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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

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

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.
For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

$1.50
شمارۀ شش /سال بیست وچهارم  /دوشنبه  2اسد  52 / 0931جوالی  /5102شمارۀ مسلسل 0110

علمای علم طبقات االرض و علم ریاضی و فلکی و علوم طبیعی ،باهم همکاری کرده و
دست به هم داده اند تا توانسته اند قصر علم را خیلی بلند ببرند ،واین درحقیقت قصر
عظمت خداوند است  .هرچند نطاق علم وسیعتر می گردد ،براهین نیرومند و قاطع بر
اثبات وجود خداوند آفریننده و سرمدی زیادتر می شود ( .تجلی خداوند درآفاق وانفس)
برگرفته ازکتاب (درس هایی از اسالم) تألیف پروفیسرداکتر محمدابراهیم عظیم

جنگ بچه بازان  11کشته بجا گذاشت

52جوالی/بغالن ـ بی بی سی :پلیس والیت بغالن گفت درگیری مهمـانـان
مسلح دریک مراس عروسی منجر به مرگ 50نفر و زخمی شدن ۸نفر دیگر
شده است .فرمانده پلیس گفت مهمانان مسلح که اوآنهارا افرادمسلح غیرمسئول
نامید ،دیشب در سوای ده صالح درپی تنش فظی باه درگیرشـدنـد .وا ـی
بغالن گفت گزارشهای او یه بیانگراحتمال اختالف افرادمسلح برسربـچـهبـازی
است .آقای عبادی افزود بچه ایکه برسراو اختالف بوده ،در این درگیری کشته
شد .دالیل اصلی واقعه پس از تکمیل بررسی هیئت تحقیق مشخص خواهد شد.

آبگیری بند سلما آغاز شد

طالبان سربازان اسیر در بدخشان را رها کردند

 52جوالی/کابل ـ بی بی سی :مقامهای والیت بدخشان تایید کردند که 012
سربازپلیس محلی وپلیس مرزی که شب گذشته به نیروهای وابسته به طـا ـبـان
پیوسته بودند ،توسط افراد طا بان رها شدهاند .عل محمد احمدزی ،سخنـگـوی
پلیس والیت بدخشان گفت این افراد بر اساس یک معامله باطا بان در منـطـقـه
تیرگران و سوای وردوج یکجاشده بودندو در ازای تحویل دادن تمام امکانات
نظامی شان آزادشدند .اوگفت 03سربازپلیس محلی نیزبه دستور فرماندهان خود
به نیروهای مخا ف دو ت پیوسته بودندوی امروزتوانستند با استفاده از فرصت
به همراه سالحهایشان به نیروهای دو تی بپیوندند.
ذبیح اهلل مجاهد ،سخنگوی گروه طا بان ه در حسا توییتری خود نوشت این
سربازان دیروزبه نیروهای وابسته به این گروه تسلی شده بودند وامروزباوساطت
بزرگان قومی وگرفتن ضمانت آزاد شدهاند.
پیشتر رسانههای محلی افغانستان گزارش داده بودند که نزدیک به 051سربـاز
امنیتی افغان در و سوای وردوج والیت بدخشان در محاصره طا بان قرار گرفته
انداگرکمک فوری نرسد امکان بروز یک فاجعه انسانی وجود دارد.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله دیروزگفت خبرهای مبنی برمحاصره
شدن نیروهای امنیتی افغان در و سوای وردوج واقعیت ندارد .اوکه در نشست
خبری مشترک با سخنگوی وزارت دفاع صحبت میکرد ،تاکیدکردنیروهـای
امنیتی درنقاط دور افتاده کشور مستقر هستند و هیچ پاسگاه یا پایگاه این نیروها
در هیچ نقطهای از افغانستان در محاصره نیروهای مخا ف دو ت نیست.
شاه وی اهلل ادیب ،سرپرست والیت بدخشان دیروز محاصرۀ این افراد راتایید
کرده وگفته بوداو درمورد وضعیت منطقه تیرگران با رئیس جمهوری ،رئیـس
اجرائی و وزیران داخله ودفاع صحبت کرده ،وی برای حمایت از این نیروهـا
اقدام الزم صورت نگرفته است .اوگفت نیروهای امنیتی حمالت نـیـروهـای
مخا ف دو ت را دفع کردهاند وی برای اعزام واحدهای کماندو به این منطقه و
رفع محاصره از آنان اقدامی نشده است .جنرال بابه جان ،فرمانده پلیس والیت
بدخشان گفت د یل سقوط این پایگاهها روحیه ضعیف سربازان بوده نـه کـ
بودن مهمات جنگی .در این پاسگاهها برای سه ماه مهمات جنگی و آذوقه برای
سربازان وجود داشته است.

طالبان یازده مسافر را گروگان گرفتند

52جوالی/بغالن ـ بی بی سی:مقامات امنیتی والیت بغالن میگویند طا بان 02
مسافر را در این والیت گروگان گرفتهاند.عبدا جبار پردی ،فرمانده پلیس بغالن
میگوید طا بان پنج نفرازین مسافران ( چهار زن و یک مرد) را رها کردهاند اما
بقیه ربودهشدگان هنوز در بند طا بان هستند .این مسافران زمانیکه از و سـوا ـی
دهنه غوری به سمت شهر پلخمری ،در حرکت بودند ،به دست طا بان افتادند.
فرمانده پلیس بغالن تاکیدمیکنداین موضوع مشکل سیاسی نیست و بـزرگـان
قومی برای حل این مشکل در تالش هستند.ساکنان محلی نیزگفتهانداین مشکل
ناشی از اختالف بر سر مواشی (دام) میان دو قوم است .گفته میشودیـکـی از
اقوام ادعامیکند قوم دیگر مواشی آنهارا باخود برده است ،ازطا بان برای حـل
مشکل شان کمک خواستهاند و طا بان این مسافران را که مربوط به قوم مقابل
هستند ،گروگان گرفتهاند .

سیل صدها خانه را در شمال تخریب کرد

 52جوالی/جوزجان ـ بی بی سی :عبدا رحمن محمودی ،مـعـاون والیـت
جوزجان گفت طغیان رودخانه آمو سبب تخریب حدود 211منزل مسکونـی
در و سوای خما وقرقین شدهاست .درین حادثه بیش از 211راس دام نـیـز
تلف شدهاند .زمینهای کشاورزی و باغهای این منطقه نیز آسیب دیده و مردم
محل مجبور شدهاند به مناطق مرتفعتر پناه ببرند .این حادثه تلفات جانی در پی
نداشته است .او وضعیت ساکنان این مناطق را نگران کننده توصیف کـرد و
گفت کمکهای انجام شده برای مردم کافی نبوده و شماری زیادی از خانوادهها
در حال در فضای باز به سر میبرند.
معاون وای بدخشان گفت در سا های گذشته نیز درین مناطق رودخانه طغیان می
کرد ،وی طغیان امسال رودخانه آمو بیسابقه است .مقامهای والیت بدخشان نیز
گفتهاندحدود 91خانه در روستای سی و سوای کوفآ بد یل جاری شـدن
سیال تخریب شده است .بگفته سیدعبداهلل همایون دهقان ،رئیس اداره مبارزه
با حوادث طبیعی بدخشان بر اساس اطالعات ابتدایی از منطقه ،ساکـنـان ایـن
روستا درحال حاضردرفضای باز و بدون سرپناه بسرمیبرند  .بد یل مسدود راهها،
کمکرسانی به این روستا نیز با مشکل مواجه شده است .این حادثه تلفات جانی
نداشته وی خسارت مای زیادی به مردم وارد کرده است .چند روز قبل نـیـز
طغیان دو رودخانه در بدخشان سبب تخریب 211منزل مسکونی شده بود .

هالکت هفت طالب پاکستانی درنورستان

52جوالی/نورستان ـ باختر2 :طا ب پاکستانی درتازه ترین درگـیـریـهـادر
والیت نورستان امروز هنگامیکه میخواستند برکاروان حامل نظامیان درو سوای
کامدیش حمله کنند آماج قرارگرفتند .یک قوماندان ارشد پلیس مرزی گفت
مهاجمان باعبوراز نوار دیورند میخواستند برکاروان حامل نظامیان حمله کنند .
درین حادثه به سربازان وغیرنظامیان آسیب نرسیده است.

52جوالی/هرات ـ باختر :پس ازسال ها انتظار ،امروزآبگیری بند سلما آغاز
شد .کارساخت بندسلما دوازده سال قبل درو سوای چشت شریف آغازشد و
اکنون بعدازتکمیل کارساختمانی احداث بند  ،کارآبگیری آن آغازشده است.
احسان اهلل حیات سخنگوی وای هرات :حوای ساعت05ظهرامروزدروازه های
بند سلما پایین کشیده شد ورسما کارابگیری آن آغازشد .عبدا مجـیـد روزی
قوماندان امنیه هرات نیزازطریق مخابره بامسئوالن پلیس وامنیتی و سوای چشت
شریف صحبت کرد و اطمنیان داد که تامین امنیت این و سوای واطراف بنـد
سلما یکی ازاوویتهای کاری پلیس است .
جنرال کنسو گری هندوستان درهرات نیزباارسال خبرنامه گفته آبگیری بند
سلما3تا 05ماه طول خواهدکشید .درین خبرنامه آمده :آبگیری مخزن بند سلما،
یک مرحله مه را جهت آبگیری وبسته نمودن دروازه تونل انحـرافـی بـرای
ذخیره نمودن آ سپری نموده است.
مخزن آ بندسلما  51کیلومتر طول و 9,2کیلومترعرض دارد و گنجایش
ذخیره  211ملیون مترمکعب آ راداراست  .بند سلما باهزینۀ سه صدملـیـون
دا رامریکایی باکمک هندوستان بعنوان یک پروژه آبی که برق نیزازآن تو ید
وه برای آبیاری استفاده میشود  ،برباالی دریای هریرود درو سوا ـی چشـت
شریف ساخته شده است این بند ظرفیت تو ید  15میگاوات برق و امکـانـات
آبیاری  ۸1111هکتارزمین رادارا میباشد.
بندسلما شامل ساخت دیوارباارتفاع  012,2متر و 221مترطول می باشد،در
حا یکه پایه های انتقال برق ازهرات تابه چشت شریف تمدید شده ،مسئـوالن
کنسو گری هندوستان درهرات میگویند :این پروژه در اواسط سـال 5102
میالدی به بهره برداری می رسد .

احمد مسعود از دانشگاه شاهی بریتانیا فارغ شد

50جوالی /ندن ـ روزنامۀ ماندگار  :احمدمسعود فرزنداحمدشـاه مسـعـود
قهرمان ملی کشور از دانشگاه شاهی بریتانیا سندفراغت بدسـت آورد .آقـای
مسعود ،چهارسال پیش در رشتۀ علوم سیاسی دانشگاه شاهی بریتانیـا بـعـنـوان
دانشجو پذیرفته شد و دیروز رسما ً به درجۀ عای فارغ گردید .احمد مسـعـود
تصمی دارد تحصیالت خویش را تا سویۀ فوق یسانس ودکترا درین دانشگـاه
ادامه بدهد .احمد یگانه پسرشهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان است.
درمراس فراغت احمد ،احمدوی مسعود رئیس عمومی بنیادشهید مسعود و
کاکای او به گونۀ ویژه دعوت شده بود .هزاران تن دیروز فـراغـت احـمـد
مسعود از دانشگاه شاهی ندن را در صفحات اجتماعی به وی و خـانـوادهاش
تبریک گفتند .
کارکنان هفته نامۀ امیدنیزاین موفقیت رابه فرزندقهرمان ملی تبریک میگویند.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

آغاز نظرخواهی از مردم و کارشناسان

52جوالی/کابل ـ بی بی سی :صبرینا ثاقب ،عضوکمسیون ویژه اصالحات
انتخاباتی افغانستان میگویداین کمیسیون ازامروز 52جوالی اعالمیههایی را برای
ده روز در رسانهها پخش میکند و ازمردم دعوت میکند تا نظرات وپیشنهادات
خود رابرای اصالح نظام انتخاباتی افغانستان به این کمسیون ارائه کنند .خـانـ
ثاقب که در برنامه نوبت شمای بیبیسی فارسی صحبت میکـرد ،از مـردم
خواست :بازوی این کمسیون شوید و پیشنهادات خود را برای ما بفرستـیـد و
کمسیون را یاری کنید .
کمسیون ویژه اصالحات انتخاباتی که از مواد اصلی موافقتنـامـه دو ـت
وحدت ملی است ،سه روز پیش کار عملی خود را آغاز کرد .خان ثاقب گفت
کمسیون موظف شده تا فعا یت خود را در سه مرحله کوتاه مدت ،میان مدت و
دراز مدت انجام دهد .او افزود :پیشنهادات خاص کوتاه مدت خود را بـایـد
برای انتخابات بعدی پار مان افغانستان و شوراهای و سوای ها ارائه کنی  .دو ماه
وقت داری که پیشنهادات خود را برای انتخابات پار مانی ارائه بدهی .در مـیـان
مدت برای انتخابات آینده ریاست جمهوری باید آماده شوی و در درازمدت،
درمجموع برای سیست انتخاباتی افغانستان باید پیشنهادات خود را ارائه کنی  .او
گفت :کمسیون نظرات مردم و نهادهای مدنی را جمع آوری خواهد کرد و به
عنوان یک کمسیون مستقل که عمال نه به حکومت ،بلکه به مردم و به نـظـام
دموکراتیک درافغانستان وابستگی دارد ،کارتخصصی وفنی وقانونی خود را
انجام خواهد داد تا بهترین پیشنهادات را بتواند ارائه دهد.
اماخان ثاقب افزود هیچ تضمینی وجود ندارد که تمام پیشنهادات ارائه شده
توسط این کمسیون عملی شود و عملی شدن آن بیشتر وابسته به اراده سیاسـی
رهبران دو ت وحدت ملی است .ثاقب گفت یکی ازوظایف این کمسیون تازه
تشکیل بررسی قانون تشکیالت ،وظایف و صالحیتهای کمسیونهای انتخابـاتـی
است .درین روند بررسی موارد و معیارهای نیز در نظر گرفته خواهند شد کـه
چه کسانی صالحیت وشایستگی حضوردرکمسیون مستقل انتخابات و کمسیون
سمع شکایات را خواهند داشت .باورمن اینست که باوضع این معیارهای جدید
قطعا ً کسانی که قبال ً عهده دار این مسئو یتها بودند ،از وظیفـه خـود کـنـار
خواهند رفت و افراد جدید مسئو یت را خواهند پذیرفت.
براساس فرمان رئیس جمهوری افغانستان ،شاه سلطان عاکفی ،بـه عـنـوان
رئیس ،صدیقاهلل توحیدی ،به عنوان معاون و علی امیری ،عبداقدیرکـریـا ،
بشیرفاروق ،فیضاهلل ذکی ،صاح محمد ریگستانی ،کاوون کاکر ،صـبـریـنـا
ثاقب ،گل احمد مددزی ،عزیزاهلل رفیعی ،عبدا مجید غنیزاده ،معاون وزارت
عد یه ،تادامیچی یاموتو ،نماینده سازمان ملل به عنوان اعضای این کمسیون تعیین
شده اند.

والی دایکندی به کار آغاز کرد

52جوالی/بامیان ـ صدای امریکا :معصومه مرادی وای جدید دایـکـنـدی
بانزدیک به سه ماه تاخیر ازسوی اداره مستقل ارگانهای محل درایـن والیـت
معرفی شد .وی حدود دو نی ماه قبل از سوی رئیس جمهور بحیث او ین وا ـی
زن درحکومت وحدت ملی دروالیت دایکندی معرفی شد .بعدا ً مـوجـی از
مخافتها ازسوی شماری از وکالی دایکندی درشورای ملی واهای این والیـت
راه اندازی شد .اما خان مرادی روزیکشنبه ازسوی نادر یما معین مسلکی پا یسی
اداره مستقل ارگانهای محل رسمأبه مسئو ین حکومتی دایکندی معرفی شد.

طالبان پاکستان درکوه صافی آمده اند

50جوالی/کابل ـ ماندگارـ یک منبع آگاه به روزنامۀ ماندگار گزارش داد
یک شب قبل ازعیدفطر ،شماری از طا بان خارجی که عمدتا شهروندان پاکستان
هستند ،درمنطقه موسوم به غرجین در و سوای کوه صافی والیت پروان گرد
آمده ند .آنان این منطقه را ازشب اول عیدفطربه اینطرف زیرکنترل دارند امـا
دو ت و نیروهای امریکایی هیچ واکنشی در برابر آن نداشته اند .این منبع گفت
این طا بان ،از روز اول عید تا امروز ،ده تن از سربازان و افسران ارتش ملی راکه
درین منطقه زندگی داشتند ،کشته اند .منبع گفت طا بان اول خانه افراد ارتش را
شناسایی و شب هنگام به آن یورش برده و اآنان را کشتند ،در روز اول عـیـد،
چهار سرباز کشته شد و در روز دوم و سوم عید شش افسرپایین رتبه ارتش را
درین منطقه کشته اند.منبع گفت در برابر این اقدامات هیچ واکنشی نشان داده
نشده است .بعد ازین رویداد ،برخی از ساکنین منطقه غرجین خانه های شـانـرا
ترک کرده و دردیگر مناطق کوه صافی و کابل پناه گزیدند.
کوه صافی مشرف بر میدان هوایی بگرام است و حضور جـنـگـجـویـان
پاکستانی در روستاهای این و سوای میتواند برای پایگاههای نظامی بگرام وحتا
کابل خطرناک باشد.منبع گفت دو روزپیش ازعید ،چرخ بالهایـی سـالح و
مهمات را به همین منطقه پایین کرده بود و حاال احتمال میرود که همین سالح
و مهمات در دست طا بان پاکستانی افتاده باشد.این منبع میگویدهمه ارگانهای
امنیتی و دفاعی این موردرادرگزارشهای شان دارند اماکسی به آن تـا کـنـون
توجه نکرده است.
مقامهای محلی درو سوای کوه صافی حضورطا بان در این و سوای را تایید
کرده میگویند که این طا بان افغانهایی اند که از سالها به اینسودر پاکستـان
زندگی کرده وپاکستانیهای اصل نیستند.اما برخی ازساکنان و سوا ـی کـوه
صافی بارد سخنان مسئوالن ،به روزنامه ماندگارگفتندچه کسی شناسنامـه ایـن
طا بان رادیده که پاکستانی اند یا افغانی .این ساکنان میپرسند که چگونه ایـن
طا بان پاکستانی به این منطقه رسیده اند و صاحب سالح و مهمات اند .

بانو معصومه مرادی

بانو سیما جوینده

معصومه مرادی بعد از مراس معرفی ،گفت من وابسته به هیچ حز وجریان
سیاسی نیست وبرای فعا یت سیاسی در دایکندی نیامده ام وبعنوان نماینده رییس
جمهورهدف خدمت به دایکندی و مردم این والیت است ،مخافین تقرر مـن
دوستان است واکنون آنها مخافت ندارند ومن با توجه به پالن 011روز نخست
کاری ام اوویتهای چون تقویت خدمات صحی ،رشدمعارف وسرک سازی و
سایربرنامه ها را تطبیق خواه کرد .امانصراهلل صادقی زاده نیلی نماینده مـردم
دایکندی درشورای ملی گفت حکومت به خواستهای مردم توجه نکرده وهـ
چنان مخافت ما ادامه خواهد داشت ،درحا یکه شماری از باشندگـان والیـت
دایکندی با استقبال گرم از معرفی خان مرادی  ،میگویند با معرفی وشروع بـه
کار خان مرادی به حیث یک وای زن توجه دو ت افغانستان وجامعه جهـانـی
دراین والیت بیشترمیشود .باشندگان دایکندی میگویند انتخا یک زن بحیث
وای میتواند بودجه بیشتر را برای این والیت فراه سازد.
برخیها درشورای علمای والیت غورنیز مخافت شانرا با تقرر سیما جوینـده
دومین وای زن درحکومت وحدت ملی دروالیت غور ابراز کرده اند .شماری
از علما تقررخان جوینده را بحیث وای خالف شریعت دانسته اماشورای علمای
این والیت با وجود مخافت با تقرر خان جوینده بحیث وای این والیت ادامـه
کاراو راخالف شریعت نمیدانند .سیما جوینده کمتر ازیکماه قبل ازسوی رئیس
جمهور بحیث وای جدید والیت غور معرفی شد.شماری از باشندگان والیات
دایکندی و غور مخافت های شماری از افرادو وکالی دایکندی راقبل ازوقت
دانسته میگویند از تداوم این مخافت ها مردم متضرر می شوند .

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 1001

یادداشت مدیر

فاشیست ها همچنان در پی توطئه هستند

برای نظرخواهی دربارۀ اوضاع جاری کشور ،استادعلی مدنی سابق اسـتـاد
دانشگاه کابل ،وفعال گردانندۀ رادیونوای کهسار درآسترا یا ،شـام 51جـوالی
 5102بوقت واشنگتن ،مصاحبۀ تلفونی بامحمدقوی کوشان ،مدیرهفته نـامـۀ
امید انجام داد ،متن آن به جای یادداشت مدیر تقدی می گردد :
پرسش :پس ازتعارفات ...تحوالت شگرفی درمعادالت سیاسی کشور در
حال رق خوردن است ،وما میبینی که مذاکرات مستقی باطا بها ،جنگ درشمال
و اختالفات داخلی دربین حکومتی که نامش وحدت ملی است ،اینهامسایـلـی
اندکه اکثریت مردم را دچاریک نگرانی و اندیشه کرده است .خواست نظرتان
رادرمجموع درموردوضعیت کنونی کشورتحت اداره وزعامت آقـای غـنـی
احمد زی جویاشوم که به کدام سووسمت روان است؟
پاسخ  :برداشت من اینست که حکومت نه ماهۀ آقایان احمدزی و عبـداهلل،
دربعدازتحوالت  5110سیاهترین نقطه های تاریخ افغانستان است ،ایـن دوآدم
تقریبا ً یکسال کامل تبلیغات وکمپاین کردندبرای جلب آرای ملت ،و بیشترین
وعده های سرخرمن به مردم دادندوهمین ملت بیچاره وزخمی باتمام مشکالتی
که درتمام ساحات زندگی داشتند ،باازخودگذری حاضرشدند بـرونـد رأی
بدهند ،اکثر شان رأی بسیارروشن دادند ،ومتأسفانه توسط تی کرزی واحمدزی
تقلبات صورت گرفت که همه میدانی  ،بعده باآن فضاحتی که این حکومت
درست شد ،یعنی کامال ًیک حکومت دست نشاندۀ ایاالت متحدۀ امریکا ودر
عقب صحنه انگلیس بودوهست وخواهد بود ،باچنان بی برنامگی ،با آنهمه برنامه
هایی که درکمپاین به مردم داده بودند ،به حکومت آغازکردند ،که بی سـرو
سامانی غیرقابل تصوربرتمام جهات حکومت مستوی شد ،و تاامروز کسی بـا
هزاران چراغ قوه نمیتواند پیداکند این اداره به کدام سوی روان است ! این دو
شخص بهمه میگفتند مابسوی کعبه میروی  ،وحاالمی بینی که ترکستان مقصد
اصلی شان است ،ودرهمان راه ه چنان تشتت و پراکندگی و تناقض گـویـی
وجوددارد که واقعا ملت بیچاره و درمانده شده ،متأسفانه کارنامۀ نه مـاۀ ایـن
حکومت کامال ًسیاه است ،وکامال ً ضدمنافع ملی افغانستان عمل نموده تا حال .
پرسش :حرفی که درشرایط فعلی مطرح است ونگرانیهای اکثریت مردم ما
راباخود دارد ،مسأ ه جنگ وصلح است ،درسراسرکشور نیرو های دهشت افگن
جان دهها انسان را میگیرد ودرکنارآن شعار وپیام ومذاکرات صلح اعالمیه هایی
است که درچهارده سال ازطریق حکومات چهارده سا ه شنیده میشـود ،وایـن
صلح ه باگروه طا بان است .اخیرا ًآقای غنی احمدزی بعدازنمازعید گفت مسأ ه
طا بان با سایرگروههای ستیزه جوفرق میکند ،طا بهامیخواهند درقدرت سهـیـ
باشند وبرای برخی مشکالتیکه دارند ،میخواهندازطریق گفتگو مشکالت شـان
راحل کنند ،مامی بینی که تعریف مشخصی رااحمدزی از طا بها ارائه میـدارد،
یعنی طا بها گروه ستیزه جونیستند .
نظرشما راجویا میشوم که منظور ازین تعریف چیست؟ آیااین یک تعریف
نو نیست برای مردم ما ،درحا یکه تاحال متأسفانه حکومات ما تعریف مشخصی
از دشمن نداده اند .
پاسخ  :بلی ،من متیقن هست که آقای احمدزی خوابنما نشده ودر خوا این
حرف رانشنیده ازمال عمر ،بلکه این باوراصلی طرزتفکر فاشیستی احمدزی و
کرزی است .ازروزیکه کرزی بقدرت رسید ،طا بان دربین ارگ ودربین کابینه
ومقامات عای تصمی گیری خصوصا ً درحلقۀ خاص واخـص سـرنـوشـت
افغانستان حضورداشتند ،یعنی همکاران طا بها که احمدزی وکرزی بودند ،اینها
خودشان در رأس همین چیزی بنام حکومت ودو ت حضورداشتند ،وهـمـیـن
حاال درارگ جمهوری شما فراوان طا ب رابچش میبینید .وقتی آقای احمدزی با
آن قیافه های مسخره می آید و باسهایی که هیچ باطا ب فرق ندارد ،یعنی ظاهر
و باطنش وافکارش کامال ًطا بی است ،بیشتراز این چه قدرتی می خواهدطا ب؟
تمام سرنوشت افغانستان همین حاال توسط گروه ظا ۀ فاشیست طا ب پـرسـت
اداره میشود ،بیشترازین نمی دان چه میخواهند ،یعنی درنظردارند تمام ادارات را
بدست آنها بدهد وتمام والیات رابه آنهابدهند که همـیـن حـال داده انـد و
حضوردارند ،و هیچکس ازافغانهایی که به سرنوشت مملکت خودعالقه دارند،
از یادنمی برندکه از 0332که طا بها قدرت رابدست گرفتند تابه امروز وقـتـی
همین اشخاص ردۀ اول حکومات چهارده سا ۀ اخیردرخارج بودند ،یک پـای
ثابت دفاع ازطا ب همینها بودند ،ه درمجامع بین ا مللی وتحقیقاتـی وهـ در
مجامع علمی ،تیوری هاارائه کرده وطا ب را تایید می نمودند .حاالخودشان در
همان مقامات هستندوچیزی به نام مذاکرۀ صلح نمی دان چیست؟ یعنی خـود
طا بها باه صلح کنند؟ یافقط چندنفر معدودی که مخا ف طا ب بودند وهنـوز
ه نفس می کشند ،ودر دوروبرشان بعنوان قوای درجه پنج وششـ حضـور
دارند حتی همان مقامات را ازاینها بگیرند؟
نتیجه اینست که می بینی آقای نوروآقای دوست وآقای محقق با روشن بینی
تمام متوجۀ حا ت روبه وخامت افغانستان شده اند ،ودر برابراین توطئه سـیـاه
انگلیس وپاکستان وآی اس آی ،شروع به آمادگی گرفتن کردند ،که الاقـل
بخشی ازین سرزمین راـ مثلی که درزمان مقاومت ملی ازدستبرد اجانب حفاظت
شدـ الاقل بتوانند جزیره هایی را ازدست ازین گروه وحشی وحقانی وگلبدین
وداعش نگاه بدارند .من چیزی بنام صلح واینهمه پوی که توسـط آن شـورا
مصرف شد ،ونفعش به وطن ماهیچ چیزی نبود وحتی رئیس آنرا شهیدساختند،
یک انسان صلحجو وعا دین را ،عاقبت این جریان را جنا استاد مدنی ،من به
خیر وسود ملت نمی دان وراه تاریک و پرازخوف وخطراست .
پرسش  :چندروزپیش ما شاهد نشستی میان آقایان کرزی واحـمـدزی در
ارگ بودی که گفتند بخاطرحل اختالفات ومخاصماتی که بین دو طرف ایجاد
شده ،این دیدار انجام شد ،که درآن افرادخاص حضور داشتند ،آیاما میتوانیـ
این نشست را دیداردو تی بنامی ؟ چراکه یکی ازرهبران حکومت وحدت ملی
در آن حضورنداشت ،واگرآنرا دیداربخشی از حکومت بخوانی  ،این ه مورد
سئوال است .پرسش اینست که درارگ ریاست جمهوری ودرمکانی که بایـد
مذاکرات یامجا س دو تی صورت بگیرد ،چنین دیدارهاومذاکرات چه چیزی
رامی رساند؟ معنی آن یک حکومت درداخل حکومت رانمی رساند ؟
پاسخ  :به گمان اغلب ودرواقع نتیجه گیری شما درست به نظرمی آیـدکـه
دو تی درداخل دو ت وجوددارد ،به باورمن آقای کرزی که دیگرهیچ سمـت
رسمی درافغانستان ندارد ،وی درمسافرت ها به کشور (دنبا ه در صفحۀ شش )
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خطاب به آقای سادات

