2211
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی ،میوه های
فصل ،نان های تازۀ وطنی ،روت ها،
میوه های خشک تازه وارد از
افغانستان ،وگوشت های تازۀ مرغ،
بره ،گوسفند ،گوساله و گاو را با
بهای مناسبت تقدیم میکند

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

$1.50
شمارۀ پنهم /سال بینت پنهم  51/سریان 57 / 5391جوالی  / 5751شمارۀ رنلنل 5755

اگر قرار باشد که دو روز در دنیا باشید ،
یک روز ادب بیاموزید ،

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

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

دادستان کل 222کارمندشهرداری کابل را
ممنوع الخروج کرد.

51جوالی/کابل -بی بی سی557 :کاررنیس شیهیردیری کیابیل بیسسیتیور
فریسیمیسی ،دیدستان کل ب ظو دست دیشتو در فنیاد ریمینیو یلیخیر
شسهینس.بصیرعزیزی سخنگوی دیدستان کل گفت یتهارهای رطرح شیسه عیلییی
آنهازیربررسی یست گر ی یزدیدستانان بعنوین یئت ی یی یتییاب ریاریور
بررسی ییو یتهای ا شسه یست.
دیدستانی کل یفغاننتان پی یز ییو م پر نسه ایی ری بریی بررسی یتهای فناد علی
شماری یز ر ای ای بلنسپای پیییو ،یز جمل چنس زیر پیییو بازکرده ک تایال یز
سرنوشت آنان ییال چنسینی دردست نینت ،یرار ارهای دیدستانی ریییگیویینیس
پر نسه ا نوز م زیر بررسی یست.
فناد یدیری رالی یزچال ای عمسه در بریبر د لت یفغاننتان دیننت رییشیود،
چیزی ک م رنت سین دیخلی م یاریان بیویلمللی آن ری ب عنوین ن ط ضیعیف
د لت رورد ینت اد قریر رید نس .یرارنت سین یکورت ،درزران ریاست کیرزی
ریاست یشر غنی ،یکورت ریدربرخورد بافنادناتوین دیننیتی ینیس.ری یای یای
یکورت جود فناد درنهاد اری ردنمیکننس ،یراریگوینسبرنار ای ریخصی بیریی
ریی کو کردن فنادر یسست دیرنس چنس نهاد ررتبط با ییو روضیو رییغیول
کار نتنس.
یرح یتهای فناد علی شهردیری کابل م خبرتیازهیی نییینیت .درسیال 5311
دیدستانی کل یکم بازدیشت عبسیالیس صایبی شهردیر قت کابل ری صیادر
دیدگاه ب چهار سال زنسین رحکوی کرد ،یراپ یزآنک کرزی دریک سخنیرینیی
علنی خود ی ری فرد صالحی خوینس ،یرح یتهای علی ی رنکوت گیذیشیتی شیس.
شهردیری کابل سال ا یست ک رورد ینت اد شسیس رردی ر ارات د لتی بوده ب
عنوین یکی یز نهاد ای آلوده ب فناد شهرت دیشت یست .

والی بلخ :درحکومت وحدت ملی اتحادوجودندارد

سرپرست الیت بلخ در رریسم ر ز عیس سعیس فطر پیاری ب شهر نسین الییت
بلخ دیشت گفت یکورت یست رلی برس پای غییرقیانیونیی تیویفی یی
یستویریست ر برین ییو یکورت ،ب تعهسیت شان عمل نکرده ینس .عطا ریحیمیس
نور دررریسمی ب رناسبت یدیی نمازعیس درشهررزیر شریف ،ف سین تعهسیت عملی
سرین یکورت یست رلی ری نکو کرد یسیردیدک خیاریوشیی بیی
رسیریتی یکورت ری توینسخیم رردی ریب مریه دیشت باشس .آقای نیورگیفیت
رسیریت عملی کاری ری جنتهو بکنیس ییو رلت ری یزییو رنهالب یزیو رخمص
یزیو گرسنگی ف ر یقتصاد رشکنت  ،یرنیت خریب شسه بیر ن بکنیس ،در غیر
آن رتوج باشیس ک در بریبر خیم رلت ر بر نیویس.
سرپرست الیت بلخ ریگویس ک در یکورت یست رلی نی یتیحیاد درسیت
جود دیرد ن سرین آن با م تفا م دیرنس ن عملکرد آنها رطابق تیویفی ینیاری
ساختار ییو یکورت یست .توزیع شناسنار ای برقی ،برگزیری ینتخابات شیوری
ای لنویلی ا برگزیری لوی جرگ یز رویردی بود ک آقای نور بر آن یشیاره
دیشت.
رئی جمهوردرسخنرینی ب رناسبت عیس گفت ب دشمنان یفغاننتان نباییس یجیازه
دیده شود تا تفا ت دیسگاه ریان ر برین سیاسی یفغان ری ک الزرۀ دریوکیریسیی
یست ب یختال ربسل سازنس .ی باتأکیس بریکپارچگی یست رردی یفغاننیتیان
بس ن یشاره ب فرد ریخصی گفت رفهوی رخالفت سیاسی با نظای ییو نینت کی
رییۀ نظای برکییسه شود.
سرپرست بلخ مچنان در سخنان یز آغاز رأی زنی ا در مآ نگی با سیاییر
ییزیب سیاسی کیوربریی پیسیکردن ریه یل چالیهای یفغاننتان خیبیردید ،یریا
ریخص نکردک بریی رفع کسیی چال ا با سایر ییزیب سیاسیی یرد عیمیل
خوی س شس .آقای نور با یشاره ب مکاری شماری کیور ای کمک کنینیسه بی
یفغاننتان گفت ،کیور ایی ب ییو کیور جنگ زده کمک ریکننس یرا ب گفیتیۀ
ی برخال شماری دیگر دست ب تربیت د یت یفگنان زده آنیان ری بی
یفغاننتان ریفرستنس.
یستادعطارحمس نیور یلیی بیلیخ بی
کیور ایی ک ب یعزیی د یت یفگنان بی
یفغاننتان ری پردیزنس ،ییسیر دید کی
آروزش تربیت د یت یفگنی بازی بیا
آت یست ییو آت دیرو خیودشیانیری
فریخوی سگرفت.

21طالب در عملیات
نظامیان دستیگرشدند

55جوالی/قنسز -تیلیوییزییون نیور:
جنریل جنگل باغ گفت درپی عمیلیییات
جنرال جنگل باغ
ریترک نظاریان کیوربا نیر ای خارجی
دررربویات ییو الیت 55 ،ریس یفگو دستگیر شسنس یک ذخیره گاه جنیگ
یفزیر رهمات آنان نیزشسه یست.
پ یز یینک عملیات بهاری یالبان در پی ر ا رت سخت نظاریان دربیرخیی یز
رنایق ب شکنت رویج شس ،نظاریان عملیات تهاجمی بریی پیاکنیازی بیرخیی
یز سایات یزیضور ریس یفگنان ری آغاز کرده ینس .رنو الن زیرت دفا رلی با
روفق خوینسن عملیات شفق ریگوینسفعال در 53الیت فسه عملیات ری ینهای ریی
د نس یی آن تلفات سنگینی بردشمو یردشسه یست .فررانسه پلی قنسزگفیت
ییو عملیات در رنط عینی خیل لنویلی چهاردره ینهای شسه یست.
الییت
قنسزدریال یاضر زیرتهسیس جسی یالبان قریردیرد ،یرا فررانسه پلییی
ریگویس یالبان باجاخوش کردن درکو پای ای ییو الیت دیگر تهسیس جسی ب
یرنیت قنسز نینتنس .

روز دیگر با ادب زندگی کنید .
برتراند راسل

قیام مردم ولسوالی حضرت سلطان برای
جمع آوری پسته

51جوالی/سمنگان ،باختر :یزیررقیای رردی لنویلی یضرت سلیطیان الییت
سمنگان تعسیدی یزیالبان یزرحل فریرنمودنس.یک باشنسه رحل گفت صس ا باشنسه
قری ی رلی ب خایر جمع آ ری رحصوالت پنت دیخل جنگالت پنت کوه قیس
شسه رکسیی یک ر سیرپنت ری جمع آ ری نموده ب یر قری ای شان در
یرکت بودنسک دررنیر ریه یزیر یالبان رحاصره شسه یزپنت یای جیمیع
آ ری شسه آنها یالبان نصف پنیتی ریبیا گیرفیتینیس .یییو عیمیل خییم
رردی ریبرینگیخت درنتیه باشنسگان قری یعم یز زن ررد ،پیر جوین یییفیال
باسنگ چوپ بر یالبان هوی برده باآنان برخورد فزیکی نیمیودنیس .دریییو
درگیری یک یالب زخم بردیشت در ر ابل قیای رردری یینتادگی نکیرده یز
رحل فریرنمودنس .بعسأ رردین خیمگیو دردیخل قری برقریرگاه یالیبیان یهیوی
بردنسک درنتیه س یالب ک درآن یضوردیشتنس ،فریرنموده یک تعسید روید
لوژینتکی رهمات روجودتوسط رردی تاری شس .

غنی :نشست وارسا برای افغانستان پردستآورد بود

55جوالی/کابل ،تلویزیون نور :ریی جمهور غنی کیور ای یاری تر رینم
ری یسیرریس سک با یمایت یز ریس یفگنان ،ب ی سی شوی شان نخوی نسرسیس،
دریال یاضرجارع جهانی یفغاننتان ریدررحریق توج قریردیده کیور ایی ک
یز ریس یفگنان یمایت ریکننسبا گذشت رر ز ب ینز ی کیانیسه ریییونیس .ی
یزیعالی کمک ای کیور ای عضو ناتو ب نظاریان یفغاننتان نیزت سیر کیرد
نینت یرسا بریی یفغاننتان ری پردستآ رد خوینس کی  ،خیویسیت ییکیوریت
درنینت یرساب کرسی نینت یست.
غنی ب کیور ای یاری تر رینم یسیر ری د س ک  ،رفکوره یشغال یفغاننتان
ری یز سر د ر کننس .ی ری گویس یصالیات در صفو نظاریان ،ربارزه با فنیاد
تحکیم ی وق بیر یز تعهسیت یکورت ب جارع جهانی در شنت یرسا بیود .در
نینت یرسا یعضای ناتو رتعهس شسنس س ف شمار نظاریان کیور ب  315زیر تیو
باقی بمانس بییتریز یازده زیر نیر ای خارجی در چهار چوب رأروریت یمایت
قایع ری در ریستای آروزش ریورت د ی فریتر یز سال 5751در یییو کییور
نگ بسیرنس.

زمین های کابل ازغاصبان گرفته می شود

51جوالی/کابل -باختر :سرپرست شهردیری کابل یرر زدریک نینت خبری
یعالی کردک زریو ای غصب شسه د لتی ری باز خوی سگرفت ییلیب یای
شار یلی ری یصول خوی سکرد .دریو نینت نمایینیسگیان زیرت دیخیلی
دیدستانی کل یضور دیشتنس ،عبسیهلل یبیب زی گفت غاصبان یزیرین جیرییب
زریو ری غصب کرده ز ررنسین تا نوز صفایی قنمت زریو ای دیده شسه ری
تحویل نکرده ینس بییتررالکان شرکت ا شهرک ا نیزدآن یدیره بیاقیییسیر
ریباشس  .ی یفز د نای بس کارین ری یفیا خوی نس کرد.
بگفت یبیب زی  17درصس فناد در یدیریت شهردیری کابل کا یافت آنهیا
رصمم ینس یقسیراتی ری مچنان دررورد رنازل ک خودسر ساخت شسه ینس نیز ینهیای
د نس  .قورانسین یرنی کابل نیزآرادگی پلی ری در تح ق برنار یای شیهیردیری
کابل یعالی کرد .

تعهد ادامۀ همکاری ناتوبا افغانستان

 9جوالی/بر کنل ،تلویزیون نور :ناتو تاسال 5757ساالن پنج رلییارد دیلیربی
نظاریان کیورکمک ریکنس .دبیرکل ناتو ریگویسنظاریان یفغاننتان دریال یاضیر
رنو لیت تأریو یرنیت کل کیورریبعهسه دیرنس ناتو بعنوین یاری ییو نیییر یا
یکبار دیگررتعهس شس تاسال5757ب یمایت یز آنان یدیر د س .ی گفت یفغاننیتیان
با جود پییرفتها ،نوز م بابی رباتی خیونت شیسییسر بیر سیت .ر یبیرین
یکورت یست رلی در نینت یرسا ریگوینسیفغاننتان باتمای توین تالش ریی
کنستاتعهسیت ری ک ب جارع جهانی دیده یست عملی کنس.
درنینت ناتو در یرسا س تصمیم کلیسی توسط سرین کیور ای عضو نیاتیو
یتخاد شس :ی ل د یی راروریت یمایت قایع فریتر یزسال ،5751د ی یمایت رالی
یز نیر ای یرنیتی تاسال 5757م سال پنج رلیارد دیلر سوی یمایت سیاسی بلنس
رست یز یکورت یست رلی یز رهمتریو تعهسیت سازران ناتو درنینت یرسیا
ب یفغاننتان یست.

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

پیکرسیدحسین انوری به خاک سپرده شد

9جوالی/کابل ،تلویزیون نور:پیکر سیییسینیییو ینیوری رییا رریییی
جمهورپیییو دریرور نظاری ریی یزب یرکت یسالریی ییی ریریسیمیی
درکابل بخاک سپرده شس .شماری یزشخصیتهای پیییو جیهیادی ری یای یای
یکورتی دررریسم شرکت کردنس .یشتریک کننسگان رریسم ،ررگ ی ریضایعی
بزرگ دربر کنونی ریسیننس.
آقای ینوری در سال 5331در الیت پر ین زیده شس درسال 5311رکتب ری
ب پایان رسانیس .ینوری درسال 5311مزران با پوستو ب صفیو ریهیا یسییو،
یزب یرکت یسالری ری تاسی کرد پ یز س وط یالبان ب صفت یلی کابیل
ریت نماینسه رردی کابل در رهل ییفای ظیف کرد .شماری یز یشیتیریک
کننسگان رریسم ،رشادت فسیکاری ی در د رین جهاد ر ا رت ری ستودنس.
شادر ین سیسینیو ینوری ر زس شنب فت گذشت  ،بی یریر سیرییان در
نس ستان درگذشت ( .مکارین قلمی یدیری فت نارۀ یریس ب ر ح پاک رها یس
نارسیر یستویر سیس ینیو ینوری در د نثار نموده ،ریمات یلهی ری شارل ییالی
ری خوی نس .ر ین شاد باد !

سناتوران امریکا خواستار رفع وابستگی
افغانستان با تسلیحات روسی اند

51جوالی /یشنگتو -باختر:شماری یزسناتورین یرریکاخویستار خاتم بخییسن
ب یبنتگیهای تنلیحاتی یفغاننتان یز ر سی شسه ینس .ریچارد بلوفنیال جیانیی
یرنتنت سناتور ای جمهوریخویه بایرسال پیاری عنوینی رسییرین پینیتیاگیون یز
یبنتگیهای ر ز یفز ن یفغاننتان ب تنلیحات ر سی یبریزنگرینی کرده یزپنتاگیون
خویست ینستا لیکوپتر ای ساخت یرریکا دریختیار یرت یفغاننتیان قیریرگیییرد
برنار خریس لیکوپتر ای ر سی بریی یرت یینکییورخیاتیمی بیخیییییسه
شود .آنهاتاکیسکردنسک ت اضای لیکوپتر ای یی  51ساخت ر سی بریی یرتی
یفغاننتان بییترشسه در یالیک پول آنری یرریکا ریس س .
ییو د سناتور یز پنتاگون ری خوی نس بابررسی ضع یفغاننتان نیازرنسی یای
یرتی رنال سپردن لیکوپتر ای ساخت یرریکاریجسی بگیرنس یز یبنتیگیی
یفغاننتان با ر سی بکا نس .آنها بهای لیکوپتر ای یی 51ر سی ،لیکوپیتیر یای
سی کورسکی بلک یرریکا ری بریی یرت یفغاننتان پیینهادکرده ینس .سینیاتیور
بییلییوفنییال سیینییاتییور ج یانییی ی ننییت یز یشییتییون کییارتییر زیییردفییا
یرریکاخویستنسستریتیژی کمک تنلیحاتی بایرت یفغاننیتیان ریریر ر نیمیاییس
یناسیت ای روجود درییو برنار ری شناسایی نمایس .
ب با رآگا ان سیاسی نظاری یفغان ،دریبتسیک ساختارتیکیالتی یرد ی ریلیی
یفغاننتان ر یسست گرفت شسبرنار تعویض یسلح ر سی با یسلح ناتو روردبحث
بود دریو ریستا سررای گذیری شس یسلح ربت یرریکاجاگزیو کالشینیکیو
ر سی شس ،زر پوشهای یرریکا الریهای یرریکایی سایط تیزرفتارجای سایط
ر سی ریگرفت ،رگرییو برنار روفق نبود زیری یز لحاظ ساختار یقلیمی یفغاننتیان
یسلح ر سی در یینکیورکاریست ،ضمنا ً نزدیک بودن یفغاننتان بار سی یزلحیاظ
جغریفیایی زرین آنریرناعسساخت تا یفغاننتان یسلح رهمات ر سی ری مچینیان
ترجیح د س .یزیر دیگر نظاریان یفغان با یسلح سایل یربی ر س بیییییتیر
بلسنس تایسلح یرکانات یرریکا .ر ی میو دالیل یست ک د لت یفغاننتان رنالی
خریس یسلح رهمات یز ر سی ریرطرح کرد ر سها م درچوکات یک رعارل
تهاری با آن رویف کرده ینس.
باآنک ییو د سناتور یرریکاتاکیسبرسپردن تنلیحات یرریکایی بهای یسلحی
سایط ر سی بریی یرت یفغاننتان ینس ،رگرر ارات آن کیور بازیر ای ر سی ری
بریی تهی چنیو یرکانات بریی یرت یفغاننتان رناعسدیننت ینس ،ر ی میو دلیییل
تاکنون یس د  17چرخبال یزسوی یرریکا ناتویزر سی بریی یرت یفیغیاننیتیان
خریسه شس ر سی م ب نوب خودصس اریل یسلح سبک ری تیحیوییل یرتی
یفغاننتان نموده یست .
بایسگفت ک یرریکا نس د کیور رحوری در تههیز نیییر یای یویییی
یفغاننتان ینس نس نیز در صنف وییی خود رتکی ب ر سی یست .

رشد فرهنگ کتابخوانی درمیان جوانان بلخ

51جوالی /رزیرشریف  -باختر  :فر نگ کتابخوینی در بلخ ننبت بی سیال
گذشت رشس نموده یست  ،یراجوینان یز نبودکتاب ای رورد عالق شان شیاکیی
ینس  .صالح رحمسخلیق رئی ییالعات فر نگ بلخ گفت نهاد ای زییادی در
بخ گنترش فر نگ کتابخوینی در ییو الیت فعالیت دیرنس ،یرا تاکیییس ریی
دیردک بریی تر یج فر نگ بایس تالش رزیس تا ر زن بریی پیییرفیت کییور
بوجود آیس .یرا شماری یز جوینان رحصالن بلخ عسی رشس فر ینیگ ریطیالیعی
ریکمبود کتاب ای رورد عالق شان دیننت ری گوینسکتاب یای دسیت ی ل
یکثرأ درکتابخان ای یفغاننتان جود نسیرد .

هفته نامۀ امید
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پر فینردیکتریمیس ادی

کر الینای شمالی

عالمت شاهراه !

بریی ر نمایی رنافریو ریننسه ارعمول یست ک درشا ری ها جاده ا عالیم
تریفیکی جود دیرد در آن یسم شهر ا فاصلۀ رسیییسن بی آن در شیسه،
تارنافریو آگاه شونسک بریی رسیسن ب سررنزل ر صود شان چی یسر فیاصیلیۀ
درپی دیرنس .ر ییات یجتماعی سیاسی م با درک ی ضا ک شاخص خوبیی
ریباشنس ،ریتوین پییبینی کردک بریی رسیسن ب س نظری یی چ ینسیزه فاصل
درپی یست.
درجنگ جهانی د ی قبل یزس وط نازی جررنی ،چرچل نخنت زیربرتانیی
نط ی ییرید درپییگویی جنگ ب رردر چنیو یظهارکرد  » :نوزب سرینهیای
نرسیسه ییم ،نوزختم شر کار م نینت ،بلک ی ینا شر ختم کارریباشس« .ییو
گفتارچرچل ی ی ت دیشت ،دیری نگذشت بودک رتحسیو ب قیریرگیاه یتیلیر
رسیسنس یریم ی ریرحاصره بمباردران کردنس ،قتی دیخل قیریرگیاه شیسنیس،
یز تلر ،نارزدی رف ای نزدیک جزخاکنتری بها نمانسه بود چ م خودکیی
کرده یجناد شان یعمۀ آت شسه بود .
ی ضا پرآشوب یجتماعی سیاسی جهان ،قتل ،خونریزی ،رهاجرتها بربادی
کیور ای یسالری درخالل سیاست ،دیو د یت یفگنی ،رردران رتفکرریب ییو
ینسیی ری بردک سرنوشت ییو رلل ریظیلیوی بیکیهیا ریییرسیییس سیییاسیت
یرریکا رتحسین بریی تنلط جهانی س وط کیور ای یسالری تضعیف دییو
یسالی رسیسن ب سف چ سرفاصل دیرد؟
درتاریخ رعاصررا ،ییو آشوب غوغا یزن طۀ رهمی یعنی تریژدی 55/9نیأت
کرد .بعسیزس وط یرپریتورکمونینم ،یرریکادرصسد تنلط برجهان گردیس .بهتریو
ریه بریی رسیسن ب ییو ر صس قو یادرۀ بزرگی در یرریکابودک رنهرب قیتیل
رردی آن شود ،لذی مان بودک بتاریخ 55سپتمبرسیال 5775نیزده نیفیرعیرب
تر رینت بر ررکز جهانی تهارت در نیویارک یشنگتو یمل کردنس .دررورد
علل ریخانیکیت ییو یادر نظریات رختلفی جود دیرد .رؤرخیو رینویننسکی
یرریکابعس یز س وط ر سها د ریه ریدرپی ریتویننت بگیرد ،ی ل یینک بیحیییث
یگان قسرت بزرگ جهانی درقسرت خود توسعۀ دروکریسی بحیث ر برجهیان
یدیر د س ،یا یینک یزروقع یستفاده نموده شر ب جهان گیایی فتویات نماییس
برجهان یستیال نمایس  .جور بوش دیر دست یش یزیو روقع یستفاده کرده بی
کمک ر نمایی یکعسه جمهوریخوی ان جسیس یهودی یالصل یمل رییزعیریق
یعنی قلب رمالک یسالری شر کردنس ،باتخریب پارچ شسن عیریق قیتیل
صس ا زیربیگناه ،نوبت ب آقای ی بارا رسیس .ییو گنترش نظاری یویخیوی یی
غیریخالقی یدیر پیسیکرد.
ین البی ک درکیور لیبیا تولیسشس رنهرب قتل ر برآن درر ی جاده ا شس،
رتعاقبا یک کیوررنظم ب شکل رلوک یلطوییفی ربسل گیت دستگاه یکورت
د لت یز م پاشیس .کیورباستانی سوری باتمای آرار غنایم تاریخی آن یعمۀ ییو
آت گیت یدیرۀ رصرباعظمت تاریخی بسست گر ی یزنظاریان فررانبیردیر
خارجی گرفتارشس .یرر ز عریق بحیث یک کییور ریلیت آزید رینینیهیم
جودنسیرد کردستان عمال یزآن جسیشسه یست.
کیورییرین یزنیر ی ذر ی رحر ی گیت روقتا آریی ب نظیرریییخیورد .یز
سیاستمسیری در یشنگتو دررورد یینک چری درییرین جنگ دیخلی جود نیسیرد
چنیو گفت» :راکوش ریکنیم ریوه ری ی ال یزشاخ ای پاییو درخت بگییرییم
بعس درروقع رناسب ریوه ای شاخ ای بلنس درخت ریری چینیم« .
درروقع نوشتو ییو ر ال خبرکودتا تینهات سیاسی ریدرترکی شنیسی کی
دستۀ یزنظاریان دست ب کودتازده ینس .آنچ دلچنپ بود یینک  :ی ل ،با جودیکی
ترکی یک کیورعضو ناتو یزرتحسیو یرریکابوده بزرگتریو پایگاه نیظیاریی
درآنها جوددیرد ،خبرکودتا آن سرباعث نگرینی سیاستمسیرین یرریکا نگیردییس.
ریی جمهور ی بارا زیرخارجۀ یرریکا یظهاردیشتنسک یرریکا یزدروکریسی
یکورت ینتخابی یمایت ریکنس ،یرا کودتاچیان نظاری ری رحکوی نکردنس ! د ی،
یکنفریزجمهوری خوی ان جسیس یهودی یالصل یمایت خودری یزکیودتیاچیییان
نظاری یبریز دیشت ،سوی ،تلویزیون رطبوعات یرریکا م یزکیودتیای نیظیاریی
نکو نکرده بلک نظرخوبی یزر بریت ینتخابی ترکی یریی نکردنس .بعضی یفرید
یزینک چرییفرید نظاری دست ب قتل رردی درجاده انزدنس رأیوسی نیان دیدنس !
آیایغتیاش ترکی شارل مان سلنلۀ یزرمالک س وط دیده شیسۀ یسیالریی
ریباشس یا یینک یک پسیسۀ جسیگان ریباشس ؟ ب جرأت ریتیوین یدعیاکیرد کی
یغتیاش در ترکی ب ییتمال یغلب درپالن آجنسیی عموری شارل ریباشس .
درالبالی یینهم رصیبتهادرکیور ای یسالری خبردیگری یزعربنتان سعودی
بگوش ریرسس .بعسیز فات عبسیهلل پادشاه سعودی درراه جنوری ،بریدرش سلمیان
زرای پادشا ی ریبسست گرفت .یخیری رحمسبو سلمان پنرسلیمیان پیادشیاه کی
جوین 35سال ریباشس ،رنو ل یجریی یروررهم کیوری شیسه یسیت .شیهیزیده
رحمسبو سلمان یز یر پسر ظیفۀ Monopolyیقتصادی ،سررای گذیری ریلیی،
سیاست یقتصادی یرور زیرت دفا عربنتان سعودی ریبعهسه دیرد .دلیچینیپ
ترییننت ک ییو شهزیدۀ جوین ریخوی سکار ای خطرناکی دررعیر تیهیربی
قریرد س .رحمسبو سلمان قصس دیردیست الل رردی خودری یز یبنتگی بی ریر ت
نفت بنوی سررای گذیری بزرگ خار یزکیورسوق د س ،ی ریخوی س باتولیییس
یک Fundبزرگ جهانی ب ر سیر د تریلیون دیلرییو سررای گیذیری ریبیریه
بینسیزد ع یسه دیردییو سررای گذیری بزرگتر یز Apple, google, microsoft
کمپنی  Berkshire Hathawayخوی سبود .ی ایق دیگری آشکارشیسه آن
ییننت ک ذخیرۀ نفت عربنتان کا نموده یز د سال گذشیتی بی ییینینیو
درآرسیزپتر ل درعربنتان 577بلیون دیلرکا یافت یست .
ب نظرییو نویننسه ،ییو عمل( Tectonicتکتونیک) شهزیدۀ جوین ک رنتلزی
تغییر قیریقتصادی یجتماعی عربنتان رییود ،درکیوری ک یز یتیادسیال بی
یینطر بابنتگی ب یقتصادنفت ربات یقتصادی دیشت  ،شاییسخیطیرییک زلیزلیۀ
یقتصادی سیاسی ریسبب شود .پالن رحمس بو سلمان ییتمال دیرد یزیر غیرب
تیویق شسه باشس .علما دینیمنسینی دررورد یقتصادعربنتان رعلورات زیاد دیرنیس
یظهاردیشت ینس ک ییو پالن یقتصادی یجتماعی رحمسبو سلمان شایس یک بحیرین
بزرگ یقتصادی یجتماعی ریدرآن کیور سبب شود .درکیورسعودی کی یز
یتاد سال ب یینطر سررای نفت ییتیاجات ییو رلت بینت یک رلییونیی ری
برآ رده رینازد ،ییو پالن یقتصادی شهزیده ریتحمل نخوی س تیویننیت  .یریر ز
پنهاه درصس نفوس عربنتان کمتر یز  51سال عمردیرنس  37درصس یب ۀ جیوین
بیکار ری باشنس.
درقطارکیور ای یسالری ،پاکنتان با جوددیشتو دستگا های جاسوسی آی
یس آی زیرین رسرسۀ یسالری تر رینتی د یت یفگنی ،تا زرانیک ریوقیف
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ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

