
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 آخرین وخشور
جناب استادبزرگوار واصف باختری، سوگنامه  و سهرود  
مشهور و معنون ب  عنوان باال را در رثای مبارز نستوه مهته ، 

شادروان محمهطاها هر 
 بطخشی نوشت  بودنط . 

در این اواخر با تأسهف 
صح  حضرت باختری 
روب  وخام  گذاشته ، 
و مصاب به  بهاهمهاری 
سههراههان شههطه انههط.  
دوس  مشترک جنهاب 
مصطفی  اشمی، ک  تا 

 5حط امکان از استاد عاادت ماکننط، شام روز چهارشهنهبه  
اکتوبر تتفونی ب  من ااالع دادنطک  جناب استاد باختری  هر 
س  چهار روز در شفاخان  و بقاۀ ایام  فت  را درخان  تهحه  
تطاوی قرار داشت  و توان صحب  را از دسه  داده انهط. 
بازیابی صح  )آخرین وخشور( پهنۀ گسترد  ادباات فارسی 
دری جناب استاد واصف باختری را از بارگاه الهی اسهتهطعها 

 می کنام.
 محمطقوی کوشان

********* 
  

 های  ای نزدیک ب  این گروه، در شهبهکه   ای رسان  برخی چهره
  انط. اجتماعی با آن مخالف  کرده

روز گذشت ، شماری از مهاجران افغانستان مقام اروپها در 
بارون محل برگزاری این نشس  تجمع کردنط و در حهمهایه  از 

دادنط و شمار دیگری نهاهز در  جبه  مقاوم  ضط االبان شعار می
 مخالف  با آنها تجمع کردنط. 

آقای مسعودک  در دوماهن روزنشهسه  درکهنهفهرانه  
ما حکومتی نااز داریم ک  مشروع باشط و بنا ب  «مطبوعاتی گف : 

رونطی مشروع سرکار باایط و ب  مردم اجازه داده شهود که  در 
مورد آینطه کشور خود تصمام بگارنط، این تمام چازی اس  که  

مهردم  ر بر جبهۀ مقاوم  متی افزود ک  عهزت »خوا م. من می
 ای مختتف تهطیط شطه اس . ب  گهفهته  او،  افغانستان در والی 
برخالف اماطواری ک  از سال گهذشهته  در  االبان تغاار نکرده ،

منطق  و جهان شکل گرفت  بود. او  طف خهود از شهرکه  در 
 عنوان کرد.»گفتمان متی«کنفران  وین را شکل گاری یک 

اخارا، االبان اعالم کرده ک  در عمتاات پهاکسهازی در 
را بازداش  کرده و س   «تن دیگر ۱۴۱تن کشت  و  ۰۴»پنجشار 

 انط. فرمانطه وابست  ب  نارو ای مقاوم  را کشت 
احمط مسعود در پاام صوتی خویش ک  پنج شنب  منتشر شط 

تهر،  عزم ما را مهحهکهم«گف  : کشت  شطن فرمانط ان  این جبه  
 »سازد . تر می اراده ما را مستحکم تر، باور و راه ما را روشن

 

  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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  ازحضرت مولینا خداوندگار بلخ 

 وز کار بـــــدت هیچ پشیمان نشدی  ای دل تو دمی مطیع سبحان نشدی

این جمله شدی ولی مسلمان   مـال و فقـیه  و زاهـد و دانشــــمند

تجلیل ازهفتۀ شهید و شخصیت  
 قهرمان ملی در واشنگتن دی سی 

۱ : جمع کثاری از هم مهاهههنهان اماط  -سپتمبر/ورجاناا 1
امروزدر شهرسترلنگ ورجانااک  درحومۀ واشنگتن دی سی واقهع 
اس ، ازساع  ده صبح تاچهار عصر، نشس  شکو مهنهطی را در 
چری بالسم بنکوی   ال دایرکردنط، وای آن درباس  ویهکهمهاهن 
سال شهادت احمطشاه مسعود قهرمان متی، و فتۀ شهاط ب  تجهتهاهل 
وتبجال شخصا  ایشان، ب  سخنرانی یکعطه ازدانشمهنهطان عهطهف 

 توج  کردنط. 
محفل با تالوت آی   ای کالم اهلل مجاطتوسط فضاتتهمه ب 
قاری عبطالولی مبارک آغاز یاف  و ذوات ذیل باانات شان را ارائ  

 نمودنط:
داکتررحمان بارز گرداننط  محفل، داکترساطمخطوم ر اهن، 
گترحمن وفا، داکترمحب اهلل نوری، احمطشکران نهوری و زبهاهر 
 جران . عالوتاً دوشاز  خردسال الل  ظفر و نوجوانی ب  نام محمهط 
ناکاار اشعاری دروصف آمرصاحب شهاط راب  زیبایی دکتم  کردنط. 
بانو عطا  مهربان وآقای عان الطین باگ گوینطگان مهجهته  نهاهز 

 پارچ   ای نظم ونثری ب  این مناسب  ب  حضارعرض  کردنط.
جناب احمطمسعود ر برجبهۀ مقاومه  مهتهی تهتهفهونهی 
باحضاراین محفل صحب  نموده واز ایشان بخاارپشتابانی ازمقاوم  
متی دوم تشکرکرد. موصوف در بار  اوضاع جبهات مقهاومه  و 
اراد  محکم مبارزین متی آن جبه  وناهز دربهار  نشهسه  ویهانها 

 توضاحاتی باان فرمود . 
پاام جناب صالح الطین ربانی راآقای محمطاماهن حهبهاهبهی 
خطاب ب  حضارقرائ  نمود. پاام  ای صوتی فرمانطه خالط اماری و 

 فرمانطه خارخواه انطرابی، بریالی سنگان ب  این محفل پخش شط. 
محمطقوی کوشان مطیرجریط  اماطک  نسب  مریضی قادرب  
شرک  حضوری نبود، ذریعۀ تتفون حضار راخارمقطم گفت  افزود: 
روح پاک وبتنط قهرمان متی)رح(، اعمال وجانفشانی و ر هبهریه  
خالقۀ او ناازی ب  محافل تجتال از شخصاتش را نهطارد، چهراکه  
خودش، زنطگی اش، ماهنطوستی ومروت و مطارایش با دیهگهران، 
ماننطآفتاب ماطرخشط. این ما  ا ستام ک  ناازمنط برگزاری مجاله  
ب  یادآن  نامطار دلسوزیم ، تاب  خود و فرزنطان خود ، کارنام   ای 
مسعود بزرگ را بار بار یاد کنام وجه  پرورش جوانان پهاهرو او 
جهط و تالش بورزیم... بانوان افغانستانی بکوشنط نوباوگان خویهش 
را با الهام از انطیش   ای خردمنطان  و وانطوستانۀ مسعود پهرورش 

 د نط...
احمطمسعود فرزنط خردمنط و وشاار آمرصاحب شهاط، قطم 
درجای پای پطر بزرگوارش نهاده،  ماش  ازمردم ووانهش گهفهته  
ودرراه نجات کشوراز لوث االبان مزدور، وقار ومتان  وعزم کهم 
نظاری نشان داده باجمت  فرمانط ان و رزمنطگان متی جبه  مقاوم ، 

 جه  آزادی ماهن استوار و بی  راس می رزمط .

نشست ویانا با حمایت از مقاومت  
 ومبارزۀ زنان پایان یافت 

 ای سااسی  :شماری از چهرهبی بی سی -سپتمبر/ویانا ۱1
مخالف االبان در ویانا )اتریش( با نشر بااناۀ گفتگو را گهزیهنه  
مطتوب برای افغانستان تح  کنترل االبان دانست  و در این راستا، 
خواستار  مکاری سازمان متل و کشور  ای منطق  و جهان شطنط. 
در باانا  تاکاطشطه ک  از مقاوم  مردم افغانستان و زنان معتهر  

 0۴کننط.امروزدر سومان روز نشس  با حضور حهطود  حمای  می
 چهره سااسی این باانا  منتشر شط.

حمط مسعود، ر بر جبه  مقاوم  متی ک  به  مهبهارزه ا
مستحان  در برابر حکوم  االبان رو آورده اس ، بارزترین چههره 

بار اس   در نشس  وین بود، او پ  از روی کارآمطن االبان اولان
ک  در چنان نشستی حضور یافت ، روز گذشته  در کهنهفهرانه  

 مطبوعاتی ناز شرک  کرد.
از مقاوم  مردم افغانستان برای «در باانا  تاکاط شطه ک  

و  »کنام.  ای مشروع و حق اتبان  مردم حمای  می تامان خواس 
از مبارزه تاریخی و برحق زنان قهرمان افغانستان حمای  « مچنان 

آنها خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه  )دبهاهرسهتهان( »کنام. می
 انط ک  االبان بست  انط . دختران  شطه

در باانا  آمطه ک  با سپری شطن یک سال حکوم  االبان 
 ای متی و بان المتتی برای ایجاد یهک  تالش»در افغانستان،  نوز 

حکوم  فراگار، مسئول و پاسخگوتا  نوزنتاجه  نهطاده و اداره 
خوا ی وعهطم تهمهکهاهن به   االبان  مچنان بر انحصار، تماما  

آنها از سازمان «ورزد. ایجاددول  برخاست  ازآرای مردم اصرار می
متل، کشور ای منطق  و جهان تقاضای  مکاری در این زمهاهنه  

انط اما خواستار ب  رسما  نشناختن حکوم  االهبهان نهاهز  کرده
 انط. شطه

 ای دول   احمط مسعود، ر بر جبه  مقاوم  متی و شماری از مقام
پاشان افغانستان از جمت  رنگان دادفر سپنتا، زلمی رسول، رحم  
اهلل نبال، فوزی  کوفی، نظاف شهرانی، شاه گل رضایی، ماروی  
بتخی، ااب جواد، منصور نادری، شکری  بارکزی، حسان یاسا و 
برخی فعاالن مطنی مخالف االبان حضور داشتنط. االبان تاکنون 

رسما ب  این نشس  واکنشی نشان نطاده اس ، اما 
************ 

 
کوشان درپایان صحب  کوتا ش ب  ارواح ر بربزرگهوار 
استادربانی شهاط، آمر صاحب قهرمان متی وجمت  شهههطای راه 
آزادی وحری  کشور درودفرستاده، از برادران شجاع )مالهکهاهن 
چری بالسم بنکوی   ال( ابرازسپاس کردک  با سخهاوت تهمهام 

 محافل بزرگطاش  قهرمان متی رابرگزارمی کننط.
این محفل خجست  با صرف غذای چاش ، حطودسهاعه  

 چهار دیگرپایان یاف  .

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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 گوشه یی از محفل تجلیل هفتۀ شهید و بیست و یکمین سالگردشهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود

 در سالون چری بالسم بنکویت هال شهرسترلنگ ایالت ورجینیا، حومۀ واشنگتن دی سی
ا انا  ز راست: علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت، عالیه یلماز، فعال اجتماعی، کنفرانس مطبوعاتی در وی

 احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی و ولفانک پیتریج، رئیس انستیتوت امور بین المللی اتریش
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 ناوجرسی                           انجنارعبطالصبور فروزان

 احمدشاه مسعود
 ستارۀ درخشان آزادی

 رزماناک  ازآزادی یاد مانمایاهم، احهمهطشهاه مسهعهود 
درسرخط آن ماباشط، و ر باری ک  ازمقاوم  سخن مهاهگهویهاهم 
سرآغازسخن، احمطشاه مسعوداس . تاریخ کمترکسی چون ایهن 
مبارز نستوه رادیطه اس  ک  درجوانمردی وفطاکاری یعقوب لاث 
صفار رابااد ما ورد و در دلاری وشجاع  خااره  ای ابهومسهتهم 

 خراسانی رازنطه ماسازد. 
مسعود زنطگاش رااز نوجوانی تاشهادت وقف وان ودفاع 
ازخاک ومردمش کرد، اوسرمشق بزرگی برای آنهایی اس  که  
کمرمبارزه و پاکار رادربرابر دشمنان وان می بنطنهطوفهطاکهاری 
وسربازی رادر راه استقالل وآزادی وان آیان خود مهاهسهازنهط. 
شخصا  مردمی، پاکی وجوانمردی، صطاق  وراستی، مقاومه  
وایستادگی در قول وقرار، ازجمتۀ صفات احمطشاه مسعودبودک  

 او را درماان سپا اان وسنگردارانش محبوب ومحترم ساخت  بود.
خوب بخااردارم درآن مجالسی ک  مسعود حضورماطاش ، 

احترام وادب جزء خاص آن مجال  بود.  م  خاموش وگوش 
وچشم ب  اومابودنط، اگرکسی حرفی داش  ب  آ ستگی سخن 
ماگف  وحرفهای خودراسنجاطه وبااحتااط ادا ماکرد. درچنان 
مجال  ازقومانطان پناه تاگل حاطر وقومانطان گطا، ازفهام تا 

قانونی وعبطاهلل، ز ضابط آغاگل تاداکترعبطالرحمن وانجناراسحاق 
 م  و  م  خاموش می بودنط. اوشخصا  خوش ابع بود وبا بذل  

 ای ظریف در ر مجت  خوشی وفرح  ما ورد وخاموشی 
مجت  رامی شکستانط. بخااردارم ک  درمجتسی ازبزرگان 

و مسنگران مسعودک  درآن تعطادزیادی ازقومانطان  ای دوران 
جهادازجمت  پناه، فهام، ابرا ام، گل حاطر، صوفی سفاط و دیگران 

حضورداشتنط،  اا وی بود،  م  دربگومگو بودنط ازخاارات 
دوران جهاد صحب  ماکردنط. سروصطا بنتطبودک  ناگهان در 

بازشطومسعودک  ماننط ماش لباس نظامی ب  تن داش ، باقام  رسا 
وقطمهای استار داخل سالون شط،  م  ب  احترام بپا ایستادنط، 

 بعطنشستنط وخاموش بودنطومسعود باتبسم 
************ 

آیاآقای داکترعبطاهلل قبل ازحساب آراء مردم توأما  را 
با  مان رژیم رسوا ب  امربادار خارجی خودقبول نکرد؟ آیا داکتر 
عبطاهلل ب  مردمی ک  درانتخابات ب  اورأی داده انهط ودریهن راه 
 بعضی  ا انگشتان شان ازارف االبان قطع شطه، چ  جواب دارد؟ 
آیا بااد داریطک  یکسال پ  ازشهادت مسعودفهقهاهط در 
سالگره اش درکابل آقای محمطیون  قانونی عتناً اظهارداش  ک  
اوبا حامطکرزی  م پامان بوده وآنچ  می خواس  بطس  آورده 

 اس ؟ !
احمطشاه مسعود مردی خطاپرس  وپر ازکار وآراسهته  
بابتنطترین برگ وباراخالقی وانسانا ، چون ستار  ازدر  پنجشاهر 
اتوع کرد و درآسمان افغانستان درخشاط. او درس وتعتامات عالی 
وزنطگی آرام وبی دغطغ  رابخاارآزادی کشور ونجات مهردمهش 
قربانی کرد. مسعود دربرابرظتم واستبطاد داختی وتجاوز خارجاهان 
قاام کرد و مردان  جنگاط. مسعود دربار  االبان، لشکرالهقهاعهطه، 
دستگاه نظامی آی اس آی وسااس  جهانی معتهومهات گسهتهرده 
وعماقی داش  ودرسفرش درفرانس ، امریکاوجهههان غهرب را 
از اوالی القاعطه اخطارداد. او عالمان  سخن ماهگهفه  وازدیهن 
افراای وناساونالاسم قباتوی نکو ش ماکرد. مسعود فقاط ازحقوق 
انسانی وبالخصوص ازحقوق زنان حمای  ماهکهرد وسهرنهوشه  
کشوررامربوط ب  عتم وترباۀ فرزنطان جوان ماطانسه . مسهعهود 
درپاکی وباگنا ی چون کبوترسپاطبهال و در غهرور وبهزرگهی 
وشهام  چون عقابی بتنطپرواز برفرازکوه  ا، دره  ا وآسهمهان 
کشورش اوجط ماگرف ، ومحب  وجوانمهردی اش دردلهههای 
دوستان ویارانش چون ستطانی مهقهتهطر حهکهومه  مهاهکهرد. 

