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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
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هنگامی که انسان باخودش در صلح نباشد ،جستجوی آن در جای دیگر بی
(فرانسوا دوال ،نویسندۀ فرانسوی)
فایده است.
وقتی اسپ ها راهی برای ورود به میدان مسابقه نداشته باشند  ،هر االغی می
( ونستن چرچیل ،صدراعظم سابق انگلستان)
تواند به خط پایان مسابقه برسد

تفاهمنامه همکاری حقوقی وقضایی بین عربستان
سعودی ووزارت عدلیه کشور تاییدشد (؟؟؟!!!)

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

ادامۀ مسابقۀ تخریب اماکن اسالمی بین آی اس آی و رژیم آخوندی ایران

 44اگست/کابل ـ باختر :شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانون
پوه سرد یوسف حلرم رئرس ستره محکمه تشکرل جلسه داد وطی آن تفاهم نامه
همکاری حقوقی وقضایی مران عربستان سعودی ووزارت عدلره مورد تایـرـد
قرارگرفت .
(اداره :خداوندعاقبت مارا به خرربسازد ! بزودی شاهد گردن زدن های مـرد و
زن هموطن ما با شمشررآختۀ تحفۀ سعودیان ،درشهرهای کشورخواهرم بود) .

عملیات تصفیوی درفاریاب ادامه دارد

42اگست/کابل ـ باختر :عملرات درسه ولسوالی ناامن والیت فاریاب برهبری
جنرال عبدالرشرد دوستم معاون اول ریاست دولت ادامه دارد .رضـا رضـائـی
مسئول دفترمطبوعاتی قول اردوی  23۰شاهرن گفت :این عملرات ازچند روز
بدینسو درولسوالرهای المار ،قرصار و پشتون کوت ادامه دارد که درجریان این
عملرات دیشب پنج طالب مسلح کشته شده و پنج طالب دیگر زخم برداشته و مال
صالح الدین والی نامنهاد طالبان تحت تعقرب نرروهای امنرتی قراردارد .درایـن
عملرات به نرروهای امنرتی و افرادملکی آسربی نرسرده و عملراتها الی پاکسازی
کامل طالبان ازساحات این ولسوالرها ادامه دارد وقریه های غلبه  ،خواجه گوهر،
تورخرل و چندین قریه درولسوالی المار از وجود طالبان پاکسازی شده است.

واکنش دربرابر انفجار ها درکابل

8اگست/کابل ـ باختر:شهر کابل در  21ساعت گششته شاهد شنـرـت تـریـن
حمالت تروریستی بوده که در آن شماری از هموطنان ما جان باختند و شماری
هم زخم برداشتند.حمله باموتربمب درساحه شاه شهرد جدیترین حمله تروریستی
درکابل رخ مردهد ،درفاصله زمانی کمتراز 21ساعت حمله انتحاری دیـگـری
درساحه ناحرۀ پنجم رخ داد و چند ساعت بعدهم حمله دیگری دربخش از ناحره
پانزدهم پایتخت اتفاق افتاد .
حمالت زنجرره یی اخرر درست زمانی صورت مرگررد که اختالفات درونی
طالبان بعدازمرگ مالعمر وتالشهای سازمان استخباراتی پاکستان درحل همچو
اختالفات نظر و ذهن را متوجه خود ساخته و این مساله راعریان ساخت طالبان
که ادعا بلندی ازاسالم  ،وطن دوستی و به اصطالح جهاد دربرابر بـرـگـانـگـان
داشتند چه برگانه پرور بودند که حتا دوسال تمام آی ،اس ،آی و نـظـامـرـان
پاکستانی از نام یک شخص مرده آنان را رهبری کرد مگر این گروه حتـا بـه
نررنگها و بازی های نظامران پاکستانی بوی نبردند برعکس کشور خود را ویران
کردند و هموطنان خود راکشتند.
حمالت اخرر در اوج چنرن رسوایی ها طالبان صورت مرگررد و بدون شـک
رهبری جدید طالبان که رسوا تر از گششته اند و حامی آنان آی ،اس  ،آی که
هویت و اعتبار پاکستان رابعنوان یک کشور حامی تروریسم درسطح جهان زیر
سوال برده انددرعقب ماجراجویی ها وحمالت تروریستی اخرر قراردارند تـا
اذهان را ازرسوایی و بدبختی عایده برطالبان به حرفها ومسایل دیگربکشانند .پس
طالبان و سازمانهای استخباراتی منطقه برنامه های خود رادارند که ریختن خون و
قتل مردم مسلمانان نرز شامل آن است .
احمدسعردی آگاه مسایل سراسی جدا براین باور است که حـمـالت اخـرـر
انفجاری وانتحاری درکابل تمام اینها ازسوی سازمان استخـبـارات پـاکسـتـان
سازماندهی شده وهدف آن امتراز گرری درگفتگو های صلح است .درعـقـب
حمالت ستون پنجم که درحکومت عمال کارمی نمایند دخرل است تا زمانرکـه
آنها در دستگاه دولت کار نمایند آنها از طالبان حمایت مرنمایند مانـنـد عـمـر
زاخرلوال وشماری از اعضای شورای عالی صلح .
جنرال عترق اهلل امرخرل آگاه مسایل نظامی مرگوید :تروریستان و طالبـان و
سازمان های استخبارات پاکستان با سازماندهی این گونه حمالت مرخواهندثابت
نمایند که آنها قوی هستند و توانایی انتحاری و انفجاری را نرز دارند که حتی در
شهر کابل حمالت را انجام دهند .جنرال امرخرل چون احمد سعردی بـه ایـن
باوراست که در عقب این وقایت دست های در درون حکومت نرز دخرل انـد
زیرا چنرن برنامه ریزی ها کار یک فرد وگروه عادی نرست.او تاکرد دارد که
دولت باید متوجه ستون پنجم در درون دولت باشد.
برهان الدین نظامی آگاه امور دینی و عضو اکادمی علوم در رابطه حـمـالت
اخرر که در شهر کابل رخ داد و منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از افراد
ملکی و برگناه گردید مرگوید :قتل زنان  ،کودکان و مردان دراسـالم جـرم
است.وی گفت :حتی از دیدفرهنگ دراسالم دساترر و ارشادات دینـی قـتـل
عمدی که دلرل شرعی نداشته باشد جایزنبوده مرتکب آن در پرـشـگـاه خـدا
مسوول مرباشد.حوادث اخرر درکابل وحوادث تروریستی دیگر در گـششـتـه
همه دشمنی با مردم ودشمنی باخدا وپرامبر بزرگوار آن بوده است.ایـن آگـاه
دینی مرگوید این گونه حمالت  ،حمالت وحشرانه است که زیرنام اسـالم و
درواقت برضد اسالم دست به کشتار افراد غرر مسلح می زنند که این امر خالف
تمام موازین احکام دینی و زندگی بشری است.
استاد عبدالرب رسول سراف شخصرت جهادی نرز گفته است آنانرکه دست به
چنرن حمالت مرزنند با خدا و قرآن  ،پرامبر(ص) و مردم مسلمان مادشـمـنـی
مرکنند ،اینگونه حمالت بهرچ عنوان توجره پشیر نرست و جز غالمی وخـوش
خدمتی برای استخبارات منطقه چرزی دیگری بوده نمرتواند .استاد سراف با انتقاد
از عملکرد دولت گفت او بارها از موجودیت افرادطرفداردر درون نظام سخن
گفته مگر هرچ اداره دولتی دراین مورد باوی به بحث نپرداخته است.
سازمان ملل متحد  ،چرن و امریکا نرز حادثه اخرر درکابل را محکوم کرده اند،
پاکستان کشوریکه استخبارات نظامی اش طراح این حمله پنداشته مرشـودنـرـز
درجمت تقبرح کنندگان پروسته مگرمردم افغانستان گفته های وزارت خـارجـه
پاکستان را ریا کاری دیگر دانسته اند .

طالبان پنج آبدۀ تاریخی را آتش زدند

آخوند ها مسجد سنی های تهران راخراب کردند

 8اگست /بدخشان ـ افغان پرپر :طالبان درولسوالی یمگان والیت بـدخشـان،
پنج آبدۀ تاریخی آرامگاه حکرم ناصرخسروبلخی را شکسته وبه آتش کشردند.
این آرمگاه پس از آن ازسوی طالبان صدمه دید که آخرین ولسوالی از تصرف
دولت بررون و به کنترل ایشان در آمد.دروازه این آرمگاه که برش از یک و نرم
قرن قدامت داشت نرز توسط طالبان شکسته و حریق گردید .

03جوالی/تهران ـ شبکۀ جهانی نور تی وی  :رژیم آخوندی ایران ،اخـرـرا
مسجد سنی هارا درتهران تخریب کرد ،هم چنانکه دولت آخوندی در سراسـر
مناطق سنی نشرن ایران ،ازوالیت کردستان تا سرستان وبلوچستان و خوزستـان
ودیگر والیات آن کشور ،مساجد سنی ها را شب با بلدوزر به خاک برابرساخته
وصبح به جای آنها پارکهای سبزساخته اند .

 44اگست/کابل ـ باختر  :رئرس جمهورافغانستان امروز باسفرای کشورهای
اروپایی ،امریکای شمالی وکشورهای منطقه دردو نشست جداگانه دیدارکرد.
در این دیدارهاکه درارگ انجام شد ،رئرس جمهورغنی نخست از ارسال پرامهای
تسلرت و همدردی سران کشورهای متشکره بخاطرحمالت اخررتروریستی در
کشورابرازامتنان نموده ،موقف حکومت افغانستان را در قبال حکومت پاکستان
شرح داد .وی با اشاره به حمالت اخررکابل وسایر شهرهای بزرگ کشور گفت
حمله اخرردرشاه شهردتوسط گروههای تروریستی درپاکستان پالن شده بودکه
نقطه عطف برای افغانستان است .او افزودپس ازتائرد خبرمرگ مالمحمد عمر،
اجتماعات گروههای تروریستی درمالی عام درداخل خاک پاکستان بـرگـزار
شد وآنان با استفاده از این فرصت علره حکومت افغانستان اعالم جنگ نمودند.
رئرس جمهورتاکرد نمودحکومت پاکستان حساسرت موضوع را باید درک
نمایدواومتوقت است که آن کشور اقدامات جدی را علره گروههای تروریستی
درداخل خاک آنکشورانجام دهد ،بهمرن منظور قرار است هرئت افغانـی روز
پنجشنبه به پاکستان سفرنماید .او گفت پاکستان بایدتعریفی راکه برای تروریسم
درآنکشورمشخص نموده به اساس آن علره گروههای تروریستی درآن کشور
اقدام مرکند ،عرن تعریف رابرای افغانستان نرزارایه نماید .وی درپایان این دیدار
افزود اوبعنوان رئرس جمهورافغانستان موقف خود را برای مقامهای حکـومـت
پاکستان روشن ساخته وتصمرمگرری واقدامات آن کشوردرین راستا ،در هفته
های آینده چگونگی روابط دو کشور را تعررن خواهد کرد .

 0اگست/کابل ـ سایت همایون  :سـه
تن به اتهام ترور احمد سعردی یکـی از
آگاهان امور سراسی بازداشت شـدنـد.
طرح ترور سعردی از سـوی ریـاسـت
عمومی امنرت ملی در همکاری با جاوید
کوهستانی و جنرال عبدالهـادی خـالـد
خنثی شد .
احمد سعردی یکی از افرادپاکسـتـان
سترز است که در تحلـرـل هـای خـود
حکومت اسالم آباد را عامل تمام جنایات
و کشتار در افغانستان می داند .

دیدار غنی باسفرای کشورهای دوست درکابل

غنی احمدزی به آلمان ،عبداهلل به مصر رفتند

۰اگست/کابل ـ صدای امریکا :درحالرکه رئرس جمهورغنی از حدود یـک
هفته به اینسو در شفاخانۀ در آلمان بستر است ،رئرس اجرائرۀ حکومت وحدت
ملی روز چهار شنبه عازم مصر شد.همزمان با این عبدالرشرد دوستم ،معاون اول
ریاست جمهوری برای برشتر از یکماه درشمال کشور است وعملرات نظامی را
بر ضد طالبان رهبری مرکند .ریاست اجرایی گفت آقای عبداهلل برای اشتراک
در مراسم افتتاح کانال دوم سوئزبرای یک سفردوروزه رهسپارمصرشده است.
نه ریاست جمهور ونه هم ریاست اجرائره قایم مقام این دونهاد حکومت رادر
غراب دورهبراعالن نموده است .معاون سخنگوی ریاست جمهور به استناد ماده
۰3قانون اساسی گفت ازسمت ریاست جمهورتنهادرصورت غرابت ،استعفا یـا
وفات رئرس جمهور ،سرپرستی صورت مرگررد .آقای هاشمی گفت رئـرـس
جمهورغنی غایب نبوده وبه گونۀ روزمره بامقامهای ارشدحکومت درتـمـاس
است ودستورات و رهنمود های الزم را به آنان می دهد.
ازآغاز دورۀ غنی فقط یکبارآنهم در آژانس دولتی باخترازعبدالرشرد دوستم
بصفت سرپرست ریاست جمهوری یادشده است ،حاالنکه کرزی با متابعت از
عرن موادقانون اساسی درتقریباتمام سفرهای خارجی اش رسمایکی از معاونانش
را به صفت سرپرست ریاست جمهوری تعررن می کرد .

تعلیق بورس های تحصیلی به دانشجویان افغان

42اگست/کابل ـ بی بی سی :سفارت پاکستان درکابل اعالم کرد این کشور
طی مراحل بورسهای تحصرلی سالهای 234۰و234۰راکه برای دانشـجـویـان
افغان درنظرداشت ،به دلرل افزایش ناامنی درافغانستان به حالت تعلرق درآورده،
امامدت زمان این تعلرق را اعالم نکرده وگفته وبسایت آن سفارت بعداآغازطی
مراحل را اعالم خواهد کرد.کرزی بارها به درخواست پاکستان مبنی بر ارسال
یکهزاردانشجوبه اینکشور پاسخ منفی دادوازفرستادن نظامران سرباز زده بود .

طرح ترور به جان سعیدی در کابل خنثی شد

دوستم و یک ماه عملیات نظامی در شمال

 0اگست/فاریاب ـ صدای امریکا :معاون اول ریاست جمهور افغانستان کـه
خودرا(سلطان ساز) خطاب مرکند ،ازیکماه به اینسو سرگرم عملرات سرکوب
شورشران طالب دروالیتهای شمالی افغانستان است .عبدالرشرددوستم درشـهـر
مرمنه مرکز والیت فاریاب قاطعانه وعده سپرد که آن والیت را به حـمـایـت
ملرونی مردم امن خواهدکرد .اوسپس برای پاکسازی ساحات ناامن ،رهسـپـار
ولسوالی های آشوب زدۀ المار و قرصار شد.نقرب اهلل فایق نمایندۀ مردم فاریاب
درمجلس که خود نرز به فاریاب سفر کرده بود ،گفت درچند هفتۀ گـششـتـه
مخالفان دروالیتهای فاریاب ،جوزجان وسرپل به شدت سرکوب شده اند .اما تا
هنوز مشخص نرست که در عملرات نظامی به رهبری جنرال دوستم چند نـفـر
کشته شده است.
عبدالرشرد دوستم که رهبر حزب جنبش ملی افغانستان نرز است ،در ایـن
اواخربه هدف مبارزۀ مشترک برضدشورشران طالب وداعش در شـمـال ،بـا
احزاب جهادی جمعرت اسالمی و وحدت اسالمی ایتالف کرد .آقای دوستـم
در شهر مرمنه از درون موتر حامل اش خطاب به هوادارانش گفت که بر اساس
هدایت رئرس جمهور محمد اشرف غنی به شمال آمده است و می خواهد کـه
مشکالت امنرتی فاریاب را حل کند.
پابندی قانونی :از رهگشر نظامی ،دوستم بر نرروهای دولتی حساب مرکند و
حدود ۰333سربازبه فاریاب اعزام شده است .ازسوی دیگر اوخودتاکرد کرد
که خارج ازدایرۀ قوای مسلح ،حدود ۰333جنگجوی داوطلب را آمادۀ جنگ
دارد .اما موقف رسمی دوستم به صفت معاون اول رئرس جمهور دست و پـای
او را بسته است ،زیرا او اجازه ندارد که در این سمت به جز از قوای مسلح بـه
نرروی دیگری توسل جوید .دوستم گفته است که ریشۀ طالبان را از شمال بـر
می چرند ،با اینحال دفتر مطبوعاتی حزب جنبش ملی افغانستان در صـفـحـۀ
فرسبوک آن حزب نگاشته است که به محض ورود دوستم به فاریاب شماری از
روستا های ولسوالی المار از تصرف طالبان بررون شده است.نرروی درگرر در
این جنگ سربازان افغان اند ،اما برخرها با اشاره به پرشرنۀ دوستم و سهـم او در
جنگهای داخلی افغانستان نگران اند که مبادا حمایت او از ملرشه های مـحـلـی،
سبب ایجاد نرروی مسلح موازی و جنگساالری در افغانستان شود.
سایره شریف عضومجلس هراس دارد که مبادا در پی این اقدام آقای دوستم
مسایل قومی و زبانی نهفته باشد .او ابراز نگرانی می کند که با این اقدام راه برای
ساختن گروه های مسلح محلی باز خواهد شد .
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پاکستان با ما صادق نیست

انندل ـ ورجرنرا

مذاکره با طالبان صلح نمی آورد ،جنگ راباید باجنگ پاسخ داد

اگرتاریخ کشوررا ورق بزنرم ،افغانستان ،خراسان ویاهرنام دیگری که برآن
بگشاریم ،مرکب ازیک قوم خاص نبوده بلکه بنابرموقف جغرافرایی و ستراتـ
یکی اش متشکل ازاقوام وتبارهای متعددی بوده که این خطه را بوجودآورده،
ودرنقشۀ جهان بحرث یک کشور مستقل وآزاد تبارز وبرسمرت شناخته شـده
است .ازشروع تاحال به حرث یک کشورقبرلوی وسنتی والبته بعـداز مشـرف
شدن به دین مقدس اسالم ،یک کشوراسالمی محسوب شده ،اما مـتـأسـفـانـه
درهرچ مرحلۀ ازتاریخ آنچنانکه بایست ،بریک وحدت ملی کامل نایل نشده و
همرشه نسبت تعصبات قومی ومشهبی وسمتی وازهمه گششته خود خواهرهـای
انسانی برای احراز قدرت ،باهم درجنگ وسترزبوده ،گاهی یک قوم وگـاهـی
قومی دیگرزعامت را تصاحب والبته قوم بر سراقتدار ازتوجه ،حمایت واستفادۀ
برشتری درهرزمرنه برخوردار بوده اند.
خوشبختانه بعدازگششت اعصار درآوان سلطنت اعلرحضرت محمد ظـاهـر
شاه ،به جرئت گفته مرتوانم که بنابرروش دموکراتانۀ این پادشاه ،که درسالهای
اخررزعامتش تاجایرکه مقدور بود ،سلطنتش را باساس شایسته ساالری استوار واز
نخبگان وآگاهان اقوام مختلف در تشکرل حکومتش استفادۀ اعظمی نمـود ،و
حتی برای اولرن بارشخص غرراز محمدزایی وغررپشتون رامامور تشکرل کابرنه
نمود ،تااندازۀ زیادتعصبات وقوم گرایرهاوتفوق جویرهاکاهش یافت ،و روحرۀ
احترام وخوشبرنی وهموطنی وبرابری  ،یابگویرم یک اتحادملی محـسـوس و
نمایانی دربرن تبارمختلف کشور حکمفرما گردید ،واگر خودخواهرهای شخص
داوودخان اتفاق نرفتاده بود ،که متأسفانه همه مشکالت ومصربتهای مـوجـود
نترجۀکودتای نافرجام اوست ،به یقرن اوضاع کشور روبه بهبودبود وامرـدواری
های زیادی برای یک آیندۀ بهتر درپرشرفت واعتالی کشور دیده می شد.
با ازبرن رفتن سلطنت وشخص پادشاه که درحقرقت پشت وپناه و کوهپایه
های ثبات واستقرار وامنرت بودند ،شررازۀ امورکشوردر همه ساحات زندگی از
هم پاشرد .ضعف حکومت ،نفوذ ایدیالوژیهای برگانه راقوت برشتر بخشرد وتأثرر
آن برطبقۀ جوان وگروههای پر عقدۀ کشور ،مخصوصا قوای نظامی ،کودتای
کمونرستی راسبب شد بعدهم باتقاضای این حکومت خاین ووطنفروش ،قوای
اتحادشوروی کشورمارا اشغال کرد .دراینجاست که اقوام مختلف مسلمان ایـن
کشور که جمله افغانستان راساخته اند ،بدون هرچ اختالف وتعصبی با هم متحد
مرشوند ،جهاد رابراه می اندازندو برادروار شانه به شانه ،دومرن سوپرپاورجهان را
بزانو درآورده ،شرمنده وسرافگنده ازمرهن شان خارج مرکنند ،وسپس هم بـه
حکومت وطنفروشان وخاینان خلق وپرچم خاتمه مردهند.
اما ازآنجایرکه غریزۀ خودخواهی انسان راپایانی نرست ،برای رسـرـدن بـه
قدرت که بهرچ عنوان خرانت ملی نرست ،یکعده قومگرایان افراطی مثل شکریه
بارکزی وداکترگاللی نور(اعضای ولسی جرگه) ویکعدۀ دیگرآنراشبره کشتار
خاینانۀ طالبان برای اهداف سراسی پاکستان درکشورما وانمود مرکنند ،بجان هم
می افتندواین سبب مرشودکه همسایۀ نامرد ونامسلمان ما پاکستان بااستفاده ازطلبه
های مدارس شرطانی ،که به منظورجنگ باهندوستان توسط ضراالحق ایجاد شده
بود ،ومتأسفانه به هزارها هزارکودکان آواره مارا نرزدر خـودداشـت ،گـروه
طالبان را ایجادمرکنند ،وما دیدیم که چگونه این گروه خونخور بکمک اردوی
پاکستان ،سالح امریکا وکمک مالی عربستان سعودی جهت اهداف سترات یک
وسراسی شان ،زیرعنوان فرشته های صلح وعساکرپادشاه ،براکثریت کشورمـا
مسلط شدند.چهارسال حکومت ننگرن وشرم آوراین مـزدوران ددمـنـش ISI
پاکستان که مرتکب چه کشتاروجنایات وتباهی مخصوصا درشمال کشـورمـا
شدند ،وکشورابه دورحجر بردند به هرچکس پوشرده نرست.
حملۀ یازدۀ سپتمبربرحریم امریکا ازپایگاه تروریستی بن الدن از افغانستـان
صورت گرفت ،وطالبان به امرآی اس آی ازسپردن او به امریکا ابا ورزیـدنـد.
امریکا بامتحدینش برکشورما حمله مسلحانه کردند وباکمک رزمندگان شمال،
به حکومت ننگرن این خاینرن و قاتلرن مردم ما خاتمه دادند ،واین ددمـنـشـان
مزدور دوباره به باداران پاکستانی شان پناه بردند.
این مقدمۀ بسرار طویل رابدان نوشتم که یکعده ازقومگرایان افراطی بشمول
کرزی ،غنی احمدزی ،شکریۀ بارکزی وداکترگاللی نور و عدۀ برشماردیگری
ازین وطنفروشان خاین وقاتل مردم ماکه پانزده سال است برای اهداف سراسی
آی اس آی پاکستان ،مردم برگناه ما را مرکشند وکشورما را ویران مرکـنـنـد،
هنوزهم به انواع مختلف دفاع مرکنند .گاهی برادران شان مرشوند وگاهی هـم
مخالفرن سراسی ،این را بدانند که مردم آگاه و مرهندوست افغانستان عزیز ما از
هر قوم و تباری که هستند ،مترصد اوضاع کشورهستند ،مخصـوصـا بـعـداز
مشاکرات مرموز وپشت پردۀ احمدزی با سران نظامی آی اس آی و حکومت
پاکستان ،که تاحال ازمردم ماپوشرده مانده ،امابه وضاحت نتایج آن هرروز برمال
مرشودکه احمدزی برخالف م ده های صلحی که به کشورش داد ،پرمانـهـای
نهانی او باپاکستان غررازآن بوده است :
ـ تزیرد وتشدید حمالت طالبان ازگروههای چندنفری به چندصد نفری؛ ـ
انتقال جنگ ازجنوب به شمال افغانستان؛ ـ عدم اعتنا وحتی نفرستادن کمکهای
نظامی به والیات شمال ،باوجود تقاضاهای مکرر قوماندانان عسکری و والرهای
آنجاها که درنترجه به دهها ولسوالی بدست طالبان افتاده و به صدهاعسکر وقوای
امنرتی وپلرس آن والیات بصورت بسراربررحمانۀ توسط مزدوران طالـب سـر
بریده شدند ؛ ـ امرخواستن جنرال هایرکه به قومانده ورهبری مدبرانۀ شـان در
شمال عدۀ زیادی طالبها مردار ویاازولسوالی های گرفته شده بررون رانده شدند،
به کابل ؛ همه وهمه نشان دهندۀ آنست که زدوبندهای خاینانۀ باپاکستان صورت
گرفته و احمدزی ،که پروردگارعالم گردنش رامرشکست نه پایش را ،به ایـن
موافقه کرده که برادران عرنی وناراضی کرزی و برادران نـارا سـرـاسـی
خودش راکه درواقعرت چاکران ومزدوران آی اس آی پاکستان اند ،باتایرد از
گفتۀ کاکای ارگ نشرنش ،قروم کوچی ،که باید ازآنها طلب عفوشود واعـادۀ
حرثرت گردند ،واقعا مرخواهد باقربانی صدهاعسکر وپلرس جوان ما ،این وجربه
را اداکند وبازهم به رنگی این وطنفروشان خاین وقاتلرن مردم مارا درحکومت
سهرم ویادرقسمتی ازکشورما مسلط بسازد .
مشاکره باطالبها که بارها درآوان حکومت کرزی ،ظاهرا توسط طالبها امـا
درواقعرت ازطرف آی اس آی ردشده است .باشرایط موجود(ذیل ستون سوم)
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برومفرلد ـ کلورادو

