7301
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ ششم  /سا بیست وششم  81 /سنبلۀ  3 / 8931سپتمبر  / 5182شمارۀ مسلسل 8192

جهت بزرگداشت ازروز شهید و شانزدهمین سالگردشهادت قهرمان ملی شهید
سعیداحمدشاه مسعود ،امروزیکشنبه دهم سپتمبر7102محفل باشکوهی ازساعت  5عصر
تا  9شب،درچری بالسم بنکویت هال ،شهر سترلنگ ایالت ورجینیابرگزارمیشود.
دوستان وعالقمندان مطلع باشند.

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

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

محمدنعیم کبیر

سکره منتو ،کالیفورنیا

شهید امیرحبیب اهلل خادم دین رسول اهلل

گزارش تفصیلی محفل بزرگداشت هفتۀ شهید ،وتجلیل وتکریم از شخصیت متعالی آمرصاحب قهرمان ملی احمدشاه مسعودبزرگ (رح) را در
شانزدهمین سالروز شهادت شان ،در ورجینیا را درشمارۀ آینده تقدیم خواهیم کرد .اداره
پروفیسرداکترابدالواسع ل یفی

الکسندریه ،ورجینیا

پاسخ رئیس جمهورترامپ به نامۀ انجمن

م العین نهایت گرامی جریدۀ وزین ومردمی امید یقایاناا
ترجمۀ فارسی در نامۀ شورا االی انجمن صلح ودماوکاراسای
برا افاانستا انوانی رئیه جمهورترامپ راکه دریکی ازشماارۀ
گذشتۀ این جریده بچاا رسایاد ،خاواناده و ناکاات اامادۀ
آنرابخاطرخواهند داشت.
درآ نامۀ انجمن ،این ما الا را یاادآورشاده باودیام
همان ور که محترم پرزدنت ترامپ در ن ق افتتاحیۀ آغازریاست
جمهوریش خویش اظهار نموده بودندکه »تاروریسام ودهشات
اف.نی رااز س ح جها زدوده و دور خواهدساخات« ،مامالاکات
جن.زدۀ افاانستا  ،هم پیما ایاالت متحدۀ امریکا ،کشوررنجدیده
ایست که زیادترازهر نق ۀ دی.رجها  ،درطو سا ها متامااد
ازهجوم خرابکارا و دهشت اف.نا وبمب.ذارا انتحار که اکثرا
از سرحدات پاکستا با اسلحه ومهمات جانا.ای ونایاات پالایاد
ویران.ر داخل خا افاانستا می شوند ،آسی دیده وتالافاات
پی درپی جانی ومالی رامتحمل شده است...
حا وقت آنست که دست اندرکارا ماماالاک آزاد و
دوست افاانستا و در رأس آنهاایاالت متحده برا زدود این بلیۀ
خانمانسوز ،داخل اقدامات جد و مقتضی شوند.
همچنا درآ نامۀ انجمن صالاح ودماوکاراسای بارا
افاانستا  ،شهامت و مقاومت و قهرمانی مردم افاانساتاا ماقاابال
تجاوز و دستبرد اجنبی و مبارزات آزاد خواهی شا تذکریافتاه
بود .در همین راستا طبق نوشتۀ روزنامۀ معتبر واشن.اتان پاوسات
مورخ 52اگست ،5182جا نکلسن قوماندا ااال قوا ایااالت
متحدۀ امریکا در افاانستا  ،اظهارنموده که اساکار و سارباازا
شجیع افاانستا در هیچ نبرد مقاومتی شکاسات ناخاورده اناد...
ایاالت متحده فداکار وقهرمانی ومقاومت مردم افاانستا را ارج
می.ذارد...

اخیرا درنهادها خبر وشبکه ها تلویزیونی شاهداین پدیاده
شدیم که برا اولین باریک رئیه جمهورقدرت کنونای جاهاا ،
محترم پرزدنت ترامپ در بیانیۀ روشن.رهفتۀ پیش خویش ،دسات
داشتن کشورهمسایۀ شرقی افاااانساتاا  ،پااکساتاا رادرنافاو
تروریستا  ،باصراحت یادآورگردید ودوام نفو دهشت افا.اناا
راازسرحد پاکستا به افاانستا  ،ومتضررساختن مردم افااانساتاا
وهم پیمانا امریکایی شا را تقبیح کرد ،واقدامات مقاتاضای را
هوشدار داد.
شورا االی انجمن صلاح ودماوکاراسای بارا افاااانساتاا
امیدواراست بیانیۀ تاریخی محترم پرزدنت دونالد ترامپ درسااحاۀ
امل واجراات واقدامات جد دپلماتیک وتنبیۀ هماساایاۀ پانااه
دهنده وتقویت کنندۀ دهشت اف.نا معلوم الحا دربرباد هاا
پی درپی افاانستا  ،جامۀ امل بپوشد ،و ب ور قاطاعااناه از دوام
وپیشرفت این بلیه جلوگیر به امل آید .
اینک درپایا این گفتار ،ترجمۀ فارسی پاسخ رئیاه جاماهاور
ترامپ رابه نامۀ انجمن صلح ودموکراسی برا افاااانساتاا  ،باه
م العین گرامی تقدیم می دارم :
»اظهارتشکرمی کنم ازنامۀ پسندیده و بیا سخااوتاماناداناه و
پرحمایت تا .
ماباکار واجراات باهمی ومشفقانه خواهیم توانست باهم ماتاحاد
گردیده ومردم و ملت بزرگ خود راتقویه نماییم ،فعالیت ووظیفۀ
پرتقدس دولت خودرادر برابر مردم تکریم نماییم و ارج ب.ذاریم.
در صورت متحدبود  ،ما می توانیم یک تاییردوامدار را رویکاار
آوریم وصلح را درمسیراستحکام وش.وفانی کاه هارگازسااباقاه
نخواهد داشت ،برقرارسازیم.
میالنیا دبانو او ) ومن بارا هامایاش ازپشاتایاباانای تاا
سپاس.زاریم ،تشجیع وتاقاویاۀ شاماا ومالایاو هااتان دیا.ار
درسراسرجها  ،مارا درهرقدم این مسیر اساتاوار نا.اه مایادارد.
تشکراز اینکه وقت تا راجهت سهیم ساختن مابه ناراریاات تاا
اختصاص دادید« .دامضا ،دونالد ترامپ)

شاه آغا مرد متین بود واز راه رفتنش معلوم بودکه یک انساا اااد
نیست .کاله قره قلی کبودچه تانیمه ها پیشانی اش ،چایان وچارو
سالها پر مرارت راکه گذشتانده بود می پوشاند ،آهسته قدم برمیداشت
و برا پیمود کوچه راهی کوتاه بیشترازمعماو وقات مایا.ارفات.
درزمستانها و تابستانها کرتی آبی رابه تن داشت وگویاحکایت اوحکایات
سالهایی بودکه برا اومتوقف شده بود ،ایستاده بودوحرکت نمی کرد.
اوهمیشه به چیز می اندیشیدولی حرفی برزبا نداشت که با.اویاد.
هر چه بود دردلش بود ،در دلی که سالهاآنرا پنها کارده باود ،شاایاد
همراز و همسخن را نمی یافت که این حرفهارا خالی کند و دمی بیاساید.
معلوم نبود درکجا بدنبا روز می.شت وفرصتی هم برا یافتن پاسخ به
این سئوا برایش میسرنبود.
ازدروازۀ بزرگ داخل حویلی کال میشد ،چنارها بلند بر حاویای
که دریک کنارحویلی قرارداشت وبر اطراف آ ساایاه مای افا.اناد.
صدقدم از دروازۀ حویلی بیرو  ،راست به کوچۀ تن.ی می پیچیاد کاه
درآ دروازۀ حویلی درو بود .همانجا می ماند بافامیل و اوالدش کاه
حساب آنهانامعلوم بود ،برا بی.انه ها ،حاتای آناهاایای کاه با ارف
دی.رکوچه خانه وحویلی و چنار و جو آب داشتند.می.فتندکاه شااه
آغا بچۀ کاکا بچۀ سقاو است ،که به مزار فرار شاده وازآ ساالاهاا
تاحاال ،درین کوچه ،بیرو دروازۀ قبادیا  ،پهلو دکاا سار کاوچاۀ
ابد زندگی می کند.
بچۀ سقاو ؟ فرار ؟ حکومت؟ نادر ؟ برا یک پسربچۀ صناف ناهام
لیسۀ باختر ،سئوالها باالترازفهم بود .فرار یعنی چه؟ پره ماا ناایا
الحکومۀ مزار و نادر بلی! پدرظاهرشاه که استقال را از ان.ریزها گرفت!
ارتباط داد این م ال سویۀ باالترازصنف نهم میاخاواسات درشارایا
تعلیم وتربیه و نصاب تعلمی مکات  .می.فتند ...نادرخاا رایاک باچاۀ
مکت با تفن.چه زد! خوب ،این دی.رچه حرفی؟ می.فتند وقاتای ناادر
پاچاشد ،همۀ مردم شمالی راچنوار کرد وباچاۀ ساقااو ورفاقاایاش
رادرچمن حضور به دار زد تامردم پند ب.یرند ودرمقابل دولت بااااوت
نکنند .می.فتند نادرخا تمام خویش وقوم باچاۀ ساقااو رایااچاناوار
کردیابه ملکها دی.رفرار داد !
شاه آغا هم یکی ازآنهابود ،درد او دردیک روز ویکماه ویکسا نبود،
درد او دردسالها بودکه دردلش انبار شده بود .باه هایاچاکاه گافاتاه
نمیتوانست یاکسی حوصلۀ شنید آنرانداشت .شاید برادرا  ،خاواهارا ،
بچه ها کاکا ها ،بچه ها امه هاهمه درهرگوشۀ ملک تیت شده باشند،
حتی جستجو ویافتن آنها موج توبیخ پادشاه وقت می شد.
ظاهرخا هم دربیانیه ها روزجشن به روح پرفتوح محصل استاقاال ،
پدر بزرگوارش درودمی فرستاد وملت هم باه ایان کاارناداشات کاه
ظاهرخا بنام کی منار نجات میاسااخات ،باه یااد وباه پااداش کای
منارابدالوکیل خا را اامار میکرد ،ودربیانات خودچه می.فت وبااال
قبر کی سفیرها ممالک خارجه اکلیل گل می.ذاشتند !؟
سالها سپر میشد وداستا غم ان.یزکه برا ادۀ ازمردم غم ان.یازهام
نبود ،تکرار میشد .نه پرسش چرا وچ ور وباه خااطارچای؟ باود وناه
پاسخی ! تاریخی که درمکات تدریه میشدهم بایاشاتارازیان چایاز
نمی.فت و کتابخانه ورادیو و مجالت وروزنااماه هااهام زیارپایا.ارد
شدیدریاست یب احواالت ازبینی باال حرفی نداشتند ! دیوارهاا ماوش
داشتندوموش هاگوش ! کی میتوانست قین و فانه و روغن داغ و کاوتاه
قفلی وهزاراهانت ومجازات راقبو کند !؟ شولی ته بخو پرد ته بکو !
سالهاگذشت ودهه ها ،وهرچه مصیبت وآفات وبادباخاتای کاه در
دنیابود ،به سر کشورآمد .همان ورکه نادرخا آ واوالد بچۀ ساقااو را
یاکشت یابه هرگوشه فرار داد ،بالهایی که کمونیستها آوردند ،نایازیاا
اوالدوطن رااز تیغ گذشتاندند ویامثل سنگ فلخما به هرطرف پارتااب
کردند.
پاچایی هم دست بدست شدو باالخره بازدولت تاج پاچایی را ازامریکا
توس طیارۀ بی  25حمل کاردوبارفارش اشارف غانای احامادز ،
مازمتفکردوم درجها گذاشت ،وشد ولسمشر ،رئیه جمهاور ! ماردم
یکماه دوماه ،یک سا  ،دوسا صبارکاردنادتاا ازیان مااازماتافاکار
دردسترخوا خود نا ایافی ببینند ودرجی خود چندپو بیشتر بارا
مصارف خانواده ! ولی هیهات ،نه نا ونه خانه و نه کاال ،ودرپهلاو آ
هرروز باید قبرستانها کشور شاهددفن کرد جوانا بای دسات وپاا
وخانه ها مردم ،معابد ومساجد جا ماتم وسوگاوار  .ددناباالاه
درصفحۀ هشتم)
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هفته نامۀ امید