فریمونت -کالیفورنیا
رحمس یا ا کوشان
شف شف نی شفتالو (پیوست ب گذشت )
جناب رئی جمهور یفغاننتان آغای یشر غنی ییمسزی ! تری بنای خسی ییا
ر چیز دیگری ک بریستی ب آن با ر دیری سوگنس  ،ک یز در غ گفتو رردی
فریبی دست بردیر !
درگلنتان یضرت سعسی (رح) خوینسه بودی  :جوینی خردرنیس یز فینیون
فضایل یظی یفر دیشت یبعی نافر ،چنسین ک در رحافل دینیمنسین نینتی
زبان سخو ببنتی .باری پسرش گفت :یی پنر تو نیز آنچ دینی بگوی! گفیت:
ترسم ک بپرسنس یز آنچ نسینم شررناری بری .
نینیسۀ ک صوفیى رىکوفت زیر نعلیو خوی ریخى چنس؟
آستین گرفت سییر نگی ک بیا نعیییل بر ستوری بنس !
جناب رئی جمهور ! در نگار ینتخابات ،دربیانی ایت در الیات رهارع
بیو یلمللی رچ عسه دیدی گفتی م یش شاینتگی رنلیکیی بیودن
تخصص تهرب یشخاصی ک ب ر ظیفۀ در یکورت خوی رنتصب ریی
فررایی؛ بود .م ریهنان ! شمابعس یزخوینسن ییو نوشت بگوییس بنوینیسک ریو
یق بهانب نتم یایشرپ عنی ییم زی؟!
»دیپلمات ب فردی گفت ریشود ک دیریی یک ر ای رسمی یز سوی د لت
خود بوده رنئولیت یجریی تصمیمات رربوط ب سیاست خارجی ریبرعیهیسه
دیرد .دیپلمات فردی رنصوب شسه یز سوی یک د لت یست تا یرور دیپلماسی
ری با د لت یا د لت ای دیگر یا با سازران ای بیو یلمللی یدیره نمایس .ظاییف
یصلی دیپلماتها بیان دیسگاه ا یفظ رنافع رلت ای تابع د لت رذکور ،تس یو
برقریری پیمانهای ری بردی ،ینهای رذیکریت رسیسن ب تویفق ا یرت یای
ر یبط ییالعاتی ،تهاری یقتصادی ،فنا ری د ستی باسیاییرد لیتیهیاسیت،
دپلماتهای صایب نای رعموال ً در سازرانهای بیو یلمللی (راننس رلل رتحس) نیییز
شرکتهای چنس رلیتی ب سبب تهارب رسیریتی رهارت دررذیکره بکارگرفت
ری شونس .دیپلماتها عضوی یزر یبط خارجی گر های دپلماتیک رلت یا
رحنوب ری شونس.یغلب دیپلمات ا بایس دیریی رسیرک دینیگا ی در یکی یز
رشت ای ر یبط بیو یلمللی ،علوی سیاسی ،یقتصادیای وق باشینیس («.ریبیانیی
دیپلماسی آدیب دیپلماتیک،سیسعلی یق شناس کمیاب.تهرین  -سنا ).5397
در یینها زنسگینار کوتاه چنس شخص ری ری آ ری ک ی لی با دین ینس خت
ای بنیار ،یک کیل با رنئولیت در شوری یست؛ دیگرین بحیث سفریی بی
رنولیت یفغاننتان درچنس کیور .
یگررنحیث یک فردرنئول ییو زنسگینار اری بخوینیم ،آیاب ییو نتیه نمیرسیم
ک آقای رئی جمهوررا یک در غگوی بی شری بی ییا دیسه دری یست؟
بسکرده غلط کرده یز نخنتیو ر ز زرارسیری تا یرر زب م م ریهنیان
جهانیان در غ گفت ؟ نوزیدعای ی انیت ریکنس؟ شخصت غنی یییمیسزی
ری ر چ ژرفتر کا یسی پیسیکرده نتویننتم ک چی نت کی نت؟!
یاالیز کیل پارلمان شر ریکنیم  * :دیکترررضیان بییرد سیت فیرزنیس
رحمسعلی درسال 53۳7خورشیسی در لنویلی قره باغ الیت غزنی تولسشسه
یست .تعلیمات رانوی ریپی یزرهاجرت ب پاکنتان ،درییرین ب یتمای رسانییسه،
سنس راستری در رشت ی وق یزیونیورستی گرینوبل Grenobleدرسال 5311
خورشیسی ،راستری دردپلوراسی یزیونیورستی فرینن درسال 5319خورشیسی
راستری درعلوی سیاسی درسال 5315خورشییسی بیسسیت آ رده یسیت.
بیرد ست سنسدیکتیری یی یوق عیلیوی سیییاسیی رییزییونیییورسیتیی
تو لوس Toulouseفرینن درسال 531۳خورشیسی بسسیت آ رده یسیت.
بی ییرد س ییت ب ییح ییی ییث یس ییت ییاد درف ییاک یول ییت ییۀ ش ییرع ییی ییات دینی ییگ ییاه
یلبیر نی ،یستاددردینیکسۀی وق علوی سیاسی ،رنیی سوی سفارت یفغاننتیان
درپاری  ،کاررنس زیرت یرورخارج  ،رعا ن رسیریت سازران رلیل ریتیحیس
در زیرت خارج  ،رسیرسیاسی کیور یای یر پیاییی در زیرت خیارجی
یفغاننتان ،زیرپالن نماینسه رردی کابل در د ره پانزده رهل نماینسگان ییفای
ظیف کرده بیرد ست فعال نماینسۀ رردی کابل درد ره شانزده رهل ریباشس.
* شکری بارکزی دخترشم یلسیو خان ،درسال 5315خورشیسی در شهر
کابل تولسشسه یست .تعلیمات رانوی ریدرکابل ب یتمای رسانسه سنسلیینیانی
ریدر رشت جیولوجی (زریو شناسی) یزدینیگاه کابل در سیال  5315بیسسیت
آ رده یست .بارکزی بحیث رئی رؤسنۀ زنان آسیا ،عضوکمنیون تیس ییو
قانون یساسی ،رؤس ینهمو زنان ژ رنالینت یفغان ،نماینسۀ رردی درد ره پانزده
رهل نماینسگان ،رسیررنئول فت نار آئین زن ،صایب یرتیازر زنارۀ ترقی
رئی بنیاد شکری بارکزی ،ییفای ظیف کرده یست .ی فعال نماینسۀ رردی
کابل در د ره شانزده رهل نماینسگان ریباشس .
* یمیسیهلل رحب درینتخابات جنهالی ریاست جمیهیوری د سیال پییی ،
دستیارضیاءیلحق یررخیل ریی دبیرخان کمنیون رنت ل ینتخابات بود.
ی تابعیت یرریکاری دیری رتهم ب ت لب سازران یافت درینتخابات د سال گذشت
یست ،رحب پ یزنیرنویر ای صوتی رننوب ب تیم رحمس یشر غینیی ،یز
کیورفریرکرد(.بولیتو خبری زیرت دفا رلی -ریاست یرتبایات ستریتیژیک
یرورعار رسیریت تحلیل یرزیابی رطبوعات -د شنبی  1سیرییان 539۳
رطابق 59جون  )5751بریی دریافت یک سوینح یازنسگینار رفصل یمیسیهلل
رحب م یز ریه یینترنت م یزریه تلفون تماس با یشخاص ریگیوی نمیودییم
بهزیک زنسگینار ب ینگریزی در رخنمای سفارت یفغاننتان؛ک یزنظررو قابل
یعتماد نینت؛ دیگرچیزی دستگیری نیس .م یشخاص رورق گفتنسک د بیار
زیرت خارج یرریکا یمیسیهلل رحب ری بعنوین سفیریفغاننتان در یشنگتیو رد
نموده بود ،یرا با عذر زیری رکررغنی ییمسزی ،قبول کردنس !
* عبسیل یوی کوچی در زیرت خارج کارریکرد ،زیرت خارج بی چینیس
رترجم زبان ر سی نیاز دیشت بریی ی یک بورس تحصیلی در رشیتی زبیان
ر سی ب یتحاد شور ی دیدنس ،آقای قیوی کوچی در رست فریگیری زبان ر سی
عضویت سازران جاسوسی(کا جی بی) رییاصل کرد ب رسیل سرخ لنینی رفیت
خر گردیس .پ یزگرفتو دیپلوی سرخ دریدبیات پیتو(پایان نار دیکتری آریار
خوشحال ختک) ب یفغاننتان برگیت د بیاره یزسیوی عیار خیان کی
سفیررنکو بود در سفارت شور ی بعنوین دپلورات فریخوینیسه شیس نی سیال
ظایف رخفی علنی بود .قیوی کوچی پ یزکودتای فیت
دررنکورصر
رورب کابل برگیت چون نگاریک درسفارت یفغاننتان درراسکوکارری کیرد،
بارحمودبریالی بریدرببرک کاررل برخوردزشت کرده بود ،ری ی زنیسین شیس.
نگاریک دیکترنهیب یهلل ییمسزی ب ریاست خاد رسیس ،چون بیایشیر غینیی
ییمسزی قیوی کوچی ییمسزی ر یبط بنیارد سیتیانی نیزدییک سیییاسیی
خانویدگی دیشت ،قیوی کوچی رییز زنسین ر اکرد یشر غینیی یییمیسزی
ریدرجرگ ای قبیلوی درکنارش نگهسیشت .دیکترنهیییب ،قیییوی کیوچیی
ریسکرتری ل سفارت در بودیپنت ر ررکرد .قیوی کوچی باس وط ییکیوریت
کمونینتی ب یرریکاآرس .نگای یکورت یالبان درکالیفورنیای شمالی رهمیانیسیر
سخنگوی یالبان بود کسیی دین علمی سیاسی م نسیرد( .شبک ییال رسانی
(دنبال درستون سوی )
یفغاننتان)

کبیرسری

صفحۀ دوم
رجینیا

مرا فرمود با نادان مپیوند

یلب کردی ز دینایی یکی پنس رری فررود با نادین رپیونس
قابل توجۀ روسنۀ یفغان یکادری در رجینیا !
رفهوی بیت باالیرتباط ریگیردب کارر ییی ای یخیرروسنۀ غیر ینتفاعی یفغیان
یکادری درییالت رجینیا ،ک نمیسینم چ کنانی یاال یرورآنری در یختیارگرفت ینس،
ک ییو ی یخر ب یبتذیل فر نگی ر نموده د فت قبل بایجریی یک کننرت
دریر  ،رسوییی نری ،رالی یجتماعی ری بارآ رده ینس.
جالب یست ک ییو روسن غیرینتفاعی بایعان ا یق یلعضویتهای قبیرسیتیان
یزسوی تعسیدی یزیفغانان یینها یدیره ریگردد ،بار ا شنیسه شسه ک یز یچ رینیبیع
رحلی یدیریت کا نتی کمک نمی شود ،م کارکنان آن دی یلبانی ریحیض
بریی رضای خسی خسرت ب فاریلهایی ک یکی یز یعضای شانری یزدست ریس نیس،
سررشتۀ کفو دفو شانری دربریبرربلغ عضویت ساالن ینهای ریس نس .یریا ییینیک
بارصر بی یز پنهاه زیر دیلر زینۀ تکفییو تیسفیییو یعضیای خیویی ،
دربرگزیری کننرت دریر  ،بی پر ییی عهیبی نموده ینس ،ک قیابیل بیازپیرس
بررسی ری باشس .
ییو رؤسنۀ خسراتی غیرینتفاعی بادییرنمودن کننرتهای تکریری غیر ینیری
ک یچگون یرت ای سطح فر نگی غنای ییالعاتی ری دربیر نیسیرد ،یز یدیی
رنو لیتهای یصلی یفره ریر د .یگرررید سررای گذیری درکننرتهاست ،یعنیی
ریخوی نسبودجۀ رالی روسن ری بلنسببرنس ،درآنصورت ریترسم ر زی م جوه
پولی رالی یفغان یکادری ،ریبهای ییهاد یک سردخان رحل شینیت شیوی
یرویت یفغانها ،خریسن قبر ای بییتر خسرات تکفیو تسفیق بنتگان عضیوش،
در کازینویی ب قمار گذیرد ب یریس ب ُرد ،م ری ببازد ،رثل میو دریر کننرت
د فت پی .
چنیو برری آیسک یعضای ییو روسن یزتیخیص ریان بیلینیسبیردن سیطیح
فر نگی یبتذیل نری عاجز رانسه ینس ،شایسدالیلی دیرنسک تیاییال رییخیص
نینت ،یراتا آنهاک شنیسه یی درکننرت یخیر یسمیی یز سیهیمیگیییری آقیای
یارسنویس م برده شسه یست ،کنانیک چنسپیر و در سایۀ نر یدبیات کیهینی
نموده ینس ،بخوبی ریسیننسک سطح دین ی در ررشتۀ ک بسین دست ری ییازد،
نازل کم رای یست بطورکل زیرپییۀ بی ر زی بی نینت ! ک شعیرش بیی
رفهوی بی رحتویست آ یزش ناخریش ! یلبت آگا ی عمی ی م یزتاریخ ییو
نسیرد ،جای تعهب یست یعضای یفغان یکادری ک قاعستا بیاییسدینییمینیسین
پژ یگرین پرکار توینا باشنس،چطورتوین یرزیابی ریزین فهم ی ری نسیرنس ک ب
ی پیونسبنت ن دریر نوینی شعرگویی ری ب ی سپرده ینس ک نتیه یش م
رسوییی یخیر بود .
شنیسی کنی گفت سوژۀ دریر یش باعنوین »رعبسجنگ «یییای ریفیاخیر
آریانای باستان بوده ،میو بننسه یست ک ی یشتباه تاریخی خودیعنیی جیود
د لت آریانا ،ک ساخت پردیخت رریوی کهزید بود ،جودخارجی نسیشت،
صر ب تأسی یزرنویات زرارسیرین سیطره جو برتریخویه دررتون چنسکیتیاب
تازه نوشت شسۀ تاریخ باسرتنبگی ز رگویی گنهانیسه شسه بود ،پی نبرده یسیت.
کنیک نسینس در یچ یرر تاریخی رعتبرگذشتۀ را یزتاریخ بیه ی تاشا ناری ییتیی
کتابهای سری یلتویریخ ناری یز کیورآریانا برده نیسه ،یختریعی بیود در ی
یقتسیر نازی ای آلمان بریی تاریخنازی یفغاننتان ،باچنپانسن بیاشینیسگیان یییو
سرزریو ب نژیدبرتر! آریایی رودر ز شسه بود ،ریزین رعلوریات تیارییخیی ی ری
ر شو ریگردینس ،یعنی درکاله ییو آقا یچ پیمی نینت تکریر سخو یمیانیکی
برزرینت ری زنس نادین د ست !
یریسیست یفغان یکادری ب بلنسبردن آگا ی ای یفغانهای ر یم رجینیا ،بادیییر
نمودن سمینار ای پژ یی رثل تهلیل یزنارورین ،دینیمنسین نر فر نگ کیور،
نیر کتب تحلیلی رنتنس یرثالهم ،خسرات یقعی بریی جارعۀ یفغاننتانی ای ییو
رنط ینهای بس س.تیبثات خار یز ظیفۀ ر ررۀ ییو روسن ک رسیسگی ب یرور
یرویت تهی قبر رحل شنتیوی موینانی ک ب ریمت یق ری پیونسنیس ،بیا
زیمت زیاد بنیادگذیرین ری سفیس دینیمنس آنوقت ییهادشس ،کار تاجرریآبیانی
شمرده رییود ،زیری بودج یش یزجیب رردری یست ک یق یلعضوییت قیبیور
خوی ریری پردیزنس ،با چنیو بی پر ییی نبایس خر شود .ییو کار قمارزدن یست
ن خسرت رذ بی فر نگی ! زیریبیم آن روجود یست ک بسنبال ینتیارآ یزه یا
دربارۀ یفتضاح یخالقی درییری ییو روسن  ،ک شایسسبب شود خانیویده یای
یفغان دیگریاضرنیونسی الد شانری ب رکتب یفغان یکادری ک گا یی دیییریسیت
گا ی نینت ،بفرستنس ،یینک رسوییی رالی پولی دردییرکیردن کینینیرت
دریر ای الیعنی ،آبر یعتبار ییو بنگاه درکسیی قبری گور شود.
چون ربنای نگارش ییو ر ال ،خویست یک عسه یفغان ایی یست ک یزآ یزۀ
فناد یخالقی درییری آن روسن ،کننرت دریر شاکی بودنس ،نارضیاییتیی
آنان ریینعکاس ری د س ،ت سیم آن ب شکل د ستان بوده جنبۀ یصالیی دیرد نی
ینت ادی ،لذی رنتظرپاسخ آن روسنۀ رحتری م نینتم /.
*********************
نگای کار درسفارت درراسکو ب قاچاق تبادلۀ یسعار فری م آ ری یسیبیاب
تفریح یفغانهای پولسیرک بریی خوشگذرینی عیرت ب راسکو ریرفیتینیس نیییز
صمیمان ییفای ظیف ری نمود .
* ییمسیوسف نورستانی(رتولس 5351درنورستان) ،درد لت ییاریسکیرزی
پنت ای رختلفی یز جمل سخنگوی رئی جمهور ،زیر رنابع آب ریحیییط
زینت ریا ر یرشس رئی جمهور در د لت ینت الی ،رعا ن زیرت دفا یزسیال
531۳تا  ،11یلی ریت یزجسی 11تاسنبل  19رئی کمنیون ینتخابیات در
ینتخابات ریاست جمهوری 5993یفغاننتان ریبرعهسه دیشت یست ،رسرک دیکتری
خود ری یزدینیگاه یریز نای یرریکادررشت رردی شناسی گرفت یست ( .یکیپسیا،
دینینارۀ آزید)
یاالخویننسگان گریری خودقضا ت بفرراییسک خانم شیکیریی بیارکیزی،
یمیسیهلل رحب ،عبسیل یوی کوچی ییمسزی ییمسیوسف نورستانی چ ری یسیر
دین یزی وق بیو یلملل بیو یلس ل ،علوی سیاسی ،دپلماسی کاردرسفیارتیهیای
یفغاننتان ریدرسوینح خوددیرنسک یشر غنی ییمسزی آنان ریب چنان ظیاییف
خطیری گماشت یست؟! ریستی ییو زرارسیر رتفکرد ی جهان ،رتعهسب شیاینیتی
ساالری شاینتگی رنلکی بودن تخصص درت رریییو یفیرید کیسیریییک
یزرعیار ای روردنظرخودری ررعی دیشت یست ؟ آیا بها نینت ک بازتکریرکنیم :
آقای رئی جمهوررا یک در غگوی بی شری بی ییا دییسه دریسیت !
بسکرده غلط کرده یز نخنتیو ر ز زرارسیری تا یرر زب م یم ریییهینیان
جهانیان در غ گفت ! نوزیدعای ی انیت ری کنس !؟
باغزل نابی یزیضرت یبویلمعانی ریرزی عبسیل ادر بیسل (رح) شما ری بیخیسی ریی
سپاری.
تا نف باقی یست دردل  ،رنگ کلفت رضمریست
آب ییو آیین ا یکنر کس رت پر ر یست
فکر آسودن ب شور آ رده یست ییو بحر ری
در دل ر قطره جوش آرز ی گو ر یست
ساز آزیدی مان گرد شکنت آرز ست
رقسر یفنرده گردد رنگ ساران پر یست
یی یباب بیخبر ،یز ال نتی دی رزن

