
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 سفر محرمانۀ رئیس استخبارات پاکستان به کابل 
ـ صدای امریکا 01 :یک مقام ارشدحکومت میگویدرئیـ  ااار   می/کابل 

استخبارات پاکستان یا آی اس آی روزچهارشنبه ارکابل، برای بحث ارمـورا  
روندصلح افغانستان بارئی  جمهوراحمدزی ایدار کرا. این مقام که نخواسـت  
نامش فاش شوا،گفت ارین ایدار رضوان اختر ازتعهدکشورش بـرای وااار  
ـبـراااا اسـت.   ساختن طالبان به آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان خ
ریاست جمهوری افغانستان ظاهراً سفرآقای اختربه کابل وجزئیات مالقات ویرا  

 بارئی  جمهورسری نگهداشته است. 
ارهمین حال امراهلل صالح، رئی  پیشین امنیت ملی ضمن تاییدایـن ایـدار  
ـاسـی فـریـ     خصوصی ومحرم آنراارصفحۀ فیسبوک خوا)تداوم ایپلوم
پاکستان توصیف کرا. صالح ارگذشته هم پاکستان بویژا ارتش و آی اس آی  
 آن کشور رابه حمایت از طالبان و ایگر گروههای اهشت افگن متهم کراا بوا. 
ـاراتـی   ـب پ  ازرویکارآمدن حکومت وحدت ملی، رهبران نظامی و استـخ
ـان ار رونـد   ـت پاکستان چندین باربه افغانستان سفرکراند و از همکاری پاکس
ـا وصـف   مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان اطمینان اااند، اما ب
چندین اقدام کابل برای ایجاا اعتماا و روابط بهتر با اسالم آباا، به نظرمیرسد که  
حکومت پاکستان اقدام مشخصی برای کشانیدن رهبران طالبان به میز مذاکرات  

 سیاسی با کابل انجام ندااا است. 
بانگ پیش از وقت: آگاهان میگویندرئی  جمهورار ایداربامقامهای ارشـد  

ـلـح  0۱ نظامی واستخباراتی پاکستان تاریخ   فبروری رامهلت آغاز مذاکرات ص
ـامـل   تعیین کرا و وعدا های گرمی از جان  پاکستان نیز اااا شداماچندین ع
آغازعملی مذاکرات صلح رابه تاخیر انداخت. احمدرشید خبرنگاروتحلیلـگـر  
پاکستان میگویدکه نخست از همه رئی  جمهورغنی بسیارپیش ازوقت ازایفای  
نقش مثبت پاکستان ار وااارساختن طالبان به مذاکرات صلح خبرااا. اواستدالل  
ـااز   میکندکه این امرسب  خشم طالبان شدورهبران آن گـروا را واااشـت ت
ـیـد   پاکستانی ها فاصله بگیرندوظاهراًنشان بدهندآلۀ است پاکستان نیستند .رش
ـان   ـب ـال ـاط گفت حکومت افغانستان هرچندازهمکاری پاکستان ارزمینۀ صلح ب
ـامـت آن   ـتـه واز وخ ـهـداش مأیوس شدا، باآنهم روابط راباپاکستان گرم نگ
جلوگیری کراا است. احمدرشیدمیگویدیگانه ابزاری که میتواندپای طالبان رابه  
میزمذاکرات با حکومت افغانستان بکشاند، همانافشارپاکستان بررهبران آن گروا  
ـان   میباشد. اومیگوید هم اکنون اکثر رهبران طال  با خانوااا هایشان ار پاکست
زندگی می کنند، امالک و تشبثات ار پاکستان اارند و فرزندان شان ار مکات   

 پاکستان ارس می خوانند. 
این تحلیلگرپاکستانی استدالل میکندپاکستان به اعمال فشاربررهبران طال  بی  
میل است وتازمانیکه چنین فشاری وجوانداشته باشد، طالبان هرگزبرای مذاکرا  

 باحکومت افغانستان حاضر وآمااا نخواهند شد. 
 نفر رسید 41کابل به     شدگان درمهمانخانه   شمارکشته 

ـ بی بی سی 01 نفرکشته    01:ار حمله مسلحانه به مهمانخانۀ ارکابل می/کابل 
ـتـه ارآن    شدا  اند. افتریوناما با انتشارخبرنامۀ این رویداارا محکوم کراا وگف
 اند.   شهروند خارجی کشته وتعداای زخمی شدا   ۹ غیرنظامی ازجمله   01 حمله 
جورجت گنن، مسئول حقوق بشریوناما ارکابل حمله ش  گذشته را کشتار    

عمدی غیر نظامیان خواندو آنرابیرحمانه عنوان کراا است.این حمله، حـوالـی  
ـای    81/3ساعت  ایش  ارمحله کلوله پشتهآغازشد و باارگیری پراکند  نیروه

 ساعت پایان یافت.    ۱مسلح ومهاجمان پ  از 
سی گفـت    بی   فرید افضلی مسئول تحقیقات جرایم جنایی پلی  کابل به بی 

نفرکشته شدند. گزارش شدا که اوفرا مسلح، ارجمع کشته  00ار حمله ایش  
های این رویداا اند. امافرماندا پلی  کابل میگویدتعداا کل زخمی ها و کشته    

ها از اا نفر بیشترنیست و تنها یک مهاجم به این مهمانخانه حمله کراا بوا کـه  
 کشته شد. 

سفارت امریکا ارکابل تائید کراکه یک شهروندش ار حمله ایشـ  بـه  
ـنـد   مهمانخانه پارک پالِ  کشته شدا است. مسئوالن سفارت هند ارکابل گفت

ـا،    است کم چهارنفرازکشته  ـه هااز جمله یک زن، شهروندان هندبواند. امر سین
سفیرهند ارکابل ارتوییترخوا نوشته ار محل رویداا تعداای شهروند هنـدی  
 حضورااشتندکه برخی ازآنان نجات یافتنداماتعداای ازهندیها اربین قربانیان اند. 

نارندرا موای، نخست وزیرهند نیزبدنبال این رویداا باغنی احمدزی صحبت    
ـتـرمـوای   ـفـحـه تـوی کراا بخاطر رویداا ش  گذشته ابرازتاثرکرا. ارص
آمدا:زمانیکه مساله مبارزا با تروریسم مطرح است ما ]افغانستان و هند[ یـکـی  
هستیم... رئی  جمهور غنی از کشته شدن شهروندان هندی ار این رویداا ابراز  

 تاثر کراا است. 
ها قرارگرفته تعداای زن و    تصاویری که ازاقایق اول حمله به استرس رسانه 

اند. حمله قبل از آنکه الطاف    اهد که از محل رویداا بیرون شدا   مرا را نشان می 
ـان   ـب ـال حسین آواز خوان کالسیک افغان برنامه اش را آغاز کند رخ ااا. ط
ـان   ـان مسئولیت این حمله رابعهدا گرفته وگفتند ارین حمله تعداا زیاای از مهم

 راکشته ااند.طالبان گفتند ارین رویداا یک مهاجم سهم ااشته است. 
غیرنظامی ارحمالت افغانستان کشتـه    ۹۷1 یوناما میگویدارچهارماا گذشته 

شدا اندکه ار مقایسه با عین مدت ار سال گذشته، شانزاا ارصد افـزایـش را  
 اهد.   نشان می 

ـبـح    81/3حمله به مهمانخانه ارمحله کلوله پشته ساعت  شروع وتا اوایل ص
امروزاوام ااشت. حمله زمانی اتفاق افتااکه کنسرت موسیقی محلـی اریـن  

نفرکه ارین حمله به اام افتااا بواند،    ۱1 مهمانخانه برپا بوا. پلی  کابل میگوید 
 ساعاتی پ  از آغاز ارگیری نجات یافتند. 

های امنیتی گفته اند که مهاجمان به جلیقه انتحاری ملب  بواند که موفق    مقام 
 به انفجار مواا همراا خوا نشدند. 

ـنـد و   ـال ار نزایکى محل حمله یک مجتمع بزرگ سازمان ملل، سفارت ه
 تعدااى مهمانخانه وافاترخارجى واقع است. محل حمله )انباله ارستون اوم   
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 5182جون  81اول رمضان المبارک = 
هالل ماه قمری بعدازآنکه قابل رؤیت گردید، اعتبارشرعی حاصل میکند. 

هالل رمضان درامریکاقابل رؤیت خواهدشد.  5182جون 81شامگاه چهارشنبه 
 جون اول رمضان خواهد بود. 81به این حساب، روزپنجشنبه 

 داکترروان فرهادی

 احمدزی  –هوشدار به قیام  بر ضد برادران کرزی  

 صحنۀ ازتظاهرات علیه طالبان در فیض آباد 
ـ سایت همایون: اا هاتن ازباشندگان شهرفیض آباا مرکز  00 می/فیض آباا

والیت بدخشان ارپی افزایش ناامنیها است به راهپیمایی زاند و خواهان تأمین  
امنیت اروالیت شان شدند. آنهامقامهای حکومت رابه بی توجهی متهم نمواندو  
ازرهبران حکومت وحدت ملی خواستندکه به وضعیت امنیتی بدخشان توجـه  
نمایند.آنهاهوشدار اااند، ارصورتیکه اولت به ناامنی های اخیـرایـن والیـت  
توجه جدی وبه موقع نکند، آنان با بسیج سازی مرام علیه مخالفان مسلح ااخلی  
وخارجی قیام عمومی خواهندکرا. ارپی رویدااهای مختلف اریکماا گذشته  
ار ولسوالیهای جرم و وراوج این والیت نزایک به صد تن از نیروهای امنیتی  

 کشته، زخمی واسیر شدا اند. 
پیش ازین عطامحمدنور سرپرست والیت بلخ ارمراسم یاابوا ازختم جنگ  
اوم جهانی گفته بوا اگراولت برای افاع از مناطق شمال ار برابرمهاجمان مسلح  

 اقدام نکند، ما نیروهای مرامی را بسیج ساخته و ار برابرآنها خواهیم ایستاا . 
 حمله گسترده طالبان بر ولسوالی سبزوار 

ـ صدای امریکا: متنفذین قومی ولسوالی سبزوار )شینـدنـد ،  04 می/هرات 
ازحمله طالبان برپسته های سربازان افغان خبرمیدهند. عارف طاهری یکی ازین  

طال  مسلح صبح امروزباحمله بر بازارولسـوالـی    ۱11 متنفذین میگوید بیشتراز 
منطقه چهارمحل را به تسخیرارآوراا وجنگ بین نیروهای امنیتی افغان وطالبان  
ـنـوان   ـع بشدت ااامه اارا. طاهری افزوا: طالبان مکت  نسوان ار بازارکهنه راب
پایگاا خواانتخاب نمواا باجابجا نموان مهمات شان ارمکت  ار حال جنگ با  
قوای افغان هستند. هم اکنون بازار ولسوالی تعطیل وتنهاقرارگاا قوماندانی امنیه،  
 ساختمان ولسوالی وساختمان شهرااری اراختیارنیروهای امنیتی افغان قرار اارا. 
اما اصیل الدین جامی معاون والی هرات با را ااعا میگوید شماری از مخالفین  
اولت برچندپسته امنیتی سربازان افغان ار شیندند حمله کراا اند که ارگیـری  
بین آنها ااامه اارا. قوماندانی امنیه هرات نیزااعای تسخیربعضی ازمناطق بدست  
طالبان رارا کراا میگوید شورشیان تنها براوپسته امنیتی بنام چوک ذغالـی و  
 پسته ارگ حمالتی را سازماندهی کراندکه بامقابله قوای افغان روبروشدا است. 
روزاوشنبه والیت غور نیزشاهدحمالت گستراا طالبان برولسوالی چهارسدا  
بوا، حمله ایکه با مقابله نیروهای مرامی و سربازان امنیتی افغان روبرو شدا و با  

تن ایگرتقریبا پایان یافته است. ارین    03 طال  و زخمی شدن    41کشته شدن  
 تن ایگر زخمی شدند.   ۱ تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و    4 ارگیری ها نیز  

 غنی معامله با گروگانگیران زابل را تایید کرد 
ـ صدای امریکا: رئی  جمهور افغانستان تایید کرا که اربـدل  00 می/کابل 
گروگان والیت زابل ازقید ربایندگان، شماری از بستگان جنگجویان  0۹ رهایی  

اوزبیک از سوی حکومت رها شدا اند. غنی احمدزی بدون اینکه شمار آنانـرا  
مشخص بسازا ار کنفران  کوتاا خبری به رسانه ها گفت آنان مجرم نبواند اما  
ـانـوااا   ار مهمانخانۀ ریاست امنیت ملی به سرمیبراند. غنی گفت مراان این خ
هاکه اکثرشان ارجنگهای والیت بدخشان کشته شدا بواند، براساس مـراسـم  
اسالمی ارافغانستان بخاک سپراا شدا اند. اوکه پرااخت پول را اربدل رهایی  
گروگانان زابل راکرا، چندی پیش گفته بوابرای عملیات رهایی این گروگانها  

 تا آن زمان شش ملیون االر مصرف شدا بوا. 
فعاالن مدنی افغانستان ازکم کاری و بی توجهی اولت ار زمینۀ رهایی ایـن  
گروگانان هموارا انتقااکراا بواند، اما احمدزی ضمن تقدیرازکارکرانیروهای  
امنیتی افغان گفت رهبری عملیات جستجو ورهایی گروگانان را شخصاً به عهدا  

 ااشت. او از تالش ها برای رهایی بقیۀ گروگانان خبر اارا. 
ـفـر    43 تا    44 رسانه ها شمارافراا رها شدا از سوی اولت افغانستان را بین   ن

 گزارش اااا اند که عمدتاً زنان و کواکان بواا اند. 
 مسافر را به عهدا نگرفتند .   80 طالبان مسوولیت گروگانگیری این  

 واکنشها به قتل فرخنده مالها را برافروخته است 
ـ صدای امریکا: 00 شورای علمای افغانستان، باصالحیـت تـریـن  می/کابل 

ـان،   ـب مرجع اینی کشور، یک ونیم اهه پ  از سقوط رژیم تندرو اسالمی طال
هنوز هم نفوذعمیقی ار ارون بافتهای جامعۀ افغانی اارا. اما مظاهرات اخیر ار  
کابل شماری از روحانیان را واااشت تا حکومت را تهدید به قطع حمایت کنند.  
رئی  جمهور باربارگفته که فاصله میان ارگ و منبر را کم می سازا، اما به باور  
 برخی ازاعضای این شورا، احمدزی به انداز  کرزی با علمامشورت نمی کند. 

عنایت اهلل بلیغ عضوشورای علما ارصحبت با رویترز حکومت را متهم کرا  
که ار ارون خواسرگرم جدال قدرت است اما اربیرون قانون تطبیق نشدا و  
کسانیکه به حریم اسالم تجاوزمیکنند ازکیفر به اورمیمانند. بلیغ گفتـه حـدوا  

پیرو اارا که همه از هرگونه امر وی پیروی میکنند. اواولت راترغی     ۷111 
کراتاجلو فعاالن مدنی منتقد از روحانیان اینی را بگیرا ارغیرآن هشدارگونه  

 گفت میتواند کابل را از این رو به آن رو برگرااند. 
مرگ بر مال ها: شماری ازمظاهرات باوصف کوچک بوان، برای افغانستان  
تحریک کنندا بواا، زیرا ارآن فعاالن آشکارا ازقوانین و سنتهای موجواانتقاا  
میکراند. ارمظاهراتیکه پ  ازمرگ فرخندا ارکابل صورت گرفت شماری  
ازمظاهرا کنندگان حتا شعار مرگ بر مالها را سراااند. مزید برآن، چندی پیش  
ـتـر   یک زن فعال مدنی ارشهرکابل اراعتراض به خیابان آزاری زنان با زرا س
کنند  برجستگی های بدنش ارجااا های شهرگراش کرا. اراعتراض ایگـر  

 گروهی از مراان با چااری زنانه ار محضر عام بر آمدند . 
عبدالبصیرحقانی رئی  شورای علماچندروزپیش ارهمایش بزرگی ارکابل  
گفت روحانیان اینی افغان ارهفت ماا حکومت رئی  جمهورغنی به انـداز   

 تحقیرشدا اند که ار هیچ مقطع تاریخ افغانستان پیشینه نداشته است. 
روحانی و عالم اینی که ازسوی    8111 به تحلیل خبرگزاری رویترز حدوا  

عضوی ارسراسرکشور رهبری میشوا، این توانمندی    0۱1 یک شورای مقتدر 
راارجامعۀ سنتی افغانستان اارندکه ازطریق مسجد ومنبر افکارعامه را بـگـونـۀ  
 چشمگیری تحت تاثیرقراراااا کم ازکم سنتگرایان اینی را بضد نظام بشورانند. 

 سه کشته نتیجۀ حملۀ انتحاری درکابل  
ـ صدای امریکا:حملۀ انتحاری بر ب  حامل کارمندان اااستانی  01 می/کابل 

ـا    03 کل ارساحۀ سناتوریم کابل، بشمول یک زن سه کشته و   زخـمـی بـرج
گذاشت. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت ااخله گفت اررویداا کارمنـدان  
اولتی وغیرنظامیان آسی  ایدا اند.حمله عصریکشنبه و ار ساعات مـزاحـم  
رخصتی مامورین اولتی انجام یافته است.هفتۀ گذشته نیزحملۀ مشابه برکارمندان  
ااار  اااستانی کل به وقوع پیوست که ارآن یکنفرکشته شد. طالبان مسئولیت  

 این رویداا را به اوش گرفته اند. 
اریک رویداا ایگرچهارکارمندااار  امنیت ملی اریک حملۀ ایگر طالبان  
ارشهرقندهار زخمی شدند. سخنگوی امنیت ملی گفت مهاجم انتحاری مـوتـر  
مملوازمواا انفجاری راارنزایک یک افترآن ااارا منفجرکرا. طالبان مسئولیت  

 این رویداا را نیز به اوش گرفتند. 
 اخراج تاجران افغان از امارات انگیزۀ سیاسی دارد  

ـ صدای امریکا 01 ـارت  می/کابل  : ار حالیکه حکومت افغانستان تصمیم ام
تاجر افغان را سیاسی میخواند، مقامهای    ۰11 متحدا عربی مبنی براخراج بیش از  

اتاق تجارت وصنایع افغانستان ازحکومت می خواهدبرای رفع این مشکل اقدام  
فوری کند. مسافرقوقندی سخنگوی وزارت تجارت وصنایع گفت این مسالـه  
واقعاًقابل نگرانی حکومت است چون این مساله تخنیکی وتجارتی نیست کـه  

 مربوط به وزارت تجارت شوا، این مساله سیاسی وحکومتی است. 
خوقندی  افزوا ارآخرین نشست کابینه ارین مورا به تفصیل صحبت شد  
ورئی  جمهورگفت شخصاً ارین مورا بامقامهای امارات متحد  عربی صحبت  

 خواهد کرا. 
اتاق تجارت وصنایع بانگرانی ازمهلت اندکی که به این تاجران اااا شـدا،  
ازحکومت میخواهدبرای رفع این مشکل اقدام فوری کند. آذرخش حافـظـی  
رئی  روابط بین المللی اتاق تجارت وصنایع گفت امارات متحدا عـربـی بـه  

ملیارا االر    81 تاجران افغان تنها او هفته فرصت اااا، اما بگفتۀ وی انتقال حدوا 
سرمایه گذاری این تاجران ار این وقت کم ناممکن است.بسیار وقت کم ماندا،  
اولت باید ار این مورا یک اقدام فوری کند، به هزار ها هزارموتراست، هزار  

ـا    41 ها کانتینرپرزا جات است، ورکشاپها وترمیم گاههای موتراست، از    4۱ ی
کشور ایگرصاارمی کراند، تمام آنرا    ۱0 و    ۱1 کشور پرزا وارا میکراندو به  

نمیتوانندپشت کنندوبه یک کشور ایگر بیاورند. بگفتۀ حافظی تمام این تاجران  
هزارا استند و امارات بخاطرشیعه بوان و رفت وبرگشت آنان به ایران نـگـران  
ـتـحـدا   ـارات م امنیت ملی خواشدا وچنین اقدامی کراا، اما اولت بایدبه ام

 اطمینان اهدکه این گروا خطری را متوجه امنیت آن کشور نمی سازا. 
ازسوی ایگرحزب کار وتوسعه افغانستان نیزباراا اندازی نشست خبری ار  
ـیـ  ایـن   کابل خواهان اقدامات فوری اولت ار زمینه شد. ذوالفقار امید رئ
حزب گفت: اسیسهء پشت این قضیه است، شایعه انداختن ایپلوماتهای ماکـه  
ـان و   گویااینهارابطه ااشتند باجمهوری اسالمی ایران، رقابت هاییکه بین عربست

 جمهوری اسالمی ایران هست، لهذا  امارات است به چنین کاری زاا است . 
 ... )انباله ازستون اول  شمار کشته شدگان درمهمانخانه  

کمتر ازیک کیلومترازساختمان وزارت ااخله فاصله اارا و ارنزایکى آن یک  
پاسگاا ایست بازرسى پلی  قراراارا. ارصفحه فیسبوک این مهمانخانه نوشتـه  
ـان   ـازم شدا که پارک پال  یک مهمانخانه )سااا افغانی  است که کارمندان س

 ملل ار آن رفت و آمد ااشته اند. 
حمله تروریستی به مهمانخانه پارک پل  همزمان باآخرین روزسفـر نـواز  
ـان   ـت ـانس ـغ شریف به کابل صورت گرفت. اوارسخنانش به آارس مـرام اف

 گفتدشمن مرام افغانستان اوست پاکستان بواا نمی تواند.  

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

ـ آلمان انجنیر عنایت اهلل حبی                                                    هامبورگ 
 درسی که افغان ها بایداز آلمان ها بیاموزند 

برای آلمان ها نگاا به عق  و غمگین بوان فایدا نداشت، هنگامی که جنگ  
ـار   تمام شد، آنها به جلو نگاا کراند. همه قدرت خوا را برای بازسازی بـه ک

سال می گـذرا  پـ  از    ۷1 تا  حال    410۱ می     3 براند . امروز  چند اهه )  
ـاابـوا                           -جنگ   ـان ی ـارا زنـدا و از آن زم ـا اوب خاطرات آن روز ه

 می شوا . 
ـال    3 روز   روزآزاای  0۹1۱ ماا س

ـانـی ار   ازسیستم وحشت و غیر انس
ـهـور   آلمان و اروپا است. رئی  جـم
ـارا ویـزاکـر   ـان، ریـد فقید آلـم

Weizsäcker    ـبـل بـه ـال ق چند س
مناسبت سالگرا جنگ جهانی اوم ار  

مـی    3 پارلمان آلمان که بیان نمـوا  
سال آزاای آلمان و اروپا بوا .    0۹1۱ 

این مهمترین بحثی بوا که تا آن زمان  
ار آلمان شد و ار  این موضوع آقای  
ـبـت   ویزاکر ار پارلمان آلمان صـح

 رسمی نموا. 
Weizsäcker   3 گفت به نام mai   برای آلمانی ها هیچ الیلی برای جشن گرفتن

نیست، بلکه یک )روزآزاای ازسیستم غیرانسانی و ظلم و ستم نازی ها است. او  
توضیح ااا که چرا این نامگذاری ارست است. او گفت، همه آلمانی ها پ  از  
آن سیستم غیرانسانی، از ظلم و ستم نازی ها آزاا شدا است. اوارعین زمان افزوا  
که آلمانی ها از مسئولیت های فرای خوا هرآنده ار گذشته اتفاق افتااا آزاا  

ـلـت  «نیستند:  ما نمیتوانیم جنگ را، علت فرار و مهاجرت از خانه و کاشانه و ع
ظلم و ستم ببینم. هر آنده اتفاق افتاا، ار آغاز آن ظلمی که به جنگ منجر شدا  
است نهفته است. ازگناا استه جمعی مرام آلمان صحبت نمیکنم، امااکثـریـت  

 نه تنها هیتلر، وسرسپراگانش.   -آلمانیهاتاحدی مسئول جنایات بواند  
Weizsäcker   ار سخنرانی طوالنی خوا ار برابر این ااعای مشترک که همـه

آلمانی ها ار مورا هولوکاست نمی اانستند گفت : )اگرکسی چشم بیناو گوش  
شنوا ااشت و می خواست حقیقت را بداند مشاهدا می نموا که قطار اخـراج  

 صورت میگیرا  .  "deportationszügeاسته جمعی   
اینکه یک سیاستمدار اموکرات مسیحی، به ویژا رئی  جمهور، احساس گناا  
جمعی آلمانی ها را ار زمان قدرت و زمامداری آلمان نازی و جنایات شان را به  
وضوح خاطرنشان نموا تا پیش از آن وجوا ندارا. اوهمدنین بیان ااشت: ایـن  

 Weizsäckerاعمال غیر انسانی و آنده اتفاق یافت، نباید فراموش نموا. برای  

 ساعت صفر  اصالً وجوا ندارا، قسمیکه ار آلمان بعضی به آن اشارا میکنند  
)روزتسلیم شدن وبخاک یکسان نموان آلمان راساعت صفر میگوینـد  وی  
ـیـم   ـت گفت: فقط شان  شروع و نظام جدید را ااشتیم و تاحد امکان که تـوانس
استفااا نموایم. مقصدرئی  جمهور این است که باید ارک و توجه نموا که  
ـا   چه باعث شد تا نظام نازی به قدرت رسید ونگران است که نباید گـذاشـت ت

چیزکامـال  ۱ 0۹1 می    3 ار   Weizsäckerاوبارا تکرار شوا !  هرچند سخنرانی  
جدیدی نیست. اما شایستگی گفتارش ار اینست که به طور خالصه حقیقت ها  
را گفت، با الفاظ آشتی جویانه به سمت خارج و ااخل وبدون پراا پوشی و به  
 حیث شخص اموکرات ورئی  جمهور، آنده وظیفه خوامیدانست انجام ااا. 
اوران کواکی ارجنگ جهانی اوم :برای ملیونهاکواک ارطول حمـالت  
هوایی قوای متفقین ارجنگ جهانی اوم ارمقابل نظام فاشیستی آلمان، تـرس  
ـا   ـه ازمرگ، گرسنگی وسرای ومهاجرتهای اجباری، زندگی روزمرا بوا.  آن
وابستگان نزایک خوارا از است اااند، از خانه های خوا فرار نمواند و ار  
زیر ویرانه های شهرها زندگی میکراند. اما نگاا به عق  و غمگین بوان فایـدا  
نداشت، هنگامی که جنگ تمام شد، آنها به جلو نگاا کراند. همه قدرت خوارا  

سال میگذرا   ۷1 تاحال   410۱ برای بازسازی بکاربراند . امروزچند اهه )ماا  می 
 خاطرات آن روزها اوبارا زندا و از آن زمان یاابوا میشوا .   -پ  از جنگ  

پ  از جنگ برای بسیاری از کواکان پناهندا بدبختی پایان نداشت. ار محیط  
جدید اکثر آنها استقبال نمیشدند .آنها به لهجه های مختلف صحبت میکـرانـد.  

