
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

قهرمانی یک دختر شجاع و فداکار  
 هم میهن

درین شب وروزی که دروطن عزیزما، انساانایاای شا یا  
ودهشت افگن در حمالت شیطانی وتا وریسا ای ،اهد، هازارا  
زندگی اف اد سالم وبیگناه وپُ  ارما  را با اعمال ان حااری، باماب 
گذارییا وراکت اندازییابه نابهدی می کشانند م دمای هام پایادا 
میشهندکه باقبهل ،ط ات جانی، جا  شی ین ،هدراب ای ناااات 

جا  نیازمنادا  وما یناانای کاه 
بام گ دسات و گا یاباا  اناد، 
فداکارنه و رضا کارانه به ،ط  می 

 اندازند.
درهمین روزها عنهی از 
،انهادۀ اس ادعبدال شید لطایا ای
)نهاسۀ مصط ی و زه ه لطایا ای  
د،  پاکنیاد شااع وفداکار)سح  
جا  صهفیه ارغندیهال  با اطاالع 
یاف ن ازتقاضای داک  معالا،، در 
شبکۀ ان  نت، جیت پیهناد یا  
پارچه جگ  انسا  سالم، فهرا ب ای 
ناات زندگی جهانی بنام )سلیما  
 محسنی  طهرعاجل آمادگی ،هد

را به این عملیۀ ،طی ج احی  اظیارک دو پیهند با مهفقیت تهسط  
ج اح آزمهده صهرت گ فت وه  دو)سح وسلیما   صاحا ایاا  

 شدند .
این گزارش رااحمدفهاد لطی ی درایالت کالی هرنیادرسایت 

بااککا  شاعا ماعا و   latifi family -latifiویژۀ ،انهادۀ لطی ی 
سعدی سخنهرجیا  زبا  فارسی )بنی آدم اعنای یکدیگ انادککاه 
در آف ینش زی  گهه اندک چه عنهی باه دردآورد روزگاارک
دگ عنهها رانماندق ارک تهکزمحنت دیگ ا  بی غمیک نشایادکاه 
نامت نیندآدمی   به نش رسانیده است، وم عاقباا درشاباکاه هاای 
ان  نت اشاعه یافت. درهمین سلسله عبدالهها  لطی ی این گزارش 

 پ  احساس انسانی رادرتل ه  ،هد به من رؤیت داد.
آقای محسنی پیهندگی ندۀ پارچۀ جگ سالم، از ساحا جاا  

 وشبکۀ یهتیه  اظیار ام نا  بی پایا  به عمل آورده است.
حاال امیداست این رویداد دراماتی  که تصادفا شباه ی به 
مح های ی  درام اس ادعبدال شید لطی ی زیا عاناها  )مسالا  
وفداکاری  دارد، بااین ت صیل که ی  داک  معال، دری  ماحالاۀ 
که م ض دف ی ی شیهع یاف ه است، میخاهاهاد آ،ا یان اما اهل 
واکسین دف ی ی رابه پس همسایه مب البه م ض تطبیق کند. ناگیا  
ب ایش اطالع می سدکه پس عزیز،هدش نیزبه همین م ض میلا  
مب الشده است. داک   درکشاکش تصمیم گی ی، ت جیح میدهدکه 

 آ، ین ام هل رابه پس همسایه زرق کند.
بی حال، امیداست عمل فداکارانۀ پیاهناد پاارچاۀ جاگا  
منحیث ی  درس تکا  دهنده، آ  عده قاتلین م دم سالم وبیگنااه 
راباال،ی  درمسی ک امت انسانی بیدار سازد تادرعهض گ ف ن جا  

 شی ین م دم، به جا  م دم بیگناه ارزش زندگی قایل شهند .
 مطلب باال راجنا  پ وفیس لطی ی نگاش ه وبه امید اهدا نمهدند.

**************** 
ب دارند و بدانند که در ،طۀ دشمن بی مقصد در ناز و تنعم ناگااه 
نمیشهند... چ اژورنالس یادرکابل بی حمانه ازبین ب ده مایاشاهناد  

راثابت سا،ت که ب ای م صادیاا   »مدینۀ نازلۀ فارابی«افغانس ا  
 دولت ،االت است !

  قص نشینا  شی ،لق س  ک ده اند
 ،لق س  ک ده رادرچهبۀ درک ده اند
  نی به جهانا   نظ ، نی که به پی ا  زار
 شی  پ  ازغصه را زی وزبز ک ده اند

  نی غم  دنیای ،لق نی غم  عقبای  ،هیش 
 معامله از بی  آز، ،ه  بش  ک ده اند        ) ص حۀ هشت 

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

جلد اول و دوم این کتاب تاریخچه  شامل ایام  
زرتشت تا اسال های معاصر را با خاطرات دوران 

محصلی درفاکولته طب  دربر دارد، اثر دانشمندگرامی 
محترم داکترغالم محمددستگیرتازه چاپ شده، 

عالقمندان ودوستان کتاب غرض دسترسی به ان به 
 نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل ادرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   
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 طرفه آنست که هر روز بَتَرمی بینم  هر کسی روزبهی می  طلـبد از ایام

 قُوت دانا همه از خون جـــگر می بینم ابلهان را همه شربت زگالب و قنداست

 لسان الغیب حافظ شیرازی

 ب وم یلد ، کلهرادو                داک  غالم محمد دس گی 
 معاون اول ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 
 آقای امراهلل صالح باید حمایت شود

  نه مس ی کار من سازد  نه زر نی زور این دنیا
 تنهر داغ حس ت می کشم گ یااااا  گ یانم

 همینست ش ح دورا  بشنه وفک ی کن بحالش 
 بگه چیزی که من هم تشااااانۀ اب از ب هانم

 حمید جهینده
این مقاله بات س وامید نهش ه میشهد. ت س، ازینکه در سابق 
،هشباوری و اع ماد ما از گ  ار و سلیقۀ لیدرا  و مااهدیان وطان 

امید ه  ه نامۀ م دم افغانس ا ، ، اسا  زمین چه  م د  1۸2)شماره 
عدالت ،هاه و مساوات  به جایی ن سید و باز بهطل سُهدای کاکاا 
حیدر سُهدا ف وش شاه دوشمشی ه و بازار ،یابا  که با ی  صادای 
بلند کف آلهد باز میشد و آهس ه آهس ه با نهازش فیاشاش مااناناد 
،مهش میشد . چیز دیگ  که به درد م دم غمدیده، بیهه و ی یم های 
وطن بخهرد شاهد نشدیم. با امید، اینکه با فعالی یای ا،ی ام اهلل صالح 
معاو  اول ریاست جمیهری اسالمی افغانس ا  که پالنیای مطا وحاۀ 
شا  بعد از س  سهیس رونق بیش  گ فت"سالیکه نیکهست ازبیارش 
پیداست"فال نی  گ ف ه شده این اقدامات عملی ودانشمندانۀ اورا 
به ،ی وصالح م دم افغانس ا  تعبی نمهده با ای ماهفاقایا اش باه 

 دس ا  دعا بلند میکنیم." دربارالیی
 ازپس کههی ب آ وسنگ هارا لعل ساز

 باردیگ  غهره ها را پخ ه و انگهر کن 
 )مهالنا                        

پ وگ ام شش ونیم صبح از روزیکاه شا وع شاد جادی، 
قانهنمند, با درایت و اندیشمندانه جیت ،دمت و اس ق ار امانایات 
ب ای کابلیا  و مناطق دیگ  ب  ک سی عامال تاکایاه داده شاد و 

فیصد م دما  با شیامت قدر شناس و بیدارکابال  12تا  ۵۶بالدرنگ 
ازآ  اس قبال نمهدند وبه زودی ازهمه گهشه وکنار جیا  افغانس انی 

بایاار «های وطن دوست هم حمایت ،هد را نشا  دادند که هاماا  
 است. »نی 

در شمارۀ  »درسی از رسالۀ الطی  ابن سینا«م دم مثلیکه  در 
ه  ه نامۀ وزین امید به طبع رسید ، تا حادی ازیان ناا  921۵قبلی 

بسامانی ها، بی امنی ی ها، کش ار ها و ا، طا  ها ،س ه شده اند که 
بیحال و بییهش، بدو  کار، بدو  آ  ونا ، بدو  س پناه نزدی  به 
هالکت درکنای ،زیده اند و ط لکا  شش سال وباال ازآ  که بایاد 
درمک ب باشند بابهت رنگی، ف وش تخم، ف وش جاهاری جاهش 
داده و ف وش ساجق نا  آورفامیل شده ب س تهلیدات ،هد ازضعف 
وبیحالی به ،ها  می وند وازگ سنگی در زباله ها غذا میاااهیاناد  
صحنه هایی که بی نیایت دلخ اش است و نمایندۀ از بایاکا اایا ای 

 حکهمت!!!
درآنسهی دیگ ، محصلین ماا دردانشاگااه، جاهاناا  ماا 
دروظی ه، نمازگذارا  ما در مساجد، مادرا  بار دار ما در زایشاگااه، 
ط ل نهزادما بعد از ن س اول، مساف ین ما در راه س  ، فامیل های ما 
هنگام ناش ای صبح، ژورنالست های زحمت کش و سخت کاار ماا، 
م دما  معصهم ما روی جاده های ما و...و...و... س  ب یده میشهناد 
و کش ه شده می وند که فغا  همه را در دا،ل و ،ارج ما ز چاه  
تهته های جا  های پ  ارزش ان حارشدگا  مابه فنابلند و بالانادتا  
سا، ه و گهشی نیست که این ناله هارا بشنهد، چشمی نیست که این 
چشما  اش  آلهد را بنگ د، احساسی وجهد ندارد که این درد های 
مادرا  را که  ف زندا  و هست و بهد زندگی ،هدرا از دسات داده 

 اند، حس کند.
 گهش م وتی که کز ما نظ  ن هشد   

 دست غ یق یعنی ف یادبی صدائیم 
 )بیدل 
چه کسی ب  شکم گ سنۀ ط لکا  که گ سنه به ،ها  مای 
روند فک  می کند  چ ا ط ل ا، طا  میشهد و  در زنایز و ولچ  
شکناه می بیند   کیست کاه از سا دی زمسا اا  کالاباه هاای 
 سالخهردگا  که عم  ،هد را در ،دمت این جامعۀ بیکس وکهی 

گذش انده اند ،ب  داش ه باشد   چ ا معاش تقااعادی شاا  پاهره 
وبهقت داده نمی شهد  کیست که سهال کند: چ ا م دم با عازت 
و وقار و ش   ما تهسط یکدس ه تا وریسات هاای بای ،ادای 
نهک ا  انگ یز و ام یکا و پاکس ا  تههین و بی عزت می شهند   
ازین حهادث بهی بی ک ای ی ههای مص ای اع مادرا ملهث وعدم 

 مسئهلیت مشام هارا زج  می دهد .
ف زندا  نظامی وامنی ی با شکم گ سنه یا غذای نا  ،شا  
و چای تلخ و روی ،اک آلهد ب ای ح ظ ناهامایاس مالای جاا  
میدهند ولی جسد شا  روزها ب ای ان قال به فامیل به تا،ی  میاف اد 
و ،هد س  ه های طهیل با انهاع پلههاا و کاباا  هاا ها  روز 
زه ومار نمهده شکم پندیدۀ شا  ک ه ت  شده می رود ولی بادارا  

پاکس ا  با اعزاز اس قبال مایاشاهناد و کریاعاۀ  ISIشا  اعنای 
هلیکهپ   به زادگاه شا  ف س اده میشهند، این بیعدال ی اسات! در 

،هاندم که پلیس شکایت دارد: "ب ای مااه  1212روز سهم دسمب 
ها بما معاش داده نشده اگ  به زودی معاشات ما حهاله نشهد مابهر 
به گدایی میشهیم!"، که ب ای قهماندا  اعالی شا  پیام ناناگایان 

ب ای این درماندگا  و مبارزین دفاع از وطان  19است. چ ا از کُد 
اس  اده نمیشهد  قسمیکه ازین کُد غم دوس ا  و اق بای دول م دا  

 ،هرده شد....
این چه فنیحت است که اط ال سن شش تا ده ساال ماارا 
عهض مکاتب مایزکه ب ای تعمی  وبیبهدسیس م معار  آ  صدها 
ملیه  دال  مص   شده به مساجد می ف س ند تاا ماغاز شاهیای 

بعداز صنف چیارم ان حااری «صهرت گی د وبه گ  ۀ ی  دوست:
ومملکت صدسال دیگ س ه  اعاالی تاعاالای »شهندو نابهدگ دند

وت قی ،هدرا درگهدال نیس ی بیند...چه ،دم ی، چه عدال ی، چاه 
مسئهلی ی وچه احساسیکه فقط ازی  دول دار بی ک ایت ،هدس اا 

 ممکن است  وبس.
دراکث  س حدات ش قی بی ق پاکس ا  در اها ازاز اسات. 
پهل افغانی چلش ندارد. همه داد وس د به کلدارمنحهس پاکس انای 
معامله میشهد. داعش درین جا هافعال اند تاحدیکه ج أت شیطانای 

اگ  داعشی به دار آویزا  شهد محال «شا  به آنیااجازه میدهدکه:
، تیدید ناماایاناد!  »شیعه های مسلما  مارا به مسلخ تبدیل میکنند

پاکس ا  در دا،ل ،اک افغانس ا  کیلهم  ها تااوز نماهده، نایام 
کهه پ  از جلغهزه و معدنیات را در پک یا ضم ،اک ،هد ساا،ا اه 
اند. باقی در، ا  کههای س حدات ش قی را از ریشه ب کناده باه 
پاکس ا  ب ده اند، ف یم مهت های دزدیده را با حامال شا ا  باه 
پاکس ا  ان قال میدهند ودرعهض تهلیداتی که باید در چا الاگااه 
بماند بازار س حدات ش قی را به ارزش صد ها ملیه  ح ی ممکان 
بلیه  افغانی ملهث سا، ه اند. جهانا  و افس ا  وطندوست کش اه 
میشهند. دولت با نقض قانه  اساسی روب و است! و از تاماامایات 
ارضی و س حدات محافظت ن هانس ه است. چ ا م دم مابهر شاده 
اند تا به دَرِ س ارت پاکس ا  ب ای دریافت ویزه قطار زناناد  تاا 
پاس هرت افغانس انی بی عزت شده پایمال گ دد.....چ ا....بلی چ ا 

   
کیست آنیایی که طالب ظالم را اعاشه می کند و اباته مای 
دهد، ز،میا  شان ا تداوی میکنناد وجساد دوزم ماکاا  شاا  
راب میدارد  چ ادس گاه امنی ی از این جنایت جلهگی ی نمیکاناد  
اگ بیک ایت اند الزم نیست که بکاردوام دهند و اگ  با چنین بای 
نظمی و سخت دلی دوام میدهند ، حامیا  شاا  کایاسات  اگا  
میدانند چ ا محاکمه و ماازات نمیشهند و اگ  نمیدانند حهد بای 
ک ایت هس ند واز مسنداین ،یانت بازی وف نه گ ی دور شهند تاا 
جهانا  وطندوست حقیقی م دم فعال شهند. پاکس ا  چ اتهانسا اه 
است درتار وپهدافغانس ا  ریشه دواند  چ ا همه مامهریان دولات 

ه اس دارند آنیا که آما یان شاا  ISIافغانس ا  از که تا به مه از 
نیس ند  و یا ببخشید چه  غالما  شا  اند! چ اژورنالس یای چاه  
همایه  افغا  و دیگ ا  از پشاور و ،اک پاکس ا  دربارۀ تاثا ات 
و جگ  ،هنی های افغانس ا  راپهر میدهند  آیا پاکس اا  رسااناه 
هارازی کن  ول گ ف ه است ویا این جهانا  را ازش طاالاب ظاالام 
حمایت میکنندو بازبه ط فداری ،هد وبه ضدم دم افغانس ا  آنایاا 

 رات بیه میکنند...این جهانا  وطندوست باید ، دمندانه قدم 

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 می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

حاالکه ام یکا درمقابل گ وه ت وریس ی طالبا  شاکاسات 
،هرده وباایشا  مذاک ه ویاال، ه بمهافقه رسیده اند که نظامایاا  
،هدراازافغانس ا  ،ارج نمایند ودرمهافق نامۀ که بین شا  به امناء 
رسیده طالبا  به حیث امارت اسالمی ازط   ناماایانادۀ وزارت 
،ارجۀ ام یکا )،لیلزاد ب سمیت شنا، ه شده فک میکنند، ام یکاا 
حکهمت افغانس ا  را دوباره ودودس ه به طالبا  ت وریست تقادیام 
ک ده است .از این ودولت اسالمی افغانس ا  را با سامایات نامای 
شناسند وحاض  نیاسا اناد بااهایاات ایان حاکاهمات ماذاکا ه 
نمایند.ازاین واس ارب ین دارند که مذاک ات را درصهرتی با جانب 
هیات دولت اسالمی افغانس ا  آغاز وبه پیش ،هاهند ب د که اساس 
و تیدا  مذاک ه هما  مهافق نامۀ ، وج نظاامایاا  اما یاکاایای 

 ازافغانس ا  باشد که درآ  ازامارت اسالمی ! تذک رف ه است .
بنظ  بنده ه چه این م حله بدرازا بکشد جنایات طاالاباا  
ت وریست بخاط اینکه نشا  بدهند درمقابل قهای بیش  ازساه صاد 
هزارن  ی دولت فعلی می جنگند و قدرت نماایای مایاناماایاناد، 
بیش  وبیش  میشهد زی اازیکط   اش   غنی س قهمنادا  قاهای 
مسلخ کشهر بناب همدردی وقهم پ س ی که دارد،مانند حامد ک زی 
ریس جمیهر پیشین بنظامیا  اردوی ملی و پهلیس کشاهررااجاازه 
نمیدهدکه باالی م اکز تامع گ وه ت وریس ی طاالاباا  حامالاه 
کنند،ص   اجازه داده است که اگ طالبا  ت وریست بااالی تاا  
حمله ک دشماص   دفاع کنیدمبادا باالی شا  حمله وآنیارا ازبیان 
بب ید.ازط   دیگ گ وهی که بهیی ازانسانیت واسالمیت نابا ده 
اند کالم ،داوند رانادیده میگی ند. بادولت جامایاهری اساالمای 
افغانس ا  صلح نمیکنند چه  )وصلحُ  ،ی  رانخهانده و نمیدانند اما 
بانمایندۀ ام یکا پیما  صلح میبندند وجیاد درماقاابال ناظاامایاا  
ام یکایی که بگ  ۀ طالبا  ت وریست افغانس ا  را اشغال ک ده اناد 
،من  یست اما جیاد ! شا  در ب اب نظامیا  وم دم مسلما  بیگنااه و 
مظلهم افغانس ا  بناب ف های غی انسانی وغی  اسالمی م  یاا  ناادا  

