
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 اولین جلسه هیئت اداری مجلس دایر شد  
ـاتـت    11 ـ باختر: اولین جلسه هیئت اداری ولسی جرگه به ری مارچ/کابل 

عبدالرؤف ابراهیمی رئیس مجلس دایرگردید. درین جلسه عبدالظاهر قدیرنایب  
ـشـ،ـی،   اول ولسی جرگه ، محمدنذیراحمدزی نایب دوم ،عبدالرؤف انعامی م
عرفان اهلل عرفان نایب مش،ی و خدایشظرنصرت رئیس عمومی دارالن،ای مجلس  
ـئـت   ـی اشتراک داشتشد، رئیس ولسی جرگه احرازپستهای هیئت اداری را به ه
معاونین ، مش،ی و نایب مش،ی ولسی جرگه  تبریک گفته،از بارگاه خـداونـد  

 متعال کامیابی های بی،تر را برای آنان اتتدعاء نمود. 
ـیـن روابـ    ـنم درین ن،ست روی تشظیم امو کاری مجلس و چگونـگـی ت
ـات و   باحکومت بحث همه جانبه صورت گرفت. اعضای هیئت اداری نظـری
ـان   ـی پی،شهادات شانرا جهت تشظیم بهتر امور واتتحکام رواب  با قوه مجـریـه ب

 نمودند و تصامیم الزم در زمیشه اتخاذ شد. 
 کمسیون برگزاری جشن نوروز جلسه کرد 

ـ باختر 7 ـاتـت  مارچ/کابل  : کمسیون برگزاری ج،ن نـوروزامـروز بـری
 تیدمصدق خلیلی ترپرتت وزارت اطالعات و فرهشگ جلسه کرد. 

درجلسه که به اشتراک نمایشدگان باصالحیت وزارتهای دفاع، داخله ،خارجه،  
مالیه، تجارت وصشایع، زراعت وآبیاری، انرژی وآب، امور زنان، صحت عامـه  
وترانسپورت وهوانوردی ملکی، شهرداری کابل، جمعیت هالل احمر، ریاتت  
عمومی امشیت ملی، کمیته ملی المپیک واتحادیه ملی پی،ه وران برگـزارشـد،  
ـشـگـی مـردم   تیدمصدق خلیلی گفت ج،ن نوروز جزهویت تاریخی وفره
افغانستان اتت. به گفته وی خاتتگاه نوروز افغانستان بوده واین ج،ـن یـک  

 ارزش کالن هویتی و تاریخی برای مردم ماتت  که نباید فراموش شود. 
تپس نمایشدگان ادارات مختلف صحبت کرده آمادگی نهادمربوط شان را  
ـیـون    جهت برگزاری هرچه بهتر این مراتم ابرازکردند. درادامه رئیس کـمـس
کمیته های چهارگانه ، امشیتی ، فرهشگی ، تزئیشات وصحی ایجاد وبه آنهاوظیفه  
تپردتاهرکدام روی طرح های م،خص کار نموده و به جلسه آیشده کمسیـون  

 گزارش دهشد . 
گفتشیست همزمان باتجلیل ازج،ن ملی نوروز، میله دهقان ونمای،گاه زراعتی  

 فراورده های محلی ک،ور نیز دربادام باغ برگزار شود . 
ـان   قراراتت ج،ن نوروز امسال دربادام باغ ومشاطق مختلف شهرکابل   به ت

 تالهای قبل برگزار گردد. 
 طالب درحمله طالبان   9هالکت پنج قیام کننده و  

ـ باختر 11 : مسئوالن والیت غزنی ازشهادت پشج قیام کششـده و  مارچ/غزنی 
ـام   ـی دوغیر نظامی درولسوالی اندرخبرداد. مشبع گفت دیروز یـک مـرکـزق
کششدگان مردمی درقریۀ )گشده هیر ( موردحمله طالبان قرارگرفته که درنتیجه  
ـابـه   افزون برتلفات فوق، نه طالب نیز ک،ته شدند. دوشب قبل نیزدرحمله م،

 چهارپلیس محلی شهید شده بودند . 
 % وقت احمدزی صرف تأمین صلح میشود ! 07
ـ بی بی تی 11 % وقت خود  77:غشی احمدزی میگوید نزدیک به مارچ/کابل 

را به تامین امشیت و برقراری صلح اختصاص داده، اوایل این هفته برای تومین  
باردر شش ماه اخیربه عربستان تعودی تفرکرد وازپاکستان و چین نیزدر ایـن  

شود محور اصلی این مذاکرات ت،ویق ایـن    مدت دیدارکرده اتت. گفته می 
 ک،ورها به کمک به روند صلح افغانستان اتت. 

او همچشین در تالش برای ایجاد )اجماع ملی در داخل ک،ور( با افراد کلیدی  
 وگو کرده اتت.   تاثیرگذار دیدار و گفت 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

999 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 هزار نفردر امتحان کنکور موفق شدند   ۱۱۱ 
ـ بی بی تی 17 : وزارت تحصیالت عالی نتایج کشکور تراتـری  مارچ/کابل 

نفر موفق شدند    191 هزار و    111 کرد. درآزمون امسال    ک،ور را امروز اعالم 
به مراکزآموزش عالی، نیمه عالی و موتسات آموزش عالی خصـوصـی راه  
یابشد. محمد عظیم نور بخش، تخشگوی وزارت تحصیالت عالی گفـت بـرای  

نفر داوطلب ثبت نام کـرده    773 هزار و 79۲ شرکت در امتحان کشکور امسال  
نفردرآزمون تراتری شرکت کردند.    191 هزار و    713 بودند که از این تعداد  

هزار    1۲ اند، بیش از    هزار نفربه مراکزآموزش عالی دولتی راه یافته   19 بیش از  
هزار نفر نیز نمره الزم بـرای    77 نفر نیزبه مراکز آموزشی نیمه عالی دولتی و  

اند. ازین تعداد    ادامه تحصیل در موتسات آموزش عالی خصوصی کسب کرده 
 درصد پسران هستشد.   77 درصد دختران و    17 

به گفته نوربخش نفراول آزمون کشکورامسال محمدقاتم مهاجر افغان بودکه  
نمره توانست به دان،گاه طب/ پزشکی کابل راه یابد و ب،یراحمد    119 باکسب  

نمره توانست مقام دوم کشکور تراتری امسال را از    117 از والیت کابل نیز با  
هزار نتوانستشد به مراکز آموزش عالـی راه    117 آن خود کشد.اوگفت حدود  

ـیـکـه بـه    7311 یابشد وتعداد افرادیکه متخلف ششاخته شده اند  نفرهستشد.کسان
  177 اند، بیش از    مراکز آموزش عالی دولتی، نیمه عالی و خصوصی راه یافته 

 شوند.   اند و کمتر از آن ناکام تلقی می   نمره گرفته 
نام کرده بـودنـد و   ها ثبت  هزار نفر برای ورود به دان،گاه   7۲1 تال گذشته  

هزار نفر به مراکز آموزش عالی    117 هزار نفر در آزمون شرکت کردند.    771 
 و نیمه عالی این ک،ور جذب شدند. 

گذاری رادر زمیشه آموزش    افغانستان یکی ازک،ورهایست که کمترین ترمایه 
دالر در    ۲7 گذاری برای هردانش آموز در افغانستان    داشته اتت، میزان ترمایه 

 رتد.  دالر می   177 دالر اتت و در ایران به    717 تال اتت، این رقم در پاکستان  
دان،گاه خصوصی درتراترک،ور وجـود    17 دان،گاه دولتی و    17 اکشون  

هزاردان،جو در این مراکز درس میخوانشد. امابا تمام این نا    777 داردکه حدود  
مانشد، روز به   رتاییها میزان افرادی که تاالنه پ،ت درهای کشکور این ک،ور می 

 رود که این میزان هرتاله بی،تر از قبل شود .  یابد و انتظار می  روز افزایش می 
 انفجار انتحاری در والیت هیرمند  

ـ بی بی تی: 11 دروالیت هیرمشد یک بمبگذار انتحاری موتر    مارچ/ ل،کرگاه 
ـاون   مملو ازمواد انتحاری رادر مرکز شهر ل،کرگاه مشفجر کرده اتت. دفترمع

    نفرزخمی شده اند. رتانه   91 غیرنظامی ک،ته و دتت کم    7والی هیرمشد گفت  
های محلی گزارش کردندپس ازیک انفجار صدای تیراندازی نیزبگوش رتیده  
اما آقای صدیقی در صفحه تویتر خود تیراندازی پس از انفجار را تکذیب کرد.  

ـا    یک مقام محلی گفت حمله انتحاری در محله  ای اتفاق افتاده که اجالـتـی ب
ربایی برپا بود. رئیس شورای والیتی    اشتراک مقامهای والیت هیرمشدبر ضد آدم 

و معاون اداره امشیت ملی هیرمشد هم در نزدیکی محل رویداد زندگی میکششد .  
این دومین حمله انتحاری درهفته گذشته دروالیت هیرمشد اتت. درحمله دوروز  
    پیش نیزدتت کم دو نفرک،ته و چهار تن زخمی شدند. دوک،ته و دو زخمـی 

 ماموران پلیس بوده اند. 
زخمی میرتد. رهبران    ۲777 ک،ته و 1177 به  7719 تلفات ارتش افغانستان در 

ـات    حکومت وحدت ملی اخیراگفته اند به اتاس بررتی   های تازه میانگین تلف
 ک،ته در روز بوده اتت .   77 پلیس هم  

نور : برای صلح، با واگذاری چند وزارت 
 م به طالبان مشکل ندار

ـ بی بی تی 11 : عطامحمد نور، ترپرتت والیت بلخ و از مخالفان  مارچ/ بلخ 
ها را به طالبان واگذارکشد،    طالبان میگوید درصورتیکه کابل شماری از وزارتخانه 

ـان واز   ـت ـانس ـغ اوم،کلی ندارد. آقای نور رئیس اجرایی جمعیت اتـالمـی اف
اتت. دولت تـالش      ها علیه طالبان جشگیده   فرماندهان پی،ین جهادیست که تال 

های رو در روی صلح با طالبان رابزودی آغازکشـد. دو تـوم    وگو   دارد گفت 
 اتت.     کابیشه دولت وحدت ملی  بعد از نزدیک به شش ماه هشوز معرفی شده 

ـایـی   با این حال، آقای نور درمزارشریف گفت: )برای رتیدن به صلح بایدبه
ـان و   پرداخت، امااین بها نباید تشگیشتر ازدتتآوردهای تیزده تاله، حقوق زن
آزادی بیان باشد.(اماتاکیدکردکه اگرباواگذاری یک، دویا ته وزارت به طالبان  

 کشد.   میتوان به ادامه شورش و ناامشی نقطه پایان گذاشت، او از آن اتتقبال می 
ـان    رتانه  های پاکستان اخیرابه نقل ازمشابع خودگزارش دادندکه طالبان خواه

تی درصد تهم درکابیشه و مدیریت ته والیت اند. دولت افغانستان امامیگوید  
وگوهای صلح قرار اتت بدون    بحث تقسیم قدرت باطالبان درمیان نیست و گفت 

ـاه    قید و شرط آغاز شود. پیش ازین گفته می،داین گفت  وگوها در هفته اول م
مارچ شروع می،ود. اما رویترز گزارش دادکه اختالف بین دوفرمانده عـمـده  
طالبان اخترمحمدمشصور، عضوشورای کویته وعبدالقیوم ذاکرُ فرمانده عمـده  

 وگوهای صلح این روند را به تاخیر انداخته اتت .   عملیاتی طالبان بر تر گفت 

داکترعبداهلل : هند پنجمین کمک کنندۀ 
 ت بزرگ در بازسازی افغانستان اس

ـ باختر 19 ـامـد  مارچ/دهلی نو ـا ح : عبداهلل رئیس اجرائیه، شام روزجمعه ب
انصاری معاون رئیس جمهورهشد مالقات کرد. درمالقات که درفضای دوتتانه  
انجام گرفت روی ابعاد مختلف رواب  دوجانبه میان افغانستان وهشد وموضوعات  
مشطقۀ وجهانی بحث شد. رئیس اجرائیه بشیاد رواب  افغانستان و هشد رامستحکـم  
خوانده و از ترمایه گذاری وکمکهای این ک،وردر عرصه های گوناگون برای  
افغانستان ابرازامتشان کرده افزود: هشد پشجمین کمک کششده بزرگ در  بازتازی  
افغانستان اتت. موصوف برهمکاریهای مشطقۀ تاکید ورزیده اظهارداشت ایـن  

 همکاریها مشجربه رشد وشگوفایی ک،ور های مشطقه می گردد . 
داکترعبداهلل از اهدای بورتیه های تحصیلی جمهوری هشدبرای محـصـالن  
ـاریـخـی   افغانستان قدردانی کرده عالوه نمود: این بورتیه ها رواب  دوتتانه وت
ـان   مردم دوک،ور راگسترش داده در راتتای ترمایه گذاری ب،ری در افغانست

 کمک میکشد. 
حامد انصاری بر تعهدات ک،ورش در قبال افغانستان تاکید کرده و افزود که  
ـئـن   از گسترش هرچه بی،تر رواب  موجود میان افغانستان و هشد در آیشده مطم

 اتت و از تداوم همکاری ها میان دو ک،ور اطمیشان داد. 
 هزارکارمند کمسیون انتخابات،   ۱7برکناری حدود  

ـ باختر 17 : کمسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید : بـه  مارچ/کابل 
ـتـی،   هدف بررتی تقلب درانتخابات گذشته ریاتت جمهور و شوراهای والی

 درظرف ته ماه یک راپورتحقیقاتی راترتیب داد. 
کارمشـد دایـمـی  3171بگفته کمسیون، درگزارش تحقیقاتی معلوم شدکه 

وموقتی کمسیون انتخابات درتقلب دتت داشتشد.کسانیکه در این موردمتهم اند  
 تا دهسال دیگرنمی توانشد درکمسیون انتخابات کارکششد. 

ادعای کاهش نود درصدی میزان جرایم 
 ت جنایی درهرا

ـ باختر   11 : درپی کاهش نود درصدگراف جرایم جشایـی در  مارچ/هرات 
هرات،  شورای والیتی ، دتتآوردهای پلیس رادرتامین امشیت ومهارجرایم قابل  
قدرخواند. کامران علیزایی رئیس شورای والیتی هرات گفت: قوماندانی امشیه  
هرات توانسته باطرح واجرای برنامه های موثر، جذب همکاری مردم ، وضعیت  
امشیتی این والیت رابگونه قابل قبولی تغییردهد. اوگفت:  چهارالی پشج ماه قبل  
والیت هرات هر روزشاهدیک رویداد تلخ بود اما اززمان تقرر تـر پـرتـت  

 قوماندانی امشیه وضعیت امشیتی به مراتب بهتر از گذشته شده اتت. 
علیزایی فعالیتهای عبدالمجید روزی  راقابل تتایش دانست و گفت: بررتیهای  

قاچاقبر  11نفری آدم ربا مشهدم،    1 آنان ن،ان میدهدکه درین مدت یک گروه  
 قاتل بازداشت و دو تروریست بازداشت شده اند.   ۲دزدگرفتار،    71بازداشت ، 

ـیـع   بگفته علیزایی درین مدت یک قوماندان م،هورطالبان به نام قاری تـم
ک،ته وچشدین میل تالح مختلف الشوع از والیت هرات ک،ف و بی،تر از ده  
حلقه ماین نیز خشثی شده، بی،ترازیکهزاروپشجصد عراده موترتایـکـل بـدون  

 اتشادازتطح شهرجمع آوردی شده اتت. 
عبدالروف احمدی تخشگوی پلیس هرات اوضاع امشیتی دریـن اواخـر را  

تروریست و کسانیکه در بد امشی ها    77مثبت ارزیابی کرد وگفت دردوماه اخیر 
ـیـت   ـام دتت داشتشد بازداشت شده اند. با شروع تال جاری آنان در راتتای ت

 امیت بی،تر تالش خواهشد کرد. 
با ایشهمه شماری ازشهروندان هرات نیزاز وضعیت امشیتی خرتشدند و مـی  

 گویشد در دو ماه گذشته امشیت والیت هرات بهبود یافته اتت. 

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 

 

  

 نخستین گردهمآیی )بنیاد آب( به ابتکار شفیع عیاردرشمال کالیفورنیا باموفقیت برگزار شد
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ـ ورجیشیا فرهاد میرزا                                                                          انشدل 
عبداهلل، نمایندگان ملت ومردم آگاه ما مترصد  

 فیصلۀ احمدزی در مذاکره با طالبان باشند 
ـعـی از   پاکستان بادوشکست مفتضح وشرم آور ازهشدوتتان، که اگرجـم
ـای   ـه ـانـک فداییان نظامی باپوشیدن واتکتهای انفجاری وخوابیدن زیر زنجیر ت
هشدی، ازپی،رفت تریع عساکرهشد جلوگیری نمیکردند، دیگر اصالً پاکستانی  
وجودنمی داشت، ضیاءالحق رابدان واداشت تابرای حفاظت پاکستان به هزارها  
ـا در   مدرته بشام مذهبی اما درواقعیت آدمک،ی  وتروریسم را بشیاد بـگـذاردت
جشگهای احتمالی باهشد در آیشده ازین بمب های انسانی کاربگیرد. وبعد چشانکه  

که در   ISIمی بیشیم همه زعمای پاکستان مخصوصاً قوای نظامی و جاتوتی آن  
حقیقت قدرت مطلق ازآن آنهاتت، و حکومات ملکی محض نقش تمبولیک  

 دارند، ازآن برای برآوردن اهداف تیاتی خوداتتفاده میشمایشد. 
ایجادطالبان بااتتفاده ازهمین مدارس شیطانی صورت گرفت تا نخست برای  
حمایت ازانتقال موادتجارتی شان به آتیای میانه ازراه افغانستان، وبعدبـرای بـه  
قدرت رتاندن آنهابه زعامت افغانستان وداشتن یک حکومت دتت ن،انده در  
آنجا، تااگربا هشد برخوردی دیگرمی،ود، ازآنطرف مطمئن وآتوده باششـد، و  
 حتی بتوانشد تالحهای حساس وباارزش شانرابدانجاانتقال وازخطرمحفوظ دارند. 
به این اتاس طالبان، یابگوییم این تروریستهای خونخور رامجهز وبا همراهی  
وکمک صاحب مشصبان اردوی پاکستان بااتتفاه ازضعف مجاهدین، که بعداز  
ـار   شکست اتحادشوروی برای احرازقدرت تخت به جان هم افتاده بودند، باشع
های عساکرپادشاه وفرشتگان صلح که با پیش کردن قرآن مجیدخانه به خانه و  
شهربه شهر مردم تاده و گوتفشدی مارا وادار به صلح میکردند، برک،ورما تر  
ازیرتاختشد و چشانکه دیدیم، بدون جشگ ومقاومتی براکثریت ک،ورماحاکـم  

 شدند وک،ور مارا برای برآوردن اهداف تیاتی پاکستان اشغال کردند.  
مقصدم ازین مقدمه ایشست که صدر رهبری طالبان ب،مول مالعمر دریـن  
مدارس شیطانی آموزش دیده اند، همه تابعیت پاکستانی دارند وبرخالف گفته  
ـارا ،   های مالکرزی ومغزمتفکرجهان! بهیچ عشوان برادران افغان، بـرادران ن
مخالفین مسلح وازآن شرم آورتر که مخالفین تیاتی ک،ورما شده نمی توانشد.  
ـانـدن   فلهذا این ملعبه های دتت پاکستان وتیله ای بوده وهستشد برای بسـررت
ـاری دارنـدونـه کـدام   اهداف وآرزوهای تیاتی پاکستان که نه ازخود اختی
ـئـول   هدفی ! البته این حقیقت راماهمی،ه بیان کرده ایم، اما زعما ومقامات مس
پاکستان جهت فریب امریکا وکسب بلیونها دالرازآنها، برای ترکوب القاعـده  
که گویا جایگاه آنهادرافغانستان اتت، همی،ه آنرا ردمیکردند، تا ایشکه پرویـز  
م،رف تابق رئیس جمهورنظامی آنک،ور بدان اعتراف کردکه )طالبان رابرای  
برآوردن اهداف تیاتی شان به افغانستان فرتتاده اند( ! اوباتمام بی حیایی اضافه  
کردکه جشگ نیابتی هشد و پاکستان درافغانستان ازتالها به ایشطرف ادامه دارد وبه  
نظراوتصمیم اتالم آباد دربراه انداختن جشگ طالبان باافغانستان که ف،اری بـه  

 دشمن هشد باشد، یک اقدام بجا ودرتت بوده اتت !   
درحالیکه افغانستان باهشدوتتان رواب  دیریشۀ بسیار دوتتانه داشته و هیچگاه  
باتوصیه وف،ار آن ک،ور مزاحمتی برای پاکستان خلق نکرده اتت. م،رف با  
یک تلسله گپهایی ازقبیل )احمدزی نسبت به کرزی قابل اعتماد اتت(، )طالبها  
درحقیقت نمایشدگی ازصدای پ،تونهای افغانستان میکششدکه درآوردن حکومت  
کرزی که اوبی،تر تحت تنثیر تاجیکهای افغانستان بود، به آنهاتوجهی نمی شد و  
تقریباً به حاشیه رانده شده بودند، لهذا ماباید پ،تونها رادوباره به میدان بیاوریـم،  
زیراآنهااکثریت نفوس افغانستان را دارند وبام،ارکت طالبها درحکومت میتوانشد  
برای آیشدۀ افغانستان بسیار تودمشد واقع شوند( ! وبعضی گپهای فتشه انگیـز و  
چرند وپرند دیگرکه همی،ه از دهن کثیف او درآوان زمامداری اش برای ایجاد  
ـیـل بـه   نفاق وشقاق بین اقوام افغانستان مخصوصاً بین پ،تونها وتاجیکها برای ن

 اهداف شیطانی اش، شکر اف،اشده بود وهشوزهم می شود.  
از اصل مقصد دورن،ویم که بااعتراف م،رف دیگرهیچ شک و تردیـدی  
ـای پـرشـدۀ   باقی نمیماند که بگویم واقعاًطالبان گماشتگان، چاکران و بمب ه
مدارس شیطانی پاکستان اند، آنها درپاکستان برای مشظورخاصی تربیه وبزرگ  
شده اند. آنهاافغان نیستشد وپاتپورت پاکستانی دارند، ومذاکره باآنهایـکـی از  
ـغـز   فرمای،ات فتشه انگیز دیگر نظامیان وآی اس آی پاکستان اتت، که این م
متفکرجهان ! بدون کوچکترین تدبیر واندی،ۀ نظیر یکتعداد خواتتهای دیـگـر  
پاکستان، که ازآن درنوشتۀ گذشته یادکردم، که هیچ دتتآوری برای ک،ورما  
نداشت، وبصورت یکجانبه بدون آنکه م،وره ونظرمردم ک،ورش حتی همتای  
ـان   ـی تیاتی اش عبداهلل راداشته باشد، همه رابه قسم تحفه، پی،کش حضورنظام
وآی اس آی پاکستان کرد، این بارنیزبدون م،ورۀ هیچکس حاضرمی،ود بااین  
مزدوران پاکستان که فاقدهر گونه اختیار وصالحیت وقدرت اند، به مذاکرۀ بی  

 ارزش وبی ثمری بپردازد . 
به عقیدۀ من وبه یقین ملیونها هموطن دیگر، مذاکره بااین ددمش،ان گذشته  
ازآنکه هیچ م،کلی راحل نمی کشد، اصالًقبول مذاکره بااین قاتلین مردم ما، که  
بااعتراف پرویزم،رف ازطرف پاکستان برای به برآوردن اهداف تیاتی آنهابه  
ـای   ـه خاک ما فرتتاده شده اند، کسرشنن و حیثیت و وقار وغرورملی وارزش
ـانـی   مقام واالی زعامت ک،ور اتت، که متنتفانه مغزمتفکر جهان ! آنرانیز قرب
ـامـی وآی اس آی   رضایت و خرتشدی خاطرشریف نوازشریف، تران نظ

 پاکستان وبرادران بجان برابرش میکشد . 
ـان !   ـه ازآن گذشته، اگرآنچه بعدازمذاکرات مخفی ومرموز مغزمتفکر ج
ـایـع   ـان ش درک،ور خودما وپاکستان بانظامیان، آی اس آی وحکومت پاکست
اتت، درتت باشد، هردوک،ور به موافقه رتیدندکه دیگرطالبان خوب وبـد  
ـات   ـی هردو بد اند وهردوک،ورمتعهد شدندکه بر علیه آنها وترکوبی شان عمل
ـات   ومساعی م،ترک نمایشد. پس اگر چشین موافقۀ صورت گرفته باشد ومقام
پاکستانی به آن صادق باششد، همانطوریکه درقلع وقمع طالبان پاکستان عملیات  
گسترده و شدیدی براه انداخته اند، چشانکه رئیس آی اس آی بـرای بـدتـت  
آوردن فضل اهلل، که گفته می،ود طراح عملیۀ بمب گذاری مکتب پ،اور بوده،  
دوبار به کابل رفت ، اگردرمقابل، طالبان افغانی مخصوصاً النۀ شیطانی مالعمر،  
ـان روشـن اتـت،   حقانی وگلبدین، قاتلین مردم ما، که چون آفتاب برای ش
اقدامات جدی می نمودند، در آنصورت گلیم طالبان جمع بود ومذاکره اصـالً  
 مفهومی نمی داشت .                                                    )دنباله در تتون توم ( 

 

 فرانسه                داکتر نوید پارتا  
قراردادن کشورهای اسالمی در)حلقه دوم (  

روابط افغانستان با جهان : از توهم تا واقعیت  
 سیاسی در صحنه بین المللی موجود 

دیدگاه غیرواقعبیشانه وخیالبافانۀ درمورد رواب  افغانستان باجهان اتالم  از  
جانب حواریون غشی احمدزی بیان وتکرارمیگردد، بویژه قرار دادن ک،ورهای  
اتالمی در حلقه دوم رواب  افغانستان با جهان طبق تصور وتوهم باطل متفـکـر  
ـار   ـی دوم جهان ؟. تازمان کشفرانس اتالمی وک،ورهای اتالمی هیچ نقش بس
موثری درتعیین تر نوشت هیچ ک،وری نه درجریان جشگ ترد ونه بعـدازآن  

 داشته اتت.  
رواب  بین المللی معاصر بالخصوص بعدازجشگ دوم جهانی بالوتیله دو ابر  
ـامـل   قدرت جهت میگرفت. در همه موارد نقش عمده و اتاتی را در روندتک
اوضاع اراده ملی ک،ورها و اراده تیاتی مردمان جهان برای تعیین ترنـوشـت  
بازی میشمود. مساعدت وهمکاری این دو قدرت حاکم بحیث عامل بیرونی نقش  
داشت.امروزنیزبا وجود ختم جشگ ترد،ک،ورهای اتالمی مشحیث یک قطب  

 تیاتی و اقتصادی که بتواند درتطح جهانی اثرگذارباشد، مطرح نیست.  -نظامی 
ـا وجـود   درمورد افغانستان نیزاگرتاریخ بیست تال اخیر را درنظربگیریم ب
صرف ملیونها دالر ازجانب تعودی، امارات متحده عربی و پاکستان وششاخـت  
این ته ک،ور ازطالبان، آنها نتوانستشد امارت به اصطالح اتالمی طالـب را در  
ـشـد.   صحشه بین المللی مشحیث یک دولت مورد قبول جهان وملل متحد بگـردان
ـای   عربستان تعودی مشحیث تمویل کششده تازمان کشفرانس اتالمی وک،وره
ـیـسـر   اتالمی عضو این تازمان، دولت اتالمی افغانستان به رهبری شهیدپـروف
ربانی را ازین تازمان اخراج کردند. به این اخراج، ملل متحد وتازمان های بین  
المللی هیچ اهمیتی قایل ن،دند وآنرا به پ،یزی اهمیت ندادند ) نقش پسیـف و  
مشفی ایران درآن زمان درتازمان کشفرانس اتالمی قابل نکوهش میباشد(. بدین  
ترتیب این اراده قوی مقاومت درداخل افغانستان وقدرتهای دیگری بودند کـه  
مانع ششاخت طالب مشحیث دولت وبازیگردر رواب  بین المللی شد. نقش قدرت  

اقتصادی مانشد هشدوتتان موثریت بی،تر داشت تا    -تیاتی -های مشطقوی نظامی 
 عربستان تعودی .  

