
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

وشرکت مخابراتی روشن درهنگام ازدحام مامورین, کارگران و اهل کسبه باا  
نفر کشته و صدهاا    061یک انتحاری منحوس انفجار داده شد. قرار راپوراخیر 

نفر زخمی را درزمین غلتانید یاجسم شانرا توته توته بگرد و ناوا  پاراگاناده  
ساخت: اناهلل وانا الیه راجعون. رو  این  تودۀ معصوم وبیگناه که درراه تامایان  
معیشت حالل بصوب کار و یا دفترخود روان بودند در جنت  فردوس شادباد و  
رو  انتحاری دراسفل السافلین.  صدهافامیل را درین ماه مبارک رمضان تحات  
نام اسالم وشعاراهلل اکبرجریحه داروسوگوار ساخته شد؛ همه مثالهای بیکفایتای  
 مطلق یادست داشتن دراجرای این عمل شنیع ازطرف باند اشرف غنی است. 

هرکس از افغان و افغانستانی تا شیخ و مال, یهود و نصارا و هندو این عمل را با  
چشم گریان تقبیح کردند اما یکدسته فاشیستهای مسلکی وبی مذهب تجالایال  
نمودند.  بناء, صبر و حوصلۀ مردم از خط سرخ گذشت و فیصله نمودند تا باه  
روزجمعه یک راه پیمایی مدنی و مسالمت آمیز را به استفاده ار ماادۀ سای و  

و باا    »آزادی بیان از تعرض مصئون است...   «چهارم قانون اساسی کشور که  
اجازۀ قبلی, براه بیاندازند. این تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز جهت درک نتایج  
حوادث گذشته و اعتراض در مقابل بیعدالتی, بیکفایتی, عدم مساوات  و بای  
توجهی دولت غنی احمدزی بود. معترضین در طول راه پیمائی با گااز اشاک  
آور, فروپاشی آب ملوث برسر و روی این گروه روزه داران که با فشارآن تیله  
و بی توازن میشدند, خالف مادۀ ششم قانون اساسی که ازحفظ کرامت انسانی,  
تحقق دموکراسی... بیان میکند, روبرو شدند. تشدد دولت غنی احمدزی  در  
مقابل این راه پیمائئ با این عمل ضد قانون اساسی کافی نبود که درنازدیاکای  
ارگ  معترضین بالدرنگ بدون کدام هوشداری برصفوف شان با باران گلولاه  
ناجوانمردانه بیرحمان وظالمان افرادجنرال نبی گل احمدزی قوماندان گارنیزیون  
ارگ مواجه شدند و جوانها یکی بعد دیگر بشمول فرزند معاون سناا بازمایان  
غلتیدند وجوی خون درهرسو وکنار جریان گرفت.  این ها هفت نفرجاواناان  
شهید راه مبارزه برای عدالت خواهی, مساوات و حمایت از قانون اساسی کشور  
خود بودند که جان دادند وحیات ابدی پر افتخار نصیب شدند که باید هربوم و  
برکابل به اسم هریک شان مسما گردد و عنوان چهار راهی زنبق به چهارراهای  
شهدای هفت گانه مبدل گردد. این حملۀ خصمانه از خود ده ها نفر زخمی بجا  

 گذاشت.  
آوازه است که حنیف اتمر مشاورارشد امنیتی اشرف غنی احامادزی  
وخلقی سابق )یاکنونی( به جنرال احمد زی این امرفیرصادرکرده اسات.  

را باه    0661اکتوبر    01مطابق    0411این  فیر روز منحوس سوم عقرب  
خاطرم زنده ساخت ) پوستر( که سه نفر شهید شادناد و تاعاداد زیااد  
محصلین دانشگاه کابل بشمول خواهرم زخم برداشتند وماهاهاا ازفایا   
تحصیل بی بهره ماندند. آن حمله هم از طرف یک جنرال بنام سردارولی  
برجوانان معصوم که میخواستند دموکراسی را تجربه نمایند رخ داد, آن  
جنرال امروز در زیز زمین است و یقین دارم که روحش از سزای شدیاد  
خداوندی زجر میبیند. آن حرکت به تقویۀ چپی ها انجامید! ببینایام کاه  
این عمل جنرال احمد زی بر وی چه بال نازل میکند و چه حرکتی ازیان  

 بربریت غنی و دارو دسته ای مافیایی اش  ظهورخواهد کرد. 
متأسفانه غنی احمدزی برکسانی متکی است که داکترناجایاب اتاکاا  
داشت. اینها کسانی اندکه افغانستان را میخواهندبه امارت تبدیل ساازناد.  
اینها می خواهند ازرئیس جمهورپلی بسازندتابه اهداف خودبرسند؛ آنگاه  
همین معتمدین اوخواهدبود کاه  اورا تارورخاواهانادکارد. رئایاس  
جمهورگفتۀ ستانکزی را فراموش نکند که میگفت: ساتاون پاناجام در  

 قصرفعال اند! 
روز شنبه وقتیکه سوگواران میخواستند فارزناد جانااب ایازیادیاار  
باشهامت وصبور را بخاک بسپارندباز انتحاری هایی فرستاده شدتاا هاماه  
لیدران حزب جمعیت اسالمی را که در صف ادای نماز جناازه ایساتااده  

 بودند از بین ببرند که بفضل خدای متعال به این هدف نرسیدند. 
دیده میشودکه رئیس جمهور تحمل یک صدای بلند عدالتخاواهای و  
مساوات طلبی ملت ماظالاوم خاودراکاه دوساتادارقااناون اسااسای  
اندومیخواهند تجربۀ دموکراسی بدست آرند, ندارد!  پس چگونه  توقاع  
دارد که مردم بارهاقتل فرزند, پدر, طفل, خانم, مادر و ناان آور خااناۀ  
خودرا تحمل نمایند. این بیکفایتی رئیس جمهوراست که مردم داغدیاده  
و مظلوم را براه پیمائی اعتراض مجبورساخت تاجواب وطندوساتااناه از  
رئیس جمهوربه اعتراضات عدالت خواهی, برابری, مساوات  و تاوقاف  

 قتل فرزندان شان تقاضا نمایند. 
باتأثرعمیق بایدگفت که: رئیس جمهور برقاناون اسااسای درهام و  
برهمی که دیزاین نموده اندپا گذاشت, کرامت انسانی رانادیده گرفات,  

ساال ماعااصار    01وحقیقت دموکراسی را بافیر مرمی درهم شکست.  
 پشتونساالری و زبون سازی افغانستانیها بس است.  

رئیس جمهور, برای نیکنامی خودش و احمدزیها درتاریخ, وقت آنست که  
از خواب غفلت بیدارشده بیکفایتهای امنیتی را از دَور وپیش خود دورکارده  
کسانی را جادهد که مستعد ,عالم, مجرب وغیرتبعیضی بوده افغانهای )پشتون(و  
افغانستانی ها را مساویانه ارزیابی نموده بضد فساد عمیق دولتی, پارلمانی, و ستون  
پنج به اساس قانون, نه به اساس ترس ومصلحت پیشآمد ناماایانادن )دناباالاه  

 ( 8درصفحۀ 
 
 
 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

4301 

 خانه، موتر، صحت 

 0141/ شمارۀ مسلسل  5101جون  01/  0466جوزای   51شمارۀ سوم /سال بیست وششم / 

نشانی جریدۀ امید و محمدقوی کوشان بازهم تغییر کرد. 
 آدرس جدید پُوستی چنین است :

12286 Ashmont Ct. # 202  Woodbridge, VA 22192-7075 USA 

Tel : 703– 491-6321         email: mkqawi471@gmail.com  
 

 سکرمنتون کالیفورنیامحمدنعیم کبیر                                  
 داکترعبداهلل کیست ؟

 مجاهد و پیرو مسعود، ستون پنجم، خاین، سازشکار با بَزدل؟
تحقیق عمیقن همه جانبه وبیطرفانه وپاسخ باه آناهاان مساتالازم 
دسترس به منابع مستقل مالین قانونی وعلمی میباشد. تاکنون چنین 
تحقیقی درموردیک فردن یک ساختار ویک اثر به نادرت دیاده 
شده است. درامریکا خبرنگاران حرفوی باتوان مالای کاه دارناد 
قادرند تایک برنامۀ وسیع رابرای موضوع مورد تحقیق طر  وآنرا 
درعمل پیاده کنندن باحمایت قانون وتشکیالتی که دارند. مادتاهاا 
برای پیدا کردن اسنادبه این دروآن در سرمیزنند و هیچ خوفی هم 

 از افرادصاحب نفوذن شرکتهای بین المللی ودولتها ندارند.
فراهم نمودن این امکانات برای تحقیق روی سئوال باال: داکاتار 
عبداهلل کیست؟ن ناممکن استن ولی درحدتوان باتکیه به نزدیاکای 
به رویدادهای چهل سال اخیر که شاهدآن باوده ایامن مایاتاوان 
حقایقی را لمس و احساس کرد ویک قضاوت بیطرفاناه درماورد 

 داکترعبداهلل ارائه نمود. تا چه باشد قضاوت دوستان و...
خیانت یعنی معاملۀ ناشایستاه باا آیا داکترعبداهلل خاین است ؟  

امانتی که به یک شخصن یک موسسه یا دولت سپارده مایاشاود. 
داکتر عبداهلل بعدازپیوستن به جهادن همیشه درپهلوی راست قهرمان 
ملی احمد شاه مسعود دیده شده است. یعنی او ازتاماام رازهاای 
نظامی و سیاسی که رهبراتخاذ میکرد آگاهی داشتن و نگهداشتان 
این راز های مخفی یک امانت بود. اگربه این امانت خیانت کارده 
و آنرادر اختیار عوامل اجنبی گذاشته باشدن اویک خاین ملی است 
وسزاوار هرگونه نکوهش و مجازات میباشد. این حکم باید توساط 

 یک محکمۀ با صالحیت پیگیری قانونی صادرشود.
درطول جهاد ومقاومت آیا داکترعبداهلل یک نمک حرام است ؟ 

وحکومت موقت درادارۀ کرزی و احمدزین داکترعبداهلل سفرهای 
متعددی به امریکا داشت. منظوراین سفرهان دفاع ازداعیۀ جهااد و 
مقاومتن وجلب توجۀ مقامات عالیرتبۀ ادارۀ امریکا در حمایت از 

 مردم ومنافع ملی کشور می بود. 
آیاداکترعبداهلل اسناد ومدارک رسمی دراختیاارداردکاه ازیان 

ماکه ازسالیان دراز شااهاد آمادورفات داعیه دفاع نموده است ؟ 
داکترعبداهلل به امریکا بوده ایمن دررسانه های امریکا واعالمیه های 
قصرسفیدن کانگرس ووزارت امور خاارجاه چانایان شاواهادی 
رادراختیارنداریمن نشنیده و ندیده ایم .اگرداکاتارعاباداهلل دریان 
سفرها به تنظیم و ادارۀ مالی خود پارداخاتاهن و داعایاۀ کشاور 
رابرمنافع شخصی ترجیح داده باشدن یک نمک حرام است. مسعود 
به او اختیاروصالحیت ووظیافاۀ داده باودکاه اودراجارای آن 

 فروگذاشت کرده است.
اگرازدودورۀ جهادومقاومت بگذریمن جمعیت اسالمی باحایا  
یک حزب فراگیرملی درچنددوره ازکاندیدای اوحمایت کرد وبه 
اکثریت آراء اورادرمقام ریاست جمهورنزدیک ساختن اماا اودر 
هر دوره باسازش ومعاملهن جمعیات اساالمای رادریاک ماوقاف 
دشوارداده است. این یک خیانت به حزبن به سازماان و داعایاه 
ایست که اوخود را قانوناٌ و وجداناً به اجرای آن مکلاف دانساتاه 

 است. 
درانتخابات اخیرکه اکثریت قاطع به نفع او رای دادن اوبه نحوی 
جریانات را مهندسی کرد تاانتاخااباات باه دوردوم بارودن ودر 
دوردوم هم وقتی مردم از او خواستند تا ازحق شان دفااع کانادن 
طفره رفت و به یک حکومتیکه دررأسش یک پشتون باشدن قناعت 
کرد. درطول سه سال اخیرحتی یک فقرۀ موافقتناماۀ حاکاومات 
وحدت ملی را نتوانست عملی کندن وبه اشرف غنی احمدزی موقع 
داد تامهره های فاشیستی رادرتمام مقامات وادارات نصب نماایادن 
دربرابرحملۀ طالبان مزدور مقاومات ناکانادن وسارباازان دلایار 
رادرمیدان نبرد بدون آذوقهن البسه و مهمات نظامای رهاا کاناد. 
عبداهلل هیچ وقت صدای اعتراض خودرا بلند ننمودن گویا دربرابار 
جمعیتن دربرابر مردم ودربرابر سربازان کشور ناماک حارامای 

 کرده است . 
ظااهاراًماعالاوم آیا داکترعبداهلل یک جاسوس دوطرفه است ؟ 

میشودکه او درصدر مقامات جمعیت قراردارد وممثل تمام اعضای 
جمعیت اسالمی میباشد. جمعیتن مردم ورأی دهندگان با اعتمادباه 
داکترعبداهللن تمام تاکتیکها و کنشهای خودرا به او برمالساخته اند 
و اوتمام این رازها را به دشمن انتقال داده است. ازاوضاع بارمای 
آیدکه داکترعبداهلل با اخطاری که ازمقامات خاارجای دریاافات 
کردهن ازحادثۀ چهارراهی زنبق آگاه بوده ولای ایان وضاعایات 
حساس را باوزیر داخلۀ خود وبامقاماات اماناتای طار  ناکارده 
ومسکوت گذاشتهن تااین واقعه رخ دهد واوضااع بساوی باحاران 
بیشتر رفتهن وزمینه برای آمدن یک حکومت )کرزی+ گلبادیان+ 

 آماده شود.)غنی احمدزی+ طالبان
 
 
 

 برومفیلد, کولورادو داکتر غالم محمد دستگیر                               
 دوستداران قانون اساسی افغانستان شهید شدند 
 یکدست شوندمسلمانان چقدرخوب گردند ازین کرده پشیمان چقدرخوب 

 چون عاقبت وحاصل این رویه خرابست  سازندرهادست وگریبان چقدرخوب 
 الحول بخوانند به شیطان چقدر خوب        هرقوم نماید بحق خویش قناعت 

 آتش زدن یکدیگرکار خردنیست      شینند اگربرسریک خوان چقدرخوب 
 زین گفت وشنیدی که شنیدم چه حاصل   خوانیداگرآیت قرآن چقدرخوب 

 آریم اگرسربگریبان چقدرخوب         ای عشقری چون این من وماسودندارد 
امید,هفته نامۀ مردم افغانستان, ازنوشتۀ دانشمندمحتارم    0144درشمارۀ  

  «کاتااب    68/66پروفیسر ایمیریت محمدشفیق یونس که درصفحاه  
یک مقولاۀ باایابالای    »اسالم, حامی محیط زیست مخلوقات خداوند... 

نشرشده است, اقتباس کرده بودم؛ نشان داده شدکه این طایفۀ انتحاریاون  
بی ایمان ازتعلیمات تخریبی بایبل استفاده میکنند نه ازتعلیماات قارآنای  
وسنت نبوی )ص( که به صلح, اخوت, عدالت  ودوری از ظلام وساتام,  

 رهنمائی میکند. 
بیکفایتی های دولت اشرف غنی باتصدی های امنیتی های اوکاه در  
مقابل دشمنان قسم خوردۀ افغانستان ناتوانی وبیکفایتیهای ماتاعاددازخاود  
نشان داده اند؛ ازحادثۀ دلخراش شاه شهیدکه گلبدین مسوولیت را بدوش  
گرفتن تا کشتارریاست محافظت رجال برجستۀ کشور. تا انفجار ظالماناۀ  

بسترن تاحادثۀ جگرخراش دهمزنگ که هشتادجاوان بسار    111شفاخانۀ  
رسیده وتحصیلیافته هموطنان هزارۀ ماراکه فاقاط عادالات وباراباری  
میخواستند بخاک وخون غلتانیدن تاکشتار نمازگزاران جوانان اردوی ملی  

شاهین تاسقوط مکرر قندز وهیرمند وولسوالای کاه    516ما در قرار گاه  
نتیجه تحقیقات ومحاکمۀ آن تا هنوز بصورت شفاف اعاالن ناگاردیاده   
ومتهمین شناخته شده آن به سارنوالی معرفی نشده یااگرمعرفی هم شاده   

 باشند کس خبر ندارد که نتیجۀ عمل چیست؟  
و باآلخره در روزچهارشنبه پنجم ماه مبارک رمضان که مطابق اول ماه  

صبحوسیلۀ ترانسپورتی ثقیل که مملوازفاضال    8بوددرحوالی 5101جون  
وزیراکبرخاان, نااحایاۀ    01آب چاههای بدرفتهابود, در نزدیک سرک  

 سفارتخانها  
***************************************

**** 
به این ترتیب اوتوانسته است تا محل دفن شهید ایزدیار راکه ازآن واقف  
بودن دراختیار گانیزیون کابل گذاشت تاآنها تمام افراد بلندپایۀ جمعایات  
را ازمیان بردارند . اتفاقی نیست که به عبداهلل وتصادفاً به دیگران آسیبای  
نرسیده است. درهنگام انتخابات هم یک نمایش مضحک دیگرکه عبداهلل  
را دربرابرمهاجم انتخاری سالمت برآمد هم ماوجاب باروز سائاواالت  

 بسیاراستن که تاهنوزجواب آن معلوم نیست ! 
شهادت احمدشاه مسعودن شهادت استادربانین شهادت کاظمین پارساش  
های بیشمار دیگریست که کارکرد عبداهلل راموردسئوال جدی قارارمای  
دهد. هیچ کمسیون حقیقت یاب حکومتی تاکنون گزارش حاقاایاق را  
درز نداده استن و داکترعبداهلل درباالترین مقامن ازین حقایق پارده بار  

 نداشتهن سکوت کرده و آنرا ماستمالی نموده است.  
مردم توقع داشتندکه امراهلل صالح شاید درتحقیقات قندز بعضی ازحقایق  
را بازگویدن شاید داکترعبداهلل به مصلحت خودندانست که اماراهلل زباان  

 بازکند وخیانت های او را آشکار سازد. 
دریک نشست خبری تلویزیونن داکتارماجایاب الارحاماان چاناان  
ازحکومت بیکفایت دفاع کرد کاه انساان شااخ درمای آورد ! ایان  
داکترمانندنطاق خود فروختۀ ارگن برکناری مقامات امانایاتای راکاه  
خواست اصلی مبازران استن به صال  ندانست واز اتمر و ساتااناکازی  
وخپلواک و زی و خیل دفاع نمود. این موقف داکتارعاباداهلل دربارابار  
عدالتخواهانن احمقانهن وطن فروشانه و جاسوس مآبانه استن کاه هایاچ  
تردیدی درجاسوس بودنش باقی نمی گذارد . رفتار عبداهلل در)نشاسات  
کابل( حقیقت دیگریست که نقش جاسوسان وخیانتکاران را آشکاارمای  

 سازد.  
عبداهلل گویاوظیفه داردتمام فعالیتهای سیاسی جمعیت راباه مسایاری  
سوق دهدومهندسی کندکه زی ها وخیل هادرقدرت بااقای باماانانادن  
واوبهمان کف وکالرش خوش است ! وریااسات جاماهاوروصادارت  
شعارهای دروغین او است که دیگرنزدارباب فضیلت وماردم باه هایاچ  

 چیزی نمی ارزد ! 
آیاداکترعبداهلل یک  دراخیرنمی خواهم این پرسش را طر  نمایم که :  

خیر ! وقایع آینده نشان خواهد داد کاه اوناه یاک    مجاهدعیار است ؟ 
مجاهد استن نه یک سیاستمدارن نه یک حامی ومدافع حقاوق ماردم !  
واینکه آیا او یک خاین استن یک جاسوس است ویک فاشیست تبااری  
وقوم طلبن اظهرمن الشمس می باشدن مگرحضرت مولینای بلخ نفرماوده  

 که : 
 هرکسی کو دور ماند از اصل خویش 
 باز جوید روزگــــار وصل خویش ! 

