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 افزایش فشاربرکرزی برای امضاتوافقنامه امنیتی 
ـ صدای امریکا 71 ـا   دسمبر/کابل  ـا :دوحزب پیشین جهادی ازکرزی خواس

ـا    امضای بالد نگ توافقنامه امنیای اسانداما امراهلل صالح از سنگیناـریـن امض
نوشاه است.جبهه ملی نجات، گروه جهادی که کرزی عضویت آنـراداشـت،   
محاذ اسالمی  به جمع آن احزاب وشخصیاهاپیوساندکه خواساا  امضای هرچه  
زودترتوافقنامه امنیای ودفاعی دوجانبه باایاالت ماحده هساند.ذبیح اهلل مجددی،  
منشی جبهۀ ملی نجات د کابل گفت این یک بهانه است، آنها بیشار میخواهنـد  
ـبـر   برای گروپ و دساه خود از امریکا حمایت بگیرند.سیداحمد گیالنی،  ه

 محاذ اسالمی نیزتقاضای امضای توافقنامه امنیای  ا نموده است. 
 وزسه شنبه نمایندگان بخش خصوصی هم از یاست جمهو   خواساند تا این  
ـان   سند  اهرچه زودترامضا کند.  آذ خش حافظی،  ئیس اتحادیه وا دکنندگ
موادنفای افغانساان هشدا داد که د نبودنیروهای خا جی، افغانساان به هرج و  
ـاـی   ـی ـن مرج کشانیده خواهد شد:سرمایه های بز گ نیازبه یک بسارسیاسی ام
دا د، اگر اطمینان خاطر وجود نداشاه باشد، هیچ آدم عاقل و بالغ مال، زندگی و  
ـای   ـیـروه ناموس خود ابه خطرنمیاندازد، چون مردم ما تجربه دا ند که اگر ن
ـنـگ   حافظ صلح بین المللی د افغانساان باقی نمانند، افغانساان باز به سـوی ج
داخلی، تشنج و چو  و چپاول میرود. شبکه فعاالن جوان برای اصالح وتغییرهم  

 بابرگزا ی یک نشست خبری د  خواساا  امضای این توافقنامه شدند. 
د حالیکه تقاضاهاازکرزی برای امضای بدون د نگ توافقنامه امنیاـی  وز  
تا وزبیشارمیگردد، شما ی ازاحزاب وشخصیاهای سیاسی افغانساان از خویشان  
دا ی و تامل حرف زده اند.امراهلل صالح،  ئیس پیشین  یاست امنیت ملی و هبر  
 وندسبزباازگی د  صفحه فیسبوکش نوشت امضای توافقنامه امنیای ودفاعی با  

ـا    »بز گارین و سنگین ترین امضا «امریکا   د تا یخ است.به نوشاه آقای صالح ب
ـلـ    امضای این توافقنامه "حقا ت دایمی ماباید پایان یابد. افغانساان خیرات ط
ابدی نبایدباشد. دههاسالست د یک دست کجکول ود دست دیـگـر سـالح  
دا یم. این امضا باید بز گارین امضای تا یخ ما باشد و نباید بـدون شـکـسـت  

 دشمن  و اعاده صلح به مااع دیگری قناعت نمود . 
کامرون: امنیت آیندۀ افغانستان وابسته به  

 امضاى قراردادامنیتی میباشد 
ـ پژواک 71 : صد اعظم بریاانیاد بازدیدازپایگاه نیروهای بریاانیا  دسمبر/کابل 

ـادی   ـی ـن د هیرمندگفت امضاى قرا دادامنیای باامریکا، برای افغانساان اهمیت ب
دا د.وی دیروزد سفرغیرمارقبه به والیت هیرمند فاه ضمن دیدا باسربازان آن  
کشو د  پایگاه نظامى بسشن، ازمسابقۀ دوساانه فوتبال میان سربازان بریاانیایى و  

 افغان دیدن نمود.  
کامرون ازگفاگوهابراى امضاى قرا دادمیان این دوکشو یادآو شده گفت:  
اطمینان دا م که قرا داد امنیای میان کابل و واشنگان، حاماً امضا مـی شـود.  

 امضای این قرا داد، به سود افغانساان، ناتو و امریکا تمام خواهد شد. 
اکنون جان کرى وزیرامو  خا جۀ امریکااعالم کرداگرسند امنیاى  اکرزى  

ـهـو  جـدیـد    ٤١7٢ امضا نکند، این سند  ا بعد از اناخابات سال  با  ئیس جـم
 افغانساان، امضا خواهند کرد. 

تن ازنیروهاى بریاانیایی د افغانساان حضو  دا ند و اکثرآنان    ٠٤١١ هم اکنون 
نفرآنهاکشاـه  ٢٢٤ تاکنون    ٤١١7 د  والیت هیرمندمساقر میباشند، که از سال  

 نیروى بریاانیایى افغانساان  اترک گفاه اند .   ٢١١١ شده اند.قبل ازاین، حدود  
داکتررهین: هرجا جوان نباشد، شور وحال 

 ت زندگی نیس
ـ باخار 7٠ :سمینا ی زیرنام نقش و سالت جوانان د  پـروسـۀ  دسمبر/کابل 

اناخابات امروزباسخنرانی داکارسیدمخدوم  هین وزیر اطالعات و فرهنگ بـه  
کا آغازکرد. سمینا به اهامام معینیت امو  جوانان وزا ت اطالعات وفرهنگ  
وکمسیون مساقل اناخابات  برگزا  شد.د کا سمینا شما ی ازمسئوالن نهادهای  

 یادشده اشاراک کرده بودند. 
ـقـش   د آغاز داکارسید مخدوم  هین وزیر اطالعات وفرهنگ پیـرامـون ن
جوانان د  وند اناخابات صحبت نموده گفت: هرجائیکه جوان نقش نداشـت،  
ـا  اسـت،   هرجریان وپروسه ایکه باشدخالی ازشو زندگی است، خالی ازنش
خالی ازبالندگی است، خالی از جهش، جنبش، پیشرفت  اساین است، هرجاکه  
جوان نبودونقش نداشت، افسردگی و خمود حاکم است.د همه جای دنیا تمام  
 تحوالت ملی  و اجاماعی  ا پیروزی جنبش های جوانان به وجود آو ده است . 
ـات،   ـاب ـاـخ ـان ان ـان د جـری داکار هین برعالوۀ برشمردن  سالاهای جوان
برسایروظایف جوانان د عرصه های تحکیم دموکراسی، پیکا بافساد ادا ی و  
 عایت حقوق زنان نیزتأکیدکرد.وی ازجوانان خواست تا نگذا ندسیاه اندیشان  
 داخلی وخا جی، د سست ساخان بنای وحدت ملی ملت ما کامیاب شوند. 

ـبـت   داکاراحمدیوسف نو ساانی،  ئیس کمسیون مساقل اناخابات نیز صـح
کرده د کنا تمجید ازنقش جوانان د   ونداناخابات گفت : مولفۀ های اساسی  
ـیـه   دموکراسی اناخابات است، د افغانساان قانون اساسی آن براناخابات آزادتک
ـانـی از   دا دومبانی برآن کمسیون  مساقل اناخابات عمل میکند .داکار نو سا
 جوانان کشو  خواست تا به خاطر آگاهی دهی مردم نقش موثری  ا ایفا کنند . 
ـنـگ   سپس تیمو شاه اسحق زی، معین امو جوانان وزا ت اطالعات و فـره
سخنرانی کرده گفت که جوانان د تمام عرصه ها نقش برازنده دا ند، این نقش  
د اناخابات بیشار وبسیا مابا زاست.اوگفت برگزا ی چنین سمینا هاد آگاهی  
مردم نهایت مفیداست، و معینیت جوانان مصمم است تاسمینا های مشابه  اد   

 والیات نیز برگزا کند. 
ـیـم   ـقـس سمینا  باکا گروهی ادامه یافت، اشاراک کنندگان به پنج گروه ت
ـان  ا ا ایـه   ود هرگروه پیرامون اناخابات، جوانان نظریات و پیشنهادات ش

 کردند . 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 ٤1//شما ۀ مسلسل ٤١71دسمبر 71/ 7٢1٠صفرالمظفر 71/٤/7٠قوس ٤1شما ۀ بانزدهم/سال بیست ودوم/چها شنبه

 به استقبال انتخابات ریاست جمهور
 عیب است بزرگ برکشیدن خود را 

 وز جملۀ خلـــق برگزیدن خود را
 از مردمک چشـــم بباید آموخت

 دیدن  همه کس را و ندیدن خود را
 حضرت ابوالمعانی بیدل )رح(، انتخاب داکتر روان فرهادی 

 راه پیمایی گستردۀ مردمی برعلیه تبعیض قومی   
ـ  7٤ ـ خاو ان  هزا ها نفرد کابل د اعاراض به پخش اظها اتی  دسمبر/کابل 

د  یک برنامه تلویزیونی د مو داقوام غیرپشاون،  اه پیمایی کرده وازدولـت  
ـا سـی،   خواساندکه جلو"اهانت به اقوام" ا بگیرد. به گزا ش بـی بـی سـی ف
اخیراًبدنبال باالگرفان جنجال هاد  جریان بر سی طرح قانون ثبت احوال نفوس  
د پا لمان، یک تحلیلگرد تلویزیون ژوندون د مو داقوام غیرپشاون سخنانـی  

 بزبان آو د که واکنشهای زیادی  ا برانگیخت. 

 صحنۀ از مظاهرات شهریان کابل علیه تبعیض قومی 
قوس/آذ ( گفـت:    7٤ آثا حکیمی ازبرگزا کنندگان  اهپیمایی  وزشنبه ) 

د   سانه  »تبعیض علیه اقوام افغانساان «این  اهپیمایی د واکنش به آنچه اوطرح  
ایم که با تبعیض مبا زه کنیم    ما اینجاآمده «ها خواند، برگزا  شده است.اوافزود:    

هایی  اکه عمدتاًبرخی حلقات د     وازدولت افغانساان بخواهیم  جلوچنین برنامه 
حکیمی گفت این  اهپیمایـی از    »شان میکنند، بگیرد.   د ون حکومت حمایت 
براه انداخاه شده که اوخود یاسـت  »انجمن خراسانیان «سوی نهادی موسوم به  

ـان  اه   آنرابعهده دا د.بگفاه او، معارضان ازمیدان دهمزنگ تامقابل مقرپا لـم
کنند و د  پایان  اهپیمایی اعاراض خود  ا نسبت به حذف هویـت    پیمایی می 

 قومی از شناسنامه ملی د  طرح قانون ثبت احوال نفوس هم اعالم خواهند کرد. 
ـهـرونـدان کشـو د     د  هفاه  های اخیر بحث بر سر اینکه هویت قومی ش

آو ده شود، میان    »افغان «شناسنامه ملی ذکر شود یا تنها هویت ملی به صو ت  
های داغی به  اه انداخت.دست کـم د یـک مـو د    نمایندگان پا لمان بحث 

ـاتـو ان   مذاکرات مجلس سنا د پی طرح این موضوع ماشنج شدوشما ی ازسن
خشمگین تاجایگاه  یاست مجلس پیش  فاندوبامحمدعلم ایزدیا ، نای   ئیـس  

 مجلس که  یاست جلسه  ا به عهده داشت، مشاهره کردند. 
آثا حکیمی گفت:خواست مااینست که د شناسنامه هرشهرونـد هـویـت  
قومی تاجیک، هزا ه، پشاون، ازبک ذکرشودومامخالف تعمیم هویت افغان به  
ـاـون   شهروندان افغانساان هسایم، باین دلیلکه هویت افغان ماعلق به قوم عزیزپش

 دهد .   است و هویت دیگر شهروندان  ا بازتاب نمی 
بحث قومیت د پی جنجالهاد پا لمان وبویژه پخش برنامه تلویزیون ژوندون،  

ژونـدون      های اجاماعی هم بصو ت گساردۀ بازتاب یافت.تلویزیـون   د شبکه 
اخیرا میزگردی با موضوع ذکر هویت قومی د شناسنامه برگزا کرد و یکی از  
مهمانان  برنامه اظها اتی کردکه توهین علیه اقوام غیرپشاون د  افغانساان تلقی  

 شد. 
ـنـرال   ـفـت) ج ـیـگ هرچندتحلیلگری که د برنامه این تلویزیون سخـن م
ـبـوک   ـیـس عبدالواحد  طاقت (، بعداً عذ خواهی کرد ، امابسیا ی ازکا بران ف

 اند .   اظها ات او ا محکوم کرده 
 جنرال طاقت توقیف گردید 

ـ صدای امریکا   7٤ :ادا ۀ مدعی العموم افغانساان عبد الـواحـد  دسمبر/کابل 
طاقت، جنرال پیشین و تحلیلگرسیاسی  ا به اتهام توهین به عامه  وز چها شنبـه  
توقیف کرد وپس ازبازجویی هنوزوی د  توقیف بسرمیبرد.اگرچه پیش ازین  
نیز سیاسیون وافراددیگرد  افغانساان بطو عمومی به بعضی اقوام توهین کـرده  
بودند امااین نخساین با ی است که یک فردبطو جدی به اتهام توهین به اقـوام  

 توسط دادساانی کل احضا  و توقیف می شود. 
ـئـول   حفیظ اهلل حفیظ،  ئیس دادساانی مدنی وحقوق عامه افغانساان و مس
 سیدگی به این قضیه میگوید آقای طاقت هنوز تحت تحقیق است.اوبه  ادیـو  
آشناگفت:کمیاۀ برای  سیدگی به قضیه توظیف شدکه د نایجه، آقای طاقـت  
ـاـر    وزچها شنبه توقیف شد. اواتهامات وا ده  اپذیرفت وبرای معلومات بیش
طو  احایاطی د توقیف است.پس ازتحقیق اتهامات وتکمیـل آن مشـخـ   
خواهد  شد که آقای طاقت به کدام محکمه  اجع شود یا به دادساانی جـرایـم  

 علیه امنیت ملی یا به محاکم داخلی  اجع خواهد شد. 
خانم شهال فرید، اساادحقوق وعلوم سیاسی دانشگاه د کابل میگوید عملـی  

قانون جزای افغانساان،  71 فصل    ٢٢٤ که آقای طاقت مرتک  شده،براساس ماده 
ـا 1عمل وی"جرمی"وازجرایم خفیف است که جزای مرتکبین آن بیـن  ـاه    ٤ت م

ـیـز   حبس می باشد.د پیگیری قضیه آقای طاقت دالیل و انگیزه های سیاسی ن
ـاـه   دخیل می  اشد. زیراعمل آقای طاقت امنیت عامه  انیزبه خطر مواجه ساخ
است."فکرمیکنم اگرعمل اینها)طاقت( جرم است، دشنام است.  ولی اگراز لحاظ  
سیاسی بااین برخو دشود، هم اهمیت عامه  ا به خطرانداخاه و هم مخالف اصول  

 قانون اساسی افغانساان است. 

فاریاب: تا ده سال دیگر اوزبیک ها دراقلیت و  
د پشتون ها دراکثریت قرار می گیرن   

ـ آ یانا نت / :  وند جابجایی ناقلین پشاون به بهانه های مخالف  دسمبر/فا یاب 
وتاکایکهای مخالف ازسوی حکومت افغانساان وطالبان شدت گرفاه واگراین  
 وندادامه یابد، تا دهسال دیگر فا یاب تبدیل به والیای پشاون نشین خواهد شد  
واوزبیکهاد اقلیت قرا می گیرند. یک منبع امنیت ملی که نمی خواهد نامـش  

اولسوالی والیت فا یاب    71ذکر شود به کابل پرس میگویدد چندسال اخیرد  
هزا ان افغان ناقل جابجا شده ود برخی از اولسوالیها مانندپشاون کوت، آنهاد   
اکثریت کامل قرا  گرفاه اند. اومی افزایدکه برخی از مقامات محلی، به ایـن  
افغانهای ناقل که ازسرحدپاکساان مناقل شده اند، تذکره های محلـی والیـت  

 فا یاب  ا صاد میکنند. 
ازطرف دیگرطالبان که د مناطقیکه نام آن تغییرکرده وپشاون کوت مانده  
شده، ازنفوذخوبی برخو دا ندوازین مناطق بعنوان پایگاه خود برای حمله بـه  
مناطق اوزبیک نشین اسافاده میکنند.  وند جایجایی پشاونهاد فا یاب به اندازۀ  
افزایش یافاه که شهرمیمنه  فاه  فاه شکل طبیعی خود  ا از دست داده و چهره  
های غیرمحلی بسیا  د  آن دیده می شود.این منبع می افزاید که کنارل کامل  

 فا یاب و والیات همجوا  پالیسی اصلی د  این طرح جابجایی می باشد . 
 نشستی باعنوان اجندای ملی درپنجشیر برگزارشد 

ـ باخار 77 :بنیادشهیداحمدشاه مسعود امروز نشست  یک  وزه  دسمبر/پنجشیر
ـا   زیرنام اجندای ملی، د والیت پنجشیربرگزا کرد.این نشست بااشاراک موالن
عبدالرحمان کبیری والی پنجشیر، احمد ولی مسعود ، وسای ادا ات دولای و  
بز گان قومی برگزا  گردیده بود.هدف این نشست د یافت نظریات مردم از  
ـاد   ـی طرح اجندای ملی د  پنجشیر خوانده شده است . وح اهلل یوسفی  ئیس بن
شهیداحمدشاه مسعود این  وند  ابه نفع  تمام اقوام کشو خواند،وگفت  پنجشیر  
سومین والیت میباشدکه بعدازوالیاهای کابل وهرات چنین نشست برگزا کرد .  
ااین نشست جهت بهارسازی حکومت دا ی  خوب د آینده  وحل مشکـالت  

 مردم مهم  پنداشاه میشود ومردم خواهان ایجاد اعاماد میان اقوام گردید . 
همچنان احمدولی مسعودنیزد ین نشست گفت همدست بودن ، وحدت ملی  

 وهمگرایی بین اقوام میاواند د  ملت سازی نقش ا زنده  ا ایفا  نماید. 
 وزیرمالیه و رئیس بانک مرکزی استجواب میشوند 

ـ باخار: د جلسه ایکه بریاست عبدالرؤوف ابراهیمی  ئیس  7١ دسمبر/کابل 
مجلس و باحضو انجینر سیداکرام منشی، عرفان اهلل عرفان نای  منشی، پس از  
تبادل نظر، آجندای اجالس عمومی به شرح ذیل تعیین شد:جلسه عمومی  وز  
چها شنبه بیست قوس بحث  وی تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون اناخابات و  
اساجواب وزیر مالیه، معین وزا ت تجا ت و صنایع و  ئیس بانک مـرکـزی  
پیرامون صعود قیم مواد ا تزاقی و کاهش نرخ افغانی د  برابر اسعا  خا جی؛ د   

ـلـسـۀ  ٤1جلسۀ عمومی   قوس بحث  وی طرح قانون شو اهای والیاـی؛ د ج
و    71/1قوس بحث  وی مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی  ٤1عمومی چها شنبه 

قوس بحث و  أی گیری باالی طرح قانون معاهدات و    1١د جلسۀ عمومی شنبه 
میثاق های بین المللی و بحث و  أی گیری باالی طرح موافقانامۀ همکا ی های  
 همه جانبه میان جمهو ی اسالمی افغانساان و حکومت شاهی عربساان سعودی. 
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ـیه  ــ ــ ــالم ــ  اـع
د پاسخ به یکعده هموطنان محارم، که ازمن خواساه اندد ا تبا  بـه حـق  
شرکت ملیونهاپناهنده ومهاجر ومسکون افغان د  دوله همسایه و به دو  از  
ـقـوق   میهن، صدای مجدد برآو م، این هموطن شما، بصفت صرف یک ح
دان، ازشماهموطنان محارم برون مرزی خودصمیمانه دعوت میکنم به این سه  

 نکاه توجه بفرمایید : 
ـات بـرای  7 ـ مساعی منفردانۀ شماد جهت قبول شدن حق شرکت د اناخاب

 یاست جمهو ی د پیش، هرچندقلیل بوده است، بازهم د  داخل وخا ج از  
ا گانهای عمدۀ سیاسی دولت، تأثیراتی داشاه و بعضاً باعث بلندشـدن سـرو  
ـای   صداهاد پا لمان ود حلقات حکومای شده و گویندموج  بصـره ه
برخی ازوزیرصاحبان فراموشکا نیزشده است! ولی د هرحال، تاکنون ایـن  
خواساۀ شماملیونهاافغان، نه بطو   سمی مطرح شده ونه تاکنون تصمیمی بر  
 آن گرفاه شده، که میدانم برایاان قابل پیشبینی بود، ونبایدهم مأیوس شد. 

ـ کوشش بایداکنون برمخابرات تلفونی وفاکس ومخابرات کمپیوتری بـه  ٤
ـیـس   ـاـر ئ ـاـی بـه دف اعضای پا لمان، دا االنشای  یاست جمهو ی وح
ـقـق   جمهو افغانساان مامرکزگردد،که یقین دا م نقش)مثبت( شان د تـح
ـابـرات   ـاومـخ سریع این مرام زیادموثرخواهدبود. د دنیای امروزاین تلفونه
ـان   ـا چندان مصرف نداشاه وبااسامداد ازسفا تخانه هاو قونسلگریهای افغانس

( افغانساان  1/میاوان باآن دولت به سهولت تماس برقرا  کرد. الباه کودنمبر) 
  افراموش نخواهیم کرد ! 

ـابـق و  1 ـ بیادداشاه باشیم که گروههای سیاسی فعال طالبان، کمونیساهای س
ـیـره، د یـن   تنظیمهای مذهبی وابساه به اغیا وگروههای تند وقومـی وغ
اناخابات ود اناخابات آینده به سهولت حاضربه قبول شرکت شماملیونهاافغان  
 سیده وسودمند برای افغانساان عزیز نخواهندشد. ولی برماملیونها افغان دو   
افااده است تابخاطرهموطنان مظلوم خودما مجادلۀ مصرانه خودبرای پذیرفاه  
شدن حقوق قبولی یافاۀ خودما د قانون اساسی کشو ، منحیث یک اصـل  
خلل ناپذیر ادامه دهیم، وازحاالبه شرایط تعمیل حق شرکت د اناخابات، که  

 آنگاه وظیفۀ مسلم دولت خواهدبود، بیندیشیم. 
ـلـی  ا   د این  اه کمک دولاهای برخو دا  ازدموکراسی د جامعۀ بین المل
 هرگز فراموش نکنیم.                                                 داکارعبدالوهاب هادی 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ـ کلو ادو داکارغالم محمد دساگیر                                             برومفیلد 
 فاسدترین کشورو رئیس جمهورآن دربحث پیمانها 

هنگام پخش اخبا  بساعت یک    7, طلوع نیوز ٤١71د  وزسوم دسمبرسال 
ـانـی؛   بعدازظهروقت کولو ادو خبرداد که د اثرتحقیقات سازمان شفافیت جه
افغانساان باسومالیاوکو یای شمالی ازفاسدترین کشو های جهان ازنظرقضائی,  
ـا   اقاصادی واجاماعی قلمداد شده که این فسادادا ی عین سال گذشاه بـوده ب
وجودمساعی زیاد ناایج مفیده حاصل نشده است.  وزچها  شنبه چها م دسمبر  

این سه کشـو   «عین  اپو  اتائیدنموده، نوشت: ٤ وزنامۀ د ی کلید ٤١71سال 
( کشو   711(د میان ) 7١١( امایازازصد) 1هرکدام این مقام  اباگرفان هشت ) 

! (قرا دا د؛یعنی ازطرف آخر سوم 71٠جهان گرفاه وافغانساان د  دیف یک) 
د حقیقت, اینست نمبر  ئیس جمهو  افغانساان که د جهان دا د؛ازآخرد جۀ    »

سوم! اکنون ببینیم که غیرت کرزی صاح  بااین  اپو بااعاماد ومعابربین المللی  
چه نوع تطق نشان خواهدداد.کمیاۀ مبا زه بافسادادا ی کرزی  اپو  ا مغرضانه  
و سیاسی خوانده است وآقای محمد یاسین عثمانی عضو کمیاۀ مساقل نظا ت  

 .»این گزا ش بی اساس است «وا زیابی مبا زه علیه فسادادا ی افغانساان گفت: 
بیش ازینکه به موضوع پیمانها ادامه دهم,میخواهم به این وطندا ان مسئـول  
ـات   ـاه ـب مبا زه بافسادخاطرنشان سازم که ازین معلومات باید اسافاده کرده اشا
ـادیـده   خود ااصالح نمایندو نه  دآن وسر د   یگ فرو کردن وهمه چبـز ان
گرفان مسئولیاهای تا یخی بعهده خواهند داشت. آقای عثمانی,شماکـه یـک  
مجاهد ویکفرد وطندوست هساید و بامشکالت مزید د تنقی  فساداخـالقـی  
مبا زه کرده اید, بیاییدو آنچه میدانیدآنراباشفافیت تام بمردم و دوساان تان که  
برشما اعاماد کرده اند وباو دا ند, برمالساخاه اجردنیاوآخرت نصی  شویـد.  

