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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

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

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

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

$1.50
شمارۀ بی تم /سال بی
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عرض تسلیت و غمشریکی
فاجعۀ برفکوچ های پیهم در بسیاری ازوالیات کشور ،به ویژه والیت پنجشیر ،که سبب
هالکت و جراحت عدۀ کثیری از هم میهنان عزیز ما شده ،و نابودی بسیاری ازمنازل مردم
رنجدیده ما را درپی داشته است ،به همگان صمیمانه تعزیت و تسلیت می گوییم  .ازبارگاه
خداوند مهربان (ج) استدعا می کنیم به بازماندگان شهداء صبرعنایت فرماید .ادارۀ امید

اطالعیه بنیاد شهید مسعود

پنجتیر دردمند :
[گاهی خدا با دس تو دس
دیگر بندگاسش را می گیرد].
هیئ بنیاد شهیـدم ـعـود ،تـحـ
ریاس احمدزلی م عود ،پس اد دیـدن
ز بررسی رزستاهای غسیـب دیـده ی
پنجتیر ،راپور تفصیلی خود را به اسا
متاهدات عینی تعدادی اد رزستـاهـا ز
جمع غزری اطالعات ادتعداد دیگر ،قبآل
ادطریق مطبوعات ارایه کرد.
درپرتو همین متاهدات ز اطالعات ،هیئ  ،ضررزیات حیاتی ز سیادمندهایی
ازلیه را متخص سموده ز اقدام به تهیه ز ارسال کمک سمود  .هموطنان عزیزی
که خواسته باشند درین امربزرگ خیر سهیم گردسد ،میتواسند با بنیاد شهیدم عود
ز یاهم کم یون دزلتی مبارده با حواد به تما شوسد.
بنیادشهید م عود ،یکباردیگر اد همهء موس ات دزلتی زایردزلتی ز سهاد ها
زرضاکاراسی که دراین ماتم ملی مردم شریک شده اسد اظهار سپاسـگـزاری ز
قدرداسی می سماید  .با عرض احترام
احمد زلی م عود رئیس بنیاد شهید م عود
شماره تما بنیاد شهید م عود :
1046213213 / 1033113115 / 1011200043
کم یون دزلتی مبارده با حواد 1011222316 :
سوت :درهفتمین رزدحواد ریزش برف ،فقط ساحات عبداهلل خیـل ،غبتـار
زت ُل بادشده اسد ،اماتاهنود راه های منتهی به خازاک ،غریب ز پریان ،سـه دره
بزرگ پنجتیر ،پر ادبرف ،برفکوچ ز یخبندان همچنان م دزد باقی اس .

5۲دیپلمات افغان بازنشسته شدند

 1مارچ/کابل ـ بی بی سی:زدارت امورخارجه افغاس تان اعالم کرد کـه 28
دیپلمات خود را بادست ته کرده اس  .احمدشکیب م تغنی ،سخنـگـوی ایـن
زدارت ،امرزددرکابل گف که 33تن ادسفیران سیز درجمع این دیپلمـاتهـا
ه تند .ازگف درقاسون کار افغاس تان ،چهل سال خدم دزلتی یاتکمیل سـن
65سالگی معیار بادست تگی اس ز این اقدام زدارت امورخارجه براسا همین
قاسون صورت گرفته اس  .این افرادبصورت رسمی سال گذشته به شرایط باد
ست تگی رسیده بودسد امادزره کاری غسهابه فرمان رئیس جمهورپیتین یک ـال
تمدید شد که این مدت درغاادسال 3138خورشیدی به پایان میرسد.
بر اسا معلومات بخش مطبوعاتی زدارت خارجه ،عزیزاهلل کردی ،سفیردر
رزسیه ،محمدقاسم فاضلی ،سفیردریوس کو ،ضیاالدین مـجـددی ،سـفـیـردر
جمهوری چک ،االم سخی ایرت ،سفیردر اسدزسزیا ،سجیباهلل مجددی ،سفیر
در امارات متحده عربی ،سید احمد امرخیل ،سفیردرعرب تان سعودی ،محمـد
داززدیار ،سفیردربریتاسیا ،شام الل پتهی چا ،سفیردرکاسادا ،اسداهلل عمر ،سفیردر
فراس ه ،ضیا الدین سظام ،سفیردرایتالیا زسنگیالی طردی ،سفیردر سویس ،سفیراسی
ه تند که حکم بادست تگی غسها صادر شده اس  .سخنگوی زدارت خـارجـه
گف تاکنون افرادجدیدی به جای این دیپلماتها استخاب ستدهاسد .رزدگذشته
محمدداؤزدیار ،سفیر افغاس تان در بریتاسیادرگف زگو با بیبیسی خبر بادست ته
شدن خود ز تعدادی دیگر اد سفیران افغاس تان را تایید کرده بود.
به تادگی گزارشهایی در مورد استصاب سزدیکان مقامات عالیرتبه افغاس تان
در سفارتخاسههای این کتور در رساسههای محلی منتتر شده بود .م تغنی در
مورد این گزارشها گف زدارت امور خارجه بیش اد 3811سفر درمـرکـز،
زالیات زکتورهای خارجی کارمند دارد ز در این میان عدهای سیز اد سزدیکان
مقامهای عالیرتبه ه تند ،اماهیچ قاسوسی زجود سدارد که ماسـع اد اسـتـخـدام
سزدیکان مقامات در ادارات دزلتی شود زاستخدام این افراد کامال براسا سیادز
قاسون صورت گرفته اس .

وزیرداخله با سرپرست والیت بلخ دیدار نمود

 22فبرزری/مزارشریف ـ باختر :سورالحق علومی زدیرامورداخله با سترجنرال
عطامحمدسور سرپرس زالی بلخ دردفترکارش دیدار سمود .امـان اهلل گـذر
یکتن ادقوماسداسان برج تۀ دزره جهادز مقازم زشماری ادجواسان زالی بلـخ
سیزحاضر بودسد ،سخ زدیرداخله ادحمای مردم بلخ ادحکوم زحدت ملی
اظهارسپا کرده گف  :مردم زالی بلخ در31سال گذشته همکاری سزدیک با
سیرزهای امنیتی دفاعی داشتند .رابطه سزدیک زهمآهنگی خـوب بـامـردم اد
ازلویتهای کاری زدارت داخله بوده درین راستاگامهای سخ تین برداشته اس .
عطامحمدسور سرپرس زالی زامان اهلل گذر باالنوبه حمای خودرا ادبرسامه
های کاری زدیرامورداخله ابرادداشته گفتند مردم همیته درکنارسیرزهای امنیتی
خود بوده زبه حمای خود ادین سیرزها  ،بیتترادپیش ادامه خواهند داد.

مزارشریف برای جشنهای نوروز آماده می شود

 8مارچ/مزارشریف ـ باختر :م ئوالن امنیتی بلخ اداتخاذ تدابیر شدید امنیتی
برای برگزاری میله گل سرخ جتن سورزد ز میزباسی اد شهرزسدان کابل دراین
زالی خبردادسد .عبدالرداق قادری سرپرس قوماسداسی امنیه زالی بلخ گف
درین پرزگرام درکنارسیرزهای پلیس ملی سیرزهای اردزی ملی زامنی مـلـی
اشتراک دارسد .تدابیر امنیتی برای برگزاری جتن سورزد دربلخ سراد دزاددهـم
حوت رزی دس گرفته شده که درغن بتمول شهرمزارشریف درتمام سـقـا
زالی بلخ بخصوص ساحات غسیب دربرابراین زالی سیرزهای امنیتی جابجا
شده اسد .تمام هوتلها ،رستوراستها ،پارکها زسایر مکان های عامه سیزتح پوشش
شدید سهادهای کتفی امنیتی قراردارسد زاطمینان میدهند که هیچ کس جرئـ
این را سخواهد کرد که امنی میله گل سرخ رابرهم دسد .جه تنظیم ترافیک
درشاهراه های بلخ سیزپوسته های امنیتی جدید افراد شده تا مهماساسیکه اد دیگـر
زالیات می غیند به متکل رزبرز ستوسد .

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

صحنۀ یکی از برفکوچ های تباهی آور در پنجشیر

ارگ به دوران نادرغدار برگشت

 6فبرزری/کابل ـ رزدسامۀ غرمان ملی :کندک حمایه ارگ به اند قـومـی
تبدیل شد.غرمان ملی براسنادی دس یافته که ستان میدهد م ئوالن امنـیـتـی
درارگ ریاس جمهوری دس به تغییرات زتبدیالت لـوای حـمـایـه کـه
م ئولی تأمین امنی ریاس جمهوری را بعهده دارد دده زبعضی اد افراد را اد
زظایف شان تبدیل یابرکنار سموده اسد .ادمحتوای اسناد معلوم میتودکه تبدیلی
این افرادبیتتر اسگیزه قومی داشته ز ،تبدیل شدگان که تعدادشان به 28سفر می
رسد شامل  36سفراد باشندگان زالی کاپی ا ،سه سفرادزالی پنجتیر زپـنـ
سفردیگرادزالی پرزان اس که بجای غسان افرادسزدیک به قومـاسـدان لـوای
حمایه گماشته شده اسد .
این تغییرزتبدیل درلوای حمایه به تعقیب برکناری جنرال عبدالکریم فرماسده
کندک حمایه گارد صورت میگیرد .جنرال عبدالکریم فرماسده ازلین کنـدک
اردزی ملی اس که درساختار ازلین ه ته های اردزی ملی سقش داش  ،مگـر
بارزیکارغمدن رئیس اشرف انی خاسه ستین شد.
احمددی دماسیکه کاردار استخاباتی اش راغاادکرد ،سفارشش این بودکه هیچ
افغان ادهیچ افغان برتری سدارد ،مگرحاال این شعار رافراموش سموده  ،چناسـچـه
اسنادستر شده درشبکه های اجتماعی سمایاسگرغس که رهبری زمدیری ادارۀ
امور در اسحصار یک قوم اس  ،پس به این ترتیب سمیتوان مردم خود رادرپنـاه
حکوم زحدت ملی که امرزد شکل یافته مصون یابند .

طرح خطرناک قومی در حال اجرا است

 24فبرزری/کابل ـ افغان پیپر :یک منبع اد ارگ گزارش دادکه کمیتـۀ اد
جاسب احمددی تتکیل شده ،تا درغشفتگی زبحراسی بودن ازضاع کتـور ،بـه
ق متی ادامور زاهداف ادقبل متخص شده متعصبان ارگ ستین جامه عـمـل
بپوشاسد .
این رزدها که مردم ز اذهان عامه متوجه فاجعه اس اسی در پنجتیر ز ربـودن
 11تن اد مردم هزاره میباشند ،فرص مناسبی اس تا پرزژه های دیرعـمـلـی
گردد -3:تجهیز ز ت لیح کوچی ها ز استقال غسان به مناطق ایرپتتون ستین-2 .
تاخیردرتودیع تذکره های الکترزسیکی به دلیل دادن تابعی بـه پتـتـوسـهـای
پاک تاسی زجابجاکردن غسان در مناطق حاصلخیز شمال-1 .درخواس کمک اد
طالبان ز تودیع سالح برای غسان به منظور ت ریع در جابـجـایـی پتـتـوسـهـای
پاک تاسی-8 .جا بجایی برخی ادعناصرکوچی زطالب زمتعـصـبـان پتـتـون
درارگاسهای دزلتی ز امنیتی.
گفته شده م ئولی این طرح برعهده حضرت عمر داخیلوال زدیر سـابـق
مالیه اس زافرادی ماسندجمعه خان همدرد ،اسورالحق احدی ز اسماعیـل یـون
دراجرای این طرح از رایاری میرساسند .سظارت این طرح سیز برعهده حنیف اتمر
گذاشته شده اس .

 52طالب درکندز کشته شدند

 5مارچ /کنددـ باختر :امان اهلل قریتی زل وال امام صاحب گف  23 :طالب
درستیجه عملیات هوایی درزل والی امام صاحب کتته شدسد زچندیـن قـریـه
تاکنون اد زجود طالبان پاک ادی شده زعملیات همچنان ادامـه دارد .دریـن
عملیات به سیرزهای امنیتی ز افرادملکی غسیبی سرسیده اس .

یک مهاجم انتحاری دربلخ گرفتار شد

 5مارچ /بلخ ـ باختر :پلیس بلخ دیرزد یک مهاجم استحاری را بادداش سمود.
عبدالرداق قادری معازن امنیتی بلخ گف  :فرد مهاجم که میخواس قومـاسـدان
امنیه زل والی شولگره راهدف قراردهد توسط پلیس بادداش شد .گفته میتود
فردبادداش شده 25سال داردزباشنده اصلی قریه مهاجر قتـالق زل ـوالـی
شولگره میباشد .موصوف درتحقیقات ابتدایی گفته که تاده ادپاک تان برگتته
ز در یک مدرسه پاک تان حدزد سه سال غمودش دیده که چگوسـه حـمـلـه
استحاری رااسجام بدهد .درعملیات به سیرزهای افغان کدام غسیب سرسیده اس .

کمیته حالت اضطرار برای حوادث
باید مجهزتر شود

 2مارچ/کابل ـ باختر :داکترعبداهلل رئیس اجرائیه امـرزددرغاـاد ستـ ـ
شورای زدیران به رساسه ها گف تلفات اخیرساشی اد برف کوچها به سه صدسفر
رسیده اس  .رئیس اجرائیه تاکیدکردکه کمیته حال اضطراربرای حـواد
بایدبه مراتب مجهزترگردد زبلند برده شود چون کتورما درهرسقطه زیـگگـی
خود را اد لحاظ زضعی اقلیمی داردزاینگوسه حادثات زساسحه ها ما را بیتـتـر
متوجه می ادد تا درق م غمادگی زمقابله با همچو حواد تالش بـیـتـتـر
سماییم  .زی افززددرسال پیترز امکان سیالبها دربرخی مناطق کتور زجود دارد
باید غماد گی های الدم دراین موارد داشته باشیم .
رئیس اجرائیه بااشاره به برف کوچهای اخیرگف  :اقدامات عاجل رزیدس
گرفته شده زادسوی هم اد تلفات اس اسی سیز جلوگیری به عمل غمده زم ئوالن
ارگاسهای ذیربط درمحل حضوردارسد زسجات ک اسیکه درمعاصره بـرف زدر
معرض خطرقراردارسد باید سجات یابند ز این درازلوی کار قرار دارد زاذای
پخته زمواد خوارکی در غن محالت ارسال شده زکار دردمینه بطور جدی ادامه
دارد .به گفته رئیس اجرائیه ،شاهراه سالنگ سیزبادشده زترافیک رزسد عـادی
دارد زامید اس که م ئله برق با اقدامات م ئولین شرک برشنا سیز به دزدی
مرفوع گردد .

وزیرخارجه با نماینده بانک جهانی مالقات کرد

 2مارچ/کابل ـ باختر :صالح الدین رباسی زدیرامورخارجه دیرزد با رزبـرت
سادم سماینده باسک جهاسی برای افغاس تان درمقر زدارت امورخارجه دیدار کرد.
سادم با ابراد ت لی زامتریکی بخاطرتلفات بتری به اثرحواد طبیعـی در
شماری اد زالیات کتور پیرامون حضور زفعالیتهای دیرینه باسـک مـذکـور،
برسامه های فعلی غن باسک برای افغاس تان منجمله همکاریهای اسکتافی بین المللی،
صندزق زجهی بادسادی افغاس تان زفعالیتهای باسک متذکره درعـرصـه هـای
صح  ،معارف ،اصالحات اداری ،تراس پورت زاسرژی معلومات ارایه کرد .
زدیرامورخارجه سقش باسک جهاسی را دربختهای اقتصاد ،تجارت  ،پرزسـه
قلب غسیاهمگرایی منطقوی افغاس تان اردسده خواسده غمادگی غن زدارت را
درجه ت هیل زتطبیق برسامه های باسک جهاسی در افغاس تان اعالم کرد .

 25طالب در ولسوالی خاک افغان کشته شدند

 5مارچ/کابل ـ باختر :عملیات سیرزهای افغان برای رهایی سادی سی شهرزسد
ربوده شده درزالی دابل ادامه دارد .منابع امنیتی اد ادامه عملیات سیرزهابـرای
رهاسادی ربوده شدگان که درم یر قندهار کابل ادسوی طالبان ربوده شـده،
ادامه داردکه با تلفات طالبان همراه اس  .زل والی خاک افغان درمحراق توجه
سیرزهای دزلتی اس  ،اطالعات کتفی ستان میدهدکه ربایندگان ،گرزگاسـهـا
رابهمین زل والی استقال داده اسد .عملیات سیرزهای امنیتی که ارض غداد سادی
افراد ربوده شده  ،دز رزدقبل غاادشده ز تا کنون  84فرد م لح کتته شده اسد.
جنرال حمیدگف قوماسداسان کتته شده شامل سه قوماسدان موسوم به هـمـ ،
حکم اهلل ز عبدالدیان سیز میباشند زیک قوماسدان متهور بنام عبداهلل بادداش
شده اس  .قوماسداسان مذکور دیربیرق سیاه درمنطقه فعالی داشتند زبه مـردم
گفته بودسدکه بعد اد این مالعمر سی تند زطرفداران داعش میباشند .اکـرـریـ
کتته شدگان شامل افراد م لح قرازستان اسد زفقط بادبان رزسی صـحـبـ
کرده میتواسند .یک دن قرازستاسی سیز درجمع افرادکتته شـده کـه لـبـا
کوماسدز برتن داش زدن دیگر قرایزی درحال دخمی بادداش شده زفعال ً
تح تدازی قرار دارد .به گفته زی این عملیات تاکنون به خوبی پیش مـی
رزد زغن ها تالش دارسد که افراد ربوده شده را به دزدی سجات دهند .

هفته نامۀ امید
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محمد طاها کوشان

فریموس ـ کالیفورسیا

آیا استراتیژی های روزمره امریکا
به نرخ روز و سطحی نیست؟

درماه جوالی سال 2131مضمون دیر راسوشتم زخطرهاییکه اد راهکارها ز
تصمیم گیریهای غن دمان خاین ملی حامدکردی ز امریکا زمتحداسش دربرابـر
میهن زهم میهنان مظلوم ز بیچاره ز درماسده ز تنگدس ما پیش گرفتندز ادهمان
دمان پراگندگیها سمایاسگر فاجعه زقوع دیگر در افغاس تان بود؛ که اگر گذش
به موقع داکتر عبداهلل سمی بود؛ اکنون ما شاهد یک جنگ خاسگی دیگر بودیم .
اما بااف و باید گف که این پای بو دیرزدخلق زکرملینی دزستان ز
سوکرامرزدغی ا غی غسهمه غردزی های راسیاستمداران مداری ارتش زملکی
پاک تان اد دمان ضیاءالحق داشتند زدرسر می پرزراسیدسد زدر برابر مقـازمـ
گران اادی ز میهن شهیدپرزرما مواجه بودسد ،زغن غردزی شان تقریبابه یـأ
مبدل گتته بود .زلی با همان مکاریهای زمداریگریهای اسگریزمآباسه بـاالخـره
امریکارا متقاعد ساخ ز طالب رادزباره تجهیز زباقوت تر ادپیش بکار گرف
زدر کادر رهبری حکومتی سیزحاال غشکار گردید که ادهمان ازل دس دراد
داش زاکنون با این دلقک درزغ گوی بی پرزا انی احمددی ،همـه غرمـان
هایتان را برغزرده می سادسد ،که ال زقع اهلل .
اینک بادمیخواهم یک هوشدار دیگر با ارائه این مضمون به همه داده باشم:
تصمیم های مقطعی ز عجوالسۀ سیاستمداران امریکا اد قرعه اسداختن بـنـام
دمدمی مزاج کم عقلی بنام حامدکردی دربن ،گرفته تاپتتیباسی ادتقلب از در
استخابات دزر دزم؛ زدستگیری دزسه بارادسقو حکوم این سادداسه زیکداسـه
سیاستمداران امریکا؛ پتتیباسی ز توسعه خاسخاسی زقبیله ساالری ز کهنه گرایـی
فکری کردی با طالبان اد جاسب سردمداران امریکا؛ باالخره خودشاسرابه بیـنـی
رساسیده زمیخواهند یکباردیگرهمان اشتباهـی راکـه درایـران دربـراسـدادی
دموکراسی سیم بند زابتدایی شاه ایران زبه قدرت رساسیدن غخوسد های متحجـر
تنگنظر خوسریز کرده بودسد ،در افغاس تان تکرار سمایند.
پر اس غفاق اد اوالن غدم رز چه ساد اس این
(بیدل رح)
به این بی داستــــان یا داستی یا مرگ غگــــاهی
اما این تکراراشتباه ،تنهایک کتور ز هگده ملیون سفو غسرادر قید دسـدان
طالبان متحجر خون غشام رها سمیکند ،بلکه باد به القاعده زتند رزان بـی داسـش
گلبدینی زحقاسی زمال عمرکمک می سماید که اینبار با شدت ز ح ِدت زقهر هر
چه بیتتر داخل افغاس تان شده ،با همکاری زپتتیباسی غی غ غی پاک تان؛ ز باد
برهبری زسرکردگی خوسخوارمل افغاس تان یعنی سوادمحمد شریف صدراعظم
پاک تان( ،که افتخار ادبین بردن اردزی افغاس تان را به همکاری گلبدین ز حقاسی
ز القاعده اد بزرگترین دس غزرد های کاری خویش در دزران صدارت ازل
خود پیش اد مترف؛ داس ته ز بار بار در پارلمان پاک تان اد غن دفاع ز اظـهـار
افتخارسموده بود) دمار اد رزدگار مل افغاس تان خواهند کتید.
که این بارسیزمل مابرای دفاع مترزع خویش هماسنددزران مقازم متحد
ترزیکپارچه بادبه پاخواهندای تاد؛ زلی ابعاد ز دزایای پرخطر همکاری تنگاتنگ
ارتش پاک تان با ارتتی های تنگ سظر ز تندرز پاک تاسی ز بمبهای اتمی شـان
خطر بزرگی را برای احاد کتور های جهان به میرا میگذارسد زاین ارمـغـان
شوم ماسند سرطان خبیره سرتاسر دسیا را به چالش خواهد کتید .باد این بی بـا
پایه ز مایه بیادم غمد  :کار سادان جهان در کار خود در ماسده اسد
غب ستواسد که شوید گرد رزی خویش را (؟)
زبا این تصمیم بی مورد زبی زق غقای ازباما رئیس جمهورامریکا که طرح
کتیدن کلی ع اکرش اد افغاس تان را یکی اد گزینه کاری قرارداده ،م ئولی
های بعدی ساشی اد این بادی خطرساک سیزبه امریکا ز متحداسش راجع میگردد.
مهمتر ادهمه باید ادجناب رئیس جمهورایاالت متحده امریکـا ز اعضـای
کاسگر پرسید :باتایید بی پرده خاسم هلری کلنتن زدیر خارجه پیتین اد دایش
ز بکارگیری زبعدا زاگذاری پرزسه پرزژه گلبدین ز حقاسی ،القاعده زطالب به
غی ا غی پاک تان ستیجه اش چه بود ز برای امنی غسیا ز ارزپا ز امـریـکـا
چقدر مفید زیا مخاطره اسگیز بود؟
ز با کدام عقل ز منطق بخاطر یک غدم دمدمی مزاج ِ قبیله پرزر ِعقب گرای ِ
دزستدار ِ طالب زالقاعده ز گلبدین ز حقاسی ز گل ِ رزی غقـای سـوادشـریـف
سرکرده غسها؛ شما یک مل بزرگ را باد در قعر فاجعه ها زبدبختی های غتش
زخون زخاک تر میخواهید رها سمایید؟ غیا زجدان بتردزستی ادعای پتتیباسی ز
اظهار م ئولی در قبال حقوق بترهمین اس ؟ پالی ی دزل زحکوم ایاالت
متحده امریکا پتتیاسی ز سظارت بر اجرای قواسین ز الیحه های مربو به حـق
غدادی فردی ،حق دن ،حق بیان یعنی هرچه حقی در الیحه حقوق بترسادمان
ملل متحد ذکر گردیده؛ را اد ازلوی های زجداسی ز سیاسی غن می باشد !؟
چرا باهمکاری سادمان ملل متحد یک رفراسدم زیا سظرخواهی سر تا سـری
درافغاس تان در باره ادامه همکاری ها سظامی ،امنیتی ،اقتصادی ،سیاسی زاجتماعی
را برگذارسمی کنید؟ تا ببینیدکه سظرات ز خواهتات این دسته کوچک منفور
زبی اعتبار دربین مردم هیچ پتتیباسی سدارد ز مل افغاس تان اد همکاریهای ساتـو
سادمان ملل ز امریکا اظهار رضائی ز امتان را دارسد یا سه ؟
چون حامد کردی ز دارز دسته اش هم و ز همفکر زپتتیباسان طالب ز غی
ا غی پاک تان ز همین غقای سواد شریف اد غزان امارت طالبان بودسد زهمـه
شاهدسد که همین غقای حامد کردی در امریکا برای طالبها سخنراسیها میکرد ز
حتی میخواس که چوکی سمایندگی دایمی افغاس تان را برای طالبها بـدسـ
بیازرد .غقای بوش کوچک رئیس جمهور زق سیزبا فرستادن ملیوسها دالر ایـن
پرزسه را تقوی میکرد .
همچنان بنا به گفته داکتر دادفر اسپنتا (که هنود ح اب دالرهای امریکا را
سداده اس ) مذاکرات صلحی زجود سدارد ،زطالبان با کمال تکبر درزاده دفتر
خود را ب ته اسد ز توقع دارسد امریکا بر مقام داری به پای شان بیافتد تا به مذاکره
حاضر شوسد .درحالیکه غقای کردی را بادیچه ای بدس امریکا شمرده ز سامش
را به تحقیر یاد می کنند.
رئیس جمهور ریگن فقید به متوره غی ا غی گلبدین ز حقاسی القاعده را
تا دسدان م لح سمود ز رئیس جمهور بوش کوچک طالبان را .غیا ایـن هـردز
اشتباه برای سیاستمداران امریکا ب نده سمی کند؟
شما خود همین غدمی بنام حامدکردی را دز بار به جـان مـلـ شـریـف
افغاس تان تحمیل سمودید؟ غیا شما تنها با حامد کردی رزبرز ه تید ز معامله می
(دسباله درصفحۀ شتم)
کنید یا با مل افغاس تان ؟
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احمد زلی م عود

