن وچرا بکنند  
اگرشمانموتدانود اینطددافراد داتهوه کنود، من خانداده ام داگرفته به ناددساتاان  
موروم  وقتی این گپ دازدم، دیدم که همۀ شان وادخطا شده، تشدیش سراپای  
 »شانراگرف ، هو  کس چوزی ندف  ویکروزبعد حاجی قوس آمد وگف :  
بادیدرکالنها ودیش سفودان گپ زدیم، دیده شددچه موشدد، تدکه نابااشای  

یکی دودوزباعاد   »مشکل اس  و کمدنوستهابزودترین فرص  اینجا مورسند   
بزدگان قریه های دود وپوش آمدند وحدودشص  هفتاد نفرازبچه های خدددابه  

 من تسلوم کردند   
آمرصاح  برای اینکه بداند ازبون بچه هاچندنفرواقعا حاضربه فداکردن جان  
و مال خددهستند، جلسلۀ دیدربا این جدانان ترتو  دادوآنرا جلسۀ تاعاهادات  
فدایوان نام گذاش   مسعددهرکاندید داعلوحده علوحده خداس ، دوبه دوباااو  

اگرهمون حاالامرکنم که پای ل  باالی برفها ازهمونجاا باه   »نشس  و پرسود:  
بدخشان برو، امرم داقبدل موکنی؟ اگرامرکنم دست  دازیارتاانات باداذاد،  
امرمراقبدل موکنی؟اگر امرکنم بم  دستی دادددست  منفجرکد، مواکانای؟  

ازدههاتن که برای مذاکره حاضرشده بددند، پس ازین پرسشها   «مسعددگف : 
نفرآن تعهدات دا پذیرفتند، ومن کاددا باهمون دوازده آغازکردم    ۶۵یا ۶۶فقط  

ومرکزتربوه چاه آهد داتعوون کردم والبته تعدادفدایواان باعادأ زیاادتارشاد،  
امامدفقو  وپوروزی ما ددبرابرقشدن سرخ باهمون فدایوان وازهمون چاه آهاد  

گزارش فشرده ازمحفل پانزدهمین سال هفتۀ  
شهید وشهادت قهرمان ملی، شهید سعید  

 )دحم  الهی شامل حالش باد !( آمرصاحب احمدشاه مسعود  
ددآگهی مربدطه به هم موهنان ادجمند اطالع داده شدکه ماحافال سااعا   

آغازموشدد، اما طاباز    ۶۰3۲سنبلۀ  ۵1برابربا    ۵۳۶۱سپتمبر   ۶1چهاددیدردوز 
یکان یکان آمده دفتند وباحخددصد وچندنافار،    ۰۳/۰عادات ماضوۀ سووه، از 

مجلس باتالوت آیات کالم اهلل ماجاواد تادساط فخاوالاتاماآب حااجای  
محمداکبرشورزاد، مجاهد جبهات پوروزمندما ندد بادان گردید، محماد قادی  

متن آن ددهماوان    -کدشان، گردانندۀ محفل عرایخش دا به حخادتقدیم نمدد 
نخستون سخنران جاللتمآب پروفوسر داکتر سوادماخادوم    –شماده ددج اس   

دهون، دیوس دانشداه سدیس دد کابل وسابز وزیر باتدبوراطالعات وفرهاناگ  
بددند، بوانات شان برآگاهی حخاد افزود  جناب مجاهدنامداد الحاج امان الملت  
جالله باباجان، نثر ونظم شانرا به فادسی وپشتد تقدیم داشتناد و مادددتادجاه  

 واستقبال حخادقرادگرف    
انجنورگرامی ودانشمندجناب عبدالصبدد فروزان، استادفعالای ددیاکای از  
یدنوددستی های ایال  نودجرسی، وازیادان وفادادآمرصاح  شاهاواد )دح(،  
ازخاطرات شان باآمرصاح  داستانهای لطوف وظریفی بوان کردند وحخاد دا  
مستفودساختند  دوشوزه مادیا پدپل واعظی از فعاالن فرهندای افاغاانساتاانای  
ددودجونوا، سرودۀ خدبش دادد دثای آمر صاح  و سرودۀ مادد دانشمانادش  
باندحفوظه واعظی پدپل دابه زیبایی دکلمه نمدد که دد دثای آمرشهود گافاتاه  
شده بدد، هردو سروده دا حخاد با کف زدنهای پوهم بددقاه کاردناد  آقاای  
سودشفوع عواد برنامه سازمحبدب تلدیزیدن )داه ابریشم( لختی انددباب سجایای  
پسندیده وخصایل خجستۀ آمرشهود فرمددوبر اوضاع جادی موهن اندیشمندانه  
و آگاهانه دوشنی انداخ ، سپس جناب انجنور دضا افشاد، مردخووّر و نکدکاد  
جامعۀ ما ددودجونوا، که یتوم خانۀ بسوادمجهزی دا دوازده سال پوش ددکاابال  
بنانهاده وجمعی ازمستحز ترین بودگان ویتومان دا سرپرستی نمدده، مکت  آن  
نهاد الیقترین دانشجدیان دابه دانشداههای دولتی و خصدصی معرفای کارده  
اس ، ددبادۀ نکدیی های آمرشهود و دوس  محبدبش شااددوان قادماانادان  
سودحسون انددی یادآودشد، و حخادمحفل ازسخنان شان صمومانه اساتاقاباال  
کردند  خانم الهه احراد مطلبی به نثر وقطعۀ منظدم دا دددثای شهادای نااماداد  
وگمنام داه صوان  آزادی، عزت و استقالل موهن، با سالس  کالم قراأت کرد  

 وحخاد با عالقۀ فراوان به آن گدش دادند  
جناب امام مسجدابدبکرصدیز )دض( ددشهر فلشنگ نودیادک الحاج محمد  
اکبرشورزاد، شرحی ددبادۀ مقام شامخ ودفوع شهود نزدخالز یاکاتاا فارمادد،  
ازسجایای اسالمی وملی قهرمان ملی، وشهودداه صلح استادبرهان الدین دباانای  
وسایر بندگان صالح خدا که خلع  شهادت دا شادمانه برتن کردند، تااشارف  
 وآزادی ددسرزمون پاک خراسان زمون جاودانه شدد، با نکدیی تمام یاد کردند   
حدالی ساع  هف  شام، دوس  ادجمندم محمدعمارغافاددزی ماراآکااه  
ساخ  ازتشریف آودی مجاهد نامدد وفرزندصالح موهن، جناب امراهلل صالح به  
محفل   باداخل شدن جناب صالح به سالدن، بوشترینۀ حخاد برای ابرازمحب  به  
ایشان و قدددانی ازحخددشان ددمحفل، به پا ایستادند  گرچه شخصو  فخوام  
آقای صالح، دیوس عمدمی سابز امنو  ملی داهمدان بانکدیی تمام موشناسند، اما  
گردانندۀ محفل یادآودشدکه این همان بزدگمردی اس ، که جنرال مشارف  
فاقدشرف، دد حخدد شرف باختۀ دیدر مشاتاهار باه حاامادکارزی، اودا  
مدددتدهون وتحقور قراد دادو به کرزی دستددوهدای  دادتا این پنجاشاواری  
دشمن پاکستان )جناب امراهلل صالح( ددکرسی دیاس  امنو  افغانستان نشسته،  
مردم تان دوی سالم  و شادی دا  نخداهند دید )گدیا پس ازاستعفای دلواراناۀ  
صالح، مردم مادیدر شاهد انفجاد و انتحاد وقتل وکشتاد نوستاناد!!!( وکارزی  
ندکراندریز و آی اس آی، یت کلمه که مناصفۀ آن موشدد ناوام کالاماه،  
ددجانبدادی ازدیوس عمدمی امنو  کشددش ندف  زیارا جارأت ایاناکااد  

 داددبرابر سرکادش نداش  ! 
گفتاد شریفانه وصادقانۀ جناب صالح داحخاد بادقتی بی نظاوارشاناوادناد و  
ازمعلدمات ایشان ددبادۀ آمرصاح  شهودقهرمان ملای احامادشااه مساعادد  
وجریانات مذاکرات با نمایندگان طالبان ددعشز آباد وشهر ژند سدیس، باهارۀ  

 فراوان بردند  
مرد محاسن سپود وخورخداه ما جناب الحاج صاح  الادیان زالل هاروی،  
شاعرنام آشنای بسوادی ازافغانستانی های داخل وخادج، مرثاواۀ پار ماحاتادا  
وپرسدزش دا دد دثای قهرمان ملی خداندواسباب استقبال شایستۀ حخااددااز  

 سروده اش فراهم آودد  
جدان برومند دادیدش کبورمطالبی جال  بوان کردوجدان برومناد دیادار   
مسعدد جان، سروده ونثر دوانش دا به حخادتقدیم کردوبه دوان پاک قهرماان  

 ملی شهود سعود مسعدد ددود فرستاد     
پایان بخش این محفل شکدهمند،آوازملکدتی فخولتمآب امام شورزاد باقراأت  
آیات الهی و دعایوۀ پرسدز وگداز بدد، که بابوان تکبور از سدی حخادباددقاه  

 شد  
بایسته اس  گزادش دهم اکثرسخنرانان گرامی به همۀ قدماندانان ادشد جهاد  
مقدس ومقاوم  ملی مردم ما ادج گذاشتند، ازشهودعبدالقدیر، شهودعبدالحز،  
شهود ذبوح اهلل، شهودمدلدی شفوع اهلل، شهودسودجدلن، استادعبدالصبدد فرید و  

 دیدر شهدا باتکریم واحترام یادکردند  
پس ازادای نماز، حخاد، که شمادشان حاال افزون بردوصد وبوس  نفر بدد نان  
ش  داکه مدیران چری بالسم بنکدی  هال آقایان حاجی محمدعمارشاجااع،  
ناصرشجاع وشورشجاع و سرآشپزالیز ومطبدعاتی سابقه داد آقاای ماحامادد  
محجدب  ازکوسۀ سخاوت شان تهوه کرده بددند، ندش جان نمددند، ومحافال  
 حدود ساع  نُه ش  پایان یاف   گزادش دهنده : خاک محمدقدی کدشان/ 

************************* 
ددود ودعا تحفه تقدیم موکنم، وبه آن فدایوان نامداد و منجی خراسان زماوان،  
مثل فرمانده دلورمحمدگدا، که هلل الحمدحوات دادند و عامارماباادک شاان  
 ددازترباد، طل  سعادت دادین دادم   ددودخداوند یکتا برهمۀ شان باد ! /   

************************** 
آن بوان کافی بددکه سرآغازبحثهای شادی آفاریان   ! «بازهم ددقددت باشم   

شدد وقصه های دودان کادکرزی گفته شددوبی اعتمادی مردم ازحاکادما   
کندنی هدیدا گردد  یکی از وزدای سابز که ددحکدم  احامادزی ساما   
مشاودت دادد، باتاکودگف  یدانه بدیل طبوعی وامود بزدگ برای ندد ددصاد  
مردم که ازکادکرد حکدم  فعلی ناداض اند، موباشد ! کرزی که بدق  گدش  
داده بدد، نوش دیدر زد، چنان معلدم شدکه اومنتظر سؤالی باددکاه ازقابال  
ددذهنش وجددداش   اگر کرزی بازندردد، چه واقع موشدد ؟ حکدم  ددلبۀ  
پرتداه قراددادد، مامددین افغانی وغربی ددمباحثات خصدصی ندرانی نشاان  
 مودهندکه شایدحکدم  احمدزی به بحران هستی حتا ددماه آینده دچادشدد   
اخورماه سپتمبر ضرب االجل موباشدکه حکدم  تعهدات سواسای خادددا  
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 مصاحبۀ احمد مسعود، فرزند قهرمان ملی  
 احمد مسعود: باید باشیم تا پلی شویم بین گذشته و آینده 
دد پودا کردن منزل احمد مسعدد، فرزند احمدشاه مسعدد، فرماناده فاقاواد  
مجاهدین اندکی سرگردان شدیم  او از خدد ددکابل خانه ندادد و دد مانازل  

 کند    پددبزدگش اقام  می 

 قهرمان ملی شهید سعید احمدشاه مسعود )رح( با تنها پسرش احمد مسعود 
ددمقایسه بافرزندان بسوادی ازدهبران سواسی ومجاهدین افغانستانی که پشا   
دیدادهای بتدنی شدیدامحافظ  شده وددحلقه ندهبانان بوشمادتابه دندان مسلاح  
زندگی موکنند، احمدزندگی عادی دادد هو  مسلحی ازاقامتداه ددپش  ددخانه  

اش محافظ  نموکند، هرچندچندبادیداددشخصی دادد  همون نبدد دیدادهاای    
نظامی خانه احمددا ازچشمان ماپنهاان    امنوتی، پاسداه پلوس یاحخددسندون شبه 
ایاکاه    آددس کابل سرانجام به خانه   های بی   کرده بدد  بعد ازچند دود ددکدچه 

پش  دیدادهای بلندچنادپنهان شده بدد دسودم ویکی ازساکنان خانه مرا به اتاق  
 انتظاد داهنمایی کرد  

ام ونخستون بادبددکه خدد اودامودیدم  دقایقای      من پدد احمد دا هرگزندیده 
طدل نکشودکه تندوچابت ازطبقه دوم پایون شدوباحرادت ماراباه آغادش  
کشودوگف  کادهایم دادنبال موکند  احمدمسعدد برغم تالشهای یادان پددش،  
تابه امروزوادد کادزادهای سواسی نشده ودددول  نقش ندرفته اس   اوگرچه  
ددانتخابات گذشته پوامی ددپشتوبانی ازعبداهلل، دئوس اجرایی دول  داد، اما بعدا  
فاصله گرف  و وادد دول  نشد؛ ددعدض به ادامه تحصول مشغدل شد  مکت   
داددایران تمام کرد ودد دانشداه کوندزکالج لندن مطالعات جنگ خداند وفدق  

الملل داددتمام موکناد     لوسانس خدددادد دانشداه سوتی لندن دددشته دوابط بون   
گدید شاوافاتاه    فادسی شورین حرف موزندواندلوسی داشورینتر بلداس   اومی 

فزیت و علم نجدم بدد   ددباده کهکشان ها و ستاده ها کنجکاو و دلبسته دمز و  
 داز سواه چال ها بدد،  اما جرقۀ دد ذهنش خددد که مسور زندگوش دا تغوور داد  

شبی که فردایش دوز پذیرش دانشدااه بادد، یات   «احمد مسعدد گف :  
دوس  که هر جا که هس  خداوند او دا صحوح  و سالم  داشته باشد،  به ناام  
ضواء آمد پوشم  بسواد با صفا و صموم  و سادگی گف  کاه احاماد جاان  

فهمی که ما از خددت بسواد انتظاد ها دادیم   اما فکر می کنی می تادانای    می 
های دیدر پودا کنی ؟ من همون قسم ماندم ؛ یعنای      مشکل افغانستان دا دد سواده 

 »سدالی بدد که به هو  عندان نه انتظادش دا داشتم و نه جدابش دا   
پدد احمد مخالفان و مدافقان سرسخ  دادد  مصدبه پادلمان افغانستان پددش  

افغانستان می داند به دلول مقاوم  دد برابر نورو های ادتاش     »قهرمان ملی «دا  
سرخ شددوی وطالبان   اماگروههایی هستندکه مسئدلو  اصلی جنگ داخلی و  

ندیسند  این اس  کاه بااد      موالدی دا پای مسعدد می   3۳ ویرانی کابل دد دهه  
های پسرگذاشته شده اس  ؛ بدیژه که یادان پددچاه      سواسی موراث پددبرشانه 

بورون قددت وچه ددون قددت سعی دادنداحمدمسعدددابطرف خاددجالا   
دسد از همه آن ها متفاوت اس   او دادد پاا    کنند  اما دیدگاه  احمدبه نظرمی 

جای پای پدد می گذادد  از او پرسودم آماده شده که نقش فعالی دد دولا   
بدورد؟ وزیر یا وکول شدد ؟ یا دد انتخابات شرک  کند ؟ با صراح  گافا    

دد افغانستان  «معواد دای مردم اس   و  اگر مردم  بخداهد چرا که  نه    افزود :   
نسلی     باید باشوم که پل شدیم  بون گذشته و آینده  و ما همانی بااشاوام کاه  