گردانندۀ پروگرام تلویزیونی [امت وسط]
دریکی ازپروگرامهای محترم شفیع عیارشنیدم که آقاصاحب سادات گفتنـد
[ نه تنهاشما آقای عیارکافرهستید وشک دارید بلکه کسانیکه ازشما طرفـداری
وحمایت میکنند ه کافراند وشک دارند] .من در او ین پروگرام گردهمآئـی
محترم عیاردرکا یفورنیای شمای شرکت کردم؛ انچه شنیدم و دیدم وبـحـث
کردم در شمارۀ  331هفته نامۀ وزین امید نوشت تا وطنداران عزیز ازجـریـان
مجلس آگاه شوند .متأسفانه ,یکعده افغانان و وطنداران عزیزمن عوض اینـکـه
گیالس را نی پُرببینند آنرا نیمه خای دیده به تهیج آمده به سویۀ انجنیرو دانشمند
برمن خرده گرفتندکه چرا به مجلس( نامها وبهتانها به محترم عیـار) شـرکـت
کردی ما ازخودت چنین توقعی نداشتی  .چون مردمان تحـصـیـل کـرده و
مسلمانان حقیقی بودند با چند حدیث مبارک و آیات قرآن پاک که بـخـاطـر
داشت ذکر کردم آنها متوجه اشتباه خود شدند؛ و ازانتقاد خود روگردانیدنـد.
ا بته هرکس حق دارد انتقاد کند ,وبعد باید منقد موقع دهد که بجوا خـود
د یل قناعت بخش به اساس حسوۀ محمدی و تعلیمات مقدس قرآنی ,بشـنـود.
روی این ملحوظ این مقا ه بنا یافته است:
محترم سادات صاحب ,این خطا به شما ازباعثی است که اول ,نـظـر بـه
مسئو یتی که احساس میکن  ,متمنی ام خدای بزرگ سطورذیل را ازمن حضور
شما منحیث امر به معروف و نهی از منکر ,بپذیرد .دوم اینکه :خودت به یـک
کتلۀ زیاد مسمانان ومومنان افغان قسمیکه در برنامۀ شماره  552آقای شـفـیـع
عیارشنیدم ،فتوای کفر داده به محترم عیارگفته ای که[ :تو اگرشک کنی یـا
نکنی کافر هستی ,کسیکه در کفر تو شک دارد اوه کافر است] .معهذا ,بشما
من استاد خطا کرده نمیتوان ؛ زیراکه استاد بیک شخص اکادمیـک اطـالق
میگردد و شخص اکادمیک بدون تحقیق عمیق دریک موضوع به اصـطـالح
چوت انداز نتیجه گیری نمیکند .عالوتأ ,من برای دفاع ازمحترم عیاراین رقیمـه
راننوشته ام ,اوخودعاقل وبا غ وهوشیار است؛ میتواند موفقانه درمقابل منقدیـن
خود عرض اندام کند .وه ترجمۀ آیات مقدس از تفسیر کابل چاپ جدید به
عاریت گرفته شده است.
برای اینکه نگویید که :داکتر دستگیر ,تو ازکوچه آمده ای و بـمـن درس
درک اسالم میدهی! بشما خاطر نشان میسازم که اینجانب از سن هشت سا گی,
بعدازادای نمازصبح همرای استادمرحوم ومغفورم غالم حیدر امام مسجدمقابـل
خانۀ ما ,که شاگردومعاون میرزا شیر احمدخان مفسرشهیرکابل بود ,درمسجـد
بابای خودی هرصبح در دورۀ ترجمه وتفسیر قرآن پاک شرکت کرده درسن
چهارده سا گی بخت آن خداوند(ج) من را دراثر زحمات و تشویق پدر جنـت
مکان مفتخرگردانید .بعدازدورۀ قرآن پاک همراه با مرحوم یونـس حـیـران
ژورنا یست متبحر وطن که اوه در دورۀ قرآن پاک شرکت میورزید به مسجد
ازبکها در آنطرف سه دکان عاشقان و عارفان(ع) برای کسب دانش احـادیـث
مبترکه مشکواۀ شریف پرداخته بعد رو بسوی خانۀ ما که آنقدر دور نبود شتا
آورده ناشتای صبح صرف و با بایسکلکی که داشت بسوی یسۀ عای حبیبه روان
میشدم .بعد ازظهر بعدازخت کارهای خانگی بازدوباره نزد مرحوم مغفورمو وی
محمدطاهربدخشی که رفیق نزدیک و همسایۀ موالنا قربت شاعرشهیروطن بود
جهت فراگرفتن عل فقه به استفاده ازکتا خالصه در حدود یکساعت را با او
سپری میکردم .عالوتأ ,استاد محترم من ,صبغت اهلل مجددی در یسۀ عای حبیبیه
بما درسهای تفسیر ,عقاید و منطق را ه طف فرموده اند .مرحوم یونس حیران
بعدوقتیکه بحیث مدیرعمومی تبلیغات وزارت اطالعات وکلتور تقرریـافـت؛
سه صد حدیث رسول اهلل (ص) را باترجمۀ فارسی وپشتوی آن تهیه نـمـوده,
فکر میکن جایزۀ مطبوعاتی راه نصیب شد .بعدأ ,اثرش توسط محمد وسـیـ
تاجرکتب تاج محل کمپنی در بازار قصه خوانی پشاور به نشر رسید .فقط برای
معلومات شما من داکتر طب و متخصص جراحی بودم که اکنون تقاعدکرده
ام وبه کمک ایزد متعال کوشش میکن مضامین اصالحی و سیاسی و تاریخـی
بنویس  .خدا کند ,سادات صاحب ,با این مقدمه بمن اجازه دهید که حظۀ را بـا
شما ه درتکل باش  .اکنون میآئی بر اصل موضوع :
وطندارعزیزم سادات صاحب :من جدأ به این باورم که آقای شفیع عیاریک
مسلمان خو هست و من خود میدان که بندۀ صادق خدواند(ج) و مسلـمـان
خو میباش ! و درینجا بیتی از ابن سینای بلخی جهانی ,طبیب حاذق ,فیلسوف
و حکی دانشمند بخاطرم میآید که چه خو بجا و مطابق حال ما سروده است.
تأسف درینجاست که :اضافه از یکهزار سال بعد ازمرگش هنوزه چنین حا ت
ناگوار دامنگیر ماست:
محکمترازایمان من ایمان نبود
کفرچو منی گزاف وآسان نبود
دردهرچون من یکی وآنه کافر پس درهمۀ دهریک مسلمان نبود
فتوای کفر,برآقای شفیع عیار و دیگران از طرف شما بیجای است .توجه شما
رابه احادیث مبارک  , 2019و  2012صحیح بخاری ( ترجمۀ فارسی احراری)
جلب میکن  :اگرمردی به برادرخود بگوید :ای کافر ,همانا (کفر) بیکی از آنان
بر میگردد ,کسیکه مسلمانی را به کفر نسبت دهد مانند آنست که او را کشـتـه
است .و بازدرمسل (سه صد حدیث حیران) آمده کسیکه :در دش یکذره ایمان
باشد در آتش دوزخ داخل نمیشود و در دل کسیکه یکذره کبرباشد در بهشـت
داخل نمیشود .پس به اساس این گفتار پیشوای اسالم حضرت محمد مصطفـی
(ص) ,خیلیها متأسف برحال شما؛ که نه تنها فتوای کفر تان بشما برمیگردد بلکه
در قطارقاتالن ه قرار گرفته اید! درین مرحله میخواه چند تعلیمـات آیـات
مقدس قرآنی واحادیث متبرکۀ نبوی را که آگاهانه و یا نا آگاهانه شما آنها را
فراموش کرده اید ,بخاطرتان تازه سازم :
آیۀ متبرکۀ  ۸9سورۀ ا بقره جزء اول(.....بگوئید بمردم سخن نیـک) .ودر
حدیث مبارک که مترافق این ایت مبارک است واز کاکایشان روایت شده ه
توجه نیک شما را جلب مینمای ( :پیامبر صلی اهلل علیه وسل نه ناسزا گوی بود و
نه زشت گوی بود و میفرمود :بهترین شما ,نیکوترین شما از نظر اخالق است).
( االد ا مفرد ,با  092خلق خوش ,حدیث ,525ترجمۀ آحراری).
درآیۀ متبرکۀ 011سورۀ ا نساء جزء چهارم فرموده شده ,وبه تحقیـق فـرو
فرستاد (حک را) درکتا که هرگاه بشنوید آیت های خدا را که انکارمی شود

ا حاج امان ا ملک باباجان جال ه

صفحۀ دوم
سپرنگفیلد ـ ورجینیا

د کوچنی اختر دعا او مناجات

ای خاقه خدایه ته پرمونز بیا مهربانه شه
چه سو ه امنیت مو په هیوادکی جاودانه شه
ظا زانزانی راسخه ورک کره د وطن خیتی
نور دخوشای راته په اروتوکی روشانه کره
بند کره دماکی او دبی وزو مرگ او ژوبلی
سو ه ورورگلوی مو په وطن کی نمایانه کره
دغه مرگ او ژوبلی چه د دین په نوم روانی دی
شند د ظا مانو دسیسی ته د بنیانه کره
دا افغانی وس چه ستا په الرکی قربانی کری
اوس یی د پردیو یلغگرو نه په امانه کره
دا اتل ملت چه شوروی یی په خلودی کر
اوس یی حفاظت دگاوندی ملک پاکستانه کره
الس دآی اس آی اوطا بانو مات مروندکی کره
نوبه شان یی ورک ته دآسیا او د دنیانه کره
مونژه تری نه وژغوره ته په وی غ اخته کره
تندر پری راکوز د تباهی پاس ه آسمانه کره
کوم چه یی ساتلی په نستونی کی ماران دی
قهر پری نازل کره طاغوتی مانی یی ورانه کره
تول مونژافغانان در خخه امنیت غوارو
دا دعاقبول ته دخوی دباباجانه کره
*****************************************
به آن ,و استهزاء میشود به آن ,پس منیشینید با ایشان ,تا آنکه مشغول شوند در
سخنی سوای آن؛ ورنه ,شما ه مثل شان میشوید؛ هر آئینه خدا جمع میـکـنـد
منافقان و کافران را در دوزخ ,همۀ آنهارا .قسمیکه شما مطلع هستید قبل ازیـن
سورۀ مدنی در سورۀ االنعام آیۀ  2۸جزء هفت که مکیست هـ ایـن فـرمـان
فرستاده شده بود .همچنین به آیت متبرکۀ نمبر  29سورۀ االسراء جزء پانزده
نظر بیاندازید که خدواند چه میفرماید[ :وبگو بندگان مرا که بگویند کلمه ای
که آن بهتراست؛ (هرآئینه) شیطان نزاع میافگند میان مردمان؛ (هرآئینه ) شیطان
هست آدمی را دشمن آشکار) .سبحان اهلل! چه قرآن معظ ! که چه اعمال نیک
نیست که بما ارشاد نفرموده است .سادات صاحب ,متوجه شدیدکه شما بخالف
این آیت چه روش درپیش گرفته اید؟ بعوض امر معروف و تشویق ما بکلمات
نیک ,شما ما را بکلمات بد مته ساخته ,نزاع شیطانی رادامن زده اید .خـداونـد
بشما رح کند! وه به آیت متبرکۀ نمبر  50سورۀ االحزا جزء بیست ویک با
تفکر و تعقل نطر بیاندازید([:هرآئینه) هست برای شما در تعلی رسول اهلل پیروی
نیک ( اسوۀ حسنۀ) برای کسیکه امید میدارد (ثوا ) خدا و روز آخرت را و
یاد میکند خدا را بسیار] اهلل اکبر! .خدا کند ,که شما این راه اسوۀ حسنۀ را ,نظر
به دیگر راه ها ,در نظر گیرید.
محترما ,اول اینکه محترم عیار برادر وطندارمن نه از آیات قرآنـی انـکـار
نموده و نه استهزاء کرده است .قسمیکه شما و دیگر همقطاران تان تجربه نموده
اید نیک میدانید که او به قرآن پاک و تفسیر آن بلدیت کامل دارد .مقصدمن
ازذکرآیت مبارک  011ا نساء ,قسمت دوم آنست که امر میشود (وقتیکه ازین
نوع مکا مات بطرف سخنان دیگر میروند انگاه میتوانید همرایشان بنیشیند) .از
نگاه من شفیع عیار به ارتباط سخنانش دربارۀ احادیثیکه با آیات قرآنی مترافـق
نیست و یا هرمفکورۀ دیگریکه دارد بخودش میگزارم ,چیزیکه مرا بااو همنشین
ساخت مفکوره و اعمال ضد پاکستانی و مبارزه با فساد اخالقی حکومتهای فعلی
و گذشتۀ افغانستان است که :به اساس این آیۀ متبرکه عیار و دیگـران فـقـط
فرمان اهی را بجا آورده اند و این عمل شما که عیارو یا دیگران را به کفر مته
ساخته اید ه بخالف حدیث مبارک آنحضرت و ه بضد این آیت متبـرکـۀ
قرآنی تعبیر شده میتواند .همچنین ,میخواه خاطر نشان سازم که :شفیع عیار نزد
من یک مسلمانیست که بزبان اقراراسالمیت دارد و آنچه درقلبش است بین خود
اووخدای اوست .قسمیکه نمیدان درقلب ودماغ شماهمین اکنون چه خـطـور
دارد ,نمیدان ؛ در قلب و دماغ برادرمحترم شفیع عیارنیز چه میگزرد؛ اگر بازه
به گفتار حضرت مصطفی(ص) که فرموده اند :انما االعمال با نیات (صحـیـح
بخاری ,جلد اول,حدیث نمبر اول ,ترجمۀ احراری) رجوع شود من به نـیـت
نیک شفیع عیارکه نجات وطن؛ ازشر مفسدین ,دزدان ,قاتالن ,آدم ربـایـان,
خدعه کاران و دروغ گویان و دشمن قس خوردۀ افغانستان پاکستان و آی اس
آی وی است معتقد هست  ,که این خالف سنت محمدی نه بلکه بـه پـیـروی
ازاسوۀ حسنۀ اوست است وی شما بر عیار ودیگرمسلمانان و مومنان همنشـیـن
شفیع عیاراتهام کفر بسته اید؛ امید بتوانید درروز حشر درمقـابـل خـدا(ج) و
پیامبرحبیب وعزیزش از خود دفاع کرده بتوانید .
من از شما دعوت میکن که به آیت متبرکۀ نمبر  02سورۀ االسراء (بـنـی
اسرائیل) جزء پانزده مراجعه فرموده بنگرید که چه حک میشـود( :هـرکـه
راهیا شد ,پس جز این نیست که راهیا میشود برای نفع خود؛ و هـرکـه
گمراه شد ,پس جز این نیست که گمراه میشود بر ضرر خود؛ و بر ندارد هیـچ
بردارنده باردیگری را .و نیستی ما عذا کننده ,تا آنکه فرستی پیامبری) .ممکن
اکنون شما دریافته باشید که ما با همنشینی با شفیع عیار بردارندۀ بار(نیکی یاخدا
ناخواسته بدی) اونمیباشی  .وه خداکنددرک کرده باشیدکه اگر(خداناخوسته!
خداناخواسته!) شفیع عیارمشرک و کافره باشد و شک و تردیدی نیز داشتـه
باشد ,ما بردارندۀ کفر و شرک وشک اونبوده این شماهستیدکه به خالف این
فرمان ایزیدی بر ما اتهام بسته اید که بردارندۀ اعمال او (یعنی...کسیکه در کفر
تو شک دارد ,اوه کافر است) هستی و ازینکه ازفرمودۀ قرآن مجید که  :اگر
او راهیا هست بمفاد خود اوست و یا اگر گمراه هست آنه به ضـرر خـود
اوست ,نه همنشینانش ,نیزچش پوشیده اید ,بسیار متأسف !
بنگریدبه آیۀ ّ متبرکۀ 052سورۀ ا نحل جزء01که چه امرمیفرماید( :دعوت
کن مردمان رابسوی راه پروردگارخویش به دانش و موعظۀ نیک؛ و منـاظـره
کن با ایشان بطریقی که وی نیک است( .هر آئینه) پروردگارتو ,او داناتر است
به کسی که گمراه شد از راه او ,و اوداناتراست به راه یافتگان)(.دنبا ه درص)2

افغان فوندیشن تقدیم می کند :
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شمارۀ 1001
ا میدا ـ کا یفورنیا

کرزی سقوط خودرا نپذیرفته است !