 این خبرزجردهنده,کا تونیساهای ما ابه تهیۀ کا تون ذیل وادا ساخت: 

 کرزی : باألخره دررشوه اول شدیم و کپ قهرمانی حاصل کردیم )فیسبوک( 
چون د ین اواخر, سر و صدائی د  با ۀ پیمان امنیای و دفاعی بلند اسـت؛    

ـا   ـائـی ه میخواهم تبصرۀ چند د ین موضوع حضو  تان تقدیم نمایم. با امریک
افغانساان دو پیمان یا موافقانامه د  نظرداشت: یکی پیمان مشارک ساراتیژی که  
امضاشده و دیگری پیمان دفاعی و امنیای که مناظر امضای  ئیس جمهو دولت  

 اسالمی افغانساان است و من از قصۀ لوی جرگۀ مشو تی آغاز میکنم: 
ـبـر    ٤7ش که مصادف بود به  71/٤عقرب    1١بروز پنجشنبه,تا یخ   نـوام

نفر مرد و    ٤٠١١د  مجلس مشو تی نمایندگان مردم که تعداد شان به    ٤١71
زن و پیر و جوان میرسید؛ کرزی خطابۀغرا و هیجانی خود  ا بزبانهای د ی و  
پشاو ابراد کرد که مثل همیش با طمطراق و یک اندازه چشمکزدنها همراه بود.  
کرزی د ین گفاا  خود اقرا  کرد )اگر  است باشد( که باهمه لید ان همسایه  
ها د  دو  وپیش مملکت مشو ه کرده همه بجز ابران  یه این مفکو ه بودند که  
ـاـی   امضای پیمان امنیای ساراتیژیک با امربکا به مفاد افغانساان است. اگر  اس
چنین بود پس چرا د ین  وزهای سردو زمساانی و  یزش و سرفه دوهـزا  و  
پنجصد نفروطندوست  ا با مصا ف هنگفت جمع کردید. آیا همیـن مشـو ه  
های دوست ودشمن کافی نبود که که شما این پیمان  ا به پیمان بگیرید. یکی از  

 شرایط لید  یا کفایت بعد از مشو ه فیصلۀ د ست به نفع مملکت است . 
همچنین,کرزی صاح  اقرا کردکه حیات مردم کابل به امر ئیس جمهو   
بیافاوت شان د   وزهای پرتپ وتالش لوی جرگۀ مشو تی نا  احت و نا آ ام  
ـا   میگردد و بگفاا  نه چندان عالمانۀ خود دوام داده گفت که: اما میگویم این ن
آ امی بخیر آیندۀ مملکت خواهند بود؟! نخیرجناب  ئیس, این امر شما بگفاۀ,  
ـلـی,   اکثر دانشمندان, پروفیسو ان, نویسندگان, سیاسامدا ان مرزی و بین المل
بخیر مملکت نه بلکه بخیر شخ  شخی  خودشماست. شما میدانید که ایـن  
پیمان به مفاد مردم و ملت افغانساان است و نه شما پیمان ساراتیژیک  ا که جز   
عمدۀ این موافقانامه است نه امضا میکردید و نه به شیکاگو وتوکیوسفر میک  
 دید. بدانید که کابلیان میدانند و افغنساانیها میدانند که زیراین کاسه گگ طلسم  
آسای شما, کاسۀ بز گی پنهان کرده اید که نایجۀ آن بزودی بر مال میـگـردد.  
ببخشید! تا اندازۀ با تائید عمل انکا یۀ امضای موافقانامۀ  دفاعی و امنیای ازطرف  
گلبدین حکمایا  مشهو  به  اکایا  وطالبانیکه  د بین صفحات قرآن پاک کالم  
ـلـت   اهلل تعالی, والی صادق والیت لوگر تانرا شهید ساخاند وبا قال هـزا ان م

 داغدا شما آنها  ا دغدا ترساخاه اند, این طلسم  وشن شده میرود. 
ـان   برای محصل, هر لمحه ای فرا گرفان د س, ود ک هرکلمۀ که از زب
اساادمیبرآیدگرانبهاتراز هرچیزدیگر است. محصلین باشهامت افغان ازمسئولیت  

صبح نشان داده    1های خود نیک باخبراند و قسمیکه لست پنجهزا  شهید مناشرۀ  
ـا    ـث است ؛ آنهاد   اه آزادی ونگهدا ی ناموس وطن جانهای شیرین خود ا ن
کرده اند. اماآن اجاماع د دسرمردم که شما به نا حق جمع و مهماندا ی داشاید,  
باو کنید که بخیر محصلین نبود بلکه بضر  شان تمام شده اسـت. نـه خـود  
محصالن ونه اساادان محارم شان خواساه بودندونه آ زوداشاند که از فراگرفان  
ـا   تعلیم و تد یس شاگردان شان تعطیل یابند. بلکه آ زوی حقیقی آنهاومردم م
ااین بودکه این مهماندا ی وحاتم طائی شدن از خزینۀ شخصی خودتان میآمد.  
کاش این مقدا پول که برای جرگۀ مشو تی به مصرف  سید و شما به فیصلۀ  
شان به وزن خردل اهمیت ندادید برای غربای شهرمواد سوخت وخو اکه تهیه  
 میکردتاآنها از گزتد زمساان و سردی آند جان بسالمت میبردند و اطفال شان از 

ـ کالیفو نیا محمد طاها کوشان                                                    فریمونت 
 قراردادی که اضرارش بیشتر از منافع آن است 
ــریاد من برس            زآن پیشارکه کا من ازکا  بگذ د   ای کا سازخلق به ف

از سرگذشاه اند کریمان این جهان          کوسرگذشاه ای که زدساا بگذ د؟    
 صائ  تبریزی 
ـامـه   آقای  ئیس جمهو کرزی د سفرآخرش آنهم به فشا امریکا؛ موافقان
ـا   ایراباهند،که آنهاهم د پی چنین فرصت طالیی  وز شما ی میکردنـد؛ امض
 نمود. که اضرا ش بیشار از منافع آن د  حالت فعلی افغانساان عزیز؛ می باشد. 
ـاـی   )سران هند وافغانساان  وی تعمیق وگسارش همکا یهای دفاعی و امنی
بشمول توسعه آموزش و فع نیازمندیهای تجهیزاتی وزیربنائی نیروهای امنیاـی  
ـا   ـه ودفاعی افغانساان که باعث تقویت بیشارتوانایی های عملیاتی و تحرکی آن

 العربیه   -گردد، توافق کردند.( دبی   می 
-7این چال یاخبط دولامردان امریکاچندین گنجشک  ابه یک کلوخ زده: 

ـان.  ـا ـانس ـغ ـاـن    -٤ فع مسئولیت بعدی خروج کامل قوایش ازاف ـاخ وا د س
ـیـن   ـن ـاهـی چ ـیـچـگ ـاه ـه ـان؛کـه آن فشا سخای برحکومت وا تش پاکسا

واگذا ی کنارول دوبا ه آسیای میانه یازون سیطره    -1انبو کُند اتحمل ندا ند.  
بابازگذاشان دست    -٢قد ت  وسیه امروزی و سویت یونین ازهم پاشیده سابق.  

ـا جـه   ـابـق خ پاکساان د  افغانساان؛ باز همان گپ خانم هلری کلنان وزیـرس
 امریکا ا که د  یک کمیاه مجلس امریکا بیان داشاه بود. مرتک  می شوند. 

اینهمه نشان دهنده آنست که بمبهای اتم پاکساان و هیوالی قد ت القاعـده  
زیرنام طالبان؛ امریکا اترسانیده و زمینگیر نموده. و با این بازی فکرمیکنند کـه  
ـیـف   این هیوال وسرطان خبیثه طالبان یعنی القاعده با مرگ اسامه بن الدن تضع
وازهم پاشیده؛ که این باو طفالنۀ بیش نیست، وبایدبدانندکه این هیوال وسرطان  
ـادی   خبیثه طالبان یعنی القاعده   وزی باهمکا ی ا تشی های پاکساان، چنان ش
ـهـمـه ازبـی   بازی امریکا ا نشان بدهندکه هیچگاهی جبران کرده ناوانند؛ واین

 پروایی ها و خویشان  ا عقل کل دانسان د جهان؛ خواهد بود. 
 اماپرسش اینست که آیاآقای کرزی  ئیس جمهو افغانساان است؟ 

ـیـن   اگرامریکاازخواب بیدا نشود و کا  زیربنایی و اساسی برای انهدام چن
قد تی که با کوتاه نظریها وحسابهای نا پخاه خویش به وجود آو ده بـودنـد؛  

 نکنند؛  وزی سخت میگریند وخون خواهند گریست. 
اما خوش خدمایهاودماغ خشکیها وفساد عقل جناب کرزی برای پاکساان و  
دلبساگیهای پوچش به پشاونهای پاکساان؛ که از پنجابی و سندی وبلوچهاکرده  
پاکساان  ادوست دا ندوخدماگذا د  اه وطن شان یعنی پاکساان؛ هیچگاهـی  
بااوغانها واوغانساانیها دوست و همدم نمیگردند؛ د  اه بسیج وقد ت گرفان دو  
با ه طالبها بسیا موثر واقع شد وپشاونهای کلیدی ا تش واساخبا ت آی اس آی  
وحکومت پاکساان ازین بزدلی و بیچا گی آقایان کرزی، فهیم و خلیلی سـ   
اسافاده بسیا نمودند. حاال این چها زانو نشسانها هیچ د دی  ا دوا نکرده بلـکـه  
بجزآینده تا یک ومبهم پرترس و  وحشت برای میهن و هم میهنان ما دیـگـر  

 دست آو دی ندا د. 
ـا ،سـرزدن، بـه دا    هر وزد سراسرمیهن مقدس مابامثله نمودن، سنگـس
آویخان واناحا وماین کنا جاده جان دههاکودک، نوجوان و جوان، زن و مرد  
 ا میکشد؛ این مسئولیت  ئیس جمهو  یک ملت است که اگرد سفر سمی ویا  
شخصی ازمیهنش دو باشد، به مجردوقوع چنین حاالت همه چیز اگذاشاـه و  
ـاایـن   برای آ امش خاطرهم میهنانش؛ دوبا ه برمیگردد تا اه وچا ۀ بسنجد. ام
آقای  ئیس جمهو ما د همین حالت اظطرا ی میهن؛ چرا هر وز به مسافرت ها  

 تشریف شریف خویش  ا میبرند؟   
ـاه   بهمه تالشهای بیهوده د  کا  تا یخ آنچه د ج او اق  وزانه شده  جایگ
نام بناغلی کرزی  به یقین همردیف  فیق ترکی وامین وببرک وظاهر و داوودو  
ناد  و هاشم وعبدالرحمن وشاه شجاع نوشاه شده . اگرآنهامردا کرده بـودنـد،  
جناب جامد کرزی مردا   اچال نموده که پاک کا ی آن بسیا  صداقـت و  

 خدماگذا ی وازخودگذ یهای بی مانند میخواهد. 
 کا هربلهوسی نیست گذشان ازسر         صفت عاشق مردانه بود سربازی.)؟( 

چون سایزه جویی خصلت حیوانیست؛ باید مابا بخشش وگذشت یکدگر     
خود  ابپذیریم و د آغوش بگیریم و با دوسای و اسای دست بدست هم داده  
ـادت و   ـع کشای شکساه  ادوبا ه سازی و د مسیرترقی وتعالی وسرمنـزل س
ـا   خوشبخای و سرافرازی همگانی  اهنمایی و  اه پیمایی نماییم.این نوشاه  ا ب

 بیای از کلیم کاشانی به پایان می برم. 
 هزا ان خر زمانه برد بر بام       ولی یک یوسف از چه برنیاو د 
 واینهم مطل  دوم  از محمد طاها کوشان                                       

 به پاسخ جنرال واحد طاقت و اسمعیل یون 
 نرسید محضر زندگی به ثبوت محکمۀ یقین 

 گواه دعوی باطل تو د وغ بود وقسم غلط حضرت بیدل ) ح(     که             
 فیق اسماعیل یون و فیق جنرال واحدطاقت، من ازشما گله مند نیسام کـه  
چراچنین سخنان سخیف وبی مایه وبی پایه  اازدهن ماعفن خویش برون دادید.  
چون د فرهنگ واال و باالی بز گ فا سی که زبان ماد ی وپد ی واجـدادی   
من است؛ چنین پندو اند ز دا یم  از شیخ بهای ) ح( برایاان می نویسم تا باشـد  

 بیاموزید و پند بگیرید: 
 آن کس که بدم گفت ، بدی سیرت اوست     
 وآن کس که مرا گفت نکو، خود نیکوست 

ــم از کالمش پیداست                     ــ ــ ــ ــ ـال ماکـل ــ  حـ
ــمان برون تراود که د  اوست   از کوزه  هـ

 و بقول حضرت بیدل) ح(: 
 ای وعدۀ ندامت   گر از مکافات خُبث غیبت               شنیده 

ــم د  ــ   سانی پیام بر ل    ندان                  نمی   چرا زمانی ز زخـ
 و حضرت صائ  تبریزی چه خوش گفاه و د  سفاه: 

 دهن خویش به دشنام میاالی زنها     کاین ز قل  به هرکس که دهی بازدهد 
که باتأسف د کا  تد یسی شماهاازین گنجینه های ادبـی واخـالقـی و  
ـا اج   ـا اج  وت آموزشی وسیاسی واجاماعی؛ بجزکشان وبسان وبرباددادن وت
نمودن وجفنگ والطیالت وافسانه گفان چیزی دیگرسراغ نمی گردد. چه د   

 پشاونساان تان و چه د  لیننساان تان ! )دنباله د صفحۀ ششم(  

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  :

                                                            امیر امان اهلل خان                                                              
1933تا  1919تاریخ افغانستان از   

$ 35.00        $ 50.00         $ 75.00         Other: ______ 
 همۀ درآمد برای امور خیریۀ  وطن )مکاتب نسوان، کلنیک ثابت و سیار( فرستاده می شود .

The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 
Telephone: 805 241 0780   Cell: 805 300 8585 

خنک زمساان دست وپای وجان از دست نمبدادند؛ باو کنیدآنهاهمه فرزنـدان  
خود ا مثلیکه شما میرویس جان و خواهرش  ا دوست دا ید و بهارینها برایشان  
میخواهید بشمول واکسینها از امریکا میخواهید, آنها هم اطفال خود ا دوسـت  
ـا    دا ند اما ازینکه طفل مریض شان تا به د شفاخانه  سیده نمیاواند فقط بـد ب
الهی  و میآو ند وخاک بسر میپاشند. کاش شما به پا لمان کشو که مردم بـه  
آنها اعاماد کرده اند شما هم به آنها اعاماد میکردید وازطریق آنها نه لوی جرگۀ  
قیمای موضوع پیمان مو د نظرا حل وفصل میکردید.تاجر و دوکاندا  کابـل,  
د  پنج  وز مهماندا ی شما بسیا  زیاد ماضر  شدند. جناب  ئیس اگر خیر تان  
ـان   برای تجا  نمیرسد شر هم نرسانید؛ آنها از کرایۀ دوکان, از محصول مالهایش
د گمرک کابل ودیگروابساگان تجا تی شان, از مسئولیاهای شخصی و فامیلی   

 وغیره است که ملیونها افغانی خسا ه دیده اند. 
چنین هویداست که مشاو ین شما زبان د  کنج ل  بساه و خموش ماندند و  
یا اینکه شما به مشو ه هایشان گوش نداده بکوچۀ مالعمر و  اکایا  خود  ا شیر  
غلت  داده اید.شما باید یه حضرت صاح  که گفاه بودند جرگۀ مشو تی غیر  
ـا   ضرو یست و مصا ف هنگفت بکا  دا د, گوش میدادید و باز وقایکه بشـم
ا شاد فرمودند که موافقانامۀ دفاعی و امنیای  ا که برای شرایط فعلی افغانساان  
ـا ۀ   ضرو یست مهر تائید تانرا بگزا ید باید می پذیرفایدو آخراز برکت اساخ
همین مرشد تان نبود که شما بر ا یکۀ قد ت امروز تکیه زده اید. شما به ناحق  

 وی  ا از خود نا اض ساخاید.  
خاطرنشان باید ساخت که اصل پیمان همکا یهای د از مدت ساراتیژیـک  
ببن امریکا وافغانساان که بنام عقد پیمان مشا کت ساراتیژیک نیز یاد شـده از  
  /7طرف کرزی و اوباما بعد از ماه ها گفت و شنود و موافانامۀ لوی جـرگـۀ  

ـا    ٤١7٤بآلخره باا یخ اول می    ٤١77نوامبر  طی مراسم خاص د ا گ به امض
چنین  اپو  داده    ٤١7٤سال    ٤1/شرح آنراد  شما ه    1 سید : که هفاه نامۀ امید 

: این یک موافقانامه است نه معاهده,  ٢است . ولی قبل ازمراسم باید دانست که 
یاد شده  باید ازطرف کانگرس   Treatyد  قانون امریکا معاهدات بین المللی بنام  

ـیـه بـوده    Agreementتصوی  شود و موافقانامه یا   ازصالحیاهای قوۀ اجرائ
ـا    ئیس جمهو  آنرا توشیح کرده میاواند. اما د افغانساان هر گونه موافقۀ که ب

 .٢کشو  ها صو ت میگیرد بوسیلۀ شو ای ملی باید تصوی  شود 
کرزی د ین مراسم ضمن اظها خوش آمدید به  ئیس جمهو امریکا گفت:  
امروز ما سند مهم تا یخی  ابه امضا میرسانیم. امضای این سند فصل جدید  ا د   
 وابط بین دوکشو میگشاید. با امضای این سند فصل دهسال گذشاه بساه میشود  
وفصل جدید وابط دوساانه ومساوی گشوده میشود. باامضای این سندما بحیث  
دوکشو  مساقل ودا ای حاکمیت,  وابط دوساانۀ مساحکم و احارام ماقابل و  
 وابط بنا یافاه  ابا تعهدات ماقابل, آغاز میکنیم. امضای این سند نه تنها تهدیدی  
ماوجه هیچ کشو  سومی منجمله همسایه های ما نمیسازد بلکه امبد وا یم باعث  
ثبات, ترقی, و  فاه د منطقه شود. امیدوا م سندکه ازیک جان  نشان با زی از  
ا ادۀ مشارک مابرای مبا زه باترو یسم وکمک به امنیت و صلح جهانی و امنیت  
 افغانساان میباشد از جان  دیگرموج  مص نیت و سعادت بمردم افغانساان شود. 
سپس  ئیس جمهو  امریکا گفت: من به افغانساان آمده ام  تا این لحظۀ مهم  
ـای   تا یخی برای هردو ملت  ا تجلیل نمایم. من د ینجا حضو دا م تا پیوند ه
موجودمیان دوکشو مهرتائیدگذاشاه وازمردم افغانساان وامریکا که طی ده سال  
گذشاه قربانیهای زیادی  اماقبل شده اند,سپاسگزا ی نمایم, و امیدوا م  تا بسوی  
آیندۀ با امن, صلح آمیز و مرفه برای هردو کشو گام بردا یم. امروزما به کشو   
های همکا  د از مدت, د   اساای مبا زه علیه ترو یزم مبدل میشویم, نیروهای  
ـیـم.   امنیای افغان  ا آموزش داده و نهادهای دیموکراتیک  ا تقویت می بخـش
ـا   ازانکشاف حمایت بعمل آو ده و ازحقوق بشری همه افغانها دفاع مینمائیـم. ب
امضای این موافقانامه مردم افغانساان و جهان باید بدانند که افغانساان امریکا  ا به  
مثایۀ کشو دوست وهمکا د کنا  خود دا د. اوباما تاکیدکرد: ایاالت ماحـده  
د کنا  مردم افغانساان ایساادگی خواهد کرد, اوگفت: مشارکأ ماعهد هسابم تا  
صلح  ا جاگزین جنگ سازیم و یک آیندۀ امید وا  کننده  ا دنبال کنیم. پس از  
ـلـح   امضای ابن موافقت نامه ها  ماعهد هسایم د تالش یک آیندۀ با عدالت, ص
آمیز, با امن ومملو ازفرصاهائی باشیم باوجودیکه چالشهاکامألبرطرف نشده ولی  

,  ٠( فصـل 1مطمئن هسایم که آیندۀ خوبی د پیش دا یم.این پیمان د  هشت ) 
ـابـل د    چا چوبی )چوکاتی( است که برای همکا ی گسارده بین غرب وک

م تدوین یافاه و گفاه میشود خالهای  ٤١٤٢ساحات نظامی و مدنی تا پایان سال  
ـانـگـرس  ٤١7٤موجود د  آن د  جلسات شیکاگو د ماه جا ی )می   ( ود  ک
 امریکا ساالنه مطرح وهر با وجوه الزم آن تعین میشود. 

 :  ٤فصول یا بخشهای این پیمان قرا  ذیل است 
ـاـرک   ـای مش ـه ـقـویـت ا زش ـ فصل دوم: حفظ و ت فصل اول: دیباچه 
ـقـویـت   ـ فصل چها م: ت ـ فصل سوم: تحکیم امنیت د ازمدت  دموکراتیک 
ـ فصـل   ـ فصل پنجم: توسعۀ اقاصادی و اجاماعی  امنیت وهمکا یهای منطقوی 
ششم: تقویت نهادهاوحکومادا ی د افغانساانـ  فصل هفام: تدابیرومیکانیـسـم  

ـ فصل هشام: احکام نهائی.   های تطبیق موافقانامه 
که اعضای لـوی    1م بی بی سی اطالع داد ٤١77باا یخ نوزدهم نوامبرسال  

ماده ای از پیمان ساراتیـژیـک  1٤جرگۀ سنای افغانساان با صدو  یک قطعنامۀ  
افغانساان باامریکاحمایت کردو)این حمایت( با  هاتاکیدشده است. ضمنأشرایط  
ذیل  انیزپیشنهادکرده اندکه د  حقیقت همان شرطهایست که کرزی د   وز  

ـ  ٤ـ توقف عملیات شبانۀ نیروی خا جـی  7اول جرگه بر آن تاکید کرده بود: 
ـاد   توقف عملیات خا جیهابدون همآهنگی بادولت افغانساان )د ین دو فقره زی

ـ امریکائیهابایدحدواندازۀ تاسیسات نظامی  اکه می خواهند  1تاکید شده است( 
ـاطـق  ٢د افغانساان داشاه باشند, مشخ  کنند.  ـن ـ تاسیسات نظامی آنهابایدد م

ـازان    ٠مرزی وجاهای باشندکه د آنجاتهدیدعلیه افغانساان ماصو است.   ـ سـرب
ـا جـی   خا جی افغانساان نباید مصئونیت قضائی داشاه باشند. اگر نیروهای خ

ـ اعضای  ٤مرتک  جرمی میشوند, باید د  دادگاههای افغانساان محاکمه شوند. 
جرگه باحضو دایمی امریکاد افغانساان مخالف است وزمان پیمانیکه امضا می  

ـ تاکیدبرتعهد امریکا مبنی برتقویت وتجهیزا تش )قوای  1شود,بایدمحدودباشد. 
 عسکری(وآموزش نیروهای امنیای افغانساان, شده است.)دنباله د صفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  369شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفو نیا عبدالودود ظفری                                                
 رَد ِّ فیصلۀ جرگۀ مشورتی 

اگرموافقتنامه امضا نشود، کانگرس چهارملیارد دالروعده داده  
 شده رابه خاطرتمویل قوای امنیتی نمی پردازد. 

گزا شی زیرعنوان )کرزی موافقانامۀ طرف قبول لویه جرگۀ مشو تی  ا  
ـبـر   ٤٠د شما ۀ   Rod Nordlandامضانمی کند(، به قلم  اد نا دلند    ٤١71نـوم

 وزنامۀ نیویا ک تایمزبه نشر سیده است. ترجمۀ فا سی گزا ش پس ازیـک  
 تبصرۀ کوتاه خدمت تقدیم میشود. 

