
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 تبار در کانادا وزیر شد   بانوی افغان 
ـ بی بی سی   ۴  تبار کانادایی که    : مریم منصف، سیاستمدار افغان نومبر/ کانادا 

ماه پیش به مجلس اینکشورراه یافت، امروزبعنوان وزیر نهادهاى دموکراتیـ   
ـیـر تـرودو،   ـت دولت جدیدکانادا معرفی شد. خانم منصف امروزدرکنار جاس

 وزیر ودیگراعضای کابینه جدید کانادا سوگند یاد کرد .     نخست 
خانم منصف در  
زمان رژیم طالبان در  

ودر سر    ۶۹۹۱ سال  
سالگی همراه دو    ۶۶ 

ـیـوه   خواهر ومادر ب
اش از افغانستان فرار    

ـادا   ـان کردو بـه ک
رفت. اومتولد شهـر  
هرات است و بـه  
گفته خودش پیـش  
ــا   ــاجــرت ب ــه از م

ــواده  اش در      خــان
ــده    ــن ــاه ــن ایــران پ

 بودند . 
اوجوانتریر عضوکابینه جدیدکانادا ونخستیر زنی است که به نمایندگی از  

یابد. خانم منـصـف    منطقه پیتربرو در ایالت انتاریو به مجلس ایر کشور راه می 
ها در ایر کشورمشغول فعالیت سیاسی و    عضو حزب لیبرال کانادا است و سال 

اجتماعی بوده است. یکی ازمسئولیت های مهم خانم منصف درمقام جدیـدش  
بعنوان وزیرنهادهای دموکراتی ، بازنگری درنظام انتخاباتی کانادا وتبدیل آن به  

 نمایندگی تناسبی است . )دنباله درصفحۀ هشتم ( 
بی بی گل  روال  غنی احمدزی برای حل مشکل پناه  

 جویان به اروپا رفت 
ـ بی بی سی   ۶1 ـا    : مقامات افغان میگویند برای حل مشکل ده نومبر/کابل  ه

اند،    هزارمهاجرافغان که در یکسال گذشته به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده 
اکنون روالغنی، همسر رئیس جمهورافغانستان برای متقاعد کردن ایر کشورها  

است. عالمی بلخی، وزیرامورمهاجریـر    به پذیرش مهاجریر افغان به آلمان رفته 
گفت دولت افغانستان بار ها ازکشورهای اروپایی خواسته که به دلیل ناامنی و  
بحرانی بودن افغانستان، در مورد پذیرش مهاجریر افغان سخاوتمندانـه عـمـل  

ـات    کنند . اوگفت دریر راستاخانم غنی اکنون درآلمان به سر می  ـام ـق برد تا م
ـاجـریـر   ـه آلمان وسایرکشورهای اروپایی را متقاعد کند نسبت به پذیرش م

 افغانستان از خود نرمش نشان دهند. 
الدیر ربانی، وزیرخارجه دیدار کرده و    آقای بلخی گفت روزگذشته باصالح 

اند به زودی سفیران کشورهای اروپایی مقیم کابل را    هردو وزیر تصمیم گرفته 
های آنها بخواهنـد در مـورد    خواسته و با تشریح وضعیت افغانستان، از دولت 

پذیرش مهاجران افغان دیدی مثبت داشته باشند. اوگفت برای بررسی وضعیت  
ـا   ـایـی ب مهاجریر افغان دریر کشورها نیاز است تا افغانستان و کشورهای اروپ
همدیگر تبادل نظرهمیشگی داشته باشند تا تصمیمی توسط ایر کشورها گرفته  

 نشود که اجرایی کردن آن مشکل باشد.  
ـان در ایـر   آقای بلخی گفت خواست افغانستان پذیرش تمام مهاجریر افغ

 المللی و قوانیر داخلی ایر کشورها است.    کشورها، براساس قوانیر بیر 
 اجسادکشته شدگان زابل درجاغوری بخاک سپرده شد 

ـ صدای امریکا   ۶۴ ـا  نومبر/کابل  ـه : دولت افغانستان، اجساد قربانیان گروگان
عقرب ازسوی گروه داعش، در ولسوالی ارغنداب زابل سر    ۶۱ راکه شب شبنه 

بریده شدند، توسط هلیکوپترهای نظامی به ولسوالی جاغوری والیت غـزنـی  
انتقال داد. بعدازظهرامروز، هزاران نفر ازباشندگان جاغوری، درگردهمایی بـه  
استقبال از اجساد ایر کشته شدگان، دولت را به بی توجهی درآزادی ایر افراد  
ـنـده   ـاش متهم کردند. مسئولیر ولسوالی جاغوری میگویندخواست هـزاران ب
ولسوالی جاغوری که امروزدرمراسم تشییع جنازه هاحضور داشتند تأمیر امنیت  

 راههای مواصالتی ومجازات عامالن ایر رویداد بود. 
ظفرشریف ولسوال جاغوری درایر باره گفت:مردم خواستار تأمیر امنیـت  
شاهراه های مواصالتی والیت غزنی شدند وهمچنان از دولت خواستندتا عاملیر  
ـام   ایر رویداد به پنجه قانون سپرده شود. شریف گفت:جنرال مرادعلی مراد پی
رئیس جمهور را به بازماندگان شهدا ومردم جاغوری رسانده وعده دادکه عاملیر  

 ایر قضیه دستگیرخواهندشد ودرعیر حال امنیت مردم تأمیر میگردد. 
ـئـت   جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیزقوای مسلح، در رأس ی  هی
دولتی که اجساد ایر هفت باشنده جاغوری را به ایر ولسوالی منتقل کردگفت:  
ـان را مـورد   دولت افغانستان، عاملیر ایر حادثه را آرام نخواهند گذاشت وآن

 پیگرد قرار می دهند. 
حسر رضا یوسفی عضو شورای والیتی غزنی گفت: اگردولت بـه وعـده  
 های شان عمل نکند معترضیر خشمگیر اعتراضات شان را ادامه خواهند داد. 
***************************************** 

 دنبالۀ خبر ازستون دوم :  
ـایـی،   ـف براساس حکم رئیس جمهور داکترمحمد هاشم زی، داکترعبداهلل ش
داکتر سیدابوبکر متقی، داکترعبدالرؤوف هروی، قاضی محمد عارف حافظ و  
غزال حارس به عنوان اعضای کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسـی  
معرفی شده اند. آنان پس از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مردم در ولسی جرگه  

 کشور به کار خود آغاز خواهند کرد . 

 

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  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

8001 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 دانستنی ها
 * مغز انسان زیادترین انرژی رامصرف می کند .

 * آب گرم زودتر از آب سرد یخ می بندد .
 * زنان اکثریت جمعیت جهان را دارند .

 * خوردن زیاد شیرینی سبب بی خوابی می شود .
 * خوک نمی تواند آسمان را ببیند !

هزاران نفر در کابل ،  غزنی و بامیان به خاطر کشتار  
 مسافران هزاره مظاهره کردند 

ـ صدای امریکا   ۶۶ : مظاهره کنندگان اجساد هفت تر از مسافران  نومبر/کابل 
هزاره را که دو روز قبل در والیت زابل سربریده شدند بر دوش کشیده وتا دم  
ـنـه   ـی دروازۀ جنوبی ارگ ریاست جمهوری آوردند. آنان که شمارشان بی پیش
خوانده شده، رهبران حکومت وحدت ملی رابخاطر کندی دررهایی  مسافران  
از چنگ ربایندگان مقصر دانسته خواهان استعفای آنان شدند. جمعیت مظاهره  
کننده شعار های )غنی عبداهلل ننگ است برایتان استعفا دهیـد( و)مـرگ بـر  
پاکستان ومرگ برطالبان( را سرمی دادند. آنان میگویند تظاهرات شان مربوط  

 به ی  قوم خاص نبوده بلکه مربوط به همه اقوام افغانستان است . 

ـاهـرات         هزاران نفردیگر دیروز برای محکوم  کردن کشتار ایر افراد مـظ
گسترده را در شهرهای بامیان وغزنی نیز براه انداختند. مظاهره کنندگان دریر  
دوشهرنیز از حکومت افغانستان خواستندتاعاملیر ایر سربریدن ها را شناسایـی  

 کرده و به محکمه بکشاند . )دنباله درصفحۀ هشتم(  
 درمقابل خواستهای شهروندان بی تفاوت نیستیم 

ـ تلویزیون نور: ۶4 ـنـی    41 شام )روزچهارشنبه  نومبر/کابل  عقرب/آبان( غ
ـان در   احمدزی در دیداربا نمایندگان اعتراض کنندگان گفت دشمنان افغانست
جنگ رودر رو شکست کامل خورده اند و اکنون می خواهند با افشاندن تخم  
نفاق و تفرقه بیر اقوام کشور، وحدت مردم افغانستان را از میان بردارند. دشمنان  
افغانستان با به شهادت رساندن هفت مسافردر والیت زابل خواستند به ایر رویداد  
رنگ قومی و منطقوی بدهند واتحاد و یکدلی را از مردم افغانستان بگیرند. انتقام  
خون قربانیان زابل گرفته خواهد شد و حکومت به خواست مشـرو  مـردم  

 رسیدگی خواهد کرد. 
داکترعبداهلل رئیس اجرایی حکومت میگویدهیچ وقت نسبت به سرنوشـت  
مردم بی تفاوتی صورت نگرفته است اما برخی ها می خواهند، استفاده جویی  
کنند. حکومت دربرابرخواستهای شهروندان بی تفاوت نیست. قرار بود جسـد  
های ایر هفت تر توسط چرخ بال به والیت غزنی انتقال داده شود؛ اما به دلیـل  
خرابی هواو مشکالت موجود درمسیرراه، روزپنجشنبه جسد ها به غزنی انتقال  

 داده نشدند. 
 معترضان درکابل: پاسخ حکومت قناعت بخش نیست 

ـ تلویزیون نور   ۶1 عقرب/آبان( ده ها هزارتر  41 :)روزچهارشبنه نومبر/کابل 
درکابل درپیوند به سربریده شدن هفت مسافر در والیت زابل راهپیمایی کردند.  
ایر راهپیمای بزرگ از غرب شهر کابل آغاز و تا دروازه های ریاست جمهوری  
ـان   ـتـرض ادامه یافت. درپی ایر اعتراض گسترده، رئیس جمهور باشماری ازمع
ـان در   دیدارکرد و دسته ای از تقاضاهای آنها را پذیرفت.اماشماری از معترض
کابل پاسخ داده شده از سوی حکومت را قناعت بخش نمیدانند. حمیداهلل باقری  
یکی ازمعترضان میگوید خواستهای اساسی آنان ازسوی حکومت پذیرفته نشده  
وحکومت از آن سرباز زده است. ایر معترض هشدار میدهد که اگر حکومت  

 به خواستهای شان پاسخ مثبت ندهد به تظاهرات شان ادامه خواهند داد. 
بی توجهی حکومت دربرابرتظاهرات کنندگان واکنشهای زیاد رابرانگیخت.  
ـال   ـب عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان از بیکفایتی حکومت درق
رهایی مسافران سخت انتقاد کرد. آقای ابراهیمی ازحکومت میخواهدکـه بـه  

 خواستهای معترضان رسیدگی جدی کند. 
حکومت دیشب در دیدار بانمایندگان تظاهرات کنندگان گفت حکـومـت  
حاضراست دسته ای ازتقاضاهای شانرابپذیرد؛ اما تظاهرات کنندگان تاکیدبـر  

 پذیرفته شدن تمامی تقاضا های شان دارند . 
تأکیدریاست اجرایی برآغاز کارکمیته گزینش  

 کمشنران کمسیون های انتخاباتی 
ـ تلویزیون نور   ۶1 :ریاست اجرایی به شرو  کار کمیته گزینش  نومبر/کابل 

کمشنران کمسیونهای انتخاباتی تاکیدکرده وازریاست جمهورخواسته که هرچه  
زودتر به بالتکلیفی ایر کمیته پایان دهد. آصف آشنا از سخنگویان ایر ریاست  
ـنـش، رونـد   امروز به خبرنگاران گفته هر گونه تعلل درشرو  کارکمیته گزی
برگزاری انتخابات را آسیب میرساند. آقای آشنا از اداره امورخواست تا هرچه  
زودترزمینه برگزاری اولیر جلسه کمیته گزینش کمشنران کمسیونهای انتخاباتی  

 را فراهم کند. 
تشکیل ایر کمیته یکی ازده ماده بسته پیشنهادی کمسیون اصالحات انتخاباتی  
ـتـه   بود که رئیس جمهورآنراتایید کرده است. براساس ایر بند پیشنهادی، کمی
گزینش هفت عضو دارد و آنها کمشنران جدید را برای کمسیون های انتخاباتی  

 به رئیس جمهوری معرفی می کنند . )دنباله در ستون دوم( 

عاکفی: حکومت تا یک هفته دیگراعضاء کمیته گزینش  
 کمیشنران کمسیون های انتخاباتی را معرفی کند 

ـ تلویزیون نور   ۶1 : کمسیون اصالح نظام انتخاباتی می گـویـد  نومبر/کابل 
حکومت باید تای  هفته دیگراعضای کمیته گزینش کمیشنر های کمسیونهای  
ـان   انتخاباتی رامعرفی کند. غنی احمدزی درپانزدهم ماه سنبله/شهـریـور فـرم
ـیـون   تقنینی را برای اصالح نظام انتخاباتی صادر کرد. ازآنزمان تاکنون کمـس
 اصالح نظام انتخاباتی برای چگونگی اصالحات انتخاباتی در کشورکار میکند. 
ـام   حدود دوماه پیش ایر کمسیون ی  بسته یازده ماده ایرابرای اصالح نـظ
انتخاباتی به حکومت ارایه کردکه هفت موردآن توسط حکومت پذیرفته شد.  
یکی ازموارد پذیرفته شده ایر طرح، معرفی کمیته گزینش اعضای کمسیونهای  
ـادی   ـه انتخاباتی است؛ اماباگذشت نزدی  به دوماه ازتحویلدهی ایر بسته پیشن
 تاکنون اعضای کمیته گزینش کمیشنران کمسیونهای انتخاباتی معرفی نشده اند. 
شاه سلطان عاکفی رئیس کمسیون اصالح نظام انتخاباتی میگوید حکومـت  
باید تای  هفته دیگر اعضای کمیته گزینش کمیشنرهای کمسیونهای انتخاباتی  
رامعرفی کند. تأخیر دریر مورد معرفی توسط حکومت سوال برانگیزاست و با  

 گذشت هر روز موجودیت نظام کنونی زیر سئوال می رود. 
اعضای کمسیون اصالح نظام انتخاباتی میگویندنظام واحد غیر قابل انتقال در  
انتخاباتهای گذشته، هفتاد درصد رای شهروندان کشور را ضایع کـرده اسـت.  
صدیق اهلل توحیدی معاون ایر کمسیون میگوید نقش احزاب درانتخابات مهـم  
است، بدون موجودیت احزاب در کشور، رأی مردم نادیده گرفته خواهد شد.  
کمسیون اصالح نظام انتخاباتی روی بسته ای کار میکند که نقش احزاب را در  

 انتخابات برجسته خواهد کرد. 
 رد فرمان تقنینی ریاست جمهور 

ـ تلویزیون نور   ۶1 ـقـره  نومبر/کابل  : فرمان ریاست جمهورمبنی بر ازدیاد ف
ـان   دوم ماده پنجم قانون تنظیم سرپرستی ادارات دولتی ازسوی مجلس نمایندگ
رد شد. چندی پیش ریاست جمهوری طی فرمانی فقره ایرا درماده پنجم قانون  
تنظیم سرپرستی ادارات دولتی اضافه کردوآنرا برای بحث به مجلس نمایندگان  
فرستاد که براساس آن ارگانهای امنیتی را استثنا قرارداده بود وشامل حال قانون  
تنظیم سرپرستی ادارات دولتی ندانسته بود. اعضای مجلس نمایندگان فرمان را  

قانون اساسی بیان کردند وسرانجام به اکثریت آرا    44دریر موردخالف ماده  
رد شد. عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان میگویدپس از ایر هیـچ  

 اداره دولتی نمی تواند پیش از دو ماه از سوی سرپرست اداره شود.  
ـلـس   ایر چندمیر باراست که فرمانهای تقنینی ریاست جمهورازسوی مـج
نمایندگان رد میشود. در حالی نمایندگان مجلس ایر فرمان را ردکردند که هم  
 اکنون وزارت دفا  وشماری از والیتها ازسوی سرپرستان اداره می شوند. 

 وضعیت کاری خبرنگاران  بدتر شده است 
ـ تلویزیون نور   ۶1 : افغانستان کشوریست که برای نهادینه شدن  نومبر/کابل 

ـیـر   آزادی بیان قربانی های زیادی داده است. حامد کرزی رئیس جمهورپیـش
ـان    ۶1 یکی ازدستآوردهای حکومت   ـی ـاوآزادی ب ساله اش را تقویت رسانه ه

عنوان کرده است. درحالیکه رشد رسانه ها در زمان زعامت آقای کرزی قابـل  
 انکار نیست، با آنهم چالش های فرا راه خبرنگاران قرار داشت. 

پس ازایجادحکومت وحدت ملی امیدها برای حمایت از رسانه هاو مصونیت  
خبرنگاران بیشتربود. نهادبیر المللی بازار رسانه هامیگوید رهبـران حـکـومـت  
وحدت ملی تعهدی راکه در زمان پیکارهای انتخاباتی به حمایت ازآزادی بیان و  
ـازار   مصونیت خبرنگاران داده بودند، عملی نکرده اند. مسئوالن نهادبیر المللی ب

عقرب/آبان( دری  نشست خبری اعالم کـردنـد کـه    41 رسانه ها)روزشنبه  
 وضعیت کاری خبرنگاران در افغانستان در مقایسه با سال گذشته بدتر شده است. 
ـاری را   نهاد بیر المللی بازار رسانه ها یافته هایش در هفت ماه گذشته سال ج
ـا   ـیـگـویـدت ـادم بارسانه ها شری  ساخت. عبدالصمد حامد پویا مسئول ایر نه

ـتـرآن    ۶11 بحال  ـیـش موردخشونت علیه خبرنگاران درایر نهاد ثبت شده که ب
ـاران بـه   ـبـرنـگ ازطرف نیروهای امنیتی وطالبان بوده است. عدم دسترسی خ
اطالعات، نبودقانون کاربرای خبرنگاران، نبود امنیت ومصونیت خبرنگاران از  
جمله مشکالت خبرنگاران افغانستان است. شماری ازخبرنگاران کشورمیگویند  
گروههای مخالف مسلح دولت دشمر خبرنگاران اند. خبرنگاران از بـرخـورد  
نیروهای امنیتی کشور نیز شکایت می کنند. به گفته آنان، نیروهای امنیتی در  

 بسا موارد مانع کار خبرنگاران می شوند. 
نهاد بیر المللی بازار رسانه ها به پاس فداکاری های خبرنگاران بر حمایت از  
 آزادی بیان و اطال  رسانی، به خبرنگاران کشور لوح شجاعت نیز اهدا کرد . 

ـای  دنبالۀ خبر از ستون اول   : معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگویدارگانه
دولتی و جامعه مدنی نمایندگان شانرابه ایر کمیته معرفی کرده اند واداره امور  
 باید روند معرفی بقیه اعضای کمسیون راتکمیل وشرو  کار آنان را اعالم کند . 
اعضای جدید کمسیون های مستقل نظارت برقانون  

 اساسی به زودی به شورای ملی معرفی میشوند 
ـ باختر: جلسه معارفه اعضای جدیدکمسیون مستقل نظارت    ۶1 نومبر/کابل 

برتطبیق قانون اساسی که به تازگی براساس حکم رئیس جمهور برای اخذ رای  
ـاسـت   به پارلمان معرفی شده اند، امروز در حضور سرور دانش معاون دوم ری
جمهوردر صدارت برگزار گردید. معاون رئیس جمهور افراد معرفی شـده را  
شخصیتهای متخصص در حقوق و قانون دانسته اظهار داشت :  امیدواریم کـه  
نمایندگان مردم در ولسی جرگه با توجه به شرایط استثنایی کشور به آنان رای  
داده و به روند امور کم  کنند. وی از وزیر دولت در امور پارلمانی کـه در  
جلسه حضور داشت خواست که زمینه معرفی افراد یاد شده را به پارلمان کشور  

 فراهم نموده و روند اداری آن تسریع ببخشد . )دنباله درستون سوم (  

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 شمال کالیفورنیاداکتر احسان انتظار                                     
 (۴) در بارۀ فرهنگ

ـام   * همانطوریکه بُعدفاصله )بعداول(عواقبی درقبال داشت، جلوگیری از ابه
، تأکید بـرتـخـصـص   Political Systemنیز عواقب داردکه شامل نظام سیاسی  

Dependence on Expert   و سابقۀ کارSeniority  .میگردد 
ـان از  ۶ ـت ـانس ـغ ـ نظام سیاسی: فرهنگهای درجۀ بلند جلوگیری از ابهام مثل اف

برخوردار نیستنـد.   Citizen Competenceحکومت متوازن وشایستگی شهروند 
ـیـه تـوازن   ـائ دری  دولت/ حکومت متوازن میان قوۀ اجرائیه، مقننه و قض
موجوداست وی  قوه نمی توانددیگر قوه ها راتحت شعا  قراردهد وبه ذرایع  
مختلف تحت کنترول بیاوورد. برای نیل به ایر هدف مکانیسمی موجود اسـت  
ـقـش   که نمی گذارد مثالً ی  قوه دوقوۀ دیگر رااداره کند، مطبوعات آزاد ن
ـعـمـوالً قـوۀ   مهمی رادریر زمینه بازی میکند. امادرکشورهای مثل افغانستان م
اجرائیه، قوۀ مقننه و قضائیه رادرکنترول خودمیگیرد. درنیل به ایر هـدف از  
ـلـس   ـا مـج رشوه، زور، تهدید وغیره استفاده میشود. ایر امرباعث می گرددت
ـبـت   نمایندگان )سنا وولسی جرگه( وستره محکمه ازکار های حکومت مـراق

 کرده نتوانند. 
*عالوه برتوازن درقوای سه گانه، شایستگی شهروند نیزنقش اساسی را در  
ـنـد، در   ـاش ی  نظام بازی میکند. دری  فرهنگی که مردم شایستگی داشته ب
ـاشـد کـه   تظاهرات خیابانی اشتراک میکنند، ایر شایستگی وقتی میسر می ب
شهروندان باسواد وتعلیمیافته وازشعورسیاسی برخوردارباشنـد، ودر احـزاب  
سیاسی اشتراک نمایند. ازهمیر جهت شایستگی شهروند درجوامع انکشاف یافته  

 مثل امریکاموجوداست. 
* امادر افغانستان وضعیت به شکل دیگراست. نخست آنکه کلمۀ )شهرونـد(  
ـار   ترجمۀ فارسی ایرانی میباشد، درزبان دری فارسی هنوزهم کلمۀ)تبعـه( بـک

به کسی اطالق   Citizenمیرود، که ازمعنای شهروند فرق دارد. در زبان شهروند  
میشودکه دارای حقوق وامتیازات میباشد، اما تبعه به کسی گویندکه از زمامدار 

 )پادشاه/ رئیس جمهور( اطاعت کند. 
همچنان اکثریت مردم )بیشترازهشتاد درصد( کم سواد یا بی سواد اند و در  
بارۀ کشورخود وجهان آگاهی چندان ندارند. احزاب سیاسی وجود نـدارد و  
یاخیلی اندک میباشد. مظاهرات خیابانی که گاهگاهی صورت میگیرد، ازطرف  
عمال وعناصر درون حکومت راه اندازی میشود واگری  تعدادمـحـدود بـه  
ـا   خیابانها برآیند وبرضد دولت شعار دهند، ازطرف پلیس سرکوب میشوند، ام
شایستگی شهروندی در بعضی کشورهای عقب مانده مثل تونس ومصر موجود  

 بودکه سقوط حکمروایان انجامید .  
ـتـگـی   ـایس * حکومتها درافغانستان همیشه کوشیده اند که ازایجاد وتقویۀ ش
 شهروندی به ذرایع مختلف جلوگیری کنند تابتوانند در قدرت باقی بمانند.  

