
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کانادا                                     استاد محمد محق

  افغانستان ، سرزمین بحران
 های بزرگ و دعواهای کوچک

گیر افغانستان است یکی دو تا نیست،  هایی که دامن بحران
های تو در تو است که وضعیت به شدد   ای از بحران بلکه شبکه

ای را پدید آورده است، از حاکمیت یک گروه تروریستی  پیچیده
به شد  واپسگرا و سرکوبگر گرفته تا فقر رو بده گسدتدر ، 

کدردگدان و  فروپاشی نهادهای آموزشی، کوچ گروهی تحصید 
هدای  هدا، سدرازیدر شددن گدروه نخبگان، فرار مغزها و سرمایه

بران مواد مخدر بده  تروریستی به سوی افغانستان، راه یافتن قاچاق
های  بحران های قومی و تباری، و خرده سامانه قدر ، افزایش تنش

ناشی از این وضعیت که آینده تیره و تاری را در برابر چشمان مدا 
تر مایه نگرانی اسدت  چه در این میان بیش کشد. آن به تصویر می

سرگرم شدن نخبگان، قلم به دستان، و روشنفکران به دعدواهدای 
های کوچک است که فضایی آکنده  خرد و ریزه و تصفیه حساب

گری را پدیدد  گویی و پرخا  زنی، درشت از عقده، بدبینی، اتهام
 افزاید. آورده و بر تیرگی شرایط کشور و ناامیدی از آینده می

هدای  گدرایدی ای از این دعواهای کوچک مدحدلدی نمونه
ای و سمتی، و برجسته ساختن  کودکانه، چسپیدن به مسای  منطقه

بیش از حد مسای  زبانی و تباری است. از تبعا  ایدن وضدعدیدت 
گدرایدی  گرایی افراطی، بددخشدی گرایی افراطی، هراتی پنجشیری

گرایی افراطی، مشرقی  گرایی افراطی، قندهاری افراطی، جاغوری
گرایی افراطی و.. است که مرزهای کاذبی میان شهرونددان یدک  

 کند.  کشد و آنان را به خودی و بیگانه تقسیم می سرزمین می
گرایدی افدراطدی،  در ادامه همین گرایش است که پشتون

گدرایدی  گرایی افراطی، و هدزاره گرایی افراطی، اوزبیک تاجیک
کند. از همدیدن  ها را چندین برابر می گیرد و تنش افراطی شک  می

گونه اوصافی مانند ستمدی، افدغدان  دست است به کار بردن دشنام
ای، و جنبشی، یا برجسته کردن بیش از حدد مشدکد   ملتی، شعله

قومیت در افغانستان، به میان کشیدن مسئله زبان در هر کشمکش، 
تر مدلدی و  ها در برابر هویت کالن و پررنگ کردن خرده هویت 

هدا و افدزایدش  تر شدن شکدا  کردی که به عمیق تمدنی، روی
 بندد. انجامد و راه را بر هر گونه تفاهم و توافق می ها می دشمنی

آگیدن،  آلود، خشم های بغض کسانی که گرفتار این نگر 
شوند توانایی برخورد منطقی با مشکال  و  هیجانی و نامتعادل می

دهند و همه نیروی شان صر  غرق شدن  ها را از دست می واقعیت
 شود.  خود و غرق کردن دیگران می

شدنداخدتدی،  کردی ناشی از فقدان نگاه جامعده چنین روی
شناختی به قضایاست. در واقع، جوامع دور افتاده  تاریخی، و مردم

از توسعه، به ویژه اگر چند دهه جنگ را پشت سر گذاشته باشند، 
برند. همیدن اکدندون  همه کم و بیش از مشکال  مشابهی رنج می

روزی مانند یمن، صومالیا، لیبیا، سوریه،  جوامع بخت برگشته و سیه
تر پاکستان، ایران، و کشدورهدای  عراق، و در درجاتی متفاو 

هایی قرار دارند که گاهی تدا  ها و شکا  مشابه در خط گس  تنش
سوادی  ای مانند افغانستان که گرفتار بی رسد. جامعه مرز انفجار می

گسترده، فقر گسترده، محرومیت گسترده، تبعیض گسدتدرده، و 
های طوالنی مدیددان  های دیگری از این قبی  است، و سال کاستی

ای زخمی اسدت  های بزرگ بوده است جامعه جنگ نیابتی قدر 
 کند. تر پیدا می ای وضعیتی بحرانی که با هر تصر  نا سنجیده

از نخبگان کشور، از هر قوم و از هر جناح سیاسی، توقدع 
های این مرحلده را  رود که با نگاه جامع به مشکال ، اولویت می

بندی کنند، بر عواطف خود لگام بزنند، زبان پرخا  و اتهام  دسته
را کنار بگذارند، و ظرفیت خود را برای گفتگوی مدعدطدو  بده 
تفاهم نشان بدهند. به راه انداختن هر گونه دعدوای جداندبدی و 

ها، متراد  است با فرامدو  کدردن مشدکد   افزودن بر شکا 
گر آن  اصلی، که حاکمیت یک گروه تروریستی با تبعا  ویران

 است، و کمک به تداوم و تحکیم سلطه آن بر سراسر کشور ./

  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.
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 اکنون که گُـل سعادتت پربار است        دست تو ز جام می چرا بیکار است

 می خورکه زمانه دشمنی غدار است        دریافتن روز چنــــین دشوار است

 حکیم عمر خیام

 گلبر ، اریزونا                    پروفیسرداکتر ذبیح اهلل التزام 

 غصب نقود افغانستان 
 توسط امریکا

درمد  بیست سال اشغال افغانستان عزیزازطر  امریکدا و 
متحدینش، اشغالگران ضربا  سنگینی راکه ازطر  طالبان برقوای 
خارجیان حواله شد متحم  گردیدندکه البته خسارا  هنگفت مالی 
و جانی برطالبان نیز رسید. بعضی اززعمای امریکدا ازجدندگدهدای 
فرسایشی به ستوه آمده بده خدروق قدوای شدان ازافدغدانسدتدان 
اصرارورزیدند. آقای ترمپ ازرئیس جمهور اوباما بار ها تقاضابعم  

 9410آوردتاقوای امریکا را از افغانستان خارق نماید. اوباما درسال 
امر خروق ازکشور مارا صادرکرد وتعدادعساکر  رادرافغانستان به 

عمدتاً به  9412ده هزار تقلی  داد. ترمپ مناظرۀ انتخاباتی ا  رادر
خروق از افغانستان منحصر نمود. یکی ازعل  انتخداب شددن وی 

اصرار اوباالی خروق ازافغانستان بود. پریزدنت تدرمدپ  9412در
اصرارداشت که جنگ درافغانستان یک عم  بدی فدایدده بدوده 
عساکرافغانی قدر  وعالقمندی به جنگ درمقاب  طالبان راندارندد 
وحکومت افغانستان ازکذب و ریاکارگرفته امریکا رافریب میدهد. 
وی اصرارداشت که چرابلیوندهدا دالدرمصدر  کدندیدم وخدون 
امریکاییهارا بریزیم وعسکر افغانی راتدجدهدیدز وتدربدیده کدندیدم 
تاعساکرامریکایی راازعقب آماق خود قراربدهند! بایدد بده اسدر  
وقت افغانستان رابه شک  آبرومندانده رهدا کدندیدم. وی درسدال 

یک معاهدۀ صلح راباطالبان امضانمود. ترمپ مورد تنقید و 9494
مخالفت بعضی اعضای کابینه واعضای حزبش درکانگدر  واقدع 
شدونتوانست دردورۀ ریاست جمهوری ا  به اجرای پالیسدی ا  

هددایدت  9491تحقق بخشد. رئیس جمهور بایدن بودکه دراپری  
دادکه درماه سپتمبر افغانستان ترک داده شود. ترمپ بده آرزوی 

 دیرینه ا  نای  گردید وتصمیم بایدن را به فال نیک گرفت .
سقوط مزارشریف وننگرهار بدون مقاومت بدست طالدبدان، 
داکتراشر  غنی را وادار به گریزمخفیانه نمود و بایدن ازطدالدبدان 
خواست که سدراه خروق عساکر امریکانگردند. بایدن امر تخلدید  
میدان بگرام راصادکرد وامرنمودتاتمام اسلحه و تجهیزا  نظدامدی 
که بچشم بخورد تخریب گردند. عالوتاً هزاران افغان کار آزمدوده 

سال گذشته امورمملکتداری را آموخته بودند بیرون 94که درجریان
برده شدندکه وطن مألو  مارا بیش ازپیش دچارفقرقدوای بشدری 

 ساخت.
چرا بایدن دراخیر آستین هارا برضدامار  طالدبدی بدرزد  
علت اصلی بزعم بنده انتقاد بعدی دونالدترمدپ ازندحدوۀ خدروق 
امریکاتوسط جوبایدن بود. موصو  بایدن رامتهم ساخت که خروق 
ازافغانستان شک  فرار وگریزرابخوداخدتدیدار ندمدودکده بداعد  
سرافگندگی عساکر امریکا شد. برای استخفا  اثر منفی سدیداسدی 
این اتهام بایدن درصدد انتقام غیرمسئوالنه ازطالبان افتادکه درعم  
جزای سنگین اقتصادی راباالی تمام مردم بی بضاعت افدغدانسدتدان 

 مرعی ساخت.
بایدن خود وتمام ممالک را وادارساخت تداازبدرسدمدیدت 
شناختن امار  طالبی ابا ورزند، ازطر  دیگرتمام چشدمده هدای 
اسعارخارجی رابروی افغانستان بست و حتی اجازه ندادتامدعداوندت 
اسعاری افغانهای مقیم خارق برای فامیلهای محتداق شدان درداخد  
افغانستان برسد. زننده تر ازینهمه ضبط نقود افغانستان بوده که در 
امریکا به امانت سپرده شده اند. خاک امانت راخیانت نمی کندولی 

 امریکا از چنین خیانت دریغ نورزید . 
درحدود ده بلیون دالرمردم افغانستان درخارق ازکشور پس 
انداز شده که شام  اسنادقرض  خزان  امریکا، طال واقسدام پدس 
اندازها میباشد. منجمله مبلغ هفت بلیون دالردرکالندتدریدن بداندک 
فیدرال ریزرو واقع نیویارک به ودیعه گذاشته شدده اسدت. یدک 
مقدارپول به یورو و پوندانگلیسی وهمچنان دربانک سویس گذاشته 
شده است. بیست ودو تن طالی افغانستان که معادل یدک اعشداره 
بیست وپنج بلیون دالر میگردد درنیویارک تذخیدراسدت. بدعدالوه، 
مسکوکا  و زیورا  دو هزارسال  دورۀ باختری متعلق به افغانستان 
نیزدرخارق به امانت سپرده شده است. گفته میشودکه افدغدانسدتدان 

 درحدود هفتصدملیون دالر دربانک ح  منازعا  بین المللی در

سویس پس اندازدارد که سرنوشت آن نیزمعلوم نیست. دسدتدر  
فیصد می باشد  9/4الی  1/4طالبان به دارایی های ما درخارق تنها

 و بس .
دولت امریکانصف هفت بلیون دالرواقع نیویدارک رابده 
یک حساب امانت در سویس تحت سرپرستی یک امریکایی ویک 
کاردار بانک سویس ودواقتصاد دان افغانی که هردو تبع  امریکدا 
می باشند، به ودیعت میگذارد تابرای پرداخت معاشا  معدلدمدیدن 
وقیمت بعضی امتع  وارداتی ازقبی  برق کارسازی نمایند. دسدت 
طالبان ازین پولها کامالًکوتاه ساخته شده است. این دونفرافدغدان 
عبار  انداز داکتر انورالحق احدی و داکترشاه محمددمدحدرابدی. 
اگراین دوفرد نوابغ زمان هم باشند وظایف درحدود نیم مدلدیدون 
کارکنان کنونی دولت از پیاده گرفته تا معین و وزیرراکه اکنون 
ادارا  رامی چرخانند اجرا کرده نمیتوانند. تنهاوزار  مالیه شام  
بانک مرکزی، سایربانکها، ریاست عمومی ارزاق و احتیاجا  عامه 
وسیلوها وگدامهای دولتی دراطرا  افغانستان، گمدرک کدابد ، 
گمرک هوایی کاب  وسایر گمرکا  کشور درشهرهدا وبدندادر، 
ریاست اداری، ریاست تقاعد، ریاست تفتیش، ریاسدت تدفدتدیدش 
بعدی، ریاست محاسبا ، ریاست خزاین، ریاست عواید، ریداسدت 
تصدی های دولتی، ریاست انحصارا  وغیره میباشد که درحدود 
یک صدهزارعمله وفعله دارند. این افرادهمه از امورمالی رسیدگی 
میکنند وفهمیده نمیشودکه دونفر منتخب  جوبایدن کدام قسدمدت 

 وظایف یکصدهزارنفر رابعهده خواهند داشت !
پروفیسر محرابی اظهارنموده اندکه رسیددن پدول بدرای 
افغانستان برای ح  مشکال  اضطراری بشری بکارنمیرود بدلدکده 
برای پیشبرد امور مکروایکونومی مملکت به مصر  خواهدرسید. 
جناب شان بکلی واقف هستندکه اقتصادملی مسایدلدی ازقدبدید  
تولیدملی، پول وبانکداری، سیاستهای مالی وبودجدوی، بدیدالندس 
تجار  وبیالنس تادیا ، سطح استخدام، تورم پدولدی، تدوزیدع 
عایدملی، رشد و انکشا  اقتصادی وغیره مسای  به سطدح مدلدی 
رادربر میگیرد. ایندونفراقتصاد دان متجرب ولو که نوابع زمان هم 
باشند بدون مساهمت ومشارکت همه شمول دولت افغانستان وبیش 

 ازنیم ملیون مستخدمینش کاری رابه پیش برده نمیتوانند. 
تصمیم جوبایدن درزمینه بیش ازیک کومیدی مضدحدک 
چیز دیگری نمی باشد. من حد  می زنم که این تصمیم رئدیدس 
جمهورامریکا یک زمینه ایست برای برسمیت شناختدن تددریدجدی 
امار  وبکلی آزادساختن سه ونیم بلیون دالرپول افغانها. مبلغ سده 
ونیم بلیون دیگر را پریزدنت جوبایدن برای مکافا  بده آسدیدب 
دیدگان یازدۀ سپتمبرکنار گذاشته که ایدن یدک عدمد  کدامدال 
غیرقانونی بوده و حتی ازطر  یک محکم  فدرال غیدرقداندوندی 
قلمدادشده است. اعتراضا  متعدد درسراسردنیا برعلیه این تصمیم 
امریکابراه انداخته شده وحتی بیش ازهفتاد اقتصاددان طدرازاول 
امریکاتقاضاکرده اندکه تمام داراییهای غصب شدۀ افغانها به اسر  
وقت آزادگردد ودراختیارخود افغانهاقرارداده شود وبه مزاحمدت 
روزافزون اقتصادی مردم فقیرافغان پایان داده شدود، ورئدیدس 
جمهور بایدن بیش ازین بحی  سارق وغاصدب ندقدود امداندتدی 

 فقیرترین کشوردنیا متهم نماند.
بندساختن چشمه های اسعاری بروی افغانستان مشدکدال  
بیحد برای افغانستان ایجادکرده است. داکتراشر  غنی احمددزی 

% 58درزمانیکه هنوزبراریک  قدر  نشسته بدود ادعداداشدت کده
نفو  افغانستان زیرخط فقرمیزیستند. اکنون کده مدخداصدمدت 
امریکاوضع اقتصادی کشوررا بیشتربرهم زده است، حال افغانهارا 
بدتر میبینم. قرارپیشگویی مل  متحد احتماال یک ملیون طف  افغان 
درزمستان پیش رودراثر گرسنگی پدرود حیا  خدواهدنددگدفدت. 

