
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

بزرگداشت باشکوه ازقهرمان 
 و روزشهید)رح( ملی افغانستان

جهت تجلیل ازهفتۀ شهید وشخصیتت  1212سپتمبر 21روز
بی نظیروارجمند غازی احمدشاه مسعتدششتهتیتد اتهترمتا  متلتی 
گرشهمآیی شکدهمندی شر چری بالسم بنکدیت هال شهرسترلنت  
ورجینیا برگزارشد، که شرآ  افزو  ازیک هزار وطنتدار متمتیتم 
واشنگتن شی سی، ورجینیا، مریلند، نیدجرسی و نیدیارک حضتدر 

 یافتند .
نخست محمدادی کدشا  ازفضیلتمآب ااری عتبتدالتدلتی 
مبارک امام مسجد مصطفی تمناکرشتامحفل رابتاآیتاک کتالم ا  
مجید گشایش بدهند. جناب ااری پس ازتالوک آیاک کریم، راجع 
به اوضاع ناگدارجاری شروطن و وظیفۀ افغانستانی هتای متهتاجتر 
شرسراسرگیتی شربرابرچنین حاالک بیا  کرشند. پس از آ  ستروش 
ملی مماومت وسروشملی جمهدریت اسالمی شرسالید شدی کدتتاه 
فراز هایی ازفرمدشه های آمرصاحب شهید پخش گرشید. کدشتا  
حضار راخیر ممدم گفته وشربیانیۀ مختصری خصایص وخصتلتت 

 -صلحدوستی -های گرامی اهرما  ملی را شر)وااع بینی شرشیانت
طرش برتری جدیی ادمی وگسترش عدالت اجتماعی وبرابری میا  

میهن شوستی وعلم پروری( شرح شاش وشر ختتتم  -باشندگا  کشدر
کالمش به روا  جمیع شهدای جهاش ومماومت ملی اول وشوم، از 
جمله استاش برها  الدین ربانی، آمر صاحب شتهتیتد، جتنترال هتا 
شاؤوش، سیدخیلی، عبدالدشوش وشیگرا ، شروش وشعاکرش وشرپایتا  
مؤفمیت آمر صاحب جدا  احمد مسعدش و همرزمانش را ازبارگتاه 

 رب العزک استدعا نمدش.
سپس اشارۀ محفل رابه خانم عطیه مهربا  سپرش. باندمهربتا  
باشکلمۀ اشعارملی وحماسی ونمل ادلهایی ازاهرما  ملی، به ترتیب 
سخنرانا  رابه ستیژفراخداند. خانم یحیی روشنی، خانتم فترحتنتاز 
فروتن، شاکترفرشید حکیم یار، شاگالس مکنزی فترزنتدریتدتارش 
مکنزی، رحمت ا  امیر، باند مریم شجاع، ختانتم ستدره ستتتدشه 

کانگرسمن سابق وفعال ستیتاستی شر  Bonnetشجاع، آاای بدنیت
واشنگتن شی سی، آاای سنگهت ژورنالیست مشهدرهندوستانی، علی 
میثم نظری سخنگد ونمایندۀ روابط بین المللی جبهۀ مماومت ملتی، 
و عبدالهاشی نجرابی. پروفیسر شاکتر لطیفی وشاکترغالم متحتمتد 
شستگیر نسبت مریضی نتدانستند مطالب تهیه شدۀ خدیش را شخصاً 
شرمحفل ارائه بدارند وتمدیم سخنرانی آاای زلگی سجاش جتنترال 
ادنسل افغانستا  شرنیدیارک که نام و حضدرشا  تدسط مدیرهفته 
نامۀ امید شرآغازمحفل یاششد، نسبت ضیق وات صدرک نگترفتت. 
محفل با تالوک آیاتی ازارآ  مجید تدسط آاتای عتبتدالترستدل 

 صابری پایا  یافت. 
این گرشهمآیی شکدهمند ازساعت یازشه صبح تاساعت سه 
چاشت اشامه شاشت، وحضار باصرف نا  چاشت ساعت چهارعصتر 
سالد  راترک گفتند. آاایا  حاجی محمدعمرشجاع، ناصرشجاع و 
شیرشجاع بنکدیت هال شا  را شراختیارمحفل گذاشته ونا  مفصتل 
ومتندعی تهیه کرشه بدشند، که اسباب شکرا  کمیتتتۀ بترگتزاری 
 محافل بزرگداشت اهرما  ملی آمرصاحب شهید را بارآورشند ./

*********** 
یک گروه نظامی باای گذاشت، طالبا  تا هندز نتدانسته اند مانتنتد 

 شولت تبارزکنند و نمی تدانند امارک باشند.
ماین برای معاونین بتختصتدم امترا  صتالتح  اوبتا  -1

برامدنش فرما  جانشینی صاشرنکرش ومعاو  اول نتدانست حتا یک 
 ساعت به کرسی ریاست جمهدری تکیه زند.

ماین برای مجاهدین و مارشال شوستم و مخالفتیتن کته  -٣
سال ها او را فشار شاشه بدشند.  او با برامدنش مجاهدین و متارشتال 
شوستم را مستمیما شر برابر طالبا  ارار شاش که شارای روحیه بترتتر 
بدشند، آنا  مجبدرا راه های بیرو  شد  از کشتدر را جستتتجتد 

 کرشند.
 ماین برای طالبا   طالبا )شنباله شرصفحۀ هشتم( -٤

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

جلد اول و دوم این کتاب تاریخچه  شامل ایام  
زرتشت تا سال های معاصر را با خاطرات دوران 

محصلی درفاکولته طب توأم دارد، وکتاب تازه باعنوان 
اثر  داکترغالم محمددستگیرتازه         »ابن سینا«

چاپ شده، عالقمندان ودوستان کتاب غرض 
 خریدکتابها به نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل ادرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   
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 تا پرچم  عشق حق برافـــــراخته ایم             از مخمل خون به تن کفن ساخته ایم

 ما مفت نه سهم می بریم از خورشید             دامن دامن ســــــــــتاره پرداخته ایم   

 قهار عاصی  شهید 

 ترکمنستا  -عشق آباش          استاش سید مسعدش

 ماين گذاري ها در افغانستان
شر بیست سال اخیر صرف نظر از سال های پیشین آ  متایتن 
های هدلناکی از جانب سیاستمدارا  عرصه بازی های افتغتانستتتا  

 بروی راه یکدیگر چیده اند.
 -شر این راستا، مثلث)خلیلزاش، حامد کرزی، اشترف غتنتی

احمدزی( حرکاک سیاسی ماین گدنه را شر پیش گترفتتتنتد. هتمته 
حاشثاک هدلناک محصدل راابت ناسالم این مثلث بدشه است . بترای 
اینکه اصه به شرازا نکشد، ماین گذاری های یکی شوسال نزشیک را 

 ماین پالی می کنیم.
حامد کرزی پیشگام صلح کندنی شر افغانستا  است، برای  -

رسید  به این هدف عالوه از آنکه با خارجی تتمتاس نتزشیتک شر 
مدرش این مدضدع گرفت، با طالبا  ارار های می بست و آنا  را از 
شایره ششمن بیرو  کشید و براشر خداند، سیاستت را کته شاکتتتر 
 نجیب ا  شر پیش گرفت و مجاهدین را براشرا  ناراضی می خداند.
کرزی با عملیاک شبانه مخالفت کرش و سیاست نرم را پیشته 
گرفت، شر ممابل پایگاه های امریکایی مماومت کرش با وجدشی که 

 حضرک مجدشی از ایشا  شلگیر شدند.
اولدیت کرزی عامل شاخلی بدشوعامل خارجی راماننتدیتک 
وسیله حمایدی می پنداشت. سیاست مدارا وبراشرگدنه باطالبا  برای 
حکدمت بعدی ماینی بدشکه بایدازآ  سالم بدرمیشد، اوخیال اهرما  
صلح شد  وگرفتن جایزه صلح جهانی یاحداال یک مدال امریکایی 

 بدش.این یک ماین برای حکدمت بعدی بدش.
شاکتر اشرف غنی )احمدزی ( نیز برای رسید  به صتلتح  -

حرکت های انجام شاش ، از هند محدری گذشتت و بتا پتاکستتتا  
نزشیک شد، اعراب را شر شایره اول سیاست خدش ارار شاش، ستفتر 

 های انجام شد.
ترامپ جن  افغانستا  را بیهدشه خداند و شاکتر خلیلزاش را 

سپتامبر، سفیر امریکتا  22که اولین سفیر امریکا شر افغانستا  بعد از 
شر عراق و نماینده امریکا شر شدرای امنیت مال متحد کتار کترشه 
بدش مامدریت شاش تا راه های اطع جن  را جستجد کند و با طالتبتا  

 وارش مذاکره شدش.
مهره شوم مثلث بعدازحامدکرزی حرکت کرشتاجایزه صلتح 
ندبل راشر آغدش کشد، رفت وآمدزیاش انجام شاش، تعهداک گترفتت 
وتعهداک شاش وبا طالبا  ارار شاش بست واعالم بیرو  رفت امریکتارا 

 از تریبید  ترامپ بیرو  کشید،
ترامپ بروی باید  ماین کاشت تا از این راه پر خطر جا  به 

 سالمت ببرش.
شاکترغنی احمدزی با پیشنهاشاک و راهکرش های او مخالت  
بدش، او می خداست خدش پیشگام صلح با طالبا  باشد و شر حاکمیت 
خدشش طالبا  را شر آغدش گیرش، کرزی نیز شست برشار نبدش و او 
که خدش را آغاز گر پروسه صلح می شانست، هرحری  را شرایتن 
راه ازپیش برمیداشت )هندزهم اشعاهای شر متدرش کشتتته شتد  
 استاشربانی وجدششارش(، شاکترسپنتاشراین راستا اورا یاری میکرش.

به این صدرک سه راهکار از جانب سه ضلع مثلث شر زمتیتن 
افغانستا  پیاشه شد که هر راهکار برای شیگری ماین مخدف شمرشه 

 می شد.
حامد کرزی با تعداش زیاش از آشم ها روسیه رفت و شوحه و 

 شر تالش نمش مرکزی بدش، که تا اندازه به آ  مدفق بدش.
خلیلزاش حرکت امریکا را مهندسی می کرش و شو ضلع مثلث 
نا خشندش از حرکت او، خلیلزاش به جایزه صلح ندبل و جایزه صتلتح 
واشنگتن خدش را نزشیک می ساخت، کرزی و شاکتر اشرف غتنتی 

 )احمدزی( ناخشندش از حری .
شاکتر غنی احمدزی هنگامی که به این نتیجه رستیتد کته  -

کار از کار گذشته  است ، شست به ماین گذاری برای چهار عامل شر 
 شرو  و بیرو  از افغانستا  زش ، این ماین ها بسیار سهمگین اند.

قطعنامۀ افغانستانی هاي 
 واشنگتن وحومه

به مناسبت هفتۀ شهید وبیستمیتن  1212سپتمبر 21به تاریخ
سالگرش شهاشک شخصیت بزرگ جهاشومماومت مرشم افتغتانستتتا  
شاشروا  احمدشاه مسعدش اهرما  ملی )رح( گرشهمآیی باشکدهتی 
به اشتراک بیش ازیک هزارتن افغانستانیهای ممیم واشنتگتتتن شی 
سی، ورجینیا، مریلند، نیدجرسی ونتیتدیتارک شرچتری بتالتستم 
بنکدیت هال شهرسترلن  ورجینیا شایرگرشید، وشرپایا  آ  ایتن 

 اطعنامه به تصدیب رسید : 
افتغتانستتتا   2992* ازآنجاکه جامعۀ جهانی شرسالهتای 

راشرمعرض راابت همسایگا  تنهاگذاشت وگروه تروریست طالبا  
افغانستا  رابه کمک نظامیا  پاکستا  اشغال کرشه، متکتا  امتنتی 
برای گروههای تروریست چد  الماعده فراهم کرشند، که منجربته 

 سپتمبرشد 22حاشثۀ غم انگیز
* ازآنجاکه پاکستا  بحیث مکا  امتن بترای بتانتدهتای 
تروریست به حمایت از تروریستا  اشامه شاش، اما جامعتۀ جتهتانتی 
 برین اعمال ضدانسانی طالبا  و نظامیا  پاکستا  چشم پدشی کرش 
* ازآنجاکه حرکت طالبا  به کمک مستتتمتیتم ستازمتا  
 21استخباراک نظامی پاکستا  حکدمت منتخب افغانستا  رابه تاریخ

سرنگد  کرش وباز هم ازجتامتعتۀ جتهتانتی صتدای 1212اگست 
 اعتراضی برنخاست 

* از آ  جا که طالبا  تروریست به شکتنتجته و حتبتس 
وکشتار شهروندا  عاشی و اعدام های غیرااندنی وتصتفتیته هتای 
ادمی شر مناطق مختل  افغانستا  ، از جمله پتنتجتشتیتر، استپتیتن 
بدلدک، گیزاب و سایر مناطق شست برشه اند ، و جامعۀ بین المللی 

 همدنا  خامدش وبی تفاوک نشسته است 
* ازآنجاکه جبهۀ مماومت ملی افغانستا   به رهبری احمد 
مسعدش، به غرض نجاک کشدر ازاستبتداش و تتجتاوز، و احتیتای 
شمدکراسی، حمدق بشر، آزاشی زنا ، آزاشی بتیتا  ورستانته هتا 
وتمسیم عاشالنۀ ادرک میا  همه اادام وااشار مرشم از محبتدبتیتت 
وحمایت مرشم افغانستا  برخدرشار هست ، و از نظر اکثریت ملتت 
یگانه بدیل اشارۀ سفاک و وحشی طالبا  به حساب می روش ، روی 
همین شالیل ، شامال   این گرشهم آیی تمتتاضا هتای ییتل را بته 

 تصدیب رسانیدند :
جامعۀ بین المللی اشارۀ اپارتاید و وحشتی طتالتبتا   -2

رانباید به رسمیت بشناسد و تحریم ها ازایشا  نباید برشاشته شتدش. 
به فرماندها  وجن  ساالرا  طالبا  که مرتکب نسل کشی ، اتتتل 
های شسته جمعی ، تصتفتیته هتای اتدمتی وکتدی اجتبتاری و 
شیگرجنایاک جنگی شده اند ، باید شناسایی و به پتنتجتۀ عتدالتت 

 سپرشه           شدند .
ایاالک متحده و اتحاشیۀ اروپا بایتد شارایتی یختیترۀ  -1

ارزی افغانستا  را تا ایجاش حکدمت ااندنی شر افغانستا  به حتالتت 
 منجمد و شور از شسترس طالبا  نگهدارند .

جبهۀ مماومت ملی افغانستا  به رهبری احمتدمستعتدش  -٣
 باید مدرشحمایت سیاسی، نظامی ومالی ارار گیرش .

سازما  ملل بایدبصدرک فدری هیئتی راجهت تحمیتق  -٤
وبررسی اتل عامها و اعدامهای فراااندنی وکشتار زندانیا  جن  و 

 تصفیه های ادمی به افغانستا  بفرستد.
شدرای امنیت سازما  ملل متتحتد مصتدبته یتی شر  -1

محکدمیت تجاوزصریح نظامیا  پاکستا  به افغانستا  و شخالت شر 
امدر این کشدر صاشرنمدشه، تحریم هایی شربرابر شستگاه نتظتامتی 

 پاکستا  اعالم نماید ./
********** 

ماین برای طالبا    با برآمدنش ازکابل استعفا نداش و  -2 
 شولت را نیز به طالبا  انتمال صلح آمیز نکرش و طالبا  را همانطدر 

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 سید اسحاق شجاعی
 آوِر خوشايند فرارهاي شرم

حداشث یک ماه اخیر کشدر آ  ادر زیاش است کته طتی 
ها یک کتتتاب نتدشتت  ایتن حتداشث  تدا  از آ  یک هفته می

پیامدهای سخت و سنگین و خدشایند و ناخدشایند بسیتاری بترای 
هتای  مرشم و کشدر افغانستا  خداهد شاشت که ممکن استت ستال

نظرا  نسبت به حتداشث اختیتر  سال اشامه یابد. بسیاری از صاحب
بین نیستند و بنده نیز از همین جمع هستتتم و شر فترصتت  خدش

کنم حتداشث اختیتر  پرشازم  امّا گما  می شیگری به تحلیل آ  می
تدا  به  های مثبتی نیز شاشته است که نمی برای کشدر و مرشم جنبه

ها گذشت. از بتاب نتمتدنته بته سته فتراری  ساشگی از کنار آ 
هتا بترای  پرشازم که شر روزهای اخیر رخ شاشه است  این فترار می

 آور و امّا برای مرشم خدشایند بدشه است. فراریا  شرم
آور شیطا  بزرگ!  شکست متفتتتضتحتانته  فرار شرم - 2

آور کشدرهای غربی، به خصدم  امریکا شر افغانستا  و فرار شرم
سال پتیتش  12شیطا  بزرگ حاشثه خرش و کم اهمیتی نیست. اگر 

بسیاری از مرشم، به تهاجم نظامی، سیاسی و فرهنگی امتریتکتا بته 
شر شه ستال اختیتر، ایتن  شیدند،  بینی می افغانستا  با عینک خدش

 ها را باش برشه بدش .  بینی خدش
به ویژه شر یکی شو سال اخیر، تمریباً تمام مرشم افغانستا  

  کرشند. شیگر همته متی ها را آرزو می شکست و خروج امریکایی
هتای  شانستند که امریکا برای رسید  به منافع شیطانی خدش با گروه

 کند و پروژۀ شاعش را کلید زشه است. تروریستی معامله می
نمایتی  طرف به بزرگ سال پیش، ایاالک متحده از یک 12

های تروریستی خارجی و شاخلی پرشاخت و چنین الما کترش  گروه
هتا را از ستر  تدانند شر این گروه که تنها امریکا و متحدانش می

شیگر با وعده تأمین امتنتیتت،  افغانستا  و جها  کم کنند. از جانب
صلح، تدسعه و پیشرفت ااتصاشی و ... مرشم را فریتب شاش و بته 

 افغانستا  لشکر کشید.
سال آشکار شد که همه سراب بدش و فتریتب   12پس از 
اش خلیلزاش، از پشت به مرشم افغانستتتا  ختنتجتر  امریکا و فاحشه

زشند. حکدمت جدید باید جلدی نفدی پیدا و پنتهتا  امتریتکتا و 
 متحدانش را شر افغانستا  جدّاً بگیرش.

های  آور حاکما  فاسد ! پایه و مایۀ حکدمت فرار شرم -1
هتا  ساله کرزی و غنی احمدزی بر شروغ، فریب و فساش غتربتی 12

گفتنتد  ها شروغ می های غربی از باال به آ  گذاشته شده بدش. ارباب
 فروختند. ها به مرشم شروغ و فریب می و آ 

سال یک حلمۀ کدچتک شراطتراف کترزی و  12شرین
احمدزی، هما  اژشهای جهنّم شده بدشند که هرچه صداه و کمک 

شتد   آمد، شکم این چند نفر پتر نتمتی از جها  غرب و عرب می
ها لتبتریتز  های شبی و اطر و فرانسه و انگلیس از ثروک آ   بانک

 زشند. می »هل من مزید«شده بدش  امّا آ  تا آخرین لحظه فریاش 
های غرب که سیر  های ملّی و کمک غارک معاش  و ثروک

های پر از  شا  نکرش سرانجام کشدر را هم فروختند و خدش با طیاره
 شالر فرار کرشند.

