
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 تقلب گسترده به نفع احمدزی وسلطان زوی  
ـ خبرگزاری بخدی   9 ـبـر  اپریل/قندهار ـار خ :یک نوارویدیویی که دراختی

گزاری بخدی قرارگرفته نشان میدهدکه تقلب گسترده به نفع اشرف غنی احمد  
ـار   ـنـده زی و داوود سلطان زوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوردروالیت ق

 صورت گرفته است .  

دقیقه ای چهارمردویک نوجوان به شکل سازماندهی شده بسته های    8درین نوار 
اوراق رایدهی رابه نفع احمدزی وسلطان زوی خانه پری میکنند.معلوم نیـسـت  
این تقلب درکدام منطقه صورت گرفته امامردانیکه درین ویدیو هستند چند بار  
ازولسوالی دند نام میبرند.درویدیونشان داده میشوددراتاقیکه تقلب صورت می  
گیردحداقل پنج صندوق خالی رای موجوداست که بسته های اوراق رایدهی از  
سوی این مردان درین صندوقهاگذاشته میشود. درنوارویدیویی مردان ازاشرف  
غنی وسلطان زوی به شکل پیوسته یادمیکنندوبهم دیگرتاکیدمیکنندکه درخانه  
 پری بسته برگه های رای که آنها ازآن به نام )کتاب( یاد میکنند عجله کنند. 
ظاهرااین تقلب دریک اتاق صورت گرفته وآنهابه شخصیکه این ویدیـو را  
ثبت کرده همواره میگویند بایداز دروازه خبر بگیردکسی واردنشود. سه مردو  
یک نوجوان که مصروف خانه پری بسته های اوراق رایدهی هستند می گویند  

 پول زیادی ازبابت این کارشان دریافت خواهندکرد.  
یکی آنان میگوید اشرف غنی وعده پول زیادی راداده ویکی دیـگـر ایـن  
ـنـد.  مردان از شخصی به نام جاللی نام میبردکه پول زیادی از او دریافت میـک

 )عکس باالهمینهارانشان میدهد( 
یکی ازمردهاکه صورتش درین نوارویدیویی نشان داده نشده با اشاره بطرف  
بسته های رایدهی میگویداینها اوراق رایدهی نیست بلکه بگفته اودالر است ازین  
بابت اومیگوید به هر مقداری که این برگه ها خانه پری شود بهمان مقدار دالـر  
میگیرند.این مردهمواره تاکیدمیکندکه بسیارکارکرده وکارهای زیادی نیـزدر  
پیش است. نو جوانی که درمیان آنهاست میپرسدکه به رضای خداکارمیکنی؟  
مرد باخنده جواب میدهد به رضای اشرف غنی احمدزی!این نوجوان میگوید  

 که برای گل آغا شیرزی هم زیاد کار کردند . 
   تردید اظهارات جنرال حمید گل

ـ رادیوآزادی 51 ـنـرال  اپریل/کابل  : وزارت دفاع افغانستان اظهارات اخیر ج
آی، درمـورد      اس     حمیدگل، رئیس پشین سازمان استخباراتی پاکستان، آی 

سازش میان امریکاوطالبان رارد کرد. اخیراً حمیدگل و وحید مژده عضوپیشین  
جمهوری و شوراهای    گروه طالبان، گفته بودندپیش ازبرگزاری انتخابات ریاست 

ـای   ـیـروه والیتی شانزدهم حمل، ایاالت متحده با طالبان سازش کردتاتوانایی ن
 امنیتی افغانستان در برگزاری این انتخابات برجسته جلوه داده شود. 

تروریستی طالبان و      وزارت دفاع افغانستان این ادعارا ردکرده میگویدگروه 
شان تالش زیادکردندتوانایی نیروهای امنیتی افغانستان رادرتامین    حامیان خارجی 

امنیت انتخابات زیرسئوال ببرند، امابخاطرتالش وفعالیت نیروهای امنیتی کشور  
 نتوانستند به این اهداف خود برسند. 

شان کـوشـش    وزارت دفاع دراعالمیه خودمیگوید: طالبان و حامیان خارجی 
ـازنـدکـه   زیادکردندروندانتخابات رامختل ویاهم صدمات جدی به آن واردس

ـایـن    ۰9۶ دراینروزبه تعداد  ـارم حمله مهم نظامی ازقبیل حمالت انتحاری، انفـج
خواستندتا ترس ووحشت رادراذهان عامـه    وانداخت مستقیم راانجام دادندومی 

ایجادکرداین پروسه ملی رابه چالش بکشند. اماخوشبختانه به لطف خدا وحمایت  
مردم توسط نیروهای اردوی ملی ونیروهای امنیتی خنثاگردید، هیچ آسیبی بـه  
سالمت انتخابات وحضور مردم نرسید وهموطنان مابدون هیچ نـوع تـرس و  

های رای رفتند وحماسه به    هراس، شجاعانه به خاطر آبادی کشور به پای صندوق 
 شان بوجود آوردند.   وسعت تاریخ مثل نیاکان 

ـتـی    نیروهای امنیتی کشو     وزارت دفاع درموردتوانایی  ـی ـن افزود: نیروهای ام
های خوب برخودار شده و سطح تعلیم و تربیـه    دفاعی درحال حاضر از توانایی 
های خویش را در تامین امنیت انتخابات بـه    مسلکی آنها بلند رفته و این توانایی 

های این نیرو ها    که به توانایی   مردم کشور و جهانیان به اثبات رسانیدند و کسانی 
نگرند، همه از روی حسادت شان بوده و حلقات وابستـه بـه    به دیده شک می  
 بیگانه هستند . 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری
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 سپارش نبوی )صلعم(
 گفت پیغمـــبر به اصحاب کبار     تن مپوشانید  از بـــاد بـــهار
 کآنچه با بـرگ درختان  می کند     نیـــز با  جان  شمایان می کند

 )از مثنوی خداوندگاربلخ حضرت مولیناجالل الدین محمدبلخی(

 د مریم کوفی از سوءقصد جان سالم بدر بر 
ـ افغان پپر   5۰ :مریم کوفی عضو مجلس نمایندگان در نزدیکی  اپریل/کابل 

منزلش ازسوی مهاجمان زخمی شد.فرمانده پلیس کابل باتاییداین رویداد گفت:  
این حمله سه شنبه شب درشهرک آریاهنگامیکه مریم کوفی نماینده مردم تخار  
درحال رفتن به منزل خود بود، هدف افرادمسلح ناشناس قرارگرفت که درنتیجه  
ـای   اوو محافظش زخمی شدند.درحال حاضرخانم کوفى به یکى ازشفاخانه ه

 کابل انتقال یافته ووضع صحى وى خوب گفته شده است. 
گلوله باری بر موتر مریـم کـوفـی  
برای زمان کوتاه ادامـه داشـت کـه  
بالفاصله ماموران پلیس به محل رسیدند.  
هنوز هویت مهاجمان مشخـ  نشـده  
ومقام های نظامی در کابل نیـز درایـن  
ـا   ـهـرک آری مورد چیزی نگفته اند.ش
ازمناطقی است کـه بـه شـدت ازآن  
 محافظت می شود و ساکنان آن را بیشتر 

مقامهای  دولتی تشکیل میدهند .خبرگزاری پژواک اطالع دادکه فـردی بـه    
 اتهام این سوءقصدازسوی پلیس دستگیرشده است . 

 ت افغانستان مخالف ساخت بند داسو اس
ـ روزنامۀ 51 ـای    8اپریل/کابل  ـه صبح : وزارت خارجه میگویداظهارات مقام

ـیـرا   پاکستانی درمورداعماریک بندبرق درخیبرپشتونخواه درست نیسـت. اخ
های پاکستان ازقول وزیرانرژی و آب آنکشورگزارش دادندکه    برخی از رسانه 

ـال   ـیـگـویـددرح افغانستان با اعمار این بند موافق است. اماحکومت افغانستان م
بررسی این موضوع است و هیچگونه رضایتی درموردوجودنـدارد. ایـن در  
ـان ودوکشـور   ـت حالیست که منازعات آبی یکی ازدالیل کشمکش بین افغانس

 همسایه ایران و پاکستان است. 
شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، دیروزدریک کنفرانس خبری در  
کابل گفت:اظهارات اخیروزیرفدرال انرژی وآب پاکستان مبنی براینکه گویا  
افغانستان اعتراض ومخالفت خودرادررابطه به احداث بند داسو پس گرفته یا از  

اساس    بنیاد و بی   آن انصراف کرده باشد، درست نیست و این اظهارات کامال بی 
 است.مستغنی افزود احداث چنین بندی به افغانستان ضرردارد. 

اعتراض افغانستان دربرابرساخت این بندپس ازآن باالگرفت که بانک جهانی  
ـیـن   باارسال سندی به افغانستان خواست بفهمد که آیا دولت افغانستان بااعمارچن
بندی راضی است یانه.آبی که قرارست درین بند ذخیره شود، آب دریای کابل  

های پنجشیر و سلسله کوههای هندوکش درافغانستان سرچشمه    است که ازکوه 
ـا   میگیرد. این در حالیست که افغانستان هنوزهیچ بندبزرگی نتوانسته برسر دری

پر و کجکی    که بندهای کوچکی مانند نغلو، ماهی   هایش اعمارکند.افغانستان باآن 
رااعمارکرده، امااین بندهانمیتواندنیازمندی کشوربه برق و آب رامرفوع کنـد.  
کارشناسان میگوینددرصورتیکه افغانستان ازآب دریاهای خود بصورت درست  
استفاده کند، از نظر غله خودکفا خواهد شد و برق کافی حتا برای صادر کردن  

 تولید خواهد کرد . 
اما افغانستان نیزبامشکالتی برسراعمار بند آب و برق مواجه است. برخـی از  

ـان رارفـع    اند تاحق   سازمانهاتالش کرده  آبه و مشکالت حقوقی آب در افغانست
 کنند، اماهنوز هیچ سندی در این مورد وجود ندارد . 

 !مال معتصم  مفقوداالثر شد 
ـ  51 : وزارت خارجه تاییدکردکه مالمعتصم آغا جان در  صبح   8اپریل/کابل 

ای    امارات متحده عربی ناپدید شده است. معتصم آغاجان چندی پیش مذاکره 
رادرامارات متحده آغازکردودولت افغانستان ابرازامیدکرد که این مـذاکـره  
آغازگر گفتگوهای صلح شود. مقامهادرافغانستان درآنزمان گفته بودندرهبـران  

ای نشر کرد و    اند. سپس معتصم آغاجان اعالمیه   مهم طالبان حاضر به مذاکره شده 
درآن گفت مردم افغانستان نیزمانندمردم سایرکشورهامیتوانند صلح داشته باشند  
ودرامنیت زندگی کنند.اماهمزمان باآغاز گفتگوهاکه در آن رییس داراالنشای  

های زیادی به    شورای عالی صلح نیز شرکت داشت و دولت افغانستان امیدواری 
ای نشر کردند و گفتندکه معتصم آغاجان از طالبان    مردم داده بود، طالبان اعالمیه 

 کند و تصمیم او شخصی است نه از آدرس گروه طالبان.   نمایندگی نمی 
ـعـد    پس از این اعالمیه طالبان، نشست دبی هم به نتیجه  ـنـدی ب ای نرسید و چ

شایعاتی مبنی بر مفقود شدن مال معتصم آغاجان به نشر رسید. وزارت خارجـه  
های امارات متحده در تماس است تا    حاالمیگوید از مجراهای دپلوماتیک با مقام 

 سرنخی از آقای معتصم پیدا شود. 
 د شده  کشته شدن  چهارکارمند ربوده

ـ رادیوآزادی 51 : مسئوالن امنیتی والیت هیرمند از کشته شدن  اپریل/هیرمند 
اند.عبداالحدچوپان،    چهارکارمنداختطاف شده یک شرکت ساختمانی خبرداده 

ازقومندانی امنیه هیرمندگفت این افراد حدوددوهفته پیش درلشکرگاه مرکـز  
این والیت اختطاف شده بودند.بگفته چوپان، این چهارنفریکروزپس ازاختطاف  
کشته شدند.اوگفت، اجسادکارمندان دیروز دوشنبه به لشکرگاه انتقال داده شد.  

کار میکردند. مسئوالن والیـت  )وای سی سی (این افراد درشرکت ساختمانی  
گویند از پنج کارمند برنامه همبستگی ملی که از سوی افراد مسلح    قندهار نیز می 

 اند .   وسه نفرشان آزاد شده   اختطاف شده بودند، دو تن آنان کشته شده 
 انفجارماین جان دوکودک را گرفت 

ـ باختر   5۰ : در نتیجۀ انفجار ماین در والیت زابل دو کودک جان  اپریل/قالت 
باختند. جنرال غالم سخی روغ لیونی مسئول پلیس والیت زابل گفت دررویداد  

غیرنظامی بشمول یـک    ۰که امروزدر نزدیک بازارولسوالی شهرصفا رخ داد  
کودک ودوزن زخمی شدند. داکتران وضع صحی سه زخمی را نگران کننده  

 گزارش کردند. 

 ه ده درصد آرای اعالن شد
ـبـدال  ـتـراحـمـدزی 9/15داکتـرع ـتـررسـول   ۰/32%، داک %،  8/9%، داک
 % 3/۶%، ارسال    1/۶%، سلطانزوی 7/7%، شیرزی 2/7%، هالل 5/1استادسیاف 

   اختالف درشمارش هزاران رأی تقلبی
ـ ماندگار   57 : منابع کمسیون انتخابات گزارش میدهندکه تالش  اپریل/کابل 

ـامـزدان   هابرای درست حساب کردن برخی ازآرای بلندتقلبی به نفع یکی از ن
ریاست جمهوری جریان دارد. برخی ازاعضای کمسیون بارعایت نکردن اصل  
بیطرفی درکارشان، تالش میکنند آرای تقلبی یک نامزد انتخابات را به نفع او  
آباد و    حساب کنند. شمارش آرای تقلبی یک نامزدکه دروالیتهای کنر، جالل 

پکتیکا با صندوق ریخته شده، بامخالفت ناظران برخی ازنامزدان دیگرمـواجـه  
شده، امابرخی مسئوالن کمسیون میگویندبایداین آرابه نفع نامزد مـوردنـظـر  

 حساب شود، درغیرآن به هویت این نامزدلطمه واردمیشود. 
این موضوع به یک مسألۀ جنجالی در میان اعضای کمسیون انتخابات تبدیل  

که شمارشان به هزاران میرسد، درخریطه    شده است. بگفتۀ منبع، این آرای تقلبی 
هایی جابجاشده که مربوط کمسیون انتخابات نمیشودواین نشان ازتقلب آشکار    

های تقلبی، رنگ زرددارندکه ازکمسیون انتخابات نیست. بـر    دارد. این خریطه 
بنیاد روش کاری در کمسیون انتخابات، بعدازپروسۀ رایگیری آرابرای شمارش  

شده بسته    های مشخ  ونشانی   ازصندوق بیرون شده وآرای هرنامزد درخریطه 
 بندی میگرددوبه کمسیون برای شمارش مجدد فرستاده میشود. 

های    حاال درمیان اعضای کمسیون برسرصحیح گرفتن ونگرفتن این خریطه  
ـان    رأی، اختالف نظرایجادشده وبهمین دلیل حاالبرای حل جدال، پای نمایند  گ

انتخاباتی اتحادیۀ اروپایا ناظران اتحادیه اروپا نیز به میدان کشیده شـده اسـت.  
آنراغیرقانونی عنوان کرده      ناظران اتحادیه اروپا، آرای مورد نظر راتقلبی دانسته 
های نتایج راتقلبی خوانده    اند. برخی ازمسئوالن کمسیون انتخابات نیزاین خریطه 

ـان     خواستار باطل  ـن کردن آن شده اند. امابرخی ازاعضای دیگرکمسیون همـچ
تالش دارنداین نتایج قابل بحث رابه نفع نامزدموردنظر حساب کنند . هنوزمعلوم  

شـود،    های رای که تقلبی خوانـده مـی   نیست درنهایت کمسیون با این خریطه 
 کند .   گونه برخورد می   چه 

 د هزار زندانی بگرام آزاد شده ان 4بیش از
ـ آریانانت 51 : قوماندان پلیس نظامی ومسئول زنـدان بـگـرام  اپریل/کابل 

نفرزندانی در بگرام بنابرحکم محاکم یا درنتیجه ارزیابی    1519 میگویدتااکنون 
 کمیته بررسی پرونده های زندانیان، آزاد شده اند. 

  1۶75 ، در مجموع  5393 حمل 71 تا 539۶ حوت 7۶ به گفتۀ جنرال فاروق از 
نفراتباع افغانستان که توسط نیروهای خارجی توقیف شده بودند، ازسوی امریکا  

 نفرآزاد گردیده اند.   1519 به افغانستان سپرده شدند.ازین تعدادتا اکنون  
تن ازافغانهاکه هنوز در توقیفگاه    33۰ مسئول زندان بگرام افزودپرونده های  

 بگرام بسرمیبرندتا حال از جانب امریکا به افغانستان تسلیم داده نشده است. 
تصمیم حکومت افغانستان درآزادی زندانیان بگرام به موضوع جنجالی میان  
افغانستان وامریکاتبدیل شد.درماههای اخیرشمار زیادی ازمقامهای دولت امریکا،  
ـان بـه   سناتوران و نمایندگان مجلس این کشور با متهم کردن حکومت افغانست
آزادکردن زندانیان خطرناک، خواستار توقف روند آزادی این زندانیان شـده  
اند.امریکاگفته این زندانیان درحمالت تخریبی وخونین علیه نیروهای ائتـالف  
ـارجـی   وافغان نقش داشته وآزادی آنان حیات غیرنظامیان ونیروهای نظامی خ
وافغان را باخطرمواجه میسازد، اماحکومت افغانستان با رد آن، تاکید کرده است  

 که این افراد بی گناه بوده اند . 

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 
تا چهل روز به شماعرضه می داریم. 

 ارسال پول به تمام دنیا 
 به زودترین فرصت با
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Omaid Weekly 
P.O. Box 30818 Alexandria, VA  22310 

Tel/Fax : (703) 491-6321  Cell:(571)435-4604 

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 سویدنعبدالخالق بقایی پامیرزاد                                     
 گرخطایی از تو سرزد درپشیمانی گریز !

بازهم سخنانی دربارۀ خطاها ونارساییهای آقای کرزی، 
 وپیشنهادهایی به حکومت جدید

ـانـده، و   ـیـراث م گفتارنیک، پندارنیک و کردارنیک ازنیاکان بما به م
معماران ومهندستان ارجمند)امید( به پیروی ازنیاکان، کاخ فرهنگی )امیـد(  
راطی تقریباً ربع قرن، ازحمله های تندوغیرمتعارف به افرادو اشخاص، منزه  

 وپاکیزه نگهداشته اند.  
مقالۀ پرمحتوای جناب نعیم کبیر)بجای سرمقاله(، مقالۀ جناب پروفیـسـر  

( دلیل و  9۰9لطیفی زیرعنوان)نظری به انتشارات تازه( درشمارۀ پیشین )امید 
ـفـحـۀ   حجت روشن برادعای من است. من درگفتمان خود درستون دوم ص

( علیه آقای کرزی از واژۀ نسبتاً تندکارگرفته ام و اورا)روغ  9۰9چهارم )امید 
لیونی( خطاب کرده ام، واز این عمل خودراحساس پشیمانی میکنم، هم بـه  
خاطرکرزی وهم بخاطر ارج گذاری به فرهنگ متعالی نیاکانم . )گرچه روغ  
لیونی نام اصلی یکی ازفرماندهان پلیس یکی ازمناطق کشوراست، که همیشه  

 درخبر هااز اویادمیشود.( 
من باکرزی هیچ خصومت شخصی ندارم. اوازلحاظ شخصـی واخـالق  
ـیـم   انسان خوب است، به خانوادۀ خوب ومحترم تعلق دارد، مگربحیث زع
افغانستان، نتوانست کشوررابسوی آرامش، سعادت ورفاه سوق دهد، سیزده  
سال عمرافغانستان به هدررفت. بنابرین دردمن، دردوطن ودردمردم است، و  
احساسات واضطرابات درونی سبب شدتاچنین عملی ازمن سربزند. حاالمی  
پردازم به خالصۀ ازاشتباهات اودرسه ماه اخیر بعدازتدویر )جرگۀ مشورتی،  

 وازتقلبات اودر دودورۀ ریاست جمهوریش صرف نظرمیکنم.  
ـازد وحضـرت  5 ـ کرزی برفیصله هاوتصامیم اجالس مشورتی پشت پ

صبغت ال مجددی راکه شجاعانه ازدخالتهای آی اس آی پاکستان درامـور  
 داخلی افغانستان پرده برمیداشت، رنجانید.  

