
مشاهیر سادات معاصر افغانستان

چهره( از تعدادى اجمالى ماندگارمعرفى )هاى

بهدراین بخش عده   معاصرکشوررا سادات ازبزرگان مـىى بـا قیـد ایـن نکتـه کـه      .کـنماختصارمعرفى

همهدرشرایط فعلى دست رسى    معاصـربه مکـرم سـادات افتخـار صاحب و افرادسرشناس کثراللّـه(ى

مطالببراى این ج)نسلهم ازطرفى و نبوده مقدور شرحانب نامه، زندگى درمورد منتشرشده و مکتوب

آثار معرفى آنخدمات، افتخارات بـسیارموسع  ها بطورگسترده درکتب ومجالت بى شمار مندرج و       و

طلبد ؛ ازاین رو فعالًبه معرفى اجمالى آن عـده         است، بناءا فرصت تتبع و صرف وقت وانرژى بسیارمى        

زندگىازعزیزانى   قرارداشـتهافتخارآمیزشان مورد مطالعه قرارگرفتـه ویـا خودشـان دردسـت رس           که

مصاحبه آنوامکان با اختصاصى اسـتى مقـدوربوده بـااین امیـد کـه درآینـده امکـان          .پـردازممـىها

عزیــزان میـسر گـشته وایـن امـر خیــر بـا جامعیـت وکمـال مطلــوب       شـرفیابى بـه محـضر هریـک ازآن    

.جام پذیرد درتحقیقات بعدى ان

ى والیـات افغانـستان    درکلیـه در فصول گذشته هم گفتیم که طوایف مختلف سادات مکرم         
1

زنـدگى

افغانـستانمشخصات تمامى طوایف، خانوادهکنند، ازاین جهت درج مى سـادات وبزرگـان ایجـاب  هـا

بعضى.نمایددایرة المعارف باهمان نسبت را مى   اسامى عازشخصیتلذا نامى رجال و هنرها ، وادب لم

بخشو سیاست این قوم را که     اختـصارهاى طوایف، مشاهیر و نخبگان نیامدهدر بـصورت متـذکرانـد

:شویممى

)ره(یکاولنگىفرزند حضرت آیت اللّه العظمى رئیس     ،سید احمد حسین احسانى   
مکـرم ازسـادات

ولسوالى)هش(1336قاضیان، در سال      ابتدایى علوم دینى را در یکاولنگ به دنیا آمده و تحصیالتدر

والمسلمین سید اسداللّه  و برادر بزرگش حجت االسالم)ره(خویش نزد حضرت آیت اللّه رئیس زادگاه

آموخت سال.احسانى ادامهبه)هش(1349در ى تحصیل درسطوح متوسطه و عـالى همـراه پـدر           قصد

دارالحکمـۀ مـشغول بـه    وعازم حوزه علمیه نجف اشرف شده و درمدارس جامعۀ النجـف       بزرگوارش

استاد مرتضوى، شیخ   :اساتید بزرگوار آن حوزه همچون    تحصیل شد، سطوح متوسطه را باموفقیت نزد      

على امیـرى جـاغورى، طـى      حسین حسینى یکاولنگى، شـیخ عبـدالقیوم      فاضلى، شهید سید على   محمد

سال.کرد بعـث،1345در حزب توسط وارداجبارا و تـركگفتـه را عـراق  حـوزه علمیـه قـم    کـشور
داد...ستوده، پایانى و:اساتیدگردیده سطوح را نزد .ادامه

)ره(حجت االسالم والمسلمین سید احمد حسین احسانى
سال جهاد)هش(1361تا1359از با ارتباط در

)ره(همکاران نزدیک آیت اللّه بهشتى    اسالمى افغانستان از  
جهـاد در مـؤثرى نقش و اسـتبوده .داشـته

تخار)گَردیز(ارزگان، بادغیس، بغالن وپل خمرى، بدخشان، بامیان، بلخ مزار شریف پروان، پکتیا .1 جوزجان،)طالقان(، ،

ننگرهار)قُندوز(ل، سمنگان، غزنى، غور، فاریاب، فراه، قندهار، قندوز زاب لوگر، لغمان، کابل، ، نیمروز، )جالل آباد(،

...، هرات، هلمند )میدان(وردك
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ا سالپس احزاب شیعى مجددا به ایران بـر گـشت  و مـدارج     به جهت اختالفات گروهى میان    1361ز

و منقول جوادتبریزى و حسن زاده وحید خراسانى، فافل لنکرانى، شیخ:معقول را نزد آیات عظامعلوم

نمود طى .آملى

کارنامهسمت و ازها اند عبارت احسانى آقاى :ى

بهشتى ـ معاون فرهنگى آیت اللّه1
اسالمى افغانستان  در شوراى انقالبى اتفاق)ره(

اسالمى افغانستان در قم  عضو شوراى مرکزى و شوراى اجرایى و مسئول دفتر حرکت-2

 عضو شوراى نظارت بر مدارس دینى افغانستان -3

 عضو دبیر خانه مجمع علماى شیعه وسنى افغانستان-4

 عضو مجمع جهانى اهل البیت-5
)ره(

اجالس عمومى سخنگوى روحانیت و     او عالوه به همکارى قلمى با برخى از مطبوعات در سمینارها و           

.مهاجرین نیز بوده است 

فرزند سـید سـرور خـان از ولـسوالی جـاغوري غزنـی، ایـشان تعلیمـات                  دگروال سید احمد شاه،     

 انجام رسانید، او توپچی ابتدائی را در والیت غزنی و تحصیالت ثانوي و عالی را در حربی پوهنتون به           

 وزارت دفاع بود، سید احمدشـاه دانـش مـسلکی را فـوق              88ماهر وقوماندان کندك توپچی در لوالی       
.العاده وارد بود و رویه نیکش با مردم همیشه اورا محبوب ساخته بود

سـال،سید محمد ظـاهر اخالقـى   دوم)هـش(1320متولـد حـصه مـىدر از.باشـدبهـسود پـس
تحصیالت سطوح عالى و مباحث خارج فقه و اصول را بتدایى و متوسطه دینى در کشور،تحصیالت ا

حوزات سـید محمـد شـیرازى،    حکیم، خمینى، اراکى،:نجف و قم از محضر مراجع و آیات عظامدر

السـالم والمـسلمین حـاج آقـاى اخالقـى عـالوه       احجـت.مکارم شیرازى و فاضل لنکرانى فراگرفـت 

سوى از سمتمربروکالت به افغانستان در عمرانى خدمات و نامبرده ریاسـت دفترنماینـدگى   :هاىاجع

معاون شوراى روحانیت مناطق مرکزى، عـضو شـوراى         شوراى انقالبى اتفاق اسالمى افغانستان در قم،      

حرکـت اسـالمى افغانـستان      اسالمى، عضو کمیسیون قضاء و مسئول گردهمایى والیت میـدان         ائتالف

است .بوده
سـالیان متمـادى بـه تـدریس،         یکى از روحانیون مشهور و سرشناس کـه        ،خادم حسین اسلمى  سید

کشور و در دوران جهاد اسالمى در هجـرت اشـتغال داشـته و          تبلیغ و امر به معروف و نهى از منکر در         

.بودپدر بزرگوارش مرحوم سید على اصغر مورد احترام عموم طبقاتهمانند

اسلمىحجت االسالم والمسلمین حا    آقاى ج
)ره(

را در فراگیرى علوم دینى و تدریس   عمر شریف خود   

)ره(بیتمکتب و سیره اهل   و تبلیغ معارف اسالمى و احیاى     
نمود نزد.سپرى را حوزوى مرحـومسطوح

)ره(آیت اللّه شیخ محسن نقشى    
از. و دیگر اعاظم آموخت     گذراندن سطوح عالیه به نقاط مختلـف  پس
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نمود هجرت بهافغانستان نقـاطتدریس علوم دینى و تربیت شاگردان همت گماشت و در هر نقطه ازه

مردمهاى دینى سفر مى   افغانستان جهت ترویج اندیشه    و مـىنمود بزرگـوار عـالم آن .شـدندمجـذوب

شهر و افشار مناطق مردم نو کابل از این عالم جلیل القدر براى ارشـاد و هـدایت جهـت تبیـین                چنانکه

شرعى اموراز ده سال جهت فعالیتو دینى و احیاء مراسمات مذهبى دعوت کردند و بیشمسائل هاى
.بوددینى و مذهبى مشغول خدمت

سال عنوان سکونت اختیار کرد و مـدت       به ایران هجرت نمود و شهر مذهبى قم را به         )هش(1360در

و فقه خارج مباحث در سال )هر(گلپایگانى مرعشى نجفى  :اصول آیات عظام  ده
کسب و داشته شرکت

.فیض نمود

عارضه)هش(1370سرانجام این عالم بزرگوار در سال        اثر قلبى در بیمارستان حـضرت آیـت اللّـه         در

)ره(العظمى گلپایگانى 
را فانى وداع گفته و در مراسم تشییع و محافل بزرگداشت معظم له عالوه بر            دار

اخصاهاىحضور کثیرى از طالب، مهاجرین، انصار شخصیت       مراجع و اساتید حوزه علمیـه قـم    علمى

داشتند .شرکت

حج،سیدمصطفى امینى  )مشهور بـه امـین االسـالم      (امینى   االسالم والمسلمین سید عبداللّه    تفرزند

هـاى پرجاذبـه و بیـدار   علوم حوزوى، اهل منبر و تبلیغ که با سخنرانى   عالمى خوش استعداد و فهیم در     

 فرهنگ و مکتب اهل بیت   گرى خویش از دین و احیاى     
)ع(

وخاطرات جوانـان اکثـر درذهـن ماندگار

مشکالت اجتماعى، ناهنجارهاى موجود در جامعه پرده برداشته و بـا        هموطنان مهاجر تثبیت کرده و از     

.نمایدتحلیل مىبیان جذّاب و شیوا از دیدگاه دین و آرمان اصیل اسالمى آن هارا

نجف اشرف آغاز کرده سـپس سـالیان   ىن، فقها و اصولیان حوزه علمیهنامبرده نخست تعلّم را از ادیبا  

به قم در که است .مباحث خارج فقه و اصول اساتید نامى این حوزه اشتراك داردمتمادى

هايدعوت مؤمنین جهت تبلیغ به کشور بنابهچندین بار  االسالم والمسلمین جناب آقاى امینى   تحج
نمودهاروپایی آنجاسفر معلومـات بدینییکه مدتیست نگارنده با ایشان ارتباط ندارد،        از کسب جهت

وآثاربیش تر در مورد اساتید وسایرفعالیت باشماو نتوانستیم مصاحبهها داشته باوى اختصاصى .ى

ش(1292 میـر امـین الـدین فرزنـد عـین الـدین متولـد سـال                ،میر امین الدین انصارى    و)ه شـاعر
وطننویسنده معروف معاون.ماستى انتشارات رادیو کابل و معاون خبر گذارى باختر بود، پس از           او

مـدیر مطبوعـات و     اجرایى مدتى ریاست مستقل مطبوعـات رابـه عهـده داشـت و مـدتى نیـز                مدیریت

نامهنویسنده روز آثارشى از بود، بدخشان مـى)1318کابـل(داستان کمیـا    ى میـر  .تـوان یـاد کـرد    را

.جمله دانشمندان و محققین بزرگ کشور از همین خانواده استزالدین نیز اامان

مـذهبى)هـش(1334 فرزند سید عوض حدود سال       ،شهید سید محمد طاهر بصیر     ى خـانواده در

دره آخر بهسوددر کجاب به(ى وضـع.به دنیـا آمـد    )دهن سفید بالق  مشهور نظـر از پـدرش هرچنـد
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مانند کهبیشزندگى مناطق آن مردم ودر سطح پایین هستند بود، ولى فرزندش راتر فرستاد مدرسه به

را ونوشتن خواندن سواد که صنفسوم از آموخـت تـصمیم گرفـت کـه فرزنـدش درس طلبگـى       بعد

سه حدود مدرسه علمیه  سال نزد روحانیون محل ادبیات را آموخت، بعد راهى کابل شد و در            بخواند،

بامحمدیه شامل گردید وبیش از پنج سال د        جا آن عشق وعالقـه بـه تحـصیل ادامـه داد، کـه بـر اثـر        ر

توانست درسى درسـطحطى ایـن مـدت تـا سـطوح عالیـه را فراگیـرد، مطالعـه جنبـى اش نیـز                   زحمت

علماء و اعتقـادات دینـى محـصلین بـین          در شرایطى که دولت کمونیستى براى ضربه زدن به        .بودعالى

ىى از محـصلین مـسلمان رابطـه   ود، شـهید بـصیر بـا عـده    ها و روحانیت شکاف عمیقایجاد نموده ب   آن

جلسهنزدیک داشته و در جهت باال بردن سطح اعتقادى آن          کتـب.نموددایر مى هاىها خوانـدن در و

رامذهبى، اعتقادى وسیاسى آن    قـرارکرد و مـواد فرهنگـى در اختیـار آن         راهنمایى و تشویق مى   ها هـا

.دادمى
بـودگویندهیر این بود که او از نظر منبر و سخنرانىدیگر از کماالت شهید بص دسـت وزبـر خـوب ى

داشتموضوع و جذب مستمع سلیقهى بیان مطلب و انتخابکه در شیوه خوبى قـدرت.ى به از پس
شـد،ها، یکى از کسانى که بر ضد آنرسیدن کمونیست کار به دست حجـت االسـالم والمـسلمین    ها

زادگـاهش)هـش(1357ایطى او درمحـرم     در چنـین شـر    .شهید بصیر بـود    بهـسود(در منبـر)کجـاب

ومى کهچنان بى پروا، بى باك و صریح مسایل اسالمى را بیان مىرفت اعجابنمود به را گان شنوند
از.دادن به سخنان داغ و انقالبى او ترس برداشـته بودنـد  واداشته وحتى بعضى مستمعین از گوش بعـد

به فعالیـت هـایش   تى در صدد گرفتن وى شد، او به کابل رفت، در کابل نیزدولت کمونیسایام محرم

بردندهاى دولتى او را دستگیرادامه داد، تا این که گماشته زندان به و .نموده

اهـل فرزند آیت اللّه سید حسین عالمى،حاج سید محمدعلى عالمى بلخابى     خـانواده در بلخابى

مانندتحصیال.علم و دانش به دنیا آمد     را چنـدتش و کـرد آغـاز خانه مکتب از زمانش، علم اهل اکثر

دروس کردابتدایى و متوسطه را در مدرسه دینى بلخاب نزد پدر و دیگر اساتید           سالى گاه.استفاده آن

ادامه بـىاز طـى مـسافت بـسیار و تحمـل مـرارت           ى تحصیل عازم کشور ایران شده و پـس        براى هـاى

علم جهت دشمارى نیـشابورى و دیگـر   ر حوزه علمیه مشهد مقدس رسید و از محـضر ادیـب       اندوزى

سال.اساتید آن حوزه کسب فیض نمود چند از تحصیل، جهت رسیدن به مدارج عالى علمى وارد پس

و آیـات   اشرف گردیده و سطوح عالیه و مباحث خارج فقـه و اصـول را نـزد فقهـا                 حوزه علمیه نجف  

چون بادکوبـه ابوالقاسم خویى،  سید محسن حکیم، سید   :عظام )ره(اى و شـهید صـدر     صـدراى
مـستفید  

سال.گردید بازگشت)هش(1352در افغانستان عـالمىادیـب وفقیـه مجاهـد حـضرت آیـت اللّـه         .به

ادارهبلخابى پس از بازگشت به کشور در کنار تدریس و پرداختن به            و معارف مدرسهنشر ى دینى،  ى

سـاجتبه حل و عقد مسایل شرعى و       بلخـاب، مناطق نچارك و دیگـر والیـات شـمال افغانـستان      اماعى
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ثور.همت گماشت  هفت کودتاى از پس نامبرده شمال)هش(1357عالم صفحات در جهاد گر آغاز

چهـارده طـول در و بوده سـال انقـالب اسـالمى ومقاومـت همگـانى مـردم برضـد حکومـت        افغانستان

فرازوکمونیستى، رهبرى مجاهدین را به عهده داش       تمام در و نشیب دوران مقاومت تـاریخى مـردم       ت

مبارزه از شمال اسـالمى  پـس از تـشکیل حـزب وحـدت        .فرهنگـى و نظـامى غافـل نگردیـد        صفحات

او در حـال حاضـر عـالوه بـر          .انتخاب گردید افغانستان به عنوان عضو عالى شوراى نظارت این حزب        

امامزاوظایف پیشین متولى امور بارگاه سازى .باشدده شهید یحیى بن زید شهید مىباز

،  فرزند سید محمـود بـن سـید احمـد از احفـاد میرسـید علـی بـن                     سید حسن احمدي نژاد بلخی    

.میرسید جالل الدین حسین بخارائی می باشد

 هجـري شمـسی مـدفون در قبرسـتان قتلگـاه        1361سید احمد ، جد جناب آقاي احمدي نـژاد  متـوفی             

نام بزرگان از مقدس، دار بلخاب بوده  کـه مـدت هـا سـمت قـضاوت را در دسـتگاه  حکـومتی           مشهد

الحکومه(بلخاب واقع در دهنه ترخوج را داشـته اسـت، وي بـه عـالوه سـمت رسـمی قـضاوت          )نائب

مرکـز.روحانی و بزرگ قوم بوده که از زهد و ساده زیستی معروف به سید ملک بـوده اسـت                   در وي

نیه و مسجد فعلی در قریه دهنه از آثار و موقوفات وي مـی  بلخاب صاحب محراب و مسجد بوده، حسی 

.باشد که هنوز هم علم و بیرق دوران سید احمد موجود است

سال بهار نژاد احمدي آقاي  سـالگی وارد  9-8 در ییالق قلیج کشته متولد شده و در سن          1334جناب

گرفت فرار را خواندن سواد شد، خانه .مکتب

فا1352سال ششم صنف سالاز دو و شده در قریه هوش و تلشقان بحیـث معلـم       )1354و1353(رغ

.انجام وظیفه نمود

 وارد مشهید مقدس شده و مدتی در مدرسه مدینته العلم حضرت آیت اهللا العظمی    1357در میزان سال    
)ره(خوئی

  مشغول کار شده و پس از  پیروزي  انقالب اسالمی ایران به رهبري حضرت  امام خمینی           
)هر(

. در اغازین روزهاي جنگ عراق علیه ایران وارد قم شد1361میزان 

ایـشان در سـال     . وي  به قصد فراگیري دروس حوزوي  وارد حوزه علمیـه آشـتیان شـد                1361زمستان

سـال1365 مقدمات دوره اتمام از  دروس سـطح را نـزد آیـت اهللا وجـدانی فخـر، صـالحی           1357پس

ح مومن، استاد اعتمادي، .سینی بوشهري و خاتمی گذراندمدرس،

چند سالی است که به دروس خارج آیت اهللا مکارم و سبحانی شرکت می کند و هم اکنون موفـق بـه                   

اخذ فوق لیسانس حوزه و لیسانس حقوق قضائی و کسب اجازه روایـت از برخـی مراجـع عظـام شـده            

.است
سال15نزدیک .ندگی را شروع کردجناب آقاي احمدي نژاد  از بدو ورود به  حوزه قم تحقق و نویس

مستمر از محضر آقاي محدثی و دیگراساتید بهره برد، هم اکنون مجمـوع نوشـته جـات چـاپ شـده و        
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)ع(مرکـز میـراث فرهنگـی اهـل بیـت      «نشده ایشان نزدیک به چهل جلد می رسد و در همین راستا             
را»

استتاسیس نمود که کلنگی به همین نام در مزار شریف و بلخاب توس شده زده وي .ط
)ع(آثار چاپ شده ایشان توسط پژوهشکده باقرالعلوم

از :عبارتند

 سیماي سمر قند-1

 سیماي کابل -2

 سیماي مرو-3

خاوران-4 مهتاب

 سفیر آزادي-5

خاور-6 ستاره

 ام سلمه، همسفر خورشید-7

-.به چاپ رسیده است...و ده ها مقاله که در مجله کوثر، میراث شهاب، گلشن ابرار و  8

چاپ اماده :آثار

 سیماي بلخ-1

بلخ 2-آفتاب

 چلچراغ حدیث-3

 محمد بن مسلم ثقفی-4

 شرحی بر واژگان حقوقی قانون اساسی جمهوري اسالمی افغانستان-5

 اصطالحات حقوقی -6

 خاطرات عالمه بلخی -7

 خاطرات نگارنده از دوران مکتب تا انقالب-8

)3-1(حدیث جوانی -9

احزاب( مقاالت ادبی -10 هاي چالش بر )نقدي

افغانستان-11 مزارات

 مساجد و تکایاي شیعیان در افغانستان-12

 مهاجرین علوي در افغانستان–13

 سیماي بلخاب-14

سمرقند-15 ستارگان

افغانستان–16 ستارگان

 مسند ابو خالد کابلی-17
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ه-18 صلت ابو رويمسند

 حوزه هاي علمیه افغانستان-19

احکام-20 فلسفه

ابداء-21 و نسخ

 آداب اسالمی -22

 آداب قضاوت در اسالم-24

... پیشینه محاکم قضایی در افغانستان و-25
: از دیگر فعالیت هاي آقاي احمدي نژاد

 طرح احداث آرمگاه امامزاده یحیی بن زید-1
)ع(

س افغانستان جوزجان .1361الدر

.1382و1381 برپایی نمایشگاه نسخ خطی قرآن کریم و آثار تاریخی در بلخاب تابستان -2

حدود-3 احداث  متر مربع زمین در مرکز بلخاب جهت تاسیس مرکـز میـراث فرهنگـی            4000کلنگ
)ع(اهل بیت

.1381سال

احداث-4 )ع(هنگـی اهـل بیـت    متر مربع زمین مزار شریف جهت تاسیس مرکز میـراث فر       200کلنگ

.1384سال

.1385در مزار شریف پائیز )بررسی اوضاع فرهنگی کشور( برگزاري سمینار -5

 تاسیس کتابخانه امامزاده یحیی بن زید-6
)ع(

سال قم .1361در

 تاسیس موسسه فرهنگی امامزاده یحیی بن زید-7
)ع(

.1370سال
1

اطوح مقـدماتی    سـ،بلـخوالیـت در5/2/1337متولدسید حیدر علوي نژاد بلخی،     سـالزرا

درل تحصیل نمو  کابوزه علمیه   حدر.1352تا1337 حـو براي ادامه تحصیل   1353اوایل سال   د، زهبـه

مراجعـه بـه افغانـستان بـراي فعالیـت هـاي فکـري و        .1357سـالعلمیه مشهد مقدس مهـاجرت نمـود،       

و شرکت در برنامه ریزي هـاي مبـارزاتی        شرکت در جریان خیزش مردمی علیه رژیم خلقی،         فرهنگی

نمو سالرا مجددا نمودوباره به ایران    1359د؛ ده و از همان سال تا هم اکنون پـس از تحـصیل           مراجعه

اصولدرسسالچهارده و فقه مشغولخارج تدریس علوم قرآن، نویسندگی، قـصه نویـسی، کتـاب          ،

حوزوي الصول، حلقات االصول شـهید صـدر، بدایـه      کفایه االصول، رسائل، شرح لمعه، معالم ا      (هاي

. می باشد...و)الحکمه ، نهایه الحکمه و خارج اصول

1
جوزجان. آفتاب ازکتاب نقل .به
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سالآیت اهللا علوي نژاد،  با1367در بعد شرکت در برنامه هاي آموزشی محققین بنیاد پژوهش هاي به

قدس  و عضویت در گـروه هـاي فرهنـگ و ادب و ویراسـتاري آن مرکـز کـه چنـدین                 رضويآستان

.ب با ویراستاري او منتشر شدکتا

مـدركدوره)1365دانـشگاه علـوم اسـالمی رضـوي سـال           (تحصیل زبان عربی معاصر     ایشان   اخـذ و

عضویت در گروه تفسیر مرکـز معـارف قـرآن    »منتدي اللغه العربیه«عمومی و دوره عالی زبان عربی از  

مقدس( که در بیست جلد   ( تفسیر راهنما    مشارکت در تالیف  :از بدو تاسیس در برنامه هاي زیر      )مشهد

شد جلـد(، مشارکت در تالیف فرهنگ موضوعی تفاسیر        )چاپ سه در در)چاپ مـستمر مـشارکت و

و(نوشتن مقاالت و انتشار فصلنامه تخصصی پژوهش هاي قرآن    اسـت آن دهـم سـال کنـون تا 41که

دارد2شماره چاپ شده است و در برخی از شماره ها بیش از  .)مقاله

کمال«گزیده شدن کتاب   بر هاي  محقـق از میـان   400ایشان در جشنواره دوم شیخ طوسی از میان »افق

 قرآنی، درباره انـسان سـالم و   - کشور و به چهارزبان، که کتاب مذکور تفسیر روان شناختی فلسفی  27

سال(روان شناسی انسان کامل قرآنی است        در شده تو به دست آوردن مقام اول مقـاال       )1382چاپ

تحلیـل  .سه مقاله نسبیت فرهنگی در قرآن، پیامبر شاعر نیست   (چاپ شده در کنگره هفتم شیخ طوسی        

جامعه شناختی از یک مساله قرآنی و شخصیت در قرآن، در مجالت پژوهش هـاي قرآنـی و گلـستان            

نی ماننـد    مقاله علمی، سیاسی و تفسیري در نشریات ایرانی و افغانستا          200تا150نوشتن بیش از    )قرآن

قدس، اطالعات، اطالعات هفتگی، جمهوري اسالمی، کار و کارگر، پیام انقالب اسالمی، مجله زائر،              

فریاد عاشورا، هفته نامه وحدت، میثاق وحدت، نجات، همصنفی، بنیاد وحدت، شهدا، نگـاه حـوزه، و          

چنـد)ناپیـدا (چاپ یک مجموعه شـعر بـه نـام آهـن و آفتـاب               جمهوري اسالمی ... چـاپ و، داسـتان

مقاومـت1شعرهاي بسیار در مجموعه هاي شعر افغانی، شعر مقاومت           شعر ، صـبح در زنجیـر، شـانه    2،

و:هاي زخمی پامیر، مجله شعر، در مجموعه هاي شعر شاعران حوزه، مانند            دعا سبز محصول...دست

کتاب در و حوزه شعر سرتاسري هاي کنگره در ایی افغانستان، این همه شیدایی و شعر عاشور(شرکت

و فروزان گلهاي سال...)مشرق در دکترا معادل مدرك آوردن دست  از مرکز مدارج علمـی  1371به
.که در حوزه، مدرك اجتهاد به حساب می آید

در حال حاضر مشغول تحقیق و تالیف آثاري چند در زمینه ادبیـات مهـاجرت، شـعر و نقـد و بررسـی                       

.ارف دینی، به ویژه قرآنی استنظریات شبیه انگیزان در زمینه مع

ایشان با کامپیوتر و زبان انگلیسی نیز در حد خواندن کتاب هاي ساده داسـتانی و مکالمـات سـاده روز           

.مره آشنایی دارند و به زبان عربی جدید در حد عالی آشنا هستند

ریق آمـوزش   تدریس روان شناسی براي جمعی از نویسندگان جوان و نیز دانشجویان تربیت معلم از ط              

پرورش عناوین کتاب ها و برخی از مقاالتو
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:کتب

شعر،.1 آفتاب،مجموعه و شعر/آهن انتشارات انچمن شاعران انقالب اسالمی افغانستان در /مجموعه

.مشهد

حـوتچـا/افقهاي کمال،کتاب علمی تفـسیري    .2 قـم، کتـاب بوسـتان اول کتـابی کـه در     /1382پ

کنگره شیخ طوسی جزء آثار برنده اعالم شده و در بخش تالیف کتـاب، جـایزه جـشنواره را بـه خـود           

داد .اختصاص

سبز.3 هجرت/فصل در مقاومت شعر /مجموعه /انتشارات گروه ادبیـات حـزب وحـدت در مـشهد     /

71سال

کتاب/و هیات تالیففرهنگ موضوعی تفاسیر، عض.4 جلد3/بوستان

فـصلنامه/للسید قطب بـه زبـان عربـی         )فی ظالل القرآن  (مبادي تفسیر النص المقدس لتجربه تفسیر       .5

13تخصصی الحیات الطیبه، شماره 
:مقاالت

1مجله پژوهش هاي قرآنی، شماره / عبد المحمد آیتی نگاهی به ترجمه قرآن از.1

صفحه2،23مجله پژوهش هاي قرآنی، شماره /تاثیر قرآن بر زبان و ادب فارسی .2

)ع(روش شناسی آیات الحکام و تفسیر اهل بیت       .3
مجله پژوهش هاي قرآنی ویژه نامه تفـسیرو فقـه،          /

صفحه4/21شماره

6/18و5 مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه قرآن و اهل بیـت، شـماره              /تاویل در نگاه اهل بیت      .4

صفحه

مجله پژوهش هاي قرآنی،ویژه نامه قـرآن و اهـل بیـت،    /نقش ائمه در تاسیس و تدوین علوم قرآن  .5

صفحه6/10و5شماره

ل بیت، شماره   مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه قرآن و اه        /ظهر و بطن قرآن در گستره روایات        .6

صفحه6/30و5

مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه تفاسیر قـرن چهـاردهم،   /انتظاراز قرآن در تفسیرهاي قرن اخیر  .7

صفحه8/20و7شماره

مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه تفاسـیر        /اصول تفسیر متون مقدس در تفسیر فی ضالل القرآن          .8

شماره چهاردهم، صفحه8/22و7قرن

مجلـه پـژوهش هـاي قرآنـی، ویـژه نامـه تفـسیر              /پیش فهم هاي عالمه طباطبایی در تفسیر المیـزان          .9

10و9المیزان شماره 
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مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه بایـسته هـاي    /جامعه شناسی   :بایسته هاي پژوهش هاي قرآنی    .10

صفحه10/پژوهش هاي قرآنی

قرآن.11 در سالم صفحه16/22و15مجله پژوهش هاي قرآنی شماره /انسان

صفحه16/26و15مجله پژوهش هاي قرآنی شماره /انسان سالم در روانشناسی .12

مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه شـهید مطهـري شـماره    /انسان کامل از دیدگاه شهید مطهري   .13

صفحه18/18و17

پژو/امام خمینی و هرمنوتیک     .14 و19هش هاي قرآنی، ویژه نامه امام خمینی و تفـسیر شـماره            مجله

صفحه20/23

صفحه25/مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه امام خمینی و تفسیر/به سوي تفاسیر مقاصدي .15

مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامـه امـام علـی علیـه             /معنا شناسی والیت در قرآن و نهج البالغه         .16

صفحه24/15و23السالم شماره 

/22و21مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه فهم قـرآن شـماره            /تفسیر متن در افق تاریخی آن       .17

صفحه1379/26

/نقد دگـر اندیـشان عـرب      (رویکردهاي روشنفکري به مساله زن در قرآن        .18 هـاي) پـژوهش مجلـه

.26/1380و52شماره1قرآنی، ویژه نامه زن در قرآن 

2مجله پژوهش هـاي قرآنـی، ویـژه نامـه زن            /آفرینش زن در قرآن و کتاب مقدس و اسرائیلیات          .19

صفحه28/13و27شماره

مجله پژوهش هـاي قرآنـی، ویـژه    /گفتگو با عالمه فضل اهللا ،گزینش و ترجمه گفتگو درباره زن           .20

زن صفحه28/22و27شماره2نامه

مجلـه/ژوهشی بنیـادین دربـاره زبـان نـسبیت فرهنگـی و تفـسیر قـرآن        پ/معنی شناسی و فهم متن   .21

صفحه28/44و27شماره2پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه زن 

مجله پژوهش هاي قرآنی، ویژه نامه عالمـه طبرسـی،        /طبرسی و تفسیر قرآن بر پایه فرهنگ نزول         .22

صفحه30/10و29شماره

32مجله پژوهش هاي قرآنی شماره /جامعه شناختی پیامبر شاعر نیست ،پژوهشی .23

33مجله پژوهش هاي قرآنی شماره /نسبیت فرهنگی در منظر قرآن .24

قرآن.25 در قسمت23بیش از /کتاب چاپ شده به صورت سلسله مقاالت در فریاد عاشورا/راستان

شماره/شخصیت در روان شناسی و قرآن .26 دو در قرآن 153و152گلستان

)ع(موعود علیه السالم در کالم موال       .27
10حـدود/کتاب به صورت سلسله مقاالت در فریاد عاشـورا     

)ع(قسمت ـ جزء آثار برگزیده مسابقه نویسندگی حوزه در سال امام علی
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)ع(مصالح امت در نگاه امام علی.28
حوزه/ نگاه صفحه10/مجله

:متفرقه

مهاجر.1 شاعران بررسی نسل اول شاعران مهاجر و شعرهاي برگزیده آنان به انتخاب خود شـاعران  (با

نشده/ کتاب/چاپ

نشده/توحید از نظر ابن عربی .2 کتاب/چاپ

 هـایی از آن بـه   قـسمت/نقد و بررسی نظریات روشـنفکران عـرب در زمینـه تفـسیر و علـوم قـرآن          .3

صورت مقاالت 

کتاب/تحقیقی چاپ شده است

نشده/قرآن در قرآن،مجموعه درس هاي تفسیري .4 کتاب/چاپ

این کتاب توسط آقاي هاشمی رفسنجانی و /جلد20مشارکت در تالیف تفسیر راهنما چاپ شده در.5

کتاب/بعضی از محققان مرکز معارف نوشته شده است

شعر(حضور در همیشه.6 نشده)مجموعه کتاب/چاپ

مـشهد/مقدمه و شرح دیوان شهید بلخی با همکاري آیت اهللا سید محمود هاشـمی           .7 در شـده چـاپ

کتاب/مقدس

نیازهاي جدید و رسالت ما، متن درس هاي استاد در مرکز جهانی علوم اسـالمی بـراي دانـشجویان                    .8

/لیسانس(علوم دینی در مقطع کارشناسی  کتاب)

از نویسنده بزرگ مصري محمـد ابـو زهـره و ترجمـه محمـود              / معجزه بزرگ ،در زمینه علوم قرآن      .9

ویراستار/ذبیحی

ویراستار/افغانستان، مروري بر نشست مانهایم ترجمه از آلمانی.10

ویراستار/گفتارهایی پیرامون علوم و تمدن اسالمی، از فواد سزگین، ترجمه استاد عطایی.11

جلد3دالئل الصدق ترجمه.12

ویراستار /آثار اقتصادي اجتماعی وقف، پایان نامه مصطفی سلیمی فر.13

ویراستار /زندگی نامه امام جواد.14

جود دارد که در آینده به طور کامل تر وبه جز این ها آثار فراون چاپی و غیر چاپی دیگر نیز از استاد            

شد خواهد .نوشته
1

به(سید آغاحسین    بلخابى) سید غالم حسین مشهور میـرزا، در سـال    فرزند حاج سید،صادقى

شد)هش(1340 متولد بلخاب مرکز دروس جدید تا اخذ دیپلم، مـدتى را در مکاتـب        با فراگیرى .در

1
.گرفته از سایت اندیشه وران حوزه بر-
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معلم عنوان به سال.مشغول تدریس گردید بلخاب معارف دینـى  جهت تحصیل علوم)هش(1356در

حوزه از1358در حـوزه علمیـه قـم، در سـال         پس از دو سال تحـصیل     .ى علمیه قم گردید   راهى پـس

عـضوافغانستان گردیده و با همکارى جمعى از فرهیختگان منطقه کـه اکثـرا            کودتاى کمونیستى وارد  

کمونیستى و متجاوزین خـارجى ریختـه و        اداره دولتى بودند طرح تشکیالت اسالمى را علیه حکومت        

سپیشگاین طرح عملى گردیده و از صوف، دره بلخاب، در مبارزه .نچارك و یکاولنگ بوداامان

سال حوزه1360در به راى قم بازگشته و سطوح عالیه     ى علمیه مجددا اصـول و فقـه خـارج مباحث و

جهـادحجت االسالم والمسلمین جناب آقـاى صـادقى بلخـابى دوران          .نزد اساتید این حوزه فراگرفت    

انگلیسى و ادبیات فارسى پرداخته و نیز بـه  یغ و ارشاد به تدریس زباناسالمى و پس از آن عالوه بر تبل      

.پرتالش با مراکز علمى و فرهنگى همکارى داشته استىعنوان محقق و نویسنده
:از جمله اقدامات تحقیقى و فرهنگى از این قرار است

 ـ مؤسسان و عضو هیأت تحریریه هفته نامه نجات در قم1

 مفاخر آریانا ـ عضو بنیاد فرهنگى2

معصومهوابسته به تولیت( ـ عضو نویسندگان دوره کتاب ستارگان حرم 3 حضرت آستانه
)س(

(

مجله4 با همکارى گرانسگکوثرـ ى

 ـ تدریس در پژوهشکده امام صادق5
)ع(

 در رشته تاریخ 

زمان ـ تدریس در مؤسسه امام6 امام رشته در شناسى،
)عج(

قرآن در

سال7 از اسالمى ایران مرکز قم در بخش دیـن  ا هم اکنون همکار با صداو سیماى جمهورىت1375ـ

ازوپژوهان عبارتند او آثار از :برخى

 ـ تشیع و تسنن1

فرهنگورزشى2 و ورزش ـ

 ـ اسالم، انسان و مدرنته 3

 ـ ارتباط با معصومین4
)ع(

 ـ چگونه برنگرانى غلبه کنیم5

 ـ آسیب شناسى جوان 6

.گاه اندیشه در احیاء جامعه ـ جای7

سال فرزند حجت االسالم آقاى سید تقى بلخابى       ،سید طالب مروج بلخابى    روسـتاى1319در در
آموختخیر آباد ترخوج به دنیا آمده و دروس محل همان ادر ر سال.مقدماتى  براى تکمیل1341در

ى چون آقایان ادیب نیـشابورى  مشهورتحصیالت خود وارد حوزه علمیه مشهد شد و از محضر اساتید      

برد استفاده هاشمى حجت .و
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سال رادر به حوزه علمیه نجف وارد شده  و مباحـث مربـوط بـه   1347در فلـسفه و فقـه اصـول، علـوم
ادامهشیخ مجتبى لنکرانى ، سید محمد باقر صدر و سید على جوهرىمحضر آقایان سید اسداهللا مدنى،

سال.داد به1354در خدمت سالجهت در و بازگشته شـد1355وطن فراخوانده سربازى خدمت .به

ى دوره اتمام از سالپس در ترکـى به قیـام عمـومى مـردم بلخـاب بـر ضـد حکومـت               1357سربازى

اسالمى افغانستان بـه ریاسـت حـوزه ى     از جانب شوراى انقالبى اتفاق1358مبادرت ورزید و در سال      

مدت.بلخاب برگزیده شد     سالاوبه منطقهده در و بوده بلخاب ى  مذکور مـسئولیت قـضاوت  ولسوال

همکــاران نزدیــک آیــت اللّــه را نیــز بــه عهــده داشــت ،درایــن مــدت  در امــور جهــادى و مردمــى از

.سیدمحمدعلى عالمى بلخابى بوده است

سال در دروس1370نامبرده ى ادامـه کنار در و نموده مهاجرت قم حـوزوى بـه تحقیـق و تـدوین         به

مختلف،کت موضوعب در جمله پرداختمن افغانستان در ساکن اقوام و در این زمینه تألیفاتى  .انساب

.داردنیز

 خورشیدي در منطقه تیزك متولـد       1314 فرزند سید عبداهللا در سال       سید محمد علی شاه توکلی،    

نزدشد، آقاي توکلی در شش سالگی درس را آغاز و در مدارس دینی سرخ آباد و مدرسه سر         خکبوم
.آیت اهللا سید شاه عبدالعظیم آقا ادامه تحصیل نمود

آقاي توکلی، دوسال در منطقه ارباب دریالی اسپین دیوار بهسود نزد مامایش شهید سید انورشاه صـدر         

و آیت اهللا شیخ عزیزاهللا غزنوي درس هاي حوزوي را فرا گرفت و از آنجـا جهـت ادامـه تحـصیل بـه                       

م در سال سه و رفت درسه متیارخان چنداول که اکنون در آن مکان مـسجد جعفریـه قـرار دارد،             کابل

نزد آیت اهللا العظمی حجت، آیت اهللا سید شاه محمد حسین معصومی شـهید و آیـت اهللا شـیخ محمـد                      

علی مـدرس و همچنـین همزمـان در محـضر شـهید عالمـه سـید انورشـاه صـدر و عالمـه شـهید سـید                            

ز هم دوره هاي ایشان مرحوم سید عبدالحمید مروج امام جمعـه            عبدالحمید ناصر کسب فیض نمود و ا      

.بود...موقت یاسوج، شیخ محمد علی مشهور به آقاي رئیس و

جناب آقاي توکلی مدت دوازده سال در کابل عالوه برتحصیل مشغول تبلیغ بوده و در مناطق مختلف         

یس مساجد، کتوال قـال چـه،   کابل مصدر خدمات شایسته گردید، از جمله دست آورد هاي ایشان تأس     

.بود که بر اثر تالش هاي او بناشده است...جعفریه کارته وزیر، مسجد ده عربان قرغه و 

آیت اهللا توکلی دو مرتبه همراه مرحوم سید انورشاه صدر بـه عـراق سـفرنمود و آخـرین بـار در سـال                        

)ره(خمینی براي ادامه تحصیل به نجف اشرف مشرف گردید و در آن زمان امام               1345
 حـدود یکـسال     

در نجف ساکن شده بود، حاج سید علی شاه توکلی که فارغ تحصیل حوزه علمیه نجـف اشـرف و از               

)ره(شاگردان درس خارج فقه حضرت امـام خمینـی     
 و اصـول حـضرت آیـت اهللا العظمـی خـویی     

)ره(
و
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حـوزهمولف کتاب خود آموز در مکاسب می باشد، او  از محضر آن مرجع بزرگوار و دیگر     بزرگـان
. نیز وکالت داشت)ره(کسب فیض نمود، ایشان عالوه بر تحصیل علوم حوزوي از سوي امام خمینی

 پس از بقدرت رسیدن کمونیست ها، مدتی در زندان بسر برد، او در دوران دکتر 1357توکلی در سال 

ی یـاد مـی شـد    نجیب  رئیس جمهور اسبق، در وزارت حج و اوقاف که در آن زمان بنام شئون اسـالم            

.بعنوان معین آن وزارت وظیفه انجام می داد

جناب آقاي توکلی، در دوران مسئولیت خویش در بدنه نظام آن وقت با برخـی از مقامـات حکـومتی                 

که رقیبان سرسخت او بود اختالف پیدا می کند، ایشان گاهـا از موضـیع مـذهبی و سـمتی خـویش بـا                 

ي گل محمد کوهستانی  و ملک شریف بود که آنها با امضاي جرئت دفاع می نمود، از جمله رقیبان و    

ششصد نفر در جلسه خصوصی  ببرك کارمل را متقاعد می کنـد تـا او دسـتور زنـدان شـدن و حکـم                      

اعدام وي را  صادر نماید، در همان سال با فرا رسیدن محرم، در روز عاشورا،  سـید نظـام الـدین آقـا،                        

علی کـشتمند صـدر اعظـم آن وقـت در حـسینیه قائمیـه افـشار در                  شیخ عراقی و خالقیار همراه سلطان       

مراسم سوگواري شرکت می کنند، او بـا صـراحت از اسـالم و مکتـب تـشیع دفـاع مـی نمایـد، آقـاي            

کشتمند صدر اعظم وقت از همان روز به بعد از توکلی حمایت می نماید، هرچند آقاي توکلی بعنوان              

این ادعا را رد می کند و می گویـد مـن بعنـوان شـاگرد               کمونیست و خلقی مشهور است ولی خودش        

)ره(امام خمینی 
از سوي آن بزرگوار اجازه داشتم که براي تبلیغ و بیان معارف دینـی در کابـل بمـانم و               

)ره(صحنه را خالی نگذارم، در این مورد از محضر امام خمینی
دارم دست در .استفتاء

رسه و حسینیه قائمه افشار بود که آن را بصورت مـدرن در     یکی از مراکز فعالیت هاي آقاي توکلی مد       

دو طبقه براي برگزاري مراسمات مذهبی و حجره هاي درسی بـراي طـالب علـوم دینـی همـراه یـک                      

کتابخانه تأسیس نموده و این مرکز از آثار و زحمت کشی هاي آقاي توکلی به شمار می رود، اما این                 

. بعد تخریب گردیده که تا هنوز آثار مخرب آن باقیستبه1371مرکز در جنگ هاي داخلی سال  

، النجم فی السماء در مورد تاریخ، ضرب االخـالق   )جزء اول آن عربی می باشد     (شرح مکاسب  در بیع    

.در حکمت قبال در نجف اشرف به چاپ رسیده بود از نوشته هاي جناب آقاي توکلی است

سـال فرزند سید میرزاحـسین      ،سید امیر حسین جوادى    حـدود خـانواده)هـش(1310در بـادر ى

بهـسود دیـده بـه جهـان گـشود و در آغـوش پرمهـر پـدر و                   ى قول خـویش   فضیلت و تقوى در منطقه    

1جدبزرگوارش
از.ساختتربیت یافته و از همان کودکى او را با ادبیات عرب و علوم دینى آشنا         بعـد

ر به سید آخوند خربید شخصیت معروف و پارساى زمانش و از  االسالم والمسلمین مرحوم سید حسین مشهوتحج.1

بزرگان اهل علم و کمال، مبلغ و مروج احکام نبوى بوده که عالوه بر مقام علمى از اعتماد خاص جامعه برخور دار بوده 

.است
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 آگاه حجت االسالم والمسلمین سید انور       شخصیتارتحال جد بزرگوارش علوم حوزوى را از محضر       

صدر شاه
)ره(

از سال. در این کشور بود فراگرفت)ع(مکتب اهل بیتافتخاراتکه بـه)هش(1321در

مشکالت اقتصادى بـه همـراه بـرادرش        ى تحصیل و حل   خاطر تداوى مریضى پدر بزرگوارش و ادامه      

ادارى،ى تحصیل علوم حوزوى در بخـش مهگردید و عالوه بر ادا    سید ناظر حسین رهسپار کابل     هـاى

هاى اجتماعى با عشق و عالقه مسئولیتکتابت، تجارت مشغول به کار شد که با تالش و پشت کار در            

سال.نمودمىاحساس مسئولیت  از ى قـادر  قلعـه)ملـک(بـه عنـوان قریـه دار       )هـش(1352تا1351و

داران وکیل مغاز  1357تا1352داراالمان و از سال      بوده مندوى
1

، او هرگز از بیت المال استفاده نکرد        

بخش در قـاطعبا این کـه بـا گـدا پـرورى       .نمودمختلف احساس مسئولیت وتالش مى    هاىو برخـورد

کـرده و شخـصا سـراغ افـراد نیازمنـد و فرامـوش           داشت، ولى به افراد مستحق و مستـضعف رسـیدگى         

مى را باو.گرفتشدگان آشنا، درد ازادیانت، خوش برخورد و عاشق علم و عالم بود کـه          انسان پـس

واعظمراجعت سرور و ساالر شهدأ افغانستان حضرت آیت اللّه          شهید العظمى
)ره(

مراد اشرف نجف از

وار پروانه و دركکرد را گرد شمع وجـود پربرکـت آن عـالم فرزانـه پـرو بـال زد و از محـضر                    خود

معنوىاستفادهتابناکش و علمى مجتهدهاى آن اعتماد و نوازش مورد و عظیم الشأن قرار گرفـت،     برد

وامناى مدرسـه علمیـه محمدیـه      اعضاى هیأت هاى مستمر به عنوان یکى از     که در اثر فعالیت    کابـل ى

برنامه خدماتى،مشاور گرفتهاى قرار فرهنگى و عرصه.ادارى در جوادى آقاى فرهنگـىهاىجناب

برنامهو تبلیغى مرداندیشه و عمل      در او مـاههاى تبلیغىبود، در مخصوصا درخود صـفر و محـرم هـاى
بـه(خویش که مؤسس آن حجـت االسـالم والمـسلین سـید حـسین          ى شینیه قول  حسینیه سـید مـشهور

فراوانىبود، جهت امر به معروف و نهى از منکر تالش         )آخوند استهاى هاىاو یکى از چهره   .نموده

کهدرخشان انقالب اسالمى   ثوربود، هفت کودتاى از عرصـه)هش(1357پس وارد افغانـستان ىدر

با کمال شکیبایى و مقاومت هرگـز  جهاد شد، شهامت و شجاعت را در آن دوران به نمایش گذاشته و 

ترك کابل در را مبارزه خـستگىنگفته وهمیشه در کنار سایر پاك باختگان همانند پیر مجاهـد        سنگر

ومبارزه و تفنگ شهید سید امین کربالیى،      ناپذیر، مرد نیایش   داده ادامـه را شـان اعتقـادى پرشکوه ى

گرفـت،همانند سایر ملّت داغ دار و مصیبت دیده  پیروزى جهاد را   جـشن افغانـستان ولـى تحـوالت   ى

جنـابشخصیت.دادمنفى کشور او را بى نهایت رنج مى    مرحوم دردمند و دلسوخته اجتماعى، علمى،

جوا درآقاى سالدى جوزاى سن)هش(1378ماه در جراحى عمل از داعـى68بعد کابل در سالگى
.حق را لبیک گفت

2

.هاى خارجى دسته دوم در شهر کابل بوده استوکیل اجناس والبسه.1

. نامه سید امیر حسین جوادىزندگى(پارسایان پرتالش .2 (
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وفقیر دیده به جهان گشود،  فرزند سید امیرجان در یک خانواده مذهبى،حاج سید حسین جوادى

دعالقهاز آنجایى که او در آغاز جوانى به تحصیل     برخور العاده فوق استعداد واز ازمند قـسمتى بود ار
بهدر زادگاهش فراگرفت و بعد رهسپار کابل شد تا سطوح عالیه را در آنادبیات را .پایان رسانیدجا

ادامه براى گاه معارفى تحصیل وکسب تخصص در رشته     آن دینى رهسپار حوزه علمیه قم شده      هاى

به حوزوى علوم در را سالى چند تـه و سـالیانى متمـادى در        ویژه فقه و اصول مهارت و تخـصص یاف        و

.علمیه قم و شهررى مشغول تدریس و تبلیغ استحوزه

بیـان گیـرا وجـذاب داشـته کـه هـم            آیت اللّه استاد سید حسین جوادى از همان کودکى زبان گویـا و            

مـىمنطقـهاکنون نیز چنین است، وقتى او در هر      منبـر روى مردمـى وگرمـى پرشـکوه اسـتقبال بـا رود

در.بروهست و کنار فضایل علمى و تحقیق اشعار زیادى به زبان        او عربى اسـتهاى گفتـه در.فارسـى
:شودمىاین جا به چند فرد شعر فارسى وى اشاره

شوداین همه از دل منال شام سحر مىاى دل شوریده حال در غم و رنج و مالل

برجگر ترا داغ بصر در ترا سخاشک مىاز خبر دوست رهگذر شودن

دربـصورت(المتفرقـات:تألیفات آیت اللّه جوادى عبـارت اسـت از         تهجـى  جلـد تنظـیم   30حـروف

المقرّرة.)گردیده است  القواعد گوشه)المکاسب المحرمۀفى(ـ مجموعهـ ـ احرار براى گفتار از ىى

رىاو عــالوه برتــدریس، مــدیر حــوزه علمیــه ولــى عــصر در ...اشــعاراز عــضوشوراىشــهر و تهــران
گذاران حزب حرکت اسالمى افغانستان، رئیس شوراى همچنین او از بنیان.باشدروحانیت شهررى مى

وروحانیت مرکزى است...مناطق .بوده

در)هـش(1340سـال فرزند حاج سید فـضل اللّـه رضـوى در حـدود            ،سید محمد مهدى جلیلى   

نام به غزنىمربوط والی »سرخکبوم«محلى فرابه دنیا آمد، یاد گرفتنى   ت گاهش زاد در را متداول هاى

سپس و قطب:عازم غزنى گردیده و نزد اساتید آن جا چون    گرفته ، آیـت  )غزنـىرئـیس بلدیـۀ  (آقاى

ضـمن فراگیـرى علـوم معـارف دینـى سـالیان       در.اللّه سید حسین سراب غزنى و خلوصى استفاده کرد  

مختلف مناطق در نمازجماعـتى و کجـاب علیـاى بهـسود بـه تـدریس، تبلیـغ و اقامـه        غزنـمتمادى ى

.پرداخت

حدود یک سال در حوزه علمیه شـیراز و  )هش(1369حجت االسالم والمسلمین آقاى جلیلى در سال   

حوزه وارد صـالحىسید میرزا حـسن :مشهد مقدس گردیده و از محضر اعاظیمى چون     ى علمیه سپس

بردخاورى و شیخ على فلسفى به  ازى زحمـات ایـشان  نتیجـه .ره اسـت تـدوین مطالـب القـاء    :عبـارت

وشده اصولى و فقهى ادبى، .ى یک جلد مباحث اخالقى و تربیتى تهیهى

تدریس علوم حـوزوى، داراى  سید نصیر احمد حیدرى، فرزند سید اکرم، عالوه به تحصیالت عالى و           

فسجایاى اخالقى، امین و خیر خواه مى       در مهارتباشد، از منبر و خطابه دارن خـور بـر خـاص هـاى
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از همهجمله قدرت بیان و فصاحت زبان به طورى که مطالب مفید را در خوراست، مردمفهم اقشار ى
.ارایه مى دهد

سـال.،  فرزند سید محمـد سید محمد عیسی جوادي غزنوي     بکـاول1339در  والیـت غزنـی   در

ابت دروس و شده متولد هـاي همـان حـوالی آموختـه و در سـال            دایی و مقدماتی را در حوزه     افغانستان

)اصول فقه، شرح لمعه، بخشی از مسایل فلسفی( وارد حوزة علمیه مشهد گردیده و سطوح اولیه       1355

 وارد حوزة علمیه 1359حجت االسالم والمسلمین استاد جوادي  در سال        .را در همین حوزه فراگرفت    

فلـسفه، تفـسیر،   :ل، مکاسب، کفایۀاالصـول و دروسـی جنبـی آن از قبیـل       رسای(قم شد و سطوح عالی      

را در این حوزه آموخت و سپس دورة خارج فقه و اصول را به پایان رسـاند و               )حدیث، کالم و رجال   

سال دکترا( فارغ التحصیل مدرسۀ عالی فقه و معارف اسالمی حجتیه 1385به .اعالم گردید)معادل

هـايهاي فرهنگی، سیاسی و تبلیغاتی بوده و در سازمانحصیالت، مشغول فعالیتدرعین حال و زمان ت 

راجهادي و انقالبی نصر و حرکت اسالمی عضویت داشته؛           آن رهبرى و نصر درابتداسازمان تاحـداو

مى دوست سالافراط در لکن سازمان بریده وبه حرکت اسـالمى پیوسـت و   ازآن)هش(1366داشت،

هـاىدغدغـهروحى دالیل انقطاع ازسـازمان قبلـى و پیوسـتن بـه سـازمان جدیـد را      مشىضمن اعالمیه 

دارم کـه اعمـال وکـردارم واجـد مـشروعیت           اکنون به خوبى اطمینـان    «:مذهبى ذکرکرده ویادآورشد  

به»تحت نظارت فقیه عادل قراردارد    دینى ومذهبى است، زیرا    موقع ازهمان غزنوى بعد رئیس  جوادى

شدفرهنگى حرکت اسال آن مرکزى شوراى عضو و .مى

سخن و سخنرانان از کـشوراستپردازان شهیر و ورزیـده جوادى تـافقط.ى دارد دوسـت جـوادى«او

ارگـان.استخطاب شود، آثار خودرا نیزباهمین نام منتشرکرده      »غزنوى در :هـاي نـشراتی از قبیـل    وي

نویـسی و قلـم زنـی کـرده و اکنـون نیـز       مقالـه...پیام مستضعفین، فجر امید، گفتمان نو و خط سـوم و           

-سرگرم به تحقیقاتی پیرامون مسایل فرهنگی، فقهی و حقوقی هست که برایند و حاصل آن آثار ذیـل      

:اند

یادنامۀ عالمه مدرس افغانی)1

ما)2 امروز روشنفکر

هاي دینیتالقی اندیشه)3

حکومت دینی یا سکوالر)4

نظر هستی شناسانه به حقوق)5

هاي کالمی، فقهی و سیاسی آیت اهللا محسنیندیشها)6

.ي کتب ضاللمساله)7
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سال به اکنون هم مهاجرت« کتابی تحت عنوان 1388و حقوق و دارد»فقه نوشت دست در .را
1

حجــتســید  )ره(میرعلــی احمــدحجت کــابلی فرزنــد آیــت اهللا العظمــی ســید ،محــسن
ســال56

شهر)1336(پیش شدکابلدر ساداتحجتخانداننسب.متولد از  محسوب می گردنـد  موسويکه

امام )ع(موسی کاظم به
توسط عبدالرحمن خان به شهادت می رسد، پدر        جد این خاندان،    . بر می گردد   

له معظم عموهاي واز)العظمی حجت، عالمه بلبل و آیت اهللا شریعت       آیت اهللا   (و عـصرعلماء بزرگان

بود زمـانافغانستانآیت اهللا العظمی میر علی احمد حجت در پدر بزرگوار ایشان حضرت   ند،خود هم

زمرهدوران خفقان حکام مستبد و تقیه بود، او دبا بودر  که از هوشیاري سیاسی باالیی بهره مند علماي

خدماتبود  مـذهبی و  ۀتالشهاي ارزنده و عالی آن بزرگوار در آن سرزمین بـراي احیـاي جامعـ        وکه
ظلمآزادي شیعیان از قید س و کهتم .بر احدي پوشیده نیستنمود

سنسید محسن آیت اهللا   از  سالگی تحـت سـر پرسـتی پـدر بزرگـوارش تحـصیالت خـود را        5حجت

آقاضـیا حجـت و مرحـوم آیـت اهللا     والمـسلمین  آغازنموده و از محضر ایشان و مرحوم حجت االسالم  

ان عربی اسـتفاده هـا نمـوده و بـه     شیخ محمد علی مدرس در فراگیري علوم ادبی و یادگیري دستور زب     

درةپایان رساندن دور   مکتب  عالی حبیبیه براي تحصیل در زمینه هاي مختلف اسـالمی و    لیسهمتوسطه

 قم شده و مدت پنج سال از اساتید بزرگ حوزه ۀعلوم دینی؛ در سن هیجده سالگی روانه حوزهء علمی      

فقهۀفرا گرفته و پس از آن وارد تحصیل در مرحل          وپـانزدهمـدت، و اصـول گردیـد    خارج فقـه سـال

را کـردوحید خراسانی و فاضل لنکرانـی  ،میرزا جواد تبریزياز محضر آیات عظام؛     اصول وي.تلمـذ

فقه واصول در دروس تفسیر و فلسفه و کـالم نیـز اشـتراك نمـوده و آیـت اهللا جـوادي           عالوه بر رشته    

ويبردناممی توان یکی از اساتید این رشته ها         آملی را    ضمن فرا گیري دروس و تحصیل و اسـتفاده   ،

ونموداز محضر اساتید ؛ خود نیز به تدریس شروع نموده و مقاطع مختلف کتب سطح را تدریس می               

، آیت اهللا حجـت  باشندهم اکنون شاگردان ایشان در حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل و تدریس می             

سالدر سالگی به عرصه سیاست گام نهاد و   22از »حرکت اسـالمی حزب«در بنیانگذاري 1358حمل

داشت همگام با جهاد اسالمی و مبارزات فرهنگی و سیاسی در دفاع از ارزش هـاي دینـی                 ومشارکت

را آغاز نمود و او یکی از سامان دهندگان مبارزه علیـه کمونیـست هـا در میـان مهـاجرین بـود کـه در                

ین حرکـت اسـالمی در نیمـروز را وي تأسـیس نمـود،              جبهات نیز حضور پیدا نمـود و پایگـاه مجاهـد          

از کشیده بود و در آن چندحزبرغم زحمات زیادي که براي آنعلی بـود خـورده دل خـون سـال

تركحزبعضویت آن  را آن و داد .گفتاستعفا

نگارندهمصاحبه.1 اختصاصى .ى
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حاج آقاي حجت که از خطبا و منبري هاي مشهور در قم  به شمار می رفت، سالیان متمـادي در میـان                  

کهجرین افغانی مقیم قم، تهران  مشهد، اصفهان و شیراز فعالیت هاي تبلیغی ارزنده و بارزي داشتمها

در فن سخنوري و خطابه ید طوالئی دارندو بـه همـین لحـاظ همیـشه مجـالس سـخنرانی ایـشان از پـر                      

ه ایـشان بـسیار مـورد عالقـ    ،.جمعیت ترین مجالس و محافـل مـذهبی افغانهـا در ایـران بحـساب میامـد        
کشورافغانستانمهاجرین از خارج بهه و اکنون نیز همان جایگاه را دارد کهبوددر ودشمن نآدوست

 و به همـین جهـت بارهـا از سـوي       را مستقیما بر عهده گرفت    می دارد و او نیز دفاع از مهاجرین         اذعان
.دفتر اتباع خارجی در قم بخش نامه  و سخنرانی ایشان ممنوع قرار داده شده بود

افغانستان مسلمان مردم دعوت به سرانجام  ساکن استرالیا، بـه ایـن کـشور جهـت سـخنرانی و ارشـاد       او

در کشور استرالیا و شهر سیدنی ساکن گردیـده و      و به سوي آن دیار مهاجرت نموده و          دعوت گردید 

سالامامت مسجد و مرکز اسالمی المهدي را در منطقهء کمپلتون عهده دار شد و                چند از شهری  بعد به

مطابق1427مذهبی قم برگشت و در ماه محرم         قمري  مـیالدي نیـز بنـا بـدعوت شـیعیان           2006هجري

وعـظهافغانی مقیم تورنتوي کانادا به آن کشور سفر نموده و در مرکز جامعه اسالمی افغانهاي کانادا ب                

ر نیـز مـصدر خـدمات       پس از چند سالی به افغانستان آمـده و در ایـن کـشو             و ارشاد مؤمنین پرداخته و      

.فراوانی دینی گردیده است

اسـالمی از طریـق درس و سـخنرانی و     ارائـه ایـدئولوژي اصـیل   آیت اهللا حجـت اما مهمترین خدمات 

بـه خـاطر افـزایش تبلیغـات گروههـاي چـپ و        اخیـر  این امر خصوصاً در سـالهاي   .تألیف کتاب است  

شهامتش، ایشان با    رسدبه اوج خود می   تهاجم فرهنگی بیگانه     و از ارزشهاي دینـی دفـاع و در        جاعت

. با قاطعیت موضع گیري نموده است)ره(مقابل اهانت به علماء و مراجع از جمله امام خمینی

کتـابیشان داراي تالیفات چندي می    ا کنـون تا که کتـاب»؟تـشیع چیـست و شـیعه کیـست       «باشند و

حقوق« رساله شرح و از دیگر آثار ارزشـمند ایـشان مـی        چنین  وهم بزیور طبع آراسته گردیده      »ترجمه

کتاب به کتاب»دفاع از مذهب اهلبیت علیهم السالم     «توان به پاسخ در اهلبیت از خـود دفـاع مـی     «که

کرد»کنند اشاره شده .نوشته

 ه ش پس از هفت سالگی تحـصیل  1332فرزند سید غالم حسن تولد سال سید محمد امیر حسنی،   

ب هاي اخبار نزد پدرش،  بعـد مـدارس دینـی و در مرکـه نـزد ارضـی                  قرآن شریف نزد مادرش و کتا     

حسین محقق و در بابلی خدمت شیخ احمد کربالیـی در محـضر شـیخ یعقـوب واعظـی و شـیخ علـی                        

)ع(حسین نطاق و در مدرسه امام صادق      
 نزد شیخ جواد عالمی، شیخ رضا بخش کوه بیرونی و در حوزه      

مید ناصر و در مدرسه محمدیه آیت اهللا واعظ شـهید حـضور   علمیه کابل در محضر عالمه سید عبدالح  

.شیخ محمد بیک بهسودي و شیخ عباس رحیمی غزنوي تا سطوح عالیه تحصیل نموده است
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سال  از طرف شوراي اتفاق اسالمی افغانستان که در آن وقت اداره هزارجات را پیش می برد 1358در
.میه پنجاب انجام می دادو در وظایف اجتماعی خویش در ارتباط حوزه عل

سال  عنوان عضو هیئت سیار امور تنظیم امور حوزات در مربوطات بامیـان ، سـمنگان،                1361-1359از
.جوزجان مسئولیت مدرسه دینی در چهل آبخورك سمنگان را داشت

سـال  مـسئول فرهنگــی  1363-1361 عنـوان معـاون حـوزه علمیــه پنجـاب و سـالهاي       1361-1360از

ب ود که بعد از تشکیل حزب وحدت اسالمی افغانستان و همچنـین معـاون حـوزه انجـام وظیفـه                  پنجاب

میکرد،  ایشان تنها در دوران جهاد در ابعاد مختلف اداري،  سیاسی، فرهنگی و نظامی فعالیت نموده و                   

بـهوظیفه اش همیشه در دوران جهاد و بعد از آن مشغول تبلیغ و ارشاد هدایت مردم بوده و هم اکنو                  ن

.عنوان مال امام مسجد جامع پنجاب و خطیب در آن مرکز و قریه هاي اطراف آن می باشد 

سـال،)مشهور به حسینى لیلور   (شهید سید حسین على حسینى       روسـتاى)هـش(1318در در

ى متدین دیده به جهـان  یکاولنگ در یک خانوادهلیلور علیا مربوط به قریه ى زارین از توابع ولسوالى         

سپرىگ از پس دورهشود، تـا و رفـت مکتب به سالگى هفت سن در کودکى دوران متوسـطهىشدن

شـناختهآمـوزانودانشرادر مکتب دولتى تحصیل کرد که ازمیان  شاگردان         فکـرى نبـوغ وى.داراى
ــان دوره ــیس   ىپــس از پای ــه العظمــى رئ ــت اللّ ــزد حــضرت آی ــن ن ــه زاری متوســطه در مدرســه علمی

)ره(یکاولنگى
ادامـهپس از پایان خدمت   .حصیالت حوزوى را آغاز نمود    ت جهت ى تحـصیل   عسکرى

و طى پانزده سال اقامت در حوزه علمیه نجف اشرف سطوح.گردیدراهى ایران و سپس نجف اشرف     

.گردیدعالیه و خارج فقه و اصول را فراگرفته ویکى از مدرسین سطوح عالیه

بازگشتحجت االسالم والمسلمین شهید حسینى سر      از بعد از نجف اشرف در قم دچار بیمـارى    انجام

بازگشتاعصاب گردید و براى تبدیل آب      زادگاهش به هوا بـه.و طالبان افرادگروه توسط جا آن در

ارزشخاطر از شاملهاى دینى ومذهبى به همراه چند تن دیگر از سادات    دفاع محل حاج سـید  :مکرم

جنـازه ى شـهید حـسینى در صـحن    .به شهادت رسید...سینى وحخادم حسین حسینى و سیدمحمدعلى 

.باشدحیات بارگاه امامزاده سیدیحیى در یکاولنگ مدفون مى       
1

االسالم والمسلمین شـهید سـید      حجت

وخوش ذوق  وطن ما است که اشـعارزیادى بـه زبـان    حسین على حسینى از جمله شعراى      عربـى هـاى

استفارسى درروزهـاىدر این جا یک قطعه ش     .گفته که را وى فارسى آخرعمـرش در یکاولنـگ   عر

مى است :آورمسروده

ستم منبس ستم دیدم، نبودم لحظههاى فلک، هردم زنم فریاد مناز شاد دل ى

اختناق و ظلم عصر فلکدر گوش بس که از سوز دل خود برکشیدم داد منکرشده

ى اختصاصى نگارنده با مداح اهل بیتمصاحبه.1
)ع(

. سید على حسینى فرزند شهید 
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خُرد گردیدم همى، از ظلم و استبداد منظلوم هیچ گاهگوش ظالم نشنود فریاد م

ها از آمرو افراد منبس که دیدم ظلمسرو عمرم شد به فصل نو بهاران برگ ریز

ستمدر جوانى پیرگشتم من ز ظلم بى حساب ها تا قیامت کى برَم از یاد منآن

حقاجر تو بسیار با»حسینى«اى نزد عرصهشد در حق نزد ى میعاد منسرفرازم

سال،)سید ضیا (شهید سید شهاب الدین حسینی      در خـانواده اي مـذهبی در ولـسوالی          1338در

والد ایشان مرحوم عالمه سید محمد حسین حسینی       .لعل و سرجنگل والیت غور چشم به جهان گشود        

بـهلعلی که از علماي برجسته و طراز اول         را فرزنـدانش همـواره بـود، خـود زمـان در مرکـزي منـاطق

به همین جهت تعدادي از آنها را بعد از سپري نمودن مقـدمات علـوم               .فراگیري علوم تشویق می نمود    

از آن جملـه سـید      .اسالمی در منطقه، به سوي دریاي بی کران حوزه علمیه نجف اشرف رهسپار نمود             

.یش نبودضیا را که در آن هنگام نوجوانی ب

که در میان فرزندان مرحوم عالمه سـید حـاجی بـه            )سید ضیا (حجت االسالم والمسلمین شهید حسینی    

جرئت و شهامت معروف بود با وجود سن کم به همراه برادر خردسالترش سید محمد امین،  از برنامـه              

وزه علمیه نجـف بـود    که از برجسته ترین علما و اساتید ح)ره(هاي آیت اهللا شهید سید محمد باقر صدر     

همچنان از برنامه هاي درسی برخی دیگر از علما در آن دیار، اسـتفاده هـاي شـایانی                  .استفاده می کرد  

نبوغ و استعداد خدادادي همراه با فصاحت در گفتار ، از سـید ضـیاء سـخنوري بلیـغ و کـم نظیـر                        .برد

.ساخت

ان نیز جزء آنها بودند، وي به همراه بـرادران    بعد از  اخراج طالب وعلما از عراق، که ایشان و برادرانش           