دسد    ما باید    افغانستان باالخره  از سرش عبدد  می کند و به آینده دوشنی می  
 »همان پل باشوم    

گذشته  افغانستان توره  و تاد  اس   پدد احمد متهم  اس  که یات طارف  
اصلی جنگ برای تصاح  قددت بدده اس     برخی او دا به زیاده خداهی و  

کنند   به  احمد دوایتی از کتاب فرستاده  زلمی خلولازاد دا    یکه تازی متهم می 
کند که گفتددی دوساتااناه باا    گفتم که او از محمد قسوم  فهوم نقل قدل می 

احمدشاه  مسعدد داشته و آقای مسعدد از آقای فهوم  پرسوده چرا افغانستان آدام  
نمی شدد  فهوم  دد پاسخ گف  سعی کرده  بدد از جداب طفره بارود   اماا  

چدن تد می خداهی فرد شماده    «مسعدد دو باده اصراد کرد و فهوم پاسخ داد:   
یت مملک  شدی  تاجوت ها این دا قبدل  می کنند ، هزاده ها و ازبوت  ها هم  
شاید بپذیرند  اما پذیرش این امر برای پشتدن ها دشداد  اس  و شما حااضار   

 »نوستود فرد شماده  دوم افغانستان شدید    
احمد که از اول تا آخرگفتددیم با او ، با جدی  از کادناماه پاددش دفااع  

دد صح  و سقم این قخوه شت دادم   بااالخاره آقاای    «کرد ، گف  :     می 
خلولزاد یت سواستمداد اس  ، وخولی وق  ها می تداند هر چه دل شان بخداهد  
بددید   من دد صح  و سقم این مساله کامال شت دادم  وقتی که جهاد تماام  

افتد   قهرمان ملی، احمد شاه مسعدد      شدد ، چرا داستان ها دد کابل اتفاق می   می  
به هو  عندان این آمادگی دا نداش  که دیدر وادد سواس  و وادد جریااناات  
باشد بعد از پوروزی جهاد  تمام فکر شان این بدد که شددای پشاود برنامه دادد،  

    اند، دهبران با خدد شان به یت نتوجه دسواده   این ها یت چوزی دا آماده کرده  
آیند یت چوزی دا آماده    شدد ، خدد دهبران می   اند که وقتی کابل گرفته  می  

دوم دانشداه خدد دا  ادامه  مای    برند   من می    اند و این ها دا پوش  می     ساخته  
برم   از این    شدم و تجادت و کاد خدد دا پوش می    دهم و بعد استاد دانشداه  می    

 »کشم      کاد ها خدد دا می 
   ۵۳۳۶ احمد شاه مسعدد ددس  دو دوز پوش از حمالت یازدهم سپتمبر سال  

دد افغانستان ترود شد   طالبان که بخش اعظم کشدد دا دد کنترول داشتند ، دد  
ضد حمله امریکا برای محاکمه عامالن حمالت یازدهم سپتمبر تاب نوآودند و از  
موان دفتند   یادان آقای مسعدد دوباده دد کابل بر سر اقتداد شدند  اما فرمانده و  

 دهبر آن ها دیدر وجدد نداش    
بدد ، تحدالت چه مسوری دا پی    کنجکاو شدم  از احمد بپرسم اگر مسعدد می  

کارد    من فکر می کنم که به هو  عندان قبدل نمی   «گرف  ؟ اوپاسخ داد :     می 
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 مکۀ معظمهعبدالکبور وطنداد                                   
 خاطره ویادی ازشهیدراه صلح استادربانی 

چهره نورانی و مبارک شهید سعید استاد برهان الدین ربانی  
رهبرنامدار و نستوه جهاد مقدس و مقاومت ملی دربرابر سیاهکاران  

 سیاه و سرخ از شمال و جنوب میهن مظلوم مان  
 آمین   روان پاکش را خداوند غفار و  رحمان شاد و خوشنود بدارد   

نظر به دعدت وزیرداخلۀ اسبز عربستان  ۵۳۳۰استادبرهان الدین دبانى ددسال  
امورنایف بن عبدالعزیز،جه  اشتراک ددکنفرانس علماى اسالمى به شهرمکاه  
تشریف آودده بدد، برایم فرص  مناسبى بدد تا با استاد دیدادنمایم  دد ددوازه  
ودودی حرم شریف باب ملت عبد العزیز، منتظر استادبددم  ایشان پس از اداى  
مناست عمره یکجاباآقاى حخرت شاه فرخادى که ددآنازماان دپالادماات  
ددجنرال قدنسلدری افغانستان مقوم جده بدد، ازحرم برون شدند  استاد خوالای  
خسته بنظر مورسود، زیرا ادای مناست عمره، طداف خانه کعبه وسعای صافاا  
ومروه برای جدانانی مانند ما سخ  و طاق  فرساس  چه دسد به مردی به سن  
وسال استاد  با مشاهده چهره خسته شان ازآقای فرخادی خداستم که باجانااب  
استاد انتظاد بمانند تا مدتر دا نزدیت حرم بواودم و استاد دا به سلمانی ببریم  استاد  

متر، استاد بامهربانای    ۲۳۳پرسودند سلمانی ازینجا چقدددود اس ؟ گفتم تقریبا 
گفتند فرقی نموکندتاآنجا پواده مورویم  به ایشان گفتم استاد محترم شماخسته اید  
وهدا هم بسوادگرم  باتبسم ومهربانی که صف  هموشدی شان بادد گافاتاناد  

 خوراس  انشااهلل که اجر وپاداش بوشتر نصو  مان موشدد   
سرانجام دد دکاب این خردمند متدین وشخصو  باهم ، من و دوساتام  
فرخادی دوان شدیم  دیدم که ایشان باتمام خستدوهای سفروادای مانااسات  
عمره، استدادتر ازماقدم برمودادندو داس  ومتون حرک  می کنند، بااچاناان  
متان ، بردبادی ومرداندی که گدیی سفری نداشته واز جاای داحاتای باه  
اینجادسوده اس   مردی که غرودش متکبران عصردا ملازم باه سارخامای  
ددبرابراداده مل  کردو بادهبری خردمندانه اش قهرمانانی داددگدشه وکنادآن  
سرزمون پرودانودوددمودان سواس  و دزم باقام  دسا ودیدباز وتصمومدواری  
خردمندانه برنده بدد، اندکترین غرودوتکبرددسومای نرم و چهره بشاشش دیده  
نموشد  غرق ددتفکر شدم، احساس موکردم دهبرم ددهمان زمان نوز به وطن و  
مردمش می اندیشود  بامشاهده این مرداستداد وشوخ مودان معرکه ها، ایام جهاد  
و مقاوم  ددنظرم تجسم یاف  و خوالم دا به دوددستهای سرزمونم وبه ساالاواان  
گذشته ودودان مبادزه وجهادکشاندکه باسربازان دلور وحاموان عزت وشارف  
مردم وسرزمونم، با قهرمان ملی کشدد وقهرمانان دیدر معادک ، ددقلاه هاای  
شامخ هندوکش چسان ایستادند ومردانه ازحریم کشادد وادزشاهاای ماادی  

 ومعندی این مرزوبدم حراس  و پاسبانی کردند   
پس ازدقایقی دسودیم به سلمانی مدددنظر، برایشان گفتم استاد ایان یات  
سلمانی معمدلوس  اگراجازه تان باشد، کمی دودترازحرم شریف برویم آنجاا  
سلمانوهای خدب وقشندی اند  بانداه مهرودزانۀ شان نداهی کاردنادودساتاان  
مبادک شانرا به شانه ام گذاشته ددچدکی همون سلمانی کدچت وماعامادلای  
نشستند وگفتندهمونجابهتراس  بچه هایم! به تداضع و فروتنی این ماردماتاوان  
وتادیخ ساز، دئوس جمهدد اسبز کشدد و دهبر جهاد ومقاوم  مردم سرزمونام  
متعج  شدم  زیرا هردوزمودیدم ومی شنودم ودددسانه هاموخداندم که ساران  
کشددها، دهبران سواسی، وزدای کابونه وحتی برخی والوان ومعاوناوان آناان  
سلمان، آدایشدر ودیزاینر لباس وسروصددت شخصی شانرا دادند ولی این مرد  
قددتمند با تداضع این چنونی زندگی موکند  تداضع، فروتنی و ایماندادی دهبر  
عزیز دا به چشم سرمشاهده کردم، فهمودم که هرچه دد مددداین مردهدفمند و  
دهبر فرزانه گفته اند وازعادات نوکد، ددای  وشجاع ، مردمدادی، تاداضاع  
بزدگی وی نداشته اند بجاس  و برایش صدق موکند وحتی بارای شانااخا   
شخصو  ایشان این گفته ونبشته ها بسنده نوس   به این حقوق  پی بردم کاه  

 استادشهود بزدگترازآنس  که ما دد مدددش شنوده وخدانده ایم   
داکتر چندوز پهلدان، دانشمند ومددخ معاصر ایرانی ددباده استادشهود ندش :    

استاد دبانی که زمانی استاد الهوات دانشداه کابل بدد، مردیس  دینداد، متقی و  «
پر هوزگاد  هدادادانش نه تنها بحوث دیوس دول  که به صف  یت دهبرمذهبی  
به اواحترام مودذادند  اونمدنۀ یت دهبر اسالمی معتدل ومددن اس  واگرایان  
دویدادهای ناگداد دا براو تحمول نموکردند، بی تردیدموتدانس  ددمنطقه وحتی  
جهان اسالم جذابو  هایی انکاد ناپذیر داشته باشد و چهرۀ تازه ازاسالم دا باه  
جهانوان عرضه کند استاد دبانی به معادف اسالمی تسلط دادد ودد مقام ومدقعوتی  

گذش ،    »اس  که کسی دیدر دد آنجا نموتداند از نظر دینی بر او پوشی بدورد  
تسامح و فروتنی که شودۀ یت انسان مؤمن وبا هم  ماوابااشاد، دد وجادد  
استادفقود تجلی داشته اس  که ندیسنده مذکادد داشاوافاتاه و ادادتاماناد  

 بزدگمردتادیخ معاصرسرزمون مان ساخته اس    
استاد دبانی دد برابرمخالفان خادد هاماداده    «آقای پهلدان ددادامه نداشته:  

سواس  نرم و مسالم  آموزددپوش گرفته و هرگز ددپی انتقام جدیی بر نوامده  
اس   چنانچه، بسوادی کسانوکه ددگذشته بدترین دفتادهادا با استاد داشتناد، از  
جان  این مرد بزدگداد با برخددد نوت مددد پذیرایی قرادگرفتند، بی آناکاه  
گذشتۀ شانرابه یادآنان بواودد  همون دفتاد انسانی دد زمان جهااد و دد دودان  
پوروزی مدج  شدکه حتی مخالفانش دد کناداستاد بوشتاراحسااس اماناوا   
وآدامش داشته باشند  اگربخداهم خصدصوات وصفات این شخصو  استثنایی  
ددتادیخ افغانستان دابر شمادم ، فرصتی دیدر و مجال کافی الزم دادد  دد اینجا  
فقط به ذکر این نقطه بسنده موکنم که به نظرمن ددتادیخ دوصدساالاه اخاوار  
افغانستان هو  دهبری دا سراغ نددیم که دادای چنون صفات برجسته و بادزی دد  
این کشددبدده باشد  مردم وگروههای سواسی افغانستان اگرقدداین مادهابا   
داندانند، بی تردیدزیانهای بسواد دامتحمل خداهندشد  کسانوکه موخداهندگنااه  
ددگوریهای داخلی دابه گردن او بوندازند، داهی ناصداب می پومایند  لحظه ای  
تردید نموکنم که او مظلدم اس  و سزاواد این همه دشنامها و تهم  هاا نامای  

  »باشد  

 اندیانا  –بلدمندتن  داکترعنای  اهلل شهرانی                                 
 پروفیسر راعی برالس به رحمت حق پیوست 

 برل  جدی نشون وگذد عمرببون   کاین اشادت زجهان گذدان مادا بس )حافظ( 
استادداعی برالس ازبرجسته ترین دانشمندان وندیسندۀ کم نظور افغانستان، که  
عمرگرامی اش داددتددیس وندیسندگی سپری نمدده بدد، ددشهر استامابادل  

 ترکوه داعی اجل دا لبوت گف   اناهلل واناالوه داجعدن 
پروفوسرداکترقوام الدین داعی برالس، ددتاشقرغان، ددیت خاندادۀ مانادد  
ونامدادچشم به جهان گشدد، پددش مرحدم ماخادوم ماحاماداسامااعاوال  
سناتددوالی  بلخ وبراددش دوانشاد حموداهلل خان برالس که صاح  مناصا   
عسکری بدد، شاعرسبت هند وازپوروان ابدالمعانی بودل، که پنج جالادددباادۀ  
سبت، تفسوراشعاد ونقدبودل تألوف نمدده، موباشند   استادداعی تاحاصاواالت  
ابتدایوه ددزادگاه، عالی داددمکات  ابن سونا و دادالمعلمون کابل وفاکدلتۀ ادبوات  

دانشداه کابل وبعاد ددچاوان  
 وترکوه به اتمام دسانوده اس    
پروفوسرداعی ددآغاازکاادباا  
شاددوان پروفوسارماوااحسان  
مااجااددی اسااسااتاااناا   
وهردوکتابی داددبودل شناس  
تألوف وبه چااپ دساانادناد   
افزون برآن اساتااد بارالس  
سالهاای زیاادی ماناحاواث  
مدیرمساؤول ماجالاه ادب  
کادکرد که ددزمان سردبوری  
وی مجلۀ ادب به اوج شهارت  
دسوده بدد  استاد ددچانادیان  
مجله منحوث هوأت تاحاریار  
بدده وخددنوز شخصا مدسس  

کااه   «جااهااش »جااریاادۀ  
ددجرمنی آنرباه مادیاریا   
جناب داکترعبداهلل دحومی به  

 نشرمورسانود، بددند  
استاد داعی برالس سالها زیادی ددیدنوددستی استامبدل منحث پروفاواسار  
بلندپایه، وظوفۀ تددیس وآمری  شعبۀ ادبوات داپوش موبرد، به سب  اینکه استاد  
دانشمندعالومقام وبزبانهای مختلف ازجمه زبان چونی دامی دانس ، چندین سال  
سفورکبورافغانستان ددچون ایفای وظوفه نمدد  اگر چه استاد زبانهای فاادسای،  
پشتد، اندلوسی وچونی دابخدبی مودانس ، اما نه تنهابه زبان تددکی اوزبوکی به  
حداعلی وادد بدد، بلکه تددکی استامبدلی وچندین لهجۀ تاددکای دیاداردا  
مودانس ، وددترکوه به زبان تددکی تددیس مونمدد، وددحاقاواقا  یات  
تددکدلدگ متبحر ومحقز بی همتا بدد، اگرکسی ددصاحابا  وی حصاه  
مودرف ، مودانس  که دد مجلس اوچقددکتابهادا یکی پی دیدر بامتدن شاان  

 شرح وبسط موداد   
ددتادیخ وادبوات، استادداعی آیتی بدد، به قداعدزبان بخدبی مودانس  و به  
شاگردانش طرز تحقوز وپژوهش دابصددت جدی تددیس موکرد وازسرقا   
ادبی وتحقوقات بی منابع برحذد موداش   بسی ازعلما و دانشمندان افغاانساتاان  
ازدوستان وآشنایان استادبرالس بددند، که یکی از آنهاپروفوسرداکترعبدالقودم  
قدیم بدد، ویقون دادم ازمرگ نابهندام استاد برالس سخ  متاثارشاده بااشاد   
استادبرالس صدهامقاله ندشته وده هاکتاب تالوف نمادده اسا  کاه ددیان  

 مختصرذکرآنهامشکل موباشد  
داقم این سطددزمانوکه متعلم صفن هش  باددم، وی ازصاناف دوازده  
دادالمعلمون کابل منحوث معلم ددصنف ماتشریف می آودد، هاماه اساتاادان  
مودفتند که ددهرساحه ازوی موتدانود سدال کنود چدنکه مطالاعاات آفااقای  
وخادجی واندوخته های علمی زیاددادد  پس ازینکه ددبزدگسالی باوی آشنایی  
نزدیت حاصل گردید، ددهرصحب  و مجلس ازاو چوزهایی می آمادخاتام   
پروفوسرداکترقوام الدین داعی برالس یت معلم تدانا ودانا، یات دانشاماناد  
فرهوخته، یت فرهندی و ادی  عالومقام، مرد باوجاه ، جدی، مصمم ودادای  
شمایل خاصی بدد  وی هندزبه سن هشتادنرسوده بددکه خداوند)ج( ویراجان   

 خلدبرین خداس   
تاجایوکه خبرشدیم، محافل سدگدادی ددشهراستامابادل وناوازدد ادوپاا  
برگزادشد  ددین دوماه اخوردومردبزدگ که علمای برجسته کشدد باددناد،  
داکتراکرم عثمان وداکترداعی برالس ازموان مهاجرین به دیاد عدم شتافاتاناد  
وجایداه شانراخالی گذاشتند  بدا بحال سواستمددان پلودو بی هم  وغورت که  
ازدس  شان ملودنهاهمدطن، بی نام ونشان، دد سراسردنوا ددحال آوادگی مردند  
وملودنهامنتظر سفرهای خدداندتا )آیا کی کندقبرشان و کی دوزد کفن شان( ! 