ـام  4 ـه ـ اتکاء بر تخصص : درفرهنگهای مثل افغانستان، برای جلوگیری از اب
برتخصص تاکیدمیشود. اعضای کابینه باید متخصص باشند ودر رشتۀ مربوطه  
تحصیل کرده باشند. طورمثال وزیردفا  بایدفارغ التحصیل پوهنون حربی باشد،  
همچنان وزارت صحیه به شخصی داده میشودکه دررشتۀ طب تحصیل کـرده  

 باشد، به همیر قیاس وزارتهای دیگر.  
ـتـحـدۀ   اما درفرهنگهای دارای درجۀ پاییر جلوگیری ازابهام چون ایاالت م

در  Managmentامریکا عوض تخصص دررشتۀ مربوطه، به قابلیت مدیریت   
تقرر اعضای کابینه بیشتراهمیت وارج میگذارند. مفهوم مدیریت ی  پـدیـدۀ  
ـایـد   غربی است که ممکر ازامریکا نشأت کرده ودیگرکشورها رواج یافته، ش

ـات و   Business)مدیریت( ازشغل وکارشخصی   شرو  شده وبه دیگرموسـس
ادارات دولتی وغیر دولتی ازآن استفاده رواج پیدا کرده است. مدیریت معنای  
آنرا دارد که شخص مسئول مثالً دری  مغازه یا رستوران برای نیل به اهـداف  
ازمنابع انسانی ومالی استفادۀ مؤثر میکند، ازهمینجاست که مدیریت یـکـی از  

 رشته های تحصیلی میباشد. 
* بنابرآن درکشورهامثل امریکا عوض تخصص برقابلیت مدیریت درتعییر  
اشخاص برای ی  کرسی چون وزارت تأکیدمیشود، مثال وزیردفا  ایر کشور  
ـا و   ـای اروپ اشتر کارتر لیسانس خودرا دررشتۀ فزی  و تاریخ قرون وسـط
داکتری را درفزی  نظری ازدانشگاه اکسفورد حاصل کرده است، اماتجارب  
 زیاد دراداره ومدیریت دارد مسئول چندیر مؤسسۀ بزرگ درامریکابوده است .  
ـای   * تأکید برمدیریت عوض تخصص ازجهت آنست که ایر دومهارت ه
جداگانه میباشند. ی  فردمیتواند دری  رشته متخصص باشد اما مـدیـریـت  
کرده نتواند، مثالً شخصی درطبابت الیق وشایسته باشد اما نمیتواند وزیرصحت  

 عامۀ کارآ باشد . 
* دلیل دیگری که درامریکا وزارت دفا  همیشه به غیرنظامیهاسپرده میشود،  
اینست که ازکودتا جلوگیری بعمل آید. ازهمیر لحاظ در امریکا هیچگاه کودتا  
ـان   ـت صورت نگرفته است. اما دربعض کشورهای دیگر مثل مصر، لیبیا وپاکس

 کودتای نظامی رخ داده است .  
ـ سابقۀ کار : درکشورهای عقب مانده مثل افغانستان مُسر بودن و سابقۀ کار  1

ـبـت بـه   اهمیت فراوان دارد، ریش سفیدان ازقدرت برخوردار اند ومردم نس
ـاظ   جوانان واشخاص کم تجربه، به آنان اعتماد واحترام بیشتر دارند. ازهمیر لح
ـا   طوریکه در بحث فاصلۀ قدرت قبالً  متذکر شدیم، افغان ها می خواهند نه تنه
رئیس جمهور بلکه وزرا  و دیگر ماموران عالیرتبه دارای سر زیاد و تـجـربـه  

 باشند . 
* اما درفرهنگهای مثل امریکا سابقۀ کاری تنهایکی ازمعیارهایی می باشدکه  
ـفـسـی،   ـن درانتخاب اشخاص ازآن استفاده بعمل می آید. شایستگی، تعهد، پاک
صداقت وغیره نیزدرنظرگرفته میشود. طورمثال معلمی که دهسال به ی  روش  
ـایـد بـه   تدریس کرده وسویۀ علمی خودرا دررشتۀ مربوطه باال نبرده است، نب

 حیث مدیری  مکتب مقرر شود.  
 * اماسئوال مهم اینست که افغانها چگونه از ابهام جلوگیری میکنند؟  

طرز جلوگیری ازابهام درفرهنگ افغانستان: طوریکه خواهید دید افغانها بنابر  
دالیل واضح ازدیر مبیر اسالم برای تسکیر خاطرو دوام زندگی استفادۀ اعظمی  
ـتـر   می نمایند. برخالف استفاده ازقانون و تکنالوژی جد وجهدی دربکار گرف

 اسالم درجلوگیری از ترس و ابهام بکار نمی باشد. / )ادامه دارد( 

 د امید نیازمند کمک پولی می باش
تاحال، با امداد  ۶۹۹4)امید( باالطاف خداوندمهربان، از بدو انتشارش درسال  

ـایـدات از   های پولی مشترکیر، عطایای دوستداران ادامۀ چاپ آن، و البته ع
آگهی واعالنات مشاغل هموطنان، توانست به حیات خویش ادامه بخشد. اکنون  
ـات   که دیگر اعالن وآگهی بطورکل میسر نیست، ایر جریده تنها ازطریق اعان
مشترکیر عزیز وعالقمندان مطالعۀ نظریات ارزندۀ دانشمندان همکارآن درقبال  

 اوضا  سرزمیر آبایی مان، امکان انتشاریافته است . 
بودجۀ فعلی )هفته نامۀ امید( فقط انتشار دو شمارۀ دیگر را تأمیر میکند. لهذا  
ـاپ   باردیگر ازدوستدارانش تمنا دارد تا با اعانه های سخاوتمندانۀ شان، ادامۀ چ
 آنرا میسر گردانند.آرزومندیم امید را در تداوم انتشارش یاری بفرمایید. )اداره( 
***************************************** 

 نیویارک داکتر نوید پارسا                                                                          
 چند مطلب قابل تأمل و در خور تشریح 

:عبداهلل از لحاظ شخص خودش مـطـرح  پیشنهاد عاجل به ریاست اجراییه  
مردمی را تمثیل مینماید.  -نیست وی ی  بخش از تاریخ پر افتخارو رهبران ملی 

ـام   مردانه باید امشب کنفرانس مطبوعاتی همراه با آقای محقق دایرنماید. وتـم
ـار   ضعف های تصامیم امنیتی تیم فاشیست غنی را شدیداً انتقادکند. نظام وساخت
امنیتی غنی به شمول فعالیت های اتمر را خالف قانون اساسی دانسته و پرده از  
تعلل در مبارزه بر ضد تروریسم را ازقندز تا زابل بردارد. پیشنهاد های مشخصی  
برای اجرای قدرت بصورت مساویانه و تشکیل ی  ساختار نظامی دفاعی به نام  
ـای   شورای دفا  وطر را به جای شورای امنیت ملی اتمر اعالن و اداره ارگان ه

 محلی را ملغی سازند. 
درصحبت امروزبانمایدگان خانواده شهدای جاغوری عبداهلل نیز برای توجیه  
ناکامی ساختارامنیتی درشش ماه اخیر وبالتصمیمی مغز متفکر بامراجعه و اتکا به  
فاتالیسم، قسمت وتقدیروهوای خراب توضیحاتی دادومردم رامیخواست بـه  
زعم خود به همچون بهانه ها متقاعدسازد. ایر هم توهینی بودبه عقل، شعـور و  
شخصیت حرکت ملیونی امروزدرشهرکابل. طبق گفته معروف کسانیکه مست  
قدرت میشوند چهارمیخ به گوشها وچشمان شان فرومیرود اما وقتی چوب...ایر  
میخ ها می افتند و بعد هم قادر به دیدن و شنیدن میشوند. حرکت مردمـی در  
صورت تداوم کار خود را خواهد کرد. شیوه صحبت با نمایندگان مـردم از  
لحاط جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی درهمچون ی  حالت درنزدایر سه  
نفرمسئول صحبت کننده به ویژه غنی و محقق وجود نداشت . بصورت نسبی  
عبداهلل به بی تفاوتی اشاراتی داشت. مردم در هم چون حاالت به تسکیر و غـم  
شریکی بیشتر نیاز دارند تا تذکر ازمثالهای مشابه در هیرمند و کنر و قندزبـرای  
 توجیه بی تفاوتی و جنایت شنیع )مخالفیر سیاسی( غنی و برادران کرزی! 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، فقر فهم حقوقی و درک نادرست از  
: بکاربردن اصطالح جنایت جنگی و جنگ داخلی برای جنـگ  جنگ داخلی  

تروریستها و باندهای جنایتکار نادرست است. مشاورحقوقی ناآگاه غنی، سازمان  
سیماثمر وکارشناسان سطحی نگرحقوقی شان ایر متر رابخوانندوبیاموزند: ایر  
قاتلیر، تروریستها و باندجنایتکاران می باید منحیث راهزن یابه اصطالح شرعی  
قطا  الطریق، باغی شناخته شوند. ازلحاظ حقوق بیر الملل وقتی گروهی سالح  
رابصورت آشکار حمل مینماید ودارای تشکیالت شناخته شده و رهبری بوده و  
یونیفورمی به تر مینمایند، منحیث ی  گروه آزادیبخش یای  گروه سیاسی  
 بادسپلیر برای برآوردن اهدافی میجنگند، ی  هویت سیاسی پیدامی نمایند.  
ـانـد   اصالً رهبری طالبها بدست پاکستان میباشد. مال عمر رهبر نامنهاد ایر ب
دوسال قبل مردار شده بود و دریر مدت همانند گذشته آی اس آی رهبری ایر  
باند رابعهده داشت.ی  گروه نظامی وقتی ازهم چون شرایطی که در باال ذکر  
نمودیم، برخوردارباشد، هویت سیاسی کسب مینماید. بعداًمیثاقهای بیر المللـی  

ـیـگـرددکـه    ۶۹11(َو پروتوکول های بعدی ان ) ۶۹۴۹ژنو )  ( مطرح بحث م
ـال   قوانیر جنگ را باید مراعات کنندو درصورت تخطی ازقوانیر جنگ، اعم
ـان   شان جنایت جنگی تلقی میشود. ایر گروه از لحاظ نو  ارتکاب جنایات ش

کـه   HOSTIS HUMANIS GENERISدر حقیقت دشمـر نـو  بشـرانـد  
کتگوری خاص جنایتکارانی اند که خطری برای تمام بشر میباشند. ازجانبی ایر  

، و وسیله تجاوزپاکستان برعلیه افغانستان میباشند.   Mercenariesگروه سپاه اجیر، 
اتحادیه ژورنالیستان وسازمان سیما ثمرکه از همچون استنباط های ساده حقوقی  
ـاوز   ـلـه تـج بیخبراند، به عوض ماهیت اصلی ایر گروپ که سپاه اجیر و وسی
ـتـه   پاکستان میباشند، به ایر قاتلیر، خاینیر ملی وقطا  الطریقان، دانسته ونادانس
هویت سیاسی طرف جنگ رامیدهند. کرزی مختل المشاعرو غنی احـمـدزی  

مغالطه   Mercenariesدیوانه ساالر با برادرخواندن و مخالف سیاسی خواندن ایر  
بزرک و خیانت و جفای عظیمی را )براساس انگیزه های تباری ( برعلیه کشور  
ـاً   ـن انجام داده ومیدهند. اگرطالبان عمدتاً تاجی ، هزاره یا ازب  می بودند یقی

 احمدزی آنهارا خاینیر ملی و نوکر بیگانه و تروریست میشناختند.    -کرزی 
امید همه دست اندرکاران مطبوعات بویژه مطبوعات مخالف تروریسـم و  
ـاه   ـپ ـارا س رسانه های دولتی منبعد وقتی ازطالبان )بی ناموس( نام میگیرند، آنه

ایر اصطالح درکمسیون حقوق بشر ژنو و  Mercenariesاجیرطالبان بنامند:یعنی  
 ملل متحد درباره همچون گروه وحشت و دهشت معمول و مروج می باشد. 

 مغز متفکر دوم جهان : حضرت امام حسیر نواسه خدا ! 
هرفردی که صاحب عقل سلیم باشد دروقت خواندن ی  متر دفعتاً متوجه  
اشتباه خودشده و متر رااصالح مینماید.اماشخصی که نشئه باشدیا نسبت خوردن  
دارو های مسکر تحت تاثیر دواباشد، همچون اشتباهی از ایشان سر میزند. همه  
ما و شما منحیث محصل، استاد یا اشتراک کننده در محافل سیاسی و اجتماعی  
فعال بوده ایم ومیدانیم که قبل ازخواندن ی  متر شخص نطاق متر رامی خواند  
ـاشـد.   و به گفته معروف ی  نطق تا وقتی که ارایه می شود قابل اصالح می ب
حتی معمول است که اگر ی  متر چاپ وقبل از ایراد پـخـش مـی شـود،  

معنیش آنست که بیانیه دهنده میتواند   Check Against Deliveryتذکرمیرودکه 
ازمتر عدول نماید.پس همه مسئولیت متوجه غنی احمدزی است نه کسانیـکـه  
متر راتسوید وترتیب نموده اند. نمیدانم چرا برای توجیه سفاهت غنی، با مهارت  
 تالش صورت میگیرد وبار مسئولیت به گردن دیگران انداخته می شود ؟! 

برادر! مشکل درخود ایر دیوانه ساالر است! وی مانند کرزی که نا خوانده  
امضاء میکرد، خط رامیخواند بدون آنکه عقل خود را بکار برد. یااینکه چـون  
مریض است داروهای مسکر میخورد وعقلش کار نمیکند. آیا چنیر شخصـی  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : می تواند سرقوماندان قوای مسلح باشد ؟                     )دنباله درصفحۀ ششم(  

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

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

Telephone: 805 241 0780    

 سویدنرضا خینجی                                                          
 ما و کشور ما

 * والیت قندز رابه هفتادملیون دالربه پاکستان فروختند ! 
 * همزمان جنگ رابرق آسابه همه نقاط افغانستان انتقال دادند ! 

* هزاران خانوادۀ افغانستانی را ازگهوارۀ مقدس نیاکان شان فرار دادند، وبه  
 جای شان دهشت افگنان را جابجا ساختند ! 
 * وای به حال ملت هردم شهید ما 

ـاط وطـر   دردورۀ زمامداری ناکام کرزی، جنگ دروالیت قندز وهمه نق
شعله وربود، جنگ خانمانسوز وتحمیلی که ازسه ماه به ایر طرف شدت کسب  
ـا   کرد ونگرانیهایی رادرهمه سطوح دولت وملت به وجودآورد. سترجنرال عط
محمد نور والی پرقدرت بلخ وسترجنرال عبدالرشید دوستم، مردمیدان ومعاون  
اول ریاست جمهور، خواهان اقدامات عاجل ریاست جمهوری، رئیس اجرائیه،  

 وزارتهای مربوطه وشورای امنیت ملی شدند.  
ـلـی   قراراظهارات نبیل رئیس عمومی امنیت ملی، وزارتهای داخله ودفا  م
ـنـدز   ـاس رادرق وریاست عمومی امنیت ملی، پالن حمله به چندیر منطقۀ حس
آماده کرده بودند، مگررئیس جمهور وستون پنجم اجازۀ حمله راندادند، ودریر  
فرصت باسازش قبلی، والی قندز وبعضی مسئولیر وظایف شانرا ترک دادند وبه  
آسیای میانه وحتی کشور های اروپایی گریختند ! طالبان که مانندگرگان خون  
خور درکمیر بودند به آرامی وارد  شهرقندز شدند. بیست هزارخانواده به کابل،  
 بغالن، بدخشان وتخار مهاجرگردیدند، طالبان قسمتی ازشهررا آتش زدند. 

ارتش پاکستان به اساس ی  پالن منظم قبلی، طالبان راهمراهی می کردند،  
ـان   ـب ـال چنانچه قراراظهارات جنرال مرادعلی مراد، معاون ستادارتش حینیکه ط
شکست خوردند، درجملۀ کشته شدگان طالب، دونفر جنرالهای آی اس آی  

 پاکستان نیزبه قتل رسیده بودند. 
ـا،   دریر وقت سترجنرال دوستم که به فاریاب رفته بود، بعدازآرامش آنـج
دربازگشت به مرکز، هدایت خواست تااولتر راساً به قندز می رودوبعد ازتصفیۀ  
مزدوران اجنبی وسپاه پاکستان وپاکسازی مسیر قندز کابل، به مرکزبرمیگردد.  
ـابـل   مگرستون پنجم وشخص غنی احمد زی موافقه نکردند واومستقیماً به ک
آمد، وشعلۀ جنگ بدست پاکستان سراسروطر راگرفت. دریر بازیهای سیاسی،  

 حامدکرزی مشاورارشد غنی احمدزی میباشد.  
ـان،   ـنـدزی درچنیر حالت خطرناک موجی ازانتقادات الیه های مـردم، ق
وکالی شورای ملی، رسانه های ملی وبیر المللی ومطبوعات آزاد بلند شد واز  
ـا   ـازش ب عملکرد احمدزی وستون پنجم انتقادکردند وآنهارا به بی کفایتی وس
دشمر متهم نمودند، وازخطر سقوط افغانستان به دست پاکستان هشدار دادنـد.  
ملت بزرگوار افغانستان وجهانیان ایر قضایا رادنبال میکردند ومشاهده کردندکه  
ـا   طالبان دورۀ حجر، مزدوران بیگانه، قاتالن مردم افغانستان به شیوۀ غیرانسانی ب
ـتـریـر   مردم ما برخوردمیکنند، مردم مارا تیرباران میکنند وگردن میزنند وکم
ـنـد وهـمـه   رحمی به همنوعان خود نمی نمایند، پابند اوامرشرعی ودینی نیست
ارزشهای انسانی، اخالقی وحقوق بشر ومنافع ملی رادرنظرنمی گیرند، میخواهند  
کمافی السابق بحیث مزدور وآلۀ دست پاکستان باقی بمانند. غنی احمدزی بـه  
ـاآن   ـاب هیجان آمد واعتباروحیثیت خودرابرباد رفته دید وتصمیـم گـرفـت ت
جنایتکاران برخورد بالمثل شود. ایر دستور رابه تمام جزوتامهای عسـکـری و  
قوماندانان صادرنمود، ولی حاال دیرشده ووطر ویران شده، بازسازی متوقـف  

 گردید، مغزها و سرمایه ها روبه فراراند . 
در روزبازخواست، احمدزی، کرزی وهمه فاشیستهای معلوم الحال کـه از  
اول تاامروز ازطالبان حمایه کرده اند، درکشتارمردم وویرانی وبدبختی نسل های  

 امروز وآیندۀ وطر مسئول وجوابده هستند ! 
 ترا تیشه دادم که هیزم شکر      نگفتم که دیوار مردم بکر ! 

ـای   ـت ملت مظلوم وستمکشیده آرزوداشت حکومت وحدت ملـی درراس
صلح، آرامی وطرد دهشت افگنان عربی وعجمی خدمت کند، مگر برعکـس  
ثابت شد که هدف شما حمایت دشمنان و تذلیل وکوچ دادن مـردم بـومـی  
کشوراست. ملت شش هزارساله باشما دیگرقدم بر نمی دارد، ازکتمان حقایـق  
 ودورنگی کاسۀ صبرما لبریز شده، راهی که تو می روی به ترکستان است ! /. 
***************************************** 

 ... )دنباله از صفحه سوم( پرسشی در مورد  
 همچو منصور  پای دار مرا 
 هست اقبال پایدار امروز 

 در خرابات عشق هست حسیر 
 مست آن چشم پر خمار امروز 
 وه که خواهد شدن ز بیخویشی 
 سر ایر نکته آشکار امروز 

 که مراد از همه جهان عشق است 
 جمله عالم تر است و جان عشق است 
 در خرابات عشق بیدل و مست 
 میروم روز و شب سبو در دست 
 گرو عشق کرده جامه جان 
 از پی جرعه ای ز جام الست 

 گشته از درد درد مست و خراب 
 با خراباتیان باده پرست 

 از سر هر چه بود دل برخاست 
 تا شود خاکپای اهل نشست 
 محرم بزم اهل درد نشد 

 تا دل از بند ننگ و نام نرست 
 مست ناگشته کس نشد هشیار 
 نیست نابوده کی توان شد هست 
 عشق در مل  دل چو سلطان شد 
 شحنه عقل از میانه بجست 

 پیش هر کس درست گشت ایر قول 
 که حسیر شکسته توبه شکست 
 چون گشادم سر جریده عشق    / . 
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 هفته نامۀ امید  8001شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                              المیدا 
 امریکا  در افغانستان ماندنی شد 

ـاز   ـا ب گزارش میتو روزنبرگ زیرعنوان )اوباما دربارۀ خروج قوای امریـک
روزنامۀ نیویارک تایمز بـه نشـر    41۶1اکتوبر   ۶۴نگری می نماید(، درشمارۀ 

 رسیده است. برگردان فارسی آن پس ازی  تبصره تقدیم میگردد. 
اوضا  ناهنجارافغانستان، بویژه سقوط قندز بدست طالبان وظهور و گسترش  
ـان   ـت ـانس ـغ داعش درافغانستان، یکباردیگر رسانه های بزرگ جهان را متوجه اف
نموده، روزنامه های مشهورامریکا بشمول نیویارک تایمز مقاالت وتحلیل های  

 همکاران قلمی خودرا درآن باره به نشر سپرده اند.  
امریکادرواکنشی برحمله وفروپاشی دو آسمانخراش نیویارک وقتل بیش از  
سه هزارنفر بیگناه درآن، ونکول طالبان ازتسلیم دادن اسامه بر الدن، طراح حمله،  

برمواضع رژیم طالبان حمالت هوایی انجام دادوبه کم  زمینـی    411۶درسال 
ـاپـس از   قوای جبهۀ متحدمقاومت ملی، رژیم طالبان را متالش ساخت. امریـک
ـا   سقوط رژیم طالبان ظاهراً دوهدف عمده رادر افغانستان درنظرداشت: مبارزه ب
ـادر   تروریسم، وباز سازی افغانستان. ولی هدف پنهانی که حضورمستمر امریـک

 افغانستان وبدست آوردن پایگاههابود، مسکوت گذاشته شده بود. 
ـاف  ۶۴باحضور  سالۀ امریکا درافغانستان، ی  سلسله کارهای مفید در انکـش

ـیـس   معارف، صحت عامه، راهسازی، ساختمانی، آزادی بیان، تشکیل اردو وپل
ملی صورت گرفته است، اماکارهای انجام شده بهیچ وجه باملیاردها دالرکم   
که به افغانستان، قابل مقایسه نمیباشد، زیرا مبالغ بزرگ کمکهای بجای آنکه بـه  
ـاوران   بازسازی مصرف شود، به جیب کرزی، حامیان سیاسی وخانـواده ومش
 کرزی، ماموریر فاسد، دزدان مافیایی، قوماندانها وزورآوران محل ریخته شد. 
اکثریت مردم افغانستان درآغاز ازامریکا وکشورهای متحدآن استقبال کردند  
ـان   ـت وآنرا فال نی  پنداشتند، که ازشرطالبان، القاعده و دست درازیهای پاکس
نجات می یابند، حتانمایندگان مردم درلویه جرگۀ مشورتی ازموافقتنامۀ امنیتی  
ـاهـدۀ   باامریکا حمایت کردندو عقدآن راتقاضانمودند، اما باگذشت زمان ومش
عملکردامریکا، تجهیز نکردن قوای هوایی افغانستان، چشم پوشی دربرابردشمنی  
عریان پاکستان بامردم افغانستان، که بااعزام انتحاری هاوانفجاریها امنیت را برهم  
میزنند، وارزش ندادن به موادموافقتنامۀ امنیتی، ذهنیت مردم افغانستان نسبت به  
ـا   امریکا به تدریج تغییرخورد، واکنون اکثریت مردم که طرفدار حضورامریک
در افغانستان بودند، به صف مخالفان درآمده اند. حتاشماری ازنمایندگان مجلس،  

 خواهان لغو موافقتامه میباشند.  
بخش اعظم مسئولیت کم توجهی امریکابدوش حکومت کرزی میباشد، زیرا  
او وقتی درک کردکه امریکانمی خواهداو برخالف قانون اساسی به دور سوم  
ریاست جمهوری ادامه دهد وقادر نشد مقامات امریکا راقانع گرداند که در ازای  
ـاذ   امضای موافقتنامۀ امنیتی، وی درقدرت باقی بماند، موقف ضدامریکا اتـخ
نمود، وبابیانه های بیجا حکومت امریکا راکه از الف تا یای مصارف افغانستان را  
میپرداخت، دل آزرده ساخت وجفای بزرگی برمردم ما رواداشت. کرزی بـه  
ـان، بـر   جای آنکه بااستفاده ازتوجۀ امریکا وکشورهای غربی، در نابودی طالب
قراری امنیت، زدودن فقر وبیکاری، جلوگیری از فرارجوانان همت گمارد، و  
اذهان کشورهای ذیعالقه وسازمان ملل را بضدسیاستهای ناروای پاکستان بسیـج  
ـا   ـاخـت، وب ـاس بدارد، قاتالن مردم افغانستان را برادرخواند وآنهارا اززندانهاره

 دشمنی باامریکا، صدمات بزرگ برافغانستان واردکرد. 
حامدکرزی باوجودناکامی وبدنامی که باید به محاکمه سوق داده شـود،  
هنوز هم مثل جوگ از بدن بیمار وناتوان افغانستان خون می مکد وملیونهاافغانی  
را ساالنه برای فعالیت دفترسیاسی خودازبودجۀ دولت بدستوراشرف غنی احمد  
ـنـد   زی، برخالف قانون اخذ میکند. کرزی واحمدزی درحمایت همدیگر، مان

همزیستی دو وجودمختلف( باهم چسپیـده  ) Symbiosisانگلها با استفاده ازعمل  
اند وازپشتی بانی همدیگربرخوردارند، هردو تصمیم دارندسیاست قبیلۀ خودرا  

 درافغانستان دایمی گردانند.  
ادامۀ حضورامریکا درافغانستان، هدف پنهانی امریکارا تشکیل میداد ودرپی  
بدست آوردن آن پایگاههاوساختر آنها بهانه می پالیدکه در افغانستان بماند. گفته  
ـای   میشودکه سقوط دادن قندز دسیسۀ بود برای بدست آوردن همان بهانه . آق
اوباما همگام باسقوط قندز اعالن کردکه نُه هزارسربازخود را درافغانستان مـی  
 گذارد که باالقاعده و داعش مبارزه کند. ازمقابله باطلبان ذکری نشده است ! 

 این  برگردان فارسی گزارش نیویارک تایمز تقدیم می شود : 
 * * * * 

ـااز   دراثر فشارفزاینده برقصرسفید که باید پروسۀ خـروج قـوای امـریـک
افغانستان آهسته صورت گیرد یاکامالً متوقف شود، رئیس جمهور اوباما تصمیم  
گرفته است درآنجا ی  قوای بگذارد تاافراد القاعده وجنگاوران دولت اسالمی  
راهدف قرار دهند. ازنظراوباما گذاشتر بیش ازی  قوای خُرد  برای حفاظـت  

، ترک وعدۀ میباشد که اوداده بود که  41۶۱سفارت امریکادرکابل پس از سال 
ـازمـی   ـان ب پیش ازختم دورۀ ریاست جمهوریش تمام قوای امریکا راازافغانست
گرداند . با وجودیکه اوباما جنگ امریکا رادرافغانستان خاتمه یافته فکرمیکرد،  
پیشرویهای اخیرطالبان، وزارت دفا  وبسیاری ازاعضای کنگرۀ امریکا ومقامات  
 امنیتی امریکا را قانع ساخته که بایدقوای امریکا در افغانستان باقی بمانند . 