انجنیرابدالصبور فروزا

نیوجرسی

تلویزیون ژوندون

مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
به ادامۀ گذشته :می.ویندکه محمدظاهرشاه دوسیۀ آنهایی راکه اادام
میشدند ،خود امضانمیکرد وکاه دیا.ار راماوظاف مایاسااخات
تاامضانماید .اکثرا پسر ارشد اوشهزاده احمدشاه یایکی ازکاکاها یایاکای
ازاموبچه هایش رابه اینکار مامورمی نمود .البته این کاریک نوع فریا
داد مردم بودکه کارآسا است ،چو اکثرمردم به امق مسألاه نامای
اندیشیدند وکورکورانه قبو میکردندکه ظااهارشااه کسای راااادام
وشکنجه نکرده ،بلکه کاکاها وپسرا کاکاهایش کشته اندواادام کارده
شکنجه داده اند ! ولی درحقیقت اگردقیق شویم ،او همین هاارا وکایال
خودمی.رفت تاآ کارها شنیع راانجام دهند ،کاه ازنا.ااه حاقاوقای
جوابده خوداوست نه وکیل او ،وازدیدگاه اسالم هرکی جواباده اامال
خودمیباشد ،وپیامبردص) هر کسی رامسئو زیردستانش گفته است.
به یقین که فری داد مردم آسا است ،اماهرگز نمیتاوا خادا را
فری داد .سل ا مسئو رایت است وهرچه بررایت می.اذرد ،ااامال
آ سل ا است ،اگررایت دراد زندگی کندآ اد سالا اا اسات
واگر رایت ظلم ببیند و در استبداد زندگی کند ،آ به سالا اا تاعالاق
می.یرد و چو آ ظلم واستبداد در سایۀ سل نت اومیشود هرظلمی کاه
برمرلومی شده ،هرق رۀ خو بی.ناهی که ریخته ،هرطفلی که یتیم شده
وهرزنی که بیوه شده ،هرخانوادۀ کی در دورا سل نت ظاهرشاه دربادر
وبی خانما شده است ،مسئولیت همۀ آنهابدوش پادشاه بود ،و ازاین نوع
ااما ید انسانی دردورا سل نت ظاهرشاه بسایاار شاده کاه دریاوم
الحساب اوجواب.و است  .آنهاییکه درصدد اندتا ظاهرشاه رابرائت دهناد،
که گویا اومسئو همۀ آ بی ادالتی هاوکشت وخونهاکه کااکااهاا و
کاکا زاده هاوااضا خانواده اش به اجازۀ او رواداشتند ،نیست ،وآناچاه
ظلم و استبداد که محمد گل مومنددرهبرواستاد تلویازیاو نونادو )
نزدیکترین شخص به خانواده و حکومت محمدظاهرشاه ،برملت تاحات
زاامت اوانجام داده ،به آنها دخال و غارض ناداشات ،واورا ثاالاث
باالخیرمیشمارند ،نه تنهاخالف حکم الهی امل مینمایند ،بالاکاه درواقاع
میخواهند وکوشش میکنندکه دوچیزررا ثابت نمایناد :یاکای ایاناکاه
گویاظاهرشاه به اندازۀ خالی الذهن وتهی مازبودکه مسائاولایات هاا
خودرا نمی شناخت واز اختیارات خودبحیث یک سل ا واقف ناباوده،
دوم اینکه گویا او ازآیین پیامبردص) بی خبربود وازهدایت خادا دج)
بهرۀ نداشت ! درهردوصورت اهل خبره اوراسزاوار تخت وتاج ،شایستاۀ
رهبر ملت وزاامت یک کشورمسلما نمی دانند .درغیرآ آنچه کاه
برا برائت ظاهرشاه اداامیکنند ،اذربدتر ازگناه است ،چاو انساانای
کشته میشد ،طفلی یتیم میشد ،زنی بیوه میشدخانواده یی دربادروبایاناوا
میشد ،ما وهستی ،زمین وباغ کسی به زورگرفته میشد وصدهانوع ظالام
دی.ر ازین قماش باال ملت میشد ،واو باوجودیکه درکرسی زااامات
کشورنشسته بود ،دربرابرهمۀ اینها خاموشی اختیارکارده باود وصادا
خودرانمی کشید ! اگرهاشم کشت ،شاه محمودظلم کارد ،ماحامادگال
مومند آ وما وزمین وخانۀ مردم راغص کرد ،به اازت ونااماوس
مردم دست دراز نمودوتخم شقاش ونفاش رابین مردم کااشات ،هاماه
وهمه درتحت زاامت المتوکل الی اهلل محمدظاهرشااه ؟! شاده و او
مسئو درجه او وجواب.و نخست درنزدخاداورساو خادا وماردم
است.
ازامردرض) که درمدینه حکمروایی میکرد ،روایت است کاه مای
گفت» :اگر پ ُلی درباداد سوراخ باشد و ب ُز ازآ ابورنماید وپاا باز
درآ سوراخ برود ،چو بز اف.ارشود ورنج کشد ،مسئو وجاوابا.او
آ امراست« .یااینکه آورده اندکه امیرالمنمنین امردرض) شبانه لباس
دریوزه گر میپوشید و کوچه به کوچه ،دهکده به دهکده وشهربه شهر
می.ذشت تادریابدکه مبادا کسی درقلمرو اوباشکم گرسنه بخاواباد کاه
جوابدهی آ در روزرستاخیز از توانش خارج است .بار او باخانمی کاه
کلبۀ محقر داشت روبروشدکه دی.دا مانده ودیا.ای دربااال آ ،
هیزم دردی.دا می افروخت ودیگ بر آ میجوشید .امرنزدیک شاده
سالم کرد وپرسید :م.رغذا لذیذ می پاز ؟ ز گافات :غاذایای
وجودندارد! خلیفه سئوا کرد :په دردیگ چی میاجاوشاد؟ گافات:
چندپارچه سن.ی رامیجوشانم واطفالم فکرمیکنندکه غذایی مایاجاوشاد
ومیجوشدتا اینکه به هوا غذاخسته شده وباخاواباناد وآنا.اه آتاش
راخاموش می کنم وباشکم گرسنه باایشا میخوابم .امرگفت :په چرابه
خلیفه مراجعه نمی کنی تاحصۀ ازبیت الما برایت تعایایان کاناد؟ ز
جواب داد :مرا به خلیفه دسترسی مشکل است وکاارمان نایاسات ،اماا
دسترسی خلیفه به من آسا
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است و کاراوست! امردرض) ازسخنا ز سخت ملو شد ،پایاشاانای
برزمین نهادواز خداوندیکتا اذرهاخواست وتائ شدتاخاداونادماتاعاا
بخاطراین سهل ان.ار اش اورا بیامرزد .امر ازز خاداحاافارای کارد
ورفت به بیت الما وبه مامورین آ فرما دادتا اناباانای ازآردگانادم
وروغن وخوراکه هاتهیه بدارند .وقتی انبا آماده شد ،به مامورها بیات
الما امرکرد تاآ انبا ثقیل رابرشانه هایش ب.ذارند ،و انبا درپشت باه
جان خانۀ بیوه ز روا شد .همه حیرتزده شدندکه خلیفه بااینهمه حشم
وخدم ،خود انبا به پشت منز میزند .خلیفه چو به خانۀ بیوه ز رسیاد
خست.ی وماندگی راه راکه ازثقلت انبا ناشی بود باخودداشات ،اناباا
راازشانه هایش پایین کردوبه بیوه ز تسلیم داد .بیوه ز دیادکاه اناباا
مملو ازآرد وروغن وخوراکه ها یرور است ،سخت شادما شدوباه
امردرض) داا خیرنمود وگفت :مردمهربانی هستی ،ایاکااش امایار
المومنین چو تومهربا می بودتامن وفرزندانم باشکم گرسنه ش نامای
خوابیدیم !
امر ازسخنا بیوه ز سخت شرمنده وغم.ین شد ،روبه دربار حاق
کرد و گریه هاکرد وتوبه نمودتام.ر خداونداوراازین سهل انا.ااریاش
درحق بیوه ز ببخشاید وتوبه اشارا باپاذیارد .پاه روباه بایاوه ز
کردوگفت :فردا به دارالخالفه بیاکه من حقت را ازامایارالامانمانایان
می.یرم  .فردا بیوه ز بسو مدیناه رفات وباه دارالاخاالفاه رسایاد
ودرجستجو مرد شدکه انبا غذابرایش آورده ،ووااده داده باود
تاحقش رااز امیرالمومنین بستاند .ازهرکسی سراغ اوراگارفات ونشاانای
گفت ،کسی آنرابجا نیاوردوبه ناچار او را به مرکزدارالاخاالفاه باردناد،
تاارض حا کند .وقتی چشمش به چشم امر خورد ،دانست که آ مرد
انبا به پشت مهربا دیش خود امیرالمومنین است.
امااین حیله ونیرنگ ظاهرشاه که برا اادام ،بی خااناماا سااز ،
شکنجه و غص ما ودارایی مردم ،برا خودوکیل می.رفات وآناهام
وکیلی ازنزدیکا وخویشاوندش ،تامنافع خانواده درخ رنیفتناد وخاود
برغ ُند خیرنشساتاه تامااشاامایاکارد ،انساا رابایاادحاواد تالاخ
اخیرکشورمیاندازد که آن.اه که امریکایی هاخواستندتامعاهدۀ رابعاناوا
گویا قرارداد مصونیت متقابل باافاانستا امضا نمایندتاحضورپای.اهاهاا
نرامی وفعالیت ها اسکر شانرادرافاانستا صباۀ قانونی دهند،کارز
که ارتباط تن.اتنگ باطالبا واستخبارا طالبا داشت ودارد  ،باه اسااس
توصیۀ آنها ازامضا آ قرارداد خوددار ناماود ،کاه سابا آزرده
خاطر ولینعمتا امریکاییش شد ،اما اشرف غنی احمد ز بارخاالف
و  ،به مجردیکه کاندیدریاست جمهور شد ،دراولین خا ااباه اش از
امضا آ قرارداد یادآور کردو حتی واده دادکه اولین کار راکاه
میکند امضا همین قرارداد نامنهاد امنیت دوجانبه میباشد .طباعاا غانای
احمدز می دانست که اگرآنراامضانکند رئیه جمهورنمی شاود وباه
روزگارحامدکرز دچارشده ان.شت ششم میشود ،وازترحم وا اوفات
امریکابی نصی می ماند.
اما زمانیکه رئیه جمهورشد ،برخالف وادۀ خاود ،آ قاراردادرا
شخصا ٌ امضا نکرد ،بلکه حنیف اتمرمشاورامنیتی خودرامنظف سااخات
که امضاکند ،تا اگر روز حرفی درموردقرارداد بلندشود وازجزئایاات
وماهیت آ مردم آگاه شده مفاد ومضار بارماالگاردد ،آنا.ااه غانای
احمدز خودرا ثالث باالخیرکشیده بادها بازب.وید که مان قاراردادرا
امضانکرده ام ! و این این حیله ونیرنگ ظاهرشاهی است ،جاهات فارار
ازمسئولیت ها وظیفو ووجدانی وانسانی !
براالوه غنی احمدز با حیله ونیرن.ها خااصای کاه دارد ،در
قسمت امضا قراردادامنیت متقابل ،کار کردکه به اص الح هم لاعال
ریاست جمهور رابدست آردوهم د امریکا را نرنجاند ! اینکاه مالات
رافریفت پروا ندارد ،چو ملت بیچااره ودرمااناده اسات وازچایاز
خبردارد وبه چیز امیق نمی شود که آ بخیروطن است یا شر ُ وطان .
اگرروز ملت بیدار شود وبخواهد سرنوشت کشورخودراتعیین ناماایاد
ودرامورآ مستقیما ٌ تصمیم گیرنده باشد ،ممکن این قرارداد اشاکااالت
فراوانی ایجادنماید ،و آن.اه ازیخن غنی احمدز خواهد گرفات ناه از
یخن حنیف اتمر ! چو قراردادتحت زاامت احمدز باحایاث رئایاه
جمهور و بدستورخودش امضا شده ،و اتمر دربرابرآ کدام مسئولایاتای
نمیداشته باشد ،اومانند دستپاکی است که هردستی که چر و کاثایاف
شود ،آنرا با اتمر پا میکنند ،تا آنکه دستپا به اندازۀ کثیف شود کاه
جا پاکی درآ نمانده ومردم آنرا به زباله دانی اندازند !
جا تأسف است که ملت تاکنو ندانست که چراکارز بااهاماه
نازدان.ی هایش نزدامریکا ،این قرارداد راقبو نکاردوامضااناناماود ،و
چراغنی احمدز با د وجا آنراپذیرفت وبدو مع لبی درنخاساتایان
صحبتش واده دادکه اولین کارش بعنوا رئیه جاماهاورافاااانساتاا ،
امضا این معاهده خواهدبود .مماکان کارز درفاکارآ بااشادکاه
باامضانکرد آ قرارداد ،نزدمردم ااتبار کس خاواهادکاردوناناگ
حلقۀ غالمی راکه درگرد دارد زدوده خواهدشدوحیثیت ازدست رفاتاه
اش ،که باتو وتانک اجنبی باقادرت رسایاد ،ااااده خاواهادشاد.
اگراوچنین برداشتی داشته باشد بکلی بخ ا رفته ،چو مالات ایاناقادر
درخواب نیست که خوب راازبد تمییز نتواناد وفارش خاایان وخاادم
رانداند ،ازجانبی کرز برا ملت ن.فت که الت پافشار اش در امضاا
نکرد قراردادچه بودازچه قراربود ،آیایک مسأله شخصی بودیا مالای؟
آیا بخاطر امضانکردکه سی آ ا ارسا بوجی ها دالر را باه ارگ
ق ع کرد یا به خاطر اینکه چک ها سفید راکه ازبوش مایا.ارفات،
اوباما آنهارا به رویش بست ،یا نازدان.ی هایی
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راکه بوش به او ارزانی میکرد ،اوباما خریدارش نبود وحایرنبودنازهاا
کرز رابخرد ،یااینکه مفردات قرارداد به یررملت وتباهی مامالاکات
بود.
امااقل سلیم حکم میکندکه این پافشار کارز ااقادۀ شاخاصای
اوبودنه ملی ،چو او ازمشخصات ملی اار بودوبه همین االات اسات
که برا جبرا آ چپن وکاله قره قل میپوشد .ادۀ به این اقیده اندکاه
برادرا ناراض کرز یعنی طالبا ددمنش به اوهدایت داده بااشانادکاه
هوشدار قراردادرا امضانکن! چو کرز باطلبا دریک دیگ وکااساه
شریک بود و باآنهاسرازیک گریبا بدر میکرد ! ولی باکما ماعاذرت،
من بااین طرز دید موافق نیستم زیراطالبا خوداجیرا و مزدورا اجنبای
اند ودر رگها شا خو بی.انه جریا دارد واز غالمی و چاکر نن.ای
ندارند .سرشت شا بادو همتی وپستی آمیخته است ودیان و دنایاا
خودرا درخدمت بی.انه ها قرارداده اند.
به مثابۀ کرز  ،اشرف غنی احمدز هم تاکنو به ملت ن.فات کاه
چرا در امضا آ قرارداد اجالاه کاردواولایان دساتااورد ریااسات
جمهوریش رابرآ بنا کرد؟ احمدز وکرز ازیاک کااساه تاااذیاه
میشوند بااین تفاوت که احمدز خودرا ازکارز یاک پاتاه بااالتار
میزندوبه خودتهمت می بندد که مازمتفکر جها است! وممکن به همیان
لحاظ باورکرد که اصالملتی وجود ندارد که برایش سود و زیاا ایان
قرارداد راباید گفت ! خوب می دانست که اگرقرارداد را امضاا نامای
کرد ،رئیه جمهورنمی شد !
گرچه هیچیک آنهایی که درامضا این قرارداد دست دارند ،چیاز
برا ملت ازآ ن.فت وحرفی برزبا نراند ،ولی ملت مابا درایت اتای
که دارد ،ماهیت آنرادر کردکه آ مفیدبه حا طالبا ومضر به حاا
مردم ماست .اززمانیکه این قرارداد امضاشاده ،اماریاکاایای هاااااال
کردندکه ماباطالبا جنگ نداریم ،حتی سیاستمدارا بلندپایۀ آنهاطالاباا
راازیز ودوست خودخ اب کردند .سالح مازاد خودرادرحیان خاروج
بخش اارم اساکرشا به نرامیا پاکستا تسلیم کردندکه ازآ طاریاق
بدسترس طالبا قرارداده شد وموج قدرتمند بیاشاتارآناهااگاردیاد.
درق ر و دوحه دفاتر سیاسی طالبا راتاسایاه و مصاارف باودوبااش
چهارصدفامیل طال درآنجا بعهده گرفته شاد ،ماالقااتاهاا رویاارو
باآنهاصورت گرفت ،به قوتها نرامی اماریاکااهادایات داده شادکاه
اگرطالبا برشمافیر نکرد ،شما بر آنها فیرنکنید! بلندپای.ا طاالا کاه
املیات نرامی وتروریستی آ گروه را رهبر میکردناد ،اززناداناهاا
ایاالت متحده رهاشدند ،به سازمانها بین المللی هدایت داده شدتاطالباا
رابااینهمه قتل وقتا ودهشت اف.نی ها شا  ،درلستها سیاه تروریستای
حساب ننمایند .در مقابل ،شهرها ،دهات و قریه ها کشور یاکای پای
دی.ربدست طالبا افتاد ،میزا شهادت سربازا وطن به حالات سارساام
آورباالرفت ،دولت افاانستا که تحت نفو مستقیم سایااسای ،ناراامای
واقتصاد امریکاست ،ازارسا کمکها نرامای ویارور بارا آ
سربازا وطن که درمحاصره یاخ رمحاصرۀ طالبا قرارمیا.ایارناد ،اباا
صورت می.یرد .میزا کشتارجمعی وانتحار توس طالبا درشاهارهااو
پایتخت کشوربحالت اسفنا وغیرباورکردنی رسیده وصادهاا تاأثایار
منفی دی.رپه ازامضا این قرارداد مردم ووطن مارا متأثرساخته است.
بدین ترتی رسم آنچه که چندین دهه قبل دردورۀ سل نت ظاهرشااه
معمو بود،اکنو باشدت بیشترجریا دارد.دسیسه هاوتوطئه ها هاماا
دسیسه هاو توطئه هاست براالایاه مالات وبارا فاریا آ  ،ولای
سناریونویسا وکارگردانا آ اوض شده اند ،به اص االح خارهاماا
خراست ،وفق پاالنش رااوض کرده اند !
اتفاش افتادکه درزما زاامت ظاهرشاه ،برادرا همکیش مادرآنساو
دریا آمو درسمرقندوبخارا زیرشکنجاه هاا کاماونایاساتاا جاا
میدادندوآ کمونیستها این مسلماناا خاداجاو راباه انادازۀ ا یات
وآزارکردندکه چارۀ جزفرارازخانه و کاشانه وشهرهاودهکده هاایشاا
وفرارازمیهن دوست داشتنی شا نداشتند .یعنی هاماا شارایا ای کاه
برمادرهن.ام حملۀ قشو سرخ درکشورآمد ،وزندگای کارد وباود
رابرا مادرمیهن دوست داشتنی ماتلخ ساخته بود وصدهانه هازار هااناه
بلکه ملیونهاتن ازهموطنا مامجبوربه تر وطن وهجرت به دیاارغایار
شدند ،وماکه این زهرراچشیده ایم ،میدانیم که چقدرتلخ ومرگ افزاست
که چه حسرتهاوناامید ها ،چاه دربادریاهاا ودساتانا.اریاهاا وچاه
جفاکشیدنهاراباخود دارد ،که هرلحرۀ آ بایدساوخات وسااخات وباه
یادآ مأوا بهشتی وبیادآ هوا روح افزا وبیادآ مردم خوش طبیعت
گریه کرد وج.رپاره نمود ،آ مسلمانا پاردریاکه درزیرچکاماه هاا
کمونیستها روس جا میدادندوخو پا شا ازالبال پاناجاه هاا
خو آلود کمونیستها فورا میکرد ،خانه و کشانۀ شا پیش چشما شاا
آتش زده میشد ،سینۀ فرزندا ودلبندا شا را با گالاولاه هاا تاو
وکالشنکوف سوراخ میکردند ،به دخترا وزناا شاا دسات دراز
میکردند ،یعنی آنچه که برماچندین دهه بعد آمد ،برایشا آمده بود ،باه
ناچارباخودگفتندکه زندگی درمیهن تلخ وناممکن شده،آخر درهمسای.ی
ما کشور است که مردم آ مسلما اندو ا ا ماحاماد از آنساو
دریاب.وش میرسد ،می.ویندکه مردم آ مسجددارندونماازمایاخاواناناد
وروزه هم می.یرند ،و ازهمه خوبتر پادشاهی دارندکه درپایاش نااماش
محمد می نویسد ،حتمامسلما هست ورایت او راالمتاوکال االای اهلل
می.ویند ،بیایید باروبنه ببندیم وبه آغوش آ برادرا مسلما خود پانااه
بریم ،م.رازچنگ کمونیستها نامسلما نجات یابیم .ددنباله درصافاحاۀ
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دربارۀ قصر داراالمان

کابل

ما بارگهی دادیم این رفت ستم بر ما
تا خود چه رود آخر بر کاخ ستمکارا دخاقانی)
ازیز گرامی سردبیر محترم روزنامۀ اطالاات روز،
دریکی از شمارهها گذشتۀ آ روزنامۀ وزین یل ااناوا »داراالماا
خانۀ درمیا آتش «مقالۀ دربارۀ آ قصر و بازساز آ به نشر رسید .در
این ن.اشته مایلم م ال مختصر را خدمت شما ،ناویسانادۀ اازیاز و

خوانندگا به ارض برسانم :
نخست اینکه اامار قصر داراالما په از بازگشت شاه اما اهلل از سافار
اروپا رو دست گرفته نشد بلکه مراسم تهدابگذار آ در سا پنچام
سل نت شاه اما اهلل به روز چهارشنبه  5۲میزا  8915خورشید برابر باا
 82اکتوبر  8359در محضر شخصیتها بلندپایۀ لشکر و کشاور ،
روشناسا شهرکابل و بزرگا چاردهی ونمایندگا کشورها خاارجای
په ازسخنرانی شاه که نیازمند کشور رابه اامارشهرداراالما باعاناوا
پایتخت افاانستا تشریح کرد ،وتوییحاات وکایال وزارت ماعاارف
فیضمحمد خا زکریاصورت گرفت .اقال هم نمیتوا باورداشت کاه
کاخی بااین ارمت درظرف حدودکمترازیکسا ساخته شده باشد .زیارا
اگرکاربنا این امارت معرم درجو  8351په ازسفرشاه به اروپاآغااز
میشدمحا بودکه تازما سقوط سل نتش درجنور 8353به پایا رسد.
متن سخنرانی پادشاه و وزیر معارف در مراسام تاهادابا.اذار ایان
قصردر یادداشتها مرحوم استادازیزالدین وکیلی فوفلازائای آماده
است .مرحوم ازیزالدین خا اسناادفاراوانای ازدورههاا ماخاتالاف
تاریخ  521ساله افاانستا بهدست داشت که تعداد را خود گارد آورده
بود و شمار نیز فراهم کرده و چشمدید پدرش نرامالدین خا کاه از
سرشناسا اهد امانی بود ،می باشد .بهموج این اسناد و سایر مادار
شاه اما اهلل در  8531خورشید دربارۀ اامارشهر درنزدیکی شهرکابل
وانتقا وزارتخانهها و دی.ر دفاتر دولتی به آ جا به رایزنی و مشاورت
گسترده پرداخت و بعدا تصمیم ق عی در این باب گرفت .هناوز ماحال
خاصی را برا این منرور در نرر ن.رفته بود .کسانی من اقاۀ سارساباز
چاردهی را پیشنهادکردند .شاه با توجه به باغ ها سایا نااز باد
چاردهی و زمین ها سرسبز زرااتی حیف دانست که اینهمه زیبائی و
سرسبز از میا برود .کسانی هم نقاط دی.ر راپیشنهادکردند .سر انجاام
شاه شخصا درپایا دیدار ازهمه ساحات اطراف پایتخت باه هاماراهای
مشاورا به سوار اسپ همین محل رابه دالیلی که خاودش درماحافال
تهدابگذار تشریح کرد ،برگزید وقرار شد شهر نو کاابال بار رو
زمینی به مساحت بیشتر از دو هزار جری بنا یابد .در ایان جااباه ایان
مناسبت خاطرهیی را تقدیم میدارم.
در زما ریاستجمهور مرحوم محمد داوود خا شهید به پیشاناهااد
وزارت اطالاات وفرهنگ و منرور رئیهجمهوریک مجله االامای
تشکیل شدکه هفتۀ یکبارجلسه داشت .این پیشنهادبا اصرارمن و پایمرد
رفیق حجره وگرمابه وگلستانم شادروا داکتراکرم اثما که باارئایاه
جمهور راب ۀ خویشاوند وتا حدود هم فکر داشت جااماه اامال
پوشید .ااضا این مجله رااین اشخاص تشکیل میدادند :مارحاوماا
استادابدالحی حبیبی ،محمدصالح پرونتا ،محمداثما صدقی ،سیدقااسام
رشتیا ،داکترمحمد انه ،محمداسماایل مبلغ ،محمدامایان خاوگایاانای،
ابدالوهاب طرز  ،داکتر روا فرهاد  ،استاد بشیرهرو  ،محمدیعقوب
واحد  ،داکترمحمداکرم اثما وچندتن دی.ر .من جوا تریان اضاو
این جمع بودم .مجله المی کارها سودمند کرد ،همه دواطلبااناه و
بیهیچ مزد و پاداشی .ازین گروه همه به ابدیت پیوستند جزداکتر روا
فرهاد که پیرانهسر زار وناتوا در ایالت کالیفورنیا ایاالت ماتاحاده
امریکا درانترار «پیک جانا »نشسته است ،ومن که پندارم زندهام.
روز درین مجله سخن ازقصرداراالما درمیا آمد .من گفتم زمیان
قصرداراالما ملکیت خاندا مابود ودرمیا شمار زیاد اسنادخااناوادگای
سند آ نزدمن است .همه به دید آ اظهاراالقه کردند .هفاتاۀ دیا.ار
سند رابه مجله آوردم که بهموج آ زمین قصرداراالما ملکیت میار
سیدکریم ولد میردرویش ولدمیروااظ کابلی درح) به «ااالایاحاضارت
شهریارغاز »تفویض میشد .وکیل مقام سل نت دراین ماعاامالاه جاد
مادر من میرغالم الی خ ی فرزندمیرمحبوب فرزند میر وااظ کابلی
درح) بود.

