
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 طالبان به یک گاو تجاوزجنسی کردند و 
ـ پیام روز   4 : مقامات بدخشان امروزسه شنبه تايیدکردندکه دو  نومبر/کابل 

طالب درولسوالي جرم  به يک گاو تجاوزجنسي کردند. به گزارش رسانه هاي  
محلي، گل احمدبیدار معاون والي بدخشان گفت اين رويداد ديروزدوشنبه در  
منطقه دهراوچ به وقوع پیوست، ومردم محل هنگام با خبرشدن از اين رويداد،  
خشمگین شدند و دوطالب مذکور راموردلت وکوب بسیارشديـدقـراردادنـد.  

 درنتیجه لت وکوب، يکي ازدوطالب شديداً زخمي شد.  
اين هردو عضوگروه طالبان پس از ارتکاب جرم به منطقه تحت نفوذ طالبان  
 عقب نشیني کردند. طالبان تاهنوز در مورد اين اتهام اظهار نظري نکرده است . 

 احمدزي نامش را تغییر داد 
ـ پیام روز   03 بـه ادارات      : دفتر رياست جمهوري با ارسال نامه اکتوبر/کابل 

ـهـور    دولتي ازآنهاخواست ازين بعددرنامه  هاي رسمي ودپلوماتیک رئیس جـم
ـار   محمداشرف غني( (احمدزي رافقط   ـت خطاب کنند. اين دفترازآنان خـواس

ـا     حذف پسونداحمدزي ازنام غني درنامه  هاي رسمي ودپلوماتیک شد.بـراس
اين نامه که به امضاي عبدالسالم رحیمي، رئیس دفتررياست جمهوررسیده، بعد  
ـاده   ـف ـت از اين به جاي اشرف غني احمدزي ،  از عبارت محمد اشرف غني اس

 خواهد شد.  
ـاربـران   ـال ک ـب خبربرداشته شدن پسوند احمدزي ازنام رئیس جمهوربااستق

ـنـده    هاي اجتماعي روبروشده زيرابه باورآنان پسوند احمدزي تداعي   شبکه  ـن ک
تعلق تباري وي به قوم احمدزي، يکي ازاقوام موجوددرکشوراست درصورتي  

گونه مساوي متعلق به تمام مردم کشـور    که اشرف غني بعنوان رئیس جمهوربه 
ـیـت    است.به زعم اين شبکه  هاي اجتماعي حذف پسوندهاي قومي ازنام شخص

ـايـزات     هاي مهم ومطرح کشورمیتواندبه تقويت منش ملي وکمرنگ شدن تم
 (7تباري ناشي از وجود پسوندهاي قومي بیانجامد.)تبصرۀ امیدبراين خبردرص 

 دربمب گذاري انتحاري در لوگر نه تن شهید شدند 
ـ تلويزيون نور  : درپي بمب گذاري انتحاري در ولسوالي ازر  اول نومبر/کابل 
نفرزخم برداشتند. سخنگوي والي لـوگـر  03واليت لوگر، نه تن شهید شدندو 

گفت بمبگذاريک موترمملو ازمواد منفجره را چاشت امروز، درمقابل پاسگاهي  
 در نزديک يک روستاي ولسوالي ازر منفجرکرد.  

نفر بشمـول    03پلیس و سه سرباز ارتش ملي شهید شدندو   6درپي اين حمله 
شش کودک زخم برداشتندوسه خانه مسکوني و يک مسجد به صورت قسمي  

 تخريب شده است. 
 اعزام دوصد پلیس زن جهت آموزش به ترکیه  
ـ تلويزيون نور: حضور زنان درصفوف پلیس ملـي بـراي   اول نومبر/کابل 
بهبود وضع امنیتي وگرفتاري مجرمان اثرگذارگفته میشود. ظرف سالهاي اخیر  
شمارزيادي ازخانمهابه صفوف پلیس جذب شده اند وهم اکنون مصروف تامین  

 امنیت کشوراند. 
ـاي   وزارت داخله میگويددوصدسربازپلیس زن را جهت فراگیري آموزشه
نظامي و اداري به ترکیه میفرستد. جنرال اکرام الدين ياورمعین اداري میگويد  
اين زنان درمدت چهارماه اين آموزشها را فرامي گیرند ومصارف آموزش آنان  

 ازسوي جاپان پرداخت مي شود. 
جنرال حکمتشاهي رسولي رئیس جندر وزارت داخله گفت يکي از تعهدات  
حکومت افغانستان باجامعه جهاني تکمیل کردن پنجهزار پلیس زن درصفـوف  
پلیس ملي تاآخرامسال است. خانم رسولي تاکید میکندکه باجذب پلیـس زن  
ـالـي   درقطارپلیس ملي خشونت علیه زنان کاهش خواهد يافت . اين زنان درح
جهت آموزش به ترکیه فرستاده مي شوند که نبود پلیس زن در برخي از مناطق  

 کشورسبب شده که حصۀ از قضايايي جنايي پوشیده باقي بمانند . 
 واکنش مقامات دولتی دربرابر فتواي عربستان  

ـ پیام روز:    4 فتواي عربستان سعودي در رابطه به جنـگ روان  نومبر/کابل 
افغانستان مورد استقبال مقامات دولتي قرارگرفت. روزنامه مستقل محورنوشت  
وزارت حج واوقاف افغانستان از تصمیم اخیر علماي ديني سعودي مبني براينکه  
درنظردارندفتواي شرعي درمورد جنگ روان اين کشور، صادر نمايند استقبال  
ـان   ـه میکند. اين وزارت مي گويدصدورفتواي شرعي بزرگترين داراالفتاي ج
ـارجـي ايـن   میتوانددرزمینه روشن ساختن اذهان تمويل کنندگان داخلي وخ

 جنگ کمک نمايد. 
روزنامه مستقل ويسا هم درهمین موردبه نقل ازمقامات دولتي درمطلبي نوشته  
اين اقدام علماي سعودي میتواند مانع جذب جوانان در صفوف مخالفین مسلـ   
ـعـودي   گردد.روزنامه میفزايد شورايعالي صل  افغانستان ازين اقدام عربستان س
استقبال کرده میگويد براي پايان يافتن جنگ در کشور بايد تالش هاي جـدي  

 روي دست گرفته شود . 

 

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  
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 نکوهش مکن چــرخ نیلوفری را                               برون  کن ز سر  بـاد خیره سری را
 بَری دان  ز افعــال چرخ برین را                               نشــاید ز دانــا نکـوهش  بری را
 چوتو خود کنی اخترخویش را بد                                مدار از فلک چشم نیک  اختری را
 بسوزند برگ درخــــتان بی بر                                سزا خود همین است مر بی بری را

 درخت تو گر بـــار دانش بگیرد                                به زیــر آوری چــرخ نیلوفری را 
 حجت خراسان حکیم ناصرخسرو بلخی قبادیانی )رح(  

 معاون والی قندهار در داخل دانشگاه ترور شد 
ـ خبرگزاري بخدي    0 ـبـدا  نومبر/قندهار : مقامهاي واليت قندهارمیگويند ع

لقديم پتیال، معاون اين واليت در دانشگاه قندهار هدف گلوله باري يک مهاجم  
مسل  قرارگرفت. دواخانه مینه پال، سخنگوي واليت گفت اين رويداد حوالي  

دقیقه شام در داخل صنف درسي دانشگاه قندهار صورت گرفت.    6:41 ساعت  
مینه پال افزود پتیال درين گلوله باري نخست زخمي شدوبه شفاخانه انتقال داده  

 شد، امابراثر جراحات شديددرشفاخانه جان به حق سپرد.  
مهاجم مسل  پس از تیراندازي، موفق به فرار شد .تاکنون مشخص نیست که  
مهاجم چگونه به داخل دانشگاه راه يافته، هرچند رفت وآمد دراغلب دانشگاهها  

 آزاداست و کسي مورد بازرسي بدني قرار نمي گیرد . 
احمدزي : براي حل مشکالت هندوها وسیک ها  

 اقدامات فوري صورت می گیرد  
ـ خبرگزاري بخدي    1 ـیـت  نومبر/کابل  : احمدزي درديدار با نمايندگان اقل

ـاو   مذهبي هندو وسیکهاي افغانستان گفت دولت براي رسیدگي به مشـکـل ه
خواستهاي آنان اقدامهاي فوري را روي دست میگیرد. ديروزبانمايندگان هندو  
هاو سیکها ازواليتهاي کابل، قندز، ننگرهار، خوست وغزني ديدارکرد. هندوها  
ازرئیس جمهورخواستار رسیدگي به جايدادهاي غصب شده شان شدندکـه از  
سوي برخي از زورمندان، تعدادي ازمکانهاي مذهبي وجايدادهاي شخصي آنان  
درگذشته غصب شده است. آنان فعالیتهاي اقتصادي شانرامهم خوانده وگفتنـد  

 براي اين اقلیت مذهبي بايد زمینه بیشتر فعالیت اقتصادي مهیا شود. 
احمدزي گفت هندوها وسیکهاي افغان که درداخل کشور تجارت میکنند،  
به فعالیتهاي اقتصادي شان ادامه دهند وبودجۀ براي بازساري يک مکان تاريخي  
ـاص   ـتـص هندوها درواليت ننگرهار در ولسوالي سرخرودبراي سال آينده اخ

 خواهد داد تا اين مکان تاريخي احاطه شود.  
هندوها وسیکها دربرخي ازواليات زندگي میکنند وآنان در دوران رياسـت  
کرزي بدلیل برخي ازمشکلها، اقدام به مهاجرت دستجمعي کردند؛ امابامخالفت  

 رئیس جمهوراز اقدام شان صرف نظر کردند. 
مجلس حق معرفی اعضاي کمسیون هاي  

 انتخاباتی به دادستانی کل را ندارد 
ـ خبرگزاري بخدي   1 : يوسف نورستاني، رئیس کمسیون مستقل  نومبر/کابل 

ـاي   انتخابات میگويداعضاي مجلس نمايندگان ازنگاه قانوني حق نـدارنـداعض
ـنـد. ايـن   ـن کمسیونهاي انتخاباتي رابراي تحقیقات به دادستاني کل معرفي ک
اظهارات درحالي بیان میشودکه امروزچهارشنبه، مجلس نمايندگان، رئیس دو  
کمسیون انتخابات و شکايات انتخاباتي رابه مجلس فراخوانده بوداماهیچیک از  

 دو رئیس در جلسه حضور نیافتند. 
درپايان نشست امروزمجلس نمايندگان فیصله شدکه اعضاي هردو کمسیون  
به دادستاني کل معرفي شوند. نورستاني درمصاحبۀ در واکنش به فیصله مجلس  
گفت: ما ازمجلس نمايندگان راي اعتماد بدست نیاورديم وبراي استجواب به اين  
مجلس نخواهیم رفت. اعضاي کمسیونهاي انتخاباتي تنها درمقابل حـکـومـت  
ـاد بـه دسـت   پاسخگو هستند و به دلیل اين که از مجلس نمايندگان راي اعتم

 نیاوردند حاضر به جواب دهي در مقابل اعضاي مجلس نیز نخواهند شد. 
اومیگويدکمسیون آمادگیهاي الزم بشمول هزينه هاي مالي را براي برگزاري  
ـات بـرگـزاري   انتخابات پارلماني رويدست گرفته واکنون روي تقسیـم اوق
ـات را اعـالم   انتخابات مجلس نمايندگان کارمیشود ودرهفته آينده تقسیم اوق

 خواهد کرد . 
 عظیم جسور به ابدیت پیوست 

ـ باختر: بعظیم جسور    0 نومبر/کابل 
ـهـر   نويسنده  وهنرمندکشـور، درش

ـالـگـي    77تورنتوي کانادا به عمر   س
داعي اجل را لبیک گفت. جسور در  

خورشیدي بحیث معاون    13و   43دهه 
مديريت درام ديالوگ راديوکار مي  
کرد ودهها داستان دنباله داروراديـو  
درام نوشته وچندين برنامه ادبـي و  
هنري  ديگررا نیزتهیه مینمود. وي در  
 چندفلم هنري نیز نقش داشته است . 
داکتررهین وزيراطالعات وفرهنـگ  

مراتب تاثرعمیق خودرا ازين ضايعه ابرازداشته به خانواده، دوستان و فرهنگیان  
ـبـود، درامـه،   کشور غمشريکي کردوافزود : درآن سالهاکه هنوزتلويزيون ن
داستان ها وپارچه هاي تمثیلي راديوافغانستان پرمخاطب ترين وسیله سرگرمـي   
خانواده هابود و جسور در زمینه بسیار زحمت کشید وبرنامه هاي نکويي را بـه  

 هموطنان عرضه داشت. روانش شاد باد . 

 خبرتازه ازحادثه غرق شدن قایق حامل افغان ها  
ـ خبرگزاري بخدي    1  :پلیس ترکیه يک رشته اطالعاتي درمورد  نومبر/ انقره 

حادثه غرق شدن قايق حامل مهاجران افغان درآبهاي استانبول، منتشرکرد. ايـن  
نفرآنهاملیت افغان رادارندويکنفرديگرکاپیتان    40 نفرسرنشین داشته که 44 قايق  

قايق بوده که ملیت اوترک است، کاپیتان نیزشامل مفقودشدگان است که هنوز  
سرنخي از زنده ماندن و يا مرگ او در دست نیست.شام روزگذشته، جسديک  
زن ويک کودک چهارساله ازمیان شکستگیهاي قايق پیدا شد، احتمال میرودکه  
ـا   درهنگام پرتاب شدن، گوشۀ ازلبا  اين خانم در قايق گیرمانده وهـمـراه ب
کودکش زيرقايق کشانده شده است.اسم قايق)تورون( بوده که يک هفته قبل  
 خريداري شده وبعددر اختیارقاچاقبران قرارگرفته است .)دنباله درصفحۀ هشتم( 

 عضوخانواده اش را از دست داد .   6عکس داخل دایره احمدشعیب است، که  
 لغو برخی از محدودیت ها برعملیات هاي ناتو ! 

ـ تلويزيون نور   4 : جنرال جان کمپبل فرمانده عمومي نیروهاي  نومبر/کابل 
بین المللي درافغانستان ازتالشهاي حکومت کابل مبني بر لغو محدوديتهاي وضع  
ـتـش   شده برعملیاتهاي نظامي ناتودرافغانستان خبرمیدهد.کرزي دردوران رياس
ـاي   يک سلسله محدوديتهارابه هدف کاهش تلفات افراد ملکي براي عملیات ه
ـلـي   ـل نظامي ناتو در افغانستان وضع کرده بود .اماحال رهبري نیروهاي بین الـم
درافغانستان میگويدحکومت جديد افغانستان میکوشد محدوديتهاي وضع شده  
برعملیاتهاي نظامي را لغوکند. وي درصاحبه باروزنامه والستريت ژورنال گفت  
افغانستان درحال حاضر رئیس جمهور نودارد که با جامعه جهاني همکار است و  

 از قرباني هاي نیروهاي خارجي سپا  گذاري مي کند . 
 تفاوت دیدگاهها درموردمعرفی اعضاي کابینه  

ـ تلويزيون نور   4 ـات،  نومبر/کابل  ـاب ـتـخ : پس ازبه بن بست خوردن روند ان
اشرف غني احمدزي وداکترعبداهلل رهبران دوتیمانتخاباتي با میانجیگري جامعه  
ـبـران   جهاني برسرتشکیل حکومت وحدت ملي توافق سیاسي کـردنـد. ره
حکومت وحدت ملي به تاريخ هفتم میزان سالجاري حلف وفاداري يادکردند؛  

روز ازشروع کار، تاکنون اعضاي کابینه مشخص نیست و گفته    07اماباگذشت 
 هايي مبني براختالف نظرهامیان رئیس جمهورو رئیس اجرايي درز کرده است. 
مجیب الرحمن رحیمي سخنگوي رياست اجرايي حکومت میگويد کمیتـه  
مشترکي به نمايندگي ازرئیس جمهوري ورئیس اجرايي براي گزينش اعضاي  
ـیـس   ـهـور ورئ کابینه کارمیکند، اماتفاوت ديدگاه میان نمايندگان رئیس جم
اجرايي وجوددارد. رحیمي ادعاداردکه رئیس جمهوراحمدزي براي گزينـش  
اعضاي کابینه برنامه مدوني ندارد . تقسیم مساويانه قدرت میان رئیس جمهورو  
رئیس اجرايي يکي از موردهاي اختالفي پیش ازامضاي توافقنامه حـکـومـت  
 وحدت ملي بود. اکنون نیزگفته میشوداين اختالفهايکبارديگر اوج گرفته است. 

 وزارت دفاع : انتقادات پاکستان بی جاست 
ـ تلويزيون نور   03 : ارتش پاکستان اعالم کردکه حـکـومـت  اکتوبر/کابل 

ـاصـم   افغانستان درمبارزه با تروريسم در وزيرستان شمالي کمک نکرده است.ع
ـیـش ازيـن ارتـش   سلیم بجوا سخنگوي ارتش پاکستان روزچهارشنبه گفت پ
ـان کـمـک   درزمینه مبارزه باتروريسم در وزيرستان شمالي ازحکومت افغانست
خواست بود؛ اما حکومت افغانستان توجه الزم نکرده است. پاکستان ادعا میکند  
ـان   که ازمقام هاي افغانستان خواسته بودندتامانع شورشیاني شود کـه درجـري
ـاوزارت   ـنـد.ام عملیات جاري در وزيرستان شمالي به داخل افغانستان فرارمیکن
دفاع ملي اين ادعاي ارتش پاکستان را ردمیکند ومیگويد تروريستان درآنسوي  

 خط مرزي ديورندپناهگاه دارند نه در خاک افغانستان. 
عملیات ارتش پاکستان علیه تروستان پس ازحمله مرگبار برمیدان هـوايـي  
ـات   ـی کراچي در ماه جنوري راه اندازي شد. وزارت دفاع ملي از آغازاين عمل
استقبال کرد، اماوزارت خارجه افغانستان پیش از اين گفته اسـت کـه دريـن  
عملیات تنهاطالبان پاکستاني هدف قرار گرفته اندوپاکستان درجهت سرکوب  

 شبکه حقاني اقدام نکرده است. 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، انواع 
میوه های فصل، نان های تازۀ وطنی، 
روت ها، میوه های خشک تازه وارد 
ازافغانستان، وگوشهای تازۀ مرغ، 
بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 

 بهای مناسبت تقدیم میکند
 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ـ کالیفورنیا داکترمیرمحمديونس )مشرف پويان(                  دابلن 
ـ پي اچ دي    ام دي 

 یادي ازعاشوراي حسینی وقهرمان فاجعۀ کربال 
ـفـي  حضرت امام حسین، نواسۀ منجي عالم بشريت، حضرت محمد مصـط
)ص( وقهرمان فاجعۀ کربال است. انقالب اسالمي عاشوراي حسیني رامیتـوان  
ازاصیل ترين انقالبهاي خونین جهان محسوب کرد. درزمان زمامداري يزيد بن  
معاويه، وضع عمومي اجتماع اسالمي در مرحلۀ هول انگیزي قرارگرفته بـود،  
ـعـون   ـل ظلم وستم يزيد وکارکنان او مردم راشديداًمنزجرساخته بود. يـزيـدم
ـهـزا   ـت دراشعارش عقايداسالمي رادرمورد قیامت وبهشـت ودوز،، مـورداس

ـال  6قرارمیداد. بروايت عالم بزرگواربسط ابن جوزي)قرن  هجري(، يزيـددرس
اول حکومتش، حضرت امام حسین ويارانش رابه شهادت رسانید، در سال دوم  
به مدينه امرحمله داد، ومدينه رابراي عساکرخودمباح قرار داد، و درسال سـوم  
خانۀ کعبه رابا منجنیق سنگباران کرد وويران ساخت )تذکره الـخـواص ابـن  

 ( .460جوزي ص 
روزعاشورا را میتوان روز سرنوشت سازبراي حريت وآزادي اسالم نامیـد.    

لذاحسین بن علي علیه السالم وظیفۀ وجداني وايماني خود دانست که اسالم را  
ـعـت   ـی ازمرحلۀ بحراني وخطرسقوط نجات بخشد. روي اين مفکورۀ عالي، ازب

ـايـش  70کردن با يزيد سرباز زدودرنتیجه با  نفر ازجوانان، منسوبین وياران باوف
مقابل عساکرمجهز يزيد بمقابله پرداخت وشربت شهادت نوشیدند. متعاقباً اهل  
بیت خاندان نبود، که شامل افراد بیمار، کودکان وزنان زجرکشده بود، باشرايط  

 خیلي ناگوار، توأم با زجر وشکنجه به اسارت رفتند. 
حضرت امام حسین علیه السالم که پرورش يافتۀ خاندان نبود و امامت است،  
به شجاعت، فتوت وجوانمردي، کرامت وبزرگواري، بلندهمتي، خوش خلقي،  
ـفـس،   علم و حلم، تزکیۀ نفس، جود وسخا، حق شناسي، گرهگشايي، عزت ن
ـبـوت اسـت،   ادب واحترام وسايرصفات خجسته که ازخصوصیات خاندان ن

 متصف بود.  
درموردحادثۀ کربال ومقام حضرت امام حسین، قطعه شعري از محتشم کاشاني،  

 ونظرياتي ازدوعالم معروف ذيالً تقديم مي گردد : 
 درخاک وخون تپیده به میدان کربال       کشتي شکست خوردۀ طوفان کربال 
 خون مي گذشت از سر ايوان کربال       گرچشم روزگار براو زار میگريست 

 نگرفت دست دهرگالبي به غیراشک       زآن گل که شدشکفته به بستان کربال 
 از آب هم  مضايقه کردند کوفیان         خوش  داشتند حرمت  مهمان کربال 

ــط آب سلیمان کربال        مکند   بودند ديو وددهمه سیراب مي   ــ  خاتم ز قحـ
ـان کربال         زآن تشنگان هنوز به عیوق میرسد  ــ ــش ز بیاـب ـاد العطـ ــ  فري
ــمۀ سلطان کربال        آه ازدمي که  لشگراعدا نکرد شرم  ــ  کردند رو به خـی
 کزخوف خصم درحرم افغان بلند شد       آن دم فلک برآتش غیرت سپند شد 

ـ استادعبا  محمود عقاد : استادعقاد مصري مؤلف کتاب حسین ابوالشهداء  4     
ـتـي   ـی است. اواظهار میداردکه شجاعت حسین صفتي است که درموردشخـص
مانندحسین، تعجب آورنیست، زيراشجاعت اومانند ظهورطال ازمعدن آن است،  
بعبارت ديگرمیتوان گفت که حسین معدن شجاعت است وحسین اين صفت و  
اين فضیلت رااز پدران و نیاکان خودبه ارث برده وبه فرزندان خود بـه ارث  
ـیـه   ـن گذاشته است. حسین)ع( درجنگهاي افريقاي شمالي وطبرستان و قسطنـط
شرکت کرده بود، ودرجنگهاي جمل وصفین نیز باپدرش شرکت داشت. لـذا  
درمیان فرزندان آدم، کسي درشجاعت، قوت قلب وقوت روحي شجاعتـر از  
ـاد   ـت شخص حسین درمقايسه باآنچه او درواقعۀ کربال انجام داد، پیدانمیشود. اس
عقاداضافه میکندکه حسین بن علي)ع( درشجاعت روحي وجسمي دربین مردم  
ـا،   ضرب المثل بود، وبراي اوهمین کافي است که درطول صدهاسال تاريخ دنی
 حسین علیه السالم همچنان شهیدفرزند شهید و پدرشهیدان باقي مانده است .  

