
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 بیشترشکايات از تیم داکتر عبداهلل درج شده است 
ـ کوکچه 92   ١9١ :کمسيون مستقل شکایات انتخاباتى ميگویـ   اپریل/کابل 

شکایت درموردنتایج ابت ایى؛ ازسوى چهارنامزدریاست جمهور درج ش ه کـه  
بيشترین آن ازتيم داکترعب اهلل است. نادرمحسنی منشی وسخنگوی کمسيـون   
ـایـج   امروزگفت این تع اد شکایات  باختم زمان اخذ شکایات نسبت به اعالم نت

ـبـ اهلل   ١١١ شام دیروزدرج ش ه که   ٧ ابت ایى  تاساعت  ـتـرع مورد ازسوى داک
چهارموردازسوى اشرف غنى احم زى  یک موردازطرف داوود سلطان زوى  

 ویک موردازسوى گل آغاشيرزى صورت گرفته است. 
قراربودمهلت تعيين ش ه برای ثبت شکایات  نسبت به نتایج ابت ایی انتخابات تا  

شام یکشنبه گذشته به پایان برس ؛ اماکمسيون شکایات انتخاباتی  ایـن    ٧ ساعت 
ـات     9٢ مهلت را برای   ـای ساعت دیگرتم ی کرد. محسنى گفـت ایـن شـک
ـيـون    8کتگورى ش ه و  موردآنرانسبت به بى اعتبارساختن آراتوسـ  کـمـس

ساعت به این شکایات  ٢8 انتخابات  تشکيل مي ه .مطابق احکام قانون  بای ظرف 
ثور( نسبت به این موضوع  جلسه علنى برگزار    ١١ رسي گى شود؛ بنابرین فردا) 

و به آن رسي گى خواه ش . او ازنامزدان ریاست جمهورى که نسبت بـه بـى  
اعتبارنمودن آراشکایت درج کرده ان   خواست به جلسه فردا حاضرشونـ  و  
اسنادوشواه شانرا ارایه نماین ؛ تا مطابق به آن فيصله صورت بگيرد. ازکمسيون  
انتخابات  درموردباطل نمودن آرا  اسنادودالیل مطالبه ش ه واین اسناد بکمسيون  
ـتـه و   شکایات ارسال ش .به شکایاتىکه نسبت به نتایج ابت ایی صورت گـرف
شکایات باقيمان ه ازدفاتروالیتی کمسيون و موارد استينافی  در جلسات علنی به  

 شکل شفاف رسي گى ميشود که این رون   از فردا  آغاز ميگردد. 
مـحـل رایـ هـی تـوسـ     ١9١ کمسيون شکایات درخصوص ابطال آرای 

کمسيون مستقل انتخابات رسي گی خواه  کرد.هفتۀ گذشته  کمسيون مستقل  
%  2 ٢٢ انتخابات  نتایج ابت ایى رااعالم کرد که براساس آن  داکترعب اهلل باکسب 

 % در مقام دوم قرار دارن . ١ ٥١ درمقام اول واشرف غنى احم زى باکسب   
نتایج ابت ایى انتخابات ریاست جمهورى  پس ازاعالم سه بار نتایـج قسـمـى   

% آرا راب ست نيآورده تا پيروزقطعى انتخابات  ١ +١١ روشن ساخت که هيچ نامزد 
 باش  احتمال دارد انتخابات به دور دوم برود . 

 سنگ    کارگر درانفجارمعدن زغال   61هالکت 
ـ بی بی سی ٥١ : والی سمنگان گفت دراثرانفجارگاز در یک  اپریل/ سمنگان 

کارگرکشته و دونفرکارگرگيرمان ه ان .خيراهلل انـو   ١1مع ن زغال سنگ   
ثور/ اردیبهشت( دریک مع ن خصوصی  ١١ افزودانفجارپيش ازظهرچهارشنبه) 

درمنطقه دهن تور  ولسوالی دره صوف روی داد.این مع ن پيش ازین متروک  
بود  اماصاحب آن ب ون اجازه دولت  آنرااحياوعمليات حفاری رابصورت غير  

ـار     حرفه  ای آغازکرد وشماری کارگر رادرآن بکارگماشت. ب نبال وقوع انفج
ـال  ـاح جسـ   ١1پليس درص دبازداشت صاحب مع ن ش اما اوگریخته اسـت.ت

ها برای بيرون آوردن دو نفر گيرمان ه جریان    ازمع ن بيرون آورده ش ه وتال  
 دارد. 

این دومين باراست که حادثه درمعادن زغال سنگ درسمنگان جان کارگران  
راميگيرد. شش ماه پيش فروریزی یک مع ن زغال سنگ درمنطقه آبخـورک  

ـارگـر و    9٧ ولسوالی رویی و دوآب  در همسایگی دره صوف به مرگ   ک
 تن دیگر منجر ش .   ٥١ زخمی ش ن  
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 2٧9/شمارۀ 9١١٢اپریل  ١٢٥١/٥١/اول ربيع االول ١٥2٥ثور١١شمارۀ بيست وچهارم/سال بيست ودوم/چهارشنبه

 تا مـــنزل آدمی ســراســر دنیاست                    
 کارش همه جُرم، کارحق لطف وعطاست                 

 خوش باش که آن سرا چنین خواهد بود
 سالی که نکوست از بهـــارش پیداست              

 بهاءالدین عالمی )رح(

شکل گیری يک ائتالف جديد در آستانه برگزاری  
 دور دوم انتخابات رياست جمهوری 

ـ کوکچه: شماری ازافراد نزدیک به داکترعب اهلل نامزدپيشتاز  92 اپریل/کابل 
ریاست جمهوری افغانستان  ازشکل گيری یک ائتالف ج ی درآستانه برگزاری  
دوردوم انتخابات خبردادن . براساس نتایج ابت ایی انتخابات زلمی رسول با کسب  

ـاد  %١١.١  آرا نفر سوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است.یک عضوست
عب اهلل به خبرگزاری بخ ی گفت: قراراست تا چن روز دیگریک ائتالف قوی  
ـهـوری   باحضورداکترعب اهلل  زلمی رسول وبرخی دیگر ازنامزدان ریاست جم
شکل بگيرد . اوکه خواست نامش درخبرذکر نشودميگوی ه ف از ایجاد ایـن  
ائتالف برن ه ش ن تيم اصالحات وهمگرایی به رهبری عب اهلل در مرحله دوم  

 انتخابات با درص ی باالست. 
احتمال داردهيچ نامزد درمرحله اول انتخابات درص ی تعيين ش ه در قانـون  
ـانـ ه   انتخابات راب ست نياوردورقابت ميان دونامزدپيشتازبه مرحلـه دوم کش

 ميشود. 
ایجادائتالف ج ی  هنوز رسما ازسوی تيم اصالحات و همگرایی تایي نش ه   
ـاتـی   ـاب اماموالنا فری عضوستاد انتخاباتی عب اهلل گفت گفتگو ها ميان ستادانتـخ
عب اهلل وزلمی رسول جریان دارد.فری ميگوی  ممکن تاچن روزدیگراین گفتگو  
ها به نتيجه برس .درمراسمی که امروزبه مناسبت بيست ودومين سالگرد پيروزی  
 مجاه ین درکابل برگزارش  زلمی رسول درکنار دومعاون عب اهلل ظاهر ش . 

درین مراسم محم محقق اعالم کردکه ازرفتن به دور دوم انتخابات هراسی  
ن ارد. محقق گفت: در دوردوم هم چنان حماسه بيافرینيم که رقيبان ما دست و  

 پا آویزانتر از امروز به صحنه بياین  . 
 گوش ها و بینی مال را به جرم تجاوز بريدند 

ـ آژانس خبری بين المللی کوکچه 92 : مقامهای محلی دروالیت  اپریل/بغالن 
ساله خبر  ١9بغالن ازبری ه ش ن گوشهاوبينی یک مال بجرم تجاوزبه یک دختر 

دادن . این مالپسرخاله دختریست که گفته ميشودبراوتجاوزکـرده و روابـ   
فاميلی نزدیک باهم دارن .سخنگوی امنيۀ بغالن گفت:کسيکه متهم به تجاوزاست  
مالی مسج بوده ودر یک محفل مهمانی ازسوی صاحب خانه دو گو  و بينی  
ا  بری ه ش ه است. اعضای خانواده دست وپای این مالرابسته وسپس باچاقو  
گوشها وبينی او رابری ن .درحال حاضراین مالکه سي احم نام دارد بستری است  
ـاد   ـت وپليس اعضای خانواده دختر را بازداشت کرده ان . گفته ميشوداین مال اس

 یک دانشگاه خصوصی در کابل نيز است . 
 د پنج جاده درشهرکابل نام گذاری ش

ـ باختر   99 ـيـت   اپریل/کابل  : امروزپنج جاده به نامهای آزادی بيان  مشروط
آزادی  قانون اساسی واستقالل توس  داکترسي مخ وم رهين وزیراطالعات و  
فرهنگ نام گذاری وپرده برداری ش .درگرد همایيکه درجادۀ آزادی بيان دایر  
ـارز   ش ه بود  داکتررهين  خوژمن علومی معاون شهرداری کابل  عب الحمي مب
رئيس اتحادیه ژورناليستان  داکترمحم هاشم عصمت الهی استاددانشگاه کابـل   
ـای ادارات   مسئوالن نهاد نی  دست ان رکاران عرصۀ رسانه ها وبرخی از روس

 دولتی اشتراک داشتن . 
وزیراطالعات وفرهنگ گفت امروزمایۀ مسرت است که درآستانۀ رسي ن  
روزجهانی آزادی مطبوعات ماپنج جادۀ رادرشهر کابل نام گذاری نمودیم کـه  
اولينش جاده آزادی بيان است وبه همين مناسبت جادۀ مشروطيت  جادۀ آزادی   
جادۀ قانون اساسی وجادۀ استقالل رانام گذاری وپرده برداری کردیم واین را به  
فال نيک ميگریم. موصوف خطاب به رسانه هاگفت: آزادی بيان امروز بهمـت  
شماعزیزان درین مملکت نهادینه ش ه وهرگز بازگشت نخواه کردو این راه پر  
افتخارشماسپاهيان شجاع عرصه اطالع رسانی راتااین مملکت وجود داردادامـه  
مي هيم. داکتررهين ازرسانه هاکه در روز انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای  

ـات     ١٥2٥والیتی سال  ـاب سهم فعال داشتن   ق ردانی نموده گفت: در روزانتـخ
ـان   خ مات رسانه ها چشمگيربوده ودرامراطالع رسانی  واقعأنقش شان درخش
بود  این درخشش چشمگيرشجاعانۀ شماادامه خواه یافت وبه سربلن ی مزیـ   

 ملت ما م د خواه  رسان  . 
درین مراسم  خوژمن علومی معاون شهرداری کابل گفت: جاده آزادی بيان  
ازليسه عالی زرغونه تامسج  حنظله وجاده مشروطيت از قلعه فتح اهلل تاچهاراهی  
ـيـه    سرسبزی  جاده قانون اساسی ازوزارت اطالعات وفرهنگ تاوزارت عـ ل
ـاعـت   جادۀ آزادی ازپل محمودخان تاباالحصارکابل وجادۀ استقالل ازبرج س

 تاارگ ریاست جمهوری امت اد می یاب . 
 گرفتاری ربايندۀ رئیس شرکت آرياکمپنی  

ـ باختر   ٥١ : فردی که چن ی قبل رئيس شرکت آریاکمپنی در  اپریل/هرات 
هرات راربوده بود  ازسوی منسوبان امنيت ملی دستگيرش . متهم که شهرتـش  
سي احم  ول تاج محم اعالم ش ه  ازولسوالی انجيل ميباش که درقضيه ربـوده  
ش ن محم ناصر ازسوی دادستانی مبارزه با جرایم جنایی تحت تعقيـب قـرار  
 داشت. این مرد درحاليکه سوار بر موترسایکلش بود شناسایی ودستگيرش . 

 متهم به اعمال ترور و آدم ربايی دستگیرشدند   1
ـ باختر   ٥١   1:مسئوالن ریاست امنيت ملی هرات از دستگيـری اپریل/هرات 

نفربه اتهام فعاليت تروریستی خبرمي هن . این افرادکه درچن ین قضيه ج اگانه  
آدم ربایی. فعاليتهای غيرقانونی.طرح ریزی حمالت هراس افگنی وسرقت متهم  

 ميباشن درنتيجه عملياتهای مستقل کارمن ان امنيت ملی دستگيرش ن .  
 طالب درقندهارزخمی شدند   7طالب کشته و   5

ـ باختر   ٥١ طالب دیشب دردرگيری با نيروهای امنيتی قن هار  ١: اپریل/قن هار
طالب زخمی ش ن .دواخان مينه پال سخنگوی والی قن هارگفت نيرو    ٧کشته و 

های امنيتی درباالحصارولسوالی شورابک زمانی باطالبان درگيرش ن که طالبان  
 برپوسته پليس محلی حمله کرده درنتيجه یک پليس محلی شهي  ش  . 

 هفده کشته در دروازه ورودی پنجشیر 
ـ ص ای امریکا  : رقم کشته ش گان حملۀ انتحاری در دروازۀ  اول می/پنجشير

ـيـر   ورودی پنجشيربه هف ه تن رسي .عزیز غيرت  قومان ان امنيۀ والیت پنجش
ـلـۀ   می گوی  که پنج پوليس  یک کارمن  امنيت  هفت غيرنظامی و چهار حم

 کنن ۀ انتحاری شامل کشته ش گان ان . 
ـار دروازۀ   کشته ش گان غيرنظامی همه کارگران ساختمانی ان که مشغول اعم
ـان(را   ـب ـال ورودی پنجشيربودن . عب الرحمن کبيری  والی پنجشير)القاع ه و ط

تن مجروح ش ه ان  که و وضعيت    9١ مسئول حمله خوان ه گفت درآن روی اد  
ـان   ـنـ گ ـن پنج تن آنان وخيم  است.قومان ان امنيۀ پنجشيرميگوی موترحمله ک
توس  پليس در دروازۀ ورودی پنجشيرتوقف داده ش ووقتی پليس ميخواست  
موتر را تالشی کن   انتحارکنن گان خود وموتر رامنفجر ساختن .غالم رسـول  
فراهی  مسئول مطبوعاتی والیت پنجشيرگفت چهارمهاجم انتحاری که درحمله  

 نقش داشتن   همه کشته ش ه ان . 
 طالبان  مسئوليت حمله را برعه ه گرفته ان . 

ـالـف   پنجشيرازامن ترین والیات محسوب ميشودکه پایگاه اصلی نيروهای مخ
هفت مهاجم انتحاری که ساختمان والیت پنجشيرهجوم  ٧طالبان هم بود.پارسال  

بردن وپس از درگيری با نيروهای امنيتی کشته ش ن . در آن رویـ اد یـک  
 منسوب پليس ملی هم جان باخته بود. 

 کمک يونسکو دربخش آموزش خبرنگاران 
ـ باختر   ٥١ : خانم سيمين حسن زاده معين امورنشـرات وزارت  اپریل/کابل 

اطالعات وفرهنگ دردی اربارئيس سازمان یونسکوبر همکاری این سازمان در  
ـلـف ایـن   بخش نشرات تاکي کرد. درین مذکره دو طرف پيرامون ابعاد مخت
همکاریهابحث کردن .رئيس یونسکو ابرازآمادگی کردکه دربخش ارتقأظرفيت  
ـاری   ـبـرنـگ خبرنگاران  زمينه آموز  درازم ت خبرنگاران رادرانستيتوت خ
ـاه   یونسکو در ایتاليا فراهم خواه  ساخت. اومتعه ش که زمينه آموز  کـوت

 م ت خبرنگاران بویژه زنان ودختران اهل رسانه رادرکابل نيزمهيا سازد. 
معين نشرات ازنهادهای بين المللی بویژه یونسکوخواست تا به سلسله همکاری  
های فرهنگی ورسانه ای درحفظ دست آورد های مطبوعات و نشرات  وزارت  

 اطالعات و فرهنگ را یاری رسان  . 
 سفیرهند ازساحات تاريخی بامیان ديدن کرد 

ـ باختر   ٥١ ـان  اپریل/باميان  ـي : سفيرهن وستان درکابل امروز وارد والیت بام
ش وقراراست ازپارک ملی بن امير  شهرهای تاریخی غلغله  ضحاک و بـودای  
باميان دی ن نمای . سفيرهن رادرین سياحت توریستی رئيس اطالعات وفرهنگ  
 والیت  رئيس دانشگاه و رئيس زراعت وآبياری  باميان همراهی می نمای  . 

 ولسوالی ننگرهارکامالًتسلط دارد   4پلیس بر 
ـ باختر   92   ١981:یک روزنامه خصوصی روزسه شنبه در شماره اپریل/کابل 

خویش به نقل ازیک وکيل ننگرهاردرشورای ملی مطلب راتحت عنوان)چهار  
ولسوالی والیت ننگرهارب ست طالبان پاکستانی است ( به نشر رسانـ . وزارت  
داخله این گزار  رادور از واقعيت دانسته وبه ش ت رد می نمای  ومی گویـ   
ولسوالی های غنی خيل  شينواری  سپين غر و نازیان که ازآنان درگزار  این  
روزنامه ملی نوشته ش ه  درتسل  کامل نيروهای امنيتی کشور بوده وهرتال   
 مخالفين درین ولسواليهاباپاسخ نيروهای پليس ملی روبرو وناکام ش ه است. 

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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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ـ افغانستان  سي  وکيل للن ری                                                         غزنی 
اتالف حق اطالع رسانی توسط رسانه ها و نقض  

 حقوق بشرمردم توسط کمسیون حقوق بشر 
مطابق ميثاقهای بين المللی حقوق بشر  بشمول ميثاق حقوق مـ نـی و  
سياسی  حق گرفتن ودادن اطالعات  جزء آزادی بيان وحقوق بشر ميباش .  
اماطوریکه مشاه ه ش ه  طی سالهای اخير  این حق برای مردم افغانستان در  
نظرگرفته نش ه وازآن محروم ش ه ان . به این معنی که مباحثات وبرنامه های  
خبری تلویزیونی ورادیویی که به مردم ارائه ميشود  بویژه تلویزیـون بـه  
اصطالح )ملی(  که در حقيقت تلویزیون ملی نی  بلکه تلویزیون یک گروه  
خاص مربوط به دولت وارگ است  اخبارراطوری ارائه ميکن که دررابطه با  
موضوعات مختلف  برخالف روال طبيعی که درزمان شاهی و داوودی رایج  
بودوطبق آن نخست اخباررادیوبه زبان پشتووبع از نيم ساعت  به زبان فارسی  
ـيـز   دری پخش ميگردی   وپس ازآنکه تلویزیون افغانستان آغازبکارکرد  ن

 همين ترتيب جاری بود  و شنون گان هرخبررابطورکامل می شني ن .  
امادرطول سيزده سال حاکميت مستب کرزی  تحول طـوری صـورت  
گرفته که درهمين تلویزیون به اصطالح ملی  یک گوین ۀ پشتوزبان ویک  
گوین ۀ دری زبان  توأماً یک خبر را کامالً به پشتو  وخبر بع ی رافق  بـه  
دری ارائه مي ارن   واین توأميت مشکل بزرگی را برای شنون گان سبب می  
شود  به این تفصيل که اگرگوین ۀ پشتومثالً خبرمربوط به تصویبات آنروز  
مجلس نماین گان را ميخوان   گوین ۀ فارسی مثالً خبریک حادثۀ ترافيکی را  
ارائه ميکن .حاالاگرشنون ۀ درپکتيا یاپکتيکا خبرفارسی راميشنود  چيزی از  
آن درنمی یاب   همچنانکه مثالً درپروان  شنون ه هانمي انن که مجلس شورادر  
آنروزچه تصاویبی داشت  وبرزن گی آین ۀ اوچه چيزی مترتب خـواهـ   
ـام   گردی . دراین شکی نيست که ح ودنود درص مردم افغانستان )شامل تم
اقوام( فارسی مي انن   اماآن ده درص ی که فارسی نمي انن   از خبری که به  
زبان فارسی ميشنون   چيزی درنمی یابن . درین حال حق همگان تلف ميشود  
بااین کارحق هموطن پکتيایی ماسلب ش ه ونگذاشته ان  اویک خبر مشخص  
را بزبان پشتو بشنود وب ان چه واقعۀ درکشوررخ داده است  همانسان حق هم  
ميهنان مثال درباميان وجوزجان وفاریاب وسمنگان راتلف ساخته ان   چراکه  

 نگذاشته ان  ازواقعۀ که خبر  بزبان پشتو پخش ش   آگاه شون . 
ـقـوق   نتيجۀ مستقيم این عملکردتلویزیون به اصطالح ملی اینست که ح
اساسی ومشروع بشری همگان راکه یکی ازآنها  آگاه ش ن ازوقایع کشـور  
ميباش   ضایع ميشود. این کاردرست نيست  و بای در آن تج ی نظرصورت  

 بگيرد  واخبارپشتو وفارسی ازهم ج ابه شنون گان تق یم شود. 
چن روزپيش  پس ازاعالن نتایج قسمی دوردوم  پانلهاوگروههای مختلف  
مباحثه براه ان اختن . درتلویزیون طلوع  که من مشاه ه کردم  آقای شاپور  
بختيارکه ژورناليست خوبيست  وبرهردوزبان تسل  خوب دارد  یـکـی از  
ـفـر   مهمانانش کسی بودبنام حمي اللی از قن هار دیگری بنام جبارقهرمان  ن
دیگربنام واقف حکيمی وشخص دیگرازبنياد فيفا به شمول نورمحم نـوراز  
کمسيون)نا(مستقل انتخابات  روی مسایل انتخابات بحث ميکردن . مـواردی  
بودکه آقای اللی به پشتوصحبت ميکرد  ومنکه ح ودنود وپنـج درصـ و  
بيشتر پشتورا خوب مي انم وتکلم ميکنم  صحبتهایش راکه بسيارتيزوسـریـع  
ـان   ـهـرم گپ ميزد  نميتوانستم تعقيب کنم و ه فش را دریابم  وقتی آقای ق
ـيـم   پشتوی بسيارغليظ ودرعين زمان بعضی کلمات وجمالت رابه اصطالح ن
کله ميمان   نصفش را زیرزبان ميگفت ونصفی هم روی زبان! شای پشتوزبانان  
تمام گپ هایش رافهمي ن   ولی فارسی زبانانی که درپانل نشسته بودن   کامالً  
معلوم بودکه به گپهای جبارقهرمان پی نميبرن . این کاریک سوء تفاهم ایجاد  
کرد  خصوصاًوقتی آقای نورمحم نورگپ زد  ونمي انم تاچه ح صالحيت  
ـارت   ـه داشت که گپهای تحریک آميزبزن   به پشتوگفت که کان ی ی بام
چنان تقلبی رابکاربرده که امکان کشف آن بسيارکم است  البته اگرکمسيون  

