
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 داکترعبداهلل : عطا محمد نور والی بلخ است 
ـ صدای امریکا 8 ـ ـوری  جوالی/مزارشریف  ـاتـج جـر : پیش ازآنکه ری

افغانستان فرمان تعیین والی بلخ راصادرکند، رئیس اجرایی حکومج وحـد   
ملی گفته اتج که موضوع گزینش مجدد عطامحرد نور حل شده اتـج  در  
پاتخ به پرتشی درمورد تعیین مقام والیج بلخ، داکتر عبداهلل روزته شنبـه در  
نشستی درمزارشریف گفج : این موضوع یک مساله حل شده اتج ونیاز بـه  
بحث نیسج  من درآغاز بحثم برادر عزیز وبزرگوارم اتتادعطامحردنور راوالی  
ـفـحـه رتـرـی   بلخ خواندم ودیگر نیازی برای بحث درین مورد نیسج  درص

 فیسبوک آقای عطا هم از وی بحیث والی بلخ یاد می شود   
عبدالرالک صدیقی، معین اداره مستقل ارگان ای محلی، ن ادی کـه امـور  
ـنـوز تـر   گزینش والیان و ولسواالن رامدیریج میکند،گفج عطامحرد نـوره
پرتج والیج بلخ اتج و فرمان گزینش او به صفج والی اصدارنیافته اتـج   
 صدیقی گفج ترپرتج والیج بلخ ترام صالحیج های اداری والی را دارد   

با آنکه داکترعبداهلل انتصاب مجددآقای نور در ترج والیج بلخ را موضوع  
حل شده وعاری از بحث خواند،یک مقام ریاتج جر وری که نخواتج نامش  
ـا   گرفته شودگفج رئیس جر ورغنی تا حال فرمان گزینش والی بلخ را امض

 نکرده اتج   
به فرمان حامدکرزی بحیث والی بلخ تعیین شـد     ۴۰۰۲ عطامحرد نوردرتال 

والیج راتـرپـرتـج    ۴۲ دراوایل امسال رئیس جر ورطی فرمانی ترام والیان  
والی بر اتاس    ۴۲ تعیین نرود  مقام ا دراداره مستقل ارگان ای محل گفتندتا حال  

والیج باقیرانده به    ۰۰ فرامین جداگانه رئیس جر ور به کار گراشته شده و برای  
 شرول بلخ والیان تعیین خواهد شد   

شراری ازفعالین دموکراتی تعیین مقام ای والیتی ازتوی ریاتج جر وری  
 رامورد انتقادقرارداده میگوینداین مقام ا بایداز طریق انتخابا  برگزیده شوند   

 معصوم ستانکزی آرأ الزم  بدست نیارود 
ـلـس  ۲ ـا حضـور درمـج ـ باختر: معصوم تتانکزی  امـروزب جوالی/کابل 

نرایندگان دریک تخنرانی کوتاه برنامه های کاری خودرا ارایه  داشج، مگربه  
تئواال  وکال پاتخ نگفج وپروته رایدهی  به گونه تری انجام شد  تتانکزی  

رای نیازداشج    ۰۰8رای موافق بدتج آورد، درحالیکه وی حداقل به    8۲تن ا 
رای دیگر     ۰8رای تفید  و    7رای بود،    ۰۰۲رای منفی برای معصوم تتانکزی  

ـ ـور   با طل اعالم شد   عبدالرووف ابراهیری رئیس ولسی جرگه از رئیس جـر
 خواتج تا شخص دیگری را برای پسج وزار  دفاع ملی معرفی کند   
 پیام رییس اجرائیه به مناسبت حادثۀ جلریز 

ـ نور تی وی   5 : باکرال تاتف، دشرنان مردم، دشرنان وطـن  جوالی/کابل 
وانسانیج یکبار دیگر با انجام یک حرله گروهی بر پوتته های امنیتی ولسوالی  

ـتـه  ۴۰جلریزوالیج میدان وردک، بیش از  تن از تربازان امنیتی مستقر درپوت
ـانـه   ـی های امنیتی را به ش اد  رتاندند  ضرن محکوم کردن این ت اجم وحش
 برتربازان امنیتی، اعالم میکنیم که چنین حرکت ای ددمنشانه بی پاتخ نری ماند  
برای ش دای این رویداد تکان دهنده از خداوند متعال ب شج برین و بـرای  

 خانواده های این ش داء و مردم افغانستان صبر جریل می طلبم  
هرچنان اعالم میکنم که درمورد چگونگی اتفاق افتادن این رویداد حکومج  
ـاالً   ـتـر یک تحقیق هره جانبه را فوراً رویدتج میگیرد تا ابعاد و زوایایـی اح

 تاریک این رویداد هر چه زود تر شناتایی گردد  
یکباردیگرتاکیدمیکنیم که دشرنان ماباانجام یک چنین عرل وحشیانه دشرنی  
خودبامردم افغانستان راثابج تاختندونشان دادندکه ترکوب قاطعانه آنان تن اراه  

 مرکن برای تامین امنیج تراتری درکشوراتج  
 نخستین مذاکرات مستقیم دولت با طالبان  

ـ نور تی وی    8 ـان  جوالی/اتالم آباد  : اولین دور گفتگوهای صلح میان طالب
وهیئج رتری حکومج افغانستان درپاکستان برگزارشد این گفتگوها برای یک  

آبادبرگزارشد درین مذاکرا     کیلومتری اتالم 0۰، واقع در ” مری “ روز درش ر 
نرایندگان ازکشورهای امریکا وچین نیز حضور دارند جاش ارنسج، تخنگوی  
ـان رایـک   قصر تفید، نشسج نرایندگان حکومج افغانستان وطالبان درپاکست

 انکشاف م م خوانده آنرامثبج ارزیابی کرده اتج   
دراین مذاکرا  حکرج خلیل کرزی وحاجی دین محرد ازجانب حکومج  
افغانستان، مالجلیل و مال عباس ازطرف طالبان اشتراک دارند  وزار  خارجـه  
ـقـه   پاکستان با نشرخبرنامه گفج نراینده های حکومج افغانستان وطالبان مـواف

شـرکـج  “ کرده اند که گفتگوهای صلح را ادامه دهند درآن خبرنامه آمـده:  
ـان   کنندگان توافق کردندکه گفتگوها باهدف ایجادفضای مناتب برای جـری

 ” یافتن روندصلح وآشتی ادامه داشته باشد 
ریاتج جر وری نیزبا نشرخبرنامۀ گفج حکومج افغانستان در مـذاکـرا   

درمـذاکـرا   “ صلح از موقف قویترصحبج خواهدکرد  درین خبرنامه آمده: 
مقدماتی صلح ته موضوع عرده ازجرله چگونگی تبدیل شدن این نشسج بـه  
پروته دوامدار، اعتراد تازی و ت یه ف رتج موضوعا  م م شامل درآجندای  

 ” مذاکرا  صلح، بحث شده اتج 
ـان بـرای   ـت ـاکس اماشراری ازاعضای مجلس نرایندگان میگویندحکومج پ
ـلـس   آوردن صلح درافغانستان صادق نریباشد خلیل احرد ش یدزاده عضـومـج
نرایندگان میگویداگر براتتی پاکستان خواهان آوردن صلح به افغانستان اتـج  
باید النه های تروریستی را که در خاک آن کشورموقعیج دارد، ببندد تامـردم  

 افغانستان ازشرتروریسم رهایی یابند  
ـفـی   روندصلح دولج افغانستان در تال های گذشته فراز و نشیب های مختل

هایی رابا    راپیروده اتج  شورای عالی صلح  و نرایندگان دولج افغانستان نشسج  
نرایندگان رتری و غیر رتری طالبان در کشورهای قطر، امارا  متحده عربی،  

ـال      عربستان، چین، ناروی و ترکیه برگزارکرده  ـب اند، که تا کنون نتیجۀ  به دن
 نداشته اتج   
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 عید سعید رمضان 
 و چاپ هزارمین شمارۀ امید مبارک باد !

 نسبت این تقارن مسعود، بهترین تمنیات خدمت خوانندگان عزیز تقدیم  می گردد.
 عید آمد و هر کس پی کار خویش است           می نـازد اگر غنی وگر درویش است
 من )بی تو( به حال خویش نظر ها کردم           دیدم که هنوزم رمضان درپیش است

ائتالف جمعیت و جنبش برای مبارزه 
 ل مشترک علیه طالب و داعش در شما

ـ  صدای امریکا ۴۰ ـبـری  جون/مزارشریف  : جنبش ملـی اتـالمـی بـره
عبدالرشید دوتتم معاون اول ریاتج جر ور و جرعیج اتالمی که عطامحـرـد  
نور ترپرتج والیج بلخ ریاتج اجرایی آنرابع ده دارد در یک رویکرد تازه با  

بجنگند      -طالبان مسلح وداعش   -هم یکجا شدند تا برضد مخالفین مشترک شان  
ـا   آقای دوتتم روز یکشنبه در صفحه رتری فیسبوکش نوشج پس ازدیـدار ب
نرایندگان و متنفذین والیج فاریاب از توافقا  حاصله میان احزاب جرعیج و  
 جنبش به منظور دفاع در برابر دشرنان صلح و آرامش مردم ما خوشنود اتج   

پیشترازین آقای نوردرصفحه رتری فیسبوکش نوشج:من ازاتحاد احـزاب  
جرعیج اتالمى وجنبش اتالمى درفاریاب ن ایج خرتندم و آنرابسترى براى  

 صلح وامنیج وپیام خوبى براى مردم فاریاب میدانم   
باوجود ائتالف نیروهای جنبش وجرعیج، آقای دوتتم گفته که به شـد   
مخالف ملیشه تازی وبه کارگیری اینگونه نیروها برای تامین امنیج اتج  باآنکه  
او ننوشته که نیروهای جنبش و جرعیج اتالمی در چگونه تشکیالتی در برابـر  
ـیـری دولـج   دشرنان شان خواهند رزمید اما گفته که نقش مردم ما در شکلگ
کنونی مبرهن و روشن اتج این واقعیج را نریتوان کتران کرد دوتتم هرچنان  
ازمردم درشرال خواتته تا با قیام کنندگانیکه ضد افراد طالب وداعش بپاخاتته  

 اند بپیوندند   
ائتالف جنبش وجرعیج ظاهراْدر واکنش به آنچه گسترش جنگ طالبان بـه  
شرال خوانده میشود به میان آمده اتج  طالبان درین اواخر بخش ایی از والیا   

تخار وفاریاب را آماج حرال  قراردادند که در تازه ترین      کندز، بلخ، بدخشان، 
 مورد آن گروه روز شنبه ولسوالی چ اردرۀ والیج کندز را تصرف کردند   

 گفتگو با مقامات هندی پیرامون بند سلما 
ـ باختر   ۴ : انجنیرعلی احرد عثرانی وزیرانرژی وآب با مقام ای  جوالی/کابل 

ـا   بلندپایه وزار  مالیه، اقتصاد، اعضای تنا، اعضای مجلس نرایندگان هرراه ب
معاون تفیر هندوتتان در کابل پیرامون کار بند تلرا صحبج وگفتگونرود  در  
این دیدار وزیرانرژی و آب نخسج از مسئوالن هندی خواتج تاشرح مختصر  
از کار در بندتلرا را ارائه کند پس ازآن هیئج هندی جریان کار و میزان رشد  

 تا کنون توضیح دادند    ۴۰۰5کار بند تلرا را از تال  
در این نشسج تناتور احرد جاوید رووف، قاضی نذیر احرد حنفی، نـجـال  
دهقان نژاد، غالم فاروق نظری و خلیل احرد ش ید زاده پرتش های جدی شان  
پیرامون هزینه، افزایش قیرج و میزان تولید برق با هیئج هندی مطرح کردند،  
 این اعضای پارلران نیز از هیئج هندی خواتتند تادرین زمینه بیشترجدی باشند  
هیئج هندی تاکیدکرد دولج هند متع د اتج تا چ ل ودو میگاوا  برق را  

 از بند تلرا برای ش روندان افغانستان تولید کند   
 نگرانی از اوضاع امنیتی فاریاب  

ـ بی بی تی   7 : رئیس شورای والیتی فاریاب از اوضاع امنیتی  جوالی/میرنه 
این والیج ابرازنگرانی کرده گفج اگر نیروهای تازه نفس به محل اعزام نشود،  
ـنـه مـرکـز   امکان تقوط هفج ولسوالی وجود دارد و شاید جنگ به ش رمیر

های الرار،    والیج کشانده شود  تیدباقی هاشری گفج اکنون مردم در ولسوالی 
روتتا نیز در    0۰ قیصار و پشتون کو  در محاصره نیروهای طالبان اندوحدود 

اند  اومدعی شـدمـردم در ایـن    این ته ولسوالی بدتج نیروهای طالبان افتاده 
رتد، به ارتفاعا  فرار کرده و    ها که شرار آنان به ته هزار خانواده می   ولسوالی 

ـا   عرال در محاصره نیروهای گروه طالبان قراردارند  هاشری ازدولج خواتج ب
ـان   ـب راه اندازی عرلیا  ویژه جلوتقوط ولسوالی ا ومرکز والیج رابدتج طال

ـای    0۰ پاتگاه نظامی راتصرف و در    8 اند   بگیرد  اوگفج طالبان توانسته  ـت روت
 تصرف شده، مستقر شوند  

ـلـه   اما یک مقام پلیس فاریاب که خواتج نامی از اوبرده نشود، با تایید حر
های قیصار، الرار و پشتون کـو     روتتا در ولسوالی   8 افرادطالبان، گفج فقط  

بدتج  طالبان ونیروهای مردمی که به حرایج از نیروهای امنیتی اتلحه بدتج  
اند، اکنون باطالبان درحال جنگند و در این ته ولسوالی حضـور دارنـد    گرفته 

امااین نیروها در محاصره نبوده و نیروهای امنیتی موفق شده به آنان م را  الزم  
 را برتاند  

ـلـح درایـن تـه    0۰۰ الی    5۰۰ به گفته او اکنون حدود   نیروی محلی مس
 جنگند    ولسوالی حضور دارند و در مقابل نیروهای گروه طالبان می 

ـادی بـوده      از ب ار امسال تاکنون والیا   شرالی افغانستان شاهد نا آرامی زی
ـان فصـل     اتج  والیج های شرالی به کشاورزی ش ر  دارند و در ایـن زم

برداشج محصول اتج  مردم این محال  گفته اند ادامه درگیری وآواره شدن  
ـان    مردم محلی می  ـت تواند خسار  زیانبار اقتصادی برای مردم و در کل افغانس

 وارد کند   

  رادیوتلویزیون ملی پنجشیر فاقد ساختمان میباشد 

ـ باختر ۴۴ ـاقـد  جون/پنجشیر : اداره رادیوتلویزیون ملی دروالیج پنجشیر ف
تاختران اداری میباشد، باآنکه  از تاتیس این اداره هشج تال میگذرد  شراری  
ـای   ازکارمندان این اداره  میگویند مد  هشج تال میشود که آنان درمکان ه
دولتی یا با کرایه گرفتن مکان های شخصی فعالیج های روزمره کاری خویش  
را به پیش میبرند انجنیرعبدالرحرن عارفی آمررادیوتلوزیون پنجشیرگفج در  
دیداری که محردعارف تروری والی جدید پنجشیر درنخستین روز کاری اش  
ازین اداره داشج وعده تپرددرقسرج مساعد تاختن جای وتخصیص بر اعرار  
ـ ـج   تعریر این اداره تالش جدی خواهم کرد  درین دیدارتروری گفج درج
ـیـزاز   باالبردن تطح پوشش نشراتی بامسئوالن مرکزی دررادیوتلوزیون ملی ن

 نزدیک دیدار ومالقا  میکند  
ـتـرس  گفج  فعالً آمر رادیو تلویزیون   این اداره با امکانا  ناچیز که دردت

 دارد با چ ارتاعج نشرا  توانایی پوشش ته ولسوالی را درین والیج دارد   
جان مکین به عبداهلل : درمبارزه با دهشت افگنی  

 جنگیم   وتروریسم دوشا دوش هم می 
ـ نور تی وی   5 : داکترعبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه دیـروزدر  جوالی/کابل 

ـلـح   ـای مس دفترکارش درقصرتپیداربا تناتورجان مکین رئیس کریته نیـروه
ـیـه از   مجلس تنای امریکا وهیئج هرراهش دیدار وگفتگو کرد  رئیس اجرائ
هرکاری ا وتالش ای مکین در راتتای حرایج ازافغانستان درطی تالیان گذشته به  
ـبـود   قدردانی یاد نرود و او را یکی از خوبترین دوتتان افغانستان خواند و از ب 
روابط میان دو کشور در تایه حکومج وحد  ملی تخن گفج  او باارزیابـی  
ـیـه   اوضاع تیاتی، نظامی واقتصادی کشوربا برشرردن ت دیدهای مشترک عل

های بیشتر میان افغانستان و امریکا بـه    منافع هردوکشور خواهان ادامه هرکاری 
 خصوص قوای مسلح دو کشور گردید  

ـان، از   ـت ـانس ـغ مکین باتپاتگزاری ازپذیرائی واتتقبال حکومج و مردم اف
دتتاوردهای تالیان اخیر درکشور ورهبری وخردمندی رئیس اجرائیه دراداره  
کشوروعبورازبحران به نیکی یادنرود  مکین حرایج کشورش راازحکـومـج  

 وحد  ملی وهرکاری باقوای مسلح افغانستان یکبار دیگر اعالن نرود  
درین نشسج پیشرفت ای بدتج آمده درحکومج وحد  ملی، مبارزه بافساد  
اداری، حکومتداری خوب، مبارزه با دهشج افگنی و راه ای جلوگیری ازنفوذ  
وگسترش داعش موردبحث وتبادل نظر قرار گرفج  رئیس اجرائیه با اشاره بـه  
ت دیدهای مشترک علیه دو کشور گفج: افغانستان وقوای مسلح این کشور بـه  
نرایندگی از ج ان صلح دوتج علیه تروریسم وافراط گرایی میجنگند وادامـه  
این مبارزه نیازمند هرکاری مشترک بیشتر میان افغانستان و دوتتان بین الرللـی  
این کشوراتج  مکین درپاتخ ابرازداشج: ماخواهان مبارزه قاطع برای شکسج  
و درهم کوبیدن تروریست ا هستیم و وعده میدهیم که در مبارزه با دهشج افگنی  

 جنگیم     و تروریسم دوشا دوش هم می 
 مظاهرۀ مردم بامیان علیه مقامات امنیتی 

ـ بی بی تی:  7 ـانـواده  جوالی/بامیان  صدها تن از تاکنان والیج بامیان و خ
های قربانیان پلیس محلی که پنجشنبه گذشته در ولسوالی جلریز والیج میـدان    

ـئـوالن   وردک کشته شدند، با برپایی تجرع اعتراضی ازدولج خواتتند آن مس
امنیتی را که در این حادثه مقصر هستند، برکنار و مجازا  کند  آنان مسئوالن  

توج ی مت م کرده و مدعی شدند کـه    محلی والیج میدان وردک را نیزبه بی 
پلیس محلی درین والیج دتج دارند این تجرع باآرامش    ۴۴ آنان درکشته شدن 

های مقاما  امنیتی افغان را آتش زدند و    کنندگان عکس   برگزارشد و شرکج 
ـیـن    صحنه  های حرله طالبان به این تربازان پلیس را نیز بازتازی کردند  معترض

کشته شدن این تربازان را "جنایج جنگی" خواندند و از تازمان ملل خواتتند تا  
 از مجرای شورای امنیج با این گونه اعرال و عامالن آن برخورد قاطع کند  

روزپنجشنبه گذشته نیروهای پلیس محلی در ولسوالی جلریز با حرله افـراد  
ـا    ۴۴ مسلح طالبان در محاصره آنان گیر افتادند و   ـ  نفر از آن ا پس ازآنکه تالش

ـعـد    برای ارتال کرک ونیروهای حرایتی برایشان بی  نتیجه ماند، کشته شدند  ب
یاب توتط رئیس جر ورگراشته شد تامشخص    ازین حادثه یک هیا  حقیقج 

شودکه دلیل عدم اعزام نیروهای کرکی و م را  برای این نیروها چـه بـوده  
 های اجتراعی شد    اتج  این حادثه موجب واکنش زیادی در رتانه 

درخبردیگری از بامیان مخالفان والی جدید این والیج نیز بعد از یک ماه به  
تحصن خود پایان دادند  آنان قبل ازینکه خیره تحصن خودرا جرع کنندبطرف  

ها راشکستند  طاهرزهیر، والـی    تاختران والیج بامیان تنگ انداختندو شیشه 
جدیدبامیان، علیرغم اعتراض ای مخالفانش، حدود یک هفته قبل به کارش آغاز  
کرد  درزمان معرفی این والی معترضان که ته نراینده مجلس والیج بامیان نیز  
درجرع آنان بودند، هشداردادند تا زمانی که دولج به خواتج آن ا برای معرفی  

 یک )والی غیرحزبی(پاتخ مثبج نداده، به اعتراض خود ادامه خواهند داد   

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، انواع 
میوه های فصل، نان های تازۀ وطنی، 
روت ها، میوه های خشک تازه وارد 
ازافغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم میکند

 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 مودتتوـ کالیفورنیاداکتر احسان انتظار                                
 ) دزدان در دولت (

فساد اداری چیسج؟ ماهیج فساد امروز از دیروزچه فرق دارد؟ فساد دریک  
جامعه برای مردم ودولج چه عواقبی رادرقبال دارد؟ رابطۀ فساد  بااتالمگرایی  
ودهشج افگنی چه میباشد؟ چراتاکنون هیچیک از دولترردان فاتد درافغانستان  
محاکره نشده اند، ودوتیه های جنایج، اختالس و رشوه حفظ میشود؟ چـرا  
جامعۀ بین الرللی با فساد درکشور مبارزه نری کنند؟ پالیسی حکومج وحـد   

 ملی اشرف غنی ازنگاه فساد، باحکومج کرزی چه فرق دارد ؟ 
ـنـوان   کتابی اخیراً درامریکاتحج ع

بـه   Thieves of State)دزدان در دولج( 
ـا     ۴0۴زبان انگلیسی در  صفحـه بـچ

رتیده که به اکثراین تئواال  جـواب  
میدهد  هدف من آنسج تافشردۀ یافتـه  

مولف    Sarah Chayesهای تارا چیس  
ـقـدیـم   این کتاب راخدمج هروطنان ت
نرایم   به نظرمن این مولف اولین کسی  
میباشد که پدیدۀ فساد را به طورعلرـی  
مورد مطالعه قرارداده اتج  موصـوفـه  
ـفـۀ   ـی برای چندین تال در افغانستان وظ
ژورنالیستی، کاردرموتسا  غیردولتی  
ـتـه   و مشاوریج آیساف رابه ع ده داش

 اتج  
ـنـد،   کتاب)دزدان در دولج( تاریخچۀ فساد رادرغرب وشرق بررتی می ک
انواع واقسام فساد اداری را شرح میدهد واشکال مختلف آنرابه بررتی میگیرد،  
ـارزه   ـب توجۀ مقاما  بین الرللی رادرافغانستان به خطرفساد جلب میکندتا باآن م
کند، وباالخره ازبعضی دولترردان فاتد افغانستان یادآوری می نراید  مـولـف  
کتاب میگویدکه رابطۀ مستقیم بین فساد وافراطگرایی مذهبـی ازیـک تـو،  
ـا   ودهشج افگنی ازتوی دیگر، موجوداتج  هران طوریکه دراتالم، تلفی ه
مخالف شراب، رقص وجشنواره هامیباشند، کاتولیک ا درمذهب عیسوی ایـن  
ـام   ـی طرز تلقی راداشتند ومخالفان خود را)بی ایران( خطاب کرده برضدآن ا ق

هرـه عـوایـد    Popمیکردند  هرچنان درقرون وتطی کاتولیک ا در رأس پا  
رادردتج داشج، ازهرین لحاظ پروتستان هابرضد کاتولیک ها قیام کردند وبه  

 اتتبداد مذهبی پایان بخشیدند   
افراطگرایی مذهبی نه تن ا ت دیدی به مردم وحکومج دریک جامعه اتـج،  
ـای   بلکه امنیج بین الرللی رانیز به خطرمی اندازد  )ب ارعربی( و تقوط رژیم ه

چون حسنی مبارک در مصر، زین العابدین بن علـی   Kleptocracyدزدتاالری  
 در تونس و معررقذافی درلیبیا شاهداین مدعا میباشند   

ـاد دونـوع   نویسندۀ کتاب به انواع واقسام فساد درکشورها اشاره میکند  فس
ـان   ـت اتج: یکی ازباال به پایین و دیگر از پایین به باال  فساد باال به پایین درافغانس
تابقۀ طوالنی دارد، پادشاه اشخاصی به چوکی های دولتی مقررمیکرد کـه از  
امتیازا  مالی واجتراعی ب ره مند گردند، درمقابل، پادشاه توقع داشـج کـه  
ـان   ـت زیردتتان دراتتحکام و بقای رژیم بکوشند، اما حدود صالحیت ای زیردت
مشخص بود  مثالً آن انری توانستنداز بیج الرال دزدی کنند وبه غصب زمین ای  
دولتی وشخصی بپردازند  درین رژیم هافساد اداری زیاد نبود، اگر رشوه تتانی  
صور  میگرفج به پیرانۀ زیاد نبود، و بیشترتوتط خانوادۀ شاهی انجام میشـد   

 محاکرۀ مجرمان به تویه های باالی دولتی صور  میگرفج    
اما فساد ازپایین به باال که بعدازتقوط رژیم طالبی ورویکارآمدن حامدکرزی  
شروع شد، ازفساد عنعنوی افغانستان فرق دارد  درین دزدتاالری، زمامدار مثالً  
حامدکرزی درمقابل پول اشخاص رابه چوکی ها میگرارد، درمقابل این پـول،  
کرزی دوکار را انجام میداد: اول اجازۀ بی قید وشرط دتترتی به منابع پولـی  
برای مقاصدشخصی  ودوم حفاظج کامل ازطرف دولج وتضریـن ازخـطـر  
محاکره شدن درصور  تخلف، بعبار  دیگرمامورین توتط دولج، مثل مافیا  
حرایج وپشتیبانی میشدند  دراین نوع نظام دزدتاالری هـرـه شـریـک انـد   
افشاشدن یک دزد به افشاگری ودزدی دیگران می انجامد و نظام تقوط میکند   
ـفـظ   ازهرین لحاظ دوتیه های مثل کابل بانک وغیره جنایا  دولتـرـردان ح