ملیون فرد مواجه به گرسنگی گردندکه ازآن جملده  90هذالقیا 
ملیون به فاقگی مدهش روبرو خواهندبود. بگفت  بانک جهانی 2/5
% پایین 04% تولیدملی کاهش دیده و واردا  کشور04تا 94بیست

والیت افغانستان حالت اضطراری مستولی  00آمده است ودرتمام
است. منابع بین المللی ادعا دارندکه دربعض مناطق مادران سبزه را 
درآب جو  داده به اطفال می خورانندوحتی گرده های اطفال را 
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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

دوچهرۀ بدنام ومنفورتاریخ یکی حامدکرزی ودیدگدری 
اشر  غنی احمدزی که ازآخورهای اجنبیان تغذیده مدیدشددندد 
ودستور ازسازمانهای جاسوسی بیگانه میگرفتندد، طدی بدیدسدت 
ویکسال بااستفاده ازکمکهای پولی که عنوانی مردم افغدانسدتدان 
سرازیرمیشد، چنان ریشه های قومگرایی، نفاق زبانی وندژادی و 
مذهبی را دربین اقوام عمیق ساختندوآنان راچدندان بدجدان هدم 

 انداختندکه مفهوم ملت بودن بکلی ازکشور زدوده شد. 
این دوچهره که اشخاص فریبکار، دغ ، خاین به مدلدت 
وجاسو  استخبارا  بیگانه اندکه تاتوان داشتند زمیند  کشدتدار 
سربازان قوای مسلح کشور رامساعدساختند وسرانجام دست وپای 
ملت رابسته وتسلیم دشمن خون آشام وقاتلین فدرزنددان مدیدهدن 
کردند. طی بیست ویکسال بیش ازیک صدوشصت هدزارسدربداز 
قوای مسلح در اثرتوطئه وساخت وبافت کرزی واحمدزی به نفع 

 طالبان، توسط طالبان شهیدشده اند.
درشرایط کنونی انتظارمیرفت تامردم برای آزادی وطدن 
ازچنگال مزدوران طالب بپا بایستند وبا ایثاروقربانی وطن را ازلوث 
آنهاپاک سازند، مگریک سال گذشت کسی شور نخورد بجزچندد 
دختروبانوی قهرمان وباشهامت که رحمت خدا)ق( برایشان باد . 
علت اینکه مردم دربرابرگروه مزدورواشغالگر طالدبدان ایسدتداده 
نمیشوند این نیست که آنهابه این ذلت تن داده اند، ویا شدهدامدت 
وشجاعت شان راازدست داده اند ویا به آزادی باورمندنیستند، بلکه 
علت در آنست که ملت وجودندارد که محصول فعالیتهای خاینان  
دو جاسو  معلوم الحال کرزی واحمدزی طی بیست ویدکدسدال 

 گذشته می باشد !
این دوجاسو  برای همین ماموریت تربیه وگماشته شده 
بودندکه وظیفه را به وجه احسن انجام دادند ودرانتظدار پدادا  
ازجانب باداران شان هستند! اما دشمنان وطن بخدصدوص گدروه 
مزدورطالبان وباداران پاکستانی شان میدانندکه تاریدخ ایدن مدرز 
وبوم قسم دیگری قلم زده شده است. بیگانه هداومدزدورهدا چده 
انگلیسی بودوچه روسی، چه شاه شجا  بودوچه تره کی، کارم ، 
امین و کارم  ونجیب، چه حدامددکدرزی وغدندی احدمددزی، 
هرگزدرین مرز وبوم پاک جایی نداشتندوبا ذلت و شدرمسداری 

 فرارکرده اند ودرحال فرار اند .
احمدشاه مسعود)رح( که نامش چون سدتدارۀ درخسدان 
درصف قهرمانان این میهن میدرخشد، اگرخدود جدام شدهداد  
نوشید، ولی تحف  آزادی ومبارزه رابرای وطن اهدا کدرد، کده 
فرزند  احمدمسعودمیباشد. احمدمسعود خصلت آزاد منشدی را 
ازپدر به ارث برده، محبت وطن ومردم را مانندد پددرقدهدرمداندش 

 درسینه دارد. 
کرزی و احمدزی هر دو وظیفه گرفته بودند تا این جوان 
برومند را با پیشکش پول و منصب، مانند عدۀ دیگری تدطدمدیدع 
نمایند تازندگی ا  لکه دار شود، احسا  وطندوسدتدی، آزادی 
وآزادمنشی ا  آلوده گردد و به چیزی تبدی  شودکه در آینده با 

برافراشتن علم آزادی دردسری برای طالبان مزدور و باداران شدان           
 نشود.

این دو جاسو  درطول قدر  دوامدارشان بده دسدتدور 
سازمان های جاسوسی مربوطه پالن ها وتوطئه های بی شدمداری 
راطرح کردندتا اگراحمدمسعود را به دام هوا و هو  ودرحلدقد  
پول وقدر  درگیرسازند. ولی احمدمسعود راه پدرقهرماندش را 
پیش گرفت، هیچ چیزی ازاین دو جاسو  رانگرفت وهیچ مقامی 
راکه برایش عرضه کردند نپذیرفت، چون می دانسدت ایدن دو 
اجیران بیگانه اند ونیت شوم دارند. حتی در لحظا  اخیدر زمداندی 
که سازمان های جاسوسی دیدندکه کرزی و احمدزی در به دام 
انداختن احمدمسعود ناکام اند، مقاما  نظامی وجاسوسی پاکستان 
حیله ونیرنگ دیگری را رویکار گرفتند و به بهان  دریدافدت راه 
های ایجاد نظام آینده و استقرارصلح در افغانستان، ازاحمدمسعود 
تقاضا کردند تا در جمع  هیئت مشتم   بر قانونی ، صالح الددیدن 

ربانی ، احمد ضیا مسعود و محمد محقق به اسالم آبداد تشدریدف                
 بیددددداورند !

آن مقاما  می دانستندکه یکی دو روز بعد از مسدافدر  
این هیئت، طالبان در کاب  به قدر  رسانیده می شوند . هدد  
پاکستان ودیگر حامیان تروریست های طالب آن بود کده افدراد 
شام  هیئت در زمانی که غنی احمدزی فرار می نماید و طالبان را 
 به ارگ راه میدهد، دربیرون کشورباشند تادردسری تولید نکنند ! 
تاجاییکه شواهد نشان میدهد، هد  اساسی این تدوطدئده 
احمدمسعودبودتا اورایابه طالبان تسلیم نمایند یداایدندکده طدالدب 
انتحاری رامامورسازندتابه حسابش برسد، زیرا اشخاص دیدگدری 
درین هیئت مرواریدهایی بودند که خرمهره شده بدودندد! مدگدر 
احمدمسعود با درایت خاص از رفتن به پاکستان خودداری کدرد 
ودسیس  پاکستانیها را خنثی ساخت. مادیدیم که بیچداره هدیدئدت 
درپاکستان کدام گفتگو ومذاکرۀ کاری نداشتند، طالبان کاب  را 

 اشغال کردند و هیئت در پاکستان بند ماند !

 نیوجرسی                          انجنیر عبدالصبور فروزان

 احمدشاه مسعود )رح( 
 ستارۀ درخشان آزادی

)بخش دو(: احمدشاه مسعود پس ازتخلی  کاب ، بزودترین 
فرصت جبه  ملی مقاومت را برای آزادی وطن ازچنگال خوندیدن 
طالبان مزدور وحامیان شان بوجودآورد، که مرجع تجمع اشخاص 
 وافراد وطندوست وفداکار ازسراسر کشور گردید. اوتوانست با

وجود امکاا  ناچیز ومشکال  اقتصادی ومالی بدرای جدبدهد  
 مقاومت حیثیت ملی وبین المللی کمایی نماید.

مسعودماهیت گروه دهشت افگن ومزدورطالبان واهددا  
شوم آنهارا برضد منافع علیای وطن بادقت خاص درک کرده بود. 
او دقیقاًمیدانست که طالبان اجیران پاکستانی اندوبرای ارمانهدای 
نظامیان پاکستان، جلوه داده اسالم بحی  یک دین خشن)نعوذباهلل(، 
زدودن روحی  ملی وغرور وآزادمنشی مردم ما، تخریب زیربناهای 
اقتصادی، اجتماعی ونظامی کشور وانهدام سیستم تعلیم و تدربدیده 
درکشور، فلج کردن درتمام زمینه ها استخدام شدده اندد، لدذا 
مقاومت و مبارزه رادربرابرآنها فرض عین هم  مردم افدغدانسدتدان 
میدانست و مصمم بود تا پای جان دربرابرآنهابرای آزادی وطدن 
بجنگد. مسعود با دقت کام  می دانست که او در آن جنگ با فوق 
پاکستان و تروریست های القاعده وعربی مقاب  است، چه طالدب 
بیسواد وکمسواد که چندصباحی را در مدار  حقانیه و دیوبندی 
پاکستان سپری کرده، هرگزتوان استعمال سدالح هدای مددرن 
ومدهش، پروازهلیکوپترهای جنگی وجت های بمدب افدگدن و 

 استفاده از درون را ندارد. 
احمدشاه مسعود درسالهای اخیرمقاومت تفوق ندظدامدی 
چشمگیری برگروه مزدورطالب وحامیان شان پدیدداکدرده بدود. 
شواهدنشان میدهندکه اگراین ابر مرد آزاده وشجا  توسط دسیس  
مغلقی که فهم آن ایجاب تحقیقا  وسیع و همه جانبه رامی نماید، 
به شهاد  نمی رسید، پیروزی ا  دربرابرطالبان اجیر، وآزادسازی 

 وطن حتمی بود. 
پولیس انترکام بلجیم تحقیقاتی درمورداین توطئه خاینانده 

سازمان جاسدوسدی  92وناجوانمردانه انجام داده که به اسا  آن 
جهان دراین دسیسه ذیدخ  بودند. این کشورازدولت افغدانسدتدان 
اجازۀ نشروپخش این تحقیدقدا  رادرخدواسدت ندمدود، ولدی 
حامدکرزی وغنی احمدزی بحی  رؤسای جمهوراجازه ندادندد ! 
حوادث بعد ازشهاد  مسعودنشان دادکه یکی ازاهدا  عمدۀ این 
دسیسه آن بودکه منابع خاص بیرونی وعدۀ ازکشورها ازپیدروزی 
عنقریب مسعودهرا  داشتند وبخاطرطبیعت آزادمنشانه وخصدلدت 
آزادیخواهی ا ، اوراحامی منافع خود درافغانستان ساخته ندمدی 
توانستند، لذا تصمیم گرفته شدتا اورا ازصحنه بردارندد. درواقدع 

 مسعود مانع بزرگی دربرابر تحقق اهدا  شوم شان بود.
چنانچه بعدازشهاد  او دیدیم که سیلی ازجاسوسدان کده 
در لبا  تکنوکراتی پیچانیده شده بودند ودردستگاههای جاسوسی 
برای اهدا  نامیمونی تربیه شده بودند، درکشورسرازیر شددندد. 
اکثراین اشخاص درپهلوی ضعف نفس وجیره خوری سازماندهدای 
جاسوسی کشورهای مختلفه جهان بودند، بابرنامه های خاصی آمده 
بودندکه ازاختال  وسوءاستفاده ازمنابع مالی وپولی سرازیرشده 
ورایگان گرفته تا تاراق منابع معدنی، تولید درز وجدایی دربدیدن 
اقوام، ایجاد نفاق وجدایی وشعله ورساختن تفاوتدهدای زبداندی، 
مذهبی وقبیلوی رادربرمی گرفت که سرانجام کشوررا بدجدایدی 
رساندندکه مفهوم ملت بودن از وطن زای  شد و به گفت  جو بایدن 

 »افغانستان کشوریست فاقدملت. «رئیس جمهور امریکا : 

باوجوداینکه این حر  بایدن به مزاح مردم ماخو  نمی 
خورد، ولی اگراز عقب عینکهای حقیقت بین نگاه کنیم می بیندیدم 
امروزافغانستان واقعاکشوری است که مردم آنرا ملت گفته ندمدی 
توانیم! چه اگرملت می بودند امروز طالبان مزدور باهمه بدندامدی، 
باهمه جهالت ونادانی وباهم  ظلم واستبدادشاه نه تنها نمی توانستند 
زمام کشوررابدست بگیرند، بلکه توان گذاشت پاهای کثیف شان 

 راهم درآن خاک مقد  نمی داشتند . 

 اطالعیۀ 
 اتحادیۀ هنرمندان افغانستان

به  اطال  عموم هنرمندان و فرهنگیان گرانمایه در داخد  
میدن  سدالدگدرد  99وخارق رسانیده  می شود که با  فرا رسیدن  

،  9499ماه نوامبر  92اتحادیه سرا سرى هنرمندان  افغانستان در 
دورۀ کار جناب پروفیسور داکتر عنایت اهلل شهدراندد در طدول 
اضافه از دو دهه با درک رسالت و اداى دین مسؤولیدت بدزرک 
ریاست عمومد اتحادیه را با منتهاى اخدالص و امداندت دارى و 
صداقت با همکاران ارزشمند دانشمند وچند بعدى شان انجام داده 

 اند ،پوره میگردد . 
بدین وسیله اخبار می شودکساند که خواهان ندامدزدى 
براى ریاست عمومد اتحادیه سراسرى هنرمندان افغدانسدتدان یدا 
عضویت در بورد اجراییه اتحادیه باشند ، لطفا سدواندح کدارى، 
کاندیدا تورى، آدر  مکم ، شمارۀ تلفون و دو قطعه عکس شان 
را تا پانزدهم  ماه  نوامبر سال جارى به آدر  ذی  بفرستند . اول 

 میالدى 9499اکتوبر
Afghanistan Artists Union 
P. O. Box. 6422    Bloomington IN 47407 

*********** 
 احمد مسعود در دقایق نخستینی که طالبان کاب  را اشغال  

کردند علم آزادی را برافراشت ومبارزه را برعلیه آنها اعالن نمود، 
سنگرمقاومت پدر رادرپنجشیر دربرابر دشمنان سوگندخوردۀ وطن 

 دوباره بازکرد . 
با وجودی که احمد مسعود مانند پدر قدهدرمداندش از 
پیشنهاد صلح پشتیبانی کرد وحاضربه گفتگو شد، ولی مدقدامدا  
پاکستانی به مزدوران خود در کاب  هدایت داد تا احمد مسعود را 
به بهان  مذاکرا  صلح مصرو  نگهدارد ، وخود جنرال فیدصد  
حمید رئیس آی ا  آی را به کاب  فرستاد تا در ارگ قائم مدقدام 
گردد وطرح حمله بر پنجشیر را بریزد که طیارا  بمدب افدگدن، 
درون ها، قوای توپچی پاکستان حمل  آنی و برق آسا بر پنجشیدر  
کردند  و بی رحمانه آنچه  را و هرکسی را کده  در آن جدا بدود 

 تیرباران     نمودند .
ما شاهد بودیم که جنایاتی را طالبان در پنجشیرمدرتدکدب 

شدندکه خاطره های چنگیز و هالکو را زنده ساختدندد وکشدور    
ایران و تاجکستان  این مداخل  نظامی پاکستان  را ندکدوهدش  

 کردند .
یکی از مردان مبارز و آزادۀ کشور جنرال جالل الددیدن 
اندرابی است که درصف مجاهدین برعلیه تجاوز رو  هاجنگیدده 
است و در زمان حکومت غنی احمدزی قومانددان قدول اردوی 
پکتیا بود. زمانی که توطئه اشر  غنی احمدزی را برای تضعیدف 
و تسلیمی قوای مسلح به طالبان و خیانت او را در برابرقوای مسلح 
کشور در  هرا  و مزارشریف درک کرد ، وظیفه ا  را تدرک 
نمود و برای دفا   از مناطق اندراب ، بدخشان و تخار بده مدردم 
خود پیوست وضربا  کوبندۀ  به گروه مزدور اشغالگدر طدالدب 

 وارد  کرد.
اکنون احمدمسعود وجنرال جالل الدین اندرابی جدبدهد  
مشترک مقاومت را به وجودآورده اندکه سبب تشویش ونگراندی 
نظامیان پاکستان وطالبان بوده، و نویدی برای آزادی کشدور مدی 

 باشد . 
با وجود اینکه از عمر این هست  مقاومت چیزی بیشدتدراز 
یکسال نمی گذرد، ولی دست آورد های آن در برابرطالبان مزدور 

 وآزادی میهن قاب  تقدیر است . 
تأسیس و ایجاد این جبه  مقاومت ملی یاددهانی از ایثار و 
فداکاری مردم ما برای آزادی وطن در برابر دشمندان سدوگدندد 
خوردۀ میهن بوده و درسی است برای نظامیان پاکستان که مردم ما 
هرگز اسار  و بردگی رانپذیرفته و درحصوص استقالل و آزادی 

 کشور از قطره قطره خون شان می گذرند.
در شرایط فعلی که پاکستان ودیگرحامیان مزدوران طالب 
پالن استیال بر خاک ماو اسار  وبردگی مردم مارا دارند، درپیدش 

 روی مردم مادو راه موجوداست : 
یا باجبه  مقاومت ملی بپیوندند وشجاعانه بدرای آزادی 
وطن فداکاری نمایند، و یا باطلبان سیهدل ومزدور بسازند وزندگی 
ذلتبار بااسار  وبندگی را اختیارکنند. امروز مدردم مدابده یدک 
آزمایش بزرگ تاریخی ومیهنی قرارگرفته اند، دیر یازود سدلدطد  
ظلم وبیداد نابود میشود ووطن ازچنگال طالبان اجیر ومدزدور آزاد 

 میشود وهریک مادرقضاو  وجدان وتاریخ قرارمیگیریم. 
آزاد و سربلند باد میهن ، زنده بادجبه  مقاومت مدلدی ، 
ننگ و نفرین به طالبان مزدور، این دشمنان وطن و قاتلین فرزندان 

 کشور ! /.
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 هفته نامۀ امید  9911شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد، کلورادو                داکتر غالم محمد دستگیر

برخ ششم ، دور اول عملکرد 
 (:۱999–911۱طالب ظالم )

  وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هردو
 مصیبت ازمسلمانهاست یاکفار یا هردو

  همه  داد وطن خواهی  زنند اما نمی دانم       
 وطنخواهی بگفتاراست یاکرداریا هردو

  وطن را فتنۀ مسند نشینان  داد بردشمن        
 و یا  این مردم بی دانش بازار یا هردو

از ابوالقاسم الهوتی درگروه گفتمان سیاسی، تاریخی، ادبی و 
 اجتماعی برای افغانستان

جنوری بمناسبت حلول عید سعید فدطدر  8: 9444درسال 
جنوری قوماندان آغا  14نفر ازمحبس پلجرخی طالبان رها شد,  24

شیرین سالنگی که رهبری قوای احمد شاه مسعود را درغدوربدندد 
جنوری  12نفر از افراد خود با طالبان پیوست.  84بعهده داشت با 

طالبان حکومت خود ساخت  چیچینیا را برسمیت شناخته موافقدت 
کرد تا نمایندگی سیاسی خود را در افغانسدتدان یداز ندمدایدندد. 
دراوخرجنوری درطول چند روز دو مامور طالبان به نامهای عدبدد 
الرحمن زاهد معین وزار  خارجه و سیدد رحدمدت اهلل عضدو 
 -قونسلگری کویته توانستند با مامورین وزار  خارجد  آلدمدان

 سویس و بلجیک دیدن کنند؛   -دنمارک -فرانسه
آقای زاهد هنگام بازگشت به وطن اظهار کرد کده ایدن 

برای  9499کشورها به جز باز گشت امنیت )چیزی که تا هنوز در 
مردمان فقیر و  شکم گرسن  ما میسر نیست ( در افغانستدان هدیدچ 

گونه شرطی را برای شناسائی حدکدومدت طدالدبدان در مدیدان      
 نگذاشتند.