ـان وجـود    411۶اکنون طالبان درمقایسه باسال  دربسیاری ازساحات افغانست
ـنـد.   دارند. یکماه پیش طالبان توانستند باچندصدنفر جنگجو، قندز را اشغال کن
افراد عامل شبکۀ القاعده هنوزهم درمناطق کوهی حضوردارند، دولت اسالمی  
)داعش( بااستخدام طالبان ناراض جای پای درافغانستان پیداکرده وی  فصـل  
پرخطر رادرجنگ بازی نموده است. آنهمه انکشافات، قصرسفید راقانع ساخت  
ک ی  قوای ضددهشت افگنی وتروریسم رادرافغانستان نگهدارد، ولی حجم  
قوا، نو  وظیفه وموضو  تربیه وآموزش قوای افغانی موضو  بحـث داخـل  
ـال    41۶1وخارج حکومت امریکامیباشد. کسانیکه به گسترش وظیفه پس ازس

ـاه   فشاروارد مینمایند، ادعادارندکه امریکاامریکا واتوحداقل در دو یا سه پایـگ
نظامی داشته باشند، تاازآنجا طیارات درون وقوای عملیات خاص بسرعت بتوانند  
برجنگاوران حمله نمایند. سی آی ای امریکا هم خواهان حضور وسیعتـرخـود  

 درافغانستان میباشدکه از دستآوردها حفاظت کند.  
پیشنهادیکه درتابستان پار توسط جنرال مارتر دمسی رئیس ستاد ارتش ارائه  
شد، بصورت جدی تحت مطالعه قراردارد. جنرال خواهان آن بودکه ی  قوای  
سه تاپنج هزارسربازبرای مقابله با دهشت افگنی وتروریسم درافغانستان گذاشتـه  
شود. وزارت دفا  امریکا ی  پیشنهاد دیگر راتقدیم داشته بودکه ی  قـوای  

نفری برای ادامۀ تعلیـم    ۹111یکهزار نفری بخاطرحراست سفارت یای  قوای 
 وتربیه واعطای مشوره به قوای افغانی درافغانستان بماند.  

ازسخنگوی قصرسفید دربارۀ نظر رئیس جمهور اوباما درآن باره سئوال شد،  
وی بیان داشت: )بایداعتراف کرد که درآن مورد باید تصمیم اتخاذ شود. اوباما  

 به نظرات نظامیان ارزش قایل میباشد.( 
هنوزهم اوباما وبعضی ازمشاوران نزدیکش به اهلیت نظامیان به ادامۀ تعلیم و  
تربیه دادن ومشوره به اردو وپلیس افغانستان مشکوک می باشند. تشکیل اردو و  
پلیس هدف عمدۀ قوای ائتالف برهبری امریکا درپنج سال اخیربودکه امریکادر  

 ملیارد ازآغازجنگ مصرف کرده است. )دنباله درصفحۀ ششم(   ۱1آن بیش از 

 لورتر ـ ورجینیاسید فقیر علوی                                          
 !کرزی تخریب می کند 

ـیـش ازآنـکـه دورۀ   ـان، دوروزپ حامدکرزی رئیس جمهورسابق افغانست
مأموریتش به پایان برسد، به ایراد نطق تودیعی پراخت، که درقطار حاضریر آن  
محفل، دپلوماتهای خارجی نیزحضورداشتند. وی در خالل ایر نطق تودیعی از  
هم مسلکان خویش تشکرکردکه در اعمار افغانستان باحکومت یاری کـردنـد  
ودراخیربا قرائت شعر رابرت فراست، شاعرمعروف امریکا بیانیۀ خویش راپایان  
ـیـس   ـنـی رئ بخشید. او درعیر حال صریحاً گفت که مر درخدمت اشرف غ
جمهورجدید کشور وداکترعبداهلل که درحکومت وحدت ملی سهیم میباشـد،  
قرار دارم . او افزودکه انتقال قدرت بعدی بصورت مسالمت آمیزبرای او ی   

 خدمت افتخارآمیز شمرده میشود .  
ـنـداو ازحـکـومـت   دیری ازیر پیمان سپری نشده بودکه مردم توقع داشت
ـاال   وحدت ملی حمایت خواهدکرد وازخاموشی کارخواهدگرفت، ولـی ح
ـنـج   درمسایل فعلی جداًمداخله میکند ولهذا مقامات باال رادراجراات شان متـش
ساخته وبه ایر نیتجه رسانده که کرزی درتضعیف حکومت کم ثبات، که بـه  
ـان   ـت ـانس ـغ حمایت امریکا رویکارآمده، واینکه در شرایطی رویکارآمده که اف
بامشکالت اقتصادی گرفتاراست، وامنیت درسراسر مملکت حکمفرمانیسـت،  

 تالش داردکه برای خود اعتباری بدست بیاورد .  
ـیـل   ی  دپلومات اروپایی که ازافشای اسم خویش خودداری کرد، بـه دل
ـفـت   اینکه برای جمع آوری ایر مقاله باسایردسته های سیاسی تماس دارد، گ
کرزی اصرار برایر داردکه وی نه بحیث ی  مأمور متقاعد بلکه بحیث یـ   
ـنـج   افسرپاینده تلقی گردد، لهذا دررشته های مختلف برحکومت موجوده تش
ایجادکرد، وبنااً ایر عقیده پیدا شده که کرزی درصدد تخریب ی  نظام نیمـه  
ـیـت   ـن باثبات راکه بوساطت امریکا تأسیس شده برآید، وهمچنان ازعـدم ام

 درکشور وبحران اقتصادی به نفع خود بهره برداری کند. 
ی  دپلومات دیگرغربی که بیر کرزی ومقامات باالی حکومت موجوده  
سروکاردارد، وازیر لحاظ ازافشای نامش خودداری کرد، عقیده داردکه کرزی  
خویشتر رای  چهرۀ متقاعد نمی پندارد، بلکه خودرادرجریان فعلی شـخـص  
مهم میشمارد ولذا به هرپیمانۀ که بحران درداخل کشورموجودباشد، بهمان پیمانه  

 نقش کرزی دریر جریان انکشاف می یابد.  
ـا   ـاض نویسنده ادعا میکندکه باکرزی باید مصاحبه صورت بگیرد، اماایر تق
ـنـی   ردشد، ولی درعیر حال دوستان کرزی اظهارمیدارندکه مـوجـودیـت غ
وداکترعبداهلل را نه تنها تخریب نمی کند ونمیتواند قدرت را باردیگـربـدسـت  

 گیرد، بلکه تنهاو تنهامیخواهد بحیث ی  افغان عرض وجود کند. 
کریم خرم مدیر دفترکرزی اظهارمیداردکه وی نه تنهای  حکومت دوم  
ـتـه ازآن   راتشکیل نمی دهد، حتی ارادۀ هم برای چنیر مقصدی ندارد. گـذش

 درصدد تأسیس ی  حزب مخالف حکومت هم نیست. 
کرزی سیزده سال تمام دررأس حکومت افغانستان قرارداشت، نخست رئیس  
ی  حکومت موقت بود وبعدازطریق انتخابات بحیث رئیس جمهورمصروف  
ـات   ـاب ـتـخ بود. وقتی داکترغنی احمدزی وداکترعبداهلل سال گذشته ازنتیجۀ ان
شاکی بودند، ودرنتیجه حکومت کرزی مدتی دوام یافت ولو که خالف قانون  

 بود. برخی ناظریر آن رای  دورۀ بحران تعریف میکنند. 
کرزی به ی  خبرنگارگفته است که پیش ازآنکه بخواب بروم، به قدم زدن  
میپردازم، ولی دپلوماتهای غربی وتحلیلگران سیاسی در گرو ایر عقیده اندکـه  
بعداز حلف وفاداری احمدزی، کرزی نه تنها موقف فعلی رامیکوشید حفظ کند  
ـان   بلکه تالش کردتاساحۀ نفوذش را توسعه بخشد . درخالل یـ  روزبـزرگ
مقتدرقومی، وزرا ووالیان سابقه، نمایندگان پارلمان وماموریر والیات، هـمـه  
ـایـت   صف بسته اندتااز وی درقصر دولتی دیـدن کـرده ومشـورت وحـم
اوراتقاضاکنند ! ایر اشخاص عبارتند ازرجالی میباشندکه به وظیفۀ گماشته نشده  
ـیـس   اند یا اشخاصی که کرزی به داکتراحمدزی معرفی کرده، اما ازطرف رئ
جمهورپذیرفته نشده اند. همچنان کرزی بامجاهدینی که علیه قوای شـوروی  
یاطالبان جنگیده اند، مخصوصاً رجالی که موردتوجۀ حـکـومـت مـوجـود  
ـان درخـالل   ـات ش قرارنگرفته اند، روابط دوستان دارد وهمـواره از خـدم

 مصاحبات اخباری تقدیر میکند. 
ـقـوط   درمحافل دپلوماسی بسیار بعیدنیست که افسران عالیرتبۀ کرزی از س
حکومت فعلی ورویکارآمدن مجددکرزی بحیث ی  حکومت موقت، تبصره  
ـام   کنند. منقدیر کرزی معتقدندکه اوبه هر قیمتی باشد دوستان خویش راازاته
ـیـس   خالف رفتاری وسوءاستفاده دفا  نکند، ولی برخی بدیر پندارندکـه رئ
جمهور ورئیس اجراییه حرفهای کرزی راجدی نمی گیرندوبه اثر اصـرار بـه  
اقدامی دست نمیزنند. کریم خرم ایر تهمتها را ردمیکند، مگرباتمام اینها، کرزی  
باسفرای ممال  ودپلوماتها مالقاتها میکند، چنانچه اخیراً از کشورهای روسیـه،  
ـبـت   چیر و هند دیدن کردودربارۀ مشکالت افغانستان بامقامات مسئول صـح
کرده است. همچنان کرزی با پوتیر رئیس جمهورروسیه راجع به طالبان واعالن  
حکومت اضطراری درافغانستان مذاکراتی انجام داده است، والبته قـراراسـت  
 پوتیر با غنی احمدزی و داکترعبداهلل نیز مالقات هایی انجام خواهد داد . 

ـایـل     مقامات رسمی افغانستان، اساساً به مسافرتهای خارجی کرزی ارزشی ق
نیستند، ولی بهمه حال ماموریر حکومت فعلی، نسبت به اینکه کرزی درامـور  
کشورمداخله میکند، ناراض میباشند، چنانچه کرزی درپارلمان طرفدارانی دارد.  
ماموریر دولت پیرو ایر عقیده اند که تحریکات کرزی مایۀ آن شده که برخی  
ازاعضای حکومت بارأی منفی پارلمان مواجه گردند. یکتر ازمشاوریر داکتر   
بداهلل اخیراً گفت کرزی دست به فعالیتهایی میزندکه تقریباً محرمانه میباشد، هم  
چنان دردستگاه حکومت کابل برخی عناصر دوستان کرزی بشمار میروند، و  
لهذا کرزی سعی داردآهسته آهسته خود راازحکومت موجود دور نگه دارد،  
اماکریم خرم ایر شایعات را ردکرد . مگر حقیقت اینست که دوستان کرزی،  
ـلـه   پالیسی غنی احمدزی راپیوسته مورد انتقاد قرارمیدهند، چنانچه ازآن جـم

 مخالفت خویش رادر موردعقدقرارداد امنیتی با امریکا اعالم کرده اند.  
کرزی درماه می اصرارداشت که باید قرارداد بیر افغانستان و پاکستان راجع  
ـلـی   ـافـع م به تبادل اطالعات نسخ گردد، زیرابه نظراو ایر قرار داد مخالف من
افغانستان است، و ایمل فیضی ایر قرارداد را به منزلۀ خوابیدن بادشمر شمرد. او  
ـیـر   ـن اخیراً ازبمباران طیارات امریکارا )درقندز( انتقادکرد وافزود که ایـر چ
حمالت موجب تلفات افراد ملکی شده است، درحالیکه غنی احمدزی ازتبصره  
دریر باره خودداری کرد. به عقیدۀ احمدسعیدی تحلیلگرسیاسی درکابل، بمب  

 باری طیارات امریکا و مخالفت با پاکستان طرفداران زیادی دارد . 
حکومت وحدت ملی که مواجه به بیکاری مردم وافزایش قیمت ها میباشد،  
ومبصریر ازآن انتقادمیکنند، به محبوبیت کرزی میافزاید ! طی مصاحباتی که  
باچندافغان صورت گرفت، معلوم شدکه عدۀ امیدوار اند باردیگرکرزی کرسی  
ریاست جمهوری رااشغال کند، در حالیکه قانون اساسی چنیر عملی را هـرگـز  

 اجازه نمی دهد . 
 ساله که در کنار جاده ) دنباله درصفحۀ هفتم(    41مصطفی حیدری جوان  

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                     فریمونت 
پرسشی در مورد چگونگی بدام افتادن عیارمرد  
 صاحب اندیشه آغا صاحب مجید کلکانی شهید 

 دیشب شبم به ناله و آه و فغان گذشت 
مهمانی عزیزی از کلکان کوهدامر داشتم. درهنگام جوانی باهم و دیگر بچه  
های سرای خواجه به باغها می رفتیم به دامنه ها کوه خرسواری و قتکان دنـده  
کل  و شدم کان می کردیم. چهار مغز در جاغورک پیراهر ها خویش غِند و   
ـان   زیر درختان و یا لب کاریز نشسته دانه دانه بادندان میشکستیم و نـوش ج
میکردیم. گپ ار دوران نوجوانی و جوانی تا به سیاست روزگاران نخبه کُشیـو  

 سر زدن سرداران میهر رسید. 
الالی دوستداشتنی مر با بسیار تلخکامی و افسوس از ی  ارزوی خـویـش  
برایم گفت: او برادر ده زندگی ی  ارزو دارم که آنروزی برسد و حـق بـه  
حقدار. دگر ارمانی ندارم. پرسیدم: الالجان کدام آرمان؟ آه سر و پـردردی  
کشیده گفت: کسی که مجید آغا را دگیر داده زنده میگردد،پرسیدم از کـی  

 گپ میزنی؟ گفت: از صدیق برادر نجیب گاو. 
ـا    ٬ پاسی از شب گذشته بود  ـه دوستم راهی خانه اش شد و یادم آمد که: سال

پیش نوشته ای بانو ثریا بهاء در سایت گفتمان خواندم زیر نام) شکست سکوت  
در مورد مجید کلکانی( که صدیق راهی برادر نجیب گاو در دستگیری مجیـد  
آغا نقش اساسی داشته است و بانو ثریا بهاء در دفا  از مجید کلکانی مورد لـت  

همسر درنده خویش قرار می گیردو گردنش سـخـت    ٬ وکوب صدیق راهی 
آسیب دیه و کودکی که در بطر داشته سقط میگردد. از ایر داستان سـخـت  
مثاثر شده بودم. بعدها نوشته از اسمعیل پوالد که از جانب رئیس خادوقت مامور  
تحقیق آغا صاحب کلکانی گماشته شده بود تا به گونه که ممکر بود پرونده ی  
برا اعدام )شهادت( مجید کلکانی بسازد. و ایر پوالد در برابر دانش و درک و  
فراستشجاعت و غرور عیارمرد صاحب اندیشه چون مجید کلکانی تاب نیآورده  
ـام ایـر   به بهانه ی مریض به شفاخانه چهارصد بستر بستری می شود؛ و درفرج

منصور وار    ۶11۹ عیار مرد صاحب اندیشه ی باورمند مبارز در هژدهم جوزای  
 سردار می رود و عیارانه به جانان می پیوندت. روحش شاد و روانش تابناک باد. 
 منصور دارعشقم و درعشق پایدار                      تا پای دار می برد ایر پایداریم 
اما آنچه در نوشته آقای پوالد مسطنتق مجید کلکانی بسیار روشر و واضـح  
ـیـب در   است که نوشته خانم بانو بهاء را در مورد اینکه برادر موذی داکیتر نج
دستگیری مجیدکلکانی نقش اساسی داشته تایید میکند وآقای پوالدمی نویسد:  

ـتـر   » ثریاجان، باخواندن شکست سکوت شما بسیار خوش شدم بخاطر نـوش
ـا   شکست سکوت و بخاطر دیدن اثر و نوشته شما، زیرا مر مدتها بود که از شم
نشنیده بودم. درایر حالتی که سرم چون عراده  موتر بی توازن میچرخد حیف  

 دیدم شکست سکوت شمارا دنبال نکنم .  
خواندده ی محترم! ایر زن واقعا دلیر و بسا نامالیمات را در دوره زنـدگـی  
مشترک خود باصدیق متحمل و با شجاعت در برابر آن مغز منجمد ایستادگـی  
نموده است. بیش از ایر بخود حق نمی دهم در مورد شان چیزی بنویسم اگـر  
ـانـی(   ـاک خواستند خود شان خواهند نوشت. دستگیر فرزند مردمی)مجیـد ک
همزبان با سر بلند کردن مردم دربرابر قوای شوری آنزمان به وقو  پیوست. چه  
ـیـد   بهتر است که آنرا دستگیری نه بلکه دست درازی ناجوانمردانه بنامیم. مـج

 ۶ طوری ثریاجان نوشته است باهمان شیوه موذی صفتی بدام افتاد(. 
اما ذهنم همیشه پرسشی را زمزمه میکرد که چگونه جنایت صدیق راهی از  
نظر دوستان مجید پنهان و پوشیده ماند و تنها حاجی سخی و دومحافـظـش از  

 سوی یاران مجید به سزای اعمال شان رسیدند. 
بانو خانم بهاپس سیزده سال بعد از نوشته )شکست سکوت در مـورد مـرگ  
مجید کلکانی( کتاب ) رها درباد( را بدست نشر سپرد. و در ایر کتاب صفحات  
زیادی باادبیات بسیار زیبا و غم انگیز به چگونگی دستگیری و مرگ آغاصاحب  
ـان،   کلکانی اختصاص یافته است که} صدیق راهی در راه نانوایی مـکـروری
خواهرزاده خردسال خودرا میبیند ومیپرسد کجامیروی؟ پسرک برای مامایش  
میگویدکه: برای مجید کلکانی نان گرم می برم که خانه ی عمه ام فاتحه ی دو  
پسرش که در شمال شهید شده اند آمده است. صدیق راهی بدون تعلل به حوزه  
ـتـظـر   ی حزبی مکروریان رفته و به وکیل وزیر مالیه و خاد راپور میدهد و من
ـای   خادیستها می ماند تا برای شناسایی مجید بیایند. که حاجی سخی با خادیسته

مکروریان حمله کرده مجید کلکانی را دستگیر    ۶۴ دیگروبرادر نجیب به بالک  
میکنند و به قتلگاه خاد می برند. چند روز بعد وکیل وزیر مالیه صدیق راهی را  
عاجل به نمایندگی بان  هامبورگ می فرستد، بدون آنکه بانکداری خـوانـده  
باشد. در واقع فرار داده می شود و پس از اعدام مجید کلکانی،حاجی سـخـی  
رئیس خاد پنج که چهره شناخته شده نزد سازمان ساما بود، از طرف یاران مجید  
ـاهـد   کشته می شود و خبر چیر اصلی صدیق راهی پنهان می ماندکه یگانه ش
عینی خانم ثریا بهاء بود که قربانی ایر حا دثه شد و اسمعیل پوالد مستنطق مجید  

 کلکانی هست. 
اما امروز برادر نجیب به شهادت دروغیر صبور سیاه سنگ میخواهد از ایـر  
جنایت انکار کند.جانبداری سیاه سنگ بر می گرددبه دشمنی دیرینه اش با خانم  
ثریا بهاء و آقای نصیر نهریر که اسنادی علیه آقای سیاه سنگ به ارتباط سازمان  
ساما در دست دارد که امید وارم آقای مهریر گرامی و خانم بهاء در ایر مـورد  
روشنی بیاندازند و حقایق را بنویسند.همچنان اینکه دشمر دشمر دوست مـی  
شوند و علیه بانوی مبارز و فرهیخته با نوشتر شهکار ) رها درباد(در قلب هزاران  
 پیر و جوان جایگاه منحصر بفرد دارد جز بدنامی خویش هیچ کاری نمی توانند. 
 خون ناحق دست از دامان قاتل برنداشت      دیده باشی لکه های دامر قصاب را 
صدیق راهی جا آنکه از گذشته  ننگیر خود خجالت کشیده توبه نماید هنوز  
هم با دیده درآیی در سایت های ملحدیر پرچمی  لغت پرانی های بیمورد کرده  
و آنچه را که کمبود دارد، همان وجدان و صداقت است که تظاهر به آن مـی  
کند، برای پاک کردن دستان خونیر خود همیشه پا فشاری به حقیقت گویـی  
خود نموده و میخواهد با جهالت صداقت خود را بخوانندگان بقبوالند کع تهو   
آور است. جای اینهمه وقت تلف کردن برای بیگناه جلوه دادن خود که امکان  
ـار مـرد   ندارد. چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمان. انکار از دستگیری عی
ـا   صاحب اندیشه مجید کلکانی، انکار دست نویس و به خط خود نوشتـر) آی
نجیب را می شناسید؟( انکار از آواز خود در صدای امریکا، انکار از رابطه اش با  
ـای   شبکه های جاسوسی  شوروی سابق و روس پرستی، ایکاش ایر هیـوال ج
 اینهمه انکار توبه کند و ندامت بکشد. چون تا مردم نبخشد خداوند نمی بخشاید. 
باگزیده ازترجیع بندحضرت منصورحالج )رح( بروح همه رهروان آزادی  
و عاشقان دادگستری و حامیان حق درود فرستاده روح همه را شاد و روان شان  

 را تابناک میخواهم .  
 نه بخویشم فرو گذار امروز   هر چه میگویم ای نگار امروز 
ـاری مرا ربود  از مر  ــ  که  ندارد به شهر یار امروز   شهرـی
ـیائی برد ز خاک رهش  ــ ــده انتظار امروز   توت ــ  دیدۀ دـی
ـلی نمود یار امروز   سوخت اغیار ز آتش غیرت  ــ  که تج
 داردآن جمله درکنار امروز   دل شوریده هرچه می طلبید 

 )دنباله درصفحۀ  دوم( 

PAGE 3 



 

 

ـ افغانستان ارسالی انجنیرسیدضیاء فرهنگ                                       کابل 
 تجلیل صدمین سالگرد تولد میرمحمدصدیق فرهنگ 

 مبارز راه دموکراسی، سیاستمدار، نویسنده و مؤرخ شهیر کشور 
اخیراً به ابتکار یکتعداد ازمؤسسسات مدنی کشور منجمله مؤسسۀ قلم )انجمر  

ـایـت    نویسندگان افغانستان(،  مجتمع نهاد  های مدنی افغانستان، مؤسسۀ نی )حـم
ـاری    کنندۀ رسانه  ـا هـمـک های خبری افغانستان( و نهاد خدمتگزاران کابل و ب

ـافـی   بازماندگان مرحوم فرهنگ مجلس باشکوهی درسالون دایموند هوتل ص
الندمارک کابل بمناسبت صدمیر سالگرد تولد مبارز راه دموکراسی و عدالت،  
سیاستمدار، نویسنده و مؤرخ شهیر کشور، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ،  
دایر گردیده بود که در آن جمع غفیری از  نخبگان، روشنفکران، نویسندگان،  

ـادان    فعالیر نهاد  های مدنی، مبارزیر راه دموکراسی و قانونمندی در کشور، است
های کابل، منسوبیر رسانه ها، تعدادی از وکالی ملت، خانم عذرا صمد    پوهنتون 

دختر، داکترمیرمحمدامیر فرهنگ وانجنیرسیدضیاء فرهنگ پسران، عمرصمد  
نوه وتعدادی از عالقمندان آن مرحوم شرکت نموده بودند. طی ایر محفل یاد  
بود حاضریر به روح پاک ایر فرزند صدیق کشور و به روح همه مبارزیر راه  

ساالری و مبارزیر و شهدای راه آزادی افغانستان اتحاف دعا    دموکراسی و مردم 
 و عرض حرمت نمودند. 

شب دوام نمود با تالوت آیاتی    ۶۶عصر تا ساعت    1.11محفل که ازساعت  
القراء استاد عبدالکبیر حیدری افغانی، قاری بیر    اهلل مجید توسط شیخ   چند از کالم 

ـتـم   المللی، ونواختر سرودملی آغاز و بادعای اختتامیۀ عالم جیدجناب صـدرخ
گردید. درجریان ایر گردهمآئی، پس ازآنکه داکتر میر محمد امیر فرهنگ به  

ـبـۀ مـرحـوم    حاضریر خوش  آمدید گفت مدعوییر به قسمتی ازی  مصاح
ـان و  ۶۹1۹فرهنگ که درسال   ـت م صورت گرفته بود و با اوضا  فعلی افغانس

ـعـدادی از   ـپـس ت مشکالت موجود کامالً صدق مینمایدگوش فرا دادند. س
حاضریر راجع به مرحوم فرهنگ، نقش کلیدی او در مبارزات آزادیخواهی و  
پیاده نمودن ی  نظام دموکراتی  متکی برتفکی  قوای ثالثه و انتخابات آزاد  
درطول عمرش، مخصوصاً درنفس )جمعیت وطر( که مرحومی از بنیانگذاران  
آن بود و مدتی سمت مدیریت مسئول جریدۀ به نام )وطر( را که ارگان رسمی  

ـ ش    ۶1۴1داربود وبعدآن حیر تسویدقانون اساسی    آن جمعیت بود، نیزعهده  ه
و درجریان دهۀ دموکراسی سخنرانی نموده خدمات فرهنگی او را با یادآوری  
ـاب   ـت از آثار، مقاالت و تراجمش برجسته ساختند. دریر میان بود یکی هم ک
خاطرات سیاسی مرحوم فرهنگ که برای باراول چاپ ودرهمیر محفل معرفی  
شد وهمچنان کتاب )افغانستان درپنج قرن اخیر(که بیست و پنجمیر چاپ آن  

ـتـرس    توسط بنگاه نشراتی بیر  المللی سعادت تهیه وطی همیر محفـل بـه دس
 خوانندگان قرار داده شد. 