شایدچهل ویاپشجاه تال بعد اتشاد مخفی راجع به ایجاد وتمویل طالبان فاش  
شود، اماتا هشوزهمه مااظهارات بیشظیربوتورادرباره ایجاد طالبان ششیده ایم. نتیجه  
ایشکه ک،ورهای اتالمی رادرحلقه دوم قراردادن یک تصورباطل وتوهم مـی  
باشدتاواقعیت رواب  بین المللی. علت این نوع اتالم اتالم گویی ، تسبیح بدتت  
گرفتن وحج عمره رفتن وبه دامن عربستان تعودی خود راانداختن بی،ترناشـی  
ازتوابق تیاتی ارتباط باحزب دموکراتیک خلق وپیوند خانوادگی احمـدزی  
میباشد. عامل دیگرعالقمشدی مفرط عربستان تعودی برای نجات وحفظ گروه  
های تشی افراطی میباشد ب،مول داعش که در شروع برای مقابله با نفـوذایـران  
ـا   ـادی ازک،ـور ه شیعه ایجادشده بود و حال ازکشترول خارج شده و عده زی

 مخالف آن شده اند.  
پاکستان وعربستان تعودی که باالی این نوع تازمانهاترمایه گذاری نموده  
اند میخواهشد این تازمانها را درمشطقه در حالت عقب ن،یشی تاکتیکی و خواب  
وخاموشی موقت قراردهشد. یک توافق توام با آتش بس زمیشه گسترش شبکه  
های جدید وگسترش نفوذ رابرای این تازمانها)طالبان ومتحدین شان(درآیشـده  
مساعدمیسازد.احمدزی مشحیث یک پ،تونیست که زوال پیهم )طبق تعبیرانـور  
الحق احدی( نفوذ ونفوس پ،تونها راشاهد میباشد میخواهد طبق آرزوی خـود  
عظمت دوباره وتسل  پ،تونیسم را احیاء کشداومانشد تلفش کرزی که میگفت  
)کاش طالبان تپاه من می بودند( درین راه روان اتت، و افرادی مانشد پـرویـز  
م،رف که خواهان حاکمیت تک قومی در افغانستان اتت حامی احمدزی می  
باششد. عدۀ ازمشورین ازقوم شجاع پ،تون که حساب شان جدا از تایر بـرادران  
پ،تون می باشد، به هرقیمتی میخواهشد، حتی با حمایت پشجابی ها ، باالی شانـه  

 های تایر اقوام توار باششد .  
صمد    –احمدزی   -حمایت عده کثیری از این نوع مشورین به شمول کرزی 

مظهر روشن این موقـف    133۲ظاهر شاه ...از طالبان درتال های بعد از    -حامد 
می باشد. مردم افغانستان حق دارند در مقابل این نوع حرکتهای تک روانـه و  
مخفی کاریهای اشرف غشی هم چون برداشتی از )مذاکرات به اصطالح صلح(  
ـایـت   بدون اجماع ملی و تائید پارلمان داشته باششد، چه بدون این اجماع و حـم

 اراده یک فرد نمی تواند اثراتی را به میان آورد . 
 جنگ نیابتی ؟ ! تبصره  برسرمقاله ماندگار 

کاربرد اصطالح )جشگ نیابتی( از جانب احمدزی و تکرار آن بوتیله عدۀ  
از نویسشدگان ، در رابطه به جشگ دفاعی عادالنه فعلی وحتی چهل تال اخیـر،  
توهین به ملت و مدافعین این ک،ور میباشد. احمدزی که بسیار عالقه دارد بـه  
اصطالح)کتابی( گپ بزند و بدون درنظرگرفتن تامعین بجا وبیجا درهرمحفلی  
ـادالنـه   لکچر دهد، مدتی اتت که بصورت کشایه و بصورت ضمشی جشگ ع
فعلی مقابل جشگ تجاوزی پاکستان را جشگ نیابتی میداند. درین جا الزم نمـی  
بیشم تادر مورد جشگ و انواع جشگ از لحاظ حقوق بین الملل بحث نمایم، اما باید  
متذکرشوم که عدۀ ازنویسشدگان غرب بصورت واضح تمام جشگهای آزادی  
ـا و   بخش ملی را در برابر تسل  اتتعماری و دفاع از هویت تیاتـی ک،ـوره
مردمان را ، بالخصوص در زمان جشگ ترد، جشگ نیابتی میدانشد. جشگ نیابتی  
یعشی جشگی که طرفین مشازعه فق  مشحیث یک عروتک بدون شعورو ادراک  
بالوتیله عامل خارجی به اصطالح کابلی ها ) شاخ به شاخ( می،وند. از دید ایـن  
متفکرین جهاد و مقاومت مقابل شوروی تابق و آی اس آی ، جشبش آزادی  
بخش الجزایر مقابل فرانسه ، مبارزه خلق فلسطین برای تعیین ترنوشت ...هـمـه  
جشگ نیابتی بودند. ایشکه وقتی افغانها بادتتان خالی و شم،یرو تفشگ های قرن  
 نزده برای دفاع از خاک خود مقابل تجاوزشوروی تابق قیام نمودند مهم نیست ! 

احمدزی که این نوع کتابها راخوانده و با این اصطالحات شست،وی مغزی    
شده عقل خود را بکار نمیبرد که در طول تاریخ در رواب  بین ک،ور ها نظر بـه  
عالیق م،ترک اتحاد هایی برای دفاع از یک امری بمیان میآیدو بااتتفاده ازهم  
ـا   چون بسترهای تیاتی طرفین ازیکدیگرحمایت میشمایشد. دراوضاع فعلـی م
ـبـور بـه   قربانی تجاوز پاکستان و اهداف غیر م،روع آن در باره افغانستان مج
جشگ دفاعی از ک،ور می باشیم و با اتکا بر عالیق م،ترک مطابق مش،ور ملـل  
ـاس   متحد حق دفاع م،روع از خود را داریم . ایجاد رواب  حسن همجواری بات
 احترام متقابل با پاکستان از نیازمشدی های اتاتی اتت . )دنباله در صفحۀ ش،م (  

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  :

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

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

Telephone: 805 241 0780    

ـ نیویارک م،تاق احمد کریم نوری                                             فل،شگ 
 دربارۀ وزارت اطالعات و فرهنگ 

ـا پـر   هرچشد دموکراتی صرف درمحدودۀ انتخابات خالصه نمی شود، ام
واضح اتت که انتخابات تتون فقرات دموکراتی محسوب می گردد. اگـر  
تصمیم و ارادۀ محکمی درترویج دموکراتی واحیای شایسته تاالری نباشد، به  
یقین که رابطه تاالری بشیاد یک دولت بر آمده بشام وحدت ملی راآتیب پذیر  
تاخته باچال،های بی،تری مواجه میسازد، پس بایدتخت متوجه بود  درجامعۀ که  

 کارها برحسب و اتاس اتتعدادها تقسیم ن،ود، درحقیقت همه بیکاراند ! 
همکاربزرگوارمطبوعاتی ودوتت گرانمایه ام جشاب تیدفقیرعلوی، درشمارۀ  
قبلی امید راجع به وزارت اطالعات وفرهشگ ف،رده مطالبی نگاشته بودند. بلی  
ـهـم   حقیقت این اتت که درتقسیم چوکیهای وزارتها دردولت وحدت ملی، ت
وزارت اطالعات وفرهشگ به جشرال دوتتم معاون اول ریاتت جمهوری رتیده  
بود، چشانچه خانم آی تلطان خیری برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفـی  
شد، که ازشورای ملی رأی الزم نگرفت. بعداً معرفی وزیراطالعات وفرهشـگ  
ـاری   ازتهمیۀ جاللتمآب غشی احمدزی یادآوری شد، وگفته می،ودآقای عبدالب

 جهانی شاعرگرامی پ،توبرای این پست درنظرگرفته شده اتت.  
درایشجاالزم اتت دولت وحدت ملی اذهان عامه رادر روششی قـرار دهـدو  
ـبـدالت   ـیـرات و ت وضاحت نمایدکه روی چه انگیزه وملحوظاتی همچوتغی
ـاشـد،   صورت میگیرد. دفترمطبوعاتی آقای دوتتم، اگرچشین دفتری موجودب
باید واضح تازدکه چون تهمیۀ این وزارت به معاون اول ریاتت جمهـورداده  
ـایـد   شده، آیا دربدل این تعویض، کدام معاملۀ تری صورت گرفته اتـت؟ ب
گفت آنچه که خمیرمایۀ یک دولت کارآ رات،کیل میدهد، داشتن اتتعدادها در  
انتخاب هاتت، ما نخبگان دان،مشد وارزشمشدی داریم که وقتی کشارشان بش،یشی،  

 چای تان ترد می شود و دل تان گرم  .  
درحالیکه جشاب جشرال دوتتم باششاختی که جشاب داکترعشایت اهلل شهرانـی  
ـهـمـۀ   دارد، صرفشظر ازیشکه او از ترکتباران ک،وراتت، درعین حال مربوط ب
اقوام باهم برادر وبرابراتت. تنلیفات داکترشهرانی از پشجاه کتاب وصدهامقاله  
گذشته، شخصیت چشدبعدی اتت . پروفیسر شهرانی باتابقۀ درخ،ان ورابـطـۀ  
ـادیـۀ تـراتـری   کاری بااکثرهشرمشدان و فرهشگیان واولین رئیس انتخابی اتح
هشرمشدان افغانستان به نیکویی میتواند با ششاخت وگزیشش دقیقش ازمطبوعاتیان  

 و هشرمشدان، یک تیم کاری جوان وفعال رابوجود آورد.  
ـان   ـاآن رهبران دولت وحدت ملی، که با اکثرای،ان ششاخت زیادی دارم، و ب
مصاحبه هایی انجام داده ام، باید تخت متوجه باششد تااز چهره هایی تـکـراری  
وآزموده شده عبور نمایشد، آنان راازقطار خارج گردانشد، برای احیای برابـری،  
ـانـب   جانب حق وعدالت رابگیرند. در بی عدالتی هانباید بیطرف بود، چون ج
تتمگر گرفته می،ود. بیاد دارم خبرنگاری از یک فرهشگی پرتیده بودکه چیز  
ـا   ها وندانم کاری هایی که دروزارتها صورت گرفته، جبران خواهشدشـد؟ اوب
ک،یدن آهی گفت: اما درتت وقتی که آموخته می،ویم چطور بدون نخبگان  

 زندگی کشیم ! 
چطورممکن اتت که نخبگان غم دود نکششد، وتخشان یکی ازمعیشان وزارت  
اطالعات وفرهشگ، آقای تیمورشاه اتحق زی ران،شیده بگیرند وتربسته ازآن  
بگذرند، که گفته بود : افغان یو... مسلمان یو. .. بیا انسان یو !!! زمستان وتابستان  
ندارد، هر فصل تال که باشد، همچو تخشانی که بلشد شود چهار تتـون بـدنـم  
میلرزد . بهرحال نباید فراموش کرد وغافل ماندکه وزارت اطالعات وفرهشگ  

 یکی از کلیدی ترین وزارت هاتت . / 
***************************************** 
موضوع مذاکره باطالبان که درآوان حکومت کرزی همی،ه بشام از طـرف  
طالبان، اما درحقیقت ازطرف باداران پاکستانی شان ردمی،د، امروز حکـومـت  
مفتن پاکستان برای کسب اعتماد بی،تر، که گویاآنها طالبهارا مجبورتاخته انـد  
ـیـزی   حاضربه مذاکره شوند، با براه انداختن مذاکره باطالبها، که دام فتشه انـگ
دیگری برای باج گرفتن بی،تر از مغزمتفکرجهان! اتت، میخواهشـد مـزدوران  
شانراکه تقریباً دودهه اتت مردم بیگشاه مارا ک،ته، ک،ورما راویران کرده ومانع  
ـارابـرای   هرگونه بازتازی شده اند، درحکومت ماشریک ویاقسمتی ازک،ورم

 آنهاواگذارشوند . 
فعالً اگر بشاباشد که مغزمتفکرجهان! مثل مذاکرات مخفی وپ،ت پردۀ قبلی  
ـاال ازآن   اش بانظامیان آی اس آی وحکومت پاکستان، طوریکه در تـطـورب
یادکردم که خواتتهای آنهارا یکجانبه پذیرفت ودر مقابل هیچ حاصل ودتـت  
آوردی برای ک،ورنداشت، بازهم بدون کوچکترین تدبیر واندی،ه ودرنـظـر  
داشت مشافع علیای ک،ورش، به صورت مستقل وعدم رعایت م،وره ونـظـر  
مردم حاضرمی،ود باقاتلین مردم ما)طالبان( محض برای مشفعت وخوش تاختن  
برادران پاکستانی اش به مذاکره می ن،یشد، بیم آن موجوداتت که ن،ود گـل  
دیگری به آب بدهد وتحفۀ دیگری پی،کش حضورنظامیان وآی اس آی و  
ـابـه   حکومت پاکستان نماید، که آن به یقین تسلیم دهی قدم بقـدم ک،ـور م

 پاکستان خواهد بود ! /. 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ توم( هوشدار به جوانان  
 من تالفی به گربه خواهم کرد     که شود داتتان به دورانا 
 بعد یکهفته ل،گری آراتت         تیصد و تی هزار موشانا 

 های برانا     ها و تیر و کمان       همه با تیف   همه با نیزه 
 ها در میانه جوالنا   های پیاده از یک تو        تیغ      فوج 

 چونکه جمع آوری ل،گر شد     از خراتان و رشت و گیالنا 
 یکه موشی وزیر ل،گر بود       هوشمشد و دلیر و فطانا 
 گفت باید یکی ز ما برود          نزد گربه به شهر کرمانا 

 یا که آماده باش جشگانا             یا بیا پای تخت در خدمت 
 شد روانه به شهر کرمانا             موشکی بود ایلچی زقدیم 

 نرم نرمک به گربه حالی کرد    که مشم ایلچی ز شاهانا 
 عزم جشگ کرده شاه موشانا           ام برای شما   خبر آورده 

 یا برو پای تخت در خدمت      یا که آماده باش جشگانا 
 (۲گربه گفتاکه موش گه خورده      من نیایم برون ز کرمانا )دنباله درص  
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
  اخراج اجباری مهاجرین

ـان   ـت ـاکس یوتف گولد تتین، گزارشی را زیر عشوان )مهاجرین به زور از پ
روزنامۀ نیویارک تایمـز بـه    7711فبروری    79اخراج می گردند.( در شمارۀ 

ن،رتپرده اتت. پس از یک تبصرۀ کوتاه، برگردان فارتی گزارش تقدیم می  
 شود . 

ـاددر  در    1397پاکستان بصفت وارث قوای اتتعماری انگلیس، ازبدو ایـج
ـانـه   دشمشی پشهان وعیان باافغانستان قراردارد. درطول همین مدت پاکستان به به
ـارتـی،   ـادی، تـج های مختلف افغانستان رادر مضیقه قرارداده، جلو رشد اقتص
ـازی   ـیـع ت ترانسپورتی وغیره راگرفته، تاطرح تتراتژیک خودرا کـه مـط
ـان،   ـت حکومات افغانستان اتت، جامۀ عمل بپوشاند. تمامی رهبران پی،ین پاکس
ـان رادر   ـت ـانس جشاح، ایوب، یحی، بوتو، ضیا، م،رف و نواز، همه تسل  برافغ
ترخ  برنامه های خودقرار داده بودند. زعمای پشجابی وپ،تون پاکستان بی،تراز  
ـا،   ـاه همه دربدبختی مردم مادتت داشتشد. تیاتتمداران، نظامیان، مالها، مـوالن
تران احزاب متقاعد وبرحال کشونی پاکستان درادامۀ جشگ، خونریزی، بـی  
ـای   ثباتی وناآرامی افغانستان بصورت مستقیم دتت دارند، وباعدول ازنورم ه

 همسایگی، اتالمی وبین المللی مردم مارا بی،رمانه در تشگشا قرارداده اند.  
بشابرتیاتتهای غیرملی زعمای افغانستان دردهه های اخیر، افغانستان قسماً زیر  
تیطرۀ پاکستان قراردارد. حضورتران تشظیمهای فرمانبردار درپاکستان، تعییـن  
زعامت حکومت اتالمی درگورنرهاوس پ،اور، وتیله بودن رژیم بدنام طالبان  
درتطبیق تیاتتهای افغانی پاکستان، کرن،های بیمورد کرزی وتعهد اوکـه در  
ـشـون   صورت جشگ میان امریکا و پاکستان، اوجانب پاکستان رامیگیرد، واک
ـان   ـی ـام اتخاذ روش غیر متوازن غشی احمدزی میان هشد)یکی ازبزرگتریـن ح
افغانستان( وپاکستان)دشمن عیان افغانستان(،ن،ان میدهدکه پاکستان درتاروپود  
ـان،   ـت تیاتت افغانستان نفوذ دارد وبااتتفاده ازعشاصروطشفروش خود در افغانس

 هرآنچه بخواهد انجام داده میتواند.  
حکومت کشونی پاکستان با راه اندازی هیاهوی مذاکره باطالبان می خواهـد  
ـلـی   ضربۀ کاری دیگری برپیکرناتوان افغانستان واردکشد. اکثر تحلیلگران داخ
ـای   اوضاع مشطقه وافغانستان، بادرنظرداشت تیاتتهای دورویی دومـدار زعـم
ـیـدارنـد و   پاکستان، آنهارا قابل اعتمادنمی پشدارند، به غشی احمدزی توصیه م
ـارا   ـه ـی هوشدار میدهشدکه محتاطانه حرکت کشد، فریب چال ونیرنگ پاکستان
 نخورد، تامشافع ملی افغانستان بشام صلح واهی باطالبان، بازهم صدمۀ شدید نبیشد .  
زعمای پاکستان ازیکسوظاهراًخودراطرفدار صلح وثبات درافغانستان معرفی  
میکششد، ازمذاکرات صلح باطالبان صحبت میشمایشد، وزیر دفاع پاکستان ازتهـم  
دادن شبکۀ حقانی درپروتۀ صلح حمایت می دارد، ازتوی دیگر بـرخـالف  
قوانین مهاجرت بین المللی وبرخالف اصول همسایگی وهم دیشی، حتا مهاجرین  
دارای مدرک رابصورت دتتجمعی به زور اخراج میکششد، وافغانستان رابه یک  

تال گذشته به بهانـۀ    11م،کل دیگری مواجه می تازند. درحالیکه پاکستان در 
حضورمهاجران، صدهابلیون دالر راازامریکا، ملل متحد ومشابع دیگر بین المللی  

 بدتت آورد، اقتصادجشگی را رشدداد، ودارای قدرت اتومی شد . 
ـای   آقای غشی احمدزی مرد دوم متفکرجهان !! بدون توجه به هـوشـدار ه
تحلیلگران، وبدون درنظرداشت مشافع ملی، به ترعت درجادۀ یکطـرفـه روان  
ـال   اتت، وبا دادن امتیازهای بی عو  به پاکستان، دتت آوردهای تیـزده ت
گذشته را درموردحقوق زنان، آزادی بیان و ارزشهای دموکراتیک به خـطـر  

 مواجه می نماید. امیداتت ف،ارافکار عامه وی را واقع بین تازد .  
 این هم برگردان فارتی گزارش نیویارک تایمز : 

 * * * * * 
پلیس چماق بدتت پاکستان درحمله برمشازل مهاجرین، مردان خانواده هارا  
دتتگیروبازداشت کردند، وپس ازحصول رشوت از اقارب شان، رهانمودند. به  
ـان   ـت ـاکس کسانیکه چیزی برای پرداخت رشوت نداشتشد، هدایت داده اندتا ازپ
ـثـریـت   برای همیش خارج وبه وطن اصلی شان بازگردند. جاییکه بـرای اک
مهاجرین افغانی پس از تالها زندگی درپاکستان، یک ترزمین بیگانه ونابلد تلقی  

 میگردد . 
این نوع تجربه برای افغانهایی که درپاکستان زندگی می نمایشد و روش اخیر  

ـال    7719که پس ازحمله بریک مکتب درپ،اور دردتمبر  علیه مهاجرین اعـم
شد، یک حرکت عادی پشداشته می،ود. باآنکه طالبان پاکستانی ادعاکردندکـه  
حمله برمکتب راآنان تازمان داده بودند، مهاجرین افغانی بیان داشتشد که مـوج  
تشفر علیه آنهاتبب شد هزاران افغان ازبشدر تورخم روزانه به افغانستان بازگردند.  
اکثریت بازگ،تی ها اظهارکردندکه به زوراخراج شده اند ودیگران ازواهـمـه  
وترس، پاکستان راترک کرده اند. هشوزروشن نمی باشدکه اخراج مهاجـریـن  
ـاالت، بـه   ـاده ازح نتیجۀ اتخاذ پالیسی گسترده اتت ویامامورین محلی با اتتف
اخراج ناخواتتۀ آنها اقدام کرده اند. شمار اخراج شدگان درحال فزونی میباشد.  
ـیـش   مامورین افغانی که دربشدر تورخم ترافیک راکشترول می نمایشد، گفتشـدب

به افغانستان بازگ،ته اند.    7711هفتۀ اول تال   ۲هزارمهاجر بدون مدرک در 11از 
 اتت .   7719این شمار بیش ازتمام بازگ،تی های تال 

بعضی ازعودت کششدگان که درعقب موترهای ترک تفـرمـی کـردنـد    
تاله که خود    17کوشش میشمودند خودرا دلیر وخرتشد جلوه دهشد. وزیرخان 

وخانواده اش دریک موترباربری مشتظربررتی در تورخم بود، گفت )این یک  
ـانـه   افتخاراتت که به وطن بازمیگردیم.( وزیرخان درپاکستان بدنیاآمده، یـگ
ـفـون یـکـی از   ـل ـارۀ ت چیزی که ازوطن خود افغانستان باخود دارد، شـم
خوی،اوندانش میباشدکه با رنگ آبی درکف دتت چپش نوشته شده اتت، که  
به مجرد دخول به خاک افغانستان دوتت خودرا درجریان قراردهد، او با تاکید  

 میگفت که مراجعت به وطن )یک لحظۀ لذت بخش میباشد.(   
تازمان ملل متحد ادعامیکشدکه درحدود یک ونیم ملیون مهاجرثبت شـدۀ  
ـازنـدگـی   افغانی درپاکستان وجوددارد، صدهاهزاردیگربدون مدرک در آنج
میشمایشد. مقامات رتمی پاکستان از مدت ها بدین تو می خواهشد مهاجرین به  
افغانستان بازگردند، ادامۀ حضورشان امشیت پاکستان رابه خطرمی اندازد. بعضی  

تاله  11ازاخراج شدگان بیان میکششدکه آنهادارای مدرک مهاجرت بودند. تلیم  
اظهارنمود زمانیکه وی تشدمهاجرت رابه افسرپلیس یورش کششده به مشزلش در  
ک،میر ن،ان داد، افسرمذکور تشد رادور انداخت وبه تکرارگفت: بما هدایـت  

 داده شده افغانهای مهاجر را اخراج کشیم . 
ـاخـالف ورزی     اگرادعای تلیم صحت داشته باشد، این عمل پاکستانی ه

صریح ازمقررات بین المللی میباشد. دفتر مهاجرین ملل متحد شکایت واعترا   
خودرا درمورد به مقامات پاکستان رتانیده اتت. بعضی ازگروههای مـدافـع  
حقوق ب،ر مانشد نهاد دیدبان حقوق ب،ر از پاکستان تقاضاکرده اندکه اخـراج  
مهاجرین رامتوقف تازد. بابربلوچ یک تخشگوی کم،شری عالی تازمان ملـل  
برای مهاجرین طی یک ایمیل نوشت: )ما اخبارحملۀ پلیس وبازداشت مهاجرین  
دارای مدرک را که پس ازحمله بریک مکتب درپ،اور صـورت گـرفـت،  

 ششیدیم، نگرانی خودرا به حکومت پاکستان بیان داشتیم . ( 
باوجودیکه حکومت پاکستان موضوع را ردنمود، بقول یک مرجع جـمـع  
 آوری مهاجران جریان دارد، ویک نوع تالش رتمی ) دنباله درصفحۀ ش،م( 

ـ کالیفورنیا           محمد طاها کوشان   فریمونت 
 هوشدار به : جوانان ، جوانان ! جوانان ! 