 میشود وبه محاکم کشیده نری شوند   
نویسندۀ کتاب هرچنان دربارۀ حکومج خوب وخراب صحبج می کند  در  

جرع و به خزانۀ دولج می   Taxیک حکومج خوب عواید دولج به شکل مالیه  
ریزد، تپس ازین پول دوباره درتاخج زیربناها و خدما  ودفاع به مصرف می  
رتد  دولترردان مسئول وجوابده مصارف میباشند  اینکار طورشفاف صور   
میگیردتامردم بدانند که پول ای آن ا چگونه مصرف میشود  امادریک حکومج  
ـایـدا (   خراب )فاتد(مثل افغانستان، یک قسرج عواید)گررک، مالیا  برع
عوض اینکه درخزانۀ دولج برود، دربانک ای خارج درحساب ای شخصی دولج  
مردان انداخته میشود  درافغانستان که منبع م م وعردۀ عاید راکرک ای خارجی  
تشکیل میدهد، که درپروژه های زیربنایی و خدما  بایدمصرف شود، یـک  
قسرج زیاد این پول ا رادولترردان حیف ومیل میکنند، پول ای دزدی شده بـه  
بانک ای خارج درحساب ای شخصی ریختانده میشود  به نظر نویسنده این پول ای  
ناپاک درزمان حکومج حسنی مبارک )مصر( به لندن و تویس، درزمان زین  
العابدین بن علی)تونس( به پاریس، ودر دورۀ حکومج کـرزی بـه دوبـی و  

 امارا  ذخیره وترمایه گذاری می شد   
عالوه برانواع نظام ای دزدتاالری، اشکال آنرانیز موردبحث قرارمی دهـد     

یک نوع ازین فساد به شکل بیروکراتی یااداری میباشد که در افغانستان، تونس  
ـانـواده،   ـای خ و اوزبیکستان موجود بود  درین نوع دزدتاالری زمامدار، اعض
ـای   اقارب وگراشتگان منابع عایداتی رادر کنترول میگیرندکه شامل قـرارداده
دولتی وبین الرللی جواز موبایل وانترنج وغیره میگردد  درتونس دختر وداماد  
ـاتـج   ـیـن ری ـاون ـع بن علی، در افغانستان کرزی وبرادران وگراشتگان وی، م
جر وری، وزرای دفاع، مالیه وداخله وغیره اند، که نویسنده اترای دولترردان  

 فاتد را، به اتتثنای چندتن محدودبه معرفی نری گیرد   
 شکل دیگردزدتاالری هرانانظامی شدن آن اتج  در دزدتاالری )تتون اول( 

 یادداشج مدیر
 د ایفای عهد : انتشار هزارمین شمارۀ امی

ـنـدۀ   نحرده ونصلی علی رتوله الکریم، منج خدای را عزّ وجل، که این ب
ـا   ـیـش ب خاکسارش را توفیق نصیب تاخج، تا طبق وعدۀ بیسج وته تال پ
خوانندگان وعالقرندان )هفته نامۀ امید(، یک زارمین شرارۀ آنرا پیشکـش هـم  
می نان عزیزم بنرایم   ازین بابج به هره دوتتداران امید، هرکاران ارجرند قلری،  

 به خانواده ام وخودم تبریک وت نیج تقدیم میکنم    
درین ترآغازفصلی دیگر از انتشار امید، چند نکته را اندر باب خط مشـی  
نشریه واتتواری، وپایداری و ادامۀ صادقانه درین راه، خدمج شرا محترمان بیان  
بدارم : طوریکه درشروع بیسج وچ ارمین تال چا  امید هم به عرض رتانیدم،  
این هفته نامه درتج در روزی کار خودرا شروع کرد که حکـومـج دتـج  
ـاز   ـب ـان ـیـن وج ـت نشاندۀ شوروی درکابل به زیر کشیده شد، و مجاهدین رات
واردپایتخج شدند  آن روز روزمبارکی بود، که بردشرنان اتتقالل، ترامیـج،  
ـانـۀ   ـی عز  وآرامی ملج بزرگ افغانستان، تخج گران آمد   حرال  وحش
پاکستان توتط گلبدین واظالمش برکابل آغازیافج، وهرروز وهرماه دهشج و  

 جنایتش فزونی گرفج    
قلم مبارک هرکاران مسلران ووطندوتج امید، ازنخستین شراره به جـوالن  
ـاه   افتاد، ودر افشای دتایس وتوطئه ها ونابکاری های جنرال حریدگل، دتتـگ
ـاد   ـن شیطانی آی اس آی وجنراالن پاکستانی، یکی بر دیگر پیشی گرفتند  ات
)کابل باید بسوزد( جنرال اختر که به تایید ضیاءالحق رتیده بود، برای نخستین  
ـاش   ـنـک باردرهرین نشریه چا  شد و بادالیل و براهین ثابته، مورد تحلیل وک
قرارگرفج  گلبدین بحیث بُرنده ترین آلۀ قتالۀ پاکستان درافغانستان تشخیـص  
شد، چ رۀ مولوی جالل الدین حقانی وظلره اش شناتانده شد، و کالً گـوشـه  
گوشۀ برنامه های ویرانگرآی اس آی وپاکستان، موشگافانه بررتی گـردیـد،  
وهرشرارۀ امید، ازین دتج مطالب مستند ومتقن را خدمج هم می نان ارائه کرد   
ـنـه یـی،   از مظالم آخوندان ایران، دتایس تازمان ای نظامی وامنیتی رژیم خام
جنایا  وخیانا  رژیم تعودی، بی تفاوتی هراس آفرین غـرب و دررأس  
ـان، تـوتـط   ـت ـاکس ایاال  متحدۀ امریکا دربرابر قساوت ا وویرانگری های پ
نویسندگان عزیزوگرامی هفته نامۀ امید به کاوش وردیابی دالیـل و اثـرا   
خونبار اعرال هرۀ آن نابکاران گرفته شد وتدقیق وتحلیل گردیده، احیاناً راه ای  

 حل مرکن پیشن اد شده اتج   
درآن تال ا بودند تاریک اندیشان ومتعصبانی که بنام دین مبیـن اتـالم و  
قومگرایی، ازمنابر مساجدافغان ا درایاال  مختلفۀ امریکا تا یک مجلـه ویـک  
ـ ـره   رادیوهاکه درکالیفورنیا وورجینیا، ازافشاگری ای امید وپرده برداری ازچ
های خاین به ملج، تخج به تکاپوافتاده هرآنچه ازدنائج داشتند برتر امید خالی  
ـ ـم   میکردند، وهرکاران این نشریه رابه شخصیج پرتتی وضدپشتون بودن مت
مینرودند، این کارهای شان تاحد تکفیر وتعذیر )امیدیان( و تا ت دید به تجاوز به  
حریم وحرم مدیرامید پیش رفتند، مغازه های افغانی وهندی وایرانی رااز فروش  
امید برحذر میساختند، که البته هیچ یک ازین هزیان گویی وهرزه درایی شان  
ـای   ـیـروه کارگر نیفتاد، وامید هرچنان درراه خود اتتقامج ورزیده وازکلیه ن
مقاومج ملی ورهبری وطنخواهانۀ آن، ش ید احردشاه مسعود)رح( ق رمان ملی،  

 وتایر محافل ملج گرا به نشرا  ادامه داد   
ـای   ـ  ب رحال، امروز اکثرهران ات ام زنان وهزره گویان، ترام آن افشا گری
امید را اززبان جنرال ای پاکستانی می شنوند، وبعضی از آنان، نادم از نابکاری ای  
ـیـد   ـای ـ ـرت آن تال ای خویش، به راه راتج آمده، وبا گفتارونوشتار خود، مُ
برمدعیا  هرکاران قلری امید می ن ند  درحالیکه به اندازۀ ترمویـی درخـط  

 مشی امید انحرافی ایجاد نگردیده اتج   
در درازنای زمانی که امید به هزارمین شراره اش رتید، البته مثل هـر ذی    

حیا  دیگر، برگردانندۀ امید نیز روزهاوماه ای خوب وبدی گذشـج، پـدر  
درکالیفورنیا به حضر  حق پیوتج، و من اضافه ازیک ماه و    ۰118عزیزم از 

نیم، هرهفته از ورجینیا به کالیفورنیامیرفتم و در مراتم فاتحه داری حضوریافته،  
تکرار    ۴۰۰7وباعجله برگشته وشرارۀ تازه را تربراه میساختم  عین این اتفاق در 

شدواین بارمادر عزیزم به رحرج حق پیوتج، وآن ماجرای رفج وآمد تکرار  
  ۴۰۰۴گردید، اما در هیچ حال نشریه ازچا  به موقع بازنراند، تااینکه دراواخر 

خودم به مریضی شدید نرونیا دچارشده وبه کوما رفتم وبیش از بیسج روزدر  
بسترشفاخانه افتادم، واین زمان برای نخستین بارهفته نامه ازنشر به موقع بازماند، و  
ـابـر   ـن پس ازیک وماه نیم شرارۀ تازه اش به نشررتید  اینک در دوماه اخیر، ب
مریض داری ومشکال  عایده ازآن، متأتفانه نتوانسته ام تاهرشراره را ترموقع  
بدتترس مشترکین گرامی وخوانندگان عزیزبگذارم، که ازین بابج ازهرۀ شان  
پوزش می طلبم، وامیدوارم این حالتم به پایان برتد، ودرآینده چنین دیرکردی  

 نداشته باشم     
درشراره های پیشین اترای مبارک عدۀ کثیری ازهرکاران قلری امیـد را  
یادآوری کردم، درشراره های بعدی نیز هرگاه میسر شد، از بقیۀ هرکاران عزیز  

 نیز یادخواهم کرد   
اززمانی که این نشریه درکالیفورنیا وبعد درورجینیا ثبج رتری شد، نامـش  
دراتناد مالیا  )هفته نامۀ امید( درج گردید، واینکه درهفج تال اخیر بصور   
دوهفته نامه انتشارمی یابد، تغییرنام درآن اتناد مستلزم مخارجی اتج، که الزم  
نری بینم بربودجۀ الغر ونحیف امید تحریل کنم، لذا اگر هنوز ازهفته نامۀ امیـد  

 یادمی شود، امیداتج به دیدۀ اغراض نگریسته شود   
ـتـکـی   ادامۀ انتشارنشریه، هرواره بر امدادهای تخاوترندانۀ خوانندگانش م
بوده، وانشاءاهلل با یاری ها و دتتگیری های مشترکین گرامی و خوانندگان عزیز  

 بعدازین هم چا  امید ادامه می یابد  این شرا و این هم هزارمین شرارۀ امید ! 
***************************************** 
ـادی رادر   ـتـص نظامی مثل پاکستان ومصر جنرال ا قدر  نظامی، تیاتی واق
کنترول خودمیگیرند  این نظامی هادرکشور ترمایه گذاری می کنندواکثر کار  
ـلـکـج   های تجارتی عرده مثل ترانسپور ، مخابرا ، واردا  وصادرا  مر

 بدتج جنرال ا میباشدکه از امتیازا  خاص برخوردار میباشند   
ـا   مطلب م م دیگری که به ارتباط فساد دراین کتاب به آن اشاره شده، هران
ـیـن   اهریج تراس دولج ومردم عوام اتج  وقتی صدای مردم شنیده نشود، ب
مردم ودولج فاصله ایجادمیشود  وقتی این فاصله بزرگ شود فساد در دولـج  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : بیشتر می گردد وبه نارضایتی مردم افزود می شود    )دنباله در صفحۀ ششم ( 

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25برای خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

 ا انندل ـ ورجینیفرهاد میرزا                                                
بر غنی وعبداهلل است که حکومت وحدت ملی را  

 اسم با مسما بسازند وکشور شان را نجات بدهند 
وقتی بنام این حکومج )وحد  ملی( می اندیشیم، باید اصالً چنین میبود که  
دوتیم با تران شان ع وغ، که تا دیروزبرای احراز قدر  بجان هم افتاده وهرـه  
مساعی شان براین بودتابرحریف شان پیروز شوند، قدر  رابدتج آورند وبر  
کشورحکومج کنند، اما بنابرتقلبا  گسترده درانتخابا  واحتراز ازبروز بحرانی  
که مرکن کشور شانرا به جنگ وتباهی بکشاند، حاضرشدند باتقسیـم قـدر   
مساوی، اتاس حکومج وحد  ملی رابگذارند ومشترکاً ادارۀ کشور رابدتج  
بگیرندایجاب میکردبعدازامضای موافقتنامۀ ایجاد چنین حکومتی هره مخاصرج  
ـیـم   ها ومخالفت ای شانرا کنارمیگذاشتند وبا اتخاذ یک پالن وخط مشی، یابگوی

 یک پالیسی وتیاتیج خارجی وداخلی مشترک، شروع به کار میکردند  
ـان ع وغ   امامتأتفانه وبسیار متأتفانه چنانکه شاهدیم، این دوتیم وتـران ش
هرانطوری که درمباحث امورحکومج با معاونین شان مثل دو مرغ جنگی بـه  
مقابل یکدیگر می نشینند، بدبختانه دراجرای هرۀ امور کشور نیزچنین عرل می  
کنند، واین تبب شده که ازشروع کار این حکومج تابحال نسبج عدم یـک  
ماتترپالن وتیستم کاری واحدکه طرف قبول هردوطرف باشد، تصریم درتج  
واجرایی مفید وقابل تطبیق ج ج ب بود اوضاع کشور درهیچ تاحه وزمینه ای  
ـلـی   صور  نگیرد  بلکه روزبروز افزایش تضادها ومخالفت ا نه برای منافـع م
ـان   کشور، بلک ج ج منافع شخصی، قومی وترتی هردوطرف، اوضاع نابسام
کشور راوخیرتر ونارامتر ونا امنترتاخته، زمینه رابرای ب ره برداری ای تیاتـی  

 دشرنان افغانستان مساعدتر بسازد    
ازنظرخواهی هاییکه اخیراًصور  گرفته چنین مینرایدکه حکومج وحد   
ملی دراثر مدیریت ای ضعیف شان درهره امور، اعترادمردم رابکلی از دتـج  
ـا   داده اند  مخالفت ای شدیدی که درتقسیم قدر  بین ایندو زعیم ازتقرر وزرا ت
تعیین والی ا، معین ا، تفرا، قوماندان ای امنیتی وپلیس، رؤتای بلـدیـه ودیـگـر  
ـا   کرتی ای مستقل دولتی در دو رکن قضایی واجرایی دولج، این حکومج ت
حال بشد  ادامه دارد، باعث عدم اجرا، تطبیق، تعریل وپیشرفج اموردرهـرـه  
ـتـی و   تاحا  زندگی وحتی موجب رکود مطلق پالن ا وپروژه های م م دول
خصوصی شده، که ازآن به پیرانۀ غیرقابل تصوری هم حکومج وهـم مـردم  

 متضررشده اند   
البته درظاهر چنان وانرود میکنندکه گویی این مخالفت ا روبه کاهـش اتـج  
ودرآیندۀ بسیارنزدیک نظرهانزدیک وبه یک موافقج کلی میرتند، اما ازآنچه  
ازرتانه های خبری آزاد ومستقل انتشار مییابد، بوضاحج دیده میشودکه این دو  
تیم ورهبران شان نظروعقاید تلیقوی بخصوص خودرا دارندوآتان نیسج که  
به این زودی ا باهم متحد شوند  مخصوصاً درشناخج، تعریف ومذاکره باطالب غا  
ـیـج و   وآی اس آی پاکستان، که حکومج بادرنظرداشج منافع ملی، اتتقالل
عز  وحرمج کشور چه دیدی داشته وبه چه روشی باآن امذاکره ومعامله می  

 کند، عقیده ونظرهردو بسیارازهم متفاو  اتج ! 
عبداهلل وتیرش طالب اراکه بیشترازپانزده تال اتج برای بـرآوردن اهـداف  
تیاتی حکومج پاکستان مخصوصاً تران نظامی وآی اس آی به صدهاهـزار  
مردم بیگناه ماراکشته وهنوزهم میکشد وکشورما رابه ویرانه تبدیل ومانع هـر  
گونه بازتازی میشوند، دشرنان افغانستان میخوانند، درحالیکه غنی، تیرش ویک  
عده قوم گرایان افراطی این خاینین وقاتلین مردم مارا که برای اهداف تیاتی  
ـای   پاکستان، با ما می جنگند وازآغاز حکومج وحد  ملی حرال  وکشتاره

 این دد منشان ده چند درکشورما افزایش یافته، مخالفین تیاتی میخوانند ! 
فکرنری کنم کسی درین کرۀ خاکی کشوری راتراغ داشته باشدکه مخالفین  
تیاتی آن به کشورهرسایه پناه برده وبعد باتو  وتفنگ و کرک آن ابه کشور  
خود حرله بکند، وبرای برآوردن اهداف تیاتی آن هرسایه، مـردم خـودرا  

 بکشد وکشورخود راویران کند   
عبداهلل وتیرش وقاطبۀ ملج افغانستان که بریقین کامل هره خواهان صلح وختم  
جنگ درکشورهستند، هرگونه مذاکرا  باحکومج پاکستان و آی اس آی  
وتران نظامی پاکستان راکه مسئولین واقعی جنگ درکشورماهستند، شفاف و  
نرایان وبعداز مشوره باهرتای تیاتی)عبداهلل( نرایندگان ملج وآگاهان تیاتـی  

 کشورجایزمیدانند  
درحالیکه غنی وتیرش هرۀ مذاکراتی راکه باحکومج پاکستان، آی اس آی  
وتران نظامی پاکستان، چه درکابل وچه دراتالم آباد، انجام داده انـد، بـدون  
مشوره باهرتای تیاتی او، عبداهلل، نرایندگان ملج و آگاهان تیاتی کشور انجام  
داده، وآنچه خودگفته ووعده تپرده و آنچه پاکستان گفته وعده تپرده، هره را  

 تا امروز ازمردم کشورش پن ان داشته اتج   
طوریکه دیدیم متأتفانه عبداهلل ازآغاز کاراین حکومج تاحال بنابر مالیرج، یا  
جبن وکم جرئتی اش تقریباً به حاشیه رانده شده، و فیلسوف بزور هرچه دلش  
خواتته انجام داده اتج، که متأتفانه هره بخطابوده ویک قدم مثبج ومفید در  

 ب بودکشورگذاشته نشده اتج   
خوشبختانه باالخره عبداهلل بعدازتحرل این ره یکه تازی ا، خودخواهی ا، تصریم  
گیری ا، مقرری ا، برطرفی ا، صدور فرمان ا ونادیده گیری ا خود تـوتـط ایـن  
فیلسوف بزور ومجنون الحال، باتقرر شکریه بارکزوی بحیث رئیس کرسیـون  
آوردن اصالحا  درکرسیون ای انتخاباتی، بخود می آیدوازین خواب گـران  
بیدارمیشود، بلکه انفالق میکندو مانع اجرای این فرمان قومگرایانۀ مغزگندیـدۀ  

 ج ان می شود   
ـافـۀ   ـف بایدگفج که شکریه بارکزی یکی ازقومگرایان افراطی اتج که در ل
الفاظ وجرال  بسیار زیباوملج گرایانه وب ی خواهانه اش، چنین وانرودمیکند  
که عاری ازهرگونه تعصب اتج، وهره اقوام کشورر ا به یک چشم میبیند، اما  
وقتی پای منفعج قومی درمیان باشد، اومثل داوودتلطان زوی، که بعدازتقلبا   
انتخاباتی وقتی گروه زیادی ازطرفداران عبداهلل به مظاهرا  پرداختند، هره را  
اوباش ومردمان بی تروپا خواند ! باورکنید اونیزدتج کم ازین نـدارد ! او  
ـیـکـه   )شکریه بارکزوی( دریکی ازمصاحبا  تلویزیونی در طلوع نیوز، آوان
عبداهلل وتیرش نسبج تقلبا  گستردۀ انتخاباتی،  که برمالی خاص وعام شـد،  
 اعتراضا  ومظاهراتی رابراه انداخته بودند، باانکار مطلق )دنباله درصفحۀ ششم(  
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 هفته نامۀ امید 0111شمارۀ  صفحۀ سوم

 الریدا ـ  کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                    
 ر رزم جویان امریکایی در لباس آموزگا

گزارشی ازیوتف گلدتتین و اعظم احرد به هرکاری خالدالکوزی ازجالل  
آباد، فاروق جان منگل از خوتج ونعرج اهلل کریاب از اتد آبادکنر، زیرعنوان  

ـامـۀ    ۴۰۰5اپریل  ۴۰)مبارزۀ فراتر ازتع د امریکا درافغانستان( در شرارۀ   روزن
نیویارک تایرزبه نشررتیده اتج  گزارش پس ازیک تبصرۀ کوتاه به فارتی  

 برگردان وتقدیم میشود  
ـقـد   مردم افغانستان ازطریق نرایندگان خود درلویه جرگۀ مشورتی بـه ع
موافقتنامۀ امنیتی میان امریکا وافغانستان، به امید قطع جنگ، تحکیم امنیـج و  
ـا   ـاض ـق ً ت ثبا  درافغانستان، رأی مثبج دادن وازحکومج آقای کرزی جـدا
کردندکه هرچه زودترآنران ایی گرداند وطرف اتتفاده قراردهد  مردم فکـر  
میکردند که باامضای موافقتنامۀ امنیتی، هرسایه های طراع بویژه پاکستان جرئج  
نریکند درامورداخلی افغانستان بصور  صریح مداخله نراید وبه تسلیح وتج یز  
قاتالن مردم افغانستان ادامه دهد  مردم آرزومندبودند حرال  انتحاری، انفجاری  
گروگانگیری پایان می یابدوت دیدها فروکش مینرایند، مردم آتوده وآرام می  
شوند ومرلکج ما درراه ترقی اقتصادی، اجراعی وتیاتی وغیره روان میگردد   
مردم امیدوار بودندکه با امضای موافقتنامه، افغانستان به یک هم پیران ویـک  
پشتیبان قوی، مثل  امریکا دتج مییابد، اردوی افغانستان اکرال میشـودوقـوای  

 هوایی دربرابر تجاوزا  خارجی توان دفاع پیدا میکند  
حکومج وحد  ملی درهفتۀ اول اعالن موجودیج خود، موافقتنامه راامضا  
کرد وتقاضای لویه جرگۀ مشورتی رابجا آورد  موافقتنامۀ امنیتی نه تن ا امیدو  
آرزوهای مردم افغانستان را برآورده نساخج، اوضاع هرروز بدترشد، انتحاب و  
انفجاروبدامنی افزایش قابل مالحظه پیدانرود، جنگ و جنجال ازتاحا  جنوب  
وشرق به والیا  شرال انتقال یافج، مصونیج شاهراه ا به حداقل تنزل کـرد،  
ـا در   ـ  ـاه گروگانگیری مسافرا  بیدفاع وبیگناه فزونی یافج، بسیاری ازپاتگ
والیج جنوب وشرال به تصرف طالبان درآمدوشراری از تربازان در بدخشان،  
ـاجـریـن   ـ  که ازحرایج مرکزبی نصیب مانده بودند، تر بریده شدند وتیل م

 داخلی دربدخشان وقندز با ازدتج دادن هره بود ونبودشان عرلی گردید  
موافقتنامه که بایدحافظ منافع مشروع هردوکشورافغانستان وامریکا می بود،  
طرف بی اعتنایی امریکاقراردارد، زیراهیچ نوع واکنشی در برابرتجاوزا  پی م  
ـنـد،   دشرنان افغانستان )طالبان( که کثراً بدتتورآی اس آی پاکستان عرل میکن
نشان نداده اتج وحرایج چندانی از اردوی افغانستان، بخصوص درتج یزقوای  
هوایی قدم موثری برنداشج، برخالف، وتایل وتج یزا  خودرا ازافغانستان به  
ـان   پاکستان بخشید ! بی توج ی مقاما  امریکا تبب انزجارشدید مردم افغانست
شده صداها واعتراضا  علیه موافقتنامۀ امنیتی ازهرطرف بلندشد  مردم زیادی  
ازاقشارمختلف بانارضایتی بیان داشتندکه درصورتیکه امریکادرحاال  خطرناک  
ـتـی چـه   براتاس موافقتنامه ازافغانستان حرایج نری نراید، آن موافقتنامۀ امنی
معنایی داشته میتواند، نبود آن ب تر از بودآن میباشد  شراری ازنرایندگان ملج و  
ـا بـرای حضـور   تناتوران افغانستان موافقتنامه را فقط وفقط به نفع امـریـک
دوامدارش در افغانستان، بخاطرکنترول منطقه تلقی کردند وبرخالف آن شعار  
دادند  بعضی از نراینده ها به تعدیل وبرخی دیگربه لغو آن ازجانب حکـومـج  

 افغانستان پافشاری نرودند   
ـای کـه   ـ  شاید امریکابه اهداف خوددرافغانستان دتج یافته باشد، وپایگاه
درنظرداشج بدتج آورده باشد، ولی مردم افغانستان کراکان در فقر وعسر   
دتج وپامیزنند  وجودقوای امریکادرافغانستان وترا زیرتاختن ملیاردها دالـر،  
ـاق،   ـاچ یک اقلیج خیلی مرتاز ثروترند ایجادکرد که ازراه دزدی، چپاول وق
قدر  اقتصادی وحکومتی رابه دتج گرفتندوهرچیز رامطابق به امیال خـود  

 تغییردادند   
وجودامریکا درافغانستان، فاصله میان اقلیج دارای هره چیز و اکثریج مطلق  
بی هره چیز را بسیارعریق تاخج  ثروترندان باقدر  اقتصادی بادآورده، قیـم  
کاال، خدما ، مواد خوراکه، زمین، کرایۀ خانه رابصور  غیرعادی باال بردند،  
وازدتترس مردم عادی خارج تاختند وآن ارا از داشتن حتا نان خشک محروم  

