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 ۲۰/۰۲/۲۰1۵         اسد نعیم محمد رکتاد

 طرف از “هوفر توِدن یورِگن„ دکتور ۀجانب یک معرفی
 یوسفی اکبر محمد دکتور محترم

 

تودن هوفر ترسیم کرده ( دکتور Dr. Jürgen Gerhard Todenhöferتصویری را که دانشمند محترم دکتور یوسفی از )

، نظر به شناخت من از آقای موصوف، کامالً یک طرفه و نادرست می باشد. این  یورِگن تودن هوفر" کیست؟ "است

شپیگِل( و تاریخ  ۀ، بدون تذکر اسم )به استثنای مجل«ویکیپدیا و نشرات معدود دیگر آلمانی»تصویر به اساس معلومات

ن، معلومات مختصری درباره خصوصیت بشر و شواهد ناقص ارائه شده است که بعد از مرور بعضی موضوعات آ

دوستی و طرفداری داکتر تودن هوفر از داعیه برحق ملت افغانستان بعد از تهاجم قوای اتحاد وشوروی وقت که 

شخصیت بشر دوستی دکتور تودهوفر را تمثیل می کند، غرض معلومات مزید، خدمت خوانندگان پورتال وزین افغان 

 دد.الین تقدیم می گرجرمن آن

جای شک نیست که دکتور تودن هوفر عضو جزب دموکرات مسیحی آلمان )حزب راست گرا( بوده و در  –اول 

پارلمان آلمان در کمیته روابط  خارجی اجرای وظیفه می کرد. این هم درست است که عقاید سیاسی او از طرف سایر 

مورد تنقید قرار گرفته است. مخصوصاً بعد از اجزاب سیاسی مانند سوسیال دیموکرات ها، سبز ها و بعداً چپی ها 

مخالفت مقامات روسیه شوری )منجمله عضوبیوری سیاسی آقای  (،engageاینکه در مسایل افغانستان متعهد شد )

سمیاتین که خواهش قمچین زدن او را به سر می پروانید( و خلق و پرچم افزایش یافت. اما هیچ یک از این گروه ها او 

اری و دخیل بودنش به شستشوی پولی متهم نکرده است، مثلی که آقای دکتور یوسفی در نبشته ئی خود را به پول خو

 چنین کرده است. 

( به من معلوم نیست، اما طور یقین گفته می توانم که DAKجرمن ) ارتباط داکتر تودن هوفر به کمیته آلمان و –دوم 

به صورت  ایریه( عضویت  نداشته و نه به مسایل پولی آنهافغانی )خیریه و یا غیرخ ۀموصوف در هیچ یک ازموسس

مستقیم و یا غیر مستقیم رابطه داشته است. دخیل بودن او در مسایل پول شوئی یک ُتهمت نا روا و از نگاه حقوقی غیر 

یقتر مجاز است. باید آقای دکتور یوسفی از این اتهام دوری جسته وبه حیث یک دانشمند موضوع را طور آفاقی و دق

 مورد تحلیل وارزیابی قرار دهد.

 3۰.۰۰۰) مارک( و در استفاده غیر قانونی فهرست  3۰۰.۰۰۰اینکه در کمیته آلمان افغان در مسایل اختالس  –سوم 

اعانه دهنده متهم است، خارج از معلوماتم می باشد. باید در این مورد اعضای کمیته آلمان افغان )اگر موجود باشند( 

 ایند. اما طوریکه در باال اشاره شد، دکتور تودن هوفر عضو این کمیته هم نبوده است.ابراز نظر نم

به مسایل جهاد افغانستان و کمک های بشر دوستی داخل شده مسافرت های  198۲دکتور تودن هوفربعد از  -چهارم

ی ملت بی دفاع افغانستان، از خلق و پرچم  باال مظالم قوای شوری و ۀزیادی درپاکستان و افغانستان انجام داده در بار

مالی و از مهاجرت ملیون ها افغان ها به پاکستان و ایران در پروگرام تلویزیون دوم آلمان )خاصتاً  تلفات جانی و

ZDF-Magazin گزارش هائی ارائه کرده است. ضمناً در این گزارش ها از اهالی آلمان خواهش کرده تا کمک های .)