 

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 مناسب تقدیم می کند

 ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با 
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 شود ها آزرده می بندی  مجددی: خدا از راه
اعاتاراضاات عالایاه      زمان با ادامه   : هم صبح کابل    8  -جون/کابل    05

شماری ازباشندگان شهرکابل ناشی از بنادش      حکومت و افزایش شکایت 
هاای تاحاصان از ساوی    های اصلی این شهردرنتیجه برپایی خیمه   جاده 

اهلل مجددی رهبرحزب جبهه ناجاات    ن صبغت «رستاخیز تغییر »هواداران  
بشمااررفاتاه بااعا    «گناه بزرگ »ها    ملین میگویدمسدودساختن جاده 

خداوندمیشود. اوکه روز یکشنبهن ازآدرس شاورایاعاالای   «آزردگی »
خواست تاا   «رستاخیز تغییر »احزاب جهادی صحبت میکردن ازهواداران  

آماد شاهارونادان    و   شان پایان داده و بیش از این برای رفت     به اعتراضات 
من ماناحایا   »کابل مشکل خلق نکنند. وی خطاب به معترضان گفت:  

سفید مصلح از شما عزیزان تمنا دارم تا در ماه ماباارک رمضاان از    موی 
ها شهروند کابل جلوگیری کانایادن    ها و ازاذیت ملیون   مسدودساختن راه 

 شود.   ها[ یک گناه بزرگ استن پروردگار از این آزرده می   ]بندش راه 
های تحصان و افازایاش ازدحاام    مجددی گفت پس از برپایی خیمه 
هان شهروندان با مشکالت جادی در    ترافیکی در نتیجه برپایی این خیمه 

رسندن کودکان باا    اند. بیماران به شفاخانه نمی   آمدشان مواجه شده   و   رفت 
فروشان از کاار    وران و دست   روندن پیشه   های زیاد به مکتب می   دشواری 
توانند. او ازمسادود    های خود چیزی تهیه کرده نمی   و بر سفره     بازمانده 

یاد کارده   «ظالمانه »های اصلی شهرکابل به عنوان یک اقدام    شدن جاده 
شاود.   «نزول قهر وغضب الهای »آمدهای آن ممکن باع     گفت که پی 

معترضان   «معقول »های    نامبرده افزوداو حاضراست برای تحقق خواست 
رساتااخایاز  »وارد اقدام شده و برای حل تنش موجود میان هاواداران  

انادازی    و حکومت پا درمیانی ومیانجیگری کناد. او افازود راه  «تغییر 
تظاهرات و درخواست انجام اصالحات در حکومت حاق شاهارونادان  

های دولتی در شرایط ماوجاود    استن اماتاکید بربرکناری شماری ازمقام 
نظر به ضروریاتی که وجاود داردن  »گوید:      مناسب نیست. مجددی می 

نظر به حوادثی که افغانستان امروز با آن مواجه استن این را مانااساب  
دانیم که در این وقت اشخاص بزرگ حکومت برطرف شوندن ما از    نمی 

خواهیم و حکومت باید خاود را اصاال     حکومت اصالحات قاطع می 
 کند. 
چنین حزب جنبش نوین نیزکه به تازگی اعالم موجودیات کاردهن    هم 

خواستار دوام کار حکومت وحدت ملی شده و نسبت باه درخاواسات  
واکنش نشان داد. عالم سااعای والای   «رستاخیز تغییر »هواداران جنبش  

پیشین جوزجان و متحد اسبق جنرال دوستم وسرپرست حزب جاناباش  
زدن به مساایال    نوین گفت برخی از افراد هنوز هم تالش دارند تاازدامن 

های موجود هیچکسی سود ناخاواهاد    قومی وسمتی نفع ببرندن امااز تنش 
برد. ساعی با تاکید بر این که حکومت وحدت ملی مسوولیات دارد تاا  

با درنظر   «عمیق و بنیادی »امنیت تمامی شهروندان را تامین و اصالحات  
ساالری و بدور ازمسایل قومی وسمتی در نهاد های امنیاتای    داشت شایسته 

نظام کنونی ما یعنی جمهوری اسالمی افغانستان  »رویدست گیردن افزود:  
بر اساس اراده قاطع مردم کشور در قانون اساسی تسجایال گاردیاده و  

بینی شده استن بنا هر نوع تاالش    شرایط تغییر آن نیز در این قانون پیش 
در راستای تغییر نظام را خالف قانون دانسته و چنین حرکات غیرعقالنای  

 شود.   جز ریختن آب در آسیاب دشمنن چیز دیگری تلقی نمی 
ها برای برگزاری انتخابات پیش    حزب جنبش نوین نسبت به درخواست 

هاا تاالاشای    گوید که این درخواسات   از وقت نیز واکنش نشان داده می 
دیگردردموکراسی ناوپاای افاغاانساتاان   «غلط »برای ترویج فرهنگ  

بشمارمیرود. رهبراین حزب میگویدحکومت وحدت ملی بایاد مایاعااد  
های سیاسای باا    قانونی خود را تکمیل کند. او تاکیدکرد برخی از چهره 

گایاری سایااسای    های جدید قومی و سمتی در تالش باج   تشکیل ایتالف 
گایاری    شاکال »ها نام نگرفته اما گفت:    هستند. آقای ساعی از این چهره 

گیری سیاسای و    های قومی و سمتی در کشور بیشتر به منظور باج   ایتالف 
گیرد. این رسام    الحال سیاسی صورت می   های معلوم   منافع شخصی چهره 

دیگری را بار مشاکاالت      نامیمون همواره به منافع ملی ضربه زده و گره 
 افزاید.   امنیتی و اجتماعی می     موجود سیاسین 

حزب گلبدین نیز درقبال تنشهای موجودواکنش نشان داده نسبات باه  
تندتری در برابر هواداران جناباش      دیگر احزاب سیاسی و جهادی موضع 

های تحاصان    رستاخیز تغییر گرفته است. این حزب در بیانیۀ برپایی خیمه 
 «گااناه   های باچاه   بازی     هوس »توسط هواداران جنبش رستاخیز تغییر را  

های کاابال    در جاده  «رستاخیز وقیام »توصیف کرده میگوید شعارهای  
هشدارآمیز خاود    قابل تحمل نیست.این حزب اسالمی دربیانیه  «هرگز »

ها اقدام نکندن ماردم خاود    تاکید کردهرگاه حکومت برای چیدن خیمه 
هاای    اقدام خواهند کرد. حزب که تا چندماه قبل مصاروف فاعاالایات 

تروریستی علیه دولت و شهروندان افغانستان بودن در این بیانایاه گافاتاه  
اگر حکومت اقدام نکند مردم کابل وادار خواهندشدتاخوداقدام  »است:  

ها و اقدامات ماجراجویانه نجاات دهانادن    نموده و شهرشان را از آشوب 
مسوولیت عواقب به دوش کسانی خواهد بود کاه ایان مااجاراهاا را  

 پردازند.   اند و به آزار و اذیت مردم می   مهندسی کرده 
دستور از حکومت : اما جنبش رستاخیز تغییر میگویدبرخی از احازاب  

در بارابار   «دستور حکومت »سیاسی و جهادی طی روزهای اخیر بنا به  
اناد.هاارون    اعتراض و دادخواهی این جنبش از خود واکنش نشاان داده 

معترف از رهبران رستاخیزتغییرمیگویدحکومات تاالش داردازبارخای  
بااور ماا  »ازاحزاب بعنوان ابزارفشار باالی جنبش استفاده کند. اوگفت:  

شان از حکومات آب    این است که واکنشهای گروهی و حزبی بیشترین 
اند تا دادخواهی مردم افغانساتاان را باه    ها دستور گرفته   خورد و این   می 

توانند.اوبا اشاره به اظهارت مجاددی دربااره    چالش مواجه کنند که نمی 
های تحصن از سوی هواداران جنبش    ها در نتیجه برپایی خیمه   بندش جاده 

رستاخیز تغییرن میگویدآقای مجددی در مراحل ماخاتالافای از ساوی  
مورد استفاده قرار گرفته است. وی تااکایاد   «ابزار »حکومت به عنوان  

کرد که این اعتراض و دادخواهی به مناظاور تاوقاف روناد کشاتاار  
اندازی شاده    شهروندان و وادار ساختن حکومت به تامین امنیت مردم راه 

 است. 
های حکومت به ویژه نهادهای امنیتای پاس از    اعتراضات علیه ناتوانی 

اندازی شد. هاناوز ماعالاوم    در کابل راه  «چهارشنبه سیاه »حمله خونین  
 نیست که چه زمانی به این اعتراضات خاتمه داده شود. /  

 
 
 
 
 
 

 پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی
نامۀ انجمن صلح ودموکراسی برای 

 افغانستان
 عنوانی سرمنشی سازمان ملل متحد

ترجمۀ فارسی دری نامۀ فوق الذکررا وقتی رویدست میگیارمن 
که متن انگلیسی چندروزقبل به آدرس محتارم ساکارتارجانارال 
سازمان ملل متحدآقای آنتونیو گیوتارس باه ماقارآن ساازماان 
درنیویارک به تاریخ یازدهم جون یعنی قبل ازحرکاتاش باطارف 
افغانستانن ارسال گردیده استن واین را جزء یک تصادف نیک به 
شمارمی آوریمن که امیداست ثمر نیکی هم به خیرمردم مظلاوم و 

 رنج رسیدۀ افغانستان دربر داشته باشد .
بهرحالن شورای عالی انجمن درجلسۀ یازدهام جاون خاویاش 
تحریرچنین نامه را درآجندۀ مربوطه موافقت نمود. اینک ترجماۀ 

 آنرا به مطالعین نهایت ارجمند تقدیم می دارم :
آقای محترم و عزیز آنتونیو گیوترسن سکرترجنرال ساازماان 

 ملل متحد !
انجمن صلح ودموکراسی بارای افاغاانساتاانن یاک ساازماان 
غیرانتفاعی توسط یک تعدادافغانهای سکالرن ماهااجار شاهاروناد 
ایاالت متحدۀ امریکا تشکیل یافتهن از مدت بیست سال به اینطارف 
درراستای تحکیم صلح وشکوفانی ودموکراسی کشور جاناگازدۀ 
افغانستانن که یک عضو سابقه دارسازمان ملل متحدن وهم یک هام 
پیمان ایاالت متحدۀ امریکا میباشدن فعالیت بهیخواهانه ماقاتاضای 

 داشته است.
مبارزان آزادی وپرازقهرمانی های افغانستان همیشه درماقاابال 
دشمنان خارجین حمله آوران وعناصر تاروریسات کاه ازخاارج 
خاصتاً ازسرحدات پاکستان وارد افغانستان می شوندن مبارزه نموده 
اند.اخیراً تروریستها میخاواهاناد یاک پاایاگااه پارامان بارای 
مقاصدتخریبی واهداف شوم مصیبت باارخاوددر داخال کشاور 

 بدست آورند.
همان طوری که شما و تمام جهان آزاد از طریق رسااناه هاای 
خبری و شبکه های تلویزیونی مشاهده نمودیدن در چند هفتۀ اخیر 
چندین حملۀ فاجعه ناک وخون ریزی انفجارات درکابل صاورت 

 گرفت .
درطول تاریخ مبارزان آزادی ومردم صلحدوست افاغاانساتاانن 
موفقیت های بزرگی را دربرابردشمنان ومهاجمین خارجای بارای 
حفاظت خاک خود بدست آورده اندن ولی حاال درچنیان حاالات 
وشرایط فاجعه ناک جارین افغانستان به کمک و پشتیبانی عااجال 
ممالک دوست ودرقبال همه اقدام مقتضی سازمان ملل ماتاحاد را 

 ضرورت دارد. 
ما آرزومندیم تامجریان ودست اندرکاران سازمان ملل ماتاحاد
)لیدرشپ آن( اجرااتی را رویدست بگیرندتا هرچه زودتر جلواین 
مداخالت و ورود تخریبگران جنگ افروزن که اسالاحاۀ قاتاالاه 
وبمبهای ویرانگر وموادمنفجره باخود حمل میکنندن بطورقاطعااناه 
گرفته شود.  این گروههای تروریست بعضا نواحی ومناطاق آرام 

 وصلحدوست افغانستان را نیزبرای مدتی اشغال می کنند. 
دراخیر این نامه ما توجۀ شمارا به راپوری که به تاریخ هافاتام 

روزنامۀ معتبر واشنگتن پوست راجع به حالت کنونای  5101جون 
افغانستان وجریان کنفرانس بین المللی صلح مناعاقادۀ کاابال باه 

آرزو میرود این کنافاراناس  «نشررسانیدن احتراماً جلب مینماییم: 
درکابلن روشنی هایی رادرواشنگتن تبارز دهدن این گفتار راداؤود 
مرادیان مدیرانستیتوت مطالعات استراتژیک درکابل اظهار نماوده 
است. درشرایط کنونی منطقه به این مسأله مطمئن نیست کاه آیاا 
ایاالت متحدۀ امریکا جزء معضله خوانده میشاود یاا جازء حال 
مسایل مربوطه؟ اما حکومت افغانستاان باخااطار جادایای هاای 
روزافزون خود جزء این معضالت به شمارمی آید. سفارت ایاالت 
متحده دریک بیانیۀ خود اظهارنموده که حمالت اخیار درکاابالن 
توجه وکمک تمام آنهایی راکه صلح راپشتیبانی می کنند ایجااب 
وتقاضا می نماید تاتعهدات خود را دوباره جداً بررسی کنند و باه 
مقابل تروریسم باتمام اشکال آن به مجادله ومقابله دست به عامال 

 »شوند.

این واقعیت توجه واحسااس ساازماان ماان اناجامان صالاح 
ودموکراسی برای افغانستان را بخود معطوف ساخته وازجناب شما
)محترم سکرتر جنرال سازمان ملل متحد( تقاضا می کند تا نافاوذ 
وتأثیرثمر بخش سازمان ملل متحدرا در جاهات باهاباود اوضااع 

 افغانستانن طوریکه الزم میدانیدن بکاراندازید.
باعرض حرمتن داکترعبدالواسع لطیفین رئیس انجامان صالاح و 
دموکراسی برای افغانستان . شهرالکسندریهن ایاالات ورجایانایاان 
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 فریمونتن کالیفورنیا                  محمد طاها کوشان 
 راه همین است، و االّ از زندگی دست بشویید ! 

بوالعاجاب   خندیدوگفت: صعب روزین   زیرکی راگفتم این احوال بینن  
 حافظ )ر ( کارین پریشان عالمی.  

راهمراه باافاوتاویای از راه   دوستِ دوشتداتنی من ازکابل پیام زیر 
پرسشی دارند؛ نوشتۀ شانرابرداشتام ایاناجاا   دریچه پیامگیرفرستاده وهم  

 چسپاندم : 
آقای کوشان صاحب سالم !باارسال این عکس میخواستم نظر شاماا  «

را بدانمن درحالیکه چپ وراست اقوام از درآشتی ومحبت باهم نازدیاک  
 »میشوندنقش ماچه خواهدبود؟ 

به پاسخ این همشهری کابلی خویش می پردازم : ما درپنج بارنایاایاش  
روزانه خویش سی ودو بارسوره فاتحه رامی خوانیمن اماتا همیان اماروز  
من نیز معنی آنرا نمی دانستم . اکنون سگالشی نمودم و مایادانام. و آن  

 اینست: 
 بنام خداوند جهاندار بخشنده ای مهربان.   -بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ  
ََّهِ رَبَِّ الْعَالَمِینَ   ستایش نیکو ودرود و سپاس خداوند بازرگ    0 الْحَمْدُ لِل

کاه فاراخ    5 الرََّحْمَنِ الارََّحِایامِ   و بلند جایگاه بی همتا و یگانه راست. 
پاادشااه    4 مَاالِاکِ یَاوْمِ الادَِّیانِ   بخشایش بی نهایت مهارباان اسات. 

خاص ترا میپرستیام    1 إِیََّاکَ نَعْبُدُ وَإِیََّاکَ نَسْتَعِینُ   روزشماروپاداش است. 
رهنمون باش ما را    1 اهْدِنَا الصَِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ   و خاص ازتویاری میخواهیم. 

صِرَاطَ الََّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضََّاالَِّایانَ   براه راست. 
راه کسانی راکه نوازش کردی وبرآنها نیکویی نمودی. نه راه )کسانای    6 

  را(که خشم برایشان شده و گم کرده راهان را.* 
ََّا  یُاغَایَِّارُوا مَاا  «دستور خداوند   مهمترین   َِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَت إِنََّ اللََّهَ لَا یُغَی

 »00 بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللََّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدََّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ  

را تغییر نمی دهدن مگر آناکاه ن   )خداوندن سرنوشت هیچ قومی )و ملَّتی 
 رعد.**   04 سوره    00 آنها خود ن تغییر دهند. آیت  

و نیز خداوند هرکسی را که از ظالمان پشتیبانی میکند دوست نادارد  
 و نیز آنکسی که خاموش می نشیندن همراه ظالم حساب می گردد. 

 عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی 
سنگ بنیاد زندگی ما را خداوند بخشنده و مهارباان باه خاوانادن ن  

و پیادا ناماودن و   »تدبر  «ن چاره اندیشی   »تفکر  «نوشتنن اندیشیدن 
گذاشته و بار بار استوار ساخته و تأکیاد   »تعقل «بکارگیری هوش وخرد  

 .»خلیفۀ اهلل «فرمودهن انسان را جانشین خودش نیز ساخته است یعنی  

مانرا به خودمان واگذار نموده تااباخاوانایام و   پس کارهای روزمره 
وراه خاویاش را   بدانیمن باندیشیم وباهوش وخردخویش چاره بسنجایام 

درتاریکی درکوه ودشت وجنگل وهمه ساخاتایاهااوکاوره راه هاای  
با سگالیدنن کنکاش وکنجکاوی؛ پیدا نماییم ونیزیک کار بسیاار   زندگی  

اماا    -مهم که جلو نفس لوامه را بگیریمن با بوریا بسازیم تا قدریاب گردیم 
کلدارن درهمن دینارن دالرن روبل ن طالن الجوردن رخامن سنگ شاه مقصود  

مایاساازد   وکاخ ها؛ نام مارادزدن رشوتخورن مال مردم خورن بی وقار و... 
 که باید پرهیزکرد .  

چندین بار نوشتم که امریکا و یاراناش از غام ماا    5111 من از سال  
مردم شب پای لچ نمی خوابند و به غم من و تو هم نایاساتاناد و خاون  

ما بایادخاودن غام   ازاین سبب   افغانستانی هم هیچ ارزشی برایشان ندارد.  
بخوریم؛ اما شاورباخاتااناه باه ویاژه   زندگی و آینده فرزندان خویشرا  

تاجیک و هزاره وترک وبلوچ ماهیچ ازخواب گران بیدارنمی شوند و به  
خود نمی آیند. مثل داریم که: هنگام کشتنن گناجاشاک پاناجاالاهاای  

 هردوپای نازک و باریک خویش رادر دم کارد بندمی کند. 
در همین یک ونیم دهۀ گذشت چند هزار نفر را دشمن کشته و سار  
بریده وپوست ومثله نموده اند؟ وما دربرابرآن چی کردیم؟ بارادری و  
برابری یعنی چی؟ در زندان یک قوم است بایداز اقوام دیگرنیز به زندان  

 انداخته شوند؟ 
برادرم ازخواب گران برخیزید وهمه دسات بادسات هام دهایاد  
ویکبارده هزار نفرکشته خواهی شد؛ مگر ملیون ملیون هام مایاهان و  
همشهری های خویش را از دست این دجاالن جاهل و کاافار بای دیان  

 رهایی می بخشی. 
همه جوانان میهن تعصب و خودبزرگ بینی و خود محاوری وخاود  
ستایی را به زباله دان تاریخ بریزید و از چند دستاگای و پاراکانادگای  
بپرهیزند همانن عیاران و کاکه های با شرف همه در یک خط نشاناه باه  
شانهن پشت و پناه و دستگیر یک دیگر خود شوید و درسراسر میهان باا  

را بیآفرینید و این مشت مزدورن خاائایان    50 یک رستاخیز حماسه قرن  
تبهکار قلدر و دانگه ایی را چنان کنید که دیگر کسی جارئات چانایان  

 افکار الحادی و فاشیستی را اندیشه نکند. 
 راه همین است. در غیر این از زندگی دست بشویید. 