 نرودند  اینک برگردان فارتی گزارش خدمج تقدیم می گردد : 
 * * * * * 

ـیـه   ـل ماه هاپس ازاعالن رتری رئیس جر ورامریکا که جنگ درازمد  ع
ـاور   طالبان درافغانستان پایان یافته اتج، نظامیان امریکابنام مربی، آموزگار ومش
بصور  منظم به حرال  هوایی بضدباغیان پرداخته و قوای خاص عرلیاتی را  
ـان   به افغانستان اعزام داشته اتج  مقاما  امریکا درتوجیۀ حضور دوامدارنظامی
امریکا درافغانستان، باتاکید بیان میدارندکه نقش قوای امریکا به مقابله بادهشج  
افگنی و تروریسم تنزیل داده شده وآن تعقیب وشکار بقایای شبکۀ القاعـده و  
ـتـی   دیگر گروه ای دهشج افگن بین الرللی، آموزش ومشور  به قوای امنی
افغانستان، که بارتنگین جنگ رابدوش میکشند، میباشد  درظاهرمقاما  مذکور  
اصرارمیورزند که طالبان هدف قرارداده نریشوند تاوقتیکه قوای امریکا مـورد  
ت دید حتری وفوری قرارنگیرند، ولی مصاحبه هابا مامورین امریکایی درکابل  
ـا    وواشنگتن نشان میدهدکه امریکا درماه ای اخیر بصور  ت اجری به عرلی
 نظامی بضدطالبان که دربرابراردوی افغانستان پیشروی داشته انددتج زده اتج  
ـارزۀ خـود   ـب امریکابجای آنکه جنگ را درافغانستان پایان دهـد، نـوع م
راتغییرداده اتج، وبه حرال  هوایی طیارا  درون وعرلیا  قوای خاص خود  
روآورده اتج  این تغییرمبارزه برخالف آنچه قصرتفید اعالن کرده، می باشد   

ـاه  5۴غربی هاومامورین گفته اندکه امریکاوقو  های ناتو   حرلۀ هوایی رادرم
مارچ، ماه اپس ازپایان رتری جنگ انجام داده اند  بسیاری ازآن حرال  نتیجه  

ـان  ۰۴8(،  ۴۰۰5داده ودرته ماه اول امسال)  قوماندان پایان رتبه ومیان رتبۀ طالب
رادر روتتاهای دورافغانستان هدف قرارگرفته اند  دراوایل ماه جنوری، زمانیکه  
مامورین امریکادر واشنگتن ازختم جنگ اتتقبال میکردند، درحدود چ ل نفر  
امریکایی مربوط به قوای خاص عرلیاتی دروالیج کنر اجرای وظیفه میکردند  

 واردوی افغانستان راکه باطالبان درجنگ بودند، مشوره می دادند   
دوکارمندنظامی غربی دربرابر وعدۀ که نام ای شان افشانریشود، گفتند در  
ـان از   ـانـدهـی ش حالیکه قوای زمینی ائتالف درموضع خودقرارداشتند، فرم
امریکایی ها تقاضاکرد که بخاطرحفاظج قوای شان، به حرال  هوایی اقـدام  
نرایند  جزئیا  حرال  هوایی مذکور برمال نشد ودرپردۀ اب ام باقی ماند  یکی  
ازآن ا اظ ارکرد: )آن ا تربازان خود رادر محالتی تعبیه میکنندتا اجرای حرال   
هوایی توجیه شده بتواند  حرال  هوایی به منظور حفاظج قوای زمینی توجیه  

 پذیربوده نری تواند، زیرا خود قوا درحالج تعرض وت اجم می باشند ( 
ـا در   درتبصره برادامۀ عرلیا  نظامی علیه طالبان، فرمانده نظامـی امـریـک
افغانستان، جنرال کربل شدیداً این ات ام رابه خود ردکردکه وی تربازان رابـه  
خطر می اندازدتاحرال  هوایی بیشتررا مرکن تازد  جنرال کربل باتأکید بیان  
داشج که اوزمانی طالبان راهدف قرارمی دهد که قوای امریکا، ناتو و تربازان  
امنیتی افغانستان رات دیدبدارند اوافزودکه اهدافش درمیدان جنگ بسیار روشن  
میباشد، حتا اگرموقف واشنگتن درآن باره ها بخوبی واضح نباشد  جنرال گفج:  
) واشنگتن دردیدار باحضارمختلف از روی مصلحج )تیاتتاً( چیزهای متفاو   

 می گوید  من به آن مشکلی ندارم، من از صالحیج )دنباله در صفحۀ ششم( 

 برومفیلد ـ کولورادوداکتر غالم محرد دتتگیر                     
 ؟ چطور امکان دارد؟؟

و    ۰۴1۲مطابق اول ترطان  ۰۲۴0روزدوشنبه پنجم ماه مبارک رمضان تال  
یکی از روزهای بی ن ایج تاثرآور و غم انگیز درکابل عزیز    ۴۰۰5بیسج ودوم  

ـان آی اس آی    ۰۰:۴۰ما بود  در حوالی تاعج   صبح آنروز یکعده جاتوت
ـاراتـی   ـب پاکستان , دشرن مردم افغانستان, به امر"بالل نام" افسراین موتسۀ اتتـخ
ازطریق بی ایرانان گروه حقانی وزیرتتانی برخانۀ ملج ما حرله بردند  این در  
حالی بود که شورا بریاتج محترم ابراهیری برای رایگیری رای اعتراد کاندید  
وزیر دفاع ملی افغانستان آمادگی میگرفتند که صدای م یبی هرراه با ویـرانـی  
تقف شورا و گردو خاک جلسه را برهم زد, رئیس شورا میخواتج وکال را با  
امکانیج "شارتی یرق" ازشر خوف و هراس برهاند اما تراتیرگی تا حدی بـود  
که هروکیل محترم و محترمه تعی میورزیدند تا هرچه زودتر از صحنه بـدون  

 جرحه بدر آیند  
قسریکه مطلع هستید,موتری مرلو ازمواد انفجاریه و دریوری یک انتحاری,  
ـاجـم   ـ  ـت دیوار مستحکم احاطۀ شورا را منفجر تاخج و زمینۀ ورود شش نفرم
دوزخ مکان را به صحن شورا و از آنجا بداخل  تاالر ج ج قتل وکالی مـردم  
افغانستان, میسر تاخج  بال درنگ شش نفرپیاده داخل صحنه میشوند اما غافـل  
ازینکه شیرغرانی چون فرزند صادق و جانفدای اردوی افغانستان محترم عیسی  
خان لغرانی در کرین بود و هرمرمی که برایش داده شده بود نثارهـریـک از  
دشرنان دین ودنیای وطن خود نروده و قرارگفتۀ خود عیسی خان هرکدام شان  
را تَق چپه, تَق چپه, تَق چپه    نرود وبه اتفل السافلین رهنرون تاخج  اگراین  
مرد شجیع و وظیفه شناس مدبرانه و هوشیارانه این عرل را اجرا نریکـرد خـدا  
میداند که چقدربه تاالر صدمه وارد میشد وده ا نفرجام ش اد  مینوشید  مـن  
براین وطندارق رمان خود افتخار دارم  امید عرلش درتی برای پاکستانی ای ع د  
شکن, دروغگو و خدعه کارباشدکه هرقدم شان به مقابل مردم افغانستان جـز  
ـلـج فـرو   بضدتعلیرا  قرآنی وتنج محردی )ص( چیزدیگرنبوده ترخـج
بیاورند و ازین اعرال نا شایستۀ خود برقابل یک مسلران مخصوصأ درماه مبارک  
رمضان دتج بردار شوند  اما این امکان ندارد زیراکه متصدیان امور آی اس  
ـلـه   آی هره انگریزان و یا انگریز صفتانی اند که به اخالق بدت اجـرـی وحـر
برهرسایۀ خودبیشترمعتقدند ولی ازجانب دیگراز اتالم به نفع خود توء اتتفاده  
نروده این دین صلحدوتج و خیرخواه بشریج را بد نام میسازد تا ماتتران شان  
خوشنود گردند  درعین زمان, متأتفانه, یکتعداد مالهای انگریزی شان هم درین  

 زمینه فوق العاده فعال اند  
نکتۀ م م درینجاتج که با یک امنیج فوق العاده در دورادور شورا چطـور  
امکان داشج؟ که یک موتر مرلو با مواد انفجاریه با هفج نفر و تالح ثقیله و  
غذا به درب تاالر برتد وعرل زشج مذبوحانه و قبیح خودرا پیاده تازد  بفکـر  
من جواب اینسج که درپ لوی ق رمانان وطندوتج و فدائی خود خاینین وطن  
فروشی داریم که با آن دتتگاه جاتوتی هرکاری دارند  این ا بدانند که عالوه  
براینکه غالم غالم غالمان اند نفرین هره جامعۀ افغانی در پی شان بوده آن پول و  
ـتـی بـوده بـزودی   یا مقامی را که به کرک آی اس آی نصیب شده اند موق
فرزندان صادق وطن که هزارن شان چون عیسی خان لغرانی در کرین اند درهر  

 مقام و منزلتی که این خائنین باشند آن ا را به کیفر اعرال شان خواهد رتانید  
قوای امنیتی از تجاربی که داشتند آماده بودند و این موفقیج را برای هریک  
شان تبریک میگویم  آنکس یاکسانیکه بااین انتحاریون  رهنرا بودند وهرکاری  
کرده اند تر به چاک گریبان خود فرو برده فکر نرایند که ایا اعرال آن ا ب تـر  
بود یا ازعیسی خان لغرانی   عیسی خان از هرتوشادباش ا و آفرین ا میشنـود و  
نوازش میشود واجر دارین نصیب میگردد؛  بر شیری پاک مادرش کـه اورا  
برای این روز تربیه نروده بود و امروز ثرر آنرا تجربه کرد درودو ت نیج مـی  
فرتتند و وی با تربلند و افتخار دربین مردم خود ترفراز با پاداش های متعـدد  
ـایـن   قدم برمیدارد و اما آن خاین یا خاینین و مادران شان که چنین فرزندان خ

 تربیه نروئده اند دعا ها ونفرین ا روح و جسم شان را بلرزه میآورد  
انچه بیشترمتأثرکننده بوداینسج که معلوم شدمتصدیان اموراداری و ب داشتی  
وکال با وجود شرایط نا مناتب تروریستی بازهم یک پالن منسجم و منظم تخلیۀ  
محل حرله نداشتند  زیراهرکس به هر تویی تلفون بدتج روان بودند  شـورا  
وهره دوایر دولتی وشخصی بشرول دانشگاه ها و شفاخان ا باید در این قسرـج  

داشته برای مامورین و منسوبین خود بصـور   Drillingپروگرام ای تررین یا  
منظم ازین نوع تررین ا را درمحل کار و دفاتر شان میسرتاخته درب ای خروجی  
رابه محل اجتراع هرتکشن یا قسرج باز تاخته ودرصور  ضرور  با زنگ ای  
خطر و یا اعالن از طریق لودتپیکر به محال  محفوظ که قبأل به آن بلد تاخته  

 شده اند رهنرائی شوند   
ـان   ـت ـانس ـغ حرله برشورای ملی یا ولسی جرگه حرله بر هره خان ای مردم اف
اتج  آی اس آی پاکستان با این اعرال بیشررمانۀ خود از حد خود تجاوز کرد   
ـازدهـم   هر مرلکج ج ان درمقابل چنین حرله بیرحرانه که کرتر ازحرلۀ روز ی

ـاع  ۴۰۰۰تپتامبر   بر امریکا برای ما نبود حق دارد ازمرلکج ومردم خـود دف
ـاشـد   نروده به مسؤولین چنین حرله هرمرلکتی که باشد وهرقوتی که داشته ب
جواب دندان شکن بدهد  متأتفانه ارگ افغانستان محل تکونج یکتعداد کسانی  
اند که به رئیس جر ور یا مشورۀ صحیح وطندوتتانه نریدهند و یا اینکه رئیس  
جر ورخود را به کوچۀ حسن چپ زده به وعده های پاکستانی های دروغگو و  
مکاربیشتراهریج قایل میشود نظربه مشورۀ مشاورین وطندوتج  ببینید برجردی  
که باز پالن تروریستی پاکستان درحرله برتاالر شورای ما ناکام شد تر تاج عزیز  
اعالن میکند که در ظرف یک فته مالقا  رتری با طالب ا شروع میشودو ارگ  
کبیر نریداند که این انگریز بچه به اصطالح )پرشرا را خواب میدهد( وفقط می  
خواهدشرا و مردم ما را ازذکر و فکر این اعرال شوم شان در پارلران افغانستان به  

ضرن پخش  ۴۰۰5کنار ببرند  ته روز بعد ارین وعده, بروز شانزدهم جون تال  
اخبار شامگاه شبرۀ تلویزیونی ج انی آریانا شنیدم که ترتاج عزیز گفته )مقصد  
ـان   ـت ـانس گفتارش اتج(,]در ظرف چند هفتۀ آینده پاکستان دربارۀ طالب ا با افغ
هرکاری میکند[  یااین دروغگو حافظه ندارد یااینکه به آیۀ کریرۀ )والروفـون  

  ۰۴1۲حرل  ۴1بع دهم اذا عاهدو( ایران ندارد  هرچنین, )هشج صبح( روزشنبه  
مصاحبۀ جنرال اتد درانی رئیس تابق آی اس آی را با    ۴۰۰5اپریل    ۰8مطابق  

آقای م دی جسن خبرنگار الجزیره که در تاالر دانشگاه آکسفورد  ثبج شـده  
اتج ترجره نروده نشرکرده  و در آن مصاحبه جنرال اتد گفج :) اخالق یک  
بحث فردیسج اما درهنرحکومتداری اهریتی ندارد     رتیدن ب دف م م اتج   
اخالق م م نیسج     اینطور هم نیسج که یکطرف بازی بخاطر مسایل اخالقـی  
پای خود را از معرکه بیرون کند  وعالوه نرودکه : اگر شرا کسی مثل اتامه بن  
الدن رادراختیاردارید ب یچ صور  اورا به تادگی تحویل کسی نریدهید منظور  
من از معادل مناتب برای اتامه این بود که به امریکا بگویم که ما اورا در اختیار  
داریم و میتوانیم تحویل شرا دهیم, اما در بدل باید توفق کنیم که چگونه میتوانیم  
ـاه   ـن مسآلۀ افغانستان را حل کنیم یعنی اتامه را به منظور معامله بر تر افغانستان پ
دادبودند   پس چگونه با چنین مفکورۀ بد اخالقی و تیاتنرداران دروغگـو و  
ع د شکن ومعامال  پاکستان با امریکا اعتراد کرد  دولج و حکومج افغانستان  
ـاه   باید پالیسی برادرانه و اخالقی خود را به چنین بد منشان پایان داده بـرای رف

 تویدنعبدالخالق بقایی پامیرزاد                                        
 ت افغانستان درحالت غروب بی برگش

غنی احردزی وحامد کرزی ازتال ا بدینسو، بااهداف مرموز، مغلق و پیچیدۀ  
درازمد  بادارهای بی مرو  غربی شان، درترزمین آفتاب تخم کین کاشتند،  

 شخصیج های تیاتی، ج ادی ومغزهای متفکر راکشتند یا فراردادند   
آریانای کبیر باترام خوبی هاوزیبایی ها ومیراث ای قیرتدارش برای بشریـج،  
ازبیخ وبن نابودگشج، خراتانیان نیز درین تندبادهای کشنده که ازجنوب بـر  
ـان   کشور ماتاخج، ارزش ای ج انشرول قلب آتیا راعوض کردند، جای مردم
پاک ترشج ووطندوتج وخدا شناس را، تیاهکاران تاریخ اشغال کردند  در  
این بازی ای ازپیش پالن شده، معنویا  واخالقیا  مردم ما تخج صدمه دیده،  
احساس و غرورملی موردتئوال قرارگرفته، ارگ نشینان ازرأس هرم تاقاعـده  

 درخدمج پاکستان تالش می دارند  
ـا ازیـن   ـ  ـال مسافرت ای غنی احردزی نتیجۀ مطلوب بارنیاورده، اینک که ت
کشرکش ای خونین میگذردوکشورما ملیون ا انسان مستعدرا ازدتج داده، رئیس  
جر وردرهران موقعیج اولین خود قراردارد ویک وجب هم به پیش حرکـج  
نکرده اتج  احردزی و کرزی امروزهم باهم دوتج اند وهم برنظور جابجایی  
ـا   مخالفان در ترام نقاط م م کشور ازایشان دفاع میکنند، وتعی شان بر آنسج ت
پای کثیف دهشج افگنان به ترام شاهرگ های این ترزمین ازشرال تا جنـوب  
تسلط پیدا نراید  جنگ، ویرانی وآدمکشی به شرال کشور رخنه کرده واتحادیه  
های )دفاع خودی( که مرکزآن درش ر مزار شریف اتج، عرض وجودنروده  
اتج  منابع خبری ملی وبین الرللی افشاکرده اند مخالفینی که درمیدان جنـگ  

 مجروح وزخری میشوند درشفاخانه های دولتی تداوی میگردند ! 
بعدازحرال  تروریستان به مقر شورای ملی افغانستان، اوضاع کشور بحالـج  
بحرانی درآمده، ته گانگی را بین پلیس، امنیج ملی ودفاع ملی نشان مـدهـد   
حرکت ای دفاعی دربدخشان، فاریاب، تخار، هیرمند وده ها نقطۀ دیگرکشور، از  
طرف دولج تد شده، تالش برای آشتی ادامه دارد   این بدان معنی اتج کـه  
باالی خون هزاران ش ید اعم از ملکی ونظامی پاگذاشته میشود  دولج از اتاس  
برای دفاع مردم اقدام نری کند  وقتیکه مخالفان ش رک هایی را اشغال مینرایند،  
بعداً قوای مسلرح کشور درصدد دفاع می برآید  درین حالج ش رک هادتج  
بدتج میگردد ومردم ازخانه وکاشانۀ شان فرارمی کنند، وچیزی برای زیستن  
ـای   ـ ـره برای شان باقی نری ماند  درشرایطی که افغانستان قراردارد، آبادی ش

 ترحدی افغانستان تاصدتال دیگر مقدور نری باشد   
اکثروالیا  کشور درچ ارده تال اخیر مورد فراموشی کرزی و احرـدزی  
قرارگرفته اند  تریم نورتتانی والی پیشین نورتتان گفج درنورتتان یک بلسج  
ترک تاخته نشده و ولسوالی هاچندین بار دتج بدتج گشته، فعال ش رک ای  
عرده درتصرف طالبان پاکستانی میباشند  دروالیج نیرروز حامدکرزی شـش  
ـام   تال قبل تفری انجام داد وترام وعده هایش برای ب روزی مردم آن وال ناتر
ماند ونیرروز راترک گفج  تلویزیون طلوع تصاویر وحشتناکی رااز کودکان،  
ـقـر و   زنان، مردان و پیران ک نسال به نرایش گذاشج، هره از آثار جنگ، ف
بدبختی وتیاهروزی ونبود دولج گفتگوکردند  آب آشامیدنی مردم ازچاه ای  
غیرصحی وآب ای ایستاده وکثیف به دتج می آید، مردم به امراض گوناگون  
مبتالشده اند، فریاد وکالی والیج نیرروز درشورای ملی به گوش ارگ نشینان  
نریرتد یا اینکه اثری ندارد   مردم پامیر بدخشان درمغاره ها وویرانه های قدیری  
ـتـه   بسرمیبرند، مکتب، برق، جاده ودیگر مزایای تردن برای مردم تراب گش

 اتج ! 
غنی احردزی وحامدکرزی اینک ازلشکرپاکستان، امریکا وعربستان تعودی  
درافغانستان پاتداری میکنند تاآیندۀ شان ازخطرا  گوناگون بعـدی مصـون  
ـان   ـ  براند  ترزمین ما آیندۀ تاریک دارد، بیسج تال بعدمرکز تروریست ای ج
ـیـن   ـن ب بری پاکستان، انگلیس، امریکا و اتراییل خواهدبود  از موجودیج چ

 کشوری اشغال شده وبی عز ، نبودش ب تر اتج ! 
ـان   ـت وظیفۀ مردم : مردم شجاع افغانستان ! اعم ازپشتون ای غیرترند که افغانس
ـاع   رابرای افغانستان میخواهید، هزاره ها، اوزبیک ها، تاجیکان وملیج های شج
ومحروم که بیشترین تلفا  را شرادرطول تاریخ داده اید واکنون هـم روزانـه  
باالتر ازته صدنفر درترزمین آبایی تان بدتج پاکستان جان می بازند، لطفاً بـه  
پاخیزید وازطریق مبارزا  متردنانه و متحدانه علیه دولج فعلی بسیـ  شـویـد  
وباانتخابا  آزاد و مشروع، یک دولج باعز  وپایدار را جاگزین دولج فعلی  
بسازید  غنی احردزی وحامدکرزی راکه کشور ما رابرای بیگانه هامیخواهند از  
ارگ برانید، درغیرآن، شرا بزودی ازکشورتان رانده خواهیدشد وخانه وباغا   

 شرا برای تروریستان بین الرللی بخشش خواهدگردید  
ملل متحد وامریکا وشرکاء میتوانند فوراً آتش بس ومذاکره بین دولـج و  
طالبان وپاکستان راآغاز نرایند، ولی حیثیج تراشاچی را به خود گرفته انـد و  

 خون افغان ا به قیرج کاه ماش بی ارزش شده اتج  ! 
اوضاع غم بارافغانستان وشرایط دیارغربج وتراشیبی عرر ناپایدار مرا واداشج  
به یک پارچه شعرجذاب وبی بدیل اززنده یاد نادرپور شاعرش یرحوزۀ تردنی  

 فارتی زبانان منطقه وج ان پناه ببرم  شرارا نیزبه مطالعۀ آن دعو  می دارم : 
 ج انا ! فسون تو هم بی اثرشد   نگیرد مرا جذبۀ م ر وماهج 

 نه آن زعفرانی فروغ غروبج    نه آن لعل گون پرتوصبحگاهج 
 ج انا ! مالل از دو دارم     ماللی که آغاز وپایان ندارد 

 ماللی که تامان نگیرد     ماللی که درمان ندارد 
 توزین پیش زیباترازحال بودی    دریغا که امروز دیگرنه آنی 

 مرا پیرکردی وخود پیرگشتی      ج انا ! توقدر جوانی چه دانی ! 
 مرا روزها مرد و امید هامرد       ترا آتران ها نوید تفرداد 

 هره گشتی وگشتی وبازگشتی    تپس آترانج فریب دگر داد 
 من اینک نه آنم که بودم       تو اینک نه آنی که بودی 

 تو بارن  خود کاتتی ازنشاطم     براندوه بی انت ایم، برعذابم فزودی 
 ج انا ! مالل از تو دارم      ماللی که پایان ندارد 
 ماللی که تامان نگیرد    ماللی که درمان ندارد 

 خورشیدی(   ۰۴۴۴تنبله ۰7)ت ران   
 به دشرنان صلح 

 آتش مفگن به کوه و دشج وطنم      پژمرده مکن تبزۀ وباز چرنم 
ــی مدنی      بازی منرا به ترنوشج وطنم  ــ  ای دشرن صلح و زندگ

 )اکادمسین دتتگیر پنجشیری( 
***************************************** 
مردم خود جدی شوند و قطعأ بگفتار فریبکارانۀ پاکستان مخصوصأ ناجوانرردان  
انسانکش چون جنران درانی که از تاالر خواتج تا بر طالبان تحسین گفته شود  
ـیـر   اعتراد نکند  وهم اقرارکرد که تی فیصد مردم افغانستان با طالب ااندکـه غ

 مستقیم افرار کرد که تی فیصد افغانستان پشتون ا اند  
ـا   ـ  هم طالب وهم پاکستان باید بداند و از خواب تنگین بیدار شوند کـه آن
ـاف,   صدفیصد منفور عام و خاص مردم افغانستان اند و ازین راه کشتار, اختـط

 انتحارو فشارهای گوناگون, برافغانستان اتتیال شده نری توانند   

PAGE 3 



 

 

 دست ریاست جمهوری در ناامنی های بدخشان ! 
ـ افغان پیپر: بیش ازیکراه اتج که جنگ ا و ناامنی ها در والیج  ۴7 جون/کابل 

کوهستانی بدخشان گسترش یافته اتج  در جنگی در دره خوتتک والیـج  
بدخشان تلفا  تنگینی بر نیروهای مسلح دولتی نیز وارد آمد و اکنون بیش از  

 یک هفته اتج که ولسوالی یرگان در دتج طالبان قرار دارد  
آقای عبدالرنان شیوا شرق نویسنده وپژوهشگر، میگوید: اتناد و مـدارکـی  
وجود دارندکه شخص رئیس جر ور افغانستان آقای داکتر اشرف غنی احرـد  
زی درعقب ناامنی ا وجنگ ای اخیر والیج بدخشان قراردارد  بگفته آقای شرق  
رئیس جر ور با دتج نویس خودش از قاری تیف اهلل یکی از فرماندهان بانفوذ  
ـان   خواتته اتج که درآمدن و اتکان موقتی کوچی ها در والیـج بـدخش
هرکاری نراید  به نقل از خاورمیانه، آقای شرق گفج: من ازمرجع مردمی آگاه  
شدم که حتی دتج نویس آقای غنی احردزی در دتج قاری تیف اهلل کـه  

طالب تروریسج اتج قرار دارد،که در بردن مواشی کوچی ها در    ۲۰۰رهبر  
ـبـری   شیوه هرکاری کند  به عقیده او چنین اتنادی نشان می دهنـد کـه ره

 حکومج مرکزی ارادۀ برای کنترول بحران بدخشان ندارد  
اما درهرین حال آقای نوید فروتن تخنگوی والی بدخشان از دتج داشتـن    

ـان   رئیس جر ور وحلقه هایی از دورن حکومج در تشدید ناامنی ها دربـدخش
چیزی نگفج  اوپاتخ رابه خود مقام ای ارشد مسئول حواله کرد، ولی او دولج  
مرکزی را درجنگ با طالب در بدخشان مت م کرده گفج تاکنون حـکـومـج  
مرکزی توجه چندانی به جنگ بدخشان نکرده واین مساله نشان میدهـد کـه  
حکومج مرکزی در برابر جنگ بدخشان بی اراده اتج  آقای فروتن میگوید:  
ـاطـق   ـن اکنون جنگ در بدخشان تحج کنترل در آمده و نیروهای دولتی در م