افغانی که در کمپ های مناطق شمال غربی پاکستان ) پشاور و حوالی آن( تحت شرایط  بشری خویش را به مهاجرین

ضیق بسر می بردند، ادامه دهند. در اثر انتشار این گزارش ها اعانات اهالی آلمان که به ملیون ها مارک بالغ گردید. 

سیس )انجمن کمک به در بن تأ 1979اواخر سال  خیریه که در ۀسسؤقسمت اعظم این اعانات به حساب یک م

( شده و مصروف پبشبرد پروژه های صحی در دو کمپ مهاجرین افغانی در پشاور مصروف VAFمهاجرین افغانی 
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 Help; Hilfe zur Selbsthilfe)خیریه دیگرکه بنام هلپ  ۀسسؤ. مزید برآن در جریان زمان به حساب م1بود، واریزشد

e.V. مسمی است هم یکی دو مرتبه اعالن اعانه به عمل آمد که این مبالغ به موسسه اولی غرص تقویه مالی آن نیز )

، ۲حواله شد. در اثر افزایش اعانه های جمع آوری شده فعالیت های این انجمن کمکی از قبیل انجام خدمات صحی 

 4۰۰.۰۰۰ک، واکسناسیون اطفال، وارسی از طفل و مادر وغیر پروژه خیریه برای توزیع ادویه، توزیع شیرخش

در انتقال وتداوی افغانان  VAFمزید برآن داکتر تودن هوفربا همکاری انجمن  3کمپ توسعه یافت  11مهاجر در 

  4زخمی در شفاخانه های آلمان زحمات زیادی را متقبل گردیده است.

تقاضای برحق مردم افغانستان را  ارش مسلسل خود داکتر تودن هوفر موضوع جهاد وشبه در گز بدون شک و –پنجم 

به تفصیل توضیح داده و ختم اشغال افغانستان توسط عساکر شوری و مظالم آنها را در رسانه های خبری )خاصتاً 

ZDF-Magazinمجاهدین افغانستان  ( جداً تقاضا نموده است. بدیهی است که این تبلیغ نشراتی برای هویت و شناسائی

ممد و موثر واقع گردید. اما موصوف به غیر ازپخش معلومات، هیچ نوع کمک مالی و مادی به مجاهدین افغانستان 

 انجام نداده است؛ زیرا که نه صالحیت و نه توان آنرا داشت.

ی کمک به وارسی سسات خیریه براؤفروش کتاب های خود را به م  دکتور تودن هوفر یک قسمت زیاد عواید –ششم 

به حال » فروش کتاب اول   ایرو عاید 3۰۰.۰۰۰اطفال و سایر مسایل خیریه ، اهداد کرده است. چنانچه از مبلغ 

به اختیار انجمن تقویه و انکشاف افعانستان غرض تعمیر خانه ئی  ایرو 15۰.۰۰۰مبلغ « 5عبدل و ّتنایا کی می گرید؟

متر باالتر  4۰۰در کابل گذاشت. این تعمیر در منطقه کوکچین ولسوالی شکردره )در جاده شمالی تقریباً « پیوند نور»

دختر بچه های معلول ) جنگ ها( زندگی می کنند که از طرف  75حال حاضر از سرک کاریز میر( بنا یافته و در 

                                                           

11
به انجمن کمک  »  که بعد از اخراج قوای شوروی از افغانستان تحت عنوان« افعانی انجمن کمک به مهاجرین» ( این دو موسسه خیریه 

  اجرای فعالیت می کند و هلپ می باشد.« انجمن تقویه انکشاف افغانستان»وان تحت عن و بعد از اخراج قوای شوروی« مهاجرین افعانی

   Union Aid für Afghnistan Reugees مسؤول پیشبرد پروژه در پاکستان بود

۲
 واحد ها اساسی ۲5در کمپ بره کی ) مردان دستریک(و در کمپ منده پول )غرض حمایه طفل( و مادر و بنای  (مانند تأسیس شفاخانه 