یک اعتراف و یک یادداشت

کابل ـ افغاس تان

»سفیر صاحب! اینهمه جنجال از جانب شماست«
»دوسیۀ خود را بستم و بهسرعت مجلس را ترک کردم«
غقای حامد کردی در مصاحبه با تلویزیون غلماسی دی پی غر تح عـنـوان
»اشتباهات دیادی را مرتکب شدیم« ،به گوسۀ اجمالی ز به قول خود ایتان ،اد
پتیماسی ِ خود در ق م تدزین قاسون اساسی سخن گفتهاسد» :ما زقتی قـاسـون
اساسی را میساختیم ،باید بیتترمالحظۀ شرایط افغاس تان رامیکردیم«؛ اعتراف
سیکی که به خیر افغاس تان اس زادغن باید استقبال کرد .اما در جه ترمیم ز
تعمیم این اشتباهات ،بهتراس جناب ایتان توضیح بیتتر دهند تـا هـم رفـع
م ئولی شود زهم درلویه جرگۀ پیش رزبه گوسۀ بهتر به اصالحـات ِ قـاسـون
اساسی پرداخته شود.
بالنوبه بنده سیز الدم میبینم تا اد خالل یادداش های خود دیر عنوان «هزار راه
سرفته» ،به هرچه رزشنسادی ِ حقیق ِ این «پتیماسیهـا »بـپـردادم زادایتـان
(غقای حامدکردی) صمیماسه میطلبم تا با مرزری براین یادداش ها زباتصحیح
ز تکمیل غن ،کمک کنند تا س ل ِ امرزد ز غیـنـده را در م ـیـر درسـ ِ
سرسوش شان قرار بدهیم.
گرچه طی سالیان قبل ،اد این یادداش ها در مراحل مختلف زدرجه غگاهی
دهی به مردم استفاده سمودهام ،اما ضرزرت اس تا اینبار ز در این مـرحـلـۀ
ح ا  ،به گوسۀ منظم ز اد طریق رساسهها به غگاهی مردم رساسیده شود تا باشد با
عبرت اد گذشته ،اد اشتباهات ِ غینده جلوگیری گردد.
***
پس اداستتارم ودۀ قاسون اساسی ،باید تعدیالتی درغن صورت می گرف  .من
پس ادگف زگو با سران جبهۀ متحد ز عدۀ کریری اد رزشنفکران زسمایندگان
زالیات مختلف ،طرحی رابرای غقای کردی ارایه کردم .تمام این تعـدیـالت
دربرج تهتر کردن ِ سقش مـردم در تـعـیـیـن سـرسـوشـ شـان ،سـظـارت
بیتترزم تقیمتراد رزسدفعالیتهای دزل  ،هماهنگی بیتتربین گرزهها ز اقـوام
مختلف ز سکات سادسدۀ دیگری بود که در جایش به ارایـۀ غن مـیپـردادم.
بهصراح میگویم که شورای امنی ملی دزل درمجموع زغقـای کـردی
درمقام رئیس دزل استقالی ،م تقیما ً رزسدکار زتصمیمات کم یون تـدقـیـق
زت وید قاسون اساسی رادسبال میکردسد زم وده پس اد تأیید ایتان ستر شـد.
پس مخاطب اینجا معلوم بود که چه ک ی باید تعدیالت را بپذیرد ،قـبـل اد
غنکه اعتراض جریاسات مختلف س ب به محتوای م وده شدت بگیرد ز مردم
س ب به اعتمادی که به دزل داشتهاسد ،دچار شکاکی شـوسـدزدیـگـرشـور
زشوقی برای حضوردرین صحنۀ سر سوش ساد سداشته باشند ز به هـرگـوسـه
امیدی بیاعتنا گردسد.
ک یکه شای تگی تصدی بلندترین مقام حکوم را دارد ،بـایـد اد سـوء
استخابها زتصمیمگیریهای بدعاقب پرهیزکند .سیاس  ،یک سوع فعـالـیـ
اس که میتواسد به سهول بلغزد ز در زرطۀ ختوس ز شرارت بیفتد .مردم به
دزل اعتماد دارسد ،به دزل امید ب تهاسد ز همین امیدشان اس که محرکشان
در بذل م اعی برای سیل دزل به اهداف غن اس .
به غقای کردی پیتنهادکردم برای اینکه بعنوان یک م ئول اجاده سدهد کـه
درکتوربیسظمی زتفرقه بوجودغید ،بایدم ودۀ تعدیلشده رادراختیـارمـردم
بگذارد .اینطوری هم فضای اعتماد بادسادی میشود زهم لویه جرگۀ تصویـب
قاسون اساسی ،ت ریع مییابد زهم حمای ز طرفداری زجـاسـبـداری دزلـ
رابعنوان مرجعی که م ئولی پاسداری اد حقوق حقۀشان را دارد ،ز به همیـن
منظور متغول اسجام زظیفه اس  ،تربی سماید.
پس اد استتار م ودۀ قاسون اساسی ،باید تعدیالتی در غن صورت میگرفـ .
بعد اد متورتها ز رایدسیهای م تمر با سایر سیرزهای سیاسی ،با اصرار دیـاد
من ،باالخره غقای کردی متقاعد شدکه کم یوسی راتتکیل دهدکه درق مـ
تعدیالت کارکنند .این کم یون متتکل ادچهار سفر بود :غقای کریم خلیـلـی،
غقای اشرف انی ،غقای قاسوسی ز من  .ماهم متعاقبا ً در دزسه ست  ،در مـورد
تعدیالت به تفاهم رسیدیم ،ز غن را در حضور شورای امنی ملی ،بـه غقـای
کردی تحویل دادیم.
پس ادغن درچندجل ۀ دیگری که ادسوی شورای امنی ملی دزل برگزار
شد ،شرک کردم؛ اما جزصحب های پراکنده زتقریبا ً بی ربط به مـوضـوع،
هیچ بحث جدی صورت سمیگرف  .اصال ً م ئولین پیهم تالش داشتند تا اداصل
موضوع طفره برزسد ز زق تلفی سمایند .فقط برسرتعیین زگماشتن یکنفر بـه
عنوان رییس لویه جرگۀ قاسون اساسی صحب شد که غنهم قرعهاش بـه سـام
جناب صبغ اهلل مجددی افتاد ز این م وزلی به ایتان زاگذار گردید.
دمان میگذش زفقط ده رزددیگرتاب رگزاری لویه جرگۀ قاسون اسـاسـی
فرص باقی ماسده بود زغقای کردی همواره اطمینان میداد.
به دزستان خودهم تأکید میکردم که با م ألۀ قاسون اساسی با ت امح برخـورد
سکنند زبااستفاده ادسفوذشان در مورد ،جدیتر باشند .ستیجه این شد کـه غقـای
داکتر صاحب عبداهلل ،با حضور در شورای امنی ملی ،تأیید کند که باید یک
سری تعدیالت در متن م وده صورت گیرد ز غقای قاسوسی صاحب هم که بعد
اد ارایۀ تعدیالت عادم سفر بود ،قبل اد رفتن اشاراتی در مورد صالحیـ هـای
صدر اعظم داش .
شش رزد دیگر به غااد ز افتتاح لویه جرگۀ قاسون اساسی ماسده بود که شورای
امنی ملی ،تتکیل جل ه داد .با حضور در غن جل ه ،خیلی جدی خـواسـتـار
اعالن تصمیم سهایی شورا شدم .به غقای کردی گفتم :ما به اسا توافق شخص
شما ز تفاهم جمعی ،تعدیالت قاسون اساسی را تنظیم کردیم ز شما هـمـچـنـان
سکوت کرده اید ،در حالی که چند رزد بعد لویه جرگه افتتاح میشود ز هنود
خیلی اد م ایل در پردۀ ابهام اس .
غقای کردی ،با خوس ردی کامل ز سیمای حقبهجاسب چنین پاسخ داد :ازال ً
بایدبگویم که تمام اعضای شورای امنی ملی با این م ودۀ قاسون اساسی توافق
جمعی داشتهاسد .برادراسی که امرزدمیخواهند تعدیالتی رازاردسمایند ،بـخـاطـر
داشته باشندکه مدت یک ال اد جریان کارکم یون تدقیق قاسون اساسی میگذرد
همه درجریان چگوسگی کاربوده اسدزیکتعداداد اعضای کم یون هم بامعرفـی
همین برادران ،استخاب شده اسد ،حاال اگرسظرشان عوض شده ،به خودشان ارتبا
دارد  .درمقابل شگف ددگی من ،غقای کردی ادامه داد ( :دسباله درستون سوم)

محمدافضل ساصری

صفحۀ دوم
ززد بری ـ زرجینیا

اسالم بر سر دوراهی

امرزدگرزههای مختلف درشرق زجنوب شرق غسیا زدرافریقا به زجـود
غمده اسدکه بنام اسالم ،اددهت افگنی استفاده کرده زبرای رسیدن به قـدرت
سیاسی می جنگند .اما دراصل این گرزهها خود را درپس پردۀ اسالم پنهان می
سادسد .م لمان های رزشنفکر درارب ز درامریکا باید این موضوع راغشـکـار
ب ادسد .م لماسان جهان باید متوجه باشندکه این گرزههابه خاطراسالم خـودرا
قرباسی سمی کنند ،بلکه اددین مقد زصلح پ نداسالم درجه دسترسـی بـه
قدرت سیاسی سوء استفاده می سمایند.
بی شک امریکا زارب بطورعام ،کالسترین اشتباهی مرتکب شدسدکـه در
سال2111به عراق حمله بردسد ،زحکوم باثبات صدام ح ین را ادبین بردسـد.
درس اس که صدام ح ین شخصی دکتاتور ،متتدد ز مغرزربود ،زلی درهر
حال ،حکوم مرکزی عراق همیته دردس اقلی سنی غن کتـوربـوده ،ز
شیعیان بازجودداشتن اکرری سفو  ،کمتر درقدرت سیاسی سهم داشتند .امـا
زقتی خالف سن دیرین ،ارب زامریکا قدرت سیاسی عراق رابه شـیـعـیـان
زاگذارشدسد ،در حقیق  ،قدرت ایران شیعه مذهب را درعراق گ ترش دادسد.
حاکم امریکایی عراق ،جان برینن ،شخص کوتاه فکر زتنگ سظربود از به
امرخود زبه متورۀ داسلد رمزفیلد زجورج بوش ،ارتش باقدرت چهارصدهـزار
سفری صدام را لغو ساخ  .بدین ترتیب درزاقع امریکا زارب باایـن اشـتـبـاه
خویش ،چندگرزه ع کرم لح مخالف راکه همان چهارصدهزارسیرزی سظامی
صدام بود ،درمخالف باخویش ب ی کردسد ،زبدسبال غن جنگهـای سـیـاسـی
زقدرت طلبی تح سام جهاد درعراق شرزع شد ،زتعداد دیادی ادغسان به سوریه
پناه بردسد.
این مقازم ارتش سابق صدام با تغییرسام ها باشدت بیتتر ادامه یافته زایجاد
گرزه داعش سیزدراصل بیتترادهمان ارتتیان صدام تتکیل شده اس  .در ایـن
گرزه ها اشخاص دیادی زجود دارسدکه در دسدان یاشکنجـه گـاه مـعـرزف
ابواریب ،دسدان گواستاسامو ز دسدان بگرام درافغاس تان بندی بوده اسد ،کارهـای
مامورین سی غی ای رابه چتم خود دیده زشکنجه ها راتحمل سمـوده ،زحـال
میخواهنداستقام بگیرسد .این امر با دین مقد اسالم هیچ ربطی سدارد .
بطورمرال درماه جنوری ام ال سی ان ان ،سیویارک تایمز زدیگرخبر رساسی
ها گزارش دادسدکه کمیکل اسجنیر ارتش صدام ح ین که با گرزه داعـش یـا
غی س پیوسته بود ،درسزدیک سرحد سوریه توسط طیارۀ درزن کتته شد.
بهرحال ستیجه اینکه گرزههای دهت افگن القاعده ،داعـش یـا غی ـس،
طالبان ،گلبدین ،حقاسی ز بوکوحرام افریقایی هیچکدام بر مبنای تخریب اسالم
عمل میکنند ،زدرحقیق این دین صلح پ ندرا بدسام میگرداسند( .دسبالۀ بـحـث
درشمارۀ غینده)
*****************************************
غقای قاسوسی هم عضو همین شورا بوده ز تا حاال بر سر م ایل توافـق داشـتـه
اس  ،حاال هیچ حق سدارد که موضوعات جدیدی را بحث کند .اگر میخواهد
مخالف حکوم باشد ،بحری سی  ،برزد ز مخالف باشد.
من که داشتم بهشدت حیرتدده میشدم ،گفتم :جناب رئیس صاحب ،اگر
برسرهرسوع توافقی ،چنین م ودهیی بیرزن غمده اس  ،برای من قابل پذیرش
سی  .من تا امرزد اد جریان چنین توافقاتی که شمااشاره به غسهامیکنید ،اطالعی
سدارم زبرای من این امرتأسف غزراس  .اگردرشورای امنی ملی ،حتا حضور
ی موقتی هم دارم ،باالخره برادرم تمام عمر خود را به خاطر سرافـرادی ایـن
مل سپری سمود .امرزدخودش حضور سدارد ،فکر ،اسدیته زخواس ِ از هـم
چنان پابرجاس  .غیا من حتا حق پیتنهاد خواس ز غردزهای مردی را که برای
مدت سی سال در امر دفاع اد این سردمین مبارده کرد را سدارم .مطمین باشـیـد
که مردم هم اد چنین توافقات پت پردهیی ،به شدت ساراضی ه تند .امرزد به
سمایندگی ادمردمی که با غسها درتما ه تم ز بااردشگذاری به غرمان شهدای
این کتور ،زجدان زمنطق این اجاده رابه من سمیدهدکه سکوت کـنـم ز بـه
صراح خدم تان عرض میکنم که من همچنان رزی تعدیالت اصرار دارم.
غقای کردی درپاسخ گف  :شمااگرتعدیالت میخواهید ،امابرادران دیگر
هم تعدیالت میخواهند ،مرال ً غقای کریم خلیلی میخواهند که معازسی دزم
هم در قاسون اساسی عالزه گردد .گفتم :اما هر گوسه تعدیلی باید به کم ـیـون
قاسون اساسی راجع گردد تا تصمیم سهایی صورت گیرد .اگرکم یون معازسی
دزم را الدم ببیند ،من هم اعتراضی سدارم .
در همین اثنا ،غقای مارشال صاحب فهیم ،فورا ً رشتۀ سخن را بهدس گرف
ز با اعتراض ز جدی به غقای کردی گف  :رئیس صاحب اگـر مـوضـوع
معازسی دزم مطرح باشد که اد همین حاال قرار ما ف خ خواهد شد .طبق زعدۀ
خودتان ،شما رییس خواهید بود ز من یگاسه معازنتان .در ایر ایـن صـورت،
بحث ما ز شما باید مجددا ً بر سر سوع سی تم ریاستی ز یا صدارتی غااد شود.

غقای کردی که چند دقیقه قبل اد این بحث ،با متـازریـن خـاص خـود
صحب کرده بود ،با سگراسی گف  :فهیم خان شما غرام باشید ،من جور میکنم.
بعد سگاهش را به سم من چرخاسد ز گف  :سفیر صاحب اینهمه جنجـال اد
جاسب شماس ز این تعدیالت شماس که اینگوسه جنجالغفرین شده اسـ .
من قبل ادغسکه به لحن ز گفتۀ غقای کردی اعتنایی ستان دهم ،ارق درشگفتـی
بودم که چطور می شودکه همین طور بنتینم ز در مقابل دیدگاسم چاسهدسـی ز
بحث ز معامله بر سر سرسوش مردم را متاهده کنم .اینجا بحث بر سر یـک
زثیقۀ ملی سبود ،بلکه هر ک ی سعی داش متاع اردسدهتری را اد کودۀ قدرت
بیرزن بکتد ز غن رادر تصاحب ِ خود داشته باشد .

شاید چند دقیقه طول کتید تا اد این حال سـابـازری بـیـرزن غمـدم ز
ختمگیناسه گفتم :خیلی خوب جناب رئیس صاحب ،من بر اسا حس زطـن
دزستی زخاطرخواهی مردم زدل ودی س ب به غیندۀ ایـن کتـور ،بـدزن
کوچکترین چتمداش زتوقعی ،برسرتعدیالت اصرار داشتم ،امـا حـاالکـه
داستان دیگری را شنیدهام ز رادهای پت پرده راکتف کردهام ،بایدبگویم که
من کوتاه سمیغیم .شماهم بداسیدکه اگردرین کتورسی خیری زجودسداشـتـه
باشد ،به هیچ جایی سمیرسیم .متکلغفرینی زجنجالبراسگیزی ادجاسب من سی ،
بلکه متن م ودۀ تان زمداخلهگران زک اسیکه تالش داشتهاسد تاقاسون رابـه قـد
زاسدام خود بدزدسد ،دس اسدرکاران اصلی این پرزسه می باشندکـه چـنـیـن
بحراسی رابوجودغزردهاسد ،خیرباشد ،درموردتعدیالت (دسباله درصفحۀ شتم)

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

داکترعزیزغوثی  :تاریخ افغانستان از 1919تا1933
با سرنوشت هفت پادشاه ما
برای خوانندگان امید  25 :دالر (شامل هزینۀ پست)

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

هفته نامۀ امید
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صلح از راه چین