فیصلۀ جرگۀ مشو تی د مو د موافقانامۀ امنیای باامریکا، سیلی محکمی بود  
بر وی کرزی، خرم پهلوان، حزب گلبدین، شبکۀ حقانی، طالبان وهمسایه های  
ـای   ناصالح افغانساان بویژه دساگاه منفو  آی اس آی، که برخالف خواساه ه

 نامعقول وموقف غیرملی کرزی صو ت گرفت .  
کرزی مطمئن بودبکمک حلقۀ بدنام نزدیک به خود، شامالن دساچین شدۀ  
لویه جرگه  ابر وی یک طرح ازپیش مهندسی شده، وادا میسازدکه باپشایبانی  
ـا   ازشرایط وی، موافقانامه  ا  دمینمایند، و براساس آن د چانه زنیها ازامـریـک
ـثـل خـود ابـه   امایازات بیشاربدست می آو دتا یک مالیخولیای بی کفایت م
ـا ۀ   ـیـچ کرسی  یاست جمهو می  ساندتاخودش د سرنوشت آیندۀ ملـت ب
افغانساان بازهم نقش آزمندانه داشاه باشد. ولی طرح کرزی سرچپه شد، شامالن  
جرگه با د نظرداشت شرایط ناهنجا افغانساان، دست د ازیهای همسایگان طماع  
ـا   ـاض ـق وبخاطرمنافع ملی، موافقانامه  ا پذیرفاندوازکرزی طی یک قطعنامه ت
کردندآنراامضانماید. کرزی باعصبانیت وخشونت، با پیش کشیدن شرایط تازه،  
فیصله  انپذیرفت، خواهان آزادی زندانی های گواناانامو)قاتالن مردم افغانساان(  
شد، قطع حمالت برخانه های افغانها اتقاضانمود،شفافیت اناخابات،  فع  اهبندان  
هاوکمک صادقانه  اد آو دن صلح د خواست کرد، وامضای سندامنیاـی  ا  
پس از اناخابات به  ئیس جمهو آینده موکول نمود. گلبدین وطالبان از )غ ی    

 ت( افغانی !! کرزی د امضانکردن موافقانامه اساقبال کردند . 
د تقاضاهای نامعقول وناوا د کرزی ذ ۀ وجاهت ملی ومنابع ملـی وجـود  
ندا د، زیرازندانیهای گواناانامو، قاتالن وبرهم زنان صلح، ثبات وآسایش مـردم  
افغانساان میباشند. حمله برخانه هازمانی صو ت میگیردکه ازآنجاهاقوای افغانی  
وامریکایی هدف فیرقرا میگیرند. شفافیت اناخابات فقط وفقط وظیفۀ خـود  
کرزی میباشد. اعضای کمسیونهای اناخابات وشکایات اناخابات همه دساچیـن  
خودکرزی هساند، کدام خا جی د آنهاوجودندا د. اگرتقل  صو ت میگیرد  
و مثل چها سال پیش صندوقها از أی تقلبی پرمیشوند، مسئول د جه یک آن  
خودکرزی میباشد نه شخ  دیگری.  اهبندان ازجان  خود کرزی ومقامات  
بلند حکومت صو ت میگیرد، وقااکه آنهااز محلی میگذ ند، تمام جاده مسدود  
میشود. د جریان لویه جرگۀ فرمایشی فغان مردم شهرکابل بخصوص ساحات  
نزدیک به محل برگزا ی جرگه ودانشجویان دانشگاه اسااد بانی به آسمان بلند  
بود. طرح کذایی صلح کرزی به سراب میماندکه د چندسال گذشاه د  برابـر  
 کرنش ها وبراد خواندن طالبان، آنها باقال هاوحمالت اناحا ی جواب داده اند.   
دیده میشودد میان  جال برجساۀ حکومت کرزی، بجزیک حلقۀ خُردداخل  
ا گ ماعلق به حزب گلبدین، اعضای خانوادۀ کرزی و کسانیـکـه د چـو و  
چپاول پول کمکهای ملیا ددالری همکا اوهساند، دیگرکسی موقف او اتایید  
نمی دا ند. حااگفاه میشودکه اکثریت اعضای کابینه، مامو ین بلندپایه وبرخی  
مشاو ان وی د جریان مباحثات جرگۀ مشو تی باا ائۀ معلومات ثُقه به شامالن  
ـنـد   جرگه و ضرو ت عقدموافقانامۀ امنیای باامریکا، اذهان آنها ا وشن ساخا

 وجلوطرح کرزی  اگرفاند. 
کرزی د مقابل عدم همکا ی اعضای کابینه به خشم آمده باشما ی دعوا و  
ـفـت   پرخاش نمودوباکلمات بازا ی آنها اتوهین کرده است. آقای کرزی بص
یک زعیم مناخ  مردم افغانساان بایدد اول این جرگه  اکه توهین وبیحرمای  
صریح به شو ای ملی میباشد، دایرنمی ساخت. وقااکه بالجاجت جرگه  ا دایر  
ساخت بایدچنانکه د  وز افاااح آن وعدۀ قطعی داده بود، فیصلۀ آنرابه جان و  
دل قبول می کرد. باتشخی  حاالت ناگوا داخلی واوضاع بدمنطقه منافع ملی  

  ا ا جح میدانست وبه فیصلۀ شامالن جرگه بی احارامی نمی کرد.  
کرزی باتکاازی برخالف خواساهای اکثریت قاطع مردم حرکت می کند.  
مردم عادی کشو شامل مردان، وجوان بویژه زنان د جریان نظرخواهیهاد شهر  
ـای   های افغانساان ومناظره های تلویزیونی دانشمندان و تحلیلگران د  سانـه ه
داخلی وخا جی، فیصلۀ جرگه  اتایید کردند، وسرتنبگی ولجاجت کرزی  ا به  
باداناقاد گرفاندوآنراضد منافع ملی خواندند. آقای کرزی بایدهرچه زودتر سر  
عقل)اگرداشاه باشد( بیاید، باز طفالنه  اترک کندوماه عسل دو ان بـوش  ا  
فراموش نمایدکه کاله، چپن وپیراهن وتنبان پاکساانی اش مو دتوجه بود، و  
 سانه های جمعی امریکابرآن تبصره هامیکردندوخودکرزی گل سرسبدقصر  
ـقـه   سفید بود. بوش ازبی عقلی وبیدانش، اقاصادجهان  ابر هم زدوکرزی ازح
بازی، بیخردی ومدا یگریهاافغانساان  ابه تباهی کشانید. هردو)بوش و کرزی( 
 بخاطرمزاجهای دمدمی ومالیخولیایی شان منفو مردم کشو های شان می باشند. 
مدتهاپیش آوازه بودکه بوش وکرزی امراض  وانی دا ندوهردواز مـواد  
مخد  اسافاده میدا ند. بوش زمانی به آن اعاراف کرد، عدم اساقـرا فـکـری  
 کرزی نشان دهندۀ آنست که اوهم به نوعی ازمواد نشئه آو مصاب میباشد . 

 ئیس جمهو آیندۀ افغانساان نباید  وش حکومادا ی کرزی  ا اناخاب کند،  
ـان،   ـا ـانس بایدمیراث کا ی وسیاسی او ادفن نماید، و اه تازه  ا برای نجات افغ
ـاطـر   ترقی اقاصادی، مساوات وعدالت اجاماعی اناخاب نماید، وکرزی  ابـخ
خیاناها وموقف ضدملی اش به محاکمه بکشاند. اینک برگردان فا سی گزا ش  

 تقدیم می شود : 
 *  *  * 

حامدکرزی،  ئیس جمهو خشمگین د دشمنی باماحدخودامریکا، سفا شات  
لویه جرگۀ مشو تی  اکه د نایجۀ چها  وزبحث و مذاکره حاصل شده بـودو  
امضای موافقانامۀ امنیای باامریکا اتقاضا میکرد،  د نمود. اگرچه کرزی لویـه  
جرگه  ادعوت دادتاد با ۀ امضای موافقانامه به وی مشو ه بدهند، کرزی بـه  
شامالن جرگه گفت زمانی اوموافقانامه  اامضامینمایدکه مذاکرات بیشارد آن  
مو د صو ت گیرد.کرزی همچنان تقاضاداشت که امریکاییهابایـد بصـو ت  
فو ی حمالت خود ابرخانه های افغانهاقطع بدا ند، اگریک با دیگر چنین حملۀ  
انجام شود، تمام موافقانامۀ امنیای دوجانبه  ا لغو میکند. این بدان معناست کـه  
د عمل وظیفۀ جنگی قوای امریکاکه اکنون بصو ت منظم د  جریان اسـت،  
 خاتمه یافت. وظیفۀ که قوای خاص امریکاگرفاا ی باغیان عمده  ا د نظردا د . 
کرزی بااحساسات قوی وصدای بلندبیان داشت: )ازهمین حاال جساـجـوی  
خانه ها، بندسازی  اهها، عملیات نظامی امریکاییهامنع میباشد. مردم ما د وطـن  
ـامـه   خودشان آزادمیباشند. اگرامریکاییهابه یک خانه حمله نمایند، این موافقان
ـاد کـردو   امضانمی شود.( پسانارد همانروز آقای کننهام سفیرامریکا، بیانیۀ ص
بدون آنکه د مو دبیانات کرزی اشا ه کند، چنین اعالن نمود:) من سپاسگزا م،  
 لویه جرگه که ازمردم افغانساان نمایندگی می کرد، )دنباله د صفحۀ ششم ( 

ـ کالیفو نیا داکارعبدالغفو   وان فرهادی                                 سن  امون 
 نلسن مندیال و افغانستان 

ـنـوبـی،    ٤١71دسمبر ٠بروزپنجشنبه   ژاکوب زوما  ئیس جمهو افریقای ج
ـانـۀ خـود   اعالن کرد، نلسن مندیال زعیم بز گ وتا یخی آن کشـو د  خ

 د شهرجوهانسبو گ از جهان چشم بساه است.  
ـامـرون   ـا، ک زعمای جهان ومشاهیر، مانندبا ک اوباما  ئیس جمهو امریـک
صد اعظم برتانیه، من موهن سنگه صد اعظم هند، بن کی مون سکرترجنـرال  
ملل ماحد، دالیی الما  هبربودایی مردم تبت و دیـگـران ازشـرق وغـرب،  

 خدمات او ا ساایش وپیکا  او ا د مقابل تبعیض نژادی قد دانی کردند. 
ـاـه    7/71نلسن مندیال د   ـاف د خانوادۀ یک  ئیس قومی سیاه پوست تولدی

بود. د گذشت اود نودوپنج سالگی  خ داده است. د ماه اخیرزندگی خویش  
د بیما ساان بود وبعداً به خانه اش د شهر جوها نسبو گ اناقال یافت واعضای  

 خانواده اش د کنا ش بودند.  
سال  ٤1سالگی زندانی شدو بعداز ٢٢نلسن مندیال نظربه فعالیت سیاسی اش د  

د  اناخابات اشاـراک کـرد    ٢//7سالگی اززندان  هایی یافت. د سال 17د  
 سالگی ماقاعد شد.   1٢ ئیس جمهو بود. د    ///7تا ٢//7واز 
کنفرانس  ؤسای دول وحکومات کشو های غیرمنسلک د  شهر    1//7د  

ـیـس   )د بان( افریقای جنوبی منعقد شدود آن اساادشهیدبرهان الدین  بانی  ئ
ـاـحـدبـودم،   هیئت افغانی بود. اینجان  که نماینده وسفیرافغانساان د  ملـل م

 ازنیویا ک به افریقای جنوبی سفرکردم.  
ـالـون   چنان ترتی  گرفاه بودند که  ؤسای هیئت ها، یک یک داخل یک س
شده بانلسن مندیال مصافحه میکردند. اسااد بانی )که من به معیت اوبـودم( از  
ـیـکـردم( :    «مالقات با نلسن مندیال شادمان بود، وبه اوگفت)من ترجمه م

خدمات شما  ابشریت قد میکند، زیرابه همه یا ی کرده اید. ملت افغانساان که  
 »دلدادۀ اساقالل است، بیش ازبسیا  ملت ها به شما احارام دا د. 

ـا ا   «نلسن مندیال تبسم کرد وپاسخ داد:   مطمئن باشیدکه من تا یخ معاصر شـم
ـا   بسیا مطالعه کرده ام ومیدانم که مردم شمادلدادۀ اساقالل میباشد مـن ازشـم
سپاس گزا م که طی سالیان هیئت شما د ملل ماحد برضد تبعیض نژادی، کـه  
سیاست  سمی حکومت پیشین افریقای جنوبی بود، بیانات جدی ایرادکرده، به  

 »مامساعدت نموده است.  

 اینهم مطل  دوم ازجناب  وان فرهادی                   
 حکایۀ لویه جرگه  

مقالۀ مفصل وتحقیقی داکارجمیل حنیفی )که باایشان ازسالهای زیادبه اینـسـو  
ـان( آنـرااز   ـا ـلـس معرفت دا م(، د با ۀ لویه جرگه که داکارلعل زاد)مقیم انگ

نومبرجریدۀ    ٤١نومبر وشما ۀ    ٤انگلیسی به فا سی ترجمه کرده بود، د شما ۀ 
امیدبچاپ  سید، توجۀ خوانندگان  اجل  کرده بود، که بعضی به من تلفـون  
ـاـن   نموده اظها توقع کردندچندسطری د ین با ه بنویسم. باید دانست کـه م

سال بعد  /نگاشاه شده بود وترجمۀ آن    ٤١١٢انگلیسی این مقالۀ تحقیقی د  سال 
 نشرشد، وامیداست که )امید( آنرابصو ت  سالۀ جداگانه چاپ کند.  

 ـ  ـ  ـ  ـ 
ـ شهادت سراج الاوا یخ: نخست مراجعه میکنیم به)سراج الاوا یخ( تألیف مـال  7

فیض محمدکات  هزا ه که د عهدسراجیه نوشاه شده )و محـمـودطـرزی د  
  سراج االخبا  ازچاپ کااب اظها خو سندی کرده است.(  

ـاه   »د جلداول سراج الاوا یخ زیرعنوان   ذکرسلطنت اعلیحضرت احـمـد ش
ـاـصـر   «سدوزایی شعبۀ د انی  مرحوم فیض محمدکات  هزا ه باکلمات مـخ

ـهـد(  اه  «مینگا د:   احمدخان باسوا ۀ افغانی ابدالی )ازخبوشان نزدیکـی مش
قندها  برگرفاه وماعرض حاکم وشهرهرات نشده، وا دناد  آباد قندها گشت،  
وبه اساصواب آ ای بز گان طوایف ابدالی، خصوصاً حاجی جمال خان با ک  
زایی، که به قوت ومکنت ازهمه برتری داشت، کاله سرو ی برسرنهاد ود ین  
حال صابرشاه نام فقیری، گیاه سبزی  ابه عمامه اش نص  کرده گفـت: ایـن  
جیغۀ تواست وتو پادشاه دو انی. و از اینجا اعلیحضرت احمدشاه اقوامش  اکه  
معروف به ابدالی بودند، به دُ انی موسوم ساخاه وبر تخت سلطنت نشساـه بـه  

 م( 1747) «امو جهانبانی پرداخت. 
این بودمان سراج الاوا یخ د ین موضوع. این بیان مشخصات آتی  ا دا دکـه  

 ازبیانات تا یخ نگا ان دیگرتفاوت زیاد دا د : 
ـ کلمات جرگه ولویه جرگه د آن نیامده است)یعنی که جـرگـۀ بـز گ  7

 ازاقوام کشو د آن اجاماع نکرده بود. ( 
ـ آ ای بز گان ابدالی، وخصوصاًحاجی جمال خان با کزایی، تصوی  شده  ٤

 است.  
ـ صابرشاه که نام فقیری بود، گیاه سبز  ابه عمامۀ احمدخان نصـ  کـرده  1

 )خوشۀگندم ذکرنشده است.( 
ـاـوا یـخ   بایددانست که امیرحبی  اهلل خان پیوساه همه مان مسودۀ سـراج ال

  امیخواند واگر الزم میدید، تعدیل وتکمیل میکرد. 
ـاـه   ـب موضوع د آغاز عهد امانی : د آغازعهدامانی سخن ازلویه جرگه نبود )ال

م عهدمرحوم امان اهلل خان، نام لویه جرگه  7/٤٢بعدازلویه جرگۀ پغمان د سال  
 مشهو  گردید.  

ـیـد   »خالصۀ تا یخ وطن  «د    کااب کوچکی تألیف سیدمحمدهاشم)پسر س
غالم محمدلغمانی، معروف به میرصاح  چا باغ( معلم تا یخ د  مکا  حبیبیـه  

صفحۀ سایز  ٤١١م( یعنی سال دوم عهد امانی د  7/٤7)مطابق  71١١که د سال 
جیبی تألیف شده است(، تا یخ افغانساان به صو ت سئوال وجواب مخاصرشده  

 (٤٢،  ٤1است . )ص  
 سئوال:بعدازکشاه شدن ناد شاه)افشا ( حکومت افغانساان چگونه شد؟ 

ـیـد   جواب: بعدازکشاه شدن ناد شاه)افشا (پادشاهی به خودمردم افغانساان  س
 وازآن به بعد تاامروز سلطنت بدست خودماافغانان می باشد.  

 سئوال: سلطنت افغانساان به مردم افغان چگونه  سید؟ 
جواب: بعدازکشاه شدن ناد شاه)افشا ( سردا ان ومعابرین قوم د انی که یکی  
ازقوم های کالن افغان میباشد، همه جمع شدندوگفاندتابه کی د زیرحکومـت  
غیر، یعنی ایرانیهازندگی کنیم؟ چراخودماپادشاهی ملک خود انکنیم؟ وازمیان  
خود احمدخان سدوزایی  اکه د وقت ناد شاه )افشا ( یکی ازنوکران معابراو  

 »بود، وبه امو ات سلطنت می دانست، به پادشاهی خودقبول کردند.  

ـعـۀ وزا ت   ـب این کااب مطابق به پروگرام  سمی وزا ت معا ف بوده د مـط
 معا ف به طبع  سیده است. مشخصات آن د ین موضوع این است: 

 ـ نام جرگه ولویه جرگه نیامده است. . 7
 ـ سردا ان قبیلۀ د انی جمع شدندواین تصمیم  اگرفاند.  ٤
 ـ ازصابرشاه د ویش ذکرنشده است.  1

نایجه: لویه جرگه هاتوسط امیرامان اهلل خان نخست د مشرقی که شکل محلـی  
م( دایرشدومقصداو  هنمایی اهل وطن بـه  7/٤٢داشت، وبعدد پغمان)د سال  

 سوی معا ف ومکات  ونیزبیان اساقالل افغانساان وشرح  وابط آن باکشو های 

 پیام به عالقمندان امید  
ـاه جـون   دوساان عزیزی که جهت فراهم ساخان زمینۀ اناشا مداوم امید ازم
ـاد   اعانۀ دوماهه، سه ماهه یا شش ماهۀ فرسااده بودند، لطفاً توجه فرمایند که میع

ـانـرا    ٤١71تجدیدآن د ماه دسمبر  ـانـۀ ش میباشد. لذامحبت فرموده جک اع
ـابـل   ـان  اق ـای ت بفرساند. خداوند بهمۀ شان اجر وافرنصی  بدا د. چک ه

 پرداخت به هفاه نامۀ امید بنویسید .بامحبت واحارام، محمدقوی کوشان 
**************************************** 

 سویدن عبدالخالق بقایی                                                                              
 کرزی دیوانۀ قدرت، 

 ی برادر طالبان و شریف وآی اس آ
کرزی خوابهای پریشان می بیندوهوس دا دتابابای ملت! شود. ا گ  ابـه  
ـلـت   خانوادۀ اوببخشند واو تاحیات میداشاه باشد، مقد ات وسرنوشت ایـن م
بز گو ، شریف واما بیچا ه وسامدیده وخون چکان  اد  قبضۀ آهنین خـود،  
ـلـوغ   مثل امیرعبدالرحمن خان نگهمیدا دوباآن بازی کند تامیرویس دوم بـه ب
ـهـو ی،   برسدووا ث تاج وتخت شود !!!  یخان خون هزا ان انسان، نظام جـم
ـیـت   قانون اساسی، دموکراسی، حقوق بشر و مردم ساال ی نزداوکمارین اهم

 وا زش ندا د.)پیش جانانۀ گکم پنبه و پندانه یکیست( ! 
دوساان بیاددا ندهنگامیکه آوازه افااد که محمدظاهرشاه میخواهد کاکایش  
شاه محمودخان  اکرسی صدا ت عوض کند، اوبا سانه ها گفت: تادامن کفن  
ـ باو مکن که دست زدامن بدا مت(!ولی فردای آنروزبـه   نکشم زیرپای خاک 
ـنـد   بهانۀ مریضی اساعفا دادو اه برای تغییر نظام بازشد. گرچه دموکراسی نیم ب
اوضربۀ سخت خو د، امابرنامه هایی برای ترقی افغانساان که بمانندآب ایسااده  

 وگنده بود، بازشد.  
د همچومسایل هم چرخ فلک دخیل است وهم قضاوقد ، وآدم پیشوا هـر  
ـادیـده   قد  مغرو  وماکی بخودونیروی خودباشد، ومردم  ا وزو مـردم  ا ن
انگا د، بهمان اندازه نامردای وناکامی به سراغش میآید وازپای می افاـد، ود   
دنیاوآ] ت به خسران مواجه میگردد، که جبران آن دیگر ممکن نیست. شاعر  

 د ین بیت چه خوب گفاه: 
 به یک گردش چرخ نیلوفری              نه کرزی بماند نه اشرف غنی ! 

به آقای کرزی پیشنهادمیکنم طی یازده سال گذشاه باوجودشرایط مساعـد،  
شماد اثرپالیسیهای غلط وخودکامه، دما  از وزگا ملت کشیدید،بخاطرحفـظ  
قد ت، ملیونهانفرکشاه، مجروح، معیوب ومفرو  شده اند. هفااد د صدمـردم  
نان ندا ند، وحوصلۀ شان ازنظام  یاسای و موجودیت شخ  بیکفایای مثل شما  

 د  أس آن بسرآمده وخواهان تغییرات بنیادی اند.  
شماد اجالس مشو تی پنج  وزه مشاهده کردیدکه شرکت کنندگان باچه  
هلهله وا ادۀ محکم وماحد ازعقدپیمان امنیای باامریکاحمایت و پشایبانی بید یغ  
وقاطع بعمل آو دند. چراکه این پیمان میاواندضامن بقای افغانساان باشد، حیثیت  
وآبروی تا یخی کشو ما اد سطح منطقه و جهان بازگرداند، د غیرآن، پاکساان  
نامراد وغدا  وخاین به اسالم و بشریت، دوبا ه کشو آزادگان  ا به صوبۀ پنجم  
خودوبه مرکز ترو یسم جهانی تبدیل خواهدکرد، وافاخا ات هفت هزا سالۀ  

 آ یاییان برباد خواهد فت. 
کوتاه میکنم، بیایید ازخدا)ج( بارسید، به ا ادۀ مردم بز گوا افغانساان تسلیم  
شوید، ازیکه تازی های بیمو د وبیجاو لجاجت ها، کج بحثی هاو )غشگری ها(  
دست بردا ید . بگذا یدمردم عق  ماندۀ افغانساان د  پرتونظام جمهو ی، زعیم  
ـای دمـوکـراسـی امـروز   دلخواه خود اآزادانه اناخاب نمایند، و از مـزای
 برخو دا گردند، واین کشو ویران  ابه یا ی دوساان بین المللی آباد بسازند.  
ـاسـت   شماد جلسۀ بن به زو باالی ملت تحمیل شـدیـد، ود  دودو ۀ  ی
جمهو ی به تقلبها وخیاناهای گساردۀ آشکا وپنهان ماوسل گردیدید وبرعاطفه  
واخالف افغانی وملی وانسانی پاگذاشایدوکشو  اناوانساید به شاهراه تـرقـی  
 هنمون گردید. پیوساه ازپاکساان دفاع کرده وطالبها  ابراد خطاب کـردیـد.  
باید بدانیدملت امروزملت دیروزنیست، آنها دیگردکااتو ی نمیخواهند ودیگر  
ازحقوق حقه ومشروع خودد برابر هیچ ظالمی نمیگذ ند، برعکس به مبا زات  

 قانونمندخودادامه میدهند. 
برشماست تابیشار طماع وحری  ودیوانۀ قد ت نباشید، اوضاع  ا بحرانـی  
نکنیدومنابع این کشو ویران  اقربان منافع خانوادگی نسازید. بس است، براد ان  
شماودوساان دو وبر شماازخون این ملت آنقد  ز ق وبرق، پول وجایدادچـه  
د داخل وچه د خا ج گردآو ده اندکه سالهای سال حیات ساللۀ کـرزی  ا  
کفایت میکند. چشم سفیدی و بیحیایی هم حد واندازه دا د. خدا)ج( ناظراحوال  

 همه انسانهاست و  وزی برشما سخت خواهدگرفت.  
د اخیرتوجۀ شما ا به عواطف پاک ومردانگی شاه امان اهلل معطوف میدا م  
که بخاطرحفظ جان ومال مردم ازمقام سلطنت دست کشیدو نخواست دساش  

 به خون ملت آغشاه شود. از اوپند وعبرت بگیرید. 
ازمحمدظاهرشاه بیاموزیدکه د اوج جوانی د کنا پد ش بودوبچشـم سـر  
دیدکه چگونه ناد خان پس ازصابت مرمیهای مسلسل بدست عبد الخالق قهرمان  
به سینه وسروصو تش بزمین افااد، ولی وقای جای پد   اگرفت ودو وبـرش  
 ابیشارشخصیاهای صالح و وشنفکران احاطه کردند، واوبه برکت آنهابه مطالعۀ  
تا یخ افغانساان وجهان آشناگشت، ود یک سازک ازقد ت دست کشیـدوبـه  
ـلـ     وم  فت. د کودتای سفید داوودخان تلفات جانی زیاد خ نداد. جان مط
ـان   اینکه ظاهرخان گرچه کا نکرده ولی آدم هم نکشت، وبه شهادت نویسندگ
ـاـی پسـران   حق شناس، تمایل اوبه سلطنت  وبه سردی گراییده بـود، واوح
خود اهم از سیاست دو نگهداشت، د جلسۀ بن ود لویه جرگۀ آنـوقـت د   

 افغانساان برای اعادۀ سلطنت مجادله وپافشا ی ننمود. 
 د اخیر: قد ت کاله دلکش است امابه ترک سرنمی ا زد ! /. 

