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 اعالمیۀ مجلس سنا
 ن علیه تحویل سالحهای امریکابه پاکستا

ـ باختر 81 : مجلس سنای شورای ملی نگرانی شدیدخویش و مردم  مارچ/کابل 
افغانستان رامبنی برسپردن وسایل وتجهیزات نظامی ایاالت متحده بـ  دوتـ   
پاکستان، ابرازمینماید.بربنیادگزارش واشنگتن پس ، امریكا درنظرداردوسایـل  
وتجهیزات نظامی راک  حدود هف  ملیارد داترارزش دارندوبیس  درصدبهای  
کل وسایل وجنگ افزارهای این کشوردرافغانستان راتشكیل میـدهـد، رـور  

 رایگان بدسترس پاکستان قرارخواهدداد. 
مجلس سنای افغانستان باابرازنگرانی شدیدازهمچویک خبر تكان دهنده، این  
ـاتـروریسـ  و   عمل ایاالت متحده راخالف توافقات انجام شده بخارر مبارزه ب
ـاد    دهش  افگنی دانست ، تأکیدمینماید درصورتیك  امریكاب  وعده هایش ص
ـاشـد    بوده وبخاررمبارزه با دهش  افگنی ، تروریس  وقاچا  موادمخدرپابنـدب
نبایداین تجهیزات رااز افغانستان بیرون وب  کشوری بدهدک  خودحامیتروریس   
ـای   ـه وتا دندان مسلح بوده وساتها باعث ریختاندن خون افغانها، امریكاییها وملیت
دیگرشده اس  .مجلس سنادرارالعیۀ خودافزود:اامریكااگر مشكل خاصی باتی   
رهبری دوت  افغانستان دارد، نباید جزای آنراب  مردم افغانستا ن بدهد. مجلس سنا  
بامخاتف  شدیدباچنین یک ررح ومعامل  وانتقادازسیاستهای ضعیف کشور، از  
حكوم  وبویژه وزارت امور خارج  میخواهدتاهرچ  سریعترمذاکرات الزم را  
باجانب امریكا و کشورهای عضو ناتوجه  تسلیمگیری تجهیزات نظامـی بـ   
اردوی ملی آغازنمایندوازنیروهای خارجی درافغانستان میخواهدتا مطابق وعده  
هایشان درتجهیزوتمویل نیروهای امنیتی ومبارزه علی  تروریس  همكاریهایمؤثر  
نموده ومردم افغانستان راک  ساتها دریک سنگر باه  رزمیده اند ، تنها نگذارنـد  
وسالح و تجهیزات نظامی را ب  دسترس گروههای دهش  افگن قرارندهندکـ   

 امنی  ومصاتح افغانستان وجهان را بیش از این ، در مخارره بیاندازد . 
 زخمی نتیجۀحمله انتحاری فاریاب    84کشته و 71
ـ باختر 81 ساع  صبح امروز در    1:دراثر حمل  انتحاری ک  حواتی مارچ میمن  

تن دیگـر    34تن شهید و    81شهرمیمن  مرکز والی  فاریاب ب  وقوع پیوس ،  
مجروح ب  شفاخان  والیتی فاریاب انتقال داده شده اند و نیز پنج مجروح دیگر ب   
ـان و   یک شفاخان  شخصی آن والی  انتقال داده شدندودرمیان کشت  شـدگ

ـات    38مجروحین، زنان وارفال نیزشامل اند، ازمیان مجروحان  نفرکـ  جـراح
 شدید برداشت  بودند، جه  تداوی بیشتر ب  کابل منتقل شدند. 

داکترثریا دتیل وزیر صح  عام  باابرازتاسف وتات  ازین حادث  اتمناک، بـ   
موظفین شفاخان  هاهدای  دادتادر درمان بهتر مجروحین سعی اعظمی شانرا بـ   
ـتـ    خرج دهند. بگفت  مسئوتین صح  عام  والی  فاریاب، مجروحیـن وکش
شدگان ک  ب  شفاخان  والیتی انتقال یافت  اند، تمام آنها افرادملكی بودند.موظفین  
شفاخان  والیتی ازاتخاذ آمادگیهای الزم درجه  درمان مجروحین ارمینان داده  
گفتنددرنتیج  راه اندازی کمپاینهای جمع آوری خون، خون کافی در شفاخان   
موجودبود ک  از آن برای درمان مجروحین این رویداد استفاده بعمل آمد.  در  

ـان    6میان کشت  شدگان یک دختر  ـی سات  ویک پسر خردسال نیزشاملند ودرم
مجروحین یک رفل ویک مادر حامل  نیزوجوددارندک  این خان  رفل خود را  

 ازاثرجراحات شدید از دس  داده اس . 
ـانـ     17شفاخان  والیتی فاریاب حدود    بستردربخش جراحی وس  عملیات خ
داکترجراح دارد ک  تمام این جراحان جه  رسیدگی ب  مجروحین ایـن    88و 

 حادث  حضور داشتند . 
 نقشه های معادن افغانستان تهیه شد 

ـ آریانان  81 بـرداری    اعالم کردک  برای بهره      : مقامهای دوتتی مارچ/ کابل 
گذاران خارجی همكاری میكنند. ایاالت متحده    بیشترازمعادن افغانستان، باسرمای  

ـان      آوری پیشرفت    برداری از رریق فن   ب  این منظور نقش   ـت ـانس ـغ را در اختیار اف
وت ، محمداکبر بارکزی، وزیرمعادن درسفربـ     گذاشت  اس . ب  گزارش دویچ  

ـا  «واشنگتن گف :   ماتنها از رریق معادن، استخراج موادمعدنی وهیدروکاربونه
ـیـ  کـ    میتوانی  پیشرف  اقتصادی داشت  باشی ، ما باید ب  این منظور دق  کن

 »گون  معامالت با شفافی  انجام شوند   این 

ملیون داترازاستخراج معادن درآمد  دارد  836 بارکزی گف  افغانستان هرسال 
ـان رادر    1۲1۲ امامیخواهداین رق  راتاسال   ـن ب  ملیاردها داتربرساند. او این سخ

سفارت افغانستان درایاالت متحده امریكاابرازداش ، جاییك  اداره زمین شناسی  
امریكا ارالعاتی رادرموردجزییات بسیار پیشرفت  معادن ری یک مـراسـ  بـ   
ـایـر   مقامهای افغان واگذارکرد. کابل ب  این ترتیب جزییات بسیاردقیقی ازذخ
موادمعدنی بدس  آورد.این ارالعات رازمین شناسان امریكاازرریق تصـویـر  

ـاده از    برداری فراریفی بدس  آوردندک  یكنوع پیشرفت  نقش   ـف برداری بااست
 باشد.   های عصری می   آوری    فن 

 سوزان کی  بال، سرپرس  اداره زمین شناسی امریكا   )دنبات  درستون دوم( 
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 سالم وپیام نوروزی امید
 مبارکــباد نـوروز و بهاران                   به یـاران و عزیزان و رفیقان
 بهرکودک، بهرمام و بهرباب                    سالم خالص و فرخنده و ناب
 مبارک  باد سال نو به کشور                   خدا سازش  ز سالِ پـار بهتر
 وطن رابادروزوشب خجسته                   شوددست وزبانِ خصم بسته 
 هرآنکوخدمت خالص گذارد                   خدایش لطف ورحمت رابیارد 

 محمدیونس قانونی به حیث معاون اول پیشنهادشد 
ـ باختر /8 : رئیس جمهوری اسالمی افغانستان فرمانی را درمورد  مارچ/کابل 

قانون     61تعیین معاون اول ب  شرح ذیل صادرکرد: ب  تاسی ازحك  بند اول ماده  
اساسی افغانستان، محمدیونس قانونی بحیث معاون اول ریاس  جمهوری تعیین و  

 جه  تاییدب  وتسی جرگ  شورای ملی معرفی می شود . 
رهبران جهادی وشخصیتهای سیاسی از قانونی  
 بحیث معاون اول ریاست جمهورحمایت کردند 

ـ باختر 81 : جلسۀ مشورتی ک  قبل ازظهرامروز در ارگ دایرشد،  مارچ/کابل 
پس ازبحث و مشوره های هم  جانب ، محمد یونس قانونی را ب  اکثریـ  آرا،  
منحیث معاون اول ریاس  جمهوری مورد حمای  و تایید قرار داد.درین جلس ء  
مشورتی استادعبداترب رسول سیاف، پیرسیداحمدگیالنی وشیخ محمدآصـف  
محسنی، استادمحمدکری  خلیلی معاون دوم ریاس  جمهور، پوهاندعبداتسـالم  
عظیمی قاضی اتقضات وسرپرس  محكم  عاتی، عبداترووف ابراهیمی وفضل  
ـانـد   هادی مسلمیار روسای مجلسین شورای ملی،  پوهاندگلرحمن قاضی، پـوه
نعم  اهلل شهرانی، صالح اتدین ربانی، عبداتهادی ارغندیوال، موتوی قیام اتدین  
کشاف، اتحاج محمداسماعیل خان، حاجی دین محمد، وحیداهلل سباوون، سیـد  
منصورنادری، استادمحمداکبری، خلیف  قزل ایا ، ضراراحمد عثمانی، بس  اهلل  
محمدی، موتوی جوره، داکترمشاهد، حصین فهی  وادیب فهی  دعـوت شـده  

 بودند  و اکثری  آنان در این جلس  حضور داشتند . 
 بررسی وضع منطقه توسط پاکستان، ترکیه وافغانستان  

ـ خبرگزاری کوکچ  /8 : وزارت خارج  پاکستان دیـروز  مارچ/اسالم آباد
اعالم کرد: مقامات پاکستان، ترکی  وافغانستان ری نشستی دراسالم آباد شرایط  
ـاد،   کنونی، تحوالت اخیراقتصادی و سیاسی، گسترش همكاریهادرزمین  اقتص
ـارچـوب   تجارت، انرژی و زیر ساختها درمنطق  ونیزتالشهای مشتـرک درچ
سازمانهای بین اتمللی راموردبحث وگفتگو قراردادند. درمورد بازسازی و توسع   
اقتصادی درقلب آسیا نیزتاکید شد. دربرگزاری هشتمین نشس  س  جانب  سران  

فبروری در انقره انجام شد بموجب آن تصمی  گرفت     84 س  کشورک  ب  تاریخ  
ـادبـرگـزار   شد نشس  س  جانب  مقامات پاکستان، ترکی  وافغانستان دراسالم آب
شود. درنشس  سفیرترکی  ومدیرکل آسیای جنوبی، عبداتصمد صمد رئیـس  
ـار انـجـ  بـ    عمومی شعب  اول سیاسی وزارت خارج  افغانستان ومحمد افتخ

 نمایندگی ازپاکستان حضور داشتند . 
 اتهام استخراج کرومایت برمقام های حکومت  

ـ مرکزارالع رسانی افغانستان /8 : دیدبان شفافی  افغانستان، مقام  مارچ/کابل 
های بلند پای  حكوم  راب  دس  داشتن در استخراج غیر قانونی کرومای  در  
والی  های مختلف کشورمته  ساخ . مسئوالن این نهادگفتند: یافت  های آنان  
نشان میدهندباآغازرقابتهای انتخاباتی، استخراج غیرقانونی ازمعدنهای کرومای   

 دروالیات توگر، پكتیاوننگرهارافزایش یافت  اس . 
دیدبان شفافی  درافغانستان می گوید آنان ب  اسنادی دس  یافت  انـد کـ   
مقامهای بلندپای  وزارت معادن ب  بیرون کردن هزاران تن کرومای  ازکشـور  
اجازه می دهند و این کار سبب شده ک  روند استخراج غیرقانونی کرومای  از  
ـایـ    معادن مختلف این والیات افزایش یابد. بربنیاد این ااسناد، مقامهای بلنـد پ
ـنـگ   ـاتـن س وزارت معادن ب  بهان  نمون  گیری ب  شرکتهااجازه میدهندصده
کرومای  را ک  در ترکیب آن پالتین وآتموینیوم وجودداردب  بیرون ازکشور  

 ببرند.  
وزارت معادن این گفت  هارا رد میكندومیگوید: این وزارت ب  گون  مستقی   
ـازه   صالحی  قرارداددهی راندارد ونیز مقامهای این وزارت ب  هیچ کـس اج

 انتقال کرومای  را نمی دهد . 
 جلوگیری ازحمله تروریستی درنوروز در بلخ 

ـ آریانان    81 : فرمانده امنی  والی  بلخ از بازداش  یـک  مارچ/مزارشریف 
تروریس  ک  قصدانفجاردرجشن نوروزی این والی  را داشت  خبر داد. بگفت   
عبداترحمان رحیمی، این فرد صاتح محمد نام داردوساکن وتسواتی شـوتـگـره  
اس . اودرپاکستان آموزش حمالت تروریستی دیده وجه  بره  زدن مراس   
 جشن نوروز، انتخابات ریاس  جمهوروشوراهای والیتی واردبلخ شده اس .  

ب  گفت  فرمانده امنی  بلخ، برنام  امنیتی نوروز وانتخابات تاکنون بدون کاستی  
اجراشده وتدابیرشدیدامنیتی بررف  وآمد و گش  و گذار ب  بهترین نحو در  

 حال انجام اس . 
 عبداهلل :پیمان امنیتی را دریک ماه امضا میکنم 

ـ آریانان  87 :تالشهای فراوان واشنگتن برای امضای پیمان امنیتی  مارچ/کابل 
بادوت  کنونی افغانستان ظاهراً ب  بن بس  روبرو شده، زیرامقامهای امریكاگفت   
اندباپذیرفتن هرپیش شرط دوت  افغانستان آنان باپیش شرط تازه روبرو شـده  
ـان   ـت ـانس اند. اما برخی از نامزدان ریاس  جمهورمیگویند دراین پیمان منافع افغ

 نهفت  وتاخیردر امضای آن ب  ضرر مردم افغانستان اس .  
ـیـروزی درا   داکترعبداهلل عبداهلل نامزد ریاس  جمهورمیگویددرصورت پ
نتخابات، پیمان امنیتی با واشنگتن را درجریان یكماه امضاخـواهـدکـرد. اودر  
ـیـس   گفتگوبا اسو شیتیدپرس پیش شرط تامین صلح در کشور از سـوی رئ

 جمهور کرزی را برای امضای این پیمان غیر عملی میداند. 
بین دوهمكار رابط  مشترکی وجودداش  ک  این رابط  توسط  «عبداهلل گفت :  

ـای هـردو   ـه رئیس جمهورکرزی از بین برده شد، برای ترمی  دوباره آن تالش
ـتـرک   ررف نیازاس  ومن فكرمیكن  ک  روابطی باشد ک  برمبنای احترام مش
ـا   باشد ودرک مشترک ازچاتشهاو چگونگی برخورد با آنراوفرصتهایی راک  م
در دس  داری  باشد ، این توافقنام  درجریان یک ماه ب  امضا خواهدرسید، من  
هیچ دتیلی برای ب  تعویق افتادن آن نمی بینی ، درباره این توافقنام  گفتگوشده .  
 .»شرط کرزی ک  اول صلح بعد امضای توافقنام ، رامن فكرنمیكن  عملی باشد 

 قنسول هند درهرات تکمیل بندسلما را مژده داد 
ـ باختر 86 ـاز  مارچ/هرات  :قنسول جدیدهندوستان دروالی  هرات بكار آغ

ـیـدی   نمود. آمی  کومارجنرال قنسول هنددردیدارتعارفی با سیدفضل اهلل وح
ـیـن   واتی هرات ازعالقمندی کشورش بخاررتوسع  وانكشاف روابط دوستان  ب
ـانـ    ـادق دوکشوریادکرد. وحیدی ضمن قدر دانی ازهمكاریهای دوستانـ  وص
ـایـی   دوت  ومردم هندوستان درامر بازسازی بخصوص تكمیل ررحهای زیربن

 ازجمل  بندسلماخواهان تداوم انكشاف این همكاری هاب  پیمان  وسیع ترشد . 

 ت نمایی از بند سلما در هرا
جنرال قنسول هندازتشدیدتالشهابخاررتكمیل بازسازی بندسلماخبرداد واظهار  
امید نمود تااین پروژه تااخیرسال روان تكمیل شود.اوگف  باتكمیل این پروژه  
بخشهایی زیادی آبیاری میشودوهزارهاتن ازباشندگان والی  هرات ب  انـرژی  
بر  ثاب  دسترسی پیدامیكنند.بندبر  سلما در وتسواتی چش  شریف موقعی   

 دارد وباکمک ماتی هندوستان درحال احداث میباشد . 
 رحمان خواستارتوسعه همکاری با افغانستان شد 

ـ باختر 87 ـفـ   مارچ/دوشنب   : امامعلی رحمان، رئیس جمهورتاجكستان گ
ـان   ـت انكشاف همكاریهاباافغانستان یک اوتوی  مه  درسیاس  خارجی تاجكـس
محسوب میشود. امامعلی رحمان درمالقات با عبداتهادی ارغندیوال، وزیراقتصاد  
افغانستان، باتاکید برتوسع  روابط تجارتی واقتصادی، ترانسپورتی وهمكاریهای  
ـفـرانـس   فرهنگی بین تاجكستان و افغانستان گف  جشن بین اتمللی نوروز وکن
شش  همكاری های اقتصادی منطقۀ درباره بازسازی افغانستان)ریكا(، ب  تقـویـ   
صلح، ثبات وتوسع  اجتماعی و اقتصادی افغانستان کمک خواهد کرد.دوررف  
ـان   ـت ـانس ـغ ـان اف درمورداجرای پروژه های منطقوی ساخ  راه آهن تاجكست

ـازرسـی    8۲۲۲-ترکمنستان، ررح انتقال بر  )کاسا   (، گشایش یک پوست  ب
جدید در مرز تاجكستان و افغانستان ، افزایش منابع بر  تاجكستان ب  افغانستان و  

 نیز احداث یک خط توت  گاز از افغانستان ب  تاجكستان گف  وگوکردند. 
ـیـش  143ه  اکنون   دانشجوی افغان درتاجكستان مشغول تحصیل بوده و ب

ازدوصد ربیب تاجیک نیزدرافغانستان فعال هستند. ایندوکشورحدود یكهزار و  
 پنجصد کیلومتر رول مرز مشترک دارند . 

 ربا در ننگرها بازداشت شدند   یک گروه آدم 
ـ روزنامۀ  81 :ریاس  امنی  ملی از بازداشـ  یـک  صبح   1مارچ/جالل آباد
ربایان در والی  ننگرهارخبرداد وگف  ماموران امنی  ملی    نفری آدم   / گروه  

اند. یک    درهمكاری باباشندگان وتسواتی مهمنددره این گروه را بازداش  کرده  
 ربایان آزاد شده اس .   نفرنیز از نزدآدم 

ـان    براساس اعالمیۀ، این گروه آدم  ربا چندی پیش اسماعیل خان، از باشنـدگ
ـتـی      وتسواتی اچین راربوده بودندودربدل رهایی او، از خانواده  اش مقدارهنگف

ـار   پول خواست  بودند.امنی  ملی گفت  این افراد باشندگان اصلی والی  ننگره
 اند .   های مسلحان  دس  داشت    ربایی و سرق    هستند ودرچندین مورد آدم 

************************************* 
 دنبات  ازستون سوم همین صفح   

گف  افغانستان بااین ارالعات، تنهاکشورجهان اس  ک  بیشترین قسمتهای آن از  
 برداری شده اس .   رریق تصویربرداری فراریفی نقش  

ـارد( 1۲8۲ شناسان امریكادرسال   زمین  گفتندافغانستان یک ترتیون)یكهزار ملی
ـیـدی   ـل ـاده ک داتر منابع معدنی بشمول مس، آهن وتیتیوم دارد. تیتیوم یک م

باشد. امامقامهای دوت       وضروری برای ساخ  بارری موترهای اتكتریكی می 
ـا را    افغانستان س  برابراین مقدارذخیره معدنی را تخمین میزنندک  امیـدواری  ه

 دهد.   افزایش می 
درحاتیك  ایاالت متحده درزمین  تحقیقات زمین شناسی درافغانستان پیشقـدم  

حق استـخـراج    1۲۲1 گذارعمده میباشدک  درسال    اس ، اما چین یک سرمای  
 معدن کالن مس عینک را از آن خود کرد . 

نوروز فرخنده را به تمام مشتریان و 
هم میهنان عزیز تبریک وتهنیت 

گفته، سال پرازسعادت برایشان تمنا 
می کنیم. بدین مناسبت بهترین 

میوه های وطنی برای آبمیوۀ نوروزی 
رافراهم آورده به شماعرضه میداریم 

 ارسال پول به تمام دنیا 
 به زودترین فرصت با
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 کاتیفورنیای جنوبیمحمدنسی  یوسف                                   
 د انتخابات و زلمی خلیلزا

درجریان اس ،    84/4روریك  هم  همورنان عزیز می دانند، انتخابات سال 
و برای برنده شدن انتخابات، مهندسی هایی صورت گرفت  اس . عدۀ ازسـران  
ـنـزل   جهادی، غیرجهادی، تكنوکراتهای غربی ب  رهبری زتمی خلیلـزاد، درم
عبداترشیددوست  ومحمد محقق تشكیل جلس  دادند، تا جه  انتخاب یكی دو  
نفر برای نامزدی انتخابات ریاس  جمهوری کشورب  موافق  برسند، ک  بجایـی  
نرسید. بعداًهرکدام بیرقهای جداگان  بلند کرده، ب  راه خویش رفتند. جبهۀ ملی  
نسب  خودخواهیهای شخصی ازه  پاشید، رئیس جبه  باکمال پررویی معاونی   

 زتمی رسول را، ک  از پشتیبانی کرزی برخوردار اس ، پذیرف .  
ظاهراً زتمی خلیلزاد باتمام آوازه هایی ک  یكی از نامزد های ریاس  جمهور  
خواهدبود، خودرا ازصحن  بیرون کشید، مگر جناب خلیلزاد بایک مهنـدسـی  
دقیق تی  خودراواردصحنۀ انتخاباتی نمود. حامد کرزی در پش  پرده با ایشان  
یكجاس ، زیرا زمانی ک  نیوکان ها )جمهوری خواهان محافظ  کار نو(، زتمی  
خلیلزادرا منحیث ویسرا وکرزی رئیس جمهور افغانستان تعیین نمودند، خواستند  
هم  چیز ب  فرمان شان باشد، چنانك  بود. زمانیك  دموکراتها وارد صحنۀ  سیاسی  
ـان،   امریكا شدند، مناسبات آنها با کرزی، نسب  نزدیكی زیاد با جمهوریخـواه
 مخصوصاً بچۀ نازپرورجورج بوش وفساد اداری بی سابق ، روب  سردی گرایید . 
تی  خلیلزاد متشكل از اشرف غنی احمدزی، رحی  وردک، زتمی رسـول،  
هدای  امین ارسال، علی احمد جالتی، گل آقا شیرزی و حنیف اتـمـر اسـ .  
ررح روری اس  ک  هرکدام از این نامزدان آهست  آهست  ب  نفع یكدیگر، و  
باالخره ب  نفع اشرف غنی احمدزی میگذرند، کرزی صرف زتمی رسـول را  
نسب  ب  اشرف غنی ترجیح میدهد، زیراگر وی برنده شود، معنی اینرا داردک   
شخص کرزی برای بارسوم رئیس جمهورمیشود ! زیرازتمی رسول ن  تیاق  و  
ن  تجربۀ کاری این مقام رادارد، چنانچ  در دوران تصدی وزارت امور خارج ،  
ـان   ـت ـانس ـغ سامان بازی دس  کرزی بود، وهیچگاه منحیث وزیرامور خارجۀ اف
آوازی بلندنكرد،ک  استقالتی  وزارت امورخارج  را درسیاس  خارجی کشور  
نشان دهد. اویكی از تجرب  های کاری خودراریاس  دفترمحمدظاهر شاه پادشاه  
سابق قلمداد نموده، درحاتیك  هم  میدانند در روم غالم غوث وزیری، یكی از  

 مامورین سابق وزارت امورخارج  برای ساتیان دراز رئیس دفتر پادشاه بود .  
درمیان این تی ، ک  اسمای شان فوقاًتذکریاف ، هرکدام زمانی ک  متصدی  
اموربودند، اتهاماتی ب  ایشان وارداس ، مخصوصاً آقای جالتی کـ  دریـک  
موقف خیلی متغییرقراردارد، چون همۀ اینهاب  نفع یكدگرمیگذرندتذاتبـصـره  

 درمورددورۀ کاری شان ضیاع وق  اس .  
ازآنجاک  موضوع مهره های اصلی تی  خلیلزاد اس ، از این رو ب  این رابط   
کمی روشنی انداخت  میشود : زتمی خلیل زاد یک امریكایی افغان اس ، ک  در  
ـا   ـه ـان مقامات بلند امریكا ایفای وظیف  نموده، و یكی از اعضای برجستۀ نیـوک
ـایـب   )گروه جمهوری خواهان محافظ  کار نو( می باشد. زمانی ک  ب  حیث ن
ـتـ    اتحكومۀ دوت  افغانستان از ررف ادارۀ بوش تعیین شد، از مجلس بن تا خ
تصدی امور کارش درافغانستان، اشتباهات سیاسی بزرگی را مرتكب شده، ک   
ـاسـی   تاحال مردم کشور بهای آن را می پردازند. از آن جمل  یكی قانـون اس

 ودیگری قوم گرایی می باشد.  
زتمی خلیلزاد، اشرف غنی احمد زی، انوراتحق احدی، از فارغ اتتحصیـالن  

