
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کرد  به دربار آخوند روحانی رکوع    احمدزی 

این موجودحقیراحمدزی ملعون بارکوع به مقابل آخوندروحانی منافق ایرانی،  
جهت دریافت پول ازرژیم وحشی ایران، عزت وآبرو وحیثیت ملت بززر   
افغانستان رابربادداد. لعنت خداوندبر او و مشاورین کثیفش باد ! لطفاً به توضیز   
 کاریکاتور شمس الحق حقانی درصفحه آخر نگاه بفرمایید، تاحقیقت رادریابید. 

 ارگ گرفتن پول از ایران و امریکا را توقف داد 
: حکومت وحدت ملی افغانستان، بزه ویز ه  اپریل/کابل ز صدای امریکا   12

دفتر رئیس جمهور، از کشور یا سازمانی درخواست کمک مالی نکرده و روند  
پرداخت پول نقد به ریاست جمهوری از سوی سازمان های اطالعاتی خارجی،  
توقف یافته است. اجمل عبید عابدی، سخنگوی رئیس جمهورگفت دولزت و  
رئیس جمهورافغانستان به شفافیت و حسابدهی باور دارد و به آن تعهد دارد و بنا  
برهمین اساس ریاست جمهوری نه تنها از ایران بلکه از هیچ حکومت و مرجز   
دیگری پولی را نه دریافت کرده و نه در آینده پولی را خواهد گرفت.  عابدی  

 این اظهارات را پس از سفر دو روزۀ رئیس جمهور غنی به تهران بیان داشت. 
گرفتن پول نقد از حکومت ها و سازمان های خارجی آنهم بیرون از ساختزار  
های بودجوی و نظارتی، درریاست جمهوری به گذشته نزدیک برمیگردد.حامد  

با تایید این خبرکه دفترش    1۱2۲ کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در سال  
از سازمان اطالعاتی امریکا )سی آی ای( و جمهوری اسالمی ایران )خزریزطزه  
های پول نقد( میگرفت، خبرساز شد. مبالغ نقدی را که ار  در گذشته از سی  
آی ای و ایران گرفته مشخص نیست اما به طور مجموعی در حد میلیون ها دالر  
تخمین میشود .کرزی همچنان گفته بود که پول های سی آی ای و ایزران از  
طریق دفترمشاور امنیت ملی او برای مقاصد مختلف چون پرداخت کزرایزه،  

 تداوی در خارج و مساعدت های مالی به مصرف می رسید. 
نقدینه های ایران و امریکا به اضافه بودجه رسمی ریاست جمهوری افغانستان  
بود اما چگونگی مصرف آن تحت نظارت هیچ نهاد دولتی نبود. این هم معلزو   

 نشد که در مصرف این پول ها کی نزد کی حسابده بود. 
توقف کمکهای نقدی به ار  درحالی بیان میشود که حکومت افغانستان بزا  
خالی مالی و کاهش عواید داخلی مواجه است و قانونگذاران در بودجه سزال  
روان مالی، تخصیص بیش از سه میلیون دالر رابرای مصارف ریاست جمهوری،  

 به استثنای مصارف امنیتی، تایید کرده است . 
 یک صدو چهار طالب مسلح کشته شدند 

: نیروهای امنیتی افغانستان درجریان فعالیت های امنیتی  اپریل/کابل ز باختر   12
طالب راکشتند. دفتر مطبزوعزاتزی  2۱2ساعت گذشته انجا  شد   12شان که در 

ساعت گذشته چزنزد    12وزارت امور داخله میگوید نیروهای امنیتی درجریان 
موردفعالیت امنیتی رادروالیات فاریاب، جوزجان قندهار، زابل، وردک، غزنی،  
بادغیس، قندز، فراه، هرات، پکتیا و هیرمندراه اندازی نمودکه منتج به کشزتزه  

طالب هم زخم برداشته ویزک طزالزب    98طالب شد. درین  فعالیت   2۱2شدن  
 بازداشت شده است . 

طالبان بیشترین تلفات رادروالیات فراه، هیرمند، بادغیس وقندز متحمل شده  
اند. یکتعداد جنگ افزاراین گروه بدست نیروهای امنیتی افتاده ودهها حزلزقزه   

 ماین کارگذاری شده ازسوی این گروه بی اثر  ساخته شده است . 
طالبان درحالی متحمل تلفات سنگین میشوندکه فقط چندروزقبل در یزک  
جنگ روانی اعال  داشتندکه عملیات  بهاری را به نا  عز  آغزاز کزرده انزد،  

 مگردراولین  روزها نتیجه عملیات شان را گرفتند . 
درهمین حال  نیروهای امنیتی هفت حلقه ماین کارگذاری  شزده از سزوی   
طالبان را از والیت های لغمان  وکندزدریافت کردند واز وقوع  چند حزادثزه  

 تروریستی جلوگیری  کردند. 
طالبان یک داماد را باپدر وبرادرش درشب  

 عروسی به شهادت رساندند  
: درحمله طالبان برکاروان  موترهای عروسی، سه تزن  اپریل/فراه ز باختر   12

بشمول دامادشهید شدند. دلجان خاکساریزی آمرامنیت قوماندانی امنیه والیزت  
فراه گفت: این رویداد درمنطقه شورآب مربوط شهرفراه زمانی رخ دادکزه  
طالبان کاروان  موترهای عروسی که از خانه عروس برمیگشتند، توقزف داده  
وداماد، پدروبرادر او را باخود بردندوبه قتل رساندند. شاهدان عینی میگویند که  
طالبان پنج نفربودند ولباس پلیس به تن داشتند، آنان شرکت کنندگان عروسی  
را نیزتهدید به مر  کردند. خاکریزی میگویدمهاجمان پس ازقتل ازمحل  فرار  
کردند.یک شاهد عینی میگوید طالبان وسیله نقلیه نوع سراچه دراختیارداشتنزد  
وبالفاصله پس از قتل  ازساحه فرارکردند. اوگفت زمانیکه افرادمسل  موترداماد  
رامتوقف کردند به همه اخطاردادند که منطقه راترک کنند تمامی ماترسزیزده  
بودیم و مرد  محل راترک کردند.تاهنوزفردیادگروهی مسئولیت حملزه  را  

 بعهده نگرفته اندامامرد  میگویندطالبان  به مراسم  عروسی حمله کردند . 

 

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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 ای کریمی کـــه از خـزانۀ غیب 
 گبر و ترسا  وظیــفه  خور داری    

 دوستان را کجـا کـــنی محروم 
 تو که بــا دشــمنان  نظر داری    

 شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی )رح(

 لغزش زمین در خواهان ده منزل  را تخریب کرد 
: درپی لغزش زمین در ولسوالی خواهزان  اپریل/بدخشان ز تلویزیون نور 12

والیت بدخشان بیش ازده منزل مسکونی تخریب شده است. محمدغفران ذکی  
ولسوالی خواهان درتماس تلفونی به تلویزیون نورمیگویزدایزن رویزداد روز  
پنجشنبه درروستای)جِیروِ باال( روی داده و درحال حاضرپنجاه منزل مسکونی  
درمعرض فروریختن قرار دارد. وی تأکیدمیکندکه هم اکنون باشندگان ایزن  
روستا درهوای آزاد به سرمیبرند، واگربه آنان کمکهای فوری نرسد، احتزمزال  
تلفات سنگین انسانی وجوددارد. )ادارۀ امید: دربارۀ لغزش زمین، درهمین شماره  
پ وهش علمی جناب انجنیرعبد الصبور فروزان به نشررسیده، که مطالزعزآ آن  
برای مسئولین درداخل کشور یاری فراوانی درجلوگیری ازچنین آفتهای طبیعی  

 ارائه میدارد.( 
 نگرانی رئیس مجلس از اوضاع امنیتی شمال 

: عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نسبت بزه  اپریل/کابل ز بی بی سی 12
های امنیتی درین    ناامنی درشمال کشورابرازنگرانی کرده خواستارپاسخگویی مقا 

موردشد. آقای ابراهیمی درجلسه عمومی امروزمجلس گفت اوضاع امنزیزتزی  
شمال افغانستان مانند وضعیت وزیر ستان شمالی پاکستان شده وتاکیدکزردکزه  

های بدخشان، تخار، قندوز، سرپل،    )این یک واقعیت است.( بگفته اودر والیت 
فاریاب، سمنگان، بادغیس وچند والیت جنوبی وشرقی مانند غزنی، هیرمند و  
ننگرهار جنگهای شدیدی جریان داردومراکزشهری در محاصره و تزیزررس  

کننده خواند    دشمن قرارگرفته است. وی ضمن آنکه وضعیت درشمال رانگران 
وگفت اگرتدبیری سنجیده نشود، شهرهای افغانستان تایک هفته یاده روزدیگر  
یکی پی دیگرسقوط خواهد کرد . رئیس مجلس اظهارات غنی احمدزی مبنی  
بر اینکه وقت خودرا به موضوع امنیت درکشور اخزتزصزاا داده، خزالف  

های کشزور    واقعیت شمرد و تاکیدکرد باید به مدیریت وزارت دفاع و والیت 
 توسط افراد سرپرست هرچه زودتر پایان دهد . 

وزیر افغانستان از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند،    12 تا این اواخر که  
هاو والیتهاازسوی سرپرستها اداره میشدند. وزارت دفاع، چزنزد    همه وزارتخانه 

شوند.رئزیزس    ها اداره می   اداره مستقل وبیشتر والیتهاهنوزهم توسط سر پرست 
باحضور      مجلس از نمایندگان خواست سئوالهای خودرا درین خصوا درجلسآ 

های ارشدامنیتی کشور در یکی از جلسات بعزدی    مشاور امنیت ملی وسایرمقا  
 مجلس نمایندگان در میان بگذارند. 

شکریه پیکان نماینده والیت قندزهشدارداد: وضعیت قندوز وخیم اسزت.  
کند. هر روز جنگ است. فراموش نکنید که سقوط قندوز ]به    قندز سقوط می 

معنای[ سقوط شمال است و سقوط شمال سقوط افغانستان است. باالخره اگزر  
 کسی به وضعیت قندوز توجه نکند، افغانستان سقوط خواهد کرد . 

ها )شورشیان( کوشزش دارنزد    حبیبه دانش نماینده والیت تخار گفت: این 
نقاط سترات یک رابگیرند. درتخاروضعیت ازلحاظ امنیتی بسیار خراب اسزت.  

شود و مزا    وضعیت بحدی بحرانی است که وضعیت بسیارامن نا امن ساخته می 
 کنیم .   داریم نگاه می 

درهمین حال عبداهلل رئیس اجرائی هدف طالبان را ایجاد رعب، وحشت و  
 ترس در بین مرد  دانسته است.  

این درحالیست که اخیراهم طالبان وهم وزارت داخله ازآغاز عملیات بهاری  
 اند .   خود علیه یک دیگر خبر داده 

راکت در روز نخست  ۴اصابت 
 عملیات طالبان درغزنی

اپریل/غزنی ز صدای امریکا: موسی خان اکبرزاده سرپرست والیزت  12
ساعته عملیات تصفیوی    9 2 غزنی درکنفرانس مطبوعی عصر امروز جمعه نتایج  

ساعت ازآن    9 2 نیروهای افغان را به رسانه چنین بیان کرد : دراین عملیات که  
نفرازمخالفین مسل  به شمول چندین قوماندان آنزان    92 می گذرد خوشبختانه  

واتباع پاکستانی که درساحات مختلف غزنی بخصوا ولسوالی های گزیزالن  
نفردیگرشزان زخزمزی    2 2 ومقر این والیت راه اندازی شده بود کشته شده و 

تروریست درین والیت دستگیرشزدنزد    217 شدند. اکبر زاده گفت طی امسال 
 که به همین دلیل گراف ترور دراین والیت به صفر رسیده است. 

این درحالیست که صب  امروزبا آغاز عملیات تحت نا  عز  ازسوی طالبان  
مسل  درافغانستان، چهار راکت برمرکزشهرغزنی اصابت کرد که مسزئزولزیزن  
حکومتی میگویندبرخورد این راکتها هیچ نوع تلفات وخساراتی بدنبال نداشت.  
طالبان طی اعالمیآ ادعاکرده اند درپنج ساعت اول آغاز عملیات شان درکشزور  

 حمله برنیروهای امنیتی افغان وخارجی را انجا  داده اند.   2۱9 بیش از  
اسداهلل انصافی آمرامنیت این والیت دراین باره می گوید  به فضزل خزدا  
درعملیات خنجرنیروهای امنیتی وآغاز عملیات بهاری دشمن حتی یک انگشت  
افراد ملکی ونیروهای امنیتی افغان آسیب ندیده است ونیروهای امنزیزتزی مزا  

 بخصوا اردوی ملی از توانمندی باالی درمقابل دشمن برخوردارند . 

 ر % بیماری مالریا درکشو8کاهش 
: فیروزالدین فیروز، وزیرصحت عامزه اعزال   اپریل/کابل ز بی بی سی    12

دهدمیزان افراد مبتال به بیماری    این وزارت نشان می   1۱22 کردکه گزارش سال  
است. در خبرنامه آنوزارت که امروز به مناسبت      درصدکاهش یافته   9 ماالریا در  

،  1۱22 روزجهانی ماالریا درکابل نشرشد، از وزیر بهداشت نقل شده که در سال  
هشت در    1۱2۲ هزار نفر به بیماری ماالریا مبتال شده اند که نسبت به سال    182 

دهد. به گفتآ او ماالریا یک مشکل عزمزده درعزرصزه    صدکاهش را نشان می 
جمعیت کشوردرمناطقی زندگی میکنند    72۷ بهداشت افغانستان است و بیش از 

که میزان ابتال به این بیماری بلند یامتوسط است.وزیر بهداشت حمایت دولت از  
مرد  برای مقابله با این بیماری، اطالع رسانی و مبارزه با آن را دلیل کاهش میزان  

 افراد مبتال به بیماری ماالریا ذکر کرده است. 
افغانستان یکی ازچهارکشورجهان است که بیماری ماالریا درآن به باالتریزن  

  21 ولسوالی در   9۲ حدقراردارد. به گزارش اهداف هزاره افغانستان، اکنون در  
درصزد از    8۱ والیت این کشور، این بیماری درحد حاد قرار دارد. تاکنزون  

رود به ماالریا مبتال بزاشزنزد،    های دریافتی در باره افرادی که گمان می   گزارش 
 تایید شده است. 

تعداد افراد که به دلیل این بیماری در افغانستان جان خود را از دست دادنزد،  
نفزرگززارش شزده.درسزال    ۲9 نیز   1۱21 نفربود ودرسال   29      1۱۱9 درسال  
ازکل بیماریها رادرافغانستان تشکیل مزیزداد، ولزی    2۴2۷ بیماری ماالریا    1۱۱2 

این    1۱1۱ افزایش یافت.افغانستان در نظر دارد تا سال    2۴2۷ این رقم به   1۱21 در 
 درصد برساند .   ۱۴1 رقم را به  

 د بودجه ریاست اجرائیه تصویب ش
:درجلسه امروزمجلس که بریاسزت عزبزدالزرووف  اپریل/کابل ز باختر   12

ابراهیمی برگزار شده بود، بودجه ریاست اجرائیه با کسب یکصدو هشت رای   
به اکثریت  آرا تصویب کرد.این درحالی است که بودجه ریاست اجرائیه بنا به  
نبود نصاب مجلس  روز چهار شنبه تصویب نشد. همچنان ولسی جزرگزه در  
جلسه علنی اکلیل حکیمی وزیرمالیه راپیرامون مسزایزل مزالزی وبزودجزوی  

 استجواب نمودند. 
 کمسیونهای انتخاباتی به نقض قوانین متهم شدند 

: مسئوالن فیفا یامؤسسآ انتخابات آزاد و عادالنه گفته  اپریل/کابل ز باختر 12
اند گزارش تحقیقی که درمدت یکسال  گذشته انجا   داده اند، نشان میدهد که  
کمسیون انتخابات دومورد درقانون اساسی، بیست مورد درقانون انتخابات و پنج  
موردقانون تشکیل وظایف  وصالحیت هارانقض نموده و شش مورد در رابطه  

موردقانون انتخابات ازسوی کمسیون  2به قانون تشکیل وظایف وصالحتی هاو 
 شکایات  انتخاباتی نقض شده است.  

به گفته مسئوالن موسسآ انتخابات آزاد و عادالنه ، دردوراول انزتزخزابزات  
ریاست جمهوری پنج هزار و پنج صدتن ودر دور دو  یازده  هززارکزارمزنزد  
کمسیون انتخابات درتقلب دست داشته اند که باید به نهادهای عدلی وقضایزی  
معرفی شوند. اماتاکنون مسئوالن کمسیونهای انتخاباتی دراین گزارش تحقیقی   

 ابراز نظر نکرده اند . 
آگاهان امور وتمویل کنندگان برنامه های انتخاباتی پس ازنتایج بدست آمده  
ازانتخابات دوردو  ریاست جمهوری، خواهان  اصالحات درنظا  های انتخاباتی   
شدند. به همین منظور درتوافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی تاکیدشده که  

 بایدکمسیونی رابه هدف  اصالح نظا   انتخاباتی تعیین کنند. 
قراربودانتخابات ولسی جرگه درنیمه اول امسال برگزارشود اما به علت تاخیر  
در ایجادکمسیون اصالحات نظا  انتخاباتی، معلو  نیست که چه وقت  برگززار  

 خواهد شد. 
حیف ومیل پول مالیه دهندگان امریکا 

 ن درافغانستا
: نشریه فارن پالیسی درشماره اخیرخود بار دیگزر  اپریل/واشنگتن ز باختر 12

نمونه های حیف و میل پولهای مالیه دهندگان امریکارادر افغانستان مثال آورده  
است، نشریه ازقول ادارۀ سرمفتش خاا باز سازی امزریزکزا درافزغزانسزتزان  
مینویسدکه درراپور اخیرخود نوشته است : یک پارک صنعتی چهارسال قبزل  
بامصرف هفت ملیون و هشت صدهزار دالردر شور اندا  قندهار اعمار شد،  اما  
این پارک صنعتی تا حال به بهره برداری سپرده نشده است. این پارک که در  
مساحت هفتاد و چهار جریب زمین ساخته شده برای چهل و هشزت مزرکزز  
تجارتی جای دارد، ولی تا حال توانسته است صرف یک مرکز را بخود جلزب  

 کند .  
نشریه فارن پالیسی می افزاید بعد از تفتیش ادارۀ سرمفتش خاا بازسزازی  
امریکا درافغانستان یا )سیگار( ، مقامات افغان گفته اند که چندین مرکز دیگزر  
تجارتی هم در این پارک صنعتی به کارشروع کرده اند.گرچه در این پزارک  
صنعتی یک مرکز تولید برق هم وجود دارد، اما تاجران می گویند یزکزی از  

 دالیل جلب نشدن تجار به این پارک نبود برق می باشد. 
به نوشته نشریه، موجودیت جنراتور برق هم خودش برای پارک صنعزتزی  
مشکل ایجاد کرده، زیرا سربازان امریکایی برای حفظ امنیت آن راه ها را بسته  
کرده اند ومرد  به مشکل میتوانند ازپسته های آن بگذرند، در چنیزن حزالزت  
سرمایه گذاران نمیتوانند به آزادی در این پارک صنعتی در شور اندا  قنزدهزار  

 کار کنند. 
نشریه فارن پالیسی به یک پارک صنعتی دیگرکه بامصرف هفت ملیون و  
هفت صدهزار  دالر در منطقه گوری مار والیت بلخ اعمار شده است اشاره می  
کندکه تما  دفاتر و مراکز آن خالی است. به نوشته فارن پالیسی ادارۀ سرمفتش  
بازسازی امریکادرافغانستان بزودی گزارش خودرا درمورد پارک صزنزعزتزی  

 سومی که دربگرامی اعمارشد، دراخیرامسال به نشر خواهد رساند. 
تما  این پروژه ها توسطه برنامآ انکشاف بین المللی امریکا یو اس ای آی دی  

 تمویل شده اند. 

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، وگوشتهای 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 



 

 

 هفته نامۀ امید                                              999شمارۀ  صفحۀ دوم 

Omaid Weekly 
P.O. Box 30818 Alexandria, VA  22310 

Tel/Fax : (703) 491-6321  Cell:(571)435-4604 

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 نیوجرسی انجنیر عبدالصبور فروزان                                                        
لغزش زمین بدخشان، تراژدی که قابل 

 د جلوگیری بو
اگرپای بزی در سوراخ پلی در بغداد رود و بز افگار شود، عزمزرمسزئزول و  «

 )ازفرامین امیرالمؤمنین عمر رض درمدینه(   »جوابده آن می باشد. 
بادرود بی پایان به روح پاک خواهرعزیزما شهیدفرخنده، که مظلومانه توسط  
عدۀ ازجوانان اوباش وجاهل به وحشیانه ترین وجه به شهادت رسیزد، وداغزی  
درسینه و اشکی درچشمان هرانسان با احساس گذاشت؛ و بزادرود وتزحزیزات  
فراوان به روح آن انسانهای بی گناه پابرهنآ بی آب وبی نان، که توسط حادثزآ  
غم انگیز لغزش زمین درسال پار درقریآ آب برک ولسوالی ارگزوی والیزت  
بدخشان، جان های عزیز شانرا ازدست دادند، وجسدهای توته وپزارچزآ شزان  
هنوزدر زیر انبار های عظیم خاک باقی مانده، وبازماندگان وعزیزان شا به سو   
شان نشسته اند، خواستم مطالبی چند درمورد اینکه چرازمین لغزش ماه می سال  
گذشته درآن قریه واق  شد، آیاامکانات جلوگیر ی یاکاهش خسارات جزانزی  
ومالی آن ممکن بود وآیادرآینده چنین حوادث دلخراش درآن منطقه ومناطق  

 همجوارتکرارخواهدشد، خدمت خوانندگان جریدۀ وزین امید ارائه بدار  .  
اما پیش ازآغازمطلب، میخواهم دردی راکه شهادت مظلومانآ خواهر عزیزما  
فرخندۀ شهید درقلبم بجاگذاشته، وساعتهابخاطر این دخت بیگناه ومظلو  وطن  
گریسته ا ، باشما درمیان بگذار  . ازجوانان جاهل و اوباش و ولگزرد شزکزوۀ  
ندار ، ولی سفررئیس جمهورکشور درحالیکه دروطن یک ظلم، یک فاجعه و  
یک درنده خویی درحق یک دخترپاک و بیگناه درمحزضزرعزا  ودرپزیزش  
چشمان قوای امنیتی واق  شد، که نظیرش درتاریخ بشریت دیده نشده اسزت،  
مراسخت متأثرساخته ونهایت دردمندکرده است . رئیس جمهورحیثیت پزدر  
ملت را دارد، واین انسان بی احساس خودپرست وقو  پرست، بدون درک این  
مطلب، بار وبنه بسته وباهفتاد تن به دستبوسی وپابوسی امریکایی هامی آید ! در  
وطن مرد  جگرخون هستند ودرپای تلویزیونها ازدیدن صحنه های وحشیگرانه  
وشهادت مظلومانآ خواهر عزیزفرخنده اشک میریزند، مرد  نه تنهادروطن بلکه  
درسراسرجهان به یاداین دخترک وشهادت مظلومانه اش درخیابانها برآمده، کار  
و بارخود را رهاکرده گردهمآیی هامیکنند، نمازجنازۀ غیابی برایش میخوانند و  
دعا ها به روح پاک اومیکنند، میگریند وغم دردل دارند، ولی آقزای رئزیزس  
جمهور ! احمدزی درامریکا ازضیافتی به ضیافت دیگر میرود ودرهرمجلس و  
ضیافت حاضرین رامزاح هاو بذله گویی ها به خنده وجوش می آورد، وخود  

 چون دلقکی قهقه می خندد وشادمانی می نماید .  
من به حیرت بود  که این رئیس جمهورچطورانسانی است وچه نوع قزلزبزی  
داردکه این حادثآ جانسوز دراو اثری نکرد؟! من باخودمیگفتم که اگر اوواقعزاً  
رئیس جمهورکشوراست، بایدسفرخودرابه تعویق می انداخت ویزاآنزراقزطز   
مینمود وبه وطن برمیگشت وبادستهای خود فرخندۀ شهید رابه آرامگاهش می  
گذاشت، وسه روزدر فاتحه اش می نشست وبه اوباما و امریکایی هامیگفت که  
دختر  شهیدشده است، به ضیافت ومهمانی شماآمده نمی توانم ! ولی برعکس،  
او ازضیافتی به ضیافت دیگررفت وخندید وبذله گویی کرد، شادمانی نموده و  
ماهیتش رابه ملت نشان داد که نمایندۀ ملت نیست، اوچیزی بجز از یک دلقک  
چاپلوس دست وپابوسی نیست، که نه احساسی درسینه دارد ونه غیرتی درسر !  
عجب اینکه مطبوعات امریکابخاطراینکه سفزراحزمزدزی خزوش بزگزذرد،  
وخاطرش پریشان نگردد، بازتابی ازین فاجعآ الم انگیز واین وحشت بینظیرتاریخ  

 نداشت، واز فرمول )توبه من ومن به تو( استفاده کرد .  
لغزش زمین معضلآ عمدۀ در جیوانجنیری است که ساالنه تعداد زیادی قربانی  
آن میگردند، وخسارات هنگفت مالی راباعث میشود. نشیب اراضی وقوۀ جاذبآ  
زمین در بوجودآمدن زمین لغزش هادو چیزضروری است. چون قوۀ جزاذبزه  
همگانی است پس هرجاییکه اراضی نشیب داراست، وقوع زمین لزغززه درآن  
حتمی است، ولی تدابیر جیوانجنیری موجوداست که با استفاده ازآن میزتزوان  
ازوقوع لغزش زمین جلوگیری کرده یاحداقل میزان تلفات آنراکاهش بخشید.  
مسئولیت طرح وتدوین چنین پالن ها بدوش دولت هاست و دولتمندان دربرابر  

 تلفات آن جوابگو میباشند.  
یکسال قبل بتاریخ دو  ماه می لغزش زمین درقریآ آب برک واق  شزد کزه  

باشندۀ این قریه به زیرانبارهای عظیم خاک زنده مدفون شدنزدو    17۱۱بیش از 
بازماندگان شان حتی نتوانستندجسدهای آنان رااز زیرخاک بیرون نمایند. ایزن  
فاجعآ دردناک بروزجمعه واق  شدکه میزان تلفات راافزایش بخشیزد، چزون  
بیشترمرد  درخانه هاباخانواده های شان بودند. مرد  باوسایل معمولی بزیزل و  
گلنگ انبارعظیم گل و مد راحفر میکردند تامگر جسد عزیزی را ازبزیزرون  
نمایند، باچهره های خونین وچشمان پراشک هریک تالش میکردتا بستگانش را  
از زیرآواربرکشند، گرچه همه میدانستندکه باآن وسایل کاربجایی نمی رسزد،  
مگر محبت عزیزان مان  میشدکه ازتالش دست بردارند. آبله های دست بیشتر  
میشد، خون ازمیان پنجه هابیرون می جهید ولی بازماندگان دردمند در حالیکزه  
صدای هلیکوپترهای حامل مقامات دولتی گوشهای شانرا اذیت میزکزرد، بزه  
تالش خودبیشترمی افزودندتا مگرجسدعزیز ودلبندی رابیابند. درگوشآ دیگر  
تعدادی ازمقامات دولتی بالباسهای تمییز باالی قالینهای سرخ مجلس کزرده در  
 حال چنه زدن بودند ودرفکر بهره گیری مالی وسیاسی ازین فاجعآ غم انگیز ! 