رونا د راو ند یک همکارروزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی رازیـر عـنـوان
(کرزی خودرا خاتمه یافته میپندارد و دربارۀ میراث خود صحبت میکند) ،در
شمارۀ 02جون  5102آن به نشرسپرده است .پس ازیک تبصـره ،بـرگـردان
فارسی گزارش پیشکش می گردد .
درجهان رس چنان است که زعی منتخب یک کشوردموکراتیک ،درپایان
کار وسپردن مقام به جانشین خود ،بااستفاده از امتیازاتی که درقانون بـرایـش
پیشبینی شده ،به مثابۀ یک شهروندعادی دریک گوشۀ آرام به زندگـی ادامـه
میدهد ،به نوشتن خاطرات میپردازد ،با ظاهرشدن دردانشگاهها ومجامع علـمـی
دربارۀ برداشتها وتجار کاری خود سخنرانی میکند ونظریات اصالحی خودرا
برای بهبود اوضاع جامعه ارائه میدهد ،وبه کارهای اجتماعی ورفاه عامه مبادرت
میورزد .زعی کناررفته ،بدون آنکه مقامات از اوخواسته باشند ،در امورسیاسی
واوضاع جاری کشوردخا ت نمی کند ،وبه زع خود به نماینـدگـی ازدو ـت
صحبت نمی نماید .این اصل درمورد آقای کرزی صدق نمی کند ،باوجودیکه
ظاهرا ًخودرا دربن بست می بیندوخاتمه یافته میداند ،خالف آنچه ادعامی نماید،
عمل می دارد.
آقای کرزی باآنکه دوبار باتخطی بزرگ درانتخابات سا های 5111و 5113
قدرت رادزدید وافغانستان رادرانظار جهانیان بدنام ساخت ،آرام ننشسته به سفـر
های داخلی وخارجی میپردازد ،با راه اندازی مهمانیها باسران قـبـایـل ،اقـوام،
اشخاص بانفوذ ،فرماندهان جهادی ،وزراء ،وا یها ،وکالی پیشین وافراد ناراضی
ازحکومت غنی ،دیدار میکند ،بازعما وسفرای کشورهای مختلف مالقات می
کند وهمانند یک مقام رسمی مسئول ابراز نظرمیدارد .کرزی که نـتـوانسـت
انتخابات سال 5101رابه منظورادامۀ کارخود سبوتاژکند ،ازنامزدی آقای اشرف
غنی احمدزی ،به امیداین که درقدرت به نوعی دخیل باشد ،بـاتـمـام قـدرت
حمایت کرد ،بااعطای تحفه وتارتق ،وعده و وعید وتوسل به حربۀ فـرسـودۀ
قومی ازطریق عناصرفاسد وقبیله پرست ،درکمسیونهای نامستقل انتخابات ،مانند
ضیاا حق امرخیل ،ستار سعادت ،نورستانی وشماری رسوای دیگر ،باتخطـی و
تقلب ملیونها رأی به قدرت رسانید .کرزی ازجانبداری قاطع ازغنی احمد زی،
برنامه داشت با بکاربستن حیلۀ پوتین ومدیدوف ،رئیس جمهور ونخست وزیـر
روسیۀ فدراتیف ،قدرت رابصورت دورانی میان خود و احمدزی درداخل قبیلۀ
خود نگهدارد ودیگران را نگذارد درآن رخنه بدارند.
چون غنی احمدزی نتوانست تمامی توقعات کرزی را را ،باوجود نـامـیـدن
میدان هوایی کابل بنام کرزی ،وعده های حرمت بـه وی و حـفـو روش
حکومتداری اش ،بطورکامل برآورده گرداند ،ودرهر چیز اوراشامل سازد ،وی
موقف ضد اتخاذنمود ،ظاهرا ً حمایت از حکومت اتحادملی را سفارش میکند،
وی درعمل حکومت را تخریب مینماید.
کرزی نزدیکی احمدزی راباپاکستان محکوم میکندوآنراعبور ازخط قرمـز
میشمارد ،وی خودش  55بار به پاکستان سفرکرد وباکرنشهای غیرمعمول بـه
زعمای بدنیت پاکستان ،آبروی ملی مارا ریخت و در ازای آن هیچ چیـزی بـه
دست نیاورد .حتا آقای کرزی بخاطرخوش خدمتی به پاکستان ،دربرابرسئوای
بیان داشت که اگرمیان امریکاو پاکستان جنگ واقع شود ،اوبـه طـرفـداری
پاکستان داخل میدان خواهد شد .گفتار وکردار کرزی چه دروقت زعـامـت
وچه حاال به صفت یک شهروندعادی ،پراز تناقض ،خدعه ونیرنگ بوده است،
درحا یکه احمدزی ه بهتر نبوده وبعضا ً بسیار بدتراز وی عمل می کند.
آقایان کرزی واحمدزی ،هردو قبیله پرست ،قوم محور ،حامی طا بان ودر
خدمت پاکستان میباشند .هردو از وجاهت ملی برخوردار نمی باشند ،اکثریت
مردم افغانستان بخاطرکارهای نادرست شان از آنها روگردان شده اند.
کرزی بیش ازصدنفر مشاورداشت ،که تقریبا ً به همه اقوام پشتون و غـیـر
پشتون تعلق داشتند ،وی احمدزی اکثریت مشاوران بویژه حلقۀ خ ُرد مشاوران
خودراازپشتونهای غلجایی تعیین کرده است ،در حا یکه درانیهاه ازنظر فرهنگ
وه ازنظر حکومتداری برغلجایی هابرتری دارند .احمدزی که به قبیلۀ غلجایی
تعلق دارد ،در فرهنگ کوچیگری بزرگ شده است ،که یک فرهنگ عقـب
مانده میباشد .
به اساس گزارش سایت گزارشنامۀ افغانستان ،یکی ازاختالفات شدید مـیـان
کرزی واحمدزی ،موقوف سازی یماکرزی ازیکی ازریاستهای عمومی دستگاه
امنیت ملی میباشد .یما اطالعات سری رابه کرزی میدادکه ازآنـهـادرفشـاربـر
حکومت استفاده میکرد .برطرفی یما،آقایان کرزی واحمدزی رادربرابره قرار
داد ،که با فحش و ناسزاگویی ها همراه بود ،هذا کرزی تصمی گرفته که غنی
احمدزی راچپه کند ! اینک برگردان گزارش خدمت تقدی می شود :
*
*
*
*
*
*
حامدکرزی رئیس جمهورپیشین افغانستان ،درمورد سه موضوع به صـورت
صریح سخن میگوید :اول ،اوبخاطر دست آوردن وظیفۀ سابق خود ،درانتخابات
سال 5103داخل نمیشود .طی یک مصاحبه با گزارشگر روزنامۀ نیویارک تایمز
که او ین مصاحبه اش بعداز هفت سال باآن روزنامه بود ،بروزیکشنبه 01جـون
 5102دربارۀ آن درکابل بیان داشت( :نی ،نی صاحب ،نی  ،ابدا ً ) ! دوم ،درامور
سیاسی یاحکومتداری افغانستان نقش فعای بازی نمینماید ،باوجودی که موجی
ازهواخواهان بلندپایه بشمول مامورین حکومت آقای غنی ،در روزمصاحبه بـه
خانه اش آمده بودند  .سوم ،نمیخواهد حکومت ایتالفی(متحد) غنی را انتـقـاد
کند ،باآنکه وی پس ازده ماه درقدرت ،کابینۀ خودرا اکمال نـکـرده اسـت.
(وقت من گذشته است ،به من مناسب نمیباشد که نظرخودرا درمأل عـام ابـراز
کن  .چهارده سال درقدرت بودم ،اکنون میخواه رهبران جوانتر بادید متفاوت
کشور را رهبری بدارند).
باآنه  ،اهمیت اجتماعی آقای کرزی درحای روبه افـزایـش اسـت کـه
حکومت آقای غنی درتقال بوده ودر بسیاری ازمسایل عمده موقف ضدنظریات
کرزی را دنبال میکند .آن مسایل شامل اعطای اختیاربه قوماندانهای امریـکـادر
حمالت شبانه ،حمالت هوایی ،همکاری نزدیک بامقامات نظامی پاکستان وبـه
حاشیه راندن کشورهای غربی میباشند ،که کرزی مشتاقانه به آنهاتوجه داشت.
کرزی باتاکید طی یک مصاحبه بیان داشت که اگرچه وی مسایل را ازنزدیک
زیرنظر دارد ویقینا ً دربارۀ آن مسایل چیزهایی به گفتن دارد ،وی تالش نـمـی
نماید دوباره ادارۀ حکومت را بدوش گیرد .
کرزی که پس ازسا ها نکول ،حاضربه مصاحبه شد ،یک تغییر را در روش
وی نشان میدهد .آخرین کارکرزی بحیث رئیس جمهور ،اخراج آقای مـیـتـو
روزنبرگ ،گزارشگر روزنامۀ نیویارک تایمز از افغانستان درتابستان گذشته بود،
که گزارش داده بود شایدیک حکومت مؤقت باعمیق شدن بحران سـیـاسـی،
تشکیل شود .آقای غنی روزنبرگ را اجازه داد داخل افغانستان شود .روزشنبـه
09جون ،سازمانی ازجانب صاحبان رسانه های خبری واتحادیه تلویـزیـون و
رادیوی افغانستان ایجادشد که آقای کرزی به ریاست افتخاری آن پذیرفته شد و
برایش قب (معمار آزادی بیان؛ اعطا گردید .وقتی کرزی حاضربه مصاحبه بـا
گزارشگر روزنامۀ نیویارک تایمزشد ،یکی ازهمکارانش سئوال نمودکه آیاقب
معمارآزادی بیان با اخراج روزنبرگ منافات ندارد؟ (دنبا ه در صفحۀ شش )

محمد طاها کوشان

فریمونت ـ کا یفورنیا

عنقریب اپو زیسیونی می سازیم؟!؟!

شمس تبریزی دو بیت از جانب حق راست گفت
عاقل از کردار مست و جاهل از گفتار مست
امیدوارم جنا عبداقادر زازی وطندوست پاسخ پرسشهای که در این مقا ه
طرح میگردد را برای ما بنویسند.
در برنامه یکشنبه 50سرطان 0931هـ ش آقای عبداقادر زازی وطندوست
عضوپار مان همچون مار زخ خورده در برابر آقای آصف آشنا و گردانندگی
ژورنا یست جوان و زیرک یما سیاوش به اصطالح درمیدان مرغ جنگـی و...
جنگی نشسته بود و گسو کرد.
آقای آصف آشنا ضمن شرح و بیان و غایه و مقصد از سفر جنا داکـتـر
عبداهلل به والیات شمال و شما شرقی گفت داکترعبداهلل خواست تا منـحـیـث
رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی به این سفر مبادرت ورزد تا تناقص بـیـن
راپور وزرا درمجاس هفتگی و اصل حقیقت اوضاع درخط اول جبهات جنگی
وداخل قرارگاهها و کار کرد ومشکالت و نیز سپاس از سربازان و صاحبمنصان
ارتش ملی و پلیس ملی این فرزندان باشهامت و شیر پاک خورده افغانستانی را
از نزدیک ببیند وبشنود وبکارگیرد؛ تاازیکطرف سربازان و منصبداران ارتش و
پلیس ملی احساس نمایند که رهبران امروز؛ دیروزی نیستند در کنار شان و شانه
به شانه ی شان در هر کجا هستند و تنها محصور در چهار دیواری اطاقهای قصر
خود را از ترس مردم زندانی نمی سازد .و برای خواستهای تجهیزی و ما ـی و
اعاشه و اباته و احساس مسئو یت در برابر آنها میخواهد در برگشت بـه دفـتـر
کارش راه های تسهیالتی و امکانات هرچه بیشتر و بهتر کارآیی شان با دیـگـر
وزرا و مشاورین در مجاس وزرا؛ و با اندخته های فزیکی سا ـهـای جـهـاد و
مقاومت مردم در برابر دیو سرخ و هیوالی جاهل و نوکر دشمنان اسالم یعنـی
انگریز خونریز و چمچه اش آی اس آی؛ راجستجو نماید و برآورده سازد.
اماعبداقادرجان زازی وطندوست چه عا مانه وحکیمانه میگوید( :مه باز بـه
یک دید دیگه می بین  ،دوست ما خفه نشه ،سفرهای رئیس صیب اجرائیه بـه
تحلیل مه از دو بورد که می بین بورد اول از اینکه رئیس اجرائیه نه سر قومندان
اعلی س و نه وی درستیز کشور اس که بره مثال عساکر ماره و اردوی مـلـی
ماره از نزدیک ماینه بکنه قطعاتشه و نه ده مسلکش میفامه و واره مثال بـعـضـی
گپای ره که داره برشان بزنه و بعضی امرهای ره که داره واگر امرهای ه داشته
باشه شاید صالیتش نبوده باشه چون سرقومندان اعلی رئیس جـمـهـورکشـور
اس  ...مه باز پس تکرار میکن که چند جنرا ه تقدیر کرده داکتر صیب عبداهلل
که ده ای سفر رفته چند سربازه تقدیر کرده و چی برشان داده؛ بخاطر هیچ چیز
برشان داده نمی تانه چون صالیتشه نداره نه رتبه داده میتانه نه تقدیر کده میتانه
نه پول داده میتانه؛ اگر ازجیب شخصی خود میکنه تاآی ما خبرنداری و ای
موضوع واضح ماوم اس ،مه امی چیزیکه آشنا صایب میکه قناعت کردم مـه
میگ دمو پنجاه فیصد قناعت کو دگه ه خوده اپوزسیون نکو هـ پـنـحـاه
فیصد .ه خوده اپوزسیون جور کدی ه در پنجاه فیصدی میری مه امـی ره
میگ تحلیل (؟!) مه امی اس که ای میخایه ه اپوزسیون باشه ه پنجاه فیصـد
باشه مه میگ بیا که ماوم کنی که ما اپوزسیونت هستی تو دمو حکومتت باش
که ماوتوماوم کنی باز انشااهلل ...دمی یک ماه دوما ماوم میشه ما یک اپزسیون
قوی جور میکنی  ...مامنتظرنمی مانی انشاهلل بسیار بزودی اپوزسیون بسیار قوی
می سازی اینها که های استن یا اصالح میشن یا بخیر میرن بخانای خود) !
درین قرن بیست ویک در هرمسأ ۀ که مابحث وگفتگو مینمائی باید درهمان
رشته ک از ک مبادی آنرا خوانده و فهمیده باشی تانشود که کسی(ت) مـی
گوید وما(تیاق) بگویی و باالخره ما خود راچنان نشان بدهی که من ه دانشی
دارم و حرف و گپی دارم؛ تا شنونده و بیننده و خواننده به دانش و فـهـ مـا
نخندد.
اول دراین بحث سفر یک شخص مسئول و آنه نفر دوم مملکت؛ مورد به
بحث گذاشته شد تا ارزش ها و تاثیرات و برداشت های از این سفر را بکـاونـد
ونتیجه وتاثیر آنرا درین برهه از طوفان و بالهای که ازهرطرف به میهن ما میوزد
و تباهی و بربادی و خون آتش و خاکسترارمغان میآورد؛ شرح داده وبه آگاهی
مردم رسانده می شد.
اما جنا وکیل پار مان به اصطالح رئیس جمهور منتصب اشرپ عنی احمد
زی اوغه نیستان؛ مانند مار زخمی اصل گپ ره گذاشته و به چیز های چسپید که
دوست من آقای کیانی در حین تماشای این برنامه باالی من دادزدکه او بـرادر
ای آغا چه جفنگ میگوید؟ گفت بحث میکند تحلیل میکند و ابرازنظـر مـی
نماید .دوست گفت خاک برسرت او اصال نمی داند که همسفر داکتر عبـداهلل
چی را شرح میدهد و این دیوانه چه جوا میدهد.
بهر صورت مثلی داری :
کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خویش ادا میکند
حاال پرسشهای دارم از جنا وکیل صاحب:
اول -شما در باره مدیریت و اداره تا کجا آگاهی دارید؟
دوم ـ فرق بین مدیر و کارمند ماهر و متخصص چی هست؟
سوم ـ ازسیست یا نظام و یا آراستگی چیزی میدانید؟ طفا این بیت را بـرای
خوانندگان ما شرح بفرمائید
از دل و دست تو باد کار فلک را نظام
خاقانی
وز کف دست توباد ملک جهان را قرار
چهارم ـ آیا میدانید که مدیر دراداره خویش چرا بامتخصصین رشتـه هـای
مختلف به پیوند؛ هر روز و هر هفته و هرماه می نیشیند و می شنوند و میخواند
و بعد چه میکند؟
پنج ـ وباالخره طفا اپوزسیون و وجایب وظیفوی اعضای آن را برای مـا
شرح نمایید.
امیدوارم جنا شماکه جوان بسیارخوش صحبت وتیز زبان و گردن فرازی
هستید به این پرسشهایی که در ذهن من نادان خطور نموده هرچه زودتر پاسـخ
ارائه نمائید که اگر خواندم و دانست من ه در رکا شما خواه بود.
و با این غزل نا حضرت موالنا جالل ا دین محمد بلخی خوانندگان را بـه
خدای نگهدارنده ی دانا می سپارم.
می گذشت صبحدم بر عرصه بازار مست
عارضی دیدم دوان بر خانه خمار مست
عارفی دست گرفت و خانقاه شیخ برد
شیخ با سجاده دیدم خرقه و زنار مست
سر درون باغ کردم سربه سر بستان همه
باغ مست و زاغ مست و طوطی گلزارمست
می گذشتند کاروانان از کنار دجله ای
کاروان مست ساربان مست اشتران قطار مست
ذره ای از نور حق افتاد اندرکائنات
عرش مست و فرش مست و عرصه دوار مست
شمس تبریزی دو بیت از جانب حق راست گفت:
0۸جوالی 5102
عاقل از کردار مست و جاهل از گفتار مست /

عبدا خا ق بقایی پامیرزاد

صفحۀ سوم
سویدن

نجوای مادر  :عیدآمد ولی ما نان نداریم

برای کی فرزندان راقربان کنیم؟ برای غنی احمدزی؟ نی ! نخیر !

این شخص درانتخابات تقلب کرد وبه مقام ریاست جمهوررسید .اینک بازه
از تقلب دست بردارنیست .غنی به وحدت ملی خیانت کرد وسربازان وافسران
سنگرهای داغ جلریز میدان وردک ،بدخشان ،قندز ،فاریا و سایرنقاط کشور
راکه درمعرض نابودی دشمن قرارگرفته بودند ،باوجود تماسهای مکرر(توجه
کنیدبه مصاحبۀ محقق با آریانا نیوز چندروزقبل) ،کمک نکرد .شـیـراحـمـد
کریمی وی درستیز(که معنی این واژه را یقینا ً پشتونهاه نمیدانند!) نیـزدوبـار
مرتکب خیانت شد ،وحینی که از اودرمورد بدخشان وجلریزکمک خواستند،
حاضر نشد جوا بگوید ،این آدم قابل محاکمه و مجازات است.
ملت وجهان شاهد است که صدهانفر افسر وسرباز وپلیس ملی و محـلـی و
سربازان امنیت ملی ،درسنگرهای باال قربانی بی مباالتی ها و ندان کاری ها شدند
وجنگ به شدت ادامه دارد .میگویند طا بان برادران کرزی ،درفاریا  21نفر
نظامی را بشمول مردم بیگناه سر بریده اند .بچۀ کرزی هفت سا ه و پسرغنی در
خارج کشوراند ،اومی گوید جنگ راباجنگ پاسخ میدهد ،بلی! باقربانی کردن
فرزندان مردم .
درحا یکه پیمان امنیتی باامریکا وپاکستان قبال ً به امضارسیده ،هردو کشور به
مسئو یتهای شان عمل نمی کنند وعملیۀ صلح باطا بان یکجانبه ادامه دارد .غـنـی
احمدزی توانایی آنرا ندارد تابرامریکافشار واردکند که طبق پیمان امـنـیـتـی،
طا بان وپاکستان رامجبورسازد تا او تر آتش بس را عملی کنند وسپس عملـیـه
صلح ادامه یابد .پس این صلح احمقانه است ،وسراسر به ضررافغانستان ارزیابـی
میشود ،ودر ادامۀ خونریزی هادستهای ناپاک امریکایی هاوپاکستانی هاوشخص
غنی احمدزی وکرزی شریک است.
ازسازمان ملل متحد تقاضابعمل می آید ،همچنین ازکشورهای بزرگ چـون
فدراتیف روسیه ،چین ،هند وغیره تا دیرنشده درین پروسه سه بگیرند و او تر
آتش بس را عملی سازند وسپس مذاکرات صلح را ازسر بگیرند.
غنی احمدزی بحیث یک پدرمعنوی د سوز باملت برخورد نمیکند ،مشکالت
راباتدبیر وتعقل حل نمی سازد ،برعکس برمشکالت می افزاید ،فوق قانون عمل
میکند وصالحیتهای قانونی داکترعبداهلل را احترام نمی نماید ،و زمینۀ سـقـوط
نظام رافراه میسازد .بدیل این نظام گلبدین وپاکستان خواهندبود وافغانستان به
جهن سوزان مبدل خواهدشد  .فلهذا ازنخبگان افغانستان (اعضای برجستۀ هـر
دوتی و شخصیتهای بیطرف) واحزا سیاسی ،شورای ملی ،شورایعای قانـون
اساسی ،جامعۀ مدنی ،جامعۀ زنان ،جامعۀ حقوق دانان ،پاسداران دموکراسی،تمام
نهادهای دموکراتیک ملی وبین ا مللی ،روشنفکران نویسندگان وشـعـرا ،واز
مجاهدین ووطندوستان تقاضامیشود تاغنی احمدزی را ازراههای قـانـونـی و
مذاکره وتظاهرات مسا مت آمیز نگذارند بحیث یک دکتاتور عمل کند وبیش
ازین باعث تباهی ملت گردد .جای خجا ت است افغانستان روزانه صدهـانـفـر
کشته میدهد ،وی نه ملت افغانستان ونه جهان به این تراژدی کوچکترین توجه
مبذول نمی دارند.
ازمجددی تقاضا میشود تابکیار دیگر به استخاره رجوع کند تامگر دستـی از
غیب برون آید وکاری بکند ! عا ومتفکر درجه دوم جهان که درافغـانسـتـان
تجربۀ کاری ندارد ،فعال(انده) مانده است وبه کمک پیر و میر و چف وکـف
نیازمنداست !
واما دربارۀ مکتب های خیای  :بنام مکتبهای خیای ،مطلبی رادرعمـر خـود
ندیده ونشنیده ام ،چه دالورست دزدی که چراغ بدست دارد ! فاروق وردک
وحامدکرزی روابط نهایت نزدیک وتنگاتنگ دارند.
پیش ازینکه وارد مطلب شوم ،باالی هیئت تعیین شده ازجانب رئیس جمهـور
شک دارم ،زیرا کسانی درترکیب هیئت دیده میشوندکه از بانـدکـرزی انـد
ورئیس جمهور میخواهد به این ترتیب فاروق وردک را تبرئه نماید .ایـکـاش
چنین نباشد ومنافع کشورپامال نگردد .
هیئت حقیقت یا این مسایل رابه بررس بگیرد0 :ـ فاروق وردک درطـی
09سال باکرزی کمکهای زیادکرده وحتی خانۀ ارگ رابرای کرزی او اعمـار
وتجهیز نموده است5 ،ـ کرزی برای فاروق چندین مدال وبخششی های بیحـد
وحصر راکه به هیچ نورم وقانون برابر نمی آید ،اعطارکرده ،مثال ً مدال شاه امان
اهلل ،وزیراکبرخان وغیره ،این مسایل قابل بررسی است 9 .ـ فاروق مـطـبـعـۀ
معارف راتجهیزنکرد و مورداستفاده قرارنداد ،همچنین مطابع داخلی راازنـظـر
انداخت ،کتب درسی مورد نیاز مکاتب رابه ملیونها جلد دربیرون کشوربه قیمت
گزاف چاپ وبه کشور انتقال داد .ازفراردادی ها کمیشن گرفت و بـاشـرکـاء
تقسی کرد1 .ـ کتابهای درسی باربار ازنظر متن غلط چاپ شدند وقابل استفـاده
نبودند ،معلوم نیست این نقیصه را که خیانت ملی گفته میشود ،چگونه جبران و
کتمان کرد ،واژه های اصیل زبان فارسی را ازمتن کتابها حذف و به پشتو تعدیل
نمود ،ونیزبایدروشن گردد که فعال درگدام ها چقدر کتب وجود دارد؟
ازهیئت حقیقت یا تقاضا میشود تا همکاری ماموران مربوط را جلب نموده
وبه کشف حقایق بپردازد ،وخاینین ملی رابه مردم افغانستان معرفی کند/ .
*****************************************
آ مان
پروفیسرداکتر حیدر داور

چکامۀ از دل خونین

چو توپ بازی طفالنه گشته
وطنداران وطن ویرانه گشته
وطن ،این عبت جانانه گشته
ندان بازی طفـــــــالنۀ کی
گدای بی سر و سامانه گشته
هزاران پیر و برنا را که بینی
سراسر قصه و افسانه گشته
شئون و غـــــیرت افغانی ما
غالم و چـــاکر بیگانه گشته
سیاست پیشگان بی مروت
توگویی کودن ودیوانه گشته
وکیل ملت و ارکـــان دو ت
شبان ملــــــت فرزانه گشته
بیا گــرگان خون آشام بنگر
ملوک ثروت شاهانه گشته
گروه قاتل و آدم کشان بین
که غرق ساغر وپیمانه گشته
تماشا واعو یاوه ســـرا کن
مرید ساقی مســتانه گشته
بیا آن زاهد خلوت نشین بین
اسیر ظلـــمت مردانه گشته
زنان پارسا و با دیــــــــانت
که بس آواره وبیخانه گشته
بیا بنــــگر یتی و بیوه زن را
که اکنون کدخدای خانه گشته
ببین همسایگان کیـــنه اندوز
که فردوس وطن چون ال ه گشته
حذر از دام تزویر عدو کن
دل محزون من پروانه گشته
درین آتشفشان خانمـــان سوز
وطن ویرانه گشتـه یا نگشته
شما گویید یــــــاران سخنور
محیط اجنبی زوالنه گشته
برای داور مهـــــجور و حیران
این چکامۀ راکه ازدل خونین من به خاطر ناهنجاری های وطن تراوش کرده،
به رفیق شفیق وسخنور آقای محمدقوی کوشان با عرض حرمت فراوان اهداء
می دارم .
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پروفیسر داکترعبدا واسع طیفی

ا کسندریه ـ ورجینیا

صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز

رسالۀ کارنامۀ ده سالۀ وزارت اطالعات و فرهنگ و جوانان
گردآورنده  :مرضیه حباب
کهن جامۀ خود پیراستن ب ِه که جامۀ عاریت خواستن
قبل ازینکه راجع به رسا ۀ پرمحتوای ( چهرۀ ماندگار درتاریخ مطبوعـات و
فرهنگ افغانستان) ،تأ یف نویسنده وپژوهشگر بانو مرضیه حبا  ،ویژۀ کارنامه
های شگوفان ودرخشان دوست فرزانه ونهایت عزیزم ،جنا داکترسیدمخدوم
رهین ،مطلبی بنویس  ،به فحوای همین مصراع آغازین ،وزیر مـدبـیـری کـه
توانست درمدت بیش ازیک دهه خدمات صادقانۀ خودبحیث یک دو تـمـرد
کاردان ،عوض طلب(جامه) هاوفرآورده های عاریتی ،به پیراستن کهن جامـه
های وطن درهمه امور بازسازی موزی ها ،آبدات تاریخی ،اماکن ارشـزمـنـد
وپرافتخار فراموش شده یا نیمه ویران ،یادبود وارجگذاری فرهنگیان ،علـمـاء،
نویسندگان وصوفیان واندیشمندان ،بامساعی شباروزی مبادرت ورزید وهمت
گمارید ،همین وزیرسابق اطالعات وفرهنگ افغانستان ،داکتـررهـیـن اسـت.
وزیری که درشناسنامۀ فرهنگی وخدمات ماندگارمطبوعاتی او ،بانو حبا در
پشتی رسا ه اش این کتیبۀ یادنامه راکه ازطرف فرهنگیان ومطبوعاتیان افغان در
واشنگتن ،بشمول اعضای شورای عای انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان،
به وی اهدا گردیده ،بچاپ رسانیده است :