 پاکس انی شا  ،رواست واینست اسالمیت طالبانی . 
بناً مذاک ه ورسید  ب هافق با گ وه ت وریس ی کاه باقاای 
،هد را درجنگ ومسلما  کشی دانس ه وجیادرا درمقابل مسلماناا  
کشهراعال  ک ده اند وهمه روزه بیش  ازصادهااانساا  مسالاماا  
وکلمه گهی را باش ایط فایع ازبین ب ده ونام آن ا جیاد گاذاشا اه 

 اند ،مذاک ه چه سهدی دارد  
بنظ من مذاک ه باگ وهی که بغی از،هاست های ،هدشاا  
بخهاست جانب مقابل وقعی نمی گذارد وهمهاره ،هاست سیاسات 
مدارا  پاکس انی وحامیا  اماراتی وقط ی وع بس انای وبااال،ا ه 
ام یکایی شا  راتک ارمینمایند ح ی حاض نیس ند بادسا اهرقا آ  
ک یم)والصلحُ ،ی   پای میز مذاک ه بنشینند ،تقااضاای ماذاکا ه 
وان ظار کشید  بیمهردِ اتال  وقت است . اگ اش   غنی رئایاس 
جمیهر افغانس ا  تابع ف ما  اس خبارات کدام کشهر نیست ، واگ  
این ح فیای که ازط یق مطبهعات اززبا  وی نش  میشهد واقعیات 
دارد و باال، ه اگ قهم پ ست نیست وی  قهم را ب قاهم دیاگا  
ت جیع نمیدهد ،چ اف ما  حمله بگ وه ت وریس ی طالبا  رابه قهای 
مسلح افغانس ا  نمیدهد تا آنعده از)گهیندگا  ی  زبا    را کاه 
مزدور وف مانب داراس خبارات کشهرپاکس ا  هس ند ،نابهد سا، اه 
وملت مظلهم افغانس ا  را ازش این گ وه اش ار،آدم کاش،جاانای 
،بی حم نامسلما  ،الص وامنیت س اس ی را درکشهرب ق ارنمایند. 
درغی آ  ،ه  تمام ق بانیانی که ازآغازجنگ طالبا  تا وریسات 
درمیدا  های نب دص   درحالت دفاع وسای همهطاناا  ماا کاه 
باحمله های ان حاری ،ماین های مقناطیسی وت ورهاای هادفاماناد 
تهسط طالبا  شیید شده اند ، با گا د  حااماد کا زی ریاس 
جمیهراسبق وریس جمیهر فعلی ،اش   غنی است .دراینااه ب ای 
مسلمانا  واقعی جیا  اسالم یادهانی ک ده میخهاهم که به اسااس 

  ساهرۀ1هدایت آیۀ مبارکۀ) وا  طای  ا  من المهمنین.....  آیۀ )
اگ  دوگ وه از مسلمااناا  «)حا ات  که ت جمۀ آ  چنین است :

)بایکدیگ  بمقابله ب  ،یزند،درمیا  شا  صلح کنید امااگ  یکی از 
ایشا  ب دیگ ی تااوزک د،بادس ۀ که تااوزمیکند مقابله نماایایاد 
تابحکم ،دا بازگ دد، چه  باز گشت پس میانشا  عادالناه صالاح 
ب ق ارنمایید.)عدالت ورزید  بیگما  ،داوندعادالات پایاشاگاا  

   9) »رادوست دارد.
بااین گ وه بدنام که ازنام اساالم واساالمایات اسا ا اادۀ 
سهءمینمایند ،ب ا ،هاس ه وبا ف اوای اسالمی شا  دولت جمایاهری 
اسالمی! افغانس ا  را یاری دهند تا ب ای ازبین با د  ایان گا وه 
نامسلما  که اسالم و مسلمانا  را درجیا  بدنام سا، ه اند ،ازحالت 
دفاعی ب آمده پیکارمنظم وقاطع رابه ،اط نابهدی پایگاها وم اکز 
تامع این گ وه ت وریس ی درس حدات وس اس  کشاهرباماباارزۀ 
ب حق ،هدتا پی وزی کامل دوام بدهندوجامعۀ اسالمی افغانس ا  را 
ازلهث ناپاک این اراکل واوباش منزه وپاک گ دانند تا دشاماناا  
اسالم بدانند که مسلمانا  واقعی کی ها و اسالمیت چیست نااباهد 

 باد اسالم نماها!پی وزی ازآ  حق است.ک )ص حۀ هشت  
——————————— 

 وودب ی، ، ورجینیا                                                       حسن) زنده بانانی 
 ِ اتالف وقت به نام صلح

قبالً درمع وضۀ )مذاک ات بین االفغانی یعنی چای   کاه 
 ه  ه نامۀ وزین امید بنش رسید، نگاش م که عنها  9219درشمارۀ)

ک د  صلح باگ وه ت وریس ی طالبا  ح   بی م یهم بهده وایان 
گ وه مزدورصالحیت تصمیم گی ی را درجلسات نامنایااد صالاح 
نداش ه وازبدو ایااد در پاکس ا  وآغاز بغاوت درماقاابال ما دم 
مسلما  افغانس ا  تصامیم نظامیا  و)آی اس آی  پاکس ا  راعملای 
ک ده و تاکنه  هم ما یا  ب نامه های غی انسانی وغایا اساالمای 

 نظامیا  پاکس ا  درکشهرما هس ند.
واضح ت ع ض کنم که گ وه ت وریس ی طالبا  دانه هاای 
شط ن، را می مانند که شط ن، بازا  آنیارا جاباا می نمایاناد کاه 
درین صهرت شاه و وزی شط ن، بافیل واسپ وسهاره وپیاده وماال 
ب ادر، مالحقانی ،مال س انکزی وسای مالها،هد من ظ اندتا شط نا، 
بازا  چه اراده دارند،پس بادرک مهقف این دانه هادرمیدا  بازی ، 
مذاک ه وم اهمه بااین گ وه بی اراده ،ازدست داد  زماا  با ای 
ازبین ب د  ایشا  ومص و  سا، ن اکها  ملت به ی  پ وژۀ بای 

 عاقبت نیست  
طالبا  که درآغازایااد به اساس سیاست گذاری اما یاکاا 
وسای کشهرهای غ بی، پهل س شارسل ییای ع بس ا  وامی نشیناا  
حهزۀ ،لی، ونشانداد  کهچه وپس کهچه های افغانس ا  تاهساط 
افغانا  وطن  وش وآی اس آی ونظامیا  پاکس ا  ، دا،ل کشهرما 
شدند وتهانس ند به همکاری مس قیم نظامیا  پاکس ا  وس بازگی ی 
ازمدارس دیهبندی ف اوانی که درس اس  ،اک پاکس ا  ماهجاهد 
بهده وروزب وزب عدادآنیا افزوده شده ومیشهد ،بمدت زما  کهتاه 
ساحۀ ظلم وس م ،هیش رادرس اس کشهرگسا ا ش داده وما دم 
مسلما  ما راکه ازقهانین ضد بش ی وضد اسالمی طالبا  ت وریست 
س پیچی میک دند به اساس ش یعت مدارس مالفنل رحما  ، حقاا 
نی ودیگ بنیاد گ ایا  مدارس دیهبندی ،سل ییا وا،ها  المسلمیان 
،م دم مسلما  افغانس ا  را کاف مع فی ک ده وجیادرا درماقاابال 

 م دم مسلما  افغانس ا  اعال  ک دند .
از این رو طالبا  مدارس مهجهد پاکس اا  آناقادردریان 
مهرد مغزشهیی شده اند که باوصف آنکه میبینند م دم افغانسا اا  
پن، وقت نماز،هد را درمساجد اداء مینمایند وعلما واماما  مساجد 
همهاره وظایف انسانی واسالمی ،هدرا درام و نیی احکام اساالم 
بس  می سانند باآنیم علمای مساجد رادرباالی مناب ومسلامااناا  را 
دربین مساجد وعبادتگاهای مسلمین باعملیات ان حاری ازبین با ده 
و،هد راغازی وشیدای این حهادث جانگدازراکه نسل انادرنسال 
مسلما  بهده وهس ند ، ملحد وکاف  مینامند وهیچ گاه حاض  نشده 
وحاض  نیس ند دربارۀ عقاید ضد بشا ی وضاد اساالمای ،اهد 
باعقایداصیل اسالمی )ق آ  و ش یعت  سای مسلمین جیاا  اساالم 
دوری  میز مذاک ه به اساس )وام وهم شهراءبینیم  بنشینند ودر 
پ تهاین دس هرق آ  ک یم دست ازمسلماا  کشای با داشا اه و 

 مشکالت شا  را از ط یق مذاک ه حل وفصل نمایند. 
بزرگ  ین ونابخشهدنی ت ین اش باه زلامای ،الایال زاد 
نمایندۀ وزارت امهر،ارجۀ ام یکا وح ی ،اهد وزارت ،اارجاۀ 
ام یکا اینبهد که درمذاک اتی که بخاط ، وج ناظاامایاا  شاا   
ازافغانس ا  با گ وه ت وریس ی طالبا  طی بیش  ازیکهنیم سال اناام 
داده وب هافق رسیدند،نقش دولت جمیهری اسالمی افغانس ا   کاه 
زمام امهر کشهررادردودهۀ ا،ی بعیده داش ه ودارد،نادیده گ ف اه 
اند، ن نیا اینکه نمایندۀ دولت درمذاک ات حنهرنداشات ،حا ای 
درم ن مهافق نامۀ م مهزوگنگشا  بازدرمهردآزادسازی محبهسین 
طالبا  ت وریست اززندانیای دولت،که آنیم صا   باناام)دولات 
افغانس ا  تذک داده شده نه بنام )جمیهری اسالمی افغاانسا اا   ، 
کک دیگ ی بمیا  نیاورده اند.ب عکس گ وه ت وریس ی طالباا  را 

 بنام)امارت اسالمی افغانس ا   تذک داده اند .
ازاینااست که )آی اس آی  وبزرگا  طالبا  ت وریسات  

که رهب ی مدارس بنیادگ ایی مقیم پاکس ا  رابعیده دارند ،به این 
قهای نظامی اما یاکاا ونااتاهبااالی  1229فک اند که چه  درسال

امارت ناانسانی و نااسالمی طالبا  ت وریسات کاه درافاغاانسا اا  
محاکمات صح ایی و جنایات وظلم وس م علیاۀ ما دم مسالاماا  
افغانس ا  را به اوج آ  رسانیده وحامی ت وریس ا  بین الملالای از 
جله القاعده بهدند ،حمله ک ده ورژیم امارتی شا  را ساقط کا ده 
وباای آ  جمیهری اسالمی افغانس ا  را بمیا  آورده و ب سمایات 

 شنا، ند .  

 ان یاک ، کالی هرنیا                          امی محمد کی ی
 اس اد سابق دانشگاه کابل

 قبرها آباد شوند
چندی قبل حمدهلل محب، مشاورامنیت ملی، سا ا ی باه 
والیت پک یاداشت واز قب رئیس جمایاهرچا اگا ای افاغاانسا اا  
داک  نایب اهلل دید  ک د. پس ازآ  آوازه شدکه حمدهلل ماحاب 
میخهاهد قب داک  نایب اهلل راآبادکند. ،انم داک ا  نااایاب اهلل 
دراین مهرداظیارنظ ک ده وگ  ه که اول بایدعلت م گ داکا ا  
نایب اهلل تحقیق شهد. همچنا  یک ن ازد،  ا  وی آرزوک ده که 
اگ صلح درافغانس ا  ب ق ارشهد، پای پیاده به زیاارت پادر،اهد 

 ،هاهد رفت .
اگ مشاور امنیت ملی افاغاانسا اا  باه ایان کااراقادام 
کندوآقای غنی احمدزی قبهل نماید، کار،ه  وپسندیده ،هاهد 
بهد. چ ا قب داک  نایب اهلل آباد نشهد   وی ،اه  یاا،ا ا  ، 
دست نشانده یاغی دست نشانده، کمهنیست یا غی  کاماهنایاسات، 
با،دا یا بی ،دا ه چه بهد مهضهع جداست، اما او یا  رئایاس 

 جمیهر بهد، باید قب ش آباد شهد . 
سئهال این است که دیگ  رئیسیای جمیهر چاطاهر مای 
شهند ! قب  )اس ادکبی  وتهانا  نهرمحمدت ه کی، ملحددرجه یا  
که ازط   شاگ دوفادارش ح یظ اهلل امین کریعۀ بالش ، ه شاد، 
بایدپیدا وآباد شهد. گ چه گ  ه می شهدکه م دم قب  تا ه کای 
راکه در ساحۀ )قهل آبچکا   دفن شده بهد، درّ داده اند. من فکا  
نمی کنم که حقیقت داش ه باشد، واگ واقعیت هم داشا اه بااشاد، 

نهرمحمد تا ه کای  «جایش تعیین و ی  عالمه گذاش ه شهدکه 
رئیس جمیهرکمهنیست افغانس ا ، در ایناااا ساه،ا ااناده شاده 

 !! »است.

جن الیای روسی هنهزهم زنده اند، ازآنیاپ سا  شاهدکاه 
بام دۀ ح یظ اهلل امین چه صهرت گ فت، آیا درت اۀ تااج بایا  
زی ،اک ک ده اندیاجای دیگ   یا ماننادگاالبازوی وچانادلاهدۀ 
دیگ به کشهرشهرا هاب دند! امین هم ی  رئیس جمیهربهد ،اه  
یا، ا ، ثبت تاریخ گ دیده، نسلیای بعدی باایادبادانانادکاه در 
کشهرشا  چه کسانی حکم انی ک دندوچه کارروایی هایی از،هد 

 باا گذاش ند . 
م دم افغانس ا  قدردا  هس ند، چنانچه امی اما  اهلل ،اا  

از ای الیابه جاالل آباادآوردنادودرکاناار پادرش  91۵2رادردهۀ 
امی حبیب اهلل دفن ک دند. بب ک کاارمال را اجاازه دادنادکاه 
درحی تا  دفن شهد. بایادماالعاما  مشایاهرباه آ،اهناد کاهر، 
اگ وجهد،ارجی داش ه باشد، ازپاکس ا  به زادگاهش یعنی زابال 

 آورده شهد . 
تاریخ گهاه است که داعیۀ پش هنس ا  درزما  محمدداؤود 
وداک  نایب اهلل درمحهر سیاسی وجناالی ق ارداشت، ودریان را 
ملیاردها افغانی ب ای ،هانین و،ا  های دوس ۀ آنطا   سا حاد 
مص   شد، تاحمایه وپش یبانی شا  رابسهدافغانس ا  بخ ند ! اماا 
نشد ! آنیابه اصطالح هم ازتهب ه ،هردند وهم از کاهدا ، هام باه 
نعل زدند وهم به میخ ! پهل وس مایۀ ،داداد افغانس ا  راباه ما ااد 
،هد وپاکس ا  بکارب دند وب ای انکشاا  وتاااارت پااکسا اا  

 ازهیچگهنه سعی وکهشش دریغ نک دند.
ریاست مس قل قبایل، بعادهاا وزارت قاباایال و اقاهام 
وباال، ه وزارت س حدات افغانس ا  یکی ازماا اهاای تاماهیال 
تاارت قبایل آنط   س حد بهد، به آسانی محاصاهالت نسااجای 
های پلخم ی وگلبیار، شک  بغال  و پنبۀ قندوز و روغن زغایا را 
بدس  س ،ا  های دوس ه ق ارمیداد، اط اال وناهجاهاناا  آنایاا 
رادرمکاتب ،هشحال ،ا  ورحما  بابا تحت تا بایاه و آماهزش 
ق ارمیداد. تاارت ومعامالت ت انس هرتیشن رونق شایا  یافت. بس 
ها، الری هاودیگ  وسایط نقلیۀ زمینی ازهمین پهل ها ، یده میشد 
وبعداز رنگمالی ونقش ونگار چمن های سبز وطاؤوس های قشنگ 
در بدنۀ آ  الری هابین شی های پاکس ا  وگااهاگااهای هام باه 
شی های جالل آباد وکابل رفات وآمادداشا اناد، باه تاااارت 

درحاقایاقات  «می  دا، ند. درپیشانی این وسایط نقلیه مینهش ناد:
وعالوتا  »این امانت چندروزی نزدماست -مال  ه شیئ ،داست 

 ! »چشم بد دور «به ،ط درشت می نگاش ندکه 

ب ای ف زندا  م دما  س حدی دو مک ب درکابل سا،ا اه 
شد، یکی بنام رحمن بابا ودیگ ی بنام ،هشحالخا . دراین مکاتاب 
اوالد قبایل مهمند، وزی  س ا ، بنه ، بلهچس ا ، شینهار، مساعاهد، 
سلماناخایال وغایا ه آماهزش داده مای شادناد وحاکاهمات 
مخصهصاداؤود ،ا  آرزوداشت که فارغا  آنایااروزی ازداعایاۀ 
پش هنس ا  حمایه وبسهد افغانس ا  کهنیت هاراتغیی دهند. امااایان 
آرزوه گز ب آورده نشد، اکث یت فارغا  ماکااتاب ماذکاهرباه 
ایدیالهژی کمهنیسم گ ویده و باال، ه س دارداؤود وتمام اعنای 
،انهاده اش رابه نابهدی سهق دادند! ال به باهاماکااری مسا اقایام 

 اتحادجماهی شهروی وقت . 
ام وزهم تق یباً به عین سناریه شاید بادتا ازآ  ماهاجاه 
هس یم. اش   غنی احمدزی پن، هزار وپن، صدتن ازجاانایاا  و 
دشمنا  م دم افغانس ا  راازبند رها ک د وآرزومنداست باارهاایای 

 این جنای کارا  راه صلح دایمی همهارگ دد !!! )ص حۀ هشت 
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 هفته نامۀ امید  7711شمارۀ  صفحۀ سوم

 اس اد در یهنیهرس ی نیهج سی        انانی  عبدالصبهر ف وزا 
 چهرۀ جامعه در عهد محمدظاهرشاه

)به ادامۀ گذش ه  : شاه که ،مهشی وجمهدی مطلق غا ق 
بهد، کشهررا نیزبا،هد درآ  گهدال کشانیده بهد، وآن ابه انادازۀ 
ازکاروا  تمد  به عقب نگه داش ه باهدکاه تااهاااهم شاهروی، 
اکث یت م دم جیا  نمی دانس ندکه افغانس ا  درکاااا ودرکادام 

 نقطۀ جیا  واقع است !
وق ی در  «نهشت:  (The Envoy)زلمی ،لیلزاد درک ابش 

لبنا  در دانشگاه ام یکایی بی وت درس میخهاندم، اکث کسانی که 
بامن هم صحبت میشدند، باتعاب زیادب ای اولین بارنام افغانسا اا  
رامی شنیدند ومی  سیدند که درکااواقع است  من دراب ادا بااالر 
کاغذط ح ونقشۀ رسم میک دم ولی بعدها ب ای آسانی کارمیگ ا ام 
کشهری است بعداز ای ا ! وح ی می  سیدندآیام دم آ  مسالاماا  