 مسعودازآینطه سخن مازد وازا ما  پارین  چشم نمی بس  .
مسعود توانا وفقاط درآفتابهای سوزان وزمستانهای سهرد 
بخاار نجات مردم افغانستان را های صعب العبوری رامی پاهمهود 
وازاتوع سپاطه دم تاساا ی شب برای ر ایی کشهورش ازیهو  
اسارت واستبطاد جانبازی ماکرد. دردوران جهادش ب  پهارسهایهی، 
بخشش وفطاکاری معروف بود و اساران جنگی را درایهام نهبهرد 

 بادشمن  اچگاه شکنج  نمی کرد.
مرگ این قهرمان بزرگ نمی توانط تالام امواج اقاانوس 
آزادی و بزرگواری ای را ک  اوب  ماان آورده اسه ، از دلههها 
بربایط. مسعود در دل پاروان، دوستان ومردم آزادیخوا ش تخمهی 
ازوانپرستی، انسانا ، بشری ، فطاکاری واخالق بذرکرده اس ، 
ک  تاجهان باقی اس  عَتَم آزادی اورا برشان  خوا نطکشاط.  هر 
ریگ وسنگ صخره در ردره ووادی کشور نوای دل انگازوآزای 
بخش اورا ازامواج رودخان   اخوا نط شناط وبربزرگی وشهام  او 

 درود خوا نطفرستاد. /

                                    پروفاسر داکترحماط ادی

فرازهایی از نگارش شادروان 
پروفیسرهادی در بارۀ 

 قهرمان ملی 
احمطشاه مسعود فقاط برای آزادی ودفاع ازتماما  ارضی 

 کشورارح بانظار مقاوم  متی رادرچهارقطم براه انطاخ  :
درقطم اول برای مقابت  بالشکرغول آسا ومتجاوزروسههها 
بامردم خود داخل مذاکره شط، مسعود بامردم عوام ابتطا درپنجشار 
وبعطتر در صفحات شمال ومتباقی نواحی کشورجطاً برای دفهاع 
ازکشور بامردم داخل مذاکره شط ومردم را ازعهواقهب اسهارت 
وبردگی درزیر یو  اجنبی آگاه ساخ . وقتی مردم افغانستهان به  

 اووعط  جانبازی دادنط، قطم دوم را ارح کرد.
درقطم دوم باآنچ  ک  ازسالح چون تفنگ وتوپ وراک  
داش ، جمع آوری کرد ودرمقابل دشمن صف آرایی کرد. مسعود 
باجاذبۀ بانظارخود چنان روحاۀ مردم راب   اجان آورد وخون تاز  
درشرایان مردم بحرک  آوردک  مرد وزن، پاهر وجهوان  هرچه  
داشتنط باچوب و سنگ وچاقو وبرچ  وتفنگ وشمشار دربهرابهر 

 یک قطرت بزرگ جهان آماد  پاکار شطنط. 
درقطم سوم، مسعود فقاط، این قهرمان بزرگ وحهمهاسه  
آفرین بانبو  جنگی، حمتۀ ستراتژیک راشروع وقسمه  اعهظهم 
شهر اوقصبات نواحی شمال کشوررا تصرف نموده وقوای خودرا 

 جابجا ساخ  .
درقطم چهارم، مسعودبزرگ عمتاات نهظهامهی خهودرا 
باکمک سراسری مردم درسراسرکشور براه انطاخ  ک  بهاالخهره 

 منجرب  مرگ کموناسم شط.
وقتی آقای احمطولی مسعود صحب  ازمقهاومه  مهتهی 
مانماینط بایط متوج  باشنط که  درمهقهاومه  مسهعهود فهقهاهط 
صبروحوصت  وتحمل درکار بود. مسعود فقاط وقتی شورای نظهار 

قومانطان مجا طین حص   ۱0۴تأسا  کردنط درآن  ۱010رادرسال
گرفتنط. اینها م  مردم اصال افغانستان بودنط ن  تکنهوکهراتهههای 
مغرب نشان وجاسوسهای خارجی. احمطشاه مسعهود ازبهطخشهان، 
پروان، کاپاسا، بغالن، لغمان، کنر ا، تخار وقنطز ر بری  جنگهای 
گوریالیی راعتا  قطرت مخوف اردوی سرخ انتظام بخشاط. قهوای 

افزایش گهرفه  ودرسهال  ۱01۴ زارنفری مسعودبزرگ درسال
ب  پنج  زارسرباز رساط. کاله پکول او سمبول مقاوم  شط ۱015

وبعط ا اشخاص رسوایی چون اسام  بهن الدن و اشهرف غهنهی 
 احمطزی این نوع کاله راب  سرنهادنط. 

مردم غریب، گرسن  و بر ن  اما  ۱011مسعود فقاط درسال
وانپرس  افغانستان راچنان دردفاع ازآزادی وشهرافه  انسهانهی 
آماد  پاکار نموده بودک  باسی  زارعسکهرمسهتهح روس دردر  

بودک  تاریخ خهونهریهزی  ۱010پنجشارپنج  نرم کردنط. درسال
 Typhoonاردوی سرخ رادرپنجشارثب  نمود ونتایج عمتاات ناکام 

رادر اوراق خودجا داد. منابع موثق ماگوینطک  پالاسی وتکنهاهک 
نظامی مسعود دردفاع ازکشور بهمۀ نقاط افغانستان سرای  کرد . 
جنرال روسی مانویسطک  درظرف چنطروز چهههار هزار راکه  
ازآنطرف دریای آمو بردر  پنجشار پهرتهاب شهط.وزارت دفهاع 
شوروی اعتراف ماکنطک  حمت  برپنجشار آنقطرشطیط بودک  بطون 
مبالغ  شبا   ب  حمتۀ متحطین درجنگ جهانی دوم بهر بهرلهاهن 
وپنا گاه  تترداش . دراثر مقاوم  مسعود روسهای غطار شکس  

ک  اللۀ سااه نام داش ، اجساد عساکر  AN-12خوردنط و تاکوپتر 
مرد  روسی وزخمی شطگان را درآنطرف دریای آمو نقل دادنهط. 
دراثرمقاوم  مسعودفقاط بودک  روسها شکس  خوردنط، کموناسم 
سقوط کرد، دیوار برلان فرو ریخ ، وقرارگفتۀ رابرت کهپهالن 

 مچنان براساس نوشتۀ وال ستریه   Soldier of Godدرکتاب بنام 
 جورنال، مسعود برنط  جنگ سرد شط.

آیا رژیم حامطکرزی واشرف غنی احمطزی وحطت اقوام 
افغانستان را از م نپاشاطه انط ؟ آیا  مان رژیم افهغهانسهتهان رابه  
پاکستان واالبان نبخشاطه انط؟ آیا مان رژیم کهرزی واحهمهطزی 
دارایی با  المال و کابل بانک راچور وچهپهاول نهکهرده انهط؟ 
آیا مان رژیمهای غافل ازخطا وبطون وجطان، ازدیهن افهرااهی 

 وناساونالاسم قباتاوی برای اخذقطرت استفاده نکرده انط؟ 

وخوشی با ر یک محب  کردک  ناگهان قومانطان احمطمستم یکی 
از مسنگران جهاد داخل شط، مسعودوقتی نظرش به  او افهتهاد، 

م  فکرکطم کطام جنرال «باقریحۀ زیبایی ک  خاصۀ اوبود، گف : 
 مۀ مجت  ب  خنطه آمطنط، چون احمطمستهم  !»روسی داخل شط

 مو اوریش خرمایی وچهر  گتگون دارد. 
جنرال الکسانطر فااخوفسکی ک  بامسعود جنگاطه اسه ، 

او  «در موردمسعود نوشه : »اوفان درافغانستان«درکتاب خود
یک حریف زرنگ،  وشاار، برازنطه وخشهن اسه . در مهاهان 
مجا طین از اتوریتۀ قابل وصفی برخورداراس  ونفوذ نارومنهطی 

  »برمردم نواحی زیرکنترول خود دارد.

مسعود چ  دردوران جهاد وچ  دردوران دول  مجا طیهن 
وچ  دوران مقاوم  تح  فشهارثهقهاهی ازبهاهرون قهرارداشه  
وبنابربرازنطگی ک  داش ،  رکشوری ک  منافعش رادرافغانستهان 
ماطیط کوشش ماکرد ک  اورا رام سازد، ولی مسعود ب   اهچهاهک 
ازآن فشار اب   رمقااسی ک  بود تستام نشط، وبرعک  بهرانهطاز  
ک  فشارباشترماشط، مسعود مقاومتر ومصممتر ماگردیهط وچهون 

 پوالد آبطیطه در برابرآنها ایستادگی ماکرد.
رابرت گات  رئا  سی آی ای آنوق  دریهادداشهتهههای 

«خودنوش : احمطشاه مسعود دربرخوردش صطاق  وراستی بود  
مسهعهود  »وب   اچک  ب  دیط  شک وتردیط نمهی نهگهریسه .

با رکسی ک  صحب  ماکرد درصحبتش راسه  بهود، چهاهزی 
راازجانب مقابل پنهان نماکرد، باقتب پاک وبی آالیش بااوبرخورد 
می کرد وفضای صحب  اوری شکل ماگرف  ک  جانب مقهابهل 
احساس اامانان واعتماد ماکرد وچازیک  درقتب ماطاش  ماگف . 
او بااین  نرش باالی شخص مقابل تاثارعماق مهاهگهذاشه  واو 
رامجذوب وگرویط  خود ماساخ . این قتب پاک وضمارروشهن 
مسعود  م مخالصان برایش خریط ک  بادل وجان شافتۀ او شطه انط 
و م آنهایی راک  بامسعود دشمنی ماورزیطنط موقع داد تا در ارح 

 وتعمال پالنهای زش  وناجوانمردانۀ شان موفق باشنط.
مثال داکترعبطاهلل عزام دانشمنطوفاتسوف فتستطانهی که  
از واخوا ان گتبطین حکمتااربود، بنابرتحریکات وبطانطیشاهههای 
گتبطین، کانۀ خطرناکی درسان  اش دربرابرمسعود تولاطشطه بهود. 
این کان  ب  مقااسی بودک  این دانشمنط حتی درمجتسی که  نهام 
مسعود یادماشط، حالتش بهم ماخوردو ماخواس  اگرتوان داشهته  

 باشط سرگوینط  نام مسعود را ازتنش جطا سازد ! 
اینک  چ  باعث شطک  این دانشمنطک  درجهههان عهرب 
ازشهرت ومحبوبا  خاصی برخورداربود، در صطد شودتاخود به  
پنجشاربرود وسنگردار آزادی احمطشاه مسعود راشخصاً مهالقهات 
نمایط، معتوم وانگاز  آن روشن ناس . اماچازیک   ویطاس  تأثار 
عماق مسعود براو بودک  بعطاز سپری کردن یکماه درپهنهجهشهاهر، 
نشس  و برخاس  با آن رادمردبزرگ، پ  از ف  سال دشمنی بها 

 او، درآخرین لحظۀ وداعش ب  او می گویط :
 » درآخرین لحظاتی ک  با او وداع می کردم، دس  نااز  

روی سان  نهاده ب  زاری گفتم : خطایا تو این جوان را ازما نگاری 
چون فقطان او ضایعۀ بزرگی برای مت  افغانستان وتمامی جههان 

 ! »اسالم خوا طبود.

برعک ، االبان ک  درایمان وعقاط  شان شک اس ، بقول 
و قرارشان اعتماد ناس  ودرکذب ودرو  ما ر انط ودربردگی و 
اسارت عادت دارنط، بامسعود موافق  کردنطتا درمهورد خهاتهمهۀ 

 جنگ با او صحب  نماینط .
مسعودک  ازجنگ وویرانی کابل وکشت  شطن شهرونطان 
آن شهر رنج مابرد، حاضرب  مذاکره باآنها شط. االبان ک  بطستور 
باداران پاکستانی شان درمورد صتح ن ، بتکه  درمهوردگهرفهتهاری 
مسعود وترور اوفکرماکردنط، شرایط ضاق و خطرناکی راپاشروی 
مسعودگذاشتنط. مثالیکی ازآن شرایط آن بودک  مذاکرات بهایهط 
درساحات تح  کنترول االبان صورت گارد، وشرط دیگر اینکه  

 مسعود بایطبطون سالح و محافظ مستح ب  محل مذاکراه باایط. 
مسعود این شرایط خطرناک راپذیرف  وب  روز موعود با 
چنطتن ازمجا طین بطون سالح ذریعۀ  تاکهوپهتهری به  مهاهطان 
شهررف . جای مذاکره درباالی بام خان  ای در د نۀ کوه تعاهاهن 
شطه بودک  ازچهارارف توسط االبان مستح محاصره شطه بهود. 
اوتنها داود فرخاری راک  بادیگارش بود باخودگرف  وروی آن 
بام رف   ردو سالح نطاشتنط. بعطاً معتوم شطک  این ارح آی اس 

 آی بودبرای گرفتاری مسعود .
رفتن احمطشاه مسعود ب  ماطانشههر همه  رادرتشهویهش 
ونگرانی انطاخت  بود وحتی عطه یی آنرا چازی بجز خهودکشهی 
وبطس  خودتستام دشمن خونخورشطن نمی شهمهردنهط. سهئهوال 
اینجاس  ک  چرا مسعوداین مذاکره رابا مۀ خطهرات آن وآنهههم 
درساحۀ متذکره قبول کرد؟ او ازجنگ وخانمانسوزی وکشهتهن 
مردم باگناه درکابل سخ  رنج مابرد وب  این انطیش  رساطه بودک  
اگرصتح ب  قام  جانش  م حاصل گردد وجنگ خاتهمه  یهابهط 
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 طالبان رفتنی هستند !
 اند؟ های فروپاشی؛ چرا طالبان مستعد شکست نشانه

 ای متفاوت، ایطلوژی  قرن گذشت  دول   در کمتر از یک
 ای سااسی مختتف در افغانستان فروپاشاطه   ای گوناگون و رژیم 
 ا عوامل و دالیل پاچاطه و   ا و رژیم انط.  رچنط فروپاشی دول  

اتبط، امها به   نگری و دق  باشتر را می فهم دارنط ک  ژرف سخ 
 ا  توان ادعا کرد ک  عوامل داختی این فروپاشی صورت کتی می
گی داشت  اس . ب  عبارت دیهگهر،  اش برجست  بر عوامل خارجی

نقش فاکتور ا و عوامل داختی نسب  به  عهوامهل خهارجهی در 
انط. در   داشت    ا نقش مهم و برجست   ا و دول  فروپاشی این رژیم

واقع، عوامل خارجی را بایط تابع تحوالت داختی در این کشهور 
مورد مطالع  قرار داد. افغانستان کشوری اس  ک  درگار بحران و 

گی اس  و بعط از  هر  مستعط فروپاشی و ویرانی و شکس   ماش 
 رسط. تحولی دوباره ب  نطق  صفر می

 ایی  نکت  دیگر شبا   این عوامل اس ؛ تقربااً تمام رژیم
 ای متفاوت  سااسی افغانستان قطرت را از راه ه ک  در بستر اجتماعی

 های  انط با تفاوت فراچنگ گرفت  و سودای حکوم  کردن داشت 
 ای مشاب ، سرانجهام به   سان و نشان   ای یک بساار انطک از راه

انط. اکنون بعط از  شکس  مواج  شطه و ب  بایگانی تاریخ فروغتتاطه
سال حاکما  االبان ک  از راه غتب  نظامی و توافق پنهان بهر  یک

 ای فروپاشی و شکس  این  مسنط قطرت سااسی تکا  زدنط، نشان 
 ها بهاهشهتهر   ای آن تر شطه و دامن  چالش گروه  ر روز برجست 

آورد و  شود. اکنون پرواضح اس  ک  رژیم االبان دوام نمهی می
مزیط بر این، اماطی ب  تغاار و اصالحات ناز در این رژیهم صهفهر 

 ای شکس  اهالهبهان  کنط ک  نشان  اس . این نوشت  استطالل می
 شود. عمر می روز کم ب  برجست  اس  و دوام رژیم االبان روز

 فروپاشی داخلی : 
انطیش و  نظامی، ایطلوژیک عنوان یک گروه شب  االبان ب 

سازمهانهی  اس  و انسجام   ساختارمنط در حال فروپاشی داختی نام 
سال گذشت  حفظ کرده بود، از ماان رفت  اس .  1۴خود را ک  در 

خوری  گرایی بر سر تقسام قطرت، خویش اختالفات سااسی، جناح
 ای نظامی و سااسی این گروه را  روز صف ب  پروری روز و وابست 

متزلزل کرده و شارازه  وی  ب  نام االبان را ک  بر دال مرکهزی 
پاوس  یافت ، شکست  اس . اختالفات داختی این گروه  «امارت»

ترین مسایل سااسی ماننط نوع نظام  ب  حطی اس  ک  حتا از بزرگ
داری گرفت  تا موضوعات کهوچهک را  و قانون اساسی و دول 

شود و امروزه جنگ پنهان در ماان صفوف االهبهان بها  شامل می
قوت خود جریان دارد و این جنگ در واقع، سرآغاز فهروپهاشهی 

 داختی و شکس  این گروه در افغانستان خوا ط بود.
بخش قابل تباان اس ؛ یکهی در  اختالفات االبان در س  

 ای متفاوت در نظام االبانی  اس  ک  از حوزه  مطارانی بعط سااس 
 ها  مطاران االب حقانی کننط. یک گروه از سااس  گی می نماینطه

اس  ک  اکنون باشترین قطرت نظامی را دارد و باور ا بهر ایهن 
انط؛  غنی قطرت را فراچنگ گرفت  اس  ک  آنان در تبانی با اشرف

المتتی روابهطهی بها  گروه دیگر جناح قنط ار اس  ک  در بعط بان
شان در داخل کمتر  کشور ای منطق  و جهان دارنط و وزن سااسی

اس . جناح قنط ار تصورشان بر این اس  ک  در سااس  داخهتهی 
 شان را اعاده کننط.  انط و بایط قطرت و وجا   ارد شطه

  مطاران غارپشهتهونهی بعط دیگر اختالفات در ماان سااس 
 ا  انط. آن سال گذشت  در کنار این گروه قطم زده 1۴اس  ک  در 

ناز باور دارنط ک  قطرت و جایگا ی ک  بایط داشت  بهاشهنهط را 
شهود که    ها مهی  ا و اوزباهک نطارنط. این گروه شامل تاجاک

 انط. عنوان بازوی قوی جنگ االبان حظور فعال داشت  ب 
بعط دیگر اختالفات االبان در ماان فرمانط ان نظامی ایهن 
گروه اس  ک  درکی از سااس  نطارنط، اما مجبورنط ک  در مقابل 

 ا تمکان کننهط. از   ای آن شان ب  خواست  جویان وفاداری جنگ
کوشنط ک  در رأس قطرت محتی بهوده و از  رو،  رکطام می  مان

رویه   امتاازات اقتصادی و سااسی استفاده کننط. این رقابه  بهی
برای قاپاطن امتاازات دولتی، منجر ب  اختالفات گسترده از جمته  

  ای فزیکی شطه اس .  ترور ای  طفمنط و درگاری
 های   ا ترور و درگهاهری در بطخشان و تخار و قنط ار ده

رتب  االبان گزارش شطه اسه   خودی ماان فرمانط ان نظامی ماان
اتفاق افتاده اس  و درگاری پنهان   ک   م  بر مبنای منافع شخصی

سازمانی  ناز ماان این قشر وجود دارد . بروز این اختالفات انسجام 
 ای سقوط االبان پنطاشت   االبان را ب  تحتال برده و یکی از نشان 

 شود . می
 های جنگ : گسترش جبهه

خانی ک    رچنط با توج  ب  استبطاد و خفقان عبطالرحمان
 های  رساط که  جهبههه  انط، ب  نظر می  رژیم االبان ب  وجود آورده

دار شکل نگارد، اما دریک سال گذشهته   جنگی و اعتراضات دوام
گاری یافت  و مبارزه االبهان بها  جغرافاای مقاوم  گسترش چشم

 مخالفان ب  شکس  انجاماطه اس . 