ولسوالی آرگو که قریآ آبریک جزء آنست، درشمال والیت بدخشان واقز   
است که ازسرحدات چین وتاجیکستان چندان فاصلآ زیادی نزدارد، ولزی از  
دیدگاه عمران وآباد وآسایش صدهاسال ازآنها عقب مانده وهرگزقابل مقایسه  
نیست. مدتهاست که نه تنهااقدامی بلکه توجآ ناچیزی برای بزهزبزود زنزدگزی  
درآنجاصورت نگرفته است، مرد  آن ازداشتن برق وآب آشامیدنی محرو  اند  
وتاسیسات صحی درآنجا وجودندارد، وضعیت تعلیم وتربیه بحالت محزلزی و  
ابتدایی است، جاده درآنجاساخته نشده واحیاناً اگر راه رفت وآمزدی وجزود  
دارد، تخریب شده وصعب العبورگردیده است. اهالی آن بایدساعتها پیاده بروند  
تابه فیض آباد مرکز والیت برسند، وضروریات روزمرۀ خودرا تهیه نمایند، و  
یامریضی رابه داکتربرسانند ویااینکه حاصالت زراعتی وحیوانی خودرابفروش  
برسانند. زمین زراعتی آبی درآنجا کمتراست، وبیشترزمین ها للمی بوده، زراعت  
للمی و شبانی پیشآ مرد  آن است. این حالت عقب مانی بیحد وحصر، تلفزات  
جانی و مالی فاجعآ لغزش زمین ماه می را افزایش بخشید وهمکاری عاجزل و  
 اولیه به وقت وزمانش به قربانیان حادثه نرسید،            )دنباله در صفحآ ششم( 

 یادداشت مدیر
 آغاز بیست وچهارمین سال نشرات امید

منت خدای را عزّ و جلّ ، که به الطاف بنده نوازانه اش، این عاجز را توفیق  
عطا فرمود تا طی بیست وسه سال، نهصد و نود وشش شماره هفته نامآ امید را،  

 بااخالا تما  به هموطنان گرامی تقدیم بدار  . 
برابرباشنبه پنجم ثور    2881اپریل   12نخستین شمارۀ هفته نامآ امید به تاریخ  

خورشیدی، باآیآ مبارکه ازسورۀ النساء )واهلل غالب علی امره ولکن اکثر  2۲72
رژیم ملحد ودست    2۲72الناس الیعلمون( وباخبر)امروزشنبه پنجم ماه ثورسال  

روزحکمرانی، ساقط شزد(، و)اظزهزارات    22۱9نشاندۀ روسیه درکابل، بعداز 
قوماندان احمدشاه مسعود در بارۀ وقای  جاری کشور( وبخشی ازغزل دلنشیزن  
حضرت موالنای بلخ )اندک اندک جم  مستان می رسند ز اندک اندک مزی  
پرستان می رسند؛ اندک اندک زین جهان هست ونیست ز نیستان رفتند و هستان  
می رسند...( درچهارصفحآ معمولی وبصورت فوتوکاپی با تیراژ پنجصدنسخه،  
درشهرهیوارد، شمال کالیفورنیا انتشاریافت. اما پس از دوروزتقاضابرای چزا   
مجددآن احساس شدکه باچا  پنجصد نسخآ دیگرشمارۀ نخست وباارسال چند  

چا  شد، وتزا  22۱۱نسخآ آن به دوستان در اروپا و کانادا، شمارۀ دو  باتیراژ 
وافززایزش    ۲2۱۱نیزرسید. از آغازدومین سال، امیدبه قط  فعلی وباتیراژ   12۱۱

صفحزه عزرضزه    12وچندین شماره هم با   1۱، گاهی 29، سپس 21صفحات به 
گردید. تعدادمشترکین افزون از هزار و از سراسرجهان شد، فزونی خریداران  
تک شماره ازمغازه های افغانی درامریکا واروپا، با افزایش اعالنات کزثزیزر و  
صفحه پر، مصارف چنین تیراژ را میسر ساخت، وبرخوانندگان امید درسراسزر  
ایاالت متحده و ازآسترالیاتا کانادا، ازداخل کشورتا هند و جاپان، عزربسزتزان  

 سعودی وامارات و اروپا افزوده شد. بحمدهلل  
دوازده شزمزارۀ )مزجزلزآ  2899ز 98پیش ازهفته نامآ امید، بنده درسالهای 

خراسان( را ازآدرس )افغان سنتر( درشمال کالیفورنیا به هموطنان عرضه داشتم،  
دوازده شمارۀ )مجلآ نامآ خراسان( را ازآدرس)انجمزن    288۱ز 81سپس درسالها 

فرهنگی مهاجرین افغانستان درکالیفو رنیا(، که شادروان غال  حضرت کوشان،  
پدر ، ریاست انجمن را بدوش گرفته بودند، به چا  رساند ، که نویسنزدگزان  
بزر  افغانستان درغربت با آن دومجله وهفته نامآ امیدهمکاری داشتند، از جمله  
مرحومان داکتر علی رضوی غزنوی، سیدشمس الدین مجروح، سیدقاسم رشتیا،  
میرمحمدصدیق فرهنگ،عبدالرحمن پ واک، غال  حضرت کوشان، داکزتزر  
عبدالغفور شرر، کبیراحمد آهنگ هروی، پاینده محمدکوشانی ، داکتراخزتزر  

 محمدمستمندی، عزیز نعیم و شماری دیگر، که ارواح شان شاد باد ! 
ازعزیزانی که الحمدهلل درقیدحیات اند، جنابان داکتزرعزبزدالزغزفزورروان  
فرهادی، سیدفقیرعلوی، محمدسعیدفیضی، عبدالودودظفری، داکترمحمداسلم  
خاموش، محمدنعیم کبیر، پروفیسرداکتر عبدالواس  لطیفی، پروفیسرداکترحمید  
هادی وهمسرشان بانوعفیفه هادی، انجنیر عبدالصبور فروزان، داکترعبدالوهاب  
هادی، فرهاد میرزا، استاد عبدالرشید بینش، استادعبداهلل سمندرغوریانی وهمسر  
شان بانو غوریانی، بانوماری خلیلی ناصری، داکترعنایت اهلل شهرانزی، داکزتزر  
محمدافضل افضلی، خواجه بشیراحمدانصاری، عبزدالزعزلزی نزوراحزراری و  
دانشمندان گرامی دیگر، که اسمای گرامی شان را إن شاءاهلل در هزارمین شمارۀ  

 امید خواهم آورد .   
خط نشراتی امید، ازآغاز تاامروز وتاماشاءاهلل چنین است: دفاع از مناف  ملی  
ملت، تمامیت ارضی کشور، عدالت اجتماعی میان تما  باشندگان افغزانسزتزان،  
مبارزۀ پیگیرانه دربرابر افزون خواهیها، برتری طلبیها، اکثریت خواندن واهزی  
بخشی ازمرد  کشور، کوفتن بقیآ مرد  به نا  اقلیت، ودریک کال  ایستادگزی  
مستدل و منطقی دربرابرفاشیسم قومی، زبانی، سمتی و هرنوع دیگر، ازطزرف  
هرقومی که باشندۀ آریانای کهن، خراسان اسالمی وافغانستان امروز بوده انزد  

 وپس ازین هم می باشند. 
روشن ساختن حقایق تلخ تاریخی سرزمین ما، نقش جهاد ومجاهدین واقعی  
درآزادسازی کشور، وتأثیرات آن پیروزی درمقیاس جهانی وآزادی بسزا از  
کشورهای تحت سلطآ شوروی مرده، تجلیل ازمتانت وپاکی وبی آالیشی، وطن  
دوستی وصداقت رهبران جهاد ومقاومت ملی، بوی ه قهرمان ملی شهیدسعزیزد  
آمرصاحب احمدشاه مسعود رحمه اهلل علیه . رسواسازی دسیسه های جزنزراالن  
وآی اس آی پاکستان و نوکران واجیران شان بنا  طالب، چه با ایزار ولنگوته و  
چه بادریشی ونکتایی، ونابکاران مزدورشان در جنایتخانآ ار  وهیئت وزیران و  

 سایردستگاهها درافغانستان، و نیز سایر دشمنان ملت ما .  
نکات گفته شده، نصب العین همه همکاران قلمی امید بوده، مگر چنانزچزه  
اشخاصی نظری متفاوت ارائه کرده اند، نیزدرامید فرصت چا  یافته اسزت،  
ولی نظرات سخیفانآ فاشیستی و وطن دشمنانه هرگز دراین نشریه انتشار نیافته و  

 نخواهد یافت . 
باطلب برقراری صل  وسلم درسرزمین بخت برگشتآ ما، سال بیست و  چهار   
امید را به فال نیک گرفته، به این مناسبت به همآ همکاران قلمی، دوسزتزداران  
امید، مشترکین ارجمند، مهربانانی که باسخاوت به دستگیری مالی امیدمیپردازند  
وهمکاران اداری جریده، بانو داکترثمیله کوشان همسر ، ومحمدعصیم کوشان  
پسردومم، که مرا درتما  بیست وهشت سال عمرمطبوعاتی ا  ازمراحل تهزیزه،  
چا ، آماده ساختن لیست مشترکین، و ارسال آن به مشترکین عززیزز، یزاری  
رسانیده اند، صمیمانه عرض تشکر وسپاس میکنم، وبرای همآ شان توفزیزقزات  

 مزید ازبارگاه خداوندمهربان نیاز مینمایم . 
طوریکه درشمارۀ پیش به استحضارهمگان رسانید ، به خواست الهزی وبزه  
شرط حیات، باتوصیآ عدۀ زیادی ازمشترکین گرامی، انتشارامزیزد راپزس از  
هزارمین شماره نیز ادامه خواهم داد. اما ومگر والکن، چنین امری کامالً درگرو  
همت وکر  مشترکین عزیز ودوستداران امید است، تا باارسال مرتب اعانات و  
وجه اشتراک + اعانآ سروقت، امکان ادامآ چا  نشریآ شان را فراهم بسزازنزد،  
بعون اهلل تعالی . معروضه ا  را باهشدار به مثالً رهبران دوگانآ فزعزلزی، اززبزان  
شادروان استادسخن وسرور شاعران کشور، استادخلیل اهلل خلیلی علیه الرحمه به  

 پایان می بر  که فرمود : 
 شنید  زدرویش روشن  روان         که  چون سفله را بر کشدآسمان 
 بکوبدبه گوشش دومیخ حدید        که  حرف  حقیقت   نباید  شنید 
 درآردبه چشمش دو میخ دگر        که  حق گردداز دیده اش مستتر 
 یکی میخ دیگرگذارد نهزززان         که چون حکم عزلش رسدناگهان  
 چوداری توبرصدرعزت قرار          بر آن  میخ  پنجم  نظر  بر گمار ! 

 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    

 برومفیلد ز کلورادوداکتر غال  محمد دستگیر                       
 م زجر و قتل فرخنده داغی گذاشت برقلب

واقعآ دلخراش و تکان    1۱22مارچ  28مطابق   2۲8۲حوت    19روز پنجشنبه  
دهندۀ که قلب هزاران انسان بشر دوست را جریحه دارساخت، در قلب کابل در  

ساله که از دارالعلو  عایشآ    17برابر مسجد شاه دوشمشیره رخ داد.فرخنده جوان  
صدیقه فارغ و مشغول فراگرفتن درس تجوید بود پالن داشت تا درهفتزآ اول  

با سپری کردن امتحان کانکورفارغان صنف چهاردهم به تحصیالت    2۲82سال  
عالی اش دردانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل دوا  دهد. فرخنده قزاری قزرآن  
پاک ومبلغ دین هم بود. روزپنجشنبه فیصله کردتا ازپدر یکصدافغانی که حدود  
دودالرمیشودتقاضاکندتادر راه برگشت از زیارت شاه دوشمشیره، دفزتزرچزه  
بخرد. فرخنده در راه زیارت اول به مسجدرفته آنراپاک میکند، بعدبه مالیی که  
به خانمهای ساده و بیسوادمثل یک گر  درنده درلباس روحانی بود۴ تعویذات  
دروغین وفریبنده برایشان مهیاساخته۴ آنچه دربر و جان وجیب شان است ازآنها  
بغارت ببرد۴ روبرومیشود تا ازین خرافات و روش بیهوده جلوگیری نموده اورا  
بازماند. بااین مالی تعویذ ده۴ قرارگفتآ خپلواک صافی عضوکمیسون تحقیقات  
این وحشت مشاجرۀ لفظی۴ بین فرخنده و مال رخ میدهد. فرخنده میخزواسزت  
که آن مال مرد  رابه بدعت تشویق نکند ومالکه مجاورمسجد هم میباشد۴ اوراق  
سوختآ قرآنی راکه ازسالهاقبل در سقف این زیارت نگهداری میشد، به مزرد   
نشان داده ادعاکرد:)فرخنده قرآن را آتش زده است!(. ناگفته نبایدگذشت که:  
بعضی ازین تعویذنویسان درحالیکه مال نیستند، جاسوسان دولت ویادیگر اجنتها  
بوده میتوانند. یکتعداد دیگرشان چون سایکولوجست خوب مرد  مااند دروغ  
های براست برابرمیگویندکه مشتری رامریدشان میسازد، یااینکه چالهای مداری  
گری دارند. بخاطردار  ازیکی ازخانه های کابل۴ تعویذی یافت شدکه معزلزو   
میشد خانم برای شوهرخود باپول هنگفت ازتعویذ نویسان سرشناس کابل گرفته  
بود۴ باعرض معذرت۴ درآن تعویذنوشته شده بود: قضیب...درمهبل بی بزی..  
باشه وباشه و باشه... متأسفانه چندهفته بعدشوهرخانم دیگرمیگیزرد و زن بزه  
اصطالح با اوالدش سیه بخت میشود. مثال دیگراینست که یکی از دوستهزا از  
لندن برایم تلفون کشیده درقسمت تداوی تشخیص جدیدش که کانسرمزعزده  
بود معلومات خواست. برایش گفتم ممکن یکدوره کیمو تراپی شود و بعد باید  
هرچه زودترعملیات جراحی اجرا شود. سه هفته بعدکه خبرش راگرفتم و از  
عملیات معده اش پرسید  گفت: عملیات نکرد  زیرابرادر  ازکزابزل بزرایزم  
شویست آورد. متأسفانه باتاخیر همکاری با انکولوجستهاچندماه بعد فوت وخانم  
واوالدش را در دیاربیگانه تنها وبی سرپرست گذاشت. به اینترتیب این تعویزذ  

 نویسان هزاران نفر را براه های غلط رهنمون ساخته اند . 
چندین مرد، فرخنده را وادارمیسازندبگوید: قرآنکریم راسوختانده است .  
خانم فرخنده به)مردان خشمگین( میگوید: من قرآن شریف رانسوختانزده ا ۴  
گپ مراباورکنید! درین مصاحبه فرخنده باحجاب کامأل اسالمی که فقزط دو  
چشمش معلو  است بامردان خشمگین صحبت میکند. درینوقت چندنزفزرکزه  
اکثرشان جوان اندبالحن بسیارتند بافرخنده صحبت نموده اورا تهدید بمر  می  
کنند. ومیگویند:گپ بزن یا دهنت را میشکنانیم. بعد با مشت و چوب باالی او  
حمله میکنند وازسیربینها براونفرین و دشنا  حواله میشود۴ لت وکوب  بزرتزن  
نحیفش واردمیگردد وفرخنده باصدای حزین نعره میزند: نزنید... نزنید! اما خون  
ازسر و رویش جریان میآبد. لباسهای این زن رادرمحضر عا  از جانش میدرند. از  
جسد نیمه جانش موتری قصدأگذرمیکند وبعدجسدش توسط این دسته جاهالن  
ازدین۴ شریعت وقانون بیخبر به بسترخشک دریا افگنده میشود و مردان نامردی  
برجسد نیمه جانش تیل میریزند وجسد این مومنآ مسلمه را که ممکن ازهمآ این  
بیخردان بصورت کل ازدین وایمان بهتر برخورداربوده۴ آتش میزنند. روحش  

 شاد وجایش فردوس برین باد.  
۴ به اشتراک شمار زیادی ازمرد   2۲82حمل 1پیکرذغال شدۀ فرخنده روز 

کابل۴ فعالین مدنی۴ جنرال ظاهر۴ توسط خانمهائی که اجازه ندادند مزردان بزه  
تابوت اونزدیک شوند۴ وشرکت کنندگان در حالیکه شعارعدالت عدالزت! را  
آوازمیداند. درمنطقآ پنجصد فامیلی درشمال شهرکابل آنچه ازفرخنده مانده بود  
بخاک سپرده شد. درین مراسم خاکسپاری۴ به داکترمحمدایاز نیازی راه نزداده  

 اورا مجبور کردند محل برگزاری مراسم را ترک کند ! 
متأسفانه۴ پلیس که درچنین وقای  از مرد  باید حمایت کند و انها را ازشزر  
اوباشان و قطاع الطریقان محفوظ دارند۴ آنچه الز  بود مهیا ساخته نتوانست؛ می  
گویند دختران جوان باترس ازحمله برآنها هم به دکانهاپناه میبردند. این روش   
ازاثر تربیآ نادرست افراد پلیس ۴از طرف مراکزتدریسی وتعلیمی آنان است۴ که  
ملیونها دالربرای  تدریس وتعلیم چنین وقای  بمصرف رسیده است.  قرارخبریکه  

نزفزر را    29از تلویزیون آریانا نیوزپخش شد پلیس    1۱22مارچ    19شا  شنبه  
نفرشان با تکمیل دوسیه به    19ملکی بوده    17پلیس۴  28دستگیرنموده که شامل  

نفر دیگر تحت تعقیب میباشند. خداکندبه برکت  22دادستانی کل معرفی شده 
روح پاک شهیدفرخنده، پلیس وقضات بیدارشده، جلوخشونتهای طاقت فرسا  
درمقابل زنان۴ اطفال۴ پیر و جوان راگرفته نگذارند اینگونه وقای  وحشتناک باز  

 بر مرد  افغانستان تجربه شود . 
پدرفرخنده که نادر نا  دارد وانجنیر است ادعاکردکه: عبدالرحمن رحیمی۴  
فرماندۀ پلیس از اوخواسته بودتابه تلویزیون طلوع بگویددخترش ازبزیزمزاری  
روانی رنج میبرده است. همچنین از اوخواسته بودتا جنازۀ فرخنده را مخفیزانزه  
دفن کند و خانواده اش رانیزشبانه ازکابل خارج کندو بوالیت خودش )کاپیسا(  
ببرد. فرماندۀ پلیس کابل به این پدرداغدیده و جگرپاره که ازغم مر  دختزر  
جوان ومومنه اش اشک درچشمانش خشکیده بود۴ گفته است: همانطوریزکزه  
پلیس نتوانست ازدخترش محافظت کند۴ از خانوادۀ اوهم نزخزواهزدتزوانسزت  
محافظت کند. فرمانده پلیس آقای رحیمی۴ بابی بی سی دربارۀ صحت ویا رد  
ادعای پدرفرخنده  از صحبت ابا ورزیده است. قرار راپوربی بی سی یک مقا   

 ارشدپلیس کابل به اتها  حمایت از قتل فرخنده برکنار شد . 
عکس العملهای عجوالنه بطرفداری رویآ خشن بافرخزنزده هزم صزورت  
گرفت. ازآنجمله از داکترمحمدایاز نیازی خطیب مسجد وزیراکبر خان و استاد  
دانشکدۀ شرعیات دانشگاه کابل۴ زلمی زابلی سناتور و معین اطالعات وفرهنگ  
سیمین حسن زاده نا  برده شده. حشمت استانکزی که زیرنا  سخنگوی پلیس با  
رسانه ها صحبت میکرد۴ نطربه اینکه درفیسبوک خود نوشتزه بزود:ایزن هزم  
 )فرخنده( فکرکرده بودمانند چندتن )مرتد ( دیگربااین )دنباله درصفحآ هشتم(  
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ز کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 د دوستم به حاشیه رانده ش

روزنامآ نیویارک تایمزگزارشی رابه قلم اعظم احمد، یک همکار خود، زیر  
مزارچ    28عنوان )جنگساالرپیشین سوگوار نقش فرعی خودمیباشد( درشمارۀ 

به نشررسانده است. پس ازیک تبصرۀ کوتاه، برگردان فارسی گزارش    1۱22
 راتقدیم می دار  : 

آقای جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، که یک مهزرۀ  
درشت وتأثیرگذار درواقعات وسیاست افغانستان در سه دهآ اخیر بوده است، به  
باورشمارزیاد تحلیگران اوضاع، یک انسان بی ثبات میباشد. او درطی هزمزیزن  
مدت بارها باجناحهای مختلف پیمان بسته، ولی دیر یازود پیمان رانقض کزرده  
است. اکنون خودآقای دوستم بایک عهدشکن دمدمی مزاج مالیخولیایی بزنزا   
اشرف غنی احمدزی روبروست، که باپشت پاکردن برقول وقرارها، ویزرا از  
صحنه دورساخته است. دوستم که درنزداکثریت مطلق ازبکهای شمزال یزک  
رهبر بی بدیل میباشد، به آسانی فریب خورد وساده لوحانه در دا  وعده هزای  
واهی احمدزی گرفتارشد، مانند ابزاری طرف استفاده قرارگرفت واکثزریزت  

 آرای آنجارابه نف  آقای احمدزی تغییر داد.  
آقای غنی احمدزی که سالهاپیش ازمبازرات انتخاباتی، طی مقالآ در یزکزی  
ازرسانه های جهانی، دوستم را)قاتل مشهور( معرفی کرده بود، باخدعه و نیرنگ  
او رادرزمان انتخابات )رهبرگرزمایی( خواند. دوستم بااستفاده ازنفوذ خود در  
والیات شمال، همایش های هزاران نفری رابه استقبال ازغنی احمدزی سامان داد  
وزمینآ انتخاب اورابه ریاست جمهوری فراهم نمود. آقای دوستم درزمان کرزی  
هم بارها فریب خورده بود، چون کرزی حقه بازتر از احمدزی میباشد، توانسته  