ـ داکترمحمد عبده يماني: داکترمحمدعبده صاحب کتاب)اعلموا اًوالدکم  0
ـتـه   محبته آل بیت النبي)ص(؛ بوده ودربارۀ امام حسین علیه السالم چنین نـوش
است: يکي از دو سبط پیغمبر)ص( ويکي از دو ريحانۀ رسول اهلل)ص(، ابـو  
عبداهلل حسین بن علي بن ابي طالب، زينت بني هاشم و جوانمرد قريش اسـت.  
حضرت امام حسین)ع( عابد و مطیع، متواضع به خداوند وهمیشه روزه داربود.  
شبهادرحال قیام و نماز بسرمیبرد، ودرانجام کارهاي نیک برهمه سبقت میجست.  
حسین)ع( نیکوکاروبزرگواربود، بااهل وعیال خودمهربان وپناهگاه کسي بودکه  
از اودرخواست کمک میکرد، ازدنیابريده وبه خدا پیوسته بود. به نقل ازمصعب  
زبیري، اوبیست وپنج مرتبه پیاده به زيارت خانۀ خدارفت، درشدائد صبور ودر  
وقت نزول محنت هاقوي بود، خشمگین نمي شدودروقوع پیشآمدهاي ناگـوار  
بیتابي نمیکرد و اظهارعجز نمي نمود. حسین)ع( به مقدرات الهي کامالٌ راضي و  

 به خواست خدا)ج( درواقعات وپیش آمده هامطمئن بود.  
امام حسین)ع( درتشیع جنازۀ شرکت فرمود، درحالیکه روي قدم هايش گرد  
ـام   ـاي ام وخاک نشسته بود. ابوهريره برخاست تاگردوخاک را از روي قدمه
پاک کند، امام حسین به اوگفت: آياتوچنین مي کني؟! يعني زحمت نکشیـد.  
ابوهريره گفت: مراآزاد بگذار، به خدا قسم اگرمردم میدانستندآنچه راکه مـن  

 دربارۀ تومیدانم، تو راروي گردنهاي خودحمل میکردند. 
 اشعاري به آن حضرت منسوب است که ترجمۀ فارسي آن اينست: 

اگربدن هابراي مرگ آفريده شده اند، پس کشته شدن درراه خدا بهتراست.  
و اگر روزي هاي مردم تقسیم شده ومقدراست، پس کمي حرص مرد دربـه  
دست آوردن آن نیکوتراست. اگربناباشدکه انسان از اموال منصرف شـده و  
 دست بکشد، پس چرا مرد ازچیزي که آنرا ترک خواهدکرد، بخل مي ورزد ؟  
ـام   درودفراوان برروان پاک حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه السالم وتم

 شهداي کربال ! / 
***************************************** 
ـلـت بـردارد،   هاي ملي وبین المللي به خیانت آن باورکامل دارند، ازسر راه م
ديگرهیچکاره اي خواهدبود . اگرداکترعبداهلل نتواند تعريف واضحي ازدوست  
و دشمن ارائه کند، در نیت و اراده ايکه هنگام انتخابات بروز داده است، شـک  
وترديد ايجاد خواهدشد. وقتي اومیگويدکه دولت بايد ازدوسـت ودشـمـن  
تعريف نمايد، منظورش کي است؟ دولت کي است؟ وچه کسي اين تعريف را  

سکوت کردن،    ارائه نمايد؟ به کنجي خزيدن ودر مقابل تمام اقدامات يکجانبه 
 ,Wake upنیسـت ! سزاوار مردي که ادعاي خدمت به مردم را دارد، 

Wake up 

ـ کالیفورنیا         محمدنعیم کبیر                                     سکرمنتو 
 درشناخت رویکردهاي سیاسی نباید اشتباه کرد 

روزاز کارحکومت جديدمیگذرد، ولي هنوزتعريفي از دوست و    01بیش از 
ـار   ـت دشمن ارائه نشده است. تاهنوز اقدامات عملي درمورد اصالح قانون وساخ
هاي کمسیون انتخابات ديده نمیشود. وعده هايي اينجا وآنجابگوش میرسد، تا  
ملت راآرام سازند، مگراين وعده ها درعمل پیاده نمیشود. يکطرف موافقتنامـۀ  
سیاسي با جديت مصروف بدست آوردن امتیازات سیاسي است، وجانب ديگر  
دريک سکوت مرگبارفرورفته و جز مراسم اهداي چپن وپکول سـرگـرمـي  

 ديگري ندارد ! کشوربه کجا مي رود ؟ 
)طالبان وطنپرست؟!( اشرف غني احمدزي رئیس جمهورمتقلب، در چندبیانیه  
نامي ازطالبان نبرده ومخالفان سیاسي راعنوان کرده است. درجايي هم به تفسیر  
اين بدعت سیاسي نامیمون پرداخته ويکقدم فراتررفته مخالفان سیاسي را وطـن  
ـعـل   پرست خوانده ! احمدزي مانندسلف خودکرزي، میخواهدازيکطرف به ن
بزند واز طرف ديگر به میخ ! راهي که سیزده سال افغانستان رابه پرتگاه بحـران  
وتجزيه کشانید .درنیات غني احمدزي نبايد اشتباه کرد. اوسالهاقبل براي احراز  
اين کرسي تمرين وتريننگ داده شده است، ازخالل نطق هاي اوکه از انگلیسي  
به پشتو وفارسي ترجمه میشود، وپر از اغالط اماليي و انشايي وتوهین به ادبیات  
فارسي است، چنین معلوم میشودکه او مجبور به طي طريق است که پیش پايش  
قرارداده شده است. همان راهي که بسوي ترکستان روان است ! تعريف طالبان  
ـاي   ـت به غیرازوطن فروش، جنايتکار ودشمن مردم افغانستان، کوشـش درراس
تطبیق شئونیسم وفاشیسم قبیلوي است که ازچندين دهه به اينطرف قدرت هاي  
منطقه وفرامنطقه باآن همکاربوده اند. مفاهیمي ازقبیل )اشتراک عقیده ووطـن  
پرستي( طالبان ومردم افغانستان، توهیني است به ملت، به ملتـي کـه هـرروز  
جوانانش به خاک وخون مي افتدوبخشي ازخاکش ضمیمۀ پاسکتان میشود. اگر  
مردم افغانستان وطالبان در مورداسالم هم عقیده شمرده شوند، يک تهمت ويک  

 افتراء ويک بهتان است، که اسالم ازآن شرم دارد . 
جناب استادعبدالرب الرسول سیاف دريک محفل عام گفت که طالبان حرام  
ـتـوان يـک   را حالل، وحرام را حالل میدانند. آنهاکافرهستند. باچه جرئتي می
طالب رامسلمان گفت؟ شرم برکسانیکه چنین تحلیلي رامیخواهند به خوردملت  
بدهند. آقاي احمدزي میگويد طالبان وطنپرست هستند ! شايداين درسي باشدکه  
توسط کاکاي شان قیوم خان کوچي احمدزي ! ضرورت نیست تادرموردوطن  
 پرستي و ايمان وعقیدۀ طالبان بحث شود. زيراآنچه عیانست چه حاجت به بیان ؟  
ـان   ـت هنگامیکه براي اولین مرتبه کاروان نصیراهلل بابر باطالبان به عزم ترکمنس
حرکت میکرد، ونام طالبان براي نخستین باربرسرزبانها افتاد، درهمین هفته نامـه  
وازهمین قلم طالبان )يک حرکت ضدافغاني ضداسالمي وضدانساني( خوانـده  

 شد. اين پیش بیني به يک حقیقت غیرقابل انکارمبدل شد .  
آنهايي که طالبان رابرادرمیخوانند، آنهايي که طالبان رامسلمان مي خوانند وهم  
ـان   عقیده باملت، آنهايي که طالبان راوطنپرست میخوانند، در دين وعقیده وايم
ـیـق   ـب ووطنپرستي خودآنها شک وترديدموجود است. آنهادر پي طرح وتـط
دکترين استبداديک قوم باالي اقوام ديگرهستند، وبراي رسیدن به اين هـدف،  

 بندي وبردگي بیگانگان را پذيرفته اند و ازاظهارآن شرم ندارند.  
اين بارآمدن طالبان، يک پروژه نیست، آمدن آنها اتحادتمام عناصر غیرملـي  
بخاطر قلع وقمع تمام کسانیست که ازتغییراقتدارقومي به اقتدارملي حرف دارند.  
وقتي احمدزي ازاشتراک عقیده واشتراک وطنپرستي با طالبان سخن میگويد،  
منظورش حلقۀ فاشیستهاي قبیله ساالري است، که باطالبان نه تنهادر ديانت ووطن  
پرستي همسويي دارند، بلکه طالبان رااز خود وخودرا ازطالبان میدانند. ديانت و  
عقیدۀ مشترک يعني کشتن همۀ آنهايیکه باآنهاسرناسازگاري دارندووطن آنهاسر  
زمیني که جاي مهاجران ايراني، تاجیکستاني، ترکمنساتي و ازبیکستاني نیست،  
 وتنهابه آنهاتعلق دارد، تعلقاتي که پاکستان برچون وچراي آن حاکم خواهد بود.  
ـام اقـوام   اين حلقه هرروز محکمترشده میرود، مسئولیتهاي امنیتي که به تـم
کشورتأثیرمستقیم دارد، دراولین روزپس از)تعلیف!( به فردي که باتمام سازمان  
ـاري دارد،   هاي متعدد جاسوسي خارجي)انگريز، رو ، پاکستان( سابقۀ همک
بخاطر پختون بودن سپرده میشود )بدون مشوره وموافقۀ جناح ديگرحکومت(،  
گواه تحکیم حلقۀ قبیله ساالر است. انتصاب فاسدترين، بدنام ترين ونااليق ترين  
وزيرکرزي، درسمت مشاورمالي، حکايت ديگري از پرواز همجنس با همجنس  

 است )پختونیسم( ! 
کجاشدحرفهاي شايسته ساالري؟ هرروز درچپ وراست غني احمدزي چهره  
هايي به مشاهده میرسدکه طي سیزده سال مردم ازديدن وناکارآيي آنهابه فغان  
ـاع   آمد اند. به تحقیق چهره هايي که از انتخابات تقلبي وکمسیونهاي متقلب دف
میکردند، فردا براي اخذ رأي اعتماد به مجلس نمايندگان معرفي خواهندشد، وبه  
تحقیق، باز هم متملقین، همانطورکه ازديانت ووطنپرستي طالبان دفاع میکنند، از  
انتصاب وزراء جهت تکمیل حلقۀ قبیله ساالران به دفاع برخواهند خاست وبـه  

 ريش ملت خواهند خنديد ! 
:آقاي مجیب الرحمن رحیمي، سخنگوي رياست  به حاشیه راندن رئیس اجرائي 

روزبعدازمراسم تحلیف احمدزي گفت ا:  04، يعني 0344نومبر   0اجرايي روز 
)... پیش ازاصالح قانون انتخابات، هیچگونه انتخاباتي دايرنخواهد شد...( ايـن  
انسان تحصیل کرده وقاطع که باقامت رسا دردوران انتخابات ازتقلبات گسترده  
به شدت شکايت داشت، امروز باقامت خمیده وچهرۀ برآشفته ازدايـر نشـدن  
انتخابات مجلس نمايندگان حرف میزند. مگراصالح کمسیونهاوقوانین انتخاباتي  
از اولويتهاي برنامۀ انتخابات همگرايي و اصالحات  نبود ؟ جناب داکترعبداهلل يا  
نخواسته ويانتوانسته است درمدت سي وپنج روزدست به اقداماتي بزندکه الاقل  

 موجوديت اورا درحکومت وحدت ملي تثبیت نمايد . 
جاي تأسف است که پس ازچانه زدنها براي تحقق عدالت وتقسیم پنجاه پنجاه    

% مردم به محبوبیت  84قدرت سیاسي، اکنون تنهارئیس جمهورمتقلب است که  
وموفقیت او، دريک نظرخواهي فرماشي رأي داده اند. اينگونه نظـرخـواهـي  
هاي عجوالنه باطرح سئوالهايي که با دقت تهیه شده ازطرف تیم هاي خارجـي،  
تاکتیک ديگريست براي بلندبردن حیثیت ملي رئیس جمهوروبه حاشیه رانـدن  
ـتـر   رياست اجرائي . با اندوه فراوان، آينده شاهدآن خواهد بودکه جناب داک
عبداهلل صحنۀ سیاسي کشوررا کامالًبه رئیس جمهورمتقلب واگذارخواهد نمود،  
ويکبار ديگر آرزوهاي پاک بیش ازچهارملیون افغانستاني را با پذيرفتن قرائـت  
ـبـداهلل   ـتـرع هاي قبیلوي ازحکومت وحدت ملي، به بادفنا خواهد داد. اگرداک
 نتواند باابتکارعمل، کمسیون انتخابات راکه اکثريت مردم افغانستان وسازمان 

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  :

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25براي خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                     فريمونت 
 اپوزیسیون یا اپوزیسیون ها 

 سخت گیري وتعصب خامي است                تا جَنیني کارخون آشامي است 
ـتـم   بازامشب فرصتي دست داد وپاي برنامه پگاهي تلويزيون طلوع نیوز نشس
وبه گپهاي تحلیلگراوضاع اجتماعي آقاي داکترطوفان وزيري در باره چگونگي  
رويدادهاي واليت فراه؛ گوش دادم . يک نکتۀ که زياد ذهن وانديشه مـرابـه  
خودکشانیداينکه دوسه باردر البالي گفتارش گفت اينکه مردم شمال فـراه از  
ـار   حکومت وحدت ملي میخواهندکه يادر ازبین بردن طالبهابراستي دست بـک

 شوند و يااينکه بگذارند طالب ها در فراه حکومت کنند. 
اين گپي نیست که بیخ وبن نداشته باشد، ازچندسالیست که پاکستان به امريکا  
تفهیم وتزريق نموده که بايد کم ازکم دوسه واليت افغانستان بدست آستینچـه  
آي ا  آي پاکستان يعني اجیران و دشمنان اسالم و افغانستان، طالبها داده شود.  
ـبـور   دراين مورد اززمان کمپاين متقلب دغاباز اشرپ عني احمدزي رئیس جم
برآمده از تقلب به همکاري وپشتیباني امريکا وعربستان سعودي؛ ازهمسويي و  
دلسوزي و دادوگرفت بین طالبان وحکومت افغانستان سخن راندودر آخرين بار  

 نیز آنها را مخالفان سیاسي خويش شمرد.  
نمیدانم فرق بین من وهمانندمن کسانیکه مخالف سیاسي رياست جمهور اشرپ  
ـان   ـت ـانس ـغ عني خان احمدزي هستیم؛ ودشمنان دين اسالم زن وقانون اساسي اف
ـان و   ـت ـاکس وپیشرفت وتمدن ودموکراسي ونوکران زرخريد آي ا  آي پ
القاعده يعني طالب؛ چیست؟ آيا اين مغزمتعفن هردو گروه را مخالفان سیاسـي  
خويش مي شمارد ؟ به به به اين خرد و انديشه و گفتار از کسي کـه دعـوي  

 دکترا و مغز متفکر بودن را مي نمايد ! چه امید ؟؟؟ 
ـاوي و   ـاي گ ـازي ه اين پیمان شکن متقلب اشرپ عني خان باوجود دغلب
گوسفندي آشکارهنوزمفسدين کمسیون انتخابات را نه ازکار برکنار کرده و نه  
به دست قانون سپرده. وهنوز خاين و جاني ملي آقاي جامدکرزي درپشت پرده  
درارگ دولت خداداد اوغانستان نشسته وهمه چیز را زير نگین خويش دارد. از  

 اين حکومت وحدت مُلي چه امید و چه آرزو ؟  
برپا نمودن اپوزيسیون به ويژه در اين برهه از تاريخ مهین ما يکي از اولويـت  
هاي ناگزيراست، چون مي بینیم و مي شنويم که کژي و چشم پوشیهاي آشکار  
با بیشرمي وگستاخي آشکارهمانند برگزيدنهاي ملحدين و مفسدين با يکه تازي  

 روان است. 
دشواري زيربنايي همبستگي وهمديگر پذيريِ هم میهنان ما اول از بي خردي  
ـتـه   وبي دانشي بسیاري ماست. چون مامردم سخت به خويش مي بالیم وازگذش
هاي بزرگان وفرهنگهاي بي بنیادو بابنیادکه هیچ بر وبهره ازکشت وفرهنگ آنها  
 برنداشته ايم؛  فريفته وفريب خورده هستیم. غزلي از صائب را باهم مي خوانیم: 
 اين ناکسان که فخر به اجداد میکنند       از رو به پشت نامه دلي شاد مي کنند 
 بخل ازکرم بِهست که بیحاصالن بخل     در هر جواب  بنده اي آزاد مي کنند 
 گل بسته است راه به سرگوشیي نسیم      اين بلبالن  خام  چه  فرياد  مي کنند 
 آينده  را قیا  کن از حال خود ببین       کز رفتگان به خیرکه را ياد مي کنند 
ـتم به خامه فوالد مي کنند  ــ  درمکتبي که عشق اديبست کودکان        مشق س
 عشق مجاز ابجد عشق حقیقت است         در عالمي که اهل دل ارشاد مي کنند 
 صائب جماعتي که سوارند بر سخن         در کوه قاف صید پري زاد مي کنند 
تا زمانیکه خرافه باوري ونیاز به دم و دعا واستخاره  و دکانداري با قرءان ودين  
ـا بـه   ـه ومذهب را ترک نکنیم وبراي نیاز و استخاره و باور و پنداشت تنها و تن
خداي بخشنده و شفادهنده راستین، و يگانه پرستي رو نیآوريم؛ ودانش وآگاهي  
خويشتن را ازعلوم پیشرفته روزبه روز نیافزايیم وپايبند به مسئولیتهاي خـويـش  
دربرابرآينده خود و فرزندان خودنگرديم، به هدف وآرزو رسیدن خیالي بیش  
نخواهد بود . چون هنوزهیچیک ازمابه کسي تن نمي دهیم؛ همگي چهارسیـره  
هستیم وهیچ کسي ازما هم پیدا نمیشودکه خرسند به همان نیم سیرخويش باشد؛  

 و آن يک سیره را نیز نمي پذيريم .  
 در سفتۀ حضرت ابوالمعاني میرزاعبدالقادر بیدل )رح(را مي خوانیم: 

 زين ماومن که داريم آفاق درخروشست  ايکاش سرمه گرديم تااين صدا نشیند 
ـاآن   شمادريک کار نیک وخوب با همه گپ بزنید، همه ستايش میکننـد. ام
گاهي که بخواهید وبگويید که آقا شما پیش قدم شويد وما از پي شمامي آيیم؛  
ـا   ـاه هزارويک بهانه پیش میکنیم.  بازکه شما بگويید که من پیش میشوم وشـم
ـاه   درپي من شويد؛ مي بینیم ومي شنويم  :که اين کالنکار اوقي خودخواه وج

 طلب و فالن فالن است. 
تاريخ يک سده گذشته نشان میدهدکه اپوزيسیون ها قدبرافراشته و حتي هم  
زمان چندين اپوزيسیون با باورها وراه و روشهاي گوناگون دربرابر حکومت ها  
ايستادند. گاهي هم شده که چندين اپوزيسیون باهم يکجا شـده ودر بـرابـر  
 کارکردها وکنشهاي حکومت ايستاده وآنرازير ذره بین خويش گرفته اند. 

ـا   هرگاهیکه ماکردن يک کارنیک وانديشه میمون وخجسته راآرزو داريم، ب
باوراستواربه دين وآيین؛ پشت کسي بايدنگرديم. گام بگذاريم وکارکنیم وپیش  
برويم و به همديگر خويش بیآموزانیم که باباجان اين راه و روش سخت نیکو و  
 پسنديده و زيباست  از براي آينده ما و بچه هاي ما و نواسه ها و کواسه هاي ما. 

 طلبت گر درست باشد و راست                 هم به اول قدم مراد تراست 
 حضرت سنائي غزنوي خراساني )رح(                                                        

آرزو و ارادۀ استوار براي هرکارنیک، ستوده و میمون است؛ ولي بايسته آن  
است تا همديگرپذير و پشت و پناه يک ديگر باشیم. يکه تازي و خود راعقـل  
کل و ناف زمین دانستن و درهر درآمدي از کنکاش وسگالش همه ما اراده مي  
کنیم میگويیم ومي نويسیم ومي پردازيم. به ويژه دراين دورزمان  هريک گپ  
وکردار ورفتارمارانوجوانان و جوانان سخت پیگیري نموده و درهر کنج و کنار  
ذره بین دردست آواز وتصوير برداري مینمايند . اگرهرگفته ونوشتۀ مابي بنیادو  
واهي وبدون دريافت ودرک و آگاهي ما ازبن وريشه آن چیزي که درباره آن  
 میخواهیم بپردازيم؛ باشد،ديگرکسي پیمان وپیشنهادماراباورنکرده ونمي پذيرد! 
 از دفتر سوم مثنوي شريف موالنا جالل الدين محمد بلخي)رح( میخوانیم : 
ــوش دار  ــوش را بربند و انگه  گ ــوش دار    گ ــوش را بگذار وآنگه هـ  هـ
ـتي تموز  ــو ، نديدسـ ــ ـهاري ت ـامي تو هنوز     در ب ــم زانک  خ ــ ــ  نه نگوي
ـاي نیم خام  ــرو چون میوه هـ  اين جهان همچون درختست اي کرام     ما ـب
ـا، را  ــ ــر شا، را       زآن که در خامي نشايد ک ــ ـام ها م ــ  سخت گیرد خ

 )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  589شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا  عبدالودود ظفري                                           المیدا 
 ما چه به دست آوردیم ؟ 

 )بخش چهارم(   9585ـ 9595جنگ سری امریکادرافغانستان  
 مجاهدين افغان، مسعود ، حقاني : 

مجاهدين به کمک امريکا، پاکستان، عربستان وديگران، اتحاد شـوروي را  
شکست دادند. تمام جنگ راخودشان پیش بردند، تلفات زيادديدند. مجاهدين و  
مردم ملکي حامیان شان قیمت بزرگ پرداختند، حداقل يک ملیون کشته شدند  
وشمارزيادي زخم برداشتند. حاصل قربانیهابراي مجاهدين خیلي اندک بود.جاي  
بسیارتأسف است که مردم افغانستان کمک کردند قسمتهاي زياد دنیا رابه آزادي  
برسانند، ولي خودشان سالهاپس ازشکست دادن فرقۀ چهلم قشون سر، ، به آن  
دست يافتند. درجهادمردم افغانستان دوچیزبسیارعمده وجود داشت:اسالم ملي  

 گرايي راتغذيه کردو ملي گرايي افغاني اسالم گرايي راتقويت نمود.  
مجاهدين عمدتاً يک اردوي بیسواد دهاتي بودند، يک سیستم ملي قومانـده،  
کنترول ورهبري سیاسي نداشتند. موفقترين فرمانده مجاهدين احمدشاه مسعود  
بودکه پاکستان اورا دراکثرمدت جهاد درانزوا قرارداده بود. سازمان سیا تما   
 مستقیم اندک با مجاهدين داشت، همه چیزازطريق پاکستان صورت میگرفت .  
مجاهدين عموماً درجنگ وگريزبودند. درمقابل حمالت قشون سر، متواري  
میشدند وهیچگاه به حمالت انتحاري متوسل نشدند، که در دهۀ هشتاددرجنگ  
هاي لبنان وجودداشت. حمالت انتحاري راناسازگاربه طرزجنگ خودمیپنداشتند  
طرفداربرخوردهاي گروههاي کوچک بودندوبه حمالت ناگهاني مي پرداختند  
چنانکه پدران شان هنگام مقابله باارتش برتانیه بکارمي بردند. مجاهدين به خطوط  
قومي تقسیم شده بودند، باوجوديکه احصائیه نفو  وجودندارد،)کتاب حقايق  

%،  03%، تاجیک وايماق هارا 40جهان( سازمان سیاي امريکا پشتونهارا درحدود 
 % تخمین میکند.  0% وبلوچ هارا  4%، ترکمن هارا 3%، ازبیکهارا 3هزاره را 

پیچیدگي حرکت مجاهدين که مرکزواحد نداشتند، ازيکسوبراي شـوروي  
هامشکل بودباآنها مذاکره کند، ازسوي ديگرتعدد مراکز قدرت، مجاهدين را  
آسانتر زيرنفوذ خارجیها قرارمیداد. ايران و پاکستان ازگروههاي خاص حمايت  
ـان   ـت میکردند، ايران روابط نزديک با تنظیم هاوگروههاي شیعه مذهب، وپاکس
باگروههاوتنظیم هاي سني مذهب پشتون تما  نزديک داشتند. مجاهدين سني  
که در پاکستان قرارگاه داشتند، به هفت گروه)تنظیم( تقسیم شده بودند، رهبران  
ـان   شان برجريان جهاد کنترول نیم بندداشتند. تنظیمهاي اسـالم گـرا، خـواه
برقراري يک حکومت اسالمي، وگروههاي سنتي طرفدار عودت رژيم شاهي  

 بودند. رهبران تنظیمهاي جهادي بیشتر جنگساالربودند تاسیاستمدار.  
درتنظیمهاي اسالمگرا عناصرراديکال ومعتدل وجودداشت، افراطي تـريـن  
تنظیم حزب اسالمي به رهبري گلبدين بودکه طرف حمايت دستگاه استخبارات  
نظامي پاکستان قرارداشت وکمکهاي زيادي رابه دست مي آورد. رهبرجمعیت  
ـال   اسالمي برهان الدين رباني بود، ساحات قدرتش مناطق تاجیک نشیـن شـم
افغانستان بود. تنظیم سوم اسالمگرا بنام اتحاداسالمي براي آزادي، تحت قیادت  
عبدالرسول سیاف بود. تنظیم چارم بنام حزب اسالمي بودورهبري آنرا مولوي  
يونس خالص بدوش داشت، که ازحزب اسالمي گلبدين جدا شـده بـودواز  
حمايت عربستان سعودي برخورداربود، زيرا نظرياتش با وهابي هانزديکتر بود.  
ـیـداحـمـد   کالنترين حزب)تنظیم( سنتي میانه رو، محاذ ملي به سرکردگي س
گیالني، يک تاجرمتمول کابل بود که ادعامینمايد به چندين نسل به حضـرت  
ـنـت   محمد)ص( پیامبراسالم میرسد، طرفداربرگشت ظاهرشاه بود. يک سلـط
خواه ديگر صبغت اهلل مجددي بودکه جبهۀ نجات رارهبري میکرد. يک حزب  
ديگربنام حرکت انقالب اسالمي برهبري مولوي محمدنبي وجـود داشـت.  
احزاب میانه رو درمقايسه بااحزاب تندرو وافراطي، جنگ جويان کمترراجذب  
نموده بودند، وازکمکهاي سي آي اي وآي ا  آي سهم اندک داشتند. چـون  
اين احزاب خیلي ضعیف بودند، رهبران شان اکثراً بخاطـراحـرازمـوقـف در  

 حکومتهاي پس از رژيم کمونیستي باديگران سازش مي نمودند.  
مجاهدين ضعف وناتواني هاداشتند، مجاهدين عادي، افغانهاي خیلي دلیربودند،  
ازخرابکاري متنفربودند، زيراخرابکاري رانامردي وپستي مي شمردند. چنانچه  
آي ا  آي برمجاهدين فشارآوردتاتونل سالنگ رامنفجرگردانند وراه اکماالت  
 وانتقاالت نظامي شوروي را قطع بدارند، ولي مجاهدين به اين فشار تن ندادند.  
درينجابه دونفررهبر بسیارموفق مجاهدين، احمدشاه مسعود ومولوي جـالل  
الدين حقاني بیشترتوجه میگردد، که تجربیات شان درپیروزي مجاهدين دردو  
ـا   ـارب منظقۀ محوري، پنجشیر درشمال کابل وپکتیاوخوست درجنوب کابل بسی
اهمیت بود. شورويهاتالش کردندبخاطر به پیروزي رساندن حزب دموکراتیک  
خلق، هردومنطقه رازيرکنترول خود درآورد، وقتاکه شورويها دربرنامۀ خـود  
ناکام شدند، نتیجۀ جنگ بیشتربر مالگرديد. درپايان جنگ، قواي تاجیک احمد  
شاه مسعود ساحات زيادشمال بشمول پنجشیر وسالنگ، راه اکماالت فرقۀ چهلم  
شوروي رادراختیارداشت. مسعودکمک خیلي اندک از پاکستان وامريکابدست  
مي آورد، وبیشترباالي خودوتااندازۀ بر کمک برتانیه استواربود. قواي پشتـون  
جالل الدين حقاني که در حوالي خط ديورندمي جنگید، گروه مجاهدين خود  
ـا   را در دهۀ هشتاد درارتباط نزديک با پاکستان بنا نهاده وتااکنون همان ارتباط ب

 پاکستان ادامه دارد . 
 :احمدشاه مسعود 

به قول احمدشاه مسعود، فرزنديک افسراردوي افغانستان، حملۀ اسرائیل بـر  
بود، بروي تأثیرزياد    4367مصرکه آغازگرجنگ عرب واسرائیل درماه جون 

ـیـب  44وارد نموده بود. درآنزمان وي  سال داشت که اخبارجنگ را بدقت تعق
نمود، وشش شب وروزبرنامۀ فارسي راديوي بي بي سي راشنید، به اخبارمیدان  
هاي جنگ سینا، کرانۀ غربي، بلنديهاي گوالن وبیت المقد  گوش داد. جنگ  

روزۀ عرب واسرائیل اولین مبارزۀ نظامي بودکه مسعوددنبال نمود، و دلچسپي    6
اورابه امورنظامي برانگیخت. مسعوددرمکتب به همصنفان خوددربارۀ جنگ و  
ـیـروزشـد،   ـان خـودپ اينکه چرااسرائیل بصورت دراماتیک بردشمنان مسلـم
معلومات میداد. سالها پس ازآن، مسعودبه يک زندگینامه نويس بیان داشت که  

نه تنهااورامصمم ساخت که يک سربازباشد، بلکه اورا به ملیگرايي    4367جنگ  
ـیـري، يـک   اسالمي آشناگردانید. احمدشاه مسعود بعدازآن خودرايک پنجش
تاجیک ويک افغان نمي پنداشت، خودرامتعلق به يک مبارزۀ وسیع اسالمي در  
برابردشمنان اسالم میدانست. مسعودبه زندگینامه نويس خود اظهارکردکه تجربۀ  
سربازان اردني که در دفاع ازبیت المقد  مي جنگیدند وجنگجويان مصـري  
 ورزمندگان سوريايي که ازاوطان شان دفاع میکردند، براوتأثیرعمیق گذاشت.  
مسعود درچهارسال بعد دريک مکتب که توسط فرانسوي هااداره میشد)لیسۀ  
استقالل(درو  خودرادرکابل ادامه داد، زبان فرانسه رابصورت روان فراگرفت  

وارد دانشگاه پـولـي  4370وکارهاي مارشال دوگول راستايش میکرد. درسال  
 تخنیک شدودرعین زمان عضويت حرکت جوانان مسلمان راحاصل نمود . 