 محمطعالم جمال

ادامۀ نسل کشی تاجیکان     
 در پنجشیر، اندراب وخوست 

وقتی تاریخ را مرور می کنام، ب  بر    ای شوم و تهاریهکهی در 
تاریخ تاجاکان بر ماخوریم، ک  آنان ب  تکراردرسرزمان نهاهاکهان 
وبومی شان قتل عام شطه وب  کوچ اجباری وادار شطه انط وجامع  
پ  از دور زدنهای تاریخی اکنون برای چنطمان بار ب  ایهن وضهع 

 مواج  شطه اس .
جامعۀ تاجاک پ  از این  م  فراز وفرود ای تاریهخهی 
اکنون در برابر وضاعتی قرار دارد ک : از یکسو په  از دادن ایهن 
 م   زین  وقربانی ب  عطال  متی وسااسی وب  دس  آوردن حهق 
تعاان سرنوشتش نرساط؛ از جانب دیگر با  مان قتل عام دشمنانهش 
بار دیگر مواج  شط. تارباران، قطع ، قطع  کردن جسهط های بهی 
جان، پرت کردن جسط  ا در کوی وباابان، اختطاف، شکهنهجه ، 
تحقار، زنطان وسر ب  ناس  کردنها ن  تنها اعضا و واخوا ان جبهۀ 
مقاوم  متی، بتک  این مجازات  ای غار انسانی وقتل عام مشمول 
افراد متکی، پار مردان، زنان وکودکان جامع   م ماشود. باشتر از 
یک سال ب  صط ا خانواده از پنجشار، انطراب، خوس  وفرنهگ، 
تخار، بطخشان ب  کوچ اجباری محکوم شطه انط،  ستی ودارایهی 
شان را در نتاج  خان  پالی  ای پاوست  االبان از دس  داده انهط 
وصط  ا تن در نتاجۀ این خان  پالی  ا از خان  ب  زنطانها وشکنجه  
گاه  ای غار انسانی وقرون وسطایی انتقال یافت  انهط. امهنهاه  
فزیکی، شغتی، روحی، روانی، اقتصادی از جامع  ستب شطه اس . 
صط ا  زار از افراد جامع  ب  جرم تاجاک بودن از کار دولتی ارد 
شطه و ب  اردوی باکاران وگرسنگان جامع  رانطه شطه انط وحتهی 
نماتواننط از کمکهای ناچاز سازمان غذایی متل متحط مستفاط شونط. 
سفر جوانان جامع  ب  بارون از کشور وگذشتن از پاتکهای االبان 

 بطون  زین  وگذاشتن قربانی ناس .
در باشترازیکسال پ  از تحویل د ی قطرت ب  االبان از 
سوی امریکا وحاکما  دس  نشانطه اش در کابل از جامعۀ چنهط 
متاونی تاجاک با آن  م   اا ویی دیروزی، در سنگر ای مبهارز  
آزادیخوا ان  برای آزادی وعطال  وب  دس  آوردن حق تعهاهاهن 
سرنوش  متی وسااسی خبری ناس . دالور مردان وسنگرداران پهر 
افتخار پانجشاری، انطرابی، خوس  وفرنگی وتعطادی دیهگهر به  
تنهایی در یک نبرد خونان نابرابرر ا شطه انط.افسان   ای شاهریهن 

مهتهاهتهههای  »تجزی  گران، کنفطرال خوا ان، فطرال خوا ان و
«محکوم  اچ نقشی در این مقاوم  جانهبهازانهۀ مهردم نهطارد.  

جریانها، نهاد ا وبخشی از روشنگران وکنشگران سااسی جامع  تنها 
یک مش  نصاح ،نقط وانتقاد، سپارش ب  جبهۀ مقاوم  وحهرف 
مف  ب  مردم تحویل ماط نط. دراین بر   دشوار ومحهشهر بهطون 
قاام  خود جامع   م فاقط اتحاد سااسی واجتماعی اس  ویکی از 
دالیل اصتی باال بردن  زین  برای رزمنطگان جان باز مقاوم  متی 
 مان مسال  اس . سرنی چی  ای فطرالخواه باش از دیگهران به  
بهانۀ شرک  احمط مسعود ر بر جبهۀ مقاوم  در نشس  ویانا بها 

 چنگ ودنطان ب  جان جبهۀ مقاوم  متی ور بر آن افتاده انط.
در وضاع  فعتی، جامع   مان یهک آدرس را بهرای 
مقاوم  در برابر لشکر حشری، قومی، قبات  یهی دوسهوی مهرز 
دیورنط، لشکر تروریستی از باس  کشور جهان، جنراالن وفهوج 
متاش  یی پاکستان دارد ک  جامع  بایط از آن با  م  امکانات ودار 
ونطارش حمای  کنط. اگر منتقطان راس  مهی گهویهنهط، خهود 
واردصف پاکارشونط تامردم ب  آنها اقتطاکننط. چهههر  اصهتهی 
مزدوران آی.اس. آی. در این نوشت   ای روشنفکرانه ؟! چهنهان 
روشن اس  ک  ناازب   اچ سنط و مطرک دیگهر نهاهسه . نهبهرد 
جانبازان  سنگرداران پنجشاری، انطرابی، خوس  وفرنگی ب  زودی 
چهره خفاشان ودشمنان داختی ودرون اجتماعی دیگرجامع  را ناز 

 رسوا خوا ط ساخ /.
*********** 

 
ترین پژو ش خهود  مرکز مطالعات جنگ و صتح در تازه

 ای جنگی  رساطه اس  ک  االبان در مواجه  با جبه   ب  این نتاج 
د نط، شکس  خورده  ک  عتا  این گروه مبارزه مستحان  انجام می

ترین مورد، قاوم  انط مقاوم  را سرکوب کننط. در تازه و نتوانست 
دیطه این گروه، در پنجشار  ذاکر، از فرمانط ان کارکشت  و جنگ

جویان االبهان نهاهز بهعهط از  دستاوردی نطاشت  و روحا  جنگ
ترین حط خود رساطه اس . افهزایهش   ای اوالنی ب  پایان شکس 

تتفات انسانی االبان در این دره، فرمانط ان جنگی این گهروه را 
 سرخورده کرده اس .

مرکز تحقاق جنگ و صتح گفت  اس  ک  االبان تاجاک، 
تمایل ب  جنگ در برابر مقاوم  ایجادشطه عتا  االبان را نطارنط و 

 های   ای ضط االبان در والی  تر عمتاات نظامی جبه   از  م  مهم
متفاوت در جنوب و شمال رو ب  گسترش اس . عالوه بر گسترش 

 ای نظامی، اعتراضات خاابانی ناز ک  شکتی از مقاومه  در  جبه 
برابر استبطاد االبان اس ، تأثار بزرگ در گسترش مقاوم  داشت  

 اس . 

 وودبرج ه ورجاناا                               لانا روزب  حاطری

 »غیرت افغانی « 
        ای برادر گاو خورد آن غیرت افغانی را

 الف ماند و باد برد ان غیرت افغانی را 
 غیرت افغانی اکنون شرح این بی غیرتان!     

 بزدلی، میهن فروشی کار این بی کسوتان!
 نی هراسی ازخدا و نی هراس ننگ و نام  

 هوش این بی غیرتان درحفظ جاهست ومقام
 خون مردم درسرک چون آب باران بی بها   

 خانه اندرخانه در این خاک مغموم در عزا
 زیرنام دین، نه مسجدماند ونی بتخانه یی   

 هر کجا ویرانه شد، در هر کجا ویرانه یی
 غیرت افغانی امروزمال مردم خوردنست      

 کاسه را بهر گدایی گرد دنیا بردن است
 غیرت افغانی یعنی سست یعنی بی اساس  

 مثل موشی نزد طالب زاری و صد التماس
 غیرت افغانی یعنی لنگی پوشی با چپن      

 چند شعار و الف بیجا در رثای این وطن
 غیرت افغانی یعنی هرچه چالست وفریب  

 ازبرای حفظ کرسی، ازبرای خویش وجیب
 سال ها در چنگ این تزویر ها قربانی ام    

 ام »غیرت افغانی«آه ! که بیزار از شعار 
 

*********** 
  

در واقع، اگر کتا  مقاوم  را ب  دو بخش تقسام کنهاهم 
 ای ترسناک کابل یهکهی از  گی زنان در جاده اعترا  و ایستاده

شود ک  در درون جامع  و در  بازو ای اصتی مقاوم  پنطاشت  می
مقابل چشم االبان ب  وجود آمطه اس . زنان با وجودی که  از 

 ا  گی آن ارف االبان سرکوب و شکنج  شطنط، اما روحا  ایستاده
 ای متفاوت جریهان دارد.  شان ب  شکل پاپرجا اس  و اعتراضات

نظامی و افزایش اعتراضات خاابانهی بها  ه  ای جنگی گسترش جبه 
 محوری  زنان نشان  دیگر از زوال رژیم االبان اس .

 مردم ناراض، رژیم نابکار :
نشان  دیگر فروپاشی رژیم االبان عطم مقبولا  داختهی و 

س . در بعط داختی، االبان ساستم بروکراتاک و ساختار  خارجی ا
یک دول  را نطارنط ک  برای مردم خطمات ارایه  کهنهنهط؛ از 

دستی  کننط، فقر و تنگ  ا حوال  می سوزی را ب  جن رو آتش  مان
 ا   ا و زلزل  را ب  خطا، و برای جتوگاری و مطیری  بحران ساالب

ایهط.  کننط ک  شما مرتکب گناه و معصا  شهطه مردم را تهطیط می
ای در  در واقع، ساختاری ک  االبان با محوری  مال ای مهطرسه 

 های یهک  انط، ن  شکل سنتی دارد و ن  نشان  افغانستان ایجاد کرده
 ای سنتی را  دول  را، بتک  االبان در نظر دارنط ک  نظم مطرس  شب 

در کتا  افغانستان تعمام ببخشنط. با قانون و متخصص و افهراد 
تابنط. به   کرده مشکل داشت  و ساختار ای مطرن را برنمی تحصال

 ایی ک  امروز در افغانستان قطرت سااسی را در  صورت کتی آن
داری،  ترین فهمی از دول  انط، کوچک نتاج  توافق و تهاجم گرفت 

 ارای  خطمات و مطیری  جامع  و بحران نطارنط.
با توج  ب  عطم کارایی رژیم االبان و ضطی  این گروه با 

داری و ارای  خطمات، رضای  مردم از ایهن گهروه به   دول 
ترین حط خود رساطه اس . اقتصاد خهوابهاهطه، فهر هنهگ  پایان

اسه .   چاز مردم رو ب  ویرانی خواباطه، سااس  خواباطه و  م  
تواننط دوام بااورنط. از سویهی  هم،  االبان در چنان شرایطی نمی

امکان تغاار در ساختار ایطیولوژیک، عقاطه ساهاسهی و بهاهنهش 
اجتماعی این گروه وجود نطارد. االبان یک گروه بسته  و غهاهر 

 های بهارز  شان نزدیک اس  و نشهانه  قابل تغاار  ستنط ک  زوال 
خورد.  اچ دلال مهوجهههی، غهاهر از    ا ب  چشم می شکس  آن

انط وجود نطارد  خشون  و استبطادی ک  این گروه ب  وجود آورده
المثل معروفی اس   ک  باعث دوام حکوم  این گروه شود. ضرب

شود بر مردم حکهومه  کهرد .   گوینط: بانوک نازه نمی ک  می
 االبان اکنون فقط نوک نازه دارنط و ب  .

 های  بنابرآنچ  گفت  آمطیم، اختالفات عماقی ک  در الی 
ساختارمنط االهبهان وجهود دارد  متفاوت نظامی و تشکاالت نام 

 ای جنگ و مقاوم   م در بهعهط  وعالوه براین، گسترش جبه 
 ای زوال االبهان اسه .  ترین نشان  نظامی و غار نظامی از بزرگ

مزیط بر این، االبان مقبولا  داختی نطارنط و مردم به  صهورت 
انهط. رژیهم  سال  این گروه ب  تنگ آمهطه  عموم از حاکما  یک

االبان کارایی و توان ارای  خطمات نهطارد؛ مهردم از سهاها هی 
نطارشهان را از  و حضوراین گروه ب  فقر مطتق رساطه و تمام دار

 ای زوال االبان باشماراس ، امها سه   انط.  رچنط نشان  دس  داده
 ا وعوامهتهی  ترین نشان   نشان  بزرگی ک  ذکرآن رف  از برجست 

اس  ک  فروپاشی االبان راسرع  بخشاطه نویطبخش فردای آزاد 
 هایهی که   وج  مانطنی ناستنط. آن افغانستان اس . االبان ب   اچ

د ی ب  یک مطرس  سنتی رانطاشته  وجهزخشهونه ،  توانایی نظم
داننط، قطعاً از مطیری  افغانستان عاجز و رفتنی  ستنهط.  چازی نمی
 صبح کابل( 1)روزنامۀ 
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 الکسنطری  ، ورجاناا           پروفاسرداکتر عبطالواسع لطافی

 صفحاتی از سیر زندگیم 
 (۱1)در وصلت و در هجرت 

 فتۀ بعط اولان صنف مکتب) مطخل یا ابجط( را بایکتعطاد 
اافال تازه شمول آغازکردم، ازنظر سن وسهال وقهط وانهطام، 
خوردترین شاگردان صنف خودبودم وب   مان نسهبه  بهعهضهی 
اوقات دراخاراسمم اسم تصغار رانازاضاف  ماکردنط، ب  اورعموم 
 م   م صنفاهاوبعضی ازشاگردان صنفوف بتنط بامن روی  وپاهش 
آمط خوب ودوستان  داشتنط و مان محاط پرلطف وصهفهابهودکه  
مراب  پابنطی ب  مکتب وضبط وتعقاب دروسم باشترتشویق ماکهرد 

 وعالقمنط ماساخ .
درین صنف سرآغازآموزش وپرورش مکتب، تهنهههایهک 
معتم داشتام ک  در تمام ساعات باشاگردان کوچک ونوآموزخود 
مشغول بود وماننط باغبان ما ری ک  گتهای رنگارنگ را دربستانی 
تح  تربا  ماگارد وعتوف   ارا از گرد ونواح دور ماسازد، مارابا 
تطبار ومواظب  خاص پرورش ماطاد.  نوزآن چهر  آشا وجبهاهن 
کشاده ولبهای پرتبسم محمطعزیزخان معتم فرزانۀ ماپاهش چشهمهم 
پطیطاراس  و نوزآن نقش   اوتابتو ایی راک  ب  دیهوار وروی 
تختۀ سااه می آویخ  ودروس ونصای خودرا توسط یک ستسته  
تصاویر درذ ن افالنۀ ما تتقان وجاگزین ماساخ ، ازحافظ  دور 

 نکرده ام . 
درصنف ابجطتعهطاد  همهصهنهفهی  هایهم به  بهاهسه  
نفرمارساطومعتم کاردان وفنان و مطبرما  مان باس  اهفهل رابها 
مفکوره  اوذ نا   اواستعطاد ای مختتف و تربهاه  فهامهاهتهی 
گوناگون اوری تح  نفوذ وتاثاریک آموزش ودسپتان مهعهاهن 
ومثب ، ولی بطون ترس وبام، قرارداده بودک  ماتصورماهکهردیهم 
 م  ازیک خانواده ومتصل ب   مطیگر ستام وبایطتمام قهوانهاهن 
ومقررات مکتب وداخل صنف خودرا بطون کم وکاس  وتبعاض 
پاروی کنام. این ارزآموزش و ر بری وسرپرستی ناهک مهعهتهم 
ابجط درشعایرم وروحااتم تاثارات ناک وعماق نمود وانتهبها هات 

 مانطگار رادر تشکل فکری وذ نی ام بجاگذاش . 
راستی این باس  افل، این باس  شاگرد ازباس  فهامهاهل 
مختتف نماینطگی می کردنطو رکطام دونوع کرکتر وشخصهاه  
راتمثال می نمود: یکی  مان شخصاتی ک  خواص ارثی، نهحهو  
پرورش وانعکاسات وتاثارات روزمر  حاات فامهاهتهی و رویهۀ 
پطرومادر واعضای فامال رادربرداش  ودومی  مان شخصاتی ک  
ر نمایی  ای معتم ودسپتان صنف ومقررات مکتب ومهحهتهویهات 

 دروس مربوا  بما ارزانی می داش .
راستی دراول حاات دوازده سالۀ مکتب بهرایهم ثهابه  
گردیطک  درجمتۀ عتل مهم ناکامی  اوباراه شطن بعضی االب و 
دلسردی شان ازتعتمات مکتب، یکی  همهاهن عهطم تهوازن و 
ناسازگاری  ای دردناک بان  مان دوشخصا  ودو محاط داخهل 
وخارج مکتب می بود، یا اینک  فقر وفالک  و فشهاراقهتهصهادی 
روزمره ونطاشتن سرپناه وسرپرس  غمخور وکمک کننطه، لطمهۀ 

 شطیطی بر رونط تعتامی شاگرد وارد ماسازد . 
وا اسفا ک  درین شب و روزپراز ظتم  وخشون  وفجایع 
جنگهای تحماتی و تبا ی  ای گوناگون داخل واهن عهزیهزمها 
ومحروما  دوامطار اافال ازدرس و تعتام وآمهوزش وپهرورش، 
چ  کتت   ای عظام وچ   زاران کودک دختر و پسری ک  ماننهط 
دور  افولا  من وشما آرزو وآرمان آتشان شمول ب  مکتهب  هم 
خود و م والطین شان دارنط، اما در ای این نعم  بزرگ انسهان 
پرور و زنطگی ساز قهراً وجبراً بروی شان بست  اس ، ویا ایهنهکه  
برای سط جوع و زنطه مانطن امروز تافرداد درکنهارخهرابه   هاو 

 خاکروب   اتالش می کننط . ) ادام  دارد (
*********** 

 جان را ز بهر مطح  آل رسول       
 گ  رودکی وگا ی حسان کنم
اما شاعری ک  گفتار ای او مقطمۀ ظهورحکام ناصرخسرو 

 بامعتقطات خاصش، بود کسایی مروزی اس  . 
ابوالحسن مجطّالطین کسایی مروزی شاعر بزرگ ونامهطار 

 ه  0۰۱اواخر عصرسامانی و آغازدور  غزنویان اس . او درسال 
یعنی حطود پنجاه سال پاشتر از حج  خراسان بطناا آمهطو مهثهل 
ناصرخسرو درآغاز شاعر ستایشگر پادشا ان بود تا به  ز هط و 
پارسایی روی آورد و ازآن ب  بعط ب  سرودن اشعهار مهوعهظه  و 

 حکم  آماز و پنط سرایی گرایاط :
 بازارم از پاال ، وز ارغوان و الل     

 ما وخروش و نال ، کنجی گرفت  تنها          
کسایی مروزی شاعر نارومنطی اس  در ابهطاع مهعهانهی 
وتشباهات زیبا ک  او را از گوینطگان استاد درعصر خودش ساخت  