شد وطن بعد از بازگشت از محضر پدر استفاده نمود اما با تأسف پدر بعد از مدت زمان کوتاهی .عازم

دو سال بعد از رحلت والدشان در منطقه بودند و بعد از آن به منظور ادامه تحصیل .به دیار باقی شتافت

.دندعازم حوزه علمیه مشهد مقدس ش

در حوزه مشهد نیز سطوح عالیه را نزد اساتید برجسته همچون حضرات آیات صالحی خراسانی، محقق 

گرفت فرا زاده رضا با پیروزي انقالب اسالمی در ایران به رهبري امام خمینـی     .و
)ره(

، انقـالب اسـالمی   

لح بـه سـالح علـم    شهید حسینی که اینـک مـس  .افغانستان نیز وارد مرحله تازه اي از حیات خویش شد        

انـدکی بعـد   .شده بود عازم افغانستان شد و مدتی را در سنگرهاي جهاد در کنار مجاهدین به سـر بـرد             

و این رفت و آمدها .رهسپار ایران گردید تا این بار در سنگر جهاد علمی براي مهاجرین خدمت نماید       

.چندین بار ادامه یافت

هـاجرین را قبـول نمـی کـرد لـذا ایـشان اولـین مـدارس           در آن زمان مدارس دولتـی ایـران فرزنـدان م          

مهاجرین را در مشهد راه اندازي نمود که تعداد بسیار زیادي از فرزندان مهاجرین از آن استفاده نموده      

.ن کالسهاي عقیدتی برگزار می نمـود      خود نیز براي طالب و جوانا     .و در آن به تحصیل مشغول شدند      
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دي که داشت سخنرانی هاي داغ و آتشینی نیز در راستاي بیداري مـردم        در همین ایام با استعداد خدادا     

در مقابل دشمنان اسالم می نمـود کـه هنـوز خـاطره هـاي آن در میـان مـردم مهـاجر افغـانی در ایـران                 

تأکید شهید حسینی در تمـامی ایـن سـخنرانی هـا، تـشکیل صـف واحـد در مقابـل                .ماندگار می باشد    

هرگاه ایشان آغاز به صحبت می کرد همه لب فرو می بستند       .دوئیت ها بود  دشمنان و پرهیز از نفاق و       

.و چنان مجذوب صحبت ها و گفته هاي ایشان می شدند که کسی از سخنرانی ایشان خسته نمـی شـد       
.به باور بسیاري از مردم ایشان نابغه دوران خود  بود

نـستان شـد تـا بتوانـد آرزوي دیرینـه        بعد از مدتی که براي مهاجرین خدمت نمود بار دیگـر عـازم افغا             

در ایـن راه نیـز در منـاطق     .خویش که همانا اتحاد، برادري و وفاق در جامعه شیعه بود را محقق سـازد              

مرکزي با محورهاي اصلی شامل، علما، متنفذین، بزرگان و نیز مردم عادي نشـست هـا و گفتگوهـاي                   

کمون و استکبار توطئه همه به و داشت اي یسم را یـادآور شـده و از آنهـا مـی خواسـت تـا       روشنگرانه

.اتحاد و همبستگی خویش را حفظ نمایند که در این راستا به نتایج مثمر ثمري نیز دست یافت

)ره(شهید حسینی در کنار آیت اهللا بهشتی      
 زیرنام شوراي انقالبـی اتفـاق اسـالمی فعالیـت هـاي مفیـد و                

ا دشـمنان مـردم و انقـالب بـا آگـاهی یـافتن از       ارزشمند جهت هماهنگی نیروهاي جهادي داشـت، امـ   

اهداف واالي این شهید در صدد برآمدند تا این مانع بزرگ سر راه خویش را از میان بردارند، لـذا بـا                      

سـال ثـور بـرج در اربابانشان  شـهید سـید شـهاب الـدین حـسینی را بـه همـراه تعـدادي از         1363اشاره

د اي مظلومانه بطور همسنگرانش و ر حسینیه سیدالشهداهمرزمان
)ع(

در لعـل سرجنگل چبل دهکده در

حالی که قرآن به دست داشت و همه را به وحدت فرا می خواند، به شهادت رساندند تـا باشـد دیگـر                        

فریاد عدالت خواهی و وحدت طلبی به گوش نرسد، اما ذهی خیال باطل که بعد از چندي اینبـار ایـن                      

.شهید سید عبدالحمید سجادي طنین انداز شدفریاد رساتر از گلوي برادر بزرگترش 

سید روشندل، طلبه فاضل، قاري اهل دل، حافظ قرآن کریم و نهج البالعـه     سید عبدالعلی حسینی،    

وي با تالش همه جانبه  همت عالی ثابت کرد که در اثر خود باوري، اراده قاطع و همت عالی و .است

سخت ترین موانع پیشرفت و تکامل غلبه کرده و به قلـه            توکل به خداوند سبحان می توان بر برترین و          

نابینایی هر چند معلولیت شکننده و .هاي بزگ فضل و دانش و سکّوهاي افتخار و قهرمانی صعود کرد 

دست و پاگیري است، اما بر تر از آن تنبلی، تن پروري، خود ناباوري و نا امیدي است که انـسان را از            

ارزشمند انسانی و علمی باز می دارد و چه بسا شخص را به قعر فساد و تباهی نیل به اهداف بلند و مقام 

.می کشاند

سـال25سید عبدالعلی حسینی در   اصـالتاً.خورشـیدي در کابـل متولـد شـد    1353حـوت اش خـانواده

وي در سه سالگی در اثر انفجـار بینـایی خـود را    .بامیانی اند که از آن شهر به کابل مهاجرت کرده اند       

براي همیشه از دست داد و در سن شش سالگی به تشویق برخی نیک اندیشان و دوسـتان، بـه مدرسـه                      
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در.دارالحفاظ کابل قـدم گذاشـت و بـه فراگیـري دانـش و حفـظ قـرآن کـریم اشـتغال ورزیـد                          وي

خصوص روند تحصیل و کارهایش مصاحبه اي با یکی از جراید هفتگی انجام داده است که آن را بـا             

.رف در پی می آورماندكتص

در ابتداي کار دو سه آیه حفظ می کردم، بعد از این که مقداري از حفظ قـرآن گذشـت، البتـه ده                       ...«

آیه و بیشتر را حفظ می شدم و بعد براي تکرار هم وقت معینی داشتم کـه بعـد از نمـاز مغـرب و عـشا                 

سا1360من از بیست حمل     ...بود ثور هفت تا شدم مشغول قرآن حفظ  بحمداهللا کار حفـظ    1364لدر

بود که البته ایشان هم نابینا بود و قرآن را به طور کامـل حفـظ   »برکت اهللا سلم«به پایان رسید و استادم      

»...غیر از حفظ قرآن تجوید قرآن را هم فرا میگرفتم که الحمداهللا در تجوید قرآن هم واردم.داشت

هه شصت بـه جمهـوري اسـالمی ایـران آمـد و در           حجت االسالم والمسلمین آقاي حسینی در اواخر د       

حوزه علمیه شاه عبدالعظیم، به فراگیري علوم حوزوي و معارف اسالمی مشغول شـد و در کنـار درس      

.هاي روز مره به حفظ نهج البالغه پرداخت و این کالم عظیم القدر و اخت القرآن را نیـز حفـظ کـرد           

ائت و حفظ قرآن کریم شرکت می کرد و امتیازهـا و  وي در مسابقات مختلف بین المللی، در مورد قر     

در مسابقات زیادي چـه در  «:جوایز متعددي در این راه به دست آورده است؛ چنان که خود می گوید        

شـرکت...داخل ایران و چه در خارج شرکت داشته ام از جمله در رشته حفظ در پاکستان، قطر، ایران                 

ر سوم مقام قطر و پاکستان در که ا به دست آوردم و در ایران نیز در بین مهاجرین اول شـدم در    داشتم

رئیس جمهوري وقت   (سال جاري در مسابقات قرآن مقام سوم را به دست آوردم که آقاي رفسنجانی             

نوري)ایران ناطق »...هر کدام جوایزي به بنده اهدا فرمودند)رئیس مجلس (و
1

سالحاج سید عبدالعظیم فاضل حسینی،       ر ولسوالی لعل و سرجنگل والیت غـور بـه       د1336در

مرحوم والد ایشان عالمه فقید آیت اهللا سید محمد حسین حسینی لعلـی از علمـاي برجـسته و                .دنیا آمد 

بود افغانستان مرکزي مناطق اول .طراز

وي تحصیالت حوزوي را در خدمت والد مرحومشان و دیگر اساتید در لعل شـروع و بعـد از رحلـت                  

بزرگوارش .ان در کابل ادامه تحصیل داده و از محضر اساتید کابل استفاده نمودندپدر

 هجري شمسی به منظور ادامه تحصیالت عالی اسالمی عازم کـشور ایـران شـده و       1357در اوایل سال    

دروس سطوح را نزد آیت اهللا سید .در حوزه علمیه مشهد از محضر اساتید برجسته آن دیار بهره بردند 

ی و آیت اهللا رضازاده فراگرفته، و خـارج فقـه و اصـول را نـزد مرحـوم آیـت اهللا علـم                   صالحی خراسان 

.الهدي و مرحوم آیت اهللا العظمی فلسفی و آیات عظام دیگر در حد اجتهاد تلمذ نموده اند

1
ص2مشاهیر تشیع در افغانستان، ج. ،104-103.
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همچنان در زمینه علوم فلسفه و کالم از محضر آیت اهللا سـیدان و آیـت اهللا آشـتیانی و در زمینـه علـم                         

. اساتید مکرم آقایان گرایلی و جعفري بهره برده اندتفسیر از

 در دوران جهاد ملت افغانستان نیز همچون سه تن از برادران شـهیدش ، در کنـار دیگـر مجاهـدین در           

سـنگرهاي جهـاد علیـه اشـغالگران روس بودنـد و در ایـن راسـتا زحمـات بـسیاري را متحمـل شـده و            

ار بوده انـد  همزمـان نیـز در زمینـه تبلیـغ و اشـاعه فرهنـگ        مسئولیت هاي فراوان و متعددي را عهده د    

.اسالمی درجامعه فعالیت می نمودند

ایشان به همراه برادرانشان در عرصه هاي مختلف فعالیت هاي گوناگونی داشته اند، از جمله مسئولیت                

اطقمـسئول فرهنگـی بخـشی از مجاهـدین منـ          :هاي ایشان در دوران جهاد و مقاومت عبارت است از         

مرکزي، رئیس دفتر مرکزي شوراي انقالبی اتفاق اسالمی افغانستان در ایران ، عـضو شـوراي ائـتالف                  

شیعیان افغانستان، عضو شوراي مرکـزي حـزب وحـدت اسـالمی، ریاسـت شـوراي نماینـدگی حـزب            

.وحدت اسالمی در خارج کشور

جملـههمچنان ایشان در جهـت پیـشبرد فرهنـگ نـاب اسـالمی فعالیـت هـاي زیـادي د                    از و انـد اشـته

شخصیت هایی هستند که در عرصه هاي مختلـف تبلیـغ، منبـر و خطابـه ، قلـم و بیـان و نیـز در سـنگر                  

.فرهنگی و آموزشی فعال می باشد

ایشان بعد از شهادت برادرشان شهید سید محمد امین سجادي، به همـراه تعـدادي از دوستانـشان بنیـاد                    

که حاصل کارهاي ایـن مرکـز   . مشهد مقدس تاسیس نمودند    1377 سیاسی امین را در سال       –فرهنگی  

مدرسه امین ، برگزاري مراسم ها و همایش هاي متعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و           )لیسه(برگزاري

.نیز چاپ کتاب و نیز پانزده شماره از دور اول مجله امین بود

سال ب حجـت االسـالم و المـسلمین         با تحوالت بوجود آمده در کشور و سقوط طالبان جنا          1381در

حاج سید عبدالعظیم فاضل حسینی به افغانستان آمده  و در عرصهاي مختلف سیاسی، فرهنگی و علمی    

در حال حاضر ایـشان عـضویت شـوراي علمـاي شـیعه افغانـستان و عـضویت           .مشغول به فعالیت شدند   

ل مـاه نامـه امـین مـی باشـد      شوراي اخوت اسالمی را داشته و رئیس بنیاد فرهنگی امـین و مـدیر مـسئو       

همچنان ایشان عضو جرگه امن منطقوي میان افغانـستان و پاکـستان بـوده و مـدتی نیـز رئـیس شـوراي             

جنـاب آقـاي  فاضـل حـسینی از چهـره هـاي       .تصمیم گیري مجمع نهادهاي همسوي اهل تشیع بودنـد   

.برجسته علمی و شناخته شده شیعه کشور می باشد

 قیاق ولـسوالی جغتـو والیـت غزنـی دیـده بـه جهـان گـشود،  حجـت          در قریهسید عباس حکیمی،    

داراى تحصیالت حوزوى و تألیفات معارف     االسالم والمسلمین حکیمی از جمله روحانیون برجسته و         

ثورکهباشداسالمى مى  هفت کودتاى از در دوران جهـاد در مبـارزه بـا متجـاوزین           )هـش(1357پس
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وسهم ارزنده را داشته و یکی از اعض       برجسته عـضوعضواي و منحلـه نـصر سـازمان رهبـرى شـوراى

حزب مرکزى .وحدت اسالمى افغانستان نیزبودشوراى

فزند سید صفر که در قریه یوسف ولسوالی جغتو والیـت غزنـی متولـد     سید محمد دین خلوصی،     

می باشـد   شد، حجت االسالم والمسلمین خلوصی از علماء و روحانیون با نفوذ و برجسته ي آن منطقه                 

که در جریان جهاد و مبارزات مردم مسلمان  افغانـستان سـهم ارزنـده و بـارز در رهبـري مجاهـدین را                

بود دار .عهده

ساداتسید محمد محقق دایزنگی،      قندهار«از است که اجدادش از آن ناحیه به منـاطق         »گندگان

برگز»ورس«مرکزي کوچیده و روستاي پتیابجوي از توابع         سکونت براي سـال.یدنـد را در 1347وي

روستاي در قمري متولد شد و سـواد اولیـه را در زادگـاهش بـه دسـت آورد و نیـز          »پتیابجوي«هجري

صرف و نجو را نزد سید کاظم اخضراتی به پایان رساند، آن گاه بـراي ادامـه تحـصیل علـوم حـوزوي          

ی کتاب هاي اصـولی را  خدمت شیخ موسی کالنی یکاولنگی شتافت و علم منطق، معانی و بیان و برخ  

گرفت فرا وي .از

و1374آیت اهللا محقق در سال      پربـار حوزه در تا تركکرد عراق مقصد به را افغانستان قمري هجري

کند اندوزي دانش اشرف نجف وي مدت مدیدي در حضور اسـاتید چیـره دسـت، سـطوح             .پرشکوه

.ت آنان گردیدعالی و خارج فقه و اصول زانو زد و خوشه چین خرمن دانش حکم

کتاب المعاصرون«مولف سـید شـریف و فاضـل بزرگـوار آقـاي محمـد محقـق        «:می نویسد»المولفون

دایزنگی بن سید مختار بن سید عسکر بن سید حسن واعظ بن سید میر اکبر بن سید میر محمد در اصل 

انـد بـوده قندهار گندگان منطقه سـال.ساکن در سـادات« هجـري در قریـه       1347او حـدود»راقـل از

پس از تربیت و رشد اوان کودکی که بـا مـشکالت همـراه    .پتیابجوي ورس تولد یافته نشو و نما یافت     

بود، گام اول آموزشی و یادگیري را نزد سید بزرگوار و فاضل عادل سید کاظم اخضراتی که در طول 

برادشـتبیست سال با اخالق نیک و رفتار خوب به نشر علم و شریعت در آن نواحی اشـتغا   داشـت، ل

-سپس منطق، بالغت و اصول اولیه را از فاضل بزرگوار، عالمه عـالی مقـدار شـیخ موسـی یکـاولنگی          

او بر خداوند سپس براي اکمال مدارج علمیه و زیارت عتبات مقدسه راهی کشور .آموخت–رحمت

ــال س در ــده ش ــراق ــا       1374ع ــان ت ــد و از آن زم ــشرف گردی ــرف م ــف اش ــه نج ــري ب ــري قم  هج

به بهره گیري از مباحث علمی بزرگان اساتید حوزه علمیـه نجـف اشـتغال داشـته                 )هجري1390(ونکن

است واز عجایب، شور زاید الوصف وعالقه فراوان وي به تحقیق علوم گوناگون از جمله علوم روز و   

از این رو هم زمان با شرکت در دروس خارج فقه و اصول به دانشکده فقه          .نظریات مارکسیستی است  

او مولفات متعـددي را تـا کنـون قلمـی           .نجف راه یافته، مجال فکري جدید را براي خود تدارك دید          

:نموده که آن ها را خود چنین یادداشت کرده است



26...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

 اال ثر النفیس فی علم التصریف-1

 تفکر نوین در فلسفه و افکار روز-2

 خالصۀ التعالیق من حاشیۀ التهذیب -3

 خالصۀ العروض-4

.ب هاي یادشده که به فارسی نوشته شده همه خطی بوده، تاکنون نیز به زیور طبع نیاراسته اندکتا
1

، از جمله پیش کسوتان فرهنگی در میان مهاجرین افغانی مقیم ایـران در              عبدالوهاب رحمانی دسی

وي بعد از اتمام  تحـصیالت متوسـطه در ولـسوالی ورس والیـت بامیـان، شـامل                  .دهه اخیر بوده است   

تخنیکم کابل گردید و پس از اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروي سابق تحصیالت خـویش               

در تخنیکم را نیمه تمام گذاشت و پس از یک سال حضور در میان مجاهدین، به  جمهـوري اسـالمی                     

ایران رفت و در آنجا تحصیالت خویش را ادامه و به درجه لیسانس حقوق و ماستري حقـوق اسـالمی       

1373 بدست آورد و درحوزه علمیه نیز، پس از اتمام سطوح، یک دوره خارج اصول و  فقه از سال   را

از9و1379تا فقـه خـارج سـال1379تـا1371سـال در و فراگرفـت بـه1387را دکتـرا کنکـور در
.دانشگاه پیام نور شرکت نمود

ملی افغانـستان بریاسـت اسـتاد محمـد     دانشمند گرانقدر جناب استاد آقاي رحمانی، در شوراي انسجام        

او در بـسیاري از  .اسماعیل قاسمیار، بعنوان عضو موسسین و ویراستار مجلـه انـسجام مـشارکت داشـت     

جلسات کتاب خوانی و نویسندگی را در میان محصلین افغانی در حـوزه و دانـشگاه، در سـالهاي بـین                     

. طرح و راه اندازي ومدیریت کرده بود1380تا1365

 به کابل آمد و مـدتی در بخـش تحقیقـات علمـی وزارت خارجـه وپـس          1382ي رحمانی در سال     آقا

وپس از آن سه سال به حیث مشاور حقـوقی وزارت امورزنـان   »روزنه«مدیر ریسرج و تحقیقات علمی   

 تا کنون به حیث متخصص ارشد تـألیف و ترجمـه در وزارت              1386ایفاي وظیفه نمود واز اواخر سال       

افغا نستان، ایفـاي وظیفـه مـی نمایـد واز دوسـال بـه ایـن طـرف در دانـشگاه خـصوصی خـاتم                         معارف

. به حیث استاد حقوق، به تدریس اشتغال دارد)ص(النبیین

نزدیک به بیست کتاب توسط ایشان به تألیف رسـیده کـه برخـی چـاپ گردیـده اسـت و نزدیـک بـه             

.ه به چاپ رسیده استدوصد مقاله از ایشان در مطبوعات مختلف در طی دو دهه گذشت

تحصیالت ابتدایى  .متولدشد فرزند سید محمد طاهر، در کجاب بهسود       ،سید محمد تقى رضوانى   

فرا کابل در را حوزوى متوسطه سـال.گرفتو پـس بعـد از تجـاوز اتحـاد جمـاهیر          )هـش(1357در

فرشوروى سابق به افغانستان مجبور به ترك وطن شده به ایـران هجـرت              ضـمن و اگیـرى علـوم    کـرد

1
.132-135محمد عیسی محقق خراسانی، ص.
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سیاسـى در ایـران و افغانـستان در دوران جهـاد و مقاومـت      ـی  هاى فرهنگى ـ تبلیغـ  حوزوى به فعالیت

والمسلمین آقاى رضوانى هاى سیاسى ـ تبلیغى و فرهنگى جناب حجت االسالمسابقه فعالیتپرداخت،

الخمـیس  شـرطهاسالمى به عنوان عضو شوراى مرکز و مـسئول        در احزاب جهادى بیش تر در حرکت      

مرکزى و مـسئول اطالعـات آن      حزب بود، اخیرا در حزب وحدت اسالمى به عنوان عضو شوراى          آن

است بوده اشعار.حزب تاکنون او منتـشرزیادى در نشریه  از و چـاپ افغـانى مهـاجران گونـاگون هاى

خـاطراتنمـایم کـه در دف     در این قسمت الزم دیدم از میان اشعارش شعرى را انتخـاب           .استشده تـر
.استنمودهنگارنده با دست خط خویش تحریر

با قلم تیغ و تبر تیرو کمان بنویسمخواستى خاطره ى  چون دیگران بنویسم

خوارندبنویسم که بجز من، خون گان هرکسى دیگرى هم خاین و هم غدارندهمه

من نهنگم، دیگران جلبک و اُختاپوس استبنویسم که مرداب من اقیانوس است

یا هماى دیگران را بنویسم زاغ استجنگل سوخته ام را بنویسم باغ است

جاى افکندن بار از روى دوش این جا نیستچه کنم جاى فغان ،جاى خروش این جا نیست

کردند چون وطن مام با گفتمى مى کردندورنه خون جفا ز بابا و هندوکش دل

من دفتر خاطره چون ساخته ى  مى گویمچون خواسته ى  مى گویم»عادلى«دوست

چون توان گفت که حق مال کدامین  حزب استکشورى را که گرفتار صدو بیست حزب است

بود افسانه اگر ملّت دو هفتاد وطن ما که پر از بنجل و دیوانه بودجنگ

در پکن خانه ى  سر مرکز ى از چین داردهر یکى اسب یدك با دو سه خورجین دارد

راست گویم به خدا چون دیگران پف نکنمچه بگویم پسر خاله تعارف نکنم

خاکى ى آرى شیرین من آن جاست ،منش فرهادمء ده ام  نرود از یادمکلبه

ماندهگنبد کوچک جدم پس آغل مانده دل مرا که جاست آن روم مى کجا هر

ماند مى همسفرم روم باز زقم ماندگر مى پدرم غربت ،به خاك در خفته
1

کسحال بدگویى و تعریف ن از تا به نُه پشت همین در بدرى ما را بسدارم

 خورشـیدي در قریـه      1320فرزند مرحوم سید رضا، حـدود سـال         شهید سید میرحسین رضوانی،   

از مربوطات ولسوالی حصه دوم بهسود در یک خانواده روحانی چشم به جهـان گـشود، هنـوز                 »بایی«

بود نگذشته عمرش از سال که پدر را از دست داد و از همان آغاز کـودکی بـه تحـصیل علـوم                  هشت

.دینی روي آورد

اه1 که رضوانى آقاى جناب بزرگوار پدر وفاتـ قم در قبل سال چند بود وتقوى علم .نمودل
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او دروس مقدماتی چـون؛ صـرف، نحـو ومنطـق را از محـضر یکـی از فـضالي منطقـه، مرحـوم شـیخ                  

محمدهاشم کربالیی فرا گرفت و همچنین از محضر مدرس معروف آن زمان، حضرت آیت اهللا شـیخ       

)ره(عزیزاهللا غزنوي
علوم عربی را کسب نمود، سپس جهت ادامه تحصیل راهی کابل شد و در  برخی از 

)ره(حوزه علمیه کابل کتابهاي مطول، قوانین االصول و فلسفه را نزد شهید آیت اهللا میرعلی احمد عـالم            

را در محـضر آیـت اهللا العظمـی         )رسائل، مکاسب، و کفایۀ االصول    (کسب فیض نموده و سطوح عالیه     

.فتمحقق کابلی فرا گر

شهید رضوانی در کنار تحصیل علوم دینی مطالعات جنبـی منظمـی داشـت، لـذا وي میـزان معلومـات                     

.جنبی اش نسبت به آن محیط و آن زمان در سطح عالی بود

در آن زمان که اندیشه مارکسیسم در بین جوانان تحصیل کرده مطرح بود و برخی از جوانان را در دام 

ایشان با تماس ها، تبادل افکار و پخش کتب مذهبی در بین طیف جوان        این اندیشه گرفتارشده بودند،     

و تحصیلکرده کوشش می کرد جلـو نفـوذ اندیـشه مارکسیـستی را در آن محـیط بگیـرد؛ بـا کودتـاي            

 هجري شمسی که حزب دموکراتیک خلـق وابـسطه بـه روسـیه           1357کمونیست ها در هفت ثور سال       

ظا شعار سه با و گرفت دست در را نان، لباس و خانه، به میدان آمد وبسیاري از مردم         :هر فریب قدرت

را  اغفال نمودند و برخی از مردم به این باور رسـیده بودنـد کـه حکومـت وقـت حـامی واقعـی طبقـه                           

محروم جامعه هست، اما شهید رضوانی در سخنرانی و منبرهایش پرده از ماهیت واقعی کمونیـست هـا               

ا نشناس و دشمنان اسالم و قرآن معرفی مـی کـرد، او حتـی در آن جـو     برمی داشت و آنها را افراد خد   

ظلمانی و خفقان که اکثریت جرئت ابراز نظر و اظهار عقیده را نداشتند، طرح یک قیام عمومی را علیه 

.کمونیست ها داده بود که با مخالفت جدي برخی افراد مصلحت اندیش و عافیت طلب رو برو گشت
 خورشیدي در حسینیه عمومی منطقه 1357ن شهید رضوانی در عاشواري سال حجت االسالم والمسلمی

چولی منبر می رفت وبی پروا اندیشه و نظریات مارکسیسم را نقد و رد می کرد و سرانجام کمونیـست             

ها وي را در یازدهم محرم همان سال زود تر از علماي دیگر دستگیر و روانه زندان کردند و در زندان      

حقیقاتی که از ایشان صورت گرفته بود، وي حکومـت وقـت را غیـر اسـالمی و مردمـی               ولسوالی در ت  

.خوانده و وظیفه علماي دین را در قبال چنین حکومتی جهاد خوانده بود

شهید رضوانی درزندان ولسوالی تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفـت، امـا هیچگـاهی حاضـر بـه                  

د از چنـد روزي کمونیـست هـا ایـشان را بـه زنـدان             همگامی و معذرت خواهی از حکومت نشد و بعـ         

.والیت میدان وردگ منتقل و از آنجا به زندان پلچرخی کابل بردند
1

1
.برگرفته از اظهارات حجت االسالم سید محمد صادق رادمنش فرزند شهید سید میر حسین رضوانی.
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کابل)هش(1311-1308 بین سال    ،سید على رضوى غزنوى    مىدر اورا شد، سـراج«توانمتولد

چون»الّدین سکّاکى  خواند، سـالدردوران کـودکى ونوجـوانى موفـق بـه تحـصیل       دوم و سـن نـشد،

دست تقدیر بى سوادى و گمنامى تحصیلى اش هدر رفت چنان به باور اقوام وآشنایان دور و نزدیک،         

کابل در یک هوتلى مشغول به کار شد؛ لکن با همکارى برادرش او را رقم زده بود، زیرا ابتدا در شهر 

شتیاق فـراوان بـه صـورت آزاد    ابا.کارمند دولت و اهل سواد بود، به وادى علم وسواد کشیده شد           که

توجه.تحصیالت خود را آغاز کرد     با ى که به درس وکتاب و مسایل فرهنگى داشت، پـس  به عالقهو

مدتى مطبوعـاتاز ى پهنـه وبه شده منصرف هوتل در کار کار ى ادامه شـداز در.کـشانده نخـست

فرهنى یکى از جراید به کار خدماتى مشغول       اداره کار به ،سپس گـى و نویـسندگى پرداخـت، بـه         شد

به آن شبانهدنبال امتحان)پشى لیسه (مکتب در قبولى از وپس کرده نام مـنظمثبت تعلـم آن، ورودى

داد جاادامه آن در شبانه را ى جریده با جدیت مطبوعاتى خویش را روزانه در ادارههاىو فعالیت.خود

گرفت .پى

را بـا موفقیـت در لیـسه ى    چند فرزندبود، تحصیالت خودرضوى درعین این که متأهل وداراى  دکتر

از.ى جریده ى مزبور ادامه ى وظیفه کرد  عضو تحریریه شبانه به پایان برد ودر عین حال به عنوان         پس

از سراسـرىتحصیل در حالى نزدیک   فراغت کنکور در داشت، سن سال چهل وبـابه نمـوده شـرکت

پوهنتونى ادبیات و تاری   کامیابى در دانشکده   رضـوى.وتاحد دکتراپیش رفت  .کابل راه یافت  خ دکتر

زبانهمزمان باتحصیل  آموختن به کابل پوهنتون توانستهاى خارجى از جمله انگلیسى رودر و آورد

او عالوه بر زبان انگلیسى .تدریس آن اقدام نمایدپس از دو سال فراگیرى، بدان تسلط کامل یابد و به        

مطبوعـات،را نیز فراگرفت و از آن پس بـه تحقیـق و نـشر مقـاالت پژوهـشى در                  زبان و ادبیات عرب   

ترجمه به برغناى علمى و پربار شدن مقـاالت گونـاگون         از این رو  .ى متون انگلیسى و عربى زد     دست

شد افزوده اثراثر وى در این زمینه ترجمه     ترینمهم.وى عنـوان»ابوالعال عفیفى«ى مالمتیـان و  «تحـت

جوانمردانصوفیان   سال»و در که سوى انجمـن تـاریخ و ادب افغانـستان چـاپ           از)هش(1344است

.شد

کشور ایران بـه دلیـل وقـوع کودتـاى          دکتر رضوى غزنوى پس از فراغت ازتحصیل و اخذ دکترى از          

هاىدر ایران باقى ماند و به تحقیق و نوشتن مقاالت علمى و تالش)هش(1357مارکسیستى هفت ثور 

دادهاى ادب و فرهنگ افغانـستان و بیـدارى        گى خویش درعرصه  فرهن ادامـه کنـونى از.نـسل پـس او

سال در اش خانواده به پاکستان، راهى آن دیار شد و از آن جا بـه آمریکـا پناهنـده   )هش(1359کوچ

.گردید، از آن پس در آن کشور اقامت گزید

اصر که به باال ترین مـدراج علمـی رسـید، او    دکتر سید علی رضوي یکی از دانشمندان خود ساخته مع       

گونانیز دست از فعالیت علمى و مطبوعاتى بر نداشت و با نشریهدر دیار هجرت  گون که به همت هاى
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مى منتشر جا آن در افغانستان مسلمان مىشدمهاجران مىهمکارى جمله از هـاىتـوان بـه نـشریه     کرد،

کردامید، خراسان و   اشاره آکاروان درافغانـستان«خرین اثر وي جلد دوم      و دري کـه در آخـرین     »نثر

زمـستان.روزهاي حیاتش چـاپ و در پاکـستان منتـشر گردیـد            در سـرانجام در دیـار )هـش(1380او

به .کاروان جاویدانگان پیوستهجرت
1

1342 فرزند مرحوم سید محبوب شـاه رضـوي سـال            ،)خطیب غزنوي (سید احمد شاه رضوي     

ت بکسري منطقه علودانی والیت غزنی و خانواده روحـانی متولـد  شـد،  ایـشان درآغـاز             در قریه سادا  

نوجوانی همراه  برادرش  سید میر احمـد شـاه رضـوي نـزد عملمـاي  منطقـه بـه تحـصیل علـوم دینـی                           

سال.پرداخت  از غزنی جهت ادامه تحصیل در مدرسه علمیه محمدیه  حضرت آیـت اهللا           1355رضوي

زمستانالعظمی واعظ شهید  تا و . به تحصیل ادامه می دهد1357رفته

 در جبهات غزنی همـراه  فرمانـده نـستوه  سـید حـسن               1363تا1358با آغاز جهاد اسالمی وي از بهار        

جنرال مشهور به سید جگرن آقا شرکت داشته و بعد ازاختالفـات  احـزاب، ایـشان  غزنـی را بـه قـصد            

سال.یدتحصیل ترك گفته و  عازم کشور ایران گرد         در  مـدت یـک سـال در مهدیـه تهـران          1364او

تحصیل نموده و بعد از یک سال  در حوزه علمیه قم مـشغول تحـصیل شـده و سـطوح را نـزد اسـتاتید            

مرحوم وجدانی فخر،  حـسینی بوشـهري، طالقـانی، اعتمـادي و  پایـانی کـسب فـیض نمـوده و               :چون

. شیرازي و منتظري فراگرفتمکارم:دروس خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام

حجت االسالم والمسلمین آقاي رضوي پس از چند سال تحصیل در قـم  توسـط مرحـوم سـید جـالل               

)ره(فقیه ایمانی،  داماد حضرت آیت اهللا العظمی خویی        
  از مدرسه مدینـۀ العلـم قـم بـه مدرسـه مرحـوم          

بزرگـان آن حـوزه تحـصیل    خویی در مشهد رفته  و مدت دو سال در آنجا نزد واعظ طبـسی و دیگـر                  

.نمود

سال  ایشان به دعوت جمعی از مهاجرین به شهر کویته پاکستان رفتـه و  در جامعـه امامیـه     1367محرم

اقامت داشت و در آنجا و نیز در امام باره نا چاري و امام باره قندهاري هـا تبلیـغ مـی نمـود و از آنجـا                     

سف حسین،  امام جمعه مسجد نور ایمـان دعـوت   توسط امام جمعه شهر کراچی جناب عالمه میرزا یو        

می گردد و مدت سه ماه در دو منطقه کراچی بنام حسین گون و منطقه چشتنی گر مـشغول تبلیـغ مـی                    

.گردد

ایشان پس از مدتی که در کراچی پاکستان مشغول تبلیغ بود، با مشوره حـضرت آیـت اهللا محـسنی بـه                     

ر نقاط مختلف شهر کابل از جملـه در افـشار داراالمـان،    د1387تا1381کشور بر می گردد و از سال        

1
).1376سال(12برگرفته از کتاب سیري در هزاره جات و مجله سراج سال سوم شماره .
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)ره(کنار قبر عالمه شهید بلخـی     )تکیه خانه (ده دانا، افشار سیلو   
 و نیـز تکیـه خانـه مرحـوم سـید ابـراهیم              

.جوادي بنام تکیه خانه جوادیه ده بوري کابل تبلیغ می نمود 

حمل ماه کـه  به دعوت مردم شریف خوجه میري غزنی که  در           1388در بـوده متروکـه مدرسـه آنجا

سابقاً حضرت آیت اهللا میرزا محسن نجفی بنام مدرسه جعفریه تاسیس نموده بـود،  احیـا و فعـال فعـال                       

مدرسـه70ساخته و علی رغم بی میلی دروس حوزوي ایشان موفق می شـود  حـدود                  جـذب شـاگرد

 حکـیم بزرگـوار و عـالم ربـانی        نموده و فعال مسئول و مدرس این مدرسه هست، این مدرسه به اهتمام            

 احداث شده و مرحـوم آقـاي نجفـی از    1348شیخ ناصر فیاض علودانی به کمک مردم منطقه در سال           

سادات  لنگر قره باغ غزنی چندین سال تدرییس داشته و در سه دهه انقالب آنجا تخریـب و متـروك                     

علیم می گردد، در این منطقه      شده بود، تا اینک جناب آقاي رضوي به آن مدرسه  مشغول تدریس و ت              

حدود خرم و سبز . خانوار زندگی می کنند1500سر
حج،سید محمد رضوى سالاالسالم والمسلمین سید خادم حسینتفرزند در )هش(1340اسلمى

ىى محمدیـه تحصیالت ابتدایى علوم دینى را در مدرسه علمیهدر افشار داراالمان کابل به دنیا آمده و  

.زد اساتید و اعاظمى آن جا آموختنکابل

سال قـم گردیـده و سـطوح متوسـطه و     ىجهت دانـش انـدوزى راهـى حـوزه علمیـه     )هش(1359در

در را اصـول و فقـه خارج محـضر اسـاتیدى بـه نـام چـون مـصطفى اعتمـادى، پایـانى، وحیـد                 مباحث

.فیض کردخراسانى، صافى گلپایگانى، فاضل لنکرانى و مکارم شیرازى کسب

جهـاداالسالم والمسلمین حاج آقاى رضوى عالوه برخـدمات       تجح عـصر در فرهنگـى و اجتمـاعى

فعال و مؤثر شـوراى اتفـاق اسـالمى افغانـستان بـه رهبـرى آیـت اللّـه                  اسالمى افغانستان به عنوان عضو    

بهشتى
سهاى خویش را در ارتباط با جهاد اسالمى در ابعاد فعالیت)ره( در و داده گسترش نگرگوناگون

و ایرانى و مدت به عنوان پیش نماز در بیمارستان آیت اللّه العظمى            هاى مهاجرین افغانى  تبلیغى، هیأت 

)ره(گلپایگانى
مقربان آیت اللّه العظمى شـیخ لطـف   او در حال حاضر یکى از. ایفاى وظیفه نموده است  

مىاللّه صافى گلپایگانى و عضو دفتر مرجع .باشدآن

فرزند جناب محترم سید سکندر مظفري وکیل ولـسوالی جغتـو والیـت غزنـی         ،داکتر سید امیرزره  

ایشان یکی از داکترهاي ورزیده کشور اند، داکتر زره در پهلـوي مـسلک طبابـت دسـت بـه      .می باشد 

فعالیت هاي سیاسی گسترده زده بود و او در زمان قدرت ببرك کارمل بعنوان وزیر صحت عامه تقـرر     

ت داکتر نجیب سفیر کبیر افغانستان در عراق بـود و فعـالً در خـارج از کـشور                  یافت و در زمان حاکمی    

.بسر می برد

در)هـش(1325فرزنـد حـاج سـید عـوض علـى آخونـد در سـال       ،حاج سید محمد بـاقر زکـى      

شدخانواده متولد علم اهل و.ى مقـدماتى دروس کجـاب(سـطوح متوسـطه را در زادگـاه خـویش      او
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محضر)سفلى بهسود  گردیده، پدر بزرگوارش کسب دانش نموده و براى ادامه تحصیل راهى کابل        از

.هاى دینى و تبلیغى پرداختبه فعالیتاو پس از چند سال تحصیل در مدرسه علمیه محمدیه کابل

کمونیستى اقدامى وسیع و همه جانبه بـراى        دولت)هش1357ثور7در(با وقوع کودتاى مارکسیستى     

مهـاجرتایشان ناگزیر به ترك وطن شد و بـه کـشور اسـالمى ایـران              .گرفتندىدستگیرى عالمان دین  

اشـتغالنمود و در حوزه علمیه قم سطوح عالیه را ادامه داده و پس             اصـول و فقه عالى سطوح به آن از

چونورزید و از محضر آیات   فاضـلمرعشى نجفى، حاج شیخ جواد تبریزى، مکارم شیرازى:عظام و

.باشـدمـى»در پرتـو آل البیـت  «کتـابض نموده ویکـى از آثـار چـاپ شـده ایـشان           لنکرانى کسب فی  

آقاى زکى در جریان جهاد اسـالمى افغانـستان فعالیـت هـایى داشـته از      االسالم والمسلمین حاج  تحج

مـسئول تبلیغـات حرکـت اسـالمى، عـضو شـوراى مرکـزى وتبلیغـات حـزب وحـدت اسـالمى             :جمله

.افغانستان

»دایکنـدى «در)هـش(1335هـاى فرزند سید کلبـى حـسن در حـدود سـال    ،ادىسید ابراهیم سج  

گرفتگرفتنىیاد.مربوط والیت ارزگان به دنیا آمد   فرا گاهش زاد در را متداول سـال.هاى 1349در

در.کـسب فـیض نمـود     ى نجف گردیده و از محضر اساتید بزرگوار آن جـا          وارد حوزه علمیه  )هش(

عر1335سال کشور وبهاز شده خارج سـال.ى سـوریه وارد شـد  ى علمیهحوزهاق  در ایـران  1375در

و مـشهدى علمیـه حـوزهضمن فعالیت در امور جهادى به مباحث خـارج فقـه و اصـول اسـاتید         رفته ى

نمود نویـسنده مـسایل سیاسـى و ایـدیولوژیکى کـه بـاقلم و بیـان                همچنین آیت اللّه سجادى،   .شرکت

کنگرهمطبوعات، سمی خویش در  و جهـادنار ارتبـاط در فرهنگـى و علمـى مجاهـدتهـاى افغانـستان

است .نموده

ى نجف، سوریه و قم مشغول هاى علمیهحوزهبرادر معظم له سید محمد سجادى نیز سالیان متمادى در       

.باشدمىتحصیل و تدریس

رتگاب قریـه سـ  1323 فرزند حـاج سـید حـافظ علـی مرحـوم،  متولـد سـال           سید اسحاق سجادي،    

ولسوالی گزاب والیت ارزگان قبلـی و والیـت دایکنـدي فعلـی، وي  از دوره کـودکی سـواد خوانـد                  

سال در و نموده آغاز پدر نزد را آمـوزش( جهـت تحـصیل دروس مقـدماتی حـوزوي     1342ونوشتن

نحو و خدمت استاد و معلم زبان عربی وارد حوزه علمیه منطقه خویش گردید،  دانش و علوم                )صرف

از1347المی را پی گرفته و مقدمات و ادبیات عرب را فراگرفته و در سال              اس پـس و رفتـه سربازي به

سال1352 در منطقه أش مشغول کار کشاورزي گردیده و از  سال      1351ترخیص در سال     در1353تا

منطقه سنگالخ و بندر والیت دایکندي بار دیگرمشغول تحـصیل علـوم حـوزوي گردیـده و ضـمنا در             

 وارد  حـوزه علمیـه   1354نطقه ي بنام شنیه قلعه بندر دروس مقدماتی را تدریس می نمود  و در سال             م

تهران شده و پس از مدتی جهت ادامه تحصیالت عالیه با پاسـپورت پاکـستانی  راهـی کـشور سـوریه                      
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)س(گردیده،  با طالب که از کشور عراق اخراج شده بودنـد در کنـار مرقـد حـضرت زینـب              
سـکونت

)ره(یده و به زعامت آیت اهللا سید حسن شیرازي     گز
 تحصیالت عالیه را آغاز و مدت چهار سال سـطوح  

عالیه را به اتمام رسانید و براي ادامه تحصیل خارج فقه و اصول به حوزه علمیه قم مراجعـت  نمـوده و             

نی، عالوه بر تفسیر و علم حدیث دروس خارج فقه و اصـول را از محـضر آیـات عظـام وحیـد خراسـا               

سـال1374گلپایگانی، مکارم شیرازي،  فاضل لنکرانی و سید محمد شیرازي تا سال      در و نمـوده تلمذ

 به  قصد تبلیغ و ترویج معارف اسالمی  در منطقه دایکندي رفته و از آنجـا بـه والیـت بدخـشان                 1384

بدخـشانعازم گردیده و در ولسوالی کشم بدخشان مدت سه سال بعنوان روحانی و مبلغ شیعیان      کشم

)ع(اشتغال به ارشاد مردم منطقه داشته و در احیاء و دفاع از مکتب اهل بیت           
 تالش هاي فراوانی نموده و 

در جلسات متعدد حاضر به پاسخگویی شبهاتی از سوي افـراد وابـسته بـه گروههـاي چپـی و وهابیـت                      

نمـودهگردیده  و درآنجا حوزه تبلیغ و تدریس را بصورت جدي پی گرفتـه و خـدمات                   را ي ارزنـده

.است

معظم له عالوه برخدمات فراوانی دینی که براي مردم بدخشان، مخـصوصا کـشم نمـوده در نظـر دارد                    

براي محصلین علوم دینـی در آن منطقـه حـوزه علمیـه ي را ایجـاده نمایـد و خداونـد برتوفیقـات وي                 

1.بیفزاید

سـالشهید حاج سـید عبدالحمیـد سـجادي،           در  ولـسوالی لعـل و         هجـري شمـسی      1334در

والد ایشان  عالمه فقید مرحوم حـاج سـید          .سرجنگل والیت غور و در خانواده اي مذهبی به دنیا آمد            

.محمد حسین حسینی لعلی معروف به سید حاجی از علماي طـراز اول منـاطق مرکـزي افغانـستان بـود                  

.تاد محقـق لعلـی فراگرفـت   شهید سجادي مقدمات ادبیات عرب  را در نوجوانی عالوه از پدر نـزد اسـ        

مرحوم سید حاجی که فرزندانشان را از همان کودکی بـه آمـوختن علـم تـشویق مـی نمودنـد، بعـد از            

چندي سید عبدالحمید را به همراه دیگر برادران کوچکترش سید شـهاب الـدین و سـید محمـد امـین،        

.جهت خوشه چینی از خرمن علم به حوزه علمیه نجف اشرف روان کرد

)ره(سالم والمسلمین شهید سجادي   حجت اال 
  مدت چهار سال را در حوزه علمیـه نجـف رحـل اقامـت                

در اثناي فراگیري و تحصیل علوم اسـالمی،        .افکنده و از محضر اساتید برجسته آن حوزه بهره مند شد          

دولت عراق علما و طالب خارجی را اخراج نموده که شهید سجادي نیز به همراه برادران کـوچکتر و                  

 برادر بزرگشان مرحوم حاج آقاي شریفی که قبل از ایشان به عراق آمده بودند، مجبور به ترك این نیز

مدت کمی بعد از برگـشتن فرزنـدان، مرحـوم سـید حـاجی بـسوي             .کشور شده و به وطن برمی گردد      

در این هنگام سید عبدالحمیـد حـوزه درسـی داشـته و شـاگردان زیـادي را         .معبود الهی سفر می نماید    

1
سجادي. آقاي جناب با نگارنده .مصاحبه
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بعد از گذشت دوسال جهت طی مدارج عالیه علوم اسالمی به همراه خانواده عازم حـوزه        .تربیت نمود 

علمیه مشهد مقدس می شود تا در محضر علماي برجسته این شهر کـه از علمـاي بـزرگ جهـان تـشیع          

راشهید سجادي با توجه به نبوغ علمی که از پدر به ارث برده بود بسیار زود               .بودند، تلمذ نماید   خـود

در همـان ایـام بـه    .به کماالت علمی رسانده و مشغول تدریس به شاگردان مـشتاق علـوم اسـالمی شـد     

 اسالمی به همراه تعدادي از دوستان نزدیکشان کتابخانه رسالت          –منظور برگزاري فعالیت هاي فکري      

 جامعه مهاجر افغـانی  را راه اندازي نمود که این مرکز براي سالیان زیادي فعالیت هاي فرهنگی را براي 
.در مشهد دنبال می کرد

با آغاز انقالب اسالمی در افغانستان ، عازم کشور شده تا این بار رسالت خویش را در کنار مجاهـدین              

شهید سجادي در ایامی کـه بـه افغانـستان مـی آمـد بـا مـشکالت مجاهـدین           .در سنگر جهاد ایفا نماید    

وحـدت و وفـاق در جامعـه شـیعه افغانـستان از         .جه می شد    خصوصاً عدم هماهنگی و اتحاد ایشان موا      

جمله آرزوهاي دیرینه فامیل ایشان بود که در این راه نیز برادر کوچکـشان شـهید سـید شـهاب الـدین       

 بـه شـهادت رسـیده    1363حسینی بعنوان منادي و آغازگر وحدت در مناطق مرکزي افغانستان در سال     

ر برافراشته نگه داشتن پرچمی که برادر شـهیدش بلنـد کـرده بـود     لذا سعی و تالش ایشان به منظو    .بود

ادامه یافت و چهار سال متوالی را در مناطق مرکزي افغانستان سپري نمود و نتیجتاً باتالشها و مرارتهاي         

 احزاب شیعی افغانـستان حـول یـک محـور و            1368ایشان و تعدادي دیگر از رهبران جهادي  در سال           

نام وحدت«تحت .گرد هم آمـده و احـزاب سـابقه را منحـل اعـالم نمودنـد               »اسالمی افغانستان حزب

وحدت« ایـشان  .که سند تاریخی براي جامعه شیعی افغانستان است به قلم روان وي نوشته شد             »منشور

که از بنیانگذاران و عضو شوراي مرکزي این حزب بود به منظور تقویت و استحکام هر چه بیشتر ایـن    

مناطق به  مختلف سفر نموده و با بزرگان، علما و فرماندهان جهادي دیدار می کرد تا پایـه هـاي            حزب

گردد»وحدت«این   تر مستحکم سال.هرچه در دوري1369سرانجام سـال چهار نمودن سپري از بعد

راز خانواده در حالی که قرار بود بعد از انجام دیدارهاي رسمی در کشور پاکستان، به دیدار خانواده د 
.ایران برود، در پاکستان به شهادت رسید

1

سالسید عبدالطیف سجادى،   در غزنى، مکرم بـه دنیـا آمـده و تحـصیالت         )هش(1344ازسادات

سالابتدایى علوم دینى را در زادگاه خود در قصدادامه136.آموخت، ى تحصیل درسطوح متوسطهبه

مشغولى علمیه وعالى عازم ایران شده ودرحوزه     قم رابه تحصیل ى معقول و منقول علوم مدارج شد،

العظمى وحید خراسانى گردید، چنان که تاکنون بـه مـدت          آیت اللّه ازشاگردانباموفقیت طى کرده و   

شـرکت له معظم اصول و فقه خارج دروس در که است سال کنـد وتوفیقـات مزیـد بدسـت     مـىهفت

1
.برگرفته از اظهارات حجت االسالم والمسلمین حاج آقاي فاضل حسینی.
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است تامرحلهعلوم جدید نیز غافل نبو    سجادى ازتحصیالت .آورده را وآن هـاىى لیسانس در رشتهده
.فلسفه و کالم پیش برده است

کارنامهسمت و :ى سجادى تااین لحظه عبارت اند ازها

حرکت اسالمى افغانستان  عضویت درشوراى مرکزى-1

و توزیع شهریه به نیابـت      )هش(1369–1370هاى سرپرست هیأت بررسى مدارس دینى در سال       -2

م از افغانستانراجع بزرگوار شیعهبرخى در

 تأسیس مدرسه علمیه حضرت ولى عصر-3
)ع(

سال غزنى)هش(1379در باغ قره در

 عضویت در شوراى اهل و عقد-4

حوزوى-5 کتب علمیه قمدرحوزهشیخ انصارى»رسایل ومکاسب«مدرس

حسین درپاره چنار پیشاور مدرس سابق حوزه علمیه شهیدعالمه عارف-6

جهانىویژگى« تألیف کتاب تحت عنوان      -7 حکومت مهـدىهاى »حـضرت
)عـج(

درسـى جـزوات و
.وتقریرات

دوره)هش(1334 فرزند حاج سید شاه حسین در سال ،سیدمحمد سجادى شد، متولد بهسود ىدر
بهسودابتدایى را در مکتب خانه ادامـه)هـش(1350گذرانید، در سـال  هاى ى تحـصیل راهـى   جهـت

اصول را نـزد دیگـر اسـاتید    علمیه نجف اشرف شد، ادبیات را از محضر مدرس افغانى، منطق وزهحو

آن.آن حوزه کسب فیض نمود در جا با حضرت امام خمینىسجادى
)ره(

 و مبارزان سرشناس ایران در 

.علمیه نجف آشنا شده و با آنان ارتباط گرم داشتحوزه

سال بعث)هش(1354در حزب عمال اخراجتوسط عراق گردیده و به افغانستان رفت، بعد از چند از

در.گردیدمحمدیه کابل این بار جهت ادامه ى تحصیل عازم حوزه علمیه قمسال تحصیل در مدرسه

شدتوسط ساواك دستگیر و به افغانستان)هش(1357سال بعد از کودتـاى کمونیـستى در   .برگردانده

جبهــهجمــع مجاهــدین پیوســت و مردر دمــى سرپرســت هیــأت بازرســى را عهــده دار گردیــده وى

افغانـستانى فعالیتدرعرصه جبهات در واعتقادى فرهنگى داشـتهاى فعـال سـال.حـضور 1358در

مردمبه عنوان نماینده)هش( )ره(در آن جا از طرف دفتر حـضرت امـام خمینـى   .عازم ایران شدى
بـه

مالىکمکوزارت کشور معرفى گردید و در اسرع وقت جلب  .نمودهاى

ادامه براى مجددا فرهنگىى فعالیتسجادى و نظامى وجهت گشایش جبهات مستقل در منطقـه  هاى

واعظبه نام پایگاه حضرت آیت العظمى  شهیداللّه
نمـوده تأسیس نمود، کالس)ره( برگزار متعدد هاى

شـروع.ى که هزاران جلد کتاب داشت در آن منطقه تأسیس  کردکتابخانهو و احـزاب تکثـر اثـر در

منطقهجنگ و حزبى جنگهاى او طلبـى، رسـیدن بـه    داخلى را حرام و ناشى از خودسرى، ریاسـت ى

و مىمقام اندوزى سـال.بازگشتدانست افغانستان را ترك گفته و به کشور ایرانثروت ه(1363در
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تجهت اصالح میان گروهاى متخاصم)ش که رفت افغانستان به تفنـگدارانجهادى از بعـضى وسط

بـه)هـش(1364سالطلب یکى از گروهاى مخالف حزبش دستگیر شده و بعد از آزادى درفرصت
فاضـلهمراه هیأت اعزامى به سرپرستى آیت اللّه سید ابوالحسن

)ره(
 بـه ایـران بازگـشت وى تـا کنـون      

و بوده قم سـتوده،:تید عظـام مـشغول تحـصیل سـطوح عالیـه و خـارج فقـه و اصـول نـزد اسـتا         ساکن
.اعتمادى، پایانى، لنکرانى، مکارم و وحید خراسانى  است

1

سالشهید سید محمد امین سجادي،   در ولسوالی لعل و سرجنگل والیت غور ودرخانه 1339در

»محمـد امـین   «عالمه سید محمد حسین حسینی لعلی فرزندي چشم به جهان گشود که پدر نـام وي را                  

 کودکی مورد عالقه پدر بود از سنین خوردي به آموختن عالقه پیـدا نمـود، از                 محمد امین که از   .نهاد

آنجایی که نشانه هاي نبوغ از همان خردسالی در وجودش نمایان بود ، پدر وي را به همراه بـرادرانش           

از.به منظور تحصیل علوم اسالمی به نجف اشرف رهسپار نمود   اشرف نجف در کم سن وجود با وي

ید آیت اهللا سید محمد باقر صدر که براي نوجوانان و جوانان برگزار می شـد، بـه همـراه           کالسهاي شه 

برادر بزرگترش سید ضیاء، استفاده می نمود و این روند تا اخراج ایشان به همراه دیگر طالب و علماي 

.خارجی از عراق ادامه داشت

تقدیر الهی رحلت پدر را در زمانی بعد از بازگشت به وطن مدت کمی از محضر پدر استفاده نمود اما         

بود زده رقم .بعد از رحلت والدشان عازم ایران شده تا در آنجا به ادامه تحصیل بپردازد.کوتاه

بعد از سپري نمودن مقدمات علوم اسالمی با حضور در درس اسـاتید برجـسته و بنـام سـطوح عالیـه از          

صـالحی، رضـا زاده و فلـسفی اسـتفاده          محضر اساتید برجسته آن حوزه همچون حضرات آیـات سـید            

در تمـامی ایـن سـالها کـه     .فراوان برده و چندین سال نیز از درس خارج فقه و اصول اساتید  بهره بـرد               

همراه با کارهاي فکري و فرهنگی بود، همیشه از ممتازترین طالب بود تا آنجـا کـه اسـاتید ایـشان بـه                      

.وجود یک چنین شاگردي افتخار می کردند

)ره(شهید حجت االسالم و المسلمین سید محمد امین سجادي        متفکر
 در کنار تحصیل مشغول آمـوزش       

.مقاله نویسی به طالب می شود و تعداد زیـادي از طـالب و جوانـان از کالسـهاي وي بهـره مـی برنـد          
.برخی از برجسته ترین شعرا و نویسندگان مهاجر افغانی در ایران جزء شاگران ایشان بودند

امین همزمان با تحصیل علوم اسالمی بصورت شبانه مشغول تحصیل دروس کالسیک مـی              سید محمد   

به– یازدهمین نفر -شود و باالخره نیز با شرکت در امتحان کانکور سراسري ایران  با رتبه ممتاز          موفق
.راه یابی به دانشگاه تهران در رشته حقوق می گردد

.جویان بوده و تا مقطع ماستري حقوق نیز تحصیل نموددر دوران تحصیل دانشگاه نیز ممتازترین دانش

نگارندهمصاحبه.1 اختصاصى .ى
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در بهبوهه هاي انقالب نیز به فراخور فرصت به افغانستان سفر می نمود و در کنـار بـرادران مجاهـدش                  

در یکی از همین سفرها بود که بوسیله خلقـی هـا دسـتگیر و زنـدانی مـی             .برعلیه کمونیسم می جنگید   

.ي را نشناختند، آزاد گردیدشود اما از آنجایی که خلقی ها و

 این انگیـزه در او تقویـت مـی    1369با شهادت برادر بزرگترش شهید سید عبدالحمید سجادي در سال       

یابد اینک که مجهز به اندوخته هاي علمی گردیده در عرصه هـاي دیگـر بـه مـردم و اسـالم خـدمت                        

د سجادي را اندازي گردیـد     نماید، لذا موسسه فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی شهید سید عبدالحمی         
1

و

ثمره فعالیت هاي این موسسه، آموزش تعداد زیادي از جوانان مهاجر در لیسه شهید سجادي، برگزاري 

.مراسم هاي متعدد فرهنگی و سیاسی و نشر و چاپ چندین جلد کتاب بود

هـاي فرهنگـی    عازم افغانستان می شود تا درکنار مجاهـدین بـه کار     1371با پیروزي مجاهدین در سال      

بود تالش نمایـد، در    »وحدت اسالمی «سروسامان داده و در راستاي هدف واالي برادران شهیدش که           

ابتدا در سمت ریاست کمیته فرهنگی حزب وحدت مشغول فعالیت مـی گـردد و کمـی بعـد از سـوي             

.حزب بعنوان یک عالم و حقوقدان برجسته به عضویت شوراي عالی نظارت حزب برگزیده می شـود           

سال از1373در آسـتانه در وحدت حزب طالبان، دست به کابل غرب در وحدت حزب مقر سقوط با

در این بین نقش شهید سید محمد امین سجادي در انسجام و جمع آوري        .هم پاشیده شدن قرار داشت    

ی با درایت وي حـزب از آشـفتگ  .باقیمانده حزب نقشی کلیدي، منحصر به فرد و غیر قابل انکار  است 

در ایـن بـین مـشکالت و مـصائب فـراوان و      .نجات یافته و مقر جدید خود را به بامیان منتقل می نماید     

متعددي از ناحیه دشمنان دامنگیر حزب می شود که وي گاه در سنگرهاي مقاومت نظامی حضور پیدا       

 یـک  در قریب به اتفاق گفتگوهاي سیاسـی وي کـه اینـک   .می کند و گاه در سنگر مذاکرات سیاسی 

مذاکره کننده قوي و یک استراتیژیست برجـسته اسـت بـه نماینـدگی از حـزب وحـدت و شـیعیان بـا                      

.طرفهاي درگیر به مذاکره می نشیند

تالشها و مشقات فراوان وي براي احقاق حقوق شیعیان که براي اولین بار توانست بـا مـذاکره در ایـن                     

.استراه موفق شود، بر آگاهان و سیاستمداران کشور آشکار

در آخرین تالشها که به تشکیل حکومت صدراعظم شهید غفورزي منجر شد، شهید سجادي به عنوان  

رئیس هیئت نمایندگی حزب وحدت و شیعیان به همـراه شـهید سـید یـزدان شـناس هاشـمی و شـهید                        

مقصودي، توانست به تناسب الزم حضور شیعیان در دولت را براي اولین بار در تـاریخ کـشور تثبیـت                    

ماید، به همین دلیل هم قرار بود هیئت عالیرتبه دولت به شمول نخست وزیر به مقر حزب وحـدت در        ن

1
استاد سید محمد امین سجادي موسسه فرهنگی، تحقیقاتی و آموزشی شهید سید عبدالحمید سجادي را به همراه برادر .

