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افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

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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®STATE FARM IS THERE.
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با یار آشـــنا نکند کس جفا بهار
دیرآمدی به کلبه ام ای بی وفا بهار
تر دامن از شگوفه و گل بار ها بهار
در نورِ هـــان مقدم نوروز داشتی
میکرد نقش دردل شب صدنوا بهار
آواز قــطره قـطرۀ باران دلکشت
بال و پ ِر خــــیال مرا رهنما بهار
می شدبه بوی گلشن شیراز شامها
در دعوت بـشربه صلح و صفا بهار
آید هنوز نعرۀ ســعدی ز بوستان
از شادروان استاد سخن خلیل اهلل خلیلی علیه رحمه

جشن جهانی نوروز درکابل برگزارشد

27مارچ/كابل ـ بي بي سي:صبح رو پنجشنبه7 ،حمل/فروردیـ  ،مـراسـم
جش جااني نورو درارگ ریاست جماورافغانستان آغا شد درحاليکه روابـط
بي برخي كشورهاي شركت كننده با دشوارهایي همراه بوده است.
قرار است روساي جماورافغانستان ،ایران ،ااجيکستان ،پاكستـان ومـعـاون
صدراعظم آذربایجان درای جش اشتراک كنندوجلسااي هم باحضور رئيسـان
جماوري شركت كننده برنامهریتي شده است.

علم مبارک علي(رض) دركارتۀ سخي كابل بامراسم رسمي برافراشته شد
ادابير امنيتي گستردۀ براي برگتاري ای جش در شاركابل به اجرا درآمده
و بسياري ا خيابانااي اصلي به روي رفت و آمد عادي مسدوداسـت .مـراسـم
جش جااني نورو طور نده ا الویتیون دولتي افغانستان پـخـش مـي شـود
وگروه هاي موسيقي محلي افغانستان در محوطه ارگ برنامه اجرا ميكننـد و
شماري هم با لباسهاي محلي ،به اجراي رقص و با ي هاي سنـتـي مشـغـول
هستند.
دولت افغانستان براي برگتاري ای جش قصري در اپه پغمان آماده كـرده
بود .منطقه پغمان ا مشاوراری مناطق افریحي ای شاراست و محلي كه براي
ميتباني جش نورو انتخاب شده بود ،ا محالت ااریخي بود .اما بعدا ًمسئوالن
كمسيون برگتاري جش نورو گفتند به دليل آماده نبودن ای قصر ،مـراسـم
جش نورو در ارگ ریاست جماوري برگتار خواهد شد ،اما برخي نـارـران
گفتند نگراني هاي امنيتي علت اصلي اصميم به اغيير مکان برگـتاري جشـ
بوده است.
جش نورو در حالي برگتار مي شودكه مقامات امنيتي افغانستان دستـگـاه
هاي اطالعااي پاكستان را به اراباط با حمالت خوني اخير در كابل متام كرده
و روابط ایران و پاكستان هم به خاطر گروگان گيري مر بانان ایـرانـي بـا
دشواري همراه است.
رو گذشته ،امامعلي رحمان رئيس جماورااجيکستان براي حضور در جش
جااني نورو ومالقات با سران دیگر كشورهاي شركت كننده وارد كابل شد.
حس روحاني ،رئيس جماورایران كه دری مراسم شركت خواهدداشت ،صبح
پنجشنبه عا م افغانستان شد .روحاني گفت منظوراصلي ا ای سفر ،شركت در
جش جااني نورو باحضورسران ومقامات هشت كشورمنطقه است وافتود كه
سنت دیرینه نورو  ،امسال دركابل برگتارميشود .اوبااشاره به سنت خانه اکاني
وآشتي ودیدوبا دید درنورو گفت»:امرو كشورهاي منطقه به ای فرهـنـ
نيا مندهستندوعالوه بر آشتي و صلح ،بسياري ا كشورهابه خانه اکاني نيا داشته
وبایدشرایط جدیدي براي خود فراهم آورند«.آقاي روحاني گفت دری سفر
یک نشست سه جانبه بي كشورهاي فارسي بان ،ایران ،افغانستان وااجيکستان
ویک نشست چاارجانبه بااشتراک ای كشورها و پاكستان برگتار ميشود.
وي گفته است :بسيار خوب است كه كشورهاي منطقه به هر باانه و مناسبتي
دور هم جمع شوند و روي مسایل منطقهاي با هم به افاهم برسند به خصـو
افغانستان كه در آستانه برگتاري انتخابات و خروج نيروهاي خارجي قرار دارد.
افغانستان امسال ميتبان جش جااني نورو است .درسال 31۱۱جش جااني
نورو اوسط مجمع عمومي سا مان ملل برسميت شناخته شد.
براي نخستي بارای جش درسال 31۱3درااران ،پایتخت ایران ،بامشاركت
مقامات كشورهاي ایران ،افغانستان ،ااجيکستان ،عراق ،اركمنستان ،آذربایجان و
اركيه برگتارشد.دومي جش نورو نيت در سعدآبادااران برگتارشـد.درسـال
3133شاردوشنبه پایتخت ااجيکستان ودرسـال 3132عشـق آبـادپـایـتـخـت
اركمنستان ميتبان جش نورو بود.دولت افغانستان درمراسم نورو ي عشق آباد
اعالم كرد كه آماده است در سال 3131ميتبان جش جااني نورو باشد .

بازداشت فرد مسلح از محل سخنرانی عبدالل

اول اپریل/هرات ـ آریانانت:یک فردمسلح غيرمسئول ا نتدیـکـي مـحـل
سخنراني داكترعبداهلل نامتدانتخابات ریاست جماوركه به والیت هرات سـفـر
كرده ،با داشت شد.ای شخص قصد داشت وارد صح استـادیـوم ور شـي
هرات شود ،جایيکه داكترعبداهلل باحضور چندیـ هـتاراـ ا هـوادارانـش
سخنراني ميکرد .فردبا داشت شده مجاتبایک ميل سالح كالشينکوف بود .او
عبدالغفورنام داردو باشنده ولسوالي پشتون رغون است.احقيقات ا ی فردآغا
شده است.

شهرک عینو ،گران ترين شهرک افغانستان

اول اپریل/قندهارـ آریانانت:شارک عينودرشارقندهاریکي ا گران اـریـ
شارک هاي كشور است.دری شارک كه ماني خانه مالعمر واسامه ب الدن
قرارداشت ،اكنون خانه هاي گران قيمت ،جاده هاي معياري وفضاي سبتایجاد
شده است.به گتارش طلوع ،بربنيادگتارش هاي برخي رسانه هاي خـارجـي،
بيشتر خانه هاي مجلل متعلق به كساني است كه ثرواشان را ا راه قراردادهـاي
خارجي و یا هم قاچاق مواد مخدر به دست آورده اند.

چالشهاي امنیتی مانع تجلیل از نوروز نشد

23مارچ/متارشریف ـ صداي امریکا:مراسم جش باستاني نورو  ،امسال بـا
حضورمقامات بلندپایۀ دولتي درشارمتارشریف برگتارشد .والیت بـلـ  ،در
مقایسه باسایروالیات ،شاهدمراسم باشکوه ار نورو ميباشد .جاندۀ حضـرت
علي ،در محليکه به آرامگاه وي منسوب است ،باشليک هوایي 23گلوله اـو
درميان شور و هلالۀ شاروندان متارشریف وشركت كنندگان مراسم ا سایـر
والیات ،برافراشته شد.
عطامحمد نور ،والي بل گفت درسال  ،3132در والیت بل 23باب مکتب،
32شفاخانه ،ساختمان جدیددانشگاه بل ونتدیک به پنج پاالیشگاه نفت ساخته
شده وا سویي هم بالغ برهشت مليارد افغاني عواید ای والیت به ختانه دولـت
سرا یر شده است.سيدمخدوم رهي و یراطالعات وفرهن نيتبرار ش جش
نورو اشاره نموده نورو رارو رویش ،بارندگي و ایندگي فصل ا خوشي و
صلح خواند.
شاروندان سایروالیات كه جات اشتراک درمراسم جانده باال به متارشریف
آمده اند ،ا برگتاري باتر جش نورو در آن شار ابرا خرسندي كرده و ا
اداركات امنيتي ااخاذشده رضایت نشان دادند.جش نورو براي چال رو در
شارمتارشریف ادامه خواهدیافت،دهااهتارشاروندآن شارومامانان حاضـرا
سایر والیات وكشورها ،شب هنگام شاهدمراسم آاشبا ي بودندكه آسمان شار
راروش كرده بود.
جش نورو دركاراۀ سخي كابل :منطقۀ كاراۀ سخي درچال رو جش نـو
رو ي ،شاهدرفت وآمدافراد ،اجمع وميلۀ خانواده هابویژه اطفال ميباشـد .در
گذشته وحال ،مقامات بلندپایۀ دولتي ومامانان خارجي براي شركت درمراسم
سال نوبه منطقۀ كاراۀ سخي ميآیند.برعالوۀ منطقۀ كاراۀ سخي ،اعداد كثيـري
ا جوانان به باغ بابر رفته و در كنسرت نورو ي شركت كردندكه به مناسـبـت
سال نو خورشيدي سا ماندهي شده بود .سال نو دركابل براي نان و اطفال نيـت
ویژگي هاي خا خود را دارد .نان با حضور در باغ نانه و برخي باغ هـاي
عامۀ كه به اا گي اعمار شده است ،سال نو را اجليل كردند.
خبرنگار رادیوآشنا مي گوید كه هرچند به خاطر حملۀ شب گذشته برهوال
سرینا ،مردم هراسان شده وكمتربه جاده هابرآمدنداماباآنام شاروندان با گرمي
نخستي رو ماه حمل 3131را اجليل كردند.
دروالیت باميان نيتا سال نوخورشيدي باراه اندا ي برنامه هاي مـخـتـلـف
جشنوارۀ نورو ي ،موسيقي محلي ،ايااروناال شاني اجليل به عمل آمد.صـبـح
اول حمل ،جش نورو وسال نو ،بابرافراشت بيرق حضرت علي درمـتارمـيـر
هاشم درشارباميان ،آغا شد .گروهااي موسيقي محلي نيتباحضور هتاران ا ا
نان ،مردان و اطفال برنامه هاي موسيقي نورو ي شان را با شادي و سـرور در
هوال گر ندوي آن والیت برگتاركردند.
جشنواره هاي نورو ي ا شش سال به اینسو با همکاري بنياد انکشافي آغـا
خان در آن والیت و ااحادیه گردشگري باميان ،به هدف احياي موسيقي محلي
وجلب اوجه گردشگران داخلي برگتارمي گردد.
نورو ا دیدگاه یونسکو:جش نورو كه آنراجش اا گي و فصل بارندگي
خوانده اندبيش ا ۳331سال قدامت دارد .یونسکونيت نو رو رابعنوان یکي ا
رسمااي كا جاان عنوان نموده و به رسميت شناخته است.
هرچندوالیات كندهار وننگرهارشاهدانفجار وحمالت مسلحانه باالي بترگان
قومي بود اما با آنام مردم والیات مختلف ،نخستي رو سال نو را بـا شـور و
شعف اجليل كردند.جش نورو همه ساله بر عالوۀ افغانستان ،در ااجکسـتـان،
ا بکستان ،ایران ،ارمنستان  ،آذربایجان و اركمنستان نيت اجليل مي گردد.

بازداشت سازمانده حمالت خونین فارياب

اول اپریل/فاریاب ـ رو نامۀ  ۱صبح  :دفترمطبوعااي امنيت ملي با انـتـشـار
اعالميه گفت ماموران امنيت ملي شخصي را به نام قاري شـرفالـدیـ كـه
سا مانده حمله انتحاري خوني در والیت فاریاب بوده  ،با داشت كرده اند .ای
شخص باشنده اصلي ولسوالي پشتونكوت فاریاب است كه ا چندي قبل بـه
ای طرف مصروف فعاليت هاي اروریستي و سا مان دهي حمالت انتـحـاري
بوده است.
در27حوت ،یک حمله انتحاري خوني در شار ميمنه ،مركت فاریـاب ر
دادكه در نتيجه آن 33غيرنظامي به شمول كودكان و نان كشته و  27نـفـر
خمي شدند.امنيت ملي گفته فرد با داشت شده اعتراف كرده كه ای حمـلـه
خوني را سا ماندهي كرده است .او گفته اسـت ا سـوي اعضـاي گـروه
اروریستي طالبان كه در شار پشاورپاكستان اقامت دارند به او دستور داده شد اا
حمله انتحاري را در فاریاب سا مان دهي كند.درا عالميه امنيت ملي آمده كـه
ا نتد ای فرد یک ميل افنگچه ،دو بمب دستي و مقداري مواد انفجاري نيت به
دست آمده است .

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

ماري خلیلي  ،افضل ناصري

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

بی سابقه ترين تجمع مردمی هرات،
براي ديدار با داکتر عبدالل

 2اپریل/هرات ـ آریانانت :داكترعبداهلل عبداهلل ،درميان دهـاـاهـتاراـ ا
هوادارانش دروالیت هرات ،وعدۀ آباداني ورشداقتصادي رابه مردم داد .اوكه
همراه بادیگراعضاي ايم اصالحات وهمگرایي به هرات آمده بود ،گفت دیگر
مان ناامني وبي سامانياابه پایان رسيده ومردم مي بایستي ا امامي حقوق خود
باره مند شوند.آقاي عبداهلل درسخنراني امرو خودخطاب به بي سابقه اـریـ
اجمع مردمي والیت هرات درطي سالااي گذشته بيان كرد :ايـم اصـالحـات
وهمگرایي به هرات آمده ااوعدۀ اكمال برنامه هاي اقتصادي یادي ا جملـه،
خط راه آه هرات خواف ،پروژۀ سمنت ،بندسلما ،آسفالت اـمـام خـيـابـان
هاوكار آفریني را به مردم غرب افغانستان بدهد .به گفتۀ وي؛ ای ايم ای بـار
قصدداردااباپيرو ي خودآیندۀ یبااررابه مردم افغانستان ببارآورده و جامعه را به
سمت برون رفت ا چالش هاي فعلي ببرد.
ای نامتدانتخابات ریاست جماوري افغانستان درادامۀ گفته هایش در مـيـان
طرفداران خودافتود :در مان فعلي ناامنياا ،مردم هرات راآ ار مـيـدهـدوایـ
بحران بایددرگذشته هاا بي برده ميشد .اواصریح نمودكه ا جمله دیگربرنامـه

هاي مام ايم اصالحات وهمگرایي به صفر رساندن چالشااي نا امني دركشـور
است.
بي سابقه ترين تجمع مردمي هرات ،براي ديدار با داكتر عبدالل
داكترعبداهلل درمامتری بخش صحبتاایش به مردم وعده دادكه ای باربه هيچ
عنوان اقلب نميتواندحق آنانراضایع كندوپيرو ي ای ايم حتمي است.
درجایي دیگرا ی همایش وسيع ،استادمحمدمحقق ،نامتدمعاونت دوم اـيـم
اصالحات وهمگرایي،حضوروسيع مردم رانشانه پيرو ي صددرصدي ای ايم
درانتخابات عنوان كرد .اوبه دیگرنامتدها اشاره كردااای وسعت اجمع رانشانۀ
عالقۀ بيمانندمردم به ای ايم بدانند .محقق ا امام مردم غرب كشورخواست در
رو انتخابات به پاي صندوقااي راي بيایندو دلارۀ ا اقلب واادیدهانداشته باشند.
شماري ا حاضران دری همایش گسترده،گفته اندكه قصددارندااباراي دادن
به داكترعبداهلل ،احولي عمده رادركشور شاهدشوند .آنان ميگویند:دیگرايمااي
نامتدشده درانتخابات ریاست جماور ،ادامه دهندۀنابه سامانيااي چندسال گذشته
اندویگانه ايم كه حرفي اا ه وجدیدبه گفت دارد؛ ايم اصالحات وهمگرایيست.
گفتني است كه دری اجمع هتاران نفري دروالیت هرات ،باشندگان والیااي
همچون نيمرو  ،غور ،بادغيس ،فراه وهرات حضور داشته اند.

خط مرزي افغانستان وپاکستان را (سرحد) نگويید

اول اپریل/كابل ـ بي بي سي:كابينۀ افغانستان به ناادهاي دولتي دستوردادكـه
دیگردرموردمر بي افغانستان وپاكستان ا واژه (سرحد)استفاده نکنندوبجاي آن
ا عبارت(خط دیورند) استفاده كنند.وبسایت دفتررئيس جماوردرگتارشي ا
جلسه دیرو شوراي و یران نوشته بکار بردن ای واژه »در اناقض باحق ااریخي
افغانستان وسياست جاري«دولت است.كابينه ای دستور رادرجریان بـررسـي
طرح عمليات دوجانبه (سرحدي) ميان افغانستان و پاكستان صادركرد.ای طرح
ا سوي پاكستان ارائه شده وشوراي و یران افغانستان درجلسه هفتگي خود ای
طرح راهم كه در آن ا واژه (سرحد)استفاده شده،دراضادبامـنـافـع عـلـيـاي
كشوردانسته است.كابينه افغانستان به شوراي امنيت ،و اراااي امـورخـارجـه،
دفاع ،داخله ،سرحدات واداره امنيت ملي دستور داده كه مت جدیدي در مورد
ای طرح اايه كند.
دولت افغانستان بارهااکراركرده كه ای مر را برسميت نميشناسد ،درحاليکه
پاكستان بر رسميت آن ااكيددارد وبرخي ا كشورهاي به شمول امریکاصریحا
گفتهاندخط دیورندرابعنوان مر رسمي ميان افغانستان و پاكستان به رسـمـيـت
ميشناسند.

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 079

محمد طاها كوشان

فریمونت ـ كاليفورنيا

در چند قدمی برگزيدن (آزادي يا بردگی)

یراكه عرض شعبده با اهل را كرد
با ي چر بشکندش بيضه در كاله
حافظ شيرا
شعبده با ي سياستمداران كانه پردا قبيله گرا هنو ادامه دارد و با گذاشت
كاله و لنگي برسریکدیگربا ميخواهندیک ملت را سالااي دیگردرحلقۀ بندگي
وبردگي چندمفتخواري كه سفاكي وباره كشي وافرقه افگني واذویر وحيله
گري راا اسالف خویش به ارث برده ،وهمانند پواي االشاادارد ااآن قدرت
یک قبيله را دوباره اعاده سا ند .برسر جواناني كه اا ه بوي باار آ ادي و ار ش
رأي انسان آ ادباخرد واندیشه باكمال خود اندیشي را انفس كرده و ميخواهند
خویش را آ مایش نمایند؛ كاله بگذارند.اماگمان نکنم كه با جوان قرن 23یک
چرخش3۱1درج به گذشته كرده و آن سرمه هاي آ موده را با بيآ مایند.
نسل بيچاره ودربدرم باهمي لنگي وكاله با یاا فرار م ُلکاا ،در بدر ،نشسته
درخاک وخون وآاش وبربادي وكشت وبست و نوكري انـگـریـتوشـوروي
سابق وپاكستان (چوكره وآستينچه انگریت) و امریکا؛ ونيت بـاهـم دشـمـنـي
ور یدیم :ـ دشمني س َمت ِي ،ـ دشمني قبيلوي ،ـ دشمني باني .
ای سه اخم را ا عبدالرحم خان ؛ بجت شاه امان اهلل ،غداراني همانند نادر و
هاشم و سردار سر ماد داود و برادرش ماد نيم و گل محمد مامند و كي و كي
ووو بابام اندا ي بيچاره هم ميناان ماوبرنامه هاي ادریسي و ارت معارف كـه
سر ِدار مادنيم خان؛ بارویدست گرفت برنامه هایيکه بدبختي بترگ ونابخشودني
وقاقرایي رابه فر ندان ماي به ارمغان آوردوبه باانه وپوشش ارویج بان پشتو؛
همه هم ميانان راا هم جدا ودشم یکدیگرساختند .واگرهمي یـک اـالش
یربنایي و نيک نده یاد نجيب اهلل خان اوروایانا؛ و یر وقت معارف/آمو ش
وپرورش نمي بود؛ همي اندیشه همگرایي وهم دیگرپذیري نيم بند امرو ي نيت
ا بي هم ميانان مانا پدید ميشد.و شما جوانان قرن  23سر برآورده ا آاـش و
خون و خاكستر؛ با فریب قوم و قبيله و خان و بي را ميخورید؟
آیااوجوان دانشمند باخرد واندیشه وباورمند به همگرایي وهمدیگر پذیري
همه هم ميانان؛ با به ادامه واداوم همان برنامه هاي مخرب واباهک نادر وراهرو
داوود واركي وامي بدرگ ونجيب گاو و كلبدی و مال مـاداومـر و آغـه
جامدكر اي را؛ نسخه شفا بخش خم هاي ای ميا بيچاره مان ميداني؟
خوب اأمل كنيد و ژرف بنگرید ! ای كاله با یااي دیوانگان قدرت وپول،
چه پيام وچه برنامۀ راهکاري براي برون رفت ا اینامه بيچارگي وبدبختـيـاـاي
خون و آاش و بربادي ميا مان دارد؟ ای قبيله گراهایي كه حتي احمـل بـه
قدرت رسيدن هيچ پشتون اباردیگري را ندارند؛ با شعار :ادامه ! را سرداده اند.
ادامه چي؟ كدام برنامه هاي یربنایي وبدرد بخور ميا و هم ميانان ما؟
اگرادعاي برنامه هاي راهرخاني و داوود سر را به ر مردم مي كشـنـد؛
ناچار بودند اابراي جلب وبدست آوردن كمکااي جامعه بي المللـي بـرنـامـۀ
ساختاري وبا شروع ا سرشماري شاروندان ميکردند ! كه كردند ولي همه بـا
چال و نيرن و دروغ وفریب؛ اگر دروغ مي نویسم پاس مرا بدهيد !
جوانان دانشمند باخرد و اندیشه ! شمادرچندقدمـي بـرگـتیـدن (آ ادي
یابردگي) قراردارید! متوجه باشيدكه دشم اصلي ماپاكستان بااستفاده ا ابتاري
بنام طالب به ستاد انتخابااي كي حمله كرده و اادید ميکند؟ پالوي همان كسي
بایستيدكه ا ُرت وپوستکنده ميگوید :طالبان دشم ماست و امام.
مبادا رو ي رسدكه جواناني بگویند :شرمنده انتخاب خویشم !/
در ادامه مطلبي دیگري دربارۀ كر اي اقدیم مي نمایم با ای عنوان:
وال ّ اگه بانه سياست مي كنه !
ا خودمرو ،دیدن هردست ورمند جان عتیت  ،خيره به هر پا مک نثار
كارِبترگ ِ هستي ِ خود را مگير خ ُرد آگه چو ی شمار نهاي ،پندگوشدار
ا سستکاري اینامه سختي كشي ورنج
پروی اعتصامي
بي موجبي كسي نشدایدوست ،چون اوخوار
حضرت سعدي(رح) چه خوش پند وهشدار داده است:
ریاست به دست كساني خطاست كه ا دستشان دست ها برخداست
دوسه هفته پيشترنوشتم رشته هاي نا ک خرد واندیشه آغه جامد كر اي ا
هم گسيخته وسگليده ؛ ا آنست كه حاالهمانگونه كه خودش ارشاد فرموده بود:
والگه بانم مام سياست مي كنم! به اصطالح سياست كرده راهي است !
اسالف آغه جامد جان كر اي ا شاه شجاع الدوله اا مال ماد اومر؛ سياست
رامرداركرده بودند؛ ولي حاال كر اي مردار راچتل كرده ! ای سياستگر بيچاره
ا آن مانيکه باپاي خویش اا به در مدینۀ فاضله اش ،یعني دفترجلب واستخدام
آي اس آي پاكستان؛ براي دستبوسي پدرطالبان رفته وحلقۀ بندگي آناارابگردن
خودحمایل نمود ،آنامه درس و سبق ودستورااي را كه برایش داده بودند ،او
همانندكودک هوشيار و یرک بسياربتودي وماهرانه ذه نشي خویش نموده
و اا چال سال دیگر ميگوید و مي كند.
اینکه برادران آ ادشدۀ آقاي كر اي باهمکاري وپشتيباني ولي نعمت شـان
آي اس آي درشب نورو كه شب خوشي وشادي است؛ سرداراحمد ،خبرنگار
خبرگتاري فرانسه ،همسرودوفر ند ۳و /ساله اشرابه شاادت ميرسانند ،ویاجان
نثاران ماي مارادركنر وسایرگوشه وكنارميا به شاادت ميرسانند ووووو؛ بـه
دواوت !؟ حي آمدن نوا شریف بکابل؛ كه قاال وبربادكننده یـربـنـاهـاي
حکومتي ما هست ميگویدبه خانه خویش خوش آمدي! چرا چني ميگوید؟ به
خاطري كه آغه جامد كر اي وال اگه بانه ،سياست ميکنه !!
سعدیا خداوند باشت بری نصيبت نماید كه چه پر مغتسروده اي:
بني آدم اعضاي یک پيکراند كه در افرینش جوهر اند
چوعضوي به دردآوردرو گار دگر عضو ها را نماند قرار
اوكتمحنت دیگران بي غمي نشایدكه نامت ناي آدمي
با چند بيتي ا بانو پروی اعصامي بترگوار مي خوانيم:
ایم مشو فتنه ،چوخودفتنه ميکني گرچيرهاي او ،چيرهارست ا اورو گار
افسونگر مانه ،ارا هم كندن فسون صياد چر پيـــــر ،ارا هم كند شکار
اي بي خبر ،قبيلۀ ما بس هنرورند هرگت نبوده است هنرمنــــد ،خاكسار
ک ُُشدهيچگه بعمد ماري او ،هر كجاست بکوبند مغت مار
م ُور َم ،كسي مران ُ
با ب َد ،به جتبدي نکند چر نيلگون ا خار ،هيچ ميوه نــــچيدنند غير خار
جتنام نيک و شت ،نماند كارها جتنيکوئي مک كه جاان نيست پایدار
ا َي آغه جامدجان ارابخدا هتگتبراي یک لمحه هم كه(دنباله درصفحۀ)۳
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مشکل بزرگ رئیس جمهورمنتخب ،بامال
حامد ،طالبان وحزب اسالمی درداخل
کشوراست