مضمون تا بانگ اذان پگاهی میتوان گفت و نوشت. ولای ایان   در این  
مجمل را با گزیده ابیاتی چند از دفتر دوم مثنوی شریف ماوالناا جاالل  

 الدین محمد بلخی )ر ( به پایان می رسانم. 
 قدم زدآدم اندر ذوق نفس     شدفراق صدرجنت ن طوق نفس  یک  

 همچودیوازوی فرشته میگریخت    بهر نانی ن چند آب چشم  ریخت 
 گرچه یک مُوبُدگُنهنکوجسته بود   لیک آن مُو دَر دودیده رسته بود 

 بُااوَد کوه عظیم  در دیده   بود آدم ن دیدۀ نااااور قدیم      موی  
 نگتتتفتی معذرت  گردرآن آدم بکردی مشورت      در پشیمانی ن  

 بد گفت شد  بدفااااعلی و  زانک باعقلی چوعقلی جفت شد    مانع 
 کار شد   چون یارشد      عقل  جزوی عاطل و بی  نَفس با نفس دگرن 

 چون زتنهایی تو نومیدی شوی      زیر سایۀ یار ن خورشیدی شوی 
 رو بجو یار خدایای را تو زود      چون چنان کردین خدا یارتو بود 
 آنکِ درخلوت نظربردوختست     آخر آن را هم ز یار آموختست 

 بهار  ز یار      پوسااتین بهر دی آمد ن نه   نه   خلوت از اغیار بایدن  
 ره پیدا شود  دو تا شود       نور  افزون گشت و  عقل با عقل دگر  

 با نَفس دگر خندان شود     ظلمت افزون گشته ره پنهان شود  نَفس 
 او را پاک دار  یار چشم تستن ای مرد شکار      ازخس و خاشاک 

 )دنباله درصفحۀ هشتم(     
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 هفته نامۀ امید  4301شمارۀ  صفحۀ سوم

سانادیااگاون داکترسخی اشرف زی سیدکاغذ              
 کالیفورنیا

 احیای شاهراه ابریشم در قرن بیست ویک
  5101می    01و   01کنفرانس بزرگی درپیکینگ کشور چین بتاریخ  

کشورجاهاان درآن اشاتاراک داشاتاناد  011برگزارشد که نمایندگان 
کشور شرکت کننده موافقه همکاری با چین را در ایان  18ونمایندگان  

یک    –یک کمر بند    «زمینه به امضا رسانیدند .این کنفرانس تحت عنوان 
نایاز  »جاده ابریشم نوین  «نام گزاری شد که بعضی آنرا موسوم به    »راه  

رئیس های جاماهاور    58یاد کرده اند دراین نشست بزرگ بین القاره یی  
نمایندگان ونهاد های معاتاباراقاتاصاادی    61رهران سیاسی بسویه وزرا و 

کشورها اشتراک داشتند والدیمیرپوتین رئیس جمهورروسیه رجب طیب  
اردوغان رئیس جمهورترکیاه و ناورسالاطاان ناظارباایاوف رئایاس  
جمهورقزاقستان وآنتونیوگورتزدبیرکل سازمان جهانی موسسه ملل متحد  

 وسایر رهبران سیاسی  داشتند.  
دراین کنفرانس صرف امریکا وجاپان اشتراک نداشتند واماریاکاا  
مخالفت خود را با این نشست بزرگ جهانی اعالن کردند و چین را متهام  
به انحصار طلبی ملزم نمود وجاپان به دالیل تاریخی ازطر  احیایاای راه  

نیز مخالفت خودرا ابراز و چین را رقیب آسیائی خود    50ابریشم در قرن  
طر  های زیربنایی بارای کشاورهاای  5101میداند وحتی جاپان درسال 

اسیائی برای یک پالن پنج ساله رادرنظر گرفته بودوبرای تحقق این طر   
 ملیارد دالر به منظور سرمایه گزاری هزینه کرده است.   001مبلغ  

ایران از این نشست استقبال و برای عملی شدن این پالن هاماکااری  
های همه جانبه را ابرازکرد  آلمان توسط وزیر اقاتاصااد ایان کشاور  
اشتراک داشت ولی  آلمان انتقاد داشت کاه شارکات هاای آلاماانای  
بخصوص صنایع موتر سازی نمی تواند که مستقیما در بازار های چایان  
راه یابند وبرای  ورود در مارکیت صنایع موتر سازی اجبارا با شارکات  

 های خودرو سازی چین همکاری داشته باشند  
وزیر اقتصاد آلمان تاکیدی بر تاجاارت آزاد وماارکایات باازدر  
کنفرانس نمودکشور های اروپایی بخصوص المان نا رضاایاتای خاودرا  
ومحدودیت های که دربازار چین مانع فعالیت مطلاوب شارکات هاای  
اروپائی دراین کشور شده اظهارداشت ولی در گفت وگاو باا رئایاس  
جمهور ونخست وزیر چین درارتباط باز شدن بازار های چین برای رقابت  

 های عادالنه شرکت های تولیدی آلمان تا کید ورزید . 
اتحادیه اروپا نیز در کنفرانس راه جدید اباریشام در پایاکانایاگ  
نیزاختالفاتی به خصوص درارتباط بازار آزاد باچین به میان آمادگارچاه  
چین وعده سپرده که شرایط بهتری برای فعالیت شکرت های خاارجای  
 فراهم سازد اما این وعده نیز نتوانست که از نگرانی اتحادیه اروپا بکاهد . 
شی جین پنگ رئیس جمهور ورئیس حزب کاماونایاسات چایان  
درارتباط به اهداف برگزاری این کنفرانس گفت که ما امیداورایام کاه  
همکاری های نزدیک طر  راه ابریشم جدید کشورهاای عضاو را باه  

 توسعه وپیشرفت های اقتصادی نایل سازد.  
در این نشست شی جین پینگ اعالن ناماودکاه چایان بایاش از  

ملیارد یورو را برای تحقق این طر  اعتبار پولی وماالای را بارای  011
ساختار بنادر شاهراه ها وخطوط آهن وسایرزیرساخت های اقاتاصاادی  
کشور های عضوتامین خواهد نموده هزینه این طر  عظایام از طاریاق  
بانک سرمایه گذاری آسیا که با سرمایه یکصد ملیارد دالر امریکا در سال  

 به همین هدف تاسیس شده بودن تامین میشود. 5104
ملیارد دالر است.رهبران سیاسای  11سهم چین دراین سرمایه گذاری  

چین تاکید ورزیدند که در روند اجرای ایان پارو ه بازرگ اصاول  
مذاکره وسازندگی وبهره برداری مشترک را رعایت خاواهاناد ناماود  
وشرکت کنندگان دراین نشست درباره موضوعات مختلف مانند توسعاه  
زیر ساخت ها وچگونگی سرمامیه گذاری همکااری هاای اقاتاصاادی  
وتجاری کیان کشورهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارند وتاامایان  
انر ی ومنابع آن همکاری های مالی تبادالت فرهنگی ماحایاط زیسات  
کمک وهمکاری های دریایی با یکدیگار ماذاکارات را راه انادازی  

 میکنند. 
باتاسف که مسیررابریشم نوین افغانستان رادر برنگرفته وزیاد تاریان  
بهره را کشورهای آسیای میانه پاکستان وایران درمنطاقاه باردهن وایان  
ارتباط میگیرد به نبود دانش کافی سیاسی واقاتاصاادی درکشاور کاه  
نتوانست در این کمربند بزرگ اقتصادی کشورهای منطقه گاناجاانایاده  
شودوصرف از طریق تاجکستان وقرغیزستان به این مسیر راه یااباد کاه  

 آنهم مربوط به شرایط سیاسی دوکشور همسایه خواهد بود ./ 
***************************************

**** 
 هامبورگ سیدآقا هنری                                                      

 نماز سرکاری و کورس پشتو 
باری در روزنامۀ انیس مضمونی در بارۀ خاندان شاهی نشرشادکاه در  

آمده بودن جواسیس شان به هااشام خاان ناادرسات  »طرار  «آن کلمۀ  
تعبیرکرده بودندن او صال  الدین سلجوقی بزرگ ودانشمانادن آنازماان  
رئیس مستقل مطبوعات وهیئت مطبوعاتی راجهت تشریح آن مضاماون  
خواست.  آن مرد فهیم به قناعتش پرداخت. وقت نمازپیشیان باودواماام  
آذان گفت تابه نمازبایستندن اما عبدالرحمان پاژواک ناایساتااد. درراه  
بازگشت سلجوقی صاحب ازمبارزجویای ادانکردن نماازشادن درجاواب  
شنیدکه وضو نداشتمن برایش گافاتاه کادام پادر ل...وضاوداشات؟  

 نمازسرکاری بود ایستادمی شدی ! 
آقای محترم غالم احمد عمید مستوفی والیت کابل برایم گفت وقتای  
ما درهرات باستان مهدتمدنن شامل مکتب شدیم همین قانون کاه زباان  
ملی باید پشتوباشد به امرظاهرشاه اجرا میشدن چهارسال کامل ما به باد فناا  

 رفتن چیزی یاد نگرفتیم باالخره این قانون لغوشد. 
امابرای مامورین دولت قانونی وضع کردندتاهفتاۀ دوبااریاک یاک  
ساعت بایدپشتوفراگیرندوکسانیکه سمسترششم رامؤفقانه بسربرسانندمبلغ  
پنجاه افغانی درمعاش شان افزوده میشد. بندهء اهلل که دروزارت زراعات  
مامور فنی بودم هم شامل این قاعده شدم. معلم پشتوی ما از والیت لوگار  
بودن زبانم به پشتوکمی میگشت چون بعد صاناف چاهاارم درماکاتاب  

 مضمونی  
 
 
 

 لندن داکترعبدالخالق لعلزاد                                                  
 تقسیم بندی تاجیک ها 

فرهنگی است که به علت جادایای از ماادر    –قوم یک مقوله زبانی  
مدت به قوم یا زباان و    –خود و عدم ارتباط با آن در یک پروسه دراز  

فرهنگ دیگری تبدیل می شود و یا در اثر یکجایی و اختالط با اقوام یاا  
زبان و فرهنگ های دیگری از بین می رود. زبان و فرهنگ همچنااناکاه  
در اثر توجه و مواظبت دولتمردان و پاسداران آن می تاواناد رشاد و  
انکشاف نموده و افتخار بیافریندن در اثر تجاوز و عدم توجه و مواظابات  
دولتمردان و پاسداران آن می تواند با آهستگی از بین بارود. در طاول  
تاریخن بسیاری از اقوام و قبایل از بین رفته اند یا زبان و فرهنگ خاود را  
از دست داده اند و یا به علت ترس و زنده ماندن و یا به خااطار ایاناکاه  

قبیالاوی یاا زباان و    –مورد غارت و تاراج قرار نگیرندن هویت قومی  
فرهنگ دیگری را پذیرفته اند و تعدادی هم برای خود شجره های تایاار  
نموده و خود را به خانواده های اقوامن پیامبرانن سالطین و یا شخاصایات  
های مشهور تاریخی منسوب ساخته اندن به این ترتیبن قوم یاا زباان و  

 بوده است.  »انتخابی «فرهنگ یک مقوله تاریخین قابل تغییر و حتی  
از طرف دیگرن پیشرفت های علمی نشان می دهد کاه انساان هاای    

بیولو یک منشای واحدی داشته و حتی تافااوت    –معاصر از نگاه  نتیک 
یااد مای    »نژاد «های چهره و رنگ جلد افراد که از آن اکثرا به عنوان  

مدت در شرایط اقلیمای ماتافااوت    –شودن عمدتا محصول زیست دراز 
بوده است. یک آزمایش ساده  نتیکی نشان می دهد که هر یک از ما باا  
فیصدی های متفاوت مربوط به مناطق یا اقوامی می شویام کاه حاتای  

 تصور آن هم در ذهن ما نمی گنجد! 
که به عنوان یک قوم در منابع تاریخای اکاثارا در   »تاجیک «وا ه    

به کار رفته استن پیشینه   »پارسی زبانان «و در مورد   »ترک «کنار وا ه  
حد اقل یکهزار ساله دارد. گرچه با ایجااد مافااهایام جادیادی چاون  
دموکراسی و حقوق شهروندی که فرد واحد اساسی آن را مای ساازدن  
مقوله قوم  اهمیت سیاسی خود را از دست می دهدن باا آناهام زباان و  
فرهنگ پارسی که روزی در سراسر جاده ابریشم کار برد داشاتاه و از  
کلکته تا استانبول زبان دربار ها بودهن گنجینه عظیم تاریخی و فرهاناگای  
ایجاد کرده که افتخار جامعه بشری بوده و مواظبت و پاسداری از آن ناه  
تنها وظیفه تاجیک هان بلکه رسالت تمام اقوامی است که در ایجادن پخش  
و گسترش آن سهم تاریخی داشته اند و یا افرادی که امروز گوینادگاان  

 آن اند . 
حاکمان قومگرای کشور درجریان یکصدسال گذشتهن نه تنها زبان و    

فرهنگ پارسی را مورد تاخت و تازقرار داده اندن بلکه با استفاده از تماام  
امکانات دولتی تالش کرده اند زبانن فرهنگ و حتی هویت قومی خاود  

نمایند. با در نظر داشت این مسئلهن تاجیک   »تحمیل «را باالی سایر اقوام  
اجتماعی می توان به سه کتگوری زیار تاقاسایام    –ها را از نگاه سیاسی  

 کرد: 
: کسانی که جرات و شهامت این را دارند کاه  . تاجیک های واقعی  0  

خود را تاجیک می نامند )زیرا باور دارند که افغان هویت قاوم عازیاز  
قابایالاوی و    –پشتون است( و فعاالنه برعلیه سیاستهای فاشیستین قومی  

زبانن فرهنگ وهویت قومی بااالی خاود ودیاگاران ماباارزه   تحمیل 
ومقاومت نموده وطرفدار دموکراسین عدالت اجاتامااعای و حاقاوق  

 شهروندی می باشند؛ 
کسانی اند کاه باه  . تاجیک های بی تفاوت )ترسو و بی خاصیت(:  5 

علت عدم آگاهی یاترس و جبن و یا بهانه های داشاتان تافاکار مالاین  
فراقومی وغیرهن نه جرات و شهامت تاجیک نامیدن خود را دارند و ناه  
 –حاضر به مبارزه و مقاومت در مقابل سیاست های فاشیستی و قاومای  

ناامایاده و مصاروف  »فراقاومای «قبیلوی اند. این افراد اکثرا خود را  
 زندگی بدون درد سر و شخصی خود می باشند؛ 

کسانی اندکه بارایشاان  . تاجیک های فروخته شده )معامله گران(:  4  
فرهنگی به بهانه هاای ماناافاع واالی ماردم    –ارزشهای قومی یا زبانی 

ومصالح علیای کشور یامنافع شخصی و رسیدن به مقامهای عالی دولاتای  
قابایالاوی  –مفهومی نداشتهن عمال در خدمت سیاستهای فاشیستی وقومای 

قرارداشته ومصروف پرکردن جیبهای خودمیباشند. گرچه در ادبایاات  
می نامند؛ اما شاید بهترباشدآنهاارا   »معامله گران «امروزی کشور آنها را  

گفتن زیرا درجریان مبارزات دموکراتیک هیاچ   »عناصرفروخته شده «
حرکتن تشکل و همسویی بدون گفتگون تفاهمن معامله و البایاگاری باا  
سایر افرادن گروههان احزابن نهاد ها و دولت ها امکان ندارد؛ انتخاب باا  

 شماست ! / )نقل ازسایت جاودان( 
***************************************

**** 
زیادمیشد وچلی مسجد ما که از والیت وردک بود وزبان فارسی دری را  
نمی دانست وپدر مرحومم مؤذن مسجد مابودن بایدپشتو صاحابات مای  
کردم. درکنج صنف ما چلم معلم صاحب بود وماهانه پاناج افاغاانای باا  
مامورینی که عالقه به یادگرفتن زبان پشتو نداشتانادن قارارداد داشاتن   
چند نفرمعدودی که می آمدند برای من میگفت سیداغاجانه ووایه پشتون  
من هم صحیح وغلط پشتولول میدادم. معلم صاحب باچشمان نیمه خاواب  
 آلود مایل به خمارچلم میکشید وگاهگاهی خرُ خرُ خوابش هم پیدا بود. 

بعدکه در وزارت اطالعات وفرهنک رفتمن بامعلم پشاتاوی مااهاناگاام  
معرفت پشتوصحبت کردمن این معامله درگرونج معلم صاحب خاورد و  
دوباره به وظیفۀ قدیم مقررشدمن اکثرا معلم صاحب چلم زدن میرفت یاا  
بهانه فاتحه بود یا مری  دیدنن صنف بود متلک گفتن  وسیدآغای معلام  

 دیده ! 
بعدابرایم دوستان قصه کردندکه قبال معلمی بود  بدخوین پیشانی تارشن  
بد قهرن مثلیکه کاپی داؤود خان باشد! روزی ازماموری که چند دقایاقاه  
پستر ازشروع درس آمده بودن معلم پرسیده بود ته ووایه روزانه دلته ساو  
خرونه رازی؟ وی درجواب گفته بود دلته کوم خره نه رازین یاو خاره  
رازی هغه معلم پشتو دی ! معلم تخته پاک را گرفته بود ومامور چاوکای  
ران به جان هم افتاده بودند. باالخره هیئت تحقیق از صدارت آمده و در  

 نتیجه معلم  زبان پشتوتبدیل شده بود. 
 استاد سرآهنگ مرحوم می خواند :  

 زبان یارمن پشتوومن پشتونمیدانم       ایکاش زبانش می بودی در دهانم/ 
 

 
 

 رستاخیزتغییر و استبداد غنی احمدزی 
: ظاهراًتالشهایی آغازشده که به شکلی  رونامۀ ماندگار   -جون/کابل 05
های تحصن ازکابل ودیگرمناطقِ کشور برچیده شوند. شماری از    خیمه  

گانن شب شاناباه درارگ    اعضای کمسیون حلِ منازعاتِ مجلس نمایند 
جمهوری حضوریافتند ودرمورد اینکه چگوناه مایاان ارگ و    ریاست 

جاماهاور    شکنیهامیانجیگری کنندن بارئیاس   ها و قانون   معترضان به ناامنی 
هاایای    بار نیست که چانایان تاالش     و   گو کردند. این نخستین   گفت  

گیرد. درگذشته نیز وقتی مشکلی میان شهروندان و دولات    صورت می 
اندبعنوان ثال  بالخیرعمل کارده باه    آمدهن عده تالش ورزیده   به وجود  

 اعتراضها نقطۀ پایان بگذارند. 
متأسفانه هنوز عدۀ فکر میکننداعتراض مدنی یک ناوع باداخاالقای  
است و نباید کسی در برابر دولتِ خودش دست به چنین کاری بازناد.  
خواست مدنی برای چنین افرادین مساوی به طغیان وسرکشی به شاماار  

سااباقاه هام نایاسات.    گونه نگاه به اعتراضهای مدنین بای   رود. این   می 
شان برمال شودن به هر شکالای کاه    های   خواهند ضعف   هاییکه نمی   دولت 

کنند و یا ازطریق عدۀ به اصطال     شدهن دیگران را تشویق به آرامش می 
شاان باه صاال     گان بفهمانند که اعتراض   کنند   ثال  بالخیرن به اعتراض 

 مملکت نیست. 
های تاحاصانن یاادآورِ    اعالمیۀ حزب گلبدین درمورد برچیدن خیمه 

چنین نگاهی است. در این اعالمیه تالش شده که تاأثایارهاای مانافای  
ها برجسته شده و احساساتِ مردم راباخودهمراه سازد. اینگوناه    اعتراض 
هایی صادر میشوندن در گاام ناخاساتن باا    ها که ازچنین نشانی   اعالمیه 

شناسنادن باه نافاع    هایی که می   قدرت وارد معامله شده و آنگاه با حیله 
شوند. اعالمیۀ این حزب)بدناام وبادکاناش(    زمامداران واردکارزار می 

هان اقادام باه    احساساتِ مردم را نشانه گرفته وبااشاره به بسته بودنِ جاده 
دهاد. شامااری ازاعضاای    ها را عملی غیرقانونی جلوه می   برپایی خیمه 

شورای علمانیز از منظر دیگرن خواست دولت را در بارچایاده شادنِ  
ها از ترفناد شارعای بارای    های اعتراضی به نمایش گذاشتند. آن   خیمه 

چنین خواستی بهره بردند و عمالًاعالم کردندکه بارپااکاردن خایاماه  
 واعتراضن جوازشرعی ندارد. 

ها با خود را بگیرند    دانند که چگونه جلو مخالفت   ها می   مسلماً حکومت 
شان شوند. اگردولت کااماالً یاک    و مانع رسیدنِ شهروندان به مطالبات 

هاایای ازیان    دولتِ دیکتاتور ومستبد باشدن آنگاه معترضان رابابرچسپ 
اند و یا جاسوس کشورهای بیگااناه    دست که در پی براندازی نظام بوده 

اند و به دستور کشورهای دیگر دست به تظاهرات زده اندن از صاحاناۀ  
هاای    کند. اما اگر دولتی پاسخگو و معتقد باه ارزش   روزگار حذف می 

ورزد کاه ساااخان    دموکراسی و حقوق شهروندی باشدن تاالش مای 
 معترضان را بشنود و به آن پاسخِ درخور فراهم سازد. 