المیدا ـ کالیفورسیا

* چین از قیام مردم مسلمان یوغور نگران می باشد.
* چین از بی ثباتی مرز غربی خود هراس دارد.
* چین درپی دستیابی به ذخایر سه تریلیون دالرافغانستان میباشد .
رزدسامۀ متهور سیویارک تایمزگزارشی رادیرعنوان(چین درج تجوی بزی
سقش مصلح درافغاس تان میباشد) ،بقلم ادزارد ازسگ زهمکاری یوسف گـولـد
ستین ادکابل ز دکران زالش ادلندن ،درشمارۀ 38جنوری 2135خودبـه ستـر
سپرده اس  .پس ادتبصرۀ کوتاه ،برگردان فارسی غن خدم تقدیم میتود :
بازجودهم ایگی چندهزارساله ،داشتن رزابط سیاسی زتجارتی ،کتورپهنازر
چین چناسیکه ادیک کتورقدرتمند هم ایه استظارمی رف  ،به حل متـکـالت
عظیم افغاس تان ،که ادچهاردهه بدین و به غن رزبرز میباشد ،توجه سکرد زدربـر
قراری صلح زثبات همکاری سنمود .چین هماسنداکررکتورهای جهان ،ازضـاع
افغاس تان رااددریچۀشیطاسی غی ا غی پاک تان متاهده میکرد .اخیرا ً ستـاسـه
هایی دیده میتود که چین مایل شده دراعادۀ صلح درافغاس تان میاسجیگری کند
زطالبان رابه مذاکره باحکوم افغاس تان متقاعدگرداسد .تعیین یک سـمـایـنـدۀ
خاص برای حل متکل ،دعوت سمایندگان طالبان به بیجینگ ز اشتراک معیـن
زدارت خارجۀ چین درمذاکرات سه جاسبۀ(افغاس تان ،پاک تان زچین) درکابل،
میزان عالقمندی حکوم چین رابه حل موضوع ستان میدهد.
به بازرتحلیلگران ،چین درتغییرپالی ی خود دربارۀ افغاس تان ،فـقـط درپـی
حصول منافع اقتصادی خود زجلوگیری ادسفوذ افراطگرایان اسالمی درداخـل
خاک خودمیباشد .عل بزرگ تغییرسیاس چین بیتتربرچتمداش برذخایر
دیردمینی افغاس تان استوارمیباشد .چین سمیتواسد درسبود امنی زصلح درافغاس تان
ادمعادن سفع ببرد ،لذا بااستفاده ادرزابط سزدیک خودباپاک تان ،شاید ادهرگوسه
امکان استفاده کند تادمینۀ صلح رادرافغاس تان مهیا سادد .چین بصورت یقیـنـی
بادرسظرداش دزستی باپاک تان ،درمیاسجیگری خود منافع پاک تان را جدا ً در
سظرمیگیردزبرای به موفقی رسیدن سیاس افغاسی پاک تان توجه مـیـکـنـد.
پاک تان بخاطرتضعیف طرحهای هند ،دشمن سرسخ خودش زرقیب چیـن،
تالش میکندسقش چین رادر حل متکالت زغزردن صلح برج ته سـادد ،زدر
ضمن به اهداف خود سایل غید .
یکی ادپیرزدیهای چتمگیر دعمای پاک تان که درگذشته هاقادر ستدسد بـه
دس غزرسد زدردز ماه ازل ریاس جمهوری احمددی حاصل سمودسد ،اعـزام
اف ران سظامی افغاس تان به داستگاه سظامی اب غباد ،تعلیق بدس غزردن جنگ
افزارهندزستان ادسوی افغاس تان ،ز اجادت یافتن ارتش پاک تان به عـمـلـیـات
درداخل خاک افغاس تان می باشد .کمال ساداسی اس که فریاد اردزی افغاس تان
بخاطرسبود سالح کافی به غسمان بلنداس  ،سرقوماسدان اعلی قوای م لـح مـا
زرزد جنگ افزارکمک هند رابخاطرخوشنودی دعام بداسدیش پـاک ـتـان،
سمی پذیرد ! این عمل خایناسۀ انی احمددی شادباش زدیرداخلۀ پـاک ـتـان ز
جنرال مترف را براسگیخ زغسرا همکاری احمددی با پاک تان تلقی سمودسـد.
جنرال مترف دشمن سرسخ مردم افغاس تان ادحکوم پاک تان جدا ً تقاضـا
کرد که بااحمددی همراهی بدارد .
پالی ی احمقاسه زضد ملی احمددی ،سه تنهااح اسات هندزستان ،یار زهمکار
سخی افغاس تان راکه دزملیارد دالر درپرزژه ها خرج کرده ،شدیدا ً صدمه دد ز
توادن رابه سفع پاک تان ،که دشمنی 64ساله باما دارد ،تغییرداد  .بی کفـایـتـی،
دمدمی مزاجی زسوکرصفتی خودرا به سمایش گذاش  .مردم ما ازرا حـافـ
منافع پاک تان تلقی میکنند ،اد دادن غراء خود ب یارپتیمان ه تند زاد رزش
ساصواب این مالیخولیا هرا دارسد.
اگرحاالت چنین ادامه یابد ،زجلوخودسری های احمددی گرفـتـه ستـود،
غسرزد سزدیک خواهدبودکه افغاس تان به یک ایال پاک تان تبدیل گـردد ،ز
رؤیای دیرین دعمای بدسی پاک تان تحقق پیداکند .خدازسدغسرزد را هـرگـز
سیازرد.اینک برگردان گزارش سیویارک تایمز:
*
*
*
*
چین باتعقیب سیاس دزر باهم ایگان غسیایی خود ،اخیـرا ً بـاراه اسـدادی
فعالیتهای دپلوماتیکی ،تالش میوردد دریک سقش سوباطالبان افـغـاسـی داخـل
مذاکره شود ،زسعی کنددر برقراری صلح درافغاس تان کمک سماید .به اسـا
بیان سه مقام برحال زپیتین افغاس تان ،در ازاخرسال 2138دزطالب افغاسی همراه
بامامورین رسمی پاک تان به بیچنگ سفرکردسد تادربارۀ امکان برقراری صلـح
درمیان طرفهای جنگ درافغاس تان مذاکره بدارسد .شایداین سفرازلین سفرسبوده،
سفرهای دیگری قبل ادغن صورت گرفته باشد .براسا اظهاریک رزدسـامـه
سگارپاک تاسی ،که صح بیان ازراسمی توان بصورت م تقل تاییدکرد ،سمایندۀ
خاص چین برای افغاس تان سن یوک ی Sun Yuxiچندهفته پیش به پتازرسفر
سموده زبا سمایندگان طالبان افغاسی صحب هایی اسجام داده اس .
بازجودساغرامی های چندین ساله درافغاس تان ،چین میل سداش خـود رابـه
صورت م تقیم داخل موضوع کند ،مگرچه چیزسظرچین راتغییر داده که حاال
میخواهدبا اسالم گرایان افراطی مذاکره کندزدر موضوع میاسجیگری سماید؟ بر
زفق برداش تحلیلگران چینایی ز خارجی ،جواب سئوال درسه چیزغتی سهفته
اس  .چین بصورت فزاینده سگران شورش ازیغورها درداخل خاک خودمـی
باشد .ادبی ثباتی درمردهای اربی خود ،پس ادخرزج قوای ساتوادافـغـاس ـتـان
اسدیته دارد ،چین امیدزاراس برذخایرمعدسی زسف افغاس تان طور عاجل دس
یابد ،که شرکتهای چینایی پیش ادپیش درغن سرمایه گذاری های کالن کرده
اسد .ژاز هاشنگ Zhao Huashengیک پرزفی رزمدیرمرکز مطالعات رزسیه ز
غسیای مرکزی درداستگاه فودان Fudanشاسگهای ،اظهارداش ( :درشـرایـط
کنوسی چین ب یار مایل اس که باقبول م ئولی دیادتر زفعالی بیتترمصالحه
زغشتی راتتویق بدارد .چین دریک موقعی خوب میباشدکه درمورد صـلـح
که اکنون درمرحلۀ طرح قراردارد ،کمک سماید ،دیرادرگذشته چین درجنگ
داخلی افغاس تان دخال سداش  ،میاسجیگری اش طرف قبول میباشد).
باغسکه امریکادربارۀ افزایش سفوذچین مالحظاتی دارد ،مامورین امریـکـا اد
مدتهاپیش چین راتتویق میکنند که درم ألۀ افغاس تان سقش باردتر داشته باشـد.
بااستفاده ادسفوذ عمیق خود درپاک تان ،چین حکوم پاک تان رازادار گرداسد
به امریکادمینۀ م اعدساددتابا رهبران ارشدطالبان که درپاک تان دسدگی دارسد،
تما داشته باشد.
چین میل سدارد ادمذاکرات خود باطالبان بصورت زاضح پرده بردارد .رزد
6جنوری ام ال هاسگ لی Hong Lieسخنگوی زدارت خارجۀ چـیـن زقـوع
مذاکرات باطالبان رادر بیجنگ سه تاییدکرد زسه تردید! اما بیان داش که چیـن
درفرغیند صلح کمک میکند .هاسگ لی گف ( :چین بصف یک هـمـ ـایـۀ
دزس افغاس تان ،دراسکتاف رزابط خودبا افغاس تان اهمی دیادقایل میبـاشـد.
چین امیدزاراس که افغاس تان بززدی به یک صلح دزامدار ،ثبات زاسکـتـاف
سایل شود .چین درجریان تالشهای رسیدن به صلح افغاس تان تح رهبری خود
افغاسها حمای میکند زغردزداردیک سقش سادسده درغن بادی سماید).
به بازر رافیلو پنتوسی ،یک کارشنا سظامیگری اسالمی زچینی در سـهـاد
سلطنتی خدماتی درلندن ( ایجاد رزابط میان چین زطالبان افغاس تان یک اقـدام
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صلح جهان در خطر اس !  -میر اکبر خیبر
»خلق پتتوس تان ادیکصد زپنجاه سال باینطرف علیه استعماربریتاسیاز ادبی
سال باینطرف علیه سلطه جابراسه استعماری پاک تان مبارده میکند ،هرگاه بادهم به
حق مترزع غسهاجواب مرب داده ستود امکان غن زجود دارد که در این منطقه
جهان سیز صلح ز امنی برهم بخورد .جنش غدادیخواهی ملی پتتوس تان ضـد
ارتجاع زامپریالی م ز یک زاقعی جهاسی اس که رزد برزد زسع می یابد«...
داکترصاحب (سلیم) مجاد پ ُ این سوع رزیاهای جنون غمیز (لیوسی سردار)
که اد جاسب خیبر با همنوایی سوسیال امپریالی های شورزی سابق صـورت
گرفته بود Anachronismاس  .در پاک تان امرزدی حتی بعد اد تاسیس غن غیا
جنبش ادادی بخش ملی پتتون به معنی زاقعی غن زجود داشته اس ؟ .زاضح
اس که جواب منفی می باشد .تنها جنبش غدادی بخش مردم بلوچ در پاک تان
به مفهوم زاقعی غن عمال ً زجود دارد .پتتون ها در همنوایی با پنجابی ها گرزه
های م لط قومی اسد  .در حدزد بیش اد بی درصد سظامیان پاک تان پتتـون
اسد .تجازد ز ظلمی که تا امرزد اد جاسب رزحاسیون پتتون مدافع پنجابی هـا ز
سظامیان پتتون اد سصیراهلل بابر تا سر تاج عزیز صورت میگیرد ( بر علیه برادران
پتتون ز ایر پتتون کتور ما) کامال ً هویدا اس  .دیدگاه های ایر زاقعبینـاسـه
شما ز حزب پر افتخار تان ؟! موجب قتل ز بربادی مل در بیتتر اد سی سـال
کافی سی که هنود هم ،در غاوش امپریالی م خوسخوار که شعار مـیـدادیـد،
خیراتی دسدگی سموده ز باد هم در صدد شایعه پراگنی  ،تجمع رفقای حزبی ز
استتار مجدد تحلیل های دزر اد زاقعی ز شرم غزر زرق پاره های تمویل شده
بالوسیله کا جی بی شده اید !

پاسخ داکتر عبداهلل به معترضان

رئیس اجرایی دزل زحدت ملی گف اردشهای جهاد زمقازم  ،متعلق به
همه مردم افغاس تان اس زپایمال خواستهای شخصی ک ی سخواهدشد .عبداهلل
که رزددزشنبه درسخ تین ست کابینۀ تاده سخن میزد ،درپاسخ به اظـهـارات
اخیر شماری ادرهبران جهادی گف  :اردشهای جهاد اردشهای ماسدگارافغاس تان
اس که باخون هزاران شهیدبدس غمده زاین اردشهاتح هیچ شرایطی پایمال
امیال شخصی ز خودخواهاسه ک ی سخواهد شد.
استادعبدالرب الرسول سیاف زبرخی اد چهرههای دیگر جهادی ،رزدیکتنبه
درست تی در کابل در پیوسد به سالرزد خرزج سیرزهای شورزی اد کتـور ،اد
کنارددن مجاهدین اد قدرت در دزل زحدت ملی به شدت استقاد کردسد.
اماداکترعبداهلل گف » :من به این مفکوره معتقدسی تم که اگرخودم زدیـر
بودم رئیس بودم اردشهای جهادقدرداسی شده زاگرسبودم ستده« .رئیس اجرایی
دزل زحدت ملی همچنین گف پیامی که اد غدر گردهمایی رزدیکتنبـه
منتترشد ،خاطرشماری ادمجاهدین را غدرده کرد ز قرار سبود چنین پیامی داده
شود .ازگف درین مورددر فرص مناسبی به تفصیل سخن خواهد گف .
درست رزدیکتنبه ،بتمول استادسیاف ،اسماعیلخان زب م اهلل خان زدرای
پیتین دزل کردی سیز به استقاد اد سیاس حکوم زحدت ملـی در بـرابـر
مجاهدین پرداختند.
تبصره برخبر  :ظهارات محترم داکتر عبداهلل به صورت یک کنایه ز طـرد
بیان غن در باره استقاد اد فقدان سهم الدم در حکوم زحدت ملی تیته به ریته
خود ددن بود .زی به جای حمله م تقیم ز سقل قول عده یی اد هم نگران خود
می تواس عین مطلب را به شکل معتدل بدزن غن که صدمه یی به کس زارد
گردد بیان کند .در سیاس یک گرزه سیاسی ز یا یک سیاستمدار کوشش می
سماید تا با اتکا به همفکران خود گرزه ها ز اشخاص متذ بذب را که ق مآ با زی
مخالف اسد در گرزه خود جذب سماید ز حریف سیاسی خود را منززی کند ز
یا ضعیف سادد .عبداهلل با این سوع اظهارات خود چیزی بدس سمی غزرد امـا
گرزه ز افرادی را که ق ما ً با زی موافق اسد ز گذشته متترک دارسداد حمای
سیاسی شان بی سصیب ساخته غسهارا درصف مخالفین سیاسی خود قرار میدهد.
حریفان زی که اد پایگاه اجتماعی ز حمای سیاسی مردمی زی در هرا اسد
خوش می شوسد ز چهار طرف زی را اد هواداراسش خالی می سادسد .من این را
گفتم اما :صالح مملک خویش خ رزان داسند ! /
*****************************************
عمده میباشد .موضوع کلیدی غس که در گذشته پاک تان برتمامی رزابـط
کنترزل داش  ،اکنون معلوم میتود تما چین باطالبان بصورت م تقیم تأمین
شده اس  .غیااین تماسهابه موفقی خواهداسجامید ،تاهنود معلوم سمیباشد .فکر
میکنم افغاس تان که عمدتا ًب یار مأیو میباشند ،ب یارمتتاق اسد که چینی هاسقش
بزرگتردرم ألۀ افغاس تان بادی کنند .سفارت افغاس تان دربیجنگ به تـقـاضـای
مصاحبه جواب سداد).
گزارش دیدارغقای سن یک ی سمایندۀ خاص چین برای افغاس تان با طالـبـان
درپتازر ،بارازل توسط میان ابرار ساشر(پاک تان امرزد) یک هفته پیش افتـاء
شد .غقای ابرار بیان کردکه غقای یوک ی هنگام باددید زی ادچین درماه سومبر
 2138ادمالقات خودباطالبان درپتازر ازرامطلع ساخته بود .دربارۀ دیدارپتازر
ادزدارت خارجه معلومات خواسته شد ،یک مقام زدارت خارجۀ چین طی یک
یادداش تحریری گزارش مالقات را(متناقض بازاقعی ) خواسد .
هدف غقای ابرار ادارائه گزارش ،ستایش ادرهبری ژی جنپنگ Xi Jinping
رئیس جمهورچین بود .ابرار گزارش داده بودکه رئیس جمهورچین قدم هـای
بزرگ جهتی به پیش برداش زادتالشهای برقراری صلح زعادی سادی ازضاع
افغاس تان حمای کرد .حمای چین یک ستاسۀ دیگر تغییرپالی ی خارجی چین
بوده که رهبری غن هیچوق درگذشته خودرا بصورت م تقیم شامل ستـیـزه
جویی ها س اخته بود .
تغییرپالی ی چین علل بزرگ اقتصادی دارد ،ژی براهمـیـ دپـلـومـاسـی
هم ایگی برای چین تاکیدمیکند ،بخاطرپیتبر اهداف دیربناسادی زسـیـع غن
کتور زسرمایه گذاری تجارتی راه ابریتم راکمربنداقتصاد سرتاسری غسیـای
مرکزی میخواسد .سرمایه گذاری چین درافغاس تان استفاده ادمعدن مس عینک
میباشدکه ادطرف شرک دزلتی ذزب فلزات ادچنین سال بدین و برغن کـار
می کند زساحۀ سف دار غمودریا تح اسکتاف قراردارد .
یکی ادک اسیکه درپارلمان پاک تان ادموضوع دیدارمقامات چین ز سمایندگان
طالبان درسومبر 2138اطالع داد ،گف مقامهای رسمی چین گفته اسدکه چین به
افغاس تان سربادان جنگی اعزام سمیکند ،اما اگرطالبان به پرزسۀ صلح شامل شوسد،
چین شماردیادسرمایه گذاران رابه افغاس تان می فرستد .
تحلیلگران اعتراف دارسدکه بزرگترین سگراسی چین غس که ادامۀ جنـگ
در افغاس تان زحضورجنگجویان طالب درمحالت امن در پاک تان ،به امـنـیـ
ساحات اربی سینکیاسگ که باهردزکتور افغاس تان زپاک تان هم مرد میباشد،
تأثیرزارد میکند .مقامات چینی تالش میوردسدکه مظاهرات صلح غمـیـز رادر
سنکیاسگ منکوب کنندزادحمالت طایفۀ ازیغورکه عمدتا ً م لماسند ،جلوگیری
سمایند .صدهاسفر ادمردمان ایویغور ز هان که درچین گرزههای اتنیکی م لـط
(دسباله درصفحۀ هفتم)
میباشند ،سال پیش به قتل رساسیده شدسد .
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صفحۀ سوم
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آیا موسیقی حرام آست؟

یک خواهر گرامی برای من ایمل کرده اس که در یک عرزسی شرکـ
کرده بود ز موسیقی سبود ز زقتی که جویای احوال شدسد برایشان گفته شده
که موسیقی حرام اس ز سباید در مجلس باشد .این خواهر گرامی به من افتخار
بختیدسد ز سؤال کردسد که غیا موسیقی در اسالم براستی حرام اس ؟
زقتی که موسیقی را اد سگاه استرزپولوژی فرهنگی مطالعه میکنیم اینـطـور
فهمیده میشود که اد ازایل خلق با س ل بتر بوده ز این برای این که جهان
ه تی باصوت خلق شده اس  .شما تصور کنیدصوت بلبالن ،صوت غبتـار،
صوت غب دریا  ،ش َرش َر برگ درختان زفهرس غن درطبیع به درادا میکتد.
اس ان ز طبیع که اد همدیگرسد زاس ان جزء همین طبیع اس سمیتواسد بدزن
صوت ز صدادسدگی کند .دیراطبیع هم ماسند اس ان بااح ا  ،سیرز ،جـاذبـه،
رزح زگوساگوسیهای طبیعی خلق شده ز این حکم پرزردگار عالمیان اس .
موسیقی کلمۀ عربی اس ز اما اساسا ً اد یوساسی ترجمه شده اس  .یـکـی اد
بزرگترین ترین تتبرات که م لماسان بین قرزن سهم الی دزاددهم میالدی کردسد
ترجمه م ایل فل فی ز فرهنگی یوساسی ها به دبان عربی بود که همین تتـبـث
سیک م لماسان را به علوم مدسی سزدیک ساخ بلکه ارزپای قرزن زسـطـی را
بیدار کرد ز باعث ظهور فرهنگی رس اسس در ارزپا گردید .یعنی م لماسان باعث
به زجود غزردن رس ا ارزپا شدسد.کلمۀ موسیقی توسط فیل ـوف ز عـالـم
م لمان به سام الکندی اد یوساسی به عربی ترجمه شده اس  .ابو سصر محمد بـن
محمد فارابی(متوفی  351میالدی) ازلین موسیقی دان م لمان در تاریخ اسـالم
ثب شده اس  ،دیرا از ازلین ک ی بود که برای ازلین بار سوت های موسیقی
را سوش ز بعد اد از حکیم ابنسینا هم در سوشتن سوت های موسیـقـی هـمـ
گماش  .فارابی لغ موسیقی را برای بارازل در سوت خویش با سام »ا َل موسیقی
ا َل کبیر «استفاده کرده اس  .ثبوت ازل ما اینکه موسیقی حرام سی این اس
که م لماسان در علم موسیقی ب یار اد ارب پیتقدم بودسد .یعنی سوت موسیقی
قبل ادینکه توسط اربیان ماسند مودارت  ،بیتهوفن  ،چای وفکی ز ایره سوشتـه
شود م لماسان پیتتاد بوده اسد ..
حاال غمدیم در م أله حرام ز حالل موسیقی اد دید قرغن مجید  ،سـنـ ز
حدیث پیتوای اسالم (ص) .ازل اینکه اگر حرام میبود  ،ق میکه در باال تذکر
رف حکیمان ز فالسفه اسالم به غن سر ز کار سه میداش  .دکتور محمد یوسف
قرضازی عال ِم سرشنا اهل ت نن در شرق میاسه کتابی دارد دیر عنوان »حالل
ز حرام در اسالم” که توسط غقای ح ن داده در سال  3108خورشیدی به دبان
فارسی اد عربی ترجمه شده اس  .درین کتاب  ،که کتاب ب یار متهور در بین
م لمان هم اس  ،دکتور قرضازی حرام را چنین تعریف میکند »حرام امری
استکه خدازسد بطور حتم اد غن سهی کرده باشد ،به سحوی که اگرک ی خالف
غن عمل کند در قیام مورد ختم ز عقاب از قرار میگیرد ز گاهی در دسیا سیز
به مجادات شرعی دچار میتود« .ز جناب قرضازی درفصل ازل اصـول ز
قواسین اسالم در بارۀ حالل ز حرام مینوی د :حالل ز حرام سمودن اشیاء تنها حق
خداس .مرجع ازل قاسون در اسالم قرغن مجیداس زکلمه موسیقی قـطـعـا ً
درقرغن مجیدتذکر سیافته چه خاصه به حرام بودن غن .دزم درهمین اصولنامـه
غقای قرضازی میسوی د«:چیزی که حرام اس برای همه حرام اس »معنی
این جمله این اس که حالل ز حرام اد جاسب خدازسد به همه مردم گفته شـده
اس سه یک گرزه خاص .مرجع دزم در اسالم بعد اد قرغن مجید احادیث یعنی
گفتار پیتوای اسالم (ص) ز سن های غن مبارک یعنی رزش دسدگی جنـاب
رسول کریم (ص) میباشد .کتب حدیث  351سال بعد اد رحل پیتوای اسالم
جمع غزری شده اس ز سزداهل ت نن معتبرترین غن احادیث صحیح بخاری ز
بعد صحیح م لم اس  .درین دز مجموعه کلمۀ حرام برای موسیقـی اد دهـن
مبارک پیتوای اسالم قطعا ً تذکر سرفته اس  .بیایید بیبینیم که در احادیث چـه
غمده اس  :درصحیح بخاری میخواسیم که دریک محفل عرزسی پیتوای اسالم
(ص) ادهم رش عایته (رض) پرسیده اس که “ای عایته چرا تفریح زشادی
سدارسد؟ چون اسصار [داماد اد اسصاربود] به تفریح عالقۀ دیاد دارسد” .این حدیث
میرساسد که موسیقی را پیتوای اسالم سه تنها منع سکرده اس در سبودن غن سؤال
کرده اس  .درکتاب “حالل زحرام دراسالم”داستان ِ جالبی اد پیتوای اسـالم
راداکترقرضازی سقل قول کرده که برای شماخواسندۀ عزیزدزر اددلـچـ ـپـی
سخواهدبود“ ،ابن عبا [رض] می گوید :عایته [رض] یکی اد دختران خاسوادۀ
شان را با یک مرد اسصاری عقد سمود ز پیغمبر (ص) فرمود :دختر را به ایتـان
دادید ،گفتند  :بلی .پیغمبر(ص) بادفرمود :غیـاغزادخـواسـی راهـمـراه شـان
فرستادید؟ عایته (رض) گف  :سخیر .پیغمبر (ص) فرمود :اسصارقومی ه تند
که غزاد خوان دارسد؛ کاش ک ی را باایتان می فرستادید زاین سرزد را مـی
خواسد« :غمدیم پیش شما غمدیم  ،خدازسد ما ز شما را دسده ز سالم بـدارد”.
درین حدیث دز سکتۀ ب یار مهم سهفته اس ازل اینکه پیتوای اسالم غردز کرده
کاش یک غزاد خوان میبود که با اظهار این مطلب موسیقی راحالل مـیـداسـد
زدزم اینکه شخص پیتوای اسالم (ص) یک غهنگ را سفارش کردهاسد کـه
این هم حالل بودن موسیقی را به ما گزارش میدهد .در صحیح بخاری رزایـ
شده اس که ابوبکرصدیق(رض) سزد دخترش بی بی عایته (رض) رفته بود ز
عیدقربان بود .درخاسه دزسفر اد دسان غزادمیخواسدسد ز دف میزدسد .پیامبر (ص)
درخاسه بود ز عبایش را رزیش کتیده بودز خفته بود اما به خواب سبود .ابوبکر
(رض) ختمگین شد که این کار سباید در حضورپیغمبرصورت گـیـرد زامـا
پیغمبر سرش رابیرزن غزردزفرمود” به غنها کاری سداشته باشید ای ابوبکر؛ این
رزد های عید اس ” .درین حدیث هم میبینیم که سه تنها ممـاسـعـ صـورت
سگرفته اس به دسان اجاده داده تا به کار خود متغول باشند .یعنی موسیقی تنها
کار مردان سی ز اد دسان هم اس  .پس اجاده سدادن باسوان در موسیقی یـک
دن ستیزی اس ز بس .
دیده میشود که در مرجع دزم قاسون اسالم جزئی ترین مماسع در مـورد
موسیقی صورت سگرفته اس ز برعکس اجاده داده شده ،تتویق شده اس ز
جزء مراسم خوشی م لماسان داس ته شده اس  .داستان دیگری اد پیتوای اسالم
(ص) با عایته (رض) به ما رسیده اس که بین علماء قبول ز تائید غن یـک
داستان ِ متفق علیه اس که عایته (رض) غردز داشـ تـا خـواسـنـدگـان
زسرایندگان را درصحن م جدتماشاکند .پیغامبر(ص) تازقتی منتظر ماسد کـه
عایته (رض) خودش ادتماشا خ ته شد .این داستان توسط بزرگترین عالم دین
امام ازالی درکتاب »احیاء علوم الدین «که اد غثارمتهورازالی اس ز به دبان
فارسی ترجمه شده اس  ،سقل قول شده اس .
امام ازالی درکتاب متهورش« ،کیمیای سعادت »که ترجمۀ اسگلی ی غن
راه خود را به ارب باد کرد ز هزاران ایر م لمان را به اسالم غشنا ساخ  ،در
مورد موسیقی سماع میسوی د« :ز رزا سباشد که سماع حرام بود بدان سبب که
خوشیها حرام سی  ،ز غسچه اد خوشیها حرام اس  ،سه اد غن حرام اس کـه
خوش اس  ،بلکه اد غن حرام اس که در زی ضرری باشد ز ف ادی »دریـن
گفتار ،ازالی به زضاح موسیقی را حالل میداسد ز اما هتدار میدهد که زقتی
که باعث ضرر ز ف اد شود حرام میتود  .هدف سرایندگان ما خوشی مجالس
عزیزان اس سه ضرر ز ف اد  .غساسیکه ف اد می کنند (دسباله درصفحۀ شتم)
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به یاد شادروان زین العابدین عثمانی