 ؟ 
به حخدددوستان وشناساهای جن  مکان پروفوسر داعای بارالس چادن  
پروفوسربسم اهلل خان مومندی، پروفوسرداکترسودعبدالحاکاوام جادزجاانای،  
داکترهم  فادیابی، جنابان غالم سخی سخا، اکبراندخدیای، داکاتارعاباداهلل  
دحومی، محمدایدب ساعی، انجنورمحمددحوم عابدی، محمدایدب عارفاانای،  
داکترقمرالدین مصلح، حاجی محمدسعودجان، انجنوردحم  اهلل خان عظومای،  
جنرال سراج الدین خان قوتمش، عثمان بولم، محمددی، آسوابان، عالای جاان  
فوخی، عبدالرسدل وثوقی، پروفوسرداکترمحمدنظوف شهرانی، اساتاادبارهاان  
الدین نامز، داکترسراج الدین دسدلی،پروفوسر دسدل دهون، استادعبدالاقاوادم  
ملکزاد، محمداسحز ثنا، داکترفو  اهلل ایماق، اساتاادفاخارالادیان مصالاح،  
پروفوسرداکترعبدالمنان تاشقون، استاد عبدالحلوم یادقون،استادان فاکدلتۀ ادبوات،  
استادان دانشداه استامبدل و تمام شاگردان وبازماندگان عرض تسلو  مورسانام  
وبددباد خداوند دعا موکنم که استادعالومقام خلدآشوان پروفوسرداکترقوام الدین  

 داعی برالس داخلدبرین جا دهد  آمون 
: اداده وهمکادان قلمی هفته نامۀ امودوفات شاددوان پاروفاواسار  یادداش  

داعی برالس داضایعۀ بزدگ علمی وفرهندی دانستاه، دوان مارحادمای دا  
 ددجداددحم  الهی شادموخداهندوبه بازماندگان شان صبرجمول آدزو موکنند    

 ”برالس “بودگرافی پروفوسرقوام الدین داعی  
قوام الدین فرزند محمد اسماعول مخدوم ولدی  دامال قلندد تاشاقارغاانای  
آخند شهزاده ها دد ددباد امور عبدالرحمان خان  تخلص و نام خاندادگی : داعی  
برالس/محل تدلد : گذد گرم سولی، شهر تاشقرغان، خُلم قدیم/سال تادلاد :  

۶3۰۳/۳۶/۳3 
تحصول و وظایف: مکت  اباتادایای خُالام    -مقام علمی : پروفوسرداکتر 

-۶3۲۰/لوسه دادالمعلمون :  ۶3۲۰-۶3۲۶/متدسطه ابن سونا :  ۶3۰۱-۶3۲۶
/فاکدلته ادبوات کابل :  ۶3۲3-۶3۲1/یت سال معلم اندلوسی ابن سونا :  ۶3۲1
/ یادناواددساتای  ۶31۶-۶3۱۱/استاد فاکدلته ادبوات کاابال: ۶3۲3-۶3۱۰

/استاد فااکادلاتاه  ۶318-۶31۶استانبدل : داکتری ددزبان و ادبوات ترکی از  
/محرد و  ۶388-۶38۳/استادیدنوددستی استانبدل:  ۶38۳-۶31۱ادبوات کابل :  
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 هفته نامۀ امید  5201شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 ودجونوا  –الکسنددیه  پروفوسرداکترعبدالداسع لطوفی                     
 صفحاتی از یک زندگی پرنشیب و فراز 

 (۵۲)دروصلت وطن و درغربت هجرت  
 سالم به همه کسانی که به پوش به سدی آزادی جهودند 

 ددهرکجا که بددند ددهرزمان که زیستند !              )وال  ویتمان( 
این بخش زندگونامه امراباهمون شعرماندگادشاعرمردمی امریکا، وال  ویتمان  
آغازکردم که سالم جاودانه اس  به کسانوکه بری آزادی وطن وماردم خادد  
وبرای حفظ آبرو وقوام خدد ددبرابرزودمندان واشغالدران وسلاطاه جادیاان  
بپاخاستند، وتاپای جان مبادزه کردند  شهودسربکف موهن عزیزماقهرمان مالای  
احمدشاه مسعدد)دح(، که ددهمون ش  ودوز ددپانزدهمون سالدردشهاادتاش،  
ازشخصو  وافکاداستثنایی اوتجلول می شدد، وهمه همراهان وهمسنداران او  
ددهمون قطاد دادمردان شامل اند، اینت پادچه شعرآزادی داکه ددپژواک ندای  

 وطندوستی آنهاچندی پوش نداشته بددم، تقدیم می دادم : 
 همه جا، ددهمه حال، ازتد دفاع موکنم موهن ! 

دوی صخره های لغزنده وپرنشو ، همپایۀ قله های پدشوده بابرفهاا، هاماه  
دوزتاغروب واپسون آفتاب، همه ش  تاسپودۀ سحرگاه، دد وزش بادهای سرد  

 وسرگردان، دددشتهای خشت وبی سایه، ددمسورددیاهای خروشان، 
پاسدادی موکنم موهن، نام ونامدس وخاک ترا! برهم موزنم صادبااد صاف  
دشمنان سفاک ترا ! همه جاددنقش پای دادمردان کهن، بادل وجان از تد دفااع  

 موکنم موهن ! 
به زیرتدده های خاکستر وخاک، ددکنادکلبه های مخروبه وویران، از باغچه  
های نوم سدخته ومتروک، ددمزادع زددگدنه و بی دهقان،دد انعکاس گریۀ زاد  

 یتومان، ددصدای شکس  دل بوده زنان،  
 همه جا از تد دفاع می کنم موهن ! 

ددحملۀ وحشوانۀ انسان برانسان، گماشتۀ دس  ناپاک بوداندان، دد یخبنادان  
ددزمستانهای جانسدز، ددگرمای عطش افزای تمدز، ددقحطی ها، ددخشکسالی  
ها، ددسوالبها، ددزلزله ها، همه جا پورو مبادزان وطن، بهرآزادی  سردافداموکنم  

 موهن ! بانقدجان ازتددفاع موکنم موهن! 
* وقتی حون ودودم ددامریکا دیدم یکتعدادداکتران افغان که اکثر شاگردان  
عزیزوزحمتکش ازفاکدلتۀ ط  کابل بددند، بخاطرنواوددن اسناددسمی یاتایود  
دسمی دیپلدم فراغ  فاکدلتۀ ط ، نمی تدانندشامل امتحانات ودودی اس سی  
اف ام جی، وداهوابی ددمراکزطبی وشفاخانه های ایاالت متحده شدند، فددا به  
کمت چندتن اطبای افغان داخل اقدامات مقتخی شده، تدانستم وظوفه ومدقف  
سابقم دابحوث استاد و دیوس سابز فاکدلتۀ ط  کابل، ازطرق قانادنای ثاابا   
ومددد قبدل سازم، باهمون اساس باادزیابی اسنادوتایود دیپلدماهاای داکاتاران  
مهاجرافغانستانی ددیت کموته ایکه هاماسالاکاان گارامای پاروفاواساران  
داکتراسعدحسان غباد، داکترولی محمدعصوم وداکاتارخاوارماحامادادساال  
نوزاشتراک داشتند، صدها داکترافغانستانی مقوم امریکاتدانستند ددامتحانات قبدل  
ومدفز شدندو ددشفاخانه هاویدنوددستی هابه مسلت طبابا  ودشاتاه هاای  

 تخصصی خدد بپردازند  
من این داپرثمرترین خدمتی مودانم که انجام داده ام  ددپهلدی این خدمات  
مسلکی، دوکتاب دانوز ندشته وچاپ کرده ام: کتاب دازهای زندگی ازنادااه  
طبو ، وکتاب زندگونامۀ استادعبدالرشودلطوفی ومعرفی تواتر وهانارمانادان  
افغانستان بامساعی وهمکادی استادعنای  اهلل شهرانی وخطاطی زیبای استاد اخی  
هروی به نشردسود   همچنان ددتدویر سموناد یادبددمددخ فاقاوادماوارغاالم  

 محمدغباد نوزصرف مساعی نمددم   
ددمدت بوش ازسی وسه سال اقامتم ددایال  ودجونوای شمالی، ازچند سال به  
اینطرف دیاس  یت انجمن دوشندر وصلح آموازدا باناام اناجامان صالاح  
ودمدکراسی برای افغانستان، پس ازآنکه بنوادگذادآن محترم داکترسودمخدوم  
دهون وظوفۀ وزادت اطالعات وفرهنگ داددموهن بدوش گرف ، بعهده دادم  
که بادایرکردن جلسات شددایعالی انجمن، امددمربدطه داپوش برده ووقتا فدقتا  
اعالموه های کتبی، مشدده ها و دهنمایی های سددمند داددداه بهبددی اوضااع  
متشنج کشددصادد موکنوم که متدن آن ددجریدۀ مردمی امود به نشاردساواده  

 ومورسد، ونسخه های به مراجع ذیعالقۀ داخل کشدد ادسال موشدد   
همچنان ددبع  مداقع نظریات انجمن به سمع مقامات بلندپایۀ ایاالت متحدۀ  

فابارودی  ۶۰امریکا نوزدسانده موشدد، که اینات باطاددماثاال اعاالماواۀ  
شددایعالی انجمن، عندانی دیوس جمهدد بادک اوباما وجدابوۀ دیااسا   ۵۳۳3

 جمهدد ایاالت متحدۀ امریکا به شما ادایه مودردد : 
نامۀ انجمن صلح ودمدکراسی برای افغانستان به مالحظۀ محترم دیوس جمهدد  

 بادک اوباما 
وقایع مصو  باد وفاجعه ناک هفته های اخورافغانستان، که منجر به کشتادبی  
امان تعدادی ازمامددین ومردم عامه ودددمند، خاصتا دد پایتخ ، شهارکاابال  
گردیدوگسترش ونفدذبوشترعناصر ترودیس  و خرابکادان دا برمالسااخا ،  
جدأ ایجادموکندتابه زودترین فرص  یت اقدام وعملوۀ مؤثر ازطرف نهادهای  
حکدمتی، قدای مدجددۀ افغانی دد حفظ امنو  کشدد ومسؤولون قدای باوان  

 المللی ناتد، دددأس آن ایاالت متحدۀ امریکا دویدس  گرفته شدد  
شددایعالی انجمن صلح ودمدکراسی برای افغانستان، که شارح ساداباز و  
مدقف سواسی آن ضمومۀ این نامه موباشد، بایادآودی ازحسن نظرو طرح وپالن  
امودوادکنندۀ دیوس جمهددجدیدامریکا، آقای پرزدن  بادک اوباما ددقاباال  
افغانستان، نکات ذیل داطی مکتدبی عندانی دیاس  جمهدد وقصرسفود، احتراما  

 تذکر مودهد : 
ایجاد یت سد وخط امنوتی ودفاعی محکم ددسرحدات شرقی و جندبی    -۶

افغانستان جه  جلدگوری ازحمله آوادان بخصدص ددمناطز شرقی وجندبی،  
جه  جلدگوری ازنفدذ دوزافزون ویراندر ترودیس  های منطقاه ازطاریاز  

 سرحدات وقبایل سرحدی ددداخل خاک آن   
مهادکردن وقطع فعالوتهاومنابع تدلود وقاچاق مدادمخددکه تمدیل کنندۀ    -۵

عملوات ترودیستی وتخریبی حمله آودان، بخصدص ددمناطز شرق وجندب  
 کشدد  
آمدزش وفعال ساختن تعدادکافی عساکر وپلوس ملی بااشتراک وشمدل    -۰

 همه اقدام سراسرافغانستان 
نظادت وپشتوبانی بوطرفانه ازانتخابات آیندۀ افغانستان که حتی االماکاان    -۰

مطابز مدازین دامدکراسی، مبراازهرگدنه تمایل وتبعو  قدمی بدده ودیواس  
منتخ  آنده وادادۀ امددمربدطۀ آن بتداند ازکمکهای بون المللی وقدای حافاظ  
صلح بون المللی، بطددمدبرانه وددای  ملی، ددباز سازی کشدد ودفااه ماردم  
مصوب  دیدۀ آن، استفادۀ براصل نمایدواعتباد و عالقۀ کافۀ مل  دابه حکدم   

 آینده احواکند  
ضمن تذکرات چهادگانۀ فدق، این انجمن نکات اساسی نااماۀ سارکشاادۀ  
تحلولدرسرشناس بخش امنو  ملی نشرات معتبرامریکا، پوتر بارگان دا کاه  
ازطرف )نودامریکن فاندیشن( عندانی دیوس جمهددبادک اوباما ادسال شاده،  
ویقونأ به مالحظۀ شان دسوده اس ، ویت طرح معقدل با پوشنهادات عام المنفعه  

 موباشد، بااختصاد ذیال یادآود موشدد : 
مسأله خولی مهم وقابل غدد تدجه ددحال  فعلی منطقاه ایاناسا  کاه   »

 جرمنی  –هامبددگ  عبدالکریم ندّاب                                   
 ای به یادت هی هی و های های من 

چندی پوش دوستی به من خبردادکه ایرانی هاوترک ها، مثنادی ماعانادی  
مدلدی دادد یدنسکد به نام خددثب  کردند، که همدطنان ماددامریکا صادای  
اعتراض شان بلندشد وحز هم دادند  بنده ندانستم که ایرانوها و ترکها چه هدفی  

 دداین عمل داشتند   
به یادم هس  که سالهاپوش ازین به هم  وتالشهای پودورشاددوان استادخلول  
اهلل خلولی شاعرمثندی سرا، بون دولتهای افغانستان وترکوۀ آندق  پومانی بساتاه  
شدکه دابطۀ بلخ وقدنوه داجاودانه ندهدادند، که دد آن پومان نامی ازایرانوان برده  
نشده بدد  اینکه ترکهاآن عهدوآن پومان داشکسته اند ویافرامدش کرده اناد،  
تعج  کردم وباخددگفتم نکند قدل سنایی غزندی که هزادسال پوش ازین دوز  
 ددبعدعهدی ترکها گفته بدد وحُکم مثل سایر داش ، ددس  وداس  باشد : 

 ماخدد زتداین چشم ندادیم ازیراک 
 تُرکی تد هرگز نبدد تُرک وفاداد 

داستش بایداعتراض دول  افغانستان بلندموشد که صالحو  این کاددا داش ،  
امامعلدم اس  که ازدولتمردان نامردافغانستان این کادساخته نوس ، کساناواکاه  
خاک وطن دادودسته وبه افتخاد به بوداندان تقدیم موکنند ومی فروشند، چاه  
اعتنایی دادندکه مدالناکوس  وبه کجاتعلز دادد! مدالنا پاسخ این ناکسان داخدد  