ـنـد و    ۱11،111 حدوا   ـت یتیم جنگ پ  از پایان جنگ ار آلمان وجوا ااش
ملیون نیمه یتیم:  ازاست ااان خانه وکاشانه سرنوشت بـدی بـوا     41 حدوا  

ـیـم   بدترازازاست ااان پدر ومااربوا. بسیاری ازآنهابدون پدربواند. بعد از تسل
شدن آلمان سالهای سختی را پشت سر گذاشتند. کواکان جنگ، اربارا تجارب  
شخصی خوا، غالبا تا چند اهه ساکت بواند.  پ  از جنگ، آنها شـروع بـه  
بازسازی نمواند و زندگی حرفه ای آغاز شد. خانوااا ها و خانه های کوچکی  

 ساختند و امروز، بسیاری از آنها بازنشسته اند.  
سال بعد از جنگ، شبها بازهم از بم  گـذاری،    ۷1 اهالی آنروز آلمان، امروز  

تخری ، تجربه مهاجرت و فقر و آوارگی هنوز به ذهن شان بازگشت میکنـد.  
  ۷1 بیش از    -برخی از آنها واکنش نشان می اهند، با وجوا آنکه ار حال حاضر  

از افسراگی رنج می برند. جنگ ار روح    -سال پ  از جنگ می گذرا با آنهم  
 و روان مرامان تا حال آثار منفی خوا را گذاشته است. 

ایکاش رهبران افغانستان از مرام آلمان بیاموزند که چطور گذشته های تاریک  
ـا و   ـانـه ه شان را بررسی کنند، ار آلمان هر روز سیاستمداران، معارف، رس
نمایشگاا های سمعی و بصری به اهالی خوا گوشزا میکننـد و مـرام را از  

 خوبیهای اموکراسی و بدبختی های اسارت و نگاا فاشیستی آگاا می سازند. 
رهبران و گروههای خلق و پرچم، مجاهد و طال  و امثالهم نیز باید به خـوا  
تکانی بدهند  وظیفه اینی و انسانی است که االیل قتل و کشتار، ویـرانـی و  
ـنـد، از   ـن تباهی را که نیم قرن است و هنوز اوام اارا به مرام افغانستان بیان ک
مرام عفو بخواهند. عفو کمترین لفظی است که مرام افغانستان از این تبهکاران  
بعد از نیم قرن انتظار اارند. و مرام افغانستان نیز برای بازسازی و نوسازی کشور  
باید به تاریخده بازسازی آلمان و جاپان پ  از جنگ نگاهی بیفکنند. آلمان را  
مرام و اولت وقت آلمان با کمک هم به زیبایی ساختند و افغانستان را نیز خوا  

 افغانها باید آباا کنند./ 

 یااااشت مدیر 
 جای مردان سیاسی، بنشانید درخت 

 تا هوا تازه شود ! 
ـان،   ـت ـانس ـغ ملت مظلوم و ناتوان اف
سوای ازآنهمه زجر وشکنجـۀ کـه از  
ـا   است استۀ از هم وطنان شان، کـه ب
نامرای همدست اشمنان سرزمین شدا،  
پانزاا سال آزگار جهاا راتحمل کـرا،  
ـنـی   ـع ار ارازای حکومت مجاهدین، ی
اوران مقاومت ملی، از است گلبدیـن  
نامسلمان و اذناب اامنشش، خواری ها  
ـاآمـدن   و زاری های بی  پایان  کشید، ب
طال  های خونخور، روزگار بدتری را  
ـات   تجربه نموا و سختی ها و نامـالیـم

 وتلفات بیشتری را از سرگذراند .  
این ملت صبور، با تولدااار  انتقالـی  

به ریاست کرزی، امیدوار شدکه شاید ایگرایام تاریک وجانـگـدازش روبـه  
روشنایی خواهد رفت ونفسی به راحت خواهدکشد. اما هیهات و اریغا که آن  
ـای   ـه ـب ـال امیدها سرابی بیش نبوا ! طالبهای جاهل وخونریزظاهراًرفتند، مگـرط
ـا   نکتایی پوش، باتن پوشهای شیک و قیافۀ انسانهای شرافتمند وبا مسئولیـت، ب
ـا   افشاندن عطر و ااکلونهای خوشبوبرسر و صورت ، ازکشور های پیشرفته، ب
القاب ااکتر و پروفیسر واستاا اانشگاا، وارا کشورفقیر ومحتاج شدند. آنان که  
زمین کابل را منتدار می پنداشتندکه برروی آن قدم میگذارند، وانتظارااشتندتا  
مرام بیدارا برای شان منت خانۀ آبااکنند، چنان حاالتی برملت روا ااشتند، که  
ـای   ملت به کفن کشان قدیم خدابیامرزی میدهند ! وملت ازبوی گند  وجواه

 منفور شان اذیت می شوند ! 
سیزاا سال حکمروایی پرازفساا وقومپرستی وطال  اوستی کرزی باچور  
وچپاول صدهاملیارا االری که ازسراسرجهان برای بازسازی و برقراری امنیت  
ارآن سرزمین، سرازیر گراید، بازاهی جزافزایش فساااخالقی، فساااجتماعی،  
فساااااری، فسااسیاسی، فساااقتصاای، فساا انتخاباتی وهرآن نوع فساای کـه  
ممکن بوا، نداشت  واینک با هشت ماا حکومتداری من ارآورای وحـدت  
ملی، روزگارملت بیشتر ابتر شدا، طال  پرستی احمدزی ونوکرمآبی اش ار  
برابرآی اس آی وجنراالن پاکستان ونوازشریف، سب  شدا تاهرروزوهرش   
تقریباً ارسراسرکشور بساط آامکشی وآامربایی وتجاوز گستراا شدا وــ ال  

ـ به گواال نیستی وسقوط کامل مواجه گراا .   وقع اهلل 
 ریاست به است کسان خطاست            که ازاست شان است ها برخداست 

ـاق   اریک کالم )حکومت وحدت ملی  = باوحشت ملی، خیانت ملی، نف
ملی وفاجعۀ ملی شدا است.امیداست به یُمن همت بلند اندیشانی چون استاا عطا  
محمدنور، قوماندان عبدالرزاق وایگران، جلوتباهی بیشترکشورگرفته شوا. و  
باز امیداست استگاا فعلی پرازتقل  وتغل ، ورهبران سیاسی آن،که اولی تیشۀ  
خیانت وپر از تزویر رابرارخت گشن بیخ میهن زاا راهیست، واومی که گویا  
افسون اولی گشته، مخنث گونه با چشمانی باز اوضاع را نگریسته راهیـسـت و  
ـنـدا   افساری بر یکه تازی اولی نمی زند، به همت وطندوستان از بیخ وبن بـرک

 شوا، تا هوای تاز  ارفضای میهن وزیدن گیرا . 
ـیـسـت و   بااین عرض موجز، بنابروعد  که اراولین شمار  امید ارسال ب
چهارمین انتشارش اااا بوام، اسمای شریف یکعد  ایگرازقلم بدستان همکاراین  
نشریه رامی آورم. میدانم این لست کامل نیست، ازاوستان عزیزتمنا اارم، اگر  
ـااآوری   ً ی ـا همکاران ایگرراکه ازحافظۀ این عاجز ازقلم ماندا، میشناسند، لطف
ـار ان   بفرمایند، تاطبق وعدا، ارهزارمین شمار  امید ارج گراا،برای ایـن ک

 شاءاهلل بیش از یکماا فرصت موجوااست.  
جنابان ااکترغالم محمد استگیر، پروفیسرحیدر ااور،کامل انصاری، سیـد  
آقا هنری، انجنیرعنایت اهلل حبی ، کبیراحمدهروی، زالل هروی، سیدحسی   
اهلل مصلح، محمدنصیررازی، عابد مدنی، ااکترسیدعبداهلل کاظم، ااکترانوارالحق  
احدی، ااکترپرخاش احمدی، عبدالحفیظ همام، کاکه تیغون، احسان سالم، گل  
ـا،   احمدشیفته، سیدنعیم علوی، حامد علمی، لیلی تیموری واحدی، اسرائیل روی
هدایت اهلل رحمانی بگراموال، حفیظه واعظی، ااکترجمیل حنیفی، پروفیـسـر  
حسنیار، ااکترسیدمخدوم رهین، ااکترسیدخلیل هاشمیان، ملک الشعرامحـمـد  
طاهرهاتف، ااکترسراارمحمدشاامان، محمدقدیرکبیر سراج، حامد نوید، ماری  
ـان،   خلیلی افضل،محمد افضل ناصری، ااکترشمعریز، یما شمعریز، جاویدسلط
جاویدپوپل،ولی پوپل، ااکترسخی اشرف زی، سید شفیع عیار، عزیز عزیزیان،  
زین العابدین عثمانی، عبدالخالق بقایی پامیرزاا، مرتضی بایقرا، ااکتربالل، ااکتر  
ـیـرزا،   محمدحیدر، ااکترمحمد احسان انتظار، عبدالقدیرفایق هروی، فرهاا م
فرهاا مطیع، فرید نعیم، ااکترشریف فایض، محمدعمرصمد، سیدطی  جواا،  
فضل الرحمن فضل، محمدآصف فکرت، فضل غنی مجدای، حشمت خلیـل  
ـاصـح،   غبار، ماریا اارو غبار، شهال پوپل، نسرین گروس، حامدرضوی، حسن ن
ااکترسالمت شیفته، صااق پیکار، سیمگر باختری، عصراولت شاهی، سهراب  
ـیـم   پروان ارا یی، استاامحمد آصف آهنگ، غالم جبار مندوخیل، عبدالـرح
رونق هروی، توریالی رزاقیار، پایندا محمد کوشانی، محمـدیـونـ  فـرو ،  
اگروال نورالدین نوری، مشتاق احمد کریم نوری، محمدیون  یوسفی، خالد  
ـا   فایز، ااکتراسداهلل حنیف بلخی، رضاخنجی، ااکترسیداکبر زیوری، ااکتروف
ـلـک   معصومی، وی  ناصری، سیدمصطفی هاشمی، عبدالقاار جاهد، امان الم
جالله، خالدصدیق، محمدیوسف صفا، خلیل اهلل امین، حامدخسروی، لینا روزبه  
حیدری، محمد فاروق مایل،  ااووا میر، ااکترمشرف پویان، نذیرا کریمـی،  
عبداالحدناصر ضیایی، پروفیسرضیایی سابق وزیرعدلیه، محمدنسیم یـوسـف،  
نصیر خالد، نسرین ابوبکر گروس، شکورنوابی، اگروال نعمت اهلل احمد زی،  
محمدحسین سرهنگ، عبدالرحمن پیمان، استگیرپنجشیری، سعاات پنجشیری،  
پروین قاری زااا، مسعوا پیرزی، انجنیرهاشم رایق، ااکترامین رافق، رازق رحیم  
زی، شهید رحمانی، سیدانور رسا، استاااحمد رات ، صفی اهلل التزام، شفیع ذاکر،  
ااکتر اسداهلل شعور، ااووا صدیق، ثریا بها، ثریا سدید،  توریالی اچکزی، وحید  
انصاری، رشاا وسا، کبیر وطندار، ااکتر فرید یون ، شفیع صدیقی، محمدماهر  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : سامی، ااووا رضوی،محمدطاهاکوشان، وعزیزانی ایگر. )انباله ارص   هشتم   

    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    

 فریمونت ـ کالیفورنیاااکترمحمداعظم افضلی                       
 ؟ سرپرست یعنی چه 

این عاجز اراوران متعلمی، محصلی وماموریت، واژا هایی چون سرمعلم،  
سرکات ، سرپرستار، سرطبی ، سرمامور، سرباز، سر میخانیک، سـرمـدرس  
ـیـرا کـه   راشنیدا بوام. همدنان باواژا های نگران باشی، اهباشی، اا مال وغ
ـیـکـن   ارااارا های اولتی یاایگرموسسات وظایف معین ااشتند، آشنا بوام، ل
وزیرسرپرست یاوزیران سر پرست را ازفرهنگ پروفیسرااکترغنی احمدزی  

 فراگرفتم ! 
ـانـی ار   ـغ اراورا های شاهی وجمهوری، اگر وزیری به کدام سفارت اف
کشوری مقرر میشد، یابه سب  بیکفایتی اروظیفه سبکدوش مـی گـرایـد،  
ارعوض یکنفروزیر ایگر یابنام کفیل وزارت تعیین وبه کار شروع میکرا، تا  

 از سکتگی ارامور جلوگیری بعمل آید.  
ـای   بدبختانه همینکه انتخاب ریاست جمهور بنابرتقل  صریح، وراهنمایی ه
چهارکالا ارارگ اموکراسی به ریاست رئی  جمهورپیشین آقای کرزی بـه  
ـانـدیـد اومـی را   ـاک نفع بحرالعلوم انجامید ! وحتی تصمیم گرفته شدا بوا ت
ـیـد.   ناجوانمراانه ترورکنند، اوضاع جوی ابرآلوا و بحرانی وبه رسوایی کش
ارچنین حالت، چهارکالههای متذکرا آن اوضاع جوی را به اطالع قصرسفید  
رساندند، تاباالخرا آقای جان کری وزیرخارجۀ امریکا عاجالً بکابل رفت وبین  
او رقی  چنین فیصله کراکه یکی بحیث رئی  جمهور وایگری بحیث رئی   
اجراییه، زمام اولت اموکراتیک را بدست بگیرند. ظاهراً بغلکشیها وتظاهر بـه  
اوستی وهمآهنگی ارپرا  تلویزیونها از نیرنگ انگریزی خبراااند، اماطوریکه  
بزرگان گفته اند: )اا ارویش ارگلیمی خسپند، امااوپااشاا اراقلیمی نگنجند ،  
ـعـداا   ـت ً یـک لهذا آنکه خوارایک مثقال کم از ریاست جمهوری نمیدید، فورا
گماشته هاوآنانیکه ار تقل  انتخابات برایش کمک کراا بواند، بحیث مشاوران  
)باانجان چین های اوربشقاب، یعنی بلی گویان چاپلوس  به سویـۀ وزیـر و  
ـیـث   معاش وزارت مقررشدند، وبه بسی اعوتهای رسمی باااکتراحمدزی بـح
ـاوزیـران   ـا ب ـانـه ه اعضای هیئت سفرهاکراندوعیش هانمواند. لهذا وزارتخ
ـااا   ـف ـت سرپرست، یعنی وزیران همه کار  بیکارا ازمعاش وموتـر وزارت اس
ـان ایـن   ـن کراند، بدون اینکه کوچکترین وظیفۀ وزارت را اجرا کنند. همـد
ـای   رسوای سرپرست بوان به والیان وولسواالن هم رسید، خالصه یـک فض
ـای   بیکاری، بیعاری، بیخبری وبی پروایی بوجواآمد، وزمینه رابرای حملـه ه
جنایی گروا طالبان ایروز یا هراس افگنان امروز مهیاساخت، وازین فضای بی  

  40مسئولیتی، آی اس آی پاکستان وحکومت پوشالی آن، این آامخوران قرن 
ـان،   ـیـ  اربـدخش از مرزها به وطن ماگسیل نمواندکه به قتل صدها سربازپل
فاریاب، قندز، مزارشریف، کابل، جالل آباا، غزنی ووو است یازیدند وصدها  

 هموطن ایگر ما را زخمی ساختند.  
بهرحال، ازسی ویک مسافری که ارمسیرراا قندهارغزنی، ربـواا شـدا  
ـا   وتاحال اثری ازآنان بدست نیامدا، تاامروزریاست جمهورغنی احـمـدزی ی
خبرااراکه همۀ آنها ازبین رفته اند، یااینکه ازخجالت و ناتوانی، آنهارااز چنگ  
ـاسـور   ـنـدا اا  ن ـاات فـرخ این آامکشان بیخدا نجات اااا نمی تواند! شه

 ایگریست برقل  همه . 
اما کلمۀ)سرپرست  معنی ایگری هم اارا. اربعضی والیات وبـویـژا ار  
ولسوالیهای وطن ما، برای خانمهایی که تحت نظارت مقامات امنیتی قرار اارند،  
ـاص   )نظارتخانه  وجواندارا، لهذا حکومت این مجرمان زن رابه یکی ازاشـخ
متدین، نیکنام، مرا باآبرو وعزت و صالح محل تحویل میدهد، که تازمان فیصلۀ  
محکمه، ارمنزل همدواشخاص، تحت مراقبت باشند، اما ار والیاتی که زندان  
زنانه وجوااارا، آنان راساً به آنجا تسلیم اااا میشوند . لهذا ارولسوایها، به چنین  

 مرام نیکنام ونیکوخصلت ومسلمان واقعی، )سرپرست  میگویند ! 
 مقاله را باچند فراازملک الشعرابهار به قضاوت خوانندگان میگذارم: 

 این اوا سیه فام که ازبام وطن خاست                            ازماست که برماست 
 این شعلۀ سوزان که برآمدزچپ وراست                        ازماست که برماست 
 جان اگربر ل  ما رسد از غیرننالیم                                          باک  نسگالیم 
 ازخویش بنالیم که جان سخن اینجاست                         ازماست که برماست 

 یک تن چوموفق شد یک اشت سپاا است                        با کرج وکالهست 
 ملکی چونفاق آورا، اویکه وتنهاست                            ازماست که برماست 

 اسالم گرامروزچنین زار وضعیف است                          زین قوم شریف است 
 نه جرم زعیسی نه تعدی ز کلیساست                        ازماست که برماست ! / 

***************************************** 
 فلوریدا محمدعمر هاتف                                                                         

 آقای کوشان ! باتقدیم احترام ومحبت بی پایان خدمت شما 
نشریۀ پرارزش ومحتوای هفته نامۀ امید، غـزل    ۹۹1ارصفحۀ هفتم شمار  

شیوایی ازشاعرورزیدا ومحبوب جناب محترم محمدنسیم اسیر راخواندم وبسیار  
ـاا   ـلـه گ لذت برام . چون ازنقطۀ نظرمضمون شعروقافیه به یکی ازغزلهای قب
ـاآن   امجدم مرحوم ملک الشعراء محمدطاهر هاتف شباهت ااشت، خواستم ت
ـیـد بـه   غزل راخدمت شمابفرستم، تا ار صورت امکان ازطریق هفته نامـۀ ام

 اوستداران شعروااب تقدیم نمایم. 
 آب کوثر 

ـینی  در سر  افتاد          که باز آتش به جان ودل در افتاد  ــ  هوای نازـن

 به طرف خاطرم  غوغا به پا شد          درون سینه ام شور و شـر افتاد 

ـتر افتاد  ــ ــم از   رواق دف ـین یادم آمد            بیاض  سواد جُغد مشکـ

 زدم حرفی ازآن دشنام سنگین          گمان بردم ز ارزش گوهر افتاد 

 چنان دل گشت بیتاب خیالش            که اسنفدی شد و درمجمرافتاد 

 جنون دارم نه من تنها زایماش           که هرهوشیار راهوش ازسرافتاد 

ـا در محشر افتاد   چوعمری شد سراغش راندارم           به هم دیدار م

ــزم  ز یاد  التفاتش        ــ ــرق ری  ع

 چه خوش )هاتف( به آب کوثر افتاد 
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 محمدقوی کوشان

 انجنیر عنایت اهلل حبیب 



 

 

 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالواوا ظفری                                                              المیدا 
 قتل غم انگیز فرخنده 

مارچ  81یوسف گولدستین، گزارشی زیرعنوان)ازنفرت تاشهاات  ارشمار   
ـاا،    410۱ روزنامۀ نیویارک تایمزبه نشرسپراا است. پ  ازیک تبصر  کـوت

 برگراان آن خدمت تقدیم می گراا. 
سالۀ کاپیسایی، بخاطرموقف ضداعمال خرافاتـی،    4۷شهیدفرخندا اوشیز  

فالبینی، جااوگری، تعویذنویسی و اتهام واهی قرآنسوزی توسط شماری مرام  
نااان، پ  ازتعذی  وشکنجه باسنگ وچوب به کمال بیرحمی وبی حرمتی به  
مقام انسان، به قتل رسید. جسدنیم جانش زیرموتر خراوخمیر شد، ازیک بلندی  
چندمتری به بستر خشک اریا پرتاب گراید وباریختن نفت بربدنش، اریـک  
فاصلۀ سه صدمتری ارگ جمهوری ارنزایکهای وزارت ااخله، ارجوارمسجد  

 شاا اوشمشیرا وحضورشماری پلی  وظیفه ناشناس، طعمۀ حریق شد. 
کارضدانسانی قتل فرخندا که توسط عد  جوان جاهل واوباش بی معرفت،  
به افاع ازقرآن پاک صورت گرفت، که اکثریت شان بی تعلیم بواند، که حتا  
ـان رابـه   سوااخواندن قرآن رانداشتند، مرام افغانستان را شدیداً تکان ااا وجه
ـام   ـازی، ام وحشت وحیرت واااشت. به غیرازچند نفرپیش پزک، مانند مالنی
ـات   مسجداکبرخان، زلمی زابلی سناتور، خانم حسن زااا معین وزارت اطـالع
ـلـم   وفرهنگ، وکسی به نام سخنگوی پلی  کابل، همۀ مرام افغانستان آنـراظ
صریح بریک زن بیدفاع تلقی کراند، وخوا راارغم وانـدوا وی شـریـک  
پنداشتند. صدهامقالۀ انترنتی، برنامه های تلویزیونی، مصاحبات وراهپیماییها ار  
ااخل وخارج افغانستان شاهد این مدعا میباشد.  زنان باهمت کابل وفعاالن حقوق  
زن، اجازا ندااندجناز  فرخندا را مراان حمل کنند وافن بدارند، ومالنیازی را،  
ـان   باوجوایکه ازعملش ارتوجیه کران عمل ناروای قتل فرخندا، پشیمانی نش

 اااا بوا، ازصحنه اور ساختند. 
قتل بی الیل فرخندا وواکنش بدون تأمل وعمق نیازی، زابلی و حسن زااا  
ً بـدون   نشان میدهدکه مرام افغانستان بصورت ایله جاری عمل مینمایندواکثرا
آنکه به کنه موضوع پی برند وحقیقت را اریابند، کورکورانه به جست وخیز  
ـثـراً   شروع میکنند، به خشونت است میزنند وهمه چیز رامنهدم میسازند، واک
ـیـن   احساسات رابرخرا رجحان میدهند. خانم حسن زااا که ازوظیفه اش بهـم
خاطربرطرف شدا، اراثرناراحتی واندوا روانۀ شفاخانه شدوبستری شد. خانـم  
شکایت ااشت که مقامات ارموضوع برخورا اوگانه کراا اند، او را از وظیفه  
موقوف کراا اند، ارحالیکه مالنیازی و زابلی به کارهای خوا ااامه میدهند، ار  
حالیکه گناا نیازی بیشتربوا ومرام را ارموعظۀ خوا به قیام اعوت میکرا. خانم  

 حسن زااا سبکدوشی خوا را ازوظیفه، تلویحاً یک نوع زن ستیزی خواند ! 
ـتـل   آن قسمت بیان مال نیازی قابل تأمل میباشدکه ضمن موعظه پـ  از ق
فرخندا گفت اگربرااری قاتل براار خوارا بکشد، پلی  حق و صالحیت ندارا  
او رااستگیر وزندانی کند ! این نوع اظهارنظر نیازی بانظریات روستار ترا کـی  
ـاار   که اربار  حل معضلۀ افغانستان بیان می نماید، یکسان میباشد. ترا کی باره
رسانه های جهانی گفته است که گذاشته شوا جنگ ااامه یابد تاقوم زورآور  
اقوام کمزور را منکوب وآنهارا به اطاعت مجبور گرااند، آنوقت امنیت برقرار  
می شوا وآرامی ایجاا میگراا ! نیازی و ترا کی زندگی مدنی وشهر وندی رابا  
زندگی حیوانات ارجنگل عوض گرفته اند، افغانستان را جنگل می پندارندکه  
حیوانات زورآور حیوانات ضعیف رامرعوب میدارند. نیازی فکرمیکندکه هر  
ـان   ک  میتواند ارکوچه وبازار به عمل بالمثل است یازا ووظیفۀ پلی ، اااست

 وقاضی راانجام اهد ! 
ما میتوانیم روزگارآیند  افغانستان رابا پیااا کران نظریات عالمانۀ!! نیازی و  

 ترا کی قیاس کنیم. اینک برگراان گزارش : 
* * * * * 

یک اانشجوی تعلیمات اسالمی باصدای خشمگین به اعضای خانواا  خـوا  
ارمورا اعمال خرافاتی که اریک زیارتگاا تاریخی کابل مشاهدا کراا بـوا،  
صحبت نموا. اانشجوی مزبور بدشم سرایدا بوا که مالهای بیسواا ارزیارتگاا  
مراجعین را افسون کراهبرایشان تعویذ خوشبختی آور میفروختند. خریداران  
ـیـونـدا.   تعویذ اطمینان ااشتندکه اعاهاوعبااات ار زیارتگاا به حقیقت می پ

ـاا  4۷اوشیزا فرخند    ـارتـگ ساله هنگام صرف غذای ش ، تعهد نمواکه به زی
بازمیگراا وعلیه عمل خرافی وغیراسالمی بی پراا سخن میگوید. تصمیم آن  