دانشمندا حایر درمجله ازدید این سنداظهار خوشوقتی کاردناد.
در پایا جلسه استادابدالحی حبیبی با لحن شیرینای کاه داشات ازمان
پرسید که این سندراحاالبه کجا میبرید؟ گفتم واپه به خاناه .گافات:
چرا به آرشیف ملی نمیفرستید؟ گافاتام مایفارساتام .هامااناروزآ
سندیمیمۀ نامه از وزارت به آرشیف ملی رفت و این ی.انه سناد باود
که از میا اسناد تاریخی موجود نزد من از برکت خواهش آ استادفقید
ثبت آرشیف شد و امیدورام از میا نرفته باشد .بقیه آنچه از اسناد داشتام
په ازفتنۀ  2ثور از میا رفت.
چند بعد ازاین روز هن.امی که من مسئولیت امورفرهنگ وهانارو
مرکز بینالمللی م العات کوشانی را در آ وزارت بار دوش داشاتام،
شخصی آمد و نقشه قصر داراالما را که از پدرانش به و رسیاده باود
آورد که آ هم به آرشیف ملی فرستاده شد .
دقت و تأمل بسیار و انواع رایزنیها و تعیین محل و استخدام مهندساا
اروپائی وکاررو طرح نقشۀ شهر داراالما که میبایست باماعایاارهاا
زما درکشورها پیشرفته وبا راایت قوااد بهداشت »به طرزمارغاوب
به اصو فنی «بناگردد ،ازبهارسا  8531آغاز شد تاا در  5۲مایازا
 8915شمسی سنگ تهداب قصرداراالما یابه تعبیرشاه بیاتالاحاکاوماۀ
افاانستا با مهندسی داکتر هروالترهارتن آلمانی بهحیث سر مهندس و باا
نقشۀ موسیوکودار فرانسو بهدست شاه اما اهلل گذاشته شد.
توییحات شاه درمحفل گذاشتن نخستین سنگبانااپارساشاهااوشاک
وتردید هایی راکه فکرمیکرد درمردم ایجادشده خواهدبود پااساخ داد.
تراکم جمعیت درشهرکهن کابل وآب غیرصحی بارها سب شیوع مرض
وبا دکه حاال طبیبا مابهجا آ کلمۀ ان.لیسی کولرا رابهکارمیبرند) و
دی.ربیمار هاشد وهربارتلفات بسیار برجاگذاشت .باهطاورماثاا در
سا  8911خورشید چو درکابل مرض هیضه شیوع یافت و از اوایال
برج سرطا تااوایل میزا را دربرگرفت شاه حتا برگزار جشن استقال
را درچمن حضور در برج اقرب به تعویق اف.ند و در اوایال بارج
اقرب آ سا  ،هن.امیکه هوا کابل سردشد ومرض هیضاه از مایاا
رفت بهراه انداخت ،کوشش او در امر توجه به بهداشت شاهار کاابال
چندا به نتیجه نرسید و میخواست از ازدحام اهالی بکاهد .شاه دساتاور
داده بود تا تیم سیار طبی همراه با ادویه در شهر کابل به خانهها بارود و
بیمارا را تداو کند.
ازنررشاه اما اهلل دلیل دی.راین بودکه درگذشته افاانستا درانزوا باود
و دنیابا آ ارتباطی نداشت ،اماپه ازاستقال رفتوآمد شخاصایاتاهاا
خارجی واقامت سفرا وسفارتخانهها درکابل ایجاب وجاود شاهار باا
خصوصیت شهرها مدر رامیکرد .دراینجاشاه به شیوۀ همایاشا.ایاش
که سخنرانی هایش رابا شعر منکد میداشت و بیشتر هم اشعار سعاد را
حفظ داشت ،این بیت را فراخور آنچه گفته بود ،خواند:
یا بنا کن خانهیی در خورد پیل
یا مکن با پیلبانا دوستی
وسعت یافتن روزافزو دفاترحکومتی وشرکتها ومنسسات وتأسیاه
وزارتخانههاییکه درگذشته وجودنداشتند وفاقدمکا وساختما بودند نیز
ازاسباب بنا شهرداراالما گفته شد .دراین زما بهاالات کاماباودجاا
تعداد ازموسسات حکومتی بهشمو وزارتها معارف و تجاارت رادر
ارگ سل نتی جاداده بودندوموزیم کابل هم درکوتی باغچه ارگ افتتااح
شد.وقتی دارالمعلمین تأسیه شدبااجازه وموافقت نقی صاح بخاشای
اززمین اقامت.اه موصوف رااختصاص دادند.شاه دربایاانایاهاش گافات
هرکسی بخواهد درشهرداراالما خانه بسازد دولت تسهیالت الزم برایاش
فراهم میکند.
په از سقوط دولت امانی زمامدارا بعد درتاییرنام قصر داراالماا
کوشیدند .حبی اهلل کلکانی آ را بهاوض داراالما  ،دارالحبی نامایاد.
سردارمحمدهاشم خا صدراارم که  82سا فرماناروا تااماالخاتایاار
کشوربودواقدۀ شدیدشخصی دربرابرشاه اما اهلل داشت آنرابه دارالفنو
مسماکرد .چند هم بهنام »نو کابل «نامیده شد ،ولی مردم حقشنااس
پایتخت بهخصوص من قۀ چاردهی که ازجاا ود باه آ پاادشااه
ترقیخواه ملتپروراشق میورزیدند ،داراالما را هماچاناا داراالماا
گفتند و هیچ نامی نتوانست جا آنرا ب.یرد.
آنجاکه گفته شده شاه دراواخردورۀ سل نت رو به تجمل آورد صحیح
نیست .امارت قصر داراالما را بهانوا نخستین بنا شهر داراالما شااه
اما اهلل برا استفادۀ حکومت بناکردوبقو خودش»دارالحکوم.ی «ناه
جهت اقامت خود وخانوادهاش .بر االوه او به تجمل دلبسته نبود و لبااس
کرباسی ساخت وطن میپوشید و دی.را خاصه درباریا و اشاراف و
اایا را به آ تشویق میکرد.
چارسا پیش وظیفۀ بازساز قصرداراالما ازطارف حاکاومات باه
شهردار کابل سپرده شد .شهردار به تنریم مقدمات این امر پرداخات
و طرح تخنیکی بازساز آنراتهیه کرد ،ولی در دورۀ حکومت حاایار
یاد ازآ نشد .چرامااادت داریم بجا آناکاه باررو کاارگاذشاتاه
بیفزائیم ،بر اکه هر کار را دوباره از او آغاز میکنیم ،بهطاور کاه
کار انجامشده به فراموشی سپرده میشود .نریارایان ماویاوع درباارۀ
تجلیل از منرخ شهیرما مرحوم فیض محمدکات رو داد .من در دوره
دوم کارم در رأس امور اطالاات و فرهنگ بهمناسبت هشتادمایان ساا
وفات آ فرزندصدیق وطن سمینار باشکوهی بهمدت دوروزبرپا داشتام.
هر چنددردوراو کارم درآ وزارت نیاز ماحافال بازرگای جاهات
بزرگداشت از خدمات فراموشیناپذیر او دایر کرده بودم.
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در میا بزرگا گذشتۀ ما کات مرحوم ی.اناه کسای باود کاه در
وزارت اطالاات و فرهنگ در ظرف ده سا دوبارموردستایش وتجلایال
شایسته و سزاوار قرارگرفت .هردو همایش باسخنرانی مفصل این ناتاوا
درباره زندگی ،آثاروافکار کات گشایش یافت واخبار وگزارش محفال
گشایش وجلسات پژوهشی مربوط هردوهمایش المی وتحلیلی بااسماا
دانشمندا واساتیدشامل درجلسات واناوین پژوهشهابه نشررسید وپیش
از نخستین سمینارتصویرمرحوم کات رابه بهترین نقاشا سپردم ونقاشی
بزرگ و رن.ۀ تصویر او با آ چشما دردآلود و ن.ااه خساتاه آویازۀ
دیوارمرکز بین المللی م بواات شد.اماهمین چنادمااه پایاش باودکاه
دوستی درروزنامۀ گرامی اطالاات روزبهمناسبت محفلی که اخایارا از
طرف حکومت حایردرتجلیل ازکات برگزارشده بود ،شکایت داشات
که درپانزده سا گذشته کسی از کات یاد نکرد و حکومات حااال باه
فکرکات افتاد .حقا که حافرۀ ناتوانی داریم.
بهرحا بهقو بیهقی ازحدیث حدیث ش.افد .امروز ها مایگاویاناد
گپ از گپ میخیزد .خدا بیامرزد شایق جما شاار شیرینسخن را کاه
آورده است که دزد به باغی رفت و به دزدانه چید میوه مشاو باود
که صاح باغ آمدو اورا دید وبااصبانیت پرسیدکه نامسلما چرا میاوه
ها مردم را میدزد ؟ چرا بدو اجازه وارد باغ میشو ؟ دزد جاواب
داد که:
چرا مال ده نو میخره بز؟
چرا کاکا خردت رفته قندز؟
صاح باغ گفت ،این گپ را به آ گپ چه؟
نمیدانی که میخیزدازگپ ازگپ
جوابش داد دزد سفلهمشرب
بار صحبت ازقصرداراالما بود .در زما جمهور داوود وزارت
ادلیه درآ جاگرفته بود و جلسات کمسیاو تساویادقااناو اسااسای
جمهور افاانستا هفتۀ یکباردریکی ازتاالرها آ صورت می.ارفات.
در این کمسیو  51نفر مرحوما سیدابداالله وزیارماالایاه ،داکاتار
ابدالمجید وزیر ادلیه که ریاست جلسه را رئیهجمهور به و ساپارده
بود ،داکترمحمد آصف سهیل که با رتبۀ وزارت ساردبایار روزنااماۀ
جمهوریت را براهده داشت ،وفیاهلل خا سمیعی معین وزارت ماعاارف،
یامن الیخا جاغور معاو دانش.اه کابل ،جنرا یحیا نوروز رئایاه
اوپراسیو وزارت دفاع ،خانم االیه پوپل ،آقا دلیلی از وزارت اادلایاه
وچندتن دی.راضویت داشتند .داکترحسن شرش معااو او ریااسات
جمهورنیز از ااضا بود .جلسات کمسیو  1ماه رادربرگرفت و در ایان
همه مدت او حتا یک کلمه ن.فت .گویا ایام به کامش نبود .نا.ااههاا
زیرکانهیی به اینسو و آ سومیاف.ند وخاموش بود ،گویی مایدانسات
که په ازچندگاهی حریفا را نه سر ماند نه دستار ! در این کماسایاو
نیز من جوا ترین اضوبودم .ازآ جمع  51نافار سایاد اابادااللاه
درمصیبت ملی هفت ثاور مارداناه درکاناار رئایاهجاماهاور پایار
ایستادویکجابااوخلعت شهادت دربرکرد .یامنالی خاا جااغاور و
وفیاهلل خا و دلیلی بیهیچ گناهی واتهامی بربالین شاهاادت خافاتاناد.
جنرا شاپورخا احمدز را چندماه بعد باه اتاهاام دسایاساه باریاد
کودتاچیا به مرتبت شهادت نایل کردند .بقیه نیز درآوارگی غاریابااناه
رخت به داما خا کشیدند و ازآ گروه دو-سه نفر بیشترنمانادکاه
از آ جمله من تهمت زندگی برخویش بستهام .این سه نفر نیزکه ماندناد
نادیدنیها دیدند .دریاا که از آ روز سیاه نامیمو تاکنو چشمۀ اشاک
وخو دراین دیار نخشکید ،تا فرداها آبستن چه باشند.
شاه اما اهلل درپایا سخنرانی خویش از ورقۀ یادکرد که دربارۀ اااماار
شهرداراالما دربنیاد این شهرگذاشته شود که بعد از مرور زما مادیاد
»برا آثار موزیم آتیه ومعلومات تاریخیه«خدمتی کند.
چراتاریخچۀ این بنا رامانند کتیبۀ طاش ظفرپاما و منار الم و جهال در
دهمزنگ بررو سنگ مرمرحک نکردند ،ودربنیاد بنا گذاشتند ،نامای
دانیم .متن ورقه بهوسیلۀ فیضمحمدخاا زکاریاا قارائات شاد ،ودر
یادداشتها مرحوم وکیلی فوملزائی آمده است بدین شرح » :ازآنجاکاه
من امیراما اهلل وطن ازیزخودرا به آثار مدنیه ولوازم اساسیۀ حکاوماتای
خیلی محتاج می دیدم ،خواستم شهر که دراین اصر ترقی و مدنیت به
طرز و اصو فن تعمیر موافق باشد ،به اسم داراالما بناکنام و باه ایان
وسیله ملت نجی خود را از تکالیف صحتفرسا طرز بودوباش قادیام
که ابارت از حیات بهسر برد دربیوت واماراتی که اصو ماحاافاراۀ
صحت واحتیاجات رادارا نبودند وارهانم وتابتوانم شهاربااصافاایای کاه
مسب قادرتوانادرقرا اریم خود اوصاف آ چنا امصار را باه آیاه
کریمه بلده طیبه و رب غفور فرموده انشاءکنم .چو ماحال وماویاع
چهاردهی راازرو تحقیق وتدقیق الم مهندسی موزو یافتم ،نخستین باه
تأسیه بیتالحکومه افاانستا اقدام کردم وسنگبنا این شهار شاهایار
سعادتتخمیررابه ادارۀ ع ،ج محمود خا یااورحضاورم و ماهانادسای
هروالتر هارتن آلمانی داکتر دیپلومه سر مهندس شهرموصوف و باناا
این امارت را به نقشه موسیوکودار فارانساو باهتااریاخ چاارشاناباه
1ربیعاالو 89۲5هجر قمر م ابق 5۲میزا  8915شمسی و  82اکتوبر
 8359ایسو درسا پنجم جلوس پادشاهی خویاش باه دسات خاود
وحضوراراکین دولتالیهام گذاشتم ،واین س ور رابارا ماعالاوماات
تاریخیه و استفاده موزیمها ازمنۀ آتیه نوشتم  .ازبارگاه ایازد ماتاعاا
خواست.ارم که حا و ما این بنا سعادت احتوا اسالمی افاانی را باه
سعادت و فیروز ملت محبوب من مصو و مأمو دارد برب االعباد«/.
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مترجم :داکتر غالم محمد دست.یر