مرگ یک ظالم بیرحم مسلمانکش بنام محمد عمر

از مابه جهان ,ملت برچاره تری نرست مظلومتر از ملت افغان دگری نرست
صدشهربخون ترشده کس راخبری نرست سوگندبنامت که چومادربدری نرست
نی دار بجا مانده در آنجا نه دی ّار (خلرلی)
تاریخ افغانستان درطی قرون متمادی ازشرظالمان متعدد چون چنگرـز خـان,
ترمور لنگ ,عالءالدین جهانسوز صدمه ها و جرحه های مادی و معنوی زیـاد
برداشته اند ,اما درپهلوی آن ملوک کرت ,شاهرخ و گوهرشاد پردا بود تا مردم
خود را ازشرظالمان به امن نگه دارند و ملک خودرا به پایه های عالی آن آبـاد
سازند ،تاکه انگریزها بعد از شکست مرهته درپانی پت ,یا بعبارۀ دیگرباکمـک
احمدشاه بابا ،که غبار جنک پانی پت را دراثراحمد شاه بابای خود(صفحه)4۰3
؛ (یکی از برفایده ترین کارهای) وی شمرده است ,درقارۀ هند راه یافت .انگریز
ها ازهمان روزشرفتۀ ]زی ها] گردید وازاوالد ونواده هایشان حمـایـت کـرد.
یکتعدادشان نوکران حلفه بگوش انگریزشدند ویک تعداد دیگرآنها را ,انگلرسها
درپرتوقدرت طلبی وکشتار یکدیگرمشغول ساخت تاآجندۀ سراسی خـود را
درافغانستان و منطقه به آسانی به پرش ببرد .صادق ترین نوکرانگریزان امررکبرر
دوست محمدخان بود که ازمران مجاهدین شمال گریز نمود و در بـاالحصـار
کابل به پای مکناتن افتادوتسلرم اوشد .او هرچوقت بقوت ملت خود تکره نکرده
بود(غبارصفحه  .)۰۰۰مررمسجدی خان دراکتوبر  4813در حالرکه جراحـت
شدید برداشته بود درجنگ تن بتن ,انگریزها را مجبوربه گریزساخت و خـود
جهت الترام جروحاتش به نجراب رفت .بعد ازالترام جروحات جنگ ,دوباره به
گلبهار برگشت و بررق جهاد برافراخت .درینوقت مجاهدین خبریافتندکه امرر
دوست محمدخان از بخارا گریخته درحوالی نجراو رسرده است .مررمسجـدی
خان و مردم کوهستان اورا بحرث رهبرملی استقبال کردندو او زیرپرچم نرلگون
با همراهی هزاران نفر مبارز فداکار پرشاپرش سپاه ملی بحرکت افتاد .قسمرکـه
چهارده سال قبل کرزی را مردم پشیرفتند اما او بعدأ به ایشان خـرـانـت کـرد.
مجاهدین درحال پرشرفت بودند و دشمن را درپروان بکوفتند که دوست محمد
خان از زیربررق نرلگون ناپدیدگشت وبعدأ معلوم شدکه عصرروزچهـارم مـاه
نومبربه نزد مکناتن رفت وشمشررش را به اوتسلرم کرد(غبار .)۰12-۰14
سردارولی محمدالتی بضدامررمحمدیعقوبخان وبفکرپادشاهی نوکرانگلرـس
گردید .سردارشررعلرخان والی قندهار برای ازدست ندادن حکومت قندهار در
خدمت انگلرس داخل شد .سردارمحمد حسن خان حاکم جالل آباد رفتارسردار
شررعلرخان رادربرابرانگلرس اتخاذکرد .همرنهابودند که درجنگ دوم افغان و
انگلرس زیرپرچم برتانره قرارگرفته وبر رخ ملت افغانستان شمشرر کشردند (غبار،
جلداول صفحه ،۰3۰چاپ دوم  .)40۰۰قسمرکه امروزبرادران ناراضی کرزی
بررخ مردم افغانستان خون مرپاشند و جسم نحرف شان را با انتحاریون خود پارچه
پارچه بهرسوپرتاب مرنمایند .این ظلم است واین تروریسم است بحد اعالی آن.
روی همرن ملحوظ هست که انگریزها نوکران خود را القاب و افـتـخـارات
گوناگون بخشرده وقترکه دوست محمد را برای دوم به سلطنت گماشتنـد اورا
امررکبررلقب دادند .الرزابت دوم ملکۀ انگلستان ,کرزی رابانشان KGCM&Sیا
Knight Grand Cross if St. Michael & St Georgeقهرمان صلرب اکبر س ِنت
مایکل و س ِنت جارج) افتخاربخشرد واشرف غنی را (متفکر)لقب دادند .متباقی
مجاهدین حقرقی و وطندوست ,الرد برنس (راپ ِت ک َل) را درخانه اش واقـت
خرابات کنونی دریک جنگی که ازساعت  8صبح تا دوی بعد ازظهردوام کرد
باآتش کشردن دروازۀ خانه اش داخل حویلی اوشده همراهان برنس را از دم ترغ
کشردند و خود برنس را بضرب گلوله در چشمش به دیارعدم رهسپارساختنـد
( افغانستان در پنج قرن اخرر جلد اول قسمت اول مرر محمد صدیق فـرهـنـگ
صفحه  2۰۰قرام41رمضان) وبعدکله اش در چوک کابل به نمایش گشاشته شد
(غبار) .و لکۀ بدنامی درتاریخ انگریزها برایشان تا ابد حک شد.
ازینجاست که انگریزها غررپشتونها و نوادۀ آن مجاهدین وطندوست را که در
راه نجات وطن خود آنهارا خجل و شرمندۀ تاریخی و ابدی ساخته اند وچـون
امررکبررشان شمشرربه آنها تسلسم ندادند ,نمی پسندند .چون خود دور انـد ،از
طریق غالمان پاکستانی خود نمی خواهندقدرت دولتی افغانستان به غررپشتونها
برسد ولو که ازطریق انتخابات و روشهای دموکراترک هم صورت گررد .بناء,
وقت آن رسرده که این طلسم منحوس انگریزی بشکند والتی ها به هر اسم و
رسمی که هستندودرهرجائی که باشند به سزای اعمال شان رسانرده شوند.
انگریزها ،نادرغدار را تربره کردند تا یگانه شاه وطندوست را که رفاه مردم را
درخاطرداشت اما ازمادرتاجرک بود با کمک یکدسته قبایل نادان و جاهل کـه
تحت اغوای محرالنۀ شرخ و نقرب و حضرت قرارگرفته بودند ,مرحوم مغفـور
غازی شاه امان اهلل را بدیار برگانگان چون من و تو مهاجر ساختند و خـود بـر
اریکۀ ظلم وستم تکره زدند .نادر بابرادرانش ظالمان دیگردرتاریخ ما اندکه روشن
فکران زبان دری رابا بستن به دهن توپ و تحویل سره چاه ها و حبسهای شاقه و
قرن وفانه مجازات مرکردند .روان شاد محمدابراهرم عفرفی در صفحۀ  204پرام
جاودان خود که به اهتمام نصررمهرین و محترمه فریده عفرفی صبرۀ مرحومی
سال گششته ازطبت برآمد چنرن نوشته است:
(موقعی که متصدی ومسئول جریدۀ اتحاد بودم ,در مواضت مختلف مـرابـه
حضور رئرس های تنظرمره احضار مرکردند .موسم زمستان بود ,چون به اتـاق
رئرس تنظرمره (شاه محمود خان) داخل شدم وی را زیر صندلی نشسته یافـتـم.
مدتی سپری شد تا اینکه خورد ضابطی وارد شده و به گوش رئرس تنظرـمـرـه
چرزی گفت ,او به صدای بلند گفت :هان چرا نه ,به درون برار .خورد ضابط از
اتاق خارج شد ,لحظۀ چند پس آمد و دو گلرم با خود آورد ,به اطـاق فـرش
کرد ,پس رفت و آنگاه ذریعۀ چند نفرحمال دو جوال را باخود آورد .ما چون
ظاهر جوالها رادیدیم ,فکرکردیم درداخل آن خربوزه است که برای رئـرـس
صاحب تحفه آورده اند .به اشارۀ رئرس صاحب جوال ها را خالی کردند ,همۀ
انها کله های انسانانی بود که از بدن جدا شده بودند .حقرقتأ وحشتزا بود .دیدن
همۀ آن کله های انسان و عجرب تراینکه بعضی راکه دقت کردم ,همه کوسه و
دهنهای شان باز مانده ولی دندان نداشتند و اکثر شان اشخاص پرر و معمر بودند.
مردانرد رئرس صاحب چه گفت؟ جناب فرمود :روزی فرا خواهد رسرد که این
کله ها را در دیگ جوشانده و شور بایش را بخورانرم ! (دنباله درستون سوم)

صفحۀ دوم

احمدولی مسعود

اتهام احمدشاه مسعود برنمایندۀ امریکا
 10سال بعد ثابت شد

حکومت مجاهدین با گششت زمان ،زیر فشار برشتر جنگی طالبان و تروریسم
منطقه قرارمرگرفت .خانم Robin Raphelرابرن رافایل ،معاون وزارت خارجـه
امریکادرامورجنوب آسراوآسرای مرانه ونماینده خاص آنکشور درامورپاکستان
وافغاانستان مشغول انجام مشاکرات بود .طی مشاکراتی در تخت استالف ،پس از
چند ساعت گفتوگو ،خانم رافایل به مسعود شهرد پرشنهادپروستن به طالبان را
نمود ،شهردمسعود درحالرکه به شدت این موضوع را ردکرد ،با کمک ترجمانی
داکترلفرایی وزیرامورخارجه وقت مجاهدین ،خطاب به رافایل گفت :صحبت
شما برشتربه نمایندگی پاکستان میباشد تا امریکا .داکتر لفرایی نرز ابتدا به رسم
دیپلوماسی اندکی تامل نمود ،آمرصاحب فورا متوجه شد وتاکردکرد تا عبارت
را دقرقا به رافایل ترجمه نماید .خانم رافایل همرن که ترجمه عبارت را شنرد ،به
یکبارگی تکان خورد و رنگش پرید وبا اظهار تردید سکوت کرد.
امروزپس ازگششت برست سال ازآن گفتوگو ،خانم رافایل بجرم جاسوسی
به پاکستان تحت پرگردحکومت فدرال امریکا قرارمرگررد .خانه و دفترش بـه
اتهام انتقال اطالعات محرم به پاکستان موردتالشی وتحقرقات جدی FBIقرار
مرگررد ،ازکارش سبکدوش ومصونرتش لغومرگردد؛ هرچندتاهنوز تحقرقـات
ادامه دارد و به جرم خرانت ملی بازداشت نشده است.خانم رافایل قرارگزارشات
مطبوعات امریکا ازحامران سرسخت وتزلزل ناپشیر و همکار پاقص و کمپاینـر
قدرتمند طالبان وپاکستان به شمارمررود .اینکه چگونه نماینده خاص حکومت
امریکا مورداستفاده استخبارات پاکستان قرارمرگررد ،دراین روزها مضمون داغ
مطبوعات امریکایی میباشد.
برمال شدن این حقرقت تلخ ،شمۀ از تاریخ روزگاران ملت ما را میسازد که در
گرداب چه بازیهای خطرناک استخباراتی ،هر روز قربانی برشتر میدهد .وقتی
ایاالت متحده امریکا از شناخت مامور خودش و ماموریت خطرناک وی نمی
تواند جلوگرری نماید ،طبرعتا حکومت ما فرسنگها دور میباشد.
اشتباه پروژۀ روند موجود صلح حکومت با طالبان و پاکستان و در مـقـابـل
شدت گرفتن حمالت آنان و صدها قربانی دیگر ،میرساند که رافـایـلهـای
زیادی در درون دستگاه دولت و اسخبارات منطقه وجود دارند که همـه روزه
برای کشور و مردم ما فاجعه میآفرینند/.
*****************************************
این بارازطرف آی اس آی به منظورخواسته های سراسی شان کـه شـایـد در
مشاکرات ومعامالت مخفی بااحمدزی به آن موافقه شده باشد ،تنظرم وپرریزی
شده است .این مشاکرات که بصورت غرر رسمی بعدازمشاکرات مخفی احمد
زی درپاکستان ازشروع حکومت وحدت ملی ،گاهی درچرن وگاهی درقطر،
گاهی درسویدن وگاهی هم درپاکستان ویاکشورخود ماصورت گرفت ،گفته
مرشود طرف حکومت وحدت ملی را معموالکاکای ارگ نشرن رئرس جمهور
انتصابی افغانستان ،یکی ازهواخواهان وطرفداران طالبان به عهده داشته است.
من چنانکه قبال نوشته ام بازهم بدین نظرم که مشاکره باگروهی بی اراده و
اخترار طالب(مزدوران آی اس آی) که مشرف برشرف خود اعتراف کردکـه
در آوان حکومتش آنهارا برای اهداف سراسی خاص به کشورما مرفرستاد ،جز
اتالف وقت ،ثمرۀ دیگرندارد ،جنگ خاتمه نمی یابد وصلح نمی آید.
به عقردۀ من حل این معضله دوراه دارد :
4ـ درین شکی نرست که کشورهای منطقه ،امریکاوکافۀ کشورهای صـلـح
دوست جهان به این حقرقت پی برده اندکه طالبها آلۀ دست پاکستـان وبـرای
اهداف سراسی پاکستان باکشورما درجنگ وسترز است ،وهم به این معتقدند که
اکثرگروههای تروریستی جهان در پاکستان تربرۀ تروریستی می برنند .حمـلـۀ
تروریستی چندسال پرش درانگلستان وهمچنان در بامبی هندوستان ،که تلفـات
زیادی راهمراه داشت ،بهترین نمونه های مبنی برتایرد این واقعرت است .پـس
چه بهتر که این مغزمتفکر جهان وهمتای سراسی جبون ،بی زبان وبی جرئتـش
بخود برایند وبجای اینهمه خم وچم کردنها به دربار این کشـور وآن کشـور
وریختن آبرو وحرثرت وغرور وافتخارات این کشور آزاده به دربـار آی اس
آی ،نظامران وحکومت پاکستان ،موضوع را به شورای امنرت ملل متحد رویت
بدهندوبا ارائه صدها سندوشاهد مستند که به آسانی مرشود آنراتهره کرد ،کشور
های منطقه وصلحدوست جهان مخصوصا امریکا ،چرن وعربستان سعودی را که
روابط بسرارنزدیک باپاکستان دارند ،متقاعدبسازندتـابـاآوردن فشـارالزم بـر
پاکستان ،به این مصربت بزرگ خاتمه بدهند.
2ـ اگرراه اول مؤثر نرفتاد ،باوربفرمایرد اکسرر موفقرت ختم این جنگ بـه
دست خودماست .باقوی ساختن برشترعسکر وپلرس ملی و بسرج وقـومـانـدۀ
درست آنها ،دست کشردن ع وغ ازینهمه مخالفتها و قومگرایی ها ،که بگـفـتـۀ
ایرانرها دارد کشورمارا به تباهی مرکشاند ،و انتخاب شایسته ساالری درحکومت،
مخصوصادرقوای نظامی ودستگاه پلرس وقوای امنرتی ما ،وازهمـه گـششـتـه
حصول اعتمادواعتبار ازدست رفتۀ مردم ،بامدیریت درست وعادالنه اولـرـای
امورحکومت درامور کشور ،انشاءاهلل به کمک ویاری پروردگارعالم واتحاد و
همبستگی کافۀ باشندگان این مرز وبوم ،گروه مزدورطالبان رامثل عساکرکثرف
روس ،شرمنده وسرافگنده ازکشورمان خارج مرسازیم و روی باداران نامسلمان
شانرا سراه  .این یگانه راهرست که مثل ادوارگششته می توانسترم کشورمـان را
نجات بدهرم .التجا وتضرع وخم وچم کردن وریختن آبرو وحرثرت کشور راه
حل معضله نرست/ .
*****************************************
ازقلم وطنداربزرگوار ودانشمندگرانقدرعنایت اهلل شهرانی زیرعنوان یک داستان
دیگرازقتل مهاجرین ترکستان در دوران حکومتهای محمدنادرشاه وبرادران او,
در(پرغام جاودان) مرحوم عفرفی چنرن نقل شده ...:حسرن بای مرد محاسن سفرد
با تجربه ,پر درد ,با احساس و صاحب معلومات زیاد بود که در قندهار زندگی
داشته و بزبان ترکی اوزبرکی صحبت مرکرده گفته :او یکی از جملۀ مهاجرین
ترکستان آنطرف دریای آموخودرا معرفی کرد .حسن بای فرمود :برـاد دارد
روزی را که 41۰3مهاجرتورک و تاجرک راحکومت افغانستان که در خاک
افغانستان پناه آورده بودند پای پراده بجانب قندهارفرستاد(.دنباله درصفحۀ )۰

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

داکترعزیزغوثی  :تاریخ افغانستان از 1919تا1933
با سرنوشت هفت پادشاه ما
برای خوانندگان امید  25 :دالر (شامل هزینۀ پست)
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کرزی شایستۀ بازگشت به قدرت نمی باشد

اخررا آوازه هایی شنرده مرشود که آقای کرزی تالش مرورزد با دستکـاری
درقانون اساسی ،زمرنۀ برگشت خودرا به قدرت مساعد گرداند .این زمزمه هـا
راکه خود کرزی رد مرکند ،بخاطر باالگرفته اند که وی دراکثر اجتماعات مثل
سمارق سبزمرشود ،مصاحبه می نماید ،درمورد اوضاع ابراز نظرمرکند ،مهمانی
هاراه می اندازد ،دید وبازدیدها رابااشخاص مطرح ،مامورین عالررتبـه سـابـق،
ناراضران حکومت غنی عبداهلل ،قوماندانهای جهادی ،وکالی پارلمان انجام مـی
دهد ،به سفرهای خارجی مررود ،دیده شودکه باپخش چنرن افواه ،چرابعضرهـا
هنوزهم درحسرت برگشت حکومت ناتوان کرزی می باشند.
حکومت وحدت ملی که پس ازتقلب بسراروسرت وبدنام انتخابات  ،2341بر
بنراد یک توافقنامۀ سراسی باپادرمرانی وزیرخارجۀ امریکا تشکرل شد ،بـجـای
آنکه اوضاع عمومی وامنرتی بهترشود ،دراثرخود کامگی ویکه تازی آقای غنی
احمدزی واختالف مران دوجناح حکومت ،امنرت بشدت خراب شد ،برکـاری
عمومی  ،افزایش معتادان ،صعود بدون کنترول قرم ،عهدشکنی ،زیرپاگشاشتن
مواد موافقتنامۀ سراسی ،ارزش ندادن به یک بخش بزرگ حکومت بنام ریاست
اجرایره ،نبود نرت اصالح سرستم انتخاباتی ،ادامۀ فساداداری وبرعدالتی ،قـاتـالن
(طالبان) رابرشتر جسورساخت ،ساحۀ فعالرت شان گسترش یافت ،گروگانگرری
وقتل مسافران ملکی وسربریدن سربازان عام شد ،نارضایتی عمومی به اوج خود
رسرد و کوچانردن اجباری برمردم تحمرل گردید .ناظران اوضاع ،کارکردهای
یازده ماهۀ حکومت وحدت ملی را ناکام می پندارندوفکرمرکننـد کـه اگـر
اوضاع به همرن منوال ادامه یابد ،حکومت به سقوط مواجه خواهد شد.
اکنون که کرزی بنابر برکفایتی حکومت وحدت ملی ،تالش برگشت بـه
قدرت مرنماید ،دیده شودکه او چه شهکاری ها وچه مرراثی بجا گشاشته است تا
مردم اورا دوباره مورد تجربه قراردهند؟
اگراشرف غنی شخص خرالباف ومتلون مزاج رامردم کمترمی شناختند ،که
بصورت تقلبی برگردۀ ملت سوارساخته شد ،حامد کرزی راهمۀ ملت مرشناسند
وازحقه بازیها وچالبازی هایش اطالع کامل دارند ،وکارکرد41ساله اش رابچشم
سردیده اند .کرزی در مدت زعامت خودثابت کردکه اودرعرن حالرکه یـک
آدم بسرارابن الوقت ،زیرک وچاالک است ،درتردستی ،جعلکاری ،تقلب و بهم
اندازی دست باال داردکه قادرشد رقبای خودرابه آسانی ازسـرراه خـود دور
گرداند وزمرنۀ تکتازی خودرا آماده سازد ،بدخواهان خود راباهم بجنگاند وتوان
مقابله را ازآنها سلب کند.
اگرکرزی از زرنگی وهوشراری خود بصورت مثبت وبرمبنای منافت مـلـی
استفاده مرکرد ،پرشرفت کشور ورفاه مردم رادرنظر مرداشت ،باسرازیـرشـدن
ملراردهادالر کمک وتوجۀ عمرق جامعۀ جهانی ،می توانست درامورداخلـی و
خارجی افغانستان خدمات عظرم انجام دهد و خود رانرکنام تاریخ سازد ،ولی او
درهرکاری خودش ،خانواده و حامرانش را درنظرداشت وپروسته رنگبازی می
نمود .چنانچه یک گزارشگرنرویارک تایمز دربارۀ چالبازی وی گفتـه بـود :
(کرزی شام روزکسی را باموقوف سازی جزا مردهد ،روزبعد غشای چاشت رابا
او صرف می کند ! ).
دردوران چهارده سال زعامت کرزی به حمایت جامعۀ جهانی ،نهاد های غرر
دولتی (انجرو) ،شرکتهای کشورهای دونر ،کارهای عمده صورت گـرفـت،
مکاتب ،دانشگاهها وموسسات تعلرمی بصورت قابل مالحظۀ افزایش یافت ،و
شماردانش آموزان ودانشجویان تان ُه ملرون ارتقاء کرد .شهراه هـاوسـرکـهـای
عمومی وفرعی احداث ویابازسازی شدند ،شبکه های مخـابـراتـی بسـرعـت
انکشاف کرد وانترنت درخدمت مردم قرارگرفت ،چرنلهای تلـویـزیـونـی و
رادیویی گسترش زیادیافت آزادی مطبوعات آزادیبران تاحدزیاد مراعات شد.
شماری افراد قدرتمند هم که درتبانی بامقامات بلنددولتی وارگ جمهـوری
مبالغ معتنابه پول کمکها رادزدیدند ،قسمتی رادرایجاد شهرکها ،تأسرس شرکت
های ساختمانی وتفحصاتی ،چرنلهای تلویزیونی ،مکاتب،دانشگاههای خصوصی
وشفاخانه هامصرف کردند .شهرکابل باپول نامشروع ودزدی شـده تـوسـط
قوماندانهای جهادی ،زور مندان محلی ومقامات بلنددولتی به یک شـهـرشـش
ملرونی بدون نقشه تبدیل گردید ،وعمارات بلندمنزل درهرگوشۀ شهرقد بلـنـد
کردند ،ولی کارهای بنرادی صورت نگرفت .اگرآقای کرزی دارای یـک
برنامۀ سترات ی ملی می بود ،وبراعمارزیربناها توجه مرنمود ،افغانستان درحالت
کنونی قرار نمی داشت .به سکتورزراعت که ستون فقرات اقتصاد راتشکـرـل
مردهد ومرتواند زمرنۀ اشتغال ملرونها انسان را درروستاهاوشهر ها آماده کـنـد،
توجۀ الزم صورت نگرفت ،بندهای تولردبرق وبندهای آبگردان بخاطرآبراری
اعمار نشدندو ساالنه ملرونها دالر برای خرید برق ضایت مرگردد .افغانستان باداشتن
امکانات بسرارقوی مرتواند برق صادرکند ،معادن سه تریلرون دالـری طـرف
استفاده قرارداده نشد.
کالنترین برکارگی کرزی آن بودکه نتوانست ازشرایط بسرارمساعد به منظور
انکشاف اقتصادی وآرامی مردم استفاده مسئوالنه بکند .قسمت اعظم پولـهـای
کمک جهانی بجای آنکه به اهداف معرنه هزینه شود ،توسط اشخاص زرمنـد،
قوماندانهای جهادی ،مامورین عالررتبۀ دولتی ،بوی ه حلقۀ نزدیک به کـرزی،
قراردادیهای ساختمانی و تأمرن امنرت شاهراههاوقطارهای اکماالتی ،دزدی شد.
درنترجه اعمارساختمانها ،احداث شاهراهها وجاده هابصورت غررمعراری صورت
گرفت ،تمرکز سرمایه دراختراریک اقلرت پرقدرت ،فاصله را مران داراهـا و
ناداران بصورت سرسام آور زیادساخت وحتاشرایط زندگی بخور ونمـی رااز
اکثریت مطلق مردم گرفت وخانواده هارا دستنگر نمود.
طالبان که درسال 2334سقوط داده شدند ،به پاکستان فرارکردنـد یـا در
ساحاتی که درداخل افغانستان حامی داشتند ،پنهان شدند .طالبـان در اثـربـی
کفایتی یا احرانا حمایت حکومت کرزی ،دوباره فعال شدندو به تدریح درگوشه
های افغانستان حضورپرداکردند ،به انتحاروانفجار وحمله دست زدند ،امـنـرـت
شهرها ،روستاها وشاهراهها رابرهم زدند و مانت انکشاف اقتصادی ،زراعـتـی و
آموزشی شدند .حامدکرزی در برابراینهمه تهدیدها ،تخریبها وقتلها ،طالبان را
برادران ناراضی خود مرخواند وکسانی راکه هنگام حمله ،انتحار وانفجار دستگرر
و زندانی ساخته مرشدند ،رهامرکرد وشماری رابا اعطای پول وانعام رخصت می
نمودتا دوباره به قتل وخونریزی مبادرت ورزند .
کرزی درحمایت ازطالبان هدایت دادکه حمالت هوایی وحمالت شبانه قطت
شود ،وازسالح سنگرن استفاده نگردد .دربسراری ازموارد مقامات امنرتـی رااز
مقابله بادهشت افگنان طالب منت مرکرد .این کار زمرنۀ گسترش فعالرت طالبـان
وتروریستها رابرشتر مساعدساخت .کرزی در رهایی مالبرادر اززندان پاکستـان
تالش زیادکرد که نفعی به صلح نداشت .گفته مرشودکه مالبرادر رابخـاطـری
نجات دادکه او بارکزی وهمتبار کرزی مرباشد  .درکنارحمایت ازطالبان ،کشت
کوکنار ،تولرد وقاچاق تریاک در اکثر والیات ،بخصوص درساحۀ هرـرمـنـد
بحدی افزایش یافت که افغانستان رانه تنها درجهان بدنام نمود ،بـخـش اعـظـم
مصارف وتمویل طالبان ازآن تأمرن گردید .طالبان مردم افغانستان رادشمن خود
می پندارند ،ولی کرزی وغنی احمدزی آنهارا برادر ومخالفان مسلح می خوانند
که افغانستان رابه تباهی کشانرده اند .