ـامـرحـوم   ـتـش ب ازجملۀ سخنگویان آقای عمرصمد ضمر یادآوری از قراب
فرهنگ واقراربه اینکه برای اومشکل است دربارۀ پدر کالنش صحبت وتبصره  
نماید عالوه نمود که او مخصوصاً مرحوم فرهنگ را درخالل دهسال اخیرعمر  

الذکر، هنگامیکه آن مرحوم درامریکا به حیث مهاجر میزیست، بیشتر دیده    اخیر 
کالن با نواسه نبود بلکه بـه    و بهتر شناخته است. او گفت رابطۀ ما تنها رابطۀ پدر 

مرور زمان و با وجود تفاوت سر به ی  رابطۀ شاگرد با استاد و به ی  رابطـۀ  
بیر دو دوست و رفیق تبدیل شد. او طینت نی ، انسان دوستی، وطر دوستی،  
آزادمنشی، وقارانسانی، روشنفکری، عدالت خواهی و عدالت پسندی و باالخره  

های مختلف علوم اجتماعی و ادبیات، آموختر بـه    های ناب در عرصه   استعداد 
آموز السنۀ مختلف را از جملۀ خصوصیاتی خواند که در مرحوم    صورت خود 

فرهنگ سراغ نموده وتأکید کردکه مرحوم فرهنگ ی  شخصیت کامالًخود  
 ساخته بود. صمد خودرا مدیون اخالق نی ، فهم و ذکای واالی شان دانست .   

استاد عبداهلل سمندر غوریانی به مناسبت همیر محفل پیامی فرستاده بودند که  
توسط انجنیرسیدضیاء فرهنگ قرائت شد. استادغوریانی در قسمتی از پیام خود  
.  ۶چنیر نوشته بودند:)... ایر شماوایر جایگاه فرهنگ در فصلنامـۀ حـواد : 
دورۀ معصومیت افغانستان یعنی دهۀ قانون اساسی؛ جایگاه فرهنگ : دموکرات  
ریفورمیست )اصالح طلب( ویابه تعبیرکارل پوپر)انجنیری اجتماعی( جزئی و  

.دورۀ جامعۀ شگوفان )جمهوری دموکراتی (: مذهـب  4هواخواه جامعۀ باز.  
.دورۀ طالبانیسم: انسان زدائـی از  1زدائی از انسان وتبدیل فرهنگ به خشونت.  

ـاز کـه نـه   مذهب و تبدیل خشونت به فرهنگ؛فرهنگ : دموکراتِ جامعۀ ب
خلعت دولت پوشید و نه عبا و قبای سیادت و روحانیت به تر کرد، نمیتوانست  

ـلـی :  ۴که از حواریون جامعۀ شگوفان و یا طالبانیسم باشد.   ـع .دورۀ اخیر یا ف
ـا    دموکراسی در غیاب دیموکرات  در   realها: جایگاه فرهنگ که امر واقع ی

 دورۀ اول بود، ایده آل یا رؤیائی در دورۀ اخیر میباشد(. 
ـاسـی   ـی آقای بشیراحمدبیژن معاون نهادخدمتگزاران کابل ویکی ازفعالیر س
کشور نیزدریر محفل به سخنرانی پرداخت. او در خالل گفتارش از مـرحـوم  
ـیـه،   فرهنگ به حیث : )...مبارزی که ی  بخش عمر عزیزش را با داشتر داع
تعهد و تالش به آرزوی مرفع ساختر ی  جامعۀ آزاد و دموکراتی  و یـ   

 افغانستان با عدالت صرف کرد...( یاد نمود. 
ـبـت  ـایـش در    شاعر توانا و ادیب نامورکشوراستاد پرتو نادری ضمر صح ه

تبصره در مورد شخصیت مرحوم فرهنگ جایگاه او را)بدون ش  و تردید در  
محمد کاتب هزاره خواند. استادپرتونادری عالوه نمود که    ردیف بیهقی و فیض 

های سیاسی در افغانستان نیز بود، رهبر بود و مدیر هم    فرهنگ)پایه گذار سازمان 
بود( در رابطه با کتاب خاطرات مرحوم فرهنگ، استادنادری درجایی گفـت:  
)... خاطرات میر محمد صدیق فرهنگ شاید فشرده تریر تاریخ چند دهۀ پـر  
حادثۀ افغانستان باشد یعنی ی  خاطره نیست هم تاریخ است، هم خاطره است،  

هاست که در مـجـمـو     هم خاطره نگاری است، هم واقعه نگاری و هم روایت 
ـان    نگاری دهه   جمع میشوند و ی  نو  سیمان  ـت ـانس ـغ های بسیارپر اثرسیاسی اف

 راانسان دریر کتاب میبیند...(. استادپرتو اضافه نمود: )دنباله درصفحۀ ششم(   

 هفته نامۀ امید   8001شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان مجله : آریانا برون مرزی، شمارۀ شانزدهم 
 متصدی : پروفیسر عبدالرسول رهین 

 به دل گفتم کدامیر شیوه دشوارست در عالم 
 نفس درخون تپید وگفت : پاس آشنایی ها  )بیدل( 

ـا   ـه معرفی ایر مجلۀ پرمطلب وپـرب
ـنـگ و   راکه جهان نمای ادب وفـره
ـنـدی   پدیده های نویسندگی واندیشم
ـاه   ـب ـت انسانی است، بخاطری باشعر پر ان
وماندگار حضرت بیدل آغازکردم که  
ـابـرون   ـان وقتی صفحات دلپذیـر آری
ـنـوان   مرزی را کشودم، چشمم بـه ع
ـار   )بیدل شناسی( نوشتۀ عالمانـه وپـرب
نویسنده وپژوهشگر گـرامـی وطـر  
 پروفیسرداکتر راهی برالس افتاد.  

خوشنودم که مر پاس آشنایی ایر شخصیت ادبی و فرهنگی را ازطـریـق  
مطبوعات برون مرزی وهم پاس آشنایی دوستان فرزانه ام پروفیسرعبدالرسول  
رهیر وپروفیسرسیدسعدالدیر هاشمی را، که آثار پربهای شان دریر مجله درج  
ـیـشـه   است، ومر درفرصتهای طالیی به آنها همدل وهمصحبت بوده ام، هـم

 گرامی میدارم .  
درهمیر راستا، درصفحۀ پنجم مجله، طی مضمون پرمحتوای دوست گرانقدر  
پروفیسررهیر راجع به اندیشه های ادبی رودکی میخوانیم : )... اینهم قابل درک  
است که ادبیات ملتها تنهاازنظر مواد دریکدگر تأثیرنمی کند، بلکه طرز فکر و  
احساس ومردم آن سامانها نیزنقش مهمی درتأثیرگذاری های ادبی وزبانـی در  
یکدیگردارند، یعنی افکار واحساسات مشابه یامشترک بیر نویسندگان وشعرای  
 کشورها رابطۀ ناگسستنی به وجود می آورند و ادبیات ملت هارامتحد میکنند...( 
یکی ازمزایای روش نشراتی وانتباهی مجلۀ رنگیر آریانابرون مرزی همینست  
که حاصل گنجینه های ماندگارادب کهر ومعاصر راچه در شعروچه در نثر بـه  
نسلهای کنونی تدریس میکند.داکترمنصور رستگاردراثرپژوهشی ادبی خودایر  
موضو  را درتدریس ادبیات ملی به نسل معاصر چنیر توضیح میدهد : )به نظر  
 بعضی محققان باید ازتدریس ادبیات کهر ومهاصر ملی نتایج ذیل بدست آید : 

ـ آشنایی مردم بامزایا وسنر فکری وذوقی گذشتگان خود که مـوجـب  ۶
دلبستگی ایشان به کشورملت وایجادنحوۀ تفکر وذوق خاص ملی میگردد، و  

 ایر خود یکی ازمهمتریر مبانی ملیت بشمارمیرود. 
ـال  4 ـ آموختر شیوه های مختلف تجزیۀ امورتعقل منطقی و ادراک جـم

ـاشـدن بـه   ـن است، که بوسیلۀ آن ذوق فردی پرورش می یابد. پس ازآن، آش
ـقـصـود   اصول وقواعدزبان وآموختر طرق گوناگونی که برای بیان معنی وم

 درهرزبانی امکان پذیراست. 
ـ نتیجۀ دیگری که باید ازتدریس ادبیات انتظارداشت، پرورش ذهر وقوای  1

فکری مردم است، بطوریکه بتوانند از ثمرۀ تجربیات و اندیشۀ بزرگان گذشتـه  
ـایـل را   بهره برگیرند وامورزندگی را دقیق تروبهتر دریابند وبه ایر طریق مس

 وسیع تر وروشنتر درک کنند. 
ـ برخی نیزغایت تحصیل ادبیات رامهارت یافتنر درنظم ونظرمی داننـد و  ۴

ـنـده را   معتقدند که ادبیات باید شامل ی  روح انتقادی باشدکه شاعر یا نویس
قادرسازد ازحواد  طبیعی یا نواقص اجتماعی به نحوی سخر گـویـدکـه در  
اذهان مؤثرافتد ومکنونات خاطرخودرا در ذهر خوانندگان جاگزیر سازد. اگر  
چه در ادب ما معموالً ایر روح انتقادی شدید نبوده است، اماکسانی چون خیام،  
سعدی، حافظ، عبید وامثالشان به عقاید غیرانسانی، تقلیدها، ریاکاریهای اجتماعی  
سخت تاخته اند وعرفا نیز باانتقاد از معایب اخالقی واجتماعی، مردم را به دوری  
از رذایل فرا خوانده اند. اما آثار اروپاییانی چون شکسپیر، دانته، هوگو، روسو،  
ـات   ولتر و مونتسکیو ازروح انتقادی شدیدتری برخوردار اند. بدیر ترتیب ادبی
ی  پدیدۀ زندۀ اجتماعی است، وبه همیر جهت اختالفات اجتماعی ونـژادی  
ملل باعث شده که ادبیات هری  از ایشان با ویژگی های خاص، ممتاز گردد.  
چنانکه فی المثل اختصاص ادبیات یونان به فلسفه ودرام، کمیـدی وتـراژدی،  
امتیاز ادبیات هندی به نقل قصص اززبان حیوانات وتعمق فوق العاده دربیان، و  
 اختصاص ادب فارسی به انوا  شعر غنایی وافکار فلسفی وعرفانی است...( 

ـابـل   دریر شمارۀ آریانابرون مرزی، موضو  دیگری که خیلی ارزنده و ق
ـعـد   توجه است، مضمون تحقیقی ومستند دوست عزیز وفرزانه ام پروفیسر س

تحت عنوان )فعالیت های آگاهی بـخـش    ۹۱الدیر هاشمی میباشدکه درصفحۀ 
اتحادیۀ محصلیر دردورۀ مقطعی دموکراسی درکشور( به نشررسیـده اسـت.  
استادگرامی جناب هاشمی ضمر یادآوری های تاریخی واثرگذار اولیر اتحادیۀ  
محصلیر در افغانستان، ضمر معرفی هیئت رهبری اتحادیۀ محصلیر، که اسـم  
بنده نیز شامل آنست، راجع به درامه های تنقیدی وروشنگر اوضا  جامعۀ وقت  
وحکومتهای خودکامۀ افغانستان که ازطرف ممثلیر حساس و دردمند اتحادیـه  

 بروی صحنه آورده میشد، چنیر نوشته است : 
ـیـغ   ـل ـب )... نمایش درامه ها : اعضای اتحادیۀ محصلیر، درکنفرانسها، برای ت
ـایـل   ـادق افکاروعقاید شان به مسایل آزادی مطبوعات وسخنرانی ها، اهمیت زی
ـادی،   ـق بودند، چنانچه درکنار آن ازتمثیل درامه هاکه علی العموم جنبه های انت
ـای   ـه ـت اصالحی، تنبیهی، اجتماعی وسیاسی داشت، استفاده میکردند. ایر فعالی
تمثیلی که ازپشتیبانی جریانات دموکراتی  و تماشاچیان ومردم برخوردار بود،  
درکنار و همراه باسخنرانی های موثر، سکوت رانه تنهااز بیر محصلیر و متعلمیر  
بلکه ازبیر مردم نیز می شکستاندند وبرغم دستگیری هاو سرکوبی ها، زنـدان  
کردن ها، زخم خوردنها، شعارهای مرگ بر استبداد وضد دکتاتوری را سرمی  
ـارا درهـراس   دادند. اینگونه فعالیت هانظامی شاهی را آرام نمی گذاشت وآنه

 انداخته بود...( 
پروفیسرهاشمی درقسمت نتیجه گیری ازیر تحقیق مستندخود، چنیر توضیح  
ـلـی   میدهد: )جنبش اتحادیۀ محصلیر حرکتی بودآگاهانه، مولود شرایط داخ
کشوروشرایط منطقه، طبق مستندات معتبرتاریخی و به مالحضۀ نوشتۀ آگاهان  
ـا و   ذیدخل درایر حرکت، که خوشبختانه بری ازآنان درکشورمان وکشوره
کشورهای برون مرزی در قید حیات اند، آنهامطالب ارزشمندی ازخود بیادگار  

 گذاشته اندکه خمیر مایۀ خوبی برای تحقیقات درزمینه میباشد.  
ازجمع وتفریق معایب ومحاسر ایر حرکت چنیر نتیجه گیریهایی که بدست  
ـعـه   ـام آمده میتواند، ایر حرکت توسط جوانان روشنفکر که ستون فقرات ج
وسرمایه های ملی کشوربودند، واندیشه وتفکر جدید پیداکرده بودند، عرض  
وجود کرد. ایر کانون که بحیث مرکز مطالبات وخواستهای صنعتی، اکادمی   
ـاران   وباالخره درنهایت خواست های دموکراتی  تبارزکرده بود، درآن معـم
 وآینده سازان جامعۀ هوشمند باپاره کردن حجاب سیاه )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ ورجینیا پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی                                   الکسندریه 
 صفحاتی از یک زندگی پرنشیب و فراز 

 )بخش دهم( دروصلت وطن و درغربت هجرت  
ـلـۀ   دریادداشت شمارۀ گذشته به شما ازصنف مدخل یا ابجد که نخستیـر پ
نردبان تحصیلی ام بود صحبت کردم. دریر صنف ودرآنزمان که تعدادشاملیر  
مکتب عالی استقالل محدودبود، حدودبیست شاگردابتدایی هم صنفیهایم بودند،  
ی  معلم آزموده وکاردان وپر تدبیرما همان بیست طفل نوباوه رابا ذهنیت هاو  
استعدادهای مختلف وتربیت فامیلی گوناگون، طوری تحت نفوذ وتأثیـریـ   
نحوۀ آموزش ودسپلیر معیر و روشر، وبدون تلقیر ترس وبیم قرارداده بودکه  
تصورمیکردم همه ازی  خانواده ووابسته ومتصل به همدگر هستیم، وباید تمام  
ـیـض   ـع ـب قوانیر ومقررات مکتب وداخل صنف خودرا بدون کم وکاست وت

 پیروی کنیم .  
ایر طرز آموزش ورهبری وسرپرستی نی  معلم ابجد درشعایر و روحیاتـم  
ـا   تأثیرات نی  وعمیق نمود وانتباهات ماندگار رادرتشکل فکری وذهنی ام بج
گذاشت. راستی ایر بیست طفل وشاگرد از بیست خانوادۀ مختلف نماینـدگـی  
ـان   میکردند وهرکدام دونو  کرکتر و شخصیت را تمثیل می نمود: یکی هـم
شخصیتی که خواص ارثی نحوۀ پرورش و انعکاسات وتأثیرات روزمرۀ حیات  
فامیلی و رویۀ پدر ومادر واعضای خانواده را دربرداشت، وهمر همان شخصیتی  
ـات درسـی   که رهنمایی های معلم ودسپلیت صنف ومقررات مکتب ومحتوی
مربوطه بما ارزانی میداشت. راستی درطول حیات دوازده سالۀ مکتب برایم ثابت  
شدکه درجملۀ علل مهم ناکامی هاوبیراهه شدن بعضی شاگردان و دلسری شان  
از تعلیمات مکتب، یکی همیر عدم توازن وناسازگاری های دردناک بیر همیر  
دو شخصیت و درمحیط داخل وخارج مکتب می بود، یااینکه فقر وفالکت و  
ـنـده،   فشار اقتصادی روزمره ونداشتر سرپناه وسرپرست غمخوار وکم  کن

 لطمۀ شدیدی به روند تعلیمی شاگرد وارد میساخت. 
وااسفا که دریر شب وروز پرازظلمت وخشونت وفجایع جنگهای تحمیلی و  
تباهی های گوناگون داخل وطر عزیزما، ومحرومیت دوامدارکودکان ازدرس  
وتعلیم وآموزش وپرویش، خاصتاً در اطراف کشور، چه کتله های عظیم وچه  
هزاران کودک دختروپسر که مانند دورۀ طفولیت ماوشما آرزو وآرمان آتشیر  
شمول به مکتب را هم خودشان وهم والدیر شان دارند، می بینندکه درهای ایر  
ـا   نعمت بزرگ انسان پرور وزندگی ساز قهراً وجبراً برویشان بسته میشوید، یا ب
بمبگذار وانتحاری منفجرمیشود ودسته دسته جوانان اجباراً به سرزمینهای دیگر  
فرارمیکنند. فامیل های شان پریشان ومتواری شده وخود بسوی ی  سرنوشت  
وی  مأوای اجنبی ونامعلوم راه هجرت درپیش میگیرند. همیر لحظه جا دارد  
قطعه شعرنو وآزاد بانوی فرزانه هماطرزی راکه انعکاسی ازیر رویداد حسرتبار  
ـعـرفـی   است، ودر مجموعۀ )کوچ پرندگان( اوکه درجریدۀ وزیر امید قبالً م

 کرده ام، به شما یادآور شوم : 
 پدرود با کابل : 

 زمانی شهرمر بودی، زمانی خانۀ اخالص وپاکی، میهنم بودی ! 
 تو ای زیباتر ازهستی، تو ای کابل ! 
 زمانی بیشه هایت بوی گندم داشت، 

 زمانی کوچه هایت خنده های شاد مردم داشت 
 زمانی مر به توعاشق، وتومعشوقۀ زیبای مر بودی،  

 تو ای کابل ! زمانی شهر مر بودی .  
 به کوه پرصفایت ارغوان مهمان به دامر بود 

 بهرکوچه که میرفتیم، زهرسو نوگلی، ازبرگ وشاخ مام میهر بود، 
 زمانی نسترن با بید لغزید، گهی آن زنبق خوشرنگ، زعطرعش میخندید، 

 تو ای کابل ! زمانی شهر مر بودی . 
 زمانی نوجوانان با دل پرعشق 

 برایت نامه می خواندند... برایت قصه می گفتند، 
 زعشق افسانه می گفتند، چه حرمت بود ! چه عزت بود !    

ـان   بهرحال، دورۀ یکسالۀ صنف ابجد بارخصتی سه ماهۀ آن کـه درآن زم
مصادف بافصل زمستان کابل بود، به پایان رسید وموفقانه به صنف باالیی رفتم،  
باهمیر نظم وجریان تعلیمی، سالها یکی پی دیگر سپری میشدند ومـر ازیـ   
صنف به صنف دیگر ارتقا میکردم. ایر محیط مکتب هم چه جهان آمـوزنـده  
ـات   وپرکیفی بود، وچه گنجینه های سرشار دانش ومعلومات گوناگون وانتباه
سازنده وماندگار رادر سلسلۀ تعلیمی خود، زیرنظر مدیرت ومعلمیـر آزمـودۀ  
افغان و فرانسوی مهیا داشت. صفحۀ حساس وپرآخذۀ فکرومعنویات و تعبیراتم  
مانندمزرعۀ که دراختیار اجراات وتدابیر باغبان بودوهم بعضاً دستخوش حواد   
جوی وفصلهای مختلف سال باشد، گاهی پر طراوت وسرسبز وحاصلخیزمـی  
ـا و   ـه ـاوحسـرت بود، وزمانی دربرابرتوفان نامالیمات واندیشه ها ووسوسـه ه
محرومیتها، مکدر وغبارآلود و زردگونه وخزان زده میگردید. هرروزی که می  
ـات   ـاه ـب ـت گذشت بای  سلسله خوشی هاویااندوه های تازه روبرو میشدم وان

 وتلقیات جدید در روح وشعایرم نفوذ میکرد.  
بهرصورت، پیش ازینکه به محیط مکتب عادی گردیـدم وبـه تـحـوالت  
ـا   زندگی معنوی وفکری وعاطفی ام ملتفت شدم، گاهگاهی حسرت گذشته ه
وسرشاری هاوبی خیالیها دامنگیرم میشد، وازینکه دیگر آن روزهای پرآرامش  
ـیـر و   وخالی از وسوسه وتشویش تدریجاً ازروند زندگی ام دورشده بود، دلگ
اندوهگیر میشدم، اما درطول دورۀ متعلمی، درپرتو آرزوهاوامیدهای رنگارنگم،  
ـاف روزمـرۀ   جانم را ازآسیب ایر وسوسه هاواندوه ها نجات میدادم وانـکـش
 آموزش و پرورش ودرس وتعلیم مکتب را نعمت بزرگ وپرثمر میشمردم . 

: درطول سالهای ارزشمندمکتب، قضاوت واحساسات مـر  یادی ازمعلمیر   
دربرابر تمام معلمیر یکسان بود، تعدادزیاد آنهارا مانندی  عضو عزیز وصمیمی  
فامیل خوددوست داشتم ودروس روزمره وسخنان نی  ونصایح قیمتدار شانرا  
بادل وجان گوش میکردم، امابرعکس ی  عدۀ محدود آنهادر ذهر وشعایـرم  
ـنـده   تشویش وترس و وسوسه ایجاد میکرد، باخود میگفتم ایر معلم اصـال خ
وخوش خلقی و مهربانی را نمی شناسدوتنها برای ایر به مکتب ودرصنف مـی  
ـیـر   آیدتا همیشه چوبی رابرای کوبیدن وترساندن داشته باشد وپیشانی اش چ
ـیـر   ـن خورده و قهرآمیز وتوبیخ کننده به نظرمیخورد. اکثراً درساعت درس چ
معلم سختگیر وتندخو میخواستم خودرا ازنظرش دور و پنهان نگهـدارم، ولـی  
بعدها ملتفت شدم که یکی ازعلل عمدۀ ایر ترس واندیشه ام درجریان تدریس  
او، همانا عدم آمادگی وناتوانی خودم نیز درفرا گرفتر وحفظ مضمون مربوطه  
ـتـم،   بود، وروزی که کار خانگی ام راتکمیل ودروسم رادرحافظه آماده میداش
اصالً چنیر ترس ووسوسۀ وجود نمیداشت وبدبینی ام به خوشبینی ومحبت و  
احترام تبدیل میگردید. باهمیر انگیزه بودکه بعدها درروزتجلیل مقام واالی معلم  

 مضمونی باایر جمالت نوشتم : 
معلمیر عزیز، استادان ورهنمایان گرامی ام، ازآنروزی که نعمت شاگـردی  
وتحصیل برایم میسرشده است، عالقه ومحبتی دربرابرتان احساس میکنم کـه  
آمیخته بااحترام ومواظبت واحتیاط بوده، روش و رویۀ تان همواره چون مشعل  
روشنی درنهاد وشعایرم پرتو گرم و خالق واحیاکننده دارد. سیمای فـرزانـه،  
 آهنگ گفتار وشیوۀ سخر پردازی وروشنگری تان ) دنباله درصفحۀ ششم ( 
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 هفته نامۀ امید  8001شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسیانجنیر عبدالصبور فروزان                                    
 (1) سخنی چند ازاندیشه های مسعود

ماهیت دد منشانۀ    411۶شهیداحمدشاه مسعود دردیدارش ازفرانسه دراپریل  
طالبان، گروههای تروریستی همدست طالبان وهمکاری مستقیم دولت پاکستان  
را درتربیت، تجهیزنظامی وتمویل مادی ایر گروههای ضدبشری افشاء نمود، و  
به جهانیان هشداردادکه اگر از حمایه، تجهیز وتمویل آنهاجلوگیری ننمایند، دیر  
یازودکشورهای تمویلگر، تجهیزگر ومربی ایر گروههای آدمکش، خـود از  
شرارت آنهامتضررخواهندشد. ایر حرف مسعودبیشترمتوجۀ مقامات امریکابود  
که درظهوروبه قدرت رساندن طالبان همکاری مالی ونظامی نمود وبه  سعودی،  
 قطر، امارات متحدۀ عربی جرئت دادتا سهم خود رادریر پروژه ادا نمایند . 