اول فروری فرانسیس وندرل نمایندۀ جدیدکوفدی اندان 
سرمنشی مل  متحد برای افغانستان با طالبان و مخالفین شان دیددن 

ازبکستان  -ترکمنستان -تاجکستان -کرده بعدأ بکشور های ایران
فروری قوماندان شکدراهلل  15و روسیه سفرهائی در پیش گرفت,. 

نفر از افراد شان   044ازکاپبسا و قوماندان نسیم احمد از بغالن با 
 به طالبان پیوست. 

9 فروری در اثر انفجاری که درمیدان هوائی کاب  رخ  1
SU/22داد  یک طیارۀ جت نو   طالبان منهدم گردید. در اخدیدر  

فروری )سازمان بین المللی  کنترول مخدرا ( راپدور داد کده 
فیصد تریاک جهان را تولید می کند ، وی اضدافده  28افغانستان 
فیصد این تولیدا  تریاک از مناطق تحت کندتدرول  22کرد که 

 طالبان حاص      میشود.
مارچ طالبان گفتند چون نوروز یک عدیدد اسدالمدی  94

نیست شهریان کاب  را که جهت تجلی  روز نو و سال نو دورهدم 
مارچ سال تعلیمی مدکداتدب  90جمع  شده بودند؛ متفرق ساخت, 

برای چهارمبن بار بدون اشتراک طبق  اناث شرو  شد )این عمد  
 پنجمین بار میشود(.  9499شنیع ضد اسالمی در سال 

هکتار زمین را درمدومدندد  124اپری  طالبان حاصال   8
دره که درآن خشخا  بمنظور تولید تریاک کشت شده بود ازبین 

اپری  مقاما  پاکستان درپشاور یه پناهنده های افدغدان  2یردند, 
دستوردادند تا از منطق  مسکون حیدرآباد خارق شدوندد؛ دریدن 

مکتب به سویده هدای مدخدتدلدف  84کمپ مهاجرین درآنوقت 
 درتدربس اطفال افغان فعالیت داشت. 

اپری  طالبان هزارها مامور دولت اعم از زن و مدرد را  10
به دلی  اینکه از طر  حکومت های سابق یددون ضدرور  و 
موجودیت کار برای شان استخدام شده بودند ؛ سدبدک دو  

 ساخت.
اپری   ازنتیج  خشکسالی و تنقیص در حداصدال    12 

افغانی بلند رفت؛ طالبان سرای  28444خشخا  قیمت یک دالر به 
شازده )شهزاده( را که صرافان کاب  درآن فعالیت داشتند مسدود 

طالبان ظالم از صرافان خواست تا هرکدام  9499ساخت )در سال 
پنج ملیون افغانی در بانک مرکزی ضمانت تحوی  کدندندد کده 
بالنتیجه صرافان سرای شهزاده را مسدود ساختند و هدم دریدن 

انتقال پول از طدریدق ویسدتدرن  9499چندروز در هفته دوم می 
یونین نیز توقف یافته مشکال  تبدی  اسعار در بانک ها خلق شده 
است؛ یعنی پولیکه اقربا برای دوستان و مستحقان روان میکدردندد 

 طالبان ظالم متوقف ساخته اند(.
اپری  مولوی محمد صدیق اهلل یکی از قومداندداندان  90 

 98سابق حزب اسالمی گلبدین حکمتیار در پشاور کشته شدد . 
ملیون دالر جهت مصار  بدازگشدت  92اپری  اتحادی  اروپا مبلغ 

اپدرید   04پناهندگان از پاکستان به وطن شان تخصیص داد , 
عبداهلل خان که یکی از قوماندان های سابق و مهم حزب اسالمدی 
بود و قوماندانی ولسوالی دولت شاهی لغمان را به عهده داشدتده 

 نفر خود به طالبان پیوست. 0444همکار احمد شاه مسعود بود با 

می دراسالم آباد مذاکره بین مال امیرجان متقی وزیدر  2
معار  طالبان و نماینده های محاذملی مربوط پیرسیداحمد گیالنی 
که ازطرفداران لوی جرگ  اضطراری برای ح  مسالمدت آمدیدز 

می در اثرمبادل  آتش  14قضی  افغانستان میباشد صور  گرفت,  
افغانستانی که می خدواسدتدندد  184درسرحد بین ایران و ترکیه 

نفرشان  2سرحدا  این دوکشور را بصور  غیرقانونی عبورکنند 
 نفر زخمی و متباقی دستگیر شدند.    8هالک و 

 1222می راپور های منتشره افغانستان را درسدال  18
فدیدصدد آن  22فیصد تریاک جهان شناخته و  28تولید کنندۀ 

درساح  تحت تسلط طالبان کشت میشده روی این ملحوظ طالبان با 
پاکستان و ایران موافقه کرد تا تمامی البراتوار های تولید مدواد 

می مولوی محمد ظاهر ازبک سابق والی 15مخدره را ازبین ییرند, 
نفرهمراهداندش بده   944سمنگان در  حکومت پرزیدنت ربانی با 

 طالبان پیوست. 
می روسیه طالبان و بن الدن را متهم نمود کده بدرای  90

مخالفین چچین افراد و هم مهما  نظامی میفرستند؛ مسکو عدالوه 
میسازد که روسیه قادراست کمپ های تروریستان را بمباران کند, 

9 می پرویز مشر  رئیس دولت پاکستان اظدهدار کدرد کده  8
کشور  به این دلی  از طالبان پشتبیانی میکند که اکثریدت مدردم 
افغانستان پشتون اند و این امر برای پاکستان منافع امنیتی دارد تدا 

وی  -از طالبان که اکثریت شان پشتون تبارمیباشند طرفداری کند
 -عالوه کرده است که ما درافغانستان منافعی ازنگاه امنیدت مدلدی

پشتونها باید به جانب ما باشندد و  -جغرافیائی و دیموگرافی داریم
امنبت ما حکم میکند که آنهدا  -طالبها ازپشتونها نمایندگی میکنند

 درجانب ما باشند !
هیچ کشوری درجهان حق ندارد به کشور دیگری فشدار 

)پدس چدرا  -آورد تا از منافع امنیتی کشور  صر  نظر کندد
شاکیست که افغانستان از منافع امنیتی خود با هندوسدتدان چدون 
برتش اندیا قرن ها رابطه داشته است دفا  می کند صر  نظر کند 
و احصائی  غلط برای مسموم ساختن اقکار خوشباور ما جع  سازی 
دارد و چرا پشتون های وطندوست این سخنان تفرقه انداز مشر  
را رد نکرده از وحد  ملی خود دفا  نکردند( افغانستان بیایدد بدا 

فیصد کشور ما را پشتون ها )پتان هدا(  04پاکستان باشد زیراکه 
 تشکی  میدهد )نتیجه گیری شیطانی(.

جون طالبان و مخالفین شان موافقت می  کندندد تدا  92
هیأ  های شان در کاب  و پنجشبر ازمحابس همدیگر به مدندظدور 
بازدید ازافراد محبو  شدۀ شان دیدن کنند ، تا در صور  امکان 
بعدأ تبادل  اسرا صور  گیرد  ) و هم اراضی را از نظر تاکتیدکدی 

 مطالعه کنند(. 
طالب عدرب و  1444طالب پاکستانی  1844جون  92

طالب  0444چیچینی که توسط اسامه بن الدن استخدام شده اند با 
افغانی بمقصد حمله بر شمالی های کاب  جمع شده اند؛ شدورای 
امنیت مل  متحد به طالبان اطال  داد که در صور  تهاجم جدیدد 
در برابر مخالفین )حکومت( قیودا  اقتصادی بیشتر علدیده شدان 

 وضع خواهد شد .
اول جوالی حمل  شدید طالبان درشمال کاب  درنزدیکدی 
 0بگرام سبب فرار صدها نفر ازغیرنظامیان به جانب پنجشیر شد, 

جوالی چون طالبان به حفاظت بن الدن دوام داده اند پرزیددندت 
 کلنتن دوام قیودا  را علیه طالبان تقاضا کرد, 

نفرازنخبه های  10جوالی ادارۀ طالبان فهرست اسمای  19
افغان را که گویا علیه افغانستان )طالبان یا پاکستان( فعالیت دارند 

 و باید کشته شوند نشر کرد . 
9 جوالی مال عمر فرمانی صادر و تدوسدط آن زر   5

خاشخا  را درمناطق تحت نفوذ شان منع کرد و مل  متحد وعدده 
داد که زراعت خشخا  را با سائر تولیدا  زراعتی در افغانستدان 

 تعویض خواهد کرد.
اگست طالبان اشکاشم را که برای قومانددان مسدعدود  0

اگسدت  2اهمیت ستراتژیک فوق العاده دارد به دست آوردندد. 
یکروز بعد از آن که اولین مذاکرا  بین هیأ  اعزامی ظاهر خان 
و طالبان در کاب  صور  گرفت ، طالبان به جواب اظهار کردندد 
 که: اکنون زمان برای تدویر لویه جرگه اضطراری مساعد نیست. 

1 اگست کمیسیون جزائی مل  متحد ازطالبان تدقداضدا  8
کرد تا به طیارۀ آریانا اجازه دهد که به دوسدلددور  جدرمدندی 

طف  را که تداوی  59طف  زخمی را انتقال داده و  52پروازکرده 
شده اند دوباره به افغانستان انتقال دهد وخاطر نشان ساختند کده  

 درینمورد قیودا  موضوعه قاب  تطبیق نمی باشد . 
 044اگست موسس  خوراکه و زراعت جهان بمقدار  91

تن موادغذائی را به درۀ صو  که در تصر  طالبان مدیدبداشدد 
نفر  144اگست چهار قوماندانان مخالفین )حکومت( با  90رساند, 

 از افراد شان به طالبان پیوست.

 ترانۀ وطن
  وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو 

  مصیبت از مسلمانهاست یا کفار یا هر دو    
   همه داد وطنخواهی زنند، اما نمی دانم

 وطنخواهی به گفتاراست یاکردار یا هردو   
  وطن را از خطر، فکر وکیالن می کند ایمن

  و یا سرنیزۀ یک لشکر جرار یا هر دو   
   وطن را فتن  مسندنشینان داد بر دشمن

  و یا این مردم بی دانش بازار یا هر دو   
   کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم

 ز بند سبحه شد یا رشت  زنار یا هر دو   
  به قت  و غار  دهقان و استثمار زحمتکش

   فقط مسجد بود بانی و یا دربار یا هر دو   
  بنای ظلم و استبداد صنف مفتخور، ویران

   زچکش می شودیا دا  جوهردار یا هردو 
  وکی  از خدمت ملت تغاف  می کند عمداً 

   و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو 
  به مجلس نسبت ایران فروشی می دهند اما 

   نمی دانم کنم اقرار یا اندددکار یا هر دو 
  وکیالن و وزیرانند خائن، فا  می گویم؛ 

   اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو.
  ترا روزی به کشتن میدهدناچار، الهوتی
  زبان راستگو یا طبع آتشبار یا هر دو  !

 ) ابوالقاسم الهوتی، شاعر انقالبی ایران(
********** 

اگست به ابنطر  بدرتدالدقدان  2سپتمبر تهاجمی که از  2
 0444الدی  9444دوام داشت این شهر بدست طالبان افتاد و 

باشندگان آن  بصوب فرخار و بدخشان بحرکت افتادند. در اواسط 
سپتمبر مقاما  فرانسه مال عبد الرحمن زاهد معین وزار  خارجد  

سپتمبر طالبان پنج نفر متهمیدن  92طالبان را پذیرفته مالقا  کرد. 
بمب گزاری سفار  پاکستان را بدار آویخت )چه وقت و در کجا 

 محاکمه شدند، وکی  دفا  شان چه نام داشت....(.
 –تدخدار  -نفر از باشندگان بدخشدان 284اوائ  اکتوبر 

پنجشیر و قندر در برابر خطریکه از طر  طالبان متوجه شان بدود 
اکدندوبدر  8عازم چترال پاکستان شده طلب پناهندگی کردندد. 

کیلو متری سدرحدد  14تاجکستان از جنگها یکه در افغانستان در 
محافظ سرحدی و 14444کشور شان جریا  دارد بهرا  بوده 

افغان  14444عسکر روسی درتاجکستان ناظر احوال اند,  5444
دیگر در والیدت تدخدار در  08444درکناره های دریای پنج و

 نزدبکی سرحد تاجکستان پناه برده اند. 
انفجار بمب درکشتی امریکائی که در عدن لنگر انداخنده 

عسکرامریکائی گردید؛ امریکدا بدن الدن را  12بود سبب مرگ 
اکتوبر طالبان در محضر نمدایدندده  95مسؤول این انفجار میداند. 

البرانوار تولید هیروئیدن را  98ایران و پاکستان  -های مل  متحد
 در والیت هلمند ازبین بردند.

نوامبر اسامه بن الدن  از تر  حمال  هوائی امریکا با  9
محافظین مسلح و راکتهای نو  ستنگرخود از قندهاربکدوه هدای 

نوامبر رئدبدس جدمدهدور  2شمال والیت ارزگان نق  مکان کرد. 
قزاقستان نظربایف آمادگی کشورخودرا جهت مذاکره با طالدبدان 

نفر مسلدح از گدلددرۀ  044نوامبر رئیس جمعه با  15اعالن کرد. 
نفر خود ازولسوالدی خدواجده  05والیت سمنگان ومحمد سروربا 

نفر از اه  تشیع را که  102نوامبر طالبان  94غاربه طالبان پیوست. 
از والیت بامیان اسیر گرفته یودند درشهرکاب  آزاد  1225در سال 
9کرد.  نوامبر جنرال خدایداد مشاور حزب وحد  استاد کریم  0

نوامبر ترکمنستان فرستادن بدرق و  92خلیلی به طالبان پیوست. 
 گاز را برای طالبان بعهده گرفت.

 24اول دسمبر طالبان بتقریب حلول ماه مبارک رمضان 
نفری راکه درسپتمبر گذشته در جنگ تالقان اسیرگرفته بودند در 

قاچاقبران )یا سدندی هدای(  009دسمبر  12قندز آزاد کردند. 
 12افغانستانی را درخراسان ایران به قت  رسانیدند. 

دسمبرشورای امنیت مل  متحد قیودا  جددیدد را در  
رای موافق و دورای ممتنع تدوسدط چدیدن  10مورد افغانستان با 

دسمبر به مناسبت حلول عیدفطرطالبدان  90ومالیزیا تصویب کرد. 
 10بندی سیاسی رادرکاب  وهلمندآزادکردند و مخالفیدن ندیدز 12

 نفرمحبوسین طالب را رها کردند. 
دسمبر جت های طالبان جب  السراق وبازارک پنجشیر  92

 رابمباران کردند )قسمت آخر درشمارۀ آینده(.
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 حکیم ناصرخسرو بلخی حُجّت خراسان
 افاضات جناب داکترسیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم 91بخش

 ای گشته ترا دل و جگر بریان   در آتش آرزو چو بورانی
 لعنت چه کنی به خیره بر دیوان کزفع  تو نیزهمچوایشانی

قصیده سرایان یعنی آنانی که قصاید شان اختصداص بده مددح 
پادشاهان و بزرگان زمان بود ، اغلب با تشبیب آغاز می کردند و 
تشبیب عبار  است از گفت وگو با زنان، اظهار عشق به زنان، بیان 
زیبایی و دلربایی زنان، حدی  عشق و وصال و شکایدت از بدی 
وفایی معشوق وگله ها وگالیه ها وشکوه ها از جور وجفای یار و 
نیز یاد روزگار جوانی وعیش ها وطرب ها و ذکدر مدغدازلده بدا 
پریرویان . قصیده سرا پس از چنین تشبیبی به مدح ممددوح مدی 
گریخت واین گریز را تخلص نامیده اند . قصیده سرایان گداهدی 
قصیدۀ مدحیه را بدون تشبیب و از آغاز به مدح می پرداخدتدندد، 
مانند این قصیدۀ منوچهری در مدح مسعود غزندوی، کده درآن 
روزگار ازجانب پدر فرمانروای عراق عدجدم وفدار  ) ایدران 

 کنونی( بود :
 ای شهنشاه خراسان و خداوند عراق

 ای به خوبی و به شاهی برده ازشاهان سباق
 ای سپاهت را سپاهان رایتت را ری مکان 

 ای ز ایران تا به توران بندگانت را وثاق 
 زین جهانداران و شاهان و خداوندان ملک

 هر که ناید پیشت اندر عهد و پیمان و مثاق
 هریکی را مال گردد بی ربا خوردن حرام

 هریکی را زن شود بی هیچ گفتاری طالق
 همچنان باز از خراسان آمدی برپشت پی   

 کاحمد مرس  به سوی جنت آمد بر براق 
 ای فراق تو دل ما بندگان را سوخته

 صد هزاران شکر یزدان را که رستیم از فراق...
بعد ازین مقدمه منوچهری به مدح مسعود می گریزد . بایدگدفدت 
که درآن عصر که نه تلویزیون بود ونه روزنامه ونه رادیدو ونده 
فیسبوک، یگانه راه تبلیغا  به نفع شاهان و امرا و رجال بدزرگ 
زمان، همین قصاید مدحیه بود که به سرعت درهمه جا پخش مدی 
شد وبه همین دلی  واهمیت این مدایح پادشاهان و ارباب مناصدب 

 به تشویق ودلجویی شاعران می پرداختند .
گاهی گویندگان درتشبیب خویش از جنگ وآشتی بدامدعدشدوق 
سخن می گفتند وسپس ماهرانه به مدح ممدوح می گریختند، مانند 