داکترعبدالغفور روان فرهادی

سن رامان ـ کالرفورنرا

تبریک به خاطرهزارمین شمارۀ امید

ارجمند گرامی وگرانقدر ،محمدقوی کوشان مدیرجریدۀ امرد ،در شـهـر
واشنگتن دی سی ! باکمال مسرت مرگویم پدرشماغـالم حضـرت کـوشـان
مرحوم رامی شناختم ،جد ّ شمامرحوم صوفی پاینده محمدکوشان رادرمـنـزل
یکی ازدوستان برش ازنرم قرن پرش مالقات کرده بودم ،ایشان ازتجربۀ زندگی
خود حکایت مرکردند ،که درحقرقت بطورغررمستقرم اندرز و نصرحت به مـن
بود .مقاالتی درروزنامه هانرز مرنوشتند ،که همۀ آنها را ازآغاز تاپایان باعالقمندی
می خواندم ،زیرا بانگارندۀ آن مقاالت معرفت داشتم .
دوستی من باپدر شما جناب غالم حضرت کوشان سابقۀ زیاد دارد ،وی نرزاز
نگارندگان مقاالت درانرس وسایرجراید بود .درحدودیک سال بعد ازآن که من
برای تحصرل علوم سراسی به پاریس رفتم ،برایم نامۀ ازکابل رسرد ،فرسـتـنـده
دوست من کوشان بود ،چون آنرا کشودم عکس پدرخودم را دیدم ،کـه از
وفات وی خبرمرداد ،زیرا یکی ازمعلمان سابقه دار معارف بود.
بعدازشش سال وختم تحصرالت درپاریس ،درکابل به دفتـرپـدرشـمـابـرای
مالقات رفتم ،ازمن بحرث یک رفرق پشیرایی نمود .زندگی برای او گرم وسرد
زیادآورده بود ،ودرسالهای بعدنرز گرم وسرد زیادی آورد وبرای من تاکـنـون
مرآورد .یعنی که آن مرحوم و این اخالص کرش از یک قماش هسترم .درشمال
کالرفورنرا هم هردو به هم رسردیم و هردو مصدرکارهـای سـودمـنـد بـرای
هموطنان گردیدیم  .عنان سخن شد زدستم جدا کجا بودم اکنون فتادم کجا !
یعنی که ازموضوع خارج شدم ،خالصه اینکه پدرشما ومن هرکدام توکـل
برخدای یگانه داشترم ودیدیم آنچه دیدیم ونوشترم آنچه راکه دیدیم !
بهرصورت ما ازنسل سابقرم وشما ،باوجود اینکه ریش سفردگشاشته اید ،از
نسل مابعد هسترد .پس برایرم برسر هزارمرن شمارۀ امرد ،که اینقدر سـال دوام
کرد .شاید پناهگزینان سایرکشورها به هزارشماره رسرده باشند ،اما تجربه نشان
مردهد که هزارشمارۀ دیگران با محتویات ِ متوجه خودخواهان سراسـی یـابـه
مقصد مالی نگاشته شده است ،امرد حاوی سخنان افراد یک کشورنادار اسـت،
که شما ازآن نمایندگی مرکنرد .وحتی آنقدرپول نداریدکه صفحـات آنـرابـا
تصاویررنگی چاپ نمایرد ،وازموسسات تجارتی باقدرت اعالنات حاصل کنرد.
ازخدای توانا مرخواهم که تاجان به تن دارید ،این خدمت بدون منفعت مالی
را ادامه بدهرد .مقاالت ومصاحبه هایی راکه وطن رابه راه راست سوق دهـد،
نشرکنرد .خدای مهربان دست شمارا مرگررد ،یعنی که برکت به شما ارزانی می
فرماید .این است اندرز جد ّ شما که دریک محرط غررمحرط کابل ،ودرفضایی
که غررازفضای کابل است ،به شما ابالغ می دارم که اگر امروز زنده می بودند
برایت می گفتند  :گرچه این کارت عایداتی ندارد ،ولی چون برای خدمت به
وطن و وطندارانت است ،آنرا ادامه بده !
ارجمندعزیزمحمدقوی کوشان ! آغازهزارۀ دوم نشرامردرابه تو و همکارانت
بازهم تبریک مرگویم وموفقرت تانرا ازخداوندمتعال آرزو می کنم /.
*****************************************
درقاموس کرزی جایی برای حاکمرت قانون ،تأمرن عدالت وتعقرب جنایت
کاران وجودنداشت ،رشوت خوران بزرگ ،اختالس گران ،قاچاقبران ،مافرای
غصب زمرن به کرفر رسانرده نشدند ،نتایج کارده هاکمرسون حقرقت یاب افشا
نشدند! قتلهای زنجرره یی درپردۀ ضخرم ابهام باقی ماند .مامورین فاسددرمقامات
بلنددولتی بلندتر رفتند ویامقام مشاوریت یافتند .دوسرۀ مفقودی ۰33ملرون دالر
کابل بانک که کرزی ،برادرش وشماری ازحامرانش درآن دخرل بودند به آخر
نرسرد .مبلغ زیاد دارایی بانک هنوزهم مفقود مرباشد وعامالن آن بدون اعتنا به
قانون درداخل وخارج آزاد مرباشند.
کرزی تظاهربه دموکرات بودن مرنمود ،ولی به دموکراسی هرچ اعتـنـایـی
نداشت وبه آرای مردم ارزش قایل نبود .درهردوانتخابات سالها 2331و233۰
تقلب فاحش انجام داد ،بوی ه درسال 233۰برش ازیک ونرم ملرون رأی رابـه
کمک عناصرقبرله پرست درکمسرونهای انخابات وشکایات انتخابات ،که بهمرن
منظور گماشته بود ،به نفت او درصندوق هاریخته شد ،چنانچه گزارشگرمجـلـۀ
اکونومرست لندن ،موضوع رادرشمارۀ 2۰اگست 233۰خودگزارش داده بود
که ترجمۀ آن درشمارۀ  8۰۰جریدۀ پرشتازامرد بتاریخ 24سپتمبر 233۰به نشر
رسانرده بود .جمی کارتر رئرس جمهورپرشرن امریکا درهمانوقت اظهارداشت:
(کرزی انتخابات را دزدیده است ،بایدرئرس جمهور اوباما او راترک کـنـد و
مستقرما بامردم افغانستان ارتباط قایم نماید).
کرزی درانتخابات2341هم به امردآنکه به نوعی درقدرت حضور داشـتـه
باشد ،به نفت غنی احمدزی دست بکارشد وبااستفاده ازمقام و امکانات خـود و
توسط به کارت قومی ازطریق افراد طرفدارخود در کمسرونهـای مـشکـور،
اشرف غنی راکه در دوراول رأیگرری بسرار کمترازعبداهلل رأی داشت ،باخدعه
و تقلب به مقام ریاست جمهوری نایل ساخت !
حامدکرزی یک آدم قبرله محوربود ،همسان ملک قریه وخان قوم عـمـل
مرنمود .به نهادقانونی حل منازعات کمترتوجه داشت ،برشتربه جرگه وجرگـه
بازیهای سنتی بازمانده ازدوران زندگی بدوی ارزش قایل بود ،درحالرکه ازیکسو
نمرتوان مشکالت مغلق امروزی رابا افزارفرسودۀ جرگه بازی رفت نمود ،ازسوی
دیگر اینکارتوهرنی می باشد به نهادهای قانونی ،شرعی ومدنی .به همرن خاطـر
کرزی قادر نشد در41سال به صلح دست یابد .
حامدکرزی به تقسرم قدرت مران قوای سه گانۀ دولت بی باوربود ،درحالرکه
دررأس دولت قرارداشت ،به بخش اجرایره اهمرت تسلط آمرزقایل بودودوقوۀ
دیگر را زیرنفوذ خود درآورده بود ،وبه آزادی عمل شان چندان اعتنایی نمـی
کرد .رئرس قوۀ قضایره راسالهاتعررن نکرد ،کسی رابصفت سرپرست نگهداشت
که نظریات خود را ازطریق وی عملی مرساخت .به فرصله های شورای مـلـی
وقعی نمی گشاشت واکثرا دراجرای فرصله هاوسفارشات آن اقدام نمی نمود .به
درخواستهاوتقاضاهای شورا ارزش نمی داد ،نامزد وزرایی که از طرف شورای
ملی رد مرشدند ،به نام وزرای سرپرست تعررن مرشدند که یقرنا کارهای شان از
کرفرت وموثریت الزم برخوردار نمی بود .مثال تازۀ آن سرپرستی مـعـصـوم
ستانکزی دروزارت دفاع مرباشد.
یکی ازوظایف عمدۀ شخص اول مملکت حراست ازوقار ،حرثرت ،وجاهت
وغرور ملی مرباشد ،که کرزی درآن خرلی کوتاه بود .با وجودیکه زعـمـای
ملکی ونظامی پاکستان آقای کرزی راهمانند زمامدار یک کشورمستقل استقبال
نمی کردند ،وی برست ویک بار به پاکستان سفرکرد .به وعده های مرانخـالـی
ودروغرن شان اعتبار می کرد ،دربرابر برانره های خفت آورجـنـرال مشـرف،
جنرال حمردگل و مالفضل الرحمن خاموشی اخترار مرنمود ،باآنهم ازسفرهـای
بی مورد وخاموشی های برجای خود چرزی بدست نراورد.
امردیگری که به آبروی مردم افغانستان صدمۀ بزرگ رسانرد ،قبولی ملرونها
دالر نقد بصورت خصوصی بدون حساب وکتاب وزارت مالره ،ازدستگاههای
استخباراتی ایران ،انگلستان وامریکابود .البته در عو آن امترازهایی دراخترار
آنان مرگشاشت .چنانچه سفررایران درکابل هرلحظۀ که مرخواسـت بـه ارگ
جمهوری ،دفتررئرس جمهور وخود رئرس جمهور دسترس داشت .احمدی ن اد
با استفاده ازاعطای همان ملرونهادالر ،درکنارآقای کرزی درکابل بضد امریکا
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جنگهای خونین درافغانستان
بدون حضور قوای هوایی امریکا

افسران نظامی افغانستان اعتراف مرکنندکه طالبان مسلح درساحات جدید در
افغانستان رخنه وارد کرده اند ،چنانچه مامورین مسئول این کشوراعتراف مـی
کنند که درطی سرزده سال گششته سابقه نداشته است.
بعدازآن که جنگها درافغانستان ،دراثر فعالرت قوای مشترک باقوای امریکـا،
روبه خاموشی گشاشت ،ولی بعدازآن در ده والیت این کشور جنگهای شدیدی
اتفاق افتاد .این والیات که درمعر حمالت طالبان قرارگرفته اند ،درگوشـه
های مختلف کشورقراردارند سئواالتی ایجاد مرکند که آیاافغانستان تنها بانرروی
نظامی خود موفق خواهدشد امنرت راباردیگر درین مناطق ارمغان براورد ؟
عترق اهلل امرخرل تحلرلگرمسایل نظامی وسراسی درکابل به خبرنگار واشنگتن
پست گفت درطی این دهه خطرناکترین جنگ افغانستان جریان دارد وحقرقت
تلخ این است که درهرگوشۀ این مملکت جنگها باطالبان ،احساسات مـردم را
برای یک زندگی آرام جریحه دارساخته است.
ارزیابی حال موجود افغانستان ،به عنوان اینکه جریانات بصورت واقـعـی و
مستندگفته شود ،اندکی دشوار است ،زیرا درگوشه های دورافتادۀ مملـکـت،
تصادماتی صورت مرگرردکه برای خبرنگاران و تحلرلگران به لحاظ عدم امنرت،
غررمطلوب ومشکل است به محل واقعه بشتابند وجریان رابصورت مستـنـد و
واقعی بدست براورند ،و مامورین دولتی برای حفظ مقام خویش محافظه کارانه
صحبت می کنند.
به اساس ادعای کلونل برین گری ،مدیرارتباط عامۀ قوای مـتـحـدیـن بـه
سرپرستی امریکا ،بعداز ماه جنوری ،سربازان افغان درطی یک سال ،نسبت بـه
سال پار  %13تلفات سنگرن را متحمل شده اند .به قرار ادعای موصوف دربرخی
والیات اوضاع وخرمتر شده است ،درحالی که تلفات افراد ملکی درطی ایـن
فرصت ده فرصد افزایش یافته است.
طالبان اساسا ساحات ترورخویش را وسعت داده اند ،ولی معلوم نرسـت کـه
11هزارسربازافغانی تاچه حداین عملرات تخریبی رامهارخواهندتوانست.همچنان
کابل پایتخت افغانستان تقریبا در محاصرۀ تروریستان قرارگرفته است ،لهشا بـه
این ترترب برای اشرف غنی وداکترعبداهلل یک آزمایش مهم بشـمـارمـرـرود.
محمدآصف افغان ،یک قوماندان محلی در والیت هررمند ادعا مرکندکه طالبان
درمقابل یک حکومت ضعرف ،موفق به محالت برشتری شده اند.
به اساس اظهارات راقبه ناهرل عضوپارلمان ازوالیت غور ،اکثر باشندگان بـه
نسبت جنگهای جدید ازمنطقه فرارکرده اند .درعرن زمان ،دروالیت قندز فاجعۀ
بزرگی رخ دادکه قوای عسکری ناچار به این منطقه سوق داده شد تاازسقـوط
مرکزوالیت جلوگرری کند ،ولی مامورین محل ادعامرکنندکه اوضاع همچنان
بحرانی است .محمدیوسف ایوبی رئرس اداری آن والیت ادعا می کندکه مردم
این محل درهراس وخوف بسرمربرند زیرابرم دارندکه این شهربار دیگر مـورد
حمالت طالبان قرار گررد .
درین اواخر رئرس موسسۀ داکتران بدون سرحد ادعامرکند که از اواسط ماه
اپریل بدین سو 231تن مجروحرن جنگ به این سازمان مراجعه کرده اند ،وبـه
این ترترب به تناسب سال گششته به تعداد مجروحرن صدفرصد افزایش یافـتـه
است ،که برشتراز نرم این مجروحرن راخانم ها واطفال تشکرل می دهد .
حکمت اهلل اعظمی که موسس یک سازمان تحقرقی دربارۀ صلح وجنگ می
باشد ،حکومت موجود رامسئول افزایش بحران درمملکت می شمارد ،ازطرفی
رئرس جمهورتالش فراوان داردتابا طالبان مصالحه کند ،درحالرکه امنـرـت در
کشور روزبروز بحرانی ترمرگردد .وی افزود که طالبان حمالت خویش را بـه
اهداف مطلوب افزایش داده اند برای اینکه حکومت برای خنثی ساختن ایـن
عملرات تخریبی کمترآمادگی گرفته است .همچنان او افزودکه داکترغنی و
داکترعبداهلل تاهنوز موفق نشده اند تاوزیر دفاع ورئرس دادگاه عالی را انتخاب
کنند( .اخررا رئرس جمهور یک شخص بی تجربه راکه بحرث وزیـردفـاع بـه
پارلمان معرفی کرد وازآنجا رأی اعتماد بدست آورده نتوانسته ،ناگزیر بحرـث
سرپرست آن وزارت مقررشده است) ،گششته ازآن دراکثر والیات افغانستـان
هنوز والی هامقرر نشده وکسانرکه بحرث سرپرست کارمرکنند ،نه صالحـرـت
دارند و عالقه ،زیرا عنقریب والی جدید می آید واو برکنارمی شود .
نوازشریف صدراعظم پاکستان بعدازیک مسافرت کوتاه به افغانستان به ایـن
حقرقت رسرده که طالبان افغانستان یک دشمن خطرناک بشمارمی رود ،ولـی
تبصرۀ صدراعظم پاکستان باعث حررت سراستمداران افغانستان گردید ،زیرا این
پاکستان است که طالبان را حمایت مرکنند.
به اساس ادعای منابت امریکایی ،اردوی افغانستان قابلرت نفوذ خودرا پروستـه
توسعه مردهد .درآخرین روزهای ماه اپریل ،اردوی افغانستان ،مخصوصا قطعات
شماره  230این اردو ،به یک عملرات برست ودو روزه درمناطق ناوه مـربـوط
والیت غزنی پرداختند و کوشش طالبان راکه درنظرداشتند به کشـتـار مـردم
بپردازند ،ناکام ساختند ،ودرخالل این عملرات نظامی به تخریب  133بـمـب
و0۰هزارتن موادمنفجره پرداختند .لهشا وقتی این عملرات پایان یافت ،حکومت
افغانستان موفق به کنترول این منطقه برای نخسترن باربعداز یک دهه شد.
درعرن زمان محمدعلی احمدی معاون والی غزنی به حکومت پرشنهاد کردکه
الاقل یکهزارسربازافغانی درناحرۀ ناوۀ غزنی مستقر گردد تاجلو عملرات تخریبی
طالبان رابگررد ،اما وقتی این سئوال با والی مطرح شد ،والی ازدادن پاسخ به این
سئوال سکوت اخترار کرد/ .
*****************************************
دشمن ایران ،دوست وحامی حکومت کرزی ،برانرۀ تندایراد کرد .
کرزی درانتخاب هماران کابرنه دقت الزم بخرج نمی داد .اشخاص ضعرف و
بلی گوی راترجرح مرداد ،باوزرای صادق وفاسد یکسان برخورد مرکرد ،کـار
کردها وگزارشهای وزیران را بررسی نمرکرد ،گزارشهای واهی راازغررواهـی
تفریق نمی توانست ،گزارشهای مبالغه آمرز پخش مرگردید ،چنانچه حاال آشکار
شده که غالم فاروق وردک وزیرمعارف کرزی یک هزارباب مکتب خرالی را
درگزارش خود گنجانرده بود ،که مصارف آن مکاتب وحقوق هزاران معـلـم
خرالی به جرب مقامات می افتاد .یقرنا درگزارش وزرای دیگرهم چنرن خرالبافی
هاودروغ ها وجودداشته است که پنهان مانده اند.
کرزی بعو آنکه ازحضورقوای امریکا وناتو وخوشبرنی جامعۀ جهـانـی
بحرث یک حربۀ کاری برضد پاکستان استفاده مرکرد ،وبا اتخاذ یک سراسـت
فعال ومستدل جهان راقانت مرساخت که حکومت پاکستـان مسـبـب اصـلـی
مشکالت افغانستان ومنطقه ،ظهورطالبان وحامی شبکۀ القاعده مرباشد ،سالـهـای
اخرر رابوی ه پس از بقدرت رسردن دموکراتها وریاست بارک حسرن اوباما ،با
مخالفت باامریکا گششتاند که مردم افغانستان اضرار آنرا بدوش کشردند .
دموکراتها ازبرکفایتی وپنوترسم(خویش وقوم پرستی)کرزی وغارت ملرونها
دالرکمک امریکا اطالع کامل داشتند ،بهمرن خاطر او راازمقام بلندی که درنزد
جمهوریخواهان امریکاورئرس جمهوربوش داشت ،پایان آوردند(.صفحۀ ششم)
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سابق استاد فاکولتۀ حقوق وعلوم سراسی کابل

الکسندریه ـ ورجرنرا

هزارمین شمارۀ امید مبارک باد !