متن مکمل سخنرانی پریزیدنت دونالد ترامپ
وستراتیژی جدید امریکا در باره افغانستان

این سخنرانی رئیه حمهور امریکا بروز دوشنبه  58اگست  5182در
قشلۀ اسکر فورت مایر واقع آرلین.تن ایالت ویرجینیا خ اب به ماردم
امریکا وجها ایرادشد .بساات  81:21هاماانشا از طارف ساتااف
پولیتیکو در انترنت پخش و بدسترس همه قرار گرفت .نویسانادگاا و
دانشمندا افاانستانی مقاالت نوشته اند و تحلیال هاا کارده اناد؛ مان
میخواهم متن آنرا حضور تا گسترش دهم تا خود هم در باره گفاتاارش
تفکر داشته باشید.
معاو رئیه جمهور وزیر خارجه تیلرسن ااضا کابیاناه جانارا
دَنفورد معاو وزیرشاناها کلونل د ُگن؛ ازشما ماردا وزناا فاورت
مایروهمه ااضا قوا اسکر امریکا در داخل و خارج بسیار صمیماناه
ارض سپاس میدارم.
مادااها وتمنیات نیک خودرا برا فامیل ها اساکر شجاع ما که در
حادثه ترانیک در بحر زخمی شده یا بعدازآ تصادم در بحرمفقود اناد
دبعدا ستاف Tribunistروز  51اگست اطاالع دادکاه اجساادهاماه ده
نفرپیدا شده اند) بشمو آنهائیکه برا تجاساه و دریاافات آسایا
رسیدگا سعی می ورزند تقدیم میداریم.
من امش درینجا آمده ام تا راه ما را بصوب افاانستا و جنوب آسایاا
هموار سازم .ولی قبل از ارائه مفصل ستراتیژ جدیاد ،مایاخاواهام باا
ااضا قوا نرامی که امش باما درینجا حایراند باآنهائیکه ازیاونات
ها خود ما را می بینند و همه امریکایی هایکه از خانه ها خاود باماا
گوش میدهند و نراره دارند چند کلمه در میا ب.ذارم.
از بدوتاسیه جمهوریت ما مملکت ما یاک طاباقاه ماخاصاوص
قهرمانانی را بمیا آورده که دالور ازخود گذر و ثباات شاا در
تاریخ بشر بی مانند است .وطندوستا امریکااز هر نسل در میادین حارب
برا ملت ما و آزاد ما آخرین نفه جا شیرین خود را کشیده اند .باا
وجودیکه زندگی شا کوتاه ساخته شد درحقیقت حیات جااودانای و
ابد را کمائی کرده اند .پیرو از ااما قهرمانانۀ آناهاائایاکاه بارا
محافرت جمهوریت ما رزمیده اند؛ بما چنین الهام میدهند که مملکت ماا
به اتحاد التیام زخم ها یرورت مبرم داشته باید یک ملت واحاد زیار
اسم خدا باقی بماند.
زنا ومردا قوا اسکر ماچو یک تایام باایاک مااماوریات
مشتر وحه یک مقصدمشتر املیات خاودرا اجارا مایادارناد.
آنهاهرسرحد نژاد قومیت اقیدت و رنگ را ابور میکنند تا با همدی.ر
با همبست.ی مکمل و م لق یکجاخدمت نمایند ویکجاقربانی دهند .زیارا
همه ااضا قوا اسکر باهم خواهرا وبرادرا اند ،هماه جازویاک
فامیل اندکه به اسم فامیل اماریاکاا مسامااشاده  ،ساوگانادشاا هام
مانندیکدی.راست برا بیرش می جن.ندوتحت یک قانو بسرمیابارناد.
همه آنهایک مقصد مشتر ااتماد متقابله از خودگذر در برابر ملت
و یکدی.ر داشته باهم گره خورده اند.
سرباز میداند آنچه که ما منحیث یک ملت اکثرأ فراموش میکانایام
که زخم بربد یک اضومنفرد جامعۀ ما ،زخمیسات کاه بارهاماۀ ماا
واردمی.ردد .زمانیکه یک قسمت امریکا ا یت میبیند ما همه رنج میبریم
و وقتیکه یک همشهر ما از ادم ادالت آسی می بیند ما همه ماتااثار
میشویم.
وفادار به مملکت تمنا وفادار به یکدی.رمادارد .دوست داشاتان
امریکا در حقیقت دوستی برا همه باشندگا آنست .زمانیکه ماا قالا
خود را برا وطندوستی باز میکنیم دی.ر برا تبعیض جا نمی مااناد
برا تعص هم جا نمی ماند و نفرت تحمل نمیشود .زنا ومردا جاوا
خودراکه به جبهۀ جنگ به خارج میفرستیم شایستۀ آ اندکه چاو باه
مملکت برگردند ببینند مردم شا باخود درجنگ نیستند .ما بحیث یاک
قوت برا صلح در دنیا باقی مانده نمی توانیم اگرماا دربایان خاود باا
یکدی.ر از در صلح پیشامد نداشته باشیم.
ما همیشه فاتح و موفق هستیم ! زیرا شجااترین خود را جهت شکست
دشمن در ماورا بحار میفرستیم .بیائید جرئت آنارا پایادا کانایام تاا
تفاوتها خود رادر درو خانۀ خود التیام بخشیم .بیائید یک وادۀ سااده
با آ مردا و زنانیکه تحت نام مابرا محاربه میفرستیم تقدیم کانایام؛
زمانیکه از میدا حرب برمی.ردیدکشور راخواهیددید کاه پایاوناد
مقدس دوستی و وفادار مارا بایکدی.رچو یاکای ماتاحادسااخاتاه
اس اات.س ااپ اااس اا .ااذارم ازآم ااادگ اای و اس اات ااع ااداد ق ااوا اس ااک اار
امریکاواکثرمتحدین ما درسرتا سرجهاا کاه دهشاتای چاو یاازده
سپتامبردرسواحل ما رخ نداده است؛ نباید این را کسی فراموش کند!
واما بایدحقیقتی راکه امش در باره اش سخن می.وئیام نایاز در
نمائیم که :تقریبأشانزده سا بعدازحملۀ یازده سپتمبر بعد از قرباانایاهاا
زیادخو و خزانه مردم امریکا ازیک جنگ فاتاح نااشاده خساتاه و
بیزارشده اند .درهیچ جا چنین حاالات دیاده نشاده ما.ارجاناگ
درافاانستا و درازترین جن.یست درتاریخ امریکاکه تاحا هفاده ساا
دوام پیداکرده است.
من دراین بی نتیجه گیر مردم امریکا خاود را شاریاک مایادانام.
همچنین خود را دربی نتیجه گیر مردم امریکاا درقسامات پاالایاسای
خارجی که وقت زیاد پو زیاد و از همه مهمتر حیات زیااد را فاقا
برا بازساز ممالک دی.ر به مثل ما بمصرف رسانیده اناد شاریاک
میدانم .دلچسپی ها امنیتی ما باید ما فوش هرچیزدی.ر قرارداده شاود.
بدین ملحوظ کمی بعد از تجلیل انتخاباتی خود به وزیردفاع متیه وتیم
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امکا ستراتیژ ها مختلف را درباره افاانستا و آسیا جنوبی دقیاقاأ
م العه نمایند.
غریزۀ اولیۀ من این بود تا از افاانستا خارج شوم .بصورت تااریاخای
این نوع غریزه را تعقی نموده ام .همچنین تمام حیات شانایاده ام کاه
فیصله ها در اق میزدر Oval Officeبمرات متفاوت میباشد؛ باعاباارۀ
دی.ر وقتیکه رئیه جمهور امریکا هستید فیصله ها طور دی.رست .پاه
مویوع افاانستا را از هرگوشه وکناردقیقا م العه نماودم .باعادازطای
ماهها زما و مجاله پی درپی جلسۀ اخیرخود راروز جماعاۀ گاذشاتاه
درکمپ دیوید به حضور هیأت کابینه و جنرالها دایرساختم تاستراتایاژ
خودراتکمیل بسازم؛ من دربارۀ افاانستا بادر نررداشت دلچساپای هاا
اساسی امریکا در آ مملکت به سه نتیجه رسیده ام.
او  -ملت ما بایدیک نتیجه افتخارآمیز وتحمال پاذیار راکاه ارزش
قربانی ها بی نهایت زیاد مخصوصأ قربانی جانی را داشته باشاد پایادا
کند .زنا و مردانیکه خدمت این ملت را بجا میاورند مستحق یک پاال
محاربو برا رسید به موفقیت فاتحانه اند .آناهاا سازاوار لاوازم و
ااتماد اند که بتوانند ماهرانه بجن.ند و برنده شوند.
دو -نتیجۀ خروج ااجل که بهمه نمایا است پذیرفته نمیشود .حامالاۀ
 3/88که مدهش ترین حمالت تروریستی درتاریخ مابود درافااانساتاا
پال و رهنمائی شده بود زیراآ مملکت توس حکومتی اداره میشدکه
به تروریسم آرام.اه و پناه.اه مهیا میساخت .اخراج قوا اساکار ماا
بایک اجله خالئی را بارمیاوردکه توس تروریستاهاا بشاماو ISISو
القااده بدو تأمل پرخواهد شد طوریکه فق قبل از  88سپتاامابار رخ
داد.
قسمیکه همه اطالع داریم درسا  5188امریکا بال وبه اجله ازااراش
خارج شد .باالثرهمه آنچه به مشقت بدست آورده بودیم دوباره بادسات
تروریستها دشمن افتاد .اساکرما شاهد بودندکه شهرهاا را کاه ماا
برایش خو ریختیم و جنگ نموده فتح کردیم تاآزاد شاوناد تاوسا
تروریستها  ISISاشاا گردید .باخارج شد قبل ازوقات خاالئای
تولید می.ردد که یک جنت محفوظ برا نشر ISISنمو شا زمایاناۀ
استخدام واجرا حمالت املیاتی شا درآ خ ه بمایاا آیاد .مااآ
سهو راکه رهبرا ما در اراش مرتک شدند نمیخواهیم در افاانساتاا
تکرارکنیم.
سه -و باآلخره من به این نتیجه رسیدم :تهدیداتیکه ازجهت افاانستا و
قسمت زیاد من قه متوجه ماست فوش الاعااده خا ارناا مایابااشاد.
امروزبیست موسسۀ تروریستی خارجی فعا درافااانساتاا وپااکساتاا
وجود داردو توس امریکاشناخته شده اند .اینجامتراکم ترین مانا اقاۀ
تروریستها درجها است.
درقسمت خودپاکستا اکثرا به اجنتها دهشت تشدد وبای نارامای
پناه.اه محفوظ جنتی داده است .تهدیدبیشتروخایام مایا.اردد؛ زیارا
پاکستا وهندوستا هردو دولت مالک اسلحۀ رو بوده مخالافاتاهاا
شدیدبین شا منجربه برخورد خواهد گردید -که امکا دارد بعمل آید.
هیچکه رد کرده نمیتواند که ما یک حالت بسیارمشقتبار و پر جنجاا
را در افاانستا و آسیا جنوبی به ار گرفته ایم .ولی مااآ تاحامال
نداریم که زما را اق برگردانیم وفیصله هاا باهاتارو یااماتافااوت
اخذکنیم .وقتیکه من رئیه جمهورشدم یک افسو بد وماالاق باه مان
تحویل داده شداماکامأل در کرده میتوانستم که به چه روبرو میاشاوم؛
پرابلمها بزرگ ودرهم پیچیده ایکه بیک رقم ویارقم دی.رحل خواهناد
شد .من حل کنندۀ پرابلمها هستم،دراخیر ما برنده میشویم .مابایدحقیقات
جهانی راکه فعأل درجریا است وشامل تهدیداتی که متوجه ماست تمام
پرابلم هاییکه امروز روبرو هستیم ،نتایج بی نهایت پیشبینی شادۀ اخاراج
اجوالنه را بیا کنیم.
الزم نیست ازامل شرم آورهفتۀ پیش دورتربرویم.حملۀ تبهکاراناه در
بارسیلونا بمانشا داد وشما بچشم سرمشاهده نمودیدکه برا قتل کتلاو
مردا زنا و اطفا معصوم گروپها دهشت اف.ن از هیچ چایاز دریاغ
نمی نمایند آ یک امل فجیع بود.
طوریکه درسخنرانی خودسه ماه قبل دراربستا سعود بیا داشاتام
امریکا و پارتنرها مامتعهدندتروریستهاراازمحالت شا تخلایاه ناماوده
برانندمنابع مالی وسرمایه گذار شانرا ق ع ساازناد وتا امایاع غالا
آیدیالون شی انی آنهارابرمال سازند .تروریستهاکه مردما بی.ناه راازدم
تیغ میکشند نه درین حیات ونه درآخرت جال وساربالاناد نصایا
میشوند .آنها جزآدم کشا جنایتکارا ویاماگرا چیزدی.ر نیاساتاناد-
این راست است -آنهااز بین رفتنی اند .باحرکت درجوارمتحدین مااارادۀ
شانرامیشکنیم سربازگیر شانرا خشک می سازیم ازسارحادات خاود
آنهارا دورن.اه میکنیم .بلی! آنها را شکست خواهیم داد و باه آساانای
شکست خواهیم داد.
درافاانستا و پاکستا موارد دلچسپی امریکا روشن اسات :ماا باایاد
طایا گرا رادرینجا وهرجا دنیاکه باشند ازداشتان ماحال باهاشاتای
محفوظ که آنها را برا تهدیدامریکا مستعد میسازد باازداریام .ماا از
رسید اسلحه و مواد رو بدست تروریستهااکاه بضادماایااهارجاا
دی.ردردنیااستعما نمایند بایدجلوگیر کنیم.
واما برا محکوم ساختن این جنگ ازتاریخ درس خواهیام گارفات.
ازنتیجۀ در م العات دقیق ستراتیژ امریکا در افاانساتاا وآسایاا
جنوبی بشکل معتنابه و دراماتیک ب رش یل تاییرخواهد کرد:
ستو اساسی ستراتژ جدیدما از اساس وقت به چ.اونا.ای حاالات
تاییر خواهدکرد .من چندین بارگفته ام که چقدرااال قبلی شروع یک
پال یا
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تاریخ ختم املیات اسکر به یررامریکاست .ما در بارۀ تعداداسکریا
پال ها ما برا املیاتها آینده اسکر تذکر نمیدهیم .حااالت
درمیدا جنگ نه یک تقسیم اوقات تخمینی ازین ببعدستراتیژ ماارا
رهنمائی میکند .دشمنا امریکانباید هیچوقت پالنها ما رابداننادیااباه
فکر آ باشندکه باانترار خود برما سبقت میجویند .من ق عأ نمیا.اویام
که چه وقت حمله میکنیم اما ماحمله خواهیام کارد.ساتاو اسااسای
دی.ردرستراتژ جدیدما دخیل ساختن تمام اناصرقدرت امریکا کاه
دپلوماسی اقتصاد واسکر هم شامل آ اند  -بصوب رسید بیاک
نتیجۀ موفقانه است.
روز ! بعد ازاکما مساای اسکر شایدامکاانای پایاداشاودکاه
باتوافق سیاسی انصرطالبا درافاانستا دخیال سااخاتاه شاود .ولای
هیچکه نمیداند که گاهی یا اگر این امرصورت گرفته میتواند یاا ناه.
امریکا به حمایت خود از حکومت افاانستا وقوا اسکر افاانساتاا
که درمیدا جنگ باطالبا مقابله می نمایند دوام مایادهاد.آخارامار
مربوط بخود مردم افاانستا است که مالک آینده خودباشنادجااماعاۀ
خودرااداره نمایندوبه صلح دوامدار راه یابند .ما فق یک پارتنر ویاک
رفیق هستیم و اما بر مردم افاانستا دیکته کرده نمیتوانیم که چا.اوناه
حیات بسر ببرند و یا چ.ونه جامعۀ مالق خود را حکومتدار کنند .ماا
باز ملت ساز نیستیم .ما تروریست ها را به قتل میرسانیم.
ستو دی.رستراتژ جدید ماتاییر روش مااسات کاه چا اورباا
پاکستا معامله بایدکرد .مادی.ر در برابربهشت امن بارا ماوساساات
تروریستی در پاکستا مانند طالبا و دی.ر گروپهائیکه در مانا اقاه و
ماورا آ تهدید وارد مینمایند خموش مانده نمی توانیم .پااکساتاا
باپارتنربود درمساای ما درافاانستا مفاد بیشتر بدست میاورد .بسایاار
یررمی بیند اگر با جا داد جانیا و تروریست ها دوام دهند .درساباق
پاکستا یک پارتنربا ارزش برایما بود .اساکر ما یکجا با آنها در مقابال
کمونیستها مشاو بودند .مردم پاکستا ازشر تروریسم و افاراطایاو
بسیار زیاد آسی دیده اند .آ همکار و قربانیها مورد قادردانای ماا
قرار گرفته است.
اماپاکستا به هما موسساتی که هریکروزسعی میورزند مردم ما را
بقتل برسانند .پناه.اه نیزداده است .مابه پاکستا بلیونها بلیو دالر تادیه
کرده ایم وآنهاهمزما باآ تروریستهایکه را مادرجنگ هستیم خااناه
میدهند .این رفتار بایدتاییرکندوآ دفعتأ تاییرخواهد کرد.هایاچ ناوع
پارتنرشپ بایک مملکتی که جن.جویاا وتاروریساتاهاائای رانا.اه
میداردکه ااضا خدماتی اماریاکاا ومااماوریان آناراماوردهادف
قرارمیدهند دومدارباقی مانده نمی تواند .وقت آنست کاه پااکساتاا
تعهدخودرا برا مدنیت صلح ومرت شد نشا دهد .
جزءدی.رستراتژ جنوب آسیاکه برا امریاکاابسایاارجادیسات؛
انکشاف داد بیشترستراتژ پارتنرشپ باهندوستا کاه بازرگاتاریان
دموکراسی جها ویک پارتنرکلید امانایاتای واقاتاصااد بارا
امریکاست -میباشد .مابه همکار هندوستا در ثبات افاااانساتاا باه
نررقدرمین.ریم .و هم هندوستا بلیونها دالر ازتجارت با امریکابادسات
میاورد؛ مامیخواهیم که مارادرافاانستا مخصوصأ در ساحه معاونتاهاا
اقتصاد وانکشاف بیشترکمک نمایند .ما به تعقی اهداف مشاتار
برا صلح وامنیت در جنوب آسیا ومن قۀ وسیع هند وپااسایافایاک
متعهد هستیم.
باآلخره مدیریت من بشمااطمینا میدهدکه شمامدافعایان شاجااع
مردم امریکالوازم واکماالت محاربو یرور خودرا بدست خواهیاد
داشت تا بتوانیداین ستراتژ را ماوثاراناه باکاار انادازیادوبساراات
بکاربیاندازید.
من قبألموانعی راکه مدیریتها سابق برسربازا ماگذاشته بودند و
وزیردفاع و قوماندانا مارا درمیدا محاربه ازجنگ کامل وصااااقاه
ا بردشمن بازمیداشت رفع نموده ام .مایکرومنجمنت از واشانا.اتان
جنگ را نمیبرد .درمیدا جنگ باقضاوت وتجربۀ قوماندانا جاریاا
جنگ و اساکر خ او درهما لحره با اختیارکامل و هدف روشان
برا شکست دشمن جنگ برده میشود.
رو ای اان م اال ااح ااوظ م ااااخ اات اای ااارات ک اال ق ااوا اس ااک اار
خودراوسیعترخواهیم ساخت تا بتوانند تروریستها و شبکه ها جاناائای
که پی تشدد و بی نرمی در سرتا سر افاااانساتاا اناد ماوردهادف
قراردهند .این قاتال باید بدانندکه جائی برا پناهاا شاد نادارناد؛
آن ور جائی نیست که ماورا رسید قدرت و اسلحۀ امریاکاا بااشاد.
مجازات بسرات و بسیار قو خواهد بود.
بابرداشت موانع و وسعت اختیارات در مایادا حارب بصاورت
مقدم نتیجۀ دراماتیک آنرا در برابرحمالت آزاد سااخاتان ماوسال
دراراش و لشکرکشی برا شکست ISISمشاهده میکنیم.
ازروزتجلیل انتخاب من درین خصوص موفقیات هاا ریاکاارد
شکنند نصی شده ایم .ماهمچنین مجاازات تاعایایان شاده sanction
ودی.رفعالیتها مالی و تقویت قانو را اارمی خواهایام سااخات تاا
قابلیت صدور دهشت شانرا از بین ببریم .وقتیکه امریکا سربازا خاود
را به میدا جنگ اازام میدارد مابایدم مئن باشیم که آنها هاماه اناواع
اسلحه را داراباشندکه با قوت بی شائبۀ فیصله کن و صااقه آسات ابایاق
کرده بتوانند .سربازا میجن.ند تا برنده شوند .ماجنگ خواهیم کاردتاا
بِب َریم .ازحا به بعدپیروز تعریف روشن خواهد داشت :باردشاماناا
حمله میکنیم ISISرامحومیسازیم القااده راپایما میکانایام طاالاباا
رانمی.ذاریم برافاانستا مسل شوند ،حمالت کتلو دهشت افا.انااناه
مقابل امریکاراقبل ازوقوع خنثی میسازیم.دص)1
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وزارت شهرسازی :شرکت »خطیب و
العالمی« مربوط به نزدیکان روال غنی نیست