 اس  :
 

 هفته نامۀ امید   8901شمارۀ  صفحۀ چهارم 

حکیم ناصرخسرو بلخی 
 حُجّت خراسان

بخش یازدهم افاضات جناب 
 داکترسیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم:

 عتم وحکم  لقمان     بگزار ب  لفظ خوب حسّانی »حجّ «ای 
 (۱دلتنگ مشو ک  در یمگان            مانطی تنها و گشت  زنطانی )

دراین گفتار نظر حکام ناصرخسرو را دربهار  شهاعهران 
دیگر فارسی دری و عربی و تأثاراتی را که  از آن شهاعهران 
برداشت ، مطرح می کنام . ازجمتۀ شاعران خراسانی ناصر خسهرو 

 اشاره ب  رودکی و عنصری و کسایی دارد. 
 بخوان  ر دو دیوان من تا ببانی      

 یکی گشت  با عنصری بُحتری را 
------------- 

 نظام سخن را خطاونط دو جهان      
 دل رودکی داد و ابع جریرم 

--------- 
 چون نااموختی چ  دانی گف       ک  ب  تعتام شط جتال، جریر

جریر شاعر نامطار زبان عربی درعصر امویان اس ، ک  ب  
دربار معاوی ، یزیط و عبطالمتک اموی راه داش  . او ازبزرگتریهن 

 گوینطگان عرب درقرن اول و اوایل قرن دوم  جری اس  . 
شاعر دیگری ک  ناصرخسرو ب  او نظرداش ، نهابهغهۀ ذُبهاهانهی، 
ازبزرگترین شاعران عصرجا تی بود، ب  نحوی ک  سایر شهاعهران 

 زمان احترام خاصی ب  او قایل بودنط .
 ناصرخسرو گویط:

 تاسخنم مطح خانطان رسول اس     نابغ  ابع مرا متابع و یار اس 
و اما ازجمتۀ شاعران عرب گوینطه یهی که  بهاهشهتهر  

موردتوج  او قرارداش ، حسّان ابن ثابه  شهاعهر سهتهایشهگهر 
پاامبراسالم بود . درماان اعراب در آن زمان مطح و ذم شهاعهران 
تأثاربزرگی داش ، ب   مان مناسب  وقتی س  تن از شاعران عرب 
ب  مذم  و  جو پاامبر پرداختنط، اصحاب از پاامبر خواستنط تا ب  
یکی ازشاعران وظاف  د ط ک  ب  پاسخ آنان بپردازد. پاامبر فرمود: 

 آنانی ک  با شمشار از من دفاع کرده انط، با زبان نازدفاع کننط . 
حسان ابن ثاب ، شاعری ک  از مخضرمان)ک  عصر جا تی 
و اسالم رادریافت  باشنط( بود، داواتب این کارشط. درعرف عرب 
باشترمطح و ذم در ارتباط با پطران ومهادران و اجهطاد اشهخهاص 
صورت می گرف  واین امر ناازب  آگا ی از احوال آنان ماطاش  
ودر آن زمان دو تن بودنط ک  ب  عتم انساب آگا ی بساار داشتنط، 
یکی عقال ابن ابواالب برادرعتی ابن ابی االب ودیگر ابهوبهکهر 
صطیق و مردم از این دوتن ب  خاار ااالعات شان از زنطگهی آبها 

 واجطاد وخانطان آنان حذر می کردنط. 
حسان بن ثاب  برای ااالع از انساب دشمنان پاامهبهر به  
ابوبکر صطیق مراجع  کرد وااالعات الزم دربار  گذشتۀ پهطران 
آن شاعران بطس  آورد وآغاز کرد ب   جو آنان و معروف اسه  

حضور ابوبهکهر  «ک  وقتی ابوسفاان از  جو او آگاه شط، گف : 
 »رادر این شعرمی بانم.

ناصر خطاب ب  المستنصرباهلل ختافۀ فاامهی مصهر مهی 
 گویط :

 دفترم پر زمطیح تو و جطّ تُس     
 ک  من ازعطل و زاحسان تو حسانم

----------- 

 تفسیر یونس
 جزء اول تا ششم قرآن کریم

 خورشیدی 8098مفسر: داکترمحمدفرید یونس ، بهار 
این تفسار نکات مبهم وناشفاف تفاسار قطیمی را روشهن 
می سازد ومطابق ایجاب عصر وزمان حال نگاشته  شهطه، که  

 خواننطه متوج  اصل مطتب آیات الهی می گردد .
الحاج داکترمحمطفریط یون  کوشاطه تا درمعنی آیهات 
بازنگری صورت گارد وآن آیات مبارک ک  درگذشت  ترجهمه  
شطه وعام فهم نبوده، اصالح و روشن شود، تا مستهمهان امهروز 
بطانطک  قرآن، کتاب ساین ، سااس ، اقتصاد واجتماع اسه . 
قرآن مجاط ر نمای بشری  اس  وب  انسان پنط ماط طتا درآیات 

 ۰1تعقل و تعمق کنط و درک مفهوم نمایط. چنانچ  ،درصفحهۀ 
جزء اول)سور  بقر( آمطه اسه   03کتاب درمعنی و تفسار آیۀ 

 ک  : شاطان سبب لغزش آدم و حوا از بهش  ب  زمان شط .
تفسار: این آی  ازنگاه رابطۀ انسان با خطاونط)ج(  نهایه  
ارزنطه اس . بایط بطانام ک  ا ما  این آی  در زنطگی ماچاس ؟ 
این آی  مارسانطک  آدم با سر کشی از اوامرخطاونط)ج( خهودرا 

 ازحال  راح  ب  حال  دشواری قرار ماط ط.
زحمات داکترمحمطفریط یون ، سابق استاد بشرشهنهاسهی 
وفر نگی خاورماان  و فتسفۀ اسالمی در دانشگاه ایالتی ایس  بی 
کالافورناای شمالی قابل ستایش اس . وی کتابهای زیهادی در 
زمان   ای مختتف عتمی وفر نگی تألاف نموده و نشهانه   های 
زیادی از مرحوم استادمحمطیون ، بانی اصول یهونه  بهرای 

خورشاطی( از پطر ب  ارث برده  ۱001سوادآموزی کالن ساالن )
 اس  .

داکتریون  باختوص نا  وقتب پراز عشق ب  کالم )اهلل( 
دس  ب  قتم برده، نظر ب  سارتکامتی انسان و ناازمبرم آن ب  فههم 
از فر نگ وفتسفۀ اسالمی پرداخت  و رسال  دینی واجتهمهاعهی 

 خود راب  وج  احسن ب  انجام رسانطه اس .
ازبارگاه الهی موفقا  مزیط او را خوا انام تا باقی مانهط  

1 جزء دیگر معنی و تفسارنمایط . وماتوفاقی االبهاهلل عهتهاه   ۰
 توکت  والا  اناب . /

********** 
 نهاب مرگ بترزانطم  می شب و روز  

 (1چوکودکان بطآموز را نهاب دوال )
 گذاشتام و گذشتام و بودنی  م  بود  

 شطیم و شط سخن ما فسانۀ اافال 
حکام ناصرخسروک  خوا ی نخوا ی از او الهام پذیرفته  
اس ، درسروده  ایش شعر خودرا برتر از او دانسهته  اسه ، 
بطوری ک  شعرخودش را دیبای روم )پارچۀ لطهاهف، رنهگهاهن 
وگرانبهای ابریشمان ک  در روم ساخت  می شط و ب  ااراف جهان 
صادرمی گردیط( و شعرکسایی را ، کسا )گتام پشمی که  به  

 دورخود پاچنط( خوانطه اس  .
 ک  دیبای رومی اس  اشعارمن    

 اگرشعر فاضل کسایی کساس  
----------- 

 دیب  رومی اس  سخن  ای من    
 گر سخن شهره کسایی کساس 

——————- 
 با نو سخنان من کهن گش       آن شهره مقال  کسایی

آیا )آن شهره مقال  کسایی( بحثی بوده اس  در حقایهق 
کالمی و فتسفی و یا حکام ناصرخسرو بطور عام اقوال کالمی او 

 را  طف گرفت  اس  ؟!
-------------- 

لقمان، مردی حکام و خردمنط که  خهطاونهط به  او  -۱
حکم  اعطاکرده بود. گوینط در زمان ابرا ام پاامبر مهی زیسه  
و گوینط معاصر باموسای پاامبربهود و گهویهنهط که  مهردی 
ساا پوس  بود و حکام، از وی اقوال سودمنطی در حهکهمه  

 روای  شطه اس  .  
 گزاردن ب  معنی ادا کردن و گزارش دادن ) باحرف ز اس .(

 دوال ب  معنی شالق و تازیان  . / -1

 زندان زندگی
 استاد محمطحسان شهریار

 تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
 روزی سراغ وقت من آئی که نیستم

 در آستان مرگ که زندان زندگیست
 تهمت به خویشتن نتوان زد که زیستم

 پیداست از گالب سرشکم که من چو گل
 یک روز خنده کردم و عمری گریستم

 طی شد دو بیست سالم و انگار کن دویست
 چون بخت و کام نیست چه سود از دویستم

 گوهرشناس نیست در این شهر شهریار
 من در صف خزف چه بگویم که چیستم
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اطالعیه اتحادیه سرتاسرى 
 هنرمندان افغانستان

)اطالعیۀ ذیل به عنوان آگهی انتشاریافته ودرمتن آن هرر 
اتحادیرۀ سررتراسرری «ذکرشده، منظور »اتحادیه «جایی

 است. ادارۀ جریده( »هنرمندان افغانستان
ماالدى ب  حاهث یهک  1۴۴۴اتحادی  در ماه نوامبر سال 

نهاد متى و یک ارگان فر نگى و یک مجمع  نرى و یک کانهون 
عتمى جهان شمولى  ست  گذارى شط و پروفاسور داکتر عنای  اهلل 
شهرانى ب  حاث ری  عمومی اتحادی  انتخاب شطه، متعاقهب آن 
اتحادی  بنام ایشان در شهر بتومانگتن ایال  انطیانا ایاالت متهحهطه 

 امریکا ثب  و راجستر گردیط. 
گزینش پروفاسور شهرانى، صاحب تألافات باهشهمهار و 
استاد مستم و معظم فاکولت   نر  اى زیبا پو نتون کابل و دانشکطه 
تعتام و تربا  یوناورستى کابل بوده و ب  مثاب  یهک شهخهصهاه  
دانشگا ى، ک  صرف در عرص   نر ، باس  و شش کتاب نوشت  و 
خود ناز یکى از نقاشان ارزنطه و برازنطه کشور مى باشهط و در 
وگستر   نر و فر نگ شخصا  چنط بعطى و بتنط جایهگهاه مهى 
باشط البت  ک  مجموع کتاب  ا ى تألافات داکتر عنای  اهلل شهرانى 
از  شتاد ب  باال اس  و مقاالت نشر شطه اوشان  م از مهرز  هزار 
گذشت  ، ابراز نظر  اى مثب  صورت گرفت  بود و از مهجهته  
مؤسسان  م با رآى قااع و اکثری  ب  عنوان مؤس  ممثل و ری  

 عمومى اتحادی  انتخاب گردیط. 
درمجت  مؤسسان مطبوعاتى سابق  دار ژورنالس  شههاهر، 
قتم ب  دس  برازنطه و نمایشنام  نوی  و نمایش گردان ورزیطه ، 
و مفسر و مبصر ارزنطه و برنام  ساز ممتاز رادیویى و تتویهزونهى 
ک  واقعا شخصا  چنط بعطى مى باشط ب  حاث معاون عهمهومهى 
فر نگى انتخاب گردیط .آقاى حاجى ابرا ام حباب زى ب  حهاهث 
معاون ادارى،مرحوم استاد عبطالستار جفایى ب  حهاهث مهنهشهى 
اجرایاوى،استاد مرتضى پردی  سخنگوى، محترم ذباح اهلل اماناهار 
ب  حاث ری  ارتبااات ، مرحوم داکتر سحر مهجور ب  حاث ری  
فعالا   اى اجتماعى ، استاد الطاف حسان سرآ نگ مشاور ارشط 
انتخاب و تعاان گردیطنط . در روزی ک  اتحادی  تأسهاه  شهط ، 
دعوتى بزرگ ازجانب یکهى ازفهر هنهگهاهان کشهور شهادروان 
محمطاکبر کارگر انطخویى تطویر یافت  بود ک  جمع از اساتاط  نر 
و فر نگ و مطبوعات اشتراک نموده بودنط ک  استادان ارزشمنط 
الطاف حسان سرآ نگ و سماع جان سراج ب  افتهخهار تهأسهاه  

 اتحادی  زیبا سرودنط و بى ریأ مجرایى دادنط . 
ب  دوام تذکرات باال اعضاى بورد اجرائا  و شوراى عالى 
اتحادی ، شخصاتهاى ذیل منحاث مشاورین عالاقطر انتخاب و تعاان 
شطنط،: استادان: الطاف حسان سرآ نگ ، سماع جان سراج، حفاظ 
اهلل خاال ، شاه ولى ولى تران  ساز ، اسرایال رویا ، مهرحهومهان 
داکترنعام فرحان و غالم محى الطین شبنم غزنوى، عهبهطالهرشهاهط 
بانش، یوسف کهزاد ، عبطالو اب مطدی، حسان ارمان ، خان آقها 
سرور، خانم مزیطه سرور ، عتاق اهلل شا ط، منگل ، آصف آ نگ ، 
مرحومان عظام جسورو بریالی مصطق مجطدى، احمطشاه عهتهم، 
اکبر روشن، سرور زمان، ظا ر جفایى، الف  إ نگ ، سهتهورى 
منگل ، محمط عالم شهروان ، محمط اکبر کارگر انطخویى ، احمط 
غوث زلمى ، معروف ، یاسر ، توریالى  اشمى ، حامط شهجهاع ، 
محمود غوث، شاه معان صاحب ، حامط غوث ، مطاع اهلل بختانهى، 
عباداهلل قتنطر ، فریط احمطى ، عبطالحق مقام ، امار محمط فاهروز ، 
ثریا احرارى ، مجاط قاام، ساطحکام حکام، و از پو نتون کهابهل 
روسأى دانشگاه کابل ، جنابان داکترمحمط حاطرخان  نر شهنهاس 
معروف پو انط داکترًجاویط، استاد توریالهى اعهتهمهادى، و  هم 
شخصا   اى دانشگا ى زنطه یاد استاد غالم عتى آیان، مرحومان 
پو انط مارحسان شاه، پاسوال الحاج نورالطین نورى استاد آکادمى 
پتا  و قومنطان امنا  ، شهمه  الهطیهن مهتهاهن سهتهجهوقهى، 
پو ناارشکراهلل کهگطاى استاد دانشگاه کابل از مشاوران اتحادیه  
بودنط. اگر بعضى نام  ا فراموش شطه باشط بخش نشراتى اتحادی  

 معذرت مى خوا ط .
در نماینطه گى  اى اتحادی  شخصاتههاى دیهگهرى  هم 
درشوراى عالى و در بورد أجرائا  ناز انتخاب و تعاان شطه بودنط : 
در آسااى ماان  داکتر فاض اهلل ایماق و بى بى اناب  ایماق بحاهث 
ری  و معاون ، در قرغز سنان مرحوم گل احمط شهاهفهته  ، در 
استرالاا مرحوم داکتر نعام فرحان، بعطا استاد کریم رحامى ، در 
روسا  انجنار لطاف احمطى، در حرمنى مرحوم ظا ر  هویهطا ، 
درسوی  عتاق اهلل شا ط، در ناو زیالنط عبطالحکام اارافهى ، در 
پاکستان استاد شبنم غزنوى ، داکتر محمط اسماعال ستهطهانهى در 
اریزونا ، احمط شاه عتم در کالافورناا احمط غوث زلمى در  النط، 
محمود غوث در کابل ، آقاى غوث مار در اتریش ، یونه  بهره 

 کى در اروپا ، خان آقا سرور و استاد شاد کام در کانادا . 
ک  غزنى پایتخ  فر نگى جهان اسالم بود  1۴۱0در سال 

سخنرانى دانشمنط جوان و پر کار معاون عمومى فر نگى اتحادی  
آقای کریم نورى ک  در آن وق  موقتأ کفال و سرپرس  ریاس  
 عمومى اتحادی  را بطوش داش  در خور تمجاط و سزاوار تحریف 

اس  ک  چطور منحاث یک کار شناس ارشط فر نگ و  هنهر در 
حساسترین بر   زمانى ب  مو صرعات مهمى در راستهاى تهطویهر 
برنام   اى غزنى ب  مثاب  پایتخ  فر نگى جهان اسالم فهرصه  
بزرگى اس  براى افغانستان و جمهوری  ک  نبایط ب   طر برود ک  
مورد استقبال بزرگ قرار گرف  و پ  از سفهر ریه  عهمهومهى 
داکتر شهرانى ، دو باره مقام ریاس  عمومى را ب  ری  منهتهخهب 
داکتر شهرانى سپرد، ودو باره ب  کارش ب  حاث معاون عهمهومهى 

 فر نگى ادام  داد. 
در  مان آواخر کتاب ارزشمنطآقای نوری ک  ب  ا تمهام 
کانون انتشارات اماط از چاپ بر آمط و بخش ارتبااات و نشهرات 
کانون  اى عتمى در تکثار آن ک  واقعا یهک اثهر عهتهمهى و 
آکادماک أس  مبادرت ورزیطنط. ک  خطاونط بزرگ این فر اخت  
فر نگى واال گهر را ب  حفظ و امان خود داشت  بهاشهط. در ایهن 
کتاب جناب کریم نورى صاحب ، پروفاسور داکتر شهرانى ری  
عمومى اتحادی  تقریظى عالمان  نوشت  انط و  مان اهور بسها از 
بزرگان            عرص  فر نگ و  نر ناز  تقریظ  اى بهراى ایهن 