نمودبزرگترش حجت االسالم والمسلمین فاضل حسینی و تعداد دیگري از  اندازي راه .دوستان
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بامیان سفري داشته و توافقات نهایی در آنجا صورت گیرد، اما با تأسـف کـه در شـامگاه سـی ام اسـد         

ت طیاره حامل ایشان که در آن عالوه از شهید سجادي و نخست وزیـر تعـدادي از شخـصی   1376سال

هاي سیاسی و دولتی حضور داشتند، بشکل غیر منتظره در حین نشست سقوط و منفجر می گـردد کـه          

.منجر به شهادت آنها می شود
1

 فرزند مرحوم سید میرهاشم کربالیى   ،سیدمیرهادى سجادى 
2

ولسوالى)هش(1335سالمتولد در
.باشدچارکنت والیت بلخ مى

و سجادى یکى از علماء مشهو     آیت اهللا    مىر علم اهل عموم احترام مورد و دروس.باشـدسرشناس او

مدرسهدینى را  در مقدمات آغاز کرد و چند ماهى را نیز ى نانوایى ولسوالى چارکنتى دینى منطقه  از

مزارىدر مدرسه علمیه شهید آیت اللّه شیخ سلطان
)ره(

پرداخت عربى نحو و آموزشصرف .به

سال ادام)هش(1348در عالى دانش و عرفان عـازم دیـار عـراق          ى تحصیل و رسیدن به مدارج     هبراى

حوزه در ششسال مدت مـضامین  ى نجف اشرف، ادبیات عرب، سطوح متوسـطه و دیگـر  علمیهشد،

اصـفهانى:منقول و معقول را نزد اساتید بزرگوار آن حـوزه هماننـد            زاهـدى شـاهرودى، مرتـضوى
)ره(

مازندارانى روشنى
)ره(

سال.لنکرانى و سید على جوهرى به پایان برد       مجتبى شیخ  پس)هش(1354در

تتمهى عراق، به سوریه و سپس به ایران نقل مکان کرداز غایله  حوزهو در خودرا دروس هاى علمیه ى

قم»مروى« و ودر کنار آن بـه فراگیـرى  علـوم عرفـانى، فلـسفه، کـالم،              .تکمیل نمود تهران حکمـت

موفقاززمرهاو.رجال همت گماشت   شاگردان چـوناسطوانهى فلـسفه و اصـول وفقاهـت، فقـه :هـاى

سلطانى، لنکرانـى و وحیـد     شهید مطهرى، جوادى آملـى، حـسن زاده آملـى، گیالنـى، فاضـل             ستوده،

مى محسوب حـضرتبه ویژه به مدت هیجده .شودخراسانى اصـول و فقه دروس در مستمر بطور سال

فقیه نـامبرده را تحریـر نمـوده، کـه     نى شرکت نموده و تقریرات مباحث  وحید خراسا آیت اللّه العظمى  

مى چاپ .باشدآماده

سال داراى  کرسى استادى الهیـات  جناب آقاى سجادى عالوه بر تدریس دروس حوزوى، به مدت نه 

باشـد تألیفـات آقـاى سـجادى در مباحـث علـوم فقـه، اصـول،                 مـىو حقوق اسالمى دردانشگاه تهران    

.باشدن، کالم، تاریخ و رجال آماده چاپ مىعرفاحدیث،

1
از. .اظهارات حجت االسالم والمسلمین فاضل حسینیبرگرفته

ها دستگیر شده و همانند سایر  هش توسط کمونیست1357سید میر هاشم کربالیى همراه فرزند و داماد برادرش در سال .2

.باشندزندانیان مسلمان افغانستان مفقود االثر مى



39...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

سال در سجادى در)هش(1357آقاى ثور، هفت کودتاى وقوع اسالمى مـردم افغانـستان نیـز       جهادبا

عضو هیأت صلح به سـر پرسـتى آیـت اللّـه جـواهرى بـراى  حـل                  سهم فعال و مؤثر داشته و هم چنین       

.تمعضالت میان احزاب جهادى افغانستان نیز بوده اس

حجـ،سید محمد سرور کربالیى  1280سـالکربالیـى در  االسـالم سـید حـاجى حـسین    تفرزنـد

دروسدر کجاب سفلى دیده به جهان گشود،      )هش( کـودکى دوران نمـودن سـپرى از بعـد له معظم

،تـدریس علماى منطقـه تـا سـطوح عالیـه فراگرفتـه و بـه وظـایف تـرویج و تبلیـغ و         دینى را از محضر  
.اشتغال ورزید احکام شرعیه و امربه معروف و نهى از منکرخصوصا بیان

اندازه هر بود، سخى و نواز مهمان شجاع، متواضع، انسان ترمـى گردیـدخوش حـال    مهمانانش بـیش او

شد دست.ترمى از چه دریغ مبارکش ساخته بود و در اختیار داشت از کمک به فقراء و مستمندان        آن

وزندگى.کردنمى تقوا و در.ى او هویدا بودبى پیرایهزهد میان مردم بهسود مطرح بـود و موقعیـت   او

مىیبراى گره گشایى کارهامردم.اجتماعى واالداشت مراجعه وى به .نمودندشان

ارحـامشیکى از اوصاف بارز او هم دردى و رسیدگى بـه صـله             بـود کـه در ایـن زمینـه مثـل پـدر             ى

 پدرش حجت االسـالم حـاجى    میان اقوام مشهور است که چنانبزرگوارش به این مسئله توجه داشت     

هـستندخواهر زاده هایش که از شخصیت   ،حسین کربالیى  سـفلى کجاب مشهور حجـج:هماننـدهاى
بوداسالم حاج سید عوض على آخوند و سید معصوم ماهه شش دومى و داشت سال سه اولى که على

پدر نعمت از اوکه بودند، گشته محروم مادر .کنداین هارا بزرگ و تربیت مىو

دلـو15سیزدهم صفرالمظفر مـصادف بـا     حجت اسالم والمسلمین سید محمد سرور کربالیى به تاریخ        

سن)هش(1353 مرقدشـریفش  سالگى داعى حق را لبیک گفته و به رحمت ایزدى پیوسـت و            73در

.باشدى که خود تکیه دارش بود مىدر جوار حسینیه
1

ولـسوالی  ،والیـت وردك  در1348زنـد مولـوي شایـسته خـان سـال           فر،شاکرمحقق سیدحبیب   

شدسیدآباد قریه حسن خیل متول .د
وپدرشزدتعلیمات ابتدایی و دینی  را ن تعلیمات ثانوي را درمدرسه حمایت االسالم والجهاد آموخت

فرا پشاور .گرفتدرپاکستان

سال در شاکر، رالیسانس درفقه وقانون و   1370استاد دعـوتماستري ازپوهنتون وقانون فقه رشته در

درسالپیشاور وجهاد .در یافت نمود1375پاکستان

اختصامصاحبه.1 فرزندشحجى با نگارنده . االسالم سید محمد انور عارف کربالیىتصى
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اسـتاد لیـسه    1380-1376هـاياکولته شرعیات پوهنتـون کابـل درسـال       فاستاد1376سالآقايجناب

جمعواکولتـه شـرعیات پوهنتـون کابـل         فاسـتاد1381عالی النوردرپشاورپاکستان درسـال        یـت  معـاون

.ودباصالح وانکشاف اجتماعی افغانستان

ش1383درسال  اکـادمی علـوم افغانـستان      عضوعلمی انـستیتوت ثقافـت معاونیـت علـوم اسـالمی          .هـ

سال منشی علمی مرکزفقه وقانون اکادمی علوم افغانستان 1385-1384سالهاي اکنـون1386در هم تا
. می باشددمی علومرئیس مرکز فقه وقانون اکا

ئتعـضوهی ؛ پـروژه عـدلی وقـضایی افغانـستان    ،مشورتی حقوق زن دراسـالم شان عضویت در گروه   ای

ازعضوشوراي مرکزي جمعیت اصـالح وانکـشاف اجتمـاعی افغانـستان          ؛تحریرمجله تبیان  و داشـته را

جناب استاد شاکر، مقاالتی پیرامون قانون اساسی، خالصه ي تـاریخ تـشریع اسـالمی و دههـا مقـاالت                    

.یگر به زبان هاي عربی، پشتو و دري  در نشریات مختلف کشور به نشر رسیده استعلمی د

از شاعران، مرثیه سرایان و منقبت خوانان معـروف کابـل بـود کـه در راه        میر محمد محسن شامل،     

. و ترویج فرهنگ تشیع و احیاي شعائر مذهبی تالش بسیاري کرده است)ع(نشر فکر و نام اهل بیت

سال در در1239وي قمري بـه.در یک خانواده علـوي زاده شـد       »باالحصار کابل «هجري بـستگانش

تقوا، دانش و سالمت ایمان معروف بودند و سنگ بناي نخست دانش و سوادش به دست پدرش نهاده 

او عالقه عمیق به دیانت و خاندان رسالت و نیز اشتیاق به فراگیري معرفـت و علـم در اندیـشه وي     .شد

و با گذشـت ایـام رشـد یافـت و او را وادار کـرد تـا عـالوه بـر محـضر پـدر، نـزد علمـا                           غرس گردید   

.ودانشمندان دیگر شتافته، بر خرمن آگاهی و اندوخته علمی خود بیفزاید

عالقه وي به ادبیات به ویژه شعر و هم نشینی با شعرا و سخن دانـان موجـب شـد کـه در سـایه مطالعـه                          

کوفا گردد تا به سـرودن اشـعار مـذهبی  مرثیـه اي بپـردازد و در           کتاب هاي شعر، قریحه شعري وي ش      

.فاصله نه چندان زیاد در میان شاعران و ادیبان نام آوازه اي به دست بیاورد

و چون ذوق و استعداد ادبی داشت با مطالعات خصوصی و هـم نـشینی       ...«:یکی از معاصران می گوید    

مجموعـه. و شاعر برجسته و نثر نویس فرهیخته بار آمـد با ادیبان و بزرگان استعدادش پاالیش یافته  دو

نزد نگارنده را دیده بود، از قرار معلوم تا حال       »میر گل شاملزاده  «و»میر علی احمد شاملزاده   «اشعارش

سال در شامل آقاي است نشده ». هجري قمري از جهان چشم پوشید خدایش بیامرزد1309چاپ
1

:شاملنمونۀ از شعر میر محمد محسن

ملت قطب
وقت عذر آوردن است استغفر اهللا العظیمصرف شد عمري به غفلت دل از این غم شد دو نیم

1
.63میر محمد حسن هدي، گنجینه، ص.
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ور ببخشی رحمتت عام است الطافت عمیمگر بسوزانی خدایا خود خبر این فعل ماست

گراه نومیدي گرفتم رحمتت دل می دهد نهکاران هنوز امید عفو است از کریمکاي

هم ببخشاید چو مشت استخوان بیند رمیمآن که جان بخشید، روزي داد چندین لطف کرد

نفس احمد، زوج زهرا، قاسم نوزاد از جحیمقطب ملت، غوث دین، بحر کرم، کان سخا

از مثال زادن چون او به دوران شد عقیمشاه اقلیم و الیت آن که مام روزگار

کرده غم هاي حسین ما را به دوران دل دو نیمیا علی اي حجت یزدان قسیم خلدونار 

روان آب لب بر شد باد تشنه لب او چه آن که اندر حوض کوثر باب او باشد قسیماز

بسته با یک ریسمان بنموده چون در یتیمپدر را کوفیان بی حیاطفلگان بی 

در خرابه مسجدي چون گنج آخر شد مقیماهل بیتی را که جبریل امین محرم نبود

عظم»شامل«هستدر پی ات شاها روان، همچو سگ اصحاب کهف گهت در بر شود  رمیمتا

منطقه،سید اسحاق شجاعى   مـىاز جوزجـان بلخاب ضـمن.باشـدى فراگیـرى علـوم معـارف    وى

شصت به داستان نویـسى رو آورده و بـا همکـارى تنـى     ىاسالمى در حوزه علمیه مشهد، دراوایل دهه    

هم از او.تأسـیس کـرده اسـت   فکرانش دفتر هنر و ادبیات انقالب اسالمى افغانستان را ایجاد و    چند از

مجموعه مستقلتاکنون داستانى بادسال«ى و برزخ داستانىچاپ و منتشر گردیده ومجموعه    »هاى ى

دلتنگى« فصل ونقش«و»مهاجران آورى»هاى روى دیواربرف گـرد و انتـشار داده، مـدتى سـردبیر    را

.ادبیات داستانى نیز نوشته استى امین بوده و مقاالتى پیرامونمجله

اشـرف و یکـى از    فارغ التحصیل از حـوزه علمیـه نجـف    ، محمد حسین شریعت مدار    حاج سید 

از.بنیان گذاران انقالب اسالمى افغانستان است      )ره(همکاران آیت اللّه بهشتى   او
 در پیش بـرد اهـداف       

جهادىعضو شوراى انقالبى اتفاق اسالمى افغانستان بود چنان که رل مهم را           عالیه ى جهاد و    امور در

کردیفا نموده و جرقه ى انقالب را از مدرسه حجتیه ىا ور شعله قل .قره

ولـسوالىآیت اللّه شریعت مدار، ابتداء حکومت کمونیستى را از         سـپس و کـرده سـاقط بهـسود مرکز

تصرف از را کردکمونیستناور آزاد جبهه.ها آن دنبال بدین ترتیب و.ى قیاق غزنى را تشکیل داد به

سا ده مدت داشتبه جبهات در فعال حضور سال.ل و)هش(1370در نموده هجرت مقدس مشهد به
رساله.تدریس شدمشغول تحقیق و نوشتن مشغول حاضر حال .باشدمقلدینش مىى عملیه براىدر

1

در)هـش(1359سـال فرزنـد سـید علـى آخونـد بهـسودى در     ،سید محمد مهدى عالم کربالیى    

شد متولد سفلى ودروس.کجاب متوسطه علوم دینى را نزد نزد پدر بزرگوارش که از مفاخر مقدماتى

اهل )ع(بیتمکتب
گرفت فرا شد و سطوح عالیه را     پس از آن از محل زادگاه خویش راهى کابل        .بود

.بخشى از اظهارات حجت االسالم والمسلمین سید عبدالحمید مبلغ قره قول .1
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حجت کـابلى، واعـظ بهـسودى، شـیخ خـانعلى           :عظامدر مدرسه علمیه محمدیه کابل از محضر آیات       

نجفىبه شیخ خانمشهور(خواتى .کسب فیض نمود)على

تحصیل استعداد و حافظه قوى، هوش و ذکاوت وفهم عمیق از        عالم کربالیى چون دردوران    آیت اهللا   

عتبات.نشان داد که بدین جهت لقب عالم را به خود گرفت     خود سفر در عالیات مدت کوتاهى در او

رادر این .ى علمیه نجف اقامت گزید    حوزه اصول و فقه خارج : از محضر مراجع و آیات عظـام       مدت
جـا.خمینى و صدر استفاده کرد    خویى، آن در بازگـشت وطن به مـشغول بـه تـدریس، تبلیـغ،        مجددا

شدترویج و بیان احکام و امر به معروف و نهى          منکر با روى کار آمدن دولت مارکسیستى در سال .از

بهـسود(جهادى از منادیان آقاى عالم کربالیى با همکارى عده   )هش(1357 مرکـز فرمانده مخصوصا
سمت)غریبارباب غریب داد، مشهور به رئیس و :هاى ذیل را عهده دار شدبود

دعاوى-1 فصل و حل و قضاوت،

 اصالح میان گروهاى جهادى-2

آگـاه تدریس، تبلیغ، مناظرات و مباحثات اعتقادى بـر ضـد تفکـرات            -3 و چـپ گروهـاى الحـادى،

به جوانان .معارف اسالمى ساختن

 شهیدتقریرات درس خارج اصول و فقه آیت اللّه العظمى واعظ  
)ره(

انتظـار(خورشید پنهان و بـه راجع

اوست)فرج آثار .از
1

علوي،سید سالمحمد سوادوي خورشیدي پا به عرصه وجود گذاشت، 1317در آموختن از پس

یالت حوزوي تا سطوح عالیه را از محـضر  خواندن و نوشتن، دروس ادبیات عرب را فرا گرفته و تحص        

)ره(شیخ آخوند و حضرت آیت اهللا العظمی واعظبهشیخ محمد حسن معروف   
  و دیگر بزرگـان زمـان   

.خویش کسب فیض نمود

فعالعالوه بر خدمات دینی و اجتماعی در حجت االسالم والمسلمین آقاي علوي     حضور جهاد دوران

دلودر سنگرهاي تبلیغی و فرهنگی داشت      چهارم در سرانجام  به عمر شصت و پنج سالگی در 1382و
.اثر مریضی که عایدش گردیده بود، دار فانی را وداع گفت

هـاقـدرت رسـیدن کمونیـست    ،اولین نویسندى است کـه چنـدماه بعـد از بـه           سید محمد رضاعلوى  

عنوان تحت کتابى سـال.نگاشـترا»ترین دوران تـاریخ   افغانستان در سیاه  «درافغانستان، ه(1340اودر

درمحلدریک خانواده )ش ساکن مذهبى ولسوالى»باالقول صدخانه «ى دیـده  »شهرستان«ازمربوطات

پـدرش گـشود، جهان بتـدایى را   اوتحـصیالت .سـیدمحمدابن سیدعیـسى علـوى شهرسـتانى اسـت         به

نگارندهمصاحبه.1 اختصاصى .ى
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رانزد مقدماتى علوم فراگرفت، خود زادگاه محل صادقىمرحوم شیخ محمد حسیدرهمان مشهوربه(ن
.آموخت)صادقى نیلى

سال ش(1353در حوزه)ه وسطوحعلمیهوارد شده مشهد متوسطه رادرمحضراساتیدى به نام چـون      ى

سال.صالحى به پایان رسانید   حجت هاشمى وآیت اللّه    عالیـه وارد   به منظور فراگیرى سطوح1356در

سـیدعبدالفتاح هاشـمى، مـصطفى      «آیـات   ى علمیه قم شده وازمحضر بزرگـانى چـون حـضرات          حوزه

رشتهلنکرانى، مکارم شیرازى، حسن زادهاعتمادى، پایانى، فاضل  در علـومآملى متداول حـوزوىهاى
.کسب فیض کرد

دردهه مبارزهبه جنبش مقاومت ملى پیوسته وبا   )هش(1360ىعلوى به روسى گران اماناشغال بى ى

نام.پرداخت بدستان ازقلم جهادداراو دردوران که عالمانه«کشوراست، هـاىخون«ىراپشتوانه»مداد

سلـسله)بـه حرکـت اسـالمى     وابـسته(ى فجر امید    قرارداده ومدیرمسئول نشریه  »شهدا زمـان هـم بـود،

اتحـادپـس.نوشـتمى»اسقامت«ىدرمجله»انقالبنیازهاى اساسى«مقاالتى تحت عنوان   ازفروپاشـى

نو«مجلهشوروى و پایان جنگ سرد،    و»مـسیر «ىنهاد، پس ازآن، مدیر مسئول فصلنامهرا بنیاد»جهان
مجلهتحریریهعضوهیأت توسعه«ىى سال.بود»فرهنگ انـسانىبنیاد«1377در علـوم را»پژوهـشهاى

درحال حاضر هم زمان باریاست بنیاد     .فلسفى و عقالنى روى آورد    تأسیس نموده وبیش تربه مطالعات    

مسئ علـوى.را نیزبـه عهـده دارد  »آریانابنیاد فرهنگى مفاخر  «ولیت کمیسیون فرهنگى و علمى      مذکور،

برخى که است متعدد آثار اسـتازآثارش چاپ و منتـشرشده و بعـض دیگـر آمـاده           صاحب چـاپ ى

:مانند

چاپآماده(»نورالهدى« تفسیر جامع -1 )ى

)منتشرشده( درجستجوى حقیقت -2

چاپآماده(ردینى  جایگاه عقل درتفک-3 )ى

افغانستان-4 ونوسازى بازسازى )منتشرشده(اصول

)منتشرشده(ترین دوران تاریخ  افغانستان در سیاه-5

چارکنتحماسه-6 )منتشرشده(ى

)منتشرشده( آفتاب کامفیروز -7

)منتشرشده( کامفیروز دیروز و امروز -8

چآماده(حقیقت یکصد پرسش وپاسخ درباره-9 )اپى
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روشـنفکرىناگفتـه«عنـوان حاوى خاطرات سیاسى تحت    - درجستجوى خویشتن    -10 جنـبش هـاى

»افغانستان
1

فرزند سید سرور خان از ولسوالی جاغوري غزنـی اسـت ایـشان در همانجـا          دگروال سید عالمشاه،    

در حربـی  دیده به جهان گشوده و تعلیمات ابتدائی را در زادگاه خویش و تعلیمـات ثـانوي و عـالی را        

پوهنتون به پابان رسانید، دگروال سید عالمشاه مدت زیادي قوماندان کندك هاي مختلف لواي نقلیـه                

.سیاه سنگ بود

سـال،حاج سید عبداللّه عمرانى    شـد)هـش(1325بـه متولـد بهـسود زادگـاه.در در را مقـدمات

متوسـطهى تحصیل راهىخویش فرا گرفت و براى ادامه  سـطوح و شد مدرسـهکابل ى محمدیـه  رادر

سـال.فراگرفـتسید محمد حسین جان فاضـل، شـیخ نـور احمدتقدسـى     :چوننزد اساتیدى  1354در

سطوح عالیه و خارج فقـه و اصـول را نـزد اسـاتید بزرگـوار در          وارد حوزه علمیه قم گردیده و     )هش(

و شـیخ جـواد تبریـزى       خراسـانى،اعتمـادى، پایـانى، فاضـل لنکرانـى، و حیـد          :علمیه قم همانند  حوزه

ثور.فراگرفت هفت کودتاى از سید جعفر واعظ زاده، سید:باهمکارى حجج اسالم)هش(1357پس

...و»هادى«احمدى فراهى، سید هادى    حسین جوادى، سید رحمت اللّه مرتضوى، حجت کابلى، شیخ        

جلسه مصممطى نمودهه به ایرانشوند تا آیت اللّه شیخ محمد آصف محسنى را از سوری   مىى دعوت

این مجموعه با ورود آیت اللّه محـسنى  .نظامى نمایدو براى شرکت منظم درامر جهاد حزب سیاسى و      

گـاهدیدار با مراجع عظام حوزه حرکـت اسـالمى راتـشکیل مـى            به کشور ایران و    آن باصـدوردهنـد،
.کنندى اعالم موجودیت مىاطالعیه

سالآیت اللّه سید عبداللّه عمران     در دعوت)هش(1364ى هیأت با صالحیت آیـت اللّـه بهـشتى بـه     به

ایران با رفتن آقاى عمرانى و برادرش آقاى مرتضوى بعضى از مسئولین         .شوراى اتفاق اسالمى پیوست   

که باعث یک هفته زندان شـدن اینـان   کنند از جمله سید مهدى هاشمى    مشکالت براى اینان ایجاد مى    

.گرددمى
2

 او اصالتا از سـادات خربیـد بهـسود مـى          ،دحسین فاطمى دکتر سی فـارغ التحـصیل در رشـته       باشـد،

اسـتادبوده، نام برده قبل از کودتاى کمونیست      ساینس و تکنولوژى از دانشگاه کُلْن آلمان       عنوان به ها

اتحادجمـاهیر شـوروى سـابق، از   کابل در رشته سـاینس اشـتغال داشـته، امـا دردوران تجـاوز       پوهنتون

هجرت نمود،  هم اکنون در کشور آلمـان مـشغول تـدریس وتحقیـق        افغانستان به کشور اسالمى ایران    

.افغانستان و ایران نیز دارداست، دکتر فاطمى مقاالت و تحقیقات علمى در مطبوعات

نگارندهمصاحبه.1 اختصاصى .ى

نگارندهمصاحبه.2 اختصاصى .ى
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 فرزند میر حسین شاه از سادات موسوي نسب و اعقاب سید ابولشاه که  کربالیی سید اکبر فاطمی، 

سال  هجري شمسی در منطقه ده دانـاي چهـار دهـی کابـل متولـد شـد،  محیطـی کـه در آن                       1274در

شرایط اختناق که تعصب غوغـا مـی کـرد،  دوره ابتدایـه را در مکتـب امـانی سـابق سـپري در دوران                           

حکومت ظاهر شاه و صدارت هاشم خـان شـامل وظیفـه گردیـد،  بعـدا از منطقـه ده دانـا در چنـداول                 

  و اولین مصیبت خانه سید شـهدا را در منـزل مرحـوم الال شـیر،  واقـع چنـداول            مسکن گزین گردیده  

تأسیس  نمود که فعال هم علم و منبر در همانجا موجود بوده و در ایام عاشورا سوگواري صورت مـی                     

با آنکه آقاي فاطمی وظیفه سنگین را بر دوش خود هموار نمـوده و در بخـش قلـم مخـصوص                     .گیرد  

اي وظیفه می نمود، ارتباط مستقیم با میر آقاي مرحوم پدر استاد میر علی اصغر شعاع                 وزارت حربیه ایف  

و عالمه بلخی داشته و در رابطه با نظام و وضع اسـف بـار ملـت جلـساتی را در منـاطق مختلـف کابـل                   

مخصوصا چنداول برپا می داشته و همیشه در خدمت مردم و علماي اعالم زمانش بود و بخاطر تمـاس         

با  شخصیت هاي مانند عالمه بلخی از وظیفه اش خانه نشین گردید و زندگی را  بـا فقـر سـپري مـی           او
.نموده و مدتی زیادي را بدین منوال گذراند و از  چهل و چهار سالگی به تقاعد سوق داده شد

مرحوم فاطمی از آوان جوانی تا آخر عمر در صحنه هاي سیاسی حضور فعال داشته و همیشه با حضور 

المه  بلخی و دیگر شخصیت ها در تکیه خانه کشمیریها و میر علی اکبر آقا و تکیه خانه فقیر حـسین             ع

واقع شهر چهار سو منبر وهمچنین در منطقه قلعه هزاره  چنداول در تکیه سید حسین آقا هـم منبـر مـی              

جمعـهرفت و او  با همکاري عالمه  ناصر تکیه تپه سالم منزل مرحوم حاجی رجب را احیا و                     روزهاي

مجلس سوگواري داشتند و عصر ها در خدمت حضرت آیت اهللا واعظ شـهید در تکیـه خانـه مرحـوم             

حاج سید خلیل آقا سخنرانی و روضه داشتند، بناء مرحوم فاطمی در طول عمر شریفش با یاد و نام اهل 

)ع(بیت
ی اجـل را    سـالگی عمـر داعـ   105درسـن1379  ان عجیبی داشت و تا آنکه در یازدهم حـوت           

.لبیک گفته و در زیارت سخی به خاك سپرده شد

در1326 فرزند کربالیی سید اکبر فاطمی سـال         سید علی اصغر فاطمی،    چنـداول هـزاره قلعـه در

خانواده مذهبی متولد شده و آموزش و حفظ قرآن کـریم را از محـضر اسـتاد مـشهور مـال عبـدالعزیز                       

از را قرآن چنداول اکثرمردم که بعداً شامل مکتب ابتدائیـه لیـسه       . ایشان کسب کرده آموخت    مرحوم

دروس دینـی را  .غازي کردید،  مکتب را تا  صنف هفتم که در زمان همین مقدار بوده به پایان رسانید 

حـوزوي.خدمت حضرت حجت االسالم سید ابراهیم آقا به مسجد قرتاي چنداول فرا گرفت             دروس

ظ شهید و اساتید مدرسه محمدیـه و فلـسفه را از محـضر عالمـه     را مدتی خدمت حضرت آیت اهللا واع     

مصباح استفاده نموده که با روي کارآمدن  نظام کمونیستی درس هـاي حـوزه علمیـه کابـل تعطیـل و                   

باالخره با آمدن حکومت مجاهـدین وي در جـوار مدرسـه فاطمیـه مـسکن گـزین شـده و درخـدمت                        

غ مرحـوم بـه دروس خـویش ادامـه داد  و دوران     شیخ محمد عوض مـدرس و آقـاي بلیـ         :حجج اسالم 
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حکومت کمونیست ها و طالبان ایشان با درك مسئولیت عمیق نسبت به اسالم و مذهب منابررا تـرك                  

نکرد، مخصوصاً دوران طالبان که حسینیه و مدرسه مهدیه حضرت آیت اهللا شـیخ محمـد امـین افـشار                    

. فتح اهللا را فعال و نماز جماعت را احیا برپا نمودشهید مسدود و بسته بود، ایشان حسینیه عمومی قلعه

سالهاي،حاج سید حسن فاضل زاده      پس از مراجعت مرحوم حضرت آیت اهللا        1377تا1365در

فاضل
)ره(

حوزه  از عراق و سوریه   و دوران عـضویت معظـم لـه در شـوراي عـالی قیـادي       علمیه قمدر
بوددولت اسالمی افغانستان  او مسئول دفتر وبرن بزرگوارش پدر ارتباطات هاي .امه

)ص(تأسیس مدرسه توحید در حـوزه علمیـه قـم و موسـسه خیریـه خـاتم االنبیـاء                  ازایشان پس   
در کـه

شهرهاي مختلف ایران  مهاجرین بی بـضاعت را تحـت پوشـش قـرار داده بـود و همچنـین داراالیتـام                       

)ع(امیرالمومنین
.هاي منظم آموزشی و تربیتی مدیریت می نمود  جهت نگه داري اطفال یتیم  با برنامه 

حجت االسالم والمسلمین آقاي فاضـل زاده، در فعالیـت هـاي فرهنگـی و تبلیغـی،  بـا ایجـاد شـوراي                    

روحانیت و ا عزام مبلغین به مناطق نیازمند،  تدویر همایش و سمینار هـاي علمـی و دینـی مختلـف در                        

چونمیان  اهل علم و مهاجرین  با انتشار  نشریا           نشریه حسنات، مجالت راه توسعه و مسیر حـضور    :ت

داشت .فعال

)س(همچنین با ایجاد مجمع علما ، تأسیس کلینک حـضرت زهـرا       
هـاي بمناسـبت جلـسات انـدازي راه

مختلف دینی و مذهبی، تأسیس استدیوم ورزشی با امکانات و استاندارد بین المللی که براي اولین بـار             

. شود  می توان  از دیگر فعالیت هاي وي نام برددر افغانستان تجربه می

ولسوالى)هش(1340 فرزند سید محمد، سال      ،سید على فهیمى   از.نچارك به دنیا آمـد    اسدر پـس

.مقدمات را در منطقه خویش نزد روحانیون محل آغاز نمـود فراگیرى سواد نوشتن و خواندن، دروس     

سال ادامه)هش(1354در ادبیات تا سطوح عالیه را نـزد       د حوزه علمیه مشهد شد،    ى تحصیل وار  براى

هاشمى:اساتید برزگوار چون   سـال.آموخـت...خراسـانى، سـید حـسن صـالحى خـاورى و       حجت در

ادامه)هش(1357 اصـولى علمیه قم گردیده و    ى تحصیل وارد حوزه   براى و فقـه خـارج مباحـث در
نمودشیرازى شرکتوحید خراسانى و مکارم:آیات عظام

از طرف دفتـر تبلیغـات اسـالمى و         حجت االم والمسلمین جناب آقاى فهیمى عالوه بر تبلیغ و تدریس          

قمى علمیه شوراى مدیریت حوزه   رشـتهى در هـا، شهرستان ى علـوم حـدیث مـدرك لیـسانس از          در

.رضوى مشهد و فوق لیسانس را از دانشگاه قم کسب نموددانشگاه

سالمدر،سید محمد ضیاء قاسمی    اسد اومتولاز توابع والیت وردك »بهسود«در1354اه شـد، د

سال درش و اولین شعر   دهنمو بر اثر فشار جنگ به ایران مهاجرت         1364در جرا از1368وزاماه بعد

امام  خمینیرحلتحضرت
)ره(

ويسروده آن از پس که .در میان شاعران مهاجر شهرت یافتبود
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ىحـوزوى، شـاعر ونویـسنده      از شـمال کـشور، داراى تحـصیالت عـالى          ،سید فضل اللّـه قدسـى     
ش(1366سال.پرتالش مسابقات)ه شعرخوانى که از سوى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ایران          در

اینـک چنـد گـاهی اسـت کـه       .گردید، در میان شعراى کشور میزبان مقـام اول را کـسب کـرد             برگزار

سـنگردسیقآقايحجت االسالم والمسلمین     زات فرهنگـی و نـشر معـارف دینـی در کـشور             مبـاردر

است .مشغول

سالسید هاشم قطره،     پـدرش»چنداول« خورشیدي در محله     1318در گشود، جهان به چشم کابل

بـا.سید سکندرشاه مظفري و جدش سید شاه علی رضا از دینداران با اعتقاد و پرهیزکار بودنـد     نـسبش

سجادچهل واسطه به سید حسین اصغر  امام فرزند
. می رسد)ع(

شده قرائت قرآن کـریم     »سید عبدالحمید هدي  «وي پس از رسیدن به سن تحصیلی، راهی مکتب خانه         

ــزد آن مرحــوم فراگرفــت  1335ســپس وارد دبیرســتان اســتقالل شــد؛ در ســال  .و ســواد ابتــدایی را ن

سـال.کابـل گردیـد   دانـشگاه)پزشکی(خورشیدي آن را به پایان رساند و وارد دانشکده طب            در وي

 موفق به دریافت مدارك پزشکی شده  مدت پنچ سال در کابل به طبابت بیمـاران و خـدمت بـه             1343

اواخر در پرداخت،  براي تکمیل تحصیالت و افزایش معلومات خـویش عـازم کـشور            1348محرومان

ي هاي قلبی و داخلی فرانسه شد و مدت پنج سال در دانشگاه هاي آن کشور به تحصیل در رشته بیمار        

.پس از اتمام موفقیت آمیز به کشورش بازگشت.پرداخت
بعد از مدتی رئیس .وي پس از ورود به کابل در بیمارستان وزیر اکبر خان به فعالیت و کار مشغول شد

بخش قلب و بیماري هاي داخلی شد و نیز به تدریس در دانشگاه کابل پرداخت و با همکاري جمعـی               

ک پزشکان تاب هـایی در مـورد امـراض قلـب و داخلـی تـألیف کـرده و در اختیـار مراکـز علمـی و                   از

سـال«:وي در ادامه فعالیت هاي خـویش مـی گویـد          .دانشجویان این رشته قرار داد     1371تـا1367از

مـشغول»ابـن سـینا   «و بیمارستان »جمهوریت«خورشیدي با حفظ سمت استادي در بیمارستان         کابـل ي

سال در از1371 به زیارت بیت اهللا  شریف مشرف گردید و در سال           1370بودم، مهـاجرت بـه مجبـور

و.کشور شده و بعد از توقف کوتاه در پاکستان، اکنون در برلن زندگی می کنم             شعر استعداد و ذوق

میـر  «شاعري از همان نوجوانی و تشویق و پرورش که محیط فامیلی و مکتب خانه مرحوم الحاج اسـتاد     

»...دراین زمینه ایجاد کرده بود، راه رشد و پیشرفت و شکوفایی را می پیمود»دهديعبدالحمی
1

اشعار بر جاي مانده از وي، نشان از تعهد این پزشک ارجمند و ارادت محکمش به خاندان عـصمت و     

طهارت
)ع(

وي آثار ارزش مند دیگري نیز دارد که متأسفانه تا کنون موفق به چاپ آن هـا نـشده                   .دارد

)ع(سخن عالی از علی   «از جمله آثار یادشده می توان       .تاس
نـام»اسالم و حفاظت محیط زیـست «و» را

1
.126میر محمد حسن ریاضی هدي، گنجینه، ص.
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نمونـه هـاي یکـی از سـروده     »مظفري«براي آشنایی بیشتر با سوزدل و اشعار آقاي سید هاشم قطره   .برد

:هایش را نقل میکنیم
بقاي دین

یزدان یقین عنایت خاصش عطا کندگر مرتضی علی نظري سوي ما کند

این نکته را حدیث نبی برمال کندنضج و بقاي دین زدم تیغ فصل اوست 

او دست ایزدست و همه کارها کنددست خداي در همه جا هست و بی گمان

او نام ثبت شود زمانه دفتر  کو به راه آل علی جان فدا کندآندر

کندجز خشم کردگار ندارد نصیبه اي  ابا امامت قبول از کسکه هر

کندمست می والي علی را نیاز نیست  بقا آب نشئه به اعتنا تا
تا خود عنایتش به قیامت چه ها کندقامت کشیده ایم به مهرش در این جهان

راهی همه رویم که او نقش پا کنددر کار گاه دیده ما نقش پاي اوست

کندسر می زند ز ذره خاك مزار ما  خدا ثناي که دل هزار نقشه
اداکندکو در والي آل علی خاك ما سرشت تواند که را خدا شکر

کندیارب بحق حرمت پاکان در گهت بجا طاعت که قطره به بده »همت
1

 هجري شمسی چشم به 1261در یک خانواده با تقوا ولی فقیر و مظلوم در سال سید سرور لولنجی، 

 پدر مرحوم سـید سـرور خـان از اثـر فقـر راه      جهان گشوده، ا و دومین پسر خانواده پدر خویش بوده،        

مهاجرت پیش گرفته دار منطقه خان آباد والیت قندوز مسکن گزین گردیده و در سن سه سـالگی در         

سن به بزرگش برادر و داده دست از را پدرش غربت  سالگی تحـت نظـر مـادرش سرپرسـتی          12عالم

مسجد به را فرزندش و گرفته عهده به را پدرش غرض کـسب علـم مـی فرسـتد تـا از نعمـت       خانواده

گردد مند بهره .سواد

سید سرور در سن  شانزده سالگی به حیث منشی دولت استخدام شدند و همه اصول را با کمال اهلیت              

و لیاقت به پیش بردند که لیاقت و اهلیت شان سبب شد که بر پست عمده روز گماشـته شـود چنانچـه          

ایفاي وظیفه نمودند و بعداً به حیث رئیس گمرکات افغانستان مقرر مدتی را به حیث حاکم اعال دولتی 

شدند و از اثر دانش و درایت و کفایت کاري که از خویش نشان دادند و مستوفی المالک که فعالً بـه   

نام صدر اعظم مسمی می باشد که  از ایشان تقاضا نمودند تا در دفتر صدارت به حیث منشی صـدارت     

مرحوم سید سرور خان که در آن وقت از  ایـن امـر ابـأ ورزیـد و  بـه وطـن پـدري               ایفاي وظیفه نماید    

خویش بازگشت، کارهاي که در زمان ایشان در آنجا صورت گرفته یکی اعمار مقبـره حـضرت شـاه                   

1
.145-149همان.
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ولی آغا توسط ایشان با یک سبک مهندسی خاص که حتی مهندسین امروز از دیزاین و کار عملی آن 

جاهايتحسین نموده اند و تما     و آباد خان خصوصاً شمال صفحات مناطق در که لولنج سادات اقوام م

دیگر در عالم هجرت بسر می بردند از جمله مرحوم سید کاظم شاه  خان پـدر کـالن  سـید  مـصطفی                     

سادات لولنج تا زمانیکه سید سرور در     .کاظمی که او نیز مادرش دختر یکی از پسران سید سرور است           

اقوام خویش با دنیاي عالقمندي سـپري نمـود و نیـز اولـین مـسجد را در پـیش محلـه             قید حیات بود با     

خویش اعمار نموده که تا هنوز است و در دوران حیات خویش تکیه خانـه ي  را بنـا نهـاد کـه اولـین                      

تکیه خانه در منطقه بوده و در هر ماه محرم از اول تا روز سیزدهم بـا همکـاري سـادات لـولنج مراسـم          

)ع(حضرت امام حسین  سوگواري
داشت بدوش آخر روزتا از محرم مصارف تمام با هاي.را نمونه از

سخاوت وي همین بس که مهمانسرا رسمی داشت و هر کس می توانست از خاص و عام در سر سفره 

.وي بدوین کدام مالحظه حضور بهم رساند

ي انـسانی متمـایز بـوده انـد،          پسران سید سرور از حیث اجتماعی، اخالقی و دیگر خصوصیات وسجایا          

نسبت به مردمان زمان خودشان و امروز سید جعفر سید اصغر سید مظفر شاه، سید اسمعیل،  سید غـالم                 

حیدر، سید سکندر شاه، سید حبیب سید عسکر شاه، سید قلندر شاه ، سید تیمور شاه و سید جعفر خان                 

مـدت زمـان را بحیـث عالقـه دار والیـت      که پسر بزرگ سید سرور بود، مرد بسیار شجاع بوده و یک        

.تخار ایفاي وظیفه می نمود

اما سید اصغر یک فرد بسیار متقی و زاهد بوده و همیشه عالقه خاص به عبادت و قرآن خواندن و نماز            

داشتند و نماز شب را بر پا می داشت و سید مظفر شاه یک فرد بسیار هوشیار و یک میرزاي بسیار قوي 

مه دانش بسیار گوشه گیري را زیاد خوش داشـت، او  اگـر مـی خواسـت کـه وظیفـه          بود ولی با آن ه    

دولتی بگیرد، مسئولیت مناسب حکومتی برایش میسر می شد از اثـر گوشـه گیـري از کـار دولـت ابـا                       

ورزید، و سید مظفر شاه یک شخص بسیار معروف در بین اراکین دولت بوده و مدت زیادي در بلدیه           

فاي وظیفه می نمودند و اما سید اسمعیل شاه وکیل دوره اول عـضو شـوراي ملـی             بحیث منشی بلدیه ای   

 ثور توسط کمونیست ها به شهادت رسـید و       7بود تا زمان آخر حکومت داود ایفاي وظیفه نمود و در            

اما سید حبیب یک فرد کارگري عادي و زحمت کش ولی بلند همت بوده و در مقابل زور گویان بـه            

.مقابله می پرداخت
1

1
.برگرفته از اظهارات سید محمد علیشاه سروري.
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بهـسودى فرزند آیت اللّـه سـید عـوض علـى آخونـد     ،شهید سید عبدالعظیم مبلغ  
1

سـال 1324در

به)هش( چشم بهسود سفلى کجاب جهان گشود، از کودکى نزد پـدر و بـرادرش آیـت اللّـه سـید      در

مهدى قـوانین در اصـول    عالم به فراگیرى دروس دینى پرداخته وآن راتا شـرح لمعـه در فقـه و               محمد

دادادا کسب علوم معـارف اسـالمى در زادگـاهش بـه       حجت االسالم و المسلمین آقاى مبلغ ضمن      .مه

داشتارشاد و تبلیغ مؤمنین خوشاو عالوه بر شجاعت انسان خوش اخالق، خنده رو،.اشتغال بشاش،

بود زمان اوضاع به آگاه و هماننـدصداى دل نشینى  .مشرب و بـود معروفـى مـؤذن و »رحـیم «داشـت

مشهورجهانمؤذ مبلـغگفت، سخنران بسیار فصیح و بلیغى بود که بدیناسالم اذان مى ن شهرت جهت

نمود کسب .ایثار و از خود گذشتگى داشت.را

ثور هفت کودتاى از برادروقتى کمونیست )هش(1357پس سراغ مىها آینـد او خـود رابـه       بزرگش

علماى از که عالم آقاى بزرگش برادر منطقجاى مـىمشهور معرفـى بـوده بـرادرشه جـاى بـه و کنـد
.باشد و هنوز خبرى از وى نیستتا کنون مفقود االثر مىزندانى گردید که

2

 فرزند مرحوم سید حسین علی کربالیی گوینـده اي شـجاع و مبـارز      مرحوم سید امیرشاه مجاهد،   
شدمذهبی که در خانواده مذهبی و اهل علم در منطقه سیاه سنگ حصه اول بهسود مت .ولد

جناب آقاي مجاهد پس از کسب دروس مقدماتی در زادگاهش  نزد پـدر بزرگـوارش، جهـت ادامـه                     

تحصیل عازم کابل شده و نزد علماي برجسته مدارس کابل دروس حوزوي را  تا سـطوح عالیـه پـیش               

.برد

وحجت االسالم والمسلمین مرحوم آقاي مجاهـد، عـالوه بـر مـسئولیت امـام جماعـت در قلعـه طـاهر               

چهاردهی داراالمان، به بیان معارف اسالمی و تبلیغ امـور دینـی پرداختـه و در نقـاط مختلـف کابـل و                       

، تکیه خانه مرحـوم عالمـه بلبـل     )مربوط سید فاضل شاه حسینی    (تکیه خانه ده دانا     :نواحی آن از جمله   

،)بینی حصار (ه، تکیه خانه قلعه چ    )باالکوه چنداول (، تکیه خانه حاجی سرور روغن فروش        )چنداول(

جـاي رئـیس،   (، تکیـه خانـه عالالـدین    )چهـار قلعـه وزیـر آبـاد       (تکیه خانه حاج سید نظام الـدین آغـا          

زرگرپغمان(، تکیه خانه دوازده امام      )داراالمان زادگـاه)پغمـان(و تکیه خانـه فراشـا       )دره در گاهـا و ،
.خویش منطقه سیاسنگ، حصه اول بهسود سخنرانی می نمود

دائمپدرش حاج سید عوض على آخوند، عالم با و قار و مجتهد وارسته بود، او غیر از حد ضرورت حرف نمى.1 و زد،

بود وتفکر مطالعه مؤمنمادرش سیده.مشغول تهجدهى و شب نماز واهل مأنوس عبادت و مفاتح قرآن، با دائم که بود ى

بود شده وسوراخ فرسوده سجاده در سجودش مواضع عبادت اثر در که .بود

.زادهى اختصاصى نگارنده با فرزندش حجت االسالم والمسلمین سید حسین مبلغمصاحبه.2
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آقاي مجاهد، در راستاي وظیفه تبلیغ بدون ترس وهراس آن را انجام داده واحساس مـسئولیت              مرحوم

او اکثرا سخنرانی هاي داغ و آتشین داشت، و حقایق مذهبی را بی پروا بیان مـی کـرد، اگـر                  .می نمود 

مردم ما آگاهی داشته باشد، و کسیت هاي سخنرانی هایش را شنیده باشـد، وي بـه دفـاع از اعتقـادات           

هبی و رد  تبلیغات سوء مغرضین که پیـروان مـذهب جعفـري را بنـام غـالت معرفـی نمـوده، آقـاي                 مذ

از بزگوار آن داشتند، هراس وي هاي گفته عواقب از مستمع که داشت لهجه صراحت آنچنان مجاهد

باالي منبر صدا می زد که اي مردم شما هراس نکنید، حکام به گوینده کار دارد نـه بـه شـنونده، شـما                       

ناگفته نباید گذاشت ایشان در ضمن تبلیغ و .فقط به گفته هاي من گوش دهید، حقایق را درك نمایید

همیشه سروکارش با افراد عدالت طلـب بـود، او          .ترویج حس نهضت خواهی و آزادي خواهی داشت       

)ره(در یک حلقه وسیع کار می کرد، او با عالمه سید اسماعیل بلخی    
 نشست هـاي همیـشگی داشـت، و    

بعضا شوراي دسته جمعی را برپا می داشتند، همچنین وي با عالمه سـید عبدالحمیـد ناصـر، اسـتاد میـر             

.علی اصغر شعاع، عالمه مصباح، نهضت، و دیگر شخصیت ها دید و بازدید داشت

مرحوم آقاي مجاهد، عمر گرانبهاي خویش را صرف تبلیغ و ترویج معارف اسالمی در محوریت اهل               

)ع(بیت
م سـالنمود، در مجاهـد آقـاي  درگذشـت و مـرگ ایـشان نیـز مـشکوك بـوده،              1354رحـوم

.روحش شاد و یادش گرامی باد.مرقدشریفش او درجوار زیارت سخی کابل می باشد
1

روحـانى دیـده بـه جهـان      فرزند سید محمد امین در یک خانواده ،حاج سید محمد جواد مجاهد    

خوشعالم فرهیختهويگشود، و فروتن پس از حاکمیت کمونیست د است، آیت اللّه مجاهد برخور،

 و تبلیـغ  عـالوه برتـدریس دروس حـوزوى   ها در کشور به جمهوري اسالمی ایـران هجـرت نمـود، او            

روحـبـهدوران جهاد نیـز     ،معارف اسالمی  رسـالتاعنـوان متعـددنى مجـالس در مـردممنـد جهـاد از
.ته اي را ایفانمودافغانستان حمایت می نمود و در این راستا نقش برجس

مناسبتآیت اهللا مجاهد که      مختلفبه در گردهمایی و همایش ها از سوي مـومنین دعـوت           دینى  هاى

مىمی گردد،    وجود تمام  سازد و سـخنانش نیـز   آشنابیشتر کوشد تامردم خویش را با فرهنگ اسالم   با

است گذار .تأثر

از اند عبارت او آثار از مباركر:برخى ماه ارزشبرنامه جهاد در اسالم و مقام شهید؛ فرزنـدان  مضان؛

ستاره و ...هاى جاویدان فاطمه

 در مرکز والیت غزنی، محله رئیس در یـک خـانواده اهـل     1285سالحاج سید محبوب غزنوي،     

قلم و اندیشه دیده به جهان گشود، ایشان علوم متداوله را نـزد پـدر و علمـاي همـان روز در غزنـه فـرا                 

1
مرحومبرگرفته از اظهارات سید رضی مجاهد زاده فرز. آن .ند
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در او  حالیکه تازه به ایام جوانی پا نهـاده بـود، مـصروفیت اداري اش در شـعبه خزانـه والیـت                      گرفت،
.غزنی آغاز شد

سقاء(هنگام تسلط امیر حبیب اهللا به غزنی با او اختالف نظر داشت و بعد از سقوط حبیب اهللا، او با  )بچه

هـايپدر راهی کابل شدند و مطابق رسم همان زمان که فرزندان اشخاص صاحب نفـ               بخـش بـه را وذ

 در وزارت دربار مقرر گردید وبعداً بـه مـدیریت           1307کلیدي حکومت معرفی می نمودند او نیز سال         
.بند و انهار و به تعقیب آن به ریاست حمل و نقل تقرر یافت

 در زمـان صـدارت شـاه محمـد خـان از زنـدان رهـا و عـضو تفتـیش                     1316سید محبوب غزنوي سـال      

یر همین دوره به ریاست تفتیش وزارت مالیه دست یافت ودر قضیه خصومت        صدارت گردید و در اخ    

ملک خان وزیر مالیه با ناشر، وي هنگام تفتیش کارهایش به طرفداري ناشر پرداخت از اینرو با ملـک                   

خان طرف واقع گردید و از کار گوشه گیري نمود، این وضعیت تا آغاز دوره صدارت داکتر یوسف                  

د)1342سال( سالادامه تا آن از وبعد  در ریاست تفتـیش صـدارت عظمـی ایفـاي وظیفـه      1350اشت

 بـود وتـا اینـک در زمـستان     1371تا1365کرد و آخرین مسئولیت ایشان سناتور والیت غزنی از سال        

. در مکرویان کابل وفات نمود1371

محلـه خورشـیدي در   1287فرزند مرحوم جناب سید امیـر غزنـوي در سـال            سید محمود غزنوي،    

رئیس مرکز والیت غزنی چشم به جهان گشود، او  از آغاز جوانی اهل عبـادت بـود و بـه جنبـه هـاي                         

.معنوي اهمیت می داد، طوري که در ایام طفلی بسیاري از سوره هاي  قرآن مجید را حفظ نموده بود

صـنفدر مکتب غزنـی کـه سـید محمـود محـصل      »جاللی«دوران مدیریت عالمه استاد غالم جیالنی       

چهارم مکتب بوده و بیش از دوازده بهار از عمرش نگذشته بـود، منـاظره وي بـا شـاه امـان اهللا هنگـام                         

افتتاح بند سراج غزنی که بزرگان غزنی بارها از آن یـاد و آن را بـا افتخـاز تـصدیق میدارنـد جالـب و                

است .ماندگار

والیت غزنی، آمر سـاختمان هـاي    مرحوم سید محمود غزنوي وظایفی چون؛ سرکاتب قوماندانی امنیه          

 حاکم حکومت اعلی تگاب، سال      1335 حاکم حکومت اعلی قالت، سال         1333والیت قندهار، سال    

 عضو تفتیش صدارت عظمی تا تقاعد را بسر رسانیده و ایشان وکیل والیت غزنی در اولین دوره 1337
د پیروز گردید وآن را چنان شایسته انتخابی براي پارلمان کشور که مصادف با دورة هفتم شورا ملی بو

انجام دادند که دوستی نزدیک با شاه محمـود خـان صـدر اعظـم ایجـاد گردیـد، در دورة هـشتم شـاه                 

محمود خان به غزنی رفته و در میان جمعی از مردم غزنی گفت سید محمود، شاه محمود اسـت، اگـر                      

شوراي ملی نیز در خود از والیـت       سید محمود نیست شاه محمود هم نیست و بدین طریق دورة هشتم             

.غزنی جناب سید محمود غزنوي را داشت
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جناب سیدمحمود غزنوي در اواخر عمر زیر بـار سیاسـت بـازي هـاي روزگـار نرفـت و از آن گوشـه                       

گیري اختیار نمود زیـرا فکـر میکـرد کـه جنـاح و پـارت بـازي وطـن را بربـاد مـی دهـد و در اواخـر                               

پاکستا1373عمرشریفش سال   دربه و رفته پشاور شهر سال15ن  در دیار هجرت وفـات  1373سرطان
.نموده و همانجا دفن گردید

بهـسوديسید محقـق ظـاهر محمـد
)ره(

سـال دراوجـى  خورشـیدي در     1312، و شـد متولـد

خوردسالی پدرش وفات نمود که در نبود پدر، مادر سرپرستی او را متکفل می شود، جد بزرگـوارش                  

سـالیکه تـازه شـامل درس مـی         :یز اورا خیلی مورد عنایت قرار داده و خودش می گفـت           ناوجىآقاي

فرمود جدم آقا، حاج اگر امسال درسهایت راخوب خواندي برایت یک اسب می خرم و چنـین             :شدم

هم شد؛ تشویق هاي بی شائبه جدش وتوجه مادر فداکارش باعث شد که او درهمان سن جوانی کتابی 

وتد خوانده که ریس کند، او دروس ابتدائی وحوزه اي را درزادگاهش و از محضرعلماي مثل سید              را

.محمد باقرمامایش، مرحوم شیخ باقر راقل و مرحوم شیخ عزیزاهللا غزنوي فراگرفت

آیت اهللا محقق عالوه بر دروس متداول حوزوي ریاضی وهیئت را نیزمدرس چیره دسـت بـود وکتـب      

حـوزه درس ایـشان از پرطرفـدارترین هـا     .بارها تـدریس فرمـود  خالصۀ الحساب وتشریح االفالك را  

)ره(دربهسود وکابل بود، آیت اهللا محقق     
 شمسی براي ادامه تحـصیل راهـی حـوزه علمیـه           1338درسال

نجف اشرف گردید ومدتی ازمحضرعلما در این حوزه مهم و با برکـت بهـره بـرد، امـا پـس از مـدتی              

 وجود او وامثال ایشان داشت به وطـن و زادگـاهش برگـشته و    بخاطرنیازي که مردم منطقه و طالب به    

)ره(به تدریس وتربیت طالب وشاگردان فعال و برجـسته پرداخـت، حـوزه درسـی آیـت اهللا محقـق                   
از

پرطرفدار ترین حوزات درس هم در بهسود و هـم درکابـل بـود، مـردم قلبـا اورا دوسـت مـی داشـتند                  

 علمـا و بزرگـان قـوم از نظرسـن کـوچکترین بـود ولـی            وکالمش نفوذعجیب داشت با اینکـه درمیـان       

درتدریس، منبر، حل منازعات ذات البین درمیان جامعه و مردم بی مبالغه مطـرح تـرین، دعـواي راکـه           

فیصله می کرد آخرین فیصله وحکم بود و هنوز اگرکسی فیصله خطی به امضاء ایشان را داشـته باشـد              

.کس روي آن دوباره حرف نمی زند

هللا محقق آیت ا 
)ره(

 درحـسینیه   1357-1355 به همکاري شهید عالمه سید عبدالحمید ناصـر درسـالهاي            

عرفان کابل شبهاي پنجشنبه محفلی راتحت عنوان پاسخ به سواالت دایرکردند کـه جمعـی کثیـري از                  

دانشجویان و طـالب جـوان و پـرتالش کابـل درآن اشـتراك و ازآن بهـره مـی بردنـد کـه ایـن رونـد             

ي عالمه شهید ناصر و هجرت آیت اهللا محقـق         تادستگیر
)ره(

 بعـد از اسـتیالي خلقـی هـا درکابـل ادامـه        

داشت، درهمین دوران حاصل مباحثات این جلسات را ایشان تدوین وبه صورت کتاب درآورده بـود                 

وهم کتابی درعقاید نوشته بود که متاسفانه نسخه هاي آن در زمان حاکمیت کمونیست ها به یغما برده   

 پس از مهـاجرت، در دیـار غربـت نیـز لحظـۀ از فکرمـردم و وطـن اشـغال شـده اش غافـل نبـوده                    .شد
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وباهمکازي جمعی ازعلما  همچون حجت االسالم والمسلمین سید میرحسین فصیحی و حجت االسالم 

 سازمان فرهنگی سیاسـی را بنـام        1357والمسلمین سید محمد حسن هاشمی سنگچارکی در اواخرسال         

 اسالمی افغانستان بنیاد نهادند و نوع رهبري سازمان شورایی و سرپرست و دبیر کـل آن                 سازمان نیروي 

 همگـام بامجاهـدین راهـی سـنگرجهادي شـد وتـا آخرسـال              1360آیت اهللا محقق بودکه وي در سال        

درکنار مردم بامشکالت و نابسامانی هاي زیادي دست و پنجه نرم کرد مـورد بـی مهـري وحتـی               1362

قرار قصد .گرفتسوء

مرحوم محقق، در میان رهبران جهادي مشی معتدل و میانه روانه داشت، تحـوالت گونـاگون جهـادي                  

هرچند او را در پیمودن مسیر استقالل، آزادي، ایجاد عدالت اجتماعی وحکومت اسالمی مردد نکـرد،      

فهـاي کـه بـین    اما او خود را با شرایط و مقتضیات جدید کـامال وفـق مـی داد از ایـن رو در اکثـر ائتال           

احزاب جهادي شیعی به وجود آمد حضور یافت و از هرگونه تالش همگرایانه و تشتت ستیز که به نفع 

.آرمان هاي مردمی وملی تلقی می شد، استقبال می کرد

حزب جهادي مرحوم محقق بهسودي به حزب خانوادگی وي معروف بـود زیـرا دسـت کـم اعـضاي                    

فرزند نامبرده، را، آن مهم و ان و دامادش تشکیل می دادنـد وتمـام در آمـدها و کمـک هـاي                 موسس

.مردمی و خارجی مربوط آن حزب به سوي آن خاندان سرازیر می گردید
1

اواخرسال در  به جمهوري اسالمی ایران برگشت درکنارکارهاي سیاسی به تدریس وتـدوین  1362وي
:مسائل دینی و اجتماعی پرداخت که کتابهاي

 اسالمی رمزپیروزي انقالب-1

 افغانستان درمسیرتکامل انقالب اسالمی-2

 چهره واقعی وشوم کمونیزم-3

و آثارچاپ شده وشرح برکفایت االصول وکتابی درعقاید ازآثارخطی بجـا مانـد ه از ایـشان درهمـان             

.دوره می باشد

درجهت وحد ت وهماهنگی میان احزاب تالش پیگیر و همـه جانبـه و دلـسوزانه داشـت کـه همـه اي           

درتشکیل حزب اتحاد انقالب اسالمی افغانستان، .وانب ازتالشهاي پشتبانی نموده  وآن رامی ستودندج

جبهه آزادیبخش انقالب اسالمی افغانستان، شـوراي ائـتالف اسـالمی افغانـستان نقـش فعـال وسـازنده                   

کهداشت و دریکی ازحساس ترین دوره ها ریاست شوراي ائتالف وسخنگوئی آن را به عهده داشت                 

بین مجاهدین مقیم ایران و مجاهدین مقیم پاکستان هیئت هـاي زیـادي مبادلـه گردیـده وکنفرانـسهاي       

.متعددي بین المللی در راستاي قضایاي افغانستان برگزارگردید

1
ص3مشاهیر تشیع در افغانستان، ج. ،68.
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بابه وجود آمدن حزب وحدت اسالمی درداخل کشور توسط احـزاب عـضوشوراي ائـتالف اسـالمی                 

ارت این حزب انتخاب گردید ودرایران درتشکیل حزب وحدت         ایشان به عنوان عضوشوراي عالی نظ     

.ورسمیت آن وتشویق احزاب نقش بسیارموثر را ایفاء نمود

درشکل گیري حزب وحدت وهمچنین ادامه آن بسیار تالش کرد، در داخل وخارج کشور درسـخت          

درسـالترین وبحرانی ترین شرایط درکنار مردم بود وخواستار وحدت وهمآهنگی مردم وجامعـه             اش

درکنارکارهـاي سیاسـی    . نیز به همین منظوربه داخل آمده بود و مجدانه دراین زمینه تالش کرد             1375

اجتماعی مسایل دینی وفرهنگی رانیز مورد توجه قرارمید اد ازمدارس و مراکز دینی و طـالب و علمـا                    

.خبر می گرفت و درحدتوان به آنا ن کمک می نمود

13درحین خدمت به مردم وکوشـش درجهـت وحـدت آنـان سـحرگاه       مصلحت خداوند این بود که      

 دردیارغربت درشهرپلخمري دعوت پروردگارش را لبیک گفـت و بـه لقـاءاهللا پیوسـت،                1375جدي

فرداي آن روز جنازه ایشان در میان غم واندوه مردم مسلمان و خداجوئی که قبال  او را دوست داشتند         

درسالدرمزارشریف به طور امانت بخاك سپرد      بعد سال ده و شد  پیکر آیت اهللا محقق    1385ه
)ره(

 طی 

مراسم خاصی باحضورجمعی کثیري ازعلما و متدینین شهرمزارشریف از مزار به بهـسود منتقـل شـد و               

در زادگاهش درکنار مدرسه اي علمیه اي که ساخته بـود درمیـان اسـتقبال گـرم و بـی سـابقه واشـک           

رده شد که امروز مزار ایشان توسط مردم به زیارتگاه تبدیل شده   واندوه  مردم متدین بهسود بخاك سپ      

.است
1

نجفى علمیه فارغ التحصیل از حوزه   ،سید محمد حسن مرتضوى    قـمى و مقـدس مشهد اشرف،

سال.باشدمى ى نجف گردیـده و سـطوح عالیـه را در آن جـا بـه                ى علمیه حوزهوارد)هش(1349در

سال.رسانیدپایان قـمعلمیههاىپیروزى انقالب اسالمى ایران در حوزه  تا1349از و مقـدس مـشهد ى

داد ادامه را اصول و فقه خارج حجت االسالم والمسلمین آقاى مرتضوى با طرف داران امام و.مباحث

)ره(شهید بهشتىمبارزان سرشناس ایران از جمله، متفکر اندیشمند آیت اللّه دکتر         
در ایران ارتباط گـرم  

حکومت کمونیستى در افغانستان به این کشور باز گـشت و مـسئولیت  از به قدرت رسیدن  پس.داشت

)ره(قضایى را از سوى شهید بهشتى     
شـهادت از بعـد کـه کـرده شـهید بهـشتى بـه محـضر امـام          حاصـل

آیت اللّه العظمى موسوى اربیلى مجددا این مسئولیت را با تأیید  شرفیاب شده و با مساعدت)ره(خمینى

)ره(مینىخامام
سال. عهده دار گردید    از حوزه1367مرتضوى در کنون تدریس ى علمیه قم مشغول   تا

.باشد و منظومه کفایه از جمله آثار اوستو تحقیق مى

1
. برگرفته از اظهارات  فرزند ارشدش حجت االسالم محقق زاده می باشد)ره(بخش از زندگی نامه آیت اهللا محقق.
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سالسید رحمت اللّه مرتضوى    در شـد)هـش(1327، متولـد بهـسود زادگـاه.در در را مقـدمات

:چـونل شد و در مدرسه محمدیـه نـزد اسـاتیدى          ى تحصیل راهى کاب   ادامهخویش فرا گرفت و براى    

فراگرفـتسید محمد حسین جان فاضل، شیخ نـور احمدتقدسـى تـا            متوسـطه سـال.سـطوح 1350در

آننجف گردیده و سطوح متوسطه و سطوح عالیه را نزد اسـاتید بزرگـوار  رهسپار حوزه علمیه )هش(

فراگرفت سال.حوزه سـال.گردیـد وارد حوزه علمیه ى قم)هش(1352در توسـط)هـش(1356در

افغانستان به اجبارا ثـورساواك هفـت کودتاى از پس شد، کابـل)هـش(1357برگردانده از مجـددا

ازراهى کشور ایران و حوزه علمیه قم شد و پس از پایان سطوح عالیه،              را اصـول و فقـه خارج دروس
فمنتظرى، وحید:محضر آیات عظام لنکرانى فاضل و گرفتخراسانى .را

هـااز به قدرت رسـیدن کمونیـست  همان طورى که در معرفى برادرش آیت اللّه عمرانى گذشت، پس 

محمدآصف محسنى را از سوریه به ایـران دعـوت نمـوده و حـزب              ایشان با همکارى جمعى آیت اللّه     

.حرکت اسالمى را تأسیس نمودند

به شوراى اتفاق به رهبرى آیـت       )هش(1364حجت االسالم والمسلمین حاج آقاى مرتضوى در سال         

مهـدىسـید :با رفتن آقاى مرتضوى بعضى از مسئولین وقت ایران همانند       .اللّه سیدعلى بهشتى پیوست   

آوارههاشمى مشکالتى را براى ایشان ایجاد نمودند که باعث         گى و ممنوع المنبر شدن ایـشان       زندانى،

سال.گردید اسـالمى  ى متعدد شیعى و تأسیس حـزب وحـدت        پس از انحالل گروها   )هش(1368در

سیاسـى کـه داشـت بـه اولـین رهبـر و             افغانستان آقاى مرتضوى در اثر لیاقـت و کـاردانى اجتمـاعى و            

انتخاب مزبور حزب کهگردید، مرتضوى شخصیت سیاسى و کار اندیش مىسخنگوى درجریان باشد

ارتبــاطبرپــایى بــسیارى از ســمینارها و کنفــرانس در کــه بامــسایل افغانــستان در اروپــا، آمریکــا، هــاى

شرقىغکشورهاى و از.برگزارمى شده، ریاست اجالس را به عهده داشته است        ربى هاىسمتبرخى

وحـدت:او تاکنون از این قرار بوده اسـت        حـزب حـزب رئـیس هیـأت    -اسـالمى   سـخنگوى اعزامـى

مسکو به اهل رئی-شوراى عالى دولت اسالمى افغانستان عضو–وحدت جهانى )ع(بیـت سمجمع
در

سـال.افغانـستانى مجمـع علمـاء شـیعه و سـنى      افغانستان و عضو دبیـر خانـه       تابـستان )هـش(1373در

دوجنـاحدراثرتشدید اختالفات میان   بـه انشعاب به منجر که وحدت حزب »اکبـرى«و»مـزارى«سران

.گردید، مرتضوى از طرفداران اکبرى شد 

منطقـه بلخـاب دیـده بـه جهـان         در)هـش(1343ند سید شاه پیوند سـال       فرز،سید محمد مرتضوى  

بلخـابنوشتن دروس مقدمات را در مدرسه علمیـه عالمیـه  پس از یادگیرى سواد خواندن و .گشود ى

سال.کردآغاز مشهد گردید، ادبیات تا سـطوح     براى ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه     )هش(1358در

در:چونبزرگوارعالیه را در محضر اساتید       نصراللهى و شاهرودى مرتضوى خاورى، صالحى فلسفى،
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داد ادامه مقدس سال.مشهد را1373در اصول و فقه خارج از محضر آیات و مراجع عظام در       مباحث

.نمودى قم کسب فیضى علمیهحوزه

حـالسـطوح متوسـطه و عالیـه،        حجت االسالم والمسلمین جناب آقاى مرتضوى عالوه بر تدریس         در

تفـسیر :تفـسیرى و فقهـى آیـات و مراجـع عظـام در موضـوعات              ىحاضر تـدوین مطالـب القـاء شـده        

است نموده چاپ آماده اصول و فقه مباحث و .موضوعى

شخـصیت اجتمـاعی وخدمتگـذار مکتـب امـام          مرحوم حـاج سـید نظـام الـدین مرتـضوي،            

جعفرصادق
)ع(

هنـوز از عمـر وي یکـسال سـپري     .شود که در قلعه میر افشار داراالمان چشم به جهان گ         

نگردیده بود که پدر بزرگوارش سید ناصرالدین را از دست داد که آن بزرگوار در حصه دوم بهـسود                

.مدفون وزیارتگاه عام وخاص می باشد

مرحوم حاج سید نظام الدین دروس دینـی نـزد مـالي محـل آغـاز و همزمـان مکتـب تخنیـک را نیـز                          

اردو نظام در وي . نیز وظیفه انجام داده وتا رتبه کفیلی ایفاي وظیفه نموده بودفراگرفت،

مرتـضوي آقـاي جناب
)ره(

  در جلـسات مـذهبی ودینـی را عالقمنـدي زیـادي داشـت واکثـرا بـا علمـا          

خصوصا با عالمه شهید بلخی وسید میراحمد شاه گردیزي ماما خیلش، سید حیدر نجفی دره صوفی و                 

ازدید می کرد و شخـصا برخـی جلـسات را سرپرسـتی مـی نمـود                 میرسید علی گوهر غوربندي دید وب     

وبسیاري از اوقات زندگی را در خدمت به خلق اهللا سپري کرده واکثرا می کوشید تاریخ فعالیت هـاي   

.دینی وآزادي خواهی مردان بزرگ را براي مردم شرح دهد

مـسجدي1340حجت االسالم مرحوم آقاي مرتضوي یکی از فعالیت هایش قبل از سفرمکه سال             بناي

را در  چهارقلعه وزیرآباد تهداب گزاري واعمار نمود و اکنون آن مسجد به نام سـید نظـام الـدین آقـا              

.مسمی می باشد

سال آغاز در  عازم بیت اهللا شریف گردید ودرهمان سفر به بیت المقـدس نیـز مـشرف شـد،     1347وي

ی را یاد آور می شد واز ارزش هاي         مرحوم آقاي مرتضوي در جلسات وسخنرانی هایش نکات تاریخ        

دینی دفاع می نمود ومردم را از مشکالت شان آگاه می ساخت و ازعلماي کرام نیز دعوت میکـرد تـا             

 سالگی بـه جـرم دسـت        85مرحوم سید نظام الدین آقا در سن        .جهت بیداري افکار مردم تالش نمایند     

سالداشتن با گروههاي جهادي از جمله حزب حرکت اسالمی افغا           توسط کمونیـست هـا     1369نستان

1367 به زندان بسر می برد، او پس از عمري خدمت به جامعه اسالمی سال 1362دستگیر وتا نیمه سال 
.دار فانی را وداع گفت

1

1
.برگرفته از اظهارات وکیل سید شاه آقا مرتضوي فرزند مرحوم حجت االسالم سید نظام الدین مرتضوي.
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امـامزاده)مدفون در خربید کجاب   (که نسبش به سید بهادرخان    د سید محمد مشفق،     شهی دومان از

قلندر(سید یحیی  سالا.می رسد )شاه  خورشیدي در یک خـانواده روحـانی در منطقـه گـردن             1329و

دیوار حصه اول بهسود دیده به جهان گشود، پدرش که از روحانیون و متنفذین منطقه بـود، وي را در             

همان آوان کودکی روانه مکتب محلی نموده و مشوق اصلی ایشان در فراگیري علوم متداول آن روز                 

ق از هوش و استعداد خارق العاده ي برخور داربود و به همین سبب در               گردید؛ بدون مبالغه شهید مشف    

سن پانزده سالگی علوم صرف و نحو و همچنین مقـدمات اصـول را نـزد حجـت االسـالم والمـسلمین                      

.مرحوم حاج سید محمد آخوند دایمردادي تلمذنمود

ر کابـل گردیـده و منطـق را         با توجه به اینکه ادامه تحصیل در منطقه فراهم نبود، شهید مشفق عازم شه             

نزد استاد شیخ محمد اسماعیل مبلغ، فلسفه را از محضر حضرت آیت اهللا میرعلی احمد عالم و سـطوح          

.را نزد عالمه سید عبدالحمید ناصر آموخت

حجت االسالم والمسلمین شهید مشفق ضمن فرا گرفتن علوم حوزوي از اوضاع نا بـسامان کـشور بـی                  

بهبود وبراي نبود وضعیت جامعه مجدانه مـی کوشـید تـا اینکـه بـا جمعـی از دوسـتان خـویش بـا                خبر

همکاري جنرال شهید میر احمدشاه خان سیر فکري، فرهنگی و سیاسی خویش را در پیش گرفتـه و از     

ــدان افتــادن جنــرال شــهید     ــه زن همــین طریــق کمبودهــا را اکمــال مــی نمودنــد، حــین دســتگیري و ب

ز کابل را ترك نموده و در نقاط مختلف هزاره جات بطور مخفیانـه  میراحمدشاه، جناب آقاي مشفق نی   

اهداف مقدس خویش را دنبال می کرد، او در زمان کودتاي خلقی هـا بـار دیگـر وارد کابـل شـده و                        

مبارزات خود را با لباس مبدل پی گیري نموده و همراه دوستان و همسنگرانش فعالیت هاي مؤثري را                   

زب حرکت اسالمی افغانستان به رهبري آیـت اهللا محـسنی اعـالم موجودیـت             انجام داد و تا زمانیکه ح     

نمود، ایشان نیز تحت پوشش حزب حرکت اسالمی پایگـاه هـاي متعـددي را در گـردن دیـوار، سـیاه                   

.سنگ و نقاط دیگر بهسود پایه گذاري نموده و مبارزات مسلحانه خود را علیه الحادیان آغاز نمود

سفري به جمهوري اسالمی ایران داشت کـه در دیـار غربـت نیـز دسـت از                  1360شهید مشفق در سال     

تالش و تبلیغ بر نداشت و در سـفر بـه شـهر هـاي مـشهد، اصـفهان و شـیراز همـواره بـراي رفـاه حـال                   

مهاجرین مقیم ایران می کوشید و صحبت هاي شهید مشفق قبل از خطبه هاي نماز جمعه اصفهان کـه                   

.ردیده بود گواه  این حقیقت هستاز رادیو سراسري ایران نشر گ

وقتیکه شهید مشفق از ایران به کشور باز می گردد، میان ایشان و مـسئولین حرکـت اسـالمی اخـتالف                   

پیش می آید  و با رفتن سید محمد علی جاوید از مسئولین بلند پایه ي این حزب به داخل کـشور طـی    

ید، و او نیز با پخـش اعالمیـه علـت کنـاره         اطالعیه ي شهید مشفق را از حرکت اسالمی اخراج می نما          

.گیري خود را از این حزب اعالم می دارد
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سال در مشفق  توسط افراد معلوم الحال شبانه از منـزل قربـانعلی قزلبـاش اختطـاف و از     1361سرانجام

آنجا به منطقه سیاه سنگ و پس در دامنه هاي کوه تخت با پسر سیزده ساله و دونفر از همرزمـانش بـه                  

از.نام هاي جانعلی ظفري و میراحمد شجاعی به شکل نا جوانمردانه به شهادت می رسـد                پـس حادثـه

شهادت و پیدا شدن پیکر پاك شهداء پس از گذشت دوازده سال از زبان مردم و شاهدان عینـی بـاور               

بـرناکردنی است که مکرر شنیده شده که از محل دفن شهید مشفق و همراهانش صـداي تکبیـر اهللا اک         

شنیده می شد و به همین طریق شهادت ایشان براي مردم واضع گردید؛ پس از شایع پیداشـدن اجـساد                

شهداء مردم گردن دیوار نیز مطلع گردیده و آنها تعداد دو صد نفر از مردم منطقه با موترهاي الري به                 

م پیـدا مـی     محل حاضر گردیده و اجساد چهارده شهید زنده یاد را پـس از گذشـت دوازده سـال سـال                   

کنند، طبق نقل شاهدان عینی که حتی موهاي شهید مشفق هم نریخته بود و تمام اجساد،  بسیار واضـح      

و قابل شناسایی بود، لذا حجت االسالم والمسلمین حاج سید عادل حسین مشفق برادر شهید مشفق که                

را از ایران به افغانـستان  پس از آنکه براي پیگیري این ماج:ایشان نیز ار علماي ورزیده هست می گوید  

آمدم، چند ماه قبل اجساد شهداء را در قبرستان آبایی و اجدادي مان دفن نموده بودند و تنها چیزي را                

که من به چشم خود دیده ام و فعال هم موجود هست، لباس هاي شهداء می باشد که کـوچکترین اثـر          

یب شهید مشفق دریافت نموده ام کامال  پوسیده گی در آن مشاهده نمی گردد، قرآن و مهري که از ج            

سالم و قابل استفاده می باشد؛ فعال تمام البسه به جز یک تسبیح که در خانه غالم سخی فرزند سخیداد                

.می باشد بقیه وسایل آن شهید بزرگوار موجود می باشد و عالقمندان می توانند مشاهده نمایند
1

مراجعخطیب مشهور، نماینده  حوزه علمیه نجف،   فارغ التحصیل از     ،حاج سید عبدالحمید مروج   

موقـت، جمعـه وامـام مـدرس و سرپرسـت حـوزه علمیـه شهرسـتان یاسـوج دراسـتان کهکلوئیـه        عظام

 حجت االسالم والمسلمین مرحوم آقاى مروج      قبل از حاکمیت کمونیست ها به افغانستان      ؛وبویراحمد

هزاره ده منطقه در جمله از محروم مناطق و کابل  شمالی فعالیت هاي دینی و تبلیغی داشته و پس از در

به قدرت رسیدن کمونیست ها و مهاجرت و به جمهوري اسالمی ایران نیز به فعالیت هاي علمی ودینی 

)ره(پرداخت، از آنجاییکه ایشان وکالت امام خمینی      
مـورد بـود، اعتمـاد مـورد و داشته وجوهات در را

یاسـوج  اسالمی ایران قرار گرفته و بعنوان امام جمعه موقت شـهر         استقبال گرم مسئولین نظام جمهوري      

درانتصاب می گردد، مرحوم آقاي مروج در همانجا  و نموده  شهر نیز به خاك سپرده شدهمانوفات

اکنون هم .شریفش زیارت خاص و عام استمرقدو

بـه دنیـا آمـده و در        »بهـسودخربیـد « فرزند سید عاشق حسین در منطقه      ،حاج سید ابراهیم مصباح   

ونوشـتن عـالوه بـر فراگیـرى علـوم معـارف اسـالمى در          آغاز کودکى پس از یادگیرى سواد خواندن      

1
)عج(برگرفته از اظهارات سید مهدي مشفق مدیر لیسه صاحب الزمان.