ایر پیشبینی مسعود چنان دقیق وسنجیده بودکه بعدازشهادت او و حتی سالها  
بعدازآن هردوی ایر کشورها هم پاکستان وهم امریکا، بعداز افغانستان، بیشتریر  
صدمات مالی وجانی راازجانب طالبان و گروههای مشابه آنهابرداشته اند. چنانکه  
حادثۀ المناک یازدهم سپتمبرکه فقط دوروزپس ازشهادت مسعود بـه وقـو   
پیوست وبیش ازسه هزارانسان بیگناه کشته شدند، وعقیده براینست که توسـط  
گروه بدنام القاعده که باطالبان ددمنش سرازی  گریبان میکشند، طرح شـده  
ـاه   ـن ـیـگ بود، وصدهاحادثۀ تراژی  ودلخراش دیگرکه درآن صدهامـردم ب
ـاه دریـ    پاکستان کشته شدند، بشمول قتل عام اخیر متعلمیر خردسال وبیگن
مکتب حربی توسط طالبان، قیمتی است که مردم ایر کشورها ازسرمایه گذاری  

 دولتمندان شان برای ظهوروبه قدرت رساندن طالبان میپردازند.  
مسعود دردرک حرکات سیاسی ومانورهای توطئه گرانۀ کشورهایی منافع  
شانرا درافغانستان جستجومیکردند، خیلی ماهربود. چنانکه بعد ازمالقاتش با خانم  
رابر رافایل دراستالف ومیدان هوایی بگرام، بطور عاجل درهمانروز افسران بلند  
پایۀ خودراجمع کردوبرایشان گفت: امریکاییها نمی خواهندافغانستان راکم   
ـیـش   نمایند، برعکس درپهلوی طالبان وپاکستان ایستاده اند. ایر تحلیل مسعودپ
ازآنکه رافایل راپورخودرامالقاتهای خودرابا مسعود وطالبان به وزارت خارجـۀ  
امریکا تقدیم نماید، ازاوضا  بود. چنانکه خانم رافایل راپورسفرش راچنـدروز  
بعد به وزارت خارجه تقدیم کردوقانونیت دولت اسالمی افغانستان را خیلی قابل  
ـا   سئوال وخودساخته معرفی کرد، وازتصمیم مسعودکه هرگزتسلیم نمیشود وت
ـایـش رادر   پای جان ازخاک خوددفا  میکند صحبت کرد . درحالیکه مالقاته
قندهار باطالبان مفیدخوانده ازطالبان به نیکیی یادکرد، وموفقیتهای شانرا ستایش  
نمود. حتی در زمان مالقاتهایش باطالبان پروژۀ اعمار لوله کشی انتقال نفت وگاز  
ـان بـه   ترکمنستان را توسط کمپنی یونیال ازطریق نوای غربی وشرقی افغانست
پاکستان مطرح ساخت، وبرای تطبیق آن هرچه توانی که داشت بکاربرد کـه  
ـانـونـی   بیهوده بود ! هدف تالشهای خانم رافایل ایر بود تابرای طالبان هویت ق

 بدهدوبرای حمایۀ ایشان بهانه های اقتصادی بوجود بیاورد.  
خانم رافایل پیشنهاد سلطان امام رئیس آی اس آی پاکستان رابرای اسماعیـل  
خان، که اگربه طالبان تسلیم شود، آی اس آی به طالبان دستورمیدهـدکـه بـر  
هرات حمله ننمایند، تمجید کرد وآنرابهتریر راه حل، وفکرمیکرد که اسماعیل  
ـان   خان پیشنهاد اورامی پذیرد. ولی اسماعیل خان آنرابشدت ردکرد و به سلـط
امام گفت که اوتا آخریر رمق حیات از وطنش دفا  می نماید. هدف رافایـل  
ـتـی   ازتمجید پیشنهاد سلطان امام پاکستانی ایر بودکه مسعود رابترساند که وق
اسماعیل خان پیشنهاد رانپذیرفت چطورطالبان او راشکست دادند. ولی مسعـود  
قهرمان وشجا  چون کوه مستحکم دربرابر طالبان وفوج پاکستان قرارگرفـت،  
خط جبهه راتغییر داد وچنان ضرباتی برپیکر طالبان وفوج پاکستان وارد کردکه  
ـیـدی   ـاام آرزوی نظامیان پاکستان رابرای پاکستانی ساختر افغانستان به یأس ون
ابدی تبدیل کرد. مسعود باتغییر جبهه وتخلیۀ موفقانۀ کابل، که بهتریر حرکت  
نظامی در فر حرب پیروزی بزرگ خوانده میشود، انجام داد، وطالبان و حامیان  
پاکستانی شانرا مأیوس ساخت، چه آنهادرفکرآن بودندکه مسعود درکابل سنگر  
میگیرد، جنگ درکابل آغازشده شهروندان آن کشته شده وشهر به ویرانه مبدل  
 شده وآنگاه مردم ازمسعود متنفرمی شود، که مسعود برای قدرت می جنگید !  
امامسعود قهرمان باایر حرکت دقیق ومدبرانه نه تنها ازکشته شدن شهروندان  
وویرانی کابل جلوگیری کرد، بلکه ثابت ساخت که برای قدرت نمیجنگد، بکه  
برای دفا  ازوطنش کمربسته ودربرابردشمنان وطر سالح گرفته اسـت. درآن  
لحظات حساس وطر که تمامیت ارضی وآزادی آن موردسئوال بود، عدۀ چون  
گلبدیر که دربرابر چندراکت ستنگر، به سفارش پاکستان، ایران پناهـش داد،  
ـال   عبدالعلی مزاری که به فریب آخوندهای ایرانی ونظامیان پاکستانی، درچنگ
خونیر طالبان جان داد، صبغت اهلل مجددی، جالل الدیر حقانی، مولوی یونـس  
خالص، پیرگیالنی، که چشم به پادشاهی باردوم ظاهر شاه بود، مولوی محمدی  
ـهـم و   که به دریافت اجرت ازخزایر پاکستانی و سعودی عادت داشـت، ازف
دریافت ایر حقیقت که حامیان و تمویلگران مالی ونظامی طالبان ایر سه کشور  
اند، به امیداینکه اجرت شان دوباره پرداخته شود، خودرا بدون قید وشرط بـه  
طالبان ونظامیان پاکستان تسلیم نمودند. ولی مسعودشجا  وبامتانت بامورال قوی  
دربرابرطالبان اجیربیگانه جنگید وبرای پاکستان ودیگرحامیان طالبان نشان دادکه  
دریر کشورهمیشه کسی هست که ازتمامیت و آزادی وطر دفا  نماید، ودفا   
مردانۀ او ازوجب وجب خاک کشوربرای دشمنان وطر نشان دادکه هیچکس  

 اینکشورراتسخیرنمی تواند. 
ـار   بدیر ترتیب مسعود دوبار افغانستان رانجات داد، یکبارازاشغال شوروی ب
دیگرازتوطئه ونیات نامقدس پاکستان، وبدون ش  جایگاه او درکنار ابومسلم  
ـتـه   خراسانی ویعقوب لیث صفار بوده شایستگی لقب قهرمان ملی کشورراداش

 وایر اسباب افتخارهمۀ مردم ماست . 
کابل سقوط کرد وطالبان داخل شهری شدندکه توسط    ۶۹۹۱سپتمبر   4۱در 

ـایـر و   صاحب منصبان خلقی رهبری شدند. شاهنوازتنی وسایرخلقی های خ
مزدور درلباس طالبان داخل ارگ شدندونظامیان پاکستان ازترس باایشان نبودند.  
ـنـرال   بعد ازینکه طالبان براوضا  مسلط شدند، نظامیان ارشدپاکستانی چون ج
ـیـروزی   ـان پ حمیدگل وقاضی حسیر احمد به ایشان پیوستند. مقامات پاکست
طالبان راجشر گرفتند ووزیرخارجۀ پاکستان، برسمیت شناختر طالبان راازطرف  
دولت پاکستان اعالن کرد، سه روزبعدسعودی وروزبعد امارات عربـی رژیـم  
طالبان رابرسمیت شناختند، وایر زمانی است که هشتاد فیصدافغانستان درتسلط  
ـاکـرسـی   طالبان بود. درسازمان ملل ایر سه کشور هیاهویی برپاکرده بودند ت
افغانستان به طالبان واگذارشود، و نمایندۀ امریکا درملل متحد دربرابرخاموشـی  
ـادی،   ـفـور روان فـره اختیارکرد. بزرگمرد تاریخ کشورجناب داکترعبدالغ
دانشمندشهیر و دپلومات چیره دست کشور وهمکاران شان درنمایندگی دایمی  
افغانستان، مثل داکترمحمدیونس باذل، باتدبیر ودرایت خاص نماینده های سایر  
ـا   ـان ب کشورهارا ازشرارت طالبان، ظلم واستبدادآنها واز وابستگی مستقیم طالب
پاکستان، مطلع ساختند وجلوایر توطئه نا مقدس راگرفتند،  ودولت اسـالمـی  
ـان،   افغانستان بزعامت استادشهیدبرهان الدیر ربانی بحیث دولت مشرو  افغانست

درملل متحدشناخته میشد نه طالبان، که مشت کوبندۀ به دهر    411۶تاآخرسال 
 پاکستان و سایرحامیان طالبان بود. 

طرفداران طالبان درایاالت متحدۀ امریکاکه شامل یکعده اشخاص تحصیـل  
 کرده وشناخته شده ومتعصبیر قومی وزبانی بودند،    )دنباله در صفحۀ هفتم(  

ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                             برومفیلد 
 )بخش پایانی( چهاردهمین سالگرد شهادت مسعود  

مسعود به دبلیوبوش رئیس جمهوروقت امریکا درمصاحبۀ مطبوعاتی اش در  
ـنـد   اروپا خاطرنشان ساخت که )اگراو به آنچه درافغانستان رخ میدهد توجه نک
ـاخـت(.   پرابلم نه تنها مردم افغنستان را بلکه مردم امریکا را نیزمتضررخواهد س
بوش مردود نه تنها به آن گفتارگوش نداد وبلیونها دالرصدمه مالی وجانی دیـد  
بلکه نهصد ملیون دالراز بودجۀ امنیتی افغانستان را بمصرف عراق رسانید؛ بالنتیجه  
طالبان شکست خورده دوباره جان گرفتند. )اتحاد اسالمی مجاهدیر افغانستان( با  
او ازدرناجوانمری پیشآمدند؛ بعوض کم  و بهبود مورال مجاهدیر, کمکها را  
ـا   به او قطع کردند. اما با درایت خداداد و عقیدت راسخ به خدا)ج( وتنها اتـک
بذات اقدس الهی او موفق شد و دشمنان داخلی وخارجی بازسیلی های ناامیدی  
به رخ خوردند. مسعودعقیده داشت که سیاست جزءجنگ است و جنگ وقتی  
 صورت میگیردکه همه راههای رسیدن بهدف ازهرجانب مسدودشده باشد. 

درمحاربه ومحاذ مسعود نمیخواست مجاهدخودرا ازدست دهد. اگر قوماندانان  
میخواستند ی  عملیات نظامی را براه اندازند که مصئون نمیبود, مسعود اجازه  
عملیات نمیداد. مقولۀ افغانیست که: در زیر هر سنگ افغانستان ی  شیر غران  
نهفته است. مردم میگفتند مسعود یکی از آن شیرهاست. مسعود جنگ را در  
چهار مرحله فکر میکرد: از خود شرو  کردن و خط مقاومت ایجاد کـردن,  
دفا  ستراتیژی  تعیر کردن, حملۀ ستراتیژیکی بکار انداختر و توصل به ملت  
ـیـمـورد   ـنـگ ب که همۀ ملت گردهم آیند. مسعود در صورت در گریهای ج
خودش مداخله میکرد و آنرا توقف میداد. مسعود تنها مرد میدان جنگ نبـود  
 بلکه در فرهنگ و کلتور ونگهداری آن نیز شوق و عالقۀ مفرط داشت. 

ـیـه   مسعود فرد با فرهنگ بود, او کتاب مطالعه میکرد و به دیگران هم تـوص
داشت تا سال چند کتاب مطالعه نمایند. او از فرهنگ اسالمی بصورت یقینی و  
عملی برخورداربود. روزیکه قوای گلبدیر از طالبان شکست خورد و بصـوب  
ـیـدا   جالل آباد قدم به فرار گذاشته بودند ازطرف قوای مسعود دری  محله پ
وتوقف داده شده بودند. قوماندان محل ازبگرام دوطیاره خواست تابرآنهاحمله  
نمایند, مسعود آن حمله راتوقف داده گفت اسالم اجازه نمیدهد تا بـه قـوای  
شکست خورده حمله شود. در مقابل اگر موضو  بر عکس میبود حکمتیار ایر  
پختگی اسالمی را نداشت همۀ شانرا تار ومار میکرد؛ قسمیکه در کذشتـه ایـر  
عمل رابه انجام رسانیده  قوماندانان مسعود رادری  کمینگاه که افراد گلبدیـر  
سنگرگرفته بودندجام شهادت نوشانید. برای دوام فرهنگ وکلتوردر تاجکستان  
ـان دری   ستیشر تلویزیونی افغانی تاسیس نمود, مکتب درسی برای اطفال بـزب
شرو  کرد, اخبارهفته وار و موزی  افغانی را در تاجکستان نشر میکرد و از  
ـافـظ   منابع نشریاتی در امریکا هم حمایت مینمود. مسعود به رومی بلخی و ح
شیرازی عالقۀ خاص داشت آثار رومی را احساساتی و از حافظ را رزمی مـی  
ـارزه   دانست و میگفت ما هردو را درخود داریم بناء همیشه عسکروار آمادۀ مب
ـا از   باشیم. مسعود )بنیاد فرهنگی و تعاونی محمد غزالی( راتاسیس نـمـود. ت
آنطریق تحقیقات کلتوری, ادبی, شعر و شاعری و موزی  افغانستان صـورت  
گرفته معرفی شود. برای خانمها بورد مشورتی وجود داشت تا در بارۀ تولیدات  
صنعتی شان به آنها مشورۀ فنی دهند. شعبۀ اهدای اشیاءضروری, منحیث اولیر  
ـان   پارتنر صلیب احمر بیر المللی پذیرفته شد. زمانیکه دشمنان فرهنگی افغانست
مطبعۀ دولتی را به آتش کشیدند مطبعۀ ایر بنیاد تمام اخبار,مجالت, و نامه های  

 هفتگی را بچاپ میرسانید. 
مسعود به اقتصاد توجه عمیق داشت هرجاهکه میرفت ی  سرک آباد میکرد  
ـقـدر   و بر خودکفائی اصرار میداشت. و میخواست که بهمه نمایان سازد که چ
ـایـداتـی   ـبـع ع پول مصرف کرده و چقدر پول در خزانه دارد. مسعود سه من
داشت: از موسسات مقاومت که درپاکستان سکونت داشتند و ممال  خارجی  
مانند امریکا, ممال  عربی و غیر عربی, جمع آوری تکس از کابل, پنجشیر  و  
ـانـرا   مناطق شمال و سوم کسانیکه اشیاء را برای فروش نزداو میآوردند اکثر ش
تشویق میکرد تا پول آنرا وفق جهاد نماید که بخوشی میپذیرفتند و آنهائیـکـه  
پیشنهادش را رد میکردند پول شان تادیه میشد. مسعود)بیت المال( داشت کـه  
عایدات درآنجاذخیره میگردید وازآن پول برای مجاهدیر غذا, لباس خریداری  
ـیـکـه   شده, پول نقد اهدا و خیرات برایشان صورت میگرفت. در شمال تریاک
کشت میشد برای مصرف معتادیر طبقۀ اسماعیلیۀ بود. غالم سلیم تاجر تریاک  
بعد ازینکه با نیم تر تریاک ازمحل ذخیره اش دستگیر شد در محبس)چاه آب(  
محبوس ساخته شد.  مسعود به فامیلهای افغان وقتیکه در فرانسه بود چنیر توصیه  

 کرده است: 
ـای   برای طفل تان هر روز قرآن بخوانید, بخداوند عقیدت راسخ داشته ارزشه
قوی را در زندگی پیگیر باشید؛ زیراکه افغانستان به ایر ارزشها ضرورت دارد.  
شما بحیث مهاجر هیچوقت کلچر, ارثیت, و زبان فارسی/دری , پشتو ویا هـر  
زبانیکه با آن حرف میزنید, فراموش نکنید. اطفال باید متوجه والـدیـر بـوده  
غمخورشی سالخوردگان خود را فراموش ننمایند. باید سالخوردگان بیرون از  
ساحۀ فامیل جای دیگر زندگی نکنند؛ ایر عنعنۀ افغانستانی ماست که ما هـمـه  
دورهم دریکخانه زندگی کنیم. خانه ایکه بدون قصه ها و ارزشهای سالخوردگان  

 باشد, بی مفهوم است.  
متأسفانه اکنون ما شاهد انحرافات زیاد ازیر ارشادات حکیمانۀ مسعود شهیـد  
ـعـود   که براساسات دیر مبر اسالم استواراست, هستیم. بوش ازهـوشـدار مس
انحراف کرد و طرفه رفت و بلیونها دالر نقصان مالی و جانی تجربه نمود. آنهائی  
که از هوشدار و توصیه ها و کلمات حکیمانۀ آن مرد مبارز وعارف انـحـراف  
میکنند خدا میداند چه بال ها برا یشان نازل خواهد گردید. ایر فوق العاده حتمی  
است که راه مسعود برای آزادی, ترقی و تعالی افغانستان عزیز بهر قیمتیکه باشد  
تعقیب وعملی شودورنه گردهمآئیهای ساالنه شهادت مسعود روح اورا مسـرور  
ـیـدرشـپ   ـا ل نه بلکه به زجرت مبتال خواهدساخت. سال پانزدهم شهادت بایدب
جوانان و رهنمائی سالخوردگان مجرب بهر لسانی که میخواهند با در نظر داشت  
نکات فوق بصورت شاندارتجلیل گردد وخداکند قطعنامۀ که از طرف پنالیست  
ـادت   ـه ها دربانکویت هال چیری بالسم در روز تجلیل چهاردهمیر سالگـرد ش
ـنـوا   مسعود قهرمان ملی تدویر گردید از طرف مقامات ذیصالح با گـوش ش
شنیده شده جامۀ عمل  پوشانیده شود . در جریان دید و بازدید و گفت و شنود  
ـتـر   باهموطنان عزیزچنیر دریافتم که اکثرشان ازهم مسل  عزیزم محترم داک
عبداهلل رئیس اجرائیوی شکایت ها دارند که با بعضی از آنها منهم شری  بودم.  
ولی آنچه دریر مرحلۀ حساس و حیاتی افغانستان ضروریست اینست که ما باید  
به او اعتماد کرده گیالس را نیمه پر عوض نیمه خالی ببینیم. ستراتیژی دشمـر  
برهنمائی دبلیو بوش مردود اینست تا جنگ را دربیر خود ما خلق کرده ما را  
ـاد   توسط خود ما بدنام بسازد, بقتل برساند و به ظلم و ستگرائی و فسـق وفس
رهنمون سازد. مر یقیر دارم که داکترعبداهلل ی  همسنگر و رفیق شهید احمد  
شاه مسعود قهرمان ملی برای پیشرفت مملکت و خواسته های او پالنهائی دارد  
ـا   که برای عملی ساختر آنها مصروف بوده , بر پیروان مسعود شهید است که ب
اوهمکاری نموده دریر زمان پرهیاهوی سیاسی اورا تنها نگذارندو برای موفقیت  
او و امنیت و صلح دایمی و وحدت ملی حقیقی دشمر شکر, در دعاهای  نی   
 نیم شب اووخدام صادق مملکت را فراموش ننمایند. )دنباله درصفحۀ ششم( 

 هامبورگسیدآقا هنری                                                     
 ی نفاق درخاندان نادر

)دنباله ازشمارۀ پیش( چندی بعد سردارولی پتق میکند وباسردارسرخ سـر  
رقابت را میگیرد، شاهزاده بلقیس نامزد زلمی سلطان محمودغازی، توسط کشتی  
از پاریس به صوب لندن روان بود، سردارولی به اطاق خوابش رفته وی را مـی  
غوالند، فردای آن شب نامزدی اش راباشاهدخت بلقیس به کابل تلگرافی خبر  
میدهد. آهسته آهسته دورداؤد خان را حلقه میزند، سردارعبدالولی داؤود خان  
را به پول سیاهی هم نمی خرید، درمجالسی که یکجا می شدند، قسمی پای را  
ـال   سرپای خود میگذاشت، که کف بوتش طرف داؤد میشد. سردارولی هرس
ی  رتبه ترفیع میکرد، تاکه جنرال وقوماندان قوای مرکزمیشود، درحالیـکـه  

زرهدار باید    ۴معاونش ترفیع نمیکند. همیر قسم دگروال سرورنورستانی ازقوای  
جنرال میشد که نشد عقده گرفت وقبل ازکودتای کمونستان به بهانۀ تـداوی  

 روانۀ مسکوشد میدان را برای وطر فروشان مساعدتر ساخت.  
ی  همسایۀ ما که معلم پروازپیلوتان وتعلیم یافتۀ امریکا بود، همیر دلسردی  
را داشت، علنا می گفت کدام روزباشدکه بمبهای طیارۀ خودراباالی ارگ خالی  
کنم، اما تمام ادارۀ وزارت دفا  را سرداردرحقیقت بدست می گیرد، درمراسم  
رسمی وزیردفا  استرجنرال خان محمدخان چند قدم پشت سـر سـردارولـی  
ـتـه،   میرفت. داؤودخان چندروزبعد ازکودتایش سردارولی رابه حضورخـواس
برایش گفته بود ولی جان توکه مرا داؤود دیوانه میگفتی، ببیر دیوانه ها ایـر  

 کارهارا هم میکنند. 
باری درمجلسی فامیلی سردارولی گفته بود، پدرم درفتح کابل رول اصلی را  
داشت، بعد ازاعلیحضرت نوبت پادشاهی مر است، شهزاده نادرسیلی دررویش  

 کشیده وگفته بود دگرایر فضولی را یاد نکنید . 
غو  الدیر فایق درکتاب خود )رازی را که نمیخواستم افشاء گردد( ص  

میگوید، دروالیت جالل آباد قوماندان گاردباغ کوکب شاهی را آشناشدم،    1۹ 
وی گفت مر میتوانم سردارولی راهنگام خواب بکشم برایش گفتم منتظر جوابم  
باش، مسئله رابا داؤودخان مطرح کردم. وی گفت چرا عمل نکردید چند روز  

می نویسد مر وزرمتی تحت اشتباه سـردار    ۴1بعد کبیرخان تبدیل شد. درص  
 ولی قرارگرفته بودیم. 

ـان   ـلـط مدتی ملکه حمیرا باشاه قهرکرده بود و درایتالیا زندگی میکرد. س
ـنـد   محمود غازی واسطه شد وملکه را به عودت وطر تشویق وبه وادی هیـرم
ـا از   آورد، شاه سردارولی وتعداد دیگری ازفامیل به استقبالش رفتند. شاه ضمن
پروژۀ تربیۀ حیوانات وزراعتی آن جا دیدن کرد ودرفارم تربیۀ گاوها توصیه به  
ـیـش   نظافت آنها کرد، چرا دُمی گاو پاک نبود. جنرال عبدالعلی خان که هـم
ـای   ـاوازمـوه مشاوریت شاه راداشت به طورشوخی گفته صاحب همیر دم گ
دختران شهرنوپاک تراست، اِتفاقا همان روزملکه موهای خودرا یـ  قـوده  
چوتی کرده بود، سردارولی طرف دم گاودید وطرف موهای ملکه چندبارایر  
عمل تکرارشد، بالخره ملکه متوجه شد و روی خودراطرف جنرال عبدالعلـی  

 کرده وگفته برپدرت ل....چه وچنان، قهرکرده ازفارم خارج شد.. 
ایر قصه را مرحوم آزادزوی اززبان عبدالعلی خان برایم گفت که مر هـم  
ایر فارم را وظیفتا دیدم، گاوهایی ازنسل فریزبودکه آلمانی ها تحفه داده بودند،  
آمرایر فارم هری  گاوشیری رانام داده بود که خودرامی شناخت، آمرصـدا  
ـان   می زد شاه گل بیا گاوسرخودرا شورداده آواززنگوله هایش بلند میشد، ازمی
دیگرگاوه جداشده پیش می آمد. یا صدا می زد زرغونه! گاودیگرمی آمـد.  

 رأس گاوبود که هر ی  خودرامی شناخت.   ۴1تقریبا  
ـبـت بـد   شاه درسفری ازاُروپا انگشتری قیمت بهائی خریده بود، ملکه نس
گمانیی که براوداشت، دربازگشتش جیبهای ویرامی پالد انگشتر زمرُدینی رامی  
بیند، نشانی میکند چند روزبعد دردعوتی همان انگشتر رادردست خواهرخـود  
خانم سلطان محمود غازی می بیند. راوی ایر واقعه خود ازفامیل شاه اسـت و  
یکی ازماموریر عالی رتبۀ وزارت خارجه، که درشهرهامبورگ زندگی میکند  
 و تاالحال باصحت خوب می باشد، که اکثرادرنمازهای جمعه باهم می بینیم. 

