
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

* یادداشت داکترنوید پارسا دربارۀ قضایای زرداد فر یادی ، رشید دوستم و در  
من درگذشته این حکومت را )حکککومکت  ما ندگی حکوکت وحدت ملی : 

شترگاوپلنگ( نامیده بودم. این نامگذاری باساس نداشتن تعریف مشخک  از  
وصف این نظام و نبود، حدوداختیارات و صالحیتهای دو راس قکدرت مکی  
باشد. با تعجب هرروزیکه میگذرد ویژگیهای این اسم بامسما متبارزترمیکشکود.  

کشورعضوملک  مکتک کد  391طورمثال : اگرپژوهشی صورت گیرد شاید در 
شماکشوری را پیدا نکنید که دران رئیس جمهورش قانونی را که خود امضکا   
وتوشیح نموده، مانع تطبیق آن شود. ویاشمایک مسئول متساوی ال قوق یکک  
راس اداره حکومتی را نببنید که در طی بیش از دوسال )اخ و دپ و فیکشکنکی  
 اش( زیاد باشد اما صالحیت های قانونی خود را عملی نکند و یا معلوم نباشد. 

به همین گونه عدۀ از اجراات وزرا و ادارات ، به شمول مغز متفکر دوم جهان،  
ندانم کاری این حکومت را طی دو سال گذشته متبارز سکاخکتکه اسکت. ایکن  
حکومت باهمین عده از وزرا ، شورای وزیران، کابینه ومغز متفکر دوم جهان به  
اصول ابتدایی اداره و حکومتداری بلد نیستند. به گونه مثال دو قضیه اخیکر و  

 ن وه برخورد با این دو قضیه را می بینیم: 
درقضیه زردادکه شاید باساس میثاق منع شکنجه بالوسیله دادگاهی در کشکور  
انگلستان که به اساس اص  صالحیت جهانی حق به دادگاه کشانکدن زرداد را  
داشت، م کوم به مجازات شد. طبق گزارشها عدۀ هم ازافغانسکتکان بکرعکلکیکه  
اوشهادت داده اند. واضح است که بر وفق میثکاقکهکای مکربکور بکه روابک   

قنکسکلکی بکه    -دپلوماتیک وقنسلی پرونده زرداد از طریق مجاری دپلوماتیک 
افغانستان که زرداد شهروند آن میباشد سپرده است. بعد از رهایی اونیزچکنکیکن  

 اسنادبجانب افغانی داده شده است.  
روش معقول و قانونی هم چون یک قضیه ایجاب می نمود تا با ورود زرداد به  
کاب  دربازداشت می بود تا قضیه م کومیت و اتهامات وی بالوسیله مقکامکات  
امنتی قضایی ما بررسی و موضوع به دادگاه فرستاده میشد. حکتکی ادعکاهکای  
شاکیان جدیدهمراه با ادعای حق العبدی مورد بررسی قرارمیگرفت. بسیار مهم  
بود تا برای اقناع مردم دادستانی ک  یا دادگاه عالی با مطالعه پرونده زرداد برای  
ملت وآرامش اذهان اعالمیۀ صادر میکرد. جناب قانونپوه دانش که شایدمسای   
فقهی آخندی را در ایران خوانده، ازین شیوه کار ودانش حقوقی معلکومکاتکی  
نداردوخودسرانه زرداد رارهانموده است، ت ت هرنوع بهانۀ که باشد، اما مردم  

 ازان بی خبر اند. 
درباره قضیه جناب معاون رئیس جمهور، دوستم ؛ بخشی از اعمال طبق ادعای  
آقای ایشچی درم ضردوهزار نفرصورت گرفت بشمول توقیف خودسرانکه.  
چرا غرض جلوگیری ازتیوریهای توطئه وپخش ونشرآن در وسای  اطالعکات  
جمعی برای مردم بخشی ازمدارک مشهود تاجاییکه به منبع دریافت مکدارک  
صدمه نرسد ارایه نمیشود. صدوریک اعالمیه همراه بابخشی ازمدارک بخشکی  
ازهواداران جنرال صاحب را از غیرقانونی بودن اعمال مطلع میسازدو ازجا نبکی  
هم جلوت ریکات دشمنان راکه همه این سناریو راناشی ازتوطئه داخ  خارجی  
میباشد میگیرد. ضرورنیست که یک کار شناس حقوق و سیاست باشیم تا ایکن  
همه مطالب را بدانیم. حداق  فرهنگ سیاسی و دانش عمومی کافی اسکت تکا  
یک شخصی که بنام رئیس و وزیر ادارۀ بدست شان میباشد چنکیکن اجکراات  
نمایند. نتیجه این که این حکومت وحدت ملی وا قعن یک حکومت )شتر، گاو  

 ، پلنگ( می باشد. 
 :* و باالخره ازقلم جناب داکتر نویدپارسال می خوانیم  

آقای عبداهلل وکالنکارهای جمعیت، بشمول صالح الدین ربانی ککه احسکاس  
مسئولیت نمیکند و خاموش می باشد ، مرده اند و یا زنده ؟؟؟ چرا اجازه تداوم  
این مانورمخربانه ارگ رانمی گیرند ؟؟؟ عبداهلل باید فورن به مزارسفرنکمکایکد  
وابتکارعم  را در دست گیرد و با جناب استاد عطا مالقات نمایند ویکباردیگکر  
تهدیدنمایندکه درصورت عدم موافقت غنی درتطبیق صالحیتهکای ریکاسکت  
جمهوری بصورت مشترک از طریق امضای متقاب  در تمام مکوارد تکعکمکیک   
صالحیت ریاست جمهوری، عبداهلل خود به صدور فرامین میپردازد. )خانکه از  

 (6خواجه به فکرطاق ایوانست ! اداره( )دنباله درصف ۀ   -پایبست ویرانست 
 
 
 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 
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 وجیزه ها
 * هرگاه قصد شوخی دارم، حقیقت رابیان میکنم. این بزرگترین شوخی جهان است ! 

 )برنارد شاو(
 * اگرچیزی برای ازدست دادن نداشته باشی، زندگی زیادهم سخت نیست. 

 )ارنست همینگوی(

 چند خبر و تبصره
 حذف زبان فارسی از تابلوی وزارت دفاع ملی 

زبان فارسی، در تابلوی قصکر جکدیکد  روزنامۀ ماندگار:    -دسمبر/کاب    69
وزارت دفاع ملی که به تازگی افتتاح شده وجود ندارد.تابلو یا لوحۀ راهنکمکای  

 باشد.   این نهاد مهم، فق  به زبان پشتو وانگلیسی مزین می 
چنان در میکان مکردم    های تندی در فضای مجازی و هم   این اقدام، با واکنش 

های متفاوتی را در    های اجتماعی دیروز ت لی    مواجه شده است.کاربران شبکه 
این مورد به نشر رسانده اند وکنار زدن زبان فارسی را از تکابکلکوی راهکنکمکای  

دفاع ملی،)پنتاگون کوچک( ناشی ازسیاستهای تک قومی   قصرجدید وزارت 
ارگ عنوان کردند. این کاربران وهمچنان آگاهان فرهنگی میگویندحذف زبان  
فارسی از لوح راهنمای وزارت دفاع کشور، درمخالفت باقانون اسکاسکی قکرار  

هکای رسکمکی    های فارسی دری و پشتو زبان   دارد. در قانون اساسی کشور زبان 
خوانده شده اند. معترضان میگویند دولت وحدت ملی در یک سیاست متعادل  
فرهنگی باید نشان بدهندکه به راستی دولت حدت ملی است ورنه سکیکاسکت  

کشاند و به سود    حذف یک زبان کشور را به استبداد قومی و تک فرهنگی می 
 کشور نیست 

گفتنی است که چهارده سال گذشته، سیاست مجادله با زبان فارسی از طکرف  
کاری قومی و اختکالفکهکای    شده و در زمان آقای غنی تصفیه   ارگ رهبری می 

قومی وزبانی بیشتر باالگرفته است. در حال حاضر قریب به اتفاق هکمکه راس  
دولت؛ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و ارتباطاتی در کنترل یکک قکوم  
است و دیگران به حاشیه کشانده شده اند و در بسیاری از نهادها قریب به هشتاد  

 درصد آن یک قوم جابجا شده است. 
 * تبصرۀ داکتر نوید پارسا، درفیسبوک شان : 

گزارش شما بیان واقعیت تلخ سیاست پشتونیسم و ادامه همان سیاست هکای  
-م مدزاییها برای اداره افغانستان برم ور پشتونها وزبان پشتو می باشد)کرزی 
غنی(. آقای حبیبی مورخ مشهور پشتون ، این نوع نص یت را برای ظاهرشاه که  
بعد از قت  پدرش به سلطنت جلوس نمود در بیان یک شعر به نظم آورد و تقدیم  

، نموده بود. اما ازان زمان تا امروزفارسی رشد و تکام  نمکوده  »شاه جوان  «به 
است. فق  کافی است یک نظری به رسانه های داخلی و تارنما ها بیاندازیکم و  
ببینیم خالف خواست فاشیستهای پشتونیست، نوشته ها، آثارچاپی ومقاله هکای  
فارسی روز بروز بیشترمیشود حتی پشتو زبانها برای این که اثر شان فروخته و یا  
خوانده شود به فارسی می نویسند. افزون برین نکته ، انقالب دیجیتال وتوسعکه  
وسای  ارتباطی و رسانه هاباعث سره شدن بیشتر زبان گفتاری و نوشتاری بین سه  
کشور عمده فارسی زبان گشته است. من بارها شنیده ام که در بی بی سی خبر  
نگار تاجیکی در برنامه زبان فارسی درمورد افغانستان گزارش میداد و بکابکککار  
بردن اصطالحات سچه فارسی،که از برکت انقالب دیجیتال و رشکد وسکایک   
اطالعات جمعی یکسان شده است، گزارش قاب  فهم برای همه را ارایه میکرد.  
به گفته چپی ها این تالش مذبوحانه اثری بمیان نمیاورد همان گونه که باتاکیکد  
سلیمان الیق اخبارکمونسیتی آن زمان بنام حقیقت انقالب ثوربه پشتو وفارسی  
نشرمیشد وطبق شنیدگی آن زمان متن پشتوی آن به انبار ها انداخته میشد چون  
خواننده و خریدار نداشت. هم چنان دران زمان براثراصرارسلیمان الیق فاشیست  
فلمهای هفته وارهندی تلویزیون بایدیک هفته با دوبله فارسی و یک هفتکه بکا  
دوبله پشتو پخش میشد. در وقت نوبت فلم پشتوی دوبله شده سطح بیننکدگکان  

 پائین می آمد وهمه الیق را نفرین میکردند.  
کاروان رشد وگسترش فارسی به پیش میرود، این حرکات ) عو عو گونکه (  
فاشیستان ، مانع پیشروی زبان پر ت رک و قاب  تطابق یافتن و افزودن اشتکقکاق  

 های جدید ،شده نمی تواند. / 
 جنرال دوستم به کابل برگشت 

 روزنامۀ ماندگار، نوشتۀ م مد اکرام اندیشمند :  –دسمبر/کاب     69
ورود جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بکا ککاروان  
نظامی اش به شهر کاب  پس از خ  و نشان ارگ و دولتهای غربی بر سکرادعکا  
واتهام احمدایشچی دربرابراو، حکایت از ورود بازیگران بیشتر خارجی دربازی  
و رقابت برسرافغانستان دارد. جنرال دوستم بدون دریافت اطمینان ازسوی روسیه  
وترکیه در حالی که از سوی سارنوالی مورد پرسش قرار دارد، اینگونه با نمایش  
قدرت وارد کاب  نمی شد. هنوزمعلوم نیست که ارگ وحامیان امریککایکی و  
اروپایی اش در قضیۀ ایشچی در برابر دوستم کوتاه می آیند و یا اینکه او را  
وادار به پاسخ می سازند، اما تقاب  بازیگران خارجی در افغانستان به خصوص با  
ورود روس ها در این بازی، خبر ناگوار و اسفناک است. افغانستان بار دیگر به  
میدان بازی روس ها و مت دین منطقوی جدیدش با امریکایی ها و غربکی هکا  

 تبدی  می شود. 
 * تبصرۀ داکتر نوید پارسا، درفیسبوک شان : 

به نظر من با باختی که کشور های غربی و امریکا در سوریه مت م  شده اند در    
افغانستان مقاب  روسیه، پاکستان وایران به شمول ترکیه واکنش شدیدی نشکان  
خواهند داد. روسیه با وجودی که شوروی سابق نیست، دراذها ن نس  سیاسیون  
دوره جهاد و مقاومت و به صورت عام نزد مردم با سیاست تجاوزی گکذشکتکه  
خود نام نیکی ندارد به ویژه پیوند خاصی که دوستم باروسیه وکارم  داشکت.  

 )گفته میشود که دوستم با تضمین روسیه و ترکیه به کاب  آمده است (. 
کشور های غربی در باره این ذهنیت سیاسیون و مردم افغانستان مطلع اند. اعمال  
ضداخالقی که به دوستم نسبت داده شده  دفاع از ویرا نزد عکده زیکادیکافکراد  
مذهبی به شمول مجددی که قبلن حامی دوستم بود جریان را به نفع دوستم نمی  

 سازد. 
 
  

 
 

داخ  شدن با ساز وبرگ نظامی هم حساسیت برانگیز است. من فکر مکیکککنکم  
دوستم در معادالت تناسب قوا  نسبت ضعف نفوس و نفوذ برادران اوزبیک در  
کشور م اسبه درست نکرده است. اما در سیاست بصورت قاطع نمیتوان حکم  
کرد . دیده شودوضع چه طور به پیش می رود. غنی مریض روانی خونسردی  
راحفظ مینماید یا همان سرو صدا هایی ) چیغ زدن ( خود را شروع خکواهکد  

 کرد. 
هیچ نوع سناریو یی را بصورت مطلق رد نمی توان کرد. اما باز هم من تاککیکد  
میکنم که دوستم نسبت موجودیت ناتو و امریکا در افغانستان کدام حکرککت  
نظامی را براه انداخته نمیتواند. بعد از بی آبرویی شکست درسوریه، این حرکت  
دوستم در حقیقت یک نوع عم  تهاجمی جدید روسیه برضد غرب میباشد که  

 در افغانستان قربانی انسانی داده اند و مصارف مالی فراوان نموده اند. 
روسیه نه قاب  قبول برای دموکرات ها می باشد    -در امریکا این حرکت دوستم  

نه جمهوری خواهان. از ل اظ داخلی تا حال من همنوایی جبهه مقاومت ضکد  
طالب قدیم را در حمایت دوستم نه شنیده ام. ما جرا جویی نظامی شاید عاقبت  

 خوبی نداشته باشد. 
تعین کننده است به ویژه که دوستم خود    16چند راکت توماهاک و پرواز بی  

را داخ  قفس کاب  به پای خود ساخته است. در گذشته هم دو بار زیر فشار بکه  
ترکیه فرار کرد این بار به پای خود کاب  آمده است که عقبگاه فرارندارد. شاید  

 زیرفشار این بار به یکی از سفارت ها پناهنده شود. 
* نظر داکترنویدپارسا در باره هویت سیاسی بخشی و شناخت طالبان تروریست  

این باربرخالف معمول با تفصی  نمی نویسم چکه  من یث یک گروه سیاسی :  
 مطالب ذی  را در گذشته بصورت مشرح نوشته ام. 

نشست سه جانبه روسیه، چین، پاکستا ن در مسکو نتیجه مسافکرت هکای    -3
سپنتا به این کشورها وپالیسی برادر خواندن ومخالف سیاسی خوانکدن  -کرزی 
غنی میباشد. سفیر فعلی افغانستان کاکای غنی قیوم کوچی طالبان را    -کرزی 

 فرزندان اصی  افغان میداند و وی سفیر طالبان در مسکو میباشد. 
دسته های مسلح  «فیصله مسکوبرای دورکردن نام های عدۀ از افراد طالب   -6

از نظام ت ریم هکای  »جنایتکار ، تروریست و سپاه اجیر عام  سیاست پا کستان 
مل  مت د ناشی از ابتکارات قبلی افغانستان درین زمینه میباشد، چه این ککابک   
بودکه طالب را از قطعنامه  القاعده طالبان جداساخت ومن یکث یکک گکروه  

 سیاسی هویت سیاسی بخشید. 
کرزی را احضار وصورت اجالس آنها را  -پارلمان و دادستان ک ، سپنتا   -1

  در ایران، چین و روسیه تقاضا و ت قیق نمایند. 
دفترکرزی طی اعالمیۀ توطئه ضد افغانی سه کشور فوق را تقبیح و طالبان    -4

  را من یث تروریست و عام  سیاست پا کستان اعالم نماید. 
سپنتا که نقش )بقچه بردار و جمبوری(کرزی مداری را بازی مکیکککنکد،    -1

درپای اعالمیه ولی نعمت خودکرزی امضا  و به سوال های دادستان ک  در باره  
دولت افغانستان در باره تقاضای  -6خیانت ملی شان همراه باکرزی پا سخ دهند. 

سال  61پرداخت خسارات جنگی تجاوز شوروی سابق و تجاوزفعلی پاکستان در 
اطرافیان تبارگرای غنی دیگر از دیدمنافع کشور به    -7اخیر اعالمیۀ صادر کند. 

قضایا ببینند نه برم ورپشتونیسم، که درسه دهه اخیربیشتر از پیش ما را بکربکاد  
کرده است. فریادهای غنی را فراموش نکرده ایم که گفته بود که من طالبان را  

جبهه ضد طالب بسیارجبون شکده    -1رها ساختم و به رها یی شان ادامه میدهم.  
وتشک  قوی نداردکه در همچون حاالت واکنش قوی نشان دهد وحتی یکک  
اعالمیه صادر کند. ریاست اجرا ئیه نقش تماشاچی رویداد ها را بازی می نماید  

 و ابتکاری ندارد. 
غنی در یک اجالس فوق العاده هر دو مجلس اشتراک و همراه    -عبدا هلل    -9

با اعضای پارلمان اعالمیه مشترک و اعتراض حکومت وحدت ملی را نسکبکت  
 این توطئه ها عنوانی مل  مت د و سران همه کشور های جهان صادر نمایند./ 

 
 
 

 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

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

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

ازمقاب  شدن باوی ازطریق قانونی بودتااو را به م کمه بیاورم وبرای او وامثالش  
ثابت بسازم که درجاییکه قانون حکومت کند، کسی را رخصت آن نیست تابا  

 زورگویی ولچکی، کسی را تهدید وتوهین کند. 
پلیس شهر الکسندریه به من تفهیم نمودکه اگرتاروز برگزاری م کمکۀ ایکن  
شخ  متجاوز ومتهم، یعنی احمدشاه غنی احمدزی مذکور ازپنجصدقدمی به  
تو نزدیکترشد، بایدبه پلیس اطالع بده که همان ل ظه دستگیرمیشود ومکدتکی  
م بوس درم بس خواهدماند. ونیزاگر با اولین تلفون ما به او، به دفترپکلکیکس  
حاضرنشد و خودراتسلیم نکرد، بالفاصله دستگیرمیشود. وچنین بودکه احمدشاه  
احمدزی مذکور ازسایه ام نیز رم میکرد، وچندباردیدم ودوستان دیکدنکدککه  
اگردرم لی بودم، اوبا )سرکشک( می پاییدتا ببیندکه من ازآن م   دورشده  
باشم، وبعد برای خرید سودا وارد میشد ! چنین است سرنوشتش بعدازین، ککه  
اگر کوچکترین حرکتی دربرابراین بندۀ خدا بکند که ازآن بکوی تکرور و  

 وحشت آید، برای مدت طوالنی دستگیرخواهدشد.  
( 6116جالب است بعرض برسانم که همین روزشنبۀ گذشته )هفتم دسمبکر  

برای عرض تسلیت به مجلس فات ه ای درمسجدمبارک مصطفی )ص( درشهر  
انانندل ورجینیا رفته بودم. وقتی ادای تعزیت ازمسجد بیرون آمدم وکفشکهکای  
خودرامی پالیدم، باشیئی برخوردم، چون برگشتم )او( رادیدم، یعنی موجودی  
بنام احمدشاه احمدزیراکه تازه کفشهایش راکشیکده ومکیکخکواسکت داخک   
مسجدگردد، رنگش از سرخی معمول به سفیدی گراییدوباعجکلکه بکه داخک   

 خزید !!! 
برای توضیح اص  مسأله بایدعرض کنم که پلیس وم کمۀ الکسندریه به مکن  
بعنوان شاکی وبه احمدشاه نام مذکور بعنوان متهم وتهدیدکننده ت ریری تاریخ  
م اکمه رااطالع دادند. من بازبان ناق  وشکستۀ انگلیسی بدون گرفتن وکی ،  

به م کمه رفتم ومدعی العموم الکسندریه    6116نومبر   61صبح دوشنبه   1ساعت 
مامور ارائه دوسیه وبیان جریان موضوع شد. ولی احمدشاه احمدزی مذککور،  
وکیلی همراه آورده بود، گرفتن وکی  دفاع درینجا الاق  بی یک تادوهزاردالر  
خرج برمیدارد. احمدشاه نام مذکوربه حضوردادگاه گفته بودکه گویاهفته نامۀ  
امید درکالیفورنیا چنان درتنگنای مخالفان قرارگرفت که باعث به اصطالح تبعید  
ناشرش به ورجینیا شد ! گفته بودکه امیدخواننده ندارد، گفته بودکه امید دربین  
افغانها منفوراست، گفته بودکه امیدبه برادرش که وزیرمالیۀ افغانستان است، بی  
حرمتی کرده، گفته بودکه برادرش استادفاکولته دردانشگاه امریکابوده، ولکی  
این هتاک متجاوز وبیباک نگفت که اگرامید چنان است که اومیگوید، پکس  
ازچنین یک نشریۀ ضعیف کم خواننده ومنفور چرااینهمه وحشت گرفته که به  
دهشت افگنی مجبورشده! وچون طالبان مزدورکه مردم رابه جرم حرف زدن  
گُردُم کاری وقمچین کاری میکردند، اونیز با گردم زبان وقمچین ف ش ودشنام  
وبی ادبی، بجان مدیرامید افتاده ! احمدشاه نام مذکور نگفت که چراوبکه چکه  

مورد ارزیابی وت لیک     -وزیرمالیۀ دولت انتقالی افغانستان   -دلی  اعمال برادرش 
قرارگرفته، به پشتیبانی طالبان مزدور پاکستان وهمکاراسامه بکن الدن، قکاتک   
هزاران امریکایی وهزاران هزار افغان بیگناه، در رسانه های گروهی امکریکککا  
گلوپاره میکرد. احمدشاه نام مذکورنگفت که چطورحق یک دختر همصنفش  
راباواسطه بازی خورده و برای ت صی  به خارج رفته. اونگفت که تاکدام پیمانه  

خلقی بود وبا کمونیستهای نوکرشوروی ارتبار داشته، احمدشاه نام    –پرچمی  
مذکوراینراهم نگفت که در بین افغانهای همکارش درینجا تاکدام پیمانه به طالب  

 طلبی مشهوراست و... 
شاهدان جریان ف ش دهی ودشنام دهی وتهدیدکردن احمدشاه نام مذککور  
نسبت به بنده، طوریکه گفتم فق  دونفربودند، آقایان میروحید الدین انصاری و  
م مود نصرتی، که درباالبه تفصی  به عرض رسانیدم. اما برایم غیرقاب  باوربود  
که طرف، یعنی همان احمدشاه احمدزی نام مذکور! سه نفررا بنامهای جمکیک   
مرتضی دالل امالک، احمدشاه صمدی رانندۀ تکسی و زمکانکی رابکعکنکوان  
شاهدباخود به م کمه آورده بود. بنده وهردوشاهدواقعی واصلکی فک کاشکی  
ودشنامدهی وتهدید کردن احمدشاه نام مذکور، هیچیک ازشاهدانی راکه وی  
برای اظهارشهادت به م کمه آورده بود، درزمان ماجرا درداخ  افغان مارکیت،  
درپارکینگ الت افغان مارکیت ودربین موترهایی که آنجاموجود بود، به چشم  
ندیدیم، یعنی هیچکدام شان آن ماجرا رابه چشم خویش ندیده بودند وصرفا از  
سر)همدردی( یاهرمنظور دیگرشهادت دادند. البته باید گفت که آقای احمدشاه  
صمدی، طوریکه خودش اظهارداشت و دوستان همراه من که درداخ  سالکون  
م کمه بودند، گفتند، الاق  جانب انصاف رانگه داشت وازعصکبکانکی بکودن  
وکلمات زشت گفتن احمدشاه احمد زی مذکور وآرامش من در برابر بی ادبی  

 های وی شهادت داد .  
بهرحال، خانم قاضی باتوجه به استدالالت وکی  مدعی علیه ومدعی العمکوم،  
حکم نهایی خویش رابااعالم مختومه ساختن دوسیه اعالم داشت. درین جریکان  
کسانیکه به شهادت ماجرای نادیده شهادت دادند، به عذاب وجدان مک کککوم  
شدند، احمدشاه احمدزی مذکوربه خرج قاب  توجه پول وداشکتکن دوسکیکۀ  
جرمی،واینجانب به مقصددفاع مشروع وخدا پسندکه هماناکشاندن یک هتاک  