 .»است، وق ی میگ  م الحمدهلل، بسیار،هشحال میشدند

درنهش ه های بی و  م زی ،هانده می شدکه افغاانسا اا  
غ یب ت ین کشهر جیا ، فاقد صنایع ثقیله بهده شایاهۀ زراعات 
بدوی واب دایی دارد. حاصالتش مایاحا ااج آنا اکا اایات نامای 
کندواکث یت مطلق ن هس آ  در تحت نهار فق  زندگی می کنند. 
این کشهر زمین های حاصلخیز زیاد دارد، اما سیس م آبیاری ندارد 
و از آ  زمین ها اس  اده ک ده نمی تهاند، و تنیا کشهری در جیا  
است که راه آهن ندارد و راه های ت انس هرتی محدودی که دارد 

 غی تخنیکی وپ ،ط  اند.
این نهش ه هادرسالیایی نهش ه شده که قسمت اعظم حا ای 
همه آبیای جاری کشهر ازط یق دریاهای ، وشا  چاه  دریاای 
کن ، کابل وهی مند و ه ی ود س زمیانایاای پااکسا اا  وایا ا  
راآبیاری وسبز و، م میساا،ا اناد، وزمایاناۀ کاار وفاعاالایات 
درس اس کشهر دلخهاه ومساعد وقهای بش ی ف اوانی که عااطال 
وباطل نگیداش ه شده بهد، مهجهد بهد. زی اافغانس ا  درآ  آوا  
یابعبارت بی   درچیل سال سلطنت محمدظاه شاه ازپسمانده ت ین، 
فقی ت ین و آرام  ین کشهرهای جیا  شم ده مایاشاد وزمایاناۀ 
کاروفعالیت با امن درهمه نقاط کشهرح ی در دوردس  ین ناقااط 
مهجهدبهد که ازآ  ه گزبه ن ع آبادی وعم ا  کشهر اسا ا ااده 

 نشد . 
در ایناا مثالی ازآرامی آ  زما  را یادآور می شاهم کاه 
محصل دانشگاه کابل بهدم . ق ارشدکه صنف ماب ای نقشه کشای 
جیهلهجی ب ود، ساحۀ نقشه کشی ما منطقۀ دوآ  میخ زرین باهد. 
ما به آناا رف یم که از ط   روز در کهه ها به نقشاه کشای مای 
پ دا، یم و شب را به ی  تعمی  بزرگ ،الی کاه در و دروازه 
نداشت وبه ههتل دوآ  مع و  بهد س  ی می ک دیم . در یکای 
از روزها که از ساحه تازه ب آمده بهدیم سیاحی را دیدیم کاه باه 
تنیایی پیاده روا  است و پند و پندولۀ بزرگی درپشت دارد . بچاه 
هاه کس به او های های گ  ند و او هم های گ ت و ،هش ،لقی 
ک د و بعد معلهم شدکه آلمانی است، بچه ها ما ا کاه آلاماانای 
بلدبهدم صداک دند و من با اوصحبت ک دم . گ ت به بامیا  مای 
روم، گ  م حاال نزدی  غ و  است و از ایناا تا بامیا  فااصالاه 
زیاداست، وتعار  ک دیم که می تهانی شب را با ما س  ی کانای 
وصبح ح کت کن. تعار  مارا قبهل ک دو بادا،ال اتااقای کاه 
جابااشده بهدیم دا،ل شد وبس  س  یش را همهار ک د. مااهاماه 
تانیمه های شب باهم ،نده ومزاح وصحبت نمهدیم وآنچه غاذایای 
که داش یم اوراش ی  ک دم . ف دا بس  ،هدرا بسات وحا کات 

 نمهد وب ای ما ی  چ اغ دس ی تح ه داد. 
وق ی آ  آرامی بخاط م می آیدتعاب میکنم کاه یا  
سیاح ،ارجی تنیا درمیا  کههیاپای پیاده فا ساخایاا راه راطای 
میک دکه درهمۀ راه نه ه اسی و نه ،ط ی ب ایاش ماهاجاه باهد 
وتأسف مینمایم که چ امحمدظاه شاه ازآ  آرامی و امنیت با ای 
عم ا  وآبادی وطن اس  اده نک د، چه  ب ای ه عم ا  و آباادی 
آرامی وامنیت ش ط اساسی است ودرعادم آ  ماحاال. ماعانای 
بسیارواضح این وضعیت روشن است، مملکت آرام باهد امااشااه 
یاعالقه به عم ا  وآبادی آ  نداشت یاایناکاه اسا اعاداد آباادی 
وعم ا  وطن رانداشت ! حاالمیدانم کاه نااآرامای وبای امانای 
ام وزکشهر ازاس  اده نک د  امنیت وآراماش آ  روزگااربا ای 

 آبادی وطن است .
ب گ دیم به دنبالۀ مهضهع، ح ی عدۀ ازنهشا اه هااازمانااطاقای   

درکشهریاد آورشده اندکه درآنااها انسانیا درمغااره هاازنادگای 
میک دندوازم دمی که با حیهانات شا  یکاا دریا  ،ااناه مای 
زیس ند. تق یبا درس اس کشهروح ی در شی م کزی نیزتذکارداده 
شده است. این نهش ه هامیگهیندکه درآنازماا  کاما ا  ازیا  

% ما دم تاازماانایاکاه فاهت 11فیصدن هس کشهر باسهاد بهد و
میک دند داک  ، دوا وش ا،انه رانمی دیدند. اکث کهدکاا  قابال 
ازتهلدمیم دند وبیش  ین آنیااپایاش ازرسایاد  باه سان بالاهغ 

% 11دراث ام اض چیچ ، س ،کا ، سیاه س فه از بین می دناد و
مادرا  واط ال به سهء تغذی مب البهدند. اکث م دم دهات وقا یاه 
ها، ح ی درشی هاوپای خت کشاهرما ض تاهبا کالاهزداشا اناد. 

 تسییالت ح ظ الصحهی ب ای م دم مییانشده بهد. 

اکث م دم درس اس کشهرناه تانایااناا  باخاهرنامایا ی 
داش ندبلکه آ  آشامیدنی صحی نداش ند وازعین منبع آبای کاه 
حیهانات شا  اس  اده میک دند ،هدنیز میخهردند. ح ظ الصاحاۀ 
م دم به اندازۀ ، ا  بهدکه درنقاط دور و والیات وح ی کاابال 
نیزگ وهیای پهدرپاشی که اح ماال همکاری سازما  صحی جایاا  
بهدند به منازل دا،ل شده، ،انه هاوح ی س ها وکاالهای ،انم هاا 

 وکهدکا  راپهدرپاشی میک دند . 
زندگی درکشهربه اندازۀ فق زده بهدکه جای باهدوبااش 
اکث م دم از نگاه صحی وح ظ الصحۀ محیطی وضعایات ،ایالای 
هااس ناک ودلخ اش داش ند، ،انه ها محق ، نمناک بهدناد و باه 
،اط  این که از ب ودت س مایا ازشدت گ ما ماحا اها بااشاناد، 
کلکین هاو دریچه های بسیارکهچ  داش ندکه آف ا  به ندرت به 
دا،ل آنیا می تابید، و در زمس ا  در هما  اتاق آتش می شد و در 
هماناا اعنای فامیل می ،هابیدند، باوجهد اینکه آتش دود مای 
ک د و  بعنا چنا  دود می شدکه کسانای کاه دراتااق باهدناد، 

 یکدیگ رابه درس ی نمی دیدند. 
ب ای اینکه شیهۀ زندگی عس تبارم دم رادرعیدسلاطانات 
،هب  دانس ه باشیم ی  ،اط ۀ رایادآورمیشهم که پس ، دساالای 
بهدم که پدرم م ابا،هد ب ای دید  یکی ازدوس انش به چیاردهای 
غهربندب دوآ  زمس ا  بهدومهت  های الری که مهت چکله مع و  
بهدند یگانه وسیلۀ نقلیۀ مساف ین به آناابهد و س ک هماه ،ااماه 
وپ مشقت، راکبین طی س  به اندازۀ عذا  واکیت میشدند که در 
، م س  ب ای چندین روزاز دردکم  وپشت وپیله شکاایات مای 
داش ند. س اناام به منطقۀ مهعهد رسیدیم واز چکله پایین شادیام، 

 از،ن  میل زیدیم و س  وروی ماس د ویخزده بهد. 
دوست پدرم درآناامن ظ مابهدوبا ،هددواالغ آورده بهد. 
بعدازاحهال  سی به دکا  سماواری که درآناابهد دا،ال شادیام، 
شهر وغهغای دکا  ب ای من جالب بهد وشاگ دسماوارچی بشدت 
ح کت میک دوب ای ه کس غذاوچای وچایناکای آورد. دکاا  
محق ی بهدودود آتشی که دروسط آ  اف و، ه بهدند همۀ فنارا 
گ ف ه بهدکه ف صت تن س را ازانسا  میگ فت ولی چای وغذایی 
 را که من درآناا،هردم هیچهقت وهیچ جایی آ  مزه رانیاف م ! 

پس ازص   غذا ورفع ماندگی، دوست پدرم باالی یا  
االغ ومن وپدرم باالی االغ دیگ  سهارشدیم، اوپیش ومااازعاقاب 
اوراهی منزلش شدیم . راه بسیارباریا  و ،اطا نااک باهدکاه 
یکط   مابدنۀ کهه پ ب   وط   دیگا ماا دریاای ،ا وشاا  
وعمیق وه آ  ،ط لغزید  االغ وجهدداشات تااباه دریاا لاهال  
شهیم . من چندا  درمهرداین ،ط فک نمی ک دم وبیشا ا ساهاری 
االغ ب ایم تا بۀ شی ین بهد، ولی احساس می کا دم کاه پادرم 
سخت نگ ا  بهد.این س ک رفت وآمد آ  م دم بیچااره باهدکاه 

 عبهروم ورازآ  ،الی از،ط م گ نبهد.
س اناام بعدازچندین ساعت به ق یه و،انۀ دوسات پادرم 
رسیدیم. ،انه گ  محق بهدر ی  دروازۀ کهچا  داشات کاه 
م دها باید،هد را،م می ک دند تادا،ل شهند، وی  دریچه گا  
دری  دیهاراتاق بهدکه به بلندی قد انسا  ق ارداشات ودروساط 
اتاق ی  ح  ۀ کهچکی بهدکه درآ  آتش ک دناد وباه دورآ  
همه نشس یم  قصه هاوصحب یاش وع شد. نا  آوردنادوهاماه دور 
دس  ،ها  جمع شدیم، م دم ق یه که ازآمد  ما،ب شده باهدناد 
یکه یکه دا،ل اتاق شدند، چای، تهت وچارمغز وباادام آوردناد. 
ه کس از،هدقصۀ داشت شنیدنی، من که قصه وافسانه راازهماا  
سنین ، دسالی دوست داش م به ه  ی  آنیابدقت گهش میادادم. 
دربین آنیاکسانی بهدندکه ه گزازق یه نب آمده باهدنادبااوجاهد 
اینکه ریش س یدداش ند، شی وبازار راه گزندیده بهدند. ما با ای 

 شا  جالب بهدیم که ازکابل آمده بهدیم .
اکث قصه های شا  غم انگیزبهد، از،هاری وبایاچاارگای 
حکایه می ک دند. نام کسانی را می گ ف ندکه در هما  ق یه تهلد 
شده تا ا،ی زندگی ازق یه بی و  نشده بهدند. دود فناای اتااق 
راپ ک ده بهد و به اندازۀ غلیظ بهد که ن   مقابل به مشکال دیاده 
می شد، و روشنی اتاق فقط ی  چ اغ  تیلای باهدکاه باه آ  
شیطا  چ اغ می گ  ند، که دودش نسبت به روشنی اش بایاشا ا  
بهد. اما بیش  ین روشنی را به آ  اتاق شعله های آتاش مای داد. 
آهس ه آهس ه شب به پخ گی می رسید و آنیایی که به دیاد  ماا 
آمده بهدند به ،انه های شا  رف ند وکسانی که در اتااق بااقای 
ماندند، ه کس ی  لحا  راکه درکن، اتاق انباشا اه باهد کاش 
ک ده درگهشۀ ،هابیدند. صبح وق ی بیدارشادیام با روی هاماۀ 
مادوده های آتش نشس ه بهد و سهرام های بینی ماپ  از سایااهای 
دود بهدوبعض دراط ا  دندا  هاو لبیای شا  نیز سایااهای دود 

 داش ند .
چندروزی درآنااماندیم، آنیامحبات وعازت داری بای 
پایانی ک دند. در آناا اطا اال ،ا دساال هام سان وساال مان 
زیادبهدندکه همه شا  لباس های نازک پینه شده داش ندوازشادت 
س مامی ل زیدند وباپا های ب هنه باالی ب   ها و سنگ هاا باازی 

 می ک دند.  

انگش ا  شان ااکث  ،ن  ب ده بهد. درروزهای اول به ساهی مان 
ولباس ها وبهتیای من ،ی ه ،ی ه نگاه می ک دند، چیزی بین ،هد 
می گ  ند وبا هم ،نده می ک دند، ولی بعدها بامن انس گ ف اناد. 
ی  روز با پس ک کهچ  دوست پدرم که هم سن من باهد، باه 
اتاقی که مادر و دیگ اعنای ،انهادۀ شا  )چیار د،   و سه پس   

 زندگی می ک دند، ی  ،انۀ ،یلی کال  بهد رف م . 
درقسمت پیش وی ،انه چق ی بزرگی بهد ویا  زیاناۀ 
چهبی آن ا با قسمت عقب ،انه که مانندی  ص ۀ بلندباهد وصال 
میک د. درآ  چق ی دو االغ، ی  گاو، چیارگهسا اناد ودو باز 
زندگی میک دند. درقسمت باالیی ،انۀ فامیل دوست پدرم یکااباا 
آ  حیهانات میزیس ند ومابهربهدند این کاررا بکنندتا حیاهاناات 
شان اکه ب ای شا  ارزش حیاتی داش ند ازب ودت س مای زمسا اا  
مح ها نگیدارند. درهما  اتاق آتش میک دند، ناا  وغاذا مای 
پخ ند. درهما  ،انه مینشس ند، غذامیخهردندومیخهابیدند. من کاه 
عمق زندگی و بدبخ ی روزگارآنیارا درک نمی هانس م، ازدید  آ  
حیهانات وبهد  باآنیا ،هشم آمد وچندشب آ، ی رابعهض اینکه 
هم اه پدرم اس  احت کنم، با فامیل دوست پدرم اس  احت ک دم، 
که هنگ زد  ،  ها یا بانگ گاو در نیمه های شاب هاماه را از 
،ها  بیدار می ک د. در آ  ق یه گ  نه ب ق بهد نه سا ک ناه 
مک ب و نه ش ا،انه و داک  . فقط ی  مساد کاهچا  باهدکاه 

% 11ف شی از بهریا داشت . باید یادآور شدکه این شیهۀ زنادگای
 م دم کشهربهد . 

،دمات صحی درس اس کشهر درسطحی باهدکاه با ای 
اکث یت مطلق م دم غی محسهس بهد. درکاابال کاه پاایا اخات 
کشهربهد تنیاسه ش ا،انه، علی آباد، گندنا ومس هرات بهد ویا  
زایشگاه بعدهاسا، ه شدکه د،  شاه محمهد ،ا  با ای هامایاش 
رئیسۀ آ  بهد ! اینکه دروالیات چه میگذشت، واضح است که باه 
ماا اتااب ازکاااباال باادتاا بااهد. یااگااانااه ماا جااع تااداوی 
درس اس کشهرمالاماما  مساجد یااشخاص دیگ ی بنامیای پیا  و 
م شد وآغا بهدند. طهرمثال بخاط  دارم که درکهچۀ اندرابی کابل 
که ازارگ شاهی کم  ازچیارمایل فاصله داشت، شخصی زندگای 
میک دکه به ک یم مارگی مشیهربهد. درآناادکاانای داشات کاه 
درق سه هایش قطی های مار بهد ودردکانش م ینا  قطارنشسا اه 
بهدند. اویکای  رامیخهاست وکاردی رادرآ  قسمت بد  م یض 
که درد داشت می مالیدوچیزی درزی زبا  میخهاند ودر، م لعاا  
دهنش رادرآ  ناحیۀ بد  م یض می مالید! بعد ازاو پسا ش باناام 

 بچۀ ک یم مارگی پیشۀ پدر را پیش می ب د. 
درکهچۀ کاه ف وشی جای دیگ ی بی ای تداوی م یناا  
بهدکه به دکا  حکیم جی مشیهربهد. اوشاخاب بااریا  انادام 
باریش تُنُ  بهدوفک میکنم که ازمیاج ین باخاارا باهد. دوکاا  
حکیم جی پ  ازدواهای یهنانی وبهتلیای ش بت بهدکه کسی نمای 
دانست آنیا چیست، ولی اوبی  ازک یم ماارگایا باهد. ما یناا  
درپیش دکانش صف بس ه بهدند، واویکای  آنیارامیدید وش بات 
وگهلی های سا،ت ،هدش رامیداد . اکث  م ینانی نزدحکیم جی 
می ف ندکه وضع صحی شا  بسیار، ا  میشد ونزدی  باه نازع 
می سیدند. زی امزدحکیم جی نسبت به مزدک یم مارگی  به م اتب 

 بلندبهد و ه کس ازعیدۀ آ  ب آمده نمی تهانست . 
م جع دیگ  تداوی م ینا  زیارتگاهیا ومقابا  قادیاماه 
بهدکه اکث آنیا معلهم نبهدکییابهدند وازکاابهدند. شخب م یض 
رادرآ  زیارتگاه هامیب دند ودراتاقی درآناا بهد با ای چانادیان 
ساعت ق ل میک دند وب ایش تهصیه میشد که ،ااک آ  زیاارت 
رابخهرد ودر، م نذرانۀ به شخصی که بنام مااورزیاارت گا ا اه 
میشد وشخب ژولیده وفقی ی میبهد میدادند. زیارت بابای ،هدی، 
پاچا صاحب پایمنار، چیل ن پاک، زیارت شاه دوشمشی ه، عاشقاا  
وعارفا ، شیدای صالحین، پی بلند، زیارت بابااحااجای وعادۀ از 
زیارتگاهیا مشیهری که م ینا  رامیب دند درغزنی وجهد داشات 

 وهم زیارتی درچاریکاربنام ههفیا  ش یف بهد. 
تعهیذ وطهمار و دم ودعاکه یگانه تسلی دل بیمارا  باهد 
بعنابه س حد ، افات می سیدکه سخت دردناک والم انگیزاسات. 
مثالدرآوانی که پس بچۀ کهچ  بهدم، درهمسایگی ما،انم می با  
وپ لط ی زندگی میک د، ازدهنش کف می آمادوباه ،اهدنامای 
دانست، چشمانش به کاسۀ س ش می فت وبدنش به شدت میل زیاد 
ودست وپایش ک، میشد. همه اعنای ،انهاده وح ی همسایاه هاا 
دست وپاچه میشدند، دید  آ  صحنه سخت دردناک وجگ ،اه  
کننده بهد. یکی ازوابس گا  فاامایال دوا  دوا  پشات ماالی 
مسادیاکس دیگ ی که او اجنه را رام ک ده بهد، می فت . ماالی 
مسادکه آدم نی  ومؤدبی بهد می آمد وب س آ  ،انم چنادآیاۀ 
ک یمی میخهاند وعا وفاتحه میک د وهمۀ حاض ین هم به حاق آ  
،انم می با  دعا می ک دندو ازه دهنی شنیده می شد که ،دا آ  
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داک  دس گی درسلسلۀ مع فی سی مسل  ش یف طاباابات 
راجع به عص  جدیدطب درافغانس ا  چانایان گازارش مایادهاد: 
عص جدید باامی حبیب اهلل ،ا  س اج الملت والدین کاه دراصال 
ی  شاه ری هرمست بهد، ش وع میشهد. امیا  اوایال سالاطانات 
،هدتهجه زیادبه معار  وف هنگ مبذول داشت، وی گ  اه باهد: 
ت قی ی  دولت وی  ملت بدو  تا قای عالام اماکاا  نادارد. 
امی درش وع سلطن ش دون   طبیب هندی رابنامیای داک  غالم نبی 

 وداک  غالم محمد در کابل اس خدام نمهد...
که مک ب حبیبیه بحیث اولین لیاساه عا ض  9129درسال 

اندام ک د، در صنف رشدیۀ آ  )ح ظ الصحه نیزتدریس مایاشاد. 
درتشکیالت معار  آنهقت وله که کهچ  هم بهد، ی  الب اتهار 
بنام بیت الحکمه وی  ش ا،انه بنام بیت العالج وجاهد داشات... 