زندگي احمد شاه مسعود    4370کودتاي محمدداوودعلیه ظاهرشاه درجوالي   
ـاًحـزب   را دگرگون نمود. رژيم داوودخان درآغازطرفدارشوروي بود، وعمیق
دموکراتیک خلق افغانستان برآن نفوذداشت. مسعودوهمفکرانش خودرا مخفي  

جوانان مسلمان ضدرژيم محمد  4374ساختندتا ازنداني شدن نجات يابند. درسال 
 داوود به کودتا دست زدند وناکام شدند .                      )دنباله درصفحۀ ششم(  

ـ کالیفورنیا داکتر سخي  اشرف زي سید کاغذ                                سندياگو
 وهابیت، مذهب رسمی  سعودي در گذرگاه تاریخ 
ـا   افراط گرايان ! دين رادرتضاد باواقعیتهاي جهان دانش قرارداده ومذهـب راب
عقايد عقب گرايانه توام نموده اند. توسل به خشونت, تعصبات مذهبي, قومي  
ونژادي جامعه مارابه عقب ماندگي کشیده و امروزامت اسالمي ازنارسائي,کج  
انديشي, پرخاشگري واستبداد رنج میبردواين افراط گرايان زيرپوشـش ديـن  
ـان   ومذهب مرتکب جنايات خیلي خطرناکي شده اندکه نه به اسالم ونه به انس
ـنـد   ارزشي قايل استندواحترام متقابله که بین عیسويت وجهان اسالم ازهزاروچ
 سال به اينطرف موجود بود، توسط عمل تروريستي يازده سپتمبر برهم زدند . 

ـان     سربريدند, انتحارکردند, سنگسارنمودند، به آتش کشیدند وبه حرمت زن
مسلمان تجاوزکردند, کلیسا رابه آتش کشیدند, به مساجدحمله ومسلمین بیگناه  
را در وقت نمازبه رگبار ومسلسل بستند، حتي بمب را بین قرآن گذاشتند ودر  
روز عید قربان در داخل مسجد درواليت لوگر انفجاردادندوبنام اسالم باعث قتل  
ـان,   صدها هزارمسلمین بیگناه درجهان شدند، اين جنايات نابخشودني درافغانست
پاکستان, عراق، سوريه واخیراً درمصرتا امروزادامه دارد. اين روشهاي خشونت  
آمیزغیراسالمي وغیر انساني توسط طالبان القاعده  وگروپ نوبنیادتروريستـي  
ديگرموسوم به داعش که ازجانب کشورهاي خارجي ويک الي دوکشورعربي  

 حمايه میشوند باالي مردم بي دفاع اعمال میشود .  
اين مضمون فشرده سه مقاله ايست که توسط اين جانب راجع به پس منـظـر  
تاريخي فرقه وهابي درهفته نامه امید وهمچنان به يک تعداد رسانه هاي انترنتي  
وبسايت )ياتارنگار(که درداخل افغانستان کشورهاي اروپايي درمسايل اجتماعي،  
ـنـوزهـم   ـاه اقتصادي وسیاسي افغانستان نشرات  دارندچاپ شده واين مقاله ه
درآرشیف رسانه هاي انترنتي خاوران، آريايي، خراسان زمین، گفتمان، خورشید  
وطندار، کوفي شايد موجودباشد، واگرکسي بامن اتحادنظرنداشته باشـدبـراي  
معلومات مزيد بطور مستقیم میتوانند ازموآخذ نويسندگان مشهور اسالم که در  
صفحه جهاني گوگل مضامین آنها درزبان هاي فارسي ِ عربي  وانگلیسـي درج  

 است مراجعه کنند .  
ـال     از پیدايش فرقه وهابي به حیث مذهب رسمي سعودي يکصدو پنجاه س

نمیگذرد.اين فرقه به اسالم بکلي يک تعريف جديد ارائه کرده ومسلمین را بـه   
خصوص جوانان مارا به ترديد وناباوري به اسالم  و مذهب شان قرارداده است.  
اين فرقه خودرا مسلمان واقعي ولي پیروان سني, شیعه ومذاهب ديگررا مشرک  
قلمداد میکنند .اسالم را درجهان بحیث يک دين خشن و بیرحم معرفي نمـوده  
که مخالف همه ارزشهاي ناب اسالمي است ودين اسالم توسط اين فرقه ديـن  
کشتار، دين سربريدن وبرضددانش وتحصیل است، درست همان روش بدوي  
قبل از اسالم که در شبه جزيره عربستان حکمفرما بود امروز توسط فرقه وهابي  
احیا شده, فرقه وهابیت يک گروه تکفیري است که با عقايد ناب همه مسلمین  

 مبارزه میکند . 
دردناکترين کاري که وهابیت مرتکب شدآتش زدن کتابخانه بزرگ المکتبه  

هزارکتب کم    63دراين کتاب خانه بیش از   -العربیه به بهانه وجود کفريات بود  
ـا    43نظیر وبیش از   ـه هزار نسخه خطي منحصربه فرد وجود داشت, درمیان آن

ـارقـريـش بـرضـد   ـف برخي ازآثارخطي دوران جاهلیت وقرارداديهوديان باک
حضرت رسول اکرم وجود داشت، مراسالت وآثارخطي خلفاي راشديـن و  
برخي از صحابه پیامبرگرامي اسالم نگهداري میشدومزيدبرآن درهمین کتابخانه  
انواع سالحهاي کفارمکه که در زمان حضرت رسول اکرم برضدمسلمین بکار  
رفته بود بطورنمونه جمع آوري وحتي يکتعداد از بت هاي که قبل ازظهوراسالم  
ـاي الت,   موردپرستش بودبحیث شواهدتاريخي گذاشته شده بود مانند بت ه
عزي  وهبل وجودداشت,که هنگام تسلط وهابیان درحجاز به بهانه کفريات اين  
کتابخانه بزرگ به آتش کشیده شد وقبورشهداي بدر, بارگاه ائمه بقیع تخريب  
گنبدامام حسین, حمله برنجف،کشتارحجاج بیدفاع يمني ومرقدمطهرفاطمه بنت  
اسد مادرامیرمومنان راازبین بردند،اين افراطیهابه يزيدقاتل حضرت امام حسین 

 خطاب میکنند و او را خلیفه هفتم اسالم میشناسند .     )حضرت يزيد )رض(( 
همفر که يک جاسو  انگلیس درعربستان بود پس از باز گشت از جنگهاي  
خونین دولت عثماني با اعراب شبه جزيره عربستان، در کتاب خود بطورافتخار  
آمیزاين جمله معروف را نوشت که:)من با اتحاد دومحمد)محمد ابن عبدالوهاب  
 ومحمد ابن سعود، جدخاندان ابن سعود( دين حضرت محمد راويران کرده ام . 
محمدابن عبدالوهاب ازناحیه نجد برضدترکان عثماني که شبه جزيره عربستان  
را تحت کنترول داشت قیام مسلحانه نمودوتعداد زيادمسلمین ترک عثماني را از  
تیغ گذرانید وانگلیس که درآنزمان رقیب سرسخت ترکان عثماني بود وعثماني  
ها ازنگاه نظامي تا اطريش پیشرفت کرده بودند، اروپا رابه تشويش انداخت  و  
کشور استعماري انگلیس که زعامت سیاسي خودراباپیشروي ترکان عثماني بـه  
خطر ديد, قیام محمد ابن عبدالوها ب را بر ضد ترکان عثماني در شبه جـزيـره  

 عربستان توسط حمايه پولي وفرستادن جاسوسان انگلیسي کمک نمود . 
ـلـو   ـاج ـاخـت ت انگلیسها بااين هدف ترکان را درجنگ باعربهامصروف س
پیشرفت ترکان عثماني رادراروپا مهارکند, دراثرجنگهاي شديد قبايل عرب شبه  
جزيره عربستان، ترکان عثماني ازعربستان عقب نشیني کردند واز نگاه سیاسي  
ترکان ضعیف شدند, بعد براي بدست آوردن قدرت بیشترسیاسي، محمـدابـن  
عبدالوهاب باقبايل ديگر اعراب درجنگهاي شديدمصروف شدتااينکه محمدابن  
سعود سر سلسله خاندان سعودي به ياري محمدابن عبد الوهاب ويارانش شتافت  
وقبايل متمرد رامغلوب نمود ومحمدابن عبدالوهاب باخاندان با نفوذ ابن سعـود  
اتحاد نمود ودخترخودرا به ازدواج بیکي ازشاهان ابن سعود درآوردو وهابیـت  
بحیث مذهب رسمي عربستان شناخته شد. محمدبن عبدالوهاب فتوا صادرکرد  
که هر قبیلۀ که ازقیادت پادشاه سعودي سرکشي کند، بغاوت درمقابل اسـالم  
است وباغي کافراست وبايد ازبین برده شود.وبه اين ترتیب خاندان ابن سعودي  
سلطنت سعودي رادرشبه جزيره عربستان تاسیس نمودوذخیره سرشارنفت در  
شبه جزيره توسط انگلیسهاکشف وامتیازاستخراج نفت باعقديک قـرارداد دو  
جانبه که انگلیس سلطنت خاندان ابن سعود رادرمقابل صدور نفت درانگلستان از  
ـا   حمله برعربستان حمايه کلي خواهد نمود، به امضا رسید که اين قـرار داد ت

 امروز پابر جا است .  
درآمد ساالنه نفت امروز سعودي ها تقريباً به دوصد وپنجاه  الي سه صدبلیون  

ـعـه    46ملیون است که ازآنجمله تنها    06دالرمیرسد، نفو  سعودي  ـب ملیون ت
ـاعـي,   ـتـم سعودي است ومتباقي ده ملیون ديگر به حیث خارجي خدمات اج
ـايـک تـجـمـل   اقتصادي رابراي کشورسعودي انجام مي دهند. تبعه سعودي ب
غیرقابل تخیل زندگي میکند درحالیکه قسمت اعظم مسلمین به گرسنگي وبـي  

 سوادي بسر میبرند .  
طبق آماربانک جهاني عوايدعربستان تنها وتنها از درک زيارت کعبه شريفـه  
وحج عمره که زايران مسلمان جهان درطول يک سال در عربستان به مصـرف  

ملیون دالر بود واگرخاندان ابن سعود خـودرا    038 بلیون و   60 میرسانند بالغ بر 
بلیون دالرحق کشورهاي مسلمین    60 پیشواي مسلمین جهان خطاب میکنند عايد 

جهان وبخصوص کشورهاي غريب ونادار است که بايستي اين پول ها دوباره به  
ـاره تـوزيـع   حیث کمکهاي اجتماعي،ِ اقتصادي وفرهنگي دراين کشورهادوب
 ( 6شود . در افغانستان جامعه جهاني ده ها بلیون دالر کمک نمود )دنباله در ص  

ـ کالیفورنیا داکتر فريد يونس                                                       کانکورد
 ؟ منطق نماز چیست

از من پرسیده   عنوان باال ازسئوال يک برادرعزيزوگرامي ام که در فیسبوک 
کار گرفته است وسؤال  )منطق (اند، گرفته شده است. چون اين عزيزمن ازکلمۀ  

خود را مطرح کرده است ، پس الزم میدانم که در رابطه به اين موضوع ازيک  
زاويۀ ديگر ومنطق ديگر دين شناسي جواب گويم زيرا مسلمانان همه حکمت  
نماز رادر اسالم از ديد آيات متعدد قرآن مجید و احاديث ثقۀ پیشواي اسـالم  
)ص( مي دانندکه نمازفرض است، يعني باالي کسي که اسالم را ديـن خـود  
انتخاب کرده است. نماز گناهان را پاک میکند و تسلیمي مطلق به ذات اقـد   
ـا   الهي است و اجر وحسنات زياد در دنیا و آخرت دارد که در متون دينـي م

 مفصل گزارش يافته است 
انسان ازنگاه منطق علمي دين شناسي در سه رابطه زندگي میکند و با همین سه  
رابطه نه تنهاخود رامي شناسد بلکه از نگاه اجتماعي عرض وجود میکند. اين سه  

 مي باشد  Theo-ethicsو  Psycho-ethics, Socio-ethicsرابطه عبارت اند از 
هرکي  (ايتکس رابطۀ شخص باخودش است. پیشواي اسالم فرموده   -سايکو 

ـنـطـق   . خود راشناخت، خدا راشناخته است(  بزرگترين بحث اساسا همیـن م
خودشناسي است. ازکجا آمده ايم؟ به کجا میرويم؟ هدف اززندگي ماچیست؟  

ايتکس انسان خود را پیدا میکند. منحیث يک موجود  -چرا میمیريم؟ با سايکو 
آزاد براي خود تصمیم میگیرد. زندگي، موجويت او درين جهان بیـکـران، و  
تاريخ برايش مفهوم پیدامیکند. خودرامحور قرارمیدهد واز تجارب تلخ وشیرين  
زندگي مي آموزد وديد وبینش خودرامیسازد. نماز يکي از راه هاي خودشناسي  
است زيرانقطۀ وصل راپیدا کردن است. داستان حضرت ابراهیم )ع( هـزاران  
سال قبل ازمحمد )ص( که از خود مکرر سؤال میکندوستاره ومهتاب وآفتاب  
را درشروع خودشناسي، خدا میشمارد و باالخره به نتیجه میرسد که اين ها همه  
توسط يک ذات خلق شده است و اداره مي شود و او منحیث يک انسان جزء  
همین خلقت است. ابراهیم )ع( به سجده میرود و سجده درنماز)عبادت خداوند(  
رکن اساسي راتشکیل میدهد وشکل سمبولیک سجده به خاک نشان میدهد که  
انسان از خاک زاده شده و دوباره خاک میشود. و خالقي است که همه ازنـزد  
ـان   اوآمده اند وبه او برمیگردند )اناهلل و انا الیه راجعون(. با نماز و سـجـده انس
خودش راپیدا میکندوخود را از آن او میداند و از حالت سر در گمي ، بي ثباتي  
ـتـي   فکري، بي هدفي و تشويش خارج میشود وبا گفتن ال اله االهلل  هـمـه هس
 برايش معني وحقیقت پیدا میکند چنانچه درديوان شمس از مولینا میخوانیم : 

ــه را      در راه حقیقت آورد گمره را  ــ ــور نزايد ـم  از ذکر بسي ن
ــه االهلل را  ــ ـتن الال ــن گـف  هرصب   نماز وشام ورد خود ساز      اي

ايتکس رابطۀ شخص با اجتماع است زيرا انسان يک موجود اجتماعي  -سوسیو 
است. ازآنجائیکه نماز انسان را نظر به نص قرآن از بدي ها پاک میسازد پس بـه  
انسان منحیث يک موجود اجتماعي تجلي اخلقي میدهد زيرا انسان که هـدف  
اساسي نماز را دانسته است او همیشه از اخلق انساني کار میگیرد. و سخن سؤال  

ـنـد  (کنندۀ گرامي که   ـت اکثريت نمازگزاران مردمان نامطلوب هستند و هس
؛ براي اين است که نماز  )مردماني که نماز ادا نه میکنند اما مردمان شريف هستند 

گزاران به شکل اساسي معني و مفهوم نماز را ندانسته اند ، فقط آموخته اندکـه  
بايد نماز اداکنندواينکه نمازنتوانسته خلق شانرا تغییردهد براي اين است که اين  
اشخاص بااينکه نمازگزارهستند، به شکل توحیدي نمي انديشند و تفکرتوحیدي  
ـايـد   ندارند. يعني قبل از اقامه نماز دانستن توحید امر ضروري است که چراماب
نماز بخوانیم. اکثريت امروز نماز میخوانند براي اينکه فرض است و اما اين که  

 برايش فرض شده است چه مسئولیت هاي بزرگ دارد . 
نمازگزار درقبال نماز بیخبر است.به عبارت ديگر همین منطق نماز او را مسئول  
میسازدتابه ديگر اموربه شکل توحیدي رسیدگي کند. مدنیت اسالم ، در گذشته  
گفتیم به اسا  سه )ع( استوار است يعني علم ، عبادت و عدالت . اکثراين مردم  
چون هدف نماز راندانسته اند، به اسا  علم و عبادت راستین خداوندوعدالـت  
اجتماعي زندگي ندارند. همچنان دين اسالم درزندگاني روزمره به اسا  سـه  
 )ع( ديگراستواراست يعني عقل، عقیده وعمل که جمله شش )ع( میشود. 

الهي آنرا که عقل   (پیر طريقت خواجه عبداهلل انصاري چه قشنگ گفته است  
دادي چه ندادي و آنراکه عقل ندادي چه دادي؟( اين تفکر توحیدي است که  
انسان را به اعلي علیین میرساند وشايد پیاده کردن تفکرتوحیدي چه درسـطـ   
فردي وچه خانوادگي وچه کشوري چالش بزرگ است و دلیل اينکه نماز گزار  
قادر نیست که افکارتوحیدي را درعمل پیاده کند،به نظر ما نه خود را شناختـه  
است و نه خدا را و نتیجه اينکه چون اعمالش غیرتوحیدي است يعني با منـطـق  
نماز که ادا میکند مطابقت ندارد ، او رابه اسفل سافلین کشانده است و به گفتـۀ  

ساخته است. همه بدبختي هاي که ما با آن سردچار   )نامطلوب (برادرگرامي ام  
هستیم مانندشخصیت پرستي، مادي پرستي ومصرف گرائي و اسراف و سـود  
خوري؛ قومپرستي ورواج پوسیدۀ قبايلي بدل وپامال کردن حقوق دوشیزگان؛  
ملیت گرائي )ناسیونالیزم( ، مذهب پرستي و غلوگرائي در مذهب، نژاد پرستي،  

مانند کاپیتالیسم   )ايزم پرستي (خرافه پرستي، خارجي پرستي بجاي خداپرستي،  
ـانـي   وصهیونیسم وکمونیسم، فاشیسم وغیره ايسم  ها که همه مغاير فطرت انس
است زيرا آزادي انسان را سلب مي کند ؛ کنترل عقل و فکر مردم به نام حزب  
سیاسي و باالخره به نام دين، تحمیل دين بالي مردم به فشار و زور و ناسزاگفتن  
مردم براي اينکه تبلیغات ديني شانرا قبول ندارند در حالیکه دين يک موضـوع  
اختیاريست؛ منازعات خانوادگي و لت و کوب زنان ، تهمت و توهین وفحش  
گفتن که خالف کرامت انساني است ؛ غیبت وسخن چیني که خالف اخـالق  
اسالمي است؛ بي احترامي به عقايد مردم، بي احترامي به بزرگان خانواده واهل  
علم ومعرفت، زن ستیزي و زنان را ازصحنۀ سیاسي واجتماعي حتي مسجدخدا  
کنار زدن؛ بي تفاوتي وبي محبتي درمقابل کودکان، تقلیدهاي کور کورانه که  

 اي دوصدلعنت براين تقلید باد      –مولینا چه زيبا گفته: خلق راتقلید شان بر باد داد  
خودنمائي و کبر و غرور ، دفاع ازناحق، توجیهات نادرست وفاسدسیاسي و  
اجتماعي، پشتیباني و همکاري با مردم فاسد و نمايندۀ اجنبي وفروخته شـده و  
متقلب بخاطرپول وقدرت، مردم مسلمان را به کفرگرفتن، اهل کتاب را کافـر  
گفتن، تملق وچاپلوسي، عقده وکینه وحسادت، همچشمي ها ، همه وهمـه از  
 عدم دانش وتفکرتوحیدي است که نمازدرعمل راه حل آن است نه بي نمازي . 
بزرگترين منطق نماز رد شرک است که در هر سجده انسان برعلیه شرک قیام  
و مبارزه میکند. زيرا شرک و کفر تنها انکار خداوند نیست ،بلکه تايیدبه کفر و  
شرک توازن وتعادل جهان هستي را برهم میزند وجهان را براي آدمیزاد و محیط  
زيست او فاسد میسازد. منطق علمي نماز ازنگاه علمي وياساينس ، رابطۀ انسان با  
نظام خلقت از ديد رواني و روحي است و اين مطلب علمي را ما در نظام شمسي  
و چرخش زمین مي بینیم که نماز در اوقات فرض شده که زمین در مدار خود  
ـلـوه   براي تعیین زمان يعني شب و روز حرکت میکند. قرآن میگويد : اقم الص
لدلوک الشمس الي غسق الیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجرمشهودا )سورۀ اسراء  

ـلـي    430(، همچنان در سورۀ نساء آيۀ  78آيۀ   ـانـت ع میخوانیم: ان الصلوۀ ک
المومنین کتباً موقوتا .  در سوره اسراء مي بینیم که نماز در اوقات قبل ازطلوع  
ـاء از   آفتاب ونیم روز)خط استوا( وقبل ازغروب وشب است ودرسـورۀ نس
 اوقات معین ياد مي کند .                                             )دنباله در صفحۀ ششم( 
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ـنـد. در   درغزلیاتش سخنان پرشوري هست که با نواي هزاردستان برابري میک
مثنويات وي هزاران نکتۀ عرفان ومعرفت نهفته است که دانايان رانیز انديشه مي  
افزايد. رباعیات وي که هريک شاهکاري ازپیوستگي معاني دقیق باالفاظ رشیق  
است وهنرنمايیي معدودي ازسخنسرايان راکه دراين روش استادمسلم شده اند،به  
 يادمیآورد. درمقطعات نیزهمیشه حق مطلب رابه بهترين وجهي اداکرده است.( 

ساله راچنین وصـف  00خلیلي    4038محجوبه هروي بانوي شاعرهراتي، در 
 مي کند: 

 اي که در اقلیم  سخن سروري      راه ز صورت،  سوي  معني بري 
 درّ سخن را چو تو مي پروري      هست سخن گوهر وتو، گوهري 
ــضل و هنرت برده بهر   شاعرافغان تويي اکنون به دهر     خلق ز ـف

جناب داکترمحمدسیاسي، به سفرهاي خلیلي به ايران نیزنظري انداخته، کـه  
درهريک ازين سفرها، ازشهرهاي مهم ايران ديدار کرده، با شخصیتهاي نامدار  
ادبي آن سرزمین نشستها داشته، ودر دانشگاهها به سخنرانیها پرداخته، و پیوستگي  
و يگانگي فرهنگي میان افغانستان وايران را به شايستگي شرح داده است. البتـه  
سفرهاي استاد به ايران بیشتر به دعوت مقامات علمي وفرهنگي آن کشور بوده،  

به دعوت    4001ازجمله، داکترسیاسي مینويسد :)استادخلیلي دوبار درسال هاي  
بنابه دعوت دکترفرهاد رئیس دانشگاه    4043دکترمهران وزير فرهنگ وقت و 

ـان و   ـب ـاادي تهران به ايران سفرکرد، ودرتهران ومشهد وشیراز اقامت کرد، وب
شاعران ايران ازنزديک آشنايي بهم رسانید، وشرح پذيرايي هايي که ازاستاد به  
ـايـر   عمل آمد وخطابه هايي که ايرادشد وقطعات وغزلیاتي که بین ايشان وس
ارباب فضل درتجلیل يکديگر سروده ومبادله شده است، بعدازآن درمجموعۀ به  
ـافـت دانشـکـدۀ   نام )پیوند دلها( منتشرشد. استاد درهنگام سفربه شیراز درضی

 ادبیات شیراز اشعارزيررا که درهواپیما مرتجالً سروده بود، قرائت کرد : 
 مژده ای شیراز من بوی بهار آورده ام                           پیک گلزار دلم ، پیغام یار آورده ام  

 گر بهارآورده زینسان نرگس ونسرین وگل                  صد بهار جانفزا ، من در کنار آورده ام 
 ازحدیقه زی گلستان وز سنایی سوی شیخ                  راز های بس نهفته آشکار آورده ام 

ــزنه با شیراز دارد ربط های معنوی                   حرف بسیاراست، من دراختصارآورده ام   ـغ
ــگساران همند                     غمگساری را حدیث غمگسار آورده ام   ملت ایران وافغان غـم
 مژده ای یاران که من دردی کشان عشق را     ته نشین از جرعه های )الی خوار( آورده ام 