(افغانستان عزیز) نوشتۀ پروفیسر التزام
(افسوس) نوشتۀ عبدالشهید رحمانی

جناب پروفیسرداکتر التزام

جناب عبدالشهید رحمانی

درهفتۀ گششته دوکتاب تازه به نشر رسرده ازدست کوشان عزیزبه دسـتـم
رسرد ،که نخست اثر پروفرسرذبرح اهلل التزام ،که زیرعنوان (افغانستان عزیز) در
 4۰3صفحه با ویرایش نشیراحمد همدرد وچاپ مطبعۀ پرویز درکابل ،به نشـر
رسرده ،مختصرا بررسی می کنم.
مارا عدو به زور ز مأوا کشرده است
جان در جالء عظرم جفاهاکشرده است (التزام)
این دومصرع رابخاطری درآغاز آوردم که اکثرصفحات پرمحتوای کتاب
(افغانستان عزیز) پروفرسرالتزام مملو ازچنرن فریادهای شکست دل متـواریـان
وطن است ،که جبرزمان درچهارگوشۀ جهان پراگنده ساختـه ودسـتـخـوش
حوادث بوقلمون گردانرده است .
پروفرسرالتزام رابسی سالهاقبل دروطن عزیزکه ازفارغان مکتب عالی استقالل
ودوست ورفرق وهمدرس برادرم مرحوم عبدالتواب لطرفی بود ،مرشنـاخـتـم.
همچنان زمانرکه درآلمان غرب مقارن سالهای شصت مصروف تعلرمات عالـی
بودم ،برادرم یک جلدسالنامۀ انجمن محصلرن افغان در امریکا را ،که خود ناشر
وادیتر آن بود ،برایم ارسال کرد ،عکس جوانی ذبرح اهلل التزام باذکرموفقرتهای
چشمگرر تحصرلی اش خاصتا در رشتۀ اقتصاد به چاپ رسرده بود.
بهرحال ،پروفرسرالتزام کتابش راکه همه بانظم شعری برشتۀ تحریرآمده ،بـا
چنرن مقدمه آغازکرده است( :خداوندمتعال (ج) افغان هارابه اوصاف بزرگ از
قبرل حس وطندوستی ،دیانت ،آرزوی اتفاق گششت به نفت هموطن ،شجاعت و
مهمان نوازی ،متصف گردانرده است ،که تقدیرازآنها وجربۀ فرد فردما مرباشد،
صرفنظرازینکه آیادرداخل کشورمسکن گزین هسترم یادرخارج مملکت اقامت
داریم .همرن که یک افغان درافغانستان پابه عرصۀ وجودمرگشارد ،برای همرش
افغان باقی مرماندوبه آن افتخارمرکند وهمرشه بحرث افغان موقف دارد .افـغـان
معتقداست که اگروطنش ازکاروان مدنرت به عقب مانده است یادرراه پرشرفت
گامهای فراخ واستوارمرنهد ،در هرصورت همان وطن مألوفش است که باید در
اعتالیش اهتمام ورزیده شود .افغانستان عزیز ازآن جهت درقلوب افغانها جادارد
ونسبت به هرمملکت دیگردرنظرشان عالرترجلوه مرکندکه درآنجا تولد یافته اند.
به نظریک افغان وطندوستی یعنی وفاداری به وطن تاآخرین دقایق حرات باقی
مرماند .لهشا اگرمخالفتی باسراست اولرای امور ابرازمردارد ،نباید آنرابه سسـتـی
عشق ومحبت به وطن تلقی نمود ،بلکه برعکس یک مخالفت سـازنـده را در
مواردیکه وجاهت داشته باشد ،باید مظهر وطندوستی دانست .اگر ازاظهار رأی
دست بردارشویم ،همانوقت است که ازامرد به اعتالی افغانستان دست بکشرم )...
به تعقرب پرشگفتارمفصل ،درصفحات بعدی کتاب ،راجت بـه سـوانـح و
تحصرالت پروفرسرالتزام ازدرجۀ پوهرالی تاپوهند وپروفرسری چنرن مرخوانرم :
(فارغ التحصرل لرسۀ عالی استقالل ،دارندۀ دپلومهای لرسانس ،ماستری ودکتورا
در رشتۀ اقتصاد از ایالت مشرگان اضالع متحدۀ امریکا ،حائزدرجات عـلـمـی
پوهرالی ،پوهنرار وپوهنمل از ین استرت یونرورستی واقت شهر دیترایت ایالـت
مشرگان ،پوهندوی از یونرورستی هروستن ایالت تکساس ،پوهنوال از ل.س.
استرت کالج ایالت مشرگان و پوهاند ازپوهنتون کابل .پروفرسرالتزام مدت چند
ماه بصفت Visiting Professorدرپوهنتون Kolnدرآلمان لکچر داده است .وی
فعال در چندلرگلبرت کالج و Embry-Riddle Aeronautical Universityدر
ایالت اریزونا استاد اقتصاد مرباشد ،و امترازعمری تدریس را ازطرف بورد ایالتی
اریزونا بدست دارد .
درزمان مرحوم نوراحمدخان اعتمادی ،داکترالتزام بحرث عضو شورای عالی
اقتصادتحت ریاست صدراعظم ودردورۀ ریاست جمهور مرحوم سردارمحمـد
داوودخان بحرث عضو بورداقتصادی زیراثر زعرم ملی و هـمـچـنـان عضـو
انسترتوت دپلوماسی زیراثر وزیرخارجۀ وقت ایفای وظرفه نموده است .همچنان
موصوف افتخار عضویت هرئت مدیرۀ دافغانستان بانک و بوردگمـرکـات و
سنای پوهنتون کابل را دارا بود .سمت های اداری پوهاندالتزام عبارت بوده اند
از رئرس گمرک کابل ،رئرس شرکت صادراتی ووارداتی خلق ،رئرس بانـک
انکشاف صادرات ،رئرس بانک ملی افغان ،رئرس عمومی ارزاق واحتـرـاجـات
عامه (خارج رتبه) ،معرن اول وزارت تجارت وکفرل وزارت تجارت ورئـرـس
عمومی دافغانستان بانک (معادل چوکی وزارت) .
پوهاندالتزام مدتی بصـفـت مشـاوراقـتـصـادی Harvard Institute for
International Developmentدرچوکات پوهنتون هارورد ایفای وظرفه نموده
ویک پروژۀ بانک جهانی رادرکمسرون تعرفوی دولت بنگله دیش بعهده داشته
است .آخرین تقررش به منظوری مرحوم مغفور استاد ربانی بحرث معرـن اول
وزارت تجارت ومشاوراقتصادی خاص شخص رئرس دولت بود ،که متأسفانه
دراثر حملۀ قلبی و مر سرطان گرده به وظرفه ادامه داده نتوانسته ودرظرف
برست سال اخرر درامریکا تحت تداوی مستدام قراردارد.
پروفرسرالتزام رساله های متعدد علمی دررشته های اقتصاد درداخـل وطـن
عزیز و درامریکا وخارج ازآن به نشرسپرده است .داکترالتزام درسرودن اشعار
به لسان دری نرزتااندازۀ عالقمند بوده که پارچه هایی ازاندیشه هایش درنشرات
دری افغانها درامریکا به کثرت ظاهر گردیده است ) .
اینک بطور گلچرن چندمصراع ازقطعات دلنشرن اشعارپروفرسرالتزام را به شما
ارائه می دهم :
ای وطن درهجر تو آهم ،فغانم ،ناله ام سرتا به پا
کنج آرامت رهاکردم زناچاری ،دچارم در بال
درغریبی عزتی دادنداگر ،درفسحت صحرا بود
تا بمانم پا برآن ،خار مغرالنم نهد سر زیر پا
بوی گل درگلشن مسنون باغ دیگران علت فزاست
ای خوش آن وقت التزام ،از مملکت نگهت به ما آرد صبا (دنباله در ص)۰

کوشان عزیز ! نشر هزارمرن شمارۀ جریدۀ امرد را که با نام خراسان زادگـاه
امرد شروع شد ،ومفهوم آن بنام امرد ،نام دوم جریدۀ قشنگ و معتبـرخـودت
شد ،برایت تبریک گفته ام ،وبازهم درین فرصت عالی که به هدف رسـرـدی
وهزارمرن اول را پوره کردی ،بازهم تهنرت و تبریک می گویم .
برادرعزیز! خودت نه تنها بااین کار نشریه ای رابراه انداختی ،تاهم خدمتی به
وطندارانت بکنی وهم ازین راه شریف زندگی بکنی ،این باید یک درس برای
همه افغانهای مقرم خارج بخصوص افغانهایی که در دور و برت درایاالت متحدۀ
امریکا زندگی مرکنند ،بوده باشد .اما باتأسف می برنم ،واول ازخودشروع مـی
کنم ،که چون سالها مصروف کار درصدای امریکابودم ،درآن برست ونه سال
تمام نتوانستم آنطور که الزم بود ،باری درکنارت قرار بگررم واین بار گران را
کم و برش از شانه ات به شانۀ خود بگشارم.
تأسف عمرقترمن،که امردوارهستم افغانهای محترم هرجاکه هستند مرا ببخشند،
اینست که از بدو امر تاحال ،بجز یک نام ،یک نشریه ،یک نوشته بنام امرد ،باقی
درین سرزمرن وسرت ایاالت متحدۀ امریکا که پنجاه ایالت آنرامرسازد ودوسـه
منطقۀ دیگرجزء خاک آن است ،درطول این سالها یک نشریۀ دوامدار دیگرهم
نبرآمد ،آخر چرا ؟ ما همه مولود وتولدیافتۀ یک زادگاه ویک خانـه ویـک
وطن ویک دشت و دمن هسترم ،ازخون وجان وهوا وهمه چرزآن مملکت مـا
ساخته شدیم آیاما راچه بال زد که ناظر سعی یکنفر ،یک انسان شریف ویـک
روزنامه طی این سالهاباشرم ،ودل خوش داریم که ما می بخشرم ،دل خوش داریم
که افغان هسترم وانسان هسترم  .افغانرت ماموردسئوال قرارمرگرردو معرو به
تهدیدوخطراست ،چگونه می توانرم ناظراوضاع نابسامان افغانستان باشرم بـدون
اینکه یک اندازه به خود جرئت بدهرم ،ازآن مکتبها ومدرسه هاوفاکولته هایی
که تعلرمات اولره دیدیم واندوخته ها داریم ،امروز یادرهمرن هزارمرن نشریۀ که
مورد استفادۀ ماقرارگرفت ،ماهم یک اندازه قلم بدست بگرریم وکاری بکنرم .
این نوشته های من وبرادران محترم وبزرگوار من که مرتب درامرد مرخـوانـم،
یک بخش بسرارکوچک است وکوششی است که بایدهمگان مرکردیم .ازخود
بپرسرم افغان هسترم یا نرسترم ،درد ورنج افغانستان ،درد و رنج امردتنها نرست ،درد
ورنج افغانستان کاریک زوج پرمساعی یعنی آقای کوشان وخانم کوشان نرست،
یافرزندشان که شب وروز باآنهاکارمرکند نرست ،این کار همگی ماست.
امروزبازمی برنم که درنشریه نوشته شده که اگرشماکمک نکنرد از نظر بنرـۀ
مالی امرد پرش نمررود ،بخداشرم است ،چطورشده مرتواند که مامسئولرـتـهـای
کالن خود رادربرابرامردفراموش کنرم وحتی حاضر نشویم همان پول اشتراک
ششماهه یا یکساله را به وقتش بپردازیم ؟ تا برسدبه اینکه مدیرمسئول ،شماآقای
کوشان ،بازطرف مردم سررکنرد وبگویرد اقالبااستفادۀ که ازین نشریه طی این
سالران درازکرده اید ،پولش را به وقت بپردازید ! آیا به ماشرم نرست؟
بازهم مرگویم چه زیبامی افتاد هرگاه درپهلوی امرد ،هم باامرد کمک مرکردیم
وهم نشریۀ دیگری مرساخترم ،بازهم مرگویم که شخصا من اجازۀ این کـاررادر
طول برست ونه سال کارم درصدای امریکانداشتم ،وبخدا اگرمرداشتم الف نمی
زنم ،حتماچرزهایی مرنوشتم ،نوشتن وتقریظ برای ماکارمندان صدای امریکا منت
بود وما نمی بایست به موضوعی دیگر تماس مرگرفترم وصرف راوی خبـرهـا
وگزارشها برای افغانهای ما درطول جهاد درافغانستان واطراف آن می بودیم .اما
بازهم برمرگردم به اینکه چرا مادرپهلوی امرد ،دریک سرزمرن وسرت مثل ایاالت
متحدۀ امریکا یک روزنامۀ دوامداردیگر نکشردیم؟ چه همفکر باامرد وچه در
مخالفت باامرد .امرد گام اول را برداشت وگام دوم راباید افغانهای دیـگـرمـی
برداشتند .ازخود باید بپرسرم چندنفر افغان باخانواده های خود درامریکازندگی
مرکنرم؟ تا جایرکه من ازدوسال قبل خبردارم ،برش ازیک لک یعنی یکصدهزار
افغان درایاالت مختلف پراکنده هستند ،کالرفورنرا مملواز افغان است الحـمـدهلل
نظرنشود ،ورجرنرا درمتروپولترن یعنی واشنگتن دی سی و مریلند نام خدا پـراز
جمعرت افغان است ،مد وست امریکا ،درکانادا همه جافارسی زبانهاهستند ،در
جنوب تافلوریدا افغانهای زیادهستند ،دراریزونا ونرویارک هستند ،اینها خـود
متوجه هستندکه چه کاری در حق خود واوالدافغانستان ودرحق وطـن خـود
کرده اند ،یعنی درجمت همۀ ما چه کرده ایم؟
امرد باید درسی برای ماباشد ،باید امرد شالقی باشدکه نه تنهافکرمارا روشـن
ساخته باشدبلکه بایست ما رابخودآورده باشدکه بابا شماهم دست به قلم ببریـد،
چه باامرد همکاری مرکنردوچه نمی کنرد ،جنبش اخبارخوانی راباید زیاد بسازیم
وخواننده راباید زیاد بسازیم ،اوالد خودرا باید ترغرب به مطالعۀ اخبارکنرم ،اخبار
تنها برای این نرست که پای روی پای بگردان وبخوان ،اخباریک نمایشی است
از فرهنگ این فرهنگ راباید به خانم واوالدخود انتقال مردادیم وبایست بدهرم،
هنوزهم دیرنشده است .درتمام ایاالت متحده شرم نرست که جزامرد فعال نشریۀ
دیگری وجود ندارد.
اجازه بدهردآقای کوشان ،بروم روی موضوع دیگر ،یعنی مرخواهم بـرسـر
اروپاهم گپ بزنم  .در اروپایی که مدعی است ازیونان تمدن خود راگرفته و
مدعرست که مهددموکراسی است واروپایی که فرهنگ امروزی غرب ازآنجا
نشأت کرده است چطورشده مرتواند افغانهایی که یقرن دارم تعدادشان بسـرـار
باالترازیکصدهزارنفری است که درامریکاهستند ،اینهاباخواندن امرد بسرج نشدند
وبه یک حرکت وجنبش نرفتادند ،که اوبرادر درپهلوی قوی کوشان بایست من
هم ایستادشوم ،اگر ازاخبارش خوشم نمی آید ،خودم اخبار نونشرمرکنم ،خوبتر
ازکوشان ،ورقابت ایجادمرکنم .درتمام اروپامن نمی شنوم که یک جریدۀ دیگر
باشد واگرهست ،من پوزش مرخواهم ،لطفاکسی نام آنرا برایم بگویدکه کـدام
روزنامه دراروپا چاپ مرشود .امروزهمه سرربرن هستند !
خالصه مرکنم ،بااین سرربرنی وبااین سخت دلی وبااین عدم محبت و احسـان
نسبت به ملت برچارۀ افغانستان ،از عدم همکاری باامرد نمایان است ،ویا ایـجـاد
نشریه های جدید .چرا ما گله ازحکومت وحدت ملی افغانستان مرکنرم؟ چـرا
مرگویم حکومت وحدت ملی طی نه ماه اخرر بجز بی عالقگی وتمرد ازقانـون
اساسی ،بجز پای ماندن برروی اساسات یک دموکراسی واین وآن ،بـه ایـن
حکومت ناسزا مرگویرم ،تلویزیونهارامرشنوم پراست از انتقاد ،ماچرا ازطـالـب
انتقاد مرکنرم؟ می گویرم ملت وخاک خودرا فراموش کرد وامروز به سرخون
مردم افغانستان به کمک آی اس آی روان است ومررودکه افغانستان را بگررد !
فرق برن بی اعتنایی ما وبی اعتنایی طالبان ،فرق برن عدم محبت مانسبت به وطن
وطالبها چرست؟ یک مثال بسرار بسرارخرد از چرزیست که من بدل دارم وشماهم
دارید ،ولی نمی خواهرم افشاء کنرم ونمی خواهرم آیرنه رامقابل خودبگرریم .
بهرحال ،آرزوی من اینست که طی ماههای آینده کمی بخودحرکت بدهرم،
ماقادر نشدیم به وطن برگردیم وسرربرن ماندیم ،تمام تحصرالترکه ازآن مملکت
گرفترم باخود بررون آوردیم ،فرهنگ مطالعه راباخود بررون کشورآوردیم ،اما
زیرپای کردیم ،بخاطری که اول امرد را درست نخواندیم ،دوم ازکلمۀ امرد بهره
مندنشدیم و الهام نگرفترم وبه امرد برای آیندۀ افغانستان هرچ کاری نـکـردیـم.
امردوارهستم بعدازین وضت تغررربکند .
امردوارم تکان خورده باشرم ،هزارمرن کلمۀ بسرارزیباست( ،دنباله درصفحۀ)۰
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صفحۀ چهارم
الکسندریه ـ ورجرنرا

صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز

در وصلت وطن و درغربت هجرت (بخش پنجم)
خلل پشیر بود هر بنا که می برنی به جزبنای محبت که خالی ازخلل است
حریم مقدس ومحراق پرشکوه دیگری که محبت مرا بخودجلب کرد وتـا
هنوز هرچ خدشۀ درآن واردنشده است ،همان زادگاه عزیز و وطـن شـرـریـن
منست  .از ایام کودکی ونخسترن صنوف مکتب ،این جملۀ جاودان که [وطن ما
بجای مادر ماست] باتار وپود وجودم و اعماق شعایر وملکاتم آمرخته بـوده ،و
ازپروند محکم وکرفرت دلنشرن آن هرچ کاسته نشده است .
درهمرن لحظۀ که ازمحبتم به وطن محبوبم سخن مرگویم ،یادم مرآید قسمتی از
گفتارنغز وپرمحتوای محقق ونویسندۀ توانا وارجمند ،احسان یارشاطر ،که درین
باره چنرن نوشته است( :ما دوگونه وطن داریم :یکی وطن خاکی ما که بارها به
س ُم اسپان مهاجمان ترک و تازی وتاتار (وامثال آنها) کوفته شده وباز باتن ناتوان
به پاخاسته و به درمان زخمهای خودپرداخته ،تا یورش وغارت بعدی را روبرو
شود ،وزندگی دنرایش غالبا دستخوش آزار وستم حکمرانان وآز و خشونت باج
ستانان وتجاوز زورآزمایان زمان بوده است ،تاریخش ماجرای آشفتـه وخـون
آلودیست که غمنامه های سوزناک درقبال آن رنگ مربازند وهر چندی بـرای
درمان دردپنهان خود دست دردامن شروۀ مرزند وعالج تازۀ رامی آزماید ،امـا
ضعف درون ،نقش های او راباطل مرکند وبرحسرتش می افزاید...
وطن دوم ما وطنی است که درآفاق ذهن ماخانه دارد ،وطنرست روشن ودل
انگرز بارنگهای شفاف ودیده فریب ،درآن رودکی چنگ برمرگرردو سـرود
شادی ونغمۀ مستی مرنوازد ،فردوسی داستان دالوریهای قهرمانان را باآهـنـگ
پهلوانی سرمردهد ،ابوسعرد ازصفای درون ودستگرری مردمان وپرهرز ازخـود
فروشی سخن مرگوید ،نظامی ظرایف عشق وشوق را باقلم هفت رنگ کلمات
بااستادی ترسرم مرکند وهمۀ مارا به تأمل درحکمت واخالق مرخواند ،سـعـدی
آدمرت وعدل پروری وپوزش پشیری وخدمت به خلق وزیبایری آنها را درنظر
ما ترسرم مرنماید ،وباچنگ ودف مارا به عاشقی ودلدادگی وتماشای جلوه های
طبرعت دعوت مرکند ،ومولوی شور وشردایی خودرا با بانگ بلندبه گوشها می
رساند ،حافظ پرده از زرق صوفران وریای زاهدان وسالوس مفتران ومحتسبان بر
مرگررد ،ونوای عشق و آزادگی را به آهنگی لطرف درگوش ما زمزمه مرکند...
دراطراف ودرآفاق این وطن،نمونه های الهام بخشی ازعطوفت وبنده نوازی و
صفای باطن است ،خار ازپای یترم کندن واشک ازگونۀ برنوایان ستردن وتهـی
دستان رادستگرری کردن وپوزش گناهان راپشیرفتن وپدرومادر راسپاس داشتن
برحروانات ترحم آوردن وخطاهای خودرابخاطرداشتن وفروتنی گزیدن است.
وطن خاکی ما پروسته درمعر آفات است ،ووطن معنوی ما بر عکـس از
گزند باد وباران و دستبرد ویرانگران حوادث درامان ،درخشش آنرا تـرـرگـی
اعمال ما زایل نمی کند ،گنجی است که ازآن ماست ،زنده وپایدار است )...
بهرحال ،دروطن شررین ومقدس خودم ،افغانستان بودکه محبتها و عشق هـاو
آرزوهایم رنگ وبوی حرات گرفت ،ومانندمشعل فروزانی درمسررسالـهـا ،از
طفولرت تاجوانی وتاهمرن ایام سالخوردگی ،رهنمای جریان پرنشرـب وفـراز
زندگی ام گردید .راستی همانطوریکه زیبایی وجمال طبرعت را دوست داشـم،
مردم زیبا وخوش قرافه نرزمرابخود مجشوب وعالقمندمرساخت .کسانی راکـه
چهرۀ دلپسند وخندان و مقبول مرداشتند ،یاکرفرت خاص تماشاکرده ومحبت و
دوستی شانرا مخفرانه درشعاریم پرورش مردادم .گاهگاهی درکودکی ،وقتی با
طفل زیبا وخوش لباسی روبرو مرشدم ،عالوه برمحبت خالصانه ،یـک انـدوه
خاصی دردلم راه مررافت ،واین بخاطری بودکه من دراعماق روح خـود آرزو
مرکردم که باآن کودک همسن رفرق وهمصحبت گردیده و احسـاسـات و
عواطفم را آزادانه برایش تعریف کنم ،اما اندیشۀ برگانگی ،اختالف فکری وعدم
موازنۀ اجتماعی وفامرلی وکم جرئتی خودم ،منحرث موانت زجـرتـبـاری مـرا
شکنجه مرداد و اندوهگرن می شدم ...
ازقضا درهمسایگی ما دخترک معصوم وخوش صورتی سکونت داشت که
به آسانی وباجرئت کودکانه توانستم عالیق دوستانۀ خود را برایش آشکارساخته
و عالقۀ اورا نرز درین مراودۀ بی شائبه جلب کنم  .دخترک ازنگاه احساسـات
وتمایل فطری وقضاوت کودکانۀ من خرلی مقبول بود ...ولی تصورنکنرد کـه
عاشق اوبودم ،نه ! هنوز وقت عاشقی ام دور بود ،با سادگی دوستش داشتـم و
همرشه برادم بود وخاطرش رامرخواستم  .گفتارمعصومانه و دلپشیر وسروصورت
آراسته وبی پررایۀ او مرا برشتربخود مجشوب مرساخت .هنگامی که طبرعت زیبا
ودالویز مربود ودرختان وبته های حویلی ما سبز و پر طراوت جلوه مرـکـرد،
زمانرکه درشبهای صاف وبی غبار کابل ،به مهتاب وستارگان وکهکشان چشـم
مردوختم وگسترش پرنور شهاب ثاقب را درآسمان تماشامرکردم ،درمواقعی که
سر وصورتم مرتب بوده ولباس ویا کفش نوی می پوشردم ویابخاطرکار وعمل
خوبی تحسرن وپاداش مردیدم ،دخترک مقبول پرش چشمم ودرخرالم حاضـر
بود ...چه بساروزهایی که من ازبازیها وجست وخرزهای برهوده باسایر همساالنم
دست مرکشردم ،تا درنگاه دخترک مقبول کوچۀ ما ،مترن ومودب جلوه کنم.
راستی این دوستی وعالقۀ خاص به او ،مرا صاحب بعضی صفات وخصایـلـی
مرساخت که درغررآن نصربم نمی شد .مثال مرکوشردم که دربرابر اوهمرشه سر
ورویم پاک ولباسم مرتب وبی گردوخاک باشد ،از رفتاروکردار سـفـلـه و
ناموزون خودداری می نمودم وسخنانم را سنجرده ادا مرکردم ...امروزوقتی آن
کردار ورفتارم رابخاطر می آورم ،یادم ازگفته های (ژک لرلوش) نویسنده و
متفکر فرانسوی می آیدکه فشردۀ آنرا از فرانسوی به فارسی دری به شماترجمه
وتقدیم می دارم :
(احساسات نرک ،عشق ومحبت وعواطف ما دربرابرمردم ،رمز و قدرتی را
داراست که درپرتو آن مرتوانرم جهنمی ازبدی ها را واژگون وخاموش ساخته،
وروی خاکستر وخرابه های آن ،بهشتی از خوبی هاونرکی هارا ایجادنمایرـم و
روشهای خوب وکردار عالی ما در براب دیگران کافرست که اساس محکمـی
برای تبارز ایده ها و مفکوره های نرک ومفرد اجتماعی ما گردد ،وجهان بهتـر
ومساعد تری درمراودات وبرخوردهای انسانی خود رویکارآوریم) .
برگردم به قصۀ دخترهمسایه :من دخترک معصوم ومقبول همسایۀ عزیز را
بهمرن کرفرت که برای شماتعریف کردم ،درپرچ وخم کوچۀ اندرانی دوسـت
داشتم ،اماچنرن نپندارید که این عالقه ودوستی ماتا روزگارجوانی ادامه یافت،
خرر ! دیری نگششت که خانۀ اولی مادر آخرین قسمت کوچۀ اندرابی که در
آن بشمول فامرل کاکایم و مامای پدرم ،جمعا سه خانواده با اتفاق وهمـنـوایـی
زندگی مرکردند ،فروخته شد ودرکوچۀ دورتر نقل مکان نمودیم .در روزکوچ
کشی ،بخاطردوری ازدخترک مقبول وسایر همبازی ها ،دل افسرده و غمگرن
داشتم ،ولی کدام صحنۀ احساساتی وداع دوستان صورت نگرفت ،وآن عزیـز
همسن وسال وهمفکر وخرال را که روزهاازدیدن همدیگر شـاد و در دوری
همدیگر غمگسار بودیم ،دیگرهرچ ندیدم و تا دیرزمانی در حریم دل آرزومندم،
به فکرتحقق این فال فرخندۀ حافظ بودم :
زهی خجسته زمانی که یار باز آید به کام غمزدگان غمگسار باز آید
مقرم برسرراهش نشسته ام چوگرد بدان هوس که بدین رهگشربازآید
منزل نو ما درآغازکوچۀ اندرابی که بنام (کوچۀ سرداران) یادمرشد (ص )1
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سایۀ فاشیسم همچنان برسر ِ شناسنامههای برقی