 بود قسماًدوستم راراضی نگهداشته جلو دادوفریاداورابگیرد. 
جنرال دوستم بنابرموقفش بصفت معاون اول ریاست جمهور، بجای آنکه باید  
درتما  امورمملکت دخیل باشد، درجلسات امنیتی، اقتصادی وانکشافی اشتراک  
ورزدتا نظریات خودرا ارائه کند وازقدرت ونفوذخود، درآرا  سازی افغانستان،  
بوی ه دروالیات استفاده کند، خودش به حاشیه رانده شده، حتا به تقزاضزاهزاو  
تلفونهای اوجواب داده نمی شود، وازهرحرکتش جلوگیری صورت میگیرد.  
آقای دوستم که خود رارانده شده به حاشیه می پندارد، وظیفآ اصلزی خزودرا  
گذاشته به کارهایی خودرامصروف میسازدکه به سرنوشت مرد  افغانستان تأثیر  
چندانی ندارد. فعالیتهای ورزشی دستجمعی در ار  و دیدووادید بامراجعین و  
دادن وعده ووعیدهای بدون داشتن صالحیت اجرایی، نشان میدهدکه وی در  
داخل ار  محصورمیباشد. فرمان اخیرغنی احمدزی که صالحیتهارا به خزود  
اختصاا داد، وآقای دوستم، رئیس اجراییه ومعاونان ویرا خل  سالح صالحیت  
 کرده وبا تکتازی همرا باحلقآ نزدیک خود، افغانستان را بسوی نابودی میکشاند . 
جنرال دوستم حلقآ نزدیک به غنی احمدزی را )گروه فاشیست( می پندارد  
که ویرا ازمحور تصمیم گیری دورکرده اند. افغانستان در گذشته هابویز ه در  
سیزده سال حکومت کرزی، ازنیرنگ بازیها، یکه تازیها وقبیله پرستیها صدمات  
شدید دیده است، وملیارها دالر کمکهاراکه باید به انکشاف اقتصزادی، صزلز   
وامنیت وآرامی مرد  به مصرف میرسید، به یغما برده شد. بهراندازۀ که جریان  
بهمین منوال ادامه یابد، مرد  به سرنوشت بدترگرفتارمیشوند، وآقای غنی احمد  

 زی بیشترازآقای کرزی بدنا  می شود. 
 اینک برگردان گزارش خدمت تقدیم می گردد : 

* * * * 
درلحظات اخیرجلسآ هفته وار شورای امنیت ملی، عبدالرشیددوستم معزاون  
اول ریاست جمهوری وجنگساالرسابق فریاد نارضایتی بلند نزمزود. حزرکزت  
دوستم فضای عادی جلسه رابرهم زد. آقای دوستم که ازبرچسپ اتهزا  قزتزل  
دستجمعی صدهاطالب، ناراحت میباشد، براعضاء شورای امنیت، بشمول اتزمزر  
مشاورشورای امنیت وشخص غنی احمدزی، که ویرا نادیده میگیرند، بدگمان  
وبی اعتمادمیباشد. دوستم مدتی پیش درجلسآ شورای امنیت بشدت بیان داشت:  
)هیچکس به جواب تلفونهای من نمی پردازد، من فقط میخواهم به این کشزور  
 کمک کنم، مرد  مراجنرال ساختند، ولی هیچکسی حتااز من مشوره نمیگیرد.( 
به باوردپلماتهای امریکا، حاالت آقای دوستم راازیک جنگسزاالر اصزلزی،  
ظاهراً درروی کاغذ به یکی ازمردان بسیارقدرتمند حکومت افغانستان تغییرداده  
است. او که درماه سپتمبراشغال وظیفه کرده، خود رابیش ازپیش درحاشیه رانده  
شده می پندارد وعمیقاًمأیوس می باشد واحساس میکندکه تجارب مبارزۀ دراز  
مدت او نادیده گرفته میشود وتوان رهبری وی بصفت مرد  پرقدرت ازبزک  
تبار قدرنمی گردد. وقتا که درزمان مبارزات انتخابات احمدزی دوستم رادرکنار  
خودبحیث معاون اول پذیرفت، سترات ی بصورت کافی روشن بود، دوسزتزم  
یک شخصیت بحث انگیزبود، فعاالن حقوق بشر ویرا متهم به جنایات جنگزی  
میکردند وخاطرات بدکاری جنگجویانش دراذهان طنین انداز بود. امادوسزتزم  
وفاداری ازبکهای افغانستان راکه درحدود ده درصدنفوس راتشکیل میدهند، با  
خودداردکه احمدزی شدیداًبه آن نیازداشت.آن معامله یک حرکت رنج آور  
بود، بسیاری ازمامورین افغان وغربی فکرمیکردند دوستم باداشتن یک کرسزی  
در دورمیزقان  میشود، ولی اکنون روشن شده که آن خوشبینی یک محاسزبزآ  

 نادرست بوده است.  
شکست جلسآ شورای امنیت ملی، یکی ازحادثاتی بودکه پزس ازمزراسزم  
تحلیف واشغال کرسی بادوستم به وقوع پیوست. درماه نومبر دوستم درلزبزاس  
ورزشی به محل واقعآ انتحار درکابل ظاهرشدودر برابرکمره به هرزه گزویزی  
پرداخت. درمیان چیزهای دیگر اوتصورنمودموتری که برای انتقال مواد انفجار  
ی استفاده شده، شاید توسط طیاره به محل انفجارآورده شده باشد. او درمزورد  

از    1۱۱2خود یادآوری کردکه چهل وپنجهزار جنگجوی القاعده رادرسزال  
افغانستان بیرون راند. ماه بعد آقای دوستم دفعتاً اعالن نمودکه قصد داردیزک  
قوای نخبآ بیست هزارنفری راتشکیل دهدتایکی از ساحات بدامن رادرکشزور  
پاکسازی کند. پسانتر ازقصدخودمنصرف شد. این انصراف زمانزی صزورت  
گرفت که بیانش تنفرایجادنمودومقامات رسمی نگرانی نشان دادندکه جنگساالر  
سابق قوای دیگری را تجهیز مینماید.آقای دوستم فقط چندروز بعدازآن هیاهو  
راه انداخت که دوصدنفر طالب درجوزجان راتشویق کرده تادرپروسآ صلز   
شامل گردند. ولی مامورین وبزرگان محل دریافتندکه طالبان یادشده، ملزیزشزه  

 نفربود !   2۱تا   ۲۱های سابق دوستم بود وشمارشان نه دوصدنفر بلکه از 
شماری ازمامورین اظهارکردندکه دادوفریاد دوستم برای دریافت کمک می  
باشد. دیگران فکرمیکنندرفتاروی ضمن آنکه یک نوع تفری  وسرگرمی بوده  
میتواند، برای احمدزی تکاندهنده میباشد ! اظهارات بی هدف آقای دوستم در  
ار  عجیب بوده نمیتواند، زیرا اونفردو  درقطار میباشدکه کنترول افغانستان را  

 دراختیارخود بگیرد، درصورتیکه به غنی احمدزی واقعآ پیش آید. 
جنگاوران دوستم درحزب جنبش درشمال افغانستان فعال میباشند. او وهزم  
کارانش درآغاز به تقاضای ماکه درین باره تبصره بدارند، واکنشی نشان ندادند،  
ولی فوراًپس ازانتشارگزارش، مشاورانش بصورت تحزریزری جزواب ارائزه  
داشتند . دربارۀ آنکه آقای دوستم می خواست یک گروه ملیشه راتشکیل دهد،  
حالی نمودندکه وی با رهبران نظامی درگفتگو بود تایک قوای رسمی نظامزی  
 رابوجود بیاورد. آنهابا رد ادعای مامورین ورهبران محلی)دنباله درصفحآ ششم( 

 کانکورد ز کالیفورنیا داکترمحمداسلم خاموش                                         
 علل پسمانی وعوامل پریشانی ما چیست ؟ 

درحوادث بزر  وکوچکی که درجامعآ بشری پدید مزی آیزد، درس  
بزرگی راکه باازآنها آموخت، اینست که ملت قوی وپرقدرت، ملت ضعیزف  
راپامال میسازد، خواهشات خود راباالیش به زورمی قبوالند. پس بزرای درک  
حقیقت پسمانی که عامل پریشانی رابارمی آورد، قدرت را بایدتشخیص کرد،  

 زیرا تشخیص نصف تداوی است .  
اگر ازگذشته به ملل بشمول ملت خودما نظرانداخته شود، دیده می شودکه  
ملت باعلم ودانش برتر ازملت جاهل وبی علم است. دانش و علم باعث برتری و  
شایستگی میگردد، ملت عالم دربرابرظلم و ستم ایستادگی کرده آنرااز میان بزر  
میدارد، وازنامالیمتها جلوگیری مینماید. برخالف مرد  جاهل وکم علم زیر بار  
 ظلم وستم رفته زندگی پرمشقت وباذلت رامیپذیرد. بقول حضرت سعدی )رح(: 
 برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی    که درنظا  طبیعت ضعیف پامال است 

، انگلیسهاباقدرت علم توانستزنزد   Knowledge is Powerبه اصطالح انگلیسی 
اکثرجاهای پرمنفعت دنیا رازیرتسلط خود در آورند. گفته میشدکه آفتاب در  
امپراتوری انگلیس نمی نشیند، اگر یک قسمت امپراتوریش روز میزبزود، در  
قسمت دیگرآن شب بود. تنها انگلیسهانبودند که مرد  خودرا به دریزافزت و  
تحصیل علم رهنمایی میکردند، بلکه ازین قبیل گفته ها درلسزان خزودمزاهزم  

 موجود بودکه به آن توجه نمی شد. مثالً
 برو دامن علم را بگیر استوار     که علمت رساند به دارالقرار 
 گفته دیگر: توانا بود هرکه دانا بودز زدانش دل پیر برنا بود 

ازینکه علم باعث قدرت است، پس بایدفهمید که علم چیسزت، یزا: عزلزم  
 اندوختآ متن حقایق واستی ازطرف انسان به مرور زمان است . 

پیغمبراسال  )ا( چون ازقدرت علم باخبربود، یکهزاروچهارصد سال پیش  
پیروان خویش رابه کسب علم امرفرمود. متأسفانه که بعد ازرحمت حضرتزش 
)ا( پیروان اسال  به ذهنیت قبیلوی روآوردند و تاامروز درآن گرفزتزارنزد.  
دربارۀ ذهنیت قبیلوی، خواجه بشیراحمد انصاری کتابی نوشته، که نقاط مزهزم  

 مقدمآ شانرا نقل میکنم : 
بیشتراز یک قرن میشودکه درجهان اسال  مطرح است که ماچرا و چگونزه  
)ما( شدیم؟ ما چراعقب ماندیم ودیگران به پیش رفتند؟ ما چرابه این روزمبتزال  
شدیم ؟ علل وانگیزه های این بحران هستی برانداز ریشه درکدا  بیشه دارند؟ در  
این باره یکتعداد ازعلمای کرا  قلم رابه جوالن آورده اندوهرکدان برمزبزنزای  
روش خاا خودش راهی رادرجهت بیرون رفت ازین دایرۀ جهنمی فراروی  
ما ترسیم نموده اند، ولی ریشه یابی درین دهسال اخیرمطرح گردیده، بیشتر زیر  
عناوین مختلف تحت مذاکره قرارداده شده است. درمیان اینهمزه مزبزاحزث،  

 مهمترین آن ذهنیت قبیلوی است، بگفتآ اینکه : 
 خشت اول گر نهد معمار کج     تا ثریا می رود دیوار کج 

ه ق یک دولت مستحکم وپرقدرت ومطاع درمدینه سرکزار    21درنیمآ سال 
بود که کلیه قبایل عربستان را دراطاعت داشت. درین وقت خالفت اسزالمزی  
خواست تابه استقامتهای خارج جزیرۀ عربستان پیا  اسال  رابه ملتهزای دیزگزر  
برساند. درین موق  مصر، یمن و ربیعه باهم متحدگردیدند وبه رهبری مزدیزنزه  
بسیج شدند، ازمرزهای تنگ عربستان بسوی دنیای فراخ ومتمدن براه افتادند تزا  
بادرهم کوفتن تمدنهای فارس و رو  ومصر درسرزمینهای تمدنی اسکان شوند.  
از جمله سه دسته بندی ، جزمرد  مدینه ومکه و طایف، قبایل دیگربه دین اسال   
چندان آشنایی نداشتندو ازسنت هایش بیخبربودند. همه قبایل عربستان همراه با  
خزیدن به درون سرزمینهای تمدنی، گفتندکه مامسلمان هستیم وقرآن راتزنزهزا  
کتاب آسمانی، وپیغمبراسال  راتنها فرستادۀ خدا دانستند، ولی نه باافکار وعقاید  
سنتی اسال  که درقرآن وسنت پیامبربزر  اسال  بازتاب یافته بود، آشنا بودند  
ونه میتوانستند از سنتهای دیرینآ خودشان دست بکشند. درنتیجه بااین سه دستزه  
بندی بزر ، سه نوع برداشت ازدین بنا  اسال  پابه عرصآ اجتماعزی قزبزایزل  
خزنده نهاد، که هیچکدا  نمی توانست دردیگری ادغا  گردد، یادیزگزری را  
جذب کند. علت اصلی خیزش این قبایل چیزی جز به دست آوردن غنیزمزت  
نبود. ایشان خودرا ازاساسات اسال  خوب خبر نبودند وخودبصورت کزامزل  
 مسلمان نشده بودند، چگونه میتوانستند دراندیشآ مسلمان ساختن دیگران باشند. 
مقاومت به مقابل حضرت علی کر  اهلل وجهه از ارزشهای قبیلوی تغذیه می  
شد، وبعدازشهادت حضرت علی، همه چیزدردست بنی امیزه قزرارگزرفزت،  
زعامت دولت اسالمی میراثی اعالن شد، حضرت علی )رض( میکوشید کزه  
مان  افتیدن دین درچنگ قبیله باشد، اما افتید. درزمان امویها تبعزیزض عزلزیزه  
مسلمانان به اوج خودرسیده بود. درزمان خالفت اموی هاقبایل عربی اختالفات  
خودرا روبه ازدیاد نهادند، ارتش اموی هاساختار قبیلوی داشت، اموی هاچزون  
تعصب عربی داشتند غیرعربها رابه چشم حقارت می دیدند، باالخره حکومزت  
آنان به سقوط مواجه شد.بعداز امویها، عباسی ها آمدند، عباسی هاراقبیلآ دیگر  
که  ازدل صحرای مغولستان سربرآورده بود، تحت زعامت چنگیز خاتمه داد.  
چنگیزخان مظهرکامل حکومت وفرهنگ قبیلوی  باهمه عناصرآن بود. درزمان  

 تسلط مغولها به جزفرهنگ قبیله دیگر همه چیز روبه انحطاط گذاشت.  
ه ق نفاق، جنگ وکشمکش بین اقوا  بربری، عرب هاو بزنزا     212درسال  

ومسیحی ها باعث گردیدکه اندلس به بیست دولت تجزیه شود. این کارشباهت  
به وض  فعلی افغانستان دارد، که پشتونها باپنهان کردن روی خود زیرنا  طالب،  
باسایراقوا  بشدت درجنگ اند واین جنگ ازطرف دولت پاکستان تزقزویزت  
میگردد. جای ترس است که این حالت کشورکوچک افغانستان رابه چنزدیزن  
پارچه تقسیم بسازد ، قندهار، هرات، مزارشریف، کاپیسا و پروان ممالک مستقل  

 خواهند بود . 
افغانستان جامعآ قبیلوی است که تاهنوز نتوانسته ازمرحلآ قبیلوی پراگنزده،    

نامنظم ومتخاصم، به مرحلآ ملت شدن برسد، خصوصیت قبیلوی نیروی فزرار  
ازمرکز رادرین جامعه تقویت نموده، که برمبنای آن هرخان واربابی فراخزور  
قدرت وقلمرو قبیله اش مملکتی برای خودتشکیل میدهد. قبیلزه گزرایزی از  
بیماریهای خطرناکی است که درجامعآ ما فراگیر شده است، و ویروس سرطانی  
همه حجرات پیکر ناتوان جامعه را درچنگ خودگرفته وعصای وحدت آنرا از  
درون خورده است. درکشور ماایدیالوژی هامی آیندومیزرونزد، احززاب و  
شخصیت های سیاسی بقدرت میرسند وازقدرت می افتند، ممالک دنیا که یوغ  
اسارت قبیله راشکستندوخودرا آزادکردند، با قدرت علم به ترقیات روزافزون  
نایل گردیدند. بطورمثال دردوران جنگ جهانی دو  مملکت جاپان وجرمنزی  
هم هستی خودرا ازدست دادند، امابه قدرت علم توانستند دوباره به اوج ترقزی  
نایل گردند .متأسفانه مملکت گرفتار به طرز ادارۀ قبیلوی مثل افغانستان بامعاونت  
 شانزده بلیون دالر نتوانست دروض  زندگی مرد  خودجزئی ترین تغییر بیاورد. 
توانایی وقدرت علمی انسان مربوط به صحت وسالمت وجودو خصزوصزاً  

قوۀ محرکآ انتقالی آنی یزک عصزب بزر   Neurotransmiterمغز انسان است. 
عصب دیگربرای اجرای وظیفه بصورت درست، به غذای مکمزل ضزرورت  
دارد. درعد  موجودیت غذای کافی، مغزسالم مانده نمی تواند ووظیفآ محولزه  
را اجرا کرده  نمی تواند . غذا باعث تحرک وجود و کامیابی در تکمیل کزار  

 می گردد .                                                               )دنباله درصفحآ ششم( 

 گوتمبر  ز سویدنعبدالخالق بقایی پامیرزاد                        
 چندکلمه پیرامون اسکان کوچی ها

این قشرسرگردان، ازقرون متمادی به این طرف در دشت ها، دامنآ کوهزهزا  
ودرحاشیآ شهرهای مختلف گیتی زندگی پرجنجال داشته و زیرخیمه هاوکپزه  
هاحیات گذرانیده اند. درکشورهای پیشرفته،امروز کمترقشرکوچی وخزانزه  
بدوش دیده میشود، اکثریت شان ساکن دهات و شهرهاشده، با زندگی متمدنانه  
خوگرفته، باکار و کوشش سازنده وارد جوام  خود گردیده وحیات مرفه در  

 پیش گرفته اند.  
اما درکشورهای عقب نگهداشته شده، بوی ه درافغانستان، اگرچه کزوچزیزان  
سایراقوا  در روال تاریخ آهسته آهسته به کشت وکار و پرورش حیوانزات و  
حتی به صناعات ازجمله قالین بافی و پرورش قره قل، به زندگی متمدنانه وشهر  
نشینی پرداخته اند، ولی کوچیان قو  پشتون، به دلیل عد  توجآ امیران وشاهان  
گذشته ودولتهای معاصر، همچنان بصورت منزوی ازجماعات متمدن بشزری،  
بهمان حالت کوچی باقی مانده اند، وبرای کشاندن آنان به ساکن شدن، کشزت  
وزراعت به عنوان شغل اصلی، آشنایی با تمدن وفرهنگ و علم ودانش هزیزچ  

 پروژۀ واقعی وجود نداشته وهنوز ندارد.  
اینکه درطول بیش ازشصت دهه، ریاست مستقل قبایل وکوچی ها تابه سط   
وزارت ارتقایافت، هررئیس مستقل ووزیر، بابودجآ هنگفتی که داشزتزه انزد،  
پولهای بودجه رااختالس نموده، وبه اصطالح ازگاو غدودی برای رف  حوایزج  
اداری دفاترخویش خرج کرده اند، و حتا از همان غدود، یک توتآ کوچک به  
کوچیان نرسیده، واین مرد  بدبخت همچنان درزندگی بدوی غوطه وراند، و  
جز چند بز و گوسفند وشتر، باخیمه های پاره پاره چیزی نداشته، هزربزهزاراز  
پاکستان به چراگاه های مرد  ساکن وصاحب زمین وزراعت والیات مختلزف  
کشور هجو  می برند، وبا زور مواشی شانرا به مزارع مرد  بیچاره میرانند، واگر  
مقاومتی ازصاحبان مزارع دیدند، با تفنگ جواب داده عدۀ کثیر را کشته وخانه  

 های آنانرا به آتش می کشند .  
تنهامتاعی که هنگا  رسیدن به کدا  محلآ آباد برای فروش عرضه میزدارنزد،  
مقداری تخم مرغ، روغن، قروت، پنیرخا ، پنیرپخته، قیماق خشک میبزاشزد،  
گاهی هم حاصل رنج زنان شان را ازقبیل لباس های زنانه وانواع زیزورات بزی  
ارزش برای فروش آماده میسازند. مردان کوچکی اکثراً با بیکاری وعزطزالزت  
روز میگذرانند ولی زنان کوچی همآ بارزندگی ازجم  آوری هیز  وپخت غذا  

 و دوخت لباس را بردوش دارند . 
کوچیها غیراززبان پشتو، کمتربه زبانهای فارسی دری واوزبکی و دیگرزبانهای  
مرد  ما آشنایی دارند. حیوانات شان چنان ازشعور عالی برخوردارندکه شزب  
هنگا  ازغ دی هامحافظت میکنندوسگهای تعلیمی ازهمه بیشتر به نان ونزمزک  
شان ارج میگذارند وازآنهاپاسداری میدارند. ثابت شده که سگزهزا وفزادارتزر  
ازآدمهای نمک حرا  اند. بدبختانه اوالدشان ازتعلیمات دیزنزی ومزدنزی، دوا  

 وداکتر ونعمات دیگر زندگی کامالً محرو  میباشند. 
جنگ کوچی ها و مرد  بسیاری ازوالیات، ازسالهای سال به اینسو ادامه داشته  
وکشته زخمی وویرانی زیادی رابارآورده است، ولی تا امزروز هزیزچ مزقزا   
ومسئول اداره درمرکز ووالیات به چنین برادرکشی ها نقطه پایان نزگزذاشزتزه  
است، برخالف با آغاز زعامت کرزی خاین، گروهی خاین تر ازنا  قشرکوچی  
برای خود دکان بلکه فروشگاه بزرگی بازکرده، وسالهاست حشزمزت غزنزی  
احمدزی، برادر آقای غنی احمدزی رئیس جمهور منزتزصزب، خزودراکزالن  
کوچی هااعالن کرده و حاال باکاکای متعصب وفاشیست خود، داکترعبدالقیو   
کوچی، به نا  کوچی هابه چور وچپاول پرداخته، مرتباً درتلویزیزونزهزاداد از  
مظلومیت کوچی ها زده، برسایراقوا  گستاخانه می تازند وفحش و ناسزا نزثزار  

 میکنند. 
برای اینکه این کوچیهاکه زمستانها همه درپاکستان زندگی میکنند و از اوایل  
بهاربه افغانستان آمده وتا والیات دوردست به دوره گردی وچور وچپاول وآد   
کشی وخانه سوزی میپردازند، بصورت یک جامعآ ساکن درآورده شزونزد،  
نخست بایدکوچیهای پشتونهای پاکستانی را مشخص ساخت، وآنانرا ازافغانستان  
راند، سپس برای کوچیهای پشتون افغانستان، ازدشتهای ننگرهار همیشه بهزارتزا  
والیات پکتیا، هیرمند، قندهار وفراه، بشمول دشت بکوا زمین تعیین شده وهمآ  
شانرا مجبوربه اسکان بسازند، وبرآنهابقبوالنندکه به کشت وزراعت وزنزدگزی  
باوقار وعزت به کسب درآمد ازراههای مشروع بپردازند، وبدین ترتیب گریبان  

 سایراقوا  مظلو  را ازدست درازی های هرساله رها سازند . 
حاالکه شنیده میشودآقای غنی احمدزی کمسیونی رابرای رسزیزدگزی بزه    

احوال کوچی هاایجادکرده، پیشنهاد فوق راعرضه داشتم، تابیش ازین کوچی  
ها آواره وسرگردان ومتعرض دیگران نباشند، بلکه از حق حیات مزرفزه بزه  

 سکونت و زراعت و مالداری و صناعت مشغول ساخته شوند.  
امانکتآ مهم اینست که کمسیون تشکیل شده، ابدا و ابزدا بزه فزکزر زمزان  
عبدالرحمان خانی وگل محمد مومند ونادرغدار و هاشم خانی نباشند، کوچزی  
هارا برسرزمین دیگراقوا  کوچ ندهند، زیرا مرد  آن مزحزالت دوره هزای  
استبدادی شصت هفتادسال پیش را به خاطرآورده، احساسات شان بزه جزوش  
آمده ودرمقا  دفاع ازحق خویش قدعلم خواهندکرد، وافزون برایجزادخزانزه  

 جنگی وبرادرکشی این پروسه هم کامالً به ناکامی خواهد انجامید .  
پس امیدست این مشکل بزر  واین گره کورتوسط این کمسیون که بایزد  
ازاشخاا خبیر که محالت ومرد  رابخوبی بشناسند، عرف و عادات زندگزی  
همه مناطق افغانستان را بدانند، بادرایت وعقالنیت وکامالً به شیوۀ دموکراتیک  
حل وفصل گردد، وسنگ بنای محکمی باشد دربنای وحدت ملی افغانسزتزان،  

 .خراسان دورۀ اسالمی وآریانای بزر  وباستانی. آمین یارب العالمین /  
**************************************** 

طالبان یک داماد را باپدر وبرادرش درشب 
 عروسی به شهادت رساندند 

: درحمله طالزبزان بزرکزاروان  مزوتزرهزای  اپریل/فراه ز باختر   12
عروسی، سه تن بشمول دامادشهید شدند. دلجان خاکساریزی آمرامنزیزت  
قوماندانی امنیه والیت فراه گفت: این رویداد درمنطقه شورآب مربزوط  
شهرفراه زمانی رخ دادکه طالبان کاروان  موترهای عروسی که از خزانزه  
عروس برمیگشتند، توقف داده وداماد، پدروبرادر او را باخود بردنزدوبزه  
قتل رساندند. شاهدان عینی میگویند که طالبان پنج نفزربزودنزد ولزبزاس  
پلیس به تن داشتند، آنان شرکت کنندگان عروسی را نیز تهدید به مر   