ـا     -طالبان   -مرتفع یرگان مستقرهستند  وی عالوه کرد: تاکنون دشرن  ـف ـل ت
دیگرشان زخری اند  هـم    ۴۰کشته داده وبیش از   ۲۰تنگینی رامتحرل شده و 

 اکنون حرال  زمینی وهوایی بر دشرن جریان دارد  
بگفته فروتن اخیرا یک لوا در بدخشان ایجاد شده که توقع می رود پـس از  
این دامنه ناامنی ها در بدخشان کاهش یابد  به قول فروتن نیروی های موجـود  
ـتـر   ـیـش در بدخشان برای مقابله با تروریسم کافی نیسج وبدخشان به نیروی ب
وتج یزا  بیشتری جنگی نیازدارد  به قول او درصورتیکه حکومج مرکـزی  
درمبارزه باطالبان دربدخشان جدیج به خرج ندهد شرار ولسوالی ای آتیب پذیر  

 افزایش خواهند یافج  
ـای   مافیای قدر  و الجورد در بدخشان : به عقیده آقای شیوا عالوه بر دتت 
ازحکومج مرکزی برخی از مافیای تنگ الجورد بدخشان نیز درعقب تشدید  
ناامنی ا درآن والیج قرار دارند  او افزود: آنچه هویداتج اینسج که دتت ایی  
ـان،   ازمافیای نظامی وتیاتی و مافیای تنگ الجورد بدخشان در دولج افغانست
دامنه جنگ در بدخشان را گسترش دادند  بدون تردید موضع گیری ای منفعالنه  
حکومج مرکزی، عدم فرتتادن نیروهای کافی و نیروهای هوایی دالیل بر بی  

 ارادگی دولج مرکزی برای پایان دادن طالبان در بدخشان اتج  
بگفته اوبرخی ازنرایندگان وحلقه های ارشد دردرون دولج وحد  ملی از  
ـتـر   معادن طال والجورد دربدخشان مستقیرا تود دارندو این تود درناامنی ا بیش
ـقـه   قابلیج تامین پیدا میکندوحکومج مرکزی ازدیسانج نیروهای آشنابه منـط
وفرتتادن نیروهای هوایی باربار خودداری کرده واین مساله نشان میـدهـدکـه  

 حکومج مرکزی درپایان ندادن جنگ بدخشان عرد می ورزد  
ـاره   آقای شرق هرچندبه برخی ازاعضای مجلس درقاچاق تنگ الجورد اش
میکند ولی ازکسی نام نریگیرداما اضافه میکندکه اخیرا نرایندگان بدخشان در  
مجلس خود دتج بکار شده و تالش دارند که درمبارزه علیه طالب ت م بگیرند  

 وآن ا به تسلیح وتج یزتازی نیرو های شخصی شان نیز اقدام کرده اند   
بگفته ولی نیازی، یکی از نرایندگان بدخشان در مجلس، ته تن از زورمنـدان  
محلی بنام های ملک، امام و شریف به حرایج برخی از نرایندگان و مقام های  
ـنـگ الجـورد   ارشد در دولج وحد  ملی به اتتخراج غیر قانونی معـدن ت
ـتـی   مصروف هستند و درآمد این معدن میان ته جناح برخی از مقام های دول

 افغانستان، طالبان و خودشان تقسیم می شود   
ـای فـروتـن   حرایج های مردمی و نفوذ تروریسم در بدخشان : هرچند آق
هرگونه هرکاری از توی مردم بدخشان با تروریسم را رد می کند ومیگویدنه  
تن ا مردم با آنان هرکاری نریکنند که مخالف بودن آنان دربدخشان انـد ولـی  
میگوید درصورتیکه ازطرف حکومج مرکزی حرایج نشوند چاره ای جـز  

 پذیرفتن را ندارند  
ـاراج   به قول فروتن مسدودیج مکاتب، باج گیری، عشروزکا  گرفتـن، ت
ـتـوه   اموال مردم توتط طالبان و آزار و اذیج مردم توتط آنان، مردم رابه ت
ـالـب اعـالم   آورده وهرین موضوع بودکه مردم ازخیزش مردمی در برابـرط
حرایج کردند، اما شیواشرق از هرکاری دو دتته افرادبا طالبان خبر می دهـد   
ـان   بگفته او آنعده افرادی که فکر می کنند در ناامنی ها تود بیشتری نصیب ش
می شوند یا به قولی زورمندان محلی به شکلی از موجودیج نا امنی و طالب در  
بدخشان حرایج می کنند )ولی آن ا هیچگاه نری خواهند بدخشان بـه دتـج  
ـلـی   ـف طالبان تقوط کند اما دتته دیگر جوانانی اند که گراییش های تفکر ت
ـاری از   ـای شـرق از شـر دارند و در مدارس پاکستان درس خوانده اند  آق
فرماندهان طالب تاجیک تبار افغانستان نام می برد که در مدارس پاکستان درس  
خوانده وبشد  گرایش ای وهابیج دارند، مولوی تیف الدین، قاری فتح الدین،  

ـان    ۰۴تا ۰۰قاری تیف اهلل، قاری محب اهلل   ـب ـال تن دیگرکه فرماندهان ارشد ط
دربدخشان هستند، درس خواندگان مدارس پاکستان میباشند ودر صف طالبان  

 قرار دارند  
بیسوادی، بیکاری، فقر، افراد مجرم و منازعه های محلی بخشی دیـگـری از  
عوامل تربازگیری طالبان در بدخشان عنوان میشود  وی هشدار می دهد کـه  
قدر  نیروهای وهابی در بدخشان در حال افزایش اتج و نیاز به توجه بیشتـر  

 دولتی دارد   
 موجودیج نیروهای خارجی در صف طالبان : 

آقایان فروتن و شرق هردو تایید می کنند که در صف طالبان به خصوص در  
ـای   دره خوتتک نیروهای از ش روندان ازبکستان، چیچین، تاجکستان و اعض
ـتـک   القاعده دیده شده و اجساد به میدان مانده از این گروه ها در جنگ خوت

ـاع    ۲5۰تا    ۲۰۰موید این مدعا اتج  به قول آنان در بدخشان در حدود   تن اطب
 خارجی در صف طالبان در برابر دولج افغانستان می جنگند  

 مناطق در ت دید باال:  
والیج دیگر خبر داده و می گوید    ۰۲تا    ۰۴آقای شرق از احترال ناامن شدن  

که هنوز دیر نشده و حکومج مرکزی توان م ارافراطیج در بدخشان را دارد  
ولی اگر بیش از این تعلل صور  گیرد مرکن پشیرانی تودی نداشته باشد کرا  
اینکه حاال هم پیشیرانی برخی از حلقه های دورن دولج بی فایده بوده اتج  به  
قول شرق ولسوالی ای راغ، ش دا و ارگو باداشتن نیروهای جوان وابسته به تفکر  
ـنـی   ـع تلفیج نیز درمعرض خطر قرار دارند ولی هنوز کدام حرکتی از آنان ی

 نیروهای وهابی دیده نشده اتج  

 هفته نامۀ امید   0111شمارۀ  صفحۀ چهارم 

ـ ورجینیا پروفیسرداکتر عبدالواتع لطیفی                                 الکسندریه 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 

 (۴)بخش در وصلت وطن و در غربت هجرت  
 ای چنگ گسسته نغره کن تاز     باروح شکسته شو هم آواز 
ــرانۀ غم     وی  چنگ نوای درد بنواز  ــ ــ ــ  ای روح بخوان ت

ب رحال، درین جریان توختن خانۀ ما، شعله های آتش وصدای م یب افتادن  
یک دیوار وتوختن دروازه هاوکلکین ها، لحظه به لحظه وحشتناکتر میشد ودر  
ـاه   هران گیرودار یادم از مرد دوره گرد و افسانه ترایی آمدکه بنام )تادو( گ
گاهی برای طلب صدقه به عقب درب حویلی مامی آمدوکتاب مصوری رابنام  
قصه های )جنج ودوزخ( روبروی ما میکشود وبانشان دادن تصاویر خیالی شعله  
های آتش دوزخ برای توختاندن گن کاران، داتتان ترتناکی رانیزبه آن ضریره  
میساخج    من خیال کردم حادثۀ ناگ انی آن شب، نشانۀ از هران دوزخ افسانوی  
ـیـۀ   اتج که مرد دوره گرد توضیح وهوشدارمیداد، ل ذا برای نجا  ازچنین بل
بزرگ، هرچه دعاو نیایش ازمادرم در هنگام مصیبج هاآموخته بودم، زیرلـب  
ـاد،   تکرارمیکردم وخداوندرابه کرک میطلبیدم  هره اعضای فامیل با دادوفـری
ـتـه   ترآتیره ب رتو می دویدند، پدرم وتایرمردان، ازهرسایه هاکرک خوات
تطل ای آب راروی آتش میریختند ویکنفرهم موظف شدتامامورین اطفاییه را  

 ازحادثه اطالع دهد     
ـیـرۀ   این حریق مدهش ازتراچۀ منزل ماکه زن نانوای باتنور نان پزی و ذخ
هیزم خود با)پشتاره های خار( درآن بودوباش داشج، منشأ گرفته ودراتاق های  
مجاور ترایج کرده بود    آن شب دیدم که وقتی مصیبج بزرگ رخ بدهـد،  
انسان ای بااحساس وهرسایگان عزیز واقارب برای رهایی ونجا  ازیک بال و  
ـادر    مصیبج ناگ انی، به کرک و معاونج وفداکاری های حیر  انگیزی مب
میورزند، هرسایگان ما ازچ ارج ج برای کرک وکشیدن لوازم اتاق هابه صحن  
حویلی وآوردن تطل ای آب، باعجله وترعج ترام صرف مساعی میکردند و  
ـادآن   درخاموش تاختن آتش خانرانسوزازهیچ معاونتی دریغ نری نـرـودنـد ی

 عطوفج های انسانی وغرشریکی هاوتعاون وفداکاری ا بخیر ! 
شایددرهرین لحظه هره ازخود بپرتیم که آیا درطول شب اوروزهای مصیبج  
ـا و   ـ  باری که خانۀ مشترک وطن دتتخوش جنگ ای مدهش و دهشج افگنی
طعرۀ آتشسوزی های بزرگ پی درپی میگردد، هروطنان وهرسایگان ومـردم  
دور وپیشی که شعله های خانه برانداز آنرا مشاهده ونظاره میکنند، باالخیر روزی  
برای خاموش تاختن چنین حریق هره گیر، دتج کرک وتعاون ب م خواهند  
داد وعطوفج  انسانی شان برخصومت ا غلبه خواهدکرد؟ وآیا به عرق تاریـک  
ـا   ـ  دیگر این فاجعه متوجه شده ایم که دوام بی پایان این جنگ ا ودهشج افگنی
ـاک   ـای دردن وآتشسوزی ا وراکج اندازی ا وانفجارا  ناگ انی، چه ضربـه ه
ـا   ـازنـد، بـج روحی وعقده های مداوم دروجود کودکانی که نسل فرارا میـس

 گذاشته اتج ؟ 
ـقـر   من که پس ازگذشج هشتادتال هنوزهم آن حریق نیره شب خانۀ مـح
ـاال   ـازد، ح اندرابی را بافریادهای مادرم بخاطردارم ویادبود آن افسرده ام میـس
ـاک   کودکان معصوم وطن ازجریان جنگ اوخانه توزی ا چه خاطره های ترتن
وعقده های غامض واتف انگیزی خواهند داشج؟ میتوان به تادگـی عـرـق  

 فاجعه را دریافج    
  ۴۰راتتی حسب یک تصادف دردناک، هرین لحظه که این تطـوررا )در 

ـبـری  ۴۰۰5جون   ( مینویسم، ناگ ان درصفحۀ تلویزیون یکی از رتانه های خ
ـام   داخل افغانستان، صحنۀ م یب ودلخراشی رامشاهده میکنم که درش رپرازدح
ـیـده و   کابل یک انفجار وحشج انگیزوخانه برانداز عاملین انتحاری بوقوع رت
عالوه بر ویرانی وآتشسوزی، چندین تن راکشته وچندین تن راشدیداً زخرـی  
کرده اتج  درهرین گیرودار گریه وفریاد زن پریشان حالی به نظرمیرتدکـه  
ـان ایـن   شوهرش، یا پدرنان آوریک خانوادۀ هفج نفری، قربانی بی نام ونش
حادثۀ فجیع گردیده اتج   متعاقباً مردشوربختی دریک خانۀ هـرـجـوار بـه  
ـیـب و   ـ  ـارم خبرنگار میگویدکه یکی ازکودکانش دراثرشنیدن ناگ انی انفج

 ترتناک آنروز به ضربۀ یا )شاک( روحی وحرله قلبی تردچار شد    
ب رحال، این صحنۀ مدهش وپرماجرا به صحنه های فلری جنگ دوم شباهج  
داشج که تینراگران روی پرده آورده اند، و زدوخوردها، برباران ا وویرانی ایی  
ـان   راترثیل کرده اندکه در رویارویی ابرقدرت ای متخاصم بوقوع میرتد، ویگ
گن کار وهزاران بیگناه به خاک و خون کشانیده میشوند وصدای دادخـواهـی  
قربانیان ومظلومان وتباه شدگان بگوش کس نریرتد  کسانی مجروح ودرمانده  
ـانـی   روی جاده ها می افتند، کسانی باآخرین قدر  ازصحنه فرارمیکنند، کس
ـای   ـ  زیر دیوارها ومنازل ویران جان میدهند، ولی غرش برب افگن ا وفیر توپ

 ثقیله ودتتبرد انسان به انسان ادامه می یابد    ! 
ـان   ـیـر درهرین نظارۀ حسرتبارصحنه های تکان دهندۀ انفجار وحرلـۀ دژخ
انتحاری، یادم میآیدازیک پارچه نوشته ام که مدت اقبل در ترتیم حرله وتجاوز  
بدکاران وآدمکشان برکلبۀ یک مادر تتردیده، بیوه زن یتیردار به قلم آوردم و  
در هرین تازگی درتایج انترنتی بانو ماریا دارو غبار وماهنامۀ پیغام نیزبـه نشـر  
ـان   رتید، هرچنان دریک پروگرام بخش فارتی صدای امریکابرای شنـونـدگ
ارائه گردید  متن آن نوشتۀ انعکاس دهندۀ غر ای بی پایان یک ملج باش امج و  

 مصیبج دیده چنین اتج: ندای بیوۀ زن یتیردار دژخیم تفنگدار: 
 ننگ برتو ُ ب رکشتن  بیوه زنان آمده ای  ؟ 

 شرم  کن زنام  اتالم ُ غارتگر  ایران آمده ای  ! 
 وای  برتو! فرمانبر بیگانگان آمده ای ! 

 برو ُ تفنگ آدم کشان را زتینه من  دور  کن  
 دتج بردار از  کشتنم ُ ترک  این  عرل  منفور  کن! 

 بشنو ناله  پر  توز  وگریه  فرزندان  مرا  
 صدای  شکسج  دل  رنجور  یتیران مرا    

***** 
 تو خانه وکاشانه و مزرعه ما را بسوختی   

 آتش کین و وحشج در  هره  جا افروختی  
 بنگر که  کودکانم  افسرده و بینوایند امروز  

 بیرار وبرهنه  وبی  دوایند  امروز  
 بنگر  که ما آب  خوردن و لقره  نان نداریم  

 دادرتی  در این  کلبه ُ جز  خا لق  کون  ومکان نداریم  
 برو از  کشتن  تن رنجور من  دتج بگیر  

 جز کودکانم ُ دراین خانه  هر آنچه  هسج  بگیر ! 
 برو به پاس  شام  غریبان و وقج آذان محردی  

 به پاس  این  رکن  اتالم و اصل  ایران  محردی   
***** 

 لیک  بی  اثر  بود ناله و آه بیوه زن  یتیم دار ، 
 در دل  تنگ و وجدان خوابیده  ء دژخیم  تفنگدار ، 

 (7یکبار صدای شلیک تفنگ ودود بارو  وهل له بر هوا شد)دنباله درص  
 

داکتر عبداهلل و اشرف غنی، دروازه های 
 د شان را بر روی مردم بسته ان

ما نه بغاو  کردیم، نه پل را چپه کردیم، نه پارلران را زدیم، نه وزارتـی را  
ـیـم،   ـت ت دید کردیم  ما حرایتگر نظام هستیم، هیچگونه ت دیدی برای نظام نیـس
آدرس ما هم مجاهدین اتج  من تعجب میکنم که هنوز هم امریکا و انگلیس از  
ـان را زیـر   ـت دیدگاه پاکستان و از عینک پاکستان و به تحلیل پاکستان، افغانس

 بررتی خود دارند و به هران منوال عرل می کنند  
عبدالودود پیران، نراینده مردم والیج قندوز در پارلران اتج  پس از آغاز  
ـنـدز، صـدای   ناآرامی ها در شرال افغانستان و جنگ ا در والیا  بدخشان و ق
ـای   اعتراض آقای پیران در رتانه های مختلف به گوش رتید  یکی از ویژگی 
بارزآقای پیران، صحبت ای صریح اوتج  آقای پیران بخشی ازحـکـومـج و  
ـتـه دو   حلقا  خارجی را مت م به ناامن تاختن شرال نرود  در روزهای گـذش
ولسوالی م م قندز: دشج ارچی و چ اردره به دتج طالبان افتاد و نگرانی های  
امنیتی را تشدید تاخج  بدین ب انه تراغ آقای پیران رفتیم تا چندوچون قضایای  

 ناامنی در شرال را از زبان وی بشنویم   
ـبـرگـزاری   ـار خ س: جناب آقای پیران تشکرازشراکه وقج تانرا دراختی
جر ورقراردادید؛ یکی از مسایلی که ظرف ماه های گذشته بسیاری ازمردم را  
نگران تاخته مسایل امنیتی اتج  گفته میشودکه جغرافیای جنگ تغییرکـرده  
اتج؛ یعنی اگرتادیروز درجنوب شاهد جنگ بودیم، حاالشرال کشورهم ناامن  
شده؛ میخواهم که راجع به کلیا  ناآرامی در شرال بگویید  دیروز اشرف غنی  
ـان   هم در صحبج هایش این گپ را عنوان کرد که در والیج قندز جنگجـوی

 بیش از ده کشور می جنگند  چطور شد که گپ به اینجا رتید؟ 
پیران: من وقج وناوقج ازطریق رتانه ها وتریبون پارلران این بحث را گفتم  
وطوریکه شرا امروز به ما فرصج دادید؛ اینقدر وقج کافی آن ا نداشتند اجراال  
گاه و بیگاه در حساتیج موضوع صحبج کرده ام  من اول نقاطی را در قنـدز  
مثل گورتپه، چ اردره و دشج ارچی واضحاًمیبینم که خودمردم محل از روی  
هرلحاظی با طالبان حرایج و هرکاری دارند  دوم: طالبان بعد از اینکه هنوز در  
افغانستان مسلط نشده بودند یک لوای شان به قندز رفج و از حرایج و هرکاری  
مردم، آهسته آهسته انکشاف کردند ازقندز به بغالن وبه تخار وبه دیگر والیا   
که عامل پیروزی شان درگذشته هم قندز بود  هران مسأله را این ا باز فال گرفته  
اند وبعضی از متنفذین قندز هم که به نحوی البی گری طالب رادرحـکـومـج  
میکنندشناختی باریاتج جر ور و ارگ نشینان دارند و هریشه جنگ ای قندز را  
به جنگ ای قومی معرفی میکنند، امروزهم هران پالیسی را دوباره در حرایج و  

 هرکاری با طالبان ادامه می دهند  
گپ دوم من هم کسانیکه در قندزبه صفج والی رفتند یکی دو ته نفرپـی  
درپی، هیچکدام آن اقندزی نبودند، اراضی قندز رانریشناختند ازافـرادی کـه  
صاحب نفوذبودند و رابطه های خوب و شناخج در مسائل حکومج و روابـط  
مردمی داشتند ازچنین افرادی کار گرفته نشد  یعنی درقندز، کار رابه اهل کار  
نسپردند  روی مصلحت ابیشتر به نقش البی های طالب عرل کردند و امروز هـم  
حادثه قندز از ب ار به اینطرف آغاز شده  پیش ازاینکه جنگ ا درقندزشروع شود،  
ـا،   فامیل ای جنگجویان درقندز جابجا شده بودند  چچنی ها، عرب ها، اویغوره
یکتعداد افرادخارجی فامیل ای شان پیش ازآمدن آن ا از برج حو  و حرل، از  
طریق موترها با چادری زنانه وبا اطفال شان آمدند و در این منطقه جابجا شدند   
این گپ ا راماگفتیم کسی در آن وقج گوش نکرد، رئیس عرومی امنیج هم در  
ـألـه را   جریان اتج  من شش ماه قبل به یکی ازخبرگزاری های جاپان این مس
گفتم، آن ا شاهد هستند  حکومج هیچگاه گوش نریکند  وقتیکه یک جای را  
میف ریم ومیگوییم که حکومج درفالن قلررو تودشرن آمده، ن ال شانده، وقتی  
ـعـد   که آن ریشه میگیرد، تایه میگیرد و بعد از آن نفوذ پیدا میکند در تاحه ب
درآن وقج میروندعرلیا  را شروع میکنند وآن عرلیا  راهم ناترام میگذارند  
دوباره باز می گردند به فکر من که در قندز بخاطر ترحدی که با آتیای میانـه  
ـای   دارد و نیز بخاطر تردی روابط روتیه با غرب در مساله اوکراین، قو  ه
ـال   ـنـج ناتو با روتیه باهم روبرو شده اند؛ از هر طوری که شود برای روتیه ج
ـای   آفرین اتج  برنامه های امروزی، تن ا برنامه های پاکستان نیسج، کشـوره
فرامنطقه درقضیه دخیل هستند  مساله قندوز بسیار مسئله حاد اتج، ما ایـن را  
تکراراً گفتیم و بازهم خدمج تان میگویم که اگرقوماندان ای ج ادی که درخود  
منطقه اتج، هران مردم که باتجربه گذشته درمنطقه صاحب نفوذ هستند، مردم  
بااین ا هستند، در برابر قوت ای گذشته، جنگ ای طالب، تجربه کافی دارند از این  
مردم اگر اتتفاده شود، هم دتج حکومج تبک میشود وهم به نظر من مردم  
آرامش پیدامیکند  والی وآدم ای ملکی بی تجربه و کورس خواندگی ا نـرـی  
توانند ادارا  والیج و قوماندانی را به پیش ببرند  امروز در قندوز این ا میروند  

 یک عرلیا  ناترام می گذارند   
قندز با پاکستان ترحد ندارد، طالبان با اکراال  لوجستیکی و تج یزا  و  
ـانـه   ـب تسلیحا  قوی در برابر اردوی منظم افغانستان شدیداً می جنگند، درهرش
ـالـب   روزکه جنگ میشود اگریک فیر ازطرف اردو شود هزارفیر ازطرف ط
صور  میگیرد  زخری این ادرکجامداوا میشود؟ کشته های این اکجامیـرود؟  
تالح را به این ها کی می دهد؟ مردم آواره میشوند، ترگردان می شوند  وقج  
ـنـدم   محصول زراعتی هم هریشه اکثر جنگ ها تر عشر و ذکا  برن  و گ
صور  می گیرد، مردم بیجا میشوند  مردم مالدار اتج، زمین دار اتج، هرـه  
متضررمیشوندوآواره میشوند  باز قو  های دولج میروند به نقاط دایری خود  
و دوباره رهامیکنند، باز تا دروازه ش ر میروند و باز می آیند  اما این بار نظـربـه  
قول مرادعلی مراد که ما شنیدیم گفته اتج که رمضان بگذرد تا آنوقج مردم  
هم حاصال  خود را جرع کنند، فعال طالب خطرجدی به ش ر نیسج از مناطق  
چ اردره به تاحه دولج آمد عقب نشینی کرده اند، به وعده وزار  دفاع بعـد  
ازعیدفطر این ا پروگرام دارندکه یک عرلیا  ضدطالبانی را روی دتج بگیرند  

 که تحول بنیادی رابه باربیاوردتامردم درتال آینده آرامش داشته باشند  
س:از البالی صحبج شرا من ته تا گپ م م را متوجه شدم: گپ اول، نقش  
کشورهای فرامنطقه ای اتج که در قسرج گسترش طالبان و داعش، شرا یک  
ـا   اشاره مختصر داشتید  دوم، مقاما  محلی و کورس خواندگی هاییکـه شـر
گفتید که از میان مردم محل نیستند و شناخج ندارند  وتوم مسأله، بی تفاوتی  
حکومج اتج  من میخواهم که مشخص ازجناب شرا بپرتم که اولًا در رابطه به  
هرین نقش کشورهای فرامنطقه ای صحبج کنید  بعد از اینکه حکومج وحد   
ملی آمده، واضح اتج که ناامنی در شرال تشدید شده؛ تازمانی که جنجال های  
انتخاباتی بود این را ما نیز بارها گفتیم به حیث رتانه که داعش در جنوب آمده،  
 در جنوب غرب آمده، به والیاتی مثل فراه و هیرمند و در زابل جابجا شده اند   
در آن زمان چون جنجال های انتخاباتی بود کسی جدی نگرفج؛ تا اینـکـه  
ـان   ـی ـام کم کم این ناامنی ها به ترج شرال گسترش پیدا کرد  راجع به این ح
خارجی مشخص گفته میشود که انگلیس اتج و پاکستان و عربستان اتج  شرا  
 نقش این محور راچقدر پر رنگ میبینید در ایجاد ناامنی ها در شرال افغانستان؟ 

ـان شـکـریـه   پیران : من به وضاحج میگویم دیروزیکی از وکالی پارلـر
بارکزی گفج درقضیه افغانستان، چین بسیار مداخله میکند مرگ به چین مرگ  