ریاست جمهوری ازهمانوقت به مداخله  7۶51ـ درموضوع انتخابات سال 7
پرداخت وهمه مسایل رادرداخل ارگ سازماندهی کرد. نامزدی بـرادرش  
قیوم کرزی یکی ازاهداف اوبرای پیروزی رسیدن زلمی رسول بود، چنانچه  
اوبعداً به نفع زلمی رسول کنار رفت تا اززلمی رسول حمایت نمایند.البته این  
کاریک فایده هم برجای گذاشت وآن   درحاشیه قرارگرفتن قطب الـدیـن  
 هالل، کاندیدموردنظرگلبدینست، که بدستورپاکستان )دنباله درصفحۀ هفتم( 
*************************************** 

 فسانه نیک و بد گشتند سامانی و ساسانی  
 توای خواجه گراز ارکان این ملکی نیی خواجه 

 از آن کز بهر بنیت را اسیر چار ارکانی 
 نیابد هیچ انس و جان نسیم انس جان هرگز 
 که با دین و خرد نبود براق انسی و جانی 
 ز بهر شربت دردست شیبت پر ز نور حق 
 گر از الفست نیرانیست آن شیبت نه نورانی 
 به سبزه عشوه و غفلت نهاد خود مکن فربه   
 که فربه فرث و دم گردد ز پختن یا ز بریانی  

 اگر خواهی که چون یوسف به دست آری دو عالم را 
 درین تاریکی زندان چو یوسف باش زندانی 

 ورت باید که همچون صبح بی خود دم زنی با حق 
 صبوحی را شرابی خواه روحانی نه ریحانی 

 کن که چون این پوست بشکافند   تو ای ظالم سگی می 
 در آن عالم سگی خیزی نه کهفی بلکه کهدانی 
 تو مردم نیستی زیرا که دایم چون ستور و دد 
 گهی دلخسته از چوبی گهی جان بستۀ خوانی 
 اگر چند از توانایی زننده همچو خایسگی 
 وگرچند از شکیبایی خورنده همچو سندانی 
 مشو غره که در یک دم ز زخم چرخ ساینده 
 بریزی گر همه سنگی بسایی گرچه سوهانی 
 رحمی   تو ای بازاری مغبون که طفلی را ز بی 

َّه   ش ز روی حیله بستانی   دهی دین تا یکی حَب
 ز روی حرص و طراری نیارد وزن در پیشت 
 همه علم خدا آن گه که بنشینی بورزانی 
 ز مردان شکسته مرد خسته کم شود زیرا 

 که سگ آنجاست کابادست گنج آنجا که ویرانی 
 تو ای نحس ازپس میزان ازآن جز قحط نندیشی 
 که عالم قحط بر گیرد چو کیوان گشت میزانی 
 ولیکن مشتری آخر به روز دین ز شخ  تو 
 بخواهد کین خویش ار چه بسازی جای کیوانی 
 تو ای زاهد گر از زهدت کسی سوی ریا خواند 

 ز بهر چشم بدبینان تو و جای تن آسانی 
 پای چون دامن   مترس ار در ره سنت تویی بی 

 چو اندر شاهراه عشق بی سر چون گریبانی 
 به وقت خدمت یزدان به نیت راست کن قبله 
 از آن کاین کار دل باشد نباشد کار پیشانی 

 الجمع سوی مرد معنی دان   قیامت هست یوم 
 ولیکن نزد صورت بین بود روز پریشانی 

 پایی به میدان رضای او   دست و بی   اگر بی 
 به پیش شاه گویی کن که ناید از تو چوگانی 
 درین ره دل بَرند از بر درین صف سر بُرند از تن 
 تو و دوکی و تسبیحی که نز مردان میدانی 

 فقیه ارهست چون تیغ و فقیر ارهست چون افسان 
 تو باری کیستی زین ها که نه تیغی نه افسانی 
 تو ای عالم که علم ازبهر مال و جاه را خواهی 

 به سوی خویش دردی گر به سوی خلق درمانی      )دنباله درستون سوم( 

ـ کالیفورنیا  محمد طاها کوشان                                     فریمونت 
 ی مسلمانان مسلمانی، مسلمانان مسلمان

ناخوش آوازى به بانگ بلندقرآن همیخواند. صاحبدلی براو بگذشت گفت:  
تورامشاهره چندست ؟ گفت: هیچ . گفت : پس این زحمت خودچندان چـرا  

 همی دهی ؟ گفت : ازبهرخدا میخوانم. گفت: از بهر خدا مخوان . 
 گرتو قرآن بدین نمط خوانی 

ــى                            گلستان باب چهارم  ـلماـن ــ ــق مس ـبَرى رون ــ ِ  ب
آینده سرفرازی و بهروزی و شادکامی میهن وهم میهنان بسته بـه درایـت  
ـایـداز   ـیـت ب وکفایت و خرد واندیشۀ رئیس جمهورآینده میباشد. این شخص
اولویتها به چند چیزی با ژرف نگری ویژه و نگرانی شش جهت این فکتور هارا  
بسیار با دقت بررسی کرده باشد و از روز دوم کاریش به اجرای آنها بپردازد و  

 دستور بدهد. 
ـ ثبت داراییهای همه ارکان دولتی در مدت زمان پیش از اشغال کرسی   اول 

 ها در محاکم وثایق صورت بگیرد. 
ـیـز   ـ هرکسی باید اسناد موثق چگونگی بدست آوردن دارایی ها را ن دوم 

 ارئه و ثبت وثیقه نمایند. 
ـا   ـ دستورداده شودتا دادستانیها به مجرد بدست آوردن شکایت نامه ب سوم 
سند؛ فورا وبدون کدام  مشوره با شخ  متهم؛ دوسیۀ اورا در ظرف یک هفته  
ـیـدگـی   به محکمه بسپارد ومحکمه در ظرف کمتر ازیک ماه به این دوسیه رس

 نماید و نتیجه را از راه رسانه های جمعی به اطالع هم میهنان برسانند. 
ـنـه   ـ دوسیۀ ایکه به قاضی ودادستان سپرده میشود، اگردر مدت معی چهارم 

 اجرانکردند، فوراازوظیفه منفک وراسابه زندان انداخته شوند. 
اگرظرف شش ماه اول سه وزیر یا قاضی یا ثارنوال یا والی یا حاکم وووبه  
ـاری   اسرع وقت وبا قاطعیت به زندان انداخته شود و مادام العمر محروم ازهرک
که به نحوی بادولت یا حکومت رشتۀ داشته باشد؛ گردد، شما باور بفرماییدکـه  
 دیگر زیردستان جرئت خطا وگرفتن رشوت و فساد را کرده نمی توانند. 

امااگربا این گونه اشخاص با مسامحه و واسطه و باراول بخشش؛ رفتارشد، باز  
 هم همان آش خواهد بود و همان کاسه. 

اگررئیس جمهورآینده مسلمان صادق باشد، فبها، درغیرآن، حضرت سنایی  
 غزنوی )رح( چه خوش پرمغز و نغزسروده که باهم میخوانیم: 

 مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی 
 دینان پشیمانی پشیمانی   ازین آیین بی 

 مسلمانی کنون اسمیست برعرفی وعاداتی 
 دریغا کو مسلمانی دریغا کو مسلمانی 
 دینان   فرو شد آفتاب دین برآمد روز بی 

 کجا شد درد بودردا و آن اسالم سلمانی 
 جهان یکسرهمه پر دیو و پر غولند وامت را 
 که یارد کرد جز اسالم و جز سنت نگهبانی 
 بمیرید از چنین جانی کزو کفر و هوا خیزد 
 ازیرا در جهان جان ها فرو ناید مسلمانی 

 شراب حکمت شرعی خورید اندرحریم دین 
 که محرومندازین عشرت هوس جویان یونانی  
 مسازید از برای نام و دام و کام چون غوالن 
 جمال نقش آدم را نقاب نفس شیطانی 

 شودروشن دل وجان تان ز شرع وسنت احمد 
 چنان کز علت اُولی قوی شد جوهر ثانی 

 ز شرعست این نه از تنتان درون جانتان روشن 
 زخورشیدست نه ازچرخست جرم ماه نورانی 
 که گر تایید عقل کل نبودی نفس کلی را 
 نگشتی قابل نقش دوم نفس هیوالنی 

 هرآنکو گشت پرورده به زیر دامن خذالن 
 گریبان گیر او ناید دمی توفیق ربانی 

 داران غرور دیو نفس زیرا    نگَردد گِرد دین 
 جانی   سبکدل کی کشد هرگز دمی بار گران 

 تو ای مردسخن پیشه که بهر دام مشتی دون 
 ز دین حق بماندستی به نیروی سخندانی 
 دینان   چه سستی دیدی ازسنت که رفتی سوی بی 
 چه تقصیر آمد از قرآن که گشتی گرد المانی 
 نبینی غیب آن عالم درین پر عیب عالم زآن 
 که کس نقش نبوت را ندید از چشم جسمانی 
 برون کن طوق عقالنی به سوی ذوق ایمان شو 
 چه باشد حکمت یونان به پیش ذوق ایمانی 
 کی آیی همچو مارچرخ ازین عالم برون تا تو 

 دُم درین پیروزه پنگانی   به سان کژدم بی 
 درِ کفر و جهودی را ز اول چون علی برکن 
 که تا آخر چنو یابی ز دین تشریف ربانی 
 بجوخشنودی حق را زجان وعقل و مال وتن 
 پس آن گه از زبان شُکر می گوکاینت ارزانی 
 درین کُهپایه چون گردی برآخورچون خرعیسی 
 به سوی عالم جان شو که چون عیسی همه جانی 
 ز دونی و ز نادانی چنین مزدور دیوان شد 
 وگرنه ارسالن خاصست دین را نفس انسانی 
 تو ای سلطان که سلطانست خشم و آرزو بر تو 
 سوی سلطان سلطانان نداری اسم سلطانی 
 چه خیزد ز اول ملکی که در پیش دم آخر 

 سامان چه ساسانی چه سامانی   بود ساسی و بی 
 بدین دَه روزه دهقانی مشو غره که ناگاهان 
 چواین پیمانه پرگردد نه دِه مانده نه دهقانی 
 تو مانی و بد ونیکت چوزین عالم برون رفتی 
 نیاید با تو در خاکت نه فغفوری نه خاقانی 

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : فسانه خوب شوآخرچو میدانی که پیش ازتو            )دنباله درستون دوم( 

                                                            امیر امان اهلل خان                                                              
1933تا  1919تاریخ افغانستان از   

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

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

ـ بغالن  خلیل ال نیک پی                                          پل خمری 
رئیس کمسیون شکایات انتخابات 

 ؟ عبدالستارسعادت کیست
طور مقدمه عرض شودکـه چـون  
عبدالستار سعادت درپـروگـرام تَـودِی  
ـتـون   ـیـرپش خبری طلوع، همۀ اقوام غ
افغانستان راخارجی و وارد شده قلمـداد،  
ـیـز   وقوم شریف هزارۀ مان را نسل چنگ
یادنموده است، لهذا به حیث هـمـوطـن  
ـار   ـت افغان، مانیز حق داریم بفهمیم که س
سعادت از کجا وارد بغالن شده ؟ زمیـن  
های نا محدود شان را ازکجا بـه دسـت  
آورده ؟ و سوم این که چطور در ایـن  
ـیـس   ـاریـخ کشـور رئ موقع حساس ت
ـال    5393کمسیون شکایات انتخابات س

 انتخاب شده است؟ 
چون خودش حاضربه جواب نیست، درقریۀ شان رفته پرسان کردم، شنیدم  
که درزمان محمدگلخان مهمندبیست خانوارمردم بارۀ پشاورپاکستان، که اساساً  
کوچی اند، دراطراف نهرجان غارق مرکز بغالن بنام ناقل جابجاشده اند. این نهر  
جان غارق قدامت چندین هزار ساله دارد، ودرهمین قریه مردم زندگی میکرده  
اند، حکومت، مردم اصلی این قریه را ازکشت وشالی کاری منع کرده و امـر  
نموده تا لبلبو بکارند، بعداً مردم بیچارۀ این قریه رامجبورساخت که اززمین های  
خویش استعفا بدهند، بعدکه مردم اززمین های خودصرفنظر نموده انـد، ایـن  
زمین های شالی کاری رابه همین بیست خانوارتوزیع نموده و مزیداً سه هـزار  
جریب للمی رانیزبه این قوم داده است. بعد ازغصب زمینها، مثل طالبان، برایـن  
قریۀ مظلوم ظلم، قتل،  تجاوز و سرقت شبانه راشروع نموده اند، البته به تشویق  

 محمدگل مهمند ! 
مردم این قریه عالوه براین فشار، تحت فشاردیگرحکومت قرار گرفته در  
ـتـی   خدمت اجباری وشاقه وبیگاری حکومتی، سرک سازی و تعمیـرات دول
مأمورگردیدند. مردم مجبورشده به کوههای هزار قاق، تپه های کرکر و چِـم  
ـلـم   قلعه ودهنۀ غوری و بای ثقال فرارنموده اند، که هنوزهم اوالدهای شان درل
های بدون آب سرگردان اند.  قریه باتمام خانه های مردمان اصلی ومسجدکـه  
هنوزدرختهای دو صدساله درآن موجوداست، توسط این قوم اشغال وغصـب  

 ونام این قریه )باره زی( گذاشته شده است . 
بعداً درزمان اسماعیل مایار، دربرخوردبامردم بیچارۀ پشه ای کوهستان، این  
قوم باتعدادی زخمی شدند، زیرامردم پشه ای که جزخانه، زمینی نداشتند، مورد  
ظلم قرارگرفتند ازطرف باره زی هاکه ازخانه های تان کوچ کنید، زمینها از ما  
است ! اسماعیل مایار بعدازین جنگ مغلوبه فیصلۀ عنعنوی جرگۀ راصادر کرده  
ـای   وسیزده دخترمردم پشه ای را بطور بد به باره زی هاداد، که هنوزهم اوالده

 شان زنده اند . 
باالخره در زمان طالبان، ستار سعادت و قومش عسکرطالبان شدند و پیش از  

 رسیدن طالبان بغالن رابه آنان تسلیم وبیرق شان را بلند نمودند . 
ستارسعادت عضو فعال افغان ملت ونطاق این حزب میباشد، که تعدادی از  
اقارب شان با کریم خرم رئیس دفترکرزی درفرانسه هم کاسه وهم خانه شدند.  
به اساس همان آشنایی، دفعتاً این عضوافغان ملت، ارگ نشین و نفرخاص حلقۀ  
کرزی وافغان ملت، درکمسیون بررسی شکایات انتخابات بحیث رئیس نصـب  

 شد، که به نفع اشرف غنی احمدزی فعال است.  
نتیجه اینکه هرکس اقوام افغانستان راتوهین وتحقیرکـرده اسـت، بـدون  
زحمت به پول، خانه، زمین وعزت درافغانستان رسیده، و صاحب چوکی های  
کالن دولتی شده است. چنان معلوم میشودکه ستار سعادت، این نابغه از تاریـخ  
دانهایی چون بیهقی، هرودوت، هوانتسنگ سیاح چینی وابن خلـدون عـرب،  

 بیشترتاریخ وجغرافیای افغانستان را می داند ! 
من حیران هستم که آقای شفیع عیار درکدام خواب غفلت است که ایـن  
ـای   نابغۀ چهارم رافراموش کرده، زیرا ستار سعادت کشف نموده  که ولسوالیه
چاه آب و درواز، هردو درتاجکستان میباشد! ضروراست تا شفیع عیار به معرفی  

 این نابغۀ چهارمی نیزبپردازد ./   با احترام  
***************************************** 

 زبان دانی ترا مغرور خود کردست لیکن تو 
 نجات اندر خموشی دان زیان اندر زبان دانی 

 غشی به سوی خویشتن چون شد   اگرتوپاک و بی 
 به نزد ناقدان نامت نبهره و قلب و حمالنی 
 سماعست این سخن در مر و اندر تیم بزازان 
 هم اندر حسب آن معنی ز لفظ آل سمعانی 
 که جلدی زیرکی را گفت من پاالنیی دارم 
 ازین تیزی و رهواری چو باد و ابر نیسانی 
 بدو گفتا مگو چونین گر او را این هنر بودی 
 نبودی چون خران نامش میان خلق پاالنی 
 بدان گه بوی دین آید زعلمت کز سر دردی 
 نشینی در پس زانو و شور فتنه بنشانی 

 ور از واماندگی بادی برآری سرد پیش تو 
 نماند پیش آن جنبش حزیران را حزیرانی 
 چو در روح ایزد را صدف شد بنیت مریم  
 نیارستی ز مستان کرد در پیشش زمستانی 

 تو ای مقری مگر خود را نگویی کاهل قرآنم 
 که از گوهر نیی آگه که مرد صوت و الحانی 
 برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پیش تو 
 ترا گر جان بود عمری نگویم کاهل قرآنی 
 به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت کی 

 ترا رهبر بود قرآن به سوی سِرّ یزدانی                    )دنباله درصفحۀ ششم( 
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ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                               المیدا 
 بدترشدن بحران گرسنگی درافغانستان 

 افزایش شدید سوء تغذی کودکان 
روزنامۀ پرتیراژنیویارک تایمز یک گزارش تکاندهنده رازیرعنوان باال بقلم  

ـپـرده   Rod Nordlandراد ناردلند   درشمارۀ پنج جنوری امسال خود بـه نشـرس
 است. اینک برگردان فارسی آن خدمت تقدیم میشود : 

ـنـد،   یک مادرنوجوان دربخش سوءتغذی شدیدشفاخانۀ بُست والیت هیرم
ـالـه   بریک بستربادوکودک خود نشسته بود. احمدسه ماهه از برادریک ونیم س
اش که فقط ده پاوند وزن داشت، کمی کالن معلوم میشد. دریک بستردیگـر  
فاطمه که کمترازیکسال داشت بخاطر سوءتغذی شدید، قلبش درست کارنمی  
کرد، داکترمؤظف فکرمی کردکه درصورتیکه پدرش اورابرای عمل جراحی  
عاجل بکابل انتقال ندهد، بزودی جان خواهدداد. صورت دخترک بطرزتـرس  
آوری تغییرخورد، ندرتاً گریانش متوقف میشد. نیم اطفال دیگردر آن بـخـش  

 باصداهای ناهنجار درحال گریان بدون توقف بودند. 
ـام   ـاس ارق ـاس شفاخانۀ بست شمارزیادکودکان سوءتغذیه راقبول مینماید. ب
ـال   ـاس نشرشده ازطرف سازمان ملل، درتمام کشورسوءتغذیۀ اطفال درمقایسه ب

باالترازپنجاه درصدافزایش یافته است. داکتران ازوالیات قندهار، فراه،    7۶57
پتیکا، پکتیاوکنرگزارش میدهدکه درمناطقیکه زندگی عادی مردم دراثر جنگ  
ـغـذیـه   صدمه دیده، بسیاری از مردم فقیروآسیب پذیررابه آنطرف خط سوء ت
رانده است. حتا درکابل شماراطفال مصاب به سوءتغذیه افزایش یافته است. به  
باور داکترسیف ال اباسین، رئیس بخش سوء تغذی اطفال شفاخانه اندیرا گاندی  

 خیلی بدبود، ولی حاالبدترشده است.(   7۶۶5درکابل، )وضع درسال 
دالیل افزایش سوءتغذیه قابل بحث میباشد. اکثرداکترهاوکارمندان امـداد  
رسانی موافقت دارندکه ادامۀ جنگ، مهاجرت وتغییرمکان زمینه سازسوءتغذیه  
میباشند. بعضی هامعتقدندکه افزایش درشمار کودکان مریض قسماً عـالمـت  
خوب میباشد، زیراتعداد زیادمردم فقیر ونادار ازوجود درمان وتداوی اطـالع  
ـنـۀ   پیداکرده اند. چیزیکه آشکاراست آنست که باوجودحضورغربیها وهـزی
ـایـک   ـه ملیاردهادالر کمک بشری درافغانستان، موضوع صحت کودکان نه تن
مشکل میباشد، بلکه یک هشدارهم است. داکتران فشاربحران رابـدوش مـی  

 کشند وازین ناحیه نگران میباشند.  
تقریباً هرساحۀ زندگی درافغانستان، بشمول ساحۀ صحی صدمه دیده ویاازهم  
پاشیده است، تالش صورت میگیردکه به مردم درمورد تغذیه وامـورصـحـی  
ـای   ـه معلومات ارائه شود، ولی اکثریت زنان بخاطر وجودسنن ورسـم ورواج
محافظه کارانه که آنهارابجزاعضای خانوادۀ شان، ازدیگران دورنگهمیدارد، ازین  
ـای   ـه ـت ـای معلومات بی نصیب اند. منابع زراعتی وسنتهای محلی همکاری وحم
ـای   اجتماعی را جنگهاومهاجرتها وعزیمت به شهرهاازبین برده است. برنامـه ه
تغذیۀ صحی حتادرکشورهای دارای سیستم قوی مواظبت صحی بادر نظرداشت  

 تشنجات سیاسی ودهشت افگنی مصالحه میشود. 
شایدمشکل سوءتغذیه درهیچ جای دیگرمثل مشکل بخش کودکان شفاخانۀ  
بست، که دوصدطفل رابخاطرسوءتغذیه شدیددرهرماه تحت مداواقرارمیدهد،  
آنقدرجدی نباشد. براساس گزارش رسمی داکتران بدون مرزفرانسه کـه در  
شفاخانۀ بست همکاری مالی ومسلکی دارند، این تعداداطفال چهارمرتبه بیشتر از  

ـام    7۶57اطفالی میباشدکه درجنوری  درمان شده بودند. یک مریض دوساله بن
احمدولی ازکمبود پروتین رنج میبرد، شکم برآمده وپاهای متورم دارد. یـک  
پسرهشت ماهه بنام سمیع ال ازالغری مفرط ودوست دادن درعـذاب اسـت.  
دیگری ازسوءتغذیۀ خیلی شدید، صورتش مثل اشخاص پیر چین پیدانـمـوده  

 وپوست بدنش آویزان میباشد.  
ـای   داکتران بدون مرزشفاخانۀ بست راکمک کردندکه سال پیش بستـر ه
بخش کودکان خودرابه دوچندافزایش دهد. باآنهم بسترهاکافی نمیباشد. روزانه  
تاپنجاه کودک مریض دربیمارستان تداوی میشوند. اکثراً دوطفل ازیک بستر  
استفاده مینمایند، زیراکودکان خیلی خورد وکم جان میباشند. درحدودسه صد  
کودک دیگرکه سوءتغذی شان آنقدرشدید نمی باشد، بصفت مریضان خارج  
ازشفاخانه تحت پوشش برنامۀ غذایی قراردارند. حاالداکتران بدون مرزدر نظر  
ـاه   دارند پنج باب کلنیک بخاطرآماده سازی تشدیدی، درنقاط مختلف لشکرگ

 تاسیس نمایندتافشار رابرخود شفاخانۀ بست کاهش دهند. 
باوجودیکه واقعات سوءتغذی افزایش یافته، داکتران ومسئـوالن صـحـی  
ـامـل   فکرنمی کنندکه فزونی واقعات سوءتغذیه، یک عامل ندارد، چندین ع
ـانـۀ   درآن دخیل میباشد. واندرمول یکی ازاعضای داکتران بدون مرز درشفاخ
بست میباشد، گفت:) این یک حالت غیرعادی بوده درک آن هـم مشـکـل  
است.( آقای واندرمول اظهارکردکه قسماً توسعۀ امکانات شفاخانه بصفت یک  
ـامـه دردیـگـر   محل جذب واقعات بیشترمیباشد زیرابرخالف شفاخانه های ع
ساحات افغانستان، مریضان درشفاخانۀ بست برای دریافت دواوغذاپول نمیدهند.  
داکتران بدون مرزموفق شده اندکه ازطریق یونیسف غذای درمان سوءتغذیـۀ  
کودکان راتهیه بدارند. داکتریارمحمدنظار،آمربخش اطفال شفاخانۀ بست گفت:  
)چون تداوی ماموفق میباشد، مریضان زیادی مراجعه میکنند.( بهرصورت شمار  
واقعات سوءتغذیه ناراحت کننده میباشد. داکترمحمدداوود، داکتراطفال ایـن  
شفاخانه بگفت ماهانه در اینجا ازهفت تاهشت کودک دراثرمریضی سوءتغذیه  
ـتـران در   شدید، جان میدهند. پنج کودک درماه سپتمبرفوت نموده اند. داک
 مناطق دیگرافغانستان ازاندازۀ مرگ ومیرمشابه کودکان گزارش داده اند. 

