
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 عمر زاخیلوال دزد تاریخ افغانستان است  
ـ طلوع نیوز 9 : محمودکرزی، عمرزاخیلوال، وزیرمالیه را دزد بـ   جون/کابل 

پیشینه تاریخ افغانستان خواند. محمودکرزی برادررئیس جمهورکرزی درگفتگو  
باطلوع نیوزمیخواهدکارهای آقای زاخیلوال بررس  شوند. مـحـمـودکـرزی  
حضرت عمرزاخیلوال رایک دزد مینامدومیگویداین مقام حکومت یک دزدی  

 ب  پیشینه رادرافغانستان آغازکرده .  
محمودکرزی میگوید:یک  ازین دزدان وزیرمالیه ماوشماست وایـن آدم         

 دزدی ای را براه انداخته که تاریخ نداشته است. 
کرزی دراین گفتگو، برنامه های اقتصادی اشرف غن  احمد زی رانیز منطقـ   
ندانست. اوهفت باربااشرف غن  احمد زی برای پیوستن دیدوبازدیدهای  داشته  
اما دراین برنامه علت اینراکه باعبداهلل پیوست، اینگونه فشرده میسازد: برنامه های  
اشرف غن  رانه منطق  میدانم ونه هم دریک چوکات مکتب اقتصادی آنرا م   

 بینم ونه هم این برنامه هارابه سودافغانستان میدانم. 
ستاد انتخابات  احمدزی ازبرنامه های اقتصادی غن  و وزیرمالیه دفاع میکنـد.      

عباس نویان عضو ستادانتخابات  احمدزی به طلوع نیوزگفت: ایـن آدم یـک  
ـاحـب   دکانداراست ودرباره مسایل اقتصادی چ  میفهمد. درحالیکه داکتر ص
اشرف غن  ازفهم بلندی درباره اقتصاد برخورداراست ودیگراینکه اگر سنـدی  
 درباره دزدیهای آقای زاخیلوال دارد، برودبه برادرش این سندهاراارایه کند. 

 طالب را کشت تا اسیرنشود   3پلیس درننگرهار 
ـ باختر 01 :درنتیجۀحملۀ طالبان بریک پلیس دروالیت ننگرهار  جون/ننگرهار

سه طالب مسلح کشته شدند. این سربازبرای سپری کردن رخصت  هایش بسوی  
خانه اش درحرکت بود که درمسیر راه در نزدیک  بازارولسوالـ  رودات از  
ـان   سوی طالبان ازموتر برون کشیده شدامابا تفنگچه ایکه باخودداشت برمهاجم

 گلوله باری کرد وآنان را ازپا درآورد، وخودش زخم  شد. 
 طالب پاکستانی درکشور کشته شد   7

ـ باختر:  01 طالب پاکستان  دردرگیریها درشـر  کشـور  7جون/نورستان 
امروزکشته شدند. این طالبان هنگامیکه ازآنسوی نوار دیورندباالی یک پوستۀ  
ـان   پلیس سرحدی درولسوال  کامدیش والیت نورستان حمله کردند، درجـری
گلوله باری پلیس سرحدی  کشته شدند. بگفته قوماندان پلیس سرحدی، طالبان  
ـای   ازبرابرچشمان نظامیان پاکستان  میگذرندودرین سوی نواردیورندپوسته ه
نیروهای افغان راآماج قرارمیدهندامااین نظامیان هیچ واکنش  دربرابرشان نشان  

 نم  دهند.   
 استاد و دانشجو را گروگان گرفتند   3۳ طالبان  

ـ ب  ب  س  01 استاد و    ۵۳ هادر والیت غزن  گفتند طالبان   : مقام جون/غزن  
دانشجوی دانشگاه قندهاررادرمسیرشاهراه قندهار کابل ازبس پیاده کرده باخود  

اند.محمدعل  احمدی، معاون وال  غزن  گفت این افرادمیخواستندبااستفاده    برده 
های خوددرکابل    ازتعطیالت  که دولت به مناسبت انتخابات اعالم کرده، به خانه 

بازگردند. طالبان بس حامل آنهارادر روستای نوربابا درولسوال  اندروالیت غزن   
متوقف کردند وآنهارابه محل نامعلوم  بردند.یکنفرازاستادان دانشگاه قندهارکه  
دربس دیگری بودنیزدر درگیری طالبان باپلیس زخم  شده است. تالشهابـرای  

سفیدان    ردیاب  گروگانهاوآزادی آنهاآغازشده وتالشها عمدتا با میانجیگری ریش 
هاییکه به اورسیده، حاک  ازآن    محل  به راه افتاده است. احمدی گفت گزارش 

است که طالبان مدع  اند که به دویاسه نفرازگروگانهامظنون هستندوممکن بقیه  
آنها را پس از بازجوی  آزادکنند.احمدی بدون نام بردن ازکشورخاص  گفت  

 گیری دخیل باشند.   ممکنست دستهای بیرون  درین گروگان  
بااین حال، اوگفت بانزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، فعالیت شورشیان  
درراههاافزایش یافته وبرخ  ازاین شورشیان کسان  هستند که بازبانهای رایج در  
    افغانستان)فارس  وپشتو( آشنای  ندارند. طالبان دربرخ  ازراههابمبگذاری کرده 
اندودربیشترمحالتیکه حضوردارند، وسایط نقلیه مسافران را بازرس  میکنندواز  

 آنهامیپرسندکه اگرکارمندان دولت درمیان آنها هستند، معرف  کنند. 
ـایـ       غزن  ازوالیات  نسبتا ناامن است، امااحمدی گفت درغزن  طالبان توان

اخالل انتخابات راندارندوفعالیتهای آنهاهرچند تهدیدی علیه انتخابات شمرده م   
  0۳شود، امانیروهای امنیت  آنرامهارخواهندکرد. او ازکشته شدن دست کـم  
 شورش  درحمله روزگذشته آنان به یک پاسگاه پلیس در غزن  خبر داد. 

ـام    اخیرا طالبان فعالیتهای خودرادرسراسرکشورافزایش داده  ـای    اند، امامق ه
ـیـج    امنیت  گفته  اندتقریباچهارصدهزارنیروی امنیت  ودفاع  به تامین امنیت بس

 وطالبان کاری ازپیش برده نخواهند توانست .     شده 
 پلیس افغان کشته شدند   ۳طالب و    3۳

ـ رادیوآزادی 01 ـان  جون/ارزگان  : در درگیری نیروهای امنیت  افغان وطالب
پلیس کشته شده اند.درگیری دیروزدرولسوال  چهارچینوآغازشد    ۳طالب و   ۵۳

 پلیس زخم  شدند. 8طالب و   ۳1و تا ناوقت شب گذشته ادامه داشت که درآن 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

57۳ 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 97۳/ شمارۀ 1103جون 00/ 03۵۳شعبان 0۵/  0۵9۵جوزا 10شمارۀ دوم /سال بیست وسوم/ چهارشنبه

 باشد طواف کعـبۀ دل بر دوام فرض  یک بار شد زیارت بیت الحرام فرض
 روزیکه گذشت روزۀ ماه صیام فرض  حـیران شدند نفس پرستان  روزگار
 تعظیم دوست درهمه جاومقام فرض ما امتیاز  کعبه و بت خانه خود کنیم 
 گردید برجـماعۀ  مسلم مدام فرض  این ماه پرفیوض به امـر خدای  پاک

 تقواو روزه گشت به مامستدام فرض بهر جــهاد نفس امــاره  با گــناه  
 استاد صاحب الدین زالل هروی

 ایساف درامنیت انتخابات کمک هوایی میکند 
ـ باختر 00 :آیساف نیروهای امنیت  رادرحوزه غرب را در تامین  جون/کابل 

امنیت انتخابات حمایت هوای  مینماید.قوماندان آیساف درزون غرب دردیدار  
باقوماندان قول اردوی ظفراطمینان دادکه نیروهای تحت امرش نیروهای اردوی  

 مل ، پلیس مل  وامنیت مل  را حمایت هوای  خواهد کرد. 
ـاری   تورنجنرال تاج محمدجاهد قوماندان قول اردوی ظفربااستقبال از همـک

ظفر باتشریک مساع   117نیروهای هوای  آیساف گفت:منسوبان قول اردوی  
دیگرنیروهای امنیت  بطورخستگ  ناپذیر وظایف خودرا انجام داده ودرین راستا  
موفقیتهای چشمگیری کمای  نموده اند.اواین موفقیت را نیتجه تالش صادقانـه  
نیروهای امنیت , همکاری مردم وحمایت جامعه جهان  عنوان کردوافزود: اگر  
حمایت مردم نم  بود  این همه موفقیت بدست نم  آمد،وظیفه نیروهای امنیت   
افغان باتامین امنیت انتخابات ختم نمیشود ,بلکه با سپری شدن این پروسه مل   از  
گذشته سنگینترخواهدشد.این قوماندان برجسته اردوی مل  درغـرب کشـور  
ـتـن   تاکید دارددفاع ازدستآوردها، شهرها، شاهراهها، بنادرتجارت  ومساعدساخ
شرایط امن کاری برای ادارات وموسسات خیریه اجتماع  و تامین امنیت دور  
 دوم انتخابات در ساحه مسئولیت از جمله وظایف اساس  نیروهای اردوی است . 

 پایان مبارزات انتخابات درکشور 
ـ رادیوآزادی 00 : مبارزات انتخابات  کاندیدان دور دوم ریاست  جون/کابل 

جمهورافغانستان امروزپایان مییابد.کمسیون مستقل انتخابات ازکاندیدان ورسانه  
شب  01هامیخواهدکه اصول و قوانین را زیرپانکنند. نور محمدنورگفت:امروز 

کمپاین کاندیدان رسماًپایان میرسند. کمسیون مستقل انتخابات ازهردوکاندید،  
معاونین وستاد آنها جداً میخواهد، ختم کمپاین را رعایت کنند وبـرعـالوۀ آن  
ـاسـت   مطبوعات نیز در این رابطه متوجه باشند. قراراست دوردوم انتخابات ری

 م (بین اشرف غن  احمدزی و عبداهلل عبداهلل برگزار شود. 03جمهورروزشنبه) 
 حمایت اعضای ستاد انتخاباتی هالل ازعبداهلل  

ـ خبرگزاری کوکچه 00 :درآستانه پایان دوره پیکارهای انتخابات   جون/کابل 
نامزدان دوردوم انتخابات ریاست جمهور، اکثریت اعضای تیم تغییـروتـحـول  
ـایـت   اساس  برهبری قطلب الدین هالل امروز)چهارشنبه( از عبداهلل اعالم حـم
کردند. عبداهلل درمراسم  که به همین مناسبت برگزارشدگفت:اکثریت مطلق  
اعضای تیم انتخابات  تغییروتحول اساس  وتمام هواداران این تیم بامایکجا شدند.  
او افزودکه ازتصمیم اعضای ستادانتخابات  تغییروتحول اساس  استقبال میکنـد.  
گفته میشود قطب الدین هالل، رهبرتیم تغییروتحول اساس  و نامزدبازنده دور  

 اول انتخابات درتصمیمگیری امروزشامل نبوده است. 
 پیکارانتخاباتی میان دونامزد جدی ترشده است 

ـ باختر 01 :درحالیکه تا پایان پیکارهای انتخابات  ریاست جمهـور  جون/کابل 
یکروزباق  مانده، دونامزدبه مبارزات  شان شدت بخشیده ومیکوشند از فرصت  
کوتاه استفاده اعظم  نمایند. درادامه این پیکارها، داکترعبداهلل امـروزدرگـرد  
همای  هواخواهانش در والیات غور و میدان وردک حضوریافت واین والیات  
راوالیات عقب مانده خواندکه سزوارکمکها وخدمات بیشتراند.اوگفت هرگاه  

 به پیروزی برسد این والیات در محرا  توجه قرارخواهد داشت . 
ـا   دریگردهمای  که جمع کثیری ازباشندگان آن والیات شرکت داشتند، ب
حمایت ازداکترعبداهلل گفتندبایدوعدۀ داده شده، جنبه عمل  پیداکند. محـمـد  
محقق نیزدراجتماع مردم ولسوال  یکاولنگ والیت بامیان اشتراک کرده برنامه  

 های تیم اصالحات و همگرای  را بیان کرد. 
درکابل اشرف غن  احمدزی درجمع  از زنان برنامه های کاری اشرا توضیح  
ـیـس   دادوگفت هرگاه پیروزشودنظام  رابوجودمیاوردکه قانون مـحـورورئ
ـاه   جمهوردرمقابل مردم وقضا جوابگو خواهد بود. اوبه زنان وعده سپرد هـرگ

 موفق شد یک کرس  درشورای عال  ستره محکمه به زنان تعلق میگیرد. 
 خودکشی دختری جوان بدلیل بدقیافه بودن 

ـ باختر   9 : یک دخترجوان به دلیل بدچهره بودنش دروالیت  جون/شبرغان 
درس میخـوانـد.  8ساله درصنف  0۳جوزجان دیروزخودکش  کرد. این دختر 

مادردخترگفت: دخترش همواره اززیبانبودنش رنج میبردوهمیشه دچار افسـر  
ـادرش   دگ  بود،امابگفته اقارب نزدیک، وی بخاطرفقراقتصادی ومعیوبیت م
ـانـه و   دست به این عمل زده است. اقارب وی میگوینداین دختردربیرون ازخ
مکتب بدالیل مختلف مورد تمسخر شماری ازمردم قرارمیگرفت واین کارسبب  
گردیدتا دست به خودکش  بزند. بگفته عبدالمالک ممنون مدیرمبارزه با جرایم  
جنائ  قوماندان  امنیه جوزجان، این دخترهمیشه بامادرش از زیبا نبودنش سخن  
گفته است، ول  محمداسمعیل شیوا مسئول بخش صحت روان  ریاست صحت  
عامه جوزجان عوامل این خودکش  را عالوه از زیبانبودش، فقراقتصادی، در  
گذشت پدر ومعیوبیت مادرش خوانده گفت که این مشکالت باعث شده تا در  

 نهایت دختر دست به خودکش  بزند . 

احمدمسعود فرزند ارشد قهرمان ملی  
باسخنرانی تلویزیونی از داکترعبداهلل  

 حمایت کرد 

 متن سخنران  قرار ذیل است: 
 اعوذباهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل الرحمن الرحیم. 

هم میهنان گرام ! بادرود فراوان وشادباش ابدان برروان پاک شهدای سالـم  
طینت افغانستان، آنانیکه درراه حق وآزادی ودرمقابله با باطل وستمگری رزمید  
ـان   ند، ودرین راه آنچنان دروارستگ  وفداکاری جانفشان  نمودند، که نام ایش
همواره درصفحات تابناک تاریخ قهرمانیهای کشوربرجسته میباشد. آری، قهرمانا  
ـاجـ    ـیـدح ن  همچون شهید احمدشاه مسعود، شهیدسیدمصطف  کاظم ، شه
عبدالحق، شهیدحاج  عبدالقدیر، استادذبیح اهلل شهید، شهیدعبدالعل  مـزاری،  
شهیدعالءالدین خان، شهیدقاری بابا، شهیدمولوی رسول آخندزاده، شهیدداکتر  
تارقین وهزاران هزارشهید پاک طینت دیگرکه باخون مقدس خویش، پهنۀ مرد  
آفرین کشورراالله زاران نموده ودشمن را فرصت ندادند تالحظۀ درقلمـروایـن  
 خاک پاک به آسان  گام بردارند ویابه راحت  جان بیارامد.)دنباله درص ششم( 
 انکارپاکستان ازدست داشتن درحمله به عبداهلل 

ـ ب  ب  س  9 ـتـن  جون/اسالم آباد :پاکستان امروزادعاهادرمورددسـت داش
درحمله به عبداهلل عبداهلل، یک  از دو نامزد دور دوم انتخابات افغانستان راردکرد.  
دیروزشورای امنیت مل  افغانستان )استخبارات خارج (راکه معموال اشاره بـه  

آی است، متهم به طراح  حمله علیه داکترعبداهلل کرد.درحمله انتحاری    اس   آی 
جمعه گذشته به کاروان آقای عبداهلل شش نفر، ازجمله اعضای ستاد او، کشته و  

 نفر زخم  شدند.    11 
تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان باانتشار بیانیۀ گفت: ما هر نوع  

 کنیم.   دخالت پاکستان در این حمله را رد م  
حمله بجان آقای عبداهلل واکنشهای گسترده رادرپ  داشت وامریکا و شورای  

 امنیت سازمان ملل نیز این حمله را محکوم کردند. 
ـان   شورای امنیت مل  افغانستان دیروزاعالم کردکه تحقیقات ابتـدایـ  نش
میدهد درحادثه حمله به داکترعبداهلل استخبارات خارج  از طریق لشکر طیبـه  

 است.   گونه سازمان یافته دست داشته   به 
های افغانستان و هند این    لشکرطیبه گروه شبه نظام  درپاکستان است ودولت 

اند. تسنیم گفت:ایـن    گروه رابارهامتهم به انجام حمالت درخاکهای خود کرده 
ـا بـه   ادعاهای غیرمسئوالنه )افغانستان( پاکستان رامایوس ساخته زیرااین ادعاه
 فضای مثبت ایجاد شده در رابطه دو کشور در چند ماه گذشته آسیب میرساند. 
 حمایت ارسال از احمدزی و ولی مسعود ازعبداهلل 

ـ صدای امریکا:    9 ـات  جون/کابل  ـاب هدایت امین ارسال، نامزد دوراول انتخ
ریاست جمهور، دردوردوم انتخابات حمایتش را ازاشرف غن  احمدزی اعـالم  
نمود. اودرنشست خبری مشترک بااحمدزی گفت باهردونامزدریاست جمهور  
روابط بسیارنزدیک دارد اما وی به دلیل مشترک بودن برنامه هایش باتیم احمد  
زی، ازوی حمایت مینماید. احمدزی، ازحمایت ارسال وتیم انتخابات  قبل  وی  
ـان و   ـت استقبال نمودوگفت آنها یکجا برای عمل  کردن آرمانهای مردم افغانس
عمل  کردن برنامه هایشان کارخواهندکرد. احمدزی گفت حضورقوای امنیت   
ـارت   رادرمحالت رایده  نمیخواهندوتیم آنهاتمام این پروسه رافلمبردای و نظ

 مینماید و گفت : ما خیانت در انتخابات را تحمل کرده نمیتوانیم. 
همچنان امروزبنیاد شهیداحمدشاه مسعود، که در راس آن احمدول  مسعـود  
ـان   قراردارد، ازنامزدی عبداهلل حمایت نمود. عبداهلل از حمایت این نهاد ابرازامتن
نمود وباردیگرازمردم خواست تادر روز انتخابات اشتراک نمایند و رای بدهند.  
احمدول  مسعود، درحال  از نامزدی عبداهلل درین دورانتخابات حمایت مینماید  

 که احمدضیا مسعود از نامزدی اشرف غن  احمد زی اعالم حمایت نمود. 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

حلول ماه مبارک رمضان رابه همۀ 
 هموطنان متدین تهنیت میگوید .
درایام خجستۀ روزه، ماتازه ترین 

موادغذایی، گوشت، میوه، لبنیات و 
انواع هوسانه های رمضانی آماده 

 ساخته ایم
 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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ـ ورجینیا فرهاد میرزا                                                                             انندل 
تعویض یک خردضابط امریکا باپنج طالب 

 !خونخور، دورازعدالت و انصاف است 
ـا،   برای سالیان زیادی حکومات امریکا، هم جمهوریخواهان وهم دموکراته
دوپالیس  یاپرنسیب راقبول کرده بودند که هیچگاه از آن عدول نم  کردنـد:  
یک: تاکشوری به امریکاحمله نکند، نباید امریکابه آن کشورحمله کند. بعبارت  
ـاع   دیگرامریکانبایدخودجنگ را شروع کند، بلکه درصورت حمله، ازخود دف
ـارا   ـه نماید. دو: هرگزبا تروریستهامذاکره ومفاهمه نکرده،خواستهاوشرایط آن
ـایـ    قبول نکند، مثال تعویض فرد بافرد ویاپرداخت پوب هنگفت دربدل ره
یک نفر، که نتیجۀ مطلوب نداشته وباعث تشویق بیشترتروریستهاوربودن بیشتر  

 امریکای  هامیشود.  
-preامامتأسفانه پرنسیب اول  را رئیس جمهوربوش باتطبیق پالیس  جدید   

emptive attack  شکست، وآن اینکه )اگرما اطالع حاصل کنیم که کشوری در
صدد حمله برخاک ماست، حق داریم پیش ازحملۀ آنها برآنهاحمله کنیـم.( و  
همان طورکه همه میدانیم، حکومت بوش با استفاده ازین پرنسیب با اهاراینکـه  
منابع استخبارات  مامعلومات کسب کرده اندکه حکومت عرا  قـوای ذروی  
ـتـحـدیـن   دراختیاردارد ودر صدد ساختن بمبهای اتم  است که شاید برماویام

 ودوستان مااستعمال کنند، برعرا  حمله کرد، وما نتایج آنرا دیدیم. 
ـان   وپرنسیب دوم  رانیزحکومت اوباما بامذاکرات مستقیم وغیرمستقیم ش
باطالبها ازدوسه سال به اینطرف شکست، وحتا قدم  فراترنهاده اخیراً بامیانجـ   
ـابـط   گری حکومت قطر، بامعاملۀ تعویض  پنج طالب خطرناک بایک خرد ض
امریکاپرداخت، که باانتقادات وسئواالت بیشماری مواجه شد، وازجملـه مـن  

 نیزیک  ازآنهامیباشم که اقدام به نوشتن این مقاله کردم .  
اینکه میگوینداین اولین بارنیست که تعویض زندانیان بین دوطرف متخاصم  
ـیـن دو   صورت میگیرد، به کل  واقعیت دارد. تعویضات بسیاری درگذشته ب
کشوردرمیانۀ جنگ ویاختم جنگ صورت گرفته، امانه بین یک کشور و یک  
گروه تروریست  که خودراپابندهیچ قانون ومقررات ووجیبه های جهان  نمـ   
دانند. متأسفانه پنج طالب  راکه امریکادرین تعویض ازبند رهاکرد، همه توسـط  
ناظرین حقو  بشردرافغانستان، مجرمین وقاتلین مردم خوانده شده اند، ونیزآنها  
در زمرۀ آن تروریستهای  قراردارندکه به هزارهاهزارانسان بیگناه کشور ما را  
ـا   محض به جرم داشتن مذهب دیگرویانپذیرفتن عقاید شیطان  غیراسالم  آنه
ازتیغ کشیده اند،وبه یقین کامل این خونخور های رهاشده، دوباره بـه کشـور  
ماحمله کرده وبه کشتارشان ادامه م  دهند. چنانچه ازهزارهاطالب  که بـدون  
محکمه توسط مالحامدکرزی ومالغن  احمدزی ازبند رهاشدند، عدۀ ازآنهاحین  

 حملۀ مجددبه کشورما دوباره دستگیر وزندان  شده اند.  
ـیـن   فلهذا با رهاکردن این جالدان اززندان گوانتانامو، که هرپنج آنها مجرم
حقو  بشرشناخته شده واشخاص نزدیک به رهبری طالبها بودند، حـکـومـت  
اوباما باتعویض آنهابایک خردضابط امریکادر افغانستان، درحقیقت یک تحفـۀ  
بزرگ به مالحامدکرزی دادندکه از شروع حکومتش تاحال پیوسته به انـواع  
مختلف ازطالبهاحمایه و طرفداری کرده، به هزاران شانرااز بندرهاکرده اسـت،  

 وسیل  محکم  هم بروی مردم افغانستان زدند. 
گفتیم اشخاص مهم طالبها! چه بهترکه ازآنچه دردوسیه های این شیادین در  

 گوانتانامو ثبت است، به معرف  آنهابپردازیم : 
: معاون وزارت استخبارات طالبها، که باهمه طالبهای صـدر  عبدالحق وثیق  

ـاعـده   رهبری ونیزگلبدین وگروه القاعده ارتباط نزدیک داشت، واز گروه الق
دعوت کرده که به افغانستان آمده، طالبان راآموزش جنگ  بدهد. اوتـوسـط  
ـال   ناظران حقو  بشردرافغانستان، بنابرکشتارهای دستجمع  به امـر اودرشـم
کشور، وانواع جزاهای  که قبل ازکشتار براین مردم روامیداشت، مجرم جنگ   

 شناخته شده است.  
: او مبتکروتنظیم دهندۀ جنگهای طالبهادرزابل برعلیه امریکا  مالنوراهلل نوری  

ـان   ـب ـال خوانده شده ومناسبات بسیارنزدیک به شخص مالعمرودیگر سران ط
ـا در   داشت. بحیث وال  بلخ ونیزلغمان ایفای وظیفه نموده و درقتل عام شیعه ه
شمال کشورسهیم، وبگفتۀ خودش کوچکترین ندامت  ازآن نداشته، بلکه آنـرا  

 برای کشوری که آنهامیخواهنداساس بگذارند، یک امرالزم  پنداشت. 
: بحیث معاون وزارت دفاع، رئیس دفترمالعمر و قوماندان  مالمحمد غازی  

ـای    11قوای  درحکومت طالبهااجرای وظیفه نموده واونیزدر قتل عام شیعـه ه
 کشورما درشمال شریک ونزدامریکاییها مجرم جنگ  شناخته شده است. 