 شکایات بسيارتوجه کن   امکان کشف موجوداست.  
حاالبای پرسي  این اتهام گُنگ ومبهمی راکه این شخص بریک کان ی   
واردميسازد  درمقام سخنگوی کمسيون )نامستقل( انتخابات چنين صالحيتی  
دارد؟ امابهرحال  متوجه ش م فارسی زبانانی که در پانل حضورداشتنـ   و  
شای پشتو رادرح )چطورهستی وخوب هستی( ب انن   ولی وقتی به سـطـح  
بلن تری صحبت ميشود  ممکن است تع اد کم شنون گان آنرادرک نماین .  
ـلـت کـ ام   به این ترتيب بای نتيجه گرفت که این اتهام آقای نور بهميـن ع

 واکنشی درميان نماین ه های تيم ها در پانل بار نياورد . 
ـقـول وجـود   برای رفع چنين بيع التی وغل  فهمی  درجهان راههای مع
دارد  درچنين بحث هابای  ازتکنالوژی امروزاستفاده کردومثليکه دردیـگـر  
کشورهارایج است  وترجمانهایی ميباشن که همزمان مطلب گوین ه رابزبان  
دیگرترجمه ميکنن . بهتراست درچنين مباحثات برای بجاآوردن حقوق بشر  
افرادی که گو  ميکنن وحق دریافت اطالعات را دارن   ماهم ترجمانهایی  
راداشته باشيم که فی المجلس وقتی کسی پشتوصحبت ميکن   آنرابه فارسی  
ترجمه بکنن   واگر گوین ه به فارسی گپ زد  بالفاصله آنرابه پشتوترجمـه  
بنمای . در همين مباحثۀ موردنظر  فارسی زبانان ميتوانستن باداشتن ترجمانها   
صحبتهای آقای اللی رابالفاصله ب انن وگپهای آقای نور راهنگام واردآوردن  
ـابـل   آن اتهام واهی  بفهمن   وبه پاسخ اوبپردازن   عين طریق برای طرف مق
نيزبای  درنظرگرفته ميش . مثالوقتی آقای واقف حکيمی باسویۀ بلن ترفارسی  
صحبت کرد  آقای قهرمان حق داشت تابالفاصله گوشکـی رابـگـوشـش  
گذاشته وترجمۀ پشتوی آنرابشنود  و اگراحياناً پاسخی داشت  ارائه ميکرد.  
درنتيجه هم حقوق بشری همۀ آنهااحترام ميش وهم دررابطه بامبحث موضوع  
وسوءتفاهمی که بميان می آی   جلوگيری صورت ميگرفت. لذا ازمسئولين  
رسانه های شني اری ودی اری باج یت ميخواهيم بيش ازین مردم راازحقوق  
اساسی شان دراطالع یابی ازاوضاع کشور  که جزوحقوق بشری شان ميباش   
ـادر   ـه ـان محروم نسازن   ووسایل تفاهم باهمی رامهياگردانن . خل  کردن زب
ـاکـه   مسایل اطالع رسانی  ب ون شک سوءتفاهمهاراوسيله شـ ه  چـه بس
 معضالت بزرگ بين اللسانی وبين االقوامی رادرکشور عميقتر ميگردان .  

  ص ششم((کمسيون حقوق بشرافغانستان  ناقض حقوق بشراست

 سپرنگفيل  ـ ورجينياالحاج امان الملک جالله                         
 ؟ کی را بايد انتخاب کرد 

لطفاً این نوشته رابدون تعصب به غوربخوانید ونظرات حق بینانۀ تان رابه  
 اخبارملی امید بفرستید. جالله 

ـانـه   ـي ـام ـاده وع من یک فرمول س
ـایـ    رابرای حل این پرسـش)کـی راب
انتخاب کرد( به شماهموطنان حقشناس  
ارائه مينمایم  مگرقبل از پرداختـن بـه  
ـان   ـایـ اذع بررسی این فرمول عاميانه  ب
کنم که بحم هلل این ملت دليروسربلنـ   
دردادن رأی انتخاباتی برای تعيين رئيس  
جمهورآین ۀ شان کمال همت وشجاعت  
ـانـــ نـــ واز   ـبـــوت رســ رابـــه ثــ
ـتـه   اخطارهاوطمطراقهای دشمنان شناخ
ش ۀ ملت باشهامت ماهيچ نـوع تـرس  
ـان   یاتزلزلی درتصميم وارادۀ ج ی ش

 نياورده   زن و مرد  پير و جوان با 
ـنـ  ورأی   ـت شوق وسيالی درقطارهای طوالنی انتظاربه حوزه های انتخاباتی رف
ـا   ـه خودرابه کسی که درنظرشان شایسته وسزاوار این مقام می آم   به صن وق
ـای   ـه ـب ـال ریختن   وبااین عمل ف اکارانه روی سياه سردم اران آی اس آی وط
تروریست دست پروردۀ سياه تر وذليل ترساختن .حال ق م می نهيم به مرحلـۀ  
دومی که انتخاب آخرین وتعيين کنن ه است  بای ملت ع الت پسن وحقشناس  
 ما فرد ایمان ار وباکفایتی را براساس این فرمول ساده مشخص ومنتخب بنمایيم. 

ـا  فرمول عاميانه  : کاله تانراقاضی سازی   ب ون تعصب قومی ونـژادی  ی
حسادت زبانی ومنطقوی به قضاوت معقول وبی آالیش بپردازی . اول وطـن  
ـارا   عزیز رابيادبياوردکه برای همۀ ماوشماحيثيت مادر رادارد  وملت قهرمان م
منحيث پ رتصورکني . بع ارزیابی کني که حقوق پ رومادر بـردو  اوالد  
ـادر  چيست؟ وآنهاچه توقعات وامي هایی ازاوالد شان دارن ؟ فرضکنيم این م
)یعنی وطن( واین پ ر)یعنی ملت( صاحب هشت فرزن هستن : داکتـراشـرف  
غنی احم زی  داکترعب اهلل داکترزلمی رسول  استادسياف  امين ارسال  گل آقا  
شيرزوی  قطب ال ین هالل وداوود سلطانزوی. که همۀ شان یک خانواده رات  
شکيل داده ان . اماناگهان گرد  روزگار واژگونه ش ه  مصيبت وتباهی جنگ  

 وخونریزی ازجانب دشمنان متجاوزبراین خانواده مسل  ش . 
این مرحلۀ است که چشم امي پ رومادر)وطن وملت( برای نجات و حفاظت  
شان بسوی همين فرزن ان دلبن شان  که آنهارابه تحصيالت عالی  فهم ومهارت   
ـاالت   همت ومردانگی تربيت نموده ان   متمرکزمی شود  که بای درچنين ح
بحرانی ازپ رومادرشان)وطن وملت( حمایت وحفاظت کنن وخودراسپر بالی  
مصيبتهای وارده برخانوادۀ شان بکنن   اما... با کمال تأسف وتأثر یکتع ادازیـن  
اوالدناخلف وبی احساس ميگوین که من پی اچ دی دارم ودیگر  بگوی کـه  
من دراموربانک اری تخصص خودراگرفته ام  ودیگر  بفرمای که من در امور  
سياست بين المللی دکتورادارم  وآن یگری بگوی که من تجارت پيشۀ ماهر و  
ـا   ـاواروپ زرنگ هستم  وباالخره فردیگریش بگوی که من تحصيلکردۀ امریـک
هستم  چراجان شيرین خودرابخاطرپ ر و مادر)وطن وملت( ناتوان وبی آین ه   
ـای   درخطربين ازم  وهمگی این اوالدناخلف بسرعت عاجل راهی عشرتک ه ه
روم وجرمن و فرانسه وامریکاواسترالياش ه  بعضی هم درپاکستان به جمع آوری  
مال وثروت وقبول غالمی دستگاه آی اس آی تن درمي هن . کسی خودرا سر  
سپردۀ اعراب ساخته وکسی به دامان آخون های ایران آویخته  کسی هـم بـه  
سوداگری وقاچاق موادمخ رچنگ زده بهرسو پراکن ه ش ن . بعضی ازآنهاهم  
به چوروچپاول وغص مال وجای اد هموطنان بی پناه پرداختن   وقصۀ غـم و  

 مصيبت وب بختی وتيره روزی پ رومادر وپ ر)وطن وملت( نبودن . 
اما ازجملۀ همين فرزن ان  یکتع ادشان درکنارمادر وپ رمی ایستن  وبا جان    

ـادر  فشانی وسربازی وقبول هرنوع رنج ومصيبت  بخاطردفاع و حمایت پ روم
)ملت ووطن( سرومال خودراوقف مينماین وبا تحمل فقر وب بختی  گرسنگی و  
بيخانگی  به دفاع ومقاومت ومبارزه و مقابله ميپردازن   هست وبودشان برباد می  
شود  عزیزان شيرین خود رادربمبارانهای هوایی وزمينی دشمن قهار ازدسـت  
مي هن   زخمها و آسيبها ميب بردارن و  جان ومال خودراف ای مادروپ ر)وطن  

 وملت( مينماین   ازحریم کشوروکنارملت ف اکارخوددورنمی شون  
 لکه ونه مستقيم پخپل مکان یم   که خزان رابان ی راشی که بهار 

حال شمابگویي  که مادروپ ر)وطن وملت( ازک ام دسته فرزنـ ان خـود  
پشتيبانی وق ردانی کن ؟ آنها را درآغو  بگيرد و امتياز ب ه  و بهل نمای  ودر  

 ص ر خانواده )کشور( بنشان ؟  
ـالـی    ـيـالت ع یقيناً که داکترعب اهلل فرزن  ف اکاروجان نثار  دارای تحص
صاحب فهم وتجربۀ سياسی طوالنی  مردمبارزوباشهامت در مي ان جهادودفاع از  
وطن محبوب  که درهرگونه شرای  وخيم و مهلک  سنگرجهاد راترک نکرد   
ودرکنار مردنام اروقهرمان ملی غازی احم شاه مسعودشهي   هميشه موجودبود  
وهميشه ازهرگونه اتهامات  ظلم یاتجاوز  چوروچپاول یاغصب ملک وجای اد  
ـيـن   ـن مردم  یا کشت وخون بيگناهان پاک ومبرا ميباش . الحق که مستحق چ
ـان از   ـت پادا  و گرامي اشت است  وانتخابش به مقام ریاست جمهوری افغانس
جانب ملت حق بين وع الت پسن افغانستان ميباش   نه آنانيکه درعشرتک ه های  

 امریکاواروپابه عيش ونو  مشغول بودن ! 
عساکرتربيت ش ۀ پاکستان وایجنگهای آی اس آی  به یاد بياوری ایامی راکه  

درلباس طالبان باتوپ وطياره نود درص خاک افغانستان رابـه تصـرف خـود  
آوردن  ونام نامی جمهوریت پرافتخارافغانستان رابه امارت اسالمی افغانستان تنزل  
دادن . درآنزمان هيچ ص ای اعتراض یامخالفت ازدهن آن فرزن ان تحصيلکرده  
که غرق عيش ونو  در عشرتک ه های اروپاوامریکا بودن   برنيام   بلکه بـه  

 طرف اری طالبان بنام اینکه پشتون هستن  به تپ وتال  سياسی پرداختن  ! 
ـيـن   به شماهموطنان گرامی معلوم است که معين وزارت خارجۀ امریکا راب
رافایل  درمالقاتش باغازی احم شاه مسعود  تأکي ورزی که از مبارزه ومخالفت  
طالبان دست بردارد وبه طالبان که نوددرص خاک افغانستان رادرتسلـ  خـود  
دارن   تسليم شود! اماغازی احم شاه مسعود باهمان غرور وسربلن ی افغانی ا   
 (1منحيث یک فرزن اصيل وف اکار این خاک درجواب گفت:)دنباله درص 

 افغان فونديشن تقديم می کند  :

                                                            امیر امان اهلل خان                                                              
1933تا  1919تاریخ افغانستان از   

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

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

 نيوجرسی انجنيرعب الصبور فروزان                                                         
 کرزی و نارامی های شمال کشور 

 ظالم برفت و قاع ۀ زشت از او بمان            عادل  برفت و نام  نکو اختيار کرد 
کرزی طی سيزده سال قـ رت   
ـات   ـب سه امر را به وجه احسن بـه اث
ـا بـه وعـ ه  دوم   رساني . یکی وف
ص اقت وراستی درعمل  وسوم خود  
گذری وایثار به همرزم و هم ست !  
برای رسي ن به این سه ه ف از آنچه  
که دراختيار داشت  استفادۀ دقيـق و  
عميق نمود. مشکـل کـرزی دریـن  
م ت  تنها وفق  مردم افغانستان بود !  
که از درک اه اف او عاجز بودن   و  
برعکس آنچه که او می ان یشي   از او  

 خواهان بودن .  
طالبان وگردانن گان دستگاه آی اس آی پاکستان  وبع اًگروههای گلب ین  
وحقانی وهمرزمان وهم ستان آنهابودن که خواستهای شان درسرخ  اهـ اف  
کرزی قرارداشت. رضایت این چهاردسته ه ف اصلی اوبود و اوایشانرابرهـر  
چيزبرهرکس رجحان مي اد. درتحقق اه اف طالبان وحمایه وتقویت شان آنچه  
درتوان داشت بکاربرد. درین راه نه ازب نامی ترسي ونه ازملت شرمي   نه ازخ ا  
هراسي  ونه به هم ستان خارجی خوداهميت داد ! او درین راستاچنان مـوفـق  
بودکه طالبان راکه قاتلين هزاران تن ازهموطنان ماهستن   اززن انها رهاساخت و  
افرادشناخته ش ۀ ایشانرا به کرسی های بلن دولتی گماشت وآنهایی راکه باطالبان  
دشمنی داشتن   بامهارت خاص در دام ان اخت  تابحالت زاردرآن دام جان دهن   
وخامو  شون . امثال این عملکردهای کرزی فراوان است  که به مشکل مـی  
ـتـصـری از   توان کسی راسراغ کردکه ازآنهاآگاهی ن اشته باش . درینجامـخ
عملکردکرزی رامورد بررسی قرارمي هيم که درتقویه وظهورمج دطالبان در  

 شمال کشور  ونارام ش ن اوضاع آن مناطق نقش بازی کرده است : 
طالبان درزمان ق رت شان درمناطق مختلف شمال ازکوتل خيرخانـه الـی  
دامنه های پامير  قتل عام نموده  انواع جور وستم ومظالم رابرساکنين این مناطق  
ـام   روا داشتن   وبه حيثيت وناموس وآبروی مردم تعرض کردن . بویژه قتل ع
مردم درمزار شریف ویکاولنگ وتجاوزطالبان برناموس وحيثيت مردم شمالی  
هنوز درخاطره های فردفرداین نواحی زن ه است. بع ازشکست شان  دراواخر  

  طالبان توان بودن ویارفتن به آن نواحی را ن اشتن . قسمت اعـظـم  9١١١سال 
صفحات شمال ازوجودشان پاک ش ه بود  به همين دليل آن مناطق بزرگ بـه  

 آرامش وامنيت خودشهرت یافت  و روز وروزگارمردم رونق گرفت. 
امنيت وآرامش وپيشرفت صفحات شمال  بویژه دربلخ بامی  کرزی و هم  
ـا   دستان طالب او وپاکستانيهارادرتشویش ودلهره ان اخته بود. طالبان وپاکستانيه
وگماشتگان گلب ین بویژه کریم خرم وعمرداوود زی  که دستياران کرزی ان    
برکرزی فشارآوردن تابهانه تراشي ه و استادعطامحم نور راکه زمينۀ رونـق و  
انکشاف بلخ رامساع ساخت و امنيت وآرامش رادرآن والیت آورده بود  ازبلخ  
دور سازد  وکس دیگری رادرآنجاوالی مقررکن   تاره پای طالبان رادرآنوالیت  
باز سازد. کرزی درین راستازحمات زیادی کشي وبهانه های بيشماری تراشيـ    
ولی ازانجام آن ناتوان ش . زمانيکه این توطئه هاافشاش   کرزی مـزورانـه در  
ـان   تلویزیون ظاهرش وگفت که این افواهات درست نيست  وبرای اینکه اذه
عامه راازتوطئه هایش منحرف کرده باش   گفت: من رئيس جمهورهستم  اگر  
کسی راتب یل نمایم حق دارم! ولی درواقع محبوبيت روزافزون استادعطامحم   
ـقـق   نور وزحمات شباروزی او درایجادنظم وآرامش دربلخ بود  که س راه تـح
توطئۀ کرزی وظُلمه ا  ش . محبوبيت روزافزون استادعطامحمـ نـور درراه  
استقرارنظم وآرامش دربلخ نه تنهادرسراسرکشور زبانزدعام وخاص ش ه بـود   
ـات   بلکه درنواحی بيرون ازمرزهای کشورنيزاستقبال نيک داشت  وتوجۀ مقام
بين المللی ودپلوماتهای خارجی رابخود معطوف ساخت  که مایۀ حس  ودلتنگی  

 کرزی واظالمش درارگ شمرده می ش .  
دراوایل بع ازشکست طالبان  شهي جنرال داوود قومان ان قول اردوی قن ز  
مقررش . طالبان وپاکستانيهاقن ز راقبالً به بزرگترین مرکزنظامی تب یل کـرده  

هزارطالب مسلح راجابجاساخته بودن      9١هزارنظامی پاکستان و ١بودن که درآن  
تاقوتهای مقاومت قهرمان ملی احم شاه مسعودراتحت فشارداشته باشن . جنرال  
داوودکه تکتيکهای نظامی وشيوۀ وطن وستی  ص اقت وپاک امنی راازمـربـی  
ا  مجاه  کبيراحم شاه مسعودشهي  آموخته بود  ضربات سنگينی برالنه های  
طالبان درقن ز ونواحی اطراف آن واردنمودوبه زودترین وقت آرامی وامنيت  
درقن ز ومناطق همجوارآن برقرارش . جنرال داوود هرجایيکه النه های طالبان  
ـان   ـي ـام ـان وح رامي ی   چنان عمليات ش ی برآنهامينمود که ازش ت آن طالب
پاکستانی شان وحلقۀ شناخته ش ه در قصرریاست جمهوری به لرزه می افتي ن .  
جنرال داوود طی خ متش بحيث قومان ان قول اردوی قن ز  آرامش وامنيتـی  
رابرقرارساخته بودکه قن زواطراف آن دوباره حالت نورمال زن گی رابـخـود  
ـازشـ  و   گرفت  مردم درصفاوآرامش زن گی ميکردن   درمکاتب دوباره ب
هراس ووحشتی که مردم ازطالبان ومظالم شان داشتن   بکلی ازبين رفت. طالبان  
 وحاميان پاکستانی شان هرگزجرئت بازگشت به قن زونواحی آنرا ن اشتن  .  

جنرال داوودرادردوران مقاومت ملی  مجاه کبيرراه حق احم شاه مسعود  
شهي  درنواحی قن زگماشته بودوششص  مجاه رادرآنجادر محاربه باطالبان سوق  
واداره ميکرد  هرجایيکه طالب رامييافت  چنان تارومارشان مينمودکه نه نامی از  
آنهاباقی ميمان ونه نشانی. طالبان وحاميان پاکستانی شان که قن ز رابه بزرگترین  
مرکزنظامی تب یل کرده بودن   بانام این مبارزنستوه خوب آشنابودن وازدليری  
وضربت سالحش سخت هراس داشتن . درزمانيکه قوتهای بسم اهلل خان محم ی  
طالبان رادرکابل شکست دادوکابل به تصرف دولت اسالمی درآم   پاکستان از  
سرنوشت پنجهزارعسکرمسلح وجنرالهای نظامی خودسخت درتشویـش بـود   
ومشرف  شرط همکاری رابا امریکا  رهایی وانتقال سالم نظاميانش ازقن ز وسایر  
نواحی افغانستان به پاکستان قرارداد. روی همين ملحوظ درآن آوانی که قنـ ز  
 (1سقوط کرد  مارشال فهيم به جنرال داوود  وسایرنيروهای  )دنباله درصفحۀ  

PAGE 2 

 انجنیر عبدالصبور فروزان

 الحاج امان الملک جالله باباجان



 

 

 هفته نامۀ امید  279شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کاليفورنيا عب الودود ظفری                                                               المي ا
 د کرزی درپی حفظ نفوذ خود می باش

ـنـوان  Mathew Rosenbergروزنامۀ نيویارک تایمزگزارشی رابقلم   زیـرع
ـارۀ    ٢)کرزی قص دارد نفوذخود راپس ازختم دوره ا  ادامه دهـ ( درشـم

خودبه نشرسپرده است. برگردان فارسی گزار   پـس ازیـک    9١١٢اپریل 
 تبصرۀ کوتاه تق یم می شود. 

 کرزی مخالف پیروزی داکترعبداهلل است. 
 کرزی به هرکدام، غنی و رسول چهل هزاردالرداده است. 

 کرزی ازنظر امریکا نمک ناشناس می باشد. 
 کرزی بخاطرادامۀ نفوذش، باچندین نامزد درمعامله است. 

 کرزی درنیمۀ راه)هنگام انتقال وشمارش آراء( نتایج رادستکاری میکند. 
 کرزی فکرمیکندکه وی ازسیاست افغانستان صرفنظرشدنی نیست. 