کابل شهادة قلعه .در
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بخـش الهـى نیـز رو     کابل به آموزش قرائت و صوت و لحن کالم نور   مهدیه و محمدیه  مدارس علمیه 

سال.آورد چهـار.دراهى حوزه علمیه مشهد و قم گردی   جهت ادامه تحصیل  )هش(1357در مدت او

قـمسطوح متوسطه را در مشهد مقدس و سپس سطوح عالیه و خارج فقه            سال ادبیات و   در را اصول و

آملـى:نزد اساتید و آیات عظام       جوادى .وحیـد خراسـانى و شـیخ جـواد تبریـزى فـرا گرفـت              ستوده،

اى تبلیغـى و  هـوالمسلمین جناب آقاى مـصباح دوران جهـاد اسـالمى عـالوه برفعالیـت           حجت االسالم 

جبهـات نیـز حـضور فعـال داشـته و بـدین جهـت چنـد بـار                   درفرهنگى در ایران، افغانستان و پاکستان     

.رسمى در ارتباط با جهاد اسالمى به داخل کشور نمودهاىمسافرت

مـسئول نهـاد شـرطۀ الخمـیس و مـسئول      :هاى او در دوران تحصیل از این قرار بـوده اسـت          هاىسمت

)ع(مدرس حوزات علمیه امام صادقالمى،تبلیغات حرکت اس  
الزهرا و

)س(
فارس شهر صفا مدرسدر و

)ص(در مدرسه علمیه رسول اعظم
قلمـى...قم آثار از ازبرخى انـد عبـارت نقـش دیـن در جامعـه ـ     :او

...قلمر اسالم ادیان و مهدویت ـ آزادى در

.اهل علم به دنیا آمد   ىنواده فرزند سید آقاحسن در خا     ،دکتر حاج سید محمد کاظم مصطفوى     

کرد و بعد در کابل نزد حـضرت آیـت اللّـه العظمـى         تحصیالت ابتدایى را در زادگاهش کجاب آغاز      

واعظ
)ره(

داد معارفهاى رفیعپس چندى تحصیل در کابل، براى دست یابى به قلهاو.ادامه فرهنگو

)ع(اهل بیت 
سـ راهى حوزه علمیه نجف اشـرف شـد،         آن از پـس الیان متمـادى بـه حـوزه علمیـه قـم           و

حـدوداصول، فلسفه و کالم به پایان رسانیده و به تدریس و تحقیق در این   تحصیل را در فقه،    و حوزه

هاى مختلف دانـشگاه شـهید بهـشتى تهـران اشـتغال      دانشکدهپانزده سال به تدریس معارف اسالمى در    

،)الحکیم للعالمۀ کمبـانى شرح المنظومۀ، تحفۀ(یۀ،  القواعدالفقهیه ، الحکمۀ المتعال   :کتابهاىورزید، و 

الهى معارف
1

عالمى خوش استعداد و فهیم در علوم حوزوى و اسالمى و         او.را تألیف نموده است   ...و

ومـصطفوى عـالوه  .سرودن اشعار حماسـى و عرفـانى دسـت بـاالى دارد        نیز در  اجتمـاعى برخـدمات

افغانستان باقلم و بیان خویش مجاهدت کرده و امـا بعـد از   فرهنگى در دوران مقاومت و جهاد اسالمى    

وجاذبـه روحیه متمایل به انزوا دارد که این امـر بـه قـوه      1370-1371سالهاىحدود زده ضـربه او ى

دافعه سـابقهاش افزوده و به همین دلیل حتى     برتوان ارادتمندان از که مـىنگارنده محـسوب او شـودى

درموفق نگردیده  آنهاى سیاسى مورد مقامات علمى، خدمات اجتماعى و فعالیت      تا با اش فرهنگى و

باشد داشته اختصاصى مصاحبه هـاى آیـت اللّـه دکتـر مـصطفوى عبـارت            اما برخى از سمت   .بزرگوار

:انداز

خداشناسى، انسان شناسى و جهان شناسى در دوران تدریس خویش در دانشگاه شهید بهشتى :این اثر را برمحورهاى.1

.تدوین نموده است 
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نظـارت حـزب وحـدت اسـالمى، عـضو      رئیس و عضو شوراى مرکزى حرکت اسالمى، عضو شوراى 

)ع(مجمع جهانى اهل بیت   
و جامعـه المـصطفی العالمیـه عـالوه     حـال حاضـر نیـز در مجمـع مـذکور       رد

.برتدریس در یکی از بخش هاي اداري آن مسئولیت دارد

دره سولج یکاولنگ دیده بـه      در)هش(1320 فرزند سید محمدعلى در سال       ،سیداحمد مصطفوى 

گشود ادامـهدوران کـودکى و تحـصیالت ابتـدایى حـ         این شهید بزرگوار بعـد از     .جهان بـراى وزوى،
درتحصیل سال پانزده مدت و گفت ترك اشرف نجف قصد به را سـپسزادگاهش و اشـرف نجف

در هم زمانى و مقدس مشهد در سال دو قم به تحصیل علـوم دینـى پرداخـت و دوران جهـاد از              مدت

مىمبلغین برجسته  محسوب مختهـاى تبلیغـى خـود را در       شد و چندین بـار مـسافرت      منطقه لـفنقـاط

در انجام سر تا نمود تکرار زادگاهش جمله از زادگاهش حین انجام فریضه الهى در ماه جـدى  کشور،

کرد)هش(1365سال برتن شهادت .قباى

سن،سید على نجات مرتضوى    در و شد زاده ترکمن بنگى منطقه رفـت،در کابل به سالگى هفت

متوسهاى ادبیات صرف و نحو و سایر شاخه      سطح در گرفتعربى فرا بند.طه پشت منطقه راهى آنگاه

دانشکـرد،سمنگان گردید و چند سالى از محضر اساتید بزرگوار مدرسه دینى   و معرفت کسب آنجا

سال.برگشتسپس جهت ادامه تحصیل به کابل      در به قندهار رفتـه و نـزد آیـت اللّـه          )هش(1354او

ادامـهمحسنى و مدتى نیز در هرات از محضر آیت اللّه بـصیر       تحـصیل نمـود، او بـراى ادامـه     ترکمنـى

فاضل لنکرانى، سید فتـاح     :سطوح عالى را از نزد اساتید چون      تحصیل به ایران عزیمت کرد و آموزش      

وحید خراسـانى  :عظامآبادى، پایانى و اعتمادى، و خارج فقه و اصول را از محضر آیات      حکمهاشمى

.و شیخ جواد تبریزى کسب فیض نمود

ینامـور دینـى مـردم گذرانـده و بیـشتر          بیشترینِ عمرش را در تحصیل علوم اسالمى و انجام        مرتضوى

مى اشعارش مرهون .باشدشهرتش

جهادسید عیسی حسینی مزاري،    زمان مستعار نام فرزند سید میرزا، اخیر )سید نقیب اهللا حسینی  (با

سه را در والیـت بلـخ، شـهر    مکتب خانگی و دولتی در سـطح لیـ        . در مزارشریف متولد شد    1341سال

مزار شریف فراگرفت

سال  با راهنمایی وحمایت پدرش حاج سید میرزا حسینی مزاري ، وارد مبارزات جهادي شـد  1357در

و به فعالیت هاي شهري پرداخت و با هدایت شهید مصباح، موسس و رهبر سازمان فداییان اسـالم، در               

بـا1361ونیـستی مـی نمـود و دراوایـل سـال      سطح مکتب و اجتماعـات مردمـی شـهر تـالش ضـد کم            

)ره(همکاري عملی حاج سید اسداهللا حبیبی و سیدمیرزاحـسین حـسینی          
 شـوهرخواهر آقـاي حبیبـی، بـه       

جبهه علنی جهاد پیوست و مدتی را در جبهات شولگر، البرز وچمتال به سر برد و مطابق پیشنهاد شهید            

د ولی  بنابر نیازي که مـسولین سـازمان فـداییان      مصباح مزاري مشغول فعالیت هاي فرهنگی درجبهه ش       
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 هم، جهت ادامه تحصیالت وآموزش هاي الزم فرهنگی و سیاسی و         1361اسالم دیدند در اواخر سال      

ادامه تحصیالت دانشگاهی به جمهوري اسالمی ایران اعزام گردید ودر مـشهد مقـدس سـکنی گـزین              

.شد

س گذراند و همزمان سعی کرد وارد دانشگاه شـود امـا    ماه آموزش پزشکیاري را در مشهد مقد   9ابتدا

دروس1363به دلیل بسته بودن دانشگاه هاي ایران در آن زمان، این هدف محقق نشد  ودر اوایل سال 

حوزوي را آغاز کرد و در حوزه علمیه مشهد مقدس زیر نظر علما و اساتید مختلف، مقدمات وسـطح                   

در سال هفت حدود ومدت نموده سپري  درس خارج فقه حضرت آیت اهللا استاد مرتضوي شـرکت  را

وي همزمان عالوه بر فراگیري علوم حوزوي وفنون جانبی ، کارهاي مبارزاتی را ادامـه داد ودر                  .نمود

سازمان5سمت هاي مختلف فرهنگی وسیاسی در جبهه متحد انقالب اسالمی افغانستان که متشکل از               

ودرسال بود اتحاد1362جهادي هم  کرده بودند، ایفاي وظیفه کرد ونیز بارها به داخل افغانـستان در  با
.حوزه غرب مسافرت نمود و به وظایف جهادي پرداخت

سال  بنا به دعوت شهید بزرگوار مصباح مزاري، عازم پاکـستان شـد ومـدت ده مـاه در شـهر                  1369در

می افغانـستان در آن شـهر،   پیشاورحضور داشت و عالوه بر فعال نمودن دفتر جبهه متحد انقـالب اسـال        

همگام با دیگر شخصیت ها، اقدام به تاسیس شوراي ایتالف نمود که در شوراي مرکزي آن بزرگانی                 

چون آیت اهللا محسنی، آیت اهللا تقدسی، شیخ نادرعلی مهدوي، سید محمد علی جاوید، شهید مصباح           

ولی بـا احـساس ایـن کـه     .مزاري، عباس فاضل دره صوفی و سید عیسی حسینی مزاري حضور داشتند     

شوراي ائتالف نمی تواند منافع شیعیان را تامین نماید و می دید که این تشکیالت شیعی بازیچه دست                  

سرویس هاي جاسوسی بیگانه می شود و از این رو نمی توان مطابق اهداف والیی عمـل نمـود، آقـاي          

موضوع را بـا عبـاس فاضـل درمیـان          وي تنها این    .حسینی مزاري تصمیم به انحالل این شورا می گیرد        

بنابراین دونفري بـراي اعـالم انحـالل اقـدام کردنـد      .گذاشته و ایشان هم از این موضوع استقبال  نمود  

.وخبراین انحالل را از طریق رسانه هاي جمعی پاکستان انعکاس دادند

یـران جهـت    حجت االسالم والمسلمین حسینی مزاري در آخر همان سال به دعـوت وزارت خارجـه ا            

اشتراك در سومین مجمع شیعیان افغانستان به تهران برگشت وبا توجه به دعوت زیـاد از سـوي حـزب      

وحدت و براساس دیدگاهی که داشت، به آن حزب نپیوست ولی به طور مستقل کار فرهنگی سیاسی                 

سال ودراواسط داد ادامه نگی تبیان را  همگام با شهید مصباح ، مر کز فعالیت هاي سیاسی فره  1370را

تاسیس کرد که این تشکیالت داراي چهارده بخش بود وبه خصوص درعرصه کار آموزشی فعالیتهاي 

 هـزار نفـر از جوانـان افغـانی را دررشـته هـاي             50ارزنده اي را صورت داد به گونه اي که نزدیک بـه             

خبرنگـاري،مختلف فکري فرهنگی وفنی وحرفه اي به ویژه هنري، رادیـو وتلویزیـون، قـرآن کـریم                 ،

زبان هاي خارجی، کامپیوتردر رشته هاي مختلف، مدیریت، تشکیالت سیاسی، تربیت مربی، روزنامـه              
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داد...نگاري وصفحه آرایی هفته نامه و کتاب، روابط بین الملـل وعمـومی و              تـا جـایی کـه      .آمـوزش

 ها موقعیت هاي بسیاري از کادرهاي فعال مرکز تبیان که هم اکنون درعرصه فرهنگ وسیاست ورسانه

در.بسیار باال وگرانبهایی دارند از جمله همین آموزش دیدگان بخـش آمـوزش مرکزتبیـان مـی باشـد         

یکی تاسیس هفته نامه فریاد عاشـورا در  :سطح کار رسانه اي هم در دو رشته دراین تشکیالت کار شد  

بـهکه مسولیت سازماندهی ورهبـر    1374ودیگري خبرگزاري تبیان در سال      1371سال دورسـانه هـر ي

 ادامه حضور قـوي واثـر گـذار درعرصـه فعالیـت هـاي               1380عهده آقاي حسینی مزاري بود و تا سال         
.مطبوعاتی ورسانه اي داشتند

 کـشور خـارجی    15هفته نامه فریاد عاشـورا بـه سـه زبـان دري، پـشتو وانگلیـسی چـاپ مـی شـد ودر                        

هفته نامه خط والیت فقیهی در دوران خودش        وافغانستان در دسترس عالقمندان قرار می گرفت وتنها         

بود افغانستان .در

طی مدت حضور طالبان در افغانستان بیشترین کار درراستاي افشاگري این گـروه، هـم درسـطح هفتـه           

.نامه وخبرگزاري وهم طی برگزاري کنفرانس ها وتجمعات صورت داشته است

وایران و یـا درکـشورهاي اروپـایی بـه          در سمینارهاي داخلی وخارجی شرکت جست، چه درپاکستان         

ودرسال1376ویژه در سال     هامبورگ صلح کنفرانس  هم خـود در تـدویر کنفـرانس صـلح          1378در

درهامبورگ با همکاري جناب آقاي سوما نقش داشته وهم در کنفرانس دیگـري در گـوتنگن آلمـان     

نمود دنمـارك نیز  سـفري بـه چهـار کـشور اروپـایی از جملـ      1382درسال.اشتراك ،هالنـد، آلمـان ه
.وسویدن داشت وبرنامه هاي مختلف تبلیغی و فرهنگی را دنبال نمود

سال  همزمان با سقوط طالبان، و به وجـود آمـدن فـضاي نـو وحکومـت جدیـد، خبرگـزاري            1380در

افغان را تاسیس نمود کـه یکـی از سـه خبرگـزاري مطـرح افغانـستان اسـت و تقریبـا تنهـا            )آوا(صداي

ي اسالمی در افغانستان به شمار می رود که داراي دفتـر مرکـزي درکابـل، دفـاتر نماینـدگی                    خبرگزار

.مرکزي در والیات هرات، بامیان، بلخ وجالل آباد می باشد ونیز خبرنگارانی دردیگر والیات دارد

یک دفتر نمایندگی درمشهد مقدس داشته وخبرنگار رسمی هـم درتهـران دارد وخبرنگـارانی هـم در                  

.شور اروپایی وآسیاي میانه وپاکستان داردچندک

سال  هفته نامه انصاف راتاسیس کرد که تنها هفته نامه ي چاپ همزمان در سه والیت کابـل،     1381در

هرات ومزارشریف می باشد و در ایران نیز توزیع می گردد واز نظر خط ومشی هم، والیـی مـی باشـد       

.ومنتقد حضور خارجی ها درافغانستان

سالهمچنان . دو مجتمع آموزشی بزرگ را در کابل تاسیس نمود1386در

 شاگرد می باشد دررابطـه بـا آموزشـهاي علـوم قرآنـی              1400مجتمع آموزشی اولی که داراي بیش از        

اسـت افغانـستان وپـسر دختـر جوانان و مجتمـع آموزشـی دومـی هـم در خـصوص آموزشـهاي             .براي
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مین مدرسه اي و آمـادگی کـانکور مـی باشـد کـه در دو         مدیریت، خبرنگاري، زیان، کامپیوتر، و مضا     

درحــدود گذشــته ــا1377ایــن درحــالی اســت کــه از ســال  . شــاگرد را پذیرفتــه اســت5000ســال ت

حاالآموزشگاه بزرگ دیگري به نام آموزشگاه تبیان درمشهد مقدس فعال می باشد و پذیراي هـزاران                

.شاگرد دختر وپسر افغانی مهاجر در این شهر است

مچنان در فعالیت هاي وسیع فرهنگی فکري وسیاسی نیز مشغول است و در تاسـیس و ایجـاد برخـی                     ه

.تشکالت سیاسی بزرگ نقش پایه اي داشته و در ابعاد مختلف سیاسی فرهنگی مشغول به کار می شد

ایشان نزدیک به هزار مقاله  تحلیلی و سخنرانی هاي اعتقـادي ، فرهنگـی وسیاسـی در داخـل وخـارج            

.ور داشته و بیشتر سعی دارد تا در راستاي دین وفرهنگ اسالمی و والیت عظمی فقیه مبارزه نمایدکش

افغان،یمعصومدیعبدالحمدیسحاج مشهور و متبحر پزشکان ااز اصالتا که مرکـزستان سادات ز
.بهسود،  فرزند حضرت آیت اهللا حاج سید شاه محمد حسین معصومی شهید می باشد

فر وخته،یهدانشمند معـصومنی جناب حجت االسالم و المسلم پرتالشمتعهد در1327سـال،یدکتر
دنتی از مناطق وال   یکی به تحـصایکابل از پـس ، صـنفالتیآمده فـارغ مکتـبو واردچهـاردهم

شد کابل ودانشگاه پزشکه رشته التحص1354سالیدر فارغ پزشک عنوان در.گـرددمی لیبه بعـداً

در داخلمشهد، کارهسیرشته مشغول بعد آن از و نموده کسب تخصصرا .تقلب

کرریتفسجناب آقاي معصومی در تدریس       يهـایسـخنرانرادیـ ا،ي شرح نهج البالغـه علـو      م،یقرآن

داشته نقش مفی   ارائه مقاالت  ،یمذهب ي ارزنده و دنارهایسمدرایشان ،د مجامع حضوریفرهنگی، نیو

.داردفعال

کتابتا حاال چن   جلد جملهد پرسـش،ی مشکالت افغانستان، نظام مطلوب، انسان ملکوت      یابیشهیر:از

پاسخ جلد(110و تأم)دو منشور ورا اسالم یاجتماعنیو نموده مقـاالت متعـدد در مجـالت و        چاپ

س معرضد...کسیت درس، سخنرانی و ويدیصدها استدیدر گرفته قرار مطالعه .و

ای  معصومدکتر جهانيعضااز بیمجمع تیاهل
ع(

اومی باشـن ) مجمـعسـاالنه  جلـساتچنـین در  همد

سنعهیشيعلما مکهافغانستانیو نیبرگزار و یمـریدای طالب افغانستان مجالس مشابه يبرازیشود

.وده و از سخنرانان این اجالس بوده است شرکت می نمگردد

خودرا درزمان حاکمیت سـردار داود شـروع   اگرچه مبارزات اسالمی سیاسی ،شهید مصباح مزاري  

 وارد صفوف جهاد ومقاومـت گردیـده   1357نمود، اما با روي کار آمدن حکومت کمونیستی در سال   

قیام مـسلحانه خـویش را در برابـر رژیـم دسـت نـشانده و                و با تشکیل گروپ هاي منظم جهادي عمال       

.لشکر سرخ اتحاد جماهیر شوروي وقت آغاز نمود 

گفته شیخ محمد بـاقر سـلطانی یکـتن از همکـاران وهمرزمـان شـهید مـصباح ایـن شـهید واال مقـام               به

مبارزات سیاسی و فکري اش را نه تنها در زمـان کمونیـست هـا بلکـه سـالها قبـل از روي کـار آمـدن                        
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احزاب خلق وپرچم در کشور آغاز نموده بود و با نشر افکـار و اندیـشه هـاي اسـالمی در برابـر افکـار             

. گروه هاي چپی که در آن زمان فعال بودند مبارزه نموده به روشنگري در جامعه می پرداختالحادي

از این که شـهید مـصباح توانـسته بـود بـا برقـرار نمـودن ارتبـاط میـان اقـشار مختلـف مـردم از جملـه                              

ردانشگاهیان و روشنفکران از یکسو و قشر روحانیت از جانب دیگر پیوند عمیقـی را در جامعـه اسـتوا             

بسازد و با سخنرانی هایی که انجام می داد و مباحثی که مطرح می کرد موفق شده بـود جایگـاه ویـژه                       

.اي را در بین آنان پیدا نماید و افکار واندیشه هاي شهید مصباح تاثیرات ژرفی را در جامعه بگذارد

هـايشهید مصباح در دوران جهـاد و مقاومـت بـا سـایر احـزاب و      حجت االسالم والمسلمین   سـازمان

جهادي و نیروهاي مجاهدین نیز روابط بسیار حسنه داشته و همیشه حـزب را وسـیله اي بـراي انـسجام                    

بخشیدن به نیروهاي مبارز می دانست و همواره در جهت ایجاد وحدت و جلو گیري از بروز تشنجات         

.و اختالفات در صفوف مجاهدین تالش می نمود 

دین و ملت شهید پرور افغانستان آرزوي آن را داشت که کـشورش             شهید مصباح هم مانند سایر مجاه     

مستقل باشد و نیروهاي اشغالگر از کشور اخراج گردند و از لحاظ اقتصادي ، فرهنگـی و سیاسـی نیـز                     

.مردم افغانستان روي پاي خود بایستند 

مـسلحانهقابل یاد آوري است که شهید مصباح با تاسیس سازمان فداییان اسالم، پیش قراول م               بـارزات
.درشمال کشور ویکی از استوانه هاي جهاد درسطح افغانستان محسوب می گردد

سیديآقاجنابپدرششد،متولدکابلدريدیخورش1335درسال،يغزنومسعوددیساستاد

افغانستان،ملیشوراي)هشتموهفتم(دورهدروبودهشاهدولترتبهبلنددارکارغزنويمحمود

رئیسزابل،حاکمقندهار،والیتمستوفیمختلفيهادروهدرنیهمچنبود،یغزنتیوالندهینما

.بودغزنیوالیتبزرگانازوعظمیصدارتتفتیشگروپ

ازسپريبعدورسانیداتمامبهکابلدارالمعلیمنتجربويمکتبدرراابتدائیهتعلیماتمسعوداستاد

همدوازدصنفانیپاترتاباالتعلیماتوشدشاملحبیبیهلیسههفتمصنفبهکانکورامتحاننمودن

.دادادامهمکتبایندررا

هیروسوآلمانيکشورهادرراسانسیلفوقوکابلدانشگاهاقتصاددانشکدهدرراعالیتحصیالت

.باشدیمشیخويدکترادورهکاندیداکنونهموگرفتهفرا

:ازبودعبارتکنونتامسعوددیساستاديهاسمت

.کابلدانشگاهاقتصاددانشکدهاستاد-1

.فلسفیریاضیتحقیقتیمرکزنشراترئیسوعلمیشورايرئیس-2

.جمهوريریاستپولیومالیشناسکار-3

.جمهوريریاستاقتصادادارهمعاون-4
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.جمهوريریاستامورادارهتحریراترئیس-5

.اضطراريجرگهلویهتدویرهنفر21کمسیونعضو-6

اضطراريجرگهلویهعضو-7

.ایراندراضطراريجرگهلویهبرايانتخاباتهیاتعضو-8

افغانستانبشرحقوقمستقلکمسیونتربیهوتعلیمبخشامر-9

.عالیتحصیالتوزارتپالنرئیس-10

.بانکایجادبرايغضنفربانکمشاور-11

خصوصیهايدانشگاهازيعدادتردتدریس-12

مریمدانشگاهعلمیشورايعضویت-13

بشرحقوقفعاالنسازمانافغانستان،بشرحقوقرضاکارانسازمانایجاددرمسعوداستادجناب

تحقیقیبنیادتاسیسدراشتراك،)واچمارکیت(بازارباندیدهبنیاددانشگاهی،همکارانباافغانستان

داشتهبرجستهنقشدوستانشجمعباالبیرونیمشورتیوتحقیقیبنیادایجادوطرحن،افغامشورتیو

.است

درمنطقهيکشورهاوافغانستانبهراجعالمللیوبینملیهايکنفرانسوهاسیمناردرشانیا

غیرمسعودسیداستادبود،نمودهشرکتفرانسهوهندوستانران،یاپاکستان،ه،یروس؛يکشورها

.نداردونداشتهراگروههیچبهسیاسیوابستگیوبودهزبیح

تاریخ،ادبیات،اقتصادهايعرصهدراکثراکهرسدمیعنوان27بهيوشدهنشرهايکتابهنوزتا

:جملهازوبودهطنزو

.هاآدمازگنجیغزنی،-1

.المللیبینپولیومالیهايسازمان-2

.اقتصاديهايبحرانفرازوبرنشیدنستانافغا-3

.امریکامنعشق-4

.هستکسیپردهپشت-5

.کریدتوپول-6

).2(المللیبینپولیومالیهايسازمان-7

.پولیيهاسیاست-8

.همهبرايتجارت-9

مننجواي-14

.شودمیسنگآدموقتی،-15
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آفریدراعشقخداو-16

.قلمداران-17

افغانستانمالیهشسنج-18

.کشوراقتصادبااليآنتاثیراتوافغانستانخارجیتجارت-19

بانکداري-20

نه؟آزادبازارچرا-21

.مطلوبنا-22

ويمقاالتایشان آماده چاپ هست، اما دیگرآثارتعداد وداخلیتمجالوهاروزنامهدرنشرشده
.می باشدعنوان200ازبیشخارجی

موارددرگفتمانوتبصره560ازبیش1388سالاولماه10درصرففرهنگیهايفعالیتهدرزمین

میبرنامههزارانحدودریاخسالهشتدرتنهاوداشتهیصوتويریتصويهارسانهدرمختلف

.رسد

فرزند بزرگ سید سکندر مظفري می باشد، ایشان ابتداء در شرکت وکیل سید مظفر مظفري، 

 بعداً رئیس جرگه صلح ناحیه سوم و بعد وکیل ناحیه سوم در شوراي ملی کشور منتخب آبرسانی

داد1371گردید، جناب آقاي مظفري منشی شوراي ملی کشور بوده و این وظیفه را تا سال  .ادامه

ش(1344متولد،سید ابوطالب مظفرى   ارزگـان)ه باغچـار روستاى او در کـودکى بـه ایـران        .در

دررفته بنیان گذاران انجمن شاعران مهـاجر افغانـستان و مـسئول    حوزه علیمه مشهد درس خوانده، ازو

شعر ش(1376دفتر هنر و ادبیات انقالب اسالمى بوده و در بهار بخش همکـارى یـاران شـاعر و    بـا)ه

فصلنامهانویسنده و»در درى«ش چاپ نمودرا هـمى در درى شـد  آقاى مظفرى سردبیرمجله.منتشر و

.باشدى خط سوم مىسردبیر مجلهاکنون

نامه سوگ آثارش مقالهى بلخ، دفتر شعر مقاومت افغانستان، آخرین      از و ونسل نقـد و پژوهـشى هـاى

مى را او ادبى بردبررسى نام .توان

فرزند سید سـکندر مظفـري انـد، ایـشان تحـصیالت طبـی را در کابـل و               داکتر سید بشیر مظفري،     

پا به یان رسانیده اند، رشته تخصصی جناب داکتر مظفري طب دانـدان سـتوماتولوژي بـوده و از                 آلمان

 به حیث رئیس کلینیک ستوماتولوژي ایفاي وطیفه نمود و فعـالً در آلمـان سـاکن                 1367تا1359سال

.هستند

مکرم،اج سیدابراهیم مقدس ح بـود،ساجدى، خطیب مجاهد و انقالبى سید حسین  آیت اللّه والد

آقاىحجت االسالم والمسلمین     خطابـهحاج بـا کـه ى خـویش مـدافع     هـاى آتـشین وکوبنـده     مقـدس

عصردینى ومذهبى در شرایط دشوار و خفقان        هاىارزش ارشـدشه و همچنین بودآن تحجـفرزند
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، واعظ و گوینده معرف وبرجسته کـشور کـه پـس از اشـغال       جید  سید حسن    االسالم والمسلمین حاج  

ت وسط روسها، ایشان به جمهوري اسالمی ایران مهاجرت نموده بود و در آنجا بعنـوان عـضو                 افغانستان

بلند پایه حرکت اسالمی به رهبري آیت اهللا محسنی از جهاد اسـالمی افغانـستان حمایـت و شخـصا در              

دل،جبهات حضور پیدا می کرد، همچنین آیت اهللا ساجدي           اهل حافظ کل قرآن کریم، مدرس  قارى

)عج(مدرسه علمیه قائم  در حوزه علمیه مشهد که باتأسیس     چیره دست 
و علم اهل براى فراوانى خدمات

بـزرگافغانى نمود، وى باتالش همه جانبه و همت عالى به قله        طالب کـردهاى صـعود هـمفـضل و ه

مهـاجرت.اکنون در کشور امریکا مشغول تبلیغ و نشر معارف اسالمی می باشـد             دهـه سـه از پـس وي

س ه سال قبل به پایتخت کشور بازگـشت و مدرسـه دینـی زینبیـه در کارتـه چهـار کابـل را پایـه           حدود

گذاري نمود و هم اکنون عده اي از محصلین علوم دینی مشغول کسب علم هستند و معظم له نیز پس              

.از چند وقتی جهت سامان دهی آن مرکز علمی و فرهنگی تشریف می آورند

از،سید سالم معلم زاده     بقـدرت رسـیدن کمونیـست هـا درایـن کـشور،  اجبـارا تحـصیالت               پـس

خویش را قبل از به پایان رسانیدن صنف دوازدهم دارالعلوم عربیه نا تمام و  کابل را ترك گفته و پس 

از هجرت در حوزه قم مشغول تحـصیل مـی گـردد، وي عـالوه بـر تحـصیل در عرصـه فعالیـت هـاي                          

.نستان نیز نقش مفید و ارزنده ي را داشتفرهنگی و سیاسی در جهاد اسالمی افغا

مرکـزىیت  عـضو:حجت االسالم والمسلمین جناب حاج آقاي معلم زاده سمت هاي چون           ،شـوراى

 حزب حرکت اسالمی را  عهده بوده و پـس از انـشعاب               مدیرمسئول مجله استقامت   وفرهنگىریاست  

دیگر این حزب به حزب وحدت      این حزب او همراه آیت اهللا دکتر مصطفوي و برخی شخصیت هاي             

.اسالمی پیوست

زاده معلم مرکزىآقاي وحدتعضوشوراى جهادى و پس از پیروزي مجاهدینحزب شوارى عضو ،

مجددىبدوران ریاست جمهورى صدرراافغانستان اسالمیدولت اللّه نمودغت .کسب

قـاالت پیرامـون  موضـوعات    جناب آقاي معلم زاده عالوه برتألیفات و ترجمه برخی کتـب، بـا ارائـه م       

مختلف در سیمینار و کنفرانس هاي که در ارتباط افغانستان و کشورهاي اسالمی بوده شرکت نموده و 

کشور در حاضر حال اهـلهالند رئیس مجمع فرهنگـى ثقلـین و نماینـده         در جهـانى مجمـع )ع(بیـت ى

.هست و به فعالیت هاي فرهنگی و تبلیغی دینی اشتغال دارد

مظفريسید اب  سال،وطالب دیر سالیست  .او شاعر و نقاد توانایست    . خورشیدي است  1344متولد

چنـد.که در شهر مشهد ایران بسر میبرد و یکی از بنیاد گذاران مرکز فرهنگی در دري در ایران اسـت            

بهارگان نشراتی مرکز فرهنگی نویسنده گان افغانستان ر)در دري (سالیست که سردبیري مجله وزین  ا

دارد .عهده
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 معروف به سید حسین موحد بلخی فرزند شهید سید میر ابوطالـب در قریـه      سید شاه حسین موحد،   
.قوریق ولسوالی چهارکنت والیت بلخ متولد گردید

ورود به مکتب دولتی و مدرسه علمیه را همزمان آغاز کرد، پس از رخصتی مکاتب دولتی درس هاي            

سه نانوایی چهار کنت و سپس مدرسه سلطانیه شهر مزار شـریف ادامـه   مقدماتی حوزه علمیه را در مدر  

.داد

سال 1353 در حالی که نوجوانی بیش نبود راهی حوزه علمیه نجف اشرف شـده  و در سـال          1351در

سال.از آنجا به سوریه اخراج گردید    در ماه نه از  حجت االسـالم والمـسلمین اسـتاد موحـد     1354پس

آن1364یـه قـم گردیـد و  تـا سـال هـاي         بلخی، وارد حوزه علم    از بعـد و کـرد تمـام را سـطوح دوره

سـال.تحصیالت خود را در رشته هاي اصول، فقه، فلسفه و عرفان ادامه داد              فـارغ التحـصیل     1382در
.حوزه علمیه قم گردید

هـاي.موحد بلخی قلمزنی ونویسندگی را از دهه پنجاه آغـاز کـرد            عـضو هیـات  1377تـا1362سـال
.گردید)بعدها این مجله تعطیل شد(تحریر، بعدها سردبیر و بعد تر ها مدیر مسئول ماهنامه حبل اهللا

سال در  نشریه حرم را در شمال افغانستان پایه گذاري کرده وخود مدیر مسئول آن را به عهده 1372او

نامه(گرفت، این نشریه   یه راه امـین بـوده و    چند سال ادامه داشت؛ یک سال هم مدیر مسئول نشر         )هفته

چند سال عضو هیات تحریر هفته نامه همبستگی به حساب مـی آمـد و نزدیـک بـه دوسـال در سـمت                        

مدیرمسئول هفته نامه بهار در کابل انجام وظیفه کرده و سـه سـال اسـت کـه مـدیر مـسئول مجلـه شـفا                

.فصلنامه موسسه فرهنگی، خدماتی ثقلین را به عهده دارد

 و سرمقاله و پژوهش از موحد بلخی در نشریات مختلـف، مخـصوصا نـشریات                نزدیک به سیصد مقاله   
.مذکور، به چاپ رسیده و تا کنون کتابی مستقلی را به چاپ نرسانده است

1377ذوق شعري هم دارد و صدها شعر از او در نشریات مختلف چاپ شـده اسـت در تابـستان سـال                    

و مسابقه مقاله نویسی مقام برتر و در زمستان همین سال مقاله او در یادمان شهید بلخی در دارالشفاء قم   

شعر او هم در جشنواره مخصوص برگزیده هاي کنگره شعر و قصه طالب بیش از ده کشور در تبریـز                  

ایران مقام اول را  به خود اختصاص داده است؛ موحد لوح تقدیر هاي هم در این زمینه دریافت کـرده     

.است

شعر مجموعه مجموعـه)گلسرخ، در مرزگل و آیینه، در تجلی کده زخم زیارتنامه  (چند و چاب آماده
.رباعی نامه ها را زیر چاپ دارد

کتاب قطور و مفصل مدخلی برجهان نگري توحیـد بیـدل کـاردیگري از موحـد بلخـی اسـت کـه در                     

دارد قرار نشر .دست
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 شعاع و شهید عالمه بلخی اخیرا موحد بلخی در مورد آیت اهللا العظمی حجت، عالمه بلبل، استاد شهید

.سروده  که تقدیم خوانندگان محترم می شود»کوهنامه«رباعیاتی زیرنام 

کوهنامه
بربقعۀ هفت آسمان، پیونديیک، دو، سه، زراریی جاللتمندي

شهرم کابل آسمان بر کرده                    از خرقۀ خورشید، به سر، سربندگل

***

اما که 1که جلودار و جمال الدین است»سید«م، بردوایل آیینه استحجت

2از مویۀ آفتاب، سرسنگین استبلخی که علم زده به کوه افشار

***
و آینه مند و شجاع»سیدمرد«آناز مویۀ آفتاب، در سوگ شعاع

3

است تمدار ما آفتاب آنسوي »مثنی و ثالث و فراداي ورباع«تا
4

***
آنسوي تر افشار ظفر بنیاد استاین کوه سخی یا که علی آباد است

5برشانۀ او دو حلقه آتشباد استاین سوي که شیرپور سربرده به ماه

***
قدماسبز است هزار رنگ، پی آمدما و سر آفتاب ز کرده گل

در شام بال، میر، علی احمد ماسان که دو نهر آینه را جاري کردآن

***
نازل شده در شام ندانی حجتآیات بلند آسمانی، حجت

...می کرد زماه، پاسبانی حجت در صعب ترین چلۀ ظلمانی خلق

***
ر شانه فراهشته دو دریا داردبحجت که رداي سبز موال، دارد

چون خون حسین هوي و هی ها دارددر  رگرگ این شهر عطشمند هنوز

1
. مرحوم عالمه سید جمال الدین افغانی-

2
.حوم عالمه بلخی شعر شب دیجور مر-

3
. آرمگاه سید مرد در کوه چنداول-

4
. تلمیح به آیات قرآنی-

5
. سید مرد و شعاع-
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***

کابل او، از شده چراغان که کابلحجت او از شده دان سبق شاگرد
گویی که همه جان شده از او کابلگل کرده هزار رنگ از پیکر شهر

***

آفتاب سه کرده کوهگل به پرریخته آب و تاب از کوه به کوهازکوه

سرهشته براین خطاب از کوه به کوهاینسان که شبان ستاره باران شده اند

***
ماکوه است گرانسنگی و آبادي ما بربادي اول همان است شهر

کعباي کاش که مثل پیش کوهی بودیم ه نمی فروخت شدادي ماتا

***
ماکوه است به خورشید، گرهمندي ما بندي شود ها ستاره کوه، ...با

است شده جاري آب، و کتاب کوه، مااز لبخندي شده افشان پر کوه از

***
یوندآن کوه که می خورد به دلها، پ1عطفیم از این کوه، به آن کوه بلند

است شده نازل سوره سوره که کوه، در مصحف کاینات، و این پی آیندآن

***
از جنس سه آفتاب، مطلب داریماز نام خداي، حرف برلب داریم

چون ایل ستاره، ذکر یارب داریممنظومه هفت آسمان بردوشیم

***

چون سوره شعر کهکشان منظومیم2هفت تا معصومیمما آیتی از دو 

در بیشه چمنزار ترین مفهومیمهرچند که انکار شویم اما، باز

موحد بلخی

25/11/1388

)ره(مشهور به مقدس زاده  فرزند ارشد حضرت آیـت اهللا العظمـی مقـدس   حاج سید علی موسوي،     

سال در او مورد توجه و محبت خاص پدر قـرار داشـت و تحـصیالت    . خورشیدي متولد شد1303که

)ره(ابتدایی و سطوح را نزد وي آغاز نموده و آیت اهللا مقدس   
 حجت االسالم والمسلمین حاج سید علی 

1
حرا. .کوه

2
معصوم. چهارده

)ع(
.
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موسوي
)ره(

  را عادل می دانیست و به عنوان امام جماعت معرفی نموده و در فرصت هاي مناسب بـه او               

 گفت، مرحوم موسوي پس از رحلت پدر از سوي آیات عظـام خـویی      درس می 
)ره(

 و امـام خمینـی  
)ره(

.وکالت در یافت وجوهات را نیز  داشت

وي پس از خدمات بی وقفه و خستگی نا پذیر در مناطق مختلف مرکزي، مخصوصا در پنج سـال اول               

ازجهاد اسالمی عاشقانه ومخلصانه بدون کمترین چـشم داشـتی مـصدر خـدمت قـ                پـس و گرفـت رار

 خورشـیدي دار فـانی را وداع گفتـه و بـه جـوار حـق                 1370عمري خدمت به جامعه اسـالمی در سـال          
.شتافت و کنار مرقد پدر بزگوارشان مدفون گردید

اشرف وقم، مترجم کتب سیاسى و  فارغ التحصیل از حوزه علمیه نجف     ،سید غالم حسین موسوى   

مختلف آثار داراى : و سیاسى همانندتاریخىاجتماعى،

 ـ پیش رو نهضت ها1

افغان2 فروغ ـ

 ـ افغانستان از نگاه تاریخ 3

 ـ اسالم برنامه زندگى 4

... ـ پیشوایان و5

االسـالم  «و در این هنگـام  کتـاب   ى عراق، به سوریه وسپس به ایران نقل مکان  کرد         وى پس از غایله   

نمودفلسطینى رتألیف منیر شفیق  »وتحدیات المعاصر  ترجمه متأسفانه جز اولین اثر او که در عراق به.ا

نوشتهچاپ رسید، بقیه   .از بـین رفـت  هاى مخطوط وى در جریان خروج از عـراق ى
1

 حجـت االسـالم   

عربـىدر دایکندي والمسلمین سید غالم حسین موسوى     عـراق،شـامل شـبه جزیـره   جهان عربـستان، ى

اروپـاقـارهبه بـسیارى ازایـن کـشورها و همچنـین    .استشخصیت شناخته شده  سوریه، لبنان ، مصر    ى

فلسطینى در سال هاى اقامتش در لبنان و سـوریه  هاى سیاسى و مبارزاتى هاى داشته و با جریان    مسافرت

فلسطینى الفـتح و  هاى نظامى وجنگ  چریکى را در پایگاهاى سازماننخستین آموزشآشنا گردید، و  

فراگرفتحرکت المحرومین امام موسى صد     همین ترتیب مدتى رئیس دفتر امام موسى صـدر در        به.ر

بود .لبنان

ما، سابق هموطن جمله از مسلمان سرشناس مبارزان با متفکـر اندیـشمند اسـتاد جـالل الـدین          موسوى

دانشمندان با و لبنان در هـاى آزادى بخـش اسـالمى و ملّـى    برخاسته از جامعۀ االزهر و نهـضت  فارسى

شد آشنا داشت، وبا حرکت اخوان المسلمین، سازمان الجهاد ارتباط       مصر هنوز هم یکى بهترین   .گرم

.محمدعیسى محقق خراسانى (136ـ137المؤلفون االفغانیون المعاصرون، صص .1
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الجهادتحلیل ونوشته  سازمان که براى ترجمـه در اختیـارش قـرار گرفتـه بـود، در نـزدش موجـود        هاى

.است

شـرفیاب شـده وبـه مـدت یـک مـاه       موسوى  درزمان  حـضور امـام خمینـى در پـاریس، بـه محـضراو           

حرکتدرپاریس اق  با کرده وامت آزادىبابسیارى از نهـضت .هاى فراوان آشنا گردید  نهضتها هـاى

.جهان اعم از اسالمى و ملّى تبادل افکار کردبخش

فرهنگـىچنـدین مؤسـسه  موسوى پـس از پیـروزى انقـالب اسـالمى ایـران بـه ایـن کـشورآمده در                  ى

کارشـدوى وابسته به حوزه علمیه قم     وحوز به  ایرانـى او کـه پـیش ازانقـالب درلبنـان            رفقـاى.مشغول

بااقامت ومشترکا داشتند،-هاى فلسطینى   سازمانداشته همکارى کمک شایانى دراین دوره بـه      لبنانى

هاى طالب غیر ایرانى شاغل به تحصیل   مسئول ارزیابى پرونده  موسوى نمودند، چنان که او را به حیث       

یکـى ازمقربـان بیـت آیـت اللّـه         ت شهید محمد منتظـرى    ى علمیه قم مقررنمودند، اوبا مساعد     درحوزه

ش(1363-1359هاىمنتظرى گردید، تاآن حد که در سال      زندگىدرمحیط)ه مسلحانه قم امن نسبتا

تفنگچه-وهمواره یکى .کردمى قبضه .بستى پیش رفته به کمر مىدو
کردموسوى بعدها عضویت کمیسیون قضایى حزب وحدت اسالمى آمده.راحاصل جابر آن از سپس

.حرکت اسالمى ر اعهده دارشد و سمت مسئولیت فرهنگى
1

متولد»برغستان قول خویش«در،شهید سید ابوطالب موسوى شد، بعد ازبه  پایان رساندن بهسود

از.وتـرویج احکـام دینـى پرداخـت    سطوح عالیه، در زادگاهش به تبلیغ خـودش وزمـان عـصر اودر

منطمنبرى مشهور شرعى وتبلیغ، ادبیات عـرب و کتـاب   قه بود، آقاى موسوى در کنار بیان مسایلهاى

.کرد را تدریس مى)ره(یزدىعروة الوثقى سید کاظم قزوینى
)ره(وقت حضرت آیت اللّه العظمى حکیمبعدا بخاطر اعتماد واعتقاد مردم به وى، از سوى مرجع تقلید

کسب را له معظم از.نیزخدمات ارزنده وشایسته  انجام دادنموده و از این طریق وکالت کودتاىپس

مانند دیگر علماء دینى به جرم تبلیغ اسالم        سید عبدالمطلب موسوى  )هش(1357مارکسیستى در سال    

.راهى زندان گردید

سـال،)مشهور به موسوى ایمکه   (سید حسین موسوى     حـدود در)هـش(1318ــ1320هـاىدر

نام به توا»ایمکه«محلى درهاز ترکمنبع رامربوط والیت پروان به دنیا آمد، یاد گرفتنىى متداول هاى

زاد سـال.ورزیـد گاهش فرا گرفته و سپس در کابل به فراگیرى دروس حوزوى اشـتغال          در 1333در

دهنعازم بهسود گردیده و در حوزه     )هش( تنور نزد شهید محقق فرزند مرحوم آخوند محمد نبـى          ى

و نمود در.نیزاسـتفاده کـرد  روس عالم وارسته و متقى، آخوند حاج سید محمـد دایمـردادى    دازتلمذ

نگارندهمصاحبه.1 اختصاصى .ى
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گردیده و از محضر اعاظیمى چون ادیب نیـشابورى         وارد حوزه علمیه مشهد مقدس    )هش(1337سال

بردو سید میرزا حسن بهره خاورى .صالحى

نج)هش(1340حجت االسالم والمسلمین سید حسین موسوى در سال       بـهبه و شده مشرف اشرف ف

شـهید جـواهرى، فیـاض و       شهید مـدنى، مـدرس افغـانى،      :بزرگوار آن جا همانند آیات    دروس اساتید 

مباحث از بخشى داشت، شرکت )ره(خارج فقه را نزد آیت اللّه العظمى خویى  ملکوتى
 و حجیـت خبـر   

را )ره(از محضر آیت اللّه العظمى شهید صدر      واحد
سال.کسب فیض نمود   وطـن)هـش(1345در بـه

اقامهبازگشته و در مسجد باال کوه چنداول کابل     ى نمازجماعت پرداخت، درهمان جا مدرسه علمیه به

راپـذیرش نمـوده وتحـت      داد که در حد ظرفیت مکانى تا سقف بیست نفـر از طـالب محتـرم               تشکیل

دادحمایت ماهانه قرار مالى سوى.ى ثورمو هفت کودتاى از که منجر به دستگیرى)هش(1357پس

وبه کـشور ایـران و حـوزه علمیـه قـم            بسیارى ازعلماء و دانشمندان افغانى گردید، از کابل خارج شده         

شرکتامور جهادى به مباحث خارج اصول آیت اللّه شیخ جعفر سبحانى   وارد شد و ضمن فعالیت در     
.استتحریر نموده ى کامل از دروس ایشان را جمع آورى ونموده و یک دوره

خراسـانى، فاضـل لنکرانـى و شـیخ جـواد        هم چنین به مباحث خارج فقه و اصول آیـات عظـام وحیـد             

فلسفه.تبریزى نیزحاضرشد .را از محضر آقایان شیخ یحیى انصارى و حسن زاده آملى استفاده کردو
سـىتدوین مطالب القاء شده   :ى زحمات ایشان عبارت است از     نتیجه در نامبرده مراجع وفقهى جلـد ه
.ى یک جلد کشکول تهیه

وآیات عظام حکیم ، امـام خمینـى       وکالت در امور شرعیه وحسبیه از طرف      جناب آقاى موسوى حایز   

است لنکرانى .فاضل
1

سال،سید مؤمن کربالیى   خانواده)هش(1300در دردر مذهبى دیده بـه جهـان     »خربید بهسود «ى

ارس دینى و دارالعلوم افغانستان به تدریس و تبلیـغ اشـتغال       مدپس از پایان تحصیالت عالى در     .گشود

مابوداو مدرس پرتالش و از شخصیت     ورزید، کشور مفاخر و علمى حجج اسـالم سـید مـؤمن و    .هاى

و چنـد تـن دیگـر در     )مـؤمن پـدر آیـت اللّـه دکترمـصطفوى         مشهور بـه سـید    (همچنین سید آقاحسن    

سلطنتمعظمه درشهر عمان پایتخت کشور   سفرمکه دردوران هاشمى ملک حسین در اثر سقوط اردن

.نیز درهمان جا استماشین در شهر غربت جان داد و قبور آنان

فرزند سید یعقوب از جمله داکترهاي ورزیده والیت غزنی بوده          داکتر سید محمد یونس میري،      

بـودهکه  وي در علی آبان ولسوالی خواجه عمري متولد شد، رشته تخصـصی ایـشان داخلـه           اطفـال و

نگارنمصاحبه.1 اختصاصى .دهى
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وایشان از جمله فارغان دانشکده طـب ننگرهـار بـوده و مـدت طـوالنی معـاون ریاسـت مرکـز صـحی               

.وزارت تعلیم و تربیه بود

سال»سید ذاکر «  فرزند سید آقاجان معروف به        حاج سید محمد حسین ناطقی،     ش1312در هــ

اژدر سرآب انواده مذهبی و علمـی دیـده بـه    در یک خ)حصه دوم بهسود ـ والیت میدان وردك (در

گشود وي از زمان نوجوانی به فراگیري قرآن و معارف اسالمی نزد پدر بزرگوارش پرداختـه و          .جهان

دوران نوجوانی را به پرورش قریحه علمـی خـویش گذرانـد، کـه پـس از فراگیـري و آمـوزش علـوم          

نحو(مقدماتی   و  شیخ عزیز اهللا غزنوي و حاج   نزد اساتیدي چون امیر محمد مدرس و آیت اهللا        )صرف

شیخ میرزا حسن سنگشانده، فراگرفت و  براي ادامه تحصیالت عالیه خویش عزم سفر نمـوده و راهـی               

)ره(شهر کابل شده و در نزد عالم بزرگوار حضرت آیت اهللا العظمی سید میر علی احمد حجت                
کسب

.فیض نمود

بـودهاما آنچه که در زندگی ایشان حائز اهمیت است، توج          جامعـه محـروم مـردم بـه او خاص از.ه او

گان را به عنوان مخاطب اصلی حرکت الهی خـویش     همان دوران جوانی خویش، محرومین و پا برهنه       

انتخاب نموده و تا آخرین لحظات حیات افتخار آمیز خود این پیوند ناگسستنی خـود بـا آنـان را قطـع                 

)ع(علی ابن ابیطالبنکرد؛ او همانند جد بزرگوارش مولی الموحدین   
  با محرومین و قشر آسیب پذیر و 

مظلوم جامعه آمیخت و در تمام مراحل زندگی خویش  با آنان مـی زیـست و عـالوه برآنکـه شخـصا                       

سعی می نمود تا موانع و مشکالت مستمندان را به گونه ي رفع نمایند و همین طور با اعمـال، رفتـار و                        

.امت و راه و رسم زندگی را آموختگفتار خویش به آنان درس صبر و استق

معظم له پس از مدتی که در کنار مردم خویش سپري نمود، عازم کشور عراق گردیـد و بنـا بـود کـه                        

پس از مراجعت از کربالي معلی، در مرکـز والیـت بامیـان در خـدمت مـردم و جامعـه محـروم آنجـا                          

.باشند

 به سرزمین حجـازنموده و موفـق بـه زیـارت            ناگزیر مدتی در کشور عراق مانده و از آنجا آهنگ سفر          

.گردیدبیت اهللا شریف 

ایشان پس از سالیان متمادي و بازگشت به کشورهمزمان با تهاجم اتحاد جماهیر شوروي سابق به ایـن                  

تـرین  سرزمین با بیان دفاع از ارزش هاي دینی وحمایت از جهاد نقش ارزنده را ایفـا نمـود کـه  عمـده         

انی مبارز از زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ روسیه آغاز شده و  در بـدو                 هاي این روح  فعالیت

هایی استوار همراه با فرزندان خویش عمالً دست به مبـارزه      جهاد مردمی افغانستان، با عزم راسخ و گام       

:زنند که برخی از فعالیت هاي ایشان عبارتند ازو جهاد علیه کمونیست ها  می

مراسم1 در حضور ات دینی و ایراد سخن و دعوت مـردم بـه مبـارزه علیـه حکومـت غاصـب دسـت        ـ

سابق شوروي .نشانده
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. ـ شرکت مستقیم ایشان در جبهات که تأثیر ژرفی در روحیه مجاهدین گذاشت2

 ـ سازماندهی و همراهی نمودن گروهی از جوانان والیت بامیان براي فراگیري فنون نظامی در کشور 3

شـوند همکاري یکی از فرزندان خود با جمعی از جوانان والیت بامیان راهی ایران می              ایران و ایشان با   

)ره(که دسته جمعی پس از دیدار با مراجع و آیات عظام از جمله حضرت آیت اهللا العظمـی گلپایگـانی       

بهره بهرهگیري از رهنمود  و له معظم ارشادات و  ایـشان  مند شده و نهایتاً با معرفی مرحـوم، همراهـان  ها

هاي نظامی سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی ایـران در اطـراف شـهر تهـران مـشغول                در یکی از پادگان   

.گردندپس از آموزش به وطن برمی.شوندفراگیري تعلیمات نظامی می

 ـ تأسیس مدارس علوم اسالمی و علوم انسانی براي طالب و دانش آموزان محروم افغانـستان کـه در    4

م مبارزات البتهسلحانه خویش عزیزترین فرزند خویش دکتر سید لطیف بحر را از دست میاوج دهند،

بحـر(پیرامون شخصیت دکتر بحر سخنها بسیار است،  ایـشان         در یکـی از جنگهـا در وضـعیت    )دکتـر

شوند، او عالوه بر مبارزه نظـامی،  بسیار دشوار به تنهایی موفق به دستگیري دو نفر از سربازان روس می 

.نمـود دکتر دلسوز، وقت خویش را وقف مداواي بیماران محروم منطقه و مجروحین جنگ مـی               چون

بی شک که او چون پدر بزرگوارشان در مبارزه و شجاعت، مردم داري، اخالق، رفتار و دیانت نمونه                  

بوده که داغ چنین جوانی نتوانست در عزم راسخ و نیت پاك و جهـادگر مرحـوم حـاج آقـاي نـاطقی               

راسخ.ارد نماید خللی و  تر از قبل در عرصه جهاد  ظاهر شد و همواره دوشادوش سنگرنـشینان جـان         او

.شوند مجبور به هجرت می1362تا نهایتاً در سال .سرودبر کف غزل پیکار و شهادت را می

در همان ابتداي هجرت شان به جمهوري اسالمی ایران ورق امتحـان الهـی بـار دیگـر در برابـر ایـشان                      

منـافقین کـوردل بـا نهایـت قـصاوت و      )شـهید دکتـر بحـر   (ار شد، با وجود داغ فرزند شهیدشـان   نمود

سنگدلی فرزند عزیز دیگرش حجت االسالم والمسلمین سـید الطـاف حـسینی را کـه یکـی از طـالب                     

برجسته حوزه علمیه قم  و ازاعضاي موسسین حرکت اسالمی به رهبري آیت اهللا محسنی بود ، نیـز بـه                     

رس .انیدندشهادت

هـاي خـدائیش    اما این دو مصیبت گران، این انسان وارسته و مبارز را از راه رسیدن به اهداف و آرمان                 

باز نداشت، او چون سپیده صبح، سرشار از آهنگ پرواز بود، او در کمال سادگی و اخالص، عشق را                 

وطـنکرد او در محافل با بیانات شیرین و جذاب خویش از  درد و مشکالت  معنا می  از دور مهـاجران
.سخن گفته و دفاع می نمود

هاي مردم خویش داشـت دسـت از خـدمت بـه       مرحوم آقاي ناطقی با دیدي که از جامعه و محرومیت         

قشر مستضعف و محروم برنداشت و در طول دوران اقامت خویش در ایران با همکاري مؤسسه خیریه                 

باقر محمد امام
)ع(

شـتافت به یاري مهاجرینی که از نظـر مـا     داشـتند قـرار تنگنـا در کـه بـسیاري از   .دي
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هـاي بـی سرپرسـت بـا چهـره او آشـنا بـوده و او را دوسـت             مستضعفین و آوارگـان و فقـرا و خـانواده         

.داشتندمی

سال پاره1369در انجام مدتاي وظائف خویش راهی سرزمین خونرنگ افغانستان میبراي در شوند،

اي انجام دادنـد کـه مختـصر از آن را در ذیـل      چشمگیر و ارزنده  دو سالی که در داخل بودند خدمات      

:کنیمذکر می

 ـ برپایی مجالس وعظ، خطابه، سوگواري، ارشاد و تبلیغ در میان مردم، تبلیغـات مـنحط وهـابیون را     1

اي را منحرف سـاخته بودنـد خنثـی       که در سطح وسیعی در منطقه انجام شده بود و تا حدودي نیز عده             

و .عقاید مردم را نسبت به عقاید شوم وهابیون روشن ساختندنمودند

 ـ از آنجاییکه مرحوم آقاي ناطقی وکالت حضرت امام خمینی 2
)ره(

 را عهده دار بود با تأسیس مدارس 
.علوم اسالمی و انسانی در دو منطقه دره اشرف و تاله و برفک مصدر خدمت گردید

ي خـویش در قـم بـراي    می ایـران و دیـدار خـانواده   سرانجام ایشان پس از بازگشت به جمهوري اسـال     

رسیدگی و کمک به فقرا و  مهاجرین محروم افغانی مقیم مشهد مقـدس سـفر نمودنـد، امـا در کمـال                        

ناباوري دست تقدیر و مشیت الهـی دوسـتان را در سـوگ نـشانید بـاألخره مرحـوم حجـت االسـالم و             

 هجـري شمـسی در کنـار حـرم و بارگـاه      1372 سـالگی در میـزان   60المسلمین الحاج نـاطقی در سـن     

)ع(ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا       
 در اثر عارضه قلبی وفات نموده و  پیکر مرحوم           

)س(حاج آقاي ناطقی پس از تشییع در مشهد و قم در جوار حضرت معصومه             
 و در کنار فرزند شهیدش   

ش)شهید سید الطاف حسینی( خاكسپرده به بهشت باغ .د، روحش شاد و یادش گرامی باددر
1

 هجـري شمـسی در   1318 فرزند مرحوم سید محمدهاشـم در سـال       شهید سید محمد سعید واعظ،    

قریه قباقجاي سراب، ولسوالی جغتو والیت غزنی در یک خانواده متـدین و روحـانی دیـده بـه جهـان                     

کودک.پدرش روحانی و از پارسایان عصر خود بود      .گشود آوان همان در ی با از دست دادن پـدر  وي

همراه با برادران شان، سید محمد ابراهیم، سید محمـد محـسن، سـیدمحمد ناصـر واعـظ، سـید محمـد                   

کاظم و سید عبدالخالق تحت کفالت وسر پرستی بـرادر بزرگتـرش سـید محمـد اسـمعیل واعـظ قـرار          

از»قـاي شـیخ  آ«شهید واعظ درسهاي مقدماتی را نزد مامایش سید میر حسن معروف بـه              .گرفتند کـه

روحانیون ورزیده عصر خویش بوده و کربالي محسن یکی از روحانیون برجسته منطقه در سن هفـت                

 هجري شمسی همراه با برادرش سید محمد ناصر واعظ   1340سالگی آغاز و جهت ادامه تحصیل سال        

1
طی مصاحبه اختصاصی با فرزندش حجت االسالم والمسلمین سید محمد باقرحسینی ناطقی که وي نیز از طالب فعال، .

خوش ذوق که عالوه برتحصیل حضور فعال در صحنه هاي سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارد، ایشان یکی از 

.مفید داده استکسانی هست که در چاپ دوم این کتاب نگارنده مشوره هاي 



78...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

باقرالعلوم مدرسه عازم
)ع(

دروس دره صوف  والیت سمنگان که یکی از مدارس مشهور آن زما    بـود ن

حوزوي را تا سطوح عالی فراگرفته و دوباره به منظور تبلیغ و ترویج فرهنگ و معارف اسالمی و ارائه                   

.خدمات اجتماعی به زادگاهش برگشت

او داراي اخـالق    .شهید واعظ عالم آگـاه بـه مـسایل اسـالمی و روز و اوضـاع اجتمـاعی زمـانش بـود                     

وحانی متواضع و فروتن در بین مردم معروف گردید، شـهید        پسندیده و از همان آوان زندگی بعنوان ر       

مدت به  سال در کنار وظیفه تدریس، تبلیغ و تبیین فرهنگ و معارف اسـالمی، کـه خـدمات    15واعظ

شایسته و اخالق نیکویش او را از پایگـاه خـوب اجتمـاعی بـر خـوردار نمـوده بـود، همچنـان در حـل           

 ارزنـده و کلیـدي را ایفـا مـی نمـود، در آغـاز نظـام                  مشکالت اجتماعی اقـشار مختلـف جامعـه نقـش         

کمونیستی که جامعه ما در دوره هاي تاریک تري از استبداد و نـابرابري اجتمـاعی و سیاسـی گردیـده       

بود دراین دوران جامعه ما در محرومیت و نا آگاهی از حقوق سیاسی اجتمـاعی شـان بـسر مـی بردنـد          

اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان، به اگاهی دادن سیاسی و        شهید واعظ هم درست با درك از شرایط و          

 هجري شمسی، عازم کـشور ایـران گردیـده و    1357شهید واعظ در سال     .اجتماعی مردم می پرداخت   

مدت کمتر از یکسال در آنجا اقامت گزید، درا ین مدت ضمن دید و باز دید با بعضی از مراجع عظام           

شور، دوباره با عـزم راسـخ و بـه خـاطر دفـاع از اسـالم و       و شخصیت هاي سیاسی و اجتماعی در آن ک  

بازگشت1358وطن خویش در آغاز سال  کشور .به

 در این زمان نظام استبدادي و فاسـد وقـت بخـاطر تحکـیم پایـه حاکمیـت غیـر مـشروع وظلمـانی بـه                          

شـهادتدستگیري و در بند کشانیدن روحانیت و نخبگان جامعه اقدام نمودند و آنها را دسـتگیر و بـ                   ه

می رسانیدند که یکی از این قربانیان، برادر روحانی اش سید محمد ناصر واعظ بود که در اوایل سـال               

 هجري شمسی توسط عمال حکومت کمونیستی از منزلش دستگیر، بعـد از مـدتی همـراه دیگـر      1358
.همرزمانش درزندان پلچرخی به شهادت رسیدند

 و فراخوانی مردم و رحانیون جامعه جهت مبـارزه و دفـاع از          مقارن با این اوضاع شهید واعظ با دعوت       

از»حـزب توحیـد   «حریم اسالم و میهن به تأسیس و تشکیل          و داشـت بعهـده را آن رهبـري خـود کـه

استقبال و پشتیبانی گرم مردم برخوردار بود، پرداخته و رسماً مبارزه خویش را اعالن و با ایجاد جبهات 

جغتو(ولسوالی جغتو غزنی  بنامدفاعی جنگ در منطقه قیاق  شد)جبهه گر .آغاز

این مبارزه مدت یکسال و نیم ادامه داشت، در این مـدت خـود بـا بعهـده داشـتن فرمانـدهی جنـگ و                      

حضور فعال در جبهات، با همرزمان دلیر شان مورد حمالت سـنگین و غافـل گیرانـه هـوایی و زمینـی                      

 و هوشیاري تمام این تهاجم را دفع نموده و در مقابل با دشمن قرار می گیرد، آنها با مقاومت، شجاعت
.پایمردي بی نظیري باعث وارد نمودن خسارات سنگین جانی و مالی به نیروي دشمن گردید
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سال17باالخره در شب     هجري شمسی در یک حمله غافل گیرانـه و بمباردمـان هـوایی و    1359قوس

 سـالگی جـام شـهادت را        41وفایش در جبهه نبرد به عمر       زمینی دشمن با چهل تن از افراد پاکدل و با           

فیر مرمی بر عالوه ضربات ناجوانمردانه برچـه        170پیکر مطهرش با تحمل     .نوشید و به لقا حق پیوست       

مدت به که دشمن خمپاره  شبانه روز در اثر ماین گذاري ساحه درسنگر رزم مانده و بعد توسـط               13و

معه تشیع شده و به قریـه قباقجـاي سـراب ولـسوالی جغتـو والیـت                 جماعت انبوهی از افراد مختلف جا     

.منتقل و به خاك سپرده شده و مقبره مطهرش فعالً زیارتگاه عام و خاص می باشد)زادگاهش(غزنی 

 فرزند سید محمد، فرزند سید خان، اصالتا از قریه بـاطور بهـسود در         حاج سید غالم حسین وکیل،    

ن گشود و از این قریه بر آمد و ساکن قریـه کهنـه ده نیلـی ولـسوالی                   خانواده اي روحانی چشم به جها     

گردید همچنان به تدریس و تبلیغ احکام اسـالمی وهـدایت مـردم             )والیت  دایکندي فعلی   (دایکندي  

پرداخت و به زودي توانست با سخنرانیها و ارشادات خردمندانه خود در بین مردم محبوبیت پیدا نماید      

 االسالم والمسلمین حاج سید غـالم حـسین وکیـل از سـوي مراجـع آن وقـت،            و از آنجایی که حجت    

)ره(آیات عظام؛ سید محسن حکیم ، سید ابوالقاسم خویی و امام خمینی           
  بحیث وکیل وجوهات تعیـین       

شده بود همه ساله جهت تحوبل دهی وجوهات مردم سفر بـه کـربالي معلـی و نجـف اشـرف و مکـه             

تعدا مرتبه هر و داشته  نفر از مردم دایکندي را جهت زیارت بـا خـود بـه کـربال و                 150تا100دمکرمه

نجف اشرف می برد و ایشان اولین فردي بود که با غرس نهال بادام اقدام بـه باغـداري نمـوده و مـردم       

دیگر را  هم تشویق به غرس بادام می نمود و با شروع انقالب مجاهدین با حـضرت آیـت اهللا محـسنی        

بر جهاد جبهه علیه کمونیستها اشتراك نموده و همین قضیه باعث شد برخی افراد به سر کرده گـی             در

شیخ محمد حسین صادقی بر علیه ایشان توطئـه نمـوده و او را بـه جـرم حرکتـی  بـودن،او  را متـواري            

ساخته، زمین و جایدادهایش را به نفع خویش مصادره نمودند و ایشان مدتی را با تمام اعضاي خانواده 

د ر پاکستان مهاجر و بعد از گذشت یک سال خانواده وي به طـرف کـشور ایـران مهـاجر و خـود               اش

ایشان جهت پس گرفتن خانه و جایدادش به نیلی عودت نمود که این بار توسط آقـاي صـادقی مـورد           

 روز زندانی شده  و سرانجام با ترفندي نان ایشان را زهـر آگـین                15لت وکوب قرار می گیرد و مدت        

و حاج سید وکیل مسموم شده و در کمال مظلومیت و غربت دور از خانـه و فرزنـدان خـود در                      نموده

منطقه سنگموم دار فانی را وداع گفته،  چون اجازه خاکسپاري ایشان را  در قبرستان نیلی نداده بود بـه                

کـهناچار در همان منطقه سنگموم جسد مطهر ایشان به خاك سپرده شـد و ایـن واقعـه در حـالی بـود                      

تعدادي از اعضاي خانواده ایشان در ایران، تعدا د دیگر در پاکستان و یک تن از پسرانش به نـام سـید                     

علم شاه در کابل بسر می بردند و فقط همسر و نواسه ایشان، شهید سید احمد سحر در نیلی بودند کـه                       

نش آقاي صادقی نیلی را ایشان مرگ مظلومانه پدر کالن خود را تحمل نتوانسته و با چند نفر از همراها
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ترور نمودند و خودشان به دست طرفداران آقاي صادقی بعد از شـکنجه بـسیار بـه بامیـان منتقـل و در                     

.آنجا تیر باران شدند

پس از قتل صادقی قوماندانان وي اموال و زمینهاي حاج سید وکیـل را مـصادره نمودنـد، تـا اینکـه در          

ر1383سال با و طالبان شکست با وي کار آمدن حکومت موقت در افغانـستان خـانواده ایـشان    همگام

از  سال مهاجرت پس به نیلی عودت نمودند کم کم با برگزاري  انتخابات پارلمانی و شوراهاي 25بعد

والیت نواسه ایشان فاطمه هاشمی که خودش را در شوراي والیتی کاندید نموده و به عنوان وکیل در            

.شوراي والیتی راه پیدا نمود 

البته بعد از وفات این مرد روحـانی دو تـن از فرزانـدانش بنـام هـاي انجنیـر سـید علـم شـاه در جریـان            

درگیریهاي کابل در صف مجاهدین که بر ضد تجاوز گـران سـرخ مـی جنگیدنـد در جریـان راکـت                    

باران دشت برچی جام شهادت نوشید و یکی دیگر از فرزندانش بنام سید محمود معرف به هاشمی در           

یار مهاجرت پاکستان بدور از موطن اصلی خود دار فـانی را وداع گفـت و فعـال تعـداد ده پـسر و ده               د

.فرزند اناث از شهید حاج سید غالم حسین باقی مانده است
1

نزد،سید مبارك شاه هاشمى گرماب منطقه در را مقدمات عمویش حجت االسالم حـاج  دروس

آقا(سید فضل حسین  حاجى به نمودتلم)مشهور سـال.ذ بـراى ادامـه تحـصیل وارد    )هـش(1354در

سید محمـد حـسین مـصباح،    علمیه کابل شد، ادبیات را نزد حجج اسالم سید عبدالحمید ناصر،حوزه

،)مشهور به شیخ محمدعلى جان(نزد شیخ محمد على مدرسى شیخ محمدعلى بیک، و فقه و اصول را

.نمودشیخ نور احمد تقدسى، و شیخ عوض استفاده 

سال غزنـى،هاىپس از کودتاى کمونیستى وارد فعالیت)هش(1357در جبهـات در و شـد جهـادى
که...میدان، پغمان و داشته هاى فرهنگـى و تبلیغـى مـدتى بـه عنـوان فرمانـده       عالوه بر فعالیتشرکت

نظـامىیعقـوب علـى پایگـاه    گرماب در منطقه پغمان براى انجام عملیات پیش رفـت و در قلعـه  جبهه

.داشت

سال در شد لمعه، رسـائل، مکاسـب، کفایـه و    علمیه قمبراى ادامه تحصیل وارد حوزه)هش(1363او

دروس.وجدانى فخر، اعتمادى، پایانى و جـواد آملـى بهـره بـرد    :تفسیر را نزد اساتید بزرگوار چون و

 شیرازى شرکت نمـوده  مکارمفاضل لنکرانى، وحید خراسانى،:فقه و اصول را نزد آیات عظامخارج

.است
رشتهجناب آقاى هاشمى عالوه بردروس اصلى دروس جنبى را نیز در که هاى نهج البالغـه،  آموخت