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 2211
یلمیسی ،کالیفورنیا

گاهی حل نظامی وجود دارد

برگردین بخ د ی ر الۀ زلمی خلیزیدباعنوین فوق ،کی درشیمیارۀ یخیییر
رهلۀ THE NATIONAL INTERESTبچاپ رسیسه ،پ یزیک تبصره ت سیم
رییود:
خلیلزید دریصل لغمانی ریباشسک درشهررزیرشریف بسنیاآرس ،تعلیمات یبتسییی
رتوسط ریدرکابل عالی ری در لبنان یرریکایکمال کرده ،ریسرک دیکیتیری
خودری یز دینیگاه ییالت رییگو بسست آ رده یست.
دریالیک روقفگیری یخیر خلیلزید بحیث یک یرریکایی عادی یفغان تیبیار در
رورد پاکنتان قابل ستای ریباشس ،ب جرأت گفت ریتوینیم ک ی بنای یرکیارۀ
یرریکا دریفغاننتان درضایع سازی رلیارد ادیلر پول کمکها تماری خیانتهایی کی
درپانزده سال گذشت  ،بویژه درزران کرزی صورت گرفت ،دخییل ریییبیاشیس.
خلیلزیدیکی یزیعضای برجنتۀ گنگ قبیل پرست لبنان ریباشسک قادرشس پ یز
تحصیل با زیرکی رناف ت شارل یزب جمهوریخویه یرریکاگردد ،بارحافیظی
کارین نو توسع یلب جنگهوی یرریکا منو مصسیشود .بگیمیان غیالیب،
خلیلزید دریرح تهاجم بریفغاننتان درسال 5775سهم عمسه دیشت یست.
یقعۀ 55سپتمبریرریکاک درآن بی یزس زیرنفررردی بیگناه یرریکا جانهیای
خودری یزدست دیدنس ،بهانۀ بودب یختیارجور بوس تیم ستیزه جوی ی ریانینیس
چینی ،ررزفیلس ،پا ل ،خلیلزید ،خانم ریی غیره ک بر یساس برنارۀ ستریتژییک
یرریکابریفغاننتان عریق لیکرکیی نماینس .خلیلیزید بیایسیتیفیاده یزفیرصیت،
خودریکار شناس شرق ریان یفغاننتان ینمودکرد دریدیرۀ بوش روقف کیالن
بسست آ رد درروضو یفغاننتان یک تازریسین شس ،رثل ییک یینیری زریای
یروریفغاننتان ریب د ش گرفت یرر نهی صادرکرد  .یک عضودیگر گینیگ
بسنای لبنان یشر غنی ییمسزی ،ریی جمهوررت لب کنونی کییورسیت کی
بایک د ست مفکر پاکنتانی خوددربانک جهانی بنای شا س برکی ،یزپییتیون
ای پاکنتان ،تالش ری کردتایکهزیررلیون دیلرپول کمک ب رردی یفیغیاننیتیان
ریدررنایق قبایلی پاکنتان ب رصر برساننس ،دریالیک ن سیاستمسیرین پییتیون
پاکنتان ن رردی عادی آنطر خط دیورنس ب یفغاننتان خویستهای زراریسیرین
آن درروردپیتونهای پاکنتان یرزشی قایل نمیباشنس .رابیار یا نیظیرییات خیان
غفارخان ،لی خان ،یسفنسیار لی ،یجمل ختک ،رحمودخان یچکزی ،عیمیرین
خان روالنا ای پاکنتان ریدر رد خویستهای زرارسیرین یفغاننتان شنیسه ییم .درییو
ی یخررا در رسان ای جمعی راشا سدشنارها فیحیییهیای رکیییک شیمیاری
یزپیتونهای عادی پاکنتانی ک نثاریفغاننتان کرده ینس ،م بوده ییم !
خلیلزید سعی زیاد رینمایسک جنایات د رین کارش ریدریفغاننتان یز کنفرینی
بو تا یخیرزعارت کرزی ،پنهان نمایس ریکالت یفغاننتان ری بس ش ییکیوریت
ی بارا ینسیزد نوز م یزنظاریگری یرریکادفا ریکنس .ی درییهاد د یت نایرنیی
ک تا کنون درعریق جریان دیرد ،رنو ل ریباشس ،عریق باآنک زیرپاشینی یای
صسیی ظالم قریر دیشت ،دریک آریر یرنیت کارل بنرریبیرد ،بیوش تیییم
ز رگوی ی ب بهانۀ یچ (یتهای دیشتو رویدکیمیا ی کیتارجمعی) برعریق یمیلی
کرد ،صسیی ری رفتضحان ب قتل رسانیس ،قویی نیم رلیونی یشری تیت پاشان نمیود،
یزب بعث رینابود ساخت ،تخم نفاق بسیرنی ریریان یقویی ریان شیعیان سنیییان
کاشت ،کیوری ریک یکی یزگهویره ای عمسۀ تمسن بیری بود یزبنیاد تخرییب
کرد ،رلیونهایننان رهاجرشسنس صس ا زیردیگرب قتل رسییسنیس ،زریییو یای
نفوذشبکۀ یل اعسه یضوردیع فری م شس ،سینتم یجتماعیی بیر یم خیورد،
یقتصادرتکی بخود عریق ریک قنمت یعظم آن برنفت یستویربود در م شکینیت
عریق رخر بۀ کنونی ر ساعت رر ز آبنتو یویدث خونیو گردیس.
ب میو خایر ن تنهارردی یفغاننتان ب خلیلزید تیم بوش لعنت ری فرستنس بلک
رردی عریق م باریا سۀ تبا ی کارل کیورشان ،خلیلزید بوش تیم کاری یشیری
سزی یر نفریو رییمارنس.
خلیلزید ب پاس خسرات !!! فکرریکردرردی یفغاننتان ی ریب ریاست جمهیوری
خودریپذیرنس ،دررسان اظا ررییس ،ب سفر ای رکیرربی یفیغیاننیتیان دسیت
ریزد بایشخاص بانفوذ تماس دیشت تازرینۀ کانسیس شسن رهیاشود  .پییی یز
ینتخابات یخیریک گرد مایی بزرگی ریدر د بی دییرساخت لی چون یزیکنیو
درک کردک رردی یفغاننتان ی ری رنو ل ناریریهای خودری شمیارنیس یزسیوی
دیگریزب دروکریتها در رأس ریی جمهوری بارا بریی چریغ سبز نیان نیسید،
یز تصمیم خود رنصر شس آنریب آینسه روکیول کیرد تیاییزب خیودش
ر یکارآیس .
یینک برگردین بخ د ی ر ال خسرت ت سیم ریگردد :
یرح »پیر زی سریع «یکی یزروف تیریو تالشهای را دریفیغیاننیتیان بیود.
درآنزران راف ط بینت زیرسربازدرآنکیوردیشتیم ،درسال5757شمار سیربیازین
رادریفغاننتان ب یکصس چهل زیریفزیی دیده شس .دریالیک چالیهای رثل تولیس
قاچاق تریاک یک رعضلۀ عمسه بود،جنگناالرین بزرگ درپر سیۀ سیییاسیی
شارل ساخت شسنس ،قانون یساسی ب تصویب رسیس ،یادرات یرنیتی ب پایانیتیرییو
درج کا یافت ،تهسیب نهاد ای د لتی ،بویژه قویی یرنیتی گیذیشیتی شیس.
دریالیک تخصیص یک رلیارد 177رلیون دیلرکنگرۀ یرریکابصورت یی ییینیی
درتح ق یرح پیر زی سریع کمک شایان نمود ،درس بزرگیی یزآن بیسسیت
آرس آن یستفاده مزران یز ستریتژی رختلط سیاسی -نظیاریی بیود .یقیسیریات
کنونی ،یختالط رلکی -نظاری ب شان رربوط ریباشسک سفری فررانس ان نظاری
مفکردرآنهاگماشت شسنسک بهز درروضوعات غیرعادی ،درریورد تیعیبیییۀ
سربازین یجرییت مآ نگی نیان نمیس نس.
دربارۀ پیر زی سریع ،بایسگفت آنچ بایسبصورت یرح تسبیر یقع ری شیس،
بصورت یتفاقی تح ق یافت .درعیو یالیک رو درسال 5773ب سمت سفیرتعییو
شسی ،آقای بوش جنریل بورنو ریبصفت فررانسه قیون یریرییکیادریفیغیاننیتیان
گماشت .جنریل بورنو رو با م شناخت قبلی نیسیشیتیییم لیی یرد ی ریا
درروردپالینی یرریکادریفغاننیتیان ییکینیان فیکیر ریییکیردییم ،ریا یرد
یرفسیرتغییرپالینی یزر ابل باتر رینم ب ر ابل با بغا ت بودیم تانظاریان بیییتیربی
یریست رردی یفغاننتان یمایت یز پییرفتهای ی سی سیاسی تیوجی بیسیرنیس.
دربرنار ییک جنریل بورنو رو بصورت ریترک تهی کرده بیودییم ،قیسرت
نظاری ریبادیگرتویناییهای یرریکا بریی پییبردی سی سیاسی آریخت بودیم ،باکمی
ر نمایی یز یشنگتو را ییمینان دیدیم ک دربیو نظاریان سفارت یرریکا نی یطیۀ
یختال جودنسیشت باشس.
پ یزعزیمت جنریل بورنو رو یزیفغاننتان ،جانیینان رابییترب عادت پییییو
ر آ ردنس ،سفارت ر ارات نظاری ظایف جسیگان نا مآ نیگ ریتیعی یییب
کردنس ،یمالت شبان مریه باتلفات زیاد یفریدرلکی یکی یز علتهیاییی بیودکی
کرزی ریی جمهوریفغاننتان روقف تنسعلی یریرییکیا یتیخیاذکیرد .کیرزی
یدعاریکردک یرریکادیگر بار برین یفغاننتان دررورد چالیها رثل ییکیوریتیسیری
رسیخالت پاکنتان مآ نگی نسیرد ،کرزی ب تیوری تویی رتمایل شس عیلییی
یرریکا قریرگرفت .
مچنان عسۀ آریزش رلکی -نظاری درد رین رناقیات عریق یم رییا یسه
رییس .آن آریزش تنهادری ییل سال5771ک جنریل پتریوس ب ییث قیوریانیسین
قویی یرریکاتعییو شس صورت گرفت ،ر ارات یرریکا بریی باری ل یزستیریتیژی
یختالط رلکی نظاری کارگرفتنس .ریی جمهور بوش پنج بریگیس رزرهوی(دنبال
درص)1
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بررسی چندنکتۀ سرنوشت سازمردم ما

* چنس نکت رهم ک بایسباربارتکریر شود -5:رئی جمهور ینتخاب شسه باساس
قانون یساسی نسیریم -5 .یساس ریر عیت ییو یکورت ( رئی جمهور رئیی
یجریئی  ،ریتویفق سیاسی تیکیل ریس س ک رلل رتحس یرریکا ناظریو ییو تویفیق
بودنس -3 .باساس تویفق  17/17یعمال قسرت راده1۳قیانیون یسیاسیی دربیاره
صالییت ای رئی د لت ریترکیو بایسصورت گیرد -۳.شیوه عملی تطبیییق
ییو راده عبارت یزیرضای رت ابل رد فرد در ریس قسرت درتمای یسناد (فریرییو،
ر رریها  )....ریباشس-1.زرین قانونی ییهادنظای صسریتی بمیان آ رده شیود -1.یز
لحاظ پر توکول رد بایسدرریس رهال نینت یکی تابع دیگرنمیباشس.
* رتاسفان ییو رغزرتفکرد ی جهان یزلحاظ ذ نی درقیر ن یفیسه یژده
زنسگی ریکنس .ب یصل یاکمیت قانون با رنسیرد راننسیک نظای شا ی ریطیلی ی
عمل ریکنس( سلف ی کرزی نیز چنیو جنون زدگی دیشت ).ریانینیس لیوییی
شانزد م ریگویس د لت رنم .یدیریت غیرقانونی ییهادریکنس ،یفریدریبس ن رینیطیق
سیاسی قانونی بنای سرپرست درپنت زیرت تعییو ریکنس  ،قوینیو توشیح شیسه
ب یرضای خودریتطبیق نمیکنس ،قانون یساسی بریی ی یک رق پارۀ بی نینت.
رعا ن ی ل رئی یجرییی ری با یجرییت خودسرین خودتح یرریکنس .قاعستو بیی
ییتریری عسی رعایت قانون یساسی High Treasonریباشسب قانون یساسی ی میت
نمیس س .ر ابل ییو ر ش جنون آریز ییو رریض جنمی ر ینی ک بایس یری بی
ریه بیا رد؛ یشخاص بزدل ،رعارل گر ،جبون آغابلی قریردیرنسک صر خیوش
ینسک درپنتی قریردیرنس دیریی ( یخ دپ ) ریباشنس .م جسین یجیتیمیاعیی،
سیاسی رنئولیت ر ابل رردی خسرت بی ریردی ریکی درآغیازکیاربیسین
سوگنسیدیءکردنسفریروش نموده ینس .عمستا رهل رتیکل یزیکعیسه یشیخیاص
ناک سفل نوکرینی تیکیل شسه ک ف ط در فکرجیب خود یرتیازیت بریی
خودریباشنس .ییکاش درشرییطی ریبودیم کی عیسۀ بیاییس ننیبیت جینیاییات
خود خیانتهای خودب پای گیوتیو برده رییسنس .یراچ بایسکرد دشمو ریبیات
ینارشینم سیاسی درکمیو یست تا چنیو ر زی فری رسس.
ب نای جسین یننانی بیسیرشویس درچهارچوب تویف ات قانون یساسی یصیل
یاکمیت قانون ریپا برجاسازیس جلو جلوه ای خودبزرگ نیمیاییی یجیریی
قسرت تیپ عبسیلریمان خانی غنی ت لب ساالربی شری ری بگیریس .یعتری کنییس
یری ب ریه بیا ریس .صالییت رئی جمهور درقانون یساسی ری باساس تیویفیق
ریترک جمعی سازیس ییریفیان نافهم قوی پرست یری یزکنارش د رسازیس
بیر ی سیاسی غنی ریلغو یتمر ریدر کسیی یدیره کاتب سازیس .رن عاقبت کیار
بسخوی سشس ،بایس رنولیت رلی خودری ینهای د یس .غنی بایسبسینیس یزییو تیو یم
برآیسک ی رئی جمهور قانونی ریر ریباشس .غنی رئی جمهوررصلحیتیی
بوده صر پنهاه درصسیجریی قسرت ریکنس .یر ر ابل م بحکم جیسین
ساب یفتخارآریزخودیرکت جسی نمایستمای سویبق یفتخاریت خود ریبی یرزش
ننازدک پرچمی خل ی قسیم ینفر ش ب ی ینت اد نماینس در پهلوی رنیتی یسییو
شریف سالم ک یزیو یالت ناری ینسباینتس .
* رحمودصی ل ،نماینسه یفغاننتان درسازران رلل گفت یی پانزده سال گذشت ،
تعسیدزیادی یزر برین گر ه ای تر رینتی ،ب شمول یسار بو الدن ر برشیبیکی
یل اعسه ،رالعمر رالیختررنصور ر برین گر ه یالبان ،درپاکنتان بنربیرده در
مانجاجان دیدهینس.آقای صی ل گفت پاکنتان پنا گاه ای یرو تر رینتان یست
ییو کار یسالیآباد «ن ض آشکاریاکمیت کیور ای دیگر ری یزسوی پاکنتان
رابت ریسازد تخطی ر شو یزقطعنار ای 5511 5313شوریی یرنیت درریبط
ب رژیم تعزیریت دربریبریالبان ب شمارریر د( .ر زنارۀ یت صبح 5۳جون)
تبصره  :ییو یرزبیان سفیرشها را آقای صی ل بریی ی لیییو بیار ،خیاییره
صرییت کالی ینت ادشسیسسیاست تها زی پیاکنیتیان ریدرزریان ری یا ریت
ضستنلط جویی پاکنتان ب یادریآ رد .دپلوراتهای شها آنزران با جود یمایت
صریح ضمنی یل ات کیور ای بنیاربانفوذ ،باسر سپردگی ب یو ییو جرئت
ریدیشتنسک پاکنتان سیاست تر رینت پر ری تها زآنری در ریجالسی بییان
کننس .در شرییط روجود ک رلل رتحس ،جارع غربی سیازریانیهیای سیییاسیی
یستخباریتی شان م تویئ ا رسیخالت رنت یم پیاکنیتیان ریریییفیهیمینیس
چریخاروش بودیم ؟ آیارا ویت روجودیت رنت ل دیریم علت جبو را چ بود
؟  .یلبت یکی یز عویرل ریقویو چنیو گفت ریتوی نیم ک کرزی بیر ی سیییاسیی
یش ریا ر م کاره یرنیتی ی سپنتا میی درصسدیییای یالب تهیلیییل
ر ایی زنسینیان یالب ب نای رذیکره جلوگیری یزسرکوب کارل یالب با لوسیلی
نیر ای رلی بیو یلمللی بودنس .کرزی یل ات فاشینتی ییریف یالب رییلیع
تنلط رهسدیاکمیت تک قوری ینحصارقسرت سرکوب دیگیرسیییاسیییون
رربوط ب تبار دیگرتل ی رینمود .ییو سیاست خویست ناخیویسیتی درخیسریت
پاکنتان بود کرزی نمیخویست یز پاکنتان با ییو صرییت جسیت ینت ادنمیاییس.
درقتل شهیس دی د دی د  ،شهیس سیسخیلی ،شهیسشاه جان ،شهیییسیسیتیادربیانیی
شهیسکاظمی  ...یل ات فاشینتی دیخلی در تبانی با آی یس آس قریر دیشت.
ی ضا درکیوریوری تکارل نموده ک ب تسریج بعسیز س وط قنسز ،رعیاریلی
دنسغوری ،یقعات بسخیان ،جلریز شهادت یسیرین رنیرکابل غزنی پیتونینم
دریالت دفاعی قریرگرفت سایرسیاسیون بایس یزیو ضع یسیعظم یستفاده نموده
قاتل بیرییم
عناصرستون پنهم جاسوسان پاکنتان ری بیمول جاسوس رعر
گلبسیو روردتاخت تاز ینت اد شسیس قریردیده ب دیدگاه کیییسن یمیچیون
خاینیو ریبخایرخیانت رلی رطرح سازنس .غنی درتنگناقریرگرفت یاباییس بیاریلیت
باشسیا بایل ات فاشینتی ستون پنهم یالب د ست گلبسیو د ست.
بیانی آقای صی ل رظهریسیعظم یستفاده یزیظهاریت غنی درپارلمان ری باشس.
خبررانسگار :ی وقدینان :ییهادنهاد ای تازه گره فناد ریکورتررینازد!
س یز ییهاد ررکز عسلی قضایی ریبیارزه بیا فنیاد یدیری ،ریهینیسیزی
یا وبریی د ر نگهسیشتو ذ و رسان ا یزیصالح نیسن کمنیونهای ینیتیخیابیاتیی
توزیع نیسن تذکره ای برقی یست .برخی یز یی یوقدینیان رییگیویینیس:
ریی جمهور ییو ررکز ری ییهادکرده تا رسانی یا یزبیررسیی یصیالح نییسن
کمنیونهای ینتخاباتی عسی توزیع تذکره ای برقی د رنگهسیشت شیونیس .آنیان
ضمو یینک ییهاد ییو ررکز ری یک یدیره رویزی با نهاد ای قضایی ریسیننس ب یییو
با رینسک یکی یز ی سی یکورت یز ییهادییو ررکزترسانسن یریفان سیییاسیی
رتهم ب فنادیست .یرا شماری یزنماینسگان رهل ییو یدعا اری ردکرده ریگویینیس:
ییو ررکزتحت نظارت دیدستانی کل کارخوی سکرد ب یچ عنوین ریویزی بیا
دیدستانی کل دیدگاه عالی قریر نسیرد.ییو یکن ا درپی ییهاد ررکز عسلی
قضایی ربارزه بافنادک یدیری ک قریرست تا ی یخر مییو یفیتی کیارش ری
آغازکنس ،یبریز ریشود.ریاستجمهوری یعالی کرد ک ییو ررکز جسیس عسلی
قضایی ،یتهارات پر نسه ای فناد یدیری رربوط ب ر ارات بلینیس د لیتیی ری
بررسی خوی س کرد.
* تبصره  :درباره کلک شیم زیرنای (ررکزعسلی قضاییی) تیحیت نیظیر
دیدستان کل .رنخرگی بزرگ یعنی قریر دیدن یک یرگان رنت ل ییعینیی قضیا
زیرریاست دیدستان کل .یینری ریتوین زیده نبوغ بیرشناس یعنی رتفکر د ی جهیان
دیننت ک یرگان یقار کننسه دعوی تحریک دعویی جزییی ری ییاکیم بیرقضیا
ساخت.

دیکتررحمسیا ر اشمی

صفحۀ سوم
کابل ،یفغاننتان

خطابۀ برای سرانِ حکومت وحدت ملی

رو ب فکر ِتو سرگری نصیحت ناصح ب گمان ک رریگوش ب یفنانۀ ی ست
باتأسف بایسپذیرفت ک ی ضا درکیور ر زتار زب سمت ِ نابنیاریانیی یای
گنتردهتر بییتر پی ریر د .ییو ضع ک در مۀ سیطیوح یبیعیادسیاری
گردیسه ،پرییانی یضطریب ری بر مۀ یقیار یب ات ِکیورچنان باعمق سعت
رنتولی ساخت ک علیرغم ِدرگیری ِ رردران ِ کیور ب ینوی رختلف ِ نابنارانیییهیا،
آنها خطر ِس وط دستگاه ای یکورتی ری در رهمو ییناس نمیوده آیینیسۀ
رو وری ری در ذ و ِ خود رهنم ریکننس .ر ی ییو دلهره یضطریب یست کی
رردی کیور ب خصوص جوینان ک باریکیالت ِ عیسییسه یزجیمیلی نیایرینیی
ر بر نتنس ،کیور ری یز ر یریق ِ رمکو ترک ریگوینس؛ مان کاری ک عمیال
یکورت یست رلی رست اقبل ینهای دیدهینس در صسد ِ تهیۀ جیا رنیکیو ِ
بهتردرکیور ای رختلف ،بریی نورچیمی ایشان شرییط ِ زنسگی بلنس باال ری ی
آن م با یستفاده یزیرکانات رادی ک در کیور ف یر ِ یفغاننتان در یختیار دیرنس ی رهیا
نمودهینس.
با جودآنک شرییط ی ضا گویای نابنارانیها دریسِنهایی آن رییبیاشیس ،الزی
ریسینم بریی جلب توج د لتمردین یکورت یست رلی ،تکریریًبعر برسیانیم
ک تیتت  ،پریکنسگی ،فناد ،یختالس ،قاچاق ،رعارل گریها ت نیم قسرت یاکم
د لتی ب خوییان یقارب یتا یفرید ریکوک ،م م بحیث ضع عیادی
درکیور پذیرفت شسه بریی یصالح ییو نادرستی ا ،دستی جیود نیسیردکی
ب خایررضای خسی خینودی رلت کاری ینهای بس س.
آنچ بییتر رایۀ تأسف ینسیی یست ییوک  :د لترردین عمال یکیوریت
یست رلی با گذشت ر ر ز ب رنایل رلی پیت ِ پا زده ،یز یریتیییازیت ریادی
یکورتی ب گونۀ گنترده غیررنوالن بهره ریبرنس .یرور کیور در مۀ زرین ا
(سیاسی ،یقتصادی ،یدیری ،یرنیتی  )...سیر نز لی دیشت سایۀ یرنیتی ر ز تیا
ر ز تنگتر شسه سیاست خارجی بییتر یز پی در گر ِسلی ای تیمی قیریر
گرفت ب سنتی ضعف گریییسه یست .درنتیه  ،ناتوینی ا در یرورکییوری
ضعف در سیاست خارجی ،راریناتوینتریزآن ساخت ک یزکمکهای خارجی یستفادۀ
بهین کنیم.
کمک ا ییف ریل د سی ای رربوط ب آن یفظ ریگردد ،آنان ک بییتر
ب آلودگی ربتال نتنس ،ز دتر ب سفارتخان ا توظیف رییشیونیس(.ییرریت
شخصیت ا ،رأروریو ،سفری ،قضات دیدستان ا یرثالهم کی بی پیاکیی
صسیقت ،رنو الن رسالترنسین رصسر خسرت نتنس ،رحفوظ یست).
د سی ای جنایی ب کمنیونهای ی ی تیاب تفویض رییشیود لیی یییچ
ی ی تی تا نوز بررال نیسه یچ جانییی ب ریز رحاکم کیانیسه نیسه ییتیا
رفهوی خیانت ِرلی ب پاس یرتبایات عو شسه یست.
د لتمردین ِ یکورت ِ یست رلی ب ت نیم ظاییف ِ بیلینیسپیاییۀ د لیتیی
سفارتخان ا توج جسی دیرنس ،یرا کمتر ب پالینی ا ،یستریتژی ا پیالن یای
ر تضی بریی رفع نیازرنسی ای کیور دست یافت ینس .ضمنا ً یختالفات ِ نظری ریان
رهریان قسرت م ر زه باال ریگیرد .یظهاریت شکایتآریز رعا ن ی ل ریاسیت
جمهوری ربنی بر عسی توزیع عادالنۀ رناصب (بریساس رحیکیهیای ییکیوریت
یست رلی) بلنسپای سفارتخان ا ناشی یز میو عسی منویی است ضمینیا ً
عسی پیر زی یکورت در یرور یرنیتی ،بلنسپایگان یکورت ری رهبور ب یقسیریات
فردی خار یز ر ش ای رعمولی نموده یست.ر بری فررانس ی جینیگیهیای
شمال کیور یزیر جناب جنریل د ستم یعالن روضعگیریها عملیات جهیت
بهبود ی ضا یزجانب یستاد عطا رحمس نور ،ب ضایت شرییط نابناران ِکییور
عسی توینایی ِیکورت یست رلی ری ب نمای ریگذیرد.
جناب ریی جمهور! یکورت یست رلی صرفا ً ب رفهوی ت نیم قیسرت
کاربرد قسرت در جهت ِ یرضای وس ای قسرتمنسین توسل ب تصاریم عایفی
غیرعلمی خالص نمییود .دیستان غمینگیزییننت ک «رلیون اتیو در دیخیل
کیور با درد رنج غم زیرین ناگویری دست ب گریبانینس رلیییون یا تیو ِ
دیگردر سرزریو ای بیگان ب یریس زنسگی بهتر رنج ریبرنس ذلت ریکینیس ».
ییو دیستان ب پایان نمیرسسرگر آنک دستینسرکارین ِ قسرت با درک رنو لیت
رسالت رلی باگذشت یزرنافع فردی ،گر ی خانویدگی قبول ییثار ،ب رنظیور
یصول ِ ی سی خویستهای رلی ،کاری ینهای بس نس .کار پیکاردر جهت ربارزه
با نابنارانی ای کیور ای ،رحتا پالنگذیریهای عالمان  ،عادالن کارشینیاسیانی
یست ک یکورت یست رلی بنابرخاصیت ِ کثرتگری (ترکیب نارتهان فاقیس
ما نگی رمثل قسرت یاکم ) نا مگون ِ خود نتویننت یست ب یییو ریأریول
نایلگردد.
ی ضا نابناران ِ کیور رنتوجب آن یست ک یکورت یست رلی یز رحفظۀ
قسرت ِ رتنفذیو پا فریتر گذیشت در سطح رلی با رریجع ب تویناییهای رلی (بس ن
توج ب یرتبایات بارتنفذیو قوری) با پالن گذیریهای علمی ،ب دیستان غمینگیییز ِ
رلت ِیفغاننتان رسالتمنسین ن طۀ پایان بگذیرد/ .
************************
بهرصورت رو تبصره خودریک بعس یزشنیسن ییو خبرتحریر نموده بودی یینیهیا
بار دیگرپنت ری نمایم .یریس یختالس بزرگ فار ق ردک زی خیییلیویل ری
رنحیث پر نسه ای بزرگ آغازیو ب ریه ینسیزنس .دی گز ی دی ریسین !!!
باتعهب تاسف فری ین خبرنار یرگ ریخوینسی ک درین نیوشیتی شیسه بیود
رتفکرد ی جهان !؟ درجلن شورییعالی یقتصادی فررودنس» :باییس یدیره عیسلیی
قضایی ربارزه بافناد ییهادگردد « .تاسف یزیننت ک با جودعسی ریوریرییت
یدیریت رویزی باز م ریه ناصویب تع یب ریگردد .یینهم ریا ریو یتی ب سیویی
رئی یک دینیگاه دریرریکاک ریا ر یرشس غنی ریباشس یز یبتسییی تریو یصیول
یدیره د لتسیری فهمی نسیرنس.ی (خان پرپلو ا) قانون یساسی بصیورت یضیح
رریجع کیف ،یستنطاق  ،یقار دعوی یکم ری تیخیص دیده یست .یز زران کرزی
ساالرینم تا ب یرر ز فر نگ کمنیون سازی یکثرن با یصطکیاک صیالییییت
قانونی رریجع قانونی بمیان آ رده شسه یست .یکنفربارنطق دریو جلینی جیود
نسیشت ک بگویسییو یدیره جسیسدیریی چ صالییتهایی باشس یرتیبیاط آن بیا
د کمنیون ضسفناد یدیریت قانونی ک بر فق قانون یساسی عمل ری نماینس چ
خوی س بود .بریی م شما بی سویدین یدیری رو یاد ریس م ک بریی ریبیارزه بیا
جرییم یقتصادی رافیای سیاسی -یقتصادی چ بکنیس .باعیر ریعیذرت یزییو
یرزبیان !
 .5یی فررانی بصورت عاجل تحت عنوین جرییم یقتصادی ،بیمیول رشیوت
یختالسهای بزرگ ،بایتکاب تهرب کیور ای راننس جیمیهیوری خیلیق چیییو
دیگرکیور ای دریال توسع ب کمک رلل رتحسفهرست جرییم یقتصیادی ری
ذکر درین ینوی جنایاتی ری ک در رعارالت بانکی بازرگیانیی درییو عصیر
دیهیتال یرکان پذیرری باشس شارل سازیس رنحیث ضمیم قا نون جزی یعیالی
یی ررییل نماییس ( .قانون جزیی را چنیو ییکاری نسیرد(.
 .5جزی ای شسیسبیمول جزیی یعسیی ری دررویردی ک خناره نگفتی ب رنافع
عار یردریگردد دریو قانون پییبینی نماییس.دریاالت یستثنایی بیحیرین یای
یقتصادی یفزیی جنایات یقتصادی توسل ب شست عمل ری یابیل ریهیرریییو
تاریربازدیرنسه قوی دیرد .ب یا وی سازران ای ی وق بیربیر نی قعی قیاییل
نیویس .ر ابل سی چهاررلیون گرسن ف یرییو کیور توسع کیور در ییال
(دنبال درصفحۀ شیم)
بحرین رنولیت دیریس.
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پر فینردیکتر عبسیلویسع لطیفی