حکدمت جدید اگر شر بند عزّک افغانستا  و مترشم آ  
کند باید غنی احمد زی و  است و اگر به خداست مرشم تدجّه می

یارانش را به کشدر باز گرشاند و محاکمه و متجتازاک کتنتد و 
 های شزشیده شده را نیز به ملّت برگرشاند .  ثروک

 12حامد کرزی ، عبدا  و گلبدین  نیز نسبت به کارنامۀ 
 سالۀ خدش باید پاسخ بدهند.

ترین حاشثتۀ روز  آور رهبرا  خاین ! جالب فرار شرم - ٣
های اخیر فرار رهبرا  ادمی، فاسد، خاین، ناالیق، بتزشل و پتدل 

پرست بدش. بدو  ترشید برطرف شد  سایۀ سربی آنا  از سر مرشم  
 نعمتی است که خداوند به این مرشم ارزانی شاشته است . 

سر بیش از سه شهته بتر گترشۀ مترشم  این عناصر سبک
افغانستا  سدار  بدشند و تمام شار و ندار کشدر را تصاحب کرشنتد 

حال بترای طتدالنتی     های خارج انتمال شاشند   شر هما   و به بانک
کرش  عمر  سیاسی  خدش با شعار های ادمی ، مترشم را فتریتب  

 شاشند . می
شمدل تشکتیتل   گدیند حکدمت همه  اکند  که طالبا  می

شهند ، الزم است بدانند این رهبرا  باشکی هیچ اعتتتبتاری شر    می 
تدانند از مرشم افغانستا  نمایندگی کننتد.   نزش مرشم  ندارند و نمی

عناصر پاک  و با تجربه و شانا شر میا  اادام مختل  کم نیتستتتنتد    
شمدل سهم بگیرند ، و برای کشدر ختدمتت  که  شر حکدمت همه 

 کنند.
روش و به  که حداشث اخیر شر نهایت به کدام سمت می این

هتا، متربتد   انجامد یا به ضرر آ  نفع مرشم و کشدر افغانستا  می
ها و رفتار حاکمیت و حاکما  جتدیتد  امّتا بتا  شدش به سیاست می

آور به نفع کشدر و مترشم  تدا  گفت این سه فرار شرم ااطعیت می
 باشد و باید خدا را بر آ  شکر کرش ./ می

 شنتلی ، ورجینیا                              عبدالمدیر فطرک
 آيا افغانستان يک کشور اشغال شده است؟
شر بیست وپنج سال اخیر، افغانستا  بترای شومتیتن بتار 
استمالل سیاسی خدش را از شست شاشه است. با وجدشیکه امریکا و 
ناتد حدوش بیست سال شر افغانستا  باای ماندند و حتی کتنتتترول 
حریم فضایی افغانستا  را نیز شر شست شاشتند، هتیتدتگتاهتی شر 
مسایل مربد  به روابط خارجی افغانستا  به صدرک صریح مداخله 
نکرشند. حکدمتهای کرزی وغنی احمدزی هرشو با تمام همسایگا  
افغانستا  و کشدر هایی که شوستا  عنعندی افغانستا  بدشند بتدو  
اندکترین فشار امریکا وناتد روابط سیاسی، ااتصاشی و تتجتارتتی 
برارار نمدشند. با وجدشیکه امریکا ششمن آشتی ناپذیر ایترا  بته 
شمار می روش، هیدگاه مانع روابط ایرا  و افغانستا  نتگترشیتد و 
ایرا  وافغانستا  تدانستند شر همه عرصه ها به همکاری های ختدش 

 اشامه شاشه و حتی آ  را تدسعه بدهند.
اما با به ادرک رسید  شوباره طالبا  شر پانزشهم آگستت 

، افغانستا  بار شیگر استمالل سیاسی و حتی ااتتصتاشی  1212سال 
خدش را از شست شاشه و مجبدر است که شر ایجاش روابط ستیتاستی، 
ااتصاشی و تجاری خدش با همسایگا ، شوستا  عنعندی افغانستا  و 
ادرک های ااتصاشی جها  نخست با اسالم آباش مشدره نماید و پس 
از تایید اسالم آباش تصمیم الزم بگیرش. رژیم طالبا  نظر به وابستگی 
های سیاسی ، نظامی و ااتصاشی که به سازما  استخباراک نظتامتی 
پاکستا  )آی اس آی( شارش ، بعید به نظرمی رسدکه بتا شوستتتا  
عنعندی افغانستا  نظیر هندوستا  شست شوستی شراز کند و حتتتی 
شر مدرش استمرار روابط بازرگانی میا   شوکشدرکه حجم آ  شر  

ملیارش شالر بالغ می گرشید، تصمیتم اتتختای  2.٤سال های اخیر به 
 نماید.

طالبا  چاره یی ندارند جز اینکه به صدرک یک جانبه بته 
پاکستا  اجازه شهندکه مال التجاره خدش را از طریق افغانستا  بته 
آسیای مرکزی و ماورای افماز انتمال بدهد اما ایشا  هرگزجراک 
نخداهند کرشکه به خاطر تامین مصالح تجار افغانستا  به پاکستتتا  
پیشنهاش نمایندکه به افغانستا  اجازه بالمثل شهد که مال التتتجتارۀ 
خدش را از طریق بندر واگه به هندوستا  انتمال بدهد . ایتن یتک 
خط ارمز به پاکستا  است و طالبا  هیچ گاهی جراک عبدر از این 

 خط ارمز را نخداهند کرش.
طالبا  شر اولین اادام سیاسی شا  اعال  نمدشند که نتمتی 
خداهند روابط سیاسی و تجارتی شا  را با هند اشامه بدهند. شر این 
روز ها وزیر خارجه پاکستا  به نمایندگی از طتالتبتا  مصتروف 
شیپلماسی با کشدر های همسایه افغانستا  و ادرک های ااتتصتاشی 
منطمه از جمله چین و روسیه بدشه و به طالبا  شیکته می کنند کته 
به برنامه کمر بند و راه چین بپیدندند . پاکستا  خدش از نتاحتیته 

ملتیتارش شالتر از چتیتن  12پیدستن به برنامه کمر بند و راه مبلغ 
ممروض گرشیده و بسا پروژه های شامل این برنامه از جمله بتنتدر 
گداشر اطعا به اهداف ااتصاشی خدش نایل نشده است . گفتته متی 
شدش که چین می خداهد تجربه سریالنکا را شر پاکستتتا  تتکترار 
نمدشه و روزی کنترول بندر گداشر را شر شست بگیرش ، و از آ  به 

 عندا  یک پایگاه بحری استفاشه کند . 
هدف پاکستا  از کشانید  پای رژیم طالبا  به برنامه کمر 
بند وراه این است که اکند  پس از پیروزی طالبا  تمام مجراهتای 
کمک های ااتصاشی به افغانستا  بسته شده وااتصاش افغانستتا  شر 
معرض سمد  کامل ارار گرفته است و پاکستا  به تنهایتی تتدا  

فیصد کمک های ااتصاشی را کته  1این را ندارشکه حتی معاشل 
افغانستا  ساالنه از جامعه جهانی شریافت متی کترش شر اختتتیتار 
افغانستا  بگذارش. شر حال حاضر پاکستا  ختدب متی شانتد کته 
مسئدل شرجه یک تمام عدااب بحرا  ااتصاشی شرافغانستا  هستت 
کما اینکه پاکستا  مسئدل همه خرابی ها وویرانی های زیر ساخت 
های افغانستا  شر بیست سال گذشته پنداشته می شدند. پتاکستتتا  
نمی خداهدکه شرشراز مدک بار سنگین این مالمتی را بدوش بکشد 
و لهذا تصمیم شارش که طالبا  را بدو  کمترین فرصت تامل وپال  
گذاری بدام اژیهای ااتصاشی چین بیندازش. اترضته هتای چتیتن 

وشرایط بسیارسخت وکمرشکن همراه بدشه و  اکثرابانرخ بهره باال 
معنی آ  گیر ماند  افغانستا  شر تار عنگبدتی چین خداهد بتدش و 
این اادام سرندشت افغانستا  را به سرندشت ستریتالنتکتا متداجته 

متاسفانه طالبا  حتی یک شخصی نیمه متختصتص  خداهد ساخت. 
هم شر امدر ااتصاشی ندارند که به ایشا  مشدره بدهد که معنی این 
همه وابستگی ها به چین و پاکستا  چه است و سرندشت ااتصاشی 

 کشدر      ) شنباله شر ستد  سدم(
  
  

 
 

 دويادداشت 
 از داکترسیدمخدوم رهین

مسعدش بزرگ ! روانت پرندر باش، ای شاهبتاز اتلته هتای 
شامخ هندوکش و البرز، مرشی بدشی چد  پهلدانا  عصر اساطیتر، 
ولی چه خدش شر شل تاریخ جا گشدشی . هر کی را فضیلتی است، 

 سپتمبر( 9رهرو راه تد خداهد بدش.)
احمدٍ مسعدش  ! ترا می ستایم، شهامتت را ،هتمتتتت را ، 
پاکی شست و شامانت را و فداکاری اک را ، تد هتم بستا  پتدر، 
تاریخ ساز آمدی. تد تجسمی از همه پاکتبتازا  تتاریتخ رنتگتیتن 
سرزمین و ملت ماستی و نماشی از شکده برافراخته و گرش  فتراز 
هندو کش و البرز. یزشا  پاک نگهدارک و پیروز منتدی بتدراتۀ 

 ، ووشبریج، ورجینیا(1212سپتمبر  22راهت. )
********* 

 ) شنباله از ستد  اول ( 
 را به کجا خداهد کشانید. 

شرصد کل کتمتک هتای  91تا کند  افغانستا  بیشتر از 
شریافت شده را به صدرک مجانتی وبتال عتدض بتدستت آورشه 

شر صد باای مانده هم که از جانب صندوق بین التمتلتلتی  1 است. 
پدل وبانک انکشاف آسیایی به افغانستا  اعطتا شتده استت نتیتز 
اروض سهل الشرایط بدشه ونرخ بهره آ  کمتر از یک شرصد متی 

  باشد. 
خالصه، آینده افغانستا  خیلی تاریک و مبهم به نظر متی 
رسد و متاسفانه رژیم طالبا  کفایت و شرایت آ  را نتدارش کته 
کشدر را شر مسیر شرست سدق شهد. وابستگی شوامدار کشدر بته 
پاکستا  و چین به گدشالی می متانتد کته ختروج از آ  بترای 

 افغانستا  مستحیل به نظر می رسد .
********** 

 واشنگتن شی سی                                     فرید نعیمی

 بچۀ سلیمان نااليق دروغ می گويد
ناالیق پس از آ  کته »غر زی  «بدۀ سلیما  ناالیق با نام 

نتدانست گناه غیراابل بخشایش فراری بابای شزش، خایتن و وطتن 
) نداسۀ وطن فروش انگلیتس  »اشرف غنی احمدزی «فروشش را 

پرور و خاین ملی وندکر معروف انگریز خدنریز ، را  تدجیه کند 
، به طرف سنگر پر افتخار پنجشیر شهن  انداخت ، و اشعا کرش کته 

گدیا با شکست پنجشیر ، شاعیۀ تتجتزیتۀ افتغتانستتتا  شتکتستت      
 خدرش ! 

هیدکس نیست که از او بپرسد که به چه شلیلتی متبتارزۀ 
اهرما  ملی و جنبش بزرگ آزاشی خداهی امتروز شتیترمترشا  
پنجشیر را شاعیۀ تجزیۀ افغانستا  گفته است ؟ او که منتافتمتت و 
ریالت را     از پدر ناالیمش به ارث گرفته ، کدر بدش و ندید کته 
بزرگا  همه اادام افغانستا  شر کنار مسعدش بدشند ، از حاجی ادیر 

 شهید تا مرحدم مدلدی نمیب ا  اندهاری و شیگرا  . 
کدام حرکت اهرما  ملی کشدر ما و یتارانتش تتجتزیته 
طلبانه بدش ؟ اگر آنا  تجزیۀ افغانستا  را می خداستند ، ایتن کتار 
برای شا  مشکل نبدش ، مثال مارشال عبدالرشید شوستم بته آستانتی 
می تدانست شمال را مستمل اعال  کند ، امیر محمد اسماعیل ختا  
می تدانست تمامی حدزۀ غرب را مستمل اعال  کند ، اما هیچ یک 
ازآ  بزرگا  به چنین کاری مایل نبدشند و به تمامیت افتغتانستتتا  

 فکر می کرشند. 
نمی شانم که غر زی بدۀ سلیما  ناالیق به راستی اوالش آ  
ناالیق است؟ یا یاشگار یکی ازمشاورا  روسی که تانیمه شب ها بتا 
ناالیق شر خانۀ او محفل شراب ندشی شاشتند ؟ و نام آ  مشاور را 

 »غر زی«گفته اند ! یعنی نام این نابکار  »گسپدین غر«بعضی ها 
 به معنای وااعی کلمه شمرشه شده است !!

سلیما  ناالیق ملعد  شر شامن کارمل صاحب آشم شد ، اما 
رهبرش را ازپشت خنجر زش . پس از آ  که شرحکتدمتت شاکتتتر 
نجیب ا  مداعیت یافت، چنا  با پستی و منافمتت او را از پتای 

 شرآورش که بیداره اش کرش ! 
شر حمیمت ااتل اصلی شاکتر نجیب هم ، هما  ناالیق بتدش 
، که حکدمتش را آنمدر با شیطنت هایش متزلزل ساخت تا از پتا 

 افتاش .
مماومت زوشگتذر  «غرزی نطفۀ حرام بازمانده از ناالیق 

می شاند ، و تا آ  جا پیش می  »پنجشیر را پشتد  ستیزی مدییانه 
حمارک تاریخی سالله های مهما  شر سرزمین افغتا  «  روش که از 

یاش می کند . یعنی شیگر اادام کشدر را شر سترزمتیتن افتغتا   »
 مهما  یعنی بیگانه می خداند . 

او خدب می شاند که این اادام هزارا  سال شراین کشتدر 
تاریخ شارند، اما نیت پلیدش شر حق اادام کشتدر او را بته ایتن 
شروغگدیی بزرگ می رساند . پدرکال  خدش او ، پتدر نتاالیتق ، 

 مالی گدایی از ناالین پلخمری بدش. 
واتی ندشتۀ بدۀ سلیما  ناالیق را خداندم ، بتی اختتتیتار 
گفتم : تُ  بر تد شروغگد و آتش شر گدر کثی  آ  ناالیق که ترا 

 پرورش شاشه است ! /
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 هفته نامۀ امید  6801شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد ،کلدراشو                  شاکترغالم محمد شستگیر 

موافقتنامه براي آوردن صلح 
 درافغانستان

بین امارت اسالمی افغانستان که توسط ایاالت متحده 
 بحیث دولت شناخته نشده چون طالب معروف است.

: ممالۀ ییل را همکارشانشمند امید، جتنتاب شاکتتتر اشارۀ جریده 
شستگیر پنج ماه پیش ندشتند وشرهما  زما  بته چتار رستیتد . 
باتدجه به اوضاع فعلی کشدر، بازنشرآ  الزم و روشنتگتر روابتط 
امریکا وطالبا  تشخیص شاشه شد، زیرا بخشهای اعال  شتدۀ آنترا 
همگا  مطالعه کرشه اند، امابخشهای پنها  اترار شاش )ختلتیتلتزاش 
+مالبراشر+آی اس آی( کمتر افشاشده، وشراین نگارش تحمیتمتی 

 این بخش روشنتر شده است. 
مدافمت نامۀ جامع صلح شر چهار جزء تمتدیتم گترشیتده 

 است.
تخنیک ضمانت ها و طرزالعمل، که هرگاه گروهی یا  -2

فرشی به ضد امنیت امریکا و متحدینش از خاک افغانستا  فعالیت 
 نماید، واایه به عمل خداهد آمد.

تخنیک ضمانت ها و طرز العمل، بترای اعتال  یتک  -1
آجندائی که خروج همه ادای خارجی را از افغانستا  شر برشاشتته 

 باشد.
بعداز اعال  ضمانت ها برای ختروج متکتمتل اتدای -٣

خارجی و آجندای آ  شر محضر شاهدا  بین المللی،  تضمتیتن و 
اعال  شر حضدر شاهدا  بین المللی که : خاک افغا  به ضد امنیت 
اضالع متحده و متحدین او استعمال نخداهد شد، امارک استالمتی 
افغانستا  که تدسط اضالع متحده بحیث شولت شناخته نشتده  و 
چد  طالب معروف است، مذاکراک بین االفغانی را  بتا جتدانتب 

 2٣90حدک 12ه ق و 2٤٤2رجب  21م، 1212ماری  22افغا  به 
 ش ه شروع خداهند نمدش. 

آتش بس شایمی و جامع، یتک فتمتره شر آجتنتدای -٤
شیالدگ و مذاکراک بین االفغانی خداهد بدش. مشمدلین مذاکراک 
بین االفغانی تاریخ و چگدنگی آتش بس جامع و شایمی را بتحتث 
خداهند کرش. میخانیکیت های طرزالعمل مشترک، نیز شامل بتدشه 
که همزما  با مدافمت و تکمیل پروگرام های وستیتع راجتع بته 

 آیندۀ سیاسی افغانستا ، اعال  خداهد شد. 
چهار جزئی که شر باال یکر یافت، با یکدیگرارتبا  بتیتن 
البینی شاشته هرکدام به اساس آجندای ترتیب یافتته و فتمتراک 
تدافق یافته اجرا خداهند شد. مدافمت شر شو جزء اول جتهتت را 

 بسدی شو اجزای اخیرتعیین خداهد کرش.
ییأل متن مدافمه برای طرزالعمل اجزای اول و شوم استت 

 که شر باال بیا  شد. 
هر شو طرف مدافمه نمدشه اند که بیتن ایتن شو اجتزاء 
ارتبا  بین البینی وجدش شارش. مسؤولیت امارک اسالمی افغانستتا  
که تدسط اضالع متحده بحیث شولت شناخته نشده و چد  طتالتب 
معروف است، شرین مدافمت نامه به ساحه های  تحت کنترول شا  

بتعتد از متدافتمتۀ «تا زما  تشکیل حکدمت جدید اسالمی افغا  
 (Post – settlement)  »رسمی میال  به حل منازعاک ویامنااشاک

اسمیکه شر شیالدگ و مذاکره  بین االفغانی رای شاشه شد، تطبتیتق 
 میگرشش.