ممک ااای مضمون راميخوانيد ،اميدبه لطف پروردگار ،انتخابـات بـدون
وقوع هيچ حادثه ورویدادناميموني سپري شده باشد،وهمه كوشش ومسـاعـي
دشمنان افغانستان ،آي اس آي ومتدوران وغالمان حلقه بگوش آناا :طالبان و
حتب اسالمي وگروه حقاني ،وا همه گذشته ،پالنااي مخفي وشيطاني حامـي
واقعي آناا مالحامد (كه م نمي خواهم ای خای را به كر و كر ي هاي بـا
شخصيت ووطنخواه منسوب بدانم) ،كه به یقي بسيارمتبوحانـه دربـاـم دن
انتخابات به منظوردوام حکومت ننگينش كوشيده است ،همه خنثي شده وایـ
قاال مردم افغانستان درمقام واال ومقدس رهبري كشورعتیتمادیگر قرارنداشته
باشد  .یاشاید هم درآستانۀ برگتاري انتخابات باشيم كه استدعا دارم پروردگـار
عالم آنرابه حس صورت ،طوریکه خواستااي مردم ماست ،باصلـح وصـفـاو
آرامش وحقانيت ،عاري ا هر وروفشار و دست با یااواخلفات واقلبات بسـر
برساند ،ویکي ا نامتدان آراي بيش ا پنجاه جمع یک(اكثریت) رابگيردااانتخابا
ت به دوردوم نرود ،چه برگتاري انتخابات مجدد كه باعث دوام حکومت مال
حامد ميشود ،احتمال رویدادهاي غيرمترقب پالن شدۀ ای انسان چنـدروي و
مکار ،باكمک باداران آي اس آیش ا امکان بعيدنيست ،به ای قسم بکوشد مينۀ
حالت اضطراررامساعدوا ی حربه براي ادامۀ بيشتربقدرت ماندنش استفاده كند.
اوهمچنانکه گفته بود  (:حاالكه گرفتيمش ،ایال نمي كنم)! باوركنيد اوكـه
متۀ قدرت راچشيده ،براستي كه به مفت ایالیش نمي كند! و نيتباداران آي اس
آیش نميخواهند او ا قدرت به كناربرود ،چه مال حامددری سـيـتده سـال
امتحانش راداده واوباتری كسيست كه مي اواند امکانات بقـدرت رسـانـدن
متدوران طالب وحتب اسالمي رابه نفع باداران آي اس آیش ميسر بسا د .
اگرمالحامد واقعا ً یک افغان ویک انسان خوب ودلسو وبادرد و احسـاس
ميبود ،وبه كشورش ارج ميگذاشت ،وا شروع حکومت ننگينش اـاحـاال در
حمایت وطرفداري ا طالبان ،كه مابه یقي جت اندک ا آن نميدانيم ،نميکوشيد،
باقوت وپشت پناه نظامي و اقتصادي وانواع كمکااي بي شائبۀ جاان ،مخصوصا ً
امریکا ،ویک سياست روش وجدي ،نه كج دار ومریت ،باپاكستان وایجادیـک
ااحاد ملي وباهمي واقعي نه شيطاني ،بخوبي ميتوانست ميا خودرا ا شر ایـ
جاهالن نجات بدهد ،مشکالت ،مخالفتااوپس مانياا را سامان بخشد وامرو كـه
دور عامتش به آخرميرسد ،یک افغانستان آ اده ،مرفه وآباد رابه رئيس جماور
آیندۀ كشوراحویل بدهد .
امامتأسفانه او ا آغا حکومتش همان سياستي رادنبال كردكه گروهي ا قوم
گرایان افراطي وخریده شدگان آي اس آي در مان حکومت ننگي طـالـبـان
آر وداشتند ،وآن اینکه اگرحکومت استاد رباني شايدسقوط كند ،وطالبان بـر
همۀ كشورمسلط شوند ،آناابعدا مداي قدرت رابه صاحبان اصلي آن اسليم و
همه نارسایيااو مشکالت مرفوع ميشود .اما چنانکه دیدیم به لطف پروردگاركه
هميشه شامل حال مابوده است ،چني نشد .آبرو وعتت ونام ونشان وشنـاخـت
كشورحفظ شد ،وحتي طالبان متدوردرچاارسال حکومت ننگي شان شناخت
بي المللي حاصل نکردند ،وبعدهم بااشتباهي كه مراکب شدند ،اوسط قـواي
هوایي امریکاالبته به كمک قواي ميني مقاومت ملي ،چون روسااي پليد ،ا
كشور رانده شدند .
مالحامد باادامۀ ای سياست خاینانه باطرح پالنااي مخفي اش باطالبان وآي
اس آي ورهایي هتارهاطالب قاال ا ندانااي افغانستان ،بدون اینکه محـکـمـۀ
صورت گرفته باشد ،كه آناابابا گشت مجددشان مراکب قتل هتاران مردم بي
گناه دیگرشدند ،ميخواهدبارطریق ا آنااحمایت وطرفداري كند ،به حدي كه
اخيراًبه هرقتل وجنایتي كه آناامراکب ميشوند ،پرده كشيده وباوجوداعتراف
مراکبي طالبي ،همه رابه خارجياا محول ميسا د! حملۀ ناایت وحشيانۀ طـالـب
وگروه حقاني به رستورانت لباني درناحيۀ و یراكبرخان كابل ،وهمچنان حملۀ
اخيرآناابه هوال سرینادرچندصدمتري ارگ ریاست جماوري كه نمایندگـان
موسسۀ دموكراسي انترنشنل وااحادیۀ اروپا ،كه جات نظارت انتخابات كشور
درآن اقامت داشتند ،ميتواندنمونۀ مشتي ا خرواري جنایات وقتلااي رالمانه و
غيرانساني وضداسالمي آنااباشد ،كه نخست مالحامد وبعدهم شوراي امنيت ملي
(شوراي ا خودساخته یا بگویيم شوراي دستپاک كثافتااي مالحامد) بـاوجـود
اعتراف مال مجاهد ،باامام شرمساري وبيحيایي اعالن كردندكه ای كارطالب و
گروه حقاني نيست ،واصال آنااا ی آگاهي ندارند ،وای كاراجنتااي پاكستان
است ،چنانکه شواهدي موجوداست كه یکي ا اعضاي سفارت پاكستان چندي
قبل ا قسمتااي مختلف ای هوال فلمبرداري كرده است .اگرای درست باشد،
پس چرا احتجاجي به حکومت پاكستان ویاشکایتي عليه پاكستان به موسسۀ ملل
متحدصورت نگرفت؟!حتي اگربخاطرداشته باشيم ،اوحملۀ به رستورانت لبناني
راآشکارا به دستگاه استخبارات امریکایعني سي آي ا نسبت داده بود ،همچنانکه
درگفتارش به آقاي گيت و یردفاع امریکاحي سفرش به شـمـال ،ده سـال
حمالت وكشتارهاي رالمانۀ طالبان رابه افغانستان ،به گروهي ا شمال نسبت داد،
كه به نفع ایران وپاكستان وروسيه انجام ميدهند !
ای دورویي رامشاهده كنيدكه فعالپسرمرحوم قسيم فايم رادرقصر ریاست
جماوري بااشریفات خا بجاي پدرش به كالني قومش مي گمارد ،درحاليکه
ای مربوط به قوم اوست وبه مالحامد هيچ اعلقي ندارد ! همچنان یکي ا سـران
دیگرشمال رابجاي مرحوم فايم بحيث معاون اولش اعيي ميکند ،درحاليکه اقرر
معاون كه چندرو ي ا عامتش باقي نمانده ،اصال مفاومي ندارد.
اعجب درینجاست كه ای فرد(قانوني) نظيرعدۀ ا كاركنان و مصاحبي و
مشاوری دربار ،اعضاي كابينه ونمایندگان شوراي ملي و اعيان ،كه جيبااي همه
را مالحامد ا جوالااي پرا دالررسيده ا ایران وپاكستان وامریکا پ ُركرده یابه
اصطالح آنااراخریده ،ااهر خيانت وجنایت او رانادیده ميگيرند.
بااینامه حتي یک صدا برسم احتجاج ا هيچ جابلندنشده وهيـچ یـکـي بـا
اعتراض ا ی حاالت ،مناصب شانرا ارک نگفته اند ،مخصوصا ً پارلمان كشور
كه ميتوانست اورامورد استجواب ،استيضاح وحتي او را ا وريفه اش مـبـذول
(دنباله درصفحۀ ششم )
دارند ،سکوت ذلتباري اختياركردند .

داكتر فرید یونس

صفحۀ دوم
شمال كاليفورنيا

انتخاب اشرف غنی يک اشتباه تاريخی است

افغانستان شاهد عملي شدن برنامۀه ِنري كیسینجر وزير خارجۀ اسبق
اياالت متحده امريکا (سپتامبر  3071الي جنوري  )3077بارويکار آوردن
آقاي اشرف غني بحیث رئیس جمهورافغانستان است.
مانيکه هنري كيسينجربحيث و یرخارجه اعي شد ،درسال337/سـفـري
كوااه به افغانستان داشت ویک حقيقت روش رادرمورد افغانستان ميدانست ،و
آن ای بود كه اطراف سردارمحمد داوود را طرفداران ااحادشـوروي سـابـق
احاطه كرده بود .كيسينجر كه پيشتا سياست دیتانت(روش نرم گرائي وا بيـ
بردن اشنج باشوروي) ا اخيرسالااي33۳1بود،یگانه راه به هدف رسيدن رادر
جن سرد در مقابل شوروي،دراربيۀ یک گروه «ایليت »یعني ممتـا بـراي
دفع و مقابله باشوروي ميدانست .همان بودكه یکعده شاگردان براي احصيالت
عا م دانشگاه امریکائي دربيروت شدند .هدف ای بود كه ای گروه یـعـنـي
«گ َن ِ بيروت(»دارۀ بيروت) مانندشاگردان رشتۀ اقتصاد دردانشگاه شيکاگو
كه مشاور به «پسران شيکاگو »هستند ،ودربرانداخت نظام چيلي درامریکـاي
الاي نقش بار داشتند ،اهداف امریکارادرشرق ميانه وآسياي ميانه پياده كننـد.
شاگردان ا طبقات مختلف جامعۀ افغانستان انتخاب وروانه بيروت شدند ،واعداد
شاگردان پشتون خواه مخواه دری دسته یاداربودند .شاگردان كه جوانان ِ كم
اجربه وا یک كشورعقب مانده بودند ،ای بورس احصيلي بـرایشـان یـک
فرصت طالئي محسوب ميشد.دليل انتخاب بيروت ای بودااشاگردان عـربـي
بيامو ندوبراي كشورهاي اسالمي اربيه شوند .مانند عمل القاء كه ا سـه صـد
مليون اخمه(اسپرم) اناا یک دوویاسه آن نطفه رابوجودميآورد ،دربيروت هـم
سه نفریعني خليلتاد،احدي واشرف غني القاءشدندوبراي آیندۀ افغانستان به اربيه
گرفته شدند.
دونفریعني خليلتاد واشرف غني ،دردرجه اول باوفا ودردرجه دوم  ،احدي
بود .خليلتادواشرف غني ا مشاوری و ارت خارجۀ امریکا دردوران مجاهدی
بودندوای مشاورت به نفع پاكستان وحتب اسالمي آقاي حکـمـتـيـارپـاداش
بترگ داشت .خليلتادشامل و رات خارجۀ امریکاشد كه بعدهاسفيرعـراق و
افغانستان گردیدواشرف غني كه دررشتۀ انتروپولوژي واانوگرافي قوم پشتون
ا امریکاداكتري دریافت كرده بود ،شامل بانک جااني شد،كه اساساًبه رشـتـۀ
احصيلي اوقطعاًاراباط نداشت( .قابل یـادآوریسـت كـه دردوران ریـاسـت
جماوري سردارمحمدداوود،شاگردانيکه درغرب مصروف احصيل بـودنـد
قصدا ً بکابل خواسته شدند ،درحاليکه شاگردان بيروت براي اکميل داكتري در
دانشگاهااي معتبرامریکاشامل درس شدند!.؟)
اماچون بانک جااني نه اناایک موسسۀ مالي نيست وسياستااي خـارجـي
راهم درقبال قرضه هاي پولي احت ادارۀ خوددارد ،به اشخاص ِيکه به سياستاـاي
استعماري بانک جااني لبيک گویندضرورت دارد ،اشرف غني یک كانـدیـد
فوق العاده خوب بود  .قسميکه دیدیم بعدهابعدا برانداخت گروه طالبان ،و یر
ماليه افغانستان شد .ای خود ميرساندكه برانداخت طالبان یک برنامۀ طرح شدۀ
قبلي به نام مبار ه با دهشت افگني اوسط امریکا بوده است.
بعدا هجرت درامریکاآموختيم كه دولت امریکابامطبوعات ایـنـکـشـور
همکاریااي محرمانه دارد ،و وجاه مشترک دولت ومطبوعات دریـ كشـور
اینست كه هردواوسط سرمایه داران اداره ميشود .آ ادي و نشرمطالب درامریکا
قسمي است كه مطبوعات شدید یراأثيرافکار دست راستي سرمایه داري ،كه
ا جانب گروه عيسویان ویاودان حمایه وپشتيباني مـيـشـود ،بـه نـام آ ادي
مطبوعات مطرح است .جراید ومجالت ،رسانه هاي خبري ،الویتیونااي بترگ
مانند سي بي اس ،ا ِن بي سي و غيره نه اناااداره ميشود ،بلکه بنام پاليسي نشرااي
مطالب سانسورميشودوهمان مطلب كه به ذوق خودشان باشد ،ضد اسالم باشد،
ا صايونيسم ودموكراسي سرمایه داري جانبداري كند ،به نشرميسپارند .پوشش
یاباترگویيم چترهمه مطبوعات البي (گروه منفعت جو) اسرائيل است كه اداره
اصلي را به دست دارد .ا همي لحاظ است كه در منابع خبري امریکا اسرائيـل
ابدا ً بخاطرپاليسي هاي رالمانه اش درمقابل فلسطي انتقاد نميشود .البي اسرائيلي
درامریکا ا قوي اری ومشاوراری گروهااي منفعت جوست كه نـه اـنـاـا
مطبوعات رابلکه حکومت وسياست خارجي امریکا را اداره ميکند و موفقيـت
یاودهادرسياست بي المللي امریکاهمي است كه نبض سياست خـارجـي بـه
دست یاودان است و مامتر اینکه ا مان جان اف كندي به اینسو ،یـاـودان
آر و دارند اا مشاور امنيت ملي یا و یر خارجۀ امریکایاود باشد اا بـتـوانـنـد
سياست خارجي را به نفع اسرائيل
اداره كنند .پس اگر كسي به سطح بي المللي در آمریکا مشاور مي شـود
براي اینست كه اوبایدم ُاراائيدرانه انااا بانک جااني براي پياده كردن اهـداف
سرمایه داري درجاان خورده باشد  ،بایدم ُاراائيد را ا البي یاودي هم خـورده
باشد .پس وقتيکه طورمثال مجله اایمت ویا نيویارک اایمتیک شخص رااعریف
واوصيف كنداناابخاطر داكتري داشت او ولياقت اونيست ،بلکه بخاطراینست
كه موفق شده ماراائيدرابگيرد .آقاي اشرف غني ماراائيدرابحيث یک متفکر
گرفته است!!!
چون امریکایک قدرت جااني است وا كشورهاي بترگ آ اد ،شناخـتـه
شده است ،وقتيکه یک شخص بحيث متفکرمعرفي ميشود  ،مردم سـاده ودل
پاک افغانستان و یا كشورهاي رو به انکشاف فقير و بيچاره فکر ميکنند حـتـي
افتخار ميکنند كه یک شاروند شان به چني مقام واال در سطح بي المللي رسيده
است وبه او اعتماد ميکنند .در حاليکه حریف ای مقام راكمائي نکرده ،بلکه او
را براي افغانستان قالب ریتي كرده اند اامقاصدخودرا درمنطقه پياده كـنـنـد.
مشاور شدن آقاي اشرف غني ثبوت محکم ايوري ا ِن كودن و د ِي كودن
(ك ُد گذاري وك ُد گشائي )ا استوارد هال مؤسس و باني مطالعات فرهـنـگـي
براي اولي باردردانشگاه آكسفورد(متوفي فبروري  )213/ميباشدكه چـنـيـ
ميگوید :آنانکه درقدرت هستند چگونه پيغامااي خودرا ا طریق فرهن عاميانه
ومردمي پخش مي كنندوچگونه آنانيکه آنرادریافت ميکنند اعبيرميکنند .بلـي
دولت و مطبوعات در امریکا در مشاور ساخت آقاي اشرف غني براي رسيدن
مقاصد شان در افغانستان نقش عمده با ي كرده اند و مردم ما فکرميکنند كـه
براستي با یک شخص متفکر طرف هستند .آقاي اشرف غني فقط یک كتاب
به كمک یک امریکائي نوشته است كه آن كتاب ا به وجود آوردن یک نظام
سالم دولتي بحث ميکند؛ چيتي كه ا طرف بانک جااني (ستون 2صفحۀ )1

افغان فونديشن تقديم می کند :

امیر امان اهلل خان

تاریخ افغانستان از  1919تا 1933

$ 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

هفته نامۀ امید

عبدالودود رفري
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شمارۀ 079
الميدا ـ كاليفورنيا