 میکردند. خاکریزی میگویدمهاجمان پس از قتل از محل  فرار کردند. 
یک شاهد عینی که خواست نامش ذکر نشود میگوید طالبان وسیلزه  
نقلیه نوع سراچه دراختیارداشتند وبالفاصله پس از قتل  ازسزاحزه فزرار  
کردند. اوگفت زمانیکه افرادمسل  موترداماد رامتوقف کردند به هزمزه  
اخطاردادند که منطقه راترک کنند تمامی ماترسیده بودیم و مرد  محزل  
راترک کردند.تاهنوزفردیادگروهی مسئولیت حمله  را بعهده نزگزرفزتزه  

 .اندامامرد  میگویندطالبان  به مراسم  عروسی حمله کردند  
سال قبل نیز درحمله  به یک مراسم عروسی درقندهار چهل نزفزر 

 کشته و بیش از هفتادتن دیگر زخمی  شده بود.
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 کاسترو ویلی ز کالیفورنیاکامل انصاری                                
 آب های ایستادۀ غزنی

 ی پناهگاه مرغان مهاجر و دریای
پیش ازآنکه دربارۀ آبهای ایستادۀ غزنی بنویسم، الز  میدانم که از دیگر تاالب  
هاواستخرهایی که درهرکنج وکنارکشورماموجوداند، نا  ببر  . این تزاالبزهزا  
بیشتردرنواحی شمالی، شمال شرق ومرکزی افغانستان موقعیت دارند. )تزاالب:  
 استخر، کول، آبگیر، حوض بزر  باحجم وسی  آب، دریاچه( که عبارتند از : 

ز کزول  ۲ز کول چقمقتین درپامیر  1ز کول زرقول، کول زرکول درپامیر  2
ز تاالب اشکمش    9ز تاالب بغالن  2ز تاالب قندز  2شیوه، کول شیوا دربدخشان  

ز آب ایستادۀ مزقزر/ 2۱ز کول جنگ هرات  8ز تاالب غور  9ز تاالب غوری  7
ز آبگیر نور درغزنزی  21ز آب ایستادۀ ناور= آب ایستادۀ ناهورغزنی  22غزنی  
ز  29ز بند آب سیزسزتزان  22ز هامون سواران  22ز هامون زره درچخانسور  2۲

ز  1۱ز بندآب دهلزه  28ز بندآب سروبی  29ز بندآب سرده  27بندآب کجکی  
ز  1۲ز کول سوختگی بامیان  11ز بندامیر دربامیان  12کول حشمت خان درکابل  
ز  12ز دریاچآ تری کک = دریا چه تاریک بامیان  12دریاچآ درۀ چاشت بامیان  

 ز دریاچآ چهل تن درۀ آجر.  19دریاچآ نیطان یکاولنگ بامیان  

دریاچه ها وتاالبها ازلحاظ تجم  مرغان مهاجر وهم ازنگاه طبیعی و جاذبه های  
محیطی وتکثیرماهیان، از زمرۀ غنیمتهای طبیعی محسوب میشوند. چون سخزن  
ازآبهای غزنی است، میرویم به سراغ این دریاچه هاکه هنگامآ بزرای مزرغزان  

 مهاجر آفریدند.  
دروالیت غزنی سه نوع تاالب ویا آبگیر موقعیت دارند: اول، آب ایسزتزادۀ  
مقر؛ دو ، آب ایستادۀ ناور/ ناهور؛ سو ، تاالب نور. دو دریاچآ باالیی درغزنی  
ازشهرت زیادی برخورداراستندکه هم تفرجگاه شاهان وهم تجم  شکارچزیزان  

 بوده وهم آشیانآ مرغان آبی. 
: که بنا  آب ایستادۀ غزنی نیزیاد میشود، متصل ولسوالی مقر  آب ایستادۀ مقر 

ویا بجانب جنوبغربی مقرواق  شده است. آب ایستادۀ مقر شزوربزوده سزاحزآ  
زیادآن از دلدلزارها ونیزارهاپوشیده است. این تاالب آبی بیشترازدوهزار مزتزر  

هکتارزمین رادربرگزرفزتزه    2۲۱۱ازسط  بحربلند میباشد، ومساحت مجموعی  
است. عمق دریاچه نیزاز چهارمتر بیشترنمیباشد. بقول برخی ازجیولوجیستزهزا،  

نوع مزرغزان    99آب ایستاده محل توقف وتولید نسل مرغابی دریایی میباشد،  
آبی دراین استخرنمایان شده است که برای جوجه گیری وتولید نسل در زیزر  
نیزارها حیات بسرمیبرند. بدون شک نی زارها پناهگاه خوبی را ایجادکرده اند.  
آبهای غزنی محل بود وباش موقتی ودایمی ویا توقفگاه مرغان مهاجر انزدکزه  
آنواع آنانرا چنین مینگریم : چلچله های آبی، غچی ها، مرغ آبی ها، قازها، مرغ  
های نوروزی، مرغان باران، مرغان آتشین )فلمینگوها( ماهی خورکها، لک لک  
ها که مهمانان ناخواستآ سایبریایی اند، ودیگرپرندگا آبی وخشکزی. )هزمزان  
طورکه قازهای کانادایی بدون اجازه واخذ ویرزه داخل خاک امریکا میشوند،  
لک لک های سایبریا نیزبدون اجازه داخل قلمرو ما میگردند. ]ادارۀ امید: الکن  
مانند لک لک های سیاه پاکستانی به قتل مرد  ما وآتش زدن خانه وکزاشزانزآ  
مانمی پردازند[ ! . همچنان باید یادآورشد که درین اواخر ازآنهمه قازها وآنهمه  

 مرغان آتشین درین آبها خال خال دیده میشوند.( 
( ازدیدن آبهای غزنی خوشحال میشزد و دریزاد  22۲۱ز 228۲شاهنشاه بابر) 

داشتهغایش )احتماال کتاب تزک بابری( نخستین کسی است که ازموجودیزت  
بیست هزارقاز حسینی درآبهای ایستادۀ غزنی صحبت میدارد. نامبرده جبه زار  

 های نواحی آبهارا مرکزتولید نسل مرغان دریایی میداند.  
برای معلومات بیشتر، خاطرنشان میساز  که هیچ تجم  آب یاآبگیر بدون یک  
منب  آبی میسرنمی شودوازلحاظ جیولوجیکی ملیونهاسال به فعل وانفعال زمین،  
جریان آب که روندطبیعی دارد، درحرکت و جریان طبیعی اش به بحر، خلیج،  
دریاچه یابحیره میریزد ویابه گودالی میرسدکه درآنجا ذخیرۀ آب میشود. تما   
گودالها، کول ها استخرها، تاالبها وخلیج هاهمه ازجریان یک یاچند رودخزانزه  

 تشکیل یابیده اند.آب ایستادۀ مقرنیزاز رودهای غزنی وگردیزآب میخورد. 
رودغزنی ازسرآب کوه پغمان سرچشمه گرفته به سمت مشرق جریان مزی  
یابد وازبند سراج وجلگآ تور گذشته وارد جلگآ غزنی میشود. برخی ازساحات  
غزنی راآبیاری کرده بطرف جنوب به آب ایستادۀ مقر میرریزد. معاونین رود  
غزنی بنامها کل بروی، تاالب و قره باغ نیزیاد میشوند. درین اواخزر رودهزای  
غزنی وگردیز بیشتر برای سیستم آبیاری مورد استفاده قرارگمیگرند، لهذااحتمال  
میرود که مقدار آب ایستادۀ مقر روبه کاهش برود. )درست ماننداستفادۀ دریا  
های جیحون وسیحون که براساس سیستم آبیاری وافراز این رود خانه ها آب  

 عظیم بحیرۀ آرال کم شده، لبه های خلیج آرال به خشکه تبدیل شده است.( 
ب ایستادۀ ناور همچنان دشت ناورغزنی شهزرت  آب ایستادۀ ناور یا ناهور : آ 

دارد. دشت ناور که درناحیآ شرقی غزنی ساحآ وسیعی رادر بردارد وبه بلندای  
سه هزارمتر ازسط  بحرتخمین شده است، استخری که به آب نزاور شزهزرت  

کیلومتر وعرض آن سه کیلومتراست. آب نزاور    12حاصل کرده به درازی  
دارای چهل جزیرۀ خرد و کوچک میباشد، که محل خوبی برای نشو ونزمزای  
پرندگان محسوب میشود. این جزایرکه درمیان آبهاست، حافظت خوبی برای  
پرندگان میباشدکه ازدستبرد حیوانات وحشی درامان میباشند. آب ایستادۀ ناوه  
طوریکه ازنا  آن پیداست، درولسوالی ناورغزنی درناحیآ جنوبی مقر موقعیزت  
دارد. بلندی آب ناورازسط  بحردرست مانند بلندی آب ایستادۀ مزقزراسزت.  
تاالب ناوه دارای آب نسبتاً شوربوده و درمیان کوههای نچندان بلند واق  شزده  
که منظرۀ قشنگی رابخود اختیارکرده است. بنابقول کتاب شناسنامآ افغانستزان،  
گل کوه، مراد ازکوهی است بطرف جنوبغر غزنی. این کوه به دشت هزمزوار  
ناهور به یک زاویآ قایمه سلسله کوه پغمان را قط  مینماید ودایم پوشیده از برف  

 است، که این ذخیرۀ آبی خوبی برای دریاچآ ناهور بشمارمیرود. 
طوریکه دربارۀ آب ایستادۀ مقربیان گردید، آب ایستادۀ ناور نیز آشیانآ مرغان  
آبی وپناهگاه مرغان مهاجر بوده است. دربارۀ آب دریاچه ناور اهالی سخنهزای  
جالبی دارندکه ازطرف شب مرد کته و پشم آلود دردهانآ آب ناور میزگزذرد.  
بنابرقول فرد دیگری ازغزنی که این هیوالی دوپا ازطرف شب چراغی بدست  
دارد وازنزدیک تپه های آب ناور میگذرد وبعد ناپدید میشود.اهالی این منطقه  
ازطرف شب ازترس هیوالی پای کته نزدیک تپه های سنگی نمیزرونزد! آب  
ایستادۀ ناور رابنا  آب ناهور نیزیادکرده اند، که برخی هااین آب را بزا )آب  

 کیلومتری غرب قره   9۱نور( همسان میدانند، درحالیکه )تاالب نور( به فاصلآ 

 هفته نامۀ امید   999شمارۀ  صفحۀ چهارم 

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

بخش سومی وآخرقسمت زندگینامآ دراماتیک درامه نویس و روز نامه نگار  
نستوه وطن، استادعبدالرشید لطیفی را دریک مرحلآ غم انزگزیززش رویزداد  
تراژیک زنان مظلو  میهن آبایی ما، که هماناشهادت المناک یک شهروندمتقی  
وطن، بانو فرخنده میباشد، مینگار  که انعکاس دهندۀ همان سروداولیزن فزلزم  
فارسی ) عشق ودوستی( بود، و آنرادرشمارۀ گذشتآ جریدۀ مردمی امیزد بزه  

 شماچنین یادآورشد  : 
 اگر این خاکدان را واشکافی      درونش بنگری خون ریزی ای دل 

ایکاش استادلطیفی فقید درین تاریکترین وفاجعناکترین دستبرد و تزجزاوز  
مرگبار برکرامت انسانی وحقوق زن، حیات میداشت تاخون ریزی اسف انگیز  
پیکرمجروح فرخنده راکه ظالمانه بادستهای پلید بی وجدان ضزربزه خزورد،  
مجروح ومتالشی گردید وسوختانده شد، و هیچ مرد باهمتی پیدانشد کزه در  
دفاع ازناموس بشریت وکرامت انسانی، به دفاع برخیزد ونگذاردکه صزفزحزآ  
ننگین دیگری درفصل سیاه تحقیر وشکنجه وبی عدالتی حقوق زن درافغانستان  

 کشوده شود !... 
همین لحظه یاد  از درا  )گرسنه ها( اثراستاد فقیدلطیفی می آیدکه درپهلوی  
گرسنگان فقر وناداری مادی، گرسنگان آغشته به فقر معنی وتشنآ دارایی های  
مرد  ودولت مربوطه راروی صحنه به نمایش گذاشت، وصفت گر  منشزی  
عناصر پلید وسیرناشدنی اجتماع راتبارز داد، وارتباطات سوء ودرنده صفت و  
گر  مانندآنها را دربین خودشان برمالساخت، همان صفتی کزه فزریزدون  

 مشیری در چندمصرع قطعه شعر پرانتباه خودچنین سروده است : 
 گفت دانایی که گززر  خیره سر             هست پنززززهان در نزززهاد هر بشر 
 زور بازو چزززارۀ این گر  نیست             صاحب اندیشه داند چاره چیست 
 آن ستمکاران که یکدیگر می درند           گززر  ها شان رهنززما و رهبرند 

بهرحال، درمتن کتاب زندگینامآ استادعبدالرشید لطیفی تقریظهای پرمحتوای  
دیگر، به قلم خطاط معروف استاد اخی کرخی هروی، داکترفرهاد لطیفزی و  
هنرمند چیره دست غال  حسین فعال نیزبرشتآ تحریر آمده است، که ایزنزک  
 قسمتی ازتقریظ استادمحمدوزیر اخی کرخی هروی به شما تقدیم می گردد : 
مسرور  ازینکه جناب پوهاندداکترعبدالواس  لطیفی طبیب و نزویسزنزدۀ  
فضیلت مآب وطن ما درهجرت، زندگینامه وکارنامه های هنری مرحو  استاد  
عبدالرشیدلطیفی غم محتر  شانرا بادرایت تما  تهیه وتحریرنموده وجهت نوشتن  
به خط نستعلیق ناچیزمن که نمونآ ازمیراث فرهنگی وهنری وطن عزیزاسزت،  
فرستادند. طوریکه فوقاً ازمطالعآ خوانندگان وجویندگان تاریخ هنر تمثیل وتیاتر  
در افغانستان میگذرد، آنرابه قیدتحریرآورد . امیداست درنشرفرهنزگ وطزن  

 سهم کوچکی گرفته باشم . 
آنچه دربارۀ هنر ورشتآ هنری مرحو  استادعبدالرشیدلطیفی ایجاب پ وهش  
وارزیابی را مینموده، جناب استادفاضل وهنرمندمحقق ما داکتزرعزنزایزت اهلل  
شهرانی درپیشگفتار این کتاب نوشته اند، قابل تحسین وازخداوند توفیق مزیزد  
برای شان آرزومیکنیم. وآنچه از شرح زندگانی وخدمات هنری، انساندوستی،  
ونظریات اصالحی مرحو  استادلطیفی راکه جناب پوهاندلطیزفزی بزرادرزادۀ  
مرحومی معلومات داشتند، درینجا بامضامین عالی، مستند وشزیزریزن درقزیزد  
تحریرآورده وجناب آقای حسین فعال یکتن ازهنرمندان وشاگردان مرحومی  
نیز معلومات وچشمدید خویش رادرقسمت تعلیفات نوشته اند، همه شواهدعینی  
وزنده است که خواندن این نوشته هامارا به فکر روزگاروحاالت پیشین ما مزی  
اندازدکه چه وطنی داشتیم وچه هموطنانی وچه هنرهای زیبایی وچه هنرمندان  
ورزیده والیقی و هزاران چه وچه دیگر، که نااهالن همه را درباد دادند، وحاال  

 جزء اشک افسوس برگونه های دیگرآثاری ازآن نیست.  
زادگاه عزیز ومحبوب من هرات باستان که به شهردانش وهنر معروف است  
وآثارنفیس وعظمت آن باوجودتخریب نادانان هنوزهم ازدر ودیوار آن نمودار  
است، همیشه علمدار نهضتهای هنری بوده و شکوفایی هرات درعصرتیموریان  

 دربسا کتب معتبرتاریخ آمده مبین آن است. 
بیش ازپنجاه سال قبل زمانیکه من معلم معارف بود ، استادحاجی عبد الواحد  
بهره شاعر ونویسندۀ توانا ویکی ازاستادان معارف هرات، در تأسیس صزحزنزآ  
تمثیل وتیاتر هرات تحت تدابیرجناب عبداهلل ملکیار والی هنرپرورهرات اقدا   
نمود، وهنرمندانی ازاهل معارف که آقای عبدالرحیم سرخوش دررأس هزمزه  
قرارداشت، باآقای سائرهراتی، علیشاه الفت، مهدی نصرت وغیره این کانزون  
هنری را دایرساختندو همیشه درامهای انتقادی، اصالحی وتربیوی راآقای بهره  

 وآقای سر خوش می نوشتند و به معرض نمایش میگذاشتند . 
آقای سرخوش باموفقیت کامل صحنآ تمثیل را دایرنگهداشتند و هنرمندان  
دیگری راتربیه و به نمایشات درامه های مذکور ادامه دادند، ودیگرنویسندگان  
هرات درتحریر درامه های اصالحی و اخالقی دست بکاربودند، ودرمزعزرض  
استفادۀ ممثلین میگذاشتند. در اعالن درامه ها وقتیکه مرد ، نویسندۀ درا  ویادر  
تمثیل آن نا  سرخوش رامیدیدند، درنمایش هجو  می آوردند. آقزای سزائزر  
هراتی به کابل رفت وازجملآ هنرمندان بااستعداد ومشهرواست، مهدی نصرت  
به وزارت داخله ماموریت گرفت وآقای سرخوش والفت با هنرمنزدان زیزاد  
دیگری صحنه رافعال نگهداشتند، ومرد  سرخوش تا زمان حیات خزود ایزن  

 موسسآ هنری وموردنیاز جامعه راترک نکرد. 
صحنآ تمثیل هرات، باپوهنی ننداری کابل تشریک مساعی داشته، هنرمندان  
هرات رامرحو  استادعبدالرشیدلطیفی به کابل دعوت می دادند وازهمکاری و  
تبادل نظریات هنری همدیگربرخورداربودند. با یک روحیآ اتفاق وبزرادری،  
هدف مشترک اصالحی جامعآ افغانستان مدنظرشان بود، باخرافات، اعمزال نزا  
مشروع ومنافی اخالق مبارزه می کردند ودرین راه موفق بودندونا  شان ثبزت  

 تاریخ هنرمندان وطن است.  
هرچه خرابی، نفاق افگنی وبدبختی که بعدازآنهاگریبانگیرمملکت و مزلزت  
ماگردیده، ویک ملت سربلند وباافتخار جهانی رابازیچآ دست دیگران ساختزه،  
همه ازپیامدهای اعمال شو  و جنایات گروه جاهالن ونابخردان است که تازنده  

 ایم به آن می سوزیم .  
بهرحال جای شکراست که فرزندان صادق وطن درهرگوشآ ازجهزان کزه  
افتاده اند، به یادوطن خویش اند، آرزوی آبادی عمرانی، فرهنگی وهنری وطن  
خویش را درسردارند. که نوشتن چنین کتابها وزحمات استادان مزا ازعزالیزم  
ونشانه های احساسات وطنخواهی ایشان است، ونسل جوان راوهم آنهایی راکه  
در دیارغربت ومهاجرت بسر میبرند، ازسابقآ تاریخی وهنری وطن شان آگزاه  

 می سازند، قابل قدر و درخور تمجید است. ( 
درهمین سلسله، بانوی فرزانه و پ وهشگر ماریادارو غبار نیزدرکتزاب تزازۀ  
خود زیرعنوان )چهره های جاویدان( بیوگرافی وکارنامه های مزطزبزوعزاتزی  
وتیاتری مفصل مرحو  استاد عبدالرشید لطیززفی را  به رشتآ تزحزریزر آورده  

 است.                                                                       )دنباله درصفحآ هشتم( 

 سان پیترو ز کالیفورنیا خالد صدیق                                                               
 در فاجعۀ قتل وحشیانۀ دوشیزه فرخندۀ شهید  

که منحوسترین لکآ بدنامى به دامان تاریخ أفغانستان میباشد، سروده  شد.  
 ) تداعی از عالمه إقبال الهوری (      2/2/1۱22 

 امروز من از مرد   افغان    گله دار  
 از مؤمن  و  از پیرو  قران   گله دار   
 از مرشد و از پیر و جوانان گله دار   
 آخرچه بگویم که زإنسان  گله دار   

 »ای غزززنچآ خوابیده چزززو نرگزززس  نگران خیز  «
 »ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز «

 یک کتلآ بی مایه وبی دین ودیانت 
 غرقند به تزویر و فجایزز  و خیانت 
 غافل ز حقززوق زن و تاًمین عدالت  
 فتوا دهد و حکم ، ز دیوان جهالت  

 از نالزززه و فریزززاد یکزززى دخززززت  زمززان خیز                                                  
 ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز                                                  

 پیوسته به تاراج دل غززمزده گانند 
 همواره پى وحشت و بطالن روانند 
 این  طایفه از امر خدا بزى خبرانند  
 از راه خزززززطا در طلب لقمآ  نانند 

 از بلزززخ  و بززدخشزان  و هزرات و اسزززقالن خیز            
 ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز                                                  

 تا چند از ین جهل خسان چشم بپوشید  
 از جا   ز خود بی خبری  باده بنوشید  
 خیزید به  تنویر  خود و خلق بکوشید 
 هشدار من اینست اگر صاحب هوشید 

 چزززون  شززیر در ین معرکزززه با کور دالن خیز                                   
 ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز                                                  

 وقت است که برضد خرافات بجنگید 
 با جم  فسونگزززر  و کثافات  بجنگید 
 با کلزززیه بطززالن  و مززنافات بجنگید 
 از بززززهر خزززدا بهر مکافات بجنگید  

 آتزززش  زده  جان خیز    »فرخنده یی    «از رفتن              
 ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز            

 فرهنگ بلند پایززآ  تان  از کف تان رفت  
 ناموس گرانززززمایه  تان از کف تان رفت  
 ای قو  همه شوکت تان از کف تان رفت  

 آن حرمت وآن غیرت تان ازکف تان رفت  
 ای تاجززک و پشززتون  و هززززاره ، همگان خیز                                                   
 ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز                                                   

 این ملت آزاده  چرا  زار و  زبززون شد  
 از عقل گریززززان  و گرفتار جنون شد  
 غارتگرو ضحاک درین ملک فزون شد  
 جزززادوگر و شززیاد ز هر غار برون شد  

 دیگززززر نبُزززوَد  حززوصززلآ جزززبر زمززان ، خیز            
 ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز                                                   

 در هم شکن لشکزززر اعراب و سزززکندر 
 غارتگزززر  چنزززگیز  بودّی ،  قو  دالور 
 انگلیس به جنززگ تو برون رفت ز خاور 
 هم روسیه شد  مضمحل، هم طالب چاکر 

 با خنززجر و با نززیزه و بزززا تززیر و کزززززمان خیز                             
 ازخواب گران، خواب گران، خواب گران خیز                          

***************************************** 
باغ غزنی موقعیت دارد. محیط تاالب نور بیش ازده کیلومتر وبه عمق سه متزر    

 می باشد .  
دولت افغانستان درسالهای هفتاد آب های ایستاده رابحیث پناهگاه و مزحزل  
بودوباش پرندگان مهاجر معرفی کرده، ملل متحد هم درین راستا برنامزآ اداره  

آبزهزای    2۲2۲ومحافظت آبهای ایستادۀ غزنی راموردبحث قرار داده درسال  
 ایستادۀ غزنی بحیث پناهگاه قازهای حسینی و مرغان دریایی اعالن گردید. 

  2۲72بزهزار   22مناب  : ز نشریآ فرهنگی گلستان، چا  امزریزکزا، شزمزارۀ 
؛ ززز وبززال  سززیززدمززحززمززد نززویززد  22ززز 2۲خززورشززیززدی، صززص 

Nawed2007@gmail.com   ؛ ز کتاب شناسنامآ افغانستان، بصیراحزمزد دولزت
خورشیدی، ایران ؛ زز کزتزاب    2۲72سال   279،و  272،272آبادی، صص  

  2۲82سزال    179زز 12۱جغرافیای والیت بامیان، محمدعظیم عظیمی، صص  
 /.21ریاست تألیف وترجمه ا   2۲92سال   21کابل؛ ز کتاب جغرافیآ صنف 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحآ پنجم( الحاج بزرگواراستادوالیی 

زیرا نزدمن مراد ازعلمای مذکورهمه آن کسانی اند که مرد  از عزلزو  شزان  
 استفاده کند. 