 بی ادب به نزد قاضی بود،  رسیدم و خدای خود را شاکرم . 
دراخیراین گزارش فشرده، خوبست خاطره هایی ازدوبرادرمورد نظر، کسی    

بنام احمدشاه غنی احمدزی وآقای اشرف غنی احمدزی رابکه خکوانکنکدگکان  
ارجمند بگویم : ازوقتیکه به گفتۀ احمدشاه غنی احمدزی مذکور )ازکالیفورنیا  
به جرم طبع امید به ورجینیاتبعیدشده ام( بعضأ این چهره رادرفروشکگکاهکهکای  
افغانی یا ندرتا در م اف  فات ه )نه درنمازها وازجمکلکه نکمکازهکای جکمکعکه(  
درمسجدحضرت مصطفی )ص( می دیدم، به نظرم آشنا مینمود وفکرمیکردم  
اورادرکاب  درمکتب نامدار سیدجمال الدین افغان درکارتۀ چار ویالیسۀ مبارکۀ  
حبیبیه درپ  باغ عمومی یا خواجه مالی کارتۀ سه دیده ام، اماهیچوقت مکیک   
ص بت باوی رانداشتم وباخودمی اندیشیدم که شایدهم چهرۀ اورا دردهکلکی  

 یاتهران، انقره باپشاور وغیره دیده باشم ! 
به هرروی انتظارهرگونه آشنایی بااین متجاوزهتاک راداشتم، مگرآنچه در دم  
درب افغان مارکیت اتفاق افتادواینکه نامبردۀ ف اش ممکنست برادریکککی از  

که امروزه سهمش دررقم زدن آیندۀ ملت من ومملکککت    -همصنفان من باشد 
 من، اساسی وجهت دهنده باشد ! رو به فنا یا رو به بقا ؟! مربور به عم  اوست . 
ولی عجبا که اورا درحالی شناختم که دربدترین وضکع مکمکککن، انسکانکی  
باموجودی آشنامیگردد ! اورا درحالی شناختم که همچون درندگکانکی مکثک  
)مالعمر( ودهشت افگنان و رذالت پیشگانی چون )بن الدن(، فارغ ازمکوازیکن  
بشری واسالمی و تمدنی! به سان گرگی خونخور برمن جفیدن گرفت، وبدون  

 مقدمه واستدالل، چخیدن ! 
وامادربارۀ دیدار بنده وآقای اشرف غنی احمدزی درکابک  هکم بکایکد بکه  

بود )دنبالکه    6116خوانندگان ارجمندچیزی بگویم : دقیقا عصرروزدهم جون  
 درستون سوم(  

 
 

 یادداشت مدیر
 وفا به عهد

به خوانندگان ارجمند وعده سپردم که چندمطلب جالکبکی    3167درشمارۀ  
راکه درسالهای بسیار پیش درامید انتشاریافته بود، به سبب اهمیتی که درشناخت  
بعضی افرادجامعۀ ما داشته ودارد، در امیدآنالین نق  میکنم، ازآن جملکه بکود  
واقعۀ که بین یکی ازمتصعب ترین وفاشیست خوترین خانوادۀ رئیس حکومت  
وحدت ملی ! اشرف غنی احمدزی، یعنی برادر بزرگش احمدشاه احمدزی بکا  
این بندۀ بی وسیلۀ خدا، م مدقوی کوشان چهارده سال رخ داد ومکنکجکر بکه  
م اکمۀ احمدشاه احمدزی در شهرالکسندریۀ ایالت ورجینیا گردیکد. قضکیکه  

  111واقع شد و گزارشی ازآن رادر هفته نامۀ امیدشمکاره    6116دراواخرسال  
به نشرسپردم . ازمیان اشخاصی که    6116دسمبر    9مطابق    3113قوس 31مورخ 

درآن گزارش نام گرفته شده، فق  احمد شاه احمدزی وفات یافته، ودیگران هلل  
 ال مدحیات دارند واکثر درهمین ایالت ورجینیا بسرمی برند : 

 گزارش فشرده ازجلسۀ م کمۀ احمدشاه احمدزی  «
خوانندگان ارجمندامید اطالع دارندکه شخصی که بعدأ فهمیدم احمکدشکاه  
غنی احمدزی نام داشته وسالهاست به شغ  تکسی رانی درورجینیا مصرف بوده،  
برادر آقای اشرف غنی احمدزی، وزیرمالیۀ دولت انتقالی افغانستان مکیکبکاشکد،  

، درداخ  فروشگاه  6116حوالی ساعت پنج ونیم عصرپنجشنبه هفدهم اکتوبر  
افغان مارکیت، شهرالکسندریه، ازاینجانب، م مدقوی کوشان، خواست تابیرون  
مغازه با وی ص بت کنم. چون ل ن نامبرده درین دعوت تهدیدآمیزبود، یکی  
ازهموطنان حاضرص نه، آقای میروحیدالدین انصاری هم برای تعقیب موضوع  

 بااو وبنده به بیرون آمد. 
بالفاصله پس ازبیرون شدن، متص  درب مغازه، احمدشاه نام مذکور شروع  
به ف اشی وهتک حرمت وتهدیدبه لت وکوب وکشتن بنده نموده، باکلمکات  
دوراز کرامت انسانی، حرفهای خارج ازنزاکتهای بشری وباجمالت خارج بیرون  
از اخالق اسالمی، به زعم خویش به ت قیرمن پرداخت، که حدود ده دقکیکقکه  
طول کشید. ل ظاتی پس ازآغاز حرکات غیرعادی وی، هموطن دیگربنام آقای  
م مود نصرتی نیزبیرون آمده وبه عربده جویی هاوف اشی های احکمکدشکاه  
مذکور، که توأم با لرزش دستها وبدنش بود، وکف دهانش بعضأ بیرون میزدوبه  
صورت و لباسش می نشست، به نظاره پرداخت. ولی بامالحظۀ حالت تهاجمی و  
فشار انگشت احمدشاه نام مذکوربه سینۀ بنده وافزایش تهدیدهای لت و کوب  
وکشتن وبستن بنده توس  نامبرده، آقایان انصاری ونصرتی، احکمکدشکاه نکام  
مذکوررا مخاطب قرارداده وباگفتن چندکالم درنصکیک کت او، نکامکبکرده  
رامتقاعدساختند تابه دعوایش خاتمه بدهد، واو هم بسوی تکسی اش رفته وم    

 راترک گفت .  
درطول این دقایق هموطن دیگرماآقای خلی  احمدنجمیکار، درحکالکیکککه  
سودای موردضرورتش را ازمغازه خریده بود، بیرون آمد، مکتکوجکه حکالکت  
غیرعادی این جمع چهارنفری شد، ولی نسبت اینکککه مکنکزلکش دوربکود و  
هوانزدیک به تاریکی، باخداحافظی از اوخواستم تاهرچه زودترطرف موترش  

 برود.  
مقصدعمدۀ احمدشاه نام مذکور، درضمن تمام دشنامهاوف شهاو بی ادبی ها  
وهتاکی هایش این بودکه گویا اینجانب نسبت به قبیلۀ شریف احمکدزی ککه  
درکنارسایراقوام شریف وباهم برابرافکغکانسکتکان ازعکیکن احکتکرام وعکزت  
برخورداست، مطالب اهانت باری به نشررسانیده ام . به زعم او پرداختن به اعمال  
یک مقام اداری مملکت ونقدوتبصره برآن، وبر شمردن گذشته وحال وافکار  
وکردارآن مقام، توهین به یک قوم است! )درحالیکه( چنین نیست. چکراککه  
جناب دگروال نعمت اهلل احمدزی، مجاهدپاکیزه سرشت ووطنخواه واکثریت  
قریب به تمام آن قوم عزیز، درست مث  سایراقوام عزیز، خوب اندوشریکف.  

 بدها هم درهمه اقوام و قبای  وجود دارند، اما خوشبختانه کم هستند . 
حاالاگرآن مقام اتفاقا برادراحمدشاه نام مذکوربوده، به هیچوجه مربور به  
قبیله وقومش نمیگردد وایراد براعمال یک فردی که قب  ازرسیدن به مقامهایی  
که دریکسال اخیربه اوداده شده، وتبصره براعمال قبلی اش، هیچگاهی مطکرح  
نبوده، چون درمقیاس مملکتی شخ  مهمی نبوده، بلکه بعنوان یکک افکغکان  
مهاجردرین گوشۀ دنیا زندگی میکرده و سهمی درخوبی وخرابی سرنکوشکت  
ملت افغانستان نداشته، اماهنگامیکه درقالب یک شخ  وارد درمسای  کشور،  
خودراصاحب نظرجلوه داده ازسوی مردم مملکت نسکبکت بکه اوضکاع آن  
ابرازنظرمیکند، ودر تلویزیون های امریکایی، درسلک مدافع طالبکان مکزدور  
ودرقیافۀ هوادارآن گروه وحشی که سازمان دهشت افگن القاعکدۀ بکن الدن  
رابجان مردم ماانداخته وجب وجب خاک مارابه آتش کشیده، مردم بیگناه مارا  
سالخی می کردند، ظاهرمی گردد، وحتی تاآخرین روزهای آن رژیم مزدور  
به جانبداری آنان گلوپاره کرده، وبعدازفروپاشی آن گروه جبکاروخکونکخکور  
یکباره قیافه عوض نموده درمقام مشاور نمایندۀ خاص منشی عمومی مل  مت د  
درامورافغانستان عرض اندام میکند، چند روزپس ب یث یک مشاورعمدۀ رئیس  
ادارۀ موقت افغانستان گماشته میشود، و شکش مکاه پکس ازآن سکررشکتکۀ  
اموراقتصادی وکمکهای چهارونیم بلیون دالری رابه کف میگیرد، درین صورت  
آه ازنهاد وطنخواهان خواهی نخواهی برمیخیزد که آن طالب طلب دیکروزی  
چگونه امروزخرابی های آن جانوران را آباد خواهد کرد؟ به چه صورتی عالقۀ  
قبلی خودرا باطالبان مزدور نادیده گرفته ودرجهت خکالف پکالکیکسکی هکای  

 وطنفروشانۀ آنان گام برخواهدداشت؟  
تبصره برچنین عمال وچنان گفتار، دربارۀ هرشخ  وآدم وسکازمکان و  
گروهی، وظیفۀ اولی و اوالی مطبوعات است، چه این شخ  برادر احمدشاه  
نام مذکورباشد ویابرادر بنده ویاهربندۀ دیگرخدا ! فرقی نمی کنداین شخک   
اشرف غنی احمدزی وزیرمالیۀ فعلی باشد، یامدافع قبلی طالبان. انورال ق احدی  
طالب طلب ورئیس حزب نژادپرست افغان ملت دیروزباشدیارئیس باند)بانک(  
مرکزی امروز. قوماندان قوای مرکز دیروزباشد یاسردارولی شکسته ریکخکتکۀ  

 امروز! وقس علی هذا . 
بهرحال، درطول مدت دشنام دادنهای احمدشاه نام مذکور دربکرابکرتکمکام  
جسارتهای بی ادبانه وخارج چوکات وی، من به اوفق  یادآورشده و میگفتم :  
گفتارت نشان دهندۀ ادب واخالقت است، حکرف واسکتکدالل و جکوابکی  
دربرابرمطالب منتشرۀ امید داری، به قلم بنویس وبفرست تاچاپ شکود، ولکی  

 اینهمه گستاخی وبی ادبی را کنار بگذار ! 
طوریکه به است ضارخوانندگان ارجمند رسانیده شده بود، بنده طبق قانکون  
ایاالت مت ده، موضوع رابه پلیس الکسندریه اطالع دادم ومنتظر اقدام بعدی آن  
شدم. البته این بدیهی وروشن بود که به جرمی که احمد شاه نام مذکور مرتکب  
 شده بود، هیچ قاضیی وی را به زندان نمی انداخت، ولی منظوربنده )ستون دوم( 

 
  

 
 

 م مد ناصح  
 مقصر اصلی کیست : عبداهلل یا عطا ؟

دو گروه مانع گفتمان سالم بین تاجیکان در مورد نزدیکی استاد عطا با اشرف  
می نشینند  ” جمعیتی های معترض “غنی میشوند. یکی کسانیکه در صدر جلسات  

درحالیکه درضعف نفس و معامله گری خود شهره آفاق اند و افق دید شان هم  
از م دودۀ منافع خانواده و اقارب نزدیک فراتر نمیرود. دوم آنهایی که مگس  
هر خوان اند و از کمپاین برای کرزی و حتی داوودزی هم دریغ نکرده اند. این  
گروه من   و سفله که با نجیب اهلل کابلی سر از یک گریبان میکشند حاضر اند  
که همه تاجیکان به دو جو بفروشند چه رسد به اینکه خُرده پُست هایی بکرای  
شان وعده شود. همینها اند که بیش از همه رنجش یا تنش میان استاد عکطکا و  
عبداهلل را رقابتهای منطقه یی میان تاجیکان جلوه داده تا باشد که با آبروی قکوم  
آسیاب خود بچرخانند و باغ و بوستان خود خرم کنند. کنش این دو گروه جز  

 از استاد یا عبداهلل و منافع تاجیکان چیز دیگری نیست. ” دفاع بد “
برای من، بیش ازینکه استاد عطا مالمت باشد مقصر اصلی بیکارگی و بکی  
عُرضگی بیش از حد عبداهلل است که کار را بدینجا کشانیده است. وقتی اشرف  
غنی بر استاد عطا فشار اقتصادی و روانی وارد میکند ولی از عبداهلل صدایی بلند  
نمیشود، این عمق فاجعه است. این درحالیست که، به گزارش روزنکامکه هکای  
غربی، مجموع سرمایه های خانواده کرزی وگ  آغا شیرزی هر کدام به یکک  
ملیارد دالرمیرسند و تنها خرج دسترخوان ظاهر قدیر، به اعتراف خودش، ماهانه  

هزار دالر است. اینها نه تنها تنبیه نمیشوند بلکه فرودگاه بنام شان میشود و    411 
هم میگیرند. وقتی عبداهلل از یک شخصیت نسبتن نیککنکام و  ”  زعیم ملی “ لقب  

م وری تاجیک دفاع کرده نمیتواند، ازمنافع حوزه بزرگی که به اورای داده  
 بودند و بر او حق بزرگی داشتند، چه وقت و چگونه دفاع خواهد کرد؟! 

ولی این ذلت یاراحت طلبی عبداهلل هرگزکنش غیرسیاسکی وخکودسکری  
استاد عطا را توجیه نمیکند. سرمایه اصلی استاد درحمایت قوم از موضعگیریهای  
ضد تمامیت خواهی او نهفته است، نه در ایجاد درز در صکف تکاجکیکککان و  
عدالتخواهان. اگر استادکاری کندکه خدای نخواسته ملت نا امید شوند او بسان  
دیگران در میدان عزت وآبرو فقیری بیش نخواهد بود اگر چکه فشکارهکای  

 اقتصادی بر او رفع شوند. 
همچنان، یادمان نرود که اصالحات سیاسی و غیرمتمرکز سازی نظام تنها از  
طریق موافقتنامه حکومت وحدت ملی و با تادیب، تشجیع و حمایت ریاسکت  
اجراییه میسرخواهد شد نه با دور زدن این نهاد. وباوجودهمه کمی وکاستیکهکا  
هیچ بدیلی بهتری برای ریاست اجراییه وجود ندارد چون این نهاد از مشروعیت  
ملی و بین المللی برخوردار است و تضعیف آن تضعیف همه ماست. استکدالل  
اینکه ما با چند دستگی چیز بهتری یا بیشتری بدست خواهیم آوردخیلی خکام  

 است. 
استادنباید، بسان احمدضیامسعود، بخاطر رنجش ازعبداهلل به دوراندیشی پشت  
کرده و بخاطر امتیازات مقطعی و تاکتیکی وسوسه شود چون غایله افغانسکتکان  
دومدار و پیچیده تر شده میرود. در زمانیکه منطقه در شرف یک بازی خیکلکی  
بزرگ و تازه است، تاجیکان به یک شخصیت م وری نیاز جدی دارند تکا در  
سایه وحدت و تصمیم جمعی از منافع کالن مان درین مقطع حساس پاسکداری  
کند. استاد همین پوتنسیال را داشت و دارد. اگر نبض ت والت تازه مکنکطکقکه  
درست لمس کرده باشید خواهید دید که وزنه حوزه سیاسی تان خیلی بزرگتر  

آنهم    –از آنست که جدا جدا و به متاع ناچیزی آنرا به حراج بگزارید. و تفرقه  
آخرین چیزیست که از بزرگان   –زمانیکه دشمن مت د تر و شیاد تر شده میرود  

مان توقع میرود. یاد مان باشد که آب رفته بر نمیگردد و اعاده حیثیت و اعتماد  
 ملت کار آسانی نیست. اگر بود احمد ضیا حاال رهبر بُدی . 

استاد اگر بخواهد که عزت دین و دنیا با خود داشته و تاجیکان نیز سرفراز  
شوند، نباید انتقاد های ملت و نگرانی بیشتر بزرگان دشمنی تصور کرده و بکر  

بکر  “ عکس مخدوش مداحی کوته بینان، چاپلوسان و گله اراذل شکود چکون  
 ”.زمینت میزند نادان دوست 

ازهمه جوانان، روشنفکران و بزرگان تاجیک میکخکواهکم ککه بکدور از  
احساسات، تعلقات گروهی، منطقوی و سلیقوی در سامانکدهکی نکابسکامکانکی  
خطرناک کنونی تاجیکان باابرازنظرهای دلسوزانه و مسوالنه کمک ککنکنکد.  
صالح الدین ربانی هم بعنوان پسروجانشین استادمرحوم وجوان دلسوزتاجیک،  
باید سکوت چند ماهه را بشکندچون سکوت بکخکیکر قکوم نکیکسکت. اگکر  
بیشترخموشی اختیارکنید مداحان، شیادان و جواسسیس این خال را پر خواهند  

 ”.اگر بیکار بنشنید گناه است “کرد.  
بیایید که بسان سایر ملتها ساختارها و تصامیم جمعی راهنمای آینده مان باشند  
وافرادتاوقتی مهم باشندکه درمسیر منافع ک  گام میگذراند. چوب شخصیکت  
پروری و نبود سازمان بسیار خورده ایم. اگر ساختار موثر داشتیم مارشال فهیکم  

وارد  ”  قکول دادن “ هرگز نمیتوانست که خودش را عق  ک  فکر کرده و بکا  
معامله ی شود که جبران آن چند دهه دیگر هم میسر نخواهد شد. آن تجربه خام  
نباید دیگر تکرار شود چون ملت هایکه از اشتباهات گذشته نکمکی آمکوزنکد،  

 مجبور به تکرار آن خواهند شد. 
اگرچه خاطرم ازپختگی سیاسی استادعطا نسبتن جمع بود ولی از وقتی در  
جمع او عناصرناکس، چاپلوس واوباش دیده ام ومدح او اززبکان عکده اراذل  
میشنوم ناامیدترشده میروم. بهرصورت، حال که توپ آزمون تاجکیکککان در  
میدان استاد افتیده، امیدکه برداشت من ونگرانی قوم راغل  ثابت کند. انشاهلل./ 

 )سایت جاودان( 
********************* 
م   برگکزاری    -که باعدۀ ازدوستان هضت ملی، درم وطۀ پلی تخنیک کاب  

مشغول ص بت و تبادل نظربودیم که احکوال دادنکد    -لویه جرگۀ اضطراری 
آقایان قیوم کرزی واشرف غنی احمدزی بایکی دوتن دیگرآمده وخکواهکان  
دیدار باجمع ماهستند.  مثلی که جلسه رامیخواستند خودمانی تربرگزارکنند، لذا  

یکی ازچندخیمه ایکه بدین    -ازسالون سر پوشیده ولی بی در ودیوار اجتماعات 
به یکی ازاطاقها لیلیۀ پلی تخنیک که م   بکودو بکاش    -منظور افراخته بودند 

واستراحت وکالی لویه جرگه بود، رفتیم، حدود ده دوازده نفری بودیم ککه  
مهمانان رسیدند، پس از مصاف ه و بغلکشی، عده ای ازجمله آقایان احمکدولکی  
مسعود، قیوم کرزی واشرف غنی احمد زی برروی دوشک هانشستند ویکعدۀ  
دیگر روی چپرکتهای موجود دراطاق . ص بت باصمیمیت آغازشد، موضوع  
مورد ب ث به تعویق افتادن افتتاح لویه جرگه بود، واینکه کاندیداشدن جنکاب  
کرزی به چه اندازه امضاالزم دارد. در حالیکه تاهمین اآلن که بایدلویه جرگکه  

 دایرمیبود، آن نصاب بدست نیامده است ! 
بهرحال، باصفا وصمیمیتی که بین هموطنان آرزومنداستقرارصلح و برادری و  

 (  6برابری تمام مردم افغانستان درآن ایام درکشورموجودبود، )دنباله درصف ۀ 
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 هفته نامۀ امید    0161شمارۀ  صفحۀ سوم

 کولورادو -برومفیلد داکترغالم م مد دستگیر                               
 دالیل عدم موفقیت هیلری کلینتن

هیلری کلنتن سابق سناتور, وزیرخارجه وهمسرچه  ودومین رئیس جمهور  
امریکا ب  کلنتن خواست تا ب یث اولین خانم رئیس جمهور درتاریخ کشور قد  
علم نماید. با منابع سرشار مالی, اجتماعی, سیاسی و شناخت جهانی م اسبه نموده  
بود که میتواند درین مبارزه موفق بدر آید؛ ولی قسمیکه مطلع هستید، نتکیکجکۀ  
انتخابات به موفقیت دونالد ترمپ بلیونر نیویارکی، باوجود نارضایتی  اعضکای  
حزب خودش که جنبۀ تبعیضی ونژادپرستی رادرگفتار وکردارش احسکاس  
نموده بودند, پایان یافت. دالی  ذی  به نظرمن, که به هیچوجه مکم  نخواهکد  
بود, سبب شدتا خانم هیلری کلنتن مبارزۀ را که هرکس فکر میکککرد بکرنکده  

 خواهد بود به باختش انجامید! 
درانتخاب معاون رئیس جمهور باید به رقیب انتخاباتی خود سناتوربرنکی    -3

ساندرز که به گروپ ارتقا جویان ارتبار داشت و اکثرجوانان بکا او بکودنکد  
مبادرت میورزید. بعوض, سناتورتیم کین سابق گورنر ورجینیا را ککه زبکان  
هسپانوی روان میدانست جهت جلب هسپانی زبانان که خود همه بضد دونکالکد  
ترمپ و طرفدار هیلری بودند و یک خطیب خوب هم نبود, برگزید.  من بکه  

 این عقیده ام که اطرافیانش به وی در این زمینه مشورت ص یح نداده اند. 
اشتباهات ایمی  صدمۀ زیاد رسانید. هیلری از صداقت کارگرفت و بکر    -6

بعضی ازمتصدیان امورمربوطه اعتماد نمود, ورنه میتوانست بگوید که : حرف  
"C"  برایClinton   بودزیرادرهمه اص  ایمیلها ومراسالت وزارت خارجه ککه

تاپه زده    Classifiedمعلومات مخت  داشته باشند قرار روش آرشیف با کلمۀ  
میشوند. اگردونالد ترمپ درعین موقعیت قرارمیگرفت یقین کام  دارم ککه  

 ازین حربه استفاده میکرد. 
مداخلۀ روسهاوبه احتمال قوی, رول خودپوتین رئیس جمهور روسیه, به    -1

اساس معلومات اورگانهای استخباراتی امریکا و هم روش خکودپکوتکیکن ککه  
طرفداری ازدونالدترمپ رامستورنمانده  بود, صدمۀ جبران ناپذیردرانتخکابکات  
وارد ومداخله درسیستم دموکراتیک امریکا را سبب شد. درین اواخراین رویۀ  
پوتین و همکارانش ازطرف کانگرس و هم بارک اوباما رئیس جمهور, رونده از  
قصر سفید, مورد تقبیح و نکوهش قرارگرفته ت قیقات کلی ازطکرف هکردو  
قصرسفید و هم کمیته های اختصاسی کانگرس رویدست اسکت. امکریکککا  
درمداخلۀ روسها بر انتخابات خودیقین کام  دارد ولی احتمال آن میرود ککه  
منبع معلوماتی خود را نطربه حمایت شخ  ویا سیستم برمال ساخته نتواند. بهر  
صورت آخر س ن برای پوتین آنست که: چرا عاق  کند کاری که بکار آرد  

 پشیمانی! و آنهم اگر غیرت پشیمانی در سر داشته باشد! 
که مربور حزب جمهوریخواه است و ازطرف خبیث دبلیو  FBIدایرکتر   -4

بوش چه  وسومین رئیس جمهورامریکا برای ده سال درین پوست مقرر شده  
بود وفا داری خودرا به مردم نه, بلکه به حزب خود به تمام معناثابت سکاخکت.  