یلکننسری  ،رجینیا

صفحاتی از یک زندگی پرنشیب وفراز
دروصلت وطن و درغربت هجرت ()11

»اشتباهات ناشی ازقضاوتهای سطحی واحساساتی یاخوشباوری ها«

پ یزرریل نخنتیو پرشور شوقی ک ییو سهمگیری دریتحادیۀ رحصلییو
در فعالیتهای یق یلبی عسیلتخوی ی ینت ادیت دستگاه یکورت قت ،یشتیریک
فعال دیشتم تبادلۀ نار ایم باپر فینرییسردی ر ،عضوسرشناس ربارز یتحادیی ،
نیرشسه درجریسۀ رردری یریسشا س آننیت ،بیعیس یا درچینیسییو ریرییلیۀ
دیگربخایرخوشبینی ای زییس قضا تهای سطحی ییناساتی خوی درقیبیال
ر یسید ای دیغ ظا ری جالب ر ز ،دچاریشتبا ات ناشی یزخوشبا ریهای شسی ک
باعویقب ناگویر مریه بوده یست.
مینک د رۀ فت سالۀ تحصیالت فاکولتۀ یب ریبادپلوی لینان (دیکتریب)
ب پایان رسانسی ،یکباره باشور یهان باشوق سهمگیری درریه یصیالییات
بهبود ضع جارع شرییط زنسگی شهر نسین یرثال آن ،باجمعی یز یمی یطیارین
مفکر باجسیت خاص خوی ان نوآ ریها تغییریت عای یلمنفع درسینتیم یدیری
یجرییت یکورتی شسیم .در میو ریستا بعضی ر االت یصالیی ینتبا ی ریچی
ب قلم خود چ باترجم یزرنابع فریننوی برشتۀ تحریرآ رده ب نیررینیپیردی .
یکی یزنوشت ایم ر ی میو روضوعات ،ر الۀ بودتحت عینیوین »ریکیتیوب
سرکیاده ب صسریعظم «ک دریکی یزشماره ای جریسۀ خوینسنی کار ین ،زران
رسیریت رریوی عبسیلحق یل  ،درکابل عنوینی روسی شیفیییق درآغیاز د رۀ
صسیرت بچاپ رسیس .یزآنهاک بنسه بزعم خودروسی شفیق ری ییک شیخیص
تحصیلیافت رسبر ر شنفکر یک فرد یب ۀ عویی جارعۀ قت تل ی ریییکیردی،
باشعف ینتظاریت زییسیلوصفی باخودگفتم عن ریب تحوالت بزرگی دررملکیت
رخ خوی س دید ضمنا رحتویات رکتوب سر کیاده یی نیییزشیمیۀ درجیرییان
کار ا پالنگزیری ارورر یقع رییود ،یز یرییق ریطیبیوعیات درتیحیوالت
یصالیات رترقی سهمی خوی م دیشت ،لی یسفا ک بز دی رلتفت شیسی کی
دریو قضا ت سطحی ییناساتی خود سخت یشتباه کرده یی ،بیطیورییکی نی
تنهارطالب آن نار ک باکوش دقت خلوص تمای نوشتی شیسه بیودکیسیی
ینعکاس یاپاسخی نیافت ،بلک شخص صسریعظم رریوی شفیق نیززرینۀ رنیاعیس
بریی تطبیق پالنهای خود نیافت قربانی کودتا ای بسفرجای تبیا یکیو چیپیی
ا راجریجویانی شسک بازد بنس ا ن ی ا نیات سوء سیاسی در کمیو ی بودنس.
ریستی دریک قنمت آن رکتوب سرکیاده ک بررطالب آن کنیی قیعیی
نگذیشت رریب یشتباه خوشبینی ینتظار بیهایم رلتفت ساخت ،ب صسریعظم شفیق
یز ییتمال کارشکنیها خریبکاریها یمالت غافلگیرینۀ یریفان فرصت یلبیانیی
ک در ریکورت نوبنیاد ،دست ب فعالیتهای سوء رغرضان ریزننس ،ییادآ رشیسه
بودی بطوررثال یک یادرۀ تاریخی جریان جنگ جهانی د ی ،یملۀ نیاگیهیانیی
درپرل اربر تذکردیده بودی ک چطور دریرربی غوری عسی بیسیری نی یصیان
آرادگیهای الزرۀ رنو لیو آن قریرگاه ،یویدث فاجع بار تبا یهارخ دید درسیی
بودبریی کنانیک رنو لیتهای بزرگ یک رنط یایک کیورریب د ش دیرنیس،
لی درتحکیم ت ویۀ تسیبیریرنیتی دفاعی ر ابل یویدث غیررترقب غافل بیی
رویظبت ریباشنس.
بهریال آن نارۀ سرکیاده یچ رمری بارنیا رد .درسلنلۀ مچوقضا ت یای
سطحی ییناساتی ک رتحولی ریبا یهان بس ن تارل کافی می جیانیبی
بس ن بررسی عمق یک ر یسید ،فال نیک گیاییی در یریورکییورتیلی یی
ریکردی ،در آغازیعالن جمهوریت بعسیزرژیم شا ی برقریری نظای نوجمیهیوری
یزیر رحمس دیؤ دخان پ یزکودتای ب یصطالح سفیس ی  ،یزر ی یییهیان
ییناسات خوش با ری ب آینسۀ بهتر رترقی رملکت ،باز م قلم بسست گرفتم
د یرر رییکی در صف یست بال آزیدی دروکیریسیی یزشیاعیرآزیدییخیویه
فرینن  ،پول ییلویر زیر عنوین (آزیدی ،م جایسم تیریرییینیوینیم !) ،د ریی
رییزنویننسۀ دریراتینت ناقسچیره دست فرینن  ،ی ژن یییوننیکیو زییرعینیوین
(پادشاه خودش ریمیرد) ک درینت ال بر دکتاتوری خودکارگیی رژییمیهیای
توتالیتر تحریریافت بود ،یزکتابخانۀ لینۀ یست الل بسست آ ره ترجم نمودی  .یییو
یرر ترجمۀ یخیریلذکر ریک عنوین زننسه دیشت ،بخایر جلوگیری یزتیعیبیییریت
سوء ساننوررطبوعات قت ،باتعسیالتی ،یدیپت کرده عنوین آنری(تنیلیییم بی
ی ی ت) گذیشتم جهت یشتریک درجوییز رطبوعاتی سال بی د سیت یم
رنلک گریری یی رریوی دیکترعبسیلرییم نویو ک زیرییالعات کلتور قت
بود ،یرسال کردی  .تصادفا ییو یرر برنسۀ جایزۀ رطبوعاتی دررشتۀ تیاتر دریری
نوینی شس ،لی بخایر میو یناسیتها تعبیریت گوناگون آن ،کنی یقیسیی بی
آ ردن آن ر ی صحن نکرد .نررنسشهیر پریستعسیدتیاتر یو ررییوی یسیتیاد
عبسیل یوی بینس ک بعسیزتغییررژیم کودتای کمونینتی ،تنهابیاینیگیییزۀ عیالقیۀ
صادقان بر نرتیاتر یرزیابی جنبۀ ینت ادی (دکتاتوری خودکارگی) دریی ریبی
رژینوری نررنسف یس یمیسجلیا ،ر ی صحن آ رد درکابل ننسیری ب نیمیایی
گذیشت ،یزیو جریان با م تفصیل آن آگاه ریباشس ک چطوردست ینیسرکیارین
زیرت ییالعات کلتور قت ،بابهره بردیری سیاسی ییزبیی ،عینیوین دریی
ریباشیوۀ زننسۀ پر پاگنسی خود تغییردیدنس .درینهاخایرنیان بایسکردک نویننسۀ
دریی ی ژن ییوننکو ،مانطوریک نویننسۀ فرزین یرجمنس یو ر نیوردزرییاب،
شیوه ای ینت ادی ی ریدر یکی یزشماره ای جریسۀ زییو کیار ین بیررسیی
رعرفی کرده یست ،ییوننکو درصحن ای جالب دیالوگهیای پیرریحیتیویی
یرررذکور شیوۀ قسرتمنسین خودخویه خودکار دکتاتور ریک ریخوی نس می
یرور جریانات یتی رردن دریختیار یبنت ب تصمیم خودشان بیاشیس ،ریورد
ینت اد قریردیده بود.
ریستی آنچ درشب ی ل نمای دریز درتاالرکابل ننسیری جلب توج کرد در
آن د رۀ پریزساننور کنتر ل خیلی ییرت آ ربود ،مانا نغمۀ بیودکی بیار ح
دریی سازگاری دیشت دربیو قفۀ رپرده باصسیی گری گیریی یییمیسظیا یر
چنیو پخ رییس  :زنسگی آخرسرآیس بنسگی درکارنینت
بنسگی گرشرط باشس زنسگی درکارنینت...
ر زسیاه پسر د جالی یو  :ی یناشمانیزخویننسۀ عزیز گریری ،در یمیییو
لحظ مان ر زسیاه دردناکی ریک یو شیریو ریتنهایابافاریل خود یجباری ننبت
یشغال رملکت توسط یجنبی یختناق تع یب تر ر بنا ر یسید ای زجرد نسۀ
دیگر ترک گفتیس ،بخایرخوی یسآ رد .درراه دسمبر5915بودک بنسه نیزتینیهیا،
پ یزینک چنسراه قبل آن م یعضای خیانیویده یی(نیخینیت د پنیرجیوین
بعس منر دخترینم) رییز ریه پرخطر پرری ت یزسریسیت شرقی با سایل ن لیۀ
گوناگون بعضا پیاده یزبیری ا ر ینۀ پاکنیتیان سیاخیتیم ،خیودی درییکیی
یزتاریکتریو غم ینگیزتریو ر ز زنسگی یی ،بابنی ینرت ی م سوس یای
جانکاه ،کابل عزیزسرزریو ر سس رادری ری یورپنهانی فریر ،ب کمک ییکیی
یزیقارب رحتری گریری یی(رحتری عبسیلغیاث یرسالیی ک خودپیتیبیان صیادق
جهادبریق یفغاننتان بود) ،ترک پسر د گفتم یز یریق غزنی کیتیویز پی
یزش شبان ر زرنافرت پرری ت ،یرد پیا رشسی ،دریول ریه باسایر مری یان
باریکالت خطریت زیادی ر بر شسیم باالخیرباتبسیلی چنسیو سیلۀ نی یلییی
گا ی م پیاده با خنتگی زیاد سریس ری یز ریه رخفی عبور بخاک دییگیرین،
درپاکنتان دیخل شسیم .
ریستی دریول ریه باری درنیم اش یک شب سرد تاریک پیر ی یمی ،
دریکی یزبیری ای یک دشت رنط ۀ کتویز ،روترالری یارل راتیوسیط ییک
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عالم یز نالۀ عیاق ربادی خالی ک خوش وی فریبخ نوییی دیرد
د ست د ر یزدیسه نزدیک ب دل جان ،دی رعزیز سالی !
نارۀ پررای پرلطف ینعکاس د نسۀ ر شنی کالی شیریو ییادآ ر خیاییرۀ
دیرنت رییزدست رسیرفرزین رسبرجریسۀ رردری یریسگرفتم ،قتی یزرتو آن
دیننتم ک خویست یی نظرب کم توجهی ر ارات رنو ل د لتهای سطحیی بیییو
رنارح کار یو ،یزنوشتو رطالب سودرنس ر ینیمیاییی یا رییوره یای
یرزشمنست د ری بگیری ،یادی یز میو بیت باالآرسک خودت م عاشق دیرپای
یو رردی دردرنسآن عاشق زیباییهای یبیعت جهان بیریت عاشق رییعیل
بسست ربازریت یق یلبی آزیدیخوی ی یتحادیۀ رحصلیو یفغیاننیتیان بیلیبیل
خوشنویی آن نهاد ر شنگری بودی ،ییفنت ک دست یزقلم پرصسق صیفیا
رنگیو کمانت بردیری! توبریدرنهایت عزیز رهربانم نوز زیرین سخو ناگیفیتی
درد و دیری آنچ شرط بالغ یست ب ر ارات ریگویی ،بگذیر آنها پنس گیرنس ییا
رالل !
بریدرریفق ر نمای رسبر بهبودیها ترقی یقتصادی یو عزیز ،چنسی قبل در
یشنگتو پوست رضمون رنتنس جالبی ریدرییکیی
میو ریستا ر زنارۀ رعر
یز شماره ای زیرعنوین »کلیسگیای دریفغاننتان :یقتصاد ،ن عنکری «بچاپ
رسانیس .جیمز جان ریا ریرنیت رلی ضمو دیسیر یزیفغاننتان ب قورانسینان نظاری
یرریکادررکتب(لیترنگ) یظهارنمودک یدیرۀ ریی جمهوری بارا ریخوی ستعسیدی
عناکردریال یاضرب یک یسرتوسط خود دریفغاننتان باشس بعسب سیتیریتیژی
قبولیسۀ قبلی یستنادریکنس ک ینکیافات یقتصادی بایس پییرفت کنس ،ییکیوریت
بهبود یابس رردی رلکی یفغاننتان عناکردریو رنیربیییییتیرسیهیییم گیردنیس.
جیمزجان در یقع خط سیرریی جمهوری بارا ریدرنظردیشت ک در یک بیانییۀ
خودگفت بود» :نظر رحکم عمسۀ رو ییننت ک راتنها با جمع کیردن یرچی
بییترعناکر ،روف یت ر تضی ریبسست آ رده نخوی یم تویننت«.
جان ب یستناد میو رطلب ریگویس» :برد روف یت تنهاباقویی عنکری بسست
آرسه نمیتوینس ،راچنیو عملی ریدرظر ش سال تهرب کردیم ،بخی عیمیسۀ
ستریتژی ک بایسدرآینسه کارگریفتس ،مانا ینکیا یقتصادی یفغاننتان یست .یگر
ییو بسرستی صورت نگیرد ،دیگردرجهان کسیی عناکرکافی نیخیوی یسبیودکی
روف یت الزر ریبسست آ رد« .
بهریال ،دریخیرییو نار چنسبیت شعریک شاعرشیریو کالی پیارسیی ری کی
تمنایی یزد ستان عاش ان قلم بسست در یدیرۀ پایسیری شگوفایی شان رییبیاشیس،
رنحیث یک دستۀ گل دراغ پر ر ت سیمت ری کنم :
زیارین عاشق یکایت کنیم
بیا عاش ی ری رعایییت کنیم
سفر بر رسیر خطرکرده ینس
یزآنهاک خونیو سفرکرده ینس
دریس یزگلوی سحرزید شان
یزآنها ک خورشیس فریاد شان
ک کوبیسدر م یصارشگفت
یکایت کنیم یز تبار شگفت
دل عاش ی ری ب دریا زدنس
یزآن ا ک پیمانۀ (ال) زدنس
دریو عرص با یاربودن خوشنت ب رسم شهیسین سر دن خوشنت
باسالی رهسد ،صحتمنس رنعود درپناه خسی نس باشی دی رعزیز!
****************************
یک نفرنماینسۀ خودریجهت تح یق رعرفی بازرسی سرنیینان ،نزدآررش ک
در فاصلۀ د رتر زیریک خیم ظیفۀ کنتر ل آن قنمت ریبعهسه دیشت بفرستنس.
مری ان عزیزبنسه ریب ییو ظیف رعرفی کردنس ،قتی پ یزیی یک ریه پرپیچ
خم یردخیمۀ رریقبت رها سیو آن نایی شسی ،باتعهب دیسی جوینیک بحیییث
شخص روظف رارور بازرسی تعییو ویت فریریان بود ،بادیسن رو درر شینیی
چریغ ( ریکیو) فوری باییتریی خاص یزجابرخاست باچیمان ییرتزده در یالیک
ب یرزلباس غیرعادی سر ر ی گردآلود ضع پرییانم خیره شسه بود ،یزینکی
ررینزدش جلب کرده بودنس رعذرت خویست خودری رعرفی کیرده گیفیت:
شایسرری بیناسیس ،رو یکی یزشاگردین سابق شمادر رضیمیون پیریزییتیولیوژی
درفاکولتۀ یب ننگر ار بودی ک گا ی یزکابل بریی تسری را ری آرسیس ،عال تا
درتبسیلی یی یز یب ننگر ارب فاکولتۀ یب کابل در د رۀ کیار یای عیمیلیی
البریتویر کلنیک کمک زیاد کردیس ،بعستررو ب رها سییو ریه آزیدی ییو
پیوستم یریب نوبت نگرینی یی در میو خیمۀ رریقبت یست .رکمکی یزدستیم
ساخت شسه بتوینس یاضری ...بهریال پ یزچنسدقی صحبت ،پرزه خطی نوشت
بسستم دید گفت تا زران عبوریزسریس ،دیگرکنی رزییمیتیان نیخیوی یسشیس
دررفع ریکالت باشما کمک خوی نسکرد .در میو یال قتی با م خسییافظی
کردیم ،ییو جملۀ جا دینی بیادی آرس :
تونیکی ریکو در دجل ینسیز ک ییزد دربیابانت د س باز! (دنبال دیرد)
************************

قنبرعلی تاب

ابعاد یغماگری ایران از فرهنگ افغانستان

رای خرسنسی یست ک آ نت آ نت آفتاب آگا ی ویتجویی بر فضیای
فکری ذ نی کیور ،رسان ا دینیگاه ا … پرتو رییفکنس ننل یرر ز یو
یز یرزش آرار رفاخر فر نگی تاریخی خوی  ،آگا ی رییابنس ر بیرگ
آن ری جزیی یز ویت جودی شناسنار رلی خود ،دیننت در بریبر رگیونی
عمل تصایبگرین دیگرین ،یز خوییتو یکن نیان رید نس .با ررینیسی کی
میو یکنیهای رنو الن آگا ان  ،ریتوینس دست یغماگرین آریارفیر ینیگیی
تمسنی را ری کوتاه کرده سرینهای آنانریدر بریبر یق رعنوی فر نگی رلت را،
یدیرب تنلیم ریکنس .نبود ییو یناسیت تادیر ز فضای جنگ فر نگگریزی
فر نگ ستیزی یاکم برزنسگی رردی ،باعث شسک بنیاری یزآرار فر نگی
رفاخرتمسنی راری کیور مزبان را ،یعنی د لت ییرین رعاصربی تیاری ییغیمیا
ببرد.ییرینی ا در قسی نخنت درعصر رضاشاه (  )5931نیای درخییان یییرین ری
یزراگرفتنس ،بیآنک یکنیی یز سوی د لت رلت را ری در بریبر خوی ریا سه
کننس ،یز آن پ گای ب گای تالش کردنسدیگر آرار رفاخر یییرین بیاسیتیان
خریسان عصر یسالری ری یزرابرباینس .باتاسف رلت د لیت ریا دربیریبیر یییو
یغماگری ا ،چنان ساکت خاروش بودنس ک بریی خود یغماگرین م یرر یشتبیاه
شس کم کم فریروش کردنس ک ریریث فر نگی یدبیی ریا ری بی تیاری
بردهینس گمان کردنس ییو رفاخر یزر زیزل رربوط ب آنان بوده جالب یست کی
چنان بر ییو گمان پنسیرخای خوی تعصب رزیسنس ک رنو سخو خیال
پنسیرخوی رییغماگری تاری فر نگی توصیف کردنس.
سال 5753ک سال »غزنی پایتخت فر نگی جهان یسیالی«بیود قیتیی ریا
درتهرین یز جایگاه پرشکوه غزنی غزنویان درشکوفایی زبان فر نگ فیارسیی
سخو گفتیم ،رسان ای ییرین ،را ری رتهم ب غارت یغماگری کردنس گفتنس کی
را رفاخرشان ری در بیخ گوش زیرت فر نگشان ،بی تیاری بیردهیییم یز
د لتشان خویستنس ک رانع چنیو یرکت ای تاری گرین شونس .
ییو ر ز اسخو برسررثنوی رعنوی یرررانسگاریکیم بلخی روالنا جالل یلیسییو
ر ری یست .ییرین ترکی برسرریریث رعنوی راتعارل تغافل ریکننس .کویاپ یز
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بلورنگتو ،ینسیانا
دیکترعنایت یهلل شهرینی
تاریخچۀ مختصر هنر درافغانستان ()1
تاریریت نفوذ نر بهزید  :بهزید تاریریت زیادی ریدررمالک ریخیتیلیفی یرد
آ رد ،چنانچ خودی یز ریت بود تاریریت عمیق درن اشی د رۀ صفوی یییرین
گذیشت .مچنان دربخاری ریناتوری نرریزه کاری جود دیشت ک یزدبنیتیان
پرفیض بهزید فیض ریگرفت ،چنانچ درسال 9۳5ه عیسۀ زییادی یزنی یاشیان
خوشنوینان رکتب ریت ب بخاریرنت ل شسنسک درآنچا ب یسلیوب ریکیتیب
نری ریت رخصوصا ب سبک بهزیدکارریکردنس .باذکرییو رطلب ریییتیوین
چنیو نتیه گرفت ک رکتبها ن اشی ریت ،تبریز بخاری م یزیک سیرچییمی
آب یزیک رنبع یلهای ریگرفتنس  .بهزیدک یسلوب ن اشی یر پا آسیا رخصوصا
چیو ریبهم یرتزی ریسید ری ی ریب ریان آ رده بودک م ب ی ننبت تیاسییی
سبک نو ریدیده بودنس .
بهزیدبزرگ ،آن نارسیر یو آن جو ریگانۀ نر نابغۀ پریرزش یریت کی
تمای عمرگرینبهای خودریبا نر تربیۀ نررنسین صیر نیمیود ،بیعیس یزییی
نود یت سال در ریت آنهاک تولس شسه بود ،درآنهادرزیر لحا یبسی ب عالم
دیگربخویب رفت .ناگفت نمانسک سیسر ح یهلل ریرک ،بهزید ریبعسیزفوت پسرش
بماننس فرزنسرعنوی تحت تربی گرفت یریرعلی شیرنوییی نابغۀ عصر ی ری تیویق
ا نمود لطف ای بی پایان دریق ی ینهای دیدک قابل یادآ ری ریباشس.
د رۀ بعس یز بهزید  :بنیاری یز نررنسین ریناتوری بعس یزد رۀ درخییان بیهیزید
ظهورکردنس ،یراننبت قیسنیسن سوینح شهرت کافی  ،در نزد رردی ناشینیاخیتی
رانسنس.
دریخیرپادشا ی یریرد ست رحمسخان شخصی بنای رحمسعظیم یبکیم ظیهیور
نمودک تصا یریریر چنستصویر شا زیدگان ریرساریی نیمیود ،بی یرضیای
رحمسعظیم یبکم نیانی ریکرد .ی ک یززبان گنگ بود ،پنرش رحمسعزیز یبکیم
نیزبعس یزپسر یزرساران دربارگردیسک یززبان گنگ بود .نگارنسۀ ییو سطور ییک
تابلوی پننلی یصل کاریستادعظیم یبکم ریک تصویریریررحیمیسریحیمیس بیاشیس
نزدرریوی یستادبرشنادیسه یی ،یینک دریصل کارآن چ یقع آرسه یست فعال آن
تابلو کهاست سؤیل یست .
در قت پادشا ی یریرعبسیلریمو یک ینسیزه توج ب نررنسین پیسیشس ک یز
جمل ریرزران یلسیو خان ریریاربیک خان رؤظف شسنستا در قنمت نی یاشیی
رطالع بعمل آ رنس رد بسخیانی ابودنس .یزآرار یادگار ای ن یاشیی د رین
یریر عبسیلریمو خان قصر ای رزیو ررصع کوتی باغ چاه قصربوستان سریی
ک نوز م شایسباقی رانسه باشس ،قابل یادآ رینت  .یستادینای یلسییو غیزنیوی
نیزن اش بود شاگرد پنر نررنس یو ریر نیعیمیت یهلل ریییبیاشیس ،ییکیی
یزریا یر نری درزران آن یریررحنوب رییود شهرت زیادی یاصل نیمیوده
یست .ی بعضی یلبوی ای ر بول ،قلمسیدنی ا غیره آرارن اشی درر ی دییویر یا
یزخود ب یادگارگذیشت ،چنسنمونۀ کار یای
ییو یستاددرروزیم کابل دیسه رییود.
یستادینای یلسیو ک ن عمسه ب تربیییۀ
نررنسین کیور ن اشیان چینیسی ل دیرد،
درزران پادشا ی یریریران یهلل پسر د ییییات
گفت .ی شاگردین زیادی ریبیمیول عیزییز
یبکم تربی نمود یزجملۀ شاگیردین ریمیتیاز
ی ریتوین نای شخصیت بزرگ نری کییور،
پر فینرغالی رحمس ریمنگیی ری ذکیر(؟)،
درکتاب پر فینرغالی ریحیمیس ریوضیو
شاگردی ی ب نزدینای یلسیو ردشسه یست .
پر فینرغالی رحمسریییمینیگیی (-5515
شادروان پروفیسر میمنگی
535۳ه) :
زیدگاه ی ریمن بود ،پسرش توسط یریییر
عبسیلریمو خان گماشت ای ی بی قیتیل
رسیس ،خودش جبری بکابل آ رده شس .ی در
یرگ کابل باجان گری دیکتر شخص یریرک
ن اش را ربود رحیور گیت بایستاد ریییر
ینای یلسیو ،رحمسعظییم یبیکیم غیییره
نررنسین آریزش یافت ،تایینک سرآریس
یقرین درفو تصویرگردیس ب جیررینیی
غر تحصیل رفت بعیس یزبیرگییت
ل ب پر فینری ریکمایی کرد رکتیب
صنایع نفینۀ کابل ری تاسی رسیر رعلم
آن رکتب شس.
دررکتب صنایع نفینیۀ کیابیل کی
درسال5953ی توسط پر فینرریمنیگیی
تاسی شس  ،تاعصریاضر زیرین شاگرد
دررشت ای نری بخصوص نی یاشیی
رساری ری فارغ ساختی یسیت .درییو
شادروان استادعبدالغفوربرشنا
رکتب رنگ کاری ،صیحیافیی کیتیب
رن ساختو آن ،صنعت نهاری ،بافت قالیو درکنارن اشیی ظیرییفیکیاری
تسری رییس .یستادین دیخلی یستادینای یلسیو ،یستادعلی ییمس یستادین خارجی
س نفریزییرین درفو قالیو بافی ،فار ق یزترکی  ،عبسیلعزیز دیو یز ینیس درییو
رکتب تسری ریکردنس.
یستادعبسیلغفور برشنا(591۳-5971ی) :
بعسیز فات پر فینر ریمنیگیی ،سیمیت
رسیریت رکتب صنایع ریبسست آ رد
بعضی رضاریو دیگر رییز قبیل فو چیاپ
سنگی ،ینهنیری ،ننیاجیی ،ریعیمیاری،
رهنم سازی ،کاشیکاری ،سیفیالیکیاری
خیایی ری یفز د .یستادبرشنا خودیزتعلییم
یافتگان ریهور یفغاننتان در جررنی ب فو
ن اشی ری باشنس ،شخص یدیب ،نویننسه،
شاعر ،روسی ی نویز خیاصیتیا نی یاش
زبردست بودنسک بنییاری یز جیوینیان
رکتب صناییع ینیررینیسین فیعیلیی
کیوریزشاگردین ی بیمار ریر نس.
یستادغوث یلسیو رسای ک چنسی سال قبل دیعیۀ یجل ریدریرریکا لبیک گفت،
یستادخیررحمسیاری ،یستادخیررحمسخان عطایی ،یستادرحمسیریو ،یستادقربان علی
خان عزیزی ،یستادکریم شاه خان نیزیزفارغان د ره ای ی ل ریکیتیب صینیاییع
ریباشنس.
نررنسین ریناتورک شهرتهای خوبی نصیب شان شسه یسیت ،درصیف ی ل
جناب یستادعالی سر ریت یییاءکننسۀ سبک بهزید رحمسسعیس ریعل ریییبیاشیس.
یز نررنسین ریهورریناتوری رایکی م جناب یستادرحمس یمیاییون یعیتیمیادی
نتنسک یز نررنسین بزرگ شمرده رییود ،آن رریوی رستی درفاکولتۀ نر ای
زیبابحیث رسرس سپری نمودنس .ریناتورکارین دیگر یزقبیل یستادعالی سر ررییوی
عبسیلرؤ فکری سلهوقی ،یرشس بهزیدسلهوقیی ،ییاجیی ریحیمیود پیسر