کارمندان یونیسف ووزات صحت عامه ازمشخ  ساختن سوءتغذیه بحیث  
یک موضوع عاجل نکول کردند. براساس تعریف مقامات بین المللـی، سـوء  
تغذیۀ شدیدبه بیش ازده درصددرمیان کودکان کمتراز پنجسال وجوددارد، ولی  
وزارت صحت عامه آنراهفت درصدتخمین میکند. معظم حسین آمـربـخـش  
ـانـه،   غذایی یونیسف گفت: )ازنظرعلم، ازدیاد درشمارمراجعین اطفال به شفاخ
ـامـه   نمی توانندیک دلیل قاطع بدترشدن حاالت باشد، این نشانۀ آنست که بـرن

 درحال توسعه می باشد و تداوی بهترصورت میگیرد .( 
احصائیه های غیرقابل اعتمادیک مشکل دیگراست، بطورمثال درماه جنوری  

یونیسف ومرکزاحصائیۀ افغانستان نتیجۀ یک سروی راپخش کردندکه    7۶57
درآن سیزده هزارخانواده موردپرسش قرارگرفته بودند. احصائیه نشان میدادکه  
ـتـه   دربعضی والیات سوءتغذیۀ شدید کودکان ازسطح عاجل ده درصد گـذش
است. انتشارنتیجۀ سروی همهمه برپا کرد، مگریونیسف ووزارت صحت عامـه  
آنراردنمودندو بیان داشتندکه سروی براساس یک تحقیق ناق  صورت گرفته  
ـبـر   بود. ادارۀ یونیسف پسانتر یک سروی مکمل راتمویل نمودکه درماه نـوم
ـیـراحـمـد   اکمال شد، ولی حکومت تاحال نتیجه راافشا نساخته است. داکتربش
حمید، رئیس تغذیۀ وزارت صحت عامه گفت: )متأسفانه ما درتحلیل ارقام کمی  
ـیـش   مشکل داریم. ( ! وی توقع داردکه ارقام نوسطح سوءتغذیه درازمدت راب
ازپنجاه درصدنشان دهدکه نموی کودکان راکندمیسازد.درحالیکه سوءتغذیـه  
خیلی شدیدکشنده میباشد. سوءتغذیۀ مزمن سبب مشکالت زیادصحی شده بر  

 رشد کودکان تأثیر وارد می نماید . 
 برخالف بحران سوءتغذی درساحات دیگرجهان، این امرناشی ازکمبودمواد 

 پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی 
 اظهار امتنان  

 ازیک اقدام قدرشناسانۀ ریاست جمهور ووزارت اطالعات وفرهنگ 
 ساقۀ ما، ریشۀ ما، برگ ما     ذره ذره هستی ما، مرگ ما 

 جمله را مدیون آن آب وگلیم   وای اگرپیوندهارا بگسلیم ! )فانی( 
همانطوریکه ازصحبت پرمحبت تلفونی محترم داکترسیدمخدوم رهین، وزیر  
باتدبیر اطالعات وفرهنگ، ومتعاقباً ازشبکۀ انترنت یافتم، به اساس تحکیم پیوند  
ـاکشـورخـود   های ناگسستنی که مردم افغانستان چه در داخل وچه درخارج، ب
ونهادهای فرهنگی وثقافتی دارند، ودرچندمصراع شعرشادروان رازق فانی در  
باالمنعکس است، اخیراً باپیشنهاد ابتکاری وزارت اطالعات وفرهنگ ومنظوری  
ـاو   ـه ریاست جمهوری اسالمی افغانستان، محفل باشکوهی جهت تقدیر از فعالیت
ـای   کارنامه های برازندۀ مطبوعاتی، علمی، ادبی وفرهنگی یک تعدادشخصیته

 داخل وخارج کشور، درهفتۀ گذشته دایرشد . 

درجریان این محفل که ازطریق تلویزیون ملی افغانستان پخش شدو بعد در  
چندشبکۀ خبری انترنت جهانی انعکاس یافت، مدالهای عالی دولتی ارجگذاری  
ـادان   ـت وقدردانی به یکتعدادشخصیتهای مذکوربشمول پنج نفرازفرهنگیان واس
مقیم ایاالت متحدۀ امریکا)جنابان پروفیسرمیرحسین شاه، استادمحمـدصـدیـق  
راشدسلجوقی، استاد واصف باختری، عبدالباری جهانی وبنده پروفیسر داکتـر  

 عبدالواسع لطیفی( اعطا گردید. 
اینک وظیفۀ خودمیدانم که ازچنین تقدیرویادآوری مشوقانۀ دولت واقدام  
ومساعی ارزشمندوزارت اطالعات وفرهنگ، که درتجلیل خدمات وکارنامـه  
ـتـرش آزادی   ـان درگس ـن های علما، ادبا، هنرمندان وفرهنگیان وطن، وهمـچ
مطبوعات وآزادی بیان واحیای افتخارات باستانی وتاریخ افغانستان بذل مساعی  

 شایسته وماندگارنموده اند، صمیمانه اظهار امتنان کنم. 
سایردریافت کنندگان )مدال عالی غازی میربچه خان(، )مدال عالی غازی مال  
مشک عالم خان( و)مدال عالی ماللی( عبارتنداز:پروفیسر نعمت ال شهـرانـی،  
ـتـر   جالل نورانی، سمیع ال تازه، عبدالستارپردلی، استاد حیدری وجودی، داک
محمدیعقوب واحدی، پروفیسرصدیق رازقی، عبدالمالک الموال،مولوی زین  
ال منلی، داکترسیدعبدالقیوم سجادی، رهنوردزریاب، سیدحسین فخری، داکتر  
محمداکرم عثمان، صالح راسخ یلدرم، داکترمحمدسرورموالیی، محمدمعصوم  
ـنـد،   هوتک، اسدال غضنفر، هدایت ال حافظ، رضامحمدی، عبداالحـدمـوم
ـلـی   لطیف بهاند، نجم الرحمن، عبداالحدعشرتی، عبدالغفورآرزو، پروفیـسـرع
محمد، عبدال بختانی خدمتگار، حبیب ال رفیع، صفیه صدیقی، گاللی حبیب،  

 سپوژمی زریاب و شفیق یارقین . 
***************************************** 
ازکمبودغذای خاص ویاخرابی تولیدزراعتی نمیباشد. برعالوه دروالدین نشانـه  
ـتـه   های سوءتغذیه مشاهده نمیشود، حتااگردراطفال شان این مشکل وجودداش
باشد. داکترانی که مصروف تداوی قربانیان سوءتغذی میباشد، هرنوع توضیح  
ـان   درین مورد ارائه مینمایند. داکتر داوود گفت چون زارعان بـه مـزارع ش
بخاطروجودماین رفته نمی توانندوحاصل بدست نمی آورند، ازکلنیکهای محل  
هایشان هم کمک گرفته نمیتوانند، زمانیکه به شفاخانه می آیند، آخرین مرحلۀ  
ـاده   مشکل شان میباشد. داکترخان گفت علت بزرگ سوءتغذیه درکشور استف
نکردن ازشیرمادر میباشد. مادران تصویرهای مقبول اطفال درروی کارتن های  
 شیرپودری مشاهده مینمایند وفکرمیکنندکه شیر پودری بهترین شیراست.  

درکشوریکه دسترسی به آب پاک مشلی میباشدوسیاری ازشیرها شیرهایی  
میباشدکه استفاده ازآن اکثراً موجب اسهال ومشکالت دیگـر درنـزدکـودان  
ـامـی   ـی میشود وسوءتغذی رابدتر می گرداند. افزون بر آن، زنان اطفال زیادبدن
آورندکه درمیان تولدهاکمترازیکسال فاصله میباشد. درین صورت نامـمـکـن  
ـیـه   میباشدمادران بتوانند غذای کافی ازشیرخود ویاازراه بوتل به اطفال خودته
کنند. احمدولی دوساله درشفاخانۀ بست، نهمین طفل مادرخود، ماکوبـی بـی  

سال عمردارد وده طفل بدنیاآورده است. باکوبی بی طفل  37است که درحدود 
 نوزادخود رازودتر به شیرپودری که مقدارزیاد آن آب می باشد، بلدمیسازد . 
فقریک عامل دیگراست، خط فقردرافغانستان چنین تعریف شده که یـک  

کالوری در یک روزبه هـر  75۶۶خانواده بتواندبامصرف تمام عواید قادرشود 
در    3۰عضوخانواده فراهم کند. برطبق ادعای وزارت صحت عامه، درحـدود 

 صد نفوس افغانستان درزیرخط فقرقراردارد.  
ـان،    7۶53یونیسف درسال  مقدارموادغذایی درمانی خودرابه اطفال افغانست

افزایـش داد.  17511به  31585که بصورت واقعی به سوءتغذیه گرفتاراند از 
ـنـد.   ـت غذای درمانی به کودکانی داده شدکه درهضم غذای عادی مشکل داش
ـامـۀ   داکترحسین ازادارۀ یونیسف اعتراف کردکه یونیسف درموردتهیـۀ بـرن
ـا   غذایی به یک سلسله مشکالت در بارۀ تهیه وانتقال آن روبروبود. یونیسف ب
وزارت صحت عامه در تماس است تاباایجاد یک سیستم بهتر ونظارت موثرتـر  

 آن مشکالت را برطرف سازد . 
ـاروی   انتقال موادغذایی درمانی که عمدتاً توسط دو شرکت درفرانسـه ون
ساخته میشود، بخاطراختالف میان پاکستان وناتو وتعزیرات اقتصادی علیه ایران  
که  میباشد، کاهش یافته است. داکترحسین افزودمدیریت سیستم تغذیه یـک  
 سیستم خیلی مشکل میباشد، افغانستان درین قسمت        )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 پیام به عالقمندان امید  
ـاری مـی   دوستان عزیزی که جهت فراهم ساختن زمینۀ انتشار مداوم امید ی
ـان   رسانند، محبت فرموده چک اعانۀ جدید شان را بفرستند. خداوند به همۀ ش
اجر وافر نصیب بدارد . چک یا منی آردرهای تان را قابل پرداخت به هفته نامۀ  

 امید بنویسید . با محبت و احترام، محمدقوی کوشان 

 سانفرانسسکو ـ کالیفورنیا                                  سیدفقیرعلوی
 ؟ انتخابات و زلمی خلیلزاد 

نویسندۀ محترم محمدنسیم یوسف ازکالیفورنیای جنوبی مضمون جالبی تحت  
ـامـۀ وزیـن    9۰9عنوان باالدرموردشخصیت اشرف غنی احمدزی در شمارۀ  ن

 ومؤقرامید، بربسانقاط تاریک روشنی انداخته اند.  
حقیقت اینست که خلیلزاد، متولدشهرزیبای مزارشریف، ازمتعصبین درجـه  
ـان، درسـرنـوشـت   اول زبان پشتو بسمارمیرود، ودراثرحمایت متکلمین آن زب
افغانستان نقش برجسته ای راایفاء کرده است، به این معنی که وقتی طالبان بـه  
کمک استخبارات نظامی پاکستان موفق به اشغال قسمی افغانستان شدند، ومجاهد  
نامی کشور، مرحوم احمدشاه مسعودبه قریۀ خواجه بهاءالدین واقع درسواحـل  
دریای آمورحل اقامت افگند، تااگرگشایشی پیدانشود، وطالبان همه جاهارااشغال  

 کنند، ازدریای آمو آنطرف عبورکندتابدست طالبان اسیرنگردد.  
دراین وقت درقصرسپیدامریکا تحت زعامت بوش رئیس جمهورآن وقـت  
جلساتی صورت گرفت، تاچگونه طالبان راکه حاضرنشدند رهبرالقاعده رابـه  
امریکابسپارند، منهدم وازبین بردارند. لهذاوقتی به یک نتیجۀ قاطع وملی رسیدند،  
این سئوال مطرح میشدکه بعدازبین بردن طالبان چه کسی بایددر رأس حکومت  
ـفـر   ـن افغانستان قراربگیرد. در این وقت رئیس سازمان سیا اظهارداشت که مایک
داریم بنام حامد کرزی، که ادارۀ حکومت افغانستان رامیتوان به این شخ  وا  
گذار نمود. )به اساس یادداشتهایی که دراثرمشهوربنام]بوش درجنگ[ نشرشده  
است.( بنابراین، به زلمی خلیلزاد، که خودیک پشتوزبان متعصـب وافـراطـی  
است، وظیفه داده شدکه بروددرکنفرانس بن، وکرزی رابحیث رئیس حکومت  

 افغانستان به مردم آندیارتحمیل کند. 
اینست که خلیلزاد فوراً روانۀ شهربن درآلمان شد، اماوقتی دربین دوکاندیـد  
استادعبدالستارسیرت وکرزی رأیگیری صورت گرفت، استادسیرت اکثریت  
ـاس و   ـایـق حس رابدست آورد وکرزی فقط دویاسه رأی گرفت. دراین دق
بحرانی، خلیلزاد، اخضرابراهیمی نمایندۀ ملل متحد راهوشدار دادکه چون در  
افغانستان اکثریت پشتو زبان میباشند، اگر ستارسیرت زمام حکومت افغانستان را  
بدست بگیرد، مبادا پشتوزبانهامخالفت کنند، ویک جنگ داخلی آغازشود. لهذا  
نمایندۀ ملل متحد، کرزی رابحیث رئیس حکومت مؤقتی اعالن نمود. درین بود  
ـار   که خلیلزاد سه افغان رابه کرزی معرفی کردتادر ادارۀ حکومت ازایشان ک
بگیرد، که ازآنجمله یکی اشرف غنی احمدزی بود، دیگری پروفیسرنادری و  
سومی مرحوم انجنیرشهریار. درحالیکه احمدزی نه درجهاد ونه پیش ازجهاد ونه  

 بعدازجهادسهمی نداشت وهیچکس اورانمی شناخت .  
کرزی نیزباساس مشورت واصرارخلیلزاد، احمدزی رابحیث وزیرمالیـه بـر  
گزید، وهمه اطالع دارندکه همه جاعلیه وی شکایتهاباالشد، تاکرزی ناگزیـراو  
رارئیس دانشگاه کابل مقررکرد، اماچون به آن سازمان علمی ناآشنا ونابلدبـود،  
کاری ازپیش برده نتوانست، لهذااورا بحیث رئیس روندانتقال امنیت ازنیروهای  
ناتوبه قوای امنیتی افغانستان برگزید. درحالیکه این وظیفۀ وزارت دفاع افغانستان  
ـفـه   ـی بودو بایدیک افسرافغانی که به زبان انگلیسی مهارت میداشت، به این وظ
تعیین میگردید. ولی کرزی بازهم اورادرین شغل جدیدنصب کرد، ولو که در  
وظایف سابقه اش ناکام بود، مگرچون پشتوزبان بود بازهم اورابه سومین وظیفه  
توظیف نمود، مثل اینکه درافغانستان هیچ شخ  دیگری پیدانمیشدکه احمدزی  

 را رهامیکرد، وشخ  خوشنامی را مؤظف میساخت .  
نویسندۀ محترم دریک قسمت ازمقالۀ شان ادعاکرده اندکه احمدزی )شاهجان  
ـقـرر   احمدزی پدراشرف غنی( ذریعۀ مرحوم میوندوال بحیث رئیس نقلیات م
شده بود. این عاجز مرحوم میوندوال راازنزدیک میشناختم، وی یک شخصیت  
گوشه گیربود وبیشترهم باذواتی الفت وآشنایی داشت که همسنگ وهمسویۀ  
اومی بودند، درحالیکه رئیس نقلیات بهیچ صورت بااخالق وکرکترآن مرحوم  

 همآهنگ نبود. 
ـار   ـت تاجاییکه این عاجزمعلومات مؤثق دارم، احمدزی ذریعۀ مرحوم عبد الس
ـا،   شالیزی به ریاست نقلیات مقررشده بود. مرحوم شالیزی تعلیم یافتۀ امـریـک
ـیـب   شخصیت نهایت صریح وپاکنفس بود، باهمه مردم داشت، ولـی ازپـرنس
ـاه   ـادش خویش ابداً انحراف نمیکرد. چنانچه وقتی مرحوم میوندوال به فرمان پ
بحیث صدراعظم مقررشد، مرحوم شالیزی رابحیث معاون صدراعظم و وزیـر  
داخله برگزید. شالیزی مرحوم حاضرنبود این دو وظیفۀ مهم راپیش ببرد ودلیل  
می آورد مخالف فرمایشهاوتوقعات بی موردرجال بزرگ ومردم بانفوذمیباشم.  
ولی به اثراصرار مرحوم میوندوال این دوپست مهم راپذیرفت. چند روزی از  
مقرری او سپری نشده بودکه یکتن ازخوانین والیت پکتیا سفارش خـطـی از  
طرف یکتن از اعضای پارلمان عنوانی وزیرداخله آورد. وقتی شالیزی مرحـوم  
این سفارش خط رامطالعه کردکه اجرای آن غیرقانونی بود، به شخ  مراجعه  
کننده گفت که خان صاحب، کارشما اجرا شد ولی درعین زمان، درهمان لحظه  
ـاه   ـادش استعفای خودرانوشت ویکه راست روانۀ ارگ واستعفای خویش رابه پ

 تقدیم وبه منزل خودروان شد. 
ـا روح   ـت این قلم درموردمقرری محترم احمدزی، اینهمه مطلب رارقم کردم
مرحوم میوندوال جریحه دارنگردد، ولی برخالف توقع واصرارمدیرنامۀ وزین  
ـهـذا   امید، که مقاالت حتی الوسع کوتاه ومختصر باشد، سخن به درازا کشیدول
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 استادمحمدصدیق راشد سلجوقی                     پروفیسرمیرحسین شاه 

 پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی                    استاد واصف باختری 



 

 

 کالیفورنیاـکسترو ویلی کامل انصاری                                  
مراسم ژنده باال وچهل روزمیلۀ گل سرخ 

 درمزارشریف
 دراین)ژنده باال( و جشن سترگ     شود دورهم حلقه خردوبزرگ 

)ژنده( دراصل کلمۀ اوستایی است که به معنی بزرگ وکالن و عظیم میباشد،  
وهمیشه درزبان فارسی دری درصفت فیل، گرگ و شیرآمده است، مانند )ژنده  
پیل(. اماژنده به معنی کهنه وفرسوده یا جامۀ کهنه وتکه تکه راگفته اند. ازنگاه  

ـیـد  5۶3عرفانی، صوفیان لباس ژنده برتن کنند.)برهان قاطع ص  ، فرهنگ عم
 (5531ص 7ج 

ـیـشـود،   مراسم ژنده باال که هرسال درشهرمزارشریف دراول حمل برگزارم
تداعی آنراداردکه )علم(مبارک علی ابن ابیطالب کرم ال وجهه درمقابل دروازۀ  
ـاد   ـاال( ی نظرگاه برافراشته میشود، که این مراسم ازسده هابدینسو بنام )ژنده ب
گردیده است. اماکلمۀ)ژنده( باعَلَم ویا توغ یابیرق وپرچم یا رایت منافات دارد.  
زیراکلمۀ ژنده به معنی توغ یاعلم نمیباشد، بلکه پارچه های تکه وپاره ومندرس  
 راگویند. اما عَلَم مبارک  باپارچه های حریر و یشم و سندمزین میگردد . 

توغ)توق(، عَلَم، بیرق، رایت، پرچم ونشان مرادازهویت جغرافیایی، مذهبی،  
ـیـن   ـع حزبی، سیاسی، ملی وعنعنوی یک دسته ازمردمی که در یک محیط م
جغرافیایی زندگانی بدارند، میباشد. بیرق ملی و رسمی یک قلمروآنست که نام  
ـان   آن دریک سندمعتبررسمی درج شده باشد، مانندبیرق سیاه وسرخ و سبزبانش
محراب ومنبر وخوشۀ گندم. از دوره های کودکی درمکتب این سروده را به  

 خاطر داریم که : 
 بیرق ماچه خوب قشنگ است      سیاه وسرخ وسبز رنگ است 

اما یادمانده های تاریخی، نشانه های معرفتی بیرق رابه دورزمانه ها میچرخانـد  
وازهزاره های کهن بدینسو، عَلم وبیرق ویا ژنده درکناره ها وبلندجاهای معابـد  
ومقامهای مذهبی موجودبوده است. دربلخ باستان دادگستران)پیشدادی( وشاهان 
ـلـه   )کیانی( معابد ویاقصرهایی به بلندی قله های کوههاآبادکردند که ازآنجـم
هفت قصرکیکاووس شاه را درکوهپایه های البرز)ناحیۀ جنوبی بلـخ(، قصـر  
شاندار )واره( که جمشیدشاه، قصروقلعۀ مستحکم )ماداره( را لهراسپ شاه، معبد  
بزرگ آذرگشسپ راگشتاسپ شاه بنیان گذاشتند، که سراسرآریانای پیرار را  
فره وشکوه میبخشیدند. این معابد وقصور ازخودبیرقهای بلند رنگارنگ داشتـه  
اند، وروایت برآنست که بیرقهای قصر واره آنقدربلندبودکه مردمان ماوراالنهر،  
ازآنسوی جیحون آنرابه تماشا می نشستند. موجودیت بیرقهای بلند برروی معابد  
باعث گردیدکه بلخ راکتاب اوستا بنام )بخدیم سریرام( ملقب سازدکه به معنی  

 )سر زمین بیرقهای بلند( باشد.  
ژنده ویا مراسم ژنده باال درمزارشریف نیز ره آودهمان سلسله های سنتی و یا  
مذهبی تاریخی است که برفراز هرزیارت یاهربقعه، توغی ویابیرقهایی نصـب  
ـاه مـردان  ـانـی ش گردد. مراسم ژنده باال درشهرمزارشریف بخاطر مقام روح
)حضرت علی ابن ابی طالب کرم ال وجهه( برای چهل روزبرگزارمیشود. ژنده  
ویا توغی که به سمت دروازۀ نظرگاه درجوارروضۀ مبارک درمراسم ژنده باال  
برافراشته میشود، بیش ازپانزده گز بلندی دارد. این مطلب مرابیاد)رایت ظـل(  
ـاء و   ـب ـق انداخت که ابراهیم بن علی بن عباس مشهوربه )ابراهیم امام( یکی از ن
خردمندان آل عباس برای ابومسلم مروزی تحفه داده بود. رایت ظل عبارت از  
نیزۀ بودبطول شانزده گز. این قلم راباوربرآنست که چون ابومسلم مروزی کسی  
بودکه میت حضرت شاه اولیاء راتوسط زوالبانی ازشهرنجف به بلدۀ بلخ منتقل  
ساخت وآن جسدمبارک رااز آفتهای دشمنانۀ خوارج وامویان، که به قلع وقمع  
علویان کمربسته بودند، به دورنگهداشت. مردم به پاس همان خدمات برازنـدۀ  
ـا   که ابو مسلم روادانسته، ژندۀ موالی متقیان رابرافراشته باشندکه در بَروگَـز ب

 رایت ظل ابراهیم امام همخوانی دارد . 
)زوالب رابرهان قاطع جاسوس ابومسلم میخواندکه البته به مفهوم امـروزی   

نبوده، بلکه کسانی بوده اندصاحب رأی ودرایت که نهایت مخفیانه باکمال ادب  
میت شاه اولیاءرا ازطرف شب بسوی بلخ منتقل ساختند. بایدیادآورشد که ژنده  
معرب جنده است. کلمۀ جهنده به معنی جست وخیزکننده که باواژۀ ژنده بکلی  
منافات داردوکاربرد آن با ژنده غلط است، زیراجهنده، جهیدن، جهش مراد از  

 خیزش، جستن وخیز زدن روی زمین میباشد.( 
دردنیای دینی وباوری مابعضی اعدادهستندکه نیک ومبارک  چرا چهل روز؟  

اند، اربعین یاعددچهل وعدد هفت اعدادی اندکه مردم آن رابه مروا )فال نیک(  
میگیرند. امابرخالف برخی ازاعدادمانندعدد سیزده بدفرجام وشوم بوده وبـه  
ـیـن و   مرغوا گرفته میشود. ازجانب دیگر پروردگارعالمیان درچهل چیزبه زم
آسمان قسم یادکرده است، و حضرت پیغمبر)ص( درچهل سالگی به پیامبـری  
ـهـل   مبعوث گردیدند. آیاتی مانندچهل یاسین، چهل کاف، کلماتی همچون چ
ـاراسـت.   ـت ـف زینه، چهل چراغ، چله نشستن، چهل ستون وچهل تن موییداین گ
ـلـم و   ابومسلم خراسانی مردمبارز ورزمندۀ که پس از)دوقرن سـکـوت( ظ
ـا   ـال ب ستمبارگی امویان، قیام کردولباس سیاه پوشیدوبیرق سیاه برای چهل س