هستند. دانشگاه امریكایی بیروت یكـی ازآن   AUBدانشگاه امریكایی بیروت  
ـایـی   ـی دانشگاه هاییس  ک  امریكاییهاازمماتک امریكای التین، شر  میان ، آس
وعربی، یكتعدادشاگردان الیق راانتخاب نموده، برایشان جه  تحصیالت عاتی  
دردانشگاه امریكایی بیروت بورس تحصیلی داده، بعد از فراغ ، آن هارا برای  
اخذ درجۀ دکتوراب  امریكامیفرستند. اکثراین اشخاص بناب  امتیازاتی ک  بـرای  
شان داده می شود، ب  اوران خویش برنمی گردند، وامریكا دربعضـی مـوارد  
مشخص از ایشان در مماتک خود شان استفاده های سیاسی میكند. چنانچ  مثال  

 زنده، خود آقایان خلیلزاد، اشرف غنی احمدزی و انوراتحق احدی هستند.  
ـنـده،   اشرف غنی احمدزی پسر مرحوم شاه جان احمدزی اس ، ک  نویس
پدرش را از زمانیك  مدیرکلوپ بانک ملی بود، تا اندازۀ آشنایی داش  . او در  
ـیـث   دورۀ صدارت شهیدمیوندوال ب  نسب  دوستی ک  با او داش ، دفعتاً ب  ح
رئیس ترانسپورت عمومی ) یكی از مقام های بلند حكومتی (مقررشد ، ک  در  
رول دورۀ کاری اش، نسب  صداق  وعدم صداق  او سئواالتی موجودبود.  
وی ازنهای  تعصبات قومی وتسانی برخوردار بود. یكی از برادرانش ب  نام قیوم  
کوچی، مامورسابق وزارت خارج ، ک  باشندۀ کاتیفورنیای شماتی امریكاس ،  
ب  قوم وقبیل  گرایی مشهوراس ، فعال برای فعاتی  های انتخاباتی برادرزدۀ خود  
درکابل می باشد. خود اشرف غنی وبرادرش حشم  غنی نیز این تعصب راب   
میراث برده اند. گرچ  اشرف غنی درنطق هایش خیلی ب  مهارت صحب  مـی  

 کند، مگر بوی این تعصب از گفتارش ب  مشام می رسد ! 
ـهـوری او،   اشرف غنی از زمان آمدن کرزی تاخت  دورۀ اول ریاس  جم
منحیث وزیرماتی  اجرای وظیف  نمود، اما دراثرناپدید شدن یک مقدار از کمک  
هش  ملیارد داترامریكا ب  افغانستان، رور ماهران  خود را از وظیف  کنار کشید، و  
بطرف دانشگاه کابل روآورد،بعداآهست  آهست  بخاررنامزدی ریاس  جمهوری،  
غیرمستقی  داخل تی  کرزی شد. اودرتمام مسئوتیتهای دوت  کرزی شـریـک  
میباشد.بقول شاهدان عینی، بعدازتصویب قانون اساسی، دستبردی توسط مجلس  
ـای   مشورتی وی، خلیلزاد و انوراتحق احدی ویک عدۀ دیگر، دربعضی ماده ه
قانون اساسی تغییرصورت پذیرف . چنانچ  بعضی از تناقضاتی ک  فعال درقانون  

 اساسی موجوداس ، روی همین دستكاری های غیرمسئوالن  می باشد.  
اشرف غنی نطا  وبازیگر )بچۀ فل ( خیلی ماهراس ، برای رسیدن ب  قدرت  
ازهیچ وسیلۀ دریغ نمیكند. مثال پذیرفتن جنرال دوست  ب  حیث معاون اول، ک  از  
وضع ماتی قابل مالحظ  برخورداراس . درحاتی ک  چندسال پیش همین آغا در  

 اخبار گاردین وی را قاتل و یكی از ناقضین حقو  بشر قلمداد کرده بود.  
ـأتـۀ   داخل شدن ظاهرقدیر) وکیل شورا( ب  تی  انتخاباتی اشرف غنـی مس
جاتب دیگری اس  . ظاهرقدیرچندی پیش ازررف وزیرماتی  ب  سوءاستفاده از  
 چوکی وکات  مته  شده بود، وب  اساس اعتراف خودش بیشتر از س  صدملیون 

ـ کاتیفورنیا محمدنعی  کبیر                                                             سكرمنتو
 مردی از میان نامردان رفت 

ـاران و   مارشال محمدقسی  فهی ، ک  جن  برین جایش باد و، تسلی  بـ  ی
رهروانش، زودتر ازآنچ  انتظارمیرف ، رخ  ازین جهان پرهیاهو، بس  وبـ   
جمع شهداُ وخدمتگاران استقالل وشراف  وانسانی  و معنوی  پیـوسـ . بـ   
تحقیق ک  بازگش  هم  بسوی اوس  وعفو و بخشش وقضاوت زش  وخوب  
دراختیاراو. ای بندۀ عاصی وگنهگار ، ای سرکش مغرور وای محبوس زنـدان  
ـاسـ     تعصب وخودنگری، تراچ  ب  اینك  کی چ  کرد وجای کی درکـج

 تراکی دربان جن  ساخت  اس ، ک  یكی رابخوانی ودیگری را برانی   
مارشال قسی  فهی ، مرد سنگرهای جهاد، فرمانده شجاع وبی بـدیـل دوران  
مقاوم ، سیاستمدارپرکار وپرازحوصل  در کارزارسازش هاو کرنش ها، رنـج  
هابرد. ازندان  کاریها، ازتضرع وننوات ها، ازتورئ  ها وساخ  وباف  ها، وتـی  
چین برابرو نمی آورد وتب ب  شكای  نمی کشور. چون صخره های سـخـ ،  

 فراز قل  ها، بی نیازاز پابوسها، ب  پیشواز حوادث می شتاف  .  
فهی ، دوس  ودشمن رابخوبی میشناخ ، حلق  هارا نمیگذاش  ازه  بگسلد،  
ـان،   وآنهارابه  نزدیک میكردوپیوس  میداد. ازعذروزاری بخاررهمدتی دوست
 پروایی نداش ، وتی بادشمنان سختگیربود و درشناخ  آنهاتردیدی نداش .  

ـاپـراز   ـاوفـروده زندگی نسبتاًکوتاه پنجاه وهف  ساتۀ قسی  فهی ، پرازفرازه
ـاسـ . از   پیروزی هاوشكستها، پراز ناامیدی هاوامیدها، پرازخروش و سكوته
ـتـن، و   آغازجوانی دل درپیكار ورن بستن و، ازعیش ونوش جوانی حـذرداش
خاکهارابسترکردن وسنگهارا باتش، مصدا  پرورش یک انسان متعهد دربرابـر  
دین وورن بود. انسانی ک  بایس  مسئوتیتهای بزرگ جهاد ومقاوم  رابدوش  
کشید، مسئوتیتهای سترگ ملی ب  گرانی سنگ هم  کوهها، شفافی  هم  دریاها  

 و دهش  هم  رعد وبر  ها.  
مارشال محمدقسی  فهی  درتحظ  های حساس تاریخ کشـور، چـون یـک  
ـیـد   ـه اسطوره عمل کرد. جایگاهش رادرکنارراس  سردارجهادومقاوم ، ش
احمدشاه مسعود)رح( بخوبی تشخیص داده بودو، شایستگی خود رادرگرماگرم  
نبرها، زیربمباران بمب افگنهای ارتش سرخ ب  خوبی ثاب  ساخ . هرگاه کـ   
رنجشی پدیدمی آمد، هرزمان ک  شگافی بین نیروهای جهادپدیدمی آمد، هـر  
تحظ  ایك  مقاوم  و پایداری یک جبهۀ جهاد زیرسئوال برده میشد، این )فهی   
ـفـۀ   ـی خان( بود ک  ب  قوماندۀ آمرصاحب، کمرمی بس  وراهی اجـرای وظ
دشواری میشدک  دیگران ازانجام آن عاجزبودند. درهرسنگر وهر معرک  وهر  
حملۀ دشمن، اویک هدف خوب برای دشمن بود، وتی خداوند اوراحفظ مـی  

 کرد تاعهده دارماموریتهای پرافتخارآینده شود. 
ـعـود،   بااضمحالل وشكس  قوای شوروی، قسی  فهی  درکناراحمدشاه مس
فاتحان  واردکابل میشودو، مسئوتیتهای امنیتی راب  سویۀ ملی بدوش میگیرد. ب   
روای  یاران همراهش، باربارازررف فرمانده سترگ، برایش مأموریـ  داده  
میشودتادربین قویتهایی ک  پایتخ  راب  حوزه های سیاسی ونظامی تقسی  کرده  
بودند، میانجیگری کند و آنهاراازخطرات جنگ خانمانسوزداخلی برحذردارد.  
این جنگهاک  برای حفظ ثبات ودوام حكوم  وجلوگیری ازسقوط کشور ب   
دس  پاکستان، جبراً وقهراً بایددوام می یاف ، بهان  های خوبی دردس  کسانی  
شدک  جهاد، قدرت عنعنوی وقبیلوی آنهاراب  نابودی میكشانید.عدۀ ه  ب  ایـن  
باورهستندک  جنگهای کابل، ظهورهوی  سایراقوام کشوربود، ک  زیـریـوغ  

 رژیمهای قبیلوی، قرنهاقربانی داده بودند. 
بهرحال چ  ظهورهویتهای اقوام دیگر، چ  ستراتژی پاکستان برای گسترش  
ـان   عمق آن و، عوامل متعدد وبیشماردیگر، زمین  رابرای مداخلۀ مستقی  پاکست
زیرنام امارت اسالمی راتبان مهیاساخ . فرمانده جهاد برای جلوگیری ازتلفات  
افرادملكی وخرابی بیشترشهر ب  قسی  خان فرمان تخلیۀ پایتخ  راصادرنمود. و  
ـای   او با درای  واحتیاط قبل ازآک  قوتهای راتبان واردمعرک  شوند، تمام قوته

 دوت  رابدون هیچ نوع تلفات ازشهرکابل بسوی شمال سو  و اداره نمود.  
ـارزه مـی   تحظات حساس دیگر، فرمانده احمدشاه مسعود ومعاون اوراب  مب
رلبید، مبارزه ومقاوم  دربرابرراتبان، راتبان متشكل ازاتقاعده، کرنیلها و جرنیل  
های پاکستانی و اراذل واوباش کشورهای اسالمی، زیر نام مقدس اسالم، بریک  
ـنـد،   کشوراسالمی هجوم آوردند، کشتندو سوختندوشال  زدند وب  دارآویخت

 تامردم راب  اراع  ازخواست  های ناحق پاکستان مجبورساختند.  
باشندگان شماتی ک  ازجور واجحاف آی اس آی و مالهای دیوبند وراتبها ب   
فغان آمده بودندوهم  چیزخودرا ازدس  داده بودند، نزد آمرصاحب احمدشاه  
مسعودب  پنجشیررفتند، تا دربرابراین غول بی شاخ ودم، عالجی بیابند. مسعودک   
نیروی مردم ک  همیش  حق اس  ایمان داش ، دریک صبح بعدازنماز بامـداد،  
امرحمل  راصادر، وبا فرمانده قسی  درکنارخود، شخصاً جنگهایی راک  در دنـد  
شماتی براه افتاده بود، نظارت می نمود. قوتهای پاکستانی وراتبان، درهرکوچ   
وپسكوچ  با گذاشتن اجسادمتعفن همدستان خود، بسوی کابل فـرار و خـط  
ـا   دفاعی درشمال کوتل خیرخان  تأسیس وب  قوماندانی بس  اهلل خان، توانس  ت

 سقوط رژی  راتبان، مانع پیشروی آنهاب  سم  شماتی شود . 
مارشال قسی  فهی  دردوران مقاوم ، بیش ازپیش آبدیده شدو، هنگامی ک   
اتقاعده وراتبان وپاکستان، ازسقوط کامل کشورمأیوس شده بودند، درصـدد  
چارۀ دیگربرآمدند. همان افراز ورهكاریك  جنایتكاران وبزدالن پس ازشكس   
درجنگهای رویاروی، ب  آن متوسل میشوند: ترور و جنای  . شهادت احمدشاه  
مسعودقهرمان ملی، رهبرجهادومقاوم ، فصل خطرناک وشكل دیگری رادر  
زندگی مارشال محمدقسی  فهی  کشود. اکثرباورها براین بودک  پس ازشهادت  
ساالرمجاهدین، قوتهای مقاوم  پراگنده وراتبان بر افغانستان مسلط خواهندشد.  
مارشال فهی ، قوماندۀ قوتهای مقاوم  را درین تحظۀ حساس بدوش گـرفـ ،  
 بامتان  وشجاع  ودرای ، تا سقوط شرم آورراتبان، این قوتها رارهبری نمود.  
ـال   باسقوط رژی  راتبان، کنفرانس بن جمع آوری سالح راتجویزنمود. مارش
فهی  اوتین قوماندان ورهبرمقاوم  بودک  تمام سالح ومهمات خودرا درپنجشیر  
ووالیات شمال ب  دوت  تسلی  نمود. گرچ  فصل جهادومقاوم  درزنـدگـی  
مارشال فهی  ب  پایان شرافتمندان  اش نزدیک شد، وتی رسات  اودربرابرمردم و  
کشورش هنوزپایان نیافت  بود. فهی  برای ایجاد یک حكوم  باثبات، ب  سیزده  
 سال سعی و تالش ومبارزۀ شباروزی نیاز داش  .        )دنبات  درصفحۀ شش  ( 

 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 

ـ کاتیفورنیا محمد راها کوشان                                                    فریمون  
 جوانان جوانان جوانان !

 چه جناور است دزدی که به کف چراغ دارد ! 
وا    11 سوره مبارک  ابراهی  آی    ّـَ ـل َ ََّ ِ کُفرًا وَأَح ََّتوا نِعمَ َ اتل ََّذینَ بَد :أَتَ  تَرَ إِتَى ات

(آیاندیدی کسانی راک  نعم  خداراب  کفران تبدیل کردند  11قَومَهُ  دارَ اتبَوارِ) 
ـا   ـاب وقوم خودراب  سرای نیستی ونابودی کشاندند بادیده درایی آشكاروبی مح
آغ  جامدکر زای باهمان چپن وکاله راساً ب  چش  مردم می درآیدومی الفد ک   

 با رای خان  ها ب  پیروزی رسیده. ال حول والقوۀ االباهلل علی و اتعظی . 
: حیات بشرازتوتدتاب  مرگ بااین چهارواژه هـمـراه  تأمل، تفكر، تعقل وتدبر 

وهمگام درسفرزندگیس  و، برهریک ازفرزندان آدم اس  ک  بایدکراچی ایرا  
ک  کوت  بارزندگیش برآن باراس  با همین چهار عراب ، ب  پیش بكشاندو، درعدم  
بكارگیری این چهار  زندگی اش همیش بابدبختی وسی  روزی فالک  و دود و  

 آتش وخاکستر خواهد بود، و همیش بیچاره و ابتر و وامانده و در بدر. 
ـان   چنانیك  ه  میهنان ما همیش با دمدمی مزاجی، گوش دادن ب  یاوه سـرای
ـفـر  وازهـ    ـت گرگ درتباس میش وکاسۀ داغتر ازآش ومهربانتر ازمادر  م
ـان   ـن ـه گسیخت  با ددمنشانی دس  دادند ومیدهند ک  درس  صدسال میهن وهمی
مارادرتاریكی وخواری و بیخبری وبردگی با بكارگیری ازخان وملک وبیگ و  
موتوی وحضرت وسیدو خواج  و جِنگیر و چُف وپُف وتُف،  نگ  شان داشت   

 بودندو، می دارند ! 
ـار   ـن امروزهیچ چیزی پ  وپنهان نیس  وهیچ خبرواقعۀ درهیچ گوش  و ک
میهن  خَپ و چُپ  نمی ماند. تلفون دستی همراه، تارنماهای سیاسی وفرهنگی  
درانترن  فاصل  هاومانعهای دوری راه را ازبین برداشت  وظرف چندثانی  ازچهار  
گوش  دنیاحتی باتلفونهای دستی ک  برنام  سكایب داشت  باشند، تصویرزنده راب   

 دیگران میتوان رسانید. 
 جوانان جوانان جوانان ! 

ازخواب خرگوش برخیزید، شماامروزدانش دارید، خرد واندیش  از خـود  
تان هس   ب   نسل پیشترازخوددیگرگوش فرامدهید  آنها)یعنی ما( برای خود  

 چ  کرده ای  ک  امرو برای شما بار بیاوری   
آقایانی هماننددتقک سرکَس غنی احمدزی وداکتر زتمی رسول و آغجان  
نازدان  و دردان  سردارنعی  جان، درآنروزهاییك  هم  درخون نشست  و درخاک و  
خون غلتیده بودی ،  کجا بودند زمانیك  راتبهای اجیرآی اس آی پاکستان زیر  
ـاتـی   فرمان کوماندوهای پاکستانی درمیهن ما ازهیرمندتابامیان ویكاوتنگ وشم
وبلخ وهرات وجالل آباد می کشتندوآتش میزدند وبا مادران وخـواهـران و  

 برادران وپدران ماب  مانند حیوان رفتارمی نمودند اینها کجا بودند  
همان  مادظاهرخان همین راتبهاراک  باپشتیبانی افسران آی اس آی و اتقاعده       

وکوماندوهای پاکستان ب  مزارشریف کشتارکنان داخل شدند، اعالمی  ب  خط و  
قل  عبداتستارسیرت خیرمقدم گف   و بازک  دوباره ب  افغانستان آمد، خودش و  
ـارج   دامادش چقدر زمین وباغ وخاک ورن را فروخ  وآنهم  پوتهارا بـ  خ

 فرستاد  ! وامروز تو جوان باز فریب آقای داکتر زتمی رسول را میخوری  
ـلـط       اینهم  پوتهای راک  بنام مل  افغانستان، این فروخت  شده ک  در زمان تس

راتبهابحیث سخنگوی شان وهمین آغ  جامدکر زای ک  همكارخلیلزاددرکمپنی  
تیل آقای بوش درامریكاخدمتگذاربودند وجامدجان آغ  کر زای بحیث سفیر  
پیشنهادی راتبها دم درب سازمان ملل نشست  بود وتا امروزآن داغ در دتش مانده!  

 بازب  توصی  هایش گوش میدهید و جفنگ هایش را قبول می کنید  
یادتان باشد همانگون  ک  آهست  آهست  یک یک ازنخبگان مارا شكارکرده اند،     

این کارادام  دارد وآقایانی ک  ازسرخودخواهی و خود بزرگ بینی، ب  خادمین  
ـنـد، دیـری   ـای مل  افغانستان پش  کرده وروی ب  اغیارکرده و نوکری مینم

 نخواهدگذش  ک  سرنوش  مرحوم مزاری ب  سراغ آن ها نیز می آید. 
ای جوانان ورن !هم  دس  بدس  همدیگرداده ب  افغانستانوتی بیاندیشیـد و      

بپردازید ! اوزبیكوتی، پشتونوتی، تاجیكوتی، هراتیوتی، مزاریوتی، قنداریوتی،  
 و درانیوتی بجز بدبختی، فقر، مرض، خون و آتش و خاکستر چ  ب  ما داد   

عبداهلل راک  بهترین ایام زندگیش را درپای مادرمیهن پابپای غازیان مجاهد گوش   
گوشۀ میهنش رابا پای پیاده رفت  وبا مردم دهكده های ورن ودردها وآرزو های  
شان آشنایی عمیق اندوخت  و، درخارح از میهن نیز  درهم  جرگ  های سیاس   
دانان نشس  وبرخاس  با وزن و باوقاری ک  داشت  و داردو، هم  سیاسیـون و  
ـتـ  از   اشخاص اول کشور های مه  دنیا اورامنحیث راستگوترین جوان برخاس
ـعـی   ـای واق آتش ودود وخاکستر، شناخت  اندواو رامره  درمان کننده درده
ـان   افغانستان میدانند، پشتیبانی کنید، وهمگان رابا اظهارحقایق باال و آنچ  خودت
بیشتر ازین عاجز از داکترعبداهلل شناخ  دارید، وا دارید تا ب  او رأی بدهند و  

 وی را ب  زعام  کشور برگزینند . 
من خودم فقط یكبار درمراس  بزرگداش  روزشهدا درشهرفریمون  ایاتـ       

کاتیفورنیا اورادیده ام کمترازیک دقیق ، اما ازالبالی  اخبار رسان  های سراسـر  
دنیاگفتاروپیشنهادات وانتقادات وارائ  دادن راهكارهای او را درباره مشكـالت  
افغانستان ازبیس  وپنج سال تعقیب کرده ودریافت  ام ک  اودر این مقطع و برهۀ  

 حساس وتاریخی میهن ما  شخصیتی اس  ک  میتوان باالیش اعتماد نمود. 
او معجزه گرنیس ، الف وگزاف نداردوباواقعی  میهن وه  میهنانش راه می       

ـا   رودو درپی پای  گذاری زندگی بهتربا شعار)افغانستانوتی( با همكاریهای شـم
جوانان بویژه دختران وپسران امروزی ومادران و پدران فردای این مرزو بـوم  

 بنام افغانستان دوس  داشتنی ما ب  پیش خواهد رف  . ان شاءاهلل تعاتی ! / 
***************************************** 

 داتر دارایی دارد )ک  تح  سئوال ازکجا شد  می آید.( 
احمدزی دراین اواخر ب  خارر آوازه های عدم اعتقادش ب  دین مبین اسالم،  
فوراً جه  اجرای مراس  حج عمره، عازم کعبۀ شریف شد، وجریان سفرخود  
راب  صفحۀ فیسبک انداخ  تا هم  ببینند ! حاال او دربیانات خود از دین مقدس  
اسالم، پیغمبربزرگ اسالم)ص(، زوجات پیغمبر)ص( و نقش شان دراسالم، از  
ـات بـ    کمک علمای کرام استفاده می نماید. آیا جناب شان چرا قبل از انتخاب
زیارت حج مشرف نشد  ازجانب دیگرچراجریان حج خودرا ب  صفحۀ فیسبک  

 ( 6انداخ   دردین مقدس اسالم عبادت رازیس  بین بنده وخداوند)ج(.)ص 
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 هفته نامۀ امید  969شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کاتیفورنیا عبداتودود ظفری                                                                 اتمیدا
 دیدار پنهانی کرزی با طالبان 

روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی رازیرعنوان )کرزی تماسهای پنهانی باراتبان  
داش ، روابط تیرۀ خودراباامریكا تیره ترنمود.( بقل  اعظ  احمد و متیو روزن  

جنوری خودب  نشرسپرده اس . برگردان فارسی گزارش، پس    3برگ درشمارۀ 
 از یک تبصره تقدی  می شود. 

سات ،  84حاالاکثری  مردم افغانستان درک کرده اندک  کرزی درتمام دورۀ  
بویژه درجریان دورۀ دوم حكوم  خود، بیشترب  خدع  وپنهانكاری تـوسـل  
جست ، درهرکاری اهداف شخصی، خانوادگی وقبیلوی رابرمنافع ملی ترجیـح  
 داده اس . نیرنگهاو پنهانكاریهای وی ازمطاتب زیربخوبی درک شده میتواند : 

کرزی باسروصداهای زیاد، تشكیل عریض ورویلی رابنام شورای عاتی صلح  
ایجادکردو، درآن کسانی راگماش  ک  شمارزیادشان یا دراصـل عضـویـ   
گروه راتبان، حزب گلبدین وشبكۀ حقانی رادارند یاهواخواه آنهامیباشند. باآنه   
ـا   خودش وحلقۀ او درارگ بابی اعتنایی ب  شورای عاتی صلح، بصورت سری ب
راتبان دیدارهاداشتند، چنانچ  زمانیك  رسان  هاازمالقاتهای مخفی کرزی باراتبان  
 پرده برداشتند، سخنگوی شورای صلح بیان کردک  آنهادرجریان قرار ندارند ! 