 دست ما به دامان دانش ودرایت و کفایت شما 
این بارغشی احمدزی کابل بانک را به پاکستان میفروشد.  داکتر عبـداهلل از  
خواب برخیز و این داتتان موش گربه را با ژرفشگری و حساتیت ها بخوان و  

 دتت بکار شو ! 
 یارب ! ازعرفان مراپیمانۀ ترشار ده             چ،م بیشا، جان آگاه  ودل بیدار ده 
 مدتی گفتاربی کردار کردی مرحمت     روزگاری هم به من،کرداربی گفتارده  
 )صائب تبریزی( 

 آری:یک چشد پی دانش و دفتر گ،تیم     در عهد شباب 
ـشت  و زیور گ،تیم    کردیم حساب  ــ ــ  یک چشد پی زی
ـتر گ،تیم    نق،یست برآب  ــ  چون واقف از این جهان اـب
ـشدر گ،تیم     مارا دریاب )؟(  ــ ــ ــ  ترک همه کردیم و قل

 طفلی و دامان مادر خوش به،تی بوده اتت 
 تابه پای خود روان گ،تیم ترگردان شدیم)؟( 
بازی های گریه آور تردمداران خود کامه که هر روز برای ما می گویشـد:  
بزک بزک نمیر؛ جو لغمان میرتد ! دل مردم راتشگ تاخته و جان مارا به لـب  
  ٬ آورده. همه بی کفایت و بی حمیت و مرموزتر از دیروز درگفتار وکـردار 
یکی بافی،ن شوهای وطشی ودیگرش  اروپایی مصروف و م،کور و دل،اد اند؛  

 اما میهن و هم میهشان در آتش بیداد از شش جهت در توختن و تاختن . 
ـا   توجوان اگر به راتتی از مرد ومردانگی وعیاری بویی برده یی برخیز و ب
ـامـگـی شـو   تالح زبان و قلم تد این همه بی بشدوباری و بی حسی و خـودک
وفرهشگ من زنده جهان زنده را از بیخ وری،ه برکن و برای مادر میهن ازجان و  

 دل خدمتی نما تا به به،ت اندر شوی . 
 نامی ازخویش درجهان بگذار          زندگانی برای مردن نیست   )ناظم هروی( 
ـانـی   زندگی روزانه تیاتی میهن ما به )موش وگربه(  داتتانی که عبید زاک
درزمانی تروده که مردمان پارس نیز درچشین مشجالب بدبختی وک،تن وبستن  
ـان   وآتش زدن وویرانی روبرو بودند؛که شباهت زیادی دارد و با زبان طشز، هم
گونه که اتمعیل گوزوک ما دربین لفافه دتت اندرکاران راتوبیخ و راه بـرون  
رفت را ن،ان میداد. عبید زاکانی داتتان )گربه وموش( را بسیارعبرت آمـوز  

 تروده که پی،کش شما نخل های امید زندگانی می نمایم : 
 اگرداری تو عقل و دانش وهوش   بیا ب،شو حدیث گربه و موش 

 بخوانم از برایت داتتانی    که در معشای آن حیران بمانی : 
 ای خردمشد عاقل ودانا      قصۀ موش و گربه برخوانا 
 قصۀ موش و گربۀ مشظوم    گوش کن همچو در غلطانا 
 از قضای فلک یکی گربه    بود چون اژدها به کرمانا 

 اش چوتپر    شیر دم و پلشگ چشگانا   شکمش طبل وتیشه 
 از غریوش به وقت غریدن      شیر درنده شد هراتانا 
 ترهرتفره چون نهادی پای   شیر از وی شدی گریزانا 
 روزی اندر شرابخانه شدی     از برای شکار موشانا 

 نمود کمین      همچو دزدی که در بیابانا   در پس خم می 
 ناگهان موشکی ز دیواری      جست بر خم می خروشانا 
 تربه خم برنهاد ومی نوشید    مست شد همچو شیر غرانا 
 گفت کوگربه تاترش بکشم     پوتتش پر کشم ز کاهانا 
 گربه درپیش من چوتگ باشد    که شود روبرو به میدانا 

 گربه این را ششید و دم نزدی     چشگ و دندان زدی به توهانا 
 ناگهان جست وموش رابگرفت     چون پلشگی شکار کوهانا 
 موش گفتا که من غالم توام      عفو کن بر من این گشاهانا 
 مست بودم اگر گُهی خوردم     گُه فراوان خورند مستانا 
 گربه گفتا دروغ کمتر گوی       نخورم من فریب و مکرانا 
 می ششیدم هرآنچه می گفتی      ناروا دین قحبه نامسلمانا 

 گربه آن موش رابک،ت وبخورد   توی مسجد شدی خرامانا 
 دتت ورو راب،ست ومسح ک،ید    ورد میخواند همچو مالنا 

 بار الها که توبه کردم من        ندرم موش را به دندانا 
 بهر این خون ناحق ای خالق     من تصدق دهم دو من نانا 
 آنقدر البه کردو زاری کرد      تا به حدی که گ،ت گریانا 
 موشکی بود در پس مشبر          زود برد این خبر به موشانا 
 مژدگانی که گربه تائب شد      زاهد و عابد و مسلمانا 
 بود درمسجدآن تتوده خصال    در نماز و نیاز و افغانا 

 این خبرچون رتید برموشان     همه گ،تشد شاد و خشدانا 
 هفت موش گزیده برجستشد      هر یکی کدخدا و دهقانا 

 های الوانا   برگرفتشد بهر گربه ز مهر         هر یکی تحفه 
 های بریانا     آن یکی شی،ۀ شراب به کف     وان دگر بره 

 آن یکی ط،تکی پرازک،مش      وان دگر یک طبق ز خرمانا 
 آن یکی ظرفی ازپشیربه دتت     وان دگر ماتت با کره نانا 

 آن یکی خوانچۀ پلو بر تر        اف،ره آب لیمو عمانا 
 نزد گربه شدند آن موشان        با تالم و درود و احسانا 

 عر  کردند با هزار ادب        کای فدای رهت همه جانا 
 ایم ما قبول فرمانا   الیق خدمت تو پی،ک،ی          کرده 

 گربه چون موشکان بدیدبخواند    رزقکم فی السماء حقانا 
 من گرتشه بسی بسر بردم         رزقم امروز شد فراوانا 
 روزه بودم به روزهای دگر      از برای رضای رحمانا 
 هرکه کارخدا کشد به یقین       روزیش می،ود فراوانا 
 بعدازآن گفت پیش فرمائید    قدمی چشد ای رفیقانا 

 موشکان جمله پیش می رفتشد      تن شان همچو بید لرزانا 
 ناگهان گربه جست بر موشان       چون مبارز به روز میدانا 
 پشج موش گزیده را بگرفت        هر یکی کدخدا و ایلخانا 

 دوبدین چشگ ودو بدانچشگال      یک به دندان چو شیر غرانا 
 آندو موش دگرکه جان بردند     زود بردند خبر به موشانا 

 اید ای موشان         خاکتان بر تر ای جوانانا   که چه بش،سته 
 پشج موش رئیس را بدرید           گربه با چشگ ها و دندانا 
 موشکان را ازین مصیبت وغم       شد لباس همه تیاهانا 
 خاک برترکشان همی گفتشد       ای دریغا رئیس موشانا 
 بعد از آن متفق شدندکه ما        می رویم پای تخت تلطانا 

 های خیل گربانا   تابه شه عرضحال خویش کشیم    از تتم  
 شاه موشان ن،سته بود به تخت    دید از دور خیل موشانا 
 همه یکباره کردنش تعظیم         کای توشاهش،هی به دورانا 
 گربه کرده اتت ظلم بر ماها      ای شهش،ه اولم به قربانا 

 تالی یکدانه میگرفت از ما        حال حرصش شده فراوانا 
 این زمان پشج پشج میگیرد           چون شده تائب و مسلمانا 

 (7درد دل چون به شاه خودگفتشد    شاه فرمود کای عزیزانا )دنباله درصفحۀ  

 تویدن                                                 عبدالخالق بقایی پامیرزاد 
 حقا که با عقوبت دوزخ برابر اتت 
 رفتن به پای مردم همسایه در به،ت 

 معرفی یک اثر ناب و زیبا وبا محتوا  
زیر عشوان:)مثلها، کشایه ها، اصطالحات متداول زبان فارتی دری، بیش از ده  

 هزار(، مؤلف و گرد آورنده عزیز محمد آماج 
ـای    7773خورشیدی برابر با    1111تال   میالدی، در قریه اوریاخیل دره زیب

پغمان از تبار محترم شریف وبرادر پ،تون.محل چاپ: مؤتسه انت،ارات دانش،  
 پ،اور، پاکستان،تیراژ : یکهزار جلد 

جشاب آماج که دوتت دیرین من هستشد بامهربانی زایدالوصفی یک جلد این  
اثر اتتثشایی وبا محتوا را باین کمیشه پوتت کرده خواهان معرفی آن درجراید و  
تایت ها وطشی گردیده اند. ایشک علیرغم کم بضاعتی این مسئولیت را بعهـده  

 گرفتم و آرزومشدم در حد توان آنرا به انجام برتانم. 
شایسته گفتن میدانم جشاب آماج از شخصیتهای اکادمیک و تحصیل کردگان  
ـالـی در   م،هورک،ورماهستشد وعمرگرانبهای شانرابعد از تحصیالت به تطح ع
وزارت معارف افغانستان تپری کرده و حاصل آن عالوه بر خدمات در پستهای  
مختلف ومسافرتهای کاری به ک،ورهای جهان، آفریشش چشدین اثر زیبااتـت  
که به جامعه فرهشگی ما پیکش کرده اند.ای،ان حیات کاری وتاده رادوتـت  
دارند ومانشد تایر زحمتک،ان وطن زندگی فقیرانه داشته اندوبه زرانـدوزی و  
بدتت آوردن مال و مشال نه پرداخته و نمونه ای از یک انسان با تقوا وبا عـزت  

 بحساب میروند. 
 درین بحث به بخش هایی از آن اثر تماس میگیریم. 

مؤلف گرامی طی هفت صفحه پی،گفتار جامعی پیرامون اثر شان نوشته اند و  
مثالهایی دقیقی از دان،مشدان و محققین جهان باتتان و معاصر چه از ک،ورهای  
اتالمی و چه از ک،ورهای اروپایی به خواندگان ارجمشد عرضه داشته و عصاره  

صفحه تنلیف و تدوین نموده اند    199همه را با ادبیات دلپذیر زبان فارتی طی  
 که برای خوانشدگان نهایت مفید و اثرگزار اتت. 

ـان   بگونه مثال از جمله ده شخصیت جهان، از قول یکی از پروفیسوران یـون
م( گفته شده: )آثاری که از زیر بشاهای درهم شکسته و فرو    177 – 119قدیم ) 

ـفـظ   ریخته قدیم و از میان ویرانه و مخروبه ها نمودار شده وبه تبب اختصار ل
ـاتـر بـه   روششی معشی و آتانی تلفظ در طول ازمشه ها تیشه به تیشه بلیغتر و رت
آیشدگان رتیده و زنده و پایه دار مانده اتت. )افغانستان با داشتن طالتپه و آهوی  

 بقایی(   -طالیی وتایر آثار قیمت دار باتتانی درجهان نمونه اتت 
 توجه بفرمائید به چشد نکته مهم دیگر: 

ـلـت       - مؤلف بحیث فرزند کوهپایه های پرغرور افغانستان خودرا به همه م
شریف افغانستان متعلق میداند و بزبانهای پ،تو، فارتی دری، اوزبکی، بلوچـی،  
پ،ه یی، نورتتانی و غیره ارج فراوان قایل اتت و آنهارا باعث ایجاد وحـدت  
ملی و دوتتی پایدار بین ملیتهای مختلف ک،ور می،مارد و بهر یک احتـرام و  

 ع،ق خلل ناپذیر دارد. 
از ابتکارات دیگر مؤلف آنست که به ارتباط ضرب المثلها به آوردن قصه       -

های شیرین اتاطیری و معاصر، ملیتهای مختلف پرداخته و ده ها و صدها مصرع  
 و ابیات را رقم زده وبه شیریشی و حالوت کتاب افزوده اتت. 

فهرتت کتاب بسیاردقیق ترتیب شده. خوانشده را زودتر به هـدف مـی       -
رتاند. ابتکار مؤلف چشان اتت که این کتاب ضخیم بر اتاس حروف الفبایـی  
ـام   زبان فارتی دری اتتوار گردیده وبه )حرف )آ( آغاز وبه حرف )ی( به اتم
میرتد.در ایشجا الزم میدانم تا قسمتی از بخش اول پی،گفتار هفت صفحه یـی  
مؤلف را نیز خدمت خوانشدگان پی،کش نمایم و احساتات تر شار شان که در  
ایجاد چشین اثر نغز بحیث عشصر رتالتمشد تقدیم و تمجید نمایم. زنده باششـد و  

 بی،تر مصدر خدمت شوند. 
در پی،گفتار به مقام ملکوتی آدم اشاره بعمل آمده وبحیث خلیفه خدا )ج( در  
روی زمین زیبا به مسؤلیت هایش متوجه گردانیده شده : )فرمان به بسیار ترعت  
خارج از اداره وخواتت انسان با قوت و نیروی تمام تحت یک نظم و همآهشگی  

 خاص به پیش میرود و به انسان این عظیم ترین موجود هستی صدا میزند: 
 ای انسان: ای بزرگترین گوهر هستی! 

ای اتاس ترین عشصر تحول و دگرگونی!توآگاه ترین موجود جهان هستی،  
ـان   در مغزتوقویترین نیرونهفته اتت ازین )ودیعه( برای تعادت خود و همشوع
خود اتتفاده کن به حرکت و جهش بیا وبرخیز با جهل و فقر و تمام بدبختیهای  
ـات و   جهان خردمشدانه بستیز، در زمین زیبا و جهان وتیع و پهشاور، تمام امکان
زمیشه های خوب برای رشد و انک،اف تو آماده اتت، چشان برزم که همه چیز  
را به نفع انسان و رفاه کتله های ب،ری و زیبایی جهان و طبیعت بچرخانی و درین  

 روند مؤفقیتهای بزرگی را نصیب شوی. 
ـای خـودرا   ـه ای انسان! اگر تو خودرا خوب درک کشی، موقف و مسؤلیت
ـیـر   ـا ت درتت ت،خیص دهی وبا همشوعان و همسشگران یکجا در همسویی ب
تکامل تاریخ حرکت آگاهانه نمایی و برای نجات ب،ریت از فقر و فاقه گی و  
جهل و نادانی دتت اندرکار شوی وبه آنانی که در مقابل تیر نیرومشد تکامل و  
پی،روی تد واقع می،وند و خوشبختی خودرا در بدبختی و تیاه روزی دیگران  
جستجو میشمایشد چشان درس عبرت بدهی که دیگر مجال نیابشد تا آتش جشگ  

 که در جهان شعله ور و مردم جهان را تر گردان وبدبخت کششد. 
در غیر آن آه مظلومان و مستمشدان و خ،م و طغیان آنها بمثابه هستی آفرین و  
قهرمانان کار و ترقی و تعالی جوامع ب،ری، تبه کاران، چپاول گران و دزدان  
مال و ناموس مردم را با شرمشدگی و تیه رویی به زباله دان تاریخ خواهشد افگشد  

 وبه کیفر اعمال شان خواهشد رتانید.(  
ـاً   ـف مؤلف در پایان از خوانشدگان انتظاردارد کمبودیها و نواقص کتاب که لط
ـام   برایش بشگارند تا در چاپهای بعدی با کمال افتخار به تصحیح بپردازد.در فرج
قسمت هایی از کتاب را مرور میکشیم و مرواریدهایی را از بحر تفکر دان،مشدان  

 فرا چشگ آورده به بازار جواهر فروشان بحیث نمونه عر  میداریم: 
 از حرف )آ( 

 آب پاک نخستین و خوبترین داروی دنیا اتت 
آب در یا به دهان تگ مردار نمی،ود )تعی کشید به اشخاص تهمت و توهیـن  

 بسته نکشید.انجام خودرتوا می،وید.( 
 آبله کف دتت مروارید اتت. 
 از دیده خون بریز ولی آبرو مریز.  –آبیکه آبرو ببرد در گلو مریز  

 آدم بد چون گژدم به مردم نیش میزند 
 آدمی با عقل و دانش آدم اتت. شخصیت با جامه و دتتار نیست 

آدمیت نه به نطق اتت نه به ریش و نه به جان اتت، طی هم نطق و بـزم هـم  
 ریش، خرهم جان دارد 

 آن درد که درمان نه پذیرد حسد اتت 
 آن دوتت که بی وفاتت دشمن بی از اوتت 

 آن دیو بود نه آدمی زاد     کز اندوی دیگران شود شاد 
 آبیکه آبرو ببرد در گلو مریز    از ت،شگی بمیر ولی آبرو مریز 

 آخشد )مال( شدن چه آتان    انسان شدن چه م،کل )دنباله درصفحۀ ش،م(  

PAGE 3 



 

 

 برومفیلد ـ کولورادوداکتر غالم محمد دتتگیر                     
 د موفق بو »بنیاد آب«گردهمآئی 
ـادی    71, برابربا 1131حوت  71, مطابق 7711روز یک،شبه پانزدهم مارچ   جم

ـیـری   Canyon View Hall, در تاالر زیبای  191۲االول   ـف گرد همآئی جمع غ
صورت گرفت تا از موتس ٬بشیاد آب٬ محترم شفیع عیار گردانشدۀ پـروگـرام  
تلویزیونی ٬شفیع عیار شو٬ درتلویزیون شبکۀ بین المللی آقای مسکیشیار تخشانـی  

 چشدب،شوند وبحث و مذاکراتی داشته باششد. 
ـام    11:71محفل بساعت   قبل ازظهربا آیاتی چشد ازقرآن مجید به قرائـت ام

Amar    ازمسجدNCC    که خود اهل )موراکو( اند, شروع شد. به تعقیب آن
ـای فـوق   خانم صابره که بشام محترم صبریشه هم شهرت داشته مالک تاالر زیب
ـا از   میباششد، بر پودیم ظاهر گردید. خانم صابره که از نواده های تیدجان آغ
ـتـن   جبل السراج اند اظهارداشتشد که چطور,ته تال قبل, ازتمشای زیرموترتاخ
ـلـۀ   کسی بشام شفیع عیارکه برمقدتات ما تبصرۀ نچشدان خوب داشت، به مرح
ـفـر   رتیدکه همکار نزدیکش شده تاالرخود راباغذای لذیذیکه برای ش،صـدن

نفر( تهیه دیده بود, در اختیارش بگذارد. خانم صبریشه به    ۲17حاضرین )ازجملۀ  
گفتار خود دوام داده گفتشد که: به تدریج درک کردم که این مرد یک مسلمان  
خوب, معلومات عمیق در درتهای قرآنی داشته دوتتدارحضرت محمد )ص(  
اتت که همی،ه با )صلی اهلل و علیه و تلم( از ای،ان یاد می کشد, شخصیتی اتت  
که بوطن ووطشداران من عالقۀ بی شائبه داشته دشمن اصلی خاک مراکه اولیای  
اموراتتخباراتی, عسکری و تیاتی پاکستان اتت خوب ششاخته اتـت وهـم  
ـیـکـه   ـت پدید آمد که راتتی یکتعداد احادیث غیرصحیح هم وجود دارد. وق
مفکورۀ )آب( او درجریان آمد درک کردم که راتتی اگر بتوانم با او دریـن  
ـای   ـاه هدف مقدس همراه شوم و بتوانیم از قطره ها جویبار و از جویبارها دری
خروشان اتحاد وهمبستگی به بار بیاوریم مردمان رنجک،یدۀ خـود را از شـر  
چرخباد های تباهکن فساد و فساد پی،ه گان زورمشدان و دولتمردان خود تـر  
ـیـم   ـایـل آئ برانیم میتوانیم که بهدف واالی خدمت بوطشداران مستحق خود ن

 )ف،ردۀ تخشرانی بّیست دقیقۀ شان(.  
به تعقیب خانم صابره خانم دیگری شعری از آثارعرفی شیرازی را با صـدای  
ـشـدۀ پـروگـرام   زیبا ودلکش خود دکلمه نمودند. محترم خلیل راغب گـردان
ـا مـی شـود(   موتیقی پشج تتاره  کمپوزجدیدشانراکه )قطره قطره آب دری
لیپسیشگ کردند که راتتی زیبا نوشته شده بودوزیباترتروده شدتقدیم کردند.  
محترم تیمورشاه حسن گردانشدۀ پروگرام خانه وخانواده معرفی شد وتخشانـی  
چشدبه حاضرین تقدیم داشته خوانشدۀ محبوب ک،ور جواد غازی یار رامعرفـی  
ـیـر   ـاث کردند که اوهم با آواز زیبائی که از حشجرۀ طالئی اش بر ششوندگان ت
 تحرآمیزداشت کمپوزشادروان اتتادترانه تاز )خدا خداگفتم( را تقدیم کرد.  
تپس محترم شفیع عیارعقب پودیم قرارگرفتشداز ورود وطشدارانیکه  ازمسافه  
ـار   های دور و نزدیک و اروپا و کانادا در گردهمآئی شرکت ورزیده اند، اظه
تپاس نموده گفتشد: تا ده بجۀ شب درتاالر با حاضرین شخصن مالقات کرده به  
هرنوع توالیکه بفکر داشته باششد آمادۀ اتت تا جواب عر  دارد . بفکر مـن  
این بهترین زمیشه برای کسانی بود که در بارۀ شفیع عیار و نظریاتش شـک و  
تردیدی داشتشد حاضرمی شدند وتئواالت خودرا در محضر عام بـه او مـی  

 دادند وجواب می گرفتشد .  
ـاد,   برایم گفته شدکه ازمحترمان الحاج قاری صفی اهلل صمـدی, ارشـد ارش
ـان   پروفیسر داکترعبدالستارتیرت, عمرخطاب, فضل غشی مجددی, متـصـدی
تازمان کالن تاالن, دعوت بعمل آمده بود تادر این مجلس شرکت ورزیـده  
ـبـرانـه   تئواالتی داشته باششد طرح نمایشد؛ متنتفانه هیچکدام ازیشها که من بیص
ـاطـر   ـان خ انتظار داشتم تاآنها را از نزدیک هم مالقات کشم وهم ازجوابات ش
م،کوکم مشور گردد, که بخت یاری نکرد. آقای مسکیشیار  خارج از کالیفورنیا  
تفر داشتشد. )دتترکت اتورنی( محترمه ناهید که افتخار افغانها اند و رئیس بلدیه  
یا مییر شهر تان رمون شرکت ورزیده بودند. با تنثر که محترم حیدرتلیم تتارۀ  
جهان موتیقی ما و محبوب دلها بزودی نظربه ضرورتی که برای،ان عایـدشـد  

 مجلس راترک گفتشد وازششیدن آواز ناب شان بی نصیب ماندیم .  
شان    773گفتارآقای عیارکه به فارتی تلیس و روان اتت در پروگرام نمبر  

دیده شده میتواند  که شما حتمن باید آنرا از نظرگذشتانده گفتارش را به غـور  
هشگام  1117وتعمق ب،شوید. ضمشن به اطالع ششوندگان خود رتانیدندکه درتال  

عضـو داشـت,    7177رئیس اتحادیۀ محصلین که در حدود   MPCBتحصیل  
انتخاب شدند. ولی دیری نگذشت که اودر دام رژیم نابکارکمونست گیرماندو  
روانۀ پلچرخی شد. اوبودکه درجواردفتر داکترنجیب اهلل احمدزی قین و فانـه  
ـشـکـه   می،د اما یکشفر ازاعضای خودرا به چشگ مستشطقین خود نداد وعجب ای
گفتشد : اگر امروز داکتر نجیب اهلل زنده میبود به او میگفتم آنـچـه گـذشـت,  

 گذشت من باتو کدام خصومت ندارم.  
به تعقیب گفتارعیار شعرمیهشی ولی ترخابی ازطرف محترم همایون جاللـی  
ـشـد   دکلمه گردید. داوود رامش بااکوردیونش هم ترودی داشتشد که موردپس

 حاضرین مجلس قرارگرفت.  
نمازظهربه امامت محترم داکترفریدیونس اداشد وغذای لذیذ افغانی با شریشی  
ـای   ـه ـث باب لذیذ و میوه های رنگارنگ با دوتتان و رفیقان صرف گردید وبح
ـاصـدای   خوب دربعضی میزها هشگام صرف عذا بمیان آمد. محفل بعد ازظهرب
رتا وخیلیها زیبای خانم حوریه که خودرا شاگرداتتادمهوش میدانشد آغاریافت.  