 امویان مبارزه کرد. 
 چهل سال ابومسلم پهلوان         تبرکوفت بر فرق مروانیان 

درهنگامیکه روضۀ مبارک داماد پیامبراسالم وخلیفۀ چهارم مسلمانها، درزمان  
سلطان حسین بایقرا تیموری آبادگردید، درایام گل سرخ )میلۀ نوروزی( خالیق  
دسته دسته به زیارت حضرت شاه می آمدند. چون درآن هنگام سفرهامشکـل  
بودوبخاطری که زاییرین ازسراسر قلمروتیموری به بلخ بیایند، چندایامی رادربر  
میگرفت تابه زیارت شاه اولیاء برسند. لذااین میلۀ باستانی ومذهبی راچهل روز  

 تعیین کردند. 
: چون مراسم ژنده باال درسرسال نوخورشیدی برگزارمی شود، بهار  گل سرخ  

بازیبایی هایش سراسردشت ودمن بلدۀ بلخ ونواحی آنرا سبز وخرم میگردانـد،  
که درپهن)دشت شادیان( مزارشریف گلهای اللۀ خودروی دامن سرخـرنـگ  
خودرامیگستراند. گلبهای سرخ الله آنقدرزیاد است که توگویی دشت شادیان  
ـاریـخ،   ـای ت درمقدم عروس بهار پای اندازمخمل سرخ انداخته باشد. در درازن
باخترزمین این کهن دیارآیین هاوباورها، مراسم نوروز دراول بهارنبوده، بلکه در  

ـنـجـم )  ( هـجـری دردورۀ  125فصول سال صورت میگرفت، امادرسدۀ پ
ـان،   زمامداری ملکشاه سلجوقی،دانشمندان وعالمان متبحر ازسراسرقلمرو خراس
ماوراالنهر وپارس، تقویم جاللی راتنظیم کردندونوروز را دراول بهارتعیین نموده  
اول حمل هرسال خورشیدی راجشن گرفتند. اماجشن دیگری درموسم خـزان  
که هنگام رسیدن وپخته گردیدن و حاصلدهی مزارع ومنابع اسـت، )جشـن  

 مهرگان( رانیزبرگزارکردند. 
باورود بهار وروییدن گل سرخ درسراسر بلدۀ بلخ، وباتعمیرآرامگاه شاه مردان،  

نامیدند. مراسم)گل سرخ( راشاعر چه  جشن نوروزی را)میلۀ گل سرخ( 
 خوب زیبا بیان کرده است :

 بهــــارنو آیین و دور نوین       کزین بلخ بامی در این سرزمین
 زایوان گشتاسپ آتش پرید        جهان را به گلهای سرخ آکنید
 گلسرخ چون جام سومابدشت     برافروخت آتشــگۀ  زردهشت 
 نخستین گل پیشرس دربهار        گل سرخ آراســـت طرف مزار

 )دنباله درصفحۀ ششم(                                                          

 هفته نامۀ امید   179شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 ـ کاروان سوی هری، ترجمۀ محمدصدیق راشدسلجوقی 9
 ـ عشق واحساس، نوشتۀ عمر صبور 2

هفتۀ گذشته یک رساله ویک کتاب تازه بدستم رسیدکه مختصراً بشمامعرفی  
میدارم . نشریۀ اول تحت عنوان )کاروان سوی هری( قصیدۀ عربی اثر ابوالمجد  
دانشمندمصری است که توسط جناب استادراشد سلجوقی به نثر شیوا ودلپذیربه  

ـا   31فارسی دری ترجمه شده، بطوریک رساله در  صفحه درمطبعۀ فجر بـچ
رسید وضمیمۀ بخش منظوم میباشدکه عین قصیده توسط احمدضیا رفعت بـه  

 شعر روان وجذاب ترجمه شده است ومطلع آن چنین است : 
 کاروان سوی هری بندید اهل روزگار    تازه می گردد به دیده باز دیرین افتخار 
طوریکه استادسلجوقی درمقدمۀ رساله نوشته اند، شاعر واالتبار این قصیـده،  
ـام ابـو   ادیب وجهانگشای ناموریست ازکشورعلم پروروادب دوست مصر، بن

به حیث مشاورمؤتمراسالمی مصر،    5911ه ش مطابق    5331المجدکه درسال  
ضمن دیدار ازموسسات تعلیمی سر زمینهای تاریخی اسالمی، سفری هـم بـه  
شهرتاریخی هرات داشته، و خاطرات خودرازین سفر دریک قصیدۀ غرا برشتۀ  
تحریردرآورده است. استادسلجوقی دانشمندومترجم متبحر زبان عربـی، کـه  
تفسیر بلندباال وارزشمند اوتحت عنوان)درسایه های قرآن( ترجمـه ازعـربـی  

او دروقتی به  (معروف است، دربارۀ سرایندۀ قصیده، ابوالمجدچنین نگاشته اند: 
افغانستان سفرکردکه درمصربرای تفاهم بین مذاهب موسسۀ بنام )دارالتقریـب  
بین المذاهب( زیرنظرمرحوم انورسادات، گشایش یافته بود. انورالسادات کـه  
ـال   درین فرصت بحیث رئیس شئون اسالمی کارمیکرد، بعدازدرگذشت جـم
عبدالناصر، بحیث رئیس دولت مصرایفای وظیفه مینمود . دراین سفرابوالمجـد  
عالوه براموردیگری که عهده داربود، باعلماش مذاهب اسالمی نیزبرای جلـب  
نظرشان درنزدیک ساختن فرقه های اسالمی درزمینه دیدارهایی داشت که از  
جمله درهرات باپدرمرحومم مولوی نعمت ال سلجوقی، ازعلمای نامورافغانستان  
ورئیس فخر المدارس هرات صحبتی داشت. ابوالمجد همچنان برای تعدادی از  

 جوانان نخبۀ ممالک اسالمی سکالرشپهایی آورده بود.  
این شاعرگرانمایه قصیدۀ ذیل را درمحضردانشمندان وفضالی هـرات در  
ـنـف   ـاگـردص مسجدجامع بزرگ هرات دکلمه کردومن که درآن فرصت ش
یازدۀ فخرالمدارس بودم،آنرابه حاضران ترجمه کردم. اکنون این قصیدۀ عربی  
ـان   باترجمۀ دری من وباقصیدۀ که حاوی محتوای این قصیدۀ عربی است وبزب
دری سروده شده، به زیور چا  آماده میشود. این قصیدۀ دری که تـرجـمـۀ  
قصیدۀ عربی است، ازطبع گوهربار شاعرجوان بااحساس معاصرجناب احمدضیا  
ـالـب   رفعت تراوش یافته است، ایشان برمن منت نهادندودربه نظم آوردن مـط

 قصیدۀ عربی، خواهش مرا پذیرفتند... 
ـاد   ـت واینهم بطورنمونه قسمت آغازین قصیدۀ ابوالمجد وترجمۀ شیـوای اس

 سلجوقی تقدیم است .  
 االشد والرحال الی هرات      تروا امجادها متجددات 

ـارات ایـن   ـتـخ هان ای مردم کاروان رابسوی هرات ببندید، خواهیددیداف
 سرزمین تجدیدشونده را. 

 فماضیها علی االیام باق     بضوی کالنجوم الساهرات 
آری گذشتۀ آن درصفحۀ روزگاران درخشش دارد، توگویی که ستاره های  

 درخشانی درافق آن نورپاشی می کنند.  
 وحاضرهاالی العظمات یخطورا   الی العلیا خطاء موفقات 

 دورۀ کنونی آن نیزبسوی عظمتهاگام برمیدارد و پیروزمندانه به پیش میرود.  
 فماضیها و حاضر ها فخار      عز فخارها فخرالهدات 

هم گذشته وهم دورۀ کنونی آن سرشارازافتخارات است، ولـی بـرتـریـن  
 افتخارات آن )امام فخرالدین رازی( فخررهبران راه حق میباشد.  

 فحیوا فخرالرازی خشوعاً   فان بارضها علم الدعات 
دربرابرفخر رازی او بافروتنی ادای احترام کنید، چون درسرزمین او بیـرق  

 دعوت گران برافراشته شده است.  
 وفی تفسیره در رغوالی      یرد بها علی القوم الغاّلت 

ـا   ـالـی ه درتفسیراو)نکته های همچون( دانه های قیمتی است که نظرات غ
 )گمراهان( را رد میکند.  

 وفی تفسیره شعل ذواکن   ستبقی کالسیون المشرعات 
ـای   ـیـر ه درتفسیراو شعله های تابناکی است که برای همیشه همچون شمش

 برهنه جلو گمراهان را می گیرد. 
 له حجج اذاالفکار ضلت      تضی بهاالطریق الی النجات 

برای اودالیل روشنی است که آنرا درهنگامی که نظرها وفکرها راه خطا می  
 پیمایند، ارایه می کند. 

 تکذب کل دجال دعی     وتکشف عن اباطیل الغوات 
وبه این وسیله نادرستی نظرهر دجال گمراه گری را برمال میسازد و روشهای  

 باطل گم کرده راهان را آشکار می نماید. 
 یسوق الرأی منتخاِلً سدیداً        یدوی کالریاح المرسالت 

رای ونظری رابرمیگزینندکه برازنده واستواراست، نظراو بمانند باد های بـه  
 شدت وزنده به آواز رسای خودهمه جاگیراست . 

 ببدد کل نمویه و وهم     وارجاف علی القرآن عاتِ
نظراوهردروغ آرایی وامورموهومی رابرطرف میکند، وهرپروپاگند وشایعه  

 را ازآن برمی دارد.  
ـیـریـن   وشاعرعزیزوگرانقدر احمدضیا رفعت قصیدۀ مذکوررابه نـظـم ش

 ودلنشینی ترجمه نموده، که آغاز آن چنین است: 
 کاروان سوی هری بندید اهل روزگار 
 تازه میگردد به دیده باز دیرین افتخار 
 می درخشدحسن پارینش به لوح عصرها 
 چون پولک های افق درگنبد لیل ونهار 
 گام برمیدارد اکنون نیز تا اوج شکوه 
 راه خودرا میگشاید باردیگر کامگار 

 گرچه لبریز است ازنام آوران، لیک ازهمه 
 نامورتر فخررازی، رهبران را حق گزار 
 سر بباید پیش فخررازی آوردن فرو 
 رفت باال پرچم دعوت ازاو دراین دیار 
 نکته نکته، واژه واژه، دُر بود تفسیر او 
 درنگاه زشت بینان، نقش نیکویی نگار 
 سرکشیده شعلۀ تابندۀ تفسیر او 

 پیش ره گمگشته، چون شمشیرعریان استوار 
استادراشد سلجوقی درقسمت توضیحات دراخیررساله راجع به امام فـخـر  
 رازی که ازوی درقصیدۀ مذکور چندین باریادآوری شده است،)صفحۀ ششم( 

 مریلند شکور نوابی                                                                                      
 بیلدربرگ، ناتو و نظم جهان نوین 

The bilderberg, nato and the new world order? 
 )سیاست برتری جویی بر سر جهان سوم(  

(: دلچسپتر ازهمه نزدمن اینست: شمارجنرالهای نمایشی  92۶)دنباله ازشمارۀ  
افغان بنابر برتری ایلی بر ایلی، یامالحظات دیگردرفراگیری تحصیالت بلندتر  
ـاده   ـف درخارج کشور، ازبخش خویش نسبت به دیگران به مراتب اضافه تراست
برده اند، ودرحاالت خطرکه برپایۀ بیعت و حلف وفاداری واحترام به مسلک،  
ضرور ازمادر میهن سینه سپرکنند که نکردند، طوریکه آنهاازدیگران کرده اولتر  
به پاکستان، دشمن سوگندخوردۀ میهن ما فرارنمودند واکنون دهن جوال رابـه  
استشارۀ کسی، بامحترم اشرف غنی احمدزی یکجامحکم گرفته اند. اینهاکه در  
برابرمردم زخم خوردۀ کشورازتیروکمان پاکستانیها، عرب ویهود درسپر شدن  
ازننگ وعارسرافگنده باشند،برعکس زرافه گردنی نموده، رسیدن به تاج وتخت  
که اجندای امپریالیسم رابه کرسی بنشانند، مسابقه راه انداخته اندزیرا امپریالیسم  
 وبادیگارامپریالیسم، همیش ازنظامهای کودکمنش درجهان پشتبیانی کرده اند. 
ـتـن،   هم میهنان دلیر ! چارده سال میشودحامدکرزی دمدمی، نمایندۀ واشنگ
شخ  غیرمسئول روی ناکفایتی تنی و روانی خدمات موقررا درراه شگوفایی  
مکاتب وفرهنگ، حیات اجتماعی واقتصاد مردم، آزادی زن، بجز طالب )لک  
پوست(، اگرکاری انجام داده باشد، انتخاب آقای اشرف غنی احمدزی یاکرزی  
بعدی، بحیث عالقه دارارگ، مصیبت بارترازکرزی پیشین میباشد، چراکه اینها  
امریکاییهای افغان به زندانیان زندان غار افالتون می مانندوآنهاکه نمیتوانند شمارا  
آزادبسازند، چراکه آنهاخودآزاد نیستند. معهذا تاکه میتوانید ازآن قماش مردم  
شاگردان وابسته که درمکتبهای تبلیغاتی غرب گرایان باران دیده، رهزن و هیزم  
ـا   ـاری امـریـک چین شده اند، دوری اختیارنمایید. اینهااجنتهایی جزعروسک ت
چیزدیگری نیستندوایشان هم درمدت درازچهارده سال، درگردوبر کرزی، بنابر  
بی کفایتی و نداشتن حس واحساس ازجهات مختلف، کدام نوآوری ازخویش  
بجا نگذاشته اند، غیراز جداسازی و زراندوزی ازپولهای بادآوردۀ مالیـۀ مـردم  

 زحمتکش امریکا، پورنوگرافی )الفیه شلفیه( وروسپی خانه ها! 
چندروزپیش شماری سپاهیان جوان ازسوی طالبان)لک پوست(دربدترین جا  
درکنرکشته شدند، آقای حامدکرزی راکه امریکاییهادرگذشته ازپدر سیاسـت  
مدارمیخواندند واکنون که به او)بیماردماغ(میگویند، در)سکوت کشته شدگان(  
که آنهاازارزشهای کبیرکشور حفاظت میکردند، درعمل ونظر بخشی راادانکرد  
بلکه مردۀ نقیب طالب)لک پوست( راکه برضدکرزی میجنگید، درعوضی که  
تذکرۀ تابعیت اوسلب شود، باهواپیمای چرخکی که خرج کمرشکن رادربـر  
داشت، به تخارانتقال داد. شما تخاریهای بدون درد وبدون درک که چندنفرچای  
 فروش ازایل)بز زی( شماراگروگان گرفته اند، دربرابراین امر چه کردید؟! 
جنایتکارانیکه باایل وخیل خود طالبان)لک پوست( وهواخواهان مانند مـال  
الماس گلبدینی، که مردم کابل راواجب القتل میخواند، و مالحکیم وزیرخارجۀ  
تولیدفابریکات دیوبندی امریکاوعرب سعودی که او بوداهای نازنین بامیان را  
ـان   انفجارداد، نجیب رئیس جمهوریک کشوررابه وضع فجیع درمهمانخانۀ سازم
جهانی کشتند وازدارآویزان کردند، به سرخانمهامرمی زدند، دختران جوان را  
دربرابررخ مادران وپدران زنانمودند وبعدتیرباران کردند، مادری راهردو چشم  
کور، هردوپایش را ازسرین، هردودستش راازشانه قطع کردند، بسریک سفره  
مینشینندوبه پایۀ داستان مولوی بزرگ ]خرپالو[ خر برفت وخربرفـت وخـر  

 برفت میگویند ! 
لذامن باورمندم که نسل داناوحقشناس کشوردرآینده ازآنهاییکه مـرتـکـب  
ـهـن( رادرتـۀ   ـی بربادی روانی وتنی کشور وریختن آبروی ماشدند، ناموس )م
کفش ناکسان انداختند، حتماًقصورخواهندگرفت، در غیرآن مادرانی کـه از  
شکنجۀ این جانیان تااکنون رنج میبرند، شمارا هرگز نخواهندبخشید. من بـدون  
سوشدن، به مردم جهان اعالن میکنم که حق عالقه دارشدن درارگ راکسانـی  
دارندکه باشخصیت باشند، یاآنهاییکه دربرابرمتجاوزین بخصوص طالبان و دیگر  
ملیشه های عجم وعرب ازدورن کشورجنگیدندونه آنهاییکه ازعلفچرهای غرب،  

 خدای)پوست لک( شدند ! 
بیمورد خواهدبوداگراینجااشارتی درپیوند به ظهورطالبان پشتون از اثرآقای  
پیترپال)جنگ ما دربرابرپشتونها( درپایان نمایم. زیراین عنوان، آقای پال مـی  
نویسد: )درواقعیت اکثرپشتونهاروستایی هستند . باکنارگذاشتن دالیلی بسته بـه  

درآنجا در افغانستان)که باورکرد دربرابرتازش یازدۀ  7۶۶5دخالت امریکادرسال 
اگرعادالنه باشد(، روشن است که تأثیرجنگ درونی افغانستان بـه  7۶۶5سپتمبر 

ـا   تنظیم توازن قدرتهابه سودمردم غیرپشتون وشمارکمتریااضافه تر]سیکوالر[ ی
پشتونهای شهری)نماینده هادر]اتحادشمال[(، بضدپشتونهای متعصب روستایی به  
یاری نیازداشت. شوربختانه بخش زیادپشتون تاهنوزدرحومۀ شهرزندگی میکنند،  
یادرین اواخربه شهرهاکوچیده اندکه هنوز آزادانه روش جامعۀ شهری را بخود  
نگرفته اند. بدبختی دراینست که هیئت موسسان برای آموزش خجسته اندیشی  
ـات   میان آنها وجود نداردکه بتوان ازآنهاپشتیبانی دموکراتیک دربخش اصالح
ـاری   کردیاتوانست ترغیب نمودپشتونهای جوان رضاکار را، تادرین راه فـداک
کنند، طوریکه برای طالبان میکنند. پیروزی امریکا واتحاد برسرطالبان دردراز  
ـالـف   ـعـصـب ومـخ مدت غیرواقعی ثابت شد، آنها نه اینکه نیروی پشتون مت
ـنـوز   اصالحات رامتأثر ساختند، برعکس حضور نظامی امریکاوناتوایشان راه
تقویت بخشید. (نویسنده پیترپال نه جنرال ضیا بلکه حکومت بینظیربوتو رادر  
گردآوری طالبان پشتون عامل اصلی میخواند، طوریکه جنرالهای پاکستانی در  

ـتـۀ    599۶-598۶سالهای  به این نتیجه رسیدندکه درمیان پشتونها، صـرف دس
ـنـه   ـی پشتونهای واپسگرای متعصب اسالمی هستندکه سخت میجنگند. آنکه زم
ـان بـه وجـه   های فعالیت ویرانگری سی آی ای رادر افغانستان ازمجرای طالب

 خوبترینش میسر نمود. 
سقراط فیلسوف بزرگ یونان میگویدکسانیکه پوست مغزشان لُک اسـت،  
اتومهای روان درایشان رخنه یانفوذکرده نمیتوانند. همچنان از دیدقانون فزیک  

 نور درجسم مکدرمانندبرف، زغال والماس انکسار نمی کند. 
 خواهی که ترا کشف شود هستی دوست   

 بر رو به درون مغز، برخیز ز پوست            )مولوی(                                 
نوشت که بینظیربـوتـونـخـسـت وزیـر    599۰-1-5۶واشنگتن پوست در 

ـتـی   ـیـس ـال پاکستان درسازمان جهانی به ارتباط کشمیرسخنرانی داشـت. ژورن
ـاسـخ   ـنـد؟ اودرپ ازاوپرسید:گاهی حکومت پاکستان ازطالبان پشتیبانی می ک
میگویدچراشمابما اتهام واردمیکنید؟ ژورنالیست جواب دادکه آقای عبدالرحیم  

پاکستانیهای اسیرباپنـج    71غفورزی، وزیرخارجۀ پیشین تاییدمیداردکه درمیان 
طالب، پنج آنهاافرادنظامی پاکستانی هستند. بی نظیرجواب داد:چیزی که مـن  
ـان   ـت ـاکس برای نخستین بار می شنوم، درافغانستان نه جنگ است ونه نظامیان پ
آنجاوجود دارند، مردم کابل باطالبان همکاری کرده حکومت ربانی راسرنگون  

 نمودند . 
خانم پژوهشگر)بیت گرین( میگوید: بیاییدباخویش راست وامانتکار باشیم و  
ـاف و   اجازه بدهیم که ما بندلهایی از احساسات وواکنشهاهستیم وبه سوی انص
ـادات   عدالت مینگریم، پس چه؟ سپس مافردی وجمعی مواجه هستیـم بـه ع
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 برومفیلد ـ کولورادوداکتر غالم محمد دستگیر                     
 (1خطاب به خطاب )

ـا   این سلسله مقاالت، دالیلی رامستند به اسنادبین المللی وجهانی ارائه میداردت
نشان دهدکه گروه مزدورطالبان، هرچندافغان خوانده می شوند، اما اجیـرانـی  
ـان   بیش نیستندکه ازسوی سازمان استخبارات نظامی پاکستان)آی اس آی( بـج
ـاامـروز   ـان ت ـارش ملت افغانستان انداخته شده است. این مزدوران ازروزآغازک
جزریختن خون کودک وزن و مرد وجوان میهن ما، وسوختن وبخاک انداختن  
منازل ومساجدو مکاتب وساختمانهای عام المنفعۀ افغانستان، کدام عمل انسانـی  
واسالمی وافغانی نکرده اند، که هنوزهم ازسوی کرزی)برادران ناراض( خوانده  
ـان،   ـغ شده وبه صلح طلبیده میشوند، وآقای عمرخطاب مالک تلویزیون پیام اف

َّه ومزدورجانبداری می کند.   دائماً ازاین گروه ظال
ـغـت ال     1:  5999, جزء دو:  در سال  3مقالۀ شماره    ـب جنوری پروفیسرص

ـلـح ووحـدت   مجددی وپیرسیداحمدگیالنی حزب جدیدی رابنام )حزب ص
ـایـت   ملی( تشکیل و ازهمه طرفهای متخاصم دعوت کردندتاآتش بـس رارع

ـلـول    2کنند، اماطالبان بالدرنگ تقاضایشان راردکردند.   جنوری: بمناسبت ح
جنوری هیئت    35نفر زندانیان مخالفین راآزاد کردند,    71۶عیدسعیدفطر طالبان 

ـان  7+ ۰سیاسی  ـب که رژیم طالبان را برسمیت نمیشناسند,  واردکابل شده و با طال
فبروری بعد ازآنکه طالبان تلفون بیسیم اسامه بن الدن  53تماس حاصل کردند. 