 کرزی درپی تقویت جرگه های قبیلوی می باشد. 
اکثریت ناظران داخلی وخارجی اوضاع افغانستان  آقای کرزی رابه صفـت  
یک انسان بسيارزیرک وخيلی چالباز ميشناسن   که ازهر فرصت ممکن به نفع  
خود  برادران ودوستان نزدیک خودبصورت اعظمی استفادۀ ناجایز وسوء می  
ـنـه   ـي نمای . آقای کرزی محيالنه قادرش  که نه تنهابابهم ان ازی رقبای خود  زم
رابرای زران وزی خانوادۀ خودمساع سازد  بلکه توانست جامعۀ جهانی رافریب  

 ده وسيزده سال تمام دراریکۀ ق رت باقی بمان .  
کرزی درسالهای اخيرتال  فراوان بخرج دادتاراهی پي اکن که وظيفه ا   
ـا   ـاه ادامه یاب . بهمين خاطربه گماشتگان خوددرقن هار  هيرمن   پکتياوغيره ج
ـا   ـاض وظيفه دادتابصورت انفرادی  گروهی و جرگه سازی دوام ریاستش راتق
ب ارن   آنهاباص ای بلن شعار دادن که)اول صلح باز انتخابات(! کرزی فکرمـی  
نمای که وی باسياست درافغانستان عجين ش ه وکسی نميتوان  اوراکنارگـذارد.  
چنانچه چن ی پيش برادر   محمودکرزی  یکی ازغارتگران کابل بانـک و  
ـا   مالک شهرک عينوی قن هاروچن ین بزنس پرمنفعت دیگر  حام  کرزی راب
ـانـوادۀ   مهاتماگان ی وجواهرلعل نهرو)دوابرمردتاریخ هن وجهان( مقایسه وخ
کرزی هاراهمسان خانوادۀ نهرو خوان که ميتوان  افغانستان راازبحران کنـونـی  

سال  ١٥نجات ده !! محمودکرزی پيش ازاظهارات غيرمسئوالنه  بای به کارکرد 
ـادمـی   حام کرزی نظر ميکرد  ضياع ملياردهادالرکمک به مردم افغانستان رابي

 آورد و نارضایتی عام مردم را درنظرمی گرفت .  
چون حيله های حام کرزی به دوام وظيفه بجایی نرسي وازص ای گماشتگان  
او)اول صلح بع انتخابات( کسی استقبال ننمود  ونبض جامعۀ جهانی هم دریـن  
موردمساع نبود  درپی آن ش تانفوذتسل  آميزخودرا درحکومت آین ه داشته  
ـبـ    باش   بنابرآن بااستفاده ازمقولۀ امریکایی )تمام تخمهای خودرادریـک س

ـاسـت   Do not lay all your eggs in one basketنگذاری (   ـامـزدری   باچن ین ن
جمهوری بصورت ج اگانه وپنهانی داخل معامله ش . گزینۀ اول کرزی  استاد  

خودبه    9١١٥اگست ١٢سياف بود که روزنامۀ وال ستریت ژورنال آنرادرشمارۀ 
اگسـت    98مورخ 2١٧تفصيل گزار  داد  که برگردان فارسی آن درشمارۀ  

 جری ۀ پيشتاز امي  تق یم گردی .  9١١٥
ـایـ    ـنـرال وردک وش درعين زمان کرزی بااشرف غنی  زلمی رسول  ج
ـبـ اری دررونـ    ـان دیگران تماس داشت  وبااعطای پول ووع ۀ کمـک وج
انتخابات  باآنهاقرارهایی بست تاآین ه ونفوذ  را تضمين کن . کرزی طوری  
ـنـ کـه   بانامزدان گرم گرفت واعتمادآنهاراجلب نمودکه هرک ام اطمينان یافت
ـان   کرزی پشتيبانی وی ميباش ! چنانچه اکثریت نامزدان بشمول داکترعب اهلل بي
داشتن که در صورت پيروزی  جایگاه خاص مشورتی به کرزی درنـظـرمـی  
گيرن . کرزی عاشق روی هيچ نامزدی نبوده ونيست  فق  ميخواه به هر وسيلۀ  
ـانـواده و   ممکن نفوذ وقبضۀ خودرادرحکومت آین ه داشته باش   تا خود  خ
برادران خودرا ازهرگونه مشکالت وگزن های احتمالی محاکمه وغيره درامان  

 سازد  جای ادها  ثروتهاوامالک برادران خودرا محفوظ ب ارد. 
نزدیکی حام کرزی باداکترزلمی رسول وحمایت آشکار ازوی  به ضـرر  
ـا   ـي رسول تمام ش  وحتا رأی رأی هن گان احتمالی که بخاطر دو معاونـش  ض
مسعود وخانم سرابی  درنظربود  به دیگران داده ش   زیرا رأی دهن گان ازعمل  
کرد سيزدۀ سالۀ کرزی ناراض هستن   او و حکومت فاس ویرا عامل ب بختـی  
ـا   خودميشمارن   برادرخوان ن و طرف اری ج ی ویرا ازطالبان بخاطردارن   ره
سازی قاتالن مردم کشوررا اززن ان  منافی امنيت خودتلقی ميکنن   نکـول از  

 امضای پيمان امنيتی راض منافع ملی مي انن . 
داکترزلمی رسول ومعاونانش ضيامسعودوخانم سرابی که نسبتاً اشخاص نيک  
نام هستن   بای پيش ازقبولی کمک وحمایت کرزی  ميزان نارضایتی مردم را از  
ـبـول   ـاق طرزکاروی  بخصوص رأی دهن گان  مطالعه وارزیابی مينمـودنـ . ب
حمایت کرزی وافشای آن در رسانه ها  داکتررسول بخودوتيم خودجفاکـرده  
ـنـ .   است  زیراازشخصی که مردم ناراض باشن   سفارشهای اورانيزقبول نميکن
اگررئيس جمهورمنتخب آین ه پاليسی ورو  کارکرزی راادامه ده   وازوی  
خ اناخواسته دراجرای امورکشورمشورت بگيرد  وآنرابکارببن د  یقيناً افغانستان  
بزودی ازمنجالب ب بختی  ب امنی  فسادواختالس نجات نخواه یافت. ومردم  

 از او هم روگردان خواهن ش و دموکراسی واقعی ریشه نخواه  گرفت .  
 اینک برگردان فارسی گزار  خ مت تق یم می شود : 

 *  *  * 
ـاسـت   ـامـزدان ری مقامهای رسمی امریکا او)کرزی( رانادی ه پن اشتن   ون
ـا ازوی   ـه جمهوری افغانستان تال  ورزی ن رأی دهن گان راقانع سازن که آن
)کرزی( متفاوت ميباشن . آنهایيکه آرزودارن  رئيس جمهورکرزی خاموشانـه  
 درگوشۀ بازنشستگی خودراسپری کن   درماههای آین ه مأیوس خواهن ش  . 

حمل مردم افغانستان درانتخاباتی شرکت ميکنن که کرزی درهـر  ١٧درروز 
مرحله آنرادستکاری کرده زمينه رابرای نامزدان بالقوۀ ریاست جمهوری مح ود  
نمود  وبرادر  قيوم کرزی رامجبور ساخت ازمبارزه کناربرود ومامورینی را  
که برمنازعات انتخاباتی حکميت نماین   خود  دستچين وتعيين کرد . براساس  
بيان ماموران افغانی  کرزی بااعطای دههاهزاردالر ازوجه دفترخود به دونامزد از  
جملۀ سه نامزدپيشق م توقع داردکه ح اقل یکی ازآنهادرصورت پيروزی  نفوذ  
ـاه   او رادرحکومت آین ه حفظ نمای . کرزی تاختم رأی دهـی دوردوم درم

 جون  بحيث رئيس جمهورباقی می مان .  
برخی ازاشخاص بشمول منتق ین که ان ک ازآقای کرزی شناخت شخصی  
ـلـی   ـي دارن   مشاه ه ميکنن که کرزی ق رت ریاست جمهوری را بصورت خ
عریان ربوده است. آنهاميگوین کرزی عميقاًباوردارد که اوبرای افغانستان یک  
ـان رادر   آدم ناگزیر وصرفنظرناش نی بوده ویگانه فردیست که ميتوان افغانست
ـات   ـاب سالهای پرآشوب ومتالطم پيش رو رهنمایی ب ارد. این باورکرزی باانتخ
ریاست جمهوری آغازمی شود. ه ف نهایی آنست که نفوذخودرادرحکومت  

 ج ی حفظ کن . 
به اعتقادداوودمرادیان  مشاورسابق پاليسی خارجی رئيس جمهور  که اکنون  
دردانشگاه امریکایی افغانستان مصروف ت ریس است: )از یکسوآقای کـرزی  

ـتـ ان  ١1که  ـاس ـي ساله است  ميخواه ازخودميراثی بجاگذارد وبصفت یک س
 واقعی طرف قضاوت قرارگيرد  وآن تفویض ق رت )دنباله درصفحۀ هفتم( 

ـ کاليفورنيا پروفيسرداکترمحم عثمان هاشمی                                انتياک 
 م معنی زندگی در اسال

ـایـی   چراما اینجاهستيم؟ ه ف اززن گی چيست؟ به کجاميرویم؟ این سئواله
ـيـک    است که درطول تاریخ  موضوع تفکر  کاو  وتعمق حلقه های ساینتف
ـنـگ    فلسفی  دینی وآرتيستيک بوده  وجوابهایی ارائه ش ه که نظربـه فـره

 جریانات فکری واعتقادات مذهبی متفاوت بوده ان . 
یک گروه فالسفه که بنام]ن انم گرایان[ یا )اگنو ستيکها( یاد  اگنوستيک ها:  

ميشون   به این عقي ه ان که ارز  حقيقی بعضی ادعاها  مخصوصاً وجودوع م  
وجودخ اون )ج(  ودیگرادعاهای دینی و متافزیک نه شناخته ش ه است ونـه  
قابل شناخت ميباش   لذاجواب ایشان درمقابل معنی زن گی به]نمي انم[خالصـه  

 ميشودزیرااگنوستيک نه به چيزی باوردارد ونه آنرا ردميکن . 
ـنـ    نهيليست ها یاملح ین منکرازخ ا   ـيـک : این گروه ازمعنی زن گی انکارم

نهيليستها معتق ن که زن گی هيچ معنيی ن ارد  زن گی نه ه فی دارد نه پـالنـی.  
چنانچه البرت کامو ميگوی :)درهرکنج راه پوچی زن گی به روی انسان سيلی  
ـنـی   ميزن .( یا سيگمون  فروی  که م عی است : )یک انسان وقتی حرف ازمع
زن گی برزبان ميآرد  مریضی بيش نيست.( برای اینهانه اولی بوده ونه آخـری  
خواه بود. زیرا معتق ن که هستی یازن گی یک تصادف است  یک تصادف  
پوچ وبی معنی. آنهاگوین  هستی من  هستی تو  هستی جهان همه یک تصادف  
ـاخـودبـه آن   است  ولذاهستی مابه ذات خودهيچ معنيی ن اردجز معنی ایکه م
ب هيم. )به هستی یازن گی بای معنيی داده شود  زیرازن گی ازخودهيچ معنيـی  

 ن ارد.()هانری ميلر( . 
ـأن  دراسالم:   ـيـم الش دراسالم جواب خيلی ساده است  خ اون درقرآن عـظ

فرموده  که: )انس وجن راخلق نموده ام تامراپرستش و عبادت نماین .( پس در  
اسالم جواب خيليهاساده وواضح است. ه ف اساسی  بن گی  پرستش وعبادت  
خ اون است. مابرای یک وظيفۀ اساسی یعنی عبادت خ اون  اینجاهستيم  پس  
دراسالم آنچه آی ئال است  پرستش وعبادت خ اون )ج( است واعمال وکردار  
ـان   ما واقعيت هایيست که بوسيلۀ آن به این ای ئال تقرب ميجویيم. ولی به هـم
ان ازه که جواب ساده وبسي  معلوم ميشود  یعنی پرستش و عبادت خ اون )ج( 

   بهمان ان ازه عملی نمودن آن  یعنی اعمال و کردارانسانی  آسان نيست.  
این تنهاانسان هانه  بلکه همۀ مخلوقات به عبادت خ اون مشغول انـ . یـک  
درختيکه ميرُوی  ونشو ونماميکن   یایک حيوانيکه تابغ غرائز  است وبروفق  
غرایز  زن گيش رابه پيش ميبرد  اوهم خ اون  رادرحقيقت برمبنای اساسات  
خلقت وم ارحياتی ا  پرستش ميکن   آنهاهم مُسلم ان   به این معنی که تسليم  
 مق رات و اوامرخ اون ی هستن   وهيچگاهی ازآن فراترگرایش هستی ن ارن . 
ولی پرستش خ اون توس  انسان متفاوت ازبقيۀمخلوقات است  زیرا خ اون   
انسان رابه زیورعقل وذکاوت آراسته است تابرخالف دیگرمخلوقات  زن گيش  
ـان   رابصورت شعوری ومطابق ارشادات خ اون ی به پيش ببرد. امادرعيـن زم
خ اون به انسان برعالوۀ عطيۀ عقل و ذکاوت  تحفۀ دیگری هم اعطانموده  وآن  
عبارت ازاختيار و آزادیست. انسان نافرمان ميتوان ازارشادات خ اون ی روبـر  
گردان  و راه معکوس راانتخاب نمای . بنابرین بااین تحفۀ اخيرخ اون  انسان را  
درمقابل خطری هم قرارداده وآن عبارت ازغفلتها  فراموشيهاوحتی سـرکشـی  
هاست. البته آنچه دلخواه وای ئال است  عبارت ازعبادت است  ولی آنچه ظاهراً  
خطرپن اشته ميشود  یعنی سرکشی ها و فراموشی ها  هم درنهایت یک خطـر  
نيست  زیراخ اون خواسته تاما سرکشی نمایيم  اوهمه شرای  سرکشـی رادر  
وجود مافراهم نموده است  زیرا آنچه مهم است نه سرکشی های مغرورانـه و  
دورش نهاست بلکه برگشتهای خجلت زده ودوباره تقرب جستن هاست . در  
قرآن عظيم الشأن آیامتع دی دربارۀ انسان وراهنمایی خ اون  آم ه که خ اون   
هرکه رابه اورجوع کن   ه ایت نصيب ميکن  وآنراکه رجوع نکن   گمراه می  
 سازدبه این ترتيب خ اون  برگشت خجلتزدۀ بن گان سرکشش راپادا  مي ه . 
روزی صحابۀ درپای صحبت حضرت محم )ص( نشسته بود  اعتراف نمود  
که او)صحابه( یک منافق یا]هيپوکریتی[ بيش نيست. درمقابل سئوال حضرت  
محم )ص( که چراخود  رامنافق ميخوان  اظهارداشت که وقتی درصحبـت  
ـای   آنحضرت)ص( نشسته است  خودرا دربهشت می بين  ولی وقتی ازصحبته
آنحضرت دورميشود  همه چيز رافرامو  کرده ومصروف کاروبارزن گی و  
ـایـ هـم   زن واوالد  می شود. حضرت محم )ص( درجواب فرمودن که ب
همينطور باش . البته عبادت مت اوم ای ئال است ولی باعبادت مت اوم ت ریجاً از  
تمرکزفکری وعمق عبادت کاسته ميشود  درحاليکه بایک وقفه بين دوعبادت   

 انسان باانرژی بيشتروتمرکزفکری بيشتربه عبادت می پردازد.  
این عقل وذکاوت که خ اون به انسان اعطانموده  درحقيقت قسمتی از وحی  
ـام   است  ج ا ازوحی رسالت  که توس  پيامبران به مردم ابالغ می گردی . ام

( آمـ ه   ٥١ـ 9٢غزالی)ع( درتوضيح )نورعلی النور( که درقرآن عظيم الشأن) 
ـا   ميفرمای که وحی دونوع است  یکی وحی خارجی که توس  پيامبربه انسانه
ابالغ ميشود  یکی هم وحی داخليست که آن عبارت ازعقل وذکاوت اسـت.  
اگروحی رسالت به ع ۀ مح ودی ازانسانهاميرس   برعکـس  خـ اونـ وحـی  
ـلـی   داخلی رابه دل هرانسان ب ون تبعيض جاداده است  وبنابرهمين وحی داخ
است که تی ملح ین منکرازخ اون )ج( هم همان ارزشهارا ارج گذاشته و ازآن  
دفاع مينماین که ادیان آسمانی توصيه مينمای . وقتی نور وحی خارجی)وحـی  
رسالت(بانور وحی داخلی)عقل وذکاوت( مالقی ميشود  این اخيرالذکررافعال  
 ساخته ودرنتيجۀ تالقی این دونور  نور ایمان دروجودانسان متجلی ميگردد.  

چون خ اون )ج( دین اسالم آخرین دین تکميل ش ه  وحضرت محم )ص(  
راآخرین پيامبر برای جهان بشریت خوان ه است  ظاهراً چنين دانسته ميشودکه  
ـات بشـری   ـاع گویادیگراسالم سيرانکشافی وتکاملی ا  را موازی بادیگرجم
تعقيب نتوانسته ودرنتيجه  دریک اجتماع متحول ودیناميک  جماعات ستاتيک  
و راک مثل دین اسالم  سبب خواه ش تاجماعات اسالمی ازبقيۀ بشریت فاصله  
بگيردویااین که دین شانراکنار گذاشته وسيرانکشافی غيردینی بقيۀ بشریت را  

 تعقيب نماین . ولی چنين حالتی اتفاق نمی افت .  
ـال   ح یث صحيح حضرت محم )ص( ميفرمای که خـ اونـ درهـرصـ س
شخص یااشخاصی راميفرست تا فهم دین راتج ی نمای . این معنی آن نيست که  
پيامبرج ی ی فرستاده ميشود  یااینکه آیات قرآنکریم کم یازیادميشود  بلکـه  
این محصول تکامل وانکشاف عقل  ادراک و ذکاوت بشری است  که درنتيجۀ  
ـقـل و   سيرانکشافی  تکامل وتحول اجتماعی حاصل وسبب ميشودکه عمق ع
ـأن   ادراک انسانهابيشتر ش ه  ودرنتيجه بافهم عميق تری ازآیات قرآن عظيم الش
ـای   ـه دستيابی حاصل نماین . مخصوصاکه درقرآن مجي یک کلمه ميتوان معني
ـنـی)زدن(   ـع متع دی داشته باش   مانن )ضربه( که درطول ص هاسال مابهمان م
اکتفاکرده ایم . بنابرین دین هيچگاه مانعۀ رادرراه سير تکاملی جامعۀ اسـالمـی  
موازی بادیگرجوامع دموکراتيک تشکيل ن اده ونمي ه   بلکه ازبی بن وباریها  
وافراط وتفری  ها که جوامع غرب به آن دست وگریبان ميباش   جلوگيـری  

 می نمای . 
امروزجماعاتی که ص هاسال پيش ق م درراه دموکراسی گذاشته ان   متوجه       

 ميشون که راه شانرااشتباه رفته ان . مثالدر امریکاگروه )دنباله درصفحۀ ششم( 

 پیام به عالقمندان امید  
ـاری مـی   دوستان عزیزی که جهت فراهم ساختن زمينۀ انتشار م اوم امي  ی
ـان   رسانن   محبت فرموده چک اعانۀ ج ی  شان را بفرستن . خ اون  به همۀ ش
اجر وافر نصيب ب ارد . چک یا منی آردرهای تان را قابل پرداخت به هفته نامۀ  

 امي  بنویسي  . با محبت و احترام  محم قوی کوشان 
***************************************** 

 انن ل ـ ورجينيا فرهاد ميرزا                                                            
 شمار بیطرفانۀ آراء باعث ثبات می شود 

 ت وسپردن قاتلین به قضا باعث عدال 
ـتـی   بسررسي ن انتخابات ریاست جمهوری درکشور  که ترتيب وتنظيم و ح
امنيت آن توس  کارمن ان خودماصورت گرفت  بزرگترین مؤفقيتی بودکـه  
ـای   شایستۀ هزاران تمجي وتحسين است. انجام این عمليه راتقریباً اکثرکشـوره

 جهان به کشورماتبریک گفتن .  
مردم باوجودته ی های فراوان طالبها   
باسهمگيری ب ون ترس ولرز  دریـک  
وضع نهایت خراب جوی به همه حـوزه  
های انتخاباتی درسراسرکشورحضوربهم  
ـان رأی   رسان ه وبه شخص مطلوب ش
دادن .درواقعيت این تصميم شان مشتـی  
محکم وآهنينی بودبه پوزکثيف طالبها و  
هواخواهان داخلی وخارجی شان  کـه  
ـيـن دریـن   دیگربرای این خاینين وقاتل
ـا   ـاءاهلل پ کشورآزاده جایی نيست  وانش
ـاک   های کثيف شان دردخول به این خ
 مق س برای هميشه قطع ش ه است .  
 اردو  پليس وقوای امنيتی کشورمابا  

اتخاذت ابير امنيتی درست  وبا عقيم ساختن ص هاحملۀ طالب درمانـع شـ ن  
مردم به حوزه های انتخاباتی وبرهم زدن انتخابات  که البته باتلفاتی نيزهمراه بود   
ـاتـی   وبه قول رسانه های خارجی بيشرازسی پليس بشمول یکی ازناظرین انتخاب
قربانی آن بود ان   ثابت ساختن که دیگراین خونخوران وطنفرو  که توس   
یکع ه هواخواهان شان بشمول رئيس جمهور مالحام  ازآغازمولودناميمون شان  
ـاکـم   تاهمين حاال کمک ميشون   به یاری پروردگارعالم دیگربراین کشـورح
نخواهن ش   واین آرمان رامثل هزاران خاین ووطنفرو  دیگربااجسادکثيـف  

 شان بگور خواهن برد. 
امي واریم همانطوریکه مردم مامرحلۀ اول انتخابات یعنی انتخاب نامزد دلخواه  
ـتـه    شانرا باشهامت چشمگيری انجام دادن  ورای شانرابه صن وق رأی هی ریخ
ـاظـر   متص یان امورانتخاباتی)کمسيونهای مستقل انتخابات وشکایات( خ ا ران
اعمالشان ب انن واین امانت ملی را بادرنظرداشت شکایات واصله وثبت ش ه  اگر  
دستبازیهاوتقلباتی صورت گرفته باش  آنراباحُسن صورت بررسی دقيق وغيـر  
جانب ارانه باتفکيک رأی درست ازغل   باشمار  عادالنۀ آراء حق رابه حق ار  
برسانن . معلوم اراگرهمۀ این مراحل درحضورنماین گان کان ی ها وناظـریـن  
داخلی وخارجی صورت بگيرد  ازشفافيت بيشتربرخوردار بوده  دیگـراصـالً  
جای شکایتی باقی نميمان . وآنکه برن ه اعالن ميشود  طرف قبول همۀ کان ی   
ـتـرام   هابوده  به یقين باتق یم تبریکات او رابحيث زعيم آین ۀ کشورقبول واح