 ش  وآنده ار زیارتگاا ارانتظارش بوا، شهرکابل رابه سختی تکان ااا.  
زمانیکه فرخندا به آنجا مراجعت نموا، به تأای  مراجعین نااان پـرااخـت.  
ـااا   یکی از مالزمان زیارتگاا به مقابله آغازکرا واورابه انجام یک کار فوق الع
ـاشـد.   ـب خطرناک متهم نمواو فریاا زاکه این زن قرآن را سوختاندا وکافر می
جمعیت متفرق ارآنجا بسرعت متشکل شدند وبرفرخندا هجوم براند، لت و  
کوب کراندوبه آتش کشیدند.  یک هفته پ  ازواقعه، فرخندا که یک زن  
ـاع   ـازار اف منفورتلقی میشد، مقامات رسمی ازقتل او توسط مرام کوچـه وب
کراند، به یک شهیدنامدار ویک زن ممتاز تبدیل گراید. فرخندا بحیث یک  
مدافع اینی آرزو ااشت باوعظ مرام را ازخرافات بازاارا، به خشم مرام جاهل  

 وسنگدل روبرو شد.  
شهال فرا استاا قانون اراانشگاا کابل وعضوکمسیون بررسی قتل فرخندا،  
بیان ااشت: )فرخندا یک مسلمان واقعی و قهرمان مذهبی بوا، اراعتراض بـر  

 عمل یک مرا، از اسالم افاع کرا.  
خاام )مجاور  زیارتگاا کاذبانه فرخندا رابه سوختاندن قرآن متهـم کـراا    

ـنـد.   ـاش بوا، همراا باشماری ایگر که به قتل فرخندا است ااشتند، زندانی میب
جریان قتل ارچندین ویدیو ثبت شدا است. از هرجان  تقاضا هاروبه افزایش  
میباشدکه مسئوالن قتل باید ارمأل عام به اارآویخته شوند. نمایش تصاویر قتل،  
محل واقعه رانشان می اهد. ارآغاز به خانواا  فرخندا گفتـه شـدا بـواکـه  
بخاطرسالمت خواشان باید ازکابل خارج شوند وبجای اصلی خواکوچ بدارند.  
وزارت اموراسالمی تعهدکرا که فالبین هاواست فروشان راکه فرخندا علیـه  
ـنـدا پـ  ازمـران   شان تبلیغ میکرا، از زیارتگاهها اور میسازا. باآنکه فـرخ

 قدراانی شد، ولی ارزندگی ازحق بیان محروم گراید.  
ـاا   بیش ازیک اهه تالش برای اصالح موقف زنان افغانستان، ارقسمـت زی
کشور، اهشت علیۀ شان ااامه اارا. اتهام یک مراعلیه یک زن، حرف آخـر  
بواا که نمونۀ آن قتل فرخندا میباشد. برای بعضی زنان شهرکابل مشاهد  آنده  
برسر فرخندا آمد، سنگباران ووحشیگری بر وی رواااشته شد، وارفیسبوکها و  
ویدیوهاانعکاس یافت، امیدواری محتاطانه خلق کرا. خانم فریدگفت: )من فکر  
ـارا   میکنم که فرخندا به بسیاری زنان امید اااوموقف زنان اراسالم وجامعـۀ م
بهبوابخشید.  خانم شهالفرید افزوا شاگراان اناث اوکمترخوشبین میباشند، وقتا  
که سال نوتعلیمی هفتۀ پیش آغاز شد، تنهااوشاگرا ازسی شاگرااناث راجستر  
شدا، به صنف حاضرشدند. حضورشاگراان مرا بهتر بوا. خانم فرید گفت به  
صورت معمول اختران که ار انزوا قراراارند بیشتر ازمراان به صنف حاضـر  
میشوند، ارحالیکه مراان باغیابت از صنف وقت گذرانی میکنند. این مـدرس  

 حقوق اانشگاا کابل پسانتر ازشاگراان اختر اریافت )انباله ارصفحۀ هشتم  

ـ ورجینیا محمدفاروق مایل                                                         سپرنگفیلد 
 گزارش جلسۀ )بنیاد آب( در ورجینیا 

ـاتـی   ـقـدم روزاوم ماا می امسال، ایالت ورجینیای امریکامهماندار جلسۀ م
تشکیل )بنیااآب  بوا. جلسۀ اولی چندی قبل ارکالیفورنیا برگزارگرایدا بوا.  
مفکور  تشکیل این بنیاا به ابتکارجناب شفیع عیار، یکی ازافغانهای بااحساس و  
وطندوست مقیم کالیفورنیا براا انداخته شدا است. این گراهمآیی ازساعت اا  
صبح تاچهارایگر ااامه یافت. جلسه باتالوت آیاتی ازقرآن پاک توسط محترم  

 قاری نعمان اکبر واعای فالح ورفاا مرام افغانستان افتتاح گراید.  
نخست خانم صبرینه که ایشان نیزازکالیفورنیا تشریف آوراا بواند، مطال   
ـار   مختصری اربار  مصای  وآالم هموطنان ما ارااخل کشور، و ضرورت ک
ـان   ـی ـا ب استجمعی افغانهاارخارج برای رفع این اراها و جستجوی راا حل آنه

 ااشته وجناب شفیع عیار، مبتکر)بنیاا آب  رابه حاضرین معرفی نمواند . 

 از راست آقایان : محمدفاروق مایل، شفیع عیار، سیدافضل کاظم 
حضورجناب عیار ارعق  مایکروفون باکف زانهای ممتدحاضرین استقبال  
ـالـت   شد. شامالن جلسه افغانهای ورجینیا، اطراف اور ونزایک، مهمانانی ازای
ـلـح و   کرولینای شمالی، نیویارک، پنسلوانیا، رئی  واعضای مدیر  انجمن ص
اموکراسی، اانشمندان ومعززین بشمول بانوان وآقایان بواند. تاالروسیع ومجلل  
)انیا  به مدیریت محترم هاشم عباسی ازمهمانان پربوا . حاضرین جلسه باچهرا و  
ـبـه از   افکارسیاسی آقای عیارازطریق )پروگرام شفیع عیار  که روزهای یکشن
 تلویزیون جهانی آریاناافغانستان ارکالیفورنیا پخش میشوا، آشنایی قبلی ااشتند.  
جناب شفیع عیار بصورت جامع وبسیارسلی  وبه اصطالح خوامانـی، کـه  
روش صحبتهای شان است، اربار  مصای  وآالم هموطنان ااخل کشـور، و  
ضرورت سهمگیری سازمان یافتۀ افغانهای خارج ازکشور، برای رفع ایـن آالم  
صحبت کراند. صحبت ایشان مملو ازاحساسات بی شائبه و وطندوستانه بـوا،  
وطوری ارموراافغانهای ااخل وطن و وطن مشترک ماصحبت کـرانـد کـه  
)گویی عاشقی ازعشق هایش باز میخواند.  طورمثال شعرمعروف حضرت بیدل  
ـ رفته گل از کنار من  راارمورا اوری ازوطن به تـکـرار   )سوخته الله زارمن 
اکلمه نمواا وخطاب به افغانهای حاضرارمجل ، که همه شیفتگان وطن بواند،  

ـ غیرتو کیست یارمن  !   به تکرارگفتند: )بی ال بی ک  تو ام 
ازخالل صحبتهای جناب شفیع عیار ارین جلسه و )پروگرامهای شفیع عیار   
ـااآب    ـی ارتلویزیون آریاناافغانستان، به خوبی هویداست که اهداف عمد  )بن
ـ افشاوخنثی سازی اسای  آی اس آی وحکومت   رامواراآتی تشکیل میدهد : 
ـ مجااله باجنگ تریاک که توسط پاکستان ارافغانستان براا انداختـه   پاکستان  
ـان   ـازم ـ بمیان آوران یک س شدا، وجلوگیری از معتااشدن بیشترهموطنان ما  
بزرگ ووسیع افغانهای خارج ازکشور جهت تأمین امنیت ومصونیت جان ومال  
ـتـن از   ـ تحکیم ملت وگـذش مرام واعماریک افغانستان آباا، مرفه وسربلند  

تاکنون مرام ما    08۱۷اختالفات، انتقام گیریهاوکینه توزیهای که ازکواتای ثور 
را پارچه پارچه ساته وقوت افاع مارا اربرابرحمالت واسای  خارجی، خاصتاً  

 پاکستان ضعیف کراا است. 
البته توضیح وتفصیل بیشترنظریات واهداف)بنیااآب  رااربرنامه های آیند   
جناب عیار ارتلویزیون تعقی  خواهیم کرا. توخوا حدیث مفصل بـخـوان  

 ازین مجمل . 
ـا   ـئـوال ی آقای عیار ارختم صحبت خوا ازحاضرین خواستندتاهرک  س
گفتنی ااشته باشد، مایکروفون اراختیارشان است. ازبین حاضرین جناب محمد  
عمرملکیار صحبت نسبتاًمفصل ااشتند، که طی آن ارا های مشترک افغانها و  
احساسات خواوسایرافغانهای حاضرارمجل  را اربرابرمصای  هموطنان ااخل  
ـاا   ـی کشوربیان ااشتند، وازابتکار و احساسات نیک جناب عیار برای تأسی )بن
آب  تمجید کراند . همدنان جناب فریدون رحیمی، جناب ااکتریار محمد و  
جناب پروفیسرااکترعبدالواسع لطیفی، رئی  انجمن صلح واموکـراسـی ار  
ورجینیا، وجناب امان اشکریز سئوالها وتوضیحات مختصرومفیدی ااشتند، که  
محترم عیاراربرابرهرکدام جواب یاتبصر  ارائه کراند. جناب ااکتریارمحمد  
پیشنهاانمواندکه برای شکل گیری )بنیااآب  وجل  اعضای بیشتر، بهترخواهد  
بوا قبل ازهمه اساسنامۀ بنیاا ترتی  وبه اختیارافغانهاگذاشته شوا، که این پیشنهاا  

 ازسوی حضار موراتایید قرارگرفت . 
آقای عیار ارتوضیح این مسأله خاطرنشان کراکه رسم بـرایـن بـواا کـه  
چندهمفکری برای ایجاا سازمان سیاسی یااجتماعی نخست مسوا  اساسنامۀ را  
ـنـد   ریخته، سپ  ارجمع بزرگتری برآن مباحثه و احیاناً باافزوان یا کاستن چ
مااا، متن نهایی اساسنامه رابه همگان ارائه کراا اند. من خواستم این رسـم را  
بشکنم، هستۀ اولی بنیااآب را ارکالیفورنیا، هستۀ اومی راامروز ارورجینیا، و  
هسته بعدی رابا سفربه ایاالت ایگرکه افغانها بیشترمقیم هستند، وحتا به کانااا و  
ـاهـی   چند شهربزرگ اروپا میگذاریم، این هسته ها مثالًروزهای یکشنبه اقالً م
یکباراورهم جمع شدا وضمن بررسی ایجاابنیااآب، پیشنهاا های خوارامطرح  
ساخته وباالخرا مسوا  اساسنامه براساس نظریات اعضای بنیااآب تهیه میدارند.  
بعد نمایندگان این هسته ها ارروز معینی ارکالیفورنیا یاهرایالتی که مورا تایید  
همۀ اعضاباشد، گراهم آمدا، نمایندگان هرهسته پیشنهاا واساسنامۀ مسواا شد   
خویش را به سایرنمایندگان هسته ها ارائه میکنند. آن وقت ارآن گراهمآیـی  
گستراا، ازمجموع مسواا هاکه حاوی نظریات همۀ اعضای بنیااآب میباشـد،  
برروی متن نهایی مباحثه کراا ، باالخرا آن متن بحیث اساسنامۀ بنیااآب، بـه  
ـارو   تصوی  وتایید همۀ اعضای بنیاا میرسد. بدین ترتی  هرعضومحترم افـک
نظریات خویش راارآن می بینندوبه همین مبنا ارهمۀ امور بنیاا شرکت فعاالنه  

 خواهندکرا.  
ـتـر   ـه جناب پروفیسرلطیفی رئی  انجمن صلح واموکراسی، اظهارکراند ب
است راههای عملی حل مشکالت ااخل کشور جستجوگراا، و هم بصـورت  
ـاًایـن   ـع بسیارمختصرازفعالیتهای انجمن یااآوری نمواند. قابل ذکراست که واق
انجمن سیاسی ازسالهای مدیدی به اینسو یک سلسله فعالیتهای مفید ومـوثـری  

 راارجهت رساندن صدای مرام افغانستان به گوش )انباله ارصفحۀ هشتم  

ـ کالیفورنیا    محمد طاها کوشان    فریمونت 
 درتجلیل  بزرگمرد مجاهدِ فرمانروای ملک سخن 
 کشتند بشر را که سیاست اینست           کراند جهان تبه که حکمت اینست 
ـهارت اینست  ــ  ار کسوت خیر خواهی  نوع بشر          زااند چه فتنه ها، ـم

 بیست و هفت سال پیش استاا خلیلی به جانان پیوست 
 آامی ار پیشگاا قدس بنیان خداست 

 هرکه این بنیان  کندواژونه  خاکش بر سر است 
 آنکه  سیل خون  کند جاری   نباشد  مرا  را 
 نازمراان جهان  ار چارا ی    چشم تر است 
 صلح جویان جهان از حق حمایت می کنند 
 کشورحق  بی نیاز  از رنج تیغ و لشکر است 

 از جالل الدین  بلخی،  روم می بالد بخوا 
 وز جمال الدین افغان افتخار خاور است 

 ار بساط  آامیت  فرق  این و آن  خطاست 
 آن یکی گرچشم وال این ایگرش است و سراست 

ا ق  استاا سخن و سرآمد قصیـدا    084۹ ازپیام صلح به مناسبت سالروز یونو 
ـان    41 سرایان زبان پارسی قرن   ـت ـانس ـغ شاعر و آوازشهدا و مجاهدین غازی اف

گـرا    -روانشاا استااخلیل اهلل خان خلیلی )صافی  استاا اانشگاا کابل. ایوان 
 چاپخانه حیدری طهران. -آورندا محمد هاشم امیدوار هراتی 

 بجز  ازعشق   تعلیمی   نکرایم  بیآمرزا خدا   استاا مارا 
  آنجناب با انیای فانی پدروا گفت وبه  0۹3۷ ماا می ۱سال پیش ازامروز) 4۷

ایدارمعشوقش شتافت. اماهرنکته وگفتار وبیانش همانگونه ار زندگیش بـرای  
ایگران نغز و روانبخش و النشین و آموزندا بوا ارپایان زندگانیش رنگینتر و  
زیباتر واستوارتروآتشن تر بویژا برای فرزندان این میهن مهین و تمهتنان ما مایه  

 بوا و حماسه آفرینان را بیشتر از پیش به پیکار و تالش و کوشش رهنمون . 
ـانـو   استاابزرگوار وبلندقدرما الغازی خلیل اهلل خلیلی)رح  که ازکواکـی ت
ـیـدا و   جوانی وجوانی ناز وقهر وارشتی ها وبند وبازااشتهای روزگار را چش

 کشیدا اما  بازبان رسا میگفت : 
 به اا  نامراای سوختم ای اشک طوفانی  

 به تنگ آمدالم زین زندگی ای مرگ جوالنی 
 از این آزااگی بهتر بوا ارچشم من بهتر 

 صدای شیون زنجیر و قید کنج زندانی 
استااخلیلی ازهمان آوان جوانی با خرامندی برای بهبوا و آبااانی و پیشرفت  
بنیاای نه سرسری  برای میهنش می اندیشید ولی آنگاهی که میدید آن راهها را  

 برویش می بندند، باز از راا زبان به تالش و پیکار بر میخاست: 
 غنده خندان با  رنگین شدزفیض نوبهار   آن تبسمهاکه من میخواستم  پیدا نبوا 

 یا  نقش گیتی همه واژونه شدا  استی از غی  
 که کشد نقش اگر باز به پرگار اگر 

ــرِ اار اگر  ــ  روزگاریست که شدقصۀ منصورازیاا        نشنیدیم اناالحق ز س
 گرهی چند فزواند برین رشته اریغ          حل اشوار نمواند به اشوار اگر     

 حتی گاهی هم مایوسانه می سروا : 
 زاا  ارام و پرورا   رنج و محنم         به جفای اگر ای چرخ، مکن ممتحنم  

 جای گلبانگ طرب خون چکدازمنقارم   منکه ار با  سخن  طوطی شکرشکنم 
 شاام ازشعرکه ارظلمت این شام سیاا  همدو افروخته شمعیست به بیت الحزنم 
 ترجمانی کند از آتش پنهان الم         چون جهد ارش  غم شعلۀ شعر از اهنم   
ارین اواخرگروا تبهکار ومافیایی فرهنگ زاایی با نامهای مستعار و آارسهای  
جعلی براستااماتاخته اند. این بجاست که هرکسی ار خانوااا فرهیخته واانشمند  
به انیامیآید، ازهمان آوان چشمان کنجکاوکواک همه ار وایوار رانظارا مـی  
نماید وهرچیزی که ار آن خانه وافر وزیاا باشد نظرش رابیشتربخوامیکشانـد.  
ار روزگار صباوت ارآغوش پرمهر وبخشندگی ماار وپدرش طوطی وارهمان    

 گفتار وکراار ورفتارماار وپدر سرمشق روزگار بزرگی او میگراا.  
ـنـدا   همیش ایدا و شاهدیم که برگزیدن نام برای فرزندان تاثیر ژرف ار آی
آنها میگذارا. ارتهران بوایم ویکی ازهم میهنان ما بنام سعدی نیزاانش آمـوز  
اانشگاهی بواو شبهابسیاری شان ارکلبه ویرانه کرایی من گرا می آمدند. شبی  
از سعدی پرسیدم: تو از پکتیا هستی نامت را بدل نکرای؟ سعدی ما خند  بلنـد  
ـان   ـت باالیی نموا وپاسخ ااا: مه پشتون هستیم ولی پدرم همیش کلستان و بـوس
 سعدی را میخواند و عاشق او بوا  روزی که من بدنیا آمدم مرا سعدی نام کرا . 
این ازآن خانواا  اورافتااا ار گوشه پکتیا وارهرگوشه وکنار اور افتااا که  
ارو ایوارش با قرءانکریم وشریف وزندگینامه پیامبر بزرگوار وآثار واایبان و  
شعرای مانندموالناجالل الدین محمد بلخی، سنایی غزنوی، جامی،خواجه عبداهلل  
انصاری، بوعلی سینای بلخی و ابوالریحان البیرونی وفیض محمد کات  هزارا و  
اسمعیل گوزوک هراتی و و و آرایش شدا و ماار و پدر با اانش و باورمند بـه  
استور خدای )إقراء  و)علم بالقلم  و)علم االنسان مالم یعلم باشد. هیدگاهی شما  
از فرزندان چنین خانوااا ها خشونت و جنگ و پرکندن و آتش زان و ویران  

 نموان را نمی بینید . 
 چو بشنوی سخن اهل ال مگوکه خطاست 

 سخن شناس نه یی جان من  خطا اینجاست            حضرت حافظ شیرازی )رح  
ـاو ارهـر   بلی! هراانشمند فرهیخته وسخندان و سخن شناس  ازهرگوشه انی
ـنـدا   گوشۀ از انیا سخن ناب وشسته و بلند و استوار را می ستاید و سپاس گوی

 وسرایندا اش رامینمایند. بگونه مشت نمونۀ خروار : 
رابندرنات تاگورشاعر هندوستان باتوانایی پندار وگفتارنغز والنشین و پیکارار  
ـلـی   برابرنابرابری ارجهان. پابلو نرواا شاعر وسیاستمدار شناخته شد  کشـورچ
ازامریکای التین. ولیم شکسپیر، آگاتا کریستی، رینولدنیکلسن، گویته، شیللر و  
اایسن و انشتین و صدها و هزارهای ایگر  حاال اگرمن افغانستانی یاآن انگلستانی  
وآن اگر هندوستانی وآن تاجیکستانی و آن پاکستانی آثار و نوشتار شاعری یا  
ـاطـر   نویسند  رامیستاییم و بزرگوارش میدانیم، آنهم بخاطراانش و باورشان بخ
خرا واندیشه وبخاطر پندار وبخاطرگفتار و بخاطر کراارشان است. من و توی  
بازاری عقدا مند متعص  بیدانش و بی خرا را چراکسی ارج گذاری و ستایش  

 و  نوازش و یاا نمیکنند و بقدر یک روپیه  پاکستانی هم ارزش نمی اهند؟ 
استااسخن غازی خلیل اهلل خلیلی شاعرجهاا وپیکار بسیج کنندا همـه نسـل    

جوان آن اوران ار راا پیکاراربرابرخدا اشمنان مارکسیست خلق و پـرچـم  
ملحد  بوا. و نیزهراستی را که میدید ار پ  پراا به میهن ماخیانت مینماید  یا  
 ارااا خیانت وجنایت اارا باسالح زبان وخامه اش چنین به همه شعورمیبخشید : 

ــراند جهان را به جهنم مانند   شهرت طلبی بی هنری اونی چند    ک
 صدبار زمین  به خون مرام ترشد    تا نام فالن ابن فالن گشت بلند  

ــر تست   یا: ای غرا به اینکه اهرفرمانبرتست    وین ماا و ستارا و فلک چاک
ـاکر  خوا پندارم     زین مورچگان که رزق شان پیکرتست  ــ  ترسم  که ترا چ

ـتـه      ـیـخ از زبان قلم استااسید شم  الدین مجروح بزرگ )رح   اانشمند فره
ـهـرعـواطـف   واستاا فلسفه و سیاست زمانش میخوانیم : شعر صدای روح ومظ

 ت، )انباله ارصفحۀ ششم اگراین صدا قوی ومتین اسبشری است،  
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ـ مشیگان ااکترمحمدجمیل حنیفی                                                 اکیموس 
 دو سند تاریخی 

 هموطن محترم وگرامی آقای محمدقوی کوشان، مدیروناشرهفته نامۀ امید ! 
ـال  0ضمیمۀ این مکتوب برای شما او سندتاریخی راتقدیم میکنم:   ــ ار س

من ازااکترنجی  اهلل، رئی  جمهورافغانستان یک نامۀ گرفتم که ارآن،  0۹۹1
افکارخوارا اربار  جریانات وشرایط سیاسی افغانستان اظهارکراا بواند، وار  
این نامه ازمن خواهش کراا بواند که به افغانستان برگرام . امامتأسفانه شرایط  

ااکترنجی  اهلل بـه    0۹۹4ـ ارماا اپریل 4اوضاع مانع رفتن من به افغانستان شد.   
امرجنگساالر عبدالرشید اوستم، معاون اول فعلی محمداشرف غنی احمـدزی،  
ـال   اسیر وارافترملل متحد ارکابل تحت اسارت گذاشته شد. من اراواخـر س

به معاونت ملل متحد، به ااکترنجی  اهلل یک رساله فرستاام، جواب این    0۹۹1
 رساله سه هفته بعد به استخط خوامحترم ااکتر نجی  اهلل برایم رسید.  

ـارابـه روی نـظـر   این اسنااتاریخی رابه شمامیفرستم که اگرمایل باشید، آنه
ـتـر   خوانندگان هفته نامۀ امید بگذارید. این اسناابه موقف وافکار سیاسی ااک
نجی  اهلل، رئی  جمهورافغانستان روشنی میاندازا. البته مامیتوانیم این افکار رابا  
ـایسـوی   ـق افکارسیاسی حکمرانان ماقبل ومابعد افغانستان، اریک چهارچوب م
 قراراهیم، وهمۀ آنهارا ار صفحات تاریخی وسیاسی افغانستان جایگذار کنیم.  