که در حوالی شصت روزقب  ازانتخابات نباید  FBIخالف مقررات داخلی خود 
مداخله نمود, موضوع ایمی  ها رادوهفته قب  ازانتخابات، جهت مغشوش ساختن  
افکارمردم زیر چترمعلومات جدیدازکمپوترهمکارهیلری به کانگرس درحالیکه  
می دانست در بین آنها هیچ نوع صدمۀ درپرنسیپهای اسرارحکومت داری دخی   
نیست, اعالن نموده گفت: مرور ایمیلها جریان داشته زیر ت قیق است! فکقک   
چند روز قب  از انتخابات که حتی مورد انتقاد دونالد ترمپ هم قرارگرفت که:  

ساعت بررسی دقیق صورت گرفتکه    76 -41چطور ده ها هزارایمی  درظرف  
میتواند, اعالن کردکه ایمی  ها همه شام  موضوعات شخصی همکارهیکلکری  
کلنتن بود و کدام ایمیلی که صدمه بر امنیت ملی وارد کند یافت نشد. ولی تیر  

میخواست تا به موفقیت حزبکش   FBIبهدف رسید و آنچه جیم کومی دایرکتر 
انجام یابد, پایان یافت. به اصطالح ما وشما )زمستان رفتنی است اما روسیاهی به  
ذغال میماند(. کومی! بااین عم  غیرقانونی خود بدنامی تاریخی  بکرای خکود  
نصیب ساخت. متیقنم, کومی روزی کتاب خواهد نوشت وبه این خیانت خود  

 اقرارخواهد کرد. 
بفکرمن در بارۀ بهبود و ص تکمکنکدی   (Obama Care)اوباما کییر   -1

مردم امریکا بخصوص برای پسران و دختران کالج رو که  ت ت بیمۀ صک کی  
والدین به ت صیالت خود ادامه میدادند و هم بیمۀ آنهائیکه امراض قب  از بیمکه  
داشتند, خدمات قاب  وصف انجام داده در حدود سی ملیون نفر, صاحب بیمِکۀ  
ص ی شده است  که در سابق نظربه دالی  مختلف بیمۀ ص ی نداشتنکد و از  
میدیک اید استفاده نموده با ایشان روش شهروند درجه سوم, بعم  مکیکدمکد.  

فیصد پریمیکوم بکیکمکۀ    61متأسفانه چند هفته قب  از انتخابات آوازۀ باال رفتن  
ص ی, همه را بشمول خود من, مشتع  ساخت؛ چون هیلری کلنتن از اوبکامکا  
کییر طرفداری میکرد, جرحه ای برداشت که التیام پذیر نبود. ولی اکنون از  
 ظواهر پیداست که این یک توطئۀ  بود که ازطرف ترمپیان چیده شده بود... 

در حادثۀ دلخراش لیبیا, که بگمان من زیادترمسؤولیت بدوش کانگرس    -6
)نه خیر(گویان بوده، بودجۀ وزارت خارجه را تنقی  داده بودند و بالنتکیکجکه  
استخدام گاردهای م افظ به تعدادیکه الزم بود صورت نگرفت, تکیه میکزنکد.   
جمهوریخواهان بشمول کانگرس کشته شدن سفیروچهار نفرازاعضای سفارت  
را آنقدرمنفی جویانه وخرابکارانه دامن زدندکه افکارمردم را مسموم ساختند و  
هیلری کلنتن نتوانست تریاق موثر برای مداوای آن دریافت نماید. ازجکانکب  
دیگر فعالیت مهم امنیتی برای امریکا با  مانع شدن تاسیس کورۀ اتومی لیبیا, که  
بکمک پاکستان, درجریان بود و کشتی م مول مواد ضروریه به بندرموعکود  

 نرسید؛ هیچکس حتی اطرافیانش به او کریدت ندادند. 
هیلری کلنتن, پالن اقتصادی معین نداشت. مردم امریکا خوش دارندتادر    -7

بارۀ درآمد یا عایدات شان کمک شوند. دونالدترمپ موفقانه زیادت کارهکای  
پر منفعت و فولتایم را اعالن نمود, اما پروگرامهای هیلری کلنتن, که شکامک   
ازدیاد حق الزحمه به دوازده دالر, درآمد مساوی زن و مرد, و کالج بدون فیس  
هنگفت, وغیره بود, جائی را نگرفت. اینکه چرا مردم به آن توجه نکردند یکی  

 از دلی  آن, مجموع دالی  ششگانۀ باالست. 
همکاران و تیم هیلری کلنتن به پیشگوئی های کمپیوتری که وی برنده    -1

خواهدبودباورپیداکرده بودند وحق هم داشتند زیرا این پیشگویئ ها و ت لی  ها  
درگذشته اکثرأ ص یح بودند. تفاوتیکه اینبارموجود بود,  همانا, قدرت مداخلۀ  

میدانستند اما کدام اقکدام   CIAو   FBIتروریستهای الکترونیکی روسها بودکه  
جدی برای خنثی ساختن آن اعمال شنیع, پیاده نکردند. تیم هیلری کلنکتکن, از  

یا اسل ۀ قت  عام, قب  از حکمکلکه   WMDتجربۀ تلخ استخباراتی ثابت نشده ای  
برعراق ازطرف دبلیو بوش,  در هراس بوده منتظر نتیجۀ موثق استخبکارات و  

FBI  
 
 
 
 
 
 
 

 آسترالیاسیدحسیب مصلح                                          
 آبرویی داد ؟ چرا احمد ایشچی تن به بی

 اداره( -)این هم روایتی دیگر ازتوطئه احمدی زی علیه دوستم
احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان ادعا کرده که پنج روز در خانه جنکرال  
عبدالرشید دوستم و یازده روزدر قیدریاست امینت ملی آن والیت قرار داشتکه  
است. اما زمانی که مامورین ریاست امنیت ملی احمد ایشچکی را بکه اتکهکام  
همکاری با دهشت افگنان بازداشت و شکنجه کردند، هیچ گزارشی پیکرامکون  
اینکه آن کارمندان بیرحم استخباراتی چه روز و بالی بدی برسکر آن خصکم  
دیرین جنرال دوستم آورده اند، در سطح رسانه ها درز نکرده اسکت. احکمکد  

روز بد که رسید سودای جان خریدن مطرح  ” ایشچی، با استفاده از ضرب المث   
، جهت نجات جان خود، فرزند وخانواده خویش با آبرو، حیثیت، وقار،  ” است 

شرف و ناموسش قمار زده است.دیروز چاشت به وقت ملبورن یک گکزارش  
موثق ازیک منبع معتبر از ریاست امنیت ملی والیت جوزجان به این قلم بکیکان  
داشت که کارمندان جنایتکار ریاست امنیت ملی که دربکیکن آنکان دو تکن  

چنان احمد   ازدستوری های سرسپرده م مدحنیف اتمرهم حضورفعال داشتند  
شکنجه داده وباآبرو وحیثکیکتکش  ”  بسیارشنیع و بی شرمانه  “ ایشچی رابصورت  

بازی کردند که انجام چنان یک جنایت در افغانستانی گویا نوین تکان دهکنکده  
پس از شکنجه وکسب توافق کارمندان ریاست امنیت ملی جوزجان بکه   است.  

ببین اوحرامی! بین مرگ خودوبچه ات و بدنامی وعکزل  “ احمدایشچی گفتند:  
 یعنی جنرال دوستم( یکی را انتخاب کن.   ) ” رقیبت 

**************************** 
 بودند که تا اخیر برایشان میسر ساخته نشد. 

مردم ایالت فلوریدا, قسمیکه توقع میرفت به هیلری کلنتن رای نکدادنکد    -9
زیرا اکثرشان متولدکیوبا بوده در سابق به اوباما رای داده بودند. ولی این بکاراز  
دموکراتها روگردانیدند زیرا نمی خواستند امریکا با فیدل کسکتکرو و رژیکم  
کمونستی اش رابطۀ سیاسی و اقتصادی برگزارسازد. وهم سناتور شان مکارککو  
روبیو که کاندید ریاست جمهوری حزب جمهوری خواهان نیزبود و والدینش  
در کیوبا تولد شده بودند تاحدیکه توانست بضد اوباما و باز بضد هیلری کلنتن  
به بدگوئی و پروپاگندها دست زد که برکیوبائی های فلوریدا و دوستان شکان  

 خیلی ها موثر ثابت شد. 
سیستم انتخاباتی امریکا طوریست که به کاندید اصأل رای داده نشکده    -31

بلکه به یک گروپ از کسانیکه درهر ایالت, حزبها انتخاب میکنند و بنام الکترو  
کالج یاد میشود رای داده شد بعد آنها فیصله میکنند که به کی باید آن الکتکرو  

الکتروفوت برای انکتکخکاب    671الکترو ها اکثریت    111فوت تعلق گیرد. از  
 رئیس جمهور ضروریست. 

الکترو کالج کدام م   نیست بلکه قسمیکه تذکر رفت یک عملیۀ انتخاباتی  
است که از طرف بانیان سیسم انتخاباتی امریکا جز  قانون اساسی کشور شکده  
است. این عملیه شام  )انتخاب الکترو( میباشد که در جلسۀ الکتکروهکا, بکرای  
رئیس جمهور و معاونش رای میدهند. هر کاندید, گروپ الکتروهای, خود را  
دارند که از طرف پارتی مربوطه انتخاب شده است. ولی قانون هر ایالت در بارۀ  
اینکه چطور الکترو ها انتخاب شوند و مسؤولیت هایشان چه باشد, فرق میکند.  
در بعضی ایاالت همه الکترو ها برای برندۀ انتخابات رای میدهند ودر بکعکضکی  

 دیگر الکتروفوت بین کاندید ها تقسیم میشود. 
جلسۀ الکترول ها در دوشنبۀ اول بعد از چهار شنبۀ دوم ماه دسمبر بکعکد از  

مصادف به امروز روز    6136انتخاب رئیس جمهور صورت میگیرد که در سال  
ماه دسمبر بود. ولی نظر به مداخلۀ روسها در انتخابات, الککتکروهکا    39دوشنبه  

تقاضا نمودند تا نتیجۀ ت قیقات استخباراتی امریکا در بارۀ تاثکیکر و نکتکیکجکۀ   
مداخالت بر انتخاب رئیس جمهورو معاونش قب  از جلسۀ مکهکم و آخکریکن  
برایشان مهیا گردد. ولی امروز بدون کدام خبری در آن باره, به جلسکۀ خکود  

الکتروفوت به ترمپ اهدا نموده موفکقکیکت او را    671ادامه داده و اضافه از  
درانتخابات ریاست جمهوری ب یث چه  و پنجمین رئیس جمهورتائید نمودند.  

,که امسال بروز جمعه تصادف میکنکد,    6137جنوری    6مرحلۀ آخر, در روز  
 الکتروکالج, درکاخ کانگرس در معرض جهانیان رای خود را اعالن میدارند.  

الکترو فوت دارد او رئکیکس    111به اساس این قانون چون دونالد ترمپ  
جمهور انتخاب شده است از طرف دیگر در اکثر ممالک سیستم یک فرد یک  
رای رواج دارد که رای مردم برای کاندید است. به این اساس, هیلری کلنتن در  
حدود سه ملیون رای بیشتراز دونالد ترمپ گرفته است. با دلی  این رای بیشتر از  
مردم وقتیکه نمایندۀ گرین پارتی, خانم جی  ستین, شماردوبکارۀ رای هکا را  
درچند ایالت چون پنسلوانیا, مشیگان و غیره تقاضا نمود تیم دموکراتها بکه آن  
لبیک گفتند. متأسفانه که در بعضی ازین ایاالت قاضی  شمار دوبارۀ رای را مانع  

 شده است.  
ناگفته نگذریم که: تا حال در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا پکنکج  
مرتبه موفقیت رئیس جمهور با الکتروفوت بوده نه  رای عموم مردم و هر پنج  
باربه ضرر دموکراتها ختم شده است؛ البرت ارنولد الگور, معاون رئیس جمهور  

 ب  کلنتن و رقیب دبلیو بوش نیز از زخم برداران این جری ۀ سیاسی بود. 
قسمیکه توقع میرفت خانمها برای هیلری کلنتن رای ندادند. بصکورت    -33

عموم خانمها اکثرأ به کاندید حزب های خود رای میدهند؛ در حقیقت کلنتکن  
فیصد    36رای خانمها را از دست نداد اما حمایت خفیف شان که بعضی ها آنرا  

تخمین کرده اند برای جلب رای الکترو فوتها کافی نبود.  تبصره های بیکجکای  
فیصد خانمها یک پرابلم بود اما    71دونالد ترمپ در بارۀ روشش با خانمها برای  

 فیصد شان به دونالد ترمپ رای دادند.   11بدنهم  
% شان تعلیکمکات    67ریدنیک ها یاگردن کلفت های سفید امریکا که    -36

یا معلومات عمومی معادل صنف دوازده نداشتند, همه برای   GEDبیشتر از سویۀ  
یکاد   Fدونالد ترمپ رای دادند زیرا او به سویه و زبان شان گپ میزد، حرف  

میکرد, سخنان سر بازاری در بارۀ زنان بر لب میدورد, طرفدار تفنگداران بود و  
 ژستها  ابلهانه اجرا میکرد. 

بصورت عموم مردم از بیوروکراسی, عدم کمک به افریقائی های امریکا,  
مخصوصأ کشتار هایشان توس  افراد پلیس, ازدیاد پریمیم در بیمۀ صک کی بکا  

یاتاسیسکات   establishmentخدمات دلخراش به ستوه آمده, در حقیقت, بضد  
دولتی قیام کردند. ولی در اخیر الکترو فوت نه اکثریت مردم امریکا یک تاجر  
چاالک, ورشکست ها شده, مال مردم خور, بی احترام بمقاب  خانم هم حزب,  
طرفدار روسیه و رفیق پوتین, خود ستا, مغرور , زنکه باز, ضد اوباما کییر, ضد  
قانون آب پاک , ضد اهتمامات به مقاب  تغییرات اقلیمی و دزد تکس دولت را  

 انتخاب کردند که خداوند خیر جهانیان را باوی در پیش گیرد؛ آمین./ 
 
 
 
 
 
 
 

انتخاب کن. اگربا ما همکاری کنی خون خوده و بچه خوده می خری. اگی نهِ،  
یک انسانی پلید و ذاتاً ضعیف   احمد ایشچی  “منبع افزود:  ” خود دانی و خدایت! 

ریاست   النفس و ترسو است و از روی کینه دیرینه علیه دوستم به خواست دوم  
امنیت ملی لبیک گفته و جان خود و بچه خوده خرید و با قیمت آبروی خکود  

 ”اشرف غنی شده است.  داخ  یک بازی بسیار خطرناک علیه معاون اول  
منبع افزودقضیه ازین قراربود که در زمان شکنجه دادن و اقرارگکرفکتکن از  
شخ  احمد ایشچی در مورد ارتباطش با طالبان و دیگر دهشت افگنانی وابسته  

او رالکچ ککرده نکوک   به آی اس آی پاکستان، کارمندان ریاست امنیت ملی 
کالشینکوف را به مقعد او داخ  کرده سپس موصوف را تهدید بکه تکجکاوز  
جنسی گروهی کردند. احمد ایشچی پس از آنکه متوجه جدی بکودن عکزم  
کارمندان امنیت ملی شده، از ترس نجات جان خود و خریدن خون فرزند خود  
به خواست آنان تن داده و اسنادی را امضا کرده که همه از قب  تکوسک  آن  

 ریاست علیه خودش و فرزندش جع  و تهیه گشته بود. 
کارمندان ریاست امنیت ملی که در برنامه سو  قصد به جان عبدالرشید دوستم  
هم دست داشته بودند و زمانی درخاد هم دربخش شکنجه دادن، کشتن و اقکرار  
گرفتن از مجاهدین و طرفداران آنان تجارب هنگفت کسب ککرده بکودنکد،  
داستان تجاوز دوستم و ده تن از یاوران او را به خورد احمد ایشچی دادند و به او  
تاکید کردند که در صورت رسانه یی نکردن آن داستان جعلی، یا تغییر دادن  
متن آن علیه رهبر جنبش ملی اسالمی افغانستان، منتظر مرگ خود، پسر و حتی  

 بقیه اه  خانواده خویش باشد. 
منبع گزارش اضافه کرد که ریاست امنیت ملی به احمد ایشچی دستور داده  
بوده که برای اولین بار باید داستان جع  شده وتوطئه رهبری شده شکان را از  
طریق رسانه خبری طلوع به سمع مردم و جهانیان برساند. منبع بیان داشت ککه  
احمد ایشچی حتی در هنگام بیان سخنان خود سرگیچ وپریشان حال به سکمکت  
چپ خود نگاه میکرد تا ازآن طریق بهمه حالی کندکه ت ت فشارامنیتی ها بکه  
چنان ذلتی تن در داده است. ایشچی حتی کوشش میکرده که درهنگام بکیکان  
دروغ هایش علیه دوستم به چهره گزارشگر زنی که با او مصاحبه می کرده نگاه  
نکند و باری هم گفته که این داستانش خنده آور است و این رمزی جهت جعلی  

 بودن و زیرفشار بیان کردن آن سخنان دروغینش بوده است. 
دوستم یک آدمی ظالم و بی رحم است. دوستم به کسی  “منبع گزارش گفت:  

که به او توهین کند رحم ندارد. اما دوستم هرگز عادت به تهدید جکنکسکی و  
تجاوز جنسی و لواطت باالی کسی به خصوص جنس مکذککر نکداشکتکه و  

زمانی که دوستم از برنامه قتلش توس  پهلوان ملک ازمنابع خاص خود   ندارد.  
اطالعات موثقی دریافت کرده بود، یکه راست با خشم و غضب به خانه ملک  
رفته بود و ملک را با تفنگچه خود به صورت مستقیم تهدید به مرگ کرد، ولی  
هرگز ملک را که نامردترین دشمنش است تهدید به تجاوز جنسی نکرد. دوستم  
مخالفان خود را لت و کوب می کند، ولی هرگز به کسی تجاوز جنسی نکرده.  
مه خودم از دوستم تنفر دارم چون باالی مردم ازبیک خود ما زیاد ظلم و حکق  
خوری کرده، ولی ای نامردی است که آدم به دشمن خود تهمت ناموسی بزنه.  
یک زمان او را دوستم پاچا می گفتیم ولی حالی بین حلقات خاص خود او را  

 ”دوستمِ بیجا می گوییم! 
یکی از عل  ملیشه سازی در رژیم داکتر نجیب اهلل احمدزی این بود که زنده  
یاد سردار )جنرال( مومن به عبدالرشید دوستم مشوره جدا ککردن سکربکازان  
ترکتبار به خصوص ازبیک تبار را از صفوف ارتش جنایتکار رژیم دست نشانده  
کرملین در کاب  داده بود و دلی  آن این بوده که جوانان لق روی ترک تبار و  
ازبیک را از چنگ افسران و سربازان همجنسگرای ارتش رژیم آن وقت نجات  
دهد و همه آنان را ت ت رهبری خویش مدیریت کند. دوستم هم در آن زمان با  
جمع آوری سربازان ترک تبار حیثیت و آبروی آن جوانان را خرید و همه را با  
آن کار تاریخی خویش سرسپردۀ خود ساخت و ترک تباران افغانستان تا امروز  

آن اقدام عبدالرشید دوستم خود را مدیون اومی شمارند. منبع گزارش   بابت   از  
بیان کرد که احمد ایشچی یک انسان دروغگو، بزدل، دورو و همدستِ دهشت  
افگنانی حوزه شمال غرب افغانستان است که همیشه کوشش داشته بکاکشکتکن  

 عبدالرشید دوستم رهبریت جنبش ملی اسالمی افغانستان را به دست آورد.  
امااینکه چرا امریکایی ها به خواهش ارگ به خصوص بنکابکر درخکواسکت  
شورای امنیت ملی وارد بازی ساخته شده اند یک موضوع بسیارپیچیده اسکت.  
بکه   م مدحنیف اتمر باورمنداست که جنرال دوستم بایدقب  از ورود ترامکپ  

کاخ سپید از ص نه سیاسی افغانستان حذف شود و چوکی او به حزب اسالمی  
گلبدین واگذار شود. حذف معاون اول سرکارغنی احمدزی زمینه دایر شکدن  
جرگه کالن قومی را به نفع تمامیت خواهانی قبیله گرای ان صار طلب قدرت  
فراهم می سازد تا آنان بتوانند، با خیال راحت، دست باز و بدون هیچ تهدیدی از  

دربخش انتخاب رئیس جمهکور   تعدیالتی   طرف ترک تباران، درقانون اساسی  
ازطریق جرگه کالن قومی )لویه جرگه( واردکنند و سرنوشت انتخاب رئیس  
جمهور از طریق آرای مستقیم و سری مردم را به گودال مردم ساالری وارداتی  

 بسپارند.   16بی  
یکی از مهره های مخالف حضورجنرال دوستم به صفت فکرد دوم رژیکم  
شخ  حامدکرزی است. کرزی استدالل میکندکه با حضور عبدالرشید دوستم  
در نظام طالبان حاضر به صلح و پیوستن با رژیم موجودنیستند و از اینرو حذف  

و غ یکی از پکیکش شکرر هکای ککرزی   کام  معاون اول سرکار رژیم ع  
است. امریکا هم با توافق بریتانیاازبرنامه حکذف دوسکتکم حکمکایکت   وطالبان  

میکندچون جنگ افغانستان علیه دهشت افگنان داخلی وخارجی بکرای دول  
غربی به خصوص دولت امریکا بسیار قیمت، طوالنی و بی نتیجه بوده اسکت.  
اداره اوباما بسیار تالش کرد که جهت بازکردن یک جبهه مست کم علیه روسیه  
و ایران در افغانستان، همه جناحهای ناراض و متنفر از روسیه را مت دانه زیر نام  
رژیم کنونی بسیج کند و یک جنگ فرسایشی دیگر را در آسیای مرکزی از  
طریق آن کشور به راه اندازد. اما دولت اوباما تا حال در عملی کردن آن برنامه  

 خویش از طریق افغانستان ناکام مانده است. 
اما ارگنشینان کاب  مطلع ساخته شده اند که ترامپ برای ختکم جکنکگ در  
افغانستان باروسیه به توافق میرسدودست پاکستان راازمداخله درامورافغانسکتکان  
کوتاه میسازدواینجاست که بازی هندوپاکستان درخاک افغانستکان خکامکوش  
خواهدشد وتمامیت خواهانی قبیله گرای ان صار طلب قدرت در ارگ کابک   

را نخواهکد داشکت و اقکوام   دیگر مجال تکتازی های عوام فریبانه وشیادانه  
غیرپشتون زمینۀ تبارز براریکۀ قدرت را خواهند یافت، مگر اینکه جنرال دوستم  
توس  دهشت افگنان ارگ نشین به قت  برسدوجنش ملی اسالمی مانندجمعیت  

 اسالمی افغانستان چند پارچه و ضعیف ساخته شود. )دنباله درصف ۀ ششم( 
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 آلمان –هامبورگ م مدحیدر اختر                                  
 حکایتی از زندان دهمزنگ

صف ۀ هشتم جریدۀ وزین امید، درالبالی نامه های رسکیکده،    363درشمارۀ  
بعدازآنکه روی آزادی بیان درنشرات خارج ازکشوروسانسور آثارنویسندگان و  

داوود    -شعرای مبارز در دوران نادری ومخصوصادرزمان صدارت )هاشم خان 
شاه( وبه زندان انداختن هزاران تن ز روشنفکران وادیبان وقت تذکررفته بکود.  