هفته نامۀ امید

PAGE 5

شمارۀ 2211

ینهنیر عبسیلصبور فر زین

تلویزیون ژوندن

نیوجرسی

مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
پی یزیدیرۀ رطلب ،یادد انی ضر ری بریی تکمیل بخ قبلیی الزی یسیت،
بسیو شرح  :درروردیینک یران یهلل خان بعسیز زینوزدن دربریبر یغتیاشیون پییتیون
جنوبی بریی دلخوشی یضرتها بزرگان خانویدۀ رهسدی ،فررانهای صادره یش
ریبریی یصالیات نوآ ریها یکی پی دیگر رلغی قریردید ،فرران یینک یچک
بی یز یک زن دیشت نمیتوینس ،ک سبب آزردگی خانها یشخاص صایب رسوخ
قبیل یش شسه بود ،بریی یینک عمال آنریرلغی قریرد س ،درپهلوی رلک رریا د زن
دیگر گرفت ،ک یکی دخترنصریهلل خان کاکای بود ،ک رورق دقییق یسیت
دیگر بریساس یکی یزرنابعی ک دردسترس یینهانب یست ،دختر شاه رحمس لی
خان در یزی بود .لی تلفونهایی یزد ستان ی ل خبرۀ کیورگرفت یی ک صحت
آن راخذ ریرورد سویل قریرریس س ،یراشوی س روجودیست کی یریان یهلل خیان
درر ز ای یخیرسلطنت یک ررد س زن بود .یزدینیمنسین ی ل خبرۀ کیورک
عمرعزیزشان ری درخسرت تاریخ یدب فر نگ کیورصر نموده ینس ،شنیسه
یی ک یران یهلل خان در سفریر پایی یش دریتری بادختر یترییی رالقی شسه آن
خانم زیر تاریرشان شوکت شاه یفغاننتان جوینی ی رفت بای نزدیکی ییاصیل
رینمایسک بعس ا یزیو نزدیکی صایب فرزنسشس ،فرزنسش بیزرگ ریی شیود
ر زی یزر ز ا یز رادرری پرسسک پسرش کینت ،ریادرجیویب نیمیی د یس
پنرک بزرگتررییود صایب درس ینسیی ریگردد ،ب تیوی شیسه کی
چریرادر نای نیان پسرش ری نمی د س .پنرب یصریر خودرصمم تیرریییییودکی
سرینهای رادر دلتنگ شسه رهبوری ب پنرریگویسپسرت شاه یریان یهلل پیادشیاه
گذشتۀ یفغاننتان یست ،دیستان نزدیکی خودریبا شاه یفیاریکنس .پنرجوین دیستان
ریریینود ب سرزریو پسری عالق ریگیرد ب ینسیزۀ عالق یش ب آن سیرزریییو
عمیق رییودک مۀ عمرریدرتح یق کا ش درروردسرزریو پسری ریگذرینس،
سرینهای یزخبرگان رمتازجهان درروردتاریخ فر نگ یفغاننیتیان ریییگیردد،
صس اشاگرد دریو ریستا تربیت ریکنس ،کتابها در رورد سرزریو پسرش رینیگیارد،
یرفها درروردآن ریزنس ،گرد ماییها درروردآن برگزیرریسیرد.
ییو رردخردرنس عاشق یفغاننتان ،لود یک یدرک یست! یزخبرگان یو م
شنیسه یی ک لود یک یدرک یزیو دیستان خودیرفی نیمیییزنیس کی عیلیتی
نزدخودش یست ،لی یزیرکات ینسیی یش چنیو چیزی بردیشت ریگردد .
یینک دنبالۀ رطلب یزشماره گذشت ( : )5755شاه رحمودبریدر دیگرنادر بودک
ظا رشاه یکبار ی ری زیردفا باردیگر صسریعیظیم خیودسیاخیت .ی درقیتیل
خونریزی یننانهای بیگناه یزبریدرش اشم ،جالدتربود ،لی فرق یز اشم یییو
بودک ی م نمازریخوینس م قتل ریکرد ،شخص رز ر ریاکاری بیود .یکیثیری
دررحضرعای نماز خوینی ریکردتارردی فکر کننسک آدی خسید ستی یست ،یراییو
عمل ریایی بود تا را یت زشت ریدرالبالی نمازخوینی پنهان نیمیاییس ،ریگیر
یعمال یکثرنیان ریسیدک ب چ ینسیزه آدرک بی عایف یست .ریثیال ر زی
یزر ز اییک نادر ی ری بریی سرکوبی رردی تاجیک ی زبک ب خان آبادفرستیاده
بود ،درچمو قریرگا ر ی سهاده رصر نمازخوینی بودک سی یک تیو
یز یسیرین بیگناه رهاجررنلمان بخارییی ریآ ردنس ،ی دریالیک نمازری خیوینیس،
باینگیت دست یشاره کردک یییانری ب تل برساننس! مۀ آن رنلیمیانیان ریهیاجیر
ریدر مانها گلول بارین کردنس .شاه رحمود قتی یزنماز فارغ شیس یجنیادسیوریخ
سوریخ شسه درآنهایفتاده بود.
دررست یت راه یکورت درشمال ب ینسیزۀ ظلم یستبسیدکرد ب ینسیزۀ قتل
کیتارنمودک ب یک چهره یزچهره ای خون آشای بیری تبسیل شس .درخیان
آباد قریرگاه خودریساخت تعسیدکثری یزپیتونهای جنوبیی ،رینیگیل ،زدرین،
رنعود ،زیری خوگیانی ریباخود بردتادرقتل خونریزی جیور یسیتیبیسید
ی ری مکاری نماینس .درخان آبادزنسینهای زیادی یعمارکرد می ر زریرد زن
پیر برنا ییفال رییزد ات،قری ا کوچ بازیر ا ،پیتونهای جنوبی بافیهیییع
تریو شکل ک گیر کرده درزنسینهای شاه رحمودی زنسینی ریکردنس دریکی
یزیو زنسینهاک بنای زنسین بریی جمییسخان یادرییس ،شاه رحمیودچیهیارصیس زن
دختربیگناه تاجیک ،ی زبک ترکمو ک یزرهاجریو بخاری بودنس ،زنسینی کرده
بود ب عناکرپیتون جنوبی م دست خود یجازه دیده بودتایزآنها یستفیاده یای
جننی نماینس .آن عناکربی ناروس شب ر ز جوق جوق ب سریی جمییسخیان
ریرفتنس آن زنان دخترین ریک یز جور یستبسیدکمونینتهای ر سی بویو راپناه
آ رده بودنس ،رورد تعر جننی قریرریسیدنس.
ییو یرکت شاه رحمودصفحۀ یزتاریخ ریبخایرری آ ردک درجنگ جهیانیی
بودی یرپریتورجاپان بریی یینک عناکرخودریخوشینیود سیرییال نیگی دیرد،
تعسیدکثیر ز زنها دخترین بیگناه ریب جبریزجزییرکوریایسییر بی جیاپیان بیریی
یستفادۀ جننی عناکرش آ رده بیود آنیانیریبینیای (sex slaveبیردۀ جینینیی)
یادرینمودنس ،ییو شاه رحمود برزنهای رنلمان رهاجرییو عمیل ریینیهیای دیدکی
جنایت عظیم ظلم بیحسیست .قتی رو بحالت یییو زنیهیا دخیتیرکی یزظیلیم
یستبسیدکمونینتهاخان کاشانۀ خودری یزدست دیده گنهیک پناه بت بیوییو
راپناه آ ردنس شاه رحمودچ ر زگاری بر آنهاآ رد ،کاردیگری کرده نمیتوینیم
جزیینک بگویم خسی نسشاه رحمودریدرآت د زخ کباب سازد لعنت نفیرییو
خسی رسول بری باد  .شاه رحمود میو یالت برراآرس ،کمونینتهابر یو رایمل
کردنس رردی راب کیور ای دیگر رهاجر آ یره شسنس.
شاه رحمود درصفحات شمال ب عناکرپیتون جنوبی سییت دیده بودک یر
کی رییزرهاجریو ی زبک ،تاجیک ترکمو بخارییی دیسیس گرفتارنماییس سرش
ری بریی رو آ ریس دربریبر رسر یک زیرر پی ینعای رییسید .عنیاکیرپییتیون
جنوبی ر کنی ریکوس ریسیسنس یا جمهمۀ فریخ ،سرش ریریبریسنس بی شیاه
رحمود ری آ ردنس ی رزدشانری ریپردیخت ،ییو یک تهارت پردرآرسی بیریی
عناکرپیتون جنوبی شسه بود .شادر ین رحمسیبری یم عفیفی سردبیرجردۀ یتحیاد
درقنسزبود ،در خاظریت چنیو نوشت  « :قتا فوقتا ریی تنظیم (شاه ریحیمیود)
رریب نزدخودری خویست ر زی یزر ز اک نزد ی بودی خردظابط در ریبیاز
کرد ،چون تعسیدی درآنهانینت بودیم آنچ ک ریخویست ب شاه رحمودبگویس
نگفت ،درکنارشاه رحمودرفت درگوش چیزی گفت ک را نینیسییم .شیاه
رحمودچهرۀ بیاش ریبخودگرفت بی رهاباگفت :جانم چیرینی  ،بیییار در ن!
خوردظابط یزییاق خار شس ،لحظۀ نگذشت بود کی د بیاره آریس د گیلیییم
باخودآ رد ب ییاق فیرکرد ،پ رفت چنسنفریمال بیاد جیویل ریبیاخیود
آ رد .راچون ظا رجویلهاریدیسیم ،فکرریکردیم در دیخل آنهاخربوزه یست کی
بریی ریی صایب تحف آ رده ینس ،باساس یشارۀ ریی جویلهاری خالی کیردنیس،
مۀ آنهاکل ای یننانها بودنس ک یزبسن شان جسیشسه بودنس ،ی ی تا د یتزی بیود.
دیسن آن کل ای یننان عهیب تریینک بعضی ریدقت کردیم م کوس بودنس
د و شان بازرانسه بود ،لی دنسین نسیشتنس یکثری یشخاص پیر ریعیمیربیودنیس.
ریسینیسریی صایب(شاه رحمودخان)چ گفت؟گفت:ر زی باشس ک ییو کلی
اریدریک دیگ ینسیخت بهوشانیم شوربای آنریبخوریم !!!«
بهریال ،شنیسه یی ک درآ یخربودجۀ ییو رعارل ک شاه رحمیود آنیری پیول
دربسل سرنای نهاده بودکم شس جار جنهالهاریبوجودآ ردک آیاییو سیربیرییسۀ
بخارییینت یا ن یکمیت ب شاه رحمودریرسیس ی ریسیسک یگرسرکوس یست،
(دنبال درص)1

دیکتر غالی رحمس دستگیر

بر رفیلس ,کولورید

روزه مضرنیست بلکه برای صحت مفیداست ()5
stressیا فیار ای ر یی توصل ب دییو
یکی یز ریتود ای ر ابل با تیوی
رذ ب عبادت یست .رنلمانهای جهان در راه ررضان ب تیوییهای گونیاگیون
چون :یفطار یگر بوقت رعیو صورت نگیرد ,یگر یدی نمودن نماز ای پینیهیگیانی
بوقت رعیو یدی نگردد ,یگر ب تری یح یا ختم قرآن پاک شرکت نیتیوینیس یگیر
شرکت کنس تحمل ریتوینس یا ن ؟ ,یگر سحری فریروش شود ریتوینس کی فیردی
ر زه بگیرد ,یگر در رعارالت ر زرره ک با خانمها سر کاردیردریتوینسک چییم
پایان ینسیزد بازعک یلعمل آنها دربریبرش چ خوی س بود؟ آیا ریتوین ک د ری
چنسساعت یز سگرت چای کافی غیرۀ خود ری تحمل کنس؟ جویب ب یینیهیا
ییننت ک با پر یزگاری یریدۀ ریسخ بر مۀ ییو ناقریریها تیوییهاغلب یاصیل
کرده ریتوینس؛ درراه ررضان ییو یریدۀ ریسخ جسی تر رحکمتررییود.در یکتوبیر
 5775دینیگاه یصفهان در ییرین تاریریت سایکولوژیک copeریدرراه ررضیان
رطالع نموده ب ییو نتیه رسیسنسک » :ر زه بهتریو ریتود بریی رفع تییویی
سترس ریباشس«.
 -3رفاد صحی نماز تری یح :تری یح( ,)55ک بعس یز نماز عیا یا خفتو یدی رییود
نظر ب ف رذی ب رختلف یز  55-1رکعت بوده با یدیی س رکعت تیر یجیب
پایان ریآبس .پیر ین ف ینفی  57رکعت تری یح یجری نموده ختم قرآن رهیس ری ب
آن ضم رینازنس .تری یح با یدیی نماز خفتو ب  59رکعت ریرسس .یکثرأ ختم قیرآن
پاک ری با شب  51ررضان ک فکر رییود شب لیلۀ یل سرباشس ,رصاد رینازنیس.
ییو شب دررناجس باشب نیینی دعا ریز نیازبسربار یلهی صر سیحیری
یدیی نمازصبح ختم رییود بعضیها تا آفتاب برآرس بیسیرنینت بعسیزیدیی نمازیشریق
بخویب ریر نس.درجریان یدیی تری یح  551یرکات در یعضای رختیلیف بیسن
بوقو ریپیونسد53,بارعمل نیت یجریرییود 59 ,بارب رکو کمرخم ریگردد59 ,
بارقیای رخ ریس س 11 ,بار سهسه بسربار یلهی سر ب رریو نهاده رییود 13 ,بار جلن
بیو د سهسه صورت ریگیرد با سالی دیدن  51باربطر ریست چپ تری ییح
ختم ریگردد .بعس رچهار رکعت تنبیح تری یح خوینسه رییود .یدیی 59رکیعیت
نماز باتال ت قرآن رهیس ت ریبأ د ساعت ری در بر ریگیرد.
قبل یزیفطار ,سویۀ شکرخون یننولیو رد پایان بوده بعس یز یفطار با ضیم
یرتناس غذیی یفطاری سویۀ گلوکوز خون بتسریج بلنس رفت یننولیو خون نیزبریی
پایان آ ردن ییو شکربلنس خود درپالزرابلنس ری ر د .کبس عضیالت,گیلیوکیوز
د رینی ریگرفت آنریتوسط عملیۀ یست البی ب کاربو دیی یکنایس آب تیبیسییل
نموده ینرژی الزر ری بریی ینهای دیدن تری یح تهی ریسیرد .رهمو یرکاتیک در
جریان تری یح رخ ریس س راننس یک تمریو خفیف تل ی گردیسه رفاد ذیل ری یریئ
ریسیرد:
یرکاتیک ت لص عضلی ری تنبی ریکننس یابصورت آییز تیونیییک (کیی
رنا ی) یاآیز رتریک( م ینسیزه)ینهای یافتی جیرییان خیون ریدرعضیالت
یفررینازد .ر زه دیرینیک فیار خون دیرنس بعس یز تری یح فیارخیونییان پیاییان
ریآیس .جریان د رین خون شعری یا capillaryک در ییری کین ای یویئیی
شیهاتوضیع دیرنس زیاد رییود .فرت جریان خون درییری کین ا رد بیسل
گازیت خون ری بییتر ساخت باروجودیت بییترآکنیهو درخون عمل تینیفی
نمازگزیر بهبود ریآبس.
در جریان تری یج یرکات رتعسد در رفاصل رختلف رخسیده ظیفۀ رفاصل ری
بهترترساخت lubricationآنریبهبود ریبیخیییس خیطیر جیر ییات بیا ی تیار
ینبناط رفاصل ری آسان رینیازد.بیافیعیالیییتیهیای
ربایهاریتن یص دیده ین با
بییترعضلی در د یی  57رکعت ینرژی عضلی بییتر بمصر رسیسه آکنییهیو
عضلی رویدیک بریی تغذی عضلی بکارریر د بصورت ننبی کمتررینر بیوده
سبب توسع عائی رییود ب یینصورت برگیت خون ب لب زیاد گردیسه ظیفۀ
قلب یز بار گرین روقتی ب یساس قانون سترلنگ ک رملوشسن قلب باخون ,قلیب
ت لص بهترتریجرینموده قویترخون ب شریئیو پمپ ریکنس ,رفع ریگردد.
یفریز وررون نیو نما یا growth hormoneبا ر زۀ راه ربارک ررضان بلنس رفت
با یدیی تری یح یتی بییتر یفریزریگرددک درباال م یزآن تذکیر رفیت .یم
درتیکل کولژن کورک ریکنس.در جریان تری یح ,یگر بیرییط نیمیاز نیمیاز
گذیری رتریفق باشس یک یالت آریری دراغی یاصل ریگردد ,ییو آریریی کی
در قت تمرکز دراغی درتری یح شنیسن قرآن پاک یاصل ریییییود بیاخیود
یفریزآننیفالیو بیتا ینس رفیو غیره ریک یز جملۀ رورفینهای دیخلی یلمنیاء ینیس
دیشت  ,آریری بییتر دراغی بسنی یاصل ریگردد.
ر زه یرق تطبیق ید ی در ررضان :توصیۀ گرفتو ید ی توسط یرق رختلف
روضوعینت ک ب قضا ت دیکتر فاریلی تعلق ریگیرد .در یک سیمینار یبیی
رذ بی زیر عنوین » نظریۀ یسالری در بارۀ بعضی روضوعات یبی عصریاضر«
ک در سال  5991در روریکو برگذیرشسه بود ,در بارۀ روید یقعاتیک ر زۀ ریاه
ررضان ری نهی ریکنس نیز بحثی یز یر علمای ریهوردینی ,علمای ف  ,دیکتیرین
یب ,فاررکولوجنت ا دیگر ساینتینتهاشرکت رزییسه بیودنیس ,صیورت
گرفت .در یخیر م ب ییو نتیه رسیسنس ک تطبیق روید یز یرق ذیل ر زۀ ریاه
ربارک ری نهی نمیکنس :قطره چکانهای گوش چیم ,رویدیک یز ییرییق جیلیس
جذب رییونس چون ک ِریمها ،رر مها پلنتر ای یبی ,دیخل نمودن pessaries
ovuleدر رهبل شنتیوی رهبل .ید یۀ ک یز یریق جلس ،عضل ،،ریفیاصیل
ی رده زرق رییونس ب یستثنای زرقیات تغذی دیخل ریسی ,آکنیهو گیازیت
یننتیزی ,یستعمال نایتر گلینیریو در زیر زبان ,یستفادۀ رویدکیمیا ی بریی یفیظ
یلصحۀ د و ریر ط بریینک بلع صورت نگیرد ,قطره چکان بینی sprayینیفیی
یستعمال  inhalerا ,زرقیات ر عسی بریی بویسیر غیره با یستثنای تیغیذی یز
یریق ریکتم ,عملیاتهای جرییی ک تحت یننتیزی عموری یجری رییود یگیر
ر زه دیربخوی س ر زۀ خود ری د یی دیده ریتوینس.
رریضانیک یز ر زه گرفتو رعا ینس :نف تنگی رزرو ,خنیاق صیسر ,عیسی
کفایۀ رزرو گرده ا آنهائیک یزدیالیزیستفاده ریکننس ,عسی کفایۀ قلیب ,ریر
شکر رد نو یک د  ,زنان یارل دیر ,رادرین شیر ده ,یرری یاد ( قضایی
ر زه بعس یز شفا) ,یشخاص رعیوب ,رریضان ع یلیی تییوش نیمیوی دریاغ,
یفریدبنیاررنو(سو فزیولوژیکی ن کر نولوژیک ,دستگیر)  ,رریضان سینیگ
کرده ک بایس زیاد آب بنوشنس ,بعضاأ بریی نهات یکیخص الزی ریافتس ک ی ل
ب ر زه پایان دیده شود.
در پایان خیور صایب ,باشما م ع یسه یی ک ر زه فر رطلق یست بیاییس
گرفت شود .لی فکرریکنم ک شما ب عالم یکادریک چنسین سر کیار نیسیرییس
رن بضس تح ی ات علمی علم بغا ت بلنس نمی کردیس .را ری میو تح ی ات علمی
دینیمنسین یست ک دین ریآروزد بر کن روضو ریه ریس س .ییو نوشت ری بیا
چنس بیتی یز چکیسۀ ریهور شادر ین عی ری ک… تریچ ؟… عینیوین دیرد پیاییان
ریبخیم:
یگرسررنت ریخویری تریچ ؟
نسیری ر زه ,گر دیری تریچ ؟
ب تریاک ب نصویری تریچ ؟
ب راه ر زه گر نینت جایز
بهر صورت ,ب یفطاری تریچ ؟
پلو گرریخوری یا قرص ج َو ری
شب ر زعی ری گرریکَن َم جان بحال خوی غمخویری تریچ ؟
(یدیره  :یگر خویننسگان گریری رایل ب دریافت رآخذ رسیرک ر الۀ باال باشنس،
لطفا ب یدیرۀ یریس تماس بگیرنس تاخسرت شان یرسال شود) .