: درآوان حکومت طالبهاوال  هرات بودوبا شخص مال  مالخیراهلل خیرخواه  
عمروبن الدن ارتباط نزدیک داشت. اوبحیث رئیس هیئت طالبهابه ایران فرستاده  
ـاز   شدتا ایرانیهارامتقاعدسازدکه باطالبهایکجا جبهۀ مشترک جنگ  علیه امریکا ب
ـان، کـه   نمایند. او با ابوموئب الزرقاوی رئیس کمپ تربیوی القاعده درافغانست
طالبها راآموزش جنگ  میدادند، بسیار رفیق بود، وهم درقاچا  موادمخدردست  

 داشت. 
ـتـ   محمدنب  عمری   : بحیث عضوبلندپایۀ طالبان دراکثرعملیات تـروریس

ـاری   نقش بارزداشت. مسئول امنیت سرحدات بودواین باعث شده بودکه بابسی
ازاعضای صدرهبری طالبان، حت  شخص حقان  ارتباط نزدیک پیداکند. اودر  
قاچا  قسمتهای راکتهای  که با وصول به افغانستان باهم بسته شـده وازآن در  

 جنگ باحکومت افغانستان استفاده شود، دستگیرشد.  
ـا   حکومت اوباما گذشته ازآنکه ازسیاست عدم مذاکره ومعامله با تروریسته
ـلـه   عدول کرده است، برضدقانون اساس  کشورکه تاس  روز پیش ازین فیص
ـیـز   وتصمیم ومعاملۀ شان، کانگرس امریکاراازموضوع در جریان میگذاشتند، ن
اعتنانکرده به بهانۀ وخامت وضع صح  این خردضابط، که آنهم واضح نیسـت  

 که آیاواقعاًمریض بود ویاخیر، با این کار اقدام عاجل کردند . 
از    1119جوالی  ۵1در  Sgt. Bawe Bergdablطوریکه میشنویم ومیخوانیم    

محدودۀ تعیین شدۀ نظام  امریکادرافغانستان، به دلخواه خود خارج شده، وبـه  
ـتـۀ   ـف این قسم یاخوش برضا باطالبهاپیوسته ویاتوسط طالبهاربوده شده است. بگ
عساکرنزدیک به او، این خردضابط از شروع آمدنش به افغانستان شاک  بود واز  
مداخلۀ کشورش در افغانستان ناراض. درمکتوب  که به پدرش نوشته، میگوید:  
 من اصالً از امریکای  بودن خودشرم دارم.( و  )چراامریکابریک کشورآزاد  

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                     فریمونت 
 گر نگهدار من آنست که من میدانم 

 شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد 
شنیدم ودیدم که بازدشمنان میهن وهم میهنانم سؤقصدی علیه فرزند برومند  
و سربکفِ عیار را میخواست خدا ناخواسته ازبین ببرند.آی اس آی پاکستان و  
همین نوازشریف دشمن اصل  افغانستان به همدست  آغه جامدکر زای و برادران  
ناراض  و دارودسته اش؛ برای ادامه خودکامگ  قشرمتحجرضدآزادی، ضـد  
موکراس  وضد همه شهروندان افغانستان، باحملۀ ناجوانمردانه وغیراسالم  بجان  
داکترعبداهلل، این رادمردِ ازتبارعیاران ورادمردان راستین ومبارزین واقع  علیـه  
استعمارسرخ وسیاه، خواستنداین سنگرمقاوم وشکست نا پذیرمیهن راازسـرراه  
خویش بردارند؛ خداوندکریم درقرءان شریف میفرماید:همیش خداوند باتوکل  

 کنندگان وصادقان وراستکاران است. 
جوانان افغانستان بایدحاالبخوب  وآشکارا دریابند و بدانند که کدام شخصیت  
خارچشم دشمنان وترس دل آنان هست. باپاسخ خودداکترعبداهلل که برخاسته از  
آیت قرآنکریم است: و اذاخاطب هم الجاهلون قالو سالما؛ سالم  گفت وبه هم  

 میهنان دستورداد که جواب این حمله رفتن به پای صندوقهای رای است. 
هیچ گاه  نشده مسلمانان افغانستان  یک حرکت  ضد قرءان  و ضد بشری  
ـان   وضدقوانین مل  و بین الملل  را براه بیاندازند.زمانیکه داکتر نجیب درساختم
سازمان ملل متحد درکابل پناه برد؛ شهیدراه صلح استاد پروفیسربرهان الـدیـن  
ربان  به جنرال فهیم مرحوم دستور داد تا نزدنجیب رفته و اوا راتشویق به رفتن با  
دولت اسالم  نماید،که با حساب اشتباهش، یک  ازقوم خودش که حاال دعوا  
های بلند باالی درافغانستان دارد، به همراه  آی اس آی پاکستان او وبرادرش را  
بدون محاکمه دردهن درورودی ارگ کابل ازمیله تانک آویزان نمودند. هـم  
ـعـود)ر ( زنـده و   چنانکه گلبدین راقهرمان مل  افغانستان  شهیداحمدشاه مس
 سالمت باوجود درخواستهای مکرربسیاری به کشتنش؛ اورا به دوشنبه فرستاد. 
حاال توجوان بااینهمه عیاری هاوپابندی به اصول بعدازجنگ ویاپناه آوردن  
دشمن وحفظ جان آنهابدست این عیاران و جوانمردان و شیر مردان میهن هنوز  
ـیـن یـک   هم مترددهست ؟ برو بپای صندو  رای وبا ریختن رای خویش چن
مردی را برگزین، تاچشم دشمن کور ومیهن مقدس مان بسوی شاهراه پیشرفت  

 و بهروزی و پیروزی متحدانه سو  داده شود. 
 صد هزاران گرگ را این مکر نیست        عاقبت رسوا شود این گرگ بیست 
ــزند        ب  گمان  بر صورت گرگان کنند  ــ ــ  زانک حشر حاسدان روز گـ
ــود روز شمار  ــ ــ ــردارخوار         صورت خوک  ـب ــ  حشر پر حرص خس ـم

ـند دهان          ــ ــ ــود  گَ ــدام نهان        خمر خوران را ب ــ ــ ـند اـن ــ ــ ـیان را گَ ــ  زاـن
 رسید          گشت  اندر حشر محسوس و پدید      گَند مخف  کان به دل ها م  

 گزیده از دفتر سوم مثنوی موالنا جالل الدین محمد بلخ  )ر (. 
 مطلب دومم را ذیالً خدمت تقدیم م  کنم : 

 فاصله عصر هایتک  با عصر حجر 
 قابل توجه رئیس سمع شکایات پارلمان افغانستان 

َّذِینَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَکَرُوا اللَّهَ کَثِیرًاوَانتَصَرُوامِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا   َّاال إِل
َّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ)  ـار  117 وَسَیَعْلَمُ ال (مگرکسانیکه ایمان آورده و ک

هاى شایسته کرده وخدارابسیاربه یاد آورده و پس ازآنکه مورد ستم قرارگرفته  
اندبزودى خواهنددانست بـه کـدام    اندو کسانیکه ستم کرده   اند، یارى خواسته   

 ( سوره الشعرا 117 بازگشتگاه برخواهند گشت ) 
 هرآدم  که نظر بایک  ندارد ودل              به صورت  ندهدصورتیست الیعقل 

 حاصل   اگرهمین خور وخوابست حاصل ازعمرت    به هیچ کارنیاید حیات ب  
 از آن که من به تأمل درو گرفتارم       هزارحیف برآن کس که بگذرد غافل 
ـهده بر عاقل  ــ ــ  نظربرفت ودل اندرکمند شو  بماند      خطا کنند سفیهان و ع
 زهرچه هست گزیرست ناگزیرازدوستزدوست مگسل وازهرچه درجهان بگسل 

 ای دراین مشکل    نکن              مگرتونیزفرومانده     دوای درد مرا ای طبیب م  
 سعدی )ر (  ۵3برگزیده ازقصیده                                                

حضرت خداوندمبارک بخشنده، وپیامبرش هیچگاه  نشدکه خطاب شان  
ـبـه در اُم  13یاایهاالمسلمون باشد، بل همیشه یاایهاالناس واین واژه بیشتراز  مرت

الکتاب شریف وکریم ذکرشده؛ و دراولین دستورش  به برگزیده اش خواندن  
وقلم )اِقرء( تا بینش و دانش وخِردخلیفۀ اهلل را در روی زمین روزتاروزگسترش  
بدهدوباتأمل وتفکر وتعقل و تدبر نیک  را ازبدی، سیاه  را ازسپیدی، دانـش 
ـاب   )علم(را ازبیدانش  )جهل( سواکرده وفرزندان آدم)ع(راخواهروبرادرخـط
نموده ونگفته این خواهروبرادرتباروقوم وباور ورنگ وپوست یکدگرراتمسخر  
و یا لعب نمایند، و پیروی و برگشت به گفتار وکرداراشتباه وناپسندو ناخـوش  

 گذشتگان را سخت ناروا فرموده اند . 
ـنـده  1103 سوم جون  دربرنامه وزین وروشنگر)تاکن (طلوع نیوزپیشتاز، ب

منحیث یک بینندۀ که وابسته هیچیک ازاحزاب سیاس  آیدیالوژیک چپ و  
سال از زندگیم رابه حکم وجدان وپیروی از  ۵3راست نبوده ونیستم.)اماحداقل 

دستورات قرءان شریف وکریم و درسفته های پیامبرما)ص( همیش باهمه اقشار  
هم میهنانم، بافراخ نظری وهمدگرپذیری وافهام وتفهیم و سبک وسنگین نمودن  
زشت و زیبابرای آینده میهن وهم میهنان دوستداشتن  ام، البته درتوان و اندازه  
دانش و برداشت وفهم خودم ازقضایای جاری؛ با قدم و قلم و زبان گفتم وشنیدم  
ونوشتم وتاحدتوان وامکان قدم گذاشتم. اینهمه را نه برای کسب شهرت وگرد  

 آوری ثروت، بل تنهاپیروی از دستورات خدا و پیامبر بود و بس . 
 من الف دانش ک  زنم در حلقۀ فرهنگیان 

 هرگز نبردارم زجا  باری که خم دوشم کند  
به تماشای برنامه گفت و شنود تاکن ، نشسته بودم. دربرنامه تاکن  طلوع به  
گردانندگ  جوان آگاه، ذبیح اهلل سادات، بحث باالی )اوم لمبر پرمان آغه جامد  
کر زای( بود که به همه ارگانهای حکومت  و دولت  دستورفرماییـده کـه از  

 دخالت درانتخابات بپرهیزند. یعن  در یخ نوشت و در آفتاب گذاشت!؟ 
 بَرزن  به سبوی صحبت نادان  سنگ             بر دامن  زیرکان عالم  زن چنگ 
 با نا اهالن مکن تو یک لحظه درنگ              آیینه چو در آب نه  گیرد زنگ  

 موالنای بلخ                         
جوان رشیدی ازقندهاربانام جاویدفیصل ازستادانتخابات  داکتر عبداهلل، بسیار  
بامنطق و برهان وپرمایه بحث رادر دخالت چندین نفر از اراکین حکومت تباری  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : و قبایل  کر زای دنبال مینمود. درهرموردی با متانت، )دنباله درصفحۀ ششم( 

                                                            امیر امان اهلل خان                                                              
1933تا  1919تاریخ افغانستان از   

$ 35.00        $ 50.00         $ 75.00         Other: ______ 
 همۀ درآمد برای امور خیریۀ  وطن )مکاتب نسوان، کلنیک ثابت و سیار( فرستاده می شود .

The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 
Telephone: 805 241 0780   Cell: 805 300 8585 

ـ ورجینیا داکترحبیب اهلل مُنیب                                                       سنترویل 
 اعالن ناروای استخاره 

درین ایام تاریخ  سخن ازاستخاره است،به منفعت سیاس  یک شخص واین  
جریان توجۀ مردم مسلمان افغانستان راجلب کرده است. ازاینجاست کـه ایـن  
عاجزبه کتب احادیث مبارکۀ نبوی )ص( مراجعه کردم ودربارۀ استخاره چند  

 روایت رایافتم، واینک مفصل ترین آنرا ازعرب  ترجمه میکنم : 
ـتـه   نب  صل اهلل علیه وسلم میگوید: )چون یک  ازشماتصمیم به کاری گرف
باشد، دورکعت غیرفریضه اداکندوسپس چنین بگوید:خداوندا ! استخاره میکنم  
)یعن  راه خیرراجستجومیکنم( از علم تو، وطلب میکنم توانای  ازتو به حـکـم  
قدرت تووفضل عظیم ترا نیازمندم، زیرا تقدیربدست توست ونه بدست من .  
وتومیدان  ومن نم  دانم وتوی  علّام الغیوب )دانای پنهان ها( خداوندا! چـون  
توم  دان  که آیااین امر)استخاره کننده نام موضوع رابگیرد( به خیرمن است  
در زندگ  من ودرعاقبت کارمن، پس آنرامیسرفرماوآسان کن ومبارک بساز.  
خداوندا ! اگرمیدان  که این امرسبب شرّ خواهدبود در دین من ودرزندگ  من  
ودرعاقبت کارمن، مرا ازآن روگردان کن، وبرایم خیر رابارضای خداوندی ات  

 ازهرجانب باشد، میسرکن. والحول والقوه الّا باهلل ( 
: استخاره یعن  طلب راه خیربرای کارشخص  استخاره کننـده  نتیجۀ تحقیق 

است، که راه خیررا درتصمیم گیری درکارشخص  خود از خداوندتعال  طلب  
میکند. آنچه روانیست اظهارمطلب سیاس  است بنام استخاره درمحافل وبه عوام  
الناس وعبارت حدیث شریف نبوی که درباالترجمه کردیم، این حقیقت رابـه  
روشن  بیان میکند. استخاره اقدام مطلقاًشخص  است وکس حق نداردبه حساب  
ـقـه   کس  دیگر استخاره کند . درعهدخلفای راشدین ودرصدراسالم چنین ساب
موجودنبود، یعن  آنکه اظهارمطلب دولت  وسیاس  به اساس استخارۀ شخصـ   
صورت گرفته باشد. حت  درط  قرنهای تاریخ اسالم چه درعهد اموی، چه در  

 زمان عباس ، چنین سابقۀ وجودنداشته است.  
بنابرین استخاره واظهارواعالن آن، مثالً دربارۀ تعیین یاانتخاب حاکم یارئیس  
دولت، سابقۀ شرع  ندارد ودرکتب شرع  نیامده است، تا چه رسدبه اعالن آن  

 به عوام الناس ودرمحضراهل سیاست ! 
آنچه مقبول خداوند وبندگان است. دعا ووعظ علمای دین وشیوخ گرانقدر  
به مقصدخیرمردم مسلمان وخیرامت اسالم  وطلب هدایت وعرض نیازایشان  
است.عالم دین رابایدکه درین زمینه وعظ وتبلیغ کندونه به نام استخاره ونه بـه  
منفعت  سیاس  شخص  یادرمقابل منفعت شخص  رقیب سیاسـ  او واعـالن  

 استخاره بحیث یک حربۀ سیاس  ناروا است.  
 هواهلل القاض  الحاجات والهادی ال  سبیل الخیرات. / 

***************************************** 
 ویانا ـ ورجینیا                                                             عبداهلل 

 ی اظهارات ناشیانۀ اشرف غن
اشرف غن  احمدزی، که در دوردوم انتخابات سخت تالش داردتا مـردم  
راباحیله و نیرنگ فریب بدهد، ورأی مردم رابهرطریق  که باشد حاصل کنـد،  
در بلخ درجریان مبارزات انتخابات ، سخت درتالش شدتاخودرا یکه تازمیـدان  
قلمدادکند، درحالیکه درجریان انتخابات دور اول، داکترعبداهلل پانزده درصد از  

 وی درجلوقراردارد. 
او درمزارشریف گفت که اگرانتخاب گردد، بهیچ وال  حق خود مختاری  
ـارۀ   نخواهد داد، واز روزاول سرقوماندان اعالی اردورا اعالن خواهدنمود. اش
اشرف غن  به عطامحمدنور وال  فعال وکارکن بلخ بود، که گویا عطامحمدنور  

 وال  خودمختاراست، و اونمیخواهد تا او وال  خودمختار باشد. 
اگرشخص مردم دار، فعال وکارکن  مانندعطامحمدنور، که زمینۀ پیشرفت،  
دانش، صلح وآرامش رادربلخ فراهم نوده وتابع حکومت مرکزی است، تااندازۀ  
خودمختاراست، چه نقص  به افغانستان نموده که جناب اشرف غن  اینطورباوی  
سرپرخاش دارد؟ به یقین که اگر جناب عطامحمدنور ازکاندیدی اشرف غن   
پشتیبان  مینمود، وبا داکترعبداهلل هم سنگرنم  بود،نه تنهاسرزنش نمیشد، بلکـه  
ـا   بحیث یک شخص وطندوست، کارکن وفعال ازطرف جناب اشرف غن  ب
صدای رسا استقبال میگردید، وازاینکه صلح وآرامش رادرمزار شریف برقـرار  

 کرده، تقدیر وتمجید م  شد ! 
جناب اشرف غن  احمدزی ! زمانیکه داکترعبداهلل ، عطامحمدنور، اسماعیل  
خان ودیگرمجاهدین بزرگ شانه به شانه باغازی احمدشاه مسعودشهید، برضـد  
اشغال افغانستان توسط شوروی سابق واشغال غیر مستقیم افغانستان توسط نوکران  
پاکستان واستخبارات نظام  آن کشور مبارزه ومجادله میکردند، جناب شما در  
امریکامشغول عیش و نوش بودید، وحت  ازطالبان جاهل، این نوکران پاکستان،  
ـاد   ـه بخاطرهم قوم بوده باشما، پشت  بان  میکردید. دردوران دشوارمبارزه وج
شماجرئت رفتن به افغانستان رانداشتید. حاال چطور درحالیکه یک شخص تقریباً  
بیسواد، خودخواه وفاسدی مانند جنرال دوستم معاون اول شماست، شمامیتوانید  

 به افغانستان خدمت کنید؟! 
شما نه دروزارت مالیه موفق بودید وبه وظیفه دوام داده توانستیـد، نـه در  
ـنـد   مسلک خود دردانشگاه کابل ادامه دادید، به یقین که باآن خود خواه ، ت
ـارا   مزاج  وتن بیمار نم  توانیدبه افغانستان مصدرخدمت شوید. اطراف شـم
ـا   ـه اشخاص افراط  ب  مسلک مانند دوستم، احدی، پشتون ملت  ها وکمونیست

 احاطه نموده اند! شمابااین ترکیب چطورمیتوانید به وطن خدمت کنید؟ 
دلم به ضیاءمسعوم  سوزدکه فریب شماراخورد. وی بایددرپهلوی همسنگر  

 برادرشهید خود، احمدشاه مسعود م  بود. 
آرزومندم که مردم افغانستان فریب حیله ونیرنگ شمارانخورند، و شمارابه  

 حیث رئیس جمهورخودانتخاب نکنند. انشاء اهلل تعال  / 
***************************************** 

 حمله کرده است.( 
لهذامعاوضۀ چنین شخص باپنج نفرازاراکین طالب، اما قاتلین مردم افغانستان،  
ـای   ـه که توسط ناظرین حقو  بشر، مجرم شناخته شده اند، توازن نداردوسئوال
ـایـک   زیادی پیدامیشودکه چراچنین تبادلۀ صورت گرفته است. این معاوضه ب
صاحب منصب عالیرتبه وبانام ونشان امریکا درچنین فرصتیکه امریکاقـوایـش  

 راازافغانستان بیرون میکشد، بایک  ازاراکین طالب، )دنباله درصفحۀ ششم(  
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 هفته نامۀ امید  579شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                             المیدا 
 مهاجرین افغان درایران، در دفاع ازرژیم اسد 

ـامـل    1103جون  6) درآغاز بامحکوم سازی شدیدحملۀ انتحاری   برموتر ح
داکترعبداهلل عبداهلل، نامزدریاست جمهوری، که درآن شماری وطنانداران بیگناه  
به شهادت رسیدند، نظرجناب جاوید کوهستان ، کارشناس نظام  راتایید مـ   
نمایم که : آن حمله درداخل دستگاه حکومت سازمانده  شده بود. کسانیـکـه  
قادرنباشند ازراه قانون  ومشروع به هدف خودبرسند، راههای غلط راانتخاب م   
کنند، به تقلب، تخط ، عهدشکن  وقتل روم  آورند. تاریخ افغانستان ازین ناروا  
 ییهاوتقلبها پراست،حتا برادربه برادر،پسربه پدردرغصب قدرت رحم نکردهاند.( 
روزنامۀ وال ستریت ژورنال گزارش  رابه قلم فرناز هاشم ، زیر عنوان)ایران  

مـ   06به افغانهاپول م  پردازدتادرجنگ سوریه اشتراک نمایند.( ، درشمارۀ  
خودبه نشرسپرده است. برگردان فارس  گزارش، پس ازیک تبـصـرۀ    1103

 خیل  کوتاه، تقدیم خواهدشد. 
ـان   درین اواخرگزارشهای  در رسانه های داخل  وخارج ، دراعزام جـوان
ـبـب   مهاجرافغانستان درایران، به جبهۀ جنگ سوریه، بچشم م  خورد، کـه س
تشویش مردم ماشده، وحتا موضوع درمجلس سنای افغانستان موردبحث قـرار   

 گرفته است.  
درقسمت ب  حرمت  وجفا دربرابرمهاجرین افغانستان درکشورهای همسایـه  
بخصوص ایران، به درجۀ اول خودحکومت بیکفایت افغانستان مسئول میباشد،  
که نتوانست درسیزده سال گذشته باسرازیر شدن ملیاردهادالرکمـک، پـروژه  
ـان   های بنیادی انکشاف  وساختمان  را طر  وتطبیق کند، زمینۀ جـذب جـوان
راباخلق کردن کارمساعد سازد، تاجلوهجوم مردم، بویژه جوانان به ایران گرفته  
میشد. حکومت ناتوان کرزی ازیکسو نمیتواند جوانان رادرداخل راض  نـگـه  
دارد، و ازسوی دیگر با نداشتن وقار ووجاهت بین الملل ، قادر نـمـ  شـوداز  

 حقو  مشروع مهاجرین، مطابق به قوانین جامعۀ جهان  دفاع نماید.  
جوانان افغانستان که بخاطررسیدن به زندگ  بهترباقبول خطرهای گوناگـون  
وطن خودراترک میکنند، اکثراً بانامالیمات روبرومیشوند به چنگ قاچاقبـران  
م  افتند، بجای رسیدن به مرام خود، جان های خودرا م  بازند، خانواده ها و  
ـنـد،   دوستان خودرابه ماتم م  نشانند. شمار زیاد کسانیکه خودرابه ایران میرسان
ـتـحـق   ازفرط غم ونبودمشغولیت قانون ، یابه موادمخدر پناه میبرند وخودرامس
اعدام میسازند، و یادرخدمت سپاه پاسداران انقالب ایران، به جنگ درسـوریـه  
ـای   فرستاده میشوند. ازسرنوشت غم انگیزجوانان زیادی اطالع داریم کـه بـج
ـای   ـه رسیدن به زندگ   آرام ومرفه، طعمۀ حیوانات بحری شدند، ویادر زنـدان

 کشورهای مختلف پوسیدند.  
اگراروپای  هابه تقاضاهای پناهندگان افغانستان حرمت قایل نم  شونـد، و  
آنها رابه عنف وجبر، برخالف قوانین پناهندگ ، ازکشور های خوداخراج م   
نمایند، نبایدگله مندبود، زیرابامردم ماپیوندکمتر دارند، واز ورودبیشترمهاجرین  
ازکشورهای اسالم  میترسند که هراس افگن  وبدامن  دامنگیرشان شـود، و  
ـام   عناصرنفوذی طالبان، افرادشبکۀ حقان ، همنوا باشبکۀ تروریست  القاعده، بن
مهاجرداخل کشورهای شان گردند، وزندگ  آرام شانرا ناآرام سازند. ول  هر  
ـان بـه   گونه بدرفتاری بامهاجران ما، نگذاشتن کودکان به مکاتب، گسیل جوان
جنگ درسوریه، اعدامهای بدون حق دفاع درایران، قابل هرنوع گله وشکایت  
ـتـرک،   میباشد. زیرابرعالوۀ همسایگ ، بخاطرتاریخ مشترک، زبان ودیـن مش
زعمای ایران نباید دردشمن  با قطر و عربستان وعربهای دیگر، ازمجبوریت و  
 بیچارگ  مهاجران استفادۀ غلط نمایند وآنهارا درجنگ دیگران به قتل برسانند. 