درست یک هفته تا 28اسد فاصله داریم .بر اساس ِ فرصلۀ شورای وزیـران،
کار ِ توزیت شناسنامههای الکترونرکی در این تاریخ کلرد مرخـور َد وطـی آن
شهروندان ِ این سرزمرن برای نخسترنبار ،سند رسمی و معتبر ِ شهروندیشـان را
دریافت میکنند .چنرن سندی در جامعه ایکه بسراریهاتا کنون به چشم شهروند ِ
درجه دو دیده میشدند و یاتعلق ِ خاطری به مسالۀ هویت ملی نداشتند ،بسـرـار
ارزشمند خواهد بود .دست یافتن به این سند ِ شهروندی اگر نگویـرـم خـواب ِ
دیرینۀ مردمان ِ این سرزمرن طی تاریخ معاصر بوده ،دست ِکم آرزوی 4۰سالـۀ
شهروندان موجود ِ کشور است .با عطف به این نکته ،هرگاه مردم سایـۀ شـوم ِ
برخی از عناصر ِ فاشرسم را بر در و دیوار ِ این اداره و سایر نهادهای حکـومـتـی
میبرنند ،نگران و برمناک میشوند.
گزارشها حاکی است که درین روزها البیهای بسراری از فاشرستهای قومی
درتالشاند که بهنحوی روند توزیت شناسنامههای برقی را با اختالل مواجه کنند
و پرش پای آن سنگ برندازند .بیتردید سنگاندازیهای این روزهای عناصر
اینچنرنی ،داستان ِ تازۀ نرست و بلکه تکرار ِ همان دغدغههای فاشرستی ِ پرشـرـن
است که بارها و بارها به جدالهای پ ُرحاشرهیی در اجتماعات ِ سراسیمان بـدل
شده بود.
جدال برسرذکرکلمۀ افغان بر روی این شناسنامهها که نه مبنای عقلی دارد و
نه مبنای قانونی ،سبب تعویق ِ طوالنیمدت ِ این پروسه شد وسرانجام مـجـلـس
نمایندگان پس ازجنجالهای بسراری که پشت ِ سرگشاشت ،در نهایت بـه ایـن
واقعرت تن دادکه در شناسنامه ایکه بر روی آن جمهوری اسالمی افغانستان درج
گردیده ،آوردن ملرت افغان چرزی جزتکرار ِمکررات نرست و در نترجه به عدم
ذکر ِ آن تن داد .در نترجه در قانون ِجنجالی و پ ُرحاشرۀ ثبت احوال نفوس ،چنرن
امری تصریح شده است .با وجود فرصلۀ مجلس ،اما دیده شد کسانرکه خود را
«افغان»های اصرل و شاید اقوام دیگر را شهروندان ِ درجه دومیدانستند ،بازهم
برای آوردن ِ این شاخص در شناسنامه های برقی پای دریک موزه کردند .این
فشارها تاجایی بودکه بهرغم سر وسامان یافتن ِ همۀ تمهردات ِ تخنرکی و قانونـی ِ
آن از یکسو و فشارهای بسرار ِ فعاالن مدنی و رسانهها از سوی دیگـر ،رونـد
توزیت شناسنامههای الکترونرکی آغازنرافت تااینکه سرانجام چنرن دستـوری از
سوی شورای وزیران درغراب رئرس جمهور ـ درست زمانرکه ادارۀ مربوطه از
قطت زودهنگام ِ کمکهای جهانی به این اداره خبر داده بود ـ صادر شد.
داکترعبداهلل درجلسۀ شورای وزیران هفتۀ گششته وعده سـپـردکـه رونـد
آزمایشی توزیت این شناسنامهها در تاریخ 28اسد آغاز خواهد شد و بـدیـن
ترترب ،هرچند پس از وقتک ُشیهای برهوده و بسرار چنرن فرمانی صادرشـد،
ولی بهرحال بعد ازمدتهای بسراری لبخند ِنرمبندی را برلبهای شهروندان نشاند .با
این حال ،اما شنرده میشود که گروههای فاشرست ِ مخالف ِ آغاز ِ این روند پس
از این فرصلۀ شورای وزیران ،در تالشاند تا با استفاده از البیگریهای پیگرر،
از آغاز دور آزمایشی در مرعاد تعررنشده پرشگرری کنند و به نحوی این روند
را مختل سازند.
بدون شک همه میدانندکه تمدید مدت ِاستفاده از تشکرههای ورقی ِ کنونی
که به سهولت قابل سوءاستفاده وتقلب است ،هرچند برخالف منافت ملی کشور
است ،اما منافت فردی و گروهی بسراری از وطنفروشان راتأمرن مرکند که خود
میتواند علت ِ محکمی برای سنگاندازی پرش پای شناسنامههای الکترونرکی
جدید باشد .بخش عمدهیی از جنایات ِ پردا و پنهانی که در خاکمان صـورت
میگررد ،مدیون و مرهون ِ تشکرههای خللپشیر ِ کنونی است که به سهـولـت
قابل جعل است .اگر انتحاری پاکستانی این روزها دمار از روزگار مردم این دیار
درآورده ،از برکت تشکرۀ جعلی افغانی است که در جرب خود میچرخانـد.
بدون شک اگر شناسنامههای الکترونرکی جدید به گونۀ دقرق و اصولی توزیت
شود ،هرگز اجازه نخواهد داد که هر جاسوس ِ اجنبی به رنگ مردمان ِ شریف
این سرزمرن درآید و زمرنه را برای تقلب و جنایت فراهم کند.
شناسنامههای جدید ِ الکترونرکی همچنان دست کسانی را که قصد ِ تـکـرار ِ
تقلبهای مرلرونی در انتخاباتهای بعدی را دارند ،از پشت بسته است .شـکـی
نرست که تأخررهای بیجهت ِ پرشرن هم قسما از همرن جوی سرچشمه میگرفته
است .شناسنامههای جدیدکمپروتری که شاید بسرارکم خللپشیرباشند ،بـدون
شک دست متقلبانی که توان چاق کردن ِ هزاران صندوق رای و وارد کـردن ِ
ملرونها رای سراه در روندهای انتخاباتی را دارند ،از پروسۀ انتخابـات کـوتـاه
خواهد کرد واین هرچندباب دل ِ مردم ومنافت ملی است ،هرگز برای سـودج
ویان ِسراسی و قومی خوشایند نرست .پس اینکه عناصر سودجو بار ِ دیگر بسرج
شدهاندتابه نحوی از انحا مانت توزیت شناسنامههای الکترونرکی شوند ،چندان هم
دور از تصور نرست .با این حال اما این به هرچوجه توجرهگر ِپاگرفتن ِ کم کاری
های ممکن و خرانتهای احتمالی از سوی سران حکومت وحدت ملی در این
روند نخواهد بود .
حکومت وحدت ملی تاکنون هم دربسراری ازمردانهامتهم به بی کفایتـی و
شانه خالی کردن ازبار ِ مسئولرتها شده است؛ اگر نخواهرم انگ )خرانت (در این
ده ماه را به این حکومت بزنرم ،دست ِکم باید بپشیریم کـه ایـن حـکـومـت
در )وقتک ُشی (و )خ ُلف وعده(تا کنون بینظرر بوده است .انتظار میرود که
بار دیگر بهخاطر بهدست آوردن دل ِ جمعی فاشرست و سودجو ،آخرین وعدۀ
رسمی خود را از یاد نبرد؛ ورنه سران ِ این حکومت بهخوبی میدانند که دودش
برش از هر کس ِ دیگری به چشم خودشان خواهد رفت ! /
*****************************************

احمدعمران

فاجعۀ کابل و رجزخوانیِ مقامها

کابل درآخرهفتۀ گششته ،مرگبارترین انفجارها راشاهد بود .نخسترن انفجـار
که بخشهای وسرعی ازکابل را لرزاند ،درمنطقۀ شاهشهرد انجام شـدکـه درآن
پانزده تن کشته و نزدیک به چهارصد تن ِ دیگر زخمی شدند .این انفجار درنوع ِ
خود بیپرشرنه خوانده شده است .حفرۀ که از اثرِانفجاربوجود آمده ،خود از
شدت ِ حادثه خبرمردهد .هزاران خانۀ مسکونی و دکان که در مسرر انفجار قرار
داشتهاند ،ویران شده ویا بهشدت آسرب دیدهاند .مردم محل هنوز در شـوک ِ
این حادثه به سرمربرند و واقعا نمیدانند که چه اتفاقی افتاده و چرا مـخـالـفـان ِ
مسلح این منطقۀ مسکونی را برای چنرن حملۀ بزرگی انتخاب کردهاند.
برخی آگاهان ِامور باور دارند که حمله در منطقۀ شاهشهرد تصادفی صورت
گرفته وحملهکنندگان تصمرم داشتهاند که خود را به حوالی ارگ ریـاسـت
جمهوری برسانند .هنوزکابل ازشوک ِ این انفجار ِ دهشتناک بررون نشده بود که
فردای آن ،بازهم حمالت انتحاری ِدیگری را شاهد بود؛ حمله به اکادمی پلرس و
حملۀ دیگر به کمپ نظامران خارجی در منطقۀ قصبۀ کابل .هرچند رقم دقـرـق ِ
تلفات ِ این حمالت و انفجارها هنوز مشخص نشده ،ولی گفته میشود که دهها
تن در حوادث کشته یا زخمی شدهاند .
کابل روزهای سختی راسپری مرکند .سوالهای زیادی ذهنهای شهروندان ِاین
شهر را میآزارد .کیها چنرن بیرحمانه دست به کشتار غررنظامران میزنـنـد؟
طالبان و یا گروههای دیگری در پشت ِ این حوادث قرار دارند( .ستون سوم)

رضا خرنجی

افغانستان در خطر است

سویدن

چندکلمۀ داغ با غنی احمدزی ،حامدکرزی ،گلبدین حکمتیار و مالعمر
آنهایی که سرزمرن آفتاب را به هدایت برگانگان به جهنـم سـوزان مـبـدل
ساختند ،یوغ غالمی امریکا ،انگلرس وغالم غالمان پاکستان بدسگال رابه گردن
نهادند ،آدم کشان حرفوی ،دهشت افگنان عربی وعجمی را جمت کـرده بـه
کشور ماآوردند ،وهنوزهم می آورند وبه صورت آشکار ومخفی آنها را اسکان
مرسازند ،ومردم اصلی وبومی افغانستان راکه از شش هزارسال به اینطـرف در
گهوارۀ نراکان شان برادروار باهم زیست کرده اند ،ازافغانستان مرـرانـنـد .ایـن
نوکران حلقه بگوش اجانب ،سزاوار محاکمه ومجازات درمحاکم ملی وبـرـن
المللی مرباشند ،وبحرث خاینرن ملی شناخته مرشوند.
وکالی بلخ وفاریاب شب 1اگست 234۰درمصاحبه باتلویزیون آریـانـای
کابل گفتند روزانه برش ازدوهزار نفرپاسپورت مرگررند وبه خارج مسـافـرت
مرنمایند ،متواری ،سرگردان وجمعی هم نابود مرشوند ،علت آنرا برکاری وبـی
امنرتی خواندند  .رسانه های غربی تعدادآوارگان رادرآبهای ترکره ،یونان ،ایتالرا،
اندونرزیا،آسترالرا وغرره نشان مردهند که چگونه کشتی های حامل شان به دریا
غرق مرشوند ،چگونه کشتی های نجات تعدادی رانجات مردهند وعدۀ دسـت
وپا زنان طعمۀ ماهران دریامرگردند .کاری که درسرزده سال حکومت کـرزی
دراثر بی مباالتی ،برکفایتی وندانم کاری صورت گرفته وباعث تلفات هـزاران
انسان سرزمرن بالکشردۀ ما گردید .حاال بااین بی دردان ومـزدوران بـرـگـانـه
مرخواهم جدا جدا صحبت داشته باشم ،وباحامدکرزی شروع می کنم:
آقای کرزی ! مالعمر رهبرطالبان بود ،شما برادر وپدرطالبان ،پس شما آیندۀ
خود را درتاریخ چگونه پرش برنی مرکنرد؟ فرق برن شما و مالعمر چه خواهـد
بود؟ به عقردۀ من شمابحرث آدم باسواد وتعلرم یافتۀ حقوق آنهم درکشورهزار
فرهنگ هندوستان ،ازمالعمر به مراتب جنایتکارتر و درتمامی کشتارهای طالبها
درافغانستان شریک وسهرم هسترد ،مردم افغانستان نه جنازۀ شمارا خواهندخواند
و نه در فاتحۀ شما اشتراک خواهند کرد! جای شما قفس آهنی است ،خداونداز
شما درروزجزا بازخواست کندوبه کرفراعمالتان برساند()4
با گلبدین  :گلبدین حکمترار! سابقۀ ننگرن خود راکه همه باقتل و خونریـزی
برخی ازنخبگان افغانستان ،اردوی ملی ومردم برگناه و ویرانی کابل همراه است،
فراموش کرده ،امروز ازقاتالن انسان ها ،ازجریانی بنام داعش حمایت خـودرا
ابراز داشت! معلوم است هوشش را ازدست داده وچشمانش را خون گـرفـتـه،
زیرا مرداند جریان داعش که انسانها را سرمی برد ،بااهل تشرت درجـهـان ودر
کشورهای شرعه مشهب خصوصا درکشور ما دشمنی آشکار دارد.
پس گلبدین به شرعران افغانستان وایران چه جوابی دارد ؟ ایرانی که سالها از او
حمایت کرد وبرایش نان وآب وپول ومحل زندگی آرام را درآن کشور فراهم
آورد ! گلبدین درافغانستان جای پای ندارد ،حزب اسالمی افغانستان به ریاسـت
عبدالهادی ارغندیوال یک حزب سراسری وبرخاسته از ارادۀ پرروانش است .
پس گلبدین جنایتکاررا باید دستگررکرد وتاروز محاکمه ومجازات ،او رانرزدر
قفس درسر چوک کابل نگهداری کرد .
با مال محمدعمر  :ایشان به ملت خود پشت کردند وبه مزدوری و غالمی آی
اس آی پاکستان درآمدند ،کاریکه هرچ افغان باعزت وبا غررت نمرکند .بدست
مالعمر افغانستان به ویرانه وخرابه تبدیل شده وصدهاهزار نفربه قتل رسرده ،باید
اومحاکمۀ غرابی شود تا عبرتی باشد برای آیندگان  .دولت وحدت ملی از یـاد
بودآن جنایتکار درگوشه گوشۀ افغانستان جدا ممانعت بعمل آرد ،و اورا سراهکار
وجنایتکار تاریخ اعالن نماید .
با مالاشرف غنی احمدزی :این مرد شماره دوم جهان درسراست و کشورداری
الف درجگر ندارد ،عاشق قدرت است  .اگر ازهوشراری ودقت کـارنـگـرـرد،
کشور بدست بنرادگرایان طالب وداعش والقاعده از کنترول بررون خواهد شد.
لشا کارها رابامشورۀ ترم عبداهلل و نخبگان افغانستان انجام بدهد ،درمشاکرات صلح
دیگرفریب پاکستان رانخورد .بامسافرت به ملل متحد وامریکا وانگلستان ،راه و
چارۀ اساسی رادریابد  .اولتر آتش بس رااعالن کند وبعدازآن طرف مقابـل را
بشناسد و وارد مشاکره شود .
مال غنی احمدزی خواسته های مردمی راکه برای او وعبداهلل در انتخابات رأی
داده اند درنظربگررد ،قدم آهسته وسنجرده بردارد ،تا کشوربدست بنرادگرایان
یکباردیگر به عقب رجعت ننماید .درتمام موارد قانون اساسی را رعایت کنـد.
شریعت طالبان مخالف حقوق زن وجامعۀ مدنی است ،ببرنردکه با دوخانم (والی
دایکندی و والی غور) طالبان وگروهک گلبدین چگونه مخالفت نشان مردهد.
به مالقلم الدین موقت صحبت های ناروا راندهرد ،عبدالحکرم مجاهدرا از رأس
شورایعالی صلح برکناروگرفتارسازید وبازداشت کنرد .پاکستان ملت مارا پروسته
وفریب داده ،موضوع قتل مالعمرومخفی نگهداشتن آن همه یک درامۀ مسخره
است که بدست بازیگران آی اس آی انجام گرفته وجریان دارد .باید ملت مـا
انتقام این دشمنرهای آشکاروپنهان واهانت آمرزرا اززعمای غدارپاکستان بگررد/.
4ـ حامدکرزی ازاحمدی ن اد رئرس جمهورپرشرن ایران توسط داوودزی و
کریم خرم چندین بکس دالربدهکاراست ،وهم اویکماه قبل که پوترن رئـرـس
جمهورفدراترف روسره ازموجودیت داعش در افغانستان اظهارتشویش کرد .به
جواب پوترن بابرشرمی وبرحرایی گفت داعش درافغانستان وجود ندارد .درحالی
که داعش ازدوسال است درافغانستان وجود دارد .چه داوری احمقانۀ ! چندیـن
نفر از خاینرن داعش درکشورما بدست نرروهای قهرمان دولتی کشته شده انـد،
مگرنگفته اند یک پهلوی سراست ،دروغ است !
درپایان این معروضه سرودۀ شهردقهارعاصی را باعنوان (ای قاتل) تقدیم می
کنم ،که ندایی رساست به تمام اشخاصی که درباال خطاب به آنهامطالبی گفترم :
طبل کشتار مزن فتنه مران ای قاتل
پرش ازین خرره مشو کور مخوان ای قاتل
کس نمانده ست دراین وادی دوزخ بی غم
تو دگر بس کن وآتش مفشان ای قاتل
خون یک شهررعرت همه برگردن توست
ملتی از تو به فریاد و فغان ای قاتل
توچه برمار پی کشتن مردم شده ای
توچه زشتی ،چه پلردی ،چه زیان ای قاتل
کودکان از توسراسرمه ،زنان از تو به لرز
توچه شمری ،چه یزدی ،چه گران ای قاتل
نه به انسانرت از نام تو آید بویی
نه به اسالمرت از روی تو آن ،ای قاتل
تو چه نامرد  ،چه آدم کش بی مقداری
که بَه َت (آدم) گفتن نتوان ای قاتل
خون این شهر فراموش نخواهد گشتن
گرچه از کعبه برارند ضمان ای قاتل
ذره ذره ز تو تصویر جنایت دارد
نتوان کرد چنرن چهره نهان ای قاتل
بوی خون از در ودیوار برافالک شده ست

انجنرر عبدالصبور فروزان

تلویزیون ژوندون

صفحۀ پنجم
نروجرسی

مظهرتعصب زبانی و قومگرایی در افغانستان
(به ادامۀ گششته) ازحکایات وحقایق باال مشاهده مرشود که اینهاهمه از امرر
عبدالرحمن خان مستبد تا طالبان ددمنش ،طرزدید مشابه و یکسان دارنـد وآن
سرکوب اقوام تاجرک ،هزاره واوزبرک وغرره ،با استفاده ازبررحمانه ترین و
ظالمانه ترین شروه هامرباشد ،که بشریت ازآن ننگ وعار مرنماید .امابرای کسانی
که به مر تعصب زبانی و قبرله گرایی مبتالاند ودرصدد تحمرل حاکـمـرـت
پشتونها براقوام دیگرکشوراند ،این اعمال شنرت وناانسانی قابل تایرد وحتی سـر
مشق عمل وزندگی مرباشند .غنی احمدزی سرکردۀ گروه متعصب زبانی وقبرله
گرای ،اخررا برش ازبرست ون ُه هزارکوچی رااز قبایل سرحدی آورده وبه جبر
و زوردراطراف شمالی جابجاکرده ،و بااستفاده ازقدرت ریاست جـمـهـوری،
زمرن های مردم پروان راغصب وبه این کوچی هاتسلرم کرده وایشان رامسلـح
نرزساخته است.
این نسخه ایست که محمدگل مومند ودیگر رهبران این گروه ازآن استفاده
مرنمودند .برعالوه ،اشرف غنی احمدزی قدم باالترگشاشته وبرمقامات دولتـی
پروان فشارآورده است تابه این کوچی هاتشکرۀ تابعرت درپروان بدهند .هدف
احمدزی درین کار فتنه انگرز اینست که یک حلقۀ از پشتونهای مسلح رابه دول
شمالی تشکرل دهد تادر صورت ضرورت برای سرکوب مردم شمالی ازآنهـا
استفاده گردد .این گروه متعصب وهمدستان پاکستانی وطالبی ایشان ازقـرـام
مردم شمالی سخت درهراس اند وازدلرری وجانبازی جوانان شمالـی درپـویـۀ
تاریخ آگاه اند .غنی احمدزی بااین عمل شنرت خود تخم نفاق را درمران اقـوام
تاجرک شمالی وپشتونهای قبایلی مرکاردکه دیر یازود به برخوردهای خونـرـن
تبدیل خواهدشد  ،واین حق طبرعی مردم شمالی است که زمرن وملک خودرا
به زور ازدست غاصبان قبرله بگررند .این توطئۀ غنی احمدزی فرجامی بجز از
خونریزی ندارد ،وبه رئرس جمهوری که مران اقوام مختلف کشور تخم نفاق و
برادرکشی می پاشد ،نفرین بایدگفت وقرآن عظرم الشأن اشخـاصـی بـا ایـن
خصوصرت رامفسد فی االر معرفی کرده وسزاوار عشاب جهنم مرداند .قرار
اطالعات کریم خرم یکی ازاعضای این گروه در مجلس خصوصی گفته کـه
اشتباه بزرگ کرزی این بودکه نتوانست مردم شمالی را زیرکنترول پشتونـهـا
براورد ،درحالرکه قدرت در دستش بود.
قراراطالعات اشخاص آگاه درمسألۀ طرح تشکرل یک کمربندی از پشتون
های مسلح دراطراف شمالی ازمدتها قبل توسط گروه قومگرا ریخته شده بود ،و
کریم خرم عضو باندگلبدین حکمترار ازجملۀ پرش قدمان ایـن طـرح اسـت.
اشرف غنی احمدزی که ازحامران بزرگ این طرح مرباشد ،ازحامدکرزی کـه
درپراده ساختن آن تعلل مرکرد ،آزرده بود ،وزمانرکه قدرت رابدست گرفـت،
نخسترن کاری راکه انجام داد ،ساختن همرن کمربند پشتونهای مسلح دراطراف
شمالی است .اکثر پشتونهایی راکه غنی احمدزی برای ایجاد ایـن کـمـربـنـد
آورده ،از مردمان قبایلی یاطالبان ویاطرفداران وهواخواهان طالبان هستند ،کـه
زیرچتر کوچی ها ازایشان استفاده شده است ،وگرنه تاریخ نشان مردهدکه اقوام
کوچی چه درافغانستان وچه درسایرنقاط جهان ،هرگزخودرا دریک منـطـقـه
مرخکوب نمی کنندونکرده اند .ایشان طبرعت آزاد وحرات بدون قرد وبند رابهتر
ازقصرهای مرمرین مردانند .کوچرهاهرگز خود را در بندتشکره ودادن عسکری
درگرر نمی سازند .من شخصا ازاکثر آنهاشنرده ام که مرگفتند (:مارا خدا آزاد
هست کرده وآزاد زندگی مرنمایرم ،همه جاملک خداست هرجایی که دل مـا
شود چندروزی درآنجا مرباشرم وبعدبه جای دیگر مررویم  .ماهرچ حکومتی را
نمی شناسرم وهرچ قانون شانرا نمی پشیریم ،ماقانون خودرا داریم ،ازحکومت نه
چرزی مرگرریم ونه چرزی برایش مردهرم) !
این عمل آقای اشرف غنی احمدزی نترجۀ دیگری جزکاشتن تخم نفـاق و
نشاندن نهال دشمنی وخونریزی درمران دوقوم ساکن کشور نخواهد داد .او که
خودرا درمسند محمدگل مومندثانی جاداده است باید ازنتایج اعمال فتنه انگرـز
همتا وهمفکر خود ،آقای کرزی درس بگررد .او کوچی هارا درمران بـرادران
هزاره درافشارکابل ،که منطقۀ هزاره نشرن شهراست ،جاداد وجایداد ایشان رابه
کوچی ها دادوهمۀ ماشاهد بودیم که چه خونریزی درمران این دوقوم به وقوع
پروست ،که دهها تن ازطرفرن یکدیگر راحتی توسط سنگ وتبر کشتند وصد
هاتن زخمی شد ،خانه ها آتش زده شد .عامل اصلی این قتال وخانه سوزیها و در
بدری ها شخص کرزی بودکه شریعت خداوند (ج) اورا مفـسـدفـی االر
گوید وآتش جهنم برایش م ده مردهد .
دراینجا وظرفۀ فرد فردشمالی است تاجلو این توطئه ظالمانه واین فـتـنـه را
بگررند ونگشارند که گششته های تلخ باالی شان تکرارشود ،بـاغ ومـزرعـه و
تاکستانهای شان دوباره پامال شود وبه عزت وناموس شان دست اندازی گردد.
پرامبراکرم (ص) مرگویدکه مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمرشود.
نهال دوستی بنشان که کام دل ببارآرد
درخت دشمنی برکن که رنج برشمار آرد
آقای اسماعرل یون ! مربرنی که این حقایق چقدرشرمناک ودردناک است ،نلی
به نزدمن دردناکتر وشرم آورتر ازین جنایات ووحشرگریهای این است که توبه
دانشگاه مرروی ودرمقابل اوالد وطن ایستاده مرشوی وخودرا معلم مرخـوانـی،
ودرچنرن مقامی ،ازاین جانران نه تنهادفاع مرکنی بلکه راه آنها را سرمشق زندگی
وهدف اصلی خود ساخته ای ،ودر صدد احرای اعمال زشت وخواستـه هـای
ناپاک قومگرایی وتبعرض گرایی هستی ،ازخداوندمی خواهم ترابه راه راست
هدایت فرماید! ( /دنباله دارد)
*****************************************
باش تا آید  ،پاد افرۀ آن ای قاتل
نرست درشهر کسی کاو نفرستد لعنت
به جفاهای تو وان نام ونشان ! ای قاتل
کافران را تو برائت ز شقاوت دادی
ملحدان را تو شدی کامستان ای قاتل
خاک برچاره ندانم چقدر درد کشد
از حضور تو به مرگ دگران ای قاتل
به تومی گویم ای مجری برنامۀ شمر
کربال خبث ترا کرده عران ای قاتل /
*****************************************
مقامهای دولتی نرز سرگرچهاند ،نمیدانند چه بگویند و چه بکنند .رئرس جمهور
که تازه از بستر برماری برخاسته و به کشور برگشته ،در حالی که آثار برمـاری
همچنان در سرمایش موج میزند ،به عرادت مجروحان رفته .چه حرفی از زبان ِ
این بلندترین مقام دولتی میتواند دردهای مردم کابل را تسکرن دهد .پررمردی
در حادثۀ شاهشهرد پنج عضو خانوادهاش را از دست داده و پنج عضو دیگـرش
در شفاخانه بهسر میبرند ،آیا حرفهای ریرسجمهوری میتواند مرهمی بـر
زخمهای این پررمرد شود؟
فاجعه چنان گسترده است که نمیتوان با زبان آن را توصرف کرد .مردم کابل
که همواره زخم دیدهاند ،این روزها بیباورتر از گششته به (دنباله درصفحۀ)1