 داده اس  : 
 آخر آدمزاده ای ای ناخلف    چند پندادی تد پستی دا شرف 

من خدد دیدم که ددتهران خوابانی بزدگ بنام )مدلدی( اس  وخوابانی هم بنام  
ناصرخسرو وبدعلی سونای بلخی    بفرمایود بددیودکه ددکجای افغانستان حتی  
کدچه وپسکدچۀ تنگ وتادیت بنام یکی ازهمون بزدگان اندیشمند ما مساماا  

 شده باشد ؟! برخالف، نام خاینان مل  همه جابه چشم موخددد   
این نامردمی ها وبی پروایوها ددبرابربزدگان ادب وفرزندان معندی کشددکه  
هرکدام افتخادجهان وانسان اس ، مرا به یادندشته ای اناداخا  کاه یاکای  

مدالنا داافغانها ازخاک خددبورون   »ازمؤدخان طنزندیس معاصر بورون داده بدد: 
کردند وایرانوها اودا جاندادند وترکها به پدد و خانداده اش که باد ومتاع کادوان  
شان سه صدشترکتاب بدد وبس، دد دودترین منطقۀ خاک خدد پناه دادند، اما  

  «دودوبر شانراخط کشودند وکادهاوکردادهای پددش دازیرنظرداشتند  
ددافغانستان هو  کادی وکدششی وتحقوقی ددخددتدجه ددمدددمدالنا نشده  
اس   تاسالهای کددتای خلقوها وپرچموهاکه بنده ددکابل بددم، نامی ونشاانای  
ازمدالنا نبدد  ددایران، دانشمندان ایرانی ازدیرباز کاد تاحاقاواز وتاتاباع دا  
ددآثادخداوندادبلخ آغازکرده بددندکه آنهم بوش از چهال یااپاناجااه ساال  
عمرنداش   استادبدیع الزمان فروزانفر مثندی معندی دا بادیدان شمس تصحوح  
وتدشوح کرد ومثندی داتادفتراول شارح و تافاساوارنامادد، وبادناباالاش  
دکترعبدالحسون زدینکدب کاداستادخدددادنبال کردکه حاصل کدشاشاهاای  
اوچندکتاب وچندین مقاله اس  که هرکدام دوشندر افکادوشخصو  معندی  
مدلونا به استنادمثندی معندی ودیدر آثاداوس   پس ازاساتاادزدیان کادب،  
دکترمحمددضاشفوعی کدکنی، شاعر، ندیسنده وپژوهشدرگرانقدد، ازغزلهای  
شمس تبریزی گزیدۀ ترتو  داد وبسواد استادانه به شرح وتفساواراباواات آن  
پرداخ    البته این کادددایران ادامه دادد وشایدکسانی بوایند همان شودۀ استادان  
خدددا دنبال کنند، چه هرچه تحقوز وجستجد ددشعرمدلونا افزون باشد، باز جای  

 پژوهشی دیدر باقی اس   
اما ترکان تنهابه نام مدلونا افتخادموکنند واحترام بسواددادند، اماازمدالنا چوازی  
نمی دانند، نه ازکادوکرداد اوخبردادندونه ازآثاد واشعاد او واقف اند، بادیاژه  
باتغووردسم الخط خددبه التون، یکسره ازگذشتۀ تادیخی خدد بُریده اناد  اگار  
 –ازخددمدلونا می پرسودی، تسخرموزد ومودف : نوموم زترکستان نوموم زفرغانه  

نومی زل  ددیا نومی همه دُدداناه   ایان    –نوموم زآب وگل نوموم ز جان ودل  
خددمدالنابددکه جداب ظاهربونان وتنگ نظران وغدالن آدم دو داماوادادکاه  
)آفاق از وجددشان پربدد(  ددحقوق  ددپای گم موکرد تاکه بارماقاصادش  

بستۀ جهان آب وگل نوس  بل باجان  »وهمد بددکه مودف :    -داهزنان ده نبرند 
ودل انسان دددمند پودند داددوبرای مصلح  آنان اس  که حبس دنوا دابه جان  

 خریده اس   
آن جدانمرد آزاده حز داش  که هرباد بادیدن خداوندگادبلخ فریااد بازناد  

خددکدام آی  حسن اس  که   –وبددید: ازخدا آمده ای آی  دحم  برخلز  
 ددشأن تدنوس    

استادفروزانفر ددمقدمۀ دفتراول مثندی معندی، داستان پورچندای، گادشاۀ  
ددینجاممکن اسا  ایان   ...»ازاندیشۀ ددیاباد خداوندگاد داچنون بوان موکند:  

اندیشۀ عاموانه ولی حاکم برجامعۀ جهل آموز وواقع ناشناس غال  آید که مواان  
جنس زن ومرد ددداه دسودن به خدا ویا کمال مطلز تفاوتی ددموان اس  وزنان  
نمی تدانندبه ددجۀ کمال دوحانی یاوالی  برسند  مدالنا بادوشن بونی وقادت  
ادداکی که خاص اوس ، برخالف این فکر بی بنوان وسس  ماایاه، ساخان  
موددید  به عقودۀ اومذکریامؤنث بددن ازاحکام ولدازم بدن اس  وشاید ازاین  
داه موان جنس نرینه و مادینه تفاوتی فرض شدد وقدانون اجتماع واحکام شارع  
موان این دو جنس فرق بدذادد، لوکن به حز پودستن وبه کمال معندی دسا   
یافتن ازداه جسم وطریز اعخای تناسل صددت نمی گوردتاموان این دوجناس  
تفاوتی به حصدل پودندد، ازدل وجان تدان به خدا دسود، دلی که پاک وجانی  
که ازآلددگوهای تقلود برهد، به مقام معرف  نایل تداندشد، از مدادزمونی بهاره  
نمی گوردوقدتش ازنان وگدش  نوس ، این جان بوماد نموشدد، خدش اسا   
ولذت بخش، لذت اواصول وازخدد به خدداس ، مانندشکر که هرگزازشورینی  

 «.بازنمودسلد، برخالف خدشوهای جسمانه که گاه هس  وگاه نوس   
فرهنگ ملی، مجمدعۀ اس  ازهنرها وذوقوات وآداب وسانان   »موددیند: 

 «وتادیخ هرمل  ومایۀ تشخص آن مل  ازدیدراقدام جهان   
پس ماددکدام جای جهان قراددادیم که باسابقۀ ددخشان فکاری وعالامای  
وانسانی خددیکباده بُریده ایم، موتدانوم ددکشمکش زندگی ناابسااماان خادد  
ددپهلدی جریان عظوم پوشرف  وصنع  ملل مترقی جهاان باایساتاوام و دم  
اززندگی بزنوم ؟ ما ددحال حاضرصاح  هوچوت ازخصایص فرهندی نوستم،  
نه هنردادیم ونه ذوق هنر ونه آداب وسنن گذشتدان خدددا ندهداشته ایم وناه  
بکادبسته ایم  برعکس تادیخ ماپُراس  از جنایتتها، غادتها وتاداج ماال وماناال  
خددمان وتجاوز بردیدران ! ملتی هستوم بدبخ ، خداد وحقوار وساواه دوز  
وآواده که استبدادهرحاکمی دا تحمل کرده ایم وظلم وبودادهرستمدری دابجان  
خریده ایم، وهرگز صدای اعتراض ما بلند نشده اس   مایۀ تأسف وتألم اسا   
که بعخی از جاهالن ومعتصبان پورو شوطان، فرهنگ ملی داددچانادپاادچاۀ  
نامدزون دستاد و ایزاد و دیش وبروت وسرمه و وسمه خالصه کرده اند، واز  

 اینکه نامدس مل  دددس  بوداندان اس ، خمی برابرونمی آودند  
بنده به این باودم که این دینی که بنام اسالم اس  وازپو  وخم حاادثاه هاا  
ونشو  وفرازتادیخ گذشته وددکشمکشهای قددت طلبان سفاک از خددوبودانه  
ازجا نرفته وبما دسوده اس ، ازبرک  تالشهاوکدششهای بزدگانی اندیشاماناد  
وعادفانی ادجمند ودددمند بدده اس ، کسانی چدن حخرت خداوندگاد بلاخ،  
سنایی غزندی، عطادنوشاپددی، محمدغزالی، فخر دازی، ابدسعود ابادالاخاوار،  
ابدالحسن خرقانی، ابراهوم ادهم وصدها تن دیدر که ددخدم  انسان وجامعۀ آن  

 آلمان –هامبددگ سودآقا هنری                            
 چرا جهاد ما را بدنام کردند ؟!

)پودس  به شمادۀ پوش( صدهاسال قبل فددمدل تفرقه بوندازوحکدم  کن  
  ۲۱از طرف اندریز و متحدینش طرح شد چرا آنهاددک کاردناد، هارگااه  

ملوادد مسلمان، قدیترین قاددت    ۵مملک  اسالمی یکجا شدند سول خروشانی  
دنوا موشدند و ماب ابائی خدددا ازدس  می دهوم ودگرنمی تدانوم ازآنها بارده  
وادسدءاستفاده کنوم، بایدچادۀ سنجود که کنجشکت های طالئی دا دددسا   
داشته باشوم، این بددکه جداسوس تربوه کردند که زبان های ممالت اسالمی دا  
دوان صحب  کنند وحتی مسلمانی باشند که هو  شکی باالی شان نشدد چنا نچه  

سال چنان امام  کرد که احدی    ۶8جنرال اندریزی دد مسجد پل خشتی کابل  
بدی نبرد  وقتی امورعبدالرحمن خان برتخ  سلطن  نشس  ددیشی جنارالای  
خددداپدشوده نزد اموردف  وخدددا معرفی کرد، ددزیرجای نمازخدد پارزه  
خطی گذاشته بدد که من اندریزم نمازهای تان قبدل نشده  ددخاندان سعاددی  
نزدک ترین مشاودش اندریزی بدد که ازفامول شاه صاح  خانمی هام شاد،  
شاهان ایران که کامال دد دس  شان بدد، ددینکادخدد چنان ماهرانه پوش دفتند  
وهستۀ نفاق دا به خصدص ددبون خاندان سعددی وایران صادهااساال قابال  
بذدکردند که دگرمحال اس  این دوبراددمسلمان یکاجاا شادناد، اگارایان  
دوبراددیکی موبددند و ایران دددودان عثمانوها کادشکنی نمی کرد، امروزادُوپا  

 مسلمان می بدد  
باالخره ددفکر این شدند، چکشی برفرقی مسلمون بکادباناد کاه عاالج  

حکدم  فاسد اندریزباهمکادی امریکا ومتحد یناش    ۶3۰1ناپذیرباشد ددسال  
صدها هزادیهدددابه یکبادگی تدسط کشتی هاددفلسطون آودده ملت شان دا  
غص ، وصاحبان اصلی آن دیاددا ازده ودیادشان صدها کولدمتردودانداختند،  
و حکدم  غاص  صوهدنوستهادا تشکول کردند تاحال این حکادما  ظاالام  
چندین بادنه تنها فلسطونی هادا قتل عام کرد بلکه مصر، اُددن، سددیه وبوروت؛  

صوهدنوس  جانی اضاافاه از    ۰ددمقابل    ۵۳۶۰دا هم  چنانچه ددماه فبرودی  
% غزه دا با خاک یات    8۳دوزمتداوم بمبادان و    ۵۵هزادفلسطونی دا ددمدت ۵

سان کرد  (زنده باد ملل متحد ؟؟) فلسطونی هاهانادزهام صااحا  دولاتای  
وحکدمتی مستقلی نوستند  حتی داه بحری وخشکه دا بروی شان بسته چرا ایران  
حز استفادۀ دانش اتدمی دا که حز مشروعش می بااشاد نادادد، بااایاناکاه  
عخداتحادیۀ تحقوز اتم شناسی مربدط ملل متحد می باشد، اما حکدم  غاص   

عدد بم اتم اس ، این داز داصدداعظم اوالد ناامشاروع  ۰۳۳ صوهدنوزم صاح   
علنا فاش کرد، خاندان اهل سعدد گنگ اس  وکدد، اما    ۵۳۶۵غربی ها ددسال  

ددمددد تعذیرات اقتصادی ایران از طرف غربی هاو اینکه ایران قددت اتمای  
نشدد، شانه به شانه با بادادان شان هم کادی دادند حتی با صوهدنوزم  بلای دزددا  

 موددیند دزدی کن صاح  خانه دا مودد یند هدشوا دبا ش   
 چدکفر ازکعبه برخوزد کجا ماند مسلمانی ! 

ددافریقا فرانسدی ها فرقۀ هدتی که دداقلو  امااددچااکاری    ۶33۶سال  
اکثری  بدد مسلح کردوآنها به جان فرقۀ تدثی افتادند ددیت ماه اضافه ازیت  

هزادعساکرهالندی کاه    ۶۳ملودن تدثی دا کشتند، وددبدزنوا ددحخددداش   
هزادمسلمان دا صربها قتل عام کردند،    8ازطرف ملل متحد گماشته شده بددند،  

ددنتوجه ده هاسال بعد دوسه نفرهدتی ودو یاسه نفرصربی دا طددنماایشای دد  
 دادگاه بون المللی دنهاگ محاکمه کردند  

ملاواادد    ۵۰۳قراداحصایۀ ملل متحد باب  تهاجم دوس باالی وطن آبائی ما  
دالرخسادت وادد شد،آیا یت دیناد یت ابه یا یت پوسه اش دا کسای دیاد؟  
یاکسی پرسود، ای دوس بی حوای آدم کش ای بی فرهنگ ددمملک  همسایه  

ازبستری    ۵۳۳8ساله داددسال    3۲ونادادت چه می کردی؟ ددحالوکه بنوامدک  
ساله دا    3۰مریخی ددچپرکتش ازامریکا به آلمان آوددند ویت نفر بنام مایر  

که تدان داه فتن دانداش  دد زیربغلهایش ددآمدند به محکمه نسب  مسئدلوتای  
 جرایم جنگ دوم جهانی حاضرش کردند  

ددسددان فابریکۀ تدلودات ادویۀ ط  یدنانی بدد، که تمام تدلوداتش ازمنابع  
طبوعی تهوه موشد ادویۀ این فابریکه ددادُوپا وبالخاصه ددامریکا مشتریانی زیادی  
داش ، که بامقایسۀ ادویۀ شوموایی ازنداه صحی وقوم  به مرات  مافاوادتار  

به بهانۀ اینکه این جا سالح شومواایای    ۶338/  8/  ۵۳وادزانتر بدد، امریکائوها دد 
تدلود می شدد فابریکه دا داکتبادان کرد  بعدا هوئ  تحقوز ملل متحد تصدیاز  
کرد، کا ما اثری ازتدلودات شومی یاذهری ندیدیم  امریاکاائای جاانای ناه  
عذدخداس  نه غرامات پرداخ   اگرزدددکوسه وزودددبازودادی، هرچه می  

 خداهی بکن  اما باید بدانی که یت نام اهلل قهاداس   
ددگال والی    ۵۳۳3 3 ۲مدتر تانکی تولی ددنزدیکی شهرقانادز دوز  

گورآمده بدد، مردم باستل وکنسترجمع شده بددند که ازآن تول بدورند، بارای  
قدای عسکری ناتدخبردسوده که طالبان جمع شده، آنها بدون این که واقعو  دا  
تحقوز کنند یاحملۀ زمونی کنند قدای عسکری آلمان با فرمان دادن جانارال  

وطندادمادا بریان کرد، جنرال    ۶1۳کالین، بافورکردن داکتی از هداپوما تقریبا  
کالین مسئدل این عملوات بعدا نامش دااشتباه خداند، وقتی سروصدای ماردم  

ایروخسادت دادند، امامعاذدت ناهاخاداساتاناد،     ۵۲۳۳بلند شد برای هرفرد 
 وزیردفاع آلمان این حمله داغور قابل قبدل خداند   

 کشتند بشرداکه سواس  این اس        کردند جهان ابتر که حکم  این اس  
 دد کسدت خورخااداهی ندع بشر        زادند چه فتنه ها، که مهادت این اس  
 ) استاد خلولی ( 

************************ 
 عبدالل: ایجاد حکومت جدید خواب است

: عبداهلل عبداهلل دئوس اجرائوه افغانستان که دد  صدای امریکا    -سپتمبر/کابل ۵۰
آغاز برنامۀ موثاق شهروندی دد ادگ دیاس  جمهددسخن موزد، تأکودموکناد،  
حکدم  وحدت ملی دستاوددهایی دادد و برای مردم فرصتهای خادبای دا  
فراهم کرده اس   ددحالوکه برخی احزاب و مخالفان سوااسای حاکادما ،  