 محترم فرید یونس هم خطابۀ , مثل همیش, بسیار دلچسپی تقدیم کردند . 
محفل بی نهایت مشظم و با اتاس قانون شهر که برای هر صدنفر باید یک نفر  
تیکوریتی حاضر باشد ما با پشج نفر افراد تیکوریتی و یـک قـالده تـگ  
تیکوریتی اتتقبال شدیم. خانم صابره یک مهماندار بی نهایت مهربان ومـدیـر  

 باتجربه وکرکترعالی اتت. من ازین گرد همآئی برداشت ذیل را دارم: 
ـ انتظام عالی وپروگرام با اشعار زیبا,تازها و آوازهای میهشی,  و تخشرانیهای  1

ـهـد   که دردجگرخراش ما را بمقابل بیعدالتیها وفسادکاریهای غیر قابل تصـورم
 تولد ماتبارز میداد ,فوق العاده دلچسپ شده بود. 

ـارۀ  1373ـ ازتال  7 ـانـی در ب ـغ به ایشطرف که من درمجالس افغانی و غیراف
افغانستان شرکت ورزیده ام این اولین باراتت که با چشین جمع غفیر درحـدود  
ش،صد نفرافغانهای با نزاکت عالی, پی،آمد خارق العاده, مهمان نوازی عشعشوی,  
و حسن خلُق با همدیگر روبرو شدیم با یک اتتثشا که تعداد پ،ون های ما  دراین  

 مجلس تشها با شمار انگ،تان حساب می،د. 
ـ آقای شفیع عیار, باحوصله مشدی به تئوالها ومخصوصن به تئوال هائیـکـه  1

بارهاجواب داده بودند، بازهم باپی،انی باز, چهرۀ خشدان و یگان مزاحهای کوتاه  
باانتخاب حروف مشاتب انتخاب   Habجواب میدادند. باید متذکرشد که کلمۀ  

 شده اتت, عالوتن مردمان کابلی االصل همیش ) آب( را )هاب( تلفظ میکششد. 
ـ آقای عیارقسمیکه وعده داده بودند به دورهرمیز و با هرگروپ ازنزدیک  9

 دیدند و بحثها کردند . 
ـ ازخالل گفتارها پدید آمد که : انتخاب )قطرۀ آب( معشی جامع و فلسفـۀ    1

عمیق داشته در عمل موارد اتتعمال متعدد دارد. اول ایشکه ازهمین قطـرۀ آب  
اتت که حیات حیوانی و نباتی بارمیآورد . همین آب اتت که خداوند)ج( در  
 ( ۲قرآن پاک خود بار ها یادکرده و آنچه به ارتباط بهاراتت)دنباله درصفحۀ  

 هفته نامۀ امید   999شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : زندگینامۀ استاد عبدالرشید لطیفی 
 نویسندگان : داکترعنایت اهلل شهرانی و داکتر لطیفی 

ــوتتانی        ــ ــ ــ ـاخسار ب  تحر در شـ
 چه خوش میگفت مرغ نغمه خوانی 

ـیشه داری         ــ ــ ــدر ت ــ  برآور آنچه ان
ــی ، فغانی  ــ  ترودی ، ناله ای ، آه

چشدمصراع باال ازتروده های اولیـن  
ـاد   ـت ـتـۀ ات ـاخ فیلم فارتی، اثـر و ت
ـام )ع،ـق و   عبدالرشید لطیفی بـه ن
دوتتی( را  به خاطری یادآور شدم که  
ـامـۀ ایـن ابـرمـرد   در طی زندگـی ن
ـا   ـان، شـم ـت ـانس ـغ مطبوعات و تیاتر اف
ترودها، ناله ها و فغان های جامعۀ رامی  
یابیدکه درنوشته ها ودرامه های لطیفی  
ـادآن   ـع فقید انعکاس یافته ودرهمه اب

 تبارزنموده اتت .  
این کتاب پرمحتوا که باخ  زیبای نستعلیق خطاط معروف وطن اتتاد محمد  
ـا   وزیر اخی کرخی هروی برشتۀ تحریرآمده وچاپ حروفـی جـدیـدآن ب
ـیـرد،   تعدیالت صورت میگیرد، مطالب رنگین وپر انتباه ودلپذیری رادربر میگ
تاریخ وشیوه های درامه نویسی و رشد هشرتمثیل رادرافغانستان به خوانشدگان و  
عالقمشدان ادب و فرهشگ وتیاتر ارائه میدهد. کتاب باچشدتطر بـرازنـده در  
صفحۀ اول خود چشین اهدا گردیده اتت: )به همه هشرمشدانی که دروطن عزیز،  
درآغازبحران پرتالطم دتتبردها واختشاق وویرانیهای ک،ور، زمیشه های هشـری  
ـار   ومطبوعاتی وهشرتتانهابروی شان مسدودگردید ومتواری شدنـد، ودر دی
ـیـونـد   هجرت وغربت برای زنده نگهداشتن هشرواتتعداد و خالقیت فکری وپ

 فرهشگی خود تعی وتالش خستگی ناپذیر دارند.( 
اتتادداکترعشایت اهلل شهرانی درپی،گفتارکتاب بیانات پرمحتوایی دارد، که  
ف،ردۀ آن ب،ماتقدیم می،ود: )بشده چه درآوان تحصیل مکتب وچه بـه دورۀ  
محصل بودنم دردان،گاه کابل، اخباررادیو و مجالت وطن عزیز، نام نامی اتتاد  
عبدالرشید لطیفی رامکرر ذکرمی کردند، بیاد دارم. صحشه های تمثیل کابل بـه  
رهبری شان افتخارمی ورزیدند واو رابه اتم)پدرتیاتر افغانستان( می،شاختشد، و  
اتتادصالح الدین تلجوقی به اولقب اتتادی داد. ممالک همجواربانام عبدالرشید  
لطیفی بخوبی آششایی داشتشد، باری یک هشرمشدنقاش اروپایی چهرۀ اتتاد رابه  
ـاه   روش ریالیسم چشان نقش بسته بودکه گویی اتتاددرحال تبسم اتت و با نـگ

 های تیزخود بیششده رابخود جلب می نماید.  
ازفحوای نوشته های نویسشده وطبیب بزرگواروطن پروفیسرداکتر عبدالواتع  
لطیفی چشین برمی آیدکه شخصیت نامداروطن اتتاد عبدالرشید لطیفی درعالـم  
ـایـی   ـش تیاتر وتمثیل صاحب عمیق ترین معلومات بوده وبه زبانهای مختلف آش
داشت. همچشان بقرارفرمودۀ جشاب آقای غالم حسین فعال یکی  ازتابقه داران  
مطبوعات وطن چشین بر داشت میگرددکه اتتاد مرحوم لطیفی ازمشابع ترکـی  
وعربی ومشابع فرانسوی اتتفاده هاکرده، وآن معلومات واندوخته های پژوه،ی  
را ازطریق تمثیل بخاطر ارتقای فرهشگ وتطح هشرتمثیل به وطشداران عـرضـه  

 داشته اتت.  
ـالـی   اتتاددان،مشد وفیلسوف وطن عبداهلل تمشدرغوریانی که تحصیالت ع
خویش رادرجامعۀ االزهر قاهره به پایان رتانیده اند، باری نوشتۀ )توفیق الحکیم(  
مصری رادرمطبوعات کابل ترجمه کرده و گفتشد که یقیشاً مرحوم اتتادلطیفی  
ازآثار این نویسشدۀ طراز اول مصری اتتفاده های علمی کرده خـواهـد بـود.  
بااغتشام ازفرصت که اتتادغوریانی ازوالیت هرات میباششد، ازصحشه های تمثیل  
ـارۀ   هرات گفته ها داشتشد، وتاجاییکه نویسشدۀ این تطور ازهرایتان مسن در ب
ـیـم   ـبـدالـرح هشرتمثیل درهرات پرتیدم، به اتفاق هم گفتشدکه اتتادمرحوم ع
ـاء   ـان اتـم ترخوش ازترآمدان ورهبران بزرگ تیاتر درهرات بودند، همچش
گرامی تائر هراتی، الفت وعبدالواحد بهره را که درتیاتر هرات وکابل خدمات  

 ارزنده نمودند، به خوبی یادکردند . 
مرحوم اتتادلطیفی یکی ازبرازنده ترین شخصیتهای افغانستان میباشد که انوار  
ـیـل   ـث تابان فهم ودانش وابتکارات خودرادرمطبوعات ک،ور، خاصه درهشرتـم
بگذاشتشد. ازنوشته های برادرزادۀ دان،مشد شان پوهاندلطیفی چشین برمی آیدکه  
مرحوم اتتادلطیفی غریب نواز، دوتت ورفیق بیشوایان وفرا بوده اند. چشانـچـه  
ـتـون   که درمتن این کتاب چشین میخوانیم که زمانیکه اتتاد روان،اد رئیس مرت
)یتیم خانه( بودند، بخاطرتضمین آیشدۀ بیشوایان، فقرا ومساکین کورتهای فشـی  
ـشـی   ـع ومسلکی راتنتیس نمودند ومرام ازتاتیس این شعبات رابایک شعرپـرم

 وموجز اظهارداشته اند : 
 ترشک از رُخم پاک کردن چه حاصل 
 عالجی بکن کز دلم خو نیاید                                                             

ـبـب بـه   اتتادمرحوم لطیفی چو درّاک ودان،مشدوبا اتتعدادبودند، ازآن ت
ـازیـدنـد، و   ترجمه واداپت بعضی ازآثاربسیار مهم نویسشدگان شهیر دتـت ی
مهمترین ازآنهارا میتوان قسمتی ازاثر ویکتورهوگو بشام )بیشوایان( رازیرعشـوان  
)شمعدانهای نقره( نام برد. چون خود اتتاد کفایت واهلیت عالی وبلشدی داشت،  
هرگزترجمه هاراطوری انجام نمی دادکه به جامعۀ مامطابقت نداشته باشد. بلکه  
اوخوداتتاد مبتکر وفرزانه بود. مسایل ومطالب راباتمام معشی درمغز خودهضم  
میساخت وعصارۀ آنرابا روحیۀ تطبیق بامردم می آورد. چشانچه او کلمات  و  
الفاظ، امثال وحکم واشعاری را باتمثیل می آمیخت که بر ششونده وبیششده اثرات  

 درونی نماید ... 
طوریکه گفته آمد، اتتاد ازنوشته های جهانیان بیخبر نبود وبزبانهای مختلف  
ـیـم،   دتترس کامل داشت، وباخواندن آثارمهم نویسشدگانی چون توفیق الحـک
شکسپیر، مولیر، راتین، انتوان چخوف، اتتان تالوتکی، برنارد شاو خصوصاً  
ازنوشته های درامه نویسان ترک و عربی وغیره خودرا مصروف میداشت، وبا  
وفق دادن افکارنویسشدگان به جامعۀ ما ومداخالت عقلی وفکری خود، مطابـق  
ـاد   ـت بروحیۀ جامعه ومردم درامه هامیساخت، واین البته بدان معشی نیست که ات
همه افکارخودرا ازبیرون بدتت آورده اتت، بلکه آن اتتاد برازنده خودیکـی  
ازمفکرین ومبتکرین بزرگی بودکه بارها، ابتکارات خودرا بصورت درامه های  
قح وخالص افغانی به نمایش گذاشته اتت، چشانکه در درام میراث، شام زندگی  

 وامثال آن . 
چون اتتاد لطیفی مرحوم ازقعرجامعۀ افغانستان برخاتته بود، واز عمیقتریـن  
موضوعات جامعۀ خود واقف بود، ازآن تبب آثارونوشته های او دلپـذیـر و  
دلش،ین می،د. اتتادزمانی به فعالیتهای فرهشگی دتت میزد که وطن ما تـرازنـو  
بطرف احیا وارتقاء فرهشگ قدم بر میداشت، واز ایشست که مرحوم لطیفی نـه  
تشها درجملۀ نویسشدگان وطن موقف گرفت، بلکه رهبری وراهشمایی های هشر  
 تمثیل وتیاتر را به دتت گرفت وآنچه رامی توانست ) دنباله در صفحۀ ش،م( 

 بازهم به یادبود از سفیر هارون امین 
ـیـن،   ـارون ام درشمارۀ گذشته گزارش کوتاهی ازمراتم فاتحۀ شادروان ه
ـارچ   دپلمات ورزیدۀ ک،ور، در ایالت ورجیشیا انت،اریافت، که بتاریـخ اول م

ـارت    7711 ـف ـیـرت ـارژداف برگزارشد. درآن مراتم آقای میرویس صمدی ش
افغانستان در واششگتن، پیام رئیس جمهورغشی احمدزی رادربارۀ وفات مرحوم  
امین به حضارقرائت کرد، تپس آقای فرید امین بیانیۀ م،روحـی راجـع بـه  

 زندگیشامۀ شاروان هارون امین ایراد نمود، که متن آن قرار ذیل اتت 
جاللتماب آقای هدایت امین ارتال،  جشاب آقای صمدی شارژدافیر تفارت  
کبرای افغانستان در واششگتن دی تی، حضارگرامی، پدران، مادران ، خواهران  

 و برادران عزیز ،السالم  علیکم و رحمته اهلل!  
ـقـه   اهلل تعالی درقرآن پاک ، شریف و بزرگش میفرمایشد که )کل نفس ذای
الموت(. هرنفسی مرگ راخواهدچ،ید. بشااًجزء اهلل همه چیز خواهد مرد بـه  
شمول فرشتۀ مرگ ، و تشها و تشها اهلل زنده خواهد ماند تا بهمه ثابت تازد کـه  
چیزی جزء اهلل تعالی زنده و ماندگار نیست. اتم من فریدامین اتـت وبـرادر  
ـشـد   بزرگتر هارون جان امین هستم. هارون جان دیگر در میان ما نیست و او مان

 تحفه یی زود آمد و زود هم از نزد ما رفت. اناهلل و اناالیه راجعون! 
دعای زیبایی اتت که بخاطرداشته باشیم و آن ایشکه: خدایا آنـچـه را تـو  
دیرمیخواهی من زود نخواهم و آنچه را تو زود میخواهی من دیر نخواهم. اهلل  
ـیـم.   ـت تعالی هارون جان را زود میخواتت و ما آگاه به این رمز اهلل نبودیم ونیس
شایدهم هارون امین وظیفه اش را تمام کرد و بقیه کار را بما گذاشت تا تمامش  
کشیم. بشاا این برنامه یادوبود هارون به همان اندازه که برای همه شما اتت ، چـه  
ـان   پیر و چه جوان ، ولی بی،تر برای آنانی اتت که خود را همرزمان و همپیمان
هارون جان میدانستشد و میدانشد و حتی بی،تر. این یادوبود همچشان و بهمان اندازه  
که برای جوانانی اتت که خود را همراهان و همصداهان هارون جان میدانستشد  
بلکه برای همه دیگران از جمله خواهران وبرادران ما ، چه پیرو جوان وهرکسی  

 که با او ششاخت داشت و خود را با او همشوا و تازگار میدانست ، میباشد.  
هارون امین درهمین واششگتن شما بروز کردودرهمین جاهم بزرگ و م،هور  
ـشـوان   شد وتوانست دل بسیاری راتسخیرکشد. او برادر کوچک من بود ومن بع
برادر بزرگتر ، درآوان جوانی رهشمای او بودم. او درخانه ما تیزهوش بـود و  
ـیـداشـت و   همی،ه وقتی به م،کلی برمیخوردیم ، او به آتانی راه حل ارایه م
پی،شهادات خوبی میکرد. در حاالت تخت، وی مارا زود به یک نتیجه خـوب  
میرتاند. هارون امین یک دریای پرتالطم بود، یک حرکت خروشان بـودکـه  
خاموش نمی،د ویک چراغ روشن وتابان بود یک جشبش بود. و شما جزء این  

 دریای متالطم و خروشان بودید .   
شایدشما ندانیدکه هارون جان در زندگی اش ته بار بمرگ نزدیک شد ولی  
جان بسالمت برد. بار اول وقتی از جبهه از راه چترال رونده پاکستان شد، در راه  
حین گذر ازدریایی، پایش به تیغ یک تشگ بُرنده میخورد و کف پایش شدید  
زخمی میگردد. تا حدی که حین گذر ازکوههای شامخ که اکسیجن درقُله های  
ـابـه کـه یـک   کوه کم بود وحدس میزد جانش را ازدتت میدهد، یک نوش
رهگذر غربی به او میدهد که حال او را تازه تاخت ، احساس میکرد که به او  
حیات دوباره داد. بار دوم پس ازپایان یافتن مجمع ترتاتری فرماندهان جهادی  

تن از این فرماندهان مجلس را ترک کرد. درایـن    1۲ درشمال ، هارون جان با  
حال فرمانده احمدشاه مسعود، هارون را درخواتت کرد. باوگفته شـدکـه او  
ـارون را   یکجا با فرماندهان حرکت کرده و نیست. وی امر کردکه رفته و ه

تـن از    1۲ بیاورند که به او نیاز دارد و او را آوردند. دیرتر اطالع رتید کـه  
فرماندهان همه در تشگی فرخارک،ته شدند. ومایکهفته پستر، پس ازتالش زیاد  
دریافتیم که هارون جان زنده و تالمت اتت و اهلل را شکر گفتیم. و بار توم هم  
وقتی جاللتمآب جشاب عبدالرحیم غفورزی مرحوم ، صدراعظم ک،ورتفری به  
ـاجـل   ـشـد ، ع بامیان داشت وای،ان دیدند هارون جان ای،ان را همراهی نمیک
خواتت وی آماده گردد. به ای،ان گفتشد که هارون جان تـب ولـرزه داردو  
ـاب   دربسترمریضی قراردارد ونمیتواند تفرکشد.  بشاا اکثر مسافرین ب،مول جش
غفورزی شهید شدند. البته آنعده که کمر بشد های،ان را زده بودند ، زنده ماندند  
ـشـد   و آنانیکه کمربشد نداشتشد ، شهید شدند. و در افغانستان ما ، اگر کس کمرب
بشدد ، تلقی میگرددکه توکلش باهلل کم شده و بوتایل پشاه برده که باعث می،ود  
بعضی ها تدابیرامشیتی را جدی نگیرند. لذا هارون جان را ته حادثه مرگبار آنی  
 نک،ت ولی باالخره ترطان ، جان عزیز او را گرفت و ما را در توگ او ن،اند.  

تالگی شروع شد ولی تالها پی،ترشکل    11 زندگی تیاتی هارون جان امین در  
ـال   گرفته بود. او درآوان جوانی از امریکا روانه جبهه شد و پـس از دو ت
برگ،ت و درس هایش را آغاز کرد. او اصولیت های علوم تیاتی را آموخت  
و به درتهای که خوانده بود خیلی اهمیت میداد وعالقه داشت خوانده هایش را  
تطبیق کشد. هارون جان به یک قوم و قبیله ارتباط نداشت اوبهمه مربوط بـود  
وباهمه هم کار میکرد. هارون جان همان درتهای راخوب آموخت واصولیت  
های آنرا همی،ه مدنظر داشت و بهمین تبب گرچه یک دیپلومات افغان بـود  
باآنهم در مطبوعات امریکا ، قدرتمشدترین ک،ور جهان چشان روشن درخ،یـد  
که دیپلوماتی مانشد او هرگز نتوانست به اندازه او با این اوج شهرت برتد. ولی  
او قدم های متین و تالم برداشت وکوشید نلغزد. چشین موقف و شهرت ، هـر  
کسی دیگری را بخصوص در عشفوان جوانی ، ناتوان میساخت و از پا درمـی  
اورد. او میتوانست مانشد بسیاری دیگری به مادیات روآورد و ازین شهـرت و  
موقفش اتتفاده توءکشدومالک دارایی شود ولی او با اصولیت های کاری و  

 مسئولیتهایش متین وپایدارگام برداشت و تاآخرهم چشان باقی ماند .   
 زنده جاوید ماند هرکه نیکو نام زیست         کزعقبش ذکرخیر زنده کشد نام او 
ـان   ـه شما میدانیدکه افغانستان درآنروزها در چه حالتی قرارداشت و مردم ج
چه برداشتی ازآن داشتشد. افغانستان دچارک،مک،های تیاتی و میدان بی اتفاقی  
هابود وهر گروه بشوعی درگیر با دیگرگروهها بود و هرکدام دیدگاه تیاتـی  
متفاوتی با دیگر داشتشد. جشگ و اختالف و بی ترنوشتی از هر تو ششیده می  
شد. ولی هارون جان با یک آواز رتا و بلشد از افغانستان و موقف ملت دفاع می  
کرد و از همه صحبت میکرد. خودش رابا هیچ گروه، طرف قرارنمیداد و مشافع  
همه را مد نظرمیگرفت و ازهمین تبب بودکه توانست محبوب دل افغانها گردد  
و توجه دولتمردان امریکایی را بخود جلب کشد و توجه جهانیان را بخودبک،اند  
و باآواز رتایش دردل هموطشانش آرامش بوجود بیارد. هارون جان درنتیـجـه  
ـان رابـرای   فعالیتهایش، مسایل تیاتی ک،ور را چشان ارایه میداشت که افغانست
ـشـوان   بسیاریها وهم به ک،ورها ، قابل قبول و گوارا تازد، وازهمین تبـب اوع

 جوانترین وموفقترین دیپلومات را بخودگرفته بود.  
ـیـن   ـع در روزیکه هارون جان را بخاک تپردیم ، با آقای شیرزوی ، تابق م
تیاتی وزارت خارجه صحبتی داشتم که ای،ان گفت:) روزی بایک دیپلومات  
امریکایی صحبت میکردم و وی در مورد هارون جان بمن گفت: این جوان را  
از کجا پیدا کرده اید که وی بهتر از ما میشویسد و بهتر از ما صحبت میکشد ، وی  

 یک نابغه اتت( . 
هارون امین درکارهای تیاتی و فعالیت های دپلوماتیکش تیزهوش بـود و  
راهگ،ا بود. افغانستان از بسیاری م،کالت بی پایان رهایی نیافته بودکه گـروه  
 نوی بشام طالب ظهورکرد وم،کل ما راتختتر تاخت .)دنباله درصفحۀ ش،م(  

PAGE4 

 شادروان استادعبدالرشیدلطیفی



 

 

 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرتی انجشیر عبدالصبور فروزان                                                        
 تلویزیون ژوندن 

 )به ادامۀ گذشته( مظهر تعصب زبانی و قومگرایی در افغانستان  
آقای اتماعیل یون و متعصبین همفکرتان ! دریکی ازمقاالت قبلی از یـک  
انسان جوانمرد، مؤمن صادق وازیک آدم نامردِ مشافقِ کذاب را داده بودم، که  
اولی فرزند شمالی، شاه حبیب اهلل کوهدامشی، و دومی نادر غدار، پیر وپی،وای  
تو وهمفکران تو بود . برای ثبوت ادعا، این دو رامختصری به مقایسه میگیـرم  
تاراه قضاوتهای مردم ما را درمورد آنها کوتاه تازد، و مُمِدّی برای روشن شدن  

 ذهشیت توو هم جشسان تو گردد : 
ـ شاه حبیب اهلل کوهدامشی وقتی به اریکۀ تلطشت رتید، خواهـران جـوان  
امان اهلل خان درارگ بودند، شاه حبیب اهلل ای،ان رابه ایمان داری ومـردانـگـی  
حفظ کرد، وفرمان داد)اگر کسی به این دخترها نگاه بد بکشد، چ،مش رامـی  
ک،م(. از زبان بازماندگان آنهایی که در ارگ شاهی رفت وآمد داشتشد، ششیدم  
که شاه حبیب اهلل کوهدامشی این دخترهای جوانن را نزدخود خواتت وخواهر  
خطاب کرد وبه ای،ان گفت: )شماکه خواهران امان اهلل خان هستید، خواهران  
ـیـد.(   من هم هستید، واگرمیخواهید پیش اقارب وخوی،ان خود بروید، میتـوان
وای،ان رابه رضاورغبت خودای،ان به اقارب شان تسلیم کرد، وبه آنهاگفت که  
اگریک موی تراین دخترها خیانت شود، من میدانم که باشماچه کشم، وآنگـه  
گله ازخودداشته باشیدنه از من!( باز ای،انرا خواهرخطاب کرد وگفت شمارابـه  
خدا میسپارم، هرچی که داریدبا خود ببرید، اگرم،کلی دیدید به من احـوال  