کابلدپژوا 9 ،سرطا  :)31وزارت شهرساز و مسکن ما پاذیارد
که قرارداد طرح و دیزاین ماسترپال کمپلکه ادارات دولتی باشارکات
لبنانی »خ ی و العالمی«بدو داوطلب صورت گرفاتاه؛ و اماا ایان
شرکت ،مربوط به نزدیکا خانم رئیه جمهور نم باشد.
نیلوفرلن.ر سخن.و این وزارت ،امروز دریک نشست خبرى گافات
پروسه ایجاد یک کمپلکه بزرگ ادار برا وزارتخاناه هاا وادارات
دولتی در ساحه داراالما  ،یکی از طرح ها شاه اما اهلل غاز باود کاه
به دالیلی امل نشد؛ اما حکومت ت بیق این طرح را در اولاویات خاود
قرارداده است .شرکت لبنانی خ ی و العالمی ،پرونه طارح ودیازایان
ماسترپال کمپلکه ادار نهادها دولتی را به دلیل سااباقاۀ کاار و
توانایی الزم به دست آورده است.
لن.رگفت» :این قرارداد که  82ملیو دالر هزینه برمیدارد ،باراسااس
مقررات قانو تدارکات کشور ،ازمنبع واحد اجراشده است؛ زیارا ایان
شرکت دارا ااتباربین المللی است و بیش از  91سا درسااخات وسااز
کمپلکسها ادار در کشورها مختلف دنیا بویژه کشورها اساالمای،
تجربه دارد .وزارت شهرساز په از بررسی ها ،سه شرکت امریکاایا ،
چینای و لبنان را بخاطر توانایی بیاشاتاروسااباقاه کاارى دردیازایان
وطرحها بزرگ انتخاب کردکه په از بررس همه جااناباه طارح و
دیزاین ،این پرونه به شرکت لبنانی واگذار شد.
خانم لن.ر افزود» :زمانیکه یک شرکت شرای خاص خود رامیداشته
باشد ،ما میتوانیم پرونه را به داوطلبی ن.ذاریم؛ به همین خاطر این پارونه
براساس قانو تدارکات بدو داوطلبی باشرکت خ ی والعالمی ااقاد
شد«.وزارت شهرساز ومسکن تاکنو به مساحت  211هزار متر مرباع
زمین سفید را برا طراحی چهارده نهاد دولتی درساحه داراالما آمااده
کرده وبااقد قرارداد دو ساله باشرکت بین المللی لبنانی خ ی والعالمای
کارطرح ودیزاین ساحه ،ماسترپال زیربناهاوارزیابی طرحهاا ازپایاش
آماده شده ،آغازگردیده است.
و ادااهای راکه گویااین شرکت لبنانی مربوط به برادر روالغانا
خانم رئیه جمهورم باشد ،رد کرده گفت :ما به انوا مالاک پارونه،
قراردادراکه بااین شرکت به امضاءرسانادیام ،طاباعاا ماعالاوماات در
موردشرکت قراردادى هم داریم و به اساس معلومات ما ،هیچ ارتابااطا
میا شرکت و خانواده خانم رئیه جمهور وجود ندارد.
ابهام جد در چ.ون.ی قراردادها دولتی با یک شرکت لبنانی درکابل
کابل دپژوا  ۲ ،سنبله  :)31یافتهها یاک تاحاقایاق تاازه نشاا
میدهدکه ظهور ناگهانی یک شرکت لبنانی درارصۀ بازساز افاانساتاا
و روند واگذار چندین پرونه به ارزش ملیونهادالربه این شرکت ،مبهام
و غیرشفاف بوده است.در این تحقیق پژوا  ،تالش شاده تاامشاخاص
شود چ.ونه شرکت دخ ی و العالمی) ،درجریا دوسا گذشته ماوفاق
شده حداقل هفت پرونه ازجمله پنج آنرابه ارزش بیش از  81ملیو دالار
به دست آورد دهزینۀ دو پرونه تا کنو مشخص نشده است).
خ ی و العالمی چ.ونه شرکتی است و چ ور به افاانستا راه یافت؟
شرکت خ ی والعالمی که دراسناد نهادها دولتی افاااانساتاا باا
نامها مختلف معارفای شاده ،در ساا  8991هاجار شاماسا د
8323میالدى) از سو منیر الخ ی در شهر بیروت لبنا تاسیه گردید
و در سا  89۲9هجر شمسی د 831۲میالد ) بعد از ایاناکاه زهایار
العالمی با این شرکت شریک شد و به نام خ ی و الاعاالامای مسامای
گردید.
درموردزما دقیق وروداین شرکت به افاااانساتاا وآغاازکاارش،
معلوماتی در دست نیست؛ اما براساس سند کاه پاژوا باه دسات
آورده ،خ ی و العالمی سا گذشته با ارائه درخاواسات باه سافاارت
افاانستا  ،درشهر اما پایتخت ارد دهمسایه لبنا ) بخاطر دریافت جواز
کار اقدام کرده است.
وزارت امورخارجه افاانستا 2 ،حوت  8932بااستنادبه ناماه سافاارت
افاانستا در ارد  ،شرکت مذکوررابه منرور دریافت جوازکارافاانستا ،
به این شکل به وزارت تجارت وصنایع معرفی کرده» :سفارت جمهور
اسالمی افاانستا مقیم ارد  ،اصل اسنادمربوط به شرکت اردنی تحت نام
Khatib &Alami consulting Engineers offshore S. A. Lراتص اادی ااق
کرده و ریاست امور قونسلی وزارت امورخارجه نیزباشماره ثبات5215
مورخ 82حوت  8932هجر شمسی آنراتاییدنموده اسات «.دراداماه
نامه آمده که شرکت مذکوردرمضا ارب) را بعنوا نمایناده رسامای
وباصالحیت خودمعرفی کرده وخواستارایجاد نمایندگی در افاااانساتاا
است.
81حوت 8932شرکت مذکور جوازکارخود را از وزارت تجارت و
صنایع بانام »شرکت مشورتی انجنیر خ ی و المی« دتفاوت نام) ،از
اداره حمایت از سرمایه گذار افاانستا دآیسا)بادسات آورد .درنااماه
رسمی وزارت امورخارجه نیز ازآ به انوا یک شرکت اردنی نام برده
شده و حتی این تفاوت نام ،در چندین سند دی.ر دولتی دیده می شود.
وساطت برادربانو او وهمچنا معین تخنیکی وزارت فوایداامه:احمد
ولی شیرز معین تخنیکی وزارت فوایداامه گفت برخیهاشایعه کردهاند
که این شرکت مربوط به ریاض سعاده برادربانو او کشاور اسات؛
امااین مویوع بیبنیاد است .اوافزود» :شرکت خ ی و الاعاالامای باه
تشویق خودم وبا تشویق برادربانو او پروفیسرریااض ساعااده Riad
Saadeحایرشدبه افاانستا بیایدومن افتخارمیکنم که خ ی و العالمی به
افاانستا آمده تا کارها طرح و دیزاین را پیش ببردوآنا نیزاالقمند
دارند« .شیرز افزودبا ریاض سعاده ،زمانی که بادههامحصل دی.رافاا
درپوهنتو امریکایی بیروت دلبنا ) هم دوره بود ،آشناشد ودوستی شا
تااکنو ادامه

دارد .به گفتۀ معین تخنیکی وزارت فوایداامه ،برادرروال غنای دریااض
سعاده) درشرکت خ ی و العالمی کارنمیکند؛ امابدلیل وابساتا.ای باه
زادگاهشدلبنا ) بامسئوال این شرکت لبنانی راب ۀ خوبی دارد.
محمداشرف غنیداحمدز )رئیه جمهور وهمسر لبنانیاش ،روالغنای
دسعاده) درپوهنتو امریکایی بیروت درس خوانده انادد8311-8325
م) ودرآنزما  ،مسئوال شرکت خ ی و العالمی دمنیر الخ ی و زهیار
العالمی)درین پوهنتو تدریه میکردند.
گرفتن پرونه قبل از اخذجواز فعالیت درافاانستا  :یافتههاا پاژوا
نشا میدهدکه ادارۀ تدارکات ملی این شرکت رادر 5۲جاوزاى 8932ه
ش برایبدست آورد پرونه ،به شاروالی کابل معرفی کرد.دریان نااماه
گفته شده شاروالی میتواندپرونۀ طراحی سرگردنه سخی درمرکزشهاررا
به شرکت مذکوربسپارد .اما درحالیکه هنوز جوازکارداخلی خ ایا و
العالمی از وزارت تجارت وصنایع صادر نشده است ،اداره تدارکات ملای
این شرکت را این.ونه برا دریافات پارونه باه شااروالای ماعارفای
کرد»:شاروالی کابل صالحیت داردباشرکت دخ ی الحلمی) دتافااوت
نام) از روش دمنبع واحد) استفاده کند« .
برمباناا نااماه ماعارفای وزارت اماورخاارجاه ،ایان شارکات
در 81حوت 8932ه ش جوازکارخود را از وزارت تجارت وصنایع بااناام
»شرکت مشورتی انجنیر خ ی و المی« دتفاوت نام) بدست آورده
است؛ درحالیکه این شرکت حادودیاکاساا قابال از ایان تااریاخ،
چهارقراردادرابدو داشتن جواز ،فق براساس ماکاتاوب کاماسایاو
تدارکات ملی بدست آورده است .این پرونه هاشامل پارونۀ طاراحای
سیستم احدا  888کیلومتربهها شهر دمتروباه) باه ارزش 51
ملیو و  111هزار افاانی؛ قراردادپرونه دیزاین بیش از 51کیلومتارجااده
در شهر کابل ازجمله جاده سرا شمالی به ارزش  51ملیو و  811هازار
افاانی؛ قرارداد پرونه امور سرو و دیزاین پل پاچا وپل شینه باه ارزش
 82ملیو افاانی؛ دیزاین تقاطعها جادهها کابل که بااااث ازدحاام
شده به ارزش  88ملیو افاانی ،میباشد.
روش منبع واحدچیست و چه زمانی مورداستفاده قرارمی.ایارد؟تاماام
پرونههاییکه تاکنو شرکت خ ی و العالمی گرفتهد۲پرونه ازشاروالی
کابل قبل ازدریافت جوازکاروپرونه بزرگ طرح ودیزاین مجتمع ادار
درکابل ،ازوزارت شهرساز و مسکن بعدازدریافت جوازکار) ازطاریاق
روش منبع واحد بوده است .پرونه طرح و دیزاین مجتمع ادار کاابال
که بزرگترین قرارداد ساخت ماسترپال مجتمع ادار نهادهاا دولاتای
میباشد ،درساحۀ داراالما به هزینۀ بیش از 82ملیو دالربااایان شارکات
لبنانی در  52جوزاى سا 8931ه ش امضا شد .سیدسعادت منصورناادر
وزیرشهرساز  ،در مراسم امضا قراردادگفته بوداین قرارداد باشرکات
خ ی و العالمی که »یک شرکت باااتبار درارصۀ بین المللای اسات«
امضا شد؛ تابااتمام پرونه در دو سا آینده ،زمایاناه بارا آغااز کاار
ساختمانی آ فراهم شود.
منبع واحد ،روشیست که به اساس آ تهیه و تدار اجناس ،خدماات
و امورساختمانی بدو داوطلبی ب ورمستقیم باایاک شارکات خااص
صورت می.یرد .در فصل سوم ،حکم  55طرزالعمل قانو تدارکات ملای
آمده که استفاده ازروش منبع واحد بارا داد پارونههاا ،دریاکای
ازحالتها یل صورت می.یرد -8 :داوطل حق االمتیازاختراع یاتولیادرا
داشته یا صرف ازیک منبع فراهم شده بتواند- 5 .درحالتها غایارقاابال
پیشبینی که صحت ،مصالح و مصونیت اامه باخ ر جد تخری مواجاه
بوده وزما الزم برا انجام مراحل داوطلبی یاسایرروشها تادارکااتای
غیر املی باشد - 9 .قیمت اجناس ،خدمات یا امورسااخاتاماانای ماورد
یرورت تا پنج هزار افاانی باشد .
شرای اا ا پرونه به شرکتها داخلی و یااخاارجای چایاسات؟
براساس قانو تدارکات ،اقدقراردادپرونههاییکه تا 811ملیو افاااانای
باشد،در صالحیت اداره یاوزارت میباشد و باالتر از آ  ،مربوط به اداره
تدارکات ملی میشود.اداره تدارکات ملی می.ویدیک پرونه ،برحسا
اهمیت و مهم بود آ  ،به داوطلبی خارجی گذاشته میشود وشرکتاهاا
واجدشرای خارجی میتوانند درخواست بادهاناد .در اایان حاا ،
شرکتها داخلی االقهمند نیزمیتوانند درشراکت باشرکتها خاارجای
در این گونه داوطلبی ها رقابات کاناناد.بارایان اسااس ،راه اناداز
داوطلبیها خارجی تا  511ملیو افاانی ،درصالحایات اداره یااوزارت
وباالترازآ  ،از سو اداره تدارکات ملی طی مراحل میشود.
پرونه ها -چه داوطل داخلی باشدیا داوطل خارجی -برا تاایایاد
نهایی به کمسیو تدارکات ملی که تحت نرر رئیه جمهور فاعاالایات
دارد ،ارجاع شده تایید یارد میاشاود .دراایان حاا  ،درصاورتایاکاه
بعدازچهارهفته کمسیو مذکور درموردتایید یا رداین پرونه ها فیاصالاه
نکند ،تایید شده به حساب می آیند.
اداره تدارکات مالای خااطارنشاا مایاکانادکاه گااهای اوقاات
رهنمودکشورها تمویل کننده نیز در واگذار پرونهها به شرکتها
داخلی و خارجی ،تعیین کننده است.
داشتن ظرفیت مالی وتخنیکی ،تجربه کار وتکمیل پرونهها مشاباه،
تضمین مالی ،ارائه فهرست کارمندا مسلکی ،داشتان جاوازفاعاالایات،
مکتوب تصفیه مالیاتی ،داشتن تجهیزات الزم وتوانمند کار باتوجه باه
شرای کشور ،ازجمله معیارهایی است که به گفته اداره تدارکات مالای،
برا شرکت ها متقایی دداخلی و خارجی) الزامی پنداشته میشود.
استدال شاروالی و وزارت شهرساز درموردچ.ون.ی اساتافااده از
روش منبع واحد :شاروالی کابل ،ازخ ی و العالمی بعنوا یک شرکات
معتبر خارجی نام میبردکه درکشورها مختلاف جاهاا پارونههاا
گوناگو را ت بیق کرده است .یک ماقاام مساوو درشااروالای کاه
خواست نامش فاش نشودگفت که با وصف ااتاباارخاارجای شارکات
مذکور ،پرونهها واگذار شده به آ نه براساس داوطلبی ،بلکه برمبناا
هدایت کمسیو تدارکات
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ملی به این شرکت سپرده شده است.
شاروالی کابل ،در پاسخ کتبی به پرسش پژوا در مورد چ.اونا.ای
واگذار چندین پرونه به این شرکت لبنانی گفت» :به اساس مکاتاوب
شماره  8852که به تاریخ  ۲اسد  8932ازسو کمسیو تدارکات مالای
دتحت نرررئیه جمهور) به شاروالی هدایت داده که تماام پارونههاا
دیزاین خویش را از طریق روش منبع واحد ،به کمپنی خ ی و العالمای
طی مراحل نماید« .درادامه آمده» :ما به اسااس هادایات کاماسایاو
تدارکات و قانو تدارکات ،پرونهها را ازطریق منبع واحاد ،باه ایان
شرکت دادهایم«.
پاسخ گنگ و چند پهلو اداره تدارکات ملی :درحالیکه ،شاروالی و
وزارت شهارسااز ومساکان از»هادایات کاماسایاو تادارکاات
ملی«دراستفاده ازروش منبع واحدبعنوا دلیال واگاذار پارونههاا
مذکور به خ ی و العالمی نام میبرند؛ اماپاساخ اداره تادارکاات کاه
زیرپوشش کمسیو تدارکات به ریاست رئیه جمهور فاعاالایات دارد،
گنگ و مبهم است .سهیل کاکرمشاورستراتیژیک اداره تدارکات مالای،
درمورد الت استفاده از روش منبع واحد در واگذار چندین پرونه باه
خ ی والعالمی گفت» :این فیصلۀ کمسیو تدارکات ملی اسات کاه
تحت ریاست رئیه جمهور کارمیکند.کمسیو دراطاالاایاه خاود باه
شاروالی ،این اداره رامکلف نساخته ،بلکه فق گفتاه شااروالای کاابال
میتواندپرونهها طرح و دیزاین خود را از طریق منبع واحد ،با شرکات
خ ی و العالمی اقد نماید« .کلمۀ )میتواند (به شااروالای صاالحایات
میدهد که نرر به نیازمند  ،لزومدید و موقعیت پرونه تصمیم ب.یرد«.
مشاوراستراتژیک اداره تدارکات ملی ،بارد ادااا شااروالای ،کاه
می.وید م ابق باهدایت کمسیو تدارکات ملی امل کرده است ،گفت:
»استفاده از روش منبع واحد ،مربوط خود ادارۀ میشاودکاه پارونه در
اختیارش است و اداره تدارکات ،فق اداره نرارت کننده است و ایان
صالحیت را ندارد که یک وزارتخانه و یا نهاد دی.ر را ب.وید کاه فاال
پرونه را از این روش و یا آ روش انجام بده و یاا باا فاال شارکات
قرارداد امضا کن« .
امادراین حا  ،و احتما تاثیراوامل دی.ر بر واگذار پرونهها باه
شرکت مذکور را رد نکرد وگفت» :شرکت خ ی و العالمی ،شریاک
استراتژیک حکومت افاانستا است ودرپرونهها طرح و دیازایان ،باا
حکومت همکار میکند« .کاکر خاطرنشا کرد که تا هنوز اسانااد و
شواهد در اختیار این اداره قرار ن.رفته که نشا دهادمسائاوال ایان
شرکت ،بایکی از مقامها حکومت و یا بانو او وابست.ی خانوادگای
دارند .به گفته و ؛ فعا بود شرکت مذکور ،توانایی ماالای ،داشاتان
گزارش تفتیش و ظرفیت وتوانایی برا پیشبردکار ،از شرایا ای اسات
که باید یک شرکت خارجی برا اجرا پرونه درافاانستا داشته باشد.
هوسی ظهور مسئو م بوااتی دفتر بانو او نیز اتهام وابساتا.ای
خانوادگی روال غنی با مسئوال شرکت مذکاور را رد کاردوگافات:
«برادر بانو او  ،در کابل حضور ندارد و نمی شود هر شارکات کاه
لبنانی باشد ،آ را با بانو او و یا اقارب و رب داد« .ظاهاور در
پ اااس ااخ ب ااه درخ ااواس اات پ ااژوا ب ااخ اااط اار ارای ااه م ااع اال ااوم ااات
بیشتردرموردبرادربانو او  ،حتی حایر نشد از او نام ببردوگفت« :این
کار شما است تا در این مورد معلومات به دست آورید؛ می تاوانایاد از
وزارت شهرساز و مسکن جویا معلومات شوید« .
ن.رانی ااضا شورا ملی :برخی از ااضا ولسی جرگه ،با ماباهام
خواند قراردادها صورت گرفته با این شرکت خارجی ،مدای اند که
این قراردادها بنابر «زدوبندها خانوادگی »مسئوال خ ی و العالامای
با روال غنی همسر رئیه جمهور صورت گرفته است .نصاراهلل صاادقای
زاده نیلی نماینده مردم دایکند گفت« :رئیه جمهور ،هارچاه دلاش
بخواهد انجام میدهدوحاالبه پاس خدمات روالغنی ،قاراردادپارونههاا
کال راازطریق روش منبع واحد وبدو داوطلبی ،به شرکت که بارادر
روالغنی در آ کار میکند ،سپرده است .در حالایاکاه صادهااشارکات
معیار وستندردداخلی وجوددارد ،سپرد چنین قراردادهایی به شرکات
لبنانی ،باور مردم را نسبت به حکومت کام مایساازد« .باه گافاتاه
صادقیزادۀ نیلی ،واگذار پرونهها متعدد به شرکت ماذکاور بادو
راایت اصل داوطلبی ،نشا دهندۀ قانو گریز و فساد گسترده اسات
که در ارگ ریاست جمهور وجوددارد.این نمایناده ازشاورا مالای
خواست اینقضیه رابه شکل جد بررسی کندوهمچنا اجازه نادهادکاه
این روند ادامه پیدا کند.
ابدالل یف پدرام نماینده مردم بدخشا درولسی جرگه گفت به ایان
باور است که شرکت خ ی و العالمی ،به دلیل"وابست.ی" به برادر خاانام
رئیه جمهور ،توانسته است وارد ارصۀ پرونه گیر شاود.و ااالوه
کرد« :دلیل که رئیه جمهور بیشتر باال تدارکات تکیه کرده ،همایان
است که قراردادها رابه اقارب خودبدهد .تضاادماناافاع درپارونههاا
انکشافی وداد قراردادبه اقارب مقاماات ،تاخا ای بازرگ شامارده
میشودودرصورت روشن شد چنین موارد ،باید مقاماتیکه پرونهها راباه
اقارب خودسپردهاند ،موردپی.ردقانونی قرارب.یرند«.
تالش برا گرفتن پرونه ازبانک انکشاف آسایاایای:یاک ماناباع در
نمایندگی بانک انکشاف آسیایی که نخواست نامش فاش شاود ،گافات
انجنیراحمد ولی شیرز معین تخنیکی وزارت فوایداامه ،درمکتوبی که
در ماه حوت 8932به دفترمرکز بانک انکشاف آسیایی ارساا کارد،
خواست برا شرکت خ ی والعالمی ازطریق روش منبع واحادپارونه
داده شود.اوبدلیل نداشتن تجربۀ کار وتکمیل نکرد معیارها گرفتان
پرونه ها بانک انکشاف آسیایی ازسو آ شرکت ایان درخاواسات
رام رح کرده بود .به گفتۀ این منبع ،شیرز که از دورا تاحاصایال
درپوهنتو امریکایی بیروت درلبناا باا ایان شارکات آشاناا باود،
باازآغازبکار بعنوا معین تخنیکی وزارت فوایداااماه ،اقادام باه ایان
کارکرد؛ اما درزمینه ناکام ماند.ددنباله درص)1
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تاجیکان در ایستگاه پایانی قدرت