هراس از تکرار تقلب درانتخابات

داكترعبدالل» :رقیب من در انتخابات تقلب مي باشد« .
رو نامۀ وال ستریت ژورنال گتارشي رابقلم مارگریتا ست
 Stancatiیر عنوان )ارس افغانااا اکراراقلب درانتخابات)درشمارۀ 33فبروري
 213/خودبه نشررسانيده است .بر گردان فارسي آن پس ا یک ابصرۀ كوااه
خدمت اقدیم ميشود.
سلوک واخالق آقاي كر ي پيش ا نصب شدن به مقام ریاست جـمـاـور،
چندان روش نيست ،ولي بحيث رئيس جماوررفتارمتناقض وپ ُرا خدعه داشته
كه نام مذموم (ماليخوليا ودمدمي متاج) راكمایي نموده است .كر ي در31سال
عامتش ،چاره هاي متفاوت برو داده است .دراوایل خيلي ساده وفرمانبردار
بود ،وخودرامرهون انظيمااي جاادي وكشورهاي خارجي بویژه امریکـامـي
دانست ،كه او رابقدرت نصب كرده اند .وي دراعيي و راي كابينه ومقاماـاي
بلند دولتي ،حرمت انظيمااوكشورهاي خارجي رامراعات ميکرد ،اقرر اشرف
غني ،احدي ،اامر ،سپنتا وفاروق وردک بنابرسفارش امریکا ،انگلستان ،جرمني
وپاكستان صورت گرفت ،ودیگران یاچا انظيمي داشتندویابخـاطـرروابـط
منحط قبيلوي مقاماا رااشغال نمودند ،ویک كابينۀ نامتجانس اشکيل نمود ،كـه
سرااپا درفساد غرق ميباشد.
آقاي كر ي هم درامورداخلي ناكام است ،وهم درسياست خارجي  .بامليارد
ها دالركمک خارجي واوجۀ جااني ،نتوانست چنانيکه آر و ميرفت ،افغانستان
ا مشکالت نجات دهد .بيکاري وبيرو گاري به قوت خودادامه دارد ،اوليدات
راعتي بابودنيافت وافغانستان به یک كشورمصرفي باقي ماند ،حتا فـرآورده
هاي راعتي كشورهاي همسایه با ارهارا مشبوع نمود .امنيت اطميناني بوجـود
نيامد ،اكثرمطلق مردم ا كاركردهاي اوشدیدا ً ناراض ميباشند .درموردسياست
خارجي هم اوفيق چنداني نداشت وقادرنشدبه جامعۀ جااني بویژه كشورهـاي
كمک دهنده ،چارۀ حقيقي پاكستان راكه درایجاد آمو ش ،اجايت ،اسليح و
رهبري طالبان رابدوش دارد وآنااراعليه مردم افغانستان به دشمني وا مـيـدارد،
بنمایاند ومانع ستيته جویي شان شود.
فکركر ي دراقلب ،قبيله گرایي ،خانواده خواهي ،بام اندا ي اقوام حذف
مخالفان دست خيلي باال داردوبسيارماهرانه عمل ميکند .اگر كر ي وقت خودرا
بجاي اناقض گویي ،چالبا ي ،فریب وخدعه ،متوجۀ انکـشـاف اقـتـصـادي،
اجتماعي ،امنيتي ،ااحادملي،محوفساد وبا سا ي مي نمود ،یقينا ً افغانستان باآنامه
كمکااي پولي واوجۀ جااني درجایگاه باترقرارميداشت ومردم اورابحيث یک
عيم ملي القي ميکردند.
مردم ونامتدهاي ریاست جماورحق دارند ا وقوع هرنوع اقلب در انتخابات
213/كه چندرو بعدآغا ميگردد ،نگران باشند ،یرامردم دغلي هاي كر ي را
دردوران انتخابات  2113بخوبي بياددارندكه در آن یک ونيم مليون رأي اقلبي
بنام كر ي وهتاران رأي بنام دیگران درصندوقااریخته شد .ای موضوع آقاي
جمي كارار ،رئيس جماور پيشي امریکارا مجبورساخت كه اراارنماید :كر ي
انتخابات راد دیده  ،اوباما باید اوراارک كندوبامردم افغانستان اماس قایم بدارد.
مجلۀ Economistچا لندن درشمارۀ  23اگست2113خودبا افشاي اقلـب
خيلي گسترده در انتخابات آن سال ،گتارشي یرعنوان (رأي بـيـشـتـرا رأي
دهندگان) ! به نشررسانيده بودكه م درهمانوقت برگردان آنرادرشـمـارۀ۱33
جریدۀ پيشتا اميد احت عنوان(یک ونيم مليون رأي اقلبي) اقدیم داشتم .دری
جا قسمتاایي ا آنرادوباره پيشکش مي نمایم :
»ـ سه عامل باهم پيچيده رو انتخابات افغانستان راشکل داد :حضور كمرن
مردم درامام حو ه هاي انتخابااي ،اادیدطالبان درجریان انتخابات ،و اااامـات
اقلب سيستماايک به نفع آقاي كر ي .ـ اقلب درانتخابات درسطح افغانستان 21
درصداخمي ميشود .برو 21اگست  2113پيش ا آغا جریان رأیدهي ۳هتار
رأي به نفع كر ي درمركت رأیدهي مکتب حاجي جنت گل درچندكيلومتري
شرق شاركابل ریخته شده بود .ـ درولسوالي گرمسيرهيرمند درحدودپنجاتار
نفر رأي داده بودند ،درحاليکه درصندوقاایي كه به لشکرگاه فرسـتـاده شـد،
بيست هتاررأي وجودداشت! درولسوالي موسي قلعۀ هيرمند اقلب رأي بي ن ُه اا
هژده هتاررأي بود! ـ درشورابک قندهاریکي ا ریش سفيدان قوم اعـتـراض
كنان گفت كه چندرو پيش ا انتخابات ،ولسوال شورابک اوسط برادركر ي
برطرف ساخته شدومركترأي دهي دررو انتخابات بصورت مطلـق درآنـجـا
مسدودبود .مگر23هتار رأي درصندوقاا به نفع كر ي گذاشته شده بود« !
باوجودیکه درانتخابات2113شماري ا نارران بي المللي دركمسيونشکایات
انتخابات حضورداشته واوضاع رامراقبت ميکردندكر ي اوانست بااقلب فاحش
یک ونيم مليون رأي خودرابریاست جماوري برساند ،اكنون كه هيچ نارري در
آن كمسيون حضورندارد یقينا ًكر ي ميتواندشخص موردنظرخودرا باخدعه و
نيرن ودستبرد برجریان رأیدهي ،رئيس جماور بسا دااخـود ،خـانـواده و
هواداران خودرا ،كه درغارت پولااي كمکي ،غصب مي  ،غصب فابریکه ها
و چوركابل بانک ،دست باالداشتند ،ا احتمال اعقيب ومحاكمه نجات دهد ،و
خودش به نوعي دردولت آینده نفوذداشته باشد.
اینک برگردان فارسي گتارش خدمت اقدیم مي شود :
*
*
*
كاندیدهاي ریاست جماوري وكارشناسان انتخابات بصورت فتاینده نگراني
خودرادرمورداقلب درانتخابات ،كه درماه اپریل213/در نظرگرفـتـه شـده،
آشکاركرده اند ،وا بي ثبات سا ي بالقوۀ افغانستان دریک مان حسـاس كـه
قواي امریکا ا افغانستان خارج ميشود ،در اندیشه ميباشند .عبداهلل عبداهلل یـکـي
ا نامتدان برجسته كه درانتخابات  2113نفردوم شد ،ارااركرد(:اگرا م پرسان
شودكه كي رقيب م دری انتخابات ميباشد ،جواب ميدهم كه اقلب) !
یک انتخابات موفق كه جانشي آقاي كر ي رااعيي ميکند ،اولي انـتـقـال
دموكراايک درااری افغانستان خواهدبودكه بااطمينان در جریان خروج پـالن
شدۀ قواي خارجي صورت ميگيرد .برخالف با بي انصافي درانتخابات ،احتمال
داردبه طالبان اوان دوباره بدهدو اختالفات خطرناک قومي رادام بتند .آقاي
كر ي طبق قانون نمي اواندبه دورسوم خودرا نامتدكند.
اقلب گسترده درسال 2113انتخابات رابدنام كردوسبب بحران سياسي شد.
ناادهاي مسئول نظارت انتخابات افغانستان حدود % 21رأیااي اقلبي راباطل القي
كردندوا محاسبه حذف نمودند .اكثریت رأیااي اقلبي كه به نفع كر ي ریخته
شده بود ،انتخابات رابه دور دوم كشانيد .دوردوم صورت نگرفت ،آقاي عبداهلل
دراثرفشاربي المللي وبخاطرمصارف گتاف واحتمال نبردن ،به نفع كـر ي ا
رقابت صرفنظر نمود .
به باور داوودسلطانتوي ،نامتدریاست جماوروبرنامه سا سابق الویتیون ( :ما
عي نگراني هایيراداریم كه درسال 2113وجودداشت هيچ اضميني وجودندارد
كه ماموری حکومت افغانستان وناادها در انتخابات بيطرف باقي بمانند).
انتظار نمي رودكه هيچيک ا یا ده نامتدبيش ا پنجاه درصدرأي رابه دسـت
آورد ،احتمال داردانتخابات به دوردوم برود ،درآنصورت رئيس جماورنو باید
(دنباله درصفحۀ ششم)
اااابستان براي اشغال مقام منتظر بماند .
كتي Margherita

ساراب پروان دره یي

هرچه ازحد بگذرد رسوا شود !

آلمان

صحبتي درعالم رویا باپسران ايمورشاه دراني وپاینده خان باركتایي

او روح اان شادوجنت مکان ابدي اان باد .برخيتید ووط اانرا بنگریـدكـه
دری سه صدسال راه گم كرده وسرگردان است .عمر مردم مـادریـ مـدت
طوالني به جن وخونریتي بدست شما بني اعمام سپري شده و ،مليونااانسـان
مستعدبه كارای خطۀ باستاني و داستاني ،به ابدیت پيوسته اند ،بدون اینکه اندک
راحتي دری دنياي یباكه براي اوالدحضرت آدم عليه السالم ا طرف خداوند
(ج) به ودیعه ار اني شده ،نصيب شان گردیده باشد .
عصر مانشاه باعصر ناپليون یکي بود ،امرو فرانسه دركجا وما در كجایيم؟
چرا ای خجالت ااریخي نصيب ملت افغانستان شده است؟ مشکل اساسـي در
كجاست؟ ا شمااحترامانه ميخواهيم به نواده هایتان الاام كنيدكه دریـ عصـر
اقمارمصنوعي وعصركمپيوار ،دست ا اماميت خواهي وبراري جویي ویکه
اا ي ورلم ودستم درحق ملت شریف افغانستان بردارند .به خداوندرجوع كنند،
ا قرآن بيامو ند و پي عنعنات پوسيدۀ قرون وسطایي قبيله ساالري نروند ،وبيش
ا ای ملت مارا آ ار و اذیت نرسانند.
ای وط  ،انااوط شمانيست ،وط ردشت ویما وكنيشکا ،ومولوي و نيـت
مسعوداست .ااجيکاا ،او بيکاا ،هتاره هاودیگراقوام ا هتاران سال به اینطـرف
دری سر مي ندگي ،كار ومبار ۀ مشترک كرده اند .دررهـایـي كشـورا
چنگال بيگانگان قربانيااي بيشمارداده اند و یک وجب خاک ميا را به اجانب
معامله نکرده اند .ماباهم كوچۀ مشترک ،گورستان مشترک ومعابـدمشـتـرک
داشته ایم وداریم .باهم ا دواجااووصلتااوپيوندهاي ناگسستني برقراركرده ایم،
ای مردم چرا بدون موجب وخالف حکم صریح قرآن كشته ميشوند؟
بخاطریکه ارواح شمااذیت نشود ،ا گذشه هاي دورميگذریم وسيتده سـال
حکومتداري حامدكر ي رااساس قرارميدهيم31 .سال دورۀ كر ي علي رغـم
سرا یرشدن ملياردهادالر به افغانستان ،به ناكامي ،اقلب وفریب گذشت ،او ايم
اماميتخواه وفاشيست اونتوانست كشور رابه شاهراه ارقي سوق دهند و ،امرو
افغانستان ا بدبخت اری وعقب مانده اری كشورهاي كرۀ خاكي اسـت و،
ااگلو در فساد اداري غرق شده ،حکومت اوانایي آوردن امنيت واصالحات را
ندارد ومحض نفس مي كشد !
كر ي آدم حقه با ویک شارلتان ااری است .باكارهاي سبک كه ا افکـار
مریض خودش سرچشمه ميگيرد ،نه بشماعتت وآبرو مانده ،نه به خودش ونه
به ملت شریف ما .اودیگرشایستۀ رهبري نيست ،به او لطفا الاام كنيداادست ا
خيانت وجنایت برداردودرروند انتخابات مداخله نکند .اوخالف احکام قوانيـ
نافذۀ كشور ،دهشت افگنان طالب راا نداناارها كردوآناا ایـنـک درنـقـاط
مختلف كشوربه حمالت انتحاري دست ميتنند .كر ي دیوانۀ قـدرت اسـت،
خالف همه موا ی قبولشدۀ ملي وبي المللي در روند انتخابات مداخله مي كند،
اوهررو به علماي دی ومردم پيام صادرميکندااسعي كنندكه انتخابات بصورت
شفاف برگتارشود ،مگرجلسات او درارگ با بعضي ا اشخا موثر ومطـرح
كشورخالف قانون است .امرو ا والیت قندهارصدا بلندميشودكه انتخابات را
(قومي) بسا ند ،درپشت سرای كار دست كر ي قویا ً كارميکند .بـه مـردم
شریف قندهار خطاب مي كنم :
لطفاًبحال ار ملت بربادرفتۀ اان نگاه كنيد31 ،فروندهليکوپتردارید ،اكثریت
مردم بيکار وبي رو گارشده ،دومليون نفربه موادمخدر معتاد است ،بيایيدكر ي
راا حق ك ُشي وآدم كشي وملت كشي مانع شوید ،روح اجداداان را بيـشـتـر
نيا ارید !
به شخص كر ي خطاب ميکنم :سيتده سال ا طالبان حمایت كردي ،آب به
آسياب پاكستان ریختي ،ولي ا جفاهاي پاكستان درحق ملت ما درس وعبرت
نگرفتي ! دیرو پاكستانياادروالیت كنرحمله كردند و23سربا دولتي راشايـد
ساخته وعدۀ خمي ومفقوداالثر شدند .ایناافر ندان مردم افغانستان اندكه در
واقع بدست شماكشته ميشوند .اگر بچۀ خودت در جملۀ كشته شدگان ميبـود،
چه حالي مي داشتي؟ یکبارخانواده هاي داغدار را ا یرنظرت بياور واادیرنشده،
ا اعمال وكردار ناصوابت به لحاظ خدا دست بردار !
كمسيون انتخابات وشکایات انتخابااي را(اوغاني)ساختي ،هدف شوم داشتي
و هدفت رسيدي ! دیرو یوسف نورستاني دررسانه هابه خيانت ملي خودو شما
اعتراف كرده گفت( :باكاندیدااوران ریاست جماوري انعطاف پذیري كـرده
اند ،چون اگرچني نمي شد ،ما انتخابات نداشتيم ).یعني چه ؟؟؟ ای داغ سيـاه
دیگریست برپيشاني شما .نورستاني درواقع باافشاي ای را  ،رونـدانـتـخـابـات
رانامشروع اعالن كرد .عاقبت كارچه خواهدشد ؟
آقاي كر ي! عامل اساسي ای سياهکاریاا شماهستيد وايم اماميتخواه شـمـا
است ،شماميخواهيد باای ارفندهاكاندیدخود رابه ارگ وارد كنيـدوشـمـا در
پالویش باشيد .ملت مارا شما بدبخت وبي فرهن به جاان معرفي كردیدو ،به
بترگان ملت ماوبه عامۀ مردم ماسخت اوهي رواداشته اید.
كر ي ! برو گم شو ،ااملت راه خودرا پيداكند ،ماصدسال ا همسایه ها عقب
افتاده ایم ،ملت دیگربه حرفااي او باورندارد ،اوكي هستـي كـه درجـرگـۀ
مشوراي بخاطرمنافع خانوادگي ،به آرمانااي مردم ما پـا نـاـادي؟ حضـرت
مجددي رااهانت كردي وبه جامعۀ جااني وامریکا بيش ا حد بد و رد گفتي و
همه را رنجانيدي و ،امرو با ميخواهي به بادارت پاكستان آب دریاي كنـر را
بفروشي ! ااوقتيکه پاكستان ا خونریتي دست نبرداردوصداقت نشان نـدهـد،
هرگونه اوافقنامه باآن دشم غدار نابجا و نارواست !
حامدكر ي ! برو و گم شو ،لعنت خداوند بـراـو ودورۀ سـيـتده سـال
حکومتداري منحوس و سياه وپرفساد او باد ! /
*****************************************
انتخاب اشرف غنی يک اشتباه تاريخی (دنباله ا صفحۀ دوم)
امال و انشاء شده است .
قسميکه همه مي دانيم  ،آمریکا در دور اول اانخابات افغانستان براي آقـاي
اشرف غني اوسط نماینده و مشاور خا آمریکا درقضيۀ افغانستا ن و پاكستان
ریچارد هالبوروک (متوفي  31دسامبر  ) 2131در داخل آمریکا و افغانسـتـان
مبار ات انتخابااي كرد اا اشرف غني رئيس جماورشود .دری انتخابات اشرف
غني برنده نشد .ای بخاطرای نبودكه او عمالًانتخابات را باخت .ای به خاطر ای
بود كه آمریکا خواست اا اشرف غني برنده نباشد و انتخابات را بي غرض نشان
دهنداامردم چني اصوركنندكه اگر نمایندۀ امریکا ميبود پس چرا برنده نشد.
آن مبار ه انتخابااي براي اشرف غني یک نمایش بود اا مردم افغانستان را گول
نند كه آمریکا در سرنوشت سياسي افغانستان نقشي ندارد .در عي مان اگر او
را برنده ميساختند  ،اشرف غني ااپۀ امریکائي بودن را ميخورد و یک شاه شجاع
امریکائي در ااری افغانستان قلمداد مي گردید .اما ای بار اگر قواي مخالف ا
عقل سليم كار نگيرد و انتخابات را درست باال بيني نکنند موفقيت اشرف غنـي
حتمي است و پاليسي كيسينجر جامۀ عمل مي پوشد و افغانستان در یر شـعـاع
سياسي آمریکا و نمایندۀ آن پاكستان قرار خواهد گرفت یرا مطالعات نشـان
ميدهد كه آمریکا ا رو اول به وجود آمدن پاكستان پارانر (ج ُفت ) نظامي و

صفحۀ سوم

پیام به عالقمندان امید

دوستان عتیتي كه جات فراهم ساخت مينۀ انتشارمداوم اميد یاري ميرسانند،
محبت فرموده چک اعانۀ جدیدشانرا بفرستند .خداوند بامۀ شان اجـر وافـر
نصيب بدارد .چک هاي اان راقابل پرداخت به هفته نامۀ اميد بنویسيد .بامحبت و
احترام ،محمدقوي كوشان
****************************************
ارجمه و افسير ا
كانکورد ـ كاليفورنيا
سيدفقير علوي

تفتیش جدي پروژه هاي اقتصادي
امريکا درافغانستان

مؤسسۀ انکشاف اقتصادي امریکا ،كه به و ارت خارجۀ آن كشور مـربـوط
است ،معموال ً ساالنه مليوناادالر ،البته احت شرایطي كه منافع سياسـي ایـاالت
متحده رااضمي كرده بتواند ،به ممالک روبه انکشاف جاان مي پردا د .درآن
جمله ،افغانستان نيتبحيث یک كشورعقب افتاده ،ا ای كمکاا برخوردارشـده
است .ولي جرایدغيررسمي و مردم شکایتاادارندكه كه درمقابل مبالغ سرشاري
كه به ای پروژه هامصرف شده ،چون احت نظارت یک مقام مسئـول قـرار
نگرفته  ،نتيجۀ مطلوب بدست نيامده است.
حاال قرارخبري كه دررو نامۀ كونترا
كوستااایمت مور  3۳مارچ (چا شمال
كاليفورنيا) نشرشده ،بـرمـي آیـدكـه
موسسۀ مربوط به ای كمکاـا درصـدد
افتاده است كه امام ای پروژه هـارادر
ررف پنج سال باكمال موشکافي وعميق
بررسي كند .براي اجراي ای كارمبـلـغ
 3۳3مليون دالربه یک كمپني كه درای
رشته صالحـيـت واـخـصـص دارد،
خواهدپرداخت  .قراراست كه نتایج ای
بررسي و افتيش بـه و ارت خـارجـه
سپرده شود ،اااگر دراجراي پروژه هـا
اهمالي صورت گرفته باشد ،اقـدامـات
جناب سیدفقیر علوی (پیرمطبوعات )
قانوني دربرابرآن رویدست بگيرد.
هرچند عدم امنيت دربرخي ا مناطق افغانستان ،براي بررسـي پـروژه هـاي
اقتصادي كه به كمک امریکارویدست گرفته شد ،شاید مشکالاي ایجاد كند،
ولي سا مان كمک دهنده بصورت قاطع اميد واراست كه درطي ای پنج سال،
امنيت درآن مناطق بابودخواهد یافت.
ناگفته نبایدگذاشت كه افتيش ا چگونگي استفاده ا كمکاـاي اقـتـصـادي
امریکابه كشورهاي عقب مانده ،انااافغانستان رادرنظرنميگيرد ،بلکه سایركشور
ها ا قبيل پاكستان ،عراق وكولمبيا نيتاحت افتيش قرارخواهندگرفت.
به اساس خبري كه دری رو نامه نشرشده ،امریکا ادعاميکندكه ا سال 2113
ااكنون مبلغ دوا ده بليون دالردرپروژه هاي انکشافي افغانستان پرداخته اسـت،
ولي كر ي هميشه ادعامي كندكه ا امریکا هيچ خيري ندیده ام ! ./
****************************************
ستراايژیک (كاربردي) پاكستان است و ا پاكستان جدائي ندارد واما سـؤال
دری است كه چرا آمریکا ميخواهد اا اشرف غني روي كار باشد آمریکا براي
رسيدن براي اهداف اقتصادي و ستراايژیک خود به اشخا ِ ضرورت داشت
و دارد كه به او اعتماد كند و براي همي هدف اشخا را اربيه مي كند ،حمایه
و پشتيباني ميکند  ،به قدرت ميرساند و او را مشاور مي سا د .براي ای منظور
در روابط خارجي آمریکا مثال هاي یاد داریم .طور مثال  ،در ایران رضاه شاه
پالوي ؛ در چيلي  ،پينوشه؛ و در مصر  ،ح ُسني مبارک  .اشرف غني در آمریکا
براي همي هدف اربيه شده است .مشاوری قصر سفيد مانند خليل اد و اشرف
غني چند كار عمده به نفع قوم  ،به نفع پاكستان و نفع آمریکا انجام داده انـد.
ایاالت متحده باعث به وجود آوردن طالبان شد .چون افغانستان به سوي سياست
چند مليتي بعد ا سقوط شوروي بود و همه اقوام در سياست باید ساـيـم مـي
بودند و ای یک ن خطر براي قوم گرائيان پشتون مانند اشرف غني بود  .ا
پاليسي هاي پاكستاني آي اس آي مستقيم وغيرمستقيم جانب داري به عمل آمد
وطالبان به قدرت رسيدند .اشرف غني بحيث و یر ماليه پاليسي سرمایه داري
نيو ليبراليتم را در افغانستان پياده كرد و هتاران نفر بيکارشدند .نيو ليبراليتم حکم
ميکند كه همه امور و سکتور هاي یک كشور ا نگاه اقتصادي خصوصي شود
و ای اناا به نفع سرمایه دار است نه مردم قشر متوسط و فقير .اسـالم اشـبـث
خصوصي را اشویق ميکند و سرمایه دار را در رفاه مردم شریک ؛ مسئـول و
سايم ميداند  .آقاي اشرف غني باعث فقر و فالكت در افغانستان شده است .
ای نویسنده،آقاي اشرف غني را مانيکه دركشور دنمارک شاگرد انتروپو
لوژي بودم ،درسال اكادميک337۳-3373شناختم .آقاي اشرف غني ا یـک
فيلوشپ یکماهه استفاده كرده وبراي آمو ش و پرورش به دنمارک آمده بود.
خوب بياددارم كه جتئي اری عالقه مندي به فرهن افغانستان واسالم نداشت.
اینراهم ميدانم كه انساناا درطول حيات اغييرميکنندودر دیدوبينـش شـان در
ندگي افاوااار ُ ميدهد .اما قسميکه در مضـمـون Afghanistan's Next First
Lady could be a Christianدر New America Strategic Study Group

مور دوم جنوري213/خواندیم كه اولي شاه بانوي افغانستان یک عيـسـوي
خواهدبود ،اعجب نکردم یرا نه اناابرنامۀ كيسينجر رامي بينم كه درحال بارور
شدن است ،درعي مان بعدا سي وپنج سال چيتي كه ا آقاي اشرف غني در
دنمارک شنيده بودم آهسته آهسته احقق مي بخشد .درمقاله ميخوانيم كه داكتر
اشرف غني اكثراًبراي عبادت همراي همسرش به كليساميرود .به واقعيت ميبينيم
كه اسبيح و دستار ولنگي ا همان اکتيکااي لورنس عربي است .امریکااوسـط
دارۀ بيروت درپشت پرده درنوشتارقانون اساسي افغانستان بجانبداري ا عيسویت
درافغانستان نقش عمده با ي كردااغيرمستقيم دی ومذهب آ ادباشد .درقانون
اساسي اذكارنرفته كه همسررئيس جماور نميتواند عيسوي ویا خارجي باشد .
آقاي اشرف غني ا قوم شریف پشتون است وقرآن مجيدقوم داشـتـ را
برسميت شناحته وااجيک بودن وپشتون بودن وا بک بودن ا دید قرآن عيب
نيست ،واما اسالم افوق یک قوم رابرقوم دیگرمحکوم ميکند .در مـنـارـرۀ
الویتیوني چااركاندیدریاست جماوري كه ا الویتیون آریاناپخش گردیـد،
بوضاحت دیدیم كه اوباروحيۀ اعصب قومي برخوردميـکـردودرقـرن 23ا
اصطالحات مانند “ولس پوهه” براي اأمي صلح كار گرفت .ا نگاه اانولـوژي
استعمال ای اصطالحات بجاي اینکه ملت راوحدت بخشد ،ملت را یادار متفرق
ميسا د ،یرا ا ی اصطالحات بوي قومگرائي ميآید ،نه وحدت ملي .ای همان
اصطالحاايست كه طالبان ميخواهندبشنوند .پشتيباني وحمایۀ عبدالقيوم كوچي
عموي اشرف غني كه یک قوم گراي درجه یک درامریکاقلمدادشده ودرحال
حاضربراي پشتيباني اشرف غني ا امریکا عا م كابل گردیده،ثبوت دیگریست
كه ای خانواده افغانستان را ا مسيرسياست چند مليتي آن بيرون ميکشند.
آقاي كوچي مضموني دارد درسالنامۀ انجم سالمندان افغان(دنباله در )۳
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الحاج عبدالخالق بقایي پامير اد