او در سـنگر تبلیـغ در منـاطق مختلـف    .در دفتـر تبلیغـات فراگرفـت   تفسیر، فن خطابه و کالس دارى

1
.برگرفته از اظهارات وکیل فاطمه هاشمی.
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شامل.افغانستان و ایران حضور فعال داشت که او قلمى آثار از ازجزوات و مقـاالت مـى  برخى باشـد
استفرهنگى نو، همایشطریق مجمع جهانى اهل بیت، بنیاد شده چاپ مطبوعات و .ها

بلخـاب)هـش(1337 فرزند حاج سید اکبر هاشمى حدود سال ،سید جواد هاشمى نژاد    مرکـز در

خانهتحصیالتش را .دیده به جهان گشود    مکتب از زمانش، علم اهل اکثر سنّمانند کردى آغاز در.تى

درحوزه1354سال اندوزى علم مقدماتى قم مشغول به تحصیلى علمیهجهت دروس از پس و شده

منقـول علوم مدارج متوسطه سطوح حجـت االسـالم والمـسلمین      .و معقـول را باموفقیـت طـى کـرد         و

نژاد فعالوه بر داشتن آثار تحقیقى و علمى سـالیان متمـادى بـه تـدریس              هاشمى اصـولمباحـث و قـه

فقه.پرداخت المعارف دائرة مرکز در اکنون هم .باشداسالمى مشغول تحقیق مىاو

تیغ قلم همـواره بـا      .از جمله اشخاص پر آوازه مطبوعات والبت غزنی اند        سید عبدالقیوم هاشمی،    

مـراین خصوصیت برازنده بـود کـه تـا آخـر ع           .زبان آزاد مطبوعاتی او را استوارتر از پیش ساخته بود         
.جناب سید عبدالقیوم هاشمی را در بین مردم محبوب تر می ساخت

آخرین ماموریت سید عبدالقیوم هاشمی، آمر تبلیغ مدیریت عمومی اطالعـات و کلتـور والیـت غزنـه               

. دستگیر و به شهادت رسید1358سنبله23بود و ایشان در 

هفتم و هـشتم والیـت غزنـی    فرزند ارشد جناب سید محمود خان وکیل دورة دگروال سید هاشم،  

 به اتمام رسانید و کارمنـد وزارت  1350در شوراي ملی افغانستان می باشد، وي لیسه حبیبیه را در سال            

زراعت گردید بعداً به وزارت مالیه تبدیل شد که به تعقیب آن مسلک نظامی را انتخاب نموده و یکی                

 در اتحاد جماهیر شوروي سابق بـه پایـان   از استادان خوب مرکز تعلیمی بوده که تحصیالت خویش را      
.رسانیده اند
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معاصرسیاسی و مقامات حکومتی هاىچهره سادات
1

سادات در افغانستان همانند دیگـر کـشورها بـا هـیچ یـک از طوایـف و گروههـاي سیاسـی و مـذهبی                      

ک طایفـه  درتضاد نبودند، سادات چه شیعه و یا سنی که نسب شان باعث افتخار هـست و بـه عنـوان یـ        

.مستقل همیشه خیرخواه در میان مردم و در پیش رفت و شکوفایی جامعه تأثیر گذار بوده اند

در حال حاضر عالوه بر حضور سادات در مسئولیت هاي مهم حکومتی، حدود ده تن در مجلس سنا و 

دبیست عضو در شوراي ملی افغانستان را سادات کرام تـشکیل مـی دهنـد، همـین طـور آنهـا در جهـا                       

اسالمی افغانستان اعم از دانشمندان و افـرادي عـادي ایـن طایفـه سـخت تـرین آالم را در کنـار مـردم                     

.مسلمان  خویش کشیدند و در این راه شهدایی زیادي را تقدیم انقالب اسالمی نمودند

لذا جهت آگاهی خوانندگان محترم در این بخش به برخی از چهـره هـاي سیاسـی، حکـومتی و ملـی                      

س .ادات اشاره می شودمعاصر

ولـسوالى»سیاه زمین نى قلعـه    «ىسید چمن فرزند سید اسحاق، متولد در قریه       سید چمن احمدى،    

از.قره باغ والیت غزنى    قبل عضو سازمان مجاهدین مستضعفین شده بود و )هش(1357سالاحمدى

گروپ1358سالدر سرپرستى منطقـه»تانافغانـسجبهه آزادى بخش انقالب اسـالمى     «به اونـىدر ى

احمدى اهل این منطقه نبود ولى در اثـر لیاقـت، شـجاعت و مـردم            بهسود تعیین گردید، با اینکه شهید     

شـدند، شـهید احمـدى در       هاى نظامى اش مردم بهسود احترام خاصـى بـراى او قایـل            و موفقیت دارى

ش(1360جوزا29تاریخ   بهسود)ه ت یک سال در زنـدان بـه   توسط رقیبانش دستگیر گردید و مد   در

و برد داد تا ایـن کـه بـه تـاریخ           از زندان رها و دوباره به فعالیت هایش ادامه         61حمل18به تاریخ   سر

در والیت بامیان بر اثر گلوله دشمن زخمـى گـشته  و بـه               ى جگره خیل   طى عملیات فتح پسته    2/3/64

شهادت .نایل شدمقام

دوم)هـش(1352ظـاهراخالقى، در مـاه حمـل       فرزند سـید محمـد       ،سید محمد اخالقى   حـصه در

گشود جهان به چشم ابتدایى تا دیپلم و پس از آن دروس حوزوى را تا سطح سـوم     تحصیالت.بهسود

حوزه ازسمت.علمیه قم به گرایش تاریخ در ایران ادامه داده استدر اند عبارت او انجمن:هاى عضو

افغانستان،دانش فعـالکاتب و ویراستار دفتر حضرت آیت اللّه العظمى مکارم شیرازى،         آموزان عـضو
...امید وسیماى شاهد افغانستان، فعالیت و مشارکت بانشریه فجر

:برخى از تألیفات او عبارت اند از

)ناشر جشنواره شیخ طوسى( ـ رهبرى در اسالم 1

مىى از مطالب این بخش حاصل مصاحبه اختصاصى نگارنده با برخى اشخاص موردپاره.1 .باشدبحث
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 ـ سلسله مقاالت چاپ در مطبوعات 2

. مبین  ـ تدوین کتاب بالغ3

ش(1348سید میرزا حسین بلخى، متولد       کودکى)ه در و بوده ىبـه ایـران کوچیـده، در دهـه        بلخاب

چـاپدهه هفتاد، مقاالت و داستان    شصت به نویسندگى رو آورده، در اوایل       بـه مطبوعـات در او هاى
همکـمدتى مسئولیت  بخش داستان در نشریه گلبانـگ را بـه عهـده داشـت،           رسیده، بـه ارى سـید  وى

داستانىاسحاق شجاعى گزیده   و«ى را چـاپ و منتـشر کـرده، مقـاالتى       »هـاى روى دیـوار    نقـشبرف

.از او به چاپ رسیده استپیرامون داستان

مرکـزىسید محمدعلى رضوانى بامیانى، فارغ التحـصیل از حـوزه علمیـه      عـضوشوراى مـشهدمقدس،

عضو و جهادمنحله وحدپاسداران حزب مرکزى پژوهـشىافغانـستان، رئـیس بنیـاد     ت اسـالمى  شوراى

اوکتـاب.سیناو صاحب نظر در علوم سیاسى و تاریخ   عنـواناثـرمهم تحـت درسـه«قطـورى افغانـستان

ازسوى»ى اخیردهه که .نمایندگى ولى فقیه درامورافغانستان چاپ ومنتشرشده است است

رئیس داراالنشاء شوراى انقالبى    بل،کاسید محمد حسین فرهنگ، فارغ التحصیل از دپارتمنت زارعت        

:التحصیل از حـوزه علمیـه قـم، داراى تألیفـات مختلـف اسـت از جملـه                 اتفاق اسالمى افغانستان، فارغ   

ومردمجامعه« اوست»شناسى شیعیان افغانستانشناسى آثار .از

سـالسیدظاهرشاه اکبـري،  دگرجنرال  خورشـیدي در دره کیـان متولـد شـد، وي از             1341در

.ف مادر نوه سیدنادر شاه کیانی که مشهور به سید کیان می باشد می رسدطر

سال در را مکتب  در قریه کیان آغاز وتحصیالت متوسطه را در لیسه دوشی والیت بغالن 1349اکبري

سال و داده  از لیسه شاه دو شمشیره     1361ادامه
)ره(

سال در و فارغ  شامل دانشکده شرعیات 1362کابل

کا .بل گردیددانشگاه

سال در در1367 با اخذ لیسانس موفق و در سال         1365او هـشتاد فرقـه معـاون بعنـوان دگـرمن رتبه به

 بـه حیـث قومنـدان     1372 به رتبه برید جنرالی ارتقا و سـال          1370امور سیاسی وظیفه گرفت و در سال        

ورود به حیث معین سیاسی وز1377فرقه هشتاد پیاده اشتغال پیدا نموده و در سال  با و امورخارجه ارت
.طالبان وي با فامیلش در انگلستان پناهنده شد و در پروسه بن شرکت داشت

 به حیث سفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوري اسالمی 1385تا1381سید ظاهرشاه اکبري، از سال     
.افغانستان در قزاقستان وظیفه دیپلماتیک انجام داد

اسـتخیرین و بنیان گذار هیأت قمر بنـى هاشـم در  از،حاج سید سمیع امینى    بـوده مرحـوم.قـم
وخانوادهحاج امینى فردى خیر اندیش بود که سرپرست بى داشتهاى پوشش تحت را او.مستضعف

داشت، این در منزل خویش برپا مىانسان باایمان و باعقیده بود که مراسم و مناسبات دینى و مذهبى را    

مىدانش نیز شیوه وروش را فرزن    مـاهدهند که پرشکوه ترین هیأت    ادامه در مذهبى محـرمهاى وهـاى
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ازحاج سید سمیع امینى مىصفر هیأت قمر بنى هاشم شهر قائم قم به سرپرستى فرزندان          اکثـرا و باشـد
مىمبلغین و مداحان نامى .کننددعوت

منطقىسید عالم امینى،   مى»گیرو روزى«از بهسود پدرش آیـت اللّـه سـید اکبـر شـاه      باشد،کجاب

بهسودمحسنى از روحانیون برجسته    امینى دروس مقدماتى را نزد پدر و عالّمه سید عبدالحمیـد           .بودى

سـالى در آن جـا علـوم دینـى     مامایش فرا گرفت و بعد با پدر به حوزه علمیه نجف رفت و چنـد              ناصر

ش(1349امینـى در سـال      .آموخت برگـشتهبـه)ه دروطـن  پهلـوى تـدریس درس ادبیـات عـرب و     و

هـاى سیاسـى رو   فعالیـت هاى سیاسـى، روشـنفکران اسـالمى، بـه     مذهبى، تحت تأثیر اندیشه   هاىدانش

سیاسى خویش را تشدید و تعمیق بخـشید، در انـدك زمـانى          هاىى  پنجاه فعالیت   امینى در دهه  .آورد

سازمان ىوالمـسلمین امینـى، در دهـه   سـالم  االتحج.مجاهدین مستضعفین نام و نشان کسب کرد در

زمره در مهمشصت فرماندهان .ى مستحکم و مقاوم شش پل بامیان نقش مهم داشتجبههى
و مـسئولیت امـور نظـامى حـزب         مدتى هم زمان عضویت شوراى مرکزى، عضویت هیأت رئیسه        امینى

داشـتحزب وحدت را در جمهورى آذربایجان       وحدت اسالمى را دارابود و نمایندگى      عهـده او.بـه

در اولــین و دومــین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوري اســالمی افغانــستان معــاون کاندیــداي ریاســت 

.جمهوري بوده و مدتی نیز مشاور ارشد مسعوده جالل در وزارت امور زنـان وظیفـه انجـام داده اسـت            

یل اوضاع سیاسی از شخصیت پرتالش علمی و سیاسی کشور می باشد که عالوه برتحل  سید عالم امینى    

هفتهدر نشریه زیادي  مقاالت  او مجاهد، مجلهنامههاى صف، وحدت، ى امین، انسجام و غیره چاپ   ى

انتشار .یافته استو

بهسود،،)مشهور به سید زِکویک   (اصغري،شهید سید آقاحسین   کجاب محترم سادات مجاهـداز

مىوساده وبى ریا   محبت نگاهش از که بود روزگار،اریدبمهربان مصائب در آنشکیبا واو به نسبت

و حامد خداوند برابر در داشت، .بودشاکرچه

از جپس و تجاوز ارتش سرخ شوروي سابق به افغانستان، به بـاور مـردم مـسلمان ایـن              1358ديششم

کشور، حکومت کمونیستی وابسته به شوروي سابق مخالف عقاید آنها بودند، مردم بـه فتـواي علمـاي     

دینی جهاد را آغاز نمودند، سترجنرال سید حسن مشهور به سید جگرن در غزنی  بعنوان فرمانـده کـل                    

حفـ ولسوالی ناور توسط ایشان فـتح شـد، او   1358ثور27قوا انتخاب گردیده و در         جبهـاتبـراي ظ

بگ تالش می نمو   جهادي جبهه مختلف هاي بخش در و جذب را مسلمان و کاردان افراد تا مارند،د

به ایشان پیشنهاد می گردد که سید آقاحـسین اصـغري از سـادات محتـرم سـبزدرخت کجـاب کـه در                       

مسائل نظامی مهارت زیادي دارد و شخص متدین و پاك نفس است بـه ایـن جبهـات دعـوت نمایـد،                    

جنرال سید حسن این پیشنهاد را می پذیرد  و از سید آقا حسین شـهید  مـی خواهـد کـه  از بهـسود بـه              

بهه ناور آمده  و در جهاد وي را همراهی نماید، شهید سید آقاحسین این درخواست را می پذیرد  و              ج
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 عازم ناور غزنـی مـی گـردد، بـا ورود ایـشان بـه نـاور سـید میرزاحـسین          1359بال فاصله  در اخیر سال   

گرمـی اسـتقبال    معتمدي فرزند جنرال که از سوي شوراي انقالبی اتفاق اسالمی والی ناور بود از او به                 

نموده و با مشوره جنرال وي به سوخته عالالدین  رفتـه و در آنجـا نیـز مـورد اسـتقبال مجاهـدین قـرار                  

.گرفت،  شهید سید آقا حسین اصغري در تپه ي فاضل منطقه سوخته عالالدین سنگر می گیرد

ثور ماه کو حکومت دست نشانده روسی و ارتش سرخ شـوروي سـابق بـا سـالح هـاي سـب                1360در

سنگین پایگاه هاي مجاهدین در غزنی را مورد تهاجم قرار می دهند، سید آقاحسین شهید بـراي دفـاع                   

آماده می شود و با مبارزه  سرسـختانه و مقاومـت کـم نظیـرش مردانـه ایـستادگی مـی کنـد، در حـین                           

دمان مـی   درگیري در برابر افراد پیاده و تانک هاي دشمن سنگرش را توسط هوا پیماهاي جنگی بمبار               

نماید و او در اثر فرو ریختن بمب  در سنگرش، روز چهارم ثور به شهادت می رسـد، ایـن خبـر واقعـا                 

فاضـل(قبرشریفش درهمان محـل شـهادتش     مجاهدین و مردم مسلمان را متأثر ساخت، هم اکنون           تپـه

بـههست و مومنین از مرقد آن شهید بزگـوار  شـفا گ             زیارتگاه خاص و عام      )سوخته عالالدین  و رفتـه
.همین دلیل در آنجا مجاور گماشته  و بارگاه وي زایرین بسیار دارد

منطقـه،جنرال حاج سید حسین انورى    در.باشـدىمـپـروانى شـیخعلى مربـوط والیـت   از وى

جبهه)هش(1360ىدهه وبه جهاد مقاومت پیوسته و از قومندانان فعال و مؤثر حرکت اسـالمى در       ى

درهسنگالخ، پ ىدره در و بـود کابـل و وى میـدان، سـنگالخ، پغمـان،   غمـان شـمالى لـوگر، ...کابـل،
.هاى نظامى وسیع و پیگیر داشتفعالیت

فرمان تحت آنآقايگروه اطراف و کابل در جهاد دوران در یگانه تنظیم جهـادى شـیعى بـود    انورى

ار بادولـت کمونیـستى   آمـوزش دیـده چریکـى را وارد کـار ز    هـاىکه نیروهاى منظم جنگـى و دسـته     

نیروهـاى دولتـى علیـه    ى زمینـى و هـوایى ارتـش شـوروى و    حمالت بسیار سنگین و گسترده   .کردمى

بهمواضع او در سنگالخ و دیگر پایگاه وى، .انورى شهرت و اعتبار جهانى بخشیدهاى

دارنظامى حرکت اسالمى را عهده      او در اواخر دهه شصت عضویت شوراى مرکزى و رئیس عمومى          

مهـدى«عنوانتشکیالت منظم نظامى تحت   .شد حضرت غُند
)عـج(

دره» ى سـنگالخ را سـازماندهى     در

قرارگاه.کرد و فرماندهى مرکز عرصههاىهاى اطراف آن عالوه برفعالیت در در مبارزاتنظامى، هاى

مبلغـین  مباحث دینى و برگزارى مراسم مذهبى توسط علمـاء و    .گماشتاعتقادى و فرهنگى نیز همت    

مرکـزشـبنامه...شهداء پیـام بـانوان و     پیام سنگر، پیام  :گردید و نیز نشریات از قبیل     دینى اجرا مى   از هـا

حضرت«فرهنگى مهدىغُند
)عج(

مـى» منتـشر و استیـشن  همچنـین بـه راه انـدازى یـک    .گردیـد چاپ
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که»رادیو صداى کابل«رادیوى با فرکانس و موج کوتاه به نام    کرد تا پیـروزى مجاهـدین بـه    مبادرت

.فعالیت خود ادامه مى داد
1

ش(1371فرمانده نامبرده پس از استقرار دولت اسالمى مجاهدین در ثور     عضویت کابینه دولـت را  )ه

سالحاصل کرده و به حیث وزیر کار و        تا اجتماعى ش(1375امور ومتحـدایفاى وظیفه مى  )ه کـرد،

احمدشـاهارىهمکنزدیک دولت استاد ربانى بوده و      بـا نظـامى مـزارهـاى و کابـل شـمال در مـسعود
مقاومتشریف داشت و در جبهه بودعلیه گروه طالبان ازجمله شخصیتى جبهه آن مطرح .هاى

حزبى با رقیبان، اقدام به ایجاد انشعاب به جهت اختالف درون)هش(1378سید حسین انورى در سال 

شاخهنمو»افغانستانحزب حرکت اسالمى  «در و نـاماده همـان بـا را خـود رهبـرى تحـت حرکـت«ى
او به عنوان فرمانده نظامى همیـشه در صـحنه بـود و در            .تحت نظر شوراى رهبرى اعالم نمود     »اسالمى

داشت،اجالس بن  در اوایل حکومت آقاي کرزي به حیث وزیر زراعت شروع به کـار نمـود،               شرکت

.سپس به صفت والی کابل ایفاي وظیفه نمود

آقاي انوري مدت طوالنی والی هرات بود که تغییرات اساسی در این والیت بوجود آورد، او نـه تنهـا               

.در والیت هرات بلکه در هرکدام از بخش هاي مسئولیتش موفقیت هاي چشم گیري داشت

متولـد1338 فرزند سید یوسف علی از سادات اژدر بهـسود کـه در سـال           سید محمد حسین بصیر،   

اب دروس تدائی حوزوي را در اژدر نزد علماء منطقه تحصیل نموده و سطوح متوسطه را در حـوزه                 شد،

و4کابل فراگرفت، با آغاز جهاد ایشان در سنگرهاي جهادي به حیث  قومندان عمومی حوزه             بهـسود

معاون شوراي نظامی والیت میدان سازمان نصر افغانستان ایفاي وظیفه نموده و در جبهـات سـیاخاك،             

 شهر، ارغندي، پغمان، ترکمن، سیا گرد، مرکز بامیان، قیاق غزنی حضور فعال داشته، در آزادي                میدان

ولسوالی هاي بهسود، جلریز، نرخ وآزادي ولـسوالی لـولنج و سـیاگرد والیـت پـروان، و همچنـین در                     

.آزادي مرکز والیت بامیان حضور داشت
ك بنام قرارگاه کربال که مرکز فعالیت هاي جناب آقاي بصیر در طول جهاد در جبهه قلعه سفید سیاخا

جهادي ایشان بوده،  براي پشت بانی جبهه سیاخاك قرار گاه ابوالفضل را در سنگ شانده، پایگاه امام                 

صادق
)ع(

 را در تگاب، پایگاه امام حـسین       
)ع(

 را در بنـد شـوي، پایگـاه امـام موسـی بـن جعفـر           
)ع(

در را

)ع(برجگی و پایگاه امام حسن    
ج در رغی ایجاد کرده و به عنوان مراکز سوق و اداره جبهه و در عین            را

ایـشان بـراي تقویـه جبهـات جهـادي  در سـال              .حال مراکز مهم مردمی از این مراکز استفاده می نمود         

کرد، مخصوصا شهید قابل ذکر است که در این راستا فرماندهان با سواد و آشنا با دانش روز آقاى انورى را همراهى مى.1

خستگىم مجاهد که داشت،»رادیو صداى کابل«ناپذیر و پرتالش بوده و در طراحى و مدیریت شتاق عهده به مؤثر نقش

.ى ایفا نمودهاى فرهنگى و نظامى شوراى والیتى کابل به مسئولیت آقاى انورى سهم شایستهکه در پیش برد برنامه
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 سفر به کشور جمهوري اسالمی ایران داشت و در همین سال به مکه معظمه مشرف شـده و بعـد          1364

جمع با حج سفر از بازگشت آوري افراد ساحات ولـسوالی هـاي بهـسود جرغـی و برجگـی بعـد از        از

تعلیمات نظامی از مسیر هرات، بادغیس، غور، پنجاب، ورس به وطن بازگشت کـه بـا حـضور دوبـاره                 

.ایشان مجاهدین در جبهه سیاخاك روحیه تازه گرفته و تعلیمات نظامی مجددا آغاز شد

دان عمومی نیروهاي بامیان حزب وحـدت بـا تعـداد     بحیث قومن1376سید محمد حسین بصیر در سال      

دو هزار نفر عازم مزار شریف گردید  تا به مردم آن سامان که با حمله طالبان آسیب دیده بودند یاري                     

ایشان در عملیات قلعه زال و آزادي ساحات حیرتان  که همرز با ازبکستان هست نقش داشت                 .رساند

سال در همچنان جبهه میدان و دایمـرداد را بـدوش داشـت تـا از مـردم قهرمـان             وي مسئولیت    1377و

.بهسود در مقابل حمالت طالبان دفاع نماید

سید محمد حسین بصیر بخاطر فعالیت هاي جهادي که داشت از طرف حـزب وحـدت اسـالمی رتبـه                    

هدگر جنرالی را به دست آورده و در کنار فعالیت هاي نظامی فعالیت هاي فرهنگی چشم گیري داشـت                  

که از جمله سه باب مدرسه دینی را فعال وهمین گونه به همکـاري مـردم منطقـه پـنج بـاب مکتـب را                         

 بحیث عضو 1375و نیز ایشان از سال .تأسیس نمود  که اوالد مردم منطقه از نعمت سواد محروم نمانند

 فعالیـت  شوراي رهبري حزب وحدت اسالمی افغانستان در صحنه سیاست ظهور نموده و در این راستا             

جناب آقاي بصیر نسبت محبوبیت مردمی که در والیت میدان وردك خـصوصاً  .هاي خوبی را داشت 

بهسود دارد بعنوان روحانی و وکیل برخی  از مراجع دعـاوي مـردم خـویش را حـل فـصل نمـود و در           

.مشکالت آنان رسیدگی می نمود

شده که در دوران مسئولیت خویش  بحیث معاون والیت میدان وردك مقرر 1381آقاي بصیر در سال 

کارهاي مفید و موثري براي مردم در مناطق مختلـف از جملـه ولـسوالی هـاي بهـسود انجـام داده کـه                

اما پس از برکناري ایشان از مسئولیت معاونـت       .محبوبیت ایشان در میان مردم بهسود قابل توجه هست        

دفتر سیاسی حزب وحـدت اسـالمی       والیت میدان وردك، وي به عنوان عضو شوراي رهبري و عضو            

.افغانستان فعالیت دارد
1

 یکی از چهره هاي سرشـناس سیاسـی و فرهنگـی کـشور  کـه در دوران      ،سید حسین عالمی بلخی 

جهاد و پس از آن در  نشر معارف اسالمی تالش هاي مستمري داشت،  ایشان دروس حوزوي خویش 

شـوراي«،»افغانستان، کانون مقاومت علیه اشـغالگران «يرا  در  حوزه علمیه قم به پایان رسانیده کتابها 

ائتالف افغانستان  و صدها مقاله دیگر در موضوعات سیاسی، اخالقی و حقـوقی در مطبوعـات داخلـی     

براي تـدوین قـانون اساسـی کـشور،  طـرح پیـشنهادي قـانون اساسـی          .وخارجی به چاب رسیده ، وي     

1
.قاي بصیر مصاحبه نگارنده با حجت االسالم والمسلمین جناب آ-
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در قانون اساسی تحویل داده که مورد استقبال کمیـسیون قـرار    ماده ترتیب و به کمیسیون 149شخصا

یکـی از اعـضاي شـوراي عـالی رهبـري دولـت             حجت االسالم والمسلمین حاج آقاي عـالمی        .گرفت

 تا  سقوط کابل بدست طالبان او به حیث وزیـر تجـارت ایفـاي    1374اسالمی افغانستان بوده  و از سال        

 در پارلمان ، صاحب امتیاز روزنامه راه نجات و  عـضو شـوراي    وظیفه نموده و فعال نماینده مردم کابل      
. شوراي سراسري علماي افغانستان و عضو شوراي اخوت اسالمی می باشد،علماي شیعه

 فرزند مرحوم آیت اهللا سـید علـی بهـشتی   سید جمال فکوري بهشتی،  
)ره(

سـال در.هــ1342در ش
.قریه چجین ولسوالی ورس والیت بامیان متولد شد

سن به ورود با  سالگی با شوق و عالقه وافري به فراگیـري دروس مکتـب روي آورده و در                 7فکوري

جمع همساالن خویش چهره اي متمایز بود، و همین هوش و ذکاوت قابل تحسین وي، باعـث شـد تـا                     

والدینش او را به فراگیري دروس علوم دینی در کنار دروس مکتب تشویق و ترغیب نمایند، و در این      

)ره(مدت عالوه بر دروس مکتب، در حوزه علمیه محمدیه نیز از محضر حضرت آیت اهللا بهشتی
کسب

بعد از اتمام دوران لیسه به فراگیري علوم روز پرداخته و تحصیالت خویش را تا معادل .فیض می نمود

.لیسانس ادامه داد

 با التفات به شرایط به وجود آمـده    با آغاز تجاور ارتش شوروي سابق به افغانستان و اشغال این کشور،           

و اهمیت موضوع، به صفوف مجاهدین پیوست و براي دفاع از عزت و شرف وطن کمر همت بسته و                   

)ره(در کنار پدر بزرگوارشان مرحوم حضرت آیت اهللا بهشتی        
 کـه رهبـري تـشکیالت مردمـی شـوراي           

او عالوه بـر حـضور در جبهـات    .وداتفاق را عهده دار بودند، فعالیت هاي مبارزاتی خویش را آغاز نم       

.جهاد، به فعالیت هاي فرهنگی نیز اهتمام می ورزید

در زمان تشکیل حزب وحدت، فکوري بهشتی که جوان مـستعد و داراي برجـستگی هـاي شخـصیتی                   

انکار ناپذیري بوده و به عنوان عضو شوراي مرکزي حزب وحـدت، از جانـب شـوراي اتفـاق معرفـی                

آزادسا.گردید از زي کابل در دوران حاکمیت احزاب جهادي آتش فتنـه و جنـگ هـاي داخلـی       پس

.دامنگیر گرو ه هاي مجاهدین گردید

جناب آقاي فکوري بهشتی با عنایـت بـه اهـداف و آرمـان هـاي جهـاد و بـا بهـره منـدي از ارشـادات            

)ره(بهشتی...حضرت آیت ا  
وان که همواره منادي وحـدت و یکپـارچگی بـود، در جمـع هیئتـی بـه عنـ           

از جانب حزب وحدت در شهر کابـل آغـاز بـه کـار نمودنـد، کـه از ایـن طریـق در              »کمیسیون صلح «

راستاي ایجاد صلح و دوستی، و بازگرداندن وحدت و آرامش فعالیت هاي چشم گیر و قابل تـوجهی                   

دادند انجام سال.را  حضرت آیت اهللا بهـشتی     1375در
)ره(

 بـا تمـام آرمانهـاي وحـدت بخـش خـویش             

 نمود، فکوري بهشتی که ادامه دهنده راه و مرام پدر بزرگوارشان بود و در میان مردم در عرصه  ارتحل
.هاي اجتماعی و سیاسی نقش و حضوري چشمگیر و تعیین کننده داشت
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در همان سال صفحه اي دیگر از تاریخ تحوالت افغانـستان ورق خـورد و نـا آرامـی و تـصرف کابـل                        

با به وحدت حزب طالبان، میان منتقل شد و او فعالیت هاي خـویش را در ایـن والیـت پیگیـري       توسط

پس از تصرف هزاره جات توسط طالبان، فکوري بهشتی از دو راه گریز به خارج و ترك وطـن   .نمود

و یا ماندن در میان مردم و پذیرفتن هر نوع حادثه ناگواري، راه دوم را برگزید، و این انتخاب، به تأسی 

پد مرام و راه ر بزرگوارشان حضرت آیت اهللا بهشتیاز
)ره(

 بود، که هیچگاه خود را تافته اي جـدا بافتـه   
.از مردم نمی دانستند

فکوري بهشتی با مطالعه پدیده طالبان و با درك و شناخت عمیـق از ایـن جریـان، بـراي جلـوگیري از        

ن و والیت بامیان توسط بروز هر نوع حادثه ناگواري که پیش از آن به کرّات در نقاط مختلف افغانستا 

این گروه رخ داده بود، با هماهنگی و همیاري استاد محمد اکبري و با حمایـت و مـشوره مـردم از در                       

مذاکره با طالبان وارد شدند، که این درایت و تدبیر مدبرانه شان، سـبب جلـوگیري از وقـوع حـوادث                   

.ناگواري که قابل پیش بینی بود، گردید

و طالبان سقوط از حضور جامعه جهانی در افغانستان که نویـد دهنـده تحـوالت جدیـدي در ایـن      پس

کشور بود، در پی شکل گیري جلسه بن به عنوان نقطه پایانی بر کتاب قطور بی ثباتی، و تشکیل دولت 

موقت، در جریان شکل گیري لوي جرگه اضطراري، فکوري بهشتی باز به رسالت خویش عمل نموده 

سـال.م والیـت بامیـان بـه دفـاع از آرمـان هـاي ملـی پرداخـت        و به نمایندگی از مرد    نیـز بـه   1382در

نمایندگی از مردم والیت بامیان در لوي جرگه تصویب قانون اساسی، حضور و نقـش تاثیرگـذاري را             

.ایفا نمود

سال  که نخستین انتخابات پارلمانی در حال شکل گیري بود، فکوري بهشتی با درك رسالت 1384در

خویش، خود را به عنوان نماینده مردم بامیان براي حضور در خانه ملت کاندید نمود، تا از این            مردمی  

مسیر منعکس کننده درد و آالم مردم مقاوم این والیت محروم بـوده، چـاره اي را بـر بیچـارگی آنـان                  

عنـوانمردم همیشه در صحنه بامیان نیز با اعتماد و حمایت ایشان، با آراي قابل توجهی            .بیابد به را وي

.نمودند)ولسی جرگه(یکی از نمایندگان خویش روانه پارلمان 

سال و1386در منطقـه در ثبـات و صـلح برقـراري بـراي پاکـستان و افغانستان منطقوي امن جرگه که

جلوگیري از ادامه نا امنی ها، در کابل برگزار می گردید، ایشان به عنوان عضو هیئـت افغـانی در ایـن                       

حض داشتندجرگه درخشنده .وري

 تن از شخـصیت هـاي افغـانی در یـک طـرح ابتکـاري اقـدام بـه         22همچنین، فکوري بهشتی به همراه    

نمودنـد، کـه اولـین    »قطع جنگ و تامین امنیت ازطریق مـذاکره    «برگزاري اجالس ساالنه تحت عنوان      

در1388سـالکنفرانس آن در شهر کابل، دومـین نشـست در دوبـی و سـومین نشـست آن در اواخـر           
.کشور مالدیو برگزار شد، و دست آوردهاي قابل توجهی را در پی داشت
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شد1330فرزند میر محمد یعقوب سال د شریف پاکري، میرمحم متولد سبزکابل ده منطقه .در

1367معاون سرمحقق پاکري، دوران جهاد در مبارزات اسالمی حضور برجسته ي را داشـت، او سـال               

کـار.ا در رشته تاریخ  با دریافت سند فراغت ماستري به پایان رسانید    تحصیالت خویش ر   روي بـا امـا

عـضویت علمـی ریاسـت دیپارتمنـت دانـشگاه، ریاسـت            :آمدن دولت اسالمی ایشان سمت هاي چون      

عمومی اداري وزارت معارف، استاد پوهنتون افغان، عضویت علمی معاونیـت علـوم اسـالمی اکـادمی                 

 تا اکنون  معاون اکادمی 1384است مرکز علوم اجتماعی را عهده دار بوده و از سال علوم افغانستان، ری
.در بخش علوم اسالمی هست

نامبرده عالوه برفعالیت هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی حدود پانزده عنوان کتاب و بـیش از یکـصد                  

.مقاله علمی و تحقیقی را ارائه نموده است

ز بخارا به کابل آمده بود، اعقاب آن به هفت تیره می رسند که در   جد اعالي جناب آقاي پاکري که ا      

نقاط مختلف کابل و حومه آن ساکن هستند، پدر و بردران وي مرحـوم میـر محمـد یعقـوب قومنـدان          

اعـالي میمنـه، داکتـر حـشمت اهللا، میـر محمـد رشـید قومنـدان امنیـه قنـدهار کـه در آغـاز حاکمیـت              

 رسید و میرمحمد شفیق و همچنین سید مقـصود، ملـک و انـسان               کمونیست ها در آن والیت بشهادت     
.عیار گونه، سید سمیع اهللا و سید عبدالواحد از دیگر مشاهیر تیره میرمحمد امین می باشند

مـا)هق()1393ـ1313هاىسال( فرزند محمد یار خان ،سید بهاء الدین کـشور شـعراى جملـه از

ک.است و غزنه در را متداوله گرفتابلعلوم و.فرا فارسـى بـه و اسـت پـشتوزبان بنـام شـعراى از وى

در.کردتخلصمى»جان«شعر سروده است و در شعر هایش خودرا      عربى نیز  ىطریقت پیرو سلـسله او

بود توان بـه کلیـات، جزئیـات، چهـارده معـصوم و چلتـار             مىازآثارش.صاحب دیوان است  .نقشبندى

.کردمدینه اشاره

»سـنگآتـش«ىعبدالقادر، در قریهفرزند سید»پیام«، مولوى سید عبدالقیوم     یوم پیام سید عبد الق  

در11ى مذهبى به دنیا آمد تحصیالت خودراتـا صـنف           دریک خانواده ولسوالى فر خار والیت تخار،    

بهى مزار شریف و بعد در لیسهى اسدیهمدرسه قندوز تخارستان .اتمام رسانیدى

سال ش(1359افغانستان در ایران بود، سال مسئول عمومى حزب جمعیت اسالمى )شه(1359تا با)ه

رزمانش هم از آورد)الحدید(»سازمان آزادى بخش اسالمى افغانستان    «جمعى وجـود بـه سـال.را در

عنـوانبعد از جمع بندى اوضاع سیاسى پیرامون      )هش(1362 تحـت خـود کارهاى را»الحدیـد «خود،

ساخته مـدت چنـدین    )هش(1363ى مجاهدین مستضعفین دربامیان پیوست، در سال        جبههبهومتوقف

سـرانجام در یکـى از عملیـات بـا چنـد تـن از یـارانش در             ماه در سنگرهاى بامیان به مبارزه ادامـه داد،        

ه»قندوزقچى«ىمنطقه محاصر متجـاوزى دشمن روسى درآمده و تا آخرین گلوله بر ضـد         به دشـمن
. این نبرد به درجه شهادت نایل شدجنگید و در
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 فرزند سید فقیر، متولـد روسـتاي پـشغور والیـت پنجـشیر، تحـصیالت ابتـدائی و                   سیدناصر تقدسی، 

متوسطه را در لیسۀ خینج پنجشیر و ثانوي را در  مدرسۀ عالی امام ابوحنیفه کابل و لیسانس در  زبـان و      

یات فارسی را از دانشگاه دولتی پنجـاب الهـور اخـذ     ادبیات عربی را از پشاور و ماستري در زبان و ادب          

.نمود

)ص(مـدیر لیـسۀ خـاتم االنبیـا       :سمت هاي جناب آقاي تقدسی عبارتنـد از       
 در پنجـشیر، اسـتاد افتخـاري    

.دانشگاه البیرونی، عضو مسلکی سارنوالی

ضو هیـأت  صاحب امتیاز روزنامۀ صداي بامداد، ویراستار و عضو هیأت تحریر روزنامۀ آرمان ملـی، عـ        

تحریر هفته نامه هاي اصالح ملی، مجاهد و مجله هاي مستقبل و فکر، مدیرمسؤول هفته نامه هاي وفاق 

.و ارشاد، صاحب امتیاز و مدیرمسؤول روزنامۀ امید فردا و فعال معاون اداري تلویزیون نور می باشد

سانیده نوشته هاي ذیـل نیـز بـه    نامبرده عالوه بر ده ها مقاله و یا ترجمه در مطبوعات مختلف به چاپ ر     

:قلم او  به چاپ رسیده که عبارتند از

. قانون کیفري اسالم-1

 انتخابات پارلمانی و پارلمان آیندة افغانستان-2

 شهادت طلیعۀ پیروزي-3

 عوامل عقب مانی مسلمانان-4

ناشده( افغانستان در بحبوحۀ حوادث-5 )چاپ

:ترجمه

 سپیده یی پس از شب-1

گفکريجن-2

دعوت-3 اساسات

خانواده-4 ساختار و اصول

 ویژگی هاي مبارزة اسالمی-5

از روحانیـان مـورد   (حاج سـید محمـد یـونس     فرزند حجت االسالم،حاج سید محمدعلى جاوید   

منطقه آن سال)اعتماد در یـک »پـل بـرَق  «در والیـت بلـخ، ولـسوالى شـولگره قریـه            )هش(1329در

متو روحانى شدخانواده سـنتحصیالت ابتدایى را در زادگاهش آغـاز  .لد در و بـه12نمـوده سـالگى

از او کرد، آغاز ابتدائى اشعار در)هش(1346سالسرودن را متوسـطه سـطوح تـا سال چهار مدت به

علوم»سر آسیاب شولگره  «مدرسه دینى    از برخى و داده درسادامه مدرسه آن شاگردان به را مختلف

د.گفتمى سالوى براى ادامه تحصیل رهسپار حوزه علمیـه نجـف اشـرف در عـراق          )هش(1350ر

اساتید آن حوزه فراگرفـت در همـان   گردیده و سطوح عالیه و مباحث خارج اصول و فقه را از محضر    
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کتاب را که اینک یکى از بهترین کتابهاى ادبى نـزد طـالب علـوم             »الشواهدالفوائد فى توضیح  «زمان

سال.باشددینى مى  اواخر وقت)هش(1354در حاکم فشار پى البکر(عراقدر برحوزه علمیـه  )حسن

وارد حوزه علمیه قم گردیده و یک دوره درس خـارج را از محـضر               نجف اشرف جناب آقاى جاوید    

.منتظرى و وحید خراسانى فراگرفت:عظامآیات

حاک)هش(1358آقاى جاوید در سال     حجت االسالم والمسلمین     از ومیت کمونیست پس تجـاوزهـا

ادامـه بـراى و برخاسـت مبـارزه و مخالفـت بـه افغانـستان به جهـاد در حـزب حرکـت اسـالمى     روسها

در.افغانستان فعاالنه شرکت ورزید    درنخست بحیث رئیس فرهنگى این حـزب وظیفـه مـى          او و کـرد
اوسیاسى کشور مخصوصا با کنار رفتن آیت اللّه دکتر مصطفوى و دیگـر   تحوالت اش حزبـى رقبـاى

مرکزىبعنوان رئیس (دومین شخصیت مهم و مطرح       حزب مذکور بود که پس از آیـت اللّـه      )شوراى

محسنى
1

آقاى جاوید .داشتامورات تشکیالت حرکت اسالمى در خارج از کشور را در اختیار      بیشتر 

دوران ریاسـت   (وزارت پالن دولت اسـالمى      :قبیلازییپس از حاکمیت مجاهدین در کابل سمت ها       

ربانى و قـدرت،معاون و سرپرست صدارت عظمى دولت اسالمى، رئیس کمیسیون        ،)مجددى انتقـال

آقا وزيمشاور انتقالى، حکومت دوران در رهبريانسپورت جمهورى اسالمى افغانستان   یر تر کرزى و

بود،حزب حرکت اسالمی  دار عهده حاضررا حال .باشدمینماینده مردم مزار در پارلمان در

مدرس، شاعر، نویسنده و فـارغ التحـصیل        حجت االسالم والمسلمین آقاى جاوید عالم دینى، خطیب،       

نجفحوزات علمیه .هاى مهم سیاسى و جهادى کشورمى باشداشرف و قم و از جمله شخصیتى

از اند عبارت آثارش از رسـائل،)سـیوطى شرح(الفوائد فى توضیح الشواهد     :برخى کتـاب بـر شـرح ،

وحید خراسانى و منتظرى، نگاهى به مذهب وهابیت، انقالب      :عظامتقریرات خارج اصول و فقه آیات     

گلهـااسالمى و تجاوز روسیه در افغانستان، تحوالت سیاسى معاصر         مـاتم شـعر(افغانـستان، ،)مجموعـه

خزان شعر(برگهاى .و بیش از دوصد مقاله تحقیقى)مجموعه

رشیدي در قریه میر ولسوالی میربچه کوت والیت کابل متولـد    خو1330سال،»جالل«سید جالل   

.و تحصیالت عالی در رشته حقوق تا ماستري را در دانشگاه کابل فرا گرفت

هـايمـی رسـد،     )مشهور به حضرت ایشان استالیف    (که نسبش به میر صیف الدین آغا        وي بخـش در

فعالیـت  یـات پـروان، کاپیـسا و قنـدز          در پایتخت کـشور و وال     و ریاست هاي متعدد ثارنوالی،    مختلف

اکنون هم و .هستریاست تفتیش لوي ثارنوالی را عهده دار نیز براساس لیاقت و توانمندي داشته

حجت کابلى، واعظ بهسودى و شیخ محمد امین افشار :آیت اللّه شیخ محمد آصف محسنى، پس از آیات عظام.1

.باشدترین مرد علمى و شناخته شده در جامعه افغانستان مىمهم
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سالسید طیب جواد،      هجري خورشیدي در یک خانواده روحانی درقندهار تولـد یافتـه            1337در

ی دانـشگاه کابـل تحـصیل نمـوده         وي در لیسه عالی استقالل و دانشکده ي حقوق وعلوم سیاسـ           .است

شوروي.است اتحاد تجاوز از سالبعد در  به افغانستان، به ترك وطن مجبور شده اوالً در 1980سابق
.جرمنی و بعداً در ایاالت متحده امریکا تحصیل و کار نموده است

ماسـتريسید طیب جواد در امریکا از دانشگاه گولدن گیت شهر سانفرانسیسکو در رشته ي مدیریت               ،
.گرفته و تجربه ي کار در چندین شرکت بین المللی حقوقی در نیویارك و سانفرانسیسکو را دارد

درجریان سالیان جهاد و مقاومت، آقاي سید طیب جواد به حیث کارشناس مسایل سیاسی افغانـستان و                 

هـا. با رسانه هاي بین المللی همکاري نزدیـک داشـت          منطقه رسـاله و هـا مقالـه وشـمار هـا تبـصره ،

مصاحبه هایی که از نامبرده به زبان هاي مختلف در منطقه، اروپا و امریکا نشر شـده اسـت بـه بـیش از               

.هزار مورد می رسد
.آقاي سید طیب جواد به زبان هاي انگلیسی، آلمانی و فرانسوي مسلط می باشد

 جمهـوري اسـالمی   ده بـدین سـو بـه حیـث سـفیر و نماینـده فـوق العـا             1382سید طیب جواد از سال      

 وي همچنـان روابـط سیاسـی افغانـستان بـا            .افغانستان در ایاالت متحده امریکا ایفاي وظیفه می نمایـد         

امریکاي التین را اعاده نموده و به حیث سفیر غیر مقـیم در برازیـل، مکـسیکو و آرجـانتین مـسوولیت              

.دارد

تان بـر گـشت و بـه حیـث سـخنگوي ریـیس              سید طیب جواد در آغاز ایجاد اداره ي موقت، به افغانس          

دولت، رییس روابط بین المللی و رییس دفتر آقاي حامد کرزي، رئیس جمهوري افغانـستان نیـز کـار                   

است متأهل.نموده جواد . می باشد و یک فرزند داردآقاي

 فرزند سید آقاسعید،،سید آقاحسن حسنى  
1

سال در مرکـز بهـسود در یـک    )هـش(1290درحدود

دوراندهخانوا شد، متولد مذهبى خانهى مکتب به را راکودکى نوشتن و خواندن سواد و رفته سنّتى ى

حضرت«شخصیت پارسا و درد آشنا      ى پسرعمویش آموخت، قبل از رفتن به خدمت عسکرى با صبیه        

کـه از بزرگـان کجـاب سـفلى بـود،          »مرحوم سـید محمـد سـرور کربالیـى        حجت االسالم والمسلمین  

مـىسیدآقا حسن همیشه در پیچ خم زندگى اش به والیـت         .کردازدواج گـاهاتکـا پنـاه را آن و کـرد

دانست خودمى اهل.مستحکم چنان والیت بود که در جوانى توسالت او به اهـل بیـت عـصمت و   آن

دائمهاى فردى از قبیل برخور دارى ازمرحوم سید آقاسعید، شخصیت زاهد و عابدى بود که داراى ویژگى.1 قوى، حافظه

قرآن با أنس بودن، آن چنان أُنس با قرآن داشته که تاآخر عمر پربرکتش، که بیش از یکصد و بیست سال طول (الصوم

گونه.)کردداشت در روزهاى ماه مبارك رمضان از اول صبح تا نزدیک غروب آفتاب یک دوره قرآن را ختم مى آن

زم در مردم که داشت مالى و عبادى .کردندان حیاتش به سید آقا سعید سوگند یاد مىتقوى
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طهارت
)ع(

اوخود را در هیچ نـوع مـشکالت از مـردم جـدا     .کامالً الگو و سرمشق دیگران قرار گرفت    

مردمدیدنمى همکارىهمیشه از راهنمایى  و و مىهاى ایشان بهره  ها بهمند جهت رفع مشکالت   شدند،

مىوگرفتارى مراجعه وى به خود اوهاى طرح.نموددرمقابل دل سوزانه سعى و تالش مى   کردند، هااز

مىوپیش نهاداتش  استقبال مجالس همـوارهکرد،مىشد، حتى خیلى از بزرگان را وادار به سکوت        در

مـىهاىدر مجالسى مهم حضورداشت، نظریات و طرح       راهمـو قبول در حقیقـت او یـک     .گفـتقابل

بودمبلّغ و مبارز و شخصیت .اجتماعى

سال آمـدنمصیبت کـشیده  براى دفاع از حقوق مردم زجر دیده و       )هش(1351در بـا کـه بهـسود، ى

متحملکوچى مناطق آن در همـهخسارات شدید شده بوند، وا    ها بودنـد، آمـده ستوه به ستم و ظلم ز

پانصد خانواده ى ساکن درمحل، سید رسند که تمام یک هزار وبعد از جلسات متعدد به این نتیجه مى       

عمه پسر و حسن حاجآقا آن.سید شاه حسین سجادى را براى احقاق حق شان وکیل بگیرند        اش کهبا

کوچى از زمان آن موفقزحمات و تالشن سید بزرگوار باکرد، ایها حمایت مىحکومت فراوان هاى

واو همیشه در پى دفاع از حق مظلوم بود، از ایـن جهـت ظـالمین          .به جبران خسارات آن مردم گردید     

سال در که ،چنان نداشتند دوست اورا گران عده)هش(1354تا1345هاىستم ستم و ظلم ازمورد ى

زمانهاز طایفه شان قرار گرفت، او در برابر سردم داران ویکصد خانواده  اربابان و خوانین و    گران ستم

حلقوم از مردانه را حقّش و نموده دفاع آوردآنشجاعانه در .ها

آغاز)هش(1357سیدآقاحسن  بعد از کودتاى هفت ثور         بدونو جات هزاره نقاط و اقصى در جهاد

بـراىدر تشویق و ترغیب مجاهدین و     کشیده واحساس مسؤلیت نمود و      هیچ گونه توقع زحمت    مردم

ترین اخـتالف میـان مجاهـدین را بـا          تاکوچککوشیدگیرى در امرجهاد حضور فعال داشت، مى      سهم

شخصا.بردمىوفصل نماید، و از نفرین یک گروه به گروهى دیگر شدیدا رنج   حلصبر و شکیبایى   او
بودپرتالش و دلدر جبهات حضور فعال داشت ویک  جهاد گر .سوز

سید آقاحسن در بیست و نهـم ثـور         .اومهارت خاص درسرایش  اشعار طنز، اجتماعى و محلى  داشت          

سـندراثر بیمارى )هش(1375سال در بـود، شـده عـارض او بر فـانى85که دار بهـسود در سـالگى

گفت .راوداع
1

ولـسوال1321غالم حسن در سـال      سید  فرزند،امیرشاه حسن یار  سید   در ش ی پنجـاب والیـت    هــ

 زندگی کوکی خود را در دره هاي سرسبز در کنـار دجلـه کـدلگ دامنـه                  بامیان متولد گردیده است،   

کوه بابا یا کوه عروس یکی از شاخه هاي کوه بابا گذراند که در آن زمان مردم در زندگی بدوي بسر             

.می برد 

.ى اختصاصى نگارنده با فرزند ارشدش سید گل آقا حسنى مصاحبه.1
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اربـاب آشـنایی داشـت امیـر شـاه          براي مردم حاکم و حکومت چیزي دیگري بود،  مردم تنها با چهره              

 ه ش در مکتب ابتدائیه دایزنگی حکومت کالن دایزنگی شـامل گردیـده و از            1329حسن یار در سال     

تعلیمـات متوسـط و لیـسه را در لیـسه ابـن سـینا و       شامل1335آنجا اول نمره فارغ التحصیل و در سال 

پوهزراعت سپري نموده و تحصیالت عالی زراعـت فاکولته در .نتـون کابـل تکمیـل نمـوده اسـت     را

اکولوژي رشته در را ومریکـایی در بیـروت لبنـان    دولتی نیویارك ایاالت متحده ادانشگاهازماستري

از زراعت رشته در را دکترا . دولتی کلورادا ایاالت متحده بدست آورده استدانشگاههمچنان
ازماموریت هاي عمده وي :عبارتند

سال مو1346-1340از سسه تعلیم تربیه دانشگاه کابلعضو

سال کابلدانشگاهاستاد در فاکولته تعلیم و تربیه 1351-1348از

سالا زراعتاستاد1371-1351ز فاکولته کابلدانشگاهدر

سال  رئیس پوهنتون کابل 1375-1371از

سال  وزیر تحصیالت عالی افغانستان 1385-1383از

سال  دانشمندان جهان گردید  برنده جایزه ممتاز2005در

جلد کتاب ممد درسی براي محصالن پوهنتون و صد ها مقاله تحقیقاتی از جملـه آثـار علمـی   هشت

.ایشان میباشند
عضویت شوراهاي مختلف ازجمله عضویت شوراي علمی پوهنتون، شـوراي ،حسنیارداکترپرفیسور

وزیـر  گی وزارت اطالعات و کلتـور و عالی حراست از نظام اسالمی افغانستان، عضویت شوراي فرهن

استتحصیالت عالی و مسلکی  بوده دارا .را

در)هـش(1258سـال فرزنـد میـر سـید ابوالقاسـم، در         ،)مشهور به سـید مـدیرآقا     (سید حسین   

گشودولسوالى خواجه عمرى والیت غزنى دیده به       در سنین کوچکى سواد خوانـدن و نوشـتن      .جهان

مکتب از سنّخانهرا آغازنمودى برجسته.تى اوصاف از استقامت و سیدحسین آقا بود چنان ىشجاعت

مىملیتکه روز به روز محبوبیت خاصى در میان تمام         درکشور ساکن مرحـوم سـید مـدیر     .یافتهاى

سال سال)هش(1317در دو مدت و آورد روى ادارى کار به هرات شهر .مشغول انجام وظیفه بوددر

سال ى»قندوز«به والیت   )هش(1319در پنبه شرکت در و شده کارمنـد»سپین زر «منتقل صـفت بـه

مدتى نیز به .محاسبات معین شدگردید و نظر به استعداد و تالشش پس از دو سال به حیث مدیر          مقرر

.موصوف ایفاى وظیفه نمودعنوان سرپرست ریاست شرکت

)ع(بیتاو براى احیاى مکتب اهل    
سال از هاى مختلف دینى ،مخصوصا در مناسبتبه)هش(1333پس

صفرماه و محرم مىهاى پا بر سوگوارى بهمراسم منبر واهل روحانى کابل از و نواحىداشت و قندوز
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مى...آن از قبیل خان آباد، تخار و       زمینـه ارتبـاط مـستقیم بـا حـضرت آیـت اللّـه        در ایـن .نموددعوت

واعظ  شهیدالعظمى
)ره(

.داشت
دیگــر از .نمــودتــالش مــى)وفــاق تــشیع و تــسنن( ایــن در جهــت حفــظ وحــدت مــسلمین عــالوه بــر

برجستهشاخص بودى آن بزرگوار رسیدگى   هاى محروم مردم بدین جهت  حـدود بیـست جریـب         .به

صـورتسکونت مردم خویش خریدارى کرده و به مـردم اهـل تـشیع سـاکن        زمین براى  بـه درقنـدوز
ناماقساط فروخت ، به همین علّت به منطقه .سید آباد اسم گذارى شدآن

شهرك)هش(1341سید حسین آقا در سال       ساز و ساخت سید آباد را آغـاز نمـوده و مقـدار دو           کار

دادوبـاى بـسیار بـزرگ و مجلـل اختـصاص    به احداث مـسجد و حـسینیه   جریب زمین از سهم خود را     

ى که از جانب حضرت آیت اللّه العظمى واعظ    اجازه
)ره(

درمورداخذ وجوهات شرعى ازمؤمنین گرفته 

آن نمودبود، خـویش را  چنین به آن عده ازمردمى که توان ساخت و سـاز واحـد مـسکونى      هم.راآباد

کمک اقساط بصورت را ساختمانى ،مصالح سـال8مرحوم سید حسین آقا در .نمودمىنداشتند حوت

بود در جوار حسینیه ى که خود   حق را لبیک گفته و طبق وصیت خودش       داعى)هش(1359 آن بانى
.باشدمخلصشمىاکنون مزارش زیارت گاه عاشقان و مریدان.دفن گردید

1

در قریـه علـى     )هش(1324، فرزند سید على احمد، در سال      شهید حاج سید ابراهیم شاه حسینى     

سازکه.خان ترکمن والیت پروان قدم به دنیا نهاد        حماسه جهادگر و فاتح یـازده سـال جهـادبى    سردار

داشت مـسؤلشهید حسینى عضو  .وسرانجام به دست نامردان داخلى شهید شد      وقفه مرکـزى، شوراى

شوراى مسؤل و جهاد عالى شوراى والیتى حرکت اسالمى دروالیت پروان بود، او بارها جهت    نظامى

ووکیفى مبارزه وتحکیم وحدت صفوف مجاهـدین در طـول یـازده سـال             رشدکمى بـه الیـات  جهـاد

هاى وسیعى انجام بامیان ومیدان مسافرت نموده وتالش  مختلف کشور من جمله، سمنگان، بغالن، بلخ،      

به که :باشدمىهاى شهید حسینى به شرح ذیلطور اختصار دست آوردها وفعالیتداد

پارسا1 سرخ ولسوالى فتح ـ

گ و فتح ولسوالى سیاگرد غوربند سالن ـ شرکت در جبهات میدان، بامیان، غوربند، سمنگان، بغالن، 2

سال )هش(1366در

 ـ شرکت فعال در فتح بامیان 3

...و ـ سفر براى اصالح امور جهادى در والیات بلخ، بغالن، سمنگان4

از)هــش(1368و سـرانجام بـا کارنامــه سـبز و درخـشان جهــادى در بیـست جـدى       تــن هفـت همـراه
.شوندمجاهدین خود ترور مى

فرزندانشمصاحبه.1 با نگارنده اختصاصى .ى
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با ازبابهاىجهاد و افتخارات سید ابراهیم شاه حسینى سروده       درارتباط که شده گفته فروانى حماسى
مىنمونه چند مصرع ازآن را دراین :آورمجا

که نامش لرزه بر اندام شرك و کفر و کین انداختز گلزار پیغمبر آن چنان سروى به خون غلطید

وت پیش عزمش نام خود را بر زمین انداختفتشهامت زاید از نامش زخونش غیرت افزاید

مى پنجه دم هر مرگ با حادثه به هنگام خطر خود را چو شیر خشمگین انداختافکندبروز

مى روى کاو غارتگران جانب سو هر مهیبى خشم خونبارش شرار آتشین انداختآوردبه

شکارش سنگر دشمن شرر بر مشرکین انداختاى ایمانعقاب تیز پرواز آشیان قله

چون از نقش شجاعت هر دمى چین بر جبین انداختصالبت وام گیرد صخره از گام بلند او

هنگامهاى خشمش تپیدى کوه چون سیماببه پیش شعله آن ها کاندر نبرد آن نازنین انداختاز

به موج خون شناگر گشت لنگر اینچنین انداختاللّهخود ابراهیم بود از نسل پاك آن خلیل

چندشغاالنى تهاجم روبهانى و شدند به صد مکرو حیل آن دم هژبرى بر زمین انداختگر

ملک جسم شریفش در بهشت عنبرین انداختبه هنگامى که آن سرو سهى قامت بخون غلطید

:و همچنین
مگر به معبر خون خفته شهسوار غریب دیار غریب نسیم غرقه بخون آید از

به جاست سنگر ایمان و ذوالفقار غریبسوار فاتح پیروزى آفرین کاز او

صحاب اشک فشان گشت سوگوار غریبچون سرو قامت زیباى او بخون بنشست

 که اوست پور شهیدان نامدار غریبمن از شهادت او در عجب نیم زیرا

بى پاك جسم اگر سوخت عود معطر است زمین الله داغدار غریبهمتاشچو

1بگو به خصم نظر کن به اقتدار غریبمزار پاك تو میعادگاه اهل دل است

اسدسید اسماعیل حسینى   ماه در ش(1328، قر)ه لنگر ده سـورهبـاغدر پـنج ، شـد زاده ىغزنـى

بـه.صرف میر را نزد آخوند محل آموخت      قرآن کریم، پنج کتاب،دیوان  حافظ و       سـالگى ده سن در
جمال الدین افغـانى شـامل   مادر و مساعدت برادرش به کابل رفت و در صنف دوم مکتب سید       تشویق

بود مکتب ممتاز شاگرد و .شد

سهمهسیداسماعیل حسینى در فعالیت    مسابقات و اجتماعى کـه.گرفتاى بـود مکتـب پنجم درصنف

راوقت به اتهام ناحقى زندانى ساخت و یکى از خویـشاوندان نـزدیکش  پدر و نزدیکانش را حکومت    

وارد کـرد و بـه تـدریج او را بـه           ى سنگینى بـر روح و روان سیداسـماعیل        این فاجعه ضربه  .ندسر برید 

ونام برده در دوران آموزش در لیسه      .کشانیداسىى مبارزات اجتماعى و سی    صحنه شـعر بـه غـازى ى

.اشعار از حجت االسالم والمسلمین سید على نجات مرتضوى .1
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به آوردسپس رو سال.نقاشى ش(1347در سالشامل تخنیک ثانوى شد و در)ه هـاى پـر تالطـم    آن

.راه و روش و اندیشه  و تفکر اسالمى را برگزید

دهه آغاز هـاى سیاسـى خـویش را       الیتفعى انجینرى ى تحصیل در فاکولته   ى پنجاه ودر حین ادامه    در

رغم.شدت و وسعت بخشید      راتوانایى درآموزش و تحصیل وقتى دشوارى     به خـانواده اقتصادى هاى

ى انکشاف پکتیا مأمور    پروژهباگوشت و پوست خود احساس کرد، درس و تحصیل را رها کرد و در             

هنر.چون گذشته گسترش بخشید   مقرر شد و روابط سیاسى خویش را       زمان  نقاشى را اعتال بخشید هم

سالو ش(1352در شـدنمایش گاهى در گوته انستیوت دایر کرد که بـا         )ه رو روبـه اسـتقبال حـسن

زمان.وبیش تر آثارش به فروش رسید      در رفـتاو آلمـان بـه و گرفـت فـرا را آلمـانى زبـان .کوتاهى

ش(1356حسینى در سال   محصلدر آلمان و فرانسه اولین اتحادیه )ه بهین مسلمانى معروف افغانستان

ش(1357و در اوایـل سـال   .را بنیـان گـذارى کـرد      »صف« از آلمـان بـه ایـران رفـت و در جنـبش      )ه

شاه رضا ثـور.فعاالنه شرکت ورزید  سرنگونى کودتـاى با سـرخ)1357(او ارتـش شـوروىوتجـاوز

هسته دهى سازمان براى و برخاست مخالفت به بهاهاىسابق در سالمقاومت ش(1359ر کابـل)ه بـه

ازدر برابرشکنجه مقاومت نموده و شناسـایى نـشد و بـا همکـارى             آمد ولى دستگیر شد اما     دوسـتانش

تأسیس سازمان مجاهدین مستضعفین افغانـستان      ىحسینى پس از شرکت در جلسه     .زندان نجات یافت  

سال اواخر ش(1360در شددوباره به ایران برگشت و در آن جا مدتى)ه .زندانى

ش(1364پس از رهایى به آلمان رفت، در سال          برلدر رشته گرافیک  )ه دانشگاه ماسـترىیاز غرب ن

فعاالن سیاسى بر ضد اشغالگران شوروى و از همکاران فعال جهـاد در            سیداسماعیل حسینى از  .گرفت

سال.ى بین المللى بود   عرصه در ش(1366وى افغااز طریق پاکستان  )ه همکـارىوارد به و شد نستان

سـال.ى شش پـل را تأسـیس نمـود   دیگر از همر زمانش جبههسیدیزدان شناس هاشمى و عده ى  در و

ش(1369 .را در پیشاور اساس گذاشت)متا(C.C.Aى  غیر دولتى مرکز تعاون افغانستان مؤسسه)ه

ثـورپس از سرنگونى رژیم دکترنجیـب      ش(1371در در)ه و رفـت کابـل کمـین نـاجوان مردانـه    بـه

بـه بایاران نزدیکش در خم کوچه در جوار سیلو توسـط آدم           1371جوزا11درروز ناشـناس کـشان
.شهادت رسید

هـاىنگاهى به اقتصاد سیاسـى، مهـارت      «:حسینى عالوه برمقاالتش در مطبوعات چندین رساله از قبیل        

کشورانقالبى، راه حل مسایل    کرد»...کنونى منتشر و استچاپ هـایش  حسینى در برخى از تحلیل  .ه

.بوداز افکار و آراى سید محمود طالقانى و داکتر على شریعتى متأثر

گردیز به پایان رسانید    تحصیالت دوازده سال اول خویش را در  لیسه          سید اشراق حسین حسینی،   

صیل نمـود، پـس از     و امتحان کانکور را در پولتخنیک کابل کامیاب شده و چند سالی را  در آنجا تح                

بقدرت رسیدن کمونیست ها ایشان کابل را ترك گفته و درکشورهاي ایران و پاکستان به فعالیت هاي 
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 عالوه بر دیگر فعالیت هاي فرهنگی نشریه فلق 1371تا1367فرهنگی و سیاسی اشتغال یافت و از سال 
.را منتشر می ساخت

ویر وزارت دفاع و ریاست سیاسی  اردوي ملی را    حسینی، دوران حکومت مجاهدین ریاست تبلیغ و تن       

عهده دار بود؛ دوران حاکمیت طالبان به ایران مهاجرت نموده و در آنجا بیشتر درمراکز  پژوهش هاي     

فلسفی عضویت داشت و در بخش هاي  مختلف فرهنگی و فلسفی تحقیقاتی داشته و در این زمینه هـا            

.مقاالتی را  نیز به نشر رساندیه است

جناب آقاي حسینی  پس از اجالس بن سمت هاي ریاست عمومی سیاسی وزارت داخله و معینیـت  و          

سرپرست وزارت معارف را عهده دار بوده و هم اکنون بعنوان استاد در دانشگاه  تعلیم و تربیـه کابـل،                  

بـهکرسی تدریس فلسفه  معاصر را پیش می برد، و بـا تأسـیس مرکـز مطالعـاتی  و اسـتراتیژي نبـراس                  
.فعالیت هاي تحقیقاتی و فرهنگی ادامه می دهد

 در ولسوالی کنر والیـت ننگرهـار متولـد شـد و      1338فرزند سید عبداهللا سال       ،سید پادشاه حسینى  

الـدین  شخصیت برجـسته کـه میـراث فکـرى عالّمـه سـیدجمال      نسب وي به سید مصطفی می رسد، او         

و منطقــهنــات سیاســی و جریامنــادى وحــدت میــان فــرق اســالمى افغــانى کــشورهاى و درافغانــستان

.وازاحترام زایدالوصف برخورداراستاودرمناطق شرقى کشور وکابل داراى شهرت نیک بوده.است

 که شخصا  بعنـوان رئـیس   1371جناب آقاي حسینی با تأسیس شوراي صلح سادات افغانستان در سال            

لـف ایـن کـشور کـه در بـسیاري از منـاطق         شوراي صلح سادات براي رفع اختالفات از میان اقوام مخت         

باعث کشتار و قتل عام همدیگر می گردید تالش هاي فران نمود؛ از جمله صلح و رفع  اختالف میـان   

محمدظاهرشاه پادشاه اسبق و غالم نبی چرخی و همچنین صلح میان پادشاه خان زدران با مردم گردیز                 

 مردم بی گناه میان دولـت وطالبـان وسـاتط نمـود و     و یا در بسیاري از مناطق براي جلوگیري از کشتار       
.باعث آرامش خاطر مردم غیر نظامی گردید

 خورشیدي در خانواده    1338 فرزند سید سخی داد سال       ؛حسین حسینى پغمانى  شاهجنرال سید   

اهل علم دره زرگر پغمان متولد شد، وي دوره ابتدایی و لیسه را در زادگاهش سپري نمـوده و پـس از      

د ر دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل تا صنف سوم ادامه تحصیل می دهد و همزمان با اشغال افغانستان آن

معـاون شـهید    توسط قشون سرخ شوروي سابق، جناب آقاي حسینی در صفوف مجاهدسن پیوسـت و               

بودرفیع زاده و از فرماندهان     پغمان جهادى  که بعدا به صفت قومندان عمومی جبهـات والیـت   مشهور

.ل و میدان وردك حرکت اسالمی به رهبري آیت اهللا محسنی ایفاي وظیفه نمودکاب

 مسئولیت ریاست ارکان غند حضرت مهدي    1368حسینی در سال    
)عج(

از در سنگالخ را داشـته و   پـس

جملهمجاهدین در پست  به قدرت رسیدن حکومت    از دولتى مختلف عمـومى:هاى ىقطعـهقوماندان

داسکاد و شده بـه ریاسـت   )آیـت اهللا محـسنی  (ر همان سال از طرف رهبري حرکت اسـالمی گماشته
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 به اساس امر وزیر دفاع 1372دولت اسالمی رتبه دگرجنرالی ایشان پیشنهاد و منظورگردیده و در سال      

. پیاده جهادي تعیین گردید898ملی به صفت قومندان غند 

در به کشور ایـران مهـاجرت نمـوده و پـ         1385آقاي حسینی تاسال     مجـددا کـشور بـه بازگـشت از س

وزارت دفاع ملی تا هم اکنون بعنوان سرپرست ریاست پالن و پروگرام و اسناد ذاتی معاونیت نیروهاي  

مىاحتیاط   خدمت .باشدمشغول

سالسید مهدي ثاقب،   در شهر کابل است، جد او سید احمد شاه هاشمی از کـارداران  1355متولد

اه حکومت امان اهللا شاه غازي بود کـه مناصـب بـاالي حکـومتی را در آن          و سیاستمداران مشروطه خو   

داشت عهده بر پـدر او سـید لعـل شـاه احمـدي از دوره محمـد ظاهرشـاه تـا سـالیان متمـادي از           .دوره

.کارداران دولت بوده و زمانی رئیس عمومی سکتور خصوصی وزارت زراعت افغانستان بوده است

سال در دوران1361ثاقب کودکی بر اثر تجاوز اتحاد جماهیر شوروي به کشور ایران مهـاجر مـی          در

بـه.گردد و در همان دوران کودکی در مجالس و محافل سیاسـی اشـتراك مـی نمـود            هفتـاد دهـه در

داستان نویسی و طنز نویسی روي می آورد بسیاري از آثـار ادبـی از جملـه داسـتان و طنـز و همچنـان                         

آندوره به چاپ می رسد او زمانی مدیرمسوول مجله افغانستان قلم بود            مقاالت سیاسی وي در نشریات      

 کشور در کشور ایران مقام اول را کسب می نماید، همچنـان چنـدین       4 نشریه از میان     263که در میان    
.اثر داستانی وي حائز مقام اول می گردد