شدن زمان کاد حکدم  وحدت ملی باه داه    سروصداهای دا مبنی بر تکمول 
انداخته اند؛ اما دئوس اجرائوه افغانستان موددید ایجاد حکدم  جدید به عدض  
حکدم  وحدت ملی یت خداب اس   او موددید اینها بروند ما یت چاواز  

سازیم از سر، این یت خداب اس ، دوم؛ به کدام مشروعو ، باه    دیدر دا می 
هایی دد انجام تعهدات    کدام بنا؟ به گفتۀ دئوس اجرائوه افغانستان، کمی و کاستی 

حکدم  وحدت ملی وجدد داشته ؛ اما حکدم  به تعهدات خدد پابند اس  و  
دو به نفع مردم استفاده خداهد کرد  اما حکدم  وحادت    های پوش   از فرص  

ملی دوساله از عمر خدد دا سپری کرده اس ؛ با تکمول دوسالدی بار اسااس  
تفاهمنامۀ سواسی و اعالموۀ مشترک محمد اشرف غنی و عبداهلل ددآغاا بارای  
ایجادحکدم  وحدت ملی امخاکراند، باید ددکناد اصالحات انتخاباتی، لادی  

شد تاپُس  دیاس  اجرایی دا باه    جرگه تعدیل قاندن اساسی بایدفراخدانده می  
 صدداعظم اجرایی تغوور دهد  

دیاس  جمهددافغانستان گفته اس  که شدداهای ولسدالی از ادکان اساسی لدی  
جرگه اس ؛ ددحالوکه اکندن انتخابات شدداهای ولسدالی برگزاد نشده اس ؛  
ها    برگزادی لدی جرگه مشکل خداهد بدد  دئوس اجرائوه افغانستان نوز کدتاهی 

گدید "بخشی از تعهدات حکدم  وحدت ملی که ما خدد دا    پذیرد و می   دا می 
 دانوم، برگزادی انتخابات و دایرکردن لدیه جرگه بدد"    مقصر می 
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ایجادکردکابل به بازادبدیل فکرکردوحاالددتددیدآدد وابستۀ پاکستان نوس ،  
افغانستان دیدرکشددمحاط به خشکه  نوس   ددباده این تصموم تاکندن پاکستان  

 واکنش نشان نداده اس   
اواخرهفته آینده احمدزی باهواتی عالورتبه به هندسفرموکند  بسته اول کمکهای  
هندبه افغانستان که عبادت ازساخ  سد سلما، ساختمان پادلمان وسایرطرحهای  

بردادی دسود، قرادس  دد باده بسته دوم کمکهای هند ددین    بازسازی بدد به بهره 
 سفرددباده کمکهای نظامی، اقتصادی وامنوتی صحب  خداهد شد  

 انتقادسناتوارن امریکا بر برخورد دوگانۀپاکستان 
:کموتۀ دوابط خادجی سنای امریاکاا  صدای امریکا    -سپتمبر/واشندتن   ۶۲

ندمبرجلسه استامااعاواۀ دابارای باردسای پاالاواساواهاای    ۶۲ دوز پنجشنبه 
اینکشددددبرابرافغانستان برگزاد کرد  سناتدد باب کددکر، دئواس کاماواتاه  
ددآغازجلسه به نقش پاکستان دد آوددن ثبات ددمنطقه اشاده کردوگف  ایان  
کشدد هموشه با امریکا برخدد دوگانه داشته واسالم آباد دد برابرمنافع امریاکاا  
ایستاده و دوند صلح با طالبان دا به چالش کشوده اس  کددکرافزود "پاکساتاان  
ددین دوند)صلح( به برخددد دوگانه خددادامه داده ویقوناًپاکستان بر ضدمنافع  
امریکا ازطریز حمای  از شبکۀ حقانی کادموکند" دیدر اعخای مجلس ساناای  
ایاالت متحده هم از دویکرد پاکستان به شدت انتقاد ودزیده هشداددادند دلوال  

 مدجه ای برای ادامهء کمکهای امریکا به این کشدد وجدد ندادد   
دد این جلسه، دیچادد اولسن نمایندۀ خاص امریکا برای پاکستان و افغانستان به  
مدقعو  پاکستان ددمنطقه اشاده کردوگف  اسالم آباد دو انتخاب دادد: اقادام  
علوه افراطدرایان یا انزوای بون المللی  اولسن گف  "من همداده باود داشته ام که  
پاکستان دد یت مدقعو  استراتوژیت قرادداشته موتداندیا برضدافراطدرایاان  
که دد قلمروش پناهداههای امن دادندوکشددهای همسایه داتهدیدموکند، اقدام  
کندیا به چشم پدشی از این مشکل ادامه دهد"  ددصددت اقدام پاکستان ددبرابر  
دهش  افکنان ثبات دد منطقه تامون خداهد شد و دابطه اسالم آباد با واشندتن و  

 همسایدان پاکستان بهبدد خداهد یاف   
مقامهای افغان وامریکاازدیرزمانی ادتش و آی اس آی، دا به پناه دادن و تمدیل  
طالبان متهم می کند مقامهای پاکستان اما همداده این انتقادات دا نامدجه خدانده  

 و گفته اند که پاکستان خدد قربانی دهش  افدنی اس    
 ناکامی نیرو های امریکا در نجات گروگانان  

:سربازان عملوات ویژه نواروهاای باحاری  صدای امریکا   -سپتمبر/واشندتن 3
ماه گذشته برای دهایی یت استاد دانشداه امریاکاایای   «نودی سولز »امریکایا 

وهمکادآسترالوایی اختطاف شده اش، یددش ناکامی دا اناجاام دادناد  آناان  
باطالبانی که آن دو استاد دا دد قود شان دادند جنگ مسلحانه سختی دد یات  
محدطه دود دس  ددکدههای شرق افغانستان داشتند  نودیددک تایمزاین خبردا  
ازقدل مقام های امریکاگزادش دادکه طبز آن، عملوات نجات چندین دوزپس  
ازآن داه اندازی شدکه کوفون کونگ، استاد امریکایی و تومدتی ویوکس، استاد  

آگس  ازمدترشان ددنزدیت ساختمان دانشداه امریاکاایای    1آسترالوایی دوز 
افغانستان، تدسط افرادمسلح اختطاف شدند  اعخای گروه سول، بااحاماایا   
نوروهای ویژه دیدر اددو مدسدم به دنجربه فاصله چندین ساع ، مادفاز باه  

 نجات گروگانها نشدند  
پنتاگدن این یددش دابرای نجات دوغورنظامی تایودکرداماگف  گروگانهاادد  
محل نبددند  هو  امریکایی ددعملوات کشته نشداماشمادی طاالاباان کشاتاه  

     )دنباله ازصفحۀ چهادم ( صفحاتی ازیک زندگی  
برگزادی انتخاباات صااف    -1وتعموم اقتصادی زداعتی گسترده ددافغانستان،  

   ۵۳۳3ودوشن وآزاد وواقعی برای تعوون دیوس جمهددآیندۀ افغانستان ددسال  
  ۶۰باعرض حرم ، داداالنشای انجمن صلح ودمدکراسی برای افغانساتاان،  

 ۵۳۳3فبرودی  
دیوس جمهدد بادک    ۵۳۳3جدالی    ۵3ددهمون داستا کاپی نامۀ جدابوۀ تادیخ 

اوباما دانوز ددمتن اصلی اندلوسی آن که عندانی اینجان  دیوس انجمن صالاح  
 ودمدکراسی برای افغانستان ادسال شده بدد، به شماتقدیم موکنم : 

 امخای اوباما 
************************ 

     )دنباله ازصفحۀ دوم( شرح مسخره بازی ها  
 سرپوش می نهم وز مرگ پرهوختن نمی خداهم 
 هرلحظه آتش دد شهر افروختن نمی یادم 
 هر دوز فتنۀ دد دهر اندوختن نمی خداهم 

 این قافو  سبکتر گور، جنگ وجندن وجهل  بس 
 این جمله گر تدمی خداهی ای نامردمن نمی خداهم )سومون بهبهانی(/  

********************* 
     )دنباله ازصفحۀ دوم( مسعود در توفان سیاست ها  

جوندادااحترام مونمدد  * مسعددآنقددازنعم  اخالق وذخورۀ ادزش واحتارام  
انسانی برخدددادبددکه ددزمان جنگ وقبل ازودودبه شهری، به عساکارخادد  
دستدد مودادکه برزنان، اطفال، مردان ودادایی مردم دستبرد نزنند وباه ماردم  

 هوچددنه اهان  نکنند  
دداثر جهادونبرد باشراف  این مرد بزدگ، دیدادبرلوان شاکاسا ، کااخ    

 کمدنوسم کرملون زوال یاف  وجنگ سردبون دوقددت جهانی ازبون دف     
* وال ستری  ژودنال، مسعدد دافاتح جنگ سرد لق  داد  * وینسان هدگد  

ددخشان چهرۀ حماسه آفرین انجام قرن   »ژودنالوس  معروف فرانسه مسعدددا  
یادکرد * برنادد هنری لودی فولسدف بزدگ فرانسدی دددیادادهاایاواکاه   «

افغانها ملتی اندکه   »بااحمد شاه مسعدد داش ، خصدصوات اودا چنون برشمرد:  
تادیخ هرگز فرامدش شان نخداهد کرد  احمدشاه مسعدد نمدنۀ ازهمون مالا   
اس ، ملتی که ددسهای فرامدش ناشدنی داددتادیخ این قرن بوادگادگاذاشاتاه  
اس   من دیدم که مسعدد آنچه داجع به اتحاد واتفاق مبادزانش مودف ، جدأ به  
 »آن معتقد بددکه به نظرمن امروز اویدانه شخصو  افغانی ددین داستاس    

 «عبداهلل عزام مردمشهدد وذینفدذ عرب ددبادۀ احمدشاه مسعددگافا :  *
مسعدد پدیدۀ تکراد ناپذیر اس ، اوبهتر ازنااپالاوادن بانااپاادت ددماقاابال  

 «کدفی انان سرمنشی سازماان مالال گافا :   * »دوسهاایستادگی کرد  
مسعددبرای خددیت ستراتژی نظامی داش  وبرای حفظ حاز حااکاماوا   
افغانستان کمت قاطع وحواتی نمدده بدد  قتل اومساعی دابرای خاتمه دادن باه  
جنگ داخلی افغانستان به مشکل مداجه موسازد  مسعددبرای داه حل هرمنازعاه  

 »هموشه آماده بدد   
مرگ مساعاددمادجا    «نکدل فانتن دیوس سابز پادلمان ادوپااظهادنمدد:  

ندرانی عموز من ددبادۀ افغانستان موشدد  مسعدد امودآزادی مردم افاغاانساتاان  
 »ددبرابرجندن ویران کنندۀ قددت ددکابل بدد   

دوستان گرامی! احمدشاه مسعددچدن ستادۀ ددخشانای ازددۀ پاناجاشاوار  
ددخشود  او ددپاکی وبودناهی چدن کبدتری سپودبال وددغرود و بازدگای  
وشهام  چدن عقابی بلندپرواز برکدهها، دده هاوآسمانهاای کشاددش اوج  
مودرف  ومحب  و جدانمردی اش دددلهای دوستان و یادانش چدن سالاطاان  
مقتددی حکدم  موکرد  ددآفتابهای سدزان و زمستانهای سرد داههای صعا   
العبددی دامی پومدد وازطلدع سپوده دم تاسواهی ش  برای نجاات کشاددش  
جانبازی موکرد  مرگ این قهرمان بزدگ نموتداند تالطام اقاواانادس آزادی  
وبزدگدادی دا ازدل ها برباید  این دادمرد بزدگ دد دل مردم افغانستان تخمای  
ازوطن پرستی، انسانو ، بشری  وفداکادی داکاشته اس  که تاجهان باقوسا   

 علم آزادی اودابرشانه بایدکشود   
گرچه مسعددتاامروز وادث سواسی ندادد، اما هردیگ وسناگ وصاخاره،  
ددهردده ووادی کشدد ندای دل اندوز وآزادیبخش اودا ازامداج دودخانه هاا  
خداهندشنود وبربزدگی وشهام  او ددودخداهندفرستاد  به دوح بزدگش ددود  

 می فرستم   / 
************************ 

 )دنباله ازصفحۀ سدم( کرزی و احمدزی  
  8۳انتحادی قرادگرف  که داعش مسؤولو  آنرابدوش گرف  که ددآن اقال  

 نفر تلف شد    
اکندن معترضان حکدم  دامسؤول مودانندکه ازآنهاحفاظ  نکرده وآنهاواقعا  
ددمعرض آسو  حمله قرادداده بدد  معترضان به احمدزی هدشاداددادنادکاه  
تقاضای شانرا اگرتاماه سپتمبربرآودده نسازد، تظاهرات خوابانی دیدر صددت  

 خداهدگرف     
*********************** 

 قطار ریل چین به افغانستان رسید
 ۰8:برای نخستون بادمحمادلاه صدای امریکا -سپتمبر/حورتان 1

واگدن امدال تجادتی چون از طریز آسوای موانه وادد بنددتجادتی 
حورتان افغانستان شد  مسئدلون وزادت تجادت و مقام های چوانای 
که برای استقبال این محمدله امدال تجادتی به شهرک حورتان دفته 
بددند، از ایجادسهدل  های واددات و صاددات باوان دو کشادد 
سخن گفتند  این واگدن هاکه امدال تجادتی مختلاف دا ددخادد 
دادد، ازشهر ادومچی چون بعد از یازده دوز و با پومددن نزدیت به 
سه هزادکولدمتر ازطریز کشددهای قزاقستان و اوزبوکستان، وادد 

 افغانستان شد 
با این گدناه «محمد اسحاق سرودی، سرپرس  والی  بلخ گف  :

گام گذاشتن ها منابع گمرکی ما ، منابع عدایدی ما، منابع تاجاادی 
ما ، منابع مالواتی ما ، و مدادد دیدری عداید دا دد ساطاح کشادد 
نشان می دهد سخ  دشد می کند ، تزئود می ابد ، و ماا دا از 

   »مصوب  دس  ددازی و عدم خددکفایی خالص می سازد
سفوردول  خلز چون دد افغانستان گف  : با ایجاد دوابط تجادتی 
از طریز خط آهن با افغانستان، کشددش برای تامون ثبات سواسای 
و اقتصادی دد افغانستان کمت می کند    او تاکود می کناد کاه 
پوشرف  اقتصاد چون بدون پوشرف  اقتصاد منطقه معنی ناخاداهاد 
داش  و این کشدد برای احوای مجدد داه ابریشم دد تافااهام باا 
افغانستان دوی پاااااروژه )ون بااااولد ون ودد( کاااااد خاداهاد 

 کرد  
مقام های افغانستانی  می گدیند که این قطاد هر مااه دوبااد از 
کشدد چون به افغانستان و بر عکس حرک  خداهد کرد  سخنددی 
وزادت تجادت افغانستان گف  : این قطاد زمونه ساز دشد تجادتای 
و اقتصادی دد منطقه خداهد شد   مسافر قدقنادی ساخان گادی 

چون یت کشدد خدب اس  که «وزادت تجادت افغانستان گف  : 

 ایران رویدادشیراز راطورجدی پیگیری کند 
: وزادت امددمهاجرین و عاددت کانانادگاان  بی بی سی   –سپتمبر/کابل  3

برخدددنوروی انتظامی شورازباپناهجدیان افغان داعمل غورانسانی،تدهون آماواز  
وتعرض به کرام  انسانی خداند  دودوزقبل پلوس شوراز از مکشدفاتی ازقبول  

های غورمجااز، مشاروباات    مداد قاچاق، مداد مخدد، خدددوهای سرقتی ،فلم 
الکلی ودستدوری اتباع بودانه خبردادو تصاویری ازآنرا منتشر کارد  ددیان  
تصاویر شمادی ازمردان با چشم بند ددحصادی فلزی ددفخای بازدیده موشدند   