جزء اول : اضالع متحده متعهد است که تمام ادای نظامی 
خدشش ، متحدینش، شرکای ائتالف، بشمدل تمام پرسدنل ملتکتی 
غیر شیپلدماتیک، ارار شاشی های امنیتی که شخصی اند، ترینرها، 

ماه بعد  2٤مشاورین و پرسدنل های خدماک حمایدی را شر ظرف 
از  اعال  این مدافمت نامه از افغانستا  خارج نمدشه ااداماک ییتل 

 را شرین باره اتخای میکنند:
 .II Aال : )شرین اسمت متن انگلیسی بی نظم میشدش و 

شر جزء اول بدو  اینکه تدضیح شدش ظاهتر متیتگترشش. شرمتتتن 
حذف شده است( اضتالع  .IIAصبح نشرکرشه این  0انگلیسی که 

روز شر  2٣1متحده، متحدینش و ائتالف مدارش ییل را شر ظرف  
 معرض اجرا ارار خداهند شاش: 

تعداش ادای امریکا شر افغانستا   به هشت هزار و شش  -2
( نفر تنمیص خداهد یافت.و متناسبأ به تتعتداش اتدای 0122صد )

 متحدین و ائتالف، نیزکاهش رخ خداهد شاش.
اضالع متحده، متحدینش و ائتالف، تمام ادا های خدش -1
 ( پایگاه نطامی خارج خداهند کرش .1را از پنج )

ب: با شرنظرشاشت تعهد و کرشار امارک اسالمی افغانستا  
که تدسط اضالع متحده بحیث شولت شناخته نشده  و چد  طالتب 
معروف است، شر جزء شوم )پس چرا تحت جزء اول یکتر شتد. 
جزء شوم بیشتر شر باره تهدید امنیت امریکاست، متمتکتن هتدف 
جزء شوم ممدمه(، این مدافمت نامه اضالع متحده، متحدیتنتش و 

 ائتالف مراحل ییل را شر معرض اجرا ارار خداهند شاش:
اضالع متحده، متحدینش و ائتالف تتمتام اتدا هتای -2

( ماه که باای متانتده 9،1متباای را از افغانستا  شر ظرف نه ونیم )
 کامأل خارج خداهند ساخت.

اضالع متحده، متحدینش و ائتالف، تمام ادای ختدش  -1
 را از متباای پایگاه ها خارج خداهند ساخت.

ج: اضالع متحده تعهد نمدشه که: پال  شارش برای رهتایتی 
سریع محبدسین سیاسی و جنگی  جهت ایجاش فضای اعتتتمتاش، بتا 

 همآهنگی و تائید همه جدانب مربدطه، بکار آغاز نماید .
( نفر محبدس امارک استالمتی 1222تا حدوش پنج هزار )

افغانستا  که تدسط اضالع متحده بحیث شولت شناختتته نشتده و 
( 2222چد  طالب معروف استت و تتا حتدوش یتک هتزار )

نفرمحبدس طرف شیگر شر روز اول مذاکراک بین االفغانی مطابتق 
ه ، از  2٣90حدک  12ه ق و2٤٤2رجب  21م، 1212شهم ماری 

 حبس رها خداهند شد.
طرف های مربدطه هدف شارند که تمام متباای محبدسین 

( ماه آینده از حبس رها کنند. اضالع متحده به ٣را شر ظرف سه )
تکمیل این هدف تعهد میکند. امارک اسالمی افغانستا  که تدستط 
اضالع متحده بحیث شولت شناخته نشده و چد  طالتب متعتروف 
است وعده میدهد که محبدسین آزاش شده شا  به مسؤولیت هتای 
که  شرین تدافق نامه یکر شده پابند بدشه عامل تهدید به امتنتیتت 

 اضالع متحده و متحدین آ   نخداهند بدش.
ش: همراه با شروع مذاکراک بین االفغانی، اضالع متتحتده 
ازنگاه اشاری بر لست محدوشیت ها و پتاشاش کتنتدنتی شربتاره 
اعضای امارک اسالمی افغانستا  که تدسط اضالع متحده بتحتیتث 
شولت شناخته نشده و چد  طتالتب متعتروف استت، تتجتدیتد 

اگستت   1۲نظرانداخته، هدف شارش: این محدوشیت هتا را تتا 
 ه ش، رفع نماید. 2٣99سنبله  1ه ق، 2٤٤2محرم  0م، 1212

هت : با شروع مذاکراک بین االفغتانتی، اضتالع متتتحتده  
تشبثاک شیپلدماتیک را با شیگر اعضای شدرای امنیت ملل متحد و 
افغانستا  آغاز مینماید تا اعضای امارک اسالمی افتغتانستتتا  کته 
تدسط اضالع متحده بحیث شولت شناخته نشتده وچتد  طتالتب 
معروف است، ازلست محدوشیت ها خارج شده برای رستیتد  بته 

 9ه ق و 2٤٤2شتدال  1م مطابتق1212می 19این هدف روز 
 ه ش انتخاب شده است. 2٣99جدزای 

و :  اضالع متحده و متحدینش، از تهدیداک و یا استعمال 
ادا به ضد تمامیت ارضی و استمالل سیاسی افغانستا  یا مداخله شر 

 امدر شاخلی آ  اجتناب خداهند کرش.
جزء شوم:با عط  تدجه با اعال  این تدافمنامته، امتارک 
اسالمی افغانستا  که تدسط اضالع متحده بحیث شولت شتنتاختتته 
نشده وچد  طالب معروف است، مراحل ییل را جهت جلدگیتری 
از استفاشه گروهی و یا فرشی بشمدل الماعده از خاک افغانستتتا ، 
برای تهدید امنیت اضالع متحده و متحدینش، مراحل ییل را متد 

 نظر خداهد گرفت:
امارک اسالمی افغانستا ، که تدسط اضتالع متتتحتده -2

بحیث شولت شناخته نشده وچد  طالب معروف است، به هیچ یک 
از اعضای خدشش، شیگر فرش یا گروه ها، بشمدل الماعتده اجتازه 
نخداهند شاش که خاک افغانستا  را جهت تهدید امتنتیتت اضتالع 

 متحده و متحدینش، مدرش استعمال ارار شهند.
امارک اسالمی افغانستا ، که تدسط اضتالع متتتحتده  -1

بحیث شولت شناخته نشده وچد  طالب معروف است، آنهائیکه بته 
امنیت امریکا و متحدینش تهدیدهستند پیام واصح خداهد فرستتاش 
که شر افغانستا  جا ندارند و به اعضای ختدش، امتارک استالمتی 
افغانستا  که تدسط اضالع متحده بحیث شولت شتنتاختتته نشتده 
وچد  طالب معروف است هدایت خداهد شاش تا با آ  گتروه یتا 
فرشیکه امنیت اضالع متحده و متحدینش را تهتدیتد متیتکتنتنتد، 

 همکاری نه نمایند.
امارک اسالمی افغانستا  که تدسط اضتالع متتتحتده  -٣

بحیث شولت شناخته نشده وچد  طالب معروف است، هر گروه یا 
فرشیکه از افغانستا  سبب تهدید امنیت اصالع متحده و متحدینش 
را فراهم میکند جلدگیری خداهد نمدش و هم از تربیه، استتتختدام 
سربازا  و کمک مالی به ایشا  مانع شده از مهمانداری آنتهتا بته 

 اساس تعهد به این مدافمتنامه ابا خداهند ورزید.
امارک اسالمی افغانستا ، که تدسط اضتالع متتتحتده -٤

بحیث شولت شناخته نشده وچد  طالب معروف است، تعهد میکند 
آنهائی که به افغانستا  تماضای پناهگزینی و سکدنت متیتکتنتنتد 
ارارااند  مهاجرک بین المللی و تعهد به این مدافمتتنتامته رفتتتار 
نمایند، تا چنین اشخام باعث تهدید امنیت اصتالع متتتحتده و 

 متحدینش، نشدند.
امارک اسالمی افغانستا ، که تدسط اضتالع متتتحتده  -1

بحیث شولت شناخته نشده وچد  طالب معروف است، بترای آ  
عده کسانیکه به امنیت اضالع متحده و متحدینش تهدید پنداشتتته 
شدند  ویزه، پاسپدرک، اجازۀ سفر و شیگراسناش اتانتدنتی، بترای 

 شخدل آنها شرافغانستا  تهیه نخداهند کرش.
اضالع متحده از شدرای امنیت ملل متتتحتد -2جزء سدم:

شرخداست خداهد کرش تا این مدافمتنامه را برسمتیتت شتنتاختتته 
 تصدیب نمایند.

اضالع متحده و امارک اسالمی افغانستا  که تتدستط  -1
اضالع متحده بحیث شولت شناخته نشده وچد  طتالتب متعتروف 
است، تمنای روابط مثبت بایکدیگر شاشته تداع میروش روابط بیتن 

بعد از مدافمته ای »اضالع متحده و حکدمت جدید اسالمی افغا  
 – Post)رسمی و میال  به حل منتازعتاک و یتا متنتااشتاک 

settlement)»  اسمیکه شر شیالدگ و مذاکره  بین االفتغتانتی
 رای شاشه شد، مثبت باشد.

اضالع متحده جدیای همکاری ااتصاشی برای بازسازی -٣
با حکدمت جدید اسالمی اسمیکه شر شیالدگ و مذاکتراک بتیتن 
االفغانی رای شاشه شده، میباشد. و به امدرشاخلی مداخله نختداهتد 

 کرش.
جزء چهارم: شامل تدافماک سری است که اجازۀ نشر بته 

 آ  شاشه نشده است.
 22رجب ه ق و 1م، 1212فبروری  19شر شوحه بروز 

ه ش به زبانهای انگلیسی، شری و پشتد شر شو کاپتی  2٣90حدک 
 که هر یک آ  مساویانه اابل اعتماش میباشد، امضا شد.
 امضا کنندگا : زلمی خلیلزاش نمایندۀ خام امریکا 

 مال عبدالغنی براشر: نمایندۀ ارشد طالب                  
 خدانندگا  عزیز و گرانمدر،

شر این تدافمنامه اضالع متحده امریکا از اتدم پشتتتد  
طرفداری نمدشه است. یعنی فمط برای امنیت خدش وتباهی مترشم 
افغانستا  و کمک به شونالد ترمپ که باز برای چهار سال شیتگتر 
رئیس جمهدر شدش، طرح شده ندیسنده این شرامه زلمی خلیتلتزاش 
نام شارش. این تدافمنامه و مسؤولین اجرائیدی آ  هر کستی کته 
باشد از طرف ااند  شانا  مرشم افغانستا  با همکاری شوستا  شا  
که شر ادانین امدر بین المللی تخصص شارند به محاکمه کشانیتده 
شدند. تدجه جدی تانرا به تبصره ای چند شر مدارش مختل  ایتن 
تدافمنامه و هم تذکر باید شاش که کاپی های تدافمنتامته کته شر 
رسانه های اجتماعی نشر شده فااد پرنسیپهای اسناش ااندنی بتدشه 
مخصدصأ اصطالحاک مانند ضمانت، طزر التعتمتل، متتتحتدیتن، 

 Post – settlementائتالف، بین االفغانی، حکدمت جدید اسالمی، 

 وامدر شاخلی تعری  نشده است، محترمانه جلب می نمایم:
 از مذاکراک بین االفغانی خبری نیست.-2
از عدم مداخله پاکستا  شر امدر شاخلی افتغتانستتتا  -1

یکری نیامده چد  مذاکره کنندگا  اضالع متحده و پاکستتتانتی 
 بدشند نه افغانستانی.

این مدافمتنامه نمایانگر مداختلته شر امتدر شاختلتی -٣
 افغانستا  است.

امنیت افغانستا  بیش از پیش تهدید شده است. شاعش -٤
که ممکن شعبۀ از طالب ظالم باشد  میگدیند به سربتازگتیتری شر 

 کنرها شروع کرشه است.
ویزه و پاسپدرک به اساس ادانین بین المللی ازطترف -1

شولت ها صاشر میشدش نه تروریست ها. به عبارک شیگر، گترچته 
بار ها شرین تدافمنامه آمده که : امارک اسالمی افغانستا  بحتیتث 
شولت از طرف  اضالع متحده شناخته نشده، با این عمل اول نمض 
گفتار خدش کرشه اند و شوم این گروه طالب ظالم را بته حتیتث 

 شولت وانمدش ساخته اند که بفکر من مثل شناخت است.
جانی و ااتل بضد امنیت افغانستا  است.  1222رهایی -1

آاای رحمت ا  نبیل شر صفحاک اجتماعی اسناشی ارائه نتمتدشه 
نفر کستانتی  102اند که نشا  میدهد شر بین این تعداش محبدسین 
 اند که با واسکت انتحاری گرفتار شده بدشند.

تدافق طالب ظالم با اضالع متحتده ایتنتستت کته از -۲
افغانستا  به آنها ضرر نمیرسد. اینکه، شر خارج از افغانستا  و یتا 

هایشا  تهتدیتداک  sleeperشاخل اضالع متحده تدسط نفدییها یا 
مدجدش است تذکری بعمل نیامده است. ولی طالب ظالم از اتتتل 
براشرا  و خداهرا  مسلما  خدش بسراعت اارار میدارند  بتحتثتی 
است که باید علمای متبحر و شانشمند شینی فتدای مظلتدم بتدش  

 مرشم افغانستا  را صاشر نمایند.
اصال ما شاهد سالهای متماشی جن  احزاب مخصدصا -0

جمعیت اسالمی با طالب بدشیم. اگر طالب وطندوست و مسلمانتا  
 شیندار اند چرا با این گروه از شر صلح پیشآمد ندارند؟

ارار گفتار جنرال ارشد ارشوی پاکستا  طالب هتا از -9
طرف آنها سدق و اشاره میشدند. که مشکل اساسی را به جها  بی 
پرشه بیا  نمدش. الکن جها  چشم پدشید و از ندکرا  پتاکستتتا  
حمایت کرش و تظلم حکدمت های هند و برما را بترمستلتمتانتهتا 

 فرامدش نمدش.
شدرای امنیت ملل متحد با شناخت و تصدیتب ایتن -22

تدافمنامه بضد امنیت مرشم افغانستا  و به حمتایتت از ظتالتم و 
انتحارید  عمل نمدشه به ضد منشدر ملل متحد عمل کرشه ندکری 
خدش را به اوامراضالع متحده و البی های پاکستا  ثتابتت کترشه 
است. اسمیکه افغانستانی هاشرلند  شرممابتل ستفتارک امتریتکتا 
مظاهره کرشندبفکرمن باید افغانستانی های ) شنبتالته شرصتفتحتۀ 

 هشت ( 
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 استاش یدنیدرستی نیدجرسی            انجنیرعبدالصبدر فرواز 

 احمدشاه مسعود 
 تمثال آزادي و مقاومت

اهرما  ملی وپیکارگر بی نظیرتاریخ شتهتیتداحتمتدشتاه 
برای حیاک ماشی همه چیزمتیتتتدا  «مسعدش)رح( فرمدشه بدشند: 

شاشت، آب، نا  و مسکن. ولتی اگترآزاشی متا بتربتاش رفتت، 
اگرغرورملی ما شرهم شکست، واگراستمالل متانتابتدشگشتت، شر 
آنصتدرک زنتدگتتی بترای متا کتدچتتکتتتریتتن لتذک وارزش 

  »نخداهدشاشت.

شراوضاع تراژیک کندنی کشدرکه گروه بدنام متزشورا  
پاکستا  تحت نام طالبا  چنگال خدنین شانرا شرسینه های مرشم ما 
فروبرشه وسرزمین مارابا هم شستی مشتی ازتدطئه گرا ، خاینا  و 
شیاشا  شاخلی وخارجی خلیلزاش، کرزی، غنی احمدزی وگلبدیتن 
اشغال نمدشه وزمینه رابرای تجاوز واستیالی نظامتیتا  پتاکستتتا  
مساعد میسازند، ضرورک آ  احساس میشدشکه شربرابرایتن شو  
صفتا  وطنفروش و مزشورا  پنجتابتی بته پتاایستتتاش ومتبتارزه 
راآغازنمدشو شَین اسالمی، وطنی ومرشمی خدشرا اشا کترش. ایتن 
وجیبۀ هرهمدطن شاخل وخارج است تاازهروسیتلتۀ کته شرتتدا  
شارش، برای نابدشی ششمنا  میهن وشین وفرهن  وآزاشی سرزمین 

 مااستفاشه نماید.
گروه شهشت افگن طالبتا  یتکتی ازبتدنتام تتریتن گتروه 
تروریستی است که مرشم شرسراسرجها ، مسلما  وغیرمسلما  بته 
استثنای پاکستانیها، عربهاوچیناییها از آنهانفرک شارند. این گتروه 
به اندازۀ شریروظالم است که خلق خدا مسلما  وغیرمسلما  اییت 
وآزار می شهد وزندگی ندرمال خانداشه هارابرهم میزند واز ظتلتم 
وجنایت خدیش به اندازۀ ترس ورعب راایجاشکترشنتدکته مترشم 
ناچار هست و بدش خدشرا رهاکرشه بسدی آیندۀ نامتعتلتدم تترک 
وطتتن متتیتتنتتمتتایتتنتتد. ستترآستتیتتمتتگتتی و پتتریشتتانتتی متترشم 
سراسرکشدربیانگرآنست که مرشم ازآنهانفرک شاشته نمیخداهتنتد 
شرزیرسلطۀ ظالمانۀ آنهازندگی کنتنتد. ایتن امترازیتکتستدنشتا  
میدهدکه مرشم بی خانمانی، آوارگتی وشربتدری را اززنتدگتی 
زیرسیطرۀ طالبا  ترجیح میدهند، واز سدی شیتگترایتن اتربتانتی 
بزرگیست که به طالبا  عمالنشا  میدهندکه اگربه اتیتمتت جتا  

 وخانه وکاشانۀ ماهم تمام شدش شمارا نمی خداهیم ! 
تاجاییکه من)نگارنده( شیده ام، زندگی زیرسیتطترۀ ایتن 
گروه طاغدتی چیزی جز بیعزتی، بی آبرویی ونن  وعارنیتستت. 
این زنجیرغالمی واسارک است که انسا  اختیارفامتیتل ونتامتدس 
ومالش راندارش. طالبا  مشتی ازخاکفروشا  فرو مایۀ انتدکته نته 
تنهاوطن مارابه پاکستانیهافروخته انتد، بتلتکته مترشمتا  ظتالتم، 
خداناترس، سیه شل واسی الملبی هستندکه ازشیدگاه ارآ  مجتیتد 
آشدبگرا ، ااتال  منافمین ومفسدی فی االرض انتد، وامتراترآ  
مجیداست که بایدبرای نابدشی مفسدین ایستاش تافساشپیشگا  ازبین 
نرفته، باید مبارزه وجهاش کرش . هدایت ارآ  شری  شرمتدرشایتن 

شرهر جاییکه اینهارا  «گروه فساشپیشه ومغضدب خدا چنین است:
بیابید سربزنید، اخراج نمایید ازشهرتا ، همانطدریکه شمارا اخراج 

 »کرشند. چد  فتنه انگیزی بدتراز اتل است.