*************************************** 
جهان بود.)کااب صو ت مجلس  ا مرحوم برهان الدین کشککی نگاشاه وطبع  

 شده است.( 
تذکرات: کلمات)جرگه( و)اولوس( هردومنشأ مغولی وترکی دا دو داخل  
ـای   زبانهای ماگردیده است. )اصطالح ولسوال و ولسوالی تازه وتألیف حکوماه

 معاصرماست. 
ـان د   ٤ ـ تحت عنوان لویه جرگه، داکارمحمدقاسم فاضلی)فعالسفیرافغانسا

نوشاه بود    7/11یونسکو، پا یس( قبالً  سالۀ مخاصری بزبان فرانسوی د سال  
ـاـر   ـالـۀ داک که ترجمه نشده است. اصول تحقیق، طرزبیان وهدف آن، از  س

 حنیفی بکلی مافاوت می باشد. / 

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 .مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند 
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ـ و جینیا                                                   پروفیسرداکارلطیفی   الکسند یه 
 یادی ازهنرمند نستوه وطن، استاد بیسد 
 گرچه امروز به خاکم مأواست            چشم من بازبه دنبال شماست 
 گاهی از من  به سخن یاد کنید             د  دل  خاک  دلم  شاد کنید 

ازبا گاه ایزدی نیازمندم که به فحوای شعر ایرج، همین لحظه که از هنرمنـد  
نساوه وطن، صحنه آ اوسخن پرداز، مرحوم اساادعبدالقیوم بیسد یادمیکنم، دل  

 او،  وح و وان او د دل خاک شادگردد، ود  پناه  حمت خداوند باشد . 

بااساادبیسد اززمان همصنفی بودن د لیسۀ عالی اساقالل آشنایـی بـراد انـه  
ـعـرای   داشام، اوصاح  ذوق ادبی وشعری بود وسرده های حافظ وسعدی وش
نخبۀ وطن  اباحرکات موزون دست و ایما وصدای  سا ودلپذیرزمزمه میکـرد  
ومی سرود. چهرۀ کشاده وپرافاده اش هم صنفیها ا بخودجل  مینمود. از وسط  
تحصیل مکا   اموقااً  هاکرد وبه هنرتمثیل وتیاتر و آو د. عم مرحومم اسااد  
عبدالرشیدلطیفی اساعدادشگرف هنری او ا زودد ک کرد ود  د ام معـروف  
)میراث(، اثرپراناباه خود، نقش هیرویاقهرمان د ام  ابه دوشش سپرد. د یـن  
د ام که میراث خو ان اجاماع د همه ابعاد  نگا نگ به نمایش اناقادی گذاشاه  
شده بود، یادم است وقای اساادلطیفی  ول های ممثلین د ام  ابرای تمرین د  
)صحنۀ تمثیل( آنوقت، که بعدها نامهای پوهنی نندا ی وکابل نندا ی  ا بخـود  

ـا و  «گرفت، مشخ  میکرد، توصیه مینمودکه:  ـه کلمات وجمالت و دیالوگ
مونولوگها اقبل از آمدن  وی صحنه د  دل وجان ودماغ تان بپرو انید، وهمان  
طو ی که یک خانم حامله طفل آیندۀ خود ا ماه هاد بطن خودپرو ش مـی  
دهد و از گ جان خودتغذیه میکند وبه دنیامیآو دوبه جامعه تقدیم می نمایـد،  
هنرمندتیاتر باید همه گونه تشویش ومعضالت شخصی خود  اد وقت تمثیـل  
کنا بگذا د، وباهمه شعایرخود د مرحلۀ معین،  وی صحنه حاضرشود ود قال   

 »شخصیت مربوطۀ جریان د ام داخل شود.  

تصادفاً د نخساین ش  نمایش یکی ازد ام هاکه اساادبیسدمرحوم نقش عمده  
 ابرعهده داشت، ازمریضی شدیدماد خود اطالع یافت و همچنان به اساادلطیفی  
خبرآو دندکه نواسۀ چندماهۀ اوفوت کرده است. هردوشخصیـت فـرزانـه،  
نمایش به وقت د ام  ا بر ویدادغم انگیز شخصی خودترجیـح دادنـد ود ام  

 موفقاانه بوقت معین  وی صحنه آمد.  
اساادقیوم بیسد چه د تمثیل وچه د  دایرکت و  یژسو ی اساعداد خـالق  
داشت ومیگفت د ام باید هدف جدی و وشن وآموزنده برای تماشاچیان داشاه  
باشد، وبکوشیم تاذهنیت بیننده  ابه سطح عالی و برداشت پرنفوذ، بلندببریم، نـه  
اینکه نمایش وگفاا  ابه سطح اباذال وپیش پاافااده پایین بیاو یم . همچنان اسااد  
 شیدلطیفی عقیده داشت که اگرد نمایش بعضی د امهای سویۀ بلندتر، د بیـن  
تماشاچیان چند نفرفرزانه هم حضو داشاه باشد، ماموفق خواهیم بود، زیرآنهابه  
ـنـدو   ـیـده ـاس م نوبۀ خود  وح مطال  وکُنه صحنه ها ابه اطرافیان خودانعک

 عالقمندان  ا بیشارجل  می کنند.  
اساادمباکر بیسدفقید د  دود ام تمثیلی که من ازد اماتیست های فرانسـوی  
آداپت وترجمه کرده بودم، نقش هیرو  اداشت: یکی د د ام)فانه( یافانۀ مـو  
طالیی که د جریان آن دخارجوان یک خانوادۀ عنعنوی وسخاگیـرد بـرابـر  
ـاب خـودم و   ازدواج اجبا ی، شجاعانه قدعلم میکندومیگوید:)تصمیم واناخ
موافقت جانبین نقش حیاتی د زناشوهری آینده ام دا د، نه تصمیم کو کو انۀ  
 دیگران!( نقش هیروئین  اهنرمندشجاع ومساعد خانم حبیبه عسکربعهده داشت.  
دومین د ام تمثیلی که من ازد اماتیست شهیرفرانسه)اوژن ایونسکو( باعنوان  
ـنـدانـۀ   فرانسوی)لو وا سومو ( اداپت وترجمه کردم، نیز با  یژیسو ی هنـرم
ـا   ـی ـل مرحوم قیوم بسید ومرحوم محمدعلی  ونق د  کابل نندا ی، که حمیدج
نقش هیرو  اداشت،  وی صحنه آمد. د ین د ام یک حکمران مسابـدوخـود  
کامه که د برابرواقعیاها وحقایق چشم پوشی میکردوبه صدای ملت گوش شنوا  
نداشت، به نمایش گذاشاه شد. موفقیت هنرنمایی و یژیسو ی اساادقیوم بیسد  

 د همچو د ام ها، تقدیرنامه هاومدالها انصیبش ساخت.  
چه خوب شدکه وزا ت اطالعات وفرهنگ فعلی نیزچندماه پیش از وفات  
ـیـل   اساادبیسد، سالروزاو  اتجلیل وخدمات وموفقیاهای ماندگا  او  اد هنرتمث
وتیاتر تقدیرنمود. اسااد داکارعنایت اهلل شهرانی د  زندگینامۀ اساادعبدالرشیـد  
لطیفی، که باهم یکجابرشاۀ تحریر آو دیم، نیزازهمه ممثلین ممااز تیاترافغانساان،  

 خاصااً ازاساادقیوم بیسد باقد دانی مفصالً یادکرده است .  
یادنامۀ مخاصرهنرمندپراساعداد وممثل  ویدادهای بوقلمون اجاماع وقـت  
ـای    اد پرده های  وشنگروپراناباه تیاتر، اساادعبدالقیوم بیسد فقید  اد پرده ه
 وشنگر وپراناباه تیاتر بااتحاف دعای خیر به  وحش، بااین چندمصراع حافـظ  

 خاتمه میدهم : 
 برگ نوا تَبه شد و سازطرف نماند    ای چنگ ناله برکش وای دف خروش کن 
 سرمست د قبال ز افشان چوبگذ ی    یک بوسه نذزحافظ پشیمنه پوش کن 
**************************************** 

 از برای مدفن من سینۀ پاکش مد  
 بهرمن برخاطرزا ش منه با  گران 

  ق   قصان ازلحد خیزم اگر آ دکسی 
 مشت خاکی از دیا من به  سم ا مغان 

 ای وطندا مبا ک پی اگر اینجا  سی 
 »جزخدا وجز وطن حرفی میاو  برزبان 

دوبا ه به پاکساان  فام، تایکبا  دیگر  7/11د اکاوبر »میخوانیم: ٤٤ود صفحۀ  
ـانـی   د میان هموطنان آوا ۀ خودباشم، که د اطراف پشاو وداخل وطن زندگ
ـات   میکردند. د ین بازدیدتوانسام مجاهدین  اد دامنه های کوههای خیبرمالق
کنم، ود آنجاباوانم باساا ه های د خشان وطن عزیزگپ بزنم. نسیم آ ام خیبـر  
پیغام مرگ، نا آ امی هاوبدبخایهای هموطنانم  ابمن میآو د، چهره های غم آلود  
ـای   یایمان وبیوه زنان تامغزاساخوانم سرایت میکرد، جوانانی  ادیدم که چشمه
خود  ا از دست داده بودند، اجسام شان سوخاه وچهره های شان داغـدا شـده  

 بود. .. 

 هفته نامۀ امید   369شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 MEMOIRS OF KHALILULLAH KHALILI: عنوان کتاب  

 مترجمین ازفارسی به انگلیسی: افضل ناصری و ماری خلیلی 
همین هفاه تازه ترین چاپ خاطرات )یادداشاهای( شاعرشیرین سـخـن و  
 نگین کمان آسمان د خشان نظم ونثرفا سی، مرحوم اساادخلیل اهلل خلیلی، که  
د  سخن سرایی واندیشه پردازی اش د قلمروفا سی زبانان شهرۀ آفاق اسـت،  

ـا  ٠11ازدست کوشان عزیز بدسام  سید، که د    ـقـش ب ـن صفحه باپشای زیبام
عکسهایی ازاساادومارجمین فرزانه و عزیز، ما ی جان خلیلی وافضل ناصری،  
ـا ۀ   د ایالت و جینیابه چاپ  سیده است. قبالً معرفی نسخۀ فا سی آنـراد شـم

جریدۀ وزین امید به شمامطالعین گرامی تقدیم کرده ام، که آنرابااین شعر    ٢/1
 اساادفقید آغازکرده بودم : 

 آهی که نیم ش  زند ازسینه سرهمی  ازطا م سپهرنماید گذ  همی 
 جریان سیل خون نبودافاخا فرد   مردآن بودکه خشک کندچشم ترهمی 

حال ترجمۀ کااب به زبان  وان انگلیسی که بامها ت خاص وامانـت دا ی  
ـا ی   وژ ف نگری توسط دوعضوفرزانۀ خانوادۀ اسااد، نویسندگان آزموده م
خلیلی وافضل ناصری صو ت گرفاه است، نشانۀ زحمات شبا وزی وحوصله  
وپشاکا آنها میباشد، که خوانندگان انگلیسی زبان، خاصااًنسل جوان  ابه گوشه  
های بعضاً آشکا وبعضاً پوشیدۀ  ویدادهای فرهنگی، سیاسی وتا یخی افغانساان  

 عزیز، با شیوۀ دلپذیر وجذاب آشنا می سازد.  
ـای   ـه ـا بهرحال، اینک قسمای ازنوشاه ام  اکه د معرفی مان فا سی یاد داش
اساادخلیل اهلل خلیلی ا ائه گردیده، وهمیشه خواندنی خواهد بود، خاصااً برای  
 کسانیکه آن شما ۀ فوق الذکرامید بدست شان نرسیده باشد، تقدیم میدا م : 

...این کااب د مجموع یک پدیدۀ اباکا ی زندگینامه نویسی که اعارافات   «
یک شخصیت ملی ونخبۀ فرهنگی وطن عزیزمااززبان بی پیرایه وخودمانی وبی  
ـاسـت بـه   تکلف خودش از وی ثبت نوا وجریان گفاا مانی، بدون کم وک
ـاس وطـن   دسارس عالقمندان گذاشاه میشود. د ین کااب، د قبال همه احس
ـاه   دوسای ووطن خواهی وغمگسا ی اساادخلیلی، د وصلت وهجـرت زادگ

 مقدس ماد وطن هویداست، باهمان شیوه ایکه خودش میگوید: 
ـبش گرم  فغانست  که بود  ــ  خامه درحسرت وی اشک فشانست که بود   مرغ دل در طل
ــق بدان مهر و نشانست که بود   ـاد    کلبۀ عشـ ــ ــ ــ  خانه وشهر مراگرچه فلک داد به ب
بنده بااشعا ا زشمند و وحپرو  اساادخلیلی، بسی سالهاقبل آشنا بـوده، واز  
صحبت های دلنشینشبنابرقرابت ودوسای که باپد  مرحومم عبدالباقی لطیفی و  
عم مرحومم اساادعبدالرشیدلطیفی داشت، همیشه برخو دا میشدم، خاصااً چند  
صباح که افاخا  تد یس اساادسخن  اد زبان فرانسوی داشام وسرود)د یاچۀ (  

ـام  »الما تین «شاعر شهیرفرانسه   اکه زیبایی های طبیعت وکنا موجهای نقره ف
ـاهـم از   د یاچه  ا د پرتومهااب توصیف کرده بود، برایش ترجمه کردم وب

 خوداسااد یادکردیم، که چندمصراع آن  اخودش زمزمه کرد : »سرودکهسا  «
 ش  اند  دامن کوه                        د خاان سبز و انبوه           
ـ ش  عشق وجوانی             ساا ه  وشن ومهااب د  پرتوفشانی 

 فرازکوهسا ان،قدمگاه غزاالن قدمگاه غزاالن  ا کنم گوهرفشانیزیاقوت  مانی 
ـا ی   چه خوبست که اینک د دیا غربت، دخاربرومندش،نویسندۀ فرزانه م
ـای   ـه خلیلی ناصری،باشوهرعزیز وادب پرو ش، افضل ناصری، بانشریادداشا
اساادسخن، دو  ازمیهن وسرشا ازعشق وطن، یکبا دیگر یادبود آن شاعرنساوه  
 دو ان  اکه د پرتوگفاه های ساده وبی پیرایه اززبان خودش، زنده ساخاه اند.  
اگرهم د طی سالهای حسرتبا  دسابردوتباهی، نیات اهریمنی ودساهای پلید  
جاهالن ومزدو ان بیگانگان د افغانساان وطن عزیزما، کاخهای بلند شعـروادب  
پا سی  اهمزمان باهویت فرهنگی وگنجینه های تا یخی،بخاک وخون کشاند  
ند، بازهم فرزانگان مشااقان د   اه احیاونگهدا ی آثا مطبوع تا یخی وادبی و  
ـای بـرون مـرزی   علمی نخبگان وطن، ازپا ننشساه وباجدیت تمام د سرزمینه
ـاب   ـا افغانساان، به نشرواشاعۀ آنهااقدام نموده اند. د همین لحظه بیادم میآیدازک

تألیف مو خ فقیدمیرغالم محمد غبا ، که آنهم  »افغانساان د مسیرتا یخ «ا زشمند 
توسط پسربرومندش حشمت خلیل غبا ، د همین سرزمین به نشر سید، ومـن  
 شمۀ ازمحاویاتش  اچندسال قبل د همین جریدۀ وزین امید بشما معرفی کردم .  
 اسای همان  وزی که اساادخلیلی  اسپاهیان حکومای بسوی زندان میبردند،  
ـیـکـردم،   من که د همسایگی شان د کا تۀ چها ، د منزل پد ی ام زندگی م
تصادفاً شاهدآن صحنۀ باو نکردنی و حسرتبا بودم، که چگونه مردفاضـل و  
فرزانه ای  اظالمانه بسوی زندان ظلم میبرند، وبه دادخواهی همسروفرزندانـش  
که یکی هم همین بانوی فرزانه ما ی خلیلی د آوان طفولیاش بود، توجهی نمی  

 کردند وهیچ وقعی نمیگذاشاند.  
کااب میخوانیم، اساادخلیلی ماهها ا یکی پی دیگـر    ٤17طو یکه د صفحۀ  

ـان آزاد   د کوتۀ پرمشقت وحسرتبا زندان سپری کردو وی آفااب وآسـم
ـاه   »آه نیمه ش  « انمیدید، آنگاه قصیدۀ   ـی  ابادل پرخون نوشت وباذغال س

  وی دیوا اطاق نوشت، که چندمصراع آن چنین است: 
ــر نماید گذر همی   ــ ــ  آهی که نیم شب زند ازسینه سر همی                  از طارم سپه

ـتخار مرد                   مردآن بودکه خشک کندچشم ترهمی  ــ  جریان سیل خون نبود  اف
 شد پنج  ماه  خسته به زندان فتاده ام          قفل است روزوشب سرم این شوم درهمی 
 گویند طفل من ، گل من ،  نو بهار من                      آن نازدانه  مرغک  بی پال و پر همی 
 نو بازکرده لب به سخن چون گل سپید                   از  لعل  خود تازه  فشاند شکر  همی 

 به هوای پد  همی چون صیدزخم خورده به حسرت کندنگاه               درروی هرکسی  
بیت است، واساادآنرا ازسرش  تاسحر وی دیوا   1٠تفصیل این قصیده  اکه  
 بخوانیدکه بسیا د دآو  و قت انگیزاست. ٤1٤و ٤17زندان نوشت، د صفحات 

بهرحال، باد نظرداشت گنجایش محدودصفحات پرمطل  امید، بطو گلچین،  
تنهاچندقسمت ازالبالی فصول پرمحاواوپراناباه کااب یادداشاهای اساادخلیلی  
 اچشمداشت اینکه شماماون کامل آنرا د اولین فرصت مطالعه خواهیـدکـرد،  

 تقدیم می دا م :  
این یاد  «اول: چندسطری ازمقدمۀ  وشنگربانوی فرزانه ما ی خلیلی ناصری: 

داشاها ااززبان اساادقدم بقدم همزمان با ویدادهای تا یخی، فرازهای اندک و  
نشیبهای پی د پی د زندگی شاعر، بدست نشرسپردیم، پد م د مو دشعرش می  

 گفت :        چشم غزاالن غزلم یاد داد    حملۀ شیران جدلم یاد داد 
ـاو د    اسااد اقرا وصیت خودش، هنگام غروب آفااب همانروزد  شهرپش

 کنا  سرحدافغانساان، د قبرساان مجاهدین افغان بخاک سپردند : 
 چون به غربت خواهدازمن پیک جانان نقدِ جان 

 جا دهیدم د کنا  تربت آوا گان 
 کشو من سخت بیما است آزا ش مده 

 زخم ها دا د، نمک برزخم آن کمارفشان 

  7١1ود فصل دوم که مصادف باواقعۀ کشاه شدن ناد خان است، د صفحۀ 
ازسالهای خونین واندوه با افغانساان بود، د هرهفاه    7171سال  »چنین میخوانیم: 

مردم  ابه زندان می افگندند، دست جاسوسان وا باب غرض د ازشـده بـود،  
ـانـوادۀ    سم به زندان افگندن زنان به جرم سیاسی نیزد ین وقت شروع شد. خ
غالم نبی خان  ا که تاآنوقت د منزلشان به امرناد شاه محبوس بودند، به زندان  
بردند، حای اطفال آنانرا نیززندانی کردندوچندنفرد هرماه به قال میرسیدوتمام  

 »اینهامسأله دست داشان به شهادت اعلیحضرت ناد شاه بود... 

ـیـن مـی  ٤٤1و ٤٤٤ود صفحات   زیرعنوان)تحقیقات وزنجیروزوالنه( چن
ـاـرام  «خوانیم:  مراد زندان برای تحقیقات خواساندود ین شک نیست که اح

کردندوازجابرخاساند ونشسایم وو قهاقبالنوشاه شده بود، بمن دادندکه جواب  
بگویم. من قبل ازآنکه به جواب سئوال آنهابپردازم، خودم سئوال کردم، یعنـی  
سئوال  ابه سئوال مقابله نمودم، وگفام چه معنی دا دکه د ین نیمۀ ش  مرا د   
ا گ آو ده وازمن پرسش میکنید، چرامرا وز وشن به ذ یعۀ محاکم  سـمـی  
محاکمه نمیکنید؟ چراهیئت قضات  امقر نمیکنیدکه ازمن تحقیق کند؟ و چرا  
قبل ازآنکه ازمن تحقیق کنید، مرامحبوس کرده اید؟ چرامرا د ین زندان به این  
شدت وسخای گرفاا کرده اید؟ چرامرا ازجمال آفااب وساا ه ومهااب محروم  
کرده اید؟ چرابمن قرآن وقلم وکاغذ نمی سپا ید؟ آخرمن مسلمان هسام، من  
ـیـز   یک انسان هسام، اگرکشانی هسام چرامرازودترنمی کشید؟ شماکه هر چ
کرده میاوانید! امروزبدست محمدهاشم تمام قد تهاموجودست وقایکه حبـس  
کرده میاواند، کشاه هم میاواند، کی ازاومیپرسد؟ حاالکی ازوی پرسیده است  
که مرابه زندان افگنده اند؟ کی ازوی پرسیده است که چراعبدالرحیم خان  ابه  

 زندان افگنده؟ کی از او پرسیده که چراعبدالرحیم خان  ااعدام کرده؟  
ـلـم از   من این سئوال  ابه بسیا عبا ات زیباوقشنگ نوشام، زیرامدتی بـودق
ـنـد و   دست من دو بود، ومثلیکه بدست یک سپاهی بعدازمدتی تفنگ  ابده
اسلحه  ابدست خودبگیرد وبخواهداناقام بکشد، و عقده های دلش  اخالی کند.  
من نیزبعدازآنکه ازتفسیرمبا ک قرآن عظیم الشأن ازسو ۀ نحل جداشده بودم، و  
ازخانواده ویا ان خودجدا شده بودم،با اول بودکه این مونس چهل سالۀ خود،  

 قلم  ابدست گرفاه بودم .  
ـبـو    جواب مراخواندند، وبمن نوشاندکه اینجاجای شاعری نیست، شما مج
هسایدکه به سئوال ماجواب بگوییدواگربه سئوال ما جواب د ست نمیگویید،  
ما موظف هسایم که شما اشکنجه کنیم، اسباب شکنجه هم آماده ومهیاست، اما  
مانمیخواهیم.  اسای بگویم وقایکه مسأله شکنجه د میان آمد، موی د بدن مـن  
 است شد، گفام چه کا خوب شد، حاال من گناهانی  اکه نکرده ام، اقرا میکنم  
تا مرابکشند وازشرشکنجه وازشر این زندان خالص شوم، این زندان خـودش  

 »شکنجه است، هرلحظه اش شکنجه است... 

ـای   د ین قسمت تنهاچندعنوان ازعناوین پرمطل  و وشنگرکااب یادداشاه
ـیـه  7٤ماندگا اسااد ابطو نمونه بشماا ائه میدهم: صفحۀ  ـه ـ توضیح چگونگی ت

ـاب بـه   ـا وترتی  این یادداشاهاتوسط محمدافضل ناصری به د ی ود اخیرک
ـان(،  ٤١انگلیسی. صفحۀ   ـ سخن کوتاه ازمهامم این کااب)محمدقـوی کـوش

ـاـل    ٤1پد م مرحوم میرزامحمدحسین مساوفی الممالک، صفحۀ    ٤٠صفحۀ   ق
اعدام مساوفی الممالک وآغازبدبخای ها،    1٢امیرحبی  اهلل خان سراج، صفحۀ  

ـان،    ٢1آشنایی باآثا محمودبیگ طرزی، صفحۀ    11صفحۀ   دیدا باامان اهلل خ
ـان    ٠١خیزش کوهدامن وکوهساان، صفحۀ    ٢1صفحۀ   ظهو  حبیـ  اهلل خ

ـا د     ٠1سفرامان اهلل خان به یو پ، صفحۀ    ٠٤کلکانی، صفحۀ   تأثیرسفرا وپ
حمله حبی  اهلل خان کلکانی به کابل، صفحۀ    ٤٤حکومت امان اله خان، صفحۀ  

ـاـوا    ٤٤ ـالـ  وپـرمـح بیانیۀ امان اهلل خان خطاب به مردم ... ودهها عنوان ج
 »و وشنگردیگرکه هفت و ق تمام  اد برمیگیرد...  