هرنوع فیصلۀ که شمارا ارین بارا میکنید، قبول میکنم. خواهش می کنم که  
ااکترنجی  اهلل رابصـورت    0۹۹1ومکتوب رسمی   0۹۹1مکتوب استخطی  

 410۱می    ۱اصلی چاپ کنید. بااحترام، محمدجمیل حنیفی،  
 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

شاغلی محترم محمدجمیل حنیفی! ازمدتیست که اراندیشۀ مکاتبه و طـرح  
برخی مسایل وطن مشترک ما باشمابواا ام، خوشحالم که اکنون فرصـت آن  
میسرمیگراا تا شمه یی ازاندیشه هایم راباشما ار میان گذاشته وازشما بحیث یک  

 افغان متشخص ووطندوست، طل  مشورت نمایم .  
بیش ازیک اهه است که افغانهاارآتش یک جنگ وحشی وویرانگـر مـی  
ـات   سوزند، هرخانوااا اقالً یک جگرگوشۀ خوارا ازاسـت اااا، و صـدم
اقتصاای بزرگی را متحمل شدا است. ارطول این سالها بیش ازیک ملیون هـم  
وطن مابه شهاات رسید ویامعلول شدا اند، و بیش ازپنج ملیون هموطن ایـگـر  
مجبور به ترک خانه وکاشانۀ خوا گرایدا وارسرزمینهای بیگانه سرگراان و  
 مهاجر اند. ولی باوصف آن، هنوزهم سلسلۀ جنگ وویرانی خاتمه نیافته است.  
ـلـمـداا   برای اینهمه بدبختیهای افغانستان، هرک  عامل جداگانه ایرامسئول ق
ـاآن   میکند. تصورنمی کنم اکنون موقع آن باشدکه روی مسئولیت های این ی
ـیـز   طرف حرف بزنیم، زیراازین امر جزتشدید تضااها و ااامۀ خونریـزی چ
ایگرمتصورنیست. ارعوض بایدهمه بکوشیم تا راا بیرون رفت ازبحران خونین  
ـام   ـق ـت موجوا راجستجوکنیم. مرام افغانستان نمی خواهند بیش ازین قربانی ان
جویی های ایگران شوند. آنهااولتر ازهمه به صلح نیازاارند تابتوانند ارپناا آن  
گذشتۀ تلخ رافراموش کراا ومتوجۀ ساختن یک آیند  زیبا، مصون ومـرفـه  

 برای خوا ونسلهای آیند  کشور شوند.  
ـقـش   بدیهیست که عوامل خارجی بیشترازعوامل ااخلی ارتشدید بحـران ن
ااشته اند. ازیکطرف مداخالت مسلحانۀ خارجی وازجان  ایگر موجـوایـت  
قوای اتحااشوروی نقش وتأثیر اقدامات صلح طلبانۀ ااخلی راخیلی مـحـدوا  
میساخت. اگرایندو عامل وجوانمی ااشت، یقیناً مصیبتها وآالم مرام افغانستان  
به این پیمانه عمیق نمیشد وافغانهامیتوانستند برای اختالفات خوا یک راا حـل  
افغانی واسالمی را جستجو نمایند. باارک همین واقعیتها بواکه سیاست مصالحۀ  
ـا   ملی سه سال قبل ازطرف مااعالم گراید، وسعی صااقانه بعمل آمد تا خواسته
ـااالنـه   ومنافع مشروع تمام نیروهای سیاسی افغانی برای رسیدن به یک صلح ع
واوامدار ملی ارنظرگرفته شوا. برای تحقق این آرمان بزرگ، اولترازهمه الزم  
ـهـوری   بواتا عوامل خارجی ازصحنه کنار زاا شوند. به همین علت اولت جم
افغانستان بانشان ااان نرمش هاوگذشتهای اصولی ارچوکات مذاکرات ژنیـو،  
زمینۀ عقد موافقتنامه های چهارگانه رافراهم ساخت، که براساس آن بایست تمام  
اشکال وانواع مداخلۀ خارجی ارامور افغانستان متوقف میشد. تضامین بین المللی  
ـاعـد   برای جلوگیری از ااامه ویاآغازمجدا مداخالت نافذ میگراید، زمینۀ مس
ـیـشـد   برای عوات مصون وآبرومندانۀ مهاجرین افغان به کشورشان فراهم م

 وقوای اتحااشوروی خاک افغانستان راترک می گفت.  
چنانکه اطالع اارید، آخرین سربازشوروی حدوایکسال قبل به کشورخـوا  
عوات کرا. ولی سایربخشهای موافقتنامه ها، بخصوص سند مربوط بـه عـدم  
ـای سـرحـدی   مداخله وعدم اخالت، نه تنهاعملی نگراید، بلکه برخی شهـره
ـیـم   ـق کشور ما مانندکندهار، خوست وجالل آباا ارمعرض تجاوز وسیع ومست
نیروهای مشترک مخالفین، قوای مسلح پاکستان واجیران وهابی سعوای قـرار  
گرفت . افراطیون مخالف ومحافل خارجی که ازآنهاحمایت مینمایند، تـوقـع  
ااشتند که اولت جمهوری افغانستان طی چندروز وحداکثرچند هفته پـ  از  
عوات قوای اتحااشوروی، به زانوارخواهدآمد. انکشافات یکسال اخیر بطور  
قانع کنندا یی به اثبات رسانیدکه همۀ این تصورات اور ازواقعیـت بـواا و  
تحمیل یک راا حل نظامی برافغانستان، بیشتراز هر وقت ایگرناممکن به نـظـر  
میرسد. اما بدبختانه هنوزهم سیاست قبلی مبتنی برتشدید فشارنظامی وتعزیرات  
ـان   ـت ـانس ـغ اقتصاای علیۀ افغانستان ااامه اارا، که ارنتیجۀ آن مصائ  مرام اف
ـتـم   ـیـس افزایش مییابد. این وضع ناگوار علی الرغم تغییرات مهم واساسی ارس
ـنـد    مناسبات بین المللی که به ایجاافضای مثبت وامیدوارکنندا برای یک آی
 مصون ومرفه به سواهمۀ بشریت منتج شدا است، تغییرمحسوس نکراا است.  
اولت جمهوری افغانستان نمی تواندکه به امیدتغییرذهنیتها وپالیسی های جان   
ـاارک   مقابل ارانتظار نشسته وابتکارات صلح خویش رابه آیندا موکول کند. ب
ـعـدا احـزاب و   این حقیقت که تامین صلح واموکراسی نمی تواند بدون ت
پلورالیزم سیاسی بمیان آید، ما مصالحه و ائتالف همه نیروهای افغانی رامطـرح  
نمواا ایم. ماپیشنهااکراا ایم که مذاکرات وسیع میان اولت جمهوری افغانستان  
وتمام نیروهای سیاسی جامعۀ ما ارااخل وخارج کشورکه خواستارتأمین صلح  
وقطع جنگ استند، آغازشوا. مقصواازین مذاکرات فراهم ساختن زمینۀ تدویر  
یک کنفران  سراسری صلح به اشتراک همه نیروهای ذیدخل میباشد. اریـن  
کنفران  روی ایجاایک شورای رهبری کشورکه از عقایدونظریات همه نیرو  
ـان   هانمایندگی کند، موافقت بعمل خواهدآمد. کنفران  سراسری صلح همدن
یک آتش ب  ششماهه رااعالم می نمایدکه ارخالل همین مدت، حـکـومـت  
مؤقت ائتالفی اارای پایه های وسیع اجتماعی توسط شورای رهبری وتـحـت  
ـانـون   ااار  آن تشکیل خواهدشد. شورای رهبری همدنان کمسیون تسـویـدق

 اساسی جدید وقانون جدید انتخابات را ایجاا میکند . 
شورای رهبری پ  ازتایید مسواا های قوانین مذکور، لویه جرگۀ عنعنـوی    

مرام افغانستان رااعوت مینماید تابرمسواا های متذکرا غور نمواا وآنـرابـه  
تصوی  برساند. سپ  انتخابات آزاا، سری، مستقیم، مساوی وهمگانی پارلمانی  
براساس قانون جدید اایرگرایدا وحکومت جدید براساس نتایج انتخابات بـه  

  ۰وسیلۀ حز ویاائتالف احزاب اارای اکثریت کرسیها ارپارلمان تشکیل)ص  

 هفته نامۀ امید   999شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : سالنامه 
 مهتمم و ویراستار : محمدنعیم مجددی 

ـااا سبو میخواهد   نشوا کاروطن بی وجدان    حمل این ـب
 اانه تاحامل حاصل گراا    یک جهان نشو ونمومیخواهد 
 جامۀ مندرس کشور ما        سوزن  و تار و رفو میخواهد 

این بیت باال، نوشتۀ اانشمندگرامی استااعبدالرشید بینش راکه ار گذشته ها 
ـاز   ـاطـری ارآغ )ار امید  و ار)پیغام  ازاانش وبینش او یاای کراا ام، به خ
معرفی کتاب)سالنامۀ انجمن سالمندان افغان ارکالیفورنیای شمالی  شمالی نوشتم  

 که یک مقولۀ روشنگروپرافااا بخاطرم آمدکه میگوید: 
 کهن جامۀ خوا پیراستن     بِه که جامه عاریت خواستن 

باتأسف وارا که ارچهاراا سال پرتالطم گذشتۀ وطن عزیزما، سیاستمداران  
خارجی وهمدستان ااخلی آنهاجامه های عاریتی نا موافق ونابرابر رابه تن رنجور  
وارامندملت پوشانیدند، که گاهی آن قدرفراخ بواکه ارقد واندام گیرنـمـی  
کرا، وگاهی چنان تنگ بوا که به زجرت هاواراها می افزوا. ارین راستای  
حسرتبار، عوض تار وسوزنی که بینش گرامی یااآورشدا ، تفنگ وماشیندار و  
راکت آتشبار، بدست یک نسل متواری افتااا واست به خواکشی ومرامکشی  
وآتشسوزی میزنند... چه شدآن وعدا هاییکه ارسراسر کشورامنیت وعدالـت  
اجتماعی تحکیم میگراا ؟ چه شدآن قرارااا هاییکه ریشۀ تروریسم که ارهمین  
ش  وروز بیداامیکند، ازبیخ کندا میشوا ؟ چه شدآن تعهداتیکه مقابل حمالت  
ـان   اشمنان رنگارنگ اجنبی، مبارزا ومقاومت وپشتیبانی صورت میگیرا؟ هم
اجنبی که ازسرحدات ناامن افغانستان باسالح قتاله واست آزاا، ااخل کشـور  
میشوند، سرمیبرند وبیگناهان راگروگان میگیرند؟ وا اسفاکه ارین ش  وروز  
مافیای قاچاقبران)ارگ  مواامخدرا  ومنفعت جویان پیداوار ملی وگنجینه های  
ـهـدگـران   ـع طبیعی کشورارامند و مجروح، پیش چشم موافقت کنندگان وت
بیداامیکنند، قرارتازا ترین گزارش تلویزیون طلوع، اربیش ازاا والیت جنگ  
ـیـن   وآامکشی وزمین سوزی وغص  وچپاول جریان اارا! ایکاش نهااهای ب
المللی وتعهدگران باالخیر متوجه شوندکه جنگهای تحمیلی وتباهیها وبمبگذاریها  
واستبرا رنگارنگ هنگامه طلبان واهشت افگنان بحد نهایت رسیدا وبه این بیت  
مندرج صفحۀ آغازین سالنامۀ انجمن سالمندان وقعی بگذارند، که : جامۀ مندرس  

 کشورما سوزن وتار و رفو می خواهد 
بهرحال، ارپیشگفتاراوست عزیزم ااکترسیدعبداهلل کاظم که انعکاسی ازین  

که باهیجانات و  4101رویدااهای اراناک است، چنین میخوانیم: سال روبه اتمام 
حوااث فراوان همراا بوا، یکسال سر نوشت سازبرای افغانستان شمراا میشوا.  
ـا   ارین سال تمام ذهن و حواس ماغربت نشینان اورازمیهن مثل همیشه باصـده
سئوال مربوط به حوااث کشورکه ازطریق رسانه هاوباپیچ وتابهای مزید برایما  
میرسد، مواجه بوا وغالباً وسیلۀ الهرگی وناراحتی مارافراهم میکرا. ولی بااینهمه  
ازرسانه های جمعی ممنون هستیم که مارا ارجریان حوااث کشورارکمتریـن  
ـا   فرصت زمان قرارمیدااند. انجمن سالمندان افغان اربی ایریا ارنظـرااشـت ت

ـهـوری    4101فشرا  جریانات مهم سال  از جمله موضوع انتخابات ریاست جم
کشوررا ارسالنامۀ این انجمن بازتاب اهد وارپرتو آن چشم به آیندا بـدوزا،  
ولی رویداا های ااخلی کشورارطول این سال چنان مغشوش و زیرابرهای ابهام  
قرارگرفت، که هنوزهم نمیتوان اورنمای روشن آنرامشاهدا کرا. اکنون که ما  

قرارگرفته ایم، ناگزیر باید به استآوراهای سال    410۱ارآستانۀ تحویل سال به 
 جدید امیدوارباشیم... 

ـانـۀ   نویسند  گرامی ااکترکاظم ارگفتارپرمحتوایش تذکراااا: )ما ار آست
قرارگرفته ایم، ناگزیربایدبه استآورا های سال جدید امید    410۱تحویل به سال 

وارباشیم  اماچه افسوس که ازسیزاا سال به این طرف چنین امیداوریهارابدست  
آوراهای سال جدید ارال پرورش ااایم وهیدگاا سال بهتر وفراای روشنـی  
ـنـوان  پدیدارنگراید. ارهمین لحظه یاام ازیک شعر نویسند  کوریایی زیـرع

 )فراای روشن ما ارکجاست؟  میآیدکه به استقبالش پارچۀ ذیل رانوشتم :  
 همه باهم ارین زمزمه اندکه فراا، فراا ! 

 ومن میپرسم پیهم که تاظلمت ش  اینجاست 
 فراای روشن ماارکجاست؟!   میگویند ارشفق اا  افق های اور 

 ارطلوع آفتاب، ارگسترش روشنی و نور، 
 ولی سالهاست ارانتظار صبح این ش  یلداهستیم 
 همه جا ارجستجوی آن فرخندا فراا هستیم... 

ارسلسله مقاالت سالنامۀ سالمندان، اوست گرامی ام جناب ااکتر محمداسلم  
خاموش زیرعنوان)شهیداحمدشاا مسعوا  مقالۀ مفصل و پرمحتوایی نگاشته اند،  

ـبـر  ار    0۹۱8که بعضی ازبخشهای آن چنین است :)احمدشاا مسعوا ارسپتـم
سالگی وفات یافت... مـی  13به عمر   4110سپتمبر   ۹بازارک پنجشیرمتولد وار 

تهاجمات برپنجشیر یک سلسله عملیات جنگی  0۹3۱الی 0۹31اانیم که ازسال  
ار بین مجاهدین، سپاهیان اولت کمونیستی وعساکراتحااشوروی سابق را ار  
برمیگرفت، که رهبری سپاا مجاهدین رااحمدشاا مسعوابعهدا ااشت. ارایـن  
جنگهاکه شدیدترین جنگ ارطول جنگهای شوروی ارافغانستان شمراا شدا،  

باربه پنجشیرحمله کراندو کوشیدند این ارا را ازوجوامجاهدین پاک    ۹روسها 
سازند، اماموفق نشدند وبه مجراخارج شدن عساکرشوروی ازین ارا، مجاهدین  
به جاهای خوابرگشته وبه جهااشان ااامه میدااند... رهبران وقوماندانان متعـدا  
روسی ازقبیل جنرال ان. جی گریگوریان، مارشال سرگی سوکولوف، میـجـر  
آشیف، یوری اندروپوف، کونستانتین چرنینکو و غیرا بشمول ببرک کارمل و  

مجاهدین افغان رابرهبری    0۹3۱ـ 0۹31ایگران کوشش زیااکراندارین مدت  
 مجاهدین که مسعوانقش عمدا رابازی میکرا، شکست اهندکه موفق نشدند. 

ـان  0۹۷۹...ااکتر تربیوال گراهام مینویسد: ارجون  تمام قوای حکومتافغانست
ازار  پنجشیرکشیدا شد وسراسراین ارا به مجاهدین تعلق گرفت. معبرسالنگ  
ـاا   ایگرساحۀ خطرناکی برای عساکرشوروی گرایدا بوا تاحدی کـه هـرگ
اریوری موفقانه اموال خوارابه )قوای چهل  میرساند، نشان خدمت بـرایـش  
ـان شـوروی)یـک   میدااند... اریکی از عملیات ار  پنجشیرسه کندک سپاهی
کندک زرهدار، یک کندک چترباز، یک کندک لوازم  بااوکندک ایگـر  
ـتـی و   افغانی وهمدنان استه های کوچک ایگری ازقبیل خدمات امنیت اول

روز  01سپاهیان حزبی)افغانی  گماشته شدا بواند. نبراشدیدی ار گرفت کـه 
ـاا   ااامه یافت ومجاهدین تلفات سنگینی متحمل شدند. همین تلفات احـمـدش
ـیـذان   مسعوا راوااار ساخت تابافرماندهی شوروی توافقنامۀ پنهانی رابدون است
ـال   ـعـوا ازاعـم حکومت افغانستان به امضابرساند. ارین توافقنامه تعهدشدتامس
خصمانه به مقابل سپاهیان اولتی وشوروی است براارا. روسهانیزتعهدکرانـد  
حمالت هوایی برپنجشیر وارانیاوراا به کاروانهای اوچه ار ااخل ارا وبیرون  

 بسرمیرسید.   0۹34ازآن اجاز  اخول وخروج خواهندااا. موعداین تعهد نیزار 
 ولی ارطی یکسال احمدشاا مسعواتمام استحکامات )انباله ارصفحۀ هشتم   

 دو نامۀ دوستانۀ دو هم صنف 
ـانـی   همکارعالیقدرواانشمندوشاعرجناب پروفیسرحیدر ااور نامۀ را به نش
ـتـر   ـیـسـرااک امید، ازآلمان به همکارعالیقدر واانشمند ونویسندا جناب پـروف
عبدالواسع لطیفی اوهفته پیش فرستااند. ارذیل هر او نامه راکه عـطـف بـه  
 حاالت ناگوارمیهن مشترک مااارند، به نظر خوانندگان ارجمند میگذاریم. امید 

 رفیق شفیق وهمسنگر رزم آرا واسع جان لطیفی ! 
ایری ازعمر زواگذرما سپری شد که جویای احوال همدیگرنشدا ایم، واز  
طریق جرید  فرخند  امید به مناظر  معموله وتباال افکار راجع به اوضاع وطن  
مباارت نورزیدا ایم . نظربه عقل قصیربندا، چون کشورما مسیرب  اندیشناکی  
ـایـی وانـدرز   ـنـم رامی پیماید، الزم می پندارم تاار چنین حالت ناگوار ازره

 آندوست گرامی وصاحبنظر مستفیدگرام .  
براارارجمند! ولوکه من وتوازآوازن تحصیل وایام خوشگوارجوانی موقف  
بیطرفی فعال راارساحۀ جریانات وایدا آل سیاسی اختیار نمواا ایم، وخراا گیر  
ـاا   یاعی  جونیستیم که اربار  اوضاع سیاسی و حکومتداری کشور باعینک سی
قضاوت ونظراندازی نماییم، ولی بازهم شعورملتگرایی والۀ وطنپروری بما حکم  
میکندکه ارحاالت بحرانی وارماندگی وطن، خاموشی واغماض اختیارنکنیم،  

 بلکه انتقااات ونظریات خویشرا بدون هراس وبی پراا ابراز نماییم .  
خوانندگان محترم هفته نامۀ امید شایدآگاهی وبیااااشته باشندکه من وتوار  
بدو مرحله اربار  اشتراک ملی وهمدنین تجارب وکار اانی آقای ااکتراشرف  
غنی احمدزی وآقای ااکترعبداهلل نظرمثبت وخوشبینانه ابراز نمواا بوایم. ولی  
امروز افغان وطنپرور ومتفکر به سواا واندیشه می افتدهرگاا می بیندکه رئی   
ـیـدی و   صاحبان اولت و حکومت حتی ارتعیین وتقرر وزراکه ازوظایف کل

 اساسی شان میباشد، است اراز وصالحیت قاطع ندارند.  
جریان بدین منوال است که برخی ازهمکاران اولت وحکومت بهیچ وجـه  
ـانـد، واز   حاضرنیست که ازاحراز مقامات عالیۀ اولت وحکومت محروم بـم
مزایای ماای استفاا  شخصی وخویشخوری ننماید. ارین حالت تشتت وعـدم  
تمرکزقدرت سیاسی، ضعف ارتصمیم گیری اولت مانع انفاذ قدرت حاکمه،  
باعث هرج ومرج فرای، انارشیسم و بی امنی میگراا. آنده این امیدوار را ناامید  
وسخت هراسان میسازا، عدم توازن اقتصاای وتوزیع غیرعااالنـۀ ثـروت و  
اارایی اربین افراا ملت ما میباشد، که سب  تضاااجتماعی، طبقاتی ومنطقوی  
میشوا. چنین نقیصه ازفقدان سیستم سالم اقتصاای ومالی، عدم موجوایت تـه  

 بنای تولیدات،مالیات ونارسایی سیستم پولی وبانکی نشأت میکند. 
کشوری که بازارهایش راواراات اجناس گوناگون مصرفی وتجملی خارج  
قبضه وانحصار کراا باشد، ومباارت نورزا تاالاقل امتعۀ حیاتی ومورا احتیاج  
ـالـی   روزمر  مرام راارااخل تولید نماید، به بحران و ارشکست اقتصاای وم
مواجه میباشد. این بند  عاجز بارهابه عرض رسانیدا که چون فقروبیکاری باعث  
انزجار ملت ازاولت و بروز بساناهنجاری های سیاسی، اجتماعی، اخـالقـی و  
صحی میگراا، ازوظایف ملی وکلیدی اولت ازهمه اولترتأسی  انکشاف پذیر  
ـتـی،   چنان نهاا و سترکدر تولیدات وخدمات میباشدکه اجناس متنـوع زراع
ـارج    ساخته شد  صنعتی، صنایع استی ومواامعدنی برای بازارهای ااخلل و خ
تولیدنماید. ارچنین طریقۀ اقتصاای ومتکی بخوا، گذشته ازینکه کار وپیـشـه  
ـاری   برای اکثریت بیکار پیدامیشوا ورفورم سیستم فرسواا وبدوی مالیاتی اسع
ـارج وبـه   ـابـه خ امکان پذیرمیگراا، وابستگی شدیدکشورمحاط به خشکۀ م
خصوص ممالک همجوارتخفیف می یابد. این نکتۀ مهمه رانبایدفراموش کرا  
که پیروی همدوسیاست گذشته ازینکه ایجاب تصامیم جدی وتفاهم قوای سه  
گانۀ اولت را مینماید، وابستگی شدید به امداا سرمایوی وتخنیکی بین المللـی  

 نیز اارا.  
رفیق مشفق واسع جان لطیفی! هموطنان صاحبنظرما طبعاً آگهی اارند کـه  
ولو سرمایه یکی ازعوامل مهمۀ تولیداست، ولی وقتی ممد رشد وانکشاف شدا  
میتواندکه بخصوص ارکشورآسی  رسید  مابر طبق یک پالنگزاری منسجم و  
به رعایت ارجه بندی اهداف اولت از آن استفااا شوا، برعک  مصرف خوا  
غرضانه ونفسی، طوریکه ار افغانستان به مشاهدا میرسد، باعث عـدم تـوازن  
ـاور   ـا مش اقتصاای، فساااااری، رشوا ستانی وخویشخوری میشوا. تقررصده
مفتخوروپرا اخت معاشات گزاف آنهاازطریق پولهای امداای برای بند  عاجز  
که زمانی وزیرمالیۀ کشوربوام، به پیمانۀ نامطلوت، ناجایز وشرم آور میباشدکه  
تفسیربیشتر راالزمی نمی پندارم . آیاوزیرصاح  موجوا  مالیه متـوجـه ایـن  
نقیصه نشدا اندکه پرااخت معاشات مشاورین عاطل فشارسنگینی راباالی بواجۀ  

 ناچیز افغانستان وارا میکند؟ ! 
بغرض معلومات هموطنان جوان بعرض میرسانیم که ارزمان تصدی ایـن  
ـاور   جان  مجاز نبواکه وزراء مشاورینی ااشته باشند، تنهاارکابینه او وزیرمش
یکی خانم شفیقه ضیایی وایگری استاامحترم آقای سیرت تشریف ااشتند، که  

 سیرت صاح  وظیفۀ ااراالنشاء مجل  وزرا راهم عهدا ااربواند.  
ارفرجام امیدواریم روزی برسدکه آقای محترم ااکتراشرف غنی احمدزی  
رئی  اولت وآقای محترم ااکترعبداهلل رئی  اجراییه، که بندا باایشان معرفت  
واراات اارم، توفیق بیابندکه است اطرافیان خواغرض وچوکی طلـ  رااز  
مداخلۀ نافرجام ارامورمملکتی کوتاا سازند، وهراو متفقاً این کشتی طوالنـی  

 ملت را ازین بحر تالطم نجات بدهند. ومن اهلل التوفیق. 
رفیق با سیر! بغرض رفع خستگی تو ازجنفگ وپرگویی، اینک او پارچـه  
شعری به توتقدیم مینمایم. برحس  خواهش اوخانم هموطن، این باراوغـزلـی  
اربار  نسوان. به اوست اانشمندمامدیرصاح  هفته نامۀ امیدآقای قوی کوشان  

 احترام واراات تقدیم میدارم. ااور 
 پاسخ پروفیسرلطیفی به پروفیسر ااور: 

ـاسـی و   ـی اوست نهایت عزیز ومبارز، گرا گشای معضالت اجتماعی، س
اقتصاای وطن عزیزافغانستان، استااااکترحیدر ااور ! سالم و محبت فراوان مرا  
ـای روشـن،   ـان انـدیشـه ه ـاب بپذیر. نامۀ پرمحتوا وروشنگرت راکه مشعل ت
ورهنماییت ارقبال رویدااهای اسف انگیزوطن ارامند وعزیزماست، ازاست  
کوشان عزیزمدیرمجلۀ وزین امید، که انعکاس اهند  بی شائبۀ احوال بوقلمون  
ـنـد   وپرنشی  وفراز واکثراً رقتباریک ملت باشهامت ویک سرزمیـن آبـروم
ـعـر   باستانی است، همین هفته بدستم رسید، وهمدنانکه ارچندمصرع قطعـه ش

 ضمیمۀ نامه ات تذکراااا ای، واقعاً :  
 هربا  وبوستان جهان راکه ایدا ام            با روضه و حدیقۀ کشور نمی رسد  »

 کاین بزاالن به قوم االور نمی رسد           رزم آوران سربه کف آریاکجاست 
 هرقاتلی که کشت مجاهد نمی شوا           آامکشان به شیر وغضنفر نمی رسد 
 هربالهوس به اوج سخن پی نمی برا            هربی خرا به پای سخنور نمی رسد 
 ازاست کی به پیش کی استغاثه کرا         شور وفغان بگوش ستگمرنمی رسد 
ـای   بهرحال، ااورعزیز اور ازایدا ونزایک بدل، طوریکه اخبار شبکـه ه
تلویزیونی نسبتاًآزاا واقعبین ااخل کشورووجرایدمعتبرجهانـی، هـمـه روزا  
ـاوز   اوضاع حسرتباروطن رامنعک  میسازند، جنگ وخونریزی وغص  وتـج
 وزمین سوی ومداخلۀ ویرانگرهمسایگان ومداخلۀ منابع    )انباله ارصفحۀ هفتم  
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ ورجینیا فرهاا میرزا                                                                            انندل 
 احمدزی رئیس جمهورانتخابی نیست 

باتعویض نام طالب به داعش، ما قربانی  
 م جنگهای بیشترمی شوی 

اظهارات ناارستی که بصورت عمدی فعالً ارموراانتخابات چه ار ااخل و  
چه ارخارج کشور، آنهم به سویۀ بسیاربلندصورت میگیرا، ایجاب میکندجریان  
رایکبارایگربصورت بسیارفشراا بعرض برسانم تاواضح شواکه این حکومت  
وحدت اوسرا، مخالف قانون اساسی کشوروبدون ااشتن آرای مرام چگونـه  

 بوجواآمدا است. 
همه میدانیم که انتخابات بنابرتقلبات گستراا آنهم ازطرف نهااهای انتخاباتی  
ـام   وحکومت وقت به نفع یک کاندیدمشخص، که برمال و رسوای خاص وع
شد، نورستانی رئی  کمسیون انتخابات اعتراف کراکه موفق به تفکیک آرای  
پاک ازناپاک نشدا، ازمشروعیت بازماند. اماباآنهم بصورت غیرقانونی، نورستانی  
احمدزی رابرندا خواند، که البته بااعتراض عبداهلل ارساختن حکومت موازی، با  
مداخله ونظرجان کیری وزیرخارجۀ امریکا، برای جلوگیری ازیک بـحـران  
احتمالی، اساس حکومت وحدت ملی گذاشته شد. احمدزی بعنوان رئی  این  
ـعـداز   حکومت)نه رئی  اولت  وعبداهلل بصفت رئی  اااری این حکومت، ب

 امضای توافقنامه، انتصاب شدندنه انتخاب! 
ـاا     ۰0البته این طرزحکومت مخالف صریح قانون اساسی افغانستان است. م