 ازبدخشانِ دلِ شوریده  در شیراز حُسن                  شعر رنگین همچو لعلی آبدار آورده ام 
 شور برسر، شعربرلب، گل به دامن، جان به کف     در خرابات مغان چندین بهار آورده ام 
 ایمن است از  برگ ریز حادثات روزگار                   این گل الفت که من از نوبهار آورده ام 
 شادمان ازبخت خویشم کندراین گلزار ذوق           از نهال دوستی صدگل به بار آورده ام 

ـیّـري،   ـع ... دراين سفراستاد بااديبان، نويسندگان وشاعراني ازجمله رهي م
ـاصـ ،   صادق سرمد، محمود فر،، ابراهیم صهبا، حبیب يغمانیي، محمدعلـي ن
ـیـط   دکترنوراني وصال، دکترقاسم رسا ومؤيدثابتي، بديع الزمان فروزانفر، مح
طباطبايي، علي دشتي ومحمدحجازي ... به مفاوضات ادبي وشعري پـرداخـت  
که جدا ازارزش علمي و ادبي خود، ارزش تاريخي يافته وهريک سندي گويا  

 است ازمعاشرت نیکوي شاعران ونويسندگان قلمرو پهناورزبان فارسي. 
شاعربزرگوارداکترسیاسي، ازتبجیلي که شادروان حبیب يغمايي شاعر نامدار  
ـیـت آن   ايران هنگام چاپ ديوان خلیلي بعمل آورده ، نیزيادکرده که چهار ب

 چنین است : 
ــشتر افتاد خلیلی  ــ ــ ــ ــر داد خلیلی               از پیشروان پی ــ ــ  در شعر و  هنر، دادِ هن
 همواره سخنگو  بُوَد و  شاد  که  فرمود                   ارباب  سخن را   به سخن شاد خلیلی 
ـنگ که : استاد خلیلی  ــ  پرسندگرامروز که استادسخن کیست                  گوییم هم آـه
ـاد خلیلی  ــ ــخ بماـن ــ  تانام ز افغان و ز ایران به جهان است                     نام تو  به تاری
داکترسیاسي مي افزايد: استاد بديع الزمان فروزانفر، )از استادان نابغه ونامدار  
زبان فارسي دري معاصر(، درپاسخ قصیدۀ نابي که از جده)عربستان( استادخلیلي  

 به فارسي سره سروده بود، به اين مطلع : 
 نکردي به نامه مرا ياد استاد                 دل شادت انده مبیناد استاد 

 چنین پاسخ داده است : 
ـتادا  ز بعد  عهد دراز             نامه اي سوي ما فرستادي  ــ ــ  اوسـ
 عجزمن ديدي ازثنا، که به من           رهنمونِ ثنا  فرستادي . . . 
ــجاز           به ري ، اي اوستافرستادي...  ــ ــ  نسخۀ سُحر بابلي ز ح
ــل            بینوا را نوا فرستادي  . . .  ــ  اي خلیل اهلل از مقام خلی
 خضروار از براي خشک لبان            تحفه ، آب بقا فرستادي 

جهانگیرتفضلي نويسنده وشاعرفقید وسفیرکبیرايران درکابل در قطعـه اي  
 خطاب به استادخلیلي سرود : 

ــي اوستاد        اي تو در ملک سخن چون ژنده پیل   اي خلیلي ، اي گرام
ـتي به چشم من قلیل  ــ ــ ــ ــۀ گـی ـهرتو بود        پهـن  اي که پیش چشمۀ ـم
 بیش ازاين بفکن به شاگردي نظر      کز خراسان است و از بومي اصیل.. 
ــمال طبع تو گردد جمیل...  ــ ــسته ام آئینه وار         از جـ ــ  تا که طبع خ

درروزهايي که شادروان رهي معیري غزلسراي بزرگ معاصرايران دربستر  
ـات زيـر   ـی بیماري بسرمي برد، استادخلیلي درسفري که به تهران انجام داد، اب

 راسروده بادسته گلي به رهي معیري تقديم کرد : 
ــع چون نوبهار توست رهي  ــزار خرمن گل                   طب ــ  نوبهار ه
ــژۀ اشکبار توست رهي   ــ ــ ـین سخن                    ـم ــ  ابر نیسان گلزم
 بر شو ازجا که شاهد معني                   سخت درانتظارتوست رهي... 
 تومخورغم که خاطر ياران                   همه جا غمگسارتوست رهي 

ـلـي   ـی ـل رهي، اين شعررا که واپسین اثراوست، دربسترمريضي سروده وبه خ
 فرستاد : 

ـان پرور تو را   آورد وريخت خرمن گل درکنار من   ... پیک مراد ، نامۀ جـ
 يک آسمان ستاره ويک کاروان گهر   افشاند بريمین من و بريسارمن 

ــمي به روشني    ماننداشک ديدۀ شب زنده دارمن...   شعري به تابناکي، نظـ
 فرداست اي رفیق که ازپاره هاي دل    افشان کني شکوفه وگل برمزارمن 
 فرداست کزتطاول گردون رود به باد  تنهانه خسته جان، که مشت غبارمن 
 وين شکوه هاکه کلک من ازخون دل نوشت   برلوح روزگار بود يادگار من 
ـاد   شاعرشیوابیان داکترمحمدسیاسي، میپردازدبه چگونگي آشنايي خود با است

که من به تازگي ساکن شهرواشنگتن  4063خلیل اهلل خلیلي، ومي نويسد: )سال  
دي سي امريکابودم، روزي بزرگمرد نامي وطندوست مرحوم نصرت اهلل امیني  
اراکي، تلفن کرده وازمن پرسیدنداسم کوچک توچیسـت؟ عـرض کـردم 
)محمد( ، ودرحالیکه با شخص ديگري مشغول گفتگوبودند، اظهارداشتند: )بلي  
ـیـدم مـوضـوع   خودش است، محمدسیاسي( من که کنجکاوشده بودم پـرس
چیست؟ آقاي امیني فرمودند بزرگمردي درجستجوي شمابوده و مايل به ديدار  
تواست. پرسیدم اين بزرگمرد کیست؟ گفتند استاد خلیل اهلل خلیلي. من باهیجان  
وخوشحالي گفتم، من بیش ازاستاد شیفتۀ ديدارآن شاعرگرانمايه هستم، زيـرااز  
ـارمـرا   ـع طريق مجلۀ يغماومجلۀ انیس)چاپ کابل( که اشعاراستاد وگاهي نیزاش
انتشارمیداد، با نام استادخلیل اهلل خلیلي آشناهستم. قرارديدار ما دوروزبعددرايالت  

 ورجینیا درمنزل نصرت اهلل خان امیني داده شد . 
ـاً   ـت ـب هنگامیکه وارداطاق پذيرايي خانه شدم، مردي میان قد، چهارشانه و نس
تنومند باموهاي فلفل نمکي که دراطراف گردنش پراکنده بود باچهره اي سبزه  
وچشماني بسیارنافذ ولبخندي مهربان، درحالیکه پیراهن وشلوار سپیدبومي افغاني  
پوشیده بود، ازجاي برخاست و دست مرابه گرمي فشرد وگفت هنگامیکه بعداز  
ـارت   استقرارحکومت کمونیستي درکابل، خانه وکتابخانۀ من موردهجوم وغ
 قرارگرفت وناچار ازترک وطن واقامت در دياربیگانه شدم )دنباله در ص ششم(  

 هفته نامۀ امید   589شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : خلیلی شاعر افغان و ایران 
 نگارنده : داکترمحمد سیاسی 

دوهفته قبل، پس ازآنکه نمازجمعه را درمسجدمبارک مصطفي)ص( درشهر  
انندل ورجینیا اداکرديم، دوست عزيزم آقاي کوشان، دو جلد کتاب راکه سال  
پار توسط نويسندۀ کتابها جناب داکترمحمد سیاسي در ديداري دروروجینیا به  
ـیـد،   ايشان اهداشده بود، به من دادند تاطبق معمول براي معرفي درهفته نامۀ ام
مطالعه کنم . کتاب اول باعنوان)خلیلي شاعرافغان وايران( وکتاب دوم باعنوان  
ـا ايـران،   )سرود زنده رود( هردوبه قلم شاعر ونويسندۀ تواناي کشـوربـرادرم
نگاشته شده است. درکتاب نخست، نگارندۀ عزيزداکترسیاسي، لختي از تاريـخ  
افغانستان راباعنوان )افغانستان دريک نگاه( رانگاشته وسپس شرحي اززندگینامۀ  
ـاده   ـف شادروان استادخلیل اهلل خلیلي، بزرگمرد دنیاي ادب فارسي دري، رابااست
ـلـي   ـی ـل ـادخ ازمآخذ زيادي به قلم آورده، و از مراتب ارادت ومحبتي که بااست

 مرحوم داشته، خاطراتي راذکر کرده است. 

 جناب داکتر محمّد سیاسی                   شادروان استادخلیل اهلل خلیلی       
ـال  048)خلیلي شاعرافغان وايران( در  صفحه باکاغذاعال وقطع وزيري، درس

ـاپ  4083 خورشیدي توسط بنیاد موقوفات دکترمحمود افشار، در ايران به چ
 رسیده است.  

ـا   شاعرگرامي جناب داکترسیاسي، تقاريظي رابرديوان استادخلیلي، که ساله
پیش به همت امیدوارهروي درايران انتشاريافت، آورده، که نمونه هايي ازآن  
ـاد   ـتـم چنین است: زنده ياد سرورگويا اعتمادي ازخاندان عبدالقدو  خان اع
الدوله، که ازرجال ادب وسیاست افغانستان و ازنزديک ترين دوستان خلیل اهلل  
خلیلي است میگويد :)مرا ازسالیان دراز باوي دلبستگي ويک جهتي اسـت، و  
عمري بااو بسربرده ام، در زندگاني او مدهاوجزر هاديده ام واين چندکلمه قطره  
اي ازآن درياي عشق وذوق و اخگري ازآن کانون فروزان وخـرمـن آتـش  
است... شاعر باوصف آالم زمانه، طبعي بس لطیف ونشاط انگیزدارد، کمترمي  
توان اورا غیرمتبسم وگرفته خاطر ديد، طبعش به رطوبت مايل است، محضراو  
بسیارگرم وپرشور، لطايف وحاضرجوابي هاي اوهمواره مايۀ نشاط دوستان و  
مسرت ياران است وهمه ازشوخیهاي بجاومناسب وموزون وي خاطرات شیرين  
وفراموش ناپذيردارند و اکثرلطايف اونقل محافل ياران ومجالس احباب ذوق  

 است...( 
دانشمندفقیدافغاني استادصالح الدين سلجوقي مینويسد: )...من به کابل آمدم  
وبه سراغ بازماندگان مرحوم مستوفي شدم وشنیدم که دربین عائله مرحـومـي  
پسري ازوي باقي مانده است، که به جرم نا کردۀ پدر به گوشه اي محصور و  
ـانـدم.   متواري است ومن خود رابه آقاي خلیل اهلل که اکنون استاد ماسـت رس
جوان مراهق)= نوجوان نزديک به بلوغ( میانه قد و مانند پدر سیه چرده اي را  
ديدم که بیشترازحنان )= رحمت، بخشايش، مهرباني( مادر وعطف پدر، عطش  
دانش وآموزش دارد. ديدم میل مفرطي به ادب وعلم نحو و محاضرات عرب  
ـار وکـمـي   دارد، وتااندازه اي دراين باره کوشش نموده، امادوري از آمـوزگ
ـاعـت   وسايل وکتب درسي، اورا پريشان میدارد، وبااين همه همت عالي وشـج
ـعـراي بـزرگ   اخالقي که دارد وازادبهاي عالي عرب مانند قصايد معلقت وش
جاهلي واسالمي عرب دم میزند ومن نسبت به خلیل اهلل مسرورتر بودم ازاينکه  
میتوانستم به تشنۀ علم وادب کتابي برسانم وياسطري بنويسم ويا حرفي بخوانـم.  
اوخیلي مستعد وسريع الفهم بود، وازخالل کالم اوباوجود لکنت زبان وکـمـي  
سن، کلماتي شنیده میشدکه درحقیقت خشتهاي تَه پايۀ ادب امـروز اسـت...  
خلیلي شاعري است که به او مي نازم وگمان نمي کنم به عصرها مانند اوشاعري  

 به وجودآيد.( 
استادعبدالرحمن پژواک ازمردان ادب وسیاست وشاعرونويسندۀ افغاني در  
ـیـل   موردشعر استادخلیلي چنین مینويسد: )تأسي وي از گويندگان باستان، دل
احترام وي به مقام سخن درگذشتۀ پرافتخار کشوري است که گهوارۀ شعـراي  
بزرگ زبان دري بوده ودرزندگي ابدي خود درآغوش آن خفته اند. خلیلي با  
اين نام ونشان دست سخن  رادر دوره اي گرفت که زمان فترشعروادب دري در  
افغانستان بود. اين دوره هنوزدوام دارد، اگرکساني درراه احیاي شعرجهدکرده  

 و کام يافته اند، به يادروزگاربماند، خلیلي هرگزفراموش نخواهد شد...( 
دکترلطفعلي صورتگر، استادشعروادب ايران درتقريظ برديوان خلیلي مـي  
نويسد:)..ديوانش مشحون ازابیاتي است که لطف و طراوت نسیم بهاري ونازکي  
ورقت عواطف دوشیزگان تازه به شوهر رفته را به يادمي آورد وبادل آدمي راز  
نیازهاي گرم ودوستانه دارد. اشعارش مانند ابیات جالل الدين محمد دل رابـه  
ـپـذيـردارد.   رقص مي آورد ومانندسنايي بااحساسات آدمي انس وآمیزش دل
تازگي وجواني از ابیاتش مي چکدوکلماتي که دراختیاردارد، به چاالکي اسپان  
تیزتک، پهنۀ معاني را درمي نوردد. اشعارخلیلي در عین آنکه ازحیث استحکام  
وسالمت بدون هیچگونه نقص است، از نعمت فصاحت بهره اي به کمال دارد و  
به ماکه باسرزمین افغانستان رابطه اي ديرين داريم، ازديار آشنا پیغام آشنايي مي  
آوردومارابه کلبۀ منزۀ پغمان وکوه بلند خیبر وچمن هاي خرم وسرسبزآن اقلیم  

 راهبري مي کند...( 
استادبديع الزمان فروزانفرنیزدرهمان ديوان چنین مینگارد: )استاد خلیلي يکي  
ازسخنسرايان ودانشمندان عصرحاضراست وبي گمان وي رامیتـوان درعـداد  
شعراي سخندان وسحرکار اين روزگارمحسوب داشت. استادي وچیره زباني او  
ـات و   ـی درنظم دري ازمطالعۀ ديوان وي به خوبي آشکاراست. قصايـد وغـزل
رباعیات ومثنوياتش دلیلي است روشن براينکه استاد درانواع سخن مهارت دارد  
ومیتواند ازعهدۀ هريک ازشیوه هاي شاعري برآيد. بااينکه خلیلي اسلـوب و  
روش پیشینیان رادرترکیب الفاظ وجُمَل رعايت میکند، ولي درابتکار مضامین و  
ابداع معاني، فکري توانا ومعني آفرين داردوازاين رو قوّت معني رابافصاحت و  

 جزالت وحسن ترکیب توأم ساخته است..( 
استادسعیدنفیسي درمقدمۀ ديوان خلیلي نوشت:)خلیلي ازسخنسرايان چیـره  
دست روزگاراست. عقايدوي درآن اوج بالغتي است که کمترکسي رادستر   
 به آن هست. هرکلمۀ آنهااحاطۀ وي رادرادب هزار سالۀ زبان دري مي رساند،  

 نیوجرسي  انجنیرعبدالصبور فروزان                                     
 تلویزیون )ژوندون( 

 (3مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان ) 
دربخش اول اين مقاله تذکردادم که ژوندون شبکۀ تلويزيوني اسـت کـه  
ـیـت   ـاکـم مظهرپخش وگسترش افکارتعصب گرايي وتحمیل زبان پشتو، و ح
ـیـن   پشتونها برسايراقوام کشورمیباشد. اين تلويزيون از بدو نشرات خويش هم
هدف راتعقیب نموده وگردانندگان آن در تالش اندتانشان دهندکه اقـوام و  
ملیتهاي ديگرساکن درکشور، اهل اين سرزمین نمي باشند، واينها ياپشتون شوند  
ويااز اين کشوربیرون رانده شوند! مشاورين وتمويلگران اين تلويزيون راکساني  
تشکیل میدهدکه درتعصب زباني وقومگرايي درجامعه مشهوراند، وهیچ فردي  
درجامعه مانیست که ازکیفیت اين اشخاص آگاه نباشد. اين اشخاص متعصـب  
دايرۀ راتشکیل میدهندکه مرکزآن درقصررياست جمهور ومحیط آن از فرانسه  
ـان   وامريکا میگذرد. اينهادرصدد اندتابه هرقیمت وهرقرباني که میشود، بايدزب
ـا از   پشتو راباالي ملیتهاي ديگر کشور تحمیل نمايند وبرمردم فشاربايـدآوردت
استعمال کلماتي که درزبان خودشان است، خودداري نمايندوبه عوض کلمات  
پشتو را قبول نمايند. گرچه اين عنعنه ازسالیان قبل آغازشده ومجريان آن کـه  
ـلـم و   قدرت حاکمه را دردست داشتند، براي تحقق اين آرمان ازهیچ نـوع ظ
استبداد، قتل وقتال، شکنجه وآزار دريغ نکردند. اينهاهمه آنچه درتوان واختیار  
داشتند، براي تحمیل زبان پشتو برسايراقوام کشور بکاربردند. ايشان بعوض اينکه  
براي ترقي وتعالي کشورکارنمايند، همه نیرو وانرژي خودرابدان مبذول ساختند  
تاقوم پشتون را بحیث حاکم وفرمانروا مستحق مسند وقدرت، واقوام ديگـررا  
رعاياو فرمانبردار سازند. ايشان تااندازۀ موفق هم شدند وباغصب زمین، خانه، مال  
ودارايي اقوام ديگر، واعطاي آنهابه پشتونها، گماشتن پشتونها براي چوروچپاول  
ـار   ـت مال ودارايي اقوام ديگر، تعرض به حیثیت ونامو  اقوام ديگر، قتل وکش
مردان وسرشناسان اقوام ديگر، ربودن زن هاودختران ايشان به هدف خودنايل  
شدند، اما دشمني عمیقي رامیان پشتونها واقوام ديگرکشور، که باهم برادر اند و  
سالیان درازدرپهلوي هم زندگي میکردند، بوجودآوردند، واين هدف غايي اين  

 شاهان وحکمرانان غدار ومستبدبود.  
خوشبختانه جهاد مقد  مردم افغانستان دربرابرروسهاي اشغالگردر عمل ثابت  
کردکه دردفاع ازوطن، همه اقوام سهیم بودند وهمه ملیتهاي ساکن درکشوربـه  
ـان   ـت هرزباني که حرف میزدند، دردفاع ازوطن قرباني دادند. جهادمردم افغانس
ثابت ساخت که هرقوم وهرملیت اين کشورتوانمندي دفاع ازوطـن وازخـود  
رادارند، وطلسم مفکورۀ اينکه پشتونهاحاکم وفرمانروا، وديگراقوام محکوم و  
فرمانبردارباشد شکست. اين شکست دردل متعصبین زباني وقومي پشتون دلهره  
انداخت وايشان ديدندکه آنچه پیشوايان وگذشتگان شان اعمارکرده اند، درحال  
سقوط وفروپاشي است. مردم ازنیات شوم ايشان آگاه شده اند. حقايق تاريخي  
که سالیان سال مردم ازآگاهي آنهامحروم ساخته شده بودند، برمال میشوند وبـه  

 اصطالح چلوصاف شان ازآب بیرون میشود .  
اين گروه براي احیاي مفکورۀ برتري پشتونهاباالي اقوام ديگر و تحمیل زبان  
پشتوبراقوام ديگرکشور، که زبان و فرهنگ خودرادارند، درتالش اندتابااستفاده  
ـازنـد.   ازنشرات تلويزيوني، اذهان عامه را تحريف وحقايق تاريخي راپنهان س
گردانندگان اين بازي کهن و ازمود افتاده آقايان غني احمدزي، کرزي، واحد  
طاقت، ستار سعادت، کريم خرم، اکرم خپلواک، فاروق وردک، عمرزاخیلوال  
ـیـده   و چندتن ديگرمیباشند. عملکردهاي اينهاوطرزديد شان به هیچکس پـوش
نیست. اينها همه درتالش اندتاآتش ظلم واستبدادي راکه شاهان وامراي مستبد و  
مزدور برافروخته بودند، دوباره روشن نمايند اماايشان فراموش کرده انـدکـه  
اکنون زمان ديگري است ومردم بیدارشده وآن وسايل کهن وفرسودۀ نادر و  
هاشم و داوود به کار نمي آيد. چنانچه وقتي که شهیداحمدشاه مسعود درجهاد  
مردم ما برازندگي نشان داد، واز نیت نیکش براي وطن ومردم همه آگاه شدند،  
وضربت شمشیرش کا، کرملین رابه لرزه درآورد، وهمزمان گلبدين به بندگي  
ـاي   وعبوديتش به نظامیان پاکستان افزود و به فرزندنازدانۀ آي ا  آي وجنراله
پاکستان تبديل شد، مردم بیشتربه دوراحمدشاه مسعود بسیج شدند، واکثري از  
ـنـد،   مجاهدين حق شنا  پشتون که تعدادشان بیشماراست، به رهبري اوپیوست
چون اين مجاهدين پشتون درمرض تعصب زباني وقبیله گرايي مبتال نبـودنـد.  
درهمان زماني که شهیداحمدشاه مسعود درکوه پايه هاي وطن برعلیه روسهاي  
ـاع بـود،   اشغالگرمیجنگید، وازوطن ونامو  وطن به قیمت خون خـود دردف
توآقاي اسماعیل يون رسالۀ رادر پشاور بچاپ رساندي وازمجاهديني که ازوطن  
ونامو  تودفاع مي کردند، درآن مذمت کردي تاجنرالهاي پاکستان راکه بااين  
مجاهد بزرگ )احمدشاه مسعود( مخالفت داشتند، خوشنودساخته باشي، ايـن  
رساله را)لمري سقوي( نام گذاشتي ودرآن به پشتونهاي متعصب چون خودت  
ـانشـر   هوشدار دادي که احتیاط کنیدکه قدرت راازدست مي دهید. همزمان ب
رسالۀ تو، همتايت گلبدين، اين فرزند رضاعي جنرال حمیدگل پاکستان، طراح  
ـیـد   ـق ـاف ـاشـت ت بدبختي هاي مردم افغانستان، رسالۀ بنام حضرت يوسف نـگ
استادبرهان الدين رباني راکه شخصیت واالي او، حلم ودانش او، تقواو تواضـع  
او ازهیچکس پوشیده نیست، درانظارمردم افغانستان ديگرگونه جلوه دهد، واين  
شخصیت بزرگمنش جهاد وتاريخ افغانستان ومنطقه رابه آن برادر يوسف کـه  
خیانت کرده بودشباهت داد. وقتي خبربه استادرسید، مرحومي تبسمي کـردو  
گفت:)خیراست آقاي حکمتیارهنوزبچه است( ! درحالیکه همین گلبـديـن در  
زمانیکه کابل راراکت باران میکرد واستادرباني فقید رئیس جمهوربود وحاجي  
قديرهمه رهبران جهادي رابه جالل آباد خواسته بود تاراه حلي پیدا شود. درآن  
ـاد   مجلس گلبدين دستهاي شهیداستادرباني رابوسیده وچشمهاي خود مالید. است
عبدالرب رسول سیاف که درآن مجلس بود، گفت:) اين آدم دورويه را ببینید  

 که ازيکطرف راکت میزند، وازطرف ديگر دست استاد رامي بوسد! (  
ـاي   زمانیکه روسهاشکست خوردند وحکومت مجاهدين برقرارشد، تـو آق
ـیـن   اسماعیل يون، رسالۀ دوم خودراتحت نام)دويمه سقاوي( نگاشتـي، وهـم
مجاهديني راکه روسهاراشکست دادند، بد و رد گفتي، ولي بیخبرازينکه اگراين  
مجاهدين نمي بودند، توامروزبه عوض زبان پشتو، مجبورمیشدي که به روسي  
حرف بزني! اين رساله رانیزبه کمک نظامیان پاکستان درپشاورچاپ کردي. اما  
وقتي طالبان مزدور افغانستان رابه همکاري نظامیان پاکستاني اشغال نمودند تـو  
آقاي يون خاموش شدي وسروصدايت گم شد وازظلم وبیداد طالبان هیچ شکوه  
نکردي وافکارپشتونیستت بااليت غالب شد !  واز بیداد طالبان واشغال کشورت  
ـال   توسط پاکستاني ها چیزي نگفتي! ولي زماني که مجاهدين ازصفحات شـم
کشورطالبان راشکست دادند، باوجوداينکه کرزي را که همنظر وحمايه گرتو  
است، امريکايیها رئیس جمهورساخت، توموجوديت تعدادي ازافراد مربوط به  
ملیت هاي ديگررا، که خالف حکومتهاي پیشوايان تو بود، تـحـمـل کـرده  
نتوانستي و رسالۀ ديگري بنام)دريمه سقاوي( نگاشتي که مصارف آن ازطريق  
ـان   ـن دفتررياست جمهوري کرزي تهیه شده بود ! اين رساله درکابل نشرشدوچ
پرازتعصب زباني وقبیله گرايي است که نظیرآن درنشرات کشور ديده نشـده  
است. کتاب را مرحوم مارشال فهیم گرفت ودرمجلس کابینه آنراپیـش روي  
ـاشـد، واز   کرزي انداخت وگفت ازيک جانب مامیگويیم که وحدت ملي ب
 طرفي اينطورنشرات را که ضدوحدت ملي است، اجازه میدهي! )صفحۀ هفتم( 
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 هفته نامۀ امید  589شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                                برومفیلد 
 تفکیک وقوع بعضی حوادث 

 در زمان مجاهدین و ویرانی کابل )قسمت چهارم( 
ـارم   ـه دوستان عزيز خوانندگان وطندوست  هفته نامۀ امید: درين قسمت چ

 حضورتان تقديم میگردد. لطفأ به دقت توجه کنید:   4331گزارشات سال  
تن مواد ارتزاقي ارسالي صلیب احمـر    03توزيع    41جنوري   8:  4331سال  

ـاشـدنـد    03,333بین المللي براي  ـیـج نفريکه از خانه هايشان در نتبجۀ جنگها ب
 ودرعمارات عامه مانندمکاتب سکونت گزيده اندشروع شد. 