ـای   ــمۀ کااب پر محاوا و پر مطل  اسااد فقیـد ، آق ــ به هرحال، د  ترجـ
ـات   ـفـح افضل ناصری عالوه برمقدمه و پیشگفاا  دلپذیر و وشنـگـرش، ص
اخیرکااب )گلوسا ی( لغات واصطالحات عمده و )اندکس( مشرح فهرسـت  
اعالم، شخصیت ها و اماکن، که حدود چهل صفحه  ا د  بر می گیرد، بایـک  
تعدادعکسهای بسیا جال  تا یخی نیزعالوه نموده است، که یقیناً ازبذل مساعی  
ـان   ـا ی ج و زحمات شگوفان هر دو مارجم فرزانه  افضل ناصری عزیـز وم
عزیزبا زبان حال حکایت می کند. هر دو صحامند و مسعود د  پناه خـداونـد  

 باشند./ 
*************************************** 
ایزدیار: افغانستان متعلق به همه اقوام 

 د ساکن آن می باش
ـ باخار   1 ـیـکـه  دسمبر/کابل  ـال :محمدعلم ایزدیا نای  اول مجلس سنا،د  ح

ـیـز   ـلـی ن سیدفرخ شاه جناب منشی آن مجلس وشما ی ازاعضای شو ای م
حاضربودندباشما ی ازنمایندگان  مظاهرکننده گان که برای تحکیم وحـدت  

 ملی د کشو د مقابل  شو ای ملی تجمع نموده بودند؛  مالقات  کرد .  
د  این مالقات، ایشان برضرو ت تامین  وحدت ملی کشو تاکید و زیـده  
گفاندافغانساان خانه مشارک  تمام  اتباع آن بوده هرگونه تبعیض و بـرتـری  
جویی  خالف دساتیر دینی ،  قانون  اساسی  و سایر قوانین نافذه کشـو  مـی  
باشد وکسانی که به چنین عمل کردی دست می زنند ، خیانت ملی پنداشاه می  

 شود. 
ـای         همین گونه معارضین طی قطعنامۀ خواهان محاکمه مسئولین شبکه ه

ـان   تفرقه افگن برخی  سانه هاوبه ویژه تلویزیون خصوصی ژوندون وخـواه
محاکمه ومجازات افرادی شدند که مبلغ اندیشه های برتری جویی بوده وبـه  

 اقوام دیگر توهین می کنند . 
ماعاقباًنای  اول مجلس سناگفت افغانساان کشو واحدوماعلق به همه اقوام         

ساکن کشو بوده که د همه ادوا مخالف به مثل یک فامیل د کنا هم زندگی  
 نموده،ازحریت وآزادی آن مشارکآ د  مقاطع مخالف دفاع نموده اند .  

ـاد   ایزدیا باحمایت ازاظها ات هشدا انه  ئیس جمهو برای جلوگیری ازایج
ـا،   ـانـه ه نفاق میان اقوام افغانساان و تضعیف وحدت ملی ازسوی بعضـی  س
تاکیدنمودکه  ئیس جمهو د ین مو داقدامات جدی نموده ومسئولین وزا ت  
اطالعات وفرهنگ،  سانه هایراکه باعث خدشه دا ساخان وحدت ملـی مـی  
گردند ؛ مو دپیگرد قانونی قرا دهند.او افزودکمسیون امو دینی ، فرهنـگـی  
مجلس سناد جلسه چا شنبۀ خویش نیزفیصله نموده که مجوزفعالیت تلویزیون  

 ژوندون  گرفاه شود . 
ـانـه        ـن همچنان سیدفرخ شاه جناب منشی مجلس سنا نیزنشرات تفرقه افگ

ـفـظ   ـا ح ـا وتوهین آمیزتلویزیون خصوصی ژوندون  امحکوم نموده خـواس
وتحکیم وحدت ملی  بین اقوام کشو  گردیده ودامن زدن به  همچو مسایل  ا  

 به زیان مردم وکشو خواند . 
امروزصدهاتن ازباشندگان شهرکابل د جوا شو ای ملی دست به  اه پیمایی  
مسالمت آمیززده؛ خواساا توجه و سیدگی شو ای ملی  به موا د فوق گردیده  

 بودند. 
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 آلمان پروفیسرداکار حید  داو                                                              
 خاطرات سروربخش دیدارم ازوطن 

توضیح واعاذا ادا ۀ امید: همکا عالیقد  وبز گوا ومهربان جناب پروفیسر  
داکارحید  داو ، د ماه ما چ امسال، خاطرات ا زندۀ خویش  ازیرعنوان باال،  

نگاشاه بـودنـد،بـه  ٤١١1که د پایان سفربه افغانساان وبرگشت به آلمان د سال  
ـیـد.    ٢٤/امیدمرحمت فرمودند، که بخش نخست آن د  شما ۀ   امیدبه نشر س

ماأسفانه دنبالۀ خاطرات، د بین سایر مطال   سیده، که شما انبوهی اند، ازدیـد  
تایپست امید دو ماند، و اینک این هفاه هنگام آماده سازی مطال  برای شما ۀ  
ـیـسـرو   حاضر، بقیۀ خاطرات  ؤیت شد. باطل  پوزش ازحضو جناب پـروف
خوانندگان گرامی، بخش دوم وآخرخاطرات ذیالً به مطالعه شماتقـدیـم مـی  

 گردد.  
ـاـوا ی   یکی ازعالیق شخصی ووطنی که داشام این بودکه بعدازسه دهه م
بودن ازوطن، یک مرتبه ازپادشاه سابق افغانساان که زمانی یکی از وز ایـش  
بودم، دیدن نمایم وازدالیل برگشت وی به کشو  آگهی حاصل کنم. بامرحوم  
پادشاه سابق میخواسام به دودلیل مصافحه نمایم. دلیل او  این بودکه ولـو مـن  
نظربه عضویت فعالم د )اتحادیۀ محصلین افغانساان( وبنابر تند وشی و اناقاداتم  
د برابر ژیم سلطنای از پوهناون کابل جبراً مطرودشده وبه جزاهای گوناگـون  
محکوم گردیده بودم، باپادشاه وصد اعظم مرحوم داکارظاهرکدام معـرفـت  
ً از   ـا وقرابای نداشام، باآنهم کرسی پراهمیت وزا ت مالیه  ابه من سپردند. ثانی
پادشاه مرحوم تقدیس نمایم که برگشت ایشان بوطن باعث یک نوع آ امـش  
ـالـی   نسبی د کشو ونجات مردم سامدیدۀ ماازتحکم وتعدی یک  ژیم پـوش

 گردید.  
خالصه یکی از وزهای اقامام د کابل به دفاربابای ملت تلفون کـردم کـه  
بگویم میخواهم به حضو مشرف شوم. سکرتردفارآقای دیانی بال د یغ وبدون  
ـا   ـان مفاهمۀ قبلی با پادشاه سابق، گفاند فردامیاوانم باحضو  مالقات نمایم. هـم
بروزموعود بعد ازینکه موترحامل من ازجان  پاسدا ان ایاالوی بـه مـراتـ   
ـیـکـه   ـال تفایش ونظا ت گردید، باشاه پیشین د  قصردلگشا دیدن نمودم، د ح
مرحوم سردا ولی وآقای عزیز  ئیس دفارنیزحاضربودند. پادشاه باجبین گشاده  

 ابرازخوشی کردندکه من بعدازسی سال بدیدن شان سعی و زیده ام.  
ـان کـه   مان گفاا پرمحاوای پادشاه مرحوم همین بودکه به ا مان دیرینۀ ش
دیدا وطن بود،  سیدندوتوانساندکه د  اه ایجادیک نوع وحدت د بین عناصر  
ـا یـه   ماخاصم وبوجودآو دن یک حکومت افغانی موفق گردند. نکاـۀ اخـط
د بیانات پادشاه سابق این بودکه چون کشو  هنوزهم د یک مرحلۀ حساس و  
ـا    پرمخاطره قرا دا د، امیداست فرزندان صالح وطن ازبصیرت وگذشـت ک

 بگیرند تامبادا خداناخواساه وقت مساعد وجلو  ا ازدست بدهیم .  
ـات   ـف دو وزقبل ازعودت به آلمان، تصادفاًباآقای فریدزکریا  ئیس تشـری
وزا ت خا جه که جوان خوش  ویه وعالقمندصحبـت بـودنـد، د هـوتـل  
انارکانای ننال مواجه شدم . ازمن پرسیدندکه آیاتا کنون باآقای کرزی  ئیـس  
دولت وآقای داکارعبداهلل وزیرخا جه مالقات نموده ام؟ به جـواب عـرض  
کردم که چون معرفای باایشان ندا م وهم موجبۀ برای مالقات ندا م، نمیخواهم  
مزاحم ایشان شوم . فردای آن بدون موافقۀ من، آقای زکریا بمن تلفونی تماس  
گرفاندو گفاندکه وزیرصاح  خا جه میخواهندباشمادیدن نمایند. همان بودکه  
ـال   به دفارداکارعبداهلل  فام. باوجودیکه باایشان قبالًکدام شناسایی نداشام باکم
صمیمیت ازآمدنم به نزدشان خوشی نمودند. آنچه سئوالی  ا نزدمـن مـطـرح  
میکند اینست که آنزمان هردوی ماباهم توافق نظرداشایم وبه این نظربودیم که  
حکومت اناقالی د بازسازی ونکشاف اقاصادی کشو  ازسهل انگا ی وغفلـت  
کا میگیرد، زیراافغانساان به مثابۀ بازا  فروش ومداخالت خودغرضانۀ کشـو   

 های همجوا  وخودمخاا ی تجا  وا داتی گردیده . 
شایدد ذهن بعضی ازهموطنان گرامی سئوالی خطو کندکه چرا نویسنده د   
سفرنامۀ خودازگفاگوهایش باا اکین حکومت  اپو میدهد دلیلیکه نویسنده  ابه  
چنین عملی وادا مینماید، اینست تاخوانندگان محارم  ا ازبرخو دوافکا وز ای  
حکومت نیزحالی سازد. د ین  ابطه بعرض میرسانم د حالیکه  ژیمهای مسابدو  
جنگجو هیچگونه ا زشی برای منو ین ومهاجرین دو افایده قایل نمیشدند، بـر  
عکس اعضای حکومت اناقالی عالقمندی مفرطی به دیدو وادیدبامنـو یـن و  

 برگشت مهاجرین به وطن نشان میدهند.  
برمیگردم به موضوع کلیدی وسرنوشت سازی که عبا ت ازطرح یک نوع  
سیسام اقاصادی انکشاف پذیروماکی به خود د افغانساان محا  به خشـکـه !  
ـال   ـاد ح باکمال تأسف بایداذعان داشت که کشو جنگ دیده وعق  افایدۀ م
دا ای چنان اقاصادملی نمی باشدکه باواندمایحااج حیاتی اکثریت ملت وعواید  

 مالی دولت  اد حال وآینده تأمین نماید. 
ـاسـی   ـی یکی ازعوامل همۀ انکشاف و شداقاصادملی ومالیاتی انفاذقد ت س
ـابـل،   د سراسرکشو میباشد. نویسنده د جریان سفرش ملافت شدکه بجز ازک
د اکثروالیات یک نوع خودسری وملوک الطوایفی حکمفرما بوده که مانـع  
انکشاف ماوازن اقاصادی، تمرکزعوایدمالیاتی تأمین عدالت وامنیت سراسری  
وایجاد وحدت ملی ومنطقوی میگردد. ازهمین جهت مشاهده میشودکه ضعف  
سیاسی واقاصادی دولت باعث خودسری سرمایه دا ان، تجا بز گ وا داتـی  

 وصاد ات غیرمرئی و غیرقانونی گردیده است .  
د گشت وگذا ی که د بازا های کابل میکردم، تماشای اماعۀ گونا گـون  
وا داتی چشمان حسرت با مرابه اندازۀ به حیرت می انداخت که بیحد ماأثرو  
غمگین میگردیدم . هرانسان عاقبت اندیش به فکروسودای آیندۀ کشـو مـی  
ـات،   ـبـزیـج ـات، س افاد، هرگاه مشاهده مینمایدکه ازقطی های میوه، مشروب
سالتهای گوناگون، آب نوشیدنی، گوشاهای خشک وتازه، سامان آ ایش، البسه  
وپا چه باب مانوع، لوازم لوکس تعمیراتی وآالت الکارونیک گرفاه تاهزا ان  
موتروعراده جان مودل جدید د بازا های کشو عرضه میگردد، هرفردی که  
کم وبیش با حیات اقاصادی سروکا دا د، میداندکه سیالب سرسام آو وا دات  
ـابـع   اجناس مصرفی باعث اخاناق تولیدات داخلی،شیوع بیکا ی، اضمحالل من
ـا تـی و   مالیات مساقیم دولت، نزول پول افغانی، کسربی پیمانۀ بیالنـس تـج

 وابساگی شدیدافغانساان محا  به خشکه بخا ج میشود.  
د ین اواخر مباحثه وگفاگوی د مو دنقش بازا آزاد اززبان بعضی از هـم  
وطنان می شنویم که باعث تعج  وتأسف صاح  نظران ودانش آموزان علوم  
ـان بـه   اقاصادی میگردد. آنانیکه سنگ بازا آزاد  اد مو دحال وآیندۀ افغانسا
سینه میزنند، آیاملافت نشده اندکه بازا ی د جهان امروزآزادتر ازبازا  بی جلو  
وبی لجام افغانساان نمیباشد. د چنین حالت تنهایک حکومت ودولت باکفایـت  
ودلسوزمیاواندعالج چنین بیما ی مزمن جامعۀ ما انمایدو ضایت ملت چشم براه  

  اجل  نماید.  
ـیـدی و   ـل تأمین احایاجات اقاصادی،  فع بیکا ی وگرسنگی ازوظایف ک
بنیادی کشو های محا  به خشکه وافغانساان آسی   سیده میباشد. برای اینکه  
 افغانساان بیشارازامروزمصا ف گزاف ترانسپو تی  اماقبل نشود، ومو دتعجیز 

ـ آسارالیا نصیراحمد  ازی                                                                    سدنی 
 )بخش پایانی( غزنه یا غزنی یا غزنین  

ویرانه های لشکری بازا  د ا دوگاه سلطان محمودد بیرون شهربُست، که از  
اقاماگاههای مو دعالقۀ مسعود اول هم بود، مجامع معا ی جالبی  اتشکیل داده  
ـیـرون   که کاوشهای هیئت باساان شناسی فرانسه د افغانساان آنرا اززیرخاک ب

 کشیده، اگرچه گزا ش حفا ی آن بصو ت کامل مناشرنشده است.  
ـاً   سه باب کاخی که د یک خط به موازات ساحل هیرمندساخاه شده و سابق
بادیوا های بلندوباغ هامحصو بوده، نشانۀ ازکا محکم معما ی این منطقه است،  
ـاـه   که مساقیماً ازشیوه های ساخت کاخ های خلفای عباسی د عراق مایه گرف
است. د آ ایش چلیپایی ایوانهای اطراف حیات قلعۀ جنوبی آن میاوان معما ی  
ـابـل   خراسان  امشاهده کرد. ضمناً د این بنامیاوان بقایای تزئین سطوح  اکه ق
قیاس باتزئینات دیوا  های عما ت سامراست، مشاهده نمود، وبویژه د جزئیات  
قاب های گجری وپیکره دا د ودا ای کابیه وخوشنویسی میاـوان ازنـوعـی  
اصالت سراغ گرفت. د بیرون قلعۀ جنوبی به مسجدجامع برمیخو یم که د ب  
و ودی آن ازجلوۀ صحن بوده و ازویژگیهای آن شکل کهن شبساان ساونـدا   

 اسالمی است. 
ـاـربـه   افزون براینها، دو دیف ازغرفه های سایه باندا بطول بیش ازپنجصد م
ـیـشـده وآنـرابـه   موازات خیابانی کشیده شده، که به جایگاه سلطنای وصل م
شهرمجاو  پیوند میداده است. این مسأله د اجرای کلی اش نشاندهندۀ نـوعـی  

 پروژۀ شهرسازی بوده که شکوهی  اد خودنهفاه داشاه است.  
دیگرازیافاه های باساان شناسی شما ی ازقطعات تزئینی معما ی و کایبه های  
ـیـث   نظیرقالبهای مرمرین است که ازشهرغزنه بدست آمده است. قطعات ازح
کیفیت خیلی زیباست وبامصالح پرمایۀ تلفیق یافاه اندو د کنا هم اسلیمی هایی  
ـای آنـرا د ایـران   ـا باخطو  دلچسپ وقاب بندی زیبا پدیدآو ده اندکه هم
اسالمی نمیاوان دید، ومیاوان تأثیرات هندو آسیای مرکزی  ابویژه نقش مایه  

 های پیکره ای)انسان ها ووحوش به خصوص فیل ها(  امشاهده کرد.  
از معروف ترین این قطعات د کنا  بخشهایی ازافریزها، بقایای محراب های  
سنگی ومقبره هایی است که منسوب به سبکاگین ومحمود بوده است. سرانجام  
دیگراز بقایای هنری دو ۀ غزنویان، انواع تولیدات هنرهای تجملی است کـه  

 قطعات زیبای ازآنها د دست است.  
سفالگری عصرغزنویان چه لعابدا  وچه بدون لعاب امروزه بطو دقیق د دو  
ـالـگـری   مرحله شناسایی شده است. اول سفالینه های سدۀ پنجم تادهم که باسف
سامانی ا تبا  داشاه، دوم سفالینه های اواخرسدۀ ششم الی دوازدهم که باسفالینه  

 های سلجوقیان هرات د  ابطه است. 
امیداست اشیای برنجی غزنوی تاحال محفوظ د موزیم کابل باشد. تااز همین  
طریق بر سی وا زیابی هنری غزنویان میسرگردد. حکاکی و چوبکا ی کـه  
 د ب مقبرۀ سلطان محمودیکی ازنمونه های برجساۀ هنری این دو ه است .  
 حاال باذکرنامۀ سلطان محمودغزنه به خلیفۀ بغداد به این مقال پایان می دهم:  
)) حکایت: چنانکه شنیدم ای پسر که جَدّ توسلطان محمود حمه اهلل به خلیفۀ  
بغداد، القاد  باهلل نامه فرساادوگفت که: بایدکه ماو ا} {النهربه من بخشی ومرا  
ـا   منشو دهی تابروم وبه شمشیروالیت بساانم وآن منشو  برعام عرضه کنـم ت
بفرمان ومنشو   عیت برمن مطیع باشند . القاد باهلل گفت، اند همۀ اسالم مرا از  
یشان مطیع ترکس نیست، معاذاهلل که من این کنم، واگرتوبی فرمان مـن ایـن  
کنی، همۀ عالم  ابرتو بشو انم. سلطان محمود ازآن سخت طیره شـد،  سـول  
خلیفه  اگفت: توچه گویی من ازابومسلم کمارم؟ مراخوداین شغل باتوسـت،  
ـاک وی   اینک آمدم بادوهزا  پیل ودا الخالفه به پای پیالن ویران کنـم وخ

 برپشت پیالن به غزنین آ م، وتهدید عظیم بنمود ازبا نامۀ پیالن خویش.  
ـان و   ـب ـاج  سول برفت و بعدازآن به چندگاه بازآمد. سلطان باز بنشست وح
غالمان صف زدند وپیالن مست برد  سرای بداشاندولشکر تعبیه کردند و سول  
 ا با دادند.  سول بیامدونامه ای قری  یک دساه کاغذمنصو ی پیوساه و د هم  
پیچیده ومُهرکرده پیش سلطان محمود بنهاد، گفت: امیر الم منین همی گویدکه  
نامۀ توخواندم وتحمیل توشنودم وجواب نامۀ تو وجواب تحمیل تو اینست که  
اند ین نامه نبشاه است. خواجه ابو نصرمشکان که عمیددیوان  سایل بود، دست  

 د ازکردونامه برداشت و بگشاد تابخواند. اول نامه نبشاه بود : 
بسم اهلل الرحمن الرحیم، آنگه سطری چنین: الم، الف و الم و میم، و آخرنامه:  
الحمدهلل والصلوه علی  سوله محمدوآله اجمعین. وهیچ دیگر نبشاه نبود. محمود  
باهمه کاتبان خویش اند  اندیشه افاادکه این چه سخن مرموزست؟ وهرآیاـی  
که د  قرآن الف و الم و میم بود ، همه بخواندند و تفسیر بکردند، هیچ جواب  
محمود نبود. آخراالمر خواجه  ابوبکرقُهساانی جوان بود و هنوز د جۀ نشسان  
نداشت، اند  میان ندیمان که برپای بودند ایسااده بود، وی گفت: ای خداونـد،  
ـیـالن   امیرالم منین نه الف و الم و میم نبشاه است،  خداوند وی  ا تهدید بـه پ
کرده بودو گفاه که خاک دا الخالفه به پشت پیالن به غزنیـن آ م، جـواب  
ـیـالن   خداوند نبشاه است: الم ترکیف فعل  بک باصحاب الفیـل؟ جـواب پ
ـاز   خداوند همی دهد . شنیدم که سلطان محمود ا تغییرافااد تاچندگاه بهوش ب
نیامدوبسیا  بگریست وزا ی کرد، چنانکه دیانت اوبود عذ هاخواست ازخلیفه  
و آن سخنی د ازست. بوبکر قهساانی  اخلعت فرمود وساخت ز ، و فرمود تا  

 میان ندیمان بنشیند و بدین سخن د جۀ بز گ یافت.(( 
 منابع اسافاده شده د این پژوهش : 

ـ جغرافیای تا یخی افغانساان، تألیف میرغالم محمدغبا ، حواشی و تعلیقات  7
 فرید بیژن. 

 ـ جغرافیای تا یخی افغانساان تألیف پوهاندعبدالحی حبیبی. ٤
 ـ تا یخ وتمدن اسالمی د قلمروسامانیان، تألیف محمد ضا ناجی. 1
ـیـر، بـه  ٢ ـ تا یخ بیهقی، تصنیف خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی دب

 خو شیدی.   71٠١تصحیح داکارعلی اکبرفیاض،تهران  
ـازوت دوبـرویـن،  ٠ ـ سلسله های ماقا ن د ایران، بخش غزنویان، شپوله، ب

 لمبسن، مادلونگ، مینو سکی، ترجمۀ داکاریعقوب اژند.  
 . 71٠٤تا 71٠٤ـ سالنامۀ افغانساان به مدیریت محمدصدیق سرو ی از ٤
ـام و  1 ـاـم ـ قابوس نامه، تألیف عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکند ، بـه اه

 تصحیح غالم محسن یوسفی . 
ـاـر  1 ـیـف داک ـأل ـ تا یخ مردم ایران ازپایان ساسانیات تاپایان آل بـوده، ت

 عبدالحسین ز ین کوب .  
ـان، مـولـف:  / ـا ـانس ـ غزنویان ماأثر، عروج واضمحالل ساللۀ غزنوی د افغ

 کلیفرد  اموند بوس و ث . 
**************************************** 
شدیدترهمجوا ان قرا نگیرد، بایدحای الوسع بکوشد که ازحاصالت ز اعای،  
ـازل   حیوانی، موادخام وپیداوا  معدنی، تخنیک محیطی، شرایط اقلیمی ومزد ن
کا د   اه احداث فابریکه جات داخلی، هنردسای وانکشاف صاد ات اسافادۀ  
 مطلوب نماید. تجا ب تا یخی وانقالب صنعای انگلساان )دنباله د ص هفام( 

ـ و جینیا الحاج امان الملک جالله                                               سپرنگفیلد 
 دشمن پُشت  پرده  

ـا مـن   خواهران وبراد ان ایماندا  وسربلند! دشمنان چندین قسم میباشند، ام
میخواهم تنها د با ۀ دونوع آن، یعنی دشمن علنی ودشمن پشت پرده ابرازنظـر  

 نمایم . 
ـاومـت و   ـق د مقابل دشمن ماجاوز علنی، ماتوانسایم باجرئت وهـمـت م
ـا و   ـه ایساادگی نماییم، وبا وا دکردن ضربات کوبنه برمراکزپایگاهها، کا وان
سربازان آن، که معلوم وعیان بودند، همت وشهامت خودها ا به ثبوت  ساندیم.  
ـنـی،   امادشمنی که باقیافۀ دوسای ولباس اسالمی، عالیق همسایگـی، هـم دی
همزبانی، بدون لشکرکشی یااعالن جنگ علنی، باحیله ونیرنگ وفری  وخدعه  
ـان   د جامعۀ ما خنه کند وباپروپاگندهای معاندانه وشرافگنانه واغواگرانه، جوان
معصوم وساده دل ما امغز شویی کرده براه خطابکشاند، ود  زیرچپن وواسکت  
آنهابم  ومواد منفلقه  اخفیااً جاسازی نموده، باسالم وخوشآمدگویی با کرتـه  
وایزا  و  یش ودساا  وقیافۀ اسالمی آنها ابداخل جمع غفیری ازمردمان خیـر  
ـنـم   ـه خواه وبیگناه ساخاه تکمۀ بم   ابفشا د که خود اد کـو ۀ آتـش ج
سرنگون وبه صدهامردم بیچا ۀ ما اازنعمت زندگی محروم ویا زخمی ومجروح  

 گرداند،  اه مقابله یاوقایۀ آن چه خواهد بود؟ 
به نظرمن یگانه  اه جلوگیری وتوقف همچومصیبت هاوتباهکا ی ها، بساه به  
قیام وهمبساگی ملت نجی  بااحساس وباوجدان مامیباشدکه با همکا ی صادقانه  
ومصرانۀ ذات البینی ازنفوذچنین بیگانه پرساان یاما  های آساین، د خانواده ها،  
ـبـت   همسایگی، دههات وقریه هاوقرب وجوا  عمیقااً ودقیقاً مراقبت ومـواظ
ـاـی و   ـی ـن نموده، باهمکا ی سری وعلنی بایک دیگر وپلیس منطقه وقوای ام
همنوایی وهمبساگی جوانان فدا کا وبااحساس، افرادمظنون ومشابه  اشناسایی  
ـا انـه   کرده به مقامات قضایی و امنیای معرفی بدا یم وتمام فعالیاهای تخریبـک

 وتباهکا انۀ آنها ا قبل ازوقوع واقعه خنثی و ناکام گردانیم .  
اگرمااین تجسس وتفح   ا ازخانوادۀ خودشروع نماییم، وپسروبراد  قوم  
ـاـرول قـرا    واقا ب محیط ومنطقه، همسایه وهمجوا خود ازیرنظا ت و کن
ـیـش   ـا ـف بدهیم، وکوچکارین عمل نامأنوس وحرکت ناشیانۀ آنها ا تحقیق وت
نماییم، وعاملین آنراتوسط مقامات مربوطه به جزای اعمال شان برسانیم، دیگـر  
کسی جرئت مداخله یاتخریبکا ی وشرا ت و ایجادنفاق وتشات  اد بین ملت  
همبساۀ ما، یاخانواده های ایماندا ما  ابه دل خود اه نخواهدداد، که د نایجه همه  
ـایـم وبـرقـرا    ـاق مشکالت ومصیباها فع و صلح وامنیت د کشو محبوب م

 خواهدشد.  
د خت همیشه میگوید اگردساۀ تبر ازخودمن نبود، مراکسی قطع  کـرده  
ـانـواده   ـای خ ـان واعض ـنـی جـوان ـع نمی توانست! اگرما شاخه خویـش ی
خود اد اخایا  واساخدام واطاعت بیگانگان قرا ندهیم، تبرآنهاتنۀ ما ا بـریـده  

 نمی تواند.  
ـلـح   ـالـک ص ماتابه کی چشم امیدخود ابرقوای خا جی وبین المللی یامـم
ـیـرون   ـا ب دوست غربی مامرکزبسازیم؟ اگر وزی آنهاقوای خود اازکشو م
کنند، آیاماتوان نگهدا ی ازحریم مقدس خویش  ا ندا یم؟ یقیناً که دا یم. این  
ـا ز   ـب سرزمین مقدس  اکه ازنیاکان  مابرای مابه امانت  سیده، بایدمانند اوالد م
وفداکا  باشهامت ودلیری، بااتحاد و همبساگی ازآن حفاظت وحراست نماییم ،  
ـیـت ا ضـی   ـام وبه نقش قدم همان شهدای قهرمان وجان نثا د آینده هم ازتم
خویش به دفاع برخیزیم و  اه و وش قهرمانانۀ آنها ا سرمشق زنـدگـی خـود  

 قرا دهیم .  
 جاویدان بادنام ونشان قهرمانان ملی وشهدای  اه حق وآزادی ! /. 