 خواهن کرد.  
امااگرخ ا نخواسته برعکس آن شود  وهمه تخلفات وتقلبات نادی ه گرفتـه  
ش ه ازیک کان ی مشخص آنهم ازطرف کمسيونهای مؤظف ومستقل انتخباتی  
ـاب   که متأسفانه روسای آنهاشخصاً ازطرف رئيس جمهور مالحام  طالب انتـخ
ش ه  برماَل طرف اری شود  برای کان ی های دیگرمخصوصاًکان ی ی که آرای   
بيشتررابرده ودرتمام جریان انتخابات ناظرین داشته وهمه مراحل راق م به قـ م  
نظارت و دنبال کرده است  بسيارمشکل خواه بوداین زعيم تقلبی راقبول کن   
ودست ازمخالفت بکش . البته این مسأله باعث آشوب وناراميهای گسترده ش ه و  
ـبـت    ـث بهترین وآخرین فرصت نيک راکه کشورميتوانست ازآن باگامهای م
استوارومحکم بسوی یک افغانستان مرفه و مترقی پيش برود  با یأس وناکامـی  
ـایـه   مواجه ساخته موجب کشمکشهاو ناراميهای داخلی شود  وبام اخلۀ هـمـس
هامخصوصاً آی اس آی پاکستان  که مترص اوضاع است که باچه طریق مـی  
ـای   ـه ـنـگ توان این ناراميها رابه نفع خود دامن بزن   خ انخواسته این نزاعهابه ج

 داخلی خانمانسوزی مب ل شود.  
درچنين فرصت حساس  همه مسئوليت داریم وواضحاًمسئوليت کمسيونهای  
انتخاباتی ازهمه بيشتراست تااین مرحلۀ دوم راکه چشم ماوهمۀ کشورهای جهان  
به آن معطوف است  نظيرمرحلۀ اول  با رعایت وتطبيق قوانين انتخاباتی وع الت  
وانصاف باموفقيت و پيروزی بيشتربه پایان برسانيم  وبه این قسم سيلی محکمی  
هم بروی چتل وکثيف متص یان دستگاه شيطانی آی اس آی بزنيـم  کـه بـه  
خواست پروردگار  دیگرم اخالت بيشرمانه وغيراسالمی وغير انسانی شان در  

 کشور ماتأثيری نخواه داشت . 
ـات در     امامتأسفانه وبسيارمتأسفانه تصميم وفيصلۀ غيرمترقبۀ کمسيون انتخاب

باطل اعالن کردن صن وقهای رأی دربعضی والیات مخصوصاً درهرات  که به  
تع ادزیادصن وقهاب ون حضورنماین گان نامزدهاوناظرین داخلی وخارجی و  
ـات    ـاب مخالف مقررات انتخاباتی  بع از ده روزنه  بلکه پانزده روز ازختم انتـخ
ـتـراز   ب ون دليل موجه وقانع کنن ه  بطوریکجانبه باطل اعالن ش   وممکن بيـش
ـافـۀ   ص هزار رأی مردم ازحساب بازمان   باعث تعجب  تشویش ونگرانـی ک
مردم  پارلمان ومخصوصاًحلقه های مربوط به نامزدان ش ه است  واگر توجـۀ  
ـامـوفـق   اکي ی به آن صورت نگيرد  بيم آن ميرودکه این انتخاباتی که تااینج
بوده  به بيراهه کشان ه شودوبه این قسم به ناحق قربانی تعلقات شخصی وقومی  
و شای هم اجرای فرمایشان مالحام  شویم  که تاآخرین رمق ميخواه آب را  
خِت کن وماهی بگيرد  و رسي ن به آرزوهای یک آین ۀ روشن راکـه هـمـه  
ـات   ـاب اقشار وتبارکشورما اعم از زن ومرد باحضورورأی شان دربرگزاری انتخ
ـاو   ثابت ساختن   باچنين دسایس یابه اصطالح بسياربازاری ا   بااین دغلبازی ه
قانغری های ناجوانمردانه ازمابگيرد  چنانکه گفته ميشودممکن رئيس کمسيون  
مستقل سمع شکایات انتخاباتی به فرمان کسی این تصميم غيرقانونـی رابـرای  
بردن انتخابات به دوردوم کرده باش .البته این رانيک مي انيم که افغانستان امروز  
آن افغانستان دورطالبهایا حکومتهای استب ادی دیروزنيست که هرچه صـورت  
ميگرفت  ص ایی برنمی خاست. لهذا چنين قانون شکنی هاویابه نفع کان یـ ی  
صن وق پرکردنهاویاصن وق باطل کردنها  پایان خو  ومطلوب ن ارد  زیـرا  
کشور رادی ه ودانسته عم اً وقص اً به خشونت وجنگ و بربادی وتباهی ميبریم  

 که خودنيزدرآتش آن خواهيم سوخت.  
بنابرین چه بهترکه این کمسيونهای مستقل راه راست ومستقيم  راه ع الت و  
انصاف وراه حق رادرپيش گيرن   ونتيجۀ این انتخابات راتا جایيکه مق وراست   
 با کمال امانت اری و حقانيت و شفافيت اعالن کنن .     )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 کاستروویلی ـ کاليفورنياکامل انصاری                                 
 گنج بادآورده

 دگر گنج بادآور  خوان ن                شمار  بکردن  ودر مان ن 
گنج بادآورده/گنج بادآورد/ گنج بادآور/گنج باد  طوریکه ازنام آن پي است   
مراد ازگنجيست که توس  باد یاشمال آورده ش ه است. گنج بادآورده آنست  
که کشتيی که دربحرپرتالطم دامنگيرش ه وبا بادمخالف روبروگردی ه  وایـن  
 کشتی پرازگنج راازمسير  منحرف ساخته به کشوردیگری سوق داده است ! 
ـيـشـه و   درزمان خسرو پرویزساسانی که کسرای تجمل پرست وعاشـق پ
موزیک پسن بود  دارای گنجينه های بيشماری هم بوده که اکثر شاهان پارسی و  
مادی ازداشتن این نوع گنجهابهره من بودن . قصۀ گنج بادآورده چنان است که  
قيصرروم ازخوف خسروپرویز بگمان اینکه مبادا به سرزمينش حمله ورشود و  
هستی های مادی ا  برباد رود  سعی کردتاچارۀ کاربين یش . اوخواست کشتی  
ـان   ـه های مملواز زر سرخ ودیگراشيای قيمت بهای سلطنتی رابه یک جزیرۀ پن
ب ارد  )قرارروایت که کشی ازاسکن ریۀ مصربه قسطنطنيه انتقال داده می ش (  
وکشتی های قيصرروم درحرکت افتادن   که ناگهان بادوشمال مخالف وزی ن  
گرفت وبنابرتصادف  بادکشتی هارابسوی اردوگاه خسرو پرویـزسـوق داد.  
خسروپرویزتمام کشتی هاراباغنایم آن ضب  کردوآنرا)گنج بادآورده(بخوان .  
همانگونه که گنج رامفت ورایگان وب ون زحمت ب ست آورد )گنج بادآورده(  
اصطالح عام گشت. پس ازآن هرچيزیامتاعی که مفت ورایگان وب ون زحمت  

 (١ب ست آی   باگنج بادآور مثال ميزنن . ) 
بای یادآورش که گنجهایی که به خسروان وثروتمن ان تعلق ميگيرد  اینگونه  
ـا/   ـب وانمودساخته ش ه ان : گنج عروس  گنج بادآوره/ گنج باد آورد  گنج دی
گنج دیبای خسروی/ گنج دیبۀ خسروی  گنج افراسياب) گنج چهارم خسـرو  
پرویز(  گنج سوخته)گنج پنجم خسرو پرویز(  گنج خضراء)گنج ششم خسرو  
ـنـج دیـوار   پرویز(  گنج درخوشاب  گنج بار  گنج شایگان  گنج افری ون  گ

 بُست  گنج قارون  گنج روا  گنج گاو/گنج بار/ گنج گاوميش.  
 فردوسی درشاهنامه  هشت گنج رابه خسروپرویزنسبت مي ه : 

 همی باژ بردن  نزدیک شاه     برخشن ه روز وشبان سياه 
 نخستين که بنهاد گنج عروس     زچين و زبرطاس و ازهن  و روس 

 داگرگنج بادآورد  خوان ن      شمار  بکردن  ودر مان ن  
 دگرآنکه نامش بشنوی     توخوانی ورا دیبۀ خسروی 
 به ازسرخ گوهرب و بافته     به از ان رون رشته ها تافته 

 دگر نامور گنج افراسياب      که کس رانبودآن به خشکی وآب 
 دگرگنج کش خوان ی سوخته    کزآن گنج بودکشور افروخته 

 دگرگنج کز درخوشاب بود      که باالیش تير پرتاب بود 
 که خضراءنهادن  نامش زران       همان نامور کاردان بخردان 
 دگرانکه ب  شادورد برزگ      که گوین  رامشگران سترگ 

اکثر فرهنگها گنج هشتم خسروپرویز را)گنج بار( یادکرده ان   در حاليکه در  
 شاهنامه ازگنج بار یادنش ه  بلکه از)گنج درخوشاب( نام برده ش ه است.  

درگذشته های نچن ان دور  کشتی های فاق ماشين هميشه بسوی باد مـوافـق  
حرکت ميکردن تاباهمياری باد موافق به ساحل مرادبرسن . این بادموافق را در  
سانسکریت)شرطه( نامن . شرطه به ضم شين در اکثرمتون ادب و زبان  آنراکلمۀ  
غربی دانسته ان . درزبان عرب شرطه به معنی عسس وکوتوال شهرراگوین . اما  
کشتی قيصرروم با بادموافق یاشرطه همنوا نبود  که آنراباگنج هایـش بسـوی  

 سواحل تحت نفوذشاه ساسانی سوق دادکه آنرا)گنج بادآورده( نامي ن . 
ـارسـی/دری شـ ه   ـات ف طوریکه گفته آم   گنجهای خسروانی داخل ادبي

 وحافظ شيرازی ميفرمای : 
 کشتی شکستگانيم ای باد شرطه برخيز  باش که بازبينيم دی ارآشنارا 

 نعمت فردوس یک لفظ متينش را ثمر 
 گنج بادآورد یک لفظ م یحش را ثمن  )منوچهردامغانی( 

 مَلِک بنشست روزی خرم وشاد   به بخشش گنج بادآورد بگشاد 
ـاد می داد   همه روز آن خزانه  شاد می داد   ز باد  بست  و بر ـب

 )اميرخسرودهلوی( 
ـ  9بقلم محم عباسـی   ١١١١ـ برهان قاطع ابن خلف تبریزی ص ١یادداشتها:  

ـ محم غياث ال ین مصطفی آبادی  ص ١9٢9غياث اللغات چاپ بمبئی   /  1١٢ه
 / .١881بکوشش داکتررحيم عفيفی  ص    9فرهنگ جهانگيری ج 
ـادآورد  یادداشت اداره  ـنـج ب : بای استادکامل انصاری  گنج بادآورد نُهم )گ

کرزی( رادرج این مقالۀ تحقيقی ميکردن   چراکه گنج بادآوردحامـ کـرزی  
ـتـۀ   حاصل خون بيش ازدومليون شهي ازمردم افغانستان بود  حاصل جگرسوخ
ـهـ ای   مادران ودل سوختۀ پ ران شهي  داده بود  حاصل رنج وفقریتيمان آن ش
پاک ملت بود . این گنج بادآوردحام کرزی  فق  وفق  تـوسـ  خـود    
خانواده و ایادی دشمن وطنش  چون شراب قرمز نوشي ه ش   واثری ازشرب  

 آن برروی لب هيچک ام آنها باقی نمان  ! یاحق / 
***************************************** 

 چوزادگاهِ توش هن وکش سبک برخيزبه رزمِ خصم زرُستم جلوقيام نما 
 زمان زمانِ بلن ی وارتقاجویيست     مناسب ست نِهی پازکهکشان فرا 
 توتابه کی بِچَرانی االغ واشتررا    جهان جهانِ اتُم هست وراه راهِ سما 
 بهرعمل که زنی دست بادیانت باشکه  شمعِ اَمن فروزدبشامِ اهلِ صفا 
 کمربخ متَ خلق ووطن ببن اميرکه نامِ نيک گذاری زبع ِخویش بجا 

 دیوان:   2٥اینهم قطعه شعری ازحریم سوخته دالن درصفحۀ  
 دلم ازسردی پيشآم ِدوران بِگرِفت آه ازین فصلِ پُرازبرف که نوروزنش  
 حيفم ازسعی شباروزی خودميآی  که به تسخيرِدلِخسته یی پيروز نش  
 سالهاخاکِ دَرِم رسه رابوسي م   دل زکج بازی گيتی سبق آموز  نش  

 بسکه ابنای زمان سخت دالنن امير تيرِآهِ جگرِسوخته دِل ُوزنش  
 چن نمونه ازچهاربيتی های سخنورخو  قریحه سي اميرانصاری: 
 وقتست گرانبهاترازگوهرو زر       هرلمحه ا  ارزن ه ترازلؤلؤِتر 

 مَصرف مکُن این ثَروتِ نایاب هَ َرچون رفت زکف بازنيای   دیگر ! 
 گردولتِ پاین ه تراهست به کار       دست ازطلبِ یارِ وفادار  م ار 
 درمزرعۀ صحبتِ هرکَس که رسی       با خُلقِ نکوتخمِ مُحَبَّت ميکار 
ـاغِ  پَ َر  ــ  ای نورِدودی ۀ من ای نيک سِيَر       نخلِ به ثمررسـي ۀ ب

ع و هم رد پسر !   ميبا  عصای پيری وال ِخویش خواهی خودت ارمُطـي
 زین کُهنه سرای دهرسنجي ه گُذر  آلوده مکُن به گَردِ راهش سَروبَر 
 زآن پيش که دل دهی بهرغنچه وگل ای بلبلِ بيچاره زباغش مِی  پَر ! 
ـيا منفور  ـبرو غرور       دارن ۀ آن گشت به دن  نَبوَدصفتی زشتترازک
 رُوتاب ازین خصلتِ مذموم  ورنه  تنهاشَوِی ومُنزَوِی  ازجامعه   دُور 

دیوان گهربارشاعرشيوابيان سي اميرانصاری را بااتحاف دعاوطلب رحمت یزدان  
به روحش  وبه آرزوی صحت وسعادت پسربرومن   ميروحي ال ین انصاری   

 به پایان ميرسانم . / 

 هفته نامۀ امید   279شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: ديوان اشعار 
 صاحب اثر: الحاج سیدامیر انصاری 

 مهتمم : محمدقوی کوشان 
 گربریزد بادۀ الفت فلک در جام ما          مهربان گردد جهان وسرکشی ها رام ما 
 دورباش ازمردم آزاری که شومی آورد     وای اگر این بوم بنشیندبه کنج بام ما 

 دست وحدت ده بکارمملکت باهمرهان  تاعوض گرددبه صبح نیکبختی شام ما 
 باهیوالی نفاق وجهل وبیکاری ستیز            تاهمای بخت افتد عاقبت در دام ما 
 شادروان سي امير انصاری 

ـاعـر   ـارش وقتی چشمم به دیوان گهرب
شيوابيان اميرانصاری افتاد که از دسـت  
دوست نهایت گرامی ام ميروحي ال یـن  

صفحه چاپ کابـل بـه  ٥١٢انصاری  در 
دستم رسي   نخستين ان یشه ام این بودکه  
ـاد   اگردرالبالی سروده های دالرای ش
روان اميرانصاری قطعه شعری بيابم که به  
احوال انتخابات جاری ریاست جمهور و  
دولتمردان آین ه باصطالح گوشۀ چشمی  
ـيـن   رسان ه باش  باتصادف نيـک  هـم
ـلـب   سرودۀ باال درصفحۀ دهم دیوان ج
توجه نمودکه چن بيت آنرابشما نوشتم .  

 وقتی بيت دوم سروده راخوان م : 
 دوربا  ازمردم آزاری که شومی آورد      
 وای اگر این بوم  بشين  به کنج  بام  ما ! 

 یادم ازبيت مان گارشاعرشهيرخاقانی آم که ازخرابه های قصرم این بانگ زد :  
 از نالۀ جغ  الحق مایيم به دردسر                از دی ه گالبی کن دردسر ما بنشان 

انعکاس ابيات جان ار اميرانصاری وخاقانی رادرحق سرزمين مجروح ومردم  
دردرسي ۀ افغانستان  ميتوان چنين تعبيرکردکه آسيب جغ ان آفت آور ونابکار  
ـيـن   ـان وزم ـن وویرانگر درلباس م اخله گران اجنبی  تروریستها ودهشت افگ
سوزان وفرهنگ ستيزان وامثال شان  بسی سالهاست که ب بختی هاودردسرهای  
ـيـن   مرگباربرملت ومملکت تحميل کرده ان ... حال نيازاولی وحياتی مردم هم
است که حکومت و دولتمردان آین ه باآم ن ریاست جمهوری ج ی   همچو  
جغ ان فاجعه باررا ازویرانه ها وزخمهای جانکاهی که بارآورده ان   باهمۀ وسایل  
دست داشتۀ خود  وکمکهای بی شائبۀ نهادهای خيران یش بين المللی دورسازن    
تابازسازی همگانی ملت ومملکت درپرتوصلح ووح ت واحترام حقوق بشرو  

 کرامت انسانی امکان پذیرشود. 
ـا    ـه بهرحال  دیوان شاعرشادروان سي اميرانصاری  که شامل غزليات  نيایش
ـاکـوشـش   سروده های عارفانه  ابيات عاشقانه  رباعی هاودوبيتی هامی باش   ب
پيگيردوستم وحي انصاری که یکی ازاعضای فرزانه وصاحبنظر انجمن صلح و  
دموکراسی برای افغانستان بوده است  در کابل از طرف مؤسسۀ نشراتی پخش  

ـنـ ان  ٢٧١2 22٥١ ١٧وتوزیع کتب ميون   باتلفون )  (  بچاپ رسي ه وعالقـم
 ميتوانن از تلفون مذکوریاآقای وحي انصاری  این دیوان راب ست آورن . 

ازسوانح حيات مرحوم الحاج سي  اميرانصاری برمی آی که بع از ختم مکتب  
ـيـالت   عالی  تحصيالت عالی رادردانشگاه عسکری تکميل نمودوجهت تحـص
ـيـس   بيشترتخصصی به هن  وبع به انگلستان اعزام ش ه ودراواخربه حيـث رئ
عمومی نقليات  رئيس حفظ و مراقبت وزارت فوای عامه واستادزبان انگليسـی  

 درمکتب حربی اجرای وظيفه نموده است.  
ـتـمـم   ـه دوست عزیزم م یرم بر جری ۀ وزین امي   درسخن خودبحيث م
دیوان  چنين نگاشته: )بن ه ازساليان درازباآقای وحي انصاری آشنایم  وآشنایی  
ـان   ـن مابه دوستی وبرادری صميمانه مب ل ش ه  آگاهم که وی واقعاً ازمحضرچ
پ ری دانشمن  وفرهيخته  درس زن گی ورفتاروکردار شرافتمن انۀ انسانی را فرا  
گرفته  که باشيوۀ دوستی کریمانه ا  باتمام دوستانی که بعضاً گردهم می آیيم   
صحبتی ودرد دلی ميکنيم  جایگاه ویژۀ راحایزگردی ه  وبرای همگان عزیز و  
ـاپ دیـوان   ـام چ ارجمن شمرده ميشود. بنابرآن  وقتی ازمن خواست تا اهتم

 مستطاب وال ماج   راب و  بگيرم  باافتخار و شادمانی پذیرفتم.  
دیوان شادروان انصاری  چون بوستانی پُرگُلِ خوشبوی وخوشرنگ است   
که دوست ارشعر  هرگاه صفحات آنرابگشای وبه مطالعه بپردازد  یقيناً درِ گلشن  
ـا لـذت   و بوستانی بروی خویش باز می کن که از هر مصرع وبيت وغزلش ب
فراوانی حظ خواه برد. سروده های حم یه ونعتيۀ شاعر  چنان احساس لطيفی  
به خوانن ه می بخشای   که وی خویشتن رابه خ ایش وبه پيامبربرحقش بامرور  
هربيت  نزدیک ونزدیکترمی یاب . اشعارميهنی شاعرميهن وست  عِرق وشـور  
وطنی خوانن ه راآن گونه به وج  وشوق ميکشان   که باباورتمام ميتوان گفت  
تپش دل درسينۀ خوانن ه راهرمصرع وبيت بيشتر و بيشترمی سازد  اساس عشق  
 به خاک ميهن وعشق به خ مت به مردم ميهن رادر وی به غليان ميرسان ...( 

وآقای سي جعفراوپيانی  شخصيت دیگراز گروی گان اشعارسي امير انصاری  
تقریظ ارزشمن ی بردیوان اوبرشتۀ تحریرآورده  که چن  سطرآنراباهـم مـی  
ـای   خوانيم: )ميراث معنوی طبع شعری مرحوم سي امير انصاری از اجـ اد وآب
دانشمن   چون حضرت شيخ سع ال ین انصاری مشهوربه حاجی صاحب پای  
منار به وی رسي ه بود  وازدیگر سو مطالعات منظم ودقيق ادبی وی که بـ ون  
ـنـش دراوج   وقفه تاپایان زن گيش دوام داشت  ازاوشاعری آفری تواناکه سخ

 است واستوار! 
نخستين نشانه های گرایش به سخن منظوم رادرشاعرما  درزمانی می بينيم که  
شاگرمکتب ابت ایی بود. اودرین دوره نمونه های سخن شعرای بزرگ راکه در  
کتاب قرائت فارسی مکتب درج بود  به حافظه می سپردوگاهی درحضورجمع  
ـان    وزمانی درتنهایی آنراباآواز خو  وطرز دلپذیرمی خوان . درهمين جـری
ابيات برگزی ه رادر کتابچۀ ویژه یی یادداشت مينمود. ازهمين آوان تاپایان عمر  
این عالقه ورزی روبه افزایش بود. نخستين سرودۀ منظوم اميراین دو بيت است  

 که دردوازده سالگی سروده بود : 
 این سخن هاکه برزبان من ست      بشنو ای دل که  داستان من ست 
ـيا چمن ستان  من ست  ــ  آم م در جهان چو  بلبل مست      همه دـن

واما درمورددیوان شعراميربای گفت که آن گنجينۀ ازجواهرگوناگون است.  
ازینکه مطالعات وی دارای ابعادگسترده بودوتنوع و وسعت بيـکـران داشـت   
انعکاس آن درسخن وی بگونۀ قوس قزح جلوه گراست... ذات شریف مرحوم  
ـانـی   اميرانصاری ب ون مبالغه بهترین سرمشق تمام فضایل وبرازن گی های انس
 بودوکسانيکه با وی آشنایی داشتن   ازبزرگی شخصيت وی درشگفت بودن ...( 
ـاعـر   ـای ش این چن نمونۀ منحيث غنچۀ گل دماغ پرور ازالبالی دیوان پربه