ـاب   ـت ـاه درک ازروابط بدغازی وخانمش، همایون شاه آصفی خسربرۀ ش
بعد ازظهرصبحانه صرف    4یادمیکند.  فامیل شاه ساعت    4۱عبدالحمید مبارز ص  

ـاهـزاده   میکردند.دربیر ظاهرشاه وفامیلش کدام هم آهنگی وجود نداشت، ش
نادربا مادرش واحمدشاه باپدرش سازش داشت، چرا شاه مردعیاش، تـرسـوو  
جبون بود، غالم بچه اش محمد رحیم غم زن بازی های بی حدش رامی خورد،  
ـازی شـده.   ملکه وی را بد میدید، باری درکابل آوازه شد، بیر شان تفنگچه ب
چندی بعد شهزاده نادربه کانادارفت ودرنایت کلپی سیتارنوازی میکرد، تا نوشتر  

 ایر کتاب به وظیفه اش ادامه داده است. 
ـالـۀ    1هنگام سلطنت امیرحبیب اهلل کلکانی، محمد رحیم غالم بچه طفل   س

بود، دریر وقت فامیل نادرشاه درارگ زندگی وازتمام نعمات آن استفاده مـی  
کردند. بازهم اخبارداخل ارگ را به وابستگانش توسط محمد رحیم دربیرون می  
رساندند، چه وی پسرخردسالی بود کسی متوجه اش نمی شد. آمدوشـد وی  
ازراه آب موری بود بدیر لحاظ شاه ظاهرهنگامی که به سلطنت دست می یابد،  
مادرش برای پسر توصیه میکند، محمد رحیم راازبرادرت کم ندانی. اما بی بـی  
سنگری خانم امیرحبیب اهلل را نادرخان ازارگ دورمی اندازد، تاآخـرعـمـرش  
ـنـدش؟ وی   ـام ی  پول سیاهی کمکش نمی کند. چرا بی بی سنگری می ن

 همیشه درسنگربا شوهرش هم کاروهمراه بود . 
ملکه نسبتا زن بیسوادی بود، پنج پسرودودخترداشت، هنگام بـرگشـت از  

برایش شوخی ساخته بودند، خانم کنیدی ازوی پرسیده    ۶۹۱1سفرامریکادرسال 
بود آیا دروطر شما مکاتب عالی است که به سویۀ باالجوانان تعلیم ببیننـد؟ در  
جواب گفته بود، بلی مکاتب سه منزله چهارمنزله داریم. هیچ ی  اوالد خودرا  
شاه با تمام امکاناتی که دردست داشت نتوانست درست تربیه کند، تنها بلقیـس  
کمی دل سوزبود، دراخیر اتحادیۀ که ازمردمان بی سرپرست غم خواری کند  

 تشکیل کرد، آن هم ازساحۀ داخل شهرکابل پیش نرفت . 
ـادرش   یکی ازهمکارانم محمد احسان که درنخاس کابل زندگی میکرد. م
درباشگاه ملکه وظیفۀ پاک کاری داشت قصه میکرد، هرگاه ملکه ازی  اطاق  
به دگراطاق میرود، اول دستگیردروازه رابا تینچر پاک میکند. شاه درایتالیا برای  

 فامیل خود گفته بود، کبرشما بود که مر پادشاهی را از دست دادم. 
باری سه ماهه معاش کارکنان ارگ پرداخته نشد. مادرش ایر مشکل را بـه  
شاه خانم گفته بود. ملکه ازموی های وی گرفته چند بارکله اش را بـه دیـوار  
کوفته، پدرومادرش رافحش داده که تنخواه، تنخواه، نان می خوری، آب می  

 خوری چه میکنی تنخواه ره. 
هنگام کودتای داؤود خان، شاه درایتالیا بود، کم پول می شود، برای محمد  
رحیم غالم بچه می گوید برای داکترعبدالغفورروان فرهادی سفیر در فـرانسـه  
ـنـد    بگوئید، همان ساعت های فرمایشی طالیی را بفرستد،  که بفروشیم ، تا چ
روز خرچ ما شود، بار بار محمد رحیم تیلفون میکند، اما روان فرهادی حاضربه  
ـنـه را   گفت وگونمی شود، برای سکرتر خودمیگوید، دگرغم ایر لحاف که

درج کـرده.    ۶1نخورید. ایر موضو  را آقای مبارزهم درکتاب خود )ص (  
وقتی همایون شاه آصفی خسربرۀ شاه معزول باداؤودخان دیدن میکند، داؤود  

 جویای واقعه میشود ./ ) دنباله دارد ( 
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گزارش تکان دهندۀ تجاوزات جنسی یک شهزادۀ  
 عربستان سعودی 

 * مر ی  شهزاده هستم وآنچه دلم میخواهد می کنم ! 
ـئـت   ـی ـعـودی، ه تحت تأثیرکوکاییر والکول، ی  عضوخاندان شاهی س
فرستادۀ تبلیغی الس انجلس را وقتی تهدیدبه مرگ نمود که ویرادرحال معاشقه  

 با ی  مرد همجنس باز نظاره کرده بود. 
شهزاده ماجد بر عبداهلل بر عبدالعزیز  
ـال   ـعـم ـت السعودی، در ی  پارتـی اس
کوکاییر و الکول که خـودش بـراه  
ـار   ـتـگ انداخته بود، به ی  خانم خـدم
ـفـت :   قصر، که متأهل است، چنیر گ
)فردا باخودت ی  پارتی خواهم کرد  
وهرچه امر میکنم باید اجرا کنی، درغیر  

 آن ترا خواهم کشت( ! 
شهزاده ماجد ماه گذشته بازداشت شد ومتهم گردید به اینکه زنی را مجبور به  
اجرای عمل جنسی ازطریق دهر نمود، و فریاد زن مذکور که خون آلود بود،  
ـاوز   شنیده شد. ایر شهزادۀ سعودی بخاطراستعمال کوکاییر ومست شدن وتـج

 برسه نفر زن خدمتگارش محکوم شد و اسناد محکمه را دریافت نمود.  
اینهمه معلومات پرافتضاح را )دیلی میل آنالیر( بدست آورد. پرنس ماجـد  
بر عبداهلل السعود دیروزتوسط دیلی میل آنالیر افشاگردید که پسرمل  عبداهلل  
پادشاه متوفی عربستان بوده ودری  فقرۀ شهری ازطرف سه زن  موظف قصر  
الس انجلس ، که بامبلغ سی وهفت ملیون دالر در بورلی هیلز بنایافته، و پرنـس  
ماجد آنرا موقتاً به کرایه گرفته بود، متهم شد. دریر راستا ماجد به اجرای اعمال  
قبیح تجاوز جنسی وتهدید به مرگ ی  زن موظف درقصر متهم است. وقتی  
برای اوگفته شدکه چنیر اعمال خودرا توقف دهد، وی چنیر جواب داد: مـر  
ـتـی   ـی ی  شهزاده هستم وهرچه دلم بخواهد انجام میدهم، شما نزد مر هیچ اهم
ـا شـالق   ندارید ! عمل همجنس بازی درعربستان ممنو  بوده ومرتکب آن ی

 میخورد یا اعدام میشود . 
ـنـی   ـل موضو  رای  وکیل دعوای الس انجلس نسبت نبودن مـدارک ع
ـلـس   صرفنظر نمود، ولی دوسیه به مای  فویر وکیل الدعوای شهرالس انـج
رجعت داده شد تاراجع به تعقیب قانونی آن تصمیم بگیردکه جزای آن یکسال  

 حبس و سه هزاردالر جریمۀ نقدی میباشد. 
ـنـد   ـاش خوانندگان عزیزی که مایل به مطالعۀ متر کامل گزارش دیلی میل ب

 میتوانند به سایت آن روزنامه مراجعه بفرمایند : 
MailOnline Twitter   DailyMail on Facebook 

***************************************** 
 امریکاپس ازسال آینده تاحدممکر باید دقیق باشد. 

فراتر ازمسایل نظامی، سیاست خارجی، سازمان امنیت داخلی امریکا بـرای  
ی  تعهدوسیع نظامی درافغانستان فشار واردمی نمایند. آخریر احساسات شدید  
ـیـشـود،   دریر مورد بیانیۀ میباشدکه ازطرف شورای اتالنتی  بزودی اعالن م
بصورت عریان گفته میشود: )قوای امریکا ناتو دراطراف مملکت حضورپیـدا  
مینمایند وخدمات استخباراتی در حد کنونی ادامه می یابد.( هدف عمدۀ بیانیه  
که از جانب جیمزکگنهم سفیرسابق امریکا درکابل، تهیه شده، برضرورت ادامۀ  
کم  به قوای افغانستان وآماده سازی انعطاف به حکومت آیندۀ امریکا دارد.  
نکتۀ چشمگیر وبرجستۀ بیانیه که به روزنامه نیویارک تایمز، پیش ازاعالن داده  
ـان   شده، لیستی میباشدکه بیست نفر اشخاص ارشد دموکراتها وجمهوریخـواه
ـارجـۀ   بیانیه راامضا کرده اند. اشخاص شامل لست خانم البرایت وزیر پیشیر خ
ـا    زمان کلنتر، ستیفر هدلی مشاورامنیت ملی زمان جورج بوش، دو وزیـردف
ـنـد.   ـاش سابق چ  هیگل و لیون پناتا، چهارسفیرسابق امریکا درافغانستان می ب
سناتورجان مککیر ازحزب جمهوریخواه ازایالت اریزونا و سناتورج  ریـد  
 ازحزب دموکرات ازایالت رودآیلند بیانیه راحمایه  وپشتیبانی کرده اند. 

ـان  ۶۴پس از  سال جنگ درافغانستان، شمارزیاد امریکایی های که در افغانست
ـان   ـت ـانس وظیفه داشتند، سال پار اوباما راتشویق کردند که قوای امریکا رادرافغ

نفری    41بگذارد. درماه مارچ زمانیکه اشرف غنی در واشنگتر بود، ی  گروه 
ـا طـی یـ    ـام سفیران سابق وماموران ارشد، موضو  رابه رئیس جمهور اوب
ـا   مکتوب سرکشاده حالی ساخته بودند. جیمز دوبر، نمایندۀ خاص پیشیر اوبام
برای افغانستان وپاکستان ویکی ازامضاکنندگان بیانیۀ شورای اتالنتی  وهمکار  
خیلی نزدی  جنرال جان کمبل قوماندان قوای امریکادرافغانستان، که بسیاری  
اورا وزیردفا  افغانستان می خوانند، بیان داشت: )اشخاصی که ازمیان دودهـۀ  
گذشته درافغانستان کارکرده اند، احساس میکنند که ماروابطی را ایجادکرده ایم  

 که دارای ارزش الزم دوامدار میباشند.  
جیمزدوبر استدالل مینمایدکه شاید افغانستان امروزدموکراتی  تریر کشور  
درمیان ممال  اسالمی بوده وحکومت آن بدون ابهام بیش ازهـمـه طـرفـدار  
ـاریـ    ـارت امریکا میباشد، ولی بدون حضورقوای امریکا، آیندۀ افغانستان بسی
معلوم میشود. او افزود: )مر وعده داده نمیتوانم که اجرای تعهد درسطح کنونی  
منتج به صلح کامل وثبات افغانستان میگردد، مگر باقی گذاشتر یـ  قـوای  
ـبـول   کوچ ، افغانستان را به آشفتگی قطعی میبرد. آیاشما اوضا  سوریه را ق

 میکنید ؟ چسان میخواهید کشور دیگری مثل سوریه داشته باشید؟ ( 
ـتـر زنـدگـی   غنی احمدزی درس خواندۀ امریکا که پانزده سال درواشنگ
کرده، هم ی  نقطۀ مفید به کسانی میباشدکه استدالل می کنند حضورقـوای  
ـامـد   امریکا درافغانستان الزم میباشد. رهبرافغانستان ثابت کردکه درمقایسه باح
کرزی، وی بسیارمشتاق همکاری با امریکا میباشد وباجنرال جان کمبل که بـه  
باوربعضی افغانها، وزیر دفا  افغانستان میباشد، روابط خیلی نزدی  دارد.  باآنهم  
ـان مـردم   ـی نقادهای حضورقوای امریکا درافغانستان ادعامیکنندکه غنی درم
محبوبیت ندارد، مشکل حکومت وی رافساد، ناشایستگی تشکیل می دهـدکـه  

 اصالح آن سالها وشاید دهه هاکارداشته باشد ! 
ـهـم   ـب بسیاری درواشنگتر فکر میکنند که دادن تعهدامریکا بادرنظرداشت م
ـار   ونامعلوم بودن نتیجه، بسیارطوالنی میباشد. دوگالس ادلی ورنت، ی  همک
ارشد)بنیاد امریکای نو( وی  عضوسابق شورای امنیت ملی زمان اوباما و بوش،  
اظهارکرد: )ماضرورت داریم بحث و مذاکره داشته باشیم که ماتاچه حـد بـه  
ـارد   ـی افغانستان غمخوری داریم. آیا می توانیم ومیخواهیم مبلغی ازده تابیست مل
ـبـت   دالر ساالنه هزینه کنیم تا افغانستان کامالً سقوط نکند؟ ما درآن باره صـح
ـقـوط   ـیـری ازس ننمایم که افغانستان ی  محل تحمیلی شود. مادرمورد جلوگ

 مباحثه میکنیم . ( / 
***************************************** 

 کشته شدن هفت تروریست درفاریاب 
ـ باختر ۶1 :ایر درگیری بامداد امروز درجاده عمومی ولسوالی  نومبر/فاریاب 

غورماچ هنگامی رخ داد که گروهی ازمهاجمان برکاروان حامل نظامیان حملـه  
  1کردند. ی  قوماندان اردوی ملی دروالیت فاریاب گفت دریر درگیـری  
ـای   تروریست کشته شدند. گفته میشود درایر درگیری به سربازان وباشنده ه

 محل آسیب نرسیده است. 

 ... )دنباله ازصفحۀ چهارم( صدمین سالگرد تولد  تجلیل 
نویسی بودوهم آموزگار    )...اوهم آموزگارمبارزۀ سیاسی بود، هم آموزگار تاریخ 

 پایمردی(. 
استاد فرهیخته سیدعسکر موسوی درضمر گفتاری که درهمیر مجلس داشت  
گفت ...بحث تاریخ نویسی و بحث خاطره نویسی بسیارگسترده است ولی مـر  

آموزی از تاریخ ما دو    درینجا فقط باالی  سه نکته تأمل مینمایم. در دنیای دانش 
یکی تاریخ نگاری که هماناواقعه نگاری است که معنی دقیق آن  •مفهوم داریم: 

یکی هـم  •ژورنالیسم است... و از هرودوت تا کاتب هزاره به آن پرداخته اند. 
سال عمر دارد کـه    ۶11تاریخ شناسی که ی  مفهوم جدید است و در حدود  

 شامل نقد و تفصیل و تحلیل حواد  میباشد. 

 گوشۀ از بزرگداشت شادروان میرمحمدصدیق فرهنگ 
ـاریـخ   درافغانستان باچاپ کتاب )افغانستان درمسیرتاریخ( ما پلی زدیم که ازت
نگاری به تاریخ شناسی گذرکنیم. اما متأسفانه درکتاب)افغانستان در مسیر تاریخ(  
ـاسـی   نقش پای نقادی و تاریخ نگاری بسیار و مقداربسیارابتدائی ای ازتاریخ شن
دیده میشود. یعنی ما نتوانستیم خود را ازتاریخنگاری بیرون آوریم. آن چیـزی  
که کتاب)افغانستان درپنج قرن اخیر( را برجسته میسازد اینست که بخش تاریخ  
اش      شناسی آن بیشتراست. تمامش تاریخ شناسی نیست ولی بخش تاریخ شناسی 

 خیلی بیشتر است...( 
ـبـصـره اش   در بارۀ کتاب خاطرات مرحوم فرهنگ استاد موسوی ضمر ت

بیست    -گفت:)...ی  بخش مهم تاریخ نگاری که دردنیای دانشگاهی از بیست  
ـا   ـاهـی( ی  Real“ و پنج سال به ایر طرف رونق گرفته است به نام )تاریخ شف

history”   ـاطـره میباشد که رو به رشد است وی  بخش بسیارمهم آن همیر خ
نویسی است. وی عالوه کرد که فرهنگ توانسته است ی  ریکورد جدید و یا  
به گفتۀ ما ی  )پارسنگ( جدید بگذارد در نگاهِ بی چون و چرا و در صداقتِ  
ـاد   ـق گزارشِ خاطرات خودش. از پدر گرامی اش انتقاد میکند، از برادرش انت
میکند و حتی ازخود انتقاد میکند. باصراحت میگویدکه فالن کاری راکه کردم  
ـا   ـا شـم ـه ـن اشتباه بود. ایر ی  نگاه جدیدی است در خاطره نویسی که نه ت
خاطرات تانرا مینویسید بلکه خاطرۀ خود را نقادانه مینویسید..(.استاد موسـوی  
ـاب   ـت عالوه نمود که به نظر وی کتاب )خاطرات( مرحوم فرهنگ )تکمیلۀ ک

 افغانستان در پنچ قرن اخیر( میباشد. 
داکتر داور نادی، فعال امور سیاسی و مدنی و کاندید سابق ریاست جمهوری  
پس از ارایۀ مختصری از کتاب خاطرات مرحوم فرهنگ به منظور معرفی بهتر  
ـاری وی   مؤلف، به مرحوم فرهنگ منحیث مؤرخ اشاره نموده گفت کـه ب
ـعـه   )نادی( در پی آن بود تا کتاب مستندی در بارۀ تاریخ معاصر افغانستان مطال
نماید و با بهت متوجه گردید که چنیر اثری را نمیتوان به آسانی یافت تا اینکه  
کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر بدستش رسید و به ایر ترتیب گم شدۀ خود را  
باز یافت! داکتر نادی کتاب خاطرات مرحوم فرهنگ را نیز )تاریخ( چند دهۀ  
اخیر افغانستان خوانده و آن را برای شناخت دست اندکاران آنوقت و اطال  از  

 ساز آن ادوار اثر مهم و خواندنی پنداشت.   وقایع مهم و سرنوشت 
ـاه، پـس از   آخریر سخنران ایر محفل، استاد جوان و توانا، آقای یاسیر نگ
فرستادن درود ویژه به پدرِ فرهنگ و پدر)فرهنگ(، میرمحمدصدیق فرهنگ،  
ـاد   ازمهارتهای بکرنویسندگی که آن مرحوم درنوشتر خاطراتش بکاربـرده ی

های در    آوری نمود و عالوه کرد که با داخل نمودن خاطرۀ ای و بعضاً خاطره 
متر ی  خاطرۀ مشخص اونه تنها حواد  را بیان میکند بلکه به معرفی اشخاص  
و اوضا  اجتماعی آن زمان نیز میپردازد. استاد نگاه اظهار عقیـده نـمـود کـه  
مرحوم فرهنگ سب  جدیدی را درخاطره نویسی بنیان گذاشته است. همچنان  
وی در اشاره به خاطره نویسی در افغانستان گفت:)...درافغانستان مای  فرهنگی  
داریم به نام )نانوشتر(؛ ما نمی نویسیم. بمانند که کی خوب تاریخ مینویسـد و  
کی بد... ما حافظۀ جمعی نداریم... در مقام بخشایش ما حافظۀ جمعی نداریم؛ در  
مقام تولید فرهنگ، تولید زبان، تولید توسعه و همدیگر پذیری ما خاطرۀ جمعی  
ـادالنـه   نداریم... آن امری که بنام عدالت در نوشتار و در نگارش و داوری ع
ـیـده   نامیده میشود متأسفانه در فرهنگ ما وجود ندارد. بنا بر آن وقت آن رس
است که بساط دروغ به همدیگر گفتر را جمع کنیم... آرزوی مر اینست کـه  

ـان    شادروان فرهنگ  های بی شماری بنویسند. نه تنها مؤرخیر، نه تنها نویسندگ
بلکه هر شهروند میتواند اینکار را بکند و خاطرات خود را بنویسد. سیاستمداران  

 باید بنویسند، واقعاً باید چنیر کنند...( 
توزیع کتاب خاطرات مرحوم فرهنگ که به اهتمام مرحوم سیـد مـحـمـد  

صفحه به قطع وزیری و با کیفیت    ۱4۴فاروق فرهنگ و سید ضیاء فرهنگ در  
عالی بچاپ رسیده، درکابل توسط بنگاه انتشاراتی امیری صورت میگیرد و قرار  
 است عنقریب در امریکا و در اروپا نیز به دسترس عالقمندان قرار داده شود. / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( چند مطلب قابل تأمل  
ـا   مردم درقندز زیرتهدید جدی قرار داشتند و قوای مسلح آماده حمله بود، ام
ـامـت   ایر دیوانه ساالر که تحت تاثیر داروهای مخدربود، قدرت تحلیل ازوخ
اوضا  وتصمیمگیری را نداشت، امرحمله را نمیداد وملت قربانی داد. آیاوقت  
آن نیست که نسبت معاذیرصحی، تصامیم ریاست جمهوری بالوسیله شـورای  
ریاست جمهور)متشکل ازهردوتیم ومعاونان شان( گرفته شودنه ایر معلول ذهنی  
ـا   و مغزی. موضو  بسیار جدی میباشد. چرا عبداهلل و دیگران خاموش اند؟! ی

 اینکه مطابق قانون اساسی نسبت معاذیر صحی وادار به استعفا شود . 
ـان بـه   ـت غنی در ادامه تظاهربه مسلمانی، خالف عرف معمول دراداره افغانس

 استقبال حاجی ها به میدان هوایی میرود ! 
ایر عوامفریب پیرو ماکیاول نمیداندکه باایر حرکات مزورانه خودرا ریشخند  
میسازدوهم مسخره در نزد همه منورینی که وی و ماهیت اندیشه های چپ اورا  
ـات   ـی ـیـرح میدانند. رفیق غنی احمدزی ! رفیق نجیب احمدزی درمراحل اخ
سیاسیش از توکرده بیشترآیت و حدیث از برکرده بود. اماآنهمه مالگری بـه  
اعتبار سیاسی واجتماعی وی اثری نکرد. وقتی ی  فرد نزد ملت اعتبارخود را  
ـان   ـی ازدست داد به گفته عوام باعرض معذرت )ایر ک .. وازی ها( اثری را بم
نمیآورد. بای  پشتاره سند داکتری ومتفکردوم جهان و ادعاهای بلند پروازانه،  
اکسیرهمه دردها واردعرصه سیاسی افغانستان شدید. تقلبهای مفتضح و رسوای  
انتخاباتی ات به مثابۀی  مجرم، همه اعتبارت راازبیر برد . همه بشمول رفیقهایت  
 که روبرو برایت چیزی نمیگویند، ازتزویر وتقلب اسناد انتخاباتی تومطلع اند،  

ـاورکـه در   ـی و ترا مجرم می شناسند.ایر قدر خم و چم نکو. امنیت و رفاه را ب
 ظرف ی  سال وعده داده بودی. لعنت اهلل علی الکاذبیر. 