معرفی دو کتاب

عنوان کتاب اول  :گزیدۀ اشعار استادمحمدکریم نصرتی
مهتمم  :انجنیر حسیب اهلل نصرتی

شادروان استادمحمدکریم نصرتی

شادروان میراسماعیل مسرور نجیمی

که بر ه ــــتیش خط منها گرفته
فلک با بتــــر راه یغـــما گرفته
به این دستبرد اد ک ِه فتوا گرفته
به هر خطه جاری حکم قتالش
که جان اد تن مــــرد داسا گرفته
امی سی ادعلم زجهلش شنیدم
به باطن به اعماق دل جـا گرفته
به ظاهر گر اددیده سصرتی رف
(اد مرثیۀ شادرزان ملک التعرا استادهاتف ،دررثای کریم سصرتی)
همین لحظه که به معرفی گنجینۀ گهرباراشعارمرحوم استـادمـحـمـدکـریـم
سصرتی میپردادم ،یادم ادچهرۀ زگفتار پرلطف زصفای ازمی غیدکه گاهگاهی
درسالون کنفراس های مکتب حبیبیه زیادربرسامه های شعرزادب اتحادیۀ محصلین
پدیدارمیتد ،زحاضرین برای تح ین شاعرجوان اد دل زجان کف میزدسد .این
همان سصرتی اس که درفبرزری 3333ادسردمین امریکا به سردمین مـادری
اش ،به زطنش افغاس تان چنین سرزد :
به بوی زطن تاده گردید جاسم دل اسگیزشد سکه گل تاسم
د فر خوشی ساگهان پرگتودم چوسیمرغ در سینۀ غسماسم
اگردسده ام غردزیم توه تی که سام توهنگام مردن بخواسم
چه غمدخدایا به خاک عزیزم که بی رسگ شدچهرۀ غسماسم
گل دسدگی رسگ زبویی سدارد به یغما گرفته هم ایگاسم
بلنداس هرسوسوای یتیمی که ادین ستم م ُرد لطف بیاسم
این گزیدۀ پرباراشعار دلنوادسصرتی که دردم تان 3132در 831صفحه در
افغاس تان بچاپ رسیده ،چندی قبل اددس کوشان عزیز به دستم رسید .بـرادر
دادۀ استادسصرتی ،غقای اسجنیر ح یب اهلل سصرتی ،سخنی درپیتگفتارداردکـه
بختی ادغن چنین اس ( :استادسصرتی در عنفوان جواسی بازجود اسبوه دشواری
های اقتصادی زمحدزدیتهای سیاسی تواس دربین مردم زجواسان چه درایـام
شاگردی درلی ۀ حبیبیه زچه در دزران تحصیالت عالی درفاکولتۀ حـقـوق ز
علوم سیاسی پوهنتون کابل ،بحیث یک شاعربااح ا ز بادردملی تبارد سماید.
سرزده های میهنی ازکه اسعکاسی اد زاقعی ها زبرخوردار اد صراح لهـجـه
بود ،به دلهامی ست زهررزد عالقمندان بیتتررابه خود جذب میکرد .اسـتـاد
سصرتی شاعری عاشق پیته ،شیرین سخن ز ادب پرزربود ،غسچه دردل داش ،
صادقاسه زبی پرده بیان میکرد .گریزهای شاعراسه اش دراکرر سرزده ها اسعکاسی
اددردهازغالم میهن بود.
استادسصرتی پس ادهجوم قوای سرخ شورزی به کتور ،مرل هزاران هموطن
خودمجبور به ترک خاسه زکاشاسه شد زراهی دیارهجرت گـردیـد .تـنـدبـاد
حواد ازرا بافامیلش پس ادیک اقام کوتاه درسر دمین هنر ،به سال 3342به
کتورایاالت متحدۀ امریکاکتاسید...
استادسصرتی درجنوری3330دراثرمریضی قلبی جهان فاسی راپدرزد گف ) .
ملک التعراءمحمدطاهر هاتف قطعه شعری دردمان حیات شاعرشیوا بـیـان
استادمحمدکریم سصرتی سرزده بودکه چندمصراع غن چنین اس :
ازل هابه لف زبه معنی سوشتی
اال سصــــرتی سظــــم شـــــیوا سوشتی
د طبــع رزاســـ سراپا سوشتی
تظاهر به فضل ز به داــــــنش سکردی
شکر بر دهاس شکرخا سوشتی
چه ذزق یا رب که غن لعل سوشین
چو غب رزاســش گوارا سوشتی
کالم ســـرمـــو تکـــــلف سدارد
د اارتگرش به یغـــــما سوشتی
سر ه ز بود زطن چندی رسیدی
ب ی زاضح ز غشـــکارا سوشتی
سبودت د ذکـــر حــــــقایق هراسی
به خاک زطن فتنه برپا سوشتی
ادین سرگرزهان مفـــ د که کردسد
د درد زطن شور زاواا سوشتی
به گــــوش گــران ملـــل تا رساسی
دغدم بگـــفتی د حـــوا سوشتی
د سا ز اسا هر دزتوصیف کردی
چه خــوش سامه یادگارا سوشتی
جهان ( هاتفا ) پایــــــــداری سدارد
درهمین سل له تقری های پرمحتوا زرزشنگر ،شادرزان پرزفی ر داکـتـر
عبداالحمد جازید چنین سگاشته اسد( :دزس عزیزم سصرتی یک دسته گل دماغ
پرزر همراه غزرد ،هدیۀ دزستان راکه به قول سعدی (رح) [بویش چنان م
کردکه دامن اد دس برف ] .این ارمغان سغمۀ مجموعۀ پرمغز اداشعار دالزیز ز
قطعات پرسود شاعر گراسقدر ماس  ،که پس ادچهل سال سکوت سرزده اس .
سصرتی شاعرامرزدسی  ،از درب ترشعربزرگ شده اس  ،گـوشـهـایـش اد
صبازت باامنامه ها ،تراسه ها ،ازل ،قصیده زرباعی غشنابودزخودش هم درایام
جواسی ،چناسکه افتد زداسی ،گذربه کوی هاداش زسظربه ماهرزی ها .اشـعـار
عاشفاسه می رزدزغزادمیخواسد .طنین خوش بیات غن رزدگاران راکه اددبان از
بیرزن میتد ،هنوددرگوش اح ا میکنم .این بی راکه باربار اددبان از شنیدم :
دربهاران گل غیم به خرزش ه تم ادمعجزۀ عتق به جوش
بوستان در سرم اسباشته شوق سغمه ها هم فرم دزش به دزش
درهمان عنفوان جواسی که درشعرخود حدیث پرحرارت عتق رامی پرزرد،
گاهگاه هم به مقتضای حال زمقام هم شعرمیم رزد .سـخـنـش ،چـون اددل
برمیخاس  ،بردلها می ست  ،برازضاع سابه سامان رزد ایراد میگرف زبه ایـن
زغن گوشه میزد .پنجاه زاسدسال پیش چنین گفته بود :
اسجام کارهای تو غااد دسدگی
هرسغمه ای که میتنوی ساد دسدگی
غری که پرده های جهان راد دسدگی
در هرکراسه صورت اماد دسدگی
اما به افلتند گرزه بتر چرا ؟
درهمین راستنا چندسطری ادتقری استادگرامی ادب زسخن ،پرزفی ر میر
ح ین شاه به شماارائه میگردد ( :سگاهی به کالم گویندۀ صاحب ذزق زشاعـر
لطیف طبع محمدکریم سصرتی درحمد ز سع یادغزرشعری اس ادعبدالرحمن
جامی درسل له الذهب :
می سراید د گلتن ملکوت می کتددغن حریم قو َّت زق ُوت (ستون دزم)

مرد خدمتگزار زردش کتور ،زردشکار سامدار ،سوی ندۀ صاحب سام زهمکار
اردسده زگرامی هفته سامۀ امید ،جناب غقای دین العابدین عرماسی ،سدای حق را
لبیک گف ز رزی درسقاب خاک کتید .اساهلل زاساالیه راجعون.
همکاران زکارکنان هفته سامۀ امید،
زفات عرماسی عزیز رایک ضـایـعـۀ
بزرگ شمرده ،رزان پـاکـش را
درذیل رحم الهی شاد زجایش را
بهت برین التجا کرده ،زبه همـ ـر
عزیزش ،ازالد زبرادران زخواهران
زدزستاسش زجامعۀ زردشی کتور،
صمیماسه ت لی می گویند .اداره
درذیل فتردۀ سـواسـح شـادرزان
عرماسی که ادسوی برادرشان جنـاب
الحاج محمد سعیم عرماسی درمـراسـم
فاتحۀ غن مرحوم کـه درم ـجـد
گاردن گرزف غرس کوستی جنوب
کالیفورسیا قرائ شد ،به سظر گرامی
خواسندگان رساسده میتود :
شادروان زین العابدین عثمانی
ب م اهلل الرحمن الرحیم
به اجادۀ دزستان زعزیزان گرامی ! قدزم شمارا درین محفل امـگـ ـاری ز
سوگواری برادر بزرگوارم ،ادطرف خود شخصا ً زبه سماینـدگـی ادخـاسـوادۀ
عرماسی ،قدرداسی سموده زادمحب ها زت لی های هریک شما دزستان که مایۀ
ت لی دل ماشده اس  ،ادصمیم قلب تتکر سموده ،زادبارگاه ایزدیکتا(ج) استدعا
مینمایم تاهرقدم شما رادرترادزی سیکی های شمازح نات تان محاسبه فرمایـد.
هرچند سمیخواهم قلبهای شما راجریحه دارسادم زبات لیتهای شماقناع کنم ،اما
ادبیوگرافی مرحوم برادربزرگوارم ،زلوکه یادغزری اش شمارا رس هم بدهـد،
خدم تان پیتکش می سمایم.
حق این که مابندگان دربرابر متی الهی جزت لیم چارۀ سـداریـم ،دیـرا
کارزان دسدگی همچنان رزاس زماهریک این قافلۀ بی پایان رابه سوبتهمراهی
میکنیم ،زبارگران دسدگی سرگردان راباتمام سنگینی غن بدزش میکتیم تاایـن
اماس راکه سامش دسدگی اس  ،رزدی به صاحب حقیقی اش ب پاریم.
مرحوم دین العابدین عرماسی بتاریخ23قو  3135ه ش درشهردیبای کـابـل
درکوچۀ عاشقان زعارفان (رح) چتم به جهان گتود ،تعلیمات ابتـدایـی رادر
مکتب ابتدایی عاشقان زعارفان به پایان رساسید ،زپس اد فراا ادلی ۀ عـالـی
حبیبیه ،شامل فاکولتۀ حقوق زعلوم سیاسی شد .باخواسدن فاکولته بصف مامور
اجیر دربخش سپورت داستگاه کابل ایفای زظیفه میکرد.
مرحوم عرماسی بعدادفراا بااستفاده ادبورسهای کوتاه مدت ده ماهه دررشتۀ
اداره زمنجمن سپورت عادم ایاالت متحدۀ مریکاشد زپس ادبادگت موفقاسه،
بصف سخ تین غمر زردشی داستگاه کابل اشغال زظیفه سمود .دربخش زردش
داستگاه که تاده درمحلۀ علی غباد کابل اعمارشده بود ،خدمات شایاسی رابه سر
رساسد زبعدادیک ال کار مدال خدم رااد پوهنتون کابل بدس غزرد .ادسـال
3185تا  3152بصف غمر زردشی زتربیۀ بدسی زدارت تعلیم زتربیه مقرر شد.
عرماسی مرزم اد3152تا 3150بحیث معازن ریاس کمیتۀ ملی المپیک عزتقرر
حاصل کرد ،زبا کودتای سیاه زسنگین ثور ،دزباره به زدارت تعلیم زتربیـه بـه
ریاس تألیف زترجمه معرفی گردید .درین ریاس ایتان به تألیف زترجـمـۀ
دزاثر به سامهای بادیهای رزی کوچه (بادی های ملی افغاس تان) ز بادی های دزر
دسیا پرداخ  .مرحوم عرماسی اد3164تا  3101منحیث رئیس تـربـیـۀ بـدسـی
زدارت تعلیم ز تربیه مقرر زایفای زظیفه کرد ،زدرعین دمان رئیس فدراسیون
فوتبال افغاس تان استخاب شد.
مرحوم عرماسی ادفوتبالی تهای متهورکتورمابودسد ،اد سوجواسـی بـه بـادی
فوتبال رزغزرده ابتدا درتیم فوتبال کودکان ،بعدبه تیم دزم ز بهمین ترتیب بـه
دزدترین فرص به تیم ازل لی ۀ عالی حبیبیه افتخار شمولی را پیداسـمـودسـد.
مرحوم عرماسی هنودجوان33ساله بودسدکه درتیم منتخب کابل استخاب شدزبـه
هندزستان سفرسمود ،اماسظربه کم بودن سن زسال ادبادی درم ابقات بادمـاسـد،
یک ال بعدبادهم دزباره تیم ملی افغاس تان عادم هندزستان شـدکـه درغسـوقـ
مرحوم سردارغاا رئیس کمیتۀ المپیک بودز ریاس هیئ زردشی رابـدزش
داش  ،مرحوم عرماسی باداخل کردن چندین توپ به گول حریفان شـهـرت
خاصی بدس غزردسدزادهمین تاریخ به بعد درمجمع شخصی های ممتادفوتبال
افغاس تان شمار شدسد .
مرحوم دین العابدین عرماسی درتیم های منتخب معارف ،پوهنـتـون کـابـل،
منتخب کابل ،غریاسا ،دافغاس تان باسک ،تیم فوتبال پتتوس تان ،حبیبیاسا زتیم های
منتخبۀ فوتبال ملی افغاس تان که جه م ابقات به خارج کتورسفرمینمودسـد،
همیته عضوی داشتند  .مرحوم عرماسی درم ابقات جام غسیـایـی 3351در
دهلی جدید ،م ابقات غسیایی در3358در بمبئی ،جمهوری مردم چـیـن ،در
م ابقات ف تیوال جواسان جهان در 3356درماسکوسفرهایی داشتند ،کـه در
م ابقات ماسکو تیم ملی افغاس تان حایزمدال سقره شد ،ز سیزسفرهای زردشی به
عراق ،ایران ،قطر ،دزبی زایره ممالک داشتند .مرحومی جه تحصـیـالت
عالی زردش به غلمان فدرال ز غلمان دموکراتیک سفرسموده اسد زبارهـامـورد
تقدیر زتح ین مقامات عالی دزل زق قرارگرفته اسد.تقدیرسامه درجه دزم
دزبار ،مدال پوهنه یکبار ،تقدیرسامۀ درجه یک یکبار بارتقدیرسامه درجـه سـه
بدس غزرد زسیزمدالهازتقدیرسامه هایی در رشتۀ فوتبال راحایزشده اسد.
جناب مرحوم عرماسی درشناخ گذرهای شهرکابل زشخصیتهای عالی کتور
فهم زداسش عالی داشتند ،که همه زقته به جریدۀ امید سظریات زخاطرات شان به
سترمیرسید ،زدزستاسی که مطالعه می فرمودسد ،توصیف میکردسد.
محترم شادرزان دین العابدین عرماسی بعدادیک سل له رس هاز دشواری هـای
زطن زدزری ادمیهن بتاریخ 21جنوری 2135بعد ادیک حملۀ قلبی داعی اجل
رالبیک گفتند .اساهلل زاساالیه راجعون.
دزستان گرامی ،عزیزان ،خواهران زبرادران مهربان! یکباردیگر اد تتریـف
غزری شمازاداشتراک شما زامتریکی هازت لی سامه های شما ادصمیم قلـب
اظهارقدرداسی زتتکرمیکنم ،بخصوص ادکمیتۀ عالی زدرش ارزپا به ریـاسـ
بصیرجان ساصری که درام مااشک ریختند/.
*****************************************
حدزدسیم قرن قبل ،هنگام شمول درلی ۀ حبیبیه بادزس گراسقدر جناب سصرتی
غشناشدم ز ادهمان ازایل دیدار ،غثارسجاب خاسوادگی در زجـنـات ازرزشـن
یافتم .دیری سگذش که رشتۀ مؤدت محکمترشد .سصرتی درایام تحصیل بـه
دزفضیل برهمدرسان برتری داش 3:ـ تواسایی بیتتر درتالزت کالم اهلل ز2ـ
غدمایش طبع درسخن سرایی  .ما همدرسان کالم خدا رادرساعات تف یرقرغن،
رزدهای دیگر ،بالحن خوشایند می شنیدیم زگاهی هم به سرزده های شعری از
گوش میدادیم ،بززدی سپری شد.بعداد فراغ تحصیل ادلی ۀ حبیبیه از رشـتـۀ
حقوق رابرگزید زشامل خدم درادارات دزلتی شد( .دسباله درصفحۀ شتم)

داکتراالم محمد دستگیر

صفحۀ چهارم
برزمفیلد ـ کلورادز

قهرمان وطندوست هارون امین
از جهان رحلت کرد  .اسا هلل ز اسا الیه راجعون

یاد ایام گذشته یک به یک غزرد باد
رسجهای دسدگی راپیش چتمم پرده دار
پردۀ کزاشک زخون زداغ بودش سقتها
پردۀ کزدرد زرس زیأ بودش پود زتار

داکتردستگیر و هارون امین دریکی ازگردهمآیی ها درواشنگتن دی سی .در
فوتو اعراض فشار وکم خوابی را درچهرۀ مرحوم امین ،این خدمتگار صادق
مردم و دوستدار مملکتش مشاهده می کنید .

رزاستاد هارزن امین سزدمن قهرمان سرفرادی که ادجواسی دسدگی خود را
زقف جهادزطن سمود زبعددر راه خدم بوطن سالها درتپ ز تالش بود .هارزن
امین سخ تین رهبر رزدهای ازل بعداددزرۀ سیاه طالبی بودکه درمصاحبۀ با لری
کینگ درتلویزیون سی ان ان با سمایندۀ سفارت پاک تان ،ازرامجبوربـه اقـرار
ساخ که بگوید پاک تان درهمکاری طالبهادس داشته جنگ سیایتـی رابـراه
اسداخته اس  .این ازلین باری بود که ادچهرۀ منافقتمآب پاک تان دربرابر جهاسیان
زحامیاسش پرده برداشته شد ،زهارزن قهرماساسه زظیفه اش را دربرابرزطن اسجام
داده ،دشمن را برکرسی جرم خجال بارش تکیه داد ،زلی درمقابـل درل ـ
سیاه غی ا غی قرارگرف  ،که تادم مرگ ادشرغن سجات سیاف زک ی سبود
تا با از یاری کند؛ درین باره خلیلی چه دیبا سرزده اس :
حال مادیدسد ز اافل ترشدسد
دزستان ما خدایا کر شدسد
کس بما ادجان زفاداری سکرد
هیچکس باما د دل یاری سکرد
هارزن امین بیش ادطفلی سبودکه درمظاهرات ضدکموس تی در غلمان حصـه
گرف زفیصله کردتا به جهادمقد تح فرماسدهی شهیداحمدشاه م ـعـود
قهرمان ملی افغاس تان به جهاد بپیوسدد .دیراکه اززطنش رادزس داش زسمـی
خواس دردامن بیگاسه بیافتددیراکه:
بلبل این باغ با این بی سوا میتود درسوحه خواسی ترصدا
معنی غداد بودن دسدگی
دسدگی دربردگی شرمندگی
بر تن مردان بود بار گران
سرکه خم گردد به پای دیگران
درای ز استعدادش اد راه تعلیم زتربی باید به ازجش میرسید تا بیتتر بـرای
مل زمملک عالماسه موثر میافتاد؛ بناء برای رسیدن به این هدف به امریکاغمدز
به حیات محصلی زمتکالت مادی زمعنوی غن پیوس زبـاخخـره دررشـتـۀ
حقوق زسیاس دیپلوم گرف ز دز باره راهی زطن شدز درجوارسخبگان زق
چون مرحوم شهید افوردی متغول خدم گردید.
هارزن امین قهرماسی که عَل َم معزد سیاه ز سرخ ز سبز مزین بامحراب ز منبر
افغاس تان را درمحضر سمایندگان دزل متحابه ز رئیس دزل موقتی حامد کردی،
بدس مبارک خود درصحن سفارت افغاسی درزاشنگتن دی سی به اهتزاد در
غزرد ،که تاامرزد با عظمتش درتاللؤ بوده خارچتم دشمنان اس  .از ازلـیـن
سمایندۀ سیاسی افغاس تان درامریکا بعداددزرۀ جنایتبار طالبان بود زادلحظۀ تقرر تا
تبدیلی درهرکن زکنار اددهلیزهای ملل متحدتا مجالس مختلـف در زدارت
خارجۀ امریکا ,کاسگر زبا شاگردان برای افغاس تان شرک میوردید ،به مـا
قوت دل میبختید زم ألۀ افغاس تان را به رخ ها میکتاسید تا توجه ها جلب شـد,
کمکها دیزاین گردید ز فیصله شد تا بلیوسها دالربه افغاس تان سرادیرشد .اماحیف
که غن پولها باچه متقات زته ز باال دزیدسهابدس غمد زچکوسه کردی خـائـن
غسرا بباد فنا داد .
اد ما به جهان مل بی چاره تری سی
مظلوم تـــــر اد مل افغان دگری سی
صدشهربخون ترشده کس را خبری سی
سوگند به سام که چو ما دربدری سی
سی دار بجا ماسده در غسجا ز سه دی ّار
در دمان زظیفه اش در جاپان بحیث سفیرافغاس تان ،برای سفارت ،یک مـقـر
سابق پلیس توکیو رابه مبلغ شش ملیون دالرخرید ،ز باپن ملیون دالردیگرغسرابه
یک محلی که شای تۀ سمایندگی ادمردم کتورش باشد مبدل ساخ  .فرش ز
لوادم داخل سفارت همه محصول دس صنعتگران افغان درخاک افغاس تان بود،
که به جاپان استقال یاف ز دین دهلیزها زدفاتر سفارت را دز باال ساخ .
رزای شده که به اثرسعی زتالش هارزن امین سفیرافغاسی درجاپـان پـرزژه
های متعدد طرح ,دیزاین ز درعمل پیاده شده اس  .یکی اد غن پرزژه هاتعمیر
چهل مکتب درجالل غباد بود که در بعضی سواحی برای اجاده دادن مکتب اد
زی ده هزاردالر رشوه میخواستند؛ این جوان صادق درحیرت بودکه این پیش
غمدرا به جاپاسی چگوسه بیان دارد .یکی ادکالسهای قوم میخواس برای تـقـرر
ک ی ازرازاسطه ساددکه سپذیرف دیراکه ازحیری داش زغبرز زسمیخواس
بمقابل دیگران بزاسو درغید .براستی که از بااخالق ز فضیل خود مرالـی بـود
برج ته  :م َلک گفتی بیامد در لبا ز چهرۀ اس ان !
شنیدم که شادرزان امین درسال 2133سزدیک به شتصدمرتبه معرزض بـه
شعاع سکنرمیداسهای هوایی ز امنیتی شده اسد .برای رفع تتـویـش خـاسـوادۀ
عزیزش ،عرض میکنم که با معرزض شدن اضافه اد  22,511سکـنـردرسـال,
حدزد محفوظ بودن شعاع سکنر ،خطرساک میتود .فلهذا این شتصد بارشعـاع
سکنر عامل کاس ر زی بوده سمی تواسد.
رحل هارزن امین ضایعۀ اس برای افغاس تان جبران ساپذیر ،کـاش ادیـن
شخصی عالی تاحدغخراستعدادش درخدم افغاس تان استفاده میتد زتقدیـر
میگردید .من اددربار الهی برایش رحم زبختایش طلب سموده جن فردز
راجایش استدعا میدارم ز به فامیل ,اقربا ز دزستاسش اجر جمیل تمنا دارم :
جای اشک اد مگۀ خلق چکد خون امرزد
باد ادسوگ کی شد جامعه محززن امرزد
غتتی خاس ادین شعله ,که در شعلۀ غن
ریخ بال ز پر پرزاسۀ گردزن امرزد
اد محترم فرید امین سابق سمایندۀ سیاسی افغاس تان دراتریش که برادرشادرزان
هارزن امین اس ز دزس عزیزغقای محترم مجاهد راستین زطن داززدداللی
که هم نگرازبودمتتکرم ادینکه معلومات اردشمندشان به این سوشته جان زرزح
بختید .همچنین اشعار فوق اد کلیات جامی زاستادسخن خلیل اهلل خلیلی سـقـل
شده اس / .