جریدۀ امیددانشمندم ترم غالم حضرت کوشان تک کت  311گرچه درشمارۀ  
عنوان)قربانیان مطبوعات( اسمای عدۀ ازنخبگان راذکرنموده بودندکه قربکانکی  
دورۀ اختناق زمامداری خانوادۀ نادری گردیده بودند، وهم اینجانب ت ت عنوان 

همین جریده معلومات مختکصکری    336)یادی ازفرهنگیان مبارز( نیزدرشمارۀ 
راجع به اعضای فامی  خود)فامی  ناظرصفر( ارائه نموده بودم، بکرای ایکنکککه  
هموطنان خودرا بیشتردرجریان مظالم آن دورۀ گذاشته باشم، باتایید نظکریکات  
م ترم داکترنیازم مد غفاری، میخواهم یکی ازحکایاتی که اززبان پدرمرحومم  

ساله ایام جوانی خود راباتمام اعضای خکانکواده    34م مداکبراختر، که مدت  
ماننداستادم مدانوربسم ، استادم مدابراهیم صفا، م مکداسکمکاعکیک  سکودا،  
م مداسلم بسملزاده، م مد هاشم اختر، م مدنعیم بسملزاده وتکمکام اعضکای  
خانوادۀ مرحوم غالم نبی خان چرخی وحتی خانمها واطفکال خکردسکال آن  
خانواده که درعقب میله های زندان دهمزنگ سپری نمودند، شنیده ام، برشتکۀ  

 ت ریردرآورم. 
دریکی ازشبهای طوالنی و سردزمستانهای کاب ، همۀ اعضای فامی  که عبارت  
بودند ازپدر، مادر، برادربزرگم ومن درچارپتۀ صندلی نسبتأ بزرگکی درخکانکۀ  
کرایی واقع گذرخیابان وقت نشسته بودیم، ازهرطرف قصه هاصورت گرفت.  
پدرم قصۀ زندگی اش را از زمان ت صی  و مسابقات فتبال که خودعضو تکیکم  
لیسۀ استقالل بود، آغازنموده از گولککیکپکری غکالم جکان وبکازی فکتکبکال  
باداکتراسماعی  خان علم، خان م مدخان، فاروق اعتمادی یاسردارآغا وغکیکره  
میگفت وما بامی  گوش میکردیم. آهسته آهسته قصه روی دورۀ زندانش آمد،  
نمی خواست روی آن درآن شب ص بت کندوشایدهم نمیخواسکت فضکای  
خوش فامی  را باقصه اش سردبسازد، مگرما زیادباعث شدیم، درحالیکه دیدیم  

مکن   »تأثر درچهرۀ سیاه رنگش هویدا شد، ناگزیرچنین به قصه آغازنکمکود:  
لیسۀ استقالل بوده ومدت یکمکاه از عکروسکیکم  36متعلم صنف    3136درسال 

گذشته بود، که درختم تورنمنت های خزانی برای شاگردان ممتازمکاتب وتیم  
های سپورتی که حایزجایزه شده بودند، ازطرف وزارت معارف وقت جوایزی  
تهیه دیده شده بود وقراربودکه شخ  نادرشاه آنراتوزیع نماید. نادرشاه هدایت  
داده که تیم های طرف مسابقه رابه دلگشا نزدم بیاورید، من خودم مکیکخکواهکم  
جایزه هاراتوزیع کنم . این امراجرا ومسابقه کنندگان وشکاگکردان هکمکه بکه  
دلگشارفتند. زمانیکه نادرشاه نزدیک رسید، بعداز ادای سالمکی، مکوقکعکیکککه  
میخواست بامتعلمین ازنزدیک دیده وبازدید نماید، ازقطار شاگردان لیسۀ استقالل  
گذشته نزدیک شاگردان لیسۀ نجات)لیسۀ امانی( شدکه عبدالخالکق قکهکرمکان  
باپالنیکه قبالریخته و بااسل ۀ که ازفامی  غالم نبی خان چرخی خودقبال گرفته  
بود، برنادرشاه فیرنمود و نادرشاه چنان نقش برزمین شدکه سرش پیکش پکای  

در ص ن    3133عقرب 36عبدالخالق قهرمان افتاد. غالم نبی خان چرخی بتاریخ 
در عین    3136عقرب 36دلگشا ازسوی نادرشاه به شهادت رسید ونادرشاه بتاریخ 

ساعت وم   ازطرف عبدالخالق که ازخوردی درفامی  غالم نبی خان بکزرگ  
 شده بود، رهسپارجهنم گردید.  

به این ترتیب تمام خانوادۀ عبدالخالق قهرمان، خانوادۀ غالم نبی خان چرخی،  
وخانوادۀ ما)خانوادۀ ناظرصفر( وهم بعضی ازنویسندگان، منتقدین، چهارنکفکر  
تلگرافی واشخاصی که هاشم خان ازایشان هراس داشت، به همین بهانه تعدادی  
زیادی راکشته وباقی رابه زندان کشانید. عبدالخالق باعبداهلل وم مود رفقایش و  
بعضی اعضای فامیلش همه بقت  رسیدند وما درزندان بودم بدون آنککه ککدام  
ت قیق شده باشدیادوسیۀ داشته باشیم، ودرزندان دوقسکم مکردم یکازنکدانکی  
وجودداشت یکی بنام )باز( ودیگرش بنام )باشه( ! باز و باشه اصال نام دومکرغ  
است، ولی در زندان چنین بودکه باز کسانی بودند که باالی دوسیۀ شان کلمکۀ 
)باز( نوشته شده بود، یعنی یک روزی باز دوسیۀ شان نظراندازی مکیکشکود، و  
)باشه( اشخاصی راتشکی  میدادکه هاشم جالد هدایت داده بود که همین قسکم  

 باشه )بعنی بدون سرنوشت!(  
روزی ازروزهاجوانان فامی  وبعضی ازم بوسین سیاسی ازبکزرگکان چکون  
استادانور بسم  وابراهیم صفا خواستند تاعریضۀ ترتیب داده وازمقام صکدارت  
خواهان )رسیدگی به( سرنوشت ماشوند که تاچه وقت باید م بوس بکاشکیکم،  
بیست سال، ده سال یاحبس ابد؟! اگرچه ابراهیم صفاکه ازخاصیت هاشمکخکان  
آگاهی کام  داشت ، مانع خواهش همه شداماجوانان زیادتکراصکرارککردنکد.  
دراول آقای سعدالدین خان بها مشهوربه وکی  سعدالدین خان موظف گردیدتا  
مسودۀ ترتیب وبه مجلس م بوسین ارائه کندکه اگرطرف قبول همه واقع شد،  
آنراپاک نویس وبه صدارت بفرستند. وکی  سعدالدین خان بهاکه ازنویسندگان  
خیلی چیره دست و کریتکر الیقی ودرعین حال به هیچ گونه خضوع و خشوع  
راضی نمی شد، عریضۀ خیلی زنندۀ ترتیب وبه مجلس تقدیم ککرد، ازمکتکن  
عریضۀ متذکره یک جملۀ آنکه خیلی عطف توجه میکرد به یادم اسکت وآن  

واالحضرتا ! دوسیۀ ت قیقاتی ما دردفترریاست المخبرین   »جمله چنین بود که  
حکم پوست منقوش بقۀ خشکیده روی جاده را دارد، یعنی نه ازماسئوالی شدونه  
 ماجوابی داده ایم، هرچه ریاست ضب  احواالت خواسته ترتیب ونقشه کرده . / 

« 
م بوسین سیاسی همه فغان کشیدندکه اگراین عریضه به هاشم خان بکرسکد،  
همه کشته میشویم . باالخره عریضد ترتیب داده وازطریق دفتر ضب  احواالت  
م بس به مقام صدارت ارسال گردید وبعدازمدت طوالنی جواب آمد آنهم نه  
ت ریری بلکه شفاهی! کسی که عرضه را نزدهاشم خان برده بود، چنین گفت:  

صدراعظم صاحب میگویدمن هم مث  شماهایک انسان هستم وشماهامرابنکام   »
هاشم جالد وسنگدل و بی احساس یادمیکنید، پس به دربارخدای تان التکمکاس  
نماییدکه خدای که شمابه آن عقیده دارید، بردل من رحم بیندازدتا درقسکمکت  

همه م بوسین خموش ده یکککی بسکوی   ! «سرنوشت ماها تصمیم بگیرم.  
 دیگردیدند . 

اینراپدرم قصه کرد درحالیکه چشمان ماکه نوجوانانی بیش نبودیم پراز اشک  
شده بودوچشمان خودش باسرخی مخصوصی که داشت اشک آلود بود. آه  
سردی ازدل بیرون کشید وگفت این بود شمۀ ازقصۀ زنکدگکی ام درزنکدان  
دهمزنگ...ل ظۀ سکوت کام  فضای خانه راپرکرد، بعددوباره گفت همچنان  
تمام دارایی ما رامصادره نمودند وامروزمن وشما درخانۀ کرایی وخانه به دوشی  
حیات بسرمیبریم، ولی شکرخدارا بجامی آورم که زندگی شرافتمندانه داشتکه  

 ونزد وجدان خود ونزدمردم خودخج  نیستم.../ 
اداره: درین روزهایی که به کلیه نامه های عزیزانی که سالهای سکال پکیکش  
مطالبی وم بت نامه هایی به امید فرستاده بودید، ونسبت وفکور مکراسکالت،  
گاهگاهی ازدید مدیرجریده دورمی ماند، حاال یکایک از میان دوسیکه هکای  

 متعدد  
 
 
 
 

 هفته نامۀ امید    0161شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : اسالم ، بهتر زیستن
 مؤلف : داکترمحمدکبیر عادل

مؤلف عالم و هممسلک گرامی داکتر )اولیور( کبیرعادل که درآلمان دیپلوم  
طبابت رابدست آورده وچندین اثرش رابه زبان آلمانی وفارسی دری بکه نشکر  
رسانیده است، درهمین تازگی یک کتاب پرم توای جیبی رادر هفتادصفک که  
نخست به آلمانی وبعدبا ترجمۀ فارسی دری توس  خودش به عالقمندان عرضه  
شده است، که باژرف نگری ودرایت تمام آیات مقدس قرآنی راازنگاه روشن  
بینی علمی وباایمان راستین بر قدسیت وتجلی بیانات آن که رهنمای جاویکدان  

 نسلهای بشریت بشمار می آید، باوضاحت الزمه تفسیرنموده است.  
داکترعادل درسرخ  اثرمذکور که هفتۀ پیش ازدست یک دوست نهایکت  
عزیز وفرزانه ام که خودنیزداکتردیپلومۀ طب میباشد، ودرحین ت صیکالتکش  

شعارسکالمکی  «درآلمان همصنفی مؤلف بود، بدستم رسید، چنین نوشته است :  
کلی انسان حاوی سالمتی روان، جان، جامعه و م ی  زیست میباشد. مهمتریکن  
شرر برای سالم بودن جامعه اینست که تمام قدرت بدست انسکانکهکای نکیکک  
وخیراندیش باشد. درین اثراسالم به حیث بهترین نسخه جهت رشد وسالمکتکی  

 »کلی معرفی میگردد... 
مؤلف عزیزکبیرعادل پیشگفتارخودراباذکرآیتی ازقرآن شریف چنین آغاز  

بخوان بنام خدایت که خلق کرد... کتاب مبارکی برایت فرستکادیکم   «کرده:  
اسالم رسکالکت    »تادر آیات آن تفکرعمیق کنند ویادآوری برای اه  خرد... 

خودرا برای همه ابنای بشرمیداند واین کتلۀ بزرگ از افرادی تشکی  شده ککه  
ازنگاه قدرت مغز )دماغ( وسکطکح دانکش ازهکم فکرق زیکاد دارنکد، اقکلکیکت  
روشنفکردرمقاب  اکثریت باطرزتفکرساده وآگاهکی سکطک کی قکرار دارد....  
ازآنجاییکه قرآن هرفرد را نظربه توانش مکلف میسازد، روش آمکوزش رابکه  
سویۀ شاگردان خودتطبیق میدهد، ازینرودرقرآن آیاتی برای مغزهای پرقدرت  
وآگاه ازآیاتی برای مغز های ساده وعامه میتوان فرق کرد. همچنکان درجکای  
دیگرازقرآن تذکر داده شده که اینست راه راست بسوی پروردگارت، وهمانا  
تفصی  دادیم آیات رابرای گروهی که میدانند... برای کسانیکه تفکرکرده می  

 »توانند، برای آنانیکه عاق  هستند... 
آیۀ هفتم سورۀ سوم اص  بنیادی در   »:مؤلف درپیشگفتار چنین ادامه داده  

( اوست آنکه فکرسکتکاد  1/7ساختمان ودسته بندی آیات قرآن رابیان میدارد. ) 
برتو کتاب رادارای آیاتی استوارکه آنهاستند مادرکتاب وبخش دیگرمتشابهات.  
پس آنهاییکه دردلهای شان مرض است، تأوی  کنند برای فتنه انکدازی آنکچکه  
راکه متشابه است، درحالیکه نمی دانندتأوی  آنرا جزخدا وصاحبان علم راسکخ،  
گویند ایمان آوردیم بدان هریک از نزدپکروردگکارمکاسکت ویکادآورنشکونکد  
جزخردمندان. در اینجاواضح میشودکه مادرکتاب داللت به مفاهیکم تکهکدابکی  
داردکه ساختمان قرآن برسرآنها استواراست وباقی آیات قرآن بایدبکر اسکاس  
مادرکتاب تأوی  گردند. از آنجاییکه مغزهای نارسیده وضعیف اکثربرای درک  
مفاهیم عالی و مغلق آماده نیستند، بعضی ازآیات طوری طکرح شکده ککه ایکن  
مغزهابتوانند آنرابه آسانی جذب نمایند. تنهامغزهای رسیده وپکرقکدرت تکوان  

 درک مفاهیم عالی رادارند. )شأن نزول( 
داکترعادل افزوده: ازطرف دیگر درطول یک هزاروپنجصدسال گذشکتکه  
مفسرین زیادی قرآن راتفسیرنموده اند، اکثریت این افراد تنهابهکرۀ از عکلکوم  
قدیمه راداشته اند. اگربخواهیم قرآن رابرای مغزهای متفکردر عصرحاضر قاب   
درک نماییم، باید آنرا براساس علوم راسخ وروشهای مؤثق علمی بررسی نموده  
وآنرا بااصطالحات جدیدعلمی ارائه نمایید. برای فهم آسانتر ازترجمۀ کلمه بکه  
کلمه صرفنظرشده ومطالب به زبان ساده ارائه میگردد. مؤلف گرامی ضکمکنکا  
تذکرداده: درین نوشته ازقرآن اهداشدۀ ات ادیۀ انجمنهای اسالمی دانشجویکان  

 دراروپا، امریکا وکانادا )چاپ دهۀ هفتاد( استفاده به عم  آمده است.  
کتابش زیرعنوان) وظایف مغکلکق دمکاغ در قکرآن(  1داکترعادل درصف ۀ  

نوشته: بادرنظرداشت زمانش قرآن بازیادترین پیمانه به مفاهیمی چکون عکقک ،  
تفکر، ادراک، علم، روشنفکری ونفس و روح پرداخته وعق  ودانکش سکلکیکم  
راتنها وسیلۀ موثردر رسیدن ودرک نمودن براهداف و ارزشهای متعالی وخکدا  
میداند. درین قسمت قرآن به تصورات عصرخود اشاره مکیکککنکدککه هکنکوز  
ازوظایف مغلق مغز )دماغ( آگاهی درست نداشتند واین فعالیتهکارا درقکلکب و  
صدرتصورمیکردند. ازین رو آنچه بااین مسای  وبعضی ازمباحث علمکی ربک   
میگیرد، الزم به توجیهات عکلکمکی ککنکونکی دارد. مکوصکوف درصکفک کۀ  

عق  ودانش سلیکم   »دیگراثرت قیقی اش راجع به عق  ودانش اینطور نگاشته:  
( ای نیکان خدا  1/64انسان پاک بازنقطۀ تماس اوبا عق  علم ک  )خدا( میباشد. ) 

ورسولش رالبیک گویید مادامیکه شمارا بسوی بهترزنکدگکی ککردن دعکوت  
( بدرستی که)ما( انسان راخکلکق  11/36میکندوبسوی اوگرد آورده میشوید. ) 

نمودیم ومیدانیم دردرونش چه میگذرد،ما نزدیکتریم به انسان از رگ گردنش.  
باعق  وعلم سلیم انسان تعالی گرا خداوقوانین وخواست هایش رابهترمیشنکاسکد  

( تکنکهکا  11/61وباالخره سخنگوی خدامیگردد وکالم حق پخش میکککنکد. ) 
( همانکا  36/361دانشمندها عظمت خدا رابهتردرک نموده احترامش رادارند. ) 
 خداباآنهایی هست که از زشتیهاوپستیهابپرهیزندونیکوکارباشند. 

قرآن ازعاقالن ودانشمندان سلیم( به عزت یادمیکند وکاُلّ تککیکه بکه عکقک   
( دهددانش رابه هرکه خواهد درین بکخکشکایکش  6/669ودانش سلیم میکند. ) 

( بگو آیا عالم وجکاهک   19/9خیری بسیاراست ویادآور نشوندجزخردمندان. ) 
(  69/11و    61/361مساوی اند؟ تنهاخردمنکدان بکهکتکردرک مکیکککنکنکد. ) 

درسرگذشت رفتگان نشانه های عبرت است برای اه  خرد... دانش ازصفکات  
(  6/69( دانای نهان و پدیدار و اوست حکیم دانا. ) 6/71بارز پروردگاراست: ) 
 واوست برهرچیز دانا . 

هم مسلک دانشمندو روشن بین آقای داکترکبیرعادل درپی تفاسیر روشن و  
واضح باذکرآیات پرتجلی قرآنی، درصف ات اخیرکتکاب پکر مک کتکوایکش  

وتفسیرقرآن ازعق  سلیم،    137زیرعنوان نتیجه چنین نوشته : بادرنظرداشت آیۀ  
عالم مفید وارزشهای متعالی واضح میشود که این مفاهیم سرچشمۀ قرآن یاطبق  
آیۀ باال، مادر کتاب اند. پیامبران نیز مزین به اوصاف اند وتفسیرآیکات قکرآن  
حتما بایدبرطبق این موازین صورت بگیرد. شافیان )پیامبران( دارای مغکزهکای  
پرقدرت وسلیم وافکار شفادهنده اند وپروردگار دراین مغزها کالم خودراخلق  
میکند. ایشان کوشش میکنند با احسن ترین رفتار درراه مستقیم بشررا به سکوی  
زندگی بهشتی راهنمایی نمایند. قرآن وجودپیام دهندگان سلیکم رابکرای فکرد  
 واجتماع امرحیاتی دانسته و ازپیام دهندگان گمراه کننده برحذر می دارد... 

معرفی مختصراثر عالی وپرمطلب داکترکبیرعادل را بکه آرزوی صک کت  
 وسعادتش، بات ریرآدرسش درآلمان، خاتمه میدهم .  

Dr. Med. Oliver Adel 
Albert schweitzer str. 31061 Alfeld # 24  Germany 

 
 
 
 
 

 آسترالیا –سدنی نصیراحمد رازی                            
 (63)داستانهای همسو با تصوف 

موسیقی دانی و رق  و سماع مولوی : بطوریکه درشرح احوال مکولکوی  
نوشته اند وازآثارمنظوم وی خاصه غزلیات آتشین دیوان کبیر که یک پارچکه  
نغمات موسیقی پروجد وحال است، استنبار میشود،که وی در فن موسکیکقکی  
وضرب اصول وال ان وقوف کام  داشته خوداوساز رباب را بسیارخوش داشته  

اسکت،   «ضرب آهکنکگکی »واستادانه مینواخت. غزلیاتش اکثرأ ازنوع ترانه و  
 دلیلی بارزآن همانا آشنایی وی بااصول فن موسیقی است.  

مولوی ازآغاززندگی تاچه  سالگی درطی مراح  شریعت وطریقت رنج ها  
برده ومخصوصا در سیر وسلوک تصوف مدت چهاردهسال متوالی در زهکدو  
ریاضت امت انهای سخت و مضایق خطرناک گذرانده بود. پس ازوصول بدان  
درجه ازکمال است که موالنا راحالت دست افشانی پایکوبی و شور وسازدست  
داده وبقول خودش روشنایی صبح دمیده بودکه شمع راکشت ، نکه آنکککه  
ازابتدای عمر وآغازجوانی درآن احوال افتاده درظلمت تکیکرۀ شکب، چکراغ  

 راکشته باشد .  
مولوی دربیان تمای  درونی بشربه موسیقی ونغمات موزون ازاقوال و عقاید  
هرسه طایفۀ عرفا وفالسفه ومؤمنان استفاده کرده و درداستان )ابراهیم ادهکم(  

 دردفترچهارم مثنوی گفته است : 
 لیک بُککککد مقصودش از بانگ رباب     همچو  مشتاقان خیال آن خطاب 

 نالککۀ سرنککا و تهککککدید دهکککک      اندکی ماند بکککککدان ناقور ک  
 پس حکیمان گفته اند این ل کککن ها      از دوار چککرخ بگککککرفتیم ما 

 بانگ گردشهای چرخ است اینکه خلق   می سرایندش به  طنبور و به حلق 
 مؤمکککنان گوینککد که آثککار بهشت    نغککزگردانید هکککر آواز زشت 
 ما هم از اجکککزای آدم بکککککوده  ایم    در بهشت آن ل ن ها بشنوده ایم 
 گر چه بر ما ریخت آب و گ  شککی   یاد مکککا آید از آنهککککا اندکی 

 لیک چون آمیخت با خکککاک کرب   کی دهداین زیر واین بم آن طرب 
میگویندنغمات دل پذیرال ان موسیقی، وترجیعات روح نکواز سکازوآواز       

خوش که آدمی رابی اختیاربسوی خودمی کشاند، وروح راتازگی و نشکار  
وقدرت وقوت می بخشد، پرتوی است ضعیف ورقیقۀ اندک از موسیقی کلی  
روحانی عالم باال، که چون بصورت سفلی جسمانی تنزل کرده است وبااین نشأه  
آب و گ  آمیخته طبعا تیره وگ  آلودوناصاف شده واز اثر اصلی روحانکیکش  
کاسته است. باوجوداین احوال بازمی بینیم که ازاین بادۀ دردآلوده چه مسکتکی  

 هاوچه شور وغوغاهامی زاید.  
: چون سلطان م مود به زیارت شیخ ابوسعیدآمد، رسول فرستاد ککه    داستان 

سلطان از غزنین بدینجاامد، تو نیزبرای اوازخانقاه به خیمۀ او  «شیخ رابگویدکه:  
ورسول راگفت: اگرنیاید این آیت برخوانید: قوله تعالی : اطیعکوا اهلل   »درآی 

( رسول پیغام بگکزارد. شکیکخ  4آیۀ 19واطیعوا الرسولو اولی االمر منکم.)سورۀ 
گفت مرا معذوردارید. این آیت براوخواندند شیخ گفت: م مود رابگوییدکه  
چنان دراطیعوا اهلل مستغرقم که در اطیعواالرسول خجالتهادارم تابه اولی االمرچه  
رسد !رسول بیامد وبه م مود بازگفت. م مود را رقت آمدوگفت: برخیکزیکد  
که او نه ازآن مرداست که ماگمان برده بودیم. پس جامۀ خویکش رابکه ایکاز  
دادودر پوشید وده کنیزک را جامۀ غالمان دربرکرد وخکودبکه سکالحکداری  
ایازپیش وپس میدمد امت ان را. روبه صومعۀ شیخ نهاد. چون ازدرصومعه درآمد  
وسالم کرد، شیخ جواب داد امابرپا نخاست. پس روی به م مود کرد ودرایکاز  
ننگریست. م مودگفت: برپانخاستی سلطان را؟ واینهمه دام بود؟ شیخ گکفکت:  
دام است امامرغش تو نه ای ! پس دست م مود بگرفت وگفت: فراپیش آی،  
چون ترا فراپیش داشته اند. م مودگفت سخنی بگو. گفت: این نکامک کرمکان  
رابیرون فرست. م موداشارت کرد تانا م رمان همه بیرون رفتند. م مودگفت:  
مرا از بایزید حکایتی برگو. شیخ گفت: بایزید گفته که: هرکه مرادیکدازرقکم  
شقاوت ایمن شد. م مودگفت: ازقدم پیغامبر زیادت است وبوجه  وبولهب و  

 چندان منکران او راهمی دیدند وازاه  شقاوت اند.  
شیخ گفت م مود راکه : ادب نگه دار وتصرف دروالیت خویش کن، ککه  

ندید جزچهاریار او وص ابۀ او دلی  براین چیسکت؟    -علیه السالم   -مصطفی را 
(، م مکود  7آیۀ    391قوله تعالی: وتراهم ینظرون الیک وهم الیبصرون)سورۀ  

رااین سخن خوش آمد. گفت: مرا پندی ده. گفت: چهارچیز نکگکه دار، اول  
پرهیز ازمناهی، ونمازبه جماعت وسخاوت و شفقت برخلق خدا . م مودگفت:  
مرا دعا بکن! گفت: خودمشمول این دعایی که میکنم: الهم اغفر للمؤمنکیکن و  

 المؤمنات. گفت: دعای خاص بگو! گفت: ای م مود عاقبتت م مود باد ! 
پس م مود بدرۀ زر پیش شیخ نهاد. شیخ قرص جوین پیش نکهکاد، گکفکت:  
بخور! م مود همی خاوید ودر گلویش میگرفت. شیخ گفت: مکگکرحکلکقکت  
میگیرد؟ گفت آری . گفت: میخواهی که مرا این بدرۀ زر تو گلوی ما بگیرد؟  
برگیرکه این  راسه طالق داده ایم. م مودگفت: درچیزی کن البته . گکفکت:  
نکنم.  گفت: پس مرا ازآن خودیادگاری بده! شیخ پیراهن عودی ازآن خکود  
بدو داد. م مود چون بازهمی گشت گفت: شیخا خوش صومعۀ داری! گفت:  
آن همه داری، این نیزهمی بایدت؟ پس دروقت رفتن، شیخ او را برپاخکاسکت.  
م مودگفت: اول که آمدم التفات نکردی، اکنون برپای می خیزی؟ این همه  
کرامت چیست؟  وآن چه بود؟ شیخ گفت: اول در رعونت پادشاهی وامت ان  
درآمدی وبه آخر در انکسار و درویشی می روی که آفتاب دولت درویشکی  
برتو تافته است. اول برای پادشاهی توبرنخاستم، اکنون برای درویشی بکرمکی  