از میا هزارا تعریفی که از وانۀ »سیاست «ارایه شده ،قدرمسالام و
ثابت این است که سیاست ارصۀ ااطفه وتارحام وانصااف وبارادر
نیست؛ سیاستمدار بایدبه نیرو هوش وبازو خویش ،ادالت وانصااف
رادرمورد خود تأمین کند و اجازه ندهد دی.را او را به زیر بکاشانادیاا
ازمیدا بهدر کنند .شایداین تعبیربا بسیار ازتعاریف ِ مدر وپستمادر
ازسیاست برابر نباشدوبه مذاش ِ بسیار ازدانشجویا وپژوهندگا االاوم
سیاسی خوش نخورد؛ اما به همۀ آنهامتوا گفت دستکم آ چه که تاا
کنو در دنیا واقعی ِ سیاست جار و سار بوده ،همین کاهاناهتاریان
تعریف از سیاست است و تعاریف ِ نوین ومتأخریا بازیها زبانیاندیا هام
تالشها اکادمیک و دانش.اهییی که پشت دروازهها قدرت اسایار
ماندهاند.
هنوزهم بهجرأت میتوا گفت که وظیفۀ اصلی وحیاتی ِ سیاساتامادارو
کنش.ر ِسیاسی درارصۀ داخلی وخارجی ،حفظ بقاوبیشینهساز قادرت
است و اقالنیت و چابکی ِ یک سیاستگر نیز در هامایان چاهاارچاوب
محک میخورد .در کشورهایی که به پشتوانۀ کوششها و آزماو هاا
گوناگو  ،مرحلۀ دولت ا ملتساز ومتعاقبادموکراتیزهساز  ،موفقااناه
سپر شده و ثبات اجتماای و پخت.ی ِ سیاسی تحقق یافته ،این وظایافاه
ورسالت بیشتردرارصۀ سیاست ِخارجی تمرکزیافته و در ارصۀ داخلی باا
انواای از ظرافت و ل افت همراه شاده اسات .ایان وظایافاۀ مسالام
امادرسیاست ِ داخلی ِ کشورهاییکه رونددولت ملتساز را نااقاص طای
کردهاند و یا هنوز در حضیض ِ قومگارایای و زورسااالر دساتوپاا
میزنند ،همچنا جلوهیی خشن و دلهرهآور دارد .افاانستا یکی از ایان
کشورهاست که دولت وسیاست درآ همچنا دردایرهها تنگ ِ قومای
می چرخد و ازواقعیت ِ آ هیچ گریز بهآسانی ممکن نیاسات .ناجاات
ازاین درد و ابور از سیاست قومی ،نخست از همه مساتالازم پاذیارش
واقعیت ِ درداست که این مرحله نیازمند ِ آگاهی امیق مایبااشاد .دوم،
مستلزم چارهاندیشی ِ همهگانی در چهارچوب ِ برنامه و هدف است که این
مرحله محتاج بینش راهبرد میباشد .و سوم ،مستلازم هامات و ارادۀ
راسخ برا کنشگر و اقدام است که این مرحله نیز شجاات اخالقی و
سخاوت ِ سیاسی میطلبد.
درچندسا اخیرو بویژه در ماهها اخیر ،ما شاهد افاو ِ شاتااباناا ِ
تاجیکا درگردونۀ قدرت وسیاست ِ افااانساتاا هساتایام .ایان افاو
درحالیست که تاجیکها در آغاز دورۀ نوین ِ تاریخ کشور ،یعانای دورۀ
پساکنفرانه بن و شروع زمامدار آقا کرز باالترین ساهام وحصاه
راازقدرت بدست آورده بودند .آ اروج و این افو  ،همه از مستاعاجال
بود قاادۀ باز سیاست در افاانستا و بیخبر نخب.ا تاجایاک درآ
میدهد .یعنی باز ها در زمینه وزمااناۀ خااص ِ خاود ،قاوااادخااص
میآفرینند و سیاستمدار ِ زیر میباید خودرا پایاشااپایاش دربارابار
ویعیتها تازه آماده کند.
حضور نخب.ا ِ اقوام در دست.اه قدرت و تثبیت ِ موقاعایات ِ آ هاا در
فضا سیاسی ِ قومزدۀ کشور بسیار پ ُراهمیت پنداشته میشود؛ زیرا ایان
حضور بهتدریج نیاز ِ گذار به سیاست ِ ملی را برجسته و خوبایهاایاش را
آشکار میسازد .اما حذف ِ نمادها و نمایندهگا سیاسی ِ یک یا چند قاوم
توس قومی دی.ر ،زمینۀ یکهتاز وبیعدالتی رابیاش ازپایاش هاماوار
میسازد .آقا غنی یکی ازسیاستمدارا ِ معتقد به مهندسی ساختار قدرت،
یکدستساز ِ آ وانداختن ِ طرحی نوم ابق میل وآرزوهاا خاویاش
باارا افاااااانسااتااا ِ جاادیااد اساات .باانبساات انااتااخااابااات
ریاستجمهور 8939وتشکیل دولت وحدت ملی اما ناما الاوبتاریان
ویعیت رابرا برنامههاوآرزوها ِ اوایجادکرد و اوناچار شادبااتاعادیال ِ
تاکتیکها وبرنامههایش ،خونسردانه طرحهایش را درمسیرتاییر سااخاتاار
قدرت و سیاست به نفع ِ یک قوم پی ب.یرد .آقا غنی توافقنامۀ سیاسای
را دقیق بانیت ِ دورزد ِ آ امضا کردو با طفرهرو از تقسیام قادرت و
صالحیت با شریک ِ اصلی قدرتش داکترابداهلل ،پایاههاا اجاتاماااای ِ
قدرت ِ و را در میا هوادارا وهمپیمااناا ِ ماناتارار ساهام وحصاۀ
خودازخوا ِ قدرت سست کرد وبه این طریق ،جامعۀ تاجیکا را دچاار
شقاش واختالف ساخت وخودبازیرکی تمام به مدیریت ِ آ در راساتاا
تحقق ِ بیشتر برنامههایش پرداخت .قرارگرفتن استادا ا محماد ناور در
برابر داکتر ابداهلل ،نشستها و مشورهها کاور و بایحااصال سارا ِ
جمعیت در کابل،انتشاراکسها ا جلسات مانورقدرت درفایاساباو ،
استخدام فیسبو چلوونکهاونویسندگا ِ بازار درمقابل یکدی.روسپه
مذاکرات استاد ا ا با ارگ و حاشیهها فراوا آ  ،هماه و هاماه از
جلوهها باز ِ حسابشدۀ آقا غنی بانیرو سیاسی ِ تاجیکا وتحالایال ِ
آ در نمایشها نفهگیر به شمار میرود .این باز ها با دقات ِ فاراوا
توس آقا غنی و اتاش ِ فکرش نرارت و مدیریت شد و در خاال آ ،
یعفها بیشتر از نخبهگا تاجیک برمال گشت و ایان یاعافهاا
دستمایۀ ترفندها و باز ها بعد ِ ارگ را تشکیل داد .این باز هاناقااط
یعف ِ زیر رادر روش و منش ِ سیاستمدارا ِ تاجیک آشکار ساخت :
ا ناآشنایی بافن ِ سیاست واشتباه گرفتن ِ آ باقهرآشتیها دورا ِ کودکی
ا تصمیمگیر ِ منفعالنه و االقۀ وافر به نمایشها زودگذر ِ سیاسی
ا شتابزدگی دربرخوردبارقی وترجیح منافع ِ کاوتااهمادت بارماناافاع ِ
راهبرد و سرنوشتساز
ا بیزار از برنامهها زیربنایی و استقبا از راهاکاارهاا سا احای و
احساسی دستو دوم)

وزارت شهرسازی  ...ددنباله ازصفحۀ پنجم)
برپایه معلومات این منبع ،طبق پالیسی بانک انکشاف آسیایی ،شرکات
ها  12کشوراضو دازجامالاه ۲1کشاوراضاوازآسایاا و  83کشاور
غیرآسیایی) میتوانند بخاطر دریافت پرونه ها انکشافای ایان بااناک،
درخواست بدهند و در صورت برنده شد  ،آنها را ت بیق کاناناد؛ اماا
شرکت ها لبنانی به دلیل اینکه لبنا اضو بانک مذکور نیسات ،نامای
توانند برا دریافت پرونه درخواست بدهند و بهمین دلایال ،شارکات
خ ی والعالمی مجبورشددر شهر کلکته هندوستا داضو بانک آسیایی)
درخواست بدهد وبا گرفتن جواز کار ،خود را با این معیار بانک انکشاف
آسیایی وفق دهد .ب.افاتاه و  ،باعاد از ثابات ایان شارکات در
هندوستا ،شرکت خ ی والعالمی یاکاجاابااشارکات دیا.ار باناام
تکنولوجیست این کارپوریتاد Technologist inc –TIدریاک قارارداد
فرای تکمیل دیزاین و نرارت باخاش او ودوم سار قایاصاار-
باالمرغاب -الما به ارزش  8،2ملیو دالر برنده اااال شاد؛ اماااداره
تدارکات ملی ،آنرا رد نمود .قابل یادآورى است که قراداد اصلی آ باا
شرکت هیل انترنشنل Hill Internationalبود.
احمدولی شیرز معین تخنیکی وزارت فواید اامه پذیرفات کاه از
سا  511۲تا  5111میالد  ،همراه شرکت TIکارکرده؛ امانقش داشتان
دربرنده شد این شرکت را رد نموده گفت» :کماپانای تای آ  ،در
دیزاین بخش  8-5باقی مانده سر قیصار-الما داوطل شده بود ،کاه
از سو وزارت فواید اامه برنده شد وآنزما  ،من در این وزارت آغااز
به کار نکرده بودم« .و افزود» :وقتی پرونه به اداره تدارکات رفات،
تدارکات به این شرکت اتهام واردکردکه گویا شیرز دراین شارکات
شریک است و پرونه را لاو کرد و آ را دوباره به داوطلبی سپرد«.
معین تخنیکی وزارت فوایداامه گفت شرکت خ ی العاالامای ،در
شراکت با شرکت TIدر داوطلبی پرونه دیزاین بخش سوم تا ششم جااده
قیصار -الما شرکت کرد .په ازآ  ،یک شرکت پاکستاانای ویاک
شرکت ارب وشرکت خ ی و العالمی سه کمپنی پیشتاز انتخاب شدناد
که شرکت پاکستانی وارب به دلیل نواقص در اسناد شا  ،ناکام خواناده
شدند و شرکت خ ی و العالمای بادلایال ایاناکاه اوراش شاراکات
خودرادرزما معین تسلیم نکرده بود ،نیز نتوانست برنده شودوپرونه باه
تعویق افتاد .او گفت» :چندین بار درنشست با مسئوال بانک اناکاشااف
آسیایی صحبت کردیم تاازمشکالت جزئی این سه کمپنی گذشته یاکای
ازآنهارا برنده انتخاب کند؛ اما بانک آسیایی آ را نپذیرفت«.
یک منبع وزارت فوایداامه به پژوا گفت بانک انکشاف آسیایای،
برا پرونه دیزاین وامکا سنجی سر حلقو کابل حدود 5،8ملیاو
دالر بودجه داشت وزمانیکه درخواست شرکت خ ی و العالمای بارا
دریافت پرونه را ردکرد ،وزارت فوایداامه قرارداد دیازایان واماکاا
سنجی بیش از  58کیلومترسر حلقو کابلدازمجموع  32کیالاوماتار
طو تمام سر ) را بااین شرکت از بودجه دولت افاانستا اقد کرد و
این قرارداددهفتمین قرارداد با شرکت خ ی و الاعاالامای) ماخافای
ن.هداشته شده است.
احتما واگذار پرونهها بیشتر به خ ی و العالمای :درحاالایاکاه
چ.ون.ی واگذار هفت پرونه به این شرکت خارجی مشخص نیست و
این روند با ابهام جد مواجه است ،منابع مختلف از واگذار چانادیان
پرونۀ دی.ر به این شرکت خبرمیدهند .یک منبع شاروالی کابل گافات
قرار است بزود سه پرونۀ دی.ر نیز ازطریق روش منبع واحد و بادو
طی مراحل داوطلبی ،به این شرکت واگذار شود.
احمدولی شیرز معین تخنیکی وزارت فوایداامه گافات شارکات
خ ی والعالمی تاکنو دفترش رادرکابل ایجاد نکرده؛ اماباوصاف آ ،
در داوطلبی طرح ودیزاین سر حلقو کابل ،طرح ودیزاین خ دوم
شاه راه کابل -لوگر ،طرح ودیزاین تونل سالنگ ،و طارح و دیازایان
بخش سوم تا ششم شاهراه قیصار-الما شرکت کرده و به دلیل ایاناکاه
نسبت به دی.ر داوطلبا  ،نمرۀ خوبی گرفته است ،احتما میرود بارناده
شود.
نبی اهلل اریمی رئیه تدارکات وزارت شهرساز و مسکان نایاز از
واگذار پرونۀ ارتقاى ظرفیت کارمندا این وزارت به شرکت خ یا
و العالمی خبرداد .اودرمورد اینکه شرکت برچه مباناایای ایان پارونه
راگرفته و چ.ونه آنراانجام میادهاد؟گافات :ایاناکااردرقاالا یاک
قراردادصورت می گیرد ،آنها کارها کارمندا را چاک وباررسای
میکنندوبه کارمندا تشریحات میدهند؛ امامن نمیتوانم معلومات بیشتاردر
زمینه را افشا کنم«.
یک مقام مسئو وزارت شهرساز ومسکن که خواست نامش فااش
نشود گفت» :تمام قراردادها این وزارت باهزینهها آ  ،دروبساایات
وزارت نشرشده؛ اماقراردادارتقاى ظرفیت کارمندا که بااخا ایا و
العالمی اقد شده ،توس ریاست تدارکات ورهبار وزارت ،ماخافای
ن.هداشته شده است«.یک مقام وزارت فوایداامه که خواسات نااماش
فاش نشود ،به پژوا گفت تمام ریاستها این وزارت باعاد ازآناکاه
احمدولی شیرز به حیث معین تخنیکی تعیین شاد ،بارا دوروز پای
درپی برا سه کارمند خارجی شرکت خ ی و العالمی ،درمورد پارونه
هاییکه این وزارت رویدست دارد ،برنامه معلوماتدهی برگزار کاردناد.
این کارخالف معمو بودکه وزارت فوایداامه پالنها وپرونه هاا ماد
نررخود را با یک شرکت شریک می ساخت؛ تا آ شرکت م ااباق باه
وش خود ،پرونه انتخاب کند و بخاطر گرفتن آ درخاواسات ارائاه
کند«.
*************
ا ظرفیتنشناسی وناتوانی درتشخیص ِ کادرهااواساتاعادادهاا ورزیاده
وجمع آور ِ افراد ِماجراجو وتنکمایه بعنوا مشاور وتیوریسین.دستاو
سوم)
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متن مکمل سخنرانی ترامپ ددنباله ازصفحۀ چهارم)
ماازمتحدین ناتووپارتنرها خوددرسراسرجاهاا تاقاایااداریام تاا
ستراتژ جدید مارا با فرستاد سربازا ایافه تارو زیاادت باوجاو
مواز به ازدیاد پولی خودماراحمایت ناماایاناد .ما امائانام چانایان
خواهندکرد.ازهن.ام رسیدنم به دفتر ریاست جمهور باه ماتاحادیان
وپارتنرها خودروشن ساخته ام که :باید بسیاار زیااد پاو باه دفااع
اشتراکی ما تادیه دارند و چنین هم کردند.
درجریا این کشمکش بارگرا بدوش ماردم خاوب افاااانساتاا
واساکر شجاع آ دوام خواهدیافت .مثلیکه صدراارم افاانستا وااده
داد ما می خواهیم در انکشاف اقتصاد حصاه با.ایاریام تااکاماک
کندمصرف این جنگ رابمابپردازد.افاانستا میجن.دتامملاکات خاودرا
درمقابل هما دشمنانیکه ماراهم تهدید می کنند دفاع نمایناد وباا امان
سازند .هر قدر قوا امنیتی افاا قو شود بهما اندازه ماکمترمشاااو
خواهیم بود .افاانهاکشور خود را آباد و باامن خواهند کرد و آیندۀ خاود
راتعریف خواهند نمود .ما میخواهیم که موفق شوند.
م.ر بیشتر ازین قوا اسکر امریکا را برا دماوکاراسای سااز
زمینه دوربکار برده نمیتوانیم ویا بکوشیم تاممالک دی.ر را مثل خود آباد
سازیم .آنروزهااکنو پایا یافته است .بعاوض ماا باا ماتاحادیان و
پارتنرها خود جهت حمایت دلچسپیها مشتر خودکاارمایاکانایام.
ماازدی.را نمیخواهیم که طرز زندگی خودرا تاییر دهند اماا اهاداف
مشترکی را تعقی نمایند تا به اطفا ما اجازه دهادکاه حایاات باهاتار
ومحفوظ ترداشته باشند .این پرنسیپ حقیقت گرائی فیصلۀ ما را به پیاش
حرکت داده رهنمائی خواهد کرد.
قدرت نرامی به تنهائی صلح را به افااانساتاا نایااورده و تاهادیاد
تروریستی را که ازآ مملکت برمیخیزد توقف داده نمیتواند بلکه یاک
قوۀ ازاهدۀ آ برآمده میتواندکه بصورت ستراتژیکی تا ابایاق شاده
هدف آ ایجاد زمینه برا پروسۀ سیاسی باشد که باه صالاح دایامای
بیانجامد .امریکا با حکومت افاانستا تا وقتی کارمینمایدکه پایاشارفات
وازم دیده شود .معهذاتعهدما الیتناهی نایاسات وحاماایات ماابااچاک
سفیدنمیاید .حکومت افاانستا بایدسهم اسکر سیاسای واقاتاصااد
خودرابدوش گیرد .مردم امریکا توقع دارندتا ریفورم حقیقی پیشرفات
حقیقی و نتایج حقیقی ببینند .حوصلۀ ما هم بیحد نیسات .ماا چشاماا
خودرا وسیعأ بازن.ه خواهیم داشت.
با اطاات ازسوگند بیستم جنور مان بارا حاماایات حایاات
امریکائیها ودلچسپی امریکائیهاقایم مقام باقی خواهم ماند .درین مسااای
باهر ملتی که انتخاب نمایدبامابایستدو درپاهالاو ماا باماقاابال ایان
تهدیدجهانی بجن.د ان.یزۀ مشتر خواهیم داشت .تاروریساتاهاادقات
جد نمایندکه :امریکا تاکه شما را به شکست دایمی ماواجاهاه نساازد
ق عأ لمحه ا مکث نخواهدکرد.
تحت مدیریت من چندین بلیو دالرایافی بارا قاوا ناراامای
ماصرف میشودوشامل مصرف بسیارزیادبرا اسالاحاۀ رو و دفااع
راکتی میباشد.
درهرنسل ما بیک نزو شی انی مواجهه شده ایم و همیش استیال یافته
ایم .ما غال میباشیم زیرا مامیدانیم ماکی هستیم و برا چه میجن.یم.
نچندا دورازین محلی که امش مادورهم جمع شده ایم صدهااهازار
بزرگترین وطندوستا امریکا درمهد ابد شا درقبرستا ملی آرلین.تان
استراحت دارند .درآ حفره ها زمین آنقدر دالور قربانی و دوستای
وجود دارد که در هیچ نق ۀ رو زمین دیده نمیشود .اکثر آنها کساانای
اند که در افاانستا چند ماه بعد ازیازدهم ماه سپتمبر  5118روا شدناد
جنگ کردند و در آنجا جا دادند .آنها فق برا یاک دلایال سااده
ریاکار شدند؛ آنها امریکا رادوست داشتند واازم داشاتانادکاه ازو
حمایت نمایند.اکنو ما بایدآ ان.یزه راکه آنها برایش جاا داده اناد
محفوظ ن.ه داریم .ما باید متحدشویم تا بدفاع امریکا از دشمنا خارجای
اوبرآمده بتوانیم .ما باید پیوند وفادار را بین همشهریا خود در وطان
برقرار سازیم وبه یک نتیجۀ پر افتخار و قابل تحمل که تعداد کثیر قیمات
گزاف پرداخته اند برسیم.
فعالیتها ما و درماهها آینده همۀ شا ؛ قربانی هر قهارماا زمایان
افتاده هر فامیلی که یک اضو محبوب خود راازدست داده هرساربااز
زخم برداشته که خو خود را جهت دفاع از این ملت کبیرریخاتاه اناد
افتخارات خواهدبخشید .با ااالمیۀ ما بشما اطمینا میدهیم کاه خادمات
شما وفامیلها تا شکست دشمن وآورد صلح راممکن میسازد .مابسو
کامیابی با قوت در قل ما دالور در روا ما و افتخاار جااودانای در
هرکدام و هریک شما به پیش میرویم.تشکر خداوند باه هاماه قاوا
اسکر ما افتخارات نصی سازدواماریاکاارا ماوفاق داشاتاه بااشاد.
تشکربسیار!/
***************
اداره مستقل هوانورد ملکی ،او اسد سا 8931درخبرناماۀ اااالم
کردکه مسئوال این اداره ،درنشست بایکی ازمسئوال شرکت خ ی و
العالمی درکابل ،پیرامو طرح ودیزاین ترمینل میدا هوایی بین الملالای
هرات وقندهار ،میدا هوایی خوست و نیماروز ،باحاث و گافاتا.او
کردهاند.
دراین خبرنامه ،درموردنتیجۀ این گفت.و معلومات ارائه نشده است/.
**************
این نقاط یعف به آقا غنی برا ادامۀ باز وهدایت نخب.ا سیاسی ِ
تاجیک به سمت ِ زوا  ،انرن و جرأت ِ بیشتر بخشیده است .بزرگتریان
هدف ِ او ازین باز ها ،برگشتاند ِ سیاست ِ افاانستا به مدار ِچهاردهۀ پیش
واحیا مجدوارمت ِ پشتو ها وزاامت ِ بیچو وچرا ِ آناا بارساایار
اقوام است .او سیاست رادرهما مدار ِپوسیده وملاتسااز راباراسااس ِ
هما نسخۀ “افاانی”اش میطلبد .نوستالژ دورۀ اقاتادارِناادرخاانای و
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چای نوشی شاه ظاهردر سماوار