دولت غنی احمدزی تا بحال نشان داده دولتی متاکای باه ارزشاهاای  
ساالرانه حداقل در رابطه بامخالفان سیاسی ومعترضان نبوده اسات.    مردم 

های الزم برای برچیدن بسااط اعاتاراض تااباحاال    ارگ ازتمام گزینه  
ها استفاده کند. پلیاس    توانست از آن   سودبرده که هر دولت مستبدی می 

به روی تظاهرکنندگان آتش گشود و تعدادی راکشت وزخمای کاردن  
پاش در برابر تظاهرات استفاده شدن به تاظااهار    آور و آب   ازگاز اشک 

گان برچسپ جاسوس ومزدوربیگانه زده شدو سر انجام ارگ عمالً    کنند 
 گان سرباز زد.   کنند   ازپذیرش خواستهای تحصن 

های امانایاتای    گان مجلس گفته که بح  برکناری مقام   غنی به نمایند 
تواندمطر  شودکه دادستانی پس ازبررسی تاظااهاراتِ روز    زمانی می  

جمعۀ گذشتهن به این نتیجه رسیده باشدکه این افراد درجریان تظاهارات  
 هایی صورت داده اند.   اشتباه 

خبر    به نظر میرسدکه غنی یا ازمسایلِ اتفاق افتاده در روز تظاهرات بی 
خاواهاد هایاچ    است و یا اینکه چنان در روشنی آنها قرار دارد که نمای 

داندکه روزجمعه به روی    باره برمال شود. آیااحمدزی نمی   چیزی در این 
تظاهرکنندگان آتش گشوده شده وتعدادی ازآنهاکشته وزخمای شاده  

ها از تفنگ تروریستها شلیک شده بود یا از اسالاحاۀ    اند؟ آیا این گلوله 
ها به نیروهای پالایاس درآناروزدساتاورداده    نیروهای حکومتی؟ کی 

ها نیازمند پاسخ اند و    بودندکه برتظاهرکنندگان شلیک کنند؟این سوال 
 ها در ارگ از خونِ جوانانِ این کشور گذشت!   توان با افطاری دادن   نمی 

هم بدستِ ماجاریاانِ    روزجمعهن جنایتی هولناک در پایتختِ کشورآن 
آسانی فراموش کارد. حااال    توان آنرا به   قانون صورت گرفت که نمی 
های تحصن سخن میگویند؟ آیابرای آنهاا    عدۀ باچه منطقی ازپایان خیمه 

هاا    ها و ده   هان اختطاف   هان کشتارهای سازمان یافتهن انتحاری کردن     ناامنی 
مورد دیگر فاجعهن هیچ معنایی ندارد؟ اعتراض دربرابرحکومتهااحارفِ  

ترین کشورهای جهانن تظاهرات مدنای      تازه و عجیبی نیست. در بزرگ 
تواند عوارض جانبی نیز داشتاه    که می   یک امر رایج است و با وجود آن 

کنناد. تاناهاا    گان با احترام و شکیبایی با آن برخورد می   باشدن ولی همه 
معلوم نیست که چرا در افغانستان فوراً مسایل رنگِ قومی و ناژادی باه  

خواهند دیگران را متهم کنناد؟    یی از این منظر می   گیرد و عده   خود می 
هاییکه درچهارراهی زنبق کشته و زخمی شدندن به قاوم و زباانِ    آیا آن 

خاصی تعلق داشتندکه حاالحکومت وایادی آن میخواهنادباه تاظااهار  
هاایایاکاه    کنندگان چنین برچسپِ ناروایی را وارد کناناد؟ خاون آن 

درخیابانهای کابل وهر شهردیگرافغانستان ریخته میشودن آیا ازقوم ونژاد  
 معینی است؟ 

ارگ بدون شک درپی بدنام ساختن وسبوتا  رستاخیزِتغایایار اسات.  
برای رسیدن به این خواستِ خود نیزازهر روش ورویکردی اساتافااده  

های خاودناداشاتاه    کند تا نشان دهد که هیچ کوتاهی در انجام وعده   می 
هابصورتِ زیرکانه ازگروههای تروریسات    است. ارگ عمالً با این اقدام 

وجنایتکاری حمایت میکند که به آنهاپیش ازین لقب برادران نااراضای  
 وبعدهم مخالفان سیاسی داده بود./ 
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احمد مانند پدرش دست به پشت کمر زیر بارسنگین غم و الم قدم مای  
زدن و جمع بزرگ مردم از عقب وی روان بودندن تالش و اندیشۀ مسعود  

 برای آزادی در نهادش پژواک ماندگار داشت.  
احمد پس ازگذشت چندسالی که بارسنگین میراث مبارزات پدرخودرا  
بر دوش جوانش احساس کردن به یک پرسش فرانس پرس اظهاارناماود  
که برای مطالعات استرونومی )ستاره شناسی( عالقه وماحابات خااصای  
داشتن مگر همرزمان پدرش به اوگفتند حال باید برای حل ماعاضاالت  
افغانستان دست بکارشوی و فرصتی برای سیردرسیارات دیگرناخاواهای  

 داشت.  
درهمین گیرودار زمانی اودررشتۀ روابط بین المللین داخال )کاناگاز  
کالج( لندن گردید. اینکه احمدکه به سن بیست وهفت سالگای رسایاده  
استن درتالش به پایان رساندن دورۀ تحصیلی خود ومراجعت به وطناش  

می باشدن گفت همه کوشش های اوبرای افغانستان بوده استن وچانایان  
 افزود: 

 احمدمسعود هنگام نگارش کارهای درسی، درکتابخانۀ دانشگاه کنگزلندن 
من تحصیل کردم تا دوباره به وطنم برگردمن من تابعیت دوگانه نادارمن  
درخارج افغانستان من کدام دارایی وجادیدادی هم ندارم. مان بااتاماام  
شعایرم مایل خدمت وفداکاری برای وطنم هستم . درهمیان راساتاان او  

فاقدامنیت بوده و حکومت باه    5106اظهارکردکه افغانستان درطول سال 
 وعده های خود عمل نکرده است. 

به خاطردوباره فعال شدن وقوت گرفتن طالبانن ایاالت متحدۀ امریاکاا  
تعهدات نظامی خود رادرماه جون به افغانستانن دوباره موردتجدیادناظار  
قرارداد. احمد باوجود داشتن نظرانتقادی به سیاسات ایااالت ماتاحادهن  
ممنونیت خودرا از پشتیبانی بین المللی اظهارنموده افزودکه در جاناگ  
عراقن موضوع افغانستان در حاشیه گذاشته شدن ویک رهبری ناادرسات  
را عهده دارکارهای کشورساختند که نتیجۀ آن همین نابسامانی ودرهم و  
برهمی امروز است. وی نام های مشخصی رادرین راستا برزبان نایااوردن  
اما انتقادات او متوجۀ اشرف غنی)احمدزی( وعبداهلل عبداهلل بودکاه باه  
اساس یک توافق شکننده رویکار آمدند. احمدجاوان عاالوه کاردکاه  
احمد شاه مسعود )پدرش( هیچگاه نمی خواست هیچ کس درامورداخلای  

 افغانستان مداخله نماید.  
پدر احمدجهان رابه خاطر خطربن الدن هوشادارداده ودریان راساتاان  
احمد اشاره کرد به بیانیۀ قوماندان احمدشاه مسعاود درپاارلاماان اروپاا  

ن که جهت ایستادگی ومبارزه مقابل گاروه ماذکاورن  5110دربهار سال  
پشتیبانی نهادهای بین المللی را برای افغانستان خاواساتاارگاردیادن ولای  
چنانکه احمد افزودن جهان به این اخطار مسعود گوش ناداد کاه باعاداز  

 واقعۀ یازدهم سپتمبرن وقت ازوقت گذشته بود... 
احمدچنین ادامه داد : حدود پانزده سال ازآن تاریخ سپری شده اساتن  
بلیون هادالر به مصرف رسید وهزاران نفرجان خودرا ازدست دادننن کاه  
اینهمه به هدر رفت. گروههای مذکور پدرم را زیرنام وبهانۀ اسالم به قتل  
رسانیدندن وآنها به این توجه نکردندکه پدرم یک فاردمسالاماان باودن  
آنهااسالم را به گروگان گرفتهن به اسالم عقیاده نادارنادن آناهاا فاقاط  

 تروریستان هستند.  
آیا احمد باهمین ذهنیت خودرا مکلف به گرفتن یک نقش فعال سیاسی  
درساحۀ ملی میداند ؟ همچنانکه پدرش درهمین راستا بعداز برون رانادن  
قوای شوروین درسمت وزیردفاع افغانستان فعالیت نمود؟ وی چانایان  
جواب داد: چرا نه ! اگرخواست مردم افغانستاان بااشادن واگار آناهاا  

 نخواهندن من به وظیفۀ معلمی اشتغال خواهم داشت .  
در اخیراین دیدار ومصاحبۀ آ انس فرانس پرسن احمد درکنارماقابارۀ  
پدرخود که کمی دورترآن بقایای تانکهای تخریب شده و زناگ زدۀ  
شوروی به نظر می رسیدن با اطفال دوستداران خود سالم علیکی نماود و  

 خواند. /  »محبت «جواب آنها را اظهار 
***************************************

**** 
 افشا شد    دوبی  در  کرزی  افسانوی  ثروت  راز 
به گزارش اسپوتنیکن روزنامه انگالایاسای  دیلی میل :    -می/دوبی  51
میلن با انتشارگزارشی مدعی شدکه حامدکرزی یکی از بزرگتریان    دیلی 

مایال دریان گازارش کارزی راباه    امپراتوران مالی دوبی است. دیلی 
فسادمتهم کردنوشت: مجموع ارزش امالک مربوط به اعضای خااناواده  

ملیون پوند انگلیسی میرسد. دفاتارکارزی تااکاناون  61 اودر دوبین به  
پیپل ویت  «نیزروزنامه   5106 واکنشی به گزارش نشان نداده است.درسال 

سیاست مدار پردرآمدجهان را معرفی کردکاه حاامادکارزی  01   »مانی 
بندی جایگاه نخست را داشت وباراسااس آن حاامادکارزی    درین رده 

مالایاون    511 ملیون دالرساالنه بدست آورده وحادود   85 بطورمیانگین  
 دالرسرمایه دارد. 

هم سال گذشته با انتشارگزارشای     »مدیا مس «همچنین پایگاه اینترنتی  
رئیس جمهور پیشین افغانستان را بعنوان ثروتمندترین سیاستمدار جاهاان  
معرفی کرده بودکه دفترکرزی آنرا ردکرده وکاذب دانسات. باناابار  

مالایاون  511 ادعای مدیا مسن تنها سرمایه شخصی حامدکرزی مابالاغ  
ملایاون    85 ن  5106 تا مارچ    5101 دالروهمچنین درآمد ساالنۀ ازماه مارچ  

 دالر بوده است./ 
 
 
 

 هفته نامۀ امید   4301شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 الکسندریهن ورجینیا پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی                    
 احمدمسعود جوان را دریابیم !

همین لحظۀ که تحریر وترجمۀ این موضوع را رویدست گارفاتاه امن  
یک قطعه عکس خانوادگی قهرمان ملی جهاد وماقااومات وماباارزات  
برحق مردم افغانستانن قوماندان احمدشاه مسعودشهید پیش چشمم نمایاان  
استن و چهرۀ فرزندشن احمدمسعود درکنارپدرنامدارش یاک آیانادۀ  
درخشان را درمسیر تعقیب آرمان آزادیخواهی و وطندوستی واستقامات  

 تزلزل ناپذیر مسعود بزرگ انعکاس میدهد.  
اینک درهمین راستان ترجمۀ مضمونی راکه ازطریق انترنات از آ اناس  
فرانس پرس برایم رسیده استن به شمامطالعین ارجمند ارائاه مایادهام.  

قرزند شیرپنجشیار بارای روباروشادن و  «عنوان مضمون چنین است: 

 »پذیرفتن سرنوشت فعال افغانی اش آماده است. 
 آمرصاحب، قهرمان ملی احمدشاه مسعود شهید، آقای احمدمسعود 

 احمدمسعود هنگام مراسم نکاحش با دخترکاکایش احمدولی مسعود.  
 نفردوم ازراست، ردیف نشستگان. 

نخستین ظاهرشدن احمد جوان دریک اجتماع بازارک پنچاشایار در  
سن دوازده سالگی صورت گرفتن که با سر وسایاماای انادوهاگایان  

 درپهلوی تابوت پدر حماسه آفرین خویش قدم می زد. 
پانزده سال بعد احمدمسعود پسرقهرمان شهیرمباارزات افاغاانساتاانن  
قوماندان مسعودن که به زبان فرانسوی آشنایی داشت واتاحااد شاوروی  
وقت را ازوطن بیرون راندن ومقابل طالبان سرسختانه ایساتاادگای کاردن  
اینک آمادۀ ظاهرشدن مجدد پس ازپدرش درروندکنونی جاماعاۀ خاود  

 میباشد.  
وقتی بدون اطالع قبلی برسرمقبرۀ پدرخود رسیدن مثل این بودکه باا  
لباس سفیدپاکیزه و خوش منظرخود بایک تظاهرخاص پدیدارمایاشاود.  
یک زن افغان باچادرخود مقابل اوبه زانورافتاد ویک مرد مسن سارشاک  

 از چشمان خودپاک میکرد... 
احمدجوان همان چشمان تیزبین پدر راداردن چشمان متافاکاری کاه  
مسعود بامتانت وکارآگاهی بطورجدی ومصمم هردره وقریه ونشیاب و  
فراز وادیها وراهها ومنازل را باایستادگی شکست ناپذیر زیارناظارداشات  
ومحافظه میکرد. )ابرقدرت متجاوز وقتن شوروی بااچانادیان مارتاباه  
حمالت آتشبارهوایی وزمینی نتوانست سراو راخم کانادیااازماقااومات  

 ومبارزۀ پیگیر دستبردارش سازد.( 
احمدشاه مسعود بایافتن نام وشهرت )شیرپنجشیر( قوماندان آندسته از  
مجاهدینی بودکه یکی ازدوبزرگترین ابرقدرت وقت رابه زاناودرآوردن  
وبعدتر درجمع مبارزین اتحادشمالن نبر رادربرابرطالبان براه انداخات. او  
یک هیرون یک قهرمان ملی بشمارمی آیدن ولای خااطارات او دراثار  
تخریبات ودستبردهای ویرانگران برشهرکابل درطول جنگ داخلی دهاۀ  

مکدرشدن واما در منطقۀ مشهوروادی پنجشیرن به فاصلۀ سه ساعت    0661
 دور از پایتختن صمیمیت و هواخواهی او خدشه ناپذیرباقی مانده است. 

درحملۀ دونفر گزارشگر بادل و    5110احمدشاه مسعود درنهم سپتمبر 
ساختگین که توسط گروه القاعدهن این دستگاه تروریستی بحی  تحفه به  
طالبان در افغانستان فرستاده شده بودندن به قتل رسیدن وایان حاادثاه دو  
 روز پیش ازحملۀ تروریستی برایاالت متحدۀ امریکا صورت گرفت.  

امروز در شمارش احمدمسعودجوانن پانزده سال پس ازآخاریان روز  
پدرشن با خبرنگارآ انس فرانس پرس درمحوطۀ پرگل باغچۀ فاامایالای  
اشن که باسلسله کوههای رنگین احاطه شده استن روبرو می باشد. اوکه  
برای نخستین بار بایک میتن جسدمجرو  وبیجان پدرش  روبارو شاده  
بودن میگوید درین پانزده سال همه چیزتغییرکردهن مان درهاماان سان  
دوازده سالگی امن پنداشتم که باید شخصیت دیگری باشم. تمام ساکنایان  
پنجشیر درجمع دیگران درمراسم تدفایان قاوماانادانن درحاالای کاه  
هنوزطالبان سلطه داشتندن حضوربهم رسانیدندن ومن باخودگفتام جاناگ  

 دیگری به وقوع خواهد رسید. 
 

 
 
 
 
 
 

 عقالنیِ ارگ در حدِ فاجعه های    انتخاب 
: هیچ کشوری در نقشۀ سایااسای  روزنامۀ ماندگار   -جون/کابل 04

جهان وجود ندارد که چالش و نابسامانی سیاسی را تجربه نکرده باشد و  
یاکامالً فارغ ازمشکالت ومناقشاتِ سیاسی اجتماعی بااشاد. امااآناچاه  

کندن روش وشیوۀ پرداختنِ ساران    باره از هم جدا می   کشور ها را در این 
ها به مشکالت و رویارویی باچالشهاست. افغانستان یکی از    و بزرگانِ آن 

تاریان کشاور هاادرعارصاۀ سایااسات و    ترین وپُرچاالاش   نابسامان 
ماداران    داری است و گواهِ این ادعا را در رویکردهای سیاسات   حکومت 

آماده در    هاای پایاش   ها و آزماون   و رهبرانِ این کشور در تمامِ بزنگاه 
ها که اخیراً بزرگانِ سایااسات و    برابرشان شاهدیم. یکی از این آزمون 

حکومت در آنن در حالِ ارایۀ پاسخ و نمایشِ لیاقت )شاماا باخاوانایاد  
های اعتراضِ ماردمای در بارابارِ    ناالیقی( هستندن بح ِ پرپایی خیمه 

 کفایتی حکومت در قبال آن است.   ها و بی   ناامنی 
داری در سطو  داخلی و خاارجاین    گذاری و حکومت   در سیاست 

های رقیبن درس اولِ بانایاادی    ازمیان گزینه  »انتخاب عقالنی «بح   
هان معایااری    ها و گزینه   هان تصمیم   دانش سیاست است؛ یعنی اگر انتخاب 
حتم کشتیِ حکومتاهاادرتاوفاان    غیر از عقالنیت و دوراندیشی بیابندن به 

های سخت برخواهد خورد وآخراالمردرهم خواهاد    مشکالت به صخره 
شکست. ما در روزهای اخیر به موازاتِ برپایی اعتراضاتِ ماردمای و  

چه کاه ماحالای از    ایم آن   گرِ حکومت مشاهده کرده   های ویران   پاسخ 
 اعراب نداشتهن عقالنیت و شعور سیاسی بوده است. 

در همان دوازدهمِ جوزان روز تظاهراتِ خودجوشِ مردمی باه داد  
خواهی از قربانیان حوادث انتحارین لیاقت و عقالنیاتِ حاکاومات و  

پایاماایاان مشااهاده    ویژه ارگ را در هیأتِ به خون کشیده شدنِ راه   به 
کردیم. اگر آن تظاهرات با شلیکِ نیروهای امنیتی به فرمانِ حکاومات  

شدن مسلماً سیر حوادثِ پس از آن نیز قاابالایاتِ    به خشونت کشیده نمی 
یافت. انتخاب عقالنیِ ارگ    بیشتری برای مهار و کنترل نظمِ عمومی می 

و کاردانیِ آن در همان آغاز ماجران شلیک بر پیشانی محمدسالم ایزدیار  
که ایان شالایاک و    خبر از آن   و زهر چشم گرفتن از دیگران بودا بی 

محاسبۀ غلطن به اعتراضات استقامت و انگیزۀ مضاعف باخاشایاد وتاا  
های کابل و اتاقِ فکرِ ارگ با این استقاامات و اناگایازه    امروز خیابان 
 درگیر است. 