***************************************** 
 موافقت افغانستان و ایران  

 برپیمان دوستی و همکاری دراز مدت  
ـ پژواک 1 :کرزی صبح امروزوا دتهران شد و د کاخ سعدآباد  دسمبر/کابل 

مو داساقبال حسن  وحانی  ئیس جمهو ایران قرا گرفاه و د فضای دوساانه  
وبراد انه د ا تبا  به گسارش  وابط وتقویت همکا یهای دوجانبه بحث وتبادل  
نظرکردند. هردو جان  د  ابطه تنظیم وامضای پیمان دوسای وهمکا یهای د از  
ـان   ـیـم مدت میان دوکشو  توافق کردند.قرا توافقات صو ت گرفاه، این پ
همکا یها میان دوکشو  اد ساحات سیاسی،امنیای، اقاصادی وفرهنگی د بـر  
ـیـن   ـام خواهد گرفت. پیمان ماذکره د برگیرندۀمنافع هردوکشو د  اساای ت

 صلح وامنیت منطقوی خواهدبود. 
برای وز ای خا جه هردوکشو که د مذاکرات حضو داشاند، وظیفه سپرده  
ـات   ـق شد تا کا   وی تنظیم مان این پیمان  ا آغاز نمایند.د  پایان دیدا وتـواف
 انجام شده میان  ؤسای جمهو دوکشو  ، اعالمیه مشارک نیز به نشر  سید. 

کرزی د جریان این سفرباداکارمحمدجوادظریف وزیرامو  خا جه و برخی از  
ـا  بـه   ـب مقامات بلند تبه ایران نیز مالقات کرد. او ووزیرخا جه ایران د ا ت
ـات   پروسه صلح افغانساان وگسارش  وابط وهمکا یها میان دو کشو  د  ساح
مخالف بخصوص همکا ی های ترانزیای، تبادالت سرحدی و صدو  ویـزه   
ایران برای اتباع افغانساان صحبت کردندوجوادظریف گفت ایران از پـروسـه  
 صلح افغانساان حمایت میکند وآماده هرگونه همکا ی د  این  اساا می باشد. 
 روسیه پیشنهاد کمک به پلیس ملی راکرد 

ـ باخار 1 ـیـه د نشـسـت  دسمبر/کابل  :سرگی الو وف وزیر خا جه  وس
ـاـخـت اوکـرایـن   ـای سازمان امنیت وهمکا ی ا وپاکه  وزجمعه د کیف پ
ـان   ـا ـانس برگزا شد اظها داشت باد نظرداشت تهدیدهاییکه ازبیرون ماوجه افغ
ـا ی   است، آنهاترغی  شده اندتاد قسمت آموزش نیرو های امنیای افغان همک
ـیـت   ـع کنند. وزیر خا جه  وسیه هدف ازاین حرکت کشو ش  ا بهبود وض

 امنیای افغانساان دانساه است. 
است زمانیکه نیروهای خا جی  ٤١7٢ وسیه نگران اوضاع افغانساان بعدازسال 

ـای   ـیـروه ازافغانساان خا ج میشوند. وسیه قبالًهوشدا داده هرگاه خـروج ن
ـبـی،   خا جی ازافغانساان بی برنامه وشااب زده باشد،خطر افرا  گرایی مـذه
قاچاق موادمخد  وجرایم سازمان یافاه نه تنها جمهو یاهای آسیای میانه بل بخش  
های از  وسیه  ا نیز تهدیدمیکند. این نگرانیهاد حالی اوج گرفت که ازحضو   
ـلـح   ـالـف مس گسارده جنگجویان چیچینی وداغساان د پناهگاههای گروه مخ
ـای   ـیـروه دولت افغانساان د آنطرف خط دیو ندحرف های زده شد . ضمناً ن
امنیای افغان با هاحین د گیری بامخالفان مسلح بخصوص والیت های کنـر و  
ـیـرو   نو ساان با شما ی از اتباع چیچینی مواجه شده اندکه د  کنا طالبان علیه ن

 های امنیای میجنگیدند.  
همچنان نیروهای اساخبا اتی کشو تاکنون چند تن از اعضای جنبش اسالمی  

 ازبکساان  ا د  بخش های شمالی کشو  گرفاا کردند. 
به باو  آگاهان امو منطقه و نظامی،  وس ها نگران بدترشدن اوضاع اند واعالم  
آمادگی برای آموزش نیروهای امنیای افغان بر هدف ظرفیت سازی و تـوان  

 بخشی به این نیروها صو ت میگیرد. 
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 هفته نامۀ امید  369شمارۀ  صفحۀ  ششم 

من عساکر خا جی  ا زیرهیچ نوع نام وموافقانامه و ازهیچ مملکت خا جی  
ـای خـونـخـوا ی د    د هیچ کنج و انچ افغانساان نمیخواهم؛  اما چـون اژده
سرحدات خود دا یم این با موافقانامۀ دفاعی و امنیاـی بـرای یـک مـدت  
محدودی که ذکر یافاه بمفاد فرد فرد "ملت افغانساان است", کرزی این مسئ لیت  
ـیـد   ـازی. بـه ام تا یخی تو است که این زمینه  ا برای مردم افغانساان مهیا س

 سربلندی و امنیت د  افغانساان عزیز. والسالم 
   -٤, یک بعدازظهروقت کولو ادو ٤١71ـ طلوع نیوز, سوم دسمبر 7مآخذ: 

ـا ه     -1,  ٤١71 وزنامۀ د ی کلید, چها م دسمبر   ,  1٤1هفاه نامۀ امید, شـم
ـا,     -٤١7٤٠, سال  1٤٢,  1٤1همآنجا, شما ه     -٤١7٤٢, سال  ٤صفحه   همآنج

 http://www.vatandarـ ٤ـ ٤١7٤سال ٤,صفحه, 1٤1داکارعبدالوهاب هادی,شما ه  

.at/MatenPeishnawes.htm 
   ٤١77, صفحۀ اول, سال  77/هفاه نامۀ امید, شما ه    -7
1http://www.irna.ir/fa/News/80915269/%D8%/A%/DB%8C%

D9%8_%D8%A7%D9%84... 
9-  Security and Defense Cooperation Agreement Between The 

United States and Islamic Republic Of Afghanistan 
 711قرآن پاک, سپا ۀ دوم, سو ۀ البقره, آیت   -10
ـالـف اسـت.  77 ـامـخ ـان وامـریـک ـا //:httpـایران باپیمان امنیای افغانس

d a . a z a d i r a d i o . o r g / a r c h i v e s /
international_news/20131203/1091/2119.html?id=25188679 

 صبح,  پاکساان د  پی امایازگیری از پیمان امنیای:  8 -12
 http://8am.af/1392/07/28/pakistan-security-agreement-afg/ 

*************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ دوم( به پاسخ جنرال طاقت و اسماعیل یون  

 حق ز حق خواه و باطل از باطل         هرچه جز باطن تو باطل نیست 
 حضرت سنائی غزنوی 
 بر باطلند از آنکه پد شان پدید نیست   وزحق نه آدم است ونه عیسی خطابشان  
 خاقانی  
 دا دبه قدح می حرامی که مپرس     یک دشمن جان شگرف حامی که مپرس 

ــواند مرا به نامی که مپرس      پیشم دا د شراب خامی که مپرس   می  ــ ــ ــ ــ  خ
 موالنا جالل الدین محمد بلخی) ح( 
من خوب میدانم که شما اصال تا یخ سیر زندگی خود ها ا تا حاال نخوانده  
ایدوبد سای نمیدانیدکه شماهاکی هساید وازکجا آمده اید؛ اگرهم خوانده اید  
که گمشده هایی هساید وبابای تان ماد ظاهرخان خوداقرا نمودکه یهودی نص   

 بود.به این چندسطرخوب دقت نمایید: 
ـای   ـه ـاـون ) وزنامۀ لوفیگا ود تحلیل خود اجع به این مسأله میگویـد پش
ـان   ـن افغانساان اکثریت د میان سایرقومیاهای مطرح د افغانساان میباشند، همـچ
ـابـل مـالحـظـۀ   نظریۀ اصلیت یهودی آنها د منطقه ود میان مردم به سطـح ق
مناشرشده است، ولی تا هنوزکدام مطالعۀ علمی دقیق که ثابت کندکه پشاونها  
ـان   د اصل یهود اندصو ت نگرفاه است اما اکثریت پشاونها)کاابـخـوان(ایـم
ـاه،   ـاهـرش دا ندکه آنهااصلیت یهودی دا ند. حای اخرین پادشاه افغانساان، ظ
د جواب خبرنگا ایاالیائی د  با ۀ نسبش گفاه بودکه من ازقبیلۀ بنیامین یهودی  

سایت شبکه اطالع  سانی    7111/77/٢ هسام.( پشاونها قبیلۀ گمشدۀ اسرائیلی.  
 افغانساان. به حواله وزا ت خا جه اسرائیل. 

خدابیامرزپوهاندحبیبی سعی نمود تاحداقل یک سندکهنه تا یخی فرهنگی  
 ابنام گنج پنهان)پاه خزانه(باهمکا ی خدابیامرزعبدالرؤف بینوا؛ که خـودش  
د حضو آقای نذیر حباب) شا ژدافیر(. د  زمان سفا تش د  لیبا؛ اقرا  نمـوده  
ـبـی   بود که اشعا  گنج پنهان  ا او سروده و نگا ش نثر از پوهاند عبدالحی حبی

 مرحوم بود. 
جناب دانشمند داکاروفامعصومی د پیشگفاا ترجمه کااب پاه خزانه فـی  

پاه خزانه  «المیزان چنین می نویسد:) پژوهشگر مشهو  ادب پشاو قلند مومند  
، پاه خزانه  ایک نوشاه فـرضـی،  »پیشاو  پاکساان   7/11فی المیزان، چاپ  

جعلی، جدید ود   وی میز به تحریر د آمده؛ به اثبات می  ساند.( ترجمه  گنج  
 .٤١١1پنهان د  ترازو" پاه خزانه فی المیزان" نشر نیما، ایسن، آلمان  

)و مراد من از این نامه بیش از این کلمه نبود، اما جمله بیاو دم؛ که سخـت  
ـایـق   فصیح ونیکوبودواین جمله بدان آو دم که وی  ضی اللّه عنه اند علم حق
واصول به د جای بوده است که اشا ت حسن بصری، بامبالغاش اند علم، بـدو  
بوده است. و اند  حکایات یافام که اعرابیی از بادیه د آمد و او بر د  سـرای  

 خود نشساه بود اند  کوفه. 
یا اعرابی،  »اعرابی ویرادشنام دادوماد  و پد ش  ا. وی برخاست و گفت:  

و  «ای تا آبت آ ند، یاتو  ا چه  سیده است؟   ای تا نانت آ ند ویا تشنه   اگرگرسنه 
ـنـه   »توچنین، و ماد  وپد ت چنین و چنین. «وی میگفت:   حسن  ضی اللّه ع

ـااعـرابـی،  «فرمودغالم  ا تا یک بد ه دینا  بیرون آو دو بدو دادوگفـت:   ی
چون  »معذو دا که اند خانۀ مابیش از این نمانده است واال ازتود یغ ندا یمی. 

اشهدُ اَنّک ابنُ  سولِ اللّه، صلّی اللّه علیه و سلّم.  »اعرابی این سخن بشنید، گفت:  
و ایـن   .«من گواهی دهم که توپسرپیغمبری ومن اینجابه تجربت حلم توآمدم. 

صفت محققان مشایخ باشد  ضوان اللّه علیهم که مدح و ذم خالیق به نـزدیـک  
ـلـم.( کشـف   ـلّـه اع ایشان، یکسان شده باشد و به جفاگفان ماغیر نشوند و ال
 المحجوب، ابوالحسن هجویری غزنوی. باب فی ذکر ائماهم من اهل البیت. 

با تأسف بناغلی ماد نعیم خان که زمانی تصدی وزا ت معا ف  ا )بـدون  
داشان مدا ک تحصیلی( بدوش داشت چنان خیانت وجنایای  اد حـق اوالد  
وطن  واداشت که حاال عینا بناغلی و دگ همان خبط  امرتک  گردیده؛ که  
حاصلش  فیق طاقت و  فیق یون میباشند. چون همه مکات  ولیسه هاویکدانـه  
ـأخـذ جـدی   وتنهادانشگاه کابل فاقد کاابخانه  های مجهز و دا ای منابع و م
پژوهشی بود.اماشماهر و ق از کا  تا یخ  ا به هر زبانی که میخواهید د  هـر  
کاابخانه های دنیا؛ مراجعه نمایید و به موزیم های دنیا سر بزنید و تا یـخ ونـژاد  

 پاکان این سرزمین  ا از البالی آنها بیرون کشیده و بخوانید. 
با آنکه بسیا ی آثا  و شواهد تا یخی  ا مادگل مومند د  شمال تا توانست از  
بین برد؛ اما این گنجینه های تا یخی چون حق است؛ هنوز هزا ان دیگر موجود  
ـاحـ    است. چشم کو ی که نمی تواند ببیند و بخواند؛ میاواند از اشخاص ص

 بصیرت کمک بطلبد و بفهمد. 
بنابرگفاه های  فیق طاقت و فیق اسمعیل یون؛ پشاونهاهمه به سفید کـوه  
ـیـل. د یـن   بروند. واگر دعوی نس  ایشان ثابت شود. از سفید کوه به اسـرائ
صو ت د افغانساان بجزگرگان وزاغان کسی نمی ماندو  پیق اسمعیل یـون و  
 پیق جنرال طاقت هرجا باشند خوشحال و بخایا میگردند. واین  دوحاصل لیسه  

 های خوشحال خان و  حمان بابا هساند . 
ـیـر   و این کوتاه گفاا  ابانغزسروده ای از امیر فخرالدین محـمـود بـن ام

 هجری خو شیدی. خراسانی به پایان می  سانم :   ٤الدین طغرایی شاعر قرن    یمین 
 آنکس که بداند و بداند که بداند   اس  خرد از گنبد گردون بجهاند 
 آنکس که بداند و نداند که بداند   بیدا ش نمایید که بس خفاه نماند 
 آنکس که نداند وبداندکه نداند لنگان خرک خویش به منزل برساند 

 آنکس که نداند ونداند که نداند   د  جهل مرک  ابد الدهر بماند  )ص هفام( 

 )دنباله ازصفحۀ سوم ( رَد ِّ فیصلۀ جرگۀ مشورتی 
بااکثریت قاطع ازموافقانامۀ دوجانبه حمایت کرد، واز ئیس جمهو تقاضانمود  
آنراتااخیرماه آینده امضانماید.(یک سخنگوی قوای بین المللی ازتبصره برمنع  

 حمالت برخانه هاازجان  کرزی، خوددا ی کرد.  
آن قسمت بیانیۀ کرزی که امضای موافقانامه  ابه بعدازاناخابات سال آینـده  
موکول کرد، به پالیسی سازان امریکاخیلی نا احت کننده میباشد. امریکاتاکیدبر  
ـاو   آن داشت که موافقانامه د خام همین سال نهایی گرددوامضا شود، تاامریک
ـان   ناتوفرصت کافی داشاه باشندبرای مرحلۀ نود افغانساان که وظیفۀ جنگی ش

خام میشود، تیا ی بگیرند. دپلوماتهای غربی اخطا دادندکه  ٤١7٢د پایان سال 
ـاد ت   ـب کرزی به یک بازی خطرناک بخاطربدست آو دن مقاصدسیاسـی م
کرده است. بعضی ازآنهاامیدوا هساند که کرزی تغییرمفکو ه بدهد وموافقنامه  
ـاطـر    ابراساس خواست لویه جرگه امضاکند. یکی ازدپلوماتهای غربی که بخ
حساسیت موضوع ازذکرنامش خوددا ی نمود، گفت: )کرزی یقیناً فشا  خود  
 اتاآخرین نقطه  سانده است، توافق عمومی وجوددا دکه کرزی بصـو ت  
اغراق آمیزموافقانامه  ابرای امریکامهم تلقی میکندوفکرمینمایدکه امریکا بهر  
قیمای شودآنراعقد میکند. امریکاییهابصو ت خیلی واضح میدانندکه این منافع  

 حیاتی ساراتژیک نبوده واوآنرابدست آو ده نمی تواند.( 
داکارعبداهلل عبداهلل یک  هبربرازندۀ مخالف، اظها داشت: )من هیچ شکـی  
ندا م که د امریکا سیاسامذا انی وجوددا ندکه د با ۀ گزینۀ صفرفکرمیکنند  
ـان  ا   که خروج کامل قوای امریکاازافغانساان میباشد، این موضوع موقف ش
ـان   ـا ـانس ـغ تقویت بیشارمی بخشد. امکان دا دکه نایجه معکوس شودومردم اف

 قیمت آنرا بپردازند.( 
شامالن لویه جرگۀ خودکرزی مان موافقانامه  اقبول نمودندوطی اصـدا   
یک قطعنامه از کرزی خواساندکه آنراد اخیرهمین سال امضا کند. ولی کرزی  
د همان مجلس اظها کرد:) به نمایندگی ازشمامن تالش میکنم تاباامریکاییها چانه  
ـامـه   ـن بزنم وبعدازآن امضابدا م.به من موقع بدهیدکه سیاست کنم واین موافقا
 امفت و ایگان به امریکاییهاندهم. زمانیکه مااطمینان حاصل بدا یم که ماد  اه  
 صلح قرا دا یم وافغانساان دا ای یک  ئیس جمهو نوباشد، آنراامضا می کنم.( 
جرگه د یک حالت د اماتیک)مهیج( قرا گرفت که صبغت اهلل مـجـددی  
 ئیس جرگه ویک ماحدد ازمدت کرزی، پس ازبیانیۀ کرزی عق  میزخطابه  
 فت وتهدیدکردکه اگرموافقانامه دوجانبه به امضانرسد)من ازتمامی مقامهای  
خوداساعفامیدهم وبه کدام کشو  دیگرپناه میبرم.(! آقای کرزی به میزخطابـه  
 بازگشت وبه قهرتاکید نمود)امریکانمی تواندهیچ کس  اد وطنش بکشد.( 

آقای عبداهلل اظها کردکه این نشان دهندۀ آنست که آقای کرزی تاچه اندازه  
ازواقعیاها دو بوده است که طرفدا ان دساچین خودش د لویه جرگه به ضـد  

 خواست هایش فیصله صاد نمودند. 
طالبان د حصۀ خودبدون آنکه به نزاع بین کرزی وامریکااشا ۀ کرده باشند،  
جرگه  اتقبیح وفیصلۀ آنرا)جنایت تا یخی( خواندند. باغیان گفاند: )نمایندگان  
جرگه یکبا دیگرثابت کردندکه به هدایت امریکاآنهاحاضرهساندکشو  خود  

  ا بفروش برسانند، وهر گونه خفت  اقبول نمایند.(  
کرزی بیان داشت که وی قصددا دمذاکرات  اباالی موافقانامه امنیای دو  
با ه آغازکند وسه شر   اد نهایی ساخان آن پیشکش نمود. قطع حمله برخانه  
های افغانها، تالش بانیت پاک امریکایی هاد  پیشبردپروسۀ صلح ودادن اطمینان  
بر)شفافیت( اناخابات. آقای کرزی بصو ت خاص بسیا خشمگین معلوم میشد  
ـبـ    که د یک حملۀ شبانه دوبراد د ننگرهاد هفاۀ پیش شهیدشدند، کـه س
اعاراض اهالی قریه گردید. امریکاییهاگفاندکه آن حمله د  مشا کت باافغانهاو  
به  هبری افغانهاصو ت گرفاه بودکه د آن دو باغی مسلح وقای کشاه شدندکه  
اول آندو نفربرماآتش کشودند. امریکاییها اعاراف کردندکه یک مشاو قوای  
ائاالف د میان سربازانی که آن براد ان  ابقال  سانیدند وجودداشت. مامو ین  
ـام   افغان بیان داشاندکه حمله توسط قوای خاص امریکابصو ت یک جانبه انج
شده وافغانهای حاضرد زمان حمله، کا مندان امریکایی )سربازان اجیر( بودندنه  

 قوای عادی افغانی، قربانیان دونفردهاتی معصوم بودند.  
آقای کرزی اظها کرد: )د  وز افاااح لویه جرگه امریکاییهاد یک حمله بر  
یک خانه د  بای کوت هموطنان ما ابه شهادت  ساندند، آیا این بدان معناست  
 که حااپس ازامضای موافقانامۀ امنیای، امریکاییها به قال مردم ما ادامه میدهند.( 
بسیا ی ازناظران اوضاع، حرکت کرزی  ایک بازی خطرناک تلقـی مـی  
نمایند. یک مامو غربی گفت: )فکرمیکنم کرزی به آسانی می تواند محاسبـۀ  
غلط نماید. اگرامریکاهم به چنین غلطی بپردازد، شک وتردید همه جا ا فرامی  
ـان   گیرد. هیجانات ازدیاد مییابد. ماتالش کنیم که مثل آقای کرزی د یـن زم
ـان   بحرانی برقضایااحساساتی برخو د نکنیم.( برعالوه مامو مذکو نگرانی نش
ـا   دادکه قوای گساردۀ امنیای افغانساان چسان بااین سایزه ویی آقای کـرزی ب
امریکاییها واکنش نشان خواهندداد. بدون عقدیک موافقانامۀ امنیای، کنگـرۀ  
امریکاشاید ازپرداخت چها ملیا ددالری که امریکاوعده داده بخاطر تـمـویـل  

 قوای امنیای افغانساان تادیه کند، ابا و زد.  
د حالیکه آقای کرزی به بز گارین گروه اتنیکی پشاون تعلق دا د، گـروه  
های غیرپشاون د  هبری خدمات امنیای مسلط میباشند. مامو  مزبـو افـزود:  
ـاآنسـو،   )آنها همه د مجموع یا قسماً چگونه واکنش نشان خواهندداد، اینسو ی

 کلیدثبات مملکت خواهدبود.( 
یک مامو سابق افغانساان که باآقای کرزی نزدیک میباشد،اظها  کـردکـه  
ـای   اخاالف د قصر یاست جمهو ی فراترازآقای مجددی بـوده اسـت. آق
کرزی اکثریت مشاو ان ا شدامنیای، دفاعی وقوماندان های نظامی  اازخـود  
 نجانیده است، بسیا ی ازآنهابه این باو  سیده اندکه بدون ملیا دهادالرکمـک  

 امریکا، احاماالً فعالیاهای قوای امنیای افغانساان ماوقف شود. /    
*************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( فاسدترین کشور  
ـ همه افغانهائی که د  زندانهای امریکا بسر میبرند به افغانساان باز گردانـده  1

ـ دولت افغانساان  /شوند وامریکاحق ندا دد خاک افغانساان زندان داشاه باشد. 
ـاسـی   ـانـون اس بایدبا کسانی گفت وگوکند که آد س مشخ  دا نـد و ق

ـان  7١ودساآو د های ده سال گذشاه  ا قبول کند.  ـیـم ـامریکابه اساس ایـن پ
ـیـرد, از   ماعهدشودکه اگرافغانساان ازسوی کشو سومی مو د حمله قرا میگ

ـ ضرو ت ادامۀ گفت وگوباگروههای شـو شـی,  77افغانساان حمایت کند . 
ـ دولت باید تعریف مشخ  دوسـت و  7٤ولی باتغییرد  میکا نیسم این  وند. 