هفته نامۀ امید
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یاد از فالسفر علی آیین

مریلند

خردمند دموکرات که تکنیک فرهنگ معانی او ،ممثل هنرهای زیبا بود،
دیگردرمیان ما نیست
اد قاصد دلبر خبردل طلبیدم خاکم به دهن ب ِه که بگویم چه شنیدم (بیدل)
دزشب پیش اددرگذش بزرگمرد (غیین) من باغقای عبدالرحمن پـیـمـان،
پیرامون شخصی فرهنگی زاسدیتۀ ازصحب تلفوسی دراد داشتم ،زهم زضـع
صحی ایتان مایۀ سگراسی مابود .دزرزد پس ادین صحب  ،برادرپیمان بمن تلفون
کردسد زگفتند خبرساخوشی برای من دارسد که غقای االم علی غیین در دزم
فبرزری 2135درکالیفورسیا درگذشتند ...یادشان گرامی باد .
درسالهایی  3303من به مدیری کتازردی زالی بدختان گماشته شـدم،
که غقای غیین سایب الحکومۀ غسجابودسد زمن که خاطرات اردشمند اد زی در
ذهن دارم ،که یادغزری غن اردشها درین برگۀ کوچک گنجایش سدارد .درغن
سالهای پریتان زغشفته بودکه مردم ادفر گرسنگی به دزر زبر میمردسد،حال
مرگبار ساشی ادبیباکی کارمندان دزل  ،فاقدکفای  ،ارق در باتالق پتتوسادی
که همه را رسجه میکرد .کته سران امنی درمرکز فیض غباد ،همچنان مدیـران
دفاتر ،منفی مدیرمعارف که همه ادیک فرقۀ پیکتوزا بودسدزبرمبنای کمـبـود
اح ا اماستداری ادسزدیکی باغقای غیین پرهیزمیکردسد ،یعنی سه همکاری بلکه
کارشکنی رارعای مینمودسد ،غسکه رزی دزاسگیزه مد توجه اس :
سخ گفتارحکیماسۀ این مرد که مفهوم کالم زی برای برخی رزی ساتواسی
رزاسی قابل هضم سبود ،ادسبوغ زی ح د میبردسد ،دزم غقای غیین پتان سی تـا
پتاسهای غسجابه گرد زی تجمع میکردسد زازرا در متکالت اداری ادتۀ دل یاری
میدادسد ،چناسچه یکرزدجمعه ایتان به من دسگ ددسدزگفتند بهرجایی که تلفون
میکنم ،سردارصاحبان همه برای هواخوری به جرم زبهارک رفته اسد ،زکـس
سی تاعراده جات اله راتخلیه زگندم رات لیم تحویلدارسماید .این غدردگـی
رزشن غقای غیین راس ب به این فرقه ستان میداد .ساعتی بعدخود شان به محـل
ت لیم گیری موادخوراکه غمدسد زدرعین دمان ادمن ب یارسپاسگزاری کردسد،
معذرت هم خواستند ،درین اثنا تحویلدار متکلی رابه غقای غیین پیتنهادکـرد،
اماپیتنهادزی غیین راخوش سیامد ،ز رزی بمن کرده گف به حرف این سردار
صاحب هم اعتنا سکنید.
گفتارسغز غقای غیین بالهجۀ شمالی اشاره به برج تگی شخصی زی میکندکه
از عاشق فرهنگ دیبای میهن خویش اس  ،که هنرهای دیبا راهنودخوشنماتر
می ادد ،ز پیرزی ادظراف سگارش زتف یر فالسفۀ مکتب فرهنگ زی ،اماستی
که تااسدیته های این حکیم گران قیم راهنود شفافتر زجهاسی ب ادیم.
فالسفر(دیویدهیوم) درتیوری مورال پیوسد به دیبایی زمزه میگـویـد کـه
اح ا  ،سه تفکراس  ،می غگاهاسد مارا که یک شیئ دیباس یا دش  ،یا یک
عمل سمایش میدهد فضیل یا شرارت را .عین اح ا تح ین یاستایش مـا را
شکل مدهد .الوی شرارت زتندخویی اد مکتب چنددسیایی ،سه فضـیـلـ ز
شادماسی ،بجز درددایمان ز دار دار سالیدن غسنجا درکتور عفغاس تان درمدت یک
سده اگرچیزی دیگر ریته گرفته باشد ؟
چناسکه دررزد زداع غقای غیین ،درصحن منزل شان که محفل بزرگ برگزار
شده بود ،یکی ادپ ران سیدشمس الدین ،که پدرزی هم شمولی غن اسجمن را
داش  ،به ساسزاگفتن شگف که همه راگیچ دده سمود .بودسدک اسی تا زیرا اد
غسجا بدر کنند ،اماغقای غیین به موجب رعای اداخالق زغدادی بیان فرمودسد
تاکس سبب مزاحم غن جوان ستود .درس اس که ماافغاسهاغدم ه تیم ،این
که چه گاهی اس ان میتویم ،جینولوجی پراجیک اس اسی بایدبه غن پاسخ بدهد؟
لویس دزپری اد پیجویی خصوصیات قبایل بویگه پتان درافغاس تان مینوی د:
Even a strict communist government failed to bring order to these
tribes and ethnic groups, which, itself, divided into factions that
eventually fought on another. .لویس دزپری افغاس تان شنا مینوی د :حتا

رژیم کموسی ستواس سظم رامیان این قبایل ز دسته های سگادی ،که به فرقـه
هاتق یم شده میباشند ،زبعد یکی بادیگرمی جنگند ،برقرارسماید.
دسده یاد غیین مرد غداده زمزخرف شکن بود ،زدرعین دمان اس ان معقـول،
مهربان زباعطوف  .زی مراباچندسفرمامورین خودم جه اردیابی خام چـیـدن
پ ته به شهربزرگ غس وی یفتل هافرستادسد تا پ ته های خام اسبارشده رات لیـم
عالقه دارشهربزرگ سمایم زخطا کاران طرف بادپر قرارگیرسد .من بـززدی
دریافتم که غسجاسوچه جواسی بنام امام سظر اسگیزۀ خام چیدن خوشه های پ ـتـه
شده اس  ،ز غقای غیین که دم به دم تلفوسی جویای زضع میتوسد ،سالهایی که
اد فر گرسنگی خون درزجود مردم ختکیده اس  ،ززضعی که مرا گری
به گری رزحا ً شکنجه میکند ،درعین دمان به امام سظر پ ربچۀ ب یارجوان پیغـام
فرستادم تا ازغسجا رافورا ً ترک بگویدزگرسه زی دسداسی خواهدشد ،زغقای غیین
که هریک سیم ساع برای من دسگ میزسند زمیگویند پ ته های ضبطی را مهر
ز الک بکنید .
ادمتاهدۀ پریتاسی دزر زبر زچهره های رسگ پریدۀ مردم شـهـر بـزرگ
سزدیک بود فریادبکتم ،یکبار اح اساتی شدم زبه زالی صاحب گفتم که مردم
سهای پریتان ه تند ،طوریکه درلبهای شان ادخنده زتب م اثری سی  .غقـای
غیین درجواب گفتند مدیرصاحب اگرغسجا فراتر به راغ برزید مردم غسجافقیر
تر ادمردم شهربزرگ ه تند .من ساچار بالغزش دبان به غقای غیین گفتم زالـی
صاحب شما هم مهرباسی کرده چندالری به اینجا بفرستید تاپ ته های ضبطی رابه
فیض غباد استقال بدهند .دسده یادغیین دیگرحرف سزدزگوشـی ب ـرتـلـفـون
گذاش  .من فکرکردم شاید بااین پیتامد سامراوب زیرا غدرده باشم ،اماساعتی
بعدبمن تلفون کردسدکه مدیرصاحب پ ته های ضبطی رابه صاحباسش م تـرد
سمایید زخود رزاسۀ مرکزشوید .غیین مردصاحب منطق بود ،این دیبایی که ب ر
استیناف خواهی زی فتار می غزرد.
اما امام سظر پیوسدبه همین موضوع ادسوی مدیرمطبوعات بنام لودین گرفتار
زدسداسی میتود .لودین ادمحلی به من دسگ میزسد ،ازامام سظر راکه ادسـزد مـن
فرارکرد ،دستگیرسموده اس  .امام سظراد دسدان برای من احوال فرستادکـه از
بدزن موجب دسداسی شده ،اگرامکان داشته باشد ادزالی صاحب خواهش کنیدتا
اددسدان رهاشوم چراکه من شاگردمکتب هم ه تم .من به سزدغقای غیین رفتم ز
برایش گفتم امام سظردرحالیکه پ ربچۀ ب یارخام اس  ،متعلم مکتب هم اسـ
بایدکه ازپس به درز خود ادامه بدهدزشایدرزدی عضومفید جامعه گـردد
پس ادچندرزد به درسرای تک تک شد ،از امام سظر بودکه ادبند رهاشده اس .
ماه رمضان اس  ،من س ب اجرای کاری به دفترغقای غیین رفتم ،که برزی
میزکارش درمیان سعلبکی میوۀ ساک مقبول رادیدم .غقای غیـیـن ب ـوی مـن
سگری ته گف پزشکان بمن سفارش کرده اسدکه من هررزد درین زق بـایـد
یک میوۀ ساک صرف سمایم .خوشابحال مردی که از بردۀ الطائالت زتـخـیـل
سی زبدبخ شد ژگوراخته دماغ بیخبر ،که ازدردسدان خاسۀ عرب پوسید؟
غقای غیین دریکی ادهفته سامه های امید ،چاپ رزجینیا تۀ سام (دموکراسـی
اسالمی) بنابه حکم فضیل زاخالق دربارۀ تبعیض چنین سوشته اسـد( :درسـ
اس که اسالم مزایایی دارد ،امادرسطح سظری زاما تاجاییکه درعمل مـربـو
اس  ،م لماسهای معاصرخودرابه طورام اسگیزی بی زقوف ،بی عرضه،زاپ گرا
زکوته سظرثاب کرده اسد .این گفتارتاریخی عمق درک زفهم شخصی را تبارد
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مظهرتعصب و قوم پرستی درافغانستان (به ادامۀ گذشته)
غقای اسماعیل یون زهمفکران تان ! مطمئن ه تم اگراین سل له اد سوشته هایم
که کامال ً برحقیق زعینی استواراس  ،را احیاساًبخواسید زیا پیرزان تان به شما
اسدکی ادغن رابیان کنند ،حتما ً بحیث یک اس ان ،بعنوان یک بندۀ خدا زباالخره
با اح ا هموطن دزستی ،سر به گریبان فرزبرده ،ادغسهمه ساسزاها ز تـوهـیـن
هایی که به اقوام دیگر سردمین مان سرارکرده زمیکنید ،سادم زپتیمان شده ،اد
طرد تفکر فاشی تی زسگاد زدبان زقوم پرستی برمیگردید ،زمرل سایرافرادزطن
باهمه اقوام زطن برادراسه زم ازیاسه برخوردخواهیدکرد ،غیازجدان تـان بـه
شماچنین امرسمی کند ؟
بهرحال ،درین بخش ،بیان حاالت دار زح رت اسگیزمادر هم صنفی ام را اد
دبان خودش دسبال میکنم ،که باخواسدن دزبیتی متهور (شمالی الله دارباشه به مه
چی )...چنین ادامه داد  :فقط همین بی ت لی ده دلم بود ،میخواسدم زمیگری تم
زدل خودرابا غن شادمیکردم زفکرمیکردم که مادرم غزادخواسدم رامی شنود !
گازهازگوسپندها راکاه میدادم ،طویلۀ شاسراپاک میکردم،سرگین شاسرا تپی می
ساختم ،اکررا ًکه باگازهازگوسپندها میبودم ب یارخوش میبودم ،چون ایتان اد
شوهرم زاشخاصی که درغن منطقه زدسد ،به مراتب بهترزسیکو بودسد .بـاایتـان
حرف میزدم ،گویاکه حرف مرامی فهمیدسدزبه غن ت لی دل میکردم .باایان راد
دل میگفتم زقصۀ دسدگی خودرابه ایتان میگفتم .یادم می غیدکه ماهم درشمالی
گاز زگوسپندداشتیم زاین گوسپندز گازهادرینجا س ب به اس اسها خوب زمهربان
ه تند .فکرمیکردم که درپت غن کوهها شمالی اس .
یک رزدباخودگفتم تا کی درین دسدان؟ باید چارۀ بکنم زخودرا به شمالـی
برساسم  .یک رزدگازگوسپندهارا کاه دادم ،طویلۀ شاسراپاک کردم رزی شاسرا
بوسه کردم زخوب دیدم که ک ی سی  ،شرزع به دزیدن به غسطرف کـوه
سمودم ،فکرمیکردم که کوه سزدیک اس زلی هرچه دزیدم به غن سرسیـدم .
مردم قریه سزدیک مرادیدسدکه میدزم ،مراتعقیب کرده زگرفتارسمودسد .چون
شوهرم رامی شناختند به از احوال دادسد .ازغمد ،ل کوب کنان مراباد به خاسه
غزردزشب مرادرطویله ب ته کردسد .گرچه ب ته بودم زلی خوش بودم که باغن
حیواسات بودم سه باشوهرم  .فرداش ،مرابه رزی همین صفه غزردسد ،دس زپایم
راخواهران زبرادراسش محکم گرفتند ،مادرش هم کمک شان میکرد ،زخـود
شوهرم با اسگتتان خود یک چتم مرابادکرد زبا دس دیگر سودسی که یخـن
زاسکتش بود گرف زده سه بار غسرا در تخم چتمم دد ،بادچتم دیگرم رابـاد
کرد زغسرا سه بارسودن دد .من فریاد زفغان میکردم زلی دهنم را پ گـرفـتـه
بودسد ز بعدا ً مرا رها کردسد زگفتند حاال دیگرگریخته سمی تواسد .
ادهمان رزد دسیا راسیاه زتاریک میبینم ،رزی گازهازگوسپندهاراکه دزس
داشتم دیده سمی تواسم که اددل امگین ه تم .زلی خوشحال ه تم که رزی غدم
هایی راکه دراطرافم بودسد دیده سمی تواس تم .اد ازصاحب دزپ رشدم .یکرزد
خبردادسدکه شوهرم ادبلندی کوه به پایین افتاده ز دیر چارتراش هاشده ،به خاسه
غزردسش ،داکترکردسد چندرزددسده بود زبعد مرد .چندماهی سگذشته بود کـه
مرابه برادرش که پدرهمین برادرخواسدۀ توس  ،عرزسی کردسد .ازبه دزبـی
برای کار رفته اس  ،زاد ازهمین برادرخواسدۀ توس زبس .
تمام شب قصۀ تراژیدی مادرامدیده زستم رسیده راشنیدم ،زهمواره گریه
می کردم  .امهایش ادسینۀ پردردش برخاسته زبه سینۀ ما جا گرفتند زدرغسجـا
گره شدسد ،دایمی شدسد زجزء دسدگی ام شدسد.
درجریان صحبتش بعدادهر چندکلمه مرتب میگف که من ادشمالی ه تم،
زلی سمی داس که ادکجای شمالی .بمن گف اگربه شمالی رفتی حتما ً خاسه ز
ده ماراپیدا کن زببین اگرمادرم دسده باشد .زلی سام ده زقـریـۀ خـودراسـمـی
داس .سام پدر زمادر زدزبرادرخود رامیداس زسام بعضی خـواهـرخـواسـده
هایش هم بیادش بود .فقط میگف درپیش رزی درزادۀ ما یک درخ کـالن
چهارمغز اس که درغن غلوچه (گاد) می خوردیم .پایان که می رفتـی یـک
غسیاب بود زیک جوی کالن اددیر غسیاتیر میتدکه صدای ارش غب غن
تمام شب بگوش مامی غمد .ادخاسۀ ما بدس راس که دزر بخوری یک م جد
اس که درغسجاسبق میخواسدیم  .چون خیلی کوچک بودکه ادشمالی ربـوده
شده بود ،حتی سام قریۀ خودرا فراموش کرده بود.
فردا شد ،حرک کردیم ،درهمۀ راه ام این مادر ستمدیده رامرابا خود برده
بود ،حرف سمی ددم ،من زبرادرخواسده ام هردز راه می رفتیم زلی باهمدیـگـر
هیچ حرف سمی ددیم .سراسجام برادرخواسده ام سکوت راشک زگف صبور
جان ! مادرکم جگرخوس ساخ  ،گفتمش سه ازمادر من هم اس زحق داردکه
امهایش رامن هم در سینه داشته باشم .
برادرخواسده ام دربین راه رزبرزیم ای تادشد ،هردزاشک درچتم داشتیم ،مرا
درغاوش کتید ،گف تتکرکه غمدی زدل ساشادی را شادکردی  .من گفتـم
شکرخدا رامیکنم که غمدم زامی رااد سینه ای برداشتم ،زلی این ام درسینۀ من
جازدان خواهدبود .برادرخواسده ام برایم گف  :صبورجان ،اگرسنگ پختوسوالی
سباشد ،استقام مادرک را ادغسهایی که به ازظلم کرده زستم رزاداشته اسد ،میگرفتم .
بارهابه شمالی رفتم زغن ستاسی هایی راکه غن مادرجگرسود سابینا گفته بـود،
ج تجوکردم زلی جایی راکه مأزای ازبود سیافتم ،اما اسدزه ازرا تاامرزد باخـود
حمل کردم ،سالها درسینه ام پنهان بودزبه ک ی سمی گفتم .زلی امـرزد شـمـا
خواسندگان عزیزاخبارامید راشریک این ام هامی سادم ،تاقضازت کنیـم کـه
مردم شمالی چه رزد ز رزدگاری راگذشتاسده اسد زچه ظلم زستمی به حق ایتان
کرده اسد ،که سینه ها را می سوداسد ز دل ها را پاره می سادد .
غقای اسماعیل یون زجنرال طاق خان زامرال تان ! غسهمه مظالم زخباث ها
درحق مردم شمالی را بچه های ازاان سادرادار مرتکب شده اسد ،متأسفـم کـه
شماهاز اشخاص ماسندشماها ،باردیگرهمان افکار پ فاشی تی سادر اـدار ز
هاشم قصاب ز محمدگل مومند سفاک را سرمتق خود ساخته ایـد ،زبـرای
دراسیدن مل افغاس تان ،دس بهم داده اید  .ادخدازسد(ج) بترسید ،زبه فرماسش
گردن بگذاریدکه فرمود  :من شماها را ادیک پدر زمادر غفریدم ،همه یک ان
ه تید ،زمتقی ترین تان سزدیکترین به من اس  .تاشمارۀ غینده خداحاف /.
*****************************************
می دهدکه اددیدهنرهای دیبا ،هم مزه دارد زهم قتنگی.
برابربه فالسفۀ تیوری اصول اخالق یا مورال فالسفر(هیوم) ،اح ا یاهیجـان
دیبایی مرامی اس زغس عمل مراوب فضیل اس ان .اح ا یاعطـوفـ
چتمۀ رزان اردشهاس که فعالی اس ان راسظارت میکند .ادزظیفه داری ام در
فیض غباد بدختان مدت کم سپری شده بودکه عبدالحکیم زدیر دراع همراه
باجمعیتی به دیدن بدختان غمدسد .غسهادرسالون باغقای غیین گرم صحب بودسد.
غقای غیین به من امرکردسدکه مدیرصاحب یک پیتنهادبنویس تازدیرصاحب
دراع برای چندسفر بتمول خودت معاش بختتی دزماهه بدهند .زدیربه زالی
صاحب گفتندکه مدیردراع اینجا تاده مقررشده زچه سان می راسـ تـااز
سزازار معاش بختتی گردد؟ غقای غیین پاسخ دادسدکه مردکاردان راشما در
رزد ازل میتناسید .این کالسترین افتخار بود که زالی صاحب غیین بـرای مـن
بختیدسد ،خاطرۀ شیرینی که درقلـبـم هـردم درتـپـش اسـ (.سـتـون )1

صفحۀ پنجم

مشرف از آشیکه برای ما پخته بود ،میگوید

عاجل به غمرصاحب شهید دسگ ددم زادکودتای سظامیان درپاک تان خبردادم
ز گفتم ک ی بنام” جنرال م ُش ر ِف” Mushrifقدرت را دردس گرفته اس .
گف  :کی؟ گفتم :جنرال پرزیز م ُش ر ِف  .غمرصاحب گف م ُش ر ِف سی ،
اسمش مُتَر َّف اس زاد دشمن ترین دشمنان افغاس تان در میان اف ران کـالن
پاک تان میباشد .
ادغن دمان تا اعترافات زحتتناک زتاریخی این جنرال همه کارۀ پـاک ـتـان
سزدیک به یک زسیم دهه میگذرد .ازکه به صراح می گوید“ :به خاطرمنافـع
ملی پاک تان ز درجه اهداف استراتیگیک مان ،اد طریق کاسالهای سادرسـ ،
دهت افگنی ،طالبان ،ترزری م ز افراطیگرایی درافغاس تان مداخله سمودیم”.
اعترافاتی که ضمن اثبات عمق دشمن شناسی ،درس اسدیتی زحقاسی م عود
شهید ز فصل مقازم  ،پرده اد رزی ب یاری ادحقایق زساگفتههای تاریخی بـر
میداردکه سرسوش کتور ما رابرای چنددهه زتا امرزدبا خون ز غتش رقم دد،
به پرسشهای تاریخی ،پاسخهای تاریخی ارایه میکند زشک زشبهات رایک ره
دزرمی ادد؛ اینکه :چرا دزلتهای پاک تان هرگزطرفداریک افغاس تان م تقل ز
سیرزمند سبوده اسد ز بایک خصوم تاریخی دریک بادی سهای کـرـیـف در
افغاس تان تخم ساامنی راکاشتند زملتهای م لمان زهم ایۀ افغاس تان زپاک تان را با
هم دشمن ساختند.
هرچند جنرال مترف تالش دارد تا با عنوان کردن دزرۀ دمامداری حـامـد
کردی زبحث عمال سفوذایرپتتوسها دردزل  ،دشمن تراشی سماید زاظـهـارات
خودراتوجیه کند؛ اماهمه میداسیم که این ادعا ،غسهم بامرال ددن کردی ،ادعـای
پوچی بیش سی زعمق م أله جای دیگری .
اظهارات جنرال پرقدرت پاک تان که طی چند دهه چرخۀ اردز ز سیاس را
همزمان دردس داش زهمواره درگیر رسیدن به اهداف استراتیگیک منطقـۀ
میباشد ،دراین مقطع ح ا باهتداربیسابقۀ بیم زامیدعنواسی رئیس جمهـوربـا
عبارت (دکتراشرف انی غخرین امید برای صلح) راسمیداسم به سجات افغاس تان
تعبیرسمایم یاسجات پاک تان؟! دیراسجات هردز درین بادی منطقهیی زفرامنطقه ،
منطق پیدا سمیکند.
غیا جنرال ،دسگ خطر دیگری رابه صدادرغزرده ،که دماسی فقط شهیدم عود
غسرا جدی گرفته بود؟ دسگی که با داستان ام اسگیز یک فصل کالن تاریخ مـا،
کامال ً مطابق پیدا کرد.
اگرموضوع صلح باپاک تان جدی اس  ،قطعاًباید ادغن استقبال کرد .ادرئیس
تارهبرتامجاهد ز رزشنفکر زعالم ز بزرگ قوم با تفاهم هم ،عقالسی  ،سـقـتـۀ
مدزن ،همۀ سگراسیهای مترزع ز ایر مترزع هردز کتور راباالی میزگذاش
تابه حل دایمی رسید .اماقطعا ً باید محتا بود ،با درسهایی ادگذشته ز دررزشنی
کامل به غن پرداخ  .سباید باردیگرمردم ماقرباسی تیاترجنـگـی جـنـراالن ز
سناریوی قومی سرداران گردسد ،ادخوش خیالی ،غجنداهای شخصی زمفکورۀ
قومی به دزرباشیم .ستود داستان صلح امرزد ،غااد سمایتنامۀ سناریویی باشد که
 21سال قبل ،پس ادمجلس فرماسدهان درشاه سلیم اد طرف جنرال اسلم بیگ ز
جنرال حمیدگل به م عودشهید پیتنهاد شدکه ادطرف شهید م عود ،ردگردید.
ادهمین حاالسرسوش خودرادریک دیالوگ م تمربیناالفغاسی ب نجـیـم تـا
درین بادی دامنهدار پیترز که پایاسش معلوم سی  ،بادهم کاالی سوخ سباشیم
یا دهلیز استقال ز یا هم میدان صف غراییها ز رقاب ها .باید مطمین شویم که در
کجای این معادالت چند مجهوله قرار داریم ز در مقابل پـیـتـکـش کـاالی
استراتیگیک ما چه تضمینی برای کتور ز مردم خود میگیریم.
رزشن اس که تعددمراکزضعیف قدرت در داخل زخارج حکوم زحدت
ملی ،درمقابل اینهمه بادیگران بزرگ جهاسی ،چاسس موفقی افغاس ـتـان رابـه
خصوص درمقای ه باهم ایگان مابتدت پایین میغزرد .اماکمترین استظاری را
که باید داش  ،این تادزباره درجنگ برای دیگران ،میان خود سجنگیم ،کـه
این بارسئوال ه تی همۀ مان درمیان اس  .زق دیادی سداریم ،قبل ادیـنـکـه
طوفان به پاخیزد ز ستواسیم در گرداب ابار ،یکدیگررا ببینیم ،دزدتـرخـود را
سامان دهیم که سفر طوالسی درپیش اس ز درین میان ،جنرال بار دیگر بـرای
طعمۀ ب یار بزرگ ،بزرگتر اد همۀ دمانها دهان باد کرده اس که معلوم سی ،
این بار اد کدام غدر .
بایک چتم اسداد به این همه د ُرامهها ،سناریو ز تیاتر ز سمایتنامه ،میشود سقش
تاریخی م عود شهید رهبر مقازم ملی ز ابعاد شهادت زی را بادسگری کرد ،یا
غسکه به غساسی ادکنار غن گذش  ،سامرتبط داس ز به غینده پرداخ ز خوش
خیال بود که در غن صورت اگر چاسس یاری کرد خوب ز گرسه ،سنگینی این
بار ،حتی قوی ترینها را بر دمین خواهد دد ( .رزدسامۀ ماسدگار ،ازفیـ ـبـوک
احمدزلی م عود) . /
*****************************************
هنگامیکه حکیم خان غمرپرزژۀ سنگرهار بود ،اسجنیراکبر رضا زدیر دراعـ
زق مراچتم سفید خواسده زبه ارتبا م لک ،غسجابه پرزژۀ سنگرهارم فرستاد
زدرفارم هده برای مدت چندین هفته بی سرسوش بودم .چوسکه من شـخـص
چتم سفیده تم ! رئیس پرزژه شایدادقبل راجع به من چیزهاشنیده اس ؟ بـنـاا ً
درمجلس دراتاق کارش دراثنای جرزبحث از ادمن غدرده شد زگف اداتـاق
خارج شو زعالزه سمود که ما اینجا دیگربه توسیادی سداریم .من درجواب گفتـم
رئیس صاحب این اتاق شخصی شماسی ! درین اثنا سپاهی دربان باتفنگ خود
درزن دفترشد ،من ادکرسی رس شدم زبه رئیس پرزژه حکیم خان گفـتـم :
ب یارخوشحالم که ادینجا میرزم زاکنون صدسان هم خیرات خواهم کرد ،زبـه
قول بزرگوارغیین ،این سردارصاحب مرابه اسم کموسی ادکار برکنارسمود ،
که مدتها سرگردان بودم زتقصیرم این بودکه درجایی گفته باشم چه بهتـرکـه
عوض این اسداده مزگ ساختن یک تن شویی یا پ ُل اعمار گردد.
زدیردراع عبدالحکیم ،ادفیض غباد دیدن حکوم جرم رفتندزاد لی ۀ جرم
دیدارکردسدز صوفی قربان ،برادر شاعرـ برات (سودا) معلم درغن لی ـه بـود.
صوفی قربان سطاق خودبود زاد رزی استداللش میتوان زی راسیدقطب افغاس تان
سامید ،زی که چمکن سفید درتن داش  ،درخالل صحبـ اد زدیـردراعـ
پرسید که از دراین کتور پتتوس تان چگوسه به مقام زدارت رسیده اس ؟ !
سوای خامتان درپردۀ دزد دل اس اینجا
سگویی شمع تنهاگریه دارد ،ساله هم دارد (بیدل). /
*****************************************

کمک جمعیت اسالمی به مردم پنجشیر

 2مارچ/پنجتیرـ تلویزیون سور :رزدسه باتالش رهبری حزب جمعی اسالمی
ززدارت خارجه محموله مواد خوراکی ادجاسب موس ه خیریه(جـان سـو)ی
ترکیه به غسیب دیدگان زالی پنجتیر رسید.این کمک توسط هی موظـف
جمعی اسالمی به زالی پنجتیر استقال زبه م ئوالن محلی زالی سپرده شد.
در همین حال عبدالرحمن کبیری سرپرس زالی پنجتـیـر اد کـمـک
کنندگان به زیگه صالح الدین رباسی زدیر خارجه کتور ز رییس حزب جمعی
اسالمی قدرداسی کرده ز گف جمعی اسالمی به عنوان یک حزب پرسـفـوذ
همیته همکاری هایی با همه مردم افغاس تان به زیگه مردم زالی پنجتیر داشته
اس .