 در ریاسـت عمـومی      1385 الـی    1381ثاقب بعد از سقوط طالبان به کشورش بر میگردد و در سـالهاي              
حکم.اداره امور و داراالنشاء شوراي وزیران ریاست جمهوري مصروف وظیفه می گردد به آن از بعد

حامد کرزي رئیس جمهور کشور معاونت ریاست نشرات شهرداري کابل را بر عهده داشته  و متعاقبـا                  

سال.گردانندگی نموده است »سیاست روز «مجله اختصاصی سیاسی را به نام  در مسؤول1388ثاقب
.دفتر مطبوعاتی شرکت مخابراتی افغان بیسیم گردید

.اقاي ثاقب نزدیک به صدها مقاله در نشریات متعدد داخلی و خارجی به چاپ رسانده است

او در نشریات متعددي چون افغانستان قلم، کهکشان، هفته نامه اصالحات، مجله میهن، ماهنامه سیاست 

ز، نشریه پامیر، روزنامه انیس، ماهنامه سفینه، هفته نامه صداي جمهوري، نـشریه شـهر،     روز، مجله شبدی  

و بهار نامه .فعالیت داشته است ...هفته

ثاقب در دوران وظیفه خود در دستگاه ریاست جمهوري در برپایی اولین اجالس حسابدهی حکومت               

 از جانب دولت اخذ و تحسین نامه اي نیز از به ملت سهیم بود و او تقدیر نامه ها و تحسین نامه هایی را

جانب ریاست جمهوري براي سهم فعال در پروسه اجالس سرتاسري شوراي هاي والیتی اخـذ نمـوده       

.است
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هاي.در بخش داستان نویسی نیز چند اثر وي مقام برتر را در محافل ادبی کسب نمود                مجموعه وي از

است مانده برجاي طنز و .داستان
 و دیگـر نهـاد   IWPRت اتحادیه ملی ژورنالیستان، مرکز همبستگی رسانه هـا، عـضویت   ثاقب عضوی

او تـا مقطـع لیـسانس علـوم سیاسـی تحـصیل نمـود و اکنـون بـا            .هاي فرهنگی و علمی را داشته است        

.نهادهاي مختلف فرهنگی، سیاسی و تحقیقاتی همکاري می نماید

هسید اسحق دلجو حسینى    مرغان باد سادات از دررات، شـاعر، نویـسنده  ، کـشور، مـرد دولـت و

بوددولت اسالمى افغانستان وزیر اطالعات و      اشـعارش متـأثر ازسـبک  نظـامى، جـامى، امیـر            .فرهنگ

زمزمـه.دهلوى و اقبال الهورى است      خسرو آثارش بانـگ رحیـل، آفتـاب      هـاى انقـالب اسـالمى،     از

فرمشرق، سفر به خورشید اهداف، نبرد درخلیج و .و ریختن دیوار مارکسیسم استفارس
قاریـان مـشهور و نـامى کـشوراست      فرزند شهید سید محمد حسین حسینى، از،سید سردار حسینى

کشور...قبیل شجاعت، سخاوت، مهمان نوازى هاى قابل تحسین ازکه داراى ویژگى مفاخر از و بوده

مى درحسینى، در یک خانوادهحجت االسالم .شودمحسوب مذهبى وجـودکابلى ى عرصـه بـه پـا
هـا دسـتگیر و زنـدانى و شـهید     پدرش توسط کمونیستگذاشت، درسنین کودکى پدرراازدست داد،

برادرششد، امر تربیت و در ایـن راسـتا   را مادر متدینه اش به عهـده گرفتـه و  )سید زکریا حسینى(او

.مشکالت و زحمات فراوانى متحمل گردید

گرفـتکالسیک را تا مدرك دیپلم درجناب آقاى حسینى تحصیالت  فـرا زادگاهش سـال.محل از

رشته(قرآنىپس از فراگیرى علوم)هش(1370 لحـندر و صوت هـاىاقـدام بـه تأسـیس کـانون    )ى

و مختلـفکـشورقرآنى منـاطق در قـرآن قرائـت مـسابقات و جلـسات کـسببرگزارى بـه و نمـوده

کشورمقام سطح در قرآن درمسابقات برتر افغانـستانازدیگـر فعالیـت  .نایـل گـشت  ىهاى در او هـاى

از اند :عبارت

در کابل و والیات قنـدوز و  (افغانستان ـ ایفاى مسئولیت به عنوان قارى رسمى در رادیو و تلویزیون 1

اجراى)بغالن بخـشهاى او در بغالن مورد استقبال کم نظیر دوست داران کالم نـور برنامهمخصوصا

گرفت قرار .الهى

.اقتصادىهاى سیاسى، فرهنگى و ـ تشکیل شوراى محلى در زمینه2

کورس3 اجراى قرآنىـ .نوجوانانو بیان احکام براى جوانان وهاى

حـسن قرائـت قـرآن کـریم در کابـل،       ـ معاون انسجام قُراء، مؤسس و مسئول انجمـن قاریـان داراى   4

.اسالمى افغانستانولتزیرنظروزارت ارشاد و اوقاف د(عضویت شوراى مساجد  (

کابل( ـ نماینده و معاون شوراى محلى  5 چنداول مردم از حـسینى پـس از بـه قـدرت رسـیدن      )بخشى

تركوطن به مجبور طالبان او در ایـران نیـز عـالوه بـر     .شده و بـه کـشور ایـران هجـرت نمـود     گروه
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فراوانـىدرهاى قرآنـى در میـان همـشهریان خـویش مـص     علوم حوزوى به فعالیتفراگیرى خـدمات
)ره(مدرسه امام خمینىو در حال حاضر در حوزه علمیه قم در.گردید

علـوم جهـانى مرکـز بـه وابـسته
.تحصیل است اسالمى مشغول

درافغانستان نیزتالش»سادات حسینى نسب«هاى  علوم تاریخ و انساب او در زمینه و داشته مستمر هاى
است»سادات حسینى«جرات طوایف تنظیم مشاین مورد اقدام به تهیه و نموده .افغانستان

سـالسید سرور حسینى   در ش(1339، آثـار.آمـددر قلعـه پـاوه دره علـى بـه دنیـا           )ه کـودکى در

با برادرش سید عبدالرشید دروس مکتب را یک جا ذکاوت و هوش مندى در او به مشاهده مى رسید،    

تا و نمود بودندلیسهآغاز صنف هم پنجاب درجـهحسینى در میان هم صنفان خود   .ى در و اولممتاز

داشت سال.قرار ش(1361در ادامه»صفوت«برادرش)ه و علم کسب براى را ى  تحصیل به ایـران  او

.فرستاد

درحسینى در اندك زمانى دروس سـطوح عالیـه را در حـوزه علمیـه قـم          شـرکت ضـمن و فراگرفـت

نمره با اصفهان وادانشگاه عالى آنى رشتهرد در ى ادبیات گردید بعد از فراغـت از دانـشگاه   دانشگاه

سال.درآمد»متا«افغانستان بازگشت و به عضویت      به ش(1371در وقتى که سید اسماعیل حـسینى      )ه

صـفتC.C.Aبه شهادت رسید از جانب بورد دایرکترى        رئیس مرکز تعاون افغانستان در کابل      به ،
.برگزیده شد»متا«رئیس

و مطالعـه و تحقیـق سـپرى        حسینى انسان پرکار و پیگیر و پر تـالش اسـت کـه اکثـر اوقـاتش بـه کـار                    

کتابمى نمـودههاىهاى متعددى را در زمینه    گردد مطالعـه در حـال حاضـر بـه حیـث      .اسـتمختلف

زبان.نمایدوظیفه مىرئیس متا ایفاى به .هاى پشتو، انگلیسى و عربى مسلط استاو

.، مربـوط بـه عالقـه داري چهـار کـت بلـخ اسـت               »شاه انجیر «متولد قریه   ،ب اهللا حسینی  سید حبی 

سـال.سالهاي انقالب را در داخل سپري کرده و در کوران مبـارزه رشـد نمـوده        از مـشهد1370او بـه
گذاشتهو.مقدس آمده و اینک مشغول تحصیل علوم دینی است گام شعر وادي به جدي .انداما

سالحقجو،حاج میرآقا     در محله چنداول کابل بـدنیا آمـد، بـرعالوه از دروس دینـی در                1331در

رشته هاي جیالوجی و تفحص معدن، علوم سیاسی همچنان روابط بین المللی در دانشگاه هاي کابل و                  

از)رسـتمی ( همراه بـا شـهید احمـد فریـد مقـداد       1347تهران ادامه تحصیل داد، موصوف در سال         کـه

ارزات اسالمی در افغانـستان بـود، مـشعل مبـارزات اسـالمی را از لیـسه غـازي در کابـل              پیشکسوتان مب 

کابل1348بصورت علنی بر افروخت و در سال  دانشگاه از سال همان در که مسلمان جوانان نهضت با
.ظهور نموده و آغاز گر مبارزات اسالمی بصورت علنی در سراسر افغانستان شد هماهنگ گردید

سال را با جمعـی از  »پاسداران انقالبی افغانستان  « عالوه از همکاري با نهضت جوانان مسلمان         1349در

.جوانان تحصیلکرده تشیع افغانستان بصورت نیمه علنی پی ریزي نمودند
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سال  براي براندازي نظام داود خان که در آن زمان آله دست کمونیستها قرار گرفتـه بـود در                   1352در

نمود»حزب توحید «تشکیالت مخفی بنام      بعـد از قیـام  چنـداول    1358و در نیمـه اول سـال        .همکاري

کابل براي استمرار مبارزات اسالمی به جمهوري اسالمی ایران مهاجرت و با جمعی از هم فکرانش در        

.به مبارزات اسالمی براي آزادي افغانستان ادامه داد»اسالم مکتب توحید«جهاد فرهنگی تحت عنوان 

سال  در پیشاور پاکستان با عده ي از شخصیت هاي شیعی با همکاري پروفیسور ربـانی رهبـر            1367در

اداره هماهنگی «که بعدا بنا برمصالحی بنام     »مجلس اعالي شیعیان افغانستان   «جمعیت اسالمی افغانستان    

.نام گذاري گردید، پی ریزي نمودند»جمعیت اسالمی افغانستان

سال جمع1369در با تهران ی از شخصیت هاي فرهنگی در ایجاد دفتر تحقیقـات انقـالب اسـالمی              در

ســال در و  بــا جمعــی از دانــشجویان مجاهــد در ایجــاد اتحادیــه اســالمی دانــشجویان 1370افغانــستان

سال در و  بنا بر پیشنهاد جمعی از شخصیت هاي علمی و سیاسی افغانستان و همکاري            1387افغانستان،

آن وقت در ایجاد شـوراي انـسجام ملـی و مطالعـات اسـتراتژیک افغانـستان       استاد ربانی رئیس جمهور    

.نقش عمده اي را ایفا نمودند

 در مکتب توحید مـسئولیت هـاي همـاهنگی نیروهـاي           1366تا1358جناب آقاي حقجو، بین سالهاي      

در.دداخل با خارج افغانستان، مسئوول روابط عمومی و بعدا مسئوولیت دفترمرکـزي را بعهـده داشـتن          

. در اداره هماهنگی بحیث معاون علمی و جهادي آن اداره مشغول فعالیتهاي جهادي بودند1367سال

سال اواخر سال1373در اوائل از و نموده کشور به  تا سقوط کابل توسط طالبان بحیـث      1374عودت

علـومرئیس روابط بین المللی و تـشریفات ریاسـت جمهـوري افغانـستان و اسـتاد دانـشکده حقـ                    و وق

 در تهران بحیـث سـکرتر اول در   1381تا1376سیاسی دانشگاه کابل ایفاي وظیفه می نمودند، از سال      

1384تـا1381امور سیاسی سفارت کبراي دولـت اسـالمی افغانـستان مـشغول وظیفـه بودنـد، از سـال          

سیاسی سفارت  بحیث مسئول امور 1388تا1384مشاور مطالعات استراتژیک وزارت خارجه و از سال         

.افغانستان در قزاقستان ایفاي وظیفه می نمودند

عالوه بر چاپ مقاالت جناب آقاي حقجو در نشریات داخلی و خارجی برخی آثار علمـی و تحقیقـی                   

از عبارتنــد وي نحویــه اســتاللی قــرآن؛ ســیري در جریانــات سیاســی افغانــستان؛ افغانــستان و  :مطبــوع

....مداخالت خارجی 
1

همت عالى ثابت نمـود   طلبه فاضل، قارى اهل دل که با تالشهمه جانبه و،قى حیدرىسیدمحمد ت

قاطع اراده باورى، خود اثر در مـىکه خداونـد بـه توکـل برسـختو تـرین موانـع غلبـه کـرد، و       تـوان

منـاطقهاى آموزشى قرآنى ایشان در سنین پانزده سالگى بهدوران فعالیتپرثمرترین مـساجد در بعـد

1
.6و5افغانستان و مداخالت خارجی صص .
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حیدرى در کابل نیز عالوه بـر  .والیت بغالن بوده استپلخمرى و تدریس از طریق تلویزیونمختلف

افغانستان انجام وظیفه کرد و به هاى قرآنى با تالش صادقانه در دولت اسالمىتشکیل کانونتدریس و

کهدلیل روحیه خدماتى و فرهنگى سـالى حـدود در سـمت)هـش(1376تـا1373هـاىداشت، بـه
کابلمحله«وکیل چنداول مـىبا آن که رقیبانش بـا تهدیـد و  .برگزیده شد»ى ازارعـاب او خواسـت

آن مردم لکن دهد، انصراف وکالت ومنطقه به جهت روحیهپست نوازى مظلوم صداقت، فرهنگى، ى
شدن حد اقل سن بیـست  تا بدان حد که یکى از شرایط وکیل.طلبى اش از او حمایت کردنداصالح

پنج بودو شده ذکر سن.سال که صورتى آقاى حیدرى بیش از هیجده سـال  حجت االسالم جنابدر

اتفاق.نبود به ابـراهیم  محمـد«،»کابـلهرداريشـ«ى جدید با اصـرار فـراوان از ریاسـت    نمایندهمردم

عـالوه  »کابلهرداريش«خواهند، رئیس مىدر مورد شرط مذکور تجدید نظر آن ریاست را»ورسجى

پ ثبـتکند تا نام وکیل هیجده سالهمردم به مسئول آرشیف دستور صادر مىذیرفتن در خواستبر را
 کابل چنین مورد وجود نداشـته  شهرداريىکتاب نموده و متذکرشود که در تاریخ بیش از صد ساله

.است
رفحیدرى در دوران وکالت خویش خدمات چشمگیرى براى مردم با حتى و داده انجام منطقه تنآن

و آزار و طالبان گروه توسط هـم.شکنجه شدن براى خدمت به مـردم خـویش تـالش نمـود    زندان او

)ره(در مدرسه علمیه امام خمینىاکنون
امـام قم به کـسب تحـصیل مـشغول بـوده و     قرآنـى مؤسـسه در

هادى
)ع(

و بخشسمعى مسئول عنوان .نمایدبصیرى انجام وظیفه مىبه

فرشهید سید محمد حیدرى    بـهزند سیدطالب که بعد از تجـاوز ارتـش سـرخ          ، کابـل از شـوروى

مـى هجـرت مقـدس پــدرشکنـد، از آن جاکـه عالقمنـد   مـشهد بـود افغانـستان جهـاد در شـرکت بـه

داخلىبخاطرجنگ جبهـاتمیان گروه هاى درگیر موافقه نمى     هاى در شـرکت به وى ولى ایـران  کند

مى1361ئیز سال   نماید، شهید حیدرى درآغاز فصل پا     تشویق مى  جبهه درشود وسه ماه بعد یعنـى    عازم

ش(آخر پائیز همان سال     شـود،مىدر عملیات شهادت طلبانه که جهت انهدام نیرو در خاك عراق)ه

محلدر بازگشت حین رسیدن به قرارگاه مورد اصابت گلوله         در عراق خاك داخل گرد،ودر قرارمى
.رسدمىپنج وین به شهادت

جانشهید سید  وشـجاع و عیارگونـه بـود      انـسانکه، برادر آیت اللّه میرسیدعلى احمد عالم      خان

بهسود به قوت ایمان، ایثـار وشـجاعت شـهرت داشـت، او             ىازمیان فرماندهان آغازین جهاد در منطقه     

وبـىجامعه اسـالمی    شجاع وجوان مرد دلیرو دلسوز بود، وعشقش در راه خدمت به            فرماندهى جـدى
.ریابود

است و در تمام عمرشریفش هیچ گاه ها از شهداى آغازین جهاد علیه کمونیست شهید،سید خان جان

.تسلیم نشددر برابر زورگویان و ظالمان
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زمانی که رهبران حزب دموکراتیـک خلـق بـه پـشتیبانی حـزب کمونیـست شـوروي سـابق و تحمیـل                     

صورت گرفت، کمونیست علماء و حتی خواسته هاي شان از راه زورگویی برمردم مسلمان این کشور         

افراد عادي مسلمان را  عناصر ارتجاعی و مخالف انقالب می دانستند و به همین بهانه عـده اي کثیـري        

.از عالمان دینی و مردم دین مدار را دستگیري و زندانی و مظلومانه به شهادت رسانیدند

اي کـالن از فئـودال هـا، ایجـاد حقـوق        و نیز رژیم طی فرمان هاي پی در پی مبنی بر گـرفتن زمـین هـ                

مساوي زن و مرد و دیگر موارد را در نقاط مختلف کشوراز جمله در مرکز بهسود توسط یکعده عـالم     

نما و مکتب رفته هاي کم دانش و بی تجربه احساساتی اقدام نمود، اما در راستاي اجراي خواسته هاي          

این عده افراد با افـراط کـاري وبـی بنـد و بـاري،              رژیم کمونیستی، آن اشخاص  ناشیانه عمل نمودند،         

حرمت و کرامت شریف ترین انسانها را شکستند، براي بازرسی به بهانه نگهداري اسلحه، مواد ارتزاقی 

حتی در نیمه هاي شب، با اهانت، ترس، وحشت و باخفت بارترین شیوه ها مردم مسلمان را مـورد                 ...و

شرایط خفقان، کسی کوچکترین اعتراضی نسبت به اعمـال و رفتـار   اذیت و آزار قرار دادند؛ در چنین      

.اعضاي حزب کمونیست و مزدورانش را نداشتند

خشونت و قساوت رژیم و جریحه دار شدن احساسات مذهبی و ملی مردم و فتواي عالمان دینی جهت 

وبه خطر افتادن ارزشهاي اسالمی عده اي از مردم مسلمان بخاطر دفـاع بـه مبـارزه و ج              برخاسـتند هـاد

تصمیم گرفتند تا با محاصره نمودن مرکز بهسود آن را با سقوط مواجه سـازند و اولـین جریقـه قیـام را       

مرحوم ارباب غریب داد و سید خان جان شهید از کوه ناله آغاز نمودند، سـید خـان جـان شـهید چنـد        

سر باد آسیاب فاصله کم با      ساعت قبل از شهادتش در منزل مرحوم سید آقاحسن که قلعه ي ایشان در               

مرکز داشت آمده و غسل شهادت نمود و پس از نماز مغرب و عشاء همـراه مرحـوم سـید آقاحـسن و                       

پسر عمه ایشان حاج سید شاه حسین سجادي که از سرقول پنجی به منـزل پـسرمامایش آمـده بـود  بـه                        

درسنگر رفتند و در همان شب سید خان جان شهید    قهرمانانه نبرد آتـشزدنمیدان جنگبا از پس ،

درب اداره مرکز و در حین ورود به داخل قرار گاه دشمن، خلقی ها با نیرنگ و فریب،  مجاهـدین را                     

همانجا در او و نموده شهادتغافل  و هم اکنون مقبره آن شهید بزرگوار در زادگاهش مـورد    رسیدبه
.احترام  وزیارتگاه خاص و عام می باشد

 خورشیدي در ولسوالی رستاق  والیت تخار متولد شد و تا 1347سال،»خاللی«سید احمد ضیاء 

تحـصیل نمـود و کـورس منجمنـت در        »پیشاور پاکستان «به درجه لیسانس در پوهنتون دعوت و جهاد         

UNDPمربـوطA.I.M.S ، لسان انگیسی و کمپیوتر را در  موسـسه A.I.B.Mموسسه تحصیلی 

دمت از سوي کمیسیون مستقل اصالحات اداري وخدمات ملکـی فـرا   کورس ارتقاي ظرفیت داخل خ  

.گرفت
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 به صفت رئیس اسناد و ارتباط وزارت شهدا و معلولین و از 1374تا1372جناب آقاي خاللی  از سال   

معلـم1378تـا1375 ریاست ناحیـه  پـنجم شـهرداري کابـل و از سـال      1375 تا پایان سال    1374سال

 اسـتاد در پوهنتـون افغـان مقـیم     1380 تـا پایـان    1378 پیشاور پاکستان و از سـال    مکتب امام غزالی در   

سال از و اکنـون1384 معاون ناحیه پنجم شـهرداري کابـل و از سـال    1384تا1380پاکستان هـم تـا
.بعنوان کارمند ریاست نشرات شهرداري کابل ایفاي وظیفه نموده اند

)فلسفه و فقه و کالم( علوم اسالمیمعادل ماستري در تحصیالتضیا دانش، 

اول(ـ لیسانس جامعه شناسی از پوهنتون تعلیم و تربیه کابل  و ممتاز )شاگرد
ـ فارغ التحصیل زبان عربی از موسسه تحصیالت عالی باقرالعلوم

)ع(
اول)سال4( درجه ممتاز شاگرد

 آاموزش انترنـت را انجـام مـی         ـ آموزش کمپیوتر درسطح متوسط، زبان انگلیسی در سطح مقدماتی و          

.دهد

کاري :تجارب

مشهد، ایران)1377ـ79(ـ همکاري قلمی با هفته نامه بنیاد وحدت 

)1380ـ83(ـ مدیر مسئول هفته نامه رهیافت 

)1383ـ85(ـ سردبیر روزنامه راه نجات کابل 

)1384و فعال ـ (ـ مدیر مسئول دو هفته نامه گزیده رسانه ها 

د نشر هها مقاله علمی ـ فرهنگی در مطبوعات چاپی کشور و ترجمه برخی از انها در نشریات خارجیـ

ـ دهها مصاحبه با رسانه هاي ارتباط جمعی داخلی و بین المللی  و اشتراك در میز گـرد هـاي سیاسـی                      

آنان

1385)ایران(ـ تهیه جلد دوم کتاب تفسیر روایی مشترك اهل تشیع و تسنن در دانشگاه شیراز 

1381ـ82ـ مدیر فرهنگی بنیاد فرهنگی ـ اجتماعی صبا ـ کابل 

1383ـ معاون ریاست بنیاد فرهنگی ـ اجتماعی صبا 

ـ87ـ معاون بنیاد علمی و تحقیقاتی سینا و سرپرست بخش تحقیقـات و انتـشارات ایـن بنیـاد ـ کابـل ـ      

1384
بلـ مسئول جنبش علمی و فرهنگی دانشجویان تحکیم وحدت ـ کا

نشر دها مقاله علمی و تحقیقی در سایت هاي معتبر ملی و بین المللی-

سر دبیر ماهنامه معرفت دینی -

ترجمه ده ها داستان و مقاله از عربی به فارسی-

انجام ده ها سخنرانی در برخی از والیات کشور به دعوت نهاد هاي مدنی-
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سالحاج سید محمد باقر راسخ در ش(1328، درهدر قری)ه على دره پاره«ى جهان»قلعه به چشم

دوره»نیک«ولسوالى یکاولنگ   گشود،تعلیمات ابتدایى را در مرکز     ى  متوسطه و لیـسه را در حربـى        و

تحصیالت عـالى عـازم اتحـاد شـوروى     او به منظور فراگیرى.پوهنزى و حربى پوهنتون به پایان رساند  

رشت.بازگشتشد و بعد از یک سال به وطن        ى هوایى را در کابل بـه پایـان      ى لوژستیک دانشکده  هدر

زمان.رساند و بحیث لومرى بریدمن در اردو شامل خدمت شد    حفیظ اهللا امین به مـدت یـک سـال    در

ببركکارمل کودتاى با و شد بعدا رهسپار ایران شد و دو سـال در دفتـر          .از زندان رها گردید   زندانى

ا.مجاهدین مستضعفین کار نمود مدتبعد به دفتر شدن بسته ىهیجده سال در صندوق قرض الحسنهز

سال.نموداصفهان کار و ایفاى وظیفه     در ش(1378راسخ هیـأت  در پیشاور آمد و به حیـث عـضو   )ه

از.اشغال وظیفه نمود  »متا«اجرائیه و مدیر مالى و ادارى        نظرفکـرى بـیش تـر بـا آثـار شـریعتى،       راسـخ

.ریان و غیره مأنوس ومحشور استحجاسروش، پیمان، اشکورى،

 هجري شمسی در کلنگار والیـت لـوگر         1366فرزند سید سردار در سال      ،سید رسول شهید  استاد

سرپرسـتی سـید رسـول    .در یک خانواده متدین، دو روز پس از مرگ پدرش چـشم بـه جهـان گـشود      

.شهید را پسرکاکایش سید احمدشاه بدوش داشت

 در لیسه محمد آغه والیت لوگر و تعلیمات متوسطه را دلیـسه ابـن سـینا    سید رسول تعلمیات ابتدایی را   
.کابل به پایان رسانید و شاگرد ممتاز مکتب بود

 در لیـسه    1348تـا1347او بعد از فراغت لیسه ابن سینا شامل دارالمعلمین عالی کابل گردیـده و سـال                 
.دهاي کلنگار و محمد آغه بحیث مدرس و سرمعلم شروع بوظیفه نمو

 به کشور هندوستان جهت تحصیالت عالی رهسپار گردیده و دریکـی  1352شهید سید رسول، از سال      

از دانشگاههاي هند تحصیالت خود را ادامه و بعد از سپري نمودن دورة ماستري در رشته هاي تـاریخ                

هندو سیاست    کشور نموداز خر1357، در دوران تحصیل شهید سید رسول، کودتاي هفت ثـور       اخذ

وداد ــاداوه جه ــالهاى ــشورس ک ــارج خ و داخــل در ــستان   را ــالمی افغان ــت اس ــشکیالت جمعی در ت

داشت،فعالیت فرهنگى و نظامى هـاىعالوه بر دیگـر فعالیـت  هجرتدورانشهید سید رسول در     هاى

و مؤسساجتماعیفرهنگى طرفحکومـتشده»راه سالم «و مدیر نشریه    »طلوع«نشریه  ، از موقـتو

عنـوان38، اما در بعد فرهنگی از وي حدود         ین به عنوان رئیس رادیو وتلویزیون معرفى گردید       مجاهد
.کتاب و دهها مقاله دینی و سیاسی در نشرات داخلی و خارجی به نشر رسیده است

مطبوعـات.در لوگر به شـهادت رسـید       سالگی   43بعمر1370استاد سید رسول در ماه رمضان سال         در

اجع به شخصیت و مبارزات او مطالب زیادي را بـه نـشر رسـانیدند، رهبـر جمعیـت         داخلی و خارجی ر   
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اسالمی، پروفیسور ربانی نیز در پیام خویش بدین مناسـبت از شخـصیت علمـی و جهـادي شـهید سـید         

1.رسول تفصیال یاد آوري نموده بود

سـالسید قاسم رشـتیا؛      هـ. در شـهر کابـل تولـد گردیـد         1913در کـشور از تعـدادي جملـهدر از ا

شـصت.چکوسلواکیا، هنگري، پولند، مصر،  جاپان و فلیپین بحیث سفیر ایفاي وطیفه نموده است           وي

سـاختار.سال عمرش را در مسا ئل تحقیقات تاریخی، نویـسندگی و ژور نـالیزم گـذ شـتانده اسـت              در

یئات افغـانی  براي مدت طوالنی در جملۀ اعضاي ه.موسسات اجتماعی و بشري سهم فعال گرفته است    

در سازمان ملل بوده است و مدال هائی ازمصر، یوگوسالویا، جاپان و ایـوري کوسـت دریافـت کـرده       

.است

سال کوتاه،. از کشور خارج گردید و در سویس مهاجر شد         1979در هاي قصه ها، ول نا تعدادي وي

،.مقاالت سیاسی و تاریخی وتحقیقی را نوشته است        افتخاري دوکتوراي دیپلوماسی بـین المللـی   وي

قـرن«یـک اثـر تحقیقـی اش بنـام          .را از دانشگاه جهانی روند تیبل بدست آ ورده اسـت           در افغانـستان
دو اثر دیگرش بنام    .به لسان هاي مختلف ترجمه گردیده است و برندة جایزة خوشحال گردید           »بیست

افغانـستان«هاي مردم ژدي ترا ، آزادي هـاي»در بـین دو دیـو  «و»ارزش سـال بـه1990و1984در

، نه تنها از جمله پر فروش ترین کتاب در یـک  1997کتاب آ ینۀ سیا سی اش در سال        .چاپ رسید ند  

.شب بود بلکه بهترین ما خد تاریخی بشمار میرود

فشهید سـید ابوالحـسن رفیـع زاده        جملـه از رمانـدهان دلیـر و قهرمـان جبهـات نبـرد در برابـر             ،

دکمونیست مـىها حساب به جهاد آغاز تفکـراتشـهید رفیـع زاده از نظـر    .آمـدر و نظـامى مبـارزات

آرمان تجسم مردماجتماعى، ى مقاومت و فـداکارى و تحقـق مـساوات و اخـوت اسـالمى               واسوههاى

وتشیع و تسنن در جبهه  میان مخلصانه کرد عمل او بود، پغمان مقاومت زندگى پاك و بـى آالیـش   ى

باخاك و  در یک خانواده 10/5/1336؛ رفیع زاده صبح هنگام جمعه بتاریخ نشینان هم نشین بودداشت

متدین و از نظر اقتصادي متوسط الحال متولد گردیده تحصیالت خود را در مکتب خواجه لکن پغمان     

ین ولیسه پغمان تا  بکلوریا به اعلی درجه پایان رسانده و بعداً شامل دارالمعلمین عالی سید جمـال االـد                    

افغان شده دررشته ساینس و علوم ریاضی با نمرات باال ازآنجا فارغ التحصیل شده و بعداً طـور جبـري         

به خدمت عسکري جلب و بعد از سپري نمودن چند ماه عسکري را ترك نموده به صفوف جهاد علیه        

.دولت مارکسیست پرداخت

یـستی باعـده از دوسـتان و هـم          هرچند در دوران تحصیل در همان اوایل روي کارآمـدن دولـت کمون            

صنفان هم فکرش فعالیت هاي بر ضد رژیم منحسوس و ضد انـسانی و اسـالمی را داشـتند امـا پـس از           

1
.به اي اختصاصی با خواهر زاده اش، مدیر سید یوسفمصاح.
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تشکیل حرکت اسالمی افغانستان برهبریت آیت اهللا العظمی محسنی رسماً به حرکت اسـالمی پیوسـت         

.و به جهاد و مبارزات پیگیر خود ادامه داد

دور همفکران از ه تحصیلی اش را از هر قوم،  زبان نژاد که بودند اعم از تشیع و تـسنن جـذب و          تعداد

 قـرآن حرکـت اسـالمی    114جلب نموده و از پغمان عازم والیت غزنی گردیده و پس از مدتی پایگاه   

افغانستان ار در پغمان که مقدم ترین خطوط جهادي علیه دولت ملحد بود ن تشکیل و خودش بحیـث                  

هزاره:فعالیت داشت و برادران جهاد گر را از اقوام مختلف همانند        مسول کل پایگاه     و پشتون تاجک،

سنی و شیعه را جذب به جهاد و مبارزه نموده و آنها را مسلح و خود شجاعانه این راه را  ادامـه داد، او                

دید همانند نه تنها در پغمان بلکه در هر نقطه و منطقه که احساس نیاز و کمک به جهاد و مبارزین میگر

114،  پروان و مناطق مرکزي از مبارزات با شهامت و شجاعت پایگاه              )سنگالخ(جبهات  غزنی، میدان   

بود دار خورد بر .قرآن

همین طور عملیاتی را علیه پوسته هاي دولتی که در اطراف شهرکابل کمونیست ها ایجاد نموده بـود،                   

فاضـلمخصوصاً در سمت غرب کابل از قبیل قواي امنیتی ب          پوسـته قرغـه فرقـه چهلـتن، واقع داود اغ

بیگ پوسته قلعه واحد، پوسته گلخانه چهاردهی کابـل،  پوسـته دشـت برچـی مـشهور بـه پوسـته امـام                    

زمان؛
1

 چنانچه درعملیاتی که باالي پوسته مسمی به اما زمان واقـع در دشـت برچـی صـورت گرفـت،                    

لحه  و مهمات پوسته نام برده را به غنیمت گرفتند و اکثرنیروهاي آن کشته و یا اسیر گردیده و تمام اس     

 قرآن و دیگر مجاهدین پغمان که قبالً جز تفنگ ها دهن پـر سـربی و   114پس از آن مجاهدین پایگاه     
.یا موش کش، اسلحه دیگري در اختیار نداشتند مسلح گردیدند

اي داخلـی بـوده، او  در    فرمانده نامدار و پرآوزه پغمان شهید سید ابوالحـسن جـدا مخـالف جنـگ هـ             

دوران حیات پر برکتش به هیچ یک از مجاهدین تحت فرمان خویش را  اجازه نمی داد کـه حتـی بـه                   

کسی اهانت صورت گیرد و یا  زخم زبان به کسی گفته شود، او در میان تمام مجاهدین و پایگاههاي                    

القلـوبمختلف احزاب جهادي بعنوان مجاهد خود ساخته و بحیـث یـک دوسـت مـصلح و                 محبـوب

داشت جاه گران .جهاد

1
جنایاتی را که کمونیست ها و دست نشاندهان شوروي سابق در افغانستان نمودند عالوه بردستگیري و به شهادت .

ازرسانیدن تعداد کثیري از علماء و مردم مسلمان تشیع و تسنن به جرم دین داري، کتابهاي اسالمی و حتی قرآن کریم را

مساجد، تکایا و منازل جمع آوري نموده و آن را سوزاندند، اما بعد از مدتی سیاست نرمش را در پیش گرفتند، مخصوصا 

در دوران ریاست جمهوري نجیب عالوه برایجاد نهاد هاي قومی و سمتی و  دامن زدن به  اختالفات نژادي، از برخی 

مانان این کشور در دامن کمونیست ها استفاده می نمودند، از جمله همین عناوین مذهبی براي اغفال و به دام انداختن مسل

زمان امام نام
. را در مناطق شیعه نشین از جمله در دشت برچی  که اکثراً هزاره و پیرو مذهب جعفري  اند)عج(
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او نمونه ي از ایثار و فدکاري و گذشت بود و محبتش در دل جهاد گران بود،  هر گـاه گـروپ هـاي              

مجاهدین هنگام شب از کنـار قرارگـاه همـدیگر مـی گذشـتند و یـا در مـسیر راه رو بـرو مـی شـدند،                

شمن نباشد، فقط گروپ سیدابوالحـسن  همدیگر را با دریش متوقف می ساختند تا مطئمین شوند که د        

و نام او از این برنامه برنامه مستثنی بود چون در پایگاه شهید رفیع دستورات قرآن و اسالم حاکم بود و   

دشمن در درون آن رخنه نداشت و حتی بسیاري از افراد دیگر پایگاههـا خودشـان را بنـام افـراد سـید                  

.ابوالحسن رفیع زاده معرفی می نمودند
د سید ابوالحسن رفیع زاده معلول انقالب اسالمی بود و چهار انگشتش در جهاد از بین رفـت و در                  شهی

 زمانیکه تـازه از پـشاور کـه    1365این راه مشقات و زحمات فراوانی را دید و باالخره درماه جوزا سال     

ارتشسرخغرض اکماالت پایگاه رفته بود بر میگردد و وارد دره مجاهد پرور سنگالخ میگردد قوا          ي

پس از روزها مبـارزه کمونیـست   .و مزدورانش مجهز با سالح هاي سنگین به سنگالخ تعرض می کند         

ها مفتضحانه شکست می خورند و  به کابل عقب نشینی میکنند،  اما راههـاي عبـور و مـرور منطقـه را              

این مسیر ها به ماین گذاري می کنند در حالیکه تعدادي از مجاهدین احزاب و گروه هاي مختلف در                

درجه شهادت نایل گردیدند که حتی راهی براي پائین نمودن  اجساد مطهر شان از سـنگرها و کوههـا              

نداشت .وجود

 مادر مجاهده مو سفیدش لباس هاي پاکیزه اش را آورده کـه بـه   1365جوزا18روز اول عید فطر برابر  

مـاتن کند می گوید مادر جان تا زمانیکه در سرزمین افغانستا   نگـردد برقـرار و حـاکم قـرآن احکـام ن

اصالعید نداریم و در همان حال عده ي از دوستان و مجاهـدین غـرض تبریـک عیـد نـزد ایـشان مـی                      

آمدند و عده ي هم ناراحت بودند  و گفتند آغا صاحب اگر شما این ماین هـا را خنثـی نکنیـد کـسی                    

ندارددیگر نمی تواند ودر غیر آن آوردن جنازه شهداء نیز امکا .ن

دونفر از مجاهدین به نام هاي  حسین علی و محسن را خواسته  بود هر سه سوار اسب نموده  تـا روانـه            

منطقه ماین گذاري نمایند و اما  اسبش که سمنداست قدم ب بر نمیـدارد بـاالخره بـه مـشکل حرکـت        

.ن ماین ها گردیدکرده و به منطقه می رسند همراهان خود را موضع داده و خودش مشغول خنثی نمود

پس از خنثی نمودن تعداد ماین کی از آنها به طور شبکه ي تعبیه شده بود انفجـار نمـود صـداي مـاین       

پـس از فرونشـستن غبـار همراهـانش مـی رونـد بـه منظـره          .بلند و منطقـه را گـرد و غبـار مـی پوشـاند             

ر حالیکه ماین به سـرو سـینه،     می بینند که بحال سجده رو به قبله افتاده د         .جانگدازي روبرو می گردند   

)ع(دست و دیگراعضایش اصابت نموده و جان را  به جانان تسلیم و در جوار جدش اباعبـداهللا الحـسین    

.شتافت

ن بـوده  و در پایـان نامـه هـا و         آ که مجاهد غازي شهید سید ابوالحسن انیس القر        نا گفته نباید گذاشت   

رضـوانمکتوباتش چه به مقامات جهادي می فرستاد و ی        و مبارکـه کلمـه اش خانواده و برادران براي ا
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سـنگرمن اهللا اکبر را درج  و بعد امضایش را که بنام مستعار علیار بود می نوشت و اکثرا مخصوصا     در

شـاد.گویا بود   »ان تنصر اهللا ینصرکم و یثبت اقدامکم      «:یه مبارك   آزبان مبارکش به تالوت      روحش

اُحد و بدر شهداي با  و کربال واجداد طاهرینشحشرش
)ع(

 فرزند سید محمد جعفـر کـه سلـسله نـسب شـان بـه میرسـید علـی             دیپلوم انجنیر سید علی رهرو،    

 در شهر میمنه والیت فاریاب متولد شد، رهرو مکتب ابتدایی ولیـسه را  1338یخسوز می رسد، او سال      

وم خـویش را در رشـته جیولـوجی    در زادگاهش بپایان رسانیده و بعدا شـامل فاکولتـه گردیـده و دیپلـ      

.معادن از انستیتوت پولتخنیک کابل به درجه ماستري اخذ نمود

سال از  شامل وظیفه گردید  و در ارگانهـاي امنیـت ملـی، وزارت دفـاع ملـی بحیـث مـسئول                      1359او

 جهادي فاریاب و مـدیر تعمیـرات، مـسئول اطالعـات امنیـت نیروهـاي          24سیاسی و رئیس ارکان فرقه      

 مقیم کابل، معاون در ریاست محافظت شمال تا سقوط دولت مجاهدین انجام وظیفـه نمـود، در                  شمال

همین مدت وي رشته حقوق و کارمندان دولت را در انستیتوت علوم اجتماعی به پایـه اکمـال رسـاند،            

روکورسهاي قصیرالمدت ژورنالیزم و ادبیات را بنا به عالقمندي در رشته هاي متذکره فراه گرفت، ره 

در زمان دولت اسالمی با دفـاع از تیـزس و ارائـه مقـاالت علمـی در رشـته معـادن افغانـستان از بخـش            

.تحقیقات جیولوجی و معادن اکادمی علوم مدرك دکتراي خویش را به دست آورد

جناب آقاي رهرو دوران جنگ هاي داخلی میان  نیروهاي جبهه متحد و طالبان با ایجاد مجمـع صـلح                    

ف عالیت ها را آغاز کرده و در راه وحدت ملی، همبستگی و صلح سراسري در کـشور تـالش              افغانستان

نموده ودر والیات مختلف غرض انجام صلح سفر نموده وپیوسته با علمـاء و دانـشمندان در رابطـه بـه                     

تحقق آرمانهاي صلح مشورت هاي داشته، جرگه هـا و همایـشات بـزرگ صـلح را در والیـات بلـخ،                       

د کابل و ایر نمود، او عـالوه بـر عـضویت اتحادیـه ملـی ژورنالیـستان افغانـستان، مدیرمـسئول و                   هرات

موسس نشریه پیام صلح و مجله در راه صلح را نیز عهـده دار بـوده و سـمت هـاي دیگـر آقـاي رهـرو              

از اند عضو بنیاد سادات هاشـمی، رئـیس مجمـع صـلح افغانـستان، رئـیس عمـومی تـشکیالت                :عبارت

.ی اتحاد براي صلح و عمران دوباره افغانستانسازماندهی وفرهنگ

آقاي رهرو، یکی از فعاالن سیاسی، شاعر و نویسنده که مقاالت وي در روزنامه هاي انـیس، هیـواد، و              

سایر نشریه ها به چاپ رسیده و او یکی از چهره هاي فعال فرهنگـی، اجتمـاعی و سیاسـی وکارشـناس      

یانه بوده  و ارتباط وسیع مردمی و قدرت افهـام و تفهـیم واز   متواضع و دلسوز و داراي اندیشه ملی گرا       

.ویژگی هاي اوست

از همین سبب رهرو در همبستگی و بسیج نیروهاي مردمی براي صلح و وحدت ملی داراي نقش فعال                 

.می باشد

رهدیس سال،نیمخدوم .ش در شهر کابل متولد گردید.ه1325در
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برابعد از پایان دوره تحصیل در افغان       دورهيستان گرفتن  و دکترا عازم تهران گردیـد و تـا   ماستريفرا
ساليسطح دکترا در بخش ادبیات در در تهران دانشگاه آورد.ه1352از بدست فراغت سند .ش

پس از آن به عنوان رئیس اداره . وظیفه کرديدانشگاه کابل ایفا از ختم تحصیل به سمت استاد در بعد

وزارت هنر .اطالعات و فرهنگ مصروف کار شدفرهنگو

جمهوریاساس رهین یکتن از اعضاء کمیسیون مسوده قانون       دکتر زمان  داودخـان بـود و در لویـه        يدر

سال نمود1356جرگه کودتا.اشتراك از بعد کردياو، هجرت پاکستان به ثور، .هفت

مداشت،بیش از دوازده سال با مجاهدین در داخل کشور و پاکستان همکاري رهین حکومت قتودر

خاصيمجددصبغت اهللا حضرت مشاور عنوان .کردی وظیفه مي ایفاويبه

ی اسـالم  معـارف دکتـر رهـین در زمینـه فرهنـگ و ادبیـات تـاریخ و                 ، معاصر و نویسنده مـشهور     شاعر

آوردهیتحقیقات بعمل . و مقاالت به زبان هاي دري، پشتو، اردو و انگلیسی به چاپ رسانیده اندرا

 لویه جرگه در روم پذیرفته شـد و بعـد از   يش به عضویت کمیته اجرائیو.ه1377 رهین در سال   دکتر

ي مربوط به لویه جرگه اشتراك ورزیـده و در عـین حـال و    يها تدویر جلسه بن در تمام فعالیت      تاآن

ومـاعت افغانـستان ادامـه داده و در چنـدین اج          يبـرایبه کارش بحیث رئیس انجمن صلح و دموکراس       
.اجالس اشتراك ورزید

طـرفيدکتر رهین در اداره مؤقت به عنوان وزیر اطالعات و فرهنـگ تعیـین گردیـده همچنـان و                از

سپتامبر در کابل شـدي بحیـث رئـیس شـورا     2003مردم انتخـاب مـ.شـهروندان مـدال2004یدرمـاه

آزاد راه در افغانـستانظاهرشـاه بیان و فرهنگ را به پیشنهاد رئـیس دولـت از             يخدمت اسـبق پادشـاه
.دریافت داشت

رهدیسدکتر سفن،یمخدوم عنوان اریکبریبه هندوستان در دومفهیوظيفایافغانستان دوره در و نموده
.ریاست جمهوري آقاي کرزي مجددا به حیث وزیر اطالعات و فرهنگ ایفاي وظیفه می نماید

زمانن،یرهدکتر کهیدر شد گماشته کار رسانهاریبسيهادورهازیکیبه رشد افغانـستانفعال در هـا

برا او زمان در تلوویراديهاکانالتیاکثريبود، نامه و نیز نشر روزنامه    ون،یزیو اجازه تیفعاليهاها

ايداده شد که بسیار    رسانهنیاز و زمانمطبوعات فعالیها، آقاتیبه که کردند آغاز بـهنیرهـيخود

حاشفهیوظ ، او در دور دوم ریاست جمهوري آقاي کرزي       اطالعات و فرهنگ خاتمه داد     ریوزثیبه

بعنوان وزیر اطالعات و فرهنـگ بـه پارلمـان پیـشنهاد و بـرخالف رد اکثـر وزاري پـشنهادي،  او راي                     

.اعتماد را از شوراي ملی گرفت و هم اکنون به عنوان وزیر اطالعات و فرهنگ افغانستان می باشد

 در خانواده اهل فضل و فرهنگ و شعر و ادب، در ولـسوالی جغتـو از   1352سال،سید زکریا راحل  

دوره مقـدماتی تحـصیالت علـوم دینـی را نـزد پـدر شـاعر، خطیـب و         .توابع والیت غزنی به دنیا آمـد    

نویسنده اندیشمند خود، سید محمد حسن شهاب و برخی از چهره هاي ممتاز علمی منطقه فراگرفت و         
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اد منظور به مهـاجرت.امه تحصیالت خود به جمهـوري اسـالمی ایـران مهـاجرت نمـود            سپس حاصـل

تحصیلی او به ایران، به عالوه اندوخته هاي علمی از محضر اساتید برجسته حوزه علمیه قم، آشنایی بـا             

.شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی و نویسندگان معروف دیار غربت بود

استعداد و توانمندي ذاتی شعري و ادبی، پس از مدت کوتـاه            سید زکریا راحل به دلیل برخورداري از        

اقامت در ایران به عنوان چهره جوانی که آینـده درخـشانی انتظـارش را مـی کـشید، در مجـامع ادبـی                        

.ایرانیان و افغان هاي مهاجر شناخته شد

هـاي اجرایـی   اما به دلیـل برنامـه   .او اکنون مجموعه شعر مرثیه هاي بهشت سوخته را آماده چاپ دارد      

.فرهنگی و رسانه اي اقبال زیادي براي پرداختن به شعر و شاعري را نیافت

سید زکریا راحل پس از بازگشت از مهاجرت، در فرصت بسیار محدود به عنوان یکـی از نویـسندگان    

مطرح کشور در مطبوعات و رسانه هاي تصویري کشور، جایگاهش را تثبیت کرد و پست هـاي مهـم                 

ر اي دادرسانه اختصاص خود به .ا
:کارنامه رسانه اي او را این گونه می توان بررسی کرد

سردبیر هفته نامه مردم.1

مردم.2 نامه هفته معاون

سردبیر هفته نامه وحدت ملی.3

عضو شوراي نویسندگان هفته نامه بهار.4

عضو هیأت مدیره آکادمی هنر و علوم سینمایی.5

نسیممدیر مسئول هفته نامه .6

مدیر بخش خبر تلویزیون آیینه.7

مسئول برنامه هاي سیاسی تلویزیون آیینه.8

مسئول گروه سیاسی تلویزیون تمدن.9

مدیر مسئول هفته نامه صحیفه.10

مدیر نشرات رادیو و تلویزیون ستاره.11

)مهر(سخنگوي مرکز همبستگی رسانه ها .12

عضو هیأت تحریر ماهنامه هادي.13

ضو هیأت تحریر هفته نامه مهرع.14

مدیر مسئول ماهنامه همدلی.15

رئیس کمیته فرهنگی نهاد حرفوي زنان افغانستان.16
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از«برنامـه.با همه این ها سید زکریا راحل به عنوان یک مجري موفق رسانه اي شناخته مـی شـود                  بعـد

کـه بـا پختگـی، مـدیریت عـالی و      تلویزیون تمدن یکی از برنامه هاي به یاد ماندنی سیاسی است         »خبر

.غناي اطالعاتی توسط سید زکریا راحل در این تلویزیون اجرا می شد

او در حال حاضر مدیر مسئول هفته نامه صحیفه و مدیر نشرات رادیو و تلویزیون ستاره است که هردو              

استدر میان رسانه هاي چاپی و الکترونیک افغانستان از جایگاه برازنده و تأثیرگذاري  .برخوردار
سال،سید موسی زکی زاده  د رگلبهار ـ واقع در والیـت پـروان ـ متولـد شـد، در هفـت        1352در

سـال.سالگی به تحصیل علوم دینی نزد پدر پرداخـت   دوراناو. بـه ایـران مهـاجرت کـرد    1363در از

را ـ که تـا ایـن    کودکی به شعر، عالقه فراوان داشت اما از حدود پانزده سالگی تصمیم گرفت شاعري 

دنبال، اما در این اواخر شعر را اواخر با زبان شعر قدیم درگیر بود امروزي صورت .دمی کنبه

 خورشـیدي  1333سال فرزند سید عبدالرحمن حاج سید فضل کریم سادات،    )ثارنیال(جنرال

کـهدر کامر ننگرهار تولد یافت، پدرش مرحوم سید عبدالرحمن از شخصیت هاي مطرح زمانش               بـود
.در دوران حاکمیت ظاهرشاه و داود خان چهل سال به صفت رئیس محاکم کشور ایفاي وظیفه نمود

سادات تحصیالت ابتدایی را در باغ علی مردان کابل و تحصیالت عالی را در لیـسه عبـدالحی گردیـز                   

.والیت پکتیا و همچنین در اکادمی پولس کابل تا مقطح لسانس فرا گرفت

ت، در دوران حاکمیت کمونیست ها مدتی را در زندان پلچرخی بسر بـرد و در سـال                فضل کریم سادا  

 به پاکستان مهاجرت نموده و در آنجا با حزب جمعیت اسالمی در بخشهاي اداري و امنیتـی آن                    1360
.حزب همکاري داشت و دو فرزند وي در زمان جهاد به شهادت رسیده بود

کهیکی از موسسینجنرال فضل کریم سادات        سادت صلح از زمان حکومت مجاهدین تا هم شوراي

او...اکنون ریاست هاي چون؛ ثارنوالی وزارت داخله، ثارنوالی نظامی والیت کابل و   و بوده دار عهده

عالوه بر کارهاي دولتی و سیاسی اهـل تحقیـق مـی باشـد و هـم اکنـون بـه عنـوان اسـتاد در دانـشگاه                        

ه کابل دررشته قضا بـصورت عملـی تـدریس مـی کنـد و همزمـان         البیرونی، دانشکده شرعیات دانشگا   

.مشاور یکی از موسسات خارجی در بخش حققوق می باشد

کُنـر« فرزند سید راز گل از       سید کمال سادات،  )ثارنیال پاسوال (جنرال مـشهور کـه»سادات

ساداتمشهورنسبش به سید على ترمذى محدث      سرسلسله )ع(ین و بـه امـام علـی ابـن حـس     کُنرو
 مـی  

سالکهرسند . خورشیدي درشهر کابل به دنیا آمد1335در

 تـا کنـون وظـایف مهمـی دولتـی را            1354سید کمال سادات پس از فراغت از اکادمی پولیس از سال            

بمنظور تأمین امنیت و صلح در کشور طی احکام مختلف مقامات بلنـد پایـه نظـام مخـصوصا ریاسـت                     

ر طی این سالها موفقیت هاي چشم گیـري داشـته کـه تقـدیر نامـه و          جمهوري به خوبی انجام داده و د      

تصدیقنامه هاي از سوي حامد کرزي رئیس جمهور افغانستان، قواي ایتالف بین المللی، مراکز پولیس               
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بخاطر اجراي وظایف و توانایی هاي برجسته اش اخذ نمـود، امـا   ...کشورهاي جرمنی، ایتالیا، ناروي و    

: نامبرده از این قرار بوده استبرخی از مسئولیت هاي

رئیس عمومی پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله، رئیس عمومی عملیاتی مبـارزه بـا مـواد          

محکمـهوزارت)prts(مرکـزيمخدر وزارت امور داخلـه، رئـیس دفتـر         سـتره ثـارنوال امورداخلـه،

ور داخله،  مشاور حقـوقی پـولیس        جرایم عسکري قواه مسلح، رئیس عمومی محافظت عامه وزارت ام         

 او عالوه بر فعالیت هاي فرهنگی واجتماعی و چاپ مقاالتش در نشریات یکی از موسسین شوراي         ...و

دادهنیز راصلح سادات می باشد که  در این راستا تالش هاي مفیدي  .اندانجام

راك در کنفرانس هـاي بـین       جنرال سادات، با لسانهاي پشتو، دري و انگلیسی آشنایی دارد، وي با اشت            

المللــی کــشورهاي؛ ترکیــه، پاکــستان، ایــران، امریکــا، روســیه، آذر بایجــان، قطــر، اردن تاجکــستان،  

.دست آوردهاي مهمی را کسب نموده است...ازبکستان، استرالیا و

سال»سانچارکی«سید آقاحسین     خورشیدي در قریـه شـبوکند ولـسوالی سـانچارك از            1328در

دروس ابتـدایی تـا صـنف پـنج مکتـب و        .یت سرپل در یک خانواده متنفذ بـه دنیـا آمـد           مربوطات وال 

مقدمات علوم دینی را در مدرسه علمیه محسنیه شاهمرد که پدرش حاج سید غالمرضا حسینی تولیـت           

گرفت فرا داشت برعهده را خانواده سانچارکی از سادات یکاولنگ بوده اند و حدود پـنج پـشت             .آن

تر سانچارك هستندبه شاه سادات به معروف و اند کرده مهاجرت .کستان

با وقوع کودتاي هفت ثور و آغاز جهاد اسالمی، خانواده سانچارکی مانند بسیار از خانواده هاي متنفذ                 

و صـــاحب رســـوخ کـــشور مـــورد تهـــاجم عوامـــل حکومـــت کمونیـــستی قـــرار گرفتـــه و یـــک   

رحوم حاج سید اسحاق خان وکیل به       م(شهید وکاکاي بزرگ ترش     )سیدمحمد حسین خان  (کاکایش

و پدرش موفق به فرار از چنگ عوامل کودتا چیان گردیـد و بـه ایـران            )زندان پل چرخی فرستاده شد    

شد .پناهنده

سانچارکی دروس جدید را تا صنف یازده مکتـب و دروس حـوزه را تـا سـطح عـالی در حـوزه هـاي          

ت خصوصی به فراگیري ادبیات فارسی و مهارت        علمیه قم و مشهد گذراند و همزمان در مراکز تعلیما         

.هاي نویسندگی پرداخت و مقاالت زیادي در نشریات خارج از وطن به چاپ رساند

هاي  با اخذ نمرات عالی در آزمون پذیرش نیروي انسانی توسط بخش برونمـرزي            1373تا1367سال

دري مـشهد نویـسندگی و   سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، به مـدت شـش سـال رادیـو         

.گویندگی کرد

هاي سال  خورشیدي به داخل کشور بازگشت و در مزار شـریف بـه فعالیـت هـاي                 1377تا1373وي

فرهنگی و سیاسی پرداخت و مدتی مسئولیت دفتر سیاسی حزب وحدت اسـالمی در صـفحات شـمال                  
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کـشورکشور را برعهده داشت که بحیث یک عضو موثر در اکثر مذاکرات سیاسی در    خارج و داخل
.در ترکیب هیأت هاي مذاکره کننده حضور داشت

با سقوط مزار شریف بدست طالبان، فاضل سـانچارکی همـراه بـا شـماري از دوسـتانش بـه جمهـوري                    

اسالمی ایران برگشت و بنیاد سیاسی، فرهنگی امین را پایه گذاشت که مجله ماهنامـه امـین طـی یـک                     

.کاري بنیاد مذکور بودسال نشراتی، یکی از عرصه هاي 

سال  فاضل سانچارکی به اروپا عزیمت کرد و حدود سه سال در کشور شاهی هالند سکونت          1378در

گزید و با سقوط طالبان و تشکیل دولت موقت داوطلبانه به کشور بازگشت و همراه با دوستانش هفتـه    

نمود نشر را بهار ر، بدلیل مشکالت مـالی، ایـن نـشریه    پس از نشر حدود هفده شماره از نشریه بها    .نامه

موقتا متوقف گردید و سانچارکی در تفاهم با شهید سید مصطفی کاظمی هفته نامه اقتدار ملی را به راه 

انداخت که بعنوان یکی از مطرح ترین نشریات کابل، جاي خـود را در میـان طبقـات مختلـف جامعـه           

ک.بویژه قشر فرهنگی و سیاسی کشور بازکرد      آغاز ارحکومت منتخب به ریاست حامد کرزي، سـید  با

آقاحسین سانچارکی بحیث معین نشراتی وزارت اطالعات وفرهنگ برگزیده شد و مـدت دوسـال در                

این سمت ایفاء وظیفه کرد که با زنگري قانون رسانه ها و ایجـاد سـهولت هـاي نـشراتی بـراي دسـت                        

استاندرکاران رسانه ها از نتایج تالش هاي سانچارکی در این .مقطع

 خورشیدي وي از سمت خود در وزارت اطالعات و فرهنگ استعفاء نمود و اتحادیـه ملـی         1385سال

ژورنالیستان را تشکیل داد که فعالیت هاي موثري در عرصه دفاع ار آزادي بیان و حقوق ژورنالیـستان                  

داد نشان خود .از

 ملـی افغانـستان، فاضـل سـانچارکی     با شهادت آقاي کاظمی، رهبر حزب اقتدار ملی و سخنگوي جبهه     

نسبت به تعهد دوستی با شهید کاظمی و تقاضاي توافقی اعضاي رهبري جبهه ملـی، مـسئولیت کمیتـه                   

سیاسی و نیز سمت سخنگوي جبهه ملی را بعهده گرفت که تا هم اکنون این مسئولیت را حفظ کـرده                    

.است

 رئـیس کمیتـه رسـانه هـا و          1388لوي در جریان کمپـاین هـاي انتخابـاتی ریاسـت جمهـوري در سـا               
.سخنگوي ستاد انتخاباتی دکتر عبداهللا نیز بود

فاضل سانچارکی مدیر مسئول نشریه هاي سالم، پیک بهار، امین، بهار و اقتـدار ملـی بـوده اسـت و تـا                

هاي نام به اثر سه قطره در دریا، فرهنگ و رسانه ها و ستیغ حماسه هـا از وي بـه چـاپ رسـیده                    :کنون

.است

در بهـسود دیـده   )هش(1300سال فرزند سید آقا جان، در حدود،حاج سید شاه حسین سجادى   

گشود جهان ىحافظـهى تیزهوشـى و سواد اولیه، باکوله بارى از همـت و پـشتوانه  پس از فراگیرى .به
کبه.هاى تحسین برانگیزى که باخود داشتقوى و توانایى کمال و علم کسب آزاد مطالعات واثر رده
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حافظهدر گنجینه هاى تاریخى فراوان  نکته بـهى خود ذخیره کـرد، اوعلـوم تـاریخ، فقـه و تفـسیر را             ى

مى عالى وو به دلیل داشتن روحیه    .دانستصورت فرهنگى عالقه به دانـش گـسترى، حتـى از پـول       ى

درو منابع دینى و علمى خریدارى مـى       دست رنج خویش کتب    اکنـون هـم کـه خانمـود ىنـهکتـاب

موجودشخصى بهسود پنجى قول سرِ در واقع ى تقوى شخصى و عبادت نیـز آن      او در زمینه  .استاش

بند پاى مىچنان که بود متعبد درو حتى خواند، زمانه زاهد را او متهجدتوان جوانى و نوجوانى دوران

امر در و بود خوان نمازشب بهایل بود،قرأت قرآن، دعا و نیایش و عبادت اهمیت خاصى قو سفرهاى

بـودخانـه.داشتمکه معظمه، عتبات عالیات، سوریه و بیت المقدس        مـردم عمـوم سـراى مهمـان .اش

مىهمیشه دیگران را بر    مقدم 1357ثـورحاج سـید شـاه حـسین پـس از کودتـاى هفـت            .دانستخود

جلسات)هش( ها، روس توسط افغانستان اشغال همکـارىمتعـددى بـا روحانیـت و سـران مـردم         و بـا

مرحـوممرحوم ارباب غریب داد فرمانده آغازین جهاد در مرکز بهـسود          :آقایان هریک  آن، نـواحى و

سید خان از شهداى آغـازین جهـاد داشـت و در مرکـز بهـسود      سید آقاحسن زوار پسر مامایش، شهید     

مـردماقدام به ایجاداتحاد و هم آهنگى میان جبهه        و جهادى نمـودهاى سـ.بهـسود ش(1358الدر )ه

شکست از قواىپس جبههدادن عازم بهسود مرکز از سـازاوعـالوه برسـاخت   .ى اونَـى شـد    روسى، و

انداز راکت مبتکر مستحکم، بودکه آن را از بقایاى هلى کوپترهاى ساقط »الجهادىاسلحه«سنگرهاى

جنگىشده در که کرد طراحى استفادهروسى صورتها آن از مؤثرى .تگرفـمىى
1

سـال 1360از

جبهه)هش( مالى مسئول صفت مـشهور بـه سیدحـسن     (غزنى به فرماندهى جنرال سید حسن       ى قیاق به

.فعالیت داشت )جگرن

مقابل طاغوت و دین سـتیزان برخـورد    حاج سید شاه حسین انسان زاهد، شجاع  و انقالبى است که در            

وهامناطق هزاره جات از لوث وجود کمونیست      که)هش(1359سالقاطع دارد به همین دلیل بعد از      

خانگىسلطه دچارنفاق وسپس شده آزاد ارتشسرخ هاى داخلـى گردیـد، حـاج سـید شـاه      وجنگى

خـود.حفظ نموده و با گروهاى درگیر مقاطعه کرد       حسین بى طرفى خود را     شـدن آواره باعـث وکه

تندر افراد از بعضى توسط اموالش رفتن بغارت و قدرت.گروههاگردیدو یکى ازفرزندان به از پس او

به کشور ایران و شهر قم هجرت نموده و چنـد سـالى بـا فرزنـدش                 رسیدن گروه طالبان با خانواده اش     

الجهاد«در جاى دیگر آمده که طراح .1 مستضعفین بوده مهندس سید یزدان شناس هاشمى از سازمان مجاهدین »اسلحه

.است

آقاى هاشمى از طریق آقاى امینى فرزند آیت اللّه سید اکبر شاه محسنى این طرح را به حاج سید شاه حسین پشنهاد و از او 

نماید، او با وسایل آهنگرى که در اختیار در این زمینه و همچنین ایجاد سنگرهاى مستحکم در اونَى دعوت به همکارى مى

به را آن سازداشته و ساخت به اقدام و داده انتقال مى»اسلحه«اونى اونَى سنگرهاى و .نمایدمذکور
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ازسـقوطحجت االسالم والمسلمین آقاى سجادى که اهل علم هم هست زندگى          جناب پـس و نمـود

بازگشتگروه افغانستان به .طالبان
1

هـاي تابعـه ولـسوالی قـره      در یکی از قریه1348فرزند سیدحکیم در سال  ،ديسید عبدالقیوم سجا  

سـال.باغ والیت غزنی چشم به جهان گشود       در ثـور هفت کودتاي از پس  شمـسی بـه ایـران       1363و
عالقمندي سجادي به دروس جدید موجب .مهاجر گردیده و پس از مدتی وارد حوزه علمیه قم شدند

هاي علـوم انـسانی،   در میان رشته.گردددانشگاهس دینی و حوزوي وارد     گردید که وي در کنار درو     

بـدین ترتیـب همزمـان بـا دروس دینـی وي مـشغول تحـصیل در        .رشته علوم سیاسی را مناسـب یافـت       

.شد) مفید و باقر العلومدانشگاه(

سال پایان رسـانده   و در آستانه تشکیل دولت مجاهدین به کابل آمد، وي دوره لیسانس را به        1373در

در این مدت براي انجام فعالیت هـاي فرهنگـی          .بود و با شرکت در کنکور فوق لیسانس موفق گردید         

در.هاي این دوره را به عهـده داشـت  چندین بار به افغانستان سفر نمود و مدیر مسئولی یکی از ماهنامه           

ود وارد مرحلـه جدیـدي از    با گذراندن موفقیت آمیز دوره ماستري و دفاع از تـز علمـی خـ    1377سال

شــکاف.زنــدگی علمــی خــود گردیــد هــاي قومی،مــذهبی و زبــانی و تــأثیر آن بــر بحــران و موضــوع

هاي بکر و جدید اجتماعی، تـز علمـی دوره ماسـتري    هاي داخلی افغانستان را با استفاده از نظریه    جنگ

سیاسـی اسـالم و تحـوالت    سجادي هم چنان در موضوعات مربوط بـه اندیـشه         .خود را به پایان رساند    

سیاسی و فکري در جهان اسالم به کارهاي تحقیقاتی مشغول گردیـد کـه محـصول آن بـیش از دههـا                

.المللی ارائه گردیده استاي و بینعنوان مقاالت علمی است که در سمینارهاي منطقه

سال دورهبـ.الملـل گردیـد   از طریق کنکور سراسري وارد مرحله دکتراي روابط بـین        1378در آغـاز ا

بـه)پوهنتون مفیـد و بـاقر العلـوم    (هاي کشور میزبان    الملل وي در یکی از پوهنتون       دکتراي روابط بین  

عالوه بر تدریس کارهاي تحقیقاتی در حوزه مطالعـات سیاسـی   .عنوان مدرس مشغول تدریس گردید 

هاي علمی هم چنان لیتسجادي عالوه بر فعا.نمودو اسالمی بخشی از زندگی علمی وي را احتواء می    

.پرداختهاي اجتماعی میدر میان مهاجرین افغان مقیم ایران به فعالیت

در.باشـدها مـی هاي تربیت معلم از جمله این فعالیت   هاي آموزشی کورس  برگزاري سمینار، دوره   وي

البـان به نمایندگی از مهاجرین مقیم ایران در لویـه جرگـه قـانون اساسـی پـس از سـقوط ط              1383سال

نمود در انتخابات پارلمانی افغانستان که در آخرین مرحله از موافقـت نامـه بـن بـا مـساعدت              .اشتراك

المللی حاصل شد نیز اشتراك نمود و از حوزه والیـت غزنـی وارد پارلمـان                جهانی و محافل بین   جامعه

.افغانستان گردید

.ى اختصاصى نگارنده با سید گل آقا حسنى مصاحبه.1
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:فعالیت هاي علمی و اجتماعی
.م النبیینرئیس موسسه تحصیالت عالی خات

. هاي کشور ایراندانشگاهتدریس در 

.راهنمایی و مشاوره پایان نامه هاي دانشجویان افغانی مقیم ایران 

پژوهش و تحقیق در موضوعات سیاسی و اسالمی و بخصوص مسایل بین المللی و مربوط به خاورمیانه 

.و جهان اسالم
.کابلایجاد و تاسیس مرکز مطالعات وتحقیقات راهبردي در

.برگزاري سمینارهاي علمی و آکادمیک در رابطه به مسایل افغانستان
معرفی آثار علمی

کتاب جامعه شناسی افغانستان؛ 

.مبانی تحزب در اندیشه اسالم
.دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم

تـاگفتمان جهانی شدن و اسالم سیاسی در افغانستان پس از طالبان عنوان تز داکتري نویس       که است نده
.کنون چاپ نشده و آماده طبع می باشد

دومبعنـوان هجري شمـسی افغانـستان       1388انتخابات ریاست جمهوري سال     درسجاديکترد معـاون
.د معرفی شمیرویس یاسینی کاندید مستقل

از شـهداى آغـازین جهـاد،از جوینـدگان         از سادات محترم کجاب علیا و       ،سرورمحمدشهید سید   

در،بودشیفتگان جهاد وشهادت  وایمان مجـذوب آن شرایط ودیدن روحیـه شـهادت طلبـی او          انسان ،
محکـم،شـد، ایمـان   پرفروغ وظاهر مـوقّر وسـاده ى  سـید محمدسـرور شـهید مـى               سیماى خـدا بـه او

با اهل بیت  ارتباطش
)ع(

کهنـهپاسدارى از سنگرهاى ایمان بود    و در اندیشه اش   ناگسستنى منطقه در که

و .الیت میدان وردك جام شهادت را نوشیدخمار

لواىجنرال سید سرور  قوماندان فاجعهحادثه مقیم شش پل که طى یک570، بار در جریان یک ى

هـاىسـالح حزب وحدت تحت رهبرى آقاى خلیلى با      نیروهاى نظامى ى فریبنده صدها تن از    مذاکره

اوثقیله و تجهیزات نظامى کامـل بـه طـور ناگهـانى بـه قـرار گـ                  حملـه کردنـد و خـود سـید سـرور،       اه

جمعـابرادر، کاکا و چنـدین تـن از نزدیکـان     معاونانش سید رضا  (قوماندانان، افـراد85اوراکـه از نفـر

مىمسلح وجا به جا کشتند و زمینه را براى رخنه)شدندسادات دشمنان .سقوط بامیان فراهم کردندى

گـشود مذهبى در شهر قندهار دیده     ، در یک خانواده   شهید سید مرتضى سلطانى    جهان اجـداد.به