دسادکاه    جزئوات ددمدددتابعو  آنان ذکرنشده، ولی ازظاهرتصدیربه نظرمی 
 افغان باشند  

پلوس ایران تاحال دسماددباده اظهاد نظرنکرده اماددتدیوتر منسدب به محامادد  
صادقی، نماینده مردم تهران ددمجلس آمده: بنابرتدضوح پلوس امنو  فاادس،  

این افراد سادقان ایرانی هستند که دداجرای طرح ادتقای امنو  اجاتامااعای  
 اند    بندهای فلزی محصدد شده   دستدور ودد محدطه یدان با داه 

محمددضا خدشت، نماینده هرات ددمجلس دد فوسبدکاش  واکنشهای افغانها:  
ندش :" موددیند ددشهرى که سعدى گفته، تدکزمحن  دیدران باى غاماى  

ها دا داعش وادددقفس به ناماایاش    نشایدکه نام  نهندآدمى، مردمانش انسان 
هاذکارشاده    مودذادند  این شعرسعدی ددواکنشهای زیاداز سدی ایرانوهاوافغان 

اس   دشودمحمدی،معاون دفتردانش با نشریکی ازعکسهاندش :گاهی اوقات،  
تاداناد     عمز یت مفکدده نژادی و فاشوستی دا هو  منطز وبرهانی تدجوه نمی 

 ادعای اسالمی و انسانی بددن دا باید دد عمل ثاب  نمدد  
ندادایرانی، ددتادیاواتارش نادشا :    واکنشهای ایرانوها:الهه خسروی دوزنامه 

قرنهاس  بامهاجران ددس  دفتاد کردیم، ازلهستانی و ادمنی بدورتاا یاهاددی  
و   ،تدی این سی سال ولی قدتمام تادیخ شرمنده افغانها شدیم آدش باهامان،  

پناهجدیان چشم بسته ندش : گریه اکندن صف     دوزنامه ندادبا بازنشرعکسی از 
 ابتراس   

کادبران هردوکشددبرخدددنوروی انتظامی شوراز با پناهجدیان افاغاان دا باه  
برخددد نوروهای مدسدم باه دولا  اساالمای )داعاش( تشاباواه کارده  
اند ساالدگدهرآگون دد تدیوترش بااشاده به این عکسهاندش :چه فرق بون پلوس  

بونود؟ هو  ! یت هو  بای ناهاایا     شوراز وابدبکربغدادی فرمانده داعش می 
 بزدگ ! 
 دهد   افغانستان به الریهای پاکستان اجازه عبورنمی  
:افغانستان اعالم کردبعدازینکه پاکستان به امادال  بی بی سی   –سپتمبر/کابل    3

تجادی بخصدص موده اینکشدداجازه صدودازخاک پاکستان نداد اینکشددنوز  
های پاکستان که قصدعبددازخاک افغانستاان داداشا ، اجاازه    به تمام الدی 

عبددنخداهدداد  مرتخدی گف  افغانستان تالش کرددد موان کشددهای منطقه  
یت نقطه وصل دد قسم  تجادت و ترانزی  باشد ددین زمواناه هاماکاادی  
باکشددهای همسایه ادامه دادد  قطاد باد بازدگانان افغانستان از چون باه شاماال  
اینکشدد دسود وخط آهن ایران به افغانستان وصل شد  خط آهن ترکمنستان به  
هرات وهمچنون بنددآقنه قراداس  که افتتاح شدد  اوباااشااده باه افاتاتااح  
بنددچابهادگف  پاکستان ددتبدیل شدن افغانسان به چهادداه آساوااهاماکاادی  
نکردوددفصل برداش  وصدود موده افاغاانساتاان مارزهاای خادددابسا   
وتجادافغانستان از این کاد زیان بزدگ دیدند  بعد ازین اقدام پاکستان، احمدزی  
باهند صحب  نمددو دهلی مدافق  کردموده افغانستان بدون مالاواات واددآن  
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( دالر90یکسال) ـ(دالر45ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 به یاد شادروان محمدعصیم کوشان
که همکارمهربان امیدتا روز پیوستنش به  

 حضرت حق )ج( بود .

این عکس شاددوان محمدعصوم جان داددحال دعای خالصانه به حخادد  
حخرت حز تعالی نشان مودهد  ماددش، براددش ومن هوچداه چهرۀ او  
دا چنون شاداب وپُرنشاط، که از تۀ دل به نوایش خدایش پارداخاتاه، و  
مسرت و خدشی ازتمام وجددش هدیداس ، نه دیده بددیم وهرگازهام  
نخداهوم دید  دحم  خداوند و ددود پوامبربرحقش بردوان محمد عصوم  

ددجبل الرحمه،  ماحال ایاراد    -۵۳۳۰اکتدبر   ۶۰باد ! )تادیخ عکس دوز 
 خطبۀ حج الدداع دسدل کریم ص، واقع صحرای عرفات( 

 دوزم به غم وشااا  به الم می گذدد 
 عمرم همه دد محن  و غام می گذدد 
 سرمایۀ عمرمن همون یت دو دم اس  
 افسدس که بی تد دم به دم  می گذدد 

 من ددد ترا  به  هو   ددمان ندهم 
 خاک قدم  به آب حودان ندهم 
 تا جان  ندهم  خوال   از سر نرود 
 از دل نرود   مهر تد تا جان  ندهم 

 دود از مۀ دخساد تد تا کی  باشم 
 بی لعل شکرباد تد تاکااای باشم 
 برعمر چه اعتماد وبا گردش چرخ 
 محروم ز دیداد تد تا کاای باشم 

 ش  قصاااۀ هجران جدرسدز کنم 
 دوز آدزوی وصاال دل افروز کنم 
 القصه که دود ازتد به صدخدن جدر 
 دوزی  به  ش  آدم  وشبی دوز کنم 

 ای  چشم جهان بون مرا  ندد از تد 
 ایام مرا ساخته مهاااااجدد از تد 
 دودی تااد کرده  اس  بوماد مرا 
 نزدیت به مردن شده ام دوداز تاد 

************************ 
 لسان الغو  حافظ شورازی 

 در فراق فرزند
 سپادم    ای غای  از نظر به خدا می 

 جانم بسدختی و به دل دوس  دادم  
 تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک 

 باود مکن که دس  ز دامن بدادم  
 محراب ابروی  بنما تا سحرگهی 

 دس  دعا برآدم و دد گردن آدم  
 گر بایدم شدن سدی هادوت بابلی 

 صد گدنه جادویی بکنم تا بوادم  
 وفا طبو    خداهم که پوش مورم  ای بی 

 بوماد بازپرس که دد انتظادم  
 ام از دیده بر کناد   صد جدی آب بسته 

 بر بدی تخم مهر که دد دل بکادم  
 خدنم بریخ  وز غم عشقم خالص داد 

 من  پذیر غمزه خنجر گذادم  
 گریم و مرادم از این سول اشکباد   می 

 تخم محب  اس  که دد دل بکادم  
 بادم ده از کرم سدی خدد تا به سدز دل 

 دد پای دم به دم گهر از دیده بادم  
 حافظ شراب وشاهدو دندی نه وضع تدس  

 گذادم    کنی و فاااارو می   فی الجمله می 
*************************** 

گروه های ترودیستی با  ایجاد وحش  و تارس، حاماالت    «گفته اس   :  
او مثل همواشاه     »تدانند به اهداف شدم خدد برسند       انتحادی و  انفجادی  نمی 

های نبرد از دس  داده اناد و    گف  : مخالفون مسلح تدان جنگ  دا دد مودان  
ها و سااحاات      حاال دس  به این گدنه حمالت ترودیستی دد شهر ها ، شاه داه 

 دهند    ملکی انجام می 
گروه طالبان  مسؤولو  دو  انفجاد متذکره دا  دد  نازدیاکای وزادت دفااع  

 افغانستان پذیرفته اند   
 کمیسیون مستقل دفاع ازحقوق بشر افغانستان :  
 گلبدین  باید از مردم کشور عذرخواهی کند 

 تواند جرایم جنگی را ببخشد   به گفته خانم سمر هیچ کس نمی 
: داکتر سوما سمر، دئوس کموسودن مستقل دفاع  بی بی سی    –سپتمبر/کابل    ۵۰

از حقدق بشر افغانستان ازدهبرحزب گلبدین خداس  که به دلول مشادک  دد  
 جندهای داخلی دهه هفتاد مجاهدین ددکابل، ازمردم عذدخداهی کند  

 بازگشت همه به سوی اوست
ا وفات شاددوان محمدنسوم اسلمی دا ددتکساس، به خانداده های ماحاتارم  
اسلمی، شورزی، صدیز، بدیژه خداهرگرامی شان باندطاهره جاان شاوارزی  

 صمومانه تسلو  موددیوم   امود  
 عرض تسلیت 

به مناسب  وفات دانشمندگرامی داکترمحمدمدسی صفا، صمومااناه تاریان  
تسلو  عموز خاندادۀ دازی وخددم دا به دوس  بزدگداد ومهرباانام جانااب  
محمدیدسف صفا تقدیم می دادم  اهلل مهربان دوح مرحدمی دا شاد بدادد وباه  
خاندادۀ بزدگ صفا اجرجزیل عطا بفرماید  نصوراحمد دازی از شهر سادنای،  

 آسترالوا 
 توضیح ضروری 

امود، ددمقالۀ معندن به)اهمو  مردم ودهبری  دد انکشااف    ۶۳۵۰ددشمادۀ  
ملل( منتشرۀ ستدن اول صفحۀ دوم پراگراف سدم، متنی از کاتا  اناجاوال  
تحریف شده، نقل گردیده که کامال ددمخالف  به کاالم اهلل ماجاواد بادده  
وصراح  دهندۀ این فرمایش حز تعالی اس  کاه حخارت عاواسای )ع(  

فرزندحخرت بی بی مریم )ع( بدد وهو  شت و دیبی دد آیات مبون وجادد  
 ندادد، هرآن که ویرا نسب  فرزندی خداوند مودهند، مطلقأ کافر موباشد اداده 

 دد تلت تنتل  قااروت بدید        دندش ازترس جان سپود پرید ! 
 گف  هرکز نمی دوم سدیش        لوت از دود می کنم بدیااش ! 
 ناگهان پای مدشاات ناادان        خددد برگدشۀ تلت لااارزان ! 
 مدش ددساعتی که جان موداد       گف  بر نفس فتنه لعاان  باد ! 
********************* 

 حملهء گروه طالبان مسلح مخالف دولت ،  
 در شهرنو کابل پایان یافت 

: دد بوس  و چهاد ساع  گذشته سه حملاۀ  صدای امریکا    –سپتمبر/ کابل    ۱
  ۶۶ انفجادی و انتحادی دد کابل انجام شده اس   حمله اولی دد حدالی ساع   
ش  گذشته ، زمانی به وقدع پودس  که یت مهاجم انتحادی مدتر مملد از مداد  
انفجادی خدد دا دد محلۀ شهرند کابل و دد نزدیکی مدسسهء خوریه پاامالارناه  

 منفجر ساخ   
صدیز صدیقی سخنددی وزادت داخله گف  پس از انفجاد مدتر، شماادی  
ازمهاجمون داخل ساختمان شدند و با نوروهای امنوتی به ددگوری پرداختند  نورو  
های قطعات خاص پلوس ملی، بالفاصله به محل دسوده و عامالاواات ناجاات  
گورماندگان دا آغازکردند دد این حمله شش فرد ملکی زخمی شدند این حمله،  
پس ازیازده ساع  ددگوری، حدالی ساع  ده پوش از چااشا  اماروز باا  

 شدن سه مهاجم دیدر پایان یاف     کشته 
وزادت داخله با نشرخبرنامه گف  عملوات ضدترودیستی نوروهای پلوس ملی،  
با دق  تمام انجام شد و تالش صددت گرف  تا دد جریان عملوات افراد ملکی  
  ۰۵ آسو  نبونند  بر اساس خبرنامه، نوروهای قطعات خاص پلوس افغان تدانستند 
فرد ملکی دا که دد ساختمان گور مانده بددند، نجات دهند  ده فردی که نجات  
یافته اند، خادجی می باشند  طالبان گفته اندحمله دا پوکادجدیان انتحادی ایان  
گروه انجام داد و هدف آنها دفتر استخباداتی دد آن ساحه بدد  شهرند کاابال،  

های خادجی دد آن جاا    ای اس  که اکثر دفاتر مؤسسات و مهمان خانه   ساحه 
مدقعو  دادد    این حمله نوز دد نزدیکی ساختمان  شرک  مخابراتی ام تی ان ،  

بانت ند اس ، صددت گرفته اس      تعمور اسبز وزادت داخله ، ساختمان کابل  
اهلل نبول دئوس پوشون امنو  ملی افغانستان نوز دو به دوی محل حمله    دفتر دحم  

 مدقعو  دادد  و قسماً تخری  شده اس   
ساع  گذشته، شاهد چهاد حملۀ انفجادی و اناتاحاادی    ۵۰ کابل دد کمتر از  

بددکه ضمن آن بوس  و چهاد نفرکشته شدند و ندد و یات نافار زخامای  
ها به دلول وخاوام      گردیدند  داکتر وحوداهلل مجروح گف  ممکن شماد کشته 

بددن وضعو  صحی برخی مجروحون افزایش یابد  دد بون قربانوان حاماالت  
دیروزی، نظاموان و افراد ملکی شامل اند گفته می شدد جنرال زمان احمدزی،  
معاون محافظ  دیاس  جمهددی، عبدالرازق پنجشوری معاون لدای حاماایاه  
وزادت دفاع، مدالنا صادق دئوس امنو  کابل ، سود زمان حسونی آمر حادزۀ  

 دوم پلوس و یت معاونش دد حمالت دیروزی به شهادت دسوده اند   
ای ادعاا    طالبان مسؤولو  آن همه حمالت دا به دوش گرفته اند و دد اعالموه  
هاا تان    کرده اند که پنجاه و هف  سرباز نوروی امنوتی افغانستان دا کشته وده  

 دیدر دا زخمی کرده اند   
نتیجۀ حمالت وحشیانۀ  شبکۀ آدمکش 

 حقانی در شهر کابل :  
سی و پنج تن شهید و  یک صد و سه تن 

 زخمی ، بیشترینۀ شان افراد ملکی !
: مقامات وزادت دفاع افغانستان می گدیند  صدای امریکا    –سپتمبر / کابل    ۲

گی دد نزدیت محدطه وزادت دفاع به    که انفجاد اولی دد نزدیکی پل یت پوسه 
وقدع پودسته اس    دو حملۀ انفجادی پی دد پی حدالی ساع  سه و چاهال  
دقوقۀ پس از چاش  امروز به وق  محل، هندام دخصتی کادمانادان وزادت  
دفاع افغانستان به وقدع پودس    به اساس معلدمات تازه که معاون سخنادادی  
وزادت دفاع افغانستان ادایه نمدد دد دو حملۀ  انفجادی دوز دوشنبه سی و پناج  

 نفرکشته شده اند و یت صد و سه نفر زخمی شده اند   
جنرال محمد دادمنش معاون سخنددی وزادت دفاع افغانستان با تأیود وقادع  
حمالت ، گف  : انفجاد اولی دد نزدیکی پل یت پوسدی دد مارادخاانای ،  
ازمربدطات حدزۀ دوم شهرکابل ، دد آن سدی سرک دد مقابل ددوازه وزادت  
دفاع به وقدع پودس  ، زمانووکه مردم و نوروهای امنوتی برای کمت به زخموان   
انفجاد اولی شتافتند ، مهاجم انتحادی دوم مداد همراه خدد دد بون مردم منفجار  

 ساخ   
داکتر وحوداهلل مجروح ، دئوس دوابط خادجی و سخنددی وزادت صحا   
عامۀ افغانستان گف  : تا کندن از محل دویداد ، بوس  و چهاد شهود و نادد و  

های شهر کابل  منتقل شده اند  این تعداد از قربانواان    یت نفر زخمی به شفاخانه 
ها منتقل    فقط از سدی وزادت صح  افغانستان و کابل امبدالنس ها به شفاخانه  