 خیزم./ )دنباله دارد( 
**************************** 

دستیاب میشوند. مطلب باالازجناب حیدراختر نیزیکی ازهمان مراسالت بکود،  
که چون هیچگاه تازگی خودراازدست نمی دهد، حاال پس ازتقریبا شانزده سال 

(، به نشرآن میپردازیم، وازین دیکرککرد  3991)نوشته شده به تاریخ دوم جون 
 ناخواسته، ازبرادر ارجمند جناب اخترمعذرت میخواهیم. / 
**************************** 

 کالیفورنیا   -فریمونت استاد عبدالعلی نور احراری                          
 در بازگشت از وطن 

 زکوى همدمى هم راز آید    شمیم عطر و بوى ناز آید 
 گذشت ل ظه ها دمساز آید  شبِ تاریک وتاراندر زمستان     

 شبِ یلدا و بوى یار در سر            بسى خوشتر زخواب ناز آید 
 خیال دلکش و رویاى شیرین          کنم انجام و از آغاز آید 

 طلسم است این یاس راست وافسون    ز عرش کبریا إعجاز آید 
 زبان با جان و دل ناساز آید  زبانم خشک و شعرتر سرایم 

 نواى چنگ و دف و ساز آید  فلک ت سین کنان شعرتوخواند 
 به شیرینى شکر را ناز آید  نباشد شعرب  شهداست و شکر 

 عطرِ سرو ناز آید  شمیم   بال و پر گشودم  فراز ابر ،  
 به عُجب اندر شدن ناساز آید  به شعراندر شده خود راستودن 
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 هفته نامۀ امید   0161شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسیانجنیرعبدالصبور فروزان                              
 تلویزیون ژوندون

 مظهر تعصب زبانی و قومگرایی در افغانستان
دربخش گذشتۀ مقاله نگاشته بودم که مردم شمالی نگذاشتندتوطئه اشکرف  
غنی مبنی برجابجاسازی یک صدوبیست وپنج هزارپشتون سرحدی وقبایکلکی  
وطالبی، درزیر پوشش گرفتن تذکرۀ تابعیت ازوالیت پروان ت قکق پکذیکرد.  
مردم شمالی درک کرده اندکه اگراین پشتونهارا که درواقع طالبان یاوابستگان  
طالبان اند، درزمین شان اجازۀ اقامت بدهند، درآینده برایشان مارآستین میشوند،  
چنانکه درگذشته شده بودند. مردم شمالی فراموش نککرده انکدککه هکمکیکن  
پشتونهابودندکه در شمالی قت  عام کردند، چور وچپاول نمودند، خانه هاوشهرها  
دهکده ها حتی مساجد را درآنجابه آتش زدند، بکه نکامکوس وعکزت مکردم  
آنجاتعرض کردندوهزارها جنایت ووحشتگری دیگر رادرشمالی مکرتکککب  
شدندکه انسانیت واسالمیت ازآن ننگ وعار می کند. حدیث پیامبر)ص( است  

 که مسلمان هرگز ازیک غار دوبار گزیده نمی شود.  
حرکات واعمال وتوطئه های حلقۀ متعصب وقبیله گرای ارگ نشکیکن بکه  
سرکردگی غنی احمدزی وحامدکرزی وبرنامه های شوم مغرضانه و تکفکرقکه  
افگنانۀ ایشان برای پشتونسازی جبری وت میلی حاکمیت یک قوم)پشتکونکهکا(  
براقوام دیگرکشور، اوضاع رادروطن ب دی رسانیده که هم اکنون هرمکلکیکت  
ساکن درکشورمث  تاجیک، اوزبک، هزاره، ترکمن ودیگرملیتهکای خکودرا  
مجبورمی شمارند که هریک بایدبرای بقا وحراست ازحیثیت وناموس وهویت  
خودوبرای نگهبانی زمین وجایداد وخانه وکاشانۀ خودآمادۀ دفکاع وقکربکانکی  

 دربرابر تجاوز مجددپشتون ها و تکرارحوادث گذشتۀ تاریخی باشند. 
اوضاع واحوال کشورنشان میدهدکه این حلقۀ فاشیست، متعصب قومگرا به  
سرکردگی کرزی واحمدزی، مانند م مدگ  مومند، درصدد اند تاقوم خویش  
رابهرقیمتی که میشود وحتی به قیمت کنارآمدن با جنایتکارترین گروهها وبدنام  
ترین انسانها تقویت نمایند وآنهارابرای سرکوبی ملیتهای دیگکرکشکور آمکاده  
سازند. چنانکه ساخت وبافتهای غنی احمدزی وکرزی باطالبان که هردوی شان  
به نوبۀ خودخالف خواست ملت، هزاران هزارطالب جنایتکار را از اسکارت و  
زندانها رها نمودندوحتی برای زدودن نام سکرککردگکان خکونکخکوارطکالکب  
وقاچاقبرطالب ازلست سیاه مل  مت د، و جدوجهدمخلصانه نموده اند، مرده های  
سران جنایتکارطالب رابه پول ملت بیچاره ایکه ازفقر وفاقه فریادمیزنند، اعکزاز  
واحترام نموده وخاکسپاری نمودند، مجازات نکردن طالبان انت اری، اعکطکای  
پستهای بلنددولتی به طالبان وبستگان آنان، مساعد ساختن زمینۀ سقور شهرقندز  
دوبار دریکسال، زمینۀ سقور والیت هیرمند، مساعدساختن رخکنکۀ طکالکبکان  
درصف ات شمال کشور بویژه در بدخشان، بلخ وفاریاب، جابجاسازی گکروه  
بدنام دیگربنام داعش درمرز های شرقی وجنوبی کشورکه ازدسکتکدوردهکای  
خادیست شناخته شده آقای حنیف اتمر مشاورامینتی غنی احمدزی وشکخک   
کلیدی کابینۀ کرزی میباشد، کنارآمدن باگلبدین قصاب کاب  وگروه جنایتکار  
و بدنام اوکه ویرانیهای شهرکاب  وبدبختی هاش شهروندان آن زادۀ جکنکایکات  
وشرارت اوست ودستهایش باخون هزاران هزارهموطن بیگناه ما آلوده اسکت،  
همه وهمه پارچه هایی ازیک پالن واحدی است که از طریق گروه متعکصکب  
وقومگرا که دررأس آن غنی احمدزی وحامد ککرزی مکیکبکاشکنکد، بکرای  
مساعدساختن زمین های سرکوب وتضعیف ملیتهای دیگر درکشور بااستفکاده  

 ازپشتونهامیباشد.  
هدف این مانورهای احمدزی وکرزی را تقویت قدرت نظامی قوم پشتکون  
تشکی  میدهد. چون درشرای  فعلی هرملیت ساکن کشور ککمکاککان دارای  
قدرت نظامی میباشندکه سدراه ت می  حاکمیت پشتون ها براقوام دیگرکشور  
وپروسۀ پشتونسازی، که اززمان م مدگ  مومند به شک  ظالمانۀ آن آغازکرده  
بود میباشد. اشرف غنی وکرزی این مطلب رادقیق درک کرده اندوروی همین  
مل وظ است که هردوتالش وتوطئه دارندتاموانع را ازسرراه پروسۀ پشتونسازی  
برطرف نمایند. بدین ترتیب غنی احمدزی وگروه قومگراومتعصب وابسته به او  
که حلقۀ خاص ارگ نشین رامیسازند وشرای  امنیتی کشورا برهم زده، قکوای  
مسلح راتضعیف نموده وزمینه رابرای پیشرفت طالبان وداعش مساعدساخته اند.  
احمدزی بااین حرکات ضدمردمی وضد دولتی اش، ملیتهکا واقکوام دیکگکر  
رامجبور ساخته تاخود آمادۀ دفاع دربرابراین توطئه ها باشند ونکگکذارنکدککه  

 گذشته های تلخ و ظالمانه تکرارشود . 
غنی احمدزی عمال درصددتضعیف قوای نظامی کشوروتقویت صکفکوف  
طالبان میباشدومردم ماشاهدند که بارهاعساکروسربازان کشوربراشرف غکنکی  
احمدزی صداکرده اندکه دیگرچیزی ازتو نمیخواهیم، تنهابرای ما آب روان  
کن وماتاپای جان دربرابرطالبان می جنگیم، ولی اشکرف غکنکی احکمکدزی  
پسرشاهجان احمدزی، برادرزادۀ اکم  غنی احمدزی وعبدالقکیکوم ککوچکی  
احمدزی !!! نه تنهابه فریاداین سربازان گوش نداد بلکه گذاشت تاآن سربکازان  
باشهامت بدون آذوقه، بدون سالح وحتی بدون آب نوشیدنی بالبهکای تشکنکه  
دربرابرطالبان مزدور بجنگند وتاپای جان وبه حالت دلخراشی اسیرطالبان شودوبه  

 حالت زار شهیدشوند )به حادثۀ شهادت سربازان درفاریاب مراجعه شود.( 
آیا میتوان ازسربریدن هموطنان مادروالیات مشرقی توس  گکروه بکدنکام  
داعش یادآور نشدکه به قوماندۀ حنیف اتمر، این جاسوس دستگاه استخباراتی  
انگریز فعالیت می نمایند؟ برای هموطنان مامعلوم است ککه حکاجکی ظکاهکر  
پسرمرحوم حاجی عبدالقدیر مجاهد فریاد وفغان کردکه داعش درمشکرقکی  
جابجا شده وسرهای مردم بیگناه را ازتن هایشان جدا میسازندوهکرروزی ککه  
میگذرند آنها نیرومندتر میشوند ودولت باید در برابرآنان اقدام نماید، اما غنکی  
احمدزی خاین نه تنهابه حاجی ظاهر گوش نداد بلکه بااو سرخصومت گرفکت  
تااینکه حاجی ظاهرمجبورشد بدون کمک دولت وبدون اجازۀ غنی احمکدزی  
بدنام، اقدام عملی نماید ومشت کوبنده دردهن گروه داعش مزدور وچکاککر  
بزند، که سبب آزرده شدن خاطرغنی احمدزی وحنیف اتمرجاسوس انگریکز  
شد!جای تأسف است که این اولین باری است که درتاریخ بشریت یک رئیس  
جمهور یک کشوربرای تضعیف قوای نظامی کشورش وپیروزی دشکمکنکان  

 وطنش فعالیت مینماید.  
ازجانب دیگرغنی احمدزی به اندازۀ شخ  دیده درآ است که بکدون در  
نظرداشت خون هزاران انسان بیگناه ملکی که توس  طالبان انت اری شهیدشکده  
اند و بدون درنظرداشت خون هزاران سربازکشورکه درجنگ رویاروی باطالبان  
مزدور وباداران پاکستانی شان درراه دفاع ازوطن جانهای عزیز شانرا ازدسکت  
داده اند، وبدون درنظرداشت هزاران هزار مادروپدری که طالبان دون هکمکت  
آنهارا درغم واندوه فرزندان شان نشانده اند، یک طالب شناخته شکده، جکانکی  
وقات  رابنام معصوم ستانکزی دررأس وزارت دفاع کشور، بدون رضایت ملت  
وبدون رضایت نمایندگان ملت قرارداد واموردفاعی رابه اوسپرد. ایکن یکک  

 حقیقت  
 
 
 

آشکاراست که آقای ستانکزی بیشترمهارت درقت  وکشتار وترور انسانهکای  
بیگناه دارد نسبت به اموردفاعی، وقات  شهیداستادبرهان الدین ربانی میکبکاشکد،  
تاکی میتواند به نفع طالبان برای پیروزی آنهاکاری نماید وهرل کظکه وهکرآن  
درفکرمن وس او اینست که چطورمیتواندزمینه های شکست واسارت سربازان  
کشور رابدست طالبان میسرسازد. چنانکه ازآوانی که اشرف غنی احمدزی این  
جانی حرفوی راوزیردفاع ساخت، طالبان قوت بیشترگرفته، شهرهاوقصکبکات  
وحتی والیات بیشتررا زیر کنترول خوددرآورده اند، که نمونۀ آن والیکات  

 قندز، فاریاب وهیرمند میباشد.  
میزان تلفات درقوای مسلح افزایش یافته وقراراحصائیکه هکای اخکیکرطکی  

بیش ازچهارهزاروپنجصد سرباز وبیش ازدوازده هزارافراد مکلکککی    6136سال 
توس  طالبان شهیدشده اند. عمدتا رسم براینست که اگریک کشور درجنگکی  
که دارد برنده نمی شود، اول وزیردفاع راخلع وظیفه مینمایندواگرمشک  به این  
رفع نشد، رئیس جمهورآن کشوررا سلب صالحیت مینمایند، امادرافغکانسکتکان  
باوجودآماربلند تلفات عسکری و ملکی، نه وزیردفاع خلق شکدونکه رئکیکس  
جمهورسلب صالحیت گردید. بطورمثال دیده شدکه درمدت زمانیکه نیروهای  
نظامی امریکادر افغانستان درگیراندچندین وزیردفاع درآن کشکوربکرطکرف  
وکسان دیگر باکیفیت بهتر وتجرۀ زیادتر مقررگردید. درشرایطی که طالکبکان  
علیه دولت افغانستان ومردم آن، به نفع پاکستانیهاجنگ دارند، این به هیچ عقلی  
نمی گنجدوبه هیچ منطقی برابرنیست که یک طالب شناخته شد باسابقۀ جنایی،  
وزیردفاع باشد، یگانه چیزی که میتواند این عم  را توجیه نماید اینسکت ککه  
اشرف غنی احمد زی ملت راچلنج میدهدو وکالی ملت راچلنج مکیکدهکدککه  
دست شماآزاد من هرچه که دلم می خواهد همان میکنم وبه کس غرض نیست،  
 این دولت خداداد افغانستان است که شعار امرا وشاهان مزدورگذشتۀ آن بود ! 
غنی احمدزی برای اینکه ملت را باردیگرفریب دهد وسکروصکدای مکردم  
راخاموش سازد، تراوش دیگرازمغز متعفن خود مینمایدو ستانکککزی طکالکب  
راازوزارت دفاع دورکرده وشخ  دیگری رابنام عبداهلل حبیبکی وزیکردفکاع  
میسازد واین بار ازتجربه کارگرفته وعدۀ از وکال رادرشورا ازخود میسازد، پول  
وت فه میدهدتارای موافق دهند ومخالفت نشان ندهند. عبداهلل حبیبکی کسکی  
است که باشاهنواز تنی درزمان داکترنجیب به پاکستان فرارککردتکادرپکروسکۀ  
تربیت وتعلیم نظامی طالبان که ت ت نظارت مستقیم آی اس آی صکورت  
میگرفت، سهم گیرد. بعد وقتی که پاکستان طالبان رادرکشورما بقدرت رساند،  
حبیبی رئیس تعلیم وتربیۀ وزارت دفاع طالبان شد. این عم  غکنکی احکمکدزی  
رامردم کاله احمد را برسرم مود ماندن میشمارندکه چیزی جزفتنه و دغابازی  

 نیست.  
مطلب جالب اینست که غنی احمدزی، ستانکزی طالب وقات  رااختکیکار دار  
ووزیرامنیت میسازدواین رامردم میگویند )ازبد بدترش توبه(! جای تأسف است  
که کشورمظلوم ما که بیش ازبیست سال درجنگ، خونریزی، قت  وقتال طالبان  
میسوزد وهر روزیکه میگذرد صدهاتن از سربازان ماومردم ملکی مکاتکوسک   
طالبان کشته میشوند وصدهاخانه و قریه وشهر ماتوس  این گروه جنکایکتکککار  
ویران میشودوهزاران هموطن مابی خانمان میشوند، ولی وزیردفاع کشورطالب  
است، وزیرامنیت کشورطالب است، مشاورامنیتی کشورطالب وداعش اسکت  
ورئیس جمهورکشور طالب وسرسپردۀ طالب است. غنی احمدزی که هکزاران  
هزارطالب جانی وقات  رااززندان رهاکرده بود، اکنون موفق شدتکادر مکدت  
کوتاهی طالبان راجزوکابینه ساخته وقدرتمندترین وزارتکهکای کشکور رابکه  
 اختیارآنها قراردهد، که این امر سبب تضعیف روحیۀ رزمی سربازان ما میشود.  
یکی ازآرمانهای غنی احمدزی نه تنهابرطرف کردن بلکه ازبین بردن استادعطا  
م مدنور است وحتی پیش ازبه قدرت رسیدن این آرزو رادر قلب ناپاک خود  
میپرورانید، وبرای ازبین بردن این مردمجاهد وفدا کاروطن که درشکککسکت  
روسها وآزادی کشورنقش بزرگی داشت، دهها بارنه بلکه صکدهکابکارتکوطکئکه  
کردتااورا ترور کند. چنانکه دریکی ازین توطئه های احمدزی که سکؤقصکد  
برعلیه استادعطا م مد نوربود، خواهرزاده وچند بادیگارد اوشهید شدنکد.جکای  
شک نیست که استاد عطا م مدنور بادرایت وکاردانی که دارد والیکت بکلکخ  
راازنگاه عمران وامنیت بهترین م   درکشورساخته است، که درامنیت وعمران  
حتی کاب  هم به آن رسیده نمی تواند، امااین کاراستادعطامک کمکدنکورخکالف  

 خواستهای غنی احمدزی است. 
غنی احمدزی دیده نمیتواندکه مردم بلخ آرام ومرفه باشند و زندگی شان بهتر  
و روزگارشان به خوشی وصلح وصفا سپری شود، بلکه میخواهد والیت بکلکخ  
مانند والیات شرقی وجنوبی میدان جنگ وخون ریزی طالبان باشد، مردم آن  
فقیر و بیچاره باشند، اقتصادآن والیت ورشکسته باشد، تعلیم وتربیه ازآنجا رخت  
بربندد و جنرال پاکستانی توان گشت وگذار درآنجارا داشته باشندل ماننداینکه  
دروالیات شرقی وجنوبی افغانستان دارند. احمدزی میخواهد دربلخ یک پشتون  
متعصب و قومگرا را والی بسازد تابتواند بااستفاده ازقدرت دولکتکی اول آن  
والیت رابه فقر و فاقه دچارومیدان جنگ وخونریزی طالبان سازدبعدهکرظکلکم  
وستمی که باشد در حق مردم آن روادارد، زمینۀ جابجاسازی پشتونها وسرکوبی  
مردم بومی آنرا مساعد سازدتامردم ضعیف وبی خانمان وبی جایکدادگکردنکد،  
وهمان اعمالی راکه م مدگ  مومند انجام میداد انکجکام دهکنکد وآن اظکالم  

 وبیداگریهای راکه اومینمود زنده سازد. 
شواهدنشان میدهدکه اشرف غنی خ  مشی م مدگ  مومند راتعقیب مینماید  
و میخواهد اعمال ناتمام اورا مکم  سازد، وهدف دیگری بجز نارام سکاخکتکن  
مناطق تاجیک نشین، اوزبک نشین، ترکمن نشین وهکزاره نشکیکن کشکوررا  
نداردوتالش برای تضعیف اقتصادی وسیاسی آنهامی نماید. ازیکنکککه غکنکی  
احمدزی نتوانست از طریق واردکردن فشارهای دولتی وطرح تکوطکئکه هکای  
تروریستی، استادعطام مد نور را ازبین ببرد، لذا شیوۀ توطئه اش راتکغکیکیکرداد  
وبرای جمعه خان همدردکه یکی از جواسیس آی اس آی ویک طالب شناخته  
شده، همدست وهمکار سابقۀ گلبدین وثنکاگکوی غکنکی احکمکدزی اسکت،  
دستورمیدهدکاری بایدکردتاهرج ومرج و نارامی دروالیت بلخ برپانمایدوزمینۀ  
دهشت افگنی، جنگ وخونریزی وبی امنیتی را درآنجامساعد سازد. حکلکقکۀ  
متعصب وقومگرای ارگ که درراس آن غنی احمدزی است، فیصله مینمایدکه  
مردم را دربلخ بجان همدیگراندازد، روی این منظور جکمکعکه خکان هکمکدرد  
دستورمیگیرد وبودجۀ به اختیارش میگذارندتادرآنوالیت آبدۀ برای م مدگ   
مومند اعمارنماید ویادآن انسان ظالم ودرنده خوی راکه به جان مردم صف ات  
شمال چون گرگ درنده افتیده بود، هزاران هزارباشندۀ آن دیار رابه دیارنیستی  
فرستاد، هزاران هزارانسان راشالق زده، توته و پارچه کرده و مکال وهسکتکی  
وزمین وخانۀ آنهاراغصب نموده بود، وهزاران هزارباشندۀ آنرا هتک حرمکت  
کرده به ناموس وعزت شان تجانزکرده بود، زنده سازد که طبعا احساسات مردم  
آندیار را جری ه دارساخته ومردم عکس العم  نشان میدهند وآتکش جکنکگ  
وخونریزی وقت  وکشتار وبی امنی درآنجا رونمامیشود، که درنتیجه یازمیکنکۀ  

 ازبین بردن یابرطرف کردن استادعطام مدنور مساعدمیشود.  
  

 
 
 

 شادروان استادشاه ولی ولی ترانه ساز 
 فرزند نامدار شهیدشاه ولی م مدخان دروازی بدخشی 

 هم مُرده دار هستی و هم میلی می کنی !
 صد رنگ غذا به سفرۀ نانت نهاده یی
 خود چون جناب حاتم طایی ستاده یی
 بر گوکه پول مصرف این نان خاصه را

 آخر چرا برای فقیران نداده یی ؟!
 یکارا ببین چه کار بد و خیله می کنی
 هم مرده دار هستی و هم میله می کنی

 هرغوری برنج تو افزون ز چارک است
 حلوا میان سینی و پتنوس مبارک است
 کچری قروت و شُله و مستاوه و بَتَه

 سه رنگ کباب سیخی وآشک بالشک است
 یارا ببین چه کار بد و خیله می کنی
 هم مرده دارهستی وهم میله می کنی

 مستاوه پخته یی، طبق شله ماش چیست
 ماش آوه پخته یی مکفی، دیگ آش چیست

 ای هموطن برای خدا راستی بگو
 درخودنمایی اینهمه سعی وتالش چیست

 یارا ببین چه کار بد و خیله می کنی
 هم مرده دارهستی وهم میله می کنی

 بشنو عزیزمن که چه کاری نموده یی
 رسم ورواج تازۀ جاری نموده یی
 تشت گالب جامه و دیش جلبی را
 تزئین خوان فات ه داری نموده یی

 یکارا ببین چه کار بد و خیله می کنی
 هم مرده دارهستی و هم میله می کنی

 غاف  مشو ز برف و زمستان کشورت
 از ناله های مردم عریان کشورت

 صد مرده بی سر وبی تن فتاده است
 در جاده و پُ  و پُلوان کشورت

 یکارا ببین چه کار بد و خیله می کنی
 هم مرده دارهستی وهم میله می کنی

************************ 
جمعه خان همدردکه از جملۀ ناقلین والیت بلخ است، چهارراهی وآبدۀ را به  
مصرف ملیون ها دالر از بودجۀ ارگ اعمار می نماید و آن را به نام چهارراهکی  
وآبدۀ م مدگ  مومند نامگذاری می نماید. وقتی کار بنای چهارراهی تکمیک   
شد، جمعه خان کارت دعوتنامه چاپ کرده و در پای کارت می نویسد : ) از  
طرف جمعه خان همدرد(به پشتون های ناق  وعدۀ از پشتون جنوبی ومشرقکی  
روان کرد واز ایشان دعوت نمودکه در م ف  افتتاحیه اشتراک ورزند. اککثکر  
این پشتون ها به طور مخفی از طرف دولت مسلح شده بودند. جمعه خان همدرد  
وحلقۀ متعصب وقبیله گرای ارگ خوب مطمئن بودندکه در مجلس افتتاحکیکه  
حتماعکس العملی ازطرف باشندگان تاجیک، اوزبک وترکمکن آن والیکت  
بخصوص از طرف شخ  استاد عطا م مدنور نشان داده مکی شکود، چکون  
م مدگ  مومند را مردم بلخ به حیث قات  ، جانی ، ظالم و مستبد می شناسندکه   

 بر حق  ایشان بیداد کرده  بود.  
مجلس افتتاحیه  دایرشدوصدهاتن پشتونی که درخفامسلح شده بکودنکد و  
آمادۀ حمله بودند، حاضرشدند، ولی والی بلخ شهروندان والیت، مردم دولتکی  
وم لی هیچیک درآن شرکت نکردند. باوجودیکه این عم  جمعه همدرد که  
هیچکارۀ در والیت بلخ است، خالف مقررات و دسکاتکیکرشکهکرداری یکک  
شهراست، امااستادعطا هدایت دادتامقامات دولتی ومردم مک ک  ازحکوصکلکه  

 کاربگیرند وواکنشی نشان ندهند.  
مبرهن است که نامگذاری م الت دریک والیت ازصکالحکیکت شکورای  
فرهنگی و دفترشهرداری آن والیت وتصویب شخ  والی میباشد، نکه ککار  
اشخاص وافراد هیچکاره دروالیت. استادم مدعطا نور که مردمجاهدومدبری  
است، وتدبیر وحوصله مندی واستقامت را ازمعلم خودشهیداستادبرهان الکدیکن  
ربانی وشهیداحمد شاه مسعود)رح( آموخته، دربرابراین اعمال غیرقانونی جمعه  
خان همدرد بخاطر صوابدید مردم والیت بلخ، عکس العم  نشان ن داده،  وصبر  
وت م  راپیشه کرد و دیگران راهم به آن توصیه کرد که مایۀ یأس ونومیکدی  
 جمعه خان واشرف غنی  احمدزی وحلقۀ متعصب و قبیله گرای ارگ گردید. 
ازینکه م مدگ  مومند یک چهرۀ خون آشام وددمنشی برای مردم والیکت  
بلخ و صف ات شمال افغانستان است وقات  هزاران هزارانسان بیگناه درآنجا، لذا  
اگراشرف غنی احمدزی با دقت تمام این پالن راسنجیده بود وامیدزیادبه نتیجۀ  
آن داشت، که برخورد و خونریزی درآن والیت بود، درپالنش سخت نکاککام  
شد. اشرف غنی احمدزی روی دو اص  این برنامه راطرح کرده بکود، یکککی  
اینکه مردم بلخ از م مدگ  مومند سخت متنفر اند،  دوم اینکه جکمکعکه خکان  
همدرد حق نداردکه درآن والیت چهار راهی را که ملکیت عامه است، به نکام  
کسی در آن والیت نامگذاری نماید و این تنها ازصالحکیکت هکای شکهکردار  
مزارشریف، کمیتۀ فرهنگی والیت ودرنهایت تصویب شخک  والکی بکلکخ  

 میباشد. 
غنی احمدزی فکرکرده بودکه این عم  جمعه خان وهیچکاره دربلخ سکبکب  
عصبانیت وخشم استادنور ومداخلۀ اودرمسأله میشودوبدین ترتکیکب جکنکگ  
ومنازعه دربلخ آغازشده اوضاع برهم خورده وبهانۀ برای موقوفی اسکتکادعکطکا  
ونارامی مزارشریف میگردد واومیتواند به این بهانه درمزار شریف حاکمکیکت  

 یافته وشخ  دلخواه خود رادرآنجا نصب نماید.  
اما استادنور این مجاهدوفرزندصدیق وطن باصبر وت ملی که شیوۀ اوست  
جلو برخورد،جنگ وخونریزی وبی امنیتی رادربلخ گرفت وتوطئۀ بداندیشانی  
چون همدرد قات  مردم شبرغان وحلقۀ متعصب وفتنه جو و قبیله گرای ارگ را  
به سرکردگی اشرف غنی احمدزی خنثی ساخت، و سنگ یأس وناامیدی را  
برسینه های ناپاک شان زدویک فتنۀ بزرگ راکه تراوش مغزبیمار متفکرجهان ! 