جنوري استادرباني اعالن کردازمقامش به مفاديک حکومت مؤقت زير    43 
قیمومیت ملل متحداستعفي میکند مشروط براينکه گلبدين  بمباران کابل راقطع  
وبه محاصرۀ شهرکابل خاتمه دهدوتسلیحات سنگین خود را ازمنطقه دور کنـد  

جنوري محمود مستري ذوات آتي را بحیث هستۀ اول براي    44) اعالن اول(.  
ـتـر   تشکیل حکومت مؤقتي آبنده معرفي کرد: داکترمـحـمـديـوسـف, داک
عبدالصمدحامد, سلطان محمودغازي, استادعبدالستارسیرت, حاجي عبدالقدير,  

جنوري حکمتبار  40قوماندان اسمعیل خان, حاجي منگل ومحترم موسي توانا.  
به آتش بس موافقه میکندامامیگوبدشرط  استادرباني در وضع فعلي مشکل بنظر  

الري  حامل مواد آذوقه ارسالي ملل متحد بعدازينـکـه    13جنوري    48میرسد.  
توسط افراد حزب اسالمي حکمتیارمورد غارت و چپاول قرارگرفت با آلخره   

 .41بکابل رسید 
فبروري ملیشیاي ازبک قندز راکه تحت کنترول قواي حکومتي بود بـه    1

فبروري     40تصرف درآورده  شاهراه سالنگ را تحت کنترول خودقرار دادند,. 
  48قواي حکومتي تحت قوماندان مسعود قندوز را دوباره بتصرف میآورنـد,  

فبروري دورۀ وظیفۀ استادرباني بحیث رئیس جمهورپايان میرسدوپیشنهاد کرد  
که تادرمورد آيندۀ افغانستان مذاکرات راباجوانب مختلف بشمول طالبان)جهت  
معلومات بیشتربه بحث طالبان؛ به مضمون خطاب به خطاب مراجعه شود.( ازسر  

فبروري مسعود, شیرخان بندر وعلي آباد واليت قندز را بتصرف در    00گیرد.  
آورد, دوروزبعدبادوري گلبدين دوستم وشیخ علي مزاري ازصحنه، استاد رباني  

تبادل    0وکارتۀ    4فبروري درکارتۀ    06به طالبان تقسیم قدرت را پیشنهاد کرد.  
 .41آتش راکت بین قواي حکومتي و حزب وحدت صورت گرفت 

ـابـل    0مارچ  قواي هوائي حکومت مراکز حزب وحدت را در کارتۀ    6 ک
  -طالبان   -بمبارد کردند, حزب وحدت درينوقت است که بین  قواي حکومت 

مارچ   قوماندان مسعود با يک    44و طرفداران اتحاد اسالمي سیاف گیر میماند,  
حملۀ شديد قواي طالبان و حزب وحدت را از مناطق دست داشتۀ شان در کابل  

مارچ  شیخ علي مزاري رئیس حزب وحدت درقیدقواي طالبان  40بیرون میراند, 
قرارگرفت واماحین انتقال وي از چهارآسیاب به قندهار بقتل رسید واستاد کريم  

مارچ   قواي    46خلیلي بجاي او مؤقتأ رهبري حزب وحدت را بدوش گرفت,  
ـقـب    -حکومتي درمناطق داراالمان  ريشخور و تاج بیگ طالبان را وادار بـه ع

کیلومتري کابل    01مارچ  قوماندان  مسعود چهارآسیاب را در    43نشیني کرد,  
 .41از طالبان  بدست آورد و فت  کرد 

اپريل دانشگاه کابل را  7بعدازچهارسال تعطیل رئیس جمهوراستادرباني بتاريخ  
افتتاح کرد, ودرهمین روز ايران ترانزيت اموال افغاني را از طريق کشـورش  

اپريل بمناسبت سومین سالروز فت  کابل توسط مجاهـديـن    01ممنوع قرارداد.  
 .41رسم گذشت عسکري در غیاب قوماندان مسعود و سیاف اجرا شد 

 .41جون  دوطیارۀ نظامي دوستم قندزوشهرنوکابل رابمبارد کرد   46
ـان  43 جوالي جهت بدست آوردن مرغاب واليت بادغیس درغرب افغانست

بین طرفداران حکومت وقواي دوستم برخورد ر، داد. و درهمیـن روزبـراي  
تصرف يکاولنگ درواليت بامیان جنگهاي بین قواي مسعود و دوستم ر، داد  
که درنتیجه بامیان تحت کنترول قواي حزب وحدت و جنرال دوستـم قـرار  

 .41گرفت 
اول اکتوبر درنزديکي پلخمري جنگ شديدي بین افراد حکمتیارو قـواي  

اکتوبر دربرابرتهديد طالبان حکومـت    8سیدکیان رئیس فرقۀ اسماعلیه رخداد,  
اکتوبر    43کمربندهاي امنیتي را تقويه نموده و افراد احتیاط راجمع آوري کرد. 

ـارج   پاکستان مسعود خلیلي نمايندۀ سیاسي افغانستان راخبر دادکه ازپاکستان خ
اکتوبر رابین رافايل معاون وزارت امورخارجۀ امريکابااستادرباني، احمد  03شود. 

ـانـه   شاه مسعود، دوستم وعبدالقدير رئیس شوراي ننگرهاردرمقرهايشان جداگ
ـان   ـت ـانس ـغ مالقات وتقاضاکردتا بامحمودمیستري براي جستجوي حل قضیۀ اف
همکاري نمايند. يک روز بعد جنرال دوستم موفقیت پالن صل  میستري را براي  

 .41افغانستان آرزو کرد 
نوامبر جنرال عبدالحکیم کتوازي سابق قوماندان عمومي ژاندارم و پلیـس  0

افغانستان درپشاورتوسط اشخاص مسل  بقتل رسید ودو روزبعد وزيـرمـحـمـد  
نوامبراستاد ربانـي    1زدران سابق وکیل شوراي ملي رادرپشاورنیزترور کردند.  

ـاي   ـه ـنـگ باز )بار دوم(رضائیت خودرا براي انتقال قدرت مشروط بر اينکه ج
ـبـرآصـف    8داخلي و مداخالت خارجي ذر افغانستان پايان يابدابرازکرد,   نوام

احمد علي وزير خارجۀ پاکستان با دوستم در شمال افغانستان مالقات کرده هر  
ـار   ـن دو ازاستاد برهان الدين رباني تقاضاکردندبدون قیدوشرط ازوظیفۀ خودک
  03برود واستعفايش راشرط اول برگشت صل  در افغانستان وانمـودکـردنـد,  

ـیـه؛   نومبر سازمان عفوبین المللي، اياالت متحدۀ امريکا، اروپاي غـرب، روس
بعضي ازکشورهاي منطقه مانندايران، پاکستان وعربستان سعودي را درمـورد  
نقض حقوق بشردرافغانستان که اسلحه دراختیار گروپهاي مختلف قرار میدهند  

 . 41مقصر قلمداد کردند 
دسمبر پاکستان اعالن کرد که میخواهد سفارت خود را ازکابل به جـالل    7

ـان   آباد انتقال دهد حکومت کابل آنرا يک عمل خصمانه علیه حکومت افغانست
دسمبر  40دانسته  اين عمل راتالش براي تولیدتفرقه اندازي بین افغانهاتلقي کرد,  

ـیـس   هیأتي تحت رياست داکترعبد الرحمن وزيرهوانوردي ملکي ازطرف رئ
ـیـه   ـل جمهور رباني به مسکو فرستاده شدتاکمکهاي شانرا به منظورمقاومـت ع

دسمبرملل متحد دورۀ ماموريت محمود میستري راتمديد    03طالبهاجلب نمايد,  
ـتـه و    03دسمبريک بمب درصدربازارپشاورانفالق کرد و   04کرد,   ـفـرکش ن
  08نفرزخمي بجاگذاشت؛ اسالم آباد کابل ودهلي رامسئول دانست.    433تقريبأ 

دسمبراستاد رباني بازهم )بار سوم(آمادگي خود رابراي مالقات با همـه سـران  
 ./ )دنباله دارد( 41مخالفین بشمول طالبان اعالن کرد 

***************************************** 
 خروج نیروهاي بریتانیا از هیرمند یک معماست! 
برخي نمايندگان مجلس مي گويند که خروج نیروهاي بريتانیايي از هیرمند  
عجوالنه است و نیروهاي امنیتي افغانستان تا هنوز به اندازه اي تجهیز نشده اند که  
از اين واليت دفاع کنند.قاضي عبدالرحیم عضو مجلس به خبرگزاري جمهـور  
گفت:خروج نیروهاي بريتانیا ازهیرمند درحالت فعلي که نیروي امنیتي افغانستان  
ازلحاظ تجهیز و تعلیم به حدي نرسیده اند که بتوانند مستقالنه دفاع بکنند، تصمیم  
عجوالنه است هیرمند از واليتهاي نا آرام است که شدت جنگ در اين واليت  
پابرجا بوده و نیروهاي امنیتي افغانستان بدون حمايت هوايي و تجهیزات پیشرفته  
نمیتوانندبخوبي ازين واليت دفاع کنند . خانم نسیمه نیازي نماينده مردم هیرمند  
 درمجلس نمايندگان نیزخروج نیروهاي بريتانیارا از هیرمند به موقع نمي داند. 

ـ کالیفورنیا  مترجم: سیدفقیر علوي                                   کلیتن 
 ن جنگ ها درافغانستا
طي هشتصد     Peter Tomsenجنگهادرافغانستان، نام کتابي است که پیترتامسن  

ـانـه ومـدارک   صفحه ودرخالل هشت سال، جنگهاي افغانستان رابااسناد محرم
ـاص   موثق نگاشته است. ناگفته نماندکه مولف اين اثرچارسال تمام نمايندۀ خ

 حکومت امريکانزدمجاهدين افغاني بوده است.  
ـهـدۀ   ـع تامسن درمقدمۀ اثرخويش ادعامیکند که مسئولیت تمام اين مطالب ب
ـاسـي   ـی نويسنده است. اين اثرمورد توجۀ اکثرسیاستمداراني که به بحرانهاي س
جهان عالقه دارند، مخصوصا افغانستان، که مورد تجاوزقشون سـر، شـوروي  
قرارگرفت، ومردم اين سرزمین باکمبود سالح وتجربۀ کوتاه، دربرابرقدرتهاي  
بزرگ چگونه موفق شدند اين امپراتوري ستمگار را ازپا درآورند، بـه خـود  
کشانید، تااينکه اين اثر رابادقت وحوصله مندي مطالعه کنند والجرم تبـصـره  
هايي نیزدر موردش صورت گرفته که اين عاجز بصورت نمونه، تبصرۀ آقاي  

 هگ چگل وزيردفاع فعلي امريکا رادرينجا ترجمه مي کنم : 
ـار   ـی )کتاب تامسن که باکمال دقت تهیه شده وحالت افغانستان رابصورت بس
دقیق تهیه کرده ومن میتوانم بگويم که اين يک شاهکاراست.(بخش ديـگـري  
ازين اثرعظیم راطورفشرده تقديم خوانندگان ارجمند نامۀ وزين امید میکنم که  
چگونه گلبدين، بهترين قوماندان جهادي احمدشاه مسعود را به هدايت پاکستان  
 میخواهدترورکند، و احمدشاه مسعودبه اين حرکت چگونه پاسخ میدهد. 

ـايـک  4383جوالي سال 44)... ساعت دوي شب  ـنـزل م دروازۀ جلـوي م
لینوفسکي قونسل امريکا درپشاور بشدت کوفته شد، که آرامش ساکنین منزل  
قونسل وهمچنان همسايه هاي اطراف منزل اورااخالل نمود، جايیکه هنوزقیـود  
شبگردي درشهرحکمفرما بود. مايک و اين جانب)تامسن( باعجله واضطـراب  
ـعـود،   دروازۀ خانه راکشوديم، متوجه شديم که احمدضیا مسعود ويحیـي مس
ـاد   برادران احمدشاه مسعود وباچهره هاي ابرافروخته وچشمان اشک آلود فـري
کنان اظهار داشتندکه درقريۀ فخار مربوط واليت تخار، مجاهدين ماذريعۀ سید  

 جمال قوماندان حکمتیار قتل عام شدند.  
وهرلحظه  ا چون انگلستان دستگاهي کامل رابه احمدشاه مسعودسپرده بود، که  

میتوانست صحبتهاي تلفوني گلبدين رابامامورين حکومت پاکستان بـخـوبـي  
استماع نمايد، وبرخي اوقات نیز که درنظرش مهم بود يادداشت میکرد، وبه اين  
ترتیب مناسبات نزديکي که گلبدين بامقامهاي پاکستان داشت، اين احتمال را  
تقويت میکردکه اينهمه قتل عام هابدستورپاکستان صورت گرفته خواهد بود .  
مجاهدين مقتول بعداز اشتراک درجلسۀ مشورتي احمدشاه مسعودکه درمرکز  
قريۀ فخار دايرشده بود، تصمیم داشتندتا دوباره به مراکز خويش مراجعه کنند،  
اماپیش ازآنکه مجاهدين به قرارگاههاي خود بروند، نمايندۀ اين جلسه قبالً باسید  
جمال قوماندان گلبدين مالقات واز او خواهش کرده بودتا مجاهدين مابه مراکز  
اصلي خودبرمیگردند، مزاحم نشود سیدجمال دست خويـش راروي قـرآن  
 شريف گذاشت واطمینان دادکه درباز گشت آنان اختاللي وارد نمي کند. 

ـاري   مشکل اين بودکه پیروان حکمتیار، دردهن دره قرارداشتند وبدون همک
آنها، امنیت مجاهدين احمدشاه مسعود درعبورازدره دشوار بود، ولي دريغ کـه  
ـعـود   سیدجمال به وعدۀ خويش وفا نکرد. بعدازقتل عام مجاهدين احمدشاه مس
وارسال راپور قونسل امريکادرپشاور، واشنگتن مصروف بررسي مـوضـوع و  

 اتخاذ تصمیم درآن باره شد. 
راپورقونسل امريکامقیم پشاور حاکي ازين مطلب بود. بعدازآنکه به تاريخ نهم  
جوالي، مجاهدين جمعیت از ايستگاه خويش واقع واليت تخار عازم خانه هاي  
خويش میشدند، گروه نخست تحت قومانداني مالعبدالودود وچارتن از اعضاي  
ـال يـک   گروهش ازطرف سیدجمال گرفتار واعدام شدند. روزديگر سیدجم

 نفري از مجاهدين جمعیت راگرفتار وهمۀ آنان را نیزاعدام کرد.    01دستۀ 
احمدشاه مسعودکه ازين حادثه سخت متأثرشده بود، تصمیم گـرفـت کـه  
شخصاً خودش اين فاجعه راحل کند، که آن عبارت ازانتقام است که بـرخـي  

 اصطالح بدل رااستعمال میکنند. 
درافغانستان باشرايط موجودجنگ وناامني وعکس العمل شديدموجه میباشد،  
وبه اين ترتیب قدرتها درمحاذجنگ مسئول آن بشمارمي روند. وقتي احمدشاه  
مسعود ازترور يک ثلث قواي محاذش ذريعۀ سیدجمال آگاهي يافت، فوراً بـه  
تمام قوماندانهاي جهادي خويش هوشداردادتا ازتوطئۀ مخالفین خويش سخـت  
آمادگي بگیرند، وهم به تشويش افتاد که توطئۀ گلبدين درپیشرفت مجاهديـن  

 درجبهات مشکالتي ايجاد خواهدکرد.  
مطبوعات پاکستان به منظوراينکه روي اين فاجعه پرده بیندازند، ادعا کردنـد  
که اختالف بین مجاهدين افغان چه فجايعي مانندحادثۀ فخار بارمي آورد. نشريۀ  
ـال   ـیـدجـم گلبدين که درپشاور چاپ میشد ادعاکردکه حزب چپ کابل، س
قوماندان جهادي رادستگیر وبه احمدشاه مسعود سپرد تا اورااعدام کند، ولي اين  
ـفـر   ـن شايعات با مخالفت شديد مطبوعات بین المللي قرارگرفت، ويکبارديگرت
خويش راازعملکرد گلبدين اظهارداشتند. همچنان صبغت اهلل مجددي که رئیس  

 مؤقت مجاهدين بود، حکمتیاررا متهم به اين قتلهاومحکوم کرد.  
اُووِن رهبرجمهوريخواهان درکانگر  امريکا، که نظارت قواي مجاهـديـن  
رابعهده داشت، از سنديگال ژورنالیست انگلیسي خواهش کردکه اين قضیه را  
بصورت دقیق بررسي کند، ولي استخبارات پاکستان که درمورد افغانستان پالن  
ديگري داشت، چندان عالقه نگرفت، درعین زمان نه دپلوماتهاي غـرب ونـه  
 دستگاه هاي استخباراتي اين کشور ها بدنبال اين فاجعه عالقۀ نشان ندادند .  

احمدشاه مسعودتصمیم گرفت که بايدهرچه زودتر اين دوسیه بسته شود، و  
براي اينکه سايرقوماندانهاي گلبدين ازاعدام سیدجمال عکس العمل نشان ندهند،  
هیئت هايي به جبهات اوفرتاد تابه آنهاازقول احمدشاه مسعود اطمینان بدهندکه  
به آنهاهیچ ضرري نخواهدرسید. ازطرف ديگر احمدشاه مسعودعدۀ ازروحانیون  
ـیـزبـه   رادعوت کردتااين قضیه رابررسي وفیصلۀ خويش راابراز نمايند، وآنهان
اکثريت آرا حکم اعدام شخص مسئول قتل عام راصادرکردند. مسعود پینه خان  
راکه يکي ازفعاالن مجاهدين پنجشیر شمرده میشد، احضار و فیصلۀ روحانیون  

 رادرمورد متهم تطبیق کرد. / 
يک پیشنهاد خیرخواهانۀ ازين عاجز : حاالکه مع الخیراشرف غني احمـدزي  
ـنـدکـه   ـن باداکترصاحب يک مسافرت رسمي به امريکا پیشرودارند، سعني ک
نويسندۀ اين کتاب تما  گرفته ونظريات وحرفهاي اورا نیزبشنوند، زيـراايـن  
شخص چهارسال تمام نمايندۀ خاص حکومت امريکانزدمجاهدين افغاني بـود،  
ـاي   ـه ـت ـب وبه حکم وظیفه باهمه حلقه ها تما  داشت وبارؤساي مجاهدين صح
خصوصي انجام داده است. بعد ازبدست آوردن خاطرات موصوف، قدم هاي  
ـاي   پخته واستواري براي اعادۀ صل  درافغانستان بردارند، وبه اين ترتیـب اسـم

 خويش رادرصفحات تاريخ افغانستان براي همیشه ثبت خواهندنمود./ 
***************************************** 
ـنـد   خانم نیازي در صحبت با خبرگزاري جمهور بیان کرد:  اوضاع در هیـرم
مشخص است، در ولسوالي نوزاد هنوز جنگ جريان دارد. در چنین شرايطـي،  
خروج نیروهاي بريتانیااز اين واليت به موقع نیست و نیروهاي امنیتي افغانستان  
ـان   ـیـم تجهیزات که با مخالفین مقابله کنند در اختیار ندارند.اوکشورهاي هم پ
 خارجي را به نقض تعهدات در قبال تجهیز نیروهاي امنیتي افغانستان متهم کرد. 

 بدماشی بچۀ کاکاي احمدزي درمیدان هوایی 

 اجمل غنی احمدزی فرزند  اکمل غنی احمدزی وبچۀ کاکای اشرف غنی احمدزی 
من کارمند میدان هوايي کابل هستم. چند روز قبل سرکارم بـودم کـه در  
مخابره باالي قومندان قراول وي آي پي صدا کردند که اجمل غني داخل وي  
ـاي   ـاک آي پي مي شود.من پرسیدم که اجمل غني کیست. برايم گفتندپسـرک
داکتراشرف غني احمدزي )پسراکمل غني( است در عین حال يکي از بدماش  
ـتـم خـوب   هاي امريکايي مي باشد.اين گفتۀ پنجشیري همکارم بود. منهم گف

مگرکسي که برايم معلومات داد از پنجشیردرست    -پسرکاکاي احمدزي است  
 بود و من در موردش اشتباه کرده بودم اما او واقعآ بدماش برآمد. 

دقیقه بعدداخل وي آي پي شد. پاسپورتش راگرفتم تابرايـش    43اجمل غني  
ـهـجـه   خروجي بزنم. ديدم پاسپورتش امريکايي است. اوخودهم فارسي رابه ل
انگلیسي صحبت میکندو معلوم میشود که عمرش را در امريکا سپـري کـرده  
ـارجـه   باشد.من باشوخي بامسئول تشريفات میدان هوايي که کارمندوزارت خ
ـايـي   است گفتم که برادرباپاسپورت غیرديپلوماتیک آنهم پاسپورت امـريـک
ـاالي   چگونه اين نفر داخل وي آي پي شده است. زماني کـه خـروجـي راب
پاسپورت زده بودم آن دوستم به شوخي به جاللتمآب اجمل غني! سخنان مـرا  
ـان   نقل کرد، يکباره جهنم بااليم فروريخت. اجمل غني بافحش و ناسـزابـه لس

 انگلیسي مرااخطاردادکه درده روزآينده از وظیفه برطرفت میکنم. 
من معذرت خواستم وگفتم من بادوستم شوخي کردم وفکرنمیکردم اوبه شما  
ازدهان من نقل قول کند. بعد اجمل غني که درپرواز دوبي بود، رفت که داخل  
طیاره شود. وقتیکه ازآخرين تالشي وي آي پي میگذشت که بازسر وصدايش  
بلندشد، شتابان خودرا به اطاق تالشي رساندم وديدم که اجمل غني جار وجنجال  
برپاکرده است. کرزي را فحش میگويد، وزيرخارجه و وزيرداخله را فـحـش  
میگويدومیخواهد بدون تالش بگذرد. يک بکس سیاه دستي داشت وآنرا نمي  
خواست داخل ماشین اکسري بگذارد.میگفت که اوده بار ازين راه گذشتـه و  
ملیونهادالررابه کمپاين آورده است. فحش میدادکه کسي حق ندارد او راتالشي  
کند. گاهي به فارسي وزيادتربه انگلیسي. پلیس موظف هراسان سويش نظرمي  
کرد وباالخره گفت که برايش اجازه نمیدهدبدون تالشي ازمیدان بگذرد. همان  
ـاکـر   ـادرف بودکه اجمل غني سیلي آبداري رانوش جان پلیس کردوپیهم اورا م
میگفت. همه جمع شدند وباالخره بامیانجیگري قوماندان؛ اجمل غنـي داخـل  

 طیاره شد آنهم بدون تالشي!! 
 حال که آيااو قاچاق میکرد، پول سیاه باخودمیبرد، يا چي میکرد؟ معلوم نشد. 
اکنون سئوال من ازداکتراحمدزي است. شما که وعده به اصالحات کـرده  
ـیـگـذاريـد   ايد، وعده به حاکمیت قانون و تطبیق قانون کرده ايد، چگونـه م
ـلـي   ـی پسرکاکاي تان مرا اخطاربرطرف شدن بدهد، تالشي ندهد، پلیس رابا س
 بزند. اوچي حق داردکرزي، وزيرخارجه و وزير داخله را فحش ناموسي بدهد. 
داکتر صاحب احمدزي! اگر اين روال ادامه پیدا کند استعفا مي دهم و تذکره  
ام را به اجمل غني تسلیم مي کنم و از افغانستان بیرون مي شوم يا بايد اجمل غني  

 به چنگال قانون سپرده شود. 
 صمیم احمد يما، کارمند میدان هوايي خواجه رواش کابل 

 )برگرفته ازشبکۀ اطالع رساني افغانستان( 
***************************************** 

 رازچاقی خرم و سرخی مدبر 
دانه تخم    8333 به تازگي افشاشده که مفتخوران ارگ درزمان کرزي هرصب   

ـتـن   مرغ مصرف میکردندکه ازسنجش مصرف ساالنه آن سرتان دور میزند. م
زير، تلخیص يک گزارش مفصل است که ازسوي يک ناظرا باوجدان وابسته  

 قرار گرفته است :  «گزارشنامه افغانستان »به حکومت جديد دراختیار  
ـا   زندگي شاهان ودرباريان، همیشه پشت درهاي بسته، مرموز واز انظار ملت ه
مخفي میباشد. آن ها از وفور نعمات فراوان و مفت، هرروز در صدد نـوآوري  

 «مال مفت دل بي رحم »درعشرتکده خود مي شوند. به مصداق قول معروف  
هر روز درعیاشي وفضول خرچي، يک شاه کاري نشان میدهند.درکشورماهم  
شاهنشاه کرزي بعد ازتالشهاي ناکام باصدحسرت از کا، شاهي برآمـده وبـه  
 پناهگاه اخیرداکترصاحب نجیب اهلل رئیس جمهور فقید کشور پناه برده است ! 
واقفان حال و وارثان جديد الورود ارگ، ازدرون اين قصرهیواليي به تازگـي  
هزارحکايت وافسانه را باکمال حیرت واشتیاق درمجالس خصوصي روايـت  
ـاه   ـقـرب درگ میکنند؛ ازجمله: در)ارگ( زمان کرزي، از برکت تدبیر دوم

دانه تخم مرغ براي    8333 ) کريم خرم وصادق مدبر( هرروز براي چاي صب   
 تخم مرغ میرسید.   8 اهل دربار حواله بود که براي هرکارمند، روزانه  

گزارشي که ازمنبع مطلع درارگ مواصلت کرده مشعر است که براسا  قرار  
افغاني خريداري میشد؛ درحالیکه نر، روز    46 دادخائنانه، هردانه تخم درمقابل  

افغاني في دانه میسراست. خريداري بطورعمده، بي ترديد که بهاي هر    1 دربازار 
ـار    0 تخم را به   افغاني کاهش میداد. به اين حساب مصرف تخم يک روزه درب

کرزي به چندين میلیون میرسید. ازين قرار، درتاريخ تیار خوري ومفت خوري،  
مجريان وندماي ارگ در اطراف کرزي شايد اولین کساني باشند که بـه ايـن  
کثرت وبیدردي تخم مرغ را استعمال میکرده اند!همه اين وقايع تحت نظر کريم  
 خرم رئیس دفتررياست جمهوروصادق مدبرهمه کارۀ ادارۀ اموراتفاق مي افتاد. 
قصۀ تنبل هاو مفتخورهاي دربارسلطان محمود را شنیده بوديم؛ اما موجوديـت  
صدهاتخم خوردردربارمملکتي که يک لقمه نان و معاش کارمندانش از جیـب  
ديگران مي آيد، يک بدعت بي پیشینه است.مردم تعجب میکردند که خـرم  
 چرا اينقدر چاق میشود وچرا از سر و صورت صادق مدبر ويتامین مي ريزد. 
گروپ اشرف غني احمدزي تاحال در برخورد با دوسیه تخم خوري حشـري  

 حیران وانگشت به دندان مانده است.سايت همايون  
**************************************** 
به گفته اوي؛ نیروهاي امنیتي درمقابله با مخالفان از روحیه باالي برخوردارند؛ اما  
 عدم ايجاد قواي هوايي، نیروهاي امنیتي را با چالش جدي روبرو خواهد کرد. 
بريتانیا ديروز مسئولیت تامین امنیت کامل هیرمند را به نیروهاي افغان سپرد و  

 تمامي نیروهايش را از افغانستان بیرون کرد. 
پايگاه اصلي نیروهاي بريتانیادر ولسوالي شورابک هیرمند بودکه تمام عملیات  
هاي نظامي برضد مخالفین ازين پايگاه سازماندهي میشد. بااين وجود نمايندگان  
 مردم هیرمند درمجلس میگويندخروج نیروهاي بريتانیابه معما تبديل شده است. 
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ـازارک   ـهـرک ب به شبکۀ القاعده وطالبان بود. آرامگاهش درتپۀ سريچه درش
 پنجشیر ، زيارتگاه افغانهاي زيادي میباشد.  