 بدهید. این مطلب متفق الرأی توت  مؤرخین ک،ور تایید شده اتت.  
اما زمانیکه نادرغدار حبیب اهلل کوهدامشی راشهید کرد، اقوام و خوی،ان و  
نزدیکان اورا از خردوبزرگ، زن ومرد، پیر وجوان ازدم تیغ ک،ید، وبی بـی  
ـار   تروری تشگری همسر ودودخترخردتال شاه حبیب اهلل کوهدامشی راگرفت
ـیـزبـود.   کرد وبه زندان انداخت، ودرآن وقت بی بی تروری تشگری حامله ن
ایشکه نادر چه حالی وچه روزی برترآنهاوارد کرد، کسی نمیداند، ولی هرتـه  
ـال،   رابرای بیست تال درزندان مخوف دهمزنگ بشدی کردند، وبعدازبیست ت
ـعـداز   ای،ان رابرای مدتی به زندان فراه وبعداً به زندان مزارشریف فرتتادند.  ب
ایشکه چشدتالی رادرزندان مزارشریف تپری کردند به اتاس گزارش جریـدۀ  
ـیـدنـد   تباوون، به امرمحمدگل مومشد، بی بی تروری تشگری رااز زندان ک،
وجبراً به عقدنکاح دهقانی از قراء دوربلخ درآوردند، که اجازۀ بیرون رفتن از  
آن قریه رانداشت، ومامورین دولتی محمدگل مومشد همواره اورا تحت نظارت  
داشتشد. این مطلب را جریدۀ میهن که ازطرف دفترتازا درکابل ن،رمی شد، نیز  

 ن،رکرده اتت .  
ـلـوم   ـع اماترنوشت دو دخترشاه حبیب اهلل کوهدامشی درزندان به کسی م
نیست، وهیچکس نمیداند که بااین دختران بیگشاه درزندان چه کرده اند وچـه  
حالی باالی ای،ان آورده اند. از زبان بزرگان مزار شریف که ازخوی،اوندان من  
هستشد، ششیده ام که دراوایل هردو دخترشاه حبیب اهلل رادرحالیکه دوعسـکـر  
تفشگدار هماریی میکردند، درروزهای بازار اززندان میک،یدند وآنهارامجبوربـه  
گدایی میساختشد وعسکرها به مردم میگفتشدکه ای،ان دختران تقو هستشد، واین  
امر محمدگل مومشد بود. مردم مزار دل شان به این دخترک هامیسوخت ولـی  
ازترس حکومت به ای،ان یاری کرده نمی توانستشد. بعداً تر و درک این دختر  
ها معلوم ن،د، وآنهارا از زندان نمی ک،یدند. این دخترها یکی ته تاله ودیگری  
پشجساله بودندکه پدرشاه شاه حبیب اهلل کوهدامشی راشهیدکردند. ازترنوشـت  
آن کودکی که هشوز در بطن بی بی تروری تشگری بود، هم کسـی اطـالع  
ندارد که چه تان تولدشد، دختر بود یاپسر؟ قسمت اولی این گزارش توتـ   
مورخین ک،ور ازجمله شادروان غالم محمدغبار وشادروان میرمحمدصـدیـق  

 فرهشگ نیز تایید شده اتت .  
ـ برای شاه حبیب اهلل کوهدامشی قرآن شریف مبارک بود ومقدس، به آن  
تسلیم بود وبه آن تسلیم شد، وتروجانش رافدای قرآن کرد، که واقعاً کاربرحق  
کرد. وآنچه برزبان گفت همان را دردل داشت، برایش رضای خداونـد)ج( و  
حفاظت مردمش هدف بود. ولی برای نادر قرآن مجید دام تزویر بود، آنرا بـه  
زیرپا کرد، بی حرمتی نمود وبه آن قسم خورد ولی وفانکرد، وبه قرآن مجیـد  
بی عزتی کردکه به تحقیق کارنادرتت وظلم عظیم کرد وآنچه برزبان راند در  
 دل نداشت. برایش رضایت خودش وحفظ تلطشت درخانواده اش هدف بود ! 
ـ باری شاه حبیب اهلل کوهدامشی ازقصر داراالمان دیدن میکرد، تردارمحمد  
کبیرتراج همراهیش میکرد. وقتی این قصر رادید خوشش آمد، بـه انـدازۀ  
خوشش آمد که تردارکبیرتراج عر  کرد که اگرنام این قصررا ازداراالمان  
ـار   به دارالحبیب تبدیل کشد. شاه حبیب اهلل کوهدامشی گفت من هرگزایـن ک
ناجوانی رانمی کشم، این قصر راامان اهلل تاخته، بگذار که بشام اوباشد، ومن قصر  

 دیگری می تازم و نام آن را دارالحبیب می گذارم . 
ـفـر   اما نادر صفحۀ یادگاری اتتقالل افغانستان راکه امان اهلل خان درطاق ظ
پغمان اعمارکرده بود، محض بخاطرایشکه نام امان اهلل خان درآن ذکرشده بود،  
تخریب کرد وبجایش لوحۀ دیگری گذاشت ودرآن نام خودرا حک نمود و  
ـادرآنـرابـه روز   حتی آنروزی راکه امان اهلل خان ج،ن اتتقالل رامیگرفت، ن
دلخواه خودتبدیل کرد ! مسجد جامع عیدگاه کابل که درمشطقۀ باغ علیمـردان  
ـان   واقع اتت، جایگاه ادای نماز اعیاد برای امان اهلل خان بود، اویکجا باباششـدگ
کابل در عیدها درآنجا نمازمیخواند وعیدی میشمود، وجای دید وادید امان اهلل  
خان درلحظات حساس ک،وربامردم بود. این مسجدشریف تالیان درازی رنگ  
ورونقی داشت. نادرآنرا از رونق انداخت وبه حالتی گذاشت که دیوارهای آن  
شکست ودرچمشهای آن تگهاجا گرفته بودندوداخل این مسجدشریـف رابـه  
گدام غله جات عسکری تاخت! وفرزندش )ظاهر( هم به پیروی ازپـدر ایـن  

 مسجدمبارک رابحالت خرابه گذاشت.  
بخاطردارم زمانیکه پسرکوچک بودم، پدرم به این مسجدشریف می رفت آه  
ازتیشه میک،ید ومیگفت این مسجدشریف چه روزگار با شکوهـی داشـت و  
جایگاه جمع وجوش مردم کابل بود وهرروز دیگرانه، هزاران باششدۀ کابل در  
ـالـت   ـاالبـح چمن های آن ن،سته لذت میبردند، درآنجا نمازمیخواندند. ولی ح
ویرانه و زارافتاده وتگهای ولگرد درآن گ،ت وگذارمی کششد، ومن خـودم  
بچ،م خوددیدم که تگها درچمشهای آن گ،ت وگذارمیکردند وچوچـه داده  
بودند. پدرم وقتی حالت زاراین مسجدشریف راکه بسیاردوتت داشت میدید،  

 خیلی غمگین می،د وبه زیرلب آهسته میگفت: )خدا نادره نبخ،ه( ! 
ـ شاه حبیب اهلل کوهدامشی انسانهای صادق ووفادار رادوتت داشـت و از  
اشخاص خاین ونمک حرام بیزار بود. اشخاص صادق ووفادار را اگردشمشـش  
هم میبود تقیرونوازش میکرد، وآنهایی راکه برایش خیانت میکردند، هـرگـز  
مجازات نکرده ومحبوس نساخت. باری عبدالرحیم خان صافی کـه ازافسـران  
ـان راتـوق   امان اهلل خان بود، ودرمزار شریف یکهزارعسکر مسلح امان اهلل خ
واداره میکرد، با تقوط دولت امانی خودرابکابل رتاند ودرتپۀ مرنجان تشـگـر  
گرفت، وبرعلیه شاه حبیب اهلل که تلطشت راگرفته ودر ارگ شاهی بـود، بـه  
جشگ پرداخت تاتلطشت رادوباره به امان اهلل خان بگیرد. جشگ چشد روز دوام  
کرد وترانجام عبدالرحیم خان باوتاطت کالنها کوهستان تسلیم شد. اورا نزدشاه  
 حبیب اهلل کوهدامشی آورند. شاه از اوپرتید که چرابرعلیه من جشگ کردی،   

ـان   درحالیکه تواز شمالی هستی وبرادر هایت همراه من اتت؟ عبدالرحیـم خ
صافی که مرد دلیروصادقی بود، باگردن بلشد گفت که من عسکرامان اهلل خان  
ـاه   ـادش هستم، عسکرتو نیستم ومن نمی خواتتم به او خیانت کشم . حاالکه تـوپ
هستی من مجبورشدم که تسلیم توشوم، توهرچی که درحق من میکشی اختیار  
داری همان کشی. حاضرین مجلس دراندی،ه بودندکه شاه حبیب اهلل کوهدامشی  
حتماً عبدالرحیم خان رابه دارمیزند ویاحداقل اورا محبوس میسازد. شاه حبیـب  
اهلل پیش آمد وگفت آفرین به تو و غیرت تو وبه صداقت تو! این شجاعت و  
صداقت توخیلی خوشم آمد، بیاکه رویت راببوتم. شاه حبیب اهلل کوهدامشـی  
اورا درآغوش گرفت رویش رابوتید وبه اتتادخلیل اهلل خلیلی، این افتخارتاریخ  
و فرهشگ ک،ور، که ترمش،ی شاه حبیب اهلل کوهدامشی بود، گفت که دورتبه  
باالتر ازآنچه عبدالرحیم خان صافی درتلطشت امان اهلل داشت، برایش مشـظـور  

 کرده ام .  
ـپـۀ   کرنیل تراج الدین قزلباش، قوماندان غشد توپچی امان اهلل خان که درت
کلوله پ،ته جاگزین بود، جشگ راعلیه شاه حبیب اهلل کوهدامشی به نفع امان اهلل  
خان آغازکرد. چشدین عسکرحبیب اهلل خان درین جشگ ک،ته وزخمی شـد  
وشاه حبیب اهلل هم درآن زخم برداشت. ترانجام تراج الدین قزلباش مجبوربـه  
ـفـو   تسلیمی شد. وقتی تسلیم شد، شاه حبیب اهلل اوراعفو کـرد واو هـم ازع
وبخ،ش شاه شکران نمود. کرنیل تراج الدین بازعسکرجمع کردوجشگ راعلیه  
حبیب اهلل وبه امیدبازگرداندن تلطشت به امان اهلل خان آغازنمود وبعد از برخورد  
ـیـد:   خونین چشدروزه گرفتارشد، اورا نزدشاه حبیب اهلل آوردند، شاه از اوپـرت
کرنیل صاحب چرا ایشقدر بامن جشگ می کشی؟ هرباری که تراعفو میکشم باز  
دربرابرمن جشگ می کشی، چرا پادشاهی مرا قبول نمی کشی، آخرامان اهلل خان  
خالص شده وازوطن رفته اتت ! کرنیل میگویدمن میدانم که تو اکشون پادشاه  
هستی ولی من افسرامان اهلل خان هستم وبه اوقسم یادکرده ام که به اوخیانت نمی  
ـشـم.   کشم وبه او وفادارمیباشم وتازنده هستم به اووفادار هستم وبه او خیانت نمیک
شاه حبیب اهلل کوهدامشی گفت پس الزم اتت که به هشدوتتان بـروی چـون  
میترتم که مردصادق و وفاداری چون تو ک،ته ن،ود. اورا هفتصد روپیه، یک  
اتپ ودونفر مسلح دادتابه هشدوتتان برود. منخذ این داتتان، دوتت فرزانۀ من  
اتت که اززبان داکترمحمدهاشم عصمت اللهی فرزند کرنیل تـراج الـدیـن  

 قزلباش آن راششیده اتت.  
ـ اما اتهاماتی درمیان اتت که گویاشاه حبیب اهلل کوهدامشی فیض مـحـمـد  
کاتب هزاره را لت وکوب کرد وبه اثرآن اومریض شده و فوت کرده اتت.  
این اتهامات بکلی بی اتاس اتت، وتاخته و پرداختۀ گماشتگان نادر وپیـروان  
مکتب فاشیسم پ،تونیسم اتت، که طی بیش ازهفتاد وچشدتال برعلیه شاه حبیب  
اهلل کوهدامشی گفته اند، که همه نادرتت بوده وهدف آن واژگونه ن،ان دادن  
ـیـه ازیـن   شخصیت واال وخصایل نیکو وپرایمان شاه حبیب اهلل بود. اصل قض
قراراتت که درآن آوانی که شاه حبیب اهلل براریکۀ تلطشت رتید، قوم هزاره  
درهزاره جات بغاوت واغت،اش کردند، وبه پاس خدمت امان اهلل خان که ای،ان  
را ازبشدگی وغالمی وکشیزی تاختۀ عبدالر حمن خان رها کرده بود. شاه حبیب  
اهلل فیض محمدکاتب راکه مرد بادانش ومحبوب درمیان هزاره هابود، به ارگ  
شاهی خواتت، اورا احترام بی حدکرد وبرایش گفت که تونمایشدۀ من هستی،  
به هزاره جات برو واغت،اش راخاموش تاز، وبگو که بیعت کششد. مـن نـمـی  
خواهم کسی ک،ته شود. کاتب  این مقام نمایشدگی شاه راقبول کرد وگفت که  
اغت،اش حتماً خاموش می،ود وجشگ وخونریزی کار خوب نیست. شاه حبیب  
اهلل پول هشگفت برایش دادو زمیشۀ تفرش رابه هزاره جان میسرتاخت. فیـض  
محمدکاتب پولهارا باخودگرفته درهزاره جات به مردم تقسیم میـکـرد، ولـی  
بعو  ایشکه غت،اش را خاموش کشد، هزاره هارات،ویق میـکـرد کـه بـرای  
برگرداندن تلطشت به امان اهلل خان خاموش نش،سته وبغاوت کشید. کاتب چشدین  
باربین کابل وهزاره جات تفرکرد، ازشاه حبیب اهلل کوهدامشی پول گـرفـت  
آنجا برد، تقسیم کرد وبجای ایشکه اغت،اش راخاموش تازد وبیعت بگیرد، مردم  

 رابی،تربه بغاوت ت،ویق می نمود .  
شورش وبغاوت درهزاره جات روزبروز بی،ترمی،د. به شاه حبیب اهلل ازآنچه  
که فیض محمدکاتب هزاره میکرد، احوال دادند. شاه ازین خیانت کاتب تخت  
متنثرشد. ته روزشاه ازین خیانت ملول وغمگین شد، ودتتورداد تادروازۀ ارگ  
رابروی فیض محمدکاتب بازنکششد و گفت که ازنمایشدگی من اورا بـرطـرف  
ـات   ـام ـق کشید. این خبردرمیان همۀ آنهایی که دراطراف شاه حبیب اهلل ودرم
دولتی بودند بخش شد وهمه به این خیانت کاتب واز اعتمادی که شاه به اوکرده  
بود، درحیرت شدند واز اوچشین توقعی نمی رفت . چون احوال به فیض محمد  
کاتب که تازه تفرهزاره جات رتید، خیلی متنثرشد ودیدکه همه به اوبه دیدۀ  
یک خاین میشگرند واجازۀ حضور راندارد، ازتمت نمایشدگی شاه معزول شده  
اتت. چون او مردفاضل ودان،مشدی بود، ازین گشاه غمگین ومتنثرشد، غـم و  
اندوه تیشه اش راف،ردودرقلبش جاگرفت، جانش راف،رد و مـریـض شـد.  
ـاه فـوت کـرد.   مریضی اش شدت گرفت و دوام یافت وبعدازپشج یاشش م
جزئیات بی،تررادرین مورد درکتاب )هجوم دوم مشگلی( نوشتۀ دان،مشد مبارز  

 ک،ور آقای اتتالفی میتوان مطالعه کرد .  
آقای اتماعیل یون، واحدطاقت، تتارتعادت وتایر فاشیستان پ،تونیست !  
برای شماهایی که ترتمبگی کرده و تجدید عهد نادرغدار را خ  م،ی خویش  
ـان   ـت تاخته اید، اگر ایشهمه شواهد تاریخی که ازخیانت آن غدار به ملت افغانس
گفته شد، شمایان را تشبیه نکرده باشد، بازهم درشماره های آیشده حقایق غمشاک  
و جانسوز دیگری از نابکاریهای آن غدار قومپرتت را بیان میدارم، بلـکـه بـر  
ـانـد، ودربـرابـر   وجدانهای خفتۀ شما اثری بگذارد، وبه راه خداوند )ج(، بک،
 تایراقوام ک،ور بیش ازین شرمسار و خجلت زده ن،وید ! /.  )دنباله دارد . (  
***************************************** 
رئیس مجلس به غنی وعبداهلل : وقت کشی نکنید !  

 ریاست جرایی: منتظر ارگ هستیم 
ـ ماندگار   1۲ گان روز ششبه در    : عبدالروف ابراهیمی رئیس نمایشد مارچ/کابل 

تنخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابیشـه بـه  «ن،ست عمومی مجلس گفت:  
کششده اتت.رئیس جمهور احمدزی وعبداهلل باید در    مجلس، غیرمشصفانه ونگران 

رابطه وقت ک،ی نکششد،غشی و عبداهلل باید قبل ازتفرشان به امریکا اعضای باقی  
ـتـن «مانده کابیشه را به مجلس معرفی کششد تا حداقل در این   ـف  »گپی برای گ

 داشته باششد. 
وگوبا      تیدحسین فاضل تانچارکی م،اورفرهشگی ریاتت اجرایی در گفت 

روزنامۀ ماندگارگفت: ازآدرس ریاتت اجرایی در ارتباط به معرفی نامزد وزرا  
م،کل خاصی وجود ندارد و کار نهایی شده و در این مورد تصامیم گرفته شده  

ـاتـت    وچهره  ـارتـوتـ  ری ها نیزم،خص شده اتت. ما مشتظرنهایی شدنِ ک
ـیـدن   جمهورهستیم وتاآنزمان احتماالً دوهفتۀ دیگرنیزفرصت نیازاتت. فرارت

ـا    رخصتی  های نوروز و تفررهبران دولت وحدت ملی به امریکا تبب شـد ت
معرفی نامزدان باقی مانده به تنخیر بیافتد. تانچارکی افزودریاتت اجرایی هفت  
نامزدوزیررامعرفی میکشدواعضای باقی مانده ازطرف ریاتت جمهور معـرفـی  

شوند. موصوف ازین نامزد وزرا نام نبرد وگفت همزمان با معرفی آنان بـه    می 
ها قرارخواهدگرفت. فاضل تانچارکی      پارلمان نام این نامزد وزرا دراختیار رتانه 

 هامبورگ ـ آلمانتیدآقا هشری                                           
 ه بازهم گوشۀ از خاطرات گذشت

ظاهرشاه قصد دیدار ازبامیان کرد، باید بگویم این اولین وآخرین تفراو در  
طول چهل تال پادشاهی اش دروالیت بامیان بود، بعد ها ششیده شد ازکمکهای  
ـیـ،ـد، کـه   ملل متحد بایدازوالیت بامیان شاهراهی به والیت هرات ک،یده م
والیات غور و اروزگان راهم زیر پوشش میآورد، چرا درین مشاطق اثارباتتانی  
ـای   ـاره زیادی داریم که هشوز هم ک،ف ن،ده، ودروالیت بامیان طبیعت شاهک
ـاو   خودرا ن،ان داده، میدان هوایی بین المللی تاخته می،دکه پـولـداران اروپ

 امریکا اواخرهفتۀ خودرا دربشد امیربگذرانشد. 
   377بشد امیررا دیده ام، اگربگویم یکی ازعجایبات دنیاتت، مبالغه نکرده ام،  

فت قطر دارد، هزاران رنگ حیـرت    177فت عمق، شکل دایروی ودرحدود  
آورتشگهای آن آب،ار را آرایش وتزئین داده.ازبین ارگ ششیده شد، میخواهید  
هزاره ها یک تخم راته افغانی بفروششد. دران زمان یک دانه تخم یک افغانی به  

 فروش می رتید. بدین لحاظ تاخت این پروژه مهم برهم خورد.  
ـقـوق   محمدانور ب،ردپلمات وزارت خارجه برای مان قصه کرد. دان،گاه ح
درزمان ما واقع داراالمان بود، روزی طرف خانه می آمدم درقسمت عالءالدین  
باال طره بازخان عصاچوبی دردتت به دریور ترویس صدا زد خلیفه مـراهـم  
بگیر، کلیشرترویس گفت خلیفه اتتاد نکن قاتل اتت.)بشازم همدردی ات را(  
نامبرده درزمان هاشم خان قوماندانی والیت کابل راکار میکرد. میرغالم محمد  
غبارمورخ بادرد، درجلد دوم افغانستان درمسیرتاریخ میشویسد در زمان حکومت  
ـا   ـان م هاشم خان ترایها، مکاتب وحتی مشازل شخصی مردم به زندان هم،هری
ـیـغ   تبدیل شده بود، روزی طره بازخان درترای مُوتی آمده وباالی بشدیان چ
ک،ید، حکومت انگلیس مانشد شاهیشی اتت، افغانستان مانشد گشج،ـکـکـی در  

 چشگالش می باشد، حال تان ازاین بدترکه ترک،ی کشید.   
ـیـس   مرحوم مصطفی رتولی درزمان ریاتت جمهوری پادشاهی داؤود رئ
ـا   ن،رات خارجی رادیو تلویزون بود. برایم گفت دررأس هیئت مطبوعاتی، ب
هشرمشدان وموتیقی نوازان به تهران رفتم، مکتوبی ازوزارت اطالعات وفرهشگ  
برای تفارت ما داشتم که میرتاندم،  واردتفارت شده خودرا معرفی کردم که  
ـیـدم،   ـارک، با تفیر می خواهم مالقات کشم، تاعت ده صبح بود درتالون انتظ

بجه تفیر با لباس خواب رنگ قرمزی داشت وبوی ویسکی اش مرا    11تاعت  
ازارمیداد آمد، بعد احوال پرتی گفت بول می خوری؟ تکان خوردم، چه می  
گوید دلم بود بگویم بول ته خودت بخو، دیدم شهزاده اتت ازهمین جا دتت  
بسته به کابل روانم میکشد. مجبورگفتم بلی چشدلحظه بعد برایم یک کاته تـالد  
ـیـن   ـای درضرف چیشی اوردند. دختری خیلی ق،شگی ایطالوی ازپته های زیشه پ
آمد وبه اتاقی دگری داخل شد،کسی برایم گفت بول درزبان ایطالیایی کاتـه  
ـازی   تالد راگویشد، بعدازصحبتی برآمدم این آقاداماد داوؤدخان، زلـمـی غ
بود،که دخترداؤود را طالق داده بود. همین آقا بود که زمین تفارت افغانستان  
را دربهترین نقطۀ شهرتهران به پول گزافی برای یک یهودی ایرانی فروخـت.  
پول آنرا کس ندید. گرچه وزارت خارجه دوتیه این خیانت را تکمیل کرد وبه  
شخص داؤؤد داده شد، اما کسی ازآن چیزی نه ششید. این تردار چشد تال بعد  

 درامریکا درهوتلی نسبت زیاده روی م،روبات مرد. 
داؤودخان عیبی کالن داشت، وقتی به کسی دل داده بود، اگرخر تیاه هـم  
هشگ میزد، دگرازوی دل نمی کشد. غوث الدین فایق درکتابش می نـویسـد.  
ـبـر   آواز حسن شرق راکه خیانتش را تیلفونی برمالمیکرد ضب  کردم وبه ره
ششواندم، اما نادیده گرفت. داکتر اتلم خاموش گفت، شاه رضای پهلوی پـدر  
رضا شاه به جرم جاتوتی برای روس، پدرحسن شرق را درتهران زنده بگـور  
کرد. حسن شرق، برای امریکا وبالخاصه برای روس جاتوتی میکرد. ازهمان  
اول حکومت داؤد دردوره صدارتش تا جمهوری یک لـحـظـه هـم ازداؤد  
دورنبود. این داکتر بیطارچشان وطن فروشی میکرد. که داؤود یا نه نمی فهمید یا  
ـفـر   وفاداری اش را بجا میکرد. هم چشین جاللر، باالخره تمام اتشاد خفیه را ازت
داؤود به ممالک عربی، به روتها درقاهره تسلیم کرد . به نظر بشده تصمیم روس  

 ها برای برانداختن داؤد همین وقت قطعی شد. 
کابیشۀ داؤود انقدرازمردمان بی مقدارتاخته شده بود، که تقریبا همه اش عقده  
ـتـه   ـف ای، نا فهم بی تجربه مثل رتولی، وزیردفاع که نزد پیری مرید بود وبه گ
مرحوم ازاد زوی ازچوکی مدیریت ذاتیه باال ترکارنکرده بود. وزارت داخله را  
ـانـی   قدیرنورتتانی، که ضاب  ترافیک بود، ازتکسی رانان بیست الی پشجاه افغ
ـیـدی را   رشوه میگرفت. وزارت داخله ووزارت دفاع ازوزارت خانه های کل
ـبـدااللـه   برای شان تسلیم کرده بود. به همین مشوال به پاس رفاقت با پدرتید ع
ـاون   ـع )تیدعبدهلل خان وزیرداخله داؤدهشگام صدارتش( وی را وزیرمالیه وم

 رئیس جمهورمقررکرد.  
تید عبداالهلل فاکولته را به زورتوته وواتطه قبالۀ روباهی را در دتت گرفت.  
ـلـی   ـی نامبرده داماد تید قاتم رشتیا بود، با حضورداشت خسرش درمجلسی فام
گفته بود، ما میوندوال را مستشد به خیانت گرفتیم، رهبرخواب دیده بود، نق،ـۀ  
کودتا درمشزلی واقع دهبوری درنل بخاری میباشد، رشتیا گفته بودعبداالله جان  
من قبول میکشم، رهبرمردشجیع، کاردان ونابغه اتت اما در ولی بودنش شـک  