 ایجاد معاونیت سوم برای احمدضیا مسعود بالوسیله فرمان غنی : 
ـیـس   ـان رئ ایر دیوانه ساالرغنی ومشاوریر احمق حقوقی اونمیدانندکه معاون

اداری خودرا ازطریق انتخابات و رای مردم بر وفق    -جمهورمشروعیت سیاسی 
ـاسـی   قانون اساسی بدست می آورند. رئیس جمهورنمی تواند خالف قانون اس
پست جدیدهم سطح معاونان خود ایجادنماید. ضیاءمسعودازلحاظ پروتوکولـی  

اداری یا شورای امنیت  -فقط ی  مشاوراست، حق شرکت درمجالس سیاسی  
ملی )بیروی سیاسی( راندارد، بهمیر خاطرگفته اند: که ناکس، کس نمی گردد  

 به ایر باالنشینی ها.  
ریاست اجرائیه میتواند طی نامۀ ازنشستر افرادی مثل اتمرمشاور و سایرمشاوریر  
دراجالس کابینه وشورای وزیران اعتراض نمایند و فرمان یاطرزالعملی رادرباره  
ترکیب مجالس شورای وزیران وکابینه صادرنماید. البته ی  مشاورصرف برای  
ـاسـی اداری شـورای   اظهارنظردرباره گزارشی بصورت موقت درمجلس سی
ـان   وزیران ویا کابینه دعوت شده میتواند، اماایر اشتراک موقت است بعد از بی
گزارس و نظرفوراً بایدمجلس راترک کند . درکابینه وشورای وزیران افغانستان  
هرکس وناکس اشتراک میکند. ایر اجالسهامثل)دیری مجلس( قبیلویست و  
ورود آزاد میباشد. چه فضاحت وحماقتی !؟ مشاور نه مسئولیت سیاسی دارد و  

 نه مسئولیت اداری. 
غنی در حضور یکعده وکال، تعدادی دیگر وکال راکه به ستانکزی، رای ندادند  

! پاسخ وکال باید واردنمودن اتهام خیانت ملی به ایر دیوانه ساالر  )لُچ ( خواند  
و سلف وی کرزی مختل المشاعر باشد. معلوم است که تکنی  به راه انداختر  

حقوقی دارد . اما باید ایر دیوانه ضربه سیاسی سخت    -ایر اتهام مشکالت فنی  
بخورد. کرزی مختل المشاعردر محاکم عادی قابل پیگرد قرارگرفته میتـوانـد.  
ـا   اکثرایر قاتلیر رها شده یعنی طالبان بی ناموس درزمان کرزی درهمنوایـی ب
اشرف  )ُلچ ( صورت گرفته است. ایر رهاشدگان درقتل وتخریب مردم و  
وطر مافعال اند. پاسخ به اظهارتوهیر آمیز)لچ  گفتر( به ایر خایر ملی چنیر  
بایدباشد یاطبق لهجه شیریر برادران شریف هزاره ما)لوچ ! اوبچه خر! )نقـل  
قول خودت( اشرف  نصف عمرت را در اروپا و امریکاگذشتاندی نمی فهمی  
ـیـل   ـث که حاکمیت ملی به ملت تعلق دارد و بالوسیله نمایندگان شان اجرا وتـم
میگردد. رای عدم اعتماد به ی  شخص علیل، ناتوان ومشکوک، عمل لچکانه  
نبود بلکه ی  حرکت میهندوستانه و مشرو  بود. درباره تو غول، گستاخ، بیحیا  
، بیشرم، عوامفریب، دیوانه ساالر، تقلب ساالر ومریض روانـی وجسـمـی و  
فاشیستی که تظاهر دروغیرِ تعلق به همه ملت می نمایی و عدۀ ازمردم کودن ،  
تهی مغزوکله خام، مثل ضیامسعود راباپول وامتیاز نابجا، فریفته خودساخته ای ،  
آن ضرب المثل فارسی صدق میکند: خر عیسی گرش به مکه برند چون بیارند  

 هنوز خر باشد ! ایر بود پاسخ اظهارات  لچکانه ات. غنی گ  ! /. 
***************************************** 

 ... )دنباله از صفحۀ چهارم(  صفحاتی ازیک زندگی  
درس های آموزنه وماندگاریست که در رشدفکری ام نقش ونفوذ خاص دارد.  
شما درذهر وتعبیرمر نیرومند تریر شخصیت های جهان هستید وبه ایر اصـل  
ـا   اعتقاد وباور کامل دارم، که معلم پدرمعنوی شاگردان خوداست وهری  راب
 علم وهنر واصول اخالقی ومدنی و رموز ومراودات اجتماعی آشنامیسازد... 
راستی درپهلوی کامیابی هاوموفقیتهای زیادی که دردورۀ دوازده سالۀ مکتـب  
نصیبم شد، باید اعتراف کنم که ازطعم تلخ ناکامی نیزبی بهره نمانده وباری باایر  
کابوس وعفریت هولناک نیزروبرو شدم. تاجاییکه حافظه ام کم  میکند علل  
ـان   ـتـح ذیل وعدم توانایی گذری جسمی وفکری ام باعث عدم موفقیتم درام

 ساالنۀ یکی از صنوف گردید : 
ـاه   درنیمه های سال تعلیمی به ی  مریضی شدید ودوامداری که حـدود دوم
رادربرگرفت مبتالشدم . نظربه اعراض وعالیمی که مادرم بعد هابرایم حکایت  
کرد، ایر مرض مر تب محرقه بودکه درآنوقت بنام )دامنه( نیزیاد میشد. مدت  
ـا   یکماه وچندروز باتب داغ ودردهای بطنی وبی اشتهایی وبعضاً حالت نیمه یغم
ـادرم   دربستر افتادم، بعضی شب هاحالتم طوری خراب وبیخود می بودم که م
ـا و   وخواهربزرگم فکرمیکردند زندگی را پدرودخواهم گفت، ودر بالینم دع
گریه و زاری میکردند. درآن ایام هنوزدوای موثرضد محرقه وآنتی بیوتیـ   
ـیـر   کشف نشده بود، ویگانه دوایی که برایم تجویزکرده بودند شربت تلخ کن
ومقداری ادویۀ یونانی وخانگی بود، که هیچکدام باالی میکروب عامل محرقه  
یا تیفوئید تأثیری نداشت، وبعضاً عوارض جانبی رانیز ضمیمۀ مرض اصلی می  
ساخت. باالخره پس از سه هفته، تب سوزانم تدریجاً پاییر آمد وبحران مهلـ   
محرقه سپری شد، ولی ضعف عمومی وتأثیرات ناگوارچندهفتۀ دیگرنیزطول  
کشید، وحالت صحی ام ازجهات مختلف متضررگردید. حافظه ام درتهیه واخذ  
دروس روزمره، حساسیت وتوانایی سابقۀ خودرابرای مدتی ازدست داد، ودر  
دورۀ نقاهت کدام ادویۀ مقوی ازقبیل ویتامیر هاوهمچنان غذای الزمـۀ کـه  
پروتیر هاوویتامیر های احیا کننده را احتوا کند، میسر نبود، لذا مدتی ضعیف  

 وناتوان ماندم . 
بهرحال امتحانات ساالنه فرا رسید ومر دردومضمون که یکی آن حساب بـود  
نمرات موفقیت بدست نیاوردم ودرروز توزیع نتایج عمومی، پارچۀ ناکامی را  
ـنـد   ـان بدستم دادند. تلخی وفالکت آنروزسیاه هرگز فراموشم نمی شـود، وم
شخص گنهکار ومحکوم، ازقطار هم صنفی هایم زود جدا شد وبا دل شکسته و  
خاطر پریشان سرراست نزد مادرم که درچنیر مراحلی یگانه پناهگاه وغمگسارم  
ـتـم   بود، بخانه برگشتم . اوکه مانند سالهای گذشته بیصبرانه درانتظارمژدۀ موفقی
بود، ازشنیدن خبرتلخ ناکامی ام، مانند کسیکه ضربۀ نامرئی خورده باشد، شدیداً  
دردمندشد وبرخود پیچید، وبرای اینکه اشکهایش را نبینم باآه سردی رویـش  
رابه سمت دیگری متوجه ساخت... بعدتر وقتی مراخیلی افسرده دید، لب بـه  
تسلی کشود وبرای موفقیت وکامیابی آینده ام دعا ونیایش فراوان کرد. /)دنباله  

 دارد( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( امریکا در افغانستان ماندنی شد  
ـان وجـود    ۹111هزارسربازناتو بشمول  ۶1باوجودیکه   سرباز امریکا درافغانست

ـال   ـار ازس   411۶دارد، طالبان قادرشدندیکماه پیش شهرقندز رابرای اولیـر ب
 متصرف شوند. 

قوای افغانی سعی کردشهررا دوباره ازتصرف طالبان نجات دهند، با حـمـالت  
هوایی واشتراک قوای عملیات خاص امریکا درجنگ، شهربروزپنجشنبه، پس  
ازدوهفته به اختیارحکومت درآمد. طالبان طی بی  بیانیه گفتندکه آنهابخاطـر  
ضایع شدن غیرالزمی مهمات، شهرقندز را ترک نمودند. جنگ قنـدز خـطـر  

ـا    1حمالت هوایی راآشکار ساخت. بروز  اکتوبر قوای افغانی ازقوتهای امریـک
درخواست نمودکه به حملۀ هوایی علیه مواضع طالبان بپردازد. درحملۀ که بـر  

نفربیمار، داکتر و نرس کشته    41شفاخانۀ داکتران بدون مرز صورت گرفت،  
 شدند، ازباغیان کسی به قتل نرسید ! 

ـانـۀ   ـاخ اوباما مصمم میباشدتا ازحمله به شفاخانه هااجتناب شود وازحمله بر شف
 داکتران بدون مرز قندز شخصاًمعذرت خواست وتقاضانمودکه وظیفۀ قوای 
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 )دنباله ازصفحۀ پنجم( سخنی چند از اندیشه های مسعود  
درتالش شدندتاچهرۀ طالبان رابه شکل دیگری جلوه دهندوذهنیت مردم امریکا  
رادربرابرشان تغییر دهند. یکی ازیر اشخاص همیر اشرف غنی احمدزی بودکه  
ازداعیۀ طالبان سرسختانه پشتیبانی میکرد، و حامدکرزی که باسی آی آی وآی  
ـا و   اس آی همکاری داشت، نیز طالبان را درامورشان دروزارت خارجه امریک
مسایل مربوط به یونیکال یاری وکم  صادقانه نمود، تاجاییکه ازطرف رژیـم  
طالبان بحیث نمایندۀ دایمی افغانستان درملل متحدپیشنهادشد ! شخص دیگرزلمی  
خلیلزاد بودکه کمپنی یونیکال اورا استخدام کرده بود وشخص رابط بیر طالبان،  
 مقامات امریکا و یونیکال بود، وتاسقوط طالبان مصرانه ازآنان پشتیبانی کرد .  
چون سازمان ملل متحد ازتسلیمی کرسی افغانستان به طالبان خود داری کرد، و  
رژیم طالبان رابجز سه کشورمذکور، هیچ دولتی به رسمیت نشناخت، لذا دولت  
ـاز   امریکابه طالبان اجازه دادتانمایندگی سیاسی شانرا در شهرفلشنگ نیویارک ب
کنند. درابتدا فیصله شده بودکه حامدکرزی بحیث به اصطالح سفیرطالبان در  
نیویارک مرعفی شود، اما بعداً آی اس آی تغییرنظردادوشخصی بنام عبدالحکیم  
مجاهدبحیث سفیرطالبان درفلشنگ معرفی شد، شخص دیگرکه شهروندامریکا  
شده بود، نوراهلل زدران نام داشت که پس ازاشغال کابل توسط طالبان، ریش دراز  
مانده وپشتیبانی خودراازرژیم طالبان علناً اعالن کردوبحیث سکرترنماینـدگـی  
ـیـم   طالبان درفلشنگ مقررشد. او حتی پاسپورت برای مردم میداد. عبدالـحـک
مجاهد چون مارآستیر اکنون درشورای صلح درکابل است واو بودکه فاتـحـه  
برای مالعمر واحدالعیر وجنایتکار درکابل گرفت وثابت ساخت که درزیرچتر  
به اصطالح صلح به نفع طالبان وآی اس آی درمتر دولت افغانستان کار میکنـد.  
قرارافواهات موجود، انجنیراحسان اهلل بیات نیزبرای طالبان همکاری مالی مـی  
نمود، وحتی کمپنی اش بنام افغان بیسیم، دروقت طالبان درخدمت طالبان بـود،  
اما هنوزاسنادی درموردارائه نشده، و یگانه سندی که موجوداست اینست کـه  
کسیکه ازذکرنام خود خودداری نمود، احسان اهلل بیات را وزیرطالبان مالمحمد  
غو  آخوند دری  مسابقۀ فوتبال درنیویارک یکجادیـده اسـت. مـمـکـر  

 همکاری پولی آقای بیات بیشتراساس تجارتی داشت تااساس سیاسی.  
بایدیادآورشدکه نوراهلل زدران بخاطرتقلب درپرداخت مالیه یا تکس به دولـت  
ـیـو   امریکا، درامریکا زندانی میباشد. ونیزشخص دیگری که به نفع طالبان در ن
ـلـگـری   یارک فعالیت مینمودآقای انورزی بودکه وقت ونا وقت به دفترقونس
افغانستان درنیویارک تلفون میکرد وسبب اذیت وآزار کارکنان قونسلگری به  
 نفع طالبان میشد، وحرفهای رکی  و دوراز ادب استعمال میکرد./ )دنباله دارد( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی انتشارات تازه  
قرون وسطایی قدمهاولو کوتاه وکوچ ، بسوی عصرحاضرگذاشتند. همیر ها  
بودندکه درکنار مبازران جریانات سیاسی وقت، از ادبیات وگفتمان دموکراسی  
خواهانه با انجام دادن آگاهی ملی، حرکتهای کارساز وحرکت دادن به مـردم  
ـای   ـه ـت ـی جامعه بخاطرحق طلبی و مراعات وحفظ ارزشهای انسانی،که ازمسئول
عمدۀ قلم بدستان، روشنفکران و اندیشمندان است، خدمات شایسته نموده وبـه  
یادگارگذاشتند. ایر جوانان مبتکر، خالق وتأثیرگذار توانستند دریر حرکـت  
ملی به شیوه هاوطرق اندیشمندانه ونفوذبخش باتفکر وبینش روشر با گفتمانهای  
جدید وجدی، خودرادر برابر وضع موجود تبارزدهند و گنداب نظم سیاسی و  
 اجتماعی را درسخنرانیها برمال ساخته وارزش های انسانی رانمایان گردانند...( 

نویسندۀ پژوهشگرگرامی پروفیسرهاشمی تفصیالت روشر مزیدی را درمورد    
فعالیتهای اتحادیۀ محصلیر وتأثیرعمیمق و پرجنبش آن در بیداری جامعه وتنبیه  
 سرکار و دست اندرکاران وقت، طی چندیر صفحۀ پرمحتوا ارائه داده است.  
درختم ایر معرفی مختصرنشریۀ پربها وپرمحتوای آریانابرون مرزی، سخر را  
باآرزوی موفقیت شایان متصدی وکارگردانان مجله وباذکر ایر بیت حضرت  

 بیدل به پایان می رسانم : 
 گر دلی داری تو هم خون ساز وصاحب نشئه باش 

 می شدن مخصوص نبود دانۀ انگور را  
 خفت مکش از خلق وبه اظهار غنا کوش 
 هرچند به دست تو زر و مال نباشد           / . 

***************************************** 
 ... ) دنباله ازصفحۀ پنجم ( چهاردهمین سالگرد  

ـا   ایر مقالۀ طوالنی را بادعای مغفرت قهرمان ملی شهیداحمدشاه مسعودغازی ب
 سرودۀ زیبایی از استادسخر استاد واصف باختری به پایان می برم : 

ــور  ــ ــریر وخـش ــ  آخ
 های فقرآلودگان آن گنج بادآورد کو؟  

 آن سپیدار آن یل گردنفراز آن مرد کو؟ 
ـای سترون را به خاکسترکشید    آنکه شبه

شق می آورد کو؟  ـام بلوغ ـع ـغ  آن کـه پی
ــود   ـتان پرداز ب ــی داسـ  با زبان بی زبان

 آن نگاهان نجیب، آن چشم غمپرورد کو؟ 
ـندیش   ـیدا زپا افگ ـیر دست ناپ  ای، کدام

 کو چنان دردآشنای دیگر، ای بیدرد کو؟ 
ت  ـاه بـی ــ ـادت را دآلرا ش  دفتر سرخ شه
 آن بسوز سینه در دیوان هستی فرد کو؟ 

***************************************** 
سرنشین    مخالف درحمله هواپیما های بی   ۲۱ 

 درافغانستان کشته شدند 
ـ بی بی سی:    ۶1 ـلـه  نومبر/ننگرهار ایر مخالفان مسلح شب گذشته در نتیجه حم

ـتـه    هواپیماهای بی  سرنشیر درمنطقه موسوم به ٬تمبو٬ در ولسوالی خوگیانی کش
ـار   ـنـگـره ـیـس ن ـل ـانـده پ شدند. حضرت حسیر مشرقیوال، سخنگوی فرم

سرنشیر درمنطقه تمبو ی  مـوتـر/خـودرو را هـدف    گفت:هواپیماهای بی 
ـان ولسـوال   ـیـدرحـم قراردادندکه درنتیجه دوازده شورشی کشته شدنـد. س

 نامنهادطالبان برای ولسوالی خوگیانی هم شامل کشته شدگان است. 
نفر کشته شده اند. طالبان تاکنـون در    ۹ اما ساکنان محل گفته اند در ایر حمله  

ـای   ـا ه ـیـم مورد ایر رویداد چیزی نگفته است. پیش از ایر نیز عملیات هواپ
 سرنشیر در ایر والیت تلفات سنگینی به هر دو گروه وارد ساخته بود .   بی 

 : دنبالۀ خبر ازستون اول  
اند.اوبر ضرورت هماهنگی و همکاری بیشتر جهانی برای مبارزه با دهشـت  

 افگنان و اندیشۀ دهشت افگنی تاکید کرد .  
ـار مـی   مقام های پاکستانی در حالی از وجود عمال داعش درآن کشور انک
کنند که به گفتۀ مقام های امریکایی و افغان اکثر تندروان خارجی در مناطـق  
ـثـر   ـنـد.اک قبایلی پاکستان پناهگاه داشته و از آنجا عملیات را هماهنگ می کن
ـتـر  در    ـیـش آگاهان به ایر باور اند که جر گجویان داعش در افغانستان  که ب
والیت های شرقی به ویژه کنر و  ننگرهار مستقر اند از پاکستان به ایر مناطـق  

 آمده اند. 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـ وفات مرحوم عبدالقیوم قاری فرزند شادروان حضرت قاری عبداهلل ملـ   
ـاری،   الشعراء را به جناب آقای داکتر عبدالواحدقاری وخانواده های محترم ق

 مرشدی ، فهیمی وافضل صمیمانه تسلیت می گوییم . امید 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( کرزی تخریب می کند  
لباس میفروشد، به خبرنگارگفت که دردوران کرزی کارومعاملۀ مر نسبت بـه  
حاال به مراتب بهتربود، زیرا غنی احمدزی وداکترعبداهلل وقتی بقدرت رسیدند،  
هرکدام به نوبۀ خودبه افزایش اعتبار ونفوذ خویش مشغول اند. عبدالقادر ی   
پیرمرد دهاتی ساکر والیت سمنگان اظهارداشت نسبت به ایر حکومت وحدت  
ملی، دورۀ کرزی صدمرتبه بهتربود. اوافزود که بهتراست کـه تـحـت ادارۀ  
ـایـت   کرزی ی  حکومت موقتی تأسیس شود بدون تردید مردم ماازآن حم
خواهندکرد، وجالب اینست که غنی احمدزی وعبداهلل هردو، ازینکه بیر مردم  
ـان   حمایت از کرزی هرروز افزایش می یابد، آگاه هستند، ولی درعیر حال آن
ازینکه ی  دستگاه فاسد ورشوتخور رابه ار  گرفت اند، خیلی متأثرمیباشند،  
مخصوصاً که عنقریب قوای خارجی افغانستان راترک میکنند، وازطرف دیگر  

 کمکهای بیر المللی نیزروبه کاهش است. 
یکی ازمعاونان عبداهلل اظهار داشت که دردوران کرزی بیشترمردم مصروف  
ـلـی   ـا  بـک ـاال اوض ـاح بودند وسربازان خارجی درقریه هاحضورداشتند، ام
تغییرکرده است. ی  دپلومات خارجی به نویسندۀ ایر مقاله گفت حکومـت  
ـنـد.   ـاش ـب ـی فعلی از اینکه نتوانست حاالت دورۀ کرزی راحفظ کند مسئول م
ـنـی   ازطرف دیگرایر حکومت سخت مصروف دفا  از عملیات دهشت افـگ
ـار نـدارنـد.   طالبان میباشد، لهذا فرصت کافی برای بهبود اوضا  کشوردراختی
دپلومات دیگری اظهارداشت که یکعده ازسران بانفوذ والیات باکرزی روابط  
خالصانه دارند، ولی درست معلوم نیست که چه تعدادشان که ازحکومت فعلی  
ـهـره   دورمانده اند، خواهند توانست درشرایط فعلی بعید است به نفع کـرزی ب

 برداری بتوانند.  
غنی احمدزی وعبداهلل درخالل اجتما  یکعده مجاهدیر بصـورت واضـح  
وآشکارا ازکرزی خواهش کردندکه درامورکشورمداخله نکند، وعبداهلل دریر  
ـاشـد.   ـب ـی مسأله افزودکه مشکالت اقتصادی وسیاسی بقایای حکومت سابق م
ـا   عبداهلل که ی  وقتی وزیرخارجۀ کرزی بود، به اونهایت احترام داشـت، ام

 بگفتۀ دوستانش حاال ازآن روش خویش سخت پشیمان است.  
تشنج بیر روسای حکومت موجود وکرزی وقتی اوج گرفت که کرزی علیه  
ـاد کـرد.   ـق ـت توافق درامر مبادلۀ اطالعات بیر افغانستان وپاکستان، سخـت ان
قرارگزارشها میان طرفداران احمدزی وکرزی دیگر مالقاتی صورت نگرفت،  

 اما بازهم دراثروساطت، روابط طرفیر اندکی بهترشد .  
حشمت غنی احمدزی، برادراشرف غنی احمدزی به خبرنگارگفت که رئیس  
جمهورباالخره دریافت که کرزی بحیث رئیس جمهورسابق قابل احترام اسـت  
 ودریافت که گویا کرزی میتواند درمسایل سیاسی کشور او رایاری برساند.  
گزارشهای محلی میرساندکه غنی احمدزی درمسافرت اخیر خود به قندهاربه  
خوانیر صاحب نفوذ آن والیت صریحاً اظهارکرد که در افغانستان حکـومـت  
دوگانه وجودندارد وایر اخطارمتوجه هر مداخله درامورمملکت تعبیرمیشـود.  

 جوالی(/ ۶4)ترجمه از واشنگتر پوست  
**************************************** 

 می کنند     % مردم افغانستان زیرخط فقر زندگی   ۶۳ 
ـ بی بی سی   1 در صد مردم    1۱ : وزارت اقتصادافغانستان میگوید نومبر/کابل 

میکنند. براساس نظرسنجی وزارت اقتصادوبان       افغانستان زیر خط فقر زندگی 
ـای   ۱,۹ جهانی، باوصف  ـه ـال -4111 درصد رشد تولید ناخالص داخلی، بیر س

ها فقیرمانده و ازهرسه افغان یکی توان    درصد افغان    1۱ ،  41۶۶ -41۶4 تا   4111 
 های ابتدایی خود را ندارد.   خرید مواد خوراکی و تامیر نیازمندی 

ـنـظـم   ـا م عبدالستارمراد، وزیراقتصاد دلیل اصلی فقردرافغانستان راجریان ن
گذاری، عدم دسترسی به خدمات اجتماعی وآموزشی، فقدان امنیـت،    سرمایه 

داند. رابرت جیسون،    زندگی غیرشهری و متکی بودن مردم به کشت للمی می 
رئیس بان  جهانی گفت ایر ارزیابی افغانستان را کم  خواهد کرد تا طـرح  

 های بهتری برای کاهش فقر پیش گیرد.   
کارپیشنهادی نویسندگان ایر گزارش تحلیلی برای بهبود وضعیت فقـردر    راه 

پـذیـری مـردم      انسانی ومدیریت آسیب      افغانستان، تقویت کشاورزی، توسعه 
فقیراست. براساس ایر نظرسنجی، بیشتر فقردر روستا هامتمرکزاست، ازهرپنج  

کنند. عالوه بریر، تقریبا نیمی از باشندگان    فقیر چهارنفر در روستاها زندگی می 
شرقی و مناطق مرکزی فقیرند. درعیر حال، رشد اقتصادی فاصله    مناطق شمال 

میان پولدار و فقیر رابیشترکرده است. بیست درصدفقیرجامعه باکاهش دو در  
اند درحالیکه بیست درصد ثروتمند جامعـه    صدی درتوانایی خرید مواجه شده 

 درصد افزایش دارایی بوده است. ۹ شاهد  
درصـد    1۴,1 سوادند.    درصد مردم فقیر بی   11,۱ در ایر گزارش آمده که  

درصد آنها کشاورزی    ۴۴ کنند و نزدی  به    های غیر رسمی کار می   آنهادربخش 
ـتـر    می  کنند. آنها همچنیر به خدمات اساسی مثل برق و آب آشامیدنـی کـم

المللی به رشد اقتصاد افغانستان کـمـ     های بیر   دسترسی دارند.با اینکه کم  
 های مختلف یا بر کاهش فقر نداشته است.   کرده ولی تاثیر مساوی بر بخش 

پذیرند    اند که مردم فقیرافغانستان آسیب   نویسندگان گزارش خاطر نشان کرده 
ـیـر   وتوانایی مقاومت در مقابل شوک      های اقتصادی را ندارند. براساس معیار ب

المللی خط فقر، هرکسی بادرآمد کمتر از ی  دالر در روز فقیر مـحـسـوب  
 شود .   می 

 بازداشت یک مقام والیت دایکندی  
ـ بی بی سی    ۹ : مقامات والیت دایکنـدی اعـالم کـردنـد  نومبر/دایکندی 

ـازداشـت شـده   ـالـف دولـت ب ولسوال اشترلی به اتهام ارتباط بانیروهای مخ
ـعـت،     است.آصف خان، مسئول امنیت پلیس دایکندی گفت سیـدمـحـمـدرف

ولسوال اشترلی بدستوردادستانی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بازداشـت  
است. سبحان نائیبی، رئیس شورای والیتی دایکندی گفت بازداشت آقای    شده  

رفعت انگیزه سیاسی دارد. آصف خان میگویدنیروهای پلیس دربازداشت دست  
نداشته و آقای رفعت به دستور دادستان بازداشت شده است. آقای رفعت اکنون  

 در بازداشتگاه والیت دایکندی نگهداری میشود. 
 داعش در پاکستان نیست، کابل نگران است 

ـ صدای امریکا ۶1 : مقام های پاکستانی بار دیگر حضور جنـگ  نومبر/کابل 
جویان گروه دولت اسالمی یا داعش را در قلمرو پاکستان رد کرده و گفته اند  
که آنکشورتوانمندی مقابله باایر گروه دهشت افگر رادارد.اعزازاحمد چودری  
معیر وزارت خارجه پاکستان روز ی  شنبه در صحبت با رسانه ها در اسالم آباد  
ـال داعـش   گفت که پاکستان به هیچ فردیاگروهی اجازه نخواهد داد تا با عـم
ـانـی   ـت ارتباط برقرار کند. اوگفت٬همه میدانیم که هیچ فرد، گروه یامقام پاکس
 طرفدارگروه دهشت افگر داعش نیست و تمام شان در مبارزه با داعش ایستاد 

 شمال کالیفورنیا داکترمحمد فرید یونس                                                  
 به نام خداوند  که به ما علم بیان و قلم آموخت 

 )اشتباهات در ترجمه و تفسیر نام گیاهان مذکور در قرآن مجید( 
 (1)جواب به استاد عبدالستارسیرت  

حدیث    14رویم به ترجمه صحیح بخاری جلد اول ، کتاب ایمان صفحه    حال می 
، توجه کنید: طلحه بر عبیداهلل)رض( گفته است: مردی ژولیده موی  ۴۱شماره  

ـیـده   از اهل نجد نزد رسول اهلل )ص( آمد. که زمزمۀ او شنیده میشد ولی فهـم
شد که چه می گوید، تا آنکه نزدی  آمد و دانستیم که در بارۀ اسالم سؤال    نمی 

ترجمه شده   «مردی سر برهنه »کنید که در لوء لوء و مرجان    میکند. توجه می 
ـان  .«مردی ژولیده موی »و در صحیح بخاری   ” و همچنان:درلوءلوء و مـرج
در صحیح بخاری. کدام ی  ازیر   «زمزمه »ترجمه شده و   «انعکاس صدایش 

ها درست است؟ وقتی که از علم اتیمولوژی یعنی مبداء لغت و فیلولوژی     ترجمه 
یعنی ساخت و بافت و  جمله بندی زبان کار گرفتیم و لغا ت را جدا جدا مـورد  
بررسی قرار دادیم نتیجه گرفتیم که ترجمۀ صحیح بخاری درست اسـت. ایـر  

 تحقیق نشان میدهد   که شما در کار تان بسیار بی توجه بودید. 
گویم و آن ایر است که    مر آنراسخر اخیرمی  .«حرف اخیر »بگفتۀ خودشما    

شما اول با کسی طرف شدید که از بزرگتریر نبات شناسان نه تنها افغانستان بلکه  
ـتـه خـوددارد. یـ    جهان به شمارمیرود. موصوف سی و پنج کتاب دررش
ـاری   ـتـخ پروفیسری است که آن مقام راباتحقیقات به دست آورده نه اینکه اف
مردم برایش داده باشند. دوم اینکه امروزعصرساینس وتحقیقات علمی است و  

اساس    های بی   شما بهتراست قرآن را با ی  دیدوبینش نوتفسیرکنید و ازیر گفته 
فاصله میان جبرئیل و محمد)ص( به اندازۀ کمان دوقـوس  »و غیر علمی مانند   

شما را ی  محقق غیر علمی و کهنه خیال جلوه میدهد و به شأن شما که   «بود 
ـات خـود   ی  مرد محترم هستید نه می زیبد. سوم کوشش کنید تا به اشتباه
کنیـد      اعتراف کنید ازینکه  مزبوحانه از خود دفا  کنید. اگر شما اعتراف می 

 شما را ی  مرد صادق و متواصع نشان میدهد. قربان شما.  
 قبل از نماز فجر ایر نوشته تکمیل شد.   41۶1مورخ چهارشنبه هفتم ماه اکتوبر    

داکترمحمدفریدیونس استاد بشرشناسی فرهنگی خاور میانه و فلسفۀ اسـالمـی  
 ایست بی  ایفای وظیفه میکند. /  –دردانشگاه ایالتی کلیفورنیا  

***************************************** 
 احمدزی در مورد پرونده کابلبانک جدی است 

ـ تلویزیون نور: معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگـویـد  ۶۴ عقرب/ کابل 
ـانـ    رئیس جمهور برای پیگیری وبدست آمدن پولهای اختالس شده کابل ب
جدی است. پرونده کابل بان  پس از آن یکبار دیگر به موضو  داغ رسانه ای  
مبدل شد که خلیل اهلل فروزی، یکی ازبدهکاران بزرگ ایر بانـ  از زنـدان  
ـاز یـ    بیرون شدوعمال وارد تجارت تازۀ گردید؛ وارد کارزار ساخت و س
شهرک بنام هوشمند در کابل. حاال هاشمی میگویدموضو  بیرون کشانده شدن  
فروزی تحت بررسی قراردارد. اوتاکید میکندکه رئیس جمهوربرای پیگیری و  

 به دست آمدن پول های اختالس شده کابل بان  جدی است. 
با آنکه قرارداد ساخت شهرک هوشمندباایر بدهکار عمده کابل بان  از سوی  
ریاست جمهور لغوشده؛ اما هنوز انتقادها از حکومت داغ است که چگونه ی   

 فردمجرم بدون حکم دادگاه از زندان آزاد می شود. 
هاشمی افزود :تاکنون حدود پنجاه درصدپولهای کابلبان  بدست آمده وتالش  
ـا از طـریـق فـروش   میشود دیگرپولهای ایر بان  نیز بدست آید. ایر پوله
جایدادهای بدهکاران کابل بان  و همچنان به گونه نقدی حاصل شده اسـت.  