ـای کـرزی   انتخابات ریاس  جمهوروشوراهای والی  درراه اسـ ، آق
ظاهرا ًباقارعی  ازبرگزاری انتخابات دفاع میكند، وتی بصورت سـری تـالش  
ـتـ  شـود.   گسترده داردتازمین  هایی راایجادنمایدک  انتخابات ب  تعویق انـداخ
ـاص   چنانچ  چندی قبل کسانی ازقندهار، شماری اعضای شورای ملـی واشـخ
 انفرادی هوا خواهان کرزی صدا بلندنمودندوادامۀ کارکرزی راعنوان کردند ! 
اکنون خدعۀ دیگری براه انداخت  شده ک  تبلیغ میشود: )اول صلح و پس از  
آن انتخابات( ! برای تحقق این هدف، افواه اس  ک  خریط  های پراز داتر بهر  
سو، بویژه ب  قندهاروپكتیافرستاده شده، تاازآنجا هاصدابلندشود ک  چون امنی   
مطمئن وجودندارد ومردم ازرأی خود آزادان  استفاده کرده نمیتوانند، اول باید  
صلح تأمین شود و، پس ازآن انتخابات براه افتد. بهمین خاررشایدبدستورگروه  
خاص در ارگ، حمالت انتحاری، قتل وانفجار درکابل ووالیات افزایش یابد تا  
ـعـویـق   مقوتۀ)اول صلح وپس ازآن انتخابات( موج  جلوه کند، انتخابات ب  ت

 انداخت  شود وکرزی ب  قدرت خودادام  دهد.  
هدف نهایی تجاج  کرزی درگرفتن ادارۀ بازداشتگاه بگرام آن بـود کـ   
برای خوشنودی برادران راتب خود وجلب توج  آی اس آی پاکستان، جانیان  
ـنـی   وقاتالن مردم افغانستان رابدون محاکم  اززندان آزاد نمایدو، روحیۀ دشـم

 وجنگی راتبان راتقوی  بیشترکند. 
ماهم  شاهد بودی  ک  کرزی درنیرنگ، خدع  وپنهانكاری همتاندارد.خریط   
ـاه   های پرازداتر، پوند ویورو راازسازمان سیای امریكا، حكوم  ایران ودستـگ
استخبارات انگلستان ری چندین سال دور از حساب وکتاب وزارت ماتی  اخـذ  
میكردو، کسی ازآن آگاهی نداش . زمانیك  موضوع ب  بیرون درز نمـود، او  
ـار   بدون آنك  ازکار شرم آورضدملی خودخجات  بكشد، باکمال پررویی اظه

 کردک  ازآن ب  کرای  های خان  هاوبورسها استفاده شده اس  !  
ـهـ  انـدازی   مردم زیادی فكرمیكنندک  اگرکرزی از زرنگی خودبجای ب
رقبایش، بجای قبیل  پرستی وخانواده خواهی، بجای ستیزه جویی باحامیان بیـن  
اتمللی وکرنش بیجا ب  راتبان وپاکستان، متوج  زدودن فساد، تحكی  حاکمیـ   
قانون، بازسازی وانكشاف اقتصادی و کارآفرینی، اتحاد اقوام افغانستان می شد،  
یقیناً درسیزده سال گذشت  با ملیاردهاداترکمک وتوجۀ جامعۀ جهانی، افغانستان  
ازین حات  خجات  آور دستنگری وگداگری نجات می یاف ، مردم افغانستان  

 حاک  برسرنوش  خودمیشدند وکرزی ازخود نام نیک بجا می گذاش  .  
ـارـع   این فرضی  روزتاروز ب  حقیق  نزدیک میشودک  کرزی تصمیـ  ق
ـقـط بـرای   گرفت  افغانستان راب  راتبان تسلی  نماید. چون گروه راتبان فقط وف
تطبیق دستوروپاتیسی دستگاه مخوف استخباراتی پاکستان )آی اس آی( ایجاد  
شده اندو، ازخودهیچگون  ارادۀ ندارند. درآن صورت پاکستان ماتک افغانستان  

 می شودو، خواب دیرینۀ آن کشورتحقق پیدا می کند. الوقع اهلل 
 اینک برگردان فارسی گزارش خدم  تقدی  میشود : 

*  *  * 
رئیس جمهورکرزی بخارررسیدن ب  یک موافقتنامۀ صلح باراتبان بدون آنك   
ـا   ـه متحدین امریكایی واروپایی خودرا درجریان بگذارد، ب  صورت سری باآن
دیدارداشت ، روابط تیرۀ خودراباامریكاتیره ترساخت  اس . ب  باورمامورین غربی  
وافغانی، تماسهای مخفی نشان می دهدک  یک رشت  کارهای کرزی بخاررآن  
ـای   صورت گرفت  ک  دشمنی پشتیبانان امریكایی خودرا برانگیزد. درهفتـ  ه
اخیرکرزی ازامضای موافقتنامۀ درازمدت امنیتی باامریكانكول کرد، درعوض  
زندانیهای راتبان رارها نمود ویک سلسل  شواهدساختگی راک  کرزی جـرایـ   

 جنگی امریكاییهامیخواند، پخش ساخ  .  
ـان   براساس برداش  کسانیك  ازموضوع آگاه هستند، ارتباط محرمان  با راتب
نتیجۀ خیلی اندک داش ، وتی توانس  اعتمادباقیمانده میان امریكاوکرزی را بر  
ـنـگـرۀ   باد دهدو، اوضاع ناآرام افغانستان راناآرامترسازد. حمای  ازجنگ درک
امریكا بشدت کاهش یافت  اس . مامورین امریكاادعامینمایندک  آنهامشكوک  
ـا   میباشندک  آیامیتوانندحتاحد اقل  همكاری امنیتی راباحكومـ  کـرزی وی

 داشت  باشند.    1۲83جانشین اوپس ازانتخابات سال  
رئیس جمهوراوباما ک  ازخودداری امضای سندامنیتی، ک  زمین  را بـرای  
ـنـی   حضور قوای امریكا، بخاررآموزش قوای افغانی ومبارزه علی  دهش  افگ

جنوری(قوماندانهای ارشـد    4۲آماده میگرداند، ناامیدشده اس ، بروزپنجشنب ) 
نظامی راب  کاخ سفید فراخواندتاماموری  آیندۀ امریكا رادرافغانستان موردغور  

 قراردهند . 
افرادرسمی غربی ک  درصورت گمنام ماندن صبح  میكردند، بیان داشتند  
ک  ظاهراًتماس ازسوی راتبان درماه نومبر، زمانیك  بی اعتمادی میان کرزی و  
ـارشـد،   امریكاعمیق ترشده بود، صورت گرفت  بود. کرزی بسرع  دس  بك
فكر اینك  فرص  راازدس  ندهدو چیزی راک  امریكانمی خواهدویانمی تواند  
عملی سازد، انجام دهد و اختالفات رابرررف نماید. ازین نظـرکـرزی، افـراد  
اندکی درحكوم  ررفداری میكنند. ب  اعتقاداکثری  مامورین، تماس بخارر  
ـلـوم   ـع صلح نتیجۀ قابل تمس نداش  وحتا نتوانس  درب مذاکره رابازنماید. م
نیس  ک  راتبان قصدداشتندک  بصورت جدی داخل مذاکره شوند یافقط می  

 خواستندجریان بحثهای موافقتنام  امنیتی رااز خط خارج سازند . 
ـال    1۲84درماه اکتوبر    ً درح ـا ـب موافق  نامۀ امنیتی امریكاوافغانستان تقری

اکمال شدن بود، تنهاپارۀ ازرسمیات باقیمانده بایدتكمیل میشد. بر متن قـرارداد  
موافق  شده بود، توی  جرگ  ک  ازررف کرزی خوانده شـده بـود، آنـرا  

وملیارد    1۲83تصویب کرد. اکنون حضورقوای امریكادر افغانستان پس ازسال  
ـاشـد. وتـی کـرزی   ها داترکمک، ب  امضای رئیس جمهورکرزی منوط میب
ـارا   ـه بصورت مكررا زامضای آن خودداری نموده ک  امریكاییهاوبسیاری افغان

 حیران کرده اس .                                                     )دنبات  درصفحۀ شش ( 

 یونیورستی اریزونا داکتر سنزل نوید                                                          
 سیاست زبانی در افغانستان : 

 اختالفات زبانی و وحدت ملی  )بخش پایانی( 
:ازجملۀ اقدامات مه  نجیب اهلل اعـالن  و مسئل ء زبان    8/11قانون اساسی  

ـاسـی جـدیـد،  8/11قانون اساسی جدید درسال   بود. مادۀ سیزده  قانون اس
افغانستان راکشورچند قومی وچندزبانی اعالم نموده توضیح دادک  دوت  حسن  
تفاه , همكاری ودوستی بین هم  ملیتها، اقوام وعشایرافغانستان وترقی همگانی  
راتأمین خواهدنمود، تا مساوات کامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وپیشرفـ   
سریع درهر منطق  فراه  گردد. دوت  بتدریج زمین  رابرای ایجادادارات محلی  

 ب  اساس مشخصات هرمنطق  فراه  خواهدساخ . 
مادۀ چهارده  قانون تصریح نمودک  دوت  اقدامات ضروری برای انكشاف  
فرهنگی، زبانی وادبی مردم افغانستان اتخاذنموده وبرای نگهداش  وپیشـرفـ   
ـایـر   میراثهای فرهنگی, رسوم، زبان، ادبیات و فوتكلور هم  ملیتها، اقوام وعش
ـان   ـن مساعی بخرج خواهدداد. مادۀ نود اعالم داش  ک  متن هم  قوانین وهمچ
ـیـز   تصاویب شورای ملی ب  زبانهای پشتوودری منتشروب  زبانهای دیگرملـی ن
ترجم  خواهدشد، قضاو محاکم  بزبانهای پشتوودری ویا بزبان اکثری  مـردم  
هرناحی   اجراخواهدشد. هرگاه ررف دعوا بزبانی ک   محاکم  ب  آن صورت  
میگیردآشنائی نداشت  باشد، حق داردک  توسط ترجمان ب  هم   اسنادومدارک  
مربوط ب  دعواآگاهی یافت  وبزبان مادری خودصحب  نماید. بتأئیدفرمان چهارم  

زبانهای دری وپشتو رابحیث زبانهای  8/11رژی  مارکسیستی, قانون اساسی 8/1
رسمی افغانستان و هم  زبانهای هفتگان  کشوررابحیث زبانهای ملـی کشـوربـ   

 رسمی  شناخ .  
سیاس  زبانی رژی  کمونیستی ک  مبنی برتقسیمات منطقوی و قومی بود، بر    

خالف توقع رژی ، بعوض اینك  اقوام مختلف افغانستان را باه  ممزوج ومتحـد  
بسازد, اختال فات قومی، زبانی ومنطقوی را بیشتردامن زده وباتمأل زمین  بـرای  
ـنـگ   گروهبندی های مجاهدین ب  اساس تقسیمات زبانی ومنطقوی وظهور ج

 ساالران منطقوی را فراه  نمود. 
:تالشهای نجیب  بروزخصومتهای قومی و زبانی در دورۀ جمهوری  اسالمی  

اهلل درتعدیل برنام  های اصالحی حزب دموکراتیک خلق واعالن آشتی ملی،  
نتوانس  مقاوم  گروههای مجاهدین را علی  رژی  کاهش دهد. باوجودخارج  

مخاتف  باحكوم  تح  اتحمایۀ  /8/1شدن قوای شوروی ازافغانستان درسال  
شوروی کماکان ادام  یاف  وباالخره با اشغال کابل توسط قوای مجاهدین در  

 رژی  کمونستی کامال سقوط نمود.   1//8اپریل  
بعدازپیروزی مجاهدین قراربود حكوم  موقتی صبغ  اهلل مجددی زمین  را    

شورای اتحل  1//8برای انتخابات عمومی آماده بسازد. اما درعوض، درماه می  
واتعقد اسالمی،برهان اتدین ربانی رابعنوان رئیس جمهوردوت  اسالمی افغانستان  
انتخاب نمود. بعدازانتخاب ربانی جنگهای فرقوی باگرایشهای قومی, زبانـی و  
مذهبی بشدت شعل  ور گردیدوشهرکابل دراثراین جنگهاویران وغارت شد. در  
خارج پایتخ  جنگساالران درمنارق مربورۀ خودقدرت کامل بدس  آوردند و  

 خصومتهای قومی و زبانی بیش از پیش شدت یاف . 
ـاسـ    درتح  چنین شرایط، حكوم  متزتزل ربانی توان آنرانداش  ک  سی
زبانی جدیدی رارویكارآورد. یگان  اقدامیك  درموردزبان دراین دوره صورت  
گرف ، تبدیل سرودملی بزبان دری بود. اما از آنجائیك  حزب جمعی  اسالمی  
توسط اقلیتهای دری زبان وازبک زبان شمال افغانستان حمای  میشـد, دردورۀ  
ـافـ .   چهارسات  حكوم  ربانی نفوذ واستعمال زبان پشتوتاحدامكان کاهش ی

ب  این موضوع اشاره نموده مینویسد: زبان پشتـومـوقـف    7//8احدی درسال  
قبلی خودرا دررسان  های تح  کنترول دوت )رادیو،تلویزیون وجرایـد( از  

تا سقوط رژی  نجیب اهلل تقوی  و ترویج زبان پشتو  8/1۲دس  داده اس . ازدهۀ 
دربرنام  های فرهنگی دوت  تقدم خاص ویاحد اقل موقف برابرب  دری حاصل  

%یابیشتر برنام  های رادیو وتلویزیون بزبان پشتواجرا میشد. ازماه  7۲نموده بودو 
ب  اینطرف برنام  های زبان پشتودررادیو وتلویزیون بشدت کاهش  1//8اپریل 

 یافت  ودرانتشارات دوتتی حتی فرص  کمترب  زبان پشتو  داده شده اس .   
چهار سال بعد    6//8: درسال ظهورراتبان و احیای زبان پَشتوبحیث زبان رسمی 

ازبروزجنگهای داخلی، گروه نوظهوری بنام راتبان بتدریج بقدرت خودافزوده  
دوت  ربانی رابرانداخ . باظهورراتبان، ک  دراصل پشتوزبان بودند،پشتونگرائی  
دوباره قوت گرف . بعداز تأسیس رژی  تح  اتحمایۀ شوروی ومهاجرت جمع  
کثیرمهاجرین پشتون ب  صوبۀ سرحد، یعنی منطقۀ پشتون نشین آنطرف خـط  
دیورند، موضوع پشتونستان بطورقابل مالحظۀ ازاهمی  افتاد. در واقع، تشكیـل  
گروههای هفتگان  مجاهدین درصوب  سرحدی )منطق  متنازع اتفی  بین افغانستان  
وپاکستان(، وتبدیل این منطق  ب  مرکز حمالت حربی علی  رژی  مارکسیستـی  

موقف پاکستان را درموردمسأتۀ پشتونستان تقوی  بخشید. اماباهمۀ  8/1۲دردهۀ 
ـا   اینهامسأت  پشتونستان ومجادت  علی  خط دیورندکامالخاموش نماند.چنانچ ، ب
ـیـ    وجودمساعدت متداوم پاکستان ب  رژی  راتبان، مالعمر،رهبرراتبان،  ازتسل
 شدن ب  فشارهای پیه  پاکستان برای برسمی  شناختن خط دیورندامتناع  ورزید. 
با اینك  راتبان سیاس  زبانی رسمی مشخصی نداشتند , اما پشتوزبان رسـمـی  
ـان   ـت ـانس باتفعل )دیفكتو( اداری راتبان بشمارمیرف . برای اوتین بار درتاریخ افغ
مكاتبات رسمی بین دوائردوتتی واموراداری کامال بزبان پشتواجرامیشد، روری  
ک  اکثری  مردم غیرپشتوزبان  در معامل  با مقامات دوتتی خودرا باتبعیـض و  
دشواری مواج  میدیدند. یكی ازعلل عمدۀ اتكای کامل راتبان بزبان پشتو، عدم  
آشنائی آنها بزبان دری بود. برخالف اکثرپشتونهای تحصیل کردۀ شهری،راتبان  
درمدرس  های محلی درمنارق قبایلی تحصیل نموده ومیزان فه  شان بزبان دری  

 یا بسیاراندک بود و یا ب  آن اصال آشنائی نداشتند. 
: س  سال بعدازسقوط راتبان توسط قـوای  سیاس  زبانی پس ازسقوط راتبان  

اعالم شـد. درایـن    1۲۲3، قانون اساسی جدیددرسال  1۲۲8ائتالفی دراکتوبر 
قانون برخالف قوانین گذشت ، ب  هیچیک از زبانهای افغانستان بعنوان زبان ملـی  

ـلـ     1۲۲3اشاره نشده اس . مادۀ چهارم قانون  ـیـدارد: )م قسما چنین ارائ  م
ـلـ    ـنـد. م ـاش افغانستان عبارت اس  ازتمام افرادیك  تابعی  افغانستان را داراب
ـلـوچ، پشـ  ای،   افغانستان متشكل ازاقوام تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، ب
نورستانی، ایما ، عرب، قرغز)قرغیز(، قزتباش، گوجر, براهوی وسایـراقـوام  
میباشد...( امادرمادۀ شانزده  تصریح شده اس  ک  ازجمل  زبانهای پشتو، دری،  
ازبكی، ترکمنی، بلوچی، پش  یی، نورستانی، پامیری و سایرزبانهای رایـج در  
کشور، پشتوودری زبانهای رسمی دوت  افغانستان میباشند. درمنارقیك  اکثری   
مردم ب  یكی از زبانهای ازبكی، ترکمنی، پش  یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری  
تكل  می نمایند، آن زبان عالوه برپشتو ودری بحیث زبان سوم رسمی میباشـد.  
دوت  برای تقوی  وانكشاف هم  زبانهای افغانستان پروگرامهای مـؤثـررـرح  
وتطبیق مینماید. مصطلحات علمی واداری ملی موجوددرکشورحفظمیگردد .و  
نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظی  میگردد. دوت  براى تقوی  وانكشاف هم   

 زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثرررح می کند. )ستون سوم( 

 پیام به عالقمندان امید  
دوستان عزیزی ک  جه  فراه  ساختن زمینۀ انتشارمداوم امید یاری میرسانند،  
محب  فرموده چک اعانۀ جدیدشانرا بفرستند. خداوند بهمۀ شان اجـر وافـر  
نصیب بدارد. چک های تان راقابل پرداخ  ب  هفت  نامۀ امید بنویسید .بامحب  و  

 احترام، محمدقوی کوشان 
**************************************** 
 اعالمیۀ انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان 

شورایعاتی انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، ک  ازحدود دو ده  بـ   
اینطرف، متكی ب  اهداف روشن)وحدت ملی، تمامی  ارضی،عدات  اجتماعی  
ودموکراسی( برای کشورومل  افغانستان، درایاالت متحدۀ امریكافعاتی  بهی  

خود، باتحلیل هم  جانبۀ    1۲83خواهان  وصلح آمیزدارد، درجلسۀ پانزده  مارچ 
اوضاع جاری ورسیدن موعد انتخابات ریاس  جمهور وشوراهای والیتـی در  

 کشور، نكات ذیل را ارائ  داد : 
ـان،  8 ـت ـ حفظ شفافی  وامنی  درمراکزانتخاباتی رئیس جمهورآیندۀ افغانس

بادرنظرداش  تجارب گذشت  وجلوگیری ازمداخالت قدرت رلبی وهرگونـ   
 تقلب، ک  درغیرآن آشوب بدفرجامی رونما خواهدشد.  

ـ جلب عالقمندی، اعتبار وهمكاری همۀ اقشارمردم کشوردرپیشبرد برنام   1
ـیـض   ـع ـب هاواجراات حكوم  ودوت  منتخب آینده و، دوری آن ازهر نوع ت

 قومی وزبانی. 
ـعـداز  4 ـ تازمانیك  احزاب سیاسی رُشد نماید، و ازجمل  یكی ازآنها بتواند ب

پیروزی دررأیگیری آزاد وشفاف مردم افغانستان اکثری  را بدس  آورده و،  
واجد قدرت پارتمانی با اکثری  شود، معاونین ریاس  جمهورباید ازشخصیتهای  
صاد  وشایست  ساالربادرنطرداش  هم  اقوام افغانستان ک  دارای چنین اوصافی  

 باشند، باتأکیدبر عدات  اجتماعی انتخاب گردند .  
ـ ریاس  جمهوری آیندۀ افغانستان برنام  وپاتیسی مثب  وموثر قارعان  را در  3

جلوگیری ازدهش  افگنی وخرابكاری وتخریب کشور وکشتارشهروندان بی  
گناه اتخاذ نماید و، درتوتیدکار ومشغوتی  پُر ثمرجوانان مساعی جـدی رادر  
پیش گیرد و، ازتوتید وقاچا  مواد مخدر، ک  شاهرگ بهبود وترقیات مثب  و  
آبرومندانۀ کشوررا مسموم میسازد، جلوگیری پیگیربعمل آورد. استخراج معادن  
سرشارافغانستان بااقدام و صالحی  ملی جه  تقویۀ اقتصادمملك  جداً روی  

 دس  گرفت  شود . 
ـا،    1۲83مارچ   87داراالنشای انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان،   ورجینی

 ایاالت متحدۀ امریكا 
***************************************** 

 داکترتطیفی 
طریقۀ ارائه تقاضانامه برای اخذ بیمۀ صحی  

 MARKET PLACE)مارکیت پِلس(  
ـام   ـن مطاتعین گرامی یقیناً تاحال راجع ب  بیمۀ صحی ارزان وهمگانـی کـ  ب

OBAMA HEALTH CARE   ،یاپالن بیمۀ صحی) مارکی  پلس( یادمیـشـود
توضیحات گوناگون شنیده یاخوانده اید. منظورعمدۀ این پالن مارکی  پلس،  
ـام   همانا زیرپوشش گرفتن خدمات صحی معاتجوی ووقایوی)بیمۀ صحی( تـم
اتباع ایاالت متحدۀ امریكامیباشد، بویژه آنهاییك  تاحال بخاررناتوانی ماتی یا بی  
کاری، فاقد بیمۀ صحی هستند.این پالن ک  بامناقشات وتحلیالت زیادمواج  شد،  
باالخره ررف قبوتی کانگرس قرارگرف  و، توسط رئیس جمهوربارک اوباما  
ب  امضارسید. اینک معلومات عمده ونسبتاً مختصری راک  ازشبكۀ انترنـ  بـ   

 دس  آورده ام، بطور فشرده ب  فارسی ترجم  وبشماارائ  میده  : 
ـایـ  8اول: تقاضا ازرریق انترن :   یـک   healthcare.govـ نخس  بایـددرس

ـ جدول یافورمۀ تقاضانام  رادرسای  خان   1حساب شخصی برای خودبازکنید   
پری کنید ویاذریعۀ تماس تلفونی بارهنمایی یک شخص کمک کننده،تقاضای  

 17/6-481-1۲۲-8تانرا برای گرفتن بیمۀ صحی مذکورارائ  دهید: 
ـافـ   4 ـ یک ارالعی  ازرریق پوستۀ عادی ویا)ایمیل( ازمرجع مربور  دری

ـ  3خواهیدکردک  درآن خدمات پوشش بیمۀ صحی تان توضیح داده میشود   
درصورتیك  مستحق بیم  شناخت  شوید، می توانیدب  یک پالن بیمـۀ صـحـی 
  7)مارکی  پلس( ک  خودازیک تس  مربور  انتخاب میكنید، اشتراک نمایید   

ـ برای تكمیل تقاضانام  واشتراک تان، باید اوتین تادیۀ وج  الزم  راب  آدرس  
همان پالنی ک  خودانتخاب کرده اید، بفرستید. اس  مكمل ومعلومات هویـ   

 الزم  را ازروی کارت )سوسیال سكوریتی( تان ارائ  بدهید. 
ـ ورقۀ تقاضایافورمۀ مربور  را در  8دوم : تقاضا ازرریق کتبی یا مكتوبی:   

(کاپی کنید  Downloadباعملیۀ )داون تود   healthcare.govسای  انترن  مجوزۀ  
ـ فورمـ  را  1ویا ازرریق تلفون فو  یک کاپی فورمۀ مربور  را تقاضاکنید   

خان  پری کرده ب  آدرسی ک  دراخیرآن صفح  درج اس ، ذریعۀ پوست  ارسال  
ـیـح  4کنید    ـ متعاقباً برایتان ازرریق پوستۀ عادی ویاایمیل، یک نوتیس یاتوض

ارسال میشود، ک  درآن استحقا  شمادرپالن بیمۀ صحی مربور  تحریرمیگردد   
ـ یک کمپنی بیمۀ صحی راک  برایتان مناسب باشد، در)مارکی  پلس( انتخاب  3

 ـ برای تكمیل تقاضانام ، اوتین تادیۀ پوتی پالن مربور  راارسال نمایید.   7کنید   
یادداش : درصورتیك  جواب مقتضی دریاف  نتوانید درصورتیك  درانتخاب  
ـا   یک پالن بیمۀ صحی دچارمشكالت شوید  وبرای حل سایـرمشـكـالت وی

 17/6-481-1۲۲-8دریاف  معلومات مفصل ب  تلفون ذیل تماس گیرید: 
************************************** 

ب  زبان ملی اشاره نشـده    1۲۲3، درقانون اساسی 8/63برخالف قانون اساسی 
ـا  «اس ، امامادۀ بیست  قانون اعالن میدارد ک   سرود ملی افغانستان بزبان پشتووب
ـانـون    »ذکراهلل اکبرونام هم  اقوام افغانستان میباشد  سرودملی ک  بعدازاعالن ق

اساسی بزبان پشتوتصنیف شد، منعكس کنندۀ اتفا  بین هم  اقوام افغانستان و  
 پابندی کشور ب  دین اسالم میباشد.  