سخنانی ضروري باآقاي آرال

عنوان کتاب :چهره هاي جاودان
مؤلف  :ماريا دارو
كامل هنران دروط خویش غریبند دربط صدف گوهرشاواریتيم است
قسمت دوم معرفي كتاب ار شمندوگنجينۀ ااریخي ندگينامه هاي درخشان
نویسندگان ،درامه نویسان ،هنرمندان وفرهنگيان گذشته و معاصرافغـانسـتـان،
األيف بانوي فر انه وادب دوست وفرهن پرور ،ماریا دارو راباهميـ بـيـت
فرستادۀ دوست دانشمندوگرامي ام استادداكترعنایت اهلل شاراني آغا كردم كه
بيانگرعدم شناسایي ومکتوم ماندن شخصيتااي نخبه وفرهنگيان شایسته ایسـت
كه اميداست پژوهشگراني چون بانو ماریا دارو درمعرفي واجليل كارنامه هاي
آنااصرف مساعي كنند.
به هرحال ،دوست و مکتـبـي عـتیـتم
داكتر عبدالغفور روان فـرهـادي ،یـر
عنوان (سخني در بـارۀ ایـ كـتـاب)
درهمي راستـاچـنـيـ مـي نـویسـد:
((دشواري هاي علمي گوناگون در بارۀ
چني احقيق مـوجـود اسـت  ،كـه
باكوشش یک نفر اقدیم یک كـتـاب
دربارۀ شخصيت هاي بار  ،كـار آسـان
نيست ،و هم آسان نيسـت كـه هـمـه
محتویـات چـنـيـ كـتـاب صـددر
صدپسندیده باشد.
درجامعه هاي پيشرفته چني كتاب راانجمنااي علمي كه داراي اعضاووسایل
باشند ،اايه ميکنند .بعضي اشخا یا خودنخواسته اندشناخته شوند واكـنـون
چشم ا جاان بسته اند ،ویادر كنج عتلت نشسته اندوبه ساليان خاموشي رسـيـده
اند .رویدادهاي حسرابارااریخي قرن بيست كشورما بطورخا اسلط خلق و
پرچم سبب شدكه عدۀ یادا وطنداران ،وا جمله طبقۀ روشنفکر رهسپار دیـار
عدم شوند ،ویابه ندان بيفتند ،ودیگران رهسپاربالدمختلف بيگانه گردند ،چنانچه
در بان ای مااجری رابه دانه هاي(پراگنده) ار ن اشبيه كرده اند ،ای همه یان
وآسيب یادبه جامعۀ افغانستان رسانيدند))...
دراینجا یادآورميشوم كه ندگينامۀ مفصل داكترروان فرهادي باكار نـامـه
هاي درخشان ادبي ،عرفاني وسياسي اش باذكرآثارگرانباایش درصفـحـۀ3/2
همي كتاب به نشررسيده ،همچنانکه ا خدمات علمي ومطبوعااي بنده(داكتـر
لطيفي) نيتا صفحۀ 231الي 233باافصيل و ابصره هاي پرلطف مولف عتیـت
ماریا دارو یادآوري شده است .مطالعي گرامي ميتوانند بابدست آوردن یـک
جلدحجيم ای كتاب ار شمند ،مت كامل ای دو ندگينامه و ندگينامه هاي بيش
ا هشتاد هموط فر انه راباكارنامه ها وآثارشان مطالعه نمایند.
اینک به فحواي غنچه گلي ا بوستان معرفت وادب وهنر ،ندگينامۀ دوست
گرامي استادحامدنوید راكه درمحافل فرخندۀ شام عرفان با هم مـالقـي وهـم
صحبت ميشویم ،ا صفحۀ 112كتاب بانو دارو به شما ارائه ميدهم وآنرا بایـک
قطعه شعرپدرشاعرودانشمندش ،شادروان غالم احمدنوید یادآور مي شوم :
اگرچه عمركه درجنبش نظرگذرد خداكندكه ا ی نيتايتار گذرد
به بام دهرنگر شمع سان حيات مرا كه خنده ام به لب وآاشم سر گذرد
ا ی حيات بود مرگ بارهاخوشتر كه دایمابه لب خشک وچشم ار گذرد
چه واقفند مقيمان بوستان نشاط به دام آنچه به مرغ شکسته پرگذرد
شنيده اي كه صدف باهمه شکيبایي چواُن ُک حوصله گردیدا گار گذرد
نه م نوید كنم سربه بام چر فرو نه ا گناه م ای كينه ورگذرد
واینام قسمتي ا ندگي علمي وادبي وهنري استادحامدنوید ا كتاب ماندگار
ماریادارو ،بشمامطالعي عتیتجریدۀ
و ی اميدطورفشرده اقدیم ميگردد :
حامد فر ندغالم احمدنوید در سـال
33/7م درشاركابل اولدگردیده است.
مکتب ابتدایيه را در مسعود سعد وثانوي
را در ليسۀ حبيبيه در سال  3373م بـه
اامام رسانيد  ،بعد شامل دانشگاه كابل در
فاكولتۀ حقوق گردید و ا آن طریق بـا
استفاده ا بورسااي سکالرشپ فولبرایت
امریکا در همي سال شموليت دانشـگـاه
كابل ،عا م ایاالت متحدۀ امریکا شد .
وي احصيالت خویش رادرمسلک علوم بشري وااری هنردرسال 3373م
ختم وبوط برگشت وبحيث استاددردانشکدۀ هنرهاي یباي پوهنتون كـابـل
اقررحاصل كرد .اومضامي ااری هنر ،سبک شنـاسـي ،اـيـوري رنـ و
كامپو یش راادریس مينمودودرضم ادریس بامتخصصي خـارجـي نـيـت
همکاري داشت.حامدنوید باداشت ورایف ادریسي ،ضمنا ً درخصو باستان
شناسي با لویي دوپري ،متخصص امریکایي اراباط علمي برقـرارنـمـود ،ودر
كاوش هاي هنر باستاني نيتاندوخته هاي فراواني حاصل نمود .
محترم نویدشخصيت فرهنگي وادیب فرهيختۀ كشور دربارۀ ادبيات بـان
فارسي هميشه باسارقي ادبي سر مي ایران وسایرافغانان كه پيروي ا سـاخـتـه
هاوبافته هاي ایرانياا مي نمایند ،درمجالس ادبي و فرهنگـي در سـتـيـتبـوده
وفرهن غني افغانستان رابراي جاان غربي به واقعيتاا واسناددست داشته معرفي
ميدارد .هميشه مدافع قاطع در مقابل اعصب نژادي و باني بوده ،عليه همي عقب
ماندگي ذهني مبار ه مينماید ،گرچه ا اصل ونسب یک محمد ایي معلوم الحال
ميباشد.امابراي كسب مقام وجاه ومنصب درطي حکومت محمد ایي هابه هيچ
دري نرفته وخویشت راباكاروپيکار هنري وفرهنگي ،صداقت ووطندوسـتـي
آنچه دراوان داشته ،ثابت كرده است .اوبنام افغانستان افتخارمينمایدوهرگـونـه
اعصب نژادي و باني وقومگرایي را مردود مي شمارد .
محترم نوید باآنکه یک استاد رسمي وشناخته شده دررشتۀ هنردر دانشـگـاه
كابل بوده ،امادرابعادمختلف فعاليتاا بيشمارنموده است .در عرصۀ نویسنـدگـي
مقاالت علمي ،هنري وفرهنگي درمطبوعات داخل وبرون مر ي افغانستان بـه
بانااي انگليسي وفارسي دري بدست نشر سپرده است .درااری واحلـيـلـاـاي
ااریخي اندوخته هاي عميق داشته و دربخش ادبيات مضمون(نقدشعر) رانيتدر
دانشگاه كابل ادریس مي نمودودرای راستا محصلي دانشکدۀ هنرهاي یـبـا
استفاده هاي مفيد ا استادنوید برده اند .جناب نویدخودنيت داراي قریحۀ شعري
بوده واشعارخودوپدرمرحومش (غالم احمدنوید) كه یکي ا نخبگان مطبوعات
كشوربودودیوان ضخيمي ا خودبجاگذاشته است،درمحافل هنري وادبي قرائت
مينماید ،وچنانچه شادروان استادجمشيدشعله ،غتلااي مرحوم غالم احمدنـویـد
راكه به سبک حضرت ابوالمعاني بيدل ميسرود ،ستایش واقدیرميکرد( )۳
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سرپرست شبکۀ جهاني راديوتلويزيون آريانا كابل
پيش ا همه هشتم مارچ رو بي المللي نان جاان رابه امام نان افـغـانسـتـان
وجاان ،و نورو باستاني وسال نوخورشيدي 3131رابه مردم شریف افغانستان ،و
همه كشورهایيکه به نحوي باجشنااي نو رو ي اعلقااي دارند ،ابریک واانيت
عرض ميدارم .سالمت ،سعادت وسربلندي ملت بالكش افغانستان ا آرماناـا و
آر وهاي دیری م است .همچني صلح درسراسر گيتي.
مي پردا م به اصل مطلب  :پاسداري ا كا بلند فارسي به مثابۀ یک بان و
فرهن آن ،رسالت همۀ فارسي بانان جاان دانسته مي شود .طوري كه مـي
بينيم ،بان فارسي دري یا دري فارسي كه (هر دو یکي است) امرو به قـوت
ملکواي خود در ردیف بان هاي درجه یک گيتي موقعيت خـودرا حـفـظ
كرده ،روبه باالميرود.
در افغانستان عتیت عليرغم پـالـيـسـي
سانسور و جش هاي (كتابسـو ان) ،در
طول سده ها  ،و االش هاي اب آلود و
متبوحانۀ عدۀ ا فاشيست هاي مـعـلـوم
الحال (باید اأكيد كرد كه خـط مـردم
شریف پشتون ا خط منحط فاشيست ها
جدا است) ،هر رو ای بان به پيش قدم
مي گذارد و در دل و دماغ و وجـدان
اوده ها جاودانه مي گردد ،یرا :
در نيم قاره بودي بان هــــــتار سال
الحاج عبدالخالق بقایی پامیرزاد
آن گاه اا ابد وطـــ ماست پارسي
اا ره گشـــوده قافله درپشت بام شب معني رو و جذبۀ فرداست پارسي
اا مي ند به لف سخ شانه واژه را گيسوي نا ني او بـــاالست پارسي
چون (باربد) نواخت مقامي بدان بان خط دوام نسل اوســـتاست پارسي
در مذهب هنود و مســـلمان و آذري شعر بلـــــند ااق كليسات پارسي
شبکۀ رادیوالویتیون آریانا ،خوشبختانه ا بدو اأسيس ااالحال كار هاي درخور
اوجاي درگسترۀ بان فارسي دري انجام داده وبادست یافت به ررفيت هـاي
جدید ،كه اخيرا ً در پراواکنالوژي معاصر ،نصيب ای شبکۀ گسترده بنياد شده
ودرمنطقه بي نظيراست ،هنو هم ميتواند وبایدبتواند مسئوليتااي ااریخي خود را
به نحوشایسته ار به اجرادربياورد ،وافتخارات بيشتركمایي كند.
نگارندۀ ای سطور ا بخت بد مانندهتاران افغان دیگرا سر مي آبایي ام دور
افتاده ،درشمال اروپا ندگي ميکنم ،ویگانه رفيق ،مؤنس وهمدم شبااي اارمـ ،
م الویتیون آریاناست ،كه به آن انس گرفته ام وميخواهم پيرامون چندمطلب،
كه مقصداصلي ام ارج ناادن به بان فارسي دري است ،اراارنظرنمایم ،واوجۀ
كاركنان عتیت راكه همه اعليم یافته ،وريفه شناس ،وطندوست ،مردم دوست،
هنرشناس وخوش سليقه هستند ،درآن مينه هابيشترا پيش معطوف گردانم.
پيشناادم حاصل اجربه ا عمرای شبکه است ،وميدانم حکم ( یره به كرمان
بردن) رادارد .لذاا كمي هاوكاستياا ،لطفا ً مرامعذوردارند.
اول :نه برنامۀ نيم ساعتۀ (هتارخوشه عقيق) ونه برنامۀ نيم ساعتۀ (نواي شـب)،
هرگتنميتوانند درشرایط كنوني جوابگوي خواستااي دوستداران دنياي (شعر و
ادب) بان فارسي دري باشند .بنابری به باور ای عاجت ،هردو برنامه باهم مدغم
گردندویک برنامۀ یکساعته ،حتي یک ونيم ساعته ،كه ا لحاظ ماهيت وشکـل
باپيشرفتااي امرو مطابقت داشته باشد وا كشورهاي همتبان پيشي بگيرد ،وا
(باتریناا) بحساب رود ،بوجودآید .نيم ساعت اول به شعراونویسندگان امـرو
اختصا داده شود ،وباآناامصاحبه هاانجام گيرد ،ندگينامۀ شان خوانده شود
و اشعارشان معرفي گردد ،ونيم ساعت دوم براي معرفي شعراونویسندگان پيشي
ما ،كه حق بترگي برگردن مادارند ،وقف گردد .دری بخش نيت ندگينامه و
اشعاروكارنامه هاي شان طورفشرده به بينندگان وشنوندگان ارائه شده وارواح
شان شادساخته شود .آناادرشرایط سخت ودشوار اقليمي واجتماعي واقتصادي،
براي كشورونسلااي مابعدشان خدمات ار نده وفراموش ناشدني انجام داده اند.
طوریکه مشاهده ميگردد ،دربرنامۀ (نواي شب) اشعاري خوانده ميشودواما شاعر
معلوم نيست ! اینکارروح شاعررامي آ ارد .شبکۀ رادیوالویتیون آریانا كـادر
هاي ور یده دری عرصه دراختياردارد ،مانند بانویحيي روشني وبانو فرحـنـا
فروا ودیگران ،ودرصورت ضرورت ،چنانچه گفتم ،براي ایجادیک برنامـۀ
ایدآل ميشودا استعدادهاي سرشاراستادان دانشکدۀ ادبيات دانشگاه كابل استفاده
بعمل آورد ،چنانچه قبال ًجناب ضيارفعت شاعرونویسندۀ معروف كشورباشمـا
همکاري داشتند ،كه فعالبحيث استاددانشگاه مصروف خدمت اند.
دوم :دربخش موسيقي  :دربرنامۀ(نواي شب) آهنگااي چندهنرمند مـعـروف
ومحبوب كشور وسر مي هتارفرهن هندوستان بصورت اکراري به نشـر
ميرسدكه دلگيراست .ا طرفي حق دیگران الف ميشود ،بگونۀ مثال نگـارنـده
كمتردیده ام آهنااي استادغالم دستگير شيدا ،استادارانه سا  ،استاد برشنا ،استاد
یعقوب قاسمي ودیگران به عالقمندان عرضه گردد .اميداست اغييرات مثبتـي
در مينه پدیدار گردد .همچني شمابراي معرفي آهنگااي ااجيکستاني ،ایراني،
اركي ،جاان غرب وجاان عرب ،كدام برنامۀ مشخص ندارید .چه ميـشـودبـا
طرح برنامۀ كام اشنگان موسيقي فرامر ي رانيتسيراب سا ید .اگـردرداخـل
مشکل وجودداشته باشد ،درخارج ا كشورفضا مساعداست .صرف یـادآوري
كردم ،دری باره اصراروپيشنااد خاصي ندارم .
سوم:برنامۀ(انتخاب بيننده ها) كه مختص به موسيقي افغانستان است .ای برنامه
موردپسند عالقمندان خوداست ،ولي گاهي خواست بيننده پذیرفته نميـشـود.
گردانندۀ ماهروي براي بيننده ميگویدیک آهن دیگررافرمایش بدهيد .اینکار
دونقص دارد ،یک:درخواست كننده آنا ًمنصرف ميشود ولي قطع ميشود ،دو:
به هنرمندموردنظر اهانت صورت ميگيرد ،كه چه گناهي كرده است كه مورد
بي ماري همکاران وهم مسلکان قرارگرفته است !
چاارم :دربخش اخبار :هستندكسانيکه درطول رو بنابرمصروفيتـاـاي كـاري
نميتوانندبه شنيدن اخبارجانسو وط محبوب شان موقع بيابند ،آناـاآر ودارنـد
اخبارساعت 32شب رابشنوندوبعدبخواب بروند .ولي بسيـاري اوقـات ادامـۀ
سریالااوفلمااي هندي جاي اخبارراميگيردو باعث ناراحتي ميـگـردد .اگـردر
مورد اجدیدنظرشود ،باترميشود.
پنجم  :عجله وشتاب دركارهاگاهي سبب ميشودكه اشتباهات اایپي درمـتـون
اخبار واعالنات ر دهد .دراینجابه سبيل شوخي ومطایبه به چندااي آن اشـاره
ميکنم :مثال(اغيير) گاهي به یک ي نوشته شده ،سوانح را صوانح خوانـده ایـم
وبي گتار و گذار فرق قایل نشده اند .شاعري ميگوید:بگذر ا خوي باایم كـت
مالیک بگذري .اینجا(بگذر) معني ايرشدن وصرف نظركردن دارد ،وكلـمـۀ
بگذر دوم معني عبور كردن وباالرفت را .بيشتراصدیق نميشوم .
درانتشاراعالنات شمادرگذشته دواشتباه كوچک گپ رابه ناكجاها برد ،یعني با
یک نقطه فيل ،قيل ميشود! (سراي هتارگل سابقه)كه صحت آن چني بایدباشد:
(سراي سابقۀ هتارگل) ،همچني (جواري ماركيت خربو ه) كه صـحـت آن
اینست(:جوار ماركيت خربو ه) ،یعني متصل و پالو( .دنباله درصفحۀ ششم)

شکور نوابي

صفحۀ چهارم

بیلدربرگ ،ناتو و نظم جهان نوين

مریلند

?The bilderberg, nato and the new world order
(سیسات برتري جويي بر سر جهان سوم)
مرام ا ناادینه كردن سا مانااي فاشيستي آشوب آفری  ،براري قوم براقوام
درجاان غرب ا سوي سرمایه داران ،لر ش رواني است كه ما را ا احـتـمـال
خطري درشرف اافاق افتادن هوشدار ميدهندكه همۀ آناابه باورم جتابليغات
ضدجنبشااي به پيش اجتماعي ،چيتدیگر نباشند .ا اینجاست كه یک شمارآدم
هاي بتدل بارسو وسرمایه دار پيرامون دفع چنان خطرخيالي ،دورهم ميآیندوبا
جعل كردن اجندا ،مظلومي راا ی رهگذر برده ودستنگرخویش ميسا نـد ،و
ثروت آناارابسادگي به د دي ميبرند .آنکه شباهت یادبه فریضۀ طبيعت گتیني
(نچرال سليکش ) چارلس داروی  ،اکامل ادریجي داردااآدمااي ریته را ا ميان
بردارندوآدمااي كته كته رااوليدكنند ،كه بالترايب درآیندۀ جامعۀ مدنيدلخواه
خویش رادرست نمایند .هم چنان ا ا دحام نفوس كه غرب ا آن نگراني دارد،
جلوگيري شود .چنانکه هنري كيسنجردرسال 337/گفت كم نفوس سا ي در
جاان یکي ا اولویتااي سياست بروني امریکانسبت به جاان سوم ميباشد.
پرنس فليپ شوهرملکۀ انگليس درسال 333۱گفت( :اگرقرارباشدكه دوباره
نده شوم ،باید وایرس باشم ).وا ی رهگذربتوانم مشکل نفوس جاان راحـل
نمایم ،وم شخصا ًفکرميکنم ای یک پيشنااد اقریبا ً دست وبجاباشـد .درسـال
 373۱مالتو اقتصاددان انگليس پيش بي شده بودكه باباالگرفت نفوس مردم،
بشریت به كمبودخوراک دچارميشود.
امااشکيالت نظم جاان نوی مبحث جداگانه است .ساخت چنان جامعۀ ایدآل
درنخست بستگي به عوامل اشویقي وگماشته هاي سوگندخورده درجاان سوم
دارد .پر ه جات ماشي نظم نوی رادر افغانستان ،اشخا بدون خـاصـيـت ا
صنف خا مانندحامدكر ي و امریکاخواهان اشخا دور وبركر ي ،هـم
چنان گروهاي دهشت افگ یرفرمان غرب ،اجيران معتادودیگران رااشکيـل
ميدهدااآناا بندش هارابسود اأسيسات نظم جاان نوی وسا مان بيلدربيرگ ا سر
راه بركناركنند ،وا راه پروپاگند ،رنگي كمان فریبندۀ كه افغانااي فروخـتـه
شده درآن بخش بترگ دارند ،مردم رابه گردن ناادن وا دارندوهستي مادي و
معنوي دهقانان رادرده شاهرگااي غرب فرو ببرند وبا  ،آن بنـا رانـتـيـجـۀ
انکشاف ااریخي بنامند !
چندپيچد برم بي دست وپاافتادگي ا رهم بردارااگيردعصا افتادگي (بيدل)
سا مان خطرناک بنام نظم جاان نوی پيش ا سال 3331محدود ميشد به دو
جناح كلچرامریکایي :3:مليشه هاي دست راستي سفيد پوست ضدحکومت؛ :2
فوندامنتاليستااي بضد رقيبان آیي مسيحيت.
دریا دهۀ سپتمبر3331رئيس جماورامریکاجورج بوش احت نظم جـاـان
نوی  ،همکاري خویش راباااحادجماهيرشوروي اعالن كرد.
سا مان بيلدربيرگ كه نظم جاان نوی یکي ا فرآوردۀ آنست در سال333/
ا سوي مشتي بانفوذ ودسيسه گراروپاي غربي بنابه حاكميت شوروي بركشور
هاي اروپاي شرق ،دراروپاي غربي ساخته شدكه بدون مشورت دولت امریکا
ا امکان به دور بود اعضاي ای سا مان رابانکداران واقتصاددانان اشکيل ميدهند.
ایشان برویت اادیدكمونيسم كه اروپاا هم خواهدپاشيد ،براي نخستي بـاردر
هوال (بيلدربيرگ) گردهم آمدندوجات پيشگيري گسترش كمونيسم و كشور
هاي طرفداركمونيسم ،درچارم اپریل 333/نااو(ااحادیۀ ااالنتيک شمالـي) را
یادارپروبال دادند ،طوریکه امریکا شوهركشور هاي عضونااو گردید! بشمول
اركيه ،ااامریکاآنکشورراا خطرسالح كيمياوي نجات بدهد ،كه آنـاـم یـک
دسيسۀ پکت نااو بود ،واركااي ارسو نتوانستنداابه امریکایياابگویندكه آناا در
برابر چنان خطرمي اوانند ا خود دفاع نمایند.
ای حکایت بمااعليم ميدهدكه پکت نااویعني امریکا درجلوگـيـري ا سـر
نگوني كاپيتاليسم كه آن مشرف به دیده ميخورد ،ا طرح سياستااي جيوپولتيک
سنااورمک كي  ،برژنسکي ودیگرشاركااي امریکایي واروپایي الاام ميگيرد.
ویراني واشغال افغانستان ،پارچه پارچه كردن یوگوسالویا ،نارامي درشـرق
ميانه ،ا دارآویخت صدام حسي  ،قتل معمرقذافي وعتم براندا ي بشاراالسد ،كه
دراثراوطئه ودسایس غربياامليوناا انسان كشته وبي خانمان گردیدند ،ادامۀ طرح
هاي سترااژي امریکاي امپریاليست ميباشد .ویا مصيبت یا دۀ سپتمبر 2113كه
ناایت ارسناک بود اگرانگيتۀ بيروني داشته است ،همچنان شاادت جنرال احمد
شاه مسعود .
باقتل سفيرامریکا(ادولف سایک دابت) در3/فبروري 3373یکماه پيـش ا
داخل شدن نيروي شوروي درافغانستان ،پشتونااي نژادپرست كلوله بان درسر
حفيظ اهلل امي هتلر و پيروان وي ،كه سخت دشمني بااقوام غيرخودي داشتند،
سرداران ستم ملي طاهربدخشي ،بحرالدی باحث (كه شایدآنااا پيش كشته شده
باشند) وواصف باختري را ا بندرهانمایند ،دری جریان اامتي ميسا نـد؟ امـا
هویت واقعي واهداف سفيرربایان هنو روش نيست.
ليک آگاي نادرست درااحادشوروي ودررو نامه هاي افغاني ،ماجراي كشته
شدن سفيررابه حفيظ اهلل امي وشبکۀ اطالعات امریکا (سي آي اي) بسـتـگـي
دادند .ا مان جن دوم ااحال ۳نفرسفراي امریکا ،نخست درگواايـمـاال در
 ،33۳۱درسودان ،3371درقبرس در  ،337/درلبنان در ،337۳درافغانستان در
 3373ودرليبيادر 2132كشته شدند .لذاا خویش بایدسئوال كردكه چرا؟ یرا
امریکایک كشورسرمایه داریست و یرنام منافع ملي وجيوپولتيک دربيرون و
دردرون آرامش عمومي رابه خطرمواجه ميکند.
شایدعالقمندان بخاطرداشته باشندآن هنگام كه امریکایياارئيس جماورليبـا،
قذافي را كشتند ،خرس سفيدسنااورمک كي ا گروه جماوریخواهان گفـت
كه پس ا ليبيانوبت ميرسدبه سوریه ،ایران ،روسيه و چي ! امریکایيااي ماجرا
جو واوسعه طلب ا دردناكامي پالنااي شوم خودبخصو درخاورميانه ،در
دشمني باپواي رئيس جماورروسيه ،ا طریق مشتي فاشيست حکومت قانونـي
جماوریت اوكرای طرفدار روسيه راسقوط دادند .
(اليکس جونت)كه ا خودنشرات رادیویي دارد ،یرنام(دهشت شغل دروني)
دوماه پيش كه به مركتسوادگري جااني نيویارک حمله صورت گـيـرد ،در
جوالي 2113هوشدارداده بودكه حکومت امریکا پالن داردااناف سوداگـري
جاان راانفجار بدهدواسامه ب الدن رادر مورد اامتي بسا د .اگرای ادعادر خور
پذیرش باشد ،بایدموضوع جيوپوليتکس راكه عبارت ا پژوهش اأثيرات وضع
جغرافيایي بسر (انسان و مي ) سياستااي بي المللي وروابط جااني ميباشد ،یاد
ارمركتجستجوي خود قراربدهيم ،وا خود پرسان كنيم كه (رابرت هـيـ )
یک سياستمدارانگليس درسالااي 3۱/1عاداميردوست محمد خـان بـه رقـم
اوهي آميتپيوندبه افغانااوافغانستان مينویسد» :دریک كشور ا بي بـدخـوي،
ايت وپرک ،جدا ا دیگران،سبتۀ كوچک در یک دشت كالن وبدون آب،
شماري كوهاا وكتلاا ،مردم سياهدل و مسخره پوش ،متیدبرآن چيتي دیگـر
نيست .رهبرآن شاتاده یاامير افغانستان دوست محمدخان است«.
پس امریکایيااچراباضایع كردن ولن والش نمودن سپاهيان جوانش وبـه
آب دادن بليوناادالر درای سبتۀ كوچک دركشورمان چه كار ميکنند؟ یا بـه
راستي پکت نااو بامکاري سبتي كاران خویش درباال (دنباله درصفحۀ ششم)