قانون اساسی میگوید:)انتخابات باید شفاف وبدون تقل  و زور وفشار صورت  
ـابـی اولـت    0+ ۱1بگیرا، وآن که آرای   راحاصل میکند، رئی  جمهورانتـخ

 جمهوری افغانستان است.  
چون بنابرعدم مشروعیت انتخابات، آرای مرام ازاعتبارقانونی اش ساقط شد  
ومتأسفانه یکی ازاونامزا آرای شفاف مرام راارقبال ندارند، لهذا رئی  جمهور  
انتخابی اولت افغانستان محسوب شدا نمی توانند، وحتی من به این باورم که از  
صالحیتهایی که برای رئی  جمهورانتخابی ارقانون اساسی رقم زاا شدا، نیـز  
ـهـور   نمیتوانندبرخوراارباشند.اینکه مغزمتفکرجهان پیوسته خوارارئی  جـم
منتخ  مرام وقوماندان اعالی قوای مسلح افغانستان میخواند، اگربه آندـه ار  
قانون اساسی کشورتذکررفته، احترام ااشته باشیم که بایدااشته باشیم، اظهارات  
او ارست نیست، چه اوباساس آرای مرام انتخاب نشدا، بلکه اوهمتای سیاسـی  
اش مخالف قانون اساسی کشوربه امر جان کیری وزیریخارجۀ امریکا انتصاب  

 شدا اند.  
ـقـت   ـی ـق متأسفانه ارین اواخرمخصوصاًبعداز اظهارات نابخراانه و اورازح
ـبـوا   کیری، که گفت: )پرزانت احمدزی باوجوا بران انتخابات که مجبـورن
قدرت راباکسی شریک بسازا، بزرگواری کراوآنرا باعبداهلل شریک ساخت.   
وبدین مناسبت ازو تشکرکرا، به اصطالح چاقوی یکعدا ازقومگرایان افراطی  
است یافته وفعالً ازاستاااانشگاا تاآگاهان ساسی وعد  ازنمایندگان شورا، ایـن  
استه بسیارمغرورانه و گستاخانه برعبداهلل میتازند که باوجوا احسان وگـذشـت  
احمدزی، او )عبداهلل  برای اغراض وتقسیم قدرت، که اصالً مستحقش نبوا، بی  
ـقـرر   مورا بااحمدزی ارجنگ وستیزاست، واین امرسب  شدا که تأخیر ارت
افراا ارکرسی های بزرگ اولت رونما شدا، باعث رکوا همه امورگراا، و  
مرام سخت ازآن متضررشوند. یعنی به نوعی می کوشندعامل تأخیر ارتعییـن  
اشخاص ارکرسیهای بزرگ وبوجوا آمدن اینهمه سرپرستان بی مسئولیت و  
صالحیت راکه کشورازآن سخت متأثرشدا، به عبداهلل محول سازند، ارحالیکه  

 همه میدانیم عامل ومسئول واقعی آن کیست ! 
البته این اظهارات غیرمسئوالنۀ کیری، ارحالیکه ازهمه رویدااهای انتخابات  
وعدم مشروعیت آن بنابرتقلبات گستراا آگاهی کامل ااشت، بسیارسئوال بـر  
ـ این کیری بواکه برای جلوگیری ازبحران احتمالی، بامتقاعدساختن   انگیزاست :
ـ   هراونامزاوامضای توافقنامۀ سیاسی، حکومت وحدت ملی رابنیاا گذاشت! 
این کیری بواکه برعبداهلل تحمیل کرابه نفع احمدزی ازریاست حکومتوحدت  
ملی بگذرا، وبرای الجویی اوگفت که ارین حکومت اصالً براوباخت نیست  
ـا   وهراو نامزا قدرتهای مساوی خواهنداشت، نه این که احمدزی خوش بـرض
ـیـری   ـاارسـت ک ـارات ن ـه قدرت راباعبداهلل تقسیم کراا است. بنابر آن اظ

 ارسخاوت احمدزی وتقسیم قدرتت با عبداهلل میتواند اوعلت ااشته باشد : 
 ـ یک اشتباا یا خبط سیاسی غیرعمدی  0
ـ یااینکه آگاهانه قصداً به عبداهلل به نحوی هوشداراااکه ارتقسیم قـدرت  4

بااحمدزی نباید آنقدرجدی باشد. ارحالیکه اومیتوانست این مطل  را اوبـدو  
باعبداهلل ارمیان بگذارا واز اوخواهش کندکه ار تقسیم قدرت اگرباحسن نظر  

 وشیو  اوستانه بااحمدزی کنار بیاید، البته به مفااکشور خواهد بوا.  
به نظرمن، این اظهارات اهانت آمیزکیری، که حقیقت هم نداشت، آنهم ار  
یک محفل بزرگ، ارحالیکه اومهماندار هراو ارکشورش بوا، بیرون ازچهار  
ـیـچ   چوب نزاکتهای قبولشد  اپلوماسی، حرکت بسیار بازاری بوا، که البته به
صورت واقعیت هارا نمیتواند تغییر بدهد، بلکه اوبااین اظهارات اروغین، ازاعتبار  
و شخصیت خواکاست. اکنون اگرعد  ازین اظهارات ناارست کیری خواسته  
باشندبریاست جمهوری احمدزی مشروعیت بدهندکه گویاباگرفتن اکثـریـت  
ـنـد،   آرای مرام رئی  جمهورمنتخ  شدا وعبداهلل رابازندا وفاقدهرقدتی بدان

 تنهاخوارابازی اااا وخوارامسخرا کراا اند.  
واقعیت امراینست که اگرابطال آرابصورت قانونی صورت میگرفت کـه  
نگرفت، وآرای پاک ازناپاک جدامیشد، که نشد، ارآنصورت واضح بواکـه  
کی آرای بیشترراحاصل میکرا وکی رئی  جمهور انتخابی اولت افغانستان می  
بوا، به یقین که عبداهلل نه احمدزی ! این رانه ازخوامیسازم ونه تنهامن میگویم.  
اگربخاطرااشته باشید اکثر منابع خبری جهان ازآن جمله نیویارک تایمز، اخبار  
نهایت معتبر امریکانوشت که: )اگربیشترازاوملیون رأی تقل  شدا به نفع احمد  

 زی باطل شوا، عبداهلل برندا است.  
ازاینهاکه بگذریم، اصالًاساس چنین حکومتی گذشته ازآنکه کامالً مخالـف  
ـیـن   قانون اساسی است، تنهابانام نهاان حکومت وحدت ملی، وحدت ملی تأم
نمیشوا، چه ساختاراجتماعی کشورماچنان است که متأسفانه ارهیچ مقطع تاریخ  
ـا   وحدت ملی، آنطوریکه بایست، ار سرزمین ماحکمفرمانبواا است، وفعـالً ب
اینهمه خواخواهیها، قدرت طلبیها، قومگراییها وتعصبات قومی ونژاای وسمتی  
ومذهبی، که ار ظاهرکمتر محسوس اماارخفا براوجش رسیدا، متأسفانه امکان  
وحدت ملی ازهروقت ایگرکمتر است. مخصوصاًکه اررأس این حکـومـت  
اومین مغزمتفکرجهان، فیلسوف به زور، انسان مغرور، خواخواا، قومگـرا و  
متظاهررابرماتحمیل کراا باشند، که فکرمیکندارهررشته از هرکسی ایگربیشتر  
ـاب   ـتـخ میداندوباید ازکات  افترتا وزیر ووالی وایگرپستهای مهم اولتی به ان
ـانـون و   وسلیقۀ او بعدازاخذ امتحان توسط خواش مقررشوا، خوارابه هیچ ق
ـئـول   مقررا وحتابه توافقنامۀ که باعبداهلل ارتقسیم قدرت امضاکراا، پابندومس
نداند، چناکه مشاهدا میکنیم تمام کارهاییکه ارظرف این هشت ماا صـورت  
گرفته، که متأسفانه هیچ مفاا وپیآمدنیکی هم ارقبال نداشته همـه مـحـصـول  
 تصامیم، عملکرا واوامرغیرقانونی، نابخراانه  ویکجانبۀ )انباله ارصفحۀ هشتم  

ـ ورجینیا ماریا اارو                                                                       الکسندریه 
 »سرنوشت خانواده ها درجوامع غربی   «

 توجه براین کتاب ارزشمند، نگارش میرعنایت اهلل  سادات 
ـان   کتابهای بسیاراربارا مسایل اجتماعی وفرهنگی واقتصاای ازقلم نویسندگ
بداپ رسیدا ومطالعه نمواا  ام، بدیهی است  بامطالعه هرکتاب یک کمبوا ار  
بعضی بخشهای اجتماعی واقتصاای و فرهنگی ار ذهن خوانندا خطورمینماید،  
اماجناب محترم سااات  ار این  زمینه  آنقدر بدقت  تحقیق و پژوهش نـمـواا   
اند که  هیدگونه  خأل ارمسایل مربوط به خانوااا، تاثیرات اجتماع، فرهنـگ،  

 اقتصاا و اقتصاا سیاسی برخانوااا ار اثر شان بنظر نمی رسد . 
محترم سااات اوقارا امریکا و اروپا رااز مبدای زندگی انسان ار کرا  خاکی  
ـا رشـد   واز مبتدی ترین اقتصاااولیه خانوااا تا رشداقتصاا امروزقدم بقـدم ب

 ونموی فکری انسانها وانعکاس سوء آن ار رشته  تحریر  ارآوراا  است .   
عنوان ارشت وارخشندا که  خوانندا  رابه  01صفحه و 081این اثرگرانبها ار 

عمق مطالعه اعوت مینماید، مرت   شدا  است. بگونه  مثال  نکات  عمد   آنرا  
 خیلی  فشراا  بشما  بازگو میدارم . 

کانون خانواا یکی از استوارترین وایرینه ترین واحداجتماعی می باشدکـه  
تداوم فرهنگ واقتصاا با رشدفکری ایشان تسلسل ااشته است. بـه گـواهـی  
ـانـوااا   تاریخ، ارشرق نخستین گهوارا تمدن وفرهنگ آغازگرایدوتاسی  خ
ازمنزلت وارج فراوانی برخورااربواا  است. اایان سماوی، پیامبران، نـظـریـه  
ـلـمـداا   پراازان ومصلحین اجتماعی  واحد خانوااا را اساس زندگانی جمعی ق
نمواند .اربارا انواع خانوااا سخن بسیارتذکر رفته است وسیرتحول آن ارپویه  
ـان   ـاک تاریخ یکی ازمباحث الدسپ جامعه شناسی میباشد.کانون خانوااا کـم
ارخاورزمین ازمقام واعتبارفراوانی برخورااراست، ولی ارسرزمین غرب اربر  
خورا بامظاهرانیای مدرن ازجمله تقسیم کار،  فراگرایی  وآزاایهای مدنی و  
استقالل اقتصاای جن  زن، واحدخانوااا استخوش اگرگونیهایـی شـدکـه  

 ازایدماشرقی هازیان پذیر می باشد. 
که تمام جوانـ    تحقیقات بسیارپرمایه بقلم نویسندا وپژوهشگرتوانا سااات 

موضوع رابه بررسی گرفته است، گواهی ایگریست بر تاریخ تمدن شـرق و  
افول تمدن غرب. ارین کتاب ار بارا پیدایش وساختارخانوااا هااریونان قدیم،  
امپراتوری روم و قبایل جرمن سخن رفته است. و همدنین مولف صاح  نظـر  
چگونگی خانوااا را ارقرون وسطاکه سلطه  فیواالها وپایداری آنهارابه بررسی  

 به فامیل وشکل گیری گزنیش همسربحث کراا است. ” خانه ” گرفته و ازگذار 
به انبال آن جهش، ارمورا چند وچون خانوااا ار اورا  رنسان  و تاثیرات  
اوران رمانتیک وانقالب صنعتی برفامیلهای غربی به  سنجش پرااخته است. هم  
چنان ازفروپاشی اوامانهای باختری و تأثیرمسایل اقتصاای برثبات وبی ثباتـی  
ـنـوان   خانوااا های اروپایی مطالبی زیاارابانقل قول  ازنویسندگان  بزرگـی ع

 کراا است. 
متعاقباٌ ازاستیابی زنان به حقوق مدنی واوج گیری جنبشهای فیمنیستی  ارزمان  
ـات   معاصر اضمحالل خانوااا، افول تمدن غرب تأثیر انحرافی وسایل اطـالع
ـفـرا   جمعی، ضعف سیستم تعلیم و تربیه ، مضیقه های مالی ، برچیدا شـدن س
ـااری وپـدری،   غذااز ااخل فامیل، ترویج  زندگی تنهایی، گریز ازوظایف م

و انتقال  کالنساالن ازکانـون گـرم  ”  مااربوان ” خدشه اارشدن مفهوم بزرگ  
خانوااا به  اماکن بزرگساالن وسرانجام سرنوشت فامیل  معاصر به تحلیل گرفته  

 شدا است. 
ـا   ـه نا گفته پیداست که تمام مسایل مطروحه  از اهم  قضایای  زندگی ما افغان
ـنـدرا   میباشد وچه بهترخواهدبواکه خوانندگان هموطن ما این  کتاب ارزشـم
مطالعه وازمحتویات پربهای آن فیض براا ومنحیث یک  رهنموا بزرگ  برای   

 نسل های  جوان ما پیشکش بدارند.  
ـنـوع    جناب محترم سااات این اثرش رابرای هموطنان که بنا براجبارهای  مت
ازسرزمین  خویش  اوری گزیدند، اما ارتار وپواوجوا شان به  فرهنگ  بالند   
خویش عشق  میورزند وآنهایی که  حتی  ار ایار غربت بازهم برای خـوا و  
 فرزندان شان ُ یک  محیط  الپذیر  فرهنگی ایجاا  کراا  اندُ  بحث  نمواا اند. 

ـاهـدا   جناب  سااات  رابطه انسان با اقتصااومسایل اجتماعی را بامطالعه  و مش
اروپا  که خواپیشرفته ترین قارا های جهانی میباشند، به تحریر  –اوقارا )امریکا 

ارآوراا است.  همانطوریکه بارشد ونموی  ذهنی انسانها تمام مسایل مربوط به  
زندگی نیزارتقا مینمایدوسطح  زندگی انسانها رانیزبحرکت ارمیآورا . ارشرایط  
کنونی  که علم  و تکنالوژی به سرعت  صوت  سریع شدا، شیرازا خانوااا ها  

 ازهم پاشیدا است. 
ـای   ـه ارزمانهای قدیم شرق نخستین گهوارا تمدن وفرهنگ بواا وبا ازاواج
ـیـگـرایـدو   مشروع وتاسی  خانواا وتولیدنسل، به غنای فرهنگ  افزواا م
خانوااا از منزلت فروانی  برخورااربواا اند. ار این کانون کوچک خانوااگی  
که پدررئی  خانوااا وماار مرکزو شمع ارخشان آن بواا وتمام فرزنـدان از  
روشنایی افکار مدبرانه پدر و مااربهرا میبراند.  ماارار پرورش و تربیت  سالم   
ـلـف    فرزندان و پدر ارتهیه وبرآوراا  ساختن  معشیت زندگی خانـوااا مـک
بواند . کانون کوچک خانوااا نمونۀ ازاجتماعی بزرگ محسوب  میگراید.  بنا  
ـان   یک خانوااا  سالم  عبارت ازیک زن ومرا مزاوج  بواکه با فـرزنـدان ش
ـات    ـب ـاس ـن مشترکاٌ بامحبت زندگی خانوااگی  راسپری میکراند که ارآن م
جسمی، روانی، اقتصاای واخالقی باهم گرا  میخورا. به همین ترتی  خانوااا  
بین والدین وفرزندان وبانسلهای  بعدی پیوندخونی وخانوااگی  برقرار میکراند  
 ازاهمیت  زیاای ار اجتماع  برخوراار بواا  و جایگاا  ویژا  ارجامعه  ااشتند . 

، حقوق  «تشکیل اقتصاای فامیل   »توجیه ناارست از رشداقتصاای جامعه،     
ـنـسـی،   ـات ج مدنی زنان، جنبش زنان ارکشاکش مباحثات تیوریک، انحراف
آزاای یااسارت جدیدزنان، انحرافات وسایل  اطالعات جمعی، ضعف سیستـم  
ـای   تعلیم وتربیه، مضیقه های مالی،تجرید کالنساالن ازکانون خانوااا ارخانه ه

 »مخصوص کالنساالن، ترویج سریع زندگی تنهایی، تخریش مفهوم بزرگ  

ُُ  همه  و همه ازیکطرف  خانوااا  را ارمعرض  خطر قرارمیدهد و  «ماار بوان 
 ازطرف ایگر سرنوشت زندگی  معاصر  غرب را بکجا خواهد  کشانید . 

بامطالعه هربرگه  این کتاب باواقعیتهای زندگی روزمر  خویش، محیـط  و  
ـای    ماحولیکه زندگی  ااریم،  برخورامینماییم ومی بنییم  ار پرتواین وضع ج
نظم جمعی وگروهی رایک نوع فرهنگ  منفرا سازی اشغال نـمـواا اسـت.  
مخصوصاٌ خانوااا های زیاا ازشرق اراثر عوامل مختلف راا خویش رابسـوی  
جوامع غربی گشواا اندو بخاطر ااامه زندگی وبنای  اقتصاا  ازاست رفتۀ شان،  
مصروف وظایف شاقه طبق پروگرامهای وضع شدا ممالک میزبان گـرایـدا  
اندو روابط وضوابط وارزشهای خانوااگی شان ارمعرض انحطاط  قرار گرفته  

 آنهارا تهدید  مینماید .  «فقر  معنویت   »و  
جناب  سااات مینویسد: اندیشه پراازان غربی تحقیقات وسیع ار زمینه واوام  
ـاعـی   مسایل  فرهنگی وتمدن شرق انجام اااا اندوعوامل باز اارند  رشداجتـم
رابرجسته نمواا وبه پیروی ازراا ورسم  زندگی غرب تشویق مینمایند، بـدون  
انکه پراا  ازحقایق  ارا ناک  زندگی اجتماعی جوامع غربی خویش براارند.  
 به گواهی تاریخ باید اظهارکراکه اگرمدنیتهای شرقی موراتهاجم قرارنمیگرفت  

ـ ورجینیا حشمت خلیل غبار                                                       الکسندریه 
 دزد چراغ به کف 

دستبرد دوم ودزدانۀ شخصی بنام کاظم کاظمی بنفع اجانب در کتاب  
 افغانستان درمسیرتاریخ  

ـاپ   بارایگرکاظم کاظمی بدون اجازا وخالف تمام موازین قانونی حق  چ
)کاپی رایت  بواا وخیانتی است به تاریخ افغانستان، کتاب مستطاب )افغانستان  

 ارمسیرتاریخ  را به اصطالح ) ویراستاری  کراا وبه چاپ رساندا است.   
طبق قوانین بین المللی حق چاپ )کاپی رایت   نویسندا برکتابش پـ  از  
ـنـدا   مرگ وی حداقل تاپنجاا سال وحداکثرتاصدسال اوام میکند. اگرنـویس
وارث ااشته باشد، حق چاپ به عین شرایط به وارث انتقال میکند، ارصورتـی  
که وارث کتاب را باراگر چاپ کندو به طورقانونی حق چاپ را برآن باراگر  
محفوظ سازا، حکم قانونی اولی ارمورا وارث نیزصدق میکند )بایدگفت که  
حق چاپ بریک کتاب همه جوان  چاپ، ویراستاری، تکثیر، وغیرا حقـوق  

 مربوطه را ار بر میگیرا .   
وفات کراند وحق چاپ هـراو    0۹۷3 شااروان میرغالم محمد غبارارسال 

جلدکتاب افغانستان ارمسیرتاریخ، به فرزندش حشمت خلیل غبار)اینجان   تعلق  
جلداوم این کتاب راچاپ کرام وبه طورقانونی  0۹۹۹ گرفت. اینجان  ارسال 

هراوجلداین کتاب را    4110 حق چاپ رابرآن محفوظ کرام. همدنین ارسال 
کتابخانه سباچاپ کرام، وبه   –بافهرست مکمل اعالم توسط مرکزنشراتی میوند 

 طور قانونی حق چاپ خوارا ارمورا هراو جلد مجداا محفوظ ساختم . 
ـان   ـت افغانستان ارمسیرتاریخ، تاریخ واقعی وعلمی مرام مظلوم ومبارز افغانس
میباشد. این کتاب که ضداستبداا، ارتجاع، استثمارظالمانه و استعمارمیباشد، بـه  
مرام افغانستان تعلق اارا. ولی این کتاب هرگز به ریزا خواران آستان استبداا،  

 ارتجاع واستعمارتعلق ندارا.  
من اجاز  چاپهای مجدااین کتاب راپ  ازامضای قراراااهای قانونی وبطور  
ـاسـت و بـدون   رایگان وبه شرطی به اشخاصی اااا ام که آنرابدون کم وک

مطابق چاپ اولی، چاپ کنند. افغانستان ارمسیرتاریخ )جلـداول  ”  ویراستاری  “ 
وجلد اوم  تاکنون ارخارج و ااخل افغانستان  به  چندصدهزارنسـخـه بـدون  
کوچکترین تغییر وکم  وکاست، طبق نسخۀ اصلی چاپ شدا است. هیدگاهی  
به عُمال خارجی وشخص شیاایکه بدون مشروعیت  وقانونیت بخواهد تـحـت  
عنوان ویراستاری وچاپ مجدابه کتاب افغانستان ارمسیرتاریخ،  ازاانه به نفـع  
اجان  استبرا بزند، اجازا ندااا ام وهرگزاجازا چاپ یا ویراستاری رابه آقای  
کاظم کاظمی وناشر وی ندااا ام و هیدگونه قرارااای راباآنها امضا نکراا ام  

 وارآیندا نیزچنین اجاز  را به آنها نخواهم ااا.  
ـاپ ایـن   هیچ کسی حق ندارا بدون اجاز  قانونی اقدام به ویراستاری وچ
کتاب کند. چنین اقدامی ازطرف کاظم کاظمی نه تنها خالف  قانون حق چاپ،  
بلکه خالف تمام موازین اخالقی  نویسندگی  و اابی میباشد وبایدایـن عـمـل  
کاظم کاظمی محکوم شوا وطبق  قوانین  مربوطه مجازات گراا. است ناپاک  
کاظم کاظمی که میخواهد زبان فارسی اری کتاب افغانستان ارمسیرتاریـخ را  

 وهم چنین محتوای آنرا  بنفع اجان   تغییر اهد باید کوتاا گراا.  
ـاظـم   همدنین تمام نسخه های کتاب افغانستان ارمسیرتاریخ که توسط  ک

 کاظمی تااکنون چاپ گرایدا است، تحریف شدا وفاقد  اعتبار میباشد. 
به اطالع اوستان این کتاب رسانیدا میشواکه هراو جلد اول واوم افغانستان  

ارانترنت گذاشته شدا وهرک  مـی   «پی ای اف   »ارمسیرتاریخ بصورت  
-اپـریـل    -41 تواند بطور رایگان آنرا مطالعه وچاپ نماید. با احترام و ااب  

 410۱   
حشمت خلیل  غبار فرزندشااروان غبار واارندا  حق قانونی چاپ  جلد اول  

 وجلد  اوم افغانستان ارمسیرتاریخ /. 
***************************************** 
یقیناٌ امروز ارخشش آن تمدنهاجهانی میگرایدو نمیگذاشت انسانها چنین  کـج  
راهه هارا طی طریق نمایند. ارچنین رونداجتماعی والدین  مکلف اندکه اطفال  
شانرابه  ااشته  های  فرهنگی  و مزایای فرهنگی خویش آشنا بسازند و ارپرتو  
یک توازن فرهنگی  میان  هراو فرهنگ  تربیت  بنمایند تا از مصای   روحی   

 ار امان بمانند. 
ارک واقعیتهای تاریخی وخواآگاهی وشناخت اقیق ازموازین  و ارزشهای  

ـاا   «خوا، خانوااا و فرزندان   »متفاوت شرق وغرب   شانرا ازسقوط ارپرتگ
انحرافات غربی نجات بخشند. زیراسقوط ار پرتگاا انحرافات جوامع غـربـی  
موج   گسستن  شیراز  خانوااگی  میگراا. ازآگاهی تاریخ یک واقعیت مسلم  
اررابطه به رشدتمدنهای  ماای ومعنوی جوامع بشری نتیجه بدست میآیدکه همه  
ـالـوژی    یکسان  رشد نکراا ونمی نمایند اما اراثرپیشرفت وانکشاف سریع تکن
مدرن امروزاین کمبوا رفع شد، امارفع این کمبوایک خالی بزرگ  ایگری  
را بوجواآوراکه موج  انحطاط تمدن غرب گرایدا واین انحطاط ارزشهای  
پسندیدا  فرهنگی وفی المجموع بشری وباعث  پاشیدن شیرازا  خانوااا شـدا  
 است،چون خانوااا هاجامعه راتشکیل میدهد بایداز گزند انحطاط ار امان  بماند . 
ـتـه   تحقیقات بزرگ ارمورافامیلهای غربی چندان قدامت تاریخی  نـداش
ـار   واکثراٌ پ  ازطی سالهای اول جنگ جهانی اوم، طی نشرات  پراگندا انتـش
یافته است. بعداتحقیقات شیوا های مشخص راتعقی   نمواا وآنهم بیانگر طرز  
ایدگروپهای معیّن اجتماعی را ار برااشت.  شماری ازمحققان متعقداندکه انسان  
ازآخرین وابستگی آزاا  میشوا.  نظریه پراازان غربی هرکدام شیوا های معّین  
ـنـی از   ـی راتحقیق مینمایند وار  اثرآن موفق به تحلیل بخشی ازواقعیتها ویاپیشب
پدیدا های ار زمینه فامیلهاگرایدا اند.  بگونه مثال یک اانشمندامریکایی  ار  

 «فامیلهای  حجروی معاصر  تاثیرعمد  مدرنیزیشن رااربمیان آمدن   4111 سال  

میداند . ازاین  نقطه نظرفامیلهای کوچک  حجروی  بخاطر اجرای وظایف شان  
برای سیستم سرمایه ااری  مساعد  بواند چونکه  ارهرکجازمینه به جل  قوای  

ـتـر   «عنعنوی  »کارشان مساعدبواو ارحالیکه جوامع   ـات قـوی ار وجواتعلق
وبزرگترخانوااگی خوا بمثابۀ  مانع بواند واز استقاللیت فرای جلوگیری مـی  
نمواند. این تیوری  منفراسازی وتغییرارفامیلها وفاصله گیری ازعنعنه  وانتقال   
نفوس به  مراکزصعنتی وشهرباعث  انشقاق  فامیلها شدا و به سرعت  انفـراای   

 سازی  جامعه  افزایش  پیدا کرا . 
ـاز   تاریخ تمدن بشری که اولین  گام ارجهت پیدایش وتکامل جامعه را آغ
نموا، مفهوم آن خانوااا وتشکیل آن بوا. ازهمین جهت  خانوااا  اولین تشکیل  
اجتماعی وپایه وتهداب  همۀ تمدنها ارطول  تاریخ  بشرمحسوب  میشـوا، بـه  

حجروی  اولیـن   «فامیل    »یعنی به  اصطالح امروز   «خانوااا  »عبارت ایگر  
 زیربنای جامعه  میباشد. 