 فرزانه شادروان سي اميرانصاری رابه شماارائه مي هم : 
 تویی عقابِ بلن آشيان  بلن گرا      بِپَربه اوجِ فلک   زیرپاگذار فضا 

 سوی ن عب الخالق بقایی پاميرزاد                                                                  
 به آقای علی احمد جاللی 

 رئیس حزب کار و توسعۀ افغانستان ! * 
آقای جاللی! شماب ون مالحظه به تاریخ غمبارملت افغانستان  ب ون توجه به  

سالۀ کرزی  نه کور    ١٥ارزشهای نظام جمهوری  ب ون تعمق به دورۀ مصيبت بار 
کورانه  بلکه آگاهانه وه فمن انه وبااميال شوونيستی وتماميتخواهی  واردمعرکۀ  

خورشي ی افغانستان ش ی وپس ازمشوره    ١٥2٥انتخابات ریاست جمهوری سال 
های طوالنی و پنهانی باداکترزلمی خليلزاد وداکتراشرف غنی احم زی وداکتر  

 زلمی رسول  ازتيم کرزی حمایت کردی ودرین راه مشوق اوش ی . 
اینک به چشم سرمالحظه ميکني که عليرغم حماميتهای شمایان و سازمان هی  
ـا   های بی انصافانه ودخالتهای آشکار وپنهان کرزی  ملت حقشناس ستم ی ۀ م
برکرزی وخان ان او وتيم او)نی( گفتن . انتخابات ازشفافيت برآم وبه بن بست  
ـاز   رسي وبازسروکلۀ شمانمایان ش   کارتان را ازتق یربه پرسونل موردنـظـرآغ

 کردی    کاری کامالً بيجا و بی مفهوم وفق  برای شهرت طلبی ! 
آقای جاللی! شمادریک کشورمتم ن که یکنفرسياهپوست رامردم به حيث  
رهبرشان انتخاب کرده ان   بحيث یک استادخ مت ميکني   ولی نمي انم چرادر  
کشورخود برمبنای همان مفکورۀ پوسي ۀ نژاد پرستی وقبيله ساالری پيش می  
روی وبه چشم مردم افغانستان وجهان خاک ميپاشي ؟ درحاليکه خود نژاداً  ترک  

(مردم افغانستان ازنظامهای دکتاتوری وآخرین دکتاتورقرن  کرزی  ١هستي ! ) 
سال چور وچپاول  بربادی وآدمکشـی و  ١٥خسته ش ه ان . آخرانصاف کني  
سال  ١٥سال حکومت ازسرتابه پاغرق در فساد   ١٥حمایت ازطالبان وپاکستان   

دوست ودشمن راتشخيص نکردن وفرزن ان مردم را قربانی کردن وراه حل را  
نيافتن! چگونه شما وامثال شماازکرزی و برادران اوتيم اوحمایت کردی  وحاال  
هم درص دبق رت رسان ن او هستي ؟ اودرکنار ارگ ریاست جمهوری  خانـه  
ساخته  آقای اشرف غنی گفت درصورتيکه درانتخابات برن ه شود  کرزی را  
بحيث زعيم ملی ) یا مُلی( ومرش خود مافوق قانون اساسی درق رت نگه مـی  
دارد و از اوپيروی ميکن . اودرسرنوشت ومق رات کشورعذاب کشي ه و امور  

 منقطوی وبين المللی نقش رهبری کنن ه مي اشته باش .  
ـا ایـن   اگرچنين شود وای بحال ملت! وای به حال نظام جمهوری ! شمایان ب
ـان   کارهای خالف آرمانهای ملی وانسانی  روح شاه امان اهلل وهمۀ آزادیخـواه
ودموکراسی طلبان را نارام ميسازی . شمادرتاریخ نام ب ی چون هلتر ودکتاتوران  
دیگربرجای ميگذاری   وسرانجام شما کشوررابه بحران سوق مي هي وبه تجزیه  
ـادق   ميکشاني . رئيس کمسيون انتخابات آقای نورستانی هم مثل شمایان آدم ص
نيست  ازاول تا الحال به نفع کرزی کارکرده  حاالهم ميخواه حقایق راسبوتاژ  

 کن  و انتخابات رابه نفع کرزی واشرف غنی به پایان برسان  .  
بيایي تاریخ هفت هزارسالۀ کشوررازیرنظربگيری   ازدنيای آزادو دموکراسی  
بياموزی  وبه آن تن دردهي   جفادرحق ملت بس است . جهان متوجـه اسـت   
ـلـت   تاکي مينم لطفاً ازاعمال ناصواب وض ملی منصرف شوی   بگذاری  این م
فخيم که برای آزادی و دموکراسی بهای گران پرداخته  زعيم دلخواه خود را   
ب ون دخالت شمایان وکرزی انتخاب نمای . شما ازین ملت هستي وهمين ملـت  
شما را تربيه کرده وبه این مقام رساني ه  یکبارسربه گریبان تفکرفرو برده سـه  
ص سال اخيررا زیرذره بين قراردهي  وبع بحيث یک دانشمن  تصميم بگيریـ .  
افغانستان خانۀ مشترک همۀ اقوام است  همه شهرون ان این کشور وارث برحق  
ـاتـش را   ـي سرزمين خویش ان   شمایان دمار ازروزگارملت کشي ی  و رَمَقِ ح

 ازتنش گرفتي  .  
سالۀ کرزی از دست داده:  ١٥این الطایالت رزمی دیگرمفهوم خودرادردورۀ 

 گر ن انی غيرت افغانييم   چون به مي ان آم ی مي انييم! 
آین ه سخت مبهم ومجهول است  معلوم نيست سرنوشت مابه کجا ميکش ؟  
خ ایا توبه دادمردم مابرس! ماراه گم کرده ایم وحریص و طماع وبی عقل ش ه  
ایم  وحکومت به خون فرزن ان واشک وآه مادران ویتيمان کمترین ارزشـی  

ـات    ١٥قایل نگردی و  سال باالی خون مردم حکم ران . الهی ما راازین ورطه نج
ـا درگـذر!   ببخشای وحکومت عادل رابرما نازل بفرما  و ازگناهها وخطاهای م

 یارب العالمين. / 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

ـام را   ـ معلوم نيست علی احم جاللی ازک ام )کار( وک ام)توسعه( این ن  *
 برای حزبش برگزی ه است؟! 

ـ بياددارم ازقلم م یرجری ۀ امي   سالهاقبل خوان ه بودم که شادروان داکتر  ١
عب اللطيف جاللی  برادرارش علی احم جاللی  درمحفلی عرفانی درحضـور  
ـتـه   ـارداش ـه جمع کثيرازهموطنان  درشهرسپرنگفيل  ایالت ورجينيای امریکااظ
بودن که اوبه سلسلۀ تيموریان نسب ميرسان ودخلی به قوم پشتون ن ارد. اماحاال  
 این برادرکوچک  یکی ازپيشتازان فاشيسم اوغانی شمرده ميشود! جل الخالق /  
***************************************** 

ـ آلمان زین العاب ین عثمانی                                                    فرانکفورت 
 باغ جهان نما درواليت بلخ 

ـلـم   ـهـرخُ باغ جهان نما درزمان اميرعب الرحمن خان اعمارش   این باغ درش
والیت بلخ  دارای اتاق های نشيمن بزرگ بسيار زیباست  حجاری ونجاری های  
نفيس آن باسبک بسيارق یم خراسانی تزئين یافته  و دارای بخاری های بسيارزیبا  
وقشنگ دیواری ميباش   که در زمستان آرامش بخش ميباش . یک درب چوبی  
بسيارقشنگ که دروازۀ درآم  تعميربشمار می آی  دارد ودرمقابل تعمير حوض  
آبی به ساحۀ پنجص متر دارای تپه پایه های زیبا ودرکنار آن اتاقهای لباس کشی  
بسيار زیبا ساخته ش ه است. این باغ وتعميرتا چن دهه پيش نيز آثار بسيارق یمی  

 نفيس وتاریخی را درخود داشت.  
ـام   درهمان دوره  ضمن کارهای دیگر  نخستين فابریکۀ عصری در محلی بن
ـانـی   ماشين خانه  ساخته ش   که تقریباً موازی بارودخانۀ کابل  ازکنار ليسۀ ام
وریاست سابق انحصارات دولتی شروع وبه همسایگی دفتر هالل احمرافغانستان  
درجوارکوتی لن نی وپل هارتن ميرسي . درميان آن دوبرج دارای آلـۀ صـ ا  
ـارگـران   )توله(یکی بلن تر ویکی کوتاهتر دقيقاًسر ساعت هفت ونيم صبح ک
رابرای رفتن به ماشين خانه فرامی خوان  ودیگر  ساعت آغازکاررا سرساعت  
هشت صبح ابالغ می کرد.شاگردان مکاتب کابل نيز بااستفاده ازص ای تـولـۀ  
دوگانۀ صبح ماشين خانه  خودراآمادۀ رفتن به مکتب شان کرده وساعت هشت  

 به دروس خویش حاضرصنف ميش ن . 
این ماشينخانه برای ساختن اسلحۀ خفيف مثل تفنگچه وتفنگ وسالح ثقيـل  
مثل توپ وگلولۀ آن  باروت نيزتولي می کرد  ضرابخانۀ آن سکه های پـول   
نشان های دولتی  لوازم لباس عسکری مثل نشان کاله وکمربن  وکرچ وغيـره  
ميساخت  سکه های طال ونقره وبرنج یا برنز نيزدرآن ضرب زده ميش . نخست  
بيست نفرماشينکار ماهرهن ی به ماشينخانه استخ ام ش ن تاافغانهارا بافنون مختلف  
موردضرورت ت ریس نظری وعملی کنن   شاگران هم بزودی فن به غر  در  
 آوردن ماشين ها رایادگرفتن   وبرتع ادکارگران این فابریکه افزایش بعمل آم . 
ـتـردنـ ان   یکی دیگرازکارهای مفي ی که درآنزمان آغازش   استخ ام داک
بود  وامير برای ساختن یک سيت دن ان عاریتی مستراوميا را ازخارج استخ ام  

 (٧کرد. صوفی عب الحق نخستين شخصی بودکه به دستورامير)دنباله درص  
 اشتراک هفته نامۀ امید 

 بهترين تحفه برای دوستان است.
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 هفته نامۀ امید  279شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ بریتانيا داکتر هارون اميرزاده                                                                 لن ن 
 آيا زوال حاجی غنی و دوستم فرا رسیده؟ 

آراء را    %١١ اخيراًکمسيون انتخابات افغانستان نتایج اوليه شمار  نزدیک به 
در ردیف اول و داکتراشرف غنی    %٢٢.٢ اعالم کرد  که عب اهلل عب اهلل باکسب 

ـااعـالم    %٥٥.9 باکسب   درردیف دوم قراردارن . به نظرمی رس که درمقایسه ب
ـال  ١١ نتایج  درص ی قبلی فاصله ميان داکتر عب اهلل واحم زی بيشترش ه واحتم

داردکه این فرآین  تابه اخير ادامه پي انموده  حتابرن ه انتخابات دردوراول قطعی  
ـال   ـاح شود. امابااعالم پی درپی برتری داکترعب اهلل درنتایج شمار  ابت ایی ت
توس  کمسيون مستقل انتخابات  وضع روانی داکترغنی برهم خـورده ازیـن  
کمسيون خواست که دیگرنتایج قسمی انتخابات رااعالم نکن . این درحاليسـت  
که داکترغنی بخاطربلن نگه اشتن مورال خودو طرف ارانش  خودرا برن ه در  

 دور اول و یا دوم اعالم کرده است. 
فکرميشودتالشهابرای کشان ن انتخابات به دوردوبطورتصنعی از طریق باطل  
ساختن آرای پاک مردم وافزایش آرای ناپاک توس  کمسيونهای انتخاباتی در  
تفاهم باآقای اشرف غنی وارگ کابل ش ت گرفته است. چنانچه دریک تال   
غيرقانونی کمسيون ساحوی شکایات هرات  رای پاک بيش ازیکص هزارنفـر  
ـاطـق   درحوزه های مختلف هرات راباطل اعالم نمود  واینگونه رویکردهادرمن

 دیگر کشور به ش ت ادامه دارد. 
ـات   ـب ـل ـق بسياری کارشناسان نگران بحرانی ش ن اوضاع افغانستان درنتيجه ت
ـانـ ن در   وتقابل کان ی ان رقيب وبهره برداری کرزی ازین وضعيت برای م
ق رت درتحت بهانه حفظ ثبات هستن . امابرخيها تصور ميکنن هرسناریوی که  
درافغانستان اتفاق بيفت  یک حقيقت از همين حاالروشن است وآن اینکه زوال  
حاجی غنی ودوستم بحيث شخصيتهای متکبروخيالپرداز فرارسي ه است. چنانچه  
درنخستين ساعات ثبت نام شان بحيث تيم انتخاباتی خودراباتکبروبلن  پـروازی  
ـا   پيش ازپيش برن ه اعالم نمودن   یعنی اینکه)ميبرم مي انه  ميبرم مي انـه(. آی

 گاهی درتاریخ متکبر )مي انه( برده؟ 
 به دالیل ذیل زوال حاجی غنی و دوستم فرارسي ه است: 

. ازلحاظ خصایص وشخصيت حاجی غنی ودوستم تقریباً مشابه هستن . هر  ١
دوبسيارخودخواه  متکبروتن خوی ان .واقعيت اینست که صحبتهای بازاری آنها  
 درچن ماه اخيرسخت به شخصيت آنها در انظار اجتماعی ضربه وارد کرد.  

. ائتالف باجنرال دوستم بزرگترین ضربت رابه داکترغنی وارد کرد  زیرا  9
ـا   دوستم راقبل ازهمه خوداوبحيث قاتل مردم پشتون معرفی کرد  اما ائتالف ب
دوستم باعث ش که نه تنها اکثریت مردم شک به شایستگی ونيات خ متگذاری  
غنی به افغانستان کنن   بلکه باعث دوری ونفرت بسياری پشتونها از اونيزگردی .  
چنانچه در هنگام کمپاینهادرجنوب وشرق  داکترغنی بخاطرنفرت عميق مردم  
از حضوردوستم خودداری کرد وحتاعکس ویراازپوسترهای تبليغاتی مشترک  

 انتخاباتی ا  پاک کرد. 
. نبودتاجيکان درتکت انتخاباتی داکترغنی یکی دیگرازعوامل شکست و  ٥

زوال وی بحساب ميآی . داکترغنی به حرفهای دوستم باور کردکه وع ه داده  
بود دوتاسه ميلون رای ازبکهاراباخوددارد هرکی برایش معاونيت اول راب هـ    
پيروزیش حتميست. این درحاليست که رای ازبکهای افغانستان ازلحاظ کميـت  

تا  ٥١% است و رای تاجيکان بين ١٧% ص است ولی رای هزاره هاح ود ١نفوس 
% است. افزون برآن تاجيکان بع ازپشتونها با نفوذترین وکلي ی ترین مردم  ٥١

هم در ارتش  سياست  فرهنگ واقتصاد است وبخش اعظم شهرهای مثل کابل  
ـات   ـاب پایتخت  هرات وبلخ راتشکيل مي هن . ازینرونه تنهابرای پيروزی درانتخ
رای تاجيکان اهميت سياسی واجتماعی دارد  بلکه هررئيس جمهورواقعيت بين  
ـان   ـي مي ان که جایگاه تاجيکان و ازبکان درافغانستان بسيارباهم تفاوت دارد. به ب

 دیگرافغانستان  ازبکستان نيست . 
. تاچن ماه پيش اشرف غنی ازلحاظ جهانبينی سياسی ودانش درميان نخبگان  ٢

برگشته ازغرب یک نام درشت وقابل احترام بود. نسبت دادن لقب متفکردوم  
جهان! به وی  بسياریهارا مجذوب اوساخت. چنانچه برخيها ویرابحيث شخصيت  
اکادميک)م یریت علمی(! برای رهبری کشورمناسب دی ن وبرخی دیگرازاو  
ـاتـی    ـاب بحيث)سپه ساالرعلمی وسياسی(! توصيف کردن . اماکمپاین های انتخ
مصاحبه هاومناظره هاميان کان ی ان رقيب چلوصاف دانش علمی وسياسی او  
ـایـش   راازآب بيرون کشي . برخالف انتظار  اوفقرعلمی وسياسی خویشرابه نم
گذاشت. بگونه مثال وی دریکی ازمصاحبه های تلویزیونی خودگفت موترپنج  
تایره ازسه تایره ک ه تيزترميرود! این درحاليست که نه موترسه تایره درجهان  
وجود داردونه پنج تایره. افزون برآن ازلحاظ علم فزیک نظربه قانون اصطکاک  
موترپنج تایره اگربفرض وجود هم داشته باش   نميتوان  تيزتر از سه تایره برود!  
متأسفانه القاب درشت منسوب به احم زی نتوانست دانش اصلی وی را بازتاب  

 ده  و در نتيجه مورد تمسخر اکثریت مردم قرار گرفت. 
. ازلحاظ گرایشات تباری حاجی غنی بحيث یک شخصيت متعصب و قبيله  ١

گرادرافکار عامه معرفی ش ه است. چنانچه درچن ماه اخير عليرغم اینکه تال   
کردتعصب وماهيت درونی خودرامهارکن   ولی نتوانست آنراکتمان کن . مثالً  
اوخواهان)تعادل(قومی درزن انهای افغانستان ش ! اودرکارزارانتخاباتی درجنوب  
حرف از برتری طلبی قبيلوی ميزدولی درشمال حرف ازبرابری ميان تبارها. هم  
چنان اودرقن هارحين کمپاین انتخاباتی م عی افتخار رهایی طالبان اززن ان بگرام  
ش . همينگونه اوخواهان حذف خرده هویتها درهویت بزرگ پشتونی یاافغانی  
 ش . درنتيجه گرایشات تبارگرایانه وی باعث ترسان ن یک تع اد مردم ش . 

. ترکيب تيم انتخاباتی حاجی غنی بيش ازهرچيزدرچن ماه اخيربحث انگيز  1
ش ومسئوالن ستادانتخاباتی ویرا زیرفشارها قرارداد. واقعيت اینست که اکثریت  
ـار   ـن گروههای متعصب وشناخته ش ه ازجمله اسمعيل یون وجنرال طاقت درک

 احم زی قرارگرفتن   و درنتيجه باعث روگردانی مردم از او گردی . 
. عناصردیگری که موقعيت سياسی واجتماعی حاجی غنی راضعيف کرد   ٧

یهودی تباراست. دریک کشور اسالمی محافظه کارمثـل  -داشتن خانم عيسوی 
یهودی تبارباش      -افغانستان خيلی دشواراست که بانوی اول یک خانم عيسوی 

هرچن ازلحاظ حقوقی مانعی وجودن ارد زیراهنگام ساختن قانون اساسی حاجی  
عنی خليلزاد  وقيوم کرزی که هرسه خانمهای یهودی وعيسوی دارن   قانـون  
اساسی رابه دلخواه خودساختن که بع ازکرزی ب ون مانع حقوقی حـکـمـران  
افغانستان شون . امادرجامعه به مشکل ميتوان آنرا عملی کرد. چنانچـه بـرخـی  
 اعضای شورای علمای افغانستان رای دادن به غنی احم زی را حرام فتوا دادن . 