 ( 5به روتیه مرگ به هندوتتان! گپ های بارکزی برای من )دنباله درصفحۀ  
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 هفته نامۀ امید  0111شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرتیانجنیر عبدالصبور فروزان                                    
 تلویزیون ژوندون

 ن مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستا
تاللۀ قومگرایان وتبعیض طلبان که  
هدف تحریل حاکریج قوم پشتون رابر  
تایر اقوام وملیت ای تاکن کشوردارند،  
درمقاطع مختلف تاریخ برای ترکوب  
اقوام دیگربویژه تاجیکان، هزارگان و  
اوزبیکان نیز از روحانیون وابستۀ ایشان  
اتتفاده کرده، وعین فتوایی راکه نادر  
برعلیه مردم شرالی صادرنروده بـود،  
ـان مـزدور و   ـب کرده اند  چنانکه طال
ـام مـردم   ـتـل ع حیوان صفج بعدازق
ـان   ـت ـاکس شرالی که به هرکاری فوج پ

ـال     ۰117صور  گرفج، دراواخرت
 تعدادی ازمالها و روحانیون وابستۀ  

خود را درقندهارجرع نرودند وبه ایشان وظیفه داده شدتا فتوایی برعلیه مـردم  
شرالی صادر نرایند  این مالها وروحانیون طالبی بعدازنشسج چندروزۀ شان در  
قندهار، فتوایی رابه این مضرون صادرکردند: )برای اینکه مردم شرالی دوباره  
ـا   ـ  دربرابر امار  اتالمی افغانستان بغاو  وشورش ننرایند، وبخاطرشورش آن
وجزای شورش آن ا دربرابرامیرالرومنین )امیرالجاهلین( ما علرای دینی قندهاری  
مطابق امرخدا ورتول او فتوی میدهیم که آنچه ترک، کاریز، چاه ای آب،  
ن رهای آب، زمین ای زراعتی شرالی که ازکوتل خیرخانه به بعدشروع میشود،  
ـای   بایدتخریب گردند، تاک ای انگور ودرختان میوه دار قطع گردند، خانـه ه
مسکونی تخریب ویاآتش زده شوند، حیوانا  ازقبیل گاو گوتفند ودیگرچار  
پایان یاکشته شوندویا به طلبۀ کرام تعلق گیرند  مال مردم شرالی غنیرج شررده  
میشود، اگرکسی دربرابرعرلی کردن این فتوای علرای دینی مقاومج کـرد،  

 خون آن شخص مطابق شریعج نبوی مباح اتج ( 
متن این فتوا به زبان پشتو اتج، مفتی مولوی عبدالقدیر وارث کـه درآن  
ـان   زمان رئیس داراالفتاء طالبان درکابل بود، میگوید: مال ترابی وزیرعدلیۀ طالب
مرا دردفترخود خواتج وفتوا رابه من نشان داد که درآن علرای دینی قندهاری  
امضاوم ر کرده بودند  مالترابی به من گفج: مولوی صاحب چـون خـود   
رئیس داراالفتاء هستی، این فتوا راگرفته مکتوب بساز ودرپای آن امضاکن ودر  
هره جا روان کن تاعرلی گردد  جناب مولوی عبدالقدیر وارث میگوید اجازه  
بدهیدکه فتوا رابخوانم  وقتی من این فتوا را تراپاخواندم خیلی ملول شدم، بدنم  
مداغ شد ونزدیک بودکه فریاد بکشم، به مالترابی گفتم وزیرصاحب! آنچه که  
درین فتوا نوشته شده اتج، خالف قرآن وخالف تنج پیامبـراکـرم)ص( و  
مخالف دتتور شریعج نبوی میباشد، ومن هرگز حاضرنیستم که درین تندامضا  

 نرایم   
مولوی وارث میگوید: من باآیا  قرآن شریف واحادیث نبوی برای مـال  
ترابی ثابج تاختم که آنچه درین فتوا اتج ضدقرآن وضدتنج پیامبـراکـرم 
)ص( اتج وبرای گفتم که پیامبراکرم)ص( زمانی که به غزوا  میرفج، بـه  
ـنـد و   ـاش لشکراتالم توصیه میکردکه زمین ای مردم را حتی اگرمسلران هم نب
طرفدار کفارباشند، ویران نکنید، کشج و مزارع مردم راتخریب نکنید، چاه ای  
آب، چشره هاوجوی ای آب را ازبین نبرید، به مردم اذیج نرتانیـد  چـطـور  
ـتـواداده   میشودکه امیر صاحب مومنین)امیرجاهلین( وعلرای دینی قندهاری ف
ـای   اندکه زمین ومزارع مردم شرالی راتخریب کنید، ترک، کاریزوجویبار ه
ـای   مردم شرالی راویران کنید، تاکستان ا ودرختان ایشان را قطع کنید، خانه ه
شانراویران کنید یابه آتش بکشانید وچارپایان ایشان را بکشید  آخر مردم شرالی  
ـامـالً   مسلران هستند، درآنجاقرآن خوانده می شودومساجدوجود دارد، این ک

 خالف شرعیج اتج ومخالف هدایج قرآن شریف اتج   
مال ترابی دیدکه صدای من بلندشد وآشفته شده ام، گفج: مولوی صاحب  
توکه امضا نری کنی، قاضی القضا  رامیگویم که امضا کند وعرلی اش کند   
ـان   ـب ـال هران بودکه قاضی القضا  راخاتج واوامضا کرد وفتوا عرلی شد  ط
جوقه جوقه به شرالی میرفتند وآنچه از درخج، کاریز، چاه ای آب وجویبار  
ها، زمین ای زراعتی، تاکستان ا راتخریب میکردند وپایرال مینرودند، خانه های  
مردم راویران کردند وآتش زدند، حیوانا  شانراکشتند ومال ودارایی مـردم  

 رابا  خودآوردند   
جناب مولوی عبدالقدیر وارث که یکی ازعلرای جید وفقیه بدخشان اتج،  
ـایـی راکـه   میگویدکه یکسال بعد به طالبان اطالعا  رتیدکه آن تاکستان ه
پارتال قطع نروده بودید، ازتر جوانه زده اندونزدیک اتج که بارور گردنـد   
این خبربه مالعرر رتانیده شد ومالعرر باز علرای قندهاری راجرع کرد وامـر  
دادکه فتوای دیگری صادرنرایند تا طالبان به شرالی رفته وآن تاک ای انگور که  
جوانه زده اند را از بیخ وریشه بکشند  مولوی وارث میگویدکه باز مـالتـرابـی  
ـانـکـردی،   مرابه دفتر خودخواتج وگفج مولوی صاحب پارتال فتوا راامض
امسال فتوای دیگری ازطرف علرای دینی صادرشده، این فتوا راباید امضاکنی،  
ـتـوا   بخاطراینکه اکنون چیز دیگری درشرالی نرانده که تخریب شود وفقط ف
براین اتج تاتاک ای انگوری که پارتال قطع شده بودند وامسال دوباره نـوده  
ـاب   ـن زده اند، ازبیخ وریشه کنده شوند، که چندان گپ بسیارم م نیسـج ! ج
مولوی وارث چون یک مبارز تربکف دربرابراین فتوای طالبی ایستاده میشود  
ـعـج   ومیگوید: وزیرصاحب این فتوا هم خالف قرآن شریف وخالف شـری
شریف وخالف تنج پیغربر)ص( میباشدومن هرگزآنرا امضانری کنم، وزیـر  
صاحب اگربدن مرا بند بندقطع کنند من آنچه راکه خالف شریعج وخـالف  
هدایا  قرآنکریم باشد، امضانری کنم  جناب مولوی وارث میفرمایدکه مـال  
ترابی این بارخشم خودراگرفته نتوانسج وگفج که توچون ازبدخشان هستی،  
طرفداری مسعود و ربانی رامیکنی، و از امرامیرالرومنین )امیرجاهلین( ترکشی  

 میکنی  
مولوی وارث میگویدکه من بسیار خشرگین ودرعین زمان بسیار ملول شده  
بودم، درحالیکه به حالج زارمردم شرالی می اندیشیدم، دفترمال ترابی راتـرک  
گفتم وبه خانه آمدم ودیگربه دفترنرفتم  چند روزبعد مالترابی برای من نفرروان  

 کردکه بایدبه پاکستان یاجای دیگری بروم وگرنه درینجا کشته میشوم   
خورشیدی بحیث والـی    ۰۴58عبداهلل امین برادر حفیظ اهلل امین که درتال 

ـیـد،   ـیـرت ـفـرم قندزگراشته شده بود، مردم قندز راکه تعدادشان به هـزاران ن
درچوک ش رقندزجرع کرد وخود درعقب بلندگویی پس ازثنا وصفج روت ا  
ـان   ـی وترغیب مردم به اطاعج ازدولج کرونیستی آنان رادعو  کردکه به بام
بروید وآنچه زمین وباغ ازهزاره ها اتج ویران نرایید، حتی به حیوانا  شان هم  
ـیـن   ـل رحم نکنید، ترهزاره ها ازمن و مال و زن ایشان ازشرا ! شرارزیادی ازناق
قندزبه صدای عبداهلل امین که به پشتوخطابه میداد، لبیک گفج مسلح شدندوبه  
بامیان رفتندوآنچه جنایاتی راکه طالبان ددمنش وتفاک به امر باداران پاکستانی  
 شان درشرالی کردند، ایشان دربامیان برعلیه مردم بیگناه وبیدفاع هزاره نرودند   
 جرعه اثک که شخص ظالم وبی مروتی بود، درزمان زمامداری داکترنجیب  

اهلل ترج قوماندان زون شرال وشرالشرقی بود  او از توی نجیب فرمان گرفج  
تابه تالنگ واولنگ برود وآنچه اززنده جان چه حیوان وچه انسان درآنجاتج،  
تربزند، مزارع وباغ ا رااز بین ببرد، درختان تو  راازبیخ وریشه برکند وآنچـه  
خانه وآبادی در آنجاتج تخریب نروده وبه تو  بپراند، تادیگرکوچکتـریـن  

دهدادی    ۰8مانعی ازاشرار درشاهراه تالنگ نراند  جرعه اثک دوفرقه یکی فرقۀ 
ن رین را تادندان باتالح ای مدهش مسلح تاخج وبـطـرف    ۴۰ودیگری فرقۀ 

تالنگ واولنگ توق داد  دراین لشکرکشی انواع تالح ای ثقیلۀ مدهش چون  
، هاوان کوهی، تو  های مدهش، تانک ای زرهدار وهلیکو  ۲۰، بی ام ۰۴بی ام 

پتر های توپدارکه به هلیکوپتر های پلنگی مش وربود، بکار بـرده شـد، عـدۀ  
ازمردم تالنگ و اولنگ توانستند که قبل ازحرله بطرف پنجشیر وکابل فـرار  
نرایند، ولی عدۀ بیشترایشان که توان رفتن نداشتند، خودباخانه هایشان تـوتـط  
ـیـداکـرده   مرمی تو  به هوا پرانده شدند، که توته های بدن ایشان راکسی پ
نتوانسج  یکی ازتربازانی که درین لشکربود، میگوید درین حرله که چندیـن  
روزدوام کرد، ضربا  توپچی ودیگر تالح ای ثقیله و فیرتوپ ای مـدهـش  
توتط هلیکوپترهای پلنگی وتانک ای زرهدار چنان شدید بودکه هردو دره بـه  
ـنـد،   ـت یک کورۀ آتش تبدیل شده بود، خانه هاودرختان شب وروز می توخ
انفجار مرمی ای تو  هرآن درهرکن  وکنار این دره به مشاهده میرتید، فضای  
ـنـده   دره ازدود تاریک شده بودوبوی ناشی از انفجار مرمی های تو  چنان زن

 بودکه تبب توزش درچشران ماشده بود واکثرعساکرترفه می کردند  
هرین ترباز میگوید ضربا  توپچی وتایرتالح ای ثقیله چنان شدید بودکه  
خانه های مردم تالنگ و اولنگ هرراه باخودشان به هوا پرانده میشد وآنـچـه  
ازحیوانا  بود نیزکشته شدند، حتی مرغ ا توتط اصابج مرمی کشتـه شـده  
بودند، درختان ازبیخ وریشه کنده شده وازآبادی چیزی نرانده بود واززنده جان  
اثری دیده نری شد  اکثرتربازانی که درین حرله آورده شده بودند، ازدیـدن  
این ویرانی وآتشسوزی وبیرحری اشک میریختند وبخاطرمردم آن دو دره  
مغروم بودند  درهرجایی که میرفتند توته های بدن انسان اوحیوانا  رامیدیدند   
ـان   ـن پس ازین حرله دره های تالنگ و اولنگ که اززیباترین دره هابودند، چ
ویران شدندکه ازدیدن آن ا انسان وحشج میکرد هرین تربازمیگویدکه رهبری  
این عرلیا  را جرعه اثک به شخصی بنام دین محردداده بود که شخص ظالری  

ـنـد  ـاون غ ـع   ۰۴بود، عضوحزب خلق واز مردم خوتج بود  دین محردکه م
توپچی بود، شخصی قسی القلب وبی مرو  بود، مردم تاجیک واوزبیک را  
بسیار بدمی دیدواکثراً ایشان رادرپیشاپیش جب ه روان میکردکه کشته شـونـد   
وقتی حرله خالص شد، دین محردخان یک موترگاماز راگرفج و آنـچـه از  
ـانـه   مردم تالنگ و اولنگ باقی مانده بود، بشرول دروزاه ها و کلکین های خ
ومساجد راگرفته وباخود آوردوبه ماعساکر امر کردکه آنرا زودتخلیه نراییم که  
ـتـر   به خوتج روان میکند، وخودموتر کاماز رادوباره گرفج ورفج تامال بیش
جرع نراید، که پایش بر روی ماینی آمد وکشته شد ومرده اش راجرعۀ اثک به  
خوتج فرتتاد  این تربازمیگوید جالب این بودکه مطبوعا  کابل تورن دین  
محرد رابحیث ق رمان عرلیا  تالنگ و اولنگ وش یدراه وطن اعالن کرد و  
داکترنجیب برایش رتبۀ جنرالی بعدازمرگ راداد ! در حالیکه ماشاهد بودیم که  
او دراثنای دزدیدن وچپاول مال مردم تالنگ و اولنگ، پایش روی ماین آمـد  

 وکشته شد  
آقایان یون و خرم و فاشیستان هرفکرتان ! نابکاری هایی راکه شرح دادم، از  
زمان حکرروایی تدوزایی هاتا محردزایی ها وازامیر عبدالرحرن تا نادرغـدار  
وهاشم جالد، تا زمان گلبدین وطالب ای اجیر پاکستانی وتا زمان کرزی واینک  
غنی احردزی، ادامه داشته، وشرا در اصرار براتتررار چنین تیاتج ضدوحد   
ملی وبرتریخواهی قومی وترتی، ملج مظلوم افغانستان رابسوی آیندۀ تاریکتر  
ازپیش می کشانید   به لحاظ خداوند)ج( ازین هره ترزوری وجنایـج دتـج  
بردارید وهره بندگان خدارا چون خویش بپذیرید، تا درانت ای این راه پـرخـم  
ـاه   وپیچ وتنگ وتاریک، ملج روشنایی آفتاب وحد  ملی و ترفرازی ورف

 وآتایش را ببینند ولختی بیارامند   )ادامه دارد( 
***************************************** 

     )دنباله ازصفحۀ چ ارم(  داکترعبداهلل و اشرف غنی  
بسیارخنده آوربود  قضیه روشن اتج که چرااین ااین گپ رامیزنند ! نگرانی من  
این اتج که حکومج وحد  ملی نسبج به دوره آقای کرزی بیشتر به مشوره  
خارجی ها عرل میکند؛ هم داکترعبداهلل و هم داکترغنی آنقدر به گپ پارلران و  
موتفیدان و مردم منطقه گوش نریدهند که مشوره خارجی ا را گوش میکنند   
ماحاال میف ریم که کرزی این قدرخوبی راداشته که ما آنرادرگذشته درک نری  
کردیم، موضوع را حاال می ف ریم که کرزی به گپ خارجی ها آنقدر گـوش  
نری کرد و خودش بیشتر در کارها مداخله و مدیریج داشته؛ اما حـکـومـج  
فعلی، هر دو طرف را ناامید تاخته؛ هم کسانی که توقعا  از عبداهلل داشتند وهم  
از اشرف غنی؛ هر دو طرف امروز دروازه های شان به روی مردم بسته شـده   

 آن مالقاتی که داکتر صاحب عبداهلل درگذشته ها با ما داشج فعال ندارد    
ما می ف ریم که تفاو  انسان ها در شرایط جنگ و بحران معلوم میشود  من  
فکرم این اتج که اگر حکومج وحد  ملی بیشتر برای رضایج خاطر کرک  
کننده ها عرل کنند کرک آن ا هم بدرد ما نریخورد و وطن ما در البالی یـک  
منجالب و تباهی می رود  خواهش ما از کرک کنندگان خارجی این اتج که  
بیشتر مداخله نکنند! در قضایای افغانستان، مشور  بدهند اما مداخله نکنند که  
ـلـه   مانند نظام حفیظ اهلل امین و ببرک کارمل می شود؛ به آن اندازه نباید مداخ

 کنند  
ـا   طالبان از لحاظ کریج افزایش پیدا کرده، یک گروه نو به نام داعش هـم ب
پول زیاد جلب و جذب دارد، تسلیحا  بسیار مدرن هم دارند  این پول زیاد و  
ـیـل   تسلیحا  از کجا می آید؟ بعضی ها معتقدند که پول عربستان تعودی دخ

 اتج، ترکیه نقش خود را دارد، آموزش پاکستانی ها هسج! 
جنجال ما درمنطقه بیشتربخاطرایران شده، به این خاطر که مارامنسوب به ایران  
میدانند! فکر می کنند که ما و کسانی که فارتی گپ میزنند پیکر ایران هستیم،  
ما ضربه ای که میخوریم، آدرس ایران اتج! درحالیکه ما آنقدر تعلقا  به ایران  
 نداریم  ما در گذشته در جنگ های کابل، بیشتر با طرفداران ایران درگیر بودیم!  
فعال کشور قطر، بطور واضح به طالب کرک می کند و از طالب دفاع میکنـد،  
اتتخبارا  امارا ، اتتخبارا  قطر، اتتخبارا  تعودی با پاکستان مشترکاً بـه  
ب انه ایران در افغانستان کار می کنند  و این هره قربانیانی که در افغانستان خون  

درصد خون مردم ما به گردن شیوخ عرب اتج     85 شان ریخته، فکرمیکنم که  
کسانی هستندازترمایه داران عرب که ازتعصبا  قومی عربی، این ا در افغانستان  
گویابه ضدایران کار میکنند، گوشرالی دادن هزاره و گروگانگیری هزاره ولج  
وکوب تاجیک وزدن دیگران را انجام می دهند  تاجران هزاره را از دوبـی  
بیرون کردند؛ کل این بحث ها هسج   ما بدبختانه نه طرف ایران هستیم نه طرف  
دیگری هستیم؛ کوشش داریم که در وطن مان آزاد زندگی کنیم، مستقل فکر  
کنیم و مستقل هستیم  در جنگ های گذشته ثابج کردیم که به کسی وابستگی  
نداریم، اگر می داشتیم به این روز نری رتیدیم  امروز شرا ببینید! ما که با امریکا  
هرکاری کردیم، هنوز هم در رکاب هرکاری امریکا هستیم، طالب که ترِ مان  
 را می بُرد بخاطر هرکاری ما با امریکاتج و حتی امریکا هم، روی ما بدگران !  

 فریرونج ـ کالیفورنیامحرد طاها کوشان                               
 نامه سرگشاده به اوباما و پارلمان امریکا

 درآن ش ری  که مردانش عصا از کور می دزدند 
 هران ش ری که اشک از چشم، و کفن از گور می دزدند 

 من از خوش باوری آنجا محبج آرزو کردم 
 در آن ش ری که فریاد از دهان باز می دزدند                )مسعود( ؟ 

بارفتن آقای جان مکین تناتورجر وریخواه؛به افغانستان و اظ اراتش درباره اراده  
آقای اوباما رئیس جر ور ایاال  متحده امریکا در مورد برون کشیـدن هـرـه  
ارتشی ای امریکا ازافغانستان با اتتواری وجدیج انتقاد نرود  این درتج اتـج  
ـیـخ   که هنوز مشکال  جنگ و خونریزی در افغانستان پایان نیافته وامریکا ازب
درین جنگ ناکام مانده وهرۀ تیاتتبازان امریکا برای پرده پوشی این شکسج  

 هرچه می تنجند؛ پارچه شان کوتاهی میکند  
من دریک معرا هنوز گیرمانده ام وهرچه درگشودن آن تالش میکنم خـردو  
ـافـق   ـن اندیشه من توان آنرا در خود نری بیند و آن مسئله اتری شدن کشـورم
ونوزادانگریزبنام پاکستان اتج  آنزمانی که این فرزند زاده شکم تیاتج انگریز  
خونریز دارای برب اتری شد  با اینکه هره میدانستند و میدانند که تیاتتبازان به  
ویژه ارتشی های آی اس آی نامسلران پاکستانی شاگردان مکاتب شیطنـج و  
تفرقه افگن انگریزی  آنقدر زیرک وآگاه از رمز ورازخبرچینی  بـودنـد و  

انگریز وتی آی    ۰0 -هستند که حتی خود راهرسر چه که واالتر وباالتراز ام 
ـنـی   ـی ای امریکا میدانندودرعرل هم ثابج نرودندکه هردودتتگاه ای خبر چ
ـا   بزرگ دنیا را خرتوار از زیر ریش شان گذشتاندند؛ آنگاه داد وبیدادامـریـک
ـتـن   بلندشدکه عبدالقادرخان پشتون پاکستانی رمز و معادله های کیریاوی تاخ

 برب اتم را به ایران فروخج  
پرتش اینجاتج که چرا منع اتتفاده از مخرب ترین افزار جنگی یعنی بـرـب  
اتری تازمان ملل متحد را پاکستان امضا نکرده بود؟ این پاکستان که با معضال   
بسیار اقتصادی و مالی روبرو بود با کرک کدام کشورتوانسج به تاخج برب  
ـان را   ـت اتم دتج یابد  چین وخود امریکا امکانا  تاخج برب اتری در پاکس

، جورج بوش تحریم های هند و پاکستان که بـر  ۴۰۰۰م یانرودند  ماه تپتربر  
ـاه مـی   اتاس )قانون کنترل صادرا  اتلحه( تصوب شده بود را پایان داد  م

ـان  ۴۰۰5 ـت ،جاپان نیز تحریم اقتصادی که به دلیل آزمایش های هسته ای پاکس
 تصویب شده بود را ملغی اعالم نرود  

این بازی که هره میدانند با آنکه تند روان مذهبی پاکستان در ارتش و به ویـژه  
در آی اس آی قدر  القید و شرط دارند؛ تران ارتشی و اداری حـکـومـج  
ـان خـود   پاکستان که حاال واضح و پوتتکنده از راه رتانه های هرگانی بـزب
ـا و   اقراردرقتل وکشتار بیرحرانه درافغانستان دارند؛ ونام آنرا بازی بین امـریـک
ـیـن از   ـل پاکستان!؟ می گذارند؛ را بعد از خروج نیروهای ارتش تـرخ کـرم
افغانستان ادامه داده اند و بنا بگفته جنرال درانی پشتون رئیس تابق آی اس آی  

 اگر دوباره به هران ترج مقرر شود این بازی را ادامه میدهد  
حاالاین هره جنایج و جنوتاید های بشری را که در افغانستان راه انداختنـد و  
ـا   هنوز نیز ادامه میدهند  و آقای اوباما فرمود که طالبان دیگر دشرـن امـریـک
نیسج؟! پس مردم بی دفاع و بیچاره ما در این بین چی هسج وکی هسج؟ آیا  
دشرن امریکا ماییم که این هیوالهای بی شاخ و دم را با هرکاری و پشتیبانی بی  
پرده و آشکار آی اس آی پاکستان بجان مردم ما رها کرده اند و خوب مـی  
بینند که هر روز بیش از چندین نفر را ترمیبرند و مثله می نرایند؛ این ا جنایج  
ـا و   نیسج و بازی تیاتج هسج؟آیا واژه وجدان در بین تیاتترداران امـریـک
پاکستان معنی را افاده می کند یا نه؟ آیا حقوق بشری که دراین چ ارده تال در  
افغانستان نغاره آن زده می شود چیسج؟آیا ناقض حقوق بشر کسانی اتج که با  

 گلبدین و  نوکران آی اس آی و طالب و القاعده جنگیده اند؟ 
این جنرال پرویزمشرف، نوازشریف، جنرال درانی و مالهای تندرو پاکستانی  
خدمتگذاران تیاتت ای لندن و واشنگتن، ناقضین حقوق بشر و عامل کشتار های  
ـنـد؟   دتته جرعی و آتشزدن و و و نبوده و قابل محاکره در محکره هاگ نیست
ـایـج   ـاحـر چون این ا هره نرایانگر قو  جانشین امپراتوری انگلیس درمنطقه ب
وپشتیبانی حاالبی پرده وآشکار لندن در منطقه اتج و این ا آزاد و بی دغـدغـه  
هرجای که بخواهند میروند واقرار به جرایم جنگی هم میکنند، اما کو وجدان  
پرتوانی که این ا را به محکره بکشانند؟ شرا به ما بگویید که ملج افغانستان چی  
گناهی را مرتکب شده که این هره بایدکشته شوند وحق زندگی از ماها گرفته  
شود؛ چرا؟ این ادعای امریکا هرانند دروغ ای شوروی تابق ؛دیگر رنگ باخته  

 که پشتیبان انتخابا  آزاد و دیروکراتیک درج ان اتج  
اول درمصر محردمرتی که باآرای مطلق ازجانب ش روندان مصر به ریاتـج  
جر وری برگزده شد؛ باتبوتاژهای شرا واترائیل از قدر  کنار زده شد و بـه  