 کتاب شان نوشت  انط.
کساک  باشتهر سهرپهرسهتهى اتهحهادیه  را در غهاهاب 
پروفاسورشهرانى داشت ، استاد مرتضى پردی  احمط زى نهقهاش 
بتنط پای  و استاد سابق فاکولت   نر  اى زیبا پو نتون کابل بهوده 
بعط از وی ریاس  عمومى را مؤقتا مطتى  م کهارشهنهاس ارشهط 
فر نگ و  نر مطبوعاتى سابق  دار نمایش نام  نویه  و نهمهایهش 
گردان ممتاز و ژورنالس  شناخت  شطه کشور محترم کریم نهورى 
ناز ب  دوش داش  با وجودیک  شخص شان مسؤل نهاد ژورنالستان 
آزاد افغانستان  م مى باشنط، دوره سر پرستى اتحادی  را با امان  و 
صطاق  انجام دادنط ا و  م ب  ب  حاث یک کهارشهنهاس ارشهط 
مطبوعات وظاف  معاونا  عمومى اتحادی  سرا سرى  نرمنطان را 

 مطبران  عامالن  و کارشناسان  مطیری  نموده انط. 
آقاى حاجى محمط ابرا ام حبابزى  م ب  مهثهل دیهگهر 
اعضاى اتحادی  ک  در باال تذکار گردیط براى یهک دوره یهى 
موقتى و شکل دوره یى مطتى سرپرستى اتحادی  را بطوش داشت  ، 
اما در این آواخر خود را بطون رعای  اصول و پرنساب خهود را 
ناحق و غار امان  کاران  خود را ب  مقام گویا ری  عمومهى بهر 

 چسپ زده اس  . 
این عمل حاجى محمط ابرا ام حباب زى خالف موازین و 
واقعا   ا مى باشط و جا دارد ک  توب  شود او  م توب  نصوح . با 
قااعا  اعالم مى گردد ک  حاجى محمط ابرا ام حبابهزى ریه  
عمومى اتحادی  ناس  و نمى باشط . و ب  جز فاصت  بور د اجرایا  
و امضاى ری  واقعى اتحادی  داکتر شهرانى  اچ ک  نمى توانط 
ب  شکل ماان تهى خود را ری  عمومى جا بزنط .  ر اقطام ک  سر 
خود و بطون تصمام و تصویب بورد عالى اتحادی  و امضاى داکتر 
شهرانى ری  عمومى بر حال اتحادی  ک  صورت بگارد پذیرفتنى 
ناس  از ارف اعضاى اتحادی  ب  شکل خاص مردود أس  و از 
ارف  م  منادیان و اصحاب  نر و فر نگ به  صهورت عهام 

 محکوم مى باشط.
با این ااالعا  اخبار مى گردد ک  تا زمان یک ا نتخابهات 
عمومى و صادقان  و آزاد داکتر شهرانى ری  عمومى اتحادی  مى 

باشنط و  م چنان از آغاز تشکال اتحادی  تا نشهر ایهن اعهالمهاه      
القاب ک  ب   نرمنطان و فر نگاان پرمای  و شخصاه   هاى سهر 
شناس تفویض گردیطه ،  با مشوره شوراى عهالهى و مهجهته  
مشاورین اتحادی  بوده و فقط ب  امضاى داکتر شهرانى مطار اعتبار 

 شمرده می شود . 
پروفاسور شهرانى ری  فعتى اتحادی  و ریه  سهابهق 
دانشکطه  نر  اى زیبا پو نتون کابل و موس  شعبات موساهقهى، 
تااتر ، تعتام و تربا   نر، و سانماتو گرافى در چوکات فاکولهته  
 نر  اى زیبا مى باشط. ب  کوشش ایشان بود ک  دیپارتمنه   هنهر 
 اى زیبا فاکولت  ادباات ب  یک دانشکطه مستقل ارتقأ نمود چنانچ  
ب  افتخار خطمات وافر اش در ساح   نر و فر هنهگ از اهرف 
ریاس  پو نتون کابل و دانشکطه  نر  اى زیبا تاالرى را بنام تاالر 
پروفاسور داکتر عنای  اهلل شهرانى در دانشکطه  نر  ا پو نهتهون 
کابل مسمإ نمودنط ک  تاالر مذکور در زمان جمهوری  و توسهط 
جناب فاروقى ری  وق  پو نتون افتتاح و ثب  و راجستر دناهاى 
آکادماک گردیط. ب  اثر خطمات سترگ این شخصا  ارزشمنط و 
دانشمنط بود ک  سازمان  اى بان المتتى یونسکو و آیسسکو برایش 
رسما تقطیر نام  و جایزه دادنط . بنأ امضاى او در خصوص لهقهب 
 اى ک   نرمنطان ارزشمنط و فر نگاان گرانقطر داده شهطه أسه  
ارزش و ا ما  و رسما  داشت  و تا کنون اتحادی  ب  امضاى او 

 القاب را صادر نموده و مى نمایط. 
اکنون پاشنهاد اکثری  بطین أس  ک  تاماه نوامبهر که  
سالگرد اتحادی  ناز مى باشط با مشوره با شخصا   اى آکادماهک 
و ا ل خبره و  نر و فر نگ زمان  یک انتخابات عمومهى آزاد و 
 دموکراتاک و با نشر اعالما   ا و پخش پالکارت  ا و نظر گارى 

 وود بریج، ورجاناا                 داکترساطمخطوم ر ان

 خطا نموده ام و چشم آفرین دارم 
پار مرد شااد، مرگ  باد. متتی را به  خهاک و خهون 
آغشتی، سرزمان افتخار آفرینی را پی سپر جهل و جنون ساختهی، 
آن مت  و آن دیار با فر نگ را ب  دوران مغاره نشاهنهی پهرتهاب 
کردی، متاون  ا زن و مرد پر غرور کشورت را گطای لقمۀ نهان 
حقارت انگاز باگانگان ساختی و حاال آمطه ای و از اوج بی حاایی 
 نوز  م ادعای ریاس  داری، با تکا  بر قانونی ک  صط بهار بها 

 صراح  و گستاخی مواد آن را زیر پا کردی. 
تو کودک نامشروع باگانگان بودی ک  از بط روزگار بها 
دسای  آنان ب  مهتری رساطی. تو اردوی سربتنط و آزاده و شجاع 
ما را با برکنار کردن بهترین افسران ورزیطه و جان برکهف آن در 
وزارت دفاع و داخت  و نصب    )جگر جنرال   ا( تحقار کهردی 
چرا با درو  و ریا کاری می گویی ک  امرت نمی چتاط؟  مان تو 
بودی ک  ک  ای مکتوبی حتی صالحا  تقرر قومانطان  ای امنا  
ولسوالی  ا را  م ب  دس  گرفتی و فرمانط ان نظامی را در  هر 
گوشۀ افغانستان، خودت با مشور  چارنفر بی سر وپای دیگهر در 
ارگ تعاان کردی. تونبودی ک  مستقام ب  قطعات نارو  ای مستح 
دستور دادی ک  استحۀ خود را ب  زمان بگذارنط؟ و خهوب مهی 
دانستی ک  در شرایط ختع سالح شطن وتستامهی، آن سهربهازان 
پرافتخار ، ب  دس  دژخامان با شکنج  و مرگ جانکاه روبرو مهی 
 شونط ک  شطنط و تو فاشاس  بامار روانی  مان را می خواستی . 

تو الفوک بایط بروی و سال  ا کفش  ای زلنسکهی را 
ببوسی و بتاسی تا ذره یی شهام  و مردانگی او در تو اثهر کهنهط. 
شهام  و از جان گذشتگی او بود ک  متتش یک پارچ  در عهقهب 
او ایستاد. تو با افکار پتاط و دساس   ای فاشاستی ات مهته  را 
پارچ  پارچ  کردی، با آن  م اگر تو زعام واقعی و مهرد مهی 
بودی،  مان مت  ناز خاان   ای آشکار و نهان  را می بخشاط و 
در کنارت می ایستاد، چنان ک  بار  ا در تاریخ ایسهتهاده اسه . 
تقصار را ن  ب  گردن ختاتزاد بانطاز و ن  بر دوش عبطاهلل. ختاتهزاد 
تنها از تو خواست  بود ک  استعفا بط ی تا حکوم  انتقالی باایط و 
راه را برای آینطه ترسام کنط و تو ک  جنون کرسی پرستی داری، 
او را دشمن گرفتی. عبطاهلل ناز مانعی در برابرت نبود. او حهتهی 
نتوانست  بود ک  بودجۀ مصارف دفتر خود را از تو بهگهاهرد. از 
کرزی  م گت  نکن، او بود ک  ترا )کسی( ساخ . خودت را بها 
شهریار آزاده، شاه امان اهلل ناز مقایس  نکن، چی نسب  خاک را با 

 عالم پاک. 
ترا بهتر آن ک  برای جبران خاان   ای مت  سوزت، از 
مردم افغانستان پوزش بخوا ی و بعط با شتاک یک گتول  بر مهغهز 
پتاطت ب  زنطگی ماالمال از ساهکاری ات پایان د ی . نفرین ختق 
و خالق بر تو باد، از امروز تا واپسان روز. / ) نقل از فاهسهبهوک 

 نویسنطه(
******** 

 ا و نظر خوا ى  ا و اعالم در مطبوعات و جهرایهط رسهمهى و 
نشرات و برنام   اى عتمى رادیویى و تتویزونى اخبار گهردد تها 
زمان  یک انتخابات عادالن  و شفاف فرا م شود و تا بوجود آمطن 
 مچو  وا و فضا پروفاسور شهرانى منحاث رسال  بزرگ  نهرى 
فر نگى ک  بر شان   اى شان دارد با اداى دین این وظاف  بهزرگ 
متى ماهنى و فر نگى شان را در این چنبره بزرگ  نر و فر هنهگ 

  مچنان مطیری  نماینط .
درین آواخر با مشوره اساتاط  نر و فر نگ یک تهعهطاد 
القاب  نرى ب  شخصا   اى  نر و فر نگ داده شهطه که  در 

 ااالعاۀ بعطی ب  نظرخواننطگان گرامی ابال  خوا ط شط.
در خاتم  ب   م  اعضاى با اخالص و پر از تعهط اتحادی  
و خادمان ناکو سارت و پاک سرش   نر و فر نگ و مطبوعهات 
و تعتام و تربا  و  م  عرص   ا ى دیگر دعا و درود مى فرستام . 

 با احترامات فایق ، بخش نشرات و ااالعات اتحادی 
به  -کاپى  اب  اکثرمطبوعات کشور، ازجمهته  جهریهط  امهاهط

ب   م  رسان    -شورایعالى و بورد اجرایاوى و  م  اعضاى اتحادی 
ب   م  نهاد  اک  در راسهتهاى فهر هنهگ  - اى سمعى و بصرى
 کاروخطم  ماکننط./

 ...حرمت فرهنگ ها 
امسال االبان محمطنعام سخنگوی شانرادر دوح  بحاث سفاهرشهان 
درقطرمعرفی کردنطوسهال شا ان  مچنان نماینهط  غهاهر مهقهاهم 
ودورمانطه ازکرسی  مچنان ب  کرسهی نهمهایهنهطگهی درمهتهل 
متحطمعرفی اس ، خصوصادیطه شودک  درین ماه ک  چان ریاس  
دوره یی شورای امنا  متل مهتهحهط رادراگسه  بهطوش دارد 
وخودچان  م دربحران وکشاطگی باتایوان قراردارد، چ  فاصهته  

 یی درین حص  خوا طداش  !
کشهورازنشهسه  ۱51مان اضافه  از11امسال درمجمع عمومی 

حضوری درواپسای کرونااستقبال کردنطوتاحال اخبارشهطه که  
۱حطود  50رئا  جمهوردرلس  سخنرانهان شهامهل شهطه، ۴۰

صطراعظم ریاس  نماینطگی شانرا بطوش دارنط. چهاهن وروسهاه  
 احتماالوزرای خارجۀ شانرا بفرستنط. /
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 هفته نامۀ امید 8901شمارۀ  صفحۀ  ششم 

اعتاحضرت: اگر موفق ماشطیط وازافغانستان خهارج مهاهشهطیهط، 
آیابکجا عزم اقام  داشتاط، نهزد بهرادرخهودبه   هنهطوسهتهان 

 مارفتاطیابکطام جای دیگرمقام ماشطیط؟
من: من نخواستم ب  حکوم  انگریز التجانمایم واگرخطاناخواسته  
داخل خاک  نط  م ماشطم، نزدبرادر بزرگوارم نماهرفهتهم چهون 
اوشان مخالف فکرمن بودنط و ستنط. سرزمان  نطخاهتهی وسهاهع 
اس ، بهرجا نصاب مابود اقام  ماکردم. اگر اجازه باشط بهتراس  
نظرخودرابخط خودنوشت  بحضورتان تقطیم کنم . امان اهلل خان ب  
مارزا محمطایوب خان اشاره کردک  یک ورق کاغذ بمن بهط هط. 
کاغذ راگرفت  وخالصۀ مقاصطخودرابخط خود در مان مهجهته  
نوشتم و بطس  امان اهلل خان دادم)مضمون این مکتوب فراموشهم 
شطه( . امان اهلل خان مکتوب راخوانطه وبجاب خودگذاش  ومهن 
اظهارکردم ک  چنطشب اس  که  بهاهخهواب ونهاآرام  سهتهم، 
اگرحاالاعتاحضرت لطف کرده تحقاقات رامعطل کننط ومحتی ک  
برای من ازارف حکوم  مقررشطه بمن نشان داده شودک  قطری 
استراح  کنم بهتراس . اگراعتاحضرت باز م تحقاقات ماکردنهط 
فردا حاضر  ستم ک  جواب بگویم . امان اهلل خان گهفه  شهمها 
حاالبارون برویط تامابا م مذاکره کنام . من ازچوکی برخهاسهته  
بطرف دروازه روان  شطه وبعط ازآنک  دو قطم برداشت  بودیم باادم 
آمطک  خانواده ام راحکوم  تح  مراقب  گرفت  و پهولهاهسههها 
رابطرواز  خان  ام برای مراقب  تعاان نموده انط، بازگشتم وب  امان 

 اهلل خان گفتم : 
من: درعر  راه شناطم ک  حکوم  اوالد وعاال وخانۀ فقاران  ام 
راتح  مراقب  قرارداده وپولاسهارا برای حراس  آنهاگمهاشهته ، 
ماتوانم خوا ش کنم ک  حکوم  کاری ب  اوالد وعاال من نطاشت  
باشط. شایطمن درنظرحکوم  مجرم باشم ولی آنهاک  جهنهایهتهی 

 نکرده انط. 
اعتاحضرت: اوالد وعاال شمارا حکوم  زیرمراقب  نگرفت  وبه  
آنها صطم  ای نمارسط. صرف برای محافظ  شان ازدس  اشخاص 
نامطتوب چنطنفر پولا  ازارف قومانطانی پولا  تعاان گردیطه، 
دول  قصطنطاردخانواد  تانرا اذی  کنطیا ب  آنها  تک حهرمه  

 نمایط. 
من: اعتاحضرتا اگرشماوحکوم  تان درصطد اذی  من وخانواده 
ام نباشاط، در تمام افغانستان شخص دیگری وجودنطاردکه  بهرای 
من وخانطان من ضرر برسانط. من ازارف افراد شعب وخصهوصها 
ا الی شهرکابل اامانان کتی دارم و حضورشما اامانان ماط م ک  
احطی برای خانطان من ضررنمارسانط. مرحم  فرموده قومانهطان 
پولا  راامر بط اطک  ازآنهامراقب  نکنط. محهمهطیهوسهف جهان 
پسرکاکایم را م حب  کرده ایط، بایطبگویم ک  وی قطعا بهامهن 
 مفکرنبوده و  رگز ازتصامام من آگا ی نطاشت ، گمان ماکنم ک  

 حب  وی  م خالف قانون مطنی حکوم  اس  . 
اعتاحضرت: خوب اس  قومانطان راامر ماط م ک  پولا   اراامر 
مراجع  بط ط ولی پسرعموی شما اگرباشما شریک  هم نهبهاشهط، 
درین فرص  سااس  حکوم  حب  اورا واجب ماطانط. نامهبهرده 
محبوس ناس  بتک  تح  مراقب  گرفت  شطه وبطاخل ارگ بهرای 
اومحل بودوباش تعاان گردیط، شماازارف خانواده و پسرعمهوی 

 خود مطمئن باشاط. 
تشکرکردم واز اااق بارون رفتم. درپت   ای زین  قومانطان پولا  
مرا مرا ی کرد و مانک  ب  صحن باقطم گذاشتم یک عسکرمستح 
راامرکردک  ازمن نگهبانی کنط. پهره دارمن ک  ازجمتۀ عسهاکهر 
رسالۀ شا ی بود مراب  گوشۀ با  شا ی برد وامرکرد ک  بنشانم. از 
دورب  حضرت مولانا ک  درگوشۀ دیگهر نشهسهته  بهود ویهک 

 عسکربااستح  باالی سرش ایستاده بود، ادای احترام نمودم. 
دراین وق  حماطاهلل خان چای دارخصوصی امان اهلل خان رادیطم 
ک  بطرف قصر روان اس ، این شخهص ازایهام اهفهتهی الهی 

۱سن سالگی درخانواد  مجطدیها تعتام وتربا  آمهوخهته  بهود. ۰
بصطای بتنطگفتم حماطاهلل برایم چای باار. پهره دار من وحماهطاهلل 
ازین امرمن خاتی تعجب کردنط. شخصی ک  ممکن اس   همهاهن 
حاال بقتل برسط درقصرشا ی ب  موظفان حکوم  امرماکنهط واز 
چایطار خصوصی پادشاه چای اتب ماکنط. دوبهاره حهمهاهطاهلل 
راصطاکردم ک  برایم چای بااورد. شخصی ک  چای آورد بادس  

 لرزان برایم پاال  راداد .
بعطادای نماز ب  چوکی نشست  وب  عهجهایهب قهطرت حضهرت 
قادرمطتق فکرمی کردم. امان اهلل خان چنطسال پاشتر حانی ک  من 
ب  مر  محرق  گرفتار بودم واو  نوزپادشاه نشطه بود برای دیطنم 
پای پااده ب  شوربازارمی آمط وچون سرما بود ازبازارعمومی تها 
درواز  خان  ام چنطجا روی برفها پایش ماتغزیط. اغهتهب اوقهات 
بواسطۀ شطت مر  من برادران بزرگوارم وق  نماطاشتنطامان اهلل 
خان رامالقات کننط.  مان امان اهلل خان امروزبامن ماننطیک دشمن 
جانی معامت  مانمایط وحق  م دارد چون حرک  مهن مهخهالهف 
سااس  ستطن  اوس . بتی از پادشا ی ک  حرم  پطر رانطاشهته  
باشط وجزب  قطرت وادامۀ ستطن  خهودبه  قهانهون وشهریهعه  
پابنطنباشط، چ  توقع ماتوان داش  ! با صطای پههره دار رشهتهۀ 