 آنچه فرخی گفت :
 آشتی کردم بادوست پس از جنگ دراز

 هم بدان شرط که دیگر نکند با من ناز
واین ناز عاشق برمعشوق و شرط گذاشتن عاشق برمدعدشدوق کده 
دیگر براو ناز نکند، یادگار زمانی است که هرکس به قددرتدوان 
کیس  خود می توانست به آسانی معشوق زیبایی را از بازار نخاسان 
خریداری کند . روزگاری که خوبرویان پسر ودختر را از آسیدای 
مرکزی به غرض فرو  به خراسان ودیگر بالد متمول جهان اسالم 
می آوردند. گفته شده که قیمت دخترزیبایی که هنر موسیقی نیدز 
می دانست، در بازار برده فروشان حدود بیست هزار پوندسترلنگ 
امروزی بود ! در چنین فضایی بود که عاشق به معشوق نداز مدی 

 فروخت . 
درتشبیب این قصیده منوچهری پس ازخطاب به معشوق، بیدم آن 
داردکه چنان موجود زیبایی مبادا دل پادشاه خراسدان را بدربدایدد 
وپادشاه مای  به اوگردد و در همین جا به مدح مسعود غزنوی می 

 گریزد :
 دلم ای شوخ تو دانی که هوای تو کند

 لب من خدمت خاک کف پای تو کند...
 از لطیفی که تویی ای بت و از شیرینی

 ملک مشرق بیم است که رای تو کند 
و اما شاعران اندرز سرا و پدنددگدوی و زهددگدرای درآغداز 
قصایدخود یا مستقیماً به اندرز و موعظه ونصدیدحدت وسدرزندش 
دنیاپرستان ونکوهش ارباب قدر  و ثرو ، که ازحال بیندوایدان 
ورنجبران جامعه غاف  بودند، می پردازند وتشبیب آنان همین است 
نه وصف نکورویان و ستایش زیبایی معشوقگان وشکایت از جور 
معشوقان . برعکس چون حجت خراسان، به جای پدرداخدتدن بده 
ستایش به نکوهش واندرز و انذار زورمندان زمان مدی پدردازد، 

 چنانکه درحق پادشاهان و امرا می گوید : 
 ای غره شده به پادشایی          یک ره بنگرکه خود کجایی

------- 
 گرگی تو نه میر مر خراسان را  سلطان نبود چنین، تو شیطانی

 و طعنه برشاعران مداح :
********** 

باسپاهیان سلطان خلی  که یاغی شده بود وسرانجام بده اسدار  
سلطان حسین افتاد. دوم درجنگی که به فرماندهی خود بامسدعدود 
پادشاه رافضیان کرد ومنجربه شکست و فرار و زوال حدکدومدت 
مسعود شد. سلطان حسین پس ازبرادر  حافظ به امار  رسدیددو 
حافظ پس از غیاث الدین پدرخود برتخت سلطنت نشسته بدود.)از 

 سفرنام  ابن بطوطه(

 هفته نامۀ امید   9911شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 سدنی ، آسترالیا                           نصیراحمد رازی

 برخی از تاریخ کهن
کاب  درگذشته شهربزرگی بوده واکنون قریده ای ازآن کاب  : 

نامیده میشونددرآن  »افغان«باقی مانده است. طائفه ای ازعجم که
سکونت گزیده اند. افغانان کوهستانها وگردنه های مستحدکدمدی 
دراختیاردارند، مردمی بسیارقوی هستندوبدیدشدتدر بده راهدزندی 
میپردازند. کوه بزرگی در آنجا بنام کوه سلیمان وجدود داردکده 
میگویند سلیمان پیغمبر از فراز آن کوه به سرزمیدن هدندد ندظدر 
انداخته وچون آن سرزمین راظلمت فراگرفته بود ازرفتن به آنجدا 
منصر  شده وبرگشته، ولی کوه به این نام خوانده شده اسدت. 

 پادشاه افغان دراین مح  ساکن میباشد. 
درکاب  زاویه ای هست به نام شیخ اسماعی  افغانی که شاگردیکی 
ازبزرگان اولیا به نام شیخ عبا  بوده است. ازکاب  بده گدرمدا  
رفتیم که قلعه ای است بین دوکوه، وافغانهادرآنجا بده راهدزندی 
میپردازند. این ناحیه راباجنگ وگریز طی کردیم، افغانها دردامند  
کوه بودند و براثرتیراندازی ما بگریختند. ما درحدودچدهدارهدزار 
اسب داشتیم وعدۀ ما زیادبود . من بخاطرشترهایدی کده داشدتدم 
ازقافله دورافتادم، عده ای ازکاروانیان که جمعی ازافاغنده هدم 
جزوآنهابودند همراه من حرکت میکردندد. بداالخدره مدقدداری 
ازآذوقه وبار اشتران رادرراه انداختیم تا سنگینی نکند وفردای آن 
روز اسبها رابازپس فرستادیم که آنها را بدیداورندد. روزدیدگدر 
شامگاهان خودرا به قافله رسانیدیم و در ششنغار که آخرین آبادی 
ترک هااست منزل کردیم. ازآن پس وارد صحرای بزرگی شددیدم 
که پانزده روز راه طول آن است وفقط در یک فص  یعنی بعدداز 
آنکه در سند و هند باران آمد میتوان ازآنجا مسافر  کدرد. ایدن 
فص  مصاد  است با اوای  ماه جوالی، باد سموم مهلکی درایدن 
صحرامی وزدکه موجب تعفن بدن میشود وآدمی به محض اینکده 

 می میرد اعضایش باد می کند.
 پیشترگفته ایم که ازاین بادها دربیابان بین هرمز وشیراز هم میوزد.

ازآنجابه شهر پروان رفتیم ودراین شهربود کده بداامدیدر پروان : 
برونطیه مالقا  کردیم و اودربارۀ من نیکویی و اکرام فرمود وبه 
نواب خود درشهرغزنه نامه نوشت وسفار  مراکدرد. عدده ای 
ازمشایخ وصوفیان درحضور اوبودند وما پیشتر دربارۀ مدقدررا  

 وشد  عم  او شرحی آورده ایم . 
ازآنجا به چرخ رفتیم که قری  بزرگی است وباغهای زیاد و چرخ : 

میوه های خوب دارد. فص  تابستان بود وجمعی ازصوفیان وطالب 
علم درآنجابودند. نمازجمعه رادرآن بجای آوردیم وامیرآن محمدد 
 چرخی که بعدهاهم درهندوستان مالقاتش کردم ما را مهمان کرد . 

بعدبه شهرغزنه رفتیم. غزنه شهرمجاهد ندامددار سدلدطدان غزنین : 
محمود سبکتگین است ملقب به یمین الدوله که ازپادشاهان بزرگ 
بود. وی بارها به غزای هند رفت وشهرها وقلعده هدابدگدشدود . 
قبرمحمود دراین شهرواقع است وزاویه ای دارد. غدزنده شدهدری 
بزرگ بوده که اینک بیشترآن به ویرانی افدتداده وتدندهدابدخدش 
کوچکی ازآن آباداست . هوای غزنه بسیار سرداست وسکند  آن 
زمستانهارا به قندهارمیروند. قندهار شهربزرگ وپربرکتدی اسدت 

 ولی من آنجانرفته ام. از غزنه تاقندهار سه روز راه است.
در بیرون بلخ قبری هست که میگویند ازآن عُکاشده مزارا  بلخ : 

بن محصن االسدی میباشد. وی ازصحابد  حضدر  رسدول بدود 
وروایت شده است که اورا بدون حساب به بهشت خواهندبرد. این 
مقبره زاوی  بزرگی هم داردکه ما در آن منزل کردیدم . بدیدرون 
زاویه برک  آبی عجیب قرارداردکه درخت گردوی بزرگی برکنار 
آن هست ومسافرین درموسم تابستان زیرسای  آن منزل می کنندد. 

مردی نیک بود مارا بده  »حاجی خُرد«شیخ این زاویه موسوم به
تماشای مزارا  شهربرد . ازجمل  این مزارا  قبر حزقیدال ندبدی 
بودکه قب  خوبی داشت. قبوربسیاری مسنوب به صحدابده راندیدز 
زیار  کردیم که اکنون درست به یادم ندارم . دراین شهرخداند  
ابراهیم ادهم را دیدیم که خان  بزرگی بودوبا سنگ سفید شدبدیده 
سنگهای کذان ساخته شده ومزرع  زاویه درکنار آن خانه بودکده 
اگر میخواستیم درون برویم میبایستی ازوسط مزرعه عدبدورکدندیدم 
ومانخواستیم وارد کشتزار بشویم. این خانه نزدیک مسجددجدامدع 

 واقع شده است.
پس ازآن که بلخ راترک گفتیم هفت روز درجبال قهدسدتدان راه 
پیمودیم تابه شهرهرا  رسیدیم . این راه قرای بسیار وآباد وآبهای 
جاری ودرختان سرسبز داشت. بیشتراین درختان انجندیدربدود ودر 
زوایای متعدد این نواحی جمعی از صلحا ومردان خددا سداکدن 

 بودند . 
هرا  بزرگترین شهرهای آباد خراسان است. شهرهای شهرهرا  : 

خراسان چهاراست دوآبادان و دو ویران؛ دوتای آبادان عدبدار  
است ازهرا  و نیشابور و دوتای ویران عبار  است از بدلدخ و 
مرو . هرا  شهری بزرگ و دارای ابنی  بسیار است، مدردم ایدن 
شهر متقی ومتدین وپاکدامن و حنفی مذهب می باشندوشهرهرا  

 ازهرگونه فسق وفساد مبرا است. 
پادشاه هرا  سلطان حسین پسرسلطان غیاث الدین سلطان هرا  : 

غوری مردی شجا  ونیکبخت و کامروا است. وی دوبار موردتایید 
 خداوندی قرار گرفته که مای  تعجب همه بود . نخست درمقابله 

 الکسندریه، ورجینیا      پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی

صفحاتی از سیرزندگیم 
 (15)درهجرت و دروصلت 

دورۀ یکسال  صنف ابجد بارخصتی سه مداهد  آن کده 
مصاد  بافص  زمستان کاب  بود به پایان رسید وموفقدانده بده 
صنف باالیی رفتم. باهمین نظم وجریان تعلیمی، سالهایدکدی پدی 
دیگری سپری میشد ومن ازیک صنف به صنف دیدگدر ارتدقدا 

 میکردم . 
این محیط مکتب هم جهانی آموزنده وپرکیفی بود وچده 
گنجینه های سرشار دانش ومعلوما  گوناگون وانتباها  سازنده 
وماندگار رادرسلسل  تعلیمی خود زیرنظرمدیریت و مدعدلدمدیدن 
آزمودۀ افغان وفرانسوی مهیا داشت. صفح  حسدا  وپدرآخدذۀ 
فکر و معنویا  وتعبیراتم مانند مزرع  ایکده دراخدتدیداراجدراا  
وتدابیر باغبان بوده، دستخو  حوادث جوی وفصلهای مختلدف 
سال باشد، گاهی پر طراو  وسرسبز وحاصلخیزمیبود وزمداندی 
دربرابر توفان نامالیما  واندیشه ها و وسوسده هداوحسدرتدهدا 
ومحرومیتها، مکدر وغبارآلود و زردگونه وخزانزده می گردیدد. 
هرروزی که میگذشت بایک سلسله خوشی هاویااندوه های تازه 
رو به رو میشدم و انتباها  وتلقینا  جدیدد در روح وشدعدایدرم 

 نفوذمیکرد.
بهرحال، پس ازینکه به محیط مکتب عادی گردیدده وبده 
تحوال  زندگی معنوی وفکری وعاطفیم ملتفت شدم، گاهگاهی 
حسر  گذشته هاوسرشاری وبیخیالی هادامنگیرم میشدواز اینکه 
دیگرآن روزهای پرآرامش وخالی از وسوسه وتشویش تدریجاً از 
روندزندگیم دورشده بود، دلگیر واندوهگیدن مدی شددم. امدا 
درطول دورۀ تعلیمی، درپرتو آرزوهاو امیدهای رنگارنگم، جاندم 
را از آسیب این وسوسه هاواندوه ها نجا  میدادم و اندکدشدا  
روزمرۀ آموز  و پرور  ودر  وتعلیم مکتب رانعمت بدزرگ 

 وپرثمر میشمردم . 
یادی ازمعلمین : درطول سالهای ارزشمند مکتب، قضاو  
واحساسا  من در برابرتمام معلمین یکسان نبود، تعدادزیادآنهارا 
مانندیک عضوعزیزوصمیمی فامی  خوددوست داشتدم ودرو  
روزمره وسخنان نیک ونصایح قیمتدارشانرا با دل وجان گدو  
میکردم، اما برعکس یکعدۀ محدودآنها درذهن وشعایرم تشویدش 
وتر  و وسوسه ایجادمیکرد، باخود میگفتم این معلم اصالً خنده 
و خوشخلقی ومهربانی نمی شناسد وتنهابرای این بده مدکدتدب 
ودرصنف می آیدتا همیشه چوبی رابرای کوبیدن وتدرسدانددن 
شاگردان دردست داشته باشد، پیشانی ا  چین خورده و توبدیدخ 
کننده به نظرمیخورد. اکثراً درساعت در  چنین معلم سختدگدیدر 
وتندخو میخواستم خودرا ازنظر  دور وپنهان نگهدارم، ولی بعد 
هاملتفت شدم که یکی ازعل  عمدۀ ایدن تدر  وانددیشده ام 
درجریان تدریس او همانا عدم آمادگی ونداتدواندی خدودم در 
فراگرفتن وحفظ مضمون مربوطه بود و روزیکه کارخداندگدیدم 
راتکمی  ودروسم را درحافظه آماده میداشتم، اصالچنین تر  و 
وسوسه یی وجودنمیداشت و بدبینی ام به خوشبیندی ومدحدبدت 
واحترام تبدی  می گردید . باهمین انگیزه بودکه بعددهدا درروز 

 تجلی  مقام واالی معلم مضمونی بااین جمال  نوشتم :
معلمین عزیز، استادان و رهنمایان گرامی ام، ازآن روزیکه 
نعمت شاگردی و تحصی  برایم میسرشدد، عدالقده ومدحدبدتدی 
دربرابرتان احسا  میکنم که آمیخته با اترام ومواظبت واحتیداط 
بوده، رو  وروی  تان همواره چون مشع  روشدندی در ندهداد 
وشعایرم پرتو گرم وخالق واحیاکننده دارد. سیدمدای فدرزانده، 
آهنگ گفتار وشیوۀ سخن پردازی وروشنگری تدان درسدهدای 
آموزنده وماندگاریست که در رشد فکریم نقش ونفدوذ خداص 
دارد. شما درذهن و تعبیرمن نیرومندترین شخصیت های جدهدان 
هستیدوبه این اص  اعتقاد وباور کام  دارم که معلم پدر معندوی 
شاگردان خوداست وهریک را با علم وهنر واصدول اخدالقدی 
 ومدنی و رموز ومراودا  اجتماعی آشنا می سازد./ )دنباله دارد(

************ 
 ای شعرفروشان خراسان بشناسید 
 این ژر  سخنهای مراگرشعرایید

 گرترا فخربه سلطان خراسان است  
 هیچ غم نیست ز سلطان خراسانم

 و خشمی که بر قاضیان وفقیهان خراسان می گیرد :
 چون خصم سرکیس  رشو  بگشاید 

 در وقت شما بند شریعت  بگشایید 
سرآغازشماری ازقصایدحکیم یاشکایت از دوری زادگاه و 
والیتش یعنی بلخ زیبا ومتمدن وشهر زیبایی هاوشدکدوه وجدالل 

 است :
 ای باد عصر اگرگذری بر دیار بلخ 

 روسوی خان  من وآنجای جوی حال
 بنگر که هست منکر من ، یا برادرم   
 دارد چنانکه داشت همی بامن اتصال

 ) صفح  هشتم (
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 هفته نامۀ امید  9911شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 مناسس ، ورجینیا                            عبداهلل مجددی
 محاکمۀ حضرت محمدصادق مجددی

 )به نقل ازخاطرات وی(
حضر  صاحب در محبس ارگ : برای ماامدر دادنددکده 
بطر  اطاقهای خود درمحبس برویم، برای هدرکددام مدا اطداق 
جداگانه تهیه کرده بودند، عبدالحمید خان صوبه دارکه زندان بان 
ماتعیین شده، مراداخ  اطاق آوردویک عسکر را با اسدلدحده بده 
دروازه موظف کرد. اطاق عجیبی است زمین بسیارمرطدوب آن بدا 
خشت پخته فر  شده وبحدی متعفن است که تنفدس رامشدکد  
میسازد، جای نماز پنبئی خودراروی زمین فر  کرده دستاروکاله 
خودرا زیرسر گذاشتم و چپن برک رالحا  ساختده بده خدواب 
عمیقی فرورفتم. حدودیک ساعت از نصف شب گذشته بدودکده 
عبدالحمیدخان مرا ازخواب بیدارکرد، گفتم چه می خدواهدیدد، 
گفت قلم وقلمترا  و اسلحه اگرداشته باشید تسلیم کنید. گدفدتدم 
اسلحه ام جزقلمترا  چیزی دیگری نیست. نامبرده قلم وقلمترا  

 راگرفته وگفت حاال باخاطر جمع خواب کنید. 
هق وروزاول محبوسی مدن 1002ماه ربیع االول91امروز