 این هم کتفا نشده که حکم اعدام وی چند صباح دیگر اجرا خواهد شد   
دوم: شرا در افغانستان ته بار خواتج هره ش روندان افغانستان را نادیده گرفته و  
ـا   با آوردن حامد کرزی و ترپا نگداشتنش تا چ ارده تال؛ خطای بعـدی را ب
فرتتادن جان کیری و ت م دادن دیوانه دیگر بنام اشر  غنی احردزی را بـر  
گرده ملج ما توار کردید  برای چی و چرا شرا این جفا را در حق ش روندان  
افغانستان روا داشتید؟ شرا هم مادروپدر وخواهر وبرادر وفرزند دارید؛ اگرهرین  
 حالتیکه شرا بر می ن من آورده اید؛ باالی شرا کسی بیآورد چی خواهید کرد؟ 

 شعری از مسعود)؟( در جستجوی محبج  
 درآن ش ری که مردانش عصا از کور می دزدند 

 در آن ش ری که خنجر دتتۀ خود نیز می برد               )دنباله درصفحۀ هفتم ( 
***************************************** 
ـیـم،   ـت ـاهس ما که با امریکا هرکاری کردیم، هنوز هم دررکاب هرکاری امریک
طالب که ترِ مان را می بُرد بخاطر هرکاری ما با امریکاتج و حتی امریکا هم،  
روی ما بدگران اتج، انگلیس هم تر ما بدگران اتج؛ هرین عرلیاتی که امریکا  

 در چاریکار کرد ضرور  اش چیسج؟ 
انگلیس هم ترما بدگران اتج؛ هرین عرلیاتیکه امریکادرچاریکارکرد ضرور   
اش چیسج؟ اگر اشتباهاً ف ریده که ذخیره تالح اتج، به داکتر عبداهلل و بـه  
رهبران ج ادی مراجعه بکنند؛ این ها به آتانی مشکل را حل میتوانند  هرانطور  
که تایر ذخایر خود را به وزار  دفاع تسلیم کردیم، میشود قوماندانیکه تالح  
مخفی داشته باشد را آماده کنیم که تالح خود را بدهد  ولی مانه بغاو  کردیم،  
نه پل را چپه کردیم، نه پارلران را زدیم، نه وزارتی را ت دید کردیم  ما حرایتگر  
 نظام هستیم، هیچگونه ت دیدی برای نظام نیستیم، آدرس ما هم مجاهدین اتج  

من تعجب میکنم که هنوز هم امریکا و انگلیس از دیدگاه پاکستان و از عینـک  
پاکستان و به تحلیل پاکستان، افغانستان را زیر بررتی خود دارندو ب ران منوال  
عرل می کنند  نقش پاکستان را در حرایج غرب، پیش می بینند، یک رابـطـه  
دیرینه و پیوندی که اتتعرار انگلیس با پاکستان دارد جای چشرپوشی نیـسـج   
تقریباً بسیار باهم هرکاری های نزدیک دارند، خدا بیشترش بکند !  ولی جالـب  

  ۲5 این اتج که شیخ های قطروتعودی، امسال انگلیس راخودشان آوردنـد،  
ـاک   هزار نیروی غربی را برای امنیج خاک خودشان بابج ت دید ایران در خ
 خودجابجا کردند، برای خود تکفیرنریکنند، ولی برای )دنباله درصفحۀ هفتم(  
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 هفته نامۀ امید 0111شمارۀ  صفحۀ  ششم 

ـاالری درکشـور   خداکنداین مشوره هابه غنی احردزی به ارتباط ادامۀ دزدت
 نباشد   

خالصۀ کالم که آنچه راکه تاکنون حکومج غنی احردزی به ارتباط ازبین  
بردن فساد انجام داده، نشان میدهدکه متأتفانه هران آش اتج وهران کاته، تن ا  

 نام تغییرکرده اتج  / 
***************************************** 

     )دنباله ازصفحۀ توم( رزمجویان امریکایی  
ـا   خودو آنچه باید باقوای خودرافغانستان انجام دهم، آگاه میباشم  چنانچـه شـر
میدانید جنگ ومبارزه، مسایل خیلی مغلق میباشند، این موضوعا  بـرای مـن  

 مسایل تیاه وتفید نری باشد ( 
ـان، در   عرلیا  درجریان پاشان تازی قوای امنیتی درتاحا  ناآرام افغانست
حالی ادامه داردکه طالبان بصور  مستررپیشرفج می کنند  شرارزیاد تربازان  
ارتش ملی وپلیس درطول تال پیش توتط یاغیان به قتل رتانیده شدند  درتـه  

ـا  ۴۰۰5ماه اول امسال)  ـایسـه ب ( حالج بسیار ناگوار معلوم میشود، تلفا  درمق
% افزایش یافته اتج  اوضاع پرخـطـر را  5۲تلفا  ته ماه اول تال پار بیش از 

واقعا  روز های اخیروالیج قندز که حکومج رامجبور تاخج هزاران ترباز  
کرکی رابدانجا اعزام کند، تاحرال  بزرگ طالبان راعقب بزنند، بر جسته تـر  
ـنـد   نرود  باآنکه یکی ازولسوالی ا موردت دید قرارداشج، طالبان قادرشدندتا چ
ـان   کیلومتری ش رقندزخودرا برتانند  قوای ائتالف طیارا  جج رابـرای نش
ـال واحـوال   دادن قدر  به تاحه فرتتاد ولی به حرله نپرداختند  درچنان ح
نظامیان امریکابی میل بودند بگذارند جنگ ادامه یابد، و اتتدالل مینرایند ت دید  
 طالبان در تغییر عوامل منطقوی، درگیری شان درجنگ یک امرالزمی میباشد  
درماه مارچ وقتاکه آقایان اوباما و غنی اعالن کردندکه موافقج کرده انـد  
جریان خروج قوای امریکا ازافغانستان کند تاخته شود، مامورین حـکـومـج  
امریکا بااصرار بیان داشتندکه مقابله بادهشج افگنی وتـروریسـم ومـوضـوع  
ـان   آموزش افسران هنوز هم مورد توجه بوده وهرروز علیه طالبان مبارزه جـری
دارد  مفکورۀ تردید زمان خروج قوا قابلیج جنگی مستقالنۀ اردوی افغانستان را  

 افزایش میدهد   
به اعتقاد مامورین امریکا، اکنون فاصله میان بیانا  حکومج امریکا وآنچـه  
ـعـج   نظامیان به ارادۀ خود ویابه دتتورقصر تفید انجام می دهند، در حال وت
یافتن میباشد  جنرال کربل اظ ارداشج: )چیزیکه من ازآن تپاتگزارم، آنسج  
که من دراتخاذ تصامیم مشکل، دارای صالحیج قابل انعطاف میباشم، باوجودی  
که شایدآن ا حکومج( توقع داشته باشند که دراجرای هر امرم م اجازه بگیرم  ( 
تشریح وظیفۀ ما درافغانستان وحرال  هوایی امریکا دارای تاریخ پراز نامالیرا   
ـان   ـی می باشد  شرارتلفا  زیاد مردم ملکی درین حرال ، تبب ایجاد تشن  م
امریکا ومامورین ومردم افغانستان شده وبه هرین خاطردرتال های اخیرحرال   

 کاهش یافته تا ازخطرجلوگیری گردد   
مقاما  امریکا ادعامیکنندکه حرال  درون زیرکنترول بوده وخیلی دقیق  
ـبـوده   میباشند، ولی درحقیقج حرال  طیاره های درون خالی از مشکـال  ن
ـایـی   اتج  هفتۀ پیش خبری پخش شدکه دراثریک حرلۀ درون، یک امریـک

 ویک ایتالیایی که گروگاه القاعده درپاکستان بودند، کشته شدند   
جنرال کربل ازحرایج قوی آقای غنی برخوردار میباشد  بعضی ها رابـطـه  
میان جنرال کربل وغنی رابصور  چشرگیری نزدیک میدانند وآنرا مشارکج  
میپندارند  جنرال تقریباً هرروز آقای غنی را می بیند که بیشتراز دیدار هرغربی  
دیگر باوی میباشد  به هرکاران نزدیک کربل وظیفه داده شد که نه تن ادرنوشتن  
ـاتـری، در   پالیسی ارتش افغانستان کرک بدارند، بلکه درتطبیق تتراتژی ترت
ـا   حالیکه ترام امورجنگ دراختیار افغان ا میباشد، یاری برتانند  آقای غنی که ت
کنون وزیردفاع راتعیین نکرده اتج، دربسیاری موارد درامور جنگ ازجنـرال  
کربل اتتفاده مینراید  بسیاری ازکارمندان غربی بصور  خصوصی نارضایتی  
خودرا برنقش امریکایی ا ابرازمیدارندو تئوال میکنند که چنان طوالنی تاختن  
تتراتژی امریکادرافغانستان، امسال به مقایسه باتیزده تال گذشته موثرتر بوده  
میتواند  یکی از دپلومات ای غربی که درکابل زندگی میکند، گفج من متعجب  
نیستم که آن ا هرین طورادامه میدهند، چیزی که مراحیر  زده میسازد، آنسج  

 که آنان تاچه اندازه آنرا انجام داده می توانند   ( 
اکثریج حرال  راکه مامورین تشریح کرده اند، دلیل مشخص حفاظج از  
قوای ویا شکاردهشج افگنان، نداشته اتج، یکی آن حرله برکنر بودکه دونفر  
ـادی را   خردتال رازخری نرود  حرلۀ دیگر در غزنی بودکه چندین طالب ع
کشج  درماه فبروری یک رهبر ناراضی طالبان بنام مال خادم دراثرحرلۀ یـک  
طیارۀ درون دروالیج هیرمند کشته شد  باوجودیکه مال خادم وفاداری خودرا  
ـا    ـی ـل به دولج اتالمی اعالن کرده بود، شواهدی دردتج نیسج که اوبه عر

 پرداخته باشد ویاحتا برنامۀ عرلیا  را درترپرورانیده باشد   
وقتاکه ازامریکایی ا خواتته شدتا حرله راتوجیه نرایند، یک نظامی امریکایی  
نگفج که حرله برهدف ضددهشج افگنی و تروریسم صور  گرفج، بلکـه  
بیان کردکه حرله بخاطرحفاظج قوا عرلی شد، درحالیکه درآنجا ازتال ابدیـن  
توقوای امریکاوجود ندارد، دلیل حرله ازجنرال کربل تئوال شد، وی باطـرح  
 یک تئوال واکنش نشان داد: )شرا میدانید مالخادم دردهن خودچه داشج؟( 

ـاران قـوای   مقاما  نظامی گفتندکه به آن اصالحیج داده شده که آموزگ
ـا   خاص رابخاطرآموزش وتربیۀ قوای زمینی بگرارند، امااجازه داده نشده که ب
قوای افغانستان تاهدف پیش روند، ولی آن محدودیج هادرتاحا  جنگ در  
ـاص   نظرگرفته نریشود  بصور  مثال، درهرین ماه )اپریل( یک تربازقوای خ
ـان   امریکا هنگام دادن مشوره به قوای کوماندو که مصروف عرلیا  بضد طالب
 بودند، درلوگرهدف قرارگرفج، مرمی به زره بدنش اصابج کردوزنده ماند   

وقتیکه موضوع گسترش دوبارۀ نقش جنگی امریکادرافغانستان مورد تئوال  
ـان   ـن قرارداده شد، مامورین امریکابشد  آن ادعا را ردنرودنـد  یـکـی ازچ
موضوعا  درماه نومبرصور  گرفج که تخنگوی قصرتفید تالش کـرد  
گزارشی راکه درروزنامۀ نیویارک تایرزبه نشر رتیده بود، فاقداعتبار نشان دهد   
درگزارش آمده بودکه اوباما خاموشانه اجازه داده نقش جنگی قوای امریکادر  

توتعه داده شود  اوگفج که قوای امریکا درعرلیا  ویژه که افراد    ۴۰۰5تال 
طالبان راهدف قرارمیدهد، اشتراک نری ورزند، واخطار دادکه موقف جنگـی  
ـان   ـن قوای امریکابرای حفاظج تربازان امریکا درافغانستان وعلیه دهشج افـگ

 القاعده وگروه ای هرانند ادامه دارد   
اپریل یک تخنگوی شورای امنیج ملی با انتشاریک    ۴0باآن م بروزیکشنبه 

ـان بـرای   ـت ـانس ـغ بیانیه از امکان حرایج جنگی محدودقوای امریکا ازقوای اف
 جلوگیری از زیان تتراتژیک به قوای افغانستان اطالع داد   / 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ چ ارم( دست رئیس جمهوری  
ـیـرا در  خیزش مردمی و کرپاین نرایندگان:   در نشسج ته روزه ایکـه اخ

بدخشان برای کرپین تشکیل یک خیزش مردمی در بدخشان دایر شده به قول  
ـار    ۴۰۰۰شرق بیش از   تن از متنقذان و تران قومی از تراتر بدخشان به ابتـک

نرایندگان بدخشان گیرد هم آمدند و از خیزش مردمی حرایج کردند   ولـی  
 ( 7هنوز پاتخی از حکومج مرکزی در این خواتج مردم  )دنباله درصفحۀ  

     )دنباله ازصفحۀ توم ( بر غنی و عبداهلل است  
ازتقلباتی که هرۀ دنیا ازآن آگاه وخواهان رتیدگی واصالح آن ازطریق یک  
رویۀ دموکراتیک شدند، بشد  برعبداهلل بحیث یکی ازچ ره های ج ادی که  
هره چیز باید بروفق مراد آن اباشد، ودرغیرآن، آنراقبول ندارند، انتقادمیکرد و  
میگفج که او)عبداهلل( به انتخابا  وآرای مردم افغانستان احترام نریـگـذارد و  

 قبول نری کندکه درهرانتخاباتی یکی برنده ویکی بازنده اتج   
ـاو  آزاد   ل ذا تقررچنین کسی که تعصبا  قومی چشم واقعیج بین وقض
وبیطرفانۀ او را درتشخیص وترییز حق وناحق از اختیاراوگرفته باشد، وشواهـد  
بسیاری هم درین امر موجودباشد که اوواقعاً مرتکب چنین تعصبا  ونابرابری  
های قومگرایانه شده اتج، تعیین اودررأس چنین کرسیون م م، بسیار مغرضانه  
ـان   وظالرانه ودور ازانصاف بوده اتج  پافشاری عبداهلل وتیرش در رد این فـرم
رئیس جر ور انتصابی، بسیار بجا بود، وایکاش عبداهلل ازشروع کاراین حکومج،  
با درنظرداشج حقوق، قدر ، صالحیت ا ومسئولیت ایش که با امضای موافقتنامه  
ایجادحکومج وحد  ملی ازآن برخوردار بود، مانع خود تری ا، خودخواهی ا،  
ـانـونـی   ـیـر ق قومگرایی ا، فرامین تقررها مخصوصاًبرطرفی های بیرورد وغ
ومذاکرا  مخفی وامضاهای موافقتنامه های ناحق وبدون مشورۀ این مجنـون  
الحال، بااین حکومج وآن حکومج میکند، به یقین امروزقوای اجراییه وقضاییه  
مرکب ازافراد فنی وشایستۀ میداشتیم، وقوای تقنینیه یا بگوییم نرایندگان ملج  
ـاتـی    ـانـون ات ما با برگزاری انتخاباتآزاد ازصالحیت ای قانونی شان به اتاس ق
کشورمستفید می بودند، جلو یکه تازی ای غیرقانونی این تشنۀ قدر  را مـی  

 گرفتند    
بگفتۀ یکی ازنرایندگان ولسی جرگه: )این انسان خودخواه وتشنـۀ قـدر   
هرانطورکه باپالن طرح شده، برگزاری انتخابا  ولسی جرگه راتقریباً ازبین برد،  
به یقین هیچوقج درتشکیل لویه جرگه که حکومج ریاتتی رابه پارلرانی تبدیل   
 وعبداهلل رابحیث صدراعظم، صاحب قدر  قانونی شود، اقدام نخواهد کرد  ( 
امضای توافقنامۀ مخفی امنیتی باآی اس آی پاکستان که ازطرف کـرزی و  
یکی ازروزنامه های پاکستان برمال شد، چنانکه معلوم میشود طرف عالقرنـدی  
هردوطرف بوده، منت ا درمشوره وخاکۀ آن بگفتۀ عبداهلل وتیرش قبل ازینکه به  
ـابـر   ـن ـعـالً ب امضا برتد، تغییراتی وارد شده که آن ابه آن موافق نبوده انـد  ف
ـافـع   اعتراضا  گسترده درترام کشور، که این عرلکرد حکومج را مخالف من
ملی کشورتلقی وحتی آنرا خیانج ملی گفته اند، غنی و تیرش آنرا محض یک  
ـیـدن   مسوده شررده و اصالً ازامضای آن ابا می ورزند ! به عقیدۀ اینجانب رت
ـان   ـت ـاکس هرگونه تفاهم یاامضای توافقنامۀ امنیتی واتتخباراتی باآی اس آی پ
)دشرنان وقاتلین واقعی مردم ما( چه خاکه، چه مسوده وچه تند امضا شـده،  
وحتی خیال وتصورآن یک خیانج بزرگ ملی ویک عرل زشج، قبیح وگناه  

 نابخشودنی اتج   
ـیـن   درمذاکره باطالبان که ازشروع این حکومج بانرایندۀ خاص وارگ نش
احردزی )قیوم کوچی کاکای رئیس جر ورانتصابی ما( ویکعده ازطرفـداران  
این پروته درپاکستان و قطر و چین و حتی در تویدن، بگفتۀ این حکـومـج،  
ـای   بصور  غیررتری، صور  گرفته اتج، چنانکه بعضاً خبرآن ازرتانه ه
ـیـز   خبری انتشارمی یابد، مثل هریش جز اتالف وقج ویک بازی شیطنج آم

 ومفسدانۀ تیاتی آی اس آی پاکستان، چیز دیگری نیسج    
ـال اتـج بـرای   صدر رهبری واعضای برجستۀ طالبان که بیشتر ازپانزده ت
اهداف تیاتی پاکستان مردم ما رامی کشند وکشورمارا ویران میکنند، روبا   
ها)آدم های خودکار( وبی اختیار وبی اراده، در دتج کثیف آی اس آی انـد  
ـان   ـلـر ـامس ـای ن که باتعلیم وتفسیر نادرتج ازکالم پروردگار، که توتط علر
ـا   ـ  پاکستان به آن اتدریس شده اتج، تا زنده اند به این قتل وقتال که به زعم آن
ـان   ـلـر جواز مشروع شرعی دارد، ادامه میدهند  این آی اس آی وعلرای نامس
پاکستان اتج که آن ارا متقاعد بسازند تا ازین جنگ وقتل وقتال و ویـرانـی  

 وتباهی دتج بکشند   
ـاتـج،   طالب خوب وبد وطالب طرفدارجنگ وطرفدارصلح ازتاخته های م
فل ذا هرگونه مذاکرۀ مستقیم یاغیرمستقیم باآن ا تودی ندارد  آن ا نه بـرادران  
ناراض کرزی ونه برادران احردزی ونه مخالفین تیاتی کشور ونه افغان انـد،  
ـانـی دارنـدو   ـت ـاکس آن ا هویج اصلی شان رااز دتج داده اند، پاتپورت ای پ

 پاکستانی اند   
پایانش اینکه اوضاع کشور مان ایج بی تروتامان اتج، دریک موقف ن ایج  
ـاتـی   حساس ومب ری قرارداریم   دتت ای نامرئی مختلفی ما رابرای اهداف تی
شان اینطرف وآنطرف میکشاند  مخالفت ای تران دولج شدیداً باعث عدم اجرا  
وحتی رکود بسا امورشده و مردم تخج ازآن ناراض ومتضرر شده اند  وبه این  
قسم دولج اعتراد وهرکاری مردم راکه رکن م م موفقیج حکومج درب بـود  
اوضاع کشوراتج، ازدتج داده وحتی به مخالفت ای عریان آن ا مواجه شـده،  

 که حکایج ازیک آیندۀ ناقرار وناخوشآیند می کند   
برعبداهلل واحردزی اتج که برای اتتقرار وترامیج کشوروبقای نظامی کـه  
درصور  متالشی شدن آن، خود آن انیز ازبین خواهند رفج، هرگونه مخالفج  
های شخصی وقومی وترتی راکناربگذارند، و تادیرنشده، کشور شانرا ازیـن  

 معضال  و نابسامانی ها نجا  بدهند  / 
***************************************** 

 دنباله ازصفحۀ دوم ) دزدان در دولت (  
ـان را   این کاربه نوبۀ خود افراطگرایی مذهبی، دهشج افگنی و شورش وطغی

 ایجاد میکند   
به نظرنویسنده، تحکیم تراس وگوش دادن به خواتت ا وشکایا  مردم دربقای  
یک رژیم نقش کلیدی دارد  موصوفه ازنظام الرلک نقل قول میکندکه میگوید  
زمامدارباید بدون مداخلۀ شخص وتط، بامردم مستقیراً درتراس باشد اگرمـی  
خواهد به زمامداری خود ادامه دهد  به ارتباط این موضوع نویسنده میگویدکه  
درافغانستان درزمان حکومج کرزی والی اوقوماندانان مانع آن میشدندکه رهبران  
ـان   دولتی وخارجی باریش تفیدان اقوام وقبایل صحبج کنند، تاازمشکال  آن

%( وقعی داده نشـد   8۰آگاه شوند  نتیجه آن شدکه به صدای اکثریج مردم) 
تأتف آور اینکه آن مامورین دولج که بااعرال خود رابطۀ حکومج ومردم را  
ـنـد    ـت زهرآلود کرده بودند، مورد تقدیر و توجۀ اتتخبارا  غرب قرارگـرف

 (  ۲8)صفحۀ  
%( گوش میداد واز  ۰۰%( وطالبان ) ۰۰دولج فقط به صدای کارمندان دولج ) 

ـاهـی   ـنـد، آگ اینکه والی هاوقوماندان ا چه مظالری درحق مردم روا می داشت
نداشج  طورمثال طالبان بعدازتقوط رژیم آن ا از جنگ دتج کشیدند وبه خانه  
های خودبرگشتند  اما ولی کرزی و دیگردولترردان حریفان خود که درقبیلۀ  
ـان را   مختلف بودند، به انواع مختلف اذیج وزندانی وحتی کشتند  این امرطالب
ـابـل   ـق مجبور تاخج که دوباره به جب ه های جنگ ازپاکستان بـرونـد ودرم

 حکومج کرزی وعساکرخارجی درافغانستان واردجنگ شوند   
مولف هرچنان دربارۀ متوجه تاختن جامعۀ بین الرللی به ت دید و عواقب فساد    

دردتتگاه دولتی افغانستان بحث میکندومیگوید منبع اصلی نارضایتی مـردم و  
دهشج افگنی درکشور فساد اداری میباشد که بیدادمیکند  رضایج مردم رانری  

 توان باپول خرید، اکثراین پول هارا دولترردان می دزدند ومردم عوام ازآن  

ـتـداری   چندان ب ره مند نری شوند  ل ذا الزم اتج فساد ازبین برود وحـکـوم
خوب ایجاد شود  اما جامعۀ بین الرللی بدحکومتی وفساد راتشویق وحرایج می  
کند  بقول عبدالرحرن یکی ازدهشج افگنان، که دراثر حرلۀ یک طیارۀ بـی  

ـارک و    ۴۰۰۰ترنشین درتال  کشته شد، علج عردۀ حرلۀ ن م تپتربر درنیـوی
 واشنگتن این بودکه غرب ازدزدتاالری در کشورهای عربی حرایج میکرد   

ـا   مولف از امام غزالی نقل قول میکندکه درکتاب خویش باعنوان )مشوره ب
ـنـون   شاهان( میگوید بدحکومتی به بی امنیتی دریک جامعه منجر میگردد  اک
ثابج شده که دلیل عردۀ بی عدالتی اقتصادی، فساد ومظالم تیاتی وایجاد خالء  

 (۰8۴بین مردم ودولج هرین رژیم های فاتد مثل حامدکرزی میباشند  )صفحۀ  
نویسنده میگوید دراول آیساف ووزار  خارجۀ امریکا موافقج کردندکـه  
باید برضد فساد درافغانستان اقدام شود  اماوقتیکه درانجام این کارجار وجنجال ا  
ـارحـکـومـج   ایجاد شد، پای خودرا پس کشیدند وگفتندکه مبارزه بافساد ک
کرزی اتج  یکی ازین جنجال ا رهایی ضیاصالحی بودکه باشواهد اخذ رشوه به  
زندان انداخته شد، اماکرزی صبح روزبعد امررهایی وی راصادرکرد  مثال دیگر  
هرانا ابقای تیف اهلل قوماندان ترحدی بودکه دراثر اخذ رشوه برکنارشده بود   
علج دیگرپس کشیدن از مبارزه بافساد درافغانستان، بقول نویسنده، ترس ازآن  
میرفج که مباداحکومج کرزی شرایط اخذ ویزه رابرای خارجیانی کـه بـه  
افغانستان می آمدند، وضع کند  باالخره دلیل دیگر ناکامی پروژۀ مبارزه بافساد  
ـاتـد   درکشور، حرایج اتتخبارا  خارجی خاصتاً تازمان تیا ازدولترردان ف
ـا   درحکومج کرزی بود، چه اکثر آن اروابط تنگاتنگ داشج ونری خواتج ب

(، نویسنده از افشای نام این  ۰5۰زندانی شدن آن ااترای شان افشاء شود)صفحۀ 
 دولترردان فاتد خودداری میکند  

مولف کتاب هرچنان پیشن اداتی درزمینۀ مبارزه با فساد ارائه میکند به تازمان  
های اتتخباراتی بین الرللی توصیه میکندکه تاختار و عرلیا  شبکه های دزد  
تاالری را مطالعه کرده وت دیدا  ناشی از آنرا معین تازند  ازجامعۀ بین الرللی  
ـا    میخواهدبامردم عوام بدون حضورمنسوبین دولتی درتراس شده وبه شکای
آن اگوش فرادهند ازدادن ویزه برای دزدتاالران دولتی برای تفربه کشورهای  
غربی اباء ورزند، وحسابا  بانکی این نوع دولترردان رادرخارج منجرد تازند   
اما تجربۀ نویسه نشان میدهدکه دپلومات ای ارشد ایاال  متحدۀ امریکا به ایـن  
عقیده میباشند که نباید درمقابل فساد درکشور میزبان عکس العرل نشان داد  آن ا  