ریکاردتقلبات بنام کرزی ثبت ش   ولی درین انتخابات    9١١2. درانتخابات 8
تيم منسوب به داکترغنی این ریکاردراقایم نمود. چنانچه افراد وابسته به او در  
ـنـ    ـت حکومت وکمسيونهای انتخاباتی تسل  کامل دارن . چنانچه دههامورد مس
ـا   تقلبات به نفع حاجی غنی بویژه درجنوب صورت گرفته است. ولی بسياریه
فکرميکنن که مقاومت مردمی و بي اری کان ی ان رقيب باعث آن خواه ش    

 که تقلبات به آسانی حاجی غنی را به منزل مقصود نخواه  رسان . 
. هرچن داکترغنی به دالیل فوق الذکرازحمایت گستردۀ مردمی محروم  2

ش ه  ولی تصورميشودکه او ازحمایت وم اخالت پنهان و آشکاربيرونی بـر  
ـاد   خورداراست. مثاالًبرخی محافل صهيونيستی ومسيحی غرب ویرابحيث دام

 مسيحی می شناسن   وپيروزی او را پيروزی   -شان به دليل داشتن خانم یهودی 

 ویانا ـ ورجينيا                                                            عب اهلل 
 !بازهم رذالت جنرال حمیدگل 

جنرال حمي گل)*( که اززمان حکومت ضياءالحق  خواب اشغال افغانستان را  
توس  نوکران پاکستان می بين   ودرین راه بسيارجان کنی هانموده  امابه فضل  
خ اون )ج( این رویاوخواب این جنایتکار دراثرجانفشانی مردم ومقاومتگـران  
ـای   ـه ـت ملی مردم آزادۀ افغانستان به حقيقت نپيوسته است  بادی ن قوت وظرفي
نيروهای اردو  پليس وامنيت ملی افغانستان درجریان انتخابات ریاست جمهوری  

  رویا وخوابش به کابوسی هولناک مب ل ش ه   ١٥2٥وشورا های والیتی سال 
ـات   ـاب وطوریکه نظاميان پاکستان ميخواستن وگفته بودن   نتوانستن  جریان انتخ
ـتـراء زده   رامختل سازن   وتوس  نوکران خود تشنج خلق نماین   دست به اف
ـيـروی   واظهارداشتن که گویاامریکاوطالبان موافقه نموده بودن  که ظرفيتهای ن

 های نظامی افغان رابلن  نشان ب هن  !! 
به عقي ۀ این عاجز  طوریکه وزرات دفاع افغانستان این اظهارات حمي گل را  
رد نمودن   نميتوان باورکردکه طالبان چنين سازشی را قبول کرده باشنـ . در  
جریان انتخابات  طوریکه مقامات امنيتی اظهار داشتن   آنهاتوانستن اضافه ازدو  
ص حمله وتوطئه راکه طالبان براه ان اخت   خنثی وسرکوب سازن  ومق ار زیاد  
سالح و مهمات وموادانفجاری ب ست آورن  . به یقين که انشاء اهلل طالبان ق رت  

 مقابلۀ روبرو باقوای افغانستان ران ارن وتنهادهشت افگنی ميکنن .  
جنرال مشرف  جنرال حمي گل ودیگرجنراالن روباه صفت پاکستان فکرمی  
کنن  باخری ن یک گروه جاهل ومزدوری مانن طالبان وحقانی وگلب ین مـی  
توانن  افغانستان راتحت الحمایۀ خودقرارب هن  ودرجهل وبيسوادی وپسمانی نگه  
ـتـرده    دارن   کورخوان ه ان  ! چراکه مردم مابا اشتراک درانتخابات بطورگس
 نشان دادن که این مزدوران ارزشی قایل نيستن وترسی ازاین آدمکشان ن ارن . 
جنرال ضياءالحق ملعون بانيت شومی که درموردافغانستان داشت  به جـزای  
اعمال جنایتکارانۀ خودرسي  ودرسانحۀ هوایی طوری سوخت و نابـودشـ کـه  

 حتی خاکستر  راهم نيافتن . 
همچنان جنرال مشرف بيشرف  این منافق شيطان صفت باپای خودبه پاکستان    

برگشت ودر آنجازن انی ومحاکمه ش   چون ارادۀ خ اون )ج( این چنين بود   
واو دربرابرجنایاتی که درحق مردم مظلوم افغانستان انجام داده است  سر  را  

 باالی دار خواهيم دی   بعون اهلل .  
خ اون مهربان تمام رهبران نظامی وسياسی پاکستان راکه نيت سوء نسبت بـه  
ميهن مادارن   ودرآنجمله  حمي گل رابه جزای اعمال جنایتکارانۀ شان برسان   و  
ـات بـ هـ         افغانستان بيچاره و فقير را از شر این شياطين و مزدوران شان نج
ـا ارزانـی   صلح  و آرامش و پيشرفت ودموکراسی و اتحاد و اتفاق به ملت م

 بفرمای . آمين / 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

ـ حمي گل از نواده های دشمن وح ت ملی افغانستان  یعنی مـحـمـ گـل    *
ـبـی   مومن  است  که به تبعيت از آن شيطان پلي  و ملعون  هيچ  روز و هيچ ش
راب ون شيطنت و جنایت دربرابرملت مظلوم افغانستان نگذران ه  وتاوقتيکه بـه  
جهنم واصل شود  دشمن ما خواه  بود  دقيقاً اعمال محم گل مومن  را امروزه  
درکمسيون به اصطالح مستقل رسي گی به شکایات انتخاباتی  یعنی سياه روی  

 دیگری به نام عب الستار سعادت کرده راهی است ! اداره 
***************************************** 
خودميشمارن . اماآین ه نزدیک نشان خواه داد که آیا آنها خواهن  تـوانسـت  

 ویرا بق رت برسانن  و یا خير. 
 شای زوال حاجی غنی ودوستم براساس فورمول ذیل صورت بگيرد: 

%  ١١رای ازبک+    1١% رای هزاره+% ١١% رای تاجک+ ١%رای پشتون+ ١١
 % !! )ازسایت خاوران( ٥٧.١١+تقلب %؟حمایت خارجی=  

***************************************** 
 کوچ کشی از ارگ رياست جمهوری 

ـاسـت   ـات ری ـاب ـتـخ درحالی که تمامی توجهات مربوط به تعيين تکليف ان
واعالم نتایج دردوراول یا دوم است؛ شني ه های درگوشی و    ١٥2٥جمهوری  

ـا   ـابـت ب پشت دیوار حاکيست که ارگ نشينان وبرخی اعضای کابينـه دررق
ـافـی   یک یگر به سرعت هرچه تمامترمشغول تميز کردن ارگ ازوسایـل اض
هستن . ارگ نشينان فعلی برین باورن که لوازم منقول وغيرمنقول موجـود در  
ارگ  همچون حسابهای مالی وکمکهای جامعه جهانی نه متعلق به ملت ودولت  
بع ی  بلکه ارثيه پ ری آنان ميباش   ازهمين روزحمت تميزکردن ارگ راباجان  

 دل تقبل نموده ان . 
ـان و   ـن ـي یکی ازعوامل موثربراین اق ام خ اپسن انه وميهن پرستانه ارگ نش
اعضای کابينه کرزی  بيکاری وفراغت بيش ازپيش است چراکه بانزدیک ش ن  
ـای دراز   حکومت به روزهای پایانی ا  عمالکاری ازپيش برده نميشـودوبـج
کردن دست دوستی بسوی طالبان  انتقادازپاکستان واعتراض به ناتوبرای تلفات  
 مردم ملکی که وظایف روزمره کرزی است؛ به نظافت وپاکسازی ميپردازن . 
خبرهایيکه بصورت غيررسمی ومحرمانه به این سایت درز پي اکرده حاکـی  
ازکوچ کشی دستجمعی درارگ ریاست جمهوری درکابل است بگونه ایـکـه  
تمامی دولتمردان مفت خور وبيکاره گذشته اینک کمرهمت بسته ان ودرسبقت  

 گرفتن ازیک یگرازهيچ وسيله وابزاری چشم نمی پوشن . 
ـامـه و   جای بسی امي واری است که درشرای  نابسمان به اشت وصحت ع
ـا   کثيفی دردسرسازپایتخت که یکی دوروزگذشته منجربه استيضاح آبکی ثری

ـيـچ  ١١دليل ش ؛ کسانيکه درعمر  ساله خوددرحضور درب نه دولت دست به ه
کاری نزده ان اینک ارگی تميزوب ون هرگونه وسایل وذخایراضافی ودست و  
پاگيرتحویل رئيس جمهور آتی مي هن تا وی بتوان  برپای خود بایستـ  و از  

 صفر شروع کن . 
ـقـ یـرو   ارگ خالی تق یم به رئيس جمهورآتی ازمنظری دیگرهم شایسته ت
تحسين است وآن اینکه  چون اعضای حاضر درخزانه دولـت وخـوان ارگ  
ـاءدر   ـق ریاست جمهوری ب ليل عملکردضعيف وفرسودگی مفرط  امي ی به اب
سمت هایشان ویاپذیرفته ش ن ازسوی پارلمان ن ارن خودبخودمشغول مـحـو  

 کردن تمامی آثار و رد پای خود می باشن . 
سال تکيه زدن برمسن  حکومـت و  ١9از آنجاکه تکليف حام کرزی پس از 

ریاست ملت  همچنان نامعلوم است ونامزدهای برتر کنونی ادعای نگاه اشتـن  
وی درسيستم دولتی رادارن   ميتوان اق ام به کوچ کشی دستجمعی در ارگ را  
ـات و   نوعی ق ردانی ازداکترعب اهلل و اشرف غنی احم زی دانست که تجربي

 انباشته های کرزی را مفي  می دانن  . 
ـاد   ـام فس ـه ب یهی ا ست که وقتی قوه قضایيه و دادستانی کشور در مظان ات
ـاسـت مـی   اداری قرار دارن  و از عمر مشروع دادستان کل کشور هم سال ه
گذرد  نبای  انتظار کنکا  در اموال و حساب های بانکی اعضای کابينه و  ارگ  
نشينان را در حکومت بع ی داشت! پس باکمال تأسف می گویيم: نو  جانتان !  

 )ازستون شایعات افغان پيپر( 

 س نی ـ آستراليا                                            نصيراحم رازی
 (١)مولوی درخرگاه انديشۀ شبلی 

ـان جـو    فراق شمس حضرت موليناراچن ی بيقرارمي اشت. روزی بهـم
وخرو  ازخانه بيرون رفت  درراه دکان شيخ صالح ال ین زرکوب واقع بود.  
اوورق های نقره راميکوفت  ازکوبش آوازی بر موالنا اثرسماع پـ یـ آمـ    
ـالـت   ـيـخ کـه ح اودرهمانجا ایستاده ش وحالت وج  براو طاری گشـت. ش
موالنارادرک کرده بود  همچنان به کوفتن اوراق زر ادامه دادودست ازکوبش  
بازنگرفت تاآنکه چن ین ورق زر ضایع گشت. باالخره شيخ ازدکان خارج ش    

 موالنا شيخ را درآغو  گرفت وازظهرتاعصراین شعررا زمزمه ميکرد 
 یکی گنجی پ ی آم  ازین دکان زرکوبی 

 زهی صورت زهی معنی زهی خوبی زهی خوبی 
شيخ صالح ال ین دکان رابه تاراج رهاکرد  دامن برچي وباموالنا یکجاش . او  
ازابت اصاحب حال بودوبيعت اوباسي برهان ال ین محقق بود. اوشاگردسي برهان  
ـاد  ـت ال ین نيزبود. سي برهان ال ین شاگرد پ ر مولينا بود  ازین روهردو هم اس
)شاگردیک استاد( بودن . صالح ال ین شاگردشاگرد پ رمولينانيزبود  صحبتهای  
ـال   صالح ال ین برموالنا بسيارتسلی بخش واقع ميش . ازهمين روزم ت نـه س
صحبت شان با صالح ال ین گرم بود موالنابرای آنچه شمس تبریزی راميجست  
ودر پی اوميگشت  باالخره آنرا ازصحبت صالح ال ین زرکوب حاصل کرد   

 چنانچه بهاءال ین ول  درمثنوی خودنوشته است: 
 قطب هفت آسمان وزمين     لقب شان بود صالح ال ین 

 نورخورازرخش خجل گشتی   هرکه دی یش زاهل دل گشتی 
 چون ورا دی  شيخ صاحب حال   برگزی   زجملۀ اب ال  
 رو ب وکرد جمله رابگذاشت       غيراو راخطاوسهوانگاشت 
 گفت آن شمس ال ین که ميگفتيم    بازآم  به ما چراخفتيم 
 گفت از روی مهربا یاران      نيست پروای کس مرابه جهان 

 من ن ارم سرشما بروی        ازبرم با صالح دین بروی  
 شور  شيخ گشت ازوساکن    وآنهمه رنج وگفت وگوساکن 

 شيخ باوچنانکه باآن شاه    شمس تبریز خاصۀ اهلل 
 خو  درآميخت همچوشيروشکر   کارهردو زهم دگرش  زر 

حضرت موالنادرشأن صالح ال ین غزلهایی ازسرشوق وذوق نوشتـه انـ    
 درغزلی فرموده ان  : 

 مطربا اسرار ما را بازگو    قصه های جانفزا را باز گو 
 مادهان بربسته ایم ازذکراو    توح یث دلگشا را بازگو 

 چون صالح ال ین صالح جان ماست   آن صالح جان هارا بازگو 
ـتـن   رفقای سابق موالناچون دی ن که ایشان باشخص زرکوبـی کـه نـوش
وخوان ن نمي ان   برای مولينا نه تنهاهم م وهمرازش ه اس  بلکه موالنابه گونـۀ  
بااوپيشآم ميکن که مری  باپيرخود. شور  برپاکردن  وچنان خواستنـ  کـه  
باشيخ صالح ال ین به زشتی پی آین . چنانچه سلطان ول  درمثنوی خودنگاشتـه  

 است: 
 بازدر منکران غریو افتاد     باز درهم ش ن  اهل فساد 

 گفته باهم کزین یکی رستيم   چون نگه ميکنيم درشستيم 
 این که آم  زاولين بترست   اولين نور بود این شررست 
 کا  کان اوليه بودی باز    شيخ ما را رفيق وهم دمساز 

 همه این مرد راهمی ذاتيم      همه هم شهریيم وهم خوانيم 
 نه وراخ   نه علم  نه گفتار    برِ ماخود ن اشت این مق ار 

 گرچه شان ترهات می گفتن     ازغم وغصه شب نمی خفتن  
 کای عجب از چه روی موالنا    می نياب  کسی چو او دانا 
 روز و شب ميکن سجود اورا    برفزونان دین فزود او را 
 یک مری ی به رسم طنازی     ش  ازیشان و کرد غمازی 
 او همان لحظه نزد موالنا     آم  وگفت این حکایت را  
 که همه جمع قص  آن دارن      که فالن را زنن  و آزارن  

ليکن وقتی حریفان فهمي ن که تعلق موالناباصالح ال ین قطع ش نی نيسـت   
ازعزم شان برگشتن . مولينا دخترشيخ صالح ال ین راباپسر خویش )سلطان ول (  
ـاشـ .   عق  بست  تاعالوه برتعلقات باطنی  تعلقات ظاهری نيزمستحکم شـ ه ب
سپهساالرنوشته است که صبحت مولينا باصالح ال ین تادهسال به گرمی ادامـه  

ـان    11٢داشت. شيخ درسال  بيمار ش   وازحضرت مولينا خواسـت درحـق ش
دعاکنن تا طائرروح شان ازقفس عنصری نجات یاب . م ت بيماری اوسـه الـی  
ـيـخ   ـازۀ ش چهارروزبود  بع  ازآن وفات یافت. موالنا باتمام رفقا واصحاب جن
رامشایعت کرده واورا درپهلوی مزارپ ربزرگوارشان دفن کردنـ . جـ ایـی  
صالح ال ین یک ص مۀ بزرگ برای موالنابود. ایشان دربارۀ آن حاالت غزلی  

 نگاشته ان   که مطلعش این است: 
 ای زهجران در فراقت آسمان بگریسته    

 دل ميان خون نشسته عقل وجان بگریسته 
ـقـ ان   ـت ـع بع ازوفات صالح ال ین  موالنا حسام ال ین چلبی راکه یکی از م
خاص ایشان بود  هم م وهمرازخودساخته ودل خویش را به صحبت اوتسکين  
ـام   مي ادن . پيشآم موالنا باحسام ال ین چنان می نمودکه شای موالنا مـریـ حس
ال ین باش . حسام ال ین نيزآنچنان بر موالنا احترام ميگذاشتن که درم ت دهسال  
برای یک روهم دروضو خانۀ موالنا وضونگرفتن   چنانچه اگرژاله وبرف مـی  

 بای نيز حسام ال ین به خانۀ خویش ميرفت  وضوميگرفت وبازمی گشت.  
موالنا تحریرمثنوی رابه درخواست وخواهش همين حسام ال ین آغاز کرد   

 که تفصيل آن درذکر مثنوی خواه آم ./)دنباله دارد( 
***************************************** 

گلبدين با طیب اردوغان صدراعظم 
 ! فعلی ترکیه، هنگام نوشیدن زهرمار

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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 هفته نامۀ امید  279شمارۀ  صفحۀ  ششم 

ـارۀ   خيلی وخيم است وطالبان نفوذگسترده پي اکرده ان   برای بـرگشـت دوب
آرامش  یگانه کسيکه ميتوان مفي ثابت شود  جنرال داوود است  واورا دوباره  
بای به شمال فرستاد. درین هنگام زلمی ویسا قومان ان عمـومـی قـول اردوی  
شاهين بود وپتنگ شخص دیگری که ارتباط نزدیک باعمرداوودزی وکریـم  
خرم داشت  قومان ان پليس زون پاميربود که مسئوليت امنيت صفحات شمال و  
شاهراههای آن مناطق رابرعه ه داشت. کرزی به تب یلی هيچيک ازآنان  راضی  
نبود. ایشان باوجودیکه نه تنهاکفایت برقراری صلح وامنيت رادرآن نـواحـی  
ـاز   ن اشتن   بلکه زمينۀ نفوذطالبان رامساع ميساختن   وبه افراد گلب ین دست ب

 داده بودن تاهرچه ميتوانن  بکنن .  
ـتـر   پس ازتقاضای مج دعطامحم نور وبسم اهلل خان محم ی  ووخامت بيش
اوضاع  کرزی مجبورش که پتنگ راتب یل وجنرال داوودرابه عوض اوبحيث  
قومان ان زون پاميرمقررسازد.جنرال داوودباشهامت ودليری که خاصۀ اوبـود   
دوباره به شمال رفت ودربرابرطالبان سنگر گرفت وضربات ش ی ی برالنه های  
ـان بـه   ـایش شان واردنمود. هرروزخبرکشته ش ن ص هاطالب وتخریب النه ه
باشن گان این نواحی ميرسي  ورفت وآم درشاهراههاشمال عادی ش   وحشت  
وهراس از طالبان برطرف گردی ه مردم به زن گی عادی شان آغازکردنـ ودر  
ـغـالن   مکاتب بازش  .جنرال داوودضربات ش ی برهسته های طالبان درنواحی ب
مرکزی  دهنۀ غوری  علی آبادقن ز وچهاردره وارد کردواین مناطق را از لوث  

 وجود طالبان وگلب ینيها وپاکستانيهای همکارشان پاک ساخت. 
این پيروزیهای چشمگيرجنرال داوودآتش حس وع اوت رادردل زلـمـی  
ویسامشتعل ساخت  واوشروع به شکایاتی ازجنرال داوودکرد وبه کرزی اطالع  
ـارخـود   دادکه جنرال داوودعمليات خودسرانه ميکن   ولی جنرال داوودبه ک
ادامه دادوبسوی ه ف خودکه محوکلی طالبان درشمال کشور وبرقراری مج د  
ـان   آرامش وامنيت بود  پيش رفت. چنانکه دریکی ازعملياتی که اوبرعليه طالب
درولسوالی چهار دره که مرکزفرمان هی عمومی طالبان ش ه بود  انجام داد  سه  
ص طالب دریکروزکشته ومتباقی شان فرارنمودن . دیگرزمينۀ بود و با  طالبان  
درشمال بکلی ازبين رفته وطالبان بسرعت ازبخشهای مختلفۀ شمال برآم نـ  و  
امنيت عام وتام درهمه جاحکمفرماش . اکثر باشن گان صفحات شمال به ایـن  
 عقي ه ان که امنيت کنونی ازبرکت خ مات وجانبازیهای جنرال داووداست.  
کرزی که این وضع برایش غيرقابل تحمل بودوفشارطالبان وپاکستان وحلقۀ  
شناخته ش ۀ قصرریاست جمهوری باالیش سنگين ترش ه بود  شکایات زلمـی  
ویسا رابهانه گرفته وجنرال داوودرابکابل خواست. جنرال داوودتصورميکردکه  
رئيس جمهورازدستآوردهای اودرقلع وقمع طالبان وبرگردان ن امنيت وآرامش  
درشمال کشورق ردانی می نمای   متوجه ش که برعکس  کرزی بـه اوروی  
خو  نشان ن ادوبه وی گفت که عمليات خودسرانه انجام ن ه . جنرال داوودبا  
شجاعت وصراحت لهجه به کرزی گفت که من وظيفه ام راباص اقت دربرابـر  
وطنم انجام مي هم  عمليات من هم برعليه طالبان بوده وهرکسی که صلح وامنيت  
رابرهم زن وآرامش مردم رامختل سازد  من دربرابر  ميجنگم. این صراحـت  
ـار   لهجۀ جنرال داوود برای کرزی خوشاین نبود وتب یل کردن اونيزبرایش ک
ـال هـم   آسانی به نظرنمی آم   چون ازفعاليت های اوهم مقامات والیات شـم
مقامات قوای ائتالف راضی بودن . کرزی ازطریق دستياران خودچون عـمـر  
ـا   داوودزی وکریم خرم به زلمی ویسا درمزارشریف ه ایت دادتاعمليات گوی

 خودسرانۀ جنرال داوود را دربرابرطالبان مانع شود./ )دنباله دارد( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( معنی زندگی در اسالم  
ـعـۀ کـه زادۀ یـک   محافظه کاران ج ی متوجه مشکالت روزافزون جام
دموکراسی بی بن وباراست  گردی  ودرپی چاره سازی ان . این گروه به رسانه  
های جمعی وموسيقی  آرت  ادبيات  تياتر  فلم هاو اخيراً تلویزیون وانتـرنـت  
اهميت زیادی قایل ان   زیرامعتق ن که یک اجتماع ازطریق همين وسایل است  

 که خود  رامعرفی وارز  هایش رابرمال ميسازد. 
به عقي ۀ آنهاجوامع غربی)مخصوصاًامریکا( فاس وغيراخالقی ش ه  وبعنوان  
مثال ازخشونتها  فلمهای بی پردۀ جنسی  پروگرامهای تلویزیونی و)وی یوگيم  
ها( وموسيقی توده ها پرازوقاحت که سبب نفرت وانزجارميشود  یادآور می  
گردن . اعماليکه قبالشرم آورپن اشته ميش   کامال عادی وقابل تحمل ش ه  مانن   
ـيـر   ـال غ ـف زن گی یک مرد ویک زن ب ون عق زناشوهری وحتی داشتن اط
مشروع )سناتور دانيل موینی هان(. امروزبی بن وباری های دموکراسی هنوزهم  
فرا تررفته عروسيهای )مرد بامرد( و)زن با زن( رانيزتحمل پذیرساخته است. در  

 حالی که پيروان ادیان مختلف ازین موضوع سخت نگرانن . 
اینهاهمچنان این بحران رامحصول تقليل وکم رنگی نفوذ دین در زنـ گـی  
جامعۀ شان مي انن  ومعتق ن که انسان ب ون اعتقادبه یک چيزبزرگترازخود    
یک چيز)فرا همه چيز( واب ی  قادران به سر گرمی های بی مفهـوم بشـمـول  
الکهول ومخ رات پناه ببرن وبه اعمال غيرمسئوالنۀ دست زنن . لذا دین منحيث  
سمنت خانواده ها  اجتماع ومردم یک مملکت رامتح  نگه مي ارد  از انحرافات  
وبی بن وباری هاجلوگيری بعمل می آورد  تاهمه بتوانن  دریک فضای سالمم و  

 مصون زن گی آرامی داشته باشن  ./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم(  کی رابايد انتخاب کرد
ـيـرون   ـاک ب اگرزمينی به ان ازۀ پکول سرم در افغانستان داشته باشم  ازین خ
ـاع و   نخواهم ش وتاآخرین قطرۀ خودازکشور وملت خود) مادر وپـ ر( دف
حمایت خواهم نمود. مي اني که در دور وبر غازی احم شاه مسعودهمين یاران  
ـاالخـودرا   وفاداروطن دوست وف اکار  یکی هم همين داکترعب اهلل بودکه ح
کان ی  ریاست جمهوری نموده است. جناب یونس قانونی  مرحوم قسيم فهيم   
مرحوم حاجی عب الق یر  قومان ان حاجی حضرت علی  قومان ان ملک زرین   
ـاردیـگـر   ـث غازی اسماعيل خان  بسم اهلل خان  استادعطا و هزاران فرزن  جان ن
قرارداشتن   که باالخره به همکاری امریکا وکشورهای اروپایی  باتایي سازمان  
ـان   ـب ـال ملل متح   کشورعزیز و ملت ستم ی ه )مادر وپ ر( خود را ازتسل  ط