 جالل الدين حقاني : 
درپکتیابه دنیاآمده است، هنوز زنده مي    4303جالل الدين حقاني که درسال 

باشد. حقاني يک دستۀ جنگساالران را بنانهاد وتاحال فعال بوده ويـک جـزء  
ـايـت   عمدۀ تحريک طالبان افغانستان راتشکیل میدهد. حقاني منبع بزرگ حـم
ـابـق   شبکۀ القاعده بوده ومانندابزاري دراختیار آي ا  آي قراردارد. رئیس س
ستادکل ارتش امريکا، جنرال مايک مولن، شبکۀ حقاني را)بازوي حقیقي( آي  

 ا  آي پاکستان میدانست.  
کودتاي محمدداوود علیه ظاهرشاه، زندگي جالل الدين حقاني راهم تغییرداد،  
وهمکاري خودراباپاکستان آغازکرد. درواکنش دربرابر سیاست حمايت محمد  
داوود ازقضیۀ پشتونستان، دربي ثبات سازي افغانستان تالش ورزيد. بااستفاده از  
اعتباردانش علمي وديني خود علیه حکومت محمدداوود اعالن جهادکرد. پسان  
ـار   ترجهاد خودراعلیه حزب دموکراتیک خلق افغانستان ادامه داد. حقانـي ک
ـاز   مشترک را با آي ا  آي وگلبدين حکمتیار ازقرارگاه خود درپاکستان آغ

سهم داشت کـه بـه  4374نمود. حقاني درکودتاي ضدرژيم داوودخان درسال 
ناکامي انجامید. برخالف احمدشاه مسعود، حقاني کار رابا گلبدين ومـولـوي  
خالص ، پس ازناکامي کودتا پايان نداد.شخصیت ديني، ارتباط قبیلوي، جذبـۀ  
کرزمايي وحمايت قوي آي ا  آي ازحقاني، اورايک بازيگرپرقدرت درمیان  
  4مجاهدين گردانید. شبکۀ حقاني يک پايگاه نظامي بنام ژور درخـوسـت در 
کیلومتري مرزپاکستان به پول پاکستان اعمارکرد که درحقیقت پايگاه آي ا   

به ژور حملـه    4387آي بود. رژيم کمونیستي کابل بادوازده هزارسرباز درسال 
 نمود. تلفات هردوجانب خیلي سنگین بود وحقاني زخم برداشت.  

ـاران   حقاني اولین فرمانده مجاهدين بودکه جنگجويان خارجي، بويژه رضاک
ـانـي   ـق عربي رابه افغانستان دعوت کردکه به قواي پشتوني او ملحق شوند. ح
روابط بسیارقوي با اسامه بن الدن داشت. با خروج قواي شوروي ازافغانستان، او  
مبارزه رابرضدحزب دموکراتیک خلق ادامه دادکه به سقوط رژيم نجیب اهلل  

 انجامید. حقاني دردهۀ نود با طالبان يکجاشد وتاحال باآنها میباشد.  
چارلي ولسن، سناتورامريکا وسفارت امريکادراسالم آباد، حقاني را دردهـۀ  
 هشتاد بصفت يک قوماندان برجسته وتواناي پشتون درجنگ ستايش کرد.  

فرماندهان بزرگ زيادي درجريان جهاد دردهۀ هشتاد سربلندکردند. مجاهدين  
به هفت حزب سیاسي درپاکستان وچندين حزب درايران تقسیم شدنـد. هـر  
ـاه   حزب سیاسي)تنظیم( درساحۀ قوماندانهاي زيادي داشت. درمیان آنهااحمدش
مسعود وجالل الدين حقاني دو فرمانده برجسته بودندکه دردرۀ پنجشیر وپکتیا  

 دربرابرفرقۀ چهلم قشون سر، ايستادگي مي کردند./ )دنباله دارد( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( نظري بر انتشارات تازه  
تنهاسه جلد کتاب توانستم باخود بیاورم که يکي ازآنهاهمین کتاب)صائـب و  
سبک هندي( است. آنروز استادخلیلي چندين قصیدۀ بلندواستادانه از آثارخود  
خواند، ازجمله قصیدۀ جاودان واستادانۀ)تابوت آتشین( وازمن خواسـت کـه  
ـايـت   ـن ازشعرهاي خود بخوانم ومن نیزچندغزل خواندم که مورد تـوجـه وع
استادقرارگرفت، وازمن خواست که آنهارا بنويسم وبه نیوجرسي، محل اقامت  
استادخلیلي درامريکا، بفرستم. سپس فرمود: شماکه تاکنون هرچه خـوانـدي  
)غزل( بود، آنهم به سبک صائب ومیدانیدکه ماخراساني ها به سبک خراسانـي  
ـان   ـ استادخلیلي، افغانستان رابه سیاق گذشته جزيي از خراس قصیده مي سرايیم 
ـ اکنون اگرممکن است قصیده اي هم بخوانید. من شروع بـه   بزرگ میدانست 

 خواندن قصیده اي بااين مطلع کردم : 
 بايدانسان بود، آنگه الف زد ازشاعري     لفظ شاعر ازشعور آيد نه از اليشعري 
ـاي   سه چهاربیت ازقصیده راکه خواندم، استادکه روي مبل نشسته بـود، ازج
برخاست، من هم به احترام ايشان برخاستم وخواندن شعررا متوقف کـردم و  
چون درچندساعتي که درحضوراو بودم ديده بودم که هرچند يکبار وبـطـور  
ـاري   مکرر به دستشويي میرود وخود انگیزۀ آنرا ابرازداشته وگفت: من به )بیم
ـ پرسیدم استاد   ـ که درايران به بیماري قند)ديابت( شناخته میشود شکر( مبتاليم 
بیرون تشريف مي بريد؟ شاعرکهنسال وبزرگوار باخنده اي دلنشین فرمود: نـه  
ـنـدگـي و   خیر، من به احترام قصیدۀ شما ايستاده ام ! من که باتعجب وازشرم
خوشحالي برافروخته شده بودم، دربرابرچنین افتادگي وخاکساري سـکـوت  
کردم ... اين اولین ديدار، چنان اثرعمیقي درمن گذاشت که گويي سالهاست با  
 خلیل اهلل خلیلي، يارگرمابه وگلستان بوده و همديگررا به خوبي میشناسیم...( 

ـلـي   ـی شايسته است به گونۀ نمونه از نثراستوار وفاخرحضرت استادخلیل اهلل خل
مرحوم را درپايان اين بررسي کوتاه کتاب ارجمند)خلیلي شاعرافغان وايـران(  
نامه اي رابیاوريم که شادروان خلیلي دربرگشت ازورجینیا به نیوجرسي، خطاب  
ـامـه رادر   به جناب داکترمحمدسیاسي فرستاده بودند، وجناب داکتر متن آن ن

 پیوست با مطالب باال، در کتاب آورده اند : 
 سخنوراستاد، دوست گرامي دکتورمحمد سیاسي ! 

نامه وچکاکه و غزل هرسه نوازشگرجان وآويزۀ گوش مشتاق گرديد! . نامه اي  
مشحون ازمظاهر محبت وچگامه اي به استواري ستیغ کوهساران و غزلـي بـه  
لطافت دانه هاي باران بهاران. پختگي و صالبت چکامه مرابه ياد چکامه سرايان  
بزرگ زبان دري افکند که درعصر مابه ندرت مي توانند درنقش قلم وقدم آنها  
پیروي نمايند وشما ازعهدۀ اين امرموفقانه برآمده ايد، غزل شمابیانگر احساسات  
لطیفي است که از منهل عشق والهام سرچشمه میگیرد، شمابدون مبالغه هـم در  
ـاري و   قصیده وهم درغزل مانند ستاره مي درخشید، بقول بیدل )فوالد مي فش

 آئینه مي کني( . 
ـاک   دوست بزرگوار وسخنور فوالد تراش ِ آئینه ساز من، آنچه ازفروتني وخ
ساري مخلص نگاشته ايد وبرخاستن مرادربرابرقصیدۀ شیواي خود حمل و شیوۀ  
مرضیۀ تواضع نموده ايد، مبني برنیک بیني و خوش نگري خودشماست. اي  
کاش بجاي برخاستن وقامت آراستن، مي توانستم کوچکي وسرافکندگي خود  
را چنان که شايسۀ انسان عصرماست، عرضه میداشتم، قطره جلوه میکردم تا در  
دريامي شدم، دريغا قطره اي محقر وناچیز وبي مايه بیشترنیستم وآن دوسـت  

 گرامي ازصفوت ضمیرخويش، مرا بزرگ پنداشته است...( 
ـاپ    143کتاب دوم جناب داکترمحمّد سیاسي)سرود زنده رود( در  صفحه، چ

ايران است. داکترعلي يزدي نژاد مهتمم فرزانۀ کتاب درپیشگفتارومعرفي داکتر  
سیاسي مطالبي به رشتۀ تحريرآورده که فشردۀ آن چنین است: )... علي الرغـم  
ـاي   کاستي هاي جهان ماشیني امروز، بزرگاني هستندکه میتوان آنهاراحلقـه ه
ارتباط میان حکما وطبیبان روحاني ديروز واطباي امروز دانست. بـي تـرديـد  
دکترمحمدسیاسي يکي ازين بزرگان است، که درطول زندگي پـرثـمـرادبـي  
خويش، محضربزرگاني چون حبیب يغمايي، دکترپرويزناتل خانلري فريدون  
ـالسـت   مشري، استادخلیل اهلل خلیلي وامثال ومعاصرين آنهارادرک نموده ومج

 ومؤانست داشته است ... 
براي انتشارات میرماه مايۀ افتخاراست که نخستین مجلدازمجموعۀ )آثار ادبـي  
پزشکان معاصرايراني( رابه سروده هاي استاددکترسیاسي طبیب واديب عالیقدر  
 اختصاص مي دهد...(                                                )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( اپوزیسیون یا اپوزیسیون ها  
ـعد ازآن       چون بپخت وگشت شیرين لب گزان   ـا، ها را ـب ـیرد ش  سست گـ

ـهان  ــ ـلک ج ر آدمي م ــرد شد ـب ـان     سـ ــد ده  چون  از آن اقبال شیرين ش
صب خامي است     ـامي است     سخت گیري  و تـع ــون آش  تا جَنیني ، کار خـ

اگرمامیخواهیم دريک روند استوار، ناشکن وپايدار دربرابربیداد گري بايستیم،  
بايد ازپشتیباني وهمراهي هرگونه برتري خواهي و نا ديده گرفتن زبان، نـژاد،  
ـان داد   رنگ و باورديگران بپرهیزيم. و تنها چیزي که خواهان آن باشیم هـم

 خواهي دربرابر بیدادگري بیدادگران باشد و بس. 
اين آرزو وهدف آنگاهي برآورده میگرددکه همه نوجوانان و جوانان میهن  
ـان   دانش بسیار باخردمندي و آگاهي و فرا، نگري بدست آورده و سود و زي
سیاسي را درک نمايند و همسويي و همدگرپذيري، گام بر داشتن همگاني در  

 يک مسیر را بدانند و راه و روش مبارزه را بیآموزند و براه بیافتند./ 
***************************************** 

 ؟ )دنباله ازصفحۀ سوم( منطق نماز چیست  
چون انسان جزخلقت است وخلقت جزءانسان است ؛ درهمان وقت سـجـده  
میکندکه در اثرگردش زمین به محورخود ، با طبیعت همسان وهمآهنگ باشد .  

ساعت يک دوره راتکمیل میکند. همیـن مـوضـوع،    04زمین درمدارخود در 
ـیـزان   آفتاب برآمد و آفتاب نشست را در نقاط مختلف جهان تعیین میکند. م

ساعت عیارشده است که اين خود توازن روح    04دوراني مغزانسان هم به اسا   
و روان سالم انساني را بر قرار میسازد زيرا باطبیعت هماهنگ است. منـطـق بـه  
دوش گرفتن مسئولیت عظیم امانت جهان که انسان درآن زيست میکند )سورۀ  

(، را به انسان میسپارد ودرعین زمان مسئولیت بزرگ ديگـرکـه  70احزاب آيۀ 
(  03انسان راقرآن نماينده )خلیفه( خداوند در زمین قرارمیدهد ) سورۀ بقره آيۀ 

؛ اين دو مسئولیت يعني به عهده دارشدن جهان که ما زندگي میکیم و نمايندگي  
آن ذات اقد  الهي يعني خلفت انساني در زمین به پايۀ تکامل نمي رسد تااول  
انسان به مکارم اخالقي و علم نرسد. مکارم اخالقي از طريق آموزش و پرورش  
سالم امکان پذير است که بايد علمي باشد ، زيرا زيربناي اسالم علم است واسا   
علم ازعبادت خداوند شروع میشودکه آغاز عبادت همانا نماز است. اولین آيۀ را  

يعني بخوان بود وپیشواي اسـالم فـرمـوده  “ اقرا ”که خداوند به بشر نازل کرد  
 بود.  )است که اولین چیزي را که خدا خلق کرد )قلم 

اينجاست که زيربناي دين ماو روش زندگي ما بايدعلم باشدکه حصول ايـن  
علم ازطريق همان )عبادت( خداوند متصور است و بس. پیشواي اسالم )ص(  

وچون آغازمکارم اخـالق   )من براي تکامل مکارم اخالق آمده ام (گفته است  
درنمازاست، انسان بدون انديشۀ توحیدي نمیتواند و قادرنیست تا محیط زيست  
رابه وجه احسن نگهداري کندوياخالفت کنددرصورتیکه اوقانون خداراکه در  
عین زمان قانون طبیعت است نفي کند. يعني اساساخدا رانفي میکند. همه مطالب  
ـا   منفي غیرتوحیدي که درباالتذکرداديم چون جاي خداپرستي را میگیـرد، ب
ـیـشـواي اسـالم)ص(  توحیدونماز توحیدي درتضاد است. بیجاي نبوده که پ

ـا   )نماز ستون دين است (فرمود   ـان و حال ما خوب مي دانیم که ستون دين هـم
يکتا پرستي يعني توحید است و اولین رکن پروردگار بعد از ايمان آوردن، در  
 هر دين که باشد عبادت خالق يکتا وبي همتا است.شاعر چه زيبا گفته است: 

 نقش معکو  نگین ازسجده میگردد درست 
 سرنوشت واژگون را راست میسازد نماز 
همچنان هستندمردمان شريف که نمازادا نمیکنندو امادر اثر فشار روزگار خود  
کشي میکنند. شريف هستندواما شديد مادي پرست هستند.شريف هستند واما  
قوم پرست ونژادپرست ويازن ستیزهستند و مثالها زيادي نمايانگراينست که راز  
خلقت و اينکه هدف شان درين دنیاي هستي چیست را ندانسته اند. اين اشخاص  
شريف ناکام مانده اند که هدف زندگي خودرابه درستي درک کنند و خود و  
خانوادۀ خود رابه بدبختي هاکشانده اند. گل سخن درين است که يکتا پرستـي  
ازطريق عبادت خداوند تنها انديشۀ مسلمان نبايدباشد زيرا توحیدجهاني است. به  
ـیـد   هردين وآئین که انسان باشد قادراست تا توحید رابشناسد زيرا مبداء تـوح
يگانگي خدا با جهان هستي است که خلق کرده است. توحیديعني خدايـکـي  
است ؛ کاينات يکي است ، انسان يکي است وعلم يکي است. توحید يعني نظام  
هستي با نظم خاص و توازن خلق شده است وانسان که جز همین خلقت است،  
اگر ازدايرۀ توحیدخارج میشود به چالشهاي گوناگون دچارمیشود زيراديگر در  

 توازن نیست ويک موجود غیرطبیعي است.. 
درين طرز تفکر همه مخلوقات به شمول انسان شامل است و اينکه خـداونـد  

(، خلـق کـرده  16میگويدکه انس و جن را براي عبادتش)سورۀ ذاريات آيه  
است زيرا مرجع و مبداء براي همه هستي يکي است و مسلمان و نامسلمان همه  

ـفـت رب  “.  رب العلمین ” شريک اند و از همین لحاظ است که گفت   ونـه گ
المسلمین. رکوع وسجده به ذات اقد  الهي نمايانگر اين است که ما از آن او  
هستیم وهمه هستي و نیستي ما ازآن اوست و ما با اداي اين نماز تعهد میکنیم که  
غیراز او ديگرسرور و قانونگزار و روزي دهنده و حامي و پشتیبان نداريم. تنها  

 به او  تسلیم هستیم و بس . 
ـادت  -تیو  ايتکس رابطۀ انسان باخالق است و اين رابطه تنها از طريق نماز و عب

خداوند برقرار میگردد. و اولین راه رسیدن به منزل مقصود در به پا داشتن نماز  
است. خداوند به نماز ما محتاج نیست و اما اين ما هستیم که بايد نقطۀ وصل را  
پیداکنیم و اصل خويش را دريابیم .اصل ما در دو پديده نهفته است و آن جسم  
ـیـک  ـلـومـورف  وروح ماست. ژان ژاک روسوفیلسوف فرانسوي انسان را هاي

يعني جسم. سؤال درين جاست که   يعني روح و مورفیک  هايلو ”خوانده است.  
اين روح ازکیست و ازکجا در قالب انسان دمیده است؟ تنها قرآن مجید جواب  

و ازتودربارۀ روح میپرسند؛ بگو روح از)عالَم( امرپروردگاراست؛ وشما  (میدهد  
.يگانه راه که اين روح به آرامـش    81اسراء آيۀ  ).را از علم جزاندکي نداده اند 

زندگي کند باذکرخالق است که از طريق نماز ، ذکر و دعاروح را با نشاط داشته  
باشد ودرنتیجه خودش را با نشاط داشته باشد زيرا تا روز اجل ، روح برعـکـس  
ـیـش   ـاره پ جسم که پیرمیشود ،هرگز پیر نمیشود وباالخره با نفس آخري دوب
همان موجودي میرود که نزدما به امانت گذاشته بود. دل مرکز وجايگاه روح  

وآرام گیرد دلهاي شان با  (است و قرآن میگويد: وتطمئن قلوبهم بذکراهلل،يعني  
ـاذکـر   ـیـدکـه ب ذکرخداوند.( بازمیگويد اال بذکراهلل تطمئن القلوب يعني بدان

 خداوند دلهاآرام میگیرد.  
ـقـش  -اساسا وقتي که ما خوب دقت کنیم تیو  ـال ايتکس که رابطۀ انسان با خ

میباشد درصورت شناخت اصولي توحید، دورابطۀ ديگر را مستحکم میکند. اما  
متأسفانه میبینیم که شناخت اصلي از توحید نداريم و درسط  فردي، خانوادگي  
وکشوري افسردگي هاي گوناگون ، بي نظمي هاي گوناگون،بد اخالقي هاي  

را ما خود بدست خـود   )ستون دين (گوناگون همه سرچشمه میگیرد از ينکه  
 ويران کرده ايم و نتیجه اش را هم خوب مي بینیم . 

در اخیر میخواهم اين داستان زندگي خود را به ارتباط نماز به شما تعريف کنم.  
شبي ازشبها در منزل تنها بودم و يک کتاب در دستم بود و سرگرم مطالعه بودم،  
ً  برق هاي منزل قطع شد. بیرون رفتم ديدم چند تن از همسايگان هم که دفعتا

بیرون برآمده اند و آرزو داشتند بدانند که چرا برق منطقۀ ما قطع شده اسـت.  
 کوچه ما تاريک بود . کسي همديگر را نمیديد. همسايۀ دست راستي منزل من  

بمن نزديک شد و گفت میخواست جائي برود و اما موترش داخل گراج است  
و در باز نمیشود. وعالوه کردکه چي تاريکي عجیبي !همه چیز تاريک است و  
ـاده   کسي کسي را نه مي بیند. لبخند در لبانم نقش بست و در دل گفتم چـه س
مرديست اين امريکائي. فراموش کرده و يا نمیداند که موجـودي کـه ايـن  
تاريکي راهست کرده همه را مي بیند. بازگشتم به خانه و وقت نماز عشاء بود. از  
آلماري آشپزخانه يک شمع را پیداکردم که براي روزهاي مبادا همیشه همسرم  
نگهداري میکند، گرفتم و باکبريت روشن کردم .   برق ها هنوز هم خامـوش  
ـاده   ـت بود. يخچال، تلويزيون، راديو؛ ساعتهاي برقي ، همه آالت منزل از کار اف
بودند و گويي زمان متوقف شده است. حتما متوجه شده ايد که منبع تکنالوژي  
ـقـوط   عصر حاضر اساسا برق است . اگر برق نباشد همه نظام انسان متمدن س
ـاشـد   میکند. چنانچه منبع اساسي انرژي در طبیعت آفتاب است و اگر آفتاب نب
ـیـکـه شـمـع را   زندگي جهان هستي ديگر وجود نمي داشته باشد. من در حال
خاموش میکردم و جاي نماز را بازمیکردم تا نماز عشاء ادا کنم، اين آيه در مغزم  
ـنـور   خطور کرد: الحمد هلل الذي خلق السموت و االرض و جعل الظلمت و ال
)سوره انعام آيۀ اول( يعني سپا  خداوندي را که آسمان ها و زمین را آفريد و  
ـا   پديد آورد تاريکي ها و روشنائي ها را. گفتم الها هر چه قطع میشود، شود؛ ام
وصل مرا با خودت قطع نکن زيرامنبع همه انرژي وهمه توانائي وهمه روشنائي  
ـان   وهمه درگشائیهاتوئي و چون ايمان تصديق به قلب است و اعتراف بـه زب
گويا، به دل نیت کردم و به جهر اهلل اکبرگفتم و در تاريکي منزل خود شـروع  
 کردم به نماز. نماز يعني آزادي انسان ازهرگونه اسارت، بندگي و غالمي . 
 ازسؤال برادرعزيزوگرامي ام که مرا افتخار بخشیدند ،تشکر میکنم  

 میالدي   0344و من اهلل توفیق. دوشنبه سوم نوامبر  
ـان   براي مأخذ اين نوشتار و مطالعات بیشتر لطفا به دو کتاب ذيل که بـه زب

 انگلیسي است مراجعه فرمائید : 
God's Will Be Done, volume I,II and III by Laleh Bakhtiar.  
 The Institute of Traditional Psychchoethics and Guidance 1994 
Tawhid: Its Implications For Thought and Life by Ismail Raji Al-
Farouqi.  
International Institute of Islamic Thought, 1982  
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( وهابیت مذهب رسمی سعودي  
 ولي کمکهاي عربستان وشیخ نشینان عرب هیچ ويا کمک خیلي ناچیزکرده اند . 
ـاي   متاسفانه يکتعداد ازمسلمین چشم وگوش بسته ما درافغانستان وساير کشوره
همجوار، شاه عربستان را بحیث خادم الحرمین میشناسند، وتمام عوايدنفت کـه  
ارزش آن به صدهابلیون دالر درسال میرسد  و چون ازفرقه وهابي پیروي مـي  
کنندسعي دارندفرقه وهابي رادرکشورهاي مسلمین جهان توسعه دهند .ودريـن  
راه سرمايه هاي هنگفت رابه مصرف میرسانند.فرقه وهابي را بخـصـوص در  
کشورهاي غريب, عقب مانده, دستنگر وبیسواد مانند افغانستان, پاکستان, يمن,  
ـنـد.   ـیـده شیخ نشینان عرب وچند کشورافريقائي باحمايه قوي پولي توسعه م
درپاکستان نظربه آماروارقام احصائیوي رسمي حکومت پاکستان به تعدادشش  
هزار مدرسه وجود دارد، درحالیکه احصائیه  غیررسمي تعدادمدار  را به هژده  
هزارتخمین کرده اند ودريک تعداد زياداين مدار  تعلیم وهابیت داده میشود  
که باپول زکات عربهاي وهابي وسلفي تمويل میشوند. جهاد نامنهادطالبان راکه  
تحت تاثیروهابیان رفته اند درافغانستان وپاکستان ازپیش ببرند. مالعمر شاگـرد  
مدرسه وهابي درپاکستان, مردي که درتاريکي نشسته واز آنجابه فتوادادن آغاز  
ـیـن   ـن کردوخودراصاحب دم عیسي, عدل سلیمان, عصاي موسي وامیرالمـوم
مسلمین نامید. دين, مذهب, عقیده و ايمان رادراه کسب قدرت وخدمـت بـه  
استخبارات آي ا  آي پاکستان به بهره برداري کشید وبجاي اينکه مظهر حق  
وعدالت گرددبه جنايت بشري درافغانستان محکوم شد. افراط گرائي ريشه در  
فقر وناآگاهي, بیسوادي وکوتاه نظري دارد. طالبان مردم و جوانان مارا بافتواي  
غلط شستشوي مغزي داده وبه انتحارمتوسل میسازد ولي هدف اصلي اش نسـل  
ـان   کشي قتل عام مردم بیگناه وبي دفاع کشوربه منظور تضعیف سیاسي افغانست
است، سیاست طالبان عوام فريبي , گمراهي, فساد, انحطاط فکري , فرقه بازي  

 ودين سازي بودکه منجر به يک نفاق ملي گرديد ./               
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( ما چه به دست آوردیم ؟  
مسعودپاکستان رفت، دوسال درآنجا تعلیمات نظامي ديد، وبادقت رهنمودهاي  
ـعـه   ـال چیگوارا، ماووتسي دونگ وهوچي من رادربارۀ جنگهاي گورياليي مط
 نمود، ومیخواست آنرا درشرايط افغانستان، بويژه دردرۀ پنجشیرتطبیق بدارد.  