 دا عزت د هر افغان دی   دا ورن افغانستان دی 
 هر بچی یئ قهرمان دی  کور د سوتئ کور د توری 

 د بلوچ  او د ازبكو دا ورن د توتو کور دی 
 د ترکمنو د تاجكو   د پشتون او هزاره وو 

 پامیریان، نورستانیان  ورسره عرب، گوجر دی 
 ه  ایما ، ه  پش  ییان  براهوی دی، قزتباش دی 
 تك  تمر پر شن  آسمان  دا هیواد ب  تل حلی ژی 
 تك  زره وی جاویدان   پ  سین  کی د آسیا ب  

 نوم دحق مودی رهبر            وایو اهلل اکبر وایو اهلل اکبر 
 خالص  : 

هدف مه  سیاس  زبانی ازشروع قرن بیس  تا تأسیس جمهوری دموکراتیک  
افغانستان، تأئیداهمی  پشتو بحیث زبان ملی افغانستان بود, زیراپشتو زبان بزرگ  
ترین اقلی  قومی افغانستان و همچنان نماد پشتون بودن دوت  افغانستان اززمان  
 تأسیس آن توسط احمدشاه درانی درنیمۀ قرن هژده بشمارمیرف .)صفحۀ شش ( 
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 سویدنعبداتخاتق بقایی پامیرزاد                                   
 کرزی الطایالت می بافد

ـاه   سخنان اخیرکرزی پیرامون اوضاع کشور، مل  صبورافغانستان راب  پرتگ
ـیـ    ـن نیستی سو  میدهد. ازاعضای محترم کابین ، وکالی پارتمان، شورای ام
ملی، جامعۀ مدنی وآقایانی ک  در دور وبرکرزی ب  حیث مشاورقـراردارنـدو،  
ـای   معاشات گزاف ازخون بیوه هاویتی  های افغانستان میگیرند، وازکانـدیـداه
ریاس  جمهور وکسانیك  از راه های دورآمدندوجرگۀ مشورتی رامشروعی   
داده آرزوهاوآرمانهای خودرا منعكس نمودند، میخواه  جلواین مردخِردباخت   
راک  ب  مرض روانی مبتالشده اس ، بگیرند.ازهم  مهمترازقوم محترم پشتـون  
میخواه  مسایل تباری، زبانی وسمتی راکنارگذاشت  وکرزی رامجبورسازند سند  
ـای   ـنـددوره ه ـان امنیتی راباامریكا امضاکندو، درانتخابات مداخلۀ نامشروع، م
خودش، نكند. درغیرآن انتخابات را آی اس آی وآخوندهای ایران وکشـور  

 های ررفدارپاکستان ب  بن بس  میكشانند وحادث  می آفرینند. 
کرزی حمل  ب  رستوران  تبنانی رامحكوم نكرد، حملۀ روزیكشنب  درناحیـۀ  
هش  کابل نیزتقبیح نشدو،این نشان میدهدکرزی درحمالت  راتبان شـریـک  

 اس  وهدفش گدودساختن جریان انتخابات میباشد. 
مردم افغانستان درشرایط بدامنیتی وزمستان سخ  بسرمیبرند، ملیونهانفر در  
پایتخ  ووالیات ازگرسنگی وفقر بامرگ روبروهستند، کمكهای آقای بیات  

نفر کمـک شـود،  87۲والی  صورت میگیرد، ک  اگردرهر والی  ب  81در 
هزارنفرمیگردد، روزگاردیگران چگون  خواهدگذش    18مجموع آن باتغ بر 

ازمهاجران عودت کننده و بیجاشدگان داخل کشورخبری نشرنمیسود، میگویند  
ـاصـدای   عمال حكوم  مردم بیكاروبی روزگاروخیم  نشینان راتهدیدمیكنندت
 شانرا بلندنكنند. بنابرین باچنین رهبری وباچنین دستگاه چسان میتوان ادام  داد ! 
ای قوم شریف پشتون! ازهم  اوتتروجاه  شماقوم زیرسئوال میرود، خدا را  

سال کشور  84همتی کنیدواین آدم روغ تیونی راسرجایش بنشانید. او نتوانس   
چرخبال دارد، این گناه بدوش کیس      84رارهبری کند، وزارت دفاع امروز 

بدوش کرزی اس  ک  بحیث رئیس جمهورنتوانس  ازملیاردهاداترک  ب  کشور  
ـار   آمد، استفادۀ مطلوب بنماید. درهم  ابعاددیگرکمسیونهایی وجوددارندک  ب
مسئوتی  حكوم  آینده راسنگینترمیسازد. بسیارمحال اس  شراط رالیی دو  

 باره ب  سراغ مل  ما بیاید. 
مشكل اساسی خط دیورنداس ، ماخودرابازی میدهی  وب  کوچۀ حسن چپ  
ـای   ـه میزنی . بیاییداین زخ  خونین راجراحی کنیدوریشۀ آنرا قطع نمایید. نظام
ـانـی   ـاعـدراقـرب گذشت  خصوصاًنادرخان، ظاهرخان وداوودخان شرایـط مس
ـبـ    ـاق ـاع حكومتهای خودکامۀ خودنمودندو، جنجاتهای فعلی ناشی ازهمین ن
اندیشی اس . تاپاکستان ب  هدف خود نرسد، صلح ب  افغانستان نمی آید. بهتـر  
ـاهـمـ    اس  ازرریق ملل متحد این گره ک  کورگره مبدل شده راهی اس ، ب
ـانـرا   پرسی ازمل  پختونخواه حل وفصل شود، تاچ  وق  مردم مافرزندان ش
قربانی این مسأت  بنمایند  امریكاوانگلیس خط دیورندرابرسمی  شناخت  انـد،  
ممكن نیس  دعوی ب  نفع افغانستان تمام شود، پس بایدراه حل راجستجو کرد و  

 مل  را ازتباهی نجات داد.  
راتبان وسیلۀ هستندبرای رسیدن پاکستان ب  همین هدف! آنهاهیچ وق  برادر  
ـلـ    کرزی نمیشوند. بیاییداین مل  شریف رابیشترازاین آزار واذی  نكنید، م
زخمی اس ، تباه شده وهیچوق  نخواهد توانس  از راه زور مشكل راحل کند  
چون دنیامیخواهدافغانستان ب  امنی  داخلی خودش برسدوبایس  دربین جوامع  

 دیگرزندگی کند. 
ـقـوط   ب  امیدآنروز، دراینجامیپردازم ب  معرفی یک کتاب تازه باعنوان )س
جمهوری  اول(: این کتاب بقل  جناب عبداتحمیدمحتاط، شخصی  برازنده و  

  163فصـل و 84شناخت  شدۀ کشورنگارش یافت  اس . این اثر خواندنـی در 
صفح  باقطع وصحاف  زیباتدوین شده و دربرگیرندۀ مطاتبی اس  ک  مؤتـف  

کتاب،تقریظ  81تا   /دراثرپیشین خودبنام)سقوط سلطن (نوشت  اند. درصفحات 
جامعی بقل  جناب عبداتقدیررسوتی عضواتحادیۀ ژورناتیستان افغانستان، چنیـن  
آمده:)...این اثرازچندمنظرواحداهمی  وعبرت اندوزی پنداشت  میشود. اول،  
ـام   عدول سردارداوودخان ازخط مشی وگرایش انحصارگرانۀ قـدرت، درگ
نخس  باواکنش رده های باالیی نظام روبروشد وبعداً باعث فاصل  گرفتن مردم  
ازنظام گردید. این کنش وواکنشها، منجرب  حذف متعهدین وبعداٌاعمال خشون   

 علی  آنهاگردید. مؤتف ازنخستین قربانیهای آن محسوب میگردد. 
دوم، بوضاح  میبینی  ک  جای خاتی متعهدین راافراداستفاده جو، ابن اتوق   
ـا   نامتعهدومتملق اشغال میكنند، آنهاسرداوودخان را)رهبر( ملقب داشتندوهمینه
ـیـدنـد. سـوم، بـرای   بودندک  نظام رادراوج انحصارودرنهای  ب  زوال کش
خوانندگان جنب  های آسیب شناسی نظام سیاسی رامشخص میسازدک  درالبالی  
ـاسـی   ـن توضیحات کتاب پرداخت  شده اس . اهرم عمده ومحک درآسیب ش
یک نظام سیاسی فقط دو عنصرمه  برجست  ترمی نمایاند: اتف، فقدان صداق   

 رهبران، ب، نقض عدات اجتماعی .  
ـا    84مؤتف محترم نیزدرصفحۀ  اثرش بررخدادهای تلخی اشاره میكنند ک  ت

اتحال هیچ شخصی  دیگرجرئ  افشای آنرابنابراستبدادمسلط وق  نداشت  اس   
و، سقوط نظام جمهوری  راناشی ازاشتباهات جبران ناپذیروفقدان صـداقـ   
رهبری میپنداند، وداوودخان نتوانس  کشورراواردمرحلۀ دموکراسی نمایدو،  

 مطابق اهداف نظام گامی ب  پیش بردارد.  
ـار   نظام جمهوری ک  ب  استقبال گرم مردم افغانستان مواج  گردید، فقط چه

روزحیات داش . دراین اثر موضوعات پیرامـون  8131سال یابعبارت دقیق تر 
روابط سردارداوودخان باشاه وق ، مسأتۀ مرحوم میوندوال، سیاس  خارجی،  
سرکوب قبیلۀ صافی، مناسبات با پاکستان وموضوع پشتونستان، توسعۀ پـالن  
شهری، شبك  های جاسوسی غرب درکابل ومردان عیاری ازکوهدامن زمیـن،  
کشف گوردستجمعی درقلعۀ زمانخان، حبس روالنی عبداتملک عبداترحی  زی  
ویارانش، وقتل عام خانوادۀ سیدکمال قاتل پدرش، بدس  خودش و، بسامسایل  
 دیگرتمرکزیافت  ومتأسفان  ازپایان غ  انگیز زندگی محمدداؤودحكایتهادارد . 

محتاط میگویدکسیك  فرمان قتل مردم راصادرمیكند، سرانجام توسط مردم    
ـای فـراوان   نابودمیشود. این نخستین درسهای انقالب وجامع  اس ، مانمون  ه
ـیـن،   ـپ ـل رادرنی  قرن اخیرمشاهده نموده ای ، بطورمثال فردیناند مارکوس درف
ـیـ    ـان پارک چونیی درکوریای جنوبی، رضا شاه درایران، چایسسكو در روم

 ودههای دیگر.  
 این جهان کوه اس  وفعل ما ندا         بازگردد این ندا ها سوی ما 

جناب محتاط درهیچیک ازسازمانهای سیاسی کشورشموتی  نداشت  واندیش   
هاوافكارمترقی او برخاست  ازنابرابریهای اجتماعی، سیاسی وفرهنگی درسرزمین  

 آبایی اش میباشد، ک  اوراانسان انقالبی ومتعهد بارآورده اس .  
ـعـداد   او ازهمان آغازدورۀ محصلی دردبیرستان حربی  ودانشگاه نظامی، یكت
ازصاحب منصبان جوان را ازالی  های زحمتكشان ومحرومان گوشـ  گـوشـۀ  
ـبـداد   ـت ورن بخودجذب کردو، سرانجام تح  رهبری محمد داوودب  کاخ اس

 (4قرون وسطایی یورش بردند وآنراواژگون ساختند، چنانچ  می بینی   )ستون 

 هفته نامۀ امید   969شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: چهره های جاودان 
 مولف : ماریا دارو  

ـیـن   مطاتعین عزیزوگرامی بخاررخواهندداش  ک  چندی پیش کتاب پیـش
ـاتـر(   بانوی نویسنده وپژوهشگر ماریا دارو را زیرعنوان)هنرمندان تاریخ سازتی
معرفی کردم و، نوشت  ام راباچندمصراع ازشعرآزاد خان  آرش، ک  تكـرارآن  

 درین موضوع نیزاحسن اس ، چنین آغاز کردم: 
 بیا باه  ب  عصر خویش برگردی  

 بیا باتحظ  های داغ تاریخ همسفر گردی  
 درون رده های داغ تاریخ هزاران قهرمان بوده       ک  بی نام و نشان مرده ... 

چهرۀ نخب  وفرزان     13بانو ماریا دارو دراین اثرتحقیقی ومستندخودنیزحدود 
ـا   ـیـل، ب واثرگذار را، دررشت  های مختلف شعروادب و تیاتر ونقاشی وهنرتمث
زندگینام  های آنهاوتصاویرشان معرفی نموده، ک  گنجینۀ شایست  ایسـ  در  
ذخایر ادب وفرهنگ وهنرورن عزیزما افغانستان . قسمتی ازپیشگفتاروی برین  

صفحۀ قطع بزرگ، باویراستاری دقیق دوس  گرامی  411کتاب محج ، ک  در  
ـادارو  ـاری استاد عنای  اهلل شهرانی و، دیزاین وصفح  آرایی فرزندان برومند م
 )ابراهی  دارو و اسماعیل دارو(، درمطبعۀ)پنج قرن( بچاپ رسیده، چنین اس  : 

هنروادبیات درپهنای فرهنگ هرکشور ریشۀ ژرف دارد. زبان ادب شیرین  «
فارسی درفرهنگ سرزمین ماریشۀ عمیق داشت  و، تاریخ باعظم  این خط  بـ   
شمارمیرود، زیراگذشت  چراغ راه آینده اس .افغانستان عزیز درادوارتاریخ در  
رُشد وانكشاف ادبیات زبان فارسی چراغ های درخشان داشت  اس ، خواست  در  
ـقـدر   روشنایی این چراغ معرف ، جویندۀ حال واحوال فرهنگیان وادیبان گران

 کشورباش . 
فرهنگ، این کالم زیبا، را رُشدوتكامل بشرک  مملو ازسرگذشتها، شكستها و  
پیروزیها انسانها میباشد. علیرغ  هم  موانع ومشكالت برای پربارساختن فرهنگ  
وبهترزیستن فارغ ازخواستهای تحمیلی حكومات، هزاران خطرراباجان خریدند  
وب  قلب حوادث فرورفتند، ازمیان گردا هوتناک وتباهكن، سانسور وقیـودات  
حكومتی، فرزان  سربلندکردند وفرهنگ پربهای ادب وشعروترانۀ موسیقی و  
ـاریـخ   صورت گری وتمثیل راباقبول زجر زمان  برای ماب  ارمغان آوردنـد. ت
فرهنگ وادبیات این سرزمین بیان حوادثی میباشدک  بایدبدانی  بر انكشاف هنر  

 و هنرمندان وبردانشمندان وادیبان این خط  چ  گذشت  اس . 
درآغازمیخواست  بنام زندگینامۀ فرهنگیان چندسطری بنویس ، اما موقعی ک   
دس  بقل  بردم، دل هرشاعر، موسیقی دان، صورتگر و تمثیلگر واهل فرهنگ  
ـا، ازعـزم   ـه ـت رادرالبالی اورا  زندگینامۀ شان بررسی کردم، بادریاف  واقعی
ـا   خویش بنام )زندگینام ( برگشت  و دس  ب  نوشتن این کتاب ضخی  زدم، ت

 سخنی درباب فرهنگ ازهر هنری داشت  باش  .  
گذشتن ازاین مسیرپرپیچ وخ  درنوشتن این کتاب کارساده نبود، با تالش و  

ـانـ  در  3پشتكارمدت  سال، تحظات شیرین وتلخی راباپرتطفی وک  تطفـی زم
تكمیل این کتاب داشت . همانطوریك  شمادر زندگینامۀ دانشمندان وهنرمندانیك   
درین کتاب جمع گردیده اس ، مالل روزگارآنهارامطاتع  میدارید، روزگار من  
ـات   ـی درنوشتن، جستجوکردن، تماس برقرارکردن باآنهاییك  اتحمدهلل درقیدح
میباشند و، یاپیداکردن اعضای فامیل، دوستان واقارب فرهنگیان، کمتراز جور  
زمان  نبوده اس . هرگاه ب  عقب بنگری ، ازبلخ تاکابل، هرات، غزن ، یعنـی از  
شمال تاجنوب وازشر  تاغرب کشوررابا بزرگمردانی چون موالنا، رودکـی،  
فردوسی، سنایی، رحمان باال، خوشحاتخان وخواجۀ انصار بیاغازی  و، تاامـروز  
بیانجامیی ، ب  یقین درمییابی  ک  سرزمین مازادگاه بزرگان خِرد وعاشقان هنربوده  
و ادبیات زبان شیرین فارسی پرورش دس  اخالص خردمندان همیـن خـطـ   

 میباشد.  
هنگامۀ سلحشوری میهن ما درسینۀ تاریخ ثب  اس ، آتش داغ حماسۀ ایـن  
سرزمین نسلهای زیادراازماگرفت  اس ، چ  بهترک  بخاررادامۀ راه آن خردمندان  
وادیبان، یادی ازهریک دانشمند، تاریخ دان وتاریخ نویس، قص  نویس، نمایش  

 »نام  نویس وبرنام  پرداز، نقاش، شاعر، موسیقیدان وتمثیلگر بنمایی  ... 

درینجا بایدیادآورشدک  موتف پرکاروارجمند مدت چهارسال تمام را درتهی   
 وتحریراین کتاب بازحمات زیاد بسربرده و، موفق ب  نشر آن شده اس .  

استادمحترم داکترشهرانی پیرامون کتاب چهره های جاودان، تقریظ مفصلی  
تاریخ افغانستان نشان  «صفح  برشتۀ تحریرآورد، ک  بخشی ازآن چنینس : 81در 

میدهدک  ورن ماازنظرقدام  فرهنگی یكی ازکهنترین منارق محسوب میشود.  
ـیـۀ   ـل ـع درمنابغ غربی وبرخی ازنوشت  های مستندشر  میخوانی  ک  درخاک ف
افغانستان قدی ، جهان گشایان، امپراتوران، پادشاهان، حكام فرهنگ ساز وعلـ   
پرور، دانشمندان بزرگ، ادبای نامی، هنرمندان نامدار وصنع  کاران با استعداد  
بروزکرده اند. بطورمثال میتوان نامهای ذیل رابصورت مش  نمونۀ خروار ذکر  
ـازگـر   نمایی : عنصری بلخی، فرخی سیستانی، دقیقی بلخی، ظهیرفاریابی )آغ
شهنام ( ابوعبیدجوزجانی، منهاج سراج جوزجانی، عبداتحی گردیزی، ابونصر  
فراهی )موتف کتاب تاریخ سیستان(، ابن سینای بلخی )موتف کتاب ربابـ (،  
موالناجالل اتدین بلخی رومی، امیرخسرودهلوی، ناصرخسروقبادیانی، ابراهی   
اده ، رابعۀ بلخی، شاه مشرب وتی، امیرعلیشیرنوایی، میرزااتوغ بیگ، نوراتدین  
 »عبداترحمن جامی،خواج  عبداهلل انصاری،میرعلی هروی، میرزایعقوب کابلی  

ـهـن و   داکترشهرانی درهمین سلسل  حدودبیش ازپنجاه نخبۀ دوره های ک
ـیـد   معاصرراباقدردانی نام برده، ک  شماتفصیل آنرادرمتن کتاب مطاتع  خـواه
کرد. بعدتراستادشهرانی، مساعی بانوماریا دارو رادر تهیۀ کارنام  هاوزندگینامـ   
های بزرگان ادب وفرهنگ وهنرمندان و درام  نویسان، یادآورشده مینویسد:  
درکتاب چهره های جاودان، خان  ماریا دارو شخصیتهایی چون عالم  سلجوقی،  
استادرشیدتطیفی، استادبرشنا، استادعبداتواحد بهره، جنرال محمدهاش  کاظمی،  
استاد افندی وشعراونویسندگان وغیره انكشاف دهندگان هنرتمثیل راب  معرفی  

 گرفت ، ک  درتاریخ هنرتیاتر ارزش زیاد دارد. 
ـیـل   درهمین سلسل ، بانو ماریا دارو زندگینامۀ استادعبداترشیدتطیفی رابا تفص

ـانسـور،  «برشتۀ تحریرآورده ک  قسمتی ازآن چنینس :   درفضای غبارآتود س
ـان   ـام ش تعصب وفرهنگ سنتی افغانستان، شخصیتهای برازندۀ رامی یابی  ک  ن
همردیف بابزرگترین دانشمندان و نویسندگان دراماتوران جهانی قـراردارنـد.  
ـامـ    یكی ازآنجمل  شادروان استادعبداترشید تطیفی میباشد، ک  درتیاترونمایشن
نویسی وتمثیل درکورۀ روزگارسانسورحكومتی آبدیده شدو، نامش جاویدان   

 گردید.  
ـان  /811عبداترشیدتطیفی فرزندعبداتلطیف خان درسال   ش، دربرکی راج

توگردریک خانوادۀ روشنفكربدنیاآمد. تعلیمات خصوصی خویش رادرمكتب  
 باغبانكوچۀ شهرکابل آغازوبعد شامل تیسۀ حبیبی  گردید. )دنبات  درصفحۀ شش ( 

 کلیتُن ـ کاتیفورنیاسیدفقیر علوی                                        
 همه جا تقلب ؟!

ـنـی   ـپ روابط دوستان  بین یک افسرامریكایی ک  حاالمتقاعدشده ویک کم
ـتـ    اسلح  سازی روسی ، موجب اشتباهات مقامات مسئول امریكایی قرارگـرف
اس . ایاالت متحدۀ امریكاقبالًتصمی  گرفت  بودک  برای یكعده مماتک دوس   
ـنـد، کـ    این کشور، ذریعۀ یک کمپنی روسی، هلیكوپترهای جنگی تهی  ک
افغانستان نیزدراین سلسل  قراردارد. اکنون نظرب  ارالعاتی ک  ب  ریاس  تفتیش  
وزارت دفاع رسیده، درپرداخ  ملیونهاداترب  کمپنی روسی، تقلباتی صـورت  

 گرفت  و، تهذا درصدد بررسی کارهای این کمپنی برآمده اند.  
اجنسی فدرال این سئوال رامطرح کرده ک  چراافسری بنام برت درگز، ک   
حاالتقاعده نموده، باکمپنی روسی بنام یوری بوروف، بدون اسناد معتبر، مباتـغ  
ـتـ ،   ـای گـذش سرشاری ب  این موسس  پرداخت  اس ، در حاتیك  درقـرارداده
تخلفاتی ازین کمپنی صورت گرفت  اس . ماتک کمپنی روسی ادعامیكند ک   
ـار   درموردساختمان هلیكوپتر هامصارف زیادی صورت گرفت  ودرنتیج  همك
 امریكایی اش بدون تحقیق، مبلغ گزافی راب  همكارروسی خودپرداخت  اس  ! 
وقتیك  مفتشین امریكادریافتندک  درین معامل  تخلف صورت گرفت ، دستور  
صادرکردندک  معامل  بااین کمپنی منسوخ شود. هر چندکمپنی روسی ادعا می  
کندک  هیلكوپترها باانجنهای جدید مجهز شده اند و، تهذا درخاس  مباتغ بیشتر  

 یک امر ربیعی اس .  
جاتب اینس  ک  موسسات مسئول وزارت دفاع)پنتاگون( باوصف تـالش  
فراوان، موفق نشدند درمورد معلومات قانع کننده بدس  بیاورند. معلوم نیس   
ک  این دوافسرروسی وامریكایی درکجا مالقات وبین ه  دراجرای چنین معامل   

 جورآمده اند !  
بدین ترتیب، ریاس  تفتیش وزارت دفاع امریكا، ک  درخالل تقلباتی کـ   
ازررف کمپنی روسی باتبانی همكارامریكایی اش، حتی یكسال قبل معامل  بااین  
شرک  را غیرقانونی اعالن کرده بود، وتی حاالبعدازیكسال موسسۀ مذکور در  
یافت  اس  ک  کمپنی روسی کماکان باهمكارش معامل  داردو، ازین رهـگـذر  

 ملیون ها داتر را غیر قانونی بدس  آورده اس  ! 
بدین صورت ریاس  تفتیش پنتاگون، قضی  راباجدی  تح  تعقیب گرفت ،  
تا بعداً معلوم شودک  باکمپنی روسی وهمكار امریكایی اش چگون  بـرخـورد  

 قانونی خواهدشد./منبع: روزنامۀ کونترا کوستا تایمز 
 اینهم مطلب جالب دیگری با عنوان: امریکا وافغانستان ؟ 

جرایدامریكامعموالً یكی دوصفحۀ خویش راب  تطایف وکارتون هاتخصیص  
میدهند، تاباری خاررخوانندگان راراضی نگهدارند. در یكی ازشماره های روز  
ـای   نامۀ کونتراکوستاتایمز، یک تطیفۀ جاتب مورد توج  قرارگرف ، کـ  پ
افغانستان نیزدرآن کشانده شده اس . خواست  خوانندگان نامۀ ارجمند ووزیـن  
ـاوت   امیدنیزمطاتع  کنند، تادریابندک  امریكاییها درمورد افغانستان چگون  قض

 مینمایند! 
ـان   ـ اوبرادر، خبرداری ک  امریكا ملیونهاداتر برای پیشبردامورنظامی افغانست
ـ راس  اس  وتی   صرف کرد، وتی هنوزنصف اردوی آنكشوربیسوادمیباشند  
ـتـۀ   ـابـرنـوش ازمن بشنوک  درامریكا سویۀ خواندن ونوشتن ب  چ  قراراس  ! بن
بعضی جراید، نصف شاگردان مكاتب امریكایی حتی اخبار راب  درستی خوانده  
 نمیتوانند، باوصف آنك  در راه تعلی  وتربی  صدهاملیون داترمصرف شده اس !/ 

: دربارۀ افغانستان مطلب جاتب دیگری از فیسبوک یک خان  چنین نقل  اداره  
 »پاکستان «بعضیها مغزشان  : (»افغانستان «و  »پاکستان «شده اس : )جنگ دای   

اس . برای همینس   »افغانستان «اس ، کالً نمی فهمند! وحنجرۀ ما ازدس  آنها  
 همیش  باه  سرجنگ دارند !!!/  »افغانستان «و  »پاکستان «ک   

***************************************** 
 او ازروفانهای هوتناک جان سات  بدر برده اس .  

ـای   ـه ـت محتاط دردوره های بعدی چ  بحیث سفیرکبیردرجاپان و چ  درپس
معاونی  صدارت ومقام ریاس  جمهوری، مصدر خدمات صادقان  بـ  مـردم  
ورن عزیزش گردیده اس . او دردوران معاونی  ریاس  جمهور، ب  مشـورۀ  
داکترنجیب اهلل دوس  مرتب  ب  )چرخ فلک(قرارگاه قهرمان ملی، شهیداحمدشاه  
ـادی را   مسعود درارتفاعات هندوکش، برای مصاتح  سفرکردو، زحمتهای زی
متقبل گردید. همچنین اوب  قرارگاه مسعودشهید دردهنۀ پنجشیرنیزسفر کرد و،  