 اینک برگردان گزارش وال ستریت ژورنال خدمت تقدیم میشود : 
 *  *  * 

ـای   مامورین افغان  وغرب  اظهارمیکنندکه ایران هزاران افغان مهاجررابا اعط
پنجصددالرحقو  ماهانه واجازۀ اقامت درایران، به سوریه اعزام میکندتابه رژیم  
بشاراسد کمک کنند باغیان رامغلوب سازد.سازمان سپاه پاسداران انقالب ایران،  
ملیشه های شیعه مذهب را استخدام مینمایدوبه جنگ سوریه میفرستند. شرایط  
استخدام که در سایت مربوط به مهاجران افغانستان درایران به نشررسیده، مورد  
ـهـر   ـان درش ـت تایید دفترآیت اهلل العظما محقق کابل ، یک رهبرمذهب  افغانس
ـئـول   مقدس قم، ویک عضوسازمان سپاه پاسداران انقالب ایران، میباشد. مس
دفترآیت اهلل کابل  درقم ازطریق تلفون گفت:)سپاه پاسداران باجوانان جامعـۀ  
مهاجرین مارابطه قایم میکندوآنهاراقانع م  سازدکه دربدل حقو  ماهانه واجازۀ  
ـنـگ سـوریـه   اقامت، شمولیت اطفال شان به مکتب ودریافت کـمـک،درج
اشتراک ورزند. دفترمذکور افزودکه بسیاری ازجوانان مهاجر ازآیت اهلل کابل   
پرسان کرده اندکه آیاجنگ سوریه ازنظروی روا میباشد؟ ایشان جواب داده  
ـاشـد، روا   اند درصورتیکه تنهاجنگ بخاطردفاع از زیارتگاههای شیعه هابوده ب
است. اخیراًدفترآیت اهلل کابل  گفته است که وی خاموش  اختیار کرده وحتا  
 درمراسم تدفین افغانهای  که درسوریه به قتل رسیده بودند، اشتراک ننمود.  

براساس گزارش وبسایت مذهب  شیعیان که باسپاه پاسداران پیوند دارد، بروز  
(مراسم خیل  وسیع تدفین برای چهارنفرکه جانهای خود  1103م  0۳پنجشنبه) 

را درجنگ سوریه باخته بودند، درشهرمشهد درجوار افغانستان برپاشده بود، که  
درآن مقامات رسم  ومذهب  محل  اشتراک کرده بودند. تابوتهاباتکه های سبز  
ـاک   پوشانیده شده وبا تصاویرکشته شدگان مزین گردیده بودند. گزارش بـخ

داده شـد.  110۵سپاری کشته شدگان افغان درسوریه، برای باراول درماه نومبر 
اکنون بصورت مرتب گزارشهای زیادی درمورداین نوع کشته شدگان دررسانه  

 های جمع  ایران ارائه میشود. 
حامدبابای ، یک سخنگوی نمایندگ  سازمان ملل درایران اظهارکرد که اتهام  
اعزام افغانهای مهاجربه جنگ سوریه، یک ادعای ب  بنیاد میباشد. هدف ایـران  
ـبـکـۀ   درسوریه فقط وفقط دادن مشوره وکمک بخاطردفع افراط گرایـ  ش

 القاعده، قتل عام وخونریزی بیشترم  باشد. 
اززمانیکه سه سال پیش اختالف درسوریه آغازشد، جمهوری اسالم  یـک  
نقش سازنده بازی نمودتابشاراسد رادرقدرت نگهدارد. ایران سربازان راپس از  
تربیه، تمویل وتسلیح به سوریه اعزام کردتاقوای سوریه راکمک بدارند. حزب  
ـازان   اهلل، یک متحدسوریه، جنگجویان شیعۀ لبنان  وگروههای سیاس  هم سـرب
وقوماندانهای نظام  خود رابه سوریه میفرستند. سپاه پاسداران انقالب ایـران،  
جنگجویان شیعه راکه به سوریه اعزام میشوند، تنظیم ورهبری مینمایند. درنتیجه  
کمترازیکسال، بشار اسد ازلبۀ سقوط درماه اگست پارسال، دریک موقف بهتر  
 قرارگرفت، وبه برنامه ریزی یک دورۀ چهارسالۀ دیگردرماه جون آغازنمود . 

به اساس اظهارقوماندانهای سپاه پاسداران انقالب، آنهاباقوماندانهای سـوریـه    
ـنـگ   همکاری نزدیک ودرطر  برنامه های ستراتژی وآموزش  سربازان به ج

 گوریالی  سهم دارند.  
ـاصـل   ایران وحزب اهلل بصورت آشکارازتالشهای شان درسوریه اعتبار ح
کردند. جنرال حسین همدان  یک فرمانده ارشدسپاه پاسداران، کـه درطـر   

  0۵1ستراتژی جنگ درسوریه دخالت دارد، گفت به کمک خداونـد، ایـران 
هزار سربازاضاف  راآموزش دادوآمادۀ اعزام نمود. اوافزودکه برنامه ریزی و  

هـزار    0۵1خِرد رهبران ایران، رژیم سوریه راتاحدی باثبات ساخته است. بیان) 
سرباز( اشاره به ملیشه های شیعه مذهب بشمول ایرانیها، حزب الله  ها، افغانهاو  

 دیگر جنگجویان خارج  میباشد . )دنباله درصفحۀ ششم(  

 نیوجرس  انجنیرعبدالصبور فروزان                                                          
فاجعۀ اَلَم انگیز معدن زغال سنگ ترکیه، 

 ن درسی برای افغانستا
ـازات  » اگربرای جنازۀ خواهرت رخصت بگیری، معاشت راکم میکنم واز امتی

مصونیت درمعدن نبود.کارگران رامجبورمیساختندتا  »،  «نقدی محروم میشوی. 
ـال  »،   «بیش ازحدتوان کارکنند، وازمصارف ضروریه کاسته بودند.  اگـرزغ

مرد  »،  «بیشتراستخراج میکردیم، باش  صاحب معدن امتیازات نقدی میگرفت. 
ـانـده   ـام هاهمه درآتش سوختند و مردند، تنهازنهای بیوه واطفال یتیم درخانه ه

مالک معدن دستکشها وبوتهای  رابه مامیدادکه خیل  ارزان بود وزود  »،   «اند. 
 «پاره میشدند. مامجبوربودیم که ازجیب خودکفش ودستکش بخریم . 

باش  صاحب ! خانمم درشفاخانه است وطفل تولیدمیکند، امروزمرا اجازه بدهید  
که بروم. تورفته نمیتوان  کارپس میماند، ترابه زاییدن خانمت چه غرض است؟  
 ! «شفاخانه راچرابرایتان ساخته ایم؟ اگررفت  این روزآخرت باشدودیگر نیای  

ـیـم،  » ـن وقت  که تفتیش میآمد، مالک معدن بما امرمیکردتاهمه جاهاراپاک ک
اندازۀ هوا وگاز میتان را درمعدن کنترول کنیم. ساحات پرخطر ووسایـل پـر  
ـار   خطر راپنهان نماییم وما بایدبه تفتیش هامیگفتیم که ازشرایط کارراض  وبسی
خوش هستیم، درحالیکه نبودیم.  آنهارامهمان  مجلل میدادند، تحفه هاو پاکتهای  

 ! «سربسته برایشان میدادند. 

شوهرم ازرفتن به معدن نفرت داشت، هرصبح که ازخانه بیرون م  شد، مـ   »
گفت اگرمیتوانستم، نم  رفتم. شب مانده وغمگین وخسته میآمد، صحتش روز  
بروزخرابترمیشد، نفس تنگ  شدیدی پیداکرده بودومتواترسرفه میکرد. همیش  
میگفت آخراین معدن مرامیکُشد، که همان شدوجسد سوخته اش رااز زیـر  
خاک کشیدند. هردوم  دانستیم که این کارخطرناک است، ول  چارۀ نداشتیم  
وبه پول ضرورت داشتیم که زندگ  کنیم، دخترم رابه مکتب روان کنیم، مگر  
دیگردخترم هم مکتب رفته نمیتواندوهم پدر ندارد. هنوزسه ساله است ونمیداند  

  «که پدرش درمعدن سوخت وجان داد. 

روزوروزگارخوش داشتیم، مردم قریه صحتمندتربودند، آب و هوای قریـه   »
گوارابود، کشت وزراعت میکردیم، به جوری وناجوری یکدیگرمیرسیـدیـم.  
وقت  معدن بازشد واستخراج زغال شروع گردید، زمین هاحاصلده  خـودرا  
ازدست دادند، زباعت ازبین رفت ومزۀ آب تغییرکرد. مرگ ومیردرقریه بیشتر  
ـیـزیـم   شد. دیگرراحت وآرامش از بین رفت، صبح وقت پیش از اَذان بایدبرخ
وروانۀ معدن شویم و شامگاه به خانه میآییم خسته ومانده وافسرده، دیگرازاحوال  

باشـ   »،   «یکدیگر خبرنداریم، به جوری وناجوری یکدیگررسیده نمیتوانیم . 
صاحب معدن آمدوبرایم گفت که به هیچ یک ازخبرنگارهاگپ نزن ، واگـر  
ـانـد.  ،  «گپ زدی توازکاربرطرف هست ، برواین گپ رابه دیگران هـم بـرس

یکروزپیش از انفجار، اندازۀ گازمیتان در معدن خیل  زیادنشان داده میشد، ول   »
 «مقامات معدن آنرانادیده گرفته وتوجه  به آن نکردند. 

زمانیکه معدن بدست دولت بود شرایط کارضیق وشاقه نبود، وسایل ضروری   »
ومصون ماهمواره داده میشد، رخصت  داشتیم واگر مریض میشدیم ویادرخانه  
مریض میداشتیم، برای مااجازه میدادند. ول  وقتیکه معدن راآقای آلب گورکن  
خرید، شرایط تغییرکرد، کارگران مجبوربه کارثقیل وطاقت فرسادند، وسایط  
ـنـد،   ووسایل مصون  ومحافظوی رفته رفته کم شد، اگرکس  درکارسست  ک

 «تهدید وکسرمعاش میشودوحت  ازکاربرطرفش م  کنند. 

این گفت وشنودهای  است که درین روزهادر اطراف معدن زغال سنگ سوما،  
در ترکیه شنیده میشود، وبیانگرواقعیت جاریست که در معدن یک کشورکـم  
ـار   رشد جهان میگذرد. اینهادرد دل کارگران  اند که درفضاء خوفناک ومرگب
ـادن   ـع معدن، درتحت فشارطاقت فرسا ودر چنگال مالکین حسود وسنگـدل م

 مجبوراندکه کارکنندوامرار حیات نمایند.  
ماه م  انفجارعظیم  در عمق پنجصد  0۵بعدازظهرروزسه شنبه  01/۵به ساعت  

متری معدن زغال سنگ سوما درغرب ترکیه واقع شد. این انفجاردرسـت در  
زمان تبدیل ی شفت کار به شفت دیگرکار به وقوع پیوست که میزان تلفات را  

دقیقه بعد ازوقوع انفجارآنرااعالن کردندکه درافزایش  ۳7بلند برد.مقامات معدن 
ـعـدن   تلفات جان  افزود.باشنیدن خبر، باشندگان قریه های اطراف بسـوی م
شتافتند، تادر نجات عزیزان شان که درمعدن بندمانده بودند، کمک نمایند. دود  
ـاد   غلیظ ازدهنۀ معدن بیرون میشدوبه هوامیپیچید. گروه نجات آماده شد واجس
معدنچیان راازعمق معدن بیرون میکردند. بازماندگان و دوستان حزین معدنچیان  
درگیرمانده باسکوت  که همراه باغم وغصه بود، دردهن معدن صف بسته بودند  
ـان   واجسادسوخته وبریان شدۀ عزیزان شانرامشاهده میکردند، که یکایک ازمی
دود وشعله های آتش بیرون میکردند. عدۀ ازفرط غم واندوه غش کرده وبـه  
زمین افتاده بودند، وعدۀ دیگری سر وروی میزدندونوحه میکردندودر ماتم و  
ـاتـم   اندوه میسوختند. پدر دراندوه پسرش، مادر درغصۀ دلبندش، همسر درم
همسر وپسر درجستجوی پدر بودند. هرجسدی که بیرون میشد، باغریو ونوحه  
همراه میگردیدوهرکس تالش م  کردکه خودرازودتر به آن برساندوبداند که  

 مگر عزیز او باشد . 
معدنـچـ  دیـگـر  011معدنچ  جان دادندوبیش از   ۵10دراین فاجعۀ الم انگیز 

جراحات عمیق سوختگ  برداشتند. این حادثه بزرگترین فاجعه درتاریخ صنایع  
ترکیه دانسته شده ودرسراسرکشورمردم ازآن اندوهگین شدند. مقامات معدن  
اعالن کردندکه این فاجعه نه بلکه یک حادثه بودکه دراثرخراب  وسایل الکترو  
نیک  بوقوع پیوست که ازکنترول ادارۀ معدن خارج بود. ایشان ادعانمودندکه  
معدن مطابق نورمهاودساتیر پذیرفتۀ معدن کن  فعالیت مینمود، حیات کار گران  
مرفه وشرایط کاردرمعدن گوارا بود، ومعدن یازده مرتبه تفتیش شده وهـمـه  
ضروریات مصون معدن کن  درآن مهیابود. مقامات ترکیه ازجمله آقای رجب  
طیب اردوغان صدراعظم نیزهمنوا باادارۀ معدن شده آنچه اززبان مقامات معدن  
گفته شده بود، تاییدنمودوبرای اینکه ازخشم ماتمزدگان جلوگیری کرده باشد  
گفت: چنین واقعه هرجاواقع شده میتواندولست حوادث  راکه درنقاط مختلف  

 اروپا درمعادن زعال سنگ واقع شده اند، به جمعیت ماتمزده قرائت نمود.  
معدنچیان  که ازین حادثه جان بسالمت برده اند، این گفته هارادور ازحقیقـت  
خواندندوفشاربیشترواردکردندتاآنچه که حقیقتاً واقع شده، برایشان گفته شودو  
ـتـ    عوامل انفجار معدن برمالگردد. دولت به نتیجه گیری خوداصرار کرده ح
رویۀ خشن تروگفتار رکیک تر پیش گرفت، که سبب خشم عزاداران وسایـر  
مردم درسراسرترکیه گردید. مردم مظاهرات وسخنرانیهارادرسراسرترکیه بـه  
حمایه از کارگران  که هالک شدند، وبازماندگان ماتم دیدۀ ایشان براه انداختند.  
فشارمردم بیشترشده وحقایق برمالترشد ودرنتیجه معلوم گردیدکه حادثه نـه  
بلکه یک فاجعه بودکه ازنادیده گرفتن دساتیر معدن کن  وعدم رعایت نـورم  
های مصون درمعدن، تراکم بیش ازحد گاز میتان، شرایط ضیق وطاقت فرسای  
کار درمعدن ناش  شده است. شواهد موجودوحقایق  که تازه برمالشده انـد،  
ـاسـ    نشان میدهدکه عوامل ذیل دروقوع این فاجعۀ الم انگیزنقش عمـده واس

ـنـگ در  0داشتند :   ـ معدن زغال سنگ سوما یک  ازبزرگترین معدن زغال س
ـال    01۳جهان است، که ذخیرۀ آن  ملیون تن تخمین شد وبیشترین قسمـت زغ

 سنگ موردضرورت ترکیه راتهیه میکرد . )دنباله درصفحۀ هفتم(  

 سپرنگفیلد ـ ورجینیاالحاج امان الملک جالله                         
 رسالت قلم بدستان ومطبوعاتیان

 درقبال هموطنان درزمان بحران وامتحان
درشماره های اخیراخبارمل  امید، نوشته هاومضامین پرمحتوا و ارزشمند و  
ـاب   ـن ـنـدج تبصره هاوتحلیلهای صائب وقابل پسندنویسندگان عالِم و فاضل مان
ـای   ـای محمدطاها کوشان، یک مطبوعات  نامداروفعال در معرف  وتوجیـه قض
ـنـد، و   بغرنج افغانستان، وراههای حل رفع بحرانهای سیاس  درتپ وتالش هست
جناب داکترغالم محمددستگیر و جناب فرهادمیرزا وجناب سهراب پروان دره  
ی  وجناب هارون امیر زاده وجناب عبدالخالق بقای ،جناب داکترفریدیونس،  
جناب انجنیر صبورفروزان، جناب پروفیسرداکترحمیدهادی، جناب داکتر عبد  
الوهاب هادی، وهمچنان فیضلت مآب استادسیدفقیرعلوی از نویسندگان سـر  
شناس وسابقه دار مطبوعات وطن عزیز، که باوجود کهولت سـن ودوری از  
وطن محبوب، هنوزهم پیوندعالیق عمیق خودراباهموطنان سربلندخود حفـظ  
نموده، ووجیبۀ مل  ووجدان  اش راازطریق نشرمضامین ارزشمند درتنویرو راه  
ـبـدالـودود   نمای  اذهان عامه به ثبوت میرساند، که قابل تقدیرهستند. جناب ع
ـات   ظفری نویسندۀ چیره دست که با تبصره ها وترجمه های علمانۀ شان نظـری
وتحلیلهای سیاستمداران بین الملل  وذوات مسئول وذیدخل درقضایای افغانستان  
رابزبان دری زیباترجمه ودرافشای خالفکاریها وچوروچپاول ناشیانۀ اولیای امور  
افغانستان همیشه فعال ونگارنده است، همچنان استاددانشمندپوهاند عبدالـواسـع  
لطیف ، رئیس انجمن صلح ودموکراس  برای افغانستان، که امسال بخاطرتقدیرو  
گرامیداشت خدمات علم  وفرهنگ  شان از جانب حکومت افغانستان )وزارت  
اطالعات وفرهنگ( به دریافت مدال عال  میربچه خان غازی مفتخرگردیده اند،  
بانشراعالمیه های پرمحتوا ازجانب شورای عال  انجمن صلح ودموکراس ، در  
بارۀ انتخابات جاری وتعیین خط مش  ثابت وموردقبول ملت قهرمان افغانستان و  
جامعۀ جهان ، اتخاذ موقف جدی درمقابل خاینین مل  و آدمکشان حرفوی، در  
هروقت و زمان اقدام میورزند، واعالمیه های ارزشمند شانرابه مراجع ذیدخـل  
بین الملل  ومقامات ارشدداخل  م  فرستند. نویسندۀ نیشتر قلم آقای محمدنعیم  
کبیرکه بانوشته های تند وب  ریا، نیشترقلم رگ و پوست فاشیستهای نژادپرست  
تفو  طلب نفا  برانگیزرامیخراشد، یقیناً که همۀ این نویسندگان بافهم وادراک  
وفعال ومتجسس، به خوانندگان فرهیختۀ اخباروزین امید کمال اطمینان وتسل   
رافراهم میسازد، که بحمدهلل همۀ این ذوات باداشتن کارومصروفیت روزمره و  
تپ وتالش برای حصول قوت الیموت زندگ  ورسیدگ  به امور رسمـ  و  
مالزمت ، مسئولیت خانوادگ  و اجتماع  بازهم درتالش اند. )که بنده نیزدرین  
باره مضمون تحت عنوان )فرمول ک  را باید انتخاب کرد( درهمین اخبار امید  

به نشرسپرده بودم، تا نظریات سازگار وهمدردانۀ شانرا درقسـمـت    970شمارۀ 
اصال  برهم درهم  جامعه ورفع هرج ومرج موجود، مخصوصاً درین دوران  
سرنوشت ساز انتخابات وبالخاصه تعیین یک فردصالح وخدمتگارصاد  که عمر  
عزیزخودرا دروطن ویران وب  سروسامان ودرکنارهموطنان وفادار ایماندارش  
گذرانیده، ودرغم وشادی وترق  وپیروزی آنها همدم وهمرازبود، به هموطنان  
ـان،   وفاشعارشان معرف  بدارند، وباارائه نظریات ورهنمای  های ب  آالیشنانۀ ش
جامعه رابسوی فال  و رستگاری سو  بدهند. تامبادا ملت ما باردیگرخودها را  
ـاسـه   چشم وگوش بسته درگرو اسارت یکتعداد افراد ب  ایمان ونامسئـول وک
لیسان اجانب، که عمرطوالن  شان رادرعشرتکده های اروپاوامریکاوغیره بسر  
رسانیده، کوچکترین احساس غمشریک  وهمدردی وپیوندوطنداری یادلسوزی  
به محتاجان ومصیبت دیدگان فاجعۀ کمونیسم یا یورش طالبان ب  علم وجاهـل  
ولشکراجیرممالک همسایه وظلم و استبدادشان بنام اسالم وشریعت، که برملت  
مظلوم افغانستان سالها ادامه داشته، درنهادشان وجودنداشت وندارد، حتـ  کـه  
ـام   ـق اشک تمسا  هم نریخته اند، اماحاال برای تصاحب حکمران  وقاپیـدن م
ریاست جمهوری، باانواع حلیه هاونیرنگهای سیاس  وفتنه انگیزی وبرخ کشیدن  
ـازنـد، و   برتری نژادی وقوم  وزبان  ومنطقوی در تگ ودوهستند، باخبـرس
نگذارند تاهمچو افراداستفاده جو وب  احساس دوباره برمسند فرمانروای  قرار  

 گیرند.   من آنچه شرط بالغ است باتوم  گویم 
 توازسخنم خواه پند گیر خواه مالل / 
***************************************** 

 ورجینیا حامد نوید                                                                                    
 مادر دو و موسی داستان  

ـا به وادئ نیل  ود موس  به ذکر رب جلیل    به یکـ  روست  ـب
زدان بودیش روی زبان   سخن   داشت با خدای جهان     نام ـی

ـای خدا چشم روشنم بخشای  ـاف بهر من بنمای  کـ  راه انص
ـان  ــ ــگشای شوم ز داد چنان     تا زعدل تو بهر خلق جـه ــ  ره
ـا بد ونیک را تمیز کنم  ــ  غیر امرت دگر نه چیز کنم    ـت
ــرور  ــدایا همیشه دار بدور  وانگهانم ز کبر جاه و غ ــ  ای خـ
 دید ناگه کـه م  رسد از راه      این بگفت و به بیشه کرد نگاه 
 هردو دراضطراب و درتب و تاب     دوزن نوجوان به خشم و عتا ب 
دا  ــ  پیش و دیگری ز قفا  از نگاه های شان غضب پـی کـ  وان ـی
 کـودک  را که رفته بود زهوش  یک زن  م  کشید در آغوش 
 ناله سرداده و گشوده زبان          وان دگر از پیش روان و به فغان 

 سوی موس  دوید وکرد خروش       کای پیامبرنما به دردم گوش 
 کاین زن  نابکار و تیره سرشت              دام  از بهر کودکم بنهشت 

وده طفلم را  ن رـب ـنک ازـم ــن منم به شورو نوا  اـی  زان سبب ای
 چاره ام را نما که سوخت تنم    بین کـه از درد و غم به سوختنم 
 زان سپس دید سوی آن دگری  کـرد موس  به سوی او نظری 
 به فغان آمدو نمود خروش       زن دیگر که داشت طفل بدوش 
ــن طفل زان من باشد   زانکه دروی نشان من باشد     گفت ای
 سوی من بین و آن سپس سویش  نظری کن به چشم و ابرویش 

 بین که در روی وموی وسیمایش     درگل عارض نگاه هایش 
 وین شباهت زکس نه پنهان است    رنگ هرنقش من نمایان است 
ــن سخن آن زن دگرآشفت   سوی موس  نظرنمود و گفت      زـی
ــه قلب من بنگر  ــ ـادر          ای پیامبر ـب ــ ــ ــۀ ـم  تا بدان  فساـن
 اونظر بررخش هم  دوزد           طفل من درتب است ومیسوزد 
 زان بودکین منم به شور وفغان    خون من در رگان اوست روان 
 دید موس  به سوی هردویشان       وانگهان درکفش گرفت سنان 

 چاره اش نیز سخت دشوار است      گفت از هردوسوچواصرار است 
 هریک  مدع  و خصم دگر            کودکـ  ب  پناه و دو مادر 

 وزچه کس رشته بسته گوهر او  چـون ندانم که کیست مادر او 
 جزکه این طفل را دوپاره کنم        نیست راه  دگرکه چاره کنم 
ـادر  ــ  غیراین کار نیست راه دگر                       پارۀ را دهم به هر ـم

 آن زن  کاو بدوش کودک داشت    سوی دشمن بدید وسرافراشت 
 تاکه دشمن شود به نزدم خوار        گفت شادم اگر شود این کار 

 )دنباله درصفحۀ هفتم( 
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 ل در پای صحبت هنرمندعزیزداکتر شام
ـنـد   ازمدتها قصد داشتم تا درگفت وشنیدی باجناب داکترشفیق شامل، هنرم
جوانِ خوش صدا وآهنگسازخوب ما، دربارۀ زندگ  خودش وبـویـژه والـد  
ـ که از زمرۀ مبارزین مل  درراه   بزرگوارشهیدش، شادروان میرعل  احمدشامل 
برابری های اجتماع  وسیاس  بودند، وتیغ استبداد داوودی وخلق وپرچم، نهال  
ـ و نیز فعالیتهای علم  وهنری جناب داکترشامل،   زندگیش رابه خاک انداخت 

ـیـد   مطالب  را برای خوانندگان عزیز ام
 تهیه بدارم .  