ذوالفقارعلي بوتو رااعدام کرد، رژيم    4377پس ازآنکه جنرال ضیاالحق درسال 
ـادار و   ضیا، احمدشاه مسعودوافغانهاي مثل اوراتتحمل نمیکرد، زيرا آنهارا وف

که انقالب    4378فرمانبردار دستگاه آي ا  آي نمیدانست. مسعود باآنهم تاسال 
باچندنفر    4373ساله درماه مي   07صورت گرفت، درپاکستان باقي ماند. مسعود 

ـعـود   همفکران خودرا به درۀ پنجشیررسانید، تاشورشي راعلیه رژيم بنا نهد. مس
ثابت ساخت که وي درجنگهاي نامنظم گورياليي نبوغ داشت. درمدت کوتاه  

 پنجشیر رادرکنترول خودآورد وحمالت خودراآغازنمود.  
شش حملۀ عظیم رابراي    4380تاسپتمبر   4383فرقۀ چهلم شوروي درماه اپريل 

شکست دادن قوتهاي مسعود وبراي پاکسازي پنجشیر انجام داد. هرحمله ازنظر  
تکتیک، پیچیدگي، استفاده ازقواي خاص، سالح زرهي وچر، باهاي توپـدار،  
بمب افگن ازحملۀ پیشترخود تفاوت ارتقايي داشت. تمامي حمالت قواي سر،  
شوروي درسقوط دادن جنگاوران تاجیک به ناکامي مواجه شدند. اين ناکامیها  
ازسوي کارشناسان افغاني، پاکستاني وروسي درسراسر جريان جنگ تشـريـ   
ـاي   ـه شده اند. اگرروسهادر سال اوودوم مسعودراشکست مي دادند، شايدقـوت

 جهادي تحرک ومورال راازدست مي دادند.  
احمدشاه مسعودکه درماههاي اول جنگ بدون کمک خارجي میدان رانباخت،  
شکل افسانه بخودگرفت، ملقب به شیرپنجشیرشد و سمبول امید قواي مقاومت  
ضدکمونیستي درداخل افغانستان وسراسر جهان گرديد. مسعود دربرابرحمالت  

به دفاع پرداخـت،    4338تا 4336وحمالت طالبان از    4331تا 4330گلبدين از 
 وقتاطالبان به نزديکي کابل رسیدند، به پايگاه خود درپنجشیرعقب نشیني کرد.  
مسعود دررابطه باظاهرشدن درمقابل چراغ هاي پرتوافگن وکمرۀ تلويزيونـي،  
ـا   شخص نسبتاً گوشه گیربود. درجلسۀ که قراربود با ريچاردسن نمايندۀ امريـک
ـنـدۀ خـود   درسازمان ملل متحد وديگران درشهر شبرغان اشتراک ورزد، نماي

ازپاکستان خارج شد، به سفـر    4373داکترعبداهلل رافرستاد. پس از آنکه درسال 
ـا    0334خارجي نپرداخت. درسفرش به بلجیم وفرانسه دراپريل   ازرهبران اروپ

تقاضانمود برپاکستان فشار واردبدارندتاازحمايت طالبان دست بردارند، وگفت:  
 )بدون کمک پاکستان، ماشین نظامي طالبان دريکسال سقوط میکند.( 

به زندگي وحرفۀ يک فرمانده برجسته    0334سپتمبر 3تروراحمدشاه مسعود در 
ـاصـر   ـع وپرتوان مجاهدين ضدقشون سر، ويک عنصر عمدۀ سیاسي تاريخ م

ـبـر 44افغانستان خاتمه داد، وزمینه رابراحمله بر امريکادر  ـاعـد    0334سپتم مس
ساخت. من )برو  بريدل( دفعتاً مثل بسیاري ازمامورين سازمان سیاي امريکاو  

سپتمبر( راباهم مرتبط پنداشتیـم .    44و   3اشخاص باتجربۀ افغاني آن دوواقعه ) 
روزنهم سپتمبر روزمسعود، روزشهید، رخصتي عمومي درافغانستان میباشد، که  
 زندگي ومرگ وي راتجلیل میدارند. مسعودبخاطري ترور شدکه تهديدبزرگ 
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 »امید     «تقاضای حمایت از  
خوانندگان ارجمند امید آگاه اندکه، دردو سه سال اخیر، بویژۀ ماه  
های اخیر، به بن بست تأمین هزینۀ چاپ وارسال به مشترکین گرامی  
مواجه بوده است. به همین سبب، یکتعداد مهربانان وعالقمندان ادامۀ  
انتشاراین جریده، ازماههای اپریل ومی و جون سال پیش، ماهانه مبلغ  

بیست دالر را، بعضی ماهانه، تعدادی ششماهه وشماری هم ساالنه  
بعنوان اعانه به امیدکمک کرده اند. مشترکین گرامی نیزافزون بر مبلغ  
اشتراک ششماهه یاساالنه، باارسال مبلغی درحدتوان، از این جریدۀ  

 خویش دستگیری فرموده اند. 
درسه ماه اخیر، عدۀ زیادی ازمحبان شاید بنابر مصروفیت یا  

فراموشی، درارسال اعانات شان تأخیرصورت پذیرفته است. به این  
ذریعه به اطالع این عزیزان رسانده میشود، که امید به مشکالت جدی  

مالی مواجه بوده، و اخیراً یکی ازآخرین اعالناتش راکه یک چهارم  
 صفحه بود، نیز بنابر مشکالت صاحب اعالن، از دست داد . 

امیداست، عزیزان دوستدار این جریده ، باسخاوتمندی ومهربانی،  
هرچه زودتر چک اعانات شان را در وجهه )امیدویکلی( بفرستند، و  

 ادارۀ امیدرا منتدار لطف وکرم شان گردانند. اداره 
***************************************** 

ـ آلمان داکتر يارمحمد سلطاني                                                  هامبورگ 
 نهضت آزادي زنان درکشور 

ـیـالدي،   نهضت آزادي زنان ازقید چادري يا برقع، درشروع قرن بیـسـت م
توسط شاه جوان وترقیخواه افغانستان، امان اهلل خان، آغاز شدکه متأسفانه توسط  
يک گروه مالهاي بیسوادکه دين رادرگرو بیدانشي خـودقـرارداده بـودنـد،  
ـابـل   خاموش ساخته شد. دردهۀ دموکراسي يک عدۀ قلیل زن هاصرف درک
توانستند بدون چادري، امابا چادرهاي اسالمي که مروج بود وبه زينت آنهاهـم  
ـادري   ـاچ مي افزود، ازمنازل خود خارج شدند، مگر اکثريت زن هاهمانطور ب
ـنـد   ماندند، که تاامروز درتحت آن قراردارند، ونمي توانند پیش پاي خودرا ببی
 وازهواي تازه تنفس کنند، که ازنظرقانون صحت عامه غیرقابل قبول مي باشد.  
ـالـم   ـاس درمورد ذيل بايد مراجع مربوطه اقدامات جدي نمايند واين پديدۀ ن
استعمار داخل وخارج را غیرقانوني اعالن کنند، وزنهاي بیچاره و نادان را ازآن  
رهايي بخشند. امروزکه خوشبختانه يک خانم منوربنام روال )بي بي گـل( در  
رأ  امورزنان قرارگرفته ودرين موردبطورغیرمستقیم، باخبرگزاري فرانسپر   
مصاحبه کرده، وقانون حکومت فرانسه رادرمورد زنان نقاب پوش که بعدازين  
نمي توانند چهرۀ شهررا هولناک بسازند، و خود راهم از ديدن وشنیدن وتنفس  
هواي آزاد محروم سازند، تايید کرده، جاي امیدواري است که درافغانستان هم  

 بتواند درين مورد با قناعت دادن منطقي وعلمي مردم را آگاه بسازد. 
اين نوع پوشش سرتاپاي زنان، درصدر اسالم مروج نبود. حضرات محترمـه  
ـتـر   امات المؤمنین بي بي خديجه ، بي بي مريم، بي بي عايشه و غیره همه با س
بودند وچادر به سرمیکردند، اما برقع وبه اصطالح چادري دالق نمي پوشیدنـد.  
همچنانکه دراکثردهات افغانستان نیزبسیاري از زنان که بامردان شان درکشـت  
وکار همکار هستند، هیچگاهي چادري که سرتاپا را میپوشاند، نمي پوشند . زنان  

 کوچي درهندوستان، پاکستان، افغانستان وايران نیز چادري نمي پوشند.  
بايد ازسازمان هاي صحي جهان وسازمان هاي حقوق بشر خواسته شودکه در      

ـان   ـات زن زمینۀ اضرار وخطرات چادري وبرقع سمینارها ترتیب داده وراه نج
افغانستان را ازين معضله بیابند. مهمترازهمه، خطرات امنیتي که ازجانب چادري  
ـات   ـام ـق پوش هاي تروريست متوجه مردم میشود، قابل ذکربوده، و توجه م
ـلـو   امنیت عامۀ کشورست که طورخاص بايدازپوشیدن چادري زن ومـرد ج
گیري بعمل آيد، تابراي همه شهروندان روشن گردد که درون خريطۀ چادري  
کدام آدم قراردارد که خودرا از ديگران مي پوشاند وبه ديگران نگاه میکند، اما  
خودش ديده نمیشود، والبته که اين عمل خالف معاشرت جامعۀ بشري وحقوق  

 انساني واسالمي است.  
ازبانوان گرامي که خود ازنعمت آزادي مستفیداند، وبه ديدۀ بصیرت به دنیامي     

ـنـه   ـی نگرند، وازهواي پاک تنفس میکنندولذت میبرند تقاضادارم که درين زم
براي نجات خواهران شان مقاالت متعدد بنويسند ودرمصاحبه ها اشتراک کنند  
واقدامات جدي بعمل آورند، تامنظرۀ شهرکابل وديگرشهرهاي کشور ازحالت  

 ترسناک ولي خنده آور ومضحک بیرون شود. ان شاءاهلل / 
 چاره جویی فاجعۀ افغانستان 

مقالۀ ازپیترتامسن رانشرکـرده    0344مجلۀ امريکايي فارن افیرز درشمارۀ نومبر 
است. عنوان مقاله اين است:)درافغانستان چه اشتباهاتي واقع شدوچگونه تالفي  

ـادر  4330تا   4383وچاره جويي شود(. پیترتامسن ازسال   نمايندۀ خاص امريک
افغانستان بود، وي قبالًکتابي باعنوان )جنگهاي افغانستان( بچاپ رسانده است. در  

ـفـورد    0340کتاب آقاي کارترملکسیان چاپ   Tomsenاين مقالۀ جديد  اکس
يونیورستي پر ، ونیزکتاب کارلوتاگال)آن که دشمن نبود، امريکاوافغانستان  

(قدرداني کرده، وازناقص بودن حکومت حامدکرزي سخت  0344تا 0334از  
ـعـۀ امـروزي   ـاج اظهارشکايت نموده است. دراخیرمقاله براي چاره جويي ف

 افغانستان به حکومت امريکاسه پیشنهاد جدي میکند : 
ـ امريکابايد طالبان افغانستان را درفهرست سازمانهاي دهشت افگن شامل کند.  4

نتیجه آن خواهدبودکه تحريمات مالي بربانکهاوديگر موسسات پاکستان، کـه  
 مصارف طالبان راانتقال میدهند، تحمیل مي شود . 

ـ امريکا بايدبه پاکستان بطورقاطع بگويدکه اگراسالم آبادعملیات طالبان افغان  0
 را قطع نمي کند، آنگاه امداد نظامي امريکابه پاکستان قطع خواهدشد.  

ـ امريکا پاکستان رااخطار بدهد که اگرپشتبیاني خودرا ازطالبان افغانستان قطع  0
ـامـل   نکند، درآنصورت پاکستان رادرفهرست کشورهاي حامي تروريسـم ش
خواهدساخت، و درچنین حالت، پاکستان مبتال به نتايج وعواقب خطیراقتصادي،  

 سیاسي ودپلماتیک خواهدشد. / 
***************************************** 

 زخمی به جا گذاشت 59کشته و   4انفجاردرگردیز 
ـام  نومبر/گرديز؛ باختر   4 ـا ش : دريک انفجار درشهر گرديزمرکز واليت پکتی

تن کشته وزخمي شدند. انفجاردر مقابل عزيزي بانک زماني  ر، داد  03ديروز 
ـان   ـی که مواد انفجاري رادريک دکان آن محل جا سازي  نموده بـودنـد. درم
زخمیان زنان وکودکان نیزهستندکه به گفتۀ داکترپکتین رئیس شفاخانه ملکي  

 گرديزوضع هشت تن آنها وخیم میباشد. 
 پلیس جسد یک دختر را پیدا کرد 

ـ باختر:    0 جسد يک دختر جوان درکاپیسا ديروز توسـط  نومبر/محمود راقي 
ـتـرکـه  ـال    00پلیس يافت شد.يک منبع امنیتي واليت گفت: جسد اين دخ س

عمرداشت وبا ضربات چاقو بشکل بیرحمانه بقتل رسیده از منطقه مرادخواجـه  
 يافت شد. پلیس براي رديابي قاتل تالش ها را آغاز کرده است . 

 اظهار نگرانی قوماندان امنیه کابل از اوضاع  
ـ باختر:   قوماندان امنیه واليت کابل امروز دريـک نشـسـت  اول نومبر/کابل 

مشورتي بانمايندگان نواحي شهرگفت زورگويي، حمل اسلحه غیرقانـونـي و  
 استفاده از وسايط شیشه سیاه يک امرنگران کننده براي پلیس کابل است.  

 بازگشت همه به سوی اوست 
ـ وفات مرحومۀ مغفوره مادر جناب داکترمحمدهارون عظیم رادر افغانستان،  

 به آقاي داکترهارون وکلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت میگويیم. امید 
ـ حشمت اهلل ايمن پسر، ماري ايمن، شهناز آزادزوي، شیما ايمن، شهال احسان،  
لیلما آزادزوي وصوفیا ايمن دختران، ثرياانصاري ايمن عرو ، اسداهلل شالیزي  
ـبـالً   وخلیل آزادزوي دامادان، نسبت وفات مرحوم نجیب اهلل ايمن که جنازه ق
درورجینیابخاک سپرده شده، به اطالع میرسانند که فاتحۀ زنان ومردانۀ مرحومي  
ـفـي  روزيکشنبه نهم نومبرازساعت يک تاسه بعدازظهردرمسجد مبارک مصـط

 )ص( واقع درشهر انندل گرفته میشود. 
وفات مرحوم نجیب اهلل ايمن رابه خانواده هاي عزادارصمیمانه تسلیـت مـي  

 گويیم . امید 
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

به يادبود فرزندجوان و فداکار ووطنپرست، عطااهلل منور نورزي، کـه آرزو  
داشت وطنش درآرامي بسرببرد وخوددوباره به وطن برگردد. ازدست ظالمان،  

ترک گفته وبه دياربیگانه مهاجر شد. اين شخصیت عالي،  4384وطن رادرسال 
خداپرست، وطندوست، باخردو بزرگ مهربان بود، وبخاطريک لقمه نان حالل  
شب وروز کارمي کرد. امامتأسفانه زندگي برايش چانس نداد، ودريک حادثۀ  

جام شهادت نوشید. ازوي همسر، دوپسـر    0340ترافیکي صب  شنبه نهم نومبر 
 ودودختر بجا مانده است. 

روحش شادمیخواهم باديگرشهداي راه آزادي وطن، وبه خانوادۀ محتـرمـش  
 تسلیت عرض میکنم. آمین ، پروين حسین ازالنگ آيلند نیويارک.  

 تاکه باشیم به جهان مهرتواست دردل ما 
 تو مپندار برفتي وفراموش شدي از دل ما                                       

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ ششم( نظري بر انتشارات تازه   

اينک بطورنمونه قطعه شعري راکه نويسنده وشاعرگرامي داکتر محمدسیاسي  
ـاسـخ   براي استادخلیل اهلل خلیلي بزرگوار زيرعنوان)دو غريب( سـروده و پ
شاعرانه ودلپذيري راکه استادسخن خلیلي براي اونگاشته اسـت، بـه آرزوي  
آشنايي باآثارگرانبهاي ديگرش، به شماخوانندگان فرزانه وادب دوست جريدۀ  

 وزين امید ارائه میدهم : 
 تنها نشسته گوشۀ بیت الحزن غریب                      ما هر دو   مبتال، تو غریبی و من غریب 
 هریک دچارمحنت ودردی دوگانه ایم                      هم دردیارغربت و هم در وطن غریب 
 تابوتِ تن بدوش کشیدیم سوی غرب                    جان را نهاده دروطن خود زتن غریب 
ــرِ باغ مشرقیم                       افتاده بین زاغ و زغن در چمن غریب  ــ  ما بلبل شکسته پَـ
 )الوان کاغذیست که برشاخه بسته اند(                    زآن آیدم به دیده گُل ویاسمن غریب 
ـار محبت ایم                        با درد  آشنا شده، با خویشتن غریب  ــ  ما هر دو  آشنای دـی

ـنار ما                          آیدبه چشم چهرۀ هرمردو زن غریب  ــ ــ  بیگانه وار می گذرنداز ـک
 اصنام زور  بشکستی به  پُتکِ کِلک                           با بتگران)خلیل( بود بت شکن غریب 

 اينهم پاسخ شادروان استادخلیلي به داکترسیاسي : 
ــخن های فروزندۀ زیباگفتی   باز  ای شاعر  آزاده غزل ها  گفتی                              چه سـ
 حرف حرفِ تومرا برد به دنیای دگر                             حرف های دگر از آن سوی دنیا گفتی 
ــن ها گفتی   گاه با مرغ سحرخیز همآوا گشتی                               گاه با اختر شبگرد سخ
ــن شوریدۀ شیدا گفتی   درسخنهای تورازیست که من میدانم                       راز  دل با م

 گاه ازیادوطن، اشک به دامن کردی                          گاه دروصف چمن قصه به صحراگفتی 
 شمعسان سوختی وشرح غم هجران را                  تا دل شب ، به دل سوخته، تنها گفتی 

 بوی خون، می دمدازشعردل انگیزترت               بسکه خونین سخنان چون گل حمرا گفتی 
ــمه دنیا گفتی   اصفهان نصف جهان نیست، که)صائب(دارد            ز چه رو ، نیمۀ دنیا ، ـه
 )صائب( این خامه بدست تونهاده، هشدار                که چنین نغز و  دالویز  و  فریبا گفتی 

***************************************** 

ORPHAN HOUSE FOUNDATION 

موسسۀ خدمات اجتماعي اورفان هو  غیرانتفاعي مستقل است، که راجستر  
شدۀ اياالت متحدۀ امريکا وافغانستان میباشد. اورفان هو  فعالیـت خـودرادر  

با به کرايه گرفتن يک خانه، و با جمع آوري سه کـودک    0344کابل درسال  
کودک به شمول    04يتیم آغازکرد. اکنون تعدادکودکان يتیم اورفان هو  به  

 سه دختريتیم رسیده، و کارکنان موسسه درتالش هستند تاآنراگسترش بدهند. 
بنیانگذار اين موسسۀ خیريه آقاي داکترمحمدقدير حلیمي، درشرح چگونگي  
اقدام به تأسیس آن، دروبسايت اورفان هو  گفته موسسۀ شان درکابل توسط  
اتحاديۀ اروپا، ازنظرخدماتي که به کودکان يتیم ارائه میگردد، وازنگاه آموزش  
وپرورش ورسیدگي به صحت آنان، تهیۀ لبا  پاک ومحل آسايش وصنف ،  

 در رديف نخست موسسات خیريه براي يتیم ها شناخته شده است. 
عالقمندان به امورخیريه، میتوانند با مراجعه به سايت اين موسسه ازطرز امـداد  

و    143ـ    066ـ    6630رساني به آن آگاه مي شوند. شمارۀ تلفون اورفان هو :  
 www.orphanhouse.orgوبسايت:  

***************************************** 
 از میان فیس بوک ) رُخ نما( ها 

تبصرۀ امید برخبرحذف نام قبیلۀ احمدزي ازنام اشرف غني : الحول والقوت  
اال باهلل ! داکترمحمداشرف غني احمدزي، کسي که نمازخواندنش رادرسه چار  
ماه آخر بعضي هاديده اند وروزه گرفتنش را هیچکس نديده ! موجودي که در  
ياري رساندن به داکترنجیب اهلل احمدزي پیشتازازديگران بود، شخصي که از  

درجانبداري ازقصاب کابل، گلبدين، حنجره پاره میکرد و    4336تا   4330سال  
تاامروزدرپشتیباني ازکفارطالبي مشتهرگشته، ذيحیاتي که باچشم پارگي  4336از  

ـاسـت   وبیحیايي آشکار، باتقلب ودزدي آراي ملت ، به اصطالح کـرسـي ري
جمهوري را، غصب کرده، بیشرم وهتاکي که چوچه هاي گلبديني وافغان ذلتي  
وطالبي، ازکريم خرم وفاروق وردک، تا اسماعیل يون وواحدطاقت، از انـور  
الحق احدي وعمر زاخیلوال وستارسعادت وغیره دجاالن قومپرست وفاشیست  
منش و مامدگل مومند کردار، را زير بالهاي کرگس مانند خويش پرورش داده  
ـامـرگ از   و در مدرسۀ شیطاني ملیت پرستي پشتوني پروريده، يعني ازتولد ت
مفکورۀ برتري جويي وانحصارطلبي قومي رهايي نمي يابد، وحتي پیش ازآنکه  
بابدنامي و سرخمي به کرسي رياست جمهورتکیه کند، طالبان جاني وآدمکش  
ونوکرو مزدورآي ا  آي پاکستان را، که همه برادران ناراض کرزي ملعـون  
بودند، وحاال مخالفین سیاسي اين احمدزي ملعون خوانده میشوند، وهمه زندانیان  
شان را محض به خاطرهم قوم بودن اززندانها رهاکرده است، از کدام مبنا و منشأ  
ـتـن   وبیخ و ريشۀ باور واعتقادشیطاني خود، براي امحاي قوم پرستـي، خـويش

 خويش را ازافتخاراحمدزي بودن محروم مي سازد ؟ ! 
اشرف ! اين نام قبیلۀ بزرگ احمدزي است که به تواعتباري بخشیده، وتوپس از  
 استفادۀ ابزاري، آنرا دور مي اندازي ؟! شرم برتوکه نام قبیله ات مي شرمي!! 
گیرم که باچنین دغابازي وتقلب، از افتخارنام قبیلۀ احمدزي، کناره میگیري، با  
کلۀ )زي(، با اعتقاد به )زي( ، با ابرام براينکه براي ادارۀ امور افغانستان بايد)زي(  
بود، با باورعمیق به خارجي بودن ومهاجر بودن همه اقوام افغانستان، بـجـزقـوم  
پشتون، با وجودمشاوريني مثل کاکاقیوم کوچي احمدزي، بااين همه گَند زدن  
به وحدت ملي واقعي درکشور، که انجام داده اي، چه کسي به چه سببي وباچه  
عقل ومنطقي بايد باورکند که تواشرف غني احمدزي، بخاطرقدم نهادن درراه  

 ايجاد وحدت ملي، از اسم قبیلوي خود صرفنظر نموده اي؟ 
ـلـت   آياراستي اشرف غني احمدزي چنین آرزويي دارد؟ اگرچنین است به م
ـا،   افغانستان بگويدچرا پارسال گريبان مي دريد که درزنداني ساختن تروريسته
مساوات قومي وجود ندارد! يعني اگرده طالب جاني ومزدور به زندان انداخته  
ـیـک   شد، براي ايجاد مساوات قومي، بايد ده نفر بیگناه تاجیک يا هزاره يا ازب
 وديگران نیزبه زندان افتد، تا )قسط( بعمل آمده وتوازن قومي صدمه نبیند !  