 از هیچگون  مساعی دریغ نورزید. 
محتاط ب  زبانهای فارسی، پشتو، انگلیسی، جاپانی وروسی درسطح کتاب  و  
آفرینش اشعارتسلط دارد وعربی رانیزمیداند. اوفعالدر دانشگاه نظامی جمهوری  
ـعـۀ   ـات اوکراین بحیث استادمصروف خدم  اس . بنده نویسندۀ این سطورمط
کتاب )سقوط دوم جمهوری  اول( راب  خوانندگان وشیفتگان تاریخ غمبارمل   
ـاب   ـن افغانستان سفارش می کند. دراخیرشعرجذاب شاعردردآشنای کشـورج
خلیل اهلل رؤوفی راک  درآغازکتاب بچاپ رسیده، برسبیل حُسن ختام، پیشكش  

 میدارم و، سعادت وسالم  مردم  را تمنا دارم. 
 امشب شب ماتاب  کجاحادث  خیزاس  
 هر جانگری حال وهوا حادث  خیزاس  

 وحش  زده تنهانبود کوچ  و بازار 
 یكسوخطردس  قضاحادث  خیزاس  

 راه سفرما زدل این شب سنگین 
 تاوسع  یک دش  خداحادث  خیزاس  

 افسانۀ هر خطب  سر منبر تزویر 
 درقاتب نیرنگ و ریاحادث  خیزاس  
 خشكیده صدادرگلوی تودۀ خاموش 
 زنگ خطر ازبام وفضاحادث  خیزاس  
 ازهرچ  ک  دیدی  وگذشتی  ونگفتی  

 درخاک من وتوک  چ  هاحادث  خیزاس  
 این فصل نظام سی  هرجا ک  گذشتی  

 چون سایۀ هوتی زقضا حادث  خیزاس  
 دررهگذر دارۀ دزدان مهاج  

 تاچندخدایا شب ماحادث  خیزاس  / 
***************************************** 

 چنگک ب  شعرحافظ )دنبات  ازصفحۀ پنج ( 
 وردک پوقان  را، هالل گلدان  را    ه  داود وگل آقا، بوتدوزر مافیا را 

 کری  برو نهان ، در قصر گلخان        بیرون کوهرچ  داری، ه  داترورال را 
 برهریكی جناور، ده بوجیهای داتر   گویید از رقاب ، برنفع ما گذارا 

 داترچنان بالییس  ک  هردردرا دواییس   برسنگ اگر گذاری، آبش کند قرارا 
 میدان چوصاف کردی  فكرمصاف کردی    تدبیردیگرآمد، غنی و عبداهلل را 
 اول مصاف اشرف، اینه  بگیرب  مصرف  با دوستان مروت، با دشمنان مدارا 

 غنی بچی  جِگ ش ! ت  الری ن  وُرک ش !    بردار از مسیرم، غژدی کوچی ها را 
 نپریژدم  زه خودرانی یم  ، خدای دی خوارک  یارا خدای قس  چی کیژدم، غلزی ت   

 )دنبات  درصفحۀ( 
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 هفته نامۀ امید  969شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 برومفیلد ـ کوتورادوداکتر غالم محمد دستگیر                     
 (2خطاب به خطاب )

اول فبروری دوریارۀ راتبان کابل رابمباردکردندک  دراثرآن ده نفر رابقتـل  
فبروری در حدودسـ  هـزار    13رسانیدندوبیس  نفردیگر رامجروح ساختند, 

راتب سعی کردندتاخطوط دفاعی شهرکابل راتخریب نموده وعملیات زمینـی  
توپخانۀ خودرا ب  پیش برانند وجابجا سازند.  این ازشدیدترین بـرخـوردقـوای  
حكومتی وراتبان درپنج ماه اخیر  پنداشت  شده اس . دراواخرفبروری راتبان در  

هزار نفر ب  جبه  های جنوب وغرب کشورفرستاده ودرحدودس   87تا 8۲حدود 
هزارراتب تازه دم دیگرازبین مهاجرین افغان مقی  پاکستان استخدام کرده اند تا  

 بصوب افغانستان اعزام گردند.  
ـابـل دعـوت    4 اپریل راتبان هم  مسلمانان جهان راب  جهادعلی  حكوم  ک

کردند )خودیاغیان اند ونام ازجهادمیبرند( وتقریبأهزارنفر از علمای افغانستان و  
یكعده علمای ایران وپاکستان درقندهاردوره  جمع شده مالعمررهبرراتبهاراب   
تقب امیراتمومنین مفتخرساختند)چ  خیان  وبی احترامی بمقام امیراتمومنینهای  

  77۲نفرغیرنظامی رابقتل رسانده و 81۲اسالم(.دررول ماه اپریل راکتهای راتبان 
می راتبان درحواتی شهرکابل باشكستهای متعدد     11نفردیگررا مجروح ساختند. 

می چـخـچـران  4۲نفرشان زخمی شدند,   7۲نفرشان هالک و   1۲مواجه  شده  
جون ترکمنستان ب  گشایش قونسل  8۲مرکز والی  غور درتسلط راتبان درآمد. 

ـان و   گری راتبان درآنكشورموافق  کرد. یكروزبعدیک هیأت راتبان ب  آتـم
امریكا )درنیویارک در یک هوتل فالشنگ حبیب مایار وداکتربشیر زکریا از  

جـون  14حاضرین تقاضا کردند تاب  احترام شان هم  بپابایستند( سفرکردنـد.  
یک حملۀ راکتی راتبان ک  درایستگاه سرویس نزدیک یكی از مكاتب  مرکز  

ـاآمـدن    16نفررازخمی ساختند.  11نفررابقتل رسانیدندو 11اصاب  کرد  جون ب
نفر    63گلبدین بكابل این شهر تح  حملۀ شدیدراکتهای راتبان قرارگرف  ک  

جوالی یک پیلوت ریارۀ میگ راتبان  86نفر را زخمی ساختند . 883را کشتندو 
ـا ورود  14ب  میدان هوائی بگرام فرودآمدو ب  قوای دوتتی پیوس ,   جوالی ب

ـیـک   رابرت هول  نمایندۀ جدیدوخاص سرمنشی ملل متحددرکابل راتبان شل
راکتها راآغازمیكنندک  بدین وسیل  عدم رضای  خودرا بوجود وی درکابل و  

 فعاتی  هایش برای صلح ابراز داشتند.  
ـا    3 ـی ـت اگس  ملیشیای راتبان یک پایگاه حزب گلبدین را دروالیـ  پـك

روسی ک     16اگس  هف  نفرسرنشینان ریارۀ ایلوشن    81بتصرف درآوردند,  
ـیـن  7//8اگس    4ازتاریخ  ب  اینطرف نزدراتبان توقیف بودند ب  استفاده ازهـم

اگس  سپین  شگ  پایگاه ستراتیژیـک حـزب    16ریاره ازقندهارفرارکردند,  
گلبدین)ک  محبس ظاتمانۀ وجای اعدامهای وی ه  بود( بدون مقاوم  بدس   

سپتمبردراثرپیشرف  راتبان ب  ننگرهارو بدس  آوردن وتسواتیهای  /راتبان افتاد. 
حصارک، خیرراه، شینوار وخوگیانی، حاجی قدیرواتی ننگرهار ب  پاکستان واز  

سپتمبرشهرجالل آبادبعد از گریزواتی آن ب  آتمان،    88آنجا عازم آتمان میگردد,  
ـاسـروالیـ    بدون مقاوم  بتصرف راتبان درآمده شریع  اسالمی رادرسـرت

ـازنـد.     84اعالن میكنند،راتبان مالمحمد ربانی رابحیث واتی ننگرهارمقررمیس
سپتمبرقبایل احمد زائی    11سپتمبر مهترالم مرکز تغمان بتصرف راتبان درآمد.  

هاپشتیبانی کامل خود راازراتبان اعالم  داشتند وراتبان درهمین روزوالی  کنر  
رانیز بدس  آوردند. س  روزبعدراتبان سروبی رااشغال وجانب تگاب وکابل در  

سپتمبرراتبان بدون اینك  ب  مقاوم  روبروشوند، بكابل    11حرک  افتادند. بروز 
داخل شده راسأ ب  مقرملل متحد رفت  ب  اراقیك  داکترنجیب بودداخل شده ویرا  

سپتمبر    11بقتل رسانیده جه  تماشای مردم جسد او وبرادرش رابدارآویختند,  
سپتمبر راتبان    /1رابرت هول نمایندۀ ملل متحد باراتبان برای مذاکره مینشیند,  

بطرف شمال درحرک  افتاده )درعرض راه مزارع رامیسوزانند بمب گـذاری  
میكنندودرختان میوه دارراقطع مینمایند(،شهرهای چاریكار، جبل اتسراج وگ  
تبهارراتسخیرنموده درمقابل قوای دوست  قرارمیگیرند.اول اکتوبر مالعمر رهبر  

 راتبان ازقندهار واردکابل میشود تا دوت  راتبی را درکابل پای  گذاری کند. 
اکتوبر، اتحادمخاتفین خروج  راتبان راازکابل تائید وقوماندانها غیرنظامی    11

ـیـن   شدن این شهر راتقاضا میكنند, شورای امنی  ملل متحد آتش بس رابطـرف
متخاص  سفارش کرده وتبعیض رادربرابر دختران وزنهاوعدم مراعات پرنسیپ  

   /1های حقو  بشروحقو  بین اتمللی رادرافغانستان توسط راتبان تقبیح میكنند. 
ـیـس را   ـادغ اکتوبرراتبان جهادراعلی  دوست  اعالن میدارند, یكروزبعدراتبان ب
ـا   بدس  میآورند .دوم نومبریک ریارۀ جنگی دوست  کابل رابمباران کـرد ام

نومبرراتبان پس ازتسلط کابل صد  8۲راتبان آنرا درکوهدامن سرنگون ساختند. 
ها نفرتاجیک وپنجشیری را ب  قندهارانتقال دادند، تااحتماأل در آینده ازآنان در  

ـیـس    88تبادتۀ اسرا استفاده نمایند.   نومبرپنجاه هزارنفر نظرب  دوام جنگهاازبادغ
نومبر راتبان درجنگهای شمال گلدره، کلكان    81بطرف قلعۀ نوبحرک  افتادند, 

واستاتف رایكی بعددیگر بدس  آورده جانب قره باغ ب  پیش درحرک  خود  
نومبریک ریارۀ ج  جنگی دوست  ک  یک پای  ستنگر رانقل    11دوام دادند,  

دسمبر،راتبان والی     6میداد در والی  بادغیس توسط راتبان سقوط داده شد . 
ـان    1بادغیس راتصرف کردند,   دسمبر، شرک  هوائی آریانا ک  بتصرف راتب

درآمده بود، پروازهای خود را ب  قندهار، جالل آباد، هرات وپاکستان شـروع  
 ویک ریارۀ توپوتف داش . 111ریارۀ بوئنگ 3کرد. درین زمان شرک  آریانا 

وزیرپلیس مذهبی امرمعروف ونهی منكر درماه    31جنوری /: 1//8درسال 
مبارک رمضان احكامی رابرای خارجیهای کابل وضع وب  نشر سپردک  ب  اساس  
ـام, اجـرای   آن خانمهابایددرخان  های خودباقی بمانند وصرف غذادرمحضرع
کنسرت موسیقی ودعوتهابشمول دعوتهای خصوصی دررول این ماه ممنـوع  

جنوری میدان هوائی بگرام و وتسواتی چاریكاربدس  راتبان افتاد،  86میباشد.  
ـاداده شـود,  ـاداره ـا ون   14مالعمرامرکردک  یک ونی  ملیاردافغانی برای غرب

جنوری راتبها جبل اتسراج وگلبهار راک  درسرراه پنجشیروساتنگ قراردارد ب   
جنوری راتبان دردرۀ غوربندبهمكاری اهاتی شنوارو سیاهگرد    48دس  آوردند, 

فبروری مقامات راتبی ب  مردان    11شهرهای چهارده و باخان را بدس  آوردند. 
زن شهرکابل  6۲روزوق  دادندتاریش بگذارند )الاکراه فی اتدین( و   /شهرکابل 

 رانسب  عدم مراعات احكام اسالمی درپوشیدن تباس مورد مجارات قرار دادند.  
ـنـع کـرده    1 مارچ مقامات راتبی فلمبرداری وعكس گرفتن اشخاص رام

واردات و صادرات کسیتهای ویدیوئی و ادیو رابرای افغانها و خارجیهاممنـوع  
مارچ انفجاریک ذخیرۀ اسلح  درجوار قوماندانی پلیس جالل آباد    81قرار داد,  

ـاتـب پسـران  14نفردیگر را مجروح ساخ , 87۲نفرراهالک و   7۲ مارچ مـك
ازافرادراتبان دروالیات بادغیس و فاریاب    1,7۲۲اپریل     1مجددأرسماًآغازشد. 

ـای  86برقوای دوست  حمل  کردند,   ـه ـاح اپریل شورای امنی  ملل متحد ازجن
مختلف افغانستان باالخص راتبان تقاضاکردتادشمنی راکنارگذاشت  ب  دور میـز  

ـیـد  13مذاکره ومفاهم  برای صلح جمع شوند,  اپریل قوماندان راتب عبداتوح
 اخطار میدهد ک  مجسم  های بزرگ بودا را در بامیان تخریب خواهد کرد . 

می راتبان وتسواتی اسمار والی  کنر راک  تا هنوزتح  ادارۀ حكـومـ      3
 می راتبان ب  اهل تشیع شهرکابل اجازه دادند   81استادربانی بود بدس  آوردند,  

می پاکستان وب  تعقیب آن عربستان سعودی و    17دادتاروزعاشورراتجلیل کنند,  
می راتبان و    11می امارات متحدعربی حكوم  راتبان رابرسمی  شناختند.    11

همدستان شان قندز و بغالن را اشغال کردند.دوم جون راتبان سفارت ایران مقی   
جون یک هلیكوپتـر  1کابل را بدتیل مداخل  ب  امورداخلی کشورمسدودکرد.. 

ـات راازکـوالب   ـهـم مربوط قوای قوماندان مسعودک  یک اندازه اسلح  وم
جون بعد  88تاجكستان ب  پنجشیرانتقال میداد، تغییرجه  داده ب  راتبان پیوس , 

نفرراتبان پلخمری ب  قوای حكمتیارک  از    4,۲۲۲ازجنگهای شدیددرپلخمری   
جون مال محمد غوث وزیرخارجۀ راتبان در  84متحدین راتبان اس  پیوس .  

جون    81مزارشریف اسیرشدوعبداتخلیل بعوضش وزیر خارجۀ راتبان مقررشد,  
ـفـراز  /8ایران سرحدخودرابا افغانستان در اسالم قلع  مسدودساخ ,   جون دون

قوماندانهای پشتون مربوط اتحادک  مخاتف راتبان میجنگیدند ب  راتبان پیوست  و  
ـان را  17شهر قندز راتسلی  راتبان کردند,  ـق ـات جون جتهای جنگی راتبان شهرت

ـنـد.   81نفررابقتل رسانیدندو   3بمباران کردک  دراثرآن   ـت   4۲نفررا زخمی ساخ
 جون پاکستان قونسلگری خودرا مجددأ درمزارشریف باز کرد. 

جوالی جنگ درارراف کابل دوام دارد, راتبان عفوعمومی را برای همـ     1
افغانهای خارج کشوردرصورت بازگش  بورن اعالن کرد, دررول ماه جـون  

جوالی راتبان برای    4افغان ازایران وپاکستان بورن عودت کرده اند,  1۲,۲۲۲
ـان    3۲دوروز مسلسل بندیخانۀ میمن  را ک  اکثرأراتبان اند بمباردکردک   نفـرش

نفردیگر شان زخمی میشود, مالمحمدغوث وزیرخارج  ومال    4۲کشت  میشودو 
ـنـدۀ    84منصور وزیرهوا نوردی راتبان درجملۀ محبوسین بودند,   ـای جوالی نم

صلیب احمربین اتمللی بااسمعیل خان درمحبس راتبان دیدن میكند, شش روزبعد  
راتبان وتسواتی امام صاحب رادرشمال قندزبتصرف درآورده ب  شیرخان بندره   

ـفـر    1,۲۲۲جوالی مؤسسۀ عفوبین اتمللی اعالن کردک  11دس  می یآبند,   ن
محبوسین افراد غیرنظامی هزاره و تاجک درمحبس پلچرخی بحات  رق  بار در  

اگس  ایاالت متحده موقتأ سفارت افغانستان رادر واشنگتن    83بند نگاه شده اند. 
سپتمبر ملک فهدپادشاه عربستان    1بس  تا ب  راتبان شناسائی رسمی نداده باشد. 

ـلـی   سعودی با مالربانی رئیس ) ب  پرزدن  برهان اتدین ربانی کدام ارتباط فامی
ـات    71نداشت  مربوط قوم غلجائی کاکرمیباشد  ( حكوم  راتبان در جده مالق

سپتمبروزیرصح  عامۀ راتبان ب  شفاخان  هاامرمیكندک  بكار خانمهای    6میكند،  
وظیف  دارشفاخان  هاخاتم  بخشیده بعوض خانمهای دیگر )راتبی/پاکستانی( را  

سپتمبرقوماندانان حزب اسالمی درقندهارباراتبان یكجا شـده    1استخدام کنند,  
ـاد    /بصوب مزار شریف براه میافتند,    سپتمبرس  پیلوت ریاره های ج  اتـح

مخاتفین راتبان ازمیدان هوائی شبرغان برخاست  وب  میدان هوائی شیندندمینشینند  
سپتمبرراتبان میدان هوائی مزارشریف را متصرف شده    8۲وب  راتبان میپیوندند.  
سپتمبر راتبان    18ماه غیب  مجددأب  مزار شریف میرسد,  6وجنرال دوست  بعداز 

ب  خبرنگاران خارجی ابالغ میدارند ک  صحب  با زنها وهمچنین برداشتن عكس  
هرذیروح بشمول انسان وحیوان ممنوع اس . دراخیرسپتمبر خان  بونینو کمیسار  

ـادیـۀ    3۲اروپا در اموربشری باهیئ   معیتی اش بكابل آمدتا  ملیون داتریك  اتح
اروپاعاجأل ب  افغانستان داده بودارزیابی کند، امانظرب  اینك  در شفاخان  ازیـک  
خان  عكس گرفت  بود، برای دوساع  باهمراهانش توقیف گردید)فقط حـظ  

 میبرندک  افغانستان بدنام شود و پاکستانیها خوش.( 
  14اکتوبر راتبان اس  افغانستان راب )امارت اسالمی افغانستان( تبدیل کرد,    1۲

ـا مـی   ـف اکتوبر رابرت هول )هال( نمایندۀ خاص ملل متحد از وظیف  اش استع
دهدواین وظیف  مؤقتأب  االخضربراهیمی وزیراسبق وزارت خارجۀ اتـجـزایـر  

اکتوبر) ادارۀ پروگرام ملل متحدبرای کنترول مـوادمـخـدر(    13سپرده شد,  
اعالن کردراتبان تحریرأموافق  کرده اندک  تمام حاصالت  چرس و خشخاشرا  

کانسرسیوم= شراک  چندکمپنـی   consortiumاکتوبر برای    17از بین میبرند,  
 Delta Oilدتتاآیل   UNICALب  اشتراک  کمپنی امریكائی   CentGazتجارتی  

ـای  Hyundaiجاپان کمپنی   Itochuو   Inpexعربستان سعودی، کمپنیهای   کوری
پاکستان و وزارت کاروپترول ترکمنستان   Crescent Petroliumجنوبی،کمپنی  

ـا  811۲برای تمدیدتوتۀ نف  پترول بطول  ـان ب ـت کیلومتربین ترکمستان وپاکس
ـا شـدکـ     17۲عبور  کیلومتراز خاک افغانستان  درعشق آباد ترکمنستان امض

ظرفی  ساالنۀ این پایپ الین بیس  ملیاردمتر مكعب گاز تخمین شده ومصارف  
ـیـن   آن باتغ بردوملیارد )بلیون( داترخواهد بود)تمام این کشتارهافقط برای هـم
منظور بی بنیاد بود.(اوایل نوامبرراپورداده شدک  راتبان ازچهارماه ب  اینطـرف  
ـبـب   راه مواصالتی ب  هزاره جات رامسدود کرده اند، یخبندی وسردی هوا س

ـبـر    3ازبین رفتن زراع  درین منطق  شده وموادغذائی روب  کاهش اس ,  نوام
ـان   ـب مامورینی ک  دررژی  کمونستی  تحسین نام  وتقدیر نام  گرفت  بودند رات

تن مـوادغـذائـی  6۲۲نومبر ملل متحد جه  انتقال   84ازکار برررف کردند.  
مربوط پروگرام غذائی جهان از جالل آباد ب  هزاره جات ازراتبان تقاضا میكند  
تا سرک غزنی کابل هزاره جات رابازبگذارند  راتبان تقاضای ملل متـحـدرارد  
کرده پیشنهادمیكند تا از راه شمال ومیدان هوائی بگرام استفاده کنند.در منارق  

نفربدتیل کمبودمواد غذائی مواج  ب  مرگ    86۲,۲۲۲مرکزی افغانستان تقریبأ 
ـنـد(.   ـاب   81انگاشت  شده )و این امارت اسالمی نمیگذارد آنهاازمرگ نجات ی

ـاتـب    1,۲۲۲نومبربیس  گور دستجمعی درنزدیک شبرغان ک  درآن اجساد  ر
دفن شده کشف شد, جنرال دوست  مسئوتی  این کشتار رابدوش جنرال ملک  

نومبربعد از تصـرف    11حوات  کرده انتقال اجسادراتوسط ریاره اجازه میدهد,  
میمن  توسط قوای دوست ، جنرال ملک اوأل ب  ترکمنستان وازآنجاب  مشهدایران  

ـانـدان    17بحرک  میافتد,   نوامبر درنتیجۀ میانجیگری ملل متحد راتبان پنج قوم
محبـوس    81۲عسكر راتبی آزادمیكنند, درماه اکتوبردوست  3دوست  را دربدل  

نومبر راتبان در اثر فشار ملل متحـد و    11راتب را یک جانب  آزاد کرده بود,  
ـا از   ـه صلیب احمر ب  خانمها اجازه میدهند تاب  شفاخان  ها استخدام شوند, راتب
ایران تقاضاکردندتاجنرال ملک رابگناه سهی  شدن اوبقتل عام ب  افغانستان تسلی   
نماید, یكروز بعدازین تقاضاراپورترکمسیون حقو  بشرازگورهای دستجمعی  
دیدن کرد همچنین این راپورتر از آن قری  های گردو نواح مزار شریف دیدن  

 نمود ک  راتبان افراد غیر نظامی را در خان  هایشان قتل عام کرده بودند . 
ـان بـ   1۲دسمبرراتبان ی  نزدیكی کوتل بنگی در   7 ـق ـات کیلومتری غرب ت

پیشرفتهائی نایل شده اند  احمد شاه مسعود ازاین رریق برای رساندن موادغذائی  
دسمبرهیئ  راتبان)پاکستانیها(جه     6ومهمات حربی ب  پنجشیراستفاده میكرد,  

ـا   ـان ب مطاتعۀ پروگرام تمدید پایپالین ازترکمنستان ب  پاکستان ازرریق افغانست
کمپنی اونیكال عازم تكساس امریكا شدند,   قبأل هیئ  راتبان جه  مذاکره ب   

ب  ارجنتاین نیزسفرکرده بودند, راتبان بـ  هـردو   Bridasعین منظور باکمپنی  
کمپنی یونیكال و برایدر اجازۀ داده اندتادفترنمایندگیهای خودرا در کابل افتتاح  

ـان در  84نمایند,   دسمبرجنگ درجلریز بین راتبان ومخاتفین شیع  مذهـب ش
دسمبر مالعمررهبرراتبان ب  تقاضای    /1کیلومتری شهرکابل درجریان بود,  7۲

هیچ ملل متحددرموردرعای  حقو  زنان درافغانستان جواب رددادوگف  ک :   
د، نمیشودک  عملی ک  با اوامر قرآن درتضادباشداجازه داده نمیشو

 بنام حقو  بشردرافغانستان انجام داده شود، )دنبات  درصفحۀ هفت (

ـ آستراتیا                                                            صیراحمدرازی    ن   سدنی 
 (3)مولوی درخرگاه اندیشۀ شبلی  

ابن بطور  ضمن شرح وقایع درموردمثنوی نوشت  اس :)درآن ررفها عزت  
ـثـراًدر   ـااک مثنوی بسیاراس ، مردم آن کتاب رابسیارمحترم میدانند درخانقاهه
ـای   شبهای جمع  آن کتاب راتالوت میكنند.( روای  هایی ک  نقل شددرکتابه
ـعـضـی   بسیارمستندی چون مضی  وبعضی تذکره های دیگرموجـوداسـ . ب
اوروایتها بصورت زبانی وبسیارمكرر ذکرشده اند، تیكن هیچیک ازآنهاصحیـح  
ـعـدتـرمـالحـظـ    نمیباشد. ن  تنهاک  خارج از قیاس میباشند،  بلك  روریكـ  ب
خواهیدکرد، خالف روای  صحیح نیزمیباشد. شما ازین قیاس کرده میتوانیدک   
ـادر   ـه ـان حاالت صوفیان کبارتاچ  حد درروایتهای بی مورد مشهورمیشودوهم
کتابها درج شده، سلسل  ب  سلسل  انتشارمی یابند. سپ  ساالرک  از شاگردان خاص  
حضرت موالنابود وچهل سال ازفیض صحب  موالنا مستفیـد شـده بـودنـد،  
مالقات موالنا راباشمس تبریز روری نوشت  ک  بكلی قرین عقل میباشد، اماقبل  