هفته نامۀ امید
آیا ستراتیژی های روزمرۀ امریکا ( ...دسباله ادصفحۀ دزم)
اسگلیس حتی پیش ادتولد ایاالت متحده امریکا درمنطقه (هندزستان ز خراسان
[افغاس تان ز پاک تان سو] برادران دزقلو دایده اد مادر اسگریز) باعمق استراتیگی
بزرگتر ز با پهنای بیتتر حضور داش ز دارد ز این بار سیز با بادی که مارگری
تاچر طرح سموده بود توسی بلیر با باربار تتویق زاظهار همکاری جـورج بـش
کوچک را زادارسمود تا به عراق حمله کند.
زباد با بادی پت پرده سناریوهای دزگاسه اسگریز ،امریکا ادعراق بیرزن رف ؛
با برسامه های همآهنگ غقای دیوید کامرزن با غی ا غی پاک تان ،کتاسیـدن
طالبان به قطر با پرچم زلوحه زسمایش منحیث یک قوت با همکاری حامدجـان
کردی؛ باالخره اسباب خرزج هرچه دزدتر سیرزهای امریکارا اد افغاس تان فراهم
خواهد کرد( .بادسگری تلفات اس اسی ،مصارف ،خ ارت ز سفع جنگ عـراق،
بین اسگریز ز امریکا را باید کارشناسان برسامه ریزی سیاسی ز اقتصادی ز سظامی؛
سموده ز ستیجه غسرا بدس بیازرسد)
این بادیها تخریش ز کوبیدن جایگاه امریکا در اذهان مردم منطقه؛ ز پـخـش
پن بارغذان سماد در طول ماه مبارک رمضان اد شبکه چهار تلویزیون اسگل تـان
ستان دهنده سزدیکی اسگریز با این اوالن بنام م لمان منطقه اس .
اینرا سیزمیداسیم که بلند کردن بیرق امارت اسالمی طالبان ز گردباد مـذاکـره
دسی ه ای قبلی که غی ا غی غسرا طرح کرده بود .ساد ز سخره طالبـان در
مقابل امریکا سیزسظر به فرمایش زدستورغی ا غی ز تأئیدغقای دیوید کامرزن
صدراعظم اسگریز؛ می باشد .ادیاد سباید برد که میان محمدسوادشریف در سابق به
غی ا غی هرگز سخنی توصیه غمیز سمی گف بلکه سظریه های غی ا غی
را راجع به عمق استراتیگیک که باید در افغاس تان صورت پذیر شود ،تمجید می
سمود .اگر رزدی مذاکرۀ زاقعی بین افغاس تان ز طالبان می ر شود باید موافقه غی
ا غی را بدس بیازرسد .
چمچۀ اسگریز ،غی ا غی ،همان دستگاهی ه که حتی به یک سـفـراد
شبکه های گلبدین ز حقاسی اجاده سداده تا شامل هیئ مقیم قطرشود .همچناسی
که زدیردفاع تادۀ پاک تان رزد 6مارچ  2135گف باید شبکۀ حقاسی سیزشامل
مذاکرات صلح دزل افغاس تان باطالبان باشد ،درحالیکه این را هم تذکر دادکه
پاک تان گرزهی رابنام شبکۀ حقاسی درپاک تان به رسمی سمی شناسد ! غی ا
غی شبکه حقاسی زگلبدین را سگهداشته اس تا مطابق جریان سوساسات سیاسـی
رزد هتتادز پن درصد کتتار افغاس تاسی هارا ادامه بدهد .
حاال به این ستیجه می رسیم که با بقدرت رسیدن سواد شریف در پاک تان عین
همان سناریوی سابق با بهاسه اینکه حامد کردی سنگ اسداد شاهراه امنیـتـی در
افغاس تان اس  ،ایاالت متحده امریکا خود را پس میکتد ز چمچه اسگریز یعنی
ارتش ز غی ا غی ز حکوم سواد شریف  ،همه چیز را به سیاب اسگریز ،بـه
دس خواهد گرف ! که ال زقع اهلل .غیا این همه هیاهو برای زاگذاری جنوب
افغاس تان به ظاهر طالبان ز درزاقعی به پاک تان خواهد بود؟که ال زقع اهلل .زبـا
این گزیده اد ارمغان حجاد عالمه اقبال الهوری خواسنده هارا به خدا می سپارم:
هر غن قومی که می ریزد بهارش س ــادد جــز به بـــــوهای رمیده
د خــــاکش الله می رزید زلیکن قــــــبائی دارد اد رســـــگ ِ پریده
خدا غن ملتــــــی را سرزری داد که تقدیرش بدس خویش بنوش
به غن مل سر ز کــــاری سدارد که دهقـــاسش برای دیگری کت
(مقالۀ باال درهفته سامۀ امیدشماره  358مورخ  26سرطان 3132برابربا 30جوالی
 2131چاپ شده بود  .متن فعلی تجدیدسظرزتکمیل شدۀ غن مقاله اس /) .
*****************************************
یک اعتراف و یک یادداشت (دسباله ادصفحۀ دزم)
پیتنهادی من سمایندگان لویه جرگه تصمیم خواهند گرف .
دزسیۀ خودرا ب تم زبه سرع مجلس را ترک کردم ز اصرارغقای شهراسی ز
غقای کاظمی ز چند تن دیگر اد اعضای شورا ،ستواس ماسع رفتن ِ من شود.
یکرزدبعد ،غقای قیوم کردی بامن درتما شدز گف که برادر زی حـامـد
جان ،غمادۀ قبولی تعدیالت شده اس  .ادمن دعوت کرد که به ارگ بـرزم.
علیرام میل باطنیام که حاضر سبودم یک بار دیگر به غنجا برزم ،فـقـط بـه
قصد غن که بتواسم در جه تأمین منافع ملی کاری کرده باشم ،پذیرفتم که بـه
ارگ برزم .به محض زرزدبه غسجا ،بجای مالقات باغقای کردی ،دیـدم کـه
مالقات دیگری برای من ترتیب شده اس که میباید به جای گف زگـو بـا
غقای کردی ،باسه تن اد بزرگاسی که اد رؤسای کم یون تدقیق قاسون اساسـی
بودسد ،مالقات میکردم .غقایان شهراسی ،عبدال الم عظیمی ز موسی اشـعـری
منتظرمن بودسد .زقتی بحث غاادشد ،غسها بامالیم زدرکمال تمکین خاطرستان
کردسدکه تعدیالت پیتنهادی من موردتأییدغسهاسیز می باشد ،منتهابه عل کمبود
زق سمیتواسندغسها رازارد م وده سمایند ز پیتنهادکردسدکه بهتر اس من این
تعدیالت مهم ز زاقعا ً ح ا را (به گفتۀ خودشان) در لویه جرگه مطرح سمایم ز
تأکید کردسد که زاردشدن تعدیالت در م وده ،اد صالحی غسان باالتر اس ز
باید اد مقام مافوق دستور صادر شود !!
گفتم :با احترام فوقالعادهیی که به شما بزرگان دارم ،اما رزی صـحـبـ مـن
باشماهاسی  .فقط یک سوال دارم که امیدزارم صادقاسه پاسخ ِ غسرا ادشما بتنوم؛
غیا این م ودۀ فعلی کارکم یون اس یا ک ان دیگری؟! این بزرگان باتردیـد
زاکراه ز سگراسی پاسخی دادسد که میشد ادغسها حداقل ردپای ک اسی راپـیـدا
کردکه مکررا ًدرجریان م ودۀ قاسون اساسی مداخله داشتهاسد.
مدتها بعد درمالقاتی که با غقای کردی داشتیم ،ایتان من را مخاطب قـرارداده
گف  :برادر ،همۀ حرفها زادعاها زمالحظات شمادر مورد مداخالت درقـاسـون
اساسی کتوردرس بودهاسد .متأسفاسه تعدادی اد زدیرصاحبـان مـا در ایـن
مداخالت دس داشتهاسد .این موضوع را بهصورت جدی به غسـان گـوشـزد
کردم ز غسان پودش خواستند.
ماسده بودم که در مقابل این به اصطالح عامیاسه »خینۀ بعد اد عید «چه عـکـس
العملی ستان دهم .اگرچه اد سیاس های لحظهیی م ئولین دزلتی ،میشد چنین
پیامدهایی را پیشبینی کرد که حتا برای تبرئه سمودن خویش ،هریک ،دیگری
را قرباسی میساخ ( .سقل ادرزدسامۀ ماسدگار چاپ کابل ،مورخ 31حوت3131
/ازل مارچ)2135
*****************************************
آیا موسیقی حرام است ؟ (دسباله ادصفحۀ سوم )
خود م ئول ه تند سه اینکه موسیقی حرام باشد ز یا ما خواسندگان ز سرایندگان
را م ئول بداسیم.ازالی علیه الرحمه در مورد سماع ز موسیقی ز رابطۀ غن به عالم
باال چنین مینوی د ”:همچنین سماع ِ خوش ز غزاد مودزن غن گوهر ِدل رالجنباسد
ز در زی چیزی پیدا غزرد ،بیغسکه غدمی اسدر غن اختیاری باشد .ز سبـب غن
مناسبتی اس که گوهر غدمی را با عال َم ع ِلوی که غن را عالم ارزاح گویـنـد-
ه  .زعالم علوی ح ُ ن زجمال اس  ،ز هرچه متناسب اس  ،ز اصل ح ُ ن ز
جمال تناسب اس  ،ز هرچه متناسب اس سموداری اس اد جمال غن عال َـم .
چه ،هرجمال زح ُ ن زتناسب که در این عالَم ِ مح و اس  ،همه ثمرۀ ح ُ ن ز
جمال ز تناسب غن عالم اس «.هدف ازالی ادین گفتار این اس که سه تنها که
موسیقی جزءطبیع اس چون ادطبیع اس زصاسع این جهان ه تی خدازسد
پس با جمال غن ذات اقد الهی تناسب دارد دیرا رزح غدمی را شاد میکند .

شمارۀ 999
هر چیز میتواسد به ف اد ز ضرر کتاسده شود .امرزد داعش ز طالب ز گـرزه
های تندگرا که اددین اطالعی سدارسد ،به سام دین چه مصیب ز زحت رابـار
غزرده اس زدین حنیف را به بدسامی کتاسده اس  .رزدی هیتلربنام ساسیوسالی م
ز رزدی استالین به سام پرزلتاریا مردم ز تاریخ ز فرهنگ را تار ز مار کردسد ز
امرزد داعش ز طالب به سام اسالم .اسالمی که اگر محمد (ص) دسده میبـود ز
این زحت را میدید  ،مو در بدسش اد تر خدا راس میتد.
در مورد احادیث الط که در متون اسالم داخل شده اس ،قرضازی چنـیـن
میسوی د ”:اما احادیری که در مورد حرام بودن بادی ز غزاد خواسی زارد شده
اس  ،تمام غنها به زسیلۀ علماء حدیث مورد طعن ز ایراد زاقع شدهاسد ز هیچ
کدام سالم ز بی عیب سی تند ،قاضی ابوبکر عربی می گوید:در بارۀ تحریم غزاد
خواسی هیچ حدیری به ثبوت سرسیده اس  .یکی دیگر اد علمای جید ابن حزم
اس که میگوید هر حدیری که در مورد حرام بودن غزاد خواسی رزای شده
اس باطل اس  .ابن حزم غیۀ شتم سورۀ لقمان را قطعا ً ربطی به غزادخـواسـی
سمیدهد ز تصریح میکند که هدف غیه غزاد خواسی سه ،بلکه م ـخـره کـردن
خدازسد اس ز سی شخص را در عملش استدالل قرار میدهد
سقطۀ غخری که قابل تذکر اس این اس که هیچ ثبوت شرعی زجود سدارد
که اهل س وان غزاد سخواسند ز یا با موسیقی سر ز کار سداشته باشند .ق میکه در
باال اشاره کردیم اگر چیزی در اجتماع حرام شود برای همه مردم حرام اس سه
تنها مردان ز یا دسان ز غساسیکه دسان را اد موسیقی منع میکنند بـه جـزء اد دن
ستیزی چیز دیگر سی  .در اسالم دن ز مرد موادیا ً سزد خدازسد م ئول ه تند.
در اخیر من منحیث یک م لمان به همه خواسندگان ز سرایندگان کتور ما اد
ذکور ز اسا افتخار میکنم دیرا اینها سه تنها رزح ز رزان جامعۀ ما ه تند ز ما را
شاد میسادسد که با طبیع اس اسی سادگار اس  ،در کنار غن پیغام غزر صلح ز
دزستی ز برادری ز غدادی در بین مردم ه تند .امرزد در حالیکـه داعـش ز
طالب به سام دین مردم بیگناه را به حمالت استحاری به قتل میرساسند  ،مـیـرا
فرهنگی ز تاریخی کتور ها را منهدم میکنند  ،دسان را داخل برقه میکـنـنـد ز
جامعه را اد حقوق اس اسی که غدادی بیان ز کالم اس ز حق داشـتـن شـعـور
سیاسی اس محرزم میکنند  ،سراینده ما هر رزد یک غهنگ برای برادری ،
یک غهنگ برای حقوق دن ز یک غهنگ برای مقام اس اسی ز بـرابـری مـی
سادد .دیرزد م لمان باعث به زجود غزردن رس ا در ارزپا شد ز ارزپا را اد
اسارت فکری سجات داد  ،امرزد م لمان م لمان را به سام دین به اسارت فکری
مجبور میکند .تفازت میان سراینده ز شخص دینی که موسیقی را حرام میداسد
 ،ب یار خنده غزر اس  .در قرن بی تم سمایندۀ بریتاسیا در کابل  ،غقای دابس اد پیر
خرابات افعاس تان شاد رزان استاد قاسم افغان (متوفی  3115هجری خورشیدی)
تقاضا کرد تا از را یک غهنگ میهنی ز یا ملی بیامودد .استاد قاسم افغان این بی
را برای سمایندۀ استعمار اسگلیس در کابل غقای دابس  ،سرزد :
مکتب ما جای استقالل سبق ما هوای استقالل
زاما مرد دینی دس خود را بااستعمارب ته کرد زمترقی ترین شاه کتـور
رابه سفع استعمارادپای درغزرد .درقرن بی ز یکم ،سراینده ،اتفاقا ً سوۀ اسـتـاد
قاسم افغان ،غهنگ »غشتی«را که ب یار متهور شد ساخ تا مردم را به زحدت
زاتحاد دعوت کند ز اما مرد دینی به طرفداری امپریالی م استخاره کرد زکتور
را در منجالب بدبختی ز اسارت خارجی کتاسد.
من ادخواهرگرامی که سؤال را مطرح کرده بودسد  ،تتکر میکنم / .
*****************************************
معرفی دو کتاب (دسباله ادصفحۀ پنجم)
معذالک بیتترازقات خودرابه مطالعۀ کتب علمی زادبی مصرزف ساخته بود...
اشغال زطن بدس رزسها رزح ح ا ازرابه هیجان غزرد زاینک مجمـوعـۀ
اشعارسغزش بدستم افتاد  .این مجموعه گنجینۀ اس ادحمد زسع باگریـزی اد
غسچه درزطن برسرما غمد زیامیگذرد .مجموع اشعار شعرزازلیات زقصـایـدی
اس عالی زدلپذیر ،گویااین بار زسیلۀ بیان اح ا قلبی زاسدزه فرازان شـاعـر
ادمظالم اشغالگران ز یاران ایتان قرارگرفته اس  .سصرتی به زطـن زدادگـاه
خویش عتق جازید زبرزن اد ح اب دارد).
زاینهم ق متی ادتقری استاد سخن شنا زخطا معرزف زطـن جـنـاب
عبدالرشید بینش( :محمدکریم سصرتی شاعرشیوابیان زخوش قریحۀ زطن مـا
راادسالیان ب یار درادی درکابل میتناختم .جواسی بود غراسته زسـظـیـف کـه
صحبتش لطف خاصی داش  .یکبارهم ازرادرشهر لتکرگاه ،زادی هیـرمـنـد،
درمحل کارش که ریاس فابریکۀ حجاری زسجاری رابعهده داش  ،مـالقـات
کردم زساعتی از رادزر اد مصرزفیتهای اداری اش دیدم  .پیـرامـون شـعـرز
شاعری زادبیات فارسی صحبتها کردیم ،اشعاری راادبرداش برایم خـواسـد ز
اح ا ز عواطف دسگزدۀ مرا صیقل داد .ادغن تاریخ به بعددیگر فیض صحب
از دس سداد ،تااسیکه پس ادعمرها ،هت سال پیش درین اربت را بـاداتـفـاق
دیدارش سصیبم شد.غسرزد مولودم عودپیغمبراسالم حضرت محمدمصـطـفـی
(ص) رادر م جدمحلۀ ما تجلیل میکردسد .جمع افیری ادهموطنان مهاجرماگرد
غمده بودسد زدربرگزاری این محفل باشکوه سهم گرفته زبه خطابه ها زبیـاسـیـه
هایی که بدین مناسب ایراد میگردید ،گوش فرامیدادسد .زقتی سوب به غقای
محمدکریم سصرتی رسید ،ادجابرخاس  ،در جوارمحراب به پاای تاد زسـعـ
شریف راکه تاده سرزده بود ،بامتاس خاص قرائ سمود .دزر ادمجامله زمبالغه
بایدتعریف سمودکه غن سع شریف ادمطلع تا مقطع به قدری پرمفهوم ،پرسود
زپرادجذبه ز ادلطف سخن برخورداربود ،که سه تنهاهمه حاضرین مجـلـس را
مجذزب ساخ  ،بلکه من زچندتای دیگر ادریختن اشک خودداری ستواس تیم.
ازسع سرزده شده اش را بااین مطلع غاادکرد :
خواس قلم تاسخنی سرکند مطـــلع گفتار به شک َّر کند
خامۀ من دسدگی ادسرگرف مطلب بکر زسخن ترگرف )...
درهمین راستاشخصیتهای ادب پرزردیگری که تقاری پرمحتوا درزصـف
سخنوری زمجموعۀ شعری استادسصرتی سگاشته اسد ،عبارت اسداد :داکتـرسـیـد
عبداهلل کاظم ،استاد عبداهلل سمندراوریاسی ،استادسبی کهزاد ،استادمحمدح یـن
سصرتی زسوی نده زدپلومات زردیدۀ زطن سفیرسیدطیب جواد .
مختصرمعرفی گزیدۀ اشعار استادمحمدکریم سصرتی را باشعری که اد دبـان
خودش برسنگ مزارش سوشته شده اس  ،بااتحاف دعا خیربه رزح پرفتوحش
خاتمه می دهم :
ای دزس سخواهم که بیایی به مزارم دیبنده گلی چتم چراغ چمن غری
یا تاده ســــهالی که ستاسی به حضیره تا سایه کند اد شــــجر سارزن غری
با شمع ملــمع بفرزدش ســـرخاکم یاسرخ گلی رشک عقیق بمن غری
یا لوحــــۀ احوال من اد عاج تراشی زغن دینتش افززده به د ُّر عدم غری
سه سه :بیگاسگیم رابه لحن کم کنم اح ا یک خرده گرادبوم زبر غرین غری
برسصرتی غرامش رزحی گرادلطف برگ گل ختکی دخزان زطن غری

سروده های پرنیانی

اینک معرفی کتاب دزم تح عنوان (سرزده های پرسیاسی) اثرشاعر شیوابیان
زطن ،میراسماعیل م رزر سجیمی رابه شمادزستداران شعر ز سرزد زادب ارائـه
میدهم ،که خبراسدزهناک زفات از دردیارارب دزهفته قبل ،عـالقـمـنـدان
زدزستان اشعار از راامگ ارساخ .
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صفحۀ ششم