گرفتاری های کاری جناب ایشان و  
ـهـدۀ   بندۀ خاکسار، این آرزو را بـه ع
تعویق انداخته رفت ، تا  باالخره     بـه  
ـنـده پـرسـش     این نتیجه رسیدیم که  ب
های  چند را خدمت شان با ایمیل تقدیم  
ـاسـخ     ـامـل، پ بدارم، و داکترشفیق ش
هایش را، با ایمیل در اختیار من بگذارد.  
آنچه در ذیل م  خوانید، مطالب  اسـت  
که ایشان برایم ایمیـل کـرده اسـت.  
آرزومندم خوانندگان گرام  امید آن  

 را بپسندند . م.  . کوشان 
 *  *  * 

ـانـب   ممنونم ازلطف شمابرای اینکه زمینۀ این گفتگو را فراهم کردید.  از ج
دیگرخرسندم ازاینکه اولین فرصت آشنائ  باشماازطریق شاد روان حضـرت  
ـلـو از   کوشان، پدربزرگوارشما، میسرشد.  مضمون روشن، ب  آالیش ومـم
ـال   صمیمیت ایشان دربارۀ اولین برنامۀ موسیق  ام در حومۀ سانفرانسیسکودر س

میالدی تاحال نزدم است ودر توصیف آن نوشته ازهمه مهمتر درک و  0998 
تیزبینئ ایشان بود که تجربه وکیف یک شب موسیق  رادرغربت درقالب یک  
ـای   ـعـده ُ ـاب مضمون کوتاه ول  پرمحتوی نه تنهاباخاطرات شخص  خودکه ب
ـان   ـاآرم وسیعتر مثل مفاهیم همچون موسیق  خرابات وآماتوردرافغانستان وحت

 سیاسئ نسل پدرمن،    -های اجتماع  
 میرعل  احمدشامل، پیوند زدند. 

ـاسـ   ـی   -کارنامۀ پدرم درعرصـۀ س
اجتماع ، شعر وادب وپیوندعاطف  اش  
ـلـور   باسازو موسیقئ  بـزمـ  وفـولـک
افغانستان درمن تاثیرعمیق داشته اند. بنابر  
ـاکـه در   این درپاسخ به سئوالهای شـم
ـتـصـر،   ـامـۀ مـخ ـن ـی برگیرندۀ زنـدگ
ـنـۀ   تحصیالت، کارهای هنری، وگـزی
ازنوشته های به نشر رسیـده ام اسـت،  
باقربانئ پدرم، میرعل  احمدشامل، کـه  
ـلـق   بدست حـکـومـت پـرچـم وخ

م( بـه  0978 خورشیـدی) 0۵۳8 درسال 
 شهادت رسید)ند( آغاز م  کنم .   

ـاس،   ـا  احس آن حادثه وخاطرۀ آنشب که اورابه قربانگاه میبردند، دراعـم
عواطف، وآنچه مراساخته، ریشۀ عمیق دارد. باری درزندان دردورۀ صـدارت  

خورشیدی )پدرم، چنانچه خودش در    0۵30 و   0۵۵7 محمدداوود بین سالهای 
مقدمۀ اشعارش که تاحال بچاپ نرسیده، مینویسد به جرم  مبارزه با استبـداد و  
خائن...و دفاع ازستمکش و حمله برستمگر،مدت شش سال زندان  بود( سروده  

 بود : دروطنخواه  سزدکین باستمگرداشتن     
 دردملت، سوزمسلک، شور برسرداشتن 

و بااستقامت بودنش    »تخلص شعرئ پدرم )سالک( بود «همین بامسلک بودن  
درراه بدست آوردن آرمانهای سیاس  اجتماعیش و نهراسید نش ازبیان حق در  
زیرتیغ استبدادوجنایت بودکه هرگزاز رویاروئ  بازمامداران زورگو نهراسید تا  

خورشیدی اوراازخانـه  0۵۳8 اینکه دولت پرچم وخلق درشب پانزدهم جوزای  
بردند، ودیگربرنگشت.  برای من وخانوادۀ من هیچگاه معلوم نشدکه براودر آن  
ـنـد   شب چه گذشت. امانه زندان محمدداوودونه کشتارگاه پرچم وخلق توانست
اندیشه، آرمان، زبان گویا، ندائ برحق، دالوری، وایثارگرئ او را از خاطرمردم  
صاحبدل،صاحبنظر،دردآشنا، واندیشمندان وتاریخ نگاران متعهدوآگاه ببـرنـد.  
ـادیـۀ   نقش فعال اوبه صفت نمایندۀ فاکولتۀ حقو  و علوم سیاس  دراولین اتـح

خورشیدی( عضـویـت و  0۵11 محصلین دردانشگاه کابل )سالهای آخر دهۀ 
خورشیدی(، وباالخره قربان  گشتنش  0۵۵1 فعالیت اودرجمعیت وطن)آغازدهۀ 

بدست چند نامرد نابکار درج تاریخ است )محترم غباردرجلد دوم افغانستان در  
مسیرتاریخ  و محترم فرهنگ درافغانستان درپنج قرن اخیرسرنوشت سیاس  و  
مبارزۀ او رادرراه دموکراس  وآزادی درافغانستان بازگوکرده اند(.   چنانـچـه  

 در زندان سروده بود :   0۵31 خود سال هاپیش درماه جدی سال  
 هنوز بر در میخانه ام وطن باقیست           هنوز شعلۀ شمعم در انجمن باقیست 

این سروده اش ازهرزمان امروزبیشترصد  میکند وسرودۀ حافظ را به یاد م   
 آورد که میگوید : 

 هرگزنمیردآنکه دلش زنده شدبه عشق              ثبت است درجریدۀ عالم دوام ما 
نباشد. حرف اینجاست که موجودیت  »ثبت درجریدۀ عالم «نه اینکه نام نابکار 

هر شخص نشانۀ درخاطرروزگار، تاریخ ومردم ازخودجا میگذارد. این نشانه که  
دربرگیرندۀ عملکردواندیشۀ هرشخص است بعدازسالها، قرنهاو حتاهزاره هاهر  
باردوباره سنجیده وقضاوت میشود.  ازینجاست که درترازوی خردمندنابکاران  

 وتبهکاران نابودتر میشوند و نیکمردان و راد مردان جاودانه تر. 
دهساله بودم وتازه صنف ششم راآغازکرده بودم که پدرم راازدسـت دادم.   
بعدازبه اتمام رساندن دورۀ ابتدایئ درمکتب تجربوی سید جمال الدین، داخـل  

خورشیدی زادگاهم  0۵6۵ لیسۀ حبیبیه شدم وپس ازختم صنف نهم درماه جدی 
ـارپـدرم   ـت راترک گفته با مادرم، فوزیه شامل، که همۀ زندگئ خودرابعدازکش
ـادر   وقف آن کردتامن، خواهر کوچکتروبرادرکوچکترم درطول اینهمه ساله
امان باشیم وهیچگاه ازهیچگونه زحمت درآسودگئ ما دریغ نکرد، به هندرفتیم.   
بعد از چهارماه درپانزده سالگ  به اصطال  از راه گریزی راهئ آلمان شده ودر  
آنجاپناهندۀ سیاس  شدم. مادرم وبرادرم بکابل برگشتند. مفهوم هجرت بـرایـم  
درآنزمان چندان محسوس نبودوشر  آنهمه ناامیدیها، امیدواریها، دردو رنجهای  
غربت، مشکالت خوگرفتن به فرهنگ نا آشنا، تالش برای همگن شدن بامحیط  

فرهنگئ خود، کشاکشهای  -ومردم بیگانه، جدالهابرای درک هویت اندیشوی 
ـان  «روح  وروان  با کنارآمدن باآنچه که باری استاد نوید گفته بود :  گه آسم

حسرت وآرمانهای که درفاصلۀ جـدائـ  از    »مخالف گه بخت سرگران است 
زادگاه )ومادر وپدر( وتجربۀ غربت وهجرت در اندیشه، احساس و عـواطـف  
انسان رخنه میکند، وازین دسته بیشمارفرازونشیبهای هجرت غربت کتابیـسـت  

 برای خود و درین مختصر نم  گنجد .  
درآلمان یکسال بعدازبدست آوردن شهادتنامۀ ابیتور داخل دانشگاه گوتینگن  
 شده ودررشتۀ علوم سیاس  وشر  شناس  به تحصیل آغاز کردم. ول  بعدازدو 

 هفته نامۀ امید   579شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : آوای ماندگار زنان 
 نویسنده : ماریا دارو 

یقیناًمطالعین ارجمندوگرام  جریدۀ وزین امید بانویسندۀ پژوهشگر وفرزانۀ  
ما، بانو ماریا داروازطریق دواثرقبل  او باعناوین )هنرمندان تاریخ سازتیاتروچهره  
ـایـ    ـن های جاودان(که درهمین سلسلۀ انتشارات تازه معرف  کـرده ام، آش
مطبوعات  خواهندداشت. اینک کتاب پر محتوا وارزشمنددیگر او زیرعنـوان 

ـتـه    138)آوای ماندگار زنان( که در  صفحه درکانادا بچاپ رسیده، هفتۀ گذش
بدستم رسید. این اثر او نشانۀ برازندۀ زحمات ومساع  اودرگردآوری وتحریر  
ـاتـ  و   ومعرف  زنان سرشناس وپیشتاز وطن دراموراجتماع ، هنری، مطبـوع
پشتیبان  حقو  زنان افغان بشمارمیآید. درهمین راستا بانو دارو زندگینامۀ بیش از  
نود زن فرزانه وکاردان وباشهامت افغان رابافوتو هایشان باتفصیل برشتۀ تحریر  

 آورده است.  
ـان پـر   ـان زن ـه درپیشگفتار، نویسندۀ پژوهشگرماریا دارو مطالب عمدۀ ج
محرومیت افغان رادرطول حیات بوقلمون وپرحسرت شان یادآورشـده مـ   
نویسد: )افغانستان باستان  ماباافتخارات ب  ماننددرقلب آسیاقرارداشته، کـه در  
ـا   تاریخ کهن بنام آریانای کبیر، خراسان پهناور وفعالًبنام افغانستان پرغـرور وب
شهامت درهمه دنیایادمیشود. پایتخت های این سرزمین کاپیسا، کندر وغزن  بود  
وفعالً کابل میباشد. سرزمین افغانستان وشهکاریهای مردمش رادرتمام جهان بـه  
گونه های مختلف تعریف کرده اند، میتوان گفت که مادر وطن مانه تنهامردان  
باشهامت بلک شیرزنان باشهامت، پرغرور وسربلند رانیزدرآغوشش پـرورش  

 داده است، زنان افغان مانندمردان افتخارات تاریخ  دارند.  
شهامت زن افغان درادوارتاریخ، چه درقدم وچه درقلم چشمگیربوده اسـت.  
اماقسم  که شایدوباید ازکاروپیکارشان درتاریخ یادآوری گردد، چنین اقدام   
بعمل نیامده است. ازحماسه آفرین  زنان نظربه فرهنگ کهن سنت ، بیسوادی و  
عدم رشددموکراس ، دراسناد تاریخ  کشورانعکاس داده نشده است. شهامت،  
ـا   ـه ایثار، فداکاری، وطنپرست  وغرور جزئ  ازافتخارات کشورماست، مگرتن
مربوط مردان نبوده، بلکه متعلق به زنان کشورنیزمیباشد. ازآنجاییکه زنان همیشه  
مستورپنداشته شده اند، افتخارات شان نیزتحت پوشش قرار گرفته است. آزادی  

 زنان درافغانستان سیربس طوالن  راپیموده و به مخالفت هابرخورده است.  
م که کشورمااز استعماربریتانیا 0909شمس    0198نهضت زنان افغان ازسال  

)انگلیس( آزادگردید، شروع میشود. اعلیحضرت امان اهلل اولین شاه ترقیخـواه  
که خواهان آبادی وترق  وطن بود، میدانست که بدون سهمگیری زنان، کشور  
جنگزده وویران رانمیتوان آبادساخت، بنااً حقو  زنان راکه عبارت بودازحـق  
مساوی سوادوکار یعن  اشتراک نیم نفوس کشوردراجتماع راسرآغازنهـضـت  
ـاریـک   اعالن نمود. امادشمنان پیشرفت وترق  کشور، بااستفادۀ سوءازرسوم ت
ـاع از   ـاردف ـع وقت، پروسۀ دموکراتیک راتحت سئوال قرارداده بااستفادۀ ازش

 مسایل مذهب ، نهضت دموکراس  راازبین بردند. 
ـازهـم   باآنکه درطول تاریخ زنان افغان درحصارخانه زندگ  بسرم  بردند، ب
همدوش بامردان دست به کارهای ارزشمندزده اندوازتربیۀ طفل تااجرای امور  
منزل، کارهای صنایع دست  وکارهای شاقۀ زراعت  وغیره پرداخته اند... روی  
این دالیل کتاب حاضررابرای ماندگارشدن کارنامه های پرثمر وفعالیتها ودست  

 آورد های فرهنگ  زنان کشورم م  نویسم ...( 
ازالبالی صفحات پرمحتوای کتاب بانو ماریا دارو، زندگینامۀ یک  ازفعالیـن  
فرهنگ  فرزانه، نویسنده ومترجم برازندۀ وطن، شادروان رقیه حبیب ابوبـکـر  
رابطورنمونه بشماارائه میدهم ویادآورمیشوم که همسرعالم ودانشمندخانم رقیـه  
حبیب، مرحوم پروفیسرابوبکرخان، استادمن درمضمون فزیک، که طبق کرو  
کولیوم مکتب عال  استقالل به زبان فرانسوی تدریس کرد، شخصیت روشـن  
ضمیر، مردم دوست ومبارزحقو  انسان  بود. روی دریک سیرعلم  باهم راجع  
ـا   به ادبیات ونویسندگان شهیرفرانسه صحبت میکردیم، استاد ابوبکر درین راست
بیان نمودکه کاش نویسندۀ درمطبودعات ما پیداشودکه کتاب  به ارزشمندی و  
ژرفنگری بینوایان ویکتورهوگوبه رشتۀ تحریردرآورد، ودردها ومصیبت ها و  

 کرامت انسان  مردم را ترسیم نماید.  
بهرحال، روزی ضمن یک گردهمای  افغانها درورجینیا، باخانم عزیزش رقیه  

اگرجزئیات زندگینامۀ تـرابـدسـت آورم،  «حبیب ابوبکرمالق  شدم وگفتم: 
تفصیل آنرادریک  ازجرایدبرون مرزی برشتۀ تحریرخواهم آورد. او باعالقـه  

 مندی گفت دریک فرصت مناسب خاطراتم را ارائه خواهم داد . 
کتاب ارزشمندماریا  007اینک زندگینامۀ زنده یادرقیه حبیب ابوبکرازصفحۀ 

داروکه خودتهیه کرده، بشماتقدیم میشود: )رقیه حبیب ابوبکردرقریۀ چهلستون  
نواح  کابل تولدشده است. پدرش مرحوم سیدحبیب سابق مستوف  کابـل و  
مادرش مرحومه زینت بودند. اوشاگردصنف دوم مکتب مستورات عهدامانـ   
بودوبعد بحیث معلم لسان فرانسوی شامل خدمت گردید. ضمناً بحیث سامع در  

ش ازفاکولتۀ اجتماعیات درجۀ لسانس    0۵۵0ش به اخذ بکولریا نایل ودر 0۵1۳
را اخذ نمود. وی درمکتب اندراب  وبعدهالیسۀ زرغونه بحیث معلم وسرمعلم و  
ـای سـواد   ـه معاون ایفای وظیفه مینمود. بعدبه مؤسسۀ نسوان مدیریت کـورس
ـاو   ـه ـیـرمـن وکـورس آموزی، مدیریت عموم  تبلیغات، مدیریتهای مجلۀ م
کودکستان وکتابخانه راعهده دار بود. بعدعضوانجمن تاریخ وسپس آمرنشرات  
سره میاشت افغانستان شد، ویک  ازاولین نطاقان اناث رادیوافغانستان بودند. در  

ـات  0۵3۳ ـاب ـتـخ ش عضولویه جرگه برای تدوین قانون اساس  گردید. دران
  0۵3۳بحیث کاندیدناحیۀ اول ودوم شهرکابل باموفقیت شرکت کرد وتا 0۵3۳

ش    0۵39ش بحیث نمایندۀ مردم درشورای مل  افغانستان بذل مساع  نمود. در 
ـای  ـاکـودت ـان 16به ریاست سوادآموزی مقررگردیدوب بـه دورۀ  0۵۳1سـرط

 ماموریت اوخاتمه داده شد.  
ـای   اودرنهضت دموکراس  دوردوم سهم فعال داشت، نخستین باردرسال ه
س  باحزب وطن که درنتیجۀ آن جنبش، همسرش داکترمحمد ابوبکر بایکتعداد  
روشنگرایان همفکرزندان  گردیدند. باردوم در دهۀ قانون اساس  که فوقاً ذکر  
ـاآن   گردید. همچنان درنهضت نسوان پیشقدم بودوتاآخرین روزهای حیات ب
ـاالت   ـق ـاروم ـع وفادارماند. عالقۀ فراوان به نویسندگ  داشت. آثار، تراجم، اش
اجتماع  وسیاس  زیادی به نشررسانیده وبامعارف ومطبوعات کشـوربشـمـول  
ـاتـ    ـبـوع مطبوعات برون مرزی همکاری نمودوموفق به اخذجوایز زیادمـط

 گردیده است...(  
بانودارو بعدازذکرآثار، نوشته ها، تألیفات وتراجم اوچنین مینویسد: )یک  از  
کتابهای ارزشمندوتحقیق  رقیه ابوبرکزیرعنوان )مصر از زاویۀ دیگر( توسـط  
انتشارات اطالعات درشهرنیویارک به طبع رسیده است. اودرعالم پناهندگ  در  
ـتـراک در   ـاواش ـبـه ه امریکافعالیتهای ارزشمندمطبوعات  راازراه قلم ومصاح
مظاهرات صلح آمیز وکارهای خیریه، مانندعضویت هیئت مدیرۀ مـوسـسـۀ  

 کمک به اطفال افغان، انجام داده است، وزیادتر )دنباله درصفحۀ ششم (  

ـاه   بعدازدوسال، رشته ام راتغییرداده وشامل دانشکدۀ طب دنـدان دردانشـگ
میالدی    099۳ دریزدن شدم، که آن رشته رانیزبعدازدو سال ادامه ندادم ودرسال 

ـال   ـانس بعدازدوازده سال زندگ  در آلمان به ایاالت متحدۀ امریکاآمدم. درهـم
درامریکاباهمصنفئ دورۀ ابتدائ  مکتبم ازکابل، حمیرا پرویز، که پدر او، شجاع  

ـلـق  0۵۳7 احمد پرویز، نیزدرسال  خورشیدی قربانئ دست جالدان پرچم وخ
گشت، درامریکا ازدواج کردم که ثمرۀ آن دوفرزنداست. هردومکتب میروند؛  

 حنا صنف نهم را امسال تمام میکند و لیا صنف هفتم را.    
نظربه عالقه وگرایش عاطفئ که به شعروادب فارس  داشتم و عالقمندئ که  
ـا   ـنـری( دراروپ ـاره به سیراندیشه ونقدادب  وزیباشناس )یافلسفۀ زیبائ  در ک
)بخصوص آلمان( درجریان سالهای اقامتم در آلمان پیداکرده بودم، زمانیکه به  
ایاالت متحدۀ امریکاآمدم، رشتۀ ادبیات را انتخاب نموده و به تحصیالتم ادامـه  

 دادم.   
ـاریـخ   ـات ـیـم هـم ب ـق ناگفته نماندکه پیوندعمیق من باشعر وادب رابطۀ مست
خانوادگئ  من دارد.  تخلص خانوادگ  ام )شامل( درواقع نام ویا تخلص شعرئ  

ـیـدی/   0۵19 میزان    16  – 01۵9 پدرکالن پدرم، سیدمحسن)  –0861 خـورش
میالدی( است که دبیربودوشعرهم میسرود وهمین چندسال پیش مجموعۀ  09۵1 

ازاشعارش به اهتمام عمویم، میراسد اهلل شامل، درساندیاگو به چاپ رسید.  فیض  
محمدکاتب هزاره در سراج التواریخ ازسیدمحسن شامل دررابطه باوظیفـه اش  
دردفترو دیوان یادکرده ومحترم فرهنگ نمونه های ازکالم نظم و نثراو را در  
افغانستان درپنج قرن اخیرتذکر داده اند.   پدربزرگ پدری ام، میر محمدحسین  

میالدی(، بنام)حیرت( شعـرمـ   0967 ـ 0891 خورشیدی/ 0۵36 ـ 0170 شامل) 
ـالـک( بـودکـه   گفت وهمچنین قسمیکه قبالاشاره کردم نام شعرئ پدرم )س
مجموعۀ ازاشعارش که همه در زندان در دوران صدارت محمدداوود سـروده  
شده اند نزدم است.  امیدوارم در یک دوسال آینده نائل به چاپ این مجموعه،  
که پدرم آنرا)افکار پریشان( نامیده است، گردم.  واما درنهایت،  یارئ همسرم،  
ـای   ـه حمیرا، و موجودیت امکانات بهتردرپیشرفت علم  وکاریاب  دربـخـش

اندیشوی وادب  درامریکا درمقایسه باآلمان، به خصوص برای بیگانه    -اجتماع  
یا مهاجرهمچومن، نیزنقش سازندۀ درین داشتند که بعد ازچندسال اینسوو آنسو  
شتافتن به آنچه روآورم که طبعیت، ضمیرو اندیشه ام باآن ازکودک  خوداشت  

 وازهمه بیشتربه آن عالقمند بودم.  
ـعـد  0998 سال  میالدی شامل دانشگاه سانتاکروزدر ایالت کالیفورنیا شدم وب

میالدی(دررشتۀ ادبیات ازآنجا دردانشگاه جانـز  0999 ازبدست آوردن لیسانس) 
ـافـت   هاپکنز)شهربالتیمور، ایالت ماریلند( به تحصیالتم ادامه داده وبعـد ازدری

میالدی( در رشتۀ ادبیات آلمان  وادبیات شناسـ     1110 درجۀ مافو  لیسانس ) 
ـات   ازآنجابرای بدست آوردن دکتورایم دررشتۀ ادبیات آلمان ، نقدادب ، وادبی
شناس  شامل دانشگاه استنفورد )کالیفورنیا( گشتم.  بعدازبدست آوردن دکتورا  

ـفـورددر  1117 از دانشگاه استنفورد درسال   ـن ـت ـال دراس میالدی مدت سه س
ـال   دیپارتمنت/دانشکدۀ آلمان شناس  وادبیات مقایسوی تدریس کردم.  ازس

میالدی به اینطرف دریک انستیتوت دولت  به تدریس زبانهای آلمان  و    1101 
 فارس  مشغول هستم. 