های دفاع افغانستان و وزادت امدد داخلاۀ    شده اند  عالوه بر این ادقام، وزادت  

 به نام خداوند یکتا
 در بارۀ حزب خدمتگار مردم افغانستان
دوزگادی اس  که مل  ستم کشودۀ افغانستان ددد می کشد  ددطدل سالهای  
اخور نه تنها از دنج و اندوه این مل  جفا دیده کاسته نشد بلکه شدت مصای  آن  
افزون تر گردید و بحران های گدناگدن همه ابعاد زندگی دا فارا گارفا    
دددهای جانسدز مردم ما از فقدان امنو  تا بالی جنگ واز بوکادی جداناان و  
فقر گرفته تا فساد بی پایان دد دستداه ادادی کشدد همه تاراژیادی دددنااک  
واقعو  تلخ زندگی ماس   و به وجدد حکدمتی که قصد خدم  دا نادادد و  
بجز وعده های موان تهی و ددوغون هوچددنه برنامه ئی، داهکاادی و دسا   
آوددی از آن متصدد نوس ، نمی تدان امود بس   هر دوزی که می گذدد یأس  
و ناامودی مردم بوشتر می شدد  ددین حال عرصۀ سواسی مملک  از تشکلی قابل  
اعتماد که بتداند با آوددن تغوور و حل مشکالت و نادسائی ها دوزنۀ امودی بار  
دخ مردم بدشاید خالی اس  و نواز ملی به وجدد حزبی فراگور که همۀ مالا   
خدد دا دد آئونه آن بوابد و به همه اقدام افغانستان متعلز باشد به شدت محسدس  

 اس    
اینت به منظدد دفع این کاستی و پوکاد دد برابر زشتی و تادیکی و پلودی و  
آوددن تغوور به سدد مردم و سرزمون خدن آلددمان برمااسا  کاه احسااس  
مسئدلو  کنوم و دد محدودۀ یت حزب سواسی نورومند با اخالص وصداق   
وصفای نفس دد تعوون سرندش  امروز و فردایمان با بکاد گوری حقدق مدنی  

 خدیش سهم استداد بدوریم  
به تدفوز الهی وهم  شماد چشمدوری از  »خدمتداد مردم افغانستان «حزب  

استادان پدهنتدن های مختلف کشدد، دانشمندان اکادمی علادم افاغاانساتاان،  
محصالن و دیدر جدانان آگاه و دسالتمند، علمای دین، اهل قلم، هنرمنادان و  
سایر قشرهای خبور و آگاه جامعۀ ما اعم از زنان و مردان تأسوس شده اس   تاا  
دد سایۀ تعالوم اسالمی و احساس مسئدلو  ملی وددک عموز دنج و اندوه مردم  

 داهدشای مل  ما به سدی دستدادی و سربلندی و کامدادی باشد  
عخدی  شما عزیزان دداین حزب که به عنای  پرودگادیدااناه کاانادن  
فروزان پوکادشجاعانه دد داه دمدکراسی ودفاه و سعادت مادی و معندی ملا   
ماخداهد بدد ، ادای وجوبۀ وجدانی دد برابرتدده های معصدم ایان دیااد باه  
حساب می دود  نقش مؤثر شما ددین حزب فردای ددخشان و پارنشااط و  

 سرفراز ما دا ندید مودهد  
 کادی کنوم ، ودنه به حااسرت کَشَندمان 
 دوزی که دخ  جان به سرای دگرکشوم 

 ۶۰3۲کابل، اسد   –داکتر سودمخدوم دهون  
برای ادائه نظریات و پوشنهادات با شماده های تلفدن و آددس های بارقای باا  

 حزب خدمتداد مردم افغانستان تماس بدورید    
 ۳11۶38۰318 - ۳11۰۲38۶۰۲ - ۳18۵۶۳۳۳۳3 

Zobair.zahid@gmail.com, 
mehravahalavi@gmail.com, 

zabihullah_asadi05@yahoo.com 
******************* 

 دعا در حق لفظ پارسی
 خدایا  به خددشود گاوتی فروز               به پرتااد فشانوش دد نوم دوز 
 به ماه و به  بازیادری های ماه               که تادیت ودوشن کندبزمداه 
 به صبح ددخشان که بخشد امود               ز دل  تواارگی ها کند ناپدید 
 به هندام ش  گااااه دا و نواز                به ددگاه حاز داود چاده ساز 
 به بحااااار معلز بسوط زمون                به پروددگاد هم آن و هم این 
 به جان وبه جانی که جان آفرید               خدای سخاان دد زبان آفرید 

 »سخندان پرودده پورکهن   « به دوح  نظاماااای جادو سخن               
 جهان دا سااراسار ز لفظ  ددی               عطا کن نشان زبااان آودی 

 دوایی ده این پادسای قند دا              فزون کن به عالم  شکارخند دا    
 سخن پرودان دا تدخدد یاد باش                زبان ددی دا نداااهداد باش 

********************** 
 سرودۀ تازه از جناب محمدیدسف صفا 

 نیامد  برون  کس از  آن گورِ تار 
 که چونست آن جا  یکی  روزگار 

 به چنگ آر د امان حق را و  بس 
ــظ دگر  غم  مدار   ز ترفندِ واـع

*********************** 
طرفهای ددگور دد جندهای داخلی نوس ، اماحداقل متهمان جرایم جندی باید  
گناه خدد دابپذیرند و از مردم عذدخداهی کنند  این کموسودن خداهان حال  
منازعه از طریز مذاکره اس ، ولی خداستاد از بون بردن عدال ، حز مردم و  

 قربانوان نوس   
العبد دا ببخشد و یا جرایم جندی و    تداند حز   به گفته خانم سمر، هوج کس نمی 

گدید که    جرایم ضد بشری دا بخشش کند  او گف   به عندان یت شهروند می 
گلبدین باید شهام  به خرج دهد و از مردم افغانستان و از قربانوانی که تدساط  

اند، معذدت بخداهد که باعث باز شدن زمونه یات    افراد حزب او قربانی شده 
 دوند سواسی شدد   

کموسودن مستقل دفاع  از حقدق بشر افغانستان ، گزادش عدال  انتقالی تهوه و  
موالدی دا مستند سازی کرده ، اماا    ۵۳۳۶ تا    ۶381 های    های بون سال      جنگ 

 تاکندن این گزادش دا نشر نکرده اس   
سی خداس  که نظرحزب گلبدین دا ددین مددد داشته باشد ولی با وجدد    بی   بی 
های مکرد مدفز به این کاد نشد  حزب برهبری وی  و دول  وحادت    تماس 

 امخا کردند    تدافقنامه صلح  ملی افغانستان هفته گذشته 
خلیل پارسا از فعاالن مدنی والیت هرات در حمله  

 مسلحانه زخمی شد 
هامااهانادای      : خلول پادسا مسؤول شبکه بی بی سی    –سپتمبر/هرات    ۵۰

مسلحانه یت فرد ناشناس به شدت زخامای      نهادهای مدنی دد هرات، دد حمله 
شده اس   وضعی صحی پادسا دد اول وخوم خدانده شد، اماوضعی جسمی او  
ازحال  بحرانی بورون شده ودضایتبخش اس   پلوس هرات گف  تحقواقاات  

 آنان امودواد کننده بدده و عامل این قخوه به زودی گرفتادخداهد شد  
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 سدیدنالحاج عبدالخالز بقایی پامورزاد                          

 نوروز و بهاران را ارج می گذاریم
زکدی یادمی آید نسوم باد نددوزی   ازین بااد ادماددجادیای چاراغ دل  «

 »برافروزی 
  ۶۰۲۵)دنباله ازشمادۀ پوش( :    سوداشرف الدین حسوانای شااعارماتادفاا 
 خددشودی ددین ابوات تشریفات سمنت دانوکد بوان کرده اس  : 

 اوال دیگ بزدگی باید   گندم و سبز و سترگی باید 
 جمع باید بکنی مردم دا     آب باید بکشی گندم دا 

 ذدۀ خاک نریزد دد دیگ    چشم ناپاک نوفتد دددیگ 
 جُنُ  وحای  ازآن دود شدد  ودنه شورین نشدد شدد شدد 
 جمع گردند ز نسدان وبنات    دود دیگ سنمد با صلدات 
 بنشونندهمه سبحه به کف     پوش دیگ سمند صف ددصف 
 هی خدانند چد شوخ وطلبه     کته کات وکته کدت کته که 
 تاکه دیگ سمند جدش کند    عم قزی خال قزی ندش کند 
 تدضوح : عم قزی و خال قزی = دخترکاکا و دختر خاله 

ایرانوان باستان وزددشتوان یت دوزپوش از)عود( پنج دوز اخورسال دا بعندان  
عودامدات جشن مودرفتندوباودداشتندکه ادواح گذشتدان شان نزدآنهافرودمی  
آیند، وبه این مناسب  حلدا یاغذای نظورآن پخته و خورات موکردند  باه بااود  
زددشتوان )فروهر( نورویی اس  که اهددا مزدا برای ندهدادی آفریدگان نوت  
ایزدی ازآسمان فرو فرستاه شده و سراسرآفرینش نوت از پرتد آن اسا      
ددافغانستان یت ش  پوش از عوددوزه وعاوادقارباان دا)شا  مارده هاا(  
موخدانندوغذاهای مطبدع می پزند و ای بساکه نان وحلدا ددکدچه هاوبازادهاا  
وباالی قبرستانهابه مردم عرضه موکنند و دوانهای گذشاتاداان داباه ناواکای  

 یادمونمایندوشمع و چراغ می افروزند    
کریستن سون  شرق شناس دنمادکی ندش : ددموان جشنهای مردم آسوایی  
مقدم وآیون بابلی و نددوز دابطۀ وجددداددوبعندان مثال جشن بهادی )ادیندس(  
دایادموکندکه ددیدنان برپاموشدد  این دسم وآیون دد آغازآیون عزا بددکه ضمن  
آن ازمرگ ادیندس خدای گواهان دابواد می آوددند  زددشتوان گدیندکه ایزد  
باند)اناهوتا یا ناهود( دد ددیاچۀ )زده = هامدن( ددسوستان مراق  نطفۀ از زددش   
اس  که ددآنجا پنهان شده وددآنجاکدهی اس  بنام کده خدا کاه جاایادااه  
گروهی از پادسوان اس   هرسال ددنددوز ومهرگاان ایان ماردم دخاتاران  
شانرابالباس های سفود برای آبتنی وشنا به ددیاچۀ مذکدد موفارساتاناد، زیارا  
زددش   به مردمان گفته بددکه ازدختران ایشان )اودشود، اودشودماه وسدسوان(  
به وجددخداهدآمد  شدسوان مدعدد زددشتی یا زدتشتی خداناده شاده کاه  
دوزی ازکناد دودهورمند ظهاددخاداهادکارد وجاهاان داپارازعادل وداد  

 تلخوص کننده(  –خداهدنمدد  )به امودچنان دوزی  
آمدآمد نددوز: دوزها پوش ازنددوز هژده گانه یعنی هژده پرناده ازماواان  

نادعای    -مرغان غاز، کلنگ، لت لت، مرغ آبی، سایره، گالاسار، داغسار 
گنجشت، جل، قطان، قشقل، فره کش، غچی، قد، ابابول، چمچه ندل، جرکاه،  
بددنه، کبت و    باصفدف منظم ازفخای کابال ماواداذدنادوبااصادا هاای  
ندازشدرخدد ندید سال ند ومژدۀ بهاد دامورسانند  همونکه چشم مردم باه ایان  
پرندگان افتاد، فریاد موکشند هژده گانه آمد، زمستان تمام شد و زمان آداماش  

 ونوت فرجامی فرا دسود  
نددوز ددشهرستان ها: فرا دسودن بهاد وآمدآمد نددوز دددوستاها و دهکده  
ها باشعدد وشعف ویژه همراس   همونکه طبوع  جدانی دا از سر مودورد والله  
های دندون دش  ودمن دا گلددن موسازد، سراسر قریه غرق خدشی وشاادی  
موشدد، کشتکادان وباغبانان برای کادخدیش کُردبندی، گُلکادی، تاک باری،  
نهال شانی و    آمادگی مودورند  دد نددوز مردم لباسهای ند وپاکوزه موپدشناد  
وبه خدشی وشادکامی می پردازند  سرگرموهای آنها بزکشی، قلبه کشی، اسپ  

 دوانی، کبت جندی، تخم جندی، پهلدانی وغوره اس    
مردم ددنددوز غذاهای گدناگدن مانند سبزی چلد، ماهی وجلبی و شورینی  
باب موپزند  دوشوزگان وجدانان، که تازه نامزدشده اند، ازین دوزبا فرساتاادن  
 لباس وزیددات وماهی جلبی به خانۀ دختر، تجلول شانرا بعمل می آودند   

یکی ازمحالتی که تشریفات نددوزی ددآنجاانجام مودرف ، خاوارخااناه  
)خددخانه که آنجا مهرابد یا عبادتداه آفتاب پرستان بدد( وخرابات )خددآباد=  

 معبدآیون مهر وموترایی(   واین بو  سنایی آنراتایودموکند: 
 موندانی کآدم ازکتم عدم سدی وجدد   ازبرای مهربازان خرابات آمده؟ 

ازتفرجداههای دیدرمردم، تپۀ سخی وباغ بابر، دامنۀ خداجه صفا و ادغادان  
زادش، باغ چهلستدن وسایرباغها ومحالت زیبابدد  مردم باهلهله وشادی دیدچه  
پزانی موکردندوباساز وآواز وسرگرموها ازمهمانان خدد پذیرایی باعامال مای  
آوددند  ددۀ زیبای پغمان، کادیزمور، استالف، باغ عمدمی گلبهاد، ددۀ پنجشور،  
ددۀ سالنگ، جبل سراج )پروان دده(، ادغدان زاد گل غانادی ددچاادیاکااد  
وشهرهموشه بهاد جالل آباد نندرهاد ددمدسم سرما وبهادان از تفاریادااهاهاای  
بسوادزیبا وقشنگ مردم ما شماد موشدند  کاپوسای بزدگ باتادیخ مشعشاع آن  
تفرجداههای دلفری  و بونظورداددکه دیدن وتماشای آنها انسان دا به هوجان و  

 وجدموآودد  
)تلخوص کننده: ندادنده که دوسال ددوالی  مودان ووددگ بحوث مدیار  
فدایدعامه خدم  کرده ام، به جرأت ادعاموکنم که ایان والیا  چادن باه  

کولدمترازکابل مدقعو  دادد، ددآیندۀ نزدیت به محل تافارجادااه    ۰۳فاصلۀ 
عمدمی کابلوان تبدیل خداهدشد  پوداواد مودان و حاصالت زموندادی ددآنجاا  
قابل تعریف اس   همچنانکه باغ آهندران دددهن تندی سنداالخ ماواتاداناد  
ددآینده محل خدبی برای تفریحات کابلوان باشد  سو  مدان ولدگر ددجهاان  
کم نظوراس ، لذت ماهی ددیای آهن تازنده باشم یادم نمی دود  ولای جاای  
تأسف اس  موهن ما دا پاکستانوهااشغال کرده مردم بدمی کشته شده یا فرادداده  

 موشدند ( 
دوانشاد استادجاوید ددکتاب نددوزخدش آیون ازقوماق چای کابلوان ایان  

(: مردم ددایام بهاددسته دسته به باغ معروف چاهال  ۰۲چنون یادکرده  )صفحۀ  
ستدن)ددهنده کی چاددهی( ددزیرددختاان باادام بسااط عاواش ونادش  
همدادموکنند ازشکدفۀ بادام بهره مودورند، کباب ودشی موپزند قومااق چاای  
داباکلچه های نمکون وشورین ندش جان مونمایند، قوماق چای برگس  شکدفۀ  

دخترکان شهر مرو یادموکند  دد مروگلی داکه به غای  سرخ باشد، گل کامداد  
 گدیند : 

 همی زدد گردد گل کامداد   همی پرنوان گردد از دنج خاد 
 جبلی غرجستانی گف : شدچد بهش  برین دوی زمون ازبهاد 

 دس  صبا جلده کرد دوی گل کامداد 
زنان دوی سبزه هامی نشونند وبه سدد وشادی مشغدل موشدند وگاهی باا دف  
ودایره یابدون آالت مدسوقی چادبوتی های بهادی موخدانند  اینت دو نمادناه  