طالبا  برای اسارک کشتدرمتابته پتاکستتتا  استتتختدام 
واجیرشده وماهیت ششمنشانه واهداف شدم شا  بهمه معلدم شتده، 
هرگزشر کشدرماباای مانده نمیتدانند وبه زوشترین وات ایامهتای 
ملی و مرشمی شربرابرشا  آغازمیشدش وآنهاراازاین بدم وبر ممدس 
وششمن شکن اخراج مینمایند. حامیا  وباشارا  شا  بداننتدکته از 
هما  روزی که این گروه مزشوربکاب شاخل شدند، زوال ونابدشی 
شا  آغازشد چنانده واتی خیزشهای مرشمی شرپنجشیر وانتدراب 
شروع شدومرشم به شور فرزندمجاهدفمید وتمثال آزاشی وحریتت 
احمدشاه مسعدش)رح( جمع شدند، مماماک پاکستا  وبتختصتدم 
عمرا  خا  منجی طالبا  وستارۀ فحتشتا ازاتدک گتیتری مترشم 
ماهراسا  شده ورئیس آی اس آی کته شروااتع مترجتع اشاره 

سپتمبر( وشرارگ جتاگترفتت  ٤ورهبری طالبا  است بکابل آمد)
وکدماندوهای پاکستا  وطتیتاراک بتی سترنشتیتن را رهتبتری  
کرشوادمانده شاشتامداضع ایام کنندگا  راشرشرۀ پنجشیربمتبتارا  
نمایند. باوجدشی که این خالف ندرمهای بین المللتی بتدش، ولتی 
پاکستا  ابدل کرش  اعتراضاک شول صلحدوست جها  را نستبتت 
به ادک گیری ایامهای ملی شرافغانستا  ترجیح شاشوبرکشتدر متا 

 تجاوز ومداخلۀ نظامی کرش.
********** 

 زا  پیش که ازجها  فَدَمانی فرش  آ  به که نبایدک پشیمانی خَدرش
 امروز بکن چد می تدانی کاری   فرشا چه کنی گر نتدانی کرش

به آرزوی طدل عمر وبرکت شرآفرینش آثار بیشترجناب 
شاکترغالم محمد شستگیر، ازممدله های ارزشمند ابن سیتنتا چتنتد 

 نکتۀ آنرا خاتمۀ معرفی فشرشۀ کتاب می آوریم :
*مرشم جها  شوشسته هستند، هدشتمتنتدا  بتی شیتن و 

 شیندارا  بدو  هدشمندی.
 *تعجب می کنم کسی ماست بخدرش و بمیرش .
 *چیزی که شانش را می آراید راستی است.

*اگربرای یک اشتباه هزارشلیل بیاورید، هزارویک اشتباه 
 ازشماسرزشه است./

 هفته نامۀ امید   6801شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 نظري به انتشارات تازه
 بلخی ، بخارایی ، جهانی -ابن سینا 

 شیخ الرئیس ، حجت الحق ، شرف الملک ، امیر طبیبان
عندا  تازه ترین کتابی است که شرشناسنامۀ آ  آمده: تتتتبتع و 
نگارش: شاکتر غالم محمد شستگیر، مدضدع: تاریخ طتب، چتار 

ش، شیزاین صفحاک: شاکتتر 2٣99م، جدی 1212نخست: جندری
شستگیر ، مصحح: مجتبی شستگیر، شیزاین روی جتلتد: هتدستی 

 هالند. -شستگیر، ناشر: انتشاراک شاهمامه 
بخش اول بررسی ومعرفی این اثرهمکارشانشمنتدجتنتاب 

چار شد. اینتک 1212جدالی12  -220٤شاکترشستگیر شرشمارۀ 
 بخش پایانی آ  تمدیم میگرشش:

شاکترشستگیر از)رساله الطیر( ابن سینا چنین مطلبی را نمل 
کرشه که گدیا شیخ الرئیس امروزخطاب بته مترشم افتغتانستتتا  

اگر فرشته ازکار زشت اجتناب کند واگر بهتایتم  «فرمدشه است: 
مرتکب ابیحی شدند نباید تعجب کنید. چد  فرشته آلتت فستاش 
ندارش و بهایم هم آلت عمل ندارند، بلکه ازکتار آشمتی تتعتجتب 
کنیدکه باوجدش ادۀ شهدک آنرا منماش عمل میسازش، چنین انسانتی 
ازفرشته هم برتراست، برعکس، اگرآشمی عمتل رااستیترشتهتدک 
وهداهای نفسانی سازش، وی ازحیدا  هم پست تراست، زیرا حیدا  
 »عمل ندارش، شرحالیکه چنین آشمی شارای ادۀ عمالنی می باشد. 

شاکترغالم محمدشستگیرآثار امیرطبیبتا  را بترشتمترشه 
وکتاب )الماند  فی الطب( وی راازاهم تألیفاتش متی شانتد، کته 
تدسط عبدالرحما  شرفکندی شرهشت جلد ترجمه شده، ونستختۀ 
خطی ااند  طب شرخزانۀ کتابخانۀ واتیکا  نگهداری شده استت. 
ابن سینا این کتاب به عربی شرپنج جلد نگاشته، به این شرح: کتاب 
اول، شرامدرکلی طب) کلیاک علم طب( کتاب شوم شر شاروهتای 
ساشه )اشویۀ مفرشه( کتاب سدم شربتیتمتاری هتای جتزئتی کته 
بطدرآشکار و نها  براندامهای آشمی، ازسر تاادم عارض میشدنتد، 
کتاب سدم شر بیماریهای جزئی که ویژۀ یک اندام خام نیتستت
)عمدمی است( و همدنین بیماریهای مربد  به )آراستگی ظتاهتر 
تن( کتاب پنجم شر ترکیب شاروها واین هما  کتاب ااترابتاشیتن 

 است.
ابن سینا شرمضامین فلسفه، منطق، ریاضیاک، متدستیتمتی، 
احکام، نجدم، فمه، تصدف و زبا  شناسی، شاعری، تحمیتمتاک و 
تیدری و حتی عشق وشراب نیز آثاری چند ازخدشبتااتی متانتده 
 «است. ابن سینا شربارۀ عشق شر رسالۀ فی العشق چنین میندیستد:

وجدشی که چندا  رفیع است که شرتحت فرما  شرنتمتی آیتد، 
ازآ  جهاک که غایت خیراست، غایت شرمعشدایت است، وغایت 
عاشمیت آ  هما  غایت معشدایت است. ممصدشم یاک متمتدس 
متعالی حق تعالی است، چه خیربه خیرعشق میدرزش، وایتن عشتق 
ورزی ازطریق رسید  به آ  و شریافت آ  استت، و ازآنتجتاکته 
خیراول بالفعل پیدستۀ مدرک یاک خدیش است، بنابتریتن عشتق 
نسبت به خدش کاملترین وتمام ترین عشق استت، وچتد  متیتا  
صفاک الهی تمایز یاتی شریاک او وجدشندارش، شرخیرمحض عشق 

  »آشکارا یاک و وجدش او هرشوست .

این هم شمۀ ازنگارش شاکتر شستگیر راجع به ابن سینا و 
شیخ الرئیس ابن سیناشرمدسیمی سه کتاب شارشکته  «علم مدسیمی:

شوی آ  بزبا  عربی ویکی آ  بزبا  فارسی است که شرشانشنتامتۀ 
عالیی اثرفارسی ابن سینا شرج است، و تمرکزما به همیتن متنتبتع 
است چد  به شسترس ماارارشارش ومیتدانیتم ازاصتل بته عتدض 

 ااتباس ازآثار شیگرا  ازآ  استفاشه کنیم ...
خداجه رئیس ابدعلی الحسین بن عبدا  بن سینا)رح( می «

گدیدکه شرصناعت علم مدسیمی شوجزءاست:یکی تالی  است و 
مدضدع نغمهاست)نغمه ها( واندر حال اتفاق ایشا  ونااتفاق ایشا  
نگاه کنند. وشوم ایماعست ومدضدع اوزما  هاست که اندرمتیتا  
نغمها اوفتد و نَمره)واحد ایماع( هایی که یکتی بتیتکتی شتدنتد، 
واندرحال وز  ایشا  و ناوزنی ایشا  نگاه کنند وغایتت انتدریتن 
هرشو نهاش  لحن هاست. پس صناعت)این هنر( علمیست نظری که 
بحث کنند از نغمه ها، ازآنجا که متفق و مدزو  بتدش ایتمتاع هتا 

 راانتمال هکه اندر وی بُدَند تاتالی  لحن)ملدشی( کنند...
ابن سینا اولین طبیبی است که مدسیمی راجتهتت تتداوی 

شفای «مریضا  استعمال نمدشه ونسخۀ خطی رسالۀ ابن سینا شربارۀ 
شرمدزیم شرق شناسی بریتانیتا متدجتدش  »بیمارا  تدسط مدسیمی

 است ...
رستالته،  1٣0... خدماک ابن سینا شرطب وندشتن اضافه از

مماله، نامه، اشعار، ممدله ها وکتب ازخدش بتجتامتانتده وختدمتت 
بزرگ برای پیشرفت وارتمای ساینس وطتبتابتت بتدشه، استاس 
پیشرفتهای امروزی راشرساینس وتکنالدژی بنا نهاش... خدشبختتانته 

اثر وی ازآتشسدزی کتاب سدزا  جاهل وششتمتنتا  عتلتم  212
 ومعرفت وتبعیضیا  مذهب نجاک یافته )است( .

جناب شاکترشستگیرکتابش را بااین رباعی ازاهرمتا  ایتن 
 اثر )ابن سینای بلخی( پایا  بخشیده است :

فیض حمیدرئیس آی اس آی برای شوهدف بکابتل آمتد، 
یکی اینکه مماومت راشرپنجشیرامحا کند، شوم بترای متزشورا  
خدش شرکابل حکدمتی بسازش.حمالک طیاراک وهلتیتکتدپتتترهتاو 
شرونهای پاکستا  ساخت چین شرپنجشتیتر ستبتب خشتم مترشم 
وکشدرهای منطمه شد. مرشم غیدروشلیرکابتل، پتروا ، هتراک، 
مزارشری  فراه، نیمروز و تخاروشخترا  وپسرا  باشهامتت ایتن 
شهرهای اهرما  آفرین با وجدشاینکه خصلت ششمنشتانته وختد  
آشام طالبا  مزشور را میدانند، باشهامت و شلیری بینظیری شرجاشه 
هابه تظاهراک شربرابر حملۀ نظامی پاکستا  پرشاختنتد. طتالتبتا  
نجس بااستفاشه ازگاز اشک آور، لت وکدب وفیترهتای هتدایتی 
کدشیدندتاجلدمظاهراک رابگیرند. ایرا  مداخلۀ مستمیم پاکستتا  
را وبمبارا  پنجشیر را تمبیح کرش وهدشدارشاشکه عاابت ختدبتی 

 برای پاکستا  نخداهد شاشت.
بنابرگزارشهای مدثق طالتبتا  شرپتنتجتشتیترشرجتایتیتکته 
وجدششارند به اتل عام پرشاخته، خانه بخانه تالشی کرشه هترچتی 
بیابند باخدشمی برند ومرشم را اییت وآزاروتدهین متیتنتمتایتنتد. 
پاکستا  نه تنهابمبارا  هدایی کرشبلکه با استفاشه ازتتکتنتالتدژی 
خدماک مخابراتی وانترنتی رانیتزشرپتنتجتشتیتراتطتع کترشه بته 
ژورنالیستا  اجازۀ شاخل شد  به پنجشیررانمتی شهتنتد. نتاظترا  
سیاسی میگدیند آنده طالبا  شرپیروزی شا  شرپنجشیترانتعتکتاس 
میدهند یکجانبه بدشه، بیشتر شروغ است. مثالطالبا  ویدیدیی رابه 
کمک اطالعاک پاکستا  نمایش شاشند که نشتانتدهتنتدۀ جتنت  
شدیدی شرپنجشیراست که سرانجام به نفع طالبا  تمام میشدش. امتا 

شریمن فلمبرشاری شتده  1229بعداً ثابت شدکه این ویدید شرسال
بدش! این تبلیغاک شروغین بترای تضتعتیت  روحتیتۀ متمتاومتت 
وخیزشهای مرشمی می باشد وطالبا  شر شروغگدیی و متنتافتمتت 

 مهارک چشمگیری شارند !
شهیدمسعدشبزرگ)رح( برای جهاشومبارزه علیه متزشورا  
پاکستا  وششمنا  خاک ومرشم ما مشی نیکد وارزشمتنتدی بتجتا 
گذاشت که حاصلش آزاشی و سر فرازی است. اوبه تنهایی تحتت 
شرایط ضیق ااتصاشی شراوضاع واحدالیکه پاکستا ، ستعتدشی و 
اماراک عربی حتمتایتت رستمتی ختدشرازگتروه آشمتکتش و 
مزشورطالبا  اعال  کرشه بدشند، پدل گزاف شالرامریتکتا وریتال 
عربستا  به آنها سرازیرمیشد، مشاورین سازمتانتهتای جتاستدستی 
برایشا  طرح وشیزاین جنگی تهیه میکرشند، کمپنتی یتدنتیتکتال 
شروجدشآنهاآیندۀ پرمنفعت راانتظار شاشت وامیدواریهایی رابرای 
بهره برشاری ازیخایرنفت وگاز آستیتای متیتانته را شرستر متی 
پرورانید، وپاکستا  طرح الحاق سرزمین مارابحیث صدبۀ پتنتجتم 
روی شست گرفته بدش، علتم آزاشی ومتمتاومتت رابترافتراشتت 
ونگذاشت وطنش اسیر نظامیا  پاکستا  گرشش. جنرال مشرف کته 
ششمنی وطن ماراشرسینه کاشته بدش شر صتحتبتتتی شرراولتپتنتدی 

تمام خدنریزی که شراوغانستا  شده، مسئدلیت آ  بدوش  «گفت:
مسعدشاست، چه اگراونمی بدش این خدنریزیها وجتنتگتهتاصتدرک 
نمی گرفت، اوغانستا  صدبۀ پنجم میتشتدومترشم آرام وآستدشه 

 ! »زندگی میکرشند.

اما احمدشاه مسعدش)رح( شربرابر پیشروی طالتبتا  متزشور 
مانع بزرگی بدش و پاکستا  ازهروسیله وامکانی که شرشست شاشت 
استفاشه نمدش تاجلدمبارزاک و مماومت اورا بگیرش. حتی افتراش و 
اشخاصی راازمیا  خدشمجاهدین گماشت و وظیفه شاش تامسعدش را 
ازمبارزه ومماومتش شربرابر طالبا  مزشور بازشارنتد یتاحتد ااتل 
روحیۀ رزمی اوراضعی  سازند. مسعدش شربرابریتکتی ازرهتبترا  
مجاهدین که اورا ازشست برشاشتن ازمبارزه وممتاومتت تشتدیتق 

ما برای آزاشی می رزمتیتم. بترای متن زیستتتن  «میکرش گفت:
مسعدش شرزمتا   »شرزیرچتر برشگی پست ترین ندع زندگی است.

مماومت ومبارزه علیه طالبا  مزشور شاش ومسرور شیتده متیتشتد 
وخستگی جن  که شرزما  ممابله باروسها شر روح وروانش شیتده 
میشد هرگز شرزما  مماومت شیده نشد. او بته پتیتروزی مترشم 
وشکست طالبا  عمیدۀ راسخ شاشت وعمرطالبا  مزشور راکتدتتاه 
میپنداشت. مسعدشمیگفت ششدارترین روزهای مبارزه وممتاومتت 
شربرابرششمن روزها، هفته هاوماهها وسالهای اول است که هتمته 
چیزباید تازه شکل گیرش وبرای مرشم روحیه شاش. واتی انستا  از 
این مرحله بگذرش وحدصله نمایدکار ها بعداً بسیارآسا  متیتشتدش 
وپیروزی حتمی. اوشربرابرعدۀ ازرهبرا  مجاهدین که تالتشتهتای 
اورابرای نجاک وطن ازچنگال خدنین طتالتبتا  متزشوربتیتهتدشه 

متن  «میخداندند ومماومت اوراضیاع وات، باآوازبلند جداب شاش:
  »مماومت می کنم !

اوضاع بشدک تغییترکترشه،  2991بخاطرشارم که شراواسط
پرتاب راکتهای کدر گلبدین بیشترین اسمت شهرکابل رابه خرابه 
هاتبدیل کرشه بدش، سرکها و تعمیراک شولتی، منازل مستکتدنتی، 
مکاتب، شانشگاه کابل، پدلیتخنیک، شفاخانه های علی آباش وابتن 
سینا، باغ وحش وسینمای بریکدک ویرانیهای غیراابل ترمتیتم بتر 
شاشته بدشند که انسا  ازشید  آنهاوحشت میکرش. عبدالعلی مزاری 
با همکاری گلبدین غرب کابل رابه اندازۀ تخریب نمدشکه هتمته 
منازل و ساختمانها شرساحاک کارتۀ سه وچهار، شهبدری و سترای 
غزنی که زمانی خدشی وخرمی ازآنهابرمیخاست، به شهتر ارواح 

 تبدیل شدکه شید  آ  واهمه تدلیدمیکرش)شنباله شرصفحۀ پنج(
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 هفته نامۀ امید  6801شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 احمدشاه مسعود تمثال آزادي
لیسه های غازی ورابعۀ بلخی، سدریا وستیتدجتمتال التدیتن وشار 
المعلمین کابل چنا  ویرا  شده بدشندکه الب هربیننده راپاره متی 

 کرش .
گلبدین نداحی چهلستد  وشاراالما  راچنا  ویرا  کترشه 
بدش که فمط شیدارهای شکسته وریخته شرمیا  انباری ازخرابه ها از 
شور شیده میشدوچنا  مینمدش که آ  مناطق زیبا را زلزلۀ یا آسیب 
سخت زشه شیگرگد  ساخته است. اصر شاراالما  آ  نمای زیبا و 
شلپذیر خدشرا ازشست شاشه بدش بخصدم آ  نمای اصترکته بته 
جانب چهارآسیاب بدش به اوشازۀ زیرضرباک راکتی گلبدین خرشو 
خمیر شده بدشکه ازشید  آ  مشکل بدشکسی جتلتداشتک ختدش 
رابگیرش. آ  اصر زیبابه ویرانه های شورا  عاش و ثمدش می متانتد. 
مدزیم کابل ویرا  شده نه شر شاشت ونه شیدار، همۀ آثارگرانبهابه 
زمین خدرشه وپارچه پارچه شده بدش. از خانه های زیبتای ستاحتۀ 
شاراالما  اسکلیت عریانی باای مانده واز سه راهی شهمزن  رفتن 
به بطرف لیسۀ حبیبیه به معنی خدشکشی بدش. الشۀ سینما بریکتدک 
به زمین افتاشه وخانۀ فرهنگی شدروی که بازیبایی خام ساختتته 
شده بدش، شر شاشه بدشند.بلندمنزلهای متکتروریتانتهتا بتختصتدم 
مکروریا  اول وشوم که روبه طرف چهار آسیاب بدشند به انتدازۀ 
صدمه شیده بدشندکه الشه های آنها به زمین نشسته و حکتایتت از 