اشرف غني احمدزي هیچگاه معتقدبه حقوق مساوي ملت مانیست و نمي باشد،  
 چرا که : گلیم بخت کسي را که بافتند سیاه 

 به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد ! 
ـتـن   اگراين موجودغدارفاشیست، برصفحات تلويزيون ظاهرشد وازخواس
چنان مساوات شیطاني، ازمردم افغانستان پوزش خواست، آنگاه هريک ازآحاد  
ملت صرفنظرکردنش را ازنام قبیلوي اش باور میکنند، نه محض ادعا و اطوار و  
 اداهاي روبات مانندش ! و الّافرمودۀ سعدي به روشني بیان حالش را مي نماياند : 

ــخُورد        نتوان برد از و به صیقل زنگ     آهني را که  موريانه ب
ـیخ آهنین  در سنگ  ــ  با سیه دل چه سود گفتن وعظ        نرود م

ـار   اين موجود تقلبکار وقتي شايد درعمرش براي اولین بارنمازخواندآنهم درکن
خانۀ خدا، همگان ديديم که منافقتش رسوا شدوعکسش نشان دادکه نمايش مي  
دهد، ورنه جهت دعا عقب سرش بود. ببنید سعدي دربارۀ او هشتصدسال پیش  

 چه گفته است : 
 آنکه چون پسته ديدمش همه مغز                 پوست بر پوست بود همچو پیاز 

ــه مي  ــ ــت بر قبـل ـلوق                  پش ـايان روي در مخـ ــ ــ ــ  کنند نماز   پارس
: اول: قبیلۀ نامدار ومحترم احمدزي، دربین هموطنان  دو يادآوري ضروري  

خوشنام زيسته وبا همگان برادروار رفتارکرده اند. هرگاه دراين نشريه اشـرف  
غني احمدزي کدام وقتي بخاطرافکارفاشیستي اش مورد سرزنش قرارمیگیرد،  
به هیچ عنوان منظور، قبیلۀ بزرگ احمدزي نمي باشد . دوم : پشتونها همه شامل  
ـاو   يک قوم هستند، مثل بقیه اقوام درسراسرگیتي. قبیله ها، خیل ها، شاخـه ه
ـلـۀ   ـی آويزۀ همگان مربوط بهمان قوم میباشند. لذا اين درست نیست که مثال قب
محمدزي را قوم محمدزي گفت، قبیلۀ احمدزي راقوم احمدزي شمرد، يا خیل  
سیدخیلي ها را قوم سیدخیلي خواند. اينها و هر زي فقط وفقط شامل يک قوم،  
يعني قوم پشتون میباشند. گفتن ونوشتن اقوام پشتون ازهرنظرکامالً نادرسـت،  
ومحض آلۀ دست فاشیستهاي قومي وانحصارجويان میباشد، تاديگران هريک،  

 يک قوم، وقوم متعلق به فاشیستها، اقوام شناسانده شود./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( تلویزیون ژوندون  
مارشال به کرزي گفت بگیر وبخوان . کرزي که ازمتن آن قبالً آگاه بود، وهم  
ـا   ـه ازمارشال فهیم میترسید وزمانیکه اسنادمحرم را ازوزارت خارجه به پاکستانی
انتقال میداد، اورا دستگیرولت وکوب نموده  بود، خودرا خاموش گرفت، مگر  
حلقه ايکه به توصیه وهمکاري شان چاپ شده بود، شروع به توصیف وتمجید  
رساله ونگارندۀ آن کردند، که سبب خشم مارشال فهیم شده، گفتگوي درکابینه  

 بلندشد که نزديک بودبه برخوردفزيکي تبديل شود.  
اسماعیل يون همۀ اين رساله هاي فتنه انگیز رابنام مستعار)سمسور( نشرکرده که  
جُبن و بزدلي نگارنده رانشان میدهدکه ازتر  هويت خودرا پنهان نموده است.  
جالب اين است که آقاي يون که میخواهد زبان پشتو همگاني شود وهمه بجـز  
زبان پشتو به زبان ديگري تکلم نکند، اخیراً هرسه رسالۀ خودرا به فارسي ترجمه  
ـان   ـیـت زب کرده، که خنده آوراست ونشان میدهدکه آقاي يون خودبه اهـم
ـاد   فارسي در کشور پي برده، اما جرئت اظهارآنرا ندارد. شرم برتو وامثال تو ب

 اسماعیل يون !!! / )دنباله درشمارۀ آينده( 
***************************************** 
جنرال محمدظاهرظاهرموجوديت فساد رادرادارۀپلیس کابل رد نـکـردمـگـر  
تاکیدنمودکه فساد به آن پیمانه نیست که ازآن حرف زده میشود. اوازوجـود  

ـاقـد    6افرادبیسواد دردستگاه پلیس يادآورشد وگفت حدود  هزارپلیس کابل ف
 سوادندوتالش جريان داردتاآنها باسوادشوند .  
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 تقاضاي هماهنگی بیشتربین نیروهاي امنیتی وناتو 
ـ تلويزيون نور 44 :داکترعبداهلل رئیس اجرايي حکومت بـرهـم  نومبر/کابل 

اهنگي بیشترمیان نیروهاي امنیتي کشورونیروهاي ناتو تاکیدکرد. درديداري که  
امروزجنرال جان کمپبل فرمانده عمومي ناتوبا رئیس اجرايي حکومت داشت،  
ـیـن   ـاي ب روي ايجاد هماهنگي وهمکاري میان نیروهاي امنیتي کشور و نیروه
ـیـت   المللي مستقر در افغانستان صحبت شدوفرمانده عمومي ناتو درمورد وضع

 امنیتي افغانستان به رئیس اجرايي معلومات داد . 
 هوتکی ازتاالر مجلس نمایندگان اخراج شد 

ـ تلويزيون نور   1 ـات  نومبر/کابل  ـاب : مجلس نمايندگان معاون کمسیون انتخ
ـار   رابدلیل عدم حضوررئیس اين کمسیون درمجلس، ازتاالر اخراج کرد.اين ب
نخست نیست که اعضاي مجلس نمايندگان از رئیسان کمسیونهاي انتخاباتي مي  
خواهنددرجلسه عمومي مجلس حاضرشوندوبه پرسش نمايندگان پاسخ گويند.  
امادرسومین دور درخواست نمايندگان، فقط معاون کمسیون انتخابات به مجلس  
حاضرشد، تا به پرسش نمايندگان پاسخ گويد.اين عدم حضور رئیسان کمسیون  
ـیـل   هاي انتخاباتي، نمايندگان مردم راخشمگین ساخت و نمايندگان بهمیـن دل

 معاون کمسیون انتخابات راازتاالراخراج کردند. 
انتخابات افغانستان درازترين وناکام ترين انتخابات درسط  جهان گفته شـده  
است. تقلبات گسترده درانتخابات گذشته ودستکاري برخي ازحلقات حکومتي  
درين فرايند، سبب شدتادر نتیجه توافق دو نامزدرياست جمهور، حـکـومـت  
ـاتـي رابـه   وحدت ملي بمیان آيد. نمايندگان مردم مقامهاي کمسیونهاي انتخاب
ـلـس   خیانت دربرابر راي مردم متهم میکنند. صديق احمدعثماني نايب اول مج

 نمايندگان مي گويدمسئوالن کمسیونهاي انتخاباتي بايد محاکمه شوند. 
ـیـم   بدنبال اخراج معاون کمسیون انتخابات ازتاالر، مجلس نمايندگان تصـم
 گرفت مقامهاي کمسیونهاي انتخاباتي رابه نهادهاي عدلي و قضايي معرفي کنند. 
هرچند گفته میشودبه اسا  قانون، نمايندگان حق ندارند که در سال پنجـم  
کارخود درقانون انتخابات تغییرات بیاورند؛ اماشماري از نمايندگان ادعادارند که  
 آنان درسال چهارم تقنیني قراردارند ومي توانند به قانون انتخابات تغییر بیاورند. 
اين درحالیست که با اعالم نتايج نهايي انتخابات شوراهاي واليتي، اعتـراض  
 نسبت به تقلب هاي انتخاباتي توسط کمسیونهاي انتخاباتي باالگرفته است. 

 گذاري ایران در افغانستان   امریکا درصدد سرمایه 
ـ بي بي سي:   1 ـا  نومبر/نیويارک  روزنامه وال استريت جورنال، چاپ امريک

گزارش داد اين کشوردرصدداست به اقتصاد ضعیف افغانستان درسالهاي اخیر  
کمک کند ودرين راستا نظامیان امريکارو به شريک ناخوشايند خود، ايـران  

اند. واشنگتن وتهران رابطه رسمي باهم ندارد وبدلیل اعمال تحريمها    روي آورده 
براين کشور،بدلیل فعالیت اتمي ايران، شرکتهاي غربي ازکاربااين کشور برحدز  

اند. باتوجه به همه اينهااکنون وزارت دفاع امريکا درصدد است کـه    داشته شده 
 همسايه غربي افغانستان را اجازه سرمايه گذاري در افغانستان بدهد. 

به گزارش وال استريت، نیروهاي امريکادردو سال گذشته دوبار بـه ايـران  
اجازه داده که نخستین کارخانه داروسازي رادرافغانستان بسازد و درعرصه معدن  
 نیزبه چهار شرکت ايراني اجازه سرمايه گذاري در افغانستان داده شده است. 

هايي است که وال    ها براسا  مطالعات اسناد دولتي امريکاو مصاحبه   اين يافته 
استريت باافراد فعال درزمینه انجام داده است.گفته شده که هدف اين کارامريکا  

ـا    40 جايگزين پیداکردن براي ملیاردها دالري است که در   سال گذشته امريـک
ومتحدانش به افغانستان کمک میکردند. جوزف کاتالینو، مسئول بخش تجاري  

توانید ايـران    وعملیات ثبات وزارت دفاع امريکاگفت براي افغانستان شما نمي 
 هاي مختلف است.   رادرنظرنگیريد. اين کشورشريک عمده افغانستان درزمینه 

بعدازصحبت تلفوني حسن روحاني وبارک اوباما، روساي جمهور ايران وا  
ـبـود    مريکا، يخ میان روابط دوکشور کمي آب شده و اکنون تالش  ها براي به

روابط ادامه دارد. جوزف کاتالینو مسئولیت برنامه ريزي پنجساله براي توسعـه  
تاکنون اين بخش تالش کـرده    0333 تجارت درافغانستان رابعهده دارد. ازسال  

 گذاري در افغانستان تشويق کند.   گذاران بین المللي را براي سرمايه   که سرمايه 
براسا  گزارش خبرگزاري رسمي ايران، ايرنا، آمار ارائه شده از سوي اتاق  
مشترک بازرگاني و صنايع و معادن ايران وافغانستان نشان میدهدکه پارسال انواع  

ملیون دالر از ايران به افغانستان صادر شده    433 کاالبه ارزش افزون بردوملیارد و 
ارزش کاالهاي صادراتي استان خراسان رضوي به    30 است.ازين میان طي سال  

ـال    114 ملیون و   740 افغانستان معادل   هزار دالر بود.برين اسا  افغانستان در س
پنجمین کشور هدف صادراتي ايران با سهمي برابر هفـت درصـد ارزش    30 

ـال   دالري کل صادرات ايران بوده است. ارزش واردات ايران از افغانستان درس
 هزار دالر بود .   037 ملیون و   00 مبلغ    30 

 دیدارازآثارنسخ خطی آرشیف  
ـ باختر   1 : داکتررهین وزيراطالعات وفرهنگ وسفیرجمهوري  نومبر/کابل 

چک مقیم کابل امروزازآثارنسخ خطي و تزيیني آرشیف ملي ديدن کردندودر  
حالیکه معصومه نظري رئیس آرشیف ملي وعمراخان مسعودي رئیس مـوزيـم  
ملي نیزحضور داشتند ، داکتررهین ازهمکاريهاي چک بخاطرتجهیزبرخـي از  
 بخشهاي آرشیف ملي وکمکهاي آن کشور به موزيم ملي، باقدرداني ياد کرد. 

 کمک سعودي به افغانها ازطریق دفتر بی بی گل 
ـ صداي امريکا   4 ـانـوي اول  نومبر/کابل  :عربستان سعودي، از طريق دفتـر ب

تن مواد خوارکي  434 افغانستان خانم روالغني احمدزي کمک لبا  زمستاني و 
را براي خانواده هاي بیجاشده تعهدکرد.موافقتنامه اين کمکهاامروزمیان مسفربن  
ـامـي،   عبدالرحمن آل غاصب، سفیرعربستان سعودي درکابل وعبـدالصـمـدح
ـا   عضودفتربانوي اول افغانستان امضاشد. اين نخستین کمک عربستان سعودي ب
افغانستان است که توسط دفتربي بي گل، خانم غني احمدزي، بعد ازسفراحمـد  
زي به آنکشور در ماه گذشتهء عیسوي صورت گرفت. سفیرسعودي گفت اين  
ـاي اسـالمـي   کمک باحکومت افغانستان بخشي ازکمکهايست که باکشـوره
 صورت میگیرد. کمک ها شامل مواد خوراکي، خیمه، لبا  و کمبل میباشد. 
ـادي از   وزارت مهاجرين وعودت کنندگان افغانستان میگويد خانواده هاي زي
مناطق جنوبي وجنوب شرقي واردکابل شده اندکه اکثريت شان در هژده ساحه  
شانزده ناحیه کابل پناه برده اند. تعداد زيادي از خانواده ها درصفحات شمال نیز  
از اثرجنگها وخشکسالي بیجا شده اند.خانم احمدزي درجريان امضاي موافقتنامه  
ـار   کمکهاي عربستان سعودي حاضر نبود.در تقريبا سه دهه گذشته اين اولین ب
ـاده   ـت است که خانم روال براي بهبودي وضعیت مردم در کنار شوهر خود ايس
است. خانم احمدزي گفته که در جريان دوره پنج ساله رياست جمهورغني در  
راه بهبودي زندگي زنان افغان تالش خواهد کرد،  عده از اعضاي جوامع مدني  

 امضاي توافقنامه امروز را اولین اقدام بانوي اول در اين راستا مي خوانند. 
 پروژه جدید اداره انکشاف بین المللی امریکا 

ـ صداي امريکا   1 :پروژه پنجساله کونترپارت جهت ايجادهماهنگي  نومبر/کابل 
ونزديک کردن همکاريها بین نهادهاي جامعه مدني زنان افغان به حمايت اداره  
انکشاف بین المللي اياالت متحده امريکا راه اندازي شده است.کونترپارت بـه  
ـان   همین منظوريک نشست دو روزه راامروز درکابل راه اندازي کـردکـه زن

واليت در آن شرکت کردند. سندرا پلیـس    04 نهادجامعه مدني  از    403عضو 
ـازي   مشاور بین المللي بخش جندرکونترپارت به خبرنگاران گفت ظرفیـت س
براي زنان رهبرکه میتوانند دربخشهاي مختلف براي بهبودزندگي زنان کارکنند  
و مشکالت آنان را بهبود ببخشند يکي از اهداف اين پروگرام است. خانم سندرا  
گفت ساختن يک شبکه که بتواند براي زنان داد خواهي ودراين زمنیه تحقیـق  
ـال   کند نیزازآرزوهاي اوست ) اين يک پروگرام پنجساله است وما دراولین س
آن قرارداريم و امیدواريم درچهار سال بعدي بتوانیم شبکه بزرگي رادرافغانستان  
ايجادکنیم، ماعالقمنديم ازنهادهايیکه درسال اول باآنهاکارمیکنم درسالهاي بعدي  

 بتوانیم ازطريق آنهابه قريه ها وروستاهاي افغانستان دستر  پیدا کنیم.( 
زنان شرکت کننده درپروگرام ازراه اندازي پروژه استقبال میکنند ومیگوينـد  
طبیق اين پروژه، براي آوردن تغییردر زندگي زنان افغان مؤثريت قابل مالحظه  
ـان در   خواهد داشت.عزيزه محاکي رئیس مؤسسه حمايت از زنان و اطفال افغ
واليت هرات در موردگفت اين برنامه ها مؤثريت خاص خود را دارد، امروز  
زنانیکه جمع شده اند نیازمنديهاي زنان ومشکالتي راکه در قوانین وجود دارد و  
زنان امروزحضورفعال ندارند، مابايدکمکي باشیم براي آن خانمهاوبتوايم خانـم  
 هاي نیازمندرا ازين حالت بکشیم وتغییرات بنیادي درجامعه افغاني رو نما کنیم.( 
شماري اززنان افغان درگذشته پروژه هايیکه براي رشدوبهبودزندگي زنان راه  
اندازي شده بود به داليل مختلف مؤثريت قابل مالحظه نداشته و میگويند انتظار  
دارندپروژه هاي که بعد از اين راه اندازي مي شود عمآل تغییرات را در زندگي  

 زنان به وجود آورد. 
درصحبت مختصري بارسانه ها ازتطبیق يک پروگرام ده   USAIDامروزمسئولین 

ساله دربخش جندربراي افغانستان خبر دادند. مسئولین اين اداره گفتند ازطريـق  
ـنـد    046 اين پروگرام  ملیون دالررابراي ارتقاي ظرفیت زنان به مصرف خـواه

ـادي   رساند.هدف اين پروژه ظرفیت سازي براي زنان دربخشهاي سیاسي، اقتص
ـال  ـا   0341 وتجاري گفته شده است.ازطريق اين پروگرام کـه ازس   0304 ت

سال دربخشهاي يادشـده    03 الي   48 هزار زن بین    71333 قراراست عملي شود  
ـا    8 اموزش خواهند ديدوقراراست تفاهمنامه اين کمک روزشنبه تاريخ   نومبر ب

 مقامات افغان به امضا برسد . 
 اتهام تازه برایران درباره اعزام افغانها به سوریه 

ـ بي بي سي 04 : روزجمعه ادعاشدعدۀ پیکارجوکه درگذشته  اکتوبر/واشنگتن 
براي طالبان افغانستان مي جنگیدند میخواهندبا حمايت مالي و نظامي ايران بـه  

که ايران    سوريه بروند. وزارت امور خارجه امريکا میگويددرباره گزارش تازه 
رابه استخدام پیکارجويان افغان براي شرکت درجنگ داخلي سوريه متهم میکند  
اظهارنظر نمیکند.شبکه سي ان ان روز جمعه گزارشي را پخش کرد که در آن  

گفتند که درايـران    چندمردافغان که بانقاب صورت خود را پوشانده بودندمي 
ـنـد.    آموزش نظامي ديده  اند، قصد دارندبراي جنگ با امريکا به سوريه سفرکن

آنان میگوينددرگذشته براي طالبان جنگیدند وازايران براي نبردبه نفع حکومت  
 سوريه پول میگیرند. اين افغانهابرين باورندکه میتوانند درسوريه باامريکا بجنگند. 
ايران درگذشته نیزمتهم شدشماري مهاجر افغان رابراي شرکت درجنگ سوريه  
استفاده کرده است. روزنامه درماه مي امسال نوشت سپاه پاسداران ايـران بـه  
هزاران افغان در ازاي جنگیدن باشورشیان درسوريه، ازجمله کارت اقامت ايران  

 اسا  دانسته است.   دالرمعاش میدهد.دولت ايران اين اتهام رابي   133 وماهانه  
امـید را براي دوستان تان اشتراک کنید، 

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 )دنباله ازصفحۀ اول( خبرتازه از قایق غرق شدۀ حامل افغان ها  
ابوب ارتوپ، صاحب قبلي اين قايق به پلیس گفت اويک هفته قبل قايقـش  
رابه يک فردعادي فروخته ونمیدانسته که خريدارقاچاقچي انسان اسـت.ايـن  
قايق، فاقد قطب نما، آله اندازه گیري آب، جنراتور، تلفن بي سیم، آله هشـدار  
ـاطـق   دهنده خطرهاي احتمالي بود.قايق ازمنطقه موسوم به باقیرکوي، که ازمن
جنوبي ومزدحم ترين قسمت شهر استانبول حرکت کرده ومسیر پرتردد تنگه  
استانبول )باسفور ( را با چراغ خاموش گذرانده است.درين تحقیق گفته شده  
قراربودکاپیتان، سرنشینان اين قايق کوچک را درسواحل شمالي استانبول ودر  
آبهاي درياي سیاه به يک کشتي بزرگترمنتقل کند.پلیس ترکیه افزود ازاينکـه  
باتورن باچراغ خاموش حرکت کرده، درمسیر پرتردد باکشتي بزرگترتصادف  
 کرده وغرق شد.اين حادثه درنیمه هاي شب و در تاريک مطلق ر، داده است. 
بررسیهاي پلیس ترکیه نشان دادکه اکثرسرنشینان به ويژه بزرگساالن واسکت  
نجات برتن داشتند، وبه احتمال زيادپس از واژگون شدن قايق، دراثرسردي هوا  
زمانیکه ساعتهابر روي آب شناوربودند، جان شانرا ازدست داده اند. روزدوشنبه  

عقرب، خبر غرق شدن اين قايق منتشر شد و در آنزمان اعالم شد کـه از  40 
مجموع سرنشینان آن، شش تن زنده نجات يافتند.ماموران گارد ساحلي ترکیه، با  
هشت کشتي و دو هلکوپتر عملیات نجات را آغاز کردند اما به به نظر مي رسد  

تن، تمامي سرنشینان هالک شده باشند.پلیس دونفررا درپیونـد    6که بدون اين  
 باقاچاق اين مهاجران بازداشت کرده اند اما تاهنوز هويت آنها افشا نشده است. 
غني احمدزي ناوقت روزگذشته به وزارت خارجه هدايت دادتا در هماهنگي  
بادولت ترکیه درموردحادثه غرق شدن اين قايق تحقیق کند. احمدزي گفت او  
از شنیدن خبرمرگ افغانهاي مهاجردرآبهاي ترکیه شديدا متاثر شده و دستـور  

 داده تا زمنیه انتقال اجساد قربانیان به افغانستان فراهم شود. 
ـان در   وزارت خارجه ترکیه نیز اعالم کردکه سفارت وکنسولگري افغانست
ترکیه دربخش تحقیق ويافتن بقیه سرنشینان قايق با دولت ترکیه کمک خواهد  
ـنـسـولـي و   کرد. تلويزيون کانال ترکي اما گزارش دادکه تاهنوزمقامات ک
سفارت افغانستان در اين مورد با هیچ نهاد دولتي ترکیه تما  نگرفته انـد، در  
حالیکه مسئوالن سفارت افغانستان پس از وقوع حادثه بايد درين مورد فعال مي  
شدند، اماهنوز خبري ازمشارکت آنهادردست نیست.کارگر نوراوغلي، وابستۀ  
بهداشتي سفارت افغانستان درانقره به بي بي سي گفت سفارت درتالش است تا  

 بستگان قربانیان را هم در ترکیه و هم در افغانستان پیدا کند. 
پلیس ترکیه میگويدآبهاي درياي سیاه به شدت خطرناک است، منطقه ايکـه  
ـات   ـام ـق مورداستفاده قاچاقبران انسان قرارمیگیرد. خبرگزاري زمان ازقول م

 روز بعد در ترکیه دفن مي شود.   41 امنیتي ترکیه خبردادکه اجساد بي وارث،  
خانواده هشت نفري احمدشعیب، درين قايق بودندکه درحادثه غرق شـدن  
فقط آقاي شعیب ونجیب برادرش نجات يافته و بقیه اعضاي فامیل جان خود را  

ساله میگويدپدرش داکتر، مادرش معلم، برادرش    00 ازدست دادند. احمدشعیب 
روزنامه نگاربودندو خودش مهند  زراعت است.اين فامیل ازافغانستان به ايران  
مهاجرت کرده و ازآنجا وارد استانبول ترکیه شدند. خانواده شعیب براي رسیدن  
به يکي ازکشورهاي اروپايي، به قاچاقبران انسان، مبلغ هفتادهزار يورو پرداخت  
کرده وقراربودقاچاقبران آنهاراباکشتي لوکس مجهزبا اتاق هاي خواب و ديگر  
امکانات به اروپا انتقال دهند. شعیب میگويد: زمانیکه قايق فرسوده وکوچـک  
راديديم، اعتراض کرديم، اما اين اعتراض جايي رانگرفت، سرنوشت مابدست  
چندقاچاقبر بود و پولهاي مانراهم پرداخت کرده بوديم، مجبورشديم واردقايق  

نیمه شب ساحل راترک کردو بعد  44 شويم.به گفته شعیب، قايق حوالي ساعت 
از مدتي آنهامتوجه شدندکه درداخل قايق آب رسو، کرده است.آهسته آهسته  
ـاربـري،   سط  آب درداخل باال آمدتااينکه در نزديک يک کشتي بـزرگ ب
سرنشینان اين قايق کوچک تقاضاي کمک کردند اما به اين صدا ها هـرگـز  
جوابي داده نشد.قايق رفته رفته، سنگینترمیشد وآبي که از زير قايق بداخل نفوذ  
ـاي ايـن   میکرد بیشتر، ناگهان اين قايق کوچک از زير ترک بـرداشـت.اعض

 خانواده يک هفته رادريکي ازهوتلهاي استانبول سپري کرده بودند. 
ـفـت بـه   خانم گل جان احمدزي، ديگرنجات يافتگان اين قايق اسـت، اوگ
خواست وتقاضاي برادرش که درلندن زندگي میکند، افغانستان را ترک کرده  
و از راه قاچاق مي خواسته به اروپا برسد. برادرخانم احمدزي، زمینه پیدا کردن  
 قاچاقبر را فراهم کرده و قرار بود که او نخست به رومانیا و بعدا به بريتانیا برود. 

ـا    0343 دولت ترکیه گفت قبل ازسال  مسیرقاچاق پناهجويان به طرف اروپ
خط سیر درياي شمالي به سمت بلغارستان بود و بعدا پناهجويان مسیر زمیني میان  

 ترکیه را انتخاب کردند.   -ترکیه وبلغارستان -يونان 
زمانیکه يونان وبلغارستان مرزهايش را باچندين رديف سیم خاردار و ديوارهاي  
جالي آهني مسدودکردند، مسیرحرکت پناهجويان به سمت دريايي جنـوبـي  

تا سال جاري تمامي مهاجران براي رسیدن به    0340 استانبول منتقل شدوازسال  
اروپا ازآبهاي ساحلي استانهاي چناک قله، ازمیر، بالک اسیر و موعالي ترکیـه  

 مي گذرند. 
مهاجر از آب هاي    43133 براسا  اطالعات پلیس ، تنها درسالجاري میالدي  

جنوبي استانبول بازداشت و يا نجات داده شدند.پلیس ترکیه در تحقیق تازه خود  
گفته است که ممکن با فشار نیروهاي جستجوي اتحاديه اروپا از مرزهاي جنوبي  
 و درياي مديترانه )فونتکس(مهاجران دوباره دل به آبهاي درياي سیاه بزنند. 

اين گزارش به همکاري انجمن پناهجويان افغان و خبرگزاري زمان در ترکیه  
 تهیه شده است. 

 اصالحات درنهادهاي انتخاباتی صورت میگیرد 
ـ تلويزيون نور   1 ـا  نومبر/کابل  : داکترعبداهلل رئیس اجرايي حکومت امروزب

شماري ازاعضاي حزب متحدملي افغانستان ديداروگفتگو کرد. رئیس اجرايي  
ـات   ـیـم اصـالح ـات ازت ضمن قدرداني ازحمايت حزب متحد ملي در انتخاب
وهمگرايي ، گفت اين حکومت در خدمت به مردم متعهداست وتالش خواهد  
 کرد که اصالحات الزم را در نهاد هاي انتخاباتي و حکومت بوجود بیاورد. 

 
 
 