داکترسیدمخدوم رهین

بانو مرضیه حباب

(به پاس خدمات جنا داکترسیدمخدوم رهین درامر آزادی بیان و احیـای
فرهنگ ،باتقدی این وحۀ قدردانی ،قب [بنیانگذارمطبوعات آزاد درافغانستان
نوین] ازسوی فرهنگیان ومطبوعاتیان افغان در واشنگتن دی سی وحـومـۀ آن
اهدا میشود) ،...و درپشتی اخیررسا ه جملۀ ذیل ازمتن سخنرانی داکتـررهـیـن
خطا به خبرنگاران درج شده است( :برای اینکه اعتراض وانتقاد راتـمـریـن
کنید ،من حاضرم همیشه تخته مشق تان باش  ،هرنوع اعتراض وانتقاد راروی من
تمرین کنید) ...
همچنین نویسندۀ ژرفنگر بانومرضیه حبا درآخرین صفحۀ رسا ۀ مقبو ش
چنین نوشته است...( :خوانندگان گرامی! خواشت فشردۀ از کـارکـردهـای
وزارت اطالعات وفرهنگ واین وزیرد سوز ،دانا و صادق کشورم را که طـی
دهسال وزارتش ازهیچ نوع خدمتی درراه احیاء فرهنگ وآزادی بـیـان فـرو
گذاشت نکرد؛ به رؤیت اخبار و گزارشهای نشرشده درمطبوعات ملی وبـیـن
ا مللی وخطابه های وی به مناسبتهای مختلف ،خدمت شماعزیزان تقدی کن  .او
درواقع بنیاد نهضتی را درعرصۀ فرهنگ ومطبوعات وآزادی بیان باهمه ناتوانی
مای وتعداد ک همکاران مسلکی ودیگرموانع گذاشت ،که درین دیار پیشینـه
نداشت .این نهضت ازسنتی ترین پدیده های زندگی مردم افغانستان ،یعنی توجه
به خانقاه وتعا ی صوفیانه وطب سنتی ،تا پدیده های مدرن امروزی چون کاپی
رایت ،اعتقادبه حق دسترسی به اطالعات ،تقویۀ جامعۀ مدنی ،حقوق بشـر و
حقوق زن را دربرمیگرفت  .این ارزشها وکار درابعاد گوناگون مایه میگیـرداز
دورۀ طوالنی تحصیل ،شناخت دقیق ازمردم ،تجار وسیع برخاسته ازدوازده
سال خدمت درجهادمقدس مردم افغانستان وسفربه سنگرها ،آگاهی ازعلوم و
معارف اسالمی که دردامان خانواده فرا گرفته بود ،سابقه درسیاست واداره و
شناخت گذشته وتاریخ این سرزمین ،تدریس درپوهنتون ومعرفت بـامـظـاهـر
تمدن غر که اوبه مدد مطا عه وچندصباحی زندگی درآن خطه اندوخته بود.
هرچند درچهارسال اول وزارت داکترسیدمخدوم رهین ،کارکردها درکتابی
تحت عنوان (درچهارسال چه کردی ) به دست نشرسپرده شد ،بعدازینـکـه او
ازسوی پار مان رأی اعتماددریافت نکرد ،چندماه که منحیث سرپرست بـاقـی
ماند ،همچنان به شکل خستگی ناپذیری کارکرد و بعدازینکه وزیر جدیـد بـه
وزارت گماشته شد ،داکتررهین سفیرافغانستان درکشورهند تعیین گردید ،کـه
کارنامۀ خدماتش بحیث سفیرکبیردرهند فصل دیگریست که خارج ازموضوع
ماست .بعدازگذشته سه سال ،دوباره به سمت وزیراطالعات وفرهنگ به پار مان
معرفی گردید وهمان اعضای پار مانی که برایش رأی اعتماد نداده بودند ،ایـن
بار باشناختی که از اوحاصل کرده بودند ،رأی اعتماد دادند.
روزیکه داکتررهین با ایجادحکومت وحدت ملی همکاران راوداع میگفت،
یکی ازرجای که ه اکنون درحکومت نوحضوردارد ودر محفـل تشـریـف
داشت ،ضمن برشمردن حوصله و پشتکارو ابتکارات ودانش وزیر ،خطا بـه
حاضران گفت( :ما مثل داکتررهین نه در گذشته وزیری داشتی ونه درآیـنـده
خواهی داشت) .
برای این شخصیت واالی فرهنگی کشور ،عمردراز وپربـارتـر از امـروز
خواهان واین بیت ازشعرپدرمرحوم میرعنایت اهلل حبا رابه عنوان حسن ختام
آذین میبندم  :قرن ها بایدکه تا صاحبدی پیداشود
مغتن دانید مردی راکه صاحب جوهراست )
بهرحال ،شمۀ ازاجراات عام ا منفعه وابتکاری مطبوعاتی جنا داکتررهیـن
در بخش پیش درآمد رسا ه چنین انعکاس یافته است (:رشد وبا ندگی فرهنگ
و مطبوعات یک کشور نیازبه پاسدار دانا ،صادق وفداکاری دارد تا بتواند آنچه
را که ازگذشتگان باقی مانده و آنچه درراه است ،باکمال امانت وصداقت به نسل
های بعدی انتقال دهد.
درکشوری چون افغانستان ،که نزدیک به سه دهه نابسامانی وغارت بیداد می
کرد ،درچنین شرایطی ،حکومتی به میان آمدکه نه سرمایۀ مادی داشـت ونـه
معنوی ،همه دار وندارکشور راجنگ ویرانگر و غارتگران ازمیان برده بودند .با
بوجودآمدن حکومت تازه ،پس ازآن همه شقاوت وبدبختی ،درماه جدی سال
 09۸1ه  .ش .داکترسید مخدوم رهین که ازسابقۀ درخشان فرهنگی برخوردار
بود وازآوان جوانی درین راه خدمات ارزندۀ را چه درزمان قبـل ازکـودتـای
هفت ثور وچه درجریان جهاد ومقاومت انجام داده بود ،بصفت وزیر اطالعات
و فرهنگ افغانستان درکنفرانس بن تعیین گردید .زمانیکه او بـه ایـن وزارت
منصو شد ،شهرکابل ویرانه یی بیش نبود ،در دفتروزیراطالعات وفرهنـگ
هیچ چیزی وجودنداشت ،نه برقی ،نه آبی ونه فرشی ونه چوکی ومیزی ،وا بته
که نه موتری ،وی برای اوکه عاشقانه میخواست آرمانهای(دنبا ه در ص شش )

دروصلت وطن و درغربت هجرت (چهارم)
محبت نخستین  :وقتی کلمۀ محبت رامینویس  ،عشق درذهن تعبیر علـیـحـده
داشته ،وشماهر طوری قضاوت کنید ،این دوکلمه ممتاز و مروج تمام ابنای بشر،
در نزدبنده معانی متمایز ومشخصی خواهد داشت .شاید بسیار اتفاق افتاده کـه
دربرابرعین شخص ،هردونوع عالقه وتمایل ،یعنی عشق ومحبت را احسـاس
نمایی  ،وی درشعایر من هیچگاه عشق جای محبت و محبت جای عشق را گرفته
نتوانسته واگر فرصت مساعدت کند ومن ازعشق نخستین حکایت نمایـ  ،آن
وقت خواهید دیدکه نحوۀ احساسات وهیجانات رابه شما طوردیگرو باکیفیـت
دیگر ترجمانی خواه کرد .من به این شعرملکوتی مو ینای بلخ عقیـدۀ راسـخ
دارم که :
علت عاشق ز علت ها جداست عشق اصطرال اسرار خداست
خو  ،حاالکه ازمحبت نخستین من سخن بمیان آمده ،اعتراف میکن که این
محبت رامن او ین بار دربرابرمادرعزیزم دریافت و بادل و جان احساس کردم ،
مادری که باخون دل خود مرادرحیات داخل رحمی(جنینی) پرورش داد ،از
جان عزیزخود بدنیاآورد ،باشیرخود تغذی کرد وبا آبلۀ کف دست خود تربیت
نمود ،مادری که خودرا گرسنه ماند تامن سیرشوم ،جس خود راخسته ساخـت
تامن راحت باش  ،و ازجوانی بسوی پیری وناتوانی رفت تامن جوان وتوانا شوم.
ا بته مساعی وزحمات پدربزرگوارم نیز درین سیرنشو ونمای جسمی و معنوی ام
نقش حیاتی داشته است ،مادرم روزها وشبها خیاطی می کرد واجورۀ آنرا درراه
رفع مایحتاج ما باهمدستی باپدر مابه مصرف میرساند ،زیرادرآن ایام معاش پدر
عزیزم که تنهامنبع عاید او بود ،نسبتا ً ک بود ،ونمی توانست تمام مقتضیات دو
خانواده را تکافو کند .هذا مادرم ازعاید خیاطی خود به اقتصاد ضعیف ماهانـه
کمک میکرد وبه این صورت هردومشترکا ً نمی گذاشتند درتأمین ضروریات
ومایحتاج او یۀ زندگی دچارمحرومیت شوی .
بهرحال ،محبت نخستین من در برابرهمین مادر باشهامت پدیدارشد ،اوهرگـز
نمیگذاشت ازراه راستی که خودش تشخیص داده وپسندیده بود ،منحرف شوم
وباشیوۀ د پذیری کوشید تامرا درراه راستی و شنخات واطاعت خداوندبزرگ
وپاک وعادل سوق دهد ،وازخیانت ومضرت و غیبت ومردم آزاری ،که در
نظراوگناهان نابخشودنی بود دورنگهدارد .قصه هاوافسانه های او تأثـیـرات و
انتباهات عمیقی در روحیات بجامیگذاشت ومدتهادراطراف رویدادهای آن فکر
میکردم وبه پهلوانان خو ونیک کردار ،عالقمند ومتمایل شده وآرزو میکردم
رفتار وکارنامه های آنهارا پیروی کن  ،وی وقتی درساحۀ عمـل نـاتـوانـی و
نارسایی خودرامی دیدم ،متأثر ود گیرمیشدم ،وگاهی ه رشک میبـردم ویـا
ناخودآگاه به قهرمانان حسادت میورزیدم ،این وقت بودکه شعور اسفلیت وک
نگری درنهادم بیدار میشد و به محجوبیت می افزود .درچنین مواقع ،پدر ومادر
آزموده بایدذهنیت و طرزتلقی کودک رابا توضیح وتحلیل مدبرانه ،درمقایسۀ
رویداد های افسانوی وگزارشات واقعی ،روشن ورهنمایی کنند وحدود توانایی
وامکانات انسانی رادر دوره های حساس زندگی ،برای کودک مشخص سازند.
مادرم میکوشید افسانه ها یاقصه هایی راکه باواقعیت نزدیک بود ،برای نقـل
کند ،ازجملۀ افسانه های تکراری او ،یکی ه سرگذشت دوپسرهمبازی وهـ
سال بنام (نیکی وبدی) بود .درین گزارش جا ب او رویدادهای زندگی روزمرۀ
یک پسرخوش اخالق ونیک کردار ویک پسر بداخالق وبدکردار وپدرومادر
آزار راشرح میداد ،بطوری که من نزدخود عهدمیکردم راه وروش زندگـی و
مراودات اجتماعی وخانوادگی پسر اوی ،یعنی نیکی را درپیش گیرم ،ازرفتار
ناپسند وناهنجاردومی بپرهیزم .بهرحال ،محبت نخستین من دربرابرهمـیـن زن
شریف وصابر وبردبار ،بنای شگفتن گرفت وتاامروز ریشه های آن بامیوه هـا
وثمرات بیشتر دربرابر انسانهای شریف ونیک کردار واقار ودوستان وعزیزان
و اجراات در اجتماع ،درهستی ام پابرجاست .
احساسات وعواطف دربرابر طبیعت  :هرقدر عمرم پیشرفت میکرد و نخستین
ساهای کودکی راسپری میکردم ،به مناظر وجلوه های بوقـلـمـون وجـذا
طبیعت بیشتر متمایل ومنهمک میشدم ،زیبایی هاو آرامش آنرادوست داشت  ،و
مناظر رقت انگیزآن مغموم میساخت .درشبهای منزوی وهنگام تـاریـکـی و
تنهایی ،نیازمند دستگیری و همراهی دیگران میشدم ،بامواجه شدن به تاریکـی
شب درداخل یا خارج منزل ،ترس عجیبی دامنگیرم میشد وخیال میردم یـک
دست نامرئی یایک هیوال برمن حمله ورخواهدشد .راستی وقتی فکرمیکن که
چرایک انسان تنها ومنزوی هنگام تاریکی یا دردل شب احساس ترس ووسوسه
میکند ،ونیازمند یک همراه ویک صدای آشنا یایک منبع نور میباشد .اسبـا
مختلفی درذهن خطورمیکند ،گاهی فکرمیکن شایدسبب اصلی آن ،مـیـراث
فطری همان ترس و واهمۀ باشدکه از انسانهای او یه وقبل ازتاریخ ،هنگامیکه در
تجرد و بی وسیلگی درمغاره ها وجنگالت زندگی میکردند ،برای ماباقی مانده
است .ازآن ایامی که انسان بدون پیشبینی بطورغیرمترقب دستخوش حـوادث
ناگهانی طبیعت وحملۀ جانوران وآدمخوران و زورمندان بود...سبب دیگرایـن
ترس شایدهمین باشدکه دراجتماعات متمدن امروزی نیزاکثر جنایات ودزدیها
وحوادث ناگوار وحمالت بدکاران درهنگام شب ودرتاریکی اتفاق می افتد.
همچنان مطا عۀ رومانهای پرماجرا وشنیدن قصه هاوافسانه های ترس آور و
امثال آن دربروزترس وواهمۀ انسان ،خاصتا ًکودکان درتاریکی میافزاید .امروز
زدودن چنین ترس ازذهنیت کودکان از نقطۀ نظرتربیت اجتماعی خیلی مه به
حسا میرود ،زیراباموجودیت وپیشرفت ،این ترس ازتاریکی وتنهایی ،فعا یت
های اجتماعی و اجراات فردی وتصمی گیری انسان شدیدا ً صدمه می یابد .
تایادم می آید من درطفو یت هنگام تنهایی وتاریکی ،احساس ترس میکردم
وازمواجه شدن باآن هراس داشت  ،اما روشنایی وزیبایی های طبیعت در پـرتـو
انوارحیات بخش روز ،مرامجذو ساخته و یک سلسله عواطف واحسـاسـات
طیف را درهستی ام پدیدارمینمود ،گرچه از رعدوبرق میترسی  ،وی ریـزش
برق وباران ومشاهدۀ ابر های پراگنده و قوس قزح رادوست داشت  ،فریـفـتـۀ
شگوفه های عطر بیز درختان اکاسی حویلی منزل ما بودم ،و چهچۀ د نـشـیـن
وپرواز سرورانگیز پرستوها دربهار ،دل وجان رابه وجد وهیجان میآورد .یـادم
است وقتی درروزهای فرخندۀ بهار بااعضای خانواده دردامنۀ کوه (بابه شاپـر)
یاآسمایی ،که نزدیک کوچۀ اندرابی بود ،برای هواخوری وخوردن کشمـش
پنیروکاهو وگشت وگزارمیرفتی  ،دورنمای شهرزیباوآسمان آبی کابل ومشاهدۀ
قلل دوردست ومزارع وباغها وباغچه هایی که درزیر نورباصفای آفتا بهاری
جلوه نمایی میکرد ،مرا ازآن بلندی هابخود مجذو میساخت ،وازین منـاظـر
روشن وپرآرامش ،اهامات پرکیف میگرفت ودرهمین حظات بودکـه عـبـار
کدورت و اندوه ونامالیمات حیات روزمره وبدبینی هاو بد اندیشی ها کـامـال ً
ازنهادم دورشده ،وخصایل نیک وعای انسانی رادر دل ودماغ خود ،نسبت بـه
هرخاصیت دیگر ،بیشتر و متبارز می یافت .
امروزدر دیارغربت وقتی هموطن عزیزی ،ازهجوم افسردگی (استرس) و
دقیت و زجرتهای روحی شکایت میکند ،نظربه اساسات طبی وتجار زندگی،
او ین مشوره وتوصیه ام برایش همین است که تاحدتوان درهوای آزاد قـدم
بزند ،زیرشعاع آفتا و درروشنی های طبیعت روانۀ پارکها (دنبا ه درصفحۀ)2
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آیا داؤودخان وطن ما رادوست داشت ؟

دنبا ه ازگذشته  :داؤود خان درسال 0323درسویس تحت معا جات دیسک
جابجاشده قرارداشت ،در 0321در شهر وین تحت معا جه قرارگرفت که تنظی
نبودن ستون فقرات وروماتیس را تشخیص کردند ،دراپریل0321از وین بـه
روسیه درشهرسوخی جهت استراحت ومعا جات قرارمی گیرد ودرفبرور0320
تحت عملیات جراحی دیسک قرارگرفت ،درجون  0320درا نگلستان مقامات
انجادربارۀ صحت بدنی وهوشیاری مغزی وی نظردادند و در ماه حوت 032۸
برای دوهفته درخانه اش به علت نامعلومی زندانی شد ،ناظرین مختلف درمورد
سالمتی وی شک برده اند وفامیل سلطنتی وی رادیوانه گفته بودنـد ،کـه در
وحشت با وی زندگی می کنند .یک مقام پاکستانی گفته که وی درشوروی به
عمل جراحی مغزی قرارگرفته ودیوانۀ مطلق میباشد ،این روزنامه نگار وی را
همیشه کسل وخمود خوانده است ،همین کتا میگوید داؤود با تغـیـر ـبـاس
دکانها راتفتیش میکرد ،یکبار نانوائی راکه وزن نانش ک بود در تنورانداخـت،
وباری ه گوش قصابی را دردیوارمیخکو کرد).
این چه قدرت است که درمدت کوتاهی ویرابه صدارت میرساند؟ او یـن
مکتوبی که داؤود امضامیکند مقرری حسن شرق بحیث رئیس دفترش میباشد،
همان قسمیکه روسها شاه محمد دوست رارئیس دفتر میوندوال میتراشند ،اودر
وقت ریاست جمهوری کارمل وزیرخارجه مقررمیشود ،و گنترگیوم جاسوس
را بچه خواندۀ ویلی برانت صدراعظ ا مان می سازند.
شاه رضای پهلوی پدررضاشاه ،به جرم جاسوسی برای روس پدر حسن شرق
رادرتهران زنده بگورکرد .وی دستوری ازطرف حکومت روس بـعـدخـروج
عساکرشان به تهران ماند ،این واقعه را فرانسویی کشف وکتابی نوشت بعدا این
کتا به زبان انگریزی ترجمه شد ،که بدست حکومت ایران افتاد ویـکـصـد
نفرجاسوس ،روس گیرآمدند ،که یکی ازسران شان پدرشرق بود ،حسن شرق،
دران زمان  2سا ه میباشد ،اتفاقا تاجری متوجه تیزهوشی اش می شود ویرا بـا
خود به اناردرۀ فراه می آورد وشامل مکتب میکند ،ساالنه تعدادی ازشاگردان به
وزارت دفاع معرفی می شدند که وی بدین ترتیب شامل مکتب بیطاری مربوط
وزارت دفاع میشود وازه صنفان خود خبرچینی میکند ،اغلب گمان درهمین
وقت باداؤود آشنا یامعرفی میشود ،داکترحق شناس مینویسد( روسها ازهمـان
زمان طفلی اش ویرا زیرنظر داشتند ).نامبرده برای امریکا وبا خاصه برای روس
جاسوسی میکرد ،ازهمان اول حکومـت داؤود دردوره صـدارت ومـقـام
جمهوری اش یک حظه ه ازوی دورنبود .این بیطارچنان وطن فروشی میکرد،
که داؤود نمی فهمیدیا نمی خواست بفهمد.
حسن شرق درسرک سنگی کارتۀ  1خانۀ داشت که به روسهاکـرایـه داده
بود .درساهای 0325ای  22م نویسنده ،دروزارت زراعت مامور فنی بودم از
منزل ما دهمزنگ ای سرک سنگی کارتۀ  1قدم زنان می امدم ،هرصبح روسی
راباتن نیمه عریان درعقب اورسی این خانه میدیدم که کای کشان می ایستاد یا
جمناستیک میکرد .کمی دورتر ازآنجابه سرویس وزارت باالمیشدم ،داکـتـر
حقشناس مینویسد (کرایۀ این خانه معموال سه ای چهارهزارافغانی بود ،روس ها
ماهانه برای شرق 91هزارافغانی می پرداختند ).وبه قول فایق ،داؤود خان ماهانه
 ۸هزارافغانی برایش کمک میکرد.
طبیبی میگوید نوراحمداعتمادی وداؤود درسیاست خارجی همنظر بودنـد،
وه اعتمادی درمادۀ  51قانون اساسی که مخصوصا به ضد داؤودخـان بـود،
پافشاری میکرد حذف شود ،که نشد .فایق در ص 52کتا خود می نـویسـد
اعتمادی ازحز پرچ حمایت وپشتیبانی می کرد ودیگرجراید همه توقیـف
شد ،اماجریدۀ پرچ به نشرات خود ادامه میداد ،یکی ازنزدیکان اعتمادی ازوی
پرسیده بودبا میوندوال چه ضدیت داری؟ گفته بود دگر نامش رایاد نکن .
دروقت حکومت حفیو اهلل امین روسهاباالی وی نسبت به قتل رساندن تره
کی وقتل عام مردم ماخشمگین وازوی پرسیده بودند ،چرا اینقدرمردم را مـی
کشی؟ درجوا گفته بود من ازاستاین پیروی میکن  ،امین درمحفل خصوصی
برای ه قماشان خود گفته بـود ،امـرقـتـل051هـزاراشـخـاص راداده ام.
روسهامیخواستند اعتمادی راکه درپاکستان سفیربود ،باوی تعویض کنند ،امین
خبرمیشود ،و اعتمادی راه اعدام میکند .ینن میگویدهرگاه میخواهیدحکومت
کنید ،از پست ترین طبقۀ مردم کاربگیرید.
عارف خان وزیردفاع ،داؤود را ازنزدیکی باروس ها برحذرمیسازد ،داؤود
خان چندی بعد ویرا با عده وطن دوستان وه کارانش رابه نام کودتا درمحبس
می اندازد .بعدا عبدا رحی زی مشهوربه ملک خان وزیرما یه رابا عـدۀ زیـادی
ازبی گناهان به جرم کودتا روانه محبس کرد ،برای اینکه ملک خان درمقـابـل
نعی خان درجلسۀ کابینه از عزت وشرف خود دفاع می کرد .نعی خان وی را
پدر ل  ...گفت ،که وی به همان افاظ جوا داد .داؤودگفته بود به بـه چـه
کابینۀ دارم که پدرم رادرحضورم عنت میکند .دربارۀ تغیراتی که درپـالن 2
سا ه می امد ملک خان برای نعی خان گفته بود ،چـرت انـدازگـپ نـگـو،
عبدا رحی زی تعلیمیافتۀ اقتصاددررشتۀ اکماالت نظامی از ترکیه بود .تامـرگ
داؤود به زندان دهمزنگ ماند ،گرچه چند حکومت نوی که آمد امررهائی اش
صادرشد ،نامبرده میگفت باید داؤودخان یکجابامن محاکمه شود .که ثابت شود
کی گناهکاراست.
همین قس صبغت اهلل مجددی که به ضد ا حادوکمونیس جهد می ورزیـد
در 0322به جرم اینکه نکیتا خروشف را ترورمیکند باعدۀ مردمان بی گناه در
زندان انداخت اما در 0323درمصرتبعید شد.
مرحوم داکترعبدا رؤف حیدرداماد شاه امان اهلل وزیراقتصاد درحکـومـت
داؤود دراپریل  0335درشهرهامبورگ برای گفت ،من برای داؤود خان گفت
توازافتصاد مثلی یک طفل چیزی نمی فهمی ،نامبرده دکتورای خودرادررشتۀ
اقتصاد ازا مان بدست اورده بود.
ادعای داؤدخان که گفته است به امریکا رو آوردم ماءیوس برگشت درست
نیست قبال حکومت شاه محمودخان کمک های مای زیادی بدست اورده بود
که قرضۀ یک صدملیون دا ری که قسمت زیاد ان بالعوض بود نمونۀ ان است.
ساخت بند کجکی ،نهربغرا ،پروژۀ وادی هیرمند ،بند ارغندا  ،شاهراهی چمن
قندهار؛ قندهارکابل ،تورخ کابل؛ نمونه های ان است.
درسال 0322نکسن ازوطن مادیدارکردنسبت اینکه حکومت مابی طـرفـی
اختیارکرده بود ،ایران وپاکستان در پکت سنتوبودند زیادعالقه نه گرفت ،امـا
کمک های بشری ومای انان درسال 0322با غ به  299ملیون دا ردمیشد(،کتا
سراج ص )92وه حقیقت این است که داؤودخان وطن دوست داشتنی مـارا
فدای هوس و ارمان خود دا پشتونستان زمونژ کرد .اگر مردمان پختـه کـارو
وطندوست مارا دست باز می داد که قناعت امریکارا حاصل کرد ،حتما نظربـه
موقعیت استراتیژیک وطن ما کمک های زیادتری نصیب می شدی  .چنانـچـه
درایام سفارت شهید راه وطن میوندوال درامریکا کمکهای شان زیادتر از حـد
معمول بود ،وی با کندی و ندن جانسن یک دگررا مثل رفیق ـنـدن ،جـان
وهاش ؛ می گفتند .
سخن شناس نه ای جان من
چوبشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
حافو (دنبا ه درصفحۀ شش )
خطا این جاست