این اثرپرمحتوا زدلربا که در 200صفحه ،با زیراستاری امیلیا سجیمی اسپارتک
بچاپ رسیده اس  ،اددس باسوی فرداسه زسوی ندۀ غشنا ز صاحبنظـر ،مـاری
خلیلی ساصری بدستم رسید ،که اد(سقش اسدیته) تا (سمودار عنوان) ،شامل 368
قطعه سرزده های دیبا زدلنتین میباشد ،همچنان که شاعرفقید ادر استـاء یـک
رباعی اش سرزده اس :
ای ســـرز رزان به استظارم کتتی پگمرده ای ز به دار دارم کتتی
چتمم به رۀ غمدس گت سپید ای زعده خالف ،بار بارم کتتی
یک سوی ندۀ پراح ا  ،غقای فریدزن گیالسی درتقری اثرمرحوم سجیمی
چنین سگاشته ( :کلمه ایکه درد زحرمان مردمی ستمدیده را بیان کند زاددخـم
هایی بگوید که برتن غن مردم ست ته اس  ،صرف سظراد غسکه درچه سبک ز
شیوه زقالبی تنظیم شده باشد ،ادچه سطحی دردمینۀ تصویرسادی زصحنه غرایی
زبیان حال برخوردارباشد ،ز مختصات ادبی کدام دزرۀ راسمایندگی کند ،دبان
مردم زتصویر دسدگی هازغرماسها زمطالبات غسان تلقی میتود.
درسل لۀ هنرها زامکاسهایی که اس ان درقلمرز غن هنرها زامکان هابه بـیـان
گوشه ها زحالتها زغردزهازح رتها ز دردهای مردم میپردادد ،شعرادگویاترین
اسواع شناخته شده اس  ،عموما ًدایرۀ گ تردۀ اد دسدگی ،چه بصورت تصویری
زبرخوردار ادتوان تخیل ،یابصورت بیان حالتها زلحظه های دزر زسـزدیـک ز
سرشار اد رادهاز رمزهایی که تجلی خاطره های اس اسند ،درغن موج می دسد...
درچنین ج تجویی اس که عرصۀ بیان زرابطۀ اجتماعی شاعراسی چون میر
اسماعیل م رزرسجیمی بیتترجامعه را دسبال میکنندتاسبک زشیوۀ ادبی شاعر را.
گویندگاسی چون میراسماعیل سرزر سجیمی درین ج تجو فاصله های مابا جامعه
راکمترمیکنند زبه س لهای غیندۀ شان امکان میدهندتابرمبنای چنین درک زبـر
اسا چنین دمینه ز عرصۀ ،تکامل سبک ز شیوه زتصویرسادی زخیالپردادی
زجایگاه بیاسی تصویری تری را درغینده زهمزمان باحضورخود غسان دسبـال ز
کتف کنند .ادین باب ب یارختنودم که شاعران جوان افغاسی یاافغاس تاسی ،دیر
فتارهای اس ان شکن جاری ،به کتف این مردها سایل غمده اسد).
شاعرشیوا بیان م رزر سجیمی درقطعه شعر مقبول زپرخاطره اش تح عنوان
(ساد فکر) این سرزدۀ پرسیاسی را ارائه می دارد :
سهال سور ب تان این دیار خودیم به سزد اهل خرد ،سرز جویبارخودیم
مطیع دسدگی شـــــعر غبدار خودیم
به رزدگارکهن ،مفتخر اصل درس
به پای کوه زکمرسعره دن رزان بودن اریو ز لــــولۀ غب زغبتار خودیم
سواخ مطرب ما ساد دلبـــری اما به فکر دمزمۀ سای ز چار تار خودیم
د حادثات جــهان ار بتر بود ایمن االم کوکب اقبال زشه وارخودیم
به دیر بار ســتم شاسه خم سمی غریم چراکه طالب غدادی حصار خودیم
ثبات زحدت زایفای مهر زعتق زطن شعارماس  ،که(م رزر) این دیارخودیم
معرفی مختصرمجموعۀ سرزده های پرسیاسی مرحوم میراسماعیـل م ـرزر
سجیمی را ،باسیاد اینکه رزحش درپناه رحم ایزدی شاد زم رزر باشد ،باچـنـد
بیتی ادین قطعه شعرشیوایش خاتمه میدهم :
درزن سینه دل خون تپـــیدۀ دارم به چتم قطرۀ اشک چکیدۀ دارم
به مهر زعتق ستد هرسفس سیادتمام سموی دســـــدگی برگزیدۀ دارم
فتاده بر رخ من چین بی شمار زلی هنود غردزی ســـــور دیدۀ دارم
عیوب صورت خودپیش غئینه دیدم شک پیری ز موی سپیدۀ دارم
رهین سعم در دمان ز م رزرم که شعر سغز شکر پــرزریدۀ دارم
*****************************************
صلح از راه چین (دسباله ادصفحۀ سوم)
براسا گزارش مدیای دزلتی برزددزشنبه (32جنوری )2135مـامـوران
پلیس درمنطقۀ شول شش سفر راکه دربدسهای شان مواداسفجاری را پنهان کـرده
بودسد .ستاسه هایی دیده شده که ردمندگان ازیغوری در مراکزتربیوی مناطـق
قبایل پاک تان غمودش میبینند .درسومبر 2138افغاسها زمامورین رسمی اـربـی
گفتنددستگاه استخباراتی افغاس تان شواهدی رابه سمایش گذاش که چند درجن
جنگجوی ازیغور در داخل افغاس تان سال گذشته دستگیرشده بودسد ،کـه در
مراکز تربیوی درداخل خاک پاک تان غمودش دیده بودسد.
درمارچ گذشته عبداهلل منصورکه ادعاداش رهبرحزب اسالمی ترک ـتـان
میباشدزتالش میوردد سنکیاسگ راادقبضۀ چین غدادسادد ،طی یک مصاحـبـۀ
تلفوسی با رزیتر اظهارکرد که ازیغورها درمناطق قبایلی پاک تان تربیه میتوسـد
زبرسامه ریخته اسدتاحمالت دیادی رادر داخل خاک چین اسجام دهند.
ب یاری ازیغورهازحامیان حقوق بتراظهارمیکنندکه پالی ی سرکوب گراسۀ
ضداسالمی دزل چین مردم دیادی راب وی تفکر افرا گرایی که دراسترس
زرساسه های دیگربه غساسی دستیاب میتود ،می کتاسد.
هفتۀ پیش دستگاه قاسوسگزاری سینکیاسگ منع استفاده ادبرقع رادر سـاحـات
عامه درپایتخ منطقوی یورمقی تصویب کرد .مامورین سینکیاسگ سه برادر
یک رزدسامه سگار رابنام عاشور که 21سال پیش بـه امـریـکـارفـتـه زدربـارۀ
سینکیاسگ برای رادیوغداد غسیاگزارش تهیه میکند ،دستگیر زدسداسی کردسد.
سال گذشته یک محکمه در یورمقی ،یک پرزفی راقتصاد رابنام تو ه تی
در بیجنگ به اتهام (جدایی خواهی) به دسدان عمری محکوم سمود .درحالیـکـه
زی همیته ادبحث زمذاکره میان ازیغور ها زهان ها حمای می کرد/ .
****************************************

رئیس خدایداد اعدام شد

 24فبرزری/کابل ـ تلویزیون سور :ریاس امنی ملی میگویدرئیس خدایداد
سردسته باسدهای غدم ربا درافغاس تان پیش ادچاش امرزد در دسدان پلچـرخـی
اعدام شد .
درخبرسامه امنی ملی غمده محکمـه
ابتدایی سیداهلل متهور به رئیس خدایداد
بتاریخ 28جدی دایرگردید زمحکـمـه
ابتدایی ازرابه جرم سرقتهای م لحـاسـه
توام باقتل ،اختطـاف اتـبـاع داخـلـی
زخارجی زقتل عمدی چندین تن ،بـه
اشدمجادات (اعدام) محکـوم سـمـود.
محکمه استیناف سیزاز رامحکوم به اعدام
سمود ز رئیس خدایداد پیش ادچـاشـ
امرزدبه ساع 33:11دردسـدان پـل
چرخی درحضـور سـمـایـنـده هـای
دادستاسی ،م ئولین محبس ،م ئـولـیـن
جنایتکارمعروف سیداهلل
طبی ،مال امام ززکیل مدافع اش اعـدام
مشهور به رئیس خدایداد
گردید .
سید اهلل متهور به رئیس خدایداد با دزتن اد همکاراسش به تاریخ  25سنـبـلـه
ام ال ادساحیه پنجم شهرکابل طی یک عملیات خاص سیرزهای امنیـ مـلـی
بادداش شدسد .ازسردسته چندین باسدجنایتکار که کار شان سرقتهای م لحاسه،
قتلهای عمدی زغدم ربایی میباشد ،بود ز چندین شبکۀ سرق زغدمربـایـی را
درداخل زخارج کتور رهبری میکرد .سام ازدرل سیاه پلیس تـاجـکـ ـتـان
زاسترپول سیزقرار داش .

هفته نامۀ امید

مجلس ترحیم هارون امین برگزارشد

رزد ازل مارچ  2135برابربا 31حوت  3131مجلس فاتحۀ شادرزان محـمـد
هارزن امین ،سفیرسابق افغاس تان درجاپان ،ادطرف خاسواده های محترم امین ز
ارسال زسفارت افغاس تان درزاشنگتن دی سی ،در چری بالسم بنکویـ هـال،
شهر سترلنگ ایال زرجینیا ادساع سه تاپن عصر برگزارشد .اگرچه ادشب
پیش تا ظهرغسرزد درتمام ساحات منطقه یخ باریده ،زجاده هابطورعام یخبنـدان
شده بود ،اما باسززل باران زپاک کاری جاده هابا هزاران تن سمک ز ریگ ق ما ً
قابل رف زغمد گردید ،تعداد دیادی ادهموطنان شامل باسوان زغقایان ،خودرا به
مجلس فاتحه رساسیدسد ،که این سمایندگی اداحترام زمحب همۀ شان س ب بـه
شخصی بارد زملی شادرزان هارزن امین میکرد .
پس ادختم فاتحه ،غقای فرید امین ،برادربزرگ هارزن فقید ،که خودهم یک
دپلمات زردیده بوده ،مدتی سمایندگی افغاس تان رادر دفترژسوسادمان ملل بعهده
داش  ،شمۀ اددسدگی غن مرحومی راباخاطرات خویش ادبرادرفقیدش ،رابـه
حضار بیان سمود  .محفل با صرف سان شب به ساع شش خاتمه یاف /.
*****************************************

زیاده خواهی غنی احمدزی

ملک ستیز :رئیس جمهوری تالش دارد تا همکاران داکتر عبداهلل را به خـود
جذب کند .
بنابر خبردریافتی غرمان ملی ز تحلیل برخی غگاهان ،محمد اشرف انی رئیس
جمهوری کتور که در ماه مارچ همراه با داکتر عبداهلل رئیس اجرائیه به امریکا
جه گفتگو با مقامات غن کتور سفری دارد ،می خواهد در دیدار هـایـش
تجربه سفر ارزپایی که به دعوت ساتو صورت گرفته بود ،تکرار ستود ز پـلـۀ
ترادزی زی سنگین تر س ب به رئیس اجرائیه باشد.
در گزارش غمده اس که در ست لندن ز سفر ارزپایی رئیس جمهـور ز
رئیس اجرائیه ،توادن دپلوماتیک را مقامات کتور های اربی مراعات کردسد ز
در همه ست ها ز مالقات ها ،هر دز مقام حکوم زحدت ملی حضور مـی
یافتند ز با غسها برخورد م ازی دپلوماتیک به عنوان شریکان قدرت صورت می
گرف .
اما درسفرامریکا که درماه غینده میالدی اسجام مییابد ،رئیس جمهـور اـنـی
میخواهد درمالقاتها ز دیدارها دس باال داشته ز پله ترادزی زی سنگین ترباشد.
برخی بازر دارسد که امریکایی ها محمد اشرف انی ز داکتر عبداهلل را به عنوان
شریکان قدرت ،می شناسند ز سمی خواهند یکی بر دیگری برتری داشته باشند.
به همین گوسه طبق یک خبر دیگر ز بر اسا سوشته ملک ستیز غگاه امـور
سیاسی که در رساسه های اجتماعی بادتاب یافته اس  ،محمد اشرف انی بـرای
تقوی پایه های سظام (ریاستی) ز تضعیف (ریاس اجرائیه) داخل اقدام شـده
زتالش میکندتا همکاران سزدیک به داکتر عبداهلل ،اعضای شورای ملی ،رهبران
سهاد های امنیتی ،احزاب سیاسی ز جامعه مدسی را به خود جذب ز جـایـگـاه
ریاس اجرائیه را به سهاد سمبولیک ز سمادین مبدل گرداسد .اما درمورد این تلقی
سخنگویان حکوم زحدت ملی چیزی سگفته اسد ز این خبر مورد تأیید غسـهـا
قرار سگرفته اس .
قابل ذکر اس که حکوم زحدت ملی پس اد اختالفات دیاد ز بر اسـا
یک توافق سیاسی شکل گرف که باید در قدرت محمد اشرف انی ز داکتر
عبداهلل سهم م ازی داشته باشند( .برگرفته اد رزدسامۀ غرمان ملی چاپ کابل22 ،
فبرزری )2135

برکناری مسعود ترشتوال پرسشبرانگیز است

موس ات تحصیالت عالی خصوصی،
باید اد دس اسدادی های قـومگـرایـان،
دزرگویان زک اسی که سگـاه زارداتـی
دارسد ،مصون سگهداشته شود.
این سخنان را م عودترشتوال رئـیـس
پیتین موس ات تـحـصـیـالت عـالـی
خصوصی ،دیرزد در ست تی که ادسوی
اتحادیۀ موس ات تحـصـیـالت عـالـی
خصوصی در پیوسد به تقدیر اد کارکرد
ها ز دس غزردهای از برگزار شده بود،
عنوان کرد.
ترشتوال چند رزد پیش به دالیل سامعلوم طی فرماسی اد سوی رئیس جمـهـور
احمددی ادسمتش کناردده شد .یک منبع غگاه به ماسدگارگف ترشتوال بـه
دلیل سگاه قومی حکوم به موس ات تحصیالت عالی اد سمتش کنار دده شده
اس  .بگفته منبع ،از به دلیل اینکه به شماری ادموس ات خصوصی ایر معیاری
اجادۀ فعالی سداده اس  ،اد سمتش کنار دده شد.اما ترشتوال خود در این دمینه
توضیحی سداده اس  .ترشتوال گف که رفتن ما ادسم موس ات تحصیالت
عالی خصوصی به چهار محور مرتبط اس  :سخ اینکه هنودهم معتقده تـم
که سهادهای زارداتی زجعلی بعنوان موس ات تحصیالت عالی خصـوصـی ز
بدزن مجود رسمی ،اد غدر مکانهای دیگر که بامجودما عرض زجودکرده،
برای من قابل قبول سبوده زسی  .دزم اینکه یکهزار ز پنجصد محصل سامنهاد
که غدر سدارسد ز یک سهاد فاقد مجود که یک زرق هم درزدارت تحصیالت
عالی سدارد ،تا هزار سال دیگر برای من قابل قبول سخواهد بود .ترشتوال افززد:
سوم اینکه موس ات تحصیالت عالی خصوصی که اد غدر حزب ،دزر ز
پول صحب میکنند ،برای من هنودهم پذیرفتنی سی  .چهارم اینکه مخالـف
تبعیض میان موس ات تحصیالت عالی خصوصی ز دزلتی بودم ز ه تم ز در
این خصوص قاسون اساسی ز سایر اسناد تقنینی هم زجود دارد.
ترشتوال ضمن اینکه موس ات خصوصی را یک فرص کالن ز سجاتده
میداسد ،میگوید :موس ات تحصالت عالی خصوصی ،افغاس تان را اد بحراسیکه
حتمی شمرده میشد ،سجات داده اس .زی تاکیدکرد ،من هیچگاهی موس ات
تحصیالت عالی خصوصی را »سه کمرگ ز سه دزکان«گفتم ،بل همیته غن را به
عنوان یک فرص سجات ده برای افغاس تان داس تهام .از در خصوص تـودیـع
دیپلوم به فارغالتحصیالن موس ات خصوصی گف  :همین اکنـون851هـزار
دیپلوم بچاپ رسیده ز در تودیع غن هیچ متکلی زجود سدارد.
درهمین حال ،خالدکاکر رئیس داستگاه خصوصی سور در این ست با استقاد
اد برکناری م عود ترشتوال گف  ،حکوم همواره به این شعار اتکا داشته که
به س ل جوان اعتماد دارد؛ اما این اقدام حکوم ستان داد که این یک شـعـار
اس .زی تاکید کرد ،به جای اینکه چنین اشخاصی تقدیر شوسد ،اد سم شـان
کنار دده میشوسد؛ بنابرین این اقدام حکوم برای ما سوالبراسگیز اس .
م عود ترشتوال سه سال پیش ادطریق رقاب غداد به حیث رئیس داستگاهها ز
موس ات تحصیالت عالی خصوصی برگزیده شده بود .این درحالی که بر
بنیادقاسون کارکنان خدمات ملکی ،هیچ ک ی سمیتواسد بدزن دلیل موجه زقاسوسی
فردی را برکنارکند .بربنیاد این قاسون ،کارکنان خدمات ملکی ادمصـوسـیـ
کامل برخوردار ه تند( .برگرفته ادرزدسامۀ ماسدگار 8حوت )3131
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زلی پوپل

سه سرودۀ تازه

دل سیتی ـ زرجینیا

اشک طوفانزا

دیده را دریا سما ز اشک طوفــاسزا ببار

باغ دل را سبزدار ز جان دل را داغ کن

باش همچون غسمان زباش چون ابر بهار
سوحۀ بلبل بگیر ز ساله میکن چون هزار

عمرماراسی مردی ,هان بیامرداسه باش
خوی رسدان گیرزمیکن دسدگی مرداسه زار
در دل ه تی ست ته  ,دش ز دیبائی بهم
در کنار گل ببنــی قد کتیده سیش خار
درمیان شهد زحنظل استخاب ادغن ت
خواه برداراسگبین را ,خواه خوش کن دهرمار
پنجۀ دس تعلــــق بتکن ز غداده رز
گرترابارت عتق زرتراعتق کار
فرق بیـن داهد زعاشق همین باشدهمین
کوبهت زحورجوید ,زین گل رخ اریار
کار عاشق سی مــنبربتنوای سیکو سیر
پای داهد منبراس ز کار عاشق پای دار
خامۀ دردس دارم  ,سامۀ در جان زلی
می دسم د ُّر دری را اد لــبم سقش ز سگار

ابــــــر درربار

چون مه که دغاوش شب تاربرغمد
یارم که شبــی بر ســر بادار برغمد
تابید ز درختـید ز به یکبار برغمد
غن مهرفرزدسده که از ماه تمـاس
فریاد د دیواسه ز هوشیـــار برغمد
ح نش که به باداربتان جلوه دسان شد
خورشید درغن شب پی دیداربرغمد
غن ماه سهان تارخ پوشیده عیان کرد
زدهرقدمش دس طلــبگار برغمد
عــــتاق به پیش قدمش سربنهادسد
مردم د پـس هر در ز دیوار برغمد
غزادۀ سادش که به بادار بلند گت
اد هر شکـــــنش سالۀ بیمار برغمد
افتاسد چودلفین شکن درشکنش را
صد کار به هر عاشق بیکـار برغمد
اد یمن تـــــجلی بهار گل رزیش
سرگس که خجل گت دچتمان خمارش شرمنده ز افـــ رده د گلزار برغمد
هرکس بخیالی که زصالش بکف غرد زین قرعــه به ســــام من سادار برغمد
زیــــن غردز دغن ابر درربار برغمد
بنگر که ببارید به بختم در رحمـــ
چون یاف (زلی)زصل این حوربرین را اد لوح دلـــش دزده زدسگار برغمد

دلـــــداده

متــــــکینه لب مو عنبری را
[ اد دزر بدیدم غن پـری را ]
غن چــــهرۀ ماه ز متتری را
اد گوشــــۀ مو مرا عیان کرد
طغـــرای شهی ز ســرزری را
در کـن لبش ســــهاده بودسد
غن گلـــبن سأأاد ز دلبـــری را
سزدیک شدم منش اد غن دزر
بالـــــــید که من د ُّر دری را
گفتم که چه لفـــ را دباسی
بی الــــغزلی د عــتقری را
سالیــده به گوش از بخواسدم
بیـــجــادۀ کـــان جوهری را
رقصـــید ز مرا سهاد بر لب
غن مظــــهرذره پــــرزری را
بوسیده گرفتمش درغاوش
غن دلـــبر مــــهر گ تری را
دلداده شدم زرا من اد جان
غن شـاهد چـــرخ چمبری را
چون رف دگرسدیدمش باد
من کابل ز بلخ ز هم هری را
گتتـم به ســـراغ از سراسر
مه پیــــکر خلــع دری را
دردا ! که دگر منش سدیدم
زین بخ بـد ز بداخـتری را
بنگرتو (زلی ) به طالــع من
*****************************************

تصحیح ضروری

درمقالۀ جناب الحاج امان الملک جالله تح عنوان (دخم شمتیر التیام پـذیـر
اس  ،امادخم دبان سه !) منتترۀ ستون 1صفحـۀ 2امـیـد شـمـاره  ،332در
پراگراف1سطرازل جملۀ(ادجاسب داستمندان اسالم) به (ادجاسب دشمنان اسالم)
 ،زدرپراگراف 8سطر 0جملۀ (جرئ استقال اد اعمال ظالماسه )...به (جرئ استقاد
اداعمال ظالماسه )...تصحیح میگردد .اداره
*****************************************

وزیر دفاع پاکستان  :تسریع مذاکرات صلح
افغانستان به مشارکت شبکه حقانی وابسته است

 5مارچ /اسالم غباد ـ بی بی سی  :خواجه غصف ،زدیر دفاع پاک تان ،گـفـتـه
اس موفقی رزسد مذاکرات صلح در افغاس تان در عمل میتواسد ت ریع یابـد
اگر عالزه بر رهبری طالبان معرزف به شورای کویته ،شبکه حقاسی سیز به رزسد
این تالشها بپیوسدسد.زدیر دفاع پاک تان ،در صحب با بخش اردزی بیبـیسـی
گف ( :گرزهی را اد این رزسد کنار گذاشتن سودی سخواهد داش  .پاک ـتـان
صلح میخواهد ز سقش مرب خود را در دستیابی به صلح اسجام خواهد داد).
براسا گزارشها قرار اس گف زگوها در همین هفته جاری (هفته سخ ـ
ماه مارچ) برگزار شود .محل گفتگوهامتخص ستده اما گفته شده اس که این
مذاکرات ممکن اس در کابل ،اسالم غباد ،دزبی یابیجننگ برگزار شود.
زدیردفاع پاک تان به سدرت اظهار سظرمیکند .گفته میشود قدرت تصمیمگیری
بیتتر با فرماسده ارتش استخباراتی ارتش پاک تان موسوم به غیا غی اس .
در هفتههای گذشته ،گزارشهایی زجود داش مبنی بر اینکه دزل پاک تـان
احتماال فعالی شبکه حقاسی ز لتکر طیبه را ممنوع ز این گرزهها را ایر قاسوسی
اعالم کند .غصف درین موردگف ( :ما گرزهی را بنام شبکه حقاسی رسما سمی
شناسیم ز خواستار اد میان رفتن این گرزه ه تیم).شبکه حقاسی در فهرس سیاه
غمریکا قرار دارد ز م ئولی ب یاری اد مرگبار ترین حمالت را در افغاس تان
هم به سیرزهای خارجی ز هم به سیرزهای افغان بر عهده گرفته اس .
دزل زحدت ملی ،به رهبری رئیس جمهور افغاس تان برقراری صلح را ازلوی
کاری خود قرارداده ز تالشهای جدی رادرین مورد غااد کرده اس .غقای انی
در سخ تین سفرهایش به عرب تان سعودی ،چین ،امارات متحده عربی ز پاک تان
سفر کرد تا در مورد غااد گف زگوهای صلح اد غسها کمک بخواهد.در حالیکه
صحب اد امکان غااد گف زگوهای صلح میان دزل افغاس تان زگرزه طالبان
اد سزدیک به یک ماه به این سو سرع گرفته اس  ،گرزه طالبان این موضوع
را همواره تکذیب کرده اس .چندی پیش رئیس جمهور انی در ست امنیتی
در موسیخ در ارتبا با صحب های جدی با پاک تان در ارتبا با گف زگوهای
صلح گف  :من اینجا سیامدهام که چیزی را اعالم کنم ،ما میخواهم بیسرز صدا
کار کنیم ز منتظر ستیجه بماسیم .ستیجهای که تغییری جدی را در منطقـه ایـجـاد
خواهد کرد.
با گذش چند ماه اد گف زگوهای پت پرده ز سفرهای متعدد مقامهای عالی
رتبه پاک تان به افغاس تان دزل زحدت ملی مورد استقادهای شدید مردم قـرار
گرف  .سگراسی ب یاری در مورد عدم شفافی رزسد صلح اد سوی گـرزههـای
مختلف در افغاس تان مطرح شد .

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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اعالمیۀ فدراسیون ورزشی افغانان دراروپا

باتأسف غگاهی یافتیم که دین العابدین عرماسی یکی اد شـخـصـیـ هـای
برج ته زردش افغاس تان که خدمات اردشمند زشای ته در رشد زاسـکـتـاف
زردش افغاس تان اسجام داده اسد ،رزدسه شنبه 21ماه جنوری 2135در کتـور
غلمان به رحم حق پیوستند .اسااهلل زاسا الیه راجعون
هیئ مدیره فدراسـیـون زردشـی
افغاسان درارزپـا  ،مـراتـب ت ـلـیـ
زهمدردی عمیق خودرا به مـنـاسـبـ
درگذش مرحوم دین العابدین عرماسـی
به اعضای خاسواده ز بادماسدگان ایتـان
زبه همه جامعه زردشـــی افـغـاس ـتـان،
تقدیم داشته اد بارگاه ایزد الیزال بـرای
مرحومی اجر جزیل ز برای بادماسدگان
شان صبر جمیل استدعا می سـمـایـنـد .
رزح شان شاد زفردز برین جای شـان
باد !