هفته نامۀ امید
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برومفيلد ـ كولورادو

خطاب به خطاب ()1

درسال  :333۱اول جنوري،جن دراگاب ادامه دارد وطالبان مناطق احت
اسلط قوماندان مسعودرادرشکردره وگلدره یربمباران قرار ميدهد /,جنوري
طالبان موافقت خودرادرموردپایپالی بي اركمنستان وپـاكسـتـان ا طـریـق
افغانستان اوسط كمپني یونيکال اکساس اعالن كرده مصونيت آنـرادرداخـل
كشوركامآلضمانت كرده وعده دادند؛ اما امریکا قبأل عدم موافقت خودرا در
مورد امدید ای پایپ الی اا موقعي كه صلح در افغانستان برنگردد ارااركرده
بود31,جنوري طالبان ا كناردریاي مـرغـاب دروالیـت بـادغـيـس رانـده
شدند3/,جنوري دراثرخرابي هوایک طيارۀ طالبان درقلمروپاكستان سـقـوط
كردو 33نفرسرنشينانش هالک شدند 2۳ ,جنوري بمناسبت حلول عيد رمضان
طالبان  3۱۳نفر را ا ندانااي كابل و قندهار و  323نفررا ا محابس شمال آ اد
كردند /.فبروري لتلۀ شدید  ۳.3درجه ریشتركه دررستاق والیت اـخـارر
داد /111نفرهالک331111 ،نفربي سرپناه و21قریه صدمه دید؛ ای منطقـۀ
صعب العبوراحت كنترول مخالفي طالبان ميباشد ,ودر  7فبـروري دروالیـت
اخار ودرمناطقي كه دراثت لتله شدید آسيب دبده بودندطالبان هم برایشان بمب
ریختندو37نفردیگر را بقتل رسانيدند (ببينيد كه اعمال شان كمترا چنگيتنيست,
بحيث مسلمانااي خوب كه خودرافکرمي كنند .آیا همي روش پيامبـراسـالم
( ) درحالت جن بود؟)
 23مارچ طالبان به همکاري قواي دوستم حمالت ميني وهوائي را بـرپـل
خمري شروع كردند.اول اپریل خانم كارول بالمي مدیرۀ اجرائيۀ یونيسيف در
كابل با مقامات طالبان دیدار ومذاكره كرد 2 ،اپریل طالبان یک هيأت علمـاي
دیني رااعيي ميکنداامذاكرات رابامخالفي احت نظرملل متحد درمورد برقراري
صلح به پيش ببرد ۳ ,اپریل طالبان  33۱محبوس راكه اكثر ا مردمان هتاره اند
به اقریب عيدسعيداضحي آ ادميکند 3 ,اپریل االخضرابراهيمي دركابل با مـال
رباني نفردوم طالبان مالقات كرد 22 ,اپریل كمسيون حقوق بشر در سال جاري
رعایت حقوق بشررادرافغانستان درمورد نان نسبت بسال گذشته بدارویا خرابتر
ار یابي كرد 23 ,اپریل ابادلۀ آاش درشمال كابل براي بدست آوردن گلـدره
بي دو گروه متخاصم درجریان بود ,دراخيراپریل جنگاادراگاب ،لغمان وكنر
هنو هم دوام داشت.
/مي طالبان دوپوسته رادر بنگي والیت اخارا افرادقوماندان مسعود بتصرف
درآورد 7,مي طالبان بقيودات ومحاصرۀ هتاره جات خاامه داد 3,مي درشمال
كابل ابادلۀ آاش بي قواي وفاداربه رئيس جماور رباني وافرادطالبان صـورت
گرفت 33,مي جنگااي شدیدبي طالبان وقواي قوماندان مسعوددربنـگـي و
اشکاشم دوام داشت 37 ,مي قواي هوائي طالبان االقان رابمباران ميکنند و 13
نفررا بقتل رسانده وبراي دورو دیگرجنگااي پياپي دربغالن ،قند واالقان دوام
مييآبد22 ,مي درحاليکه جباۀ جن در 23كيلومتري شمال كابل است طالبان
چاریکار راكه احت كنترول احمدشاه مسعود ميباشدبمباران كردند 2۱ ,مـي
دوائرملل متحد درقندهار كه ا دوماه به اینطرف بسته بود مجددأ با گردید.
 ۳جون مال عمر لتلۀ شدید رستاق ،چاه یاب و بدخشان را چني اوجيـاـه
كرد :لتله بركسانيکه قواني اسالمي رادرست اطبيق نمي كنندوبه اوامرخداوند
اطاعت ندارند نا ل شده است (اینست روش اميرالمومني نامنااد دربرابر صدمه
دیدگان مسلمان وموم ) 33 ,جون طالبان درهرات دونفررابجرم جاسوسي به
ایران بدار آویختند3۳ ,جون طالبان دركابل اقریبأصدمکتب خصـوصـي را
مسدودكردندكه ۳,311شاگرد درآن درس ميخواند و اكثر شان دختران بودند.
آنچه م درچندسطرپایان اقدیم شما ميکنم ،روي اصل امرمعروف و ناي منکر
وهم بيت مشاوریکه چه خوب سروده شده  :چو مي بيني كه نابينا وچاهست-
اگرخاموش بنشيني گناه است بنا یافته :ای عمل منع اعليم دختران به ضد ا ُطلبو
العلم ولو بالصي فان طلب العلم فریضۀ علي كل مسلم كه بحيث حدیث صحيح
ا طرف الباني؛ , 133/و البسوطي؛ ,32۳۳ا انس ب مالک روایت شده است
 ,3۱ميباشد .دررو هاي جمعه ضم خطبه بارهاشنيده ایم كه حضرت محـمـد
( ) به اصحاب كرام فرمود :یک گروپي ا امت م ا رفت به جنت ابا مي
ور ند! پرسيدندكه یا رسول خدا ایناا كيانند ,آنحضرت فرمود :كساني اند كه
ا سنت م پيروي نميکنند .مالعمر به ای امر ا ناا رب دني علمأ ( طه آیـه
 )33/راگرفت ,پاداشي راكه ا برآمدن خانه براي طلب علم درحسنات شـان
نصيب ميشد (ارمذي و الردارمي) 33ا آناا سلب كرد .و بضد حدیث مبارک
كه حضرت انس روایت كرده ,آنحضرت فرموده است :بر مردم آسان گيرید
و سخت نگيرید( ۳1بخاري و مسلم) ,۳3وآنان را برحمت الاي بشارت دهيد و
موجب انفر شان نشوید .۳3در باب  1/آمده كه باید علم را پخش كنيد و باید
بنشينيد اا كسيکه نميداند اعلبم را فراگيرد یراكه علم نميميرداا آنکه پنااني شود
 . ۳2و ارمذي ا ابي سعيد (رض) روایت كرده :كسيکه رحم نکند برمـردم،
رحم نميکند خدواند(ج) به آن كس .۳1م نميدانم كه مالعمریک عالم دیـ
(؟) چرا ا ی آیت و احادیث سركشيده نموده خود را در مرۀ كساني داخل
ساخته است كه ا سنت پيامبر اسالم پيروي نميکنند.
م آنچه شرط بالغ است بااوميگویم او ا سخنم خواه پندگير خواه مالل
2جوالي طالبان مؤسسات غيردولتي را مکلف ميسا دكه به اعميـر پـولـي
اخنيک ،جایيکه نه آب داردونه برق ,نقل مکان كنند ۱ .جوالي طـالـبـان بـه
ساكني شاركابل دوهفته وقت ميدهندااالویتیوناا ،ویدیوها وآنتنااي ستالیت
خودرااخریب كرده ا بي ببرند 3 ,جوالي نظرمحمد و یردفاع حکومت داكتر
نجيب دركویته بقتل رسيد 3/ ,جوالي طالبان ضرب االجل ( اولتيمااـوم) بـه
موسسات غير دولتي صادرميکندكه یابه اعميرپولي اخنيک سابق نقل مـکـان
كنند یا ا افغانستان خارج شوند3۱ ,جوالي خانم بونينوكميسار اروپائي در اثـر
ااااميکه بروي ا طرف طالبان واردشده بود كه گویا وي یرنام كمکااي بشري
درافغانستان به ابليغ عيسویت ميپردا د وريفۀ خود را ارک كـرد و بـااالثـر
كميساري اروپائي پروژه هاي خودرا بحالت اعليق درآورد 21 ,جوالي طالبان
دوایراكثرموسسات غيردولتي وسائر موسـسـات خـيـریـه رامسـدودكـرده
مستخدمي محلي را مجبوربه ارک ورایف شان كردند؛ اقریبا ً %/1شـاـریـان
كابل یا  /11111نفر ا ای موسسات امرار حيات ميکردند.
اول اگست طالبان درطول دورو دولت آبادوفيض آبادوالیت فاریاب وشبر
غان والیت جو جان را بدست آوردند 1 ,اگست مال عمرعفوعـمـومـي رادر
موردهمه قوماندانان مخالف درصورايکه اسلحه در مي بگذارند اعالن كرد/ ,
اگست طالبان سرپل رابتصرف در آوردند 7,اگست حمالت اروریستي علـيـه
سفاراااي امریکا در نایروبي ودارالسالم اوسط افراد اسامه ب الدن كه اـحـت
حمایت طالبان در افغانستان بودند صورت گرفت .یکرو بعد در  ۱اگست بعد
ا ینکه یکي ا قوماندانان قواي مخالف به طالبان پيوست طالبان متارشریف رابه
اصرف درآوردند ,بعدا مفقودشدن دپلومااااي ایران درمتارشریف دولـت
ایران طالبان رادرخدمت امریکائياا قلمدادكرد كه ا نگاه نظامي اوسط پاكستان
وا نظرمالي بوسيلۀ عربستان سعودي كمک ميشوند 31 ,اگست  13رانندۀ الري
هاي نظامي ایران راكه براي كمک به مخالفي شان اعتام شده بودند اوقيف

محمد امي حليمي

در باب ادب و اخالق يک کانديد

گفتهاندكه »ادب مرد ب ِه دولت مرد «.اماچه ميتوان گفت درمورد مردي كه
نه ادب دارد ونه دولت .به دولت نرسيده ،بيادبي ميکند و ادبناشناخته ،مدعي
دولتداري شده است .قدرامندان رااملق ميگویدوضعيفان رااوهي ميکند .بـه
اطرافيان وهمکاران یردست خشونت ميور د ،دشنام ميگوید ونخوت و اکبر
ميفروشد ،امادرموردكسانيکه كارش به آناابنداست ،بطور ننـده و مسـخـره
آميتي ،بان به چاپلوسي ميگشاید،
دست به سينه ميگيردوخم و راسـت
مي شود .ادعاي دانشمندي دارد ،اما بـه
جاي علمگرایي ،عوامفریبي مي كند و
بيش ا آن كه وفاداربه حقيقت بـاشـد،
شيفتۀ قدرت است و براي رسيـدن بـه
حکومت ،شرط ادب ومعرفت رایـک
جا فرو مي گذارد و با شارالاان بـا ي
هاي عوامفریبانه ،جامۀ ریا واتویر مـي
پوشد ،عمامۀ قبيلوي به سرمي گذارد
كرنش اشرف غني به كشیش نصارا
و اداي مسلماني در ميآورد.
واینامه راچنان ناشيانه انجام ميدهدكه پيش ا آنکه سبب فریب خلق شـود،
باعث فرارآنان ميگرددوبيش ا آنکه چارۀ او رادلنشي ار سا د ،چشم آ اراـر
مينماید.
شاید اگر گفتارها و رفتارهاي داكتر اشرفغني احمد ي ،علني و رسـانـهاي
نميشد ،ای همه اضاد واناقض و بياخالقي و ادبناشناسي ا كسيکه دریکي ا
كشورهاي متمدن دنيادرس خوانده،در ندگيش هميشه باكتاب وقلم محـشـور
بوده وبا دانش و معرفت ،انس و الفت داشته ،قابل باور نبود .چه كسي ميتوانست
باوركندكسيکه رشتۀ احصيلياش علوم انساني است وباااری اطور واغيـيـر و
نسبيت اندیشه هاي بشري آشنایي دارد ،چنان جتماندیش ومطلقنگربـاشـدكـه
مخالف فکري خودرادریک جلسۀ علمي بطورعلني دشنام بگویدو»بچۀ خـر «
خطاب كند .اگرنقل وروایت متوااراطرافيان اونميبود ،چگونه ميشدقبول كرد
كه كسيکه سالاا استاد دانشگاه بوده و برصندلي اعليم و اربيت نشسته ،باهمکاران
یردست خود بافحاشي برخورد كند.
اگراملقگویيهاي آشکاراودرمجالس و رسانههاي عمومي ا كساني مـثـل
جنرال دوستم ،سيدمنصورنادري ،صبغتاهلل مجددي ومحمدكریم خليلي دیده و
شنيده نميشد ،براستي خيلي سخت بودكه یک دانشمندكوچي راچنان ضعيـف
النفس وحقير دید كه براي رسيدن به چوكي ریاست جماوري،كرامت انساني،
غرورقبيلوي ،مقام حقوقي و شأن علمي خود را یکسره به فراموشي بسپارد و
االش كند كه با املق و چاپلوسي ،رأي و حمایت گدایي نماید.
ای رفتارهانشان ميدهدكه آنچه براي داكتر اشرف غني احمد ي اصالـت و
اولویت دارد اناا یک چيت است :قدرت .غير ا قدرت او نه پـرواي ادب و
اخالق رادارد ،نه به اقتضاي علم ومعرفت وفادار است ونه معتقد ومتـعـاـد بـه
حقوق و كرامت انساني دیگران ميباشد .بامي خاطراست كه به ضعيفان ،اعتنا
و احترامي نميگذاردو بادشنام و ناستا ،یکي رابچۀ خرميگویدو به فالن دیگري
چوب مي ند ،اما دراعریف وامجيد ا كسانيکه براي رسيدن به قدرت نيا بـه
رأي و حمایت آنان دارد ،اامر املقگویيهاي چاكرمنشانه و چاپلوسـيهـاي
ذليالنه پيش ميرود.
البته ا انصاف نباید گذشت كه در داشت ای نوع اخالق و ادب ،داكـتـر
اشرف غني احمد ي اناا نيست .ذلت در برابرقدرامندان و ورگویي نسبت به
ضعيفان ،اهانت به فرودستان واطاعت ا فرا دستان ،استبدادور ي نسبت به شار
وندان ومتدورصفتي دربرابر بيگانگان ،اخالق وادب اكثر مامداران سياسي ای
سر مي بوده است .اشرف غني احمد ي نيت ،هرچندا نظرعلمي بيشتر مـدرن
است ودركشورهاي متمدن جاان درس خوانده ،امابه لحاظ فرهنگي ،محصول
همي آب وخاک ميباشد وساختارهاي فکري ،خصوصيات رواني ،خـوي و
خصلتااي اخالقي و شخصيت اجتماعي او در دل همي سنت و فرهن شکل
گرفته و رشد نموده است.
درای ميان آنچه باعث شده كه ای اناقضات رفتاري و گفتاري داكتراشرف
غني بيشتربچشم بخورد ،غيرطبيعي بودن آنـاـاسـت .چـون ا یـک طـرف
ابليغاتگرانش ا اویک چارۀ دانشمند ،نوگراو انساني ارائه ميكنند و ا سوي
دیگر رفتار و گفتار خود او در اضاد با ای ادعاها شکل ميگيرد.
به نظرميرسد بسياري ا اقشار نوگراي افغانستان كه آر و و دغدغۀ داشت یک
جامعه وكشورآراسته ،اخالقي و مدني را دارند ،بيشتر ا اینکه نگران افکارقومي
واهداف سياسي اشرف غني باشند ،ا بد باني ،كجسليقگي ونارسایي اخالقـي
اورنج ميبرند وخوش ندارند كسي با قد و قيافه و ادا و اطوار داكتر اشرف غني
نمایندۀ آناا در مجامع بي المللي باشد.براساس همي شناخت ا اخالق و ادب
داكتراحمد ي ،رئيس جماوركر ي گفته بود كه )داكتر اشرف غني ،دانشمند
است ،اما با او گذاره نميشود (.معلوم نيست كه بر اعضاي كمپای داكتر اشرف
غني درای چند ماه چه گذشته است وآناا چگونه اوانستهاند اوهينااو دشنامهاي
او را احمل نمایند؟ (برگرفته ا آریانانت)
***************************************
كرد وملل متحد  3نفرایراني را كه درباميان خدمت ميکردند به پاكستان انتقال
داد 32,اگست طالبان مركتوالیت اخاریعني االقان رابدست آوردند ,وسه رو
بعد ایبک را نيتمتصرف شدند 3۳ ,اگست مال نيا ي بحيث والي متارشـریـف
مقرر شدو 3311هتاره و ا بک ساك شمال كشور كه بيجاشده بودنداوسـط
طالبان به پاكستان اخراج شدند 21 ,اگست امریکاراكتاـارابـطـرف اردوگـاه
اربيوي اروریستان القاعده به نتدیکي خوست وجالل آبادشليک كردند23 ,
اگست دركابل یک مستخدم ایتالوي ملل متحدكشته ویک مستخدم فرانسوي
مربوط ملل متحد به ضرب مرمي مجروح شد وملل متحد امامي كاركنان خود
را ا كابل بيرون ميکنند 13 ,اگست پاكستان پنج پوهنتون خصوصي افغاناا را
درپشاور مسدود كرد.
3ول سپتمبرایران 7111عسکرخودرا رسمأبنام اجراي مانورها در نـتدیـکـي
سرحدافغانستان جابجاكردكه منظوراصلي همانااعتراض عليه مفقودشـدن 32
دپلومات ایران درمتارشریف بود31,سپتمبرطالبان كشته شدن دپلومااااي ایران
را اقراركرده ميپذیرندوكشيدگي را بي ایران وافغانستان به افتایش ميسپارنـد,
31سپتمبرطالبان باميان را كه پایگاه مام حتب وحدت است اشغال ميکنند22 ,
سپتمبر دولت ایران  211,111ا نظاميان خود را به سرحدات افغانستان انتقـال
ميدهد و طالبان درمقابل راكتااي ستنگر و لونا را آماده ميسا د 2/ ,سپتمبر پناه
دادن ب الدن به افغانستان اوسط طالبان سبب نا خشنودي عربستان سعـودي را
بارآورد وروي اب ملحوظ شارژدافيرخود را ا كابل فراخواند و به شارژدافـيـر
طالبان اطالع اد اا ریاض پایتخت عربستان سعودي را ارک كند ۳ .اكتوبر طالبان
ا اخراج اسامه ب الدن به عربستان سعودي خودداري مينمایند(دنباله در )۳

كامل انصاري

صفحۀ پنجم
كاسترو ویلي ـ كاليفورنيا

ژاندار  /جاندار

و كاربردآن در يادمانده هاي فارسي /دري
ژاندار یاجاندار كلمه ایست فارسي/دري ،كه درمتون ااریخي نثري ونظـمـي
نویسندگان وادیبان پيوسته بکاررفته است .اي واژه دریاد مانده هاي سـنـایـي
غتنوي ،جالل الدی محمدبلخي ،ااری بلعمي ،نظامي گنجوي ،رفـيـع الـدیـ
لنباني ،شرف شفروه واسرارالتوحيدبه نشر رسيده است .فرهن عميدای كلمه
رافرانسوي ميداندكه ا دیدای نویسنده منافات داردودراصل واژۀ فارسي /دري
ميباشد .جاندار به معني نگابان ،پاسدار ومحافظ باشد .همچنان كسي كه با سالح
به محافظت پادشاه گماشته شود .در بان عربي جندار( به كسر جيم) مي نویسند.
جاندار را ژاندارهم گفته اندكه كلمۀ جندارم و ژاندارم ا آن است و ،درگذشته
هامردان وپالوانان مسلح رامي ناميدندكه اسلحۀ سنگي باخودحمل ميکـردنـد.
همچنان به سالح داراني كه جات حفارت روستاها وشاهراهااوهم به حفارـت
بنادر گماشته ميشدند واحت ادارۀ ژاندارمري و جاندارمري بودند)3( .
هرگاه به دیدۀ بصيرت بنگریم ،ميتوان درک كردكه كاربردوسيع ای كلمه
در بان فارسي /دري فراوان دیده شده واحتمال آن ميرود كه كلمۀ ژاندارم بـه
بان الاي راه یافته باشد و ،فرانسوي هاای كلمه رابه عاریت گرفتـه بـاشـنـد.
ميرویم به سراغ فرهن جاانگيري:
«جاندار سه معني دارد ،اول سالح دارباشد:
ای ارک كت هواي خراسان برآمده
جاندار خا است كه ايغش پالرک ست (شرف شقروه)
گفت جاندار شاه محمودست
ی جتع مر اراچه مقصودست (سنایي غتنوي)
چو خم ايغ نباشد به جن نيته و اير
چه فرق حيت ومخنث رستم جاندار (جالل الدی محمدبلخي)
شاهيست چاره ات كه دو جاندار خا او
چشم كمان كشيده و لف ره وراست (رفيع الدی لنباني)
اینست خسروي كه سالطينش بوده اند
مستوفي وماندس و راد و جاندار (مختاري)
دوم :رو ي بودكه آنرابه اا ي قوت خوانند
چنان شدست به با ها روایي نان كه بوي نان به ارا ونميرسد انور
بترو وراوان یافت اندكي جاندار
چه چاره داندكردآنکه رنداردو ور (حکيم سو ني)
سوم :نگابانان و حافظ جان را گویند.
كي اواندكرد جانداري او هر جانور
حافظ جاندار او ایتد اعالي بس بود (شرف شقروه)2
اسرارالتوحيدمينویسد« :او(سلطان ااست خوار مشاه) رااعتقاد عظيم برشي مـا
(مراد ا ابوسعيد ابوالخير) پدیدآمد .جاندار خویش رابه مياـنـه(شـاـري كـه
ابوسعيد ابوالخير اقامت داشت) فرستاد ...وفرمود كه اهل ای بقعه رابشارت ده
كه كس رابه شمابه شحنگي فرستادم ...كه كس رابه شمابه یک اا نـان طـمـع
نيست )» (3
دركشورما ژاندارمري متعلق به و ارت داخله بودو ،اقریبا ً مجتا ا كواواليگري
بودكه بعدهابه قومانداني امنيه وابسته شد .ژاندارمریاا معموال ً سرحدداران بودند،
كه جات حفظ ونگاداري بنادركشور ایفاي وريفه ميکردنـد .درایـران هـم
ژاندارمري باراول درسال 3231خورشيدي احت ادارۀ صاحب منصبان سویدني
اشکل شد ،كه در اركي بنام (قره سوران) یاد ميشد.
یادداشتاا3:ـ فرهن عميد،ج ۳71 3وج،3311 2ااران 31۳۳انتشارات
اميركبير2 .ـ فرهن جاانگيري،ج277 3به ویراسـتـاري داكـتـررحـيـم
عفيفي3133،چا دوم دانشگاه مشاد1 .ـ اسرارالتوحيد ابوالخيربه اصـحـيـح
داكتررضاشفيعي كدكني ،درحکایت صفحۀ 17۱ج اول ،باارسال 31۳۳
*****************************************
بخش چهارم (مولوي درخرگاه انديشۀ شبلي)درشمارۀ آينده تقديم میشود.