هفته نامۀ امید

پیامهای تبریک هزارمین شمارۀ امید

نامۀ سرکشوده به مدیر مسئول
شکران بی پایان که خداوند الیزال (ج) جامعۀ مارا در سرای هجرت وغربت
افتخار آن بخشیده است که هفته نامۀ امید ،این بازتابگر اندیشه و دانش خبرگاه
میهن ،وجایگۀ درد د گویی مردم ما درمرز های دور ازوطن ،هـزاربـار نشـر
گردید.
بخاطردارم که مدیرمسئول آن بیتابانه انتظارآن روزی رامی کشیدکه اگرباشد
هزارمین نسخۀ هفته نامه رانشر کند ،وبه فرمودۀ موالنای بلخ ،خود را ازقال وقیل
آن فارغ سازد .هر باری که بااین رادمرد وطن ،این مبارز نستوه ،صحبت کرده
ام ،بعدازاندک کلماتی ،ناخود آگاه از زبانش برمی آمدکه فقط هزارمین نسخۀ
هفته نامه رانشرکن ودیگر بس است  .من باخود میگفت البد خسته شده اسـت،
چه کارپر زحمت ووظیفۀ سنگینی است .مطلب تهیه کن ،بانویسنده درتمـاس
شو ،حرف حرف مطا بی راکه دیگران نوشته اند به دقت بخوانی ،اصالح کنی،
بازبانویسنده تماس بگیری که مگرمطلب آنچه نوشته ،همانست ویاچیز دیگری !
باید چندین بار زنگ زد تاحل مطلب شود .اخباری جمع کن که تازه بـاشـد و
د چسپ .قد وقامت هفته نامه را طرح وترتیب کن وبه چاپخانه ببر ،باز حـرف
حرف آنرا ازنظر بگذران که اشتباه وخطای نوشتاری کمتری داشتـه بـاشـد !
سرانجام هفته نامه چاپ میشود ،چوه هفته نامه توان داشتن د ترخاص خـودرا
ندارد ،آنرا باید به خانه آورد ،فضای خانه راکه جای آرامش است ،به محل کار
تبدیل کن وبه همسر وفرزندان زاری کن که کمکت کنند ،وهفته نامه بـایـد
یکایک باسلیقۀ خاص قات گردد ودرپاکتها انداخته شود ،آدرس مشترکان در
عقب پاکت چسپانده شود وبعد به پستخانه برده شود تا به هریک ازمشتـرکـان
درزمان موعودش برسد  .این کاریکبار نه ،دوبار وسه بار وده بار نه ،صدباره نه،
بلکه یکهزار بار تکرار شده وبیش ازبیست وچهارسال را دربرگرفته است
پس ازینهمه تپ وتالش ها ،هفته نامه به مامیرسد وبیخبر ازینکه در تهۀ آن چه
رنج هاوچه دردهاکشیده شده است ،آنرا میگیری  ،تکیه به پشت زده ،با راحت
وآرامش وگاهی باپیاۀ چای ودشلمه ،که به راحت وآرامش می افزاید ،آنرا باز
میکنی ومیخوانی  ،ازآن می آموزی وازخوبی هاوبدی ها آگاه میشوی  .و ـی
جنا محمدقوی کوشان درتپ وتالش است تامشکالت را دفع کند وهفته نامه
رابرای ما تهیه کندو دروقت موعود آن برای ما برساند! ازین ه دردناکتـر و
مشکلتر که کوته نظران وفرهنگ ستیزانی اندکه عناد میورزند و هرچی که در
اختیار دارند از زر وزور به مصرف میرسانند تاگرباشد که هفته نامه را مـحـو
سازند ،یاحد اقل دربرابر نشرآن سنگ اندازی کنند ،این زورگویان تنگ نظـر
مگرنخوانده اند که :
چراغی را که ایزد برفروزد هرآنکس پف کند ریشش بسوزد !
راستی فراموش شد تذکار ده که وقتی دوسال پیش هفته نامۀ امید بـرای
مدتها برای نرسید ،از وقت موعودش گذشت ،من بیقرارشده بودم ،سرانـجـام
آگاه شدم که مدیرمسئول سخت مریض شده ودر بستر بیمـاری اسـت .د ـ
سخت ملول شد ،برایش تلفون کردم ،از شفاخانه برگشته ودرایام نقاهت بسرمی
برد ،گفت بلی سخت مریض شدم ودرحا ت کوما رفته بودم وبه سـروچشـ
حضرت عزرائیل را دیدم که آمده بود ،برای گفت ( :عزرائیل صاحب ،این دفعه
مرا غرض نگیر  ،بگذار که هزارمین نسخۀ امید را که برای خوانندگان آن وعده
داده ام ،نشرکن  ،باز من وشما باه دیدارخواهی داشت) ! وسپاس بـی پـایـان
خداوندعز وجل راکه ایشان راصحت بخشید وبه کار خود دوباره ادامه داد .
مشکل دیگر ،تأمین هزینۀ مصرفی چاپ وپوستۀ امیداست ،که مدت زیادی
نگرانی بار آورده بود ،وهلل ا حمد که فرهنگ دوستان و خبرگان دست بدست
ه داده ،وگوشۀ از بارسنگین آنرابدوش گرفتند ،که معاندین هفتـه نـامـه را
مأیوس ساختند وبه ضیق ا نفس و تنگی نظرشان افزودند ،وهرباری که هفـتـه
نامه را پربار تر وپربهاتر می بینند ،درآتش حسرت میسوزند ومأیوستر میشوند،
ودرمغازه ها شماره های امید را زیر نشرات دیگر و نخود ووبیا وپیاز خشـک
پنهان می کنند ،که هرروزه ازسوی عاشقان امید ،همۀ آنچه را دشمنان روی آن
گذاشته اند ،به جایش میگذارند !
اما باید به دوستداران امید تذکار بده که دستگیریهای چندتن از ما کـافـی
نیست ،و درهرشماره ،تاجایی که میدان  ،گاه ازهزینۀ چاپ پسمان میشوی وگاه
از تأمین هزینۀ پوسته وپاکت وتیل موتر وکاغذ قیمتی چاپ آدرسهاو رنـگ
پرنتر و دهها مصرف دیگر .خو است بااحساس مسئو یت دربرابـر حـفـو
فرهنگ متعای خویش ،برای روشن سازی هرچه بیشتر ابهامات و زدودن دروغ
هایی که بردامن تاریخ واقعی کشورعزیزما ازدوصدسال به اینطرف جاخـوش
کرده ،وباالخره برای زنده نگهداشتن چراغ امید همۀ ما دراین گوشۀ دور گیتی،
هرکدام به اندازۀ توان وهمت خود ،هرآنی که ممکن باشد ،اعـانـه و مـدد
وکمکی به این نشریۀ خدمتگار میهن باستانی خویش بفرستی .
مبارز نستوه وقل بدست پیکارگر ،آقای محمدقوی کوشان ! تو که اینهـمـه
مشکالت رامی کشی و توکه هفته نامۀ امید را افتخارفرهنگی میهن وه میهنانت
در دیار دورازطن ساخته ای ،توکه زمینۀ نشر و پخش اندیشه هـای پـربـهـای
دانشمندان ارجمند کشور را در دیار هجرت مساعدساخته ای ،تو که روشنگری
می نمایی ،دانش ،فرهنگ ومعرفت به ماعرضه میداری ،تو که درراه آرامـش
وطن و آسودگی هموطنان درگیر ظل وجفاکاری ،پیکار می کنی ،اعـتـمـاد
خاص ومحک به آن دارم که فرهنگ دوستان وخبرگان ما در پهلوی توهستند
تا ترادرکارت یاری نمایند.
خداوندمتعال (ج) را شکرگزارم که دوستان امید درین امرنیک همه یکجا به
یاری شتافته اند وامید آن میرودکه باگذشت هرروز به تعداد شان افزود شود .به
یاری خداوندمهربان (ج) وهمدستی همه فرهنگیان درهجرت نشسته ،هفته نامۀ
امید انشاءاهلل به نشراتش ادامه میدهد ،نشر میشود و ماشاءاهلل هزار بـار دیـگـر
نشرمی شود .فراموش نباید کردکه همیاری به وقت موعود صورت گیرد ،و
اهلل بزرگ (ج) که دست همکاری را ستوده ،فیض وبرکت را نصیبش میسازد.
ومن اهلل ا توفیق ،انجنیرعبدا صبور فروزان ،نیوجرسی/.
برادر گرامی آقای محمد قوی کوشان
بادرود فراوان عید سعید فطررا از صمی قلب تبریک گـفـتـه وطـاعـات
وعبادات تانرا قبول ومقبول درگاه ا هی استدعا دارم .همچنان نشر هـزارمـیـن
شماره هفته نامه وزین (امید )راقلبا ً تبریک گفته واز خداوند من ّان استدعا دارم
تا سا های زیادی باصحت کامل به این خدمات ملی وفرهنگـی تـان ادامـه
بدهید .ومن اهلل توفیق  ،برادرتان داکتر حیدری ،سدنی ،آسترا یا/
هزارمین شمارۀ امید از چاپ برآمد
50سرطان (تیر) 0931یادداشت خراسان زمین :چاپ هزارمین شمارۀ هفته
نامۀ (امید) را به بزرگوار گرامی جنا محمد قوی کوشان ،و دیـگـر دسـت
اندرکاران جریدۀ"امید" صمیمانه خجسته باد میگویی  .زحماتی را که شمایان برای
بیان حقیقیت در این بیست و اندی سال متحمل شده اید بر هیچ فرزند راستـیـن
خاک خراسان پوشیده نیست .درپناه پروردگار باشید/.
به ا ُمید هزارشمارۀ دگر
هزار سال گذشت از حکایه ای مجنون هنوزمردم صحرا نشینند.
خدایا که این مرد 0درویش دوست که آسایش خلق درضلع اوست
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شمارۀ 1001
به توفیق وطاعت دش زنده دار سعدی
بسی برسرخلق پاینده دار
هستند جوانمردانی که اگرکوهی زربه پای شان بریزند ،ذرۀ خیانت به مادر
وطن نکنند .بخاطردارم که ساها قبل ،همایون جریر ،داماد گلبدین سفری فوق
ا عادۀ به امریکاکرد ،تا دامن دامن زر به پای همین جوانمرد بریزد ،امـا او بـه
هیچش نخرید وهمان راهی که داشت تندترپیش بردو زرآرنده راازکـردارش
سخت پشیمان ساخت ،بااینکه اشدضرورت به کمک مای داشت ووضع مای
اش بهمه هویداست.
هزارخ نکند مست می پرستان را چنانچه ذرۀ خاکی وطن پرستان را پژواک
تقریبا درهمان آوان اول فکرمیکن یکشنبه یاروزی رخصتی بود که ساعت
 9روزوقت هامبورگ تلفونی آمد وعقب آن گرامی قدرمحمد قوی کوشـان
فرزند ارشد ب ُرومند مردمبارزغالم حضرت کوشان سابق رئیس نشرات رادیـو
تلویزیون افغانستان بود ،بعد احوا پرسی گفتند خواهش دارم که نمـایـنـدگـی
جریدۀ امید را درشهر هامبورگ بگیرید ،گفت اگراز عهده اش برای چرا نـی،
گفتند من مطمئن که می توانی.
دگران بار امانت نه توانست کشید قرعۀ فال به نام من دیوانه زدند حافو
آنزمان درشهر هامبورگ هرهفته  111شماره ا ُمید ما به فروش میرسید ،گاه
گاهی کمبود ه میشد ،باری نبشتۀ دیدم ازیکی وزرای طا بی درشهرهامبورگ،
وواقعیتی را برمالکردم که وطنداران ما شاهد بودند  111شماره درظرف چند
ساعت به فروش رسید ،به دفترجریدۀ وزین ا ُمیدتلفون کشیدم  21شمارۀ دگر
خواست وآنه فروش شد 91شمارۀ دگررسیدکه تا اندازۀ عطش مارفع شد.
بلی این رانیز بخاطر دارم که شهید میوندوال درانتخابات دورۀ  09وکا ت در
پار مان به اثرهدایت نوراحمد اعتمادی باید درمقابل سماوارچیی ناکام میمانـد،
وی درجریدۀ مساوات ازقوای هوائی تشکرکرد که درضد انتخاباتش عمـلـی
انجام ندادند وه اعتمادی صدراعظ درپار مان که بیانیۀ بی سرو پایی داد ،شهید
میوندوال جوابش را چنین گفت :من ورفقای بسیاری ازجمالت آقای اعتمادی
را هرچند تحلیل کردی چیزی نفهمیدی  ،ا معنی فی بطن شاعر .این جوابیه ه 9
بارتجدید چاپ شد ووطنداران ما حتی یک شمارۀ آنرا به  021افغانی خریدند.
بلی هزارشمارۀ امید برای هزارسا ه اندرز داد واین فقط شهامت نویسندگـان
چیزفه  ،بادرد ،وطندوست وخداپرست و مدیرمُدبر ،مجاهد وفـرزنـدی فـدا
کاری که جزرضای حق تعای(ج) وخاطر وطندوستان چیزی دگری نخواست .
به ا ُمیدی که هزار شمارۀ دگرچش هاراروشن کند واین بندۀ اهلل ای رفـتـن
بسوی جانان درخدمتی صادقانه باش  .باعرض حرمت سید آقاهنری
 .0شاه .5آسمان
برادر دانشمند وشجاع محمدقوی کوشان !
عیدسعیدرمضان و چاپ هزارمین شمارۀ امید رابه جنا شما ،خـانـواده و
همکاران گرامی وهمۀ مردم شریف افغانستان ،از تۀ دل مبارکباد میگوی  .افتخار
دارم درشمارۀ (هزارم) نوشتۀ ناچیزمراه به چاپ سپرده اید.
شما درطول ساهای متمادی راه پدر مرحوم و نیاکان غیور راپیموده اید وبـا
همت بلند ،کاخ امید رابلند وپرغرورنگهداشته اید .شما وپدر مبارز ودانشمـنـد
شما ،شادروان غالم حضرت کوشان ،ازآزادی ،آزادگی ،دموکراسی ،حقـوق
بشر وعدا ت اجتماعی درکشورمظلوم وهردم شهید ما ،دفاع جانبازانه نموده اید.
(امید) هزاران خواننده و عالقمند درسراسرجهان دارد ،ونسل موجود وآیـنـده
راه شمارا بدون ترس گرامی میدارند ،ونمی گذارند کشورآفتا بـه دسـت
دشمنان غرو کند.
آیندۀ افغانستان بدست امریکا ،انگلیس ،اسرائیل و میراثخوران استعمار بسیار
تاریک ومأیوس کننده پیش بینی میشود .امیدوارم مردم ما از پامیر تاخـیـبـر،
بسیج شوند ودربرابر مهاجمان ومزدوران حلقه بگوش غر  ،ازسرزمین آبایی ما
دفاع نمایند.
نشر امید را ادامه دهید ،خدا(ج) ومردم درپهلوی شماست ،صحتمند وموفق
باشید.
درپایان چند پارچه شعرکوتاه را نثارمردم نجیب ومحروم وگرسنه ،برهنه و
بی سرپناه خود می نمای :
ازاستاد خلیل اهلل خلیلی :
عید( )0آمد و طفلکان امشب درسفرۀ خویش نان ندارند
کس نیست که رویشان ببوسد چون مادر مهربان ندارند
ازشهید قهارعاصی خطا به دشمنان ومزدوران اجنبی که کابل و شـهـرهـا
وآبادی های مارا ویران کرده ودار وندارمارا به یغمابردند :
دورخ چقدر بلند باید سوزد تا تشبیه کوچکی زکابل بدهد
وقتی است که گلبدین ازچارآسیا کابل راویـران کـرد وهـزاران تـن
راکشت.
به مالهایی که درخدمت آی اس آی قرارگرفتند وچادری پوشیدند وعزت
و غرور انسانیت ،اسالمیت وافغانیستانیت رابرباد دادند .خداود درروز محشر از
نزد شان حسا خواهدگرفت وان شاءاهلل در دوزخ ابدی خواهندسوخت .
ازحضرت مو ینا خداوندگار بلخ :
ای دل تو دمی مطیع سبحان نشدی وز کار بدت هیچ پشیمان نشدی
مال و فقیه و زاهد و دانشمـــــــند این جمله شدی وی مسلمان نشدی
سخن عریان :عقل مالعمر ازعقل غنی احمدزی سا متر به نظرمیرسـد ،مـال
گفت  :جنگ ومذاکرۀ ماشروع است ،مگر احمدزی باید خجا ت بکشدکه در
جنگ فرزندان مردم را قربان میکند ،اول باید آتش بس میکرد وبعد بـه مـیـز
مذاکره میرفت.
(*) کلمۀ(شام) به کلمۀ (عید) عوض شده ،بخشش میخواه .
عبدا خا ق بقایی پامیرزاد  ،سویدن ./
*****************************************

صفحۀ پنجم

زین ا عابدین عثمانی

معارف وفرهنگ افغانستان درآغازقرن 00

بیت العلوم مبارکۀ حبیبیه

باارزش ترین کاری که دردورۀ امیرحبیب اهلل خان سراج انجام شد ،گذاشتن
تهدا معارف جدیددرافغانستان بود .نخستین یسۀ کشور بنام (بیـت ا ـعـلـوم
مبارکۀ معارف حبیبیه) درسال 0319مطابق 05۸5خورشیدی ،به سبک ونمونۀ
کاج علیگره درکابل تأسیس شد .این یسه سه دوره داشت ومدت تحصیل همۀ
شان در ابتدا هشت سال بود وبعدا ً به ده سال ارتقا یافت.
0ـ دورۀ صبانیه (ابتداییه) ،که مدت تحصیل درآن چهارسال بود ،و درختـ
دوره ،شهادتنامه داده میشد .مضامینی که درین سویه تدریس میگردید ،عبارت
بودند از قرآنکری  ،دینیات ،فارسی ،حسا  ،جغرافیه ومشق خط  .شاخه هـای
ابتدایی به شش عدد میرسید :اوال ً درمساجد وبعدا ً درتعمیرات حکومتی تدریس
میشدنددرنقاط مختلف شهرکابل ،وبه نام ها یاد میشدند :مکتب ابـتـدایـی بـاغ
نوا  ،تنور سازی ،خافیای چنداول ،پرانچه ها ،مکتب حضور(خدام حضـور
عای) برای سردارزادگان ،ومکتب گذر هنود .
5ـ دورۀ رشدیه ،مدت تحصیل آن سه سال بود ودرخت دوره نیز شهادتنامه
داده میشد .برخی ازفارغ ا تحصیالن آن به ماموریتهای دو تی شامل میشدنـد و
عدۀ دیگر نظربه خواهش ،به تحصیالت بلندتر می پرداختند .مضامینی که درین
سویه تدریس میگردید ،ازین قرار بود :قرآنکری  ،دینیات ،تاریخ ،جغـرافـیـه،
فارسی ،عربی ،پشتو( ،ترکی یا اردو) انگلیسی ،رس  ،حفو ا صحه و سیاق .
9ـ دورۀ اکمایه (اعدادیه) ،مدت تحصیل آن ه سه سال بوددرخت تحصیل
برخی ازفارغان آن باید خارج ،امریکا ،جاپان ،ترکیه  ...فرستاده میشدند .و ـی
این پروگرام عملی شده نتوانست .مضامین این سویه فارسی ،دینیات ،تـاریـخ،
جغرافیه ،جبر ومقابله ،مثلثات ،هندسۀ تحلیلی ،جراشغال ،حکمت تحلیلی ،کیمیا
وانگلیسی بود.
این معارف کوچک درعصر سراجیه زمانی به خانۀ سردارعبداهلل خان توخی
درباغ علیمردان ،گاهی درتعمیر مهمانخانه (والیت کابل موجوده) ،زمانـی در
بیرون (درحوای دافغانستان بانک) ،چندی در داخل ارگ وباالخره درشهرآرا
قرار داشت .این مکتب دارای بیت ا حکمه (البراتوار)( ،بیت ا رس ) ،اتاق آرت،
بیت ا عالج (شفاخانه) ،کتابخانه (کتب به زبانهای فارسی ،اردو ،عربی ،پشتـون،
اردو ،انگلیسی موجودبود .تحویلخانۀ وازم درسی ویک دفتر بانفرکاتب بود.
مجموع طلبۀ یسۀ حبیبیه به  523نفر وازمکاتب ابتدایی شهربه 211نفر مـی
رسید ،که بعدها تعداد آنان درمجموع به 0292شاگردرسید .این شاگردان را 22
معل تدریس میکردندکه ازآن میان دونفر معلمین نظامی برای تمرین عسکـری
نیز شامل بودند .درین مکتب بر عالوۀ معلمین ودانشمندان داخلی ،عدۀ ازمعلمین
هندی نیزمشغول تدریس گردید .به گفتۀ شادروان عبدا هادی خان داوی ،اسمای
عدۀ ازآنها  ،تاجاییکه حافظه یاری میدهد ،قرارآتی بودند :
ا ف ـ معلمین افغانی :مووی عبدا ر معل دینیات ومو ف جلداول تاریخ اسالم
(این اثربحیث کتا درسی مورد استفاده قرارداشت ،مووی محمدسرور معل
فارسی ،قاری عبداهلل ملک ا شعراء ،قاری عبدا غفور ندی شاعر ومو ف کتـا
صرف ونحو ،مالعبدا رشید وگری معل افبای صنوف ابـتـدایـی ،قـاضـی
عبدا رشیدننگرهاری معل فقه ،میرسیدقاس غمانی ،مووی صا ح محـمـدخـان
قندهاری معل پشتو ،مووی غالم محی ا دین افغان ،قاری نیک محمد ازدوالنـۀ
چهاریکار معل تجوید ،توره محمد معل فارسی و دینیات ،کاکاسید احمدودین
بحیث منتظ ایفای وظیفه میکرد.
ـ معلمین هندی  :غا ب آنان ازفارغان کاج الهور یا علیگربودند .داکـتـر
عبدا غنی ،نجف علی ،محمدچراغ ،چودری اسماعیل معل انگریزی وجغرافیـه،
چودری عبدا عزیز معل علوم طبیعی وتاریخ ،مووی معراج ا دین معل انگریزی
وتاریخ ،سکندرخان معل انگریزی (که دفعتا ً درمکتب حبیبیه آوازه افتادکه او
جاسوس است ،همان بود که ازافغانستان فرارکرد ،).مووی محمدحسین مشهور
به بی ای BAمعل ریاضیات ،مووی محمدعلی معل انگریزی ،مووی کـریـ
بخش معل جغرافیه ،مووی احمدا دین (حافو قرآن شریف) ،وبعد ازداکـتـر
عبدا غنی مدیرمکتب حبیبیه مقررشد ،و مووی مظفر بنویی  .خداوندهمۀ شانرا
رحمت کند .
درمجموع این بنیاد فرهنگی نوین (مکتب حبیبیه) زمینۀ پرورش کدر هـای
مختلفۀ اداری ،فنی ومسلکی آینده را بوجودآورده ،به تدریج حیثیت یکی از
مراکزمه وعمدۀ فعا یتهای سیاسی روشنفکران دموکرات ،ترقـی خـواهـان،
اصالح طلبان ،آزادیخواهان واستقالل طلبان کشور گردید.
تعلی وتربیه مخصوص پسران بود ودرکنار بودجۀ دو تی ،مردم نیز کـمـک
مای میکردند ،چنانچه شادروان محمدحسین خان مستوفی ا مما ک مصـرف
یک مکتب رابدوش گرفت .
محل دارا معلمین ابتداییه درمدرسۀ شاهی بودکه بنیاد آنرا امیر عبدا ـرحـمـن
خان گذاشته بود/ .
(مقاالت ومطا ب جا ب دیگری ه ازهمکارعزیز ودانشمند امید شادروان زین
ا عابدین عثمانی ،رئیس تربیت بدنی سابق افغانستان ،در آرشیف امید مـوجـود
است ،که به شرط ادامۀ حیات امید ،به نشر خواهندرسید .همانطورکه ازهمکار
ارجمندوعا دیگرامید ،شادروان محمدکامل انصاری نیزمقاالتی موجوداسـت
که به تدریج چاپ خواهندشد  .اداره)

طرح گلبدینی ها برای ترورشخصیت
های مهم جهادی به غنی احمدزی
تقدیم شده و او از حنیف اتمر خواسته
تا برآن غور نماید

سایت خبری Nunn. Asiaمطلبی را بقل رشتیاپال ،به نشررسانیده کـه
نشان میدهد تی استخباراتی اشرف غنی درتالش است عـلـیـه رهـبـران
مجاهدین توطیه های جدیدی راه اندازی کنند  .بنابرنوشته رشتیاپال دوتن
ازدستیاران کلیدی اشرف غنی به اسمهای طارق و جعفرکـه از اعضـای
حز گلبدین اند ،طرحی را به اشرف غنی ارایه داشته اند که درآن بـر
ترورشخصیتهای مه ازجمله داکتر عبداهلل ,عطامحمد نور ،محمدمـحـقـق
وسایر فرماندهان بلندپایه وتاثیرگذار تاجیکان و هزاره ها تـآکـیـد شـده
است .
برنامه آنهاشامل حمله انتحاری ,بمب گذاری کنارجـاده هـا ,حـمـلـه
گروهی دسته جمعی وحتی جابجاساختن موادمنفجره درهواپیما های کـه
احتماالًاین افرادازآن استفاده خواهندکرد استفاده مینمایند .در این طـرح
آمده که یک گروه 911نفری باآموزشهای ویژه آماده کنند تادرترور

وحمالت باالی اهداف ازقبل انتخا شده شان استفاده کنند.اشرف غنـی
بعدازمطا عۀ این طرح ،آن افرادوطرح شانرا به اتمر فرستاده تانظریات اتمر
رادرموردجویاشود ،ظاهرا ًآقای اتمر بانفس این طرح موافق است ,اما بـه
گفته وی بایدطرح باحوصله مندی و زمان زیادی اجراشود .اتمربه طـارق
گفته مصارف این طرح را از MI6سازمان استخباراتی انگلیس می گیـرد
و دراین زمینه مشکلی ندارد ( .منبع :سایت همایون 51جوالی)5102