 بیداش راکت زنی های گلبدین می کرشند.
پاکستانیهاشوستم را باگلبدین ومزاری شرجن  علیه شولت 
همدست ساخته و طیاراک نظامی که باید برای نابدشی ششمن وطن 
بکارمیرفت، برای بمبارا  نداحی خیرخانه، بی بی مهرو ومتیتدا  
هدایی که راکتهای گلبدین تدا  رسید  به آنجا راکمتتترشاشتت، 
فرستاشه میشدندتا بمبارا  نماید. ای بسا که این طیاراک نتظتامتی 
بمب های خدشرا باالی آنهایی ریختندکه ازپدل آبلۀ شست وعترق 
جبین شا  خریده شده بدشنتد. بتاغتم وشرشکته متن)نتگتارنتده( 
شاهدریختن شوبمب بدشم که یکی شراصبۀ کارگری باالی خانه یی 

نفرساکنینش که اطفال هم بدشند چنا  نابدشکرشکه 21افتاش وآنرا با
نه اثری ازآ  خانداشه ماند ونه ازخانه، و گدشالی بجای آ  ختانته 
حفرشده به عممی که آب ازآ  برآمده بدش. گلتبتدیتن راهتهتای 
مداصالتی رااز طریق چتهتارآستیتاب وستروبتی مستدوشنتمتدشه 
مداشغذایی و محروااتی رابرشهروندا  کابل بسته بدش واین شهررا 
به محاصره کشاند و باشندگا  آ  ازسرمای زمستا  ونبدشغذاجتا  
میداشند. شهروندا  همه مغمدم و پریشا  آواره وبتی ختانتمتا  
شدندکه حکایت ازبیداش وجفا های گلبدین میکترش. اولتبتختنتدرا 
ازچهره های مرشم وخدشی را ازشاما  کدشکا  گرفته وشهررا بته 

 ماتمسرایی تبدیل کرشه بدش . 
همه پالنهایی که برای سمد  شولت ازجانب بتیتگتانتگتاه 
طرح شده بدشند به پختگی رسیده وبه طالبا  اجازه شاشه شدتتا بته 
شروازه های شهرکابل خدشرا برسانند. شرچنین وضعیت نتاهتنتجتار 
نمایندۀ فدق العاشۀ امریکا رابین رافایل به میدا  هتدایتی بتگترام 
پایین شدوچندلحظه بعد هلیکدپتری نشست واحمدشاه مسعدش ازآ  
پایین شد وبااامت استداربسدی تعمیرمیدا  هدایی رفت ومالاتاک 
شرآنجاآغازشد. رافایل سخنهایی ازپیشروی طالبا  وازادرتمتنتدی 
آنها واز اهمیت پاکستا  واینکه پاکستا  یک کشدرختدب استت 
ونیت بدی شر مسایل مربد  به افغانستا  ندارش حرف زش. مسعدشبا 
زیرکی خاصی که شاشت شرک کرشکه این خانم چه شر کله شارش، 
وبالحن جدی گفت معلدم نشدکه شما نمایندگی ازشولت پاکستتا  
می نمایید یا از شولت امریکا. رافایل کاستی شپلتدمتاستی ختدشرا 
شرک کرشوشیده سخن راتغییرشاش وبیشترسعی کترشتتابتدانتدآیتا 
مسعدش شرشفاع ازوطنش ااطع است یاازپیشروی طالبا  تهلکه شارش. 
شرمجمدع میخداست به مسعدشهدشداربدهد که طتالتبتا  متدفتق 
میشدندوکابل سمد  میکند. طدری معلدم شدکه اووظیفه شاشتت 
اناعت مسعدشبرای کنارآمد  باطالبا  و تسلیم شده بته آنتهتا یتا 
انتخاب زندگی شرجای شیگر رافراهم سازش. مسعدشکه مغزسخن را 
زوششرک میکرش شانست که این خانم ازوچه میخداهد! بتا ستختن 

اگر یکنفرهم شرافغانستا  باای  «ساشه ولی پرمفهدم برایش گفت:
بماند واگریک تدته جای)به کالهش که باالی میزبدش اشاره کرش( 
به این اندازه که هرشوپایم شرآ  جاشدش باای بماند، من تاآخریتن 

ایتن پتاستخ  »نفس ازآ  شخص وازآ  تدته زمین شفاع می نمایم.
مسعدشچنا  آ  خانم را مأیدس و سرآسیمه ساخت که مجلس سرش 

 شد وبه سرشی خاتمه یافت .
اینطدرمعلدم متیتشتدشکته  «مسعدش بعدازآ  شیدار گفت:
  »امریکا علیه ماجن  را آغاز می کند.

پس ازین سفررافایل اوضاع بکلی تغییرکرش، برای طالبتا  
چراغ سبزشاشه شد و نیروهای پاکستا  بصدرک آشکار به حمایتت 
طالبا  برای تسخیرکابل وظیفه گرفتند. به تصدرطراحا  این پتال  
بشمدل رافایل، مسعدش یا شستگیرمیشد یا هداپیتمتایتی راگترفتتته 
ازوطن خارج میگرشید ! امابرخالف حدس آنهتا، مستعتدش اتدک 
بیشترگرفت وبامهارک خام که شرتاریخ شیده نشتده، اتدتتهتای 
خدشرا از کابل خارج کرش وختط نتبترش جتدیتد ومتمتاومتتتری 
راشربرابرطالبا  وحامیا  شا  ایجاشنمدش، ونتبترشختدش را بترای 
آزاشی وطن تحت نام مماومت آغازوبرای هم وطتنتانتش ومترشم 

شیروزبرای شفاع ازکشدرم شربرابرلشکر سرخ  «جها  اعال  کرش: 
می جنگدیدیم، امروزبازهم بخاطرشفاع ازکشدرم شربرابرلشکرسیاه 

 ».می جنگیم 

شرهما  روزهای اول برای مسعدشتدصیه های مختلت  از 
آشرسهای مختل  میشد، کسی پیشنهاشمیکرشبهتراست جتانتت را 
نگهداری ومماومت معنی ندارشو جایی رانمی گتیترش. شیتگتری 
میگفت ترک وطن کرشه شرگدشۀ ازجها  زنتدگتی آرام کتن، 
تدوظیفه اک را اشاکرشه وروسهارا شکست شاشی، پتیتشتنتهتاشاک 
وگفته هایی ازین اتمتاش زیتاش بتدش ومستعتدشازآ  ستختنتا  
وپیشنهاشاک رنج میبرش و خدشش نمی آمد. اوبه همۀ آنهاگتفتت: 
من برای آزاشی وطنم می جنگم ومطمئنم که آنترا بتدستت متی 
آورم . مسعدشبه آ  تصمیمی که شاشت تاآخریتن اتطترۀ ختد  
پاکش پایدارماند. او شرمتدک کتدتتاهتی صتفتدف متمتاومتت 
راشربرابرطالبا  مزشور وباشارا  پاکستانی شا  منسجتم ستاختت، 
امدرشولتی راکه پراکنده شده بدش تنظیم نمدش ونتظتام شولتتتیتی 
ایجاشکرشکه کشدرهای جها  مجبدرشدند تابه شرایت مسعدش شر 
ص  آرایی ادایش شربرابرطالبا  وفدج پاکستا  وجنتگتجتدیتا  
بسیاری ازسازما  های تروریستی جها  بشمدل الماعده همتکتاری 
نمدشه وبه تدانمندی او برای آزاشی کشدرش اعتراف کرشه ازآ  
حریت خداهی تمجید نمایند. سعدشی، پاکستا  واماراک عربی از 
پیشرفتهای نظامی وسیاسی مسعدش شرشورا  متمتاومتت ستختت 
شرهراس بدشند وهمکاریهای نظامی ومالی خدشرابه طالبا  بیشتتتر 
وبیشتر ساختند وگروههای تروریستی سراسرجها  برای جن  بتا 
مسعدش شر افغانستا  سرازیرشدند وپایتخت کشتدر متحتل رفتت 
وآمدسرا  سازمانهای آنهاشده بدش. پاکستا  ازین حالت منتفتعتت 
میبرش وطالبا  ممند  همکاری های مالی ونظامتی آنتهتا بتدشنتد 

 وکشدررابه آشیانۀ باامن آنا  ساختند. 
برعکس همۀ این امتیازاک وسخاوتهابرای طالبا ، مستعتدش 
باهزینۀ ناچیز با مشکالک ااتصاشی وباهم پیمانهایی کته چتنتدا  
برآ  هاحساب نمی شد، وبتا امتکتانتاک نتاکتافتی متحتاربتدی 
شربرابرهجدم اشغالگرا  ص  آرایی کرش. چالب اینکه اکتثترهتم 
پیمانا  مسعدش شراولین حملۀ طالبا  شکست خدرشندوشوباره برای 

 ممابله برنگشتند ومسعدش بایدبه تنهایی خدش ومماومین بجنگد. 
طرح مسعدش شرشورا  مماومت طدری بدشکه شرشاخل باید 
شربرابرهجدم طالبا  ایستاشگی کرشوبرای آزاشی وطن جتنتگتیتد 
وشر خارج بایست راههایی راجستجتد کترشتتابترآنتهتاازمتجتاری 
شپلدماسی فشارهای جهانی بیآورش تاطالبا  شرمجامع بین التمتلتلتی 
زیرفشار و محاسبه شرآیند. مسعدش شرهرشوجهت متدفتمتیتتتهتای 
چشمگیری بدست آورش، چنانکه شرروزهای اخیرزندگی مسعتدش، 
طالبا  به اندازۀ ضربه خدرشه بدشندکه زوال شا  پیشبینی متیتشتد 
وسال واندی بکاربدشتااین گروه بدنام شکست شاشه و کشتدر را 

 آزاش نمدش. 
واتی حمایه گرا  طالبا  این زن  خطررا شنیدند وزوال 
طالبا  وپیروزی اریب الدادع مسعدشرا احساس وشرک کرشندکه 
اورا نمی تدا  باجن  و محاربه ازبین برش، طرح تروراورا کته از 
مدتهاباالیش کارمیکرشند اولدیت شاشند چه این کشتدرهتامتنتافتع 
خدشرا شروجدشطالبا  که غالما  حلمه بگدش اند وهر امر ونهیتی 
که باالی آنهاشدش انجام میدهند، وهرگزنمی خداستندبتزرگتمترش 
آزاشه وشجاع و سرکشی چد  مسعدش زمام امدررا بگیرش ووطتن 

 راآزاشسازش.
احمدشاه مستعتدش شرشورا  متمتاومتت شستتتآورشهتای 
چشمگیری شاشت واکثر سازمانهای بین المللی وکشدرهای جهتا  
به ماهیت تروریستی طالبا  پی برشه بدشند، به ترتیبی که معرفتی 
حامدکرزی بحیث نمایندۀ فدق العاشۀ طالبا  شر ملل متحدبجتایتی 
نرسید، برعکس همه نمایندگی های سیاسی افغتانستتتا  شراکتثتر 
کشدرهای جها  به اعتبارشولت اسالمی افغانستا  پابرجا مانتدنتد. 
طالبا  بحیث تروریست های ضدبشریت شناخته شده واکثرمطلتق 
کشدرها باوجدشتالش های مذبدحانۀ سیاسی پاکستا  ازبرسمتیتت 
شناختن رژیم ظالمانۀ طالبا  خدش شاری کرشند. امریکاکه باستاس 
اظهاراک بینظیربدتد شرایجاش طالبا  همکاری پدلی ومالتی کترشه 
بدش وبرای انتمال نفت وگاز آسیای میانه شرچتدکتاک کتمتپتنتی 
یدنیکال شرصدشبدشتاحکدمت طالبا  رابرسمیت بشناستد وشریتن 
راستافعالیت هاوعرق ریزیهای زلمی خلتیتلتزاش، کترزی، غتنتی 
احمدزی وشیگراتبتیتلته گترایتا  ختیتلتی هتابترجستتته بتدش، 

 شربرابرسیاستهای مدبرانۀ احمدشاه مسعدشکاری نیفتید!
شولت امریکا ازسبب فشارمرشمی وجهانی که متحتستدس 
بدش ازشناسایی رژیم طالبا  ابا ورزید، ولی به پاکستا ، ستعتدشی 
واماراک که متحدین امریکابدشنتد چتراغ ستبتزوشستت بتازشاش 
تاهمکاری، تمدیل وتسلیح طالبا  رابدوش گیرند. شر حتالتیتکته 
اگراداعدمبارزه علیه تروریسم رااحترام نماییم، این سه کشدرباید 

 مجازاک می شدند .
بایدخاطرنشا  کرشکه تتالتشتهتاوزحتمتاک شانشتمتنتدا ، 
ندیسندگا ، فعالین سیاسی شرخارج کشدربخصتدم تتالتشتهتای 
شاشروا  پروفیسر شاکترحمیدهاشی، خانم غیدر وباشهامت محترمه 
شاکتر زیبا شدرش شر عرصۀ کتار شر متیتا  ستیتاستتتمتدارا   
وسناتدرا  وکانگرس امتریتکتا، زحتمتاک وعترق ریتزیتهتای 
شانشمندمبارزوپیکار گر نستده ومجاهد جناب محمدادی کدشتا  
سرشبیرجریدۀ مرشمی امید و خانم محترمۀ شتا  شاکتتترثتمتیتلته 
کدشا ،  شرروشن ساختن حمایق وانعکاس افتکتارو تتالتشتهتای 

 شانشمندا  والم بدستا  کشدر)شنباله شرصفحۀ هشتم(

 سدنی ، آسترالیا                     پژوهنده : نصیراحمد رازی

 واژه هايی از کنگینۀ تصوف
: اصه اینجا واتی گرگ وروباه همراه شیتر بته از مثندی 

شکارمیروند، البته شیر نر ازصحبت آنها نن  شارش امابازهمتراهتی 
میکندتا شربارۀ آنها اکرام کرشه باشد. باری، شیر شرصیدگاه یتک 
گاوکدهی، یک بز ویک خرگدش شکارمی کندوگرگ وروبتاه 
پیش خدشچنا  می پندارندکه شیرگتاوکتدهتی رابته ختدیشتتتن 
اختصام خداهدشاش وبز وخرگدش رابه آنهاواگذارخداهتدکترش. 
واتی شیر بر سبیل امتحتا  ازگترگ شرمتیتختداهتدتتاآنتدته را 
ازصیدحاصل شده اسمت کند او نیزهمین پندارخدیش رامتبتنتای 
تمسیم میسازش. اما شیر بر می آشدبدکه واتی وجدش متن شرمتیتا  
است چه جای وجدششیگری است وگرگ راچه یارای آنتکته شر 
ممابل وجدششیر خدشراهم شرمیا  ببیند وازخدشوستهتم واستمتت 
خدش شم بزند؟ پس این اعتراض رابهانه میسازشوبتاخشتم ونتفترک 
 شرگرگ می جهد، اوراازپای شرمیآورش و پدست ازسرش میکشد. 
آنگاه روی به روباه می کند و می گدید اینک ندبتت تتد 
است که این صید را اسمت کنی. روباه تعظیم متملمانه یی بجا می 
آورش و می گدید: این گاو فربه برای چاشت ملک مناسب است ، 
بز هم یخنی و غذایی ساشه است برای میا  روز وی ، خرگدش هم 
سزای آنست که شبدرۀ ملک باشد. شیر که این طرز تمسیم وی را 
با اشب صحبت مدافق می یابد تعجب می کند و می پرسید که این 
شیدۀ تمسیم را از که آمدختی؟ روباه جداب متی شهتد از حتال 
گرگ. و شیر که نفی نفس او را شرخدر پاشاش متی یتابتد متی 
گدیدچد  تد شر پیش ما وجدش خدش را ناشیده گرفتی، هر سته را 

 برگیر و بستا  و برو .
بدین گدنه مدالنانشا  میدهدکه انسا  هتم فتمتط واتتتی 
خدشرا شر وجدشحق فانی کند وازخدشی خدش بیرو  آیتد، متثتل 
روباه به ممصدشمیرسد، اماسالک باید همداره شاکر باشد که حتق 
وجدش او را مایۀ عبرک شیگرا  نساخته استت وبته او فترصتت 
وامکا  شاشه است تامثل روباه ازسرگذشت گرگ شرس عتبترک 
بیامدزش وسرّ ازخدش رهایی و نفی نفس را از تتأمتل شر احتدال 
شیگرا  شریابد  چنانکه سرگذشت امت های گذشته هم بته امتت 
محمدی، که امت مرحدمه است، شرس عبرک شاشه است و رستدل 
هم به ادل مدالنا، شرایاس باامت های سل  ت امت مرحدمته زیتن 

 رو خداندما . )بحر شرکدزه، زرینکدب(
: شر بین امثال حیداناک ، حکایت آ  مترغ کته از مثندی 

صیاش خدشش را وصیت کرش که برگذشته پشیمانی مخدر   مأخدی 
از شاستا  یدیاس  و بلدهر است که مدالنا ممکن از طریق التهتی 
نامۀ عطار یا کیمیای سعاشک غزالی هم آنرااخذ کرشه باشد واصتل 
آ  بدا  گدنه که شرروایت اسالمی یتدیاست  و بتلتدهترهستت 

( هتم جتزواصتل اصتۀ ٣02شراکمال الدین شیخ صدوق)وفاک:
 یدیاس  آمده است. 