عبسیلخالق ب ایی پاریرزید

صفحۀ پنجم
سویسن

نوروز و بهاران را ارج می گذاریم

»زکوی یارری آیس ننیم باد نور زی یزییو بیاد یرریسدجیوییی چیریغ دل
بریفر زی«
تافصل بهاریست نور ز دلنتان باستان ،یفنانۀ شیریو باب نور ز پیر ررد نورینی
پی خهنت خال کمپیرک بانوی سحرآفریو پاکیزه دیرو ،چون قینیسریکیرر
زبان بزبان ن ل خوی سشس شایس م تاقا قیارت .یزیینهاست ک نور ز جم رییکی
یزپر یرزشتریو گریریتریو جینها ری خویننس یکی یزسرفریزتریو یعیاد جیهیان.
«
کلمات گهرباریزشادر ین یستادجا یسنویننسۀ کتاب یستثنایی کمنیظیییرییییان
باعنوین (نور زخوش آییو) ،تلخیص مآ نگ کننسه ،عبیسیلیخیالیق بی یاییی
پاریرزید .
پییگفتار :را د رین تح یر نایریسیها ریبنیارگذشتانسیم ،یراشکنت قطعی نیخیورده
ییم .شایسرا ب فر نگی تعلق دیریم ک »ررز تنلیم شسن ری نمیسینیس« ،بیاآنیکی
باربارکیت رییود یرا نوز م زنسه یست .شایسییو مان (نیکی) یسیت کی ر ح
فر نگ را ری رینازد نمیریست ،درقالب جان بخ پییگاران راچون ر دکیی
ا ،فرد سی ا ،رولویها ،سعسیها ،یافظ ا ،جاری ا ،سنایی ا ،بیسل ا ،علییر ا،
کاتب ا یلفت ا دریسه یست فر نگ راری جا دینی ساخت یست ،چنانچ
فرد سی گویس:
چنیو یست کیهان ناپایسیر تو در ی ب جز تخم نیکی رکار
ریر یم دنبال یصل رطلب نور زخهنت ریپی ریگیریم :یذعان ریسیریم رطالبییکی
در ییو رهموعۀ رختصرریخوینیس ،تایلحال شایسکمتردیسه شنیسه باشیس .یریسیست
رورد پننستان قریرگیرد ،س کلی یررت گذیری پاسسیری یزخیسریات آن
دینیمنس توینا بی بسیل ریباشس .لطفا یشتبا ات نارسایی رری بی دییسۀ یغیمیا
بنگریس .
نور ز ییو یشریق عالم یفر زیادگارنیکان پاک سرشت پاکنهادریاسیت ،جیهیان
نور زجم رییکی یزبهتریو جینهادرسطح کرۀ زریو ریسینس .جمییس شاه بلخ علیمیا
ریگردآ رد گفت :چینت ییو پادشا ی بهررو؟ گفتنس :دیدگنتری عسل رییان
خلق خسیی  .پ علما ریگفت ک ر ز دیدخوی ی ک رو برتخت رینیینم ،شیمیا
م نزدرو آییس تا رچ ر ی باشس رریبنماییستا آن کنم .بسیو سان نخنتیو ر زریاه
فر ردیو ریک سنت جمییسیست ،نور زنای کردنس .در م رتون تاریخی نیور ز
ریریث گرینبهای آریاییان خوینسه شسه یست.
نور ز جینی یست رردری با یچ کی آییو یرتباط نسیرد یزلحاظ رعنی زرینیۀ
ریترک با یژۀ (س ُور) ب رفهوی جیو بزی رهمانی دیرد .لفظ سور یزترکیبهیای
چون گ ُل س ُوری ،رفهوی سرخ ریریرسانس ،در یساتیر سور یاسوریا یکیی یزیربیاب
ینوی ریترک د رۀ آریاییهای نسی ییرینی بود .درر زگارقسیم د شیییزگیان
آریایی درجیو نور زی ب شادی خوشی رقص دلیبیری ریییپیردیخیتینیس
بانوشیسن یفیردۀ گیاه ( ورا) ک رنتی عارفان ریبخییس ،درزبان ی ستایی ( ود)
درزبان یسی(ستور ) یادرییسه ،نظیرآنچ ک یرر زه ر زرریسم سمینیک ییا
سمنوپزی زنان د ر م جمع رییونس شب ریباساز آ یز کف زنی پیاییکیوبیی
سحرریکننس.در فضیلت نور زییادیث یخباری ن ل شسه بریی نیور ز یدعییی
ییکای بخصوص آ رده ینس،یز آنهمل یست ک درروقع سال نوریخیوینینیس :یی
گردیننسۀ دلهاد یسگان ،یی پسیسآ رنسۀ ر ز ا شبان ،یی تغیییییرد ینیسۀ ییال
یاالت ،یال را ریب بهتریو یاالت بگردین .
فرد سی بایکمت خودتویننت فر نگ آریایی ریبافر نگ یرزشهای رتیعیالیی
ریانۀ یسالری آشتی بس س رن یال ییویل رایزرصر ،سوری  ،لیبینیان فیرقیی
نمیسیشت .یز یننیو یکل ،دستیار ریا رجمال عبسیلناصر ف یسقهرریان جیهیان
عرب ریرق پرسیسنس چرییکنره ب فر نگ قسیمی خودپیت پا زدیس؟ گفت:
رافر دسی نسیشتیم .فرد سی دری ی ت آت آب ریبا م آشتی دیده خسرتیی
بنزی ب رد گو ر ینهای دیده یست .بنی رنج بردی دریو سال سی -عیهیم زنیسه
کردی بسی پارسی .عهم ب رعنی گ ُنگ ب عبارتی دیگر(رویلی) ریگوینیس ،کی
تازیان بررا تحمیل کرده ینس .یز مینهاست ک کتاب(شا نار ) بریی فارسی گویان
جهان یرزش ی میت قسسیت خاص دیرد زبان نیاکان راری یزز یل نیابیودی
نهات بخییسه ویت یفتخاریت راری یفظ کرده یست.
ی میت صالبت نور ز  :بسیو شاینتگی جینی ،بسن باینتگی ر زی
رلک ریدرجهان رر ز جینی باد نور زی (رنوچهری)
نور زعمری ب دریزی عمریقویی آریایی دیرد رییۀ عمیق درتاریخ در فر نیگ
را ،یزآن لحاظ بنیاری یزر یسید ای جالب تاریخی ،دینی یساییییری ریبی آن
ررتبط ری دیننس ،رثال ریگوینس :خسی نسآدی ری دریو ر زآفریس ،دریو ر زگیرشیا
(کیوررث)نخنتیو بیر(بزعم آریاییان) ب پادشا ی رسیسه ،در میو ر ز نیییکیر
بسست جمییس شکنت خورده شسه آب رعلوی رعر گردیسه ک یزآن نی
شکر ساختنس (یز میو بابت یست ک خوردن نییکر سی دیدن آن بریی تبیرک
در نور ز ررسوی شس .زردشت درسی سالگی(دیو بهی) ریآشکارکیرد آن ر ز
نور ز بود ،در میو ر زیست ک کیتی نوح یزیوفان بالجنت ب کوه خیودی
نینت ،در میو ر زیضرت روسی ییگرفت ،یضرت عینی در میو ر زب
پیغمبری رسیس ،در میو ر زیضرت سلیمان ینگیتیر خیودریکی ریزیییمیت
یکمت ی بود بعس یزچهل ر ز بازیافت یا خل ت عالم در میو ر زپایان یافیت،
...
ییو ر ییات ن تنهانور ز ریعزیز کرد بلک ب ب ا د یی آن نییزیفیز د ،بیهیمیییو
رناسبت یست ک درر ز نور زجهنسۀ شاه الیتمآب دربلخ بریو بریفریشت رییود
بریی چهل ر زرریسم نور ز بنای جیو گ ُیل سیرخ در شیهیرریزیرشیرییف
ررکز الیت بلخ برگزیرریگردد .ع ییسه بیرآننیت کی در عیهیس سیلیطیان
سنهرسلهوقی رتوفی  115در رر یسناد رای ی پیسیشسک یاکیی یزینیتی یال
تابوت یضرت علی(ک) ب بلخ بود .ب روجب ییو یسنادگویایرای جعفرصادق بی
یبورنلم خریسانی دستوردیده ک جنس رطهر جسش ری یزنهف ب بلخ ینت ال د نیس.
یبورنلم چنان کرد جنازه ریب بلخ آ رد درخویجی خیییرین یزنیظیرخیویر
د رنگهسیشت .درزران چماق یلی بلخ( )1۳1د سنگ رخای پسیسیرگیت کی
کتابۀ آن ییو بود (:ذی لی یهلل علی یسسیهلل) ،سلطان سنهربا دیسن آن د کتیب یا
یررفررودتابنایی بهای آن آبادکننس .ییو یبیات ریبرلوح سنگ نگاشتنیس :گیییتیی
برآستان توریبرد پناه -د رین ب خاک بارگه ریخورد قنیم-گییت یزظیهیور
ر ضۀ رضوینمآب ی  -خاک زریو بلخ ب یزگلیو یری .
رهاجرت عربها ب بلخ شبرغان یشارۀ درکتاب یبوسعیسیلهیر ی درقیرن سیوی
هری ک گویا رزیرعلی دربلخ یست(ننخۀ یزآن کتاب درقا ره نت) ،قسیمی
تریو ر ییات دریو زرین پنسیشت رییونس .نیزیبو یلحنو عال یبو یبوبکر ر ی در
کتاب یلزیاریت یبع دریق سال 5913نوشت ک رزیرعلی درقریۀ (خیییر) بیلیخ
یست .شهاب یلسیو عبسیهلل ی ل نپانی درقرن 55ی ب شیرق آریس بی شیمیال
سفرکرده درسفرنارۀ خودب نای تحف یاللباب ییو رطلب رین ل ریکینیسکی یلیی
نایی لیکریان ی علما ب چیم خوی جنس خلیف ریک رتالشی نییسه بیوده
دیسه بودنس .چون یصالت آن گور بوسیلۀ رعهزیت چنس رابت شس ،بناأ برباالی آن
بناء کردنس بیسرنگ زیارتگاه شس .
ب ول بارتولس بعسیزخریبی بنای رذکور بسست چنگیز ،بنای جسیسبرباالی قبرساخت
شسه یست .مچنیو بارتولس گفت یست ک درقرن نهم بیزرگیان عیهیس بییمیول
دینیمنسبلنسپایۀ تیموریان ریت علیییرنوییی ب زیارتگاه رفتنس رزیر لویۀ سنگ
آریرگاه ریپیسیکردنس بارگا ی یز کاشیهای زیبا برآن یفریشتنس .علییییییرنیویییی
ییال رفصل یزیو یادر ب دربار ریت نوشت ک باچنیو کلمات آغازشسه بیود:

هفته نامۀ امید
شف شف نی ( ...دنبال یزصفحۀ د ی)
دستگاهکلفت دل نینت جز عر کمال
چیمۀ آیین گر خاشاک د ُرد جو ر یست
ی ل دنیا عاشق جا نس یز بیدینیی
آت سوزین ب چیمکودک نادین  ،زر یست
ررگ ظالم نینت غیر یز ترک سودیی غر ر
شعل یزگردنکیی گر بگذرد خاکنتر یست
ریز را صافیدالن پوشیسه نتوین یافتو
رچ دیرد خانۀ آیین بیر ن در یست
ری کنس زی س تالش صحبت ریخویرگان
ییو یوالی جنون یرر ز دین پیکر یست
دریلنم ییرت را یچک ری بارنینت
چیم قربانی کمینگاه خیال دیگر یست
گاهگا ی گری رنع ینفعالم ریکنس
جبه کم دیرد عرق  ،ر زیک رژگانم تر یست
بیسل یز یال دلکلفت نصیب را رپرس
یی برآیین یی کان ری نف ر شنگر یست/.
*******************
گاهی حل نظامی وجود دارد (دنبال یزصفحۀ سوی)
یضافی یعزیی دیشت تایرنیت رردی ر ابل با باغیان ریفری م سیازنیس .قیتیاکی
ستریتژی نو بریه ینسیخت شس ،جنریل پیتریوس بحیث فررانسه نظاری رو بصفیت
سفیریرریکادر عریق با م ب صورت ریارکت خیلی نزدیک بریی یل رنیاییل
تفرق یفگنان راننس (پاکنازی یعضا نفوذیزب بعث یزیدیریت جاریعیۀ عیریق)
قانون رربوط ب یستخری نفت کارنمودیم ،ی ضا یرنیتی یتاپی یز ر دپینیج
بریگیس یضافی بهبود یافت بود.
رو با ردیری ک یگریرریکا شمولیت ر برین عریق دریک مآ نگی ستریتیژی
سیاسی نظاری یدیر ریسید ،یک یکورت ریان ر شارل یقویی نژید ای آنکیییور
بوجود ری آرس .درعو ریی جمهوری بارا تصمیم گرفیت قیویی یریرییکیا
رییزعریق خار کنس ،تصمیمی ک تالشهای دپلوراتیک ریاریدرعیریق نیادییسه
گرفت بسبختان باتغییردرر بری عریق ،نخنت زیر نوری یلمالکی ،ریخیالیفیان
خودریکنارزد ب ییرین تکی نمود با ردیشت ک ییرین یگان قسرتی ریباشیسکی
ریتوینس یزی یمایت کنس یا ب ی صسر برسانس .پ یزخر قویی یریرییکیا،
رالکی یزترس کودتای نظاری ،یفنرین رنلکی ریبا فادیرین بخود تعویض کیرد.
س وط یرت عریق درزران رالکی رنهرب خنارت یرریکاگردیسک قویی عیریق
نتویننت درسال575۳جلو جنگهویان یکورت یسالری(دیع ) ری بگیرد.
رو یعت اد نسیری ک نایریسی یرریکایزشرق ریان چاره پذیرنبود ،نبایس درآیینیسه
چنیو باشس ،بخصوص خیلی آزیرد نسه یست ک یکورت را یز درسیهیاییییکی
یزیشغال را دریفغاننتان عریق یاصل شسه ،عمل نمیکنس .درس عمسه آننت کی
دپلوراتها قادرنمیباشنسیل سیاسی ریدرسایات روردرناقی  ،بس ن یمایت نظاریی
کهمذیکریت ریتنهیل کرده ریتوینس بکاربرنس ،باآنهم چنیو رعیلیوی ریییییودکی
بنیاری یزر برین را دقی ابردیشتهای رخالف یزآن درسهیاگیرفیتی ینیس .یزعیریق
تاسوری  ،ی کرییو ،ریی جمهوری بارابصورت ساده یذعان ریکنسک (یل نظاریی
جود نسیرد) ،رعلوی رییودک ییو بهانۀ ریباشسک یزیستفاده یزنظاری ییتریز گردد
ب یل دپلوراتیکی بننسه شود .بحرینهای قابل کنتر ل رنطی یوی ییکیی پی
یزدیگری ب رصایب خطرناک تبسییل شیسه ینیس ،درییالیییکی ریخیالیفیان
یرریکایزتاکیسبرنظاریگری یستفاده ریبرنس.
درعیو زران درکیور ای رثل پاکنتان لیبیا ،جا اییک ی بارابصیورت جیسی
گیررانسه یست ،ی باترک تالشهای دپلوراتیکی رذیکریت یل سیاسی ،بصورت
خیلی سنگیو ب قوتهای خاص یرریکا یستفاده یز ییاریت در ن رتکی رییبیاشیس.
یفغاننتان عریق رحیطهای چالیزیی غیر عادی بودنسک بسست ستمگارتریو یفرید
دری یخرسسۀ بینتم ب رخر ب تبسیل شسنس ،دری ی ت یرریکا کی نیتیویننیت
یزبرنارۀ ک لیبیا ریباش رلیون جمعیت درنزدیکی قارۀ یر پا ،باربات رینیاخیت،
یمایت کنس .سویالت جسی ریدررورد رورریت دپلوراسی قابیلیییت نیظیاریی
رابرری ینگیزد .
ت ویت یفریز دپلوراتیکی تویی باتالشهای نظاری ،بارنظاری رییزشان ای یررییکیا
کا ریس س نتایج قایع درربارزۀ د لت رلت سازی بسست ریس س .یرریکابهتر
آراده ریباشسک شرکای خودری درکیور ای دیگر کی آریاده ریییبیاشینیس،
رنو لیتهای زیادتر یرورخودریبس ش بگیرنس ،ریتوینس باکمک ینسک یزیریرییکیا
ینهای د س .یرریکا پ یزآن رهبورنمییود ب خیال یای خیطیرنیاک کی بی
ظهورریرسنس قویی زرینی یرریکا رهبور ب رسیخل رینازد ،ر بر نمییود .آرییز
بهترتالشهای رلکی نظاری ب یرریکا فرصت ریس س تا ریان لفاظیی پیییییبیرد
دروکریسی عملی ک بریی یعمارنهاد ای دروکریتیک الزی یست ،توج کنس.
سفارت رو دریفغاننتان عریق رصاد بودبایک د رۀ تریژدی ک یچیکی
یریس نمیکنس ک رگزتکریرشود ،لی را دریک دنیای بنیار پرخطر بسین رویجی
ریباشیم .رو شک دیری ک یرریکاقادرباشس یزیشتغال درعملیات د لت رلت سازی
یفره ر د .در مکاری بییترریان نهاد ای نظاری دپلوراسی دررنایق یختیالفیی
دنیا ریتوینس نتایج ریشکل د س بس ن آنک رثل یاال در دییرۀ تاسف آ رکینیونیی
گرفتارشودک تالش ای نظاری سیعتر ریپ یزع ب نیینی شتیابیزده تینیزل
دپلوراسی ییهاب کنس/ .
***********************
بررسی چند نکتۀ سرنوشت ساز( ...دنبال یزصفحۀ سوی)
3ییو قانون ب راقبل عطف گردد شارل تمای جرییم یقیتیصیادی گیردد کی
یشخاص رسمی غیر رسمی ینهای دیده ینس بعس یز سال 5775
 .۳در یدیره دیدستانی یک رعینیت جرییم یقتصادی ییهاد کنیس .یفرید رربوط بی
ییو یدیره بایس بالوسیل کار شناسان رزیسه ب کمک رلل رتحس در رشت جی یوق
جزیی یقتصادی ی وق جزیی رعا رالت کنب دین یختصاصی نماینس.
 .1در تمای الیات باساس پیینهاد دیدگاه عالی بریی جرییم یقتصادی ریحیاکیم
خاصی تیکیل گرددک قضات آن بایس ماننسرننوبیو دیدستانی ی یوق جیزیی
یقتصادی ی وق جزیی رعارالت ری بسیننس دریو رشت کنب دین نماینس .یلبتی
ییو رحاکم الیتی درسطح یبتسیئی یکم نماینسک رریل بعسی آن ب دیدگاه عالیی
خوی س رفت درینهانیز یصل تخصص با صالییت بودن یل گردد.
 .1یوریک ب رالیظ رسیس م ییو یجرییتی ک پیینهاد نمودی بیا یتیکیا بی
ییس ای یدیری رنبعث یزقانون یساسی بر فق قانون یسیاسیی ریییبیاشیس نی
ییهادیدیریت رویزی ک سردرگمی بمیان ری آ رد.
پیینهاد ای فوق ریبنابرنافهمی ضعف فهم د لتسیری سرد ُرسیرین ییکیوریت
یست رلی بیان نمودی رسعی رتفکربودن برجنت م نینتم! یرا ب یکم جسین
ییو بیت رعر فارسی عمل نمودی :
چو ری بینی ک نابینا چاه یست یگر خاروش بنیینی گناه یست
یریس یری ک باپیینهاد ای ریاب ییو یرح رو ری کارل سازیس .
* شبک ییال رسانی یفغاننتان  :شوریی یرنیت زیر یک چری؟
 -5چری کریم رتیو یلی یسبق پکتیکا شوریی یرنیت ری رتهم ب تموییل دیعی
نمود سپ برکنارشس؟  -5چری یاجی ظا ر قسیر رعا ن رهل یزرتحسیو
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نزدیک ب غنی ،شوریی یرنیت ریرتهم ب ییهادالن یا دیعی دررییرقیی
کرد؟  -3چری ریمتیهلل نبیل ریی یسبق ریاست یرنیت رلی ،با شویری یرنیت
ب دلیل پنهان کاری در رورد تفا منار یرنیتی ییهاد سیاخیتیار یای ریویزی
رخالفت کرد؟  -۳چری جنریل د ستم ،شوریی یرنیت ری رتهم بی ریانیع شیسن
عملیات در شمال کیور کرد؟  -1چریجنب ر شنایی ،شوریی یرنیت ریرتهم ب
تفرق ینسیزی در بیو یقویی کرد؟  -1چری یلى شوریی الیتی بلخ ،شیوریی
یرنیت ری رتهم ب نایرو ساختو بلخ کرد؟  -1چری ر زنار 1صبح …شوریی یرنیت
ریرتهم ب کاریستخباریتی تخریب آزیدی بیان نمود؟  -1چری یرریهلل صالح ریی
کمنیون ی ی تیاب س وط قنسز …بطورغیررنت یم شوریی یرنیت ریرتهم بی
س وط قنسز نمود؟  -9چری عمرصافى یلى یسبق قنسز شوری یرنیت ریعیاریل
یصلى س وط قنسزریسینس؟  -57چریت ریبا ًتمای یقویی جنایها سیاسى کییور
برضس شوریی یرنیت شسهینس؟  -55آیا شوریی یرنیت آگا ان ب یخیتیالفیات
قوری دیرو ریزنسیا یینک شویری یرنیت کسیی برنار خیاصیى بیریی یییهیاد
یختالفات قوری دیرد باسیاست (تفرق ینسیز یکورت کو) ریخوی س یزآب
گلآلود را ی بگیرد؟  -55چری دی دشاه صبا زیریسبق رعادن ،سبب یستعفای
خود ری رسیخالت بیها شوری یرنیت عنوین ریکنس؟  -53آیا یشر غنى در
ییو برنار ا دخیل یست یابیخبر؟ یرگ ریاست جمهوری شیوریی یرینیییت
بایسدر بریبررلت یفغاننتان پاسخگوباشس یریح ییو خیانت ا ریخص شود .
* تبصره  :بار اگفت یی باردگرریگویم  :شوریی یرنیت رلی تحیت رییاسیت
ریترک غنی-عبسیهلل سکرتریت رئی یرنیت رلی باشس .زریی دیخل دفا
عضو ییو شوری بوده نای آن…شوریی یرنیت رلی یکورت یست رلی… گذیشت
شود .تصاریم آنریدررویرد عمسه کابین بگیرد .یتمردریو نهاد یچکاره ریباشیس.
ی ریی یعتماد رلت ری نگرفت رنو لیت سیاسی نسیرد غنی یق نسیردب یک
فردی ک روقف سیاسی راروریت سیاسی رلی نسیرد ،تفویض صیالییییت
نمایس .یشتریک یفریدغیرینتخابی،فاقسراروریت رنولیت سیاسی ر ابل رهلی
نماینسگان یتی یشتریک یقای ضیاءرنعود دریو نهاد غیرقانیونیی ریییبیاشیس.
درگذشت ییو شوری ری( بیر ی سیاسی کرزی) نای نهاده بودی  .یال م ییو شوری
فعالیت آن بسین شکل یدیر دیرد .ییو بیر ی سیاسی غنی بی ییژه یتیمیر
راننسرئی یرنیت رلی ستالیو Beriaعمل رینمایس /.
************************
ابعاد یغماگری ایران ( ...دنبال یزصفحۀ چهاری)
بریساس ییالعات روجود درسایتهای گوناگونی چون بنایت کمنیون ریلیی
یوننکوی ییرین یکی پسیا کیور ییرین بنیاری یز رفاخر کیوررا ری در
یوننکو ب نای خود ربت کرده یست .تا ب یال 37شخصیت یز سوی ییرین در
سازران یوننکو ب ربت رسیسهینس ک شخصیت ای زیر درییو ریانینس:
 5فاریبی 5یبو سینا 3،یبوسعیس یبویلخیر ۳یکیم فرد سی 1یرای رحمسغیزیلیی 1
یکیم ناصرخنر 1عبسیلریمان رحمسجاری 1خویج عبسیهلل ینصاری 9سلطان
یلعلما بهایلسیو لس ب چ دلیل ییو شخصیت ابعنوین شخصیتهای یییرین ریبیت
شسهینس؟ رثال جاری خویج عبسیهلل ب چ دلیل یزشخصیتهای ییرین کینیونیی
باشنس ن یز یفغاننتان؟ آیا صرفا مزبانی بریی ییو تملک کافی یست؟آیاد لت
کانادی ری توینس ب دلیل مزبانی شکنپر ری ب نای خودربت کنس؟آیا د لت ترکی
یرر زی ک ر زگاری جزیی یز قلمر ر ی باستان بود ،ریتوینس یسیتیریبیون،
وریس بطلمیوس ری ک یز رفاخر ر یینس ،در یوننکو ب نای خود ربت کینیس
؟آیا یگر ترکی دست ب چنیو یقسیریبزنس ،ییتالیا خوی س گذیشت؟
ییرینی ا ب تاری ییو رفاخر را بننسه نمیکننس .یشتهای سیییرینیاپیذییری در
تحریف تاری تاریخ دیرنس .یکی یز نویننسگان ییرینی در یکی یز ری یاالت
خودزیرعنوین »رفاخر ییرین درخطر سرقت «لینت بلنسباالیی یزشخصییتیهیا
رفاخر یوزه زبان فارسی ری فهرست کرده ب د لت خود پیینهادکرده تاییو
رفاخر ری د لت ییرین دریوننکوبعنوین شخصیتهای ییرین ب ربت برسانینیسکی
درریان نارهای پیینهادییش ییو نارهانیزبچیم ریخورد5 :یبوجعفررحمسبو روسی
خویرزری 5یبوبکر رحم ّس زَک َریای ریزی 3یبویلحنو علی خیرقیانیی  ۳سیییس
جمالیلس ّیو یسسآبادی 1یبوشکور بلخی 1یبوریحان رحمس بو ییمس بیییر نیی 1
جمالیلسیو یبورحم ّس یلیاس بو یوسف بو ذکی رتخلص ب نظاری گنیهیوی 1
یبونصر علی بو ییمس یسسی یوسی 9یبویلفضل رحمسبو ینییو بیییهی یی 57
یبویلمهسرهس د بو آدی سنایی غزنوی یا یکیم سنایی  55یبوعبسیهلل جعفر بیو
رحمسبو یکیم بو عبسیلریمو بو آدی رتخلص ب ر دکی 55ر زب پور دید ی
رعر ب یبورحمس عبسیهلل یبو ر فع .
یقعارای شررنسگی تعهب یست ک ییرین تاچ پیمان ریتوینس رنفعت ینسی
بیینصا باشس م چیز ریبریی خود بخوی س؟! یگر م ییو شخصییت یا
رفاخر یوزه تمسنی فارسی یز ر دکی تا سنایی یز ییرین یرر زی باشنس ،دیگرین
چ ؟ آیا را ب رفاخر فر نگی نیاز نسیریم یا ب را تعلق نمیگیرنس؟
با درد دریغ ییرینی ا درعرص فر نگی یتا در میو کابل م تالش ریکننسک
ننل جسیسرا ری ننبت ب تاریخ فر نگ دیرین شان بیتوج بنازنس .درگیوش
جوینان رانغم خویب خمودی ریخویننس تا خودشان با خیال رییت بتوینینیس
تمای رفاخرفر نگی ریب نای خوی ربت کننس .باتوج ب یناسیت آگیا یی
ننل تازه کیور ی میت ویت فر نگی تمسنی را ،ضیر رت یسیت کی
زیرت ییالعات فر نگ زیرت خارج کیور یزخویب سنگیو خویی
بیسیرشونس بنیار ب صورت دقیق سنهیسه یلیبیتی فیوری ،در ریسیتیای
بازگردینسن یق فر نگی تمسنی رلت را یقسیی کننس یگرن  ،تاریخ ننل ای
بعسی را ری در ییو سکون خیانتبار نخوی نس بخییس.
توضیح ضر ری  :درشمارۀ پیییو یریس رصایبۀ ک ظا ری (سایت شف نا) با یستاد
یصف باختری دربارۀ یضرت رولیناجالل یلسیو رحمس بلخی (رح) ینهای دیده
بود ،ب نیررسیس .جناب یستاد یصف باختری ب یدیرۀ فت نارۀ یریس تیفیهیییم
نمودنسک یییان رگزباچنیو رنبعی رصایب نفرروده ینس .یریییسیسیت دسیت
ینسرکارین سایت شف نا دررورد توضیح یریی بسیرنس .یدیره
**************************
نوروز و بهاران ( ...دنبال یزصفحۀ پنهم)
(بیریلمورنیو بآن لهم فضال کبیری) آیۀ ۳1ییزیب ،ترجم  :بیارت ده رورنیان
ریک بریی آنان یزجانب خسی بخیای بزرگ آراده یست.
رطلع نویی قصیسۀ بلنسباالی نوییی ییننت( :نوییی تخلص شعری ی بود)
بزی ری درکای د ُردآشای بلخ آرس پسیس ییو م آغاز یز ینهای بلخ آرس پسیس
گو ری غایب شس ینسرقعردریای نهف یو زران یزقب یالسالی بلخ آرس پسیس
رانی خ ُلسبریو یعنی رزیر شییاه دیو در ر ای الزی یالکریی بلییخ آرس پسیس
یزآن ب بعسشهربلخ بنای رزیرشریف رنمی رعر گیت زیارتگاه خیاص
عای شس  .جاری گویس :
گوینس رزیرررتضی علی درنهف یست دربلخ بیا ببیو چ دیریلیر یست
جاری ن عسن گوی ن بیت یلهبلیو خورشیسیکی نوری ریر یست
گنهی ز خاک بلخ ،سپهر آشکارکرد آن ری سیلۀ شر ر زگارکرد
آن گنج ررقس یسییییسیهلل غالب یست آنکو جهان ب بنسگی یفتخارکرد
(رزیریضرت علی ریدرنهف ار ن -یلرشیس -درسال  511درروقع شکاریافت
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درروقع شکار یافت بود درسنۀ 311عضسیلس ل  -دیلمی -عمارتی برآن ساخت
سپ غازین خان آنریزینت بخییس توسع دید ) .بود درسنۀ 311عضسیلس ل
 دیلمی -عمارتی برآن ساخت سپ غازین خان آنریزینت بخییس توسعیدید) .
قتی سلطان ینیو بای ری باتو رنهور غلتان غلتان خودریب روضیع ریسفیو
ربارک دربلخ رسانس ،یلتها نارۀ باصسیی بلنسخوینسک رطلع آن ییننت:
بردرت آرسگسیی بینویسلطان ینیو ریم کو بریال ییو ریتاق ،یی شیاه
کریی
توضیح (تلخیص مآ نگ کننسه)  :یزکلمات جمالت ظریفان شریفانۀ
رتو باال بخوبی آشکاریست ک پیکررطهریضرت علی بو یبی یالب دیریاد
پنرکاکای پیاربریسالی پسریراران ینو ینیو ،بایعزیز یکریی تیرییفیات
رعمول ب خاک بلخ آ رده شسه در میو خط رسفون ریباشس .لیی درییول
سالهای رتویلی قر ن یعصارن عربها (خصوصا ی ل بیت رسول یهلل ص( بی
زیارت ی آرسه ینس ن ییرینیان ک یکثر پیر یصل سلنلۀ یرارت نتنس بی آن
یضرت یرای جعفرصادق ییمان ع یسۀ ریسخ دیرنس! قضا ت ریدرزرین ب ی ل
خبره ریگذیریم بحث راپیریرون نور ز بهارین یدیر ریس یم ( /.دنبال دیرد)
*************************
سسنی ،آستریلیا
نصیرییمس ریزی
داستانهای همسو با تصوف ()51
یست جود  :یکی یزرهمتریو یصول دررنلک صوفیان ،یعت ادب ییست
جود یست ک گویا یزرکتب نویفالیونی یرد سرزرینهیای یسیالریی شیس،
نخنتیو باریز سوی بایزد بنطاری عار ریهور بیان گردیسه بعسیز ی ینییو
بو رنصور یال بی پر ی یز (ینایلحق) دی زده جیان خیودری بیرسیرآن دید.
یصطالح یست جود ربتنی برییو یصل یست ک چون جیهیان پیردیخیتیۀ
خسیست ،پ تمای رظا ر نتی پسیسه ای عینی ،خسیست ،ی ی ت ییکیی
یست مان یست ک رصسر جود یست ،بایینک خسی خالق تمای ریوجیودیت
یست ،یچیک یزآنهانینت ،رچ کنوت جودیافت یزذیت یق شر نتی
گرفت  ،پ جودش درذیت خسی ست چیزی جز ی نینت.درقرآن کیرییم
ریبطۀ خالق رخلوق بسین پای رسیسه ک ریفررایس» :نحو یقرب یلی رو ییبیل
یلوریس ،سورۀ ق آی «(51راب ی  ،یننان ،یز رگ گیردنی نیزدییکیتیرییم).
بازریفررایس » :ن تویفگنسی آنگاه ک یفگنسی ،بلکی خیسییفیگینیس« .یزییو
قریرشایس بتوین رنیأینسییۀ یست جودریبی یز م قرآنکرییم ریذ یب
یفلوییو بیمارآ رد .یلبت رضاریو آیات قرآنی راننسآنهاک ذکرشس بنییاری
آیات دیگرربیو یست جودب آن یریق ک عرفا یستنباط ریکننس نینت بلک
نماینسۀ عظمت یلهی ربیو یضورذیت یق در م جا م چیزیست.
دیکترخلیف عبسیلحکیم دریو باره چنیو رینوینس :ب ع یسۀ صوفی جود یقعی
ف ط رتعلق ب خسیست تنهاخسی یقعا جود دیرد .یگرییو ع ییسه بیا ییست
جود یکی باشس ،یزر ی صویب ریتوین تصو ریبیطیور کیلیی ییست
جودخوینس .یراروضو ب سادگی نینت ،زیری قتی صوفی ریریغول رکالمیۀ
بی یسط باخسیی رتیخص ری بینیم ،بایس درنگ تأرل کنیم .یییو رنیلیمیا
خسینینت ک باخوی ب گفت گوست ،ر چنس صوفی چ بناچنیو بگویس،
نگاری ک صوفی قصسریکنستاخودری یزفردیت رحس د خود بر انس ب گونۀ
درآیسک خسی دری بزیس ،نوعی د گانگی نوزبرجای ریمانس ،رچنسک را یت
آن نارفهوی ناگفتنی یست .صوفی بافنای خود ،درخسی ب ا ری ییابیسیریافی یط
خسییی ک ب خود زنسگی کنس نینت .زبان صوفی آنگاه کی خیودری یییچ
رییمارد ف سین فردیت خودری فناءیلفنا ریخوینس ،نبایس راریفریب د س ،چون ب ا
مویره بسنبال ییو فنا ری آیس .پ بایس تکریرکنیم ک ییو( م خسییی) نینت
بلک م درخسییی یست.
عار بررغم تمای ظوی رک یاکی یزریبطۀ شخصی ی بیاخیسیسیت ،یصیریر
ریورزدک ییو خسیست ک سخو ریگویس ن ی  ،ییو یبیات ک یزی یسی کررانی
یست نمونۀ بارز ییو یرزفکر ریباشس :
ین نکت ک ییو چنیو نکوگفت چون رو نبسی ،بسین ک ی گفت
خودگفت ی ی تی خودنیزشنیس آن ر ی ک خودنمود ،آن م خود دیس
پ باش ی ینی ک نینت یهلل روجود ی ی ی سوی یهلل
ع یسۀ یست جود درسسۀ سوی هری پسیسآرس درسسۀ چهیاری بی ی
ی میت خود رسیس یکی یزربایث رهم عرفان بیماررفت تاآنهاک شیخ یبوسعیس
بعس ا رحی یلسیو یلعربی آنریروضو بحثهای رفصل خود قریردیدنس .مچنیو
یعت اد ب (سکر) نیزدر میو د ره یزسوی یبایزد عنوین شس بویژه درخیریسیان
تر یج یافت .نظریۀ یست جود سکر ،یختال ریان ی ل شر صوفی ری
ر ب شست برد ،زیریبسعت شمرده شس .دررنألۀ یست جود ک یک یصیل
فلنفلی عرفانی یست ،فر آننت ک جهان جود یزجمیادیت نیبیاتیات
غیریینها م یک جودنس ک درررتبت فوق یقوی ،جود خسی قیریردیرد
ب ی روجودیت بر ینب ررتبت قرب بعس ب ربسأ ی ل ک یر یقوی یست،
رتفا تنس( .لغتنارۀ د خسی)
دیستان  :ر ییتی یست ک ب ی لیو نگاه بییتریفنان یست تا یقعیت ،لی تمثیل ا
ک بیانی بریی ی ی ت نتنس ،بییتردریفنان اخان ریگیرنس .روالنیا درریییان
کتابی چنسک ربنای دین خوینسه شسۀ ی ست برگرفت یزگفت ای دیگرین،
ن دریافت شسه یزجان خود ،سرگری تسری ب شاگردین ریباشس .شم بیری
یردرییود بایستهزییی ک ری توینس تکان د نسه باشس یز ی ریپرسسک  :ییینیهیا
چینت؟ روالنا ک درآن زران دی ری ماننسبنیاری یزی ل ظا ریست ،ب ییو
در ی ژ لیسه با غر ر ف یهان پاسخ ریس س :ییو ری تو نسینی ! درلحظی آتی
برکتابهاری یفتس روالنای شگفت زده یزیو ضعیت ،ریپرسس :ییو چییینیت؟
شم بریی یینک غر رف یهانۀ یری بیکنس ،پاسخ ریگویس :ییو ریتو نسینی ! روالنا
درلحظ رهل ریترک ریگویس مریه ی رییود .
دربرخوردباییو ر ییت ،یننانی ریری بینی ک ع ل خ ُرد یاکم برینسیی یای
ی ست ،یننانی ک ری ینسییستنها باعلم یکتنابی ،باد باره گویی گیفیتی یای
دیگرین ،ریتوینس ب ی ی ت نتی یق ریه یابس ،بودن ی درریان کتابها نمادیو
یست .باچنان علمی شایس یرکان شناخت ظا ر نتی رمکو باشس -کی یلیبیتی
درجایگاه خود یرزشی ریدیریست -لی بریی شناخت ی ی ت نتی ریه یافتو
ب سرزریو(جان جانان) ری بری نسیرد .روالنا بانگا ی ظا ربیو درلحظیۀ ر د
شم پرس ی تنهارالک دی ری ریبرظا ری قریرریس س ،ی ریشیاینیتیۀ
جویب درست نمیسینس ...یینری تونسینی !یرا شم  ...مانگون ک یق بیرجیان
آت ریزد تا رچ غیرخودری بنوزد ،شم ک پیرعیق یست چیون عییق
آت یفر ز ،یق گون عمل ریکنس ،کتاب ریک درییو ر ییت نماد دیننت ای
یکتنابی یست ب آت ریکیس .ی ریسینس باسوختو خاکنترکردن آنهم دین
ینس خت شسه – ک غر ر ریباخود مریه دیرد -باسوختو ذ ینیییات ،ینیسییی
ا پنسیر است ک رریس ریه عیق ریبریی رسیسن ب یق درک ی ی ت نتی
خوی س پیمود  .روالنای رنتعسک ییرین یست ،باگفتیۀ شیمی کی ییینیری
نیزتونسینی ،بریی دیننتو آنچ یزعلم ررده ریگ برنمی آیس یزخیویب گیرین
ف ا ت علم یکتنابی بیسیررییود ،ب دنبال یافتو آنچ نمیسینس درپیی ی ر ین
رییود ،آنچنان عاش ی ری کنسک یال یزپ قرنهاخودرعیوق عاش ان عالیم
یست ! ( /دنبال دیرد)