هفته نامۀ امید
مرگ یک ظالم بی رحم ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
این مهاجرین بشمول پرران سالخورده ,زنان بروه ,زنانرکه شوهـران شـان بـا
مسلمانان دیگر درغزا مصروف بودند ,اطفال و کودکان نوتولد یافته بودند ,اهل
سادات ,علما ودانشمندان ,مریضها ومردم عادی آن خاک ترکستان راتشکرـل
مردادند .حسرن بای فرمود...یکتعداد عساکر با سواری اسپ ایشانرا مثل حروان
درپرش انداخته ,با زور وجبر آنها را در وقت خستگی بحرکت وادار مرساختند.
کسانرکه قدرت حرکت کردن را نداشتند ,عساکر با حوالۀ قمچرن آنها را به راه
رفتن مجبور مرساختند تازمانرکه مسلمانان برچاره می مردند ...یکهزاروچهار صدو
شانزده نفر ,در طول راه مردند ودرهر فاصلۀ یک کرلومتر و یا نرم کرلومتر دفن
شدند).
داوود خان هم در زمان قوماندانرهای خود وهم با حبس ملک خان و شهادت
مرحوم مغفور مروندوال و همراهان شان ،که همه فرزندان اصرل وخدام صادق
مملکت بودند بحرث ظالم درکتاب من کریدت گرفته است.
روسها بااستفاده ازخلقران وپرچمران ازشاگردان صنف هشتم ,محصـلـرـن و
استادان دانشگاه تا کارگر بی بضاعت و حتی دیوانه ها را به قتل رسانرده اند (8
صبح) که اکثریت شان مردمان غررپشتون بوده اند .گروپهای مجاهدین بضـد
شان قرام کردند وقترکه روس شکست خورد ,پاکستان جنگ نرابتی را دامن زد
و بچه خواندۀ ضراء الحق ,حکمترار مشهور به راکترار ,حمالت را بکابل آغاز و با
گروه های دیگرکابل زیبا راویران نمودند ,خانمها را سرنه بریدند ,بر سرها مرخها
کوبردند و درتریلرها غررپشتون را زنده آتش زدند.
چندی بعدازناکامی گلبدین درگرفتن کابل ،طالبها منحرث گروه برطرف روی
کارآمدودیری نگششت که جزءقشون تخریباتی واستخباراتی پاکستان گردیده
از راهزنی تا سربریدنها ,هتک حرمت به خانمهای وطن مادست زدند ,مکاتـب
راطعمۀ حریق ساخته دختران مکتب رو را اذیت کردند .ستودیوم سپورت رابه
سپورت آدم کشی تبدیل ساختند ,بازهم قانون اساسی رانپشیرفتندو به بهانه های
مختلف از(والصلح خرر ,النساء  )428سرباز زدند .درپهلوی شان داعش ,که از
بررق محمدی برای برآوردن مقاصد شوم خود استفاده مرکنند؛ روش ,اخـالق
وکردارشان همه بضد تعلرمات قرآنی و سررت محمد یست ,ازسر بریدن و زنده
به آتش زدن یک مسلمان لشت مربرند ,رویکار آمد.
امریکاو انگریزها ازحامدکرزی واشرف غنی احمدزی به مفاد خود استفـاده
کرده اند .کرزی بادفاع نکردن ازحقوق وتقویت امنرت مردم و نه پشیـرفـتـن
مکتوب تسلرم مالعمر (کارلوتا گال) خرانت ملی را مرتکب شده لراقت آنـرا
ندارد که مردان هوائی برن المللی کابل بنام او یاد شوداین مردان بـنـام مـرـدان
هوائی احمدشاه مسعود باید یاد مرشد.
این تاریخچۀ مختصرظلم وستمگری بر وطن و وطنداران ما از جهتی ذکر شد
که دیگر ظلم وبررحمی بس است .ما درقرن برست ویک قرارداریم که موضوع
اخالق درمراکز اکادمرک ,تجارت ,محرط زیست ,طب وغرره بحث و مشاکره
مرشود ,هوموسرکشولها حق از دواج مرگررند وخانمها حقوق مساوی گرفته اند
اما متأسفانه ,مردم ماهنوزهم ازظلم غالم غالم غالمان رهائی ندارند .آنهائرکه بـه
آرزو های خودرسردند و موفق شدند مبارزه کرده اند و موانت مختلـف را از
سرراه خود برطرف ساخته اند؛ وقت آنست که مردمان ستمدیده ورنج کشردۀ
افغان به پا بایستندو مانند پدران غرور و سربلند شان از حقوق حقۀ خـود دفـاع
نموده برپاکستانران ,اجنتهایشان و مالزمرن شان در داخل و خارج دولت جواب
دندان شکن داده وطن خود را از شر این خائنرن ملی نجات دهند .
اگرنرک بنگریم این زمامداران ظالم به دوکتگوری تقسرم شده مرتوانند :یکی
چون چنگرز ,ترمورلنگ و عالءالدین جهانسوزاست که فقط برای رفت عطـش
قدرت طلبی و زورنمائی خود ,راسا داخل معرکه شده خود بادار و ماستر خود
بودند .واما گروپ دوم چون نواده های احمدشاه بابا (سـدوزائـی ,ابـدالـی),
دوست محمد خان (بارکزائی) ,امرر عبرالرحمن خان و امرر حبرب اهلل خان و
نادرغدار و برادران ظالمش (محمدزائی) اند که جهت خشنودی ماستر هـا و
بادران شان ,اکثرأ متوجه صاحبان رسوخ غررپشتون بوده ملک و دارائی شانـرا
غضب ,خودشانرا سربریدند و خانم ودخترشانرا صاحب شدند.
پاکستانرها چون پروردۀ دامان انگربزها اند و پالن شوم آنها را در منطقه سـر
براه مرسازند؛ دربرن اقوام متعدد افغانستان تنها پشتونها را دوست خودمردانـنـد.
مشرف بارهاگفته است(:ما درافغانستان دوست خودرادرقدرت مرخواهرم) کـه
انعکاس دهندۀ همان پالرسی عنعنوی انگریزها مرباشد.
محمد عمر,که بنام مال مشهور بود و تاامروز فقط یکی دوبارباتن درچادرتنرده
ظاهر شد ،شخصرتی بود که در جهاد مقدس شرکت و از خود شجاعت قـابـل
وصف در مقابل روسها بر مال ساخت .بعد در اثر نابکاریهای نمایندگان مجاهدین
حکمترار و دیگران به مبارزه برخاست و دیری نگششت که توسط آی اس آی
پاکستان جشب و درجوارآنها تادم مرگ حرات بسربرد و صادقانه پـالنـهـای
منحوس این گروه شرطانی استخباراتی پاکستان را دریک جنگ تباهکن نرابتی
برضد مرد و زن وپرر وجوان وطفل مردم غریب و برچارۀ افغانستان بررحمـانـه
بااستفاده ازترور لردران مومن ومسلمان و انتحاریون فریب داده شده ,حـریـق
مکاتب وحمله بردختران مکتب رو ودیگر روش های نامردانه ,لبرک گـفـتـه
بربادی زیربنای فزیکی ,مادی و معنوی ما راسبب شد .درحقرقت ابلرس راکـه
زمانی بزرگ فرشته ها بود و از راه مستقرم منحرف شدبخاطرمرآورد .درحقرقت
اهداف شان برانداختن حکومت پریزیدنت ربانی که یک افغان غررپشتون ,ولی
عالم دین وپروفرسردانشکدۀ علوم شرعرات بود ,پاکستانرها,مال عمر رابمقابل وی
به بغاوت تشویق کردند که تادم مرگ؛ همچنان باغی ,ظالم ,بررحم و اشرار باقی
ماند.
ظالم ,درلغتنامۀ دهخداچنرن نوشته شده است :کسرکه چرزی رادر غررموضـت
خود نهد ,برداد ,بردادگر ,ستمگر ,ستمکار ,جافی (جفا کننده) ,جابر ,متعـدی,
مردم آزار ,جفاکار,غاشم (ظالم و بردادگر) ,غشوم (ستمگر) ,قاسط (جابـر) و
ظلم کننده :و ظلم ,را ستم کردن و مظلوم ,را ستم رسرده  ,جفا شده ,تـعـدی
شده ,ستم کش و ستم زده تعریف کرده است.
درقرآن پاک ,خداوند درحدود دوصدمرتبه دربارۀ ظالم :از؛ خداوند به حال
ظالمان داناست ( البقره  )21۰تا لعنت خدا برظالمان (االعراف  ,11هود ,))48
ازخاطر ظلم شان به ایشان صاعقه نازل شد(،النساء ,)4۰0خداوندظالمان راهدایت
نمرکند(التوبه ,)4۰برای ظالمان کامرابی نرست(الحج  )14تا هالک کنندۀ قریه ها
نرسترم مگر که اهل شان ظالم باشند (القصص...)۰۰و ...و ...وذکر نموده است.
کلرد گروپ روز چهار شنبه چهاردهم اسد  40۰1مطابق پنجم مـاه اگسـت
 234۰که مصادف است به برستم شوال  410۰معلوماترکه یوناما تهره کرده بود
قرار ذیل اعالم کرد :تنها در شش ماه اول سال جاری  234۰به تعـداد 1,۰24
نفر کشته و زخمی شده اند .در جمله  %01شان خانمها و  %40شان اطفال بوده
 ۰3فرصد توسط انفجاربمب های کنار جاده ,قتل اشخاص و حمالت انتحـاری
صورت گرفته  13فرصد کشتار و جروحات توسط طالبان بمران آمده اسـت.
طالبان بقتل  431نفر اقرارکرده توافق نشان داده اند  .اگراین کشتارها و زخمرها
ظلم نرست ,جفا نرست ,ستمگاری نرست ,تعدی نرست ,برداد گری نرست پس چه
بایدخطاب کنرم؟ کشتاربررحمانه ,هتک حرمت ,حمالت جابرانه وستمگـرانـۀ
گروه طالبهاکه امروزدولت متحدملی یا(وحشت ملی)به آنها ,به اثر تقاضای آی
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آی اس آی پاکستان ,مخالفرن مسلح ویا کرزی برادران ناراضی یاد کرده است
بشات خود ,بفکرمن ,جزپرده گشاری بروی خرانتهای طالبان چرزدیگری نرست
و جهت معلومات مستند بهتربه مقاالت متعدد من زیر عناوین خطاب به خطاب،
ومجاهدین و ویرانی کابل ،در هفته نامۀ وزین امرد ,مراجعه شود .و بـاز بـروز
هفتم اگست  234۰حمالت متعدد انتحاری درشاه شهرد ,آکادمی پـلـرـس در
حوالی پولرتحنرک عالی و منطقۀ قصبۀ حوزۀ پانزدهم کابل طی دو شب مسلسل
رخداده که درحدود پنجاه شهرد و پنجصد نفرمسلمانان برگناه را در خـاک و
خون غلتانده ,بجاگشاشته است .درحملۀ شاه شهرد ,پانزده نفر مرد و زن و طفل و
پدر و مادر به شهادت رسرد و درحدود چها رصد نفر زخمی شدند که چهل و
پنج نفر شان خانمها و برست ویک نفر شان کودکان اند .یکنفر عالم دینی بنـام
حبرب اهلل حسام این حمله را (سونامی خون) نام داد .لطفأبه گفتارعبـدالـجـبـار
قهرمان نمایندۀ شورا درمصاحبۀ شام هفتم اگست با نمایندۀ تلویزیون جـهـانـی
آریانا شرکت نموده بود گوش نموده بنگرید که چگونه ازدرد دل مردم و بی
کفایتی دولت وتظلم چهل سالۀ پاکستان سخن گفت وحاضرشد که پاکستانرهارا
درالهور و کراچی و پنجاب به سزای اعمال شان برساند .بلی هرچرز یک حـد
دارد ,طالب و پاکستان از حد خود گششته وحوصلۀ مردم را بسر رسانده انـد.
هنگام مرور این نوشته بودم که تلویزیون آریانا خبر جدید را پخـش نـمـوده
اطالع دادکه دراثرحملۀ انتحاری درقندز برست نفر پلرس محلی باچهار نفرلردران
شان شهرد ساخته شدند.
مراسم فاتحۀ این تروریست نامی درکابل ازطرف یکعده همقطارانش برگزارشد
واین نمایانگرآنست که همرن گروه نابکار طالبی اند که به انتحاریون آی اس
آی پاکستان رهنمائی مرکنند ,محل رهایش و وسایل راحت تهره مردارنـد ,در
ستر و اخفای شان رول مهم بازی مرکنند ,پالنهای ستراتر یک تا دامنۀ پارلمـان
افغانستان و ارگ دولتی بدسترس شان قرارمردهند .این مسئولرت ارگـانـهـای
امنرتی دولتی است که هریک شانرا بازداشت نموده محل رهایش وکاروبارشانرا
تحت نظارت جدی قراردهندوهم اینهابایدبدانندکه خودشان,بادارشان (پاکستانی
ها) وباداربادارشان (انگریزها) وچند نفرخاینرن ملی شان منفورخواص وعـوام
افغانستان قرار داشته هرچوقت چون؛ ظالم اند و خداوند وعده داده که :ظالمـان
غرق شوندگان اند (هود  )01وبرای ظالمان کامرابی نرست (الحج  ,)14موفـق
نشده برایشان یک برنی خمرری گفت وشنود های صلح پرداشده به آن صادقانه
شرکت کرده مردم را از شرتظلم خود و پشتونهای خود را از انتحار جوانان آنها
که نسل آیندۀ شان است نجات داده به دربار خداوندی رجعت نمـوده دعـای
مغفرت نموده آمرزش طلب نمایند .
اینک با چند برتی از(نعرۀ)شهرد عبد الرحمان لودین(غبار ,جلد اول ,صـفـحـه
 )124نوشتۀ خودرابه دعای صلح و آرامی دروطن عزیز من وتمـنـای سـزای
سنگرن برای مسلمان ک ُشان از دربار الهی  ,پایان می بخشم:
ای ملت ! از برای خدا ! زودتر شوید
ازشرمکر وحرلۀ دشمن خبر شوید
تا ازصدای صاعقه اش گنک و کر شوید
وانگه چو رعدنعره زنان در بدر شوید
مانند برق جلوه کنان در نظر شوید
از یکطرف نهنگ و زدیگر طرف پلنگ
هردو بخون ما دهن خویش کرده رنگ
اکنون که گشته اند ,بخود مبتال ز جنگ
جهدی کنرد! بهرچه هست اینهمه درنگ
درراه حفظ حق همه ترغ وسپرشوید
خصم ,بزرگ خویش شناسرد ,انگلرز
زان پس عدوی دیگرتان است روس نرز
درین زمانه ,عهد! نررزد برک پشرز
دارید ملت و وطن خویشتن عزیز
با اتحاد جمله چو شرر و شکر شوید
از حال پر تاسف این ملت نجرب
خواهم بران کنم :بحضور تو ,ای ادیب
تاکی که بشنوی یا اهلل و یا نصرب
زین داستان نغز ,چنرن قصۀ ,عجرب
بهر شنردن سخنم گوش اگر شوید
هرلحظه چون خرال ,چنرن حال غمفزا
آید بسر ,زجوش شود ,فرق من ,جدا
دایم به آه و ناله وافغان کنم نگاه
اندر هجوم اشک ,همرگویم! این دعا
ک َی ظالمان خاک بسر ,در بدر شوید
آمرن یا رب العالمرن.
*****************************************
کرزی شایستۀ بازگشت به قدرت نیست (دنباله ازصفحۀ سوم)
کرزی که امردهای آیندۀ خودرا ازدست رفته فکرمرکرد ،روابط خـودرا بـا
امریکا تغرررداد وبه بدگویی اوباماشروع کرد ،مشکالت وفساد گستـرده رادر
افغانستان بدوش امریکاانداخت!
کرزی باچنرن پرشرنۀ منفی چسان مرتواند امردوارباشد که مردم از او پشتربـانـی
نمایند ،ویک شخص تجربه شده را دوباره بصفت زمامدار قبول کنند .اکثریت
مشکالت کنونی حکومت وحدت ملی مرراث بازمانده ازحکومت برکفـایـت
کرزی مرباشد ،که غنی وعبداهلل به حل آنها توان ندارند.
چون کرزی سرمایه وافراد دارد وازروابط وسرت باکالنهای قبایل پشـتـون در
جنوب برخوردار مرباشد ،دوستان پله برن ومفعت جو در بـرـن تـمـام اقـوام
افغانستان ،بوی ه کسانرکه درچهارده سال گششته با داشتن مقام وزارت ،والیت،
مشاوریت وامترازات برشمار درخدمت وی بوده اند ،از او حمایت مرکنند ،واز
طرفی اخررا باسفرهایی به کشورهای منطقه بخصوص هند ،چرن وروسره ،سعی
می ورزد نظرات زعمای آن کشورها رابه سودخود جلب کند ،لهشا بـادرنـظـر
داشت قدرت مالی عظرم ،حامران قدرتمند داخلی وخارجی وحرله ها ونررنـگ
های کرزیانه ،ترس وجود داردکه او یکبار دیگرقدرت را غصب کند .خداوند
آن روز را محقق نگرداند/ .
*****************************************
هزارمین شمارۀ امید مبارک باد (دنباله ازصفحۀ چهارم)
اما هزارمرن مطالبی رامررساندکه ما در راه تأمرن آن باشما آقای کوشان کمـتـر
همکار بودیم ،برشتر سرربرن بودیم و ازین بابت تأسف برما .
ازشما آقای کوشان یک هزاربار تشکرکه جریدۀ خودرابه یک هزارمرـن
رسانردید واکنون ان شاءاهلل آنرابه دوهزارمرن با تصمرم راسخ پای ماندید ،مـارا
اخالقا باید واداربسازیدکه ازشماپرروی کنرم ،باشما همکاری کنرم ودوشادوش
شما ،جریده های مختلف را درشهر های مختلف به نفت مردم افغانستان ونفت توده
های برچاره و گرسنه درکشور ،عمال به کار برندازیم .
درپایان پرروزی های برشتر شما را درنشرهفته نامۀ امرد ازبارگاه خـداونـد
مهربان تمنا می کنم / .
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نظری به انتشارات تازه (دنباله ازصفحۀ چهارم)
غالمی :خاراست کنار هرگل ما افسوس به حال بلبل ما
گنگ است زبان غلغل ما
آگنده شده ست گوش ایام
چون سایه بود منازل ما
فرمان کسان بریم و نازیم
نبض دل هم بنالد ازدل ما
ازغررچه جای استغاثه ست
یا  :قبای غم به بستر درسراهی برتن است امشب
من غم دیده را کسوت همرن پرراهن است امش
نمی آید دگرتصویر درخوابم به غرر از م ُلک
مشاق این تماشا قسمت چشم من است امشب
به تنگنای غریبی فرصت راحت مرسر نرست
مرا کار التزام ازغم ،کف را سودن است امشب
با ذکراین نکته که کتاب دیگرجناب پروفرسرالتزام باعنوان (از اندیشه های
پوهاند داکترذبرح اهلل التزام) نرز دراخترارم قرارگرفت ،که مثل کتاب نخسترـن
خرلی پرمحتوا ودرنظم شعری ،اندیشه های نرک جناب نویسنده دربارۀ وطـن
عزیزافغانستان بران مردارد .با عر تبریک به دوست ارجمندداکترالتزام ازبابت
چاپ هردو کتابش ،دراخرراین معرفی مختصرکتاب پرمحتوا وپرنظم ونوا ،با
آرزوی صحت وسعادت هموطن عزیز وشردا دیارهجرت ،پروفرسر التزام ،باین
چندمصرع ازقطعه شهر کبوترش خاتمه می دهم :
شاهرن حمله کرد به خرل کبوتران هریک ز اضطراب پریدطرف آسمان
باد هم نداد فرصت یکجابهم شدن ترت وپرک زترس عدوگشت مرغکان
حال چنرن پرنده چودید التزام گفت افغان ملک اجنبــــی را می برم گمان
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
افسوس کسی کارنکرد در وطن ما درعو آن خوردتن وهم بدن ما
( شهرد رحمانی )
اینک می پردازم به معرفی مختصر کتاب دومی زیرعنوان (افسوس) ،کـه
در22۰صفحه توسط نویسنده وشاعرعزیز وطن جناب عبدالشهرد رحمانی بـه
رشتۀ تحریرآمده ،وکلمۀ اول برت (افسوس) سرلوح کتاب قراریافته است .من
باهموطن گرامی و سخنسراآقای رحمانی درکنفرانس مشورتی لـنـدن ،کـه
باابتکارقهرمان ملی ،شهردنستوه وطن فرمانده احمدشاه مسعود انعقادیافت ،وبنده
افتخار ریاست آنرا داشتم ،آشنا گردیدم  ،وگهگاهی هم اشعار و مطالبی از ایشان
درهفته نامۀ وزین امرد خوانده واز آن لشت برده ام.
اینهم تقریظ پروفرسرعبدالشکور فرهادی درمورد کتاب افسوس ،بصورت
فشرده ارائه مرگردد( :محترم عبدالشهردرحمانی را ازبـرـانـات وی ازطـریـق
تلویزیونهای افغانها شناخته ام وصفات نرکوی اورا از دوستان دانشمند دین اسالم
شنرده ام .درتابستان همرن سال 40۰0ه ش دریکی ازسفرهایم در فـریـمـانـت
کالرفورنرا صحبت وی نصربم گردید .متوجه شدم که اوبه سخنان صحبت کننده
گوش مردهد و هرچ وقت سخن مقابل راقطت نمرکـنـد ودروقـت صـحـبـت
درکتابچۀ کوچک جربی خود بعضی گفتارمفرد را یادداشت مرـکـنـد ،وایـن
عادت ازاهل دانشمندان ،تحقرق گرایان ،شعرا ونویسندگان مرباشد.
کتاب بنام افسوس که شماآنرا مطالعه مرکنرد ،درچهاربخش تصنرف وترترب
شده است :بخش اول اشعاری که درجوانی درافغانستان سروده است؛ بخش دوم
اشعارومقاالترکه بسراری ازآنها بعدازهجرت مؤلف نوشته شده است؛ بخش سوم
اشعار ومقاالت درمورد مسایل اجتماعی وسراسی افغانستان به زبان پشتو وفارسی
مرباشد؛ بخش چهارم براناتی که دربرنامه های شبکۀ تلویزیون ایمان درمسـایـل
دین اسالم ارائه شده است ،وصفحه های زیادتر رادرکتاب نسبت به بخش های
دیگراحتوا کرده است .من این تقریظ را درمورد این بخش تحریر مردارم  .این
مجموعه شامل بررسرهای گوناگون درزمرنه های مختلف عقرده ،فقه ،قصه های
پرغمبران ،معرفی کفر ،شرک ،اعمال نرک ،اعمال بد واعمال بدعت ها دراسالم
مرباشد.
محتویات این کتاب ارزشمند برای مامسلمانها دانستنی هایی است کـه در
زندگی ازآنها پرروی نمود تا ازتاریکرها بسوی روشنی قدم زنرم وبدانـرـم کـه
چطور به اخالص کامل اهلل سبحانه وتعالی راطوریـکـه خـودش ورسـولـش
محمدصلی اهلل علره وسلم به مارهنمایی کرده اند ،پرستش کنرم وفراموش نکنرم
که خلقت مابرای چه منظوربوده است)...
اینک نمونۀ یک قطعه شعر شروا ودلنوازشخصرت متقی ،صاحبنظر دراحوال
ورویدادهای افغانستان ونویسنده وشاعر پ وهشگرآقای رحمانی را زیرعنـوان
(زندگی اندیشه های گررودار زندگرست) به شما ارائه می دارم :
زندگی اندیشه های گررودار زندگرست
مد و جشر و سرل وطوفان جمله کارزندگرست
چرخهای زندگی خواهی نخواهی می تپد
این جهش ها درحقرقت کاروبار زندگرست
می فشارد حرص وآزش آدمی راهر زمان
بهر تنظرمی قرار بی قرار زندگرست
زهره گشته همسفر بامشتری دربخش نور
تا ابدکاریست هر دو را قرار زندگرست
بخت نرکو یا فلک با کس چوبخشد درهمی
گویدش چانش خوش ،بردی قمار زندگرست
مانت و سدها فراز وشرب عالم شدبه خلق
ناامردی ها شکستی ازحصار زندگرست
تنبلی قبحرست بهرخوش اگر پنداشتی
غافالن را مرگ ب ِه ،کو غمگسار زندگرست
جان فدایی های(رحمانی) اگرشد یادگار
بعد مردن گفته اش لوح مزار زندگرست
جناب عبدالشهرد رحمانی مدت برش ازدوسال ،نشریۀ ماهانۀ را در پشتربانـی
ازمجاهدین راه خدا واستقالل وطن ،درسالهای مرانۀ دهۀ نود مرالدی ،درشـمـال
کالرفورنرا بانام (جمعرت) رابحرث مدیرمسئول انتشار داد ،که حاوی مـقـاالت
عمده دربارۀ اوضاع جاری آنزمان جهاد ومقاومت ملی بود ،ونرزاشعارگـزیـده
درهرشمارۀ آن درج می گردید.
معرفی مختصرکتاب (افسوس) هموطن مهجور ودردآشناآقای عبدالشهرـد
رحمانی را باآرزوی صحت و بختراری وسعادتش در دیار غربت ،بااین قـطـعـه
شعرش زیرعنوان (ساالر شهردان) دربارۀ قهرمان ملی ،پایان می دهم :
خوب ساالرشهردان دشمنش تشخرص کرد
باصراحت با بالغت مردمش تدریس کرد
برگزید راه جهادی را به طول عمرخویش
هر که اوراه غلط پرمود ،خود ابلرس کرد
بود مسعود ناظر رزم دلرران وطن
چون بهاران درچمه ،وز عطر وبوی نسترن
دشمن خلق خدا بشکست این مرد زمان
شد رقم نامش به تاریخ جهان ،دشمن شکن
درنبرد حق به پرشاپرش هر رزمنده ای
سالمش دارا خدایا همچو مرغ خوش لحن /