 میکوشند که بطورعنعنوی با مامورین آن مناتبا  خوب داشته باشند  
نویسندۀ کتاب، طوریکه گفته آمد، از دزدتاالران به اتتثنای حامد کـرزی،  
برادرش ولی کرزی، حنیف اترر، داوود داوود وچندتنی محدود دیگر نام نری  
گیرد  دربارۀ حامدکرزی میگویدوی ملیون ا دالر تیا را شخصاً به کرزی داده  
اتج، اماازپول اییکه دولج اتالمی ایران به کرزی داده اتج، چیزی نریگوید   
بقول نویسنده کرزی به هیچکس درافغانستان پول نداده که به قدر  باقی براند،  
برعکس وی از زیردتتان وشرکت ای خارجی رشوه اخذکرده اتج  برای اینکه  
مثالی بزند میگوید که کرزی رابراین عاد  بودکه یک شخص مفسد را بافاتد  

( مولف اظ ارمیداردکه حامد  50دیگر که بیشتر رشوه میداد، مقررکند )صفحۀ  
کرزی از زیردتتانی که در اخذ رشوه گیرمی آمدند، حرایج کامل میـکـرد   
مثالً ضیا صالحی که ازگراشتگان نزدیک کرزی بود، ودراخذرشوۀ بیسج هزار  
دالری با اتناد گرفتار وبعداز مشورۀ رئیس جر ور به زندان انداخته شد، اما صبح  
روزدیگر به امرکرزی از زندان رهاگردید  کرزی با تازمان تیا ارتباط نزدیک  
ـاص دیـگـر درارگ   داشج، چنانچه بارئیس تیا دوبه دو وبدون حضور اشخ

 جر وری مالقا  میکرد    
دربارۀ ولی کرزی، برادرحامدکرزی، میگویدکه وی درجنوب افغانستان هره  
کاره بود، مردم رادرچوکی ای کلیدی مقررمیکرد، زمین های دولتی راغصب  
میکرد، مردم رابرای گرفتن پول زندانی میساخج، شبکۀ بزرگ قاچاق مـواد  
مخدر را دردتج داشج وازقوای بین الرللی به مثابۀ حربه علیه حریفان اتتفاده  
میکرد  باشندگان قندهار، اروزگان وهیرمند ازوی نفر  داشتند  ولی کرزی از  

ـال     ۴۰۰۴تال ا قبل معاشخور تازمان تیا بود  نویسنده میگوید یک شب درت
دیدم که صاحب منصبان امریکایی بندل های نو  صددالری  راکه دربین زر  

 ورقی پیچانیده شده بود، دریک محفل به اوتسلیم کردند   
ـال     ۴۰۰1بقول مولف کتاب، هنگامی که حنیف اترر وزیرداخله بود، درت

فوماندان قوای ترحدی به اتم تیف اهلل دراخذ رشوه گیر آمد وازکار برطرف  
شد، وعوض او قوماندان حکیم انگار به این وظیفه مقررگردید  قوماندان انگار  
درحالیکه بسته های گل ومکتوب تقررخود به عوض تیف اهلل دردتج داشج  
ودرطیارۀ که بطرف قندهارحرکج میکرد، آماده پرواز بود، معاون اترر به وی  
ـاظـج از   ـف تلفون زد وگفج تقررش بعوض تیف اهلل به تعویق افتاد  برای ح
تیف اهلل، حنیف اترر بعدازمذاکره با کرزی، ویرا دوباره به وظیفۀ تابقـه اش  
مقرر کرد   ]حنیف اترر عاد  داردکه دراتنادی که مسئولیج رامشخصاً بـر  
دوشش بگذارد، امضا نری کند، اما تند هرکاری تتراتژیک با امریکا راخـود  
ـامـواد   امضانرود[، ودربارۀ داوود داوود که دررژیم حامدکرزی معین مبارزه ب
مخدر دروزار  داخله بود، وبعداً دریک حرلۀ انتحاری ازبین رفج، میگویدکه  

 (0۲)داوود داوودازبزرگترین قاچاقبران موادمخدر درافغانستان بود  ( )صفحۀ  
آنچه راتاحال مطالعه کردید، فشردۀ یافته های کتاب )دزدان در دولج( بودکه  
ـامـد   ـعـدازح ارائه شد  اما تئوال م م این اتج که آیا دزدتاالری درافغانستان ب
کرزی نیز ادامه می یابد یاخیر؟ جواب این تئوال نشان میدهدکـه اگـر دزد  

 تاالری ادامه یابد، جنگ نیزدر افغانستان ادامه خواهد یافج   
این کتاب قبل ازایجاد حکومج وحد  ملی تألیف گردیده و از اشرف غنی  
احردزی وعبداهلل درآن خبری نیسج، اما قدم ای راکه حکومج وحد  ملی  
تاکنون برداشته اتج به ارتباط محو دزد تاالری درکشور امیدوارکننده نیسج   
دوتیۀ کابل بانک هنوز مراحل قانونی خودرا طی نکرده وچنان معلوم میشـود  
که حفظ شده باشد  چه برادرقسیم ف یم معاون اول ریاتج جر وری کرزی و  
محرودکرزی برادرحامد کرزی هنوزپول ایی راکه دزدیده اند، به کابل بانـک  
ـیـون   مستردنکرده وآزاد گشج وگذارمیکنند  ازدوتیه های اختالس صدهامل
دالر درقراردادهای وزار  دفاع حرفی شنیده نری شود، مثلی که دوتیه حفظ  
شده باشد  ازطرف دیگر حنیف اترر و عررزاخیلوال بالترتیب مشاورامنیج ملی  
ـایـدایـن دو   ومشاورمالی غنی احردزی مقررشده اند وبعداز رئیس جر ور ش
ـ ـر    شخص با قدر  ترین مردم درحکومج احردزی باشند  این دوچنان ش
نیک ندارند  عررزاخیلوال دردورۀ حامدکرزی درولسی جرگه خواتته شد وبه  
وی ازاختالتش از عوایدگررکا  وغیره پرتش شد، اما او به وکالگفج کـه  
بعضی ازشرانیز دراختالس وتقلب ش م دارید، مثال واردکردن موترهای قیرتی  
به کشوربدون پرداخج محصول گررکی و    بعبار  دیگر، عـوض آنـکـه  
ـقـرر   زاخیلوال به محکره کشانیده میشد، بحیث مشاورارشد غنی احردزی عزت

 حاصل کرد   
یک دلیل دیگرشاید این باشدکه وزرای اتبق مالیه به ملیون ا دالر در مبارزا   
ـا    ـب ـل انتخاباتی کرزی مصرف کرده اندکه دراثرآن به نفع غنی احردزی تق
گسترده صور  گرفته میگوینداکثر این پول ا از جیب شخص زاخیلوال نبوده،  
بلکه ازعواید گررکی یاخزانۀ دولج مصرف شده اتج   ازطرف دیگرازرتانه  
 هابرمی آید که کرزی بااحردزی تراس نزدیک دارد و از وی مشوره میگیرد،  
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( دالر110( دالر ـ یکسال )55ماه ) 6کانادا:   

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 شادروان تیداتراعیل بلخی 
 درد مشترک 

 چه ابتالتج که در هر بالد می نگرم   نزاع مذهب وجنگ نژادمی نگرم 
 بنام صلح به اتباب جنگ میکوشند   زب ر تفرقه، در اتحاد می نگرم 

 نوای عدل به هرنای، لیک وقج عرل   خالف مصلح وعدل وداد می نگرم 
 مگرنه جرله ازیک نسل پاک باباییم   ترابه محنج خود ازچه شاد مینگرم 
 به عیب خودنگشودیم چشم وهرکس را  به عیب جامعه درانتقادمینگرم 

 بروی تفرۀ قسرج بدورهم جرعیم   برای لقرۀ ربودن عناد مینگرم 
 ب انه چندنراییم به بی توادی خلق    ترام مفسده در باتواد مینگرم 
 بیا بیا هره اعضای یک بدن باشیم    امورجرله به وفق مراد مینگرم 
 به رغم شیخ اگروحدتی پدیدآریم   متاع شیعه وتنی کساد مینگرم 

 میان من وتوصد دردمشترک باقیسج  ترابه خودزچه بی اعتراد مینگرم 
 دل شکستۀ مظلوم، بلخیا بدتج آور  بنای ظلم تراتربه باد مینگرم  

 ارتالی داکترمحرداعظم افضلی، ازش رفریرونج کالیفورنیا 
ـ ـج   )اداره: ازدوتتان ارجرندی که اشعاری بااقتباس ازاصل را بقلم آورده وج
نشرمی فرتتند، یا بیج و ابیاتی را بصور  مثال و توضیح نقل میکنند، ترنا دارد  

 تا دربازنویسی ابیا  دقج کامل بفرمایند  ( 
***************************************** 

ـــی   !  ـاه ــ  آـگ
جلداول ودوم کتاب افغانستان درمسیرتاریخ نوشتۀ شادروان میرغالم محردغبار،  
ـنـون   که اولین تاریخ علری و واقعی مردم مظلوم ومبارز  افغانستان میباشد، اک
اززبان فارتی دری به زبان پشتوتوتط محترم پوهاند محردبشیر دودوال ترجره  

 شده وبنگاه انتشارا   میوندآنرا دریک مجلد درکابل  بطبع  رتانیده اتج   
ـانـونـی   حشرج  خلیل  غبار)فرزندشادروان میرغالم محرد غبار دارنده  حق  ق

 چا  وترجره وتکثیرهردوجلداین کتاب( 
***************************************** 

     )دنباله ازصفحۀ پنجم( داکترعبداهلل و اشرف غنی  
افغانستان راکافرمیدانند  اشرف غنی راکافر میدانند، کرزی را کافر می دانند که  
چرا شرا پایگاه را به امریکا دادید! حاال پایگاهی که در قطر داده تو چرا قطر را  

ـارا    ۲5 قبول داری؟ در قطر   ـ  ـی ـارج هزار ترباز خارجی هسج؛ ما که این خ
نیاوردیم، این ا خودشان آمده اند؛ درحالی که روی نیاز جنگ ای داخلی مجبور  
هستیم که امروز با جامعه ج انی هرکاری کنیم  قطر داوطلبانه انگلیـس را در  
خاک خود جای داده؛ طالبان، قطر را هم بعنوان مسلران قبول دارد و هم بعنوان  
میانجی و هم خانه خود را در آنجا تاخته؛ آن انگلیس که در قطر اتج با ایـن  
انگلیس چه فرق دارد؟ آن پایگاه با این پایگاه چه تفاو  دارد؟ حاال چون مردم  
 ما بیسواد هستند و فقیر هستند، طالبان با شعارهای دینی، مردم را شکار می کنند   
چیزی که امروزبرای داعش زمینه تربازگیری رامساعد تاخته، فقر و بیکاری و  
بیچارگی مردم اتج  نسل جوان ما بیکار اتج، ظرفیج در وزارتخانه ها نیسج،  
پذیرش نسل جوان وجود ندارد، داعش فعلًا با پول و ثروتی که از دنیای عرب  
اتج )گویا به ضد ایران( این پول عرب ها در اینجا مصرف میشود و داعـش  

 تربازگیری میکند  
 س : به نظر شرا داعش در افغانستان زمینه رشد دارد؟ 

پیران: فکرمیکنم که هرکسی باپول بیاید، زمینه رشد دارد  مردم فقیر هستند، به  
ـالـب   نحوی مردم را میکشانند به داعش؛ مردم روزگار ندارند، داعش مثـل ط
)امکانا ( ندارد ولی می بینیم امروز که داعش آمده، حتی مالعرر هم صدای  
خود را بلند نری کند  افراد طالب را داعش تر برید و مالعرر را جاهل خواند،  
طالب چرا خاموش اتج؟ خاموشی طالب بخاطر این نیسج که از داعش بترتد!  
ـالـی   بحث این اتج که چون عرب ا حرایتگر داعش هستند، مرکز اکراال  م
ـا   طالب هم عرب ها هستند، بخاطر اینکه اختالف این ها منجر به آزردگی عرب 

 نشود، رهبران طالب بسیار با تضرع و عاجزانه عرل می کنند   
آقای کرزی باری گفج که طیاره های ناشناس جنگجویان را از شرال به جنوب  
منتقل میکنند؛ درین اواخر نیز هرینطور، یک گرانه هایی مطرح شد که برخی  
ازحلقا  در حکومج هستند که هرین کار را انجام میدهند شرا در این مـورد،  

 مستنداتی دارید؟ 
ـان   پیران: مستند ندارم؛ ولی عقل حکم می کند که چیزی هسج  قندز با پاکست
ترحد ندارد، طالبان با اکراال  لوجستیکی و تج یزا  و تسلیحا  قـوی در  
برابر اردوی منظم افغانستان شدیداً می جنگند، در هر شبانه روز که جنگ مـی  
شود اگر یک فیر از طرف اردو شود هزار فیر از طرف طالب صـور  مـی  
گیرد  زخری این ها در کجا مداوا میشود؟ کشته های این ها کجا میرود؟ تالح  
را به این ها کی می دهد؟ کسانی که از جنگ تجربه دارند می ف رند که هشج  
تاعج جنگ چقدر هزینه دارد! به این لحاظ، باورمندی من این اتج که ایـن  
کرک ها حقیقتاً مرموز اتج؛ اختالفی که ما با والی قندوز داریم فعلًا این اتج  
که بر دروازه ها کنترول ندارد، چرا پاتخ به مردم قندوز نری دهد که اکراال   
ـئـوال   تسلیحاتی و لوجستیکی طالب به این پیرانه از کجا وارد میشود؟ ایـن ت

 برانگیز اتج  
س : عده ای از مجاهدین معتقد هستند که راه حل مقابله با داعش و طالب، این  
اتج که اتحادی از مجاهدین شکل بگیرد؛ شرا بعنوان یک مجاهد برای حـل  

 معضال  امنیتی در شرال، چه راه حلی پیشن اد می کنید؟ 
پیران: فکر میکنم که راه حل هرین اتج؛ طوری که ایران ارتـش دارد، در  
ـار   پ لویش بسی  و تپاه دارد  مجاهدین را میشود از کنر، از قندهار، ازننـگـره
وازتراترافغانستان کسانیکه تجارب وتابقه خوب ج ادی و ش ـر  خـوب  
دارند این ا راتنظیم بکنند به هر نامی در حرایج از اردوی ملی و نیروهای امنیتی  
مان فعال بسازیم  در این صور  هم بچه ها از بی روزگاری خالص میشوند، هم  
ـار قـوی از   تعداد تلفا  اردو کم میشود و هم در برابر دشرن یک قو  بسی
طرف دولج ایجاد میشود که در ریشه کن کردن دشرن نقش مؤثری خواهـد  

 کابل(   -داشج  )نقل ازخبرگزاری جر ور 
***************************************** 

     )دنباله ازصفحۀ پنجم(  نامۀ سرگشاده  
 هران جایی که پشج از دشنۀ خون ریز می دزدند 
 در آن ش ری که مردانش هره الل و زنان کورند 

 هران ش ری که بلبل , دم آواز می دزدند 
 در آن ش ری که نفر  را به جای عشق می خواهند 
 هران جایی که نور از چشم و عقل از مغز می دزدند 

 در آن ش ری که پروانه به جای شرع می توزد 
 هران ش ری که آتش را ز اشک شرع می دزدند 

 در آن ش ری که زنده مرده و مرده بود زنده 
 هران جایی که روح از تن و تن از روح می دزدند 
 در آن ش ری که کافر مومن و مومن شود کافر 

 هران جایی که م ر از جانراز باز می دزدند                  )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـ درشرارۀ پیش پیام تسلیـج وشـرح  
کوتاهی ازتوانح مرحوم مغفور جناب  
ـابـق   ـا، ت محترم تید محردآصف آق
تکرتر تفار  افغانستان در پولنـد، را  
ـفـی   که توتط هرکارارجرندجناب ص
اهلل التزام ارتال شـده بـود، بـه نشـر  

 رتانیدیم   
ـا بـه روح آن     ـاف دع ضرن اتـح
ـانـوادۀ   بزرگوار وعرض تسلیج بـه خ
ـنـک   محترم و وبستگان آن مرحوم، ای
عکس شادروان آقاصاحب را نیز درج  

 می نراییم  امید 
 شادروان سیدمحمدآصف آقا                                                          

***************************************** 
ـ آلران تیدآقا هنری                                                                هامبورگ 

 آیا داؤودخان وطن مارا دوست داشت ؟ 
ـتـرم   بزرگوارغالم احردعرید مستوفی والیج کابل برایم گفج، دانشرند مح
شخصیتی ادبی وعرفانی گل پادشاه الفج به هری باتتان دیدن دوتتان ورفقای  
هم قلم خویش آمده بود دیداری ازاثارباتتانی بی مانند ش رکرد درزیـریـکـی  
ازمنارها جوی آب قسری روان بود که ت داب مینار رات دیدبه غلتیدن می کرد،  
موضوع راج ج اگاهی مسئولین طی مضرونی به روزنامۀ اتفاق اتالم نوشـج،  
ـنـد   فردای آنروز الفج صاحب را به امر والی هرا  زوالنه در پایش بادتج ب
های آهنین دردتتش تحج الحفظ ازهرا  خارج وبه کابل اعزامش کـردنـد   

 چندی بعد هران مینارغلتید  
چند فابریکۀ ودتتگاه های که دردوران نادرخان وهاشم خان مثل فابریـکـۀ     

تولید شکردربغالن، کتان بافی درجبل تراج، ترنج پل خرری، کانسرومیـوه  
ـان   درقندهار، و     به کارافتاد هره اش درایام حکومج وتفرغازی امان اهلل خ
ازاروپا خریداری وپالن شده بود که به وطن میرتید هرچنان تعدادزیادی تالح  
حربی که خریداری و دربندرکراچی توقیف شده بود، بعدا برای نادرخان تسلیم  

 داده شد  
دریک روزی جرعه هاشم خان باتواری موترش ر کابل را چکر می زد درپل    

توخته تعریری رادیده بود که کارش به ترتاق رتیده، پرتیده بود مالک این  
خانه کیسج درجواب شنیده بود ازوزیر صاحب اقتصادزابلی ،امرکرده بود که  

 کارش را معطل کند، آنقدر معطل شد که تا دیوارهایش درهم ریخج  
ـاشـم   باری عبدالرجید زابلی وزیراقتصاد، کارکرد حکوما  شاه محرود وه
خان را درحضورداشج شان به باد انتقادگرفج، وقتی داؤود صدراعظم شد دگر  

 وی درکابینه جای نداشج  
ـان مـی  ۰1۲0می   1در روز  ـاشـم خ شاه محرود باالی هاشم کودتاکرد، ه

خواتج مقاومج کند برایش ف رانده شد که اطرافج محاصره اتج مقاومـج  
فائده ندارد، درکابینۀ شاه محرودخان داؤود ترج وزار  دفاع، تـرپـرتـج  
ـادیـری   وزار  داخله، ریاتج مستقل قبایل، ومخابرا ؛ را ع ده دارشـد، ام

ـیـردرفـرانسـه    ۰1۲8نگذشج که ناتازگارشدند وداؤود رادر  ـب بحیث تفیـرک
تال خانه نشین بود، عبدالرجید زابلی کـه    ۴فرتتاد، وی یکسال بعد برگشج و 

ـاه   ـاش درقسرج بانکداری، تنویرش ر هاواقتصادخدما  خوبی کرده بود هم ب
 محرودخان ناتازگارشد اتتعفاء داد به خارج تفرکرد وبرنگشج  

ـیـن، بـه    ۰15۴داؤدخان دررأس هیئتی     ـال درمراتم خاکسپاری جوزف اتت
مسکورفته بود وشاه محرود خان حترا ازاین که برادرزاده اش درهرین وقـج  

ـال    0    1  ۰15۴باروت ا ترتازگاری نشان داده بود، بیخبرمی ماند  درهریـن ت
داؤد خان باموافقۀ شاه ظاهرباالی عرش کودتامیکند، خودش چوکی صدار ،  
وزار  داخله، وزار  دفاع، وریاتج قبایل؛ وبرادرش نعیم خان وزار  خارجه  
راغصب میکنند  درحالیکه شاه محرودمصروف بازی بلیارد میباشدخبرکودتارا  

 از رادیو می شنود  
می نویسد، کسانیکه به دیدن وی مـی    ۲۰جنرال محردنذیرتراج در ص    

امدند میگفج من اتتعفا نداده ام موقوف شده ام  دوروز پیشتر خبرنگاری ازشاه  
ـافـظ را   محرود خان ازآوازۀ اتتعفایش می پرتد، وی درجواب این بیج ح

 میگوید   
 تا دامن کفن، نکشم زیرپای خاک    باورمدار، که دتج زدامن بدارمج  

بقول غالم احرد نوید مامورعالیرتبۀ وزار  خارجه ومردمورداعتراد تـردار  
ـیـن در  ۰۰نعیم خان )کتاب غالم حضر  کوشان ص   ( اززبان یکی از مؤظف

هوتل زرتپید )تپین زر(می گوید، شاه محرودخان درپل خرری به امرداؤدخان  
 زهر داده شد وبعداجنازه اش به کابل انتقال یافج  

داؤود اول درمکتب امانیه بعدتا صنف هشتم درپاریس درس خواند و درکابل  
تالگی وی رتبۀ    ۴۴شامل مکتب پیاده نظام عسکری شد، بعدختم مکتب درتن  

جنرالی میگیرد، ونائب الحکومۀ وقوماندان فرقۀ مشرقی میشود  روزی دهقانی  
نزد وی امده شکایج ازخر هرسایه اش میکندکه ترام تبزه های کشـج اورا  
ـایـد   خورده، تردارحکم حلق آویزان خرمظلوم رامیدهد، که درچارراهـی، ب
عرلی شود، بعدازان، وی به داؤود دیوانه مش ورمیشود  مدتی نائب الحکـومـۀ  
وقوماندان عسکری قول اردوی قندهارووالیج فراه میشود، که شورش مـردم  
قندهاررا نسبج روی لچی خانم ها به زورتانک وکشتن هزارها نفرترکوب می  

 کند   
دوتج گرانرایه ام محردطاهاکوشان برایم قصه کرد : ش زادۀ ترخ دروقج    

صدارتش امرکرده بود مرکبی که بارداشته باشد مالک ان نبایدباالی بارنشینـد،  
ـارداشـج   اتفاقاروزی درنزدیک پل محرودخان ته رأس مرکبی که رشقـه ب
صاحبان ان باالی باربود با لیونی تردارتر می خورد امرمیکند موترش توقـف  
کند، وراکبین که داؤد خان را می بینند به ته ج ج می گریزند وداؤد درعقب  
یکی شان، درزیرپل وی را گیرمی کند وبازویش راچک می زند، مرد بی چاره  
که توان درد را نریتواند کشید چیغ می زند که: ناموته داؤد دیونه موندی آدم  
موخری، داؤود برمیگردد به موترش ازعبداللطیف غندمشرتریاورخود میپرتد  
لطیف خان من دیوانه هستم ؟ نی کی میگوید خدانکند صاحب، داؤودمیگوید  

 اونه هزارۀ پدرلعنج مرا می گوید نامیته داؤد دیوانه موندی آدم موخری   
قرارگفتۀ غالم مصطفی رتولی داماد میوندوال، وقتی ش ید میوندوال باداؤود  
می بیند، اظ ارهرکاری میکند، داؤود درصحبتش بامیوندوال میگوید به دیـدن  
من اشخاصی می ایند که دلم می خواهد رویش را بخورم  درقندهاراگرطفلی به  

 خواب نری رفج مادرش میگفج، خوب شه که نه لیونی داؤد رازی  
یـک    ۰17۰امده در   ۴۴/  ۴۰)درکتاب اتنادالنۀ جاتوتی جلداول )ص(   

مقام دولتی افغان فاش کرد، که داؤود بطورخصوصی گفته، فسادوفساداخالقی  
وبی اعترادی درمیان اعضای خانوادتلطنتی بی حدشده وشاه ارتش مرلکج را  

 تباه می کند / )دنباله دارد( 

 )دنباله ازصفحۀ توم(  چطور امکان دارد ؟   
وهم بدانند که درین ماه مبارک رمضان دعا های نیم شب هرفامیل وطندوتج  
و با ایران افغان که قلب ای داغدیده دارند درعقب آن ا بوده زمینۀ نزول بال های  
آترانی و زمینی را برهرکدام این ملوثان مفلوک آتانتر میسازد  این ا کـه بـه  
ـیـم   اخالق که اصل تعلیرا  قرآنیسج و آیا  متبرکه ایران ندارند بدعا های ن
 شب مردم هم اعتنای ندارند تاکه عرأل نتیجۀ آنرنچشند که انشاءاهلل چشیدنی اند  
ـایـد   حکومج افغانستان بداند که صبر و تحرل مردم به تر رتیده اتج بناء ب
درمقابل طالبان که نه به قانون اتاتی افغانستان احترام  قایل اند و نه به ارشادا   
ـا   دین مبین اتالم بلکه اجنت ای پاکستانی اند که میخواهند افغانستان زیر یوغ ن
ـیـن گـروه   بکاری ای آی اس آی گردن خم کند و تر تسلیم بزمین ن د  با چن
ـا   دشرنان بال شک مردم چگونه از راه صلح پیشآمد شده میتواند  این گـروه ن
مطلوب برزندگی غالمی بیشتربلدیج دارند نسبج به حیا  مستقل وشـرافـج  
ـان فـروریـخـج,   مندانه  وقج زیاد برایشان داده شد, ملیون ا دالر بجیب هایش
افغانستان را بیک مرلکج تولید کنندۀ مواد مخدردر ج ان معرفی نرودند  کـه  
بازهم پول عاید آن بجیب پاکستانی ا و آی اس آی میریزد, دیگر بس اتـج!     