 دارم . 
اقای فیا  تایپست ماهری بود، قسم اجیردرمدیریت تمعی وبصری وزارت    

زراعت باما هم کاری داشت، قصه کرد. درتال اخیروزارتش اقای عدالت کـه  
بودجه حکومت پاس می،د، وی را با هیئت معیتی خودهمراه گرفته بود. پی،تر  
گفته آمد که عدالت ازان وزرای درجه اول بود، که اگردرپالن بودجه تغیراتی  

 اید بایدمن دوباره آنرا تایپ کشم.  
ـار بـودم،     ـتـظ ـتـران مجلس وزرا درقصرصدارت دایرشد، من دربیرون دف

آوازوزشانرا به خوبی می ششیدم، اقای عدالت برای تدکردن لب دریای امـو،  
بدون پالنی شش لک افغانی درخواتت میکرد، وزیرمالیه میگفت من این قدر  
پول ازکجا کشم. ته لک افغانی بس اتت، اما عدالت اترارداشت شـش لـک،  
باالخره وزیرمعارف ومعاون صدارت اقای علی احمد پوپل پا درمیانی کرد وبه  

 چهارلک فیصله شد. 
قسمت زیاد ترحدات ما با اتحاد جماهیرشوروی دریای امو بود، انها طـرف  
خود را تشگ کاری وتمشت ریخته بودند. اما طرف ما زمین های معمولی بود،  
هربار دریا موج میزد زمین را تست میکرد ودرچشد جپلۀ دگرخاک زمین را با  
خودمی برد. ودریا به طرف ما بسترخودراهموارمی کرد. هرگاه تقسیم بشـدی  

 می شد ما بازنده می شدیم.  
ـای امـوراکـه   تپۀ آی خانم را نسبت قدامت تاریخی وهم رده های آب دری
ـهـد   درزمین های طرف ما آمده بود دیدم. تپۀ های خانم قدامت تاریخـی ازع

ک،ف شد تتون های قصرهشوزهم پری،ان  13۲9 نومبر 11 تکشدرکبیردارد،که  
ـا   ـشـد. ام ـیـزن ـیـن م حال افتاده وباتتان ششاتان عمرانجارا پشج هزارتال تخـم

ـا    1377دراواخرتال   باتتان ششاس امریکایی تمدن تی هزارتال قبل را ان ج
 ک،ف کردند./ )دنباله دارد ( 

***************************************** 
هرچشد دربارۀ معرفی دوبارۀ وزرای ردرشده اظهار نظر نکرد، اماربیان داشـت    

 های جدید را به پارلمان معرفی کششد .   کششد تا چهره    که آنان تالش می 
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 هفته نامۀ امید 999شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( گردهمآیی بنیاد آب موفق بود  
تورۀ بقره اتت که می فرماید: ومآانزَلَ اهللُ مِنَ السماءِ مِن مّآء  1۲1ایۀ متبرکّۀ   

فَاَحیابِه االَز َ بعدَ مَوتِها...به معشی ایشکه: )و آنچه نازل کرد خداونـد )ج( از  
ـا   آتمان از آبی پس زنده کرد به آن زمین را بعد از مردنش...)از پیا م نور( وم

 فال نیک گرفتیم وگفتیم تالیکه نیکوتت ازبهارش پیداتت ! 
فلهذا,امیدواری در افق آرزوها در تاللوتت تا بکمک ایزد متعال آن زمیـن  
وطن ما که فساد پی،گان دولت آنرا به مرگ مواجه تاخته اند با قطره های آب  
بشیاد آب یعشی خود افغانهای داخل و خارج مرز دوباره احیا شود, ترتبز گردد,  
آباد گردد, صلح و امشیت بیاید و وحدت ملی قایم و دشمن شکن ظهور کشد. تا  
بتوانیم تیاتتمداران امریکا را م،وره های مدلل مهیا تازیم تا پول تَکس ما را که  
حاصل زحمات شباروزی و عرقزیزیهای ماتت به دشمشان خارجی مملکت و  

 دزدان داخلی ما بی مسئوالنه نسپارند. 
ـ باکمپوز) قطره قطره آب دریا می،ود( متوجه شدم که ته کمپوزموتیقی  ۲

تاریخساز درجامعۀ افغانی ماظهورکرده, درپی خود موفقیتهای داشته اتت: یکی  
آهشگی به آواز اتتاد موتیقی اتتاد قاتم مرحوم اتت که خوانده بود؛ ) گربه  
ـیـد   میدان آمدی میدانیم( که بااتترداد اتتقالل افغانستان توت  شاه غازی و فق
ـائـی غـزنـوی در   امان اهلل خان انجامید. کمپوزدومی درروزتجلیل یادبود تش
واششگتن دی تی رخداد. طوریکه, درحوالی بعد ازظهربود که چهره هاغمیـن  
ـا   ـلـوه شد, اشک از چ،مان ترازیرگردید, تقف تاالر چرخش گرفـت, گ
ـقـوط   بشدمی،د و نفسها تشگ بود. زیرا, ششیدیم که مزارشریف بدتت طالبها ت
کرد. اتتاد خیال با آواز نازنین و پرکیف خود ترودند: )بارکج به مشزل نـمـی  
رتد( تقدیم نمود. مقصد این ترایشدگی معلوم نبود که آیا به مجاهدین گفتـه  
می،د که :چون بار تان کج بود به مشزل نرتیدید ویا ایشکه پیام میدهد به طالـب  
که, چون بار شماکج اتت بمشزل نمی رتید. بهرصورت مقصد هـرچـه بـود,  
ـیـن   امریکائیها آمدندوطالبهارا به شکست مواجهه تاختشد.... کمپوز توم هـم
کمپوز تاریخی ) قطره قطره آب دریا می،ود( اتت که با همبستگی, همدتتی  
وهمدلی میتوان به دریای خروشان که هم نور وانرژی میدهد وهم حیات. انجام  
ـتـوبـر   ـشـگ اک ـا درج ـه یافت. عالوتن میگویشد, قدرت آب بودکه مصـری

بااترائیل یاجشگ یمکپور دیوارمستحکم ترحداترائیلی را ازهم دریدند  1371
و از نهر تویز گذشته جزیرۀ نمای تویز را دوباره بدتت آوردند. اگر متوجهه  
شده باشیم جاهیکه مداوام قطرۀ آب بر تخرۀ چکیدن میگیرد بعد از مدتی در  

 قلبش رخشه وارد میسازد و فرو رفتگی بمیان میآید که با چ،م نمایان اتت. 
ـ در نتیجه, با این قطره که هرفرد هست با هم یکجا شود دریا  می شـود,  7

قوت اصالحی می شود نه تخریبی, قوتی می،وید برآنهائیکه منوای پدری ما را  
دتتخوش اعمال مفسد قرار داده از مردم خود دور, وبه بیگانگان نزدیکی جسته  

 اند. 
ـان و  1 ـ قطرۀ آب بی کبر و متواضع اتت, تبعیض رنگ و جشـس و زب

مذهب ندارد. بر خاک و گل و تشگ تخت هم می ن،یشد.  بر گل و بر خارهم  
ـازه   ـا ت نزول اجالل میکشد برگل طراوت میبخ،د و بر خار هم حیات میدهد ت
بماند و روزتشوری را گرم وپشجه نانی بیرون آید. قطرۀ آب با دریا و بحر هـم  
فرو میریزد و هم پیما می،ود. پس قطرۀ آب موهبتیست خدواندی. من خوش  

 هستم که آن موهبت امروز نصیب افغانها شد. 
ـ شفیع عیار, رامن یک انسان متواضع, باحوصله, صابر, تردگوی, صادق,  3

مصمم, دوتتدارجوانان, خوش خلق, خطیب خوب, زیرک ودانا یافتـم کـه  
 خوش دارد دربین مردم باشد و به نظریات شان گوش دهد . 
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معین ندارد. دیده می،ود که گرد همآئی پانزدهم مارچ یک قدم مقدماتـی بـه  
صوب اهداف فوق بود. عیار نمیخواهد این بشیاد بشام او, یکشفر, ختم شـود. او  
ـانـه   آرزو دارد این افتخار بیک گروه نخبگان و دان،مشدان داده شود تاآنها عالم

 درایجاداتاتشامه وانتخاب لیدرشپ اقدامات الزمه در نظر گیرند . 
ـ تنتف دریشجاتت که زمیشۀ بسیار مساعد برای ما ویک جمعیت بالخاصه  11

ازبین رفت. دریشجا بایدازحسن خلق تیدنا محمد )ص( اتتفاده می،ـد وبـرای  
حاضرین ن،ان داده می،دکه مشطق آنهابلشدتراز آنست که شفبع عیارزمزمه کرده  
اتت. ن،ان میدادند که, پذیرش دعوت یک روش محمدی )ص( پی،وای عالم  
ـادیـث   اتالم اتت. ن،ان می دادندکه, چون پیامبر)ص( که ما به گفتار و اح
صحیح و متفق علیه شان اعتقاد کامل داریم روش شان را بمقابل یهودیکـه بـر  
ـاک فـرش   ـاش ای،ان خاکروبه حواله میکردند, در مسیر راه مبارک خار و خ
ـادت   میکرد؛ روزیکه مریض شد به دبدارش رفت, یهود خجل شد و کلمِۀ شه
بزبان آورد. آنها ن،ان میدادند که, به اتاس فرمان الهی ,بر تفکر وتعقل بشدگانش  
معتقداند وآتان گیرند نه تخت. ن،ان می داندکه آنهااهل فضل و خضوع اند و  

 خود را از دیگران بلشدتر نمیداندد و....و...و... 
در اخیر آرزومشدم گردهمآئی های دیگر در ایاالت و حتی ممالک مختلف  
برگزار گردد, ٬بشیاد آب٬ به پا ایستد تا بتواند مسئولیتی که در برابر وطشداران بی  
نهایت مسکین, غریب, رنج برده, علیل و تتم ک،یدۀ ما دارد, بجا آورده بتواند.  

 و من اهلل التوفیق. 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ توم( معرفی یک اثر ناب  
 آتش زهدو ریاخرمن این خواهد توخت    حافظ این فرقه پ،میشه بیشداز و برو 

 آدمی با عقل و دانش آدم اتت    شخصیت با جامه و دتتار نیست 
 آدمیت احترامی آدمی اتت    باخبر شو از مقام آدمی 
 از حرف )الف( اتتبداد ترک بهتر از عدالت عرب 

 اعتبار به علم و ادب اتت نه به مال و نسب 
از بد بخت شدن ک،ور خودبه ک،ور دیگر رفتم، از بد بخت شدن خود به کجا  

 روم؟ 
 از بی ادبی، کس بجایی نرتد    حقا که ادب تاج تر مردان اتت 

 از صحبت شیخان دغل توخت دماغم    ای باده پرتتان ره میخانه کدام اتت 
 از صد طواف کعبه صوابش فزونتر اتت    گر حاجتی شکسته دلی را روا کشی 

 از مردم صد رنگ تیاه پوش به    از خلق فرومایه فراموشی به 
 از مردم نامرد هرگز مردی نیاید 

 از کوزه همان تراود که در درن هست 
 دوتتان ارجمشد! 

صفحه یی . من این کتاب را گشج شایگان    199این بود چشد نمونه از یک دیوان  
نام میگذارم. طوریکه عر  کردم چون شما در ال بالی آن به صدها مصرع و  
ابیات بر می خورید که حامل پیامی رتا به خاطر اصالح ب،ریت اتت. بـرای  

 شما صحت وتالمت آرزو دارم ./ 
     ***************************************** 

 عالقمندان گرامی امید توجه فرمایند 
ادارۀ امید از بابت تأمین هزینه های چاپ و توزیع با  

مشکالت ودست تنگی روبرو است. لطفاً با ارسال اعانه از  
 این نشریۀ خدمتگزارتان دستگیری کنید. 

 ... ) دنباله ازصفحۀ دوم( جنگ نیابتی  
این مامول به هیچ صورت حق طبیعی ما را به حیث ک،ور مستقل برای دفاع از  
خود نفی نمی کشد. من که همی،ه از خواندن نوشته های ماندگار مطالب زیادی  
را می آموزم، درین مقاله شان شبح دیدگاه های انحرافی ) متفکر دوم جهان و  
تقلب تاالر( را می بیشم. بدین ترتیب بکار بردن اصطالح جشگ نیابتی در رابطه با  
جشگ عادالنه دفاعی در ک،ور ما نا درتت می باشد.اصطالح جشگ نیابتـی و  
ـیـه دولـت   ـل حتی تپاه اجیر صرف در مورد طالبان و متحدین شان که بـر ع

 افغانستان به اعمال ده،ت افگشی و جشگ می پردازند مصداق دارد ./ 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( هوشدار به جوانان  
 ل،گر معظمی ز گربانا  لیکن اندر خفا تدارک کرد 

 از صفاهان و یزد و کرمانا                    های براق شیر شکار   گربه 
 داد فرمان به توی میدانا                      ل،گر گربه چون مهیا شد 
 ل،گر گربه از کهستانا  ل،گر موش ها ز راه کویر 
 رزم دادند چون دلیرانا  در بیابان فارس هر دو تپاه 

 هر طرف رتتمانه جشگانا  جشگ مغلوبه شد درآن وادی 
 که نیاید حساب آتانا  آنقدرموش وگربه ک،ته شدند 
 بعد از آن زد به قلب موشانا  حملۀ تخت کردگربه چوشیر 
 گربه شد ترنگون ز زیشانا  موشکی اتب گربه راپی کرد 

 که بگیرید پهلوانانا   اهلل اهلل فتاد در موشان 
 بهر فتح و ظفر فراوانا  موشکان طبل شادیانه زدند 
 ل،گر از پیش و پس خروشانا  شاه موشان ب،د به فیل توار 
 با کالف و طشاب و ریسمانا  گربه را هر دو دتت بسته بهم 

 این تگ روتیاه نادانا   شاه گفتا به دار آویزید 
 غیرتش شد چو دیگ جوشانا  گربه چون دیدشاه موشان را 
 کشد آن ریسمان به دندانا  همچو شیری ن،ست بر زانو 

 که شدندی به خاک یکسانا  موشکان راگرفت و زدبه زمین 
 شاه از یک جهت گریزانا  ل،کر از یک طرف فراری شد 
 مخزن تاج و تخت و ایوانا  از میان رفت فیل و فیل توار 

ـبید زاکانا  هست این قصۀ عجیب و غریب  ــ ــ ـار ع ــ  یادگـ
 که شوی در زمانه شادانا  جان من پشد گیر از این قصه 

 مدعا فهم کن پسر جانا /.  غر  ازموش وگربه برخواندن 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( بازهم به یادبود هارون امین  
ولی بازهم هارون جان با مهارت خاص و درک درتت از حقایق و بـدون  
آنکه خود را زیاد با همه درگیر بسازد ، جریانات تیاتی را جهت میداد و در دل  

 ها اطمیشان بمیان میاورد.  
افغانستان هشوز بعشوان یک ک،ور و ملت افغانستان بعشوان یک ملت مـطـرح  
نیست. این را ازنظرعلوم تیاتی خدمت شما میگویم. در ک،ور ما تااکشون باهمه  
ملیتهایکسان معامله صورت نمیگیرد و افغانستان تا حال نتوانسته بستر آرامی برای  
همه اق،ار ک،ور باشد که همه یکسان برای بهبودی آن در حالیکه نقش خود را  
در آن ببیششد، عمل کششد. مثال٬ درامریکاصرفشظر ازتفاوتهای میان تیاه پوتتان و  
ـا یـک   تفیدپوتتان که بحث جدایی اتت ، ال اقل میان یک فرد نبراتکایی ب
ـشـدی   ـل نورت کروالیشایی و یا فرق میان یک فرد از الس انجلس با یک پورت
وجود ندارد و یک عدالت اجتماعی نسبی حاکم اتت. هارون جان بعشوان یک  
تیاتتدان ورزیده میتوانست راهگ،ای این م،کل ک،ورما باشد و آیشده خوبی  

 را میتوانست برای رفع این م،کالت راه اندازی کشد.   
ـا   اکشون هم که افغانستان دریک چهارراهی گشگ تیاتی قرارگرفته کـه ب
همسایه هایش م،کل دارد وهشوز موقفش بعشوان یک ک،وربا صالحیت معلوم  
نیست، چون موقف الزمه اش راهشوز کسب نکرده اتت و باهمسایه هایش بـه  
یک صلح الزم نرتیده اتت. در رتیدن به صلح بخصوص باپاکستان، هشوز در  
ـای   ـاب آق ـش یک واماندگی تیاتی قرار داریم، باآنکه افراد ورزیده چون ج
هدایت امین ارتال را داریم. درهمچوحالتی شایدبه هارون جان که به پختـگـی  
ـاده از   ـف ـت تیاتی رتیده بود ، بی،تراز هرزمان دیگری احساس شود که با ات
تجربیاتش، میتوانست درپی،امد با پاکستان در بدتت آوردن یک صلح هـمـه  
ـات   جانبه و پایدارمفید واقع شود. وی البته جز یک روند صلح بود و در جلـس

 اش همی،ه شرکت می ورزید .  
به من پیام رتید که وقت کم اتت و هوا ترد و راه هم یخبشدان و باید برنامه  
را خاتمه دهیم چون غذا هم آماده اتت. بشاا ازجشاب تلیمان جان غفورزی کـه  
ـامـه   میخواتت تخشرانی داشته باشد معذرت میخواهیم. بشاا باید به این بخش برن
خاتمه دهیم .  پیش ازآنکه فراموشم شود باید بگویم از هارون جان ، دوفرزند،  

ـال دارد و    ۲ تال دارد و دخترش صوفیه جان که    3 پسرش آرین جان که   ت
خانمش لیال جان بازمانده اند. ای،ان به همدردی وهمشوایی و کمک شمانیازدارند  

 وامید فراموش ن،وند و خود را جزء این اجتماع بدانشد .   
من پی،شهاد میکشم دو فلم داکیومشتری یا مستشد برای هارون جان ترتیب گردد  
یکی بفارتی و یکی هم بزبان انگلیسی تا گواه واقعی و حقیقی شخصیت وی  
باششد. و به این خاطر بکمک همه شما چه جوانان ، بزرگان ، خواهران و برادران  
که در زمیشه کمک کرده میتوانید ، ضرورت خواهد بود. طوری که میدانیـد  
وب تایت هارون امین بشام بشیاد هارون امین یعشی هارون امین فوندی،ـن دات  
اورگ ترتیب شده که در مرحله های مقدماتی قرارداد ولی در آیشده تصمیـم  
خواهیم گرفت چه کار های باآن بکشیم. فق  از شما یک خواهش دارم کـه  

 نگذارید این چراغ خاموش شود.  
دراخیر ازهرکدام شماکه قدم رنجه فرمودید و دراین هوای تـرد در ایـن  
محفل فاتحه ویاد بود هارون امین مرحوم شرکت و بما همدردی تسلیت کردید  
به نمایشدگی از خانواده ها ، ابراز امتشان و ت،کرکشم. اهلل تعالی دعاهای شماراقبول  
فرماید وبه هارون جان مغفرت کشدو در به،ت برین برایش جاه دهد . خداوند  

 بزرگ نگهدار همه شما باد  ! /   
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ توم( اخراج اجباری مهاجرین  
ـارجـۀ   بخاطر اخراج شان موجوداتت. خانم تشسیم خان، تخشگوی وزارت خ
پاکستان اخیراً گفت:) قراراتت مهاجران اتشاددار تااخیرتال از پاکستان اخراج  
ـازگـردنـد.   گردند. مامیخواهیم ببیشیم که آنهابه وطن شان باوقار خوش برضا ب
ـاد بـرای   ـش شواهدی دردتت اتت که ازتاحات متمرکز مهاجرین بدون ات
 پشاهگاه ده،ت افگشان اتتفاده می،ود، به همین خاطرما باید درباره اقدام نماییم.( 

ـیـری و    73نیک محمدخان یک جوان  ـتـگ تالۀ مهاجر پس ازچهاربار دت
بازداشت، باخانواده دراخیر ماه جشوری پ،اورراترک نمود. بازداشت اول وی  
دوروزپس ازواقعۀ حمله برمکتب درپ،اورصورت گرفت. پلیس به خانـه اش  
هجوم برد، پدرش را لت وکوب کردو تمام مردان خانواده را دتتگیر وزندانی  
کرد. همسایه های مهاجراو هم به چشان ترنوشتی دچار شدند. نیک محمدخان  
گفت: هرباری که دتتگیرمی،دم بمن میگفتشد: توافغان هستی وهرکدام شمارااز  

 پاکستان به خاطر قتل پسران بیگشاه ما اخراج می کشیم . (  

وی با ناامیدی به یادمی آوردکه درحالیکه اودرغم وماتم خانواده های پسـران  
ـیـری   مقتول غمگین شده بود، مورد آزار واذیت قرارگرفت . پس ازهردتتگ
نیک محمدخان برای نجات خود رشوه پرداخته اتت. آنچه دارایـی داشـت  
دررشوت ختم گردید، باالخره باهفت طفل وخانم خود و مقدارکمی دارایـی  

 توت  یک موترکرایی به افغانستان مراجعت نمود.  
پاتداران مرزتورخم با دیدن آنهمه مهاجران بازگ،تی حیرتزده شده اند، یـک  

خانواده که بیش    977تا    177مامور عالیرتبه درتورخم شمار مراجعین رادرروز 
ـاربـری پـراز   ازیکهزارنفر میگردد، تخمین کرد. بازگ،تیها توت  موترهای ب
رختخواب، چوکی، چارپایی، لباس و تامان خانه درباالی آن اطفال از مرزعبور  
ـتـی   ـازگ، میدارند. درطول شبهاکه مرز بسته می،ود، موترهای پرازمهاجرین ب
ـا   درمرز متوقف تاخته می،وند. یک افسرپلیس تورخم اظهارکرد: )مهاجرین ب
ـارامـی   التماس تقاضامیشمایشد که گذاشته شوند بداخل افغانستان بیایشد، ماآن ه
ـلـی   ـی گذاریم ازمرز عبورنمایشد. تمام آنها ادعا میکششد )لت وکوب شده اند، ت
ـان   ـت خورده اند، تهدیدشده وبرای،ان گفته شده دیگرهیچ کسی آنهارا درپاکس

 نمی خواهشد.( 
باآنکه شماری ازبازگ،تیها درجالل آباد خوی،اوند دارند، شماردیگر هیچ کـس  
رانمی ششاتشدونمی دانشد بکجابروند. پانزده خانواده در هفتۀ پیش درکشار یـک  
ـان   کانال خیمه برافراشته و درآنهازندگی میکششد چیزی دربساط ندارند. کودک
شان ازیک مزرعۀ همانجا شلغم از زمین میک،شد وبه خیمه می آورند. شلغم یگانه  
ـتـرول   ـش مشبع قابل اعتماد غذایی آنها میباششد. این خانواده ها ازک،میر تحت ک
ـان   پاکستان پس ازتی وپشج تال زندگی، درایشجا مراجعت کرده اند. آنهادرزم
اشغال افغانستان توت  شوروی وقت، وطن شانرا ترک کرده بودنـد. مـردان  
خانواده هارقعه های دتتشویس مزین بامهر حکومت پاکستان با خودحمل مـی  
ـان   ـت ـاکس کششدکه ن،ان میمدهشدآنها بازداشته شده بودند، و پس ازتعهد که ازپ

 خارج می،وند، رها گردیده اند.  
چشدکیلومتر دورتر ازمرز، دریک مرکزتازمان بین المللی مهاجرت، یک پسر  
ه،ت تاله بشام قدوس از مادرخود تئوال میکردکه خانوادۀ شان بکجا میـرود،  
مادرش بشام پریگل جواب میداد: )مابه وطشی بر میگردیم که ازهمانجا هستیـم(  
ولی پریگل دریک مصاحبه بیان داشت:)من احساس میکشم که ازخانـۀ خـود  
تبعید شدیم وهیچ چیزی دراختیار نداریم.( پری گل شدیداً نگران شش کودک  
خود بود : )ما هیچ چیزبه اطفال دربارۀ افغانستان نگفته ایم، همۀ شان چ،م بستـه  

 می باششد.( / 
***************************************** 

 )دنباله از صفحۀ چهارم(  معرفی کتاب  
به جامعه تقدیم نماید، به یادگار گذاشت وهرگزچیزی رابخاطر خـدمـت بـه  

 وطشداران دریغ نشمود . 
البته مانمی توانیم به حکومات وقت وزمان خوشبین عام وتام باشیم، زیرا هیچ  
درامه ای وهیچ صحشه ای بدون تانسور درروی تتیژ ویابه ن،ر تپرده نمی شد،  
ومرحوم لطیفی ازین م،کالت وموانع بسیار دیده ورنجها ک،یده اتت، چشانچه  

 درین خصوص شعردیگری رااز متن این کتاب چشین می یابیم : 
ــر برلب های ما بشهاده اند   ما چو واقف گ،ته ایم از چون وچشد     مـُه
ــب فاش     تا نگردد مشهدم عیش و معاش  ـای غـی ــ ــردد راز هـ  تا نگـ

ـا دم   ـتـه ت اتتادلطیفی باهمۀ این موانع وم،کالت ازحوصله مشدی کارگرف
واپسین درخدمت هشرتمثیل دتت وپشجه نرم کرد، وطوریـکـه هـویـداتـت  
هشرتمثیل ازم،کل ترین هشرهاب،مار میرود واین هشربه مانشد فلم وتیشما نـمـی  
باشد، بلکه هشرمشد یاممثل زمانیکه برتتیز برخاتت، باید ازهمه جهات کامل و  