مارچ برای باردوم بین طالبان  5۶رادرقندهارقطع کردنداسامه عازم جالل آبادشد.  
ونماینده های مخالفین درعشق آباد مالقات صورت گرفت و االخضر ابراهیمی   
ـادگـی   ـنـگ آم محتاطانه اظهارنظرکرده اظهارداشت که هردوجانب برای ج
ـتـحـدبـه   دارندوطالبان وعده داده اندکه با بازگشت تدریجی کارکنان ملـل م

مارچ    57افغانستان که درنیمۀ مارچ شروع خواهد شد مصونیت خواهندداشت.  
ـیـکـه   ـائ به اساس موافقۀ که بین طالبان وعربستان سعودی بعمل آمدتنها افغان ه

نفـر    8,1۶۶تصدیق طالبان را داشته باشد اجازۀ سفر حج را داشته میباشند وتنها  
مارچ    75فیصد شان خانمها خواهد بود بحج بیت ال مشرف خواهند شد.    3۶که  

طالبان برگزاری جشن سال نو یا نوروز را درافغانستان منع قراردادند؛ طالبان سال  
گذشته در والیات تحت تصرف شان تقویم شمسی هجری را به سنۀ هـجـری  

 قمری تبدیل کرده بودند. 
ـا بـروی    7 اپریل پاکستان سرحدات خود را درجواروالیات پکتیا وپکتیک

ـاً   ـب افغانها بست تا افغانها نتوانند بمناطق قبایلی شمال وزیرستان که درآنجا تقـری
افغان مهاجرقبأل پناهنده شده اندمسافرت کنند، همچنین گفته شـده    5۶۶,۶۶۶

که سرحدچمن راجهت جلوگیری از حمالت تروریستی مسدودساختند ) ببینید  
اپریل بموافقۀ طالبان وبریاست پروفیـسـر    1که کی از تروریسم گپ میزند!(.  

صبغت ال مجددی سابق استادفاکولتۀ شرعیات کابل، فیصلـه شـدکـه یـک  
  3,۶۶۶پوهنتون برای پناهنده های افغان مقیم پشاورافتتاح شود؛ درین پوهنتون  

قوماندان مخالفین    2اپریل   1پسرودوهزاردخترتحصیل خواهدکرد, درهمین روز 
قوماندانان دیگر آنها به    3روز بعد    3نفرازافراد خود در والیت فاریاب و    91با  

اپریل درحالیکه باران راکت برکابل میبارد، طالبان به تمام    55طالبان ملحق شدند.  
ـایـدبسـر   مامورین دولت امرکردندتاحین اجرای وظیفه دردوائردستاریالنگی ب

ـتـحـد    712اپریل    53داشته باشند.   فامیل به کمک وهمکاری کمیساری ملل م
برای پناهندگان کراچی ؛ پاکستان را بقصد زندگی درساحه های تحت کنترول  

متره    31اپریل طالبهاجهت تخریب بت بامیان سروکلۀ بت 73طالبان ترک گفتند, 
  7۶۶5را خسارۀ زیادرسانیدندامانتوانستندکل مجسمه راازبین ببرند، پسانهادرمارچ  

  58اپریل طالبان باراول بعد ازسپری شدن 71به این عمل شنیع خودموفق شدند.  
یاسرزمین  Terre des hommesزن افغان با موسسۀ بشری   1۶ماه موافقه کردندتا 

ـبـل    72همکاری کنند,    ۰1مردم  ـیـر، ج اپریل طیاره های طالبان مناطق پنجش
اپـریـل    3۶نفررابقتل رسانید.    1۶السراج، تالقان، بامیان وغوربمباران کردندکه 

درحالیکه پاکستان، طالبان وترکمنستان فعالیتهای شانرادرمورد تمدید پاپیالیـن  
کیلومترازترکمنستان به پاکستان ازراه افغانستان تسریع می بخشنـد  572۶بطول 

 .۰2, ۰1,۰۰بلیون دالرمصرف دارد دست کشید  5.9اونیکال ازین پروژه که  
ـا  1۶می ذخیرۀ اسلحه درکابل منفجرشدکه یکنفرکشته و   1 نفر زخمی بـج

ـان    5۶گذاشت, سه روز بعد طالبان بامیان را بمباران کردند,  ـی ـام می جنگ درب
جریان دارد، شهربدست طالبان ومیدان هوائی بامیان بدست مخالفین شان است,  

نفر قاچاقبرکه  3۶می 7۶می یکاولنگ والیت بامیان توسط طالبان تسخیرشد,   51
اسلحه وموادمخدره به ایران انتقال میدادند توسط پاسداران انقالب ایران کشته  

نفرازاهل تشیع به اتهام اینکه کودتائـی    72می    72شدند )چه ثبوت داشتند؟(,  
رادربرابرطالبان رویدست داشتند درهرات وبه محضرعام به دارآویختند )اگـر  
خداناخواسته طالبان بازبه قدرت بیایند هزاران نفرغیر پشتون به بهانه های مختلف  

نفر رابقتل    51به دارآویزان خواهند شد(. یک روزبعد طالبان تالقان را بمباران  و 
 نفر از جنگجویان مخالفین به طالبان پیوست.   1۶۶جون    51رسانیدند, 
جوالی راپورداده شدکه اسامه بن الدن ممکن درجنوب جالل آباد درفارم    1

نفر مجرمی قلمدادکردکه  5۶بن الدن را ازجمله   FBIهده مسکن گزیده باشد.  
جوالی طالبان به امریکائیها اطمینان دادند که    5۶تحت تعقیب وجستجو میباشند,  

جان تمام اتباع امریکائی که درقلمروشان بودوباش دارند مصون خواهد بـود.  
جوالی جنگی راکه طالبان دردرۀ صوف والیت سمنگان براه انداخت سبب    5۰
جوالی درچمن درنزدیکی کویته پاکستان قوماندان محمـد  58نفرشد.    1۶قتل 

جوالی طالبان حملۀ شدیدی رادرپنجشیـر    7۰انورقوماندان جهادی بقتل رسید.  
بندی مخالفین راآزادکردند, درهمین روز    7۶۶جوالی طالبان    78براه انداختند, 

برای بدست آوردن میدان هوائی بگرام بین طالبان و قوماندان مسعود برای دو  
 نفر زخمی شدند.   1,۶۶۶نفر کشته و    5,۶۶۶روزجنگ دوام میکندکه طی آن  

اگست ملل متحدراپور دادکـه    52اگست طالبان چاریکار راتسخیرکردند,   7
طالبان به دهات یعنی منازل و زراعت مردم درشمال آتش زده اند تا اهالی ایـن  

خانواده بسفارت    2۶۶منطقه مجبور به فرار شوند, ازجملع آنهائیکه بکابل امدند  
اگست به امرمال عمر    52قدیم شوروی درمجاورت مکتب حبیبیه جاداده شدند,  

  71طالب افغان وپاکستان سرحدراعبوروبه افغانستان داخـل شـدنـد,    1,۶۶۶
اگست یک موتر درنزدیک منزل مالعمردرقندهارمنفجرشده سبب کشته شدن  

اگست والیهای طالبان دروالیات    78نفربشمول دوبرادروچهار محافظ اوبود,    1۶
سپتمبر طیاره های طالبان تالقان را  3بلخ وقندزدراثرانفجاریک موترهالک شدند.  

 نفر بشمول یک ژورنالیست کشته شد .   9بمباران کردند که دراثر آن  
اول اکتوبردراثرجنگهائیکه شدیداً بین طالبان وقوای مسعود در گرفت، تالقان  

ـال و    37۶۶بدست طالبان افتیدواین جنگها سبب شدتا  نفراز تالقان بطرف شـم
ـان رادر     1غرب وجنوبغرب این شهربیجاشوند.   ـت اکتوبر طالبان کرسی افغانس

اکتوبردراثـر     57موسسۀ کنفرانس اسالمی وسازمان ملل متحد مطالبه کردند.  
یک کودتا درپاکستان نواز شریف صدراعظم توقیف وپـرویـزمشـرف کـه  

ـتـوبـرشـورای  51ازطرفداران طالبان به شمارمیرودقدرت رابدست گرفت,  اک
ـیـود   امنیت ملل متحد قیودات اقتصادی راعلیه طالبان بتصویب رساندوایـن ق

نوامبر بمرجعی که الزم است نه سپارند    51درصورتی که طالبان بن الدن را الی  
 مرعی االجرا میشود.  

اکتوبرطالبان بیرون راندن بن الدن را از افغانستان  خالف اصول اسالمی    58
 دانسته تقاضای شورای امنیت ملل متحد را ردکرد.       )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ کانادا عبداالحد سعادت پنجشیری                                                 تورنتو
 مال عبدالمجید عارف و شاعر 

 برنام سبحان میشود           جلوه رازگلشن توحیدرضوان میشود )ابتدا اول )الف 
 لذت کام وزبان هرمسلمان میشود          شبنم گلزار وحدت نور ایمان میشود  

 برات دوزخ وازنارسوزان میشود     )ب (
 توالیی تودارم ای خداوند کریم       کن هدایت از کرم ما را به راه مستقیم ))ت 

 درپناه خودنگهداری ز شیطان رجیم...       غرقۀ بحر گناهم انتَ تَواب الرحیم 
 ثواب رحمتت رو پوش عصیان میشود )ث (

دوستان گرامی ! آذین بخش این نبشتۀ مامعرفی مال عبدالمجید یکی از شعرای  
 خورشیدی می زیسته است.   5331تا  5725خوب معاصرکشورمیباشدکه از 

دونسل پیش جوانی درحوالی)هندوکش( ترانه ساز روزگار وسانحه نـویـس  
دیدارازرویدادهای زمانش بود. جوانی آگاه که عالم و آموزگاردین بودوامـور  
ـار   دنیا رادرآمیزه های آن به کارمیبست. زندگی را درشعرمیریخـت. و رودب
خروشان ودست نخوردۀ هستی را غزل میسرود. اوسکوت سنگ، غوغای کوه  
ـاه   غرش ابر، موسیقی باران، و نغمۀ دریاوآبشار راباغزل معنی میکرد. از زیستگ
های خود نوشت، ازتغییرنظام وپادشاه گردشی ها مخمس ها ساخت. در واقع او  
تاریخ روزگاران خودرا رقم زده است.مالعبدالمجیدپنجمین فرزندخانـواده در 
)پشغور( زاده شدودر )جلندری(آستان)خوست( دیده ازجهان بست. اما میراث  
معرفت، دانش پژوهی، شعر وسرودرابه فرزندانش به میراث گذاشت، که ایـن  
خون شاعرانه وسخنسرایی اوگاهی ازرگهای اعضای خانواده اش بیرون میزند و  
 به کاغذها نقش میبندد.مال عبدالمجید در باره زادگاه خود چنین می نویسد: 

 گرنشان جویی توازجای من ای عالی مقام 
 ملک پنجشیراست جایم قریۀ پشغورنام 
 من نمیدانم الهی درکجا دارم مقام              در گروه دوستانت ساز ما را انتظام 

 جنت عالی، مقام نیک خویان میشود 
م( دریک خانوادۀ عالم دینی زاده شد  5897ق= 53۶9ه ش= 5725اودرسال ) 
( سالگی درقریه نوایجاد خودش بنام ۰3خورشیدی( به عمر) 5331حمل   8ودر ) 

)جلندری( درآستان خوست والیت بغالن پدرودحیات گفت. دوران کودکی  
ـنـی   ـای دی راباآموزش علوم ابتدایی دینی نزد پدرش وجوانی رادرمدرسه ه
والیت کوالب)ازتوابع کشورتاجیکستان امروزی( تمتع بخشید. روزگاری که  
ـعـد   ـافـت وب بعدازختم تحصیل به زادگاهش برگشت، دره رابرای خودتنگ ی
ازمدتی اقامت راهی اندراب وخوست گردید. مدتی رادرقاصان اندراب وبقیه  
عمر رادر)بازار( خوست بحیث امام وپیشوای دینی اشتغال داشت وچراغ دیـن  
ویقین راتاخانه هاودیده هاوسینه های مردم آن دیارروشن کرد. فرهنگ مدرسه  
داری، تدریس فقه وحدیث،شعر، بحث، مثنوی خوانی وشهنامه خوانی رادرآنجا  
 پایگذاری کردبرای نخستین بار سلی را درآنجا با علم و معرفت دینی تربیه کرد. 
بزرگترین آثارشعری وی درهنگام اقامتش در)اندراب( خلق شده که هزاران  
بیت رادربرمیگرفت،که بعداًمتاسفانه ازطرف برادربزرگش)مـالـشـمـس(کـه  
جذبات معنوی وصوفیانه داشته به آتش تنورکشیده شد، که تاثیرات منفی آن تا  

 اخیرعمردر روحیه موصوف باقی ماند.  
در زمانیکه مرحوم سیدقاسم آقاشعری را در خصوص والیت پنجشیر سرود،  
بعضی بزرگان اندراب نزدمالعبدالمجید آمده ازایشان التجامیکنندتااگراندراب را  
نیزتاریخی بدهددرشعر. همانا اومخمسی میسراید دروصف)اندراب( که دوصد  

 قمری سرود. در جایی ازین شعر میخوانیم: 53۶7مصراع داردودرسال  
 خداوندی که تخم او بکشت است             خطش تا دردل عنصرنوشت است 
 بخون مهوشان خاکش سرشت است       توگویی چون ارم باغ بهشت است 

 گذرگاه دل و جان اندراب است 
ـابـه   ـب ازمالعبدالمجیددیوان کوچکی مانده بنام)الفنامه( که باتمام حروف الف
 حمدوثنای حضرت خداوند کریم)ج( ونعت پیامبر اکرم)ص( پرداخته است. 
دیوانش شامل غزلیات ومخمسات باقیمانده ازان آتش سوزی میباشد که شامل  

مخمس طویل میباشد.اینک دو غزل موصوف را با    9غزل، و    51یک الفنامه،  
 دوستان گرامی درخوانشش شریک میشویم، اولی باعنوان :ابر رحمت 

 کرده اند ازالفت دنیا دلم اندیشه ناک    کاش بودآئینه ام ازگرداین تمثال پاک 
 عبرتی دروضع گلزارجهان گل کرده است 
 ز انتخاب رنگ زردو جامه های پیش چاک 

 ابر رحمت گربرای عفوطوفان میکند    دامن آلوده را از ظلمت عصیان چه باک 
 عالم هستی برای خویشتن گم کردنست   برعبث باشدتمنای خالصی زین مغاک 

 صبح همچون من ازین دنیا به ناکامی گذشت 
 یکدمی آهی کشید و جیب هستی کرد چاک  

 صحبت ارباب دنیا ناتوانان را بالست      سینۀ پروین ز مهر چرخ دارد اشتباک 
 خبث باطن را صالح ظاهری نبود عالج 

 خرس را پشمینه پوشی کی کند اخالصناک 
 از برای کمترین عیشی که عکس مدعاست 

 آبروی خویش را تا چند می ریزی به خاک 
 گوهر دل در طلسم آب و گِل گم گشته است 

 دیده گر روشن شود آئینه است از رنگ پاک 
 هرکس اینجا آخر از کاری بلند آوازه است 

 شهرت )عبدالمجید( را داد آهی دردناک 
 درقفس 
 تا که آن صیادم آورد از گلستان در قفس 

 میکنم هر روز و شب صد آه و افغان در قفس 
 بلبل گلزار الهوتم که صیاد ازل      کرده محبوسم درون پرده پنهان در قفس 
 تاکه بشنیدم صدای نغمۀ مضراب عشق  بی محابا آمدم افتان و خیزان در قفس 
 کو طبیبی پیش صیاد عرض احوالم برد  کز فراق آن گلستانم پریشان در قفس 

 هرنفس آیدبیادم آن مقام جان فزا     
 خون حسرت میچکد ازچشم گریان در قفس 

 قید آب و دانه گشتم اندرین غربت سرا 
 می رود عمرم عبث با داغ و حرمان در قفس 

 نالۀ آن عندلیبان میرسد هردم به گوش 
 می طپم چون نیم بسمل مست و غلطان در قفس 

 گشته از محمل جدا و دورم از صوت جرس 
 میخورم خون جگر از داغ هجران در قفس 

 تا جدا افتاده ام از خیل همجنسان خود 
 گشته ام من چهار میخی بند زندان در قفس 

 کی صدای اَرجَعی آید به گوشم تا پرم 
 آمده جان بر لبم زین کهنه زندان در قفس 

 بلبل از هجر گلستان در قفس تنگ آمده 
 صد آه و افغان در قفس    )عبدالمجید (میکند  

 ، تورنتو 7۶51فبروری    51پایان.   

 سدنی ـ آسترالیا                                            نصیراحمدرازی
 (1)مولوی درخرگاه اندیشۀ شبلی 

ـارۀ    9۰9دربخش پیشین درشمارۀ   ـا درب ابیاتی ازمثنوی سلطان ولد، پسرمولین
ـعـه   ـال ناپدیدشدن شمس، وسوز وگدازحضرت مولینا ازدوری شمس را مـط

 فرمودید. اینک دنبالۀ آن : 
ـازآرنـد.   رأی همه براین شدتا بسوی دمشق روند وشمس راراضی ساختـه ب
سلطان ولد میرکاروان شد وموالنا یک مکتوب منظوم بدست پسردادوگفت با  

 دست خودبه حضورشمس تقدیم کن، خط چنین است: 
 به خدایی که در ازل بوده ست     حی و دانا وقادر قیوم  
 نور اوشمع های عشق افروخت      تا بشد صدهزارسر معلوم 
 ازیکی حکم اوجهان پُر شد     عاشق وعشق و حاکم ومحکوم 
 در طلسمات شمس تبریزی     گشت گنج عجایبش مکتوم  
 که ازآن دم که توسفرکردی   ازحالوت جداشدیم چو موم 
 همه شب همچوشمع میسوزیم    زآتشی جفت وانگبین محروم 
 درفراق جمال تو ما را           جسم ویران وجان همچون موم 
 آن عنان رابدین طرف برتاب   زفت کن پیل عیش را خرطوم 

 بی حضورت سماع نیست حالل    همچوشیطان طرب شده مرجوم 
 یک غزل بی توهیچ گفته نشد    تا رسدآن به مشرحه مفهوم  
 بس به ذوق سماع نامۀ تو     غزلی پنج وشش بشد منظوم 
 شما ازنورصبح روشن باد    ای به توفخرشام دار من و روم 

بیت هم نوشته بودند، که از آن جملـه  51عالوه براین اشعار، غزلی مشتمل بر 
 دوبیت آن دردیباچۀ مثنوی نقل شده وقرارذیل است : 

 بروید ای حریفان بکشید یار   ما را        بمن آوریدیکدم صنم گریزپا را 
 اگراوبه وعده گویدکه دم دگربیاید       مخوریدمکر اورابفریبداو شما را 

سلطان ولد باکاوران به دمشق رسید، به بسیارمشکل سراغ شمس به دست آمد.  
ـا   همگی به حضورشمس رفتند، سالم وتعظیم زیادی نمودند وتحفۀ کـه مـوالن
فرستاده بود، نذر درگاهش نمودند. شمس خندید وگفت: به دام ودانه نگیرنـد  
ـافـی   مرغ دانا را ! وبعدفرمودبه این خزف پاره هاضرورت نیست، پیام موالناک
بود. سفیران راچندی به مهمانی نگهداشت وبعدازچندروزهمگی همراه باکاروان  
روان شدند. همه سواربود بجز ازسلطان ولد پسرموالناکه به احترام شمـس در  

 رکاب او ازدمشق تاقونیه باپای پیاده آمد.  
مولینا ازورودشمس خبرشد، همراه باتمام مریدان وحاشیه بوسان برای استقبال  
شمس بیرون شدند، واورا به بسیارعزت واحترام آوردند. تادیرگاه بین دوبزرگ  

 ازسرشوق وذوق، صحبتهادوام کرد. 
بعدازچندروز شمس بایک پروردۀ مولیناکه اسمش کیمیابود، ازدواج نمـود،  
 مولینا مقابل منزل خویش خیمه یی برافراشت تاحضرت شمس درآن بسر برد.  
یکی ازپسران موالناکه عالءالدین چلبی نام داشت، وقتی به دیدار پدر می آمد،  
اول سری به خیمه میزدوبعد به دیدارپدرمیرفت. این عمل برشمس ناگـوارمـی  
آمد، چندبار او راازین کارمنع کردلیکن عالءالدین نه تنهاحرفش رانشنید، بلکه  

 لب به شکایت نیزبگشود.  
ـاوشـمـس   حاسدان نیزازین موقع استفاده کرده وبه سخن چینی علیه مـوالن
ـازۀ   آغازکردند. حاسدان میگفتند: عجب است بیگانه آمده صاحب خانه را اج
ـا   آمدن به خانه نمیدهد. باالخره شمس پریشان شدودو باره عزم کردتا ازآنـج
برود، ودیگرهرگزباز نگردد. اوبه یکبارگی غائب شدو موالنا بهرطـرف کـه  
ـان خـودبـه دمشـق و   رفت شمس راپیدانکرد. همراه باتمام عزیزان وهمراه

 چهارطرف رفت لیک سراغ اورا نیافت. مجبوراً به قونیه بازگشت.  
تمام این واقعات راسپهساالر درج کرده است. درمناقب العارفین ذکـری از  
نکاح شمس باکیمیاخاتون نرفته، لیکن اینقدرتذکاریافته که کیمیاخاتون زوجۀ  
محترمۀ شمس بود. یکبار کیمیاخاتون بدون اجارت شمس بیرون رفتـه بـود،  
ـاری   ـیـم ـار ب شمس از کیمیاخاتون سخت ناراض شد. کیمیا درهمان لحظه دچ
گردید و در ظرف سه روز بمود. بعد از وفات کیمیا، حضرت شمس بسـوی  

 دمشق رفت .  
هجری پیش آمد. اگر  ۰11درمناقب العارفین نوشته اندکه واقعه درشعبان سنۀ 

این روایت صحیح باشد، مدت همصحبتی موالناوشمس دو سال بـوده اسـت.  
ـاراض شـدوبسـوی   دردیباچۀ مثنوی مذکوراست که برای باراول که شمس ن
وطن خود)تبریز( رفت، مولیناخود درپی او رفت وبازش آورد. چنانچه خـود  

 در مثنوی واقعه رااین گونه به نظم آورده اند : 
 ساربانا بار بگشا زاشتران    شور تبریزاست کوی دلستان 

 فر فردوس است این پالیز را  شعشع عرش است این تبریز را 
 هرزمانی فوج روح انگیز جان   ازفراز عرش بر تبریزیان... 

این سخن عجیبی است که سپهساالرکه بقول خودمدت چهل سال در خدمت  
ـاطـر   موالنابوده است، درموردشمس صرف همینقدرمینویسدکه او رنجیده خ
گشت وبجای نامعلومی رفت وبازدیگرسراغش پیدانشد. مگرباقی تذکره ها به  
ـاطـر   طورمتفق القولی نوشته اندکه درست درهمان زمانیکه اونزدموالنابود، بخ

 حسدی که داشتند او را بکشتند . 
درنفحات االنس مذکوراست که شخ  عالءالدین پسرموالنااین کارراکرد.  

ـادت  ۰11درنفحات االنس سال شهادت شمس   ـه هجری ذکرشـده اسـت. ش
هجری واقع شده است. شهادت شمـس  ۰11و ۰11ویاغیابت شمس بین سالهای 
 حالت موالنارا تبدیل کرد.  