روز 19شی کابل تهسط م ض کهل ااس یاال گشا اه 919۶درسال 
نا ا   ۸۸9ن  مصابین داشت که وفیات شا  به 9111دوام یافت، 

انا الاهئانازای شادیاد  919۸رسید. به تاعاقایاب آ  درساال 
دامنگی افغانس ا  شد که تنیادر ده ،دایداد کابل کاه درآناهقات 

ن  آ  هاالک گا دیاد، ودرپاغاماا  1۶2ن  ن هس داشت  922
ن  جا  به حق س  دند. درچنین ایاام مصاائاب 9۶22درچیارروز 

طبیب های کابل چه  می زامحمد اب اهیم ،ا ، می زاعابادالاغانای 
،ا ، می زا عبدالنبی ،ا ، می زا عبداللطیف ،اا ، مایا زا تااج 
محمد،ا ، می زا عبدالقدوس ،ا ، می زا عبدالقدی ،اا ، مایا زا 
محمداسحق ،ا  وغی ه از اساسات طب قدیام اسا ا ااده ناماهده 
صمیمانه و مخلصانه تا حاد تاها  در ،ادمات ما یناا  مای 

 کهشیدند ...
همچنا  درزما  امی حبیب اهلل ،ا  نباتات طبی افغانسا اا  
که اکث اً جزء نسخه های طبی میبهد ازقبیل بیدانای ، کناد، زی ه، 
ت یاک به روسایاه صاادر و ادویاۀ)یاهناانای  ازهانادوسا اا  

 واردمیگ دید...
مهلف ارجمندداک  دس گی  س س به ت اصایال اوضااع و 
پیش فت طبی را در عیدامی اما  اهلل شاه غازی راب رسی ک ده، از 
تاسیس فاکهلا اۀ طاب کاابال ایاناطاهر یاادمایاکاناد: درمااه 

ش فاکهل ۀ طب، باساس 9999مطابق اول عق    9191اک هب سال
در،هاست جدی م دم واهل دربار بشمهل رفقی بیگ، تاسیس شد، 
ورنه نادر،ا  به هیچهجه نمی ،هاست ونه پال  داشت با ،شا ای 
که شاه غازی اما  اهلل ب ای رفاه عااماه گسا ا ده باهد، ،شات 
دیگ بگذارد، زی اکه پ وگ ام اساسی رژیم اوجلهگی ی ازتهسعاۀ 
معار  وق ارگ  ۀ م دم کابل، نادرشاه ب ای گ ف ن ان قاام ،اه  
کیهناری فعالیت داشت نه رفاه م دم، که باکش ارهای روشن کا ا  

 9199این گ  ارکابلیا  مصداق پیدامیکند. اماقبل ازیان درساال 
پ وگ ام معاو  داک  ملکی ونظامی درج یا  بهدکاه با ای ساه 

 دوره شاگ د ت بیه ک د...
... دراب دا داک  ا  هندی)نمایندۀ انگ یزهیا  که درکاابال 
مص و  کار بهدند، مخالف تاسیس فاکهل ۀ طب بهده وپیشا فات 
آن ادرکابل ناشد می پنداش ند، اما رفقی بیگ داک  ت کی که ی  
طبیب آزمهده وج اح الیق بهد ودرعیان حاال داکا ا شاخاصای 
نادر،ا  هم بهد، نظ هندییارا ردنمهده ،هد ضامن اف  اح وپیشب د 
فاکهل ه گ دید، وبالن یاه چه  اولین رئیس مق درفاکهل اۀ طاب، 
داک   رفقی بیگ ظیهرنمهد. درین م حله همکارا  رفقای بایاگ 
تنیا دو ن  بهدندکه درفاکهل ه به تدریس آغازک دند، یکی عالای 
ا،   هندی معلم بیهلهژی لیسۀ حبیبایاه و دیاگا  ناهراهلل ،اا  
م خصب کیمیا تحصیل یاف ۀ ف انسه. ،هد رفقی بایاگ تادریاس 

 اناتهمی رابدوش گ فت، محل تدریس لیسۀ عالی حبیبیه بهد.
محصلین ازصبح تاعص  مص و  درسیای عملی وناظا ی 
بهده نا  چاشت شا  ازوزارت معاار  مای آماد. دریان وقات 
مشکالت داش ن ساما  الب اتهاری وتییۀ سکلیت هم دشهاربهد وهم 
گزا . محصلین باشهق م  ط اس خها  هارا ،هدشا  تییه کا ده 
باآ  چهنه جهش داده پاک کادری میک دند. رجب عالای ،اا  
طاه ی که شاگ دحبیبیه بهد ناظ این فعالی یابه چشم س بهد. ساال 

فاکهته به پانا،  9991او با اینیمه مشکالت پایا  یافت. درس طا  
دربندتعمی  داراالما  که نادر،ا  نامش رادارال نه  گذاش اه باهد 
ان قال یافت وشاگ ا  لیلیه شدند. تنیاروزپناشنبه بعدازساعت ی  
اجازۀ رف ن بخانه داش ندکه باید به عصا روزجاماعاه دوبااره باه 
فاکهل ه ب گ دند. تعمی لیسۀ محمهدط زی م کز ریاست، لایالایاه 
والب اتهار کیمیا گ دید. جیت حمل ونقل محصلین ق اراما  شااه 
ی  ع اده مهت  از وزارت دربارتعیین شده بهد. بایا صاهرت ده 
ن  محصلین صنف اول درام حانیامهفق وباه صاناف دوم ارتاقاا 

 یاف ند .
طاب «مهلف دانشمندداک  دس گی  فصلی راتحت عناها  

نگاش ه وسی تاکاامالای و  »وطبابت افغانس ا  درق   بیست وی 
پیش فت امهرطبی و صحی رادرکشهر ب رسی کا ده اسات، کاه 

 ضمن آ  به این دورۀ بیست سال ا،ی نیز پ دا، ه است . 
بخش پایانی تالیف ارزندۀ دوست فا زاناه وهام مسالا  
عزیزم داک  دس گی به تهضیحاتی دربارۀ ایاادوگس  ش انااامان 
داک  ا  افغانب درام یکا،که بعدبه انامن مسلکیا  طابای افاغاا  
درام یکا تغیی  نام یافت، ا، صاص داده شاده، ودرآ  شاماۀ از
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 هفته نامۀ امید   7711شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان: تاریخچۀ طبابت درافغانستان )جلددوم(
 از زردشت تا این اواخر        

 متخصص جراحی    -تتبع ونگارش: داکترغالم محمددستگیر
وق ی جلددوم ک ا  پ مح های شامل تهاریخ وگزارشات 
طبی وصحی افغانس ا ، ازدست کهشاا  عازیازبادسا ام رسایاد، 
ودرهمین لحظه یادم ازسهگند ماندگار هی هکا ات، پادرطاباابات 
جیا  میآیدکه محصال  بعداز ف اغت فاکهل ۀ طب، بشمهل بنده، به 
آ  ارج گذاش یم، ومن که بعداً مدی نش ات شدم، تا جاماۀ آنا ا 
ازم ن ف انسهی درق سۀ ا،بار فاکهل ه نصب نمهدم . همچنا  فالام 
طبی علمی راکه راجع به راب ت که )کاشف میک و  تهب کلهز  
مس قیماً در ادوتیهروم دانشگاه کابل ت جمه و به نمایش گاذاشا ام 

که درآ  تاریخچۀ این کشف بزرگ 
 بات صیل واس ناد تذک  یاف ه بهد .
باایاا حااال، داکاا اا  
دس گی  در پیشاگا ا اار،اهد 

جالاددوم  «چنین ناهشا اه: 
تاریخچۀ طبابت در افغانس اا  
که از )زردشت تااین اوا،ا   
عنها  دارد بامعلهمات بسایاار 
مخ ص  دربارۀ )قادیام ماا  
ش وع وبا)طاب هانادی  و
)طب یهنانی  بادرقاه شاده، 
عااناااویاان دلااچااسااپ یااکاای 
 بعددیگ ی تقدیم می گ دد . 

م حهم محمدسعیادفایانای درجالاددوم )افاغاانسا اا  
وجیا ...  معلهمات بس گ انبیایی دربارۀ )مهضهع وهد  تاریخ  
تییه نمهده اندکه ی  قسمت آن ا من حنهرشماعزیزا  تقدیم می 
کنم: شاک مصط ی یکی ازدانشمندا  نامی اساالم اسات درباارۀ 
تاریخ که علم است چنین نظ میدهد: مهضهع تاریخ کشف حقایاق 
است درمهرد تالشیاودس آوردهای انسانیای گذش ه ومیگهید هد  
تاریخ شنا،ت گذش ه است واین ب اساس فط ت انسا  اسات کاه 
درصدد دانس ن گذش ۀ ،هدمیباشد وبداند پادرش چاگاهناه باهد 

 وچگهنه پ ورش یاف ه است.
حن ت علی ک م اهلل وجیه می  ماید: تاریخ مایۀ حی ت 
است وازتاریخ باید عب ت گ فت وحی ت کا د وباایاد حایا ت 
هاوعب ت هاراباحهادث روز تطبیق ک د وازین اج یاد واناطابااق 

 ب دانایی وتهانایی ،هیش افزود. 
... م حهم محمداب اهیم ع ی ی مینهیس: باایاد سائاهال 
شهدکه آیاما از تاار  واش باهات گذش ۀ تاریخ ،اهد اسا ا ااده 
ک ده از اش باهات جلهگی ی تهانس ه ایم   م اس انه رسیدگای باه 
جها  این سئهال من ی است. مانه تنیا از اش باهات گذش اۀ ،اهد 
م حسس نشده وجلهگی ی نک ده ایم، بلکه با )قهۀ چاناد  هاماا  

 ....»اش باهات را تک ارنمهده ایم. 

ک ا  نخست تاریخچۀ طب هندی راچنایان  91درص حۀ 
مطالعه ،هاهید ک د: ... طب هندی که ما پ کا اشانا هاای طاب 
عنعنهی رابنام حکیمای می شناسیم، تاریخ بسیارقدیمی داش ه، این 
طب باس انی هند با ایهر ویداکه علم الحیات معنای دارد، شا وع 

 991میشهد... اتارواویدا که قبل از آیاهرویادا وجاهدداشا اه 
س ودهای روحانی یاافسهنگ ی ب ای تداوی ام اض با،هدداشت . 
ای ویدای عنعنه هشت شعبه یاجزء داش ه، دربارۀ وظایف مخ الاف 
بد  تهضیحات دارد، ازاین روبعنی آیهرویدا را علم هشت جزئی 

 هم میخهانند...
مهلف گ امی راجع به طب یهنانای  ۶۸همچنا  درص حۀ 

چنین معلهمات ع ضه میدارد: وق یکه سکانادرماقادونای درساال 
قبل ازمیالدبصه  س زمین مابح کت اف اد، باا،اهد اطاباای 992

یهنانی رانیزآورد، وق یکه وی ازوطن مارانده شد، یکا اعادادازآ  
طبیبا  درمناطق مخ لف افغانس ا  ام وزباقی مانده مسکن گازیان 
شده به ح فۀ طبابت ،هد دوام دادند. اصطالح طبیب های یهناانای 
از همین جانشئت ک داست. ازجانب دیگ  ن هک دولات ماهریاای 
هندوس ا  و تاارت شا  ازرراه اب یشم، طبیبا  ،هدرازی نام حکیم 
جی بهطن مامع فی نمهدند ، بدین ملحها قبل ازاساالم طاباابات 
درافغانس ا  باس ا  ی  مخلهطی از پ ک س طبابت اطبای یهناانای 
وحکیم جی هابهد که تاهنهزهم بقایای شا  درینسه آنسهی وطان 

 مابه نظ می رسد...
طب یهنانی که درافغانس ا  پیاده شد، طباب ی اسات کاه 
تهسط حکیم و اطبای یهنانی چه  ام یدوکالاهس، هایا اهکا ات 
وجالینهس وغی ه در پ ک س بهد وبه آتن ومص  وشا ق مایااناه 
تدریس میشد. ازط یق اطبای یهنانی درقشه  سکندر این طاباابات 
چنا  درتار وپهد م دم ماریشه دوانیدکه تااما وزپا کا اس طاب 

 یهنانی درافغانس ا  رای، است...

 بلهمنگ ن ، اندیانا                 داک  عنایت اهلل شی انی 
 آثارهنری تاریخی کشورما سرقت شده

کشهرعزیزما شخصی یای م  ک ، دانشمند وعلما رادرداما  
،هد پ ورده است، همانطهریکاه ازدسات روزگاار بادفا جاام 
ف ارمغز ها بهقهع پیهس اه، آثاارزیاادهانا ی را ازماهزیامایاا 
ودیگ جاهای تاریخی چه  ارگ جمیهری، ک ابخانه هاو آرشیف 

 ملی یا،ارجی ها یادا،لی هابه بی و  کشهرب ده اند .
دریکی ازس  هابه کشهراوزبیکس ا  شنیدم که شاخاصای 
یک عدادپارچه های نقاشی تاریخی راازافغانس ا  باه ،اهدبایا و  
ب ده است، ،ه  بیادم نمانده که در حدودسی یاسی وسه پارچاه 
بهدل که در،اک اوزبیکس ا  با،هددارد، ولی ،هدرا نمایا  نمی 

 کند.
درکشهرهای پاکس ا  وای ا  ن یس ت ین آثارماهزیام باه 
قاچاق ب ده شده است. اصال  دزدییای آثارقیم ی اززما  آماد  
روسیاآغازگ دید. پارچه های بسیارن یس طالیی، که بیش ازساه 
هزارسال عم داشت درطال تی ه بدست آمده باهد، باایاکا اعاداد 
آثاربسیارقیم ی وکمیا  که مانندی درجیا  نداشت، در روسایاه 
ب ده شده است، چهنکه روسیاقادرت وصاالحایات حاکاهمات 

 افغانس ا  را بدست داش ند. 
دو دیگ وق یکه مااهدین قدرت حاکاهمات رادرکاابال 
گ ف ند، جنگیای تنظیمی نه تنیاباعث تخ یب عمارات وبنااهاای 
کابل شد، بلکه ک ابخانه ها نیزصدمه دیدند، وازمیا  کا اابایاای 
ن یس چه  ازآرشیف ملی، مهزیم کابال،کا ااباخااناۀ دانشاگااه 
وک ابخانۀ عامۀ کابل ودیگ م اکزعلمی، آثارتاریخی و قیم ی باه 
بی و  کشیده شد، شایدهم یک عدادسه، ه و زی ،اک پاهسایاده 

 باشد.
الب ه واضح است که درزما  حکهمت، حکهمت غااصاب 
پاکس ا  ،هد مخ ارمطلق بهد، آنچه راکه درافغانس اا  یاافا اناد 
ب دند وچیزهایی راکه ن هانس ند بب ند، سه، ندو، ا  کا دناد. 
چندین بار اززبانیاشنیدیم وازروی اوراق ،اهانادیام کاه ،ااناۀ 
نصی اهلل باب ، وزی  دا،لۀ وقت پاکس اا  کاه در روی زمایان 
شیطان   وبدبین   ازوی در ،صهص افغاانسا اا  پایادانامایاشاد، 
وف زندوفادارانگلیس بهد، صدها اث  هن ی وتاریخی وقایاما ای 
افغانس ا  ق ارداشت، کااست حکهمت دلسهزکه آنایاماه آثاار 

 راتعقیب ودوباره بدست بیاورد ! 
بدبخ انه که ازبیک ای ی این حکهم یای پاهشاالای حا ای 
امنیت کابل رانمی هانندتامین نمایند، چه جای که تمامیت ارضای 
افغانس ا  رابصهرت کل نگیداری کناناد. یاافا ان وباازآورد  
آثارقیم ی، زین ی ون یس تاریخی ض ورت به یا  مادیا یات 
بسیارقهی وباک ایت دارد، وباید به اس ع وقات یا  ریااسات 
تشکیل گ دد وبه یاف ن وجاماع آوری آثاارهانا ی دردا،ال 

 ودر،ارج دست بکارشهد.
درجلسۀ اتحادیۀ س اس ی هنا مانادا  افاغاانسا اا  کاه 
ب وزبیست وهش م نهمب سال جااری، ماذاکا اتای در،صاهص 
آثارهن ی افغانس ا  که به س قت ب ده شده است، بحث وماداقاه 
گ دید، که مطالب باال ن ای، مالس رادرب گا فات. در جالاساه 
دوشخصیت بزرگهاراتحادیه جنابا  مح  م مش اق احامادکا یام 
نهری و اسا ااد ما تنای پا دیاس، ناظا یاات وماعالاهماات 
زیاددر،صهص آثارگمشدۀ هن ی وپالنیای آینده درجمع آوری 
وتییۀ عمارت ونگیداری آثارگ انبیای تااریاخای وطان ارائاه 

 داش ند.
ایکاش درافغانس ا  وظایف مطابق باه مسالا  وباااهال 
کارتعیین میشد.سالیاپیش دری  ماقاالاه ناهشا ام کاه کالاماۀ 

وزارت »یابصهرت ضمنی درکنار وزارت مطبهعات  «ف هنگ»
تاسیس  «وزارت ف هنگ »ویاوزراتی بنام  «مطبهعات وف هنگ

وزارت اطاالعاات »گ دد. ،هشبخ انه درین اوا، گاهاگااهای 
عاماهمای  «ماطاباهعاات»می نهیسند، ولی کالاماۀ «وف هنگ

 میباشد.«اطالعات»ت از
آقای مش اق احمدک یم نهری، که ازسالیاباایاناطا   باه 
اتحادیۀ هن مندا  وفادار وهمکار بهده، هم منحیث معاو  عمهمی 
ونیزرئیس اطالعاتی و،ب رسانی کار ک د، ودر،صاهص نااماه 
نگاری ومطبهعات سابقۀ بسیارطهالنی دارد، ودایم در کاارهاای 
،هیش در،شیده می هانست، درک سی اول مطبهعات افغانس ا  یا 

تعیین گ دد. اواکنه  جها   »ف هنگ«اقال منحیث رئیس مس قل 
است وصاحب ان ژی ودراک میباشد، وح ی قدرت گ دانندگای 

 والیت کابل رادارد .
همچنا  اس ادم تنی پ دیس سالیااس ادفاکهل ه هنا هاای 
زیبابهده ورئیس دومین اتحادیۀ هن مندا  افغانس ا  واکنه  منیث 
رئیس اج اییه باای روانشاد اس ادس ارج ایی کارمینماایاد، کاه 
یکی ازنقاشاا  ورزیده ومهی قلمش جا  به جمادات می بخشاد، 
وی نیزمی هاند در،صهص جمع آوری آثارهن ی وتعیایان جاای 
مناسب درتعمی مهزیم هادرافغانس ا  کارهای عالی اناااام دهاد. 