است، بعدازنماز روبه قبله نشسته به ذکروظیف  خاص مشغول شدم. 
ساعت هشت صبح عبدالحمید خان آمده وبامحبت گفت: ازطدر  
حکومت برایتان سه وقت طعام تعیین شده وحدال چدای صدبدح 
رامیآورند، عالوتا ازطر  حکومت امرصادرشده که هیدچ کدس 
باشماصحبت نکندوبا دوستان همسفرتان هم نبایدمالقدا  کدندیدد. 
گفتم این قوانین رامیدانم شما مطمئن باشید. برای خددمدت بدمدن 
ومعصوم جان عالوه از پهره دار، یک سپاهی بنام نصراهلل تعدیدیدن 
شده بودکه طعام روز وشب میآورد. نصراهلل شدخدص بدادیداندت 
وصادق بود، تقریبا یکماه برای خدمت بمداازطدر  حدکدومدت 
مقرربود. وی همواره احوال زندگی مرابرای همشیره صاحبه هاو 
خانواده ام میرسانید ومکاتیب مرا به آنهامیرسانید. عدالوه ازآن 
اخبارخارق محبس رابرایم میآورد امادولت اورا بخاطرصدداقدتدش 
ازخدمت برطر  نمود و دونفر دیگررا برای خدمت من تدعدیدیدن 
کرد. ازفض  اوتعالی ایندونفر بیشتر از نصراهلل بدامدن مدحدبدت 
وصداقت نمودند وهمیشه احواال  مرابرای خانواده ام می رسانید 

 وتا روزرهایی ام مخلص و وفادارماندند. 
نصراهلل چای صبح راکه عبار  بودازنصف نان وقدری پنیر 
ویک چاینک چای سبز وقدری قندحاضر کرد. وقت چاشت هدم 
بقدر کفایت غذای خوب آوردند. بعدازطر  حکومت یک تخت 
وگلیم وبستربرای خواب دراطاقهای ما توزیع کردندد، ندزدیدک 
نمازعصر چای آوردندومتعاقب آن عبدالحمیدخان با یک آهنگر و 
عسکر که قیدهای آهنین رانق  میکرد داخ  اطاق شدند. وقدتدی 
دیدکه چای مینوشم چیزی نگفت ومنتظرماند. گفتم بدهدتدراسدت 
وظیف  خودرا ادا نمایید. گفت شماچای مینوشید، ماچندد دقدیدقده 
صبرمیکنیم. گفتم نوشیدن چای مانع کارشما نمیشود، بعد پداهدای 
خودرا دراز کردم، بعدآهنگر شش جفت زوالنه رانزدم آودتدامدن 
سبک ترین زوالنه راانتخاب کنم، من زوالنه هارا انتخاب کدردم 
وآنهایی راکه سبک وزن ترین بودند علیحده کرده گدفدتدم کده 
ارجمند سناء معصوم جان وارجمند عبدالحنان جان ندوجدواندان 
هستند، این زوالنه هارا به پاهای آنهابیندازید. ماچهارنفر میتوانیدم 
زوالنه های سنگین رابرداریم، حاالشما اختیارداریدکه کدام یکدی 
ازچهار زوالنه رابه پاهایم می اندازید. آهنگر درحالیکه مشدغدول 
کوبیدن میخ آهنین بود اشکهایش جاری گردید. خندیده گدفدتدم 
تمام عمرشما به همین کارگذشته وحاالباید عاد  کرده باشدیدد، 
اماشما گریه میکنید، بیچاره ازکثر  گریه جوابم رانداد ومشغدول 
اتمام ماموریت خود بود. بعدحلقه هارا میخکوب نمود وازایندکده 
من درحالت کوبیدن میخهای آهنین خنده میکردم هردو باحدیدر  
بطرفم میدیدند. گفتم تعجب نکنید من این محبس رابسیارباخدوشدی 
پذیرفته ام وکسی مرامجبور نکرده وامیدوارم اوتعالی این محبس 
رادر بدل جهنم وقیدهای آهنین رادر عوض قید های آتشین قبدول 

 کند ومرا اززندان جهیم در روزقیامت نجا  دهد. 
میخواهم ساختمان زوالنه راتشریح کنم: زوالنده عدبدار  
است ازدوعمود آهنین که به اندازۀ نیم متدردراز اسدت، درطدر  
باالیی او دریک حلق  آهنین خیلی خورد درآورده شده وبدطدر  
پایان هرعمود یک یک حلق  آهنین که مانند نصف دایره اسدت 
ودوطر  این دونصف با طر  آخرعمود بامیخ آهنین اتصال داده 
دوطر  دیگراین دونصف دایره وقتیکه به پای محبو  درآورده 
میشود، بامیخ آهنین کوبیده میشود ومحبو  نمیتواند گدامدهدای 
فراخ بردارد. حلقه هایی که دربندپای میافتد اگرتنگ ونداخدرا  
باشد زیاد اسباب زحمت میشود، خصدوصدادروقدت پدوشدیددن 
زیرجامه، زیرامحبو  مجبوراست که اوال هر دوپاچ  زیرجامه را 
ازطر  کف پای داخ  یکی ازحلقه هانموده تایدک پداچده را 
بپوشد، بعدپاچ  دیگررا ازطر  ساق به حلق  دیگرداخ  نمایدکه 

 باید پاچ  دیگر راپوشیده بتواند . 
روزدوم)حبس( وقتیکه برای گرفتن وضومیرفتم دیدم که 
یکنفرزنجیرهای آهنین به پشت خودبار کرده وبطر  دروازۀ قلعه 
روان است، یقین کردم که زنجیرهارا تهیه میکندتا زیدب گدردن 
ودستهای مانماید وهمین طورهم شد، چون بعدازظهر بازعبدالحمید 
خان باآهنگر ویکنفردیگر که زنجیرهارابه پشت خودحم  میکدرد 

 داخ  اطاق شدند، 

این زنجیرهاراکه به اصطالح زندانیها )غراب( مینمدامدندد 
عبار  ازچهارسلسله زنجیرهای درشت اندکه ازطر  باالیی یدک 
حلق  فراخ آهنین ودو زنجیربه یدکدطدر  و دوزندجدیدربدطدر  
دیگرحلقه بر آورده شده، دوسلسله ازین زنجیرها راازپشت شداند  
محبو  الی بنددستهای او و دوزنجیر ازپیشروی شانه الی بندپاهای 
اوبسته میشود ودرآخرباقف  آهنین بسته شده کلیدآن نزد زندانبان 

 میباشد.
زنجیرهایی که درحص  دستها است مث  حلق  زوالنه حلقه 
های او دربنددست ها درآورده شده بامیخ آهنین میخ مدیدشدود و 
زنجیرهایی حص  پای است در طر  اخیرخود یک عمود آهندیدن 
کوتاه ودرآخر آن همان لقه های کوتاه زوالنه موجوداسدت کده 
پاها موجوداست که پاهای محبو  درآورده ومیخ میشود. آهنگر 
مشغول بکارشد ودستهایم راهم به زنجیربست، بعدعبدالحمیدد خدان 
حلقه هاراکه درگردنم انداخته شده بود قف  ندمدود.) ازقضدای 

عارنبود شیر را ازسلسله(، بعدازآنکه  -آسمانی نیست مردان را گله 
ازسرتاپا زنجیر پیچ شدم ازعبدالحمید پرسیدم کده دلدید  ایدن 
رفتارحکومت چیست  اگرمیخواهند ما رابه قت  رسدانددکده مدن 
وحضر  مولینا آماده هستیم واگرگمان میکندکه ایدن زحدمدت 
وعذاب مارا ازاعتقادا  مامنصر  میکند، بداندکه ممکن نیسدت! 

 عبدالحمیدخان سر  راتکان داد وچیزی نگفت .
شب سوم بسیاراحسا  خستگی وناراحتی کدردم چدون 
باحدود دو ونیم سیر زنجیر وزوالنه به دستهاوپاهدا بده زحدمدت 
میتوانستم حرکت کنم یابخوابم، عالوتا حلق  زنجیدر دورگدردندم 
بسیار)تنگ( بود امابزودی عاد  کردم . روز بعد عبدالعزیدزخدان 
وزیرحربیه داخ  اطاقم شد، اورااز ایام طفلی میشناختم وبدار هدا 
مث  یک خادم بحضورمن ایستاده ودسدتدهدایدم رامدیدبدوسدیدد، 
اماامروزمث  شخصی که هیچ سابق  معرفت نداشته باشدد، داخد  
اطاق شد. اعتنایی نکردم وهمانطور باالی تخت درازکشیده بودم . 
وی برای دوسه دقیقه برتخت نشسته بعد با صدای نداآشدنداگدفدت 
اعلیحضر  شمارا امرمیکندکه باهیچکس تکلم نکنید وهدم احددی 
اجازه نداردکه باشما همسخن شود، خدمتگارهای شخصی واوالد و 
دوستان شماهم دید وبازدیدنکنید . گفتم من سراپا زنجیرپیچ شدده 
ونمیتوانم حرکت کنم ودروازۀ اطاق من همیدشده بسدتده اسدت 
ویکنفرعسکر بااسلحه دم دروازه ایستاده، بااین حالت ممکن است 
باکسی حر  بزنم یاکسی ازخارق بامن همدسدخدن شدود  ایدن 
حکومت خود رایک دولت قانون میداند چطوراجازه داده کده 
انسانها رااینطور به زنجیربکشد  فقط یک چیزمیخواهم وآن اینکه 
اجازه دهیدبرایم نان ازخانه بیاورند، گفدت خدوب اسدت ایدن 
کارهاراهمین عسکری که برای خدمت شمامقرر شده است انجدام 
میدهد وبه خدمتگارها و مریدهای)شما( اجازه داده نمیدشدودکده 
برای شماچیزی بیاورند، خصوصاقلم و کاغذ، شماهم ازمکداتدبده 

 زیادخودداری کنیدکه موجب زحمت تان میشود.
روزچهارم مجلس بریاست عبدالعزیزخان تشکی  گردیدد، 
دوستان همه به نوبت رفته به سئواال  اوپاسخ میدادند. ازمن هدم 
بعضی سئواال  نمودکه مهم ترین شان این بود: اگربه هندوستدان 
میرفتید آنجا چطورگذاره میکردید، منهم درجواب نوشتم مدن کده 
خودرابه حکومت تسلیم کردم وشمامیدانیدکه خیال رفتن به هندد 
رانداشتم، من مرگ باشر  رابرزندگی باعدارتدرجدیدح مدیددهدم. 
قراریکه درشب اول برای خودامان اهلل خان هم گفتم من ومدوالندا 
تسلیم نمودن ومرگ خودرا خوبتر وخوشتر نسبت بده هدنددرفدتدن 
والتجا کردن به حکومت انگریز دانستیم، پس این سئوال شمامعنی 

 ندارد . 
روزچهارم به آخر رسید، اما تصمیم حکومت نسبدت بده 
مامعلوم نشد. روزپنجم من وموالنا راخواستند، وقتی داخ  اطداق 
شدم دیدم که میرزامحمدایوب خان سرمنشی به کرسی ریداسدت 
نشسته ودراطرا  چپ او ملکهای احمدزایی و اشخاصیکه بدامدن 
مالقا  کرده بودند وعمرگی همان شخصی که درراه سفر بدرای 
قت  من آمده بود نشسته بودند. دردست راست اوغالم نبدی خدان 
قلعه بیگی نشسته است، همه طوری رفتارکردندکه مرانمی شناسند، 
امامن همگی را شناخته اسمای شانراگرفتم که بداعد  وحشدت 

 آنهاگردید . بعدملک هاگفتند: 
حضر  صاحب ماهمگی شمارا میشناسیم وبده خدانددان 
شمااحترام داریم و امیدواربودیم که اگربرایمان کددام مشدکدلدی 
پیش بیاید شماآن مشک  را رفع خواهیدنمود نده ایدندکده مدایدان 
رابزحمت گرفتارکرده وبدنام نمایید. گفتم: برادران من، من ازمال 
وعیال خودگذشتم وبقول شما اعتمادکردم تاباهم یکجا درانقدالب 
اسالمی شرکت کنیم، من بعهد وپیمان شمااعتماد کردم وبدخداطدر 
خدمت دین مقد  اسالم وحفظ عز  وآبروی ملت بداشدهدامدت 
افغان)از(همه چیزگذشتم وعلیه حکومت داخ  اقداما  شدم. اگر 
دراول بامن اتفاق نمی کردید باحکومت مخالفت عملی نمیکردم، 
حال که عهد وپیمان خودرا شکستید من مجبورم حقایق رابدیدان 

 کنم . 
من درروزاول که اعلیحضر  اظهدارا  مدراگدرفدتدندد 
بااوشان عهدکردم که دروغ نمیگویم، من دراظهارا  خود گفته ام 
که شمانه تنهاهیچگونه کمکی نکرده اید بلکه سبب ناکامی مدن 

 شدید، شماپول واسلح  مراغار  کردید، پسراستادمرا 

 بلومنگتن، اندیانا                  داکترعنایت اهلل شهرانی

 نگرشی برنگارش های نگارنده
 مولف: مشتاق احمد کریم نوری

چندین سال پیش دربارۀ یکی ازکتابهای تالیفی جدنداب 
محترم، خبرنگار و مبصر آگاه جناب مشتاق احمدکریم نوری، که 
درخصوص تاریخ ژورنالیزم و سرگذشت مطبوعا  افغانستان بح  
میکرد، کلماتی چندبه عرض رسانیده بدودم . ایدندک کدتداب 
دیگرشان، که ازطر  کانون انتشارا  آل پرنت سترلینگ، برایدم 
مواصلت کرد، واقعا قاب  افتخار وجای بس مسر  میباشد، کده 
نویسندۀ گرامی ودانشمند ایام پربهای خویش را وقف خدمت بده 

 فرهنگ و سیاست کرده است . 
درمتن کتاب بسی قضایای سیاسی، تاریخ واخبار مدلدی 
وبین المللی، باارزیابی و قضاو  آزاد در قید قلم آورده شده است 
که واقعا قاب  قدر وتحسین میباشد. یک تعدادازمضامین متن ایدن 
کتاب پرمحتوا درجریدۀ وزین امید درگذشته به چاپ رسیده وبده 
جهت ارز  آن مقاال  آرزو داشتم که اگرروزی همده در یدک 
جلد کتاب شام  گردد، کیفیت دیگری خواهد مدیدداشدت، کده 
خوشبختانه اینک آن آرزو برآورده شد . جناب آقدای مشدتداق 
احمدکریم نوری که خود یک مبصرارشد وخبرنگارعالی میباشد، 
ازآن سبب، تبصره هایش خواننده را وادار میسازدکه کدتداب را 
بدون معطلی تاختم آن بخواند، چونکه نوآوری ها، تحلدید  هداو 

 تنو  درآن زیاد به مشاهده میرسد . 
 »نگرشی برنگار  های نگارنده درجریدۀ امید «کتاب 

صفحه  090به قلم توانای محترم جناب مشتاق احمدکریم نوری در
 -وسدط  -تهیه ودرسه بخش بسیاربزرگ به اشدکدال سدرآغداز

وآخرسخن حدبخشی شده است . درصفحا  اول کتاب یک تعداد 
دانشمندان تقریظ هانوشت، ازمتن عالی کتاب پرمحتوا وبا کیفیت 
یاددهانی کرده اند. بصور  نمونه نوشت  آقای محمدقوی کوشان 

عدمدده مدطدالدب  «تایپست و ناشرجریدۀ امید را چنین می یابیم:
نگار  آقای نوری به ویژه در سه سال پسین ارز  خاصی راحائز 
شده، که تمام روزهای جهانی راکه سازمان مل  مدتدحدد بدرای 

 »بزرگداشت مناسبت های مشخص تعیین کرده، به بح  گرفته ...

درخاتمه طبع این کتاب وزین را که مملواز معدلدومدا  
مفید بخصوص درجهان ملی وبین المللی میباشد، خدمت دوسدت 
وبرادر ارجمند، نویسندۀ توانا جناب مشتاق احمدکدریدم ندوری 
تبریک گفته موفقیت های بیش ازپیدش شدان را از خدداوندد 

 . /خواهانم 
*********** 

شهیدنمودید ویکنفر را زخمی ساختید، پس حکومت بدایددبشدمدا 
انعام بدهد. بعد عمرگی رامخاطب ساختم توازطر  حکومت برای 
قت  من آمده بودی واگرموفق میشدی امروز حکومت اززحدمدت 

 زیاد فارغ میشد، تراچرادرجمل  محبوسین آورده اند 
دراثنای این مکالمه غالم دستگیرخان بداخدندده مدلدک 
هارامخاطب ساخته گفت: )نی خورده نی برده وای از درد گرده!( 
ملکهامیخواستند بامن مناقشه کنند اما وزیرحربدیده گدفدت کده 
ضرور  به مجادله نیست وبعدامر کردکه آنهارادر ارگ محبدو  
سازند، بعدازرفتن ملکها بمن اجازه دادندکه برگردم ./ )دندبدالده 

 دارد.(
*********** 

 آیا آموزش دختران مباح است؟
تر از این موضو  اما این است که چرا حقوق اساسی  مهم

مردم و قضایایی که در شمار بدیهیا  است موکول به حدکدمدی 
فقهی شود  پیدایش فقه اساساً برای نظر دادن در باره امور بدیهی 

کوشیدند از این راه به  و مسلم نبود، بلکه متخصصان این عرصه می
نظم و نسق کارهای حقوقی کمک کنند تا مشکال  مردم بهتر ح  

رفته تکام  کرد و در عصر حاضر به  شود. همین روند بود که رفته
پیدایش علم حقوق و مسای  تقنینی انجامید. تنها تفاوتی که عدلدم 
حقوق مدرن با علم فقه کهن پیدا کرده است، باور به تقدم حدق 

های او است؛ زیرا حق ریشه در اصد  بدندیدان  آدمی بر مکلفیت
شدود. ایدن از  وجودی او دارد و همراه با پیدایشش متولد مدی

اکتشافا  جهان مدرن بود کده حدقدوق اسداسدی را امدری 
ها را به هیدچ امدر  گی آدمیان دانست و آن ناپذیر از زنده انفکاک

 بیرونی دیگر پیوند نزد.
چرخدد  دنیای مدرن تماماً بر پایه تقدم حق بر تکلیف می

ها آماده نیستند از حقوق اساسی خود دست بکشندد؛ زیدرا  و انسان
گی انسداندی را  انجامد که زنده گی عظیمی می این کار به آشفته

سازد. ما از طریق دعواهای فقهی و کشف ابداحدت و  ناممکن می
گداه  رسیم و بهتر است عزیمت فرضیت حکم آموز  به جایی نمی

خود را حقوق آدمی قرار بدهیم؛ زیرا حقوق آدمی نیازمند چنیدن 
مکتشفانی نیست که هر کدام به کشفی متضاد یکی دیگر بدرسدد! 