 به پیر خرد گفتم ای عالم افروز   که درزندگی دوستدار بشرکیست؟ 
 بگفتا معلم ،  معلم ،  معلم                                                             

برتر اندرسل می گوید: هدف تعلیم وتربیت بایدآن باشدکه درمزرد  آزاد  
فکری بپروراند وآنانرا چنان بار بیاورد که با رغبت به بحثهای دیگران گزوش  
کنند و چنانچه این بحثها به نتایجی که مورد دلبستگی آنان نیست منتهی گردید،  
خشمگین نگردند. هر جا تعصبات عمومی حکمفرماباشد، اعم ازتعصبات ملزی  

ها باید آگاهانه کزوشزش خزود را    های مذهبی، مدرسه   ون ادی وتنگ نظری 
 (9۱مصروف تعدیل و رف  این تعصبات کنند.  )حقیقت و افسانه، ا  

جناب روانشاد الحاج استاد محمد مهدی والئی فرزند روانشاد حاجی بزرات  
ش درگذرکشمزش    2۲۱7 علی والئی به اساس یادداشت خودشان،  دربرج دلو 

فروشی مرادخانی کابل چشم به رخسار مادر وپدر متدین و مسلزمزان گشزود.  
روانشاد استادوالیی که ازسه سال پیش بیمار بودند قلب شان که سالزهزا بزرای  
آموزش و پروش میهنش می تپید؛ و مغزشان که همیش درانزدیشزه روشزن  
ساختن راه زندگی جوانان میهنش بود؛ تاب اینهمه بدبختی ها و جهالت را در  

   1۱22 ماه اپریزل    22 زادگاهش نیاورده  ازاندیشه وکارباز ماند، صبحگاه شنبه  
روح پاکش پرواز کرده به دیدار جانانش شتافت و  این قالب امانتی را به ما هزا  

 گذاشت تا به اصلش بسپاریم . 
شامل مکتب ابتدائیه نمبریک سردارجانخان گردیدند. بزعزداز    2۲22 درسال  

بعد از اخذ شهادتنامه بکلوریا در همان    2۲17 صنف ششم به لیسه غازی و در سال  
لیسه عالی بحیث معلم عز تقرر حاصل نمودند.از قرءان کریم سوره آل عمزران  

میخوانیم:لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُوالً مِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُو  292 آیت  
 عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَآَ وَإِن کَانُواْ )دنباله در ا ششم( 
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 سهراب سیرت
 درگذشت »استاد سه نسل ادبیات بلخ«
خورشیدی    2۲11 سی: محمدعمر فرزاد، متولد   بی   اپریل/ مزارشریف ز بی   7

هنگامی که رهسپزار    2۲82 فروردین    29 درمزارشریف، صب  امروز سه شنبه،  
 کارش بود، در پی یک رویداد ترافیکی جان سپرد. 

عامزه      اتاق کوچکی درکنارکتابخانه 
موالناخسته درشهرمزارشریف داشزت  
که دفترکارش نیززبزود. دو الزمزاری  

مکدر، مُبل قدیمی      پرازکتاب، دوپنجره 
های سزال،    ومیز کارش دراین اتاق سال 

همان بود که بود.دفترمطبعه دولتی بلزخ  
اما پایگاه اصلی همه کسانی بودکه بزه  
نحوی باادبیات و فرهزنزگ وعزرفزان  
سروکاری داشتند. در روزگاری که من  
درمزارشریف زندگی میکرد ، یزکزی  
ازجاهاییکه شمار زیادی از فرهنگیان به  
رفتن به آنجا عادت داشتند، همین دفتزر  

 دنج استاد فرزاد بود. 
اتاقی که در ودیوارش شاهد شکفتن سه نسل ادبیات در بلخ بوده اسزت. او  

های فراوانی ازشزاعزران    هایی ازمتون کهن ادبیات فارسی و نیز بیت   همیشه تکه 
کهن و نو رادرحافظه داشت و برای کسانی که به دیدارش میرفتند، بازمیخواند.  
بیشترشاعران ونویسندگان جوان درسه نسل گذشته، الفبای ادبیات ونویسندگی  

اند، به این ترتیب محمدعمر فرزاد، استادمسلم سه نسل ادبزیزات    رااز اوآموخته 
آشنای نسل اول ادبیات معاصزر    دربلخ خوانده میشود. واصف باختری، شاعرنا  

افغانستان، او رابارها، استادخودش خوانده است. درنسل پس ازآن هم ازشاعران  
مطرح، سمی  حامد وسپس بسیاری ازشاعران جوان بلخ که نزداستاد زانوی تلمذ  

هزای مسزتزعزار    اند. امااوبا نا  خودش هیچ اثری منتشر نکرد، بیشتر بزانزا    زده 
 نوشت.   می  »شادیانی «و   »خیرانی «

ازشهرت گریزان بود. باری لقب )کاج بلندفرهنگ( را برایش دادند امزا او  
حتی درهمان مراسم، فقط درپایانش حضوریافت. به همین دلیل هم است کزه  
پس از انتشارخبرمرگش، از معاون اول رئیس جمهوری افغانستان گرفته تزاسزر  

هزای    پرست والیت بلخ وشمار زیادی از فرهنگیان مطرح افغانستان در بزرگزه 
های دیزگزر    شان تسلیت نوشتند وابراز اندوه کردند، نامش برای خیلی   اجتماعی 

اش در مزیزان    اهمیتی که حضور نامریزی     آشنا نبود وچنانچه هنوزهم به پیمانه 
 فرهنگیان داشت، شهرت ندارد. 

بیشترشاعران و نویسندگان جوان در سه نسل گذشته، الفزبزای ادبزیزات و  
اند، به این ترتیب محمدعمرفرزاد، استاد مسلزم سزه    نویسندگی را از اوآموخته 

هزای    های کوتاه، پارچزه   نسل ادبیات دربلخ خوانده میشود. باآن هم از او داستان 
صال  محمدخلیق، نویسنده ورئیس      هایی بجامانده است و به گفته   ادبی وسروده 

هزا،    مزثزل ریشزی     نشده   اطالعات وفرهنگ والیت بلخ از استاد فرزادآثارچا  
مزارشریف، اسما واعال  ونزاکزجزا      نگرشی برادبیات ویدی افغانستان، تاریخچه 

آبادعرفان نیزبجا مانده است. او ازبنیادگذاران چندانجمن فرهنگی ازجمله انجمن  
آزاد نویسندگان بلخ و چندین کتابخانه بود.استادفرزاد به اصطالح ادبی، رنزدی  
بودکه با اوهیچ کسی ازهیچ نسلی احساس بیگانگی نمیکرد. گویی بازبزان دل  
همه آشنابود. او اگرچه برباالی اتاقش ننوشته بودکه )بازآ بازآ هرآنچه هستزی  
بازآ( ولی دربار کوچکش به روی همه باز بود.دختران وپسران جوان ازداستانها  

خودبه استادمیگفتند، حتی براحتی درحضورش میگریستند و      ورازهای عاشقانه 
ازاستادمصلحت میخواستند. اودرجی از رازهای خصوصی چندنسل نیزبود.آن  

 را با خود به خاک برد.     مهرنگهداشته شدند تا آن که استاد آن   ها سربه   حرف 
نامدارافغانستان به مزار شریف آمده      گفته بودند، زمانیکه احمدظاهر، خواننده 

بود، به دفتراستاد سری زده بود واستادبرای او شعر هایی ازموالنا را داده بود تزا  
بخواند. من یکی ازروزها این را ازاستاد پرسید  که کدا  شعرموالنا را به احمد  
ظاهر پیشنهاد کرده بود. او با اشاره به مبلی که من درآن نشسته بود ، گزفزت:  
)احمد ظاهر همین جا درجای تونشسته بود ومن وقتی شعر من غال  قمر ، غیر  
قمرهیچ مگو، ازموالنا را برایش نوشتم و اوخواند، به یکباره به وجزد آمزد و  

 گفت، این چقدر رقصان است و چه موسیقی خوبی دارد.( 
دردوران زندگی اودولتهای متفاوتی درافغانستان برسرقدرت شدند، امزا در  

های سیاسی نشد. او اما جایزگزاه خزوب    هیچیک ازگروه     ای وابسته   هیچ دوره 
مدارانی، مثل بزرخزی آمزوزگزاران،    مردمی واجتماعی داشت. بودند سیاست 

آمدند و او هرگز از دادن مصزلزحزت و    وران، که نزد او می   شاعران وپیشه 
 کرد.   کسی دریغ نمی   مشورت به هیچ 

خورشیدی در مزارشریف، صب  روز سزه    2۲11 محمد عمر فرزاد، متولد  
هنگامی که رهسپار کارش بود، در پی یک رویداد    2۲82 فروردین    29 شنبه،  

 ترافیکی جان سپرد. 
***************************************** 

 فریمونت ز کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                  
 الحاج بزرگوار استاد  والیی با این جهان وداع نمود 

اپریل امانت الحاج محمد مهدی واالیی را بعزد از ادای    29 امروزچهارشنبه  
نمازجنازه به امامت داکترسجادی باانبوهی ازخویشان وشزاگزردان ودوسزتزان  
وخانواده شان درمسجدحضرت ابوبکرصدیق )رض( درشهرهیوارد کالیفورنیا  

 ی شمالی دربوستان رحمت واق  میشن بلوارد بخاک گذاشته شد. 
داکترسیدجواد سجادی بزعزدازدعزا  
وسخنرانی کوتاه داکترعلی احمد مردان  
زی سخنانی درباره سجایای آن مزعزلزم  
بزرگوار ایراد، وزندگینامه آن روانشاد را  
محمد طاها کوشان خوانزد و درآخزر  
داکتر محمدفرید یونس کوتاه سخنانزی  
به حضار داشت.فاتحه درمسجدحضرت  
ابوبکر صدیق )رض( ومحفلزی خزتزم  
قرءان کریم وشریف ودعا درمزیزشزن  

 پردایز شهر هیوارد برگزارشد . 
 

 متن سوانح روانشاد الحاج  استادمحمدمهدی والیی  
 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ، بسم اهلل الرحمن الرحیم 

بزرگوارانی که برای گذاشتن امانت استاد والیی به خاک اسال  و علیکم و  
، هر چه بر ]زمین[  19 رحمه اهلل ! در قرءان مبارک میخوانیم: کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ، 

،وذات  17 (وَیَبْقَى وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَا ِ ، 19 است فانى شونده است ) 
(پس همه مزه مزر  را  17 باشکوه وارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند ) 

 چشیدنی هستیم و به خدا بر می گردیم. 
 ما ز باالییم و باال می رویم    ما ز دریاییم و دریا می رویم 

 جا می رویم   جاییم و بی   ما از آن جا و از این جا نیستیم  ما ز بی 

 لورتن ز ورجینیاسیدفقیر علوی                                           
 عقاب آریانا

چندی پیش دریکی ازشماره های وزین ومؤقرامید، خبروفات محمد سزرور  
رنا نشرشده بود، ومن ازمر  این دوست مطبوعاتی خویش خیلی نزاراحزت  
شد . محمدسرور رنا درکابل، بحیث موفق ترین نطاقزان لسزان دری رادیزو  
افغانستان بود . اما وقتی به کشورآلمان پناهنده شد، درصدد افتاد به نشرمزجزلزه  
بپردازد ودرد دل خوانندگان افغان را به گوش جهانیان برساند. دریزن مزجزلزه  

 مهاجرین افغان ما به ابراز  نظریات خود  
پرداختند وازطرف دیگربه اشزتزراک  
مجله نیزهمت گماشتزنزد، ولزی بزهزر  
صورت مجلآ عقاب آریزانزا نسزبزت  
مشکالت مالی نمی توانست به موق  بزه  

 دسترس مشترکین آن برسد. 
اینجانب مثل عادت همیشگی، به ایزن  
نامآ وزین اشتراک داشتم واگر فرصتی  
میسرمی شد، ازهمکاری قلمی نیزدریزغ  
نمی کرد  . مرحو  رنا سفری به امریکا  
داشت تابااعضای فامیلش که درین دیار  
سکونت داشتند، دیداری بعمل آرد، از  
حسن اتفاق به دیدن این عاجزافزتزخزار  

 بخشیدند. 
حاال فرصت میسرشد تاراج  به مجزلزآ  

عقاب آریانا بحثی صورت بگیرد. چون مشکالت طباعتی ومالی نامآ وزین امید  
در ذهنم قرار داشت، لذا ازمرحو  رنا پرسید  که مجلآ عقاب آریانا اعالنزهزای  
تجارتی ندارد تااز حق الطب  آن مصرف مطبعه را بپردازد. مرحو  رنا گزفزت  
سئوال جالبی کردید، خوبست جریان راخدمت شماعرض می کنم. یزکزتزن  
ازهموطنان من که وض  مالی بهترداشت وبه مجلآ عقاب آریانا مشترک بزود،  
تلفونی ازدیررسید مجله شکایت کرد و علت تأخیر را جویاشد. مرحزو  رنزا  
گفت که من ازین موق  استفاده کرده خدمتش رساند  که دیر رسیدن مجزلزه  
ناشی ازمشکالت مالی من است وتاپول طباعتی پرداخته نشود، مطبعه مزجزلزه  
رادراختیار من قرار نمی دهد. این مشکل دوست مراسخت متأثرساخزت، ایزن  
بودکه بعدازآن هرسه ماه چه سه صد یورو برای من ارسال میکردتا مجله دیگر  
زودتر به خوانندگان برسد . مرحو  رنا افزودکه من تلفونی از این همکاری آن  
دوست محتر  تشکرکرد  وبعدازآن درمجله آن همکارمحتر  رابحیث معزاون  

 مجله به خوانندگان معرفی نمود  . 
مرحو  رنا هم چنین افزودکه وقتی خاطرات مرحو  داکترعلی احمد پوپزل  
معاون صدارت ووزیرمعارف درمجله مجال چا  یافت، مشترکین مجله روبزه  

 افزایش گذاشت . 
 بهرحال، خداوندبزر  آن رفیق مطبوعاتی مراغریق رحمت فرماید. 

از اینجاست که این عاجز ازوطنداران مستعد خویش درامریکا، که توان ارسال  
اعانه را به جریدۀ وزین امید دارند، لطفاً دراین آغاز بیست وچهارمین سال انتشار  

 آن، به ادامآ کار امید مدد برسانند، که بدون شک کارخیر ونیک است . / 
***************************************** 

 بلومنگتن ز اندیانا داکترعنایت اهلل شهرانی                                                
 قابل توجۀ جناب مشتاق احمدکریم نوری 

جریدۀ وزین امید زیر عنوان)در    882مضمون پرمحتوای جنابعالی درشمارۀ 
بارۀ وزارت اطالعات وفرهنگ( مطالعه گردید. به تایید گفتآ شما، عملیآ عادالنآ  
انتخابات، نتیجآ اعالی شایسته ساالری در یک کشورمیباشد. کرسیهای حکومت  
فعلیه، طوریکه فرموده اید، بایدمطابق تعهدات رؤسا ومعاونین باشد. اگرمشکل  
نگرفتن رأی اعتماد رخ دهد، تعویض آن باید بدست کسی باشدکه آن شخص  
را قبالً معرفی نموده بود، ونه شخص دیگری راکه اصال اورانمیشناسد ونیزشاید  
 هم آن شخص شایستگی درمقا  وزارتی چون اطالعات و فرهنگ نداشته باشد. 

تا کنون معاون  1۱۱2جناب دانشمندوخبرنگاربرجسته آقای نوری، شماازسال  
ورزیدۀ اتحادیآ سراسری هنرمندان بودید، از همکاری های بیزدریزغ تزان در  
اتحادیه ممنون ومشکورمیباشم . درطول مدتیکه با مابودید وحاالهم هزمزکزار  
میباشید، بااتحادیآ ژورنالیستان همکاری فوق العادۀ رانیزداشته اید. بیاددار  جناب  
شماکتابی را دربارۀ ژورنالیسم درافغانستان تحریرداشتید، چندکله درمثال تقریظ  

 درآن افزوده بود  وخداکندکه آن کتاب مفید بزودی طب  شود. 
جناب نوری، مقاالت، فیصله نامه ها، معرفی هنرمندان، سوگنامه ها ودیگزر  
تبصره هایی راکه بقلم توانای تان دراخبار وجرایدنشرنموده اید، نمایندگی از  
رسیدگی وصالحیت شما رادرامورمطبوعاتی و اداری نشان میدهد. اشزخزاا  
دیگری هم دربارۀ شمانوشته هادارند. درین اواخر محترمه ثریا احراری بادرنظر  
داشت ارتباط شماباهرات، شمارا منحیث والی هرات پیشنهادنموده است، کزه  
خیلی احسن ونیک میباشد. حق است که بگویم بااین انرژی که دارید، ووطزن  
دوستی، بی تعصبی شما ومعلومات زیادتان دربارۀ وطن هم به جامعه نزمزایزان  
میباشد. باید اوالً به مقا  وزارت اطالعات یایکی ازمعینان با صالحیت عزتقزرر  
حاصل دارید، ثانیاً اگرممکن باشد مقا  والیت هرات شاید خوبترین کزرسزی  

 باشد برای شماکه توان گردانندگی آنرا به یقین داشته میباشید .  
اززمان شاهرخ میرزای تیموری تادورۀ سلطان بدی  الزمان یعنی صزد سزال  
کامل، هرات مرکزامپراتوری بزر  بود، هرات عروس شهرها ورنسانس شرق  
شناخته میشد. باید گفت مرحو  عبدالر حیم خان نایب ساالر، مرحو  عزبزداهلل  
ملکیار ومرحو  استادغال  علی آیین والیهای بانا  ونشان هرات بودند، وبه قرار  
معلو  شما ازکارهاو برنامه های استاد آیین آگاهی کامل داشتیزد ومزدتزهزادر  
سرزمین هرات یاآن خاک اولیاء یاآن عروس شهرهای شرق ویزاآن مزرکزز  
فرهنگ شرق ومهد علم ودانش وهنر، حیات بسربرده ، وآشنایی کامل در آن  
 دیاردارید. لذا تقررشما منحیث والی هرات کاربس شاسته و احسن خواهدبود.  
بنده منحیث یکی ازخدمتگاران سابقه دار معارف ومطبزوعزات کشزور، و  
نویسندۀ کتب ومقاالت دربارۀ هرات وهنرمندان آن والیت اعزالی کشزور،  
پیشنهاد مینمایم که باید به شما وظیفآ والیت هرات داده شود ویقیزن دار  از  

 موفق ترین والیهای هرات باستان خواهیدبود./ 
***************************************** 

 الاله اندر پی االهلل است    همچو ال ما هم به اال می رویم 
 قل تعالوا آیتیست از جذب حق     ما به جذبه حق تعالی می رویم 

 پا می رویم   دست و بی   کشتی نوحیم در طوفان روح  الجر  بی 
استاد محمد جمال استاد دانشگاه ا  القراء؛ در مقدمه کتابش بنا  بسوی تزربزیزه  

هکذا تربیه اسالمی مسئولیت معلم ومعلمه رادربرابر تازه   …اسالمی؛ مینویسد:  
جوانان دخترباشند یاپسر تاکید میکند و ایشانرا وارث انبیا علهیم السال  میخواند.  
زیرارسول علیه السال  فرمود:) علما ورثه انبیاء اند( و در این حای شک نیسزت  
که معلمین ومعلمات ازجمله علما میباشند وگرنه از ایشان خواهش نمیشدکه در  
شئون زندگی و مطالب ومناف  آندیگران را تعلیم بدهند. . من دلیلی را نیافته ا   

 (2که درحدیث مبارک مراد ازعلما،تنها علمای دین باشد وبس. )دنباله درا  

 هامبور  ز آلمانسیدآقا هنری                                           
 بازهم ازخاطرات گذشته

 ؟ آیا داؤود خان وطن مارا دوست داشت 
چرا داؤود خان باشاه ظاهر، شاه ولی، شاه محمود وسردار ولی عقده گرفته  
بود؟ این واقعه رامرحو  مغفورشادروان غال  حضرت کوشان رئیس نشزرات  
رادیو افغانستان بصورت مستند ومشرح اززبان مرحو  عبدالمجیدخزان وزیزر  
معارف وقت، که دوست صمیمی موصوف بود، درجریده مردمی و وزیزن  

 امید نوشت.  
) درخاندان اهل یحیی ازمحمدیوسف پدر نادرپنج پسر از دوخانم ماند، هاشم  
وعزیز ازیک مادر، نادر، شاه محمود وشاه ولی ازمادر دگربودند، هنگامزیزکزه  
باپول، کمک وهمکاری انگریزتصمیم غصب قدرت کابل رامیگیرند، درشهزر  
نیس جنوب فرانسه میباشند، قبالبرای عزیز پدرداؤود میگویند مابه عز  کابزل  
میرویم، وقتی پایتخت را گرفتیم، توبرادرکالن ما هستی ترا به پادشاهی برمزی  
داریم، ولی به عهدخودوفا نمیکنند.( هاشم خان، داؤودخان ونعیم خان عقده می  
گیرندوهمیش درپی انتقا  کشک میدهند. عزیزخان بعدهادرسفارت افغانستان  

توسزط   28۲۲جون   9مقیم برلین به جر  همکاری با انگریز، به ضرب گلوله در 
سیدکمال محصل افغانی به قتل میرسد. نادرخان بدست غازی عبدالخالق، متعلمی  

  9.22.28۲۲که پدرش درخانآ شهید غال  نبی خان چرخی کارگربود، به تاریخ 
هنگا  توزی  شهادتنامه های متعلمین درداخل ار  به قتل می رسد ودرهمزیزن  

ساله توسط شاه محمودخان به پادشاهی نصب میشود، مادرش پسر    28روزظاهر 
 را قسم میدهدکه دستم ازگوربیرون بماند، اگرکسی را بکشی. 

هاشم خان که درصفحات شمال بود، برگشت وعمال قزدرت رادر دسزت  
گرفت. نامبرده قبالًمیخواست خواهرشاه امان اهلل رابه زنی بگیرد، امیرمخالفزت  
میکند چراکه وی عقیم بودوازاحساس محبت پدربودن محرو . ازترسی کزه  
اوهم ترورنشود، همان است که خود رادرقصرگل خانآ صدارت محکزو  بزه  
بندی گری میکندو نسبت قتل نادرخان تعداد زیادمرد  بیگناه رابه شهادت مزی  
رساند، وقتی لست کسانیکه به امر وامضای ظاهرخان بایداعدا  شوند برای هاشم  
خان میآورند، اونا  مأموری که درسفارت مسکوباالیش فیرکرده بزود )کزه  
متاسفانه به هدف نخورد( درلست می افزاید.، شرح ماجرای مقتولیزن آنزقزدر  
دردآوراست که قلم ازیادآوری آن شر  دارد، دار هائی درنوآباد دهمزنگ زده  

متردوربود، پدرمرحومزم درآنزوقزت     7۱۱بودند، منزل ماازمحل واقعه تقریبا 
 نوجوان بودکه شرح واقعه رابعدا برایم گفت. 

متردرزیرزمین حفرشده بود، دوبزاره    9سیاه چاه های عبدالرحمن خانی که  
بازگردید، سرای موتی ومثل آن ده هاخانه ومنزل شخصی به محبس تبدیل شد،  
محبس دهمز  ازنوتعمیرگردید، محبوسین که همه ازطبقآ روشنفکرمیباشند،  
حتی حق داشتن یک ناخن گیرراهم نداشتند وبه قول عزبزدالصزبزورغزفزوری  
نویسندۀ کتاب سرنشینان کشتی مر  که خودیکی ازانها بود، وی فقط به جر   
توزی  شب نامآ که آن هم به ضدرشوت خوری وحق تلفی درادارات دولزتزی  

سال را در محابس و تبعید به سر برد، موصوف میگزویزد  29بود، گرفتارشده و 
 محبوسین به مانند انسان های وحشی تبدیل شده بودند .  

برای نوجوانان دوواقعیت رامثال می اور ، سردارهاشم خان درباغ قرغه فیل  
مرغانی داشت وبرای باغبان میگوید این هفته فیل مرغان را خوراکه فراوان بده،  
یک هفته بعد بابرادرزاده های سکه اش نعیم وداؤودآمده، برای فیزل مزرغزان  
خوراکه می اندازد، انهامیل به خوراک نمی داشته باشند، بازبه باغبان میگوید این  
هفتآ فیل مرغان را خوراکه کم ده، هفتآ بعد بابرادرزاده هایش به باغ می آیزد  
وهاشم خان برای فیلمرغان دانه می اندازد، آنهاباشکمان گرسنه میدوندوبه دور  
سردارحلقه میزنندوبه خوردن دانه مصروف میشوند، بدین شکل برای آنها می  
فهماند که هرگزشکم مرد  سیرنشود، اگرسیربودند به شما عالقه نمی گیرنزد،  

 که تاامروزنسخه اش کارگرافتاده. 
جزریزدۀ    898)انجنیرعبدالصبورفروزان مردبااحساس ودرد دیده درشمارۀ    

مردمی امید می نویسد نظرمحمد پسر شفاعت خان پنج شیری خزانه دارامان اهلل  
خان، نادرخان وهاشم خان قصه می کرد، نادرخان عبدالوکیل نائب سزاالر را  
وظیفه دادکه کارشمالی رابه سرقوماندانی محمدگل مومندیکسره کند، برایشان  
میگویدسرشان وطالی شان از من، مالش ازشما! نادرمیخواهد نائب ساالر سزیزد  
احمد هزاره پسرشاه نوررا هم روان کند، تادشمنی بین مرد  هزاره وشمالی هم  
اتش افروزی کندمانند مردمان جنوبی وشمالی، اما مومندمیگوید من از هززاره  

 هانفرت دار  ویرانمی خواهم.  
هزارنفری از مردمان جنوبی دختران جوان، تازه بالغ وزنان راباخود    12لشکر 

میبرند نو جوانان مردینه راسرمی برند مردان را قتل عا  می کنند، طال های شانرا  
بدست شفاعت خان تحویلدارمیدهدکه برای نادر خان ببرد، نقره باب و اشیزای  
قیمتی شانراخودشان به چپاول میگیرند. وقتی نادر غدار دو خریطه طالرا تسلیم  
می گیرد و در روی فرشی باز می کند، دربین این طالها انگشتان بریده وگوش  
های بریده با طال یک جا می باشد، سردار هاشم خان باالی تحویلدار قهر مزی  
شود، چیغ می زند چرا شاه را آزرده خاطر می کنید ؟ شفاعت خان میگزویزد  
مومندصاحب این بسته هارا مهر و الک کرد و گفت که همین قسم به حضور  

 اعلیحضرت می رسانی.( 
مردمان غیورشمالی نه تنهااین باربلکه درطول تاریخ به مردانگی امتحان داده  
اند، بلکه سکندرکبیرهمین جا زخم کاری برداشت که سبب مرگش دربازگشت  
ازهند درعراق شد، چنگیزگفت من که این شهرراویران ومردمانزش راقزتزل  
کرد  ! باز د  راه مارا گرفتنداین بار سرهای شانرا ازتن شان دورنگاه کنیزدکزه  

 دوباره زنده نشوند !  
اتحاد جماهیرشوروی آنقدردرشمالی بمب ریخت که به مراتب ازجزنزگ  

بار با ساز و بر  مدرن و    8عمومی دو  دنیا زیادتر، به خصوا دردرۀ پنجشیر 
با ورزیده ترین جنرالهای که درجنگ عمومی دنیاسهم داشتند، اما بادل پرارمان،  

بزارخزبزرمزر     ۲2خجلتزده وباتلفاتی سنگین برگشتند، قرارنبشآ کا گی بی  
 سردارجهادحمدشاه مسعود ارابه ماسکومخابرکردند. 