 اوهم جها  است وصاحب قدرت وان ژی میباشد . 
اکنه  که عمارت داراالما  آباادشاده واتااق هاای آ  
دیکهر ومزین نشده است حکهمت می هاند اس ادا  وماحاصاال  
فاکهل ۀ هن های زیبارا درمقابل حق الزحمه وظی ه دهادتاا )ص 
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 هفته نامۀ امید  7711شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 سدنی ، آس  الیا                           نصی احمد رازی
 دریچۀ به نثر پیشینیان

 شفقت با همسایه 
آورده اندکه درویشی درهمسایگی تهانگ ی ،انه داشت. روزی 
کهدکی از،انۀ تهانگ  به ،انۀ درویش آمد، دیدکه آ  درویاش 
باعیال و اط ال ،هد طعام می ،هرد. آ  کهدک زماانای ایسا ااد 
ومیل طعام داشت، کسی اورا م دمی)صال به ،هرد  ناا   ناکا د 
وگ یا  گ یا  بازگشت وبه ،انۀ ،هدآمد. پدر ومادر ازگ یاۀ او 
م ألم شدند وسبب پ سیدند. گ ت به ،انۀ همسایه رفا ام وایشاا  
طعام می ،هردند م ا ندادند. پدرش ف مهدتا طعام های گهناگاه  
حاض  ک دند، او چنانچه ط یقۀ کهدکا  بد،ه باشد، می گ یست 
ومی گ ت: م اازآ  طعام که در،انۀ همسایاه مایاخاهردناد مای 

 بایدداد. 
پدر درماند وبه در،انۀ همسایه آمد واو رابی و  طلبید وگ ات: 
ای درویش ! چ اباید که ازته به ما رنای رسد  درویاش گا ات: 
حاشا که ازمن رنای به شما رسد. تهانگا گا ات: رنااای ازایان 
بدت چه باشدکه پس من به ،انۀ تهآید تهباکسا  ،هدطعام بخاهری 
و اورا ندهی تاگ یه کنا  بازگ دد وحاال به هیچ چیزآرام نمیگی د 

 وطعام شمامی طلبد. 
درویش زمانی س درپیش افگند وگ ت: ای ،هاجه! درضمن این 
سّ ی است، ازمن م  س که پ دۀ من دریده میشهد. ،هاجه مبالغاه 
ک دکه س ّ ،هدرا بازگهی. گ ت: بدا  که آ  طعام که میخهردیم 
ب ماحالل بهدوب پس شما ح ام . نخهاس یم که طاعاام حا ام بادو 
بدهیم . ،هاجه گ ت سبحا  اهلل طعامی هست درش ع که با یاکای 
حالل باشد وب دیگ ی ح ام   درویش گ ت که در ق آ  نخهانده 

، ه که درماند به بایاچاارگای و »فمن اضط ّ فی مخمصه«ای که 
تنگدس ی، م دار ب اوحالل است وب آنکه درمانده نباشد حا ام . 
بدا  که سه روز بهدکه عیال واط ال من طعام نخهرده بهدناد وباه 
هیچ نهع چارۀ آ  ن هانس م ک د. ام وز درفال  وی انه درازگهشای 
م ده دیدم، قدری گهشت از وی بب یدم وآوردم وطعامی پخا ایام 
ومی ،هردیم که کهدک شمادرآمد. صهرت حال این بهدکاه باه 

 سمع شما رسید.
 ته راشب به عیش و ط   می رود     

 چه دانی که ب  ما چه شب می رود
،هاجه که این سخن بشنید بسیاربگ یست وگا ا ا  واویااله! 
اگ حن ت ،داوند تعالی درروزقیامت بامن ع ا  کانادکاه در 
همسایگی تهچنین صهرتی بهد وته ازحال همسایه بیخب بهدی، چه 
جها  دهم  پس دست درویش بگ فت وبه ،انۀ ،اهد آورد واز 

 نقد وم اعی که داشت ی  نیمه به وی داد.
شبانه حن ت رسالت)ص  رادرواقعه دیدکه اورا میگهیند: ای 
،هاجه بدا  ش قت که باهمسایه ک دی، گناهانت آم زیده شادو 
درمال تهب کت پدیدآمد وف دا در بیشت همنشین مان ،اهاهای 

 بهد... )ا،الق محسنی 
 میهمانی سلیمان  

... چه  قدرت و مکنت واسبا  حشمت سلیما  پیغمب  به غایت 
قصهی و)اقصای  م منی رسید، ،هاست که طهایف انس و جانّ 
وم غ وماهی وسای  مخلهقات الیی رای  نهبت ضایاافات کاناد 
تادرمیدا  شک منعم قدمی گذارده باشد، ونخست از   االرباا  
ر،صت طلبیده اجازت یافت وجیت این جمعیت بیابانی ا،ا ایاار 
ف مهد درغایت وسعت که ی  ط   آ  به دریاا اتصاال داشات 
ودیها  را ف ما  دادتادوهزاروه ت صددیگ سا، ند که مسافات 

 میا  دوکناره ی  ازآنیا به روایت اول هزارگز بهد.
درتاریخ بناک ی مذکهراست که درآ  دعهت ازجملۀ حیهاناات 
بیست و دوهزارگاو به کبح رسیده بهد . ب تقدی ، تسلیم باقی اشیاء 
ومهاد طهی را ب  این قیاس بایدک د، وچه  درآ  صح ا طباقاات 
مخلهقات از اقطار وآفاق آمده ما مع گش ند و،اهردنایایااآمااده 
ومییا شد، ارادۀ الیی تعلق بدا  پذی فت که قدرت وعظمت ،اهد 
رابه تخصیب درقسمت ارزاق ،الیق به سلیما  نماید. الج م یکی 
از دوا )حیهانات  بح ی را از دریا به ساحل ف س ااد وآ  داباه 
بدا  انامن رسیده باسلیما  گ ت که پیش ازتهجه بدیان جااناب 
ندایی مسمهع من شد که ته مخلهقات را ضیافت می کنی و روزی 
ام وز م ا به مطبخ ته نهش ه اند، ب  مای تا نصیب م ا به من دهند. 
سلیما  علیه السالم ف مهدکه به مطبخ رو آنچه ته راک ایت کاناد 

 تناول نمای. 
آ  جانهر م هجه مطبخ شده ه چه درآ  مادت با ای دعاهت 
ت تیب داده بهدند همه را بخهرد وبه ،دمت اوباازگشات گا ات: 
اطعمنی یا سلیما ، و حن ت سلیما  چه  دیدکاه طاعاامایااکاه 
طبا،ا  چ   دست به چندین گاه م تب گ دانیده بهدند، یاکای 
ازمخلهقات تناول نمهد وهنهز ف یاد)هال مان مازیاد  مایازناد 
ازبی باقیات! تعاب وتحیّ  ب وی اس یالیاف ه، آ  داباه گا ات ای 
سلیما ! از ه روز،هیش ثلثی یاف م، ثلثا  دیگ  رابه کاه حاهالاه 
میکنی  سلیما  ف مهدکه آنچه به ی  لحظه ،اهردی ازدیا بااز 
زحمت کشیده جیت ضیافت اصنا  مهجهدات سا، ه وپ دا،ا اه 
آمده بهد ودرین بیابا  ازب کت قدوم ته ،هردنییابه پایا  رسایاد. 
آ  دابّه گ ت ی  ام وزکه م ا،دای عزّ و جلّ بناب ال ماس ته باه 
میمانی ف س اده، گ سنه بازگ دانید  من ازم وت نباشد. اگا تاه 

   ۵راازاطعام ی  جانهرمقدور)ص حۀ

 شمال کالی هرنیا                  مش اق احمدک یم نهری
 تجلیل روز جهانی علم 

به سلسلۀ نوشته های دنباله دار این قلم به مشتاقان دانش 
 وخوانش وادامۀ حرمت فرهنگ ها

 اهدا به دوست گرامی جناب معتصم باهلل خلیلی، سخنور دردآشنا !
 به نام آ  که جا  را فک ت آمه،ت   

 چ اغ دل به نهر جا  بااا  اف و،ت
 ز فنلش ه  دو عالام گشت روشن   

 ز فینش ،اک عالام گشت گلشن
روزقبل دوازدهم ربیع االوّل مصاد  به مایاالدبااساعاادت 
حن ت رسهل ک یم )ص  س ورکائنات والگهی بش یت بهد، که 
ثنا ودرود به منای بش یت پیامب گ امی حن ت محمد)ص  بااد، 
که ب ای ناات بش ومکارم ا،الق مبعهث گ دید. تاکیدشا  ایان 
بهدکه ازگیهاره تاگهر دانش آمهز به جس اهی علم ب آییدحا ای 
اگ به چین باشد. آورندۀ دین مبینی که ک ا  پااکاش باه قالام 

 سهگند یادنمهده)  والقلم  واساسش ازبخها  )اق أ  آغازیاف ه.
درآس انۀ دهم نهمب روزجیانی علم قا ارداریام، ساازماا  
یهنسکه وابس ه به سازما  ملل م حد که درحاهزه هاای عالامای، 
ف هنگی، تعلیمی وت بی ی کار و فعالیت و،دمت میکناد، درساال 

درنشس ی در بهداپست، طا ح هاماچاه روزی راریاخات، 9111
نهمب رابه ات اق اعنایش بحیث روزجایاانای )عالام در  91وروز

،دمت صلح وتهسعه  نام گذاری ک د. ه چنداین پایه گزاری باه 
علم و تکنالهژی وفناوری علمی میباشد، ولی دراصال قادردانای 

 وادای ح مت به بانیا  علم وا،الق محسه  میگ دد. 
امسال که ک وناهمه مهضهعات راتحت الشعاع قا ارداده 
وتنیادر ایاالت م حده نزدی  سه صدهازار نا ا راباکاام ما گ 
ف س اده، وج قه های مهج دوم و سهم آ  راهم سازماا  صاحات 
جیانی اعالم ک ده، به نحهی که اب دا اکعا  داش انادکاه ماماکان 
واکسن آ  تاش وع سال جدیدمیالدی به باازاربایاایاد، روی ایان 
ملحها تبایل وتالیل ازین روزبه مثل بسامهضاهعاات واجاالس 
بزرگ جیانی ازط یق ویدیه کن  انسیاوآنالینی اناام مایاگا دد. 
این درحالیست که سازما  ملل بامهضهعات ومساایال اقالایام و 
رزمایش ب ای گ مایش زمین درماباارزه و ماااادلاه قا اردارد. 
درقدردانی ازین روزنیزب ای بیبهدکی یت زندگی عمهمی مالا ایاا 
وتقهیت علم وف هنگ وتکنالهژی معلهماتی ومیار تایادیادهاای 
اقلیمی و صحی وتعلیمی کهشابهده، واب ازامایادواری شاده کاه 
دول یاوحکهمات باط ح ب نامه های مثبت وهمه جاناباه اقاداماات 

 پالنیزه شده را مدنظ  بگی ند.
دراین حال درکشهرجنگزدۀ ما ه روزما اکازتاعالایامای 
وت بی ی بشمهل مساجد، دانشگاهیا، آمهزشگاهیاوهمه مهرد حملاه 
وتیدید کهردال  زمانه که دشمن علم وداناش اناد، قا ار دارد. 
،داوندا! ای بارالیا ! ب ماوملت رنادیده و دردرسایاده ماا رحام 
وروشنی ب  ما. درحالی که گهیامذاکا ات صالاحای در دوحاه 
م کزقط  درج یا  است وب اس ی که هنگامۀ صلح تمیید جاناگ 
است و جدال دارد نیا ا اه درباغال ایان صالاح هااپایاکاارهاا. 
اماه روزب طبل ،شهنت کهبیده می شهد وهیئت مذاک ه کناناده 
ازجناح )جمیهریت  یکی پی دیگ دوحه را ت ک مایاناماایاناد، 
وجناح طالبا  ازم کب جیل نه تنیاکه پایین نمیآیاناد بالاکاه باه 

 ،شهن یابیش ازحدقمچین دارند.
بانی این صلح میانخالی ،لیلزادکه تابه حال ف ق بین)آتش 
بس  و )آتش بست  رانمی تهاند ودرزبا  جاری میکند، باهاماچاه 
ی  ط ح سست واغ ال کننده، این کلهم رامانده تاازآ  بگذرد، 
میگهیدکه اگ مذاک ات صلح افغانس ا  به شکست ماهاجاه شاهد 
افغانس ا  به سهریه مبدل میشهد! در صهرتیکه کشهرمابنام دوز،ی 
بنام افغانس ا  مسما شده وشالق ظلم، تزوی ، بی ثباتی وحُقّه باازی 
ازجغ افیایی جنگزدۀ آ  بیداد میکند وص حات سیااه تااریاخ را 

 سیاه   نمهده راهی است .
باری دک اتهرنظامی پاکس ا  جن ال ضیاالحق گ  ه بهدکه  

،اهاهاد باهد. اماادیاده  12آمد  صلح درافغانس ا  معازۀ ق   
شدومیشهدکه این گ یا و،ط و ،طهط منحنی وزیگازاکای رسام 
شده به معمارا  ونقاشا  بعدی نیز قسمی س  ده شده وبه مایا اث 

عم ا  ،ا  تازه میگهیدکه تنیا منافع پاکس ا   19مانده که درق  
در افغانس ا  اینست که دولت آینده درکابل به هنداجازه عملیاات 
از آناا)افغانس ا   علیه پاکس ا  راندهد ! درعین ایاناکاه دولات 
افغانس ا  همهاره تاکیدک ده که هند هیچ نهع فعالیت ضدپاکس ا  

 ازافغانس ا  نداش ه است. 
دراین حالت که به سلسلۀ س  های دول ی های افغانسا اا  
وتنظیمی ها بدنبال س  داک  عبداهلل رئیس شهرای مصالحۀ ملای و 
میا رحاماا  رحاماانای رئایاس مااالاس کشاهر، گالابادیان 
حکم یاررهب حز  اسالمی)شا،ۀ گلبدین وداماداناش  سا ا ساه 
روزه به اسالم آبادداشت وازاوبعنها  صدراعظم پیشین افغاانسا اا  
اس قبال رسمی بعمل آمد. نامب ده باوزی ،ارجه، وزی اعظم عم ا  
،ا  و رئیس جمیهر پاکس ا  دیدارک ده ودرانس ی هت مطالاعاات 

 س  اتژی  پاکس ا  سخن انی نمهد !

جالب است که گلبدین باه پااکسا اا  مایا ودودولات 
افغانس ا  را، همانی که اورا پذی ف ه وب ایش بافاامایال وداماادا  

معاش میدهد، او آنا ادرپااکسا اا   19و 12وبلی گهیانش ازکهد
)دولت کابل  ،طا  میکندوحل بح ا  افغانس ا  را درحاکاهمات 
مهقت میداندوبیا  میداردکه دولت کابل اسالمی نیاسات واومای 
تهاندب اح ی باطالبا  کناربیاید. گلبدین نیزتشهیشش رابخاط )،انۀ 
دومش  پااکسا اا  باخااطا نا اهککشاهرهاناددردولات کاابال 
بازمیگهیدوبهد  عساک پاکس انی رادرص ه  طالبا  ودروالیاتای 
که در،ط ق مزجنگ وتیدیدق اردارند )کامالغلط ودروغ محض  
میشمارد! وح ی بهد  ،ارجییای دیگ راهم در میا  طاالاباا  بای 
بنیادمی ندارد. درحالیکه نه تنیاچندمیا  پاکس انی درهلمند کشا اه 
شدند، تازه ابهالمحسن المص ی رهب شبکۀ القااعاده با ای هاناد 
نیزتهسط نی وهای امنی ی دلی ماکش ه شده وناته بخاط این اقادام 
قهتیای امنی ی افغانس ا  اب ازماماناهنایات کا ده کشا اه شاد  
همچهعنههای بی ونی بشمهل القاعده ثابت میسازدیکبار دیگ کاه 
تیدیدت وریسم ورابطۀ طالبا  باشبکه های ت وریسا ای هاناهزهام 

 پاب جاست.
هنهزهم گلبدین میگهیدب احا ای مایا اهانادبااطاالاباا  
کاروهمکاری کند. گلبدین پشت به هم زما  وجیادگ ا  ،هد بی 
وفایی ک ده بعدازشیادت آنیا ب س مقابا ۀ شاا  نا فات، ولای 
ب س قب بینظی بهته وجن ال ضیاالحق رفت، با وزی ،ارجۀ پاکس ا  
ودیگ لیدرا  آناایی که ،انۀ دومش می پندارد، دست به سایاناه 
گ ت وآنانی که اورادرزما  عقب نشینی ازکابل بصهرت میاماا  
نگه داش ند، بی وفایی میکند. همین دولت فعلی کابل رابه اومکاا  
ونا  میدهد دولت کابل وغی اسالمی ،طا  میکناد، ولای تانای 
وگالبزوی وازهمین قماش را دربغل مایاگایا د، باازاصاطاالحای 
همدردی که ما)مع قدیم  درحالیکه مع قد به نی ناگ اسات، کاه 
صدیق صدیقی سخنگهی غنی احمدزی گ ت آقاای حاکاما ایاار 
درطهل چیل سال همهاره ب ضدنظامیای حاکم بهده، مگ چه رازی 
درکار است که ابهالمحسن المص ی ف دشماره دوم القاعده با ای 
نیمقارۀ هندرا نظامیا  شااع ماازبین میب ند و سالی لگت سخنگهی 
نی وهای ،ارجی مس ق  درافغانس ا  در تهی ی این حمله یکشاناباه 