-تاحال ازمن یک کتاب باعنوان گوته وحافظ: شعر و تاریخ در دیوان شرق  
میالدی( به نشررسیده است که در واقع صورت منسجم ترازرساله/ 110۵ غرب ) 

ـعـر وادب   تز دکتورایم است.  درتحقیقاتم پیرامون برداشت غرب یااروپا ازش
فارس  و بصورت مشخص برداشت شاعر ونویسندۀ آلمان  گوته ازغزل حافظ  
پرداخته ام که البته دربر گیرندۀ مطالب دیگر همچون تکامل و جایگاه غزل در  
ادبیات فارس ، ساختار اندیشه یا درک شاعرانه از زمان درمقایسه بادید وگفتمان  
فلسفۀ تاریخ دراواخرقرن هژدهم وآغازقرن نزدهم در اروپا، باالخـصـوص در  
رابطه بااندیشۀ تکامل در تاریخ و سنجش تمدن شر  و غرب درین چارچوکات  
ـافـظ و   ،بینش انتقادئ حافظ از محیط و زمانش، واقع نگاری/رئالیسم درشعرح

ـاب بـه  -ارزیابئ بعدهای فرهنگ   تاریخ  و سیاسئ ترجمه نیزمیباشد.  این کت
انگلیس  نوشته شده است وامیدوارم بزودی ترجمۀ فارسئ آن نیزیادرافغانستان  
یا درایران، ویا اینجا یا دراروپا به چاپ برسد.  عالقمندان میتوانند این کتاب را  

 ازکتاب فروشیهاویا ازطریق صفحۀ انترنت  آمازون بدست بیاورند.   
درآخرین مقاله ام در رابطه باشعر، ادب و فرهنگ اندیشوی در افغانستان، که  

افغانستان وشاهنامه: عرصۀ عملکرد تاریخ  وتخیل وخاطرۀ حماس   «زیرعنوان 
در کتاب افغانستان وادبیات افغانستان میان    »امریکائ  -در ادبیات افغانستان وافغان 

ـایـل    م( که به انگلیس  است وبه اهتمام  110۵ ملیت گرائ  وپراکندگئ مل )  ن
گرین، استاد تاریخ دردانشگاه کالیفورنیا، الس انجلس، ونوشین ارباب زاده بـه  
ـای   ـه چاپ رسیده است، به ارزیابئ خاطرۀ حماس  و کاربرد آن در بیان واقعیت

ـان  -سیاس   اجتماع ، ساخت وبافت رمان باالخصوص مفهوم پایان/انجام دررم
ومفهوم تکامل درتاریخ پرداخته ام.  این کتاب نیز به زبان انگلیسـ  اسـت و  
عالقمندان میتوانند آنرا از کتاب فروش  ها و یا از طریق صفحۀ انترنتئ آمازون  
 بدست بیاورند ./ درشمارۀ آینده صحبت روی هنرداکترشامل خواهدبود./ 

  ***************************************** 
 جانبداری هزاران تن درجوزجان ازعبداهلل  

ـ رادیوآزادی 7 : هزاران دانشجو وبزرگان قوم  روز جمعـه  جون/جوزجان 
ـتـراک   بابرگزاری همایش  حمایت شانرا ازعبداهلل اعالم کردند. بـرخـ  ازاش
کنندگان دلیل حمایت شانرا ازتیم اصالحات و همگرای  کسب آرای بیشتراین  

حمل وتشکل نمایندگان همه اقوام درآن بیان میکننـدو مـ   06تیم درانتخابات 
 گویند درصورت برنده شدن این تیم، افغانستان سیر تکامل  خواهد داشت. 

نوراهلل نایاب یک مسئول ستادانتخابات  داکترعبداهلل درجوزجان گفت: تیـم  
اصالحات و همگرای  ضمن طر  پالن جامع برای آینده افغانستان یک برنامـه  
فراگیر رارویدست دارد.این برنامه بادر نظر داشت امکانات مـوجـود در هـر  

 والیت طر  شده است. 
نایاب به منابع گازی درجوزجان اشاره کردوگفت: این والیت با داشتن منابع  
ـاده   ـف ـت سرشار و دست نخورده گاز، سنگ، گچ و چونه که بنابر ملحوظات اس
ناشده باق  مانده است. تیم ماپس ازپیروزی م  خواهد تا از آن استفاده اعظم   
ـایـد در   صورت گیرد،تیم ما به آوردن اصالحات ریشه ی  معتقد اسـت و ب

 افغانستان چنین شود و در این راستا از نیروی جوانان کار گرفته شود. 
عوض عل  یک دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ تکنالوژی معلومات  دانشگاه  
جوزجان گفت: دلیل اینکه ازتیم عبداهلل حمایت میکنداین است که درترکیب  
این تیم نمایندگان همه اقشارجامعه سهم دارند، اصل وحدت مل  درین تیم بـه  
شکل اساس  و درست آن رعایت شده و این موضوع او را نسبت به آینده این  
تیم خوش بین ساخته است : این تیم باطر  و برنامه جامع کاری میخواهد به درد  
و صدای خفه شده مردم که ط  سالیان اخیر بنابر ملحوظات مختلف در حاشیه  
قرار گرفته اندپاسخ گوی  نماید. بنابرین برنامه باالی روانم تاثیرگذار بوده  و   
ـاسـ  آن   ـی مرا به طرف خود کشانده تا از برنامه های آن وشخصیت های س

 حمایت کنم. 

 اشتراک هفته نامۀ امید 
 بهترین تحفه برای دوستان است.
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 هفته نامۀ امید  579شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 کانکوردـ کالیفورنیاداکترمحمداسلم خاموش                        
   زندگی نامۀ هوچی من

ـفـر   ـن هوچ  من دومین فرزند یـک
ـام   ـن ـت دهقان، باشندۀ قریۀ کوچک وی

مـ     09بتاریخ  Kim Lienمرکزی بنام 
چشم بجهان گشود. نام اولـ  او    0891

Nguyen Sinh    بود، اما بعداً بهHo Chi 

Minh  ،که معن  آن )مرد راهنما( اسـت
ـاآمـد،    0891تبدیل شد. در   که او بدنی

ـا قـرار   ویتنام تحت کنترول فرانسویه
داشت. فرانسویها ویتنام رابه سه والیت  

ـام   Cochin Chinaجداکـردنـد.  ـن ـت وی
ویتنام مـرکـزی و     Annamجنوب ،  
Tokin  ـال ـالـ . درس   0887ویتنام شم

ـا   فرانسه هرسه والیت راباکمبودیا یکج
ـیـن راتـحـت   ساخته واتحادیۀ هنـدچ

 کنترول فرانسه بوجود آوردند.  
ـیـن    089۵درسال   الووس رانیزباهندچین پیوستند، جمله چهاروالیت هندچ

توسط ادارۀ استعماری فرانسه اداره میشد. سکنۀ این والیت ازحقو  انسان  ب   
بهره بودند. ویتنام نسبت داشتن مواد فراوان طبیع  وقوۀ ارزان بشری نیز الماس  

 تاج مستعمرات فرانسه محسوب م  شد . 
بعداز حصول تعلیمات ابتدای  دریک  ازمکاتب محل ، هوچ  من و    0917

برادرش جهت شمول دریک  ازمکاتب دارای شهرت و باسویۀ فرانکوویتنام به  
شهرهوی  سفرکردند. سه سال بعدهوچ  من قبل ازختم اکادم  وفارغ تحصیل  

ـیـث   شدن، تحصیل درآنجاراگذاشت وبـح
 معلم درشهر فون ثیایت شروع بکاربرد. 

هوچ  من به سلیگان رفت ودر    0900
ـارکـه روانـۀ   آن جا در یک کشت  بـخ
مارسیال، یک  از شهر های فرانسه بود،   به  
حیث آشپز قبول شد، اگرچه پـروگـرام  
درست سفرش بعد از این در دست نیست،  
اما این قدر فهمیده م  شودکه او در مدت  
دو سال در دور دنیا در گردش بوده است.  
شهر  ها رادر  اروپا، آسیا، امریکای شمال ،  
افریقا و امریکای جنوب  رادیـده وآخـر  

 االمر درلندن مسکن گزین شده است. 
هوچ  من درعین شدت جنـگ  0907 

که معن  وطندوست   Nguyen Ai Quocاول جهان  به فرانسه رفت ونام خودرابه  
ـارجـذب   دارد، تبدیل کرد. درزمان اقامت درفرانسه به گروه چپ  وضداستعم

 کوشیدتا انجمن  برای هم زبانان ویتنام  وطندوست تشکیل بدهد. 0909شد. در 
ـاردر     انجمن باید متشکل ازویتنامیان تبعۀ فرانسه ومقیم درفرانسه وضداستعم

ویتنام باشند. درختم جنگ اول جهان  کنفرانس  از طرف قوتهای بزرگ جهان  
دراروپامنعقدگردید. هوچ  من عریضۀ دربارۀ ختم استعمارفرانسه درویتنام را  
ترتیب وبه این مجمع قوتهای جهان  تقدیم کرد. متأسفانه عریضه اش صورت  
رسم  رابخود نگرفت، اماکوشش وطنپرستانه ومخلصانۀ مذکور دربارۀ نجات  

 وطن او ازچنگال ظالمانۀ فرانسویهاطرف تقدیر ویتنامیان قرارگرفت. 
ـتـ  شـد.  0911 ـ هوچ  من عضوبنیانگذارحزب جدیدالتشکیل کمونیـس
ـنـ  دارد،  0911 ـ  هوچ  من جریدۀ رازیرنام ل  پاریا، که شخص مردود مع

جهت ابرازاحساسات وفعالیت ضداستعماری ونشروپخش نظریات دربارۀ استعمار  
ـ هوچ  من برای اولین باربه روسیه سفرکرد و  091۵رژیم فرانسه تأسیس کرد. 

ـیـون   ـاریـن، ل درآنجابعدازچندمالقات بااشخاص پرقدرت ازقبیل نکوالی بـخ
ـارۀ  ـیـه درب تراتسک  وجوزف ستالین به آنهاآشناشد. دروقت اقامت درروس
)کمینترن( که عبارت از تأسیس بین الملل  کمونیست  دراتحادشوروی بود، که  

بوجودآمد،جهت پیشبردفعالیتهای انقالب  بـرخـالف  0909توسط بلشویکهادر 
 منحل شد، تربیه گردید.   093۵ممالک سرمایه داری بود ودرسال 

ـ هوچ  من به چین رفت ودرآنجابا میخایل بوردین کاررا آغازکرد.  091۳
میخایل بوردین اجنت بین الملل  کمونیست  روسیۀ شوروی، وظیفـه اش بـر  
انگیختن انقالب سوسیالیست  درچین بود. در مدت اقامت درچین، لیگ انقالب   
ـیـگ   جوانان راتشکیل کرد، که بعداً صرف بنام جوان یادمیشد. اعضای این ل
متشکل ازویتنام  های تبعیدشده که درچین بودوباش داشتند، ووقت خود را  
ـام   ـن وقف انقالب ویتنام کرده بودند، بود. باتوسعه یافتن، این لیگ جـریـدۀ ب

Than Nien     ـام حسـس بطور مخف  به نشررسانیدکه بصورت مخفـ  درتـم
 جنوب شر  آسیا منتشرم  شد. 

ـ چنگ کای شک رئیس حزب ملیت خواهان چین، اعضای چپ  را  0917
تحت فشارکینه آمیزقرارداده، هزاران نفرشان راحبس وبقتل رسانید. هوچ  من  
ساحه رابرای زندگ  درچین تنگ دیده مجبوربه فراربطرف شـوروی شـد.  
ـان   چندین سال رادرآنجاسپری کرد، اماجهت استخدام اعضای جدید جریدۀ ت

ـ هوچ  من حزب کمونیست  09۵1مین چندین مرتبه به چین رفت وآمدکرد.  
ـا   ـیـزی ویتنام رادرهانکانک بنیان گذاشت بعدنامش رابه حزب کمونیست اندون

ـ نسبت گرفتاری وسهگیری درفعالیت انقالب  کمونیستـ ،  09۵0تبدیل کرد.  
قوای انضباط  هانکانگ، هوچ  من راگرفتاروبه دوسال حبس محکوم کـرد.  

 باق  ماند.   09۵8پس ازخالص  ازمحبس به مسکومراجعت نمودودر آنجاتاسال  
ـ بعدازهجوم جاپان به چین، هوچ  من بحیث مشاورعسکری درحزب  09۵8

کمونیست به چین آمد. حزب کمونیست چین باگوامن دانگ مصرف جنگ  
ـقـه کـردنـد.   در سولواربودند، هردوبه متارکۀ جنگ تا شکست جاپانیها مواف

ـ قوای جرمن  فرانسه رامورد حمله قرارداد. قوای جاپان  رابه ویتنام نقل  0931
مکان دادند. ادارۀ مستعمرات  فرانسه به جاپان اجازۀ تصرف مستعمره دادند، اما  

 شرط گذاشتندکه ادارۀ مستعمرات  ازبین برده نشود.  
ـ هوچ  من توسط ادارۀ نیشنلیست حزب گومندانگ درچین  0930ـ  09۵8

گرفتار وبرای مدت کوتاه  زندان  شد. بعدازین، هوچ  من شروع به استعمال  
 نام دروغین هوچ  من کرد، که تاالحال بهمین نام یادمیشود . 

ـ درختم جنگ دوم جهان ، هوچ  من باتحریـک گـروه وتـمـن  093۳ 
ـان گـروه   ـی شورش بزرگ وطغیان عظیم  رادرویتنام بوجودآورد. درین طغ
وتمن شهرهای بزرگ ویتنام راتصرف ودرسراسرویتنام آزادی رااعالن کرد، و  
ویتنام راملت آزادنامیدند وآنکشورجمهوری دموکراتیک نامیده شد. هوچـ   

 من اولین رئیس آن انتخاب گردید. 
متحدین درکنفرانس ماههای جوالی واگست فیصله کردندک ویتنام بایدبه  
ـال   دوقسمت شمال وجنوب تقسیم شود وهم فیصله شدکه ادارۀ قسمـت شـم
بطورموقت به چین وقسمت جنوب  بطورموقت به برتانیه داده شود. به فهم اینکه  
حفاظت کالون  پرمنفعت به نفع بعد ازجنگ فرانسه میباشد، برتاینه دخول دو  

 بارۀ عساکرفرانسه رابه ویتنام جنوب  اجازه دادند. )دنباله درصفحۀ ششم( 

 فرانکفورت ـ جرمن زین العابدین عثمان                              
 (ورزش آب بازی )شناوری

آب بازی ازجملۀ ورزشهای بسیارکهن بنیادقدیم  است، که مبارزه با امـواج  
خروشان آب رودخانه هاودریاها ازابتدای حیات مطر  بوده، و بشـر از بـدو  
پیدایش باآب سروکارداشته، بعنوان نوشیدن  زندگ  بخش ازآن مستفیدشده،  
ـلـه کشـت و   وبحیث یک وسیلۀ نظافت وشست وشو، و مواردمختلف ازجم

 زراعت بهرۀ فراوان ازآن برده است.  
آب بازی راانسان ازقورباغه)بقه( وماه  تقلیدکرده ودرپناه استعداد فـطـری  
خویش دراثرتمرین وممارست آموخته است. درافغانستان محبوب نیزمردم مابه  
 آب بازی ازقدیم االیام آشنای  ومهارت دارند وبه آموزش آن عادت دارند.  

ـا   این امربیشتربخاطری است که ازیکطرف جهت عبورازرودخانه، غیر از شن
چارۀ آسانتری سراغ نمیشد، وازجانب دیگرباحرکات وجست وخیـزدرجـوی  
ـیـری   هاوانهار ورودخانه های کم آب هم وجودرا پاک میکردند وهم ساعت ت
ـیـزکـردن بـدن   م  نمودند. زیرادراعصارقدم حمام وتشناب برای غسل وتمی

 معمول نبود.  
ازنگاه تاریخ  بایدگفت که بیش ازسه هزارسال است که مردم مصر در رود  
نیل شنامیکنند. درموزۀ )لوور( پاریس آثاری وجودداردکه ثابت میکندشناگری  
مربوط به هزاران سال پیش ازمیالدبوده وتازگ  ندارد. هیرودوت مورخ یونان   
دربارۀ)اسکیلیاس( یونان  وفرارش ازدست )خشایارشاه( که دوازده کیلو متر را  

 با شنا پیمود، مطالب  دارد . 
مدارک  وجودنداردکه دربازیهای اولمپیاد یونان باستان، شنا یاآب بازی هـم  
شامل بوده باشد، ول  آنچه مسلم است یونانیان به شنابلد بوده اندوهمچنین رومیان  
ـار   ـی قدیم شناگری رامیدانسته اند. یگانه ورزش که جنبۀ حرفوی آن سابقۀ بس

 قدیم  دارد، شناوری است. 
ـال     087۳از امثلۀ شنا وشناوری معروف تاریخ  یادآورمیتوان شدکه درس

یکنفرانگلیس بنام )ساتیوب( دریای مانش رابا شنا پیمود. او در ساحل )امیروته(  
ـازان  11خودرابه آب انداخت وبعد از   ساعت به خشک  رسید، یکتعداد آب ب

ـات   دیگری نیزبه پیروی از اودریای مانش راط  کردند، تاجاییکه امروزمسابق
 متعددی رابین شناگران ط  آن مسافت ترتیب میدهند.  

 اقسام شنا با آب بازی :  
: این شناکه به سینه معروف است، باسه حرکت انجام مـ   شنای قورباغه ی   

ـهـم   گیرد. حرکت اول قرارگرفتن بدون روی آب، دستها کشیده ومتصـل ب
درحالت شنا آغازمیشود، یعن  دستها ازطرفین به گردش بین آب افتاده وآب  
ـتـظـر   رابه موازات شانه فشارمیدهند، درهمین موقع دستها روی سینه آمده ومن
حرکت پا میشود. درحرکت دوم پاها جمع میشوند، بعدزانو راسـت شـده و  
مستقیم بهم نزدیک میشود، وحرکت سوم دستهامثل حال اول به جلوبرده شده  

 وپاها مستقیم بهم چسپیده وحال اورابه خودمیگیرند. 
: دراین شنابصورت بطرف آسمان وپشت به آب است، دست ها  شنای پشت  

و پا ها باهم باز و بسته ودرپایان هرحرکت که مقداری مکث دارد، بـدن روی  
 آب شناور م  ماند. 
ـتـن  شنای زیرآب    ـاف : یک  ازانواع شناها که اغلب برای پیداکردن غریق یا ی

 شئ  درعمق آب بکار م  رود. 
: درین ستایل، شناگر به هرپهلوکه عادت داشته باشد، بهمان پهلوشنا  شنای پهلو  

میکند، موقع  که دست راست درامتداد بدن بطرف باال میرود، دسـت چـپ  
ـا   ـاه نزدیک ران درامتداد پاقرارمیگیرد، وبایک حرکت دستهابطرف سینه وپ
ـنـد   ـان ـام داخل شکم جمع میشوند، وباحرکت دیگردستها ازیکدیگر دور وپاه

 قیچ  به آب فشارمیآورند وبدن توسط آن جلو میرود.  
ـال  شنای زمین   : یک  ازحرکات درجه اول ورزش جمناستیک ودرعیـن ح

 قدیم  و ساده میباشد.  
ـام   0938که ازسال شنای پروانه،   ـن معمول شده وابتکاریک نفرمجارستانـ  ب

 )تومیک( میباشد، که بعدهابه پروانۀ دریای  مشهورشد.  
ـان   ـی نوع دیگرشنای کرال است که یکنفر از آب بازان انگلیس، آنرااز بـوم

 جنوب  آسترالیاآموخت وآنر راخزیدن روی آب نام نهادند. 
ـنـری   نوع دیگرشنا آنست که به اثرجهش یا پریدن درآب از سکو یاتختۀ ف
)فنردار یا جهنده( آغازمیگردد، وآنرابنام )شیرجه( هم یاد کرده اند. بطوریکـه  
ـادخـول درآب،   شخص آب باز یا شیرجه رونده، ازموقع جدا شدن از سکو ت
 بربدن خودمسلط بوده وباتمرینات قبل ، این آمادگ  رابدست آورده است. 

ـتـه    0896ورزش شنا در بدو احیای بازیهای اولپیک جدید درسال  یک  ازرش
های موردتوجه بوده ودرقرن نزدهم رونق زیادی یافـت، بـه خصـوص در  
ـا   ـن اروپاوامریکا رشتۀ شناوری گسترش عجیب  پیداکرد. تأسیس سازمانهای ش
درکشورهای مختلف وبنیاد استخرها) حوض های آب بازی( زیباومقبول رونق  
ـا   ورزش مفر  شنا گردیده است. دردوران بازیهای اولمپیک، شناگران امریـک
درصدرقرارمیگرفتند، ول  امروز شناگران آسترالیای  وجاپان درسطـح قـرار  
دارندکه به سهولت درین رشته کامیاب  حاصل میدارند. بهترین ومجهـزتـریـن  
استخر های جهان را )تانگ( مهندس جاپان  درتوکیو بناکردکه دارای بلندترین  

 سقف معلق جهان است . 
واترپولو : باانکشاف وزرش آب بازی تحت قـواعـدعصـری واتـرپـولـو  
درافغانستان نیزکم کم میان جدیدخیاالن مروج شده، وآنانیکه از خارج به وطن  
بازگشته اند، آنرابین شناوران معمول ساخته اند. واتر پولـو ورزش گـروهـ   

ـفـر     0871درآب به سال   درانگلستان متداول شد، و کلوپهای شنااین بازی م
ـال   باتوپ دربین آب راباقواعدوقوانین گوناگون انجام میدادند. تاسرانجام درس

این ورزش در امریکاوسعت یافت و مورد استقبال شناگران قرارگرفت.    0891
هرتیم این ورزش ازهفت بازیکن وچهارذخیره تشکیل میشود، که درحال شنا و  
آببازی توپ رابه همدیگرپاس داده ومیکوشند به دروازۀ تیم حریـف داخـل  
سازند. میدان بازی حداکثرس  متر و حداقل بیست متراست. عرض آن بیست  
ـیـچـوجـه   متروحداقل ازهشت مترکم نیست. عمق حوض ومحل مسابقه به ه
ـارت   نبایدازیک مترکمتر باشد. اندازه های قانون  برای مسابقات بین الملل  عب

 متر وحداقل عمق دومترمیباشد.    11×۵1از 
ـنـوعـه   ـت چون وطن عزیزمایک  ازممالک متمدنۀ باستان  است، روزشهای م
اززمانه های قدیم تاحال معمول بوده است، اماباوصف تأسیسات فـراوان آب  
بازی که درکشورموجوداست، چندان در قسمت ورزش شناتوجه مبذول نشده  
است. مثالً حوب آب بازی باغ بابرشاه، حوض باغ باال، حوض کلوب عسکری،  
حوض قلعۀ فتح اهلل، حوض باغ ریشخور،  حوض انترکانتیننتل، حوب کاریـز  
میر، حوض تپۀ پغمان، محل آببازی درقرغه، حوب مکروریان، حوض اکادم   
علوم طب ، حوض پل چرخ ، بندامیر دربامیان، حوض تخت صفر وحـوض  
ـعـضـ    شیدای ، چشمۀ اوبه درهرات، چشمۀ شفا درمزارشریف، بر عالوه درب
ـازی   ـای آب ب سفارتخانه هادرکابل وعمارات بزرگ باغهای باصفا حوض ه
ـابـل در   مطابق ذو  وایجابات حوض های عصری موجود بوده، بچه های ک
دریاهابه شناپرداخته واسباب تفریح وشنا رابرای خویش فراهم م  سازند، کـه  
ـای بـزرگ   ـا وجـوی ه البته غیرصح  میباشد، و باید ازشنا در رودخانـه ه

 جلوگیری بعمل آید./ 

ـ کلورادو داکترغالم محمددستگیر                                                 برومفیلد 
 )بخش پایان ( خطاب به خطاب  

ـا   این سلسله مقاالت، دالیل  رامستند به اسنادبین الملل  وجهان  ارائه میداردت
نشان دهدکه گروه مزدورطالبان، هرچندافغان خوانده م  شوند، اما اجیـرانـ   
ـان   بیش نیستندکه ازسوی سازمان استخبارات نظام  پاکستان)آی اس آی( بـج
ـاامـروز   ـان ت ـارش ملت افغانستان انداخته شده است. این مزدوران ازروزآغازک
جزریختن خون کودک وزن و مرد وجوان میهن ما، وسوختن وبخاک انداختن  
منازل ومساجدو مکاتب وساختمانهای عام المنفعۀ افغانستان، کدام عمل انسان  و  
اسالم  وافغان  نکرده اند، که هنوزهم ازسوی کرزی)برادران ناراض( خوانده  
ـان،   ـغ شده وبه صلح طلبیده میشوند، وآقای عمرخطاب مالک تلویزیون پیام اف
َّه ومزدورجانبداری م  کند . باعرض معذرت که ادامۀ این   دائماً ازاین گروه ظال

ـایـد) ۳پژوهش درامیدپیشین، شمارۀ )  ( مـ   6(چاپ شده بود، درحالیـکـه ب
 بود.اداره 
 اتفاقات ذیل بوقوع پیوست:   1110نومبر   1
ـ کوف  انان در ژنیوسویتزرلند ختم جنگ افغانستان رابه اسرع وقت آرزو  0 

 کرده افزوداین جنگ هرچه زودتر پایان یابدبهمان اندازه بهترخواهد بود. 
ـهـت    91ـ ترکیه 1 نفرسربازقوای مخصوص خودرابه درخواست امریکا ج

همکاری نظام  وکمکهای بشری و آموزش  نظام  نیروی جبهۀ منحد اسالم   
 به افغانستان میفرستد. 