ـان   ـاحـت نش گرچه تذکره نویسان تصریح نکرده اند، لیکن قرائن به وض
میدهدکه احساسات شاعرانه درطبیعت موالناهمانگونه پنهان بـود کـه آتـش  
ـای   ـه ـاق راکـردو شـرارآن غـزل درسنگ. جدایی شمس برمولیناکار چخم
ـیـل   ـفـص پرشوربود. مثنوی درست ازهمان روزآغازشد، چنانچه شرح آنرابه ت

 خواهیم نوشت.  
ـلـه   ـیـه حـم درهمین وقت بیچو خان سپهساالر سپاه هالکوخان برشهرقـون
آوردوشهررا درمحاصره گرفت. اهالی شهرکه ازمحاصره به تنگ آمده بودند،  
ـاده   ـنـدی ای سـج ـل به نزدمولینا جمع شد. مولیناروبه خیمه گاه بیچوخان بر ب
ـنـد   گسترانیدوبه ادای نمازپرداخت. سپاهیان بیچو خواستندمولینا راتیرباران کن
لیکن کمانهاراکشیده نتوانستند، خواستندبراسپهاسوارشده باشمشیرایشان رابه قتل  
ـاشـد،   برسانند، لیکن اسپها ازجای خودحرکت کرده نتوانستند. درشهرغوغابرپ

 مردم نزد بیچو رفتند وواقعه رابازگفتند.  
بیچوشخصاً ازخیمه خارج شدوبه تیر انداختن پرداخت، ولی تیرهابه خطارفته  
اینطرف وآنطرف افتاد. به شدت ازاسپ پیاده شد برموالنا روان شـد، ولـی  
ـاقـب   ـن پاهایش ازکاربازماند. باالخره محاصره را رهاکردورفت. این واقعه درم

 (517العارفین به صورت مکمل نوشته شده است. )ص 
ـنـد،   ـاب ـی ـی درروایات صوفیان نظربه خوشباوری مردم حاشیه هاافزایـش م
اگرآنهارا جداکنیم، اینقدراستنباط شده میتواندکه چون حضرت مولینا بااطمینان  
واستقالل وبابی پروایی ازتیرسپاهیان، روبروی خیمۀ بیچوخان سجاده گسترده به  
ادای نمازپرداخته بود، این کارخودبخود دل بیچوخان رامرعوب ساخته باشـد،  

 واین گونه واقعات اکثراً اتفاق می افتد. / )ادامه دارد( 
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 هفته نامۀ امید  179شمارۀ  صفحۀ  ششم 

نفر محبوس طالب رارها    51سیاسی رادرکابل و هیرمندآزادکردندومخالفین نیز 
ـاران    79کردند.   ـب دسمبرجت های طالبان جبل السراج وبازارک پنجشیر را بـم

 کردند. / )دنباله دارد( 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ چهارم( بیلدر بیگ 
وپاک کاری ویرانگری بایدازگذشتۀ خویش درسی بگیریم که چسان دخالت  
کردمیان پاسخها وواکنشها درحاضروآینده تاکه آزادبسازیم خودودیگران را  

 ازعادات ناپسندکه خویش و دیگران را زیانمند نمودیم.  
هم میهن بادرک وفرهمند ! درکودکی درمکتب درکتاب خوانده بودم که  
پدرمیان خمیده، بستۀ خمچه هارابه فرزندان خویش داد و گفت تاآنهارا بشکنند.  
ـاسـت   ـی پسران بسیارتالش نمودند ولی خمچه هارا شکسته نتوانستند، اما پدرباس
آنهارایک یک شکست ! یامیگویند زن کوچه باش و زن بچه نی! امروزمیهـن  
مابدامن بچه ها سقوط کرده وازآن کسان که براستی فرزندان صدیق این میهن  
اند، یاری میخواهد تا آنرا اضافه تر ازتۀ آب شدن نجات بدهند. من بخصوص  
ازپشتونها وملیتهای گردن بلنددیگرکشورتوقع دارم تادر این راه صادقانه پیشقدم  
شوند،کینه وبدی رابخاطرساختن یک کشورآزاد وسرفراز یکطرف بگذارندوبه  
این ترتیب دستان مغرضین درونی وبیرونی راازوطن کوتاه نکنند.تالش آگاهانه  
بخرج داده شودتاارگ نشینان بروی دزدی ودیگرجنایات بشمول قتلهای سیاسی  
ـاده   ـی که مرتکب شده اند، ازنزدتان فرارننمایند. کرزی رااز دو لنگ، وزرا و پ
های شطرنج ویراازیک لنگ آویزان کنند! همچنان ازهمه نویسندگان بادرد وبا  
درک در رون ودرون کشورمیخواهم درنوشتاروگفتارخویش آن سر بـرآورد  
گانی را که داغ بد نامی ابدی تاریخی وشکنجۀ روانی اجتماع هستند، بدون در  
 نظرگرفتن ایل و خیل نه به اسم طالب بلکه به )لُک پوست( رعایت نمایند ! 

درپایان آیا مابه انقالب بزرگ اجتماعی که ازکرکسان، نوکران امپریالیسـم  
 جهانی رهایی یابیم، نیازداریم؟ پاسخ اینست که: البته 
 گرانجانی مکن تا ننگ خفت کم کشد همت  

 که هرکس مدتی یکجا نشیند، لَنگ  برخیزد                    )بیدل(/ . 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی کتاب  
چنین توضیح میدهد : امام فخرالدین ابوعبدال عمر فرزندحسین قرشی بکـری  

ه درشهر ری زاده شـد. وی  111رازی معروف به امام فخرالدین رازی درسال  
نخست نزدپدرخود به تحصیل دانش پرداخت وپس ازمرگ پدر، نزدمجدالدین  
گیالنی که ازحکمای معروف عصربود، شاگردی کرد. شاهان خوارزمی به وی  
احترام زیادداشتند. مدت زیادی درخوارزم وخراسان بسربردوچندی هـم در  

درهرات اقامت اختیارکرد ودرهمین شهردرسال    191ماوراالنهرزیست. درسال  
ـاشـد.  ۰۶۰ ه ازجهان رفت. آرامگاه او امروز دراین شهرمعروف وزیارتگاه میب

امام رازی ازبزرگتری علمای افغانستان است ودرعصرخویش شهرت فـراوان  
داشت ودرتمام علوم رایج زمان دسترسی یافت. درهرفنی دارای تألیفات مهمی  
میباشد. ازمهمترین آثار او میتوان اینهاراشمرد: سرالمکتوم فی مخاطبه النجـوم،  
ـاب   ـت شرح اشارات، مفاتیح الغیب مشهوربه تفسیرکبیر، کتاب المحصـول، ک
الهندسه، مصادرات اقلیدس، معالم فی االصول ومعالم فی الکالم ... وغیره از اینها  
ـاد   چندین اثربزرگ درزمینۀ دانشهای گوناگون دارد. اودرسرودن شعر نیز است

 بود... 
 عشق و احساس 

  79۶درمعرفی کتاب عشق واحساس نوشتۀ آقای عمرصبورکه درآسترالیا در 
صفحه بچا  رسیده ودست وهممسلک نهایت عزیزم داکتر غـالم مـحـمـد  
دستگیربرای ارسال نموده، بایدبگویم که این کتاب مقبول وخـوانـدنـی کـه  
نویسندگان گرانقدری چون مهدی دعاگوی و میرزامحمدامین بیگ، مـحـمـد  
کریم بیگ احمدی وحنیف رحیمی یاد داشتهاوتقریظ هایی برآن نوشته انـد،  

 مجموعۀ پرمطلبی است که چندین داستان را احتوامی کند. 
ـلـی        نویسنده وشاعرگرامی وخوش قریحه آقای عمرصبور، پیشگفتار مفص

برکتابش دارد، که درپایان آن زیرعنوان )ویرانگری های معنوی چیست( چنین  
مینویسد: ویرانگری های معنوی افتخارات یک ملت است، که مانندکامروایی  
وسعادت دربرابرهرنوع مشکالت روزگار چون حماسۀ کتاب باعث سرفرازی  
ـنـر   مردم میشود، ودرج آثار هنری اجتماع گردیده، رنگینی خودرادر پیکـره
وچشم اجتماع آشکار میسازد، اما به واسطۀ مردمان نااهل وویرانگر به دیدۀ قدر  
نگریسته نشده واین افتخارات رادرجامعه ناچیز جلوه میدهد، تاباعث ازبین رفتن  
ـا   ـی ـه همچو افتخارات واصالت هاگردند، وزمینۀ پذیرش فرهنگ ناخواسته رام
بسازند. بطور نمونه شعرای متقدم رابه عناوین مختلف به تمسخر گرفتن، عقیده  
ومعنویات، معرفت والهیات را افیون جامعه قلم زدن، اندیشه های دینی ومذهبی  
مردم راخرافات شمرده، ظرافتهای شعروداستان، نقاشی وسبک کارصورتگران  
پارینه که تهداب همه پیشرفتهای علمی، هنری واجتماعی است، به نقد گرفتن،  
ودرعوض اصول ناخواسته وفرهنگ اجنبی را دراذهان ودل ها زرق نـمـودن،  

 ویرانگری های معنوی دریک جامعه شناخته میشود.  
امااندیشه، پوچی افکارو خامی پنداررا نشان میدهد، زیراتمام جهان پیشرفته بر      

خالف نظریات ناق  طینتان عصرما، که زوال فرهنگ را باعث میشوند، ومارا  
مژدۀ کاذب ترقی وپیشرفت میدهند، افتخارات پارینۀ خودراحفظ نموده وبـر  
 مبنای همان تهدابهای نیاکان، جهان امروزخیال فردای خود را آراسته ساخته اند.  
بطورمثال اگربه نام اتوم که کوچکترین ذرۀ یک عنصرگفته میشد، وهنوزهـم  
این نام درکیمیاوفزیک توسط اهل علم خیلی زیاددر استفادۀ روزمره قراردارد،  
متوجه شویم، این نام یعنی اتوم معنی اصلی خودرا آنچه که داشت، دیگـر در  
صحنۀ تجربه وعمل ندارد. لیکن باحفظ تقدیم این نام وافتخاردانشمندانی که این  
ذره راکشف نموده بودند، واتوم مسماکردند، هنوزهم اتوم مروج است واتوم  
شناخته میشود. باوجوداینکه حاالدیگراتوم کوچکترین ذرۀ یک عنصرنبوده و  
اتوم به ذرات دیگرچون الکترون، پروتون ونیوترون، هسته وهسته چه ودیگر  
ذرات تقسیم شده، لیکن به اساس کار دانشمندان ونویسندگان پارینه پژوهش در  

 کار دانشمندان مروزی دوام دارد. ( 
معرفی مختصردونشریۀ پرمحتوا را باآرزوی صحت وسعادت مؤلفین گران  
ـال   ـب ـق ـت قدر استادراشد سلجوقی وعمر صبور، باقطعه شهرآقای صبورکه به اس

 مستزاد ازملک الشعراء بهارسروده است، به پایان میرسانم: 
 این ملت مظلوم که رنجید ز چپ وراست     اهل وطن ماست 
 این قصۀ ماتم که چون نقل زبانهاست          درد کهن ماسن 
 این خامه که بنوشت ز احوال دل ما             رنگین چمن ماست 
 این پیکرخونین که لرزنده معماست               مادر وطن ماست 
 زین خانۀ ویران که غمهاهمه پیداست         خاکش سمن ماست 
 تاپرچم این خلق، پس پردۀ اغواست       شعله چپن ماست 
 ازغفلت ماست که عالم همه غوغاست      غیرت سخن ماست 
 این نالۀ تنقید که رنگ از رخ ماکاست     درانجمن ماست 
 عدوی که فرزند ما قربانی درخواست       دزد کفن ماست 

 صبور نگویندکه مسئول کدام هاست    آتش خرمن ماست     / . 

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( مسلمانان مسلمانی  
 رسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون آیی 
 که فرمودت رسن بازی ز راه دیو نفسانی 

 بدین شرمی که عثمان کرد بهر بندگی حق را 
 تو زین چون خواجگی جویی بگو کو شرم عثمانی 
 یکی خوانیست پر نعمت قرءان بهر غذای جان 
 ولیکن چون تو بیماری نیابی طعم مهمانی 
 تو ای صوفی نیی صافی اگر مانند تازیکان 
 به دام خوبی و زشتی به بند آبی و نانی 
 بدانجا میوه و حور و بدینجا لقمه و شاهد 

 ستوری بود خواهی تو بدو جهان همچو قربانی 
 شوی رهبر جهانی را ز بهر معنی و صورت 

 الموت بیابانی   خضروار ار غذا سازی سم 
 چو یعقوب از پی یوسف همه در باز و یکتا شو 
 وگر نه یوسفی کن تو نه مرد بیت احزانی 
 اگر راه حقت باید ز خود خود را مجرد کن 
 ازیرا خلق و حق نبود بهم در راه ربانی 
 ز بهر این چنین راهی دو عیار از سر پاکی 

 یکی زیشان اناالحق گفت و دیگر گفت سبحانی 
 رفت بی سیمی   شنیدستی که اندر مرو در می 

 ز بهر بوی بورانی چه گفت آن الل المانی 
 بگفتا من ز بورانی به بویی کی شوم قانع 
 مرا در پشت بارانی و در دل عشق بورانی 
 دلی باید ز گل خالی که تا قابل بود حق را 
 که ناید با صد آالیش ز هر گلخن گلستانی 

 توپیش خویشتن خود راچو کتان نیست کن زیرا 
 ترا بر چرخ ماهی به که در بازار کتانی 
 پشیمان شد سنایی باز ازین آمد شد دونان 
 مبادا زین پشیمانیش یک ساعت پشیمانی 
 قناعت کرد مستغنی از این و آن نهادش را 
 چوخواهی کرد چون دونان ثنای اینی و آنی 
 بباید کشت گرگی را که روز برف بر صحرا 
 کشد چون نازکان پا را ز تری یا ز بارانی  /  

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ چهارم( مراسم ژنده باال  

ـلی هم شگفتن گرفت   هزاران گل الله رستن گرفت      دلی با گُ
ــل سرخ در )نوبهار(         به جامانده از )اسپه ها( یادگار   بهارگـ
ـانی روان  ـتان         سوی بلخ گردد جـه  زیارت کنان  تا در آسـ
 درین ژنده باالوجشن سترگ       شود دورهم حلقه خردوبزرگ 
ــن با وطن پرور آباد باد  ــ  گل سرخ وبلخ گزین شاد باد        وط

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ پنجم( ازخطاب به خطاب  

اکتوبر االخضر ابراهیمی نمایندۀ مخصوص ملل متحدبرای افغانستان از    7۶
ـیـۀ   ـاسـی قض ـی وظیفه اش استعفی کرده گفت طرفین متخاصم جهت حل س

اکتوبرمولوی وکیل احمدمتوکل وزیر    72افغانستان بصورت جدی کارنمیکنند  
 اطالعات وکلتور ازطرف مالعمر بحیث وزیر خارجه مقرر شد. 

ـبـر    ۰اول نومبردراثرجنگهای شدید امین ال امین والی سرپل کشته شد.  نوم
اولین اعدام یکزن درمحضر عام بجرم اینکه دوسال قبل شوهر خودراکشته بود،  

نومبر قیوداتی که ازطرف شورای امنیت  51درستدیوم ورزشی کابل اجراشد, 
ـادی   ملل متحد علیه طالبان تصویب شده بود عملی شد، عالوه ازقیودات اقتـص
پروازهای بین المللی از افغانستان بخارج وازسائرممالک به افغانستان نیزمنع شـد؛  
ـاریـخ     ۰پروازهای امدادی وسفرحج مستثنی ازین امربود، بافرارسیدن ایـن ت
انفجاردراسالم آباددربرابرسفارت امریکا ودوائرملل متحد وهمچنین مظاهراتی  
درکابل وقندهاردربرابردوائرملل متحد وکمیسارعالی ملل متحد برای پناهندگان  

نومبرطیاره های طالبان درۀ پنجشیررابمباران کردکه دراثر    58صورت گرفت.  
نومبرطالبان دهلیزی راازطـریـق    7۶نفر زخمی شدند.    ۰1نفرهالک و 71آن  

ـاک   شمال برای رساندن مواد غذائی به پنجشیربین کابل و این شهربعد ازینکه پ
 کاری ماینهای این دهلیز تکمیل شد, بازمیکند.  

والیات    35فیصدخاک افغانستان و ازجملۀ    9۶دسمبرپرویزمشرف گفت:    2
آن بدست طالبان میباشدلذاماباید این حقیقت رابپذیریم و هـم الزم اسـت    72

ـان  5۰حکومتی باقاعدۀ وسیع براساس همین واقعیت بمیان آید,   ـت ـاکس دسمبرپ
تن گندم به افغانستان داد, یکروز بعد  ادارۀ امرمعروف ونهی منکرطالبان    71۶۶

ـبـس  5۶اعالن کرد:هرشخصی راکه ریش خودرا بتراشد بـرای مـدت  روزح
نفر راازمحبس    11۶دسمبرطالبان به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان   7۶میکند, 

دسمبرطیارۀ خط هوائی هندکه بین کتمندوی نیپال و    71پلچرخی ازادکردند, 
ـان   دهلی هنددرپرواز بودتوسط اشخاصیکه ازجملۀ اسالمگرایان افراطی پاکست
قلمدادشدند، مجبوربفرودآمدن درمیدان هوائی قندهار شدومسافرین طیاره در  
برابرآزادشدن سه نفرمنجمله موالنا مسعود اظهرکه درکشمیر توسط حکومـت  
پاکستان دستگیرشده بود رها شدند وطالبان به ربایندگان طیاره اجازه دادند تا به  

 پاکستان بروند. 
نفر از محبـس    9۶بمناسبت حلول عیدسعیدفطر   1۶جنوری 1:  7۶۶۶در سال 

جنوری قوماندان آغاشیرین سالنگی که رهبری قـوای    5۶پلچرخی رهاشدند,  
نفر ازافرادخودباطالبان پیوست.    1۶احمدشاه مسعودرا درغوربند بعهده داشت با 

ـقـت    5۰ جنوری طالبان حکومت خودساخت  چیچینیا رابرسمیت شناخته مواف
کرد تانمایندگی سیاسی خود را در افغانستان بازنمایند. دراواخرجنوری درطول  
ـیـد   چندروزدو مامور طالبان بنامهای عبدالرحمن زاهد معین وزارت خارجه وس
رحمت ال هاشمی عضوقونسلگری کویته توانستندبامامورین وزارت خارجـۀ  
آلمان، فرانسه، دنمارک، سویس وبلجیم دیدن کنند؛ آقای زاهد هنگام بازگشت  
بوطن اظهارکردکه این کشورها بجزباز گشت امنیت در افغانستان هیـچـگـونـه  
شرطی رابرای شناسائی حکومت طالبان درمیان نگذاشتند .اول فروری فرانسیس  
ـان و   وندرل نمایندۀ جدیدکوفی انان سرمنشی ملل متحد برای افغانستان باطالب
مخالفین شان دیدن کرده بعدبکشورهای ایران، تاجکستان ،ترکمنستان، ازبکستان  

ـا و    58و روسیه سفرهائی در پیش گرفت,   فبروری قوماندان شکرال ازکاپیس
فبروری    75نفرافرادشان به طالبان پیوستند.    1۶۶قوماندان نسیم احمد ازبغالن با 

طالبان  SU/22دراثرانفجاری که درمیدان هوائی کابل رخ دادیک طیارۀ جت نوع  
منهدم شد. دراخیرفبروری سازمان بین المللی  کنترول مخدرات راپـوردادکـه  

فیصداین تولیدات    92فیصد تریاک جهان را تولید میکند، اوافزود    21افغانستان  
مارچ طالبان گفتندچون  7۶تریاک ازمناطق تحت کنترول طالبان حاصل میشود . 

نورورعیداسالمی نیست، شهریان کابل راکه جهت تجلیل نوروز وسال نودورهم  
 مارچ سال تعلیمی مکاتب برای چارمین    73جمع شده بودند؛ متفرق ساخت .  

ـار    5۰۶اپریل طالبان حاصالت     1باربدون اشتراک طبقۀ اناث شروع شد,.  هکت
زمین رادرمومنددره که درآن خشخاش بمنظورتولیدتریاک کشت شده بود از  

اپریل مقامات پاکستان درپشاوربه پناهنده های افغان دستوردادنـد    2بین بردند,  
ـاجـریـن درآن   ـه تاازمنطقۀ مسکون حیدرآبادخارج شوند؛ در این کـمـپ م

  53مکتب بسویه های مختلف به تدریس اطفال افغان فعالیت داشـت.  1۶وقت 
ـنـکـه ازطـرف   اپریل طالبان هزارها مامورین دولت اعم از زن ومردرابدلیل ای
حکومتهای سابق بدون ضرورت وموجودیت کاربرایشان استخدام شده بودند؛  

اپریل ازنتیجۀ خشکسالی و تنقی  درحاصالت  خشخاش  59سبکدوش ساخت. 
افغانی بلند رفت؛ طالبان سرای شازده )شهزاده(راکه    21,۶۶۶قیمت یک دالر به  

اپریل مولـوی مـحـمـد    71صرافان کابل درآن فعالیت داشتندمسدودساخت.  
اپریل    71صدیق ال یکی ازقوماندانان سابق حزب گلبدین درپشاورکشته شد.  

ملیون دالر جهت مصارف بازگشت پناهندگان ازپاکستان    7۰اتحادیۀ اروپا مبلغ  
ـابـق    3۶بوطن شان تخصی  داد,   اپریل عبدال خان که یکی ازقوماندانهای س

ومهم حزب اسالمی بودوقوماندانی ولسوالی دولت شاهی لغمان را بعهده داشته  
می دراسـالم    ۰نفرخود به طالبان پیوست.   3,۶۶۶همکاراحمدشاه مسعود بودبا 

آبادمذاکره بین مالامیرجان متقی وزیرمعارف طالبان و نماینده های محاذ ملـی  
پیرسیداحمدگیالنی که ازطرفداران لوی جرگۀ اضطراری برای حل مسالمـت  

می دراثرمبادلۀ آتش درسرحـد  5۶آمیزقضیۀ افغانستان میباشد صورت گرفت, 
افغان که میخواستندسرحدات ایندوکشوررابصورت غیر  51۶بین ایران وترکیه  
  51نفر زخمی و متباقی دستگیر شدند.     1نفرشان هالک و   9قانونی عبورکنند  

ـاک    21تولید کنندۀ    5999می راپورهای منتشره افغانستان را درسال   فیصدتری
فیصدآن درساحۀ تحت تسلط طالبان کشت میشد،روی ایـن  92جهان شناخته و 

ملحوظ طالبان باپاکستان وایران موافقه کردتا تمامی البراتوارهای تولیـدمـواد  
ـان در    58مخدره را ازبین ییرند,   ـنـگ مولوی محمدظاهرازبک سابق والی سـم

می روسیه    73نفرهمراهانش به طالبان پیوست.    7۶۶حکومت پرزیدنت ربانی با  
طالبان وبن الدن رامتهم نمودکه برای مخالفین چچین افرادومهمات نظامی مـی  
فرستند؛ مسکوعالوه میسازدکه روسیه قادراست کمپهای تروریستان را بمباران  

می پرویز مشرف رئیس دولت پاکستان اظهار کرد که کشورش بـه    71کند,  
این دلیل از طالبان پشتبیانی میکند که اکثریت مردم افغانستان پشتون اندو این امر  
ـارمـی   ـب برای پاکستان منافع امنیتی دارد تا از طالبان که اکثریت شان پشتون ت
باشندطرفداری کند. اوافزودما درافغانستان منافعی ازنگاه امنیت ملی، جغرافیائی  
و دموگرافی داریم، پشتونها بایدبجانب ماباشندوطالبهاازپشتونها نمایندگی میکنند.  
امنیت ماحکم میکندکه آنها درجانب ما باشند، هیچ کشوری درجهان حق ندارد  
به کشوردیگری فشارآورده تا ازمنافع امنیتی کشورش صرفنظرکند، )پس چرا  
شاکیست که افغانستان ازمنافع امنیتی خود دفاع میکند واحصائیۀ غلـط بـرای  
مسموم ساختن افکار خوشباور ما جعل سازی دارد وچرا پشتونهای وطندوست  
این سخنان تفرقه انداز مشرف راردنکرده ازوحدت ملی خوددفاع نکـردنـد؟(  

فیصد کشورما راپشتونها تشکیل میدهد    3۶افغانستان بیاید باپاکستان باشد زیراکه  
جون طالبان ومخالفین شان موافقت میکنند تا هیأت    7۰)نتیجه گیری شیطانی( .  