هفته نامۀ امید
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بازگشت همه به سوی پروردگار است .

به یاد شادروان محمدعصیم کوشان ،که همکارمهربان
امیدتا روز پیوستنش به حضرت حق (ج) بود .

محمدعصیم جان هنگام دریافت شیرینی لفظ دهی فرشته جان نجوا توسط
برادرش ابوبکرنجوا ،درتورنتوی کانادا (مارچ)1222

پر فینردیکتر ییسردی ر ،آلمان  :بریدرعزیز فر منس آقای قوی کوشان
رسیربا درییت فت نارۀ یریس !
یزیینک ییو یریدتمنس شما رست رسیسی ریدربنتربیمارستان رنزل سپری کرد
نتویننت ب رناسبت ریلت فرزنس نیکوسیر شادر ین شما عنسیلموقع یبریزتنلیت
مسردی نمایس ،یریس یریست بابزرگویری ک دیریس رعذ رش پنسیریس .
بادرک یینک چنیو فاجع خیلی یلمناک جبرین ناپذیر ریباشس ،باز م با
نیر رنسی شهارتی ک دیریس ،یزدرگاه پر ردگارعالم یستسعارینمایم تاب جناب
شما جمل رتعل یو فاریل صبرجمیل شکیبایی یعطافررایس .یخالصمنس شما ییسر
دی ر.
درراه ری  5773بنسه رحمسقوی ،جهت زیارت رادر رزیرپسری شادر ین غالی
یضرت کوشان ،بریی س چهارر زی ب سانفرینننکو ریرفتم .مانر ز اتهلیل
(ر زپسر) نزدیک بود ،رحمسعصیم جان نارۀ ذیل ریدرریسین وییی یشنگتو ب
رو سپرد سپارش کردتاآنریدر ویپیما بخوینم .یز یژه یژۀ پارچۀ ک فرزنسد رم
ب رو نمره دیده بود ،ب خودبالیسی شکرییزدرتعال ریبها آ ردی  .آن نار ییو
یست :
Asalamualaikum,
I’m sorry for taking so long to do this. It is difficult to write
this now, but be patient, God willing you will be pleased. It is the
Father’s Day evaluation.
I have learned a lot from you. The Omaid Weekly story is
heroic. We came here with like $300 and you worked your way
up the top, this is the classic “American Dream” story we have
read in school. You refused to be on welfare. This wasn’t just
any job, it has been helping to keep alive interest, hope, in Afghanistan, money for sick kids in Afghanistan, helping establish
the Afghan-American community, documenting important
Afghan history, etc. etc., and we saw how interesting it was when
the world media started to cover what we had been doing for
like a decade, like what happens at Bagram airbase, and the
world came to the aid, came behind the spirit, the same ideas of
Ahmad Shah Masood R.A., from Japanese ships to European
sympathy, the mass of the world came and further confirmed
Omaid’s long standing opinion, the opinion of Qawi Koshan.
You taking me to Jummah prayer at the church was a big
change for me, it was a big deal. It helped start to establish regu”larity in my religion, not just “whenever I feel like it.
You provided Kaweem and I with a stable Islamic environment, I grew up and saw things like Nasurullah pushing his kids
around and knew that was outrageous, while others thought it
was “normal” or okay. Well for me, I had Qawi Koshan as my
dad, my standards were too high, and I didn’t care about
“normal.” From diapers to a “my wallet is your wallet” attitude, I can’t list all your blessings, you are, God willing, leaving
in about an hour for California and I don’t want a book, but a
simple letter for you to read and then perhaps go to sleep. As far
as being a father I give you A+. I am not allowed to lie.
I don’t want to judge you completely, I can’t do that successfully. But I do need to take my own advice and not bring to you
ever single twig and leaf that isn’t perfect in your tree. Allah the
Kind taught me I can’t know the secrets of the heart, the secrets
of the root of a person, but He knows He is looking at you right
now; think about that for ten minutes. I will replace all of my
complaints, obsession with twigs and leaves for the root. All of
my requests I’ll replace with this: pray amaze debar every day,
”sincerely, with heart, specially “show us the straight way.
Sorry for the wrong I’ve done, Khuda hafiz, honored and
trying-to-be grateful to be your son, your Muslim brother,
Aseem

رحمسیسحق رنا

یاد و خاطره

ریچمونس ،کانادی

یزدرد تودرکوچ در ،سرزدی یریب دل شکوه زغم دیشت بهردرزدی یریب
آرس رری یاد یز آن نرگ رنتت بایاد د چیمت ری ساغر زدی یریب
تا یاد توآرس ب قیییلم ،در شرر یفتاد آت ب ر صفحۀ دفتر زدی یریب
در یژۀ شعری چو رفت یاد ززلفت شعری ب دفترچ رعطر زدی یریب
با یاد تو درگوش غریبان گرینتم تا ذکر تودرصفحۀ خایر زدی یریب
دیسی ( رنا ) ررغ دلییم نال برآ رد تا نای رو یزکیور ر بر زدی یریب

تلویزیون ژوندون ( ...دنبال یزصفحۀ پنهم)
جمه فریخ دیرد دنسینهاشکنت یست ،پول ریییپیردیخیت،درغیییرآن آ رنیسه
سررنتحق یخذ رزدی نمییس ! شاه رحموددربسخیان یاکمی ر یررکیرده بیود
یز مسستان خود ب ی دستور دیده بوده بود رکی یزدریاریگذرد (دریای آریو)
در مانها سری بریسه شود بریی یینکارتعسیدی یزعناکرپییتیونیهیای جینیوبیی
ریدریختیارش قریردیده بود ،ییو عناکردر بسل رسریزیاکم رزدرییگیرفیتینیس.
آنهاییک دچارییو سرنوشت رییسنس کنانی بودنسک یزجور یستبسید کمونینتهای
ر س ک ب بخاریی شریف ررکز تمسن یسالریی زیدگیاه جیاریع یییادییث
پیاربریسالی (ص) یمل کرده بودنس ،فریر نموده ری خویستنسب کییورریاپینیاه
بیا رنسب ییو یریسک کیوررنلمان یست مکاری پناه دیدن رهاجیر یزسینیت
پیاربر یررخسیی یکتا( ) یست.
شاه رحمودک یننان رغر ری بود ،درزران صسیرت پول کافی بریی پییبردیرور
نسیشت ،درصسدآن شستابتوینس مکاریهای پولی یقتصادی کیور یای جیهیان
بخصوص یرریکا ریجلب نمایس ،لذی تغییریت ساختگی جعلی ریبا رنیگ ر نیق
آزیدی دریوکیریسیی بیوجیودآ ردتیاآن کییور یا درآنیزریان درصیسد
صس ردروکریسی ب کیور ای ر ب ینکیا شور ی بخایرپخ گنتیرش
رارکنینم کمونینم درجهان ع ب رانسه تالش ریکردنس ،بفریبس یزآنیهیاپیول
مکاری یقتصادی بسست آ رد .ی فکرریکردیگر مکاریهای پولی یقتیصیادی
رییزخار بسست آ رد ب شکل نماییی چنسپر ژۀ زیربنایی یقتصادی ریتاسی
کنس ،د و رردی ریبنت ب رلت منای انیان بس سک خانویدۀ ی بریی تیرقیی
کیورکارری کنس ییو سبب فر رفتو بریی ریی اییان درقسرت عمییی یتیر
عمرسلطنت یوالنی تررییود ،لذی پی یزینک کسیی قانون دستورنارۀ تحرییری
بریی تر یج ب یصطالح دروکریسی ترتیب بس س تیکل شورییمیلیی ،تیاسییی
ییزیب سیاسی ،آزیدی رطبوعات تیکیل گرد مایی ای رردی رییعالن کرد.
یزجانب دیگرشاه رحمود نمی خویست تاسنس قانون تحریری دررورد پخ ییو
یساسات آزیدی ک خال ریل خود خانویده یش بود ،بمیان آیستاریردی آنیهیاری
(خانسین نادرغسیر) ریب یساس آن رنو ل بگیرنس م ر قتی ک دلیان خویست
آنها ری رلغی قریرد نس .یزیو دروکریسی قالبی شاه رحمودس رنبع رنتیفیییسشیس،
یکی سلطنت ک ب کنرپولی بودجوی شسیسرویج بود ،تویننت قرض اییی
یز شور ی بسست آرد ،د ی شیور ی کی یزریستیهیادرکیمیییو بیودکی
چطوردریفغاننتان جارعۀ آن بریی گنترش کمونینم رخن کنس ،سیوی ریردی
تحت شکنهۀ را بودنس ک درصسدبودنس چطورریتویننس یزظلم یستبسیدیکیوریات
رحمسزییی ک چنگالهای شانری درقلب رلت عمیق عمی ترفر ریبردنس ،ر اشسه
چطورکیورخودری یز یستبسیدخانسین نادری نهات د نس .در یقع باییو دروکریسی
قالبی د لت یت رلیون دیلرقرض یزشور ی دریافت ،شور ی تویننت نیتی
ای سیاسی ریدر یفغاننتان تولیس ییزیب کمونینتی ریبوجودآ رد ،آزیدیخوی ان
ر شنفکرین یو تویننتنس با تیکل شوری ا ،نیری ای آزید ییزیب سیییاسیی
رردی ریزشرییط یختناق آریز ،زنسگی رقتبار رردی ظلم بیسیدآل یحیا آگاه سازنس
زرینۀ قیارهای رلی ریدر بریبرآن رژیم رفتخورییهاد کننس .ظهورآزیدی خوی یان
ریهو پرستانی چون شاد ر ینان غالی رحمسغبار ،دیکتر عبسیلریمان رحیمیودی،
عبسیلهادی دی ی ،رحمسآصف آ نگ ،سر ر جویا ،رحمسصسییق فیر ینیگ،
سیسیسماعیل بلخی ،گل پاچایلفت ،فیض رحمسینگار ،رحمسیبری یییم گیا سیویر،
رحمسنعیم شادین ،خال رحمسخنت  ،پر فینرنیازی ،یستادبر ان یلیسییو ربیانیی،
یستادعبسیلرب یلرسول سیا دیگرین رمرۀ ییو دریوکیریسیی قیالبیی شیاه
رحمودبودک بریی رلت شیریو بریی خانسین یحیا تلخ غیرقابل تحمل بود .
شاه رحمود یل ۀ فاریل بز دتریو فرصت رتوج شیسنیس کی بیایعیالن یییو
دروکریسی قالبی ت ریری بریی تییۀ رلت خودیییان دست ساخت ینیس تیاریلیت
سلطنت ریبیخ کو سازد ،لذی بس ن یزدست دیدن فرصت ن تنهاآنچ ریکی بینیای
دروکریسی یعالن کردنس رلغی ساختنس ،ییزیب سیاسی ریبیو بردنس ،جیریییسآزید
ریرصادره کردنس ،شوریی رلی رنحل شس یتی تهمع بی یزده نفریجازه نسیشیت
لوک درخان ای شخصی ریبود یک د رۀ یختناق دیگرریک شسیستر یزد ره
ای قبل بود پی گرفتنسک د نال دیگرد یی کرد  .تعسیدکثییرآزیدییخیوی یان
شخصیت ای رلی تحت فیارد لت قریر گرفتنس د لت بهرینسیزۀ کی تیوین
دیشت زنسگی ریبریییان سخت تر تلخترساخت ،یز مان زران ضیرب یلیمیثیل
(یفغاننتان سوت رنلمان) دربریبرآن باخیونت عمل ری کیرد آنیچی ظیلیم
یستبسیدک یزدست ری آرس دریغ نمی کرد.
بعس یزتنلط ییو د رۀ یختناق شاه رحمودی بعضی یزآزییخوی ان ر شنفکرین د
باره جانب د لت ریگرفتنس ب ر ای رنزلتهارسیسنس ،روردنویزش خانسین سلطنتیی
قریرگرفتنس بایییان مکارشسنسک یزجمل ریتوین یزعبسیلرؤ بینوی گل پاچیا
یلفت غیره نای بردک ب ر ارات زیرتهارسیسنس ،لی عسۀ کثیری آنهاجانب رلت
ریگرفتنس ،زنهیر ز الن شسنس درسلولهای زنسین رخو یرگ ک بی زنیسین
شا ی شهرت دیشت درجویر نییمنگاه یعلیحیضیرت یلیمیتیوکیل عیلیی یهلل
رحمسظا رشاه ؟؟؟ قریردیشت،عسۀ شان شکنه یای شیا یی شیسنیس عیسۀ
دیگردرزیرشکنه ا بیریمیها جان دیدنس .رچ بودییو دروکریسی تی یرییری
قالبی یرر یژه بریی نهات یو یز چنگال خونیو بریدرین دیره د نی د درانیان
دیشت .لمت ب ینسیزۀ تحت جبر ستم خانسین شا یی بیودکی ر شینیفیکیرین،
آزیدیخوی ان شخصیتهای رلی در ر کنج کنارکیور تاریر عمی ی درجیاریعی
گذیشت ک دیگرجلوگیری آن بریی خانسین یاکم ن تنهاریکل بلک زرین یای
یضمحالل سلطنت نابودی سیلیطیۀ بیریدرین دییره د نیی بیعیسیزگیذشیت
رر زبییتر یتمیتررییس .در یقع ییو دروکریسی قالبی روریانۀ بیخ بو سلطنت
خانویدۀ جباردیره د نی ریضعیف ضعیفترساخت سرینهای سبب نابودی یبیسی
شان گردیس.
شاه رحمودب ینسیزۀ قنی یل لب بی عایف بودک باری 5۳37رهاجر رنلمان بخاری
ری یعم یززنان ییفال پیررردین زنان یارل ک م تاجیک ،ی زبک ترکیمیو
بودنس ،جمع یررکردک یزخان آبادب قنس ار پیاده برده شونس ،درآنهازنهای شیان
کنیز ،ررد اییان غالی خوینیو رحمسزیییی جوینان شان ب کار ای بیگاری شاق
گماشت شونس .صحن ای دلخریشی بود ،مۀ رهاجریو لباسهای ژ لیسه گوبیچی
ا چپنهای پاره پاره بتو دیشتنس دیر نسیر شان ف ط پیتوینۀ کوچکی درپیت سان
بود ،کنی باپاپوش کنی بی پاپوش یرکت دیده شسنس ب د یر آنهاقطیعیۀ
سویریزپیتونهای جنوبی بودک ب ینت ال شیان ریوظیف شیسه بیودنیس ،شیاه
رحمودیررکرده بودیگر کنی درریه رفتو سنتی کرد لت کوب شود سیویرین
پیتون م چنیو ریکردنس باشالق تازیان ب پییت پیهیلیوی آنیان ییویلی
ریکردنس باآنهاب رثابۀ ییوین رفتار رینمودنس .یررشاه رحمودبودک ییو رهاجیرییو
بایسر زد رنزل رییی کننس ،چون ررنزلی چنسیو رایل بود یی کردن آن بریی
عسۀ یزیو بیچارگان ک پیر ناتوین بودنس یابیمار ریکل بوده پا ای شان بییتر ری
ریکرد ،نفنهای سوخت  ،سر ر ییو پرییان ،کودکان شیون ری کردنس ،بیمارین
ری نالیسنس ،زنهای یارل ب ریکل یرکت ریکردنس ،ررنزلی ریگذشیت ضیع
آنان خیمتررییس ،سوزش پا ای ری کرده زخم بردیشت بودنس ،ضی ی نیفی
یزشالق زدن لت کوب باسویرین پیتون درینیی دردنیاکیتیربیود .بی شیاه
رحمودییویل دیدنسک یینهایرکت نمیتویننس ی فرران دید رکنی ک رفت نتوینس
کیت شود ،سویرین پیتون درینی رکی ریک یزپا ریافتیس گلول بیارین کیرده
در مانها ر ا رینمودنس رردی رحل یجناد ریدفو ریکردنس.
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یکثریت قبر ای ییو یننانهای بیگناه ک عمستادرکنار ای سرک قریردیشتنس بعس ا
ب زیارتگا های رردی تبسیل شس .یییان یز ررحل قیالق ،یز رده شهری کی
ری گذشتنس رردی بحال شان ریگرینتنس ،آب نان رچ درتیوین دیشیتینیسبی
آنهاریسیدنس ،کنی یجازه نسیشت آنها ریبخان ای خوی پناه د نس .رفتی رفیتی
ییفال رریض شسنس ،رردین سالخورده باگذشت رر ز نیاتیوینیتیر ریییییسنیس،
شیردرپنتان رادرین شیرده خیک شسه بود کودکان نوزید یزگرسنگی بر دت
بعضا یزشست گررا سوزش آفتاب الک رییسنس ،بیمیارین ریردین زنیان
کهننال یکی پی دیگری در ر ز ا فت ای ی ل یزپا رانسنس یاخودجان ب ییق
سپردنسیاسویرین پیتون درینی با ررری آنانری ریکیتنسچون یررشاه رحمیود بیود.
کار ین دریرکت بود بعسیز ررنزلی تعسیدری ر ین کمتر کمترشسه رییرفیت،
بعس اررد ایی ک تنورنسبودنس نیزرریض شسه رییمیردنیس ،زنیهیا نیاتیوینیتیر
بیمارترشسه ییفال یزرریضی جان دیدنس .ر ی زریو ری خویبیسنسبیالی شیان
سنگ سخت بنترشان زریو سوزین بود ،بسنهای شان چرکیو بویینیاک شیسه
بود ،رردین ریتویننتنس نگای عبور یزجویبار اسر ر ی خود ریبیوینس یریابیریی
زنان ییو کاررینرنبود .سرینهای ب رنزلگا ی ک شاه رحمودگفت بیودرسیییسنیس
تنها 3۳نفریزجمل  53۳7نفرزنسه رانسنس ب ی دریول ریه جان سپردنس.
زرانیک یفل کوچکی بودی ،پسری د ست عزیزی دیشت ک بعضا یز رزیرشریف
ب دیسن راری آرس ،ی یاجی باب قل نای دیشت ،قتی شب رییسقص یا درد
دلهایی باپسری ریکرد ،درآنوقت راییفال کوچک فکرریکردی ک یاجی باب قیل
ک یاجی باب بریی ریگفتیم ،یفنان ریگویس بعضایشک یزچیمان جاری رییس،
لی یاال ریسینم ک آنهاییک یاجی باب ریگفت یفنان نبودنس بلک ی یاییق تیلیخ
جور ظلمی بودک د دران دیره د نی بخصوص شاه رحمود بریق آنهیا ر ی
دیشت بودنس.
شاه رحمود درجنایت کیتار زنهیر ز الن کیردن شیکینیهیۀ ریردی
شخصیتهای رلی ب ینسیزۀ جلو رفت ک رلت ب ستوه آرس تعسیدی یز فیسیییییان
رردین شها آزیدیخویه کیورب ییو نتیه رسیسنسک یگان ریه نهیات ریلیت
یزچنگال ییو رردخون آشای رنتبس یزبیو بردن ی ست .لذی یریی ریختنستا ی ری
درر زی ل یمل ک عادتا بریی آغازر زد ان ب دیرنۀ سخی ری آرس ،بیاضیرب
گلول یزبیو ببرنس ،ظیفۀ قتل یری یز ریان ییو فرزنسین دلیر فسیکار یو ،شادر ین
رحمسیبری یم گا سویر ک رردشها  ،ی ی ت گو تیرینسیزرا ری بیود بیس ش
گرفت ،یرایک ر ز پی یزتطیبیییق پیالن ییکیی یزیعضیای یییو ییلی یۀ
فسیکار آزیدرن  ،شخص ناررد خیییانیتیکیاری بیودکی خیودرینیزد شیاه
رحمودرسانس یزپالن ی ری یقف ساخت ،ییو شخص خایو نیاریرد گیل جیان
ردکی بود  .گل جان ردکی تنهاعضوپیتون ییو یل بود .شاه رحمودفیرریان
دیدتادرتاریکی شب ب خان ای ییو دلیررردین صادق ب یو یمل شود ،گلهان
ردکی نای نیان ریک ریب تفصیل دیده بودک درنتیه شاه رحیمیود ریوفیق
شسیازده تو یزآنهاری گرفتارنمایس ،مۀ آنهاریدرسلولهای رخو زنسین یرگ زنهیر
ز الن کردک درریان آنهاشادر ین رحمسیبری یم گا سیویر نیییزبیود ،ییییان
د هاسال درزنسین رانسنس آنچ یزشکنه عذیب بودباالی شان عیمیلیی کیرد،
یعضای خانویده ا نزدیکان شانری زنسینی ساخت ر زگارتلخ تاریکی بیرآنیهیا
آ رد .برخی یزآن رردین فسییی درسلولهای زنسین زیرشکنه اعلیل ریرییض
شسنس ،برخی در مان سلولها جان ب یق سپردنس.
خویننسۀ عزیز! یاال خودقضا ت بفرراییسک گردیننسگان فاشینت تیلیوییزییون
ژ نس ن ،ک م پیر ین صادق خانسین دیره د نی ای ظالم یو ستیز نتنس
یابق یلنعل بالنعل درریه رحمسگل رورنس گای بر ری دیرنس ،چ پالنهای شیطانیی
شنیعتری بریی یقویی کیوردرسردیرنس چگون یزب یفغیان ذلیت بیار یبیری
ینوریلحق ییسی سایر فاشینتهای قوی پرست با مکاری مپالگی اییان کیرزی
غنی ییمسزی دریال کنسن قبرتاجیکها ،ی زبکها ،زیره یا ،تیرکیمیو یا
سایریقویی رظلوی یفغاننتان نتنس ،رر ز ر فت صس ا زییری ،رنیعیودی،
رهمنسی سایرقبایل پیتون ریدرسرزرینهای ییو یقویی رحر ی زریییو سیر ری
ریس نس.
بس ن شک تنها ریه ر ابل بایینهم سرز ری ظلم یستبسیدیک ریت یننانهای نیا
رنلمان یز خودبیگان  ،جلوگیری یزغصب سرزرینهای بییتریزسوی آنان ،یتفاق
یننهای کارل بیو ییو یقویی با م بریبریست ،تایکسست مآ نگ صمیمان دست
بسست م بس نس در بریبر رتها زین دست پنه دیدن یست ب ( /.دنبال دیرد)
**********************
یاجی یجمل
آریانا بچه
آن یکی پیغمبر ییو یک بال
بود در دنیای را یوسف د تا
یوسف را سچ نورستانی یست
یوسف ی ل ک ی کنعانی یست
کار ای در م بغرنج بود
یوسف را رهرۀ شطرنج بود
جای یوسف رلتی در چاه شس
ی رئی ینتخاب شیییاه شس
گوسفنسین ،شهر نسین خوینسه شس
ریی یننان ا ب یکسو رانسه شس
یز عهایب ای ییو پیکار بود
گوسفنسین ،ریی شان بنیار بود
دزد با پیتاره یی در ر شنی
شاه ییوینات ،یا یشر غنی
کوه رردی ،زیر پای کاه شس
گرچ یز را نینت ،بر را شاه شس
پاره پاره رییوی یرا ن جفت
ر بر رردی ک رولی بود گفت
رنتحق باشس بریی رو ،ن آن
ییو یکورت بر یساس ریی تان
یختالفات عظیمی شس عیان
بیو شاه گوسفنس رردران
شوی ر بر ای را »کیری «رسیس
ناگهان یز د ر تسبیری رسیس
کسخسیی لیک دردستان راست
گفت ییو قری یگرچ یزشماست
رک باشس یز شما بر رییییا غالی شاه مان یست ن یر نی کالی!
دست در سین بر ی پردیختنس
ناگهان رد ز جا برخاستنس
چاپلوسی ای شان آغاز شس
جان قربان گفتو ا یبریز شس
گفت بهترباشسی نوکر د تا
چونک »کیری «دیسآنک راجری
رد ری بر یکسگر پیونس دید
گوش اشان ری گرفت پنس دید
ییوچنیو کردنس ،رلت ری تباه
گرچ در جایی نمیگنهس د شاه
کارش بحث یجمالی نیس
یوسف را خائو رلی نیس ر ی
سنگ ر ی شیی ا ینسیختنس
بعس یز آن ک کار ا ری ساختنس
رریبا بر کار تان ،ی رریبا
شاه ییوینات ،گفتا یوسفا
بررو بر کرسییی تیوی نینت
یالیا دیگر نیازی بی نینت
سر ب پا ای تو بگذیری ،کنم
خسرتت ری تا ک دی دیری کنم
ک تری بخیم یز ییو رلک یو
یالیا ریگو چ ری خوی ی زرو
گیت یی پیر سریپایم ضعیف
یوسف گفتا ک یی ررد شریف
رچ ریخوی ی تو را ری کو شگفت
دیگر یز رو کار نتوینی گرفت
تو برییم بوده یی رثل ع یق
یشرف گفتا تیکر یی رفیق
عر عی عیرتت ری یول شو
در سفارتخان یی ریغول شو
گفت رثلت یچک شیا ی نسیس
دست ای شاه بر چیم کییس
رکهایی نان ای ر غنیست
رکنی ری رثل تو الال غنیست