سپاری شهید محمدسالم ایزدیار بودن    در مرحلۀ بعد که روز به خاک 
گیری از حملۀ تروریستاان بار    جای پیش   حکومت و گارنیزیونِ کابل به 

گزاری اکتفا کارد و چانایان    بینی و خواب   تجمع مردمن فقط به پیش 
گویی را جدی گرفاتانادن    محاسبه کرد که اگر مردم این هشدار و پیش 

گیرد و اگر جدی نگرفاتانادن حامالاۀ    آهنگِ اعتراضات خاموشی می 
ها و تاجاماعااتِ    تروریستان و وحشتِ ناشی از آنن خود گلیمِ اعتراض 

ساازد.    چیند و دستِ مردم را از یخنِ حکومت رها مای   مردمی را برمی 
این خطای محاسباتین منازعه میان مردم و حکومت را وارد مرحلاه یاا  

 فازِ سوم کرد. 
در فاز سومن سران حزب جمعیتِ اسالمی افغانستان که با مشااهادۀ  
سه انفجارپیاپین خطرِمرگ وتوطیه علیه موجودیتِ خویش راباگوشات  
وجان لمس کردندن به حمایتِ جدی از معترضان وارد کارزار شادناد.  
این مرحله خطرناکترین مرحله است که دولت وحکوماتِ ماوجاودرا  
قطببنادی کرده است. یعنی کسانی که بخش مهم و بزرگی از دولت و  

اند و    دهند نیزن به صفِ معترضان پیوسته   حکومتِ موجود را تشکیل می 
کنند. یاعانای    شان را به نشانی ارگ حواله می   ها و مطالبات   همۀ خواست 

اناد و در    در یک طرفن بخش بزرگی از مردم افغانستان قرار گرفاتاه 
هاایای کاه    طرف دیگرن آقای غنی و تیمِ خاصِ او و اشخاص و جریان 

 پتانسیل پیوستن به ارگ و مقابله با معترضان را دارند. 
درین مرحلۀ خطرناک نیز انتخاب عقاالنای ارگن چایازی جاز  
بازتولید مشکالت و افزودن برحجمِ آن نبوده است. غنای احامادی و  

اند و هماچاناان    را جدی نگرفته »خطر «مشاورینِ دور وبرِ اون هنوز هم  
هاا و    سعی بر پاک کردن صورتِ مسأله و تمسک جستان باه حایالاه 

 ترفندهایِ فارغ از منطق و عقالنیتِ سیاسی و دور زدنِ مردم را دارند. 
به جنبش درآوردنِ گلبدین وتقاضای اعالمِ موضع از طارف اون  

نشایاناانن    دعوتِ شورای علما به صدورحکم علیه معتارضاان وخایاماه 
یارگیری از بزرگانِ قوم و قبیله دروالیاتِ ماخاتالاف باه حاماایات  

های افاطااری درارگ بارای جالاب    جمهورن انداختن سفره   ازریاست 
وهمراهیِ برخی حلقاتِ همسوواستفاده ازماوجِ احسااسااتِ      همکاری 

اندازی برخی شایعات و ایجاد بارخای    آنهادرفرصتهای مناسب ونیز راه 
های    یی از انتخاب   هایِ خودساخته جهت بدنامیِ معترضانن جلوه   بندی   راه 

 عقالنیِ حکومتِ احمدزی است! 
بااین حساب معلوم است که عقالنیت ازنظر ارگن صرفاً دسایاساه  

چینی و استفادۀ ابزاری از امکاناتِ دولت برای ماندن در قدرت و حفظ    
اقتدار به هر شیوۀ ممکن است. به چنین عقالنیتین عقالنیاتِ ابازاری و  

گویند. چنین عقالنیتی حاتاا اگار در    فاقد اخالق و اصول سیاسی می 
برخی موارد گلیم منازعه و چالش را برچیندن پتاسیلِ عظیمی از شاورش  

 کند.   گی را در زیر پوست و استخوانِ جامعه ذخیر می   گسیخته     و ازهم 
هاا و    گای   گری در بستر آنن پایاچایاده   جامعۀ افغانستان و سیاست 

های فراوانِ خود را دارد. احمدزی اگردرمواجهه با مشاکاالت    دشواری 
های اخیر مردمین فقاط باه ماغازِ    های سیاسی مانند اعتراض   و آزمون 

روی در قدرت اکتفا    متفکرِ خود و مشاورۀ مشاورانِ خاصِ خود و تک 
المللی هم داشاتاه    کندن حتم داشته باشد که هرقدر حمایتِ بیرونی و بین 

 گیری سقوط خواهد کرد.   های تصمیم   باشدن باالخره در یکی از دره 
هایی که در ارگ به غنی احمدزی مشوره باه افاطااری دادنن    آن 

کشای    یین گاردن   های قبیله   بسیج نیروهای قومین بیرون کشیدنِ کارت 
های برحقِ مردمن اشاعۀ تهمت بر معترضان و تاوزیاع    در برابرِ خواست 

دهندن خواسته یا ناخواسته طر ِ سقوط ناظاام و    پول به این و آن را می 
اند. به هار صاورتن    های خیابانی را ریخته   رفتنِ کشور به سمتِ جنگ 

به گام !/ )نقال از      انتخاب باغنی است: اصالحاتِ پیوسته یا سقوط گام 
 سایتی در انترنت( 
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 هفته نامۀ امید  4301شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی انجنیرعبدالصبور فروزان                                          
 تلویزیون ژوندون 

 مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان 
فرمان صادرکردتا در    0415دربخش گذشته نگاشتیم که داؤوددرسال  

تخارن بدخشانن فاریابن قندزن بلخ و بغالنن کسانیکه دوخانه داردن یاک  
خانه اش گرفته وبه پشتون های قبایلی وکوچی داده شودن اگر دو بااغ  
داشته باشدن یکی آن به این ناقلین سرحدی داده شودن وزمین های آناهاا  
بین کوچیهاوپشتونهای قبایلی که همۀ آنها ازقبایل ماورای خط دیورند به  

 مصارف بیت المال نقل داده شده اندن تقسیم گردد.  
این عمل داؤود یک ظلم عظیم درحق مردم بومی آن سرزمیناهااباودو  
آن مردم بیگناه هرقدر فریاد وفغان کردندن کسی به دادشاان نارسایادن  
وداؤود ازقوای نظامی استفاده کرد وناگاذاشات کسای ازآن فارماان  
سرکشی نمایدن حتی زمانیکه آن مردم ظلم دیده برای دادخاواهای نازد  
داؤودبکابل آمدند وبه اوعارض شدندن داؤودکه ایمانش باه خادا وباه  
رسول اوضعیف بودن وبه هدایات قرآنکریم بی احاتارام باودن دوبااره  

هیچکس حق شنیدن عارض   «فرمان داد ودرعریضۀ این عارضین نوشت  
این امر داؤود راکه به قلم سرخ نوشاتاه شاده   . ! »این عارضین راندارد 

استن تعدادکثیری ازاهل خبرۀ کشوردیده اناد. درواقاع داؤود بااایان  
عملش به حرب من اهلل و رسول برخاستن بایاخابارازیاناکاه خادایای  

من حق مظلوم را ازظالم حتامااً گارفاتانای  «وجوددارد که وعده کرده  
 »هستم. 

چون داؤود بیشترگرایش به روسهای کمونیست داشت ودرصدد باود  
تا به هرقیمتی شودن چه به قیمت جانن چه به قیمت ایمان وچه به قیامات  
وطنن رضایت سران کمونیست رادرکاخ کرملین حاصل نمایدن وثاابات  
بسازدکه ازبندگان خاص آن بارگاه استن لذا چنین فرماانای صاادرکاه  
نشان دهدکه ازمانیفست کمونیستها پیروی میکندن که درآن تقسیم جبری  
دارای و اراضی بین مردم امر شده است. )مراجعه شود باه ماانایافاسات  

 کمونیسمن اثر لینن.( 
ازجانبی داؤود که داعیۀ میان تهی پشتونستان رادرسرداشتن وساناگ  
پشتونیسم ران نسبت به خانهای دوسرهن سخت تربرسینه میزدل فاکارمای  
کردکه بااین عمل ظالمانه اش یکی خوشنودی رهبران کمونایاسام رادر  
مسکوحاصل نمودهن ودیگراینکه به پشتونهای قبایلی آنطارف دیاورنادن  
که هیچ دلسوزی ودلچسپی به افغانستان نداشته وباناده وچااکارگاوش  
بفرمان پنجابی ها اندن نشان داده است که آنچه دراختیارداردفدای آناهاا  
مینمایدن به آرامش وثروتمندشدن آنها وتضعیف اقوام غیرپشاتاون مای  
اندیشد. درواقع داؤود این عمل خودرایک تیر ودوفاخته میشمردکه هام  
کرملین خوشنودباشدوهم پشتونهای قبایلی بارای آزادی پشاتاونساتاان  

 که هرگزنیامدند !    -نامنهاد به غیرت می آیند 
اما بیخبرازینکه خدای الیزال موجوداستن قادرمطلق وقویترین ازهمه  
اقویاست ورضایت اوبهتراز رضایت خدای کمونیستها)بر یناف( اسات.  
اگر داؤود به کتاب خداآشنایی میداشتن وتنها به نام خودکه داؤود باود  
می اندیشیدن هرگزاین کاررانمی کردواین فرمان را نمیداد وبه روی آن  
عارضین بیگناه ومظلوم سیلی نمی زدن واگرکرده باودن زماانایاکاه آن  
عارضین به دادخواهی نزدش آمدندن ازکرده پشیمان میشاد وباه درباار  
خدای الیزال توبه واستغفارمی نمودن که ماگار خاداوناد)ج( ازظالام  

ای داؤود   «وجنایت اوبگذردن وملتفت میشدکه خداوندمتعال فرماوده  
من تراپادشاه ساختم برروی زمینن پس حکم کن میان مردم به عادل. از  
هوای نفست پیروی مکن که ازراه خدا گمراهت میسازد. هرآنکی از راه  
خداگمراه شدن مر او راست عذاب شدید به آنکه فراماوش کارده کاه  

 (.56)سورۀ ص آیۀ »روزحسابی است. 
به حقیقت که داؤود ازین فرمان خدا وهدایت قرآنکریام سارکشای  
کرد وبه سرنوشتی دچارشد که همان بر نیف که به پایش عزت وایاماان  
خود راریخته بودن اورا باآل وعیالش ستمکُش کرد وسرنگاون سااخات.  
کفنی نبرد وجنازه اش راکسی نخواند وچاون جسادی بای ارزش در  
گودالی انداختنشن قبری برایش نساختند ودعایی برایاش ناکاردنادن و  

وعادۀ اهلل حاق    –خداوندمتعال اورا مایۀ عبرت برای دیگران ساخات  
است. داؤودفراموش کردکه خدایی وروزحسابی استن عدالت ناکاردو  
 اسیرهوای نفس وخواهشات قبیله پرستی شدوبه عذاب شدیدمبتال شد.  

اما شادروان شهیدبرهان الدین ربانی یگانه زعیم مستقلن بااداناش وباا  
دیانتن آزاد وسربلند درطی تاریخی که به آن افغانستان نام نهاده انادن از  
فرمان خداوند)ج( وتعالیم قرآن مجید آگاه بود وزمانیکه هاماان ماردم  
تخارن بدخشانن قندزن فاریابن بلخ وبغالن که به داؤودعارض شده بودناد  
نزداستادشهید عارض شدندکه زمینن خانه وباغهای شانراکه داؤود غصب  
کرده به قبایلیان ناقل داده بودن برایشان مسترد شودن استادشهید وساعایاد 
)ر ( برای حصول رضای خداونداندیشید وبه کتاب اهلل وپایاام الاهای  
مراجعه کردن قضاوت به حق وعدالات کارد ودساتاوردادکاه تاماام  

 داراییهای غصب شدهن با مالکان شرعی واصلی آن برگردانده شود. 
این دستوراستادمغفور درآن لحظات حساس که گلبادیانن مازاری و  
دوستم اتحادناپاکی راساخته بودندن وبه همدستی وهدایت فوج پاکساتاان  
ورهبری جنرال حمیدگل پشتون پاکستانی جنگ تمام عیاار رادربارابار  
دولت ومردم افغانستان براه انداخته بودندن مولوی نبی ومولوی خاالاص  
وحقانی ازدولت قطع عالقه کرده وبرای ساختن لشکارجااهال ومازدور  
طالبان باپاکستان همکاری مینمودندن پیرگیالنی برای احایاای درآمادش  
)معاش مستمری( درپاکستان تپ وتالش میکردوآقای مجددی در هاوای  
ریاست جمهوری دیوانگی میکردن این دستوراستادمرحوم کاار آساانای  

 نبود. 
هیاهوی برپاکردندکه آهای استادربانی وحدت ملی راجریحه دارمای  
سازدن اوهوین پشتونهارا ازصفحات شمال بیرون میکند! درپهلاوی قاوم  
 ومردم خود ایستادهن وازین نوع پروپاگندها وزهرپاشی ها فراوان بودن  

 
 
 
 

مگراستاد برهان الدین ربانی همۀ اینها رانادیده گرفت وبه حکم خاداکاه  
به تحقیق که خداوندمتعال به شماامرمیکندتا امانات رابه اهال   «میفرماید 

 «آن بسپاریدوآنگهی که میان مردم حکم میکنید به عدل حکم نمایایاد  

 عمل نمودن که رضای خدا ورسولش درآن است . 
ازآنروزهابخاطردارم که روزهای دشواری بودن اطرافیان ومخالاصاان  
استاد راوسوسه میکردندکه این دستورن آن پشتونهای ناقل راکه زمیناهاان  
خانه هاوباغهای غصبی راتصاحب شده اندن شورانیده وگلابادیان بارآن  
آتش هیزم میریزاند واکثرآن ناقلین باگلبدین یاهواخواهااناش باودنادن  
امااستاد معظم خم برابرونداشت ودلشادازآن بودکه ازحکم خدا ورسولش  
پیروی کردهن که نصرت خداوندی هم حاصل شدوتاامروزآن زمیاناهاان  
خانه هاوباغها دراختیار مالکین اصلی آن قرارداردن وحامدکرزی بااهاماه  

 سپاه و لشکراجنبی که در اختیارداشتن چیزی کرده نتوانست. 
این بود قضاوت وعدالت میان دوحکم ضدانسانی و انسانین دوحاکام  
خالف شرع و شرعین وما شاهدبودیم که برعکس داؤودن اساتاادبارهاان  
الدین ربانی درجۀ رفیع شهادت برد وجنازه اش بااکرام واعزازخاص کاه  
چشم بیننده راخیره میساخت بدرقه شدن نه تنهادوستانن حتی دشمانااناش  
هم مجبورشدندکه به او دعای خیرنمایندن ومزارش زیارتگاه نایاکاان و  
مخلصان گردید. عزت وذلت ازجانب خداستن خاداوناد راساتاگاوی  
حقیقی است. آنهایی ازپشتونهای ناقل قبایل وکوچی که آن باغ وزمایان  
وخانه هایی راکه به زوروظلم ازصاحبان شان گرفته شده اندن دراخاتایاار  
دارندن هروجب آن برایشان حرام است وهرلقمۀ که ازحاصل آن زمیناهاا  
میبردارندن توتۀ ازتوته های آتش دوزخ دربطن هایشان استن وخاداوناد  

ای کسانیکه ایمان آورده اید نخوریدمال یکدیگررا به ناحاق   «میفرماید  
مگراینکه معاملۀ تجارتی به رضایتمندی یکدیگرتان درمایاان بااشادن و  
مکشیدخویشتن ران هرآیینه خداوند باالی شمامهرباان اسات. وهارکای  

 (56)النساءآیۀ   »چنین کرد یا بیعدالتی ویاظلمن پس درآرمش به دوزخ 
هرکی از امرخدا ورسولش سرباززندن به عذاب الیم دچارشودوجهانام  
مأوایش گردد. چون آن زمینهان باغهاوخانه های مردم قطغن زمین با ظالام  
وزور ازیشان گرفته شده بودوبه ناقلین پشتون وکوچی داده شده اساتن  
وآن حاکمان ظالم )محمدگل مومندن شیرخان خاروتای ودرماجاماوع  
دولتمندان آنزمان( که چنین ظلمهایی مرتکب شده اندن ازدیدگاه اساالم  
نه تنهامستحق مجازات خداوندی بخاطرظلم واستبداد شان هستندن بالاکاه  
بخاطر غصب جایدادهای مردمن جایگاه شان جهنم است. کسانایاکاه آن  
امالک راغصب کرده اندن نیزشریک ظلم آن حاکمان ساتاماگارانادکاه  
درجۀ گناه شانرا بیشتر وعذاب شانرا شدیدتر میسازدوخداوندمتعال مای  

 فرمایدکه درحکم خیرهمکاری کنیدنه درگناه وبیعدالتی. 
آیۀ مبارکۀ فوق میفرمایدکه شمااگرمسلمان هستید وبه خداونادوروز  
آخرت ایمان داریدن مال وزمین وخانۀ یکدیگرتانرابه ناحق نگایاریادن و  
درصورتی میتوانیدتصاحب شویدکه آنرا ازصاحبش خریده باشیدن آنهام  
درصورتیکه شماهردودرخرید وفروش رضایت کلی داشته بااشایاد. باه  
اساس این آیهن کسانیکه زمین وباغ وخانۀ مردم شمال ووادی شماالای را  
تصاحب کرده اندن کارخالف امرخداوندی کرده اندن درواقع به جاناگ  
باخداو رسولش برخاسته امرخداوندی رانادیده گرفته مخالف ایان آیاۀ  
شریفۀ قرآن پاک عمل کرده اندوخداوندمتعال ایشان رامستحاق عاذاب  

 جهنم می شمارد.  
درین آیۀ مبارکه بااریاکای لاطایافای ماوجاوداسات کاه حاتای  
درخریدوفروش اگررضایت کامل صاحب مال درفروش آن نابااشادن  
معامله شرعی نیست و انسان مؤمن ازتصاحب آن خاودداری ناماایادن  
چراکه برایش حرام است. در کتابی خوانده باودم اناوشایاروان عاادل  
راضرورت افتادتاقصری بنانماید قاطاعاه زمایانای راکاه بارای ایان  
منظورانتخاب کردندندرجوارش خانۀ بودکه ناه تاناهاا مااناع اعاماار  
قصرمیشدن بلکه اززیبایی قصرهم میکاست. بزرگان واعیان در باربه شااه  
پیشنهادکردندآن خانه باید خریده شود وجازو عاماارت قصارگاردد.  
انوشیروان مامورینش راموظف ساخت تاصاحاب آن خااناه رانازدش  
 بیاورندکه خودمعاملۀ خریدوفروش را انجام دهدتا درآن بیعدالتی نشود.  
مالک خانه راآوردندکه بیوه زن پیری بود . انوشیروان به اوگفت کاه  
درآن زمینی که درجوار خانۀ توست میخواهام قصاری آباادکانامن و  
مصلحت اهل فن چنین شده که اگر خانۀ ترا ضمیمه سازیم قصرتکمایال  
میشودن ورنه کار ناقص می ماند. بیوه زن گفت من رضایت نادارم کاه  
خانۀ خودرا بفروشم. اعیان وبزرگان دولت پیشنهاد کاردنادکاه ماقادار  
گزافی ازطال ونقره که چندین بار باالتراز قیمت اصل خااناه اساتن باه  
پیرزن داده وخانه اش رابایست خریدن ورنه قصرتکمیل نمیشود. بزرگاان  
دولت چنین کردند امابیوه زن اصرار کردکه من خانه ام را نمی فروشم .  
باز آنان مشوره کردند وچارۀ نیافتند وفیصله شدکه بهر قیمتی که میشود  
خانه را انوشیروان باید ازبیوه زن بخرد چاون بادون آن آناچاه بارای  

 قصرطر  شده به اکمال نمی رسد.  
قضیه رابه انوشیروان پیشکش نمودند. اوکه شاه عادلی باودن گافات:  

هدایت خداوندی است که درمعاملۀ خریدوفروش رضایت فروشاناده  «
باشدن اگرخانۀ بیوه زن راطوری بخریدکه رضایت اوحاصل نشودن من باه  
روزحساب توان آتش دوزخ ندارمن بروید طر  قصررا تغیایاردهایاد و  
آنراطوری اعمارکنیدکه دیوارقصر بادیوارخانۀ او متصل باشدو مشترک  
تابرای دیگران مایۀ عبرت گرددکه عدل انوشیروان ازاین قارارباودکاه  

 »همسایۀ قصرش بیوه زنی است ورضایت خداوند)ج( حاصل گردد. 