عق   نی وییای افغانس ا  رامی س اید وس اساگازاری مایاکاناد 1
وپلیس فدرال ام یکانام اصلی این ف دمیم القاعده راکه درفی ست 
ت وریس ا  ،ط ناک شامل است وبهد، وم یم بهدکه ط ح و پاال  
کش ن وحمالت راب ام یکایی ها و هند وافغانس اا  طا حا یازی 
میک د. ب اساس معلهم شا  بهدکه ا،بارنماهدنادکاه ناام اصالای 
المص ی حسام عبدال ؤو  وم هلدکشهرمص یادشاده، ماگا بای 
مقداری وبی ،اصی ی لیدرانی که درحقیقات باه آناا  )لادرا  
باید،طا  ک د! گ ت که صدراعظام پااکسا اا  عاما ا  ،اا  

 میگهیدآتش بس رادرافغانس ا  تامین می کنیم !
عم ا  ،ا  درمصاحبۀ ا،ی ش با مالۀ ش ایاگال گا ات 
وب   بام ،هدرا به نهعی ،هاست س بام دیگ ا  بیندازد کاه: ماا 
در افغانس ا  هیچ ت جیحی نداریم، تنیامنافع مااینست کاه دولات 
کابل به هنداجازۀ عملیات ازآنااعلیه پاکس ا  را ندهد! درحالیکاه 
کابل همهاره تاکیدداش ه که هندهیچ نهع فعالیات ضادپااکسا اا  
نداش ه واین پاکس ا  است که ازآنط   دیهرند وپی وی ازدیهبند 

 ب ای منطقه مشکل آف ین بهده واست .
باز وزی ،ارجۀ پاکس ا  شاه محمهدق یشی میگهید مای 
،هاهیم باافغانس ا  )دوس ی  کنیم نه )اربابی . نامب ده درانس ی هت 
مطالعات س  اتژی  اسالم آباد پیش ازصحب یاای داکا ا عاباداهلل 
سخن انی ک د به نقل ازک ا  ایه  ،ا  رئیس جمیهرساباق ایان 
مطالب راگ ت . این تغیی اساسی است، این تشخیاب وشاناا،ات 
جدیدی است. اگ بخهاهیم زندگی وآیندۀ مش  ک وصلح آمایاز 
داش ه باشیم. ق یشی افزودکه پایا  داد  به جنگ درافغانس ا  راه 
حل نظامی ندارد. وجالب  یاجالب  ین اینکه ق یشی گ ت مابدناباال 

 تیهری عمق س  اتژی  درافغانس ا  نیس یم . 
این اع  افات وسخنا  ق یشی دراوضاعی بایاا  شادکاه 
چااناادروزبااعاادآ  در افااغااانساا ااا  سااطااح ،شااهناات وگاا ا  
کش ارهاوحمالت درهمه نقاط افغانس ا  به باالت ین حاد رسایاده 
ومهقعیت افغانس ا  رابه حالت اضط ار رسانیده است. جنگای کاه 
ط   مقابل به هیچ ح   و تعیدی ال زام ندارد. این جنگ نیاب ای 
است وجنگ اس خباراتی که تعیداس خابااراتای ودرناظا گایا ی 

 قهاعدبازی اصهلی باید پیش ب ود .
ا،ی ا مسئهال  ناتهوقهماندا  نظامی شا  درافغانس ا  بیا  
میدارندکه طالبا  ،ال  تعیدشا  درمهافق نامه با ایاالت م حده، نه 
تنیاسطح ،شهنت را پایین نک ده اند بلکه ب طبل ،شهنت وا، ناق 
و فشار و کش ار بیش   از پیش کهبیده اند، باگ وه های ت وریس ی 
دیگ  نیز ارتباط دارند و مهافق نامه را م اعات نکا دناد و نامای 

 کنند. 
این ف ص ی است به جناح جمایاهریات کاه آرایاش و 
پی ایش جدید و جلب وجذ  افس ا  منزج  وآنانیکه قبل ازوقت 
به تقاعد سهق گ دیده اند، در چیارچه  اردوی کشهر، شاهرای 

 نظامی مقاومت ملی را هس ه گذاری نماید . ) ص حۀ ششم  
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 هفته نامۀ امید 7711شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 لسان الغیب خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

 وصف الحال میهن و ملت ما
 این چه شوریست که در دور قمرمی بینم

 همه آفاق پر از فتنه  و شـــــرّ می بینم
 هر کسی روز بــهی می  طلـــبد از ایام

 طرفه آن  است  که هر روز بتر می  بینم
 ابلهان را  همه شربت ز گالب و قند است

 قوت دانا همه از خون جــــگر می بینم
 اسپ تازی شده مجــروح  به زیر پاالن

 طوق زرین همه بر گــردن خرّ می بینیم
 دختران را همه جنگ است و جدل با مادر

 پســران را همه بد خــواه پدر می بینم
 هیچ رحـــمی نه  بـرادر به بـرادر دارد

 هیچ  شفقت نه پدر را به پسر می  بینم
 پند حافظ بشنو خواجه بــرو  نیکی کن
 که من این پندبه ازگنج و گهر می بینم

************* 
 ...آثار هنری 

اتاق هارادیکهرنمایند، وی  ساله  بسیارزیبای آن ا بنام گاالا ی 
تعیین کنند، که آثار ن یس نقاشی، هیکل  اشی، ،طاطی، میناتهری 
و عکاسی درنمایش گذاش ه شهد. همچنا  پهلیای امدادی که درین 
اوا، از جانب ممال  دوست اهدامیشهد، امیدواریم که درعاقاب 
فاکهل ۀ هن های زیباکه جای مناسب وبی  می بااشاد، ماهزیامای 
راآباد نمایندکه آثار هن ی درآ  گذاش ه شهد. درآروزی جاماع 

 آوری آثارهن ی گمشدۀ میین !
 داک  عنایت اهلل شی انی، رئیس اتحادیۀ س اس ی هن مندا .ک

************* 
 مهمانی سلیمان

ومیسهرنیست، چ ا،هدرادرین مع ض بایدآورد که جن واناس و 
 وحهش وطیهر و ههام )جانهرا  زه دار  را طعام دهی 

سلیما  ازاین حدیث تنبیه گش ه به حن ت ،داوند پنااه 
گ فت وبه انابت و اس غ ارمشغهل شده، گ ت بار ،دایا ال ماس من 
بناب عدم وقه  بهد، ب  بی وقهفی من رحمات کان وازحنا ت 

 عزت به ع ه ومغ  ت مخصهص گشت . )روضه الص ا 
************ 

 طنزینه
دیشب ،ها  دیدم که سازما  صحی جیا  اعال  میکند 
که م د ها دیگ  از ،انه بی و  نشهند ب ای اینکه ک ونا تنیا بااالی 
م دها تاثی  م گبار دارد و ز  ها را ،هاه  مادر ،هانده اسات و 
هیچ ،ط ی م هجه انیا نیست از این رو س  از ف دا تنیا م د ها در 
ق نطین ،انگی هس ن و ز  ها می هانند بی و  از ،انه ب ایند. ما د 

 ها تا مدتی ،انه نشین باید شهند.
ف دا س ک ها پ  از ز  بهد و م د ها از دم پانااا ه هاا 

 بی و  را تماشامیک دند.
حاا  ازت س م دا  چشم س ید وجهد نداشت و ه  ز  
ه  لباسی که دوست داشت پهشیده بهد . د،   ها ،هشی میک دند 
و میدویدند و تشله بهردمیک دند لهحه های دکا  ها تغیایا کا ده 

 بهد دس گاه ک ی کشی ،اله نس ین و،هاه ا .
سلمانی ماهگل و شاه گل ه  نهع اصالح مهی پزیا فا اه 
میشهد. ی  دس ه ساز وطنی هم مهجهد است و قصابی ،اهاها ا  

 دلب و ...
ریس جمیهر بی بی گل شده و وزیا  دفااع قاهمانادا  
ک   ، وزی  ح، و اوقا  مهلهی گل غهتی شده و مالی مساد ماا 
ز  همسایه ما.طالب ها همه پت و پنیا  هس ند و هیت صلح ،اانام 
 های طالب با ،انم های حکهم ی روی ط ح باز سازی کار میکنند.

،انم به شهه ش زنگ میزند بیبن پم   دل اغا گ  مانده 
یا بیارم .به شه چی پخ ه ک دی امشه دلم ی  کچ  ق وت کهف اه 
دار شده س ت را بس ه کنی که اگ  مثل دیشه تار ب وت هایت از 

 کاسه شهربا ب امد س ت روزه شه میکنم.
،  واال در پشت کهچه با صدای نازک صدا میزنه گندنه 
ههی گل س شهی و ،  ،هده میگه ،اک در س ت اووششش که 

 عیالداری ،دیاه جا  اغا دلش ی  کلهله گل س شهی شده ...
واله از حق نگذریم عاب شی ی میشد ،الی از دزد کیسه 
ب  مع اد و بی بند و بار . ،هاه  ها م هجه میبهدند که مبادا با ادر 
های شا  را از پشت کلین کسی بیبند و ب ایش ناما ه تایالا اه  
بیندازند و از ت س نامش را به لقب های رنگارنگ میگ فت بایاادر 

 گل مکی شهی تهر پیکی و بابه کال  بس بی بی .... 
دگه ای ،هابم دوام داشت و از ،دا می ،اهاسا ام کاه 

 کاشکی ک ونا همی رقم می بهد.ک
 )ازفیسبهک ف یده محمدی  

 روز جهانی علم 
این ف ص ی است به جناح جمیهریت که آرایش و پی ایش جدید 
و جلب وجذ  افس ا  منزج  وآنانیکه قبل ازوقت به تقاعد سهق 
گ دیده اند، در چیارچه  اردوی کشهر، شهرای نظامی مقاومات 
ملی را هس ه گذاری نماید. وزارت ،ارجه که بالنگش کارماهاجاه 
است، ی  مدی یت آگاه وفعالی را رویاکاارآورد وجا یااناات 
ا،ی وحمالت زنای ه یی را)باثبهت  به شهرای امنیت ملل م حاد، 

 اتحادیۀ اروپا ونیادهای حقهق بش ب ساند.
آقای غنی احمدزی، درحالیکه مشاورا  و اماد الی نااهای 
داری مگ من بص ت ی  مطبهعاتای با ایات ما ات ورایاگاا  
نظ میدهم. جنا ! ال یا  بهجهد آمده درماقاابال اقاهام بااهام 
ب ادروب اب  رااگ واقعا ریگی درک ش ناداری، در ایان ماقاطاع 
حساس زمانی درست کن، اگ ت وریس یارا بنام محصالایان حا ای 
اس ادنما هایی بدا،ل دانشگاه ب ده باشی، زمانایاکاه ثاابات شاد، 

 بگذارده که بهد وباشد عدالت باالیش تطبیق گ دد. 
ریاست امنیت ملی رابه وزارت امنیت ملی تعهیاض ناماا، 
دررأس آ  انسا  بیدار وپ نبهغ رابیاور! ب و وببین درع اق همیان 
کاظمی که حاال صدراعظم است ودراصال روزنااماه ناگاارباهد 
وسالیادر،ارج ازع اق زندگی می ک د، وق ی دا،ل آمادودوبااره 
به نهش ن وکارمطبهعاتی ش وع ک د، رئیس جمیهرع اق که باهام 
زمانی دوست بهدند، اورا رئیس امنیت دول ی ع اق مق ر کا دواو 
ی  سیس م مدر  کارآگاه وکهشا وفعال رابنیا  نیاد وهمین باعث 
شدتخ ۀ ،یزب ایش شدکه ازامنیت دول ی ب ای صادارت تاهساط 

 رئیس جمیهر پیشنیادگ دید، وازپارلما  هم رای اع ماد گ فت.
آقای غنی احمدزی، ببین اوضاع واحهال آنقدر پ ال ایاا  
شده که وق ی دررسانه های ماازی بنهیسی درود با روا  پااک 
دانشاهیا  دانشگاه کابل، از پسخاناه هاای ادارۀ اماهر جاها  
مینهسندکه کلمات ،ارجی اس  اده نکنید، دانشاگااه ناگاهیایاد 
پههن ه  است ! همین روزانسانی که فک میشادکهان باازی دارد، 
امانهش ه چ ا بعنی هااز من یای... واقعۀ آمهزشگاه کهث رامحکهم 
ک دند وپههن ه  راک ما  نمهده دانشگاه مینهیسند. ح ی شیادای 
ننگ هار را تههین مینمایند مثلیکه دوا،ا  مینه پال معااو  ساخان 
گهی ریاست جمیهری زمانی گ  ه بهد مه چطه باورکنم کسی که 

 نامش مثل مه واری نباشه، او ره از ،هد بدانم !!! 
ببین جنا  احمدزی، شاه حسایان ما تناهی پسا ایاای 
فیسبهکی اش ب ای همدول ی های ،اهدش و،اهدت ،صاهصاا 
آنانیکه به مزاق ارگ وشما ب اب  نباشد، بی اندازه ه   حا مات 
میکندومینهیسد. ب ای امهرف هنگی ات ف هنگیا  واقعی راجالاب 
وجذ  کن، این م تنهی راچندصبا دراح یاط سهق بده زیا اباه 
نحهی درال یا  وصدمه به نظام کارمیکند که ممکان شامااحا ای 

 م هجه نشهید و انگارمی نمایید که به ن ع شماونظام کارمیکند !
جمعیت اسالمی راکه سابقۀ ماقااومات داردوایان ناظاام 
شمازیاد درپی تنعیف وپارچه پارچه شد  آ  کارنمهده، ما داناه 
ا،بار نماکه دولت افغانس ا  ی  جمعیت اسالمی مایاخاهاهادکاه 
رهب آ  عاال ا صالح الدین ربانی ف زندشییدصلح اسا ااد رباانای 
میباشد، وه که درپی انشعا  ب آمده تقهی ش نکن . احمدمسعاهد 
ف زندقی ما  ملی رادرشهرای نظامی مقاومت بامارشاال دوسا ام، 
شهرای قهماندانا  مقاومت مثل گذر ودهیاتان دیاگا  رابایااور. 
م دانه و شااعانه عا ایاق اهلل با یاالای رادرراس وزارت دفااع 
بیاوروصالح محمدریگس انی را معین ارشد امنی ی بساز، رحمت اهلل 
نبیل رادرشهرای امنیت ملی بیاور وجن ال ظاه  رادرقاهماانادانای 

 کابل. 
من ش اف مندانه وابس ه به هیچ گ وهی نیس م، ولی حاضا م 
منحیث ی  مطبهعاتی ب ایت م ت ورایگاا  باخااطا  دردوطان 
ووطندارم نظ یات نی  بدهم. ال یا  جامعه وکشیدگی های ناشی 
ازسمت وسه وقهم راش اف مندا  نه بگه! ب ای وزارت اطاالعاات 
وف هنگ ، والیت کابل وبسا پس یای حساس م کز ی  تغیایا ات 

 رژ  وشگ   رارویدست بگی .
به شعارنمیشهدکه بگهیی ان قام شیدای پههانا اه  کاابال 

بار ب ای ف زندش که  11راچندب اب می گی ی، آ  پدرومادری که 
تل ه  هم اهش در البالی پناه های ،ه  آلهدش ق ارداش ه وآنا  
هی درپیامگی  عذر وزاری داش ندکه بچیمم ی  بالای باگاه کاه 
مادرت آوازت رابشنهد. کسانیکه از وقهع حاهادث وواقاعایاات 
ب ایت احهال میدهند قدرشا  بکن واین مهرال را در سطاح ما دم 

 باال بب . 
همین تازگییا بی بی سی ،ب دادکه انامن ادبی قلم ام یکا 
جایزۀ شااعت وجسارت راامسال به )دارنال مزیزی   د،  ،انامای 

ساله اعطامی کندکه مهقع گُنده زد  پلیس با گا د  جاهرج 91
دقیقه ب گ د  اونشس ه بهد واوهی  ۸فلهید تاری  پهست اضافه از

صدامیک دکه ن س کشیده نمی هانم. و همایان دارناال بااتالا اه  
هم اهش همۀ آ  ج یا  راثبت نمهده بهد. درحالیکاه در دولات 
شماچندین واقعۀ که فلمب داری هم شده، اما درزی ،انۀ ادارۀ امهر 
گم و گهر شده، اما دارنال جایزۀ شااااعات وجساارت گا فات 

 وتشهیق شد.

 پیام داک   ناشناس 
 قوم زندگی میکنند ۲۳در افغانستان 

قهم این کشهر به زبا  پش ه بلدیت نادارناد . حا ای  99
نصف زیاد پش ه  ها هم زبا  پش ه را نمیدانند. زبانای را کاه ده 

 درصد م دم درست ندانند او زبا  رسمی نه بلکه محلی میباشد!
زبا  فارسی هم زباا  
ملی است و هم زبا  رسامای، 
زبا  اداری، زبا  محیط وسیله 
افیام و ت ییم میا  تمام اقاهام 
افغانس ا ، زبا  مادری ده قهم 
بزرگ کشهر مانند تاجایا ، 
هزاره، ایماق، اسامااعالایاه، 
سااادات، تاااتااار پاااماایاا ی، 
قزلباش، ب اههی، گهج  پشه 
 یی، ح ی ازبی  و ت کمن .