 محتاط باشد...(  
ـبـد الـواتـع   درصفحات بعدی کتاب زیرعشوان مقدمۀ نوشتۀ بشده )داکترع
لطیفی( مطالبی به ن،ررتیده که ف،ردۀ آن تقدیم میدارم : ) ت،ویق پیهم دوتتان  
ـا در   ـب دان،مشد وگرانقدر چون داکترعشایت اهلل شهرانی اتتادتابق هشرهای زی
ـشـر   دیپارتمشت تیاتردان،گاه کابل، وجمعی از عالقمشدان آرت دراماتیـک وه
تمثیل، وهمچشان مساعی همه جانبۀ ژورنالیست پرتوان، مدیرمحترم جریدۀ وزین  
امید، کوشان عزیم به من جرئت داد تاصفحاتی از زندگی اززندگی پر ارزش  
وپرانتباه مرحوم اتتادعبدالرشید لطیفی راکه عمّ بزرگوار واتتادمن نیزبود، بـه  

 رشتۀ تحریر آورم .  
ـاتـی   اتتاد فقید لطیفی چه درزمان حیات وجریان فعالیتهای شکوفان مطبوع
ـاتـر   ـی اش، وچه پس ازمرگ تراژیک وغم انگیزش، بحیث پیش قدم وپدر ت
افغانستان شهرت یافت، ومساعی وکارنامه های اودر این راه ترم،ق و رهشمای  
ـاب   ـت بسا پیروان این هشرواین مکتب گردید. امید اتت متن وحواشی ایـن ک
ـشـد و   محتوی زندگیشامۀ اتتادلطیفی، درراه حفظ وماندگاری خدمات ارزشـم
ابتکارات وخالقیتهای هشری این نویسشده، ژورنالیست و دراماتیست چیره دتت  

 وطن عزیز خدمتی را تاحدتوان انجام بدهد .  
ـیـن وجـذّاب وفـرزانـۀ   ـت همین لحظه که این تطور رامیشویسم، چهرۀ م
ـاس   اتتادعبدالرشید لطیفی، درجلوه های الهام بخش وفراموش ناشدنی و انعـک
ارشادات، رهشمایی ها، آثار وپدیده های هشری ومطبوعاتی اش پیش چ،ـمـم  
ـیـت   نمودار اتت. با بزرگداشت همین خدمات وخاطرات جاویدانه وشـخـص
ـقـدیـم   ـات درخ،ان مطبوعایت اتتادلطفی فقید اتت که این مجموعه بـه شـم
ـای   ـه میگردد، تابه حیث یک کتاب نسبتاً کوچک ولی پرمحتوا درپهلوی کتاب

 خواندنی تان مورداتتفاده قرارگیرد.( 
راتتی در این جا باید یادآورشوم که در زمان تصدی مرحوم اتتادلطیفی به  
حیث رئیس موتسۀ تعاونی دارالیتام )مرتتون(، بشده درتهیۀ بعضی مضامین مجلۀ 
)برگ تبز( که از ابتکارات مطبوعاتی اوبود، همکاری داشتم، باچ،م تر دیدم  
ـاخـت،   که برای احیا وارتقای آن موتسه خیریه چه ابتکاراتی را پـدیـدار ت
مرتتون همان مشزلگاه مردم بی بضاعت وبی خانمان، وپشاهگاه یتیمان وبیوه زنان  
ـارات   بودکه مرحوم اتتاد عبد الرشیدلطیفی باهمت وزحمات شباروزی وابتـک
چ،مگیرخود توانست درهمه شئون وابعاد آن طرح نو بیشدازد وآن را به یـک  
ـعـدادی از   موتسۀ تولیدی ومنمن کسب وآموزش وپرورش تبدیل کشد، وت
ـیـمـی   مستمشدان ومردم فقیر وگداهای شهررا تحت پروگرامهای ثمربخش تعل
ـال   وهشری وآموزش حرفه یی ومسلکی ازقبیل خیاطی، نجاری وبافشدگی وامث
آن، از پرتگاه مذلت واضمحال وبی ترنوشتی اجتماعای نجات دهد ودوباره به  
 حیث افراد فعال وکاردان و عشاصر آبرومشد ودرتتکار به جامعه تقدیم کشد... 
روی همین مشظور اتتادعبدالرشید لطیفی ن،ریۀ پرمحتوای مجلۀ )برگ تبز(  
را رویکار آوردکه در گوشۀ صفحۀ اول پ،تی آن این بیت جلب توجـه مـی  
ـ عالجی بکن کز دلم خون نیاید    کرد : ترشک ازرخم پاک کردن چه حاصل 
وا اتفا از تیر قهقرایی حیات اجتماعی مردم مصیبت دیدۀ افغانستان کـه  
برعکس آن روز ها که اتتاد لطیفی و امثال او صدها فقیر و گدا و بی بضاعت  
وبی خانمان را ازفقر وفالکت نجات داده به زندگی فعال و آبرومشد جلب مـی  
کردند، امروز در اثرحوادث حسرتبار جشگ و خصومت و بـی دادگـری،  
ـان   هزاران نفراز حیات و فعالیت و کسب و کار و شغل آبرومشد اجتماعـی ش
اجباراً  محروم گردیده، به فقر و فالکت و بی چارگی ک،انیده می شوند ... /  

 )دنباله دارد( 
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 نجیب اهلل دهزاد 
 پیشنهادی به داکتر مربع سیاست ! 

برای آنکه گزیشش نامزد وزرا، و انتخاب روتا و معییشان ده ماه دیگر از عـمـر  
انتحاری مان را هدر نداده، و انتظار ت،کیل کابیشه هر چه بی،تر از حد نـگـذرد،  
علی الفور دتت به قلم شده، تعدادی از شخصیت های ک،ور را، بـر حسـب  
ـیـم.   ـای ـشـم ـی تشاتب اتم مبارک با چوکی چوبی، در پست های ذیل پی،شهاد م
امیدواریم داکتر مربع تیاتت افغانستان، این پی،شهاد عاجل را مشحیث نسخۀ درد  

 ما و خود شان پذیرفته و باالی بیماران و بیکاران ملت مشت گذارند:  
ـلـی را هـم   اشتهای اداری اگر اجازه داد، غم م،اورین)تمارقی( حکومت م

 خوریم.   می 
 :   در پست وزارت محترمان  

 )با معیشیت حبیبه ترابی( و برق  ، به حیث وزیرآب  نورانی جالل  
 امور شهرتازی به حیث وزیر    شهرانی وحیداهلل  

 زراعت به حیث وزیر    زارع محمد هاشم  
 اطالعات و فرهشگ به حیث وزیر    فرهشگ محمد امین  

 )حوا؛ اولین زن تاریخِ قبل المارچ بود( امور زنان نورتتانی به حیث وزیر    حوا 
فاروق مجروح  شهدا و معلولین)با معیشیت غالم  وزیر کار،  به حیث    کارگر شاکر  
 (عبدالرحمن شهیدانی و  

 وزیر ترحدات به حیث    مرزبان محمد کبیر  
 در پست ریاتت های کالن و کمسیون ها محترمان : 

 کمسیون مستقل حقوق ب،ر ، به حیث رئیس  ،ردوتت رمضان ب 
 برششا نظری به حیث رئیس شرکت برششا 

 )تره میاشت( هالل احمر  به حیث رئیس    هالل قطب الدین  
 کمیتۀ ملی المپیک  به حیث رییس  پهلوان  محترم گل محمد  
 اداره عالی تفتیش یس  xبه حیث ر   جویشده محترم میراحمد  
 . خدمات تکتوری به حیث رئیس    خدمت عبدالصبور  
 .حفاظت محی  زیست به حیث رئیس    شاداب آصفه  

 در پست معیشیت تخشیکی محترمان : 
 معین وزارت معادن زاهد به حیث    لماس حاجی ا 

 ابراهیم عادل به حیث معین وزارت عدلیه 
 وزارت حج و اوقاف به حیث معین    رمضان محترم احمد شاه  

 تجارت به حیث معین وزارت    تودا زکریا  
ـانـی در عـرصـۀ   »جاللتمآب «و خود معین مرتتیال به حیث معاون ارشد   ث

 حکومتداری خوب ! 
نام )با مسمای دیـگـر( بـرای    913 در پست م،اوریت محترمان : حین پالیدن  

م،اورین حکومت وحدت ملی، متنتفانه گوگل)گپ پیش خودمان( ته پیره  
 گفت. )برگرفته از تایت خراتان زمین( »تاری «

***************************************** 
استادعطامحمد نور  گزارش دیدبان حقوق 

 د بشر را محکوم کر
ـ نور تی وی   17 ـلـی  مارچ/مزارشریف  ـع : ازبیستمین تالگردشهادت عبدال

مزاری رهبرپی،ین حزب وحدت اتالمی درشهرمزار شریف بزرگداشت شد.  
اتتاد عطامحمد نور ترپرتت والیت بلخ و رئیس اجرایی جمعیـت اتـالمـی  
افغانستان یکی از تخشرانان این محفل بود. آقای نوردرین همایش ن،رگـزارش  
ـفـت   دیدبان حقوق ب،ررامحکوم کرد وآنرابی اتاس وغیرمعیاری خوانـدوگ
درین والیت ک،ت موادمخدرصفر شده، زمیشهای غصب شدۀ دولتی ازدتـت  
غاصبان پس گرفته شده و قانون به گونه درتت تطبیق می شود؛ پس چگـونـه  

 دیدبان حقوق ب،ریک گزارش به دوراز واقعیت را ن،رمیکشد؟  
ـیـه   به گفته اتتاد عطامحمد نور ترپرتت والیت بلخ ، برخی حلقات درته
ـاک   ـش ـاب گزارش دیدبان حقوق ب،رقراردارند و آنها می خواهشد چهره های ت
ـاه   ـیـچ گ مجاهدین را درمیان مردم خدشه دار کششد، ولی این نیت شوم آنها ه
تحقق نمی یابد. اتتاد عطا تاکید کرد که توطیه دتیسه گران را در نطفه خشثـی  
می کشد و چشین توطیه های ره بجای نخواهد برد. آقای نور ن،راین گزارش را  
هدف قراردادن مجاهدین عشوان کرد و افزود که علیه دیدبان حقوق ب،ر اقامه  

 دعوا خواهد کرد. 
درهمین حال اتتاد محمدمحقق معاون دوم ریاتت اجـرایـی حـکـومـت  
ـاک   ـا ایـن خ وحدت ملی میگویدکه دشمشان مردم افغانستان کسانی راکه ب
صادقانه خدمت میکششد هدف قرارمیدهشد. دشمشان مردم افغانستان میخواهشد در  
میان مردم افغانستان نفاق ایجاد کششد و مردم را رو در روی هم قراردهشد. آقای  
محقق مردم افغانستان را به وحدت و یک پارچگی دعوت کردو ازآنهاخواتت  

 فرزندان شان را برای فرا گرفتن علم و دانش ت،ویق کششد. 
 مجلس نمایندگان :نظام انتخاباتی کشوراصالح شود  

ـ نور تی وی 1۲ :اصالح نظام انتخاباتی یکی ازمواردیست کـه  مارچ/کابل 
درتوافقشامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی به آن تنکید شده، اما با گذشت بیـش  
ازشش ماه ازعمر حکومت وحدت ملی هشوزهم کمسیون اصالح نظام انتخاباتی  
ـای   ـه ایجاد ن،ده اتت. پیش ازین رئیس جمهوری ایجاداصالحات درکمسیـون
انتخاباتی رااز اولویت کاری خود خواند بود. غشی احمدزی گفته بود بزودترین  
فرصت برای اصالح نظام انتخاباتی ک،ور اقدام می،ود. تنخیر درایجاد کمسیون  
ـابـت   اصالح نظام انتخاباتی تبب شده تا احزاب تیاتی و نهاد مدنی از ایـن ب

 نگرانی کششد. 
نهادهای انتخاباتی از رهبران حکومت خواتته اند هرچه زودتر اقـدام بـه  
ـاد   ـه آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی کششد و در این مورد با جامعه مدنی و ن

 ناظر انتخاباتی م،ورت کششد. 
باایشهمه شماری از اعضای مجلس نمایشدگان با نگرانی از این وضعیت باری  
دیگربه اصالح نظام انتخاباتی تنکیدمیکششد. نقیب اهلل فایق عضو مجلس میگوید  
ـای   ـاپ ـشـد ت ـت ـیـس اگراصالحات درنظام انتخاباتی به میان نیاید، مردم حاضر ن
ـاتـی   ـاب ـتـخ صشدوقهای رای بروند. این عضو مجلس تنکید میکشد اگردرنظام ان
وکمسیونهای انتخاباتی اصالحات الزم به وجود نیاید، انتخاباتی بعدی بد تر از  

 گذشته خواهد بود. 
نمایشدگان مردم برآوردن تغییرات گسترده درکمسیونهای انتخاباتی تنکید  
ـتـوانـد در   میکششد ومیگویشدتوزیع ششاتشامه های الکترونیکی به شهروندان می

 اصالح نظام انخاباتی کمک کشد. 
شکیبا هاشمی عضو مجلس نمایشدگان میگوید ریاتت جمهوری و برخـی  
ازحلقات داخلی وخارجی اجازه نمیدهشد که ششاتشامه های الکترونیکی بـرای  
شهروندان توزیع شود. بانو هاشمی تاکیدمیکشد که توزیع ششاتشامه به شهروندان  

 میتواند ثبات دایمی درک،ور را حفظ کشد و امشیت را تضمین کشد. 
تنکید همه طیف های تیاتی بر اصالح نظام انتخاباتی درحالی صورت می  
گیرد که حکومت تا هشوز در این راتتا تهل انگاری کرده اتت . گفتـه مـی  
ـاد   ـیـر ایـج ـنخ شود که اختالفات میان رهبران حکومت وحدت ملی تبب ت

 کمسیون اصالح نظام انتخاباتی شده اتت . 

ـأثر  ــ ـــهار ت  اظ
مرگ اتتاد غالم علی آیین، مرا نهایت متنثرتاخت . این شخصیت بـزرگ  
باهیچ کس مخالفت نداشت وبه حیث یک انسان شریف وبی آزار، فق  وفق   
دانش خودرا باکمال احترام به هموطشان خویش، که تخت م،تاق آن بـودنـد،  
عرضه میکرد، ولی دریغ که حکومتهای وقت قدر اورا ندانستشد، الجـرم بـه  
ـشـدان   حیث یک آوارۀ وطن، در دیار غربت به رحمت حق پیوتت، وارادتـم
خویش را درتراترجهان عزا دارتاخت. خداوند به این انسان شریف و دان،مشد  

 رحمت بی پایان خویش را ارزانی فرماید .                       تیدفقیر علوی 
***************************************** 

 چشد غزل ناب از شاعر ارجمشد  
 جشاب محمدنسیم اتیر 

 
ـیدار  ــ ــع ب  طاـل

 ای کاش که تاهست تزاوار تو باشم 
 تو باشم    »همسایۀ دیوار  به دیوار  «

 تا دم  به  لبم هست فق  نام تو گیرم 
 تا جان  به تشم  هست گرفتار تو باشم  

 گردتت دهدخاک ترکوی توگردم 
 گر  پای  رتد  تایۀ  دیوار  تو  باشم  

 ترشارتر  از  مستی چ،مان تو نوشم 
ـیمار تو باشم   ــ  بیمارتر  از  نرگس  ـب

 صد بار  اگرم  مفت  به بازار فروشی  
 با نقد  دل  و دیده  خریدار تو  باشم  

 دیوانگی ام شهرۀ آفاق  شد ، اکشون 
 شادم که به دیوانگی ه،یار تو  باشم  

ـفا بخش ندیدم    از  لعل  تو لبخشد  شـ
ـاندار تو باشم   تاکی هدف چ،م کـم

 برخاک ترکوی تو گر جای گزیشم 
 بر خاطر تو  بار   نیم  ،  یار تو  باشم  

 گفتم که مگرطالع من رفته بخوابست 
 خشدید که  ، من طالع  بیدار تو  باشم  

 از زلف، رتن تاختی وکردی اتیرم 
 بر پای ،  رتن دار  و وفادار تو باشم  

 صد جام اگر تر  بک،م مست نگردم 
 تو و خمار تو باشم  »اتیر «مست تو  

 
ـیم  ــ ـقل سل  عـ

ــجوم عجائب هشوز هست  ــ ــ  در مُلک ما ه
 غم هست و درد هست وغرائب هشوز هست 

ــم جشگ طالبان   ــ ــ ــ ــ  گفتشد، جمع شد گل
 تا  بشگری  ،  اتامه   و  طالب  هشوز  هست 

ــصیبت زدا بود  ــ ــ  دتتی برون ن،د که  ـم
ــصائب  هشوز هست   طالب هشوز هست  و م

ـتم  زورآوران  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بیداد می کشد  تـ
ـای  ظالم  و غالب  هشوز  هست  ــ  افسانه  ـه

 حاضر نمی  شوند ،  که   دردی  دوا  کششد 
ــر  و غائب هشوز هست  ــ  مضمون تلخ حاض

ـانی فریب ما  ــ ــ ــ ــ  دادند اگر به چرب زـب
 آن وعده های دلکش و جالب  هشوز هست 

 »اتیر   «نومید  هم مباش که در مُلک   ما  
ـشوز هست  ــ ــ  عقل تلیم و فکرت صائب ه

 ازنکته تشجان محترم درعدم مراعات دقیق قافیه عذرمیخواهم. 
ـــج  زر  ــ  گـن

 عکس  لبان گرم  تو  در تاغر  اوفتاد        لرزید  دتت  و جام  ز تتم  بر اوفتاد 
ــر اوفتاد  ــ ـشم کافر اوفتاد       اتالم زاده را چه بال بر تـ ــ ــ  کار دلم  به آن صـ
 در زندگی وصال توکی می،ودنصیب     می دانم ،  این معامله در مح،ر اوفتاد 
 حرف رقیب  می ششود  در غیاب من     از بسکه یار تاده  و خوشباور اوفتاد 
 م،ت تپشد تاخت مرا دتت روزگار     آن نیز دانه ای شد و در مجمر اوفتاد 

 »اتیر «شد وصل اونصیب پس ازعمرها  
ــی گشج زر اوفتاد  ــ  گویا به دتت مفلسـ

 
ـــدگی  ـایاب زن ــ  آس

 تا به خود آیم که  ب،مارم حساب زندگی 
 ترس مرگ آمدبه رویم بست باب زندگی 

 از عدم تا  به عدم، این نیمه راه مرگ را 
 یک  قلم   ارزش  ندارد  انتخاب  زندگی 

 پای کوه خامش  هستی صدا  کردم  بلشد 
 نیست غیر از نیستی ، ایشجا جواب زندگی 

ـا حیف ، حیف   ــ ــ  جلوۀ آب حیاتم داد ام
ــی  ــ ــ  ت،شه لب ماندم به امید تراب زندگ

 خوف جان کشدن نمی ماندوگرنه تالهاتت 
 داده ام  با جمله  خوبی  ها جواب  زندگی  

ـیم نفس هم بیش نیست  ــ ــ  اعتبار زندگی ن
 دیده ام  این نکته روشن در شتاب زندگی 

ـلوع کوکب ناتاز طالع خوانده ام   ــ ــ  با طـ
ـتاب زندگی   ــ ــ  خیره گردی های رنگ آف

 یک نظر وا کردنت آنجا زهم پاشیدن اتت 
 بی تبب مشزل چه تازی در حباب زندگی  

 هرطرف رومیکشم درهای شفقت بسته اتت 
ــود از هیچ باب زندگی  ــ ــ  نیست امید گ،

 اختالط ما عجب شیرین و شورافتاده اتت 
 تو شراب ناب  نوشی ،  من کباب زندگی  

 لعل تو بوتیدن و پیمانه  ب،کستن خطاتت 
 آن صواب  زندگی ، وین ناصواب زندگی 

 تاختی چون دانۀ  گشدم  مرا خُرد  و خمیر 
ـیاب زندگی   ــ  ای فلک ! در زیر تشگ آتـ

 ازبس حزین افتاده اتت »اتیر «داتتان من  
ـهر کتاب زندگی  ــ ــ  قصه می تازند ازآن ب

 د جسد شهال عطا در خانه اش پیدا ش
ـ نور تی وی 17 : جسد شهال  مارچ/کابل 

ـان در   عطا عضو پی،ین مجلس نمایشدگ
اش پیداشده اتت. صدیق صدیقی،      خانه 

تخشگوی وزارت داخله گفت جسدخانم  
ـان   عطا درمشطقه شهرنو در یک تاختـم
ـام   رهای،ی یافت شده وپلیس برای انـج
تحقیقات به محل اعـزام شـده اتـت.  
هشوزدلیل مرگ خانم عطا روشن ن،ـده  

گویدبراتاس    اتت؛ اماآقای صدیقی می 
ای ازقتـل در      بررتی های ابتدایی ن،انه 

 این رویداد دیده ن،ده اتت .  
جسدخانم عطا برای تحقیقات بی،تربه طب عدلی فرتتاده شده وپلیس پس  

 از تحقیقات جزئیات بی،ترارایه خواهد کرد . 
برخی ازمال امامان : تجلیل از نوروزکار  
 د مجوسیان و زرتشتیان است و حرام می باش 

با نزدیک شدن نوروز، تبلیغات برخی از مالامامان در مساجد و مشابر شدت  
گرفته وآنها تنکیددارندکه تجلیل از نوروز حرام اتت و نباید کسی از آمـدن  
فصل بهارخوشی و اتتقبال کشد، لباس جدید بپوشد و یا هفت میوه آماده تازد.  
ـاجـددر   به گزارش خبرنگار آرمان ملی، درخطبه های نمازجمعه دربرخی ازمس
کابل، مال امامان مثل گذشته، تجلیل نوروز راحرام دانستشد.خطیب مسجد جامع  
شیرپوربه نمازگزاران هوشدار دادکه اگر نوروز را تجلیل کششد، برخالف احکام  
شریعت عمل خواهشد کرد و مشتظر عذاب الهی باششد.وی تجلیل از نو روز را  
ـتـن بـه   پیروی از ادیان باطل چون زرت،ت و مجوتی تلقی کرد وگفت، رف
زیارت تخی به شهر مزارشریف نیزخالف شریعت اتت.امابرخی دیگر آنان به  
ـاشـد،   این باورندکه اگرتجلیل نوروز انگیزۀ دیشی نداشته وآلوده به خرافات نب
اشکالی نداردکه مردم از ورود فصل بهار، نسیم و ن،اط اتتقبال کششد و آن را  

 گرامی بدارند. 
خواجه ب،یر احمدانصاری از پژوه،گران م،هور و برجستۀ اتالم در نوشتۀ  
مخالفان تجلیل از نوروز رادرقطار افراط گرایان وتپاهیان انتحار ومرگ و تباهی  
تلقی کرده وگفته اندبرخی باترکردن عمامه وترمه کردن چ،م تصورمیکششد  
ـان خـواتـت،   که به خدا نزدیک شده و صالحیت دارند تاهرامری راکه دل،
حرام ویاحالل اعالم کششد. او حدیثی از انس بن مالک که براتتشاد آن بـرخـی  
ـیـچ صـورتـی   تجلیل ازنوروز را حرام میدانشد، تحلیل کرده و گفته اتت به ه

 نمی،ود از این حدیث اتتشباط کرد که تجلیل از نوروز حرام اتت. 
ـتـرمـردم و حـکـومـت، در   قابل ذکراتت که درگذشته وحال که بی،

 ک،ورنوروز را تجلیل میکششد و به گفته ها چشدان توجه نمی کششد . 
 نگرانی مجلس سنا از فرایند گفتگوهای صلح 

ـ نور تی وی   11 ـایـک  مارچ/ کابل  : رئیس اجرایی حکومت در گفتگـو ب
ـتـگـو   روزنامه هشدی گفت چین در فرایشد تامین صلح با گروه طالبان ته بارگف
کرده اتت. این نخستین بار اتت که یک مقام حکومتی آغازگفتگو های صلح  
ـلـح   باطالبان راتایید میکشد. اما اعضای مجلس تشا ازگفتگوهای پ،ت پـرده ص
نگرانی دارند. نمایشدگان این مجلس، از حکومت میخواهشدگفتگوهای صلح به  
ـفـت   ـا گ ـش ـاون اول ت ـع ـار م صورت شفاف انجام شود.محمد علم ایـزدی
پی،بردگفتگوهای صلح درپ،ت درهای بسته به نفع ک،ور نیست. آقای ایزدیار  
ازحکومت میخواهد ازچگونگی فرایشد تنمین صلح در ک،ور باید مردم آگاهی  

 داشته باششد. 
درهمین حال عتیق اهلل هاتفمل معاون وزارت خارجه میگویدتازمانی که همه  
مهاجران افغانستان از بیرون ک،ور بازگ،ت نکششد، تنمین صلح درک،ور دشوار  
خواهد بود. آقای هاتفمل تاکید میکشدکه از مهاجران افغانستان، مقیـم دیـگـر  

 ک،ور ها بعشوان ابزار ف،ارعلیه ک،ور اتتفاده می شود. 
در حالی اعضای مجلس تشا از گفتگو های پ،ت پرده صلح نگرانی دارند که  
پیش از این مجلس نمایشدگان نیز از حکومت خواتته بود که در فرایشد تنمیـن  

 صلح مردم را در جریان قرار دهد . 
 % مشکل برق کابل حل شده است   07

ـ نور تی وی   11 : نبود برق یکی ازچال،های عمده فراراه مردم  مارچ/کابل 
افغانستان بوِیژه شهریان کابل درترمای زمستان اتت. دوهفته پیش به تبب برف  
کوچهای تشگین در شاهراه تالشگ ته پایه انتقال برق تخریب شد. بهمین دلیل  
ـبـدالـرزاق   ـشـد.ع شهریان کابل درین اواخردر نبود روششایی برق زندگی میکش

درصد م،کل برق باششدگان کابل حـل    ۲7صمدی رئیس شرکت برششا گفت 
ـار روز   ـه شده اتت. به گفته وی، کارمشدان این شرکت توانسته اند که در چ

 میگاوات برق را از طریق پایه اضطراری داخل تیستم کششد.   37گذشته،  
بااین حال آقای صمدی تاکید میکشدکه درصورت مساعـد شـدن وضـع  
هواپایه های تخریب شده تا ته هفته آیشده نوتازی و برق باششدگان کابل بـه  

 صورت دایمی تنمین خواهد شد. 
 مردان خشمگین زنی را درکابل سوزاندند 

ـ بی بی تی 13 گویشـد کـه مـردان    های امشیتی در کابل می   :مقام مارچ/ کابل 
خ،مگین در مرکز شهر کابل، یک زن را که گفته شده قـرآن راآتـش زده  
بود،ک،تشد وبعد جسدش را توزاندند. درتاعت نخست این حادثه، صالح محمد،  

های امشیتی گفت: حادثه زمانی روی داد که یـک زن،      فرمانده یکی از حوزه 
ها تن از رهگذران با تشگ و چوب به او    ای از قرآن را به آتش ک،ید و ده   نسخه 

حمله کردند و او را ک،تشد.او گفت که پلیس در محل نتوانسته مانع اقدام مردان  
ـلـه   خ،مگین شود.چشدتاعت بعدتر، صدیق صدیقی، تخشگوی وزارت داخ

دانشد چه چیزی باعث ک،ته شدن این زن    گفت مقامهای امشیتی هشوز دقیقا نمی 
 شد.این حادثه در نزدیکی مسجد شاه دوشم،یره در مرکز کابل روی داد . 