هایشان در کابل وپنجشبرازمحابس همدیگر بمنظور بازدید ازافراد محبوس شدۀ  
شان دیدن کنند تادرصورت امکان بعدأ تبادلۀ اسرا صورت گیرد)و هم اراضی  

طالـب  5,۶۶۶طالب پاکستانی   5,1۶۶جون    79را ازنظرتاکتیکی مطالعه کنند(.  
طالب افغانی    3,۶۶۶عرب وچیچینی که توسط اسامه بن الدن استخدام شده اندبه 

ـان   ـب ـال بمقصدحمله برشمالیان کابل جمع شده اند؛ شورای امنیت ملل متحدبه ط
ـیـودات   اطالع دادکه درصورت تهاجم جدیددربرابر مخالفین )حکـومـت( ق

 اقتصادی بیشترعلیه شان وضع خواهد شد. 
اول جوالی حملۀ شدید طالبان درشمال کابل درنزدیکی بگرام سبب فرارصد  

جوالی چون طالبان به حفاظت بن الدن    3هانفرازغیرنظامیان بجانب پنجشیر شد,  
جوالی  57دوام داده اند، پرزدنت کلنتن دوام قیودات را علیه طالبان تقاضاکرد,  

ـان    51ادارۀ طالبان فهرست اسمای   ـت نفرازنخبه های افغان راکه گویاعلیه افغانس
ـانـی    78)طالبان ( فعالیت دارند وبایدکشته شوندنشرکرد,   جوالی مال عمر فرم

صادروتوسط آن زرع خاشخاش رادرمناطق تحت نفوذ شان منع کردوملل متحد  
 وعده دادکه زراعت خشخاش راباسائرتولیدات زراعتی تعویض خواهدکرد . 

اگست طالبان اشکاشم راکه برای قوماندان مسعوداهمیت ستراتژیک فوق    3
ـیـن  9العاده دارد بدست آوردند.   اگست یکروزبعد از آنکه اولین مذاکـرات ب

ـار   ـه هیئت اعزامی ظاهرخان وطالبان درکابل صورت گرفت طالبان بجواب اظ
  51کردندکه: اکنون زمان برای تدویرلویه جرگه اضطراری مساعدنیسـت.   
ـازه   اگست کمسیون جزائی ملل متحد ازطالبان تقاضاکرد تا به طیارۀ آریانا اج

طفل زخمی را انتقال داده و    89داده دهدکه به دوسلدورف جرمنی پروازکرده  
طفل راکه تداوی شده اند دوباره به افغانستان انتقال دهدوخاطرنشان ساختند    87

اگست موسسۀ خوراکه    75که درینموردقیودات موضوعه قابل تطبیق نمیباشد,  
تن موادغذائی رابه درۀ صوف کـه درتصـرف    1۶۶و زراعت جهان بمقدار  
نفراز    5۶۶قوماندانان مخالفین )حکومت( با    1اگست    73طالبان میباشد رساند,  

اگست به اینطرف برتالقان    9سپتمبرتهاجمی که از    ۰افرادشان به طالبان پیوست.  
باشندگان آن بصوب    3۶۶۶الی    7۶۶۶دوام داشت این شهربدست طالبان افتادو 

ـبـد   فرخاروبدخشان بحرکت افتادند. دراواسط سپتمبر مقامات فرانسـه مـالع
سپتمبـر    79الرحمن زاهد معین وزارت خارجۀ طالبان را پذیرفته مالقات کرد.  

 نفر متهمین بمب گزاری سفارت پاکستان را بدار آویخت.   1طالبان  
ـنـدردربـرابـر    21۶اوائل اکتوبر   نفر ازباشندگان بدخشان، تخار، پنجشیـروق

ـلـب   ـان شـده ط خطریکه از طرف طالبان متوجه شان بود عازم چترال پاکست
ـلـو  5۶اکنوبر تاجکستان از جنگهائیکه در افغانستان در   1پناهندگی کردند.   کی

محافظ سرحدی و    5۶,۶۶۶متری سرحدکشور شان جریان دارد بهراس بوده  
افغان درکناره های    5۶,۶۶۶عسکر روسی درتاجکستان ناظر احوال اند,    8,۶۶۶

دیگر دروالیت تخاردرنزدیک سرحد تاجکستان پناه برده    31,۶۶۶دریای پنج و 
  52اند. انفجار بمب درکشتی امریکاکه درعدن لنگرانداخته بودسبـب مـرگ 

اکتوبر طالبان    78عسکر امریکاگردید؛ امریکابن الدن رامسئول این انفجارمیداند. 
ـیـن    71درمحضرنماینده های ملل متحد، ایران وپاکستان   البراتوار تولیدهیروئ

نومبربن الدن ازترس حمالت هوائی امریکا با    7رادروالیت هیرمندازبین بردند. 
ـال والیـت   محافظین مسلح و راکتهای نوع ستنگرخود از قندهاربکوه های شم

ـادگـی    ۰ارزگان نقل مکان کرد.   نوامبر رئیس جمهورقزاقستان نظربایـف آم
  3۶۶نومبررئیس جمعه با    58کشورخودرا جهت مذاکره باطالبان اعالن کرد.  
نفر خـود ازولسـوالـی    38نفر مسلح ار گلدرۀ والیت سمنگان ومحمدسروربا  

نفر ازاهل تشیع را که در سال    532نومبرطالبان    7۶خواجه غاربه طالبان پیوستند.  
نومبرجنرال    71ازوالیت بامیان اسیرگرفته بودنددرشهرکابل آزادکردند.    5998

ـبـر    72خدیدادمشاورحزب وحدت استادکریم خلیلی به طالبان پیوست.   نـوم
 ترکمنستان فرستادن برق وگاز را برای طالبان بعهده گرفت. 
نفری راکه در سپتمبر    ۰۶اول دسمبرطالبان بتقریب حلول ماه مبارک رمضان  

ـبـر   5۰گذشته درجنگ تالقان اسیرگرفته بودنددرقندزآزادکردند.     117دسـم
دسمبرشورای امنیت ملل متحد    59قاچاقبران افغان درخراسان ایران کشته شدند. 
رای موافق ودورای ممتنع توسط چین  53قیودات جدید را درموردافغانستان با  

 بندی    59دسمبر به مناسبت حلول عید فطر طالبان    71ومالیزیا تصویب کرد.  
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رئیس جمهورمنطقه مساعد نمیباشد! کسانیکه درپهلوی او از خون شهدا ویتیمان،  
ـار   معاشات گزاف دالری گرفته وبه اومشوره های سودمندنداده اند، واو راازک
های غیرضروری وتفننی خصوصاً درین شرایط حساس وسرنوشت ساز، مانـع  
 نشده اند، مانند آقای یوسف پشتون، درین مسئولیت هاشریک وسهیم اند.  
  5393الزم بودآقای کرزی به بزرگداشت ازجشن باستانی نوروزوسال نـو  

خورشیدی، که مثل سالهای قبل همزمان باآن میلۀ گل سرخ درشهرمزارشریف  
مرکزبلخ باستان آغازشد وچهل شبانه روزادامه می یابد، اکتفا میکرد. گردهمایی  
یازده رئیس جمهوردرارگ که آنهم مصارف زیادی را دربرداشت، بخاطری هم  
درست نبودکه جهانیان مشاهده کردندکه دولت ضعیف وناتوان کرزی نظربـه  
خرابی اوضاع امنیتی، قادربه انجام آن دربیرون از ارگ شده نتوانست، وگرنـه  

 منطقۀ بادام باغ هم برای اجرای چنین امری مساعدبودواست. 
 ؟  انعطاف، یعنی چه  

آقای یوسف نورستانی رئیس به اصطالح کمسیون مستقل انتخابات درجریان  
ـاتـی   ـاب ـتـخ انتخابات به رسانه هاافشاکردکه ماامسال)انعطاف( کرده ایم ورنه ان
نداشتیم . معنی انعطاف، دوتا شدن، خم شدن، کج شدن، برگشتن، بازگردیـدن  
ـاش   ـنـک ـتـگـو و ک است. )فرهنگ عمید( این موضوع را آگاهان مورد گف
قراردادند وآنرامحکوم کردند، چون یکسره بر روندشفاف انتخابات لـطـمـۀ  
ـای کـرزی   شدیدوارد گردید. طبیعی است این عمل نادرست به مشـورۀ آق
صورت گرفته بود. آگاهان امور دربرنامۀ نود دقیقۀ آقای نصیرفیاض دریافتند  
که آقای کرزی دوسال بیشترازحدمعین، ریاست جمهوری کرده، که اینهاهمه  

 دال بر سیطره جویی ضدقانونی وی میباشد.  
ـان   درفرجام اینکه اویک روزفرصت نیافت برای احوال پرسـی مـجـروح
ـا   ـه جنگ بدست برادران طالبش به یکی ازشفاخانه هاسری بزندودستی برسرآن

 بکشد ودستۀ گلی بربالین شان گذارد ! 
بهرحال، این نوشته شایدوقتی ازچا  برآیدکه انتخابات پایان یافته خواهـد  
ـفـت   بود، ولی بدنیست در دفترروزگارثبت بماندوافغانستان در پایان تاریـخ ه

فروند چرخبال وفاقـد  9هزارساله اش، اینک کشوری است اشغالشده و دارای  
قوای هوایی ومدافع هوایی! درحالیکه اکثرهمسایگان ما دارای )بمب اتومـی(  

 هستند! دیده شودآینده آبستن چه حوادثی است !  
دراخیردعامیکنم تارئیس جمهورآینده در)گرو( آقای کرزی نباشدو کابینۀ  
خوبی تشکیل بدهدوبه نیروی خودوعلم وتدبیروتجارب قبلی وبه کمک جامعۀ  

 جهانی، این کشتی درگل نشسته رابه ساحل مراد رهنمون گردد.  
ـای   ـاور ه ایجاب میکنداولترازهمه متوجۀ تشکیالت متورم دولت شد، مش
ـیـون )سـر   مفتخوروبه دردنخورراجواب داد، ادارۀ عالی مبارزه بافساد! وکمس
باری( آنراکه همه معاشات بلنددالری میگیرند، بازنگری کردوسطح معاشات را  

صددوسیه راکه این اداره به دادستانی کل کشور فرستاده ومفقود  3پایین آورد. 
االثراست، بازیافت و به دوران قانونی انداخت  وداد مظلوم را ازظالم گرفت و  
قانون رابرهمه یکسان تطبیق کرد. رئیس جمهورتابع وحافظ قانون باشدنه فوق  

 قانون . 
 پیشنهاد فرجامین 

ـازار  5 ـ حکومت جدید لباسهای مردم ماراموردبازنگری قـراردهـدوایـن ب
ـپـن،   ـاچ بوقلمون راهماهنگ سازد، لباس دفتربایددریشی باشد، مثل ایران . ب
چکمن، شال، پیراهن وتنبان، چپلک وکالهای مختلف ودستمال درگردن بـر  
چوکی تکیه زدن ناموزون است. پوشیدن اینها دراوقات غیررسمی ومنزل مجاز  

 و افتخاراست . 
ـاده  7 ـف ـت ـ حکومت تدبیری اتخاذکندتامردم حتی الوسع ازپیداواروطن اس

ـال   کنند. صنایع وطن حمایت وتقویت گردد، یک دستگاه نساجی بسرعت فع
 شود. 
 ـ دردفاتر ازفرنیچرساده و ارزان وساخت وطن کاربگیرند. 3
 ـ ازورود اشیای لوکس برای دفاتر، ازخارج کشورجلوگرفته شود. 1
ـ سرانجام کمسیون ویژه وعالیرتبه ودلسوزی درین مواردایجاد گرددوبـه    1

 ناهمگونی هاونابرابریهاو)گَلگَلمیری ها( پایان داده شود./ 
***************************************** 
استخراج روزانه پنجصدتن مواد نفتی ازحوزه  

 نفت آمودریا 
ـ رادیوآزادی  53 : باآنکه درحال حاضر افغانستان بخش اعـظـم  اپریل/کابل 

مواد نفتی اش راازسایرکشورهاواردمیکند، امامسوولین وزارت معدن وپترولیم  
 میگویند روزانه از حوزه نفت آمودریاحدود پنجصد تُن موا دنفتی استخراج 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( بدتر شدن بحران گرسنگی 
راه دراز پیشرودارد. حتابنگله دیش که دارای یک سیستم موثرصحی میباشـد،  

 درین حصه هنوزهم تالش میکند.  
واقعات سوءتغذیه خیلی هاشدید درهرماه به بیش ازصدواقعه میرسدکه ازپنج  
تاده طفل درشفاخانۀ اندیراگاندی تلف میگردد. بقول داکترآقامحمدشیرزاد که  
  7۶57مسئولیت غذای درمانی رابدوش دارد، فی صدی مرگ ومیراطفال ازسال 

 بدینسودوچندشده است. 
درشفاخانۀ مخصوص سوءتغذیۀ شدید، هفتصدبستروجوددارد. در هربستردو  
یاسه طفل مریض جاداده میشوند. دربخش اطفال سوء تغذیۀ شدید یک ماشین  
انکیوبتر )محل پرورش کودکان زودرس( وجودداردکه بصورت عاطل افتاده  

 است. پمپ مکید، بوتل اکسیژن ماسک تنفسی آن ازکارافتاده است.  
یک پسرپنج ساله که کمترازبیست پاوندوزن دارد، باالی یک چوکی معالجه  
ـای   ـیـشـه ه میشد، زیراسیستم ماشین کوتاه بود وبه بسترمریض نمی رسید. ش
دوکلکین اتاق وجودنداشت. شفاخانۀ اطفال اندیراگاندی اولین شفاخانۀ بودکه  
به پدر فاطمه گفته شده بودکه او رابخاطر جراحی قلب ازشهربُست هیرمند بـه  

 آن شفاخانه انتقال بدهد، ولی فاطمه هیچگاه به آنجا نرسید. / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( گرخطایی از تو سرزد  
باعث کشتارمردم وویرانی وطن ماشد، واینک نتیجۀ اعمال خودرابچشم مینگرد  
ومیداندکه دیگرمردم افغانستان او وامثالش رانمیخواهندبه زعامت برسانند.من با  
زلمی رسول نیزمخالف نیستم، تیم او راسزاوارزعامت میدانم،مگربهتـربـوداگـر  

 شفافیت انتخابات حفظ میشد. 
 کرزی و طالبان 

ـام 1 ـن ـ اوتمام زندانیهای طالبان را)نیک اندر بد( توسط آدم مجنون الحالی ب
ـاری!(   ـی ـع ـفـردرزنـدان )م ـازده ن )دادرس(! قندهاری رهاساخت وصرف ی
ـار   قندهارباقیمانده بود، آنهاراهم فراردادند)مثلیکه دومرتبۀ دیگرقبـالً ایـن ک
صورت گرفته بود.( وبه رسانه هاگفتندآنهاخوداز زندان گریخته اند! به این جرم  

 احدی مجازات ندیدوزودسروصدا خاموش شد. 
ـفـت از  1 ـ حمالت بعدی طالبان راتاامروزمحکوم وتقبیح نکرد، برعکس گ

ـیـش   حمالت انتحاری بدست آی اس آی پاکستان نمیترسد! مثل اسپ گادی پ
ـال   ـب میرود وافزود پاکستان)شغال( هارابرای کشتن ما میفرستد! یعنی چه؟ بـدن

سربازاردوی ملی درغازی آباد والیت کنرتاالحال صدهاتن ازاردو  75شهادت  
ـاری   ـتـح وپلیس ملی، کارمندان شجاع امنیت دولتی ومردم بیگناه درحمالت ان
ـای   درننگرهار،فاریاب، قندز وگوشه گوشۀ میهن، خصوصاً شهرکابل، جان ه

 شیرین شان راازدست دادند ومیدهند، واو مُهرخاموشی برلب دارد ! 
ـتـه  ۰ ـ ازخانواده های این شهدا چنانکه شایسته است، رسیدگی صورت نگرف

ـیـس   ونمیگیرد وحق آنها ادانمیشود. درین خصوص تغییرمشهودی دروجودرئ
جمهورنسبت به سابق به مشاهده میرسدکه مأیوس کننده است وسئوال برانگیز .  
چنانچه یکی ازهموطنان داغ دیدۀ تخارستانی مادربرابر رسانه ها روی وموی کَند  
ویخن درید وفریاد زدکه برایش اطالع داده اندتابیاید و پیکربیروح پسرش را  
ـاجسـد   تسلیم شود. اوگفت چگونه وباچه امکاناتی وبه کجارخت سفرببنـدم ت

 بیروح پسرخود را دریافت کنم ؟  
ـ شهادت ژورنالیست افغانستان وخانم ودوفرزندش رادرهوتل کابل سرینا بی  2

معارف رابه صدادرمی آورد    5393تفاوت گرفت. وقتی زنگ آغازسال تعلیمی 
گفت اگردوطفل کشته شده، اینک هشت ملیون راهی دبستانها ودبیرستانها می  
شوند. برای یک پدرمعنوی چنین برخوردخشک وسـرد درخـورانـدیشـه و  
تشویش است ! ازآن ژورنالیست پسری دوساله بنام)ابوذر( زنده مانـده، بـه او  
خطاب میکنم: ابوذر ! زودزودکالن شو، ازخون پدر ومادرت ودیگرهم وطنان  
توبدست آی اس آی، هزاران ابوذردیگرخواهدرویید. تووقتی به کمال یرسی،  
بایددرپیشاپیش قافله قراربگیری وانتقام خون پدر ومادر، خواهروبرادر وهـمـه  

 بستانی، یادت نره !   ISIکشتگان این وطن رابدست مزدوران بیگانه ازنامردان 
 کرزی وساختمان قصرباشکوه درپغمان، وبزرگداشت جشن نوروز در ارگ ! 

ـ این کارنیز)ذوقی( وناسنجیده بود وملیونهادالردربازسازی تپۀ پغمان، آنهـم  8
درزمستان سردبه مصرف رسید. نیروی مهندسان، هنر مندان وکارمندان بخشهای  
مختلف کشوربه هدرفت، سرانجام جشن در داخل ارگ برگزار شد ! ایکاراین  
کاربه آیندگان واگذارمیشد و هزینۀ آن به خانواده های سربازان شهیدراه وطن  
توزیع میگردید. نمیدانم چرامشاورین فنی به کرزی نگفتندکه درماه حمل درۀ  
 پغمان برفگیر وخنک است وبرای برگزاری چنین جشنی آنهم به اشتراک یازده  

 حضرت شمس الدین محمد حافظ شیرازی علیه الرحمه 
 حدیث دوست نگویم مگربه حضرت دوست 

 هرآن که جانب اهل خدا نگه دارد 
 خداش در همه حال از بال نگه دارد 

 حدیث دوست نگویم مگربحضرت دوست 
 که آشناسخن آشنا نگه دارد 
 دال معاش چنان کن که گربلغزدپای 
 فرشته ات به دودست دعانگه دارد 
 گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان 
 نگاه دار سَرِ رشته تا نگه دارد 
 صبابرآن سرزلف اردل مرابینی 
 زروی لطف بگویش که جانگه دارد 
 چوگفتمش که دلم رانگاهدار چه گفت 
 زدست بنده چه خیزد خدانگه دارد 
 سر و زر ودل وجانم فدای آن یاری 
 که حق صحبت مهر ووفانگه دارد 
 غبار راه گذارت کجاست تا حافظ 
 به یادگار نسیم صبا نگه دارد 
 )ارسالی س . ف . ع( 

***************************************** 
میشود.جلیل جمرانی رئیس بخش پترولیم می گوید ازدوماه بـه ایـن طـرف  
کاراستخراج موادنفتی درکشورآغازشده و نفت استخراج شده درداخـل بـه  
مصرف میرسداما میزان استخراج مواد نفتی درکشوربرای آنان قناعت بـخـش  
ـا   نیست: ازدو ماه گذشته به اینطرف کاراستخراج آغازشده، امابه سطح کـه م

هـزارتُـن  71۶میخواهیم استخراج صورت نگرفته است، میخواستیم درسال اول 
استخراج نماییم، امامشکل اینست که درکابل تصفیه خانه های بزرگ نـداریـم  
ولی استخراج که فعالً درکشورداریم حدودچهارتا پنج صـد تُـن اسـت کـه  
درداخل مصرف میشود.مسئولین وزارت معادن وپترولیم میگویندنفت افغانستان  
بسیارغلیظ بوده ازمقدارکم آن دیزل وپترول وازمقدارزیادآن قیر ودیگر مواد  

 نفتی به دست می آید. 
ـا  539۶قرارداداستخراج نفت حوزه آمودریادرسال  بایک کمپنی چینی به امض

کاراستخراج آغازشد. درماه اسدسال گذشته کاراستخراج  5397رسید ودر سال 
 به دالیل یک سلسله مشکالت متوقف شدوازدو ماه به اینطرف استخراج دوباره   
ـیـروددرسـه   ـان م ـفـرشـده وگـم آغاز گردید.درین حوزه سه چاه نفت ح
هزارکیلومتر مربع زمین موادنفتی موجودباشد.این حوزه ازسرحدترکمنستان از  
جوزجان شروع ومسیرآن تاهرات میرسد. جلیل جمرانی میگوید در حـوزه  
آمودریا موجودیت ملیونها بیلرنفت تثبیت شده وتاپنجسال آینـده مشـکـالت  

ملیون    8۶موادنفتی درکشورحل میگردد: این منطقه بسیار کالن است وماتاحال 
ـا در   بیلرنفت درسه بالک تثبیت کرده ایم وانشاال کوشش حکومت اینست ت

 چهار یا پنج سال آینده مشکل نفت را برای مردم حل نماید. 

درافغانستان پنج حوزه گازوموادنفتی مشخ  شده، اماگفته میشود تااکنون بـه  
جزازنفت حوزه آمودریاو والیت شبرغان در دیگرجاها کاری صورت نگرفته  
است. امامسئولین میگوینددر قسمت استخراج گاز و مواد نفتی در کشور بودجه  

 بیشتر و زمان زیادتر نیاز است. 