هفته نامۀ امید
فاشیست ها همچنان درپی توطئه هستند (دنباه ازصفحۀ دوم)
های دیگربه سطح رئیس جمهورپذیرایی میشود ودرداخل ه اینهمه مجـا سـی
که برگزارمیکندوبزرگان اقوام رامیبیند ،وفعا یتهای شدید سیاسی دارد ،باالخره
باآقای احمدزی یک مقداری مشکالتی طبعا ًداشت بخاطریکه کرزی واحمدزی
ه اندیش ،دوبرادر ه طبع و ه فکرهستند ،درطول انتخابات دیدی که کرزی
بیشترین امکانات تقلب راتهیه دیدواشخاصی رادرکمسیونهای انتخابات برگزید
که کامال ًگوش به فرمانش بودند ،وحتی ازگوسفندها رأی آوردند ،و باالخـره
وقتی با پادرمیانی امریکا این حکومت جورشد ،آقای کرزی امیدوار بـودکـه
احمدزی بتواند به شکلی از اشکال ،حکومت راپاک سازی بکند واشخاص نابابی
راکه به عقیدۀ اونها درمناصب حکومتی حضورداشته باشند،یعنی جانب مقابـل
وتی ریاست اجراییه ،گویا آمده وبااین آدم روی همین بحث کرده که انتظارما
این بودکه اینها رابه هرترتیبی شده ،ازحکومت بیرون بکشی وحکومت خاص
و سچۀ فاشیستی موردنظرانگلیس وآی اس آی را برقرارکنی ،وتودر این زمینه
ناکام ماندی وهنوزه عبداهلل بنام رئیس اجراییه است و دوسه چارنفری ه بنام
وزیر ومشاورین ومعاونینش حضوردارند و اینهامیخواهند اثرگذار باشند .گویا
یک بررسی کارنامۀ نه ماهه رابا ه انجام دادند وراههای برون رفت ازین معضلۀ
بزرگ برای خود شان ،یعنی خانه تکانی وپاک کردن حـکـومـت ازوجـود
(بیگانگان) ،به توافقاتی رسیده اندکه نتیجۀ آن درآینده بسیار مرگبارخواهدبود .
درکجای دنیا دیده شده که رئیس جمهوری که سه دور ریاست کرده وطبق
قانون اساسی ازریاست خالص شده ودیگرکار رسمی به آن معنی ندارد ،اگـر
کدام مشورۀ میدهدآنه درصورتیکه رئیس جمهوریا رئیس اجـرایـیـه ازش
بخواهد  ،درغیرآن مسئو یت وصالحیت ندارد ،اما ما میبنی که همه آنچـه در
جهان امروزدرکشورهای بسیار عقب مانده وپیشرفته ناممکن است ،درافغانستان
ممکن میشود و رئیس جمهورسابق باکمال پررویی مذاکرات رسمی بعمل می
آورد ،درغیا نصف حکومت ،آن پنجاه درصدی که درتوافقنـامـه وجـود
داشت ،آنها راکامال ًبیرون دروازه گذاشته وخودشان ،فرمودۀ شما با همان گروه
خاص واخص وویژۀ خود ،به کنکاش پرداخته اند ،تا ببینی که تایکی دوماه بعد
نتیجۀ این نشست چه خواهدبود ،خداکند شنونده های شما مراشخص بـدبـیـن
حسا نکنند ،این بدبینی نیست ،بلکه دقت درسیر تحوالت است واثر گذاری
اشخاص مؤثرکه در شکل دهی آینده افغانستان ،به روشنی معلوم میشود که چه
میخواهند ،چه تاحال کرده اند وبرنامۀ بعدی شان چیست؟ اگرکسی انکار مـی
کند ،فکر میکن فقط زمان بزودی متوجه میسازدش که همین عرضـی راکـه
کردم ،برداشت اکثروطندوستان است.
پرسش  :شما ازاتحادنیروهای برون ازهمین جو یادکردید ،مثال ًآقای نـورکـه
امروزبحیث سرپرست والیت بلخ درشمال حضوردارد ،آقای جنرال دوست که
معاون اول رئیس جمهور وآقای محقق که معاون دوم رئیس اجراییه هستـنـد،
آقای نوربصراحت گفت که ماسه جریان دریک اتحاد آماده هستی تاشورشیانی
را که امروزقتل وغارت و جنایت وآدم کشی میکنند ،بخاطرحفاظـت مـردم
خود  ،بااینهادرستیز و جنگ شوی ونابودشان کنی  .درهمین جوی که وجـود
دارد ،دو ت اندردرون دو ت است ،عدۀ زیادی هستندکه هرصدایی که بلند می
شود درمخافت باطابان ،کوشش میکنندآن صداهارا به شکلی مهاربکنند وحتی
گفته شد این نیروهانباید انسجام پیداکنند و نباید درمقابله بانیروهای شورشی در
شمال مستقالنه جنگ بکنند ،وی دیدی که روزگذشته آقای محقق بصراحت
در غر کابل گفت که مردم آماده باشند وشرایط راه درک کنند ومتوجـه
باشند که حا ت تغییرخواهد کرد .به نظرشما این سه فرد یاسه گروه که درشمال
حضوردارند ،تاکجامیتوانند درمعادالت جنگی شمال موثرواقع شوند و وجـود
تروریستهاوآدمکشها رادرخطۀ شمای کشورماپاک کنند؟
پاسخ  :به برداشت من ،سیاست عملی وخط مشی که توسط کرزی سـیـزده
سال واین نه ماهی ه توسط احمدزی پیش برده شده ،آنقدر فاشیستی وبرتری
طلبانه بوده ،وهجوم تنهاکوچی هاراکه شمادر مناطق مختلف افغانستان ببینـیـد،
اینهاهمه پروژه هستند ،برنامه ریزی شده اند ،یک حملۀ کامال ً طا بی کـه در
اواخر قرن بیست درافغانستان براه انداخته بودند توسط پاکستان ،همان درحـال
تجدید حیات ودر حال گسترش است ،واین توفان را ازجنو به شمال میبرند
توسط همان طا بها وبرنامۀ آن میان احمدزی وکرزی دربین ارگ کابل ریختـه
میشودوپیش برده میشود ،وچون علیه تمام اقوام محروم و مظلوم هسـت ایـن
پروژه ،این اقوام دیگرفقط برای بقای نسل خود و بقای فرهنگ خود ،هیچ راه
وچارۀ جز جنگ وستیز باظا وفاشیس قومی ،سراغ ندارند و به ناچارباه باید
یکی باشند وبه ناچار باید با زورگویان بجنگند ،که من ازخداوند توفیق شانرامی
خواه  .آقای محقق آدم بسیارسی ّاس است وجنگ دیده ودرکورۀ مـبـارزات
پخته شده ،همین طورجنا استادعطامحمدنور یک سرباز شجاع ستراتژیسـت
الیق ومتعهد به وطن وبه مفاخر مملکت خود است وهمچنان جنـرال دوسـتـ
رزمندۀ بسیار قوی است ،اینها وبسیار کسان دیگردرهمین راستا فکرمیکننـد و
برای بقای مردم خودبه ناچار ازمنسج هستند واینرا هرقوتی که بخواهد ،مثلیکه
دردوران مقاومت دیدی تاآخرین حظه سنگرهارا رها نکردند تاطا بها رابه آن
طرف خط دیورند پرتا کردند .من مطمئن هست که چون حق با اینهاست و
خداوند بااینهاست ،انشاءاهلل موفق میشوند تابرضداژدهای فاشیس پشتونی پیروز
شوند ،ا بته مردم پشتون ماازنازنین ترین افراد افغانستان هستند ،ایـن سـران و
رهبران ایشان هستند که همه خودساخته ونوکرخارج وگماشتۀ اجنبی هستند ،و
به نام یک قوم شریف ،این مظا راآورده راهی هستند ومتأسفانه این جـریـان
بیش از دوصدسال طول کشیده ومطمئن باشند که دیگرمردم مامردم دو صـد
سال پیش وحتی مردم بیست سال پیش نیستند ،همه روشـن شـده انـدوآگـاه
هستندوباچنگ ودندان ازسرزمین خود وازملت خودواز مفاخرخود دفاع مـی
کنند درمقابل اژدهای فاشیس .
پرسش  :عدا ت انتقای موضوعی بوده درفرهنگ سیاسی ما درین چندسـال
اخیر ،که باید درکشور اجراشود ،واین عدا ت وقتی اجرا شده میتواند که مـا
تعریفی ازدشمن مردم داشته باشی وازآنهایی که آدمکش وجنایتکاروقاتلـیـن
مردم افغانستان بوده اند ،تابعد حکومت عدا ت پسندی داشته باشی کـه بـدون
هیچگونه مالحظه ،آنرا در معرض اجرا بگذارد  .شما درین باره چه نظرداریـد،
آیااین عدا ت اجراخواهدشد؟ بااین حا ت صلح خواهی وادامۀ جنگ وجنگ
طلبی وشعارهای رنگارنگی که حکومت وحدت ملی گفته میرود تا خواسـت
عدا ت انتقای را دفن بکند ،عاقبت چه خواهدشد؟
پاسخ  :عدا ت انتقای یکی ازمشخصه های جوامع مدنی است ،کما ایـنـکـه
همین دیروز پبلک چینل رادیویی امریکا خبرازمحکوم شدن یک فرد نـازی
که دروقت هیتلر مردم را نامنویس میکردوبه گیر پلیس فاشیس می سپـرد ،را
شناسایی کرده اند ،ودرحا یکه نودوشش سا ه هست ،برایش زندان تعیین کردند
وگفتنداگر درزندان بمیرد ،ه عیب ندارد وی عدا ت اجرا شود .درافغانستـان
ازوقتیکه حکومت نوآمد وجامعۀ مدنی سربلندکردوکمسیون مستقل حـقـوق
بشر بناگذاشته شد ،متأسفانه یک جای کارمی نگید که دراثر راهنمایی کرزی
واظالمش که همه درمقامات بلندبودند ،عدا ت انتقای را به بیراهه کشانیدند و
منظورشان فقط وفقط دستگیری و محاکمۀ فرزندان رشید مـقـاومـت مـلـی
افغانستان بود ،که دربرابرطا ب و پاکستان ودربرابرتوطئه های انگلستان قــــــد
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برافراخته بودند وتا جایی که خداوندبرای شان توان داد ،طا بهارا گروه گروه
به جهن فرستادند ،فقط به همین نکته منهمک شدندکه عدا ت انتقای باید اجرا
شود وآنانی به محکمه سپرده شوندکه ازاستقالل وشرافت و حاکمیت ملـی و
نوامیس وافتخارات فرهنگی این کشوردفاع کرده بودند دربرابرتجاوز پاکستان.
هیچ کسی تاامروزنگفته که طا بهای که تاامروزکشته میروند ،آقای احـمـدزی
درنمازعید به مردم میگوید که ازمالعمر ممنون هست که ازصلح حـرف زده،
همان حظه در هرات پلیس هاواطفال کشته شدند درحمالت همین طا بهای مال
عمر ،درکابل و بلخ کودکان وزنان کشته شدند ،درننگرهار ونیمروز و هیرمند
و قندهارکشته شده راهی هستند ،واین برادرطا ب آقای احمدزی ازمـالعـمـر
تشکر میکند که حرف ازصلح می زنی !
این حکومت وحکومت سلفش مفاهی عای چون صلح وعدا ت انتقـا ـی و
عدا ت اجتماعی را به کثافت کشانیده اند ،این عدا ت انتقای آنقدر به حضیض
ذ ت رسانده شده که کسی باوربه این ندارد ،قاتلین اصلی ملت ،قـاچـاقـبـران،
دزدان سرمایه ملی همه در بهترین شرایط زندگی میکنند ،اما اینها چسپیده اند به
چهارمجاهدی که بایدبه محاکمه کشانده شوند تاعدا ت اجـراگـردد ! ازیـن
مسخره تر نمیشود ،ومن برای این ه آیندۀ روشنی نمی بین ودرکـل اوضـاع
افغانستان به همین شکل ومسیری که ادامه یافته ،جزتباهی و بربادی افغانستـان،
هیچ ثمر دیگری نخواهدداشت ،وبرنامه ریزان در این حا تی که است نمی مانند،
ازقدرت به پایین کشانده میشوند ،وی حیف که عدۀ زیادی ازهمـیـن مـردم
مظلوم ومحکوم افغانستان باز ه تلف خواهدشد ،خداوندرح کندکه این حا ت
درکشورپایان یابد ،اینها بخود بیایند ودست ازسراین ملت بردارندویـگـانـگـی
واقعی وتساوی حقوق رابین همه اقوام بیاورند.
این فاشیستان ازکوچکترین مظاهرتساوی حقوق ملت جلوگیری میکنند ،از
تذکرۀ برقی جلوگیری میکنندتا تعدادنفوس اقوام پدیدار نگردد ،واین راهـر
کسی حتی کودک ده سا ه درمی یابدکه همۀ اقدامات این گروه نابکار توطئه
است درمقابل ملت /.
*****************************************
رسالۀ کارنامۀ ده سالۀ ( ...دنباه ازصفحۀ چهارم)
دیرینۀ خودرا که هماناخدمت در راه فرهنگ کشور وآزادی بیان بود ،درعمل
پیاده کند ،بدون توجه به اینکه برق نیست وسردی زمستان ه بیدادمیکند ،موتر
نیست و هیچگونه امکانات نیست ،در زیرروشنایی شمع او ین گام خودرا در راه
تدوین قانون رسانه های همگانی که پیشآهنگ آزادی بیـان در کشـوربـود،
گذاشت .روی این قانون شب و روزکارصورت گرفت و پس ازیکماه کـارو
تالش ،درماه دو همان سال ،قانون رسانه های همگانی طرح وتدوین گردید وبه
توشیح رئیس جمهور(رئیس ادارۀ مؤقت) حامدکرزی رسید ،یعنی او ین قانونی
که درکشور درشروع ادارۀ مؤقت نافذگردید ،هماناقانون رسانه های همگانـی
بود ،درست دوسال قبل از انفاذ قانون اساسی کشور .حاصل این قانون همانادادن
جوازباشرایط بسیار سهل به بیشتر ازیکهزار ودوصدنشریه ،فعا یت بیش از شصت
تلویزیون ،دهها آژانس خبری ،دوصد رادیو ،دوصد وهفده مطبعۀ خصوصی،
دوصد وده دارا ترجمه ،ایجادنشریۀ وطنداران به زبانهای اوزبیکی ،ترکمنی ،پشه
یی ،نورستانی وبلوچی وتأسیس روزنامۀ ارمان ملی (که این یکی بعدا ً به بخـش
خصوصی سپرده شد) ،بودکه تاامروز همه درخدمت مردم ،دموکـراسـی و
آزادی بیان قرارگرفته اند.
رادیوتلویزیون ملی ،آژانس اطالعات باختر وروزنامه های دو تی انیس ،هیواد
 ،اصالح وکابل تایمز همه دوباره فعا یت خودرا ازسر گرفتند .مرکزبین ا مللی
مطبوعات که خانه وکاشانۀ خبرنگاران دو تی وغیردو تی وخارجی میـبـاشـد،
تأسیس شد که بعدازچهارسال فعا یت پرثمر ،دراثرحملۀ انـتـحـاری بـاهـمـه
داروندارش ازمیان رفت ،و باآمدن دوبارۀ داکتررهین به سمت وزیر بـه ایـن
وزارت او ین اقدامش احیای مجدداین مرکزبود که بهترازقبل درخدمت همـه
فرهنگیان ،خبرنگاران ،سازمانهای اجتماعی ،احزا سیاسی ،ادارات دو تی ونهاد
های فرهنگی واجتماعی کشور قراردارد ،وتاالرآن بطور رایگان درخدمت همه
حلقه های مذکور وبقول داکتررهین در خدمت هرکسیکه سخنی ویاپـیـامـی
برای گفتن داشته باشد ،قرار دارد .
جلسات بحثهای آزاد پیرامون دموکراسی ،سیرمشروطیت ،اوضاع سـیـاسـی
کشور ،تدویراکثر سمینارهای وزارت وسایر ارگانها ،تجلیل از روزهای ملی و
مذهبی ویامناسبتهای خاص ،توزیع کارت به همه خبرنگاران داخلی وخارجی،
کتابخانۀ مجهز دیجیتای ،کتابخانۀ مجهز باداشتن حدودچهارهزارجلـدکـتـا ،
تدویرکورسهای فنون خبرنگاری ،زبان انگلیسی وکمپیوتر ازسـوی اسـتـادان
داخلی وخارجی برای خبرنگاران دو تی وغیردو تی درین مرکز صورت مـی
گیرد به بیش ازیکهزار خبرنگار درسطح کشور کارت خبرنگاری توزیع شـده
وبیشتر ازیکهزار کنفرانس مطبوعاتی ،تجلیل ازروزهای ملی ومذهبی ،تجلـیـل
ازشخصیتهای تاریخی ،فرهنگی ،ملی ومذهبی ،تدویر سمینارها وورکشاپها از
سوی وزارت اطالعات وفرهنگ و سایرنهادها تدویرشده است)....
همچنان درشمارش کارنامه های چشمگیرداکتررهین ،حدودبیش از چهارصد
کارنامه وپدیدۀ ارزشمند وماندگار تذکریافته است ،که شما خوانندگان گرامی
امید میتوانید درمتن رسا ه مطا عه نمایید.
من معتقدم که هرگاه یک امنیت نسبی درافغانستان عزیز برقرارشود وگریبان
ملت وکشور ازچنگال دهشت افگنان وآدمکشان وزمین سوزان وفرهنگ ستیز
رهایی یابد ،وزرای دو تهای آینده میتوانند با کارنامه های مشابه شگوفان در رفع
پسمانی ،وتقلب ودستبرد و اختالس (کورپشن) مصدرخدمات شایان گردنـد،
بااتکاء به این مقو ۀ کهن:
نابرده رنج گنج میسرنمی شود مزدآن گرفت جان برادر که کارکرد
*****************************************
کرزی سقوط خودرا نپذیرفته است (دنباه ازصفحۀ سوم)
آقای کرزی گزارشگر را دردفتر کارش در حوای ارگ جمهوری پذیرفت
و مستقیما ً سئوال کرد روزنامۀ نیویارک تایمز حاال چه فکرمیکند؟
کرزی درجوا به این سئوال که آیاکسانی وجود دارندکه برخالف اعطای
قب قهرمان مطبوعات آزادبه شما باشند ،گفت (:به هیچ صورت ،خود روزنامۀ
نیویارک تایمزه همین رامیگویدکه سیزده سال گذشته ،بهترین زمـان بـرای
مطبوعات آزاد بوده است ،فکرمیکن هیچ افغانی آنرا درنمی کند .درشـرایـط
افغانستان درطول تاریخ هیچگاهی مابهتر ازین نداشته ای  ،آزادی مطبوعات مابهتر
از آزادی آن دراکثر کشورهای جهان میباشد ).کرزی افزودکه اوبویـژه بـه
پیشرفت میدیای افغانی درزمان زمامداری اش افتخار میکندواز اخراج گزارشگر
نیویارک تایمز دفاع مینماید( ،اخراج گزارشگر بخاطر حراست ازحق حاکمیت
افغانستان ،حفو پروسۀ دموکراتیک وصیانت ازآزادی مطبـوعـات صـورت
گرفته بود ).پس ازچاشت روز یکشنبه01جون ،مراجعین به دفـتـرکـرزی را
شماری از دالالن قدرت تشکیل میدادند ،مثل مالعبدا سالم ضعیف یک مـقـام
بلندرژی طا بان که اکنون درشهرکابل حیات بسرمیبرد ،جنرال رحی وردک
وزیر دفاع سابق ،جاوید ودین معین پیشین وزارت خارجه وصادق مدبر یـک
همکاربلند پایۀ اداری آقای غنی  .آقای کرزی اظهارکرد( :این روش زندگانی
افغانهاست ،بعضی روزها مامالقات های زیاد داری و روزهای دیگرهیچ گونه
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دیداری صورت نمی گیرد).
سال پیش کرزی دریک مشاجرۀ تند با دپلوماتها ورهبران نظامی امریکا برسر
حمالت شبانه وحمالت هوایی قرارداشت ،که سبب تلفات زیادمردم ملکی می
گردید .مشاجره بخاطر نکول کرزی از امضای موافقتنامۀ امنیتی به اوج خـود
رسید .موافقتنامه اجازه میداد که شماری ازنظامیان امریکا ،پس ازخروج قـوای
ناتو درسال5101در افغانستان باقی بمانند .آقای غنی موافقتنامه رابه سرعت پس
از اشغال وظیفۀ ریاست جمهوری امضانمود وحمالت شبانه ازسرگرفتـه شـد،
بدون آنکه به موضوع تلفات ملکی توجه شود .کرزی بیان کرد( :فکرمیکنـ
که من بسیار خشن وسختگیربوده ام ،وی تاحدی در برابر وبخاطرمنافع وسیـع
افغانستان ،اعتدای حرکت کرده ام).
کرزی برای اینکه رهبران نظامی امریکا به تقاضاهای وی اهمـیـت قـایـل
نبودند ،وحمالت متنازع قبیه را ادامه میدادند ،ناامیدشده بود .اونگران آن بودکه
چنانچه حمالت ادامه یابد ،اوحملۀ طیارۀ درون را در خوست بتاریخ 1جون که
 91طا ب رابکام مرگ فرستاد ،انتقاد نمود .بقول مردم ملکی ،درآن حـمـلـه
شماری ازافراد عادی ه تلف شدند .کرزی گفت که مشاجرۀ اوبا امریکاکه به
افغانستان خیانت کرد ،اورا بصورت نادرست ضدامریکایی ها تلقی کردندکـه
غلط بود .مردم امریکامردم بزرگ هستند ،من به آنهااحتـرام عـمـیـق دارم).
کرزی از امریکا سپاسگزاری کردکه افغانهای زیادی رابشمـول دو بـرادرش
اجازه داده است درآنجا زندگی نمایند.
زمانیکه حکومت کمونیستی پدرکرزی را بازداشت کرد ،اودریک دانشگاه
هند دانشجوبود( .این برادران من بودندکه باکارشباروزی ماهانه یکصددا ر بدون
تأخیر ارسال میکردندکه شش سال ادامه داشت ،انگلیسی که اکنون من صحبت
میکن  ،محصو پوی می باشدکه محمودکرزی به من میفرسـتـاد ).کـرزی
افزود( :من به امریکاییها احترام خیلی زیاد قایل میباش که به مـردم فـرصـت
آماده ساخته اند کارکنند ومنفعت بدست آورند .این کارباحمالت شبـانـه ،بـا
بمبارانها وبازداشتهای افغانها توسط حکومت امریکا تفاوت زیاد دارد .زمانیکه من
انتقاد میکن  ،انتقاد متوجه همان ب ُعد کارحکومت امریکا میباشد .کرزی ادامـه
دادکه وی متوقع است مقامات رسمی امریکا یک نقش فعال درمذاکرات صلح
باطا بان بازی کند .این موضوع رابه سفیرامریکا که به دیدارش آمده بود ،هـ
گوشزدکرده است( .توقع دارم که یک بیانیه ازطرف امریکاصادر شـودکـه
تالش نمیکند کنترول قسمی افغانستان رابه نوعی دراختیارپاکستان قـرار دهـد
یانفوذ پاکستان رابرافغانستان بیاورد ).کرزی افزود( :به سفیر امریکاگفته ام که
میل دارم ازآنها درین باره چیزی بشنوم).
وقتا که کرزی باتأکید اظهارکرد که اونمی خواهد حکومت غنی را انتقـاد
کند ،نگفت که نگران آن است که آقای غنی تالش دارد روابـط خـودرا بـا
پاکستان بهبود بخشد .آقای کرزی ماه پیش علنا ً امضای یادداشت تفاه را میان
دستگاه استخبارات پاکستان وامنیت ملی افغانستان تقبیح نمود .کرزی طی یک
بیانه که به رسانه داده شده ،گفته است( :مامیخواهی رهبری افغانستان هرچه زود
تر یادداشت تفاه رافسخ کند وازامضای هرگونه میثاق خالف منابع ملی ،ابـا
ورزد ).ایمل فیضی سخنگوی سابق کرزی ،که اکنون خود رارابطۀ میان کرزی
ودیگران میپندارد ،پیشتر رفته ،عمل غنی را (همخوابی بادشمن) میخواند .آقای
کرزی گفت( :من ازیادداشت تفاه باآن دستگاه حمایت نمی کنـ  ).هـدف
کرزی ازآن دستگاه ،اشاره به آی اس آی میباشد( .من یک صلحجو میبـاشـ ،
طرفداری از جنگ افروزی نمی کن ).
آقای کرزی به خوشی خود ،پیش ازانتخابات اطمیـنـان مـیـدهـدکـه در
جستجوی دوبارۀ ریاست جمهوری نیست .قانون اساسی افغانستان تصریح مـی
سازدکه رئیس جمهوربیش ازدوبار انتخا شده نمیتواند .شماری ازتحلیگران آن
رادو دورۀ پی درپی تفسیرکرده اند .اگرچه مطا ق به آن قرائت ازقانون ،کرزی
دوبارانتخا شد .اگردرسال  5103او نامزدانتخابات شود ،آن وقت  20سا ه می
باشد .آقای کرزی اصرارنمودکه چنان چیزی واقع نمیشود( .ببینید اگرمملکت
دوباره به من ضرورت پیدا کند ،آن یک عالمت خوش آیندبوده نمیتواند/ ).
*****************************************
آیا داوودخان وطن ما را دوست داشت؟ (دنباه ازصفحۀ پنج )
درجریدۀ امید خواندم سال  0322قنسالت وطن ما درشهرمونشن بود ،شـاه
وی خان برای تفریخ انجاآمد ،قنسل اورا باچندتن دگر مهمان کرد ،سخـن از
وطن ازبی نظمی ها رشوت ستانی وکارهای نادرستی که باید اصالح شـود در
میان امد ،یکی ازمدعوین گفت خو است که مارشال صاحب اینجاست ،تـا
گفته هارابه سردارصاحب داؤودبرساند ،اوگفت اوبرادرتوماره میخواهـی در
گیرآن دیوانه بدهی که مرا درمحبس روان کند .اما 02سال بعد دیوانه کار خود
راکرد.
درجریدۀ امید شمارۀ  929نبشتۀ فقیرمحمدفگارمصا حی دیدم ،خان انیـسـه
معلمۀ خانگی دخترسردارداؤد گفت ،روزی برخالف دگر اوقات داؤود خان را
روی کوچ خوش وخندان دیدم جرئت کرده پرسیدم ،سردار صاحب مثل که
امروزواقعۀ خوشی افتاده ؟ باچهرۀ بشاش گفت امروزقرارداد صلح وه کاری
را با روس ها امضا کردی  ،من گفت همین روس ها که بی خدا هستند ،درعهد
وپیمان شان هیچ اعتباری نیست .بازپیشانی اش مثل همیشه ترش شد واز جایش
پرید اطاق راترک کرد.
محترم جنرال نذیرسراج کتابی پرمحتوای تحت عنوان (روی دادهای نیمـۀ
اخیرسده بیست درافغانستان) نوشته ،که ازهرنگاه معلوماتی ،مستند ،نسبتا باحقایق
برابر ،ساده ،خیلی سلیس وروان ،هروطندوستی که پویای حقیقت است ،مطا عه
اش را مشوره میده  .سراج درص  19می گوید ،روزی داؤد درمحضرجنراالن
گفت هرکه داعیۀ پشتونستان را تقویه نمیکند خاین به وطن است .وی مسئـلـۀ
پشتونستان رادرصدرکارخود قرارداده بود .به همین جهت وزارت دفاع را تقویه
کرد وافغانستان را فدای پشتونستان کرد،در سال 0322جرگۀ انتصـابـی دایـر
ودست بازگرفت که حکومت ازهر مملکت میتواند اسلحه بخرد .درص 12
میگوید داؤود کامال به روسیه اتکا کرده بود .درص 13اورده مردم حکومـت
کاکاهای داؤود را استبداد کبرا وحکومت داؤدرا استبدادصغرا می نامیدند.
شهیدمیوندوال برای ما گفت ،بودجه ریاست قبایل زیادتر ،ازبودجه وزارت
معارف بود .هنگام اظهارنظرخود ،روی همین موضوع از کابینه ،خانه نشین شد.
( انزمان رئیس مستقل مطبوعات بود) داؤود برایش گفته بودگپـهـای را کـه
مهرخان دررادیوپاکستان می گوید ،وزیرکابینه ام درحضورم می گوید .ایـن
علتی بود ،تا نامبرده مدتی خانه نشین شود .هنگامیکه شاه ازاین موضوع خبرشد،
وی را به صفت مشاورمطبوعاتی خود تعین کرد .
مرحوم کوشان اززبان داکترعبدا مجید سفیروطن مادر ندن مینویسد ،تلفون
زنگ زد انطرف خان عبدا غفارخان بود برای گفت من درهوتل  ...هست معاش
راروان کنید ،من گفت شمااینجابیایید رسید بدهید معاش شمااجرامیشود غـفـار
خان گفت مرا پاکستانیهامیبینند ،سفیرصحب پیشترهمان قس اجرا میـکـردنـد
گفت  ،ماحسابدهی داری باید رسیدی داشته باشی گفت پس من شام می ای که
کسی مرا نبیند .همین قس داکترنجیب حسا پس اندازاین خان منافق راکـه
مبلغ 0.5ملیارد افغانی بود با مفاد  05درصد به قل خودازحسا پشتنی تجارتی
(دنبا ه دارد)
بانک اجرا کرد / .