ها تأمین حقدوق مدردم اسدت و  اساساً فلسفه وجودی حکومت
حاکمیتی که حقوق مردم را، به شمول حق آموز  دختدران، بده 
رسمیت نشناسد نامشرو  بودن خود را بیش از پیش تدحدکدیدم و 

 کند.)روزنام  هشت صبح کاب ( تثبیت می
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 طالبان و گورها
آغاز منازعا  خونینی که در چه  و چند سال گدذشدتده 
جریان داشته، یک گور جمعی بوده است. حزب دمکراتیک خلدق 

جمهور وقت را  افغانستان، اعضای خانواده محمد داوودخان، رییس
هدا و  کشت و همه را در یک گور دفن کرد. پس از آن، زنددان

شدند و هزاران مرد و زن  ها پر و خالی می ها برای سال پولیگون
مخالف یا متهم به مخالفت سیاسی تیرباران شده در گورهای جمعی 

هدای  دفن شدند. از گروهی از آن قربانیان تنها نام و شماره دوسیه
شان  های بسیار هرگز ندانستند که عزیزان شان باقی ماند و خانواده 

 خاک سپرده شدند. در کجا و کدام گوشه وطن به 
های جهادی نیز هزاران انسدان  سوی جنگ، گروه در آن

غیرجهادی و جهادی را در جنگ با دولت خلق و پدرچدم یدا در 
خداک  ندام بده تنظیمی کشته و در گورهای گدم های میان درگیری

سپردند. این کشتار در درون کشور نیز محدود نماند و مناطقی از 
گاه مهاجدران  خصوص شهر پیشاور، مدتی قت  خاک پاکستان، به

های  های سیاسی مشغول جهاد در تصفیه شده بود. احزاب و سازمان
های تنظیمی تعداد پرشماری از فعاالن سدیداسدی،  داخلی و رقابت

ندیدسدت  جویان و روشنفکران را در گورهای نامعلوم سدربده جنگ
سداالری  هداوپداتدک پدراندی کردند. حاکمیت مجاهدیدن، راکدت

بندوباری را  خواری و بی سابقه از خون شان یک مرحله کم چندساله
گان صلدح  حال طالبان که نخست، فرشته به یادگار گذاشت. با این

 ها دست همه را از پشت بست. شدند، در رقابت گورستان تبلیغ می
بار  طالبان از زمانی که نزدیک به دو دهه پیش، برای اولین

وارد میدان سیاست شدند، تا اکنون، جز وقفه کوتاهدی در چدندد 
شک  مستمر مشغول کشدتدار  شان، به  سال پس از سقوط اداره اول

های پدندجدشدیدر، از  های بکوا و میوند تا کوه اند. از دشت بوده
های شمالی، از یدکداولدندگ تدا  های مزار و میمنه تا دامنه کوچه

خوست و ننگرهار، هزاران گور انفرادی و جمعی میراث حاکمیت 
جا مانده است. طالبان در کشتار جمعی محصالن  و جنگ طالبان به

دانشگاه، کودکان مکتب، مادران و نوزادان در شفاخانه، جواندان 
گان  کننده ورزشکار، کارگران روی جاده، فعاالن مدنی و تظاهرا 

اند کده دیدگدر  چنان گسترده، دوامدار و سیستماتیک مشغول بوده
رسد و بسیار دیده شده اسدت  نظر نمی گور جمعی چیز غیرعادی به

های  که مردم پس از حمله طالبان با بلدوزر و حشر عمومی گوشه
اند. حاال  قبرستان را کنده و عزیزان پرشمارشان را به خاک سپرده

دیگر با ذکر گور جمعی کمتر کسی به یاد حزب دمکراتیک خلق 
افتد. کشتار کور و گورهای جمعی مدیدراث  و احزاب جهادی می

 اصلی طالب شده است.
  اندد کده در ولسدوالدی گی طالبان خدبدر داده تازه  به

اند که در آن  بولدک قندهار یک گور جمعی را کشف کرده اسپین
1 اند کده گدور  اند. آنان گفته جا به خاک سپرده شده تن یک 9

اند. طالدبدان،  جمعی دیگری را در ولسوالی دامان آن والیت یافته
شان را به  شده در این گورها را طالب خوانده و مرگ قربانیان دفن

های جنرال رازق نسبت داده اند. احتمال دارد واقعیت هدم  تصفیه
های خونین  داشته باشد. طالبان و جنرال رازق، هردو متهم به تصفیه

در قندهار شده بودند. با وجود این، خبری را که طدالدبدان نشدر 
اند، بخشی از تال  این گروه برای ذکر تاریخ از جدایدگداه  کرده

امار  است. تاریخ رسمی همیشه بیان دیدگاه حاکمان است، امدا 
بار آن گروه آغشته شدده  های خون این سه دهه، چنان با کارنامه

نویسی طالبی پاک نخواهد  سازی و تاریخ ها روایت است که با سال
هدا و  شد. عصر جنگ و حاکمیت طالبان، زمانه گستر  رسدانده

یاد دارند که چگونه  های ناظر جهانی نیز بود. همه به  حضور چشم
این نیروی نیابتی منبع شرهای تروریزم، انتحار، قاچاق، فدقدر و 

 تفرقه شده بود و شده است.
بدون شک خداک وطدن از خدون هدزاران جدوان 

اند نیز رندگدیدن  شده ای که در صفو  طالبان کشته خورده فریب
بولددک  است. در کندز، مزار، دشت لیلی، میوند، ارغنداب، اسپین

ای و تدروریسدت  جویان حرفه گروه جنگ و جاهای دیگر گروه
داخلی و خارجی و نیز جمع بزرگی از وطندارانی که به دلی  فقر، 

ها کشاندده شدده  سوادی و فریب از سوی طالبان به این جنگ بی
 اند؛  بودند، به خون غلتیده

سال گذشته، مردم گواه بودند کده طدالدبدان  94اما در 
پناه را به رگدبدار  بریدند، مسافران بی شده را سر می سربازان تسلیم

گاه ساخته بودند. در عین  بستند و از مسجد و مکتب و جاده قت  می
یاد دارند که بخشی از بودجده و اندرژی دولدت  حال، مردم به 

داری در زنددان و رهدایدی  گیری، نگده جمهوری صر  دست
شد و قاتالن مشهور و تروریستان  جویان و حامیان طالبان می جنگ

 شدند. نامدار نیز اعدام نمی
نام پروسه صلح راه افتاده بود، همه دیدیم  در فریبی که به 

شدند و مدتی رهدایدی  که زندانیان طالب با ترتیبا  ویژه رها می
جویان به صف جنگ  زندانیان به کارناوال برگشت گروهی جنگ

 بدل شده بود؛ )ص هشتم(

 هامبورگ، آلمان                             سیدآقا هنری

 آیا داؤد خان واقعاً پاکدست بود ؟!
این موضو  درافکار اکثریت مردم کشور طی هفتادسال 
زرق شده وبه تواتر تکرارگردیده، که نزدیک است یک امر مسلّم 
و به حقیقتی واقعی مبدل شود که مرحوم سردارمحمددداؤدخدان 
مردی سلیم النفس ازنگاه پاکدستی بوده وهیچ گاه ازمال ودارایی 
بیت المال مردم کشورسوء استفاده نکرده، پدولدی نددزدیدده و 

 رشوتی دریافت نکرده بوده است! 
اما و مگر، به این نگاشته ها ومعتقدا  یدک دانشدمدندد 

 029مورخ ومشهوربه ثُقه گویی وامانتدار نویسی درصفدحدا  
خاطرا  میرمحمد صدیق فرهنگ، اندتدشدارا   «کتابش  028تا

ذکرنموده اسدت. مدرحدوم  »1020تیسا، تهران، چ اول، سال 
ملی شدن بانکهاوموسسا  بیمه  1228درسال ... «فرهنگ نوشته:

با طمطراق اعالن گردید، درحالیکه اقدام مذکورهیچگونه تاثیری 
برجریان امور اقتصادی واردنکرد، زیراقسمت بدزرگ سدرمداید  
بانکی درکشور دولتی بود و یک اندازه سرماید  اندفدرادی کده 
دربانک ملی موجودبود، آنهم قبالًبا انتقال انحصارا  بده دولدت 

 »ارز  خودراازدست داده بود ونقش چندانی دراقتصاد نداشت. 

 نویسنده درادامه چنین تذکرداده است :
متن قانونی دربارۀ اصالحا   1080همچنان درهمانسال  «

ارضی انتشاریافت که تطبیق آن یکسال بعدآغازمیشد. مقصدازاین 
مهلت بظاهراین بودکه به مالکین فرصت داده شودتا ملکدیدتدهدای 
مشترک شانرا ترکه وتقسیم کنند، امادر عم  به ایشان موقع داده 
شدتا مایملک اضافی شانرافرو  نموده یا راههای گریزقانونی را 

 جستجو کنند.
درهمین دوره بودکه به موجب خبری کده بده تدکدرار 
روایا  ثابت شده، محمد نعیم خان برادررئیدس دولدت درحددود 
یکصدقطعه ملک خودرابفرو  رسانید و ماحص  آندراکده بده 
صدهاملیون افغانی بالغ میشد، ازبازارکاب  اسعارخارجی خریداری 
کرد. بعداًاین خبرشایع شدکه محمدنعیم خان به علت مخالفت بدا 
روی  برادر  بخارق رفته ودیگربه افغانستان برنمیگردد، امدادرراه 
عزیمت به خارق، وی به طیارۀ آریاناکه به فرانکفور  درجرمنی 
میرفت، هدایت دادتا به ژنیو در سویس رفته اورا درآندجداپدیداده 
کند. پیلو  چنین کردومسافرین مشاهده کردندکه سردار با بکس 
دستی قطوری ازآن خارق شد. درآنوقت گفته میشدکه آن بدکدس 
مملواز اسعاری بودکه سردارازبازارکاب  خریداری کدرده بدود 
ودریکی ازبانکهای سویس به امانت سپرده شد. این ادعاکه درآن 

م( 1225هدش) 1082هنگام شک  افواه راداشت، بعدازکودتای
وکشته شدن سردار درآن، ازقول قُدّۀ او، محمداسماعی  عدثدمدان 
)مشهوربه الال( به این شرح تاییدگردیدکه سردار پس ازفرودآمدن 
ازطیاره به اتفاق او، که برای استقبالش درمیدان حاضربود، بسوی 
محل  ازشهرحرکت کردکه درآن بانک های معتبرواقع است. چون 
به نزدیکی مح  مذکوررسیدند، سردارازموترفرود آمده به عثمان 
گفت که بخانه برود زیر وی کاری داردکه پس ازانجامش بدا او 
ملحق خواهدشد. هرچندخواهش او)یعنی عثمان( برای آنکه اجازه 
بدهدتا او هم درخدمت باشد قبول نشد اما او)عدثدمدان( ازروی 
صمیمیت واخالص نخواست سردار راتنهابگذارد، لهذاپس ازآنکده 
ظاهراً ازآنجادورشد، ازترصد گاهی درکنار رودخان  رون مراقدب 
سرداربود وباچشم اورامی پاییدتا اینکه دیدکه بدون حادثه دریکی 
ازبانکهای معرو  سویس داخ  شد، آنگاه وی به منزلش بازگشت 
وبعدسردارهم به اوملحق گردیدوهیچ کدام چیزی درین مدقدولده 

 اظهار ننمود. 
معذالک چندسال بعدچون پس ازقدتد  سدرداردرکدابد  
ورسیدن خانمش به سویس، بازماندگان اودرصدد شدنددتدامدحد  
سرمایه گذاری اواندازۀ دارایی اورا معلوم کنند، همین معلومدا  
عثمان کمک کردتا ایشان بریک قسمت از دارایی او دست یابند، 
اما قسمت دارایی داوؤدخان، که وی هم ازسرمای  گزا  عدمدش 
محمدهاشم خان مساوی بامحمدنعیم خان مستفیددشدده بدود، تدا 
جاییکه برای من معلوم شده اصالمفدقدود گدردیدد، زیدرابدرای 
جلوگیری ازانتشار این خبرکه درخارق سدرمدایده دارد، اسدنداد 

 آنراازبین می برد. )!(
خبر مسافر  محمدنعیم خان به خارق باپول هایی که علی 
الرغم احکام قانون اصالحا  ارضی، ازناحی  فرو  امالک خود
)وشایدهم برادر ( بدست آورده بود، آخرین پارچد  حصداری 
راکه هواخواهان رژیم دکتاتوری بعنوان وطنپرستی وبی اعتنایی به 
منافع خسیس  پولی به دور داوؤدخان کشیده بودند ویران نمود و 
وی اکنون باچهرۀ اصلی ا  که قیافت یک مرد مغرور، بی دانش 
ودرعین حال استفاده جو وحمایت کننده ازاستفاده جویدی افدراد 
خانواده ا  بود، معرفی کرد . هرچندپیش ازیدن حدادثده هدم 
اتفاقا  دیگری رخ داده بودکه بهمین جهت داللت میکرد اماعدۀ 
اشخاصی که ازآن آگهی حاص  کرده بودند اندک بود وعدامد  
مردم ازتفصی  آن بی خبر. ازآن جمله بود فرو  یک قطعه زمین 

 متعلق به سفار  افغانستان درتهران توسط سردار زلمی محمود 

 امسال به خلیلزاد رسید   »نوبل دروغ «جایزه  
مانندهرسال دیگر امسال نیز رقابت تنگاتنگی میان نامزدان 
جایزه نوب  دروغ صور  گرفت ودر نهایدت داوران تصدمدیدم 
گرفتند جایزه را دو دستی به زلمی خلیلزاد، نماینده خاص امریکا 

 دهی افغانستان به طالبان بدهند.  برای تحوی 
اثر زلمدی  «اند طالبان تغییر کرده»جایزه امسال به کتاب 

خلیلزاد تعلق گرفت که سه سال پیش در قطر به نشر رسیده بدود. 
صفحه دارد باع  شد تا سی ملیون انسدان و  094این کتاب که 

یک کشور کام  از آن به شک  منفی متاثر شود. داوران کدتداب 
آقای زاد را تاثیرانگیزترین کتاب تاریخ در عرصه دروغ دانستند و 

 یاد کردند. «ادیسون دروغ»از وی به عنوان 
آقای خلیلزاد ضمن تشکر عمیق از آقای اتمر، همکدار و 
استاد  و آقای معصوم استانکزی مهتمم این کتاب، از خدداوندد 
خواست تا بار دیگر به او فرصت خدمت به مردم افغانستان بدهد. 
وی گفت که اگر بار دیگر توانست در خدمت مردم افدغدانسدتدان 
قرار گیرد انشااهلل همه را به سیخ خواهد کشید. آقای خلیلزاد وجه 

 نقدی این جایزه را به مردم ستمدیده افغانستان تقدیم کرد.
خان متقی که از نامزدان جدی این دوره بود کسدب  امیر

جایزه را به آقای خلیلزاد تبریک گفت و خود را خاک پای وی 
نباشید گرم به آقای خلیلزاد گفت که در  دانست. وی ضمن خسته

مند  افغانستان هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد، زنان از آزادی بهره
روند، فقر از بین رفته است و مردم از  هستند، دختران به مکتب می

نحوه حکومتداری طالبان راضی هستند. آقای متقی در بیانیه خود 
گفته است که برای مذاکرا  روی جایزه سال بعد بدزودی عدازم 

شود. وی گفته است که اگر خدا بخواهد  اوسلو پایتخت ناروی می
 این بار عبداللطیف نظری را با خود  نخواهد برد.

افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین جایزه نوب  
جمهور  غنی، رئیس دروغ به شهروندان آن تعلق گرفته است. اشر 

منتخب افغانستان دوبار، امراهلل صالح، معاون باصالحیت آقای غنی 
غنی، هفدت  حسین مرتضوی، معاون سخنگوی اشر  یک بار، شاه

محمد ندور،  اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان سیزده بار و عطا بار، ذبیح
 اند. پنج ملیون بار برنده این جایزه بوده  امپراتور پیشین شمال،

داکتر عبداهلل که از دوره حضر  نوح به بعد نامدزد ایدن 
جایزه و جوایز دیگر بوده به علت تقلب در پروسده اندتدخدابدا  

غنی برنده  ای که اشر  نتوانسته نوب  کسب کند. وی در دو دوره
 جایزه شد به خود  نوب  الترناتیو داد اما از آن راضی نبود.