 اجير پاکستان آزاد ساختن .  
حاالکه تنور انتخابات گرم ش ه  بازهمان فرزن ان گریختگی عاق پ ر ومادر 
ـای   ـقـمـه ه )کشوروملت( ازعشرتک ه های اروپاوامریکاخودرابرای قاپي ن ل
چرب وچوکی ومقام به کابل رسان ه وباپيش کشي ن سن  ناچل قومگرایی و  
نژادپرستی  که درنزدطبقۀ جوان و بافهم وبصيرت افغانی بی ارز  وفرسـوده  
است  ميخواهن بافریب دادن یکتع ادساده دالن نافهم  خودهارابرسریر ساالری  

 وفرمانروایی جا دهن .  
 )کی رابای انتخاب کرد؟( : نتيجۀ فرمول عاميانه وحل معادلۀ  

ـنـی و   ارزیابی فرزن ان: داکترعب اهلل منتخب وپسن ی ه . داکتراشـرف غ
معاونش عاق پ رومادر)ملت وميهن(  داکترزلمی رسول ع م صالحيت  استاد  
سياف ع م محبوبيت  امين ارسال قلت آراء  قطب ال ین هالل سابقۀ مغشـو    

 گل آغاشيرزوی ع م کفایت  سلطان زوی ناکام .  
خ اکن که این فرمول بن ه موردقبول تان واقع ش ه باش   ودر تصميمگيری  
آین ۀ تان ازآن استفاده نمایي   تاحق به حق ار برس . لطفاً ازنظرات مثبت ومنفی  

 تان مراباخبرفرمایي . بااحترام / 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( کمسیون حقوق بشرافغانستان ناقض حقوق بشر 
وقتی کنفرانس بن تشکيل ش   پيشنهادگردی تاکمسيون حقـوق بشـر در  
ـانـ ن   ـنـج ـاگ افغانستان ایجاد  ودرچارچوب ادارۀ موقت درنظرگرفته شود. ام
کمسيونی بنام کمسيون مستقل حقوق بشر درقانون اساسی وتعيين رئيس واعضا  
ـارقـوی و   ـي ـنـۀ بس ـع ـن یاکمشنرهای آن بوسيلۀ رئيس قوۀ اجرائيه  خالف ع
ـا و   ـه ـت دموکراتيک وخوبی است که کمسيونهای حقوق بشربای ازاعمال دول
حکومات نظارت بکنن   چرا؟ بخاطراینکه معموالً وظيفۀ دولتهاست که حقوق  
اساسی اتباع خویش را  بشمول حيات  آزادی وامنيت شان موردحمایت قـرار  
ب هن   که توس  ارگانهای امنيتی وقضایی وع لی عملی ميشود. ایجاد کمسيون  
حقوق بشربه شکلی که امروزدرافغانستان موجوداست   درحاليکه وزارت ع ليه  
و دادستانی ومحکمۀ عالی دایربوده وهمۀ آنهاموظف به حفظ وحمایت حقوق  

 بشر  اموال ودارایی وحيات و حيثيت مردم کشورميباشن   نامؤجه است.  
فلسفۀ ایجادکمسيون حقوق بشراینست که شهرون ان خود با ابتکار خویش   
به غرض حمایت افراد و اتباع کشور  دربرابرخودکامگی  مطلقيت وتخـطـی  
ازحقوق بشرتوس  دولتها  کمسيون حقوق بشررابه ميان می آورن  که قطعاًیک  
نهادمستقل ميباش   نه یک نهاددولتی سرکاری و مزدبگيرحکومت . کمسيـون  
حقوق بشردرافغانستان نهادکامالًبيکاره وبی حيثيتيست که رئيس و کمشنرهای  
آنرارئيس قوۀ اجرائيه تعيين کرده معا  شانراميپردازد  پس این کمسيون اجباراً  
چشم وگو  به فرمان رئيس قوۀ اجرائيه داشته  کوچکترین ابتکاروقوۀ عملی  
 ن ارد  و به اصطالح معروف )عِرض خودمی برن  وزحمت ما می دارن ( !  

سابقۀ کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان به روشنی نشان مي ه که این نهاد   
بویژه درزمان ادارۀ موقت وادارۀ انتقالی  وحتی دردو دور ریاست جمهوری  به  
اشارۀ حلقات باالیی داخلی وخارجی  فق  و فق  به منظوردوسيه سازی بـرای  
ـتـ و   ـف ـي کلتۀ خاصی بنيانگذاری ش تا بنام مستن سازی درعقب آن اشخاصی ب
دوسيه سازی بکن   که  در دفاع ازتماميت ارضی وشرافت ملی افغانستان درقبال  
تجاوزوسلطۀ بيگانه مجادله کرده بودن . این به اصطالح کمسيون حقوق بشـر  
افغانی واژه های )وارالرد  ومجرمين جنگی( رادرمراحل مختلف  روی اه اف  
سياسی خاص با سر وص ابراه می ان اخت  وهيچگاهی درموردحقوق بشـری  
سياسی شهرون ان کشور  حق انتخاب  ع م مراعات قانون اساسی بوسيلۀ رئيس  
جمهور  زیرپاساختن قانون اساسی توس  ارگانهای دولتی  فساد افسارگسيختـه  

 وسایرتخطيهاازقوانين  حرفی نگفت  اعتراضی نکرد  اعالميۀ صادرننمود. 
رئيس جمهوردورۀ خودرا بصورت غيرقانونی تم ی کرد  رئيس جمهور به  
صورت غيرقانونی  رئيس محکمۀ عالی رانصب نمود  رئيس جمهور وزرا را  
بصورت غيرقانونی بحيث سرپرست تعيين کرد  رئيس جمهوربه تصاویـب و  
فيصله های مجلس نماین گان  که پس از ویتوی رئيس جمهور  بادوثلث آرا دو  
باره تصویب کردن   وقعی نگذاشت  مثل مواردیکه ذکرش   دههامسألۀ پامال  
ش ن حقوق اساسی وسياسی مردم توس  دستگاه دولت وجوددارد  که ایـن  
کمسيون بيکاره ورئيس واعضای بيکاره ترآن  هيچگاه لب به اعتراض نکشوده  
ان . به دوعلت: اینکه اینهاچون معاشخوردولت ان   پيون نزدیک باهرم قـ رت  
دارن ودست نشان گان آن ان   فلسفۀ وجودی درحقيقت درچارچوب دولـت   

 خ مت به دولت است  وبنا برآن مُهرسکوت برلب ميگذارن .  
دوم: اینها اصالً نمي انن چه بای  بکنن وازحقوق سياسی مردم هيچ اطـالعـی  
ن ارن . درارتباط باتخطی های کمسيونهای انتخابات و شکایات  باطل ش ن رأی  
ـيـچ صـ ایـی ازیـن   های قانونی وپاک مردم  وسایرحقوق سياسی مردم  ه
کمسيون برنخاست  چرا؟ زیراکمسيون حقوق سياسی افراد راجزو حقوق بشر  
افراد نمی پن ارد  درحاليکه اعالميۀ حقوق بشر  منشورملل متح   ميثاق حقوق  
م نی سياسی وسایراسنادپذیرفته ش ۀ بين المللی درسطح جهانی  حقوق سياسی  
اتباع وحق تعيين سرنوشت  اجزای التجزای حقوق بشراست . پس معلوم مـی  
شودکه نقص اساسی کمسيون حقوق بشر افغانستان ازلحاظ فلسفی اینست که به  
صورت نادرست درچهارچوب دولت بوجودآم ه  درحاليکه چنين نهادی بای   
ـاشـ   ودر   به ابتکارملت ایجاد گرددتا مستقل باش   وبادولت ارتباطی ن اشته ب
مقابل خود کامگی وخودسری ومطلق العنانی دولت  ازحقوق اتباع دفاع بکن .  
ـيـن   در حاليکه کمسيون حقوق بشرافغانستان توس  ق رت ایجادش ه واز هـم
ق رت معا  ميگيردو چشم وگوشش متوجۀ آنست تا رئيس و کمشنرهایـش  
دوباره تعيين شون   وظيفۀ خودشان تم ی  شود  ودر یک کالم این کمسيـون  
درخ مت قوۀ اجرائيه ورئيس جمهور قرار دارد  نه به مفهوم واقعی آن  که بای   

 م افع حقوق شهرون ان در برابردولت مستب  و مفس  باشن  ./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( کرزی ونارامی های شمال کشور  
ـلـی   مقاومت ملی بشمول جنرال داوود  الی امرثانی داخل قن زنشون . این معط
چهارروزدوام کردکه مارشال فهيم خودنيزاز درک حقيقت آن عاجزبود. بـه  
اساس گفته های خودجنرال داوود  در این م ت نشست وبرخاست طيارات و  
جنگن ه هادرقن ز به ان ازۀ بودکه ص ای غر  آنهاهمۀ فضا راگرفتـه وخـ   
پروازدرمي ان هوایی قن ز شب وروز روشن ومزدحم بود. ب ین ترتيب مقامات  
پاکستان پنجهزارنظامی خود راهمراه باافرادبلن پایۀ طالبان ازقن ز بيرون کردن .  
ـان ازاصـل   ولی طالبانی راکه درصفوف قرارداشتن   بحال خود گذاشتن وایش
قضيه آگاه نبودن وباعساکرامریکاد رگير ش ن که طی آن بيش ازپنجهزارطالب  
نابودش   وح ودپانزده هزار دیگرآنهاگرفتارواسيرش ن که دربين ایشان افرادی  
ازکشورهای دیگرنيزبودن   که آنهاراامریکایيها به زن ان گوانتانامو فرستادنـ و  
ـان   اسيران جنگی پالب درزن انهای قن زحبس ومازاد شان به والیات بلخ ب خش

 وتخار ومزار فرستاده ش . 
ـا از   ـه ـن دیری نگذشته بودکه کرزی فرمان عفوعمومی طالبان رااعالن وت
والیات شمال بيش ازهشت هزارجنگجوی طالب آزادگردی   که اکثرشان دو  
باره به صفوف طالبان درپاکستان بسيج ش ه وبرعليه مردم ماسالح برداشتن . این  
فرمان عفوکرزی  کمک بزرگی برای تقویۀ صفوف طالبان گردی   کـه بـه  
ـاد   ـت اصطالح کمرشان راآقای کرزی دوباره بست! جنرال اسلم بيگ رئيس س
ـا   ارتش پاکستان درمصاحبۀ گفت که: پالن مابا امریکاچنان دقيق بـودکـه م
توانستيم هزاران نظامی خودراصحيح وسالم ازافغانستان بيرون نمایيـم ودرطـی  

ـهـم از  ١١١١هفتاد روزحملۀ امریکادرافغانستان  فق    نظامی ماکشته ش ن وآن
 نظاميان پایين رتبه بودن  . 

پاکستان درطی این هفتادروزهرآنچه درتوان داشت برای نجات طالبان بکار  
برد. اهميت طالبان برای پاکستان بح ی بودکه جنرال حمي گل رئيس آی اس  
آی درمصاحبه ا  بابی بی سی گفت: ما پاکستانيها ازهرچيزی ميگذریم ولـی  
ازطالبان نمی گذریم! زدوبن  امریکابانظاميان واستخبارات پاکستان چنان سـری  
وپنهان بودکه در آنروزهایی که طالبان سقوط کردن   اکثرفرمان هان امریکاکه  
در عمليات عليه طالبان شرکت داشتن   ازآن آگاه نبودن . چنانکه جنرال گاری  
برنستسن  که اصالً ازفعالين سی آی ای  وفرمان ه عمومی قوتهای امریکابـود   
درصحبتی که با بی بی سی داشت  گفت که: )امراهلل صالح نزدمن آم وبرایـم  
گفت که طيارات درمي ان هوایی قن ز نشست وبرخاست مينماین وافرادنظامی  
 پاکستان وطالبان راانتقال مي هن . من به سخنان صالح باورنکردم وبرایش گفتم 

که آقای امراهلل صالح تومگرچرس کشي ه ای؟ این کارهيچ امکان ن ارد ولـی  
ـيـق   بع اً دانستم که من ازآنچه ميگذشت بيخبربودم وحرفهای امراهلل صالح دق

 ودرست بود.( 
مالعب العزیزکه ازسرکرده های طالبان بود  ازانتقال قوتهای پاکستان وطالبان  
بلن پایه ازمرکزنظامی قن ز  درمصاحبه بابی بی سی گفت: )طيارات پاکستانی از  
چهارصبح الی ده وسی شب پروازهای متواترازمي ان هوایی قن زداشتن   وهمه  
نظاميان پاکستانی وطالبان بلن پایه راانتقال دادن .( مالقسيم سرکردۀ دیگرطالبان  
سهم مستقيم نظاميان پاکستانی وفعالين آی اس آی درامورطالبان بيان مي اردکه:  
)اکثراً چشمهای مارابسته کرده وبجای ميبردن که مانمی دانستيم در کجاهستيم.  
درآنجاافرادپاکستانی درلباس مالمی آم ن وتمرینات نظامی وعسکری بـرای  

 مامی آموختن .( 
ـفـه   جنرال داوودم ت سه سال بحيث قومان ان قول اردوی قن زایفای وظي
کرد. امریکایيهابنابرصواب ی هایی که نزدخودداشتن   تقسيمات نظامی افغانستان  
را تغييردادن  وهمۀ کشوررابه پنج قول اردوی بزرگ تقسيم کردن کـه قـول  
اردوی شاهين شامل نُه والیت شمال ميش . باایجادقول اردوی شاهين  دیـگـر  
تقسيمات نظامی بشمول قول اردوی قن زلغو ش وجنرال داوودبکابل آم . چون  
ماموریتش در قن زختم ش ه بود  کرزی اورابحيث معين وزارت مبارزه بامـواد  
ـبـران   مخ رمقررکرد  که درین پست نيز موفقيت های بزرگی داشت و قاچاق

 حرفوی ازوجوداو درآن بست درهراس افتادن  . 
باآم ن جنرال داوودبکابل  وضع امنيتی نه تنهادرقن زبلکه درسراسر صفحات  
ـات   ـاح ـان درس شمال بشمول پلخمری  تخار وب خشان روبه وخامت نهاد. طالب
مختلف شمال مج داً ظهورکردن   امنيت وآرامش برهم خورد. طالبان مـردم  
محل وساکنين آن نواحی رااذیت وآزارميکردن   درمکاتب رابستن   شخصيت  
های متنفذراترورکردن   شبيخون به قریه ها  بستن راههای ترانسپورتی  مجازات  
خودسرانه موضوع روزش ه بود. ولسوالی بغالن مرکزی  دهنۀ غوری  علی آباد  
قن زوچهاردره همه تحت فرمان هی طالبان قرارگرفته بودن   و باهمکاری وهم  
ـاسـت   یاری وابستگان گلب ین  بخصوص ستارسعادت که حاال درکرسـی ری
کمسيون شکایات اننخابات تکيه زده  وآنزمان درآن نواحی مرکزیت داشتن    
بيرقهای سفي بلن  کردن . رفت وآم درشاهراههاپرازخطر وناامن ش   آم وش   
ترافيک حتی در روزنيزدرآن شاهراههاپرمخاطره ومرگباربود. طالبان درهرکنج  
وکناراین مناطق به عمليات انتحاری دست ميزدن وشهرون ان بيگناه راميکشتن   
تاسيسات عامه راتخریب ميکردن . وال ین رابه جرم فرستادن اوالدشان به مکتب  
مجازات وحتی علنی ع ام مينمودن   دیگروالیات شمال آن آرامش وامنيتی را  
که جنرال داوودآورده بود  ازدست داد  وبيشترچهرۀ والیات جنوبـی راکـه  

 اکثر مراکز طالبان ان   بخودگرفت. 
درظهورمج د طالبان دروالیات شمال وبرهم خوردن امنيت وآرامـش آن  
مناطق  اشخاصی چون جمعه خان هم رد  پتنگ وزلمی ویسا نقش فعالی بازی  
کردن   که مستقيماًازسوی کرزی ویاتوس  عمر داوودزی رئيس دفتر وهمسفر  
نزدیک کرزی  یاتوس  کریم خرم دستيارویژۀ کرزی انتخاب وگماشته ش ن .  
ـهـور   ازجمله عمرداوودزی و کریم خرم سابقۀ هم ستی باگلب ین ورئيس جم

 کرزی درخ مت گذاری به طالبان را دارن .  
جمعه خان هم رد دریک فاميل ناقل دربلخ تول ش ه دردوران جهاد به حزب  
ـا   گلب ین پيوست. وقتيکه دوستم به ه ایت پاکستان وسایر کشورهایی کـه ب
دولت مجاه ین ساز  ن اشتن   ارتباط خودرا از دولت استادربانی شهي  قطـع  
ودرجبهۀ مخالف آن قرارگرفت  جمعه خان هم ردبنابره ایت شخص گلب ین   
خودرابه دوستم نزدیک ساخت  وزمينۀ یکجاش ن اوراباگلب ین مساع ساخت.  
قراراطالعات موثق  جمعه خان هم ردبا قونسلگری ایـران درمـزارشـریـف  
همکاری داشت وناصر ریگی قونسل ایران درمزارشریف  همواره برای جمعـه  
ـای   ـه خان هم رد پول وضروریات مادی مي اد. درعقب این پول دادنهاو کمک
ـتـه   ـاخ مادی  این ه ف نهفته بودتا جبهۀ متشکل ازدوستم  گلب ین ومزاری س
شود  وبرعليه دولت بجنگن   که چنان ش   وحتی صبغت اهلل مج دی نيز ب انها  
پيوست  این چهارنفردرآواره ش ن  کشته ش ن شهرون ان کابل وویرانيهای آن  

 شهرمبارک  سهم برازن ه ودست مستقيم داشتن .  
پس ازآنکه طالبان مزارشریف راتسخيرکردن وبقتل عام شهریانش  پرداختن    
جمعه خان هم ردباطالبان پيوست ودرمزارشریف بود  وان کی بع سروص ایش  
خامو  ش وکس ن انست که اوچه ش وبه کجارفت! تااینکه کرزی بقـ رت  
رسي ونامبرده راقومان ان قول اردوی بلخ وبع اً والی جوزجان مقررکرد. جمعه  
خان هم ردبه سر کوبی وسرزنش مردم شبرغان ونواحی آن پرداخت  اراضی  
زراعتی رابه کسانيکه ازنواحی جنوبی وشرقی کشوربودن   توزیع نمودو مردم  
بومی رامحروم ساخت  او زمينۀ حضورمج د طالبان رادر جوزجان مساع نمود.  
ـارشـروع   طالبان درین والیت به هسته گذاری آغازوبه اذیت و آزارمردم آنـ ی
ـان   کرده وآرامش ومصونيت زن گی رادرآنجابرهم زدن . سرانجام مردم شبرغ
ـام   ـي ازبرنامۀ جمعه خان هم رد آگاه ش ه وازظلم وتع ی اوبه ستوه آم ه وبه ق
ملی پرداختن . جمعه خان هم رد دربرابرقيام کنن گان آتش گشودوسی وپنج  
نفرازآنانراشهي ساخته وتع ادی راروانۀ زن ان کرد. این عمل خشم قيام کنن گان  
ـتـر   رابيشترساخته وتصميم ایشان رادراخراج جمعه خان ازوالیت شان مستحکم
ساخت. جمعه خان توان مقابله رادر برابرآنان ازدست داده وبااستفاده ازسياهـی  
شب ازشبرغان فراروخود رابکابل نزدکرزی رساني   وازدليری وخشـم مـردم  
شبرغان به وی حکایه نمود. کرزی اورانواز  داده ووالی پکتياساخت  ولی در  

ـادم  ٥١برابر  شهي شبرغان خاموشی اختيارکرد. این خامو  نامبرده خاطرۀ رابي
آورد  هنگامی که درسرپل شبرغان بحيث جيالوج ایفای وظيفه ميـکـردم  در  
محفلی که چن ریش سفي حضورداشتن   صحبت ازمظالم دوران ظاهرشاهی و  
داوودشاهی ش   یکی ازآنان داستانی بيان کرد  که استخوانهایم را سـوخـت .  
اوبالحن حزین گفت: یکی ازهزاران ناقلين ظالمين  بنام اسحق زی  درزمان ظاهر  
خان  وکيل شبرغان درشورای ملی بود  اومثل سایرناقلين از جباران زمان شمرده  
ميش ن   روزی بریکتع اد اوزبيکهای محل خشم گرفت  آن ظالم غ ار  ح ود  
ده نفر رامثل گوسالۀ بزکشی  توس  بزکشان خود بزکشی کرده وهرک ام آن  
بيچاره هاپارچه پارچه ش ن   اسحق زی ناقل به این بسن ه نکرد  دستـورداد در  
ـان   ـاه ـن ختم مسابقۀ بزکشی باجسم انسانها  اجساد رابه آتش کشي ن  وازآن بيگ

 چيزی جزخاکستر بجا نمان  ! 
ظاهرخان آن شاه رعيت پرور! ازین حادثۀ المناک هيچگاه اظهارتأثر نکـرد  
وبابازمان گان مظلوم آن شه اءهرگزابرازهم ردی ننمود  اماآن اسحق زی قاتل  
راهمچنان اجازه دادبعنوان وکيل درشورای ملی از کشتگان دست خود وکالت  
و نماین گی کن  ! همين حام کرزی  که خلف الص ق ظاهرخان است  به آن  
شاه گسسته ازمردم  لقب بابای ملت! داد  خلف الص ق بخاطریکه اونيـزدرپـی  