مدالنا شاستا  را شر بیا  این نکته شاهد متی آورشکته بتر 
گذشته حسرک نباید خدرش که چد  ، باز ناید رفته یاش آ  هباست. 
امااصل اصه شر روایت یدیاس  و بلدهر شر باب جهتالتت عتامته 
است که چد  پای طمع وغرض شر میا  آید هیچ نصیحتت نتمتی 
پذیرند وکار ها به میزا  عمل نمی سنجند. یتک روایتت اتدیتم 
فرانسدی هم که از این اصه باای است و بته شاستتتا  مترغتک+ 
مشهدراست، ظاهراً از همین شاستا   بلدهر مأختدی بتاشتد ، کته 
صدرک مسیحی آ  شراروپای ارو  وستطتی شتهترک وتتداول 

 بسیارشاشته است . 
شرروایت مثندی، که نیز از اصۀ الهی نامۀ عطار مأخدی بته 
نظر می آید، مرغ چد  به شام صیاش می افتد به او می گدید که از 
جثۀ من ترا سیری حاصل نمی آید، مرا بگذارتاسه پندک بیامدزم. 
اولین پند را هم تا شر شست تد هستم می گدیم، شومین رابربام تد، 
و آ  سدمین پند را چد  برشرخت نشینم گدیم و ترا از ایتن سته 
پند نیکبختی حاصل آید. آنده بر شستت گدیم آ  است که سختن 
محال را از هیچ کس باور مکن . چد  ندبت شومین پند متی شتدش 
می گدید برگذشته هیچ غم مخدر . و آنگاه چد  به شرختت متی 
نشیند تا سدمین پند را بگدید ، ابل از آ  که به بیا  پند بتیتاغتازش 
می گدید شر شکم من شُرّی گرانبها و بی مانند بدشکه شه شرمسن  

 وز  شاشت وآ  گدیی ترا روزی نبدش . 
خداجه را از حسرک ناله یی سخت از شل بر می آیدکه بته 
ادل مدالنابه آ  غلغله و فریاش می ماند که حامله را هنتگتام زاش  
گیرش. اما مرغ اورا سرزنش می کند که آیا نگتفتتتم بترگتذشتتته 
حسرک مخدر ونه آیا پندک شاشم که امرمحال را از هتیتچ کتس 
مپذیر؟ من که تمام وزنم سه شرمسن  نیست ، شه شرم ستنت  

 اندرونم چد  بدش؟ 
واتی خداجه به خدش باز می آید می گدیتد اکتنتد  آ  
سدمین پند را بگدی، مرغ جداب می شهدکه آری به آ  شو پتنتد 
خدش عمل کرشی که اکند  پند ثالث را هم رایگتانتت بتدهتم . 
مدالناهم مثل مؤل  اصۀ بلدهرنتیجه میگیرشکه پندگفتن باجتاهتل 
غافل، تختم افتکتنتد  بتدش شرشتدره ختاک! )بتحترشرکتدزه، 

 زرینکدب( / 
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 هفته نامۀ امید 6801شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 فیرفکس ، ورجینیا                          ماری خلیلی ناصری

 بیــــرق مـــا
 بیرق ما چه خدب اشن  است     

 سیاه و سرخ و سبز رن  است
 محتتتراب  و مُتتنبر نشا  ما      

 هست عتتزیتز تر از جا  ما
این شو بیت اولین ترانۀ بدش که شر اولین کالس شرسی شر 
مکتب به ما یاش شاشه بدشند، و هرروزآ  راابل ازشروع شرس، بته 

 صدرک شسته جمعی شر کالس به آواز بلند می خداندیم . 
فکرمی کنم اواخر ماه حدک بدش، چد  هندز کناره هتای 
جاشه از برف پدشیده بدشند، آ  روز من هفت سال شاشتم. شر آ  
زما  شاگرشا  راشرسن هفت به مکتب شامل متی کترشنتد . متن 
شرحالی که شست بدست ماشرم برای شمدلیت به مکتب می رفتم . 
ماشرم که خانم فهیمی بدش مثل همۀ ماشرا  شیگرمی کتدشتیتد بتا 

 نصایح سدمندش مرا وارشیک فصل شیگر شرزندگی سازش .
خدب آهسته آهسته به سرک اول کارتۀ چهار رستیتدیتم 
ولدحۀ لیسۀ رابعۀ بلخی از شور نمایا  شد وبیرق افغانستا  بتا سته 
رن  سیاه، سرخ و سبزکه شر بام لیسه شرحال اهتزاز بدش، از شور 

 شیده می شد .
من شر حالیکه نگرا  شاخل شد  به یک شنتیتای جتدیتد 
بدشم، خیاالک وترس های کدشکانه ناراحتم میستاختت، نتاگتهتا  
صدای بلند ماشرم مرابه خدشآورش که می گفت: میدانی آ  پتایتۀ 
بلند باپارچۀ به رن  های سیاه وسرخ وسبزشربام مکتب چیتستت؟ 
گفتم: بلی بیرق است . این بار ماشرم باصدای بلندتر و مستحکم تر 
گفت: شخترم متدجه باش ! این تنها یک نام برای بیرق نیستت، و 
این سه رن  نمایانگر فصلی از تاریخ کهنسال کشدر ، بتیتانتگتر 
جن  ها، استمامت ها خدنریزی ها ، پتیتروزی هتا و ستمتبتدل  

 شناسایی ما شر جها       است !
امروز تماشای فروشآورش  بیرق افغانستا ، حترف هتای 
ماشرم را شرگدش هایم زمزمه می کرش . این حرکت تدسط طالتب 
بده ها، اشک ندامت را ازچشم هزارا  افغا  وطنپرست، شر شاختل 

 وخارج کشدر جاری ساخت ! /.
************* 

 حسن علی عدالت
 وفايی احمدزي به وفاداري سرور دانش بی

شاید هیچ کسی شر شنیای سیاست به اندازه آاای شانتش و 
یارانش به اشرف غنی احمدزی وفاشار نبدشه بتاشتد. نتامتبترشه و 
یارانش کدچکترین انتماش رابه آشرس غنی احمدزی نه تتنتهتا کته 
ابدل نداشتند بلکه به شدک انحصار، تبعیض، تعصب، فساش وفحشتا 
راتدجیه می کرشند و از بس که وفاشار به اشرف غنتی احتمتدزی 
بدش یکبار اشرف غنی احمدزی از روی فریب و چالبازی شانش را 
براشر خدانده بدش شر حالیکه شانش و یارانش بی خبر از تصتمتیتم 
گیری های شرو  ارگ بدشند و شر روز فرار اشرف غنی احمتدزی 
با پنجاه و یک نفر و یکصد و شصت و نه ملید  شالتر شانتش بتی 
خبر می ماند. چنا  بی خبر می ماند که شر ارگ می روش و متی 
بیند که شر شروازه ارگ مانند روزهای گذشته محافظتیتن وجتدش 
ندارش بازهم به پیش می روش تا اینکه شر جلدی شفتر اشرف غتنتی 
احمدزی یکی از محافظا  برایش می گدید کته احتمتدزی فترار 
کرشه است با آنهم شر شفتر کار خدش می روش تا ایتنتکته بستم ا  
محمدی تلفن می زند که از کابل فرار کنید که همه فترار کترشه 
اند، بعد خانه می روش و از خانه شاروندار خدش را گرفته به متیتدا  
میروش و ازمیدا  بسیارمشکل و بعد از ساعت ها انتظار به تترکتیته 

روش و اکند  سرش به سالمت باشد و زندگی ختدبتی شاشتتته  می
 باشد.

آاای شانش آنمدر بیگانه با سیاست بدش که سه روز ابل از 
سمد  اعضای شفتر خدش را شر خانه خدش جمع می کند که حتزب 
جدید را به سرعت سازماندهی کنند و یکی از اعضتای جتلتسته 
 برایش میگدید که اکند  کار از کار گذشته است باور نمی کند.

از نگاه ااتصاشی هم آاای شانش کم طالع است یک ممدار 
پدل را که رام شرشت است شخصی به نام حاجی اربا  زیتر نتام 
تجارک شر ازااستا  انکار کرشه است و یک ممدار کتافتی پتدل 
شیگر را شر ترکیه که نزش یک اربا  نام شیگر برای تجارک مانتده 
بدش آ  شخص شو ماه ابل به اثر مرض کرونا فدک کرشه است و 
فرزندانش آاای شانش را جداب شاشه است و اکند  معلدم نیتستت 
که آاای شانش شر جمله میلیدنرا  است و یا خیر و یا اینکه هتمته 

 اندوخته هایش اربانی شو اربا  گرشیده است.
سیاست شر افغانستا  پیدیده است ، و هرکه سیاستت متی 
کند باید متدجه عدااب سیاست باشد که سیاست شوست و ششتمتن 
ندارش . آاای شانش و یارانش اگر کدچکترین تدجه به انتماش هتای 
سازنده منتمدا  می کرشند ، چنین بی خبر از اضیه نمی مانتدنتد./ 

 )فیسبدک ندیسنده(

 هامبدرگ، آلما                                   سیدآاا هنری

  »ما امريکايی ها غول و دبنگیم«
 گفته باال از کانگرسمن رورا باکر است

هنگامی که نسبت جن  شش روزۀ اعراب با اسرییتل بته 
سدش ناتد تمام شد جها  اسالم سخت صدمه شید سترا  متمتالتک 
عضد ملل متحد شرممرملل متحد شرنیدیارک جتمتع شتدنتد. بته 
نمایندگی از مرشم ما شهید میدندوال رئیس حکدمت هم اشتتتراک 

 ورزیدند.
یک روز ابل محترم عبدالرحمن پژواک رفیق صمیمی و 
هم صنفی اش که نماینده شایمی وطن ما شرملل متحد بدش، برایتش 
گفته بدش بیانیه اک را بده که من ببینم، شرجداب شنیده بدش بدتیتم 

 اگرگپهای مره می شندی بیا فرشا شر تاالر بشند!
نظربه استعداش خداوندی که پرورشگارعالمیتا  نصتیتبتش 
کرشه بدش هیدگاه هنگام ایراش بیانیه وی الم و کتاغتذ شرشستت 
نداشت و شُر می سُفت. این بیانیه اش که به زبا  انگلیسی روا  بتا 

شایمه را شر برگرفت پخش شتد،  ٤1  اشبیاک عالی وشجاعت مدک
میدندوال از عمب مکروفد  ملل متحد به امریکا وممالک غتربتی 
اخطارشاش که شست ازپشتیبانی بیدریغ اسراییل غتاصتب طتفتلتک 
یکدانه تا  برشارید وهم ازجن  شرویتنام، که حاصلش جزبدنامی، 
خساراک ااتصاشی، تلفاک جانی، شیگرحاصلی نتدارش متنتصترف 

 شدید!
وزیرخارجه امریکا زارزارمی نالید که میدندوال از یتک 
مملکت غریب ما را بی آبروکرش میختداهتد متارا شرس بتدهتد! 
اکثریت رئیسا  شول اورا ستدشند، شر وطن متا بته اثترختداهتش 

 شندندگا  باربارازراشید با ترجمه اش پخش شد.
به رسدایی وشکست افتضتاح  29۲1اگست   جن  ویتنام

هزار عساکر، مصرف صدها ملیتارش شالتروصتدهتا  11آمیزتلفاک 
هزار معیدب که عدۀ زیاشآنها انتحار کرشند تتمتام شتد وتتاریتخ 
امریکا را با خط مشمی ستیتاه بترای ابتد شر جتهتا  نتدشتت. 
وهشتاشملیارش شالر ممروض ممالک که مهماک، ختدراکته بتاب، 
البسه وشیگر ضروریاک جن  بدش شد بطدر متثتال ازآ  جتمتلته 

ملیارش ارضدارمملکت شنمارک نسبت فرستاش  مداش غذایی بدش   1
ملیارش شالررا هم بدو  پشتدانه چتار و اتروض ختدشرا  02این 

 پرشاخت که ازآ  به بعد شالر جهانگیرشد !
وتسلتیتم نتداش  بتن الش   / 922امریکایی ها بعد حاشثه

تصمیم با اخراج طالبا  از اوغانستا  گرفتند به فکرنصب حکدمتی 
بدش پسر از حضار مجلس میپرسد که برای ایتن  جارج ندی شدند،

جمهدر باشد رئیس ستیتا   که خالی حکدمت پیدا نشدش بایدرئیس
میگدید همین جا شخصی بنام کرزی شرشهلیز های شفاتر ما بتاال و 
پایین می شدش .بدش میگدید همانرا بگیرید. که بعدا صحنه ستازی 

 گرفته میشدش. 1222شر شهر بن آلما  شر ماه ندمبر 
 1تن حق رأی شاشتند که کرزی فتمتط  2٤شرین مجلس 
معتبرخداند استتتاش متعتظتم 21رأی را بر 1رأی بُرش اما سیا هما  

پروفیسر عبدالستار سیرک سابق مشاور ظاهر شاه وجتدا  تتریتن 
وزیر عدلیه شرکابینۀ شهیدمیدنتدوال واستتتاششرشانشتگتاه کتابتل 

المرا شر مکهء معظمه جریا  را برایم چنین گتفتت متن   وشانشگاه
خدشم شر مجلس رأی گیری حضدر نداشتم من شراطاق جداگانه بتا 
نمایندهء ملل متحد آاای لخضر ابراهیمی که به زبا  عربی صحبت 
میکرشیم برایم گفت رئیس جمهدر ماه ها ابال تعیین شتده ختدشرا 
زحمت مده واتی من از انتصاب آاای کرزی خبرشدم به هتیتئتت 
امریکاگفتیم بیست سال است که شر مجالس ما کرزی شرکت شارش 
یکبار هم از وی پیشنهاش معمدل نظریۀ اابل شنید  باشتد یتا حتس 

 وطن شوستی شر ممابل بیگانه پرستی نشنیدیم! 
هیئت امریکا گفت وی پشتد  است! برای شتا  گتفتتتم 
محمدش غازی پسر عم شاه پشتد  وکار آزمدشه است که برای شما 
وما شخصیت مناسبی است ویا آاای واصفی کته وزیتر زراعتت 
وکیل پارلما  و رئیس پارلما  بدش انتخاب کنید. گفته هتای متارا 
چند باربا مماماک باالیی برشند و شنیدند اما واضحا گفتند انتختاب 
ما هما  است که گفتیم. برای شا  گفتیم هر روز باشد از انتصتاب 

 خدش سخت پشیما  می شدید .
متن ازافتغتانستتتا  شومتیتن   جارج بدش پسر گفته بدش 

واین باربد نامی شا  بدتر ازآ  بدش ارار  کدریای جندبی میسازم ! 
متلتیتد   ٣22روزانته  «بتا مصتارف 2.9.12جد باید    گفته
نتفتر ختدشکشتی  20و روزانه   زخمی  12۲٤٤کشته 1٤12شالر

سال اول مذاکره و گفت گد را بتدو  اطتالع  12بعد از  «میکنند
اتبتل   ستال 12حکدمت ما یا کدام نمایندهء ملت ما با طالبا  که 

آنهایی را که اتل عام کرشه بدشند سر مذاکره را باز کترشنتدبتعتد 
حکدمتی مارا بدست یک بتانتد جتهتدل  122 یک سال چانه زنی 

بخشیدند ریتش از متا واکتش بتدستت شیتگترا  کته ختدش 
نمایانگرتسلیمی تمامی خاک ما بدش سپرشند .و با گرفتن تصتمتیتم 
آنی بازهم ملت مظلدم مارا تنهای تنها گذاشتند .راه فرار را بر ارار 
ترجیح شاشه خدشرارسدای عالم وسرافگنی که ثبت تاریخ برای ابد 
ساختند .  مانند هتلر به شست خدش آباش کرشند و به پای خدشویرا  

 هزار کیلد متری از   22نمدشند. امریکایی هامی خداستندازفاصلۀ 

 الکسندریه، ورجینیا            پروفیسرشاکترعبدالداسع لطیفی
 (1)تصفحاتی ازسیر زندگیم در وصلت ودرهجر 

حریم ممدس ومحراق پرشکده شیگری که محبت مرابخدش 
جلب کرش وتاهندز هیچ خدشۀ شرآ  وارشنشده است، همانا زاشگاه 
عزیزووطن شیرین منست. از ایام کدشکی ونتختستتتیتن صتنتدف 

بتا  »وطن متابتجتای متاشرمتاستت«مکتب، این جملۀ جاویدا  که
تاروپدش وجدشم واعماق شعایرم وملکاتم آمیخته بتدش وازپتیتدنتد 
محکم وکیفیت شلنشین آ  هیچ کاسته نشده است. شرهمین لتحتظته 
که ازمحبتم به وطن محبدبم سخن میگدیم، یاشم متیتآیتداستمتتتی 
ازگفتارنغز وپرمحتدای محمق وندیسندۀ تدانا وارجمتنتد، احستا  

ما شو گدنته وطتن شاریتم،  «یارشاطر که شرین باره چنین ندشت:
یکی وطن خاکی ماکه بارهابه سم اسپا  مهجما  تترک و تتازی 
وتاتار)وامثال آ ( کدفته شده وباز باتن ناتدا  بپاخاسته وبه شرما  
زخم های خدشپرشاخته تابا یدرش وغارک بعدی شست وپنجه نترم 
کند وزندگی شنیایش غالباً شستخدش آزار وستم حکمرانا  وآزار 
وخشدنت باج ستتانتا  و تتجتاوزکتار فترمتایتا  بتدشه استت، 
ویاشاهدماجرای آشفته وخد  آلدشیست که غم نامه های سدزناک 
شرابال آ  رن  میبازند وهرچندی برای شرما  شرشپنتهتا  ختدش 
شست شرشامن شیده ای میزندوعالج تازۀ رامیآزمایتد، امتاضتعت  

 شرو ، نمشهای اوراباط  میکند وبرحسرتش می افزاید...
وطن شوم ماوطنی است که شرآفاق یهتن متاختانته شارش، 
وطنی است روشن وشل انگیز بارنگهای شفاف وشیده فریب، شرآ  
روشکی چن  برمیگیرش وسروش شاشی ونغمۀ مستتتی متیتنتدازش، 
فرشوسی شاستا  شالوریهای اهرمانتا  رابته آهتنت  پتهتلتدانتی 
سرمیدهد، ابدسعید ازصفای شرو  وشستگیری مرشمتا  وپترهتیتز 
ازخدش فروشی سخن میگدید، نظامی ظرافت عشق وشدق را بااتلتم 
مدی کلماک به استاشی ترسیم میکند وهمۀ مارا به تأمل شرحکمتت 
واخالق میخداند، سعدی آشمیت وعدل پروری وپتدزش پتذیتری 
وخدمت به خلق وزیبایی آنهاراشرنظر ما ترسیم مینماید وباچتنت  
وشف مارابه عاشمی وشلداشگی وتماشای جلده های طبیعت شعتدک 
میکند، ومدلدی شدر وشیدایی خدشرابا بان  بلند به گتدشتهتامتی 
رساند، حافظ پرشه از زرق صدفیا  وریای زاهدا  وسالدس فمیها  
ومحتسبا  برمیگیرش وندای عشق وآزاشی را به آهنتگتی لتطتیت  

 شرگدش مازمزمه میکند..
شرآفاق این وطن نمدنه های الهام بخشی ازعطدفت وبتنتده 
ندازی وصفای باطن است، خار ازپای یتیم کند  واشک ازگتدنتۀ 
بیندایا  سترش  وتهیدستا  را شستگیری کرش  وپدزش گناها  را 
پذیرفتن و پدر وماشر راسپاس شاشتن وبر حیداناک ترحم آورش  و 

 خطا های خدشرابخاطرشاشتن وفروتنی گزید  است.
وطن خاکی ماپیدسته شرمعرض آفاک است ووطن معنتدی 
مابرعکس ازگزند باش وبارا  وشستبرش ویرانگرا  حداشث شرامتا ، 
آیرخش آنراتیرگی اعمال ما زایل نمیکند، گنجی است کته ازآ  

 »ماست، زنده و پایداراست... ! 
********** 

 عزیز آریانفر
هشدار! پروژه استحاله طالب به 

داعش و نبردتمام عیارهمه 
 دربرابرهمه درراه است

آری! شر برنامه است که بخشی از طالبستتا  شاعشتستتتا  
شدش تا پروژه اصلی پیاشه شدش. گزارش هایی می رسد از بدخشا  
و تخار و برخی شیگر نما  که برخی از فرماندها  بدمی طالب بتا 
شریافت مبالغ گزاف پدل از منابع نامعلدم، شستارهای سفید را بته 
شستارهای سیاه عدض و به جای شرفش های سفید طالبتی، شرفتش 
های سیاه شاعشی برافراشته، شعارهای مرگ بر طالبا  و زنده بتاش 
شاعش را سر شاشه اند. بیگما  این روند شتابا  اشامه خداهد یافتت 
و شیری نخداهد گذشت که بخشی از طالبا  زیتر پترچتم شاعتش 
خداهند رفت و گروه های تازه نفس شاعشی از راه رسیده، به آنا  