*****************************************
انتخاب اشرف غنی ( ...دنباله ا صفحۀ سوم)
سال سوم ،سال چـا  2132مـيـالدي دركـالـيـفـورنـيـا،صـفـحـه 2/۳
یرعنوان )ارواشادمحمدگل مومند بابا ارايا (دری مقاله آقاي كوچي عمـوي
آقاي اشرف غني ،ا خای فرهنگي كشورمحمدگل مومندبه بترگي یادكـرده
پيشنااد ميکندكه افغانستان به یک محمد گل مومند امرو احتياج دارد!!!
دربي همه كاندیدان قومپرست اری وبي عالقه اری به اسالم آقاي اشرف
غني است .حج عمره قبل ا انتخابات ا همان سياستااي لورنس عـربـي اسـت.
یکعده محدودا سرمایه داران درافغانستان و خارج افغانستان هم ا اشرف غـنـي
حمایت ميکنند ،یراآناااصورميکنندكه اهداف اقتصادي ایشان یرچتر نماینده
بانک جااني احقق خواهدیافت ،چنانچه ای در چيلي ثابت شد.براي امـریـکـا
مطرح ای است اااول مناسبات باپاكستان حسنه باشدوافغانستان مانندگذشته سپر
باشدبراي نفوذ روس درگذشته و ،امرو ایران و روسيه .همنوائي با اقوام سنـي
پشتون برعليه ایران قابل غور ومداقه است كه ا جانب شيخااي عرب كه همـه
در یریوغ سياست خارجي امریکا هستند ،امویل ميشود .
اشرف غني بايچ صورت به مقام ریاست جماوري افغانستان نميتواند برسد،
مگراینکه دوقطب شمال وجنوب درافغانستان باهم به یک افاهم نرسد .آقـاي
رشيددوستم كه درچاره هاي مختلف نقش سياسي خودرا بخاطرمقام قـومـي
ا بک بنام دفاع ا قوم با ي كرده ،باتری نامتدبراي اشرف غنـي بـود،وایـ
پيشنااد ا جانب امریکا صورت گرفته كه دوستم بایدشریک باشد ،یرادوستم
واشرف غني چندی وجاه مشترک دارند .اول هردوبه اسالم بيعالقه ميباشندو
ای اسبيح ودستاریک فریب بترگيست كه مردم خواهندخورد .دوم دوستم و
غني هردوقومگراهستند .ایناا ا اقوام خود دفاع ميکنند نه ا ملت .سوم هـردو
عاشق قدرت اند و ،دوستم بخاطرقدرت دست به كشتارپشتون وغيرپشتون د
و ،اشرف غني هم بخاطرقدرت منحيث مشاور قصرسفيد دربميان آوردن طالبان
نقش فعال داشت وهنو با آي اس آي وطالبان ،كه باعث بدنامي اسالم؛ افغانستان
وریخت خون هتاران انسان بيگناه شدند همکاري ميکند .اشرف غنـي مـاـره
كليدي پاكستان وامریکابراي منافع هردوكشوردرافغانستان است .مردم شریف
ا بک اگربخاطردوستم به ای شخص اعتمادميکنند ،ای نویسنده پيشبيني مـي
كندكه بترگتری اشتباه رادرااری افغانستان خواهندكرد .یرااشرف غني برد
باري هيچکس دیگررانداردوهميشه آر ودارداا یکه اا ميدان باشد .خودخـواه
اری  ،عصبي اری  ،قوم پرست اری  ،مغروراری وبي دانش اری دراسالم ،در
بي كاندیدا هاي ریاست جماورافغانستان است ،یرایک گ ُدیگ براي منافع
امپریاليستي امریکا وكشورگشائي پاكستان ميباشد و بس .
یکي ا دالیل عمده فقروبدبختي درافغانستان بعدا آمدن امریکائيان پاليسيااي
غيراسالمي ،غيرانساني وابعيضي بانک جااني درافغانستان است ،كـه اـوسـط
اشرف غني پياده شد .قوه هاي امپریاليسم و گماشتگان شان مانندآي اس آي
به اشخا فروخته شده نيا مند است .قشرجوان افغانستان بایدبداندكه با یااي
سياسي افغانستان بغرنج ارا آنست كه به سخنان چرب ونرم (دنباله درصفحۀ)۳

هفته نامۀ امید
هراس ازتکرارتقلب درانتخابات (دنباله ا صفحۀ سوم)
رفت انتخابات به دوردوم به كر ي فرصت فراهم ميسا دااچندماه بيشترا موعد
درمقام خودباقي بماند.
بخاطرجلوگيري ا وقوع اقلب ،كمسيون انتخابات ادعاميکندكه مسئوالن و
كارمندان انتخابات رادری دوره بصورت دقيق بامالحظۀ سوابق شان انتخاب مي
نمایدویک سيستم نو رمتي كه باورق رأیدهي ومركترأیدهي بخصو سـا
گاري داشته باشد ،معرفي ميکند .قرارست حدود33هتارمبصرداخلي و هتاران
نمایندۀ نامتدان درسراا سركشوربخاطرنظارت ا جریان رأیدهي درماه اپـریـل
213/درمراكت رأیدهي اعبيه گردند .ای مبصری درگماشت كارمـنـدان در
مركت رأیدهي درساحااي كه دراحت اسلط باغيان طالبان قراردارندواعاد نموده
اندكه جریان انتخابات راباخشونت مختل ميسا ند ،به مشکالت مواجه ميشوند.
طالبان كه ا قبل كشتاركارمندان انتخابات راآغا كرده اند ،انتخـابـات رابـه
خاطریکه هنو هم قواي خارجي حضوردارند ،غيرمشروع ميدانند ،قواي افغاني
ادعاميکنندكه اوان آنراخواهندداشت كه  %3/مراكت پالن شدۀ رأیـدهـي را
مصون سا ند ،كه 32مليون نفرواجدشرایط رأي هاي خودرابدهند .كارشناسان
انتخابات هشدارداده اندكه اشخيص آناا خوشبينانه ميباشد .محمدنعيم ایوبتاده،
رئيس بنياد شفافيت انتخابات افغانستان ،كه اميدوارست پنجاتارمبصرونارررابه
مراكترأیدهي اعتام كند ،اراارنمود( :آنااباید در موردامنيت واقع بي باشنـد.
اگرصادقانه گفته شود ،اینکارخيلي دشوارخواهدبود .نبودامنيت ،نبود مبصـرو
نبودشفافيت معنادارد).مبصری وناررینيکه قبالاعيي وشناسایي شدند ،هـدف
قرارداده ميشوند .ایوب اده گفت دری اواخرالفونااي اادیدآميت دریافت مي
كندكه او راوادار ساخته است شرایط امنيتي بنيادخودرا ضيقترگرداند.
درانتخابات گذشته كه مراكترأیدهي به روي جنسيت ا هم جداشده بودند،
اقلب یادار درمراكت رأیدهي نان صورت گرفت ،یراكار مندان شایسته در
آن مراكتكمتروجودداشتندونظارت خيلي ضعيف بود .دری انتخابات كمسيون
االش مينمایدكه نان شایسته رابه ای مراكتاستخدام كند .ضياالحق امرخـيـل،
رئيس دبيرخانۀ كمسيون مستقل انتخابات اراارداشت( :هنو هم چالش وجـود
دارد ،بنابر مشکالت فرهنگي ،شمار نان درس خوانده اندک ميباشد .نبایدمنتظر
انتخابات  %311بي عيب بود ،یراانتخابات درجریان جن صورت ميگيرد).
كمک كنندگان بي المللي انتخابات راامویل مينماید ،شایدمصارف دوراول
و دوردوم بالغ بر32۳مليون دالرشود .نيکوالي هيس Haysonمعاون رئـيـس
نمایندگان سا مان ملل درافغانستان هشدارداد  :اعاد كمکااي آیندۀ خـارجـي
قسماًبستگي به موفقيت انتخابات دارد .ارس واقعي موجوداست كه اگرانتخابات
به شکست مواجه شود ،كشور هاي كمک دهنده ميتان كمکاـاي خـودرایـا
كاهش ميدهندویاحمایت خودرامتوقف ميسا ند ،كه افغانستان به شدت به آن
براي چندی سال آینده ضرورت دارد).
نگراني دیگرآنست كه دستگاه نظارت وكمسيون شکایات در مان مـعـيـ
آمادۀ كارنشوند .كمسيون كه در2113بصورت خيلي موثربه كمک سا مـان
ملل وريفه اجراميکرد ،نقش سا نده درافشاي اقلب و افتایش اطـمـيـنـان در
مشروعيت عمليۀ انتخابات با ي نمود .پس ا آن آقاي كر ي امام كمشنرهـاي
بي المللي رابرطرف نمود ،واشخا خودش رااعيي كرد .
اكنون كه كمترا دوماه به انتخابات باقي مانده ومبار ات انتخابااي قبال آغا
شده است ،كمسيون برهبري افغاناافقط حاالبه با كردن دفاارخود درخارج ا
كابل شروع نموده است! نادرمحسني یکي ا پنج كمشنركمسيـون گـفـت :
(كمسيون ناوقت بکارشروع كرد ،ای موضوع كارهارا به اأخيرانداخت ،سعي
بخرج ميدهيم اادفاارخودرا دروالیات هرچه ودار با كنيم/ ) .
*****************************************
مشکل بزرگ رئیس جمهورمنتخب (دنباله ا صفحۀ دوم)
مقصدم ا ی پرگویي درمورد مالحامد اینست كه رئيس جماور انتـخـاب
شدۀ آینده رابه امرناایت خطيرمتوجه بسا م كه او برادر! اوفعال ً نه اناابار سنگي
عامت كشوررا دری مقطع ناایت حساس به عاده داري ،كه مشکالت ونا بـه
سامانياا درهرامري ا امور ،ا اارهاي موي سرت بيشتراست! بلکه متأسفانه هنو
هم درجن وجدال با طالبان وحتب گلبدی وگروه حقاني هستي كه دركشور
همسایۀ نامرد ونامسلمان ما ،پاكستان ،دربندغالمي آي اس آي اندوسيتده سـال
است كه باسالح واشویق آناا وحمایت مالحامد ،به كشورما حمله ميکنندو مي
كشندو ویران ميکنند ،وجمعي ا ی خایني طوریکه قبال ً اذكرداده شد ،اوسط
مالحامد اقریبا ً درهمه دستگاه دولت به درجات مختلف جاگتی شده اند .
اوقع اینست كه دراعيي ايم كاریتان درهمه ساحات امورناایت محتاط باشيد،
ااای نابکاران نفوذنکنند وا آن گذشته ،شدیدا ًمترصد اوضاع واحـوال آنـاـا
مخصوصا ًمالحامد باشيد ،كه به كمک باداران پاكستاني اش با گل هاي اا ه به
آب ندهد  .چه اودرحاليکه دیگر چندرو ي به خاامۀ ریاستش نمانده ،چنانکـه
آوا ه است ،اگرنفر مطلوب اوبقدرت برسد ،بامعاملۀ كه قبالًبااوصورت گرفته،
ممک با اغييرقانون اساسي ،نظيرپواي خونخور كه باقدرت دستگاه جاسوسـي
كي جي بي ،بعدا هم پاشيدن شوروي ،ااحال به قدرت است ،باپشـت وپـنـاه
طالبان وحتب اسالمي وباداران پاكستاني اش ،هررئيس جماوركشور رااادید
كند،وبه ای قسم درپشت پرده ویا روي پرده براي ساليان درا ي به قدرت باقي
خواهد ماند  .الوقع اهلل /
*****************************************
چهره هاي جاودان (دنباله ا صفحۀ چاارم)
درمطبوعات بيرون مر ي استادنوید بابسياري ا دانشمندان مطبوعااي موافق،
وبا بسيارهم خالف است واختالف وي باالي بان وادبيات فارسي ميباشد ،باآنکه
نویدیک شعربه استقبال یک شاعرایراني سرود وشدیدا ً موردانتقادهموطنانـش
قرارگرفت ،اما درافغان بودنش خيلي پابند وخالف هرنوع اجنبي پرستي بوده و
هرگاه ایرانياا ایران رابرایش رایگان هدیه بدارند ،دربرابروط وفرهن غني و
قدامت ااریخي افغانستان آنرانمي پذیرد وهویت وفرهن افغانـي راسـخـت
احترام ميگذارد ،اما دربارۀ بان فارسي عقيده برآنست كه بان فارسي مر را
نميشناسدو بان غني وپربارسر مي خراسان(افغانستان) بوده وميباشد ونميخواهد
كه بان فارسي باارسيم مر هاي اجباري كه خطۀ خراسان رااقسيمات نـمـوده
ودرمحدودیت قرارداشته باشد .اورا عقيده برآنست كه آریانا وبعدا ً خـراسـان
ادگاه بان شيری فارسي ميباشد .امااینکه روي مسایل سياسي ویاعدم درک
رشتۀ بان فارسي در مان محمدراهرشاه نام دري را برای بان غني گذاشتند و
چندان موافقت ندارد ،گرچه بان دري گفتار دربار ودرباریان مي باشد وا ریشه
همان بان اصيل فارسي است كه نبایدروي ملحورات سياسي وارسيم خطـوط
مر ي بان به منطقه اعلق ميگردومحدود گردد .چنانچه درهمان مان خراسان
بترگ ای لسان راصحبت مي كردند .شعراي بترگ دوران ا دري سخ گفته
اندودراشعارچون حافظ ،سعدي وغيره انعکاس یافته است .جناب حامد راعقيده
برآن است كه بان بایدصيقل داده شود ،انکشاف نمایدوبه مر هادور راه یابد و
شيریني كالم ما باید دلااوسر ميناارا اسخيرنماید ،نه آنکه احت نظریات سياسي
كشورهادرمحدودیت قرارگيرد...
استادنوید دراايه وگویندگي برنامۀ ادبي بنام(نقشااي جاودان) كار كرده و