جنگجوی قبایل پاکستان جهت کمک با طالبان  0111ـ یکباردیگر تقریبأ  ۵ 
به افغانستان داخل شدند )چرا امریکا قبل ازحمالت هوائ  سرحدات را مستحکم  
ـا   ـه ـاقـراری نساخت؟ بدین ملحوظ مسئول درجه اول این کشت وخـون و ن

 وظهورطالبان بوش و امریکاست که باید به مردم افغانستان پاسخ دهند.(    
الری مواد غذائ  و    1۳نفر از باشندگان قبایل  پاکستان با    0,۳11نوامبر   01

مهمات نظام  ) اردوی پاکستان(  جهت کمک با طالبان وارد افغانستان شدنـد.  
ـبـر    0۳مزار شریف سقوط کرد. در حوال     1110نومبر    01درهمین روز  نوم

ـعـضـ  از   قوای طالبان به همرائ  هزاران عسکر وچند جنرالهای پاکستان  , ب
لیدران طالبان و القاعده از طرف قوای حکومت  استادربان  محاصره شده نامـه  
نگاران و تلویزیونهای متعدد ب  صبرانه آمادگ  راپوراسیران این نبرد مخصوصأ  

 اردوی متجاوز پاکستان بودند.  
بود که مشرف  یه پریزیدنت بوش تیلفون زده    1110نوامبر   08درحوال   

بیک حالت هیجان  از بوش خواست که برای نجات اردویش درقندزامرتوقف  
ـای   مؤقت بمباری شبانۀ را صادرکند تا وی بتواند آنها را با پرواز های طیاره ه

ـابـل    70اردوی پاکستان ازمیدان محاصره تخلیه کند و بوش  ـق به این خیانت بم
ـانـه   افغانها و مملکت خود تن درمیدهد و بمباردمان با تعجب افسران مربوطه شب
برای سه شب توقف میآبد ومشرف ازخجالت سهو دیگرتاکتیک  وشـکـسـت  
ـیـد   توسط قوای دولت  افغان  نجات میآبد. قرارگفتار کرزی بـه احـمـد رش

 (.71ژورنالیست پاکستان ,)حت  امریکا ندانست که ک  بر آمد 
گروپ پروسۀ  -دسمبر  نماینده های چهار گروپ مختلف مثل جبهۀ متحد   3
گروه قبرس وگروه پشاور شامل کنفرانس بن درموردتشکیل حکومـت    -روم 

دسمبر موافقتنامۀ نهائ  که از طرف شرکت کنندگان    6مؤقت بموافقه رسیدند,  
گروهای مختلف افغان دراجالس بن با مشاورت  و رهنمود های ملل متحد  که  

 آقای خلیل زاد رول مهم داشت تهیه شده بود امضاشد.  
نفر    19به اساس این موافقتنامه ادرۀ مؤقت بریاست حامد کرزی و اشتراک  

ـاه بـه   دیگر به شمول دونفر زن در رأس دوائر این ادارۀ مؤقت برای شـش م
انتقال قدرت از حکومت پریزیدنت ربان   بـه    -وظایف خود ادامه خواهد داد 

  0۵81مطابق اول جدی    1110دسمبر    11حامد کرزی رئیس ادارۀ مؤقت بروز  
 در شهر کابل صورت گرفت.  

دسمبر مشرف با کرزی صحبت تیلفون  داشت و ریاست ادارۀ مؤقت را    7
دسمبر حامد کرزی وارد کابل شده وبا اعضای ادارۀ    03برایش تبریک گفت,  

مؤقت مالقات کرد و متعاقبأ غرض اتحاف دعا برو  احمد شاه مسعود با چشم  
 گریان به بازارک درۀ پنجشیر رفت. 

در دورۀ پریزیدنت ربان  )مقالۀ دوم و اجزای آن زیر عنوان مجاهـدیـن و  
ویران  کابل مفصل بحث شده( گلبدین حلف وفاداری تحلیف کرد و یکبار هم  
در بیت اهلل شریف پیمان صلخ وآشت  وتش بس امضاکرد. ول  اواولین راکت  

 باران  را برمردم بیگناه و معصوم  کابل فرو ریخت و پیاپ  دوام داد. 
ـفـرد   خوب خطاب صاحب, به یقین که اکنون با معلومات فو  منحیث یک
خداجوی و عادل و ژورنالست حقیقت گرا درک کرده اید که ک  وطنفروش  
ـام   است و ک  برضد تعلیمات اسالم  و سنت نبوی بر مرد ظلم میکنند, قتل ع
روامیدارند,گرسنگ  میدهند ودرحالیکه بندگان مظلوم اله  از شربلیات آسمان   
 در طلب کمک و پناه گاه اند برایشان باران بمب و راکت نیز فرود میآورند.  

ـانـم  و      آیا شما آقای عمر خطاب م  خواهید که طفل تان, نواسۀ تان, خ
اوالد تان, والدین زار و نحیف تان تحت چنین یک سیستم و رژیم ظالم خونخوار  
ـات بسـر   ـی و ب  رحم که به حقو  بشریکه اسالم بان  آنست ایمان ندارند, ح
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 هفته نامۀ امید  579شمارۀ  صفحۀ  ششم 

ـ  0963ـ صدراعظم دیم درکودتای عسکری کشته شـد.  096۵برده نتوانست. 
کشت  امریکاییکه ازخلیج توکین پاسداری میکرد، ازطرف کشت  ویتنام شمال   
ـهـوراسـت،   موردحمله قرارگرفته، اگرچه این اقعه به رویدادخلیج توکین مش
اماحقیقت آن بصورت صحیح دردست نیست. بعدازین واقعه، امریکاجنگ تمام  

ـ امریکابه مقابل ویتنام  096۳عیاررابه مقابل قوای کمونیست  ویتنام آغاز کرد.  
ـ دریک هجوم بـزرگ  0968بطول انجامید.     097۵داخل جنگ شدکه تاسال 

ـتـرول   ـن عسکری)ویتکانک( کمونیستان ویتنام بسیاری ازشهرهاراکه تحت ک
امریکابودند، واپس گرفتند، حت  تاداخل سفارت امریکادرسایگون پیش رفتند.  

هزارعسکر،مردم امریکا رابدین وا  ۳۳تلفات ویتنام  هایک ملیون وامریکاییها 
 داشت تابه جنگ ویتنام خاتمه دهند. 

چشم ازجهان پوشید. بعـد ازدر  0969ـ هوچ  من بتاریخ دوم سپتمبر 0969
ـانـوی  010بهزارپیغام تسلیت از 11گذشت هوچ  من،   کشور جهان به شهر ه

 رسید، حدودیکصدهزارنفردرتشییع جنازۀ اش حاضربودند. روحش شاد باد. 
نظربه اعتراض مردم امریکانسبت گرفتاری حکومت درویتنام، حـکـومـت  
امریکا فیصله نمودتابه آهستگ  درکشیدن عساکرازویتنام آغازکندوکارکشیدن  

ـاوخـرابـ   097۵عساکرازویتنام تاسال   دوام کرد. باوجود بمباران شدیدامریک
موسسات ویتنام شمال ، ویتکانگهای ویتنام جنوب  تحت اداره وکنترول ویتنام  
ـال   شمال  قرارگرفتند، و مبارزۀ ویتنام جنوب  راتاکامیاب  ادامـه دادنـد. درس

ویتنام شمال  به ویتنام جنوب  حمله کردوحکومت ویتنام جنوب  راازبین  097۳
هردوویتنام بصورت رسم  باهم متحدشدندو حکومت ویتنام    0976برد. درسال 

رابوجود آوردند. بعداز فتح ویتنام جنوب ، رابطۀ خودرابا اتحادشوروی محکمتر  
ساختندوازمعاونتهای مال  آن توانستند مملکت ویران شده رادوباره آبادسازند.  
واکنون ویتنام به یک کشورصنعت  روبه پیشرفت است، ودر دیپارتمنت ستور  
ـام و   ـن ـت )فروشگاههای بزرگ( های معروف امریکاواروپا لباسهای ساخت وی

 وسایل خانه وحت  موترهای ویتنام  باجنسیت عال  بفروش میرسند. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم ( مهاجرین افغان در ایران  
همچنان ایران ازبرقراری صلح میان مخالفان رژیم درشهرحومز، کـه درآن  
مخالفان، شهرومناطق اطراف آنرا ترک کردندوکنترول آنرابه حکومت تسلیم  
دادند، اعتبارزیادتربدست آورد. حسین شیخ االسالم، یک  ازقانونگذاران ومعاون  
رئیس کمیتۀ امورخارج  پارلمان ایران گفت که هیچ چیـزدرسـوریـه بـدون  

 دخالت ایران واقع نمیشود. 
جنگ داخل  سوریه ادامه داردونشانۀ ازفروکش کردن آن بچشم نمیخورد.  
ـیـدان   ایران وحزب اهلل هردونگران هستندکه افرادآموزش دیدۀ خـودرا درم
ـاد   جنگ ازدست بدهند، ومردم بامشاهدۀ تلفات و عودت دادن هفته واراجس
واکنش نشان دهند. یک کارمندغرب  درایران گفت استخدام افغانهاقسمت  از  
ـنـگ   تغییرستراتژی میباشدکه سربازان بینوا وفقیرپیاده رابه خط اول جبهـۀ ج
اعزام میدارندتا تلفات سپاه پاسداران وافراد حزب اهلل راکاهش دهندومشکالت  
سیاس  ناش  ازآن را جلوگیری نمایند. سربازان استخدام شدۀ افغان  مثل حزب  
الله  ها واکثریت سربازان ایران ، عمدتاًشیعه مذهب بوده، به منظورحمایت از  
ـنـد.   ـاش ـب رژیم اسد که دراختیارعلوی ها، یک شاخۀ اسالم شیع  قراردارد، می
اکثریت باغیان ومخالفان رژیم سوریه، سن  مذهب بود توسط قدرتهای سن  در  

 شر  میانه، مانند عربستان وقطرپشتیبان  میشوند.  
سپاه پاسداران بااستفاده از رقابتهای فرقوی سن  وشیعه، افغانهاراقانع میسازنددر  
ـعـصـب   جنگ سوریه سهم بگیرند. آنهارا باتکید به نقش باغیان سن  مذهب مت
ـات   ـع مربوط القاعده، تشویق به جنگ م  کنند. نادر هاشم ، مدیرمرکزمطال
شر  میانه دردانشگاه دنور، ویک کار شناس درامورایران وسوریه بیان نمـود: 
) ایران میخواهدبااستفاده از حضورمهاجران افغان  درایران، که بصفت سربازان  

 اجیرخریده میشوند، نقش فرمانده  وکنترول رادرسوریه بازی مینماید.( 
مقامات دفاع  امریکادرواشنگتن هوشدارداده اندکه جنگاوران از تمام منطقه  
درجنگ سوریه درگیرمیباشند، وبدون شک مهاجران افغان هم درآن حضـور  
دارند. متیو سپنس، یک مقام ارشددفاع امریکا درکنگره اظهارنمود: )ازنـظـر  
امریکا یک  ازنگرانیهای خیل  جدی در جنگ کنون  سوریه، آنست که جنگ  
جویان خارج  ازسراسرمنطقه وجهان بدانجا کشانیده شده اند. ارزیابیهانشان م   
ـنـگ   دهدکه جنگجویان خارج  درمقایسه باحضوررزمندگان خارج  درج

 عرا  بیشتر میباشد.( 
ـانـ    به اساس آماردفتر مهاجران سازمان ملل درایران، یک ملیون مهاجر افغ
درایران وجودداردکه بینواترین وآسیب پذیرترین مهاجران میباشند. مگـربـر  
طبق گزارش نهاد دیدبان حقو  بشر، برعالوۀ مهاجران رسمـ ، درحـدوددو  

 ملیون مهاجرغیررسم  و زیرزرمین  در آنجاوجوددارد.  
ـاط دارد،   ـب براساس گزارش نهاداخبار فارس که باسازمان سپاه پاسداران ارت

سالۀ افغان  درمشهدزندگ  میکرد. پیش ازاستخدام    09رضا اسماعیل یک جوان  
واعزام به سوریه، قهرمان )زیبای  اندام( بود. پس ازچندماه خدمت درسوریـه،  
بحیث قوماندان بتالیون سربازان افغان ، که بنام فاطمیون یادمیشود، ونام خودرا از  
دخترحضرت محمد)ص(، فاطمه گرفته است، تعیین گردیده بـود. آژانـس  
خبری ایران بیان مینمایدکه بتالیون فاطمیون زیارتگاه سیده زینب رادر حوالـ   

ـبـر  در    110۵دمشق درسوریه پاسداری میکند. آقای رضااسماعیل درماه دسم
 جنگ بامخالفان دردمشق دستگیرشد، سرش را بریدند وشهیدش ساختند. / 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ دوم(   تعویض یک خردضابط 

که مرتکب قتل وجنایت درافغانستان نشده باشد، شایدآنقدر قابل انتقادنمـ   
بود. امااگرپنج طالب که مناصب و جنایات شان درباالتذکررفت، بایک خـرد  
ضابط عادی امریکاکه معلوم هم نیست که خوداوبه طالبهاپیوسته یاربوده شده،  
ولوکه مایۀ خوش  ومسرت خانوادۀ اوشده، بسیاربسیارظالمانه است، ومتأسفانه  
درین معاملۀ غیرعادالنه، خون بهای هزارهامردم بیگناه ماوصدها امریکای  کـه  
بسیار نامردانه توسط این خونخوران کشته شده اند، در نظرگرفته نشده اسـت.  
ـا،   باورکنیدبااین عملکردغیرمتوازن،غیرعادالنه و حت  بیرحمانۀ حکومت اوبام
ـای   درین جنگ  که هنوزخاتمه نیافته، بلکه شدیدترشده است، ماشاهدکشتاره

 بیشترافغانهاوکشتن و ربودن بیشترامریکاییها خواهیم بود. 
ـادمـو   من شخصاًنه جمهوریخواه هستم ونه دموکرات، اما دربسیاری موارد ب
کراتهاهمعقیده ام وباجمهوریخواهان مخالف، اما درین امربا تمام جمهوریخـواه  
هانیکه ازین تعویض انتقادکرده وآنراغیرقانون  و بسیارخطرناک برای عساکرو  
منافع امریکادرآینده میدانند، باورکنیدبیشترازآنهاموافقم، وبه این اظهارات رئیس  
جمهوراوباما دراروپا که )چنین تبادل زندانیان جنگ  درگذشته ازطرف چندین  
رئیس جمهورامریکاصورت گرفته، وچیزتازۀ نیست( باتمام احترام  کـه بـه  
شخص اوبحیث رئیس جمهورامریکادارم، سخت مخالفم. چـه شـرایـط ایـن  
معاوضه به آنچه روسای جمهورامریکادرگذشته انجام داده اند، بسیارمتفاوت و  

 فر  زمین تاآسمان دارد . 
تبادالت گذشته درختم جنگهاصورت گرفته وعساکری که تبادله شده اند،  
درمیدان جنگ اسیرگرفته شده به کدام جرم وجنایت جنگ  متهم نبودند. در  
 حالیکه جنگ طالبهاخاتمه نیافته وگذشته ازآن طالبها یک کشورنه)ص هفتم(  

 )دنباله ازصفحۀ اول(حمایت احمدمسعود ازداکترعبداهلل 
ملت غیورافغانستان و ابرمردان واالی این کشور در درازای زمان هرگزدرنزد  
دشمن سر فرود نیاوردند، ونگذاشتندکه درتاریخ جهان چنان صفحۀ باشدکه در  
 آن ازشکست وخم شدن قامت این ملت در مقابل دشمن سخن  به میان آید.  

اززمان اسکندرکبیر تاکنون این ملت باآزمون های نهایت دشواری روبـرو  
ـا   گردیده، ودرین میان بااهریمنان گوناگون  دست وپنجه نرم نموده، ولـ  ب
ـار   گذشت چندین بارازهفت خوان رستم، سرانجام این ملت دشمن شکن، هـرب
همای کامیاب  وپیروزی رادرکنارخویش نشانده است. البته قهرمانیها وفداکاری  
های عظیم این ملت دردوران جهاد، مقاومت ومبارزه نشانۀ بارزی ازآزادگ  و  
دشمن ستیزی پیوستۀ این ملت است که تاهنوزاورا  ودفترروزگار را شـدیـداً  
خونچکان دارد. این ملت آزاده به همگان نشان داده که سردرزیرتیغ م  نهد، اما  

 دربند اسارت وکمندغالم  نم  نهد. 
آری ! این ملت فاتح، شکست وناامیدی راهرگز نپذیرفته ونم  پذیرد، ولـو  
آنکه زمانه بیدادنماید وزمان استوارانه گام بردارد، زیرا فرجام امر همـواره بـر  
شکست دشمن ومصلحت فرزندان برومنداین کشورانجام م  یافت. اکنون نیز  
این ملت قهرمان باکسب افتخارات بزرگ جهادومقاومت، اجازه نمیدهد تادیگر  
ـقـرا و   ـه کشت  سرنوشت این ملت، پس ازهمه قربانیها وفداکاریها درورطۀ ق
مصیبت فرو نشیند، وآرمانهای واالی مردم ما که بارنج ودشواری فراوان به ثمر  

 رسیده است، نقش برآب گردد. 
باتوجه به بحران بین الملل  جنگ علیه تروریسم که محورآن هم اکنون درین  
پهنه قرارداشته، ومنطقه رابه شدت تحت فشار دارد، لذا تحوالت افغانستان امروز  
نه تنهابرای افغانهاسرنوشت سازبوده، بلکه برای جامعۀ بین الملل  نیزحائز اهمیت  
ـتـه، ودر   فراوان میباشد. روی همین منظورجامعۀ جهان  درکنارافغانهاقرارگرف
مبارزه علیه تروریسم عمالً درتالش میباشد. والبته ملت آزادۀ ما این همکاریهای  
ارزشمندجامعۀ جهان  وکشورهای دوست وبرادر راپیوسته مورد قـدردانـ  و  

 امتنان خواهد داشت.  
ـای   ـاری ه افغانستان پس ازسقوط رژیم طالبان وتشکیل ادارۀ مؤقت، باهمک
ارزشمندجامعۀ جهان ، فرصت بسیارخوب  رابرای  دست یافتن به وحدت مل ،  
تأمین صلح سراسری، بازسازی ونوسازی کشوررا به دست آورد.باوجوداینکـه  
تالشهای بزرگ همگان  درین راستاصورت پذیرفته ودستآوردهای نیزدرزمینه  
های مختلف رونما گردید، اما متأسفانه نتایج عموم  اوضاع دربیش ازهفت سال  
ـایـت و   گذشته، درمقایسه باسرازیرشدن کمکهای مال  ونظام  فراوان وحـم
سیاس  قوی جامعۀ بین الملل  ازحکومت افغانستان، باآنچه عمالً به وقوع پیوسته  

 است، بسیاراندک وناچیز میباشد.  
ـای   حکومت افغانستان درپرتوکمکهاوهمکاریهای جامعۀ جهان  وحمایت ه
ـاسـ ،   ـی داخل ، م  بایست گامهای فراتری رادرعرصه های مختلف امنیت ، س
اقتصادی واجتماع  برداشته، وافزون برگسترش بساط امن وامان در سـراسـر  
کشور، میزان رفاه اجتماع  وسطح اقتصاد جامعه رابگونۀ قابل مالحظه بلندمـ   
برد. اما متأسفانه دولت نه اینکه دربرآوردن این مأمول ناتوان بوده، بلکه بدتر از  
آن، کشوررا درگرو چالشهای تن فرسای تازه ازقبیل گسترش دامنۀ خشونت و  
ناامن  ها، اختطافهاودزدیهای مسلحانه، افزایش آفت مخدرات ومصیبت فقر و  
ـان   مسکنت روزافزون قرارداد. ازین روحکومت کنون  افغانستان، نه اینکه زم
آن به پایان رسیده، بلکه توان آن نیز همچنان درکمند کم کاری اداری، رشوت  
ونابسامان  تاب خورده، که دیگرملت را از آن خیری وامیدی نیست. پس م   
باید ملت نجیب افغانستان برای تأمین آیندۀ خویش درصددچاره جوی  برآمده،  
وبه منظوربیرون رفت ازبن بست کنون ، گزینۀ دیگری را انتخاب نماید، زیـرا  
ادامۀ روند کنون  دیگرارمغان  رابرای ملت درپ  نخواهدداشت، وایجاب م   

 نماید تاتغییربزرگ  درسمت رهبری کشوربوجود آورد. 
البته ملت عزیزافغانستان م  بایست شخصیت  راموردتایید خویش قرارداده،  
وازچنان کاندیدای  حمایت نمایدکه باتوجه به اوضاع نهایت حساس کشور، به  
صورت درست واجد شرایط رهبری بوده، و عالوه برآن ازحمایت اغلب شهر  
ـتـ    وندان کشوروجامعۀ جهان  برخوردار باشد، تا در پرتواین ویژگ  ها، کش
ـاه   سرنوشت ملت را ازورطۀ کنون  بیرون کشیده، وبه ساحـل آرامـش ورف

 اجتماع  سو  دهد. 
درحال حاضر، این چنین ویژگ  وخصوصیتهای همه جانبه را، در شخـص  
داکترعبداهلل عبداهلل میتوان سراغ نمود، که هم بعنوان چهرۀ شناخته شدۀ محبوب  
ومورد اعتماد ملت ونسل جوان افغانستان م  باشد، وهم درجامعۀ جهانـ  ودر  
 عرصۀ امورسیاست نیزبعنوان موفق ترین دولتمردحاضرافغانستان تلق  میگردد. 
بدین ترتیب، اینجانب به نمایندگ  ازرهروان راه شهدای پاک کشور و بـه  
ـبـداهلل   ـتـرع خصوص رهروان راه پدرم، احمدشاه مسعود، نامزدی جناب داک
عبداهلل رادرانتخابات آیندۀ ریاست جمهوری کشور رسماً اعالن نموده، وحمایت  
خود وکلیۀ همراهان جهاد و مقاومت پدرم را ازجانب ایشان تأکید م  دارم. واز  

 خداوند منان عزت ومنزلت برای ایشان طلب میکنم. ومن اهلل التوفیق / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( فاصلۀ عصر های تگ با عصرحجر  
ـا   پوستکنده و بدون تزویر و ریا بدون در نظر داشتن تعصب زبان  یا قوم  و ی
سمت  ازدل پاک و با امانت به پاسخ و دفاع م  پرداخت؛ معلوم بود کـه ایـن  
جوان دارای دانش وافر واز وقایع آگاه ودرقضاوت مصمم وقاطع و مخاطبانش  

 را مجاب م  نمود. 
ول  دوسه نفر دیگر از متعصبین زیرک هرچند میخواستند که تعصب شان را  
کتمان کنند؛ اماباگفتاریک  ازآنها مات ومبهوت شدم،این شخص که درپیشوند  
نامش کلمه داکتری نیز لَکَه تَو است؛ بنام داکتر زلم  زابل  که با تاسف سمت  
ریاست سمع شکایات پارلمان افغانستان را نیز دارد؛ پاسخ اصل  پرسش گرداننده  
را مانده و به این جوان  که میخواهد آینده خود و میهنش را با همدست  هـمـه  
جوانان میهن رقم بزنند؛ چنین نصیحت پدرانه نمود:)که این برادر خورد ما بسیار  
جوان و با استعداد است و زمان دانش آموزی اوست؛ افرادی اورا بازی داده و  
به سیاست کشانیده، )و با تبختر( من به برادر های کوچک خود وبرادرزاده هایم  
توصیه کرده ام در این سیاست ملوس امروزی خود رادخیل نسازند) معن  گفته  
هایش اینکه بگذارندتابزرگان پوسیده مغز متعصب قوم و زبان پرست( بااستعداد  
خوب  که دارند باید به این راه نروند... برگردان مختصر ازپشتو.( به به ! به این  

 گفتار عالمانه داکتر زلم  زابل  رئیس سمع شکایات پارلمان افغانستان؟! 
چیرته ی  زابل  ماما انشااهلل چ  کوم ناروغ  خو نلریِ، تاس  په کوم قـرن  

 ک  ژوند کوی؟! 
نن   نجون  اوحوانان د حجراو قرون وسطای  نه دیر مخک  شوی دی دوی  
پدی شه پوهیژی چه دافغانستان د ککیچین له کبله چه نن زمونژخلک پـه بـد  
بختیو اخته کری اوپات  ساتل  ده دجین  مفسد او ابن الوقت او فاشستان له السه  
 .ده چ  غواری  په تشه او ب  بنیاد کیس  او افسان  خلک بیا په اور واچوی 

بل  آقای داکتر زابل ! جوان امروز در عصر هایتک زندگ  میکنند نـه در  
ـهـن   ـی ـان م عصر حجر؛ اینها بهتر از من و تو اندوخته اند که چگونه همه جوان
ازپامیرتا به نیمروز و ازننگرهارتا به هرات و از بلخ تابه قندهار واز دایکندی تا به  
 پکتیا و از خوست تا به غور، دست بدست هم بدهند و خویش را ازغل وزنجیر 

تبار وزبان و سمت و خرافات و واهیات پیر وروحان  وجنگیروفالبین وخان و  
بیگ ومَلِک، برهانندوچگونه سیاست  راپیش بگیرندتااین میهن پرازآتش ودودو  
خاکستر وغرقه دربیدانش  وبداندیش  وتاریک  رابه شاهراه پیشرفت و بهروزی  
 و بهزیست  همه هم میهنان به یک کشور واحد باغرور وسربلندمبدل سازند. 