 خداهند پیدست. 
شر کل با تدجه به تضعی  نیروهای مترشمتی و هتمتدار 
ساختن بستر گرم و نرم برای شهشت افکنا  از ستدی متحتافتل و 
حلماک معلدم الحال خارجی و ترفندهای ناسخته باند مافیایی غنی، 
کشدر وارش فاز ندی از بحرا  پیدیده و سر شر گتم چتنتد الیته 
گرشیده است که بالمده می تداند سترزمتیتن متا را بته کتارزار 
کارروایی های شهشت افکنا  رنگارن  و جن  های بتی پتایتا  
فرسایشی ابرادرک ها و ادرک های منطمه و گروه های شاختلتی 

 مبدل سازش. )شنباله شر صفحۀ هفت(
 ********* 

واشنگتن تدسط شست نشاندۀ سیا برما حکدمت کنند. آنتهتایتیتکته 
فرق بامیه و بامیا  را نمیتدانند. اما فمط با انتخاب جاسدس احمتق 
خدشآرزوی ملت مظلدمی را ناشیده گرفته کرزی مزورومکتار را 
که هیچ گدنه تجربهء کاری نداشت وطن مارا تسلیمش کرشنتد شر 

 حال که مارا به مرگ گرفته بدشند که به تب راضی شدیم !/
)اشاره: بخش پایانی نگارش باالکه عندا  فدق راتتدضتیتح 

 میدهد، شرشمارۀ آینده، ا  شاءا  تمدیم خداهدشد. (/
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آ  هرکسی حق شارش شرشاخل هترکشتدری آزاشانته  ٣2طبق ماشۀ
عبدر ومرور ومحل ااامت خدشرا انتخاب کتنتد. هترکستی حتق 
شارشهرکشدری و ازجمله کشدرخدش راترک یابه کشتدرختدشبتاز 
گرشش. شرحالیکه بیش ازپنجاه هتزارختانتداشۀ افتغتانستتتانتی کته 
باعساکرناتد وامریکا بنام ترجما  همکاربدشه اند، تالش شارند تتا 

هزارمترجم رابه امریکامنتمل بسازند، وبرنامۀ انتمال آنتا  هتم  20
اکند  جریا  شارش، وتعداشی ازآنا  راکه زمینۀ انتمال فدری شتا  
فراهم نیست به کشدرشومی مثل اطر یابحرین برشه وپس ازتکمیتل 
اوراق مهاجرک شا  به امریکاخداهندآورش. جالب است که غتنتی 
احمدزی ابل ازفرارشرم آورش شر سفراخیربه امریکاگفته بدشکته 
انتمال ترجمانهاشرهمدداحدال باعث ضع  مدرال ادای مستلتح و 

 امنیتی خداهدشد! 
باآنکه چندی ابل عدۀ ازترجمانا  شرممابل سفارک امریکا 
مظاهره کرشه و خداها  رسیدگی امریکابه انتمتال آنتا  شتدنتد، 
طالبا  گفتندکه پس ازخروج ادای ناتد وامریکا، به تترجتمتانتا  
صدمۀ نمی رسانند، اما بسا ازسناتدرا  و کانگرسمتنتهتا بترختارج 
ساختن آنا  تدسط شولت امریکا اصرارورزیدنتد. ازاضتا متاهتم 
وزارتی بنام مهاجرین شاشتیم که وزیرش سهم سپیتدار بتدش، ایتن 

 وزارک هم شر کارش مدفق نبدشه است . 
ماه آینده روزشیتگتری هتم شرستطتح جتهتانتی بتنتام 
روزهنرتجلیل خداهدشد. انسا  شرجهانی که زندگی میکند بترای 
فایق آمد  به مشکالک باید ازهنروهنترمتنتد استتتمتداش جستتته 
ومدسیمی گدش بدهد، شعری بخداند وبشندش یااز شکلمتۀ اشتعتار 
خدب لذک ببرش. بتهدو  اسطدرۀ مدسیمی جها  گفته متدستیتمتی 
یک الهام شرونی وبرترازهر خرشی است! مدتزارک بیا  شاشته که 
مدسیمی هیدگاه نباید گدشها را آزاربدهد وبخراشد . بایدشندنتده 
را به لذک برساند، وبمدل شیگر ماهیت وکیفیت مدسیتمتایتی اش 
راحفظ نماید . مثلی که لدیی آرمستران  گفت مدسیتمتی شانتا  
هیدگاه بازنشسته ومتماعدنمی شدند، آنا  زمانی کارخدشرا متدا  

 میکنندکه شیگرآوایی ازشرو  شا  بروز ننماید.
بهرحال، باتشکیل ملل متحد، ایجاشنهاشها وروزهای اتابتل 
تجلیل شرسطح جهانی افزایش یافت، شدرای بین المللی مدستیتمتی 
تدسط مدسسه تعلیمی تربیتی و فرهنگی ملل متتحتد )یتدنستکتد( 

روزتجلیل ازهنر را هسته گذاری کترش و هتدفتش  29٤9شرسال 
تبلیغ و ترویج مدسیمی وهمبستگی زبانی وهنتری وخصتدصتاکته 
مدسیمی یامیدزیک زبا  مشتترک وغتذای روح وروا  آشمتی 
پنداشته میشدش، تاباالخره روزتاروز هنرمندا  جیتد وبتزرگ بته 
شدرای بین المللی مجرایی هایی ارائه نتمتدشنتد و بته گستتترش 

 ووسعت رسید.
یکی ازهنرمندا  واز ندازنده گا  بزرگ جهانی بنام لترش 
میندهین که ویلد  راشرسطح جهانی تدریس متیتکترشبته شتدرای 

International Music Council نتتظتتریتتاک وپتتیتتشتتنتتهتتاشاتتتی
ابراز نمدشتابرآ  افتزوشه شتدش. التبتتته بتتتهتدو  29۲٣شرسال

هنرمندبزرگ هم باااداماک وکارهای ناشرش عصرکتالتستیتک و 
رومانتیک مدسیمی را شرهم آمیزی نتمتدش ونتظتریتاک بتزرگتا  
هنروفرهن  جها  رابه شکل یک بسته یا پتکتیتج شرآ  افتزوش، 

ژاک الن  وزیرفرهن  فرانسه روزمدسیمی 2901تااینکه شرسال 
جد  اعالم شاشت وهمانروز را رخصتی شرکشدرش اعتال  12راشر

کرشو، وبعد این روزبخاطرهما  پیشنهاش ونظر ژاک ازنام فرانسدی 
 اش برگرفته شد .  

بلی، مدسیمی یا مدزیک بته هتر نتداوصتدایتی گتفتتته 
میشدشکه شنیدنی وخدشآیند باشد وانسا  ومتدجتدشاک زنتده را 
شچارتحدل و تغییر و شدر وشع  بسازش. چد  که بیا  احستاستاک 
انسانها وزنده جانا  پنداشته میشدشکه هم کیفیت شارش وهم سکدک 
و هم شاشی. اصالواژۀ مدسیمی که گدیند اززبا  یدنانی گترفتتته 

مدسیمه یا متدستیتکته اشتتتمتاق یتافتتته  Mousikaشده، ازکلمۀ 
میباشدکه بمدل کدبین واتی خدش راوا  آ  کتنتی   Museازکلمۀ

به ماهیت خدشنزشیکتر میشدی. نام مدسیمی راگدیندکه استم رب 
الندع گریک ازگریس حافظ شعرواشب ومدسیتمتی و نتداختتتن 
چندین آلۀ مدسیمی شریدنا  باستا  میباشد،که شرزبا  اوستتتایتی 
وحتی شرمتن هایی ازسروشه های ویدی به بعد بتنتام )ختیتا( هتم 
یاششده که خدنیاک و هدنداک هم ازآ  یاششده که )هد( ی آ  
بمعنی نیک، زیبا، خدش)هدمن( معنای نیک اندیش ونیتک بتیتا  
ونیک اشا . نداک به معنای ندا و آوا که به صدرک مجمدع هتمته 
نامهای باالبه معنی)ندای خدش واریحۀ شکدفا(است و پتیتشتدنتد
)خد( رابه فحدای اینکه خدب، ختدش وختنتدا ، شر کتلتمتاک 
شیگرچد  خسرو، خرم وخندا  نیز ربط میدهند. هدف مدسیتمتی 
باوجدشیکه غذای روح و روا  آشمیست، تبلیتغ وتترویتج صتلتح 
وهمزیستی مسالمت آمیزوحرمت به زبا  و کالم بخاطتر آرامتش 
خاطرهمگانی وهکذا اجرای مدسیمی ناب وندازندگتی واال وبتاال 

 وباکیفیت شمرشه شده است . 
شرآستانۀ روزجهانی مدسیمی ازخانم جدلیا پتروش هنرمند 

میتبتاشتد وشر  2910معروف ومشهدر لبنانی یاششده که متدلدسال
 بیروک بدنیاآمده وعیسدی است. 

 شمال کالیفدرنیا                       مشتاق احمدکریم ندری
 اهداءبه هنرمندان چیزفهم ومسئولیت پذير 

 ...به سلسلۀ مقاالت بقیه داراین قلم، درارتباط به حرمت فرهنگها
 ازخدا  این بزرگا  شستی بشدی و بگذر

 کآنجا ز خدرشنی ها غیر از اسم نباشد !
این ندشته شرشروع خزا  وفصل پائیز برگریزا  بدار 
میرسد، واسامبلۀ عمدمی ملل متحدشرهمین ماه شرهفتاش وششمین 
مجمع عمدمی آ  سازما  برگزارمیشدش، وماهی که گزینۀ صفر 
سازی عساکرخارجی نبزازافغانستا  به ادک خدشباایست. از 
اوضاع اسمی برمالمیشدش، بمدل سئدال خبرنگاروآاای مشعل که 
شرهما  نمطه که بدشیم پس رسیدیم. شرآندات اوراترشید نمدشه 
بدشند، ولی بعدهاگپ او ازطنز ومطایبه تعدیض یافت، به نحدی 
که سئدال شدند نیزباتبسم تلدیحاً صحه گذاشت. بهمه حال اوضاع 
واحدالی که سالها و شهه هاست بروفق مراشنمی باشد. شد سالها که 

 برخیزباتفن  پدر انمالب کن !  -یدغ اسارک کشیده ایم 
نامۀ سرکشاشۀ اخیرمابه سازما  ملل وآنتدنی گدتراش سر 
منشی آ  حاوی این مطلب بدشکه بکدشیدبرای یکبارهم اگرشدش 
شرافغانستا  یک سرشماری شایق صدرک بگیرش. ملتهابه کجارسیده 
اندولی شرملک ماهندزاحصائیه های نفدس و سایرمالکها هندزهمه 
برتخمیناک استداراست ! وبرحدسیاک و چرندیاک !آاای گدتراش 
یکبارشرشورۀ کارک ازین چنبرۀ بزرگ جهانی این افتخارراکمایی 
کن که ملت شرشمند و جدرشاشه شدۀ افغانستا  و اادام باهم براشر 
 و برابرش یکباربدانند شرکشدرشا  تعداشوااعی نفدس چنداست؟!
جناب سرمنشی، شماشرکشدرتا ، پرتگال، تاصدارک 
عظمای آ  کارکرشید، شما مدتهاکمیسارعالی پناهگزینا  
ومهاجرا  بدشید واکند  شرین چنبرۀ جهانی بمثابۀ شخص اول 

کشدر، چندکشدر شامل نمشۀ 292ارارشارید. شرجملۀ افزو  از
گیتی وعضداین سازما  خداهدبدشکه هیدگاهی شرآ  سرشماری 

 نشده باشد؟ 
اشارۀ ملی احصائیه شربرآورشتازۀ شیگرش بازهم به حدس 
وگما  گندشیگری رارام زشه واعالم شاشت که بنابربرآورش شر 

2سال ٤ 2 ٣خدرشیدی نفدس افغانستا  حدوش2 ملید   ٣
، 12ملید  وصدهزار مرش، که % 2۲هزارنفر، حدوش122و

میباشد. طبق همین  ٤9هزار ز  تمریباً%122ملید  و21وحدوش
ملید   0روستانشین و ۲2ملید  یا% 1٣تخمین )خدای بجاتی(

% 1/٤شهرنشین اند و یک ونیم ملید  هم )کدچی(!!! که 1٤یا%
رااحتدامیکند. این شر حالیست که آ  اشاره)که بایدنامش را اشارۀ 
ملی حدسیاک وایاساک وتخمیناک گذاشت(! شربرآورششیگرشراین 
سال جمعیت مرکزکشدر)که هرممام حکدمتی وهررسانۀ خبری 

نفر خداهدبدش، ٣01ملید  1سرکاری اراام متفاوتی ارائه میدارش(
شهرکابل ۲هزار ز  . ناحیۀ ۲٣9مرش وشوملید  و٣۲9شوملید  

زیاش ترین نفدس را شاراست، شرحالیکه پغما  شرمیا  ولسدالیهای 
کابل پرنفدس ترین شمارشده است. من شر چندین برنامۀ 
تلدیزیدنی شریدۀ سخن شرین باب صحبتهای مفصل شاشته ام 
وسمد  همۀ این ولسدالی راازپیش گفته بدشم. من شرآ  برنامه 
هابررسی ارائه شاشه ام که طی شهه هاازجمله شوشهۀ پسین هیچ 
تغییرمثبتی شرزندگی این ولسدالی هایاحکدمتی هانیامده، 
شرحالیکه وزارتی هم شاشته ایم بنام انکشاف شهاک وبمدل همزبانا  
تاجیکستانی ما)وزارک کشاش گری اریه جاک(، وبرنامه هایی گدیا
)همبستگی ملی(؟!که همیشه باالف و گزاف وپتاق ازآ  میکرشه 
اند . شرحالیکه شربعضی ازین حکدمتی هایک اابله هم وجدشندارش 
واگرکدام)کمپدشر(ی هم باشد، به مریض ز  یک تار رابه بازوی 
خانم یا)سیاهسر( میبندش)که شرست آ  سایۀ سراست(! وسرشیگر 
رابه طبیب یاحکیم میدهد. شرچنین اوضاعی اگرشخص باسداشی 
رابرای رهنمایی مرشم به این حکدمتی هابفرستند، بعضی مرشم 
آنهارامی کُشند، یاسطح فکرشا  شرحدی است که طالبا  

 راشرمنازل خدیش جا می شاشند تابرادای شولتی حمله نمایند !
شرصدرتی که بساوزیرا  انکشاف شهاک ملیدنرشده اند، 
این وزارک یک سهمیه میا  ارگ وسپیدارشست بدست گرشیده، 
هرچند زیاشترمربد  به ارگ بدشه، حنی  اتمر ازین وزارک 
آنمدرشریک مداعیت خدب مالی رسیدکه حزب شخصی ساخت 
وتااخیرچندین وزارک راگشت وگذارکرش وباسمد  وفرارغنی 
احمدزی، اوهم به لند  رفت وپناهگزین شد !!! منتهاصاحب ملید  

 هاشالرهم میباشد، وشیگرازحزب حق وعدالتش خبری نیست !
جد  روزجهانی پناهنده بدش وازسدی ملل متحدتجلیل  12

بنام 2912شسمبر 2٤گرشید. کمیساری عالی پناهندگا  شر
UNHCR   تاسیس شد. شرحال حاضر بیش ازپنجاه ملید  انسا

بخاطرجنگها وخشدنتهاشرجها  سرگرشا ، ناال ، پریشا  ومهاجرا  
 1/2۲ملید  شیگرشرمملکت خدششا  آواره اند وحدوش  ٣٣اند، و

ملید  شیگر شرکشدرهای همسایۀ شا  پناهنده اند. اعالمیۀ جهانی 
حمدق بشریک میثاق وپیما  بین المللی است که مجمع عمدمی 

به تصدیب رساند. اعالمیه شرنتیجۀ جن  29٤0شسمبر  22بتاریخ
جهانی وبرای اولین بارحمدای راکه همه انسا  های گیتی مستحق 

 اند، بصدرک عمدمی وااعی وجهانی بیا  نمدشه است. 
  

همه میدانیم که لبنا  کشدریست بااهالی مسلما  ومسیحی 
و سایرمذاهب و اشیا ، بهمین خاطرمدل حکدمتی اش، صدراعظم 
مسلما ، رئیس جمهدر مسیحی ورئیس پارلما  ازاالیتهامیباشد. 
جدلیا پتروش شهرتش مرزشکن شده وشهرۀ آفاق گرشیده، 

با الیاس ابدصعب رئیس شانشگاه امریکایی بیروک وزمانی 2991شر
وزیرشفاع کشدرش هم بدش، عروسی کرشه وصاحب شوفرزندبه 
نامهای سامر و طارق است. این خانم مبارز ووطندوست بشرپرور 
باطرح بسیج ملی واجرای آهنگهای حماسی انمالبی ومیهنی 
روآورش وشفاع ازحق مظلدمین وایستاشگی شربرابرظالما  
راشرآهنگهایش بازتاب شاش. او بخاطرمظلدمیت مرشم فلسطین 
صدایش رابلندنمدشوجها  عرب وجهانیا  رابه همبستگی وباز بینی 

 شعدک نمدش. 
روزۀ لبنا  واسرائیل راشراالب آهن  ٣٣جدلیاجن  

حماسی ومیهنی شرآورش که مرزشکن شدومدال صدا 
وهنرمندشایستۀ لبنا  راکمایی نمدش. اوگفت شر ترانه هایش
)نترسید خداباماست، وخدا ادی ترازهمه است(، ترانه های اوکه 
)انمالب ایما  ماست، شرین راه پیروزمیشدیم(! این خانم مسیحی 
باآهن  )خدرشیدحق( بزرگترین نشا  شولتی راازرئیس 
جمهدرلبنا  گرفت وشر سطح جها  از اوادرشانی شد. اوبه کرسی 

 نشاند که هنرش شرخدمت خلق وابنای بشراست.
جد  روزاول تابستا  روزهنراست که باگرمایش 12بلی

زمین، برای آسایش وجهش بصدب  مدسیمی شهکدۀ جهانی راباهم 
وصل میکند، وخدبست که شرین حساسترین ممطع زمانی بسا 
هنرمندا  چیزفهم ومرشم شوست باالم، ادم و آهن  وترانه رفع 
مسئدلیت نمدشه شر رخنماهاو رخ نامه هایشا  یاشاشتهایی را نشر 
نمایند وحالت مدجدشه رابرنتابند. تصمیم شارم یکی ازسروشه های 
ادیمی ام راکه باشرایط فعلی وفق میکند به هنرمندعزیزی بدهم 
که مثل جدلیاپتروش به شکل حماسی ومیهنی پرطنین 
وپرشدربسازش. اتحاشیۀ سراسری هنرمندا  افغانستا  پیشنهاش 
نمدشندکه شعرم به هنرمندعزیزخانم آریاناسعید شاشه شدشوما این 
نظررا احترام نمدشیم . مطلع آ  چنین است: پایا  چه شدش عاابت 

زین رنج  -شرخیمه نه برق است ونه آبی ونه نانی  -کار خدایا
 فراوا  شرربار بگریم... بمیه شرممال ومجال شیگر./