چنین است تفاوت بین شاهی که ترس خدا درسینه اش بود ویاادگاار  
تمدن بزرگی ازخود بجاگذاشتن باامیران وشاهان مؤخرما ! ای بسااکاه  
خانهن زمین وباغ مردم دردورانهای شاه نادر وشاه ظاهر وشااه داؤود باه  

 زور وظلم گرفته شده ویادگار ستم وبیداد ازخودبجاگذاشتند ! 
از زمان کودکی بخاطردارم که درقریۀ ازقراء کابال کاه گاذرهاای  
 پوستین دوزهاو زنده بانان نام داشتندن زندگی میکردم. باشندگان آن دو  

 
 
 
 

گذر همدیگر راخوب می شناختند وبا هم سخت الفت داشتندن وهارکای  
می دانست که فالن خانه ازکیست وکی باچی کیفیت زندگی می نمایاد.  
این دو قریه بیشتر به یک خانواده شبیه بودند که مردمان شان ساال هاا  
درکنارهم زندگی کرده بودند. آنان در غام و شاادی هام شاریاک  
ودرجوری وناجوری هم می رسیدند. زندگی درماحاالت باه آراماش  

 میگذشت واین امردرچهرۀ هریک باشندگان خوانده می شد.  
خانه هادرپوستین دوزها وزنده بانان همه گلی بودندوکوچه هایش در  
زمستان بابرف مسدودمی شد ودراوایل بهارگل والی آنهاتااباه زاناومای  
رسید. از نمای این خانه هاانسان ازدورخوانده میتوانست کاه ماردم آن  
غریب اندواکثرکسبه کار. تنهاکسی که با اخ ودب درآناجاامایازیسات  
وخانۀ خوب داشتن شخصی بودکه برایش ناظرحکیم میگفتناد ونااظار  
هاشم خان مشهوربه هاشم جالد بودن که بعدهاازآن گذرکوچ کرد. کاس  
دیگری که درآن محله زندگی میکردوهمه به حیرت به اومی نگریستندن  

 مهدی ظفربودن که شخص مبارز وعدالتخواه بودن وشهیدش ساختند.  
درآغاز بهار کوچی هادراطراف این دوقریه خیمه وغژدی می زدنادن  
و شامگاهان صدای زنهای کوچی بااطفال پابرهنه و سروروی پاریشاانن  
د   «آرامش قریه رابرهم میزدن که در عقب درهرخانه شنیده میاشادکاه  

که دل مردم محل راتوته توته میکارد   »خدای لپاره و ه یم دودی راولی 
وهرغذایی که داشتند باایشان نیم میکردند. قضا رازمانیکه قهرماان ساده  
های مردم افغانستانن عبدالخالق هزارهن نادرغدار راکشت وملت راازظالام  
وبیداد اونجات دادن خودعبدالخالق رابه جرم به جهنم فرستادن نادرغادارن  
مثله کردند وبه شهادت رساندند. بهرحال جسدنادر رادرباالی تپۀ مرنجاان  
که درحوالی قریۀ پوستین دوزها وزنده بانان قرارداشتن دفان کاردنادن  
ظاهر پسرش پادشاه شدن اوعادت برایان داشات کاه هارزعایامای از  
هرکشوری به افغانستان می آمدن اورا باالی قبرپدرغدارش مایابارد. وی  
تالش میکردتا فقر وفاقۀ مردم کشور راکه اکثریت مطلق ملت درزماان  
وی به آن دچاربودندن ازانظار اعیان وبزرگان کشورهای دیاگارکاه باه  
افغانستان می آمدندن پنهان نمایدن اکثرآنهارا ازجاهایی گذرمیدادناد کاه  

 سروصورت بهترداشتند.  
می گویندیکی ازروسای جمهوری ازکدام کشوربه افغانستاان آمادن  
پس از آنکه ظاهر اورا ازمحالت عصری کابل که بسایاارماحادود باودن  
گذراند تابه اصطال  نشان دهدکه افغانستان هم درزیر زعامت اوپیشرفاتاه  
وترقی کردهن به گل گذاری برسرقبرپدرش برد. آن مهمان درعرض راه  
متوجه خانه های پوستین دوزها وزنده بانان شدکه از سروروی آنها فاقار  
و بیچارگی می بارید ونمایانگرزندگی واقعی درتحت زعامت شااه باود.  
آن رئیس جمهورامر دادتاموترش توقف کند وبه افرادخودهدایات داد  
که از آن خانه هاعکاسی نمایند. ظاهرنزداین مهمانش بسیاارکام آماد و  
آنچه می خواست پنهان کندن هویداشد ! فردای آنروز ظاهرامرکاردکاه  
همه خانه های گذرپوستین دوزها وزنده بانان راتخریب نمایند. مردم آن  
دادو واویالکردندکه آشیانۀ ماراخراب نساز وازخدابترسن کاه ماا در  
همینجا شادیم ودرهمین قریۀ خودآبادیمن اما ظاهربه فاریاادشاان گاوش  
نکرد وپول ناچیزی برای آنهاپرداختندکه به کرایۀ خانۀ هم بارابارناباود  
وهمۀ آنها راکه بازندگی شهری خوگرفته وبزرگ شده بودندن به کوتال  
خیرخانه روان کردکه درآنجانه آب بود ونه زندگین وازشاهاروآباادی  

 فرسخ ها دور.  
ازاین عمل ظاهر صدهاخانواده دربدر وبی خانمان شدندن وبااازدسات  
دادن کلبۀ غریبانۀ شان تااخیر عمربی خانه وبی آشیانه شدندن باآل و عیال  
و اطفال شان آواره گردیدند. چون اکثراً اهل کسبه بودندن کسب وکاار  
خودراازدست دادند ومنبع عایدشان ازبین رفتن بیچاره وبینوا و دستنگار  
شده اطفال شان ازمکتب بازماندهن خانواده هاییکه فقیربودناد فاقایارتار  
گردیدند. ظاهر حتی قبرستانهای این مردم راویران کرد ومرده هاایشاان  
را بیجا نمود. اوبااین عمل خود یک زندگی فقیرانه اما آرام آن ماردم  
رابرهم زد. اما درمقابلن دربرابرآه سینه های سوخته راکمایی کارد کاه  
دعای آن بینوایان اوراگرفتن وتخت وبختش راساوخات. خاود و آل  

کاذالاک  «وعیالش آواره ودربدر درملکهای بیگان گردید. به تحقیق که  
 »العذاب ولعذاب االخره اکبر ولو کانو یعلمون. 

این بود نمونۀ ازیک شاه بی عدالت و بی خبر ازحکم خدان که محمد  
گل مومند وشیرخان خروتی ازمقربان درباراو بودندن کاه اولای باازور  
وظلمن ودومی بانیرنگ وحیله زمینهان خانه هاوبااغاهاای ماردم رابادون  
رضایت شان گرفته وبه پشتونهاوکوچیهای قبایلی دادند. این دونه ترسای  
از خدا کردند ونه پروایی به آه وناالاۀ ماخالاوق اوناماودنادن ظالام  
کردندوبیعدالتی نمودندن که قرآن این اعمال راسخت نکوهاش ناماوده  

 است.  
شدیدتر اینکه خداوندمتعال بارهادرقرآن عظایام الشاأن ماؤمانایان  
راهوشدار داده که ازخوردن مال یکدیگرپرهیزنمایندکه عاقبتش عاذاب  
الیم و آتش دوزخ استن وپیامبرگرامی فرمودکه مال وجان وعزت یاک  
مسلمان برمسلمان دیگرحرام است. مناسب می بینم که به اسااس آیاات  
روشن قرآن شریف وهدایات پیامبرگرامی به آوازبلندبگاویام کاه آن  
پشتونها و کوچیهاکه چه درشمال وچه دروادی شمالی خانه هاوباغاهاا و  
زمینهای مردم راغصب کرده اندن همه برایشان حرام است وهماه درروز  
آخرت آتش جهنم رانصیب میشوندن وپیامبرگرامی)ص( فرمودکه زمین  
یکدیگر را غصب نکنید ولو اینکه به اندازۀ یک بلست باشدن کاه آنارا  
خداوندمتعال درروز قیامت به گردن تان حلقه ساخته وباآن به هفاتامایان  
طبقۀ زمین فرو برده می شوید. )مطلب ازحدی  معاروف باه حادیا   

 شبر( . 
اماجای تأسف است آنهاییکه دربرابراین ظلم خاموشی اختیاارکارده    

بودندوخوب میدانستندکه خوردن مال مردم به ناحق درآیین ماحامادی  
)ص( حرام قطعین ظلم عظیم وگناه نابخشودنی استن چه جاوابای نازد  
خداوند)ج( داشتند؟ درواقع ایشان باآن ظالمانی همدست شدندکه خاود  
راشریک ظلم ظالم ساختندن که گناه عظیمتر ازآن نیستن وسختی عاذاب  

 قیامت درانتظارایشان است. ) دنباله درصفحۀ هشتم( 
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 هفته نامۀ امید 4301شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 فریمونتنکالیفورنیا محمد طاها کوشان                                    

 هله خواهر ! هله مادر ! 
 ن تیره و زار می گرییم  دستها زیر زنخ 
 به دردی نخورد  وش وای ن   آه و افسوس و  
  کمرم را تو ببند    هله مادر!     -هله خواهر!  

  باز به جنگ  تو به دستم باز ده ن تا روم   تبر و تیر و تفنگ را  
 دست و پا و سر اهریمن را  همچو یک شیر  یانن  

  باز به آتش فگنم  کنم ن   بِکَنَمن توته  
 پاس ناموس ندانند و حیا نشناسند ! دلی از سنگ دارند  چون که:  

  بی ادب ن جاهل و کور و همه بی هوش هستند 
 یاد آمد  بازم ن قلم و کاغذ و درس و سبقم     لیک! 

 خرد و هوش دارم  من که دانش دارمن  
 خرد خویش بکار اندازم  باید اندیشه کنمن 

 تا ره صلح و سلم را بتوانم یابم 
 بار خدایا !   شود آنروزکه این بی خردان 

 طالب و داعش و طالب پرور ن به سر عقل ایند 
 دست از کشتن و آتش زدن ن بردارند؟ 

  و در صلح بگشایند؟   پاس ناموس بشناسند؟  
  گردند!؟  دانا و خرمند   و همه 

 کاین: یک خواب وخیالیست و محال. 
 5101 می    4 چهارشنبه  

***********************************
**** 

 شمس الحق حقانی 
گلبیدین راکتیار به قولش وفا کرده اسمش را  

 کریستوف راکتیار گذاشته مسیحی شد 
در زندگی گاهگاه آدم سخت برسر دوراهی قرارمی گیردکه مجاباور  
گردد راه دهل یا راه سرنی را انتخاب کندن اما خایالای ساخات تار و  
دشوارتر ازآنن حالتیست که آدم مجبور شود یک پا را به راه دهل وپاای  
دیگر را به راه سرنی بگذاردن که نتیجه آن احساس درد شدید و طااقات  
فرسای چُره گی خواهد بود . زمانی که جناب راکتیار به صادای بالاناد  

 شعار ضد امریکا داده و می گفت : 
ن  “ اگر در موجودیت امریکا من به کابل بیایمن ازامت رسول اهلل نباشم  “ 

آن گاه او نمی دانست که دست تقدیر و سرنوشت تصمیم چه بازی هاای  
را با وی داشت و روزی او را مجبورخواهدکرد که گلیم امارت اسالمای  

 اش را در زیر پرچم امریکا در افغانستان پهن کند ! 
بلی راکتیار سخت بر سردوراهی قرارگرفته بودن از یک ساو او کاه  
سال ها سنگ اسالم به سینه کوبیده بودن حاال  نمی توانست خالف حکام  
صریح  قرآن که می فرماید : یا ایها الذین آمنو اوفو بالعقود )ای کسانای  

 که ایمان آورده اید وفا کنید به عهد و پیمان تان ! ( عمل کند .   
اما  از جانب دیگر او در کشورش شاهد حق تلافای هاا و ظالام و  
بیدادگری های روز افزون در حق  قوم  مظلوم و ستم دیده پشتون بود ن  
که برای نجات شان از آن حالت رقت بار به  پیشوایی و اماارت جانااب  

 شدیدا نیازمند بودند !  ایشان  
پس در نتیجه راه دیگری برای شان باقی نمی ماند به جز اینکاه بارای  
نجات قوم پشتونن امت محمد را ترک گوید نکه ایشان نیاز باا کاماال  
شجاعت و متانت دست به این کار زده بعد از غسل تعمیدن در اولین اقادام  
به توصیه و رهنمایی بی بی گل احمدزی نامش را ازگلبیدین راکتیار باه  
کریستوف راکتیار تغییر دادن شمشیراسالم  را غالف کرد ن و صالایاب  

 مسیحی به گردن آویخت ! 
بعد جناب کریستوف راکتیار برکینه وکدورت های ماضایاه عالایاه  
امپریالیسم امریکا یک بیل خاک فراموشی انداختن و دست محابات و  
دوستی به سوی  انکل سام دراز کردن به پیروان و هوادارانش دستور داد  

 که : 
منبعد در مبارزه شان هرگز دست به خشونت نزدهن حاتای خشاونات  
دیگران را با زبان نرم و با مهر و محبت جواب دهندن و اگر کسی سیالای  
به صورت شان حواله کردن به جای پس سیلی زدنن طرف دیگر صورت  

 شان را به سوی ضارب پیش کنند! 
جناب کریستوف راکتیار خیلی کوشید که لقب مشهاور و مانافاور  
راکتیار را به گالبیار تبدیل نمایدن و برای اجارای ایان کاار باار باار  
دخترانش را به سفارت امریکا فرستادن  اما چون نام قدیاماش در هاماه  
اسناد و مدارک بین الملل ثبت شده بودن متاسفانه دیگر امکان تغایایارش  

 موجود نبود. 
پس مجبورکه جناب ایشان با لباس نو و هویت و شخصیت جدید ولی  
باهمان نام منفورگذشته بقیه عمر را سپری نمایند. بلی این است مافاهاوم  

 عدالت وانصاف درین جهان بی انصاف ! / 
 

 
 
 
 
 
 

 ماجرای هالکت اسامه از زبان همسرچهارمش 
:چهارمین و جوانترین همسر اسامه بن الدن بارای     -می/ ناکجاآباد   54

نخستین باردرباره آنچه که درشب کشته شدن همسرش توسط نیاروهاای  
ویژه امریکا درپاکستان اتفاق افتادن صحبت کرد. به نوشته روزنامه دیلای  
تلگرافن امل بن الدنن چهارمین وجوانترین همسر بن الدنن رهبر سااباق  

ن وقایاع شاب  5110  سپتمبر   00 القاعده و مغز متفکر حمالت تروریستی  
کشته شدن بن الدن را به دست نیروهای ویژه امریکادرابیت آبادپاکستان  

تاباعایاد:  “ برای کتابشاان  ”  آدریان لوی “و  ” کتی اسکات کالرک “برای  
تعریف کرد.وی به همراه شش فرزندش و درکناار  ”  کوچ اسامه بن الدن 

دو تن دیگر ازهمسران اسامه بن الدن در خانۀ امن در ابیت آباد پاکساتاان  
که در ناوجاوانای باا وی  ”  نجوا “کردند. همسر اول بن الدن    زندگی می 

  00 فرزند ازبن الدن داشتن دو روز پس از حماالت    00 ازدواج کرده و 
و    5100 روز اول می سال    54 سپتامبر همسرش را ترک گفت.در ساعت  

ها و نماز خواندن بن الدن باه سارعات    پس از صرف شام و شستن ظرف 
 خوابید. در خیابان همه چیز در تاریکی مطلق بود چون برق رفته بود. 

شنیاد.    برد و صداهایی عجیب از خیابان می   امل بن الدن اما خوابش نمی 
شد شبیه به طوفان یا صدای باد نبود. کمی باعاد    صداهایی که شنیده می 

های اتاقی که داخلش بودندن شروع کرد به تکان خاوردن.بان الدن    پرده 
هاا آمادناد.    زد و گفت: امریکایی   بلند شدن هراس در چشمانش موج می 

 شلوارش را پوشید. سپس صدای بلندی شنیده شد وخانه لرزید.  
شد به خوبی دید در خیاباان چاه    امل ادامه داد: شب تاریکی بود و نمی 

افتد. روی چمنهای آنطرفتر دوهلیکوپتر ارتاش اماریاکاا باه    اتفاقی می 
تن از نیروهای ویژه امریکاپیاده شده به سمت ساختمانی که ما    51 همراه  

اش    ساالاه   55 پسر ” خالد “ و ” سحام “ درآن بودیمن آمدندن دربالکن طبقه دوم  
توانستند نزدیک شدن نیروهای امریکارا نظاره کنناد. بان الدن باه    می  

پسرش گفت نزدش برود؛ خالد تفنگ کالشنیکف رابادسات گارفات  
سالگی اصال شلیک نکرده باود. امال و  04 درحالیکه مادرش میگفت از 

کاردناد. آناهااباه طاباقاه    سحام کودکان راکه گریه میکردندآرام می  
باالرفتندو یکدیگر رادرآغوش گرفتندوشنیدند که نیروهای اماریاکاادر  
ورودی را منفجرکردند. بان الدن در ناهاایات باا گافاتان ایاناکاه  

اش گفت به طبقات پایین بروند. اما مریم و    آنهامرامیخواهندن به خانواده 
سمیهن دختران بزرگترخودشانرا دربالکن مخفی کردند و سحام و پسارش  

 به طبقه پایین رفتند . 
درطبقه باالن امل به همراه پسرش حسین و بن الدن در اتاق ماندند و دعا  

داند کسی درمیان اطرفیان و نزدیاکاان باه آناهاا    کردند. امل گفت می 
خیانت کرده است. نیروهای امریکاحاالدرهال بودندو درهاراشکساتاناد.  

ساالاه    55 یکی ازین نیروهاکه عربی صحبت میکرد ومیدانست خالدن پسر 
بن الدن چه شکلی استن اوراصداکرد و زمانیکه خاالاد خاودش را از  
داخل بالکن نشان دادن به اوشلیک کرد.سمیه ومریم به سمت نایاروهاای  
امریکاهجوم بردند اما بزودی دستگیرشدند.رابرت اونیلن از نایاروهاای  
امریکا از هال گذشت و به سمت اتاق رفت. امل در مقابل شوهرش باود  

ور شد اما یکی به او شلیک کرد و سایر نیاروهاا    که به سمت اونیل حمله 
 وارد صحنه شدند. 

چکد وبروی زمین افتاد. اونایال    امل احساس کردکه خون ازپایش می 
کمی بعدبه بن الدن شلیک واعالم کردکه اومرده است. تعداد بیشتری از  

هایشانراروی بان الدن خاالای    نیروهای امریکاوارد اتاق شدند و خشاب 
زدم.    کردند. امل افزود: من هشیار بودم اما بایدخودم را باه ماردن مای 

چشمانم را بستم و تالش کردم تا تنفسم را هم کوتاه و آهسته انجام دهام.  
حسین پسرم را که نظاره گر همه ماجرا بود نیروهای امریکاگرفاتاناد و  
روی صورتش آب ریختند. سمیه و مریم را هم گرفتند و به سمات بادن  
پدرشان بردند وازآنها خواستند تا جسد را شناسایی کنند. ابتدان مریم اسم  
جعلی گفت اما سمیه گفت که حقیقت را بگوید چون آنها پااکساتاانای  

ساله هم که در بالکن خودش را قایم کرده باودتاوساط  00 نیستند.صفیه  
 نیروهای امریکاپیدا شدوبه اوگفتندجسد را شناسایی کند.  

ها همگی جسد بن الدن را شناسایی کردند. خیریه همسربن الدن هم    بچه 
جسدراشناسایی کرد.سرباز امریکاکه عربی صحبت میاکاردن گافات :  

هاا و بازرگاتارهاا.    همگی جسد را اسامه بن الدن شناسایی کردند. بچاه 
ها پاییان کشایادناد و از    نیروهای ویژه امریکا بعداً جسد را از روی پله 

ها بود    ساله بن الدن در میانه پله   55 ساختمان خارج شدند. جسد خالد پسر  

و مادرش تالش کرد تا صورت پسرش را ببوسد اما نیروهاای اماریاکاا  
نگذاشتند. امریکایی ها جسد را داخل یکی از هلیکوپتر ها گذاشاتاناد و  
رفتند .امل در ادامه گفت: من حسین را محکم گرفته بودم و می شنایادم  

هاا وارد    که امریکایی ها دارند می روند. کمی بعدن شنیدم که همسایاه  
ساختمان شده می پرسند آیاکسی زنده هست یا خیر؟ )روزنامۀ ماندگاارن  

 (0466جوزای  4
گاان    رئیس حکومت وحدت ملی دردیداربا هیأت اداری مجلس نمایناد 

از سوی معتارضاان در  ”  ها و ایجاد مزاحمت برای مردم   بندش راه “گفت  

خیانت زمین فروشی احمدزی،  
رئیس جمهور فاشیست و دیوانۀ  

 ملت مظلوم افغانستان ! 
گاان اقادام    : ماجالاس ناماایاناد صبح کاابال   8  –جون/کابل    04
  011 جمهور محمداشرف غنی )احمدزی( را برای فروش ماوازی    رئیس 

جریب زمین دولتی به شرکت الکوزی را غیرقانونی توصیف کردن و باا   
ها را رد کرد. اعضاای ماجالاس      اکثریت آرا قرارداد فروش این زمین 

تواند بدون    قانون اساسین نمی    66جمهور بر اساس ماده      گویند رئیس   می 
حکم قانونن ملکیت های دولتی را به فروش برساند.  محمد اشرف غانای  

جریب زمین دولتی را در نزدیک میدان هوایی کابل باه  011 )احمدزی(  
افغانی به شرکت الکاوزی    061 بهای هر متر مربع به دو و نیم دالرن معادل  

 فروخته است. 
قیس حسن عضوکمسیون مواصالت و مخابرات نمایندگان در جلسه  
رأیگیری دیروز این مجلسن اقادام احامادزی را بارخاالف قااناون  
وغیرعادالنه توصیف کرده گفت زمین های دیگری که درکنار مایادان  
هوایی کابل قرار داردن توسط حکومت به برخی از شرکت های دیاگار  
هر مترمربع ماهانه به دوهزارافغانی به اجاره داده شده اسات. حسان باا  
تاکید براین که اقدام احمدزی غیرقانونای اساتن گافات بار اسااس  
قراردادی که برای فروش زمین امضا شدهن  قرار  است شرکت الکاوزی  

   6 جاریاب زمایان  011 به منظور توسعۀ میدان هوایی کابل در سااحاه  
 فابریکه بسازد.  
برابر بیشتر  از نیاز این شرکت بارایاش زمایان    01 جمهور   امارئیس 

دارین حکومت حق دارد باه    دولتی را فروخته است. براساس قانون زمین 
گذارانن زمین های دولتی را قابال از ایان کاه    منظور تشویق سرمایه  
گذاران اجاره بدهد. در همین ساحهن به چند شرکاتن    بفروشدن به سرمایه 

زمین دولتی به اجاره داده شده که در بدل هر مترمربع دو هزار افغانی در  
مآبانن    ماه اجاره می دهند. اما در همین ساحه یک متر مربع جناب جاللت 

اند.در ایان قارارداد    افغانی فروخته     061 و خدمتگاران وطن به      بزرگان 
تخطی شدهن یکین برخورد دوگانه هم شده ن اتحادیه تاجران افغاانساتاان  

ها  اناتاظاار کشایاده و    رسماً به کمسیون ما عارض شده که آنان سال  
انادن    گذاری به دولت را فارساتااده   درخواست صد ها ملیون دالر سرمایه 

کسی نداده است. حاال ماا    -دو جریب زمین    -ولی به آنان یک جریب  
اش بح   نمیکنیمن اما فقط و فقط همین کار خاالف    روی مسایل سیاسی  

قانون ن خالف اصول ن خالف منطق  و خالف منطقن ا نسانیت ن شرافات  
 و اسالمیت شده است. 