شمارۀ 079
از خطاب به خطاب (دنباله ا صفحۀ پنجم)
 7اكتوبر طالبان آمادگي خود را جات منع كشت خاشخاش ارـاـاركـرده
درمقابل ا ملل متحد اقاضا كردند اا حکومت طالبي برسميت شناخته شود3 ,
اكتوبر طالبان پنج ااجر ایراني را كه ا  33ماه به اینطرف نتد شان محبوس بود
آ اد كردند 33 ,اكتوبر طالبان به اثردرخواست یاسرعرفات ليدرفلسطينياـا31
نفرمحبوسي و اجساد 1نفرایراني كه درمتارشریف كشته شده بودند اـوسـط
صليب احمربه ایران انتقال داد 37 ,اكتوبر طالبان آمادگي خود را جات استرداد
اسامه ب الدن ارااركردندمشروط براینکه علما ای موضوع رااائيـدوامـریـکـا
شواهدمبني بردست داشت اسامه درحمالت اروریستي سفارااایشان در نایروبي
و اانتانيا به طالبان ارائه دارند 23 ,اكتوبر طالبان در درۀ اندراب  7۳1ااجيک را
اسيرگرفت و به متارشریف انتقال داد ,یکرو بعد طالبان اعالن كردندكه گـور
هاي دسته جمعي را دردشت ارچي كه درآن اجساد  311نفر طالب یرخـاک
شده بود كشف كردند 27 ,اكتوبرطالبان و مخالفي براي یک هفته آاش بـس
جات ابادلۀ همۀ اسرا موافقت كردند اما چون طالبان اسماعيل خان را آ ادنمي
كردند ابادلۀ اسرا صورت نگرفت 11 ,اكتوبر طالبان بيک طيارۀ صليب احمر
اجا ه دادند اا 3,131ا ادویه را بميدان هوائي بگرام برسانند.
 33نومبرطالبان ا ایران اقاضاكردااافغاناائي راكه درآن كشور پناه برده اند
مجبوربه با گشت به افغانستان كند 21,نومبرطالبان كتابخانۀ پلـخـمـري راكـه
 33111جلدكتاب داشت طعمۀ حریق كردند ،امابا ردای خبرگفتندماانااكتاب
هاي كه باپرنسيپ اسالمي مطابقت نداشت آاش ده ایم (كجاست لست كتاب
هایيکه با پرنسيپ اسالمي مطابقت نداشت؛ با هم یک عمليکه درا بي بردن علم
و دانش قارمان شدند و بضد قرآن و حدیث رفتار كردند ۱).دسمبـرشـوراي
امنيت به طالبان اخطاردادكه اگرآاش بس رارعایت نکنند احریمااي عليه شـان
وضع خواهد شد 23 .دسمبر اسامه ب الدن كه طالبان ا او درافغانستان حمایت
ومحافظت ميکننداراارداشت كه هيچ نوع فعاليتي را ا افغانستان علـيـه هـيـچ
كشوري براه نمي اندا د (درحقيقت ای همان وقتيست كه پالن خودرا جاـت
(دنباله دارد)
حمله برامریکا طرح ميکرد و احفۀ كرستمس داد)
*****************************************
وال اگه بانه سیاست می کنه ! (دنباله ا صفحۀ دوم)
شده عاقبت گفتاروكردارت را باخودميسنجي ،آیاگاهي شـده كـه مشـاوره
بادنجان چينااي دورقابت راپيش ا بکارگيري ،اول و ارا وكني؟ وآیا ميداني
كه چه ميگویي؟ اناادرهمي رو دوشنبه گذشته در داراالمان كابل واسعدآبـاد
كنر ،درشمال وجنوب وشرق وغرب ميا دوستداشتني ماهمان برادران بيگناه
ارا كه ا ندانااي بگرام و قندهار به جان و مال و ناموس هم ميانان ما رها كرده
اي؛ مي بيني كه چه غوبل و آدم كشي را راه انداخته اند؛ آیااووجداني داري؟
اوغيراي داري؟ اوناموسي داري؟ او ن وفر ند و برادر داري؟ نه! دیدیم كه
حتي برادر اندر اان را با گواه اش؛ بخاطر پول ،خود كشتيد!!!
چه جناوري او رالم كه نه خویش مي گذاري
ای چه رسم و بدعتي است كه به كيش مي گذاري
یادت باشدكه باپيش انداخت بيچاره داكتر لمي رسول به ریاست جمبـوري
نه ،بلکه براي محافظه خودوبرادرانت؛ هيچگاهي ا سرنوشت داكترنجيب گـاو
قاال یک مليون مسلمان افغانستان ،و او خودت قاال چندی هتار انسان دیگر؛
رهایي و گریت نداري.اوچنان با ي باسرنوشت ناموس ،جان ومال هم ميانان ما
كرده راهي هستي كه هررو به دهاا انسان كودک و نوجوان وجوان پسـر و
دخترو ن ومردرابه دم ايغ برادران ناراضت داده راهي هستي وهيچ حيانداري.
چنانچه گفته اند :خودش را به ده راه نمي دهند اسپش را ميخواهد به خـانـه
ملک ببندد ،ویابه پایش چواه ني نامش فتح خان ،ودرآخرهفته پـيـش آ ادي
كریميه و الحاقش را با روسيه به رسميت شناختي !؟ به به ،باای سياست كردنت!
یک كشوربيست مليوني را با همه جاان دست و گریبان ساختي!
آهاي مردم ! آهاي جوانان ! هنو هم چشم وگوشتان با نشده؟ نمي بينيند و
نمي شنوید ودرک نمي كنيد؟ اگربه داكتر لمي رسول وغني احمد ي ،ایندو
گتینه جامد كر اي ،خداي نخواسته رأي دادید؛ باورداشته باشيدكه حال و رو
اان ا ای بدار بدِبدار خواهدشد.
درپایان بمناست گتینش رئيس جمبورجامد كر اي ،غني احمق ي و لمي
رسول را؛ با ا گل گفته ها و در سفته هاي پرمایه و با پایۀ بانوپروی اعتصامي
بر ميگتینم :
هرچه م بردم ،اوبعدا م ببر
او به مسند بـــــرنشي جاي پدر
گر یانش ده بودسودش صداست
هرچه باشد ،با نامش مسند است
گـــرم خواهي كرد ای با ار را
گر بـــداني راه و رســم كار را
بس كتاب وبس قلم فرسودهاي
سال ها انـــــدر دبستان بوده اي
ا سخ ها و اشارت هــاي م
آگاي ،ا حکم و ا فــتواي م
وآنکه ميبایست بارش برد،كيست
كار دیوانخانه ،ميداني كه چيست
هرچه دردفتر نوشتم ،خواندهاي
او بسي در محضر م مانده اي
اي پسـر ،دامي بِن ِه چون دام م
خوش گذشت ا صيدخلق ایام م
گرسراپا حق بود مفلس ،دنيست
حق به آنکس ده كه ميداني غنيست
هرچه ا مظلوم مي خواهي بگير
حرف رالم ،هر چه گوید مي پذیر
گر سندخواهند ،باید كردجعل ! ./
گاه باید د به ميــــ و گه به نعل
*****************************************
وهمچنان درمسایل هنري وادبي ميتبان برنامه هاي الویتیوني و رادیویي بيرون
مر ي بوده  ،وا آثار وامدن و بان وادبيات گتارشااي مفيد ارائه داده است« ...
ای بودمخصري ا ندگينامۀ پرباروفعال استادحامدنوید ،كه ا صفحـۀ112
الي 113كتاب ار شمندبانو ماریادارو ،باذكربيش ا  23اثرنویدگرامي به بانااي
فرانسه وانگليسي باافصيل به نشررسيده است.
حمات مؤلف عتیتبانو ماریا دارو را درگردهم آوري واحریـر هـمـچـو
ندگينامه ها قابل قدربوده ،ا ایتدمتعال برایش صحت و سعادت وحـوصـلـه
افتایي مي خواهم /.
*****************************************
انتخاب اشرف غنی (...دنباله ا صفحۀ پنجم)
یک احصيل یافته با داكتري با ي خورد .براي اشرف غني مطرح نيست كه
افغانستان دوباره یریوغ ن ستيتي ،ابعيض وان نظري رود ،یرااودوسـت
دارداارئيس جماورشود ،یرااونمایندۀ افغانستان نيست .امریکا و پاكستان ا او
حمایه وپشتيباني خواهندكرد،چنانچه امریکاا متعصبي كشورهاي خليج حمایه
ميکندوآنانيکه ميخواهندیک نظام مردمي رویکارآید ،سركوب ميشوند.
باختم ای نوشتارم به مردم شریف افغانستان خاطرنشان ميکنم كه با آمـدن
اشرف غني شما روي خوش بختي را نخواهيد دیدو ،ا امرو بدارخواهدشـد،
یرا پاليسيااي بانک جااني ،چشم داشت پاكستان به افغانستان وقومگـرائـي و
اعصب وحتي نداني كردن مردم ،شکنجه مردم مانندامریکاي الاي كه اوسط
سران امریکاي الاي ا طریق) ،پسران شيکاگو(جامۀ مردم پوشيد ،در افغانستان
به اوج آن خواهد رسيد  .براي مطالعات البي یاود درامریکا لطفا ً به كتاب They
Dare to Speak out by Paul Findley, 1989مراجعه كنيد .دنباله درصفحۀ )7
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سخنانی ضروري با آقاي آرال (دنباله ا صفحۀ پنجم)
شب دوشنبه(33مارچ) دراخبارگفته شدكه به اثرحملۀ انتحاري در شارميمـنـه
مركتوالیت فاریاب 32ا ا مردم بيگناه جان باختند وبيش ا /1نفرمـجـروح
شده اند .ولي نطاق ،شارميمنه رامركت والیت فراه معرفي كرد !
مي آیم برسركارهاي بانو فرحنا فروا  ،باای بانو معرفت حضوري ندارم،
ولي شاهدكارهاي مثمراوهستم واستعدادوشجاعتش رادرخوراقدیرواحسي مي
دانم .او ماني برنامۀ فرهنگي(هتارخوشه عقيق) را پيش ميبرد ،بعدكنسرااـارا
راه اندا ي نمود ،بعدبه قله هاي سالن ووادي شمالي(پروان وكاپيساي بترگ)
رفت ،دركنارجویباران و سبته اران خيمه برافراشت وپيام ورایحۀ صلح رابـه
همدیارانش رسانيد واحساس ارس وخستگي نکرد .اینک دری اواخربه یکي ا
ندانااي امنيت دولتي شتافت وباپسران نوجوان وجوان اروریست مالقات نمود
و باآناامصاحبه هاانجام دادوبه با ي واليبال باآناا پرداخت .چندرو بعدبه ندان
(اناثيۀ) و ارت داخله قدم گذاشت و صداي نان نداني راپژواک داد .آنـاـا
خطاب به كر ي گفتندجرایم ما دربرابرجرایم طالبان اروریست ،ناچيتاست ،و
خواهان اجدیدنظرو رهایي ا بند شدند ،كه سرانجام كر ي طي فرماني 2۳ن
را ا ندان رهاساخت .اینست نتيجۀ كار وپشتکاریک بانوي افغـانسـتـان ،كـه
افتخارااش بيش ا هم به شبکۀ رادیوالویتیون شمااعلق ميگيرد .آفری به مـادر
وپدر اوكه چني بانوي شجاع ودالوري رااربيت و اقدیم جامعه كرده اند.
درفرجام به پاس خدمات همه دست اندركاران ای شبکۀ خدمتگار ،دوپارچه
شعرملکواي دوشاعرعاليمقام بان فارسي دري رااحفه گفته پيشکش مينمـایـم.
اميدوارم بتودي شاهدیک برنامۀ باتری كه در باالا آن نام برده ام ،باشيم.
3ـ پارچه شعرنغتي ا استادمؤم قناعت شاعراواناي ااجيک:
هرچه مي جویي بجو
قند جویي پند جویي اي جناب
هرچه مي جویي بجو
بيکران بحریست گوهربي حساب
هرچه مي گویي بگو
فارسي گویي دري گویي ورا
هرچه مي گویي بگو
لفــظ شعر و دلبري گویي ورا
همچو شير مادر است
بار م اناـا بــــــان مادریست
چونکه مار مادراست
بار او اشبيه دیگــر نيست نيست
دوست مي دارم ورا
ی سبب چون شوخيااي دلبران
دوست مي دارم ورا
چون نوا ش هاي گــرم مادران
ا شادروان قاار عاصي ،شاعر نام آور ميا :
گل نيست ماه نيست ،دل ماست پارسي غوغاي ك ُه ارنم دریاست پارسي
رو بر مراد روي به فرداست پارسي
ا آفتاب معجته بر دوش مي كشد
آیــــــينه دار عالم باالست پارسي
ا شام اا به كاشــغر ا سند اا خجند
خون م وكالم مطالست پارسي
ااری را ،وثيقۀ سبت شــــــــکوه را
چتر شرف چراغ مسيحاست پارسي
روح بترگ طبل خــراسانيان پاک
جغرافياي معنوي ماست پارسي
اصویر را ،مــــــغا له را و ارانه را
پيدابود ا ی كه چه یباست پارسي
سرسخت درحماسه وهمواردرسرود
بان سپيده عرصۀ بيــدار باش مرد پيغمبر هنر ،ســــخ راست پارسي
دنيا بــگو مباش  ،بترگي بــگو برو ! مارا فضيلتيست كه ما راست پارسي
خوشا ،شکرا ! كه حاال بان فارسي دردهکدۀ جااني اناایک بان نيست ،بلکه
یک فرهن ویک امدن ویک بخش اصلي هویت ملي و نمادهستي كـتـلـۀ
وسيع مردم جاان است .پایان /
***************************************
بیلدربريگ ،ناتو ( ...دنباله ا صفحۀ پنجم)
(حامدكر ي ،اشرف غني احمد ي ،انورالحق احدي ،كریم خرم ،داوود ي،
فاروق وردک و )...بسته به یک فرقه ،با وي اجرائيۀ وي سرمایه داران كـه
اجنداي آناارابه پيش ميبرند ،اادرآنجا(افغانستان) (سبته ،شبدر سر و شبدسبت)
ميکارنداا آن مينااي خاره راحاصل خيتوهم یادارسبته اربسا ند؟
ستوارت هاپکنت ،درپيشگفتارنوشتارخود بنام (پياده روها) مينویسد( :یـک
كشورآن هنگام آ اداست كه رهبرآن اابعيت ا ابرقدرت نکند ،و ن ومرد در
ميان دستورقانوني خویش سربلندهستند ).سئوال اینجاست كه آیاكشورافغانستان
آ اداست ویاا مليتااي ايت وپرک آن كه طارقان(سپاهيان غول بترگ) آناـا
راضافه ارايت وپرک نمودند ،ملت واحدساخته ميشود؟
مبار ات اماشایي بي كيفيت آقایان پيوندبه عالقه دارشدن درارگ كابل را
درآغا فبروري  213/كه هيچ خانمي كاندیددرميان شان نبود ،دیدم .آنکه مرا
بسياررنجه نمود ،اشرف غني احمد ي در امریکاپشتيباني چون(رالف نادر) لبناني
دارد ،اوكه شایدیاودي باشد ،درگذشته ا اشرف غني درچندموضوع جانبداري
كرده است .نادرشخصيست كه درانتخابات ریاست جماورامریکادر 2112سعي
كرداا جورج دبليوبوش رابه سر الگور ا جناح دموكرات برنده سا د ،او نـه
دبليوبوش ،بلکه اوباما را(مجرم جنگي) خوانده است !
عالقه داران ،هواخواهان ارگ كه درگردشدنااي رسمي بایدكاالي رسمـي
دربركنند ،اشرف غني احمد ي كه همه عمرش درامریکا سپري شد ،كف در
ا داشت! یاشایدوي بگویدكه اولباس ملي دربر دارد ،آیابه لباس اومـيـتـوان
صفت (ملي) راقبول كرد؟ یااوپيروي ا سلف خودحامدكر ي ميکنـد ،چـه
رنگي كه اوبطوربسيارخجالت آور درهرجا باجامۀ خلفاي عباسي راهرمي شود!
ای آقاي ي حتاكه در امریکا نتوانست موجود بامعاشرت ومدنيت پسندبشود،
چراكه عادت وي كله شخي ا طبيعت اوست وانش كه ا روان او ميگریتد ،در
حاليکه لباس ونماي یک آدم درجاي كار نقش بترگ دركاميابي او با ي مـي
كند ،همچنانکه اااندا ۀ به چانس ارفيع وي لطمه ميتند.
پو ش ميخواهم منکه روانشناس نيستم اابگویم فالن كس دیوانه است ،ليک
نااواني اشرف غني احمد ي درصاول معاني ،فصاحت و بالغت كالم ،مانـنـد
سلفش حامدكر ي وبرادرش قيوم كر ي ،مراپریشان ساخت .هنرنمایي احمد
ي ا سبيل كليپااي محترم شفيع عيار مشاهده كردم ،طوریکه آقاي احمد ي به
سرامریکایياا یادبرافروخته بودكه آنااصرف پشتوناارا نداني ميسا ند ،همچنان
ا سوي شب خانه هاي اوشانرا االشي مينمایند .چني شيوۀ گفتارنژادپرسـتـانـۀ
آقاي غني احمد ي ،اجنبي بودن ویرا نسبت به ایلااي دیگركشورعيني ميسا د .
آقاي غني احمد ي درپيوندبه ساخت اردوي كشور ميگویدكه بایداسالمي و
ملي باشد ،یعني در پين هرسپاهي بسم اهلل وبا پشتون نبشته شود ،وباچـنـيـ
استدالل مردم فریبانه ،جنابشان ميخواهدپادشاهان عرب سعودي راكه آنااپشتون
هارابسياردوست ميدارندوا خودميدانند ،درصورايکه نه به مذهب ونه به اردوي
ملي گفته ميشود ،یااصال وي نمي فامدكه ملي چه راميگویند؟! (دنباله دارد)

اشرف غني رئیس
جمهور خ ُو نمیشه،
ولي چ ُره شدنش
صد در صد است !
با اين چیغ هاي
خنده آوري كه مي
زند ههههههه.
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بازگشت همه به سوي اوست
عرض تسلیت

وفات نابانگام مرحوم مارشال محمدقسيم فايم ،معاون اول مـقـام ریـاسـت
جماوري افغانستان رادری شرایط حساس وسرنوشت سا كشورعتیت ،یـک
ضایعۀ بس جبران ناپذیر دانسته ،وبه ای مناسبت ،مرااب اسليت وهـمـدردي
عميق خود وخانواده ام راچه درداخل كشور وچه در دیاران غربت ،به خانوادۀ
آن مرحوم وبه همر مان ،اقارب ،دوستان وهوادارانش ،بالخصو به مـردم،
موسفيدان و فرهنگيان محترم قریۀ(عرض) وكليه مردم نجيب وشجـاع وادي
باشت آساي پنجشير ،ای النۀ عقابان بلندآشيان وهموطنـان گـوشـه گـوشـۀ
افغانستان عتیت وجاان ،اقدیم ميدارم وروح مارشال راشادمي خواهم.
نبود و فقدان مارشال فايم ،ای حقيقت راآفتابي ساخت كه او خـدمـتـگـار
راستي ودوست واقعي مردم شریف افغانستان ومحور و مركتوحدت ملي بوده
ودری راه خدمات ار نده انجام داده است.
آر ومندم جاي كر ي را در انتخابات پيش رو ،یک آدم عاقل ووفـا داربـه
دموكراسي وعدالت اجتماعي وحقوق بشر ومعتقدبه اأمي حـقـوق مسـاوي
شاروندي مليتااي باهم برادروبرابر پ ُركند ،وافغانستان عقب نگاداشتـه شـده،
قدمااي متي واستوار درراستاي اعالي وارقي بردارد ،وخرابي هاي جن  ،بـا
آمدن صلح بتودي جبران گردد.
بااحترامات  ،عبدالخالق بقایي پامير اد ،سویدن 32مارچ 213/
*****************************************
ویانا ـ ورجينيا
عبداهلل

تفکرمغز دومین متفکر جهان !

اشرف غني احمد ي كه سالاادرامریکامي یست وشخص مشاوري نـبـود،
باحادثۀ یا دۀ سپتمبر 2113واراباط نتدیک با لمي خليلتاد ،بختش اقبال گرفت
وروانۀ وط شد ،درحاليکه وي در مان حکومت سياه طالبان ،ای نـوكـران و
اجيران پاكستان ،ا آن گروه جاهل وآدم كش پشتيباني مينمود .چون اكثریت
مطلق ای گروه ورهبران آناا پشتون بودندوهستند ،ای پشتيباني اشرف غـنـي
بنيادقومي داشت .در كابل نيت وي اااوانست كارت قومي رابکاربـرد ،وحـاال
كاندیدریاست جماورافغانستان است ،وباامکانات یادمالي كه دراختياردارد ،در
ابليغات در رسانه هادرصدر جدول قراردارد .چ اندیشه وافکرغلط ای متفکر
جاان راباید یاددهاني نمود :
ـ انتخاب یک شخص اقریبا ًبيسوادمانندجنرال دوستم رابحيث معاون اول خود
كه درسابق ویراجنایتکارمعرفي نموده بود ،جات بدست آوردن رأي طرفداران
دوستم .معلوم نيست اندیشۀ اصلي اشرف غني چيست ،آینده آنراروش خواهد
ساخت .دوستم آدم ثابتي نيست ،نه به داكترنجيب كه ویراجنـرال ومشـاـور
ساخت وفاكرد ،نه به احمدشاه مسعودونه به گلبدی ونه به جباۀ مقاومت ملي .
معاون اول وي باید حداقل سویۀ ليساني ميداشت وشخص پاكنفس مي بود .
ـ درمناررۀ الویتیون طلوع درجواب ای سئوال كه اگرامریکاامام عسـاكـر
خودرا ا افغانستان بيرون كندوكمکااي خودراقطع نماید ،وي چه بدیلي را مـد
نظرخواهدگرفت ااافغانستان دچارمشکالت اقتصادي وامنيتي نگردد؟ اوجواب
دادكه به كشورهاي چي وهند وعربستان سعودي(خادمي حرمي ) مراجعه و
خواستاركمک خواهدشد!
ای متفکرجاان باید بداندكه چي وهندوستان در موقعيتي نيستندكه به پيمانۀ
امریکاوغرب به افغانستان كمک كنند ،وعربستان سعودي خـود ا حـامـيـان
سرسخت طالبان است .دولت سعودي ،پاكستان و امارات متحدۀ عرب ا مرۀ
كشورهایي بودندكه رژیم سياه طالبان را ایجاد ،امویل و اجايت كردندوبرسميت
شناختند ،وای پشتيباني و حمایت ااحال دوام دارد ،ور نه انااپاكسـتـان ،كـه
خودي كشورفقير و دستنگردیگركشورهاست ،نميتوانست دری 32سال جن
طالبان باامریکاونااو راپيش ببرد .ای مفکورۀ داكتراحـمـد ي بسـيـارخـنـده
آورداست كه رژیم فاسدسعودي اشرف غني یاكدام كاندید را كمک مـالـي
نماید !
ـ داكتراشرف غني احمد ي باید درگفتارخودصادق بـاشـد ،وي دریـک
مصاحبۀ الویتیوني گفت اکليف معدۀ وي ناشي ا داشت حساسيت درمقـابـل
گندم است ! درحاليکه بعضي رسانه هاميگویند وي سرطان معده داشته وقسمتي
ا معدۀ ویرا داكترهاقطع كرده اند.
رئيس جماورآیندۀ افغانستان باید ا سالمت جسمي و روحي برخوردار باشد.
اشرف غني احمد ي بایداصدیق داشت سالمت جسـمـي وروحـي خـودرا
ا جانب مقامات صحي كشورارايب وبه مردم ارائه بدارد/ .

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

Abdullah Khaja
Owner
marcopolorugs@aol.com
648 S. Pickett St.

داكتر روان فرهادي

س رامون ـ كاليفورنيا

شرح اشتراک هفته نامۀ امید

حقوق پناهندگان

كتابي در221صفحه باعنوان (حمایت بي المللي حقوق پناهندگان) به بـان
دري به چا رسيده است .ای كتاب نتيجۀ اتبع ونگارش داكترشفيقه حقـانـي
(عضوكدر مسلکي شعبۀ حقوق ادارۀ پناهندگي فرانسه) ميباشد،اوسط (انجم
فرهن افغانستان) ،انتشارات باميان (واقع شار ليموژفرانسه) درسال 2131نشر
شده است .ای اثرار شمندكه حاوي معلومات مفصل وواثق درموضوع حقوق
پناهندگان ميباشد ،نتيجۀ ساليان مدیداحقيق علمي ،واطبيق عملي آن درقضایاي
شخصي برحسب ميثاق بي المللي 2۱جوالي 333۱منعقدۀ ژنيو احت عـنـوان
(كنوانسيون راجع به پناهندگان) ميباشد.
مطالعۀ ای كتاب نه اناادر دانشگاهااي افغانستان كه درآن حقوق بي المللي
ادریس ميشود ،بلکه درشعبات قونسگري و ارت امور خارجۀ افغانستان دركابل
وقونسلگریااي افغاني درسرااسرجاان سودمند است ،یراافغانستان دری سالاـا
بيشترمبتالي مشکل دوام موجودیت پناهگتینان درپاكستان وایـران ودیـگـر
كشورهاميباشد .بعضي ا ی كشورها مورد انتظارنبودمانندیونـان ،كـه درآن
پناهجویان غيرقانوني افغانستان شب ورو رابه دشواري ميگذرانند.
آن ماموری افغاني كه مسئول مساعدت به پناهجویان افغاني در خارج مـي
باشند ،بایددربارۀ همه امکانات ا روي حقوق بي المللي معلومات داشته باشند،
وااحدامکان ا آن بيشتركاربگيرند .آن افغانان كه اابعيت وپاسپورت خارجي را
حاصل كرده اند ،خویشاونداني دارندكه درجملۀ پناهجویان ميباشند ،وميتوانند
باتری امکانات رابراي مساعدت به ای خویشاوندان خود دریابند .بنابری وجود
ای كتاب دردفاار رسمي افغاني چه درداخل چه درخارج كه به امورپناهندگان
سروكار دارند ،ضروري ميباشد.
اميداست نویسندۀ گرانقدركه ساك فرانسه ميباشد ،بتواندوقت به وقت ای
كتاب رامطابق ایجابات مان ،مورداجدیدنظرقراردهد ،و دوباره به چا برساند.
فعالبراي كسانيکه آر ودارندنسخۀ ا ی كتاب بسيارسودمند رابدست داشـتـه
باشند ،نام كتاب وآدرس موسسۀ ناشر رااقدیم ميداریم.
نام كتاب :حمایت بي المللي حقوق پناهندگي
اتبع ونگارش ا  :داكترشفيقه حقاني
موسسۀ ناشرAssociation de la Culture Afghane :
Les Edition de Bamyan
18 Rue Rhin et Danude 87280 Limoges FRANCE

*****************************************
انتخاب اشرف غني ( ...دنباله ا صفحۀ ششم)
براي مطالعات پسران شيکاگو لطفا ً به كتاب
The Shock Doctrine: The Rise of Disaster, 2007

براي مطالعات نيو ليبراليسم به كتاب

A brief Histroy of Neoliberalism by David Harvey,2007

براي مطالعات شناخت امریکا ا نگاه سوسيو پوليتيک به كتاب

Democratic Imperialism: Democratization vs Islamization by Farid
Younos. 2008مراجعه كنيد

امرو دوم حوت3132وسالرو اولدم است .یک رو یبا در ندگي م است
یراخداوندا خلقت م یک هدف داشت وآن اینست كه بدون هيـچـگـونـه
جانبداري ،محافظه كاري وارس ،حقایق رابراي مردم خود چه ا طریق برنامه
هاي الویتیوني وچه نوشته ها برمال كنم .م مسئوليت خود را دری سـ ۳2
سالگي براي مردم خود اداء كردم وحال اصميم دردست ملت شریف افغانستان
است/
*****************************************

جستجوي خريداربراي تجهیزات نظامی
امريکادرافغانستان

اول اپریل/اسالم آبادـ آریانانت :امریکااالش داردوسایل واجايتات مام ا جمله
وسایط رهدار رادرافغانستان بفروشد .ای اجايتات كه چندی مـلـيـارددالـر
ار ش دارند .سفارت امریکادراسالم آباد با پخش اعالميۀ ميگویداسالم آبادبراي
خریدای اجايتات عالقمندي نشان داده ودری موردغورصورت مي گيرد.
اردوي امریکاچندرو پيش اعالم كردوسایل واجايتات نـظـامـي خـودرابـه
پاكستان نمي دهد .مارک رایت سخنگوي و ارت دفاع امریکا گفتـه ایـاالت
متحده خواهان فروش اجايتااي است كه حمل ونقل آن مصرف گتاف دارد.
درميان ای اجايتات ۱11موارپيشرفتهء رهدار ومقاوم دربرابرمایـ وجـود
داردكه بافروش آنااحدودپنج صدمليون دالرصرفه جویي خواهدشد .نظاميـان
امریکاای موارها را براي حفظ خودا بمبااي كنارجاده درافغانستـان وعـراق
استفاده كرده اند( .دنباله درستون سوم)

صفحۀ هفتم

اياالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ يکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ يکسال ( )110دالر
سايرکشورها 6 :ماه( )65دالر يکسال ()130دالر
ـ

Omaid Weekly

P.O. Box 30818
Alexandria, VA 22310

Tel/Fax : (703) 491-6321
Cell:(571)435-4604
Email: mkqawi471@gmail.com

مثنوي

ا حضرت شي سعدالدی احمدانصاري (رح)
وليک مي فتاي بر مصطفي
اوگر امتي سنت آور به جا
یقي دان كه ا ناقبولي كني
اگربرمحمد( )فضولي كني
س َرت خاكدان احت پاي نبي( )
مشوغر ّه بركشف ِ خوداي ولي
یقي دان كه ا ايغ ایشان رسد
اگر براوفيقي یتدان رسد
صعود اركني اوفتي روبه پست
چوابليغ ایشان ارا مادي است
نباشد ا پا فعل رسول ( )
كدام آن ارقي و كار نتول
وگرنه به محشرشوي اهل رنج
به ميتان شرع نبي( ) كشف سنج
محمدحبيب اهلل است ا اوپيش
مرنجان خدا را به پنــــدار خویش
طفيلي كجا و فضولي كجا
كجا خوانندگـــــان و طفيلي كجا
ولي راچه نسبت به پيغمبري
نتیبد كه امت كند همسري
كماالت او است بر ذات او
كه دعوا كند ا كماالت او
خصوصيت ِ آن كماالت بروست كه اولُب ّ لُب ّ است غيرش چوپوست
كجا ختم پيغمبري را ستاست
اگرای كمالت به غيري رواست
او ناار راه ادب پاس دار
سخ هاي بي هــوده باور مدار
ادب راست اعتا در نتد رب ّ
كنم خـــتم ای نسخه را بر ادب
به م فرض شداابه یوم الحساب
م انصاریم نصرت ِ آن جناب
كنم نصرت ِ دینش ا چار صد
به م مانده ميراث ا ا َب و َجد
دل مؤمنان را بکردیم شاد
به اقدیر واحریر و وعظ ورشاد
ا ی نکته ها بود گوش كر
كسي كت حقایق ندارد خبر
برگرفته ا (معيارالکشوف)  ،3133كابل ،كتابفروشي ميوند
*****************************************
دراوایل ای ماه جنرال جو ف دانفورد قوماندان عمومي نيروهاي بي الملـلـي
درافغانستان گفت امریکاهيچگونه اجايتات اضافي خود رابه پاكستان نميدهد.
قبأل مانيکه گتارشاامبني برعالقه پاكستان براي داشت اجايتات امریکانشرشده،
مقامااي افغان باعکس العمل درموردگفتندای اجايتات بایدبجاي پـاكسـتـان
دراختيارافغانستان قرار داده شود .درپاس به نگراني مقامااي افـغـان ،جـنـرال
جو ف دانفورد گفت اعادآنااباافغاناا و نيرو هاي امنيتي افغان ،اغيير نـاپـذیـر
است.
جنرال قبال ًگفته بودفروش اجايتات غيرنظامي به فروشندگان افغـان ا سـوي
و ارت ماليه افغانستان اصویب شده است .اماسخنگوي و ارت دفاع امـریـکـا
ميگویدحتي اجايتات غيرنظامي ميتواننداادید براي امنيت باشندا اینرو قـرار
است بخشي ا ی وسایل ا بي برده شوند.