ـ ازپاکساان خواساه شدکه سیاساهای خود  ا د  مقابـل  71دشمن  ا ا ائه کند.  
افغانساان تغییر داده ود مبا زه باترو یسم باافغانساان وجامعۀ بین المللی, همکا ی  

ـان  7٢کند.  ـا لـم ـ هرسندی که بین امریکاوافغانساان امضامیشود, بایدازسوی پ
ــ لـویـه جـرگـه  7٠افغانساان تصوی  شده د سازمان ملل ماحدثبت شود.  

ـا بـزودتـریـن   تاکیدکردکه پیمان مذکو هر چه زودترامضا شودوبعـدازامض
ـا  7٤فرصت ممکن به اجراگذاشاه شود.  ـ باامضای پیمان ساراتیژی بین امـریـک

 قبألبین ایندوکشو امضاشده است, لغو خواهد شد. 
دیده میشود, که اعضای لوی جرگۀ سنای سخت ماوجه همه جهات بـوده و  

 شرایط کامأل بجا و وطندوساانه  ا پییشنهاد کردند.  
با بمیدان آمدن موافقانامۀ دفاعی و امنیای چنین بر میآید که کرزی یه اساس و  
عدۀ که به اعضای جرگه داده گفاه بود که:بعنوان نظرملت افغانساان , شرایطی  

. منحیث یک مسلمان خوب  1 اکه د  قطعنامه ذکر کرده اند, اجرا خواهد کرد 
برا ی ما فرض گردانیده بـر وعـدۀ    7١که میداند والموفون بعهدهم اذا عاهدو 

ـا ان   ـقـط خود ایسااد ماند و د  ظرف تقریبأ دو سال همه جهات فوق  ا با هـم
امریکائی خود د شیکاگو و توکیو حل وفصل نموده موافقت کرد که بـرای  
اجرای آن لوی جرگۀ دیگری, اینبا  مشو تی,  امهماندا شودوباز یه "نظرملت  
افغانساان", اجرا نماید. مااسفانه ,مشکلی برای کرزی بالد نگ پیداشد و اینبا  نه  

 به نظر ملت وقعی گذاشت و نه از تعهدات خود خاطرۀ داشت. 
, مان پیش نویس توافقانامۀ ساراتیژیک افغانساان وامریکا  اد  اپریل  ٤وطندا  
اپریل(بـه  ٤1(ماده به نشر سانیده شایعۀ  ا از  وز گذشاه) /د نه) ٤١77سال   /٤

نشر سانیده که حاکیست: ازپیشنهاد یک ملیون دالری امریکابـه هـریـک از  
اعضای پا لمان افغانساان د ازای تصوی  پیمان ساراتیژیک وپایگاههای نظامی  
دائمی امریکا خبرمیدهد. وطندا , اضافه کرده چنین مینویسد:  الباه با توجه به  

 ترکی  پا لمان افغانساان اناظا  نمیرود که این توافقنامه  تصوی  شود. 
ازین خبرچنین پیداست که ایران ازهمان اول مرحله بضداین پیمان یه پروپاگند    

ـان بـر   ـا های خود آغاز نموده فشا های  اکه خودش وهمکا  ناخلفش پاکس
اعضای پا لمان وا د کرده اند فراموش نموده خبرناد ست امریکائی ها ا فقط  
ـان هـردو   ـا برای مغشوش ساخان افکا  عامه به نشر سانیده اند. ایران و پاکس
مسئول بمیان آمدن همین پیمان بین امریکا و افغانساان اند. اگرایندو همسایۀ از  
دساو ات اسالمی اسافاده میکردند وهمسایه های خوب و همکا  میبودند هیچ  
الزمی برای این پیمان نبود.  ایران جوانان ما ا بدون موجودیت نمایندۀ افغانساان  
و به بهانه های غیراسالمی بدا  آویخاند آیا نمیشد که اینها ا که غلط فکر مـی  
کردند مثل یک براد  براه  است و به تعلیم و دانش  هنمون میساخاند. آیا چه  
الزمست که با دادن بمبهای کنا جاده مسلملن کشی وخونریزی  ا د  افغانساان  
ازدیاد بخشیده همقطا  طالبان ظالم و خونخوا  بایساند که لست د از اسـت و  

 زمینۀ دوام نا مساعد.  
ـادنـد, قـوای   ـا اگرپاکساانیهاپروکسی انگریز نمیشدند وطال   ا بما نمی فرس
عسکری ما ا بگفاۀ نوازشریف صد  اعظم شان تا و ما  نمی ساخاند, زیر بناهای  
ما ا تخری  نمیکردید., دخاران ما ا از فیض تعلیم بی بهره نمی ماندند و مالی  
انگریزی  ا نمیآو دند که فاوا دهد که اناحا ی د  پاکساان ناجایز ود افغانساان  
مجاز است, اگر تهانه های خود ا د خاک ما نمیساخاند , اگربرسرحدات شرقی  
مابه بمبا ان ادامه نمیدادندوناآ امی مردم ما انمیپسنیدند, اگر اههای ترانسپو تی  
تجا تی  ا برخ تاجران نمی بساند و سب  نق  ملیونها دالربه آنهانمیشدنـدکـه  

 لست د ازاست وزمینۀ دوام نا مساعد. 
 اسای که ضزو ت به این نوع پیمانها نمی بود. افغانها بودند که د مقابل  وسها  
مقاومت کردند که مانع تجاوز آنها بطرف پاکساان شدند, پاکساان اقأل قد آنرا  
باید د ک میکرد و با افغانها از د  براد ی پیشآمد میکرد نه دشمنی. و اینک بر  

 میگردیم به مان موافقانامۀ امنیای و دفاعی: 
مان کامل پیمان امنیای ودفاعی افغانساان وامریکاکه د حقیقت مامم یاضمیمـۀ  

ـان    /وپشاو   1پیمان امضاشدۀ اولیست بزبانهای د ی  ترجمه شده است. این پیـم
ماده ویک ضمیمه است که ذیأل عناوین شان حضو تان  ٤٤شامل یک مقدمه , 
 تقدیم میگردد: 

ـاد    -٤مادۀ  (  Definitionsتعریفات یا اصطالحات )   -مادۀ اول  ـع ـاصـدواب ـق م
Purpose and Scope) قوانین    -1مادۀLaws) ـادۀ ـقـویـت    -٢م ـعـه وت تـوس

ـان   ـا ـانس ـغ  Developing and Sustainingپایدا تواناییهای دفاعی و امنیای اف

Afghanistan’s Defense and Security Capabilities)  ـای    -٠مادۀ میکانیسم ه
 Defense and Security Cooperation Mechanismهمکا ی امنیای و دفاعی  

ـات و    -1مادۀ  External Aggressionتجاوز خا جی    -٤مادۀ  اسافاده ازتاسیـس
حق مالکیت    -1مادۀ (Use of Agreed Facilities and Area)ساحات توافق شده  

 (Property Ownership)  ـیـزات )    -/مادۀ ـه جابجائی وذخیرۀ وسایـل وتـج
Positioning and Storage of Equipment and Material) ـادۀ گشـت    -7١م

ـا  ـا ه ه ـی  Movement of Vehicles, Vessels andوگذا وسایط, کشایها, وط

Aircraft)  ــرا دادهــا )   -77مــادۀ ــدق ــل عــق ــم  Contractingطــرزالــع

Procedures) تامینات ومخابرات   -7٤مادۀUtilities and Communications) 

ـادۀ (Status of Personnelجایگاه حقوقی )حالت( پرسونل )   -71مادۀ    -7٢م
ـفـو م)  ـی  Bearing of Arms and Wearing ofحمل سالح واسافاده از یـون

Uniform) و ود وخروج   -7٠مادۀEntry and Exit 7وا دات و صاد ات ) -٤
Importation and Exportation) 71مادۀ-    ( وضع مالیاتTaxation) 

 (Driving and Professional Licenses انندگی وجوازهای مسلکی )   -71مادۀ  

 Serviceفعالیاهای حمایت ازنیرو    -٤١مادۀ  (Motor Vehiclesوسایط    -/7مادۀ  

Support Activities) اسعا  وتبادلۀ آن     -٤7مادۀCurrency and Exchange) 

ـیـق  -٤٢مادۀ  (Annexesضمایم    -٤1مادۀ  Claims -٤٤مادۀ   ـب اخاالف نظروتط
ـاـرک    -٤٠مادۀ   (Dispute and Implementationقرا  دادها )   کمسیـون مش

Joint Commission  انفاذ تعدیل وفسخ قرا داد    -٤٤مادۀEntry into Force, 

Amendment,  and Termination) 
ـقـرب    1١این موافقانامه قسمیکه د باالذکریافت, به  وزپنجشنبه تا یخ   ع

م د مجلس مشو تی نمایندگان  ٤١71نوامبرسال   ٤7ش که مصادف بودبه ٤/71
نفرمیرسیدمو د بحث ومذاکره قرا گرفت.جرگه    ٤٠١١مردم که تعداد شان به  

ـان   ـا ـانس بعدازدو وزغو وتعمق به اکثریت آ ا  پیمان  ابه نفع مردم وملت افغ
دانساه تائیدوپذیرفاند. این با پیشنهادات ماعددتقدیم نشدبلکه یک تقاضاوآنهم  
یک تقاضای جدی بود که  ئیس جمهو این موافقانامۀ دفاعی و امنیای  ا امضا  

ـا  ـه ـی , از  77نموده و بعد ازامضا بزودترین فرصت مرعی االجرا شود.  ایـران
ـنـگـوی وزا ت   موافقت این پیمان افغانساان با امریکا پشایبانی نکردند و سـخ
خا جۀ شان مرضیه افخم سوم ماه دسامبرگفت : ایران این پیمان  ا برای منافـع  
ـافـع   ـن د از مدت  افغانساان مفید نمیداند. د  حقیقت این پیمان  ا ایرانیها ضد م
خود میدانند و سخت کوشان اند که مانع امضای آن شوند.  از جان  دیـگـر  
پاکساانیها مثل همیش خا  بغلی اند که میخواهند با خون افغانها لقمه تر نمایند .  

پاکساان بعنوان دولای که حمایت ازمخالفان مسلح دولت افغانساان  ا د سـر  «
لوحۀ کا خودقرا داده است,ازین میارسدکه د چوکات این همکا ی که بین  

 . »7٤دولت افغانساان وایاالت ماحده ایجاد میگردد به عنوان ماهم شناخاه شود 
اما کرزی, تا حال ازامضای آن ابا و زیده شرطهای خود  اکه باید د جریان    

مذاکرات شیکاگووتوکیوحل میکرد,اکنون بمیدان انداخاه  زمینۀ بـحـث و  
مناقشه  ا د  داخل و خا ج مرز مساعد ساخاه است. به مشو ۀ لـوی جـرگـه  
مشو تی, به مشو ه وز ای خا جه و دفاع و سناتو  های امریکا و دیپلوماتهای  
ـان دهـد   دوست و دشمن گوش نداده انچه  ا ناوانساه است د دوازده سال پای
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( دالر90یکسال) ـ(دالر45ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر110( دالر ـ یکسال )55ماه ) 6کانادا:   

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

ـ کالیفو نیا محمدسعید فیضی                                                             المیدا 
 از ختالن آمذیه    زار و نزار آمذیه 

ـا سـی   به عقیدۀ اکثردانشمندان ومحققان جمالت شعرگونۀ باال اولین شعر ف
بحساب می آید، که د اوایل قرن اول هجری توسط اطفال د شکست قوماندان  
عرب ازخطۀ پا  د یاکه معنی آن آنسوی د یای آمواست ود سابق به کشـو   

 هایی ازمنطقه اطالق میشد، سروده است.   
د زمان خالفت خلفای  اشدین تمام مساعی برآن بودتا دیانت برحق اسـالم  
د کشو های همجوا اناشا  یابد وبعداً جهانگیرشود. اماد زمان امویان وعباسیان  
کمی تغییرشکل دادوبه شیوۀ کشو گشایی نام آو ان د آمد. چنانچه د ین زمان  
هامخصوصاً عهدعباسیان نخست یک منطقه که توسط حکمرانان محلـی ادا ه  

 میشد، فاح می گردید وبعداً دیانت اسالم  اعرضه مینمودند.  
کمااینکه د زمان خالفت ها ون الرشید خلیفۀ عباسی، ) اسااد سیس(  اکـه  
ً او ا   د بادغیس حکمرانی داشت، به مرتبۀ اول بالشکرگران براوتاخاند و بعـدا
منکوب ساخاند، تمام مایملک وخانواده اش به بغداد اناقال یافاه همه  ا از تیـغ  
ـیـد   گذ انیدند. صرف یک دخارجوان وطناز او زنده باقی ماندکه ها ون الرش
ـأمـون   ـاد م خودش بااو ازدواج کرد، ومأمون الرشید از اوتولد یافت، یعنی م

 الرشید ازوالیت بادغیس است. این دخار) انجیال ( نام داشت.  
ـلـی کـه   امایازدیگری که اعراب داشاند این بود جنگاو ان یاقوتهای مـح
د مقابل شان قرا میگرفت، حکمرانان محلی به همانها ماکی بودند ود شهریاآن  
ـا   محلی که حکمروایی داشاند، د حالیکه عده ای که برای خلفا میجنگیدند وی
خلفا ازآنهابرای فاوحات خوداسافاده میکردند، ازمنطقه تا مرکزخالفت اماداد  
داشت وهرزمانیکه خلیقه یا امرا ضرو ت میداشاند، هزا ان نفر امسلح نمـوده  

 وبه میدان جنگ  می فرساادند.  
اما قوت های محلی صرفاً د منطقۀ خود صاح  دم ودساگاه بودند ، چنانچه  
ـبـران   سردا عرب وقای که د  بخا ا شکست خو د، با دوم شکست خود  اج

 نموده آنجا  ابه خاک وخون کشانید.  
دیده میشود که اعراب بعدازتسلط وسیطرۀ خود اسالم  ابه ساکنان شکست  
خو ده وبدون  هبر و قوت هاییکه از آنهادفاع نماید، عرضه مینمودند.  واج  
جنگ هاییکه به اینصو ت د آنزمان صو ت میگرفت، به همین منوال بـود،  
یعنی بعدازینکه برمنطقه چیره میشدند دیانت ، زبان، فرهنگ و مکاتبات  ابـه  
ممالک مفاوجه به زو  وجبرعملی مینمودند ازخود  ا جاگزین آن  سم و واج  

 های سابق ومحلی مینمودند.  
ـان   ـی ـاس ـب به این ترتی  این مفکو ه صدق پیدامیکندکه د زمان امویان و ع
نخست منطقه ایرا فاح مینمودند وبعداً به فکردین مبین اسالم می افاادند ود آن  
ـا دیـن اسـالم   منطقه مروج میساخاند. د حالیکه د زمان خلفای  اشدین اناـش
د اولویت قرا  داشت، د مراحل بعدی مفکو ه اینه نخست منطقه  افاح نموده  

 وبعد ازآن دین مبین اسالم  اعرض نمایند، بمیان آمد.  
ـال   ـب اکنون نیزهمچنان است واعراب د ممالک اسالمی همان شیـوه  ا دن
مینمایند. الحمدهلل ملت ما مسلمان است، ومادین مبین  اباهمۀ وجودخود قبـول  
نموده ایم. اکنون اعراب توسط پول سرشا یکه از عواید نفت بـدسـت مـی  

 آو ند، میاوانند طالبان  ابرگردۀ ملت افغانساان بنشانند.  
شنیده میشود وشاید سخن به گزاف نباشدکه توسط پول وثـروت اعـراب  
ـان مـی   است که گروه طالبان ازچپ و است به سروصو ت مسلمانان افغانسا
کوبند، وکسی هم نیست آنرامحکوم نماید ویاجلوآنرا بگیرد. آی اس آی بهیچ  
ـان   ـه صو ت نمی توانداین منابع سرشا  ابه اخایا  آن گروه قـرا بـدهـد. ج
شاهداین جنایات آنهاست و یقین که پول و امکانات اعراب د آن نقش اصلی  

  ا دا د. / 
***************************************** 

 حمله انتحاری  در تورخم  
ـ بی بی سی 71 :صبح امروزچها شنبه،حمله کنندگان اناحا ی  دسمبر/جالل آباد

به یک مرکز تدا کات نیروهای امریکاد  تو خم حمله کردندکـه د اثـرآن  
اند.این حادثه د یک مرکزتسهیالتی    یک پلیس افغان کشاه و دو نفرزخمی شده 

نیروهای امریکا که خود وهای این نیروهاد آن پا ک و از افغانساان به خا ج از  
شدند،  خ داد.مسئولیت تامین امنیت این مرکز  ا یک    این کشو  اناقال داده می 

شرکت امنیای خصوصی به عهده دا د.د گیری میان حمله کنندگان اناحا ی و  
ـاده از   ـف ـا ـااس نیروهای امنیای برای چندساعت ادامه داشت.حمله کنندگان ب

 یونیفو م نیروهای امنیای افغان دست به حمله زده بودند. 

ـ بریاانیا داکار ها ون امیرزاده                                                           لندن 
 پشتونیسم وسیاست هویت براندازی اقوام بومی  

ـالـت  7٤د   ـه سال اخیرمعاقدشدم که ازخطرترو یسم طالبانی کرده که با ج
قبیلوی همراه است،"ترو یسم هویت برانداز"توسط پشاونساهای مکابی د تحت  
نام دموکراسی به مرات  خطرناکار است. بسیا یهاتداوم حـکـومـت کـرزی  
ـان   ـانـم ـای خ ـه ـا ـاس ـی  اترجیح میدهندنسبت به ترس ازطالبان. ولی من ازس

 براندازدولت کرزی بیشار ترس دا م تا از جهالت طالبی.  
اخیراًصحباهای توهین آمیزوهویت سایزآقای طاقت د مو د اقوام غیرپشاون  
ـنـش   د تلویزیون ژوندون بحیث تریبون برتری طلبان باعث ایجادخشم وواک

 گسارده د کشو شده وتظاهرات بیسابقه  اد  کابل د  پی داشت. 
سال گذشاه ناوانساه بود جوانان تاجک  ا د بـرابـر بـی  7٤هیچ انگیزۀ د  

عدالایهای  ژیم کرزی، ماحدوبه واکنش وا دا د. توهین آقای طاقت به اقـوام  
ـای   غیرپشاون ازیکطرف ومسأله حذف هویت اقوام غیر پشاون ازشناسنامه ه
برقی انگیزۀ نیرومندی شد که خشم و انزجا  غیرپشاونها بویژه تاجکان  اد پی  

ـان  7٤داشت. د   ـغ ـان/ اف سال اخیرماشاهد بحثهای زیادی پیرامون هویت اوغ
بودیم. واقعیت اینست که افغان اسم مساعا پشاونهایکی ازاقوام شریف افغانساان  
است و هیچ  ابطۀ باهویت اقوام دیگرافغانساان ندا د. هویت یک قـوم نـمـی  
ـای   تواند هویت کل کشو شود. چنانچه دوسال قبل کانون مطالعات و پژوهشه
ـام   ـیـونـدبـه ن خراسان د لندن کنفرانس یکروزه تحت نام"بحران هویـت د پ
افغانساان"برگزا نمود که جناب عزیزآ یانفر د  زمینه پژوهش نموده بـودنـد.  
یافاه های آقای آ یانفر بااتکا  به اسنادتا یخی نشان دادکه نام افغان اسم مساعا   
ـام  ا   پشاون است و "افغانساان" به معنای سرزمین پشاونهاوانمود شده است. این ن

 انگلیسهاهمزمان با ایجاد مرزهای جدید د سده نزدهم ساخاند.  
ـا   حکوماهای افغانساان د یک سده اخیرازتمام وسایل ازکا  د سی گرفاه ت
ـنـی   شناسنامه/ تذکره تالش کردند که تمام اقوام غیرپشاون  ا افغانیزه کنندیع
پشاون بسازند. این د حالیست که آنهاد ظاهرخود  ااوغان میگویند ولی د باطن  
پشاون وپیرو کود پشاونولی. واقعیت اینست که نام افغان بز گارین مانع ملت  
سازی وباعث بحران هویت شده است. اما میراثخو ان اساعما ازین نام د یـک  
سده اخیربرای حذف هویت اقوام غیرپشاون اسافاده اعظمی نموده اند.  وی  
تصادف نیست که کوچکارین مخالفت باکا برد این نام باواکنش تند مواجه می  

 شود. 
ـام   آقایان یون وطاقت بسیا صادقانه وآشکا ا نیت نهان پشاونیسم د  تحـت ن
افغان وافغانساان  اافشا  نمودند. آنهاتاکیدمیکنندکه افغان اسم دیگرپشاون است  
وافغانساان یعنی پشاونساان است. به نظر پشاونساهاهرغیرپشاونی که هـویـت  
ـان   ـا خود اافغان نمیگوید، حرامی است وبایدبه کشو های تاجکساان، ازبکـس

 ومغلساان بروند.  
ـلـت   آقای انو الحق احدی یکی ازتو یسنهای پشاونیسم و هبرحزب افغان م
است که بیش ازهرکسی دیگر د زمینه حذف هویت اقوام غیر پشاون طرح ها  
ا ائه کرده است.این تنهاآقایان یون، طاقت و احدی نیساندکه چنین فکرمیکنند،  
ـیـکـه ازاقـوام   فلسفه سیاسی همه پشاونیساها همین است. حااجنرال طافت وقا
ـاب   غیرپشاون پوزش بخاطر توهینش میخواست، همه این اقوام  ا افغان خـط

 نمود. 
به نظرمن تظاهرات جوانان کابل د  وزشنبه د واقع دوجنبه داشـت: یـکـی  
واکنش د برابرتوهین وسیاساهای هویت سایزی اقوام غیر پشاون ودیـگـری  
ـیـراثـخـو ان   واکنش د برابربیخردی، بزدلی، بی اتفاقی وثروت انـدوزی م

سال گذشاه همه فرصاها اد اخایا برتری طلبان  7٤جهادومقاومت ملی بودکه د  
سال اخیربطو پالن شده هـویـت اقـوام  7٤گذاشاند. این د  حالیست که د   

ـاد ی   ازکا  د سی حذف شده و حاابه جرم اسافاده از واژه دانشگاه اززبان م
 محکوم میشوند. 