گفت تاریخ به ما اموخته کزه    12.9.2889خانم بوتودرمیدان هوائی هیثرو 
باافغانهاکسی نبایدرأسا بجنگد، طالبان را انگریزوامریکا طرح کردند،مدیزریزت  
خاندان سعودی هزینه مالی کرد وماعمل کردیم! همین اقراروی سرش راخورد،  
این گرو  وحشی وقتی مزارشریف رابعدقتزل عزا  شزان گزرفزت، شزاه  

 ظاهرتبریک نامآ برای شان روان کرد.  
ملیزون  ۲۱وقتی این گروه ظاله و گمراه و ظالم و بی خرد به شمالی رسیدند  

اصله تاک راازبین بردند بندهای آب که به کمک ملل متحد ساخته شده بزود،  
بمب گذاری کردند، خالصه هرجنایتی که ای اس ای درسرداشزت دروطزن  
عزیزماتوسط طالبان لنگوته دار ونکتایی دارپیاده کردند. تا دامزنزه هزای درۀ  

 پنجشیرخودرارساندند.  
طالبان تقریباتما  وطن ماراگرفتند به استثنای درۀ پنجشیر، که به شزجزاعزت  
مردمان این خطه وراهنمائی مسعودبزر  این فرزند پاکدل وقهرمان خراسزان  
زمین آزادماند، و مردمان مجاهدماتاج جهادرابرفرق خود نهادند صزدبزارفزرق  
سرشان خون آلودشد اماخم نشد. خداوند جواد است وباجوانزمزردان اسزت./  

 )ادامه دارد( 
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 هفته نامۀ امید 999شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سپرنگفیلدز ورجینیاالحاج امان الملک جالله                          
 ن بهار و آغاز زندگی نوی

خالق کاینات تفاوتها وتبدالت گوناگونی رادر گردش روزگار و چرخزش  
فواصل چارگانه، تنوع ونوآوریهایی درزندگی انسانها، حیوانات، پزرنزدگزان،  
خزندگان ونباتات به ودیعه گذاشته است، تا مخلوقاتش درهرمقط  زمان درهر  
نوع شرایط نوین وهرقسم تغییرات و تبدالت اقلیمی بتوانند بنیادزندگی روزمره  
،اساس پالنگذاری آینده وروش فعالیتهای ضروری والزمی حیاتی اش رامنظم  
ومرتب گرداند، و بادرنظرداشت شرایط مناسب، چانسهای پیش آمده وزمیزنزه  
های مساعدی که درمسیرش قرارمیگیرد، استفادۀ اعظمی رانموده به پیشرفزت  

 وترقی اش بیفزاید، واز لذایذ زندگی برخوردار شود. 
درین دنیای قشنگ وپرنعمتی که ما زندگی میکنیم، اگرهمه اش یکنواخت  
وبدون تحول وتنوع باشد، برای ماخیلی خسته کننده خواهدبود، زیرا آن خالقی  
که عرش المکان، زمین وزمان، سیارات و کهکشان، مالیک و انسان، جزن و  
حیوان، حشرات وپرندگان، برف وباران، گرمی سوزان تابستان، سردی یخبندان  
زمستان را آفریده و درپهلوی آنها موسم خوشگوار بهاران وموسم معتدل ومالیم  
خزان را جا داده، که هرکدا  آنها مزایا و سجایای منحصربخودشان دارند، کزه  
قابل توجیه وپذیرش است، وهم برای اهل بصیرت درس عبرت وآموزندگی  

 واحساس لذت و شادی . 
اگرتما  عمرانسان همیشه بهارباشد، برایش یکنواخت میزگزردد واز لزذت  
سردی زمستان وبرفهای سپید پرثمرآن، وسکون وخاموشی زمان، فرورفتن در  
پتآ صندلی، شنیدن قصه های شیرین شب یلدا از زبان بزرگان خانواده، گزوش  
دادن به اشعار وفکاهیات اقارب و دوستان، خوردن جلغوزه وجلبی وتزوت و  
تلخان وازدیگر نعماتی که موسم زمستان باخودبه ارمغان می آورد، خزودهزارا  
محرو  احساس میکنیم. همچنان اگر زندگی همیشه درسرزمین سرد ویخبندان  
مانندقطب شمال داخل خانه های سربسته و پوشیده ازبرف باشد، شمزال هزای  
طوفانی برف بادها، خطرلغزیدن برف کوچ ها، محصورماندن به دورن اطاقزهزا  
طاقت فرسا میشود، که درآنصورت انسان هرآن آرزوی دیدن آفتاب تزابزان،  
نظارۀ شکوفه های درختان، فرا رسیدن نسیم مالیم بهاران وآرامیدن لب جزوی  
های روان وسایه های چناران وآب بازی درسواحل معتدل سمندرکنار مهروبان  

 نیمه عریان برسرش می زند ! 
یقیناً همین چرخش زمان وتبدالت فصول وظهورمواسم مختلف، انسانزهزارا  
گاهی ازراههای صعب ودشوار گاهی ازشاهراههای آسان و هموار عبور میدهد،  
گاهی بسوی سرور وشادی میکشاند، گاهی جانب غم وناامیدی هل مزیزدهزد.  
گاهی درقصرهای مرمرین ثروت جا میدهد، گاهی درکلبآ حزین محنت فرو  

 می نشاند .  
پس ما انسانها باتحمل همه مالیمات و نامالیمات، پسند وناپسند، نشیب وفراز  
بایدخودرا عیارساخته ازدایرۀ صبروشکیبایی وشکرانگی وتسلیمی به قضا وقدر  
الهی پابیرون ننهیم ودرهرحال و زمان استوار وثابت قد  باشیم . مسئولیتها وذمه  
واریهای انسان در دنیای امروزی بنابه موقعیت جغرافیایی شان، منشورسیزاسزی  
شان، فرهنگ وعنعنات شان، فهم ودانش علمی وتخنیکی شان، صنعت وپیداوار  
شان، حتی مذهب وعقایدشان ازهمدیگر خیلی متفاوت است. باموجودیت همآ  
این تفاوتهای عیان ونهان، مانباید خودها را ازسرنوشت پردرد وغم و پر ازهرج  
 ومرج هموطنان مستمندوکشورمحبوب وفقیرخودبی پروا وبیتفاوت بینگاریم .  
واجب است که همیشه همانطوریکه درسعی وتالش فراهم نمودن زنزدگزی  
راحت وآسوده برای خود واوالدخود هستیم، همانا درفکر و تشویش حزاالت  
ناگوار وناسازگارملت مظلو  ومحرو  خودهم باشیم و یکمقدار کم یا زیزاد از  
عواید ومعاش خودرابنا  صدقه وزکات و ثبوت احسان وسخاوت ذاتی خویش  
به خویشاوندان ونزدیکان بی بضاعت و یتیمان ومسکینان بی خزانزمزان وبزی  
سرپرست باالی خود فرض وواجب بدانیم وهرماه یک مزقزدارپزولزی رابزه  
آنهابفرستیم واین مسئولیت دینی ووجدانی خویش رادربارۀ حکم الهی که مزی  
فرماید: )کسانیکه اموال خودرا شب وروز پنهان وآشکارصدقه میدهند، مززد  
آنهانزدپروردگارشان برای آنهامحفوظ است، نه ترسی برآنهاست و نه اندوهگین  

سورۀ بقره( بااخالا ومحبت ادانموده باشیم، وبه همان فرمزودۀ    172میشوند.  
 حضرت محمد)ا( که میفرماید صدقه رد بالست، خود هارا مقید گردانیم. 

باید بافرستادن یک مقدارپول، محتاجان راکمک واستعانت نماییم و خزود  
واوالدخود را در زیرچتر رحمت پروردگارحفاظت ووقایه کنیم، وبهار آنهزارا  
رنگ ورونق شادی وتازگی بدهیم، ودرضمن، خودرا ازبارمالمتزی حضزرت  

 سعدی شیرازی هم برهانیم که میفرماید: 
 توکز محنت دیگران بی غمی                    نشاید که نامت نهند آدمی / 

***************************************** 
 استاد والیی ... )دنباله ازصفحآ چهار ( 

مِن قَبْلُ لَفِی ضاَللٍ مُّبِینٍ. خدا بر مؤمنان انعا  فرمود آنگاه که ازخودشان به میان  
خودشان ، پیامبری مبعوث کرد تا آیاتش را بر آنها بخواند و پاکشان سزازد و  
 کتاب و حکمتشان بیاموزد ، هر چند از آن پیش در گمراهی آشکاری بودند. 

معلم اول خدا هست و درپیش محمد و هرآموزگار دانشمند استوار محسن در  
 کردار و گفتار از پی محمد )ا(. 

  2۲28 لیسه محمود طرزی، درسزال    2۲27 لیسه حبیبیه، درسال    2۲19 درسال  
درلیسه سید جمال الدین افغانی بحزیزث  2۲29 متوسطه شاه شهید )ع ر(، درسال  

معلم، سرمعلم، معاون تدریسی لیسه حبیبیه،آمریت و معلم مکتب متوسطه محمود  
طرزی و شاه شهید؛ باپاکی واستواری و باوربه خدا ودستورات دینی در خدمت  

بنا بر اسال  ستیزی خلقی های ملحد بعوض    2۲27 فرزندان میهنش بود؛ درسال  
ع به کالیفورنیا پناهنده    2881 ترفی  به رتبه دو ؛جبرابه تقاعد سوق داده شدودر 

 و تا دیروز درشهر فریمونت می زیست . 
روانشاد استادوالیی در درازنای زندگانی  آموزگاریش به تدریس اصول صنفی 

از اول    -)که شامل زبان و مشق حساب و آشنایی به الفبا قرءان وبناهای دینی 
تاصنف چهار( تاریخ ،حساب،هندسه و الجبر پرداخته بودند. استاد درسزراسزر  
زندگی آموزگاری وخدمتگزاری صادقانه به فرزندان میهنش مشغول بزودنزد.  

 افتخارات مدال صداقت وتقدیرنامه هاوتحسین نامه را بدست آورده بودند. 
ازطرف مدیریزت    2۲17 استاد منحیث ورزشکار برازندۀ هاکی ومربی در سال  

کپ از  7 -9 لیسه غازی تحسیننامه که معادلش یکصدافغانی)آنزمان( بود؛ و نیز 
بزا  2۲21 ریاست سپورت وزارت معارف وقت بدست آورده بودنزد.درسزال  

استفاده از برنامه)سمر سشن( همراه عدۀ ازاستادان مدت هشت هفته در دانشگاه  
A-U-B   شهربیروت درلبنان، دورۀ آموزشی  )امور پیشرفت درسی( گذرانیزده

 اند. 
فرزندان استادباسپاس خداوند همه شکر گرد استاد تا اخرین لمحات زندگی شان  

 بودند و پدر را تنها نگذاشتند .  
سفر ابدی روانشاد استاد محمد مهدی والیی به فرزندانشان هریک بانزوذکزیزه  
احدی، راضیه والیی،زلمی والیی، زمری والیی، جعفر والیی،مزحزمزدهزادی  
والیی ومحمدظفر والیی تسلیت عرض کرده و به همه شان شکیبایزی وجزان  
جوری وسرفرازی و زندگانی درازخواهانم وروح وروان استاد راشاد ودیزدار  

 جانان در بهشت برین آرزومی کنم./ 

 ... )دنباله ازصفحآ دو  ( لغزش زمین بدخشان  
آنچه که به میزان ملیونها دالر بعداً فرستاده شد، حیف ومیل گزردیزد وازآن  
حتی نه یک خانه یانیم خانه، نه یک اتاق ونه نیم اتاق آباد گردید، ونه شکمی و  
نه نیم شکمی سیرشد، حالت بهمان منوال وزندگی بهمان فالکتباری اش بزاقزی  

 مانده است ! 
نگاهی به جیولوجی این منطقه بااستفاده ازعکسهای هوایی وفضایی نشان می  
دهدکه این منطقه ساحآ بی ثبات بوده واحتمال وقوع لغزش های زمین بعدی در  
آن خیلی هابیشتراست، وازدیدگاه جیوانجنیری مطالعات دقیق وتدابیر جزدی  

راضرورت دارد. درغیرآن این ناحیه بایست بحیث ساحزآ   stabilityاستحکامی  
اعال  شود. این نوع برخورد در برابر ساحزاتزی بزا ایزن   No buldغیرعمرانی  

مشخصات جیولوجیکی درکشورهاییکه مقامات دولت احساس مسئولیت مزی  
 نمایند، معمول است. 

عکسهای هوایی نشان میدهدکه تلفات جانی ومالی این حادثآ الم انگیز فقزط  
 Risk Assessmentبایک مطالعآ سادۀ جیولوجیکی ونقشه برداری ارزیابی خطر  

میتوانست به مراتب کاهش یابد. عکسهای هوایی وفضایی انزجزا  ایزن نزوع  
مطالعات جیولوجیکی راخیلیها ساده ساخته ویک جیولوجست میتواند بدون آن  
که ازساحه دیدارکند، ، آنرادر دفتر خود انجا  دهد. طی یازده سال گزذشزتزه  
آنقدرعکس هوایی وفضایی ازسراسرافغانستان برداشته شده که کثرت ودقت  
آنهادرکمتر کشوری ازجهان دیده میشود. این عکسهاکه بیشترتوسط امریکا و  
انگلیس گرفته شده وهیچ نقطآ درافغانستان نیست که آنرادربرنگرفته باشند، اما  
ازین عکسهاتنهابه مقاصد نظامی وتثبیت نقاط معدنی کشوراستفاده شده، ولزی  

 برای بهبودزندگی مد  ازآنهاکارگرفته نشده است ! 
عکسهای فضایی وتصاویرحاصله نشان میدهدکه این منطقه ازمواد مخزروبزه  

Regolith   و گِل رَسClay   و مدMud   ساخته شده است. زمانیکه آب به داخل
ذرات کاهش یافتزه و   Cohesionشبکآ کرستلین آنهانفوذ مینماید، چسپندگی  

بر طبقات باالیی واردکرده، سبب    Stressگل رس آماس کرده و فشار اضافی  
بی ثباتی آنها و فعال شدن لغزش زمین میشود، که عین این عمل درآنزجزاواقز   

 Reposeشده است. ازجانبی عکسهای هوایی نشان میدهدکه زاویآ ثبات یزا  

Angel   ۷ درجه است وحتی دربعضی نقزاط  ۷2۱ تا  ۲۱طبقات درآن منطقه بین
باالتر ازآن میباشد. گل رس و موادمخروبه در تزحزت ایزن زاویزه ثزبزات  
استحکامیت خودرا ازدست داده وسقوط می نماید، وبرای فعال شدن لغززنزده  
شده زمین درچنین مناطق شرایط کافی میباشد. همچنان درعکسهای فضزایزی  
عالیم لغزش زمین در گذشته هانیز درین منطقه به کثرت دیده میشود. ازدیدگاه  
جیو انجنیری موجودیت چنین عالیم دریک منطقه زنگ خطری برای بی ثبات  
بودن منطقه بوده ووقوع لغزش زمین درآن حتمی میباشد. مناطقی باداشتن چنین  
عالیم ضرورت به مطالعات دقیق جیولوجیکی ونقشه برداری ارزیابزی خزطزر  

Risk Assessment   را دارامیباشد، تا تدابیرمناسب جیوانجنیری اتخاذ گردد واز
 تلفات جانی ومالی جلوگیری شود. 

نوعیت لغزش زمین درآب برک بدخشان ازنوع لغزش زمین دورانی  بود که  
بنا    یادمیشود که دراثر نفوذآب درطبقات احجار وشبکآ کرستلی گل رسزم    
فشاراضافی  برطبقات باالیی واردشده وسبب بی ثباتی وسقوط آنهاگردیده و  
لغزش زمین رابوجودآورد. چون لغزش زمین ازنوع دورانی بود، طبقات سقوط  

یادمی    Toeکرده توانستندکه درکنارۀ مقابل دریا درناحیآ انجامی خود که بنا   
شود، حرکت دورانی نماید، وسبب انهدا  منازل گردد. همه لغزشهای زمین که  
درآینده در این منطقه بوجودمی آید، ازهمین نوع خواهد بود وخسارات مشابه  

 را بوجودخواهد آورد.  
وقتی لغزش زمین اولی به ساعت یازدۀ صب  واق  شد، موادسزقزوط کزرده  
درپای زمین لغزیده به امتداد بستر دریاکه فشارکمتردرآن بود حرکت جانزبزی  

شد وموادمخروبه که بزاالی   Shear Stressکرده، سبب تولید قوای کششی یا  
آن بود، پایین کشانیده شد وسبب تولید لغزش دومی زمین گردیزد، کزه دو  
ساعت بعد واق  شد، وآنهاییکه برای نجات دیگران جم  شده بودند، درگیرآن  
شدند وجانهای خود را ازدست دادند، که میزان تلفات را بلندبرد. این حزادثزآ  
خیلی درد ناکی بود، اما درس بزر  جیوانجنیری هم بودکه میتوان ازآن برای  

 جلوگیری ازوقوع همچو حوادث دلخراش درآینده استفاده نمود. 
این منطقه کمترازیک میباشد   Safty Factorازنگاه جیوانجنیری عامل مصونی  

وساحاتی که عامل مصونی شان کمترازیک است، به حیث ساحات غیرعمرانی  
NO build   ویاساحات بازOpen space   شناخته میشوند، وتحت مطالعات جزدی

ودقیق جیولوجیکی و جیوانجنیری قرارمیگیرند. ازجانب دیگر ولسوالی آرگو  
ودر مجموع همآ والیت بدخشان درکمربند )کوه زایی( فعال همالیا و آلزپ  

Himalaya- Alp Orangey   سانتی متر صزعزودمزی    2الی   ۲قراردارد، که ساالنه
نماید ودرفعال شدن لغزش زمین کمک میکند، این حالت برای صد الی یزک  
صد و پنجاه ملیون سال دیگردوا  خواهد کردتاهمه منطقه به اعتدال توازنی یا  

Isostasy Equilibrium   خودبرسد. به هراندازۀ که کوه صعودمیکند، بزایزدبزه
همان اندازه مواد لغزش نمایندتا توازن درمنطقه برقرارشود. بنااٌ لغزش زمین یک  
پروسآ نورمال وضروری بقای کرۀ زمین است. زمانیکه این پروسه وقوع نیابد،  
ازیک پروسآ طبیعی به یک فاجعآ طبیعی تبدیل میشود. برای تولید لغزش زمین  

 . Gravityودیگرقوۀ جاذبآ زمین   Slopدوپدیده الز  است یکی نشیب اراضی  
چون قوۀ جاذبه زمین همگانی وهمیشگی است، لذا درهرجاییکه زمین بانشیزب  
باشد، درآن وقوع لغزیدن زمین حتمی است، وعوامل جانبی موجزودانزد کزه  
سبب فعال شدن آنهامیگردد. یکی ازین عوامل نفوذآب در داخل طبقات احجار  
است، درمنطقآ آب برک پیش ازوقوع لغزیدن زمین بارانهای شدیدو متواتر از  

اپریل آغازشد و بتاریخ دو  ماه می فاجعآ دلخراش لغزش زمین بزه وقزوع    12
 پیوست . 

برای جلوگیری ازوقوع لغزش زمین وکاهش خسارات مالی وجانی، طزرق  
زیاد جیوانجنیری مهیاست که بنابرعد  موجودیت یک ادارۀ سالم ودلسوز در  
افغانستان، بیشترین این طرق درکشور که در منطقه و زون حاد لغزش زمین در  
جهان قراردارد، قابل تطبیق نیست. روی این ملحوظ نخواستم روی هریک آنها  
صحبت نمایم ووقت خوانندگان عزیزرا بگیر  . درینجاتنها ازآن طرق وتدابیزر  
جیو انجنیری یادمیکنم که ازنگاه جیولوجی سبب ثبات نشیب هادرین منطزقزه  
 یاحداقل کاهش میزان تلفات میگردد، ومرد  خودمیتوانند ازآن استفاده نمایند : 

ازباالی تپه ها به دریاها : بایزد   Water Drainageز احداث سیستم تخلیآ آب  2
جویه های موازی به خطوط ارتفاع حفرگردد وهریک ازین جویه ها تزوسزط  
جویه های عمودی باهم وصل گردند. فاصله میان جویه های موازی باخطزوط  
ارتفاع میتواند بین پنجاه الی صدمتر باشد وفاصله بین جویه های عمودی میتواند  

مترباشد. بسترجویه هاباید توسط جغله های دریایی پرشود تامان     2۱الی  12بین  
 نفوذآب به داخل طبقات احجارگردد، جویه هاباید متواترمراقبت وترمیم شود. 

ز دیوار استحکامی به امتدادکنارۀ دریا، درپای تپه هاایجادشود. ایزن دیزوار  1
میتواند توسط سنگ اعمارشودکه بهترازاعمال دیوارکانکریت میباشد، ونشیب  

درجه باشد. مرد  محل میتوانند ازتجربآ خود دراعمار  1۱تا  22دیوارمیتواند بین  
آن، و ازمواد محلی استفاده کنند. این دیوارمیتواند بافرش کردن پارچه هاوتوته  

 های سنگ ساخته شود، ضرورت به سمنت ومصال  نیست .  

وکنده سنگهاو موان  دیگر  ز کوشش گردد تامسیر دریا مستقیم ساخته شود  ۲
ازبسترآن دورگردانیده شودتاحرکت دریاآرا  وقوای تخریباتی جانزبزی آن  
کاهش یابد. ازحفر بستر دریاباید خودداری گردد که مشکالت بعزدی بزرای  
اهالی بارمی آورد ودسترس به آب دریا راکه برای منطقه حیاتی است مشکزل  

 میسازد. 
یاغیرعمرانی مشهوراست،   No buildز جلوگیری ازاعمارمنازل که به طریقآ  2

چون لغزشهای زمین که درین منطقه بوجودمی آیند، از نوع لغزشهای دورانزی  
Slump   است، لذا ازاعمار منازل درنزدیکهای کنارۀ دریا خودداری گردد، حزد

اقل اراضی به عرض دو تاسه کیلو مترمتصل به کنارۀ دریا ازساخزتزن آبزادی  
پرهیز شود وبحیث ساحات غیرعمرانی یا ساحات باز اعالن شوند. این اراضزی  
رامیتوان به زمین زراعتی تبدیل کرد وکوشش شودبه هراندازۀ که امکان دارد  
اشجار بخصوا درختان توت، زردآلو وچهارمغز، که ریشه های عمیق دارند،  

 واز تخریب خاک جلوگیری میکنند، غرس گردد.  
: درباالی تپه ها بایست درختانی که    Vegetetionز طریقآ کِشت درخت یا  2

ریشه های طویل وعمیق دارند، کاشت شود. بهترین نوع درخت، درخت توت  
میباشدکه ازوقوع لغزش زمین وسقوط طبقات جلوگیری میکند وازجانب دیگر  
حاصالت آنهادربهبوداقتصاد منطقه تأثیرمینماید. موازی به کنارۀ دریا درختزان  
بید وچنار کاشت گردد که ریشه های آن آب بیشترگرفته سبب ثزبزات پزای  

 نشیب هامی شوند.  
: درصورت وقوع بارانهای متواتر چزانزس    Warningز سیستم اخطاریه یا  9

فعال شدن لغزش زمین درین منطقه زیاد گردیده واهالی باید احتیاط را ازدست  
ندهند. اگر باران های متواتر برای بیش ازسه روز دوا  کرد، مرد  بایسزت بزه  
جاهای امن پناه ببرند. ذوب مقدار زیاد و آنی برف ها خطرناک بوده وسزبزب  

 لغزش زمین میشودکه آنراباید جدی گرفت. 
: ساختمان جیولوجی منطقه طوریسزت  ز وباالخره طریقآ احیای مسیر دریا 7

که هرلغزش زمین که درآینده رخ دهد، مسیردریا را مسدود مینماید، وخزطزر  
جانبی سیالب راایجادمیکند وهم سط  آب دریا بلند شبب سبب اشباع طبقزات  
میگردد. درنتیجه استحکا  نشیبها کاهش یافته وسبب فعالیت لغزیدن بعدی مزی  
شود. لذا یکی ازضرورت های اساسی اینست که هرچه زودتر مسیر دریاپاک  
گردد وراهی برای مجریان آب تدارک شود. این میتودرا جیولوجستان چینایی  

درآن کشورواق  شد ومسیر دریا را مسزدود    1۱۱9در لغزش زمین که درسال 
 ساخت، استفاده نمودند، وازهالکت بیش ازپنجاه هزارنفر جلوگیری کردند. 