ـا و   جناب سااات تحقیقات خوارا ازجوامع مترقی اروپا باپیدایش  تمدنه
پیشرفتهای اجتماعی، اقتصاای وانقالب صنعتی وسایر مزایا واهمیت بشـر و  
نواقص واسارتهای ظالمانه بشرارطول تاریخ ار کشور های فرانسه، جرمنی و  
تمدن روم  ویونان بانقل قول ازمحققین  بزرگ واانشمندان معروف بررسی و  
ـقـوقـی،   جمع آوری نمواا وبامثال  های  خیلی الدسپ تاریخی ازنقطه نظرح
اجتماعی، اقتصاای، روابط  وپیوندهای اخالقی مانند ازاواج وتشکیل خانواا،  
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 هفته نامۀ امید 999شمارۀ  صفحۀ  ششم 

ـ  نیویارک مشتاق احمد کریم نوری                                             فلشنگ 
 سوم می روزجهانی مطبوعات 

اهدا به دوست بزرگوارمطبوعاتی ام جناب غالم حسین فعال که نیم قرن  
 درین عرصه فعالیت نمود . 

جناب غالم حسین فعال که تاچندسال قبل نیزمقاالت شان ار مطبوعات نشـر  
میگراید، واز ایالت اندیانا زوا زوا باهم صحبت می نموایم، اکنون کـه آن  
جوان قدیم و فعال عرصۀ ژورنالیسم، پابه سن گذاشته اند، استماع شان از نـطـق  
شان زیااتر گرایدا، یعنی بقول آن حکیم پیرا مرا سالخوراا که مرا اوگوش  
اااا اند ویک زبان: کم گوی وبجزمصلحت خویش چیزی مگوی، چیزی که  
نپرسند، تو از پیش مگوی ! من اراثر مطبوعاتیان، راجع به جناب فعال گفتنـی  
هایم را تذکار نمواا ام، اوهموارا السوزی ااشته اربار  ارا وغصۀ وطـن و  

 وطندار الی سوزاکه اراآتش غم، ل  بی غصه راسواا نباشد.  
ازآنجایی که ما ارمرحلۀ اوج انقالب رسانه یی قرارااریم، ولی ارهمۀ اوضاع  
ـاری و   ـت ـف واحوال نیازبه فرهنگ نوشتاری وتاریخ نگاری، ار کنارفرهنگ گ

 گزارشگری ازجملۀ حتمیات وضروریات است. 
آزاای مطبوعات و اوج گرفتن انقالب رسانه یی، حاصل کارچندنفر محدوا  
ـانـی   ارین سالهای پسین نیست، بلکه سرنخ آن به سالهایی برمی گرااکه بـزرگ
ـلـم   بواند که انگشتان استان شان ازفرط قلمزی کج شدا بوا. بزرگانی که )ق
مزاوری  و )قلم مزای  راعار میدانستند بزرگانی که ارحساس ترین مراحل و  
برهه ها واقعیتها راکتمان نمی نمواند، وبه صید حوااث می شتافتند وازراهیابی  
بصورت روشنایی ها وخوشبختی ها، ارفراز وفروا زمانه واهمۀ بر الها نداشتند،  
ـاالـه   بزرگانی که ارسفرا هایشان ازفرط ایمان، نان نبوا، ولی ارمبارزا ومـج
ـان   بواند باآنهاییکه ارسفرا های شان ازفرط نان، ایمان نبوا، باوجوایکه جـری

 وموج مطبوعات هراسی هموارا جاری بوا.  
پ  اکنون ارنقطۀ که ایستااا ایم، سخت ناسپاسی خواهدبواکه از بزرگانـی  
ـا ار   ـان م که ار این وظیفه وعرصۀ شریف وحرفۀ ظریف به مثابۀ پیشکسوت
مطبوعات بواا اند، فراموش مان گراند، ونتوانیم ارمقابل شان ااای این کنیـم  

 وبه کارهاوفعالیتهای شان تمکین ننماییم. 
بهرحال، روزجهانی مطبوعات که روزآزاای قلم وکالم نیزگفته می شـوا،  
ـتـۀ   ـی همه ساله ازطرف سازمان ملل وسازمان آموزشی وفرهنگی یونسکو، کم
حمایت ازخبرنگاران جهان، انجمن ژورنالیستان بدون مرز، سازمان گزارشگران  
آزاا وهمه نهاا های حقوق بشر، ارسوم ماا می تجلیل و برگزارمیگراا. امسال  
ـنـی   نیز ارآستانۀ سوم می روز جهانی مطبوعات اعالم شدکه افغانستان مکان ام
برای خبرنگاران نیست، وموارا خشونت و خیانت اراهل قلم رو بـه افـزایـش  

 است.  
ار حالیکه ارآستانۀ روزجهانی مطبوعات قرارااریم، ارهمین  ماا اپریل إخبار  
گرایدکه افزایش فقر وبیکاری، یک خبرنگارافغان را به گدایی ار روی جااا  
کشانید. آقای قیام خبرنگارتلویزیون یک برای مدت اوساعت اریکی ازچهار  
ـیـن   راهی های شهرکابل، به گونۀ نمااین خواش را ارجایگاا گدایان کابل زم
ـعـۀ   قرار اااا است به گدایی اراز نموا. اومیگویدهدفش نشان ااان عمق فاج
بیکاری ارکشوراست، و اوتالش کراکه باچنین اقدامی توجۀ رهبران حکومت  
وحدت ملی رابخاطر بیکاری وبی سرنوشتی جوانان آرزو مند وهدفمند مجل   
ـایـق   ـا واق نماید. او که برای اولین مرتبه است به گدایی زاا، گفت لحظه ه
اشواری بوا، آامهایی می آمدند و تحقیرم میکراند، برخی باتمسخربه همدیگر  
میگفتند که برای این بیدارا جوان پولی بدهیم. اما او افزوا که چنین اقـدامـی  
برای اویک اعتراض مدنی بوا)نه معدنی  وبرضد افزایش سرسام آور ناااری و  

 بیدارگی واربدری مرام، این کاررا انجام اااا است.  
آقای قیام افزوا ساالنه به هزاران جوان ارسراسرکشور ازمکات  و اانشگاهها  
فار  میشوند، اما زمینۀ کاریابی برایشان میسرنیست، و ااارات اولتی وافاتر غیر  
اولتی هم به این جوانان که پشتوانه، واسطه ومداگاری ندارند، بی تفاوت اندو  
ـار   کاری نمی اهندتا ار سیستم قوای بشری جذب گراند. هرچنداین خبـرنـگ
عزیزارموراچگونگی کاری که کراا مطمئن نیست، اما می افزایدکه خواست  
تابعنوان یک شهروند، مسئولیتش رااربرابر مرام اااء نماید. بااین اقـدامـش از  
ـان   گدایان ستایش نکراا، مگر میخواست به رهبران اولت وحدت ملـی! اذع
بدارا که مرام همان یک نانی که پیش ازین ار استرخوان ااشتند، هم ازاست  
اااا اند، اگراقدامی به موقع برای پایان این فاجعه صورت نگیرا، هزاران جوان  

 بی سرنوشت ونااار سرانجام مجبورمیشوند است به گدایی بزنند . 
به قول ]خامه پرس[ ارسالهای اخیراعتراض های مدنی تک فرای ار پیونـد  
به موضوعات مختلف ارپایتخت کشورافزایش یافته، که برخیها این اعتراضات   
ـاالری   را ارنهااینه کران خواستهای شهروندی ار چهارچوب روند مـرام س

 ارزندا می اانند، اما شماری به شدت مخالف آن ایدا اند.  
ـاز   ایدا شوا که )باری  این خبرنگاران راکه ار )جهانی  ازنامالیمت ها وناس
گاریها غرق اند، وزارت اطالعات وفرهنگ وارمجموع حکومت وحدت ملی  
ـیـم   نجات اااا میتواند؟! که تاسوم می سال ایگر انشاءاهلل جواب آنـراخـواه

 ااشت . 
 روزجهانی مطبوعات برهمۀ اهل قلم وکالم مبارکباا ! / 

***************************************** 
 محل امضاء    08۰3ااکترنجی  اهلل، رئی  جمهور،کابل، افغانستان الو 

 نامۀ ااکترجمیل حنیفی به ااکترنجی  اهلل 
 ا لوی خدای په نوم  

 هموطن محترم وگرامی ااکترنجی  اهلل رئی  جمهورسابق افغانستان ! 
امیدوارم که آن هموطن محترم اارای صحت بواا وارچوکات پر مشکل  

 حاضر، نسبتاً آرام ومسعوا باشند. 
ـنـی   هموطن محترم ! من یک افغان که فعالً ارامریکاسکونت اارم، رشتۀ ف
من انتروپولوجی افغانستان وآسیای میانه است. اراین رسته سال های زیاا تجربۀ  
تدقیق، مطالعه وتدریسی اارم. تقریباًسی سال ار اانشگاههای امریکا ارس اااا  
ـات   ـان ام. مسألۀ افغانستان مرکزکارهای فنی من راتشکیل میکند وناظـر جـری
سیاسی، اقتصاای واجتماعی که ارآن روییدا ام میباشم . التجا اارم که روزی  

 بتوانم به وطن آبایی ام برگشته ومایۀ خدمت شوم .  
ـامـل   اراین مکتوب برای شمابحیث یک هموطن افغان، اظهارهمبستگی ک
کراا، برای شمااطمینان اااا وبصورت فنی، اخالقی، اسالمی وانسانی عـرض  
میکنم که اور  ارخشان ریاست وقیاات شماار افغانستان، ازهرنقطۀ نظر، یک  
اور  مثبت، مشروع سیاسی وبا افتخارات است. شما مطمئن باشیدکه هیچ ماشین  
سیاسی ارافغانستان مثل اور  شما اارای حقانیت ومشروعیت نبواا است. ایـن  
ـابـوا   ـا ن یک واقعیت است که هیچ قوا وهیچ شرایط آنرا ازصفحات تاریخ م
کراا نمی توانند. شمامطمئن باشیدکه انقالبی که شماازآن رهبری سیاسی مـی  

 کراید، ارتاریخ منطقه یک جای باافتخار رااارا . 
عالوتاًجناب شمامطمئن باشیدکه اگرامروزارافغانستان انتخابات آزاا روی    

ااا، شماارآن کامیاب میشوید. باآنهم اگربعضی هامیگویندشماگناا اارید،  ار  
 آن حال همۀ افغانهاو عناصرایگرکه                                  )انباله ارصفحۀ هفتم   

 ... )انباله ازصفحۀ سوم  درتجلیل بزرگمرد مجاهد  
اگرواقعا پیام جهان عشق وعاطفه است،اگربه راستی از زیبایی مستشعر است و  
متاثرشدا است  طنین این صدا ارگنبدنیلگون بسیاراوام میکند و قرنها بعد هم به  
گوش می آید واستاا ما هم صدای خوا را زیر این گنبد منعک  نمـوا. مـن  
معتقدم که طنین آن تا ایرگاا بگوش خواهدرسید وسوامع وعواطف رانوازش  
ـان   خواهدااا. من غیبگو نیستم، من پیشگویی نمیکنم،من معتقدم که ار این جه
پرآشوب و پرماجرائی که هنگامه ی زندگی گرمتر میگراا و بشر ار گوشـه  

ار صحرای علم و اانش بیشتر میپوید و    ُ های مجهول کاینات اورتر می روا 
روح او به راحت و تفریح محتاج تر میگراا و آن راحت روح را صدای لطیف  
و خواب و خیال شاعر هنرور تامین خواهد کرا. پ  باین الیل صدای استاا ما 

سید شـمـ    «)خلیل اهلل خلیلی  هر قدر اورتر باشد بلندتر شنیدا خواهد شد 
ـاشـم    -. ایوان خلیلی  0810   -0   -41 الدین مجروح   گرا آورندا مـحـمـد ه
 چاپخانه حیدری طهران. -امیدوار هراتی 

حاال اززبان وقلم مرحوم گل پاچا الفت رئی  پشتوتولنه)وقت  میخوانیم: لـه  
ـقـو   شلوکالونه را پدی خوا  ما په ایرو مختلفو مجالسو کی  له مخالفو اومـواف
اشخاصونه اخلیلی ااشعارو مدح اوستاینه اوریدلی اا. هیچ یو پیدا نشوا چه ااا  

 مأخذ باال   )«شعرته  په مینه و نگوری او عی  ئی بیان کری. 
شااروان عبدالرحمن پژواک اانشمندفرهیخته واستاابزرگ سیاست جهانی و  
اابیات فارسی ار بارا استاا خلیلی نوشته بوا: خلیلی با این نام ونشان است سخن  
را اراور  گرفت که زمان فترت شعر وااب اری ارافغانستان بوا. این اورا  
ـاا   ـی هنوز اوام اارا. اگرکسانیکه ار راا احیاء شعرجهدکراا وکام یافته اند، ب
ـتـوان   ـی روزگار بماند، خلیلی هرگز فراموش نخواهد شد. اکثراشعارخلیلی رام
آیت نجات سخن ار کشورش خواند. شعراوتنها منبع تمتع اهل نظر نیست. مایۀ  
ـان را زنـدا   تسلی اوستداران شعر و ااب زبان اری است،چندان که امید ش

 مأخذ باال  )«میدارا واوام استعداا مرام مارا نوید میدهد 
اراین مختصرکه میخواهم رازمهرو تحسین  «از اکتر رضا زااا شفق میخوانیم: 

ـا   خوارا نسبت به یک اوست فاضل سخن شناس و یخن پرااز زبراست تنها ب
تمسک جویم مـرا    -العاقل یکفیه االشارت    -اشارت ابراز اارم و بقول مشهور 

ـان   یارای بحث وافی وشرح کافی ار باب خصایل ستواا شاعربلند پایه افغانست
استاا خلیل اهلل خلیلی نخواهد بوا. نمیتوانم از عهد  تجلیل سبک خراسانـی او  
برآیم که براستی ار آن واای یکه تاز است و نه قاارم به تجلیل لحن افغانی او  
ـیـز   پراازم که الحق بی نیاز است، عج  اینکه خلیلی که مالمح چهرا اش  ن
ـام اارا   گویای اندوههای عمیقی است از فرط مهر و عالقه که اوراست اهتـم
مالل خوارا حتی از اوستانش پنهان اارا ولی ار برخوراهای معمولی و جاری  
او هم تبسمهای مهرآمیزش ار واقع نشانۀ پیکار ارونی اوبا ایـو  انـدوهسـت  

 چنانکه خوا گوید : 
 من به یک زخم تو ای چرخ نیافتم ازپای 

ـار اگر     )همان مأخذ   ــ ــ ــ  گر بوا عمر  ببینیم به  پیکـ
و ایوانش مشحون از ابیاتی است که   … «اکتر لطفعلی صورتگرمینویسد : 

ـازا   لطف و طراوت نسیم مالیم  بهاری و نازکی و رقت عواطف اوشیزگان ت
ـانـه اارا.   ـت بشوهر رفته را بیاا میآورا و باال آامی راز ونیاز های گرم واوس
ـنـد   ـان اشعارش مانندابیات جالل الدین محمد )بلخی  ال را برقص میآورا و م

 سنائی با احساسات آامی ان  و آمیزش الپذیر اارا.  
تازگی و جوانی از ابیاتش می چکد و کلماتی که اراختیار اارا به چاالکـی  
ـا اسـت     اسبان تیزتگ پهنۀ معانی را ار می نوراند و طبعش آنقدر مقتدر وتوان
ـار   که برای بیان هر یک از این حاالت ازتنگی قافیه ها و حصـر بـحـور اچ

ـان  ) «اشواری نمیشوا و کالمش به زحمت تعقید و نارسایی گرفتار نیست  هم
 مأخذ  

استاا بدیع الزمان فروزانفر بزرگ ار بارا استاا ما خلیلی چنین ااا سخن اااا:  
استاا خلیل اهلل خلیلی یکی از سخن سرایان و اانشمندان عصرحاضراست و بی  
گمان  ویرا می توان ار عداا شعرای سخندان و سحرکار این روزگار محسوب  

 همان مأخذ  ) «ااشت 
بهترین مقیاس توانایی  …»واینجاازمقدمه استاابزرگ سعیدنفیسی میخوانیم:  

خلیلی ارسخن منظوم اوبیتی هاو مقطعاتیست که به روش نـویـن سـرواا و  
سخت نمایانست مه این شاعر توانا بهمان اندازا که ار پیروی از سنن ایرید ااب  
ـیـکـه   ـان فارسی طبعی وقاا و خاطری فیاض اارا ارابتکارنیز راا تاز  برای کس

 ارپی این روش نوین برخاسته اند، گشواا است...  
ـار   ـی نکتۀ که ناگفته نباید گذاشت اینست که انتشار این کتاب بدین روش بس
ـاشـم   پسندیدا مرهون همت وپشت کار خاص وگشااا استی آقای محـمـده
ـاو   امیدوارهرویست که سالیان ارازست بهترین رابطه اابی و فرهنگی ارمیان م
مرام افغانستان هستند ومن میدانم که ارین زمینه چه خدمتها بزبان و اابیات او  
کشور کراا اند. اینست که ضروری می اانم ار پایان سخن از این راا مرا و  

 کرم وی ارین زمینه سپاسگزارباشم. )همان مأخذ  
ـا   ـاا ت یاا ونام استااسخن وستایشگرمجاهدین ما  غازی خلیل اهلل خلیلی از پگ
بیگاا وازشام تا بام ارهرگوشۀ این جهان هرجاییکه اانشمند وفرهیخته وآگاا ال  
ومراخدای فارسی اان باشد، ورازبانش، مون  همدمش خواهد بوا.  روحش  

 شاا و روانش تابناک ار سایه مهر و بخشش و نگهدارندا بیدون بااا . 
و ار فرجام بسیار بجا میدانم که به این بهانه آرزو و آرمان یکی از فـرزنـدان  
فرهیخته و اانشمند این مرزو بوم آریانای پیر و خراسان ایروز و افغانستان برنای  
امروزی، جناب محمد هاشم امیدوار هراتی را از زبان و قلم خواش که ار پایان  

ـاپ    0810 ایوان حضرت استاا سخن الغازی خلیل اهلل خلیلی ار سال   ـ شـ چ ه
شدا با هم بخوانیم و روح وروان همه این فرهیختگان و اانشمندان فرهنـگ و  
ااب و سیاست و فلسفه آن خداشناسان که با باور استوار به هیچ سوی نه خمیدند  
ـاا مـی   ـنـدا ش و نه چمیدند  را ار سایه و نگهداری نگهدارندا پرمهر و بخـش

 خواهم . 
 امیدوار هراتی منم که ار همه عمر 

 امید من بجهان اتحاا اسالم است 
 مرام من همه پیوند کران الهاست 

 نه شهرتم هوس است و نه مقصدم نام است 
 تو ایکه خاص نگه میکنی به تصویرم 
 بدانکه زندگیم وقف زندگی عام است 

 به نزامن بوا انسان گرامی و واال 
 اگر که هست زچین یا ز مصر و یاشام است 

 سنین عمر مرا کرا نا امید از اهر 
 که روز زندگی من رسیه بر شام است 

 الم جوان باشد   ُ اگر بصورت پیرم 
 هنوز ار طل  علم شام تا بام است 

 منم زکشور افغانستان و خاک پاک هرات 
 که مهد اانش و فضل است و فخر ایام است./ 

 

 )انباله ازصفحۀ پنجم  سرنوشت خانواده ها درجوامع غربی  
انسانها،وضع قوانین  اجتماعی ومذهبی و اثرات  انقالب  صعنتی  که باعث  از  

 و غیرا  شد، تحریر کراا است .    «خانه  »بین  بران  زندگی  ار 
ایـمـل   »این کتاب  زیبا ازقول یک اانشمند  فرانسوی  بنام    1۰ }ارصحفه  

ـیـر  0۹0۷ -03۱3 ) «اورکهیم     انقباض خانوااا بشکل  فامیلهای  معاصر وتغی
اقتصای ناشی   «تحرک »موقف فامیلهاارجامعه چنین آمدا است که اینامیزم   

ـاس   ازانقالب صنعتی باعث تقسمات فامیلهای  حجروی گراید. ازاینرو بـراس
جامعه شناسی، اصطالحات فامیل های بورژوازی یاشهری، فامیلهای کارگـری  
وفامیلهای اهقانی پدید آمد. همدنین ار اوقشربورزوازی وکارگری تغییرات  
ـتـدا از   غیرقابل  تصور  رونماگراید.  زنان مربوط به  فامیهای  بورزوازی ار اب
جریان تولید اورماندا بواندو وظایف شان پخت وپز وتربیه اطفال  بوا، امازنان  
مربوط به فامیلهای کارگری عمیقاٌارجریان تولید  کشاندا شدندواین پـروسـه  
موج  شد تافرصت کمتربرای زندگی  شخصی وفامیلی خواااشته باشند. آنها  
ـفـی   وابسته به تولیدشدندزیرا  تنها معاش شوهرانشان برای نیازهای زندگی مـک
نبوا. به این ترتی   به شمار زنانیکه ارکارهای تولیدسهیم بواند افزایش بعـمـل  
آمد.  ار حالیکه تا قبل ازجنگ اول جهانی یک برسه حصه زنان مربوط  فامیل  
های کارگر ارکاروتولید برون ازمنزل استخدام میشدند. این  معضله  ناآرامـی  
ـان   های اجتماعی راتشدیدمیکرا. فامیلهای بورژوازی که زنان صرفاٌ وظایف ش
ارااخل منزل خالصه میشد، ایر اوام نکرا. عواید مرا ارین قشرهم ناکافـی  
گرایدومدل الخواا  فامیلهای  بورژوازی نیزبرهم خورا وکارزنان ارخارج از  
منزل به یک  واقعیت  عینی جامعۀ صنعتی مبدل گراید. اشتغال زنان ارکارهای  
برون خانه که ثمرا انقالب صنعتی بوا، زنان راازنظام کهنه  ازاا ساخـت ولـی   
نظام بورژوازی نتوانست آنهارا ااخل  پروسه  فامیل جدید بسازا تا ار پرتـوآن  
مصالح علیای خانوااا نیز برآوراا  شدا  بتواند.  ار آن  شرایط نوین اجتماعـی  
واختناق وتسلط ذهنیت  پدرشاهی  ارجامعه چندان مخالفت شدیدبروزنمیکرا.  
ارقرن هژاهم که نظام  فیواالیزم افول کرا وپیآمدآن پیدایش شهرهاوسلـطـۀ  
قشرشهری ) بورژوازی   شد .  شهرهابه محوراقتصااوبه مرکزصنعت وتجارت  
مبدل  گشت. جای تولیدخانگی به صنعت کارخانه یی وتجارت تبدیل شـدو  

 مراان معاش  بگیر نیز وابستۀ  همین  اجتماع  گرایدند. 
اراثرتغییرات فوق الذکر وزندگی شهری، خانوااا نقش  خصوصی  خوا را  
ـیـطـۀ   از است ااا وعرصه های اجتماعی وخصوصی ازهم جدا شدنـد وارح
ـیـه   صالحیتهای اولتها قرارگرفتند. مصروفیت  وظیفوی  والدین ارجهت تـرب
ـیـش   الزم ومطلوب اطفال ازمیان  رفت و وظایف  تعلیمی که ازجان  فامیل  پ
ـا    ـه براا میشد، ارپرتو قوانین  اجباری، به سیستم مکات   محول شدا و از فامیل

 منفصل  گراید. 
ـنـد   متاسفانه روی نتایج واالیل فوق بخش بزرگی ازجوانان امروزکه عالقـم
ـقـطـه   ـنـد. ن ازاواج  میباشند، به تداوم ازاوج با همسرآیندا شان مطمین  نیست
ـتـر   مشترک فرهنگی میان جوانان امروز وحتی اربین جوانان همکیش نیزکـم
ایدا میشوا. امااین مشکل ارجوانان شرقی بخصوص آسیای میانه کمتـربـواا  
ـا   ـه وهنوزعنعنه ارتربیت آنهاموثر بواا واحترام  بمقام  شوهران ازطرف  خانم

 ارج گذاری  میشوا./ )انباله اارا  
***************************************** 

 )انباله ازصفحۀ چهارم   دو سند تاریخی  
خواهدشد، وااار  امورکشور رابراساس قانون اساسی جدید برعهدا خـواهـد  
گرفت. ما حاضرهستیم تابرای جلوگیری ازسوءاعتماا وبخاطرتضمین قانونیت  

 ارجریان انتخابات، نظارت وکنترول یک کمسیون بین المللی را بپذیریم.  
به منظورحل ابعااخارجی قضیه، جمهوری افغانستان پینشهااکراا است تایـک  
ـیـن   کنفران  بین المللی به اشتراک افغانستان وهمسایگانش، کشورهای تضـم
ـفـرانـ    کنند  موافقتنامه های ژنیو، روسای جنبش عدم انسالک وسازمان کن
اسالمی وسایرکشورهای ذیعالقه اایر گراا. این کنفران  ارمرحلۀ نخـسـت  
بخاطرتقویت آتش ب  ار افغانستان، روی قطع ارسال همۀ انواع سالح به طرفین  
متخاصم به موافقه خواهدرسید و ارقدم بعدی، کنفران  مذکورموقف حقوقی  
ـانـون   جدیدافغانستان رابحیث یک کشوربیطرف اایمی وغیرنظامی، که ار ق
اساسی جدیدنیز تسجیل میگراا، برسمیت شناخته وآنرامورا حمایت وتضمین  
بین المللی قرارخواهدااا. ما صمیمانه عقیدا ااریم که طرحهای صلح ومیکانیزم  
تطبیق عملی آن میتواند وباید جاگزین طرحهای ناکام وغیرواقعبینانۀ حل نظامی  
گراا. قوای مسلح ماازهر زمان ایگرنیرومندتربواا وقابلیت رزمـی خـویـش  
ـتـرک   راطی یکسال افاع مستقالنه اربرابر تهاجمات بزرگ ووسیع قوای مش
ـیـدا   ـان افراطیون، قطعات اراوی پاکستان واجیران وهابی سعوای به اثبات رس