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

 

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

Abdullah 
Khaja 

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

marcopolorugs@aol.com 
648 S. Pickett St. 
Alexandria, VA 

 مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو

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

 ایران،ترکیه ، هندوستان و سایر کشورها

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

 

هرنوع شاریدگی، پارگی، رنگ رفتگی، چملکی و 

هر گونه نازیبایی  که بر فرشهای ظریف وقالینهای 

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 .

ما بهترین جنس قالین ، قالینچه ، پای انداز، 

قالین های مدور، پوش بالش و دوشک را با 

 نازل ترین قیمت عرضه  می کنیم.

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

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

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه 
شده است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ 

 آنرااز مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 
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Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
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 ا بازداشت کارمند اداره انکشافی امریک
ـ رادیوآزادی   51 :سفارت ایاالت متحده درکابل اعالم کردکه    اپریل/کابل 

پلیس افغانستان درهمکاری باماموران امریکایک کارمندقراردادی اداره انکشاف  
المللی ایاالت متحده رابه اتهام اختالس بازداشت کرد. اوبه اتهام سرقت بیش    بین 

ـاف   ازنیم ملیون دالراز صندوق وجهی انکشاف زراعت که ازسوی اداره انکـش
المللی امریکاتمویل میشود، بازداشت شده است.دراعالمیۀ این اداره آمده که    بین 

پلیس افغانستان همراه باماموران سرمفتش بخش)اوآی جی( اداره انکشاف بیـن  
 المللی امریکااین شخ  رابه تاریخ دوم اپریل درشهرمزارشریف بازداشت کرد. 

ـا    مایکل کرول، سرپرست بخش سرمفتش اداره انکشاف بین  المللی امـریـک
گفت: این بازداشت نمایانگرهمکاری موثرمیان مقامات افغانستان وامریکابـوده  

توان اطمینان حاصل کرد آنهاییکه درتالش انحراف کمکها    که در نتیجه آن می 
 گیرند.   از مردم افغانستان اند، جهت پاسخگویی تحت پیگرد قرار می 

براساس این اعالمیه، عبدالخلیل قادری کارمندسابق موسسه)دی آی ای( که  
ـهـم بـه    یک شرکت قراردادی بین  المللی مستقردرایالت مریلند امریکاست مت

ـهـی   اختالس شده و درتوقیف پلیس است.قادری پولی راکه به صنـدوق وج
المللی امریکا    انکشاف زراعت ای دی اف تحت حمایت مالی اداره انکشاف بین 

دهد ارسال شده بود، حیف و میل کرده اسـت.    که برای کشاورزان قرضه می 
المللی افغانستان    هزاردالررابه یک حساب بانکی جعلی دربانک بین 139وی مبلغ  

انتقال داده است.اودرحال حاضردرتوقیف پلیس در کابل قرار دارد و به سه سال  
 حبس و جریمه نقدی محکوم شده است. 

 غیرنظامی در انفجارماین کنارجاده کشته شدند   9۱ 
ـ بخدی 2 :مقامهای قندهارمیگوینددرانفجار ماین کنارجاده در  اپریل/قندهار

ـاد  51ولسوالی میونددست کم   غیرنظامی کشته شدند. انفجاربحدی بودکه اجس
کسانیکه کشته شده اند شناخته نمیشود. حادثه حوالی ساعت پنج عصرامروزرخ  
داد.انفجارزمانی رخ دادکه دوموترحامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده برخورد  
کرد. نیروهای آیساف مسیرشاهراه قندهار هرات را به دلیل حمله انتحاری که به  
ـای   کاروان نیروهای خارجی صورت گرفته بود،مسدودکرده بودند وموتـره

 غیر نظامیان ازراهی که آسفالت نشده بود عبور و مرور می کردند. 
 ملیون نفردرانتخابات شرکت کردند   بیش از هفت 

ـ آریانانت ۰ : به رغم تهدیدهای امنیتی ومشکالت تخنیکی، بیش  اپریل/کابل 
ـنـدو رای      ملیون شهروندکشور، روزگذشته به پای صندوق 2از  ـت های رای رف

میلیون    دادند. بگفته منابع رسمی کمسیون مستقل انتخابات،  ازجمع بیش ازهفت 
ـنـد. یـوسـف  3۰%مردان و   ۰1رای دهنده،  ـت % زنان درانتخابات شرکت داش

نورستانی رئیس کمسیون در پایان روندرایدهی درنشست خبری گفت این ارقام  
  ۰758احتمالی بوده و ارقام دقیق پس از شمارش آراروشن خواهد شد، بیش از 
مـرکـز  218مرکزرایدهی درروزانتخابات به روی شهروندان بازبود وبرعالوه  

مرکز دیگر به آن اضافه شد.     7۶1رایدهی که ازپیش مسدود اعالم شده بود،  
 نورستانی افزوداگر انتخابات به دور دوم برود کمسیون آمادگی کامل دارد. 
 معین وزارت فوایدعامه افغانستان ربوده شد 

ـ صدای امریکا:    51 افرادمسلح ناشناس صبح امروزسه شنبه احمد  اپریل/کابل 
شاه وحید معین تخنیکی وزارت فواید عامه را از مقابل منزلش درخیرخانه کابل  

 ربوده بجای نامعلومی انتقال داده  اند. 
نجیب ال اوژن وزیر فوایدعامه با تایید اختطاف معین تخنیکی گفـت  بـه  

ـاس    2:3۶ ساعت   ـن ـاش صبح امروز آقای احمدشاه وحید توسط افراد مسلـح ن
اختطاف شده و دلیل اختطاف معلوم نیست که کی و چرا  وی را ربوده است.  
ـیـددر   ـای وح وی گفت این وزارت نهاد های امنیتی را در مورد اختطاف آق
ـای   ـف جریان گذاشته است. آقای وحید از چندین سال بدین سودر این پست ای

 وظیفه می نمود . 
گل افغان معاون دوم مجلس سنادرجلسه امروزسناگفت:من بااحمد شاه وحید  
دریک کوچه زندگی میکنیم، صبح امروزافرادمسلح باالی دریورمعین تخنیکی  

 در مقابل منزلش فیرکردند ووی زخمی شد و معین تخنیکی را ربودند. 
سخنگوی وزارت داخله نیزتایید نمود که معین وزارت فواید عامه اختطاف  

 شدوتالشهای جدی ازسوی نهادهای امنیتی برای یافتن او جریان دارد. 
ملیون دالر رسید  792:ترکیه وافغانستان به حدود  دنباله ازستون سوم  

ـال      که بخش عمده آن از این مبلغ راواردات ازترکیه راتشکیل میـدهـد. درس
ـا    5395 تفاهم نامه همکاری نیزبا جانب ترکی به امضا رسانده که براساس آن ت
 سال آینده نمایشگاه های مشابه از هر دو کشور برگزار خواهد شد.   5۶

 مردی زنش را باضربات چوب کشت 
ـ باختر 5۶ : مردی پس ازآنکه زن جوانش را با ضربات چوب  اپریل/هرات 

کشت ، ازسوی ماموران امنیتی دستگیرشد .این مردکه باشندۀ ولسوالی انجیـل  
 است، پس ازگفتگوی زبانی زن را آن قدر چوب زدتاجان باخت.  

هرات گفت این )نا(مرد هنگامی که می خواست فـرار   سخنگوی پلیس  
ـانـواده    -کند از مسیرشاهراه هرات  قندهار دستگیر شد . همسایه های ایـن خ

ـتـه   ـاخ میگویند زن جوان به اثر زخم های عمیق در راه انتقال به شفاخانه جان ب
 است. 

 ن سندامنیتی، نخستین توافق امریکاوحکومت نوافغانستا 
ـ صدای امریکا 51 :سفیرایاالت متحده درافغانستان میگوید نخستین  اپریل/هرات 

اقدام دولت امریکاپس ازانتخاب رئیس جمهورجدید افغانستان، امضای توافقنامۀ  
دوجانبۀ امنیتی بین کابل وواشنگتن خواهدبود. اوگفت کرزی درامضای سنـد  
نظرشخصی خودرا دارد.جیمزبی کنینگهم، درجریان سفربه هرات، برگـزاری  
انتخابات ریاست جمهوروشوراهای والیتی درافغانستان رادستاورد بزرگ برای  
افغانهاخواند.وافزودحضورگسترده مردم بویژه زنان درپای صندوقهای رای بـه  
ـیـشـرفـت در   گروههای دهشت افگن فهماندکه افغانهاخواهان آمدن صلح وپ
ـای   ـلـم کشورشان استند. سفیرایاالت متحده پس ازدیدار با رئیس و شورای ع
ـان   ـت ـانس هرات به خبرنگاران گفت کشورش ازهیچ نامزدریاست جمهوری افغ
حمایت نمیکندودرصورت کشیده شدن انتخابات به دوردوم، واشنگتن از ایـن  

 روند حمایت خواهد کرد. 
کنینگهم ازتهدیدات امنیتی برقنسولگری ایاالت متحده درهرات ابرازنگـرانـی  
نمودوعملکردنیروهای امنیتی افغان ومقابله شان باحمله اخیر برنمایندگی سیاسی  
این کشوردرهرات راستود. سفیرایاالت متحده کشته شدن میرفاروق حسینـی  

 یکتن از روحانیون هرات را محکوم نمود. 
آقای حسینی شام دوشنبه پس از ادای نماز زمانیکه ازمسجد بیرون میشد ازسوی  
افرادمسلح موترسایکل سوارموردحمله قرارگرفت و کشته شد. طالبان مسئولیت  
این رویداد رابدوش گرفته میگویند  آقای حسینی بدلیل همکاری باحکـومـت  

 ومخالفتش بافعالیتهای طالبان کشته شد. 
 د خانواده متضررشدن 921درلغزش کوه 

ـ رادیوآزادی    57   57۶ مهای والیت تخارگفتنددراثر لغزش زمین   :مقا اپریل/تخار
ـنـد.    خانواده مجبور به ترک خانه  ـت های خود شده و حاال نیازمند کمـک هس

ـاق شـب   ـت سخنگوی والی تخارگفت روستای خواجه خیرآب ولسوالی رس
    گذشته دراثراین لغزش کامالً ازبین رفت. ساکنان روستاهمه به سالمت از خانـه 

انـد.    اند، اماهمه دارایی خـودراازدسـت داده    هایشان به محل دیگرمنتقل شده 
عبدالمناف فیضی، ولسوال رستاق گفت این روستادردامنه کوهی واقع بود وبا  

ـار و      لغزش زمین، هیچ خانه  ـای تـخ سالم نمانده است.بدنبال این حادثه، مقامه
رسانی درجلسۀ اضطراری برای کمک به ساکنان این    مسئوالن سازمانهای کمک 

 ریزی وبرای کمک به آوارگان این روستا ابراز آمادگی کردند.   روستا برنامه  
ـقـه    پیشتربرخی رسانه  ـنـط هاگزارش داده بودندکه ازمحل لغزش زمین دراین م

چهارجسدپیداشده، اماآقای تیموریا تاییدپیداشدن چهارجسد، گفت کـه ایـن  
ـاران درشـب   اجساد متعلق به ساکنان این روستا نیست. اوافزود پس ازبارش ب
گذشته، این اجسادراسیل از جاهای دیگر به این منطقه آورده که یکی از ایـن  
 اجساد متعلق به یک چوپان است و سه جسد دیگر هنوز شناسایی نشده است. 

در پی زمین لرزه تخـریـب شـدو    532۰ روستای خواجه خیرآب در زمستان  
ـلـی از    11۶۶ حدود  نفرازساکنان آن کشته شدند. به دنبال آن، مسئوالن مـح

ساکنان این منطقه خواستندکه آنجاراترک کنند.در اثـر ایـن درخـواسـت  
شمارزیادی ازساکنان به مناطق دیگررفتند، اماشمارکمی ازآنها درآنجا ماندنـد.  

 نفررا هالک ساخت.   38های سیل در ولسوالی شکردره کابل نیز   ویرانی 
 تدویرچهارمین نمایشگاه افغان ترک درکابل  

ـ رادیوآزادی 51 : چهارمین نمایشگاه بین المللی افغان ترک از سوی  اپریل/کابل 
انجمن صنعتکاران ترکی به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان درشهرکابل  

شرکت دریکصدغرفه ازهردوکشور محصوالت    2۶برگزارشد. درین نمایشگاه 
 و خدمات تجاری خود را به نمایش گذاشته اند. 

ـعـه   مسئوالن اتاق تجارت وصنایع تدویرهمچو نمایشگاههارا برای رشد و تـوس
ـقـجـو   تجارت میان تاجران دوکشورخیلی با اهمیت خواندند. محمد قربان ح
رئیس این اتاق درمراسم افتتاح نمایشگاه گفت:این خود یک فرصتی است برای  
تجارافغانی تاازطریق ترکیه بادنیا وصل شوند، سرمایه گذاریهادربخش تجارت،  
ـعـدنـی   صنایع مرتبط بازراعت، صنایع پروسس وارزش افزایی بـرای مـوادم
بایدفراهم بکنیم. چهارسال پیش که ما اولین نمایشگاه رادایرکردیم حجم تجارت  

ملیون دالربودولی امروزیکصدفیصد باال رفته وسه صد ملیون دالر شده  51۶ما  
ـهـت   ـان ج است. اوتدویرهمچونمایشگاههارافرصت مناسب برای تاجران افغ

 آشنایی با تکنالوژی های جدید و عصری خواند. 
روز بر روی عالقمندان بازخواهـد  1حمل برای   79تا 7۰نمایشگاه افغان ترک از 

ـتـی و   بود.درین نمایشگاه انواع مختلف مواد ساختمانی، ماشیـن آالت زراع
خدمات الکترونیکی و همچنان لباس، مواد غذایی، فرنیچر منازل و دفاتر رسمی  

 غرفه ترکی به نمایش گذاشته شده بود.   3۶غرفه افغانی و    1۶در  
سومین نمایشگاه محصوالت افغان ترک سال گذشته در شهر کابل برگزار شده    

 بود که در جریان چهار روز حدود بیست هزار تن از آن دیدن کردند. 
اسماعیل آرامزسفیرترکیه درکابل گفت آنان تالش دارندتانمایشگاه مشابه را در  
ترکیه نیزبرگزارنمایندتامحصوالت افغانی رابه مردم ترکیه معرفی نمایند: امید  
دارم توسط این نمایشگاه ازطرف هردوکشورسرمایه گذاران وتاجران که یکجا  
ـا   ـه آمده اند بخاطر پیشروی و توسعه اقتصادهردوکشورخدمت نمایند. ماتـرک

 افغانها را منحیث یک برادر خود می شناسیم.  
 (7میزان تجارت )ستون   5397اتاق تجارت وصنایع افغانستان میگویددرسال  

 

   دیدگاه ها دربرابراعالم نتیجه قسمی انتخابات 
ـ آریانانت 57 :اعالم نتایج قسمی ده درصـدآرای مـراکـز رای  اپریل/کابل 
والیت، دیدگاههایی رادر باره نتایج نهایی انتخابات شکل داده است. به  7۰دهی 

باوربرخی ازآگاهان، اگرصندوقهای رایدهی این مراکزبگونه تصادفی برگزیده  
شده باشند، نتایج مرحله هایی بعدی نیزتغییر چشمگیری نخواهندداشت، از همین  
روگمان میرودکه انتخابات به دوردوم کشانیده شود.امارسیدگی به شکایات این  

 موضوع را روشن خواهد ساخت. 
والیت، دونامزد را    7۰اعالم نتایج آرای قسمی ده درصدآرای مراکز رایدهی 

ـابـدسـت   ـبـدال ب هرم نشینان اصلی نخستین نتایج انتخابات ساخت، عبدال ع
% آرا، اشرف غنی احمدزی را  ۰/32%، جایگاه نخست راگرفت و   9/15آوردن 

ـا  %  8/9فرد دوم نخستین هرم درجه بندی نتایج انتخابات ساخت.زلمی رسول ب
 % آرا در جایگاه چهارم ایستادند. 5/1سوم شدو عبدالرب رسول سیاف با 

ـاز  % آرای  5۶امانامزدان درکجاهابیشترین رای آورده ودرکدام والیات پیشت
والیت پیشتازند. کابل ، کاپیسا،  53والیت واحمدزی در 55مراکزاند؟ عبدال در 

پروان، کندز، سمنگان، بلخ، سرپل، بادغیس، هرات، بامیان و پنجشیرآن والیاتی  
ـا،   ـی اندکه عبدال پیشتاز ده درصد آرای مراکز رایدهیست.والیات لوگر، پکت
خوست، ننگرهار،کنر، لغمان، تخار، جوزجان، فاریاب، فراه، نیمروز، هیرمندو  

 %آرای مراکزرایدهی است. 5۶زابل والیتهای اندکه اشرف غنی اصدرنشین 
زلمی رسول بیشترین رای ده درصد مراکزرایدهی کندهار رادارد و گل آغا  
 شیرزی پیشتاز ده درصد آرای مراکزرایدهی والیت ارزگان شده است. 

ـعـت   ـارف ـی ـاتـی احـمـدض عضوپیشین کمسیون رسیدگی به شکایات انتخاب
ـان در   گفت:چنین معلوم میشودکه همین دونامزدکه درصدر قراردارند همچن
صدرخواهند بود اما اینکه آیا انتخابات به دور دو م خواهد رفت کم ازکم باید  
 نود درصد آرا شمرده شود تا معلوم شود که نامزدان درکجای رای قرار دارند. 

ـنـی  7۰شمارش آرا مراکزرایدهی   ـع والیت انتخاباتی نه بل تصادفی بوده، ی
صندوقهای رای این مراکزازپیش برای شمارش تعیین نشده بودند، این به ایـن  
معناست که تنگاتنگی نتیجه میان دو نامزد میتواند تاپایان شمارش به همین گونه  

 که است باقی بماند اما با به میان آمدن تغییر . 
طالبانی که گفته بودند انگشتان 

 د برند، کشته شدن دهندگان را می رای
ـ آریانانت 51 مصطفی محسنی، فرمانده پلیس قندز گفت مال    :غالم اپریل/قندز
حمل/فروردین( باشش تن ازافراد خود    71 الدین ومال خدرصبح سه شنبه )   اسالم 

کش( حمله کردند.ایندوفرمانده دراثـر    بریک پاسگاه پلیس درروستای )توبره 
ساعته با پلیس، با چهار تن دیگرکشته ودوشورشی دستگیر شدنـد،    درگیری سه 

امابه نیروهای پلیس آسیبی نرسیده، سالحها ومقداری جنگ افزاربدست پلیس  
آوری عشر و ذکات هم از نزد آنها به دست آمده    هایی درمورد جمع   افتادوبرگه 

الدین ومال خدر پیش ازانتخابات به مـردم    است.جنرال محسنی گفت مال اسالم 
 هشدارداده بودندکه اگردرانتخابات شرکت کنند، انگشتان آنها را خواهند برید. 

 د والیت دستگیرشدن 22انتحاری در  222
ـ آریانانت 51 :طالبان گفته بودندانتخابات ریاست جمهوری و  فبروری/کابل 

حمله را در    7۶۶ شورا هاوالیتی رامختل خواهندکرد، آنان اجرای سه هزار و  
ـفـت    ریزی کرده بودند.لطف   این روز برنامه  ال مشعل، سخنگوی امنیت ملی گ

ـنـد، در   7۰7  والیـت    73 نفری که قصد حمله انتحاری در شهرهای مهم داشت
دستگیر شدند. وزارت داخله نیزدرگزارشی درباره وضع امنیتی روز انتخابات،  

 مامور پلیس دراین روزخبر داد.   57 شورشی و 52۰ از کشته شدن  
 عبداهلل: احتمال برگزاری دور دوم وجود ندارد  

ـ صدای امریکا 5۶ :عبدال عبدال، نامزدریاست جمهوری افغانستان  اپریل/کابل 
درگفتگوی ویژه باصدای امریکا گفت احتمال بسیار زیاد وجوددارد که به دور  
دوم انتخابات ضرورت نباشد و نتایج انتخابات در دورنخست نهائی شود. پیش از  
این رسانه های محلی و بین المللی ازقول عبدال واشرف غنی احمدزی، نامـزد  

حمل    5۰%انتخابات  1۶دیگرگزارش داده بودندکه هریک ادعای کسب بیش از 
راکرده بودند.اندکی پس ازآن کمسیون انتخابات وکمسیون شکایات انتخاباتی  
ـامـزدان   ـا از ن ـام به اضافۀ ماموریت معاونت سازمان ملل برای افغانستان یا یون
خواست تاازپیشداوری درموردنتایج انتخابات پرهیزکرده منتظراعالن نتایج از  
سوی نهادهای انتخاباتی باشند. تقریباًاکثرنامزدان ریاست جمهور اندکی پس از  
تکمیل روندرای دهی ازبروزتخلفات وتقلبات انتخاباتی سخن گفتند. کمسیون  

 شکایت را دریافت کرده است.   3۶۶۶ شکایات انتخاباتی نیزاعالم داشت بیش از 
آقای عبدال گفت درصورتیکه نتایج انتخابات شفاف وعادالنه باشد، آنرامـی  
پذیرد.  او افزودپس ازاعالن نتایج انتخابات روشن میشود که آیا تقلب صورت  
گرفته یا خیر. بگفتۀ اودرمقایسه با انتخابات پیشین که توأم بامشکالت فـراوان  
 بود، تاهمین دم که صحبت میکند ازتقلب تا حد زیادی جلوگیری شده است. 
ازسویی هم سازمان انتخابات آزاد وعادالنۀ افغانستان اعالم کردکه ناظرین آن  

ـتـراز   %2۶ نهادبیش از    55 محالت رایدهی رادرروزانتخابات نظارت نموده وبیش
هزارمورد تخطی، ناهنجاری ومشکالت راثبت کرده است. اما بگفتۀ نادر نادری،  
رئیس این نهاد، تخطی ها به پیمانۀ گسترده نیست که مشروعیت انتخابات را زیر  
سوال ببرد.هم اکنون کمسیون شکایات انتخاباتی سرگرم رسیدگی به بیـش از  

مورد شکایت مستند انتخاباتی اندکه حدود نصف آن به خودکارمنـدان    51۶۶ 
 کمسیون انتخابات نسبت داده می شود . 

 دو نوجوان شاگرد مکتب کشته شدند 
ـ باختر   5۰ ساله متعلم صنف ده لیسه میرمسجدی    51: رحمت ال اپریل/کاپیسا 

ولسوالی حصه اول کوهستان حین بازی توسط دوستش به ضرب گلوله تفنگ  
چره یی کشته شد، احتماآل این دو نوجوان با تنفگ چره یی بازی میکـردنـد.  
 پلیس دوست ویرابازداشت نموده واکنون تحقیقات درزمینه آغازشده است . 
منازعه میان شاگردان یک مکتب امروزدروالیت بدخشان یک کشته ویک  
زخمی بجاگذاشت. منازعه میان شاگردان لیسه نجیب ال شهید، درشهرفیض آباد  
رخ داد، در نتیجه یک متعلم به ضرب چاقو به قتل رسید و یک متعلـم دیـگـر  

 زخمی شد . 