باامید به خداونددانا وتوانا، اگردولت بیکاره وفاسدافغانستان برای رف  خطزرات  
طبیعی وغیرطبیعی کاری برای ملت مظلو  مانمیکند، با استفاده ازطرقی که بزه  
عرض رسید، خودمرد  زحمتکش ورنجدیدۀ افغانستان، جلوتلفات وخسارات  
بیشترمناطق خویش راخودبگیرند. ازانجنیران عزیزکه درمحالت بزحزرانزی و  
مواجه به چنین مخاطرات میخواهم مراتبی که به عرض رسید، بامعلومات بیشتر  
 که خود دارند، به مرد  چنین مناطق آموزشهای الز  بدهند. ومن اهلل التوفیق ./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحآ سو ( علل پسمانی وعوامل پریشانی ماچیست ؟   
ملت علم پرور برعالوۀ پیشرفت درسایر ساحات زندگی، درانکشاف زراعت  
و تربیآ حیوانات جهت  تولید موادخوراکه ازمناب  زراعتی و مناب  حیوانی رانیز  
باالمی برد. قراراحصائیه حدودچهل سال پیش وزارت پالن وقت، افغزانسزتزان  

ملیون بزوده،    17دارای مقدارزمین آبی دوملیون هکتار و تعداد نفوس تخمینی 
چون هرهکتار مساویست به پنج جریب زمین، لذامجموع زمین کشت آبی بزه  

ملیون هکتارمی رسد، حاصل فی جریب چهل سیراست، مجموع حزاصزل  2۱
ملیون نفوس تقریبی، به  17ملیون سیر تقسیم بر   2۱۱ملیون سیر میرسد.    2۱۱به 

سیرگند  میرسد. ملل متحد جیرۀ هر نفر راازقرارتولید عمومی    22هرنفر حدود 
 کیلوگرا  تعیین نموده است.    221دنیا به  

درین حالت اگرتولید هرجریب زمین به چهل سیررسیده باشد، ضزرب بزه  
کیلوگرا     2۱2هفت شود)یک کیلوگرا  تقریبا یک سیراست( قسمت هر نفر 

میرسد. درین صورت افغانستان خودکفا نبوده به معاونت خارج درساحآ گند   
ضرورت دارد. دیده میشودکه سازمان موادخوراکآ جهان مربوط ملل متزحزد  
ساالنه به هفت ملیون نفر درافغانستان موادخوراکه تهیه میدارد. شاید نقص در  
طرز زراعت یانبود تخم اصالح شده ویاکمبود آب وکود کیمیاوی سبب شده  
باشد که مقدارگند  مطلوب تولید نمی شود. اگروزارت زراعت و مزالزداری  

سیر برساند، درآن صورت برای هرنفزر    9۱بتوان حاصل هرجریب رابه اندازۀ  
سیرآرد درسال میسرشده مبتواند وافغانستان خودکفزا شزده از گزدایزی    11

 صرفنظر خواهدکرد.  
امیدوار  با آمدن حکومتی نو ودلخواه مرد ، مقدارخوراکه به تناسب نفوس  

 درداخل تولید شده ووطن مابه خودکفایی برسد./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحآ سو ( دوستم به حاشیه رانده شد  
که کسانیکه شامل پروسآ صل  شده اند، همه ازملیشه های وی میباشند، تذکزر  

پس ازافول رژیم طالبان، خل     1۱۱2دادندکه ملیشه های مربوط به وی درخزان 
سالح شده بودند. همکاران وحلقآ نزدیک به دفترغنی احمدزی دربارۀ اینزکزه  
دوستم به حاشیه رانده شده، گفتندکه آقای دوستم قانوناً نفردو  باصزالحزیزت  

 درریاست جمهوری اسالمی افغانستان میباشد . 
عبدالرشید دوستم دردهآ هشتاد بصفت یک فرمانده طزرفزدارشزوروی در  
جنگ با مجاهدین به شهرت رسید. پس ازآن درسی سال گذشته متحدین خود  
رامحتاطانه انتخاب کرد وزود زود جهت خودرادر جریان جنگها واختالفات در  
افغانستان تغییرداد و قادرشد روابط بسیار محکم وپردرآمد باسازمان سی آی ای  
امریکابرقرارکندودر قطار حامیان قوای امریکا درافغانستان درآید، وشکزسزت  

ممکن گرداند. پسانتر باحامدکرزی همکاری کرد، که    1۱۱2رژیم طالبان رادر 
 بیش ازیک دهه حکومت نمود.  

آقای غنی احمدزی که سالهاپیش دوستم را بصورت آشکار)قاتل مشزهزور(  
نامیده بود، ویرا دراثرسفارش کرزی به معاونیت خود در مبارزات انتخزابزاتزی  
برگزید و)رهبر گرزمایی( خواند. احمدزی در عین حال بسیارمحتاط بزودکزه  
چسان ازمعاون خوداستفاده کند. دوستم دراجتماعات بزر  کزه دروالیزات  
شمال راه انداخت، هزارن نفر حامیان خودرا به نف  احمدزی درآنجزاهزاجزمز   
نمود، مگراحمدزی، دوستم را درمبارزات انتخاباتی دروالیات جنوب وشزرق،  

 جاییکه تراکم نفوس پشتون مسلط میباشد، دور نگهداشت ! 
بقول شمارزیادافغانهاوغربیها درکابل که ازافشای نامهزای شزان خزودداری  
کردند، واجازه ندادند درمورد سیاست داخلی ار  صحبت نمایند، ازآن زمان  
تا حال به حاشیه راندن دوستم عمیق ترشده میرود و وی درحلقآ داخلی ار   
نزدیک به آقای احمدزی که درتصمیم گیریهای ار  نقش دارند، راه نزدارد.  
درعوض احمدزی باوفاداران خودکه ازاستفاده ازمرد پرقدرت ازبک کمزتزر  
ارزش قایل اند، چسپیده است. به اساس برداشت مامورین افغانی که طغیان آقای  
دوستم آشنایی دارند، معاون اول ریاست جمهوراحمدزی به وی هزوشزدارداده  
که اوخودرا درانحصارگروهی از)فاشیستها( محصورساختزه اسزت. بزرخزی  
 مامورین ادعا می کنندکه غنی احمدزی توازن را با ) دنباله در صفحآ  هفتم ( 
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 سویدنعبدالقدیر عادل                                                     
 !خانم شکریه بارکزی را بشناسید 

اگرپوره درباره اش معلومات ندارید، به )سایت راستین( جناب شفی  عزیزار  
 مراجعه کنید، حقایق را درآن می یابید.  

من به این نقاش بزر  وچیره دست که تابلوهای بزر  ورنگارنگی ازخود  
به یادگار مانده، در دورۀ حکومت)خانمانسوز( کرزی از طریق رسانه ها آشنزا  
شد  وگفتندکه اوبه خاندان بزر  )داوی پریشان( آن علمبردار آزادی وترقی  
وپیشرفت افغانستان تعلق دارد. اگرچنین باشد، از روح پاک داوی بزر  پوزش  

 می طلبم، او شخصیت نامدار تاریخ معاصرکشور ماهست.  
دردورۀ حکومت خونچکان کرزی، میرمن! شکریه بارکزی به اساس همزان  
اندیشه های کهنه وپلید فاشیستی درهمه صحبتهایش چه در خارج وچه درداخل  
کشوروشورای ملی، میگفت چرا درجنوب آتش جنگ شعله وراسزت ودر  

 شمال آرامی می باشد ؟!  
موازی با او، کرزی، این نوکر آی اس آی وپدرمهربان طالبان، در رسانه هزا  
باچپنک خودظاهرگشت واظهارکردکه به اساس راپورهای دقیق، شب هنگا ،  
طالبان باتجهیزات بیگانه، توسط چرخ بالهای نظامی از جنوب به شمال انتقال داده  
میشوند، این موضوع تحت کنترول است وبزودی نتیجه به اطالع ملت شریف  
افغانستان رسانده میشود؛ مگر همین که به اثرخیانت حاکمان غدارپاکستان ایزن  
ارمان کثیف شان برآورده شد، دیگرصدایی ازهیچ طرفی برنخاست وشزمزال  

 ازجنوب بدترشد .  
به این اساس کرزی وشکریه بارکزی درخونریزی های سیزده سالآ بزرادران  
شان یعنی طالبان وآی اس آی، شریک وسهیم اندوباید در دادگاه عالی محاکمه  
ومجازات شوند . شکریه بارکزی پیوسته از حکومت نامنهادکزرزی وپزروژۀ  
طالبان مزدورآی اس آی پاکستان حمایت مینمود وعقده کفانی میکزرد وبزه  
کرزی میگفت اوبه پشتونها هویت؟ بخشیده است. درحالزیزکزه کزرزی بزی  
کفایت، افغانستان رابه خاک وخون کشید وپولهای بادآورده راکه دیگردرتاریخ  
افغانستان به آن پیمانه تکرار نخواهدشد، خاک ودودکرد. پس شکریه بارکزی  
درباطن یک فاشیست درجه یک ودرظاهر یک مصل  دروغین می باشد. او بزا  
یون ها و روستار ها و جمیلی ها و مالمجاهد هافرقی ندارد. بیاد دار  دریزک  
مسافرت باآصف وردک سخنگوی طالبان در محفلی درکشورهالنزد، هزردو  

 حمایت بیدریغ شانرا ازکرزی وپروژۀ طالبان ابرازنمودند. 
این خانم مکاره درجریان انتخابات ریاست جمهوری غنی احمدزی ازاعضای  
فعال تیم تقلب وتداو  بود وبه نف  ایشان کارومبارزه می کرد. پس چگونه شده  
میتواندچنین آد  مشکوک وفاشیست درپست مهمی ماننزد ریزاسزت عزالزی  
کمسیون اصالحات انتخاباتی انتصاب و مقرر شود؟ بنابرین ازدومین متزفزکزر  
گیتی! غنی احمدزی خواسته می شودبه موضوع عاجالً تجدید نظرنزمزایزد و  
شخصیت مصل  واقعی و بی طرف رابه جای او بگمارد . درغیرآن کشوربسوی  
بحران فراگیر پیش خواهدرفت وافغانستان یکبار دیگردرصحنآ ملی وجهزانزی  

 بدنا  وبی آبرو خواهدگردید، که چنین مباد . 
درفرجا  باردگر ازغنی احمدزی میخواهم منحیث شخص مسئول و جوابگو  
دربرابر ملت عمل کند ودکتاتوری را کناربگذارد. حق رابه حقدار بدهد. بزس  
است تقلب، بس است زورگویی، بس است جفا های نابخشودنی درحق ملزت  
مظلو  وهرد  شهید افغانستان . این کشورمظلو  یگانه مملکتی است که درقرن  

درخون شناوراست و درگودال بدبختی دست وپامیزند، تأسف بحال رهبران    12
ماکه هرکدا  سالها به کمک استعمار واستثمار خون ملت رامکیدنزد وخشزت  
باالی خشت نماندند، وملت فقیر وبدبختی را به آیندگان به میراث گذاشتزنزد.  

 خداوند)ج( از نزد شان بازخواست کند ./ 

  شهادت دم روباه
 بیجا نگفته اندکه مال ریشش راو روباه دمش را شاهد میگیرد 

شهیدشکریه بارکزی که چندی قبل دراثریک حمله انتحاری مزخزالزفزیزن  
سیاسی! دولت درسرک دارالمان کابل جا  شهادت نوشیزده وروانزه جزنزت  
گردید اما دراثرغور ودقت دروازه بانان بهشت، شهادت اوجعلی ثابت گردیده  

 و نامبرده ازآنجا ردمرز شده دوباره مجبور به بازگشت وطن گردید. 
اکنون مالاشرف غنی تقلبیار، خانم شکریه تقلبکار رابه سمت رئیس کمسیون  
اصالحات انتخاباتی برگزیده تااو اتهامات جعل وتقلب در انتخابزات ریزاسزت  
جمهوری راموردغور وبررسی قرارداده و متقلبین را به پنجه قانون بسپارد. ایزن  
درست بدان ماندکه مال اشرف غنی شوهراو راهمراه با اندیوالش محمودکرزی  
مسئول بررسی اختالس کابل بانک مقررمیکرد تاایشان موارد دزدی و اختالس  

 گسترده کابل بانک را تحقیق و بررسی میکردند. 
خانم بارکزی درجواب یک خبرنگاری که از اوپرسیدآیابهترنبزودی اگزر  
اشرف غنی یک شخص بیطرف راکه عضویت هردو ستاد انتخاباتی را نزمزی  
داشت در پست ریاست کمسیون اصالحات انتخاباتی میگماشت؟ چنین گفت:  
من درین گزینش اصالکدا  مشکلی را نمی بینم چون افغانستان هند وپاکستزان  
نیست وبفضل مرحمت خداوند در میهن مادموکراسی وحکومت قانون چنزان  
نهادینه شده که اگر جاللتماب ایشان بجای من حتی خانم خودشان را درین مقا   
منتصب میکردند، بازهم همه اموردرشعاع قانون به نحواحسن به اجرا گذاشزتزه  

 شده و حق از نا حق مجزا میگشت. 
خبرنگارمذکوربه خانم بارکزی گفت که قراراطالع او داکترعبداهلل رئیزس  
اجرائیه دولت وحدت ملی نیز با این گزینش مخالفتش را عال  کرده، وخزانزم  
بارکزی درجواب گفت : میدانم که او با گزینش من به سمت رئیس کمسیون  
اصالحات انتخاباتی مخالف است ومن هم باگزینش اودرپست ریاست اجرائیزه  
کشورمخالفم، اما مهم اینست که جاللتماب داکتراشرف غنی باهر دوگزینزش  
موافق است! پس با احترا  الز  به نظرخردمندانه جاللتماب رئیزس جزمزهزور  

درنظر داشت مناف  علیای کشور وخطر خدشه دار شزدن    عالیقدر مملکت و با 
وحدت ملی درجامعه، بهتر خواهد که ما هردو دست از این مخالفت ها برداشته  
و هریک سر درگریبان خود فرو برده و دنبال کار خود باشیم !! /  )سزایزت  

 شمس الحق حقانی( 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
 شادروان بی بی کلثو  سراج شیرزی 

 عرض تسلیت و همدردی 
مرحومه بی بی کلثو  )گلثو ( سراج شیرزی، صزبزیزآ شزادروان سزردار  
محمدکبیرسراج، و همسرمرحو  عبدالهادی شیرزی، از بانوان منور افغانسزتزان  
بود. موصوفه ازهفت سالگی الی نود وهفت سالگی به خواندن کتاب وجرایزد  
عالقمند و منهمک به مطالعه بود. ایشان مبانی علو  وقت و آشنایی با قرآن عظیم  
الشأن وزبان فارسی رابااستفاده از قاعدۀ بغدادی، گلستان وبزوسزتزان حضزرت  
سعدی آموخت. دردرازنای زندگی به امورسیاست درکشور عالقه گزرفزت،  
بوی ه پس از رف  حجاب، تالش میکرد تا بابرادربزرگش شادروان دگرجنزرال  
محمد نذیرکبیرسراج درمجالس سیاسی وعلمی واجتماعی حضوریابد. وی ول   
زیادی به دانستن احوال سیاسی ماضی وحال افغانستان داشت، و درین بزاب بزا  

 وابستگان ودوستان به مباحثآ داغ می پرداخت .  

مرحومه بانوسراج شیرزی، به یقین اکثرکتب تاریخ سیاسی معاصر و تازۀ که  
ازسوی دانشمندان وپ وهشگران تاریخ افغانستان دربیست سال اخیزربزه چزا   
رسیده، میخرید وبه مطالعآ دقیق آن می پرداخت، و بعد کتابهایش را به خانمهای  
دیگرافغان برای مطالعه وآگاهی شان به امانت میداد. وی یکی ازخوانندگان و  
مشترکین دایمی و وفادار هفته نامآ امید نیزبودند، وتاآخرین هفتآ حیاتش، آنرا  
مطالعه نمودند. بنابرکشش وطن و وطندوستی، هرروزه بخش خبری تما  چینل  
های افغانی رابه مشاهده می نشست وخود رااز جریان روزانه آگاه مزیزداشزت،  
بنابرهمین عادت خجسته، تاآخرین روزحیات جراید، کتب را می خزوانزد و  

 تلویزیون ها را مشاهده می فرمود .  
شادروان بانو شیرزی دارای روحیات قوی بود وبااین نعمت عظیم که خداوند  
به اوبخشیده بود، باوجود مشکالت زیادکه درصباوت ازدست مادراندر دیزده  
 بود، شکایتی نداشت، وچون بخشنده بود، هیچ کینآ ازهیچکسی بدل نمیگرفت.  
بافرزندان، نواسه ها، کواسه ها و نوادۀ تازه تولدش الیاس جان، با خویشاوندان،  
دامادان وعروسان، برادرزاده هاوخواهرزاده هاودوستان همیشه بزامزحزبزت و  
صورت خندان روبروشده، پذیرایی میکرد و به صحبت گر  وصمیمانه مزی  
نشست .مرحومه کلثو  سراج شیرزی، هفت فرزند، سه پسربه نامهای انجزنزیزر  
عبداهلل شیرزی، داکترعبدالوهاب هادی وعبدالرحیم شیرزی، وچهار دختربه نا   
های بلقیس جان، حمیراجان، مریم جان وآمنه جان غوثی ازخود بزه یزادگزار  

 گذاشته اند. 
خورشیدی    2۲82مطابق اول ثور   1۱22اپریل   12صب  سه شنبه 2ایشان ساعت  

درشهر الکسندریه ایالت ورجینیا به رحمت حق پیوست ودر باغ فردوس واقز   
 درمونت کامفورت همین شهر بخاک سپرده شد، اناهلل واناالیه راجعون .  

وفات آن بانوی گرامی ومهربان رابه فرزندان وخانواده های محتر  سزراج،  
شیرزی، عزیز و سمیعی وسایر بازماندگان صمیمانه تسلیت میگزویزیزم، بزرای  
مرحومه رحمت خداوندی وجنت فردوس تمنامی داریم ، وبه اقارب شان صبر  

 جمیل واجر جزیل خواهانیم .  
  1۱22اپریل    12مطابق   2۲82ثور   2الز  است یادآوری شودکه امروزشنبه  

برابراست باپنجاه وپنجمین سالگردوفات غازی شاه امان اهلل محصل اسزتزقزالل  
درسویس به رحمزت  289۱اپریل  12مطابق    2۲۲8ثور 2افغانستان، که به تاریخ  

حق شتافتند ودرجالل آباد بخاک سپرده شدند. روان شان شاد باد. بانوکزلزثزو   
 سراج شیرزی برادرزادۀ آن شاه بزرگوارافغانستان بودند . )ادارۀ امید(  

ز وفات مرحو  انجنیرعبداهلل علی، سابق وزیرفوایدعامه رادر جزرمزنزی بزه  
خانواده های محتر  علی و صمد، بوی ه همکارعزیز واحدعلی صمیمانه تسلیت  

 میگوییم. امید 
ز وفات شادروان الحاج پروفیسرعبدالواحد ضیاء سابق استادورئیس دانشکدۀ  
انجنیری کابل رابه خانواده های محتر  ضیاء، عزیز، کوهستانی، پیکا، رحیمی،  

 حیات وخلیلی صمیمانه تسلیت میگوییم. امید 
ز وفات شادروان استاد محمدمهدی والیی رادرکالیفورنیابه خانوادۀ گزرامزی  

 شان وکلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت میگوییم. امید 
ز وفات مرحومه بی بی زهره خانم داکترعزیز باصر را درورجینیا به خانزواده  

 های محتر  باصر، خلیلی، ناصری و پناه صمیمانه تسلیت می گوییم . امید 
 تسلیت نامه  

یکتن ازشخصیتهای دانشمند، وطندوست، پرهیزگار، نویسندۀ توانا وبرجسته و  
ممتاز وخاد  سابقه دار درامورمعارف ومعلم بااستعداد کشوربرای تربزیزآ اوالد  
وطن، مرحو  مغفور استادشمس الدین متین سلجوقی، به اثر مریضی طوالنزی،  

 درین اواخر درشهر نیویارک به رحمت حق پیوست. اناهلل وانا الیه راجعون.  
  17این حادثه سبب تأثر عمیق جامعآ مهاجرافغان شد. جنازۀ مرحو  روزجمعه  

صب  ازمسجدجام  حضرت ابوبکرصدیق)رض( برداشته    8ساعت   1۱22مارچ 
شده وبه حضیرۀ افغانها درشهرنیویارک محترمانه بخاک سپرده شد. فاتحآ استاد  

مارچ درهمین مسجدجام  برگزارشد،    18مرحو  ساعت دوی بعداز ظهریکشنبه  
که جم  زیاادافغانهای شهرنیویارک ونواحی آن وایاالت مجاورآن، از واشنگتن  
دی سی وکالیفورنیا وتما  اعضای خانوادۀ مرحومی اشتراک ورزیده بزودنزد.  
بعداً چندین تن ازشخصیتهاازخدمات صادقانه وطوالنی وسجایای نیک وخاصتاً  
ازخدمات جنابشان در امورمعارف صحبت فرمودندوازشخصیت ودانش شان با  
قدردانی یادکردند، که ازجمله جنابان حبیب اهلل مایار، انجنیرعبدالرحمن جلیلی،  
قاری عبیداهلل اما ، حاجی محمداکبرشیرزاد اما ، قاری سلطان محمزد، خزانزم  
شکیال کارمندمکتب افغانی، نثاراحمد زوری، انجنیر عبداهلل، لطف اهلل سزادات  
 جنرال قونسل افغانستان درنیویارک . آقای حبیب اهلل مایار )دنباله درستون سو ( 

 سدنی ز آسترالیااستادیار )پوهنوال( داکتراسداهلل حیدری        
 »ع وغ «مصاحبه 

 به رستزوران*برفتزه شزاغلی ع 
 برای خدمتش  حاضر شزده غ 

 کندعرضی،چه خواهش داردآقا ؟ 
 بگیزرد منیزورا ازدسزت غ ، ع 
 اگرلطف کرده آرید کله پاچه 

 کباب شامی، ازگوشت موسیچه 
 زمشروبات عالی،هزرچزه بهتززر 
 نماید کاملزم سرگنگزس وگیچه 
 بزرد یاد وطن،هزم یززاد مززرد  
 وهم آن وعزده هززای داده بود  
 مرا مقصد بُدی چوکی وقدرت 
 گزرفزتزم آنچه را، الیزق نزبزود  
 بگفتش غ که ای بیعقل، برادر  !! 
 نظزربرمن نما چهل ساله چزاکزر 

 استادیار داکتر اسداهلل حیدری نزمزود  دائمزا خدمت به اغزیار                 
 بگشزتزم مُلکِ بی سر را،مَنیجر 

 اگرذیحق بودی،دردورهءپیش؟                    نبگذشزتی زجاه وازحق خویش 
 مگرکرزی چومن شاگردشیطان                  فریبت دادونگذاشتت، روی پیش 
 ببین مغزی که حتی گوسفندان                    برایش  رأی دادند شزاد وخندان 
 زکوه ها وچراگزاه هزای کزشور                  همزه با هزم، به آشکزارا وپنهزان 
 خدایا !تا به کی این حال واحوال                 بزود درمُلک ما، بیچززاره پا مزال 

 ببینزد)حیدریروزی که مُزلکززش                   بگشته فارغ ازاین، جم  دجّال** 
 1۱22اپریل    ۲
چالش های فراروی دولت وحدت  «درسایت خاوران مطلبی تحت عنوان    -* 

جلب نظر  راکرد.یک فوتوی آقایان ع وغ کزه مشزابزه بزه   »ملی افغانستان 
رستوران رفتن آقای )ع( وخم شدن آقای )غ( با پتکی مبارک سر شزانزهءشزان  

 برای اخذ فرمایش آقای )ع( را دید  که الها  بخش سرودهء فوق گردید. 
 دجّال به معنی کذاب، بسیار دروغگو و فریب دهنده .   -** 

***************************************** 
 دوستم به حاشیه رانده شد )دنباله ازصفحآ ششم( 

دوستم حفظ کرده وآنرا راهی میداندبرای تحقق تعهدات، تامرد  را ازنقش    
تصمیم گیری های ناگوار نجات دهد، امابصورت واض  نمی تواند چنین روشی  
را بدون مشکالت ارائه بدهد. یک مقا  رسمی گفت:)کرزی همیشه میدانست  
که پیش ازآنکه کسی به کاری مبادرت ورزد، او رادورسازد. مهارت سیزاسزی  