 ... هوشدار 
هما  گدنه که بارها و از سال ها پیش هشدار شاشه بدشیم، 
سیل بنیاش انداز شاعش به سدی کشدر روا  است و هسته های 
نخستین شاعشی شر سرزمین ما می تداند شر آینده نزشیک به پایگاه 
های بزرگ شاعشی مبدل شدش که منافع چین، ایرا  و روسیه و نیز 
کشدرهای آسیای میانه را هدف خداهد گرفت. بیگما  جن  
گروه های گدناگد  طالبا  میا  هم، جن  طالب و شاعش و 
جن  مجاهدا  با هر شو و همین گدنه با سرازیر شد  گروه های 
شهشت افکن گدناگد  پاکستانی، جن  میا  این گروه ها و سایر 
باندها آینده تیره و تاری را برای کشدر رام خداهد زش که با 
نبرشهای اطالعاتی سازما  های جاسدسی خارجی گره خداهد 

 خدرش. 
بیگما  بزوشی روسیه، هندوایرا  هم به پدیاییهای 

. کمااینکه تکاپدهای اطالعاتی  اطالعاتی خدشخداهند افزوش
امریکا، انگلیس، اسراییل وترکیه وچین هم به گدنه بی پیشینه 

 افزایش خداهدیافت.
غنی عمدا کابل و بخش بزرگی از کشدر را به احزاب و 
گروه های غلزایی سپرش و اکند  کابل و چند والیت کلیدی شر 
شست جنگجدیا  شبکه تروریستی حمانی است. این شر حالی است 
که طالبا  اندهاری به رهبری مال یعمدب، پسر مال عمر تالش 

. طالبا  اطرنشین به حاشیه  شارند خدش شست باالتری پیدا کنند
رانده شده اند. روشن است سایر گروه های طالب مانند گروه 
مالمنصدر و مال شاشاله هر کدام ساز خدش را می ندازند و شهل 

 خدش را می شرانگانند. 
اینگدنه، کشاکش میا  گروههای گدناگد  طالبا  ازیکسد، 
واظهارهستی شاعش و سایر گروه های شهشت افکن از سدی شیگر 
شر پهلدی گسترش پنها  و آرام حزب التحریر از سدی شیگر شر 
پهلدی حضدر الماعده و شه ها گروه شهشت افکن شیگر که 
ریسما  همه شا  شر شست پاکستا  است، کشدر را به بیابا  
رستاخیز مبدل ساخته است تا شیده شدش که کار به کجا خداهد 

 کشید ! /
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه
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 ...موافقتنامه براي آوردن صلح 
وطندوست شر ممابل تعمیر ملل متحد شر نیدیارک  وشر یک زما  

 مساعد  به مظاهره اادام نمایند.
اضالع متحده با مداخله شر امدرشاخلی جتمتهتدریتت -22

را حمایت نتمتدشه تشتدیتق  »امارک نام نهاش«اسالمی افغانستا ، 
را برگزار سازنتد. ایتن  »حکدمت جدید اسالمی«کرشه است که 

خالف روابط بین الدول است. اضالع متحده شر حمیمت افغانستتا  
را شر یک پتندس نمره ای به پاکستا  از طریق طالب ظتالتم اهتدا 

 کرشه است.
امضا کنندگا  مدافمتنامه اشخاصی اند کته پشتتتد  -21

بدشه پاسپدرک های امریکایی شارند و بطرفداری ادم خدش مساعی 
مزید بکدمک پاکستا  بخری شاشه اند نه برای ختیتر و امتنتیتت 

 افغانستا .
شیده میشدش که افغانستا  به مماومت مجبدر ستاختتته -2٣

شده است و مسؤولیت عدااب وخیم ا  به شوش اضالع متتتحتده، 
پاکستا  و طالب ظالم است. امید روزی ااندندانا  افغانستا  مثلیکه 
ااندندانا  یهدش، نازی ها را به پای محاکمه کشانیدند مسؤولین این 
فاجعه را نیز شرهاگ به محاکمه بسپارند زیرا به باور من ملل متحد 

 از شفاع مظلدمین عاجر ماند و ندکر ادک های بزرگ شد.
الزم است تا  یک مدافمت نامه متمم با شر نظر شاشتت -2٤

نکاک فدق از طرف شفترشاکترعبدا  رئیس جمهدر با رای هتای 
بیدمتریک مرشم افغانستا ، ترتیب و ارائه گرشش  مسؤولیتی استت 

 که باید جدی گرفته شدش!
شر جریا  این ندشته بدشم کته بتا شوستت عتزیتزم  -21

پروفیسر حمید هاشی به تماس امده شرباره افغانستتتا  و امضتای 
شرش شل شاشتیم وهم اجازه شاش که گفته های  «مدافمتنامه فریبنده»

وی را شرپایا  ندشتۀ خدش جا شهم. پروفیسر هتاشی بته متن یتاش 
سفیر انگریتز و روستیته  29شر نیمه شوم ار   »شهانی کرش که: 

سرحد شمالی مارا به مفاش روسیه با جاهای زیبا و شیدنی آ  اعتطتا 
کرش و شریای آمد را برای ما سرحتد شتمتالتی ستاختتتنتد ولتی 
امیرعبرالرحمن خمدش نشست. با امضای معاهده شیدرند استمتت 
های حیاتی سرزمین ما را امیر به هند برطاندی تستلتیتم کترش. از 
روسیه شفاع نکرش زیرا شر آنجا پناه گزین بدش و به انگریزها تسلیم 
شد چد  معاشش را شوچندا  ساختند و چند اسلحه برایش وعتده 

ها خیانت اتدیتتتر شر  «زی»امروز امریکا بکدمک چند  .«شاشند
حق مرشم افغانستا  روا شاشته است  همه افغانستا  را چد  مرحلتۀ 
شوم معاهدۀ شیدرند به پاکستا  شرجریا  تسلیم کترش  هستتتنتد 
) مرحله سدم رسید  به شریای آمدست(. یعنی این سلسله سالطیتن 
و رئیس جمهدرها به تمامیت ارضی اهمیت اایل نشتده بته متفتاش 
شخصی خد ش و خدش نگهداشتن باشارا  خدش استفاشه هتای ستدء 
نمدشه اند و مرشم مظلدم افغانستا  را بته ختاک وختد  نشتانتده 
اند......ممکن این بار با بیداری مرشم، جدانا  مبارز وهمه شتمتدل 
اصه طدر شیگر باشد. منتظریم که جبهه  مماومت تا چه حد با عمل 
و منطق، شرایت و شرک خدعه ها، و تدطئه های فریبکارانه شاختل 

را از چتنت  ایتن  «افغانستا  همه»و خارج مرز مماومت شاشته 
شزشا  و فساش پیشگا  نجاک شاشه عدالت و مستاواک وامتنتیتت 

 برارارمی سازند. ومن ا  التدفیق./
*********** 

و تدطئه شریغ نکرشند وبعداز بیست سال واندی این گروه ششمنتش 
 رابرسینه های سدخته والبهای پارۀ مرشم ما نشاندند.

جالب است که این بارهم اشخام ختایتن اتبتلتی چتد  
خلیلزاش، احمدزی و کرزی شربمدرک رسانده مجدشطالبتا  نتمتش 
خدشرایکبار شیگر بازی کرشند و وظیفۀ خدشرا انجام شاشنتد وبته 
کمک وهمدستی خارجی وشاخلی شا  چتد  متحتب، فضتلتی، 
شاوؤشسلطانزوی، جمعۀ همدرش، فضل الرحما  مدمند واختر لُدک 
واظالم ماننداینا ، خاک مارا به طالبا  وپاکستانی هاتسلیم کرشنتد 
وخدش چد  شزشا  واطاع الطریمن باپشتاره های شالرازبیت التمتال 
فرارنمدشه ریکارش خیانت ملی، وطنفروشی، بیغیرتی، شو  صفتتی 
وچاکری رااائم کرشند ! نام این انسانهای بدنام وخاین ووطنفروش 
شرصفحاک تاریخ کشدربه خط سیاه ندشته ونفرین ولعنت نسلتهتای 

 بعدی نصیب آنا  خداهدشد.
احمدزی این خاین ملی وجاسدس متزشورومترمتدزوبُتزشل 
ندکر صفت شرتاریکی شب شالرهای بیت المال راگرفتتته شزشانته 
فرارکرش! و خاطرۀ نیاکا  خاین وشو  صفت خدشرایکبارشیگتربته 
ایها  مرشم تازه ساخت، مترشم رابتختد  نشتانتدووطتن متارابته 

 پاکستانیها تسلیم کرش.  

 ماين گذاري ها در افغانستان
خداها  استعفای او بدشند، کابل را خالی یافتند و شاختل کتابتل 
بدو  شاشتن هرگدنه آماشگی شولت شد ، این امر رن  طالبا  را 
شر برابر مرشم شیگر گدنه جلده شاش که خطراک بعتدی را بترای 

 آنا  می سازش.
ملیارش مسدوش  9،1بانک جهانی اطع رابطه کرش، حساباک 

میلید  شالر کمک این صتنتدوق را  ٤12گرشید، صندوق وجهی 
 معطل ارار شاش.

ایمت ها صعدش کرش، معاشاک مامدرین تاشیه نتگترشیتد، 
 سرباز و افسر ادای مسلح ما نامعلدم ماند. ٣12222سرندشت 
ماین برای امریکا و غربی ها  با بترامتدنتش حتالتت  -1

متشنج برای امریکایی ها و غربی ها ساخت، واگذاری والیت ها و 
ادل ارشو ها که افراش نزشیک به او، شستدر آنرا صاشر می کرشند، 
پیشبینی غربی ها را که بر اساس گفته های او شر مدرش ادک های 

 مسلح افغانستا  استدار بدش نمش بر آب کرش.
مفکدره امریکایی زشایی را آندنا  گسترش یتافتت کته 
چین و روسیه و ایرا  اگرصدها میلیارش شالرمصترف متیتکترشنتد 
نمیتدانستند چنین وضع ضد امریکایی را بدجدش آورند. منطمته و 
جها  حتی شوستا  امریکا حاال به پابندی امریکا به تعهداک ناباور 

 شدند، این حالت شکست امریکاراشریک منظره بد نمایش شاش.
ماین برای مرشم  خالی ادرک، بستتته شتد  بتازار،  -1

نداشتن ادرک خرید و پدل، بسته شد  مارکیت پتدلتی، فترار و 
 مهاجرک به گدنه وحشت آور.

ماین برای تحصیالک عالی و تحصیل کرشه ها  حتاال  -۲
یکبار شیگر تحصیل کرش  که با شدر و شدق زیاش شر افغتانستتتا  
آغاز شده بدش، رن  باخت و تحصیل کرشه زما  تتحتصتیتل اش 
رابیهدشه خداند، تعداشزیاشی بایدشرکشدرهای شیگربته کتارهتای 
شیگری بایدبپرشازند. احیای مفکدره تحصیالک عالی هدف بزرگ 
بایدباشد، زخمی شدومرهم گذاری برآ  زما  شراز را ضترورک 

 خداهد شاشت.
به این ترتیب خداب و خیال جایزه ندبل و جایزه صتلتح 
واشنگتن برای مثلث نمش بر آب شد. از همه اولتر بترای شاکتتتر 
خلیلزاش که بسیار نزشیک به سکدی اهرمانی رسیده بتدش تتدستط 

 شاکتر غنی ) احمدزی ( ضربه فنی شد، شرش آور است. /
********** 

این خاین ملی واجنت بیگانه اخیراً شرمجلستی شر شوبتی 
شایرساخت وپشتدنهارا مدید  خدششمرش )متتن کتامتل گتزارش 
مجلس شرهمین شمارۀ امید شرج است.( بایدیاشآورشدکه بتاهتمتۀ 
این تدطئه های این ششمنا  خاک ومرشم ،خاینین متلتی وشزشا  
فراری بدانند که پیروزی طالبا  شرحتمتیتمتت زوال آنتهتاستت. 
ازروزی که طالبا  مزشورکابل راگرفتند نابدشی آنهاشتروع شتد. 
ایتتن آغتتاز اتتدرک نتته بتتلتتکتته آغتتاز نتتابتتدشی آنتتهتتاستتت. 
امروزشرسراسرکشدرنفرک وانزجار بی پایا  شربرابترایتن گتروه 

 طاغدتی ایجاششده ونابدشی آنها امر حتمی است .
مرشم غیدرکشدر هرگزسر تسلیم به بیگانگا  ومتزشورا  
خم نمیکنندوشرطی تاریخ شربرابرآنا  ایام کرشه، سروختد  شاشه 
اند.مسعدشبزرگ راه مبارزه ومماومت شربرابرمهاجما  ومتزشورا  
شا  برای فرشفرش این سرزمین با نثارخد  پاک ختدش آمتدختتته 
است. امروزشخترا  تمام کشدرباشهامت شربرابرشیاشا  پاکستتتا  
ومزشورا  ایستاشه اندکه شرتاریخ شیده نشده وتحسین وشاشباشهای 
جها  را کمایی نمدشند. طالبا  مزشور همراه باادای کتدمتانتدوی 
پاکستا  همدست شده اندتامماومتی راکه احمدشاه مسعدش استاس 
گذاشته است، بشکنند. ولی باهمه ادرک وتدا  طاغدتی نتیتستت 
ونابدش شدنی اند وسیلی ناامیدی حدالۀ چهره های کتثتیت  شتا  

 خدرشنی است ! 
جبهۀ مماومت ملی شرپنجشیر خنجری است که هرساعتت 
وهرلحظه شرالب عتمترا  ختا  فترو متیتروش. شیتر یتا زوش 
شمشیرفرزندا  فداکاروطن برتارک سر نظامیا  پاکستا  ختداهتد 
خدرش وشکست ننگین فدج پاکستا  راشرجالل آبتاش شرمتغتزهتای 
گندیده شا  تازه میسازش. امروزاگرفهیم ششتی اتهترمتا  ششتمتن 
شکن و جنرال شاؤوش زره مجاهد کم نظیرشهیدشدند، اطراک خد  
آنهامماومت جدیدرا شر میتا  مترشم بتدجتدشآورش، وفترزنتدا  
مبارزاین سرزمین شر ستراسترکشتدر بته رهتبتری آمترجتدا  
احمدمسعدش برای آزاشی وآزاشگی ادی و ادیتتتر متیتشتدش. ا  

 شاءا  تعالی ! / .

 هیال صدیمی 

 ...برای احمد مسعود مینویسم
ی زیبای شتراتی و  احمد پسر اشن  پنجشیر، با آ  چهره

شناسی و آشاب  ها را می چشما  خالص ایرا  کهن، که بدی اشکلن
شانی و واتی پکدل بتر ستر  ها را می لباس پدشید  و راه کتابخانه

ای وسط بنای مدرنی شر تهرا ،  مربع فیروزه  گذاری شبیه کاشی می
هتامتا  چتد   ریشته شدش...امید که هم معماری وجدشک اصیلترمی

رسانی این کلماک یاری کننتد تتا از ایتن  چاپار های کهن شر هم
 پستخانۀ نامریی مجازی به شستت برسد

این روزها بیش از همیشه به تد نزشیکیم چد  ما هم همدد  
تد از افراطی گری و تندروی شینی طتالتبتانتی خستتته ایتم! تتد 
شرحمیمت خشم و بغض فروخفته مایی، بتغتض و خشتمتی کته 
 شیرگاهی است مغلدب ترس و لذک های رات انگیز ما  شده ..

تد و یارانت هم شوره و هم سن و سال خیلی از ماها هستید، 
ماهایی که مغلدب ژست عکس اینستاگرام و الیک ها و تعریفهای 

 الکی شده ایم !
امتتاتتتدبتترختتالف متتا ، ایستتتتتاشه ای و متترشانتته 

کاغذ شاید تا چند روز شیگر شتکتستتتت شهتنتد.  میجنگی...رویِ
کاغذ امّا چه اهمیّت شارش؟ مُهم تاریخ است که شر آ  خداهند  رویِ

ندشت تسلیم تفکر طالبانی نشدی و ایستتاشی ! متگتر پتدرک را 
 تدانستند بمیرانند؟ او از همیشه زنده تر است...

تد تازه متدلد شده ای؟ از روزیکه شربرابرتفکراک طالبانی 
اد علم کرشی تازه به شنیا آمده ای، شنیایی که ابتل ازآ  تتد را 

شدی، چد  شرشرست ترین جاییکه یتک  نمیشناخت...تد تمام نمی
روش، چد   اک هم هَدَر نمی ای. خد  آاازاشه میتداندبایستد، ایستاشه

 ارار است پایِ شرختِ بیداری و آگاهی ریخته شدش.
شانند، ختیتلتی  هایی که هندز معنی یلّت و عزّک را نمی بدّه
شتا   اک را به شیتدار اتتاق چه فکرش را بکنی، عکس زوشتر از آ 

بازی، اَشایِ احتمتد  های چدبیِ اسباب چسبانند و با هما  تفن  می
 آورند. مسعدش بدش  را شَر می

زنتی و  اک بیرو  متی تد شیر یا زوش، از یک جایِ سرزمین
 شدی. خداهانه می رمزِ مبارزاکِ آزاشی  اسمِ

اما اگربرخالف رسم تاریخ این سرزمین برسیاهتی وجتهتل 
خداهم از المرو شگفتت با حتافتظ، متدالنتا،  پیروزشدی ازتد می 

سعدی، فرشوسی، روشکی، نظامی، خیام، بیدل و با شل مترااتبتت 
 کنی .

تدانی شرخت بکارید، کتابخانه وسالن سینماوتآتر  آنجاتامی
بسازید، کبدترخانه بنا کنید، رباب و چن  و غیژک برآورید و به 

  سازی بیامدزید، بر اسکنتاس کدشکا  مدسیمی و نماشی و باشباشک
هایتا  تصدیر هیرمند و هریروش و آمد، پلن  سفیتد و اتدی و 

 های ندشاخ را نمش کنید. کبک و آهد و اله
های مرشمانت اتکتا  به الب

کن که از هر سالحی نیرومتنتدتتر 
تدانند خرم را بته آبتاش  است و می

 اک بازگرشانند . خانه
بتترایتتت نتتدشتتتتتم چتتد  
شورازتمام هیاهدهای شور و برک، 
شرتد جدانی شیدم که شعر پیرایتن 

 خداند.../  سرزمین رااز برمی
) اشارۀ جتریتدۀ امتیتد : 
باندی ایرانی، شاعر شیرین کالم و 
ندیسندۀ معتبری هست که بیشتتتر 
اشعارش را خدش شکلمه می کتنتد. 
خانم هیال صدیمی نامه اش را بته 
فرمانده احمد مسعدش هم به صدای 
خدب و شلکش خدش شکلمه و ثبت 
و اهدا نمدشه است . عتالاتمتنتدا  
می تدانند اشعار وآثتار او را شر 

 گدگل بیابند .(
 احمدشاه مسعود تمثال آزادي

شرمیا  مرشم مهاجرما شرامریکا و اروپا برای جلدگیری ازبرسمیت 
شناختن رژیم خد  آشام طالبا  نمش بستزایتی شاشتتتنتد. بتاشرش 
وحسرک که ششمنا  خاک ومرشم ما بعدازسمتد  طتالتبتا  آرام 
ننشسته برای تسلیمی مجدشوطن به طالبا  مزشور، بتاوجتدشایتنتکته 
 میدانند طالبا  برنامۀ پاکستانیهاست، ازهیدگدنه نیرن  وفریب 