به خاطر وفات جناب زین العابدین عثمانی

تاریخچه فوتبال افغانستان

فوتبال که امرزده در اکرر کتورهای جهان به عنوان زردش ازل شنـاخـتـه
شده اس در دزره اخیر با پیترف های خارق العاده در کتورمان می توان به
صراح گف که هم اکنون مردم افغاس تان فوتبال را زردش ازل خـود مـی
داسند .
فوتبال در افغاس تان برای ازلین بار در عصر سراجیه بوجود غمد ز برای ازلین
بار توسط غمودگاران خارجی در مکاتب راه یاف  .ادازلین ک اسیکه فوتبال را
درافغاس تان پایه گذاری کردسد میتوان سام های غقایان دازی ،مولوی عبدالطیف
مهاجر زچندتن دیگرکه شاگردان لی ه حبیبیه بودسد را یاد کرد.
فدراسیون فوتبال افغاس تان در سال( 3113ه.ش 3322 /م) توسط غقـایـان
دازی ز مولوی عبداللطیف مهاجر ،پیش اد افتتاح کمیته ملی المپیک افغاس تـان
رسما افتتاح شد .پس اد غن فوتبال غه ته غه ته در پایتخ رزاج پیدا کرد تـا
این که در سال ( 3135ه.ش 3316 /م) افغاس تان به صورت رسمی عضو فعال
فدراسیون جهاسی فوتبال فیفا شناخته شد.
ازلین تیم منتخب کتورمان در سال ( 3136ه.ش 3313 /م) یعنی درسـ
یک سال بعد اد عضوی فدراسیون فوتبال کتورمان در فیفا تتـکـیـل شـد.
فدراسیون فوتبال افغاس تان بعد اد 4سال عضوی فیفا سال ( 3128ه.ش 3385
م) رسما عضو کنفدراسیون فوتبال غسیا شد که اد رئی ان شاخص غن دمـان
فدراسیون فوتبال افغاس تان تا به حال میتوان ادغقایان عبدالحمیدمبـارد ،عـزیـز
حکیم ،احمد سیر ،شکور زلی ،احمد شاهین ،دین العابدین عرماسی ،داکتر مهدی
زحاف احمد ددران سام برد .البته بعد اد غمدن حکوم استقالی فدراسیون فوتبال
افغاس تان که سزدیک به 31سال اد سوی فیفا به دلیل سا امنی ها ز جنگهای داخلی
به تعلیق در غمده بود بار دیگر به صورت رسمی با اجاده فیفا فعالی های م تمر
خویش را درفوتبال غسیا ز جهان اد سر گرف  .در دزره ازل ریاس فدراسیون
فوتبال افغاس تان غقای حلیم کوه تاسی ریاس فدراسیون فوتبال افغاس تان را تا
اخیر سال 2111به عهده داشتند که بعد اد ایتان غقای کرام الدین کـریـم بـه
حیث رئیس فدراسیون فوتبال افغاس تان استخاب شدسد که تا اکنون در این سم
باقی ه تند.
فدراسیون فوتبال افغاس تان هم اکنون توسط سه مقام ریاس  ،معازسیـ ز
سکرتر جنرال ز 38کمیته که شامل کمیته های جواسان ،باسوان،فوت ال ،ساحلی،
دازران ،صحی ،سترات ،سقل ز استقاالت ،قضایی ،مربیان ،تدری ـات ،رزابـط
خارجه ،تدبیر م ابقات ز ارتقای فوتبال پایه(گرسرزتس) اداره میتود .
پ ریاس فدراسیون فوتبال افغاس تان راغقای کرام الدین کریم هدای می
کنند ،که مقام معازسی ایتان را غقای همایون کارگر بر عهده دارد .همچنـیـن
غقای سیدعلی رضا غقاداده سادات به حیث سکرتر جنرال در فدراسیون فوتبال
افغاس تان ایفای زظیفه می سمایند / .
*****************************************

حمله بر یک خانقاه در کابل ۶کشته بر جا گذاشت

 0مارچ/کابل ـ بی بی سی  :در حمله افراد م لح به یک خاسقاه در کابل 6سفـر
کتته ز 5سفر دیگر دخمی شده اسد .زدارت داخله با استتار خبرسامـهای اعـالم
کرد تعدادی افراد م لح ساشنا حوالی ساع 6شام امرزد به خاسقاه بهادر غاا
زاقع منطقه کمپنی شهر کابل زارد شده ز به سمادگزاران شلیک کرده ز تعدادی
راکتته زدخمی کردسد.خبرسامه افززده عملیات زیگه زبررسیهای پلیس در این
منطقه با جدی جریان دارد ز به ظن این حادثه 5سفر تا کنون بادداش شده اسد.
هیچ گرزهی تا کنون م ئولی این حمله را بعهده سگرفته اس  .این حملـه بـه
صوفیان درکابل غرامتی راکه درین شهردرچند هفته اخیر حاکم بود ،برهم دد.
این سخ تین باری یک خاسقاه در کابل هدف قرار میگیرد .شهر کابل سنـ
دیرینه تصوفی دارد ز تعدادی خاسقاه در مناطق مختلف این شهر موقعی دارسد.

مردی باکشتن خانواده اش ،خود را نیزدار زد

ازل مارچ/هرات ـ تلویزیون سور :یک مرد در زالی هرات اعضای خـاسـواده
خودرا به قتل رساسدزسپس خود را حلق غزیز کرده اس  .محمد رفیق شیردی،
سخنگوی شفاخاسه مرکزی هرات تاییدکردکه ،این مرد شب گذشته هم ر سی
ساله ز دز دختر پن ساله ز پن ماهه خود را با ضربات چاقو به قتل رساسده اس .
شیردی افززد اج اد این افراد شب گذشته به این شفاخاسه استقال داده شد.
هنوداسگیزه اصلی ارزیداد متخص ستده ،اما بررسی ها پیرامون غن جریان دارد.

خوانندگان گرامی توجه فرمایند  :نسبت برف باری
ها و یخ باری های هفتۀ پیش ،چاپخانۀ هفته نامۀ
امید قادر نشد جریده را در روز معین چاپ کند ،آن
را امروز دوشنبه  9مارچ به چاپ رسانید  .اداره

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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احزاب سیاسی باید نقش کلیدی درنهادینه
سازی دموکراسی در کشور را بازی کند

 21فبرزری/کابل ـ باختر :داکترعبداهلل دیرزدبا رئیس زاعضـای شـورای
مرکزی حزب زحدت ملی اسالمی افغاس تان دیدار ز گفتگو کرد .درین دیدار
که درقصرسپیدارصورت گرف  ،محمد اکبری رئیس حزب زحدت مـلـی
اسالمی افغاس تان زسماینده مردم در پارلمان بااعضای شورای مرکزی این حزب
حضورداشتند .محمد اکبری که یکی ادچهره های سـرشـنـا جـهـادمـردم
افغاس تان میباشند گف  :ماخوشحال ه تیم که در مبادرات استخابات گذشته در
کنار شمابودیم ،همراه باشمابرای غرمان مردم زخواستهای مردم تالش کردیم ز
امرزدهم غمده ایم که یکباردیگر اعالن کنیم که ما در ادامه راه سیز در کنار شما
ه تیم ز خواهیم بود .همچنان مح نی ،یکی اد اعضای ارشد شورای مرکـزی
حزب زحدت ملی اسالمی سیزدرهمین مورد افززد :این حزب یکی اد احزاب
پیتتاد در دزران جهاد ز مقازم برحق مردم کتور بوده زمی باشدکه درتمام
دزران فعالیتش همواره درکنارمردم افغاس تان بوده ز ادحقوق مردم دفاع کرده
اس  .امرزد سیزبعنوان یکی اداحزابی که بیتترین کادرمتخصص ز سـیـرزی
اس اسی غمودش دیده زداسش غموخته را دارا میباشد ز برای تحقق دموکراسی ز
عدال اجتماعی در کتور در کنار سایر احزاب سیاسی فعالی می کند .
درپایان دیدار ،رئیس اجراییه ،ضمن قدرداسی ادتتریف غزری رئـیـس ز
اعضای حزب زحدت ملی اسالمی افغاس تان ،ادتالشهای موثر این رهبـری ز
اعضای این حزب در مباردات استخابات گذشته سیز تتکر زقدرداسی کرد .داکتر
عبداهلل سقش غفرینی احزاب سیاسی در مباردات استخاباتی را اردشمند خـواسـده
افززد :درغینده کتور ،احزاب سیاسی باید سقش کلیدی را درسهادینـه سـادی
دموکراسی در کتوربادی کند ز بدزن حضور ز فعالی قاسوسمندز غداد احزاب
سیاسی دس یافتن به دموکراسی امر غسان ز ساده سی .

کارتر :غنی احمدزی خواهان دوام
حضورما درافغانستان است

 8مارچ/زاشنگتن دی سی ـ صدای امریکا :اشتن کارتر ،زدیر دفاع امریکـا،
رزدسه شنبه درازلین مجلس استماعیه در برابراعضای کمیتۀ امور تـخـصـیـص
بودجۀ مجلس سمایندگان درکاسگر تصریح کرد که ایاالت متحده بایدمیعـاد
حضور سیرزهای سظامیش رادرافغاس تان مجددا مورد اورقراردهد .ازدر پاسخ به
سئوالی درمورد درسهایی که ادجنگ عراق غموخته شد زاینکه چه سوع پالسی
برای خرزج ع اکرامریکا ادافغاس تان دارد تاپیترفتها زدس غزردهـاحـفـ
گردد بیان داش حکوم افغاس تان خواهان دزام حضورسیرزهای امریکـا در
افغاس تان اس ز اددزجه ازضاع درافغاس تان با ازضاع درعراق فرق میکنـد،
ازل اسکه غقای انی احمددی میخواهدایاالت متحده در اسجاباقی بماسد ز بـعـد
توافقنامه امنیتی ادموجودی ایاالت متحده در افغاس تان استقبال میکنـد ،کـه
چنین توافقنامۀ باعراق زجود سداش ز بعداینکه ایجادحکوم زحدت مـلـی
باشمولی تمام سگادهای افغاس تان که باهم یکجاکار میکنند چیزی که درعراق
صورت سگرفته بودزاین خوددستازردمهمی برای افغاس تان مح وب میگردد.
جنرال مارتن دیمپ ی ،لوی درستیزامریکا ،که مجلس استمـاعـیـه حضـور
داش دراشاره به دهت افگنی گف باید بردهت افگنان فتار زاردگـردد.
یک شبکه دهت افگنی ادافغاس تان تا سایجیریا زجود داردکه بایدبرغسهـافتـار
زاردغید درافغاس تان سکته مهم ز ح ا ان بتمار می رزد .

مسئول جلب وجذب داعش کشته شد

 5مارچ/سنگرهارـ باختر :مردی که ادزی بعنوان م ئول جلب زجذب گرزه
ترزری تی داعش درزالی سنگرهاریاد میتد ،درجریان یک عملیات سـظـامـی
دیتب کتته شد .مال عرمان درمخفیگاهش درقریه باریک غب زل والی بـتـی
کوت درم یرشاهراه جالل غباد -گذرگاه تورخم غماج قرارگرفته بود .سعمـان
هاتفی سخنگوی قول اردزی سیالب گف  :مالعرمان م ئول جلب زجـذب
افراد برای گرزه ترزری تی داعش درزالی سنگرهار درجریان عملیات سربادان
اردز زپلیس کتته شده اس  .مالعرمان متغول طراحی برسامه هایش برای جلب
زجذب جواسان برای داعش بودکه کتته شده اس .سیرز های امنیتی درپـایـان
عملیات ،سزدیک به یکصدمرد رابه اتهام همکاری باگرزههای ترزری تی ادجمله
طالبان زداعش دستگیرکرده اسد.
درجریان حداقل چندماه اخیر بختهایی ادکتورگواه ظهورافرادی موسوم به
گرزه ترزری تی داعش بوده اس  .این مردان چهره های شاسرابا سقاب پوشاسیده
زبیرق گرزه ترزری تی داعش بدس دارسد .هرچندمقامات دزل موجودی
گرزه داعش درکتور راردمیکنند زمیگویندافرادطالبان به کمک استخبـارات
منطقه خود را به شکل گرزه ترزری تی داعش درغزرده اسدتادر دل مردم تر
ایجاد کنند.

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

مسابقات اسکی در بامیان آغاز شد

 24فبرزری/بامیان ـ باختر :پنجمین دزرم ابقات اسکی دختـران اسـکـی
امرزد درزالی بامیان برگزار شد .محمدرضا ابراهیم م ئول اتحادیه توری ـم
بامیان گف  :این رقاب که درم افه یک کیلومتر در تپه لدزی شهیدان بامیان
راه اسدادی شده ،درغن پاسزده دختر اسکی باهم به رقاب میپردادسد .پنجمـیـن
دزرم ابقات اسکی پ ران سیز دیرزد درزالی بامیان در چپ دره فوالدی راه
اسدادی شد زدر غن هفده زردشکار اد بامیان زچهارده زردشکار خارجی باهم
به رقاب پرداختند که درستیجه علی شاه اد بامیان ازل  ،سجاد زشاه غقا دزم ز
سوم شدسد  .زردش اسکی درزالی بامیان اد چهارسال قبل ایجادشده ز زردش
کاران دختر زپ ر این رشته به تمرینات ز م ابقات میپردادسد .بیش اد بیـ ـ
زردشکارپ ر زبی زردشکار دختر به این زردش دربامیان رز غزرده اسد .
ابراهیم گف راه اسدادی این رقابتها درتقوی رشد توری م درین زالی سیز
کمک میکند .زی گف اسکی بادان بامیاسی برای اشتراک درم ابقات جهاسی
اسکی سال  2134که در کوریای جنوبی برگزار میتود سیزغمادگی میگیرسـد.
ابراهیم افززد زردشکاران اسکی در م ابقات دزستاسه درکتورهای سویس ز
کوریای جنوبی شرک کرده اسد زدرختش خوبی داشته اسد .مـحـمـدرضـا
ابراهیم افززد زردشکاران اسکی دربامیان ادسوی بنیاد غقاخان ،سهاد ایکوتوری م
ز شرک زیگل حمای می شوسد .

یک گروگان در والیت زابل رها شد

28فبرزری/دابل ـ صدای امریکا :مقامهای زالی دابل میگویندکه گرزگان
گیران م لح ،شام سه شنبه یک سفر ادجمع 11گرزگان افغان را رهاکردسد .این
افراد سازق شام دز شنبه در ساحۀ شاه جوی درم یرشاهراه کابل کنـدهـار اد
سوی افراد سقاب پوش گرزگان گرفته شدسد .عبدالخالق ایوبی زل ـوال شـاه
جوی گف گرزگان گیران به بزرگان قومی گفته اسدکه دربدل رهایـی ایـن
افراد بایدیک عراده موترغسان که در زل والی جااوری ازسی سـاپـدیـدشـده،
دزباره در دستر شان قرار گیرد.تاکنون متخص سی که این موتر اد کدام
سوع اس ز چه چیزی در غن حایز اهمی اس که منجر به گرزگان گیری 11
سفر شده اس  .اما در هفتۀ رزان یک موتر حامل سالح ز مهمـات سـبـک ز
سنگین توسط سیرز های امنیتی در زل والی شاه جوی زالی دابل کتـف ز
ضبط گردید.
سه سفر به اتهام دس داشتن در استقال غن محمولۀ سالح ز مهمات بادداشـ
شده بود .در غن دمان گماسه دسی هایی زجود داش که این سالح ممـکـن بـه
گرزه های م لحی که در زل والی های شمالی زالی دابل فعالی دارسد ،متعلق
بوده باشد .مقامهای زالی دابل میگویندادهرتالش مـمـکـن بـرای رهـایـی
گرزگاسان استفاده خواهدکرد .مقامهاتاییدکردسدکه این افراد درساحاتی منتقل
شده اسد که خارج اد حاکمی سیرز های دزلتی اس .
درابتدا گفته میتدتمام گرزگاسان ادقوم هزاره استند ،اما مقامهای دابل مـی
گویند درین میان باشندگان سقا مختلف افغاس تان شامل اسد ز شماری اد غسـان
جواساسی اسد که اد ایران رد مرد شده بودسد .

نیروهای افغان در کارشان موفق عمل کرده اند

 5مارچ/کابل ـ صدای امریکا :جنرال جان کمبل ،قوماسدان سیرزهای امریکا
زخارجی درافغاس تان میگوید درحالیکه طالبان به تکتیکهای حمالت برمقامات
عالی براهداف شان تغییر رزی غزرده اسد ،اما به سرسگوسی حکوم افغاس ـتـان
تواسایی سدارسد .ازپیتبینی کرد که غتتباری م تقیم ،حمالت سیرزهای خودی،
زسایرتهاجم های طالبان طی فصل پیترزی جنگ افزایش خواهدیاف  .امااین
تکتیک های شورشیان تواسایی سرسگوسی حکوم افغاس تان را سدارد.
کمبل گف فعالی گرزه تندرزدزل اسالمی یا داعش درافغاس تان تهدیدی
بالقوه اس زسگراسی رئیس جمهورانی احمددی درین ارتبا سـگـراسـی زی
سیزمیباشد .کمبل گف ازبا م ئولین سیرزهای افغان برای تتریک اطالعات در
این ارتبا در تما اس  .ازافززد :همین اکنون ،ماشاهدبعضا اسـتـخـدام در
بعضی سقا کتوربوده ایم .پخش شبنامههاصورت گرفته ،مـاشـاهـد کـدام
عملیاتی سبوده ایم ،پول برای تمویل سرادیرستده ،ماشاهد اجتماعات غن گرزه
برای هدف قرار دادن سیرزهای ما سبوده ایم .جنرال کمبل تاکیدکرد بهـرحـال
فعالی داعش درافغاس تان تهدید بالقوه برای افغاس تان زپاک تان اس  .زی این
سخنان رادریک جل ه استماعیه مجلس سمایندگان ایاالت متحده رزد چهارشنبه
بیان کرد زافززدرهبری سیرزهای افغان به ازگفته اسدکه هیچگاه اجاده سخواهند
دادزضعی عراق در افغاس تان تکرار شود .این جنرال چهارستاره به سمایندگـان
مردمش درکاسگر گف پیش اداستخابات ریاس جمهوریاخیر ،گماسه دسیهای
زجود داش که اردزی ملی اد هم خواهد پاشید ،زلی به گـفـتـه از اردزی
افغاس تان ثاب کردکه ملی  .ازافززد ادامه کمکهای امریکا به بختهای امنیتی
افغاس تان اد برزد زضعی متابه عراق در افغاس تان جلوگیری خواهد کرد.
سیرزهای افغان با 151هزارسربادزپلیس م ئولی امنی رابـدسـ دارسـد.
کمبل گف سیرزهای افغان تواس ته اسدکنترزل تمام ساحات کلیدی کتـور ز
ساحات پرسفو بتمول مراکز 18زالی ز شهرهای عمده را حف کنند.
اکنون 31611سرباد امریکا در افغاس تان باقی اس که سرجمع سیرز هـای
ائتالف رابه 31111تن میرساسدکه بختی اد ماموری غمـودش ،متـوره ز
همکاری به سیرزهای افغان ز راه اسدادی عملیات های ضد دهت افگنی اس .

بازداشت دوطالب چادری پؤش با ۲واسکت انتحار
8مارچ /درس ـ باختر :پلیس زالی سیمرزد دزتن را با چهار زاسک استحاری
امرزد دماسی بادداش سمود که ملبس با لبا دساسه بودسد .غسـان کـه چـادری
پوشیده بودسد درسزدیکی زل والی خاش ادسوی سیرزهای امنیتی شناسایی زقبل
ادرسیدن به اهداف شوم شان بادداش شدسدز فعال ً تح تحقیق قرار دارسد .

سفیرپاکستان به وزارت خارجه احضار شد

 2مارچ/کابل ـ تلویزیون سور :زدارت خارجه گف توضیحاتی که ادسـوی
سفیرپاک تان درکابل درپیوسدبه توقیف دیپلوماتهای افغاس تان درغن کتـوربـه
حکوم افغاس تان داده شد ،برای غسان پذیرفتنی سی  .شکـیـب م ـتـغـنـی
سخنگوی این زدارت گف در زاکنش به این اقدام ،سفیرپاک تان به زدارت
خارجه احضارشده اس  .چهاردپلومات افغاس تان رزدپنجتنبه درخیبرپتتوسخوا
پاک تان ادسوی پلیس غن کتوربادداش شده برای چندین ساع در توقیف
سگهداشته شدسد .دپلوماتهای افغاس تان اد سوی پلیس پاک تان در حالی بادداش
شده اسد که اخیرا ً گرفتاری ز غدار ز اذی مهاجران افغاس تان در ایـن کتـور
افزایش یافته اس .

دکانداران هرات ،دکانهای شانرادراعتراض
افزایش بهای برق بستند

 8مارچ/هرات ـ بی بی سی :مردم شهرهرات دراعتراض به گران شدن قیم
برق مصرفی درین زالی تمام دکاسهای این شهر را ب تند .سظربه گزارشهـاایـن
اعتصاب ادامرزد(چهارشنبه 31حوت /اسفند) شرزع ز برای سه رزددیگر ادامه
خواهدیاف  .سهادهای مردمی زافرادمعترض گفتهاسداگر درین مدت مقامات به
خواس های غسان رسیدگی سکند به اعتصاب شان بعد اد ختم دمان تعیین شـده
سیز ادامه خواهند داد.
ماه گذشته شرک برق افغاس تان قیم برق رادرشهرهرات اد 1,21افغـاسـی
به 5,11افغاسی افزایش دادکه باعث زاکنش تند سهادهای ملی ز مـردمـی در
زالی هرات شد .محمـدقـاضـیداده خـبـرسـگـار بـیبـیسـی درهـرات
میگویدشهرهرات امرزد س ب به رزدهای گذشته خلوت ز خالی اد اددحـام
مردم اس  .معترضان به رسم اعتراض چراغ فاسو رزشن کردهاسد ،سمایندگان
مجمع علما ،سماینده گذر(کوچهها) ز سهادهای مردمی درخـیـمـۀ درمـرکـز
شهرگردهم غمدهاسد .یکی اد معترضان گف این اعتراض به دلیل گران شـدن
قیم برق ،غب ،افزایش مالیاتها ز جریمههای مالیاتی در شهر هرات اس .
بگفته خبرسگاربیبیسی تقریبا تمام دکاسهای شهربجزمراکز بهداش  /صحی
ز ساسوایی ها ب ته اس  .شایعات سیز زجود دارد که دکاسهای شهربه اجبار ادسوی
بعضی افرادب ته شدهاسد ،زلی مغادهداران میگویند غسان خود دکاسـهـایتـان را
ب تهاسد .زکیل احمدکه به معترضان پیوسته میگویدخود شخصا ز به رضـایـ
خودش مغادهاش راب ته اس .خاسم دیبا ادقریه بلندشاهیهرات سیزگف ب ـتـه
شدن بادارها ،شاید مردم رابامتکالتی رزبرزکند اما ازبااین اعتصاب مـوافـق
اس دیرامردم ساتوان زقادربه پرداخ مخارج گزاف سی تند.

سروردانش  :بیش ازصد پیکارجو در
عملیات نجات گروگانان کشته شدند

 8مارچ/کابل ـ بی بی سی :سرزرداسش معازن دزم ریاس جمهوری افغاس تان
گف عملیات سجات برای رهایی 11گرزگان افغان که حـدزد ده رزدقـبـل
دربزرگراه کابل-قندهار ربوده شدسد ،باتالش های سظامی ادامه دارد.
درحدزد یک هفته گذشته تالش بزرگان محل زسران قومی برای غدادی این
گرزگاسهابی ستیجه ماسدز رزدگذشته عملیات سظامی غااد شـد .غقـای داسـش
درفی بوک خودسوش اقدامات سیاسی ز گفتگو ها برای رهایی گرزگـاسـهـا
ستیجه سداد ز اد طرف رهبری حکوم تصمیم گرفته شد سیرزهای سظـامـی ز
امنیتی بادق کامل زحف احتیا برای رهایی گرزگان ها ادهرشیوه ز ابزاری
که در اختیار دارسد استفاده کنند .عملیاتیکه در دابل راه اسدادی شده متـتـرک
اس ز در غن ارتش ،پلیس ز امنی ملی سهم دارسد .درفی بوک غقای داسـش
غمده که تاکنون بیش ادصدسفر درین عملیات کتته شده اسدکه یک فرمـاسـده
محلی شورشیان بنام هم متهور به مال منان یکی اد عامالن اصلی گـرزگـان
گیری سیز شامل اس .درعین حال جنرال عبدالحمیدحمیدفرماسده لتکر 215اتل
درقندهار گف درجریان این عملیات یک فرماسده دیگر شورشیان محلی به سام
عبداهلل کاکر که خود را سماینده گرزه موسوم به دزل اسالمی معرفی کـرده
بود هم کتته شده اس  .درعملیات سجات گرزگانها سیرزهای زیگه کماسدز سیز
زارد عمل شده اسد ز در میان افرادی که درین عملیات کتته شدسد دزجنگجوی
دن سیزشامل اس  .سیرزهای کماسدز ادطریق دمین زهوا زل والی خاکافـغـان
دابل را محاصره کرده اسد.گمان میرزد گرزگاسهادریکی اد رزستاهای زل والی
خاک افغان سگهداری میشوسد .اما عملیات ج زجو همزمان زل والی هـای
شاهجوی ز ارانداب را سیز در بر میگیرد.
با گذش حدزد ده رزد اد ربوده شدن این م افران در بـزرگـراه کـابـل-
قندهار ،تا بحال ادسرسوش غسهاخبری سی ز م ئوالن افغان موفق بـه پـیـدا
کردن محل پیکارجویان ستده اسد .این گرزگاسهارزد دزشنبه 8حوت/اسفنـد،
دماسیکه بادز بس م افربری ادقندهاربه طرف کابل درحرک بودسد ،در ساعات
ارزب در راه زل والی شاهجوی دابل به چنگ افراد ساشنا افتادسد.