 Basic Health Unit, BHU صحی بنام

: ( غرض کسب معلومات بیشتر مراجعه شود به  
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( vafbonn@t-online.de 

     www.help-ev.de 

رابه درازا می کشاند، اما به صورت خلص از آقای عبدالقاهر اسم برده می شود که  یاد آوری از اسمای تمام این مجروحین موضوع(  4

پشاورتحت تداوی قرار داشت.با اینکه امیدواری  زیاد بدن او در اثر انفجار بمب در والیت کنر سوخته بود و در شفاخانه سرجیگکل قسمت

دوسال به  به شفاخانه توبین گن آلمان تحت تدوای قرار گرفت و بعد از تالش های داکتر تودن هوفر حیات او خیلی کم بود، در اثر زحمات و

در  1991در سال  شد و فعال در افغاستان زندگی می کند و دارای فامیل ) خانم و دو اوالد هنگام بازدیدروان   پای خود )با کمک چوب دست(

 پشاور( می باشد.

 

5
 کار یافت و تنایا یک دختر عراقی است که در عملیات نظامی امریکائی ها در عرضباال تذکه موضوعش در « عبدالفاهر» منظو از عبدل  

 مجروح شده بود.
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وی متباقی برای تأسیس یک موسسه خیریه در عراق اُیر15۰.۰۰۰کارکنان این موسسه وارسی می شوند. مبلغ 

 تخصیص داده شد.

یتیم خانه را برای وارسی و تعلیم اطفال یتیم  مزید برآن از عواید فروش کتاب های خود مصارف بنای یک تعمیر

سبز در  کمر ۀقندوز )که والدین خویش را در اثر بمباردمان تانک تیل توسط عساکر آلمانی از دست داده اند( در منطق

 امتداد جاده بگرام  متقبل شده و مصارف دورانی آن را هم به عهده گرفته است.

ملوث به عوام فریبی »آقای تودن هوفر را به زعم خود  آقای دکتور یوسفی نظر به برداشت شخصی خود گفتار–هفتم 

ت؛ زیرا قضاوت یک طرفه تعبیر می کند. فکر می کنم که داکتر صاحب یوسفی مرتکب اشتباه شده اس« فتنه گرانه

شان بدون خواندن یک یا کتاب های دکتور تودن هوفر به عمل آمده است. یک ژورنالیست می تواند غرض کسب 

مصاحبه کند و ارزیابی مصاحبه خود را به اطالع عامه برساند. اگر  ،معلومات مورد نظر، با هرکس خواسته باشد

ا ادیان مسیحی و یهودی مقایسه می کند و با این نتیجه میرسد که در داکتر تودن هوفر درکتاب خود دین اسالم را ب

اسالم »ادیان دیگر ترور و قتل و قتال مخالفین بیشتر بوده است نظر به اسالم ، چنین معنی نمی دهد که او از 

ساد اداری، آب می اندازد. اعمال خالف اسالمی مسلمانان، جنگ ساالری، ف« آسیاب افراطیون»کرده و به « نمایندگی

ن جوانان در افغانستان ئنا امنیتی ها، وضع خرابی اقتصادی و بی عدالتی های اجتماعی، بیکاری و نبود آینده ئی مطم

 و بعضی ممالک اسالمی آب کافی برای فعال داشتن آسیاب افراطیون عرضه میدارند.

ور یوسفی مختارند که خصوصیت بشر آقای دکت این بود شناخت من و یک عده زیادی افغانها از دکتورتودن هرفر.

دوستی داکتر تود هرفر را در برداشت خویش می پذیرد و یا نه. با توضیح مطالب ذکرشده خواستم وظیفه ملی و 

اخالقی خود را برابر خدمات و جان فشانی های دکتور تودن هوفر به پاس جانبداری اوشان از مبارزه و قیام بر حق 

 رابر تجاوز آن زماِن اتحاد شوری سابق، انجام داده و موضوع را خاتمه یافته تلقی کنم.مردم نجیب افغانستان در ب

 پایان
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