 دیگر بس اتج!! 
ـنـد   ـت ـیـس اگرحکومج وحد  ملی قادر به دفع این معضلۀ مردم افغانستان ن
بگذارند کسانیکه ازع دۀ آن برآمدنیسج قدعلم کنند و تزای تنگین بـه ایـن  
دشرنان و طن وارد تازند  تا چه وقج منتظر بود که طالب حرله کند و باز دفاع  
صور  گیرد  محترمانه پیشن اد میکنم که وقج آن رتیده که به طالب دوهفته  
م لج داده شود که تسلیم شوند و اگر به این التیراتم جواب مثبج ندادند فقـط  
یک راه تاکتیکی وجود دارد؛ که پالیده شوند و از بین برده شوند  و با این بیج  
از شعرمرحوم عالمه پژواک که به جواب یک بیج بیدل تروده  نوشتۀ خودرا  
بدعای خالصی مردم افغانستان ازشر دشرنان داخلی و خارجی آن و موفقیـج  

 اردو و ملیشۀ ملی ما, پایان میبخشم: 
   )بیدل( از بوی خود اتج آخر شکسج گل 

 بال مارا شوخی پرواز ما خواهد شکسج 
  وپژواک میگوید: کشتی دشرن اگر خواهد خدا خواهد شکسج 

 موج اگر نتوان شکستن نا خدا خواهد شکسج                                 
***************************************** 

     )دنباله ازصفحۀ چ ارم( صفحاتی از یک زندگی  
 عفریج مرگ ُ چیره برآن کلبه بینوا شد  

ــده ویران  ــرکـ  فریاد برامد زیتیران درآن  مات
ــدار در ان  شام  غریبان   وآن دژخیم تفنگـ

 بپا خاتج و کرر بسج پی  کشتار دیگران !  
***** 

 جان داده بود  تن رنجور  ان  مادر  داغدار 
 زیر  شیلک گلوله آدم کش غدار    

 شب  امد و ترد شد ان  کلبه پر ظلرج وویران 
 نراند درآن خانه جز  بوی  بارو  و تن لرزان  یتیران 

 نقش  بسج این  حادثه  ننگین   
 در یک  فصل  تاریخ  حسر  باروطن 

 یادگار  هجوم  کوردالن   
 برمردم  آزاده و داغدار  وطن!    

ـــ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ
 یک ابتکار ارزشرند مطبوعاتی ازطریق شبکۀ انترنج 

مدتی قبل آثار وتألیفا  بانوی فرزانه وپژوهشگر وطن خانم ماریا داروغبار راکه  
ـازگشـج(،   ـنـه ب درچ ارکتاب پرمحتوا باعناوین )آوای ماندگارزنان(، )پابره
)هنرمندان تاریخ تازتیاتر( و)چ ره های جاویدان( برشتۀ تحریرآمـده اتـج،  
ـعـرفـی   دربخش )معرفی نشرا  تازه( جریدۀ مردمی امید به مطالعین گرامی م
نروده ام، اینک نویسنده ومولف پرکار، ماریاجان، دوکتاب متـذکـره راکـه  
عبار  از چ ره های جاویدان و هنرمندان تاریخ تازتیاترمیباشد، بخاطرمـوانـع  
تخنیکی نشرآن به تعدادبیشتر درافغانستان، دتج به یک ابتکارعام الرنفعه زده وبا  
ادیج کامل کتاب ا درانترنج، بطورآتان ورایگان به دتترس عالقرندان قرارداده  

 اتج  وی درتوضیح این اقدام مطبوعاتی چنین نوشته اتج: 
 کتاب های هنرمندان تاریخ تاز تیاتر و چ ره های جاودان آنلین : اثر ماریا دارو 
هنرمندان تاریخ تاز تیاتر و چ ره های جاودان کتاب هایسـج کـه در اثـر  
ـام   تحقیقا  زیاد طی چ ارتال از آغاز تیاتر در افغانستان تا مسدود تاختن تـر
ـار   ـانـدگ ابعاد فرهنگی در زمان طالبان با معرفی هنرمندان تیاتر وچ ره های م

 فرهنگی در رشته تحریر آورده شده اتج  
هرچنان این کتاب ا ازتاتیس رادیوتلویزیون و معرفی موتسین آن  صورتگران،  
ـای   ـ  ـاب ـت شعراء، نویسندگان ش یر وموتیقی دانان کشورنیز تخن میگوید  ک
مذکور براتاس اتناد وتحقیقا  تاریخی دتج داشته و مصاحبه ها و ترات ای  

 مستقیم با آنعده فرهنگیان بدتترس نویسنده قرارگرفته، نوشته شده اتج  
چ ره های جاودن و هنرمندان   »میالدی تحریردوکتاب نویسنده    ۴۰۰۴درتال 

میالدی برای اولین باربتعداد محدود    ۴۰۰۲تاریخ تاز ختم شد ودرجنوری تال 
درکشور کانادا از بودجه شخصی مولف به طبع رتید و مورد توجه عالقرندان  
ـال   قرار گرفج  :دراثرتقاضای دوتتان کتاب اج ج چا  دوم درماه جنـون ت

به دتترس وزار  اطالعا  فرهنگ افغانستان گذاشته شد، تااز محتوای    ۴۰۰۲
ـاور   ان ترام مردم افغانستان مستفید گردند  محترم جالل نورانی که ترـج مش
ارشد وزار  اطالعا  وفرهنگ راداشتند، امرچا  دوم این کتب رااز وزیـر  
ـعـراج   وقج جناب تیدمخدوم رهین اخذ وبه رئیس )انتشارا ( بی قی آقای م
الدین محتاج  تپرد  این پروته مد  بیشترازیکسال رادربرگرفج وبه ب انه های  
مختلف ازچا  آن با موجودیج امر وزیرشانه خالی نرودند  بناٌتصریم گرفتـم  
که کتاب ا رادرانترنج دردتترس عالقرندان قراربدهم  اکنون در تایج انترنتی  

وتایرتایت ای دوتتان قرارداده شده کـه عـالقـه   mariadaro.comخودم بنام 
هنرمندان  »مندان میتوانندآنرا مطالعه دانلود و چا  نرایند  این م لینک کتاب ای  

 هنرمندان تاریخ تاز تیاتر «تاریخ تاز تیاتر و چ ره های جاودان 
www.scribd.com/doc/269906069/Maria-Daro-Theatre 

-www.scribd.com/…/2699…/Maria-Daro-Chehrahayeچ ره های جاودان 
Jawedan 
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 حضوراقای نوربرای ثبات شمال محسوس است  
ـ صدای امریکا: عطامحرد نورترپرتج والیج بلخ امـروز  8 جوالی/کابل 

ریاتج جر وری افغانستان را به عدم پابندی به متن توافقنامۀ تشکیل حکومـج  
وحد  ملی مت م کرد وگفج ادامۀ این وضعیج قابل تحرل نیسج  اوبه مـورد  
ـاتـج   خاصی اشاره نکرد، اما به گفتۀ مجیب الرحران رحیری تخنـگـوی ری
اجرائیۀ حکومج، آقای نور تلویحاً درموردتشکیل کرسیون ویژه برای اصالح  
ـاخـص در   ـاه ش نظام انتخاباتی صحبج میکرد  ترپرتج والیج بلخ از جایگ
حکومج وحد  ملی برخورداراتج، امابه گفتۀ وی تاکنون رئیس جر ور و  
ـتـه انـد    رئیس اجرائیه درمورد جایگاه وی در حکومج تصریم ن ایی نـگـرف
رحیری بااشاره به رویدادهای اخیردر والیا  شرال گفج حضور عطا محـرـد  

 نور برای ثبا  در شرال افغانستان محسوس اتج  
ـقـوق   این درحالیسج که تازمان دیدبان حقوق بشر آقای نور را به نقض ح
بشرمت م کرده اتج، ات اماتی که هرواره از جانب آقای نور رد شده و توطیـۀ  

 تیاتی خوانده شده اتج   
 قدردانی ازدگروال رجب محمد کمیسارشغنان 

: داکترعبداهلل رئیس اجراییه ازدگـروال رجـب  اول جوالی/کابلـ  باختر 
محرد کریسارشغنان والیج بدخشان به دلیل بازداشج ته تن از مت ران فساد مالی  
ـیـکـه   ـال وزار  ش رتازی، درقصر تپیدار تقدیر نرود  رئیس اجراییـه درح
ـتـی   ـنـدوت عرلکرداین افسر رامی تتود، از وی بعنوان نرادی ازشجاعج و وط
یادنرودکه منافع علیای ملی را م رتر از هره چیز دانسته و وظایف دینی و ملی  

 خویش را به وجه احسن در مبارزه با فساد و مفسدین انجام داده اتج  
ـئـول   ـانـع، مس احردنواز بختیاری، رئیس تصدى خانه تازى، محردامین ق
ـالـى   دفترانسجام اپارتران ای وزار  ش رتازی وتیدامان اهلل تادا  مسئول م
دفترانسجام اپارتران ا، ته مقام ارشدوزار  ش رتازی اندکه درف رتج شـش  
ـنـوع   نفری مت رین به فساد مالی از توی دادتتانی کل کشور قرارداشتند و مر
ـنـد ازطـریـق   ـت الخروج اعالن شده بودند  آنان هنگامیکه درین اواخرمیخوات
بدخشان به تاجکستان فرارنرایند، توتط دگروال رجب محردبازداشج و به پنجه  

 قانون تپرده شدند  
 برگزاری جلسه  کمیته انکشاف منابع بشری 

ـ باختر:  ۴8 جلسه رهبری  جون/کابل 
کریته انکشاف منابع بشـری دیـروزبـه  
ـلـخـی   ریاتج داکتر اتداهلل حنیـف ب
وزیرمعارف برگزار شد  در این جلسـه  
روی موضوعا  م م ازجرله پالن های  

روزه وزار  ها بحـث صـور     ۰۰۰
ـای   ـلـس پـالن ه گرفج  اعضای مج

ـنـگـی  ۰۰۰ روزه را برای ب بود و هرآه
امورم م دانسته تاکید کردندکه گزارش  
ـا بـه مـردم   های این پالن ها وقتا فوقت

 تقدیم وتشریح گردند   
 داکتر اسداهلل حنیف بلخی                                                               

معین وزار  تحصیال  عالی، نراینده وزار  امورزنان، نرایندگان تفار     
کانادا، یو اس ای دی، یونیسف وشراری از ن اد های ملی و بین الرللی کرـک  

 دهنده درین جلسه اشتراک ورزیده بودند  
وزیرمعارف جلسه رهبری انکشاف منابع بشری رام م ارزیابی نروده، تاکیـد  
ـاه   کردکه بایداین جلسا  بوقج آن تدویرگردد  جلسه مذکور در هـرتـه م
 برگزار میگرددکه طی چندین ماه به دلیل ترپرتتی وزارت ا دایر نگردیده بود  
ـنـده وعـده دوام   دراخیر مجلس، نرایندگان ترام کشورهای کرـک ده
 هرکاری های تخنیکی و ظرفیج تازی شان را با وزار  معارف تجدید کردند   

 زخمی بجاگذاشت 01انفجاردرقندهار سه شهیدو  
ـ باختر   0 : دریک انفجاردرش رقندهار شب گذشته ته تن بـه  جوالی/قندهار

ـفـرزخـرـی شـدنـد     ۰۴شرول یک زن، یک کودک ویک پلیس ش ید و  ن
تخنگوی والی قندهار گفج: این انفجار حین افطاری زمانی رخ دادکـه مـواد  
انفجاری که در یک موترتایکل جاتازی شده بود انفجارنرود  بیشتر زخری ای  
رویداد را زنان واطفال تشکیل میدهدکه به شفاخانه میرویس قندهار انتقال شده  

 وبه گفته مسئوالن صحی شفاخانه، وضعیج چ ار تن از زخری ا وخیم میباشد  
 تقاضای محاکمۀ مسئوالن امنیتی وردک 

ـ باختر   5 ـان  جوالی/کابل  : حادثه اخیر درولسوالی جلریزواکنش ای را درمی
ـئـوالن   مردم بارآورده شراری ازفعاالن جامعه مدنی امروز دتجرعی درکابل مس
امنیتی والیج میدان وردک را مت م به غفلج دروظیفه نروده خواتتار محاکره  
شان شده تاکید کردندکه جلریز خون فرزندان مارا ریخج مگرمسئوالن توجیه  
میکنند  آنان دریک اعالمیه از حکومج خواتتند افرادی که در پیوند به ایـن  
رویداد کوتاهی کرده اند هرچه عاجل از وظیفه شان تبکدوش و به ارگان های  
عدلی معرفی شوند  فعاالن جامعه مدنی هرچنان خواهان متوقف شدن پروتـه  
صلح و لغو شورایعالی صلح شدند و ازشورای امنیج تازمان ملل متحد خواتتار  
 درج گروه طالبان بعنوان گروه تروریستی درلسج تیاه آن تازمان گردیدند  

 پیکرهای شهدای جلریز تشییع گردید 
ـ باختر   0 ـیـدان  جوالی/کابل  : پیکرهای ش دای ولسوالی جلریز والیج م

ـیـع شـد    ـی وردک دیروز دریک مراتم رتری در شفاخانه چ ارصد بستر تش
حاجی محردمحقق معاون ریاتج اجرائیه درین مراتم ضرن تسلیج به پیشگاه  
ـفـج:   ملج افغانستان، ش اد  در راه دفاع از وطن رایک ارزش عنوان کرده گ
این رویداد درفاصله تی کیلو متری پایتخج و در ده کیلومتری مرکز والیج  
ـاعـج   میدان وردک پس از آن رویداد که جوانان دلیر کشور در مد  تی ت

 مبارزه هرچه فریاد کشیدند و کرک خواتتند کسی آنان را یاری نکرد  
محقق افزود: مردم افغانستان از ش اد  نری هراتند اما جای تاتف درایـن  
جاتج که جوانان ق رمان کشور درجلریز، گرتنه وتشنه وشب بدون افطاری  
در برابر دشرنان قسم خورد مردم افغانستان رزمیدند و پس از آنکه م را  شان  
ترام شد  و نیروی کرکی نیز به آنان نرتید بسیار مظلومانه به ش اد  رتیدنـد   
وی افزود: ازهنگامیکه جنگ در نزدیکی پاتگاهای نیروهای امنیتی رتید،آنان  
محاصره وطالب کرک شدند  او ترام مقام ای ذیربط وشخص رئیس جر ـور  
رادر جریان قرارداد، اماکسی جوانان در حال دفاع مردم افغانستان را یاری نکرد   
معاون ریاتج اجرائیه گفج که از میان ترام مقام های ذیربط تن ا تـرپـرتـج  
وزار  دفاع وعده داد که کرک میکند اما بعد ازتی تاعج، زمانیکه دیگرکار  
ازکارگذشته بود، یک بال هلیکوپتر ویک تعداد از نیروها را در مرکز ولسوالی  

 اعزام کرد  
ـیـن   محقق خواتتار تشکیل هیئج حقیقج یاب برای بررتی رویـدادخـون
جلریز ومجازا  عامالن این جنایج شد وتاکیدکرد که در رویداد جلریز اب ام  
ـاتـخ   بسیار جدی وجود دارد که مسوالن ذیربط باید به پیشگاه ملج افغانستان پ
ـای   ـیـروه دهند  اتتاد محقق عالوه کردکه برخورد دوگانه دربرابرمدافعان ون
امنیتی وجود داردکه اگرچنین نریبود، بدون شک، جنایج جلریز به وقوع نری  

تن ازنیروهای امنیتی درجلریز  ۴۴پیوتج  موصوف دراخیریکباردیگرش اد  
را به ملج افغانستان و خانواده ش دا تسلیج گفته به عامالن این جنایج و آنانیکه  

 در راتتای جلوگیری از وقوع این رویداد کوتاهی کرده اند نفرین فرتتاد  
 تالش برای بازداشت عامالن اسید پاشی   

ـ باختر 5 ـبـود وضـع  جوالی/هرا   ـ  : مسئوالن صحی والیج هرا  ازب
تاله که مورد اتیدپاشی قرارگرفته بودند خبـر  ۰8و ۰5جسری دوشاگرد دختر 

دادند انان شاگردلیسه م ری هروی هستندکه دیروز ازتوی افراد ناشناس بامواد  
 کیریاوی موردحرله قرارگرفته بصور  تطحی مجروح شدند  

ـئـوالن   اصیل الدین جامی معاون  والیج هرا  با نکوهش این اقدام به مس
پلیس وارگان ای کشفی دتتورداده تاازهره امکانا  بخاطر شناتایی ودتتگیری  
عامالن این رویداد اتتفاده نرایند  او ایجاد اخالل درنظم عرومی وبی حرمتی به  

 اهل معارف را غیرقابل پذیرش خوانده اتج  
محردرفیق شیرزی تخنگوی شفاخانه هرا  گفج  شاگرد هاحوالی تاعج  
هفج وتی دقیقه صبح امروز به شفاخانه مرکزی ش ر هرا  انتقال یافته ج ج  
ارائه خدما  تداوی مناتب تر به شفاخانه تخصصی چشم )نور (اعزام شدنـد   
داکترجرال عبدالناصر آخوند زاده متخصص چشم و رئیس شفاخانه تخصصی  
نورگفج: درحال حاضر وضع ب داشتی این  دو شاگرد رضایج بخـش اتـج  
وتن ا یکی ازآنان تاحدودی قرنیه چشرش آُتیب دیده وخدما  تداوی مناتب  

 برای وی ارائه شده اتج   
***************************************** 

     )دنباله ازصفحۀ ششم( دست رئیس جمهور 
مردم بدخشان داده نشده اتج و مردم منتظراند که دولج به آنان اجازه دهند و  

 در تج یزشان کرک کند  
تاثیر اقتصادی و اجتراعی جنگ در بدخشان:آقای طلب الدین معاون شورای  
والیتی بدخشان میگوید: جنگ باالی ترام بخش های زندگی مردم تاثیر منفی  
کرده و به خصوص شرار پروژه های انکشافی در بدخشان را به شد  کاهش  
داده اتج  او اذعان می دارد که اکنون در مناطق از بدخشان پروژه های نسبی  
انکشافی وجود دارد که آن مناطق در پارلران افغانستان نراینده دارند  اوجنگ را  
درافزایش فقر و بیکاری و عقب افتادگی بدخشان موثر توصیـف کـرده از  
ـان   حکومج مرکزی می خواهد که هرچه زودتر به معضل نا امنی در بـدخش
پایان دهد به عقیده کارشناتان موقعیج ژیوپولوتیکی والیج بدخشان افغانستان  
که ترحد مشترک با چند کشور در آتیای میانه و با چین دارد و از جانبی هم با  
توجه به عوارض طبیعی کوهستانی بودن که مستعد جنگ های چریکی اتج  
موجب دلگرمی تروریستان در بدخشان شده و تبب ناامنی آن والیـج شـده  

 اتج /************************************ 
     )دنباله ازصفحۀ هفتم( نامۀ سرگشاده  

 در آن ش ری که تگ ها معرفج از گربه می آموزند 
 هران ش ری که تگ ها بره از گرگ می دزدند 

 در آن ش ری که چشم خفته از بیدار بیناتر 
 هران جایی که غم از تینه غم تاز می دزدند 

 من از خوش باوری آنجا ) محبج ( جستجو کردم 
 در آن ش ری که فریاد از دهان باز می دزدند ! / 

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 نخستین نامزد زن برای شورایعالی قضا ردشد 
ـا   8 ـ صدای امـریـک :  جوالی/کابل 

ـبـه بـه   قانونگذاران افغان روز چ ارشن
یگانه نامزدزن برای شورای عالی تتره  
ـاریـخ   محکره رای اعتراد ندادند  در ت
افغانستان این نخستین بار اتج که یک  
زن به صفج عضو شورای عالی تتـره  
محکره معرفی می شود  انیسه رتولی  
ازجانب رئیس جر ور به صفج عضو  
شورای نه عضوعالی تتره مـحـکـرـه  
معرفی شده بـود، اقـدامـی کـه در  
ـافـظـه   نخستین لحظا  تبب خشم مح

 کاران شده بود   
عبدالظاهرقدیر معاون ولسی جرگه پس از رایگیری تری نتایـ  را اعـالن  

، نتیجه عدم تاییـد   ۰۲ ورای تفید    7 ، رای باطل  8۴ ، رای رد 88 کرد: رای تایید 
 قدیراز رئیس جر ور خواتج تا نامزد دیگری را برای این پسج معرفی کند  

وکیل حاضربود و خانم رتولی به بـرای کسـب رای    ۰1۴ درجلسۀ امروز 
 رای تاییدنیاز داشج     17 اعتراد به  

شکریه بارکزی در واکنش به این رای گیری گفج در حق خانم رتولی جفا  
شده اتج  او از رئیس جر ور خواتج تا باز هم زن دیگری را برای این پسج  
نامزد کند  به باورخانم بارکزی معرفی شدن خانم رتولی برای عضـویـج در  
ـان   شورای عالی تتره محکره، نتیجۀ تالش ده تالۀ فعاالن حقوق زن در افغانست
بود  نامزد شدن انیسه رتولی برای عضویج در شورای عالی قضایی بخشی از  
ــوان بخشی و تقـویـج   ــ ــرای ت ــ ــ ــج وحد  ملی ـب ــ ــ تالش های حکوـم

 زنان اتج  
آقای غنی تا کنون چ ار زن را به پسج های وزار  و دو زن دیگر را بـه  
صفج والی در والیج های غور و دایکندی گراشته اتج، اقدامی که  از توی  
مدافعان حقوق زنان اتتقبال شده اتج  رئیس جر ور غنی هرچنان از وزیـران  

 کابینه خواتته تا درهر وزار  کم از کم یک معین زن را به کار بگرارند  
درجلسۀ امروزولسی جرگه، تیدیوتف حلیم نامزد دیگربرای عضـویـج  
شورای عالی تتره محکره وخلیل صدیق نامزدبرای ریاتج بانـک مـرکـزی  

 توانستند رای اعتراد وکال را کسب کنند  
 مخالف مسلح با درون درننگرهارکشته شدند   ۳1 
ـ بی بی تی 8 ـنـگـوی    : حضر  حسین مشرقی جوالی/جالل آباد وال، تخ

ترنشیـن    پلیس والیج ننگرهارمیگویدعصردیروزدریک حرله هواپیرا های بی 
مخالف مسلح کشته شدندودر رویداد دیگردر نتیجه چنین    ۰8در ولسوالی اچین 

مخالف مسلح کشته شدند  مقاما  حکومتی    ۴5 حرله درولسوالی هسکی مینی  
در مورد وابستگی این افراد معلوماتی ندادند اما اهالی محل میگوینداین افـراد  
ـا   وابسته به گروه دولج اتالمی هستند  دوروزپیش نیزدرنتیجه حرال  هواپیر

جنگجوکه خود را به    ۲1 های بی ترنشین امریکایی درهرین والیج، دتج کم  
 دانستند، کشته شدند    گروه موتوم به دولج اتالمی )داعش( وفادار می 

روزگذشته اداره امنیج ملی افغانستان اعالم کرد، فرد شراره دوم یا فرمانده  
ـا   جنگ گروه تروریستی داعش در والیج خراتان، به اتم گل زمان، هرراه ب

 کشته بودند    ۲1 نفر از افرادشان نیز در بین این    5 معاونش به اتم ج انیار و  
فروند هواپیمای جنگی به  ۰1امریکا 

 د افغانستان کمک می کن
ـ بی بی تی 7 : وزار  دفاع افغانستان اعالم کرد امریکا تاپایان  جوالی/کابل 

فروند هواپیرای جنگی در اختیار ارتش افغانستان قـرار    ۴۰ تال جاری میالدی  
تی گفج    بی   میدهد  دولج وزیری معاون تخنگوی وزار  دفاع افغانستان به بی 

این هواپیراهامیتوانند تا حدودی نیازحرایج هوایی نیروهای زمینی ارتـش را  
های تبک بوده و امکان نصـب    مرفوع تازد  این هواپیراها قادر به حرل برب 

ـا از نـوع   تو  و ماشیندار نیز در این نوع هواپیراها وجود دارد  این هواپیراه
A ۴1    ـا ایـن ـار ب اتج که اکنون خلبانان افغان در امریکا مشغول یادگیری ک

 هواپیراها هستند  
اکنون ارتش ملی افغانستان فاقد تج یزا  کافی هوایی اتج  بیشتر راهـدار  

ـیـزدر    های نظامی ازکارافتاده و تخریب شده عالوتاً جنگنده  های این کشـورن
ـان   ـت دوران ته دهه جنگ داخلی نابود شدند  قراراتج نیرو های هوایی افغانس

ـاحـب     ۴0 دوباره ترپاایستادشود واکنون باحرایج امریکاوناتو این کشورص
 دارد     C ۰۴۰شده و دوهواپیرای حرل و نقل    C ۴۰8هواپیرای   

هواپیراهای جنگی این کشورنیزمحدود اتج  به گفته دولج وزیری اکنون  
فروند ام    ۰۰ و    ۴5 فروند می  ۰۰،  ۰7 هلیکوپتر می   0۰ نیروهای ارتش صاحب  

 دارد    5۴۰ بی  
فروند انواع هواپیرا در افغانستان دارد که شامـل    1۲ نیروهای ناتو نیز اکنون  

C ۴۰8    ،MD 5۴۰  و    ۴5 ، می ۰7 ، میC ۰۴۰    ـا هستند که از یک تال گذشته ت
 کنون در شرار آن ا تغییر نیامده اتج   

 هفتاد وپنج طالب مسلح کشته شدند 
ـ باختر   8 : نیروهای اردوی ملی روزگذشته با اجرای چنـدیـن  جوالی/کابل 

ـلـی ایـن    75والیج   ۰۲عرلیا  در  طالب مسلح راکشتند  نیروهای اردوی م
ـان،   ـا، ارزگ ـی ـت عرلیات ارا دروالیا  کنر، لغران، کاپیسا، میدان وردک، پـک
دایکندی، قندهار، فراه، بدخشان، تخار، کندز، هیرمند و نیرروز انجام دادند که  

ـای    ۴۰درنتیجه آن  طالب زخری ونه تن این گروه گرفتارشده اند  درعرلیا  ه
ـلـف   متذکره نیز مقادیر تالح  وم را  بدتج آمده ویکتعداد ماین های مخت

 النوع کشف وخنثی شده اتج   
طبق یک خبردیگر : ازاثرانداخج تالح ثقیل مخالفان مسلح  و انفجار مایـن  
 کنارجاده درنقاط مختلف کشورشش تن ازمنسوبان اردوی ملی  ش ید شده اند   

 
 
 

 

 قاضی انیسه رسولی 