 ازآنك  گفتۀ ویرابیان نمای ، چند جمل  درمورد شمس بدانی  .  
ـام   نام پدرشمس اتدین تبریزی عالءاتدین بود، ک  ب  خاندان کیا)بزرگ وام
اسماعیلی ( تعلق داش . وتی اومذهب آبایی خودراترک کرده بود. شمس در  
تبریزعلوم ظاهری رافراگرف  و، بعدمریدپیرباباکمال اتدین جندی شد. مگرمثل  
سایرصوفیان رریقۀ عام پیری ومریدی اختیارنكرد. او باسرووضع سوداگران ب   
ـامـ    شهرمیگش  وسیاح  می کرد، بهرجاک  میرسید ودرکاروانسرایـی اق
اختیارمیكرد، دروازۀ حجره رامی بس  وب  مراقب  مشغول میشد. امرارمعاشـش  
روری بودک  گاهگاهی اِزاربند)بندتنبان( می باف  ومیفروخ  واز پـول آن  

 اشیای موردضرورت رابقدرکفاف تهی  می کرد.  
ـهـی   روزی ضمن مناجات ازبارگاه حضرت بیچون)ج( ب  دعاخواس  ک  ات
چنان یكی ازبندگان خاص خودرابامن روبروگردان، ک  متحمل صحب  مـن  
شده بتواند. ازعات  غیب اشارت شدک  بسوی روم برو. شمس درهمان تـحـظـ   
حرک  کرد، وقتی ب  قونی  رسید شب فرا رسیده بود. اودرسرای برنج فروشان  
پیاده شد، باالی دروازۀ سرای، سقف پوشیدۀ بلندی قـرارداشـ  کـ  امـراء  
وبازرگانان غرض تفریح برآن می نشینند. شمس ه  آنجانش . موالنا ازآمـدن  
ـابـ    ـامـوالن شمس ارالع یاف  وب  دیدارش آمد. درراه آمدن بطرف شمس، ت
دروازۀ سرای رسید، مردم قدم های موالنا رامی بوسیدند. شمس فهمیدک  ایـن  
همان شخص اس  ک  برایش مژدۀ مالقات داده شده اس . چش  های هردوب   
ه  برای تحظاتی دوخت  شد، تادیر باه  ب  زبان حال حرف زدند. پس شمس از  
موالناپرسید: دوواقعۀ بایزید بسطامی چگون  تطبیق شده میتواند، اول آنكـ  از  
یكطرف حاتش چنان بودک  حتی خربوزه نمی خوردومیگف  ندان  حضـرت  
ـفـ :   محمد)ص( خربوزه خورده باشدیان   و ازررف دیگرنسب  ب  خودمیگ
سبحانی اعظ  شأنی )سبحان اهلل چقدر بزرگ اس  شأن من(  درحاتیك  رسول  
اهلل )ص( باآن مقام ومنزت  روزان  هفتادمرتب  استغفارمی کردند  موالنافرمود  
ـات   ک  بایزید اگرچ  یک شخصی  بزرگ وعاتی مرتب  بود، تیكن در درج
والی  اوب  درج  خاص ماندگارشده بود، ک  ازاثرعظم  همان درج ، اززبان  
شان این اتفاظ خارج میشد. مگربرعكس رسول اهلل )ص( درمنازل تقرب بطور  
مسلسل ازپایۀ ب  پایۀ دیگرمیرفتند، برپایۀ بلندترک  میرفتند، پایۀ قبلی ب  نظرشان  

 بسیار پس  می آمد، تذا استغفارمیكردند.  
هجری اتفا  افتاد، بنابراین    631درمناقب اتعارفین آمده ک  این واقع  درسال 

 مسند نشینی موالنا برکرسی فقر ازهمین تاریخ شروع شده اس . 
سپهساالر دررساتۀ خودآورده ک  شش ماه هردوبزرگوار درحجرۀ صـالح  
اتدین زرکوب چل  نشینی کردندوری این مدت آب وغذا را کامالًترک نموده  
بودندو، بغیر ازصالح اتدین زرکوب برای کسی دیگر مجال داخل شـدن در  
حجره نبود. درمناقب اتعارفین این مدت راس  ماه گفت  اس . تغییرنمایانی رـی  
ـاع   این مدت درحات  موالناپیدا شد، عبارت ازین بودک  قبل ازآن موالنا ازسم
محتزر بودند، مگر بعدازآن بدون سماع قرارنمی یافتند. ازآنجاییك  موالنا سلسۀ  
درس و تدریس وپند وموعظ  را یكبارگی رهاکرده و برای یک تحظ  هـ  از  
حضرت شمس جدانمی شدند، درشهرشورشی برپاگردید. مردم ازین حادث  در  
رنج بودندک  چگون  یک دیوانۀ بی سروپایی برموالناچنانن سحرکرده اس  و  
ـابـ    ـن ازهم  کارش جدامانده . سخن بدانجا رسیدک  حتی شاگردان خاص موتی
ـیـزد،   شكای  آغازکردند. شمس ازین واقع  ترسیدک  مباداشورش وفتنۀ بپا خ
خاموشان  ازمنزل خارج وب  سوی دمشق روان شد. درفرا  شمس حات  موتینا  
ـا   چنان صدم  بر داش  ک  بامردم قطع تعلق کرد وعزت  اختیارنمود. حتـی ب
مریدان خاص خودش ه  نمیدید. بعدازچندی شمس ازدمشق خطی نوش  و  
ـام   برایش فرستاد. این خط آتش شو  موتینا راشعل  ورترساخ . در همین هنگ
موتینا اشعاربسیاررقیق وپرسوز وپرتأثیری بسرود، کسانی ک  شمـس راآزرده  
بودند، ب  سختی ازکردۀ خودپشمان شدند و ازموتینا معذرتها خواستند. این واقع   

 را سلطان وتد پسرموتینا در مثنوی خود چنین درج کرده اس  : 
 هم  گریان ب  توب  گفتند          ک  وای  عفو ماکن ازین گناه خدای 

ــد او پیشوا ندانستی   ــدر او از عمی ندانستی     ک  بُـ ــ ــ  ـق
 رفل ره  بوده ای  خرده مگیر     یا رب انداز در دل آن پیر 
ــذر های ما اورا      عفوکلی ازین شدی  دوتو   ــ  ک  کند ع
ــدند الب  کنان     ک  ببخشا مكن دگر هجران   پیش شیخ آم
 توب  ها می کنی  رحم  کن    گر دگراین کنی  تعن  کن 

 شیخ شان چونك  دیدازایشان این  راه شان دادرف  ازوآن کین)دنبات  دارد( 
***************************************** 

 چنگک به شعر حافظ 
 ارگ میرود ز دست  صاحبدالن خدا را   یارب ب  قارخودکن این مردک سیاه را 
 کرزی بگف :زین ،ای ماه خوش رینتدربكس خود نگهداراین چپن و کاله را 

 آری! همین عبا را این داد کبریا را      ک  درشبی تواند، قارون کند گدا را 
 باشد ک  کار آید، آن روزگار آید      )میرویس(  نازنین  برتن کند عبا را 
 زین  ب  بیقراری گفتاک  او مداری !    فكر دگر بباید، این جمل  مار ها را 
 گفتاک  ای انیسا، اینبارهمچوموسا        از معجزۀ داتر خواه  نمود عصا را 
 گفتا: دراین قبیل ، درفن مكر وحیل      واهلل کسی نباشد همتا چون شما را 

 دس  ازسرم رهاکن، بنشین فقط دعاکن خُرم برو صداکن از دفتر اسپنتا را 
 گفتاآهای رنگین! کاری بكن سنگین    ترفندهای ننگین در دل رسیده مارا 
 گفتابگو فدای  ، قربان این کاله    سرِخُرم ب  پای  دردل چ  بودشمارا 
 حامد بگف  یارا! میگوی  آشكارا         باید برنده سازی  این تی  تدر ها را 

 گفتاک  ذواتقدرا ! منظوراز تدر ها   واهلل ک  پی نبردم، مقصود ضل اهلل را 
 همی باب  رسول را،  ضیاگک پكول را  حبیب  گک کلول را ، ب  جای ما قرارا 

 هرس  اش بی زبان ، بی نام وبی نشان   درپیش خلق اینها، درپش  پرده مارا 
 ازدرسهای)پوتین(آموخت  ام)رنگین(      بر کار انتخابات، باید کنی  نظارا 

 ای یارخوش کالم ، س  پرده شد درام  اول بروبیرون کن ازصحن )ریزه پا(را 
ــزور را    نعی  بی هنر را، ه  گویید ارسال را   قیوم بی پدر را، سیاف  مُـ

 )دنبات  درصفحۀ چهارم( 
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 هفته نامۀ امید  969شمارۀ  صفحۀ  ششم 

یانكول خودراازامضای سندامنیتی توجی  می کندوتقصرناکامی مذاکرات رابا  
باغیان درموردصلح، بدوش امریكا میاندازد. کرزی باتاکید گف  موافقتنام  را  
امضانمیكند، تاآنك  امریكاراتبان رابرمیزمذاکره حاضرنگرداند. برخی دپلوماتها  
نگرانی شان دادندک  پیش کشیدن چنین تقاضاب  راتبان زمین  رامساعدمی سازد  
ک  شرایط حضوردرازمدت قوای امریكارادرافغانستان،آنها تعیین نمایند. دیگران  
منطق آقای کرزی رازیرسئوال میبرندک  چرا راتبان ب  مذاکره موافق  کنندک   

 حضورقوای خارجی راک  آنها خواهان خروج شان میباشند، ارمینانی سازد 
کاخ سفیدبی حوصلگی خودرادر بارۀ امضانكردن موافقنام ، ظاهر ساخ .  
ـنـد   جی کارنی، منشی مطبوعاتی کاخ سفیدگف :)بهراندازۀ ک  درامضای س
ـامـۀ   معطلی رخ دهد، بهمان اندازه ب  قوای امریكاوناتو دشوارمیگرددکـ  بـرن

 ترتیب دهند.( 1۲83حضورخودراپس ازسال 
دفترکرزی اخیراًری یک بیانی  دروازه برای یک قطعنام  بربن بس  کنونی  
بازکرد. سخنگوی کرزی گف  ک  اگریكطرف مانع تالشهای امریكامیشودک   
میخواهدمذاکرات جریان پیدانماید، الزم اس  ک  امریكا آنرا افشاءنماید. )وقتا  

 ک  موضوع واضح شود، قدم بعدی امضای موافقتنام  می باشد. ( / 
***************************************** 

 )دنبات  ازصفحۀ دوم( انتخابات و خلیلزاد   
عبادت ریایی موردقبول خاتق نمیباشد. برعكس، خان  اشرف غنی احمد زی  

 New America Strategiک  مسیحی اس ، گروه غور ب  ستراتژی نو امریكا ) 

Group)    زیرعنوان )شاید بانوی اول آیندۀافغانستان  1۲83جنوری  1مضمونی ب
یک مسیحی باشد( ب  نشر سپرده اس . خان  روال احمدزی میگوید: شوهرش ب   
دین مسیحی خیلی احترام دارد. این اعمال بعضی اوقات مرا ب  خاررۀ می اندازد  
ک  مبادا یک الرنس عربی دیگر از دری وارد صحنۀ سیاسی افغانستان شـود !   
نویسنده از تمام افغان هاییك  درزمان تحصیالت وی در دانشگاه بیروت ومدت  
ـادرمـورد   ـنـد اسـ  ت اقامتش درامریكابااورابطۀ نزدیک داشت  اند، خواهشم

 اعتقادات مذهبی اش معلومات دهند.  
اشرف غنی احمدزی در مبارزات انتخاباتی خود می گوید درزمان تصـدی  
اش ب  وزارت ماتی  درقسم  تثبی  ارزش پول افغانی رول مه  داشتـ  اسـ .  
جناب اشرف غنی این شما بودید یا متخصصین صندو  وجهی بین اتمللی پول  

MIF  و سرازیر شدن ملیاردها داتر کمک های جامعۀ جهانی، ک  باعث عرضۀ ،
قابل توج  داتر در بازارشد  ! اتبت  همین ورود مقدار معتناب  داتر درکشور بـود  

 ک   درتثبی  ارزش افغانی نقش مه  و اصلی ایفا کرد . 
ـا   آقای اشرف غنی احمدزی ! زمانی ک  تخضر براهیمی وارد کابل شد، شم
دریشی پوش بودید، اما ب  یک باره گی پیراهن وتنبان پوش، شال سرشانـ  و  
تنگوت   ب  سر شدید  !!!  ترا ب  خدا ک  دیگر ب  احساسات مردم شریف ما بازی  
مكن ! این مردم قهرمان در رول مدتی ک  شما مصروف تحصیالت درامریكا و  
وظیف  دربانک جهانی بودند، برای آزادی ورن خویش خون های گران بهایی  
را نذر می کردند، دارای شعورسیاسی نهای  باال اند، آنها ب  این چیز ها بازی نمی  

 »پَ  پَ  نمیخورندوجاجا نمی روند!   «خورند، یعنی بدانیدوآگاه باشیددیگرآنان  

 ب  هررنگی ک  خواهی جام  می پوش         من از ررز خرام  می شناس  ! 
همورنان گرامی وقهرمان ! منظور از این نوشت  ب  هیچ صورت ضدیـ  و  
یاخصوم  شخصی ب  هیچ یک از نامزدان ریاس  جمهوری نیس ، مگـر در  
این تحظات تاریخی هم  روشنفكران کشور ازآن نامزدانی ک  می خواهند بـ   
چش  مردم خاک زده ، از چیزی ک  نیستند، خودرا خوبتر جلوه دهند، وظیفـۀ  

 وجدانی دارندتا یک سلسل  حقایق را برمال سازند.  
در اخیر قابل یادآوری می دان  ک  درانتخابات پیش روی، محترم احسان اهلل  
بیات، رئیس بنیاد بیات، نسب  کمكهای بشردوستانۀ ک  در نقاط مختلف کشور  
می نمایند، نفوذ و نقش ب  سزایی دارند. از ایشان خواهشمندی  تا منحیث یـک  
سرمای  دار بیطرفی کامل خویش را حفط نموده، منافع علیای کشور را در نظر  
داشت  باشند، تا خدای ناخواست  نشود ک  تاریخ افغانستان اس  تان را در جملۀ قبیل   

 /1۲83فبروری    16گرایان و رفیق پرستان درج نماید . ومن اهلل اتتوفیق 
***************************************** 

 )دنبات  ازصفحۀ سوم( سیاست زبانی در افغانستان  
ـیـن  8/63تااعالن قانون اساسی  ـی ـع وتأسیس حكوم  مشرور ، دوت  درت

  8/4۲سیاس  زبانی دس  کامل داش . باوجودتالشهای جدی درری ساتهای  
برای مروج ساختن تدریجی زبان پشتوبجای دری, زبان دری موقف خودرا بـ   

فرانكوا( کما  -حیث زبان اداری, زبان آموزش وزبان مروج بین االقوامی)تینگوا 
ـلـی و  8/6۲و 8/7۲کان حفظ نمود. درری ساتهای  یک سلسل  عوامـل داخ

  8/63خارجی درانكشاف وتوسعۀ نفوذزبان پشتوکمک کرد. در قانون اساسی 
اوتین سندقانونی ک  موضوع زبان رارسماَ موردبحث قرارداد، موقف پشتو بـ   
ـان بـ    حیث زبان ملی تثبی  وزبانهای پشتوودری بعنوان دوزبان رسمی افغانست

 رسمی  شناخت  شد. 
تأسیس رژی  مارکسیستی توسط حزب دموکراتیک خلق تغییرات مه  در  
ـتـی،   سیاس  زبانی افغاننستان بهمراه داش . با اتخاذسیاس  تساوی گرائی تیننس
ـان   ـت حزب دموکراتیک خلق افغانستان زبانهای گروههای هفتگانۀ قومی افغانس
رابعنوان زبان ملی اعالن نمود. درنتیج  زبان پشتوموقف قبلی خودرابحیث زبان  
ملی ازدس  داد, اماموقعی  خود رامانند دری بعنوان یكی ازدو زبان رسـمـی  

 افغانستان حفظ نمود. 
ک  بعدازسقوط رژی  راتبان بتصویب رسید،  زبان همـ     1۲۲3قانون اساسی 

اقوام افغانستان را، بدون تذکر هیچیک ازآنها بعنوان زبان ملی، برسمی  شناخ .   
اهمی  زبان پشتورابعنوان زبان بزرگترین گروه قومی افغانستان میتوان صرف از  
روی تعیین سرودملی بزبان پشتودرمادۀ بیست  قانون مشخص نمود. مانندقانونهای  

بزبانهای پشتو ودری بحیث دو زبان رسمی    1۲۲3اساسی گذشت ، قانون اساسی 
افغانستان مقام مساوی قائل شده اس .  با اینه  استعمال و نفوذ دری مانندگذشت   
فراگیرباقی مانده اس ، وعل  مه  آن اینس  ک  دری بحیث زبان بین االقوامی  

 نسب  ب  پشتوگویندگان بیشتر دارد./ پایان 
یكی ازخوانندگان امید، سئواتی راخدم  بانو داکترسنزل نوید چنین  اداره :  

سیاس  زبانی: اختالفات زبانی و   مطرح نموده اند: دربخش چهارم سلسلۀ مقاالت 
جریدۀ امید، نویسندۀ محترم  نوشت  اند:  66/شمارۀ  7وحدت ملی، درپراگراف  

متعاقب آن داکترمحمدیوسف صدراعظ ، دریک کنفرانس مطبوعاتی ب  این  «
مسأت  اشاره نموده توضیح نمودک  زبان پشتوجزء فرهنگ وتاریخ سیاسی کشور  
ـان   ـت وزبان اکثری  مردم افغانستان میباشد، وتهذا همیش  بحیث زبان ملی افغانس

پرسش  اینس : آیا مأخذ وسندی ارائ  شده میتواندک  شاد  »شناخت  شده اس ... 
ـاتـی   روان داکترمحمدیوسف چنین ادعایی راوآنه  دریک کنفرانس مطبـوع

 مطرح کرده باشند  سپاسمند میشوم اگرخان  داکترنوید پاسخ  رابنگارند./ 

 )دنبات  ازصفحۀ دوم( مردی ازمیان نامردان رفت  
ـا   اودرچهرۀ یک سیاستمدارمجرب، بادرک وضعی  کشور، بادرک نیات ن
پاک دشمنان ورن، درپش  پرده، باهم  خرافات، باهم  تورئ  ها پنج  داد، او  
ـان   جایگاه ومقام مجاهدین راب  درستی حفظ نمود ونگذاش  تورئ  های دشمن
ورن، آنهارا ب  حاشی  برانند. اوبایک سیاس  آرام ومتین توانس  تعادل وتوازن  

 رابین قوتهای مختلف برقرارساخت  وازسقوط دوت  جلوگیری نماید.  
کارنام  های جهاد، مقاوم  وسیاس  وادارۀ او مستلزم بحث و پژوهش های  
ـاوت   ـاریـخ قض زیاداس  و، خالص  نمودن آن درچندصفح  ناممكن اس . ت
خودراکرده اس  و، اکنون این قضاوت ب  قل  هاودستهای پرکاری نیازدارد تا  

 آنرا برای نسلهای آینده روی کاغذ بریزند. 
مارشال محمدقسی  فهی  باوجودهم  رنجشها وانتقادها، ثاب  نمودک  جانشین  
ـایـد   شایستۀ برای قهرمان ملی کشور، احمدشاه مسعودپس از شهادت او بود. نب
مأیوس شدک  جهادومقاوم ، شخصیتهای برازنده وورندوس  دیگری راهـ   

 پرورش داده اس ، ک  می توانند جای خاتی مارشال فهی  را پرسازند . / 
**************************************** 

 )دنبات  ازصفحۀ چهارم( معرفی کتاب  
درچهارمین سال آزادی افغانستان ازاستعمارانگلیس،تیسۀ امانی  ک  بعداً بنام تیسۀ  
استقالل مسماشد، تأسیس وتطیفی افتخار شموتی  درآن تیس  پیداکرد. قبل از  
خت  تحصیل بانشریۀ )انیس(ک  مستقیماً زیرنظرشادروان غالم محی اتدین انلیس  
اداره میشد، ب  همكاری ونگارش پرداخ . ازقول غالم عمرشاکر، یكی ازروز  
نام  نگاران سابق  دارک  ازجملۀ نخستین ممثالن رادیوتیاترآنوق  نیز بودند، در  
صفحۀ یازده  کتاب سیمای معاصران، نوشتۀ محترم عزیز آسوده، پژوهشگـر  

 پروگرامهای رادیوتلویزیون ملی دردهۀ هشتاد چنین میخوانی  :  
هش یكروز دردفترجریدۀ انیس با سرورگویاوشادروان   انیس  84۲6درسال  

ـیـس   نشست  بودی ، ک  یک جوان وارد دفترشد ومقات  ای را برای مـرحـوم ان
ـیـد.   سپرد. انیس بعدازمطاتع  ازجوان پرسید: اس  مبارک  جواب داد: عبداترش
مرحوم انیس مجدداً پرسیدک : این مقات  را خودت نوشت  ای  تطیفی گف : بلی  
ـعـداد   ـت صاحب. مرحوم انیس کاغذرا برای سرورگویادادوگف :این جوان اس

 شگرف دارد.  
تطیفی ازهمان سال ک  حدودهژده سال داش ، ب  مطبوعات پیوس . دوران  
ـفـی   ـی اغتشاش ک  حبیب اهلل کلكانی جابران  برهستی مردم استیال یافت  بود، تط
چون دیگردانشمندان وفرهنگیان در انزوا بسربرد و بیصبران  منتظریک بهبودی  

هش ک  انجمن ادبی کابل تأسیس گردید،  848۲وتحول مطبوعاتی بود. درسال 
تطیفی ب  عضوی  این کانون ادبی پذیرفت  شدو، متعاقباً بحیث مدیرمجلۀ صحی   
ـنـگ   ک  بنام مجموعۀ صحی  انتشارمیشد، تقررحاصل نمود. باآنك  گسترش ج
ـتـرو   جهانی دوم وعدم دریاف  موادرباعتی قطع وصحاف  انیس راکـوچـك
محدود ترساخت  بود، اماآثارتطیفی دراین روزنام  برازندگی وجایگاه خـودرا  
ـیـک   داش  و، مطاتب ازقل  وی مسلسل نشرمیگردید. نخستین نمایشنامۀ درامات
ـتـۀ   خودراتح  نام مسلک و یا)دربین دوسنگ(ازمنابع ترکی آداپ  وب  رش
تحریردرآورد. در این نمایشنام  ک  قدسی  مسلک واحساس بشردوستی یک  
داکتر رب را نشان میداد، کودک مریضی دربرابر داکترقرارمیگیردک  مبتالب   
دیفتری میباشد. درهنگام تداوی برای داکترارالع مریضی رفل خودش مـی  
رسد، ک  اونیزب  دیفتری مبتالشده اس . داکترفقط یک آمپول دوا دارد ودو  
ـیـ    مریض ک  هردویک مرض دارند. اودربین دوسنگ قرارمیگیرد، قـدس
وظیف  ومسلک، محب  فرزندی و تداوی هردورفل ک  دریک نـوع مـرض  
مبتال اند... داکتر رادربین دوسنگ قراردادودرفرجام داکتر وظیف  شناس امپول  
ـنـدان   رابر کودک بیگان  تطبیق مینماید. این نمایشنام  انسانی بعداً توسط هنـرم

 جوان دریكی ازمكاتب شهری روی صحن  رف  .  
ـان  8481درسال  هش، انجمن ادبی کابل اقتراحی رادررشتۀ درام  نویسی بمی

در انجمن ادبـی بـ     8481آورد، تعدادزیاد نویسندگان آثارشانرا تاپایان سال  
نشرسپردند، درمیان سایرنویسندگان وق ، تطیفی درامۀ بنام متخصص ساتـون  
رابامراعات هم  جانبۀ هنرتمثیل نوشت  بود، مستحق جایزۀ اول مطبوعاتی شناخت   
شدو، بعدب  کوشش شاد روان عبداتحق وات ، آن نمایشنام  درمكتب غازی روی  
ستیژرف . )هیروی این نمایش، جوان تحصیل کرده ای بودک  ازخارج بورـن  
ـتـر   برگشت  ورشتۀ تفننی راب  سویۀ تخصص ب  پایان رسانیده بود. اوب  هـردف
مراجع  میكرداماکاری برایش داده نمیشد، عاقب  دل در گرو یک عشق ناکام  

 می دهد ودرپایان حیات رقتبارش بامرض مزمنی نیزدچارمیشود.(  
ـار کـردو،   جذابی  درام متخصص ساتون بسرع  ب  سرتاسرافغانستان انتش
مطبعۀ دوتتی آن نمایشنام  راری یک رسات  بچاپ رسانید و، هزاران خواننده از  
مطاتعۀ آن مستفیدشدند وتذت بردند. مگر برای نمایش این اثرتسهیالتی فراهـ   
ـای   ـاهـی فض نگردید، نظرب  فشارهای اختناقی وسانسورهای شدید، ک  گاهگ
مطبوعات رافرامیگرف ، نمایشنام  نتوانس  ب  معرض تماشاقرارگیرد و،هنرمند  
ان دراین زمان ب  خموشی عمدی کشانیده شدند. سانسورمطبوعات آنقدراختنا   

 آور بودک  بسیارآثار ناب وآموزنده درگلوی قل  نویسنده میخشكید. 
ـهـ    استادتطیفی، دراماتس  وهنرمندپژوهشگر، صاحب استعداد، مطاتع  وف
ـیـک   ـات ـای درام ـه سرشاربود. باشیوۀ صحن  آرایی وسخن پردازی ودیاتـوگ
ـاو، اوژن   ـاردش نویسندگان چون شكسپیر، انتوان چخوف، موتیر، راسنی، بـرن
یونسكو وسایردرام  نویسان چیره دس  مصری و ترکی آشنایی داش  و،آثار  
ـافـۀ   ـف دانشمندان رادقیق مطاتع  مینمود. مطاتب انتقادی واصالحی خـودرادرت
جمالت وبازی ممثلین پرورانیده و روی صحن  میآورد، ک  هیئ  سانسورکدام  
دتیل قارع وعریان برای منع کامل وتوقیف نمایشنام  دستیابی ننماید، وتی اثرش  
درذهنی  تماشاچیان انتباه و تعبیرخاص بجاگذارد، چنانچ  درتراژدی گرسن  ها،  
ک  درصفحات بعدی روی آن حرفی خواهی  داش ، برعالوۀ تمثیل ونمایـش  
ـاروزی   ـب گرسنگان فقیر ونادار ک  تالش برای یافتن کمترین غذای حیاتـی ش
خویش مینمودند، هنوزه  دربیچارگی و محرومی  زندگی میكردند وگرسن   
های نوع دوم رانیزک  ازفرط اشتهای کاذب وتسكین ناپذیری ناشی ازحرص و  
ـلـی   ـی تالش افراری نفسانی خودداشتند، باکنای  شیوه هاوافاده های خاص تمث
مورد انتقاد قرارمیداد. همچنان گرسنگان قدرت، جاه وجالل ومقام وامثال آنرا  
افشاساخت  وذهنی  وقضاوت بیننده راروی اعمال نابكارچنین عناصرمضر جامع   

 نیز روشن می نمود . 
زمانیك  استادعبداترشید تطیفی مدیری ، آمری  ودرفرجام ریاس  پوهنی    

ننداری را بعهده داش ، برای تنویراذهان عام ، بلندبردن سطح فكری مـردم و  
تعبیروقضاوت اجتماعی نمایشات پرعبرت رادر ستیژگذاش ، واین خـدمـ   
بس بزرگ وباارزش او برحال مردم و جامع  ک  ازسوادکافی بهره مندبودنـد،  

 بشمار میرف .  
اندره موروا، نویسندۀ شهرفرانس  میگف : غنای معنوی، وسع  دانش، سویۀ  
ـاتـی،   ـبـوع تحلیل وتفكریک مل  رامیتوان درفعاتیتهاوپدیده های هنری، مـط

 نشراتی وخاصتاً درتیاترهاوکانسرواتورها و نمایشنام  های آن جستجوکرد.  