 ؟ بود، نابودساخت./)دنباله دارد( . 
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 هفته نامۀ امید 0161شمارۀ  صفحۀ  ششم 

کامل بین دو رأس نظام تجلیل مراسم تفاهم  
 فعلی  بدون دخالت جان کیری

 به کرزی و احمدزی 
 رؤسای جمهوری که باتقلب بر بام خانۀ ملت باال شدند ! 

 خر اگر بر بلکندی  بنشانی      یا به باال دهیش جا و مکان 
 هم خودش را دهد به باد فنا       هم  کند خانکۀ ترا ویران ! 

 من شنیدم که خکککانۀ مکککال                  چککککه می کرد موقع باران 
 سقف سوراخ بود از دو سه جا                   هم خال  هم اتاق و هم داالن 
 تا کند بام خککانه را ترمکککیم                  روزی از روزهای تابسکککتان 

 بر خرش بار کرد ابککککزارش                 ماله و بی  و ریگ وهم سیمان 
 خر قدم روی راه زینکه گذاشت                رفت تا بام راحکککت و آسان 
 لیک هنکککگام بازگشت از بام                 ترس شد چیره  بر خرٍ حیران 
 هر چه مککال کشید افسککارش                 هیچ ازجای خود نخورد تکان 
 چوب و شالق زد، نشد که نشد                 عاقبت خککسته و عرق ریزان 
 خر رهاکرد و  خکود به تنهایی                 رفت پایککککین  ناسزا گویان 
 آخر این نکتکه را نمی دانست                   شیخ بککی مغز ابلککککۀ نادان 
 که خکککر از زینه می رود باال                   لیک  پایین نمی رود حیوان 
 الغرض شد غروب و مال رفت                     سوی مسجد پیکاده بهر اذان 

 بشنو از خر، همین که شد تنها                  خوش به حالش شدوگشوددهان 
 عککرعکککری کرد از تۀ سینه                عرعر  شکککرانۀ به رسم خران 
 نه کسککی که  نهد بر او باری                 نه کسی که دهککد براو فرمان 

 بعد از آن هم به جفتگ اندازی                 چون  گاتای کاراتۀ شوتوگان  
 خیز ازین  سوی بام  تا آن سو                   دست افشان و دم وسُم کوبان 
 کرده افسار خود  رها یک سو                   سوی  دیگر رها  جُ  و پاالن 
 آنقدرجست وخیز وجفتک زد                   تا فرو ریخت سقف آن ایوان 

 این حدیث از بککرای آن گفتم                  تا کنم این نتیجه را اعکککالن 
 خککر اگر بر بلکککندی  بنشانی                  یا به باال دهککیش جا ومکان 

 هم خودش را دهد به بکککاد فنا                  هم کنککد خانکۀ ترا ویران ! 
 هالو(  –)ازشاعرمعاصر، م مدرضا عالی پیام  

مستقیمِ دولت استادربانی وجبهۀ مقاومتِ ضدتروریسکم اسکت.بکنکابکریکن در  
آمیزِ قدرت در افغانستان، تکوصکیکه    پانزدهمین سالگرد نخستین انتقال مسالمت 

آمیز قدرت را به یاد داشته باشد و    کنم که تاریخ باید اهمیتِ انتقال مسالمت   می 
رسند، باید پاسکدارِآن    آنانی که بعد از استاد ربانی به سمتِ زعامت رسیده و می 

پاکبازی باشند و نباید در تالش حذف دیگران وکنترل همیشگیِ قدرت برآیند.  
های دمکراتیک، جاگزینِ تقلبها و زورگوییها وحذفِ افکغکانسکتکان،    بایدرویه 

آمکیکز صکورت    تفویض کرد.این انتقال قدرت سیاسی که در فضای مسالمت 
گرِ این واقعیت اسکت ککه    پیشینه بوده و بازتاب   گرفت، در تاریخ افغانستان بی 

خاطر مصل تِ ملکت و تک کقکق    استاد ربانی تا کدام حد فداکاری کرده و به 
عدالت، قدرت سیاسی و اختیاراتِ دولتی را با دستِ خود به حکامکد ککرزی  

 ت وی  داده است. 
اکنون که ازآنروزپانزده سال تمام گذشت، دیده میشودکه سران حکککومکت  

شانرا فراموش نموده ناجوانمردانه تالش دارند این میکراث را    نعمت   فعلی، ولی 
دگرگونه جلوه دهند وتشکی  دولت وحدت ملی بعد ازیک انتخاباتِ پُرتقلب  

آمیزِقدرت مطرح کنند وجفاهای فراوانی را    و رسوا را نخستین انتقالِ مسالمت 
های جهاد و مقاومتِ کشور مرتککب شکونکد. درحکالکی ککه      درحقِ ارزش 

های ضد جبهۀ مقاومتی ککدیکگکران    گیری   های جهادستیزانه و موضع   حرکت 
مدارانی که ریشه در بیشۀ علم و    گرایان و سیاست   گردد. به ان صارطلبان و افرار 
ها احترام بگذارند؛ زیرا تاریخ روزی    کنم که به ارزش   اخالق ندارند، گوشزد می 

روزنامۀ ماندگارچکاپ    -3191ها قضاوت خواهد کرد./)اول جدی    دربارۀ آن 
 کاب ( 

 
 
 
 
 
 
 

 )دنباله ازصف ۀ دوم( وفا به عهد 
وال مدهلل هنوزوجود دارد وقویترهم شده، تبادل نظربعم  آمد، قول مسکاعکد  
همکاری وهمراهی فی المجلس ازسوی حضاربه نمایندگی از سایر هکواداران  

که حدودهفت صدنمایندۀ منتخب لویه جرگه  بودند، درمکورد    -نهضت ملی 
 ابراز گردید، وشاهدمقصود بزودی جلوه گر مجلس شد، فهوالمراد !  

درطول دقایق کوتاهی که چنان تفاهم مهم وسرنوشت ساز به میان آمد، نگاه  
های بنده وآقای اشرف غنی احمدزی دوسه باری بهم مالقی گردیکد وسکالم  

 علیک خاموشانه بین ما رد وبدل شد. 
چون توافق مجلس روی اجندایی که برگزارشده بود، بسیارزودتراز مکدت  
مورد انتظار حاص  شد، لذا دقایقی فارغ ازاص  ب ث به ص بت های خصوسی  
رسید. ازجمله یکی ازدوستان که بامطالعۀ هفته نکامکۀ امکیکد ازمکوضکع آن  
دربرابرآقای اشرف غنی وبطورک  نسبت به اوضاع جاری مملکت آگاه بکود،  
بدون اطالع ازهمصنف بودن وی وبنده درلیسۀ مبارکۀ حبیبیه، خواست مکرابکه  
اومعرفی دارد، ولی اشرف بالبهای خندان وصمیمیت بامن دوباره بغلکشی کرده  
وگفت: بلی من وقوی جان شاید حدودچه  سال همدیگر را میشناسیم، ومکن  
گفتم بااشرف جان نه تنها هم صنف بودیم، بلکه درپروگرام اطفال رادیوککابک   
درپ  باغ عمومی چندسال رفیق بودیم. هنوز ص بت ماتمام نشده بودکه دروازه  
تک تک شدوشخصی اطالع دادکه قیوم کرزی واشرف غنی احمدزی بکایکد  

 زودتر به جایی بروند !  
او رفت ولی آگاه ازموضعگیری امید برابرارکان دولت وسرنوشت آیکنکدۀ  
ملت وشخ  خودش ! روزبعد اورادرکنارالخضر ابراهیمی دیکدم درسکمکت  
راست لوژ ریاست لویه جرگۀ اضطراری، که جایگاه نمایندگکان کشکورهکای  
دوست بود، ودرکناردیگرش آقای پروفیسر داکترزلمی خکلکیکزاد، نکقکاش  

 سرنوشت آیندۀ افغانستان، که فق  بااشارۀ سربه هم سالم دادیم.  
آقای حامدکرزی بیشترین امضارابرای کاندیدبودن چوکی ریاست دولکت  
انتقالی افغانستان بدست آورده وبه ریاست رسیده بود ! آقکای اشکرف غکنکی  
احمدزی نیزبه برکت هم ردیف بودن چوکی درتاالر با جناب خلیلزاد، چوکی  

 وزارت مالیه راحایزگردانیده شد !!! 
یکی ازچندچوکی معدود ولی لقۀ شکسته ! برای خبرنگاران داخلی، درعقب  
ردیف چوکیهای )چهارپایه !( دپلماتها، بعضی روزهایکی ازآن چوکی ها برای  
چند دقیقه جایگاه من بود، بخاطری که بیشتر درص ن سالون خیمۀ بزرگ لویه  
جرگه می گشتم وبا وکال به ص بت می پرداختم، واین کمال مطلوب من بود  

 »وخواهد بود ونه بیشتر . /  
هموطن گرامی که گزارش باال رامطالعه فرمودی، میخواهم حادثکۀ جکالکب  
دیگری راهم از آنروزهای لویه جرگۀ اضطراری که برمن در کاب  گذشت، و  
کامال در راستای مطالب فوق است، نیز بخوانی، تا بیان چگونگی خانوادۀ )غنی  
احمدزی( کاملترگردد. البته درشمارۀ پیش وعده کرده بکودم تکاگکزارشکی  
ازص بت تلفونی تقریبایکساعتی مرحوم شاهجان احمدزی، والد آقای رئیکس  
جمهورفعلی، با بنده، را نیزتقدیمت خواهم کرد، این کاررا درآیندۀ نکزدیکک  

 میکنم. 
این دومین رجعتم به مسق  الرأسم کاب  عزیزبود که جهت تهکیکۀ گکزارش  
ازلوی جرگۀ اضطراری رفتم. دیدارنخستم پس ازبیست سال هجکرت ودوری  
ازکاب  نازنین، درست روزانتقال مسالمت آمیز قدرت دولتی وسیاسی افغانستان  
توس  شهیدبزرگ راه صلح استادبرهان الدین ربانی، بکه خکلکف نکابکککارش  
حامدکرزی بود. ورنه شما رابه خدا برای یکبار درتاریخ خونین سرزمین بخکون  
خفتۀ مان بنگرید که ازاحمدخان ابدالی تاداوؤد شاه م مدزایی وتا نجیکب اهلل  
احمدزی، چندنفر ازاین )زیها و زاییها( حاضرشده بودندتا مث  بچۀ آدم ! قدرت  
رابه قدرتجوی بعدی بصورت مسالمت آمیز انتقال بدهد؟ اکثرآنان پدر پسر را  
زهرداده، پسر پدر را کور کرده، به ناموس پکدر وبکرادر وککاککا ومکامکا  
وفرزندانشان تازیده، همه ارزشهای بشری )و اسالمی راکه مدعی حفظش بوده  
اند( به جیفۀ نازل وناچیز فروخته اند، خود و ناموس خویش رابه بهای انکدک  

تاامروزۀ روز و قدرتنکمکایکی هکای ککرزی و    -پیشکش بیگانگان کرده اند 
 احمدزی ! 

این تنها وتنهایگانه مرد باوجاهت بشری واسالمی زمان ما، اعنی شهید اسکتکاد  
برهان الدین ربانی علیه الرحمه بود که برای نخستین باردرتاریخ این سکرزمکیکن  
مغضوب الهی، دریک مراسم متمدنانه باحضورنمایندگان جامعۀ جهانی، قدرت  
رابه کرزی سپرد، رویش رابوسیدوبرای خدمت صادقانه برای ملت، دعکایکش  

 نمود.  
به هرحال، وقتی دوستانمان ازایاالت مت ده واروپا، جمعی از وطن دوستانکی  
که در دور وبرنهضت ملی افغانستان، به رهبری احمدشاه مسعودشهید گردآمده  
وبیش ازچهاربار درشهرلندن اجالسی رابه ریاست م مدیونس قکانکونکی وبکه  
همکاری احمد ولی مسعود برگزارکرده بودیم، درپایان آخرین اجالس درمکاه  

تعدادی ازما به دیدارآمر صکاحکب احکمکدشکاه مسکعکودغکازی    6113اپری  
درشهرپاریس رفتیم، ص بتهایی درین باره صورت گرفت. پس ازشهادت آن  
بزرگمرد و انتقال مسالمت آمیز قدرت برای اولین بار درتاریخ سرزمین م کوم  
خراسان زمین )افغانستان امروزی( ازطرف رهبرخردمنداستادبرهان الدین ربانی  
به آقای حامدکرزی، فرصتی رابه میان آوردکه به وطن مألکوف بکرگکردیکم  

 وشاهدآن مراسم شکوهمندباشیم.  
اینجانب که عالوه برعضویت درنهضت ملی، به عنوان خبرنگارمستق  هفتکه  
نامۀ امیدبه هزینۀ شخصی به آن مراسم شرکت کردم، با شخصیت های مکلکی  
وجهادی مث  امیراسماعی  خان، استادعطام مد نور، استاد ککریکم خکلکیکلکی،  
استادم مداکبری، سارنوال م مود وبزرگانی ازین قبی ، گرچه بیشترشانکرادر  
واشنگتن دیده و مصاحبه کرده بودم، باز دیدم و ص بتهایی باآنهاداشتم. ازجمله  
دیدارهای فضیح تباری که درآن سفربابعضی کسان داشتم، یکی باجنرال ملک  
درمنزل شادروان قوماندان حسین انوری، که مرا درخانه اش درقلعۀ فتح اهلل بکه  
صب انه دعوت فرموده بود، ویکی هم دیدارباآقای م مداکم  غنی احمدزی،  
کاکای اشرف غنی احمدزی بود درسرسرای هوت  انترکانتینن  ککابک ، ککه  
داستان این یکی الاق  برای عدۀ ازکسانیکه شاهد جدال اکم  غنی احمدزی با  

درشماره های بعد به تفصی  ازآن ص بت    -بنده بودند، جالب وعبرت آور بود  
 خواهم کرد. / 

************************* 
 )دنباله ازصف ۀ اول( چند خبر و تبصره  

دریک نکته باآقای معنوی موافق نیستم که غنی کارت برنده دردسکت دارد.  
غنی دریک موقف بسیاربدی قراردارد. نمایندگان مجلس از وی شکایت دارند،  
معاون و شریک کمپاین انتخاباتی وی او را متهم به قوم گرایی نمکوده وحکال  
دریک افتضاح اخالقی سیاسی مقاب  می باشد . حال اوضاع به نفع عبداهلل وآقای  
نور میباشد که به نفع تیم اصالحات و همگرایی ازین وضع استفاده نمایند. تیکم  

 اوباما در حالت انتقالی است و جان کری به داد غنی نمیرسد ! / 
   
 

 دنباله ازصف ۀ هشتم( یادداشتها بخاطرپایان انتشارچاپی امید ) 
افغان اکادمی دارای یک نشریۀ غیررسمی است که متأسفانه به تیراژ خیکلکی  
پایین بچاپ میرسدوبه دسترس همگان قرارندارد، وفکرنمیکنم بصورت منظکم  
چاپ شود. اماایجاب مینمایددیگرانجمن هاازخودنشکراتکی داشکتکه بکاشکنکد  

 تاموجودیت خودرا ثبت تاریخ نمایند. 
دراخیربه آقای کوشان مانده نباشی میگویم وککاروپکیکککارش رادرادامکۀ  

، ورجینیا، غالم حضرت جاهد، سابق رئیس  6136انتشارامید میستایم. نهم دسمبر 
 دانشگاه بلخ . 

 ای به تن پوشیده ازدانش لباس آفتاب 
 به آقای کوشان بخاطرخدمات شایان شان درهفته نامۀ امید ! 

نخست بایدبگویم که ازشخصیت آقای کوشان خیلی خوشم میدید. موصوف  
باهمه فشارکار وتپ وتالش یک انسان آگاه، آرام، متواضع وصکبکور بکوده  
وعلیرغم آنکه با کاروپیکارمطبوعاتی شان در تنویراذهان دیگران ککوشکیکده،  
 هیچگاهی نخواسته آنرابه رخ دیگران بکشاند. پس شایسته است اگر بگویم : 

 ای به تن پوشیده ازدانش لباس آفتاب    ای شده همراه باسرچشمۀ خوبی کتاب 
 ای نهاده در رۀ رشدبشر پا در رکاب   آفرین برتومبارک باد براین انتخاب 

هفته نامۀ امید درهمه ایالتهای امریکا، کانادا واکثر شهرهای اروپا عالقکمکنکد  
داشته وازطریق مغازه های افغانی، ایرانی، پاکستانی وهندی در ایاالت متک کدۀ  
امریکاو آلمان بفروش رسیده است. همکاران قلمی آن نیزازکشورهای مختلف  
مطلب می فرستادند وقوی کوشان خودنیز از نویسندگان مجرب نشریۀ وزیکن  
بوده است. هفته نامۀ امیدیکی ازنشریه های ستندرد وپرتیراژ افغانکی دربکرون  
 مرزی بودکه تعدادصف ات آن گاهی حتی به بیست و بیشتر ازآن رسیده است.  
نشریۀ امیدراکه امیدهمه هم میهنان چیزفهم وروشنفکرافغانستان بود، با متانت و  
استواری، به همت واالی آقای قوی کوشان نشرمیگردید، اینک درحال پدرود  
باخوانندگان خود میباشد. این به چه معناست؟ ممکن است افغانهای هموطن مقیم  
درواشنگتن دی سی وحکومکه، درککار وبکاررسکتکوران داری، مکعکامکالت  
خریدوفروش زمین وجایداد، تانکهای تی ، سکالکونکهکای عکروسکی وغکیکره  
مانندگذشته به سرمایه گذاری ادامه بدهند، اما هیچ چیز خال  یک نشریۀ افغانی  
راکه نمایندگی ازکلتور و فرهنگ یک ملت نموده ومانندزبان وشکنکاسکنکامکۀ  

 آنهاعم  میکند، پُر نموده نتواند.  
من ازیکطرف بیست وچهارسال نشرموفقیت آمیزاین هفته نامه رابه جکنکاب  
م مدقوی کوشان تبریک گفته وخدمات بی شائبه فرهنگی شان راستکوده و  
استدعای عمر دراز وکارهای مثمربیشتر درعرصه های فرهنگی وادبی جنکاب  
شانرادارم، ازسوی دیگر، بسته شدن این هفته نامه را نشانۀ بی تفاوتی ماافغکانکهکا  

 درقبال فرهنگ وژورنالیسم میدانم.  
بیاییدبه همین مناسبت ودرین برهۀ حساس کمی مکث نماییم که چرا ورجینیا  
درعرصه های ادبی، هنری وفرهنگی، نسبت به کالیفورنیا و تورنتو وسایرجاها،  
فرهنگ پرور بوده نمی تواند وچرا انجمنهای فرهنگی ما چون شام عرفان، شام  
درویشان، خانۀ آیینه ویاتلویزیون کاب  نتوانسته اند ازخود نشریۀ برون دهنکد.  
امیدوارم کانونهای فوق الذکروبخصوص تلویزیون کاب  ضمن اینکه ازجناب  
کوشان بخاطر یک عمرخدمات صادقانۀ فرهنگی وادبی شان، چنانچه شایستکۀ  
شأن موصوف است، به گونۀ الزم تقدیربه عم  آورند وبه خاطرادامۀ راه شکان  
 نیزکمر همت برسته ودرچاپ همچو نشرات کمرهمت بربندند./ گلبهار قیام 

********************** 
 . . . )دنباله ازصف ۀ سوم( چرا احمد ایشچی  

اما، داستان تجاوزجنرال دوستم چنان جاهالنه و احمقانه جع  شد که سکران  
رژیم، جهت فریب مردم دست به سوی امریکاییها جهکت نکجکات خکویکش  
درازکردند و امریکاییها هم برای این که دل و اعتماد طالبان را به دست آورنکد  

را به دوش ازبیکان به رهبری    6116و    6113کشتار اسیران طالبان در سال های  
معاون اول سرکار رژیم ع و غ انداخته اند. امریکاییها وبریتانیاییها بکه طکالکبکان  
اطمینان داده اند که اگر آنان به روند صلح رژیم موجود در کاب  بپیوندند ترکیه  
و ازبکستان را قانع خواهند کرد تا در بدل امتیازاتی در عرصه های اقتصادی و  

 نظامی در حذف جنرال دوستم با ارگ کاب  همکار و همدست شوند. 
منبع گزارش در آخر بیان کرد که چرا رسانه های خبری به خصوص رسانۀ  
حمایت شدۀ طلوع توس  امریکا و مت دینش در حضور اعضکای مکنکتکخکب  
شورای ملی ودادگاه عالی و نمایندگان جامعه مدنی و مل  مت د بکااسکتکفکاده  
ازماشین دروغیاب از احمد ایشچی در مورد درستی و نکادرسکتکی اتکهکامکات  
 خطرناکش پرسش های کلیدی انجام نداده یا انجام نمی دهد؟ / )سایت جاودان( 

********************* 
 م مد رهیاب   پاینده 

 نظام سیاسیِ حاکم در کشور میراث کیست؟  
 آمیز قدرت در افغانستان   به مناسبت پانزدهمین سالروز انتقال مسالمت 

گکویکنکد    برخالف تبلیغاتِ ان صارگرایان وباورمندی یکعدۀ م دودکه مکی 
حکومت افغانستان، ازپادشاهانِ منسوب به قبای  درانی وغلزایی )مانند: ظاهرشاه،  

غنی به میراث    اهلل و مالعمر( به حامد کرزی و اشرف   کی، نجیب   داوودخان، تره 
م صولِ جهکاد و   مانده است، واقعیت این است که حکومت کنونیِ افغانستان 

مبارزۀ جبهۀ مقاومت ملیِ ت ت رهبریِ قهرمان ملی کشور شهید احکمکدشکاه  
الدین ربانی،    جمهور اسبقِ کشور، پروفیسور برهان   مسعود و میراث اصلیِ رییس 