صـد    ۹ عبدالبصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل میگوید هنوزهم از مجمو   
 ملیون آن باقی مانده است.   ۴11 ملیون دالرپولهای دزدیده شدۀ کابلبان ،  

موضو  بررسی مجدد پرونده کابلبان  از وعده های نخستیر غنی احمدزی در  
ـتـه بـرای   راستای مبارزه بافساد اداری بود. اما به باورآگاهان، حکومت نتـوانس

 بدست آوردن پولهای دزدیده شده ایر بان  با جدیت عمل کند . 
 فعاالن مدنی خواهان معرفی وزیردفاع شدند 

ـ بی بی سی:  ۶1 شماری ازنهادهای مدنی از دولت افغانستان خواستند  نومبر/کابل 
برای رسیدگی به مشکالت امنیتی به زودی وزیر دفا  جدید رابه پارلمان معرفی  

های منطقه شاه شهید ایر شهر    عقرب/آبان در ویرانه   4۴ کند. فعاالن مدنی امروز 
ـا   که چندی پیش شاهدانفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ن

 های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.    امنی 
بصیرفیضی که قطعنامه گردهمایی فعاالن مدنی را میخواندگفت:دولت باید در  
دکتوریر امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفا  توانمند و کارا را به  
پارلمان معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمر برخورد کند و گزینش افراد  
ـیـد   ـاک در پستهای دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.فعاالن مدنی ت

شان ادامه    های   کردند که دادخواهی آنها تا تامیر امنیت و رسیدگی به خواست 
 خواهد داشت. 
ایکه براساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، درکنار پست    درموافقتنامه 

های دیگر، وزیردفا  ورئیس ستادارتش بایدباموافقت هردو رهبرحـکـومـت  
وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.ازآغازکار حکومت، همواره میان رئیـس  
جمهورو رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی بعنوان وزیر دفا  ورئیس ستاد  

ـا    ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است. بعد ازماهها رای  ـهـورب زنی، رئیس جم
موافقت عبداهلل رئیس اجرایی، دراوایل ماه جوزا/خرداد معصوم استانکزی، را  
بعنوان نامزد وزارت دفا  امعرفی کرد.ولی اوموفق نشد رای اعتماد نمایندگان  
 مجلس را بدست آورد اماتاکنون بعنوان سرپرست وزارت دفا  کار میکند. 

ـا  در   درخواست نمایندگان جامعه مدنی برای معرفی نامزد جدید وزارت دف
حالی صورت میگیردکه دیروزمجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس جمهوردر  
مورد استثنا بودن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی را با اکثریت آرا رد کـرد.  
ایر مجلس در ماه جوزاى امسال طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را تصویب  

تواند در ادارات دولتى بیشتر از دو ماه    کرده بود که بر اساس آن هیچ کسی نمی 
 به حیث سرپرست کار کند. 

ـنـی   ـی ـن ـق اما بعدترغنی احمدزی درتعطیالت تابستانی اعضای پارلمان، فرمان ت
 راصادرکرد ونهادهای امنیتی را ازیر قانون مستثنی قرار داد. 

PAGE 7 



 

 

خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 

 5082هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 
 ارسال دارند. 

 278ـ 432ـ4004تلفون 
mkqawi471@gmail.com 

Omaid, POBox 30818, VA 22310 USA 

Volume 24, Issue No. 1008 ,  November 15, 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 

 

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.  

 

 

  
 

 بانوی افغان تبار در کانادا وزیر شد 
سال حاکمیت  ۶1 ساله، هم دریر روزسوگند یاد کرد و به    ۴1 جاستیر ترودو  

محافظه کاران پایان داد. پدر آقای ترودو هم زمانی برای دودهه نخست وزیـر  
بود. صعود او به معنی عصرتازه برای سیاستهای لیبرالی پس از اخـراج حـزب  
ـاعـی،   ـتـم استیون هارپر از قدرت است. از جمله افزایش بودجه برنامه های اج

 روابط بهتر باامریکا و افزایش شمار پناهجویان سوری در ایر کشور . 

 خانم  مریم منصف هنگام ادای سوگند 
مرد. سر    ۶1 زن و    ۶1 شمار زنان و مردان در کابینه آقای ترودو برابراست:  

سال متفاوت است. حضوراقلیتهای قومی هم در ایر کابینه پـر    11 تا   11 آنها از  
 رنگ است. ازجمله سه هندی تبار درآن حضور دارند که یکی وزیردفا  است. 
پس ازمراسم سوگنداعضای کابینه، خبرنگاری ازآقای ترودو پرسید چـرا  
برابری جنسیتی درکابینه اینقدر برای او مهم است. نخست وزیر درپاسخ گفت 

است( که با تشویق زیاد حضار روبروشد. ایر آموزگارسابق    41۶1 )چون سال  
وارد پارلمان شد و دومیر نخست وزیر جوان    4111 که سیاستمدارشده در سال  
 در تاریخ ایر کشور است. 

سالگی به    ۶۶ مریم منصف یکی از وزیران جدیداست. زنی سی ساله که در  
اش از دست طالبان از افغانستان فرار کرد و به کانادا پناه برد. یکی    همراه خانواده 

ها در امور    ایکه پدر را از دست داده بودند. خانم منصف سال   از سه دخترخانواده 
هزاردالرکم  برای تحصیل دختران    ۶11 خیریه فعال بوده و درگذشته توانسته 

 در افغانستان جمع آوری کند. او وزیر نهادهای دموکراتی  کانادا شده است. 
گفت:    یکی ازدوستان افغان که پس ازسالها زندگی درایران به کانادا رفته می 

)درایران متولد شدم، زبان و مذهبم با ایرانیان مشترک است. علیرغم عشقی که  
به ایر کشور دارم، هیچگاه تابعیت ایرانی به مر داده نشد. اما دختری پناهنده در  

شود. چه انتخاب خوبی، چه کسی بیشتر از ی     سال وزیر می   ۶۹ زمان کمتر از  
 داند چه قدر نهادهای دموکراتی  مهم هستند.(   زن افغان می 

ـاربـران    راه یافتر ی  زن افغان  تبار به پارلمان کانادا، بحث داغی در میان ک
های اجتماعی به راه انداخته درباره اینکه آیا هموطنان او درافغانستان    افغان شبکه 

ـبـکـه  ـان درش ـای    هم سهمی از ایر افتخار دارند یا نه؟گروهی ازکاربران افغ ه
ـاس    اجتماعی از اینکه ی  نفر از افغانستان به چنیر موقعیتی دست  یافتـه، احس

افتخارمیکنند، اما دستۀ دیگر میگویند دستاوردهای مریم منصف، ربطی به تبار  
ست که در آن رشـد    وکشوری که ازآن آمده ندارد، بلکه محصول شرایطی ا 

 است.   کرده 
ـان بـه    اگرچه مریم منصف، نخستیر افغان  ـت تبارنیست که درخارج از افغانس

هایی که بیرون از کشور    یابد، اما تعداد ایر افراد و همچنیر افغان   پارلمان راه می 
شوند، در مقایسه با بسیاری از جوامع    شان وارد عرصه سیاست و قانونگذاری می 

 مهاجر اندک است. 
کنند    ها با جامعه میزبان تعامل نمی   در عیر حال برخی میگویند بسیاری از افغان 

ـنـد    و سعی نمی  ـان کنند مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشند و مواردی م
تواند در ایر    انتخاب مریم منصف در کانادا و نسیمه رزمیار در پارلمان فنالند، می 

 زمینه الگوی خوبی باشند . 
***************************************** 

ـان و در  دنبالۀ خبر ازستون اول (  )  ـت ـانس با توجه به وضعیت خاص امنیتی افغ
چارچوب کنوانسیونهای بیر المللی و موافقتنامه هایی که برخی از ایر کشـور  

 های اروپایی با افغانستان دارند، بوده باشد. 
عالمی بلخی وزیرامورمهاجریر و عودت کنندگان نیز اظهار داشـت کـه  
افغانستان خواهان تعدیل دربرخی از موافقتنامه هایی است که درسالهای گذشته  
بابرخی ازکشورهای اروپاامضا شده همچنان خواهان بحث ومذاکره با برخی از  
 کشورهای دیگرازجمله آلمان پیرامون تفاهمنامه های دوجانبه دریر زمینه است. 
سپس سفرای مذکور باالنوبه سخر گفته و بر تعهد دوامدارکشورهایشان در  
جهت حمایت از دولت افغانستان در راستای تأمیر امنیت و راه اندازی پـروژه  
های اشتغال زایی به هدف جلوگیری ازافزایش موج مهاجرتها، وآمادگی کشور  
هایشان به مذاکره مجدد برتفاهمنامه هادریر زمینه تأکیدکردند .سفیرجمهوری  
ـاهـم   ـف فدرال آلمان از اعالم آمادگی کشورش در جهت گفتگو پیـرامـون ت

 مشترک دوجانبه میان کابل و برلیر در امور پناهندگان خبر داد. 

 بیلتون، آوازخوان معروف افغانستان درگذشت 
ـ بی بی سی   ۹ ـان    خان بیلتون لوگری، یکی از محلی    : مؤمر نومبر/کابل   خـوان

عقرب )آبان( درگذشت. خانواده اش مـی    ۶1 معروف افغانستان، روز دوشنبه  
که از چندی پیش دچارش شده بود، در بیمارستانی در      گویند او دراثر بیماری 
 کابل درگذشت. 

ـقـه خـورد   ۹1 بیلتون       سال پیش در منط
ـنـوب   کابل معروف به چکری، واقع ج
ـا بـزرگ   شهرکابل به دنیا آمد و همانج
شد. درکودکی پدرومادرخودرا ازدست  
داد وخواهرش او را بزرگ کرد. بیلتون  

ـا    درسال  های طوالنی صدای رسای روست
که فراق    های جنوب افغانستان بود، جایی 

های روستایی    سوژه اصلی ترانه     و جدایی 
است.اوکه به )استاد بیلتون( معروف بود،  
ابتدا نی مینواخت وهمچنیر از نوازندگان  
ـعـدا بـه   توانای رباب و تنبور نیز بود. ب

 آورد.   آوازخوانی روی 
ـام داد. او      بیلتون درزمینۀ رشد ومطرح شدن موسیقی محلی تالش  های زیاد انج

اشعار عارفانه بهایی جان، شاعر پشتو زبان را نیز سروده است و به روایت بسیاری  
شناسان در موسیقی لوگری که سب  خاصی در موسیقی افغانستان    از موسیقی 

 است، یکی از سرآمدهای دورانش بود. 
ـای    خوان معروف افغانستان به زبان   بیلتون، محلی  ـتـو سـروده های فارسی و پش

های او به زبان فارسی )دل مر ز غم    فراوانی به میرا  گذاشت. نخستیر آهنگ 
 هایت پاره پاره( و به پشتو )زما جانانه نه رازی وختونه( است. 

آقای بیلتون صدهاپارچه موسیقی دررادیو وتلویزیون ملی افغانستان ضبط کرد  
ـیـشـونـد.   که ازجمله آثاری به یاد ماندنی موسیقی محلی افغانستان محسوب م
بیلتون درسالهای پایانی عمرش فعالیت هنری نداشت. از او پنج دختر و دو پسر  

 به جا مانده است . 
 تلفات سنگین برطالبان وارد شد 

ـ باختر   ۶1 : نبی جان مالخیل قوماندان امنیه هیرمند گفـت ایـر  نومبر/هیرمند
عملیات که ازبیست روزبه اینطرف دربخش هایی ازوالیت هیرمند ادامه دارد  
ـلـی   برطالبان تلفات سنگیر واردآمده است . درایر درگیری نیروهای پلیس م
اردو ، امنیت و نظم عامه اشتراک دارند که تاکنون نیروهای دولتی دربـخـش  

 های از ولسوالی مارجه پیشروی نیز داشته اند. 
طالب  41تازه تریر گزارشها ازوالیت هیرمندحاکیست که نیروهای امنیتی جسد 

را از ولسوالی مارجه به قوماندانی امنیه انتقال داده اند. اکنون  عملیات در ساحه  
ـان   ـب شیغان ولسوالی مارجه جریان دارد. نیروهای امنیتی توانستند پلی راکه طال
درولسوالی مارجه برای جلوگیری ازورود نیروهای امنیتی بـه آن ولسـوالـی  
 تخریب کرده بودند ، ترمیم نموده و به پیشروی درآن ساحه موفق شدند. 

ـیـه   ـل قوماندان امنیه که خود درولسوالی مارجه بانیروهای امنیتی در عملیات ع
ـات   ـی ـل طالبان اشتراک دارد میگوید طالبان تلفات سنگیر را درجریان ایر عـم
متحمل شده اند. به گفته اوتاکنون جسد بیست طالب را نیروهای شامل عملیات  

 به مرکز لشکرگاه انتقال داده اند. 
وی اضافه کرد که نیروهای امنیتی با مورال عالی و باتقویه نیروهای کمکی از  
مرکز و پیشروی ادامه داده و امیدوار هستیم درآینده نه چندان دورطالبان را از  
 ولسوالی مارجه پاکسازی نموده و شاهد تصرف کامل ولسوالی مارجه باشیم . 
قوماندان امنیه هیرمندگفت: درایر عملیات دربخشهای ازولسوالی های نادعلی،  
سنگیر، باباجی، موسی قلعه پاکسازی،  نیروهای امنیتی مصروف ازبیر بـردن  
آخریر النه های طالبان میباشند.درجریان ایر عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی  
موفق شدند یکتعداد جنگ افزار طالبان که شامل شش میل کالشینکوف، سـه  
 میل پیکا، سه میل راکت آر پی جی و ی  اندازه مهمات میباشدبدست آورند. 

 سرباز اردو درهیرمندبه طالبان پیوستند   ۳۶ 
ـ صدای امریکا: مقامات والیت هیرمند میگویند شب گذشته  ۶۴ نومبر/هیرمند
سرباز اردوی ملی، در ولسوالی سنگیر ایر والیت به مخالفیر مسلح پیوسته    ۱1 

اند. امامسئولیر میگویندایر ولسوالی هنوز هم در کنترول نیروهای امنیتی افغان  
قراردارد.میرزاخان رحیمی والی هیرمندبا تائید ایر خبر به صدای امریکا گفت  

تر از سربازان اردوی ملی در ولسوالی سنگیر ایر والیت    ۱1 که شب گذشته،  
 ها آغاز شده است.   به مخالفیر مسلح پیوسته اند.والی هیرمند گفت که بررسی 

رحیمی  گفت درنتیجه بررسی ها علت پیوستر ایر سربازان اردوی ملی با طالبان  
ـال ایـر   روشر خواهدشد. ایر سربازان در ی  مرکز مهم به نام ستیشر درشم
 ولسوالی مستقربودند، که روزگذشته ایر مرکز را به طالبان واگذار کرده اند. 
ـان   مسئولیر میگویندی  هئیت به ولسوالی سنگیر اعزام شده که نتایج سفـرآن
ـیـر   بارسانه هاشری  خواهد شد. حاجی سفرمحمد ی  باشندۀ ولسوالی سنگ
ـتـری   ـلـوم ـی گفت جنگ بیر نیروهای امنیتی افغان و مخالفیر مسلح در سه ک

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  ولسوالی سنگیر ادامه دارد. 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 هزاران نفر درکابل و غزنی و بامیان مظاهره کردند 
مقامات والیت زابل میگویند ایر هفت مسافر هزاره به شمول دو زن وی   
ـنـد در   کودک، ازسوی جنگجویانیکه خود را وابسته به گروه داعش میخـوان
ولسوالی ارغنداب آن والیت سربریده شدند. ریاست جمهوری افغانستان یـ   
هیات بلند پایه را برای غمشریکی با خانواده های ایر قربانیان، به والیت غزنـی  
میفرستد. سید ظفرهاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیروزگفت در  
ـقـق   ترکیب ایر هیات سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، محمد مـح
معاون دوم ریاست اجراییه، گالب منگل وزیر اقوام قبایل و سرحدات و محمد  

 اهلل بتاش وزیر ترانسپورت شامل می باشند. 
ـفـت تـر را   دفترهیأت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما  قتل ایر ه
ـیـکـوالس   محکوم کرده و کشتار غیرنظامیان افغان را بیمناک خوانده است. ن
هیسم نماینده ویژۀ سرمنشی ملل متحد درامور افغانستان با نشراعالمیۀ گفته: )ایر  
قتل های بی منطق ممکر است جرایم جنگی محسوب شوند وعامالن اش بایـد  
پاسخگو باشند.( یوناما تاکید کرد  که قتل افرادغیرنظامی و گروگانگیری آنها  
نقض جدی قوانیر بشر دوستانه بیر المللی میباشد که تمام گروههای درگیر از  

 جمله همه عناصر ضد دولتی باید آنرا مراعات نمایند . 
 طالبان بی پدر دو پدره می شوند 

ـ باختر:    ۱ ـاسـت  نومبر/کابل  ـی برای طالبان دو رهبرساختند، فتنه وجنگ س
معماران طالبانی، آنانرا نیز بجان هم انداخت. مردم بدون حدس وگمان میداننـد  
که طالبان با معماری برخی ازکشورهای منطقه وفرامنطقه ساخته شدند، انگیـزه  
ایجاد چنیر حرکت راسیاست فتنه وجنگ درافغانستان وبرخی کشورهای دیگر  
ـان   ـب تشکیل میدهد به همیر دلیل آنهامالرسول رابحیث رئیس شورای عالی طال

 تعییر کردند . 
اکثرکارشناسان به ایر باور اند که طالبان پروژه ساخته وبافته   شده از بیرون  
است ، انتخاب مال اخترمنصور بحیث رهبر طالبان دربیرون ازمرزهای افغانستان  
وانتخاب مال رسول از سوی شماری از افرادی زیرنام علمای دیر نیزجـز ایـر  
پروژه میباشد، زیرا آنانی که طالبان را ساختند ازوجود آنان درتحقق اهـداف  
سلطه جویی شان درمنطقه استفاده کردند و اکنون ایر گروه باید منقسم شود تا  
پروژه دیگر زیرنام  داعش تقویت گردد . موضوعی که نه تنها  مردم افغانستان  
 نسبت به آن نگران میباشند بل کشور های منطقه را نیزنگران ساخته است. 

رئیس جمهورافغانستان در دیدار باهیئت چینایی که به ریاست معاون رئیـس  
جمهورآن کشور به کابل آمده بود مطرح ساخت که جنگ درافغانستان یـ   
جنگ تحمیلی، منطقوی وبیر المللی است نه ی  جنگ داخلی. ایر گفته هابه  
وضاحت میرساندکه هستند کشور های درمنطقه که باچنیر رویکردها منطقه را  
دچارآشوبهای فراوان ساخته اند. به ایر دلیل هرگاه کشورهای منطقه میخواهند  
که بسترآشوب وفتنه را ازمنطقه بردارند باید بیشتر از گذشته باهم نزدی  شوند  
با توسعه  مناسبات ، تجارتی واقتصادی وراه اندازی پروژه های بزرگ منطقوی  

 منابع سرباز گیری آشوبگران را کور کنند . 
 فرهاد دریا سفیر حمایت ازاطفال کشورشد 

ـ باختر   1 : فرهاد دریا آوازخوان کشور امروزازسوی موسسه بیر  نومبر/کابل 
المللی حمایت ازاطفال درافغانستان، بعنوان سفیرحمایت از اطفال معرفی شـد.  
اناماریا رئیس موسسه بیر المللی حمایت از اطفال درامورافغانستان حیر معرفـی  

 فرهاددریا به عنوان سفیر حمایت ازاطفال گفت: 
ایر موسسه توانسته است در همکاری  
ـات   با نهادهای مختلف درمرکـز ووالی

ـفـل    ۱/۶افغانستان برای حدود   ملیون ط
آسیب پذیر عرضه خدمات را انجام داده  

ـامـه    ۴/1و   ملیون طفل دیگر شامل بـرن
ـیـر   ـهـم ـاقـراردارد. ب ـعـدی م های ب
ـال   ـف منظوربخاطر انجام کاربهتر برای اط
ـا یـکـی از   ـاد دری آسیب پذیر ، فره
آوازخوان های مشهور افغانستان راکـه  
توانسته ازطریق هنرخودخدمات خوبی  
ـیـر   ـف رابرای اطفال انجام بدهد بعنوان س
ـاب   ـتـخ ـان ان ـت حمایت از اطفال افغانس

 کردیم . 
به گفته وی : زیرا فرهاد دریا دوبار موفق به دریافت جایزه حقوق بشرشده  
 وهم بحیث سفیر صلح سازمان ملل متحد درافغانستان فعالیت داشته است. 

فرهاد دریا ضمر آنکه کودکان را به عنوان قشر کوچکتر جامعـه کـه از  
ـانـه   ـی اهمیت خاص برخورداراند توصیف نموده گفت: ازطریق موسسـه آش
کودکان راموردحمایت قراردادیم واکنون که به حیث سفیر و حامیان کودکان  
ازطریق ایر نهاد معرفی شده ام میخواهم برای اطفال رنج دیده و زحمت کـش  

 افغانستان خدمات بهتر را انجام دهم . 
 بررسی مشکالت مهاجرین افغان در اروپا 

ـ باختر ۶1 ـاجـریـر و عـودت  نومبر/کابل  ـه : وزرای امورخارجه وامورم
کنندگان با سفرای شماری از کشورهای اورپایی مقیم کابل در مورد مشکالت  
پناهندگان افغان در آن کشورها به بحث پرداختند. صالح الدیر ربانـی وزیـر  
امورخارجه درحالیکه سید حسیر عالمی بلخی وزیر امورمهاجریـر وعـودت  
کنندگان نیزحاضربود، امروزباسفیران کشور های آلمان، ایتالیا، بریتانیا، چ ،  
ـات ومشـکـل   سویدن، فرانسه، هالند، فنلند، دنمارک وناروی مقیم کابل مالق
شهروندان پناهنده افغانستان درکشورهای اروپایی را بیان وآنرا ی  مشکل دو  
ـهـت   ـا در ج جانبه دانسته برتعهد دولت افغانستان برای گفتگو با ایر کشور ه

 دریافت راه حل دوجانبه و جامع برای ایر مشکل تأکید کرد. 
وزیر امورخارجه افزود: ما از کشور های اروپایی انتظار داریم که تعامل آنها  
 با شهروندان افغانستان که متقاضیان پناهندگی در کشور های اروپایی هستند،  

 
 
 