هفته نامۀ امید
خطاب به آقای سادات (دنباه ازصفحۀ سوم)
خو سادات صاحب من این قضاوت رابشما میسپارم که آیاازین امر ا هـی
پیروی کرده اید یا نه؟
اکنون توجه عمیق شما را به این آیت متبرکۀ نمبر  53سورۀ ا کهـف جـزء
پانزده معطوف میخواه «:و بگو( ,این) سخن راست (است) از پروردگارشما؛
پس هرکه خواهدایمان آرد و هرکه خواهد کافر شود .".....سادات صـاحـب!
بافرض محال ,اگر شفیع عیار و یا دیگران (خدا ناخواسته) خواسته اند که کافر
شوندوشماو همردیفان تان بخواهید که آنها را مانع شوید آیا بخالف این ایـت
معظ حرکت نکرده اید؟ از جانب دیگر,شما میتوانستید که از امر مـعـروف
استفاده کرده ما و دیگران را مخصوصأ داعیشیان و طا بان براه دین حق بوجه
احسن هدایت فرمائید ,وی بعوض شما و همقطاران تان با سخنان زشت و نا سزا
زمینۀ یک نزاع را خلق کردید که سنت محمدی نه بلکه راه شیطانیست.
آیۀ متبرکۀ نمبر  53سورۀ ص جزء بیست وسوم توجه فرمائید که چگـونـه
خاصتأ با حا ت موجودۀ ما و شما مصداق پیدا میکند( :این) کتابی است مبارک
که فرو فرستادی آنرا بسوی تو ,تا تدب ّر کند مردم در آیات او؛ و تا بفهـمـنـد
( متذکر شوند) خداوندان دانش  ،اووا ا با (صاحبان خرد) .درینجا درتفسیر
کابل با ترجمۀ(خداوندان) ه عقیده نبوده ترجمۀ (پیام نور)را که در قوسـیـن
تذکر داده ام ترجیح میده  .ببینید سادات صاحب ,خداوند آیات معظ را برای
تدبر و تعقل و تفکر برایما فرستاده از ما توقع شده است تا بر خلـقـت انسـان,
پیدایش زمین و بحر وآسمان و افالک ,برگ درختان ,گردش سیارات و روز
شب و روشنی و تاریکی تفکرو تعقل کنی  .خداوند(ج) را شکر گزاری که بما
این اعجاز قرآنی را نصیب ساخته است تابتوانی ازطریق تدبر و تفکر و تعقـل:
عل رشی یا آمبریووژی بمیان بیاوریی  ,به تحت زمین برای تجسس نفت و گاز
و احجار قیمتی در جستجوشوی  ,از عمق بحر غذا های ذیذ و نفت بیرون آری ,
به افالک سفر کنی و بعد از پانزده سال به سیارۀ پلوتون Plutoبرسی وبیبنی که
مانند زمین قلل شامخ دارد ,اینکه خدواند فقط از آ و خاک چه نوع درختان
و میوه های ذیذی نیست که برایما وشما طف نفرموده است ,ازگردش سیارات
و روشنی وتاریکی مابه Circadian Rhythmیا ساعت بیووژیکی وجود ما بلد
شوی ؛ سادات صاحب ,ست طویل است واین همه همان د یلیست که خداوند
خودفرموده که (علما خدوندرا بهترتر می شناسند) و باید دانست که این (علما)
مختص به علمای دین نبوده شامل علمای طب و سائنس و اجتماعیات وغـیـره
نیزمیباشد .درینجا یک قصه بیادم آمد میخواه که باشما یکجـا آنـرا دوبـاره
بخاطرم تازه سازم :وقتیکه در رایل کا ج جراحان ندن جدیدآ درسـال 032۸
داخل شدم پروفیسر فزیووژی ما یک یهود بود .چون میخواست به فزیووژی
بیشترآشناشوم او را(توتر)خودانتخا کردم تا محاتی را باه به اصطالح دو به
دو به دقت بیشتر درتدریس فزیووژی سپری نمائی  .ای ضمن تشریح وظایـف
سیست جهاز هضمی برای تجربۀ شخصی خود را چنین اظهار داشت :برای اینکه
ما بتوانی شح را از طریق ورید بدون تشکل آمبوی شحمـی آمـاده سـازیـ
البراتوار ما درساح ِۀ اضافه از پنجاه هزار فت مربع قرار داشت و سامان وادوات
قیمتی و مدرن ه دردسترس داشتی  ,اما موفق نشدی  .وی روزی با خود غرق
تفکر شدم که غذای چربی را که من صرف میکن در ظرف چند دقـیـقـه از
طرف یک حجرۀ که برای دیدنش باید به مایکروسکو ا کترونیک مراجعه
کن جذ و داخل دوران خون میشود .آنوقت بود که دانست و درک کـردم
خاقی است و خدای بزرگی است که همۀ اینها را دیزاین و فعال ساخته ومـن
که تا آن زمان بخدا عقیده نداشت دوباره بسوی او رو آوردم و از خطا های خود
طلب عفو کردم .سادات صاحب ,اینست نتیجۀ تدبر ,تفکر و تعقل که ما بایـد
مصروف آن باشی و الکن میدان را کسانیکه نه مسلمان اند و نه مومـن ازمـا
ربوده آیات قرآن را برایما ثابت می سازند .درحا یکه درمیان افغانها نزاع دوامدار
وجود دارد ,دروغها گفته میشود ,فساد اخالقی و اداری به اوجش رسیده ,سـر
معصومان بریده میشود ,به م ُهرمحمدی و بیرقی که یک روزسبب اعتال وپخش
اسالم بود زیر نام اسالم ,توسط یک گروه نوکران و دشمنان اسـالم ,بـه بـی
احترامی برادشته شده ,بد نامی اسالم را فقط برای پیشبرد پالنهای شوم دشمنان
اسالم پیش میبرندو به ا صلح خیر معتقد نیستند ,مشغو یت مارا رق میزند .سادات
صاحب ,عوض جار و جنجال بایک مسل خدا پرست شما به این گروه نا بکار
درس اسالم حقیقی بدهید ,آنه اگر! شما به اسالم حقیقی که با پیروی از آیات
مقدس و احادیث متبرکۀ فوق ذکر شد عقیده داشته باشید که متیقن صاحـب
عقیدت راسخ هستید .سادات صاحب ,بازه شما را تکلیف داده میخـواهـ بـا
قسمت اخیرایت متبرکۀ نمبر  02سورۀ شورا جزء  52با تعقل تالوت فرمائید:
(اهلل پرورد گار ما و پروردگار شماست .ماراست کردار های ما و شـمـاراسـت
کردارهای شما؛ هیچ خصومت نیست میان ما و میان شما؛ اهلل جمع میکند میان ما
(و شما) و بسوی اوست باز گشت).
باید به این نتیجه برسی  ,که اصطالحات کفر و شرک مورد بازیچۀ سیاسـی,
فردی ,تجارتی و عنعنوی و مسخرگی قرار نگیرد .شما و همقطـاران تـان بـه
اصطالح با ریگی که زیر دندان تان میآید هرکس راکافر ومشرک صدا نزنیـد
ورنه کفر بشما بر میگردد و بجرم یک قتل ه سزاوار جزای دنیوی و اخروی
میگردید .روی همین د یل است که باوجودعرضۀ ایات مقـدس خـداونـدی
واحادیث متبرکه محمدی در باالمن بشماکافریا مشرک اطالق کرده نمیتوانـ .
این وظیفۀ شما هاست که نگذارید دیگر کلمۀ کفر و شرک به ناحق مثل کـاه
بهر سو پراگنده شود .
باآلخره ,به اساس آیت متبرکۀ (وا موفون بعهده اذا عاهدوا) بوعدۀ تان وفا
نموده درپروگرام تان و درمقابل همان میکروفون تان که ایـن وعـده رابـه
مسلمانان جهان و شنوندگان تان داده بودید ,اقرارکنیدکه مضمون داکتردستگیر
درهفته نامۀ وزین امید شمارا از خوا گران بیدار ساخت و آنچه برشفیع عیار و
دیگران  ( :تو ( شفیع عیار) اگر شک کنی یا نکنی کافر هستی ,کسیکه در کفر
تو شک دارد او ه کافر است) یک اشتباه محو بوده بدربار خـداونـد ازیـن
اتهامات که برایتان ضد آیت و حدیث ثابت شد طلب مغفرت نمائید.
من این نوشته خود را با آیت متبرکۀ نمبر  52سورۀ شورا جزء بیست و پنج
و چند بیتی از موالنای بلخی رومی (از کتا ...و چنین گفت مووی ,مو ف:
مهدی سیاح زاده) پایان می بخش ( :و اوست آنکه قبول میکند توبه را از بندگان
خود .و در میگزرد از گناهان و میداند آنچه میکنید ).
سنگ را صد سال گوئی  :عل شو! کهنه راصد سال گوئی :باش نو!
خاک را گوئی :صفات آ گیر! آ را گوئی :که عسل شو یا شیر!
دی شیخ با چراغ همی گشت گ ِرد شهر کز دیو و د َد ,ملو و انسان آرزوست
گفتند :یافت می نشود ,ج ُسته ای ما گفت :آنکه یافت مینشود,آن آرزوست
این زبان چون سنگ و,ه آهن وش است
و آنچه بجهد از زبان ,چون آتش است
ز آنکه تاریکی است و هر سو پنبه زار
در میان پنبه ,چون باشد شرار!
ظا آن قومی که ,چشمان دوختند
ز آن سخن ها ,عامی را سوختند
واسالم علی من اتبع اهدی /
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برنامۀ تلویزیونی (دریچۀ سخن) با کریم نوری

به اطالع عالقمندان گرامی برنامۀ دریچۀ سخن باکری نوری رسانده میشودکـه
قراراست سومین برنامه به تاریخ اول اگست 5102ساعت چهار عصر به وقـت
نیویارک وواشنگتن ،ساعت یک ظهربه وقت کا یفورنیا ،ساعت ده شـب بـه
وقت اروپا ،ساعت  91/05شب به وقت افغانستان و ساعت هشت صبح به وقت
آسترا یا ازطریق شبکۀ جهانی پیام افغان ،برای سه ساعت مستقیما ً پخش گردد ه
عزیزانی که نظریات ،سئواالت وپیشنهادات داشته باشند ،طفا ً بـاتـلـفـون یـا
فیسبوک ویا آدرس پ ُستی ذیل تماس حاصل فرمایند.
Karim-Noori Facebook 5112 555 ۸12
PO Box 520195 Flushing NY 11352

ازطف ومهربانی دوستان ارجمندی که برنامه های قبلی را پسـنـدیـده انـد،
وپیامهای محبت آمیز وپراز صفا وصمیمیت فرستاده اند ،ممنون و مشکورم .
قابل یادآوری است که برنامۀ تلویزیونی دریچۀ سخن با کری نوری ،قبال ً نـیـز
ازطریق رادیوپگاه به گویندگی وگردانندگی کری نوری پخش می گردیـد.
باحرمت فراوان،
مشتاق احمدکری نوری ،متصدی برنامۀ دریچۀ سخن / .
امید  :همکاران قلمی و اداری هفته نامۀ امید ،مؤفقیت همکارعزیز خود ،جنا
آقای مشتاق احمدکری نوری را در ارائۀ برنامۀ مؤفق و دیدنی دریچۀ سـخـن،
آرزو نموده ،برایش سالمتی وطول عمرمی خواهند/.
*****************************************
صفحاتی از یک زندگی پرنشیب وفراز (دنباه ازصفحۀ چهارم)
وگردشگاههای پر سبزه وپرگل ودرخت شود وبکوشد وبگذارد تا سـرور و
گشایش معنوی ،درپهنای مناظرزیبا و روحپرور طبیعت ،جای انـدیشـه هـا و
کدورتها ووسوسه هاوترس و هراس ها را بگیرد ،و روزنه هایی بسوی فرداهای
پرامیدبازشود.
درقبال این پدیده های اثرگذار ،افکارم باحسرت وآه متوجه سر نوشت پـر
ازترس وواهمۀ افراد خاصتا ً کودکانی میشود که زیادتراز دو دهه به اینطـرف
چه شبها وچه روزهای وحشتناک وپرهراسی را دربرابر انفجارات ناگهـانـی و
حمالت زمینی وهوایی وراکت اندازی ها وآتش سوزیها متحمل شده اند ،وهر
حادثه اعماق روح وروان شان راشگافته وعقده های غامضی درسیر حیات شان
بجاگذاشته است.
همین حظه بیادمی آورم ترس وواهمۀ راکه ازوقوع یک ز ز ه احساس کرده
وترس داشت که مبادا زمین رزۀ دیگری وشدیدتری شود .آیاکسانیکه درهمین
شب وروزحسرتبار واسف انگیزافغانستان مواجه به چنین تکانهاودهشت افگنی
های دژخیمان وانفجاردهندگان انتحاری وآدم ربایان وآدمکشان مـیـبـاشـنـد،
گذشت زمان برحادثۀ زندگی پرمشقت وبی یار ویاور وبه اصطالح بـی بـاز
خواست را چگونه سپری میکنند؟ شاید یگان غمگسار وتسلی دهندۀ پراحساس
موقتا ً کدام توجه انسانی به آنها مبذول بدارد ،وی مصیبت دیدگانی که تعـداد
شان ازصدهاهزار زیادتراست ،این شعرشاعررا زیر بان خشکیده وکمرنگ خود
زمزه خواهند کرد :
سرشک از رخ پاک کردم چه حاصل عالجی کن کز د خو نیاید
درواقعیت همۀ مصیبت دیدگان درهمین آرزویند که دیگرازدل شان خـون
نیاید وشبهای یلدای زندگی به صبحگاهان روشن را درفرجام داشته باشـد .در
همین حظه یادم آمدازیک قطعه شعرکوریایی که زیرعنوان (فردای روشن ما
درکجاست) سروده ،ومن متن فرانسوی آنرا خوانده وبه استقباش چنین نوشت :
فردای روشن ما  ...در کجاست؟!
همه باه درین زمزمه اند که فردا ،فردا !
ومن می پرس پیه که تا ظلمت شب اینجاست،
فردای روشن ما درکجاست ؟!
میگوید در شفق داغ افقهای دور
درطلوع آفتا  ،در گسترش روشنی و نور،
و ی ساهاست در انتظار صبح این شب یلدا هست
همه جا در جستجوی آن فرخنده فردا هست :
فردای پیوندهای محک و قیام همگان
نیروبخش وحدت وپیمان راستین من و تو...
بره زن صف تاریک دشمنان و بیگانگان،
آن که چون مار  ،خانه کرده اند درآستین من و تو ...
کجاست فردایی که درآن اهریمن جنگ نباشد ؟!
زمین وطن جوالنگۀ دزدان ناموس وننگ نباشد ؟!...
من و تو تاپای چنین دشمنان را ازوطن دور نسازی ،
تا چش عدو را با تیر همرنگی و وحدت کور نسازی ،
راه صلح وآزادی و طلیعۀ نوروز ما ،پیه ناپیدا خواهد بود،
بسی فرداهای دیگر ،چون امروز ما ،بی فردا خواهدبود ! (ادامه دارد)
*****************************************

هالکت 11تروریست دردرگیری داعش وطالبان

 52جوالی/ننگرهارـ باختر00 :تروریست در درگیری میان گروه هـای
تروریستی طا بان وداعش دروالیت ننگرهارکشته 51تن شان زخ برداشتند .در
این رویارویی ها چهار تروریست از دوطرف نزد این دو گروه تروریستی اسیر
شده اند .درگیری چاشت روزگذشته در قریۀ موسوم به گرگری و سوای ده
باال آغازشد و تا ناوقت این روز ادامه داشت.کشته و زخمی ها وابسته به ایـن
آنها اند .
به اساس خبر دیگر،پنج تروریست به شمول دو پاکستانی دریک حمله هوایی
درننگرهارکشته شدند .آنان دیروزدرقریۀ چکنور و سوای عل پور درحا یکـه
بایک موتربه سوی ماموریت تروریستی شان میرفتند  ،آماج حمله طیاره هـای
بدون سرنشین قرارگرفتند .گفته میشود درین حمله هوایی به باشندگان قـریـه
چکنورآسیب نرسیده است .

هالکت  181طالب درعملیات های تصفیوی

51جوالی/کابل ـ باختر :نیروهای اردوی ملی عملیات تصفیوی در بخشهایی
ازکشور انجام دادند و درتازه ترین انکشاف  0۸3طا ب مسلح به شمـول یـک
قوماندان آنان کشته شد .این عملیاتها دربخشهای ازو سوا یهای مکنی پکتیا  ،ا مار
فاریا  ،دهراود وسرا ارزگان  ،موسی قلعه هیرمند  ،محمد آغه ـوگـر ،
میوند قندهار  ،بهارک بدخشان  ،خواجه غار تخار  ،منطقه باغ شرکت کندز و
مربوطات و سوای موسهی والیت کابل صورت گرفت که درآن  0۸3طا ب
مسلح به شمول یک قوماندان این گروه بنام مال خاکسار سه و سوال نام نـهـاد
شبکه تروریستان و نه اتباع خارجی کشته شده اند .
درجریان انجام این عملیاتها  ۸۸طا ب مسلح زخمی و نه طا ب مسـلـح دیـگـر
گرفتارشدند وتعداد اسلحه و تعداد مهمات ثقیل وسایل و سایر تجهیزات نظامی
بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است .
طبق خبردیگر سیزده عسکر اردوی ملی درجریان وظایف امنیتی در کشور به
شهادت رسیدند.