 افکارم از م گساخ )صفحۀ  ش (

 مناس  ، ورجاناا                            عبطاهلل مجطدی

به ادامۀ محاکمۀ حضرت محمد صادق  
 مجددی توسط شاه امان اهلل خان 

 به نقل از کتاب خاطرات حضرت مجددی
اعتاحضرت: بعطازآنک  عزم خروج را نمودیط خط حرک  خهود 

 رامفصالً باان کناط.
من: ازیکسال ب  اینطرف سااس  حکوم  رامهخهالهف شهریهعه  
ومنافی عادات مت  دیطه وبرای جتوگاهری حهکهومه  داخهل 
اقطامات شطه با رؤسای اایفۀ احمطزایی مهذاکهره نهمهودم . 
آنهاآمادگی خودرانشان داده ومرا اماطوارساختنط. در مان وقه  
من ب   نطوستان برای مالقات بهرادر بهزرگهوارم حضهرت نهور 
المشایخ رفتم واعتاحضرت  م ب  اروپاسفر کردنط. با اینکه  ایهن 
مسافرت اعتاحضرت خصوصاب  معا  عتااحضرت متک  و مشاره 
 ای او و مشاره  ای اعتاحضرت مخالف نظرمن بود وازنتایج این 
سفرخاتی مشوش بودم، باز م انتظار مراجهعه  اعهتهاهحهضهرت 
رابرخود الزم دیطه ودرعان زمان مذاکرات خهودرا بهارؤسهای 
اوایف احمطزایی دوام دادم وبهمراه عبطالغنی خهان قهومهانهطان 
عسکری درجاجی تبادل افکارنمودم . نامبرده مهوافهقه  خهود 
رااظهارنموده احوال فرستادک  من قو  عسکری جاجهی رابهرای 
اینک  باشما متفق شونط آماده مانمایم ووقتی ب  جاجی آمطیط به  

 اتفاق  مطیگر عمتاات رابرضطدول  شروع ماکنام. 
چون من قصطنطاشتم ک  باعث جنگ وکشتهار شهوم ویهگهانه  
مقصطمن این بودک  اوالً ازراه مسالم  آماز باحکهومه  داخهل 
مذاکره شطه وتغاار سااس  فعتی راتقاضاکنم. اگرحکوم  بهامهن 
موافق  کرد منهم دوباره ب  کابل می آیم، اما اگر حکومه  به  
صطای ماگوش نطاده و خواس  ک  توسط عساکر با ما مقابت  کنط، 
در آن وق  خوب اس  ما  م یک مرکزاستناد داشت  باشام تاحان 
لزوم ازحوز  شریع  غرا وحاات خود ا دفاع کرده بتواناهم، لهذا 
موافق  عبطالغنی خان رابساار ب  خهوشهی اسهتهقهبهال نهمهوده 

 ومنتظرمراجع  اعتاحضرت از اروپا شطم . 
زماناک  اعتاحضرت ب  اروپا بودنط، جهرایهط اروپهایهی 
ومصری احواالت اعتاحضرت راعکسهایی ازاعتاحضرت ومتهکه  
صاحب  نشرکردنط ولباس شبانۀ عتااحضرت متکۀ افغانستهان که  
تقریباً نصف جسم شان بر ن  بود ب  تمهام دنهاها تهوزیهع شهط. 
جرایط نطی درباالی آن عکسها کتمات انز نوشت  وب  افغانستهان 
فرستادنط. این عکسهانظرعام مت  رانسب  ب  اعتاحضرت ومهتهکه  
صاحب  خراب نمود ودر دلهای افراد رعا  خصوصا عتما ومشایخ 

 آتش عطاوت راافروخ . 
 مان بودک  قبل ازبازگش  شما ب  وان، من برای ستطان 
احمطخان معان وزارت خارج  گفتم تابحضوراعتاحضرت عهر  
کنطک  ممتک  مثل آتش زیرخاکستر اس  ومن پاش بانهی کهرده 
ماتوانم ک  انقالبی سهخه  درراه اسه . اگهراعهتهاهحهضهرت 
وعتااحضرت بهمان لباس وعادات اروپایی  اداخهل مهمهتهکه  
گردنط، این مراجع  شان رامن یک سال جوشان وخروشان مانامم 
ک  سبب خرابی خان   ای کتوخی افغانستان می گردد، ازارف من 
بحضوراعتاحضرت عر  کناطک  عادات اروپا ولهبهاس آنهجها 
رابهمان جاگذاشت  ومتکۀ معظم  ب  لباس وان مراجع  کهنهنهط. 
اگرماتواننط سطی برای این سال تعمارکننطک  داخل افهغهانسهتهان 
نشود و اگر بنای سط ممکن ناس ، را ی برای این سال باابنط که  

 از مان اریق جریان نموده باعث خرابی نگردد. 
ولی ستطان احمطخان با من  مفکرنشطه ونظرمرا بحضور 
شما عر  نکرد واعتاحضرت وعتااحضرت ب  خهاهال ایهنهکه  
افغانستان برای قبول  رگون  انقالب ب  ترک عادات خود و ترک 
اوامر دین خود حاضراس ، دفعتاً خواستنطکابل را درعر  یهک 

  فت  مثل پاری  رنگ کننط .
من قراریک  دراول گفتم بواسطۀ وکال شها هانه  و وزیهردربهار 
وتوسط عریضۀ خارمقطم خواستم با اعتاحضرت مالقهات نهمهوده 
ونظرخودرا برایشان واضحاً عر  کهرده تهعهطیهل سهاهاسه  
شانراخوا ش کنم ویقان داشتم ک  اعتاحضرت نسب  ب  محبتی ک  
بامن وخانطان من دارنط، نظریات خارخوا انهۀ مهراشهنهاهطه در 
جتوگاری ازعادات غاراسالمی امرصادرمی نماینط. متاسفان  که  

 اعتاحضرت نخواستنط بامن مالقات نماینطوبرایم وق  نطادنط . 
من  م مجبورشطه باز با رؤسای اوائف احمهطزایهی مهذاکهرات 
راشروع نمودم، اوشان تعهطکردنطواز  م فکهری خهود بهرایهم 
خبردادنط. من منتظرفرص  بودم تااینک  حکوم  از بهاهن مهته  

 نماینطه  ابرای انعقاد مجت )لوی  جرگ ( اتب نمود .
نماینطه  ا حاضر شطنط و جشن استقالل شروع شط و ایهن زمهانهی 
بودک  عادات غاراسالمی اراکان دول  ب  منتهی درجه  نهفهرت 
انگاز گردیط، چون در زیر  ر درخ  و در گوشۀ  ر با  زن  ا بها 
لباس  ای نام تن  با مرد  ا ب  عاش و عشرت مشغول اعمال قبهاهح 

 گردیطنط. 
 نماینطه  ای لوی  جرگ  ک  ازابقات جا ل انتخاب شطه بودنط 

لباس متی خودرا تغاارداده وباریش ودستار خودوداع کردنط. ایهن 
وقایع وعطم عالقۀ اعتاحضرت ب  مالقات بامن، مرا مجهبهورکهرد 

به  ۱0۰1رباع االول ۱1عتا  حکوم  عتناً اقطام نمایم . لذا روز
معا  رفقا بطرف سم  جنوبی روان  شطم . درینجا  مگی کوائف 
سفر را از وق  روان  شطن تاوقتاک  خودرادرجاجی ب  حکهومه  
تستام نمودیم، مفصالاظهارکرده گفتم:درجاجی عبطالغنی خان باما 
قرارعهط وپامان خود مساعطت نکرده وگف  ک  یگان  کمکی ک  
دراین فرص  باشما کرده ماتوانم این اس  که  ازراه کهو هههای 

 جاجی از وان خارج شویط ومن شما را تعقاب نمی کنم .
اعتاحضرت خنطیطه گف : شما باپای خود دردام رفتاط ونطانستاط 
ک  حکوم  عبطالغنی خان راحتقۀ صاطبرای گرفتاری شماتعاهاهن 

 کرده بود. 
من:  نوز متاقن ناستم ک  عبطالغنی خان از ابتطا با مها ازراه نهفهاق 
معامت  کرده باشط چون اگراوب  حکوم  صادق مابهود، درشهب 
اولاک  ب  جاجی رساطیم و برایش ازآمطن خودخبر دادیهم بهایهط 
مایان راگرفتار مانمود. شایط م باما منافق  کرده اس ، امهاایهن 
مباحث دیگرفایطه نطارد. من با عقاط  راسخ ب  اعتاحضرت ماگویم 
امروز معتوم شطک  تنهامخالفان سااس  موجود  حکهومه  مهال 
عبطالرحمن و محمطصادق مجطدی  ستنط وب . اگراعتاحهضهرت 

 مارا اعطام نماینط ب  آرامی ستطن  خوا نطکرد. 
اعتاحضرت: درمسئت  محاکمۀ شماقانون حهکهم بهوده وحسهب 
مقتضاات آن اجراات صورت خوا طگرف . من ازشما سهئهوال 
ماکنم، من باشماخاتی احسان ومحب  کرده ام، آیاجواب محبتهای 

 من این بودک  ماخواستاطبامن جنگ کناط؟
ازین سئوال اعتاحضرت تعجب کرده گفتم: احساناک  اعتاحضرت 
باشخص من کرده انطکطام اسه ؟ مهن حضهرت اوتهعهالهی 
راشکرماکنم ک  اعتاحضرت بامن  اچ احسان نکرده انهط. درایهن 
وق  بان دوانگش  خود قطری نصواربانی داشتم ک  قهرارعهادت 
استعمال مانمودم، انگشتهای خودرا بازکرده نصهوار را بهاالی 
مازریختم وگفتم: من الحمطاهلل بقطراین نصوارزیر بارمن  واحسان 
شما ناستم . امان اهلل خان ازاین جواب من قطری بفکر فهرورفهته  
وتأمل کردک  آیا ب  من چ  احسان کرده تاجواب بااناۀ مرابط ط، 
ولی بفضل خطاونط اچ یک احسان مادی ومعنوی رادرتصهورات 
خودیافت  نتوانس  ک  مراباآن شرمنهطه سهازد، لهذا سهرخهودرا 
بتنطکرده گف  بابرادر ای شماک  احسان کرده ام. گفهتهم اگهر 
برادر ای من با اعتاحضرت دشمنی کردنط آنوق  اعتاحضرت حق 
دارنط این سئوال راازآنهابکننط، چون این سئوال ب  آنهاتعتق داردن  

 ب  شخص من.
اکنون ک  این احواالت رامانویسم، تقریبا د سال ازآنزمان گذشت  
اس  ومن  ماش  اوتعالی راشکرماگویم ک  تابحال مهرامهمهنهون 
احسان  اچاک ازبنطگان خود نساخت  و اچ پادشاه افهغهانسهتهان 
راقطرت نطاده ک  برمن باراحسان خود را بگذارنط، بتک   مهواره 
فضل وعنای  خطاونطی شامل حالم بوده اس . ازاینک  امهان اهلل 
خان نتوانس  جواب د طک  ب  من چ  احسان کرده اس ، خطارا 
شکرکردم وبی نهای  لذت بردم ک   نهوز هم آثهارایهن لهذت 

 رااحساس ماکنم. فتت  الحمطفی االخره و االولی . 
اعتاحضرت: اگربا شما احسان ماکردم ک  البت  این حرک  رانمی 

 کردیط.
من: چنان ناس ، اگرفرضااعتاحضرت یک کرور روپاۀ نهقهط هم 
بمن ماطادنط، من ازتصمام خودمنصرف نماشطم ودین خودرا بطناا 
نفروخت   باز م باسااس  فعتی شمامخالف  ماکردم چون پهاداش 

 مادی ودناایی سط راه من نماگردیط.
این جواب من آنقطر برامان اهلل خان گران آمطک  دفعهتهاً رنهگ 
رخسار او از شطت سرخی ب  ساا ی مایل گردیطولبههای خهودرا 
بشطت بطنطان گزیطه دس   ای خود رابهم فشهارمهاهطاد. بهعهط 
ازکرسی برخاست  وبطرف کتکان رفت  کتکان را بازنمود تاغضهب 

 خود رافرو بنشانط . 
درمجت  سکوت مط شی حکمفرماشط، تقریبابعطازیک دقهاهقه  
یاکمتر وق  گرف  تاامان اهلل خان بحال  عادی بهرگهردد. بهعهط 
ازشاراحمطخان رئا  مجت  شورا راجع ب  بعضی مواد نظامنهامهۀ 
جزا تتفونی سئوال کرد. بعط ا دانستم ک  بر حسب موادی ک  امان 
اهلل خان درجستجویش بود، بایط برمن حکم اعطام صادر ماشط. من 
 م یقان کردم ک  جواب وسئوال ب  اتمام رساطه باشط وبعطازاین 
امان اهلل خان ضرورت نطاردازمن چازی بپرسط والزم اسه  که  
حکم اعطامم را صادرنمایط. اما دیطم ک  پادشاه بعطاز مذاکر  ک  
بارئا  مجت  شورا نمود بار دوم ب  کرسی خودنشست  وتحقاقات 
راادام  داد . من  ماش  ممنون این برد باری امان اهلل خان درمقابل 
خود ستم و  مواره این تحمل اورا ستایش مهی نهمهایهم چهون 
 رپادشاه دیگری فوراً حکم اعطامم را امضامانمود. ماطانم ک  در 
 رجای دناا اگررئا  انقالباون ب  شخص پادشاه ب  ایهن شهطت 
جواب سنگان بط ط، جزباد نۀ تفنگ وزبان فشنگ بااو مهقهابهته  
نخوا طشط. آری این امان اهلل خان بودک  سختی و سنگانی جواب 

 مرا تحمل نمود .
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(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

قاچاقبران ک  استح  و مواد مخطره ب  ایران انتقال ماطادنط تهوسهط پهاسهطاران  
نفر از ا ل تشاهع به     11 می    11 انقالب ایران کشت  شطنط )چ  ثبوت داشتنط؟(,  

اتهام اینک  کودتائی را دربرابراالبان رویطس  داشتنط در  رات  وب  محهضهرعهام  
ب  دارآویختنط )با بهان   ای مختتف مردمان معصوم ب  دار آویزان شطه انهط که   

  ۱۰  مانطور شط...(. یک روز بعط االبان تالقان را بمبهارد و   1۴11 راستی در سال  
 نفر رابقتل رساناطنط. 

 نفر از جنگجویان مخالفان ب  االبان پاوس .   ۰۴۴ جون    ۱5 
جوالی راپورداده شط ک  اسام  بن الدن ممکن درجنوب جالل آبهاد درفهارم    ۰ 

نفر مجرماهنهی قهتهمهطاد    ۱۴ بن الدن را از جمت    FBI طه مسکن گزیطه باشط  
جوالی االبان به  امهریهکهائهاههها    ۱۴ کرده ک  تح  تعقاب و جستجو ماباشط,  

اامانان دادنط ک  جان تمام اتباع امریکائی ک  در قتمروشان بود و بهاش دارنهط  
مصئون اما مستمان  ا را ب  بهان   ای مختتف ب  قتل مارساننط. روزی بود ک  شهعهار  

" بهود ولهی  10 آی     ۰1 الفتح نمبر   –شان "اشطاء عتی الکفار و رحماء بانهم  
امروز ب  مستمانان از شطت و خشون  کار ماگارنط و کسانی را ک  کافر خطهاب  
ماکردنط از در مرحم  با ایشان پاش مط دارنط ک  نماطانم چ  نهوع مسهتهمهانهی  

 اس ؟ 
جوالی جنگی را ک  االبان در در  صوف والی  سمنگهان بهراه انهطاخه     ۱3 

جوالی درچمن و درنزدیکی کویهته  پهاکسهتهان    ۱1 نفر گردیط.    5۴ سبب قتل  
جوالی االهبهان حهمهتهۀ    13 قومانطان محمط انور قومانطان جهادی بقتل رساط.  

محبوسان مخالهفهاهن    1۴۴ جوالی االبان    11 شطیطی را در پنجشار براه انطاختنط,  
را آزاد کردنط, در  مان روز برای بطس  آوردن ماطان  وائی بگرام بهاهن افهراد  
االبان و قومانطان مسعود برای دو روز جنگ دوام ماکنط ک  دریهن جهنهگههها  

 نفر زخمی شطنط.   ۰۴۴۴ نفر کشت  و    ۱۴۴۴ 
اگس  متل متحط راپور داد که     ۱1 دوم اگس  االبان چاریکار را تسخار کرد,  

االبان ب  د ات یعنی منازل و زراع  مردم درشمال آتش زده انط تا ا هالهی ایهن  
خانواده ب  سفهارت    1۴۴ منطق  مجبور ب  فرار شونط, ازجمت  آنهائاک  بکابل امطنط  
اگسه  به  امهر    ۱1 قطیم شوروی در مجاورت مکتب حبابا  جا داده شطنهط, 

االب افغان و پاکستان سرحط را عبور وب  افغانستان داخل شهطنهط    5۴۴۴ مالعمر   
اگس  یک عراده موتر در نزدیکی منزل مهال عهمهر در    15  , (ISI)ممکن  م   

نفر بشمول دوبرادر و چهار محافهظ وی    ۰۴ قنط ار منفجر شطه سبب کشت  شطن  
اگس  والی  ای االبان در والیات بتخ و قنطز دراثر انفجاریهک عهراده    11 بود,  

موتر الک شطنط. سوم سپتمبر اااره  ای االبان تالقان را بمبارد کرد که  دراثهر  
 نفر بشمول بک ژورنالاس  کشت  شط.   0 آن  

اول اکتوبر در اثر جنگهائاک  شطیطآ بان االبان و قوای مسعود درگرف  تهالهقهان  
نفر ازتالقان بطرف شهمهال و    01۴۴ بطس  االبان افتاط و این جنگها سبب شط تا  
اکتوبر االبان کرسی افغانستان را در    ۰ غرب و جنوب غرب این شهر باجا شونط. 