نبشتۀ دانشمند محترم احمدفواد ارسال منرخ  82 .1 .58م رابارۀ چا
نوشی شاه ظاهر درسماوار درسایت افاا جرمن خواندم ومضامین
تاریخی و مستند قبلی شانراهم ،ویادداشت هایی هم برداشتم .اتفاقا
همین اکه چا نوشید شاه ظاهر را استاد داکترغالم غو خ یبی
چند قبل توس دامادشا انجنیر محمد اسحق رشحه برایم فرستاده

بودند که اینک خدمت محترم ارسال تقدیم می کنم.

ازراست:مرحومان توریالی اعتمادی ،سماوارچی ،ظاهرشاه سلطان ،محمودغازی

نمی دانم چ ورشد که شاه ظاهر وقت پیداکرد وچند دقیقه با
سماوارچی چند کلمه رد وبد کرده باشد .درطو چهل سا سل نتش
گاه.اهی دروالیات سرمیزد واین بنده اهلل که بحیث مامورفنی مدیریت
امومی سمعی وبصر به والیات وطن آبایی ام اکثرا خدمتی میشدم از
نزدیک با وطندارا ازیزم یکجابودم بار هم دروالیت جنوبی درمن قه
جاجی قسمت شهیدا موسفید دستم راگرفته درختی را برایم نشا داد
که شاه ظاهر نامش را با چاقودرتنۀ آ درخت کنده بود .و گفت که
شاه چندماه قبل اینجاآمده بود باماتوس ترجمانش صحبت میکرد.
بلی کاکاهایش هم زبانها ان.لیسی واردو راکه اصال باشندۀ دیره دو
بودند بهترصحبت میکردند و بزبا ملی فارسی در خیلی ک ُند چه
رسدبزبا پشتو  .امامرض پشتونیسم راداشتند ،درتمام والیت جنوبی مانه
یک هوتل نه شفاخانه ونه مکتبی آبرومندانه دیدیم .درمن قۀ خوست
گردابی به مساحت ده متر در ده متر رادیدم که آب گندۀ متعفن
باامق پنجاه سانتی مترداشت ،طفلکانی ازآ آب میخوردند ،چندخانمی
درآ کاال شویی داشتند ویک مرکبی هم رفع تشن.ی میکرد! بلی این
بود ثمرۀ کمک به مردما جنوبی که درغض مقام سل نت ،خاندا
یحیی را کمک کردند.
دست بوسی شاه :درصنف پنجم مکت بودم درباغ خیره درگذرگاه
والیت کابل دروس جارافیه وتاریخ را از بر وفصل تابستا بعدا آبباز
میکردم ناگها چند نفرقدبلند درجاها مخصوص جاگرفتند؛ چنددقیقه
بعد شاه ظاهر آمد ودورپیشش چند نفردگربه گفت وگوشروع کردند.
شنیده بودم پادشاه سایۀ خداست! به دلم گفتم بدوکه وقتش است جنت
رابخر ،پیش رفتم با حایر باشش گفتم میخواهم به دستبوسی االیحضرت
برسم ،این هما وقت بودکه دست شاه شکسته ودرگردنش آویزا بود،
دراخبار سرچو گفته می شد دربین فامیل شاه تفن.چه کشی شده اما
دراخباررسمی شاه دردرۀ هاجر به شکاررفته ودستش شکسته .بهرحا
برایم گفت ممکن نیست دستش مجروح است ،دراثراصرارمن گفت
م.ردستش رافشارندهی ،رفتم و دستش رابوسیدم ،آدم خیلی خشک،
سرد وبی احساس بود ،هیچ حرفی ازو نشنیدم ! /
*****************
تاجیکان  ...ددنباله ازصفحۀ ششم)
دراندیشه ها اصالحی او نهتنهانهادهاوادارات وگمرکات ومعاد ِ،
بلکه همۀ گروهها قومی وسیاسی ،مویوع ِ باز وسیاست.ذار اند.
درین میا اماتاجیکهانق ۀ ازیمت شمرده میشوند؛ چراکه تفوش
برتاجیکا کلیدتفوش برسایر اقوام است .ازهمین منرر ،آقا غنی آ
تالش و اشتیاقی که برا بیرو کرد ِ سیاستمدارا ِ تاجیک از میدا
به خرج میدهد ،در مورد دی.ر اقوام بهکار نمیبندد و ترجیح میدهد
آ ها را تا پایا ِ این باز  ،نسبتا رایی و متنعم ن.ه دارد .
آقا غنی ب.ونۀ حسابشده نخب.ا ِ تاجیک رادرمعرض بازیها
فرسایشی قرارداده ونخب.ا تاجیک بیآنکه متوجه شده باشند ،خودرابه
امواج ِ باز ها غنی سپردهاند .درخال باز ها ،نخبهگا تاجیک
میکوشند در قال ِ تهدید و ائتالف و کنش ِ انقالبی خود را قهرما ِ
داستا بنمایند و امتیاز ب.یرند ،ولی آقا غنی میکوشد قدرت و ااتبار
و پرستیژ ِ ددنباله در ستو سوم این صفحه)

خاطرۀ از البالی کتاب »خاطرات
تعدادی ازاستادان و شاگردان
لیسۀ رابعۀ بلخی«

درصفحات متن خاطرات این کتاب ،که درشمارۀ پیش ازسو
همکار گرامی ودانشمندجناب پروفیسرل یفی معرفی مختصر شد،افزو
بریاد آور ازهمصنفا و شوخی ها الزمۀ آ دورا بین دخترا
شاگرد و معلما گرامی آ لیسه ،پرده ازرو بسا مسایل دی.رکه معرف
مرالم اولیا اموردرحق مردم بویژه دخترا میباشد ،برداشته شده است.
طورمثا خانم افیفه دادریسی) هاد  ،ازفارغا آ لیسه ،په ازشرح
مفصل ایام تحصیل درلیسۀ رابعۀ بلخی وخاطرات خوش آ دورا ،
راجع به دورۀ کار خود دردیپو ادویۀ کارتۀ چهار ،درصفحات 855و
 859کتاب ،درباب کارشکنی ها زورمندا و مامورین دولتی آنزما
چنین نوشته است :
 -1بورس ها تحصیلی و یا تربیتی  :درسیستم حکومت بود هر
که فاکولته راخالص می کند ،درسه سا او بورس می.یردوخارج
میرود .ازسا 8311تا 8321مابرا کدام بورس معرفی نشدیم .خودما
اقدام کردیم البته به واس ۀ ابدالهاد خا داو و داکتراخترمحمد
خوشبین .من و دوستم اریضه را امرگرفته به وزارت دصحیه) بردیم ،به
بورسها تحصیلی معرفی شدیم .ازما در UNDPپرسیده شدکه واس ۀ
تا کیست؟ گفتیم واس ه نداریم ،درهمانروزگفتند بورس کنسل شد !
آقایی که سئوا کرد انیه توخی بود وبه ماگفت دوباره درخواست
بدهید .دوباره به مدیریت ارتباط خارجه رفتیم ،رؤوف روشا دوباره
فورمه داد ،خانه پر کردیم ،گفت بایدبرا رفتن به خارج به کورس
ان.لیسی بروید .خوش شدیم وقبو کردیم ،به کورس ان.لیسی برتش
کونسل من پنج مرتبه و دوستم چهارمرتبه امتحا دادیم ،درهرامتحا
نمرۀ کامیابی گرفتیم .وقتی نمرات به دفتر روشا میرفت ،نمرات مارا به
مردم می فروخت بین سی تاپنجاه هزارافاانی! ومارادوباره به کورس
روا میکرد ،وبه سازما صحی جها یعنی WHOمکتوب میدادکه ما
ناکام ماندیم !!
بعداز پنج امتحا خبرشدیم که نمایندۀ سازما صحی جها گفت شما
ناکام می مانید .من گفتم همیشه کامیاب شده ایم .برا دوستم که
هنوزبه کورس بود زنگ زدم وگفتم نتایج تمام امتحانات ماراازدفتر
کورس گرفته همرایت بیار .وقتی نتایج آمد به داکترقاض نشا دادم،
بسیارتعج کرد وگفت چقدر وقت تا یایع شده !
رؤوف روشا بافروختن نمرات ما به ماصدمه رساند ،امااین مکاتی
دروغین که افشا شد ،برا دی.را مفید واقع شد چراکه من به داکتر
قایی گفتم که بعدازاین ازکورسها ان.لیسی ودی.رکورس هامکتوب
مستقیم ب.یردکه یک کاپی دنتایج) امتحانات برا شماهم بیاید ،تااین
تقلبکار وخیانت توقف داده شود .بازهمین کارراکردند.
خودرؤوف روشا ازسی وشش بورس تربیتی ،سمیناروکنفرانسها
شخصا استفاده کرده ،که حق تمام مامورین وزارت صحیه بوده است.
حتی در یک مملکت برا وزیرا صحیه یک جایزه داده میشد،
مکتوب به دفتر رؤوف روشا آمده بود ،بدو اینکه به وزارت اطالع
بدهد ،از طرف وزیرصحیه مکتوب نوشته خودرامعرفی کرد .بعدا
امضا وزیر صحیه راگرفته ،خودش جایزۀ وزیرصحیه راشخصا گرفت.
درحالیکه ما مامورین وزارت صحیه رانمی ماندکه به یک بورس تربیتی
هم برویم!
باالخره به هندوستا رفتیم ،ازکمپنی ها بین المللی و ملی هند
دید وکارکردیم ،برا مابسیارمفید بودوبسیارچیزها جدیدآموختیم.
رئیه یک کمپنی هند همراه ماگفت که اگربتواند یک شاخۀ کمپنی
خود را به افاانستا ببرد ،ماآدرس دفترداکترصاح سیدالف شاه
غضنفرراکه تازه رئیه دیپود ادویه) شده بود برایش دادیم .چندوقت
بعد درریاست FDAهندرئیه کمپنی رادیدیم ،پرسیدیم بارئیه
دیپوتماس گرفتید؟گفت بلی ،یک نفراز وزارت صحیۀ افاانستا آمد،
گفت رئیه تفتیش وزارت صحیه است .بعدازمذاکره ازمن خواست
مبلغ چهارصدهزارکلداربرا موافقه وامر وزیرصحیه را بدهم کار است!
من معذرت خواستم ،پو زیاد بود ،فکرکردم برا ساختن فابریکه و
زمین شایدبه ملیو هاکلدار مصرف شود ،خیلی قیمت تمام میشود ،آ
هم نشد!!! « ...
این بود شمۀ ازخاطرات بانوافیفه هاد  ،به نقل ازکتاب ارزندۀ
»خاطرات تعداد ازاستادا وشاگردا لیسۀ رابعۀ بلخی «،
اماکاررواییها آ مدیرارتباط خارجۀ وزارت صحیه ،اقسام وانواای
داشته ،ازجمله داد بورسها سوختۀ صحی ،به مستحقا بی واس ه !
یعنی بورس هاییکه دراثر چانه زنی ها و جهت دریافت حق
البورسیه !! از متقاییا آ بورسها ،فرصت استفاده ازبورسهارا سوخته،
ودی.ر کسی نمیتوانست ازآ مستفید گردد ! یکی ازچنین بورس هابه
خانم داکتر ثمیله کبیرسراج دکوشا )برا کس تخصص در رشتۀ
پتالون  ،ازسو آ مدیر داده شد ،ووقتی موصوفه بامصرف شخصی
به هند رفت وبه دآ اندیامدیکل) مراجعه کرد و مکتوب مدیرارتباط
خارجۀ وزارت صحیه افاانستا راارائه نمود ،به اوگفته شدکه زما
استفاده از آ بورس منقضی شده واو نمیتواند از مزایا آ
مستفیدگردد !/
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آنهارابه فرسایش بکشد و از آ ها چهرهها کامال بی.اناه باا قاواااد بااز ِ
دموکراتیک به مجامع و نهادها بینالمللی ارایه دهد.
درآخرین مورد ،قضیۀ آصف مهمند ،یکی از جدیترین دامهابرا سل ااتباار
واقتدارِاستادا امحمد نور ویکی ازخ رناکترین بازیها برا هدایت ِ تاجیکا به
ایست.اه پایانی قدرت است .هماکنو تالش برا بزرگ ساز ِ ایان قضایاه،
گزارش ِ آ به نهادها ادلی ِ بینالمللی و مهندسی آ تا سرحد ِ بیرو راناد ِ
آقا ا ا از کشور ا و حتیاالمکا از والیت بلخ و دایرۀ قدرت ا جریا دارد.
اگرآقا غنی واتاش فکراودرین کار موفق شوند ،ادامۀ راه برا آ ها هموارتر
و قدمها بعد شا پ ُرشتابتر خواهد شد.
آقا غنی ازمش راجزم کرده تافرارسید ِ انتخابات ِ بعد ِ ریاست جمهاور ،
هیچ چهرۀ مقتدر از تاجیکا و سایر اقوام برا اشترا در دایرۀ قادرت و
سیاست باقی نماند و خود در آزاد کامل به دستچین ِ خنثاترین و م یعتاریان
چهرهها از میا قومیتها و ساختن افاانستا ِ رویایی ِ خود بپردازد.
مسلما در دنیا کوانتومی ،سیا و مدام در حا ِشد ِ امروز هیچ ق عیتی در هیچ
پیشبینییی بهویژه در ارصۀ سیاست مجاز نیست؛ از اینرو میتوا به گاوناۀ
نسبی پیشبینی کرد که اگر نخبهگا ِسیاسی تاجیک در برخورد با انحصارگر
ها آقا غنی نقاط یعف و انفعا شا را درنیابند و خود را منسجم نساازناد،
دورۀ بعد ِ ریاستجمهور دورۀ غیابت ِ یک قوم ِ بزرگ از خوا ِ قادرت و
سیاست خواهد بود !  /دروزنامۀ ماندگارچا کابل)
****************

فرزندان کدام سیاستمداربه مدارس دینی میروند ؟

مدرسه یا مکتب؟ شما فرزند تان را در
کدام یکی شامل ساخته اید و چرا؟

نام چندسیاستمدار وتجارموفق وحتی روحانیو بزرگ راگرفته میتوانید که
فرزندا شا درمدرسه هادرس بخوانند .مثالفرزندا ونواسه ها استاد ربانای،
استادسیاف ،شیخ اصف محسنی ،پیرگیالنی ،سید ماناصاورناادر وصادهاا
سیاستمدارو روحانی دی.ردرکجا درس میخوانند وچرا؟ چرا در همین مدرساه
هایی که با حمایت مالی تجار و مردم ،وساطت سیاسیو و مراقبت وحماایات
روحانیو ساخته می شوند جز اوالد غری  ،که دی.ر شامل نمی شود؟
سنگ تهداب صدها مدرسه خرد و کال توس سیاسیو و روحاانایاو
گذاشته می شود و یا نوار افتتاحیه آ توس همین مدرسه ها با کاماا فاخار
فروشی ق ع می شود .طی سخنرانی ها آتشین اامار مدارس را از مسوولیت
ها او خود در برابر خدا و مردم می دانند اما هیچ کدام از اینها نه از جاماع
سیاستمدار و نه تجار حایر نیستند ،فرزندا شا را بجا مکت و دانش.اه در
همین مدرسه ها شامل شوند و درس بخوانند.
چرا انتخاب او تا برا آموزش فرزندا تا مدارس دینی نیست؟ اگار
مدارس دینی را ناتوا در تربیت مناس فرزند خودتا می دانید چارا بارا
اصالح و بهبود ظرفیت آ تالش می کنید؟ به یاد داشته باشیم تا زمانی که ما از
سوا ها اساسی طفره برویم و به مسایل جد اجتماای نپردازیم تاییر میسار
نخواهد شد .دافاانپپر)

دوکتاب ارزنده نگاشتۀ جناب خالدصدیق چرخی

»برگی چندازنهفته ها تاریخ درافاانستا «دردو جلدجمعا بیش از یاکاهازار
صفحه» ،ازخاطراتم« ،بیش ازچهارصدصفحه ،درادارۀ امیدموجود است ،کاه
جناب چرخی آنها رابرا تقویۀ بنیۀ مالی به جریدۀ امید ااانه داده اند.
کتاب نخست به معرفی شخصیتها معروف سیاسی ونرامی معاصار کشاور،
مرلم بیحد واندازۀ خاندا نادر  ،اززما خودش تاآخرامر محمدداؤود ،کاه
برخانواده ها مشهوروخدمت.زاروطن وآزادیخواهاا  ،مشاروطاه طالاباا
وروشنفکرا آمده است ،بااکسها تاریخی اکثرآ مرلوما  ،پرداخته است.
کتاب دوم ،خاطرات جناب خالدصدیق است ،که درشش سال.ی بابنی ااماام
وکلیه انا خانوادۀ بزرگ چرخی وحتی کودکا چندماهۀ شا  ،توس محمد
هاشم صدراارم شداد وقت ،به زندا افتادند وچهارده سا تمام دربند ماندند.
بها هرجلدازکتابها بیست دالر +هزینۀ پوسته است .االقمندا برا بادسات
آورد آنها مبلغ مربوطه راباچک یامانی آردر ،قابل پرداخت بهدمحمدکوشا )
به نشانی پوستی امید بفرستند.