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفات مرحومه بی بی حاجی عزیزی رادر ورجرنرا به خانواده های محتـرم
عزیزی ،لطفی وبوی ه بانو عفرفه هادی وپروفرسرحمردهادی صمرمانه تسلرـت
می گویرم  .امرد
ـ وفات مرحوم عبداهلل شررزی را درورجرنرا به خانواده های محترم شرـرزی،
سراج واعتمادی صمرمانه تسلرت می گویرم  .امرد
ـ وفات مرحومه بانو گاللی ،صبرۀ مرحوم سردارمحمدکبررسراج رادرسویس
به خانواده های محترم سراج ،اشرف ،طرزی ورشتراصمرمانه تسلرت مرگویـرـم
امرد
*****************************************
صفحاتی ازیک زندگی ( ...دنباله ازصفحۀ چهارم)
واقت شده بود .نام کوچه باساکنرن آن توافق داشت زیراچندفامرل محترم و
سرشناس محمدزایی بشمول فامرل دوبرادرعبدالهادی خان و عبدالباقی خان(هم
نام پدرم) ،که ازدودمان سراج بودند ،درهمانجا سکونت داشتند .تصادفا منـزل
نسبتا مدرن وزیبای همرن دوبرادر را پدر وکاکایم خریدند ،وبامحبت ومراودات
نرک باهم معامله کردند .درحویلی این منزل درختان بلند اکاسی ،درختان آلـو
بالو ویک تاک اندگر ونل جاری آب پغمان زیادتر جلب توجه مرکرد.
راستی همرن لحظۀ که این سطوررا مرنویسم ،دوست نهات عزیز و فرزانه ام
داکترعبدالوهاب هادی ،پسرسردارعبدالهادی خان ،که قسمـتـهـای اول ایـن
زندگرنامه امرا باعالقه خوانده بود ،یادآورشدکه محرط وماحول آن کـوچـۀ
دوست داشتنی راتاجایرکه بخاطرم هست توضرح نمایم  .بلی ! یادم آمدکـه در
جوار این خانه ،مکتب غازی (در به دیوار) قرارداشت ،وازبامهای طوالنـی آن
گاهی درایام رخصتی مکاتب ،بابرادرانم برای کاغشپرانی استفاده مرکردیم .در
محل مدخل کوچۀ سرداران چنددکان بقالی وخرده فروشی ودکان مشـهـور
کریم مارگرر بنایافته بود ،کریم مارگرر که روحش شادباد ،مرد پرهرـزگـار و
صوفی مشرب واعجوبۀ آن محل بشمارمررفت ،مارهای خوش خط وخالی را
دربرن قطی ها محافظه مرکرد ،وضمنا مریضانی راکه جهت شفایابی با د َم ودعا
نزدش می آوردند ،باخواندن آیاتی ازقرآنکریم ودادن کدام مرهم و یاپـوری
دوای خاص بزعم خودش شفابخش ،دلداری وتقویۀ روحی مرکرد.
همرن لحظه راجت به اثرتقویۀ روحی ،ازیک تجربۀ ارزشمند یک پروفرـسـر
امرا داخلۀ یونرورستی جورج تاون ،که من درکتابخانۀ علمی آن مـوظـف
بودم ،می آیدکه چندمریض مبتال به برماری های مزمن را از ادیان وعـقـایـد
مختلفه انتخاب کرده وبه آنهاتوصره کرد تا درعبادتگاههای خود(مسجد ،کلرسا،
درمسال یا سرانگوگ) رجوع نموده برای شفای خود ازدل وجان دعا ونرـایـش
کنند ...وقتی مریضان به این عمل مبادرت ورزیده وازعبادتگاههای خود دوباره
به شفاخانه عودت کردند ،حالت عمومی آنها بهتر وتأثرر ادویۀ الزمه بلندرفت
ومعاینات البراتواری این بهبودی را تایرد نمود .اگرچه این عمل عامل امـرا
مربوطۀ آنها را ازبرن نبرد ،ولی روحا و معنا برای مجادلۀ فردی دربرابربرـمـاری
شان تقویه گردید)...
دریادداشتها واعترافات خالصانۀاین زندگرنامه ،به شماازمحبت وطن عـزیـزو
پروندهای دالویز باکوچه هاوهمکوچگی های آن دیارمحبوب صحبت کردم،
یقرن است شمانرزبارها درجوالنگاه خاطره ها ،باپرواز خرال یا رویاهـای خـود
ودرحریم آرزوهای خود ،حتما به گرد و نواح کوچه هاوبرشه ها وصحرفه های
وطن عزیز وزادگاه خودگشت وگشار کرده ودل تان خواسته است که اگربار
دیگر ،دیدارآن دیار مادری که امروزغرق مصربت های خودی واغرـاراسـت،
مرسرشود ،خاک مقدسش را بادیده ودل خواهردبوسرد ،وبه سراغ گششته هـا
همه جارا جستجوخواهردکرد ،وبعد ازهمه چرزجویا خواهردشد :از خانۀ که در
آن تولدیافته اید ،ازمکتبی که درآن درس خوانده اید ،ازجاده ها ،عـمـارات،
پارکها وآبده های تاریخی وطن ،ازهمکاران و آشنایان وعزیزان دلبند وازهمـه
چرزوهمه کس وهمه جا ،ولی بایادآوری از رویدادهای غم انگرزسالهای حسرت
باری که ازوطن دردمند ومجروح دور بودیم ،همه به این واقعرت تلخ ملتـفـت
خواهرم شدکه درین بازدید غم انگرز واشکبار ،باچه مناظر رقتبار وسوانح جانکاه
روبرو خواهرم شد؟ وچه تغرررات ودگرگونی های تکان دهنده رابه چشم سـر
مشاهده خواهرم کرد...
من درگرر همرن اندیشه ها کابوس هابودم که به مطالعۀ دو اثرپر احساس بـر
خوردم  :یکی نوشتۀ تکان دهندۀ نویسندۀ چرره دست وطن ،داکـتـرشـریـف
فایض ،ودیگری شعرشاعر غمگسارغرب ،ایمرل دونکل ،که اولی ازوحشـت
دیوارهای اختناق وبردادگری ،ودومی از ترره روزی شهرونـدان دردمـنـد و
متواری حکایت مرکرد ،وصدای شکست دل انسانهای مظلوم وستـمـدیـده را
منعکس مرساخت .با خواندن این دو اثرارزشمند وپرانتباه ،درمران خاطره ها و
دورنمای رویدادهای المناک وتخریبات روزافزون وبربادی ها ،یکبـاردیـگـر
پ واک دادخواهی آن وطن محبوب وبرباد رفته را درشعایرم احساس کردم وبا
همنوایی به هردو اثر ،پارچۀ را زیرعنوان (مرغان شکسته پریم  ...افـتـاده در
حصار دیوارها) چنرن نوشتم( .دنباله دارد)
*****************************************
فاجعۀ کابل و رجزخوانی( ...دنباله ازصفحۀ پنجم)
از گششته به وعدههای مقامهای دولتی و امنرتی گوش میدهند؛ مقامهایی که
خود در پناه دیوارهای سنگی آرمردهاند و با موترهای ضد گلوله رفـتوآمـد
میکنند .درد مردم کابل را چهگونه آنها درک کرده میتوانند؟
ازجانب دیگر ،توجره مقامهای دولتی از رویدادهای مرگبار ِآخر ِ هفتۀ گششته
نرزبسرار جالب و شنردنی است؛ توجرهاتی که برشتربه رجزخوانی و هشیانگویی
شبرهاند .معاون سخنگوی ریاست جمهوری که از زبان ریرس جمهوری در مورد
حادثۀ شاهشهرد سخن میگفت ،این حمله را به هدف انحراف اذهان ِ عمـومـی
نسبت به اختالفات ِ بهوجود آمده بر سر ِ جانشرنی مال عمر عنوان کرد .مشـاور
شورای امنرت ملی هم که به منطقۀ آسرب دیده رفته بود ،گفت با گروههـایـی
که علره مردم افغانستان جنگ اعالم کردهاند ،هرگز صلح نخواهد کرد .او در
ادامه گفت که (با قوت ایمان و امکانات ملی)به جنگ کشوری خواهد رفـت
که مخالفان مسلح را تمویل و تجهرز مرکند.این سخنان بدون شک به رجزخوانی
برشتر شبره است تا توجرههای عقالنی برای وضعرت ِ مخاطرهآمرزی که شـکـل
گرفته است .باوجودحمالت وانفجارهای مرگبارکه درکابل صورت گرفته ،اما
تا به حال موضت ِ مشخصی ازسوی دولت افغانستان در برابر این حوادث گرفتـه
نشده است .هنوزسراست ِ کلیگویی وابراز سخنان ِ احساساتی ادامه دارد.
افغانستان طی چهارده سال گششته در برابر مصربتهایرکه بر مردم نازل شده،
همواره زبانی الکن و فاقد کارایی داشته است .هرگز ازحوادث ِاینچنرنی درس
گرفته نشده است .هرگز عوامل و انگرزهها پیگرری نشدهاند .رئرسجمهور به
محض اینکه با چنرن حوادثی روبهرو میشود ،به صورت ِ فوری جلسۀ امنرتی
برگزار میکند و یا به کمسرونهایی دستور بررسی میدهد ،ولی از نتایج ایـن
جلسهها و بررسیها هرچ وقت کسی چرزی ندانسته است .
برخیها ازستون پنجم ِ دشمن در داخل نظام سخن مرگویند ،برخیها از طالبان
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نکتاییدار و عدۀ دیگر از جاسوسانی که برای برگانهگان مزدوری مرـکـنـنـد.
آیاواقعانظام باچنرن مشکالتی روبروست ؟ آیا میتوان مطمرن بـود کـه در
موجودیت چنرن افرادی ،امنرت در کشور تأمرن میشود؟
بدون تردید حواث هفتۀ گششته در پایتخت قابل بررسیاند ،اما بـرـشـتـرازآن
دولت نرازبه بازنگری درسراستهای خود در قبال دشمنان دارد؛ دشمنانی کـه
بررحمانه مرکشندو باقساوت ِ تمام ویران مرکنند .حوادث روزهای اخررنشان می
دهندکه دولت وحدت ملی در شناخت دوستان و دشمنان ِ خود ناتـوان بـوده
است .این دولت پس از ده ماه هنوز نمیتواند مران گروههای مختلف تفکرک
قایل شودوتعریف ِ مشخصی ازآنها ارایه دهد.در همرن حال ،این دولت نمیداند
که پس از وقوع چنرن حوادثی ،اولویتهای آن کدام است .مسلما ابرازنظرهای
احساساتی و گفتن حرفهای بدون منطق و پشتوانه ،هرچ دردی را دوا نمیکند.
در چهارده سال گششته ،دشمنان فاجعه آفریدهاند و مقامها رجزخوانی کردهاند.
باید به این وضت مبتشل پایان داده شود .دولت وحدت ملی باید مسئـوالنـه بـه
وظایف ِ خود عمل کند و پیگرر ِ قضایا باشد .آنانی که واقعا به کشور و نـظـام
خرانت میکنند و یا توانایی انجام وظایف ِ خود را ندارند ،ضـرور اسـت کـه
شناسایی و کنار زده شوند.
نمرشود نظام همچنان درگرو ِ گروههای مافرایی ،افراد بیکفایت و حتا جاسوسان ِ
برگانه باشد و انتظار داشت که امنرت و آرامش در کشور تأمرن شود .چـنـرـن
انتظاری برهوده است و نباید به آن دل خوش کرد .از حوادث باید درس گرفت
و نه آنکه در قبالشان صرفا احساسات نشان داد؛ زیرا مردم در انتظار ِ اقدامهای
فوری و کارساز ِ مقامهای دولتیاند(/.ماندگار)
*****************************************

اسالم آباد در مقابل کابل متخاصم تر خواهد شد

44اگست/کابل ـ صدای امریکا :بعدازموقف گرریهای شدید رهبران حکومت
وحدت ملی افغانستان درقبال پاکستان ،تعدادی از کارشناسان استدالل مرکننـد
که اسالم آباد احتماال نسبت به گششته درمقابل کابل جدیتر وباخشونت برشتـر
عمل کند .عبدالقدیر فطرت ،رئرس پرشرن بانک مرکزی افغانستان مـرـگـویـد
اظهارات مقامات افغانستان همرشه بدون ستراتر ی مشخص با نوسانات هـمـراه
بوده واظهارات اخرر رهبران افغانستان سبب خواهدشد تا اسالم آباد فعالرتـهـای
تخریبی اش رادر برابر کابل چندین برابر افزایش دهد .آقای فطـرت گـفـت
پاکستان شاید فشار های خود را باالی افغانستان چندین برابر افـزایـش دهـد.
پاکستان منتظر است که از افغانستان چه آوازبرمرخرزد .اگرحکومت ،پارلـمـان
ومردم افغانستان درعقب رئرس جمهور ایستاد شوند ،پاکستان را تحریم کنند ،در
چنرن حالت ،اسالم آباد دست به عقب نشرنی خواهد زد ،در غرر آن حـمـالت
خود را از طریق دهشت افگنان در افغانستان افزایش خواهد داد.
صالح الدین سعردی ،پ وهشگر مسایل افغانستان مقرم لندن گفت با در نظرداشت
امکانات پاکستان درقسمت دراخترارداشتن دهشت افگنان برن المللی ،اسالم آباد
به سراست های همرشگی اش در قبال افغانستان ادامه خواهدداد .اوگفت پاکستان
وسرلۀ {دهشت افگنان} را که در دست دارد و توسط آن افغانستان و جهان را
فشار می دهد به آسانی آنرا از دست نخواهد داد و بحران پرشرو است.
جان آغا اقبال ،یک دیپلومات پرشرن افغانستان مقرم ایاالت متـحـده بـه ایـن
باوراست که اظهارات رهبران افغان موجب خواهدشدتا پاکستان با استفـاده از
طالبان ،در گسترش نا امنرها ،فعالتر شود.استراتر ی که پاکستان ازسالهای گششته
رویدست دارد ،ازطریق طالبان وافزایش حمالت انتحاری نه تنهادرمناطق جنوب
وجنوب شرق ،بلکه درشمال وشمالشرق افغانستان تالش خواهدکردتاامترازات
برشتربدست براورد.
حمالت اخررکابل مشاکرات صلح با طالبان را نرزتحت شعاع قرار داده اسـت.
شماری ازکارشناسان بشمول فطرت به این باوراندکه مشاکرات باید با پاکستان
صورت گررد ،نه طالبان .بگفتۀ آقای فطرت ،روند مشاکرات با پاکستان در 41
سال گششته ،اشتباه بود ،و مشاکرات باید با پاکستان صورت بگررد ،زیرا به گفتۀ
او پاکستان حامی اصلی دهشت افگنان در افغانستان و منطقه است.
رئرس جمهور در آخرین اظهارات نا وفت شب گششته از طریق صفحۀ تویتـر
خود اعالم کرد که روابط افغانستان با پاکستان بر اساس منافت ملی است ،ولـی
اگر کشتن مردم افغانستان ادامه یابد ،معنی روابط از برن خواهد رفت .مـحـمـد
اشرف غنی همچنرن گفته است که کشورش خواهان صلح است ،ولی از قلمرو
پاکستان علره افغانستان اعالم جنگ شده است.
با درنظرداشت اظهارات اخرررهبران افغانستان در مقابل پاکستان ،تـعـدادی از
تحلرلگران حاالبه این باورندکه موقف کابل دربرابر اسالم آبادمثل گششتـه از
موقف نرمش ومفاهمه نخواهد بود ،بلکه تنش های برشترمران دوکشوربه مرـان
خواهدآمد ،مگر اینکه پاکستان درمقابل افغانستان تغرررپالرسی داده و از حمایت
طالبان و گسترش نا امنی در افغانستان دست بکشد ،ادعای که پاکستان همـواره
آنرا ردکرده است .

کارمندان متهم به فساد وزارت محاکمه میشوند

44اگست/کابل ـ بی بی سی :دادستانی کل افغانستان اعالم کـرد پـرونـده ۰
کارمند ارشد وزارت شهرسازی راکه به دلرل اتهام به فساد ممنوع الخروج شده
بودند ،تکمرل وبزودی این پرونده برای محاکمه این افراد به دادگـاه سـپـرده
میشود .بصرر عزیزی ،سخنگوی دادستانی اعالم کردکه تحقرق دربـاره ایـن
شش نفر توسط دادستانی تکمرل وپرونده به دادستانی مبارزه بـا فسـاد اداری
سپرده شده تابه دادگاه راجت شود،حدود 23نفردر روندتحقرق متهم شـنـاخـتـه
شدهاند ،تحقرقات اولره نشان مردهدکه این افرادمتهم به اختالس وسوء استفاده
از صالحرت وظرفهای خود هستند.
عزیزی مقداردقرق اختالس رامشخص نکردو گفت ملرونهادالر ،ولی دادگـاه
مقداردقرق رااعالم خواهدکرد .اوگفت موارداختالس شده عبارتند از ساخـت
شهرکها ،صدور جواز برای ساخت شهرکها و فروش آپارتمانهای وزارت
شهرسازی .وی مدعی شدکه بعد از پرونده کابل بانک ،پرونده وزارت شـهـر
سازی دومرن پرونده ملی مبارزه با فساد اداری در این کشور است.
رئرس جمهورافغانستان ،جوزا (خرداد) امسال وظایف شش مقام وزارت شـهـر
سازی را به دلرل فساد به حالت تعلرق درآورد و آنان را ممنوع الخـروج اعـالم
کرد .آقای عزیزی گفت سه نفر از این مقامها خود برای انجام تحقرق حاضـر
شدند وسه نفر دیگر قصد فرار از افغانستان را داشتند که در والیت بـدخشـان
بازداشت شدند.
فساد یکی ازچالشهای اصلی دربرابرحکومت افغانستان است .براساس رتبهبندی
که برخی سازمانهای برنالمللی ارائه کردهاند ،دولت افغانستان یکی از فـاسـد
ترین دولتها در جهان است .

سفر وزیرامور خارجه به اسالم آباد

 40اگست/کابل ـ بی بی سی:هرئتی به ریاست صالحالدین ربانی ،برای گفت و
گوبامقامهای پاکستانی عازم اسالمآباد شد.معصوم استانکزی ،سرپرست وزارت
دفاع و رحمتاهلل نبرل ،رئرس کل اداره امنرت ملی افغانستان شامل هرئت هستند.
احمدشکرب مستغنی ،سخنگوی وزارت خارجه  :این سفر در پی حمالت شدید
تروریستی اخرردرشهر کابل وبدنبال صحبت تلفونی رئرس جمهورافغانستان بـا
نخستوزیرورئرس ستادارتش پاکستان صورت مرگررد.در این گفـتوگـوی
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برخی اعضای حکومت پیشین با طالبان
همکاری می کنند