 است. 
باوصف ااامۀ جنگ وتجاوزات مسلحانه، سیاست مصالحۀ ملی توانسته اسـت  
ـنـگ   قل  واندیشۀ ملیونهاافغان راتسخیر کند وارصفوف نیروهای افراطی ج
ـنـون   طل  وآشتی ناپذیر، رخنه وشگاف بزرگ بوجواآورا. خوشبختانه اک
وضع نظامی وامنیتی ارتمام نقاط کشور به استثنای او سه والیـت سـرحـدی  

 باپاکستان، روبه آرامش گراییدا است.  
مابه یاری خداوندمتعال وبه اتکای خرا وعمل سالم تمام افغانهای وطندوست به  
ـیـروزی   مساعی صااقانۀ خوا بخاطرتأمین صلح ارمین ماااامه خواهیم اااوبه پ
ـلـ    این ارمان افغانی، انسانی واسالمی ایمان ااریم. من یقین اارم که ضمیر وق
ـنـگ   شمابحیث یکی ازشخصیتهای وطندوست وخاام افغانها هموارا بخاطـرج
وبدبختی هاییکه طی چندسال اخیرکشور مارا ارخوا فروبراا است، رنج میبرا.  
ـااالنـه   همدنان اطمینان اارم که همیشه اراندیشۀ یافتن یک راا حل انسانی وع
برای مشکالت کشورتان بواا وبرای خیروفالح افغانهابه اربار عزّوجلّ اعاکراا  
ـاال نـظـرو   اید. من وسایرهموطنان ازشماصمیمانه اعوت می کنیم تاجهت تب
مذاکرا به کابل مسافرت کنید، میتوانید از ناحیۀ مصونیت سیاسی وفزیکی تان  
وهمدنان عوات مجداتان به کشورمحل اقامت فعلی اطمینان کامل ااشته باشد.  
مااین وعد  صااقانه خویش راارموراتمام شخصیت هاییکه برای مفاهمـه بـه  

 کابل آمدا واوبارا برگشته اند، ایفا کراا ایم . 
باآنهم ارصورتیکه شرایط به شمااجاز  مسافرت به افغانستان راارین فرصت  
ـاسـخ اااا و رأی   ـتـرپ نمیدهد، من ازشما تقاضامیکنم تابه این نامه هرچه اول
ونظرنیک تانراارین فرصتی که همۀ افغانهاچه ارااخل وچه ارخارج کشور ار  
ـات   جستجوی یک راا کوتاا بسوی صلح هستند، ازما اریغ نکنید. البته محتـوی
نامۀ شمانزا مامحفوظ خواهدبوا. من کامالً مطمئن هستم که بااستفااا ازعناصر  
مشترک ارمشورا های شما وسایرافغانهای وطندوست، میتوان چنان راا حلـی  

 رامطرح نموا که ازموافقت وحمایت قاطبۀ مرام افغانستان برخوراار باشد.  
عصرغلبۀ اندیشه ها ازطریق سرکوب سایراندیشه ها سپری شـدا اسـت.  
اکنون ایگر بایدارمسالمت زیست باهمی ااشت واین امرفقط ازطریق آشتی و  
تفاهم افکار ونظریات افغانها امکانپذیر است. ار چنین راا حلی همۀ افغانها ذینفع  

 بواا وهیدک  شکست نخواهد خورا، بلکه همۀ افغانها پیروز خواهند شد. 
 برای شماوخانواا  نجی  تان ازخداوند بزرگ صحت وسعاات آرزومیکنم. 
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 )به ااامۀ گذشته  مظهرتعصب زبانی و قوم گرایی  
پ  ازقتل عام مرام شمالی، هاشم براار نااربه سفارت انگلی  رفت وبه سفیر  
ـا    انگلی  اطمینان اااکه شورشیان ارشمالی بکلی ازبین رفته اند. پسریکی ازب
بانهای سفارت میگویدکه ازپدرش شنیدا است که هاشم وسفیربریتانیاکه هراو  
باالپوشهای ارازسیاا بتن ااشتند، از زینه های عمارتی که سفیرارآنجا کارمیکرا  
پایین شدند وارخیابانهای باغدۀ سفارت ارگراش شدند. ارجایی ایستااشدنـد  
که بین من و ایشان یک گلبتۀ کالن حایل بوا. ایدم که سفیربریتانیا هاشم راار  
بغل گرفت. هراو بغل اربغل روبروی هم ایستااند. سفیرگفت کاربسیار خوبی  
ـانـواا    شد) منظورش قتل عام مرام شمالی بوا  و اایمی شدن سلطنت راارخ
شما تبریک میگویم، اماارین روز برای من احوال رسیدا که ارکابل یکتعـداا  
جوانک هاپیداشدا که گپهای تا وباال میزنند، که بررابطۀ بریتانیای کبیر وخانواا   
شاهی مضراست. هاشم به سفیرگفت: )غم ایشانرامی خوریم ! هراوی همدیگر  

 رابوسیدند وخداحافظی کراند. 
برمیگرام به زمان امیرحبی  اهلل کوهدامنی: امیرحبی  اهلل آنهایی را که بـه  
ـان   خانواا  شاا امان اهلل خان وناار ارتباط ااشتند، کمافی السابق به وظایـف ش
گماشت، که بعداً همۀ اینهابا امیرخیانت کراند وبا ناار برعلیه امیر پیوستند. این  
اشخاص برامیرحبی  اهلل فشار آوراند تازنی ازخانواا  شاهی سابق رابه همسری  
بگیرا، سرااری پیشنهااکرایکی ازخواهران امان اهلل خان رابه زنی گیرا، اماامیر  
این پیشنهاا رارا کرا وگفت این کارنامرایست، من نمیخواهم مرام بگویندکه  
شاا فرارکراوخواهرش راحبی  اهلل گرفت. بعداًکوشش شدبااختری ازخانواا   
محمدزایی عروسی نماید. منظورازین همه کوششها این بواتاخاندان ناار خـوا  
رابه امیرحبی  اهلل کلکانی نزایک سازند وازآن نزایکی برای منافع خوااستفااا  
ـایـد.   نمایند، ولی بهانه برآن بواکه چنین زنی میتواند اوراار امورمنزل یاری نم
امیرایستااگی کراونمی خواست با اختر ایگری عروسی کند. سرانجام سراار  
حیدرجان پسرسراارعبدا لقدوس اعتمااالدوله، بی بی بینظیر نواسۀ امیراوست  

 محمدخان رابه عقدنکاح امیرحبی  اهلل کهدامنی ارآورا.  
فیض محمدزکریا وسرااراحمدشاا خان بیشترازهمه به عروسی امیر بایکـی  
ازاختران خاندان شاهی ویاناار پافشاری کراندوارمحفل عروسی، فیض محمد  
زکریا اایرا بدست پیش پیش عروس وااماا میرقصید. زمانیکه ناار، امیرحبی   
اهلل خان کهدامنی راشهیدکرا، بی بی بینظیررا نیز گرفتار کرا ومختصری ار  
ارگ زندانی نموا. بعداً بدون رضایت آن خانم، اورابه عقدنکاح عبدالرشیدخان  
الکوزی که ازخویشان واقارب ناار بوا، ارآورا. ناار این خانم راپ  ازسپری  
ـیـ  اهلل   شدن عد  شرعی اش مجبوربه ازاواج کرا. اینکه فرزندی ازامیر حب
شهیدکهدامنی اوتولد نمواا باشد یاخیر، برکسی افشا نکراند، ولی همین وقت  
میباشدکه طفلی ارخانۀ عبدالرشیدخان الکوزی بدنیامی آید واورا عزیزاهلل )بر  
ـانـدان   وزن حبی  اهلل  نام میگذارند، واین آقای عزیزاهلل واصفی است که باخ
شاهی ارتباط تنگاتنگ ااشت، وارکابینۀ ااووا وزیر بوا. اینکه عزیزاهلل فرزند  
ـعـۀ   امیرحبی  اهلل کهدامنی است یاخیر، اختالف نظرموجوااست که اگرمطال

DNA   .صورت گیرا، گرا مشکل بازمیشوا 
ـان   وقتی امیرحبی  اهلل کهدامنی ارگ شاهی راگرفت، سراارعنایت اهلل خ
ارآنجابوا وبرای مدتی ارقید امیرکهدامنی ماند، که بعداً اورا بدون کدام اذیت  
وآزاری رهاکرا وآن آوانی که ارارگ محبوس بوا، به استااخلیل اهلل خلیلی  
که سمت سرمنشی امیررا ااشت گفت تا به امیربگویدکه من اوچیز راخـوش  
ـاا   اارم، یکی پلو وایگرچای سبز، واگرشواکه این اوبرایم حواله گراا. است
خلیلی پیام رابه امیربرا، وامیر استورااا تاهرروزبه عالو  غذاهای ایگر، یـک  
غوری پلو وچندچاینک چای سبز نیزبرای سراارعنایت اهلل خان تهیه کنند، وهر  
ـان   غذای ایگری که خوشش می آید برایش آمااا سازند. سراارعنایت اهلل خ
ـیـث یـک   میگویدتازمانیکه ارحبش امیرحبی  اهلل کهدامنی بوام، خوا رابح

 مهمان نسبت به یک محبوس احساس میکرام .  
ـاا   زمانیکه ناار برعلیۀ امیرحبی  اهلل کهدامنی بغاوت ولشکرکشی کرا، ش
محموا براار ناار که امیراورا منشی خواتعیین کراا وبه او اعتماانمـواا وار  
ارگ شاهی برایش جااااا بوا، به ولی نعمتش خیانت کرا، خانم خوارا نامراانه  
رهاکراا وخواارتاریکی ش  فرارنمواوبه ناار پیوست وبرعلیه امیرجنگیـد.  
ـهـرت   ـات ش امیروقتی ازفراراوخبر شد، زن او بی بی صفورا راکه به قمرالبن
ااشت، باعزت و احترام حفاظه نموا وبه ک  اجازا ندااکه به اوضرر برساند.  
حتی آنگاهیکه مجبوربه ترک ارگ شاهی شد، این خانم راکه شوهرش برعلیۀ  
ـامـوس   او میجنگید، باخوا به شمالی نبرا که این چنین خصلت جوانمرای ون
ااری ارتاریخ بشر ار شاهان ایدا نشدا است . این مطل  متفق الرأی تـوسـط  

 مورخین تاییدشدا است.  
امیرحبی  اهلل کهدامنی شخص فروتن وشکسته نف  وانسان خیلی متـدیـن  
بوا، روحانیون رااحترام مکیرا وایشانرا پیر وپیشوامیدانست وخواهم مـریـد  
ـقـۀ   شم  الحق مجدای بواکه به پیرگلبهار ارکوهستان شهرت ااشت وطـری
ـنـدان   نقشبندیه ااشت. ناارشخص متکبروخواخواا بواوبه این واینداری چ
ـان   ـاایش ـا ب پابندنبوا وبه روحانیت وروحانیون عالقه نداشت، به استورانگلیسه
ـاصـدخـوا   ـق مراواات برقرارساخت و از ایشان چون وسیلۀ برای برآوران م

 استفااا می نموا.  
ـان   پدرامیرشهیدحبی  اهلل کوهدامنی، امین اهلل نام ااشت، پدروپسر ار کلک
تولدشدا وکهدامن سرزمین آبا واجدااشان است. امین اهلل مراخداجوی، متقی،  
جوانمراوآزاامنش بوا، وطن وآزاای رابسیار اوست ااشت، انگلیسهارا اشمن  
خواووطن خوامیشمرا. به سن پیری رسیدا بواکه غزا برعلیه انگریزها بـرای  
آزاای کشورآغازشد چون پیرشدا وتوان برااشتن سالح نداشت، مشکی راپراز  
ـلـی زوا ار   آب میکراوسنگربه سنگربه مجاهدین آب میرساند. امین اهلل خی
سراسر جبهات غزا وجهاا به سقای معرکۀ استقالل معروف شد ومجاهدین بـه  
اواحترام خاص ااشتند، چون وظیفه اش خطرناکتر ازآنهایی بواکه ارسنـگـر  
نشسته بواند وامین اهلل هرآن ارمعرض مرمی اشمن قرارااشت، یکی اینکه ستر  
واخفانداشت واوم اینکه انگلیسها ارتالش بواند تا اوراموراهدف قرار اهند تا  

 منبع آبرسانی به آنهاییکه اربرابرشان می جنگیدند، قطع گراا . 
پیامبراکرم )ص  ارهریک ازغزواتش اربرابرکفار ومشرکین اوتـن از    

مجاهدفداکار راوظیفه میدااتابرای بقیۀ مجاهدین آب برسانند، وامین اهلل پـدر  
شهیدامیرحبی  اهلل کوهدامنی عین همین وظیفه راار معرکۀ استقالل ااشـت.   
پیامبرکرم)ص  مقام این اشخاص راهموارا ستواا وایشانرا ازبهترین مجاهدین  
خواندا وفرمواا است: )کسیکه مجاهدین راآب میدهد، بدون سئوال وجوابی  
به بهشت میروا.  خوشابحال امین اهلل پدرامیرحبی  اهلل کهدامنی که حضـرت  
محمد )ص  پیامبر بزرگوار اسالم اورا ستواا، وخدای الیزال به بهشت بـریـن  
مأوایش کراا است. به تحقیق که سخن پیامبر)ص  حرف هوایی نیـسـت و  

 خداوند)ج  وعدا اش راخالف نمی نماید . 
 آقایان قیوم کوچی، غنی احمدزی، اسماعیل یون، )انباله ارصفحۀ هشتم     

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـاری راار   ـامـل انص ـ وفات همکارارجمند وعزیز امید، شااروان محـمـدک
کالیفورنیا، به خانواا  محترم انصاری وهمکاران قلمی وکلیه اوستان آن مرحوم  

 صمیمانه تسلیت میگوییم . امید 
ـ وفات مرحوم اگروال  انجنیرمحمدهمایون یون  راار فرانسه، به خانـوااا  
های محترم یون  و فرهاای، بویژا همکارارجمند امید ااکترمحمدفرید یون   

 وکلیه بازماندگان صمیمانه تسلیم میگوییم . امید 
ـای    ـ   وفات مرحومه جمیله منصوری کشاورز رااروکالیفورنیا به خانوااا ه

 تسلیت میگوییم. امید صمیمانه  محترم کشاورز و منصوری  

 ابراز سپاس 
ـای   بدینوسیله ازطرف خوا، همسرم بی بی حاجی فوزیه جان وهـمـه اعض
خانوااا یون ، ازاوستان گرانقدر وعزیرکه ارمراسم تشیع جنازا ومراسم فاتحه  
براارم مرحوم اگروال انجنیرمحمد همایون یون  ارکشورفرانسه شـرکـت  
کراندیا با ایمیل، تلفون وایگرروابط برقی مرات  تسلیت شانراابرازااشتند وباما  
ارین اندوا خانوااگی  هم ارفرانسه وهم ارشمال کالیفورنیا ما راتنها نگذاشتند،  

 ازاعماق قل  تشکرمیکنیم. باتجدید تشکرات قربان شما فرید و فوزیه یون  
***************************************** 

 )انباله ازصفحۀ  چهارم  احمدزی رئیس جمهورقانونی نیست  
ـان   ـب این مغزمتفکرجهان است ! ازمسافرتهایش به پاکستان ارآوران صلح باطال
ـیـن   )برااران ناراض سیاسی اش  تامسافرتهای نمایشی به عربستان سعوای وچ
ـبـداهلل   ـاع بغرض فشاربه حکومت پاکستان، وبعدهم بدون کوچکترین مشورا ب
ـا   صورت گرفته وارهمه تصامیم وفیصله هایش ارسیاست خارجی کشورکه ب
ـان و   کی چه بگویدوبه کی چه عهدوپیمانی امضاکند، خوا رابکلی مطلق العن
ـتـی   وابسته هیچ سیاست عنعنوی وسنتی وبیطرفی افغانستان ندانسته اسـت، ح
طوریکه میدانیم مذاکرات عاجلش باسران نظامی وملکی پاکستان، ارکابـل و  
ـال از   ـاح پاکستان، که نتایج زیانبار و فاجعه انگیزآنراهرروز مشاهدا میکنیم، ت

 عبداهلل،پارلمان و مرام کشور پوشیدا ماندا است.  
اگربخاطرااشته باشیم، ماحصل این مذاکرات مخفی وپشت پرا  او با سـران  
ـان   ـی ـامـرام کشـورش ارم نظامی وملکی پاکستان، که آنرا با تبختر خاص ب

ـا  0گذاشت، تنها او نکته بوا:   ـ امضای قرارااا تجارتی بسیارظالمانه وخاینانه ب
پاکستان توسط زاخیلوال وزیرمالیۀ اسبق وفعالً مشاوراقتصاای مغزمتفکرجهان،  
یابگوییم وزیراست چپ اوکه ارهمه خوراوبراهای بزرگ وزارت مالیه از  
کابلبانک گرفته تاتیل سوخت وزارت افاع که ارآن بیش ازصدملیـون االـر  
اختالس صورت گرفته، تاکمکهای چندملیونی برای مصارف انتخاباتی کرزی  
واحمدزی متهم است، اماباتمام اظهارات بسیار مغرورانۀ احمدزی ارازبین بران  
فساااااری، که آنراازکابل بانک شروع کرا وبدون نتیجه ارآنجاافن گراید، از  
ینهمه اتهامات واراا به این بزرگترین مفسد اااری جهان چشم میپوشد، اوراار  
حضر وسفر ارپهلوی خوا اارا، وازآن گذشته به مشور  اوبدون ارنظر ااشت  
فابریکات خراوبزرگ تازا بنیااکشور راکه باید تقویه شوند تاانکشاف بیشتـر  
یابندوبه این قسم زمینه رابرای تشویق سرمایه گذاریهای ایگرارکشورمهیا بسازا  
که مرام بیکارماصاح  کار شوند، برای خوش ساختن برااران یابگوییم باااران  
ـانـۀ   ـیـم پاکستانی اش، تااموال تجارتی نهایت بی ارزش شان بفروش برسد، پ

بلیون االرباال میبراکه متأسفانه امروز ازهمه    ۱/۱بلیون االر به    ۱/4تجارت مارا از 
رسانه های خبری میشنویم سرمایه گذاران فابریکات تازا بنیااکشوراز چپلک و  
ـیـخ گـول   بوت تامواانوشیدنی وخوراکی وپوشیدنی، حتی فابریکاتیکـه س
ـابـت   تعمیراتی میسازند، همه وهمه چون با متاع بی ارزش وارزان پاکستان رق
 کراا نمیتوانند، باچه مشکالت روبروهستند ویکی بعدازایگرمسدوا میشوند. 

: تعهدات هراوکشورارازبین بران طالبان پاکستانی وافغان که مغزمتفـکـر  4
جهان باافتخار گفت هراوکشوربه این نتیجه رسیدندکه طال  خوب وبد وجوا  
 ندارا، همه بد اندوهراوتعهدسپراندکه ار مقابل آنهامشترکاً به مبارزا میپراازند.  
پاکستان ارمقابل طال  خواش مخصوصاًبعدازحملۀ وحشیانۀ آنها به مکتـ   
پسران نظامی پاکستان ارپشاورکه به صدهاکشته وزخمی ااشت، بشـدت بـه  
ـا   وزیرستان شمالی وجنوبی تاخته وانتقام خونین ازآنهاگفت، چنانده به هـزاره
ـلـۀ   ـعـض خانواا  آنهاخط سرحد راعبوروبداخل خاک ماپناا آوراند، وفعالً م
بزرگ ایگربرایماخلق کراا اند. اماپاکستان اربرابرطال  افغانی وسران آنهاکه  
ارآارسهای نمایان باکمال صحت وسالمت ارپاکستان زندگی میکنند،کوچک  
ترین اقدام نکراند، وچنانکه شاهدیم بابرگشت غنی ازپاکستان، حمالت برااران  
ـان   ـب طال  او اا چندبیشترازپیش شدا است، وطبق آمارملل متحد حمالت طال

 % بلندتر ازسال پیش بواا است.  0۰۱ارین هشت ماا به  
فعالً چنانکه ازرسانه های خبری کشورمیشنویم، اریازاا والیت عسکر وقوای  
امنیتی ما باطلبان برااران بجان برابرکرزی واحمدزی ارجنگ وستیزاند، وطالبها  
که سابقاًباگروههای چندنفری بصورت جنگهای چریکی بخاک ماحمله مـی  
کراند، بعدازمذاکرات مغزمتفکر جهان، فعالً به گروههای چندصدنفری ااخل  
خاک مامیشوند ! وچیز ایگریکه بعدازمذاکرات مرموزاحمدزی باپاکستان بـه  
مشاهدا میرسد تغییرحمالت طالبها ازجنوب به شمال کشوراست، کـه اریـن  
یکی او هفته شاهدحمالت بسیارگستراا، وحشیانه وبسیار بزرگ آنهابصورت  
گروههای چندصدنفری اربدخشان، قندز، سرپل وحتی اخیراً ار فراا وهرات  
هستیم، که چقدرعساکرما راسربریدند، کشتند وباخوا براند وحتی موفق بـه  

 گرفتن سالح، مهمات وعرااا جات شان شدند. 
موضوع نهایت مهم ایگرکه بایدازآن یااکرا، اینکه امروز طالبهای بـرااران  
ناراض کرزی وبرااران مخالف سیاسی مغزمتفکرجهان، وار واقع نوکـران و  
ـاو   چاکران وغالمان حلقه بگوش پاکستان وقاتلین و اشمنان سرسخت ملت م

سال به هزارهاامریکایی رانیز    08امریکا،که اگرصدهاهزارافغان راکشتند، ارین 
ـاار   کشته اند، وهنوزهم میکشند، وحتی جنگ شان علیه مابنابه حضورامـریـک
ـاران رااز   کشورماست، متأسفانه چنانکه کشوراوست ما امریکا نام این جنایتک
لست تروریستهای جهان چندسال پیش کشیدا بواند، امروز اوباما ار سخنرانی  
اش ارمعرفی سران نظامی جدیدامریکا به افغانستان، ازطال  اصالً یاای نمیکند  

 وجنگهای فعلی افغانستان وافزایش آنرا مربوط به القاعدا و ااعش میداند . 
چشمپوشی امریکا ارموجوایت طالبها، واقعیتی به این بزرگی وحمایت مغز    

ـیـن   ـف متفکرجهان ازااعیۀ طالبهاکه آنهاقاتلین و اشمنان افغانستان نی، بلکه مخال
ـارز    ناراض سیاسی که ازعملکرا ظالمانه وغیرعااالنۀ حکومت افغانستان، به مب
سیاسی پرااخته اند وبایداز اعمالی که باآنهاصورت گرفته ، ازآنان بخشش وعذر  
خواهی   صورت بگیرا، واعاا  حقوق وحیثیت آنهاشوا، چنین برمی آیدکـه  
مزید برزاوبندهای سیاسی گذشته، زاوبندهای جدیدی صورت گرفته که این  
مغزمتفکرجهان ازشروع کارش بااتالق مخالفین سیاسی به طالبان ، مقدمۀ برائت  
آنهاراآغاز وامروزطالبان باهمه خونخوری وویرانی شان برکشورما، غیرمـرئـی  
میشوند وگروا ااعش که ارحقیقت همان طالبان اند، باتبدیل لباس وبیرق ونام،  

 اشمنان واقعی افغانستان شناخته میشوند .  
 اظهارات جسورانه، وطنخواهانه وآگاهانۀ جنرال رازق، )انباله ارصفحۀ هشتم   

 )انباله ازصفحۀ ششم  دو سند تاریخی  
ـاا   ـن ارآن حال همۀ افغانهاو عناصرایگرکه ملت بیدار  ما راپایمال کراند، گ
اارند. گناا شما اینست که شمابرای بهبوای اجتماع افغانستان کمربسته بوایـد،  
اماعناصرارتجاعی خارجی وااخلی جلوآنراگرفتند. این عناصرناکام می مانند.  
ـلـی   ـان م ـهـرم شماراتاریخ برائت اااا و میدهد. شما مجرم نیستید، شمایک ق
وباغیرت افغانستان هستید. به شمااطمینان کامل میدهم که من شخصاً این قهرمانی  
ـا تـحـت   و برائت سیاسی واخالقی شمارا ارتاریخ ثبت میکنم. میدانم که شـم
شرایط ناگوار وناراحت زندگی میکنید، امافراموش نکنیدکه شما رازوا یابعـد  
ـا   ملت افغانستان ضرورت اارا. ناامیدنشوید، شماتنها نیستید، هزاران روشنفکرب
شماهمبستگی اارند، شرایط افتخاراین همبستگی شایدبرای بعضی مشکل باشد،  
اگرشرایط آزاا واموکراتیک ارافغانستان رویکارشوا، امیدکه شما ارآن رول  
ـیـث یـک   ـانـ  رابـح ـنـج قیاات ویااقال اشتراک رافراموش نکنید، لطفاً ای

 همدیوارخوا اراین شرایط پرخراش قبول کنید.  
ـار  0۹۹1من ارسال  ع ازشما مکتوبی پراز سنجش، وطندوستی واارای افکاربسی

مثبت گرفتم. بدبختانه ارجواب آن تعجیل کرام، بسیار پشیمانم که ازاعـوت  
شما به افغانستان همانوقت فوراً استفااا نکرام. اما من امیدوارم، حتی یقین اارم  
که ماوشما ارآیندا باهم ایدا و مسئولیت ملی، اخالقی وانسانی خـوارابـرای  
بهبوای وخدمت مرام ستمدید  خوا اجرا خواهیم کرا. شماشکست نخـوراا  
ـیـروزی   اید، وبگفتۀ خوا شما )همۀ افغانها پیروزخواهندشد.  وانشاءاهلل ایـن پ
تحت قیاات شما ویااقال افکارعالی، ملی ومسالمت آمیزشما رخ خواهد گرفت.  
ـانـی، اسـالمـی   شما ارحال حاضر به اساس هرمقیاس بشمول مقیاس های افغ
وانسانی برائت اارید. اگربه این جان  کدام امر اارید، لطفاً بفرمایید، چیزی که  

 اارم ازشما اریغ نخواهد شد.  
افترملل متحدبه من اطمینان اااا اندکه شمامیتوانید بصورت مصون باهرکسی  

 که بخواهید مکاتبه ااشته باشید. امیدوارم ازشماجواب بگیرم. 
ـیـف   برای شما وفامیل محترم ازخداوند آرزوهای نیک اارم. انشاءاهلل تکال
ـان   حاضر بزوای رفع خواهد شد. امابرای آیند  مصون، مترقی وباصلح افغانست
ازهرتکیلف اریغ نباید شد. تاریخ ازشما سپاسگذار است برای تکالیف حاضـر.  