افزايش بیسابقه قیمت آرد دربازارها

اول اپریل/كابل ـ باختر :افتایش قيمت آردوبرخي دیگر مواد خـوراكـي،
نگراني شاروندان كشور را برانگيخته است.ده رو قبل قيمت یک بوجي آرد
پنجاه كيلویي پاكستاني3111افغاني بوداماهم اكنون قيمت آن به3311افغانـي
رسيده .نوراهلل خليل یک شاروند كابل كه مسئوليت ااميـ مصـارف یـک
خانواده  ۱نفري رابعاده دارد ،با ابرا نگراني ا افتایش قيمت مواد خـوراكـي
بویژه آرد ،ا دولت خواست كه جلوبلندرفت نرخاا رابگيرد .خليل كه ماهانـه
كمترا ده هتارافغاني درآمددارد ،گفت :بایدمسئوالن قيمت مواداراـتاقـي را
دربا اركنترول نمایند ونرخنامه ثابت به فروشندگان داده شود.

امـید را براي دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو
به مدیریت عبداهلل خواجه
قالین هاي ما بهترين جنسیت و نقش هاي زيبا و نفیس دارد
مارکوپولو مرکز بافندگی وعمده فروشی اقسام قالین های بافته شده در افغانستان ،

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

ایران،ترکیه  ،هندوستان و سایر کشورها
درقلب شهر الکسندریه ،ایالت ورجینیا درخدمت همه مشتریان ،به ویژه هموطنان گرامی
ما بهترين جنس قالین  ،قالینچه  ،پاي انداز،

هرنوع شاریدگی ،پارگی ،رنگ رفتگی ،چملکی و

قالین هاي مدور ،پوش بالش و دوشک را با

هر گونه نازیبایی که بر فرشهای ظریف وقالینهای

نازل ترين قیمت عرضه مي كنیم.

گران بهای شما واردشده باشد  ،در مارکوپولو
اورینت رگز باچیره دستی تمام ،با دستمزد بسیار
ارزان 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 .

بهای قالین در مارکوپولو
قیمت شکن است

كتاب (يادداشتهاي استادخلیل الل خلیلي)
توسط بانوماري خلیلي ناصري وآقاي افضل
ناصري،به تازگي به زبان انگلیسي ترجمه
شده است .عالقمندان میتواننديک نسخۀ
آنرااز مرجع ذيل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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واخان بدخشان ،دومین پارک ملی افغانستان

2/مارچ/بدخشان ـ صداي امریکا :اداره ملي حفارت ا محيط یست همراه با
و ارت راعت ومالداري وو ارت اطالعات وفرهن  ،ولسوالي واخان والیت
بدخشان رابعنوان دومي پارک ملي افغانستان اعالم كردند .مصطفي راهررئيس
عمومي اداره ملي حفارت محيط یست گفت واخان یکي ا مناطـق دسـت
نخوردۀ دنيا است ،ا اینرو به منظورحفارت واستفاده درست ا منابع ومـنـارـر
طبيعي ،ای منطقه بعنوان دومي پارک ملي افغانستان اعالم ميشود .واخان ،پامير
هاي كوچک وبترگ ،كوه ن ُه شا  ،بلنداری قلۀ افغانستان باارافاع 7۱32مترو
یخچالااي طبيعي راكه سرچشمۀ رودآمواست ،درخودجا داده است .حيوانات
نادروكمياب مانندماركوپولو ،پلن برفي ،بت اوریال وغيره كه نسل برخي ا ی
جانوران درحال انقراض است ،ا ویژگيااي دیگریست كه به واخان ا رهگذر
محيط یست ار ش بيشتر ميدهد .باای انکشاف جدید ،شکارای حيوانات در
واخان منع ميشود.
گروهااي اقليت نژادي واخي و قرغيت در واخان ا طریق راعت و مالداري
بگونۀ بسيارابتدایي ندگي كرده وا داشت امکانات رفاهي چون شفاخـانـه و
مکتب محرومند.واخيااوقرغيرهاا ساليان سال در واخان ندگي كرده ،فرهن
مستقل ومنحصربخودراسينه به سينه ا یک نسل به نسل دیگر انتقال داده اند.
پيشترا ی  ،باميان درسال 31۱۱خورشيدي بعنوان نخستي پارک ملي افغانستان
اعالم شده بود.

حمالت کابل را  ISIسازماندهی می کند

27مارچ/كابل ـ صداي امریکا:درحملۀ  3مااجم بردفتر ساحوي كمـسـيـون
مستقل انتخابات درساحۀ داراالمان ،به اضافۀ مااجمي  3نفر كشته و  ۱نفر خمي
شدند .سخنگوي پليس كابل گفت پس ا نتدیک به/ساعت درگيري ،سـاحـه
اكنون دراصرف نيروهاي امنيتي است .درجریان درگيري 71كارمندانتخابات
وافرادملکي درمحوطه دفتر كمسيون گير مانده بودند.دفترمذكوردرمنـطـقـه
سنااوریم داراالمان درنتدیکي خانه اشرف غني احمد ي ،نامتدانتخابات ریاست
جماور ،یک مركتجلب وجذب اردوي ملي ،و ارت انرژي و آب و چندی
ساختمان دیگر دولتي و غيردولتي موقعيت دارد.
ا سوي دیگرامنيت ملي ميگویدبرخي اسنادوشواهدي به دست آمـده كـه
ثابت ميسا د پاكستان درطراحي وسا ماندهي حمالت دهشت افگني بر هواـل
كابل سرینا دست داشت.لطف اهلل مشعل ،سخنگوي ریاست امنيت ملي گفت با
هدف قراردادن نارری بي المللي انتخابات ،درمجاورت هوال باارگ كه مـي
اوانست خبرسا باشدوضربه دن به اعتباراقتصادي افغانستان باهدف برهم دن
انتخابات انجام شده است .اودالیل متعددي رابراي دست داشت اسـتـخـبـارات
پاكستان دری حمله برشمردوگفت اكثركارمندان ای هوال پاكستاني هستنـد
كه دربخشااي مام ای هوال كارميکنند.آقاي مشعل گفت درشبااي پيـش ا
حمله /1اا 31نفرپاكستاني درهوال سرینا وجودميداشتندونيت شماري ا دپلوماااا
وكارمندان سفارت پاكستان براي صرف غذابه هوال مي آمدند ،امـادرشـب
حادثه اناایک شاروندپاكستاني دری هوال حضور داشت.
مشعل افتودیکت ا كارمندان سفارت پاكستان پيش ا وقوع ای حمله ،به باانۀ
استفاده ا كلپ سپوراي هوال بصورت غيرقانوني ا سالوناا ،ااسيسات امنيتي و
دهليتهایيکه حق رفت به آنرانداشت فلمبرداري كرده بود .ریاست امنيت ملي
اطالع دقيق داردكه یکي ا كارمندان پاكستاني هوال سرینا با  ISIدراـمـاس
بوده ،امایک هفته پيش ا وقوع حمله ،وريفه اش راارک كرده و ا افغانستـان
خارج شده است .اواستدالل كردكه ای عالیم نشان ميدهدكه همۀ ای افراد ا
قبل در مورد حادثه اطالع داشتند.
و ارت خارجه پاكستان دست داشت استخبارات آنکشوردرحمله به هـواـل
سرینا راردكرده ادعاي حکومت افغانستان را به شدت ناراحت كننده خـوانـده
است.و ارت خارجۀ پاكستان گفته كه پس ا هرحمله درافغانستان ،فورا ًپاكستان
متام به دست داشت درآن ميشودكه به گفتۀ مقامااي پاكستاني چني گتارشاا
كمک كننده نبوده وباید متوقف شود.
در حمله بر هوال سرینا 3شاروند افغان و خارجي كشته شد.

افزايش رأي دهندگان درآستانه انتخابات

13مارچ/كابل ـ صداي امریکا :كمسيون انتخابات ميگویدروند او یع كارت
هاي رایدهي راسال گذشته آغا كرده و در سه مرحله به پيش برده است.اینکه
چرامردم طي چندماه گذشته كارت نگرفته اند واكنون بخاطرگرفت كـارت
رایدهي االش جدي دارند ،دری مورد نظریات متفاواي وجوددارد .سيدميثـم
احساني ،سخنگوي شبکه فعاالن جوان براي اصالح واغييرگسترش مـبـار ات
انتخابااي كاندید هارایکي ا عوامل عالقمندي مردم به اخذكارت راي عنـوان
ميکند.اوميگویدكارنامه وابلغيات وافتایش كمپاینااي انتخابااي ریاست جماور
وشوراهاي والیتي كه به نحوي درده رو اخيرافتایش یافته وكمپایناا خانه بخانه
شده ،ای ميتواندبرمردم ااثيرداشته باشد.امابرخي دیگرميگویندخشونتااي اخير
براصميمگيري مردم براي اشتراک در پروسۀ راي دهي ،اأثير گتار بوده است.
طبق قانون انتخابات ،او یع كاراااي رایدهي انتخابات باید 72ساعت پيش ا
برگتاري انتخابات پایان یابد ،وامامي راي دهندگان بایدپيش ا آن كـاراـاـاي
خویش رادریافت كنند .اما ای روند بيش ا ای در اولویت كاري كمسـيـون
انتخابات افغانستان ،قرار ندارد.درجریان روندانتخابات كنوني ااحال 1،۱مليون
نفركارت رایدهي اخذكرده اندكه بصورت كل شمار افرادیکه ا سال 2111
ودرانتخابات قبلي كارت اخذ كردند ،به 23مليون نفرميرسد .باآنام سخنگوي
كمسيون ميگوید درافغانستان فقط 32مليون نفرواجد شرایط رایدهي اند.

سازمانده حمله انتحاري  77حوت فارياب گرفتارشد

13مارچ/ميمنه ـ باختر :مورفي امنيت ملي سا مانده حمله انتحاري  27حوت
دروالیت فاریاب را گرفتارنمود .امنيت ملي گفت :قاري شرف الدی مسکونه
ولسوالي پشتونکوت ،سا مانده حمله انتحاري 27حوت سال گذشته كه منجر به
شاادت ومجروحيت اعداد یادي درشارميمنه گردیدبایک ميل افنگچـه ،دو
بمب دستي وسایراجايتات هراس افگ گرفتارشد .او در جریان احقـيـقـات
ابتدائي به جرمش اعتراف كرده است.

اهالی پکتیا  :اشرف غنی احمدزي ما را فريب داد

27مارچ/پکتياـ خبرگتاري بخدي  :شماري ا باشندگان ميگویند اعدادي ا
مقامات اینوالیت درهمکاري باايم كمپای اشرف غني احمد ي مردم رافریب
داده اند .معترضان ميگویندا چندرو بدینسو ا سوي مدیر راعت والیت پکتيا
پيوسته اعالميه هاي نشرميشدكه قرارست براي نيا مندان آردوگنـدم اـو یـع
شود  .مانيکه آناا به محل اعالم شده اجمع كردند ،با عکس وشعارهاي اشرف
غني احمد ي مواجه شدند و سپس دریافتندكه دركمپای انتخابااي آقاي احمد
ي حضوردارند.احمدجان باشنده شارگردیتمركت والیت ميگویدساعت هـا
منتظراو یع موادكمکي بودامادست خالي به خانه برگشته و فریب ايم كمپای
اشرف غني احمد ي راخورده است.شماري دیگرا مردم ميگویندكه آناابراي
دریافت موادكمکي ا ولسوالياا به شارگردیتآمده بودند.
به گفته شركت كنندگان براي آناا گفته شده بود كه ا پنج اا ده هتار افغاني
پول نقدكمکي او یع ميشوداماانااگفتندكه امام ای موارد فقط براي كشانـدن
مردم به برنامه انتخابااي بوده است.
پيشترنيتشماري ا نمایندگان نامتدان ریاست جماوري و شماري ا باشندگان
والیت پکتيا مدعي شدند كه جمعه خان همدرد والي پکتيا ا امکانات دولـتـي
وموقف خودبه نفع یک نامتدمشخص استفاده ميکند.
23مارچ/كابل ـ آریانانت :رئيس عمومي امنيت ملي درجلسه عمومي امرو
مجلس گفت شماري ا نمایندگان مجلسي شوراي ملي سرراه ای اداره قـرار
ميگيرند .رحمت اهلل نبيل سرپرست ریاست عمومي امنيت ملي كه بـابسـم اهلل
محمدي و یردفاع ومحمدعمرداوود ي و یرداخله به مجلس نمایندگـان فـرا
خوانده شده بود؛ ا دست اندا یااي خارجي درانتخابات وبرهم دن ای روند و
نيتا دخالت برخي ا نمایندگان مجلسي شورایملي درامورامنيت پرده برداشت.
آقاي نبيل ،بقاوفناي سياسي افغانستان رادرانتخابات پيشرودانست و اأكيدكرد
كه امام االش دشم ای است كه انتخابات برگتار نشود.اودرمورد دخـالـت
پاكستان درامورانتخابات گفت:گتارشااي موثقي دردست دارندكه برخـي ا
چاپخانه هاي پاكستان بدون اطالع نامتدان انتخابات ،درحال چا كاراااي رأي
دهي هستنداادرانتخابات افغانستان استفاده صورت گيرد،كه امنيت ملي افغانستان
در االش خنثي سا ي ای برنامه دشم است.
برخي ا نمایندگان مجلس باذكرآنکه چرا امنيت ملي درخنثي سا ي حمالت
دشم ناكام است؛ ای اداره رامورد انتقادقراردادند.اما آقاي نبيل باجرئت گفت:
سا مانااي استخبارااي منطقه سابقه كاري بيشترا ۳1سال رادارندواستخـبـارات
افغانستان 32ا اأسيسش ميگذرد .ا نظراجربه نميتوان ایندو رامقایسه كرد؛ ولـي
باآنام ای اداره برنامه هاي یادي را درمختل كردن انتخابات خنثي كرده است.
رئيس عمومي امنيت ملي بيان داشت :گتارشااي یادامنيتي به ای اداره مي
رسدواداره امنيت ا 31برنامه اخریبي دشم 3برنامه آن را خنثي كرده است.
نبيل اأكيدور ید:پاكستان ا اوانمندیااي اداره امنيت ملي افغانستان هراس دارد.
وي اداخالت كاري ناادهاي امنيتي راا مشکالت اداره امنيت ملي عنوان كرده
افتود :باآنکه وريفه نيروهاي امنيت ملي كشفي است؛ ولي آناادراأمي امنيت
كشور(سالح شانه كردن)نيتسام ميگيرند .او ا برخي علماو نمایندگان مردم در
دواااق شوراي ملي نيتشکوه كردوگفت :اا مانيکه صداي سنگر ومنبر رایکي
نکنيم؛ ای وضعيت دركشور ادامه مييابد .نبيل افتود :مأموران امنيت ملـي در
ننگرهار مالیي را با داشت كرده بودندكه براي (چپلک) انتخاري نما جـنـا ه
خوانده بود؛ ولي بافشاریک نماینده مجلس آ ادشد،همچني مأموران امنيت ملي
شخصي رادربادغيس بنام (شي منان) با داشت كردند؛ بيش ا /1خانواده نيرو
هاي امنيتي بادرج عرایض ا ی مردشکایت كردند كه اعضاي خانواده شـانـرا
هنگام اجراي وريفه درصفوف پليس،اراش ملي وامنيت ملي كشته است؛ ولي
با هم یک نماینده مجلس براي رهایي شي منان باالي امنيت ملي فشاروارد مي
كند .یک سنااور مجلس دریک انفجاردرشمال دست داشت وامنـيـت مـلـي
اسنادي نيت در مينه دارد؛ ولي به دالیل امنيتي ملي او را با داشت نمي اواند.
آقاي نبيل ای گفته هارادرحالي مطرح كردكه شماري ا نمایندگـان ،اداره
امنيت ملي را در ماار حمالت دشم نااوان مي دانند.
سرپرست امنيت ملي ضم پذیرفت برخي ا نااوانيااي ای اداره ،اأكيدكرد
كه امنيت ملي براي مااربرنامه هاي دشم ا اوانایيااي ویژۀ برخوردار اند و مي
اوانند اكثر برنامه هاي اروریستي را خنثي كنند .

مذاکرۀ کرزي وکیري در رابطه حمالت تروريستی کابل

23مارچ/كابل ـ باختر :جان كيري و یرخارجه امریکابعدا رار امرو الفوني
باكر ي صحبت نمود .كر ي درصحبت الفوني با كيري رو 23مارچ ارـاـار
داشته بودكه طالبان خواهان انجام مذاكرات باشوراي عالي صلح انداماموانعي بر
سرراه پيشرفت پروسه صلح وجودداردكه ایجاب مينمایدا جانب پاكستان هـم
كاریااي ال م صورت گيرد .كيري اطمينان داد كه وي با صدراعظم پاكستـان
در ای رابطه صحبت خواهد نمود.و یرامورخارجه امریکا امرو درصـحـبـت
الفوني راجع به گفتگوهاي اخيرش باصدراعظم پاكستان دررابطه باپروسه صلح
افغانستان ،به كر ي معلومات داد.كر ي دراراباط به عدم پيشرفت پروسه صلح
به كيري گفت موانعي بصورت عمدي برسرراه صلح افغانستان (ستون سوم)

محصالن افغان دريک کنفرانس بین المللی ديپلوم
هاي افتخاري وتقديرنامه هارا بدست آوردند

13مارچ/كابل ـ باختر:دركنفرانس عملي دانشجویي ( مي خانۀ مشـتـرک
همه)كه درقتاقستان برگتارگردید ،محصالن افغان بيشتری دیپلومااي افتخاري
و اقدیرنامه هارابه دست آوردند.درای كنفرانس علمي 31محصل ا كشورهاي
امریکا،آلمان ،افغانستان،كوریاي جنوبي،چي  ،هالند ،اسپانيا،سویس و قتاقستان
اشترا ک داشتند.
محصالن افغانستان مقيم قتاقستان دركنفرانس علمي دانشجویي درمـيـان ۱
كشور دستارودهاي خوبي را حاصل كردند وبراساس نتایج كنفرانس ،محصالن
افغان اوانستندبيشتری دیپلومااي افتخاري واقدیرنامه ها را نسبت به اـمـامـي
محصالن كشورهاي شركت كننده بدست بياورند.
بگفته خانم گلناره ،معاون ادریسي دانشکدۀاعليم واربيه وآمو ش بان دانشگاه
ملي قتاقستان،همه ساله یک كنفرانس علمي دانشجویي باميتبـانـي یـکـي ا
دانشکده هابرگتارميشودوپس ا بررسي و ابرا نظر هيئت داور ،محصالن براـر
براساس معيارهاي ا قبل سنجيده شده مشخص مي شوند.
بسم اهلل اابان محصل دوره ماستري رشته حقوق ،حمایت اهلل احمدي محصل
دوره ماستري رشته انجنيري ،ميرویس كاكرمحصل دوره ماستري رشته كيميا،
علي رضا نوري محصل دوره ماستري رشته انجنيري ،قطب العـارفـيـ سـراج
محصل دوره ماستري رشته علوم بشري واحسان اهلل احسـان مـحـصـل دوره
ماستري رشته روانشناسي شش محصل افغان هستند كه اوانستنددر كنفرانس بي
المللي دانشجویي در قتاقستان مقام بدست بياورند.
درحال حاضرحدود 731محصل افغاني دوره هاي ماستري ،ليسانس ،ليسانس
نظامي وكالج رادردانشگاهااي مختلف قتاقستان آمو ش مي بيننـدوقـرارسـت
سالجاري نيتحدود  211محصل دیگر ا براي احصيل وارد ای كشور شوند.

دو نامزد رياست جمهوري جريمه شدند

اول اپریل/كابل ـ صداي امریکا :كمسيون شکایات انتخابااي طي جلسۀ علني
درحضور رسانه ها ،نمایندگان نامتدان و احتاب سياسي به ده موردشکایت ا
نامتدان ریاست جماوري ( لمي رسول ،عبداهلل عبداهلل،گل آغاشير ي ،محمـد
داوودسلطان وي ،هالل الدی هالل و عبدالرب رسول سياف)رسيدگي كرد.
رئيس كمسيون گفت درمورد لمي رسول دو شکایت ا سوي ستاد انتخابااـي
اشرف غني احمد ي ویک شکایت ا سوي مردم كندهار رسيده كه ادعاشده
مسئولي دولتي به سودای نامتد ا امکانات دولتي كارگرفته اند .یکجابـا ایـ
شکایات ،اسناد ،عکساا ونوار ویدویي كه مداخله مقامااي دولتي را دركمپای
داكتررسول نشان ميدهد ،نيتبه كمسيون فرستاده شده است .جمعه خان همدرد،
والي پکتيا ا امکانات دولتي در مبار ات انتخابااي لمي رسول استفاده كرده و
نيتقوماندان امنيه كندهارمردم را واداربه اشتراک دركمپای ای نـامـتدكـرده
است .به ای دو دليل به گفتۀ رئيس كميسيون شکایات انتخابااي ،آقاي رسـول
مبلغ 211هتار افغاني جریمۀ نقدي شد.
آقاي سعادت ا كمسيون مستقل انتخابات افغانستان خواست ااا حـکـومـت
بخواهد كه جمعه خان همدرد ،والي پکتيا و قوماندان امنيه كندهار رابه دلـيـل
استفاده ا امکانات دولتي بسودیک نامتد ا ورایف شان بركنارنماید.امانماینـده
لمي رسول فيصله كمسيون رانپذیرفت وبه دليل اینکه ميخواست مجـلـس را
برهم بتند ا جلسه كشيده شد.
كمسيون شکایات انتخابااي ،گل آقا شير ي نامتدریاست جماور را به دليـل
اینکه دریکي ا سخنراني هایش لمي رسول ،نامتددیگررا اوهي نموده بـود
مطابق قانون انتخابات 311هتارافغاني جریمه نقدي نمود.امانمایندۀ شير ي نيتای
اصميم را نپذیرفت و آن كمسيون را به طرفداري ا حکومت متام كرد.
پيش ا ی نيتاشرف غني احمد ي ،یک نامتددیگر ریاست جماوري ا سوي
كمسيون شکایات انتخابااي جریمه نقدي شده بود .بامي ارايب كمسيون بـه
شکایات شارداري كابل ا عبداهلل عبداهلل ،قطب الدی هالل وعبدالرب رسـول
سياف رسيدگي كرد كه گفته شده بود ای سه نامتد پوسترهاي شانرا درجاهایي
كه ا سوي بلدیه منع قرار داده شده بود ،نصب نموده اند .

اجراي موسیقی سنتی افغانستان در کاخ سفید

27مارچ/واشنگت ـ بي بي سي:كا سفيدامسال ا چندهنرمند افغان دعـوت
كرداابمناسبت جش نورو  ،به اجراي موسيقي سنتي افغانستان بپردارند .ميـالد
یوسفي ا نوا ندههاي جوان مقيم لندن براي اجراي پارچه هاي رباب افغاني بـه
امریکا رفته بود و در مراسم كا سفيد هم رباب نواخت.
دنبالۀ مذاکرۀ کیري و کرزي (ا اخيرستون دوم)
كشورهاي متحدامریکادرمنطقه ایجادميشـونـد .اوافـتودكـه ا چـنـدي
بدینسوكابل شاهد حمالت پيوسته و پيچيده اروریستي بوده كه درحقـيـقـت
درعقب ای حمالت دستگاه هاي استخبارااي خارجـي دسـت دارنـدومـردم
افغانستان شک دارندكه ایاالت متحده بركشور هاي حامي اروریسم ومخالفي
پروسه صلح افغانستان درمنطقه ااثير گذارنيست ویاهم اینکه درقبال آناـا اراده
اعمال نفوذ راندارد ،مردم افغانستان ا جانب امریکاخواهان ایجادوضاحـت در
مينه مي باشند.