ساله شما راجوانان دختر وپسرخوانده و دانسته    71این نسخه های زهرآگین  
وپندگرفته اندومیدانندکه برای آینده شان چه نسخۀ را بکار گیرندکه دراندک  
زمان  این امراض مهلکِ بربادکننده وتفرقه که حربه استعمار غرب بوده است  

 را از بین ببرند.جوانان اند که آینده را م  آفرینند و م  سازند. 
و با این غزل حضرت ابوالمعان  میرزا عبدالقادر بیدل)ر (  وسرودۀ از دفتر  
چهارم مثنوی شریف حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخ  را پیشکش نموده  

 این عرایض را بپایان م  برم . 
ــمنا نوشته   ایم   زار نسخۀ سودانوشته   ایم                     یک الله   بر سینه داغ های ت

 ایم   ایست        مضمون رنگ عجزخودآنجانوشته   هرجادرین بساط خس مابه پرده 
ــوشته   منشور باج اگر به سر گل نهاده  ــ ــرپا ن  ایم   اند             ما هم برات آبله ـب

 ایم   خواهد به نام جلوۀ او وا شکافتن               از  چشم  بسته طرفه معما نوشته 
ــرفشان  دل وا نوشته   حاجت به نامه نیست  ــ  ایم   که درسطرهای آه      اسرار ـپ

ـهار خط نسخ م    ایم   کشد                رنگ شکستۀ که به سیما نوشته   بر نسخۀ ـب
 ایم   که هم نقش بوریاست      سطری که بر جریدۀ دنیا نوشته     پهلوی الغریست 

ــو  تماشا نوشته   دیگر ز نقش  نامۀ اعمال ما مپرس               نظاره    ایم   ای به ـل
 ایم   ازگردماهمان خط زنهارخواندنیست         تا آسمان چو صبح الف ها نوشته 

ــروز هم ز نسخۀ فردا نوشته     ازصفحه  ــ  ایم   کلک وحشت ماپیشرفته است    ام
ـام  نم    ــ  ایم   ورق  نانوشته     رسد           ای ب  خودان، همه   مشق خیال ما به تم

ـعنی  که به ایما نوشته   جز امتحان فطرت یاران مراد نیست         ب   ــ  ایم   پرده م
ــت است       خواه  بخوان خواه مخوان ما نوشته   ایم   در زندگ  مطالعۀ دل غنیم

ــش  ــ ــآل سرکش  اعتبار ها        پیش از فنا به نق ــدل م ــ ــ  ایم   کف پا نوشته   بی
 واینک از دفتر چهارم مثنوی معنوی شریف: 

ـقل  کن صیقل  کن صیقل    پس چو آهن گر چه تیره   ــ ـیکل             صی  هـ
ــح  سیمبر                ــ ــ ــ ـنه گردد پر صور              اندرو هر سو ملی ــ ــ ــ  تا دلت آیی

ــور  بود               صیقل  آن تیرگ   از وی   زدود     آهن ار چه تیره و ب   ــ  ن
 تا که صورت ها توان دید اندرو            صیقل  دید آهن و خوش کرد رو 

 گر تن خاک  غلیظ  و تیره  است              صیقلش کن زانک صیقل گیره است 
ــکال غیب  رو دهد                عکس حوری وملک دروی جهد  ــ ــ  تا درو  اش
 صیقل عقلت بدان دادست  حق                 که  بدو  روشن  شود دل  را ور  

ــ    صیقل  را بسته    ای دودست باز   نماز                 و آن هوا را کرده      ای ای ـب
ـیقل  را دست بگشاده شود  ــ ــ ــد بنهاده شود                  ص ــ ــ ــ  گر هوا را بن
ـنه غیب  بدی                  جمله صورت ها درو مرسل شدی  ــ ــ ــ  آهن  که آیی
 تیره کردی  زنگ دادی در نهاد                  این بود یسعون ف  االرض الفساد 
ـیره کردی آب را  افزون مکن   تاکنون کردی  چنین  اکنون مکن             ـت
ـتر در طواف  ــ  بر مشوران  تا شود این آب صاف             واندرو بین ماه و اخ
ــره نبین  قعر او  ــ ــ  زانک مردم هست همچون آب جو           چون شود تـی

ــوهرست و پر ز دُر           هین مکن تیره که هست اوصاف حُر  ــ  قعر جو پر گ
ــوا           چون  بَه گرد آمیخت شد پردۀ سما  ــ ــ ــ  جان مردم هست مانند ه

ــد او ز دید آفتاب            چونک گَردَش رفت شدصاف  وناب  ــ ــ ــ ــ  مانع آی
ــق واقعات            م   ــ ــ ــودت  تا روی   راه نجات./   با کمال تیرگ  ح ــ  نم

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی نشرات تازه  

 وقت خودرادرراه تنویر وپرورش نسل تازه وارد افغان درامریکاصرف میکرد.  
م درشهرالکسندریۀ ایالت ورجینیا داعیۀ    1111خانم رقیه حبیب ابوبکر درسال 

 اجل را لبیک گفت، روحش شاد باد .( 
معرف  مختصرکتاب مستندوارزشمند بانوماریا دارو راباآرزوی صـحـت و  
ـنـ    ـی سعادتش، باچندمصرع ازشعر)نالۀ غمناک( شاعرۀ عزیزوطن مخف  حس

 کابل ، که ضمن زندگینامۀ اوبچاپ رسیده، خاتمه میدهم : 
 )مخفیا( دل راجزاین اندیشه نیست            کاین جهان تنها ددان را بیشه نیست 

ــردیم آب در دنیای خویش   ک  شگوفان میکندگلهای خویش          تا نگ
ــ  شود روشن چراغ انجمن            تا نسوزیم همچو شمع جان و تن  ــ  ک

ــروانه نگردیم از وفا                 پس چسان این مملکت گرددصفا  ــ ــ  تا چو پ
ــون بسازیم اندرون خویش را  ــشم خویش را                  خـ ــ  ماچرا بندیم چ
ـای میهن زیبای ما  ــ ــ ــ ــ  کوه و دشت و دره وصحرای ما                 هر کجـ
ــج من  ــ ـاتم او، رن ــ ـان شکوه م  گوید سخن                   از غم تو، م ــ  با زب
ــۀ غمناک او  ــ ــ ــ ـاک او                   م  برآید نال ــ ــ ــ  از دورن ذره ذره خ
 سنگ واشجار وگیاهش ای خدا                    مُردَم است برگوش مَردُم آشنا 
 تاچه روزی گریه خیزد از وطن؟                  تاچه وقت مخروبه باشداین دمن؟ 
 تا به ک  از ناله سازد گوش کر؟                  تابه ک  شام است نم  آیدسحر؟ 
 تا به ک  این ملت باغم عزاست ؟                   تابه ک  این خاک ماماتمسراست؟ 
ــل سوزشش درجان بود  ــرزان بود ؟               چون عـل ــ ــ  پس چرا بنیاد او ل
ــرفانش بگردیده سراب  ــ  اکنون ازجهل فراوان شد خراب                  مهد ع
ـلم و عرفان مشتهر  ــ ــۀ مهد و هنر                  میشود در ع ــ ــ  عاقبت این خط
 خیز تا بر این وطن خدمت کنیم                  تا وطن را فارغ    از محنت کنیم 
 صلح وکار زندگ  خواهد رفاه                   جنبش  و  سازندگ  خواهد رفاه 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( زندگینامۀ هوچی من  
ـ هوچ  من بافرانسویها قراردادی به امضارسانیدکه ویتنام بایدآزاد و  096۵

عضواتحادیۀ فرانسه شناخته شود، درآنصورت فرانسه م  تواندیکتعداد محدود  
عسکرداشته باشد. این قرارداد طرف قبول فرانسویان قرارنگرفته، آهسته آهسته  
فشاربین کالون  فرانسوی و ویتنام  های ملیتخواه باالگرفت ودرآخر به جنگ  

ـ حزب کارگران ویتنام  بنام الودانگ جانشین حزب کمونیست  09۳0انجامید. 
ـیـن فـو  09۳0اندونیزیاتشکیل شد.   ـ قوای ویتنام قوای فرانسوی رادر دین ب

شکست داد. بااین شکست ضعف قوای فرانسه درویتنام برمال شد. درکنفرانس  
ژنو دریک مجلس قوای بزرگ دربارۀ این منطقه فیصله شدکه قسمت شمالـ   
ـیـل   ـاتشـک ویتنام که درآنوقت تحت کنترول )وتمن( بود، ومنطقۀ جنوب ت
حکومت جدید ویتنام  تحت ادارۀ فرانسویان باشد. به کمک امریکاشخصـ   
ـابـه دادن   بنام )دیم( صدراعظم حکومت لرزان ویتنام جنوب  مقررشد. امریـک

 معاونت عسکری به حکومت دیم شروع نمودند.  
ـابـل  09۳6 ـق ـ کمونیستان جنوب ویتنام به فعالیت مخف  آغازکردند. به م

حکومت دیم به جنگ گوریالی  آغازنمودند. این مبارزین ویتنام بنام وتکانگ  
ـارزیـن  0961یادمیشدندکه درحقیقت کمونیستان ویتنام  بودند.   ـب ـ گروه م

ویتنام جنوب  برای آزادی جبهۀ نجات مل  راتشکیل دادند. ویتنام شمال  تعهـد  
ـا   امدادمال  و جان  رانمود. هوچ  من بحیث رئیس ویتنام جنوب  باق  ماند، ام

ـ  0960نظربه خراب  صحت درتصامیم فعال ومهم سهم گرفته نمیتوانسـت.    
ـا   امریکابه معاونت عسکری ومال  به صدراعظم دیم افزود.صدراعظم جـدیـدب
رقبای خودازشدت و حدت زیاد کارگرفت، امامبارزین ویتنام جنوب  راازبین  
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 آغازِ رمضان و آغازِ عیدالفطر 
ـ الف: بساعت  جون، بوقت  72دقیقۀ صبح جمعه    9و   8روزاول رمضان 

گریینیچ، هالل ماه رمضان موجودومتولد میشود. ب: باید منتطرشام  
جون بودتاآنکه رؤیت هالل ممکن گردد. ج: به این حساب،  78شنبه 

 جون روزاول ماه مبارک رمضان میباشد. 79یکشنبه 
ـ الف : بساعت  دقیقه وقت گریینیچ، بعداز    27و 01روزاول عیدالفطر

جوالی، هالل شوال متولدوموجودمیباشد. ب: شامگاه  72ظهرشنبه 
جوالی هالل شوال بخوبی قابل رؤیت میباشد. ج: بنابرین  72یکشنبه 

جوالی روزاول عیدالفطرخواهدبود. به این حساب سر جمع    78دوشنبه 
 روزخواهدشد.)واهلل اعلم( 79تعدادروزهای ماه رمضان 

ـ الف: ماههای قمری درسراسرسال  روزمیباشد. ب: ماه    79یا 01تذکر
 روزنمی آید. ر. ف .   78یا   00قمری درسراسرسال هرگز 

 
 ... )دنباله ازصفحۀ ششم( تعویض یک خردضابط  

ـات و   ـق بلکه یک گروه تروریست  اندکه متأسفانه به هیچیک ازقوانین وتواف
ارزشهای قبولشدۀ بین الملل  احترام قایل نیستند، واین پنج طالب تعویض شده،  
ازاعضای بلندپایۀ طالبان، وبنابرقتل هزاران افغان شیعه مذهب درشمال افغانستان  
توسط ناظرین حقو  بشر، مجرمین وقاتلین مردم بیگناه ماخـوانـده شـده، و  
سزاوار است که آنهامثل صدهامجرم جنگ  که درگذشته محاکمه شـده، بـه  
جزای اعمال شان رسانده شوند. نه اینکه حکومت اوباما بافهم وآگاهـ  هـمـه  
جرایم این قاتلین مردم افغانستان، که دردوسیه هایشان ثبت است، بدون درنظـر  
ـان   داشت خونبهای مردم بیگناه ما، وخطراتیکه درآینده متوجۀ عساکرخـودش

 خواهدشد، آنهاراازبندرهامیکنند. 
چیزیکه مایۀ تأثر بیشترمن شده، اینت که یکنفرجمهوریخواه، دموکـرات،  
ـان،   ـادات ش مبصرین سیاس  ویارسانه های خبری امریکا، در اعتراضات وانتق
نگفتند که درین تبادلۀ زندانیان، اصالً حقو  حقۀ مردم افغانستان درنظرگرفتـه  
ـاظـریـن   نشده است، چه این پنج طالب بنابرقتل هزاران مردم افغانستان توسط ن

 حقو  بشر، مجرم وقاتل شناخته شده اند.  
اگرجنایتکاران وقاتلین آلمان نازی وبوسنیا همه به محاکمه کشانده شده بـه  
کیفراعمال شان رسانده شدند، وآنهای  که فرارکردندوپنهان اندهنوزهم تعقیب  
ـیـشـونـد؟   ـام میشوند، چراجنایتکاران وقاتلین مردم ماباهمه شواهدموجود، ره
مگرمردم افغانستان انسانهای غیرازانسان های ممل دیگر ویاخون شان کم رنگ  
تر و ب  بهاته ازخون دیگران است، که بزرگترین کشوردموکرات جهان، که  
باید ازحق وعدالت دفاع کندوظالمین وقاتلین رابدست قانون بسپارد، وقت  پای  
منافع خودش )که متأسفانه آنهم نیست( درمیان میآید، دیگرخودرااصالً پابند به  
ـان   ـه هیچگونه معاهدات، موافقات وقوانین ومقررات ومعیارهای قبولشـدۀ ج
ندانسته، وبه یک کشوری که عضوجامعۀ ملل شناخته شده وبنام افغانستان بحیث  
یک کشورمستقل باحدوداربعۀ معین در نقشۀ جهان، نه دیروز، بلکه هزارهاسال  
ـا   پیش جایش رادارد، اصالً ارزش  قایل نشده، حاتم طای  میشودوبه اصطال  م
ازجیب خلیفه م  بخشد، واین قاتلین رامفت ورایگان، گوی  که اصالمرتکب  
هیچ جرم وجنایت  نشده اند، ازبند رهامیکنندوبعدهمه از کِه تا مِه حکومت شان  

 ازین تصمیم ومعاملۀ نادرست وظالمانه باتمام قوت پشتیبان  م  نمایند . / 
***************************************** 
ـاکـم آن   ارزش ملیونهادالرتحفه وهمکاری بامقامات بلندپایۀ ترکیه وحزب ح
کشوربوده ودرمقابل قراردادهای بزرگ دولت  را تصاحب نموده است، که هم  

ملیون دالرتخمین شده است. درحقیقت    ۵۵اکنون ارزش قراردادهای بادولت به 
توپشت مرا بخار ومـن   »ارتباط بین گورکن ودولت مبتن  براین اصلست که:  

   !«پشت ترامیخارم 
ـ عطش دولت کنون  ترکیه برای پیشرفت سریع کشور: دولت م  خواهدکه  ۵

ـان   ـه کشوربسرعت هرچه بیشتر پیشرفت نمایدودرقطارکشور های صنعت  ج
قرارگیرد. برای این پیشرفت به انرژی ضرورت است وبرای تهیۀ آن دولت به  
زغال سنگ اتکانموده است. روی این ملحوظ استخراج زغال سنگ سرعت سر  
ـافـذۀ   سام آوری داشته واستخراج آن به پیمانۀ سریع است که دساتیر وقوانین ن
مصئونیت معدن به آن سرعت انکشاف وتدوین شده نمیتواند، وقسمت اعـظـم  
ـعـدن صـورت   فعالیتهای معدن کن  زغال سنگ بدون طرزالعمل مصونیت م

 گرفته ودولت قادربه کنترول ومراقبت کامل آنهانم  باشد. 
ـ مقامات ترکیه ازدرسهای گذشته نیاموخته وازانفجارات مشابه  که درگذشته  3

درمعادن زغال سنگ این کشوربوقوع پیوسته، درس نگرفته وتجربه نیندوختـه  
حادثۀ بزرگ که ناش  ازموجـودیـت    0۵به اینطرف حدود 098۵است. ازسال 

 بیش ازحدگاز میتان بود، در معادن مختلفۀ ترکیه واقع شده است. دریک  ازین  

 بازگشت همگان به سوی اوست 
ـ باتأسف فراوان ازوفات جناب داکترمحمدعثمان هاشم ، بروزنهم ماه جون  

دریک  از شفاخانه های سانفرانسسکوآگاه شدیم. با اتحاف درود به روان    1103
ـان و   ـت ـان، دوس پاک آن دانشمندگرام  وهمکارقلم  امید، به کلیه بازماندگ
شاگردان آن استادورزیدۀ دانشکدۀ طب دانشگاه کابل ازصمیم قلب تسلیت م   
گوییم وروان شان رادرپرتو الطاف خداوندغفور ورحیم شادمیخواهیم. همکاران  

 هفته نامۀ امید 
شر  حال ایشان ومطالب  دربارۀ خدمات مرحوم  ان شاءاهلل در شمارۀ آینده  

 امیدبه نشرخواهدرسید. 
 پروفیسر داکتر لطیف  

 یک ضایعۀ علمی وفرهنگی 
واپسین صحبت تلفون  که بازنده یادپروفیسرداکترمحمدعثمان هاشمـ  در  
غرب امریکا، درکالیفورنیا برای میسرشد، ماه گذشته بود که حالت صح  اش  
بخاطراختالطات مریض  قل  اش خیل  بحران  شده بود، تنفس پرعسـرت و  
بیان ضعیف وشکسته داشت، امامقاومت معنوی اش دربرابرمرگ که عاقبت هر  
ـای   انسان است، پابرجا واستوار وانمودمیکرد، زیادتر اززنـدگـ  ورویـداده
ـنـوان  بوقلمون آن صحبت مینمود. درهمین راستا اظهارنمودکه مضمون  زیرع
)معن  زندگ  دراسالم( ط  مساع  تجسس  خودنوشته، وبرای نشردر جریدۀ  

 وزین امیدوماهنامۀ)پیغام( نشریۀ افغان اکادم  ارسال میدارد. 
مضمون ارزشمند او که شیوۀ معنـ   
ـا و   ـاوره زندگ  را در همه ادیان وب
ـنـ    ـع ـقـش ی ـال ارتباط انسان را با خ
خداوندمتعال توضیح نموده است، در  
همین هفته های اخیر در امید و درپیغام  

ـیـب و        ـب به نشر  رسید . او یـک ط
ـتـرجـم بـرازنـده        استادو نویسنده و م
ـار و   بود، و سرگذشـت حسـرت ب
مشتقت بار خود را در زندان پلچرخ   
ـان   به      رشتۀ تحریر آورد که بـه زب
دری و انگلیس  به چاپ رسید ، و مـن    
ـعـرفـ    درجریدۀ  وزین امید  قبـالً م

 کرده ام .  
 پروفیسرداکترمحمدعثمان هاشمی                                                        

درجملۀ استادان الیق وباتجربۀ کادرعلم  فاکولتۀ طب دررشتۀ فزیولوژی بـه    
شمارمیرفت، که چندین کتاب درس  ونتایج پژوهشهای علم  خودرا درفرانسه  
و افغانستان نشر نموده، وشاگردان زیادی راکه بعدهاهریک آنان اطبای آزموده  
 شده وبه درجات بلندتخصص  واستادی رسیده اند، به جامعه تقدیم نموده است.  
رو  پروفیسرهاشم  راکه فقدان اوضایعۀ بزرگ علم  ومطبوعات  به شمار  
م  رود، درپناه رحمت خداوندی شادمیخواهم. سوانح مفصل او درآینده ارائه  
ـاع رابـه   ـتـم خواهدشد. وفات یک پدرمهربان وعالم و نویسندۀ دردرسیدۀ اج
خانواده اش، بویژه فرزندان عزیز شان، که هریک دررشتۀ طب به مدارج عال   
 رسیده اند، ازطرف خود وکادرعلم  فاکولتۀ طب کابل تسلیت میگویم . / 

***************************************** 
 ... دنباله ازصفحۀ سوم( فاجعۀ الم انگیز معدن  

این معدن برای سالیان درازتوسط دولت اداره میشد، ویک معدن دولت  بود.  
شخص سرمایه داری بنام آلب گورکن آنراخرید. وقت  معدن    1111اما درسال 

ـنـد   شخص  شد، شرایط مصونیت معدن کاهش یافت وبر عکس میزان تولیدبل
رفت ومصارف استخراج کمترشد. فشارباالی کارگران بیشترگردیده کارطاقت  
فرساترشدووسایل مصونیت معدن کمتردرنظر گرفته شد. مالک معدن آلـب  

گفت که اندازۀ استخراج زغال سنگ به    110۵گورکن درمصاحبه اش در سال 
ـا 13دوملیون تن در سال رسیده ومصارف استخراج هرتن بـه انـدازۀ     03۳ت

 دالرکاهش یافته است.  
ـات  1 ـ مالک معدن ارتباط تنگاتنگ بامقامات عالیرتبۀ دولت  دشته ودر انتخاب

حزب برسراقتدارترکیه همکاریهای مال  وپول  نموده است. آنهاییکه به حزب  
حاکم رأی میدادند، مستحق دریافت زغال رایگان ازمعدن بودند. این ارتباط و  
خویش خوریها سبب گردیدتا دولت تخط  های مصونیت درمعدن سومارانـه  
تنهانادیده گیرد، بلکه آنهارا پنهان نیزنماید. این روابط تنگاتنگ آلپ گورکـن  
راجرئت دادتاهرچه که بخواهددرمعدن بکند، وبه شکل دلخواه خودمعـدن را  
 طوری پیش ببردتا منفعت بیشترباشدومصرف کمتر. گورکن منبع خوب  به  

معدن زغال سنگ زنگولدک شهرکوزلو واقع درغرب بحیرۀ    0991حوادث در 
معدنچ  هالک شدند. استفاده ازتجارب این حوادث میتوانست از    16۵سیاه،  

ـتـۀ   وقوع فاجعۀ الم انگیزمعدن سوما جلوگیری نماید. برای کشورهای پیـشـرف
ـاده   جهان، هرواقعه یک تجربه است ومیخواهندازآن بیاموزندو ازنتایج آن استف
مینمایند، وبه این منظوردههاژورنالیست وساینس دان رادرمحل واقعه میفرستند  

 تاازآن بیاموزند واطالعات جمع آوری کنند.  
ـعـدن، و   افزون براین، چشم پوش  دولت ترکیه ازواقعیتهای اتفا  افتاده در م
حمایۀ بیچاازمالک معدن ونادیده گرفتن اندوه مردم، چیز های دیگری بودکه به  
آالم مردم افزودوایشان راخشمگینتر ساخت. سرانجام افزایش خشم ماتمـداران  
ـال ایـن   ـب معدن ونارضاییهای عموم  درسرا سرترکیه وبرمالشدن حقایق درق
فاجعه، دولت رامجبور ساخت تغییرجهت دهدوجانب ماتمداران رابیگرد. اکنون  
دولت ترکیه قبول کرده که این یک حادثه نه بلکه یک فاجعه بـود، کـه از  

نفراز اداره چیان  1۳غفلت ونادیده گرفتن دساتیرمصونیت معدن بوجودآمده و 
معدن رابازداشت کرده است. اگرنقطه های فو  الذکر نم  بودودساتیر معدن  
کن  ومصونیت بطور دقیق مراعات میشد، و تفتیش شایسته وصادقانه ازمعـدن  

ـاتـم    ۵10صورت میگرفت،   معدنچ  هالک نم  شدند، وصدهاتن دیگربه م
 ایشان نم  نشستند.  

واما درکشورماچه میگذرد؟ ماهم چنین معدن زغال سنگ داریم، که بیشترازنوع  
ـادن و   ـع معادن زیرزمین  اند. درموردچگونگ  استخراج زغال سنگ درآن م
احتمال وقوع فاجعه های مشابه وحت  ثقیلتراز فاجعۀ معدن سومادرترکیه رادر  
آنها، دربخش دوم مقاله خدمت خوانندگان عزیزامید تقدیم خواهم کرد. ومن  

 اهلل التوفیق . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( مادر دو و موسی داستان  
 مرگ او بهر من بود خوشتر       گر شود طفل من ازآن دگر 

 لیک آن مادری که افغان داشت       دردلش عشق پاک یزدان داشت 
 گفت: موس  ز تیغ دست بدار            کاو بُوَدمادرش نه این منِ زار 
 چون پیامبربه سوی او نگریست      گفت دانم کنون که مادرکیست 

 قلب مادر زکینه ها دوراست            رو  مادر ز عشق پر نور است   
 نه درآن شعله های آزخودیست        زآنکه عاشق ازیندوکار بریست  
 خود ندیدن بود  نشانۀ  عشق                  وین بود راز جاودانۀ عشق 

***************************************** 
 سیاف از عبداهلل اعالم حمایت کرد 

ـ رادیوآزادی 3 ـامـزد دوراول  جون/کابل  ـیـن ن :عبدالرب رسول سیاف سوم
انتخابات ریاست جمهوریست که ازتیم اصالحات و همگرایـ  در دور دوم  
انتخابات اعالم حمایت میکند. هرچندسیاف درمراسم  که روزسه شنبه به همین  
هدف درکابل برگزار شده، خودحضور نداشت اما حمایتش را از طریق اعالمیه  
که به خوانش گرفته شد از عبداهلل اعالم کرد. محمد اسماعیل خان و مـولـوی  
عبدالوهاب عرفان معاونین آقای سیاف در دور اول انتخابات با جمع  از اعضای  
تیم آقای سیاف که در این همایش شرکت داشتند نیز علت غیابت آقای سیاف  
ـات درکشـور   را واضح نساختند.اسماعیل خان گفت به هدف تامین صلح و ثب

باتمام فکر وتدبیر   »تصمیم گرفتندازتیم اصالحات وهمگرای  حمایت نمایند:  
ـاد   وهمسنگریهاباهم یکجا شدیم. تیم تامین امنیت، حاکمیت قانون ومبارزه بافس
تحت رهبریت استادسیاف آمده ایم تاپهلوی همدیگرتصمیم بگیریم وتـحـت  
 «قیادت داکتر صاحب عبداهلل این سرزمین را از این مصیبت ها نجات بدهیم.  