************ 
غازی داماد وپسرعم رئیس دولت وسفیرافغانستان درایران، که سر 
و صدای آن درمطبوعا  ایران هم بلندشد، امادرافغانستان بجزعدۀ 
معدودی از مامورین وزار  خارجه وکارکنان دولت، کسی ازآن 

 آگاهی حاص  نکرد...
درعین حال قیمت زمین درتهران بطورعام ودر محلد  کده 
سفار  افغانی درآن واقع بود بطورخاص روبه افدزایدش رفدت 

م 1220هش 1089تااینکه پس ازجهش قیمت نفت در نتیج  جنگ
درشرق میانه به آسمان علیین رسید. درچنین هنگام سدردارزلدمدی 
محمودغازی بحی  سفیرافغانستان درتهران مدقدررشدد. وی کده 
مردخوشگذران، الکلیست ومُصر  بود، قدبد  ازآن درپداریدس 
ولندن هم به حی  سفیرکارکرده بود ودرهرجا عوایدسفدار  را 
ازناحی  حق ویزه، حق تصدیق وغیره، که ساالنه بده چدندد ده 
هزاردالر بالغ میشد، به مصر  شخصی خود میدرسداندد ووزرای 
خارجه به مناسبت قرابت وتقرب اوبه شاه جرئت ندداشدتدنددبده 
اوچیزی بگویند. هنگامیکه به تهران واردشد تقاضابرای خریداری 
زمین سفار  افغانستان درتدهدران، کده قدیدمدت آن روزبده 
روزباالمیرفت، زیادبود. سردارکه متوجه چربی لدقدمده شدد بده 
مرکزآمده از خسر ، رئیس دولت، اجازۀ فرو  رادریافت کرد 
ودرمراجعت به تهران، زمین رابدون اعالن ومزایده، مانند زمدیدن 
شخصی خود ، باالی یکنفرازتقاضاکنندگان به مبلغدی درحددود 
هفتادملیون تومان بفرو  رسانید. به محض اینکه خبراین معامدلده 
شیو  یافت خریداران دیگربه اورجو  کدرده مدبدالدغ بدزرگدتدر 
راپیشنهادکردند وچونن بعض ازین خریداران پیشکار افرادخانوادۀ 
شاهی ایران بودندکه بصور  سرسام آور درمعامال  داخ  شدده 
بو، صدای خودرا تاکاب  رساندند. همه به این عقیدده بدودنددکده 
بایدزمین به داوطلبی گذاشته شود وبه بلندترین بهایی که عدرضده 
می شود بفرو  برسد. امابااینکه پیشنهادهایی تایکصد وده ملیون 
تومان هم رسیده بود، رئیس دولت فیصله کردکه همان مدعدامدلد  

 «اولی که سفیردر بدل هفتادملیون تومان نموده صحیح است و

میگفتندکه سفیر دراین معامله مبلغی مدعدادل  .»فضولی موقو !
چندملیون دالررشو  گرفت ومعامله راطوری سرانجام کدردکده 
حتی کارکنان دفترسفار  ازتفصی  آن آگهی نیافتدنددومدجدبدور 
ساخته شدندتا اسنادی راکه به ایشان داده میشد بدون تحقیق صحه 
گذاشته درق دفترنمایند. پس ازانجام این معامله بدرای خدامدو  
ساختن سروصدا سفیر ازتهران به قاهره تبدی  ومسأله به اصطدالح 

  (5ماست مالی شد...!)ص
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در حلقه و دایره که لوگو یا عالمت صلح عمومد و سدرتداسدرى 
جهاند را باز گومیکند از حرو  اول دو واژه و با دو کلمه گرفته 

کلیر دیس آرمومنت کده بده نیدو Disarmament Nuclearشده:
معناى دورى از جنگ و یا خلع سالح اتمد و یا هم اجدتدنداب از 

 جنگ و مبرا از تجهیزا  هسته ى و یا ذروى،
(در زمان Vو هکذا نشان و عالمه صلح جهاند ، با دست)

استعمار بریتانیا کبیر ، و مقاومت هاى ملت ها و کشور هاى تحت 
سلطه و سیطره انگریز ها از جمله فرانسوى ها طد مقاومت هداى 
فرسایشد شان ، اخطار مد دادند که استعمار گران و استئمار کننده 
گان را انگشتان دستان شان را قطع خواهند نمود . و این موضدو  
انگلیس ها را وادار به این ساخته بود که زماند که از قلدمدرو. و 
نواحد مناطق اشغالد درست و سالم بدر مد شدند باز بده خداطدر 
اطمئنان به ) باال جاى ( و ) سر کار ( دو کلک و یا دو انگشت از 

یکد از حرو  انگلدیدسدد  Vانگشتان شان را به شک  حر  وى 
بلند مد کردند و اکنون مود شده که بعضد ها فهمیده و نا فهمیده 
در زنده و مرده و عروسد و غم که اشتراک مد نمایند و یا عکس 

 V) مد کنند ( و یا مد گیرند دو انگشت را به همان رقم حدر  

) هفت ( فارسد درى بلند مد ندمدایدندد  2انگلیسد و یا مث  عدد 
چنانچه چرچی  نیز در مجالس و محاف  و در جریان جنگ ها هدم 

مد ساخت ( که بعد ها به  2کنان هفت  vدو انگشت ا  را ) وى 
 عنوان نشان صلح  

دورى و پرهیز از جنگ درق لوگو و نشان صلح همگاند 
و عمومد هم شد. به راستد صلح و دورى از جنگ زیبا و دلنشبدن 
أست اما آیا واقعا در چشم انداز کنوند صلحد و صلدح گدراندد 
موجود است   چقدر خوب مد بود که در این زندگد کوتداه و 
زیبا که جنگ مقبولد ها را تحت الشعا  قرار داده به راستد صلح 
واقعد عمال اگر مد بود و این سیاره مورد تهدید خود ء زمیندیدان 

 قرار نمد داشت .
از جنگ جهاند دوم اضافه از هفت دهه سپرى مد شدود 
و از به رسمیت شناسد روزى بنام صلح و صله رحم هم در حددود 

مدیدالدى  1259کمد زیاد تر از چهار دهه مد گذرد ، در سال 
توسط سازمان مل  متحد هسته گزارى گردیده است. در حالدیدکده 
صلح یک آرزو و مرام جهانیان محسوب مد گردد. امدا هدمدیدن 
امسال که هنوز هم نه تنها کرونا و آبله میمون و بالیاى طبیعد و 
طوفان ها ، سیالب ها ، زلزله ها ، گرمایش زمین، تغیرا  اقلیمد، 
عدم توازن و کنترول گاز هاى گلخانه ید و تهدیدا  کشور هاى 
دارنده تجهیزا  هستوى ، به نحوى بالفع  و بالقوه محدسدو  و 

 ملمو  است  .  
واقعا جهان را در یک موقعیت نا مطمئن و یا بده قدول 
عامیانه ،. جهان در نوک شاخ گاو قرار گرفته و دغددغده هداى 
اساسد و اولد مل  متحد را با وجودیکه بحران نان ، و بحران دارو 
و دوا دشوارى دیگرى است که سازمان جهاند غددا و زراعدت 
جهاند و همین طور سازمان صحت جهاند نیز به صراحدت بدیدان 
داشته که این بحران ها کمر سیستم هاى جهاند را خدمدیدده و 
) چوک ( ساخته، در همچو اوضا  و احوال ناشد از جنگدهدا و 
تهدیدا  ، زمام داران بسا کشور ها دست به دکمه و یا هم به ماشه 
نشسته اند و واضع و بر حاال هم مد گویند و هشدار و اخطار ها هم 

 صادر مد نمایند.
انتونیو گوترا  سرمنشد عمومد سازمان ملد  در روز 
اول جنرال اسامبله به بسا موضوعا  که جهان را در یک موقعیت 
نا مطمئن قرار داده اشاره هاى زیادى داشت و نگراند ا  را از 
قانون تازه به تصویب رسیده در کوریاى شمالد را که به امضأى 

 کیم چونگ اون رهبر کوریاى شمالد رسیده أست که : 
حق استفاده از حمال  پیشگیرانه را برأى محافدظدت از 
خود را در نظر گرفته عمیقأ متأثرکننده و قاب  تشویش خدواندد . 
اوافزود مذاکرا  را با طر  هاى اصلد براى دستیابد بده صدلدح 
پایدار خلع سالح کام  و قاب  قبول و رزمایش براى راسدتدد و 
درستد و ترمیما  لنگش کار ها ، از سوى این سازمان به شد  و 
جدیت ادامه دارد. سازما ن زراعت جهاند ) فائو ( هم بحران دیگر 
جهاند را جنگ و نبرد به خاطر نان ) غذا ( خواند . بلندد رفدتدن 
قیمت ها به طور سرسام. آور ، و کمد و قلت مواد غذائد ، و بلند 
رفتن نرخ نفت و روغتیا  ، تحریم هاى بسا کشور ها به خداطدر 
جنگها و کشیده گد ها ، تغیرا  و نوسأ  در سیستم هاى ارزى و 
ارز  ، و داد ستد ها ، انفلیشن و یا انفالسیون پد در پد ، و برابر 
ى دالر امریکاید ، با یورو. واحد پولد. اروپا ، و پوند استرلیندگ 
واحد پولد انگلیس ، و تقاضا والدیمیر پوتین ریس جمهور روسیه 
که کسانیکه گاز روسیه را مد خرند باید که. به روب  واحد پولد. 

 روسیه. پول بپردازند . 
نرخ لیره ترکد واحد پولد ترکیه ، آنقدر در تدغدیدر و 
افت و آفت بوده که رجب طیب آردغون رئیس جمهور تدرکدیده 
 چندین بار است که با وجود سفر ها به خارق از کشور ، از جمله 

 شمال کالیفورنیا                        مشتاق احمدکریم نوری
 به ادامه پاسداست زبانهاوحرمت فرهنگها

 بگویم ابتدا نام خداید   که بد دانش نمد آید صداید
پنجم اکتوبر روز جهاند معلم و مربد و مدر  و آموزگار 

میالدى در جهان تبجی  و تجلی  مد گردد  1220است که از سال 
البته پیشنهاد همچو روزى توسط مؤسسه تعلیمد و تربیتد وابسته به 
سازمان مل  متحد ) یونسکو ( صور  گرفت. ولد بعضد از 

اکتوبر در روز هاى دیگر هم  8کشور ها به غیر از این روز جهاند 
ماه ثور ،  01روز معلم را بر گزار مد کنند مث  افغانستان که در 

که از سابق این روز را قدرداند مد نمودند . و همچنان بعضد از 
کشور هاى دیگر همین طور ، چون اکثر کشور ها قب  از مسما 
شدن این روز در تقویم مل  متحد، قبال هم مقام شامخ معلم را 
گرامد میداشتند، در جاپان روز معلم وابسته به یک روز نیست. 
مقام شایسته و بایسته معلم هر روز مورد تمکین قرار مد گیرد. 
روح بزرگمرد جنت مکان پدرم استاد قومندان صاحب نورالدین 
خان نورى همیشه شاد و یاد شان همواره گرامد باد که به معلمان 
خانگد و مکتبد ما مد گفتند که براى فرزندان ما. و در مجمو  
معار  کشور پیش از همه انسانیت محبت و شجاعت و خدمت را 
یاد بدهید ،. انسانیت و محبت و موضوعا  که در باال تذکار 
گردید ،. باال ترین هنر ، زیبا ترین صفت ، و عالد ترین عباد  

بهترین مردم معلم مد شود -أست . عارفان با عشق عار  مد شود
 -عشق یا عار  مکم  مد شود / هر که عاشق شد معلم مد شود -

و خداوند ق مادر عزیز ما را که یک عمر معلم بودند وتارتبه اول 
معار  کشورکار کردند با همه معلمین گرامد که در قید حیا  
اند به پناه و عصمت خود داشته باشد. و آنان شان که به رحمت 
حق پیوستند جنت فردو  را براى شان خداوندق ارزاند فرماید. 

 و یاد همه شان گرامد باد . 
اکنون که مکاتب متوسطه و لیسه دختران توسط رژیم 
طالبان مسدودأست و اختال  نظرا  هم میان شان روز تا روز 
آشکار شده مد رود. در روز جهاند گردشگر ى و یا توریزم 
درماه قب  مولوى شیر عبا  استانگزى معین سیاسد امار  از بسته 
بودن مکاتب دخترانه ابراز نگراند جدى نمود و خواهان در  و 
تعلیم دختران شد. در همان روز مال خالد حنفد وزیر امر 
بالمعرو  و نهد از منکر، علم و سبق را مباح و حرام پنداشت و 
قسمد توجیه داشت که نظر امیر و رهبر شان نیز با او یکسان است. 

 و اجرا گردد  
در این روز ها گزارشا  و اطالعا  از مکاتب ، حاوى  

این نکته. مهم و اساسد است، که حلقه و دایره کار معلمین را باید 
تنگتر ساخت اکنون اداره طالبان در این روز ها و در إستانه روز 
جهاند معلم، از معلمین سؤاال  را مطرح مد نمایند و گویا که 
امتحان مد گیرند و به این تر تیب مد خواهند استادان که به مذاق  
شان برابر نیست باید حذ  شوند. ، کساند امتحان مد گیرند که 
ممکن خود شان یک روز هم امتحان نداده باشند،   و نوعیت 
سواال  شان هم مطابق اجندأى طالبان ، این در حالد أست که 
پوهنتون ننگرهار براى مال باقد حقاند وزیر تحصیال  عالد 
طالبان دوکتورا مد دهد.! و با این کار ها و اقداما . هوا و فضا 

 را بر سر متعلم و معلم ضیق ساخته راهد اند.
روز معلم به همه معلمین گرانمایه و پرمایه مبارکباد ! این 
نوشته اهداء أست به همه استادان گرانمایه و پرمایه ام در مکاتب 
و پوهنتون و دانشگاه و یونیورستد و همه جا هاى که من در  

 خواندیم و از اوشان آموختیم، واقعا همه شان موالى من اند.
در شماره ماه قب  جریده امید براى ماه سپتمبر راجع به 
مجمع عمومد مل  متحد که در هفته سوم ماه سپتمبر همه ساله 
تدویر مد یابد نوشته ید داشتم چون امید معموال در بیستم هر ماه 
میالدى از چاپ مد برآید .لذا من به موضوعا  در این مقال و 
مجال مد پردازم که بعد از بیستم سپتامبر در سازمان مل  و جنرال 

 اسامبله هفتاد و هفتم انجام شد. 
بعد از هفته سوم سپتامبر وبدنبال روز جهاند دموکراسد 

سپتمبر 91سپتمبر مد باشد. روز جهاند صلح در18که همه ساله در
از طر  سازمان مل  متحد تدویر مد یآبد که همان روز شرو  
مجمع عمومد مل  متحد و انعقاد مجلس بزرگ ببن المللد با 
اشتراک رهبران و لیدران از اقصاى نقاط گیتد را احتوا مد کند 
زمام داران بسا کشور هاى جهان در شرو  جنرال اسامبله مل  
متحد. همه ساله اشتراک مد نمایند کشور هاى که داراى قدر  
اتمد اند و کشور هاى که به نحوى از انحأ در آستانه روز جهاند 
صلح ، در جنگ و منازعه قرار دارند و گویا که براى تحقق صلح 
برنامه هاى هم دارند آنچه که به کرا  دیده شده آنچه را که 
ندارند ، همین بد برنامه گد أست ولد بعضد شان با ژست هاى 
جنگد و فیگور هاى بدماشد خود را صلح طلبان و تفاهم گران مد 
پندارند. و جا مد زنند. و نشان و لوگوی صلحد را هم به سینه مد 

 زنند ولد از محتوا داخ  إن بوى نمد برند.

چندین بار دیدار ها. با. همتاى. روسد ا  ، روسأى بانک مرکزى 
کشور  را هم چندین بار است که. تغیر و تبدی . مد نماید . این 
حالد أست که. اکثر ) جمهوریت طلبان ( و مافیاى. قدر  ثرو  
و غار . در ترکیه بسر مد برند و در آن کشور ) ترکیه. ( 

 سرمایه گزارى نموده راهد اند . 
موضوعا  زیاد انبار شده بر سر میز این مجمع عمومد مل  متحد 

. که جریان دارد ،. جو 22قرار دارد. . در همین مجمع جارى 
بایدن ریس جمهور ایاال  متحده هم که در روز اول افتتاح این 
مجمع عمومد هفتاد و هفت در روز سه شنبه هفته سوم ماه سپتمبر 
سخنراند داشت که گفت: روسیه با حمله بر اوکراین منشور 
سازمان مل  متحد ! را بد شرمانه زیر پا کرده است  و همین طور 
بایدن جو ، در جو حاکمه سیاسد فعلد از ایران یاد نمود که هرگز 
به کشور ایران اجازه نخواهد داد که به سالح هستوى دستیابد پیدا 
نماید و از تظاهر کننده گان در آن کشور ) ایران ( هم گفته که 
در کنار شان ایستاده است  بایدن گفت آینده از آن کشور هاى 
است که از حد اکثر ظرفیت جمعیت شان استفاده مد کنند جاید 
که زن ها و دختران حقوق برابر با مردان داشته باشد و از حقوق 

 اولیه و اساسد بر خوردار باشند . 
مل  متحد که هنوز هم جریان  22در همین جنرال اسامبله 

دارد گزارشگر ویژه سازمان مل  متحد درامور افغانستان آقاى 
ریچارد بنت گزار  خود را به شوراى حقوق بشر آن چنبره 
جهاند ارائه نمود. اوگفت : وضعیت در افغانستان بدتر شده، تا 
جاییکه بحران حقوق بشر با بحران ها انساند و مالد افغانستان 

 مطابقت دارد . 
نامبرده طالبان را مسؤول بدتر شدن حقوق مدند سیاسد و 
فرهنگد مردم ، از جمله نقض فاحش گسترده مد داند، و هشدار 
مد دهدکه این نمونه هاو نشانه هاى شدید و قوى نزول به سمت و 
سوى استبداد و دیکتاتورى مطلق را باز گو مد نماید. محور 
صحبت او روى همین اص  مد چرخید و مد چربید که افغانستان 
 به صوب سیستم استبداد و دیکتاتورى مطلق در حال سقوط أست . 
در این مجمع عمومد که هنوز ادامه دارد سخنان آقاى 

مل  متحد که به عوض  22آقاى چا با کروشد ریس مجمع عمومد 
که اجال  سال قب  جنرال  22عبداهلل شهید ریس مجمع عمومد 

اسامبله را ریاست کرده بود و او از کشور مالدوى مد باشد . و در 
آستانه روز جهاند صلح و افتتاح جنرال اسامبله امسال چند روز 