ـاو   ـان درامـ  ه دراین راستا استادتطیفی عقیده داش  وکوشیدحتی االمـك
ـقـش و   نمایشات عاتی، پرمعنی وپُرافاده ودتپذیر راروی صح  بیاورد وتیاتـرن
ـیـره   مسئوتی  خطیر اجتماعی خودراباممثلین وهنرمندان آزموده، حساس وچ

 دس  بسر رساند.  
هنگام  های مطبوعاتی : همزمان بااستادتطیفی، نمایشنام  ودرام  نویسان چیره  
دستی چون استادعبداتغفور برشنا، عبداترووف بینوا، عبداتحق وات ، عبداترحمن  
پژواک، عبداترحمن بینا، عبداتلطیف نشطان ملک خیل، محمدعثمان صدقی و  
چندنویسندۀ دیگرنیزب  نگارش درام  های جاتب برای پوهنی ننداری پرداختند،  
ک  ازجمل  دونمایش کمیدی)الالملنگ( اثرمرحوم برشنا، وعارف، اثرمحمـد  
عثمان صدیقی کسب شهرت نمود. درشبهای نمایش آن ک  درجوار کول تیسۀ  
ـات   ـق استقالل )پوهنی ننداری( ب  نمایش گذاشت  میشد، هزاران تماشاچی ازرب
مختلف رابخودجلب کرده بود. هیروی الالملنگ رامرحوم عبداترحمن بینا واز  
درام عارف  رامرحوم یعقوب)مسعود( تمثیل میكردند، ک  هردو درام ب  هفتـ   
های متمادی ب  معرض نمایش قرارداشتند و، بعدهاهنرمندان جوان بنامهای استاد  
عبداترشید جلیا، حمیدجلیا، سیدمقدس نگاه، دُرمحمد سایرهراتی، سـرخـوش  
هروی، بشیرسراج، محمدابراهی  نسی ، سیداحمد هالل، عبداتقیوم بیسد ودیگـر  
همدوره های ایشان کمیدی های جذاب وپرمحتوا ورنز های پرانتباه رانگاشت  و  
ـا   درپوهنی ننداری، شهری ننداری)صحنۀ بلدی (و کابل ننداری ب  معرض تماش

 قرار دادند .  
ـاه یـک   استادتطیفی راجع ب  حساسی  ونقش مه  کمیدی هامیگف : هرگ
ممثل ظاهراً تماشاچی رامیخنداند، اکثراً درعمق وکن  گفتار و حرکات او یک  
رویدادغمناک ویک جریان تراژیک نیزنهفت  اس ، ک  ممثل حساس وآزموده  
میتواند نكات عمده وپرانتباه آنرادرذهن تماشاچی روشن ضمیر تقدی  کندواثر  

 بگذارد./ )دنبات  دارد(  
***************************************** 

 )دنبات  ازصفحۀ سوم( دیدار پنهانی کرزی با طالبان  
: مامورین افغانی بیان داشتندک  اوتین اشارات صلح  گمرنگی تماس های صلح  

ـان   ازجانب راتبان ب  کرزی کمی پیش ازآغازتوی  جرگ  رسید، پس ازآن ناگه
پیامهای پرازدستپاچگی میان راتبان و حكوم  افغانستان تبادت  شدوتماسها برقرار  
ـتـراف   گردید. ایمل فیضی، سخنگوی آقای کرزی ب  ایجادروابط باراتبان اع
نمود واظهار کردک  ارتباط ادام  دارد. درماه اخیرجریان خیلی مثب  بوده ودر  
ـان( وح   ـب مقایس  بازمان دیگر، این تماسهاخیلی جدی بودند. هردوجانب )رات

 کوم  بادرنظرداش  موقف کرزی وبیانات اخیرشان تشویق شده اند.  
مگرافرادرسمی افغانی وغربی اظهارداشتندک  آن تماس ب  شكس  روبـرو  
شد. آنچ  راتبان درآغازدرنظرداشتند، اکنون ب  مذاکرات با حكوم  بی میـل  
میباشند. ب  باورآنهادیدارمقامات بلندحكوم  با راتبان دردوبی و ریاض درهفت   
های اخیر، دورنمای معاملۀ صلح را ازبین برده اس . مامورین افغانی وغـربـی  
میپرسندک  آیاآقای کرزی باکسانیك  درتماس بوده، واقعاً آنهانمایندگان مالعمر  

 بودند، ک  حمای  وی از عقدمعاملۀ صلح، یک امرضروری میباشد. 
اگرچ  تماسهای غیررسمی میان مامورین حكوم  افغانستان ورهبران راتبان  
دراوایل جنگ وجودداش ، آنهانی  خودراروری در پردۀ ابهام قرارداده بودند  
ک  درک شان مشكل بود. افرادرسمی و افغانی گفتندک  درساتهای اخیرتـالش  
ـلـی   ـع نمودندتانمایندگان واقعی راتبان راپیدا بدارند. اکثری  رهبران قبلی وف

 راتبان کسانی بودند ک  بامالعمروحلقۀ نزدیک وی رابطۀ سرسری داشتند . 
ـان  تماس با غرب  ـب ـات ـبـران ر ـاره : یگان  کانال مذاکرات حقیقی صلح راب

دپلومات های امریكاوجرمنی پس ازدوسال تالش درقطربازگردید. دپلوماتهای  
ـا   ـه مذکورب  مراتب ررف خش  کرزی قرارگرفتندک  فكر میكردآن تـالـش
بخارری براه انداخت  شده تا ازاو سبق  جویندو، سعی کرد جلوشانرا بگیرد .  
وقتاک  تالشهای دپلوماتهای امریكامنتج ب  گشودن دفترراتبان درقطرشد، آقای  
ـان   کرزی بصورت آشكارامریكا راررف انتقاد قرارداد. مامورین افغانـی اذع
داشتندک  دفترقطر از نظرآنهاحیثی  یک سفارت راداش  ک  یک حكومـ   
ـیـشـد:  جالی ورن با بیر  وتوحۀ خودتشكیل میدهد. توح  چنین خوانـده م
) امارت اسالمی افغانستان(. درجریان چندروز، ابتكارقطرمتوقف ساخت  شد و  
آقای کرزی باقهرآنرا یک تورئ  امریكاتلقی نمودک  میخواس  با عقب راندن  

 وی، خودباپاکستان وراتبان معامل  راانجام دهد. 
ـان   بدنبال شكس  قطر، مامورین افغانی سعی خودرادوچندساختندتاخود ش
مجرای تماس بامالعمر رابازنمایند. دراواخیرتابستان کرزی ارمینان پیداکرد ک   
تالشهایش ب  موفقی  می انجامد. شماری از مامورین ارشدافغانی اظهارکردندک   
ـتـن آن   آنهابرارمینان کرزی شک داشتند. افرادرسمی امریكادرکابل وواشنگ

 شک ها را موج  تشخیص دادند . 
ه  کرزی وه  مقامات امریكا تک تک ساع  رامیشنوندک  قوای امریكا    

ـان   ـت نقش جنگی راب  قوای افغانی تفویض میكند وامسال آمادۀ خروج ازافغانس
میباشد. مبارزات انتخابات ریاس  جمهور جریان داردوانتقال قدرت درافغانستان  
عملی میگردد. باغیان)راتبان( درتخریب آنچ  تاحال امریكاکوشیده درافغانستان  
ـاران   بدس  آید،کار میكنند. سفیرامریكا درافغانستان ری صحبتی باروزنام  نگ
گف : )ما درارتباط باآقای کرزی ساتهافرازونشیب داشتی . چیزیك  اینبار کمی  
ـار   تفاوت دارد، آنس  ک  دورۀ ریاس  جمهوری وی پایان می یابدوبعضی ک

 های عمده برای جامع  جهانی وافغانستان دردوماه آینده واقع میشود.(   
کرزی بصورت فزاینده درمورد میراثی ک  بجامیگذارد دراندیشـ  اسـ .  
زمانیك  دربارۀ بن بس  باامریكاصحب  کرد، وی ب  دفعات ب  مشكالت تاریخی  
ـتـی   ـی رفتارافغانستان باقدرتهای خارجی اشاره نمود. کرزی اخیراً موافقتنامۀ امن

ـارـق  /811باامریكاراب  معاهدۀ گندمک تشبی  نمود، ک  درسال  م سرزمینهاومن
مرزی وکنترول سیاس  خارجی افغانستان راب  حكوم  هندبرتانوی تفویـض  
کرد. کرزی ب  صورت آشكارا برپاتیسی امریكاتاخ  وتازنمـودوآنـرا یـک  
حرک  )استعماری( خواند، درحاتیك  دپلوماتهاونظامیان اظهارمیدارند ک  کرزی  
درصحبتهاومجاتس خصوصی خود بسیار احترام کاران  رفتار مینماید. کرزی در  
ارائ  تصویرونمایش منفی ازوی درکتاب رابرت گیتس، وزیرسابق دفاع امریكا  

  /1۲۲با قهرواکنش نشان داد. اوهنوزه  در بارۀ انتخابات ریاس  جمهوری سال  
ناخوشنودمیباشد، ک  هزاران رأی بنام رأی تقلبی ازحساب حذف شدو امریكا  
 یاورا مجبورنمودند ک  غیرالزمی بارقیب نزدیک خود دردوردوم رقاب  کند. 

: رغیان کرزی تاحدودی بخاررجلب رضای  افغان هاییس   رضای  داخلی  
ـایـی   ک  از اومیخواهنددربرابرامریكاموقف تند بگیرد. این گروه شامل پشتونه
میباشد ک  تقریباً تمام گروه راتبان رابوجودآورده اند. باخروج قوای ائتالف و  
ـلـی رادر   کاهش نفوذامریكا، کرزی بسیارنگران آنس  ک  خالء سیاس  داخ

 مقایس  بامنافع متحدین خارجی خود پُرسازد . 
ـاً   ـع اگرتماسهای صلح باراتبان، چنانك  چنانك  افرادرسمی فكرمیكردند، واق
خاتم  یافت  باشد، روشن نیس  ک  قدم بعدی کرزی چ  خواهد بود. اوب  موقف  
 نرم تر در مورد موافقتنامۀ امنیتی باز یگردد و دشمنی را با امریكاک  می سازد و،  

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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ـ ورجینیا عبداتقدیر فائق هروی                                                        شنتلی 
 وانتخابات در وطن   3191به استقبال سال  

 شگوف  چش  تو روشن بهارمیگردد          تمام دش  ودمن الت  زارمیگردد 
 زمینِ مُرده شودزنده بشگفدگل سرخ        نسی  باد صبا مشكبار  می گردد 
 سحاب گری  کند تا چمن شودخندان       مقام بلبلكان شاخسار می گردد 
 نوای قمری وصلصل شود رنین انداز       بگوش بابۀ دهقان شعارمی گردد 

 ک  خیز مزرع  وباغ را صفایی بخش       زمان بذر غن  کش  وکارمی گردد 
 پس ازگذشتن یک هفت  درمۀ اپریل       زمان منتخبات دیار می گردد 
 بهرکجای صنادیق رای بگذارند              محافظین زیادی عیار می گردد 
 ک  امر امنی  وصلح راکند تأمین          زمان رایدهی برقرار می گردد 

 ذوات داورلب چندشخص میباشند        خوشابحال کسی هوشیارمی گردد 
 بده تو رأی ب  شخصی ک  رادمرد بُود     ن  آنك  ظات  و بی بندوبار می گردد 
 مثال حامدکرزی ک  هرچ  کردونكرد  کنون زمستند خود برکنارمی گردد 
 ب  وق  رأی شماری تقلب ار نشود         ازآن گروه یكی کامگار می گردد 
 خدا)ج( کندک  شودشخص مؤمنی رهبر  ورن ز برک  او باوقار می گردد 
 کسیك  مصدرخدم  شودب  جامع  اش     عداتتش سبب افتخار می گردد 
 هرآنك  رأی زیادی نصیب اوگردد          زعی  مل  وبا اقتدارمی گردد 

 امیدمرحم  ازخاتق جهان داری          نگر چ  موجب اتطاف یار می گردد 
 چراک  نظ  جهان تابع مشی  اوس       رضای حق ب  هم  آشكار می گردد 

***************************************** 
ـ آتمان زین اتعابدین عثمانی                                                     فرانكفورت 

 به سلسلۀ بازی های روی کوچه 
 چشم پُتکان، گاز انداختن، شدومک وشیشه بازی  

دردنباتۀ بخشهای پیشین ک  ازبازیهای قدی  بچ  ها باه  کوچگیهادر کابل قدی        
 چندبازی را تشریح کردم، اینک دنباتۀ آن تقدی  میشود: 

ـیـن  چش  پُتكان   : این بازی دربین بچ  هاودخترها همیش  مروج بوده، بچ  ها ازب
خود دوگروپ انتخاب میكنندو،ب  اساس قرع ، یعنی شیریا خط، بایک سكـۀ  
پول، هرگروپی ک  برنده شد، بازی راآغازمیكند. درشروع از هـردوگـروپ  
ـیـد کـدام   یک یک نفرچش  هارا باتكۀ نرم بست  نموده، صدامی زنند: بـگـوی
ـاشـد   نفرهاچش  های شان پُ  اس  و، نام شان چیس   اگر جواب درسـ  ب
ـتـی   ـاوق واس  شان دقیق گفت  شود، بازی ب  دونفر دیگرتبدیل مـی شـود، ت
هردوگروپ تكمیل شود، درآخرمیبینندکدام نمرات شان زیاداس ، بُـرنـده  

 اعالم میشود.  
شُودُمَک : شودمک ازبسیارساتها دربین بچ  های کوچ  رواج بود، ب  روریك  با  
یک سكۀ پول یک مساف  راتعیین میمایند و، بعد باقرعۀ شیروخط نوب  خودرا  
تعیین میكنند، هرکدام ک  سكۀ دس  داشت  اش را نزدیكترب  مسافۀ تعیین شده  
پرتاب کند، باید ررف مقابل یک یادوافغانی بپردازد. نوب  بطرف مقابل کـ   
رسید، اوه  پول خود را ب  مسافۀ تعیین شده می اندازد. اگرازین دو هـرکـدام  
پول اوب  اندازۀ تعیین شده نزدیكتربود، غاتب شمرده میشودوپول نفرمغلوب را  
 برمیدارد. بازی بهمین شكل دوام میكند،درشودمک بردوباخ  پول مطرحس .  
گازانداختن ب  درختان : گازانداختن ه  ازجملۀ بازیهای روی کوچ  بحساب می  
آید، بطوریك  یک ریسمان بسیار محك  راک  قابلی  خطرگسیخت  شدن نداشت   
باشد، ب  یک شاخ بسیارمحك  درخ  انداخت ، محك  میكنند، بعدهرکدام ازبچ   
هایادخترهاب  نوب  ب  گاز خوردن آغازمیكند وتاوقتیك  مانده وخست  نشده باشد  
گازمیخورد، ب  همین ترتیب بچ  هایكی بعددیگر وق  خودراب  گازخوردن تیر  

 کرده وخوش وخرم گاز را ازدرخ  بازکرده ب  منزل خودمیروند. 
: بچ  ها ب  خاررسرگرمی خود اقسام شیش  های ظریف را پیدانموده  شیش  بازی  

و، برای مسابق  آماده میسازند. بازی روری آغازمیشود ک  یک میدان شیب دار  
ـیـن   را انتخاب کرده زمین آنرا سخ  میكنند، ک  شیش  ب  سرع  ازباال ب  زم
برسد. درپایان )قُ ( ب  اندازۀ پنج سانتی مترکنده شده، یعنی چقری کنده شده،  
از باال هرکدام ب  نوب  شیشۀ خودرا رهامی کند و، بایدب  چقری بیفتد، ازهـر  
نفری ک  شیشۀ او باالی شیشۀ حریف ب  چفری رسید وب  شیشۀ حریف خورد،  

 برنده می شود. 
: غوتک بازی ه  ساع  تیری ومصروفی  جوانان کوچ  ه  بود،  غوتک بازی  

بطوریك  دوشاخۀ غوتک از درختان پیداکرده وباالی هرشاخ آن یک رابر را  
محك  بست  ودوسردیگر رابر ب  یک توت  چرم می بندند، ویاتوسط نجار غوتک  

 ازچوب درخ  زیتون وچوب خارآماده کرده و رابرویک توتۀ چرم برای 

 بازگشت همه به سوی اوست 
 اشک ز بیداد عشق پرده گشا می شود 

 فهم معما کنید، آبله وا می شود 
 جوهر اهل صفا، سهل نباید شمرد 

 )بیدل( رحم  اهلل علی   آبله گر قطره ایست، بحر نما می شود    
ـایـی   وفات شادروان مارشال محمدقسی  فهی ، مجاهد عاتیقدری ک  با راهنـم
قهرمان ملی، شهیدغازی احمدشاه مسعودعلی  رحم ، چ  در دوران جهاد مقدس  
مل  ما، وچ  در درازای مقاوم  ملی دربرابر راتبان مزدور و باداران شان درآی  
اس آی، مردان  رزمید، وجانان  ب  میهن وه  میهنانش صادقان  خدم  فـرمـود،  

 فاجعۀ جانگدازی اس  ک  برمردم مظلوم ما وارد شد. اناهلل وانااتی  راجعون . 

عکس باال، هنگام مسافرت شادروان مارشال فهیم به واشنگتن دی سی،  
 ، حین مصاحبۀ مدیرامید باجناب مارشال گرفته شده است.  3001درسال  

ـان مـزدورو   ـب ـات شادروان مارشال فهی ، افزون بر رزمِ رست  وارش دربرابرر
بیگانگانیك  دشمنان قس  خوردۀ مردم مایند، در ادارۀ فاسد وفاشیس  کرزی، ن   
تنهادر برابر اعمال رهزنانۀ دارۀ کرزی و باند ارگ، مقاوم  وایستادگی فراوانی  
انجام دادند، بلك  درحد مقدور وممكن، جلوتخریبات استخوان شكن فاشیستان  
گلبدینی وافغان ملتی وشخص مزدورپاکستان، یعنی حامدکرزی، وظلم  اش،  
اع  ازکری  خرم، داوودزی، اشرف غنی احمدزی، فارو  وردک، انواراتحـق  
احدی وعمرزاخیلوال و دیگردشمنان وحدت ملی، را با متان  و وقار و ورـن  

 دوستی، گرفت  بودند . 
ـاب   ـن اگردردو ونی  سال اول ادارۀ کرزی، مارشال مرحوم، وبعدپنج سال ج
احمدضیامسعود، وباز دردوردوم کثاف  کرزی، شاروان قسی  فهی ، ونیز استاد  
خلیلی، درهیئ  معاونان اول ودوم، جلو اینهم  مظات  وراتب پرستی وفاشیس   
ـاع   خویی دارۀ کرزی و گنگ ارگ را نمی گرفتند، مسل  اسـ  کـ  اوض

 وحدت ملی افغانستان، بسیاربدتر ازآن می بود، ک  حاال اس  .  
ـات   بنده ب  نمایندگی از اکثری  همكاران قلمی هفت  نامۀ امید، و شخصاً، وف
ـانـوادۀ   مجاهدبزرگ مارشال محمدقسی  فهی  را ب  تمام همورنان، ب  ویـژه خ
داغدار آن شادروان، همكاران وهمرزمان شان ازصمی  قلب تسلی  عرض مـی  
کن ، برای مرحومی جنات نعی  ازبارگاه خداوند دانا وتوانا استدعامی نمای  و ب   

 بازماندگان شان اجر وصبر فراوان می خواه  .  
دراخیرب  عرض پسران وبرادران جناب مرحوم مارشال میرسان  ک  نگذارند،  
ـال   می  آن خدابیامرز را ظلمۀ کرزی درکابل دفن کنند، چراک  شخص مارش
هنگام حیات وصی  کرده بودندتاهروق  ب  رحم  حق پیوستند، باید میـ   
شان دروالی  پنجشیر بخاک سپرده شود. چرا ک  نكات بسیاربه  مربوط و مه   
میرساند ک  وفات آن مرحوم بنابرتورئۀ باند ارگ ودارۀ کـرزی صـورت  
پذیرفت ، ومرگ ایشان، اتفاقی نبوده، وباید ازسوی یک هیئ  ربی وصحی بین  
اتمللی، بویژه ازسوی سازمان صحی جهان، کاتبدشكافی دقیق بعمل بیاید، و علل  

 ودالیل چنین مرگ ناگهانی آشكار گردد.  
ـیـد،   باعرض حرم  وتسلی  فراوان، محمدقوی کوشان، مدیرهفت  نامۀ ام

 / 1۲83ایات  ورجینیا، ایاالت متحدۀ امریكا، ده  ماه مارچ  
ـ وفات مرحوم  مادرشادروان عبداترحی  غفورزی نخس  وزیرسابق کشـور  

 را ورجینیا ب  خانوادۀ عزیز غفورزی وکلی  بازماندگان تسلی  میگویی . امید 
 )دنبات  ازصفحۀ پنج ( خطاب به خطاب  

دسمبـر    48)کاش میدانس  ک  اسالم باحقو  بشروحقو  زن شروع شده(,  
ب  منظورصدم  رساندن  ب  پروگرام غذائی جهان برای منارق مرکزی افغانستان،  
راتبان برای دو روزپی درپی بامیان رازیربمباردمان قراردادند)این ک  ظل  اس   

 وخدواند درسورۀ تقمان ظل  را شرک عظی  خوانده اس (.)دنبات  دارد( ./ 

 )دنبات  ازصفحۀ چهارم( چنگک به شعر حافظ  
 گفتاک )اوبچ  خر( !،دموره زیژیدتی یی کر!    در یخ مگر نوشتی، قول و قرار ها را  
 گفتا ب  هر چ  قول ام، پاشیده ام بول ام  تیكن ب  دیده دارم، من پاس آشنا را 
 ای یار خوش قرین ، با ما چرا ب  کین      برگوهر وزارت، خواهی  کن  نثارا 

 پناه ما ب  اهلل، من ماندم و عبداهلل            دور دوم کشان ، باز ه  ماجرا را 
 هرچندخیلی زشت ، چون دورۀ گذشت      بر نام ما نوشت ، این قرعۀ  هما را 
 کاری بكن عبداهلل، ه  ماخوش ه  اهلل    بردار حق خود را، بر ما گذار کارا 
 چپن پوشیدگانی  ای باد شرر  برخیز     باشدک  باز بین ، آن ارگ جانفزا را 
 زتمی بسوی کعب ، با مسعود وحبیب      یارب ب  صحن  آوراین تی  تدرها را! 