درصدآرای مردم رابه دست آوردبود ویـکـ     7سیاف در دور اول انتخابات  
 ازچهارنامزدبرتر درفهرست نتایج نهای  انتخابات قرار گرفت. 

 

Manufacturers & Wholesalers of Oriental Rugs 
 We Buy, Sell, Clean, and Repair 
 Antique & Semi-Antique Rugs 

Abdullah 
Khaja 

Phone: 703-461-0207 
 703-461-0208 
Cell: 703-629-2380 

marcopolorugs@aol.com 
648 S. Pickett St. 
Alexandria, VA 

 مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو

 به مدیریت عبداهلل خواجه
 قالین های ما بهترین جنسیت و نقش های زیبا و نفیس دارد
مارکوپولو مرکز بافندگی وعمده فروشی اقسام قالین های بافته شده در افغانستان ، 

 ایران،ترکیه ، هندوستان و سایر کشورها

درقلب شهر الکسندریه، ایالت ورجینیا درخدمت همه مشتریان، به ویژه هموطنان گرامی 

 

هرنوع شاریدگی، پارگی، رنگ رفتگی، چملکی و 

هر گونه نازیبایی  که بر فرشهای ظریف وقالینهای 

گران بهای شما واردشده باشد ، در مارکوپولو 

اورینت رگز  باچیره دستی تمام، با دستمزد بسیار 

ارزان ودرکوتاه ترین زمان ، به حال  اولیۀ شان 

برگردانده می شود. اگر به این خدمات نیاز دارید 

به ما تلفون کنید،  ما آن را از دم دروازۀ خانۀ تان 

 تحویل گرفته ، پس از ترمیم دوباره برمی گردانیم .

ما بهترین جنس قالین ، قالینچه ، پای انداز، 

قالین های مدور، پوش بالش و دوشک را با 

 نازل ترین قیمت عرضه  می کنیم.

 بهای قالین در مارکوپولو 
 قیمت شکن است 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه 
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 آنرااز مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
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 رهبران روند صلح، در افغانستان صلح نمیخواهند 
ـلـح( از  01 ـ ب  ب  س :گزارش)گفتگوهای افغان  درمـوردص جون/کابل 

سوی کمسیون مستقل حقو  بشروگروه  از نهادهای مدن  امروز منتشرشد،  
که نتیجه گفتگوبابیش ازششهزارنفردرسراسرافغانستان است.درگزارش آمده که  
اکثرافغانها ازروندفعل  مذاکرات صلح در افغانستان ناراض  هستندوآنراناکام م   
دانند. مصاحبه شوندگان گفته اندبرنامه صلح توسط افرادی رهبری میشود کـه  
منافع شان در ادامه جنگ نهفته است.آنهاازدولت خواسته اندبرای تامین صلح، به  
 اقشار مختلف مردم درین روندسهم دهندودالیل اجتماع  جنگ رارفع کنند. 

عزیز اهلل رفیع  رئیس مجتمع جامعه مدن  افغانستان میگوید نتایج این گزارش  
نشان میدهدکه جنگ درافغانستان ریشه در فساد، ضعف امنیت، فرهنگ معافیت  

 و نبودعدالت اجتماع  وتوسعه متوازن دارد. 
هدف اصل  این گزارش ارائه یک دید اجتماع  نسبت به جنگ جاری در  
افغانستان است. نارضایت  بیشترافغانها ازدولت فعل ، به دلیل فسادگسترده، ضعف  
حاکمیت قانون ومعافیت)عدم پیگری پرونده های مرتبط باجنایات جنگ  در  
ـاشـد.   افغانستان( فراگیرازمجازات است که علل اصل  درگیریهای مسلحانه میب
 مصاحبه شوندگان ازدولت خواستندحسابده بوده باشفافیت وموثریت کار کند. 
ضعف نیروهای امنیت  دربعض  مناطق کشورو وجودگروههای مسلح غیـر  
مسئول ازدالیل دیگری است که به باور مصاحبه شوندگان، باعث تشدید جنگ  
در افغانستان شده است.مردم میخواهند این ملیشه هاوگروهها هرچه سریعتر خلع  
سال  شوند. آنان برای تامین صلح، خواهان حل منازغات تنظیم  وقومـ  در  
بعض  مناطق کشور اند.درگزارش آمده که عدم پیشرفت اقتصادی ونابرابری  
های اجتماع  سبب ناامیدی بسیاری ازمردم وپیوستن آنهابه مخالفان دولت شده  
ـای   ـه است.مصاحبه شوندگان ازدولت خواسته اندباایجاد شغل، سرمایه گـذاری
اقتصادی وتهیۀ زمینه تحصیل جوانان برای حل این مشکل بکوشند.آنهاخواسته  
اندکه آگاه  ده  ازحقو  بشر افزایش یابدو فرهنگ معافیت ازبین برود. در  
ـاس   گزارش تاکیدشده که روند صلح تنهازمان  موفق خواهـدشـدکـه بـراس
خواست مردم و پیشنهادات آنها پیش برود.گروههای مختلف مردم ازجمله زنان  
خانه دار، کسبه کاران، آموزگاران، کشاورزان، دانشجویان، بزرگان سیاس  و  
 مذهب ، اعضای گروههای مخالف جزو مصاحبه شوندگان گزارش بودند. 

نمایندگان دوتیم انتخابات  در دوردوم انتخابات ریاست جمهوری در جلسـه  
اعالم نتایج گزارش حضورداشتندووعده سپردندکه درصورت کامیاب  از نتایج  
این گزارش استفاده کنند. دفترهیئت معاونت سازمان ملل درافغانستان یونامانیزاز  

 نشراین گزارش استقبال کرد.  
 اظهارآمادگی به بازسازی بنا های تاریخی هرات 

ـ باختر 00 :انجمن فرهنگ  جهانداران غوری ,مسئوالن فرهنگ   جون/هرات 
ـاریـخـ    هرات را در امرمرمت,بازسازی ومراقبت ساحات باستان  و بناهای ت
همکاری مینماید.هیئت رئیسه آن در دیدار بارئیس اطالعات وفرهنگ هرات,  
پیشرفتهای فرهنگ  هرات درماههای اخیر رااستقبال نموده اعالم کردند بخاطر  
تحقق برنامه های ریاست اطالعات وفرهنگ آماده هرگونه همکاری میباشنـد.  
اعضای این انجمن که متشکل ازهزاران عضودرسراسرکشورهای جهان ازجمله  
ـاه   افغانستان میباشند,درین نشست باتشریح اهداف تاسیس انجمن ,به بیان جایـگ
ـلـه   تمدن پرافتخارغوری ها درجهان اسالم پرداختند.آنان ازچاپ منـظـم مـج
شنسبانیه بعنوان ارگان نشرات  انجمن نیز اطمنیان دادندوتاکیدنمودند مطالب این  
ـیـس   مجله دربرگیرنده موضوعات علم  فرهنگ  اجتماع  ودین  است . رئ
ـیـراژسـ    ـات ـال روان ب انجمن همچنان ازچاپ س  عنوان کتاب درجریان س

 هزارجلد نیزخبرداد. 
آریارئوفیان رئیس اطالعات وفرهنگ هرات ازاقدام قانونمند این انجمن در  
راستای چاپ مجله بعدازدریافت جوازتقدیرنمود وهرگونه همکاری این ریاست  
رابخاطرپیشبردبهترکارانجمن را ابرازداشت واز تداوم کاربازسازی وسنگ فرش  
ـادآوری   صحن مسجدجامع وهمچنان خشت فرش بام های این مکان تاریخ  ی
 نمود وازاعالم آمادگ  انجمن درجهت حفظ اثارتاریخ  ابرازخرسندی نمود. 
سفرهیئت یونسکو برای بررسی بازسازی 

 ت بناهای تاریخی هرا
:هیئت سازمان یونسکوغرض مطالعه آغازکار عملـ   جون/هراتـ  باختر   ۳

کمک به بازسازی برخ  آبدات تاریخ  وارد والیت هرات شد.این هیئت در  
دیدارباآریارئوفیان رئیس اطالعات وفرهنگ اعالم کردکه درمدت سـه روز  
اقامت خود,ظرفیت وکیفیت تولید کاش  درتنهاکارخانه کاش  سازی رامورد  
ـای   ـاره ـن ـی بازدیدقرارخواهدداد. قراراست کاش  موردنیازبازسازی ومرمت م
ـعـه   ـال ـئـت مـط هرات ازین کارخانه تامین گردد. یک  دیگرازاهداف سفرهی

 مقدمات بازسازی اطراف قلعه اختیارالدین اعالم شده است . 
رئیس اطالعات وفرهنگ ضمن استقبال ازسفرهیئت یونسکو برتوجـه بـه  
ظرفیت سازی کارخانه کاش  سازی تاکید نمود واظهارامیدواری نمودباارتقای  
ـیـن شـود.   ـام ظرفیت این کارخانه, کاش  موردنیازبازسازی مجموعه مصل  ت
رئوفیان پیشنهادهای مشخص  رابخاطراتخاذتدابیر دراطراف قلعه اختیارالـدیـن  
 ازجمله مسدودساختن محالت رفت وآمد مردم به (دنباله درآخرستون اول( 

 روب راگرفت   مین   ۸ انفجارمین وتیراندازی جان  
ـ ب  ب  س    01 ـفـت  جون/لوگر   8 :اداره مل  مبارزه باحوادث افغانستان گ
که از نهادهای همکاربا این  MDCسازی مین ام دی س     روب موسسه خنث    مین 

اداره است، براثرانفجار وتیراندازی طالبان دروالیت لوگرکشته شدند.محمدقاسم  
حیدری، معاون این اداره گفت حادثه زمان  رخ داد که کارمندان این موسسـه  
درحال اجرای مراسم صبحگاه  پیش ازآغاز کار، در منطقه عینک  لوگربودند.  
ابتدامین  درمحل اجرای مراسم منفجرشدوبعد افراد مسلح  که دراطراف محل  

کارمند کشته    8 کمین کرده بودند بر روی حاضران آتش گشودند که در نتیجه  
ـا  ۵و  نفردیگرزخم  شدند. این افراددرحال مین روب  درمنطقه عینک بودند. ت

کنون کس  مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته و باید نیروهای امنیت  در  
 باره عامالن آن تحقیق کند. 

برداری    درمنطقه عینک یک  ازبزرگترین معادن مس دنیا وجود دارد که بهره     
ازآن به شرکت چین  ام س  س  واگذارشده و این شرکت دوملیارد دالر درآن  

ـتـ     سرمایه  گذاری کرده، اما دریکسال گذشته وبدنبال افزایش تهدیدهای امنی
درلوگر، کارپروژه مس عینک به تعویق افتاده وتمام کارکنان چینـ  آن بـه  

 اند .   استثنای چند محافظ این شرکت افغانستان را ترک کرده 
خطاب دوستم به ازبیکان وترکمنان: 

   اگربرای غنی رأی ندهید خاین خواهیدبود
ـ آریانانت    7 : عبدالرشید دوستم معاون اول اشرف غن  احمدزی  جون/بغالن 

روز شنبه درمیان هوادارانش در والیت بغالن به ترکمنان و ازبیکان هشدار داد  
که اگر درانتخابات به اشرف غن  احمدزی رأی ندهند، خاین خواهندبود. درین  
ـیـرد.   گردهمای ، دوستم ازگلبدین نیز میخواهدتا بیایدودرتامین امنیت سهم بگ
ـا در   دوستم گفت:شما اشتباه نمیکنید ای ازبیکایم، ترکمنایم، چرا ایقدر رأی م
ـان   گذشته گم شد، دزدی شد. این خیانت بزرگ تاریخ میشود، شمابه تاریـخ ت
ـنـ    خیانت میکنیداگرهرکدام شما رأیش را به نفع من که معاون اول اشرف غ

 احمدزی استم نیاندازید، شما خاین استید. 
این گفته های آقای دوستم واکنش های تند نهادهای نظارت کننده انتخابات را      

به همراه شده است. فهیم نعیم  سخنگوی نهاد انتخابات آزادوعادالنه افغانستان به  
ـای   طلوع نیوزگفت: بحث انتخابات را قوم  نسازند وتالش بکنند که برنامه ه

 شان را به تمام مردم افغانستان بیان بکنند. 
امااشرف غن  احمدزی نامزدریاست جمهورمیگویددرسخنان معاون اولـش       

غلط فهم  شده، اوگفت:حتماکدام غلط فهم  وجودداشته، هیچکس هیچ افغان  
راتهدیدکرده نمیتواندکه به نامزد مشخص رأی بدهد. ماعقیده کامل به آزادی  
هرافغان داریم که براساس فیصله وجدان خودرأی بدهندنقطه قابل ذکراینست  
که در بغالن تعداد ازبیکان وترکمنان نهایت کم استند این خود قابل تعجب است  

 چون تعداد آنهابه اندازه نیست که نتیجه انتخابات را در بغالن تغییر دهد. 
کمسیون مستقل انتخابات تهدیدیک قوم رابه دادن رأی خالف قانون میداند،      

 امامیافزایدنامزدان میتوانندقوم شانراتشویق به رأی دادن بکنند. 
عبدالرشید دوستم میگوید:این جوانان حزب اسالم  که امروزدرسیاست کار       

میکنند، دخیل استند، مثل جمعه خان همدرد سباوون و دیگرها همگیشان تربیت  
شده گلبدین استند. پس به خودآقای حکمتیارهم پیشنهادمیکنیم که بیایدوبرأی  
ـا   تامین صلح وامنیت کشورسهم بگیرد. اوافزود:بهترین ناظران راکه حداقـل ت
صنف شش مکتب را خوانده باشند استخدام میکنیم وانتخاب میکنیم تا از رأی ما  

 در این دور نظارت بکنند. 
 بمباران اشتباهی آیساف برنیروهای خود وافغان 

ـ رادیوآزادی: مقامات اردوی مل  افغانستان م  گویند در  01 جون/ کابل 
ـاز   نتیجۀ بمباران نیروهای بین الملل  درولسوال  ارغنداب والیت زابل یک سرب

سربازآیساف اشتباهاًکشته شدند. شب گذشته این حادثه زمان     ۳اردوی مل  و 
رخ داد که نیرو های افغان در جریان عملیات، از قوای هوای  آیساف کمـک  

سربازش راتاییدکرداما در مـورد    ۳خواستند. آیساف با نشراعالمیه کشته شدن 
 هویت شان معلومات نداد. نیروهای امریکاورومانیادروالیت زابل مستقر استند . 
 درروزانتخابات گزمۀ هوایی درنظرگرفته شده 

ـ رادیوآزادی 01 :وزارت دفاع افغانستان میگویددرروز انتخابات  جون/کابل 
برای تامین امنیت بهتر رای دهندگان گزمه های هوای  نیزدرنظرگرفتـه شـده  
است. جنرال عبدالوهاب وردگ قوماندان قوای هوای  افغانستان این مساله را  
امروزدرکابل بیان کرد و افزود مواد حساس انتخابات را در ده والیت که از راه  
ـیـز   های زمین  ممکن نبود از طریق هوا انتقال داده اند.وزارت دفاع قبل ازین ن
گفته که حدوددوصدهزار نیروی امنیت  درسراسرکشور برای تامین امنیت دور  

 دوم انتخابات موظف شده اند . 
 نفردرسیالب گذرگاه نور    0۳1هالکت 

ـ رادیوآزادی: درنتیجه سیالبهای اخیر در ولسوال  گذرگاه  01 جون/بغالن 
باشندۀ این ولسوال  جان باختند.وزیراحیا وانکشاف  0۳1نوروالیت بغالن حدود 
جسد بدست آمده و تالشها بدریافت دیگر اجساد ادامه    7۳دهات گفت تاکنون 

ـایـ    دارد. ویس احمد برمک درجلسه دیروزشورای وزیران گفت کار بازگش
راههای مواصالت  گذرگاه نورادامه داردویک مقدار مواد غذای  وغیرغذای   

 برای توزیع به سیالب زده ها ازطریق هوا به این ولسوال  انتقال یافته است. 

 سه انتحارى درجالل آباد کشته شدند 
ـ صدای امریکا 9 : پلیس ننگرهارمیگوید:سه انتحارى که وارد  جون/ننگرهار

ـادر   صحن محکمه استیناف والیت شده بودند، دردرگیرى با  قواى افغان از پ
آورده شدند. درین رویدادبه قواى افغان و کارمندان محکمه هیچ آسیبى نرسید  
ـانـ  رخ دادکـه   وسه میل اسلحه حمله کنندگان بدست پلیس افتاد. حمله زم

 کارمندان محکمه در حال رخصت شدن و بیرون رفتن از محکمه بودند. 
 حمله بر ایستگاه موترهای اکماالتی ناتو  

ـ صدای امریکا 9 : مقامات محل  میگویند شب گذشته دریک  جون/ننگرهار
عراده    1۳ حمله بریک ایستگاه موترهای اکماالت  ناتودرحومه شهر جالل آباد 

موترحامل اموال ناتوحریق شد. سه انتحاری حوال  ساعت ده شب واردایستگاه  
موترهادرناحیه ششم شهرشده و باقوای افغان درگیرشدند. سه مهاجم انتحارى در  

کیلومترى شهرجالل آباد وارد ایستگاه قراردادیان  3فامیلیهاى نجم الجهاد واقع در 
ناتو شدند که محافظت آنرا قوماندانى محافظت نظم عامه بـدوش دارد.دریـن  
 رویدادانتحاریهاویک محافظ ایستگاه کشته ویک پلیس نظم عامه زخمى شد.  

 آمادگی نیروهای امنیتی برای انتخابات 
ـ آریانانت: نیروهای امنیت  برای تامین انتخابات در حال آماده  01 جون/کابل 

ـای  09۳باش هستند، وزارت دفاع مل  میگوید  ـه هزارنیروی ارتـش دربـخـش
گوناگون کشوربرای تامین امنیت انتخابات گماشته شده اند. ریاست عمـومـ   
امنیت مل  نیزبه مردم اطمینان میدهدکه نیروهای این نهادجلوهرگونه تهدیدرا  

 در برابر مردم خواهند گرفت. 
نزدیک به چهارصدهزارنیروی امنیت  درهمآهنگ  بایکدیگربرای تامین امنیت  
انتخابات ریاست جمهورگماشته شده اند ودرحال آماده باش هستند. بسیاری از  
 این نیروها برای تامین امنیت انتخابات بخشهای مرکزی کشور گماشته شده اند. 
وزارت دفاع میگویدارزیاب  های  انجام شده بیانگرآن هستندکه این بارامنیت  
ـیـس   انتخابات بهترازدورنخست آن تامین خواهد شد. ازسوی دیگرنیروهای پل
بشمول دههادانشجویان اکادم  پلیس ازهم اکنون باایجادپاسگاههای تازه تامیـن  

 امنیت انتخابات راآغازکرده اند. 
مردم برخورد این نیروهارامیستایند ومیگویند که با این نیرو ها همکارخواهند  
ـتـ    ـیـم، ح بود. احمد باشنده کابل به طلوع نیوزگفت: مااز پلیس خوش هست
محصلین اکادم  راآورده اند، بسیار برخورد قانون  وخوب میکنند بامردم عامه.  
محمد شفیع شهروندکابل نیزازکارپلیس قدردان  کردوگفت:هم  قسم که حاال  
 امنیت راتامین میکنندآرزوداریم که درروز های انتخابات هم همینگونه کارکنند. 
 چگونگی انجام حمله بر کاروان موترهای عبداهلل  

ـ آریانانت: حمالت انتحاری دیروزبرکاروان موترهای عبـداهلل  7 جون/کابل 
عبداهلل نامزدریاست جمهورچگونه اتفا  افتادند؟ درحالیکه کمترازیک هفته به  
دوردوم انتخابات ریاست جمهور مانده ، عبداهلل عبداهلل نامزدپیشتاز این انتخابات  
ازیک سوء قصد جان به سالمت برد. این رویدادهنگام  رخ دادکه اقای عبداهلل  
ازیک همایش انتخابات  درمنطقه سیلوی کابل میخواست به همایش دیگری بـه  
هوتل انترکانتیننتال برود. یک انتحارکننده موترش رادرمیان موتر های عبداهلل  
وانجنیرخان محمد معاون اول وی انفجارمیدهدو س  ثانیه بعدانتحارکنندۀ دوم   
که پیاده است وپیراهن و تنبان به تن دارد درهمین محل مواد همراهش را انفجار   
میدهد . ستاد انتخابات  عبداهلل گفت دراین حمله موترحامل اقای عبداهلل و موتر  
ـا   خان محمد معاون وی تخریب شده وبه این افرادآسیب  نرسید. دراین حمله ه
 چهارتن از نگهبانان اقای عبداهلل جان باخته اندوچهارتن دیگرشان زخم  شده اند. 

تن کشته وزخم  شدند.  31یا ۵1رامین شهروندکابل گفت:دراین انفجاربیش از 
عصمت اهلل باشنده دیگرکابل گفت:اینجادو انتحاری شد، بعدازآنکه زخم  ها و  
کشته ها را بردند، دراین جا تکه های دست و پای و گوشت و خون افتاده بود  

 ما انرا جمع کردیم و به پلیس دادیم. 
تن دیگر  ۵7تن کشته و    01ثریا دلیل وزیرصحت عامه گفت:دررویداد دیروز 

که یک زن نیزدرمیان شان است زخم  شدند. زخمیان به شفاخانه های استقالل،  
 ابن سینا، عل  آباد، ایمرجنس  و سردارمحمد داود انتقال شده اند. 

شماری ازاعضای مجلس نمایندگان که شاهداین حمالت انتحاری بودند، م   
گوینداین حمله ازسوی طالبان وسازمان استخبارات پاکستان که میخواهند روند  
انتخابات را برهم بزنند به گونه بسیار دقیق راه اندازی شده است وحکومت آن را  

 باید بررس  کند. 
کشته شدگان وزخمیان حمله انتحاری دیروزبیشترغیرنظامیان و دست فروشان  
جاده بودند. زخمیان این رویدادمیگویندبارفتن به پای صندوقهای رایده  پاسخ  
ـای   این حمله هاراخواهند داد و این حمله آنان را برای رفتن به پای صندو  ه

 رای ده  جسورتر ساخته است. 
این دومین باراست که آقای عبداهلل باسوء قصد روبرومیشود، پیش ازین در  
ـبـداهلل   دورنخست انتخابات هنگام پیکارهای انتخابات  کاروان موتر های اقای ع
هنگامیکه ازوالیت ننگرهاربه کابل م  آمد مورد یک حمله مسلحانه در منطقه  

 سروب  کابل قرار گرفت . 
ـیـب  دنبالۀ سفرهیئت یونسکو  : به هدف جلوگیـری ازواردشـدن آس

احتمال  به رهگذران مطر  ساخت . موصوف باردهرگونه نگران  ازناحیه عدم  
وجودپالن جامع حفاظت ومراقبت شهرقدیم ,ازتدوین منجمت پالن شهرقدیم  
خبردادواظهارامیدنمودتاباتدابیرهمه جانبه وجدیت مسئوالن اداره محل  زمینـه  

 شمولیت هرات درفهرست میراثهای جهان  مساعدشود. 
ـات   ـان رئوفیان به مسئوالن سیاحت  وآبدات تاریخ  هدایت داد تاازهمه امـک
ـنـگـ    بخاطرمساعد ساختن زمینه به شمولیت هرات درفهرست میراثهای فـره

استفاده نمایند. قراراست  بازسازی مجموعه مصل  هرات بکمک    110۳درسال  
 یونسکو، تادوسال دیگربه پایان برسد. 

مجموعه مصل   هرات از جمله شاهکارهای معماری دوره زمامداری غوریان  
شمس  است که به مرور زمان تخریب شده و    9و    6و تیموریان بین قرن های  

مناره و آرامگاه گنبدی شـکـل    ۳در حال حاضر فقط چند بخش آن که شامل  
 ملکه گوهرشاد است باق  مانده است. 

 