 است. 
جهانیان ومردم افغانستان به خاطر دارندکه باپیروزی جبهۀ مقاومت مکلکی و  

اعظمِ کشور وازکار افکتکادن      فروپاشی ادارۀ جهنمیِ تروریستانِ مسل  بربخش 
، تمام قلمرو افغانستان ت ت حاکمیکت  3111 عقرب    31 ماشین جنگیِ آنان در  

ترین مشک ِ امنیکتکی    دولت اسالمی وقت قرارگرفت ودرسراسرکشور اندک  
طور ککامک  بکر    الدین ربانی، به   باقی نماندوحکومت ت ت رهبری استاد برهان  

 اوضاع مسل  گردید. 
درآنزمان، با توجه به اینکه هیچ مخالفِ بالفعلی در مقاب  حکککومکت قکرار  
نداشت، دولتِ وقت میتوانست به حاکمیتش ادامه دهد. اما رهبرِخردمند دولت  
اسالمی به دلی  اینکه ان صارواستبدادرا مردود میشمردوسخت باورمندبه اصول  

ساالری و حکومت مشارکتِ ملی به معنای واقعی آن بود ک    دموکراسی، مردم 
ترجیح داد که بعد از ده سال زمامداری، رهبری حکومت را به حکامکد ککزی  

 واگذار شود. 
  3111 بنا برهمین تصمیم، درم ف  بزرگی که درشهرکاب  به تاریخ اول جدی  

تدویریافت و درآن، عالوه بر اخضر ابراهیمی نمایندۀ خاص سرمنشی مکلک   
مت د، نمایندگان امریکا وروسیه، نمایندگان کشورهای اسالمی و همسایه، سران  
احزاب جهادی و شخصیتهای سیاسی افغانستان حضورداشتند، استادربانی رییس  
برحالِ دولت رارسماًبه کرزی ب یث رئیس ادارۀ مؤقت سپردوکشور را ازککام  

ال ال در دولت، ناسپاسی آشکار به    پاکستان نجات داد را از سوی اشخاص معلوم 
انکتکقکال دهکنکدۀ    های استاد شهید به عنوان نخستین    ها و سخاوتمندی   فداکاری 
شوم که    دانم، این نکته را یادآور می   آمیز قدرت در تاریخ افغانستان می   مسالمت 

ساالر    دانند که نظام مردم   شود و مردم افغانستان می   آفتاب با دو انگشت پنهان نمی 
 کنونی، دستاورد  
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 هفته نامۀ امید   0161 صفحۀ هفتم

 لندن  عارف عرفان                                                               
 جنرال دوستم در کمینگاه یک توطیۀ بزرگ 

 Asia”م وریت آسیا “در بستر استراتیژی جهانی امریکا وشرکای آن در حوزه  

pivot   افغانستان ، یکی از کلیدی ترین وبا اهمیت ترین منطقۀ ژئوستراتژیک را
در بازیهای رقابتی میان ابرقدرتهای جهان وکشورگشایان تشکی  میدهد. شمال  
دهلیزگاه اصلی این استراتیژی است.در تداوم ترورهای زنجیرۀ و برنامه ریزی  
شده سران و فرماندهان جمعیت،جنرال دوستم یکی از بارزترین ستون مقاومت  

 .   بازدارنده درین چرخۀ ستراتیژیک م سوب میگردد 
موج سواری ها و شنا های خالف امواج متعارف سیاسی در خارج از اتمسفکیکر  
ارگ ،رفتار های مستقالنه این ارتشمرد کار آزموده برای درهم کوبیدن مستدام  
گروههای تروریستی درشمال و انهدام پایگاههای تروریستی درآن بالد،موقعیت  

در آنسوی خ  قرمر ترسیم  “گستره تروریسم درشمال  “او را در راستای اهداف  
نموده بود.هکذا برنامه ریزی کمین برای ام ای فزیکی جنرال در امتکداد راه  
ولسوالی غورماچ چندان غافلگیرنبودوبطرزتصادف بارنخست جنرال ازین تلکه  
پرش نمود.بالفاصله جنرال از دام رهیده خواستارت قیق وم اکمۀ مکقکامکات  

 عالیرتبه امنیتی وکاربرد تغییرات ساختاری نظام گردید. 
تداوم یخبندی درمناسبات جنرال باارگ وبنبستهای ایجاد شکده،پکنکدار هکای  
واکنشی از سوی جنرال،وضرورت سریع جابجای گروه های تروریسکتکی از  
جمله لشکریان شکست خورده در سوریه وعراق در شمال وایجادمعبرگاههکای  

به مثابه ممث   ” حلب  “معین بسوی چین ،روسیه وآسیای میانه بویژه پس ازسقور 
لیننگراد ثانی که شکست مفتض انه غرب، زایش جهان نوین ودنیای چند قطبی  
را بشارت داد ، اینها همه شک  دهنده اتمسفیر جدید سیاسی در شمال افغانستان  
بود واز ضرورت فوری تغییرات در شمال در راستای اهداف تالفی جکویکانکه  

 شکستهای غرب درخلیج سخن میگفت. 
: جنرال دوستم از جمله شناخته شده  جنرال دوستم  “ترور شخصیتی  ” فاز نخست  

ترین سپاهی افغانستان است که طی چهاردهه پیکاروحضورسیاسی درمکیکدان  
رزم، نامش با واژه های جسارت،صداقکت ، پکاککی ،عکیکاری،ایکثکارگکری  
،فداکاری،مردانگی، وناموسداری گره یافته ودر سینه های مردم نقش یکافکتکه  
است. اوسالهاست که بدون کوچکترین لغزش اخالقی درفش دفاع از خکاک  
ونوامس ملی را بردوش داشته ودرین راه قربانی های عظیکم بکجکا گکذاشکتکه  
است .جنرال پیاده عادی تختۀ شطرنج سیاست افغانسکتکان بکود ککه بکا زور  
شمشیرخویش هزاران گذرگاه پرمخاطره را مردانه طی کرد ودرمقکام وزیکر  
رسید،وتا همین اکنون چون دژاستوار وشکوهمند دربرابرهیوالی تکروریسکم  

 ولشکریان نیابتی دشمنان افغانستان ایستاده است. 
او دیگر به مثابه مدافع صدیق وطن در قلبهای هموطنان مان ره گشوده وتاپایانی  
ترین الیه های زمین ریشه گسترده بنابرآن دیگردستان خون آلود شکارچکیکان  
وحامیان تروریسم ازآستین بیرون آمده قادر نیستند تا کرارآ بصورت فزیککی  
قت  اورابرنامه ریزی نمایند، ازینروبه روشهای ماکیوالیسم وتاکتیکهای ننگکیکن  
دست یازیده بطرزمض کی یکی از کثیف ترین بازیها رابرای درهم شکسکتکن  
شخصیت، اعتبار ومعنویات این وطنپرست پرشور وفرزند راستین خلق افغانستان  
برگزیده ویکتن ازبازیگران نوکاره وبی تجربه رادر ازای وعده هکای ثکروت  

 درین نمایشنامه شرم آور برگزیده اند.  «احمدایشچی »وقدرت بنام 
در راستای برنامۀ حذف سیاسی جنرال دوستم ،احمد ایشچکی دریکک بکازی  

از سوی جنرال که در فرهکنکگ  ”  آزار جنسی “ بزرگ وسهمگین در بیان گویا  
سنتی جامعه ما ادای آن بویژه در پرده تلویزیون دل شیر میخواهد، باخونسردی  
کام  ولبهای پرشگوفه وتبسم بار و روایت یک داستان نامتجانس،مکتکنکاقکض  
وتصنعی که هیچ آمیزه وهمخوانی با شخصیت شناخته شدۀ جنکرال دوسکتکم  
ندارد، شرف، حیثیت و وقار خویش رادر برابر ملیونها انسان به حراج گذاشکت  

 وبرای خود شرم خریداری کرد ! 
سرگذشت احمد ایشچی،رواب  وپیشینۀ تنگاتنگ اوبا اص اب قدرت در ارگ،  

وواگذاری آن ولسوالکی بکرای  «اقچه  »تقرر فرزند ارشد او به حیث ولسوال  
طالبان ،متعقبد برکناری او از سوی جنرال دو ستم وتقکرر مکجکدداو ازسکوی  

وتبدی  آن ولسوالی به میدانگاه   «خواجه دکو   »مقامات ارگ به حیث ولسوال 
رزمی طالبان، اندوختن بی پیشینه و یکبارگی سرمایه های قارونی احمدایشچی  
،همه وهمه رشته های اندکه سرنوشت خانواده ایشچی را بکادشکمکنکان مکردم  
افغانستان وحامیان تروریسم واض د پیوند میدهند،ازینرو گزینش احمد ایشچی  

مض ک، تصادفی بنظر نکمکی      به مثابه کارگردان نه چندان الیق این نمایشنامه 
 رسد. 

صدای مهیب بلند گویان حقوق بشر : یکی از بارزترین فاکتوری که بکطکالن  
نمایشنامه ناکام احمد ایشچی را آفتابی میسازد، مظلوم نکمکایکی هکا وصکدای  
هماهنگ وهمزمان نمایندگان غرب برای داد خواهی احمد ایشچی است.ایکن  
صدا ها از حنجره های برتافته شدکه چتر پرورشی و مک کافکظکتکی را بکرای  
گروههای تروریستی داعش درسوریه گسترده بودند وتاآخکریکن لک کظکات  
کوچیگری این گروه تروریست ازحلب سوریه ، از دولتهای روسیه ،سکوریکه  

تعجب انگیز است که روزانه صد هکا    ومت دین برای آنها پناه مطالبه مینمودند.  
جنایت عریان ومستند در اطراف واکناف سیاره مان ،منجمله جامعۀ فلک زده  
وجنایتبار افغانستان اتفاق می افتدکه سراغی ازین بلندگویان حقوق بشر بنکظکر  
نمی رسد اما در یک ادعای واهی ونا مستند ،این کمین اندازان کهنه کار درین  

احمد ایشچی سایه  ” تنبان  “وادی گرگان ، چون کرگسان و الشخوران بر باالی  
انداخته و تقاضای بررسی موضوع خیالی را نموده تا دامی بکرای گکرفکتکاری  

 جنرال دوستم پهن کرده باشند. 
بازتاب بازیهای آتش افروزانه : رخ بازی ترسیم کننده دورنمای جهکنکمکی در  
مقیاس کُ  کشور، بویژه دهلیزگاه کنونی استراتیژی شمال بازور آزمایی غرب  
از یکسو و روسیه، هند چین، ایران وپاکستان از سوی دیگر میباشد.در راستای  
برنامه ریزی قصر سفید وبه استناد افسر باز نشسته پنتاگون این جنگ ویرانگرنیم  
قرن تداوم خواهد یافت که بدون شک این اژدهای جنگی جمع بیکشکمکار از  
مردمان مانرا تا آن زمان خواهد بلعید.تکرار برنامه های دسیسه انگیکزوفکقکدان  
مراجع عدلی و قضایی بیطرف برای بررسی ادعاهای واهی وتکوهکم انکگکیکز  
احمدایشچی ،هیچگونه پُ  عقبی برای جنرال دوستم باقی نمیگذاردجزایکنکککه  

ثانی مبدل نماید.بیگمان دروضع ب رانزای کنکونکی  «غزه   »جنرال ،شمال را به 
اتخاذچنین رویکردمجبره خسارات بزرگی رابرپیکردولت مکافکیکای ککابک   
ومردمان ستمدیده افغانستان ت می  نمودوضرورت تغییرات وباز نگری سیاسی  

 وهوشمندانه را از سوی کاخ وحامیان ان در دستور روز قرار میدهد. 
گزینه هایکه برای مردم افغانستان وبرای نجات شان باقی می ماند بسیج سراسری  
وحمایت قاطع از پیشقراوالن نبرد،فرزندان راستین ووطنپرستان واقعی کشکور  
بویژه آنانیست که در آزمونگاه نبرد، شجاعت ،دلیری ووطنپرستی خویش را به  
اثبات رسانیده اند.جنرال دوستم که به واکنش خشماگیکن ارگ وحکامکیکان  
تروریسم جهانی مبدل شده است ،بی هیچ گمانی گناه بزرگ وطکنکپکرسکتکی  
وحمایت از خاک ووطن را بدوش کشیده است.اوچون ستون پوالدین در برابر  
تروریسم قد برافراشت،لذا او فرزند راستین وطن است .او در پراتیک سیاسی از  
فراز های قومی عبور نموده و متعلق به همه ساکنان کشور بکوده دفکاع از او  
وظیفه ووجیبۀ هر انسان وطنپرست است! آن نخ  ناخلف که تبر شکد از مکا  

 نبود !! / .)سایت همایون( 
 
 
 

 سویدنال اج عبدالخالق بقایی پامیزاد                           

 شاعری از پریان پنجشیر)پاراپامیزاد(
سالهای اول جوانی او را در کاب  دیده  
بودم مگر دقیق بیادم نیست چه وقت  
ودرکدام م له. واما یاد او همیشه در  

و اینقدر می     خاطرم نقش بسته بود 
پنداشتم که گرچه جنگ فضای پرواز  
اندیشه اش را م دود کرده خواهد بود  
،ولی او که حام  توشهً میراث فرهنگی  
نیاکان خود برای آیندگان است ، دست  
ازشناوری در قلزم شعروشاعری  
برنخواهد داشت و راه خود را بسوی  
افق های پیروزی ادامه خواهد داد ، که  
اینک آفرینش آثار جاویدانش مصداق  

 پندارم می باشد. 
میرزا عبدالغفور خان شاعر را می گویم که بعد از سپری شدن سالهای دیگر ،  
هنگامیکه مجاهدین پنجشیر ، پیروزمندانه وارد کاب  شدند با دوستانی چند در  
یکی از باشگاههای نظامی که حالت اضطرار را بیان میکرد بدیدنش رفتم و بهش  

 مانده نباشی گفتم. 
از آنجائیکه زادگاهم طی سه دهه شاهد حوادث بس بزرگ و توفان زایی بود  
و حکومت مجاهدین در اثر دسایس و توطئه های پاکستان و تجاوز فوج  
آنکشور با بن الدنی ها و پیروان مالعمر بر حریم کشور و قت  هزاران نفر و از  
تپش ماندن قلب افغانستان یعنی کاب  ناکام ساخته شد، بازهم ما از هم دور افتادیم  

، در   «گلکدهً شوق   »و اینک بر سبی  حق شناسی با دیدن دیوان اشعارش بنام  
دیار غربت خواستم او را به معرفی بگیرم ودینش را ادا سازم و برایش سالمتی و  
موفقیت های بیشتر آرزو بکنم.این کتاب به همت جوان فرهنگ دوست احمد  

صف ه درایران به چاپ رسیده و به    431ولی مسعود، به قطع و ص افت زیبا در  
 م ضر ادب دوستان و فرهنگیان عرضه شده است. 

قاب  ذکراست که در مقدمهً کتاب مذکور استاد بزرگ سخن و قصیده سرای  
نامدار شادروان خلی  اهلل خلیلی طی نثر قلمی و موجز خویش چکامه هاونشیده  
های یعقوبی را ستوده و بنابر م بتیکه به درهً پنجشیر و پنجشیریان شیرگیر دارد  
آب و هوای دامنه های کوهسار سربلندش را با حماسه سرایی های سخندانانش  
وصف کرده و فرموده است که آنها ب ر متقارب را برای افاده احساسات  
خویش متناسب یافته اند. استاد می فرمایند شگفت نیست که سرآمد فقه ها ،  
م دثین و مفسرین مولوی پاینده م مد ملقب به عبدال ی ثانی طاب اهلل ثراه نیز  

( و پروانه تخل  میکرد و بیشتر سروده های ایشان در همین    3شعر میگفت ) 
 ب ر متقارب بود.  

بیت   مثنوی مولوی را تدریس میکرد اما اسکندرنامه شیخ گنجه را بیت به  
یادداشت. سیدقاسم شاعرمتأخرومبتکر پنجشیر نیز بیشتر به این ب ث شنا میکرد  
و شما نیز اشعار خود را دراین آهنگ نیکو تر و نغز تر می پرورید. افسوس که  
استاد بزرگ عبدال ی ثانی دفتر اشعارش را در پایدن عمر شست و مجموعهً  

 ( . 6گفته های سیدقاسم را زمانه در رواق فراموشی م و کرد )  
این بود نظر استاد و من جرأت نمی کنم در مورد اشعار یعقوبی چیزی عالوه  
کنم و صرف اینقدر میگویم که ایمان بخدا ، عشق به میهن و م بت به مردم و  
فرهنگ سرزمین ما در ناله های او متبلور است و عزم و ارادهً خل  ناپذیر او را  
در کار فرهنگی اش نشان میدهد که باوجود مصروفیت ها و م دودیت هائیکه  

 دامنگیرش بوده به آفرینش و ایجاد چند اثر شعری توفیق یافته است. 
میرزاعبدالغفورخان شاعراز پریان است وپریان در منتها الیه درهً زیبای پنجشیر  
در یک سه راهی قرار دارد که والیات پنجشیر ، بدخشان و ) بغالن را از طریق  
اندراب ( بهم وص  میکند و با خاواک چندان فاصلهً ندارد. اینجا سرسبزاست  
وزیباییهای طبیعت چشم انسان راخیره میکند. افزار مردم پریان را داس ، بی  ،  
کلند ، تفنگ و شغ  شانرا دامپروری وکشاورزی وخوراک شانرالبنیات،  

 گوشت ونان گندم تشکی  میدهد. 
کلمهً پریان اسم با مسمی ایست و آن گلکدهً شوق با داشتن هوای گوارا ولی  
مای  به سردی ووزش بادهای تند و آبشار های شفاف ، زالل و کف آلود و  
آسمان نیلگون و پرستاره ، مردمان پری چهر و پری وش ببار آورده که همه  
سچه، پاکدامن ، پاک طینت ، متواضع و مهمان نواز اند. پریان در زمستان برف  
سنگین دارد.بسیار آرزو داشتم روزی به آن چمنستان سفرکنم ، آن تاجکان  

ومهرورز وشیرین کالم را از نزدیک     مه رو    چابک سوار، تیزبین وتیزهوش 
ببینم ، سبزه زاران و چشمه سارانش را به تماشا بنشینم و خیز جست آهوان خوش  

و چهچهً مرغان خوش ال ان و پرواز عقابان بلند آشیانش را در آن فضای     خرام 
الیتنهاهی مشاهده نمایم و از آن آبهای نقره فام کام جان را سیراب سازم ولی  

 بخت یاری نکرد و این آرزو مانند بسی آرزوهای دیگر در دل ماند. 
ساکن در   : میرزاعبدالغفوریعقوبی ولدعلیداد خان تاجک نژاد سوانح شاعر 

پریان پنجشیربود، بعد از ت صیالت متوسطه و علوم فقه وعربی در وزارتهای  
مطبوعات ، اب و برق و فواید عامه ماموریتهایی داشته و بعدا به عزم کاندید  

ولسی جرگه از وظیفه استعفا داده و سپس به پیشهً تجارت    34وکالت در دورهً  
روی آورده است. در زمان جهاد و مقاومت مردم افغانستان نمایندهً انتقاالت  
جبههً پنجشیر در چترال ، مدیر مسئول شورای نظار درفرخار وسپس رئیس  
داراالنشا  شورایعالی قضادرستره م کمه بود وفعال فارغ ازبارمسئولیت دولتی  
میباشد. از چهارده سالگی بدینسو باالثر فیض مطالعه آثار سخنوران متقدم و  
معاصر بخصوص حضرت ابوالمعانی بیدل ذوق سخنسرایی یافته و تا اکنون  

از وی بچاپ   «کاسنی سخن  »و  «فریادسنگر   »،  «سرود جهاد  »اثرهای بنام  
تقدیم ارباب   «گلکدهً شوق   »و   «حماسه گر زمان   »رسیده است و اینک  

ذوق میگردد. برعالوه نوشته های چاپ ناشده نیز داردکه فعالمشغول تدوین  
  کلیات کلی میباشد. نمونهً از اشعارمیرزا یعقوبی : 

 ای دلربای نازک وشیرین ادای من       ای مایهً لطککافت و کان حیای من 
 پروردگارحسنککی وآیینه دار شوق    پیچیده تارعشق توبردست وپای من 
 شادم که درکشاکش مهرتو زنده ام    گر دور از خیال تو میرم جزای من 
 بیمار الفتم به من حرف دوا مگوی      باشد طواف لع  لبانت شفکای من 

 زشتست بی قبول تو ام نام زندگی      مرگی که بارضای توباشدرضای من 
 ای پادشاه حسن چو گنج سخاستی     باشد درازسوی تو دست گدای من 

یعقوبی از سرای تو بیرون  نمی شود    داردخ  ازازل که همینجاست جای  
 من/. 
 
 
 
 
 
 
 

 ابوبکر صدیق 
 ترین گذرنامۀ جهان ارزش افغانستان؛ بی

روزنامۀ بریتانیایی تلگراف درگزارشی نوشت که شرکت هکنکلکی و        
اند نشان مکیکدهکنکدککه گکذرنکامکۀ    پارتنرس، درفهرستی که تهیه کرده 

 هکای جکهکان اسکت.   ترین گکذرنکامکه   ارزش   )پاسپورت( افغانستان، ازبی 
فعکالکیکت   «اخذ تابعیت »شرکت های هنلی وپارتنرس، پیرامون موضوع  

شود که مقرراتِ اخذِ ویزا در کشورهای مختلکفِ    میکنند ویازده سال می 
های اصلی این فهرست، اجازۀ سفکرِ    کنند. در شاخ    بررسی می  جهان را 

راحتی ویزای آنکرا    توانند به   شهروندانِ یک کشور به کشورهایی که می 
شکود،    چه در این فهرسکت دیکده مکی   بدست آورند، قرار دارد.بنا به آن 

رونکد.    بخت ترینهایِ جهان ازاین نظربه شمکارمکی   شهروندانِ آلمانی خوش 
راحکتکی    کشورِ جهان را بکه   377 توانند ویزای    شهروندان عادیِ آلمان می 

بدست آورده وسفرکنند. پس از شهرونکدانِ غکول اقکتکصکادی اروپکا،  
کشورجهان بکه    371 توانند به    ها در درجۀ دوم قرار دارند و می   بریتانیایی 

راحتی سفرکنند. مقام سوم نیزدراختیارابرقدرتِ جهان یکا امکریکککایکی  
 جهان سفر کنند.     کشور   631 کشور از    374 توانند به    هاست که می   

ترین گذرنامه اسکت و چکه    ارزش   اما چرا گذرنامۀ افغانستان در جهان بی 
 شکود؟   عواملی باعث نزولِ ارزشِ اسناد ملیِ یک کشور در بکیکرون مکی 

ارزش    هاپرسشِ دیگر پس از اینکه گذرنامۀ افغانستکان بکی   این پرسش ود 
ترین گذرنامه در جهان شناخته شد، در اذهانِ عامۀ کشور ایکجکاد شکده    

است. مسلماً عوام ِ زیادی باعث تقلی ِ اعتبار اسناد ملکی در بکیکرون از  
 توان چند دلی ِ زیر را برشمرد:   طور مختصر می   اند که به   کشور شده  

ناامنی در افغانستان اوضاع امنیتی پس از ایجاد حکومت وحدت ملکی در  
حد شکننده شده است. طالبان با فشارهای مکتکعکدد در تکالش    کشور، بی 

تسخیرِبرخی ازوالیات هستند. والیت قندزدو مرتبه به دستِ این گکروه  
سقور کرد، طالبان درحمالتی شدید به حومۀ شهرهای لشکرگاه، فراه و  

تواند بر اعتبارِ اسناد ملکی در    ارزگان رسیدند. مسلماً اوضاع بدِ امنیتی می 
 بیرون از کشور تأثیر منفی بگذارد. 

سکت ککه    فساد : فساد اداری و قاچاق مواد مخدر نیز از جمله عکوامکلکی 
دارساخته است. فساد اداری    وجهۀ دولتِ افغانستان درسطح جهان راخدشه 

آور در اداراتِ    ست که به شککک ِ سکرسکام   و قاچاقِ مخدرات، واقعیتی 
 حکومتِ فعلی وجود دارد و به اعتبارِ اسناد ملی صدمه وارد کرده است. 