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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انجنیر عبدا صبور فروزان

تلویزیون ژوندون

نیوجرسی

مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
دنبا ه ازشماره های پیشین  :سردارمحمدهاش خان جالد ،کاکای ظاهرخان و
صدراعظ آدمکش ،بیش ازپنجصد تن ازمشایخ وعلمای هزاره رابه بهانۀ مالقات
ومهمانی ازبامیان به کابل خواست ،وبه مجرد رسیدن ایشان بکابل ،همۀ آنـهـارا
سرزد وکشت وهیچیک ازآنها دوباره به هزاره جات برنگشت .هاش این عمـل
رابخاطر گرفتن انتقام برادرش نادر که توسط جوان شجیع ود یر عبدا خا ق بـه
قتل رسیده بود ،انجام داد ،چون شهیدعبدا خا ق مبارز ازقوم شریف هزاره بود.
امیرعبدارحمن خان نیزبرای سرکوبی مردم هزارن امر (سرشان از من ،مال و
زن شان ازشما) راداده بود وازسرکشته گان برادران هزاره کله منارها ساخته بود.
اقوام دیگرکشور ازجمله نورستانی ها ،تاجیکها و اوزبیکها نیز از شر ّ امیر درامان
نبودند ،ومظا اورا با گوشت وپوست حس کردند .مرحوم مووی عل محمد
خطیب مسجدشریف گدری گذر ریکاخانۀ کابل که عا زبردست دینی و مرد
خداجووپرهیزگاری بود ،میگفت که عبدا رحمن خان هزاره های بیگناه را از
هزاره جات آورده ودرشیر پور تخته به پشت می خواباند ،دستها وپاهای شانرا با
همدیگر درزنجیرمی بست ودرچشمان چونه می انداخت ،بیچاره گکها ازشدت
سوزش چش شان چنان دست وپامیزدند که صدای شرنگ شرنگ زنجیرهای
شان ازفاصله های دورشنیده میشد ،وامیر خودبه تماشامی آمد وازصدای زنجیر
ها که همراه با نا ه و زجه بود ،ذت می برد.
مرحوم مووی عل محمدخان میفرمودکه امیر به اندازۀ مردم را زیر ظل وست
گرفته بود که اگر کسی دهن خودرا شورمیداد سرش بریده میشد .فشار ظـلـ
امیر برمردم به اندازۀ بودکه وقتی اوفوت کرد ،برای چندین روز کسی جرئت
نمی توانست خبرفوتش را اعالن کند ومرده اش برای چندین روزدر کوتی باغ
باال باهمان باسهایی که درتن داشت ،مانده بود.
آنگاهی که عالمه سیدجمال ا دین افغان را امیران وقت بدستور باداران شـان
انگلیسها مورد تعقیب قرارداده ودرصدد گرفتاری اش افتادند ،مووی صاحب
عل محمد درهمین مسجد گدری اورا پناه داد تااز گزند انگلیسها وامیران جیره
خوارشان درامان باشد ،وتا زمانی که زمینۀ بیرون رفتنش ازوطن فراه شد در
آنجا بود .اینکه چه ارتباطی میان این دوبود معلوم نیست ،ممکن سیـد ذریـعـۀ
سفارشی از ارادتمندان مرحوم مووی صاحب ویایکی ازشاگردانش به اومعرفی
شده باشد .مرحوم مووی عل محمدخان زمانی که به رحمت حق پـیـوسـت،
یکصدوچهل وپنج سال داشت(مجلۀ ژوندون)  .او از بزرگان قوم ما بود ومـن
باوجود اینکه پسربچۀ کوچک بودم ،افتخار ه صحبتی اش راداشت  .روحش
شاد وبهشت برین مأوایش باد.
آقای یون و فاشیستان ه فکر ! ببینید روانشاد مووی عل محمدخان دانشمند
تاجیکتبار ،عالمه سیدجمال ا دین افغان را به قیمت جان خود پناه میدهد و از
عاقبت کار وازظل وبیداد امیران مستبد هراس نمیکند  .ازحضرت حق بترسید و
ازبرتری جویی وخودپسندی حذرکنید ،وبه برادری و برابـری هـمـه اقـوام
افغانستان احترام بگذارید تا فالح ورفاه ملت افغانستان میسرگردد( / .دنبا ه دارد)
*****************************************

سی طالب مسلح کشته شدند

52جوالی/کابل ـ باختر :پلیس فعا یت تصفیوی را دروالیات فاریا زابـل،
ارزگان  ،میدان وردک  ،غزنی وپکتیا انجام داده اند که درنتیجـه 91طـا ـب
کشته وپنج طا ب زخ برداشته وسه قوماندان شان گرفتار شدند .درین عملیاتها
همچنان تعدادی اسلحه  ،مهمات ثقیل و سایر تجهیزات نظامی نیزبدست نیروهای
شامل عملیات افتاده است .
آمادگی ها برای از بین بردن دهشت افگنان
50جوالی/کابل ـ نور تی وی :سخنگویان وزارت های دفاع و داخله پس از
رخصتیهای عید در مقابل دوربین خبرنگاران حاضر شده در مورد چـا شـهـای
امنیتی سخن می گویند .سخنگوی وزارت دفاع ملی میگویددر عمـلـیـاتـهـای
روزهای عید 21تن ازمخافان مسلح دو ت کشته شده52 ،تـن زخـمـی 51تـن
دیگرشان اسیرشدند.سخنگوی وزارت دفاع میگوید دراین علملیات ها ۸تن از
نیروهای دفاعی کشور شهید شدند ،به گفته وی ،این ۸تن جدا از شـهـدای
والیت وگر اند.
بدنبال زخمی شدن بیش از صد از کودکان در اثر سـالح جـنـگـی هـای
پالستیکی ،وزارت داخله تمام خرید وفروش سالح وپتاقی های پالسـتـیـکـی
راممنوع اعالم کرد .سخنگوی این وزارت میگوید وزیر داخله به همه منسوبان
پلیس هدایت داده تاجلو فروش سالح پالستیکی را بگیرند.
درهمین حال سخنگویان وزارت های دفاع وداخله از آمادگی های الزم برای
از میان برداشتن النه های هراس افگنان در و سوای های وردوج ،جرم ویمگان
خبرمیدهند .بگفته آنان و سوای های جرم ،وردوج ویمگان درمحراق تـوجـه
نهاد های امنیتی ودفاعی کشور قرار دارند.این درحا یست سخنگـوی وزارت
دفاع ملی میگویددر و سوای اچین والیت ننگرهای 0۸تن از گـروه داعـش
کشته شده و 2تن دیگرشان زخ برداشته اند.
جعل در مذاکرات ( ...دنباه از صفحۀ هشت )
تبادل نظر در مورد راهها و وسیلههای برقراری صلح و ثبات با غرو آفتا
پس ازافطارآغاز شد و تا وعده سحر ادامه پیدا کرد .مقامات پاکستانی بر خالف
نشست برگزار شده در شهر ارومچی چین در ماه می ،اصرار مـیورزنـد کـه
حضور طا بان در گفتوگوهای مری با میانجیگری اسالمآبادبوده است .ایـن
درحا یست که سخنگوی طا بان افغانستان این نشستها را غیرمجاز اعالم کرده
بود.نشست دیگری در قطر نیز برگزار شده بود اما طا بان مدعی شدند در ایـن
نشست هیچ نمایندهای از سوی دو ت کابل حضور نداشته است.
طا بان تاکنون هرگونه نشست مستقی با دو ت کابل را به د یل اینکه حکومت
افغانستان را دستنشانده غر میداند رارد میکند،این گروه اعالم کرده که تنهابا
امریکا مذاکره میکند .در گفتوگوهای دو ت و طا بان افغانستان در منـطـقـه
مری در پاکستان ،حکمت خلیل کرزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان نیـز
حضور داشت.

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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روزنامۀ ماندگارکابل

فاز جدیدِ صلح و جنگ در افغانستان

حاال دیگر دو خط متمایز در برابر طا بان و سایر مخافان ِ مسلح ایجاد شـده
است؛ خط جنگ و خط صلح! هرچند پیش از اینه میشد که رگههایـی از
این دو جریان را در میان تالشهای متراک ِ حکومت به تماشا نشست ،اما حـاال
دیگر هر دو خط ِ صلح و جنگ وارد فاز تازهیی شده است .جادۀ صلح حاال بـا
تمام اما و اگرهایش برای نخستینبار وارد فاز تازهیی از گفتوگوها با حضـور
رو در روی ِ نمایندهگان باصالحیت ِهر دو طرف شده است که این خود نشانگر ِ
تحول ِ بنیادی در این روند و در نتیجه ،جان گرفتن ِ جوانههای جدید ِ امید در امر
دست یافتن به صلح و امنیت است .در آن سوی دیگر اما فاز جنگ ه با فشارها
و حمالت ِ بیوقفۀ دشمنان بر نقاط مختلف کشور ،ناگزیر وارد فاز جـدیـدی
شده که در آن جمعی از مسووالن و نخبهگان ِ حکومتی برای تشکیل ائـتـالف
های حزبی و مسلحسازی مردم در جنگ علیه گروههای هراسافکن آستین باال
زدهاند.
اگر نیک بنگری  ،درمییابی که هر دوی این جریانهای جدید بدون شک
زاییدۀ اوضاع و شرایط جدید ِ کشور پس از نقطۀ عطف ِ 5101است کـه بـه
نحوی قابل پیشبینی بود .هرچند که در این میان ،متغیرهایی مانند حضور نظامی
داعش در افغانستان ،از جمله موارد غیرقابل پیشبینی به شمـار مـیآیـد کـه
علیرغ نکره بودنش ،نقش کلیدی ِ قابل توجهی در معادالت صلح و امنیت در
کشور دارد .به هر روی ،آنچه را نمیتوان انکار کرد ،تالشهای جسـتـه و
گریختۀ ممتدیست که در بیش از ده سال گذشته همواره بخشی از انـرژی و
توان ِ دو ت را به خود مبذول داشتهـ هرچند که این تالشها تا کنون به هـیـچ
نتیجۀ قابل مالحظهیی نرسیده است.
حاال که با توجه به شرایط جدید و تحوالت اخیر ،ما شاهد گذار ِ هر دو جبهۀ
صلح و جنگ به فاز ِ جدید هستی  ،باید بیش از هر زمان ِ دیگری محتاطانه بـازی
کنی ؛ چه اینکه در میدان بازی مبارزه علیه تروریس نمیتوان به انداختن تـیـر
های بیهدف در تاریکی دلخوش بود .رها کردن تیر در دل ِ تاریکی شاید از
یکسو سرنوشت تیرهایمان را به تاریکی ببرد ،وی از سوی دیگر گـاه مـی
تواند نتیجۀ معکوس ه داشته باشد و تیرهای رهاشده به آسمان ،بهسان ِ ت ُـفـی
سرباال دوباره بر سر خودمان ببارد .رفتن به میز مذاکره ه بدون یک برنامۀ از
پیش تعریف شده ،مصداق عینی ِ رها کردن ِ تیر در تاریکی است؛ همانطور که
در میدان جنگ ه روی دست گرفتن ِ هر استراتژی و تاکتیکـی ا ـزامـا ً بـه
پیروزی نمیانجامد .با همین مقدمه به سراغ دو تحول عمدۀ جدید در مـیـدان
صلح و جنگ میروی .
عطا محمد نور ،وای مقتدر بلخ که از هفتهها به اینسو رزمجامه به تن کرده
و در برابر پروژۀ ناامنسازی شمال قد عل کرده است ،چندی پیش از تـالش
هایی برای دست یافتن به یک ائتالف ِ استراتژیک با جنرال دوسـتـ  ،عـلـیـه
تروریستان شمال کشور یاد کرد و حاال ه در روز نخست عید ،از ضلع سـوم ِ
این مثلث یعنی استاد محقق پرده برداشت .به این ترتیب ،دیده میشود که حاال
مثلث جمعیت ـ جنبش ـ حز وحدت آمده تا با تجدید خاطرههای جـبـهـۀ
مقاومت ،بار دیگر صف واحدی علیه ناامنیهای سازمانیافته در شمال تشکیـل
دهند .بدون شک نفس ائتالف این سه رهبر مقتدر و صاحب نام ِ شمال میتواند
نقش سازندهیی در مبارزه علیه هراسافکنی در شمال داشته باشد.
وجوه مشترک هر سه ضلع این مثلث ،حکومتی بودن ِ اعضای این ائـتـالف
است .اینکه سه م ُهره نامآشنا و صاحب قدرت ِ حکومت وحدت ملی به چنین
ائتالفی روی آوردهاند ،خود نکتۀ قابل تأویلیست که میتواند ما را به واقعیت
های پنهان ِ بسیاری رهنمون کند .به گونۀ مثال همین که سه مقـام بـلـنـدپـایـۀ
حکومت علیرغ اشراف نسبی بر نهادهای امنیتی در شمال کشور ،بـه مشـی
مسلحسازی و بسیج مردم محل روی میآورند ،خود میتواند دا ّی بر نابسندگی
نیروهای امنیتی در مدیریت ناامنیهای اخیر در شمال کشور باشد .وقتی ریاست
اجرایی ه به گونهیی از تشکیل این ائتالف استقبال میکند ،رئیسجمهور غنی
تنها مقامیست که تا کنون موضع چندان مشخصی در قبال این ائتالف نگرفته
است .این در حای است که اتفاقا ً ،انتقادهای عمده در روند مدیریت ناامنیهای
اخیر شمال ه به سرقوماندان اعالی قوای مسلح یعنی شخص رییسجـمـهـور
برمیگردد که گاهی مته به سهلانگاری در برابر تهدیدات امنیتی شمال شـده
است.
به هر حال علت هرچه باشد ،از سهلانگاری رییسجمهور تا ناتوانی نیروهای
امنیتی و  ،به نظر میرسد که پا گذاشتن به ائتالفهای حزبی با رقبای دیـروز
برای کسانی مانند عطامحمد نور ،دوست و محقق آخرین گزینۀ ممکن و از سر ِ
ناگزیری بوده است .وقتی رهبران بالمنازع شمال با تمام امکانات حکومتییـی
که در دست دارند ،به ائتالف حزبی و مسلح کردن مـردم روی مـیآورنـد،
نمیتوان به چیزی جز «آغاز فصل سرد »ایمان آورد .هرچند این ائتـالف از
آنجا که واکنشی معقول و مقبول در برابر هراسافکنی مفرط در شمال کشور
است ،اتحادی مبارک و ارزنده است ،اما وقتی به شأن نزول آن که چیزی جز
افزایش ناامنیهای سازمانیافته در سراسر کشور بهخصوص در شمال نیـسـت
نگاهی میاندازی  ،نمیتوانی به اوضاع سیاسی کشور چندان خوشبین باشی .
ائتالف رهبران سهگانۀ شمال در شرایطی که هنوز والیات شما ـی کشـور
نفس میکشند ،میتواند نقش ارزندهیی در بسیج مردم علیه هراسافکنی داشته
باشد .بدون شک همه از ناامنیهای اخیر سخت بیزار شـدهانـد و درچـنـیـن
شرایطی ،این مثلث نوزاده میتواند اقبال بلندی در بسیج مردم برای دفاع از خود
و پاکسازی والیات شمای کشور داشته باشد .تجربههای وقفهیی و پراکندهیی
که در طول سالهای اخیر شاهد آن بودی  ،نشان داده که قیامهای مردمی علیه
گروههای مسلح غیرمسوول ،کارکرد موفقی داشته است؛ تنها نقطهضعف ِ ایـن
حرکتهای مردمی ،عدم رهبری کارا و مقطعی بودن ِ آنها بوده که به نـظـر
میرسد این نقاط ضعف در ائتالف جدید شمال مجای برای ظهور نیابند .

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

روندصلح ومذاکره باطا بان ه تنهاوتنها درصورت پیروزی قاطع ِ نیروهـای
خودی درمیدانهای نبرداست که میتواند موفق و چارهساز باشد .ورنه مـذاکـرۀ
یک گروه شورشی باقدرت مانورباال ویک حکومت ضعیف ،بهیـچ عـنـوان
نمیتواندبرای منافع ملی وحقوق اساسی ِ شهروندان کشور ،حاشیۀ امن بایستهیی
تعریف کند53.سرطان0931

حکومت متعهد به اصالحات در نظام
انتخاباتی کشور است

51جوالی/کابل ـ نور تی وی  :سرانجام پس از انتظار وجنجال های زیـاد،
کمسیون اصالحات انتخاباتی افغانستان روزچهارشنبه رسما ً به کارش آغازکرد.
رئیس اجراییه حکومت هنگام آغازبه کار کمسیون ابرازامیدکردکه کمسیـون
اصالحات انتخاباتی بتواند کارهایش را به درستی انجام دهدتا انتخابات آیـنـده
درکشوربه گونه سراسری و شفاف برگزارگردد .رئیس اجرایی گفت یـکـی
ازنیازمندیهای اساسی مردم اصالح نظام انتخاباتی است.همچنان عبداهلل گـفـت
دو ت اراده قوی برای آوردن اصالحات در نظام انتخابات دارد و بگفته او ،این
خواسته مردم را کمسیون برآورده خواهد کرد .کمسیون اصالحات انتخاباتی
در حای به کارش آغاز می کند که نهادهای ناظر انتخاباتی بارها ازبه تاخیرافتادن
فعا یت آن وترکیب این کمسیون انتقاد کردند .چندروزپیش نهادهای ناظـربـر
روند انتخابات گفتند بیشتر اعضای کمسیون اصالحات انتخاباتی به جریانـهـای
سیاسی حاک وابسته هستند .این نهادها همچنان از اعضای این کمسیون خواسته
بودندمسایل فنی را قربانی وابستگی های سیاسی نسازند.
اعضای این کمسیون درنخستین نشست خبریی شان ازتعهدات حـکـومـت
مبنی بر تطبیق فیصله های این کمسیون استقبال میکنند و میگویندتعدیالت در
قوانین انتخاباتی؛ اصالح مقرره ها و جستجوی راه حلهای برای نجات انتخابات از
رفتن در گردا تقلب از وظایف اصلی این کمسیون خواهدبود.
توحیدی میگویدبرای بیرون رفتن از مشکالت انتخاباتی ،انها پیشنهاد هـای
مشخصی را به دو ت وحدت ملی ارایه خواهند داد.در این اواخر ،یـکـی از
بحثهای داغ برکناری انعده از مسئوالن کمسیونهای مستقل انتخابات است کـه
مته به فساد و تقلب هستند .صدیق اهلل توحیدی ،معاون کمسیون اصـالحـات
انتخاباتی میگویدتغییر چهره های یکی از وظایف اصلی این کمسیون در امـر
تغییر قوانین خواهد بود .به گفته او تا زمانیکه این افراد از وظیفه برکنار نشوند،
جلب کردن اعتمادمردم به کمسیونهای انتخاباتی کار دشواری خواهد بود.
معاون کمسیون اصالح نظام انتخاباتی میگوید سه ماه برای کار این کمیسون
تخصیص داده شده است .معاون کمسیون اطمینان می دهد که درامـراصـالح
نظام انتخاباتی تا پای جان تالش می کنند .

جعل در مذاکرات صلح پاکستان

نشریه انگلیسیزبان اکونومیست در مقا هیی اینگونه تحلیل کرده است کـه
شرکتکنندگان در مذاکرات صلح پاکستان نمایندهگان طا بان نبوده بلکه بـه
نوعی برده جنرالهای پاکستانی بودهاند.
بیش ازیک دهه است که مردم افغانستان به د یل فرارازموج گرما به منطقـه
کوهستانی مری درپاکستان هجوم آوردهاند .این منطقه حل برگزاری او ین دور
گفتوگوی مستقی دو ت کابل و طا بان که به عنوان مذاکرات صلح تـلـقـی
میشود ،بود.
اکونومیست در این زمینه مینویسد :اشرفغنی در این اواخر نیـز ضـمـن
سخن گفتن در مورد استقبال گرم اسالمآباد گفت :در حال حاضر تمام ارتـش
پاکستان در جبهه دو ت کابل است و از تمام نفوذ خود در طا بان بـرای آغـاز
مذاکرات صلح و شاید در ارایه آتشبس استفاده میکند .این در حای است که
بسیاری از افغانها نسبت به پاکستان دید مثبتی ندارند زیرا اسالمآباد به خـاطـر
کمک و تجهیز طا بان مورد تنفر قرار دارد.
اشرفغنی نیز در تالش است که که دیدگاه سنتی افغانستان مبنی بر مقصر
دانستن پاکستان برای هر حمله تروریستی در افغانستان را اصالح کند.
در همین راستا ،رییس جمهور افغانستان چندین امتیاز بدون تفکر به پاکستان
داده است .به عنوان نمونه ،یکی از آنها امضای تفاهمنامه اطالعاتی میان سازمان
اطالعات پاکستان (آی.اس.آی) و ریاست امنیت ملی افغانستان بود که خشـ
نهادهای امنیتی افغانستان را برانگیخت.
نمونه بعدی نیز اشرفغنی در یک اقدام اشتباه ،نامهیی در ماه مـارچ سـال
جاری میالدی به رهبران پاکستان ارسال کرد و در آن از آنها خواسـت کـه
رهبران طا بان ساکن این کشور را دستگیر کنند.
در 5جون ،افغانستان و پاکستان سفرای یکدیگر را بر سر یـک مـوضـوع
مشترک فراخواندند که این مسئله بیشتر همانند برخی اقدامات حامد کـرزی
رییسجمهور سابق افغانستان بود .کرزی با سیاستهای ضد پاکستانیاش خود
را به عنوان حامی واقعی تمامیت ارضی افغانستان معرفی کرد که بسـیـاری از
کارشناسان براین باورند که وی از این طریق خود را در موقعیتی قرار داد کـه
بتواند دوباره در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کند.
بنابراین گفتوگوها در منطقه مری در پاکستان در زمان حسـاسـی بـرای
اشرفغنی انجام شد .اگرچه تعداد کمی از جزئیات گفتوگوها اطالع دارند با
این حال جزئیات منتشر شده نشان از اهمیت این موضوع دارد (.دنبا ه درص)2

پیام جنرال دوستم ،بهخاطر شهادت
وزخمی شدن هموطنان در ولسوالی المار

 55جوالی/کابل ـ باختر :امروز نیز دشمنان مردم افغانستان در گوشه وکنار
کشور دستهای ناپاک شانرا با خون انسان های بیگناه آودند که دردبار وخونین
ترین آنهاشهادت حدود 51هموطن ما در اثریک حمله انتحاری دربازار و سوا ی
ا مار والیت فاریا بود :به این مناسبت مراتب تسلیت و اندوه عمیق خـود را
برای همه خانواده های شهدای راه حراست از کشور ابراز داشته و برای شهـدا
بهشت برین و برای خانواده ها و دوستان شان صبر جمیل مسئلت می دارم .از
خداوند منان برای آنانیکه در این رخداد ها جراحت برداشته اند ،تندرستـی و
سالمتی عاجل می خواه .
میدان که نیرو های شجاع و توانمند امنیتی ما بیش از هر زمان دیگر با حمایـت
مردم افغانستان مستقالنه می کوشند تا برای هموطنان شان در سراسـر کشـور
امنیت و ثبات را تأمین کنند تا آنها بتوانند زند گی آرام و بی دردسری داشـتـه
باشند .مردم افغانستان خود گذری و ایثار نیرو های امنیتی خویش را از یادنبرده
وازآنهابخاطر تالش وکوشش برای برقراری صلح و امنیت کشور ،حمایـت و
سپاسگذاری میکنند .دشمنان مردم افغانستان خود میدانند که با ترور و دهشـت
نمی توانند درراه رشد وپیشرفت ماموانع ایجادکنند .مابا برداشتن هرگونه موانع
از سر راه به راه خود همچنان ادامه میدهی و طرفدار صلح و آرامش در کشور
بوده و در این راستا تالش می کنی .
یکباردیگربه روح شهدای آزاده کشوراتحاف دعانموده برای خـانـواده هـای
قربانیان رخدادهای امروز صبروشکیبایی آرزو میکن .

حمایت اردوغان ازحکومت وحدت ملی

 02جوالی/انقره ـ باختر :سترجنرال عبدا رشید دوست معاون اول ریـاسـت
جمهوری درحا یکه باتور دوست  ،یارمحمد دوست  ،بابر دوست و مصـطـفـی
کمال دوست پسران وی نیز حضورداشتند با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور
ترکیه در میدان هوایی شهر انقره دیدار کرد .درین دیدار رجب طیب اردوغان
رئیس جمهورترکیه از تداوم و افزایش همکاری میان این دو کشور خبر داده
افزود که ترکیه و افغانستان ازدیر زمانی روابط حسنه داشته و بعد ازایـن نـیـز
روابط میان این دو کشور مستحک تر خواهد شد .
معاون اول ریاست جمهوری ،با قدردانى از همکاریهای همیشگی کشوردوست
و برادرترکیه درتقویت معارف و عرصه های مختلف در کشور بـه نـیـکـی
یادآوری نموده و ترکیه را از جمله کشورهای مه برای افغانستان عنوان کرد .
دراخیر رجب طیب اردوغان یکباردیگر حمایت ترکیه رااز حکومت وحـدت
ملی ابراز داشته و از معاون ریاست جمهوری کشور خواست تا وسیلتا ً سالم و
تمنیات شان را به همتای افغانی اش محمد اشرف غنی و وزرای کابینه جـدیـد
حکومت وحدت ملی ابراز بدارند.
سترجنرال عبدا رشید دوست معاون اول ریاست جمهور ،به د یل شدت گرفتن نا
امنیها در والیات شمال به خصوص والیت فاریا  ،قبل ازختـ سـفـرش ،
دوباره به کشور برگشت .وی درنخستین حظات حضورش درکابل ،وضعیـت
امنیتی شمال را به بررسی گرفته و از اقدامات تازه درهماهنگی با رئیس جمهور،
مبنی برتامین امنیت شمال بخصوص والیت فاریا خبرداد.
جنرال دوست افزود مردم باید اطمینان داشته باشند که وضعیت در کشور و بـه
خصوص والیت های شمای بهتر شده وضعیت امنیتی نسبت به هر زمان دیگر
در این مناطق ،تامین خواهد شد و به هیچ گروهی اجازه داده نخواهد شد کـه
آسایش و آرامش مردم افغانستان را بره زده ،فعا یت های تروریستی را انجـام
دهند .
معاون ریاست جمهوری ،افزودکه تصمی داردهرچه زودتر به والیتهای شمای
سفر نموده وضعیت امنیتی در این مناطق را از نزدیک بررسی کند .او اضـافـه
نمود که حظه به حظه از وضعیت فاریا خبردار بوده و برای مسئو ین امنیتی
به منظور تامین امنیت و آرامی مردم هدایت الزم را سپرده است .

آمادگی ها برای از بین بردن دهشت افگنان

50جوالی/کابل ـ نور تی وی :سخنگویان وزارت های دفاع و داخله پـس
از رخصتیهای عید در مقابل دوربین خبرنگاران حاضر شده در مورد چا شهـای
امنیتی سخن می گویند .سخنگوی وزارت دفاع ملی میگویددر عملیاتهای روز
های عید 21تن ازمخافان مسلح دو ت کشته شده52 ،تن زخمی 51تن دیگرشان
اسیرشدند.سخنگوی وزارت دفاع میگوید دراین علملیات ها ۸تن از نیروهـای
دفاعی کشور شهید شدند ،به گفته وی ،این ۸تن جدا از شهدای والیت وگر
اند.
درهمین حال سخنگویان وزارت های دفاع و داخله از آمادگی هـای الزم
برای از میان برداشتن النه های هراس افگنان در و سوای های وردوج  ،جرم
و یمگان خبر می دهند .به گفته آنان و سوای های جرم ،وردوج و یـمـگـان
درمحراق توجه نهاد های امنیتی و دفاعی کشور قرار دارند .این در حای است
که سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید در و سوای اچین والیت ننـگـرهـار
هژده تن از افراد گروه داعش کشته شده اند و 2تن دیگر شان زخ برداشتـه
اند .