های خصوصی در کابل تصاویری از جسد توزانده شده این زن را    تلویزیون 
اند. ویدئوهایی از جریان لت و کوب و تپس توزاندن جسد این    مشت،ر کرده 
ای همرتانی شد.    های اجتماعی به ویژه فیسبوک به شکل گسترده   زن در شبکه 

 دهد .   شود که پلیس کاری انجام نمی   در ویدئوها دیده می 
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 رسانی   رهنمود تازه به نهادهای دولتی برای اطالع 
ـ بی بی تی 1۲ :  بان،رقانون دتترتی به اطالعات افغانستان، اداره  مارچ/کابل 

گوید شـورای    ارگانهای محل که مسئولیت مدیریت ادارات محلی رادارد، می 
ـتـن   ـاخ امشیت ملی از این نهاد خواتته تا به ادارات محلی بگوید در شریک ت
اطالعات هماهشگ عمل کششد. تواب غورزنگ، تخشگوی این نهادگفت: فرمان  

ـان    دهان پلیس درتاحه فعالیت خود می  ـی توانشد به رتانه ها اطالعات دهشد، وال
میتوانشد درحد والیات شان اطالعات بدهشد.دولت میخواهد از طریق تخشگویان  
ـایـل   ادارات در کابل اطالع رتانی شود. هدایت ما به والیات ایشـسـت درمس

وگوهای صلح، تخشگوی رئیس جمهوری و ریاتت اجرائیه با    مربوط به گفت 
خواهیم    رتانه ها صحبت کششد؛ چون این مساله خیلی بااحتیاط پیش میرود و نمی 

ـلـی    این روند آتیب ببیشد، در مورد فعالیتهای داعش رتانه  ها با اداره امشیـت م
صحبت کششد، درموردعملیاتهای م،ترک، ادارات محلی اجازه دهشد تخشگوی  
ـات   ـارجـه اطـالع ـان وزارت خ وزارت دفاع ملی و روی رواب  باهمسایـگ
دهشد.غورزنگ گفت محدودیتی درکار نیست وهدف این دتتور م،ـخـص  
کردن خطوط اطالع رتانی اتت. درصورتیکه یک خبرنگار دریک والیـت  

 وگو کشد.   گزارشی تهیه میکشد باید باهماهشگی دفتر والی با هراداره محلی گفت 
ـاپ   دولت افغانستان قانون حق دتترتی به اطالعات را در جریده رتمی چ

ماده پس ازته تال    17 ومشت،رکرد. قانون دتترتی به اطالعات درشش فصل و  
ـبـل ازتـوی   دتت بدتت شدن میان ارگ، پارلمان و وزارت عدلیه چشدی ق

قانون تصریح کرده که برای اجرایی شـدن    1۲رئیس جمهورتوشیح شد. ماده 
 این قانون، بایدکمسیون نظارت از دتترتی به اطالعات ت،کیل شود . 

ـای   ـاره ـفـت ک مصدق خلیلی، ترپرتت وزارت اطالعات و فرهشگ گ
عضو داردکه    11مقدماتی برای ت،کیل این کمسیون آغاز شده اتت، کمسیون 

نهاد ازجمله چشد وزارت، احزاب تیاتی و اداره امشیت ملی معرفـی  11ازتوی 
شوند.کمسیون بعدازت،کیل برگۀ تدوین میکشدکه متقاضیان اطالعات بایدبرای    م 

دتترتی به اطالعات آن فورم را پرکششد. خلیلی گفت: ما به تمامی این نهاد ها  
ـا    ایم و دوهفته فرصت داده   نامه فرتتاده  ایم تانمایشدگان شان را معرفی کششد، ام

ایم. امیدواریم به زودترین فرصت نمایشدگان    تاهشوز جوابی ازآنها دریافت نکرده 
 شانرا معرفی کششد تا جلسه کمیسیون را برگزار کشیم . 

ـان، بـررتـی  13براتاس ماده  ـی ـاض این قانون، نظارت بر رونددتترتی متق
شکایات، م،ورت دهی، بررتی گزارش نهادها و تقویت فرهشگ اطالع رتانی  

 های کمسیون نظارت از دتترتی به اطالعات اتت.   از وظایف و صالحیت 
این قانون همه ادارات دولتی مکلف شده انداطالعات را بـه    ۲براتاس ماده 

ـاری   درخواتت کششده ظرف ده روزکاری و برای رتانه ها ظرف ته روز ک
فراهم کششد. همین ماده تصریح کرده اطالعاتی که برای مصونیت شـخـص،  

 تاعت ارائه شود.   79 شود، باید ظرف    حفظ جان یا آزادی فرد تقاضا می 
قانون مواردی را پیش بیشی کرده که ارائه اطالعات در مـورد آن    11ماده  

ممشوع خوانده شده اتت. درین ماده تعریف شده که اطالعاتی که حاکمیـت،  
اندازد یا هـم    اتتقالل، تمامیت ارضی، امشیت ملی و مشافع ملی را به مخاطره می 

تبب قطع رابطه تیاتی، اقتصادی و فرهشگی میان افغانستان وتایر ک،ورهامی  
شود، م،مول این موارد اتت. اطالعاتی که جان، مال، حیثیت یک شخص رابه  

اندازدوحریم خصوصی رانقض کشد، مانع ک،ف جرم و روند محاکمه    خطرمی  
 عادالنه را نقض کشد، نباید به متقاضی داده شود. 

هرچشدمدت بسیار کمی از انت،اراین قانون میگذرد، اماوزارت فرهشگ گفته  
کارتعدیل این قانون نیز دردتتور کار اتت. مصدق خلیلی ترپرتت وزارت  
اطالعات و فرهشگ گفت: هرقانون از زمان تسوید تا اجرایی شدن، م،کالتی  

ـفـت    می  داشته باشد وهرقانون راه حلی هم دارد که یکی آن تعدیل اتـت.اوگ
واهل خبره عمال بر تعدیل قانون کارمیکششدو وزارت      شماری از اصحاب رتانه 

 عدلیه نیز در جریان این اقدامات اتت اما تا کشون طرح تعدیل آماده ن،ده اتت. 
 در راهپیمایی درجوزجان سه نفر کشته شدند 

ـ بی بی تی 1۲ : در راهپیمایی روز گذشته درجوزجان دتت  مارچ/جوزجان 
کم ته نفر از معترضان ک،ته شدند.عبدالرحمان محمودی معاون والی جوزجان  
ـاب( بـه   ـق ـان گفت:گروهی ازجوانان که هویت شان معلوم نیست، پوزبسته )ب
ـتـن   تاختمان ولسوالی هجوم آوردند و وارد تاختمان شدند وشروع به شـکـس
ـای   ـه ـاه شی،ه و درهای ولسوالی شدند. زمانیکه معترضان بطرف یکی از پاتگ
ـتـی   ـی ـش پلیس حرکت کردند، پلیس ابتدا برای دفاع از خود وتالح وپاتگاه ام
مجبور به شلیک هوایی شد، اما چون در بین معترضان افراد مسلح وجود داشت،  

تن از آنها    ۲پلیس و معترضان نیم تاعت درگیرشدند، دو نفرازمعترضان ک،ته و 
 زخمی شدند که یکی از زخمی هانیز در راه انتقال به بیمارتتان جان داد . 

ـان و   ـت راهپیمایی تاکشان ولسوالی قرقین بخاطرم،کالت مرزی میان افغانس
ترکمشستان بوده اتت. معترضان گفتشد همه تاله به دلیل آب خیزیها درحومـه  
آمودریا، زمیشهاو مزارع مردم درافغانستان تخریب می،ودو زمانیکه روتتاییان به  
طرف زمیشهای خود میروندباموانعی از توی مسئوالن مرزی ترکمشستان مواجه  

ـایـی    می  ـیـم شوند.عبدالجبار یکی ازمعترضان که یکی از بستگانش در این راهپ
زخمی شده،گفت آنها بخاطرحاصالت زمین های خود به طرف مرز رفتشد که با  
مخالفت مرزبانان ترکمشستان مواجه شدند. اوگفت برای توجه بـه م،ـکـالت  

 وخواتتهای خود راهپیمایی کردند.  

 دادخواهی پدر بخاطرتجاوز بردختر دوساله اش 
ـ بی بی تی   11 :نورالدین پدر نیلوفر دخترخردتالی که مورد تجاوز  مارچ/کابل 

جشسی قرارگرفته، برای دادخواهی بکابل آمده ازدولت میخواهد عاملین تجاوز  
جشسی بردخترش را به کیفر برتاند. نیلوفر دوتاله، چارماه پیش درولسـوالـی  
رتتاق والیت تخار ازتوی مردی به نام عزیزاهلل موردتجاوز قرارگرفت. پـدر  
ـاد   ـه نیلوفرکه هرروز بخاطرعدالت خواهی برای دخترش عقب دروازه های ن
های عدلی و قضایی ترگردان اتت، میگوید از وقتی که قضیه تجاوز  رتمی  
شده، وابستگان عزیزاهلل، وی وخانواده اش را تهدید به مرگ میکششد.نورالدین  
که بخاطراین تهدید هااکشون با خانواده اش به کابل فرار کرده، گفـت بـرای  
ـاربـرائـت   ـت ـان خـوات چهل روز ازتوی برادران عزیزاهلل زندانی شده بودوآن
برادرشان شده بودند. او ازرهبران حکومت وحدت ملی خواتت دربرابـرایـن  
جشایت بی تفاوتی اختیار نکششد و متجاوزین را به کیفر برتانشد. اوگفت افرادی  
ـشـد   که در قضیه تجاوزجشسی بر دخترش دتت دارند، افراد تفشگدار و زورم

 اتتشد. ب،مول عزیزاهلل ته نفر به اتهام این قضیه بازداشت شده اتت. 
شیما قاتمی وکیل مدافع نیلوفرگفت دوتیه این کودک به تازگی از تخار بـه  
کابل فرتتاده شده وتا هشوزبه محکمه نرفته اتت. او گفت عزیزاهلل یـکـی از  
متهمین این قضیه به کابل مشتقل شده اتت. او افزود که از محل توقیف دو متهم  

 دیگر اطالعی ندارد. 
 دوجوان به جرم زنا دربامیان شالق زده شدند 

ـ بی بی تی 9 : برای نخستین بار دو جوان در والیت بامیان، به جرم  مارچ/بامیان 
زنا از توی محکمه شهری آن والیت دریک جلسۀ علشی، هرکدام صد دره زده  
 شدند. این پسر ودخترجوان چشدی قبل به اتهام اعمل زنا بازداشت شده بودند. 
فعاالن حقوق ب،ر و نهاد های مدافع حقوق ب،ری فیصله این محکمه و اجـرای  
حدود را باالی متهمین؛ برخالف قوانین مدنی بین المللی خوانده از دولت مـی  
خواهشد تا روند محاکم بر اتاس قوانین نافذه ملی وبین المللی دایرشود تا حقوق  
ب،ر نقض نگردد.اتماعیل ذکی رئیس شبکه جامعه مدنی تطبیق حـد رادریـن  
محکمه تلیقه ای خوانده گفت اجرای حد ودره زدن در محاکم رتمی ک،ور  
تبب رتمیت بخ،یدن محاکم صحرایی و تعقیب راه آنان برای انجام حد باالی  

 متهمین خواهد شد. 
اما مسئوالن محکمه و اداره دادتتانی بامیان میگویشدتطبیق حد و اجرای صـد  
دره باالی هریکی ازاین متهمین براتاس رضایت و خواتت خود این دو جوان  
صورت گرفت. عبدالوهاب رئیس دادتتانی بامیان گفت هیچ جبری در تطبیق  
حد واجرای دره باالی متهمین نبوده و براتاس خواتت خود آنان و ماده اول  
قانون جزای ک،ور ومذهب حشفی صورت گرفت که بعد ازتطبیق حد هرکدام  

 دره زده شدودرآخر هردو به نکاح یک دیگر در آمده ازقید رها شدند.   177 
باآنکه فعاالن حقوق ب،رتطبیق حد ودره زدن را خالف قوانین مدنـی ک،ـور  
میدانشد، امامسئوالن ارگانهای عدلی و قضایی این والیت آنرابجاخوانده میگویشد  
ـا   اجرای حد در محکمه علشی تبب عبرت گرفتن تایرجوانان ازانجام عمل زن
می،ود. محمدآصف مبلغ معاون ترپرتت اداره محلی بامیان گفت دربعـضـی  
ـایـد   مواردتشاقض بین قوانین جزایی وقوانین حقوق ب،ری وجود داردکـه ب
تعدیالت بوجودآید. ممکن براجرای فیصله این محکمه نگرانیهای فعالین حقوق  
 ب،رموجودباشد اماقوانین مابایدباقوانین حقوق ب،ری تلفیق گردیده تعدیل شود. 

های سیا در جیب القاعده ، عبدالخالق  پول
 د ملیون دالر آزاد شده بو ۵فراهی دربدل 

ـ روزنامۀ ماندگار 1۲ : روزنامه نیویارک تایمزگزارش داد، حـدود  مارچ/کابل 
یک ملیون دالری راکه آژانس اطالعات مرکزی امریکا )تیا( برای یـکـی از  

بدتـت  7717 های محرمانه دولت افغانستان تامین کرده بود، نهایتادرتال   بودجه 
القاعده رتیدکه درآن موقع برای پرداخت باج درراتتای آزادتازی یکـی از  
ـبـت بـه ایـن   دیپلماتهای افغان اتتفاده شد. به نوشته تایمز، بن الدن درابتدا نس
پرداخت نگران بود ومیترتید تازمان تیا ازین پول مطلع باشد وآنرا آغ،ته بـه  
تم یاموادرادیواکتیو کرده و یا داخل آن وتایل ردگیری جاتازی کرده باشد  
بهمین خاطر پی،شهاد داد تاپول به وجه رایج دیگری تبدیل شود. روزنامه نوشت  

ـای    7711 های مربوط به پرداخت این باج درتال    نامه  ـانـدوه بدنبال حمله کـم
امریکاکه بن الدن رادرمحل اختفایش درابیت آبادپاکستان ک،تشد، پیداشد. این  
ـاری در   مکاتبات بعشوان تشد ومدرک دردادگاه عبیدناصر ارائه شد که ماه ج
نیویورک به حمایت ازتروریسم و توطیه چیشی برای بمب گذاری در یکی از  
مراکز خرید مشچستر واقع در انگلیس محکوم شد.درگزارش آمده عبدالخالـق  

ربوده و به القاعده تحویل داده شد،کشسول افغانستان    7771 فراهی هشگامیکه در 
درپ،اوربود. وی درتال بعد پس ازآنکه افغانستان به القاعده پشج ملیون دالر باج  
داد آزاد شد. یک پشجم این مبلغ پول تیا بودکه از بودجه دولت افغانستان کـه  
تازمان تیاماهانه مبالغی به آن اختصاص میداد، تامین شد.نیوروک تایمزنوشت  
یکی ازمقامات القاعده خطاب به بن الدن نوشت ازین مبلغ باج بـرای خـریـد  

ـاز    تسلیحات، نیازهای عملیاتی ومبالغی که به خانواده  های شبه نظامیان القاعده ب
شود، اتتفاده خواهد شد.روزنامه درادامه گـزارش    داشت درافغانستان داده می 

ـامـی،   نوشت مبالغ ارتالی تیابه دفترکرزی، برای جلب حمایت فرماندهان نـظ
قانونگذاران وبرای مخارج تفرهای دیپلماتیک محرمانه و اتکان مقامات ارشد  
 اتتفاده شد. اززمان ریاتت غشی، این پرداختهاگاه بگاه صورت گرفته اتت. 

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

 روند صلح و دیدگاه دوگانۀ حکومت وحدت ملی 
ـ صدای امریکا 17 : تخشگوی رئیس اجرائیه میگوید پی،رفتهای  مارچ/ کابل 

قابل مالحظه درزمیشۀ مذاکرات صلح طالبان وحکومت افغانستان صورت نگرفته  
اتت. مجیب الرحمان رحیمی روزته ششبه گفت حکومت وحدت ملی بـرای  
انجام مذاکرات صلح آماده اتت و تالشهایی برای انجام مذاکرات ازتوی چین  
ـال پـالنـی بـرای ایـن   ـاح ـال وجـودنـدارد. ت هم شده، اماپی،رفتهایی تاح
ـایـد روی   گفتگوهاترتیب ن،ده ودو تیم رئیس جمهورورئیس اجرائیه هـم ب

 مواردی گفتگو کششد. 
رحیمی گفت چگونگی مذاکرات، ترکیب هیئت مذاکره کششده، طرزالعمل  
انجام مذاکرات ودیدگاههای م،ترک هردو تیم، مواردی اند که تا هشوز نهایی  

 ن،ده اتت. 
ـارجـه   درحالیکه روزگذشته حکمت خلیل کرزی معین تیاتی وزارت خ
ـتـه اتـت و ایـن   گفت پی،رفتهایی در زمیشۀ مذاکرات صلح صورت گـرف

 مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. 
اماچرا اظهارات ضدونقیض ازتوی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه در مورد  
مذاکرات صلح وجود دارد. عزیز رفیع رئیس مجتمع جامعه مدنی دلیل اصلـی  
ـیـس   ـان رئ ـی تمام اختالفات و اظهارات ضد و نقیض را، بحران عمیق اعتمادم
ـان را ب،ـدت   ـت ـانس ـغ جمهور ورئیس اجرائیه میداند؛ بحرانی که افکارعامۀ اف
متضررتاخته، این وضعیت اعتمادمردم را درکل نسبت به روندصلح ازبین برده  
ـام   میتواند. طرفین نباید با ترنوشت ملت بازی کششد و باید شفافیت جاگزین ابه
در این روند شود. ازمذاکرات پشهانی نمیتوان انتظاردتتآورد وموفقیت راداشت،  
ـاچـه   مردم بایدبگونۀ شفاف وآشکار بدانشدطرف مذاکرات کیست، در کجاوب

 خ  م،ی مذاکره می،ود ودرنهایت پیش شرطهای طرفین چیست. 
عبداهلل نیزدرن،ستی در هشدگفته بود درگفتگو های صلح باید قانون اتاتـی  

 افغانستان رعایت شود و خواتت مردم نیز در نظر گفته شود. 
ـای ولسـی   قرارتت رئیس جمهورغشی احمدزی نیزفردا باروتای کمیته ه

 جرگه درمواردمختلف ازجمله گفتگو های صلح صحبت کشد. 
 طالب در نورستان کشته شدند   ۱1

ـ باختر 11 ـانـی ایـن  11: مارچ/کامدیش  طالب ب،مول ته جشگجوی پاکست
گروه درجریان درگیری با نظامیان دروالیت نورتتان حوالی تاعت چهار بامداد  
امروزک،ته شدند. درگیری درولسوالی کامدیش درنوار دیورند هشگامـی رخ  
ـاروان   داده که گروهی ازمهاجمان پس از داخل شدن به والیت نورتتان بـرک

 حامل نظامیان گلوله باری کردند. 
یک قوماندان ارشد پلیس مرزی گفت مهاجمان پس ازعبور از نوار دیورند  
باالی کاروان حامل نظامیان گلوله باری کردند اما درنهایت خود شان در گلوله  

 باری متقابل ، ک،ته شدند. 
 طالبش کشته شدند   0قوماندان طالبان پاکستانی و 

ـ باختر 11 : یک قوماندان طالبان پاکستانی با شـش فـردش  مارچ/جالل آباد
ـار   درحملۀهوایی جشگشده های بدون ترن،ین ناتو روزگذشته دروالیت نشگره
ـغـول   ـاافـرادش م، ک،ته شدند. نذیرافریدی درولسوالی لعل پور هشگامیکه ب
فعالیتهای تروریستی بود، آماج قرار گرفت وک،ته شد. تخشگوی پلیس نشگرهار  
گفت این قوماندان باافرادش تواربرموتربودند ومیخواتتشد حمالت تروریستی  

 را تازماندهی کششد. درمیان ک،ته شدگان، چشدشهروند پشجاب شامل اند.  
 ازحملۀ انتحاری جلوگیری شد 

ـ باختر 19 ـاری  مارچ/کابل  ـتـح : امشیت ملی امروزیک تازمانده حمالت ان
رابایک فردانتحاری درشهرکابل بازداشت کردند. شبکه تروریستی حقانی پالن  
ـام   داشت بااتتفاده ازین فرد دریکی از نقاط مزدحم کابل حمله انتحاری راانـج
ـام   دهد، که خوشبختانه قبل از رتیدن به هدف، امشیت ملی فرد انتحاری بـه ن

بایکتن از تازمانده حمالت انتحاری   «حیدری و حشیف »عبدالرحمن م،هور به  
 مربوط شبکه حقانی را بازداشت نمود.  «اجمل »به نام عبدالرحیم م،هوربه  

ـبـکـه   ـانـدان ش اجمل اعتراف نمودکه به دتتورصبراهلل زدران یک قـوم
تروریستی حقانی فردانتحاری را به مشظور انجام حمله انتحاری بکابل انتقال داده  
ـام حـمـالت   اتت. وی عالوه کرد که قبالً نیز افراد انتحاری را به مشظور انـج

 انتحاری به شهر کابل انتقال داده اتت. 
 افغانستان حضور داعش درکشور را تایید کرد 

ـ بی بی تی 1۲ : دفتر رئیس جمهورافغانستان برای اولین بار رتما  مارچ/کابل 
حضور گروه موتوم دولت اتالمی یا داعش را در افغانستان تایید کرد. اجمل  
عابدی تخشگوی دفترگفت حضور داعش در افغانستان واقعانگران کششده اتت  
وافزودنوعیت جشگ در افغانستان تغییر کرده و تروریسم حاال تبدیل به یـک  

ـاال    تیستم شده اتت. دولت برای ترکوب افراد داعش برنامه  ـاح هایی دارد وت
دوفرمانده ارشد گروه موتوم به دولت اتالمی درعملیات نیروهای افغان ک،ته  

اند.حکومت افغانستان درحالی ازحضور داعش ابراز نگرانیکـردکـه روز    شده 
گذشته نمایشده ویژه تازمان ملل درامور افغانستان در جلسه شورای امشیت ملـل  
ـیـکـوالس   متحد، حضور گروه داعش در این ک،ور را نگران کششده خواند. ن
هیسم نمایشده ویژه تازمان ملل گفت:اهمیت حضورداعش در افغانستان مربوط  

های انفرادی    آوری گروه    به تواناییهای ذاتی نیست، بلکه ظرفیت داعش درگرد 
 کشد.    شورشی زیریک چتر اتت که نگرانی بی،تری ایجاد می 

هیسم که گزارش چهارماهه بانکی مون دبیرکل تازمان ملل در موردافغانستان  
را به شورای امشیت ارائه میکرد، درعین حال گفت: ن،انۀ ازحمایت گسترده و  
تیستماتیک ازداعش درافغانستان دیده نمی،ود. درگزارش دبیرکل آمده شماری  

ـشـده   ازفرماندهان طالبان وفاداری خود را به داعش اعالم کرده      اند و تعداد فـزای
 دیگری از آنها نیز در تالش کسب حمایت مالی و همکاری با داعش هستشد. 

دیروزمقامهای افغانستان اعالم کردندکه حفیظ وحیدی رهبر گروه داعـش  
ـشـد    3 در افغانستان، و   پیکارجوی دیگر در یک حمله موشکی در والیت هیرم
که بعشوان معاون داعـش در    اند.یکماه پیش، مال عبدالرئوف، فردی   ک،ته شده 

 افغانستان ششاخته می،د، دریک عملیات نظامی ک،ته شد . 
 
 
 