 موسسۀ کنفران  اسالمی و سازمان متل متحط مطالب  کردنط. 
اکتوبر در اثر یک کودتا درپاکستان نواز شریف صطر اعظهم تهوقهاهف و    ۱1 

پرویز مشرف ک  از  ارفطاران االبان یشمار مارود قطرت رابطس  گهرفه  )در  
عمران خان صطر اعظم پاکستان در کنگرس عطم رای اعتماد نصاهب    1۴11 سال  
اکتوبر شورای امنا  متل متحط قاودات اقتصادی را عتا  اهالهبهان به     ۱۰ شط(,  

نوامبر بمرجهعهی    ۱۰ تصویب رسانط واین قاود درصورتاک  االبان بن الدن را الی  
اکتوبر االبان بارون رانهطن بهن    ۱1 ک  الزم اس  ن  سپارنط مرعی االجرا ماشود,  

الدن را از افغانستان  خالف پرنساپهای اسالمی دانسته  )اسهالم  هاهچهگهاه از  
تروریس   ا و آنهایی ک  نوکر دیگران انط و ب  مردم ضرر می رساننط حهمهایه   

اکهتهوبهر االخضهر    1۴ نماکنط( تقاضای شورای امنا  متل متحط را رد کرد.  
ابرا امی نماینطه مخصوص متل متحط برای افغانستان از وظاف  اش اسهتهعهفهی  
کرده گف  ارفان متخاصم جه  حل سااسی قضاۀ افغانستان بصهورت جهطی  

اکتوبر مولوی وکال احمط متوکل وزیر ااالعات و کتهتهور از    11 کارنماکننط,  
 ارف مالعمر بحاث وزیر خارج  مقرر شط. 

 اول نوامبر در اثر جنگهای شطیط امان اهلل امان والی سرپل کشت  شط. 
نوامبر اولان اعطام یکزن درمحضر عام بجرم ابنک  دوسال قبل شو ر خهود را    3 

نوامبر قاوداتاهکه  از اهرف    ۱۰ کشت  یود در ستطیوم ورزشی کابل اجرا شط,  
  -شورای امنا  متل متحط عتا  االبان تصویب شطه بود در ساحهۀ عهمهل درآمهط 

برعالوه از قاودات افتصادی پرواز ای بان المتتی از افغانسهتهان بهخهارج و از  
سائرممالک ب  افغانستان ناز منع شط، چرا اکنون این تحریمات صهورت نهمهی  

با فهرا رسهاهطن ایهن    –گارد؛ پرواز ای امطادی و سفرحج مستثنی ازین امر بود  
تاریخ  شش انفجار دراسالم آباد دربرابرسفارت امریکا و دوائهرمهتهل مهتهحهط و  
 مچنان مظا راتی درکابل وقنط ار دربرابردوائرمتل متحط و کماسارعهالهی مهتهل  

 متحطبرای پنا نطگان صورت گرف .  
  15 نوامبر اااره  ای االبان در  پنجشار رابهمهبهاران کهردکه  دراثهرآن    ۱1 

نوامبر االبان د تازی را از اریق شمال بهرای    1۴ نفر زخمی شط.    3۰ نفر الک و 
رسانطن موادغذائی ب  پنجشاربان کابل و این شهربعط ازینک  پاک کاری ماینهههای  

 این د تاز تکمال شط, باز ماکنط.  
والیهات    0۱ فاصط خاک افغانستان و ازجمتۀ    0۴ دسمبرپرویز مشرف گف :    1 

ن بطس  االبان ماباشط لذا ما بایط این حقاق  را بپذبریم و  هم الزم اسه     11 
حکومتی با قاعط  وساع براساس  مان واقعا  بماان آیط )بهحهسهاب مشهرف  
"قاعط  وساع" عبارت از شمول پشتون  ای زیاد در حکوم  ماهبهاشهط؟؟؟( ,  

تن گنطم ب  افغانستان داد, یهکهروز بهعهط  ادار     15۴۴ دسمبر پاکستان    ۱3 
امرمعروف و نهی منکر االبان اعالن کرد:  ر شخصی را که  ریهش خهود را  

دسمبر االبان بمناسب  حهتهول مهاه    1۴ روز حب  ماکنط,    ۱۴ بتراشط برای مطت  
دسمبر اهاهار     1۰ نفر را از محب  پل چرخی ازاد کردنط,     ۰5۴ مبارک رمضان  

خط  وائی  نط ک  بان کتمنطوی ناپال و د تی  نهط  در پهرواز بهود تهوسهط  
 گرایان افراای پاکستان قتمطاد شطنط اشخاصی ک  ازجمتۀ اسالم  

 برومفاتط، کولورادو                    داکتر غالم محمط دستگار

برخ پنجم، دور اول عملکرد 
 (:1۴۴۱- ۱000)طالب ظالم 

 ک  خوانطه بودش عشرتسرا، کنون»صائب«
 ماتمسراس  بتک  ازآن ناز بطتراس 
 مردم عذاب روزقاام   می کشنط  
 ا ریمنی ب   ر در و برزن مقرراس 
 دزدان قرن، متک بتاراج برده انط    

 این شهرراببان ک  ن  دیوارون  دراس  )از محمطنسام اسار(
جنوری پروفاسرصبغ  اهلل مجطدی وپارساطاحمط گاالنی    5: ۱000 در سال 

حزب جطیطی را بنام " حزب صتح و وحطت متی" تشکال و از م  ارفهای  
متخاصم دعوت کردنطتاآتش ب  رارعای  کننط امااالبان بالدرنگ تقاضای  

نفر    15۴ چنوری بمناسب  حتول عاط سعاط فطر االبان    1 شان را رد کردنط,  
,ک  رژیم االبان  3 +  1 جنوری  اأت سااسی   0۱ زنطاناان مخالفان را آزاد کردنط,  

 رابرسما  نمی شناسنط, واردکابل شطه وبااالبان تماس حاصل ماکنط. 
فروری بعط ازآنک  االبان تتفون باسام اسام  بن الدن را درقنط ارقطع کردنط    ۱0 

 اسام  عازم جالل آباد شط. 
مارچ برای باردوم بان االبان ونماینطه  ای مخالفان درعشق آباد مالقات    ۱۴ 

صورت گرف  و االخضر ابرا امی محتااان  اظهارنظرکرده اظهارداش  ک   
 ردو جانب برای جنگ آمادگی دارنط و االبان وعطه داده انط ک  با بازگش   
تطریجی کارکنان متل متحط ب  افغانستان ک  درنامۀ مارچ شروع خوا ط شط  

مارچ ب  اساس موافقۀ ک  بان االبان    ۱1 مصئونا  شان وعطه داده شط.  
وعربستان سعودی بعمل آمطه  تنها افغانهائاک  تصطیق االبان را داشت  باشط اجاز   
سفر حج را داشت  ماباشنط )عجب مستمانان ک  ماخوا نط در بنای اسالم و حج ک   
ادای آن فریضۀ مستمانان اس  تغاار وارد کننط ک  بطع  ظالمان  اس ( تنها  

فاصط شان خانمها خوا ط بود بحج با  اهلل مشرف خوا نط     0۴ نفر ک     15۴۴ 
مارچ االبان برگزاری جشن سال نو یا نوروز را درافغانستان منع    1۱ شط.  

باز  م تجتال نوروز را در روضۀ شاه والیتم ب و    1۴11 قراردادنط )در سال  
دیگر محالت لغو نمودنط؛ ختاتزاد صاحب کجایش تغاار یافت (؛ االبان سال  
گذشت  در والیات تح  تصرف شان سنۀ شمسی  جری حمل ثور را ب  سنۀ  

باز  م اعالن    1۴11  جری قمری محرم صفر تبطیل کرده بودنط )در سال  
تبطیتی تقویم  جری شمسی ب   جری قمری نمودنط؛ ختاتزادصاحب  
شماماطاناط ک  این عمل قباح شان چقطر مشکالت در معامالت بان المتتی وارد  

 ماسازد، یعنی این ظالمان  اچ تغاار نکرده انط(. 
دوم اپریل پاکستان سرحطات خود را درجواروالیات پکتاا وپکتاکا روی افغانها  
بست  کرد تا افغانها نتواننط بمنااق قبایتی شمال وزیرستان ک  درآنجا تقریب   

افغان مهاجر قبأل  پنا نطه شطه انط مسافرت کننط  مچنان گفت  شطه  ۱۴۴۴۴۴ 
ک  سرحط چمن را جه  جتوگبری ازحمالت تروریستی مسطود ساختنط  

اپریل بموافقۀ االبان و بریاس     5 )بباناط ک  کی از تروریزم گپ مازنط(.  
پروفاسرصبغ  اهلل مجطدی سابق استادفاکولتۀ شرعاات کابل فاصت  شط ک   
بک پو نتون برای پنا نطه  ای افغان مقام پشاور افتتاح شود؛ درین پو نتون  

پسر و دو زار دختر)تنها برای فرزنطان مجا طین( تحصال خوا ط کرد,    0۴۴۴ 
نفرازافراد خود در والی     05 قومانطان مخالفان با    1 اپریل    5 در مبن روز 
اپریل  ۱۱ قومانطانان دیگر آنها ب  االبان متحق شطنط.    0 روز بعط    0 فاریاب و  

درحالاک  باران راک  برکابل مابارد االبان ب  تمامی مامورین دول  امرکردنط تا  
  1۴11 حان اجرای وظاف  در دوائر دستار یا لنگی بایط بسر داشت  باشنط )در سال  

 نوز  م ب   مان مفکوره ای ضط ال اکره فی الطین استنط؛ باز  م کطان تغااری  
فامال ب     151 اپریل    ۱0 بسوی اسالما ، مطنا ، و آرامی مردم دیطه نماشود(.  

کومک و  مکاری "کماساری متل متحط برای پنا نطگان کراچی"؛ پاکستان  
 را بقصط زنطگی درساح   ای تح  کنترول االبان ترک گفتنط. 

متره را خسار  زیاد    05 اپریل االبها جه  تخریب ب  باماان سر و کتۀ ب     10 
ب  این    1۴۴۱ بخشاطنط اما نتوانستنط کل مجسم  را ازبان ببرنط و پسانها در مارچ  

عمل شناع خود موفق شطنط؛ درین تخریب کاری ب  باغر  باماان ذوات ذیل  
رول داشتنط: با پنجاه  زار کاتوگرام باروت، دوصط ماین ضط تانک و چهار  

کاتوگرام  در محضر وزیر دفاع االب مال عباطاهلل، والی سرپل مال    ۱5۴۴ بمب  
عبط المنان، قومانطان شهزاده و لعل محمط بمب ساز تخریب گردیط. عالوتا، یک  
گروپ پانزده نفری االب  ا بشمول مال نورالطین ترابی وزیر شریع ، قطرت  
اهلل مجال وزیر فر نگ و ااالعات در داخل مجسم  برای جابجا ساختن مواد  

  فت  نامۀ اماط ماه مارچ.  –منفجره سوراخ  ا تها  نموده بودنط  
ماه موافق  کردنط تا پنجاه زن    ۱1 اپریل االبان برای باراول بعط ازسپری شطن    15 

یاسرزمان مردم  مکاری   Terre des hommesافغان با موسسۀ بشری  
اپریل اااره  ای االبان منااق پنجشار، جبل السراج، تالقان، باماان و    11 کننط,  

اپریل درحالاک     0۴ نفر را بقتل رساناطنط.    5۴ والی  غوربمب ریزان کردنطک  
االبان وترکمنستان فعالاتهای شانرا درمورد تمطیط پاپاالین بطول    -پاکستان 
کاتومتر از ترکمنستان ب  پاکستان از اریق افغانستان تسریع مابخشنط    ۱11۴ 

 بتاون دالر مصرف دارد دس  کشاط.   ۱،0 اوناکال ازین پروژه ک   
نفر زخمی بجا    ۰۴ می ذخار  استح  درکابل منفجر شط ک   یک نفر کشت  و    5 

می جنگ درباماان    ۱۴ گذاش , س  روز بعط االبان باماان رابمباران کردنط, 
جریان دارد شهر بطس  االبان و ماطان  وائی باماان بطس  مخالفان شان اس ,  

 نفر      0۴ می    1۴ می یکاولنگ والی  باماان توسط االبان تسخار شط,    ۱5 
  

 

 سطنی ، آسترالاا                            نصاراحمط رازی

 برگی از تاریخ کهن
: رودخانۀ جاحون را گذشت  بسوی شهر بتخ وخرابی  ای مغول 

بالد خراسان حرک  کردیم، یک روزنام در باابان شن زاری ک  
اثری ازآبادی درآن نبود راه پامودیم تا ب  شهربتخ رساطیم. بتخ 
بکتی ویران شطه بود لاکن منظر  شهر چنان می نمودک  گویی 
 نوزآبادان اس ، چ  شهر بسااروساع وپرجمعا  و بنا ای آن 
مستحکم بوده و آثارمساجط ومطارس آن تاکنون  م برجای اس . 
نقوش پای   ای عمارات آماخت  با رنگهای الجورد ماباشط 
وماگوینط الجورد مال خراسان اس  ک  ازکو ستان بطخشان 
بطس  می آیط و یاقوت بطخشی  م از مانجااس  و عوام آنرا 

 بتخش تتفظ ماکننطوذکرآن خوا طآمط.
بتخ راچنگازلعان خراب کرد وتقریباً یک سوم مسجطشهر راب  
امع گنجان  ای ک  گفت  ماشود درزیر یکی ازستونهای مسجطنهفت  
اس  برانطاخ  واین مسجط ازبهترین ووساعترین مساجط دناابوده 
واگرچ  مسجط رباط الفتح مغرب را ازحاث بزرگی ستونها ماتوان 
 شبا  آن دانس ، ولی مسجطبتخ از م  جنب   ای دیگر زیباتراس  . 

یکی ازتاریخطانان ب  من گف  ک  مسجطبتخ تاریخچۀ مسجط بتخ : 
را زنی ساخ  ک  شو رش درزمان بنی عباس امارآن شهربود و 
داود بن عتی نام داش  وتفصال قضا  ازاین قراربودک  ختافۀ 
زمان سرموضوعی برمردم بتخ خشم گرف  وفرمان داد تاآن مردم 
راجریم  ای  نگف  بکننط. مامورختاف  چون ب  شهربتخ رساط زنان 
وکودکان شهرمجتمع گشت  پاش زن اماررفتنط و شکای  کردنط. 
آن زن جامۀ خودراک  مرصع ب  گو ر ای گرانبها وقام  آن 
ازجریمۀ مقرر باشتر بود، نزدمامورختاف  فرستاد وگف  این جام  
راپاش ختاف  ببر ک  من آنراب  مالحظۀ ضعف وبی نوایی مردم بتخ 
بجای ایشان بخشاطم. چون ختاف  ازاین داستان مطتع شط شرمزده 
گش  وگف  چگون  بود ک  زنی ازختاف  کریمترباشط ومثال 
دادک  مردم بتخ را ازجریم  معاف دارنط و جام  راب  خودآن زن 

 برگرداناطوخراج یک سال رانازبرمردم شهربخشاط.
چون جام  راپاش آن زن بردنط سئوال کردک  آیاچشم ختاف  
براین لباس افتاده اس ؟گفتنط بتی، گف  لباسی ک  چشم نامحرم 
برآن افتاده باشط در بر نخوا م کرد، و بفرمودتا آنرا بفروشنطو 
ازقام  آن مسجط رابا زاوی  ورباای ک  روبروی آن اس  بسازنط. 
این مسجط راازسنگهای کذان)یک نوع سنگ نرمی اس ( ساخت  

 انط ورباط مزبورتاکنون  م معموراس . 
ماگوینط بهای جام  چنطان بودک  پ  ازاینهم  خرجهاب  انطاز  
ثتث آن زیادی آمطوآنرازیریکی ازستونهای مسجطدفن کردنط 
تااگربعط ا ناازب  مرم  مسجط افتاد ازآن استفاده کننطو مان 
بودک  چنگازراوا داش  تا قریب یک سوم مسجط راویران کرد 
وچون چازی بطستش نرساط، ازتخریب باقی خودداری کرد. / 

 ) سفرنامۀ ابن بطوا  (
*********** 

مجبور بفرود آمطن در ماطان  وائی قنط ارگردیط و مسافرین 
اااره دربرابر آزاد شطن س  نفر منجمت  موالنا مسعود اظهر ک  
درکشمار توسط حکوم  پاکستان دستگار شطه بود ر ا شطنط و 
االبان ب  رباینطگان اااره اجازه دادنط تا ب  پاکستان برونط )یعنی 
 مکاری نزدیک با تروریس   ای پاکستان دارنط ک  اکنون باشتر 

 و قویتر شطه اس ، )باقی در آینطه(.
 