 برای صحت وسالمتی جناب شمابه خداوندکریم اعا می کنم.  
 0۹۹1اسمبر   41په ارناوی ! ا تاسی ورور، محمدجمیل حنیفی، 

 08۷8جدی    0۹۹۱/0۱جنوری   ۱پاسخ ااکترنجی  اهلل                   
ـانـۀ مـرا   ـت هموطن محترم شاغلی حنیفی صاح  ! لطفاًسالمهای گـرم واوس

 بپذیرید. 
نامۀ محبت آمیز وهمدراانۀ شمارا که ازطریق یکتن ازاپلوماتهای افتر سـر  
ـا   منشی ملل متحد ارکابل عنوانی اینجان  فرستااا شدا بوا، اریافت نمواا وب
ـاسـی و   ـی محتویات آن آشناشدم . آرزومندم به شماوهمه شخصیتهای ملی، س
ـا   اجتماعی افغانستان خداوند توفیق عنایت فرمایدتا ار پرتو تجارب تاریخی وب
نظرااشت منافع علیای افغانستان وواقعیت های ملی وانکشافات جدید بین المللی  
ـهـم   بخاطرصلح وثبات کشور وخدمت به مرام جنگزاا ومصیبت اید  آن س

 فعال ومؤثر بگیرند.  
زمان میگذرا ونظام ها ورهبران تغییرمی خورند ویاتعویض میشوند، ولـی  
ـایـد بـرآن   عنصریکه خدشه ناپذیرباقی میماند، سئوال منافع مرام است که ب
اندیشید وبه اراا  آن احترام گذاشت. فکرمیکنم گذشت زمان قـوی تـریـن  

 محک برای قضاوت عمکراها است.  
امیدوارم بازهم ار نتیجۀ مساعی ملل متحد، فرصت آن برای مرام افغانستان  
میسر گراا تا اراا  خوا را اریک فضای صلح وامنیت به خاطرایجاا یک نظام  

 مورانظر شان مبتنی براصول اموکراسی و وحدت ملی تمثیل نمایند. 
سپاس قلبی خوارابخاطر همدرای شماهموطن عزیز ابراز ااشته به تجـدیـد  

 احترامات می پراازم.  محل امضاء ااکترنجی  اهلل . 
ااارا : باعرض معذرت خدمت همکارگرامی جناب ااکترحنیفی، ااار  امید  
کوشش زیااکرا تا گراور متن مکات  ااکترنجی ، بویژا نامۀ قلمی خواش و  

 امضاهایش را ارهراونامه اش به شما، تهیه وبه چاپ برساند، اما میسرنشد. 
بدین وسیله به عالقمندان محترم که مایل باشند متن کامل نامه هاوبویژا استخط  
ـاب   ااکترنجی  اهلل را به رأی العین ببیند، اطالع میدهیم که میتوانندباتماس باجن

 نویسند  مضمون یا ااار  امید، نقلی ازآنهارا بدست بیاورند.  
***************************************** 

ـامه   ـــ ــ ـ  )انباله ازصفحۀ چهارم  دو ـن
ـتـر،   ـیـش تمویل کنندا وارسال کنند  تروریستی واهشت افگنی، روزبـروز ب
گستراا تر ووحشتانکترمیگراا، ایکاش است اندرکاران سیاست قدرتمنـدان  
جهان ومسئولین سازمان ملل و نهااهای خیراندیش بین المللی باالخیر بـه ایـن  
حقیقت پی ببرندکه معضلۀ سی وهفت سالۀ افغانستان باطریقه های کهنه وتجربه  
ـاً   ـت ـاص ـان، خ ـی شدا، که ارآن میالن واندیشه های تاریک وغرض آلوا اجنب
ـیـشـوا   ماجراجویان همسایۀ جنوب شرق مملکت مدنظرباشد، حل وفصل نـم
وکشوان راا حل عااالنه وصلح وصفا، باید رویدااهای افغانستان ازیک ایدگاا  
نو وزاویۀ روشن که ارآن جراحات و ویرانیهای ماای ومعنوی کشورباستانـی  
واسباب ومنابع وسرچشمه های مسموم شیوع جنگهاو اهشت افگنی ها، بیطرفانه  
وصااقانه بررسی شوا، وتعهداتی که ارقراراااهای امنیتی روی کاغذ آوراا  
ـنـگ   شدا است، عملی گراا وگریبان ملت ارامند اماباشهامت ماباالخیر ازج

 آامکشان وغاصبین واهشت افگنان رهایی یابد.  
ـاسـخ   اوست عزیز واراآشنا وخیراندیش، ونغمه سرای سرواا های االویز، پ
ـاو   مختصرم را به نامۀ پرمحتوایت، ااورعزیز، جهت تغییر مؤقت اراندیشـه ه
وسوسه هاییکه این ش  وروز اامنگیرهرافغان حساس ارااخل وخارج کشور  
ـا  وهـر   است، میخواهم باذکرقطعه شعرزیبایت که زیرعنوان )رشـک هـرب
 گلستانی ، منحیث استۀ گل اما  پرور، ضمیمه ارسال کراا ای، خاتمه میدهم : 

 اخت عالی تبار افغانی    توبه ماا وستارا می مانی 
 توبسی الربا و الجویی     که نداری تو ثالث وثانی 

 هم پریزاا وهم پریرویی     هم سخنگو و هم سخندانی 
 من ندیدم به مثل توهرگز     یار افغان و البر جانی  )انباله ارصفحۀ هشتم  
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ــذر قباد و جم کرد  ـوهری داشت ولی ـن ــ ــدگی آدم کرد    گ ــری ،  بـن  آدم از بی بص
 یعنی ازخوی غالمی زسگان خوارتراست     من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد 

 آز غالمی دل بمیرد در بدن          از غالمی روح گردد  بار تن 
 ابیات از عالمه اقبال الهوری 

***************************************** 
 )انباله ازصفحۀ سوم  قتل غم انگیز فرخنده  

که اختران ازظاهرشدن ارمأل عام هراس ااشتند، زیرا مشاهدا نمواندکه چقدر  
زوا جمعیت تشکیل وبرسر فرخندا هجوم براند. خانم فرید اظهارکرا: باارنظر  
ااشت آنده که شنیدا ام، چگونه من با شاگراان مرا ارصنف ااامه اهم، مـن  

 ازآنها هراس اارم. 
ـایـد بـه   بعضی از زنان ااعامیکنندکه بجای خونخواهی ازمرگ فرخندا، ب
ناروایی هاواذیتها بروی ارزمان حیاتش توجه ااشت. خانم فوزیه کوفی، یک  
ـنـدا   فعال حقوق زن وسیاستمدار که ارکمسیون حقیقت یابی مـرگ فـرخ
عضویت اارا، اظهارکرا: )این واقعه غم انگیز است، فرخندا بیگناا بوا، اویک  

 زن بوا، بخاطرجنسیت وی به او هجوم براند.   
بسیاری مغموم شدا اندکه فرخندا ار مرکزشهر ارروز روشن ار جاییـکـه  
ـان ونـو   شمارزیاا پلی  حضورااشتند، به قتل رسید. تعداازیااقاتالن اوجـوان
جوانان بیکار و بی تعلیم بواند. خالدحسینی افغان امریکایی نویسند  رمان گدی  
پراان باز، ارصفحۀ فیسبوک خوا چنین نوشت که ارمیان چیزهایی که اورا  
ـنـوب   ـاا  ج رنج میدهدوالتنگ ساخته، آنست که واقعه اریک قریۀ اورافت
افغانستان صورت نگرفته، حمله ارکابل ارشهری واقع شدا که هرگونه نظریات  

 ترقی خواهانه ارافغانستان ازهمین شهرمیگذرا. 
فرخندا به یک خانواا  تعلیم ایدا تعلق ااشت. پدرش انجنیر، ماارش کـه  
ارس خواند  صنف اوازاهم میباشد، گفت که مجی  اهلل نام فرخندا را بصفت  
تخلص برخوا گذاشته است. فرخندا ار اانشگاا اررشتۀ حساب تحصیل مـی  
کرا، بعدتربه تعلیمات اینی ار یک مدرسه پرااخت. زمانیکه ارآغاز خانواا   
ـتـور   فرخندا گفته بواکه وی تکلیف روانی ااشت، بقول براارش، اراثر اس
ـا   مقامات پلی  چنان چیزی گفته شدا بواکه تشنج کاهش یابد. مجیـ  اهلل ب
تأکید اظهارکراکه فرخندا از نظرروانی یک شخص سالم بوا. پلی  و بعضی  
ازاعضای کمسیون بررسی قتل فرخندا گفتندکه اوبخاطر افسراگی ویاکـدام  
ـفـت   تکلیف ایگر تحت معالجۀ ااکتر قرارااشت. مجی  اهلل براارفرخندا گ
ـان   ـت فرخندا اول به زیارت شاا اوشمشیرا، محلیکه فاتح اولیۀ اسالمی ارافغانس
ارجنگ باهندوها کشته شدا بوا، رفته وبامشاهد  خرافات ارآنجا وحشتـزاا  
ـهـد   شدا بوا، واروقت صرف نان ش ، به خانوااا ارآن بارا معلومات اااوتع

به زیارتگاا    410۱مارچ   0۹نمواکه به زیارتگاا بازمیگراا. زمانیکه فرخندا بروز 
رفته بوا، ساعتها ارصحن زیارتگاا به موعظه وروشن گری پرااخته ومراجعین  
را تشویق نمواا بوا که باخل مسجدکه ارجوار زیارت قراراارا، عبارت کنند.  
مالزم های زیارتگاا راکه مصروف پاک کاری زیارت بواند، تقبیح نمواا بوا.  
ـیـه   ـل بعضی ازآنان تعویذ می فروختند. پسانتر یکی ازمالزمان بنام زین الدین ع
فرخندا اتهام وارا کرا، حتا اوراق سوخته شدا را نمایش اااا گفت که ایـن  

 اوراق قرآن میباشدکه توسط فرخندا به آتش کشیدا شدا است . 
معین وزارت اموراینی بنام ااعی الحق عابد اظهارکراکه بررسی وی بـه    

صورت روشن نشان میدهدکه فرخندا بیگناا میباشد. عابد گفت صبح روزبعـد  
اوبه زیارتگاا رفت تااززین الدین پرسان کند چرا او فرخندا رامتهم به سوزاندن  
ـنـدا   قرآن پاک کراا است؟ زین الدین که شخصی کالن میباشد، گفت فرخ
مرام را از اینجا اورمی ساخت، وقتاکه آقای عابدبازهم سئوال میکرا، شخص  

 معمر تالش میورزید که جواب بدهد. آقای عابد بیاامی آورا)ستون سوم  

 )انباله ازصفحۀ هفتم  احمدزی رئیس جمهورمنتخب نیست  
قوماندان امنیۀ والیت قندهارکه میگوید: )بامذاکرا ومصالحه بااشمنان افغانستان  
)طال  وپاکستان میخواندکشورعزیزمارابه خارجیها بفروشند. اظهارات علومی  
ـات   ـق ـل وزیرااخله اربازگشت ازسفرش به شمال که گفت: )متأسفانه اربین ح

 حکومت کسانی اندکه بسیار بیشرمانه به این اهشت افگنان کمک میکنند.  
خواستن عاجل جنرال مرااعلی وجنرال سالنگی ازشمال به امرمغز متفکرجهان،  
نحض برای اینکه باقوماندا، هدایت ورهنماییهای این او ضربات شدید برطالبها  
واراشد وبه صدهای شان مراار وزخمی شدند، وتمام ولسوالیهای اشغال شـدا  
ازآنهابازگرفته شد،همه وهمه نشان ازعدم تمایل مغزمتفکرجهان به ضرررساندن  
به برااران ناراض سیاسی او می اهد. چنانکه ارگذشته کرزی برای حمایت از  
برااران ناراض خوا، امراهلل صالح رئی  امنیت ملی وجنرال ااووا ااووا را که  
به اصطالح امار ازروزگارطال  کشیدا بواند، ازوظایف شان تبدیل ویامجبور به  

 استعفا گراانیدا بوا ! 
انکارمغز متفکرجهان ازحمالت طال  ارشمال کشور، وهمه رااز گروا ااعـش  
ـ چشم پوشی اوستان امریکایی ماازموجوایت طال  و ازایااجنگهارا   اانستن  
ارافغانستان مربوط به القاعدا وااعش خوانندن  همه مؤید آنست کـه آنـدـه  
ارباالگفتیم، قرین به حقیقت است، وبا تحمیل مغزمتفکرجهان برکشورما، آشتی  
ـغـز   بامخالفین سیاسی افغانستان! )لق  ازپیش سنجیدا شدا ویاا اااا شدا بـه م

 متفکر جهان  تاایگرطالبان قاتلین واشمنان افغانستان شناخه نشوند. 
ـالـ    اشتهارات بیشتر ارموجوایت ااعش ارافغانستان، که ارواقعیت همان ط
است، باتغییرلباس وبیرق ونام، ایگرمیخواهندباهمان گروا خونخور ومـزاور  
طال  زیرنام ااعش، بازهم کشورمارابرای رسیدن به خواستهای سیاسی ایـگـر  

 شان ، قربانی جنگهای خانمانسوز بیشتری نمایند. / 
***************************************** 

 هندوستان وزارت سرحدات را  کمک میکند 
ـ باختر: محمدگالب منگل وزیرسرحدات اقوام و قبایل روز  01 می/کابل 

ـاز   گذشته ار ایدارباسفیرهند ارکابل، ضمن آنکه سهم جمهوری هنـد را ارب
سازی ، آموزش و پرورش ، ظرفیت سازی ار افغانستان باارزش خواند، واظهار  
ـازی، وزارت   امیدکراکه هندوستان اربخش آموزش وپرورش وظرفیت س
سرحدات اقوام و قبایل را مساعدت نماید .  این فراخوان وزیر سـرحـدات ،  

 اقوام و قبایل با واکنش مثبت آقای امرسینا سفیر هند مواجه شد. 
 

**************************************** 
 ... )انباله ازصفحۀ اوم   جای مردان سیاسی بنشانید درخت  

ـاات و   بااتحاف اعابه روان پاک همکاران رفته، وآرزوی طول عمر و سع
صحت همکاران گرامی، صمیمانه یااآوری میگرااکه ااامۀ انتشارامید، ارهـر  
حال وهراوهفته، به کمک شمانیازمنداست. لطفاًهرارحدتوان وهرزمانیکه میسر  

 باشد، بافرستاان اعانات سخاوتمندانۀ تان امید را استگیری ویاری بفرمایید./ 
***************************************** 

 که پیرمرا ازخجالت وشرم به زمین نظرمی کراوخیلی پشیمان بوا.  
ـعـویـذ   عابدگفت که مالزمان زیارتگاا ماهانه هزاران روپیه)افغانی  ازفروش ت
ـنـدا   خوشبختی بدست میآورند. عابدافزوا: این یک تجارت میباشد که فـرخ
تهدیدی برآن بوا. اکنون مقامات به استگیری اشخاصی می پراازاکه ارآنجا  
 طوافی میکنندتعویذ میفروشند، ومرام را افسون می نمایندوفری  میدهند . / 
***************************************** 

ــه   ـاـم ـ  )انباله ازصفحۀ هفتم  دو ـن
 گل نورستۀ حدیقۀ ال         اللۀ نوبهار و نیسانی 

 بااوچشم قشنگ وبااامی      رشک هربا  وهرگلستانی 
 بالبان چو لعل و مرجانت       بهتری تو ز گوهر کانی 

 ای طبی  ال شکستۀ من        تو مداوای ارا و ارمانی 
 تویی بهتر ز ترک شیرازی      لعبت هندو و مسلمانی 

 نورچشمان و اید  )ااور        مظهر عشق ولطف یزاانی 
***************************************** 

 ... )انباله ازصفحۀ هفتم  تلویزیون ژوندون  
ـارا،   ـتـۀ پ جنرال طاقت و سایرپیروان ناار غدار ومحمدگل مومند، که به رش
فرسواا وازهم گسیختۀ بویناک قوم پرستی و برتری خواهی چنگ زاا اید، و  
هرلحظه وهر یاوا سرایی وهرگام تان برضد وحدت ملی اقوام باهم برابر وبراار  
افغانستان میباشد، ازخدا بترسید وبشرمید، اینهمه نفاق افگنی بین ملت واکثریت  
واهی واقلیت واهی تانرا ب  کنید. میدانیدکه وقتی ناارغدار اربرابر امیرحبی   
اهلل کهدامنی شهید بغاوت کرا، وارگ کابل را اشغال کرا، مرام کابل سروا   

 ساختند و نوشتند، که یک بیت آن چنین است:  
 ناار غدار که استقالل ما برباا کرا          خاطرمامای خوا انگلیسها راشااکرا ! 

ازنوجوانی هابیاا اارم، وقتی هنگامۀ پشتونستانخواهی ااوواخان زبانه میکشید،  
ـعـر   ازراایوی پاکستان، کاکاجان اربار  خاندان یحیی وناارایرا اونی این ش

 مرحوم استااحبیبی رامی خواند :        از جور اهر اون ستم ایرا اون کشیم 
 یارب چه کلفت است که جور او اون کشیم !                          )ااامه اارا    

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

ـامه  ــ ـالن ـــ  ... )انباله ازصفحۀ چهارم     س
ـار   ـب ارا را تقویت بخشید وموفق شدمقاایرزیاا اسلحه ومهمات رابه تدریج ان
نماید وگروپ نیرومندی رابرای جنگ وجهاا بمقابل اشمن بزرگ آمااا سازا.  

ـااگـی  0۹34اراثر اطالعات کی جی بی)جون   وپافشاری ببرک کارمل، آم
برای یک عملیات بزرگ ارپنجشیرآغاز شد ومسکو تصمیم گرفت شکسـت  

ونیروهای افغانی براسته های مسعوا    11خراکنند  به کمک نیروهای سپاا نمبر 
واراسازا. این جنگ که بدون شک ازبزرگترین جنگهای روس بامجاهـدیـن  

ااامه یافت که ارآن بـه  0۹34ماا می تاماا جون  0۰افغانستان بشمارمیروا، ز 
 هزارعسکربعالو  وسایط ذیل اشتراک ااشتند:   04تعداا  

ـ  841 ـارا انـدازــ  011تانک وخوارو زرهی  ـپ   011استگاا توپ وخـم
ـ   ـیـز    4۰هلیکوپتر  فروندهواپیمای جنگی. فرماندهی این عملیات رالوی ارست

سپاا چهلم جنرال ترگریگور یان  ورهبری عمومی راگروا عملیاتی وزارت  
ـام  مـی  0۰افاع اتحااشوروی ارافغانستان بعهدا ااشت. رخداا اصلی ش  هنگ

هنگامی آغازشدکه واحدهای استخباراتی تقریباً بدون ارگیری کلیه ارتفاعات  
موتوریزا بااتکا به    0۷۷حاکم براهانۀ پنجشیر راگرفتند همدنان کندکهای غند 

ـتـصـرف   واحدهای استخباراتی ارتفاعات مهم رااراا کیلومتری اهانۀ ارا م
کندک شوروی وافغانی باطیارات وهلی    41شدند ... ارین عملیات رویهمرفته 

نفرمیرسید. روسها  1411کوپتر هاپیااا گرایدندکه شمارپرسونل آنهابه بیش از 
ـاعـد   ـاهـدیـن رامس تمام راههای منتهی به ارا را بندساخته، زمینۀ محاصر  مج
ـای   ـیـروه نمواند... جنرال گریگوریان فرماندا عملیات این جنگ میگوید: ن
ـان   ـن ـازهـم چ احمدشاا مسعواکه تهاجمات بیرحمانۀ را متحمل شدا بواند، ب

 متعصبانه میجنگیدند که تاآنوقت برای نیروهای ما سابقه نداشت...  
 جهانیان پیرامون شخصیت مسعواچنین اظهارنظرکراا اند: 

ـ   ایاالت متحدا: احمدشاا مسعوا یگانه مرای بواکه به جنگ سرا پایان ااا. 
ـ فـرانسـه:   فدراتیف روسین: مسعوا ارمقاومت چون ستالین) فوالاین  بوا ـ 
ـعـوا   ـ ایـران: مس مسعوابرای فرانسویان چون ناپلیون بزرگ ومحبوب بوا.  
ـ هند: مسعوا یگانه سمبول مقاومت ارتاریـخ   مجاهد برحق ونظامیگر الیربوا  
ـ   ـ چین: مسعوا یک قهرمان واقعی ملت افغانستان است   معاصرافغانستان است  
جنرال بوری  گروموف قوماندان عمومی نیروهای شوروی سابق ار افغانستان  
که مدت اهسال ارسنگرهای گرم بامسعوامصروف نبرا بوا، میگوید:)احمد  
شاا مسعوا بدون شک مراخیلی هوشیاروازسایر رهبران نظامی مجاهدیـن ار  
سازماندهی اموربرتری اارا وشخص نهایت با ارااا وپـرشـوراسـت وارحـل  
مسایل ازهدفمندی وپیگیری خارق العاا  کارمیگیرا. اوارحین عملیات جنگی  
اوضاع راوتوازن قوا رابه هوشیاری ازریابی میکندوتوانایی تصمیم مستقل رابـه  
تنهایی اارا میباشد. لباس سااا میپوشد، براباراست وکوشش میکنداز همکاران  

 خوا تفکیک نگراا.  
باارنظرااشت صفحات پرمطل  اما محدواجرید  وزین امید، ارین قسمت  
ـان ار   ـغ تنهاباذکرنامهای ناموران ونویسندگان سالنامۀ پنجم انجمن سالمندان اف
کالیفورنیای شمالی، اکتفامیکنم: ااکترروان فرهاای)باکلمات هندی چه کنیم؟  
  فضل غنی مجدای)محفل قدر اانی   اقبال رهبرتوخی)میالا نور   شایق فراز 
)نگاا شاعران   ااکترفضل احمدعبدیانی)خاطر  ازاوران طبابت   محمدموسی  
تسکین)مر  عشرت   شکی )اوبار فراراز مرگ   عبدالملک قدوس)مطال   
ـتـر   ارسالی   ااکترظاهرخالقی)سرگذشت افغانهای مهاجر   جلیل حکمت)اف
کمک مهاجرین   کامل انصاری)ابن بطوطه   ااکترعنایت اهلل شهرانی)تاریـخ  
جلداول   استاااحراری )شهدای لست پنج هزارنفری   استاامحمدعمرصدیقی 
)پیرامون یک محفل اپلوماتیک   جلیل غنی)آزاای بیان وعقیدا   پوهنـمـل  

حوت   نـور  41محمد ااوواحسین خیل)اانش وفن   محمدعزیزعزیزی)قیام 
محمدجوشن)ارافغانستان چه میگذرا  ااکتراسماعیل ارمان )خواب طبیعـی    
محمدحسین نصرتی)بیوگرافی استاامحمدکریم نصرتی   استاایوسف کهزاا 
)سیری ارپسکوچه هاس گذشته   ناجیه کریم)کانون فرهنگی   ااکترمحمـد  
ـاطـرات     اسلم خاموش)شهیداحمدشاا مسعوا   عبدالحکیم وهاب)گوشۀ ازخ
ـامـۀ سـر   ااکترسیدعبداهلل کاظم)مرورمختصر برقرارااا امنیتی   حامدنوید)ن
ـان   از   کشااا   ااکترفریدیون )قوم گرایی   کبیرمحسنی)ذرا، زمین و زم

 منابع المیدا کانتی)اربار  سوءرفتار باسالمندان   محمد ااووا حسن خیل . 
ـال   ـان شـم ـغ معرفی مختصرمجموعۀ پرمطل  سالنامۀ انجمن سالمنـدان اف
ـیـم   ـع کالیفورنیا را باآرزوی صحت وسعاات مهتمم گرامی آن جناب محـمـدن
مجدای واانشمندگرامی عبدالرشیدبینش وتمام نویسندگان ارجمنداین مجموعۀ  

ـاب  0۷3گزیدا، باذکرقطعۀ شعرشااروان استاامحمدکریم نصرتی ازصفحۀ  کت
 خاتمه می اهم : 

 گربه ش  راحت میسرمی شوا آن شام کو ؟ 
 گر به پیغامی تسلی می شوا پیغام کو ؟ 

 ار ایارغیر با ارا جدایی سوختیم 
 رنج اور ازکشورم راای خدا انجام کو ؟ 

***************************************** 
   ... )انباله ازصفحۀ سوم  گزارش جلسۀ )بنیادآب 

 حکومات امریکاانجام اااا است. 
ـتـه   ـف ـاگ قبل ازصرف طعام چاشت، برای ااای نمازظهرفرصت اااا شد. ن
ـام )آب    نگذریم که ارصحبتهای آقای شفیع عیار ومهمانان ارمورا انتخاب ن
برای این بنیاا مطال  جالبی عنوان شد، واقعاً چنانکه جناب عیارتوضیح کرانـد 
)یک قطرا من، یک قطرا تواریا میشویم تاآالم ومصای  را ازار وایواروطن  

 بشوییم ، حضرت موالنای بلخ ارباب اتحاا وقوت اتحااواتفاق می فرمایند : 
 قطرا اریاست اگر با اریاست      ورنه او قطرا و اریا اریاست 

ـنـدی   ـل به امیدمؤفقیت )بنیااآب  وبه آرزوی آباا وطن ورفاا وفالح وسر ب
مرام وطن . ارپایان مژاا میدهم که سایت انترنتی )بنیااآب  ازهمین هفته آغاز  

 HABAFGAN.COMبه انتشارکرا به این نشانی :  

 
 
 