توسط    »ترو یسم هویت بر اندا  «تظاهرات دادخواهانه جوانان د اعاراض به 
ـالـف   برتری طلبان حکومت کرزی یک حرکت مردمی است که هرگز مـخ

 باهویت وا زشهای اقوام دیگرافغانساان نیست.  
ـاز یـک   من کامالً از حرکت دادگرانه جوانان حمایت میکنم وآنرا سر آغ
 سااخیز بز گ ملی می دانم، و باو دا م که مبا زه پیگیر و اساوا  از  اه مدنی  
ـقـوق   وغیرتوسل به خشونت سرانجام منجر به پیروزی عدالت اجاماعی و ح
ـایـت   مدنی مردم افغانساان د برابرفاشیسم و برتری طلبی خواهـد شـد./ )س

 خاو ان( 

 عالقمندان کتب تاریخی توجه فرمایند 
ـای  ٤7و   ٤١جلددوم کااب ا زندۀ)افغانساان وجهان د قرن  ـه ( حاوی پـژوهش

ـاقـطـع   گساردۀ علمی وتا یخی پژوهشگرگرامی جناب محمد سعید فیضی، ب
ـای    ٢١1وصحافت زیبا د   ـاوزوای ـیـده، وگـوشـه ه صفحه تازه به چاپ  س

 دوصدسال اخیرکشو  ا  وشنارد برابر دیدخوانندگان عالقمندتا یخ میگذا د. 
عالقمندان د شمال کالیفو نیامیاوانندکااب  اازفروشگاه  دماوند، ود  سایر جا  

 ها با ا سال بیست وپنج دالر د یافت کنند. تلفونهای تماس: 
٠7١ـ  171ـ    71٠1و کامران فیضی   ٠7١ـ    ٠٤٤ـ    117٢سعید فیضی  

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ ششم( پاسخ طاقت و یون  

 واما: د کشو ما وضع چنین است بدانید : 
 آنکس که بداندوبداندکه بداند         باید برود غاز به کنجی بچراند 
 آنکس که بداند ونداندکه بداند      بهار برودخویش به گو ی باپاند 
 آنکس که نداندوبداندکه نداند     باپا تی وپول خرک خویش براند 
 آنکس که نداند ونداندکه نداند     بر پُست  یاست ابدالدهر بماند 

 چها بیت پایانی برگرفاه از: سایت از همه چیز 
*************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم( خاطرات سروربخش  
ـام   مثال برجساۀ است که د  اه تأسیس صنایع د کشو حای ازوا دات مـوادخ
مساعمراتش اسافاده می نمود. ممالک دیگرا وپایی بخصوص آلمان سرحدات  
ـاف   وبازا خود  اد برابرصاد ات اموال صناعای انگلساان حمایه نمودوبه انکش

 صنایع وتکنالوژی عصری د داخل مباد ت و زید.  
برعکس د افغانساان طو یست که ازیکطرف سرمایه دا ان بز گ از وا دات  
بی پیمانۀ اماعۀ اساهالکی وزینای اسافادۀ هنگفت مینمایند، و ازجان  دیـگـر  
وزا ت مالیه دل خوش میکندکه ازطریق بلند فان حجم وا دات ا زان، عواید  
زیادترگمرکی بدست می آ د، غافل ازینکه اتکای شدیدبه عایدات گـمـرک  
باعث  کودصنایع ماشینی ودسای می گرددومنابع سالم مالیاتی مانندمالیات بـر  
عایدات شخصی وحقوقی، مالیات براصناف ومالیات ز اعای  ابکلی مضمحل  

 میسازد.  
خوانندگان صاح  بصیرت ماطبعاً به این معضله اندیشناک ملافت شده اندکـه  
ممالک همجوا ما نه تنهابازا های افغانساان  ابکلی د اخایا خود د آو ده انـد،  
بلکه د عین زمان برمزایای فرهنگی،  وابط اجاماعی، سلیقۀ لباس پوشی، ذوق  
ـیـز اثـرات مـدهشـی   تعمیراتی وبعضی  سم و واج وتعامل حسنۀ افغانی مان
ـادا   ـب وا دکرده اند. هرگاه چنین  وش تقلیدی وبیگانه گرایی ادامه پیداکند، م
 وزی برسدکه اوالدفردای وطن از مفاخرتا یخی، شهامت وخصلـت پـد ان  

 وماد ان  زم آ ای ماکامالً بی خبر بمانند.  
د فرجام این نکاه  ابایدتاکید کردکه جلوگیری ازفعالیاهای بی لجام وا داتـی  
ومنفعت جویی فردی به منظو  شد تولیدات ملی، انکشاف صاد ات و فو م  
سیسام مالیات ازوظایف اساسی واجاناب ناپذیر حکومت میباشد، و نه ترس آن  
موجوداست که  وزی همسایگان ماخاصم وخودغرض ما سرحدات وبازا های  
ـا اقـطـع   خود ا بروی مابساه کنند وشریان اقاصادی و ا تزاقی ملت مسامندم

 نمایند. ومن اهلل الاوفیق. / 

 

Manufacturers & Wholesalers of Oriental Rugs 
 We Buy, Sell, Clean, and Repair 
 Antique & Semi-Antique Rugs 

Abdullah Khaja 
Owner 

Phone: 703-461-0207 
 703-461-0208 
Cell: 703-629-2380 

marcopo-
lorugs@aol.com 
648 S. Pickett St. 

 مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو

 به مدیریت عبداهلل خواجه
 قالین های ما بهترین جنسیت و نقش های زیبا و نفیس دارد
مارکوپولو مرکز بافندگی وعمده فروشی اقسام قالین های بافته شده در افغانستان ، 

 ایران،ترکیه ، هندوستان و سایر کشورها

درقلب شهر الکسندریه، ایالت ورجینیا درخدمت همه مشتریان، به ویژه هموطنان گرامی 

 با مناسب ترین قیمت می باشد .
هرنوع شاریدگی، پارگی، رنگ رفتگی، چملکی وهر 

گونه نازیبایی  که بر فرشهای ظریف وقالینهای گران 

بهای شما واردشده باشد ، در مارکوپولو اورینت رگز 

باچیره دستی تمام، با دستمزد بسیارارزان ودرکوتاه  

 ترین زمان ، به حال  اولیۀ شان برگردانده می شود. 

اگر به این خدمات نیاز دارید ،  به ما تلفون کنید،  ما 

آن را از دم دروازۀ خانۀ تان تحویل گرفته ، پس از 

 ترمیم دوباره برمی گردانیم .

ما بهترین جنس قالین ، قالینچه ، پای انداز، 

قالین های مدور، پوش بالش و دوشک را با 

 نازل ترین قیمت عرضه  می کنیم.

 بهای قالین در مارکوپولو 
 قیمت شکن است 
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

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

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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امریکا ساختمان پنتاگون افغانستان را     
 ت نیم کاره گذاش

ـ گزا شگـر:    / ـ واشنگان پست/ خبرگزا ی کوکچه   Timدسمبر/ کابل 

Craig   ملیون دالر،  7١1عبیدی:دولت امریکا د حال حاضرحدود  ترجمه: اباهاج
ـنـج   ـان د پ ـا دوچندبرآو دهای قبلی،  ا برای ساخت مقر وزا ت دفاع افغانی
ـیـن   طبقه،که شامل پیشرفاه ترین پایگاههاو پناهگاه های نظامی وهمچنان دوم
سالون بز گ شهرکابل میباشد،خرج کرده،اماحاال، چها سال پس ازآغاز کا ،  
کا گران مجبو اند کا  ساخت آنراماوقف کنند. دلیل آن: دولت امریکابـرای  

 اجرای این پروژه دیگر پول ندا د ! 

سالهاست که باز سان مالی ازس مدیریت د پروژه هاوحیف ومیل شدن پول  
ـان وزا ت   های کمکی ایاالت ماحده د افغانساان گزا ش میدهند، و ساخاـم
دفاع یک مثال با زی ازنحوه نظا ت ضعیفی از سرمایه گذا یهای بز گ ایاالت  
ماحده د ینجامیباشد.یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود، چـون  
ـفـت:   اجازه صبحت با سانه ها  انداشت ود مدیریت این پروژه دخیل بود، گ
ـا ت و   هیچکس این پروژه  اطو یکه شایدوبایدا زیابی میشد،مدیریت، نـظ
ا زیابی نکرده واین پروژه د ست مانندیک صفحه بازبوده است. ما د مدیریت  

 ونظا ت این پروژه شکست خو ده ایم، شکست بدی! 
ملیا د دالری امریک    1./هزا مارمربعی بخشی ازپروژه های  ٢1این ساخامان 

ابرای ساخان صدهاقرا گاه، پایگاههاوشفاخانه ها برای ا تش افغانساان میباشـد.  
تقریبا ًتمام این مبلغ ازسوی امریکاپرداخت میشود.باوجوداینکه نیروهای امریکا  

ـانـی  ٤/7قرا ست د اواخرسال آینده ازافغانساان خا ج شوند،  ـاـم پروژه ساخ
پروژه دیگر  11٠آنهاتاهنوزد مراحل برنامه  یزی یاد حال ساخت قرا دا ندو 

 تکمیل وبه بهره بردا ی سپرده شده اند. 
نیروهای ائاالف نظامی برهبری امریکابا هابه چک هیگل، وزیر دفاع ایاالت  

ـاع  ٤٢ماحده د خواست  ـقـروزا ت دف ملیون دالردیگربرای ادامه ساخـت م
ـانـی   افغانساان فرسااده اند، پروژه ایکه ازهمین اکنون گرانارین پروژه ساخاـم
ـافـی ازسـوی   امریکاد افغانساان بوده است.اما د اناظا  تصوی  این مبلغ اض
وزا ت دفاع امریکا، دست اند  کا ان این پروژه گروهی  ابرای نص  پنجره  

 هاوکلکینچه هابرای محافظت ساخامان اززمساان سخت کابل، گماشاه اند. 
معاون  ئیس مهندسان نیروهای ائاالف، بریدجنرال مایکل ای ویهر میگوید:  
مابایدخودمانراازین موقعیت که د آن گیرکرده ایم، بیرون بکشیم وما اشد نیاز  
دا یم تا آنرا د ست بسازیم. این یک ساخامان بسیا مهم است. این مقر وزا ت  

 دفاع د  کابل است. ما باید آنرا بشکل د ست تکمیل نماییم. 
ملیا د    ٠1میالدی، کنگره ایاالت ماحده حدود ٤١١٠الگوی شکست :ازسال 

هزا سربازنیروهای    1٢1دالر ابرای کمک به تجهیز، آموزش، ساخامان و تغذیه  
ـان   ا تش وپلیس افغانساان تخصی  داده است. امااز زمانیکه این مبلغ به افغانسا
سرازیرشد، هبران نظامی امریکا هموا ه تالش کرده اندکه برای جلوگیری از  
حیف ومیل ومقابله با پیمانکا ان وقرا دادیهای فاسد، باال فان هزینه ها اکنارول  
وکا  ساخت پروژه ها  ا به تاخیر باندازند.مقامات نظامی ایاالت ماحده میگویند  
ـاع   هیچ مد کی ازاخاالس وحیف و میل شدن و شکست پـروژه وزا ت دف
افغانساان وجود ندا د. د عوض آنهاخواساا ا زیابی این پروژه ازسوی وزا ت  
دفاع امریکاشده اند.آنهامیگویندکا  ساخت این پروژه بنابرپیشبینیهای غیرواقع  

ـیـر د   ٤١7٤-٤١77بینانه، نیروی کا ضعیف، برفبا ی شدیدسالهای   ـاخ ، و ت
  ساندن مواداولیه به افغانساان، مخال و تاخیر شده است. 

ـیـت د    ـن ـال ام ـق اماکرنل بوچ گراهام، مهندس دساو برای فرماندهی انا
آژانس  سمی برای توزیع ونظا ت برصندوقهای ائاالف به نیروهای   –افغانساان 

چیزدیگری میگوید:این پروژه قبل از آغازبامانع بز گی  و    -نظامی افغانساان 
بروشده بود. پیمانکا ان یاقرا دادیها برای تخلیه ساحه برای اعما این ساخامان،  
بایدیک سالون غذاخو ی نیرو های ا تش افغان  اتخری  ود جای دیـگـری  
ـاالخـره   اعما کنند، اماآنها این کا   ا ناوانساند و قرا داد آنها فسخ گردیـد. ب
هنگامیکه کا  ساخت آغازشد، مقامات امنیای تصمیم گرفاندکه خدمه کا  نمی  
توانندد ساحه کا مسکن گزین شوندوبایدد ا دوگاهی چندکیلو ماردو تـراز  
مقرساخامان، د ساحه بشدت تحت مراقبت)منطقه سبز( جایگزین شوند، یعنی  

 که  خدمۀ کا بایدساعاها  اه  ا برای آمدن و  فان از کا  سپری نمایند. 
مانع بز گاردیگرتاخیرد وا دات فوالد وسایرموادمو دنیازبرای ساخامانیکه  

تـن از    ٤٤١١د جه  یشار مقاومت داشاه و بـرای   1د مقابل زلزله به مقیاس  
مقامات و فرماندهان نظامی ا تش افغانساان فضای کا  آماده میسازد، نیـزبـوده  
است.همچنان کا وانهای اکماالتی ما با  هاد مرزافغانساان باپاکساان باموانعی بر  
میخو دندو انندگان آنها مجبو به پرداخت هزینه های سنگین گمرکی وعبو از  
ـا ایـن پـروژه   ـان ک ـیـراتـی  اد جـری مرزهای بساه میشدند. این خودتاخ

 »ایجادمیکرد. 
 سال گذشاه واشنگان پست گزا ش داد که فرماندهان ا تش افغان فرمایشاتی 

 نهفته های تاریخ افغانستان
این اثرگرانبها وپرمحتوای تاریخ 

معاصرافغانستان  را که دردوجلد)یکهزارصفحه( 

بقلم دانشمندخالد صدیق بچاپ رسیده، میتوانید 

 ازتلفونها و وبسایت ذیل بدست آورید:

 343ـ447ـ 90193644ـ 396ـ 6636
Www.khaledsiddiq.com 
Facebook: Khalid Siddiq 

 

  
 

ـاع    امبنی برآو دن تغییرات وویژگیهای مخا  برای ساخامان، به وزا ت دف
ـعـی بـودن آن   ایاالت ماحده پیشنهادمیدادندکه اکثراً بنابرپرهزینه یاغیـرواق
ویژگیهای فرمایشی، ازسوی وزا ت دفاع ایاالت ماحده  د شده اند، اما گراهام  

نفره برای نشست    7١١١میگوید وزا ت دفاع امریکا، برای ساخان یک سالون  
 های بز گ مقامات نظامی افغان موافقت کرده است. 

 (SIGAR  –جان اف ساپکو، باز س ویژه برای بازسازی افغانساان )سیگا   

مشکالت این پروژه  امیاوان د قال " برنامه  یزی ضعیف، ثبـت و    «میگوید: 
نگهدا ی ضعیف، نظا ت ضعیف وامنیت ضعیف ود ضمن عجله برای مصرف  

نگرانی بز گار اینست کـه  «او افزود:  اا »پولهای امریکاد افغانساان عنوان کرد. 
ـات   فرماندهان نظامی امریکااغل  د داخل وخا ج ازافغانساان میچرخند.  مقام
امریکاآشنابااین پروژه میگوینداین چرخش  امیاوان بـخـشـی ازمشـکـالت  
دانست.بگفاه مسئوالن، پیمانکا ان با هاد خواست بودجه اضافی وبر سی کامل  
ازصو تحساب وعملکردخودشده اندکه هموا ه بی پاسخ مانده است. این  وند  

 از نظر من بروزدهنده یک فاجعه است!" 
ـاع   ـقـروزا ت دف طرح  یزی و پیش بینی :مقامات امریکاامیدوا ند که م
افغانساان د صو ت تصوی  وتائیدبودجه اضافی د  خواست شده تاآخرسال  

ـامـه  ٢1آینده به پایان برسد.اما دفار ساپکو پیشبینی میکندکه   پروژه نظامی برن
   ٤١7٠ملیا د دالرالاقل تاپایان سال    7.7 یزی شده د افغانساان با ا زش مجموعی 

هم تکمیل نخواهند شدکه ترک آنهابدون تکمیل، باعث بروزتنشهای مزید میان  
 دولت اوباما و  ئیس جمهو  کرزی خواهد گردید. 

ـاالت   کرزی اخیراًبااعالم تاخیرامضای توافقنامه امنیای دوجانبه، مقامات ای
ـا   ماحده  احیرت زده کرد. اگراین توافقنامه بزودی امضا نشود، دولت امریک

هزا سرباز اضافی خود اپس از پایان    7١هشدا دادکه  ئیس جمهو اوباما ممکن 
 مامو یت مبا زاتی خود د  اواخر سال آینده، دیگر د  افغانساان حفظ نکند. 

ـیـروی   خروج کامل امریکاازافغانساان به این معنیست که مرکزمهندسـی ن
ـاه   ـپ هوایی ایاالت ماحده که مسئولیت نظا ت ازمقروزا ت دفاع وهمچنان س
ـهـده   مهندسین ا تش آنکشو که مسئولیت مدیریت پروژه های ناتمام  ابـرع
دا ند،  نیزباقی نخواهند ماند.اگرتوافق صو ت نگیرد، ا تش افغانساان ممکـن  

ملیا د دالر از کمکهای مساقیم ساالنه ایاالت ماحده وماحدانش  اکه تاسال    7.٢
 تعهدسپرده اند،  ا نیز از دست بدهد.   ٤١71

یک مقام عالیرتبه دولت افغانساان باشر  محرم نگهداشان نامش، به  وزنامه  
ـیـت  «گفت:   وزیکشنبه د جریان جلسه بین  ئیس جمهو کرزی وشو ای امن

ملی، فرماندهان نظامی پرسیدندکه آیاکا ساخت مقروزا ت دفاع وسایرپروژه  
هاباکمک مالی امریکابرای اعمال فشا  بر ئیس جمهو برای امضای توافقنامـه  
قصداًبه تعلیق د آو ده شده اند؟"مقامات نیروهای ائاالف این ادعا ابشدت  د  
میکنندواسناد دولای هم نشان میدهدکه پروژه ساخت مقر وزا ت دفاع از سالیان  
ـاخـت ایـن پـروژه د    ـا س مامادی دچا  مشکالت بوده است.زمانیـکـه ک

تکمیل شود. این ضـرب االجـل  ٤١7١آغازشد، قرا بودد اکاوبر /٤١١سال 
ملیون دالرافزایـش    ٤1، به  ٤١7٤بسرعت تمدیدشدوهزینه این پروژه نیزد بها  

ـا یـخ    7١1داده شد. د اوایل امسال، این هزینه به   ملیون دالرافزایش یافت وت
ـفـت:    17تکمیل آن هم   دسمبرامسال تعیین گردید.د سپامبرامسال گراهام گ

 »بااین حال، پروژه با"مشکل بودجه" برخو ده است. «
 Innovative Technical Solutions/Gilbaneیک سخنگوی پیمانکا اولی،  

مساقرد   ودآیلند امریکاازحرف زدن د ین مو د اماناع و زید، اما محمد فیع،  
ـا ان )قـرا    مالک یک شرکت ساخامانی د کابل گفت که او و دیگرپیمانک
دادی  های( فرعی بطو  ناگهان د  ماه سپامبر از کا منع شدند،وتاهنوز مشخ   

ـان  «نیست چرا؟  ـایـم برای ما فقط گفاه شدکه کا  اماوقف کنیم وبه خانـه ه
 »برگردیم، د حالیکه من هنوزهم د  اناظا  پرداخت های قبلی ام هسام. 

دادستانی عمومی نسبت به نشرات سؤ و 
 د خالف منافع ملی در رسانه ها هشدار دا

ـ باخار / : دادساانی کل پیشنهادوزا ت اطالعات و فرهنگ  ا  دسمبر/کابل 
ـا   ا   ـامـه انص مبنی برتعلیق د  آو دن نشرات  تلویزیون ژونـدون و وز ن
ـادوزا ت    ـه ـن منظو کرد. بصیرعزیزی  سخنگوی آن ادا ه گفت به اساس پیش
اطالعات وفرهنگ ومنظو ی مدعی العموم کشو نشرات تلویزیون ژونـدون  
و وزنامه  انصا به دلیل برنامه تبعیض آمیزوتفرقه  گرایی که مخالف باشرع و  
قوانین نافذه بخصوص قانون اساسی کشو است  بحالت تعلیق د آمده ویـک  

 هیئت مخالط موظف به بر سی آن است. 
اوافزوددادساانی کل کشو ازنشرهمچوموضوعات د مطبوعات جدأ مااثر  
شده هشدا میدهدهر سانه که ضدمنافع مملکت قرا گیرد وبه نشـرات سـو   
بپردازند مسدود خواهدشد . همزمان باتعلیق نشرات تلویزیون ژوندون و وزنامه  

 انصا  مسئوالن آن نیزمو دبازپرس قرا  می گیرند  . 

 دیدار داکتررهین با وزیرفرهنگ وتوریسم ایتالیا 
ـ باخار 71 : داکارسید مخدوم  هین وزیراطالعات و فرهنـگ  دسمبر/کابل 

دیروزد حالیکه پرفیسرفاضلی سفیرونماینده دایمی افغانساان د یونسکو، عمـر  
سلطان مشاو فرهنگی آنوزا ت،سفیرایاالیا د کابل ونمایندگان یونسکوحضو   
ـای   ـنـه ه ـی داشاند، باوزیر فرهنگ وتو یسم ایاالیامالقات کرد.د ین دیدا زم
مخالف همکا ی د عرصه فرهنگ مو دمذاکره قرا گرفت. وزیراطالعات و  
فرهنگ از پیوند های دیرینه افغانساان وایاالیایادکرده گفت شماباپول، تخص   
و خون خویش د کنا ملت ماایساادیدوملت افغانساان هرگزاین پیوند بز گ  ا  
فراموش نخواهندکرد. وی ازوزیرفرهنگ وتو یسم ایاالیا  دعوت بعمل آو د   
تا د فرصت مساعد از افغانساان دیدا  کند .قرا ست بزودی موفقانامۀ فرهنگی  

 بین وزیران فرهنگ دوکشو د کابل به امضا برسد. 
  

ـ باخار:   17 خو شیدی از طـرف  71/1قرا است ازنو وزسال دسمبر/کابل 
ـام   کشو  های حوزه نو وز د پغمان کابل تجلیل باشکوه بعمل آیـد. لـذاازتـم
نویسندگان،شعرا وادبا وطراحان دعوت میگرددتا شعر، داساان ،پا چه های ادبی  
و طرح لگوی جشن نو وز  ابه معینیت سیاحت وزا ت اطالعات وفرهنگ یابه  

بفرساند. به   www.bakhtarnews786@gmail.comآد س برقی  
 بهارین آثا جوایز داده می شود. 

اجالس کارشناسان حفظ میراث جهانی بامیان  
 درایتالیا گشایش یافت 

ـ باخار 7٤ : دوازدهمین اجالس گروه کا شناسان امو  حفاظت  دسمبر/کابل 
ازمیراث جهانی بامیان دیروزباسخنرانی داکارسیدمخدوم  هین وزیراطالعات و  
ـان   ـازم فرهنگ د شهر او یاو ایاالیا گشایش یافت.این اجالس که ازطرف س
یونسکو با همکا ی حکومت ایاالیا دایر شده،   قرا  است طـی دو وز  وی  
برنامه های حراست وترمیم یاد گا  های تا یخی بامیان بحث و گفاگو صو ت  

 گیرد 
ـنـگ   ز یالی نوابی مشاو مطبوعاتی و وابط عامه وزا ت اطالعات وفـره
ـا،   ـی گفت وزیراطالعات وفرهنگ طی سخنانش ازکمک های کشو های ایاال
جرمنی،  جاپان وکو یا اظها سپاس کرده د  با ه اعما موزیم بامیان، نیاز به باز  
ـلـه،   ـغ سازی قسمی یکی ازمجسمه های بودا، کا  وی ساحات تا یخی شهرغل
شهرضحاک و د ه ککرک صحبت کرده گفت این طرحه ا باید  د   ا تبا  با  
 مردم بامیان و سهیم شدن آنان و د  نایجه ایجاد کا  برای اهالی صو ت گیرد. 

زاده به حیث معین    تقررخانم سیمین حسن 
 امورنشرات وزارت اطالعات و فرهنگ  

ـ باخار 1 ـیـف  دسمبر/کابل  :برپایه پیشنهاد وزا ت اطالعات و فرهنگ، تـوظ
زاده بحیث معین امو نشراتی وزا ت اطالعات وفرهنگ از    خانم سیمین حسن  

 سوی  ئیس جمهو طی حکمی منظو  گردید.   
 د نمایشگاه هنری برگزار ش

ـ باخار 7٤ امروز د کابل  » نگ زندگی «:نمایشگاه هنری زیرنام دسمبر/کابل 
به اهامام نهادخدمات اجاماعی و  وانی)افسو(و به کمک مالی وزا ت خا جه  
ـاشـی،   ـق ـنـری ن آلمان د باغ بابربرگزا شدکه د آن نمایشگاه بر عالوه آثا ه
خطاطی،  سامی، پیکرتراشی، مو ه دوزی وآثا هنرمندان که تاهنوزبه جامعـه  

 معرفی نشده اند به نمایش گذاشاه شده است. 
د مراسم گشایش این نمایشگاه خانم سیمین غزل حسن زاده معیـن نشـراتـی  
وزا ت اطالعات وفرهنگ پیرامون هنرونقش آن د غنامندی فرهنگهای ملت  
صحبت کرده گفت هنر وح د پیکر یک ملت میباشدو  شد فرهنگ هویت  
ـیـل   یک ملت د سطح ملی و بین المللی وابساه به فرهنگ آن میباشد. هنربه دل
لطافای که د آن نهفاه است مسلماً د  شگوفایی تا یخ یک کشـو  اثـرگـذا   
میباشد و اگر هنرد ست مو د اسافاده قرا  گیرد میاوان به عنوان یک افـزا   

 بز گ د  حل مشکالت قرا گیرد . 
معین وزا ت اطالعات و فرهنگ به نقش هنرمندان د سمت وسو دهی مردم  

ازفرصاهای که برای شما میـسـر  »نیز تماس گرفاه خطاب به هنرمندان گفت:  
او همکا ی وزا ت اطالعات و فرهنگ  ا با  «شده است اسافاده اعظمی نمائید . 
 هنرمندان یکبا  دیگراظها  نمود . 

بعدعبدالحفیظ نجرابی مسئول نهاد اجاماعی و  وانی افسو صحبت کرده گفت  
، پنج ماه قبل مااین پروژه  ا د شش والیت  اه اندازی نموده ایم کـه هـدف  
اساسی آن شناسایی اساعدادهاوخالقیاهای هنری جوانان  اتشکیل میداد.این نهاد  
د شناسایی هنرموسیقی، فلم، نقاشی خطاطی ودیگرهنرها تالش کرده و نمونه  

 ای آن برگزا ی این نمایشگاه میباشد . 
ـان   بعداًمسئول موسسه بین المللی خدمات اجاماعی  وانی وزا ت خا جه آلم
صحبت نموده گفت بخاطرشناسایی اساعدادهای هنری، کاناینرهای هنری  اکه  
د آن وسایل هفت شهرهنر وجوددا د د  شش والیت ایجادکـرده انـد کـه  
ازهمین طریق هنرهنرمندان شناسایی میگردند.این نمایشگاه برای سه  وز بـه  

  وی عالقمندان باز است . 

 

 اشتراک هفته نامۀ امید 
 .بهترین تحفه برای دوستان است