 ...حرمت فرهنگ ها 
اسحقزی سفار افغانستان درروزنوب  سخنرانی ازاین فرص  
استفاده نکردوازسخنرانی منصرف شط، حاال م آقای نصارفایق این 
کرسی را بعهطه داردک  دعوا ای زیادی سراین کرسی 
وابرازنظر ا بتنطبوده ک  حاثا  وپرستاژاین مقام را با چنان 

 دعوا ا زیرسئوال می برد. 
امسال االبان محمطنعام سخنگوی شانرادردوح  بحاث سفاردرقطر 
معرفی کردنطوسهال شا ان  مچنان نماینط  غارمقام ودورمانطه از 
کرسی نماینطگی درمتل متحطمعرفی اس ، خصوصادیطه شودک  
درین ماه ک  چان ریاس  دوره یی شورای امنا  متل متحط رادر 
اگس  بطوش دارد وخودچان  م دربحران وکشاطگی باتایوان 
 قرار دارد، چ  فاصت  یی درین حص  خوا طداش  ! )صفحۀ پنج(
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تاجایاک  من)نگارنطه( درآنوق  درجریان بودم، قوتهای دولتی ب  
ر بری احمطشاه مسعود از مهورال قهوی بهرخهوردار بهودنهط 
وتوانمنطی کامل مقابت  ب  قوای االب واجنبی راداشتنط. ولی یک 
چازی ک  درآنزمان خاتی واضح و روشن بود، واقعاتی بهودکه  
چنان تقابل نظامی سبب ویرانی کتی کابل و شهادت  زار ا انسان 

 باگناه ازا الی شهرغمطیط  کابل می گردیط .
شوا طنشان ماطادک  پاکستان، عربستان سعودی وامریکاب  
این قام  برای پاروزی االبان حاضربودنط. االبان وفوج پاکستان 
را ب  دروازه  ای کابل انتقال داده بودنط وبهرخهورد خهونهاهنهی 
درکابل انتظارمارف . پاکستان ب  این برخورد وب   مان قهاهمه  
خرسنط بود، چ  برای پاکستان  رچ  کابل ویرانتر بهههتهر . امها 
مسعود با درای  خاص ومهارت بانظار نظامی اش، قوای خودرا در 
مقطع چنطساع  محطود ازکابل خارج کرد، ک  دستگا های آی 
اس آی و سی آی ای باتمام امکانات جاسوسی شان آنهراکشهف 
کرده نتوانستنط. تختاۀ ما ران  وبطون تتفات قوای مسعود ازکابل 
تار نااماطی ب  قتب حاکمان پاکستان ودیگرحاماان االب بود، چ  
مسعودبا این عمتش ازیکجانب از تخریب کتی شهرکابل وشههادت 
 زاران  زارشهرونط ب  غم نشستۀ این شههر جهتهوگهاهری کهرد 
وازارفی جبهۀ مقاوم  آ نانی رادربرابر قوای االبان و نظاماهان 
پاکستان بوجودآوردک  تاسقوط امارت قالبی شان روزخوشی را 

 نطیطنط.
تاجایاک  نگارنطه درجریان بود، مورال قوای نظامی کشور 
تح  ر بری احمط شاه مسعود ب  حطی قوی وبتنطبود که  درآن 
شبی ک  مسعود امرب  عقب نشانی قوا کرده بود، یکی ازقطهعهات 
نظامی ک  درخط اول دربرابراالبان قرارداش  عقب نشانی نکرده 
بود وبرای قومانطان آن درمخابره توسط یون  قانهونهی گهفهته  
ماشطک  خط جبه  را ر اکرده بطرف محل قومانطه حرک  کنط، 

مها  «صطای قومانطان آن در مخابره شناطه ماشطک  مهاهگهفه :
ازحال  خوبی برخورداریم وتا آخرین قطر  خون خودخط جبهه  

آقای قانونی  رقطر اصرارکرد آن قومهانهطان  »را ر انمی کنام.
تاآخرین رمق حاهات سهنهگهر  «قبول ننموده وتکراراٌ می گف :

تا اینک  فریکان  مخابره راب  شخص مسهعهود  »رار ا نمی کنام
توجا  کردنط واو شخصاب  آن قومانطان امر حرک  داد. )دنبهاله  

 دارد( / 
 ...به ادامۀ محکمۀ 

وی ب  پشتوگف  حضرت صاحب دربان این درخ   ایی 
ک  بطرف پش  سراس  برویط. یقان کردم ک  امان اهلل خان حکم 
اعطامم راصادر و مان حاال دربان این درختهامرا ب  قتل مارساننط. 
داخل درختزار شطیم، دفعتاً پهره دار امرکردک  بنشانم،  مان که  
نشستم ازبان درختها یکی ازعساکر رسالۀ شا ی آمطوتعظام کهرد، 
بعطبا احترام پرساط: حضرت صاحب گرسن   ستاط؟ من ک  خودرا 
برای کشت  شطن آماده کرده بودم بساارتعجب کردم وگفتم: بتهی 
بساارگرسن   ستم. یک بشقاب برنج را روبرویم گذاش  وگهفه : 
بفرمایاطاین نان امروزمنس  ک  برای شما تقطیم ماکنم. بالذت غذا 
راخوردم ودر مان حال عسکری ک  اعام را آورده بود گهفه : 
حضرت صاحب گمان نکناطک  کسی برای شمهاضهرر رسهانهطه 
ماتوانط، عساکررسالۀ شا ی حاضرانط تابرای ر ایی شما کوشهش 
کننط. گفتم برادران، من برای خطم  دین اسالم ازحهاهات خهود 
صرفنظرکرده ام  ر چ  پاش آیطقبول ماکنم ، مهرگ وزنهطگهی 
 مۀ مختوقات بطس  خطای متعال اس  وب ، آنچ  مقطر بهاشهط 

 ازپرد  غاب ظهورماکنط.
بعط نام ساع  قومانطان پولا  ب  پهره دارم امرکردک  مرا 
دوباره ب  قصر بااورد. باردوم ب  اتاق محکم  رفتم، این بارامان اهلل 
خان نبود ومحمطولاخان ریاس  مجت  رابعهطه داش . بهاز همهان 
سئوالهای تکراری وباز مان جوابهای تکراری. بعط محمطولاخان با 
امان اهلل خان تتفونی صحب  کرده گف : از حضرت صاحب چنط 
سئوال دیگر م نمودم، اوشان بهمان صراح  جواب دادنط ومهن 
یقان دارم ک  درتحقاقات ما واظهارات اوشان چازی جزحقهایهق 
ناس  وحضرت صاحب درو  نمی گوینط. نمی دانم جواب امهان 
اهلل خان چ  بود اما بعطاز مکالمۀ تتفونی، ولاخان گف : حضهرت 
صاحب شما فی الحال ب  کابل رفت  ودرمحب  مارویط، فردا اگهر 
الزم دیطه شط دفعۀ دوم ازشما تحقاقات کرده واظهارات گرفهته  
ماشود. معتوم شط ک  ولاخان ازدیگر دوستان  م تحقاقات نمهوده 
اس  و م  ابق مصتحتی ک  قبال نموده بودیم، جواب دادن وعطم 

 آگا ی خود را از اصل مسئت  اظهار کردنط./ )دنبال  دارد( 

 مشتاق احمطکریم نوری                                شمال کالافورناا 
 حرمت فرهنگها، پاسداشت زبانها وتهاجم سیاستها 

 سرآغازگفتار نام خطاس             ک  رحمتگر ومهربان ختق راس  
باسپاس ازمطالعان گرامی مقاالت بقا  دار این قتم، ک  باصبوری واستهقهامه  و  
محب  این ستست  رادنبال نموده انط و کذا ممنون ک  مشتاقان خوانش و پهژو هش  
کتاب جطیطم راک  تازه ازچاپ برآمطه، برای دستاابی آن برایم پاام  افهرسهتهاده  
انط. محب  وصبوری باخانواده عشق اس ، بادیگران احتهرام اسه ، صهبهوری  
ومحب  باخود اعتمادب  نف  اس  ودر راه خطاایمان اس . امایک کهاغهذ بهنهام  
پول، یک آ ن بنام موتر، یک ح  بنام  وس، یک چهوکهی بهرای قهطرت  
چنطروز  دناایی، یک تعصب بنام فتن  و ریا وتزویر و مانطور بسها کهوتها هی  

  ای دیگر، امروزمحب  وانسانا  راتح  الشعاع قرارداده اس . 
اسام  بن الدن درپاکستان کشت  شط وایمن الظوا ری درافغانستان، ولی نگههبهانهان  
شان ب  چشم آدم می دراینط ک  حقوق بشرتضمان اس  وگل و گتهزار وامهنهاه   
اس . وقتی یک گرو اک  انفجاری وانتحاری کارشان بهود در رأس قهطرت  
باشنط، مت  وجغرافاایی راب  گروگان گرفت  انطو  رلحظ  فتوا و فاصت   هاصهادر  
ماکننط، اما ازمکاتب متوسط  ولاسۀ دختران  صحب  وگپی ناسه ، مهاهگهویهنهط  
زماناک  افالاون در یونان مکتب ماساخ  سئوال شطک  باشتهر دخهتهران رابه   
مکتب بفرستام یاپسران را؟ چون تعطادعالقمنطب  تحصال عتم زیادبود، افهالاهون  
گف  اگرپسران رابفرستاط تنهایکنفرباسوادماشود، اما اگردختران را بهفهرسهتهاهط  
یک خانواده چ  ک  یک اجتماع باسواد ماشود!باسوادان مهثهل بهرگ زردانهط  
وباسوادان مثل ماوه، برگ  نگام زردشطن و ماوه  نگام پهخهتهگهی وکهمهال  
ازدرخ  می افتنط. متوج  باشی ک  چگون  می افتی، چون برگ زرد یها مهثهل  

 ساب سرخ ؟! 
سازمان متل قرارداریم، اوریک  درنوشت  قبتی گفهتهاهم    11درآستانۀ جنرال اسامبتۀ 

ک  باوجودجنگهاوبحرانها، معضتۀ اصتی بهعهطی بهحهران نهان خهوا هطبهود.  
امروزقام  دالر ویورو دربازار ایک برابرتبادل  ماگردد واروپا باتحهریهم  هایهش  
درمقابل روسا ، وباتوج  ب  تکان   ای ارزو وارزش وفهرا رسهاهطن خهزان  
وزمستان، آساب پذیری زیادتری راخود اروپایی  الم  خوا نطنهمهود. حهتهی  
خطرات بالفعل وبالقوه آنرا امروز بسا زمامطاران وتحتاتگران اروپاباان مهی دارنهط.  
 شطارسازمان جهانی غذا وزراع  برای  مۀ جهاناان درحال رقهم خهوردن از  
رنگ نارنجی ب  رنگ سرخ اس ، کشور ای درحال توسع   مان حاال بهحهرانهی  
ک  بطان مواج  انط، بحران نان اس ، ازجمت  افغانستان ک  در افهزایهش نهاامهنهی  

متاون نفرک  نصف نهفهوسهش    ۱1غذایی وآزادیهای فردی مردمش قرارگرفت  و 
متاون افل  م درمعر  قت  موادغطایهی و سهوءتهغهذیه   1/۰ماشود، چون  

مواج  انط و کذا مسایل بهطاشتی درآنجا ونوعا  زایمان وزایشگاه  اونگههطاری  
 وتطاوی اافال ازمشکالت انبارشط  دیگراس .  

مجمع عمومی سازمان متل ک  اجالسش ادام  دارد، درحارانی قرارگرفهته  که   
نماینطگان کشور ای افغانستان و برما یا ماانمار چ  کسانی خوا طبود! گریهخهتهن  

اگس  پارسال وقطرت گرفتن االبان درافغانستان وکودتهای  ۱5غنی احمطزی در 
ارتش در برما ک  رژیم سوچی راسقوط داد وصطراعظهم وانهگ سهوچهی را  
زنطانی ساخ ، ناویارک تایمزنوش  افغانستان وماانمار یک معمال دیگر، دریهن  
انبارکار ا چون مسایل اقتامی، غذایی، امناتی وفضای جنگی و حتی تهههطیهطات  
مکرراستفاد  احتمالی ازسالحهای ذروی، جهان وجهاناان رادر یهک فضهای  
غارمطمئن قرارداده، مشکالت خاورماان ، جنگ روسا  واوکراین بام عهمهتهاهات  
ویژه، مشکالت رژیم صهاوناستی باحماس درباریکهۀ غهزه، کشهاهطگهاهههای  
روزافزون چان وتایوان، مشکل حوثی  ا دریمن وکشاطگی  هادرآذربهایهجهان  

 وارمنستان ود ها موضوع دیگرمعمای بزرگ درحال تکوین قراردارد.  
چون کرسی نماینطگی درسازمان متل ا ما  اساسی واصولی دارد ومعاار بهرای   
پذیرش یک دول  قانونمنط ومتکی برارزشها درچنبر  جههانهی مهتهل مهتهحهط  
رابازگوماکنط، واین قبولی وعضوی  این چان )غالم اسحاق زی، نهمهایهنهط   
دول  سابق وکااموتو نماینط  سابق ماانمار  ردونماکان وقاصرعمل کردنط. ایهن  
حال  امکاناتی رافرا م ماکنطک  ن  تنهادرمجموع عمومی متل مهتهحهط، بهتهکه   
درسازمانهای غذا وزراع  جهان، یونسکو، یوناسف، صنطوق وجهههی ااهفهال  
شورای حقوق بشر، کماساری عالی پنا گزینان، سازمان کار ودیهگهرنهههاد های  
وابست  ب  متل متحط رابطس  آورنط.  کذا اگریمن  یااعتمادنامۀ سفار و نهمهایهنهط   

 اس . دایمی یک کشوروقبولی اش  م نهای  مهم 
سال قبل کارشناسان ودیپتماتهاوتحتاتگران بطین فاصت  رساطنطک  

 ۱5چون رونط کاری قبولی نماینطگی زمانگاهراسه ، چهون در
اگس  بطنبال فرارغنی احمطزی بابا االبان برارگ مستولی شهطه 

سپتمبرک  روزجهههانهی  1۱روزبعطمی شط، 05ویکماه بعطآن ک  
صتح اس  ودرس  شنب  سوم سپتمبرجنرال اسامبتۀ متل متهحهطبهراه 
می افتاد، لذانظر  مگانی این بود وشطک  نماینطگهان وسهفهرای 
دولتهای سابق عجالتا اورموقتی باشنط، ولی دیطه شطه ک  غهالم 

 )صفحۀ  ف (

 ...احمدشاه مسعود 
او ب  آن ازدل وجان حاضراس . این برداشه  مهن)نهگهارنهطه( 
درآنزمان ازمسعودبود، واواین حقاق  را درعمل ثاب  کرد. قتهب 
پاک، ایمان قوی وتوکل محکم اوب  خطاونط)ج( او راازآن توائ  

 ناجوانمردان  نجات داد . 
مال ربانی ک  درر بری االبان بودودرآن مذاکره ازجانب 
االبان حرف مازد با دیطن وصحب  بامسعود گرویط  اوگردیط واز 
انجام پالن آی اس آی خودداری کرد. اوبعطاً از مختصان اوگردیط 
و در خفا با اوارتباط گرف  و مکار شط، ک  ب  قام  جانش تمام 
گردیط وآی اس آی اورابهمان جرم شهاط ساخ . مسعود بعطازین 
مالقات ما ا  االبان راخوبتر درک ماکنطوبرایش واضح شطکه  
این گروه ازگماشتگان آی اس آی انطک  برای تبا ی وان ما و 
خطمتگزاری ب  پاکستان گماشت  شطه انط.او دربهازگشه  ازیهن 

االبان چازی برای گفتن نطاشتنطوب  فکهر  های  «مالقات گف :
دیگرانط وازمسایتی صحب  بماان آوردنط ک  گویی تصمام ادامهۀ 

 »جنگ را داشت  باشنط.

حکوم  پاکستان وقتی ازگرفتارنکردن مسهعهودتهوسهط 
االبان مایوس شطومال ربانی راموردعتاب قرارداد، پالن دیهگهری 
سنجاط وب  مسعوداحوال دادک   ائتی ازاالبان ماخوا ط برای ادامۀ 
مذاکرات صتح ماطانشهر بکابل باایط، ک   طف آن تهرورمسهعهود 
توسط افراد انتحاری شان بود، ولی مسعود بادرایتی ک  داش  به  

این جواب کوتاه ولی پر  !»آمطن شانرا الزم نمی بانم «آنهاگف :
مفهوم مسعود خنجری بودک  قتب جنرال حماطگل، نصراهلل بابر و 
مولوی  ای کافر کاش پاکستان را پاره کرد ودانستنطک  ب  دام 

 انطاختن این سرکش آزاده کار آسانی ناس  !
احمطشاه مسعود باوجودیک  درعمتاات نظامهی بهرعهتهاه  
دشمن نبو  بی بطیل داش ، اماباشترب  صتح می انطیشاط وازکشت  
شطن انسان ویرانی ناشی ازجنگ سخ  انطو گان ماشط ودر راه 
صتح برعک  راه جنگ، از م  چاز، ازمال و مقام ومنزل  وحتی 
ازجان خود ماگذش . چنانچ  استعفایش ازمقام وزارت دفاع به  
تقاضای گتبطین ک  کابل رابخاک وخون کشاناطه بود، ورفتن ب  
ماطانشهر برای مذاکره بااالبان ک  بارحمان  باالی مردم شهرکابل 
راک  فار ماکردنط، مثال  ای گویایی ازخهودگهذری او درراه 
صتح، قطع جنگ وتامان امنا  درکشوربود ک  درتاریخ جهههان 
چنان شهام ، شجاع  وصتحجویی از کمترکسهی دیهطه شهطه 

 اس  .
مالقات مسعود با خانم رابان رافایل معاون وزارت خارجۀ 

درماطان  وایی بگرام، نقطۀ عطفی درارز  ۱003امریکا درجوالی 
دیطمسعود وسااس  ایاالت متحطه درقبال افغانستان بهود. درآن 
مالقات رافایل باشتر ازپاکستان ومنافع آن درافغانستان حرف زد 
وازقطرت االبان، برتری وپاشرفتهای آنها ب  انطازه یی سخن گف  

شماک  معاون وزارت خارجۀ امهریهکها  «ک  مسعوداظهارداش :
 ستاط ولی باشترازپاکستان حرف مازناط، معتوم نشطک  ازکهطام 

رافایل تالش داش  بهانشهان دادن  »کشور نماینطگی می کناط؟!
قطرت وناروی االبان وپاشروی آنها، مسعود راب  پذیهرش آنهچه  
پاکستان ماخوا طک  درواقع چازی بودک  امریکاماخواسه ، وا 
دارد . ولی او بانااماطی دریاف  ک  رام کردن این سرکش آزاده 
خاال اس  ومحال ! مسعود چنان در درک مسایل زیرک بهود و 
قابتا  داش  ک  درختم مالقات از اتاق خارج شطه وزماناک  به  

معتوم ماشودک  امریکها درعهقهب  « تاکوپتر داخل ماشط گف :
  »االبان اس ، مابایط آمادگی خود رابگاریم.

درواقعا   مان مالقات راه را م برای مسعود و م بهرای 
امریکاروشن ساخ ، ودرختم دیطار درسامهای مسهعهودجهطیه  
وتصمام خوانطه ماشطک  گویی درمورد ماموری  عظاهمهی مهی 
انطیشط. ولی درسامای رافایل ک  درآنزمان یک خانم قط بهتهنهط، 
باریک انطام بامو ای االیی بود، یأس ونااماطی وانتقام خوانهطه 

 ماشط!
بخاار دارم ک  بعطازیهن مهالقهات، حهمهالت راکهتهی 
برشهرکابل شطت گرف ، کشور ای حمایتگهر اهالهبهان بهرای 
آنهامهمات وسالحهای مط ش تری تها  نمودنط، ب  االبان چهرا  
سبز داده شطتاحمالت شانراشطت بخشنط. حمالت وساع ب  کمک 
فوج پاکستان وجنگجویان گرو های تروریستهی دیهگهربهویهژه 
تروریستهای عرب برشهرکابل شطت یاف  ومحاصر  اقهتهصهادی 

 آنراضاق تر ساخ . 