 قب  ریاست را به ریس جدید مجمع عمومد سپرد . 
رئیس جدید مجمع هم از بسا دشوارى ها و مشکال  و 
معضال  که سیستم هاى جهاند را مخت  نموده محک قرار داده و 
اینکه روسیه نیرو هاى ذخیره و احتیاط ا  را خواسته، و ادغام 
چندین مح  اشغال شده و به فحواى آنان آزاد شده از قلمرو 
اوکراین را همه پرسد و بررسد دارند چابا کروشد ریس مجمع 

تا به حال به عنوان سفیر و نماینده دایمد  9414امسال ، از سال 
کشور  مجارستان ، در سازمان مل  کار مد نماید و قب  از آن از 

ریس بخش اول اروپا در وزار  خارجه  9414الد  9442سال 
کشور  مجارستان بود و همجنان سفیر در یونان و کاردار در 
امارا  متحده عربد و شارژدافیر در چند کشور دیگر را در 

 کارنامه دارد . 
بر اسا  آیین نامه مل  متحد پنج عضو دائمد شوراى 
امنیت : ایاال  متحده ، روسیه ، چین ، فرانسه و انگلستان ، 
نمایندگان دایمد شان، به حی  معاونان کروشد ریس مجمع فعلد 

 مد باشند . 
 91البته با وجود معاونیت این پنج عضو دایمد در مجمو  

معاون براى رئیس هر دوره مجمع عمومد و طبق منطقه بندى 
سهمیه که  2جغرافیاید انتخاب مد شوند. که قاره افریقا داراى 

امسال موریتانیا بروندی بنین زیمبابیا. نایجریا و کنیا معاونان 
سهمیه که امسال مالیزیا  8کروشد مد باشند قاره آسیا داراى 

تاجکستان نیپال. ویتنام و تر کمنستان مد باشند از آمریکا ى التین 
سهمیه اند امسال : شیلد. جامیکا و  0و یا جنوبد که داراى 

السلوادور معاونیت مد کنند. همچنان استرالیا و اسرایی  هم نامزد 
 شده اند ./
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 لیسۀ عالی حبیبیه
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شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

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

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

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

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

% مصار  صندوق رامیپدردازدو صدنددوق رازیدر 12بیند. امریکا
اثرخود در آورده است. پریزدنت بایدن به جنت یلن وزیدرخدزانده 
ا  هدایت داده تاصندوق وجهی بین المللی راقداندع کدنددکده 
ازاجرای حق برداشت مربوط به افغانستان خودداری نماید وهمین 

 کارجام  عم  پوشید. 
جفای صندوق وجهی درمقاب  افغانستان تنهابه بند انداختن 
حق برداشت خالصه نمیگردد، ازسایرکمکهایی که صندوق بدرای 
اعضایش ارزانی مینماید نیزافغانستان محروم شده است. مثال تامین 
استقرارقیمت اسعار وجلوگیری از تعدد نرخ اسعدار، رفدع عددم 
استقرار دربیالنس تادیا ، تعیین نرخ پول داخلی به مقدابد  طدال 
ودالر وغیره، کمکهای تخنیکی ومشورتی درساحا  پولی ومالدی 
به منظورتامین استقرار اقتصادی، اعطدای قدرضده بدرای رفدع 
کسربیالنس تادیا ، تامین وتحفظ سیالیت پول داخلدی، اصدالح 
تعرفه های گمرکی وغیره میباشد که افغانستان فعالً محروم شدده 

 است . 
عدم برسمیت شناختن امار  طالبان ازطر  کافد  مدلد  
جهان یک امرتصادفی نمیباشد، بلکه بگمان اغلب یک تدوطدئده 
ایست که برعلیه افغانستان چیده شده اسدت. درامدریدکدا بدرای 
هرسیزده نفر مستهلک یک بزنس تولیدی ایجادشده است، هدد  
اصلی همه بزنس ها بدون استثنا کسب مفاداعظمی میباشد، بدرای 
اینکه مفاد ازدیاد یابد لزم بلکه الزم است که تقدرر واندتدصداب 
کارمندوکارفرما متکی به معیارلیاقت وشایستگی باشد نه به ارتباط 
نژاد وقومیت. دولتهای امریکا واروپا وجاپان وآسترالیا وهانکانگ 
وسایرکشورهای پیشرفته اراکین دولتی شان رابه اسا  استدعدداد 
وشایستگی تعیین وانتخاب مینمایند، ولی چده دلدید  مدندطدقدی 
غیرازیک توطئه باع  شده که درمورد افغانسدتدان ازیدن اصد  
شناخته شده ومروج  انتخاب سران دولتی اغماض بعدمد  آمدده 
وتعیینا  راتابع منطقه ونژادقومی بسازند ! طالبان هم مع االسدف، 
ازاص  شایستگی ولیاقت و کارفهمی درساح  استخددام آمدریدن 
وکارفرمایان کناررفته اندو درجلب استعداد هدابدرای پدیدشدبدرد 

 امورمملکت کامالناکام بوده اند.
برای امریکا وسایرکشورهابهتر ومنطقی تراین خواهدبدود 
تابرطالبان فشاروارد نمایندکه درتمام شئون دولتی اشخاص ذکور 
واناث باتجربه وبااستعداد رااز اطرا  وطن، صدرفدندظدرازیدندکده 
ازکدام منطق  افغانستان آمده وبه کدام زبان ملی تکلم میکدندندد، 
جلب و استخدام نمایند واشخاصی را بپذیرندکه به استحکام دولت 

 مرکزی معتقد وازتفرقه وبی نظمی درداخ  دولت منکرباشند./
 ....حکیم ناصرخسرو 

 یا روزگار بر سر ایشان سپه کشید   
 مشغول کردشان زمن آفا  واختالل
 قوم مرا بگوی که دهر از پس شما   
 با من نکرد جز بدو ننمود جز مالل

ویا نالش او از دوری ازخراسان ودردی که او ازین فدراق مدی 
 کشد :

 که پرسد زین غریب خوار محزون   
 خراسان راکه بی من حال تو چون

 (      1درختانت همی پوشند بیرم )
 (9همی بندند دستار طبرخون )

 ( است حالت     0گر ایدونی و ایدون)
 شبت خو  باد و روز  باد میمون 

 مرا باری دگرگون است احوال   
 اگر تونیستی بی من دگرگون
بلی، تشبیب شاعران زهدپیشه و اندرز سرا بدیدن گدونده 
است، واگر مانند شاعران مدیحه سرا در وصف طبیدعدت درآغداز 
قصایدخود سروده اند، زود برگشته اند به پند و موعظه و بیدزاری 
از زیبایی هایی که مردم بدان دل می بندند و رسالدت خدود رادر 

 قبال آنچه شایست  آدمی زاد رسالتمند است، فرامو  می کنند :
 چندگویی که چوایام بهار آید     گ  بیاراید و بادام به بار آید..

درین قصیده که زیباترین وصف بهدار را عدرضده داده 
است، مخاطب رامالمت می کندکه بیدردانه چنین به اسدتدقدبدال 

 زیبایی های بهارشتافته است :
 این چنین بیهده یی بیش مگو با من    

 که مرا از سخن بیهده عار آید
 شصت سال است که نوروزمرا مهمان است

 خود همان است اگر شش صدبار آید 

 سوی من خواب وخیال است جمال او 
 گر به چشم تو همی نقش و نگار آید

--------- 
: طبرخون : عناب و 9: بیرم: نوعی پارچ  زیبا و نازک، 1

 درخت عناب
ایدون: این طور، این گونه . گر ایدوندی و ایددون  -0

 است حالت: یعنی اگر چنین که گفتم هستی وحالت چنین است ./
 آیا داؤدخان واقعاً پاکدست بود ؟!

خوانندۀ فهیم به سادگی میتواند دریابد که برادران سردار 
که بیش ازچه  سال مقدرا  یک ملت مظلدوم و تدهدیددسدت را 
درکف بی کفایت وخیانت آلود خویش انحصدارکدرده بدودندد، 
تاکدام حد ازدارایی آن ملت راجفاکارانه و غدرانه دزدیدند وبده 
خارق کشوربردند، بخصوص سردار داوؤد که ازتدمدام اعدمدال 
خاینانه و دزدان  اعضای خانواده ا  کامال آگاه بوده و عدمدداً 
برسرتمام حقایق خاک ریخت ! پس باید متوجه شویم کده ردای 
وطندوستی وپاکنفسی راکه از سوی نوکرانش برقامتش پوشاندده 
شده بود، چیزی جز فریبکاری وخاک به چشم ملت زدن ندبدوده 
وچور وچپاول سرداران بهیچ وجه ازطالبان نکتایی پو  کدرزی 
واحمدزی کم نه، بلکه با مقایس  مبالغ بودجه های فقیران  زمدان 
قدر  وحکمرانی آنان با بودجه ها وعایدا  دومزدور وجاسو  

 اخیرالذکر، بیشتر شمرده می شود ! /
 طالبان و گور ها

  که هیچ کسی آنان را در راه کمین کند یا در میان صف بدون آن
شان دست به انتحار بزند. از هر سویی که ببینیم، تقصیدر اصدلدی 
گور های جمعی این بیست و هشت سال به دو  طالبان است و با 
هیچ تبلیغی پوشیده نخواهد شد. با درد و تأسف که کمپاین طالبان 
در خلق گورهای جمعی هنوز ادامه دارد. چندی پیدش، طدالدبدان 

بسته در  گروهی از سربازان جبهه مقاومت را پس از تسلیمی، دست
صفی نشاندند و به رگبار بستند. قاتالن، از خود فیلم نیز گرفتدندد. 

اند، در کنار نشر خدبدر  اکنون که طالبان در جایگاه حاکم نشسته
روزها   کشف گورها، به مردم بگویند که اسیران جنگی را چرا این

شدان  هدای کنند  نیروهای سابق امنیتی را چرا از خانده تیرباران می
بندند  سرهای بدریدده را چده  محاکمه، به گلوله می کشیده، بی

اندازند )روزنامد  هشدت  کسانی در نهر های جالل آباد وکنرمی
 صبح کاب (
 آیا آموزش دختران مباح است؟  

 تقدم نگاه حقوقی بر نگاه فقهی
ها از وزیر امر به معرو  طالبان آمده  در آخرین نق  قول

است که آموز  یک امر مباح است و نباید وقت را با مبداحدا  
ضایع کرد. این سخنان ظاهراً در واکنش به اظهار ندظدر عدبدا  
استانکزی گفته شده که آموز  را فرض دانسته بود. از قددیدم 

هدای  گفتند که اختال  علما رحمت است؛ یعنی وجود دیدگاه می
هدا  متعدد در میان اه  علم سبب فراخی عرصه و فزونی اندتدخداب

دانیم که چنین نیست و  شود. در افغانستان حداق  می برای مردم می
بدار  نظرها مصیبت است؛ هم به دلی  پیامددهدای زیدان این اختال 

گی مردم و هم به دلی  افتادن مقدرا  عرصه عمومی  ها بر زنده آن
جامعه به چنگ افرادی که فاقد اهلیت علمی هستند؛ زیرا نه مدال 

گی اظهار نظر در چنین اموری است  عبا  استانکزی دارای شایسته
 و نه مال خالد حنفی.

اگر سخن بر سر حکم دینی این موضو  باشد، صالحدیدت 
اظهار نظر در چنین مواردی را نهادهایی دارند که صالحیت علمی 

شان به عنوان مرجعیت دینی جامعه به رسمیت شناخته شده اسدت؛  
مانند االزهر مصر، الزیتونه تونس، حوزه علمیه نجف و مداندندد 

ای معرو  دارند. در جایی که باید ندهدادهدا  ها، که تاریخچه این
تصمیم بگیرند، اظهار نظر این مال و آن مال که از بخدت بدد یدک 

اند، هیچ اعتبار علمی ندارد، چه موضوعی  جامعه وزیر و معین شده
را مباح بخوانند و چه فرض. موضع االزهر و بقیه نهادهای معتدبدر 
علوم دینی در جهان اسالم در این زمینه واضح است. آنان دالید  

اند و جایی برای ابدهدام  شرعی کارشان را نیز از دیرباز بیان کرده
اقدام به کشدف  »مکتشف جدید در افغانستان«نمانده است تا دو 

آن کنند و در پایان یکی مباح بودن آنراکشدف کدنددودیدگدری 
 فرضیت آنرا. )ص پنجم(

 غصب نقود افغانستان توسط امریکا
 بنابر تنگدستی سودا می کنند.

در اقتصادیک نظری  کالسیک عمومیت داردکه به تئوری 
مقداری پول مسمی میباشد. این تئوری یک معادله است که طر  
راست آن تولیدناخالص ملی به نرخ بازار جادارد وطر  چپ آن 
حاص  ضرب مقدارپول درجریان و سیالیت پول قراگرفته اسدت. 
باسا  این نظریه درحالت استخدام کام  سطح قیم متنداسدب بده 
مقدارپول درجریان حرکت مینماید ودرسایرحاال  ازدیاد سیالیت 

% 90پول تورم پولی را بارمی آورد. درافغانستان سطح بیکاری به 
% تخمین شده است. چون حجم تولیدملی روبده 12و انفالسیون به 

تنزی  است، پس ازدیاد سیالیت پول است که باع  بدلدنددرفدتدن 
قیمتها به سرعت سرسام آور درافغانستان شده است. بدلدنددرفدتدن 
سیالیت پول طبعاً سرعت فرسایش پولهای کاغذی رابدلدنددبدرده، 
ضرور  به تعویض پول فرسوده رابه پول جدیداً اشاعه شده خلق 
مینماید. درحال حاضر اشاع  پول جدیدبرای افغانستدان مشدکد  

 است.
عالوتاً هنگامیکه تولید ملی افزایش مییابد تقاضابرای پول 
زیادمیشودوهمچنان درآوانیکه سطح قیم بلندمیرود تقداضدا بدرای 
پول ازدیاد مییابد. پروفیسرنامدار دانشگداه شدیدکداگدو یدعدندی 
داکترملتن فریدمن معتقد بودکه بحران اقتصادی معلول تدندظدیدم 
نادرست مقددارپدول اسدت. قدرارگدرفدتد  وی، مدقددارپدول 
دراقتصادکشورباید متناسب به فیصدی رشدتولید ملی عیارگدردد. 
پول درافغانستان ازکدام پشتوان  ازقبی  طال ونقره برخوردارنمدی 
باشد، آنچه راکه حکومت پول بنامد همان پول شمرده مدیدشدود 
وازوظایف بانک مرکزیست کده ارز  پدول رابده تدنداسدب 
اسعارخارجی وطال تعیین نماید. درامریکا رئیس جمدهدورندکدسدن 
دالرامریکا رااز طالآزادساخت وازآن به بعد خزان  امریکا اندوخته 
های دالری کشورها در امریکا رابه طالمعاوضه نمی نماید. البدتده 
دالر امریکا درداخ  وخارق مملکت چلش دارد واماپول افدغداندی 

 صر  درداخ  افغانستان می چلد.
اخیراپاکستان اجازه داده که به مالحظ  بحران اسدعداری 
درافغانستان،درپاکستان میشود افغانی درمعامال  تجارتی قدبدول 
گردد، سایرممالک باپول افغانی معامله نمی کنند. اما افغدانسدتدان 
برای ح  وفص  مشکال  بیالنس تادیا  وتموی  واردا  نیازبده 
پول خارجی دارد. افغانستان یک کشورعمدتاً وارداتی ومتکی بده 

% تولیدملی 08کمک مالی منابع خارق میباشد. قب  ازآمدن طالبان 
% بودج  دولتی ازمنابع خارق تدمدوید  مدیدشدد. واردا  28و

کشورشام  تولیدملی نمی گردد وامادرانکشا  تولیدملی ندقدش 
دارد. مثالً واردا  برق جزء تولیدملدی ندیدسدت ولدی ازطدریدق 
تدویرصنایع ملی که امتعه وخدما  تولیدمی کنند باع  توسدعد  
ملی میشود.  تورید نخ و سُند وموادکیمیایی شام  تدولدیددمدلدی 
نیست، و اما ازآنجاییکه فابریکه های نساجی وطدن رابدکدارمدی 
اندازد، کمک زیادبه تولید ملی میرساند. سیخ گول وآهن چدادر 
که واردمی گردد شام  تولیدملی نمیشود واما اینکه فابریکه های 

 فلزسازی ما رافعال میسازند درتوسع  ملی اثرگذار اند.
تورید تمام امتعه وارداتی مستلزم ذخایراسعاری بوده کده 
متاسفانه سیاست ظالمان  امریکا، افغانستان راعجالتاً بده فدقددان 
ذخایراسعاریش مواجه ساخته و تئوری مقداری پول رادرافغانستان 

 بیموردساخته است .
پول افغانی درداخ  افغانستان چاپ نمیشود بلکه بایددریک 
کشورپیشرفته و قاب  اعتماد تهیه گردد. دردوره هدای داؤدخدان 
واستادربانی پول برای افغانستان درروسیه چاپ میشد، بعداً درزمان 
آقای کرزی این وظیفه به یک کمپنی انگلیسی در بیسنگسدتدوک 
سپرده شد وطالبان بایک کمپنی پولندی ویک کمپنی فدرانسدوی 
قرارداد نمودند، ولی عدم برسمیت شناختن امدار  اسدالمدی از 
طر  ممالک جهان این کارراغیرعملی سداخدتده وایدن ضدربد  

 دیگریست که بنی  اقتصاد وطن مارا مصدوم نموده است . 
حق برداشت مربوط افغانستان ازصندوق وجهی بین المللی 

ملیون دالر بالغ میگرددکه برای تموی  پانزده ماه واردا  004به 
افغانستان کفایت میکند، ولی این پول نیزفدعدالً قدیدداسدت.ادارۀ 
صندوق ادعاداردکه تصامیمش به مشوره های اعضای آن صندوق 
میباشد، چون هیچ کشوری رژیم طالبان رابرسمیت نمی شناسد لهذا 

ملیون حق برداشت افغانستان راصدالح  004هیچ کشوری پرداخت
 نمی 