44اگست/کابل ـ ماندگارـ ناجره نوری  :باجنایتها وخون ریزی هایرکه طالبان
درروزهای اخررانجام دادهاند ،دیگر این گروه سزاوار بخشش ،مشاکره و تفاهم
نرستند .شماری از اعضای مجلس و آگاهان با بران این مطلب میگویـنـد کـه
حکومت افغانستان باید در رویکرد خود در برابر پاکستان و ابـزار در دسـت
داشتهاش (طالبان) تجدید نظر نماید.
کابل از روز جمعه هفته جاری تاکنون شاهد چندین انفجار بوده که یکی از
انفجارات در منطقه شاه شهرد صورت گرفت .این حمله حدود چهارصد زخمی
به همراه داشت و در آن پانزده غررنظامی کشته شدند و عالوه برایـن ،شـمـار
زیادی از ساختمانهای تجاری و خانههای غررنظامران دراثر انفجار تخریب شد.
شامگاه همرن روز ،یک حملهکننده انتحاری مواد انفجاری همراه خود را در
مران دانشجویان اکادمی پلرس درغرب کابل منفجر کرد که طبق آمار وزارت
امور داخله دست کم چهل کشته و زخمی داشته است .ساعتی پس ازآن نـرـز
گروهی از مهاجمان انتحاری به یک پایگاه نرروهای خارجی درشمالشرق کابل
حمله کردند که این حمله ۰کشته به جای ماند.
دوشنبۀ هفته جاری ،یک انفجار نسبتا قوی در درب ورودی فروگاه کابـل
ر ُخ داد که از اثر آن تعداد زیادی از افراد غرر نظامی کشته و یا زخمی شـدنـد.
گروه طالبان مسوولرت سه حمله اخرر را برعهده گرفتند؛ اما مسئولرت حـمـلـه
انتحاری در شاه شهرد را تاکنون هرچ گروهی نپشیرفته است.
داکترمحیالدین مهدی عضومجلس نمایندگان میگوید :حلقـاتـیکـه از
حامدکرزی حمایت مرکردند و اکنون از ارگ رانده شدند ،در حمالت خونرن
اخرر شهر کابل نقش بارزی دارند .به باور او رابطۀ تنگاتنگ کرزی وحامرانش با
طالبان وپاکستان ،این مساله را به اثبات مررساند که همرن افراد در پشت حمالت
انتحاری چند روز گششته قرار دارند.او میافزاید :زمانیکه هر دو رهبر سرگرم
چانهزنی بر سر تشکرل حکومت وحدت ملی بودند ،این حلقات فوقالعاده فعال
شدند و درصدد این بودند که چگونه حکومت را تضعرف کرده و خود دوباره
به قدرت برسند.
این عضو مجلس گفت :این حلقات هر روز نقشه میکشند تا با وخرم نشان
دادن اوضاع امنرتی و با برگزاری یک لویه جرگه ساختگی ،حامد کرزی را به
قدرت برسانند.داکتر محیالدین به این باور است که رهبران حکومت وحدت
ملی ،اگر اراده کنند ،بدون شک این توان را دارند تا این خطرات را دفت کنند.
اوافزود هدف دوم از انجام این حمالت وحشرانه نشاندهنده ابزاری بودن طالبان
در دستان آیاسآی پاکستان است.او تاکرد کرد :حمالت انتحاری اخرر نشان
دهنده قدرت طالبان است که مرگ مالعمر هرچ تاثرر برآنان نداشته است.
به گفتۀ داکترمهدی ،ادامۀ حمالت در طی دو سال گششته بدون موجودیت
مالعمر ثابت میکند که مال عمر تنها یک اسم کاذب بود تا بهانهیی باشد برای
انجام حمالت تروریستی توسط طالبان که ازسوی پاکستان رهبری مرشوند .او
مرگوید :طالبان برشترین حمالت خود را در دوسال گششته که مال عمر زنـده
نبوده؛ انجام داده اند ،بنابراین ،باید به وجود مالعمر شک کرده و به این نترجـه
رسرد که این آیاسآی پاکستان است که فرمان جنگ در افغانستان در اخترار
دارد ،نه رهبران طالب.حکومت وحدت ملی باید در روابط خود با حکـومـت
نظامی پاکستان تجدید نظرکند؛ زیرا تمام مشکالت در افغانستان ناشی از حمایت
نظامی پاکستان از گروههای هراسافگن در افغانستان است.
با این حال ،محمد ناطقی عضو هرأت مشاکره کنندۀ دولت افغانستان با طالبان
در پاکستان میگوید :با وضعرت پرش آمده نمیتوان وارد گفتوگو شد؛ زیرا
طالبان هرروزهموطنان مارامرکشند .بنابرین ،با چنرن گروهی اصالمشاکره معنایی
ندارد .او ازپاکستان میخواهد تا با دولت افغانستان در روند گفتو گـوهـای
صلح صادقانه عمل کند و مساله جنگ و صلح با افغانستان را واضح سازد.
داکترعبدهلل رئرساجرایره حکومت دوشنبۀ هفته جاری درنشست هفتـهوار
شورای وزیران گفت پاکستان بعدازایجاد دولت وحدت ملی درروند مبارزه با
تروریسم با کابل همکاری صادقانه نداشته.او افزود :متاسفانه همکاری صادقانهیی
را که دولت وحدت ملی در راستای مبارزه با تروریسم از پاکستان توقت داشت
هرچگونه همکاری در 43ماه گششته ازسوی کشورپاکستان صورت نگرفـتـه
است .رئرس اجرایی دولت وحدت ملی تأکرد کرد که اکنون جنایتکاران در
روزروشن مسئولرت عملرات رادرداخل افغانستان به عهده میگررند ،ولی هرـج
محدودیتی در فعالرت آنها از سوی پاکستان در آن کشور ایجاد نشده و آنان بـا
کمال وقاحت جنایت علره مردم افغانستان را ادامه میدهند.
داکتر محمد اشرف غنی رئرسجمهور نرز با انتفاد از پاکستان گفته که در
روابط اش با این کشور تجدید نظر خواهد کرد.او تاکرد کرده که پاکستان بـا
افغانستان صادق نبوده و هنوزهم از این کشور به ما پرام جنگ فرستاده میشود.
عترقاهلل امرخرل آگاه نظامی نرز انجام حمالت چند روز گششتـه را کـار
طالبان به همکاری استخبارات کشورهای همسایـه بـه خصـوص آیاسآی
پاکستان می داند .به گفتۀ او ،بعد از درگششت مالعمر مشخص بود که طالبـان
برای نشان دادن اتحادشان دست به این چنرن حمالت مرزنند؛ اماچنرن حمـالت
بدون همکاری آیاسآی پاکستان ممکن نرست.این آگاه نظامی ،ضمن اینکه
ادامه اینگونه حمالت را مانت برای مشاکرات نمیداند ،میگـویـد :طـالـبـان
میخواهند با افزایش حمالت در جنگ دست باال داشته باشند تـا در مـرـدان
مشاکرات امتراز برشتری کسب کند ،پس یکی از علل افزایش حمالت به دست
آوردن امتراز است( /.روزنامۀ ماندگارچاپ کابل 42 ،اگست )234۰
*****************************************
تلفونی نوازشریف وعده داد که به مقامهای کشورش دستورمردهد تابـرنـامـه
عملی مبارزه با تروریسم را تهره کنند.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که هرات دولت افغانستان درباره ایـن
برنامه با رهبران پاکستان گفتوگو و پرام واضح دولت و مردم افغانستان را بـه
جانب مقابل ارائه خواهدکرد.او تاکرد کرد که افغانستان روابط خود با پاکستان
را براساس منافت ملی و بوی ه تامرن امنرت شهروندان خود برقرار می کـنـد و
مقامهای پاکستانی ضمن توجه به این مساله ،از تروریسم در کشـور خـود و
افغانستان تعریف یکسانی داشته باشند .

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.

44اگست/کابل ـ ماندگار :شماری از شهروندان کابل در واکنش به حمالت
انتحاری اخرردرشهرکابل که در اثرآن ده ها تن جان باختند وصدهاتن دیـگـر
جراحت برداشتند ،تقاضای یک سلسله تحریم ها در خرید اموال وارداتـی از
کشور پاکستان شده اند .این شهروندان در صفحه فرسبوک خویش نوشته انـد
که پاکستان به عنوان حامی درجه اول تروریستان،طالبان و گروه نوظهور داعش
بوده و همواره افراد مسلح این گروه ها را به خاطر قتل و کشتار هموطنان بـی
گناه ماه تشویق و حمایت مالی می کنند.
گزارشات حاکرست انفجارات اخرردرشهرکابل ازسوی استخبارات پاکستان
سازماندهی شده اند .شهروندان کابل در واکنش به این رویدادهای خونرـن از
هموطنان عزیزخویش مرخواهندکه پس از این پولهای خویش را به خاطر خرید
مواد پاکستانی نپردازند و تحریم های شدید را در این مورد وضت نمایند.
اماآقای آذرخش حافظی رئرس روابط برن المللی اتاق های تجارت و صنایت
افغانستان وکارشناس مسایل اقتصادی به آرمان ملی گفت متأسفانه وطندوستی با
احساسات صورت گرفته نمرتواند ،شهروندان کشور ازطریق خرزشهای مردمی
وهمایشها ،دولت افغانستان را زیرفشارقراردهندتاتولردات داخلی را تقویت نماید
و کشور را به سوی خود کفایی بکشاند.حافظی افزودافغانستان اقتصادواقـعـی
ندارد ،اقتصادکشوربرشتروابسته به کشورهای خارجرست.از جانبی هم درکشور
مامواد استهالکی رانمرتوانرم تولرد نمایرم ،تحریمها در برابرخرید و استفـاده از
تولردات پاکستانی راه چاره اساسی مشکل افغانستان نرست و این موضوع بدیلی
هم ندارد.دولت افغانستان باید زیر فشار قرار گررد تا وظایف خویش را درست
انجام دهد.دولت باید تولردات داخلی را تقویت کند تا بتوانرم با این تولـرـدات
یک رقابت سالم با امتعۀ خارجی داشته باشرم.
کابل
سمرت حامد

از رهبر مقاومت حمایت و پشتیبانی کنیم

کجایند جهادیهای وطنپرست! که برضدجوخه های مرگ ارسالی پاکستان به
مقاومت بپردازند؟ به غررازجنرال دوستم وپسرانش ،همه رهبران ،قوماندانان و
طالب سترزان خرالی ،سنگرهای رزم را ترک کرده اند .پسران شان درهوتلهـاو
رستورانهای دوبی یاغرب مصروف عراشی وبزنس وتجارت انداماجنرال دوستم
درسنگراست و بخاطر مردم و کشور بی باکانه می رزمد .چرا رسانه ها ازجنرال
دوستم که با دوپسر جوانش ،درسنگر دفاع از مرهن و مردم قرارگرفتـه ومـی
رزمند ،گزارشی تهره نمرکنند؟ چرا رسانه هافعالرتهای ضدتروریستی این جنرال
متعهدو وفاداربا آرمان های مردم رازیرپوشش خبری قرارنمردهنـد؟ درزمـان
انتخابات چونانی که وعده کرده بود ،امروز واقعن بدان استوار و پایدار و متعهد
است .پس معرار وطنپرستی و مردم دوستی برای رسانه ها چه است؟
اکنون بدین کارمایه پی ببریم! یادر ُست است که گفته مرشود برشترین رسانه
های کشورمان مزدور واستخدام شده اندکه اجانب برای تحقق اهداف خویش
اوشان را ایجاد و تمویل کرده و لگام شان را نرز در دست دارند ،یا خرر؟ بودا
پرشوای جنگ و صلح  :آیا رهبران ِ دیگر حاضرند ماننـد جـنـرالدوسـتـم
فرزندان ِ شانرا درخط مقدم ِ جنگ با دشمنان برابری ،دوستی وعدالت ببرند یـا
خون ِ نور ِ چشمرهای آنان ازخون ِ اردوی ِ ملی و نرروهای امنرتی سرخ تر است؟
آیافعاالن فرهنگی و فکری حاضرند در این جنگ ِسرنوشتساز با دوستم همراه
شوند و این پرسش را در مورد رهبران ِدیگر مطرح کنند یاخرر؟ چه ما موقعرت
اخالقیـسراسی خود را مشخص بکنرم یا نه ،واقعرت آن است که جنرالدوستم
پرشوای جنگ و صلح است .به جنگ و صلح صادقانه باور دارد .در رقـابـت
انتخاباتی با اشرفغنی همراه شد .در این شرایط وانفسا اما ارگ را ترک کرده
است و با فرزندان ِ خود دوشادوش نرروهای امنرتی میرزمد .رهبران دیگر نـه
جنگ شان معلوم است ،نه صلح ِ شان.
نه به قول و قرار شان وفاداراند ،نه به وعدهها و وعردها شان عمل مرکـنـنـد.
فقط با سرنوشت مردم قمارمرزنند .بهنظر میرسد فقط رفتار تعریفنشده ومدام
درحال نوسان اشرفغنی نرست که به سردرگمی منجرشده است ،خط ومشی
سراسی تعریفنشدهو فاقد معرار رهبرانی که با سرنوشت مردم دکان باز کـرده
اند ،سبب شدکه وضعرت به اینجا وبه انفجار وفروپاشی برسد .اگررهبران دیگر
مانند دوستم درجنگ و صلح شان صادق میبودند اکنون اگر صلح بـر قـرار
نمیشد ،دست ِ کم تکلرف ما مشخص بود.
دردناکتر اینکه جنگ دوستم با طالبان ،به دلرل ازبرکبودن او ،زیر ساطور
سانسورِاجتماعی است و بهطرزی عجرب ازسوی روشنفکرانی که برای هرضد
طالب خرالی ورهبر(خردمند)و(فرهرخته)مدیحه سرایی مرکنند ،با سکوت بدرقه
مرشود .اگربجای دوستم یکی از رهبران دیگر با طالب چشمبهچشم مرشـد ،در
مطبوعات ورسانههای اجتماعی شوروغوغاراه میافتاد .کردارورفتار دوستم و
حضور ِمسقرم ِ اودرمتن ِ جنگ رهبران مدعی طالبسترزی راآشکارا تحقرر مـی
کند .درمجموع ،مانرزتعریف مشخصی ازطالب نداریم به دین رهبران خودهسترم
از زاویه دیدآنهابه جهان مرنگریم .طالب زمانی بداست که یک رهبرجهادی که
ازآن پرروی مرکنرم ،دریکی ازسخنرانرها ویا مصاحبههای مطبوعاتیاش بگوید،
طالب بد است .هرچ معراری اخالقی برای پندار و کردار و گفتارها مان داریم و
به طرز دردناکی در یک جهان کور و مالعمری نفس می کشرم ،دست و پـا
میزنرم و به دور خویش میچرخرم(.سایت همایون)

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

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

Volume 24, Issue No. 1002 , August 13, 2015, ISSN 1098-8777
Founder, Publisher & Editor-in-Chief: Mohammad Qawi Koshan

P.O. Box 30818, Alexandria, VA 22310 U.S.A.

Tel/fax:(703) 491-6321 Cell:571 435 4604
Email : mkqawi471@gmail.com

حامد مقتدر ،شاعر جوان بلخی خودکشی کرد

44اگست/مزارشریف ـ بی بی سی :اسرار
حامد مقتدر ،نویسنده و شاعر جوان بلخ بامداد
امروز 23 ،اسد (مرداد) ،خود رادرشهر مـزار
شریف به دارآویخته و خـودکشـی کـرد.
محمد فرض ،مسئول شفاخانـۀ مـزارگـفـت
جسدمقتدر حوالی ساعت یک بامـدادامـروز
به برمارستان ابو علی سرنای بلخی منتقل شدو
بررسرهای ابتدایی نشان مردهدکه او خودکشی کرده است.
آقای مقتدر در کنار نوشتن شعر و نویسندگی با رسانههای برنالمللـی نـرـز
همکاری داشت و به گفته عنایت شهرر ،خبرنگار در مزارشریف دریک دهـه
گششته مشغول کارهای فرهنگی و ادبی بود .ابراهرم امرنی شاعر و از دوسـتـان
آقای مقتدر در صفحه فرسبوک خود نوشته است:مقتدرچندین بـاردسـت بـه
خودکشی زده بود .بدلرل نوگرایی و رویکرد متفاوتش درشعر ،کمترپشیرفتـه
میشد و اغلب با تعجب و حررت مخاطبان شعرمواجه میشد .مقتدر در جلسات
ادبی و تشکرل کانونهای فرهنگی در بلخ نقشی فعال داشت .آقای امرنی افزود
از این شاعرچندین مجموعه شعرمنتشر شده ازجمله یکی از مجموعه هایش را
(نشر پاریس)به صورت الکترونرکی منتشر کرده است.
سرد مومن ،پسر عموی آقای مقتدر که با وی در یک خانه زندگی میکرد
به روزنامه اطالعات روزافغانستان گفت(:دیشب کودک اوباگریه ازخواب بـر
مرخرزدوتالشهای مادربرای آرام کردنش بینترجه میماند ،بناچارمادر کودک به
قصد بردن کودک به اتاق خواب پدرش مررود ،اما اتاق را خالی میبرند ،برای
جستجوی اوبه هرگوشه خانه سرمرکشد ،تا اینکه متوجه روشن بودن چراغ زیر
زمرن خانه میشود ،وقتی به زیر زمرن میرود ،با جسد حلق آویز شده حـامـد
روبرو میشود).دلرل خودکشی مقتدر را دوستانش اعتراضی بر وضت موجود
اجتماعی و فرهنگی افغانستان خوانده اند.
آقای مقتدر قبل از خودکشی در صفحه فرسبوک خود نوشته بود :لـغـزش
دستم به این واقعرت که دلم میلرزد شاهد است .قسمی که باید فهمانده بـاشـم،
میخواهم از همه برای این پرش آمد و این تجربه که قرار است بکنم پـوزش
بخواهم .ازهمهای آنهایرکه درعشق من غرق شدهاند یامن غرق شان کـردهام،
پوزش مرطلبم .ازتمام شماهاکه روانی مثل من را تحمل کردید ،پوزش مرخواهم.
واکنش ها به اظهارات شدیداللحن رهبران افغانستان
 44اگست/اسالم آباد ـ بی بی سی :واکنش رسمی دولت پاکستان به صحبت
های دیروزرهبران دولت وحدت ملی افغانستان در مورد عدم همکاری پاکستان
در مهارطالبان محتاطانه به نظرمیرسد.در خبرنامهایکه پس ازنشست خبری غنی
احمدزی رئرس جمهورو اظهارات عبداهلل عبداهلل رئرس اجرایی دیروزازسـوی
وزارت خارجه پاکستان منتشرشد ،آمده:پاکستان به حفظ رابطه خوبهمسایگی با
افغانستان وهمه کشورهای منطقه متعهد است.قاضی خلرلاهلل ،سخنگوی وزارت
خارجه پاکستان گفت:مااظهارات رئرس جمهور افغانستان راشنردیم .پاکستان این
حمالت مرگباربه افغانستان رابا شدیدترین الفاظ محکوم مرکند .درین لحظـات
متاثرکننده ،ما شانه به شانه بابرادران افغان خودایستاده هسترم.تروریسم دشـمـن
مشترک ما است و مبارزه با این تهدید نرازمندهمکاری همه جانبه است .پاکستان
همچنان متعهدبه حمایت وتسهرل یک روند صلح برهبری افغانهاست.
رسانههای پاکستان نرزاظهارات آقایان غنی وعبداهلل رابصـورت گسـتـرده
انعکاس داده و شماری از آنها این اظهارات را تغررر نگاه اساسی دولت کابل در
برابر پاکستان تعبرر کرده اند.روزنامههای انگلرسی زبان دان ،اکسپرس تریبرون،
دیلی تایمز و پاکستان آبزرور همه با ترترهای از قبرل غنی پاکستان را به طراحی
حمالت کابل متهم کرد ،پاکستان از واردشدن به بازی اتهام وارد کردن اجتناب
کرد ،غنی پاکستان را بخاطر حمالت اخرر کابل سرزنش کرد و عبداهلل مدعی
است پاکستان در مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه نمیکند صحبت دیـروز
رهبران افغانستان را پوشش دادند.
رئرس جمهور غنی دیروز گفت که از خاک پاکستان به افغانستان پرام جنگ
فرستاده مرشود .روزنامه اکسپرس تریبرون نوشته:به نظرمررسد پاکستان تصمرم
گرفته تا از وارد کردن اتهامات متقابل به افغانستان پس از صحبتهای دیـروز
محمد اشرف غنی اجتناب کند.این روزنامه به نقل ازیک مقام وزارت خارجـه
پاکستان نوشته که دولت غررنظامی ورهبری ارتش پاکستان درماههای اخـرـر
تالشهای زیادکردندتاروابط باافغانستان راترمرم کنند .اوگفت ما بروی این روابط
سرمایهگشاری زیادی کردهایم ومردانرم کسانی هستندکه مرخواهندجلو بهبـود
روابط دو کشور را بگررند ،اما مابه آنها اجازه نخواهرم داد.قندیل عباس ،استـاد
دانشگاه قائد اعظم پاکستان میگوید درپاکستان برداشت اینست که حـمـالت
اخررکابل توسط مخالفان مال اخترمحمد منصور ،رهبرجدید طالبان طراحی شده
و به گفته او هدف آنها لطمه زدن به روند مشاکرات مران طـالـبـان و دولـت
افغانستان بوده است.در مجموع درپاکستان یک جوی وجود داردکه در دوران
کرزی هر رخدادی که درافغانستان رخ میداد ،مسئولرتش به گردن پاکسـتـان
انداخته مرشد ،ولی از زمانرکه غنی احمدزی وعبداهلل روی کار آمده اند ،یـک
جو مثبت دیده شده و پاکستان و مطبوعات پاکستان از آن استقبال کردهاند .در

به زودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای
تاریخی به چاپ میرسد .عالقمندان لطفاًهرچه زودتر
شرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه سپتمبر
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ظرف یکماه گششته احساس شده که اشرف غنی هم دوباره تحت تاثررعواملی
قرارگرفته که تحت نفوذ هند هستندوهند نمرخواهد پاکستان نقش مثـبـت در
روند صلح داشته باشد .

ویدیوی منسوب به داعش درافغانستان خبرسازشد

43اگست/کابل ـ بی بی سی :انتشار ویدیویی که به افراد وابسته به گـروه
موسوم به دولت اسالمی (داعش) درافغانستان نسبت داده شده ،درشبـکـههـای
اجتماعی وبرخی از رسانههای این کشور خبرساز شده است .درین ویدیـوکـه
دریک منطقه کوهستانی ضبط شده ،افراد سراهپوشی دیده میشوند که پرچم
داعش راحمل مرکنندو 43نفر دیگر را که چشمبند زده شدهاند ،با منفجر کردن
بمب زیرپایشان ،مرکشند .آنان ابتدا بمبهایی رادرزمرن کارگشارده و قبـل از
منفجر کردن این بمبها اسرران را بر روی آنها مینشانند.درتوضرحی کـه بـه
زبانهای عربی واردو بر روی این ویدیو گشاشته شده ،ادعا شده که کشتهشدهها
از ساکنان منطقه شدل در والیت ننگرهاربودندکه برضدگروه داعش بادولـت
افغانستان وگروه طالبان همکاری کرده بودند.
هنوز هرچ منبت مستقلی اصالت این ویدیو راتایرد نکرده ،اما شماری از ساکنان
ولسوالی اچرن والیت ننگرهار گفتهانداین 43نفرازساکنان این ولسوالی بودهاند.
شماری از ساکنان اچرن ادعامرکنند پرشترافراد وابسته به گروه موسوم به دولت
اسالمی ،حدود 4۰3نفر از ساکنان این ولسوالی را به اتهام همکاری با طـالـبـان
بازداشت کرده بودند.محمد امرن ،یکی از بزرگان قومی منطقه مهمنـد دریـن
ناحره گفت بر اساس اطالعات آنها ،افراد وابسته به داعش4۰ ،نفر از این اسرران
را با خود به منطقه دیگری بردهاند .افرادوابسته به داعش سه نفر از این 4۰نفررا
به ضرب گلوله کشتندویکنفردیگرازآنها را سربریدهاند .به گفته محمد امـرـن
دوازده نفر دیگر نرز با انفجار بمب کشته شدهاند.

میدان هوایی کابل هدف مهاجم انتحاری

43اگست/کابل ـ بی بی سی :درکابل یک مهاجم انتحاری سواربر ترز رفتار
تویوتای مملو ازمواد انفجاری ورودی فرودگاه کابل را هدف قـرارداد .ایـن
حمله انتحاری درنزدیکی مردان هوای کابل روی داد که صدای آن درنواحـی
مرکزی شهر ازجمله شهرنوبه گوش رسرد.
عبدالرحمان رحرمی فرمانده پلرس کابل که ازمحل رویداد دیدن کرد گفت
در این رویداد۰غررنظامی کشته و 4۰نفرزخمی شده اند .مسئوالن حوزه نـهـم
پلرس گفتند انفجار زمانی اتفاق افتادکه کاروان نظامران خارجی ازمحل عـبـور
مرکرد.نرروهای ناتو درین موردو تلفات احتمالی نرروهای خارجی تـاکـنـون
چرزی نگفته است.
درهمرن حال وزارت صحت عامه نرزگفت دست کم 1زخمی به شفاخـانـه
های نزدیک محل رویداد منتقل شده است .انفجاردرخرابان منتهی به سـفـارت
امریکاومرکزفرماندهی ناتو رویداد است ودر دوسوی این خرابان دادگاه عالی
افغانستان ،وزارت سرحدات وقبایل ،یک پایگاه نظامران خارجـی و مـحـلـه
مسکونی مکروریان قراردارد .منابت گفتندانفجار درنخسترن ایست بازرسی مردان
هوایی کابل که نزدیک به چهارراه است روی داده و رفت و آمد به فرودگـاه
کابل متوقف شده است.
درانفجارصبح امروز در ولسوالی گرشک والیت هررمند یک مهاجـم کـه
مواد انفجاری را درکفشهای خود کارگشاری کرده بود مواد همراه خود را در
اتاق کارولسوال منفجرکرد .فهرم موسیزی ولسوال گرشک گفت مهاجم در
لباس مراجعرن خود را به مقرولسوالی رسانده بود ومرخواست او راترورکـنـد.
درین رویداد دو نفر ازمحافظان ولسوال زخمی ومهاجم بازداشت شده است.

هالکت 12نفرنتیجۀحمله انتحاری درقندوز

۰اگست/قندزـ بی بی سی:مقامهای والیت قندوز ازافزایش شمار کشتههای
حمله انتحاری شب گششته درولسوالی خانآبادخبر داده اند .حرـات امـرـری،
ولسوال خانآبادگفت درین حمله 2۰نفر کشته و 4۰نفردیگرزخمی شدهاند.
بگفته وی 2۰نفراز کشتهشدگان و 4۰نفراز زخمیهای این حادثـه از شـبـه
نظامران محلی هستند که به حمایت ازدولت افغانستان دربرابر طالبان میجنگردند.
طالبان مسئولرت این حمله را به عهده گرفته اند .گفته شده که چهار فرمانده
شبه نظامران محلی نرز در مران کشته شده های این حمله که در جـریـان گـرد
همایی این شبه نظامران در بندر شوراب ولسوالی خانآباد روی داده  ،هستند .
این تحول یک روز پس از حمالت مرگباردرمناطق مختلف کابـل صـورت
گرفته است.
سازمان ملل ،امریکا و هند نرزاین حمالت مرگبار به کابل را محکوم کردند.
وزارت خارجه امریکاگفت با این حمالت شورشران یکبار دیگر نشان دادند که
هرچ اعتنایی به جان افغانهای مظلوم ندارند .
دفترنمایندگی سازمان ملل(یوناما) با انتشار خبرنامهای ضمن محکوم کـردن
این حمالت گفت :آنهایی که مسئول حمالت انتحاری و دیگرانواع حـمـالت
پرچرده درمناطق غررنظامی هستند ،دیگر نمی توانندآسرب های نامتناسبی را که
به غررنظامران وارد میکنند ،نادیده بگررند .امر سرنها ،سفررهنددرکابل نرـز بـا
محکوم کردن این حمالت گفت :خشونت نه به امرر ،نه به شورا و نه به رهبری
مشروع نراز دارد .این حمالت پرچرده درکابل بدون کمک (دیگـران) نـمـی
توانست واقت شود .