جاماهاور    گانن اقدام رئیس   منورشاه بهادری دیگرعضو مجلس نمایند 
برای فروش زمین دولتی به شرکت الکوزی به قیمات ناازل را خاالف  

هرآن زمینی که به شرکت الکوزی داده شادهن     «قانون دانسته گفت :  
هاای ماوظاف   خالف قانونن خالف عرف تجارت و از طرف کمسیون  

 »]مجلس[ن رد است. 
گان پس از ارایه گزارش کاماسایاون ماواصاالت و    مجلس نمایند 

جاریاب زمایان دولاتای از ساوی    011 مخابرات در  زمینه فاروش 
گایاری    جمهور اشرف غنی )احمدزی( به شرکت الاکاوزین رأی   رئیس 

کرده و  با اکثریت آرا  آن را رد کردند.  عبدالرووف ابراهیمی رئایاس  
با اکثریت رد شاد کاه   «گیری گفت :    مجلسن پس از اعالم نتیجه رأی 

 »قرارداد غیر قانونی است. 

این زمین فروخته شده از ملکیت های اداره مستقل هوانوردی اسات  
که از سوی غنی احمدزی به شرکت الکوزی به ماناظاوراحاداث شاش  
فابریکه تولیدی به قیمت هر مترمربع دو و نیم دالر فروخته است. گفاتاه  

شود شرکت الکوزی از حامیان اصلی اشارف غانای احامادزی در    می 
 بود.   5101 جمهور   انتخابات ریاست 

مااه مایازان ساال گاذشاتاهن    1محمد اشرف غنی احمدزی در  
فابریکه تولیادی شارکات الاکاوزی در     6شخصاًسنگ تهداب اعمار  

نزدیکی میدان هوایی کابل را گذاشت . طر  فروش این زمین به قیمات  
از  سوی وزیر ماالایاه     0461 جوزای  سال     51دو و  نیم دالرن در جلسه   

 نیز به کابینه مطر  شده بود. 
هاای    مجلس نمایندگان در اوایل ماه جوزا  نیز شماری از  ماقاام  

چگونگی فروش زمین دولتی به شرکت الکاوزی باه      مسوول را در  باره 
 این مجلس فراخوانده بود. 

اکلیل حکیمی وزیر مالیه  درین جلسه گفت این اقدام باه ماناظاور  
گذاران صورت گرفته  و شرکت الکوزی در این سااحاه      تشویق سرمایه 

صد ها فرصت شغلای را        گذاری کرده و زمینه   ملیون دالر سرمایه     411 
 کند.   ایجاد می 

جریب زمین دولتی را به شارکات حاامای  011 حکومت درحالی  
مترمربع فروخته که هار      افغانی فی   061 جمهور به قیمت    انتخاباتی رئیس 

 هاهزاردالرمعامله میشود.    بسوه زمین در نزدیک میدان هوایی کابل به ده 
بر اساس این معامله ن فی متر مربع زمین فروخته شاده  از ساوی  
رهبری دولت برای شرکت الکوزی  به ارزش کمتر از یک سیرکاچاالاو  
تمام شده است. در  حال حاضر یک سیر کچالو در بازار در حادود دو  

 شود. /   صد افغانی خرید و فروش می  
***************************************

*** 
آقای غنی گفت که تظاهرات در چوکات قانونن حق شهروندان کشاور  

 ها و ایجاد مزاحمت برای مردم پذیرفتانای نایاسات.   استن اما بندش راه 
خواهد دادخواهی شاهارونادان را    توسل به توطیهن ارعاب و تهدیدن می 

 خفه کرده و حق مشروع مردم را نادیده بگیرد. 
های مشکاوک    در این اعالمیه آمده است: سپردن زمام امور امنیت به آدم 

و غیر قابل اعتماد مردمن سبب شده است که اعتمااد ماردم نسابات باه  
رهبری نهادهای امنیتی از بین برود و دامنۀ بحران و ناامانای در کشاور  
 فاااااااااااااراگااااااااااااایااااااااااااار شاااااااااااااود.  
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(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 شمس الحق حقانی 
 آشتی کفر و اسالم ! 

جنگ وکشتار اشرار وکفار یا اسالم وکمونیسم درحقیقت قصه  
لحاف مال نصرالدین بود. توجه دوستان رابه دیالوگ گلبیدین راکتیار  

 ویار قدیمش شهنواز تنی درین باب جلب میکنم 

 شهنواز تنی : خدمت عرض سالم و احترام میکنم 
گلبیدین راکتیار: السالم علیکم ورحمت اهلل و برکات بارادر تانای  

 صاحب! 
تنی : نمیدانم بعدازچندسال سعادت زیارت برادرگرانقدر نصیبم شده  

 ؟ 
گلبیدین: تنی صاحب گمان کنم حدود سه دهه از آخرین دیدارماان  
میگذردن شاید مشیت وخواست خداوند متعال درین بوده که اماروز بااز  
همدیگر را در آغوش بگیریم نمیدانم خودت به قضا وقدر و مشیت الهای  

 عقیده مند هستی یا مانند قدیم همه این چیز ها را قبول نداری ؟ 
تنی: صاحب مهم اینست که ما هردوبه پشتونوالی باورداریام بااقای  

 مسائل چندان در خوراهمیت نیستند 
 گلبیدین: بکلی درست گفتین من با این نظرتان صد در صد موافقم. 
تنی:گلبدینه صاحب ما اینرا بایدمنحی  یک واقعیات اجاتامااعای  
بپذیریم که عصرایدیولو یها گذشت ن کمونیسم شکست خورد واساالم  

درد افغانستان را فقط پشتاوناوالای مای   در حال شکست خوردن است و 
 تواند مداواکند! 

گلبیدین: بازهم با نظر تان صد درصدموافقمندوای درد افاغاانساتاان  
فقط پشتونوالی و یک دولت مقتدر مارکازی مااناناد اماارت امایار  
عبدالرحمن خان است ن یک حکومت مقتدر مرکزی که وحدت ملی باه  
معنی واقعی کلمه در آن پیاده گردد نه اینکه ملیت های مختالاف چاون  
شلغم ن کچالو و زردک را در یک دیگ انداخته و از وحدت ملی سخان  

 گفت . 
تنی:کامالبافرموده هایتان موافقم واقعادولت وحدت ملی کاناونای  

 همینطور است 
گلبیدین : از وحدت ملی واقعی زمانی میتوان ساخان گافات کاه  
 درکشوریک زبانن یک قومن یک مذهب و یک امیر وجود داشته باشد! 
تنی: صاحب! یک زبان ن یک مذهب و یک امیر را می توانم بارای  
افغانستان تصورکنم اما عملی کردن یک قوم راکمی مشکل می پانادارم  
خصوصا که هزاره ها ن اوزبک ها و ترکمن ها از نعمات ریاش اناباوه  

 محرومند! 
گلبیدین: بدون شک که عملی ساختن وحدت ملای بادون قاباول  
قربانی ممکن نیست و ما پشتون ها مجبوریم که برای عملی کاردن ایان  
وجیبه ملی باز هم مانند همیش قربانی داده و مقداری از ریاش و پشام  

 خود را به هموطنان هزارهن اوزبک ها و ترکمن خود بدهیم ! 
تنی: بسیار نظرعالی گلبدین صاحب! من هم حااضارم ماقاداری از  

 بروت های خلقی ام را قربانی کنم ! / 
***************************************

**** 
و نباید هیچ گوشۀ ازکشور درکنترول عناصرضددولتی باشد. اما ساوال    

هاای    اساسی اینست که چراکسانیکه خود را بزرگان مشرقی و نماایاناده 
    والیات شرقی در پارلمان معرفی میکنندن دربرابرحضور طالبان درباخاش 

دادند؟ مگرطالاباان یاک ساازماان    هایی از ننگرهار حساسیت نشان نمی 
 های ننگرهار قابل نگرانی نباشد.    دولتیست که حضورش درروستا 

های داعش درمناطق زیر کنترول طالبان صاورت گارفاتاهن    پیشروی 
داعش توره بوره و پچیراگام را ازکنترول طالبان بیرون کاردهن در آن  
مناطق دولت حضور نداشت. جنگجویان داعش تاحال حتایک پااساگااه  

اند. چراآنانیکه خودراصاحب نفوذ و نماایاناده    دولتی را هم سقوط نداده 
مشرقی معرفی میکنندن دربرابر طالبان حساسیت نداشتنادونادارناد؟ واز  
دولت میخواهندکه نیروبفرستد و داعشیان را از پچیراگام و تاوره باوره  
براند واگر چنین نکندن بزرگان مشرقی خود وارد عمل خاواهاناد شاد.  
چراکسانیکه در پارلمان حضور دارندن به فاکار تصافایاه آن مانااطاق  
ازکنترول طالبان نبودند؟ شاید عدۀ بخواهندکه خاون عساکار وپاول  

 دولتن صرف بازگیری برخی از مناطق به سود طالبان شود. 
برخی از نمایندگان پارلمان ازین فراترمیروند ودولت راهمکارداعاش  

دهد. حاکاومات    خوانند. حکومت هم به این رفتار زنندهن جواب نمی     می 
بجای اینکه علیه این افرادواشخاص درمحاکم اقامه دعواکندوازآنان سناد  

گاان    های امنیاتای بااایان ناماایاناد   بخواهدن خاموشی اختیارمیکند. نهاد 
بایدگفتگوکنند. تردیدی نیست که برخی ازسازمانهاای اساتاخابااراتای  
درمواردی تالش میکنند تادشمنان خودرا بجان هم بایانادازناد. درزماان  

ها را به جاان هام    ها تنظیم   حاکمیت حزب دموکراتیک خلق همن روس 
افتندن فشار بر نیاروهاای    انداختند. وقتی دشمنان دولت به جان هم می   می 

 شود.   امنیتی کم می 
 

 
 
 
 

 مهری کبیری 

 حقیقت زیبا 
 وا ه ها هر یکی فرار کنند 
 واج ها منسجم نمی گردند 
 درد دارند همه ورم کردند 
 خامه هاشکوه وشرر دارند 
 با هزارعقده های دیرینه 

 بهرغمنامه صفحه کم دارند 
 خامه ها زار  زار می نالند 
 وا ۀ  )آشتی( و)آزادی( 
 الی اوراق عصرمی جویند 

 خش وخش زمزمه کنان گویند: 
 ماکه ازسال هاست مهجوریم 

 با ترانه ز عشق از شبنم 
 ازشگوفه زغنچه ازشاهین 
 باحقیقت زقهرمان به زمین 
 ازطلوعن ازصفا ز رنگ بهار 
 بانگ آزادگی  نجابت پار 
 نه نوشتند از طراوت صبح 
 نه نوشتند ز اختران دیار 
 نه نوشتند صلح و یا بلبل 
 نه نوشتند عشق را از دل 
 همه تبدیل شده به افسانه 
 اسم این وا ه هامیان همه 
 گشت بیگانه راز بیگانه 

 همه رویاشدندوخواب وخیال 
 زیرعنوان آرمان محال 

 سینه هاساخت النه غمخانه 
 درقدیم آنزمان که بودونبود 
 زیراین سقف بس بلندوکبود 
 قصه  دیو وآن پری قشنگ 

 کوه قافناهریمنن پرند و سپند 
 صلح و آزادگی ترنم ما 

 گویی اسطوره شدفسانۀ  چند 
 آخ برماست یک مصیبت)جنگ( 
 خون وباروت وانتحار و تفنگ 
 گفته اند هرحقیقتی تلخ است 
 تنبیه خوب به اهتمام بود 
 تلخی راه کوه قاف ددان 
 انقالب وقیام مردم ماست 

 بیرق صلح می شود که نشاند 
 بر بلندا ز تار ونغمه  جان 

**** *** 
 خامه ها ! ! ! این حقیقت زیبا را 

 می نویسید قامت رعنا 
 زودباشدطلوع نزدیک است 
 قهرمانان ز جا بلند شدند 

 سایۀ سیاه هرسکوت شکست 
 همه بگسسته هابهم پیوست 

 دیوباصدفریب در جال است 
 تاکه درمردمم دم وحالست 
 پای هرانقالب آزادیست 

 خیزش مردم آخرش شادیست 
 مشت برفرق جنگ وبربادیست 
 مژده  وحدت است وآبادیست 

 بوی ابر بهار می آید 
 بعداین سالهای دور ودراز 

 پاسخ انتظار می آید 
 هر علمدارصلح وآزادی 
 لشکر شهسوار می آید 

 اشک شادی وخنده های شیرین 
 بارن بارن بار و بار می آید 
 همه اهریمنان ن همه دیوان 

 0466/4/01پای خود سوی دار می آیند                            
**************************************

**** 
 حکومت و پارلمان؛ بازی مسخره اتهام 

: حضور گروه داعش در والیت ننگرهار و  صبح    8جون/ روزنامۀ  06
پیشروی آنان یک نگرانی مشروع وجدی است. گزارشها نشان میدهدکه  
آنان برخی از روستاهای دوردست ننگرهار راازکنترول طالبان خارج  

اند. جنگجویان داعش حاال درارتفاعات توره بوره هم مستقر    کرده 
نشینی    رسدکه داعشن طالبان را ازآنجامجبور به عقب   اند. به نظرمی   شده 

گان    ونمایند   کرده است. پیشرویهای اخیرداعش برخی ازبزرگان قومی  
 مشرقی درمجلس رانگران کرده است. 

آنان میگوینداگر نیروهای امنیتی جلوپیشروی داعش رانگیرندن آنان با  
جنگند.    استفاده ازظرفیتهای محلی دربرابرداعش قرارمیگیرندومی 

تردیدی نیست که اشغال بخشی از قلمرو افغانستان توسط داعشن مایه  
 نگرانی است  

 
 
 
 
 

 ... )دنباله ازصفحۀ هشتم( تلویزیون ژوندون  
نام های خوشحال مینه ورحمان مینه وغیره راکه اصالً نه خاوشاحاالاخاان  
ختک ازین کشوربود ورحمان بابان برمحالت نامدارکابل باستان گذاشتند  
وبه پیروی از هتلرفاشیستن که هرجا راکه تصرف میکرد لوحۀ دکانها و  
عمارات راکه به زبان مردم آنکشورمی بودن پایین کرده به آلماانای مای  
نوشتن ظاهر وداؤود هم هرچه لوحه ونامی که درباالی دکانهان مغازه هان  
عمارات دولتی بود وبه فارسی نوشته شده بودنپایین کردندوهماه را باه  
پشتو ساختندن که تاکنون بعضی ازآنهاموجود است وبرای بااشانادگاان  
کابل نامأنوس میباشندن مثال مردم کابل باکلمات شافااخااناهن دواخااناهن  
زایشگاه وفروشگاهن مهمانخانه ومکتب وغیره انس والافات وآشاناایای  
داشتندن نسبت به کلمات روغتونن درملتونن پوهنتونن  یزنتونن میالاماه  
تون و شوونزی وغیرهن که نمی دانند واکثر مفهوم آنهارانمیدانند و هماۀ  
این کلماتن مصنوعی استن ساخته پشتوتولنه میباشدکه حاتای درخاود  
زبان پشتو هم نامأنوس اند ! ویک پشتون دهاتی به معنی ومفهوم آن پای  

گو اینکه هیچ پشتون حاللی هم معنی و مافاهاوم وا ه    –برده نمی تواند  
 های مامدگل مومندی را نمی فهمید!  

همین ظاهر و داؤود تعدادکثیری ازمردم را درتعمیری که آنارا )پشاتاو  
تولنه( نام گذاشتندن جمع کرده بودند وآنها ازآغاازصاباح تااشاام کاار  
دیگری بجز ساختن کلمات مصنوعی پشتو نداشتند. همۀ آنهاازپول بیات  
المال بخاطرهمین کاربیهوده که بیشتربه جعلکاری مانندبودن ومشکل وطن  
را بیشتر ومردم آنرا ازهم جداساخته استن معاش گذاف می گرفتند واز  

 امتیازاتی برخوردار بودندکه دیگرمامورین هرگزنداشتند. 
ایکاش ظاهر وداؤود بعوض اینکه این تعداد وسیع ماردم راکاه بارای  
ساختن کلمات مصنوعی پشتون که هیچ دردوطن رادوا نمیکاردن جاماع  
کرده بودندن دانشمندان وساینس دانان رابرای تحقیقات علمی جمع مای  
کردندومعاش میدادندن تا ازآغازصبح الی شام تحقیقات علمی میکردند تا  

 ما امروز گدای در بیگانگان نمی بودیم ! )دنباله دارد( 
***************************************

**** 
های امنیتین اعضاای    درکار استن نیاز است که مقام     اگرچنین برنامه 

پارلمان را توجیه کنند. این خیلی مسخره است کاه اعضاای پاارلاماان  
حکومت را متهم به همکاری با داعش کنند و برای کشورهای هاماساایاه  

کاناناد کاه    بهانه الزم فراهم سازند. برخی از کشورهادرمنطقه تصور می 
داعش خطری بسیار کالن برای امنیت آنان است وبرخای ازماقااماهاای  

اناد و باا آناان    افغانستان هم وسیله دست برخی از کشور ها قرار گرفته 
 کنندن تا داعش رود آمو را عبور کند.   همکاری می 

گذاری میکند. پاس    ها سرمایه   گروه داعش هم روی ترس این کشور 
ازاینکه مرگ قاری حسیب لوگری رهبر گروه داعاش در افاغاانساتاان  
)شاخه خراسان داعش( اعالم شدن این گروه اعالم کارد کاه ماعااویاه  
ازبکستانی راجانشین قاری حسیب لوگری کرد. شخصی به اسم ماالعاباد  

شودمتولد والیت کنراستن نایاز ماعااون ماعااویاه    القادر که گفته می 
 ازبکستانی اعالم شده است. 

ازبکاساتاان اسات.    معاویه ازبکستانین عضو پیشین حرکت اسالمی  
در وزیرستان هادف یاک    5116 طاهر یلداش رهبر این سازمان در سال  

 هواپیمای بدون سرنشین امریکایی قرار گرفت و کشته شد.  
به رهبر داعش بیعت کاردناد.    5101 جنگجویان این گروه در سال  

    شود که طالبان پس از بیعت جنگاجاویاان حارکات اساالمای   گفته می 
ازبکستان به داعشن با آنان درگیر شدند. برخی ازجنگجویان این سازماان  

ها کشته شدند و شمار آنان خیلی کم شد. اما باا آن    در اثر این درگیری 
هم حضور معاویه ازبکستانی در راس داعش در افغانستانن مایه ناگارانای  

 برای کشورهای آسیای میانه است. 
هاای    کشند و برخی از ماقاام   گان عربده می   وقتی برخی از نماینده    

کنندن نگرانی برخی از کشورهاای    امنیتی را متهم به همکاری با داعش می 
شود. هرچند دولت در روزهای اخیر با سپردن برخی    همسایه دو چند می 

ها به کشور های همسایه برای جلب اعتماد آنان تالش کردن اماا    از زندانی 
هاای    سازی برخی از مقاام   گیری برخی از نمایندگان مجلس و متهم   موضع 

 کند.   دولتی به حمایت از داعشن موضع افغانستان را تضعیف می 
های حکوماتای    حکومت باید با تمام نمایندگانی که به برخی از مقام 

گاان را    های امنیتی هم این نمایناده   زنندن مذاکره کند و نهاد   برچسب می 
 توجیه کنندن تا در آینده بازی مسخره اتهام تکرار نشود.  