هاى معروف و باشخصیتى بودند چنان که اکثـر مـردم    انسانبزرگوارش همه مذهبى و تکیه دار بوده و       
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مىاعم از شیعه و سنّى آن     قندهار را خوبى یاد نموده و به رسم    شناختند و از این خانواده به احترام و       ها

قبو از خاصشان مدداعتقادات آنان .گرفتندمىر

از»پیر پایمال«دوران تحصیلى این مجاهد در مکتب  و شد مکاتبسپرى در بعد به فاضل«صنفششم

درانـى«و»قندهار شـاه ثـور.گذشـت»احمد هفـت کودتـاى از پـس شـدن)هـش(1357او وزنـدانى

عتقـادات خـویش دفـاع    اسـالم و ا برادرانش به صفوف جهاد علیه دولت کمونیستى پیوسته و مردانه از 

اسدسرانجام این سرباز رشید اسالم    .نمود ماه منطقه)هش(1368در جـات«ىدر شـهادت»محلّـه بـه
.رسید

مـاههمچنین برادرش شهید واالمقام سید رضا سلطانى از جمله         نـوزدهم در قنـدهار شـجاع فرمانـدهان

سال .هات رسیدوالیت قندهار به ش»مرغان«ىمنطقهدر)هش(1369رمضان

سالشهید سید عبدالرشید شریف    در ش(1338، قلعه)ه درهدر على متولدشد، دوره ابتدایى    ىى

دوره و على دره مکتب در متوسطهرا ورا در مرکـز یکاولنـگ و دوران لیـسه رادر لیـسه    ى پنجـاب ى
عمرلیسه درىدر زمان کودتاى ترکى و امین چند هسته.شهید در کابل سپرى نمود    ى را دولتـى ضـد

مى اداره مجاهدین مستضعفین عودت از ایران در جبههپس از آن عازم ایران گردید ،بعد از     .کردکابل

ش(1363سالدر.به فعالیت آغاز کرد    یکاولنـگ بـود،   هنگامى که به همراه سید هاشم وثیق عازم  )ه

بـودعبدالرشـید، جـوان فعـ     سـید .توسط افرادناشناس  دسـتگیر و کـشته شـد          مطالعـه پـر و پرکـار .ال،

راکتاب متعددى قـوىهاى العاده فوق ذهن حضور آن مطالب مورد ودر بود نموده بـا.داشـتمطالعه

طالقانى،  حبیب اللّه پیمان، شریعتى عالمه اقبـال  آیت اللّهآثار مجاهدین ایران، سیدجمال الدین افغان،     

داشت فراوان .انس
سال فرزند سیسید رجب علی شیرزي، متولد محمدجواد . می باشد1336د

او پس از فراغت از لیسه عالی ابن سینا، در رشته مـالی و کریـدیت ادامـه تحـصیل داده و از دانـشکده                

.اقتصاد دانشگاه کابل فارغ می گردد

جناب آقاي شیرزي، عالوه بر تحصیالت دانشگاهی آموزش هاي کوتاه مدت در زمینه هـاي مختلـف     

.د فراغت عالی با زبان انگلیسی و کامپیوتر مهارت دارددیده وبا اخذ سن

او در دوران مسئولیت خویش در ادارات مختلف براساس لیاقت و شایستگی که داشت مخـصوصا در                 

وزارت پالن و بودجه و همچنین شهرداري کابل ریاست هاي مهم و اساسی را با موفقیت پیش بـرده و   

مربوطه شان چندین بار تحسین نامـه و تقـدیر نامـه دریافـت     از سوي ریاست جمهوري و مقامات اداره      

است .نموده
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سالسید محمد جواد صفوت    متولد ش(1322، تعلیمـات ابتـدایى دینـى و       در قریـه دره علـى،     )ه

آخوند حاجى نزد را نحو و صرف دره على فرا گرفت و مکتب ابتدائیه را در مرکز یکاولنگ مقدمات

ثانوى دوره ادارهو .معلم ایفاى وظیفه نمودى عامه به پایان رساند و بعدا به مدت نُه سال به صفترادر

سال ش(1350از سازمان مجاهـدین ملـى وبعـدها سـازمان     به اتفاق  کریمى و غفورى از کادرهاى       )ه

سـال.مجاهدین مستضعفین شـد   سپس–مجاهدین خلق    در سـال1360او ش(1369تـا مـسئولیت  )ه

مدیریت نشریه مستضعفین را در بامیان به عهده مکتب پیام را در بهسود میدان و سپساداره و تعلیمات 

.عضویت یافتC.C.Aى  بنیان گذاران مرکز تعاون افغانستان زمرهگرفت عالوتا در

نمـود و نیـز در بامیـان عهـده دار            در بامیان ایفاى وظیفه    H.T.T.Cبعدا مدت پنج سال به صفت مدیر        

سال.ودکلینیک آریانا ب   بعد از انحالل احزاب شیعى و.را بنیان نهاد»متا«ىمؤسسه)میالدى(1999در

.آمدتشکیل حزب وحدت به عضویت شوراى مرکزى حزب وحدت در
 خورشیدي در قلعه سید برکی 1320 فرزند سید عبدالصمد سال مولوي سید فیض محمد عطایی،

ر تولد یافت، او تحصیالت ابتدایی را در مـدارس   راجان از مربوطات ولسوالی برکی برك والیت لوگ       

دینی زادگاه خویش سپري نموده و پس از رسـیدن بـه مـدارج علمـی، علـوم علقـی و نقلـی، تفاسـیر،                         

.حدیث، حکمت و فلسفه را تدریس می نمود

جناب آقاي عطایی با آغاز جهاد به صفوف مجاهدین پیوست و عضو حزب حرکت انقـالب اسـالمی            

تح ت رهبري موالنا محمد نبی محمدي قرار داشت و از همـان زمـان در سـنگرهاي جهـادي               افغانستان

مشغول خدمت گردیده و در کشور پاکستان ریاست مالی حزب را به عهده داشت و در سالهاي اخیـر                   

.جهاد سرپرستی آن حزب را به دوش گرفت

سال در مدرسـه به جمهوري اسالمی ایران و سرحد حومه خواف مهاجرت نم  1361او در آنجا در ود،
.دینی تدریس می نمود و پس ازچندسالی از آنجا به پاکستان هجرت نمود

مولوي عطایی در پاکستان نیز عالوه بر فعالیت هاي سیاسی به فعالیت هاي فرهنگی و تألیفـات اشـتغال          

عبارتنداز وي از شده چاپ اثر علـومطریقۀ جهاد در سایۀ قرآن براي مسلمانان جهان؛ م        :داشت، فتـاح

اسالمی؛ آئینه نکاح و طالق از دیدگاه اسالم؛ الحاشیه للعطائی علی شرح الکافیه لموالنا جـامی؛ آئینـۀ              

.تفاسیر؛ آینۀ علوم عقلی و نقلی، میزان احادیث

عطایی از اعقاب پیرصامت یخپوش می باشد و دیگر فرزنـدان آن شخـصیت بزرگـوار در بـاد خـواب                   

وشانه، برکی راجان، هونی سی     ساکن هستند و میر حسن آغا از بادخواب شانه شخصیت علمـی            ...دان

.از همین تیره اند...و جهادي، میر عبدالستار عالم برجسته و

مربـوطمشهور به علوى قُل غالمحسین که از      سید محمد حسن علوى،      جهـادى مشهور قوماندانان

وابه پاسداران جهاد اسالمى منحله     مرکـزى شوراى عضو وحـدتوبعدا حـزب معـروف قومانـدانان ز
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جاکه.اسالمى بوده است   آن جهاد قرارگاه نظامى خویش    سید محمد حسن علوى در دوران     جنرالاز

منطقه در گردد، ولى ایشان اصـالتا  کند، مشهور به علوى قل غالمحسین مى  ى قل غالمحسین پرپامى   را

آزادعلوى صاحب غیرت و شـهامت       .بود»سادات سراب اَژْدر  «از ازو بعـضى انجـام سـر بـود، مـنش

ورقیبان حزبى دست به حیله مى      حـسین علـوى    توسط افراد عهد شکن خودش در پایگاه قل غالم        زند

به رساندرا مى .قتل

سالسید موسى على پور غفورى     در ش(1326، وىدر یـک خـانواده    )ه تولـد مبـارز و مـذهبى

ش(1354پرورش یافت، در سال      ى ساینس پوهنتون کابل فارغ التحصیل گردید، از سال تهفاکولاز)ه

.ریاضى تدریس کردى  غازى به حیث معلمى نادریه و بعد در لیسهدر لیسه1357تا1354

گروه مجاهدین ملّى بود که از سـال  غفورى همراه بااحمد فرید رستمى و تعداد دیگر از یارانش، جزء         

مبارزه1353 جهت در بعد  گام بر داشتند، بعدها از بنیان گذاران و عضو شوراى مرکزى           مسلحانهىبه

ش(1359سازمان مجاهدین مستضعفین شد، على پور در سال  ىشیعهبعد از ائتالف گروهاى سیاسى)ه

ازسـوى ایـن جبهـه  بـه عنـوان          »آزادى بخش انقـالب اسـالمى افغانـستان       جبهه«افغانى در ایران به نام      

انتخابمنطقهقومندان کل نیروهاى نظامى    افغانستان جات هزاره 24سرانجام على پور به تاریخ      .شدى

ـ ش(1367جوزا منطقه)ه هاىدند غورى والیت بغالن، طى یک عملیات در فتح یکى از پوستهىدر
.رسیددولت کمونیستى مورد اصابت مرمى دشمن قرار گرفت و به شهادت

ولسوا1331سال،سید محمد امین فاطمی    سـال. والیـت ننگرهـار متولـد گردیـد     لی کوز   در در

سال از لیسه عالی حبیبیه فارغ گردیده1347 در راMD از فاکولته طب ننگرهار دیپلوم1977و خود

است نموده در.اخذ وي پروگرام عالی آموزشی پوهنتون بن آلمان اشتراك نموده و به اخـذ  همچنان

راچـی پاکـستان و اخـذ سـند مراقبـت هـاي صـحی در        عـالی اداره عامـه ک  از انـستتیوت STDسـند

از انکشاف به رو پوهنتون باستن امریکا و اخذ شهادتنامه مـسیر هـاي جدیـد بـراي پالیـسی      کشورهاي

 نایل آمـده  1995رو به انکشاف از پوهنتون باستن ایاالت متحده امریکا در سال صحی در کشور هاي

.است

انستتیوت صـحت عامـه    طب عمومی در بدخشان، استاد در فاطمی بحیث داکتر معالج در بخشدکتر

مؤسـس و رئـیس   ،IRCکابل و عضو دیپارتمنت تعلیمات صحی، مؤسس و مسؤل پروگرام تعلیمـی 

مـشورتی و اجرائیـوي وزارت   پروگرام هاي تعلیمی و تربیوي اتحاد اسـالمی مجاهـدین، عـضو بـورد    

وصحت عامه دولت مؤقت مجاهدین وبعداً معین وزارت صح عامه معین اول وزارت صحت عامـه  ت

 اسالمیجمهوريمنحیث وزیر صحت عامه 1995تا1993در دولت اسالمی افغانستان در کابل و در 

.ایفاي وظیفه نموده استافغانستان
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مؤقتهمچنان موصوف منحیث در جینیوا سـویتزرلند و حـوزه کـشورهاي مدیترانـه     WHOمشاور

حـWHOاي، مشاور دایمی بـورد1994 الـی  1992وزه مدیترانـه شـرقی و همچنـان از    بـراي عـضو
 عضو بورد مؤسـسه انکـشاف خـدمات صـحی بـراي افغانهـا و       2001الی 1991ازWHOاجرائیوي

)نـسایی بـراي مهـاجرین افغـان، عـضو نهـاد      عضو بورد شـفاخانه والدي و  Order of good

time)در و بوده مواظبتکنفرانس هاي گوناگون علمی اشکانادا هاي مؤلفکتاب و نموده تراك

و درست استعمال .غلط دواهاي معاصر و کمک هاي اولیه میباشدصحت،

سـال به حیث وزیر صحت عامه تعین شـد از آن زمـان تـا                1383دکتر سید محمد امین فاطمی در سال        

.دواین سمت ایفاي وظیفه می نمدر1388

رواندکتر فاطمی زبانهاي پشتو، دري و انگلیسی  .صحبت می کندرا

 فخري داستان نویس، منتقد و پژوهشگر ادبی و سفرنامه           مشهور به حسین   ،سید غالم حسین فخري   
.نویس توانایی است

جمعه روز در  دره ککرك جغتو غزنی بـه  ، خورشیدي در روستاي بینی سنگ1328عقرب11فخري

تـرم بـود ودر مـشکالت مـردم و     شـجاع، سـخی و مح  سید محمد رضا مـردي    حاجپدرشودنیا آمده   

پدرکالنش حاجی سید محمد عیسی و حاجی سـید محمـد محـسن از علمـا و             .منطقه رسیدگی مینمود  

حسین فخري قـرآن، گلـستان، دیـوان حـافظ و نـصاب             .بزرگان دینی و صاحب تالیفات مذهبی بودند      

بـه خورشـیدي   1337در.الصبیان ابونصر فراهی را نزد آخوند زادگاهش فرا گرفـت       اش خانـــواده بـا
.دوره هاي ابتدائی و بکلوریا را در مکتب سیدجمال الدین افغان و نادریه به پایان رسانید.کابل کوچید

 خورشیدي همزمان با استقرار جمهوریت محمد داود از اکـادمی پـولیس فـارغ و تاسـال                  1352درسال

1372ه شصت خورشیدي الی     حسین فخري در سراسر ده    . به تدریس درهمان اکادمی پرداخت     1355

رئـیس وفرمانـده ادارات گونـاگون امنیتـی، جنـرال           »یکسال پس از استقرار دولت اسالمی مجاهـدین       «

لوي معاون وثاارشد، سال.ارنوال عمومی قواي مسلح کشور بود   ثرنوال  پس از تشدید 1372دراواخر

عاون و مدیر مجله تعاون ارگان   م1380تا1374سالاز.خانگی و تنظیمی به پشاور کوچید     جنگهاي

.بود)CCA«نشراتی مؤسسه غیر دولتی مرکز تعاون افغانستان 

سال در طالبان سقوط  خورشیدي دوباره به کابل بازگشت و با دعـوت مقامـات ارشـد دولتـی          1381با

کارنامـه خـدمات امنیتـی و       .چندین سال در ریاست هاي گوناگون امنیت ملی به خدمت مـشغول بـود             

و،تی وي در دوران هاي پر تالطم و توفانی و پر آشوب و نظام هـاي متفـاوت   دول درخـشان و شـفاف

بدون هیاهو و سروصدا بود و ادارات تحت فرماندهی اش علی الرغم مخاطرات عدیده و دشواري هـا                  

مردمو نا بسامانی ها به خاطر انضباط و کارایی درانجام وظیفه مورد اعتماد مقامات دولتی گوناگون و                  

داشتند حسین فخري افزون بر ده نشان دولتی به شمول نشانهاي افتخار، درفش سرخ، سید جمـال       .قرار
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 و دگـر جنرالـی در دوره زمامـداري          1368الدین افغانی و امان اهللا خان به رتبه تورن جنرالـی در سـال               

دت هـاي شخـصی    نایل گشت که این رتبه بنابر دالیل سیاسی و حسا1371صبغت اهللا مجددي درسال  

1365تـا1350حسین فخري به دالیل اجتمـاعی وعـدالت خواهانـه از سـال              .و سلیقوي رسمیت نیافت   
.عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و بعد بنابر موانع قانونی و غیره از سیاست کناره گرفت

اد خورشـیدي    حمایت هاي بسیاري که او در دهه هاي پر آشوب شصت و دراوایل هفتاد و حتی هـشت                 

از نویسندگان و فرهنگیان به عمل آورد، آن هم درزمانی که بسیاري از آنان از نظر سیاسی درمعـرض                   

خطر قرارداشتند و براي تامین مایحتاج خویش با دشواري روبرو بودند، همدلی او را به تصویر میکشد       

.و شهرت او را از حیطۀ ادبی فراتر برد
ی و به ویژه اندکی پس از فراغت ازاکادمی پولیس با شور و شوق کار حسین فخري درسالهاي نو جوان

مجلـه1357ادبی اش را شروع کرد و چند سالی گذشت تا در سال        در گرسنگان نام به اش داستانواره
سپس داستان هاي بایسکل آریانا از او در مجله آواز ارگان نشراتی رادیو .پولیس چاپ و منتشر گردید

درسـالتلویزیون چاپ ش   ژوندون درمجله او مهردل تنبور داستان انتشار و چاپ با  کـه مـدیر    1362د،

مسؤل آن استاد واصف باختري بود و اتحادیه نویسندگان آن را چاپ و منتشر می کرد، سـند معتبـر و                    

.اعتبارنامه ورود به محافل ادبی را یافت

درسالنخستین مجموعه داستانهاي مستقل او مالقات در چاه آهو نام          که  ازطـرف اتحادیـه   1364دارد

تا کنون افزون بر هشتاد داستان از حسین فخـري بـه چـاپ              .نویسندگان افغانستان چاپ و منتشر گشت     

.رسیده و پاره یی از داستانهایش برنده جوایز انجمن نویسندگان و کانون ناصر خسرو شده اند

ول زیـادي راازسـرگذرانده دردوره نخـست        حسین فخري درادوار گوناگون  فعالیت ادبی تغییـر وتحـ          

نویسندگی و بخصوص در مجموعه هاي داستانی مالقات در چاه آهو، اشـک کلثـوم  و رمـان تـالش                     

تحت تاثیر فضاي مسلط ایدیولوژیک قرار داشته و به اجتمـاع نگـاري هـا و سـوژه هـاي  داسـتانی رو                        

کارگران و زارعان و نیـرو هـاي مـسلح    آورده که شخصیت هاي آن را بیشتر مردمان فقیر و محروم  و      

درین آثار فخري قدرت و عمـل را مـی سـتاید و بـراي فعالیـت جـسمی و کـار                    .دولتی تشکیل میدهد  

 حاصـل دیـدگاههاي اجتمـاعی و        ،اغلب آثار ایـن دوره نویـسنده      .کردن بیشترین احترام را قایل است     

از.اه او را میتوان مـشاهده کـرد  درنیمه دوم دهه شصت  تغیر و تحول در دیدگ        .سیاسی او هستند   پـس

آن دیدگاه ولحن نویسنده درداستانها وآثارش عوض میشود وحال وهواي تازه مییابد وبر رنگینی آثار              

.می افزایداو

کالبـد داسـتانهاي او بیـشترینه اسـتوار و از سـاختار         .فخري نثر فارسی را روان، رسا و فصیح می نویسد         

است ور بهره از.مستحکم  نخست کسانی هم به شمار میرود که به رمان نویـسی ، سـکه زرینـی کـه     او

.نمیدانم چرا و خیلی هم با تأسف در بازار ادبیـات داسـتانی مـا چلنـد چنـدانی نـدارد، پرداختـه اسـت                        
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شوکران در ساتگین سرخ و اهـل       «اما می آزماید  کوششی بود که نشان میداد نویسنده خود را       »تالش«

.م بیشتر نویسنده را در پرداختن به رمان نویسی گواهی میدهدمؤفقیت باز ه»قصور

حسین فخري در ادوار مختلف نویسندگی و فعالیت ادبی اش تحت تاثیر نویسندگان گوناگونی چـون               

کـامو، داستایوسـکی، کافکـا، فـالکنر و دیگـران           صادق هدایت، جـالل آل احمـد،        گورکی، بالزاك،   

است کی و آثـار روانـشناختی  و تجزیـه و تحلیـل ژرف پرسـوناژ هـاي                  اما تـاثیر داستایوسـ    .قرارداشته

با وجود این، آثارحسین فخري اصالت شـان را حفـظ مـی    .داستانی داستایوسکی درازمدت بوده است   

.کنند وعطر و طعم آشنا و وطنی دارد

ــارش بخــصوص درداســتانهایی کــه درمجموعــه هــاي داســتانی در     ــاره یــی ازآث حــسین فخــري در پ

ابیل، و آخرین شاخه آمده و دررمانهاي شوکران در ساتگین سرخ و اهل قصور و درسفرنامۀ از  انتظاراب

غربتی به غربتی دیگر کشمکش هاي درونی خود را که سرچشمه هنرش محسوب می گردد، منعکس               

در سراسر دهه شصت و هفتاد خورشیدي ذهن و جان حسین فخري درگیر خواندن و نوشتن                .می کند 

 و با شوق و ذوق در اوقات فراغت وظایف دشوار و طاقت فرسـاي دولتـی وامنیتـی اش                    و آفریدن بود  

کتابهاي زیـادي را میخوانـد و مـی بلعیـد و دسـت بـه قلـم مـی بـرد و چیـزي نگذشـت کـه جماعـت                               

نویسندگان خالقیت و پرباري او را پذیرفتند و نظر مساعد ادیبان و فرهیخته گان ادبی را جلب کـرد و                 

.قه ادبی پذیرفته شدبه گرمی در حل

شهرت دیگر حسین فخري مربوط به پژوهش و تحقیق و نقد ادبی در زمینه ادبیـات داسـتانی کـشور و          

نخستین مقاالت فخري در این زمینه بـه نـام هـاي مـستعار                .مقاالت کتاب داستانها و دیــدگاهها است     

شـد در نشریه وفا در پـ      1373گل کوهی، فانوس، خاموش و غیره در سال          منتـشر یـن سـالها    ادر.شاور

سیرداستان نویسی معاصر دري را با دقت و امانت و طول و تفصیل زیـاد پرداخـت و دسـت بـه نقـد و                          

بررسی آثار عزیز الرحمن فتحی، نجیب اهللا تور ویانا، رهنورد زریـاب، اکـرم عثمـان، اسـداهللا حبیـب،                     

، قادرمرادي، رزاق مامون، خالد نویـسا سپوژمی زریاب، ببرك ارغند، مریم محبوب، زلمی باباکوهی ،     

ودیگران پرداخت و درکتابی به نام داستانها و دیدگاهها با نام مستعار حسین گـل           سید اسحاق شجاعی    

  کتاب را بـا نـام اصـلی          1379بعد ها مطالب آن را بسیار گسترده تر کرد و درسال            .کوهی عرضه کرد  

کرد351خویش در    منتشر و چاپ پشاور در  کتاب داستانها و دیدگاهها علـی الـرغم سـکوت     .صفحه

تامل بر انگیزعده یی و تنگ نظریها و دشنام پراگنی هاي تنی چند هنوز هم زنده است و نفس میکشد                  

استفاده آن هاي داشته از خود»داستانها و دیدگاهها«بسیار صورت می گیرد »جایز و ناجایز  «و نوع در

فـرود  داسـتان نویـسی معاصـر و کالبـد شـگافی  آثـار گروهـی از         نخستین اثر است که در باره فـراز و       

.نویسندگان نوشته شده است و اصالت بسیار دارد
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بانی چندین کتاب مهم از جمله اردو و سیاست نبـی عظیمـی،        حسین فخري در مقام ویراستار مشوق و      

واز صدا تا آهنـگ  انجنیـر صـدیق قیـام، تـاریخ سـادات و عربهـا درافغانـستان از سـی              فاضـل کـاظم د

در تدوین و چاپ و انتشار جلد دوم کتاب نثر .دیگران بودتیموریان و شهنشاه سخنور عبداهللا کارگر و 

با نویسندگان طراز اول کشور به ویـژه بـا   .دري باداکتر علی رضوي همکاري صمیمانه وبی شایبه کرد    

اجرت مکاتبـه و نامـه نویـسی    استاد واصف باختري، رهنورد زریاب، علی رضوي و دیگران درایام مهـ      

.مرتب داشته و امیدواریم که روزي این نامه ها چاپ و منتشر گردیده به  دسترس عموم قرار گیرد

نثرفارسی در سفرنامه هاي فخري به ویژه در بسا از بخش هاي ازطابران تا شهر سـلیمان و از غربتـی بـه      

ده کارمستمر وکمـال جـویی اوسـت، همـین     غربتی دیگر یکدست ، روان، زیبا و خواندنی و نشان دهن       

خود توجه به سفر نامه نویسی، نوعی که سالهاست در کشور ما ازرواج افتاده است، نمیتواند کـار کـم              

.اهمیتی باشد

فخر شده چاپ :يآثار

کابل،«مالقات درچاه آهو .1 داستان، »1364مجموعه

،«اشککلثوم.2 کابل داستان، »1366مجموعه

کابل،«شتال.3 »1367رمان،

دهکده.4 و ،«گرگها کابل داستان، »1368مجموعه

کابل،«کلنگانبتیمص.5 داستان، »1369مجموعه

د.6 و ادب«دگاههایداستانها تجد1374پشاور،،ینقد پشاور1379چاپدی، ،«

اباب.7 پشاور،«لیدرانتظار داستان، »1375مجموعه

فرهنگوثیحد.8 فرهنگفطرت پشاور،«فترت ، مقاله »1376مجموعه

روا.9 تا ها لحظه شکار پشاور،«قلمتیاز »1377سفرنامه،

تاشهرسل.10 ا«مانیازطابران »1378پشاور،ران،یسفرنامه

ساتگ.11 در پشاور،«سرخنیشوکران »1378رمان،

قصور.12 پشاور،«اهل »1380رمان،

غربت.13 غربتیاز کابل،«گریدیبه ، حج »1384سفرنامه

عرفـان،«شاخهنیآخر.14 انتـشارات تهـران، داسـتان، انگل»1385مجموعه بـه .B.Mیسیـ ترجمـه

Joshi«
1

بابر.15 باغ ادب«خروسان خانه کابل، داستان، »1388افغانستاناتیمجموعه

1
جدانا،یآر. چهارم، شماره نهم، سو1386يسال علسوریپروفنیسیاکادمدیکانددن،ی، شهرستانیشاه .یاکبر
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سال،محمدامین فرهنگ   مـیالدى لیـسانس   1964 میالدى در کابل متولـد شـده و در سـال   1940در
.خود را در رشته اقتصاد در افغانستان دریافت نمود

سال در سپس دانـشگاهماسـتري میالدى   1969وى در را ملـى»کـولن«خـود اقتـصاد رشـته در آلمـان

سال در و  میالدى دکتراى خود در رشته توسعه اقتـصادى و اجتمـاعى از همـین دانـشگاه                1973گرفت

کرد .کسب

سال از ا میالدى در دانشگاه کابل تدریس کرد و مدیریت اقتصاد ملى افغانستان      1978ت1974فرهنگ

.را نیز عهده دار بود

سال در 1982 میالدى به دلیل فعالیت سیاسـى در زنـدان پلچرخـى کابـل زنـدانى و در سـال                   1978وى

مـىمیالدى بعد از رهایى به کشور آلمان مهاجرت نموده و در دانـشگاه بوخـوم ایـن کـشور تـدری             س

.کرد

فرهنگ در کنفرانس بن به عنوان وزیر بازسازى این کشور منصوب شده و در دوران حکومت موقت                  

افغانستا انتقالى اقتصادو وزارت بودسمت دار عهده .را

.ثار متعددى از وى در زمینه هاى اقتصاد ، اجتماعى و سیاسى به چاپ رسیده است آ

فرانسو پشتو، ، درى زبان به .ى و آلمانى تسلط کامل دارد و به زبان انگلیسى نیز آشنایى داردفرهنگ
سال،شهید حاج سید مصطفی کاظمی والیـت پـروان زاده    خورشیدي در منطقه لونج1338در

کرد و به صف مخالفان دولت کمونیستی آن وقت پیوست و او در سالهاي جوانی، کابل را ترك.شد

رهبـريعضو سپاه پاسداران انقالب اسالمی بـه شـاسـتادافغانـستان اکبـري سـال.دمحمـد 1368در
گانهخورشیدي، زمانی که هشت  که عمدتا در ایران تشکیل شده بودند، دست تشیع افغانستان احزاب

مصطفی کاظمی عضویت شوراي مرکزي ایـن حـزب را   سید حزب وحدت اسالمی زدند،به تشکیل

آورد دست رهبـريدر سالهایی که حزب وحدت ب.به عبـدالعلی مـزاري درگیـر جنـگ بـا دولـت       ه

دچار انـشعاب شـد و آقـاي کـاظمی در      برهان الدین ربانی بود، این حزبیاست استاد مجاهدین به ر

شـاخه-او به همراه حزب وحدت اسـالمی .کرد محمد اکبري حمایتاستادانشعاب درون حزبی از
دولـتوراي موسوم بـه شـوراي عـالی   اکبري، به ائتالف دولت آقاي ربانی پیوست و عضو ش رهبـري

سـید  .فرمانده احمدشـاه مـسعود در آن ائـتالف ادامـه یافـت     همکاري و حمایت آقاي کاظمی از.دش

مسعود باقی ماند و عضو جبهـه متحـد ملـی دفـاع از      شهید احمدشاه مصطفی کاظمی در کنار فرمانده

.شهرت یافتافغانستان شد که بعد به ائتالف شمال

پ آقايازپس. پیروزي مجاهدین نقش فعال و اساسی در کنفرانس بن داشتازسوي طالبان، سقوط
طرف ائتالف شمال به جلسه رهبران و نماینـدگان گروههـاي مختلـف افغـانی در شـهر بـن       کاظمی از

.رفت و یکی از امضا کنندگان موافقت نامه بن شدآلمان
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وزارتاز همین طریق و در جلسه بن، آقاي کاظمی عه دار تجـارت شـد و در کابینـه هـاي دولـت      ده

ید مـصطفی کـاظمی در زمـان حکومـت موقـت و      س.موقت و انتقالی افغانستان در این سمت باقی ماند     

اقتـصادتجارت را برعهده داشـت کـه خـدمات ایـشان در پـیش             انتقالی افغانستان سمت وزارت    رفـت

آسـان سـازي سـرمایه گـذاري در     . نیـست کشور و تحرك به سوي ترقی و تکامل براي کسی پوشیده    

.وي در زمان تصدي پست وزارت تجـارت بـه شـمار مـی آیـد     کشور مدیون تالش هاي بی وقفه اي      

.بسیاري از سرمایه گذاران داخلی و خـارجی وي را پـدر اقتـصاد بـازار آزاد کـشور لقـب داده بودنـد                   

صادي و سـرمایه گـذاري هـا مـدیون ایـن         افغانستان امروزي در راستاي تثبیت بسیاري از زمینه هاي اقت         

.شخصیت مردمی است

انتخابـات پارلمـان افغانـستان، از کابـل در رقابـت هـاي انتخابـاتی        سید مصطفی کـاظمی، در نخـستین  

عنوان به و کرد او خیلی زود یکی از نمایندگان.تنماینده پایتخت به پارلمان افغانستان راه یافشرکت

پارلمـانی  ت کمیته اقتصادي مجلس نمایندگان و همچنین ریاست گـروه مطرح در پارلمان شد و ریاس

.موسوم به گروه استقالل را به عهده گرفت

شرکت در تـشکیل جبهـه ملـی افغانـستان بـود کـه در آن       مصطفی کاظمی،سید آخرین اقدام سیاسی 

درافرادي از احزاب کمونیستی پیشین حضور دارندرهبران احزاب مجاهدین و همچنین ایـن حـزب   ؛

.سخنگوي این جبهه بودآقاي کاظمی رییس کمیته سیاسی و

ایده مردم گرایی داشت و بـر شـرکت   کهتنها رهبر دلسوز در میان رهبران افغانستان بودشهید کاظمی   

سـالوي.مردم در صحنه هاي مختلف حکومت تاکید می ورزید      سـه خصوصا و بن کنفرانس از بعد

بود،در پست وزارت تجارت تجربیا     کرده کسب خوبى  تا حدى که او بصورت یک متخصص در ت

بـود.ها بیرون بودکرد که این از توان خیلىضمینه اقتصاد کشور همیشه ابراز نظر مى       استعداد با آدم او
.نیست او منحیث یک کارشناس اقتصادى عرض اندام کرداما در مدت سه سال که وقت زیادى

شنبه4:15سید مصطفی کاظمی ساعت      سه سال15روز انتحـاري1386عقرب حملـه شـرکتدر در

شهر مرکزقند شـدندر حادثه این انفجار     کهوالیت بغالن به شهادت رسید      پلخمري کـشته بـه منجـر

افغانستان،تن80 تن و زخمی شدن      100 پارلمان اعضاي از تن شـانجـانیز  شش هـاي دسـتن از را

.ددندا

و از تن شش دادن قرار کدامهنوز.آمیز استکالى پارلمان اندکى ابهامهدف دسـتنـشانههم از ى

گروه از ایـن پـیش وقتـى ایـن گونـه         .هاى افراطى در این حادثه دلخراش به دست نیامده اسـت          داشتن

 صورت میگرفت شورشیان طالبان آن را به عهده میگرفت امـا اینبـار آنهـا شـدیداً رد     حمالت انتحارى 

.کردند
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در .شـود کـه شـاید هرگـز بـه آنهـا پاسـخ داده نـشود         این حمله سواالت زیادى مطرح مـى بهرصورت

رودسواالت از این قبیل که چطور امکان دارد وقتى شش تن از وکالى پارلمان از مرکز به والیت مى               

از در آنجا نه از نیروهاى امنیتى پولیس –تا از کارخانه دیدن کند  نه ملىو استاردوى وقتى.؟خبري

روند چرا قوماندان امنیت آن والیت در آن والیت نیست، آیا از سفر ایـن وکـال     این وکال به بغالن مى    

بود؟بى هاى پولیس نتوانسته بودند امنیت ایـن چنـد تـن وکیـل را بگیرنـد؟ دسـت چـه        چرا نیروى خبر

؟...خارجی ها وکسانى در پشت این قضیه دخیل است، طالبان، 

پ در افغانستان را18و17-16 بغالن روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه        ٔ◌ی حادثه پارلمان عقـرب

هـايدر این روزها پرچم افغانـستان در تمـام ادارات دولتـی و نماینـده گـی                .عزاي عمومی اعالن کرد   
.دولت در بیرون افغانستان به حالت نیمه افراشته در آمد

هـمحفلی  شهادت سید مصطفی کاظمی     دهمروز اشتراك دربا مـردم مختلـف قـشرهاي از تـن زاران

علمـاحکـومتی   کنار حضور برخی از نماینده گان پارلمان، اعـضاي کابینـه، مـسئولین               بـه...وکـشور،

بـود،میزبانی حزب اقتدار ملـی برگزارگردیـد       جرگـه بـه بیـان     محمـد یـونس قـانونی، رئـیس ولـسی         ه

 کاظمی نه به مذهب، نه به قوم و نـه        :با بیان این که   سید مصطفی کاظمی     شخصیت شهید    مختلفابعاد

نپـذیریم کـه در   اگـر«:نیز گفـت و.»کاظمی شهید مردم افغانستان است   «:تبه والیت می اندیشید، گف    

الرجال وجود دارد و کاظمی یکـی از برجـسته          بپذیریم که قلت  کشور قحط الرجال وجود دارد، باید  ب       

». پذیر داشت این کشور بوده و درخشش انکار ناترین شخصیت هاي

 درکابل در یک خانواده متدین  1348که بنام سید جالل نابغه شهرت دارد درسال         ،سیدجالل کریم 

پدرش معلم بود وظیفه مقـدس معلمـی را دریکـی از لیـسه هـاي عـالی کابـل                    .ومتوسط متولد گردید    

داشت  یعنی بسن   سیدجالل به سن شش سالگی شامل لیسه عالی استقالل گردید، دو سال بعد            .بدوش

هشت سالگی نظربه استعداد وذکاوت سرشار ازصنف دوازدهم آن لیسه سند فراغت حاصل کرد و بـه        

شد شناخته کشور از خارج و داخل در نابغه سـن1357سیدجالل درسال .صفت  سـالگی شـامل   9بـه

 کولمبیا واقـع  پوهنحی انجنیري پوهنتون کابل گردید و متعاقباٌ رهسپار کشور امریکا شده و به پوهنتون       

موصوف بعد از شمولیت درپوهنتون مذکور بدستور دولت وقت از امریکا   .شهر نیویارك پزیرفته شد     

به کابل فراخوانده شده و متعاقب آن جهـت فراگیـري زبـان روسـی، ریاضـیات وفزیـک تحـت یـک                  

.پروگرام خاص به مسکو اعزام گردید 

ه کابل مراجعـت کـرده وبامالحظـه وضـع ناهنجـار             غرض بازدید از خانواده ب     1359سید جالل درسال    

محیط و مردم کشور بعد ازمدت کوتاهی، چون با هزاران هموطن افغان ابتدا به کشور پاکستان وبعد از 

نمـود هجـرت سـعودي عربـستان بـه خانواده با همراه نامبرده پاکستان در ماه شش درعربـستان.اقامت

رولیم شـاه فهـد جهـت مطالعـات امـورانجنیري و آمـوزش              سعودي سیدجالل شامل پوهنتون منرال وپت     
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سـاله14علومی چون فزیک ولسان عربی گردید بعد از سپري کردن مدت کمتر از سه سال، این نابغه            

.افغان مصروف فعالیت هاي اقتصادي شد 

سیدجالل نظربه سعی وتالش و ابتکارات سالمی که از خود تبارز میداد توانست باجدیت بحیث یکـی              

بخـش.ز فعالین وهمکاران متمئن و طرف اعتماد و وفادار دربخش حقوق بشر عرض اندام نمایـد          ا در

اقتصاد موصوف طی سالیان متمادي آغاز به کار نموده وبه ابتکارات سالم ومثبت خود توانسته درایـن                 

 کمپنـی  آن به خرید و فـروش چنـدین  هساحه به پیشرفت و انکشافات سریعی نایل آید که در ارتباط ب           

گردد موفق عرب متحده وامارات سعودي همکاران وشرکاي شرکت هـاي تجـارتی وي را         .عربستان

شرکت هاي بـزرگ شخـصی، چنـدین ملیتـی و خـانواده هـاي شـاهی کـشور هـاي مختلـف شـوراي                     

عالوه ازمصروفیت هاي عرصه تجارتی سیدجالل بااسـتفاده        همکاري اقتصادي خلیج تشکیل میدهند،      

وش شناخت هرت علمی، فرهنگی وموقف اقتصادي خود توانسته از طریق ارتباطـات بـین المللـی در              از

.قسمت تاًمین امنیت و تحکیم صلح در افغانستان نیزخدماتی را انجام دهد 

 سـعی بلیغـی بخـرچ داد تـا بـراي خـتم جنـگ داخلـی در         1369روي این منظور نامبرده در اوایل سال     

مابین افغانستان و پاکستان و گروه هاي متخاصم داخـل جنـگ یـک              افغانستان از طریق میانجگري فی      

بـه1376راه صلح را جستجو نماید و در نتیجه مذاکراتی که با جناح هاي مربوط داشت در سال   موفق

. گروگان ایرانی از نزد طالبان گردید 10رهائی 

سال ماهه میان اتحاد شـمال    در اثر مذاکرات و میانجیگري که منجر به اعالن آتش بس یک              1377در

. زندانی بین اتحاد شمال و جناح طالبان آزاد مبادله شد 1200و گروه طالبان گردید 

سید جالل براي تنویر اذهان مردم، امور خبر رسانی و تـأمین دموکراسـی، خـدمات فرهنگـی برجـسته                    

"رزش رادیـوي  انجام داد که نمونه مشخص و برجسته آن تاسـیس و بکـار انـداختن شـبکه بـسیار بـا ا         

افغانستان سید جالل با احساس عمیق از رنج و آالم مردم مستضعف افغانـستان زمینـه               . میباشد "صداي

مذاکره و مفاهمه با کشورهاي مختلف اروپائی، سازمان هاي بین المللی به شمول سـازمان ملـل متحـد                 

.بمنظور جلب توجه آنان به حل قضایاي افغانستان مساعد ساخته است 
جالل طی سال هاي زندگی خود مطالعات خود را در رشته هاي اقتصاد، قانون بین المللی و قـانون   سید

.اسالمی تقویت بخشیده و باالتر آن بحیث یک شخصیت در حل منازعات افغان ها تبارز نمود 

موصوف بنا به داشتن استقاللیت فکري، درایت و احساسات عالی ملی منحیث یک شخصیت برازنـده         

استملی ع  گرفته قرار کشور خارج و داخل در افغانها همه اعتماد و احترام مورد کرده اندام در.رض

مسیر سعی و تالش بلیغ بمنظور آوردن صلح و ثبات در کـشور سـیدجالل ارتباطـات قـوي را بـا اکثـر           

ارنمودهممالک از جمله پاکستان، ایران، هندستان، عربستان سعودي، امارات متحده عربی و ترکیه برقر    

سـیدجالل بـرین عقیـده اسـت کـه      .و اعتماد همه را درین راستا نـسبت بـه خـود کـسب کـرده اسـت                 
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مشکالت اصلی که افغانستان برآن مواجه است، بشمول خطر تروریزم یک مشکل منطقوي میباشد که               

جانبه.افغانها به تنهائی نمیتوانند به حل آن فایق آیند  همه و جانبه دو همکاري که  میان همسایگان وقتا

افغانستان بر اساس احترام متقابل مبنی بر شناسائی استقالل سیاسی و تمامیـت ارضـی یکـدیگر موجـود           

.باشد میتواند مشکالت و قضایا یکی پی دیگري حل گردد 

پلخمـرى1344سـالشـهیدان سـرافراز وطـن در      «، فرزند سید عبـدالقیوم؛      سید اسداهللا کریمى   در

جهان گشود، بعد از طى مراحل ابتدایى تحصیل در زادگاهش اده متدین دیده به والیت بغالن در خانو   

معلمـىدانشگاه طب کابل گردید و بر اثر وضعیت انقالب راهى دیار هجرت   شامل شـغل بـه و گـشته

داخلمى به را او جهاد شوق ولى کـشور کـشانید تـا بـاالخره در دره سـنگالخ بـر اثـر بمبـاران           پردازد

.ه شهادت رسیدبطیارات روسى
مکتب امانیه را تمام نموده . در کلکان کوهدامن به دنیا آمد 1939سالد عبدالجمید کلکانی،  شهی

در اواخر دهۀ شـصت، وي ازجملـۀ رهبـران     .شامل ابوحنیفه شرعیات شد،  ولی آن را نا تمام رها کرد           

حـزب.ر اختفـا گذرانیـد    در دوران داودخان، بسیاري اوقـات خـود را د         .یکی از جریانات سیاسی بود    

خودش را بنـام سـازمان آ زادي بخـش  تاسـیس کـرد کـه در سـاحۀ شـمالی از قـدرت و نفـوذ بـسیار                  

بود .برخوردار

با جبهه ي متحد ملی افغانستانيرهبرد،بوورهبرسازمان آزادیبخش مردم افغانستانبنیانگذارآنکهاو

بهرا نی  داشتعز . خود مـی پنداشـتند     »میرمجلس« خطاب میکردند و   »نپیرجا«عیاران دالوراو را    .هده

 قـومی، مـرد نظروعمـل شناسـایی کـرده           -روشنفکران مستقل ومترقی مجید را یک انقالبی نستوه، فـرا         

زحمتکشوي.مجید کرکترروحانی داشتنزد اهل طریقت،.بودند را رفیق و ملجاء کارگرودهقان

بودند کرده قلمداد شان برحق هاي .آرمان .. .

آنچه دراین میان قابل تردید نیست، اینست که افراد وگروه هاي مختلف اجتماعی ایکـه چـشمان بینـا         

.وعقل رسا دارند، مجیـد را یکـی ازقهرمانـان عرصـه پیکـاربراي آزادي، عـدالت وبرابـري مـی داننـد                      

،اگرمجید داراي چنین ویژه گی هاي عالی نمیبود، هـزارن تـن از زنـان ومـردان آگـاه ، رو                     شـنفکران

سیاسیون ، استادان، محصلین ومتعلمین، گارگران ودهقانان، شاعران، نویسندگان وهنرمندان بـه راهـی              

.رفتندکه او رفته است، نمی

همین نام پرآوازه ونیک عبدالمجید کلکانی است که مرحـوم خـان عبـدالغفارخان اشـتیاق دیـداراو را        

ه مجید سه سال زندان دهمزنگ وشش سـال زنـدگی   این مصادف به زمانی است ک.دردل می پروراند  

.مخفی را با متانت وافتخارپشت سرگذاشته بود

مهمانـان.قریه ي کلکان محـل مالقـات تعیـین گردیـد          .مجید ویارانش آمادگی براي پذیرایی گرفتند     

بودند بازنشسته درفضاي صفه روي بزرگکلکان جوانان دلیرکوهدامن دست به سینه .دورادورحوض
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مجید همراه با متنفذین روشن بین منطقه ازمهمانـان شـان حـد اعـالي مهمـان             .رطرف ایستاده بودند  چا

آوردند بجا وقتی مرحوم خان عبدالغفارخان وهمراهان پاي صحبت هاي شیرین و همـه جانبـه              .نوازي

..دینی، اجتمـاعی، تـاریخی ، ادبـی   ي مجید نشستند، ازاحاطه ي او به مسایل سیاسی،      .فتنـدآفـرین گ .
مهمانان.نفوذ معنوي مجید درمیان مردم واحترام متقابل وآگاهانه طرفین سبب حیرت مهمانان شده بود

به چشمان خود دیدند که مجید نه گارد محافظ دارد ونه شان وشوکت فرعون مابانـه؛ نـه پـاي ثروتـی          

دلبرداوطلبانهدرمیان است ونه زوروفشار آمرانه اي، ونه هم محلی براي مکروفریب، ولی صد ه جوان ا

مهمانــان متعجبانــه بــه ســوي مجیــد میدیدنــد  .حاضــراند جــان خــود را فــداي مجیــد وراه او بنماینــد 

 فهم ودرایـت،     نیکو، وقتی مهمانان خود را غریق دریاي اخالق      .ودرجستجوي منبع این قدرت بودند    

نی اسـت ازنـوع دیگـر    دوستی، سخاوت ، محبت وشهامت مجید دیدند، دانستند کـه مجیـد انـسا        وطن

.وازبرش ناشناخته ي دیگر
: را حضورتان نقل می کنم»ویژه نامه شهید مجید کلکانی«دراینجا برش کوتاهی ازکتاب

کـه.دردوره ي سلطنت محمدظاهرشاه، وقتی داود خانه نشین بود خواجه اکرام نزدمن آمد     وخواسـت

ه راسـرنگون کنـد، داود دریـن راه جلـب     داود میخواسـت سـلطنت ظاهرشـا   .پیام داودرا به آغا برسـانم     

:او، این کاررا به دودلیل پیش گرفته بود.حمایت آغا را میخواست

.عقده ي خانوادگی-1

. تحریک ابرقدرت روس-2
:وقتی پیشنهاد را با آغا درمیان نهادم ،گفت

هستم.من ایلچی داود را نمی بینم« فکرکودتا به میتواند خواست ون.کودتا رژیم بی ریشه یی است.ونه

بدهد انعکاس را چنین رژیم هایی، که جدا ازخواست مردم به میان می آیند، هرچندیکشبه مثل             .مردم

».سمارق سبزمی کنند ولی به کوچکترین تکانی ازجاکنده می شوند

پس از کود تاي ثور براي مدت بسیار کمی بیرون آمد ولی بزودي مخفی شده با پرچمی ها بـر ضـد     

پس از اشغال شوروي و بر سر قـدرت آ مـدن پرچمـی هـا وي            .ن مبارزة مشترکی را آغاز کرد     باند امی 

چون پرچمی ها از ارتباطات ومحالت احتمالی بود و باش وي در شهر کابل قبال               .همچنان مخفی ماند  

.مطلع بودند، توسط خادیست ها دستگیر شد و بدون محکمه اعدام شد

سالدهجدرباالخره  جوزاي شها خورشیدي مصادف عبدالمجید کلکانی 1367هم .دت رسیدبه
1

1گیالنـى دومین پسر سید حـسن    ،سید احمد گیالنى  
سـال شـد،)هـش(1311کـه متولـد درکابـل

سـال.مدرسه دینى ابوحنیفه به پایان رسانید تحصیالتش را در   دانـشکده شـرعیات   از)هـش(1343در

1
»ك«ازيخاطره.
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همـ.دانشگاه کابل فارغ التحصیل گردید     زمـاندر پـس از مـرگ بـرادرش سـیدعلى وظیفـه ارشـاد       ان

.مریدان را بعهده گرفت

از.مـشاور غیـر رسـمى شـاه بـود         )هـش(1352گیالنى تا سرنگونى سلطنت ظاهر خـان در سـال            پـس

ثور اثر)هش(1357کودتاى 1357مخالفت با دولت کمونیستى به پاکستان رفت و در آخر تابستان بر

تشکیالت نظـامى خـود را منـسجم       را در پیشاور تأسیس کرد و یک سال بعد         حزب محاذ ملّى اسالمى   

زدبه ائتالفهاى دیگراو با بسیارى از گروه.نمود دست فرجام بى سال.هاى سخنگو)هش(1366در

حـزب بـود کـه در پیـشاور سـال           گروه او یکى از هفـت     .ورئیس اتحاد اسالمى مجاهدین انتخاب شد     

مجاهد1368 موقت آوردندین هفت گانه  دولت وجود به در این دولت پست قاضى القضات به او        .را

شد .داده

با داکتر نجیـب دیـدار   )سویس(در همین زمان منابع افغانى و خارجى اظهار داشتند که گیالنى در ژنو     

پس از بقدرت رسیدن مجاهدین در کابل، او در شوراى  .نمودداشته است ولى خودش آن را تکذیب      

کارهـاىدر.ضو و براى مدتى وزیر خارجه دولت اسـالمى افغانـستان گردیـد            عرهبرى مـوارد برخـى

یک زن فعال سیاسى است که در    »فاطمه گیالنى «.کندمىاجراء»فاطمه گیالنى «سیاسى او را دخترش     

جهاد پیـر سـیداحمد گیالنـى بـه        .و پس از آن به نمایندگى از پدرش در لنـدن فعالیـت داشـت              دوران

.استهاى عربى، انگلیسى، پشتو، اردو وفارسى واردزبان

 هجري خورشیدي در کارته نقیب 1334 فرزند پیر سید احمد گیالنی ، در سال ،سید حامد گیالنی

فراغت.صاحب کابل تولد گردیده و تعلیمات ثانوي را در لیسه حبیبیه سپري نموده است  از بعد وي

. سال در ریاست ارتباط وزارت عدلیه ایفاي وظیفه نمود براي مدت یک1352از این لیسه در سال 

سال در  تحصیالت خود را در رشته زبان عربى در پوهنتون االزهر قاهره، بین سال هاى 1353وى

تا1361 در دیپارتمنت علوم سیاسى پوهنتون ملى ایران به درجه لیسانس و از سال 1355تا1353

 پوهنتون بین المللى اسالم آباد به درجه لیسانس به پایه اکمال  در رشته شرعیات و اصول فقه در1365

.رساند

امپراطور.مؤسس این فرقه است)بغداد1077-1166(حسن گیالنى از اعقاب پیر عبدالقادر گیالنى سید .1 با که او اعقاب

بغداد.ها لقب نقیب االشراف در یافت کرده بودندعثمانى پیوند نزدیک داشت، از آن را»مخلصین«در مختلف کشورهاى

مى حضور پشتونپذیرفتند در شانزدهم میالدى این فرقهبه که بود جا آن از و شد مستقر هند سوىدر به را غلزاى هاى

هاى دهه بیست قرن بیستم پدر پیر سید احمد گیالنى در سال)سید حسن گیالنى(حضرت نقیب صاحب .خود کشانید

سال.عراق را ترك کرد و در چهار باغ ننگرهار افغانستان ساکن گردید او مرگ از پسر میالدى در جال1941پس آباد، ل

.بزرگش سید على وظیفه ارشاد مریدان را بعهده گرفت 
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 بحیث کفیل رهبرى محاذ ملى اسالمى افغانستان ایفاى وظیفه می1357سید حامد گیالنى از سال 

سال.کند در  بحیث رئیس گروپ مجاهدین در کنفرانس کشور هاى اسالمى و یک تعداد 1367وى

نمودهکنفرانس هاى داخلى و بی اشتراك المللى سالون  رئیس هیئت موسوم به گروپ 1380در

ُپشاور بوده و یکى از امضاء کننده گان موافقتنام .باشدبن میه

واونماید  ایفاى وظیفه می به اینسو بحیث نایب اول مشرانو جرگه1384سید حامد گیالنى از سال 

کوزیر پیشنهادي سرحد، اقوام و قبایل آقاي سوي .رزي بود که در پارلمان راي نیاورداز

وى به کشور هاى مختلف جهان سفر نموده و به لسان هاى درى، پشتو، عربى و انگلیسى صحبت می

.نماید

مهم سالیان متمادى در پستسید اسحاق گوهرى، ازهاى دهاتدولتى انکشاف وزارت جمله
.شودترین وزراى معاصر محسوب مىترین وپرتجربه سابقهانجام وظیفه نموده است، گوهرى با

امریکا هجرت کرد و بعد از به قدرت رسیدن گروه طالبان مجبور به ترك وطن شده بهگوهرى

مى بسر جا آن در .بردتاکنون

بـه، فرزند سید على اکبر، فارغ التحـصیل از اکـادمى          سید نور فرخ مجاب    از پـس کابـل، در معلـم

افغانقدرت رسیدن کمونیست  از بهها نمودستان هجرت سال.پاکستان اسـتاد)هش(1360در عنوان به

کشور حزب)هش(1364عربستان عزیمت نموده و سال      به رهبر دعوت حرکت اسالمى، آیت اللّه    به

بخـشمحسنى به کشور ایـران رفتـه و مـدت ده سـال            تهـراندر در حـزب آن فرهنگـى و ادارى هـاى

استوبیشتر شهرتش مرهون    مسئولیت داشته  اشعارش و بیت شعر سروده او بیش از چهار هزار .معلمى

فرّخ در حال حاضر عضو کمیته حقوقى سازمان .رسیدهکه بعضى از اشعارش درمطبوعات نیز به چاپ     

در متحد مىملل .باشدتهران

 خورشـیدي در کابـل   1331حـوت29 فرزنـد سـید بهـاء الـدین مجـروح در       سید خالـد مجـروح،    

ازمتولدشد، لیسۀ عالی استقالل فارغ التحصیل شده و براي ادامه تحصیالت عالی در فرانسه رفت و               او

.در رشته ادبیات مدرن فرانسه دکتراي خود را گرفت

رايمرکـز،او سالیان متمادي مسئول مرکز کلتوري فرانسه براي افغانستان بود تا اینکه چند سال قبـل         

تمامدر کابل باز کرد؛ خالد مجروح در شرایط س         در که توانست خانمانسوز هاي جنگ دشوار و خت

سفر افغانستان دهـد و تحقیقـات خـویش را    اتمطالعـو باز دید نمایـد،      نقاط افغانـستانانجـام در وي ،

 که در این زمینه مقاالت زیادي را به فرانسوي، دري و پشتو به نشر رسانیده             می باشد شناسی متخصص   

.است



135...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

ا بحران حل رابطه در درمجروح جملـه؛ از کـه نمـوده شـرکت متعـددي هـاي کنفـرانس در فغانـستان

و قبرس در صلح آوردن براي کنفرانس مکرمه، مکه کنفرانس انورالسادات، دعوت به قاهره کنفرانس

و هرکدامکه...هامبورك طرحازدر ها نشست نمودبراي ایجاد صلح جامعآن ارائه .را
1

شـده یکى از اعیان و ر     ،سید محبوب شاه   شـناخته جامعـهجال تـشیع کابـل بـود، وى اصـالتا از         ىى

اعقاب از نسب، موسوى ى سـید هاشـم کـه مقبـره اش در ننگرهـار             سـیدابراهیم مجـاب و نـوه      سادات

مىزیارت است عام و اهـل علـم بـود، زیـرا او در          سیدمحبوب شاه واقعا محبوب مـردم و      .باشدخاص

مراسـمرا که در افشار سیلو واقع مىى شخصى خویش ترین شرایط خانه  سخت برگـزارى بـراى باشـد

شبدینى ومذهبى  و نمود مـذهبىشخصیتهاى جمعه و مناسبات مختلف دینى از علماء و     وقف هاى

حاج سیدسلیمان هاشمى، مجاهد پرتالش، انجنیر حـاج       :همانندفرزندانش.مخلصانه پذیرایى مى نمود   

مخلصاهلسیدقاسم هاشمى در شهر اهواز، مدا      )ع(بیتح
صـندوقسیدکاظم هاشمى، نماینـده حاج ى

.مهاجرین افغانى در شیراز فـارس، حـاج سیدهاشـم هاشـمى در شـهر قـم             ى هرات، مداح هیأت   خیریه

هماننـد پـدر بزرگـوار شـان خیـر          برادران هاشمى در چندهیأت مهم مذهبى در میان مهـاجرین افغـانى           

مىواندیش و بانى برگزارى مراسم دینى .باشندمذهبى

پـسر(،سید حسین شاه مسرور و سـید اسـداللّه مـسرور           و قومانـدانان)پـدر جهـادىاز مـشهور
.شیرچارکنت بودچارکنت، شهید سیداسداللّه مسرور مشهوربه

چـشمه چارکنـت والیـت بلـخ متولـد و           در قریه سفید  )هش(1339شهید سید اسداللّه مسرور در سال       

ازاو.سلطان غیاث الدین در مزار شریف و بعد در لیسه باختر ادامه دادتبتحصیالت خویش را در مک

روس)هـش(1358سنبلهسن هیجده سالگى به جبهات و جبهه پیوست و در بیست و پنج   حملـه هـادر

شـدناحیهباالى منطقه چارکنت از    مجروح دست و سر سـال.ى قومانـدانبـه حیـث  )هـش(1359در
.رکت اسالمى تعیین گردیدعملیات شهرى مجاهدین ح

طالبـان.تعیین شدجهادى38پس از پیروزى مجاهدین وى به عنوان قوماندان فرقه     تـسلط دوران در و

حفـظمقابلخویش در   برمزار شریف، با سپر قرار دادن      جهت منـافع و جـان مـردم، بزرگتـرین         طالبان

دادبخـصوص شـیعیان آن منطقـه ا       خدمت را در آن زمان براى مردم خویش        سـوم.نجـام در سـرانجام

شـهادتدر یک عمل انتحارى، توسط جریان گروه طالبان در قلعه      )هش(1380قوس بـه مزار جنگى
.رسید

واقـع در والیـت   »سـنگالخ «خورشـیدي، دردره  5/5/1334، در تاریخ سید محمد باقرمصباح زاده  

دین انصاري، درناحیه دهم    تحصیالت ابتدایی را درمکتب سعدال    . وردك دیده به جهان گشود     -میدان

1
.378قدمهاي آشتی و مسئولیت ما افغانها، ص.
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سـال.شهرکابل وتحصیالت متوسطه را درلیسه حبیبیه ومؤسسه تخنیک ثانوي بـه پایـان رسـاند         در وي

سال1354 در و شد کابل پوهنتون از دانشکده انجنیري با اخذ سند لیسانس فراغت حاصـل  1358وارد

.کرد

پـسپس ازفراغت از پوهنتون، مصباح زاده درریاست ساختمانی وزا     و شـد کار به مشغول معارف رت

از چندي براي دفاع ازاستقالل کشورومبارزه با متجاوزان خارجی وستمگران داخلی، دراوایل تابـستان              

و1359سال شتافته جهاد سنگرهاي را تأسـیس نمـود وبـه مـدت پـنج سـال             »جبهه اسالمی سنگالخ  «به

.فرماندهی مجاهدین را به عهده داشت

در.س تشدید اختالف ها میان گروه هاي سیاسی، رنج مهاجرت را پـذیرا شـد              انجنیر مصباح زاده پ    او

 در بخش مهندسی و فنی بنیاد مستضعفان در شهر نیشابور به عنوان مهندس معمار کار کـرد              1364سال

و بعد از آن در بخش بیرون مرزي رادیوي جمهوري اسالمی ایران به عنوان نویسنده و گوینده به کـار   

داد مصباح زاده در دیارهجرت به مطالعه و پژوهش درزمینه هاي تاریخ، فرهنگ و جریان هـاي               .ادامه

جهـاد.فکري وسیاسی افغانستان پرداخت    سـنگرهاي بـا را اش رابطـه مهاجرت دوران طول در نامبرده

ــی          ــاعی و فرهنگ ــی، اجتم ــوالت سیاس ــتن تح ــستی درم ــم کمونی ــقوط رژی ــد ازس ــرد و بع ــع نک قط

افغان مقالـه.ستان حضورداشت و تاکنون نیز حضور دارد      کشوردرداخل هـا ده کنون تا زاده مصباح از

ي تحلیلی و پژوهشی وبیش ازشانزده جلد کتاب وجزوه به یادگارمانده است که برخی ازآن ها توفیق               

مقاالت ایشان در روزنامه هاي کیهـان و قـدس و نـشریات مهـاجرین در                .چاپ یافته ومنتشرشده است   

استایران چاپ ش .ده

 و نیز تأسیس ومدیریت مرکـز پـژوهش   1382تأسیس ومدیریت مؤسسه ي طاها ومجله راستی در سال   

. ازدیگر کارها وخـدمات مـصباح زاده بـه شـمارمی رود    1386هاي آفتاب وسایت پیام آفتاب در سال   
:آثار تدوین شده ایشان ازاین قراراست

درافغانستان-1 ها جرگه

قربانی رفقا و برادرانافغانستان-2

 دانشنامه سیاسی افغانستان-3

 نقش روحانیت درجامعه-4

 شیعیان افغانستان گروه ها وگرفتاري ها-5

)شعر( سویداي دل -6

 افغانستان درآیینه آمارو نمودار-7

)ترجمه ازانگلیسی( مفاهیم وموضوعات اساسی جامعه شناسی سیاسی -8

ها-9 منرال و ها )ترجمه(صخره
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)به زبان انگلیسی(مسجد-10

 آغاز و فرجام جنبش هاي سیاسی درافغانستان-11

)تدوین مجموعه مقاالت(اتحاد ملی وانسجام اسالمی-12

)تدوین همایش( رستاخیزهمیشه ماندگارمردم افغانستان-13

 افغانستان درکالم امام-14

اکبروجهاداصغر-15 جهاد

. تاریخ سیاسی مختصرافغانستان-16

 متولد شده، تحصیالت    1332  فرزند جنرال سید حسن آقا که در سال           سید میرزا حسین معتمدي،   

ابتدایی و ادبیات عرب را در زادگاهش فراگرفت و سطوح را در مدرسه علمیه مهدیـه قلعـه فـتح اهللا و         

 شیخ محمد علی مدرس و آیت اهللا تقدسی مدینۀ العلم به محضرآیت اهللا العظمی افشار شهید، آیت اهللا   

گرفت .فرا

 بخاطر شرایط خفقان که نظام کمونیستی به باور آورده بـود، حجـت االسـالم جنـاب آقـاي معتمـدي                  

 توسط عمال کمونیستی دستگیر می شود 1357نتوانست درسهایش را ادامه دهد، حتی او در ماه حوت 

 در وزارت داخله زندانی بـود، پـس از آزادي ایـشان از            و مدتی در دوران مسئولیت اسلم وطن جار او        

زندان به منطقه رفته و در صفوف مجاهدین می پیوندد و تا آخر جهاد کنار پدرش جنرال سـید حـسن                  

سال در و بوده  وي از طـرف شـوراي انقالبـی اتفـاق اسـالمی بـه ریاسـت مرحـوم آیـت اهللا                   1359آقا
.ردد بعنوان والی ناور معرفی می گ)ره(بهشتی

 در ولسوالی اشکمش والیت تخار دیده       1332 فرزند سید معصوم در      سید اکرام الدین معصومی،   

به جهان گشوده بعد از فراغـت از دارالمعلمـین در والیـت کنـدز تحـصیالت عـالی خـود را در رشـته              

موصوف بحیث رئیس عمومی تـصدي هـاي وزارت مالیـه و    .ساینس در دانشگاه کابل به اتمام رسانید  

.ین وزارت مالیه و همچنان بحیث والی والیت تخار و بدخشان ایفاي وظیفه نموده استمع

 فرزند سید لعلی در کاریزك بیري مربـوط ولـسوالی گیـزاب    حاج سید طاهر موسوي اعتمادي،  

 خورشـیدي متولـد شـد، اعتمـادي علـوم ادبیـات          1335والیت ارزگان سابق و دایکندي فعلی در سال         

نحو( و منطق)صرف کـشور1355 را نزد علماي منطقه فراگرفت و براي ادامه تحـصیل سـال              و عـازم

ایران گردیده و علوم معانی و بیان و جلدین اصول فقـه و لمعـه را نـزد اسـاتید چـون؛ حجـت هاشـمی           

.خراسانی، واعظی خاوري و صالحی تحصیل نمود

ششجـدي و تجاوز نظامی شوروي وق     1357او پس از کوتاي مارکسیستی در هفت ثور          در 1358ت

و1359تصمیم مراجعت بـه کـشور را گرفـت و سـال          علمـا اسـتقبال مـورد و بازگـشت افغانـستان بـه

مجاهدین قرار گرفت و مسئولیت نظامی حـوزه شـوراي انقالبـی اتفـاق اسـالمی  گیـزاب را کـه قـبال                         
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 بـه خـوبی   مسئولیت آن به عهده جناب آقاي فاضل بود پذیرفت و مدت سه سـال وظـایف خـویش را                  

سال در و داد 1369تـا1362 به حیـث رئـیس شـوراي حـوزه گیـزاب انتخـاب و از سـال               1362انجام

مسئولیت حوزه گیزاب را داشته و امنیـت مـردم خـویش را در شـرایط کـه حکومـت مرکـزي وجـود                  

نداشت در قبال حوادث و تعرضات مرزي از شـرف و عـزت مـردم خـویش دفـاع نمـود، او درخـالل                      

 کارهاي زیادي در امور عمرانی و فرهنگـی انجـام داد کـه از جملـه ده عـدد نهـر وجـوي                 شرایط فوق 

بزرگ در کنار رود هلمند توسط مردم منطقه احداث و صد ها هکتار زمین باکر احیا و مـورد اسـتفاده    

.مردم قرار گرفت که فعال حدود یکهزار فامیل از آن استفاده معیشیتی می نمایند

 حزب وحدت اسالمی توسط آیت اهللا بهشتی، استاد شهید صادقی نیلـی، اسـتاد               وقتی که  1368درسال

اعـزام1369مزاري، آقاي هادي، استاد اکبري و دیگر بزرگان در بامیان تأسیس گردیـد و در سـال       بـا

هیئت بلند پایه از طرف شـوراي مرکـزي حـزب وحـدت اسـالمی در والیـت دایکنـدي فعلـی آقـاي                        

مسئو سمت حفظ با لیت حوزه گیزاب با راي اکثریت اعضاي جلسه به حیث رئیس کمیسیون           اعتمادي

نظامی حزب وحدت اسالمی والیت ارزگان سابق انتخاب و مدت دو سال انجـام وظیفـه نمـود کـه بـا          

ورود احزاب جهادي در کابل، حزب وحدت اسالمی دچار اختالفات داخلی و پراکنـدگی گردیـد و                 

 اوضاع کشور پیچیده    1377طالبان در منطقه و سقوط بامیان از سال         شرایط تغییر نمود و با ظهور گروه        

 به مکه معظمه مشرف گردید و      1378تر شد و او تصمیم به مهاجرت به ایران را گرفت و از آنجا سال                

با مشوره شهید کاظمی همـراه عـده اي از همکـارانش بـه              1380پس از تحوالت جدید در کشور سال        

قات با آقاي کرزي در قنـدهار وارد ارزگـان گردیـد و بـا در نظـر داشـت              افغانستان آمده و پس از مال     

.شرایط و مشکالت مردم آن منطقه انجام مسئولیت نمود

آقاي اعتمادي حدود چهار سال هست که  مسئولیت شوراي مردمی را عهده دار می باشد و جهت حل 

.ام می دهدمشکالت مردم  گیزاب تالش و فعالیت شبانه روزي خویش به خوبی انج
به قصد تحصیل درعلوم دینى به )هش(1351، برادرعلیپور غفورى است، در سال       سیدعسکرموسوى

ىمؤسسهعالمه محمدعلى مدرس افغانى فراگرفت، خیلى زود جذب       قم رفت، ادبیات عرب را درنزد     

اشـخاصسرشـناموقعیت مهـم بـه دسـت      دارالتبلیغ اسالمى شده درآن جا     بـا جـا همـان از وآورد، س

فرهنگـىگـروه1357ایران اعم ازحوزوى ودانـشگاهى آشناشـد، در سـال           هاى علمى و سیاسى   چهره

مهاجر« تـا»پیام مهاجر «ىنامهماه1358راتأسیس نموده وازاوایل سال     »کانون کـه نمود اندازى راه را

سال.ادامه یافتبیست و هفت شماره  انگلـستان1359در بـه جـا وازآن رفته هند کـردمبه از.هـاجرت

ىعـضو هیـأت تحقیقـات دانـشگاه مـذکور، نماینـده      دانشگاه آکسفورد فارغ التحصیل شد و همچنین   

وحدت حزب مؤسـسهدر انگلیس، نمایندهسابق امـورى صـدرالدین آقاخـان محالتـى   ى خیریـه ى در
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موسوانترنیوز گردید،   کمک رسانى به آسیاى میانه و افغانستان، عضو هیأت رهبرى          فعالً معین  يدکتر

دولتوزارت تحصیالت عالى ومسلکى .انتقالى اسالمى افغانستان استدر
1

امـااصـالً ) وسـید صـوفى    -مشهور به موسوى سفید     (،سید عبداللّه موسوى   بـود، غزنـى ازسـادات

محل به بندر«پدرش متـداول.ازمربوطات ولسوالى دایکندى مهاجرت کرده بود »شهرستانک کتب او

حـوزو بـودى رابـه اتمـام رسـانیده وچنـددوره مباحثـات خـارج فقـه              علوم سـرنهاده راپـشت .واصـول
ازبهترین مفسران قرآن کریم بود واین کتاب الهى را بامتدهاى درمباحث فقهى صاحب نظربوده ویکى