 ازچادبوتی ها )دوبوتی= ترانه( : 
 بهادآمد زمان عوش وندش اس    بهرسدباغهای گل به جدش اس 
 به هرسد باغبانی گل چه باشه      که یاد جانم گل سبزینه پدش اس 
 بهادآمد هدا گشته مالیم    چطدد خدبس که ددباغ ها برآیم 
 ده باغ ها گل بچونوم دانه دانه    سر زلف های یادجانم بمانم 

ازقدیم ددشهرکابل عامۀ مردم به پوشداز بهاد کدچه، خوابانهاوجاده ها دا ازفراز  
تافرود پاک موکردند، خانداده هاخانه تکانی موکردند، ماخاصادصاا اجااق  
ودیددان آشپزخانه دا دنگ موکردندتابرک  آودد  تقادس اجااق ماطاباخ  
وخامدشی دداثنای صرف طعام ادامۀ سنن وآداب زددشتوان اس ، معمدال پس  
ازنان چاش  یانان ش  دستهادا بلندکرده دعاموخداندند یامودفتند: خدایا ما کم  

 کردیم تدزیادکنی! بعخی که اهل ذوق بددند این ابوات دا موخداندند : 
 الهی که این سفره معمدد باد    هموشه پرازنعم  و ندد باد 

 که چشم بداندیش وچشم حسدد   ازین سفره وصاحبش دود باد 
اهالی شهرپوش ازتادیکی، چراغ دوشن موکردندودکاندادان دکانهاای خادددا  
چراغان موکردند وآذین می بستند وبه انداع آیونه وقالونچه می آداستند  خدب  
بواد دادم دسته های دکانهای چادچتۀ شددبازاد وبازاد ادگ، چادسد یاچادسدق با  
انداع آیونه های بلدد، منظره ها، تصدیرها، سدزن دوزی ها، چلچراغها وحاتای  
کشکدل وتبرزین وپدس  پلنگ آداسته مودردید وقنادیهای خدش آواز پش   
موله های قفس چهچه موزدند  دکاندادان باشربتهای خدشمزه وشاواریاناهاای  
گدناگدن وکوت و کلچه های نددوزی وهف  موده وایراد مطایبه ها وشدخی  
ازآشنایان و دوستان پذیرایی موکردند، شبها باشمع ومشعل، فاندس وچراغهاای  
مهتابی همه جا دوشن بدد، ازمدتها پوش شورینی پزها، کلچه پزها، نخدددیزهاا  
)پتدر( نقل وبادام، حلدای مغزی، حلدای سدهانت، حلدای پشمت، شورپواره  
)لدزینه پادۀ سمرقند(، پُله )چس فول( ددس  می کردند، سبزی فروشها اناداع  
سبزی وترکادی )تره باد( مخصدصا سبزی )اسفناج( داکه نشاناۀ سارسابازی  

 وخرمی بددبه مشتریان عرضه موکردند   /   )دنباله دادد( 
************************** 

 ازهفته نامۀ ایرانوان حسن دج  نژاد                                        
 ؟ !  »حزب خران  «طنز 

زمان شاه )ایران( دوحزب عمده داشتوم به اسم )حزب ایاران نادیان( و  
)حزب مردم(، دوزنامۀ تدفوز هم آمد )حزب خران( ددس  کرد  بعد اعخای  
حزب خران بوشترازآن دوحزب شد! حزب خران دفتری داش  کاه اعخاا  
ددآن تجمع موکردندوبه زمون لدد موکدبودند، زیردفترهم مغازه وفروشداهای  
بددکه صدای آنهاهم ددآمده بدد کادت عخدی  صاددموشد، کادتماان هام  
سبزدنگ بدد به دنگ یدنجه )دشقه( که دیوس کموتۀ خارباداواری پاایاش  
داامخاموکرد وبجای مُهر هم نعل خر موزد  باالی بوشترکادتها موندیسند خانم یاا  

 آقا، ولی آنجامی ندشتند ماچه خر و نره خر !  
من کادتم داهندز دادم، خولی هم به دادم دسوده، زمان شاه که سرباز باددم  
فکر می کردند من یت آدم سواسی هستم، برای هاماوان مارا هام باردناد  
ضداطالعات، دددسری بدد   دیدم اوضاع دادد خولی بد مای شادد، کاادت  
عخدیتم دد حزب خران دا نشان شان دادم، این دا که دیدند بی خوالم شادناد   
خدب، حزب خران سواستمدادان  دا مطلقا نمی پذیرف  ، می گف  آنها هماه  
آدم اند، اصال هرکسی که اهل کلت و حقه بازی و دیاکادی بدد، آدماوازاد  
محسدب می شد  آنها که ددستکاد بددند، دزدی و خطا نمای کاردناد، خار  
خطاب می شدند  این بدد که تمام خران جمع شدند و حزب خاران ددسا   
کردند، فعال هم بددند، ددتمام شهرستان ها شعبه داشتوم، سالی دو باد هم مراسم  
دسمی برگزاد می کردیم، یکی سالروز تاسوس حزب خران بدد ، یکای هام  
سوزده بدد که به آن )دوزجهانی خر( می گفتوم، چدن همه  جا سبز بدد، جماع  
می شدیم دد یت جدستان، یت خر واقعی هم جلد می انداختوم با بقوۀ اعخاا  
 ددکدچه و خوابان دنبالش داه می افتادیم، سرود حزبی داشتوم با ادکستر وغوره ! 
تمام کاد هایی که یت حزب می تداند بکند انجام می دادیم، دددوزنااماۀ  
تدفوز هم دو صفحه ادگان حزب خران بددکه مدتی خدد من خار دباوارش  
 شدم، باالی صفحه ندشته بددیم که : به سرطدیله حزب خران ندشته اندبه زد  

 که نوس  حزبی ازین حزب ددجهان بهتر!                                       
این شعاد حزبی مان بدد، برای همان هم کلی دددسرکشودیم، چند دفاعاه  
محرمعلی خان معروف )سانسددچی حکدم  ( به چاپخانه آمد و از ادگاان  
 حزب خران ایراد گرف ، می گف  که اینهامنظددشان سلطن  وفالن اس  ! / 

*********************** 
داکتر عبدالل عبدالل: ایجاد حکومت 

 جدید خواب است
: عبداهلل عبداهلل دئوس اجرائوه افغانستان که  صدای امریکا    -سپتمبر/کابل ۵۰

زد، تأکود    دد آغاز برنامۀ موثاق شهروندی دد ادگ دیاس  جمهددی سخن می 
هاای    کند، حکدم  وحدت ملی دستاوددهایی دادد و برای مردم فرصا    می 

خدبی دا فراهم کرده اس   ددحالوکه برخی احزاب و ماخاالافاان ساوااسای  
شدن زمان کاد حکدم  وحادت    حکدم ، سر و صداهای دا مبنی بر تکمول 

گدید، ایجاد حاکادما     ملی به داه انداخته اند؛ اما دئوس اجرائوه افغانستان می 
جدید به عدض حکدم  وحدت ملی یت خداب اس    اینها بروند ما یات  

سازیم از سر، این یت خداب اس ، دوم؛ به کدام مشروعو ،    چوز دیدر دا می 
به کدام بنا؟ کمی وکاستها دد انجام تعهدات حکدم  وحدت ملی وجدد داشته  

دو به نفع ماردم    های پوش   اما حکدم  به تعهدات خدد پابند اس  و از فرص  
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  استفاده خداهد کرد  

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 آسترالوا –سدنی نصوراحمد دازی                             
 (۶8)داستان های همسوبا تصوف 

: یکی ازمسایل مهم مددداختالف ادباب طریقا  وساوار  خلدت وصحب  
سلدک اینس  که آیا برای تهذی  اخالق واستکمال نفس، خلدت و عازلا   
وتنهایی بهتربه مقصددنزدیکتراس ، یا جلدت صحب  وجمعوا  وباا یاادان  
معاشرت وآموزش  امام محمدغزالی دداحواءالعلدم شرحی مبسدط وجامع ددین  
باده ندشته ودالیل مرجحات هردو داذکرکرده اس ، کاه خاالاصاۀ آنارا  
ددکوموای سعادت نوزموتدانود دید، وددمؤلفات دیدرازقبول کشف المحجدب،  
عدادف المعادف وغوره ددین مدددکالم فرسایی شده اس   اما عاقب  آناچاه  
ازمجمدع آن پژوهشهانتوجه بدس  موآیداینس  که دداختوادخلادت و انازوا  
یاصحب  وجمعو ، بطددمطلز حکم کلی وقاطع نموتدان داد، بلکه بایدگف  که  
این امرنسب  به اختالف احدال واوضاع واوقات ودوحوات سالکان وهمچناان  
 اشخاصی که ممکن اس  طرف صحب  ومجالس  واقع شدند، تفاوت موکند  
ازباب مثال، برای کسوکه معاشران ومصاحبان او ازندع دانشمنادان کاامال  
وعادفان واصل ودوستان ویادان ناصح پاکدل باشناد، صاحابا  ازخالادت  
سددمندتراس ، اما برای کسوکه ددمعاشرت خلز لغزش اخالقی دادد، انازوا  
وتنهایی برجمعو  مزی  دادد، وبرای کسانوکه دوحانو  قدی دادند، چندانکه  
موتدانند ددخلدت ووحدت ازهمه کس بی نوازباشند، و هم موتدانند ددجمعو   
واختالط وآموزش خلز، مفاسد ودغلی وناپاکی های اجتامااعای داتاحامال  
کنندوخدددا مهالت معاصی ومناهی وآلددگی های دذایل اخاالقای مصادن  
وپاک نداه بدادند، وبقدل نقشبندیها خلدت ددانجمن داشته باشند، موتدان گف   
خلدت وجمعو  برابر ویکسان اس ، وهو  طرف دابرآن دیادار دجاحاان  

 وبرتری فاحش نوس    
اگرازمرحلۀ تصدف وسورسلدک وتحصول کمال نفسانی بدذدیام، اصاال  
مسأله اختواد بون وحدت وجمعو  یاخلدت وصحب ، یکی ازمسایال بازدگ  
اخالقی واجتماعی اس  که ددپورامن آن ازنظرمذه  وحکم  عملی اخالقی  
وفلسفۀ اجتماعی بحث بسوادموتدان کرد  ازیکطرف می تادان ماماکاناسا   
مصلح  دنواوآخرت شخص مقتخی انزواوگدشه گوری او ازخالاز بااشاد،  
ازطرف دیدرهم این مطل  صحوح اس  که افرادبشر دداجتماع بقدل سعادی،  
اعخای یت پوکر، یاچرخهای یت کادخانه اند  پوداس  کاه چادن یات  
عخدفلج شد ویت چرخ ازکادافتاد، اثر اختاللش کم بوش وپنهان وآشکاد باه  
دیدراعخا وآالت وادوات نوز خداهددسود، ومسلم اس  که هارفاردی باه  
قددشخصو  وآثادوجددی دد کادسایرچرخهای اجاتامااع خاداه نااخاداه  
مؤثراس ، واین حال  ددمددد پادۀ ازعناصر علمی وسواسی ونظامای خادب  
محسدس موشددکه فقدان آنهادستداه عظومی دابرای هموشه یاامادتای دداز  

 ازکادمی اندازد   
اسالم ازنظراجتماعی واینکه دداساس دیان  حنفوۀ سمحاۀ ساهالاه اسا ،  
دهبانو  دانپسندیده ودیاضتهای شاق وتکالوف ماالیطاق داحتای دد طااعا   

الدهبانوته وال   »وعبادت خدای تعالی تجدیزنکرده اس   ددحدیث نبدی اس :  
تبتل به معنی انقطاع وگسوختدی از خلز اس   یعنی گادشاه   «تبتل فی االسالم 

گوری ازاجتماع وانقطاع ازخلز، چنانکه دسم دهبانان مسوحی بادده، دداساالم  
ممندع موباشد  اتفاقا اسالم هم این عمل دا ازبدع  هاشامارده وماربادط باه  

 خددحخرت مسوح)ع( ندانسته اس    
دداحادیث نبدی دوای  کرده اندکه یکی ازصحابه بنام عثمان بن مظعدن به  
شودۀ داهبانان گدشه گوری وتزهد اختوادکرده ددزاویه ای بنشس  ودد بروی  
خلز بربس    حخرت محمد)ص( ددصدمعۀ او دفتند وفرمددند یااعاثاماان!  
دیاضتها واعمال پرمشق  دداسالم نوس ، اسالم مذهبی ساده وآسان واز حشاد  
وزواید دیدرمذاه  پوراسته اس   وبازددحدیث دیدری آمده که آن مؤمان  
که بامردمان آموزش کند وبرجفا وآزادخلز شکوبا باشد، بهترازکسی اس  که  

 باخلز ددنواموزد ودنج وزحم  معاشرت دا برنتابد ! 
اگرخلدت وتزهدی که باطاع  وعبادت حز تعالی وانجام دادن وظاایاف  
اجتماعی تدأم باشد، ذاتا ازنظرشرعی پسندیده وممدوح اس   اسالم ددآغاز امر  
چدن به تحرک وفعالو  وکدشش وجدشش همدانی احتواج مبرم وفدق العاده  
داش ، اجازه نمودادهوچکسی ازمودان جنگ و جهاد وکادوکدشش وتابالاواغ  
دسال  ودعدت خالیز به اسالم خادج شدد وازهمکادی دیدرمسلمانان فداکاد  
وجانباز دس  کشوده ددپناه تزهد وخلدت بنشوند  امابعدازآنکه استقرادیاافا   
وشعاع پوشرف  آن شرق و غرب عالم داگرف  وازآن ددجه احاتاوااج کاه  
ددآغازبه شرک  جموع افراد مسلمان ددتحریت وفعالو  داش ، کاسته شاد،  
طبعا عل  منع از تزه  وتزهد نوزمنتفی شد، ومخصدصا ددآن دوده که زماام  
مسلمون بدس  زمامدادان ناالیز وناپاک چدن خلفای آل مروان وبنی اموه افتاد  
یکعده ازمسلمانان حقوقی برای حفظ دین اسالم جزگریختن ازاجتماع فاسد وپناه  

 بردن به حصاد زهد وخلدت وانزوا چادۀ نداشتند    
خالصه کسانوکه اهل عزل  و وحدت اند به یکدسته ازاخابااد واحاادیاث  
وسخنان مشایخ استنادجسته وبعالوه بعخی آیات قرآنی دانوزبرای اثبات عقودۀ  

 خدیش دلول می آوددند   
آن  ددظاهربه نظرمورسد اینس  که تعلومات اسالمی ددسطحی بسواد عالای  
وفدق عقاید واعمال فرق وطدایف مذهبی اس ، وباعمل عزل  و عبادت زهاد  
و عباد وصدفوۀ اسالمی منافات ندادد، بدیژه اگرباعملی کردن باه فارایا   

 ووظایف ووظایف اجتماعی نوزمقرون شده باشد  
: قرادمالقات : مرگ حرف موزند: تاجری ددباغاداد دوزی غاالم  داستان  

خدددا برای خریدبه بازادفرستاد، پس ازسپری شدن مدت زمانی کدتاه، غاالم  
برگش   غالم ددحالوکه دندش پریده بدد وازترس مولرزید، گف : خداوندمن،  
چندلحظه پوش دد ازدحام بازاد زنی مرا تنه زد، وقتی بدق  نداه کردم ناگهاان  
ددیافتم که این مرگ بددکه ددهوأت زنی به من تنه زده بدد، مرگ ددمن خوره  
شدوحرکتی تهدیدآموزکرد  حاال اسپ  دادداختوادم قرادده تامن ازشهربدریزم  
وازدس  تقدیرفرادکنم  من به سامرا خداهم دف  وددآنجا مارگ ماراپاوادا  
نخداهدکرد  تاجر اسپ خدددادداختوادش گاذاشا ، غاالم ساداد اساپ  

 شدوبامهموز برپهلدی اسپ کدف  وبه تندی تمام به جلدتاخ    
پس ازآن تاجربه بازاددف  ومرا ددموان جمعو  دید، سدیم آمدوپارساواد:  
وقتی امروزصبح غالم مرا دیدی چراباحرکتی ویرا تهدیدکردی؟ من پااساخ  