***************************************** 
 سنگچل گذاشتن بسیار زحم  دارد.  

ـا   خوب، بعد بااین غوتک آماده شده، بچ  هاچی کارمیكنند  بعضی بـچـ  ه
ـابـی   گنجشک، بعضی هاپرنده های دیگرمانندقشقل، کبوتران صحرایی، مرغ
وغیره را بانشان گرفتن با غوتک خودشكارمی کردند، وب  پخ  ب  خانـ  مـی  
ـقـش   بردند. این غوتک بازها درشكارپرنده های گوناگون واکثر کـ  وزن ن

 برازنده داشتند . 
ـازی  قُتكانِ چهارمغز   :قتكان ه  یكی ازبازیهای قدی  مردم گذرهامیباشد. اهل ب

باالی خریط  های چهارمغز شروع میشود، اول بچ  هاکمر خودرابست  بردرختان  
چهارمغزباالشده و، چهارمغزهای تازه را از درخ  کَنده وازیخن پیراهن خـود  
بداخل پیراهن می اندازند. وقتی بحدکافی چهارمغزجمع کردند، ازدرختها پایین  
شده وبعدشروع ب  بازی قتكان میكنند. دیدن این بازی بسیاردتچسپ اس . بچ   
ـعـد   هاشروع میكنند ب  کندن یک قُ  ب  عمق حداقل ده سانتی روی زمین، وب
بادس  راس  تاپانزده دان  چهارمغز راگرفت  بعدازخواندن بس  اهلل اتـرحـمـن  
ـغـز   ـارم ـه اترحی  ازفاصلۀ حدودیک ونی  متربطرف ق  حوات  میكند، را  چ
ـال   ـث ازصاحب ق  اس  وجف  چهار تاوان ب  بردن واال تقدی  میدارد، بطورم
ازپانزده چهارمغز ده دان  ب  ق  افتاده وپنج دانۀ آن راق  بیرون پریده، ده دانـۀ  
جف  تاوان داده میشود وپنج دان  را  ازصاحب قُ  میشود. بازی بهمین شكل  
دوام میكند، در پایان هرکس برد، ممكن همۀ چهارمغزهای کنده شده، ب  اوتعلق  

 می گیرد. تاصحب  آینده، شمارا ب  خداوندکری  می سپارم. / 

 

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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 اشرف غنی اسرائیل را به افغانستان می آورد؟ 
ـارویـل   جناب اشرف غنی کسی رادر راس ستاد انتخاباتی خود بنام جیمز ک
قرارداده ک  مدتهامشاور صدراعظ  اسراییل بوده اس . چنین شخصیك  مستقیما  
بدستورکاخ سفید مشاور احمدزی شده، چ  هدفی میتواندداشت  باشدجز زمین   

 سازی برای حضورگسترده اسراییل در افغانستان !  
کمتراز    afghanpaperب  گزارش بخش سیاسی شبك  ارالع رسانی افغانستان 

ـاقـی   بیس  روزدیگرب  زمان برگزاری سومین دورانتخابات ریاس  جمهوری ب
مانده وغربیها باعملكرد چند وق  اخیر خود نشان دادند ک  هیچ تعهدی ب  گفت   

 های خود مبنی بر عدم حمای  از یک نامزد خاص ندارند. 
قراربراین بودک  کشورهای خارجی در پروس  تبلیغات نامزدها هیچ حمایتی  
از آنها ننمایند، وتی ظاهرا تاب نیاوردند و برای رسیدن ب  اهداف و مقاصد خود  
حاضر شدند تا ننگ دخات  دیگر بار در انتخابات افغانستان را ب  جان بخرند وتی  
مهره مد نظر آنها پیروز این رقاب  شود اتبت  بدون سر و صدا. هرچند ک  اگـر  

 مستقیما رای نیاورد احتمال اینك  برایش رای بسازند، زیاد اس . 
امریكاییهابطورمستقی  وغیرمستقی  حمای  خودرا ازجناب اشرف غنی احمد  
زی اعالم کرده اند. برای اثبات این مطلب فقط کافی اس  نگاهی بیندازیدبـ   
هزین  دوملیون داتری تبلیغات جناب اشرف غنی دراین ماه گذشت  و،ازخـود  
بپرسیدچ  کسی غیرازدالالن خارجی توان پرداخ  این هزین  تبلیغاتی رادارد   
ـادی   اینك  امریكا و انگلیس ازیک نامزد خاص حمای  کنند، شایدخیلی غیرع
ـا   برای مردم افغانستان نباشد، زیراتمام این دوازده سال اخیرهم  کاره کشـورم
امریكاییها بودند. اما حمای  غیرعلنی رژی  صهیونیستی ک  یک رژی  فاسد و  
ـان،   ـت ـانس ـغ غاصب وساختگی میباشدازیک نامزد انتخابات ریاس  جمهوری اف

 موضوعی نیس  ک  مردم افغانستان از آن بتوانند ب  آسانی بگذرند. 
ب  تجرب  برای هم  ما ثاب  شده ک  امریكا امروز نان گندمی را می خورد ک   
ساتها پیش زمینش را شخ  زده اس . غربیها از مدتها قبل برای حضور دوامـدار  
شان برنام  ریزی کرده بودند، آنها نیامده بودند ک  بروند و ازهمان روز اول،  

سال اشغال کشورتوسط امریكا ،    81امروزخودرامیدانستند.اکنون ه  اگربعداز 
مشاورصدراعظ  اسرائیل بعنوان رئیس ستادانتخاباتی احمدزی قرارمیگیردبطور  

سال آینده افغانستان ررح ریزی شده ک  ایـن    7قطع و یقین برنام  هایی برای  
 مقدم  آن اس  و اال چ  معنایی جز این می توان متصور شد  

خوب اس  نگاهی داشت  باشید ب  پیشنهادات اوتیۀ جناب جیمز کارویل بـ   
جناب اشرف غنی احمدزی ک  بیشتر روشنگر صفات و خصوصیات درونـی  
ایشان میباشد. جیمزکارویل ب  اشرف غنی توصی  میكند)مراقب عصبانی  خود  
بخصوص درمقابل انظارعمومی و دوربینهای تلویزیونی باشید(. مسات  عصبانی  
شدن اشرف غنی برهیچكس پوشیده نیس  زیراوی هرده دقیق  کنترل اعصاب  
خودراازدس  میدهدومعلوم نیس  فرداهادرصورت پیروزی درانتخابات، در  
یک مجلس بزرگ و رسمی بتواند جلوی عصبانی  و بددهانی و فحاشی خود  

 را بگیرد. 
ـای   جیمز کارویل ب  اشرف غنی توصی  میكند)درمصرف ب  موقـع داروه
روزان  خوددق  نمایید. شاید بهتر باشد تا پایان زمان انتخابات، یكنفرخاص برای  
این کارمامورکنید(.برای اینك  بدانید چ  چیزباعث شده تا کارویل چنین سخنی  
بگوید، کافیس  بدانیدک  جناب اشرف غنی دچاریک مریضی میباشدک  مانند  
مرحوم مارشال فهی  مجبوراس  هرس  ماه یكباربرای تداوی ب  کشورهای اروپا  
سفرکندوتح  معاتج  قرارگیرد. وازآنجاییك  عمردس  خداوند متعال اسـ   
 نمیتوان گف  ک  شاید ایشان دور اول ریاس  جمهوری را نتواند ب  پایان برد. 

نكت  جاتب توج  تر اینك  این مشاور اسراییلی جناب احمدزی رسما ب  ایشان  
ـال   پیشنهاد میدهدتابرای سالمتی بیشترازمشروبات انرژی زاک  خوردنش اشـك
شرعی دارد، استفاده نماید. آیاواقعابراستی رواس  ک  رئیس جمهوریک کشور  
اسالمی چنین مشاوری را در راس ستاد انتخاباتی خودقراردهد  مگراین عاتـی  
ـفـ    جنابان مشاورب  احمدزی چ  گفت  اندک  ایشان دریک سخنرانی خـودگ
ارتش ملی افغانستان را اسالمی خواه  کرد  واقعااین سخن ب  چ  معناس   مگر  
اکنون سربازان ارتش ملی افغانستان ماننددختروپسرو همسر جناب اشرف غنی  

 مسیحی هستند ک  وی قصد دارد ارتش افغانستان را اسالمی سازد  
بهرحال خوب اس  جناب اشرف غنی احمدزی دراین سخنرانیهای تبلیغاتی  
ـات   خودبجای وعده های دروغین وشعارهای واهی، کمی ه  ب  این موضـوع
بپردازد ونظرخودرا راجع ب  حقانی  اسالم و غیرمشروع بودن رژی  صهیونیستی  

 بیان کند. 
اتبت  بایدب  این موضوع نیزتوج  شودک  چرااشخاصی همچون جنرال دوست   
بعنوان یكی ازرهبران سرشناس جهاد وسرور دانش ک  مدتی وزیرعدتی  کشور  
بوده واکنون معاونان جناب اشرف غنی می باشند، دربرابراین موضع گیریهای  

 وی مهرسكوت ب  تب زده اند. /  )برگرفت  ازسای  آریانان ( 
 وصیت های سی هزار دالری جیمز به اشرف غنی  

ـ تلكس شایعات 81 ـ مرکزارالع رسانی افغانستان  : جیمز کارویل  مارچ/کابل 
عضوحزب دموکرات امریكا، مسئول ستادانتخاباتی کلینتن ومشاور صدراعظ   

 اسراییل، دررأس ستادانتخاباتی ومشاوران تبلیغاتی اشرف غنی )ستون سوم( 

ـاد   وصلحجویانۀ مارشال فهی ، ک  خود نیزشاهدبعضی ازآن جریانات بـود، ی
ـتـی   آورشد. آقای گوهری مارشال راه  مردجهاد وسنگر وه  مردصلح وآش
ـال   خواندومرگ او رادرشرایط فعلی ضایعۀ جبران ناپذیردانس  . سپس کـم

 اعتمادی، خلص سوانح مارشال فهی  راقرائ  نمود.  
محمدعمرمهربان، حضورفعال مارشال فهی  رادررول چهارده سال اخیرحیات  
ـاد در   سیاسی افغانستان، برازنده وتأثیرگذارخواندونقش مرحوم رادردورۀ جه
برابرروسها، پیكارومجاهدت ویرا دربرابراستعمار سیاه تحجر، وعملكردویرا در  
دورۀ خطیرگذار ازسن  ب  مدرنیت  بسیار باارزش وتاریخ ساز دانس . ضمناًمحمد  
ـاً   عمرمهربان ازعیاری، وحدت خواهی، استبدادستیزی، اتكاب  نفس وخصـوص
ازعالقۀ وی ب  عرفان وشعروادب ک  تاامروزدوستان کمتر ازآن آگاهی دارند،  
یادآوری کردوازخاررات زندگی عرفانی، شعردوستی ک  خود شاهدآن بود،  
ـا   یادآوری نمودک  موردتوجۀ حاضرین قرارگرف  .دراخیرحضرت شاه آغ
مجددی ازشجاع ، دتیری وعیاری مرحوم مارشال محمدقسی  فهی  یادآورشده  
 وبادعاب  روح آن شادروان، محفل را اختتام بخشید./)گزارش ازجناب مهربان( 

************************************* 
اشرف غنی احمدزی قرارگرف  وباچندتوصی  بظاهر ساده امامه  واساسی مبلغ  
ـاور   سی هزارداتر ازاشرف غنی دریاف  کرد.توصی  های جیمز کارویـل مش
 امریكایی تی  انتخاباتی اشرف غنی احمدزی: عاتیجناب : اشرف غنی احمدزی  

ـ  1ـ درهم  حاالت روری رفتارکنیدک  ازه  اکنون پیروزمیدان جلوه کنیـد. 8
درمواجه  بامردم تبخندرا فراموش نكنید، وتی درمقابل رقباباید صالب  داشتـ   

ـ مراقب عصبانی  خود بخصوص در مقابل انظار عمومی و دوربینهای  4باشید.  
ـ متن سخنرانی خودراقبل ازاجتماعات حداقل دوبارازحفظ  3تلویزیونی باشید. 

ـ خواب عمیق هرشب رافراموش نكنید، آثارخستگی درچهره شما  7مرورکنید. 
ـ درهرسخنرانی حداقل برای حل دومعضل  6موجب ناامیدی هوادارانتان میشود. 

ـ همیش  نیمی ازهوشیاری خود  1کلی مخاربان خود وعده و قول قطعی بدهید. 
رابرای مراقب  ازحریف اختصاص بدهید)یک چش  ویک گوش شما مختص  

ـ درمالقات با مسئوالن وشخصیتهای خارجی، اعتماد ب  نفـس  1حریف اس (.  
خود راب  رخ ررف مقابل بكشید. راه ساده برای اینكارآنس  ک  یک پای خود  
راروی دیگری اندازیدروری بنشینید ک  کفش تمیزشما باجوراب مشكی دیده  

ـ درمصرف بـ   /شود. این توصی  همیشگی من ب  پرزیدن  اوباما بوده اس .  
ـات،   ـاب موقع داروهای روزان  خوددق  نمایید. شایدبهترباشد تا پایان زمان انتخ

ـ توصی  اکیدمن آنستك  حداقل درهرروز  8۲نفرخاص برای اینكارمأمورکنید. 
ـتـی  3۲ ـیـدوح دقیق  ب  یوگابپردازید، این کاربرای تمرکزبهتروآرامش شمامف

ـان وعـده    4۲ـ نوشیدن حداکثر 88الزمیس .  سی سی نوشیدنی محرک درمی
برای کاربی وقف  دربعدازظهر بسیارمناسب اس ، اتبت  شاید ب  دالیل مذهبی شما  

ـیـچ  81نتوانیداین کار را انجام دهید.  ـیـد، ه ـ در بنرهای تبلیغاتی خوددق  کن
عكسی بدون روتوش دقیق استفاده نشود، سای  چش  ها، چروک های پیشانـی  
وکناره بینی در عكس های با اندازه بزرگ نامناسب دیده می شود، در حـذف  

 آنها دق  شود ./ 
 افشاءتکتیک جدیدتروریستی دهشت افگنان 

ـ باختر 86 :یک نوع موادپیشرفت  انفجاری دروالی  فاریاب بـ   مارچ/کابل 
دس  موظفین امنی  ملی افتادک  گفت  شده استخبارات منطق  این موادراغرض  
اخالل پروسۀ پیكارهای انتخاباتی دردسترس دهش  افگنان قرارداده اس . این  
مواددر برخی ازموادتبلیغاتی، بلبوردهاوتصاویرنامزدان ریاس  جمهوردروالی   
فاریاب جاسازی شده بودتاحین پیكارهای انتخاباتی نامزدان درشهرمیمن  مـورد  
 استفاده قرارگیرد.مسئوالن گفتنددرپیونداین رویدادچهارنفر بازداش  شدند. 

اداره امنی  ملی ازمسئوالن ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاس  جمهوردرمرکز  
ـنـد و در   ـاش ووالیات میخواهدتامتوج  تكتیكهای جدیدکار دهش  افگنان ب

 صورت برخورد با چنین مواد ارگان های امنیتی را درجریان قراردهند.   
 دشمن کشته شدند  721فعالیت امنیتی   66با  

ـ باختر 86 : سخنگوی وزارت امورداخل  ک  امروزدریک نشس   مارچ/کابل 
خبری سخن میگف  اظهارداش : درهفت  گذشت  شص  فعاتی  امنیتی دربعضی  

ـلـح  814والیات ازسوی نیروهای امنیتی راه اندازی شدک  درنتیج   مخاتف مس
میل اسلح  کشف وضبط شد.  86کشت ، چهارصدماین کشف وخنثی گردیده و 

ـتـ    صدیقی گف  امنی  روندانتخابات دراوتویتهای کاری وزیرداخل  قرارداش
تاحال پنجصدگردهمایی نامزدان توسط پلیس تامین امنی  شـده اسـ . وی  

هزارزن رورموق  ازسـوی  84افزودبخاررتالشی ربق  اناث درمراکزرایدهی 
وزارت داخل  استخدام وتح  آموزش قرارگرفتند.او افزود:موادانتخابات بـ   

 وتسواتی توسط پلیس از رریق هوا وزمین انتقال داده شده اس  .   461
وی دررابط  ب  قتل یک سویدنی ک  هفت  گذشت  درساح  وزیر اکبرخان کابل  
اتفا  افتادگف  بخش جرای  سنگین ریاس  جنایی تحقیقات راآغاز نموده ک   

 نتایج آن بعداً اعالم خواهد شد . 
صدیقی سخنگوی وزارت داخل  ازآمادگی آن وزارت غرض تامین امنی   
برنام  جشن بین اتمللی نوروز ک  تاچند روز دیگر درکابل برگزار می گردد، نیز  

 سخن گف  . 

 

 های مارشال محمدقسیم فهیم    کارنامه 
ـ آریانان /رلوع نیوز   81 : از بُن تارسیدن ب  عاتیترین رتبۀ نظامـی  مارچ/کابل 

مارشاتی ورخ  بربستن ازجهان. مارشال فهی  بایک چهره تازه درنشسـ  بُـن  
ـای    حضور داش ، نشستی ک  آیندۀ کشور روی میزگذاشت  شده بود و پایـ   ه

ـال   نظام کنونی ریخت  شدند.این بار تصمی  براین بود ک  نظام سازی شود، مارش
داش  و، این نُخستین      فهی  پس از نشس  بُن درانتقال سیاسی نقش تعیین کننده 

ـال   کار بزرگ وی درنظام کنونی گفت  میشود، تاجاییك  گفت  میشوداین مارش
فهی  بودک  مجاهدین وجبهۀ شمال را بسیج کرد و ب  حمای  از ادارۀ موق  قانع  

ـا    ساخ ، اتبت  مارشال فهی  خودش یكی ازچهره  های مطرح نظام کنونی بودوت
ـال   ـارش پایان عمرب  تعهدات بُن پابندماند، اتبت  شماری ازنزدیكان وهمسنگران م

 فهی  نیزدردوت  سه  داشتند. 
کارسازترین وکاربزرگ دیگر مارشال فهی  بحیث وزیر دفاع ملی، خلع سالح  
ـاع   سازی گروههای مسلح بویژه مجاهدین بود، ارتش ملی در هنگام وزارت دف
ملی پای  گذاری شدوب  کمک ایاالت متحده امریكاپس ازیـک دورۀ دراز  
افغانستان صاحب ارتش ملی شد.اما خلع سالح گروههای مسلح بویژه مجاهدین  
درآنزمان کارآسانی نبود، بسیاریها ب  این باورند، ک  این مارشال فهی  بود کـ   
جنگ افزار را از دس  مجاهدین بیرون کشیدوآنان راخاموش نگهداش ، گفت   
میشود شماری ازمجاهدین پیشین را در مقامهای دوتتی جا داد و شمار دیگر را  

 نیز خوشنود نگ  داش . 
ـار   نمایندۀ مردم بغالن درمجلس نمایندگان، محی اتدین مهدی گفت  اسـ :ک
ـاالت   مارشال فهی  راتشب  میدهندب  کارجورج واشنگتن، رئیس جمهورپیشین ای
متحد امریكا، آقای واشنگتن وقتی با انگلیس جنگید وامریكاراجدا کرد،بعد ازپر  
داخ  معاشات وامتیازات سربازان ارتش بالفاصل  اردو رامنحل کردواین کاری  

 اس  ک  مارشال کرد وب  نظر من این تشب  کردن درس  وب  جایی اس . 
دردورۀ انتقاتی میشود ازپاکسازی بسیاری ازبخشهای کشوراز وجود راتبان یاد  
 کرد، بیرون راندن راتبان ازبسیاری ازشهرهازیرفرماندهی مارشال فهی  رخ دادند. 
ـهـۀ   ـب پس ازدورۀ انتقاتی، کرزی مارشال فهی  راکنارزد ووی اقدام ب  ایجادج

های پرنفوذچپ و راس  یكجاشده بـودنـد،    ائتالف ملی زد، دراین جبه  چهره 
ـازدودر   امادرنزدیک دومین انتخابات ریاس  جمهور وی این جبه  راپشـ  پ
ـال   انتخابات معاونی  رئیس جمهور را پذیرف ، گفت  میشود بیرون شدن مارش

 فهی  ازاین جبه  منجر ب  فروپاشی این جبه  گردید. 
مارشال باوجود پیشینۀ نظامی ومخاتف  باراتبان، ازسیاس  صلح جویانۀ حامد  

ها در کشور پایان داده شود.    کرزی پشتیبانی کرد وتالش میورزید تاب  خشون  
ـنـدو   مارشال تاآخرین دقایق درارگ جنبید و سخ  کوشیدتامردم را بسیج ک

 نگذاردک  نظام زیربناهایش تضعیف شود. 
گی، درچهرۀ یک مصلحتگرا، هوشمندوبادرای  ظاهرشد    درساتهای پسین زند 

 و سر انجام روز یک شنب  درنتیجۀ حملۀ قلبی درگذش . 
ـاع   شورای وزیران درنشس  امروزفیصل  کردک  دانشگاه دفاعی وزارت دف

گذاری شود. دانشگاه دفاع    ملی بنام دانشگاه دفاعی مارشال محمدقسی  فهی  نام  
 ملی درمنطق  قرغ  شهرکابل موقعی  دارد. 

محمدقسی  فهی   معاون اول ریاس  جمهوری اسالمی افغانستان و تنهامارشال  
ساتگی درگذش . او دردوره های کاریـش    76 کشور صبح روزیكشنب  درسن  

درپستهای وزارتهای امنی  ملی، دفاع ملی، معاونی  اول ریاس  دوت  در دوره  
ـات   های موق  وانتقاتی ومعاون اول ریاس  جمهوری اسالمی افغانستان خـدم

ـاس    8418 شایانی ب  مردم و ورن عزیزش انجام داد.اودرسال   خورشیدی ب  پ
ـامـی   خدمات ارزنده و نقش هم  جانب  اش در آزادی کشور، بلندترین رتب  نظ
کشوریعنی)مارشاتی(رادریاف  نمود. اومعتقد بودک  رتب  مارشاتی مـحـصـول  

رلبانۀ مل  بزرگ افغانستان در دو مقطع جهادومقاوم     زحمات و مبارزات حق 
گران افغانستان    بوده ومتعلق ب  خانواده های شهدا، معلوتین، مجاهدین و مقاوم  

باشد و آنرا ب  عنوان مه  ترین دس  آورد و ارزش مبارزات مل  افغانستان    می 
 داش  .   پاس می 

 گزارش مختصراز مراسم فاتحه خوانی مارشال 
ب  مناسب  بزرگداش  مارشال محمدقسی  فهی ، مجاهدنامدار، یار نـزدیـک  
قهرمان ملی کشور، غازی احمدشاه مسعودشهید)رح(،معاون اول ریاس  جمهور  

ـعـد از  7تا 4مارچ ازساع  87اسالمی افغانستان، محفل فاتح  خوانی بروز شنب   ب
ظهردرمسجدحضرت ابوبكرصدیق )رض( واقع شهرهیواردکاتیفورنیای شماتی  
ازررف انجمن فرهنگی دانش، باشندگان افغان مقی  کاتیفورنیا وجنرال قونسلی  
افغانستان مقی  الس انجلس برگزارشد، ک  جمع کثیری ازمردم درآن حضـور  
یافتند. درخت  مجلس جناب موالناعبداتقدوس صاتح، ازمزایان جهاد ومجاهدت  
های مارشال محمدقسی  فهی  یادآوری نمودن، ازخداوند پاک برای آن مرحوم  
ـیـل   جن  برین وبرای خانواده وهمسنگران شان و کافۀ مل  افغانستان صبرجم

 واجرعظی  راخواهان شد. 
بعد ازخت  فاتح ، مجلس خت  قرآنكری  وسخنرانی درکرون پالزا یـكـی از  
هوتلهای مشهورشهربرگزارشد، ک  پس ازخت  قرآن شریف، چندتن ازهمورنان  
ـا   ب  سخنرانی پرداختند، ومحفل ب  گردانندگی سبحان اهلل حمیـدی، جـوان ب
استعداد ونكت  دان آغازگردید. جناب قاری ذبیح اهلل ضمن قرائ  ختمانـ ، از  
مجاهدتهای مارشال فهی  واین ک  وی دردوران حیاتش چ  زحمتهاومشكالتی را  
بخاررآزادی و آرامی مردمش کشید، یادآوری وقدردانی نمودوروحش راشاد  
ـا   خواس . بعداًمحترم داکترمحمداسل  خاموش رئیس انجمن فرهنگی دانش، ب
صحب  عاتمان  اش، مارشال فهی  رامارشال حقیقی مردم ما خواندویادآورشدک   
اویكی ازعاملین شكس  روس وناکامی پاکستان، اتقاعده وراتبان برای تسخیر  
افغانستان بود.محترم محمدهارون حبیبی جنرال قونسل افغانستان درالس انجلس،  
افغانستان راسرزمین مردان تاریخ گف  ومارشال فهی  اززمرۀ رادمردان وقهرمانان  
ـات   تاریخ افغانستان دانس . اوضمن شمردن کارنام  های مارشال مرحـوم، وف
ـیـداسـحـق   ویرا برای مردم مایک ضایعۀملی خواند.سخنران بعدی محتـرم س

 (4گوهری بود، جناب گوهری ازنقش سازنده ومیانجیگران، خیرخواهانۀ)ستون 