های افغانسکتکان، درج واژۀ    ملیتی کردنِ همۀ شهروندان در گذرنامه   افغان 
به عنوان ملیت، کامالً خالفِ معیارهای داخلی و خارجکی اسکت.  ”  افغان “ 
های برقی همچکنکان    نامه   اکنون اختالف برسرِدرج واژۀ افغان در شناس   هم 
    های افغانستان بدون در نظرداشتِ قانون شکنکاس   ست، اما درگذرنامه   باقی 
تواند باعث کاهکش ارزشِ    ها، واژۀ افغان درج میگردد. این وضع می   نامه 

المللی شود. نوشتن واژۀ افغکان    ها نزد مردم و نهادهای بااعتبارِ بین   گذرنامه 
های افغانستان از طرفی هم نقض قانونِ ثبت احکوال نکفکوس    در گذرنامه 

 جمهور غنی توشیح شده است.   است که توس  رئیس 
مهاجرت: افغانستان پس ازسوریه، بیشترین آمار مهاجرین را داراسکت و  

که بیکش از    تنها درایران وپاکستان بیش ازپنچ ملیون مهاجر دارد. درحالی 
رود که    اند، گمان می   دوملیون مهاجرازپاکستان به افغانستان عودت کرده 

نامِ مهاجر وارد افغانستان شده و با اخکذ      ها نیز به   شمار زیادی از پاکستانی 
گذرنامه از این کشور، قصد ورود به کشور سومی دارند. این نگرانی نیز  

 شدت به اعتبارِ گذرنامکۀ افکغکانسکتکان صکدمکه وارد ککرده اسکت.   به 
های سیاسی : اوضاع سیاسی درافغانستان کامالً بر ارزشِ اسکنکاد    نابسامانی 

ملیِ کشور تأثیرگذار است. این اوضاع اگر خوب باشد، ارزش اسکنکاد  
رود. اما اکنون به دلی ِ آشفته بودنِ اوضاع سیکاسکی،    ملی درجهان بلندمی 
مند در رأس حکومت، تمرکزگرایی و دامن زدن بکه    نبود رهبری سامان 

اش به ان راف رفته و    موضوعات قومی و زبانی، کشور از مسیری اصلی 
برنکد.    سر می   هابه اینطرف در اختالفاتِ داخلی به    کاخ سپیدار وارگ ازماه 

هکا اداره    از طرفی هم، بخش زیادی از بدنۀ حکومت از طرف سرپرسکت 
شوند. تمام این عوام ، تأثیرات منفیِ خود را باالی اسکنکاد مکلکی از    می 

دارند و باعث کاهش ارزشِ این اسناد در نکزد نکهکادهکای      جمله گذرنامه 
 شوند.   المللی و کشورهای جهان می   بین 
رهبران سیاسیِ کشوربایداختالفات راکنارگذاشتکه،روی  ح  چیست؟    راه 

نامۀ سیاسیی که بنکیکاد    یک برنامۀ ملی بااهدافِ مشترک کارکنند، توافق 
هکای    نامه   حکومت وحدتِ ملی راتشکی  میدهدعملی کنند، توزیع شناس 

 برقی راآغازنمایند، مبارزه بافساد اداری را جدی بگیرند.  
باید اختالفاتِ قومی وزبانی که به سکودِکشکور و مکردم نکیکسکت،       

های ملی و سیاستِ خارجیِ کشور توجکه    کنارگذاشته شود و روی برنامه 
تر نکیکایکد.    خاص صورت بگیرد تا اعتباراسنادملی کشور ازاین نیز پایین 

برهمۀ اقوام وشهکرونکدان سکاککن  ”  افغان “ مسلماً لغو اطالقِ ت میلیِ واژۀ  
ها، یک گکامِ بکلکنکد ومکثکبکت    هاوگذرنامه   نامه   دراین سرزمین در شناس  

درجهت رفعِ تناقضاتِ قومی و زبانی در کشور و افزایش اعتبار اسنکاد و  
 وثایقِ ملی است.  

هکایِ    تکر و صکافکی     شکده   هایِ حسکاب   همچنین باید حکومت مکانیسم  
موثرتری را در توزیع اسناد ملی مانندگذرنامه  و تکذککره روی دسکت  

نکامکه و پکاسکپکورت    نتواند با اخذِ شناس   بگیرد تا دیگرهیچ تبعۀ خارجی  
افغانستانی، اعتبار و وثاقتِ اسناد ملیِ ما را  در  جهان به  زیر بکککشکد ./  

 )روزنامۀ ماندگار، کاب ( 
************************* 

 واکنش تند افغانستان به توافق نشست مسکو 
وزارت خارجه و ولسکی جکرگکۀ  بی بی سی:    -کاب  -اول جنوری 

افغانستان به توافق نشست مسکو مبنی بر حذف نام برخی سران طالبان از  
 فهرست سیاه مل  مت د واکنش نشان داد. 

در این نشست نمایندگان پاکستان، چین و روسیه شرکت داشتنکد و  
 افغانستان در آن دعوت به عم  نیامده بود. 

توافق نشست دیروزی در مسکو، کاب  را برآشفته کرده است و بکه  
گفتۀ سخنگوی وزارت خارجۀ افغانستان، کاب  در خصوص این موضوع  
با استفاده از مجرای دیپلوماتیک از آن کشورها خواستار توضی ات شده  

 اند. 
هیچ مرجکعکی جکز  «احمد شکیب مستغنی به صدای امریکا گفت :  

شدن یکا حکذف اتکبکاع    حکومت افغانستان، صالحیت درخواست شام  
افغانستان، در فهرست تعزیرات شورای امنیت مل  مت د را نکدارد و در  

 .»گونه است   خصوص طالبان نیز همین 
ماریا زخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است، تکوافکق  

سیاه به هدف      های طالبان از فهرست   کردن اسامی برخی چهره   روی خارج 
 تقویت مذاکرات صلح میان کاب  و طالبان صورت گرفته است. 
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 متن لوح تقدیر  : 
 انجمن صلح و دموکراسی برای افغانستان 

افتخار داردکه به قدردانی از شخصیت مبارز قلم و اندیشه، جناب محمدقوی کوشان  
 مدیرهفته نامۀ امید، و خدمات تاریخی و ارزندۀ سیاسی ، فرهنگی و مطبوعاتی  شان   

 با اهدای این لوحه ، تقدیر و تمجید می دارد . 
 رئیس انجمن،  پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی 

  December 9, 2016  –خورشیدی    0291قوس    09
 یادداشت ها به خاطر پایان انتشارچاپی امید 

 پیام مخل  ازعبدالغفور روان فرهادی 
راخواندم واز پایان انتشارچاپی آن آگاه شدم . اینک این پیام    3167امیدشماره  

راتقدیم میدارم که مخلصانه است . عزیزان دانشمند باکلمات درست درین باره  
نوشته اندوخدمات یک ربع قرن م مدقوی کوشان را به نیکویی ارزیابی کرده  
اند. بنا برین این پیام شام  چندپیشنهاد میباشدتا باخواندن امید دچار نومیدی  

 نشویم. 
شایدکسانی پیدا شوند وبگویند پدرم مدقوی، مرحوم غالم حضرت کوشان  
درکاب  دوست صمیمی روان فرهادی بود، واین پیام شاید جنبۀ شخصی داشته  
باشد. حقیقت آنست که جریدۀ امید نقش تاریخی حاص  کرده ومن نمیتوانم  
خاموش بمانم،امیداست باتقدیم پیشنهادها، خدمتی بکنم. البته مرحوم  
پدرم مدقوی برمن حق هادارد و من بایدبگویم که پسر ازپدر میراث  

 وطندوستی گرفته است. 
 پسر کوندارد نشان از پدر    تو بیگانه خوانش، مخوانش پسر 

وی مانندپدرخود، باهمه مشکالت خدمت راترک نکرده است، ورنه باید شغ   
 آب ونان داری پیشه میکردتا بسا پول جمع می نمود. 

 اینک پیشنهادها راکه بعضی ازآنهادرآخرین امیدچاپی آمده است، مینویسم : 
 دوام یکعده مقاالت باهمکاری شبکه های همنظرمث  خراسانزمین،   -3
درآینده اگرمیسرشود، چاپ دوبارۀ آن آغازگردد، وامکانات عملی    -6

بعضی مقاالت که بطورسلسله دار درامید  -1تاآنوقت پیوسته تر سراغ شود.  
تاکنون چاپ شده، بهتر است به شک  کتاب یارساله چاپ انتشاربیابد، و  
نویسندگان گرامی آن مقاالت شاید بربعضی مطالب نوشته هایشان  
تجدیدنظربنمایند. امیداست دوستان وهمکاران پیشنهادهای دیگری تقدیم  
نمایند.توفیق مزیدم مدقوی کوشان را درادامۀ امید چه درانترنت وچه چاپ  

 دوباره ازخداوند می خواهم . 
 تجلیل ازخدمات هفته نامۀ امید 

برای یادبودم مدعصیم کوشان وتجلی     6136درم ف  شام نهم دسمبر 
ازخدمات هفته نامۀ امید، دودوست گرامی درآخرین دقایق م ف  متن سخنان  
شانراکه برای عرضه درم ف  تهیه کرده بودند، به مدیرامید ارائه کردند. چون  
برنامه روبه اختتام بود، به ایشان وعده داده شدکه متن بیانیه های شان درشمارۀ  
بعدی )امیدآنالین( منتشرخواهدشد. متن اولی راجناب غالم حضرت جاهد  
سابق رئیس دانشگاه بلخ، زیرعنوان )سخنی پیرامون سردبیرهفته نامۀ امید( و متن  
دومی رافعال اجتماعی و سیاسی جامعۀ افغانستانی درساحۀ وسیع واشنگتن دی  
 سی، آقای گلبهار قیام، زیرعنوان )به آقای کوشان...( نگاشته اند به قرار ذی  : 

 سخنی پیرامون سردبیرهفته نامۀ امید... 
قلمی که مهرورزد، به زمین ستاره کارد  زهی آن قلمبدستی که چنین ستاره  

 کارد 
 سخنی چندپیرامون آقای کوشان، سردبیرهفته نامۀ امید 

گرچه کمی دیراست پیرامون شخصیت فرهنگی آقای م مدقوی کوشان  
سخن بگویم، زیرا موصوف عمریست دودچراغ نیمه شبی می بلعد وباهمه  
امکانات وتوانمندی های م دودخود، درخدمت نسلی آواره و دورازآغوش  
میهن قلم میفرساید تا درد دوری ازفرهنگ وسنن ملی راکمتراحساس نمایند.  
افغانهای مقیم واشنگتن دی سی وحومه شاهد هستندکه چندین رسالۀ تصویری  
افغانی مانند نوای افغان، آسمایی و آریانا ویک رسانۀ صوتی نشرات رادیویی  
روی موج متوس ، وحتی مجلۀ وزین زیبا نیز درهمین اجتماع افغانها عرض اندام  
نمودند. امادر مقاب  تندبادهای نامشخ  تاب ویارای مقاومت را ازدست داده،  

 یا کوچه عوض کردند یاهم دروازۀ شانرابرای همیش بستندومُهرزدند. 
سال وهفت ماه به فعالیت ادامه  64اینک هفته نامۀ امید توانست مدت بیش از 

دهد، خودگواه روشن استقامت وپایمردی جناب کوشان است که کاروپیکارو  
تالش خستگی ناپذیرشانرا درین امرفرهنگی به ستایش میگیرم. برخالف رسانه  
های صوتی وتصویری که معموالخاصیت یکباراستفاده را دارند، رسانه های  
نوشتاری جز  ثقافت وفرهنگ یک جامعه ثبت تاریخ میگرددو همیشه من یث  
یک مدخذ به آن مراجعه شده میتواند و درواقع جز  تاریخ یک اجتماع بشری  

 میشود.  
بی انصافی است که ازانجمنهای فرهنگی وعرفانی افغانهاچون شام عرفان، شام  

  6111درویشان وخانۀ آیینه یادبود صورت نگیرد. هنگامیکه در اپری  
طورمهاجر به جمع افغانهای شریف ورجینیاپیوستم، مسجد مصطفی تازه بناشده  
بودواولین نماز عیدرادرآن بجاآوردم ودرهمانروز ازطریق تلویزیون آسمایی،  
تأسیس این مرکز دینی وفرهنگی را تبریک گفتم، زیرا درپهلوی نمازهای  
پنجگانه، افغان اکادمی زبانهای ملی ومسای  دینی رانیزبه کودکان افغان تدریس  

 (6مینماید. )ص  
 

نمایشگاه مختصرعکسها وتصدیقنامه های محمدعصیم مرحوم ولوایح تقدیر از کارهای  
 دسمبر(   9سال )درمحفل    61مدیرهفته نامۀ امید درطول 

 خانم لیلما حبیب عظیمی پس ازدعا، به سخنان شان چنین ادامه دادند: 
 پسرم دست اج ، زود ترا پرپرکرد   مادرت گریه کنان، خاک عزا برسرکرد 
 دوستانت همگی، از غم تو مأیوسند    اشک چشم همگان خاک مزارت، ترکرد 

 درسوگ توام ناله زعیوقگذرکرد     داغ تودل سوخته راسوخته ترکرد 
 آهی که به یادت زدل زار برآمد     ازکوه گذرکردوبرافالک اثرکرد 
 خوشاآنکس که نیکی حاص  اوست  پیاپی عشق یزدان در دل اوست 
 خوشا آنکس که بعد ترک دنیا         بهشت جاودانی منزل اوست 

 ی من جای تو بود، دلم آشفته آن قامت رعنای تو بود   ای جگر گوشه، که دیده 
کی خبر داشتم از کینه این چرخ کبود،که چو صیاد کمین کرده، جویای تکو  

 بود 
 واکنون چندمطلبی دربارۀ هفته نامۀ امید به حضارگرامی تقدیم میدارم: 

جناب کوشان مدیر مدبر و با مسوولیت هفته نامه وزین امید با تقب  مشککالت  
فراوان فرا راه خود توانست به جامعه و مردم خود مصدر خکدمکات شکایکان  
شود.هفته نامه امید یکی از رسانه های چاپی وزین در ایالت ورجنیاست که حتی  
به ایالتهای دیگر و کشور های دیگر نیز برای خوانندگان ان ارسال میشد. رفتن و  
سفرابدی جوان پرکار وپرتالش مانند عصیم کوشان که چون عصای اسکتکوار  
دست پدر مهربان وفرهنگی خود راگرفته و در نشر و اشاعه امیکد پکیکوسکتکه  
همکاری میکرد بر جامعه افغان  ها درین ایالت ضایعه بزرگ علمی و فرهنگکی  

 وارد گردید.  
اکنون هفته نامه امیدباآنکه امیدی را ازل اظ داشتن فردی که آنراازنظر تخنیکی  
وکامپیوتر ودیزاین اعالنات وثبت تاریخ اشتراک مشترکینش رااز دست داده  

در شکمکال    3996 اپری  سکال   61 است، زیراآقای کوشان هفته نامه  راکه در  
کالیفرنیا به نشرات آغاز کرد و به کمک و یاری پسرانش م مدقکویکم جکان  
وعصیم جان وهمسرگرامی اش داکترثمیله جان توانست طی این سکالکهکا بکه  
دسترس عالقمندان آن قرار دهد  پس از ین وپس مصیبت وارده بر خکانکواده  

پایان یافت،و بکعکد ازیکن    3167 فرهنگی نشرات چاپی هفته نامه امیدبا شماره  
 عالقمندان میتوانند این هفته نامه را در سایت خراسان زمین دنبال نمایند.  

که ازبدو تاسیس تا کنون   چندکلمه هم دربارۀ انجمن ادبی وفرهنگی خانه آیینه،  
آینه تمام نمای فرهنگ و ادب سرزمین ما در دیار غربت بوده و برنامکه هکای  
متواتر آن برگزاری م اف  شعر و م اف  یاد بود از بزرگان و خدمتگاران جامعه  
درین ایالت مدیون تالش های فرهیخته بزرگوار استاد مسلم زبان پارسی دری  
جناب م مد یوسف سیمگر است. جناب ایشان در برگزاری این م ف  سعکی  
بلیغ کرده اند و مصدر خدمات فرهنگی و شایسته در راه شناخت بکیکشکتکر و  

 گسترش فرهنگ و ادبیات زبان شده اند .  
بانو لیلما حبیب عظیمی سخنرانان م ترم را به نوبت دعوت نمود، که بکخکشکی  
ازبیانات آنان درصف ۀ رخنمای )م مدکوشان( ثبت است. ایشان به تکرتکیکب  

پروفیسکر    -سخنان شان عبارتند از : انجنیرم مدهاشم رایق رئیس افغان اکادمی 
ال اج    –داکترعبدالواسع لطیفی رئیس انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان  

داکتکرمکیکر    -امان الملک جالله عضوانجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان 
داکتر سیدحسن اخکالق    -م مدقوی کوشان   –م مد امین رافق شاعرگرانمایه  

 استادم مدیوسف سیمگرباختری .   -استاد فلسفه 
درخاتمۀ م ف  لیلما خانم چنین گفتند :دوستان ارجمند دانشمندان فرهکیکخکتکه  

م ف  امشب به پایان رسید ولی یاد و کارنامه هکای     -  سروران و بانوان گرامی 
. از    م مد عصیم کوشان همواره در اذهان افراد این جامعه باقی خواهد مکانکد 

خداونکد اجکر و      تشریف آوری هریک تان درین م ف  یاد بود سپاسگزاریم 
ثواب دنیوی و اخروی را به هریک ما و شما ارزانی دارد.برای جنکاب قکوی  
کوشان و داکتر ثمیله کوشان مادر و پدر داغدیده صبر و شکیبایی اسکتکدعکا  

 . میکنیم و برای خانواده کوشان سالمتی و صبر میخواهیم  
مدعوین م ترم را قب  ازینکه به صرف غذا که از سوی دوسکتکان خکانکواده  
کوشان ترتیب شده دعوت کنیم قاب  یادآوریست که از شادروان م مد عصیم  
پنج آهنگ ثبت شده به یادگارمانده، هر کدام کمتر از یک و نیم دقیقه نواخته  
شد و سه پارچه را با گیتار نواخته و بعد با نواختن درم خودش آمیخته. سه پارچه  
از آهنگهایش را با اشعار انگلیسی خوانده است. کیبورد وفلوت یا نی رابه خوبی  
مینواخت . عصیم جان هنرمند هم بود و لی در هرحال پیوندش بکا خکدایکش  

 نهادینه شده بود و در هر حالتی با خدایش بود . 
درجریان صرف طعام، شما رابه شنیدن یادگاری ازکارهای هکنکری شکادروان  

 .  عصیم جان کوشان فرا میخوانیم 
روانش شادویادش گرامی باد !  از حضور فرد فرد شما باردیگر سپاس فراوان،  

 دلهایتان به نورلطف خدا منورباد شب و روزتان مظفر ./ 
 

 
 
 
 
 
 

 هوالمحبوب 
بانو لیلما حبیب عظیمی، ازبکرنکامکه  
سازان وگویندگان مکوفکق صکدای  
امریکا، که گردانندۀ م ف  شام نکهکم  

درسالون اجتماعات در    6136دسمبر  
شهر سپرنگفیلد ایالت ورجینیا بودنکد،  

 چنین آغازبه سخن کردند: 
              آغاز سخن یاد خدا باید کرد   

 خودرابه امیداو رها باید کرد 
                   ای با تو شروع کار ها زیباتر   

 آغازسخن ترا صدا بایدکرد  
! با اتک کاف دعکا    درود وخیرمقدم عرض میکنم حضورهمه مدعوین گرامی  

برروح فتوح سرورکاینات فخرانبیا م مدمصطفی ص، جمیع اولیا و بکزرگکان  
 وگذشتگان ماو بادعا بر روان م مدعصیم کوشان . 

بعدیک سال بنویسید: عصیم کبوترشدو رفت، زیرباران بهار، غزلی خوانکد،  
دلش ترشد ورفت، چه تفاوت که چه خورده است، غم دل یا غصه،آنقدر غرق  
غمش بودکه پرپرشد ورفت، روز میالد، همان روز که طوفان شده بود مرگ با  
ل ظه میالد برابر شد و رفت، اوکسی بود که ازغرق شدن می ترسید، عاقکبکت  

 روی تن ابرشناور شد و رفت ! 
حاضرین گرامی ! به منظور ارج گذاری از خدمات شایسته فرهنگی م مکد  
عصیم آن جوان سفرکرده که خانواده اش و جمله جامعه فرهنگی را درین دیار  
به سوگ نشاند،  انجمن ادبی خانه آیینه که در رأس آن جناب م مکدیکوسکف  
سیمگرباختری قراردارند، ازشما دانشمندان بزرگوار بانوان و سکروران عکزیکز  
دعوت به عم  آوردند تابرای دقایقی به یادبود  وگرامیداشت ازم مد عصیکم  

! بدون شّک و ریب خداوند ذاتکی   . دوستان و بزرگواران   کوشان دورهم آیید  
 است که خلق می کند، روزی میدهد، بعد می میراند، بعد زنده می سازد . 

درم ف  امشب که شاهدحضورشما عزیزان هستیم،  دانشمنکدان گکرامکی  
سخنرانی های هم خواهندداشت که هرکدام به نوبه خودتشکریکف آورده و  

 .  بیانات خود را حضور شما پیشکش خواهند کرد 
قب  ازینکه بپردازم به خالصۀ ازشناسنامه م مدعصیم جان، میکخکواهکم بکا    

استفاده ازین فرصت مراتب تسلیت وغمشریکککی خکویشکراحضکورجکنکاب  
م مدقوی کوشان دوست وفرهنگی برجسته مدیر مسئول هفته نکامکه امکیکد،  
حضور مادر داغدیده عصیم عزیز داکتر ثمیله کوشان و باقی خانواده و دوستان  
ایشان و به تمام جامعه فرهنگی این دیار ابراز کنم وبه مرحومی از بارگاه ایکزد  

 . متعال بهشت برین را استدعا میکنم 
 غم داغ جوان سخت است و دشوار         کسی نبود ازاین غصه خبکر دار 
 مگرآن کس که خودداغ جوان دید        که دارد دیده ای ازغصه خونبکار 

وقتی خبردار شدم که پسر ناز پرورده کوشان  به رحمت خدا پیوسته است  
حکزن و انکدوه پکدرش    گریستم برای جوانی اش، برای غم بزرگ مادرش،  

. وازخکداونکد    . اکنون عرض تسلیت دارم   وخاموشی آن شمع نورانی خانه اش 
یکتا برایش  درجات بلند و بهشت أعلی و مزید فض  ورحمت پروردگکاربکی  
همتا را استدعا دارم برای همه بازماندگان آن مرحوم طول عمر همراه با سالمتی  

. آرزو میکنیم که وسعت صبرخانوادۀ عصیم جکان از    وحسن عاقبت خواهانم 
. باهم دعا کنیم تا خداوند بزرگ روح   دست رفتۀ ما به اندازه دریای غمشان باشد 

 عزیز از دست رفته را قرین رحمت کند و خوب از وی پذیرایی .  
)پس ازمطالب باال، خانم لیلما حبیب عظیمی، شرح حال شادروان م مد عصیم  
رابیان داشت، که چون درشماره های پیشین درج شده است، از تکرارآن درینجا  

 خودداری شد.  ادامۀ سخنرانی چنین است. اداره( 
 دل هنوز ازغم تنهایی توسرشاراست     وازاین رجعت خونین تودرآزاراست  

آسمان چشم نداردکه ببیندازماست   هکرکسکیکراککه سکرش سکبکزودلکش  
  هوشیاراست  

 عندلیب چمن ارچهچه ای خوش دارد    یادگار نفس سبز تو در گلزار است  
زین جهان برد به اوج ملکوت اعکلکی   هکرککه رادیکد فکلکک یکککدل  

  وخوشرفتاراست  
  ای حذرکرده زدنیاوسفرکرده به عشق    به خدایی خدا درد دلم بسیار است  
  هرچه باشدهمه جاازتونشانی باقیست    بی تو بایادتوسرکردن مادشواراست  

  قلب پر عاطفه ی مادر تو بیمار است  پدرت قامتش ازداغ دوتاگشت وهنوز  
 مگذارید پریشککککان بشود افکارم      سخن ازداغ دل وخون جگردرکاراست  

برای عزیزسفرکرده  م مدعصیم کوشان ازبارگاه خداوندمتعال بهشت برین  
 . وحوض کوثر استدعا می کنیم / روانش شاد و یادش گرامی باد 
روزمرگم خاک    -روزمرگم اشک راپیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید 

خانه ام راوقف نیلوفر کنید، پیکرم را  -را باورکنید، روی قبرم الله را پرپرکنید 
روزمرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را ازسر  -غرق درشبنم کنید 

 کنید 
 رفتنم را ای دوستان باور کنید !  

 دریغا دریغا از این زندگانی  از این زندگانیّ و این دار فانی 
 نپاید در آن کس به ناز و به نعمت   نماند کسی اندر آن جاودانی 
 دریغا از آن نونهال برومند از آن عق  و آگاهی و پاک جانی 
 غم هجرت ای نور چشم رشیدم  غمی هست جانکاه اما نهانی 

 امیدم که از ب ر غفران و رحمت  دهندت ز الطاف حق مژدگانی 
امشب تعدادی از فرهیختگان و دانشمندان ما به یاد بود از فرزند عزیز کوشان  
حرف ها و سخنرانی های دارند که از هر یک آنها به نوبت دعوت میکککنکیکم  
تارشته سخن را بدست گیرند و اما قب  ازهمه از جناب م ترم سیدجواد حسینی  
فعال فرهنگی ومذهبی خواهشمندیم تا باتالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجکیکد  

 آغازگر م ف  امشب باشند! 
 
 
 
 

ONLINE 