 آقای احمدزی با مهارت سیاسی کرزی متفاوت میباشد.( 
آقای دوستم برای سرگرمی ومصروفیت خود به تمرین ورزشی زیزر نزا   
صحت برای همه رو آورده تا تندرست باقی بماند. تصاویرمعاون اول بالزبزاس  
ورزشی در رأس افرادش درمحوطآ معاونیت ریاست جمزهزوری درصزفزحزآ  
فیسبوک اوبه نمایش گذاشته شده است. همچنان نقش فعال درانکشاف ورزش  
بازی میکند. دوستم اخیراً درجلسات واض  ساخته که وی کارهایی راکه انجا   
داده، تنها کمک خود تلقی میدارد، دوستم هشدار داده که او )رونالدو(ی ستارۀ  

 فوتبال پرتگالی نمی باشد(، شمانمی توانید فقط تو  رابه من پرتاب کنید! 
یک مقا  رسمی افغانی متذکرشدکه اشتراک درجلسآ شورای امنیت ملی را  
وقتی ترجی  میدهدکه درآن آقای دوستم حضورداشته باشد زیراشزوخزی و  
مزاح درآن وجود میداشته باشد ! ولی کسانی دیگر آقای دوستم وغضب ویرا  
جدی می پندارند. والی سایآ طالبان در قندز بنا  مالسال ، باتبصره برقول دوستم  
که میخواهدیک قوای نظامی ایجادکند، بیان داشت: )دربارۀ تشکیل قوای ملیشه  
بایدگفت که پروپاگندعلیه مجاهدین واستفاده ازپل کمکهای عظیم خزارجزی  
 میباشد، درغیرآن کمکها به مناف  و رفاه مرد  عادی به مصرف می رسد.(   /. 
***************************************** 
ازحادثآ شهادت مظلومانآ خانم فرخنده که از طرف یکعده اشخاا جزاهزل،  
بیرحم وبی عاطفآ انسانی به هالکت رسانده شد، یادآوری کرده بزه روان آن  
مرحو  اتحاف دعانمود . درپایان مراسم فاتحه، همآ حضاربه ختم قرآن عظزیزم  

 الشأن پرداختند. 
بنده نیزبا اظهارتأثرعمیق ازوفات شادروان استادسلجوقی، وشهادت خانم فرخنده  

 ارواح شانرا شادمیخواهم به همآ بازماندگان تسلیت میگویم.  
 بااحترا ، صفی اهلل التزا ، ژورنالیست میدیای آزاد، نیویارک  

***************************************** 
 اعتذار، تشکر و وضاحت ضروری 

امید بدستم رسید، آنرابا ول  ورق زد  وعناوین راازنظر گذشتزانزد .  882شمارۀ 
درصفحآ سو  چشمم به مقالآ خود  افتادکه قبال دربارۀ معرفی کتاب جزدیزد  
دوست دیرینم آقای عزیزاهلل آماج درسایت محبوب خاوران فرستاده بود ، واز  
مدیردانشمندامیداظهارسپاس مینمایم که آن مقاله راعیناً اقتزبزاس کزرده وبزه  

 نشررسانیده اند. 
مورد می رسیدوازیزن    2۲مقاله رابادقت خواند ، باتأسف اغالط تایپی درآن به 

بابت خیلی دلگیرشد ، زیراهم نویسنده زیرسئوال میرود وهم متن مقاله صدمآ  
کلی برمیدارد. بنابرین ازخوانندگان ارجمند پوزش میطلبم، و البته این اغزالط  
مربوط تایپست خاوران میشودنه امید. اینک درتفاهم تلفونی بامدیردانشمندامید،  
به تصحی  آن اغالط میپرداز  :)پایمردی همسایه( )پای مرد  همسایه( شزده،  
نادرست است.)حیات سادۀ کارگری(، )حیات سادۀ کاری( آمده، )اثرگزذار( 
)اثرگزار(شده، دوسه جای)را به که( تبدیل شده، )زمان( به سرعت میگزذرد،  
)فرمان( نوشته شده، )طوطی( )طی( تایپ شده، )ازکوزه همزان تزراود کزه  
دراوست( این طورآمده)ازکوزه همان تراودکه در درن هست( معنی نمیدهد.  

 درشعرحافظ شیراز )خرقه( )فرقه( تایپ شده. 
به امیدچا  مجدداین نوشته، باردیگرمراتب امتنان خودرابه جناب محمدقزوی  
کوشان مدیردانشمندامید وهمچنین به جناب پروفیسر رسول رهیزن تزقزدیزم  

 میدار . باعرض حرمت، عبدالخالق بقایی پامیرزاد.( / 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

 

  
 

 ... )دنباله ازصفحآ دو ( زجر وقتل فرخنده  
این نوع عمل و توهین۴ تابعیت امریکا واروپا را بدست میآورد اما قبل از رسیدن  
به هدف۴ جان خودرا ازدست داد. به دوستدارانش تسلیت میگویم(. استانکززی  
بعدأپوزش خواست وگفت: رسانه ها خبر را به گونآ دیگرگزارش داده بودند و  
ازواقعیت که اکنون مطل  شده از این موضوع اندوهگین است!. عالوتأصدیقی  
سخنگوی وزارت داخله گفت پلیس سخنگوی نداردواستانکزی کارمند روابط  
عامآ وزارت داخله بود. قراراظهارات دفتررسانآ وزارت داخله به بی بی سزی؛  
استانکزی دیگرکارمندوزارت داخله نیست. اگر استانکزی به سمت سخنگوی  
پلیس نبود پس وظیفآ روابط عامه چیست؟ وبازچرا دروزارت داخله دفاتر سخن  
گوی۴روابط عامه و رسانه هاوجود داشته باشد. بفکرمن ممکن همِآ ایزن امزور  
توسط یک شعبه۴ بصورت شفاف بدون مغشوش ساختن افکارعامه اجزراشزده  

 میتواند . 
من خواستم خطبآ روزجمعآ که داکترنیازی ایراد واکنون سبب نا آرامزی اش  
شده پیداکنم، نه فیسبوک )هواخواهان نیازی( ونه در)سایت رسمزی نزیزازی(  
 موفق به دریافت آن شد . اگرکسی ازخوانندگان گرامی به آن دسترس داشته 
باشند لطفأ به نشربرسانند تا دیده شودکه راستی آیارسانه یارسانه ها گفتزار اورا  
 تحریف کرده اند یانه؟ درجای دیگرازخطبآ روزجمعآ اوچنین نزقزل شزده: 
خواهش من ازارگانهای عدلی وقضائی اینست که بادقت حرکت کنند... وقتی  
که به مقدسترین معتقدات مرد  )قرآن( اهانت صورت گیرد، مرد  مزکزلزف  
نیستندکه بپرسنداین )متهم( اعصابش جوراست یا ناجوراست...) درپایان۴ گفتار  
شان که ازروی ویدیوی طلوع نیوز نوشته شزده حضزورتزان تزقزدیزم مزی  
گردد( :قرارنوشتآ داکترمحمدصال  مصل ۴ آنچه داکترنیازی درسخنزرانزیزش  
گفته نه مبنای دینی دارد۴ نه عقلی۴ منطقی و نه قانونی؛ بگفتآ مصزلز : ایشزان  
)داکترنیازی( به این باوراست که: اگر)دیوانآ برادر شما رابه قتل برساند۴ وشمزا  
درهمان زمان به دفاع ازبرادرتان دیوانه رابه قتل برسانید؛ قاضی وسارنوال حزق  
ندارد که شما را متهم و مواخذه کنند..(اماداکترنیازی درین باره با تهیج ودستک  
زدنهای ته وباالی غیر عادی که درطلوع نیوزپخش شد۴گفت: )... )متهم( ده او  
حالت نیست که بره پرسانش کو۴مایکروسکو  )ستاتسکو ( رابماند )هر دو  
دستانش بگوشهایش(۴ ببینه که اعصابش جوراس یا اعصابش ناجوره۴ مردمه ببر  
ده زندان پرتو )با دستک زدنهای متواتر ته و باالوحلقوی غیرعادی(۴ فکرتزان  
باشه۴ اشتباه بزرگیست. اگردست میزنیدبه دستگیری مرد ۴ شایداین مرد  قیا   
کنند. جم  کردن این مرد  بازبسیارمشکل اس۴ فکرته بگیر... اینکه این گفتار  

 تهدیدآمیزاست یانه به قضاوت خوانندگان گرانقدر میگذار . 
داکترنیازی مرد دانشمندخوب دینی است۴ من دیسکهای خطبآ اورا ازکابل  
خواسته به گفتارعالمانه اش گوش میدهم. امادربرابراین واقعآ دلخراش۴ قدرت  

سورۀ الزنزور  29( ویا)پارۀ  9سورۀ الحجرات آیآ 19صبروحوصله وتحقیق)پارۀ 
(راکه قرآن بارها توصیه میکند فراموش کرده وتحت همذات شیزطزان  21آیآ 

قرارگرفت. تأثرعمیق درینجاست که بعوض تواض  وبردباری ازخشزم کزار  
گرفته ...فکرته بگیر!...میگوید. شنیده ا  که بعدأازین رویه اش پشیمان شزده  
معذرت خواسته؛ امامن کدا  نوشتآ درین باره ندیده ا . ولی یک نوشتآ ازطرف  
هواداران نیازی درفیسبوک شان پیداست که سخنان خودراپس گرفته ؛ متأسفانه  
اززبان خودش چنین معذرتی شنیده نشده است. شاگردانش دردانشکدۀشرعیات  
 ازین روش او پیروی نکنندو بدانندکه: آب را نادیده۴ موزه راازپانباید کشید. 

این سخنرانی داکتر نیازی هم سبب شد که مرد  در فیسبوک وغیره بعزضزأ  
توهینات بیجاوخارج ازدایرۀ ادب وعفت قلم بنویسند وهم مجم  همآهزنزگزی  
علمای افغانستان ازدولت تقاضای کردند، که بفکرمن ضد آزادی بیان وقانزون  

 ! )اساسی افغانستان است۴ تامان  فعالیت جامعآ مدنی شود  
بعدأداکترنیازی دریک ویدیوییکه سخنان روزجمعِه اش را درمقابل کشزتزه  
شدن بانوفرخنده تحریف شده خواند۴ توضیحات میدهد بعضی جمالت شزان  
که بخاطر  است چنین بود:... دفاع ازمعتقدات بودکه هدف همآ ماست...گفته  
نشده که عمل حریق کارخوب بود ...احساسات مرد  دربرابرمعتقدات شزان  
بود... اگررسانه هااز اوعذر خواهی نکنند مجبوراست به ارگزانزهزای عزدلزی  
وقضائی مراجعه نموده ادعای حیثیت کند. امابازهم خودش درهیچ زمیزنزآ از  
عکس العملش عرض معذرت نکرده ومعلو  میشودمقولآ )بزگزیزریزش کزه  

 نگیریت( دراینجا مصداق پیدا میکند. 
گفتارسناتور زلمی زابلی ازنوشتآ ویدیوی طلوع نیوزکه بزبان پشتو ورسزم  
الخط فارسی تقدیم شده۴ چنین نقل میشود: )دا هغه متنفره او وحشتناکه چهزره  
ده چه نن زمونر مسلمانو وطنوالو د خپل عمل په سزا ورسوله او دوی بادارانو ته  
یی ثابت کره چه افغانستان او افغانان یوازی خپل وطن او اسال  غواری. استعمار  
ارتداد او جاسوسان نشی تحمل کوالی. البته دا هغه مرتده شزه ده چه نن یی د  
شاه دوشمشیره )رح( په زیارت گی وقرآن شریف ته اور واچوی. خوزمونزر  
مسلمان وطنوالو۴ نوموری شزه په وهلو وهلو دکابل سیند ته راچوله او وروسته  

 مننه )با اکبر حیران(   -یی هلته اور ورته واچوی او په خپله سزائی ورسوله 
ازسناتور وکسیکه باقانون سرو کار دارد تبصرۀ باالتهوع آور است. اوچه می  
داندکه فرخنده به قرآن بی احترامی کرد۴ بدون اینکه از شخصیت این محصلآ  
علو  دینی خبرشود)ضدآیات قرانی الحجرات  والنور(۴ با چزهزرۀ مزتزنزفزر۴  
 وحشتناک و مرتد اوراتوهین میکند.  اورا ) مانند بعضی همکاران شان( صاحب 

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

 ترجمۀ فارسی به دری  

عبدالباری جهانی وزیراطالعات وفرهنگ درسفرمالاشرف غنی بزه ایزران  
مکالمات فارسی رابه دری ترجمه میکرد. توجه هموطنان گرامی رابه گفتگوی  
 دوستانه مالاحمدزی و مالحسن روحانی با ترجمه جناب جهانی جلب میکنم : 

روحانی : جناب احمدزایی تشریف آوری شمارادرجمهوری اسالمی ایزران  
خیر مقد  گفته به شماوهمراهان محتر  تان آرزوی اقامت خجسته وپرمیمنزت  

 در کشور مان میکنم ! 
 ترجمان جهانی : میگه خودت همرای اندیوال هایت ده ایران خوش آمدین ! 
روحانی : جناب احمدزایی ارادتمندان ومخلصان تان درایران از مدت مدیدی  
 بدینسودرانتظارتشریف آوری شماطلوع وغروب خورشید را حساب میکردند. 

 ترجمان جهانی : میگه ماخیلی وخت اس که چشم براه تان بودیم ! 
مال احمدزی : بچه خر ره بگوکه ازبرف کوچ پنجشیر و لشکرکشی رافضی  

 های یمن باالی سرزمین حرمین شریفین هیچ خبر نداره !؟ 
جهانی: متاسفانه جاللتماب ایشان دراثروقوع حوادث ناگوار طبیعی و رویداد  

 های ناخوشآیندسیاسی زودترازین نتوانستند سعادت زیارت شما داشته باشند. 
روحانی: بلی متاسفانه خشم طبیعت وخشونت زورمندان همیش باعث رنجش  
خاطرانسانها میگردد، نگاه کنید به حمله وحشیانه سعودی با همدستان غربی اش  
باالی ملت مستضعف یمن ! شایعات وجود دارد مبنی براینکه جاللتماب احمزد  
زایی هم ازین تهاجم وحشیانه سعودی دفاع کرده وقول فرستادن نیروی نظامی  

 رابدانجا داده ؟ 
ترجمان جهانی:میگه حمله سعودی باالی یمن کارخوب نیس و می پرسه که  

 آوازه لشکرکشی شما به عرستان درست اس ؟ 
مال احمدزی: بگو نی بابا مادوماه میشه که گروگان های خوده آزاد نمی تانیم  
ازکدا  روز خود ده سعودی لشکرکشی کنیم ؟ با کون لچ خولشکرکشی نمیشه  
؟ بگوسعودی چهل تن خرما بما تحفه داده بود مه مجبور بود  یک چیزی بری  

 دلخوشی شان میگفتم ! 
ترجمان جهانی:جاللتماب احمدزی میفرمایندسخنان ایشان از طرف مطبوعات  

 غلط تعبیرشده واین شایعه بکلی نادرست وبی بنیاد است. 
مالاحمدزی: بچه خر ره بگوکه اوپدر نالت دیگش خو بوجی بوجی دالزربزه  

 کرزی روان میکد، ای بی پدر مثلیکه از حقوق همسایه چیزی نمی فامه ! 
روحانی: چه فرمودندجناب احمدزایی ؟ من که فغط بچه خربگوشم رسزیزد  

 ولی بیشتر ازسخنانش سر درنیاورد  ! 
ترجمان جهانی: هیچی ایشون فغط به زبان خود به جناب شما عرض ارادت  

 فرموده درود فرستادند ! 
روحانی: آقای جهانی این چه عرض ارادتیه ؟ منکه بصراحت کامل بچه خر  

 شنید ، بچه خرکه توایران وافغانستان همون بچه خره دیگه ! 
ترجمان جهانی: جاللتماب محتر  درسته که بچه خر توایران و افغانستان همون  
بچه خره، امامنظورمرد  درایران وافغانستان از استعمال این کلمه زمین تاآسمون  
باهم فرغ دارند، درست مانند استعمال کلمه )غلط ( که درایران )غلط کردن( به  
مفهو  یک دشنا  غلیظ واهانت آمیز، ولی درافغانستان به مفهو  یک )اشتبزاه(  
عادی بکار میرود . عالوه برآن ما رادرافغانستان عادت براین است که در هنگا   
توصیف وقدردانی ازبزرگی وکمال یاهنرومهارت یک شخص ازروی اخالا  
و ارادت اورا پدرلعنت، بی پدر ویابچه خر و چوچه سگ مینامیم مثالمعزمزول  
است که میگویم فالن شاعرپدرلعنت بسیارشاعرخوبیست ویافالن پهلزوان بزی  

 پدربسیارزورآورپهلوان است. 
روحانی: ممنونم جناب جهانی از توضیحات عالمزانزه تزان ! حزاال بزرایزم  
آشکارشدکه فارسی ایران بادری افغانستان خیلی ازهم متفاوت انزد و بزرای  

 فهمیدن درست همدیگر به ترجمان نیاز داریم. 
ترجمان جهانی: بکلی باشماموافقم جناب روحانی، ازهمین بابت جناب اشرف  
غنی احمدزی بنده رابه سمت وزیراطالعات وفرهنگ دولت اسالمی افغانستان  
برگزیده اندکه همه آثارکالسیک ومدرن زبان فارسی را ازشهنامه فزردوسزی  

 گرفته تاکتب و آثارامروزی از زبان فارسی به دری بر گردان کنم. 
روحانی: جناب جهانی اگرمن حاال صحبتم رابه زبان دری ادامه دهم پس باید  
بگویم که جناب احمدزایی بسیارپدرلعنت آد  بوده که چنین بی پدری چزون  

 شمارابه سمت وزارت اطالعات وکلتوربر گزیده ! 
ترجمان جهانی: احسنت احسنت ! واقعاکه استعدادجنابعالی درآموختن زبزان  
بیگانه قابل تحسین است و اگرشهروندان افغانی ازین استعدادخارق العاده شزمزا  
مطل  گردند به یقین که انگشت تعجب بر دهان برده وخواهندگفت: این چوچه  
سگ بی پدردر دودقیقه چنان به زبان دری تسلط پیداکرده که گویی هزفزت  

 پدرش افغانی کثیف بوده یا باافغانی های کثیف روابط نا مشروع داشته اند ! 
 با تقدیم حرمت، شمس الحق حقانی )سایت حقانی( 

 
 
 

 تصحیح ضروری 
درسرودۀ جناب آقای محمدیوسف صفا، باعنوان )به یاد مادر( منتشرۀ سزتزون  

امید، اشتباهات تایپی وجوددارد، که ذیالً تصحی     882سو  صفحآ پنج شمارۀ  
و     »ما  دهر افرشته یی چون تو نزاد   «می گردد: بیت سو  مصرع نخست به   

 .  »سوخت در آتش تن و جان و سر    «بیت دو  از طرف آخر  
***************************************** 

بادار وجاسوس میخواند که بزعم  من یگانه بادار او اهلل )ج(بوده اسزت. اگزر    
راستی اینها اسال  میخواهند بایدبضدحرکات غیراسالمی انتحاریون قدعلم کنند۴   
بضد قاچاقبران تریاک قیا  کنند۴ بضد مالهای که بر اطفال مدرسآ و یا غزیزر  
مدرسآ شان تجاوز جنسی میکنند برخیزند۴ بضد رشوه خوران و فساد پیشه گان  
اداری واخالقی صدابلندکنند. اگردوستداروطن اند؛ نگذارند وطن پامالپاکستانی  
های نوکرانگریزها گردد۴ نگذارندکه امالک ما توسط پاکستانیهاوایرانیهاخریده  
شود۴ نگذارندآبدات تاریخی ما توسط دشمنان خاک ما دزدی شود۴ نگذارنزد  
معادن ما بصورت غیر قانونی توسط پاکستانیها استخراج شود۴ نگذارندپاکستان  
برکنرو ننگرهار وپکتیا راکت پرانی کنند۴ نگذارندپاکستانیها برما جنگهای ناروا  
روا دارد۴ نگذارندپاکستانیها اموال تجارتی مارا دربنادر خود محبوس نگهدارد و  
گلوی تاجر مارا مختنق سازند۴ نگذارندمرد  در مناطق شرقی ازکلداراستزفزاده  
کنند۴ نگذارندادویآ خراب پاکستانی و دیگرامتعآ بی ارزش شان پول  وطنداران  
ما را از جیب شان بربایند. اسال  که تبعیض ندارد پس چراچنین عکس العمزل۴  
درآتشسوزی جوانیکه نامزدش درموتردولتی اختطاف شد باوجودیکه مریض  
 شد ازطرف چندنفر تجاوزشد۴ نشان داده نشد۴ نگذارندجوانان ما دراثر فقدان 

کاروتعلیمات حرفوی ازمملکت گریزنمایندودربند قاچاقبران بیرحم پاکستانی۴  
ایرانی وافغانی قرارگیرند۴ نگذارندخرافات وجادو گریهای بالگردان  مردمزان  
بی آالیش مارا بغوالنند ۴ نگذارندقومساالری برحقیقت وقانون غلبه داشته باشد  

 و...و..ورنه: 
حال طفالن خراب می بینم .... ویا:اگر      اگراین مکتب است واین مال  

این نماینده هاست و این سنا            حال افغان  خراب میبینم گفتارسیمین غززل  
حسن زاده هم ازهمان کلپ ویدیوئی طلوع نیوز نقل شده که حضورتان تقدیم  
میگردد:)هیچ نیروئی در برابرایمان راسخ مرد  ماتاب مقاومت ندارد. با جان و  
دل از باور های دینی ما پاسداری خواهیم کرد. نحن نزلناالزذکزرو نزحزن لزه  

 حافظون(. گفتارش در قالب دقت وسنجش گنجانیده شده  است. 
پدر۴ مادر۴ برادران۴ خواهران۴ ماما وحتی همسایآ این دوشیزۀ نامراد سوگوار  
واندوهگین بوده برضعف پلیس وناکامی حمایت یک شهروند تبصزره هزای  
داشتند . مرد  کابل۴ افغانهای داخل وخارج۴ موسسات حقوق بشر وملل متحزد  
تأثرعمیق نشان داده خواهان سزای سنگین به این متجاوزین فرخزنزده۴ دانزش  
آموزمسایل دین۴ قاری قرآن تقاضا کرده اند. این جبر بود۴ این طلزم بزودکزه  
بریک زن مسلمان ومومن وارد شد. فرخنده که نمی خواست یک خدعه کار۴  
یک مرد  فریب۴ یک گر  درنده در لباس یک مال خانمهای بزی آالیزش۴  
ساده و بیسواد ما را با تعویذهای دروغین فریب دهد و انچه درجان و بر و جیب  

 شان است به غارت ببرند.  
ظلم باید مردود باشد و ظالم باید تحت هرنا  ونشان عبا و قبائی که باشداگزر  
مجر  ثابت میشود بسزای اعمالشان رسانیده شود. اکثرأاین نامردان ظزالزم۴ در  

چون امیزن    7ضمیر مافیا پیکراندکه تهدیدمیکنند وقیا  میکنند. قیا  هم مردانی 
اهلل نایب خیل۴سکندر خان بامیزائی۴ اما  ویردی ازبک۴ مال احمد برنج فروش۴  
اکبر خوابگاهی۴ آغاحسین قزلباش۴ احمد میراخور۴ میرزا بهاؤالدین خان و غیره  

بمقابل انگریزها انقالب  2922مطابق دو  نومبر 2127رمضان  27بکاردارندکه در 
کیوناری و    2978راد مرد است که به سو  سپتمبر    9سر دادند و باز قیا  کابلیان 

باقی افراد انگلیس  بکشتند و اجساد شان را با بیرق شان و سفارت شان به آتزش  
کشیدند وبرای نجات وطن ازنفوذ انگریزهاقیا  کردند. اماامروزتهدید قیا  بزه  
مقابل اجرای قانون برای ثبوت و یابرائت فرد و یا افراد مشکوک صورت می  
گیرد و بر جسد سوخته و خاکستر یک مظلو  پانهاده میشود.  و من میگزویزم:  

 )آن شعله ها بر جسمش برده زسر هوشم(./ 
***************************************** 
هندوستان سه هلیکوپتربه قوای هوایی 

 د افغانستان سپر
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آن کشورخبردادکه دهلی جدید سه هلیکوپتر را به قوای هوایی افزغزانسزتزان  
سپرده است. او دریک نامه به پارلمان هندگفت هلیکوپترهای نوع چیتزال، بزه  
تاریخ بیستم ماه حمل به کابل سپرده شده است. ازین هلیکوپترها میتوان بزرای  
ترانسپورت، عملیات نجات و سروی های هوایی استفاده کرد. هلیکوپترهزای  

 نوع چیتال توانایی پرواز در مناطق کوهستانی و با ارتفاع بلند را دارد . 
) اداره : قرار است دومین مغزمتفکرجهان، جاللتمآب داکترمحمداشزرف  
غنی احمدزی، رئیس جمهور جمهوری افغانستان !! چندی بعد به کشور هزنزد  
نزول اجالل فرمایند . مهمترین تقاضایی که ممکن است جاللتمابی ایشزان از  
کشوردوست هندوستان به عمل بیاورند، ساختمان یک ستدیو  به ستندرجهانی !  

 برای ورزش کریکت است ! توخودحدیث مفصل بخوان ازین مجمل( !/ 