...نمودوعالمانه تفسیر مىنوین

افرادب)هـش(1355–1353هاىحجت االسالم والمسلمین موسوى در سال  حلقـهاز ى سـید  ااسـتعداد

عدهحیدرمحمودى درمشهدبود،  اتفاق به ازمحمودى -ى دیگرازهمفکـرانش گـروه مستـضعفین      پس

کتابخانــه بــه درمحلــهوابــسته واقــع رســالت ســال.  را بنیادنهــاد-مــشهدى مهاجرنــشین گلــشهرى در

آنصرملحق گردید، به همین دلیل نام نشریه      این گروه به سازمان   )هش(1358 نـصرى سـازمان پیـام «ن

سال.برگزیده شد »مستضعفین در حوزه)هش(1358موسوى علمیه قـم شـده و درکنـاردروس        ىوارد

دادهاى سیاسى خود  حوزوى به فعالیت   درهمین حـول وحـوش، بـراى دومـین بـاردرامرازدواج          .ادامه

ظهـورکردمـسیرمبارزه وتـشکیال   اویکـسره در  »لبیدوى«وتشکیل خانواده ناکام شد، ازاین پس        در.ت

سـالمهمى در درون سازمان نصر رخ دادکه بـه موجـب آن پـس ادامـه      تحوالت)هش(1361سال ى

آنکش واختالف درونى، و جنگ    اهاکش دردرون جناحى جناحهاى برضد جناحى سرانجام سازمان،

وربهمـشه(ى ازرهبران اولیه و همفکران موسـوى شـامل قـسیم اخگـر    وعدهدیگر کودتاى ترتیب داده 
افتخارى)میثم اللّه سرخ(ورحمت افتخارى به عنـصرنامطلوبراطى صدور اعالمیه)معروف رسمى ى

کرد واخراج .خوانده

ورفلکـسبدین ترتیب خطر ازبیخ گوش موسوى گذشت، واو به یمن قدرت   هـاى سیاسـى کـه    مـانور

برده بدر سالم جان ازمهلکه شید، درهمـان هنگـام  وموقعیت خودرادرسازمان مذکور تحکیم بخداشت

کـرده حفـظ ازسـازمان عناصراخراجى با را خود پنهانى عنـوانومـشترکاحلقهروابط تحـت مخفـى ى

ملى« روشنفکرى عینـک  دراین موقع موسوى سفید بـه اتفـاق نـاطقى     .بوجودآوردند»مستقل-جنبش

تاز(زایید الوصف وظایف مهمى به عهده داشتند، زیرا با شجاعت وپختگى درنسل روزىکه آن پاى ه

کردنـد،مـىروابط آن عناصراخراجى باهمفکران و هواداران شـان راتـأمین         )تر به ظهوررسیده بود   کم

آن بـویژه اکثریـت اعـضاى جـوان مـرتبط بـا       .متمرکزبودنـدها بیش تردردرون سـازمان نـصر   هواداران

دفترتهـراندفترمشهد، هـم شـفاخانهدرسـلدرآن موقـع افتخـارى سـرخ بـه علّـت بیمـارى            .وتاحـدى

نگارندهمصاحبه.1 اختصاصى .ى
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درنـواحى مختلـف تهـران درمیـان مریـدان و شـاگردان             آبادتهران بسترى بـود، وقـسیم اخگـر هـم         دار

.کردمىخودسیارى

موسـوى.راهنمـایى ودسـتورمى گرفـت     هـاها درتماس دایـم بـوده وازآن      موسوى سفید با هردوى آن    

در«:گفت موقعیـت  ه کار اساسـى در ایـن  افتخارى سرخ دیدار داشتم و از او پرسیدم ک        باشفاخانهمن

داد»چیست؟ بچه«:پاسخ خصلتى و معرفتى رشد الزم است الفاظ و مقوالت را از نو بشکافید؛         هابراى

اسـت، کـه در حقیقـت       شـدهازاصطالحات و مفاهیم در طول زمان تحریف ویا بـد معنـى           زیرا بسیارى 

شکا.دارندمعناى جز آن چه در میان مردم رایج است درست مىاگر واقعى معانى به شوند ».رسیمفته

مشهدموسوى سفید که درقم زندگى مى  با تنگاتنگ ،ارتباط هفتهکرد ى یک بـار مخفیانـه بـه    داشت،

وجلسه نموده مسافرت جا حلقهىآن سران با هفتگى مـىمنظم برگـذار مشهد موقـع.کـردهاى آن در

در که قم مشهد به لحاظ کمى و کیفى فعال       افراد از مشهدتر چون به طور سـنّتى پایگـاه جنـاح      بودند؛

دیگر محل کار و سکونت رهبرانى چون افتخـارى سـرخ ـ قـسیم     ازطرف.شدمستضعفین محسوب مى

و موجـودتـرىنیروهـا و افـرادبیش  از این پس قرار شد  .ناطقى عینک نیزبود  اخگر گروهـاى دردرون

مستعد ن جوانا شوند، دهـىاسایى شده وبه نحوسیستماتیک   هاشنازآندرون هریک درکاشته سازمان

طى»مستضعفین افغانستانجنبش«آقاى عبدالحسین عاقلى رهبرگروه   )هش(1362پاییزسال  در.گردند

ومفقوداالثرشد، بالفاصله انگشت اتهام بسوى موسوى سفید نـشانه        اجراى قرارمالقات، درمشهد   رفتـه

ازسوىاوبه اتهام آدم ربایى واحیانامشارکت در قتل         زنـدانىمأمورین امنیتى مـشهد دسـتگیر و      عاقلى،

نقل عاقلى ازقول چون بودکهشد؛ ازظهر«شده بعد واقعـه(امروز مالقـات   دایکنـدى مـردمبـا)ساعت

مـى»دارم دایکنـدى موسـوى سـفید اسـت ،چـون او یـک       مـردمدانـستند کـه فرداکمـل واعـالى     همه

موسـوى.نمودیکندى مى  منطقه، بویژه دا   مردمسروگردن باالترازتمام  که جا عـاقلىازآن درمـاجراى

زندان از و تبرئه ازچندماه پس نداشت، سال.آزادشددخالت در دررأس هیـأت  )هش(1363موسوى

متشکل عدهى علمیهازعلماى طراز اول افغانى مقیم حوزهصلح ازسوى که ازمراجع مذهبى مقیم ىقم،

فتنه اطفاى منظور به حوزه داآن درمناطق هزارجات ترتیب یافته بود؛ عازم افغانستان شد وبـه     خلىهاى

خـوداو در ایـن موقـع ازطـرف   .یک سال تمام منـاطق آزادشـده را گـردش کـرد      مدت مخفـى جمـع

 نظامى را به طور جدى مطالعه نمایـد،  -هاى سیاسى عرصهمأموریت داشت تاامکان ظهور مستقالنه در   

آمددرنهایت با پاسخ منفى به ایرا     که گفت.ن »آرتیـست بـازى   «فعلى یـک    چنین کارى درشرایط  «:و

پوشـشتافعالیـت قرارشـددرنتیجـه بـازهم   ».بـودکوتاه مدت، پرتلفات وبى نتیجـه خواهـد        تحـت هـا

.عامه پسند ادامه یابد، تاازاتالف وقربانى شدن نیروها جلوگیرى شودهاىومحمل
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سال در وزیرپرچم یکى از گروهاى مسلح   درپوششدر رأس یک گروه نظامى،      )هش(1366موسوى

آرامـىوقت، وارد دایکندى شده وامنیت     چنـان بـا درمنطقـه قـدرت گرفت،انتقـال دسـت به را منطقه
.صورت گرفت که هیچ کس درظاهرنفهمید چه اتفاقى افتاده است

کرد(آقاى صادقى نیلى     اعتمادنمى خودهم چشم به به)که کـهموسوى چنان ارادت تـام یافـت   نسبت

خـودچنـان کـه درمـذاکرات حـساس مـو سـوى را بـه نماینـدگى                دربست مطیع و منقاد او شد ،آن       از

صادقىفرستاد ،چنان چه هردو در یک جلسه حضور مى        مى مىداشتند، جـاىازموسوى تابـه خواسـت

بزند شدن.اوگپ ازکشته سـال(صادقىپس زمستان هـاىموسـوى سـفید یکـه تـاز عرصـه        )1369در

وقـسمتى تشیع ساکن در دو والیت ارزگان و      امى درمیان جامعه  سیاسى ونظ  هـاى ازوالیـت   چغچران

سال.بامیان شد  درزمستان سرانجام سکونت)هش(1373موسوى بـدخواهدرمحل افـراد توسط خود
.کمین شده و به شهادت رسید

1

»قلعـه الش  «در قریـه    )هش(1344، فرزند سید هاشم در سال       شهید حاج سید على اکبر موسوى     

سال.دیده به جهان گشوداز توابع ولسوالى کجران والیت ارزگان      عالوه بر فراگیـرى علـوم   1351در
تحـصیل نمـوده و در سـال    ادامـه)هـش(1357وارد مکتب رسمى آن ولسوالى گردید و تا سال        دینى

اصـغرجهـاد گـران پیوسـته و شـهادت بـرادرش سـید            با تشویق و راهنمایى پدر به صـفوف        1359 على

سـال.ى انقالبى و جهادى را بیش از پیش در او زنده کـرد    روحیهموسوى  بـه حیـث مـسئول    1371در

سـال.افغانستان در نیمروز تعیین شد    شوراى والیتى حزب وحدت اسالمى      بـه قـصد زیـارت       1375در

و عـضویت  اقوام نیمروز  خدا عازم مکه گردید و پس از بازگشت به عضویت مرکزى اتحاد ملّى            خانه

او در دوران اقامت خویش در سیستان و بلوچـستان        .آمدشوراى مرکزى حرکت اسالمى افغانستان در     

گروه از.شدمىسیاسى روابط دوستانه برقرار نموده و هر روز بر محبوبیتش افزودههاىبا پس سرانجام

و غرب جنوب برحوزه طالبان گروه ت نیمـروز توسـط     والیـ »چهاربرجـک«ىنیمروز در منطقه  تسلط

طالبان .جام شهادت نوشیدافراد

 در مسابقات قهرمـان جهـانی نیـو فـول           1388فرزند سید سخی موسوي، سال    سید مرتضی موسوي؛    

کانتکت در کشور جاپان مقام قهرمانی جهان را کسب نمود، ایـن جـوان قهرمـان از سـادات شـیخعلی                    

.والیت پروان می باشد

تان توانست در مسابقات قهرمـان جهـانی نیـو فـول کانتکـت در کـشور                 براي اولین دوره بود که افغانس     

جاپان شرکت نماید که هفت ورزشکار به شمول رئیس فدراسیون نیو فول کانتکت استاد شـیهان امیـر          

حسین حیدري و معاون فدراسیون، استاد نجیب اهللا مقصودي عازم مسابقات مذکور شد، که آقاي سید 

.هاى جنبش روشنفکرى افغانستان سید محمد رضا علوى ناگفته.1
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و کی 60-مرتضی موسوي در وزن      قهرمانـان مسابقات آن در بود، نموده شرکت مسابقه آن در گرام لو

کی از  ینائب قهرمانان جهان شرکت نموده بودند که حریف اول آقاي موسوي از کشور ایران بود که                 

قهرمانان ایران نائب قهرمانان جهان به حساب می رفت که به نام مجید ببر کـش او را یـاد مـی کردنـد                   

من وزن اوپن می زنـم  :قات هیچ توجهی به فایتر هاي افغانی نداشت و او می گفت         که او پیش از مساب    

نائـب.و فرق نمیکند هر وزنی که با من ایستاده شود من او را می زنم               تـا توانـست موسـوي آقـاي امـا

راهقهرمان جهان را از پا درآورد و بیرق افغانستان را در میدان پیروزي بلند نمایند و مبارزه دومی او هم   

یکی از قهرمانان جاپان بود که بعد از پنج دقیقه مبارزه توانست که او را هم از پا در آورده و بار دیگر                  

بیرق افغانستان را در آن میدان به اهتزاز در آورد و مبارزه سومی با قهرمان موي تاي تایلند بود کـه در                    

 در مسابقه اخیر با کسی روبرو شده بود دقایق اول با ضربه زانو توانست حریف خود را از پا در آورد و

موسـويیکه توانسته بود مقام قهرمان جهانی را طی چند سال نزد خود حفظ نماید و پیش از ا     بـا که ن

مبارزه نماید او توانسته بود که سه حریف دیگر خود را در دقایق اول از پـا در آورد و قتـی کـه او در                        

 رسید، استاد ما شیهان چند ضعف مهم او را براي وي تذکر داد فاینل با همان حریف که از منگولیا بود

را5بـر9و او گفت که امید خود را به خدا ودعاي مـردم کـن، لهـذا موسـوي توانـست،  بـا امتیـاز                            او

خو2009شکست دهد و مقام قهرمان جهانی سال         آن از ش نماید و افغانستان با سه طال ، یک نقره      یرا

گرددو یک برنز توانست نائب جهان .قهرمان

کرزي مسابقات2006رئیس جمهور در سال حامد از اوپسسیائی که در کشور تاجیکستان بودآبعد ،

از بازگشت از مسابقات به کشور، رئیس جمهور موسوي را به ارگ خواسته و به او مدال دولتی غازي      

اپان و کسب قهرمـانی جهـان   میر مسجدي خان را اعطا نمود و همین طور بعد از مسابقات جهانی در ج  

 بار دیگر او را به ارگ ریاست جمهوري خواسته وخود ایشان بـه موسـوي              2009در این رشته در سال      
.مدال  دولتی میر مسجدي خان را اعطا نمودند

جناب آقاي موسوي، در دوره هاي تیم ملی بوده و مسابقات زیادي را  پشت سـر گذرانـد و در طـول                       

عضو توانست سال م ملی باشد و در چهار سال اخیر چهار مدال طال را از مسابقات تیم ملـی از        یتچهار

مـسابقه1386آن خود نمود و مسابقات دیگري در سـال    نمـود، کـسب را برنـز مـدال هـرات شـهر در

 و چنـدین دوره  دیـ  در شهر بامیان بود که درآن توانست مدال طال را کـسب نما 1387دیگري در سال   

مقام اول و مدال طال تیم کابل بر گذار شد که در هر دوره در وزن خود توانست که         مسابقات انتخابی   

 بود که مسابقه اي باز هم در شهر بامیان بر گـذار شـد کـه                 1388را از آن خود نماید و بعد از آن سال           

شد نائل را اول مقام هم مسابقه .درآن

ور تاجیکستان برگزار شد کـه درآن   مسابقات آسیائی در کش2007آقاي سید مرتضی موسوي در سال   

وسـ2009مسابقه نیز مدال طال را از آن خود نمود و سال             مـسابقات که مربـی گـري و   یمینار هـاي  بود
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داوري درکشور ایران بر گزار شده بود که درآن سیمینار مدرك مربی گري جهانی را دریافت نموده                  

د2009و باالخره مسابقه جهانی جاپان در سال       که ر آن مـسابقات مقـام قهرمـانی جهـان را کـسب      بود

است .نموده

نـادريسـید   خــویش از ابتـداء زنـدگی در زادگـاه   خورشــیدي متولـد شـد،   1315سـال،منـصور

دانشمندحضور و(رهبر مذهـبی وپدر علـوم)اثرمطبـوع54صـاحبشاعر خـودر عـصر یشمتـداول

امستفید گردید  مسوبا تدبیر تحول  یشان از کودکی تیز هوش،    و وولیت پذیر و اجتماعیٔ◌پسند، بود

خوردارنیز مانند پدر از قریحۀ شعر  .باشدقاخانی می ٓ◌ او در عقیده خویش اسماعلیه نزاري اوبر

 توسط حکومت وقت، راهی زندان والیت بغالن گردیده و مدت دو 1346سید منصور نادري در سال      

مجدداسال آزادي از پس و برد بسر حبس سالدر  دوباره راهـی زنـدان گردیـد و بعـداً در            1352در

مـدت همراه سه برادرش رهسپار محبس دهمـزنگ می     1353سال و ا4شود در را سـپريٓ◌سـال نجـا

اونمایدمی   سال،  با جمعی از روشنفکران اهل علم و ادب جامعه و شماري از پیروان نهضت      1357در

شدهاسالمی به زندان پلچرخی انتقال و حکم اعدام علیه         صادر و ایشان قبل از اعـدام در کودتـاي   وي

 خورشیدي جهت اداي فریضۀ بیت اهللا شریف عـازم  1360پلچرخی رها و در سال کمونیستها از زندان  
.کشور عربستان گردید

 مبارزه علیه زرع کشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر را عمـالً             1362سید منصور نادري در اوایل سال       

درٓ◌ا که نمود مربوط ولسوالی دهنـه غـوري و ولـسوالی     صدر برنامه کاري خویش، تداوي اهالی        غاز

سال اواسط در داد، قرار را برفک و د30نادري یک باب شفاخانۀ     آقاي1362تاله در را ه کیان ربستر

ا1000که در نتیجه تعداد     سیس نمود   ٔ◌تا معتادان مناطقٓ◌نفر  را از بالي خانمان سوز عمل تریـاك    ن

چرس .نجات بخشیدو

سال اواخر ولیت امنیت شاهراه سالنگ ٔ◌ یک قطعه نظامی را در چوکات دولت ایجاد و مسو1364در

 حیرتان را عهده دار گردید تا وسایط حامل مواد ارتزاقی به شهر کابل و دیگـر والیـات طـور سـالم                    تا

بابرسد ا ایجاد قطعه نظامی، کاروان هاي متعلق به مجاهدین از منطقه باخ           که مـرورٓ◌اطر و عبور سوده

قـرارتبدیل شده و    و دره کیان بمثابۀ یک دره صلح و غیر نظامی           می نمودند    همـه اعتمـاد مـورد چنان

و دولت افراد که بود جهاديگرفته سالتند،با هم می نیشس   در درة کیان    احزاب  خورشیدي 1367در

تا دارايسیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خـسرو بلخـی و ایجـاد کتابخ            ٔ◌با بـزرگ جلـد50000انـه

 بعـد از اعـالن مـشی        1367سـالواب مختلف النوع مورد اسـتفاده مـردم و فرهنگیـان قـرار گرفـت              کت

 نـادري بحیـث سـناتور انتخـاب     آقـايمصالحه ملی توسط دکتر نجیب ، از طرف مردم والیـت بغـالن      
.گردید
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سال  نا پذیر سید منصوري نـادري       که دولت به مجاهدین انتقال یافت سعی وتالش خستگی         1371در

سال؛در وحدت مجاهدین برجسته بود     اسـتادهنگامیکه طالبان   1375اما نمودنـد، تصرف را کابل شهر

برهان الدین ربانی، با تمام اراکین و همراهانش بطرف شمال کشور عقـب نـشینی کردنـد جنـاب سـید       

اعـالم  اوده و پـشتبانی خـود را از   منصور نادري باخصلت جوانمـردي که داشت، از ایشان پذیرایی نمو     

.سید منصور نادري میزبان سیلی از مهاجرین کابل نیز بودندوداشت

 بنا بر جبر تاریخ بـه دیـار مهـاجرت رهـسپار گردیـد و بعـد از مـدت        1377سید منصور نادري در سال      

کهسپتمبر11زمانی، بر اثرتحوالت سیاسی جهان که در         اي احادثه  و زمینـه سـاز      مـریکا رخ داد  ٓ◌در

 گردید، جناب سید منصور نادري بعـد از مذاکرات، با مقامات رهبري کشور، مین صلح در کشور ٔ◌تا

هجـري1381ایشان در سال    ،گشتکشوربازپشتیبانی خود را ازفیصله هاي بن اعالم نمود و دوباره به            
.اد و تشکیل نمودشمسی حزب پیوند ملی افغانستان را با جمعی از روشنفکران هسته گذاري، ایج

 از طرف مردم والیت بغالن بحیـث نماینـده در پارلمـان             1384جناب حاج سید منصور نادري در سال        

عـضوافغانستان بحیث وکیل ولسی جرگه انتخاب گردیـد کـه هـم اکنـون          کـشوربعنـوان پارلمـان در

دارند .حضور

ا علیـه درسـاحات پلخمـري،        پسر سید منصور نادري ، یکی از رهبران فرقـۀ اسـم            سید جعفر نادري؛  

کارملاو،رودکیان و دوشی واقع در والیت بغالن بشمار می         داران هوا کهاز 80 قوماندانی فرقۀ  بود

متحـد نزدیـک دوسـتم      اکثـراوي.نادري در شهر پلخمري متمرکز و از اکماالت ویژة بر خوردار بود           

سالسید جعفرنادري و بود و ازینرو در مجا1992دوستم .هدین پیوستبا

 خورشـیدي در والیـت   1312 فرزند  مرحوم حاج عبدالحق قاضی سـال     سید نورالحق نور االزهر،   

شد متولد وي دروس ابتدایی را در مکتب متوسط جمالیه کوز کنر آغـاز و در مکتـب ابتدائیـه                  .لغمان

.جنرال احمد خان مزار شریف به پایان رساند

دارالعلوم1332سال مدرسه در ورود  بـا فراغـت و دریافـت  شـهادتنامه عالیـه را             1338 عربی و سال     با

به حیث )دارالعلوم دیوبندافغانستان(بدست آورد، بعد از دریافت شهادتنامه عالیه دارالعلوم عربیه کابل           

عضو قضائی محکمه ابتدائیه قره باغ کوهدامن مقرر شد و مدت دو سال وظیفه را به پیش برد و بعد از                 

ل سا دو تبـدیل شـد و بعـد از آن بـه مرکـز             )عضو قـضائی  (به حیث منشی محکمه جبل السراج       مدت

بامیان در محکمه ابتدائیه تبدیل و یک سال به وزارت عدلیه به حیث وکیل مدافع دولت مقرر شد و از       

.همین موقع توانست به دانشکده شرعیات دانشگاه کابل به ادامه تحصیل دوره لیسانس بپردازد

د از کانکور عمومی، بورس تحصیالت عالی دانشگاه االزهر پذیرفته شـد، وي در مـدت           بع1345سال

به1971 سال زندگی در مصر سال  6بیش از    و بازگشت کشور به مقارن فقه رشته در ماستري وکسب

حیث ثارنوال مرکزي لوي ثـارنوالی اشـغال وظیفـه و بعـد از دو سـال کـار در ثـارنوالی بـه مـشاوریت             
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ش وزارت عدلیه ستره محکمه به حیث مدیر مسئول مجله قضاء و بعد از آن به حیث مدیر                ریاست تفتی 

تحریرات و منشی دیوان امنیت عامه ستره محکمه مقرر و پس از  آن به حیث رئـیس محـاکم والیـت                      

هرات و بعداً به حیث رئیس تحقیق و مطالعات ستره محکمه و بعدا به مرکـز تحقیقـات علـوم اسـالمی             

در دیپارتمنت  فقه و قانون بعنوان مدیر مسئول مجله عربی وظیفه انجام داد و بعدا  به دانشگاه                    تبدیل و   

ننگرهار به حیث استاد دانشکده حقوق مقـرر و پـس از آن نزدیـک چهـار سـال بـه ریاسـت تحقیـق و           

ومطالعات ستره محکمه دوباره اشغال وظیفه نمود و مدتی است که به ریاست یا تفتیش به حیـث عـض                   

ایشان عالوه بر سفر مکه مکرمه در کـشورهاي؛ عربـی، ازبکـستان،             .قضائی مصروف خدمت می باشد    

و نیز مسافرت هاي داشت؛ وي همزمـان بـا آغـاز دوره نهـضت تـشریعی و تـصویب قـانون                   ...پاکستان

 میالدي  فراغت حاصل 1971اساسی اول دوره شاهی، دفعه دوم به غرض تحصیالت عالی که در سال    

بازگشتنمود وطن به و فصیح ادبـی و کتـابی       )سوقی(او با زبان هاي ؛ پشتو، دري و عربی عامیانه         .و

.تکلم می کند

آغـه بهـسود، لیـسه را در        ، مشهور به کریمى فرزند سید عبدالواحـداز خـاك         سید عبداللّه واحدى  

ه و در شـپى پـوهنزى نیـز         جمال الدین افغانى فراغت نمـود     کابل به پایان رسانده و از دارالمعلمین سید       

.استآموزش دیده

سـازمان مجاهـدین خلـق افغانـستان در         کریمى در مکاتب میدان و پغمان معلم بوده، از بنیـان گـذاران            

ش(1356عقرب سازمان)ه ایـدیولوژیک  و از رهبران سیاسـى و )هش(1360مستضعفین در اواخر و

سازمان اسـتحمدها بود، در مسایل فلسفى نزد میر على ا        آن خوانـده درس کریمـى بـه اجـراى      .عالم

.اندیشیدافکار پلورالیزم سیاسى درکشورش مى

همراهى سید اسماعیل حسینى، چمن  در یک کمین مسلحانه به1371جوزا11سید عبداللّه کریمى در  

.در جوار سیلوى کابل جان باختندعلى ابوذر و سیدهاشم وثیق

مجسید هاشم وثیق   سازمان عضو قومندان واحدهاى عملیاتى، معـاون      اهدین مستضعفین افغانستان،  ،

توپنظامى، لیسانس رشته   کابلى پوهنتون ازحربى ش(1330وثیق در سـال  .چى شـاه«ىدر قریـه )ه

فـارغ1355سـالدر.مربوط والیت بامیـان متولـد شـد       »نهنگ دره على یکاولنگ    پوهنتـون حربـى از

سال.ى ریشخور، ایفاى وظیفه کرد    رقهفالتحصیل شد و در غند توپچى      از11 به تاریخ    1357در دلـو،

تره حکومت سـالبعد از آزادى از زندان به ایران.کى دستگیر شدسوى در و کرد 1360هـاىهجرت

آموزش6113و نظامىضمن  میـزان   5با یارانش در چنـدین عملیـات نظـامى شـرکت کـردو در               هاى

منطقـهقیبشردر کمین یکى از گروه    1361 در دوستانش از تن دو همراه شـهیدان بامیـان بـه قتـل        ىبه

.رسید
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سـال)ابولهادي( فرزند سید ناظر حسین    »هادي«حاج  سید محمد هادي        ولـسوالی   1337متولـد
.حصه اول بهسود والیت میدان وردك می باشد

 العظمـی واعـظ    ایشان تحصیالت ابتدایی علوم دینی را در مدرسه محمدیه شهید حضرت آیـت اهللا             
)ره(

واقع تپه سالم کابل و تحصیالت عالی را تا مرحله لیـسانس در حـوزه هـاي علمیـه ایـران مـشهد و قـم                 

.فراخواند

عالوه به دروس حوزوى به عنـوان مبلـغ در میـان مـردم     حجت االسالم والمسلمین جناب آقاي هادي،    

داشتنقش بهتبلیغى ایام راوقبل از پیروزى جمهورى اسالمى ایران د.مؤثرى بود شیرازکه سفرنموده

آنجاتوسط ساواك دستگیر و به زندان      در که با آیت اللّـه ملـک حـسینى کـه هـم اکنـون عـضو        رفته

خبرگان .باشد آشنا گردیدرهبرى ایران مىشوراى

سال سازمان)هش(1357در اینکه دهى علماء افغانى جهت شرکت در جهاد اسالمى تالش کرد، تابه

علمازجمعیاب صحبتاهل از پس قم در توافـق رسـیدند کـه ازآیـت اللّـه      هاى زیاد بـه ایـن  افغانستان

از. تا بـراى تنظـیم امـور جهـادى بـه قـم بیایـد       نماینددعوتمحسنى که در سوریه به سرمى برد،     پـس

جـريه(1358حمـل19علماء، آیت اللّه محسنى دمشق را بـه قـصد قـم تـرك گفـت و در                   تلگراف

روحانیـت مبـارز بـه    :هاى دیگر هماننـد  سازمانتشکیالت حرکت اسالمى افغانستان با پیوستن     )سیشم

آزادىرهبرى آیت اللّه دکتر    سازمان عترت،مصطفوى، و قرآن واعالم موجودیت ...وگروه نمـوده
مسلحانهدر اولین گام طى اعالمیه خواستار تشدید مبارزه .علیه حکومت کمونستى وقت شدى

 با حضور آیت اهللا محمد آصـف محـسنی حرکـت اسـالمی            1358جت االسالم آقاي هادي در سال       ح

افغانستان را تأسیس گردید وایشان به عنوان عضو شوراي مرکزي و رئیس عمومی حرکت اسالمی در            

داخل کشور انتخاب شده  و جهت ساماندهی جهاد عازم افغانستان گردید و مجاهدین حرکت اسالمی 

فرماند در»گلک تیزانی «هی شهید گل احمد     به و شـد کابـل وارد سـپس و داده سـازمان هرات در را

قیام هاي باالحصار و سوم حوت حـضور فعـال داشـت و بعـد از شناسـایی وي توسـط کمونیـست هـا                         

دستگیر و زندان و شکنجه گردید که بعد از فرار از زندان و نظارت جدي  اسداهللا سروري رئیس خاد                    

سالان  براي ادامه فعالیت      آن وقت؛ ایش    پایگاه چهارده و شوراى عـالى جهـاد را         خورشیدي1359در

جهـادى والیـات افغانـستان را        و خود به عنوان رئیس شوراى عالى جهاد تمامى نیروهاى          نمودهایجاد  

مى جنگ.کردرهبرى در داخلىاو چنان که محقق ایرانـى سـید   .نیز بى طرفى خود را حفظ نمودهاى

کتابدىها در شاهى اودربـاره»هاى اسالمى افغانـستان   نهضت«خسرو احـزاب«:مـى نویـسد   ى بـا او

فرونـشاندن در و داشته همکارى وجنـگجهادى کـرده بـازى نقـش مـصلح عنـوان بـه داخلـى هـاى
و...وخونین داخلى در والیات مختلف، چون میدان، کابل، پروان، بامیان         هاىدرگیرى بـس آتـش به

به استسپس کشانده شددر این راه رئیس.صلح زخمى جهاد عالى ».شوراى
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جناب آقـاي هـادي عـالوه برفعالیـت هـاي سیاسـی، فرهنگـی و نظـامی گـسترده در دوران حاکمیـت                   

کمونیست ها وحضور نیروهاي روسی در این کشور زندان و دو بـار مجـروح گردیـد، امـا در ارتبـاط               

: موثر داشت که برخی از فعالیت هاي وي عبارتند ازجهاد اسالمی افغانستان حضور فعال و

سال-1  به اضافه ریاست شوراي عالی جهاد ، ریاست سیاسی حرکت اسـالمی نیـز انتخـاب                 1367در
.گردید

سال-2  در ایجاد شوراي سرتاسري قوماندانهاي جهادي  نقش فعال داشت و به حیث عـضو  1367در
.اب گردیدهیات رئیسه و نیز رئیس جلسه انتخ

سال-3  در داخل کـشور توسـط رهبـران  احـزاب شـیعی حـزب وحـدت اسـالمی تأسـیس                1367در

گردیدد و او عضو هیات رئیـسه انتخـاب شـده و بـدین مناسـبت بـه خـارج از کـشور سـفرنموده و در                

.جلسات و سمینار ها ي مختلف در همین موضوع سخنرانی ها نموده است

سال-4 و)روسیه(هیات مجاهدین به اتحاد جماهیر شوروي سابق  به حیث عضو   1370در نمـود سفر

در حل مشکل افغانستان بار ها با بنین سـیوان مالقـات نمـوده و بـراي بیـرون رفـت مـردم افغانـستان از                         

.معضالت ومشکالت طرح هاي مشخصی را ارائه نمود

سال-5 اسالمی انتخاب گردیـده     جناب آقاي هادي به حیث رئیس شوراي اجراییه حرکت           1371در

 وزیـر زراعـت و مالـداري دولـت اسـالمی      1374و عالوه برآن در اولین کابینه ممثل مجاهدین تا سال       

افغانستان بوده و در همان سال از سوي رئیس ممثل دولت اسالمی افغانستان مفتخر به رتبه ستر جنرالی                  

. افغانستان نیز بوده استگردیده و عضو شوراي حل و عقد در  انتخاب رئیس دولت اسالمی

سال-6  ایشان موسسه فرهنگی و خدماتی سیماي شاهد را تاسیس نمود که در حـل جنجـال   1371در

جنگکابل هاي سال  جلسه بزرگ را جهت ایجـاد صـلح ترتیـب داد کـه برنامـه هـاي آن از             27هاي

دفـنطریق رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز پخـش گردیـد و همچنـین تبادلـه اسـ                 و آوري جمـع راء،
.شهداء و کمک به بی جاشدگان از اهم وظایف آن بود

سال-7  به حیث وزیر مشاور رئیس دولت اسالمی افغانـستان در امـور امنیـت و دفـاع انجـام       1374در

 عضو شوراي عالی دولـت اسـالمی افغانـستان و وزیـر احیـاء و انکـشاف       1376وظیفه نموده و در سال      

ه در و بود .مان سال عضو جلسه صلح آلمان نیز انتخاب شددهات

سال-8  حین تهاجم طالبان در هزارجات ، جبهات والیت میدان را اداره می نمود و حضور                1377در

داشت مقاومت در .جدي

سال-9  عضو هیات رئیسه اجالس قبرس و در همان سال  یک دوره رئیس شوراي ائـتالف                 1379در
.دیداحزاب شیعه انتخاب گر

سال-10 . ایشان بعنوان وکیل انتخابی در لوي جرگه اضطراري نقش مفید و موثر را داشت1381در



148...........................................)پژوهشی در تاریخ سادات افغانستان(کوثر النبی 

سال-11  به حیث معین حقوقی و حسابی وزارت امور شهداء و معلولین وظیفه گرفتـه  و در     1382در
.لوي جرگه قانون اساسی به حیث عضو ناظر شرکت نمود

سال-12 انتخابات ریاسـت جمهـوري بـه حیـث معـاون اول یکـی از کاندیـدهاي                در اولین    1383در

ریاست جمهوري بود و همچنین در همین سال در تاسیس شوراي علماي شیعه افغانستان نقـش جـدي                  

.داشت و عضو شوراي اجراییه و ریاست  تبلیغات آن را تا هم اکنون عهده دار می باشد

سال-13 مور معلولین وزارت شهداء و معلولین ایفاي وظیفه می          سرپرست و معین ا    1385تا1384در

نمود و در همین زمان  در تاسیس شوراي اخوت اسالمی نقش فعال داشت و رئیس تفتیش وهم اکنون 

.ریاست  ارتباطات آن شورا را عهده دار می باشد

سال-14 ین سـال   عضو جرگه مشترك امن افغانستان و پاکستان انتخـاب گردیـده و در همـ            1386در

)ص(بنیاد فرهنگی، تبلیغی پیامبر اعظم    
 را تاسیس نمود که تا هم اکنون ریاست آن را عهده دار می باشد   

 حزب حرکت اسالمی افغانستان و حزب حرکت اسالمی مردم افغانستان با            1388و همین طور در سال      
داردهم زیرنام حرکت اسالمی ادغام شدند و ایشان عضویت شوراي رهبري حرکت اسالمی .را

جناب آقاي هادي در ایجاد همبستگی و همدلی میان اقشار مختلف این کـشور  تـالش هـاي فراوانـی                     

نموده و براي رساندن پیام جهاد، صلح و مردم افغانستان  درکـشورهاي زیـاد سـفرنموده کـه از جملـه                      

ــداز    ــشان عبارتن ــارجی ای ــفرهاي خ ــا  :س ــستان، اتح ــستان، تاجیک ــستان،  پاک ــران، ازبک ــورويای ش د

.امریکا، هند، ایتالیا، مصر، سوریه، امارات عربی، سعودي، کویت و جرمنی بوده است )روسیه(سابق
غزنى،سید یزدان شناس هاشمى عمرى خواجه متولد بودپدرش، نظامى هاشمى تحصیالت .افسر

سال.لیسه را در شهر مزار شریف گذراند.به پایان رسانیدابتدایى را در خنجان و پلخمرى ه(1355در

فاکولته)ش بـه حیـث اسـتاد در دانـشگاه کابـل           ى عالى فارغ التحصیل گشت و     ى انجنیرى با درجه   از

سال.مشغول تدریس و تعلیم گردید     بهار ش(1358در عازم)ه شاگردان و دوستان از جمعى جبهـهبا

پردااونى شد و به سازمان دهى مجاهـدین منطقـه و تقویـه             شـان نارنجـک.خـتاسـتحکامات هـاىبـا

جمله از و جـادهنارنجک وثیق سنگ  مختلف بر مشرف انـدازراکـت.هـا را مـاین گـذارى کـرد        هاى

جنگىرا از بقایاى هلى کوپترهاى ساقط شده      »الجهاد«معروف در که کرد طراحى استفادهروسى ها

صــورت آن از ســال.گرفــتمــؤثرى ش(1359در بــاضــمن ســفر کوتــاهى بــه ایــران و پ)ه اکــستان

.رسیدهاى مجاهدین و از جمله با گروه توحیدى الحدید به توافقاتىگروه

ش(1360هاشمى و یارانش در سال      مهندس درجبهه)ه پل شش بامیان را اساس گذاشـتند و آن را  ى

ى تمـام مرکـز اصـلى مقاومـت در بامیـان       ساختند که به مدت یک دهه     تبدیل به سنگر استوار و مقاوم     

در داخل و خارج بامیـان آمـوزش        ها مجاهدان زیادى را   هاشمى در طول این سال    .گشتمىمحسوب

داده نظامىنظامى آگاهى ى مبـارزان اسـالمى   همـه.و تجارب عملى آنان را ارتقا بخـشید       چریکى –و
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دهى خویش پذیرفته بودند شیعه و سنى ازبک، تاجیک، پشتون و هزاره او را به استادى و فرمان       شامل

سال.کردند اوامر او را پیاده مى     و در ش(1371هاشمى وحـدتبه عضویت شوراى مرکزى حزب)ه

بخشید و چنان درخششى از خـود بـروز داد   هاى سیاسى خویش را توسعه و گسترش   درآمده و فعالیت  

ىزیـاد نظامى قوماندانان قول اردو و نیروهاى اپراتیفى گردید وابتکارهـاى      ىکه بزودى مسئول کمیته   

ازخودبروزداد کابل .درغرب

سانحه در گاهسرانجام شام اسد30ى ش(1376برج ى حامـل هاشـمى و هیـأت رهبـرى     طیـاره که)ه

اعظمدولت اسالمى افغانستان   صدر غفورزى میدان هوایى  وقت وبعضى از وزراء حین نشست به      شامل

.با میان متالشى شد جان باخت 

حـاجمیر محمد هاشم هاشمی،      در شـهر تـاریخی انـدخوي    1305ی میـر عبـدالحکیم  سـال    فرزند
.ترکستان چشم به دنیا گشود و تعلیمات ابتدائی و متوسطه را در همان زادگاه خویش با تمام رسانید

 ظلم و جنایات سیه کاران سـرخ پـوش را تحمـل نتوانـست و                1357هاشمی پس از کودتاي هفت ثور       

وطن فروش کرد و خود آنهـا را تقویـت مـالی و معنـوي مـی                 جوانان را تشویق به جهاد علیه مزدوران        

نمود و محل مسکونی اش پناهگاه چریک هاي شهري شد بود که از جوانان متعلـق بـه ایـن فامیـل در                      

.حدود پنج تن در نهایت سربلندي در جهاد علیه روسها شربت شهادت را نوشیدند

 جاسوسـان محلـی بـا دادن راپـور بـه         وي در شرایط حاکمیت قواي سرخ شوروي سابق، آن زمانی که          

حکومت این فامیل را مجبور ساخت تا موقتاً به کابل و بعداً در پاکستان مهاجرت نماینـد و از آنجـایی          

که اقارب و بستگان او قبالً در نیویارك ایاالت متحده مهاجرشده بودند، بالواسـطه بـه امریکـا مهـاجر                    

.شد

طن را از خاطره هایش نزدود، بلکه روز تا روز این آتش در او در دوران مهاجرت نیز یک لحظه یاد و      

دل وي تازه می شد و منتظر روزي بود که نظـام اسـالمی در کـشور برقـرار شـود تـا همـه مردمـان آن             

مساویانه به حقوق حقه خویش برسند و زمینه خدمت به وطن برایش میسر گردد، ناگفته نباید گذاشت 

هم دارد، مقاالت و نوشته هاي او قبال در مجله نور و پیام وجدان بـه  که آقاي هاشمی سابقه مطبوعاتی    

.چاپ رسیده بود
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ساداتمعرفى مشهور زنان اجمالى
1

وزن در تاریخ تمدن بشرى همواره دوشادوش مردنقش برجسته و         رشـد موانع داشتن بر جهت سازنده
برخاستهتعالى داشته و به جهاد پیگیرو امان .استبى

فاطمهنترین الگوى زیان بزرگ زنان تاریخ، برجسته ازم
)س(

ى پیامبرگرانمایهدخت
)ص(

در کـه اسـت

در.تاریخ بشر، درابعاد گوناگون زندگى انسانى بى مانند بوده اسـت میان تمامى زنان نام دار وپرشکوه    

النبى«این بخش از مباحث      دمقام و شخصیت بعضى از    »کوثر اهل مترقّى، آگاه، فرهنـگزنان و انـش

زهرا و على نسل از سادات
)ع(

مى معرف اختصار بصورت :کنمرا

غورى(،سیده حورالنساء  مستوره به قرنیکى از زنان سخن   )مشهور سیزدهم هجـرى قمـرى     سراى

سال در پرچمن والیت غور در یک خانواده فرهنگى و دینى دیده به جهـان ىدر قریه )هق(1211که

   شمارگشود وپدرش میر سی به منطقه آن وبزرگان زمعتمدان ا اعظم او که به دلیل فرهنگـى   .رفتمىد

نظافت به ادب و دانش داشتن و ورزید در میان خانواده، زنـان محـل   وحفظ ظواهر نیز اهتمام مى    بودن

وحورالنـساءنیز شهرت داشت اما وى خود     »بى سفید پوش  بى«وخویشاوندان به    مـستوره عنـوان بـه را

م استىمعرفى :کرده

نامم حورالنساء بوده زورم خواجه از تـشخصتخلص گشته مستوره به ملک غور مأوایمنسبت همـه با

دینى و عرفان اسالمى فاصله نگرفت و این ویژگـى در        خانوادگى، علمى و ادبى هرگز از جاده اخالق       

شاعرى مناجاتو ادبى وى نیز حضور داشت به گونه       دوران الهى، حمد که بزرگـانآسماى مدح نى،
.دهداشعار او را تشکیل مىترین دور نمایهو رهبران عظیم الشأن دینى مهم

کتاب افغانستان«در فارسى ادب در»دانشنامه کشور خارج در افغانستانکه ودانشمندان سخنوران باره

بـى«:تألیف یافته چنین آمده است     به معروف حورالنساء غورى، ر سـید  بـى سـفید پـوش، دختـ       مستوره

روستاى افغانـستانىبانوى)هق(1211ـ1245)غورى(»پرچمن«اعظم وى گـرایش عرفـانى   .شـاعرى

دارد»العاشقین ومفرّح المسلمین  تحفه«در دیوان او که   .داشت  بیت در انواع شـعرگرد آمـده        3500نام

»...است
2

ه ادب فارسى درافغانستان؛ افغانستان در پنج قرن اخیر؛ دایرة المعارف آریانا؛ دانشنام:مطالب این بخش به نقل از کتب.1

عربزنان سخن سرا در پویه درى؛ ادب افغانستانى در سادات و .ها
2
.943دانشنامه ادب فارسی درافغانستان، ص.
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علـلسـالگى43این بانوى شاعر و ادیب پس از عمر کوتـاهى در حـدود               گذشـتنـابـه در معلـومى

در زادگاهش همان در شد»کوزور«وجسدش خاكسپرده .به

شاعرهسیده مخفى بدخشى   فـیض آبـاد مرکـز والیـت        ى نامدار افغانى در نیمه دوم قـرن گذشـته         ،

.بدخشان تولد یافت

بـشمارپدرمخفى، میر محمود شاه بدخشى از اعقاب امیران بدخشان         دوسـت وهنـر فاضـل ومردى بود

بـهابتدایى را نزد پدر به اتمام رساند و با امکاناتى که وى فراهم آورده بود     مخفى تحصیالت .ترفمى

سرودن اشـعار زیبـا ودل نـشین آغـاز          وى در سنین نوجوانى به    .فراگیرى ادبیات وعلوم دینى پرداخت    

شدعرصهنمود وچیزى نگذشت که در     نام صاحب شاعرى آبـادمخفى در حومه غربى شهر فـیض .ى

محله قوزىدر قره بنام کوزى(اى مى)قره سرودکرد وبیشتر زندگى جا همان در را خود با.اشعار وى

شاعرهمحجوبه هروى مىىى هرات در که افغان .داشـتزیست هم دوره بود و با او مکاتبه       سرشناس

مه با او در میـان  وشکایات خود را از طریق نامحجوبه احترام بسیارى براى وى قائل بود وغالبا درد دل         

بیـاد  دیوان، که اشعار آن را خود وى از بین سروده هایش انتخـاب کـرده،              از مخفى یک  .گذاشتمى

است مانده .گار
 در یک خانواده متدین و اهل       1329دختر مرحوم سید اسماعیل بلخی در سال         صدیقه بلخی،    سیده

 به درجه لـسانس رسـانیده و همچنـان    علم  متولد گردیده و تحصیالت عالی خود را در رشته شرعیات      

دروس دینی را در زمان مهاجرت در کشور جمهوري اسالمی ایران فراگرفته اسـت صـدیقه بلخـی در            

داخل کشور و هم در محیط مهاجرت در پهلوي شغل معلمی و مدیریت جهت تنویر و روشن نمـودن                   

میه ها مصاحبه ها و تدویر سیمینار اذهان هموطنان جهت مبارزه علیه تجاوز شوروي وقت با انتشار اعال      

ها پرداخته است وي همچنان در امر ترویج علم و دانش براي مهاجرین افغـان و نـسل جـوان و تحـت                    

.پوشش قرار دادن و ایجاد اشتغال براي زنان و دختران بی سرپرست تالش فراوان نموده است

آنکهصدیقه بلخی  از وکـربا فرمان رییس جمهور پس سـمت از  شـهدا و معلـولین برکنـار    زارتزي

اوشد اکنون، هم .د فعالیت می کن به عنوان نماینده انتصابی مجلس سنا افغانستانتا

مـىبىسیده بى  کُنر پشند سادات از اصالتا جمـال پاچـا مـشهور بـه سـید          باشـد و از نزدیکـان سـید       ،

مى چنداولى درخاکسترى بارگاهش اسـتقلعهباشد، کابـل خـان زمان ، او زایـران و ارادت منـدان        ى

دراز اقصانقاط کشور براى رفع گرفتارى بـدانجا مـشرف گردیـده وحاجـات             زیادى دارد که   را شـان
.کنندیافت مى

خـویش نیـز اخـالص منـدان زیـادى          در زمـان حیـات    .بى، عارف مشرب، متدین و پارسا بود      سیده بى 

عامه احترام مورد و مردمداشت کراماى او از و .ت زیادى دیده شده است بود
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جـامع.، دختـر مرحـوم سـید محمـد حـاجى یکـاولنگى اسـت              بى حبیبـه  سیده بى  نوجـوانى در او

.بعد از مرگ پدر نتوانست تحـصیالتش را ادامـه دهـد   المقدمات و سیوطى را نزد پدرش فرا گرفت و       

برادرش کـردنسید عبدالرحیم نجفى در پلخمرى آمد، جاى مناسبى میان زنان آ          وقتى باز را.محل او

خاصـىو تشیع به او مراجعـه مـى  گویند و زنان اهل تسنن   بى میرزا مى  بى مالّ و بى   بى ارادت و نمودنـد

دارند وى به .سیده بى بى حبیبه داراى گرایش عارفانه بوده است.نسبت

دریدي  خورشـ1297، دختر سید حبیب اللّه خان مـستوفى، کـه در سـال             حبیب بى رقیه سیده بى 

ستون شـورشمشرب بود، سیده بـى کابل متولد شد، او بانوى نویسنده و مترجم و عارف        چهل در بـى

ســال ســقا ش(1308بچــه زنــدانى شــدن بــستگانش بــه عرفــان و تــصوف روى آورد و حیــرتبــا)ه

رمانتیک ثراو زبان فرانسه را فرا گرفت، ونخستین ترجمه اش  رمان والنتین ا       ،اطرافیانش را بر انگیخت   

است ساند .ژر

 بحیـث معلمـه لـسان    1319خانم حبیب شاگرد صنف دوم مکتب مستورات عهد امـانی بـود و بعـد در                 

1331 باخذ بکلوریانایل و در سال 1325فرانسوي شامل خدمت گردیده و درعین حال بحیث سامع در 

 مکتب اندرابی و بعد ها لیـسه        در1328تا1319از فاکولته اجتماعیات لیسانس را اخذ نموده و از سال             

زرغونه بحیث معلم و سرمعلم و معاونه ایفاي وظیفه می نمود و بعدا بـه موسـسه نـسوان بحیـث مـدیره                       

 بحیث مدیره عمومی تبلیغات، مدیریت هـاي مجلـه   1340کورسهاي سواد آموزي تبدیل شد و تا سال     

بعـدمیرمن، کورسها، نمایشات، روابط خارجی، باغ زنانه، کودکستان        و بـود دار عهـده را کتابخانـه و

براي یـک مـدت طـوالنی یکـی از          .عضو انجمن تاریخ و سپس آمر نشرات سره میاشت افغانستان شد          

 عضو لویه جرگه براي تدوین قانون اساسی معرفی 1345درسال.اولین نطاقان اناث رادیو افغانستان بود

.شد

سال انتخابات 1349 دوم شهر کابل باموفقیـت شـرکت و تـا سـال      بحیث کاندي ناحیه اول و   1345در

 بـه ریاسـت سـواد    1352بحیث نماینده مردم در شوراي ملی افغانستان بذل مساعی می نمود و در سـال     

کودتاي با و مقرر . سرطان به دوره ماموریت اوخاتمه داده شد26آموزي

 سی بـا حـزب وطـن کـه در          او در نهضت دموکراسی دوباره سهم فعال داشت، نخستین بار در سالهاي           

نتیجه آن جنبش، همسرش داکتر محمد ابوبکر با یکعده از همفکرانش به زندان افتادنـد و بـار دوم در                    

.همچنان در نهضت طبقه نسوان کشور پیش قدم بود. که در باال ذکر شد1342دهه قانون اساسی 

 اشـعار و مقـاالت سیاسـی و    سیده رقیه حبیـب بـه نویـسندگی عالقـه فـراوان دارد کـه آثـار و تـراجم،               

اجتماعی زیادي به نشر رسانده و با معارف و مطبوعات کشور به شمول مطبوعات برون مرزي امـروز،                  

همکاري داشته و موفق به اخذ جوایز متعدد مطبوعاتی کشور شده است که بعضی از آثـارش عبـارت                   
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از رو:اند خود زمرد)1333چاپ(گلهاي تاجـدار)1336چـاپ(، زنـان زمـان،)1339(چـاپ، قلـه و

جهاد، شعر ).1988چاپ(مجموعه

شامل شده چاپ کـه حـایزاولین جـایزه    )1318چـاپ(والنتـین اثـر خـانم ژرژسـاند از فرانـسه         :تراجم

ارکمـان)1334چاپ(مطبوعاتی براي زنان در افغانستان؛ اناکارنینا اثر تولستوي از فرانسه            اثر ترز مادا ،

، کلیوپاترا اثر میشل )1337چاپ(، چوب دست، بیتی اثر الفرددووبنی )1335پچا(شاتریان از فرانسه    

از طریق سره میاشـت،  )1341چاپ(، رساله لیلیان وایلد از انگلیسی )1340چاپ(پره امور از انگلیسی     

و  زنان افغان اثر می اسکینازي)1992چاپ(بیرق سرخ برفراز افغانستان اثر توماس هاموند از انگلیسی  

فرانسه و همچنان ترجمه طاق ظفر اثـر اریـک ماریارومـارك و مجموعـه اشـعار بنـام        )1998چاپ(از

.روشنائی و کتاب ساحل، موج و گهر آماده طبع می باشد

در سالهاي اخیر بحیث پناهنده در امریکا، از راه قلـم و مـصاحبه و اشـتراك در مظـاهرات و کارهـاي                       

افغان«سسهخیریه، از جمله عضو هیئت مدیره مو       اطفال به افغـان«و مشاور تلویزیون »کمک در»نـواي
.خدمت مردم خود فعالیت مداوم داشته است

1

سال، بنت سید علی، حسینىاکبربی بی   سیده    خورشیدي در خانواده ي فرهنگی و اهل 1348در
ل و تدریس علم متولد شده و پس از مهاجرت به ایران قریب به دو دهه از عمر خویش را جهت تحصی

.علوم عالیه اسالمی گذارنید

استاد حسینی تنها زن افغان است که بدین رتبه تحصیلی از علـوم دینـی نائـل شـده اسـت وهـم اکنـون         

ماستري مدرك او در کنار علوم اسالمی .فرهنگ و معارف اسالمی می باشد)کارشناسی ارشد (داراي

 مکاتب پرداخته و دوره اي از فلسفه اسالمی را        بنا بر عالقه شخصی خویش به تحقیق در دیگر ادیان و          
.هم تعلیم یافته و در زمینه عرفان اسالمی از آشنایی با الیی برخور دار می باشد

سرکار خانم حسینی، عالوه بر تدریس علوم دینی، مـدیریت بزرگتـرین مرکـز فرهنگـی و غنـی تـرین          

مشهد در را افغان مهاجر زنان مستقل گروههاي)کشور ایران (کتابخانه اندازي راه با و بودند دار عهده

تحقیقاتی و علمی شاگردانی بسیاري از آن مرکز فرهنگی در مجامع علمی و فرهنگی کـشور از جملـه     

دانشگاهها و مراکز علمی مشغول تدریس و خـدمات فرهنگـی و دینـی مـی باشـند و در همـین مرکـز                       

.را نیز ایشان به چاپ می رسانید»رایحه«نشریه 

نم حسینی، پس از حاکمیت مجاهدین نقش ارزنده و حضور فعال در ابعاد فرهنگی داشته و به همین خا

سالهاي  با حضور خویش در کابل و مزار شریف فعالیت هاي دینی و فرهنگی را 1373تا1371منظور
تعهده دار بوده و پس از اجالس بن و نظام جمهوري اسالمی، عضویت شوراي علماي شیعه و مدیری

1
.360قدمهاي آشتی و مسئولیت ما افغانها، ص .
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یکی از بخش هاي  وزارت ارشاد، حـج و اوقـاف جمهـوري اسـالمی افغانـستان را کـسب کـرده و او              

.بعنوان کاندید مستقل در اولین انتخابات پارلمان این کشور شرکت نموده بود

صـاحب دیـوان شـعر اسـت، او     ، بنت سید محمد آصف امیـرى حـسنى قنـدهارى کـه     سیده حمیده 

برجسته اشهنرمند که بود باى را نوشت سیده حمیده مـشهور بـه معلمـه دینیـات     خط نستعلیق مىعارش

بانو.بود مشهوریوى بـراىدر ادبیات و صاحب رسوخ    ى قنـدهار بـه خود سفر در خان للّه امان که بود

استمنزلگهمالقات به احترام به شخصیت این بانو به  رفته .او
ج رؤیا سادات،  سیده ساز فلم هرات، از سادات وان، سریال هـاي تلویزیـونی و فلـم سـه نقطـه را              از

کارگردانی نموده و نخستین فلمساز زن در دنیاي سینماي معاصـر افغانـستان مـی باشـد و ایـن هنرمنـد                      

موفق کشور، زبان و تصاویر فلم هایش را با طراوشهاي ریالیستیک جامعۀ ما صیقل کرده و دیدگاهاي           

نقط«بحث برانگیزي را سبب شده و فلم         رویاي سـادات، سـیماي جدیـدي را از انـسان افغـان در              »هسه

.امروز افغانستان به نمایش میگذارد
سادات،سیده پروانسامعه محترم سادات  و از جمله مشاهیر معاصر زنان تالش گر و تأثیر گـذار       از

در جامعه بوده، وي در والیت پروان و شهرکابل مصدر خدمات فرهنگی و اجتماعی گردید، چنانچـه                

به رشد و ارتقاء معارف آن والیت توجه  ریاست معارف والیت پروان در دوران مسئولیت خویش در    

.شوراي ملی افغانستان ایفاي وظیفه می کند و هم اکنون بعنوان نماینده مردم در داشتهجدي
به.در کابل متولد و فارغ التحصیل لیسه ماللی می باشد         لیلی رشتیا عنایت سراج،      سیده معیـت  او

پدر خود مرحوم سید قاسم رشتیا در ماموریت هاي دیپلوماتیک آن مرحوم از جمله به پراگ و قـاهره                   

نمود و ماستري خـود را در رشـته علـوم سیاسـی و روابـط بـین المللـی، از                 .ا.دیپلوم هاي بی  .مسافرت

سال.دانشگاه الیوله واقع شیکاگو اخذ نمود 22می برد و مدت  به اینطرف که در سویس بسر 1975از

بحیـث معـاون   »کمیسیون اقتـصادي بـراي اروپـا   «سال در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد مقیم ژنیو در         

مبـادرات مـشترك اقتـصادي بـین اروپـاي      «رئیس شعبه تجارتی و کارگردان و آمر مسئول نـشر مجلـه    

.ایفاي وظیفه نمود»غربی و شرقی

در رشته ادبیات که شـامل چهـار قـرن ادبیـات     .ا.دومین بی همچنان حین وظیفه در ملل متحد، به اخذ         

عالوه بر اشتراك در کنفرانس ها وسمینارهاي بین المللـی          .انگلستان بود از دانشگاه کمبریج، نائل شد      

کمیسیون درژنیو، از جملـه در سـمینار   »کمیته تجارتی«در داخل و خارج ژنیو، وتهیه وتدارك سالوار         

در»امنیـت و همکـاري در اروپـا       «در تیسلونیکی، یونان  و کنفرانس       »روبوتیکفدراسیون بین المللی    «

کولن، جرمنی، سهم گرفته است و همچنین در ماموریت هاي ملل متحد براي استقرار صـلح در نمیبیـا        

.ایفاي وظیفه نموده است)1995(منحیث مامور آماده باش و در هایتی )1992(، ولیونی)1989(
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را»کلـوب کتـاب اسـپانبولی   «و»کلوب کتاب عربی  «ن بر ماموریت رسمی، عضویت      خانم رشتیا افزو  

فعال عضو و »تقرر و ترفیع مـامورین «و عضو هیئت مدیره »کمیته ضد تبعیض زن در ملل متحد     «داشته

متحد«بوده و منحیث یکی از موسسین کمیته         ملل در زن مساوي در پیـشبرد هـدف آن، سـهم        »حقوق

اس داشته .تبارزي

چنگـال«:بیانیه و مقاالتی در کنفرانسهاي داده عبارتنـد از      در افغـان زن عنعنـوي نقـش بـه گـذرا نظـر

بزبان فرانسوي، در کنفرانس هفته همبستگی با مردم افغان تحت سرپرستی کمیسیون کاتولیک            »جنگ

محفـل»نستانریشه تاریخی و عنعنوي جشن نوروز در افغا       «؛)1996سپتامبر(براي مهاجرین درژنیو،     در

بزبان»نو آوري در شعر فارسی    «؛)1999مارچ(تجلیل روز نوروز از طرف جمعیت افغانان در سویس،          

بـر«،)1999مـی   (انگلیسی به مناسبت افتتاح موزیم موقتی کابـل در شـهر لیـستال سـویس،                 تـازه نگـاه

ر و یکـصد سـالگی دوره      ، کنفراس اکادمی رودکی به مناسبت تجلیل هزا       »زندگی و اشعار رابعه بلخی    

تاجکستان1999سامانیان، سپتامبر    دوشنبه، در که به روسی و انگلیسی هم چاپ شد و اما آثار چـاپ    .،

فلسطین؛ سرزمین موعـود اسـرائیل از جانـب انگلـیس، بزبـان انگلیـسی کـه        :شده وي از این قرار است     

گلگشتبزبانهاي عربی و فارسی ترجمه و در مطبعه کابل بچاپ رسی          )1969( اشعار مجموعه است؛ ده

بـزرگ(، نقد کتاب ایریک بشلیه، افغانستان در چنگال جنـگ         )1993(ادبی، چاپ ورجنیا،   بـازي خـتم

فرانـسوي)1992(، نشرات دانشگاه لیـون، فرانـسه،        )شوروي مجلـه در فرانـسوي، بزبـان روابـط بـین    «،

(1994(،»المللی  شانتال آنتیر است که بـه جنـگ ده          کتاب مزبور جز جلد دوم مبارزه معاصر، تالیف       )

کتابی راجع به تحلیل دیوان کبیر موالنا جالل الدین بلخـی از            .)ساله افغانستان تخصیص داده شده بود     

، همچنان مقاالت راجع به افغانـستان و       )1996(نظر علم بدیع، تحت عنوان سایه اندر آفتاب، چاپ ژنیو         

.استتراجم  او در جراید بیرون مرزي بچاپ رسیده 
1

امانى، مشهور به مشاق دختر میر على اصغر خوافى معلمهسیده عابده  روزگار در عصمت ..امکتب

و خطاطى فن در او بود، وسیده عابده از پیشاهنگان نهضت    .ادبیات به استادى رسیده بود    خان نـسوان
.ى ملکه ثریا استندیمه

ساداتکهاي ملی نماینده مردم غزنی در شور    ،کبرى عالمشاهی سیده   از ولـسوالی خواجـه    اصالتا

صـدارت،در ریاسـت تفتـیش  سـید محمـد ابـراهیم عالمـشاهی     پـدرش شـهید   ،می باشدعمري غزنی   
بـراياو، اجراي وظیفه نمود    مشاوریت بشتنی تجارتی بانک    وکابلدانشگاهحقوقدانشکده،عظمی

در زمان زمـام داري حفـیظ    شهید عالمشاهی ،را ایجاد نمود داراالوکالهزندگی خویش پیش برد امور    

.ن دستگیر و راهی زندان و به شهادت می رسد امی...ا

1
.369قدمهاي آشتی و مسئولیت ما افغانها، ص .
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ش(1321 میر غالم محمد غبار، متولد سال      دختر،سیده دنیا غبار   مى)ه کابل شهر شاعردر او باشد،

مىهاىو طبیب بود، بیشتر داستان   درنوشت و یکى از داستان هایش به نام گذشتهکوتاه کـه مـن هـاى

داستا سیده دنیـا غبـار، بـه نقاشـى و         .استهاى نویسندگان معاصر به نام پیمانه به چاپ رسیده        مجموعه

داشتشعر عالقه فراوانى .ى

سالسید میراحمد شاه،      بنت،سیده فرخنده   خورشیدي تولد گردید، تعلیمات ابتـدائی را        1344در

 تعلیمات عالی را در لیسۀ رابعۀ بلخی تا صنف دوازدهم به سـر            در مکتب عالءالدین به پایان رسانیده و      

صـبیۀ جنــرال ســید  . محبـوس گردیــد 1361رسـانیده تــا اینکـه بخــاطر فعالیـت هــاي سیاسـی در ســال     

 سال حبس را در سلولهاي دژخیمان رژیم کمونیستی در زندان پلچرخی     7مدتمیراحمدشاه گردیزي 

مج هفتگانه گروههاي با ارتباط جرم در1368اهدین و قیام مسلحانه سپري نمـود، تـا اینکـه در سـال    به

تبادله از اسارت آزاد شده و از آن زمان به بعد مصروف خدمات فرهنگی و اجتمـاعی ومـدتی بحیـث                  

.مدیر مسوول مجلۀ مشعل و رئیس سازمان مقاومت زنان افغانستان فعالیت داشت

ن به کشورهاي اروپایی و اسالمی چون؛ آلمـان،     خانم فرخنده سفرهاي از سوي دولت اسالمی افغانستا       

را...بمناسبت هاي مختلف از جمله شرکت در سیمنار هاي حقـوق زن، صـلح و                ...ایران، پاکستان و    

.داشت

شـاه، دختر سید محمد امـین کربالیـى کـه پـدرش در عـصر              بى کربالیى سیده بى  نـادر حکومـت

مى بىزندگى بود، خود محل حاکم زنـى.بالیى سمت مشاورت پدر را به عهده داشت     کربىکردو او

داشـتههاىباعلم وبادرایت بود، حتى بعد از فوت پدر نیز درعرصه         با شخصیت،  حـضورفعال اجتماعى

چنان بود، بضاعت بى اشخاص که در مسایل سیاسى، حقوقى واجتماعى و خانوادگى بـه آنـان  وملجاء

.کردمشورت داده و مشکالت شان  را حل مى
1

ي سـید حـسن گیالنـی مـشهور بـه مکـی،         دختر پیر سید احمد گیالنی، نواسه      ، فاطمه گیالنی  سیده

پدر؛ عادله نواسه امیر حبیب اهللا خانشمادر . یک قرن پیش از بغداد به افغانستان آمده اندويخانواده

دوازگیالنی،  خانم دان،ي ماللی خوانده سال اول مکتب را در لیسه    ددوره در شگاه ملـی ایـران بـه    بعداً

دانـشگاهآن مرکـز علمـی       فعال   کهدهتحصیل نمو دوره لیسانس    وتغییـر نـام یافتـه     بهـشتی  د شـهی بـه

را کردآهمانجانیزماستري ماستريغاز فراغت و گرفته لندن از .را

نوشتاو در سالهاي قبل از حکومت مجاهدین  کتاب محمدمورددرکهبودپایان نامه أش یکی ،دو

بارهکتاب دیگر  تحریر یافته  و      موسی شفیق صدراعظم افغانستان    نوشتهدر لندن  اولین  که این   مساجد

شد نوشته لندن مساجد به راجع استکتاب .ه

از.1 .اظهارات حجت االسالم والمسلمین سید عبدالحمید مبلغ بخشى
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ي از زخمـی هـا  ود،مجاهـدین بـ  سـهم وي در جهـاد و حمایـت از          ،فعالیت هایی را که ایـشان داشـته       

اویافتکه به پاکستان انتقال می    ديجها سـید  از طـرف پیـر   گیالنـی  خـانمبعداً.رستاري می کردپ،

بود تعیین ش نماینده و سخنگوي محاذ ملی در لندن و تمام غرباحمد گیالنی  .ده

کشوراو به بازگشت از با تـیم   درکمیسیون تسوید قانون اساسی به ولسوالی هاي مختلف والیات، پس

؛  فاطمـه گیالنـی   ظیفه نمودعالیت داشت انجام وبا ایشان مشترکا ف    که آقاي اشرف رسولی      أشکاري

.چند سال اخیر ریاست هالل احمر افغانستان سره میاشت را عهده دار است
 در یک خـانواده متـدین و اهـل علـم     1347دختر شهید مصطفوي در سال     ،مصطفويکبريسیده

استمتولد گردیده و تحصیالت عالی خود را در رشته شرعیات به درجه لسانس رسانی .ده

خانم مصطفوي در زمان مهاجرت در جمهوري اسالمی ایران  عالوه برتحصیل فعالیت هـاي فرهنگـی                 

داشته و مدت ریاست موسسه فرهنگیان افغانستان  را عهده دار بوده و در دروان جهاد با ارائه مقـاالت،      

ومصاحبه ها، سخنرانی و تدویر سمینار ها پرداختـه اسـت و در امـر تـرویج علـم و            زنـان بـراي دانـش
.دختران مهاجر  کشورخویش تالش فراوان نموده است

او عالوه بر نوشتن مقاالت علمی و تحقیقی در نشریات مختلف داخلی و خارجی بـه مـدت چهارسـال     

عضو کمیسیون امور دینی، مذهبی، فرهنگی و معارف و رئیس کمیسیون شوراهاي والیتی و ولـسوالی     

عدلی و قضایی حقـوق بـشر و مبـارزه بـا فـساد اداري، معـاون شـوراي هـم                   ها، معاون کمیسیون تقنین     

)ص(پذیري ملی افغانستان و همچنین در همین سالها رئیس و بنیان گزار بنیاد خیریه پیغمبر رحمت
.بود

مصطفوي بعنوان سناتور انتخابی در مجلس سناي کشور تا هم اکنون عضویت گروپ پارلمانی انسجام 

گه ایفاي وظیفـه نمـوده و هـم اکنـون عـضو شـوراي رهبـري حـزب انـسجام ملـی                       ملی در مشرانو جر   

است دار عهده را .افغانستان
مصطفوسیده سـالهاشمدیسبنت،يمژگان در شـد،1351، در لیـسه  یابتـدائالتیتحـصمتولـد

ند انشکدهد و متوسطه را در لیسه عالی افشار کابل فرا گرفت، لسانس و ماستري اش را از میعبدالغفور

اجتماع ارتباطات ژورنالایران در   یعلوم مصطفويزمیرشته خانم نمود، عالوه بر تحصیل و بـه      کسب

هاي .ی مسلط می باشدسیانگلوپشتوي،درلسان

ت جملهجاربمصطفوي، از مختلف ادارات پالیمـسلکنیمعـ:در زنـانیسیـ و امـور سئـی ر،وزارت

کاناطالعات و ارتباط عامه وزارت امور زن       در محقق بشرونیمسس، ، دفتـر انترنیـوز، و موسـسه        حقوق

.بهزیستی کابل را داشت

جمله از مختلف ابعاد در مصطفوي، افغـانراتیتـاث«درقیتحق:سرکارخانم زنـان عنعنـات و ،»رسـوم

ها« رسانه جمعـ«،»قانون افغانـستاني رسـانه هـا بـاال   ینقـش درو همچنـین مهـارت تدریـسی    »توسـعه
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ژورنالدانشگاه رشته اصولسیتدر)Management(،)ونیزیتلوویرادپارتمنتید(زمیکابل

مهاجرسیتدرويادار مکتب . را نیز به عهده داشترانیانیدر
صنوبرسیده عاجزه هروى به معروف او بانوى شاعر و ادیب بود که در .باشد سید عبداللّه مىبنت،

مى هرات درونمازیست، حمد و  کرخ اسـتیه اصلى سروده  نعت عاجزه یـک مخمـس از او در      .هاى

.کتاب پرده نشینان سخنگوى نیز به چاب رسیده

ش(1308سیده عاجزه هروى در سال  است)ه نموده .وفات