ی  حدیث قهی از شیخ ف ید الدین عطار است .روایات 
از پیامب  گ امی اسالم که گ  ه است !،داوند نبهت را در ع   به 

 ق یش داد، والیت را در فارسی به ، اسا ..
داک   ناشناس یکی از دانشمندا  که داک  ی ،هد را در 
زبا  شناسی از روسیه بدست آورده که ،هد ی  پشا اه  تاباار 
کندهاری است. میگهید:  من به سا، ار زبا  پش هتهجاه و دقات 
بکار ب دم، اینطهر اس نباط نمهدم که در ،صهص این زبا  به ها  

 اندازی که کار صهرت بگی د کامال بی فایده است. 
محمدصادق فط ت ناشناس از دول مندا  پشا اه  تاباار 
تقاضا نمهده مصارفی که در مهرد زبا  پش ه صهرت میگیا د آ  
مصار  گزا  را جیت غنا مندی ف هنگ اصیل ، اسا  بازرگ 
اناام بدهندتا ملت ها بدانند صاحب اصلی ، اسا  کین و باس انی 
کی ها هس ند.  اف خاراتش به پش ه  تاجی  ازبی  و بقیه اقاهام 

 افغانس ا  تعلق میگی د.ک
 ) نقل از فیسبهک عم  جاوید یهس ا 

**************** 
 س  نگ یلد ، ورجینیا     الحاج اما  المل  جالله باباجا 

 کابل ما ، افغانستان قدیم
کسانی که طهل عم شا  بحمدهلل باالت از ه  اد یاهش ادسال 
است، بسی از رسهم ورواج، اصهل وقهاعد، معیار وضهابطی راکاه 
درجامعه و،انهاده ها، و دفات  رسمی کشهر رعایت واح  ام میشد 

 به یاد دارند . 
درآ  زما  ه کسی یا ه چیزی یا ه مهضهع واقدامی که 
عملی می گ دید تحت ش ایط ومق رات معین ادامه می پذیا فات 
که هم مهرد قبهل وپسند عهام وهم درآ  نزاکت ها وظ افت های 

 مؤدبانه را ارج می گذاش ند . 
با اینکه افغانس ا  ی  کشهر فقی  وپسمانده  باهد وما دم 
زندگی محق انه و سادۀ داش ند، اما قناعت و رضایت بهد، صب  و 
تحمل بهد، سازگاری وهمدیگ  پذی ی بهد، می  وهمدردی باهد، 
همدلی و همبس گی بهد، ا،الق نیکه و روا داری بهد، گاذشات و 
تهاضع بهد، تعظیم واح  ام م قابل بهد، همدیگ را مح  مانه به ناام 

 پسندیده صدامی ک دیم .
آدم های کالنسال را کاکا، ،انم های کالنسال را ،اله مای 
نامیدیم، س اهی را احهالدار ، ، دضابط را معاو  صاحاب تاهلای 
مش  را قهماندا ، طالب را مال، مال را مهلهی، کم هندر راداکا ا  
داک  راس طبیب باح مت واد  ،طا  می ک دیم، که این سلسلۀ 

 می  و محبت رادر جامعه مس حکم نگه داش ه بهدند .
به همین منهال دربسی از م اسم ،هشی و غم، شا یا  و 
همدرد همدیگ  بهدیم. ب ای بسی از م اسم وتالیل نام های معقهل 
و مهزو  رابکارمیب دند مثال بخاط رحلت مسلما  کالاماۀ وفاات 
وم هفی، وب ای غی مسلما  یاهندو کلمۀ درگذشت، ب ای مسلماا  
م اسم ، م وفاتحه، ب ای هنهد وغی مسلما  ما اسام ساهگاهاری 
وماتم را کک میک دند، که ه کس نظ به عقیده ومهقعی ش اح  ام 

 و قدردانی میگ دید .
ولی افسهس باکهدتای کمهنیس یای ملحد وبیدین همۀ این 
معیارها و ارزشیا لگدمال شد و شی ازۀ ا،الق و حسن نیات ازهام 
گسست. که ن یاه اش همین مصیبت ها وناهنااری هاشد. عاقابات 

 ماوشما به ،ی  باد ! ک
************** 

سهزا  ناسل مدی انامن قلم گ ت دارنال بای  تلا اهناش، 
مسی تاریخ را درایاالت م حده تغیی داد وبارقه هاا وجا قاه هاای 
جنبش آزادی بخش راروشن ک د، که درصدای ن م و ن س گا م 
جهرج فلهید نقش بس ه تا بانیادیۀ شد  آزادی، و میار تاباعایاض 
نژادی واصطکاک وفنای مل یب که در جهّ حاکم بهجهد آماده، 

 و نه گ  ه شهد . ک )ادامه دارد  
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ک شیایش ازچندین جا پینه شده بهد، ی  بکس چ می کینه  شاریده بهد و 
داشت که معلهم میشدچندین سال ازآ  گذش ه، همیشه دربکس ،هدی  تهته  
نا  ،ش  میداشت ودرساعت ت  یح دوم درگهشۀ مینشست وآن امیخهرد.  
یقین دارم که آ  نا  چاش ش بهد. چه  بعدازیکساعت مک ب ر،صت میشد و  
فاصلۀ مک ب ماکه درششدرک بهد ازق یۀ دهخدایداد،یلی زیادبهد. س ک آ   
،امه بهد، مهت ها، ک اچی هاواالغیاکه کغال سنگ راازمنطقۀ سمنت ،انه به  

 نقاط دیگ شی ان قال میدادند ،اکباد بی اندازه میک دند .  
وق ی معلم صاحب به مک ب میآمد س وصهرتش ،اک پ وگ دآلهد  
می بهدکه اول آنیارامی تکاند وبعدس ورویش رازی نل آ  میشست وبه صنف  
می آمد. این معلم می با  راماهمه دوست داش یم، قصه های شی ینی میک دکاه  
همه اش پ  ازپند واندرزبهدودرسا،ت شخصیت ماکهدکا  سخت مهث بهدند.  
بعنا درددل هابامامیک د، ازمشکالت زندگی، اق صاد، ا ، ازمعاش ناچیز و  
ازحیات پ عس تی که داشت حکایه مینمهدومیگ ت که مامعلمین گداهای باا  
آب وهس یم . درآنهقت مانمیدانس یم که این چه معنی دارد اماآهس ه آهس ه کاه  
جها  میشدم وزندگی بیس وساما  وپ عس ت معلمین راچه درمیا  اقار  ،هد  
وچه درمیا  همسایگا  میدیدم، درک میک دم که واقعا آ  معلم میا باا  ماا  
راست میگ ت که معلمین کشهر گداهای باآب وبهدندکه زندگای فاقایا اناه  
مانندگدایا  داش ند، ولی گدایی نمیک دند. این معلم می با  درروزهایی که سال  
تعلیمی به پایا  می سید ووقت کافی میداش یم، حکایه های شی ینی می نمهدکه  

 بعنا ،نده آور وبعنا جگ ،ه  کننده می بهد. 
دریکی ازروزهاحکایه ک دکه درق یۀ روباهی پیداشد که ها شاب  
م غ های اهل ق یه رااز م غانچه کشیده با،هدمیب د. اهل ق یه سخت به عذا   
شده و،سارات زیادی دیده بهدند. ایشا  باهم مالس ک دندکه چارۀ بایدسناید  
تا ازش  آ  روباه ،الص شهند. فیصله ب آ  شدتاه شب یکی دوتن ازما دا   
پی ه داری کنندووق ی روباه آمد اوراگ ف ارنمایند. چندین شب پایا ه داری  
ک دند ولی فایده نک دتا اینکه ی  شب یکی ازپی ه دارا  روباه رادیدکه باه  
ق یه دا،ل شد، اوراآهس ه تعقیب ک د وق ی دا،ل یکی ازم غانچه هاشد، فهراٌ  

 در م غانچه رابست وروباه راگ ف ار نمهد.  
ف دا اهل ق یه ازگ ف اری روباه ،ب شدند، روباه راکه درگا دناش  
ریسما  بهد آوردند وهمه دوراو حلقه زدندتاجزای مناسبی ب ای تعیین کناناد.  
یکی گ ت بایدبام می کش ه شهد، دیگ ی گ ت باید باکاردقطعه قطعه شاهد،  
سهمی پیشنیاد دادکه زنده در داده شهد، که هیچکدام این جزاها نزدآنا  قابال  
قبهل نبهد، وه کس جزای سنگین ت ی میخهاست. م دم درهمین بگاهماگاه  
بهدندکه معلم ق یه ازدور نمایا  شد، همه ،هشحال شدندکه معلم صاحب از همه  

 فیمیده ت وعاقل  است، بگذاریدکه او ب ای روباه جزاتعیین کند.  
اهل ق یه ب ای معلم صاحب قنیه راگ  ندواز او،هاس نادتااچاناا   
جزای سنگین ب ای اوتعیین کندکه دل همگی یخ کند . معلم صاحب روباه رانزد  
،هد،هاست نهازشش داد، کاله ،هدراب س ش گذاشت، ریسما  راازگ دنش  
بازک د و رهایش نمهد. روباه گ  درحالیکه کاله معلم صاحب رابسا داشات  
بس عت ازمیا  جمعیت ف ارک د. م دم ف یادکشیدندکه های معلم صاحب چه  
کاری ک دی ما،هاس یم ب ای روباه سنگین ت ین جزا راتعیین کنی تادل همگی  
یخ شهد ولی تهاو رارهاک دی وهمه زحمات م اهدرک دی ! معلام صااحاب  
گ ت: آرام باشید من سنگین ت ین جزایی به اودادم، کاله معلمی باه سا ش  
گذاش م که تاا،ی عم  شکمش گ سنه، روزگارش ،ا ا  وزنادگای اش  

 پ عس ت ،هاهد بهد !!!  
درنقطۀ مقابل که شاه و،انهاده اش بهد وضعیت طهردیگا ی باهد،  
س ارت افغانس ا  درلند  وپاریس وظی ه داش ندکه لباسیای شاه ،انهاده را از  
بازارهای آنااهابخ ند. در باغبانکهچه کابل ب ام داددریا دکانیای قیم ی کااله  
دوزی وسا، ن باالپهشیای ق ه قل وجهدداشات ومشا ا ی هاای شاا  را  
دپلهماتیای ،ارجی تشکیل میداد. درآناا ،لی ه آصف کالهدوز که دوسات  
پدرم بهد هم دکا  داشت ومش  ی اوشاه و،انهادۀ اوبهدند. ی  روز با پدرم به  
دکا  اورف یم، ،لی ه آصف کاله ق ه قلی رانشا  دادوگ ت ازشااه اسات و  
قیمت آ  پن، هزارافغانی بهد وباالپهشی راکه ازپهست ق ه قل دو، ه شده بهد  
نشا  دادوگ ت قیمت آ  بیست وپن، هزارافغانی است وف مایش شااهاد،ات  
بلقیس بهدکه ب ای ت  یح لند  می فت. ،لی ه آصاف ازچاناد فا ماایاش  
دیگ یادآوری ک دکه م بهط به ،انهادۀ شاه بشمهل ملکه بهد. این زمانی است  

 که معاش ماههاری  معلم بیچاره بین چیارصدتاشش صدافغانی بهد !  
وضعیت سای مامهرین بدت ازحالت معلمین بهدکه سبب شیهع رشهه  
در ادارات شده بهد. مامهرین چه  معاش ماهانه ک ا  زندگی شان انمیک د لذا  
به گ ف ن رشهه تهصل می جس ند، رشهت به اندازۀ درادارات ب مالشده بهد که  
هیچ کاری ح ی پ دا،ت مصار  ب ق وص ایی ،انه بدو  رشهت اج انمای  
شد. حکهمت ،ه  میدانست ولیکن ازآ  چشم پهشی میک د، باوجاهدیاکاه  
رشهت درس اس ادارات چه وزارت ،ارجه وچه درصدارت بشدت سا ایات  
ک ده بهد، ولی ه گزشنیده نمی شدکه کسی بخاط گ ف ن رشهت دس گی  و  
ماازات شده باشد ! چه  آنیاییکه درمنصب قنا وعدالت نشس ه باهدناد، باه  

 شمهل قاضی، دادس ا = ،ارنهال وپلیس اکث رشهت میگ ف ند ! 
بارها ات اق اف یده درقنای کشهر بااس  اده ازرشهت کارناشد شد وکار شد ناشد  
می شد! ما م ب ائت می یافت وبیگناه به زندا  می فت، دزد رها می شد ورثۀ  
مق هل رازندانی میک دند، ح ی دربعنی ازادارات حکهمت پس یای رسمی به  
اساس درآمد)رشهت  شا  ، یده وف وش میشدند. آنیایی که رشهت نمی  
گ ف ند تعدادشاه ،یلی ناچیزبهد وزندگی فق زدۀ داش ند و روزگارشا   

گلی بهد ودرساحۀ کارتا یدشده میبهدند ودرمیا  م دم روزگار 
این گ  ه مشیهربهدکه )،دا راشک  که رشهت است ورنه هیچ 

  کاری اج ا نمی شد  !!!

 ...چهرۀ جامعه 
بیچاره راجهرکند. بعنا درهمین مدت زما  آ  ،انم بیچاره دوباره 
به حال می آمد ولی بعنا آ  حالت دوامدارمیشد که مالصاحب 
مسادتهصیه می ک د فال  کسی راکه اجنه را رام ک ده وآنیا در 

 زی  ام ش اند بیاورید .
اکث  وق ی که چنین حالت به آ  ،انم رم میداد، اول 
مالامام مساد را میآوردند چه  پهلی که بعنها  شک انه به اوداده 
میشد کم بهد. واگ چاره نمی شد، آ  شخب رام کنندۀ اجنه رامی 
آوردند، زی اوی پهل بیش  میگ فت و ب عالوه ب ایش بایدتح ه هم 
داده میشد که آن اصدقه میگ  ند. این شخب کسی بهدکه چی ۀ 
ت سناک داشت ولباس هایش چ کین وژولیده بهد و بیش  به ی  
انسا  غی عادی میماند وهمیشه ی  چهبی که ب اب قدش بهد در 
دست داشت. او دورادور آ  ،انم بیچاره که درزمین ،هرد 
و، ، میک د، میل زید واز،هدنمی فیمید میگشت وصدامیک د:
)آلی می میدانم که ک ت چه کنم، ته دگه ،هده ک ی مه می 
زنی  زورت به مه نمی سه، مه پی ت اس م پی ت می دانی یانی، 
اگه مسلمانس ی ای زنه ایال که ، به سلیما  پیغمب  ت ه قسم می م که 
ای زنه ایالکه نی، به نگینۀ انگش  سلیما  پیغمب ت ه قسم می م که 

 ای زنه ایالکه، بسش اس دگه ایالیش که !  
اواین قسم سخنا  راچندین بارباصدای بلندهیب ناک 
تک ارمیک د، ،یزو جست میزد وچهبش راسخت به زمین میزد 
وچی ه اش کبهد میشد. چشمانش چنا  ازحلقه می ب آمدکه ه  
کسی آناابهد ،هدرا دورمیک د. بازچیغ وف یاد میزد وچه  
،هدرابشدت به زمین میزدوصدامیک د:) مه میگم که ای زنه ایال 
که وگه نی مه زور،هده به تهنشا  می م ! به جای 
،هدایس ادمیشد، روبه آسما  میک د، ع قیایش راباشف لنگی اش 
،ش  میک د، زورمیزدوشییه میکشید، چشمانش ازحدقه بی و  
میزد وچی ه اش ت سناک  میشد وبازچیغ و ف یادمیک دکه:)میدانم 
که شمامسلما  نیس ین، ،داره نمشناسین، پس به الت ومنات قسم 
تا  می م که این زنه ایالکنین ! چنددقیقه حهصله میک دبعدبه جای 
،هد اس هارمی ایس اد و،مچه چهبی راکه درکم داشت گ ف ه 
ش وع می ک دبه لت ک د  آ  ،انم بیچاره، وهمهاره میگ ت 
شمابخهبی نمیدانی الی دگه مه زور،هده ب تا  نشا  می م ! وآ  
،انم بیچاره رابه اندازۀ میزندکه ،ه  درلباسیایش ظاه مشد. 
بعدازمدتی آ  ،انم بادرد وزجه چشما  ،هد را بازمیک د وبحال 
می آمد ! وانگه همه ،هشحال میشدکه م د اجنه را که کاف  بهد 
زده زده ازبد  آ  ،انم کشید ! م د شک انه وتح ۀ ،هدرامیگ فت 

 و پشت کارش می رفت !!!
بخاط دارم که آ  ،انم می با  همیشه ازجا  دردی 
شکایت میک د که حاصل چه  زدنیای آ  م د بهد. حاال میدانم 

مب ال بهدوبه آسانی قابل  seizurکه آ  ،انم بیچاره به بیماری 
تداوی است. وق ی لت وکه  آ  ،انم می با  بخاط کشید  اجنه 
از بدنش یادم می آید سخت غمگین میشهم ودرک می کنم که 
محمدظاه شاه و،انهاده اش)پدر وکاکاها وپس عمهها  ب ای چیل 
سال به چه س حدی ملت ومملکت راعقب نگداش ه بهدند، وجای 
تأسف است که عدۀ آ  ،مهشی وجمهدی، تاریکی وفق  را دورۀ 

 طالیی میگهیند و ظاه شاه و،انهاده اش راثنا وص ت میکنند !
وضعیت تعلیم وت بیه درآ  عید ،یلییا دلخ اش بهد 
وتعدادناچیز مکاتب باکی یت اس ناک درکن، وکنارکشهر دیده 
میشد، به اس ثنای چندمک بی که از ط   دول ،ارجی بی منظهری 

ف انسه ، )لیسۀ ناات  -که بهد تمهیل واداره میشد )لیسۀ اس قالل
ام یکا ، اکث یت  -انگلیس  و)لیسۀ حبیبه  -آلما  ، )لیسه غازی -

مطلق اط ال امکانات رف ن به مک ب رانداش ندونه مک ب وجهد 
داشت که ب وند، درتمام کشهرب ای سالیا  م مادی ی  دانشگاه 
مهجهد بهد)دانشگاه کابل  و،یلی هابعد فاکهل ۀ طب ننگ هار 
تاسیس شدکه دروس همه به پش هبهد وعلت تاسیس آ  در 
آنهالیت روشن نبهدوفک میشهد که غ ض آلهد بهد. بیش  سبب 
آ  مقابله باپاکس ا  وجلب وجذ  جهانا  پش ه  پاکس ا  بهد 

 تازمینۀ ،یالی تشکیل پخ هنس ا  راتهسط آنا  ف اهم آورند !!! 
معلمین غ یب ت ین طبقۀ جامعه رامیسا، ند ومعاش 
ناچیزی داش ند که به مشکل مایح اج زندگی شان ا تکافه 
میک دواکث اً گ سنه وفقی بهدند و فاصله های دور ودرازی رایا 
پیاده )یا ،هشبخت ت ین شا  با بایسکل  طی میک دندتا،هدرابه 
مک ب ب سانند، چه مکاتب اکث درمناطقی اعمارشده بهدند که 
 ی  معلم باعایدماهانه اش ه گزتها  زیس ن درآنااهارا نداشت. 

وق ی م علم مک ب اب داییه بهدم معلم می بانی داش یم که در 
دهخدای داد کابل زندگی میک د، س  ورویش همیشه پ یشا  بهد 
ودریشی اس به اندازۀ اس عمال شده بهدکه رنگش راآف ا  ب ده 
بهد. ی  بایسکل داشت که بسیار کینه بهداکث  در، م درس 
میدیدیم که تای بایسکل ،هدراباد می کند یا بعنا آن اکشا  
کشا  نزد مس  ی بایسکل که درنزدیکی مک ب بهد می ب دتا 

 پنچ ی آن ابگی د. کاله ق ه قلی درس داشت که حاشیه هایش 

ازجانبی رشهه ورشهه س انی درتحکیم سلطنت ممد واقع 
شده بهد، چه رشهه ،هرا  حیات م فه داش ندوصدای ،هدرا 
درمقابل بیعدالت هانمی کشیدند، وجدا  شا  مکدر میشد وج ئت 
مبارزه ب علیه بیداد راازدست می دادند. رشهه س انی در،انهادۀ 
سلطن ی هم رای، بهد ومعمهال انهاع مخ لف رشهه وجهدداشت. 
ازقبیل رشهه پهلی، رشهه های زمین و،انه. پس یای دول ی، 

 بهرسیای ،ارجی ورشهۀ شیهانی . 
نهیسندۀ مبارز وعزیز سیدآقا هن ی دریکی ازمقاله هایش 
درج یدۀ امید نهشت: س دارنعیم پس عمهی محمدظاه شاه 
وزی ،ارجه بهد وعادت اوچنا  بهدکه کسی راکه به س ارتی 
در،ارج مق رمیک د، تقاضامینمهدکه شخب مذکهر با،انمش به 
مالقات س داربیاید. کسی که عالقمندچنین مق ری بهد با ،انمش 
به مالقات س دار رفت. س دار،انم رابه دف  ،هد،هاست وشهه  
در اتاق ان ظار ماند. بعدازمدتی ،انم باس اپای بی نظم 

 «ازدف  س داربی و  شد وکاغذی دردست داشت وبه شهه گ ت:

اهلل بال نهلداربهد درچارط   دف   م اکشاند، نزدی  بهدن سم 
ب آید، اینه مق رشدی، س ی  نی، شارژدافی  نه مگ کارمند 

 !»س ارت.