های کالن مالی و انسانین قلمرو داعاش را    خواهد با هزینه   اگر دولت می 
تصرف کندن باید برای نگهداری آن قلمرو از تهاجم احتمالی طالبان هام  

گی داشته باشد. هیچ موجه نیست که نیروهای امنیتی هزینه کنانادن    آماده 
جایی را بگیرند ولی بعدن دولت نتواند آن جا را حفاظت کند و طالبان بار  

 آن مسلط شوند./ 
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 مژده به شاگردان 
 لیسۀ عالی رابعۀ بلخی

خاطرات یک تعداداستادان وشاگردان لیسۀ  «کتاب 
انتشاریافت، وحاوی شرح حال و  »رابعۀ بلخی

خاطرات ایام تحصیل بخشی ازشاگردان، وچند تن 
استاد بوده، منحیث یک کتالک عکس های فردی ، 

 جمعی و خانوادگی آنان می باشد. 
گردآورندۀ کتاب ماری خلیلی ناصری، و مهتمم آن 

 محمدقوی کوشان اند.
عالقمندان برای دریافت آن با تلفون یا آدرس    

 ادارۀ هفته نامۀ امید تماس حاصل فرمایند.

چرا موترها شیشۀ سیه داشته باشد؟ کسیکه دراین نوع موترسواراند چون  
از شیشۀ شفاف میترسند حتمأ در زیرکاساه نایام کااساۀ دارنادن کاه  
اگرمتصدیان امنیتی با کفایت میبودند به ایشان و هیچ کس دیگار باجاز  

تاپه میزذند و نه نامابار پالایات   Aمامورین مسلکی و مستحق نه کارت  
 مخصوص برایشان اعطا میکردند. 

بیکفایتی ارگانهای امنیتی دولت عالوه از ینکه مسوولیت این کشتارهاا  
بدوش شان است, مشکالت پولی, اقتصالدی, اجتماعی وفزیکی که ایان  
بیکفایتی شان خلق نموده بالغ برملیونها دارخساره به زیر بناای اقاتاصااد  
محل و کل افغانستان وارد میکند نیز بر آنها تکیه میزند. اگر سکنَنَریاکاه  
چین رضاکارانه به افغانستان پیشنهاد کرده بود پذیرفته مایاشاد اماکاان  
نداشت که این نوع قاتالن وخونحواران ازدایرۀ امنیتی گذرنمایند. چارا  
این امر صورت نگرفت؟ سوال بزرگیست که باید ارگانهای )بی( امنیتای  

 اشرف غنی احمدزی جواب دهد. 
من طرفدارسقوط دولت و سیستمی که فعأل ریشه دوانیاده نایاساتام,  
کسانیکه به این نظریه موافقت ندارند اختیاردارند امامن سقوط ر یم راباه  
نفع مردم وکشور نمی بینم. اگر رئیس جمهور بخواسته های معاتارضایان  
جواب مثبت ندهدآنهاقانونأ حق دارنددربلندکردن صادای خاودحاتای  
درمحضر مهمانان خارجی که به کابل جاهات اشاتاراک درجالاساات   

 کنفرانس کابل میایند,دوام دهند. این حق شان است! 
شورای صلحی که تاحال تحت کنترول ای اس آی بودوطالاباان ساه  
آتشه در آن عضویت داشتند فقط بنام بودن وازبودجۀ هنگفت تاقاریاباأ  
ساالنه نهصد ملیون دالرتحت نام کمک به مدارسن باه طاالاب کاماک  
مینمود؛  امیدتحت ریاست محترم خلیلی شکل دیگر گیرد ومفید ثاابات  
شود ورنه به آن شورای صلح  نه بلکه  شعبۀ از آی ای آی در کاابال ناام  
داد. در چنین شرایط بیکفایتی کنونی نه امنیت امدنیست و نه صلحن بلکاه  
متأسفانه امکان دارد مملکت بگودال قهاقارا نازدیاکاتارشاده تابااهای  
خودرانسل کنونی تجربه نموده لطمۀ بزرگ بر روحیات اطافاال خاود  
راتماشا خواهند کرد. نمیدانم چگونه این  مسوولیت دینی ودنیائی راغنی  
احمدزی بدوش حمل خواهدکرد؟ قوماندان اعالی کشور باید قومااناده   
راخود بدست گیردن نگذارد که دیگران آب را خت  نمایناد و مااهای   
بدست آرند. اگررئیس جمهور برغیر پشتون اعتماد نکند باورکاناد کاه  
افغانستانی ها قطعأ براو ودیگر بیکفایتهای دولت  اواعتامااد ناخاواهاناد  

 داشت. 
به نطرمن, فعأل روش غنی احمدزی روش عبدالرحمان خاانایاسات و  
روش هاشم خانیست! آنها بجزنام بد برای محمد زی ازخود چایازدیاگار  
باقی نماندند؛ دیده میشودکه غنی احامادزی اگار روش بایاعادالاتای  
وبیکفایتی را اصال  نکند, اوهم عین کار رابرای احمدزیها انجام خاواهاد  
داد. غنی احمدزی باید روش دهگانۀ یک لیدر خوب را از نظر بگاذراناد  
تا بتواند دوسالیکه از ریاست جمهوریش مانده امنیت دایامای ووحادت  
ملی راستین همگانین نه وحدت ملی قوم و قبایل پشتون  رابمیاان آورده  

 قایم مقام سازد.  
من به جوانان رشیدباشهامت و وطندوست, این جرأت و عدالتخواهای  
شانرا تبریک گفته تحت هیچ نوع فشارو توهیناهاای بای ماعانای کاه  
نمایانگرتربیۀ فامیلی گویندگان آن است تن در نداده با رفتار عدم تشادد,  
مدنی و مسالمت آمیز دوستی قانون اساسی و چنگ به آنرا که تا خاالی  
آن اصال  شود ادامه داده برتقاضای تامین امنیات, عادالات خاواهای,  
نابودی طالبان, مساوات و برابری خود دوام دهند؛ آینده از شمااسات و  

 موفقیت در انتظار تان است.  
محترم رئیس جمهور! بی عدالتی و عادم مسااوات وکشاتاارهاا و  
خانمانسوزی ها بیحد ازحدگذشته که عاقبت نیک باا خاودنادارد. ایان  
وظیفۀ ایمانی و وجدانی تست که به سواالت واعتراضات ایان جاواناان  
وفامیلهای سوگوارجوابات قناعت بخش تهیه کنی و وعده بادهای کاه  
حادثۀ چهارشنبه پنجم ماه رمضان و روزجمعه هفتم و روز شناباه هشاتام  
رمضان بار دیگرتکرار نمیشود. نوشته ام را با یک غازل عشاقاری کاه  

 پایان می بخشم.   »بس است «عنوان دارد  
 جانم کشیدی ازستم ای ناجوان بس است    تاچندمینمائی مراامتحان بس است 
 خوش آمدی که آمدۀ همرۀ رقیب      آوردۀ برایمن این ارمغان بس است 

 باغیرآشنائیت ای نکته دان بس است         بارمز وباکنایه تراگفته ام مدام 
 ازحدگذشت بیهوده گفت وشنودما    دربین ماویارچنین و چنان بس است 

 گفتم بکام من شوی گشتی بکام غیر  دیگرحیات بردن من زین جهان بس است 
 بردوش من نهادن بار گران بس است       تابم دیگرنمانده وفرسوده طاقتم 

 قطع طمع کن عشقری ازاهل این زمین    چیزیکه میرسدبتوازآسمان بس است 
***************************************

**** 
 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( راه همین است  

درآیت ششم سوره اخالص هیچ ذکرجهود و نصاارا نشاده. ایان  -* 
حکم در باره همه پیروان کتب آسمانیست ازآدم تاخااتام)ع(. هارکاس  

من تنها از مسلمان هاا   دربرمیگیرد.   ازمومن هرمزی وگبروترسا ویهودی 
را چند نمونه رامینویسم: هامااناناد مسایالاماه کاذاب وپایارواناشن  
یزیدوپیروانشن سلمان رشدی وپیروانشن مالمحمدعمروپیروانشن اساماه  
بن الدنن رهبرداعش و پیروان وهواخواهان وپشتیباناان شاان راکاه باه  

وهاوش یااباه   اسالم ومسلمان ها آیات قرآن راپسگاوش  دستوردشمنان 

  مینمایند.  
** آیات و برگردان آن از تفسیر کشف االسرار اثر خواجه عباداهلل  

 انصاری )ر ( و نوشته امام احمد میبدی. برداشته شده است./ 
***************************************

**** 
 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم( تلویزیون ژوندان  

خداونداین طایفه رااز زمرۀ آنهایی حساب مایاناماایادکاه ازآیاات  
وهدایات اوسرباززده اند ودرحقیقت امردربرابرآنچه که خدای عزوجال  

وحاق   فرمودهن سر کشی کرده اندن وخداوند درحق چنین کسان فرموده 
)»رابا باطل خلط نکنیدوحق راپنهان نکنید در حالی که آن را می دانایاد. 

 ( .15بقرهن آیۀ  
همۀ این بی ایمانیهان سرکشیهاازفرامین الهین مظالم وبیعدالتیهان هاماۀ  
این اذیت وآزارمردمن حرامخوریهان کتاب سوزیهان فرهنگ ستایازیاهاان  
ویران گریهای آثاروداشته های باستانی ماکه ازمدتهابه اینساو ازسالاطاۀ  
سدوزایی و محمدزایی برمردم وملک ما رواداشته بودندن فقاط وفاقاط  
بخاطریک هدفن یعنی حاکمیت ظالمانۀ پشتونها وتحمیل جاباری زباان  
پشتو براقوام وملیتهای مختلفۀ کشور بودن که هرگز وهرگزنتیجه نداد و  
هرگز به مقصدومرام نخواهد رسید. زمامداران پشتون درزمان زمامداری  
شان ازهرقاعدۀ زشتی که بود استفاده کردند تااین هدف نااپااک را باه  

 دست آرند. 
اما با همۀ این اعمال ضدانسانی نه تنهااین هدف بدست نیامدن بالاکاه  
ملیتهای دیگررا بیدارساخت تاسنگرهای دفاعیه برای خاودبساازنادن کاه  
سبب ایجادفاصلۀ عمیق میان پشتوزبانها وملیتهای دیاگارکشاورگاردیاد.  
مسئول این فاصلۀ دهشتناکن زمامداران پشتون میباشند. مثالً محامادگال  
مومند برای حصول این هدف ناپاکن به اندازۀ آثارعلمی ودانشی کشور  
راکه به زبان های غیرپشتونوشته شده بودن بابیرحمی آتش زد و از بایان  
بردکه در تاریخ بشریت کمترنظیرش دیده شده است. مومانادبادباخات  
اغلب آثارنوشتار سنگین کتیبه هاای ساناگای وآثاارنااب بااساتاانای  
کشوررابافرهنگ ستیزین حیوان صفتین جنایتکارفرهنگی ازبین بردن که  
لطمۀ شدیدی برتمدنهای باستانی کشور وماناطاقاه واردکارده اساتن  

 وهرگزقابل جبران نیست.  
محمدگل مومند به اندازۀ فاشیست وضدفرهنگ ودانش بودکه بارای  
از بین بردن فرهنگ وزبان اقوام وملیتهای غیرپشتور نامهاای تااریاخاین  
قریه هان شهرهاودهکده های باستانی رادر سراسرشمال که همه نااماهاای  
سچه دلپذیرن پرمفهومن خوشآیند وخاوشاآهاناگ باودنادن وباازگاوی  
تمدنهایی بودند که دراین محالت نشو ونموکرده وبه کمال وپاخاتاگای  
رسیده بودندن به کلمات نامفهومن ناموزونن مضحک وکاریاه الصاوت  
تبدیل کرد بطورمثال دروالیت بلخ نام زیبای قریۀ چااربااغ گالاشان را  
)شنکی(ن نام قریۀ تاریخی دلبرجبین را )شلخی(ن نام قریۀ باستانی قاوش  
تیپه راکه زادگاه علم ودانش بود )منگولی(ن نام قریۀ تاریخی چهلساتاون  
را )غندی(ن نام پربهای قریۀ بهاءالدینن زادگاه موالناجالل الدین بالاخاین  
که امروزجهان به اوافتخارمیکند وبنام پدرمولینای بزرگ بود )شپاولای(ن  
نام قریۀ سلطان خواجه ولی راکه جایگاه دانش ودیانت در درازای تاریاخ  
بود )مروندی( تبدیل کرد. نامهای مضحک دیگارچاون )دناده کای(ن 
)تندوزی(ن )چوغی( وامثال اینهارابجای آنها گذاشت !  قاراراحصاائایاه  
های گرفته شدهن محمدگل مومند نام بیش سه صدقریه و محله و دهکاده  
را دروالیات شمال حذف کرده ونام های بای مافاهاوم و مضاحاک  

 ونامأنوس و)اوغانی( را برآنهاگذاشت ! 
بدتر اینکه این نامهاوکلمات پشتو که برای مردم بومی آن مانااطاق  
بیگانه وناآشناوعجیب وغریب بودندن وآنها جبراً نمی توانستنداین نام هاا  
رابه خاطر بسپارندن بلکه تلفظ آنهم برایشان مشکل بودن این مردم بیگانااه  
که بانامهای اصلی محالت خوگرفته وبه آن افتخارمیاکاردنادن و جازو  
فرهنگ وتاریخ وزندگیشان شده بودن مجبورساخته شدندکاه ناام هاای  
سخیف وبی معنی پشتو راحفظ کنندن حق نداشتندنام اصالای قاریاه و  
دهکدۀ خویش را بزبان آرند. اگرکسی قریه ودهکدۀ رابنام اصالای آن  
یادمیکردن مورد لت وکوب قرارمیگرفتن مجازات میشدوبه پارداخات  

 جریمه مجبور میگردید !  
شاهدان عینی میگویندکه بیشتر درروز های بازار مردم شاهدصاحاناه  
های دلخراش می بودندن مثالاگر پیرمردی برای فروش متاعش از قاریاۀ  
به شهرمی آمد وناگزیر درخالل صحبت اززبانش برمیآمدکه کی است و  
از کدام قریه استن اگربیچاره که ازدنیاخبرنداشتن نام اصلی قریۀ خاود  
را که درخون ورگ وحافظه وضمیرش حک شاده باود مایاگارفاتن  
نفرهای مومند به اندازۀ اورا لت وکوب میکردندکه ازاهلل گافاتان مای  
ماندوآن متاعی که برای فروش آورده بود بعناوان جاریاماه ازنازدش  
میگرفتندن اکثراً محمدگل مومندخودش درلت وکوب حصه میگارفات  

 وبه این مسأله بسیارجدی بود.  
یک شاهدعینی گفت که پدرش صدها پیرمرد بیچاره رادیده کاه از  
نام  نوقریۀ خود خبرنداشته باگفتن نام اصلی آن ماحامادگال ماوماناد  
خودآنانرا لت وکوب کرده ومجبوربه پرداخت جریمه ساخته است. این  
شیوۀ غیرانسانی را ظاهر وداؤود سخت پشتیبانی میکردند. ماثاالً دردورۀ  
همین دونفربودکه نام زیبای سبزوار راکه بعضاً اسافانادیاارهام باه آن  
میگفتندوبیانگرتاریخ پربهان تمدن قدیمۀ شکوفان وآهنگیان باودن باناام  

 چشمه سارن ورجینیا فاروق ذکی کابلی                                   
 کلبدین مار هفت رنگ است خدایا ! 

 به ملک ما چرا جنگ است خدایا       دلم تنگ و دلم تنگ است خدایا 
 به هر سو کشااتۀ  از بی گناهان       دل طالب مگرسنگ است خدایا؟ 
 گروه داعااش و یاران راهااش       همه بی دین وبی ننگ است خدایا 

 یکی ازدست دشمن درفغان است      دگر با دوست درجنگ است خدایا 
 به هرکار وطن نیرنگ و تزویار       ندانم  این چه فرهنگ است خدایا  

یکی درفکرنان و آب غرق است      دگربرخوان هافات رناگ اسات  
 خدایا 

 اساس رنج و هم  بربادی خاالق       حنیاااف اتمر لناگ است خدایا  
 غنی بیمار وعبداهلل ست درخواب       )گلو( چون مار هفت رنگ  خدایا  

 به ملک ما چرا جنگ است خدایا 
 دلم تنگ و دلم تنگ است خدایا 

***************************************
**** 

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( دوستداران قانون اساسی  
وقادر باشند که به رئیس جمهور مشورۀ بی آالیش وطندوستانه ناه قاوم  
پرستانه و مغرضانه تقدیم نمایند؛ از احکام قرآنی و درک گفتاار ناباوی  

 پیروی نمایند نه فصل شاهان بایبل.  
درامریکا یک ضرب المثل است که میگویند اگر رفتارش به مرغابای  
میماند, صدایش به مرغابی میماند و رنگش به مرغابی میماند؛ درمرغاابای  
بودنش جای شک نمی ماند. روش دستگاه امانایاتای غانای احامادزی  
بیکفایتی است, گفتارش بیکفایتی است و عملش بیکفایتای اساتن کاه  
جای شک برای بیکفایت بودن شان باقی نمی ماند. میگویند یک عامال  
نامناسب دفعۀ اول چانس بوده میتواند, اگرعین عمل باردوم تاکارارشاود  
بازهم گفته شده میتواندکه خیر یک تصادف بود ولی اگر بارسوم عایان  
عمل نامناسب صورت گیرد آن عادت است. برای دستگاه امنیتی دولات  
فریبکاری و بیکفایتی عادت شده استن که نه برای رئیس جمهورمافایاد  
است نه بحال مملکت. اگراینهاوظیفۀ خاودراجادی مایاگارفاتاناد باا  
وحشتگرایان همدست نمیبودندن عزاداران مالعمار رادساتاگایارناماوده  
محبوس میساختندن بگمان اعلب اینروزهای خونبارنصیب ملت ناجایاب  
افغانستان نمیشد. مگردرعوض, آنهاباموترهای شیشه سایااه وکاارتاهاای  

مفتخرشده از هر جا بدون تالشی  گذر دارند و میتواناناد   Aشناخت تاپه  
هر نوع سال  حمل کنند, هرنوع انتحاریون را درظارف یاک سااعات  
درمحل عملیات مطروحه منتقل سارند! جای خجالت و سر افگندگیاسات  
که قوماندان اعالی مملکت اشرف غنی احمدزی به قوای عسکاری کاه  
امادۀ دفاع اندوتقاضای امرعملیاات دارناد اجاازۀ آتاش نامایادهادن  
امامیگذاردکه بر روزه داران و نمازگزاران جناازه آتشابااری صاورت  
گیرد. جانیان محکوم بقتل را چون برادران ناراضی یا مخالفان مسلح اناد,  
برای فریب مردم امراعدام داده اماعامالای نامایاکاناد؛ اماامایاتاواناد  
دریکروزدرهرات رفته ده ها نفر را از وطیفه اش برطرف کند و یاا باه  
جهان شکایت کند که میدان جنگ همه درجنوب است و چرا در شماال  

 مملکت نیست؟ 
یکی ازدوستان من که درادارۀ پلیس نیویارک موقعایات بالانادداردن   
چون خبر شدکه جهت شرکت درفراغت تحصیلی نواسه ام ازدانشاگااه  
کولمبیان به نیویارک آمده ام, لطف نمود تامرا درقسمتهای نیویارک کاه  
برای همه درب باز ندارد آشنا سازد. هر جائی کاه مایارفاتایام باه او  

گفته احترام میکردند مگرباآنهم او شیالادپالایاسای خاودرا باه  »باس «
محافظن, پیلوت کشتی ومحافظین جاییکه فقط برای پلیس مجاازباود از  
جیب میکشیدونشان میداد, محافظین برایش سالم داده میاگافاتاناد الزم  
نیست شما شیلد تانارا نشاان بادهایاد . اومایاگافات مایادانام, اماا  
استثنانبایدوجودداشته باشد. بلی! درقسمت امنیت بایداستثنا قابال قاباول  

 نباشد. 
درمیدان هوائی کابل وقتیکه ازسکَننَرمیگذشتم باالپوش وهمۀ آناچاه  
باید سکَن میشد برای معاینه گذاشتم یکی ازموظفین برایم گفت داکاتار  
صاحب الزم نیست شمامیتوانیدبگذرید؛ برایش گفتم متشکارم اماانامای  
خواهم خالف مقررات و مسوولیت شما رفتارکنم. این مثالها از آن جهت  
بود تاشما رابه کسانیکه احساس مسوولیت دارند وقااناون را ماراعاات  

 میکنند, آشنا سازم.  
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