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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شهیدامیرحبیب اهلل  ...ددنباله ازصفحۀ نخست)
نادرخا شمالی راویرا کرد وخوانین ومعززین آنرابه تو پاراناد،
ولی اشرف غنی احمدز تمام کشوررابه خو نشاند وباترحم وشفقت به
انتحار ها ،خانۀ تمام مردم کشوررا تباه کرد .حوصله هابسرآمد وماردم
دیدندکه آنچه حکومت می.وید دروغ است ،مکر است وحایالاه ،ایان
ناباور هامردم رابه باور ها دی.ر متقااد ساخت.
به باوراینکه بچۀ سقاو یک دزد نبود ،یک رهز نباود ،یاک مارد
بود ،یک پادشاه بود ،یک خادم دین رسو اهلل بود ،وبرا مردم ثاابات
شدکه حرفها حکومت وتاریخها فرمایشی همه تهمت و بهتا درباارۀ
حبی اهلل بود .ثابت شدکه حبی اهلل یک سپاهی نمونه بود ،ثابت شدکاه
حبی اهلل یک ایاربود و همیشه درپهلو فقرا و رایت می ایستاد و اسام
و رسمی درشمالی داشت.
ثابت شدکه حبی اهلل در پیشاپیش قیام ملت ،که ازپکتیا به ماقاابال
پادشاه وقت شروع شده بود ،باالخره توانست بحیث یک رهابار ،یاک
قوماندا ورزیده قدرت رابدست گیرد .دراین محاربه نه ان.ریاز باه او
کمک کردو نه روس ،تنهابه قوت وشجاات خود ومردمش پیاروزشاد.
افواهاتی که اویک دزد بود وداره داشت ،کامال غل ثابت گردید.
اکنو اگرتمام والیات کشوریکجا شوند واین منفور ونوکرامریکاا
را ازقدرت پایین بیاورند ،آیا درمقابل حکومت بااوت کرده اند؟ وهاماه
مستوج جزا و چنوار هستند ؟! مسأله درزما اما اهلل خاا هام باه
همین منوا بود .وقتی که حضرات شوربازار تااج شااهای رادر ارگ
برسراو نهادند وهمه به اوبیعت کردند ،حبی اهلل شد امایارحابایا اهلل،
وازاینکه ملت را از چنگ یک التی بی مذه دبه تعبیر آ وقت) نجات
داده بود ،شد خادم دین رسو اهلل.
وقتیکه نادرغدار درقرآ امضاکرد و او به احترام کاالم خاداوناد
حایر شدتاازدرمصالحه پیش آید ،نادر به قرآ واهدخود پشت پاا زد
واورا اادام کرد و تمام خانواده و رفقایش را فرار داد ،آ وقت شاد:
شهیدامیرحبی اهلل ،خادم دین رسو اهلل  .واین القابی است که تاریخ باه
اوداده است ،تاریخ واقعی ،نه کم نه زیاد ،نه حرف درباار وناه حارف
شوربازار !
اقارب ،خویشاوندا  ،دوستا وهموطنا او اکنو که به طهاارت و
پاکی و شهادت ومرلومیت او صددرصدمتیاقان شاده اناد ،ازاطاراف
واکناف جمع شدند تاقدر ومنزلتی که جنازۀ یک شهید سزاوارآ است،
بجا نمایند باتمام ملت که به معصومیت او ایما یافته اند.
اگربقایا جسداو رابه یک جا مناس دفن دوباره کاردناد ،ایان
حق شا است که شهیدخود راپاس دارند وحرمتی راکه از اودریغ شاده
بود ،به اوباز گردانند .هرفرزند ،هرهمشهر وهرفرد کشور باایاقاا باه
شجاات ورادمرد او حق دارندتا بنا یادبود برا اوبسازند ،تانسلها
آینده بادید آ تاریخ واقعی کشورخودرا بدانند .هیچ که حق نادارد
درموردیک فرزندشهید وبی.ناه تهمت و ناروابا.اویاد ودرماورد دفان
وبنا یادبود اوقضاوت بیجا کند.
ب.ذارید تاآنهایی که برا هشتاد سا اخیر این درد جاناکااه را در
سینه ن.ه داشته اند ،لحرۀ بادید بنا یادبود شهیدامیرحبیا اهلل خاادم
دین رسو اهلل آرام گیرند .ب.ذارید تاآ تکبیرها وآ نمازها جاناازه
که هن.ام اادام ناجوانمردانه از آنها دریغ شده بود ،گافاتاه شاود وادا
گردد  .ب.ذارید این تهمت هاونارواها درحق آ شهید بارا هامایاشاه
درفصل جنایات نادرغدار وآ یحیی واصحابش ثبت شود.
به تحقیق اگرشهیدحبی اهلل امروززنده می بود ،مردم آزاده ووطان
دوست ما ،بجا ابداهلل ،قانونی ودی.را  ،بدنبا اومی رفتند .زیارا باه
مردان.ی ودیانت او ایما کامل میداشتند .اومانند طالبا  ،مکات را نمای
بست وبراساکر دلیر ،نا وآب رامع ل نمیکرد ،اومی توانسات اشارف
غنی احمدز و فاشیست ها را ازکشور ،مانند اما اهلل خا براناد .واگار
انتخاباتی هم درکار می بود ،رأ تمام مردم ازآ او می بود .
لهذاجاداردکه صاحبا اورنگ ومقام برمزاراوبشتابندوسر تعریم باه
مرد او فرود آورند ،که هرگز سر تعریم به آستا ناکسا خم نکرد ،و
باشهادت خود برگ پرافتخار برتاریخ کشور افزود/ .
*************
تلویزیون ژوندون  ...ددنباله ازصفحۀ نخست)
همه به این امیدحرکت کردند ،خ رسفر وحضر راقبو کاردناد ،اادۀ
درراه جا داد و به اینسو دریا نرسید ،برخی را امواج ماتاالطام آماو
نابودکرد و آنهاییکه از رنج سفرواذاب راه جا بسالمت بردندوباه ایان
سو دریابه

Tel/fax:(703) 491-6321

امید آرامش وهمدلی وهمکار واخوت وبرادر رسیدند ،بیایایاد کاه
ببنیم که در این سرزمین که شاهش مسلما بود ،باه چاه سارناوشاتای
دچارشدند و چه پیش آمد باایشا که همه مسلما بودند ،شد.
دراینجا اززبا چندشاهداینی حاالت رابیا میکنم که چه تکاندهنده و
غم ان.یزاست  :شادروا محمدابراهیم افیفی که سردبیرروزنامۀ اتاحااد
در قندز بودمی.وید» :چو به اطاش رئیه تنریمیه دشاه محماودکااکاا
محمد ظاهرشاه) داخل شدم ،ویرا زیرصندلی نشسته یافتم .مدتی ساپار
شدتااینکه خردیاب ی واردشد وبه گوش رئیه تنریمیه چیز گافات.
اوباصدا بلندگفت ها ! چرا نه ،بیاور به درو بیار ! خردیاب ازاطااش
خارج شد ،لحرۀ چندپه آمد ودو گلیم باخاود آوردوباه اتااش فارش
کرد.په رفت و آن.اه ریعۀ چندنفرحما دو جاوا را بااخاودآورد،
ماچو ظاهرجوالها را دیدیم فکرکردیم درداخال آ خارباوزه اسات
وبرا رئیه صاح تحفه آورده اناد .باه اشاارۀ رئایاه صااحا
جوالهاراخالی کردند ،همۀ آنهاکله ها انسانانی بودکه ازبد جداساختاه
شده بودند .حقیقتا وحشتزا بود دید آنهمه کله ها انسا  ،اجیبتراینکاه
بعضی راکه دقت کردم همه کوسه ودهن شا بازمانده بود ولای دنادا
نداشتند واکثراشخاص پیر ومعمر بودند«...
جناب افیفی ادامه میدهدکه :»...میدانید رئیه صاح چه گفات؟
جناب فرمود روز فراخواهد رسیدکه این کله هارا دردیگ جوشااناده
و شوربایش را بخورانیم «!جناب دانشمندگرامای مارحاوم اافایافای
براالوۀ این جنایت شاه محمودخا  ،ازجنایات تکاندهنادۀ او دربارابار
مهاجرین مسلما بخارا کرکرده می.وید» :من ملتفت شدم که این ناره
غو بیخرد متعص  ،سکندرنامۀ نرامی راخوانده ورفتار راکاه و باا
زن.یا درپیش گرفته بود ،میخواهدتقلیدکند«.
اگرخاطرات شادروا محمدابراهیم افیافای راکاه چشامادیادهاا
دلخراش شا از مرالم خاندا محمدظاهرشاه دربرابر ماهااجاریان آواره
وبی خانما بخارااست ،از نررب.ذرانیم ،به گفتۀ ایشا صددرصد تصدیق
میکنیم که فرموده اند» :وقتی حواد رامقابل خود قراردهیم ،به تحات
الشعورخود حکم میکنیم که آنها واقعا انسا نبوده ،فاقا غاو انساا
نمابوده اندکه ااطفه و رحم درآنهاکشته شده بود«.
پیشامدیداسالمی وغیرانسانی خانوادۀ ظاهرشاه رادر برابرمسالامااناا
مهاجر و بیچارۀ بخارا که گنجشک پناه بته به داما مردم مااپانااه آورده
بودند ،میتوا از چشمدیددانشمندگرامی جناب خالدصدیق نیزبه روشنی
دریافت .ایشا در کتاب خاطرات خودنوشته اناد«:درزنادا ماخاوف
وغیر انسانی دهمزنگ با فامیل وبرادرا واطفا کوچک یاکاجااباناد
بودیم ،که دریک ش زمستا غوغا و سر وصادایای دردهالایاززنادا
بلندشد ،همه بندیها ازاتاقها خودبرآمدیم که ببنایام چاه گاپ اسات
ومعموالگپ خوبی نمیبود .دیدیم که چهارصدتن از مهاجرین بخارا راکه
ترکمن وتاجیک وازبیک بودند زنجیروزوالنه کرده و کش وگیر کناا
به زندا آوردند ،درهراتاش اگریک وج جا هم میبود ،آنهارا جاباجاا
میکردند ،بیچاره ها سر ورو پریشا وحالت زار داشتند .چناد روز
ازین گذشت وبند هابا ایشا مهربانی میکردند .یک ش درنیمۀ شا
بازغوغا برپاشد وکش وگیر کردنها وقمچین زدنها و زجه هاوناله هابلاناد
شد ،دیدیم که همۀ آ چهارصدمهاجر مسلما بی.ناه وبی پناه راازاتاقاهاا
کشیدند ودرقو آبچکا تیربارا کرده ودرآ نیمه ش زمستانی نیست
و نابودشا کردند.
بعدهامعلوم شدکه آمرین زندا به سردارشاه محمودشکاایات کارده
بودند که برا این چهارصدمهاجرزندانی جایی درزندا نایاسات ،آب
وغذاهم نمیرسد ویعیت زندا بسیارخراب شده است .شاه محمودامرداد
که »جا که برایشا نیست همۀ شانرا سربزنید! «هما بودکه به امراین
کاکا ظاهرشاه همۀ مهاجرین بی پناه رادرنایاماۀ شا دریاک شا
سردزمستانی درقو آبچکا گلوله بارا کردند ،ودرگورها دستجمعی
دفن کردند .
بخاطرم آمدکه سالیا قبل داستا دلخراش وحز ان.یز دیا.ار از
سرنوشت آ مهاجرین بخاراکه ازظلم وبایادادکاماونایاساتاهاا روس
فرارکرده وبه داما مردم ما پناه آورده بودند ،اززبا دانشمانادگارامای
وقلم بدست توانا کشور داکترانایت اهلل شهرانی شنیده بودم که سخت
تکاندهنده و ج.رسوزاست .جناب شهارانای گافاتاناد درآوانای کاه
دردانش.اه اریزونا مصروف تحصیل بودند دریکی ازمحافل ایدقربا که
جمعی ازهموطنا مهاجرماجمع شده بودند ،با پیرمرد مالقی شدنادکاه
خودرا باشندۀ قندهار گفت ،ولی روا وفصیح به زبا تورکی اوزبیاکای
صحبت میکرد .شهرانی کنجاکااوشادنادکاه حاقایاقات چایاسات و
چ ورمیشودمرد ازقندهار باشد ولی به زبا تورکای روا صاحابات
نماید .سرانجام دریافت که آ پیرمرد درددیده ازجملۀ هماا یاکاهازار
وچهارصد و پنجاه مهاجراوزبیک وتاجیک
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وترکمن بخاراست که ازظلم کمونیستها روس به وطن مااپانااه آورده
بودندوسردارشاه محمودخا کاکا المتوکل الی اهلل محمادظااهارشااه،
امرداده بودکه همۀ آنهاراجمع نمایند وپا پیاده ازقندز به قندهارببرند ،و
درآنجا زنها شانراکنیز ومردها شانراغالم وچاکرخوانین و صااحاباا
رسوخ قندهار سازند ،ودرکارها شاقه ازآنهااستفاده نمایند.
برا اینکه دردد آ پیرمردرا احساس کرده بتوانیم ومااهایات دد
منشانه وطبیعت ظالمانۀ خاندا ظاهرشاه راخوب در کنیم ،بیاییادقصاۀ
غمها حسن با ،آ مردسالمند راکه قل را پاره وج.ر رامی ساوزاناد،
از زبا خودش بشنویم» :به یاد دار روز راکه 8۲21مهاجرتور و
تاجیک را حکومت افاانستا  ،که درخا افاانستا پناه آورده باودناد،
پا پیاده ازقندز به قندهارفرستاد .این مهاجرین بشمو پیرا سالاخاوره،
زنا بیوه ،زنانی که شوهرا شا بامسلمانا دی.ر درغزا مصروف بود ،
اطفا وکودکانی کاه درسافارتاولادیاافاتاه باودناد ،اهال ساادات،
الماودانشمندا  ،مریض ،ومردم ااد آ خا ترکستاا راتشاکایال
میداد .این مهاجرین نمی دانستندکه بکجا میروند ،سرنوشت آیندۀ شاا
بکجا انتهاخواهدیافت ،یکتعداداساکربااساوار اساپ ایشاا راماثال
حیوانات درپیش انداخته بازورو جبر آنهارادروقت خست.ی به حارکات
وادارمیساختند .کسانیکه قدرت حرکت رانداشتند ،اساکرباحوالۀ قمچین
مجبوربه راه رفتن میساختند ،تا زمانیکه مسلمانا بیچاره میمردند.
اینکه حکومت بنام حکومت اسالمی افاانستا ببنیادکاه چاه کارد.
زمانی که این مهاجرین بی وسایالاه وپانااها.ازیان ازکاابال جاانا
قندهارحرکت داده شدند ،از جمع 8۲21مهاجردفن کرد مارده هاا
شانراازغرب کابل آغازوتاقنادهاار  8۲81نافاردرطاو راه ماردناد،
ودرفاصلۀ یک کیلومتر ونیم کیلومتر دفن شدند .دراین راه مخاوف
وپراز رنج وتکیف که درحقیقت راه گورستا باود ،ناه کاه قادرت
جنازه خواند داشت ونه موادتکفین و تجهیز باود ،فاقا آ اجسااد
مردگا رادرچقوریها بالباسها کهنه وفرسودۀ شا گذاشته میشدوچاناد
بیل خا درصورتیاکاه تاوا مایاداشاتانادبارآناهاامای پااشایادناد
یازیرسن.هامی.ذاشتند .دراخیر طبعا آ اجسادطمعۀ گرگا و حایاواناات
درنده می.ردیدند.
زمانیکه این مهاجرین آواره وبی.ناه وپناه.زین درخا اسالمای باه
قندهار رسیدند ،ازآنهمه جمعیت فق 9۲نفرزنده بودند .چاو اسااکار
وظیفه داشتندورقۀ تسلیمی مهاجرین راازوالیت قندهار باخودباه کاابال
ببرند فق رسید 9۲نفرنیم جا راگرفتندورفتند .این ماهااجاریان هاماه
مسلما وازملیتها تور وتااجایاک وبارادرا وخاواهارا دیانای
افاانستانیا بودند«.
جناب شهرانی حکایت کردندزمانیکه حسن با این قصۀ جان.داز را
میکرد ،از چشمانش مسلسل اشک میریخت ،ودرختم گافاتاارش دسات
راستش رابه پیشانی خودمحکم وبه شدت زد و نتوانست ازروزها باد
که دیده بود ،برایم ب.وید ،گلویش بندشد وچشماناش پارآب ،وآهای
کشید وگفت ا برادرهزار ویک داستا دیا.ارازماراالام حاکاومات
افاانستا دارم ،نمیدانم کدامش راب.ویم«.
این داستا غم ان.یز حسن با سرنوشت انسانها بی.ناه ،آواره و بای
خانما و امل یک خانوادۀ ظالم وستم.ر رابیا میدارد ،که باشنایاد و

نوشتن آ نه تنها سخت حزین وج.رسوز شدم بلکه بخودخجالت کشیدم
که چ ورمیشودبه این اندازه ظلم وبیارحامای دروطان ماا باربارادرا
وخواهرا همکیش وهمزبا ما روا داشتند ،وباشرمسار وخجلات ازآ
مهاجرا مرلوم معذرت میخواهم .نفرین برآ ااضا خاندا شااه کاه
مردم مارا ظالم وبی ااطفه و وطن ماراجای.اه ظلم واساتاباداد ماعارفای
کردند / .ددنباله دارد)