شخب شاه هم ازرشهه ورشهه س انی آگاه بهدولی 
درمهردآ  کدام اقدام نمیک د ومهجهدیت آ  ب ایش مصلحت 
بهد. درحقیقت محمدزایی ها به کم  ف یب وتذوی  ورشهه 

ز  ومال  «صاحب سلطنت شدند، ویکی ازاین رشهه ها ف ما  
بهدکه نادغدار پدرظاه شاه به قبایل  ! »شا  ازشما و س شا  ازمن

پش ه  جنهبی داد تام دم شمالی راس که  نمایند و،هدنادر را 
انگلیسیا همهاره رشهه میدادندتا سلطنت شاه اما  اهلل راسقهط 

 دهد!
گ  یم که شاه ازوجهدرشهه در دولت وحکهمت ،ه  
آگاه بهدمگ آن ا مصلح ی ب ای زندگی قبهل ک ده بهد. جن ال 
پاک دس ی ازجن الیای اردو دردورۀ سلطنت محمدظاه شاه فهت 
ک د، ،انهاده اش به وزارت دفاع ع ض ک دندکه مصار  تک ین 
اورا پهره ک ده نمی هانیم . ،ب به ظاه شاه رسید، شاه گ ت: عاب 
است این شخب که به رتبۀ جن الی رسیدوچندمقام پ درآمد 
راکارک ده ون هانس ه ث وتمندشهد، پس این گناه ،هدش بهدنه 

 گناه دولت! 
این ،ب را وق ی شنیده بهدم که م علم مک ب بهدم ومنبع 
آ  بیادم نیست، واکث یت م دم ازآ  با،ب  بهدند، ولی نمیدانم که 
تاچه اندازه حقیقت داشت، و اگ  حقیق اً چنین جن الی مهجهد 

 بهد ، فقط ی  اس ثنای مطلق بهد و کم پیدا ! )ادامه دارد  ک
 نظری به انتشارات

تحهالت دا،لی انامن، اسامی رؤسای این انامن از زما  تاسیس 
درمسه چهست، محل پ ک س داک  دس گی ، تا ام وز را  91۸1در 

بیا  نمهده، کمکیا ومعاونت هایی راکه این انامن ازآ  زما  به 
دا،ل کشهرب ای همهطنا  مح اج ومظلهم مااناام داده، به قلم 

 آورده اند.
مطالعین نیایت گ امی ج یدۀ م دمی امید که تبص ه: 

بنده حدودسی سال باآ  همکاربهده ام، تبص ۀ کیل 
رادرا،ی مع فی نامۀ ک ا  ارزشمندعلمی و تاریخی داک  دس گی ، 

 که قلمش همیشه پ ثم باشد، ارائه می دارم :
 اظهار امتنان و عرض معذرت

،هانندگا  ف زانه ونیایت گ امی ج یدۀ م دمی امید این 
ادعاراتصدیق ،هاهندک دکه بنده درسلسلۀ)نظ ی به ان شارات  
مع فی ک ب وآثار نهیسندگا  ب و  م زی رادررش ه های 
گهناگه  ازچندین سال به اینط   بدوش داش ه ام، که حدود 

 بیش ازی  صدعنها  رابه تهضیح وبازنگ ی گ ف ه ام. 
نخست درین راس ا ازمدی امید کهشا  عزیز وبعداز 
نهیسندگانی که با ف س اد  آثار،هد م امس  یدسا، ه اند، 
وتهانس م ه ی  رابه مطالعین عزیز مع فی کنم، اظیار ام نا  
میکنم. ضمناً معذرت ،هدرا)نسبت مشکالت باز،هانی وص   
دقت الزمه در ب رسی آنیا  ،اتمه بخشید  به این سلسله را تقدیم 
می دارم . الب ه به نهش ن بعنی مهضهعات مخ ص  ونش  
زندگینامه ام که قبال به رش ۀ تح ی آورده وی  جلدآن ابه کهشا  

 عزیزتقدیم ک ده ام، ادامه ،هاهم داد. ک
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 ...معاون اول 
  قص نشینا  شی ،  شیهت  دنیا  به س 
 بی  ریاست، بین  پش ه ز س  ک ده اند

  نی  بدانم که  حق،  روزی رساند که باز
 داد باهیندکسا  را که  س   ک ده اند             داک   شیبا رحیمی
قسمی که مینگ ید لست مشکالت, بی عازتای، تااااوز، 
تههین، دزدی، ق ل، بی عدال ی، عدم مساوات،  ا، اطاا ، ما دم 
آزاری و بی مسؤولی ی بی نیایت زیاد است و باه حادیسات کاه 
تحمل و حهصله به س  رسیده و افغانس ا  مانند هایا وی داسا اا  

که عامل عمدۀ ب د  جاایازۀ  »پی م د و دریا «ارنست همینگهی 
بهد، دربارۀ پی م د کیاهباایای  اسات کاه  91۶1نهبل او درسال

بازحمات زیادو مشقات بیحد ماهی بزرگ شکارمیکند و درپیلاهی 
کش ی بسیار اب دایی ،هد می بندد و دراث  ،سا اگای کاه دارد 
بخها  می ود و وق یکه بیدار میشهد از شکارش به جز ساکالایات 
چیز دیگ نمانده است ماهیا  دیگ  همه گهشت شکار را ،اهرده 

 بهدند . 
افغانس ا  درهما  م حلۀ است که اگ جداً باآ  تهجه نشهد 
به جز سکلیت از آ  چیزی دگ  باقی نخهاهد ماند. جهانا  ماا یاا 
کش ه میشهند یا تبعید میشهند، یا در میما  ،انه های پاکس ا  مغز 
شهی میشهند، معاد  ما پیش چشما  ما باه سا قات مای رود و 
ف هنگ فارسی دری ما ،ارجی گ  ه می شهد و افغانس ا  باا بای 

سا، ن که عاقبت ،ه  با ،اهد  »پش هنی ه«عدال ی تام به جیت 
ندارد رهنمایی می گ دد. دولت، بساط ت  قه و نا آرامی را پین و 

 پین ت  می سازد !!!
گ وهی هس ندکه میخهاهندحکهمت مهقت رویکار بیایاد، 
یعنی به اس ناد بیک ای ی های فهق دول داربیک ایت باایادبا طا   
شهد. درست است که اش   غنی احمدزی ثبات فکا ی و عازم 
م ید دول داری ندارد، وعده های دروغین میدهد و ه لا  مااناناد 
دس   و فغا  بیاای میزند و م گ معصهما  ب وی تاثی  نادارد. 
من  کسی بهدم که با دالیل از وی ،هاس م که اس ع ا کند )امایاد 

 . ولی با تقلب! همین دول دوس ش اورا با  اریاکاه 9219شماره 
قدرت در ارگ تکیه دادند و در ه جا با گارد تش ی ات مناحایاث 
رئیس جمیهر من خب افغانس ا  از او اس قبال ک دند. اکاناه  باه 
اساس کدام قانه  بین المللی می هانند این م د من خب مانند ما دم 
را از بین ب دارند و حکهمت مؤقت که ق ارگ  ۀ دانشمند گا امای 

حکهمت مؤقت نام مس عار امارت طالبا  ،اهاهاد «بشی  انصاری  
 ب  ق ار سارند.  »بهد

طالب ظالم وپاکس ا  دشمن قسم ،هردۀ افغانس ا  با تباسام 
های دروغین و میمانییای ف یبکارانه با  اراکایان ارشاد دولات 
وجهانیای ،هشباور پش ه  ما ،م ،م رف ار دارد تاب هانند آنیا رابه 
حکهمت مؤقت راضی سازد. اگ دالیل قناعت کانانادۀ قااناهنای 
حقهقی ومنطقی دردست دارند بایدغنی احمدزی را ام یچ و یا،لع 
قانهنی نمهده مدت باقیمانده عص جمیهری ش را به معاو  اول او 
ام اهلل صالح تهظیف نمایند. اینست حل دماهکا اتایا  و عادم 
مدا،له به امهر دا،لی افغانس ا ، که ،ارجیا  دست واشهر باایاد 
قانهنأ و ا،القأ دوری جهیند وبگذارند افغانس ا  به اساس قااناه  
اساسی ،هد بدو  تیدیدات واهی  دیگ ا  حکهم اداری ناماهده 

 امهر محهلۀ ،هدرا اناام دهند. 
از فعالی یا وکار روایی های  اضافه از پانااااه روزا،ایا  
مح  م صالح معلهم میشهدکه معاو  اول، مهفقاناه ازعایادۀ ایان 
مسؤولیت بزرگ ب  آمده می تهاند. چارۀ این بیک ای ی ها، زج ت 
ها، وگ سنگییا فعالیت ها واقداماتی است که آقای ام اهلل صاالاح 
روی دست و رویکار گ ف ه است و قسمیکه جاهباایاد  رئایاس 

ب او «جمیهر آیندۀ ام یکا در مصاحبه شام سهم دسمب ،هدگ ت: 
فشار زیاد است و ه کس میخهاهد از قهم شا  کسی شامل کابیناه 

 . »شهد، میدانیم! اما با وعدۀ که ک ده ایم م عید هس یم
آقای صالح هم به این مشکالت روب و است و ی  مثاالاش 
همین نهش ه است. من یی ما منحیث مقدمه ب ای بیا  هد  ،اهد، 
مهضهعات دلخ اش روزمزۀ فهق را بیا  ک دیم تا م دم بانند کاه 

. ام اهلل صالح »فیل درگل ماندۀ افغانس ا  را شاه فیل میباید کشید«
با تا به و دانش که دارد به ه  دلیلی که باشد با ج أت و شیامات 

 باوجهد تیدیدات ت ور و ق ل بدو  ه اس شایعانه ه  روز شش

ونیم صبح بعد از ادای نماز و نیاز و تهکل باه درباار الایای)جال 
جالله  ب  مهضهعات جنایی وامنی ی روزگذشا اه تاهجاه جادی 
مبذول میدارد، تصمیم میگی د، اوام  صادر میکناد وباا جااماعاه 
ش ا  و روشن در میا  میگذارد  اینست نهعی از ،صاایال یا  

 لیدر که تا حال به ندرت در افغانس ا  تا به ک ده ایم .
م اس انه، دیدگاهیای بی ثبات بعنی وطانادارا  ما اباه  

حی ت غ ق سا، ه است  اگ کسی علیل و عطیل است میگاهیاناد 
بیکاره است و به غم م دم رسیدگی نمی تاهاناد باایاد باا یا  
س پ ست تعهیض گ دد، اگ  به فعالیت آغاز میکند و میاخاهاهاد 
اصالحات بیاورد هم شکایت دارند و نام ها و لقب ها نثار میکناناد 
ونمی ،هاهند کسی از فساد پیشه گا ، جاسهسا ، دبلاه ماارا  ، 
اوباشا  و ،اینین دوس ا  شا  به بدی یاد شهد چه رسد به ایاناکاه 
آنیا به پای محاکمه کشانیده شهند و یا ح ی از چه  دار ب  گ د  

 شا  حلقۀ ریسما  ف ود آید. 
شخصی سیاسی وقهمی که اح  ام به همسایه هاای ،اهد 
نداش ه ،ال  قانه  شی  داری و مدنی راه عبهر و م ور ما دم را 
فقط جیت ح اظت ،هد و فامیل ،هد مسدود می سازد، نزد من به 
ارزنی ارزش ندارد و نباید از پ نسیپ های قانهنی ط  ه رفات و 
چنین اشخاص به ه  مقام و زورساالری که باشاناد جازای الزماۀ 
قانهنی ببینند. به سیس م سارنهالی و قنا مع فی شهند و ب ای شاا  
مهقع داه شهد تا در آناا از ،هد دفاع نمایناد. اگا  هاناهز هام 
مصلحت بازی ،اینین گذش ه که مسؤول حالت اما وزی باا آ  
روش ،هد هس ند از س  آغاز یابد به این قهمیا  و سیاسا امادارا  
زورساالر مهقع داده میشهد مملکت را بیش از بیش به تباهی ساهق 
داده ،هد ب  غندی ،یانت تکیه زده از بی ثباتی وطان با  ،اهد 

وادار سا، ناد.  »مصلحت«ببالند که چکهنه م صدیا  دولت را به 
اما نمی دانند که ،داوند دی  یا زود این زورسااالرا  ماغا ور و 
کب یایی را به قی  و غنب زمینی و آسمانی گ ف ار ،هاهد کا د. 
اینیا اگ  آنچه ادعا دارند که از همه مسلما  ت  و مهمن ت  اناد ار 
اعمال شنیع کنهنی و گذش ۀ ،هد از م دم معذرت بخهاهند نه با  

 عکس آ .
من به قهای نظامی وامنی ی افغانس ا  اف خاردارم. م أسا ام 
ازینکه در ب اب  عملیات و وظایف ایمانی، وجدانی و وطندوس اناۀ 
شا  مهانع ایااد میشهد که به یقین ،للی در دوام وظاایاف شاا  
وارد سا، ه نمی هاند. و هم بدانند که ،داوند با  ظاالام لاعانات 

 ف س اده است.
والکن، کابلیا  عزیزبی نیایت ،هشحال باهده درکاناارۀ 
اب سیاه دهشت و وحشت ،ط نق ه یی می بینند و از ناامایادی باه 
امیدواری و بسهی امنیت و آرامی چشم  ب  راه اند، که ما ایاقانام 
ام اهلل صالح باپش یبانی چیل وی  ممال  جایاا  و هاماکااری 
دس گاهیای اس خباراتی بین المللی از عیدۀ این اعمال ناات دهنده 
کشهر مهفقانه بدر آمده می هاند مش وط ب  اینکه همه با وی دست 
همکاری داده حمایت نمایند که ما هم با ایشا  تا وقا ایاکاه ایان 
فعالیت های مثبت و وطندوس انه دوام دارد و کاناار نامای روناد 

 همگام ،هاهیم بهد و حمایت ،هاهیم ک د. ومن اهلل ال هفیق.
: ابیات مهالنا و بیدل از "کلید ع فا " ش ح ابایاات نهت

غامض ابهالمعانی بیدل )رح  اث  الحاج محمد عبد الحمایاد اسایا  
مشیهر به قندی آغا به اه مام محمد احسا  اسی ، اقا ابااس شاده 

 است.
   ع صه گ  ب سَ  و تنگ  شهد

 همه   دنیا   زمین    جنگ شهد
   لی   می دا   که  آ  ارادۀ ته

 بی   ته  ههش  وهم ،دنگ شهد
   بی  محابا   گ ت   اراده  کنی

 مهم  گ  باشد همچه  سنگ شهد
   گ  به  دیهار دل  ته تکیه زنی

 فک   بی رنگ  نه به رنگ شهد
  گز ز عمق    دلت  اراده  کنی

 ور بخهاهی  ته  بی درنگ شهد
   عزم اگ  این چنین  بهد،  بُ دی

 همه  عالم  گ ت  به  جنگ شهد
   گ   تهکل  و صب  و کک  ته با

 عزم جزمت عاین و رنگ شهد
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*************** 
 قبر ها آباد شوند

گ چه غنی احمدزی از،هد صالحیت ندارد وآناچاه کاه 
واقع شده س ارش و فشارهای ام یکا، این اب قدرت بای غایا ت، 
دروغگه، معامله گ  وسست عنص  میباشد. ام یکابهد کاه طاالاب 
راازگمنامی به شی ت رساند، ام یکابهدکه طالاب تا وریسات را 
وقار وعزت داد وباوی ق اردادامنی ی امناک د، واین ام یکا است 
که پن، هزارطالب جنای کاررا ازحبس رها سا،ت، واین ام یکاست 

 که با س نهشت م دم افغانس ا  بازی میکندوآ  را رقم می زند.
غنی وعبداهلل هیچکاره اند و،لیلزاد بحیث نمایندۀ ام یکاو 
سخنگه طالبا  یکه تاز میدا  سیاست است. جای تعاب است کاه 
ام وز م دۀ سلیما  الیق از آلما  به کابل آورده می شهد ودر ت ۀ 
م ناا  بخاک س  ده میشهد. چ ا به پک یا که جای تهلدش اسات 
دفن نشد  ! سلیما  الیق ی  شخب ملحد و کمهنیست تندروبهد، 
اوی  عنص  م عصب قهمگ ا بهد. او ناش ج یدۀ پ چم و ی  تان 
از ارکا  م کزی حز  ملحد ،لق و پ چم بهد. حکهمات فااساد 
وبی مایۀ غنی احمدزی او را به حیث ی  شخصیت علمی و شع ی 
قدردانی ک د . آقای غنی احمدزی کهد  ،ه  مای داناد کاه 
سلیما  الیق ی  قبیله گ ای پش هنیست بهد نه شخب ملی و وطن 

 دوست ! ک
************** 

 رهنورد زریاب به حق پیوست
  ، نهیسنده س شنااس 9919محمداعظم رهنهرد زریا )م هلد 

سالگی در بیمارس ا  چیارصد بس   شیا   1۵، شب گذش ه در سن 
کابل درگذشت. علت م گ او اب ال به ک ونا کک  شده است. ق ار 
است پیک  او ام وز در شی  کابل تشیاع شاهد.آقاای زریاا  از 
چندی به این سه به دلیل بیماری که داشت، در ش ا،اناه بسا ا ی 

 بهد.
ناگااری دردانشاگااه  رهنهرد لیسانس ،هد را در رش ه روزنامه

کابل ،هانده بهد و مدرک کارشناسی ارشد را در همین رش اه از 
دانشگاه ویلز جنهبی از ب ی انیا به دست آورده بهد. او باه زباا  
انگلیسی مسلط بهد و در فلس ه، روانشناسی و جااماعاه شانااسای 

 مطالعاتی زیادی داشت.
او در منطقه ریکا،انه کابل زاده شد و پاس از پاایاا  دوره 

نگاری در دانشاگااه  آمهزی در لیسه حبیبه، در رش ه روزنامه دانش
 کابل تحصیل ک د.)،الصه شده ازسایت بی بی سی 

همکارارجمندقلمی امید، دپلمات سابقه دارآقای محمد فاروق 
مایل، یادداش ی داش ند ازمصاحبۀ دوازده سال پیش اس ادزریا  با 

درباارۀ  122۸نهمبا  99رادیهی ج منی )دویچه ویلی  به تاریخ 
زبا  فارسی، دری وتاجیاکای، کاه « زبا  فارسی دری که گ ت:

درین تازگییا بین تعدادی ازوسایل ارتباط جمعی وازجمله بی بای 
سی تبلیغ میگ دد، از بیخ نادرست بهده و این زبا  فخیم هما  ی  
زبا  است با لیاه های م  اوت درگهشاه هاای گسا ا ۀ وسایاع 
ف مان وایی زبا  فارسی دری . جدا انگاش ن آنیا ،اباط و،اطاای 

 نابخشهدنی میباشد.ک