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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بلخ باستان درآستانه میزبانی از
سمینارعلمی وبین المللی موالنای بلخ

53جوالی/رزیرشریف -باختر :ر ارات الیت بلخ یز برگزیری سمینار علمیی
بیو یلمللی پیریرون آرارروالناجالل لسیو رحمسبلخی ب رناسبت  177سیالیگیرد
ی دریو الیت خبرریس نس .فیا رهرآییو یک ر ای فر نگی بلخ ریگویس  :یییو
سمینار ب پیینهادسازران ییکو باتویقق زیرت ییالعات فر نگ ب پیتییبیانیی
الیت بلخ برگزیرخوی سشس ،کمنیونی دریو ریبط ییهادشسه ک شارل د کمیت
فر نگی علمی خوی سبود ،ییو کمیت ا بز دی عنا یو ر االت ری رییخیص
خوی نس نمود .دریو سمینارنماینسگان دیگرکیور انیزیشتریک خوی نس نمود.
مچنان رحمسصالح خلیق گفت رست یس ر زریباشس ،یک ر زدر کابل د
ر ز دیگردر الیت بلخ خوی س بود .بگفت خلیق در ییو سمیناربرعال ه ری یاالت،
برگزیری شب شعر ،روسی ی ،ررری خوینی ،رقص سما نیزبرگزیر خوی س شس.
روالناجالل یلسیو رحمس بلخی شاعر دیار بلخ پنربهاءیلسیو در سال 17۳قمیری
در بلخ رتولس شسه درسال  115درقونی دیرفانی ری دی نمود .یز رهمتریو آراری
ریتوین یز رثنوی رعنوی ،فی رافی  ،دیوین شم تبریزی د ها یرر دیگر نای برد.

بهای مواد اولیه در بازار کابل

51جوالی/کابل -باختر :بهای روید ی لی در بیازیر یای کیابیل یریر ز51
سریان 51،جوالی یزیو قریریست:یک بوری برنج یعلی  17کیلویی - 3117
یک پیپ ر غو 51لیتره  -5717بوری آردگینیسی  17کیییلیوییی –5317
1کیلوشکر 1 - 317کیلو برنج شول 517یک لیترپتر ل  ۳1یک لییتیر تیییل
دیزل ب  31یفغانی بفر ش ریرسس.

ریگوینسک یست ریر 1۳77عنیکیر دردیخیل یفیغیاننیتیان یسیتی یریر ۳77
عنکردیگریرریکا دربیر ن یز یفغاننتان بایس ،یضور سفمنس بیاشیس یزآنیهیا
درریستای ربارزه علی ریس یفگنی یستفاده رورر صورت گیرد تیمیرکیز بی
عویرل بیر نی ییو رعضل  ،ر نس ربارزه علی ریس یفگنی ری تنریع خوی سکرد .

نگرانی از عدم تصویب فرمان تقنینی

51جوالی/کابل -باختر :نهاد ای نظارتی ینتخاباتی تاکیسدیرنسکی فیرریان
رئی جمهور درروردیصالح نظای ینتخاباتی بایس رچ ز دتر در کمیت رخیتیلیط
د رهل شوریی رلی قانونی شود یک گر گیابریی برگیزیری ینیتیخیابیات
پارلمانی شوری ای لنویلیهاگردد .دریالیک رد تاخیردرتصویب فررانیهیای
ت نینی درزرین یصالح نظای ینتخاباتی یزسوی لنی جرگ نیهیاد یای نیظیارتیی
ینتخابات ری نگرین کرده یست  .د ریو فرران ت نینی درریبط ب ساختار ،ظاییف
صالییتهای نهاد ای ینتخاباتی یزسوی شوریی رلی ردشس یرا سنا باتیائیییس یییو
فرران ،یکبار دیگرکار ریب کمیت رختلط ریجع ساخت یست .قریربود ک در فتی
گذشت شوریی رلی یعضای کمیت رختلط ری رعرفی کنس یرا بنابیرعیسی نصیاب
نماینسگان دررهل  ،ب جلن عموری ر ز شنب ب تعویق یفتاد.
قبالبرخی یزنماینس گان شوریی رلی گفت بودنسدری لیو جلنات عموری پی
یز عیسفطر یعضای کمیت رختلط یزسوی ییو رهل ریخص خیوی یس شیس تیا
سرنوشت فرران ت نینی ینتخابات ر شو شود .
جانسیدسپیو غر رئی بنیادنظارت یزینتخابات یفغاننتان ریگویس تأخیر در کیار
کمیت رختلط دریالیک نصاب ریهیلی پیوره نییینیت ،نیگیرینیییهیای ری
بوجودخوی سآ رد ک تاریر درییو ر نس یفزیی خوی س یافت ر نس یصالیات
یز ی لویت کنار زده خوی سشس یگردرروردیصالح نظای ینیتیخیابیاتیی یرچی
ز دتریقسیی صورت نگیرد ،ینتخابات لنی جرگ شوری ای لنویلیهادر زریان
رعیو آن برگزیرنخوی سشس ییو رنأل تاریررینیفیی بیریعیتیبیار ینیتیخیابیات
خوی سگذیشت .یزسوی دیگرفیفا روسن ینتخابات آزید عیادالنی یفیغیاننیتیان
تاکیسدیردک تکریر ردفرران ت نینی برخورد سلی وی دریینباره سبب تسی ی بیی
رباتی درکیورخوی سشس رگون تاخیر در کار کمیت رختیلیط بیخیصیوص
دریصالح نظای ینتخاباتی بریی رردی قابل قبول نیخیوی یس بیود .رنیو الن یییو
نهاد اتصریح کردنسک یگرکارکمیت رختلط یکباردییگیر یزسیوی ریهیلی
نماینسگان ب تعویق بی یفتس رردی ننبت ب دیموکریسی بی با رخوی نس شس .
درعیو یال سخنگوی ریاست جمهورگفت ر برین یکورت بررسیی یا ری
آغاز کرده ینس تا ریه یل بریی آ ردن یصالیات درنظای نهاد ای ینیتیخیابیاتیی
ریجنتهو کننس  .ار ن چخاننوری سخنگوی ریاست جمهور ریگویس د لت بی
تمای یصول رردرناالری ییتریی دیرد ،توقع دیریم تا رچ ز دتریییو کیمیییتی
ساخت شود ب ز دتریو فرصت بتوینس فرران ت نینی رئی جمهور ری تیائیییس
نمایس .

امریکا  022عسکردرنزدیک مرزهای
افغانستان مستقر میکند

51جوالی/کابل -باختر:قورانسین عموری نیر ای بیو یلمللی دریفیغیاننیتیان
ریگویس چهارصسعنکر یرریکادرنزدیکی ررز ای یفغاننتان رنت ر خوی نس شس
درصورت نیاز ب ییو کیور ینت ال خوی نس یافت .با آنک جنریل نیکولنو یضیح
نناخت ک ییو عناکردرکها جابها ریکنس رگردرگذشت یرریکا یزبرخی ریسینهای
کیور ای رنط ب عنوین رحالت ت ویتی عناکرش دریفغاننتان یستفاده کیرده
یست .پایگاه نظاری شمنی دربلوچنتان پاکنتیان ،پیاییگیاه یویییی ریانیاس
درقرغزستان ریسین وییی کوالب در تاجکنتان ،رحالتی بودنسک نییر یای
یرریکایزآنها ب عنوین یرکانات ت ویتی یستفاده ریکردنس رگربعسی ً ییو پاییگیاه بی
یساس درخویست کیور ای رربوط تعطیل شس ضمنا ًیرریکا یزترکی نیزیستفیاده
کرده یست.ب گفت قورانسین عموری نیر ای یرریکاچهارصسسرباز تازه نیفی
درجمع  1۳77عنکری شارل نمیباشنسک دریفغاننتان رنت رینس .ب با رآگیا یان
سیاسی یست ریر ۳77عنکردیگردر نزدیکی یفغاننتان ری توینس نییانی یزتیعیهیس
یرریکا در یررجسی شسن ربارزه علی ریس یفگنی باشس .ییو تصیمیییم درسیت
زرانی یتخاذ ریگرددک ریی جمهوریرریکا راه گذشت یرزیلعملی ری رنظورکرد
ک ب روجب آن صالییتهای قورانسین عموری نیر ای بیو یلمللی دریفغاننیتیان
بییترریگردد.
نیر ای یرریکادریفغاننتان بعسیزسال  575۳ک عناکرش یزیفغاننتان خیار
شسنس ،دیگردرعملیاتهای نظاری دخیل نبودنسرگر با ینکیافات تیازه تییسییس
یمالت تر رینتی  ،قورانسین عموری نیر ای یرریکا صالییتهای یژه ییافیتی
ک ریتوینس دریاالت یضطریری رسیخل کنس ب یمایت یز نیر ای یفغان یرد
عمل شود.یشتون کارتر زیردفا یرریکادرسفریخیرب کابل یادآ رشسک جنیریل
جان نیکولنو یزصالییتهای زیادبرخوردیرخوی سبود.آگا ان سیییاسیی یفیغیان
ریگوینس

پاکستان دوست است یا دشمن؟
(رنگ رخسار حکایت کند از سّر درون) !

55جوالی /یشنگتو،صسیی یرریکا:کمیتۀ یرورخارجی رهل نیمیایینیسگیان
ییاالت رتحسه س شنب جلن یستماعی ییری دربارۀ ریارکت نی ی پیاکنیتیان
درربارزه برضسد یت یفگنی یفریییت دینی برگزیر ریکنس .تس پو،رئیی یییو
جلن گفت یستماعیۀ یادشسه فرصتی ریب یعضای رهل فری م خوی یسکیرد تیا
دررورد ر یبط دیرینۀ پاکنتان با گر های د یت یفگو بیییییتیربیسینینیس یییو
یرتبایات رنتنس یست .ی یدیرۀ یستخباریت پاکنتان ری ب فری م آ ری کمک بی
سازران ای رتعسد د یت یفگو ب شمول یالبان ،یل اعسه شبکۀ ی انیی ریتیهیم
کرد.
یرریکاپ یزیمالت د یت یفگنی 55سپتمبیر  5775بییی یز  33ریلیییارد
دیلرریبریی ربارزه باد یت یفگنی ب پاکنتان رناعست کرده ،یرا ب گفیتیۀ ریت
سلمون ،عضو رهل نماینسگان  ،باصر یینهم پول گذشت 51سال نوز م
یستخباریت پاکنتان با سازران ای د یت یفگو پیونس دیشت روف یت درریسیتیای
تاریو ربات در رنط ینسک یست بایس ی سی  ،توقعات کمکهای ییاالت رتحیسه
ب رنط ژر نگری شود .ی یفز ددریستماعیۀ ر زس شنب دررورد(پالینی ناکای)
یکورت یرریکا در قبال پاکنتان بحث شسه پیریرون یافتو بهتریو ریه پییرفیت
رناظره خوی س شس.
ینت ادیت تنسخلیلزید  :قریرست زلمی خلیلزید،سفیرپیییو ییاالت ریتیحیسه در
یفغاننتان عریق نیزدریو یستماعی گوی ی بس س .بل ر گیو رسیر رنو ل النیگ
یر ژ رنال تریییا بیکو یستاد دینیگاه یرریکایی نیز در ییو جیلینی گیوی یی
خوی نس دید.آقای خلیلزید درگوی ینارۀ ک پی یز پی ب یعضای ییو کیمیییتی
فرستاده ،یزپالینی خارجی پاکنتان ب عنوین عارل جنگ در یفغاننتان نیای بیرده
گفت جنگهویان نیابتی آن کیورن تنهاتهسیسجسی ریرتوج سربازین یییتیال ،
نظاریان غیر نظاریان یفغان کرده بلک عارل عمسۀ گنترش یفرییگرییی درجهیان
نیزریباشنس .یگریکورت ییاالت رتحسه ریخوی سد یت یفگنی یفریط گرییی ری
درسرتاسر جهان شکنت د س ،پ بایس باریی ای آن در پاکنتان ر ابل کینیس؛
کیوریک ب گفتۀ ی ب ظا ر د ست یرریکا در بایو یاری د یت یفیگینیان
یست.
یکورت پاکنتان ب یژه یستخباریت آن مویره یمایت یزگر های د ییت
یفگو ری رد کرده با یشاره ب عملیات نظاریان پاکنتانی در رنایق قباییلیی بیریی
سرکوب د یت یفگنان ،خود ری قربانی د یت تر رریخوینس .قویی پاکنتان یز
د سال ب ییننو سرگری عملیات بریی پاکنازی رنایق قبایلی یز جود تینیسر ین
یست ،یرا ر ای ای یفغان یرریکاینت اددیرنسک یرت پاکنتان در ییو عملیات تنهیا
آن تنسر ینی ری سرکوب ریکنسک بریی پاکنتان خطرییهاد ریکننس ییو عملیات
ب گفتۀ آنان تنسر ین فعال در یفغاننتان ب یژه شبکۀ یی یانیی ری یس قیریر
نمید س.
بگفتۀ خلیلزید پاکنتان با یمایت یز یالبان ریخوی س ک جنگ ری دریزتر بنازد تا
یینک یرریکا یزیو نبرد نفنگیرپا پ بکیس در نهایت جنگهویان نیابتی پاکنتان
بتویننس یکورت کنونی یفغاننتان ری سرنگون سازنس.
ر برین پاکنتانی خطریت بازی د گان ری درک ریکننس ،یراب گفتۀ خیلیییلیزید
بسلیل نبودفیار یزسوی یشنگتو ربنی بریینک یزبیو دریافت رناعست یریرییکیا
یمایت یز یالبان یکی ری بایسینتخاب کنس ،تا نوز ب ییو بازی یدیر دیده یست.
با صف ینکاریستخباریت پاکنتان یزیمایت یالبان دیگیرتینیسر ین رنیلیح
رخالف یفغاننتان ،قانونگذیرین یرریکاریگوینسکیت شسن رالرنصور ر بر پیییییو
یالبان در قلمر پاکنتان نیان دیدک دریمایت یز یالبان یچیگیونی تیردییسی
نمیتوین دیشت.

استقبال افغانستان ازماندن حدود9هزارسربازامریکا

5۳جوالی/کابل ،تلویزیون نور :ریی جمهورغنی یز تصمیم ریی جمیهیور
یرریکا ربنی بر تمسیس ریعاد یضور نیر ای یرریکادر یفغاننتان یست بال رییکینیس.
یرریکا 1۳77سربازش ری تا راه جنوری سال 5751در یفغاننتان یفظ خوی سکرد.
بارک ی بارادیر ز یعالی کردشمار نیر ای یرریکاریک تا پیاییان د ره کیارش

زیر دفا  ،جنریل جان نیکلنو فررانسه عموری نیر ای بیویلمللی در یفغاننتان،
کانگرس یرریکا یکورت یفغاننتان درروردیضورنیییر یای یریرییکیادر
یفغاننتان تصمیم گرفت یست .ی ر زچهارشنب ضع یرنیتی دریفغاننتان رتزلزل
شکننسه خوینس یفز د ”:بعنوین ریی جمهور رئی کل قوی تصریح کرده یی
ک یجازه نخوی م دیدتایفغاننتان ب بهیتی یرو بریی تر رینت در یمل علی رلت
را تبسیل شود .راروریتهای رحس د رحول شسه ب نیر ایمان تغییری نمیکنس .آنها
مچنان بر یمایت یز نیر ای یفغان تمرکز ریکننس یزپیی تیر رینیت یا
ریر نس”.
آقای ی بارا باردیگرتاکیسک نیر ای یرریکادر یچ راروریت جنگی عیمیسه
دریفغاننتان شرکت نمیکننس تاریو یرنیت برعهسه نظاریان ییو کیور یست .ی
تنهاریه یل پایان دیدن ب درگیری نزی در یفغاننتان ریگفتگو رذیکره سیاسی
دیننت یعالی کردکاخ سفیس یز رذیکریت صلح د لت یفغاننتان بیا ییالیبیان
یمایت ریکنس .ی مچنیو یظهار یریسکردکیور ای عضو ناتو در نیینیت
یرسا بر یدیر یمایت خود یز کابل تاکیسی د باره خوی نس کرد.
غنی یزتصمیم ی بارا ربنی برتمسیس ریعاد یضور نیر ای یرریکادریفغاننیتیان
یست بال ریکنس .در یعالری ریاست جمهوری آرسه :ریی جمهورن نظارییان
یرریکاری ب عنوین شریک با یعتماد در عرص ربارزه با تر رینیم یمیچینیان
مکاری ای تخنیکی یرنیتی آنان ری با نظاریان کیور رهم ری دینس .

پاکستان درمبارزه باهراس افگنی صادق نیست

57جوالی/بر کنل ،تلویزیون نور :رعا ن دبیرکل ناتو ریگویس ر د د یت
یفگنان یزخاک پاکنتان ب قلمر یفغاننتان ،یکورتسیری دریو کیور ریباچال
ر بر کرده یست .ی باتاکیسبریینک پاکنتان درکارسرکوب ریس یفگنان
جلوگیری یز ر د آنان ب خاک یفغاننتیان یمیکیاری نیمیییکینیس ،یزییو
کیورریخوی س ک در ریستای تاریو صلح در یفغاننتان مکاری کنس .در مییو
یال ،شماری یز سناتورین با یست بال یز یمایت رالی ،سیاسی نظاری نیاتیو در
نینت یرسا ،برآ ردن فیاربر پاکنتان تاکیس ریکننس.
یمایت رالی یز نظاریان کیورتاسال ،5757چگونگی یدیر رأروریت نیر ای
یمایت قایع فریتر یز سال  5751یمایت سیاسی یزیکورت یست ریلیی،
تعهسیتینت ک یعضای ناتودریمایت یزیینکیورتعهسکردنس.غنی یم درییو
نینت باردگرپاکنتان ری رتهم کردک درربارزه با ریس یفگنی یقسیی عیمیلیی
نمیکنس.
رعا ن دبیرکل ناتوریگویس پاکنتان درکار توقف ر د د ییت یفیگینیان
یزرنیررنایق ررزی ب خاک یفغاننتان مکاری صادقان نمیکنس .یییو رنیالی
یکورتسیری دریفغاننتان ری با چال ر بر کرده یست.
پاکنتان درسالهای یخیر پیهم یزسوی یکورت یفغاننتیان بی ییمیاییت یز
تر رینتان عسی مکاری صادقان درربارزه با ریس یفگنی رتهم شسه یسیت.
شماری یزآگا ان نظاری ریگوینس تازرانیک یعضای ناتو فیار ای الزی برپاکنتان
یرد نکننس ،جنگ دریفغاننتان یدیر خوی سدیشت.
در یالی رعا ن دبیرکل ناتو پاکنتان ریب د گان در ریستای یمیکیاری بی
ر نسصلح یفغاننتان رتهم ریکنسک ر ارهای پاکنتان دردییسیربیا سینیاتیورین

یرریکایزیکورت یفغاننتان درخویست کرده بودنستا یک فرصت دیگر بیریی
ییو کیور بس نس تا زرین گفتگو ای صلح ریان گر ه یالیبیان ییکیوریت
یفغاننتان ری فری م کنس.

چقدر خوشباوریم !

رگرزلمی خلیلزید در 5۳سال گذشت نمیسیننت ک پاکنتان یاری تر رینت
یفرییگرییان یست .یگر دل جناب ب کیورش رینوخت دررست راروریت در
یفغاننتان بهای نفاق یفگنی سمتی لنانی کاری بخایرربات پییرفت کییور
راریکردک را م خیربیبینی ریگفتیم .یکنی یخیییرش درریوردپیاکنیتیان
بخایررنافع یرریکاست ن یزیفغاننتان .شخصو یچ دلخوشی یریییسخیسریت
یزچنیو یفرید نسیری(ن ل یزرخنمای یک مویو)