 دل اری قربانيان دست هم رد نش   بلکه هم رد با هم رد ش  ! 
چنانکه قبالًذکرکردیم  اوضاع والیات شما بع ازآم ن جنرال داوود به کابل   
خيلی وخيم ش  وطالبان درآن نواحی ظهورمج دیافتن و حتی دربعضی محالت  
به همکاری افرادگلب ینی بيرقهای سفي رابلن  کرده ورفت وآم درشاهراههای  
شمال ازطرف شب ناممکن و درروز مشکل ش ه بود. درهمين احوال بسـم اهلل  
 خان محم ی داکترعب اهلل وعطامحم نور به کرزی یادآورش ن که اوضاع شمال 
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ازنامزدان پيشق م بوده وبه دوردوم انتخابات ميرون . کرزی چنان کمکی رابـه  
برادرخودقيوم کرزی نکرد  زیرافکرمينمودکه انتخاب یک کرزی دیـگـربـه  
ميراث )!!( وی ص مه ميرسان . بجای آن کرزی به مانور کهنۀ جرگـۀ سـران  
 پشتون دست زدکه به نامزدی برادر  خاتمه ده تابازلمی رسول همکاری کن . 
مامورین نزدیک به کرزی ادعاميکنن که درجریان ماه گذشته  اوبصـورت  
آشکارخيلی راحت معلوم ميش . یکی ازعلل راحت وآرامش وی خـودداری  
برادر  ازنامزدی درانتخابات بود. علت دیگرمعامله باامریکابود  زمانيـکـه او  
ـا   تقاضاهای امریکارادرامضا نمودن موافقتنامۀ امنيتی ردکرد  دی ارامریکایيها ب
وی کاهش یافت و اوخيلی آرامش پي اکرد. عمرداوودزی وزیرداخله ورئيس  
پيشين دفترکرزی اظهارداشت: )چيزهایی راکه کرزی درخاطرمی پروران  و  
ـاص   فيصله ميکن   اگرشمااطمينان ن اشته باشي   راحت یافته نميتواني .( اشـخ
رسمی گفتن کرزی زیادتروقت خودرابه سه طفل خودبشمول دخترنوزادسپری  
ـاسـت   ميکن   تمام روز رادرآماده سازی تعمير ج ی خود درجـوارارگ ری

 جمهور ميگذران ودربارۀ نصب دروازه ها  انواع قفل هاوغيره نظرمي ه .  
ـقـش   به باورشماری ازمامورین افغان کرزی هنوزهم به آین ه چشم دارد ون
دلخواهش آنست که ریاست جلسات بزرگان  روستایيان و دالالن ق رت تمام  
ـان   ـب اقشارجامعه راب و  داشته باش   وکشوررامتح  نگه داردوتال  ورزدطال
رابه صلح تشویق نمای .)تال  بی نتيجۀ سيزده سالۀ خودرافرامو  کرده است.  
ظفری(. یکی ازمشاوران سابقش گفت:)تاآنزمان افغانهاهمان کرزیی رامی بينن   
که ما درطول زمان ریاست جمهور  دی ه ایم. تاانجام این حکومت  حکومت  
اوخواه بود  کسی نبای  تعجب کن که اگرحکومت آین ه حکومت کـرزی  

 باش  ! ( / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( شمار بیطرفانۀ آراء  
موضوع بسيارمهم دیگری راکه ميخواهم یادکنم  حرکت غيرملی  غيرقانونی  
وغيراسالمی مالحام طالب است که بااستفاده ازمصروفيت های انتخاباتی مردم  
ـبـری   کشور  بازهم به سلسلۀ رهایی بن ی های طالب  طوریکه ازرسانه های خ
انتشاریافت  هيئت عاليرتبۀ که دررأس آن جنرالی قراردارد  موظف ساخت تابه  
زن ان مي ان هوایی قن هاررفته  مثل گذشته  ب ون حکم محکمه آخرین زن انی  
های طالب راپيش ازینکه ازق رت کناربرود  ازبن  رهاکن . این موضوع مرابـه  
یادچيغ زدنهای اشرف غنی احم زی ان اخت که درسخنرانی ا  درقن هاربـه  
ـا   ـان ره ـت تکرارگفت من طوریکه بن یهای شمارا درگذشت از زن انهای افغانس
 کرده ام  اگرمراانتخاب کني   بن یهای شمارا اززن انهای قن رهاهم رهاميکنم ! 
من طوریکه تاحال ازهيچيک ازکان ی هاطرف اری نکرده ام  بع از این هم از  
هيچيک آنهاجانب اری نخواهم کرد  چه اصالً آنهاراطوری که بایست  نميشناسم  
ـار   ـي وقضاوت وتبصره های مردم هم درحق هر یک ازآنها  چون متأسفانه بس
مغرضانه ویکجانبه است  نميتوان باورکرد. امامحترم شفيع عيار دریکی ازبرنامه  
ـثـل   هایش ضمن تبصره به عملکرداشرف غنی گفت اودرحکومت کرزی  م
کرزی صالحيت داشت وهرکاری راکه درافغانستان ميخواست ميتوانست اجرا  
کن . نخست باورکني این گپ به نظرم دورازواقعيت و بسيارمبالغه آميزمی نمود   
الکن وقتی به چيغ زدنهای این دومين مغز متفکرجهان! چنانکه درباالنوشتم  می  
ان یشم  واقعاً که شفيع عيار درست گفته بود ومالحام کر زی وغنی احم  زی  
ـاخـو    درحمایه و طرف داری ازطالبان یاازترس ویانسبت عالیق قومـی وی

 ساختن باداران شان آی اس آی پاکستان  سرازیک گریبان کشي ه ان .  
طوریکه ازرسانه های خبری خارجی بارهاخوان ه ایم  این طالبان رها ش ه  دو  
باره به کشورعزیزماحمله کرده وبه هزارهامردم بيگناه رابی رحمانه بقتل رساني ه  
وحتی ب ون احترام به کرامت انسانی  باسر های بری ۀ شان فوتبال کرده ان . به  
ـتـی   ص هاطالبيکه مج داًاسير و شناسایی ش ه ان   مؤی این واقعيت است وح

 خود شان به کمال افتخارآنرااعتراف وتایي کرده ان  . 
ـالـب     به این اساس درپهلوی قتل هزارهامردم بيگناه ماتوس  این برگشتگان ط

تنهاقتل خبرنگارجوان افغان وخانم ودوکودک زیبایش درهوتل سرینای کابل  
کافيست که مال کر زی وغنی احم  زی به جرم رهاکردن ب ون محاکمۀ هزار  
هاطالب خونخور  که شای  هم یکی ازین رهاش گان باعث قتل این خانواده ش ه  
باش   هردو به حيث قاتلين این خانوادۀ مظلوم به محکمه کشان ه ش ه به کيفـر  

 اعمال شان رسان ه شون  . 
اگرضياءالحق توانست بوتورئيس جمهورمقت ر وبرحال پاکستان را بـه جـرم  
ـيـن   کشتن به ناحق یکنفربه محکمه بکشان  واورامحکوم وبه دار آویخت  به یق
 مردم افغانستان ميتوانن برای دادخواهی قتل پ رومادر خواهروبرادر زن وشوهر 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم(کرزی درپی حفظ قدرت 
بصورت مسالمت آميزميباش   درعين زمان بُع  شخصيت ماکياولـی ا  اورا  
سوی آن ميکشان که ميخواه درسياست افغانستان دخيل بوده ودرعقب ق رت  

 رئيس جمهورآین ه حضور داشته باش .( 
شای این موضوع به ادارۀ رئيس جمهورامریکایک خبرناخو  باش  که اساساً  
کارکردن باکرزی راپس ازآنکه ازامضای موافقتنامۀ امنيتی نکول کرد  ازدست  
داده است  نامزدان پيشتازهمه وع ه داده ان که موافقتنامه رادرصورت پيروزی  
امضاميکنن   تاآنوقت رواب  امریکاباکرزی ادامه دارد. کرزی هيچ تمایلی نشان  

 ن ادتااهانت خود راپنهان کن .  
ـازی   مامورین بلن مقام افغانی گفتن که ماه پيش دفعتاً کرزی درمورد ج ا س
کریميه ازتنۀ کشور اوکراین وضميمه کردن آن به ف راتيف روسيه  برخالف  
ـامـت   موقف امریکادرآن باره  جانب اری وبصورت خيلی روشن ازعمـل زع
ـانـی صـورت   روسيه ستایش بعمل آورد. جانب اری ازعمل زعامت روسيه زم
ـان بـه   ـت گرفت که گزارشی ازتسليمی قسمتی ازسالحهای امریکایی درافغانس
ـازۀ   پاکستان به نشررسي  . این ماموران گفتن که کرزی درآن گزار  شواه ت
دورنگی را از جانب یک متح که سالهااوراتخریب کرده  مشاه ه نموده است.  

ـيـکـرد  troop surgeکرزی مخالف اعزام قوای اضافی   به افغانستان بودوفکـرم
کنار گذارد. اخيراً کرزی به این    9١١2امریکا تال  مينمود اورادرانتخابات سال 

 باور رسي ه که امریکا همنواباپاکستان وتوسعۀ طالبان می باش  . 
درخصومت عليه کرزی بسياری ازامریکایيها که درمقامات رسمی حضـور    

دارن   اشتراک داشته  کرزی رابحيث یک انسان نمک ناشناس وغيرقابل اعتماد  
ميپن ارد. باآنکه امریکایيهامشتاق ختم نفوذ وی ميباشن   ولی باالی اوحساب می  
کنن که کرزی درجنجالهای پس ازانتخابات  که همين حاالنامزدهاعليه هم یگر  
ـبـول   اتهام تقلب می بن ن و ادعامي ارن که نتيجه رادرصورتيکه برن ه نشون   ق
نمی کنن   پا درميانی نمای . دریک بيانيۀ تلویزیونی شام پنجشنبه  آقای کرزی  
ـاری   تاکي برآن داشت که افغانهاب ون درنظرداشت نتایج انتخابات  باهم هـمـک
ب ارن . ابرازنظریات مخالف در رون انتخباتی  یک اصل دموکراسی است  مگر  
یقين دارم وقتاکه مبارزات پایان می یاب   نامزدهابه رأی مردم احترام قایل مـی  

 شون  و منافع ملی راارجح می پن ارن  ونتيجۀ مشروع رامی پذیرن  . 
مشاوران کرزی باتأکي بيان ميکنن که خودکرزی مطابق بهمان فلسفه  گروه  
های رقيب راباداشتن گزینه های متفاوت درحکومت خود راه داد. بصـورت  

ـات    9١١2مثال معاون اول ج ی التقرراو  ازنامزدی عب اهلل عب اهلل  رقيب انتخاب
کرزی  حمایت ميکن که کرزی مخالف وی است.باهمکاران کرزی وشماری  
دیگرکه درمقامات دولتی قراردارن   دربارۀ آقای کرزی مصاحبـه صـورت  
ـااز   گرفته است  آنها باوع ۀ اینکه نامهای شان افشانميشود  صحبت کرده ان   ت
قهر وی درامان باشن   مصاحبه شون گان گفتن که کرزی بيش ازهمه مخالـف  

 رسي ن عب اهلل به مقام ریاست جمهوری ميباش .  
شمارزیادافراد رسمی وکشورهای غربی تایي  نموده ان که کرزی اجازه داد  
ـا   که انتخابات صورت گيرد  ولی زمانيکه جریان بيشتر آشکارشود  کـرزی ب
ـتـی   استفاده ازتمام امکانات نفوذی خودمرحلۀ اول انتخابات راشکل مي ه   ح
نزدیکان کرزی ظاهراً ازتأثيرگذاری او برنامزدان ازیکسال ب ینسو حکایت می  
کنن . براساس برداشت یک مامورارش  که ازجریان آگاهی دارد  پس ازآنکه  
ـفـربـه   فاروق وردک وزیرمعارف طرف توجه نخستين کرزی  درطی یک س
والیات پای خود رامص وم نمود  کرزی درحضورتمام اعضای کابينه خطاب  
به فاروق وردک چنين گفت:)تيزدوی ن برای رسي ن به مقام ریاست جمهوری  
 چنين مشکالتی دارد! ( آقای وردک پس ازآن ازمبارزۀ انتخاباتی خارج ش . 

حتاکسانيکه ازحمایت ضمنی کرزی برخورداربودن   بای محتاطانه ق م بـر    
مي اشتن . وقتاکه زلمی رسول وزیرخارجه بود  تال  ورزی  بافاصله گرفتن از  
کرزی  حاميان بالقوه رابطرف خودجلب کن . کرزی درواکنش  شماری ازهم  
 فکران  رسول راکه احتماالًمی توانستن  معاونين بالقوۀ وی شون   از او دورنمود.  
کرزی به رشي دوستم یک جنگساالربرازن ۀ اوزبيک که شای ص ها هزاررأی  
ـاه   راباخودداشت  ه ایت دادبااشرف غنی  یک تکنـوکـرات کـه ازدانشـگ
کولمبيای امریکاداکتری دارد  یکجاشود. مامورین ارش افغانی گفتن کرزی به  
دوستم گفت: )بایک آدم سالخورده ]زلمی رسول[ چه ميکنی  غنی ميتوان ترا  
ازمشکالت حقوق بشر نجات ده .( آقای دوستم ازطریق گروههای حقوق بشر  
متهم است که درکشتاردستجمعی مردم دست داشت. دومامورارش افغانی گفتن   
ـاتـی   که پس ازآن کرزی به اشرف غنی چهل هزاردالرنق  دادتادرمبارزۀ انتخاب
 خود به مصرف برسان  . عين مبلغ رادراختيار زلمی رسول گذاشت. این هردو 

ودختروپسر  خویشاون ان  اقارب  رفيق  دوست  همکار  همسایه وهزارهاهم  
قصبه وهمشهروهموطنان شان که به ناحق ب ون هيچ گناهی  قربانی طالبهای رها  
ش ه اززن ان های افغانستان  به امروه ایت مالحام  کر زی و اشرف غنی احم   

 زی ش ه ان   این دورابه دادگاه قانون وع الت بکشانن ./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( باغ جهان نما در واليت بلخ  
ـتـخـ ام کـرد.   برای ساختن یک سيت دن ان عاریتی مستراوميا را ازخارج اس
ـنـ ن   ـازی وک صوفی عب الحق نخستين شخصی بودکه به دستورامير دن ان س
دن ان رابصورت طبی از اوميا آموخت. بع اً طبيبهای زیادی برای ت اوی دن ان   
کن ن دن ان و ساختن دن ان مصنوعی تربيه دی ن   واین برای مردمان کابل و  

 اطراف آن خ مت پرغنيمتی شمرده ميشود. / 
***************************************** 

 عرض سپاس حضور وزيراطالعات وفرهنگ 
دربارۀ تق یرازخ مات علمی وفرهنگی یک  2٧١درهفته نامۀ وزین امي شماره 

ـيـر   ع ه دانشمن ان متبحرما چون استادمحم ص یق راش  سلجوقی. پروفيسرم
حسين شاه. پروفيسرداکتر عب الواسع لطيفی و استاد واصف باختـری. اطـالع  
یافتم. این رو  داکترسي مخ وم رهين وزیردانشمن اطالعات وفرهنگ واین  
ابتکارق ردانی وحق شناسی این فضالی ماکه بجاآورده ان  درخورتق یراست.  
مخصوصأ وقتيکه این نخبه های خادم وصادق دورازوطن رادر دیارهجرت بياد  
ميآورن  وبه اعزازشان ق  علم ميکنن   اصل خردورزی و وطن ار دوستی ا  را  

 نزد من هوی اميسازد. 
اماکا . استادبی نهایت محترم من پوهان  لطيفی  که امروز شاگردانشان در  
تمام جهان متخصصين وپروفيسران متبحرطب وجراحی ان   وخود درتصـ ی  
انجمن صلح ودموکراسی خ مات قابل ق ر انجام داده. با نشر دکشنری فـوق  
العاده قابل استفاده برای قشرهای مختلف افغانی وغيرافغانی زحمات قابل وصف  
متحمل ش ه ان   واضافه ازهزارنوشته درنامۀ هفتگی و وزین امي  دارن   وحتی  
َّتهای وزرات وسفارت هم  رسي ه ان   با دیگراستادان   بعضی ازشاگردانشان به سِم
ـا.   ـه ـادرب ـق گرامی الق رفاکولتۀ طب کابل وجالل آبادچون پروفيسرسي عب ال
پروفيسرحبيب دل. پروفيسرمعصوم خان. پروفيسرمحم نادرعمر. پروفيسرولی  
عصيم وپروفيسرعب الرحمن سليم  ودیگراستادان محترميکه من ازسالمتی شان  
اطالع ن ارم؛ وهر ک ام شان درمسلک خود خ مات زیاد بجامعۀ طبی افغانستان  
تق یم داشته ان   ومخصوصأپروفيسرعصيم که درزمان جنگهاوحتی طالبان بـه  
ت ریس محصلين و اطبا درداخل کشورپرداخته  عملياتهای جراحی اجرانموده  
وبه ت وین کتابهای جراحی وعائی و اساسات جراحی ص ری پرداختـه انـ ؛  
خوب ميش که ازطرف وزارت تحصيالت عالی نيز تق یر و ق رشناسی بعمـل  

 ميآم ./ بااحترام  داکترغالم محم  دستگير.  برومفيل . کولورادو 
***************************************** 

عضو شبکه حقانی و جنگجويان خارجی    ۰۳۳ حملۀ  
 به پايگاه نظامی در پکتیکا  

ـ کوکچه ٥١ : امنيت ملی اعالم کرد: درحمله مهاجمان  بـریـک  اپریل/پکتيکا
ـارجـی    ٥١١ پایگاه نظاميان افغان درپکتيکا  عضو شبکه حقانی و جنگجویان خ

ـانـ    شرکت داشتن .درخبرنامۀ آم ه:اطالعات دقيق وموثق استخباراتی ميـرس
ـاری    ٥١١که  عضوشبکه حقانی باهمکاری جنگجویان خارجی ومهاجمان انتـح

برقرارگاه نيروهای دولتی درولسوالی زیروک والیت پکتيکا حمالت گسترده  
ـتـی بـه   انتحاری انجام دادن تاآنراتصرف کنن درنتيجه ض  حمله نيروهای دول
پشتيبانی نيروهای هوایی ائتالف تلفات سنگينی به مهاجمان واردش  . درایـن  

 مهاجم مسلح کشته ش ن .   1١حمله  

 

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 بهترين جنسیت و نقش های زيبا 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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   محل باطل اعالم شدند 595آرای 
ـ آریانانت ٥١ ـاتـی روز  اپریل/کابل  ـاب : کمسيون رسي گی به شکایات انتخ

  ١9١ شکایت که ازاعالم نتایج نخستين وبی اعتبارشناخته ش ن آرای   2چهارشنبه 
محل رای هی ازسوی سه نامزدریاست جمهوری درکمسيون ثبت ش ه بودن   به  

ـنـی    ٥ شکایت ازعب اهلل عب اهلل    ١ بررسی گرفت.ازین ميان  شکایت از اشرف غ
 شکایت از داوود سلطان زوی بودن . ١ احم زی و 

محل رای هی که ازسوی    ١9١ ذلگی سجادعضوستادانتخاباتی عب اهلل ميگوی  
ـاکـه در   کمسيون مستقل انتخابات بی اعتبارشناخته ش ه ان  جزئيات این محله
ک ام والیات ان وعلت بی اعتباری این محل هاچی بوده  دراختيار ستادانتخاباتی  
آقای عب اهلل قرارداده وآرای شماری ازمحلهای رای هی والیات هرات  کن ز و  
غزنی درصفحه انترنتی کمسيون پخش نش ه ان .کمسيون محترم انتخابات مـی  

ـا    ١9١محل رایش باطل ش ه  بای روشن بسازداین   ١9١گوی که   محل درکـج
 است  کودهایشان چن است تا ماببينيم که آیا رای ما درآنجا بوده یانه؟ 

محم قاسم حليمی عضوستادانتخاباتی اشرف غنی احم زی ميگویـ  آرای  
محل رای هی که درسراسرکشور ازسوی کمسيون مستقل انتخابات بـی    ١21 

اعتبارشناخته ش ه  علت این روی ادبه ناظران وستاد انتخاباتی احم زی روشـن  
نيست بای وکميسيون مذکوربای درین باره پاسخ بگوی .حليمی می افزای بيـش  

محل رای هی دیگربه سودیک نامزدحساب ش ه که آرای این    ٧١ آرای   %8١ از 
محـل کـه  ١21محلها مشکوک به نظرميرس  بای  باطل شون ." ما درموردآرای 

محل باطل ش ه ان   شکایت داریم. یک اینکه زمان که ایـن رای  ١9١ازجمع  
ـتـه   باطل ش به ناظرین ما ابالغ نش  ودوم اینکه است الل نش ه. حقوق دانان نشس

 بودن   بای برای آنان علت گفته ميش . 
مـحـل    ١9١ عب السالم عضوستاد انتخاباتی داوودسلطان زوی ميگوی آرای 

رای هی که بی اعتبارشناخته ش ن درميان آنهاآرای پاک آقای سلطان زوی نيز  
بوده ان  که بای  این آرا دوباره بررسی شون .آرای پاک بای  ازناپاک ج ا شود   

 ماکه درهيچ جا تقلب نکرده ایم آرای پاک ما بای  ج ا شود. 
ـنـ  در   جمال ال ین ب ر عضوستاد انتخاباتی عب الرب رسول سياف هـرچ
ـامـی   کمسيون رسي گی به شکایات انتخاباتی ک ام شکایت درج نکرده بـودام
گوی درشماری ازبخشهای کشور زورمن ان به سودنامزدان مشخص صن وقهای  
رای هی راپرکرده ان که بای آرای این محلها باطل شناخته شون .شماببينيـ  در  
چن ولسوالی چهل هزار رای به نفع یک کان ی  استعمال ميشودوچهارص رای به  
یک کان ی دیگر ذکات داده ميشود. اینکارممکن نيست حتماًدرین محل تقلب  

 ش ه است. 
ـای   عزیزاهلل آریافر و ری ا عظيمی اعضای کميسيون رسي گی به شکایت ه
انتخاباتی نيزراهکارکمسيون مستقل انتخابات رابرای بی اعتبار شناخته ش ن آرای  

محل رای هی نادرست مي انن وآنرامخالف قانون انتخابات ميگوین .آقای    ١9١ 
آریافرميافزای :"بربنيادقانون انتخابات  کمسيون مستقل انتخابات مکلف بود الیحه  
ـيـکـرد.   ـات تصـویـب م ـاب وطرزالعملهایش را نودروز پيش ازبرگذاری انتخ
اطالعاتيکه ما داریم دروبسایت کمسيون مستقل انتخابات بع ازروزانتخابات یعنی  

 حمل الیحه تصویب ش که اینکارمخالف قانون انتخابات است. 98درتاریخ 
  ١9١ خال  اوریارئيس بخش حقوقی کمسيون مستقل انتخابات ميگوی  آرای 

محل رای هی که ازسوی این کمسيون بی اعتبارشناخته ش ه ان  آرای این محلها  
ـاری بـه   ـي ـع مشکوک بودن زیراج ولهای نتایج این محل ها درخریطه های م
کمسيون انتقال داده نش ه وج ولها مهرکمسيون وامضای ناظـران ومـ یـران  

 مراکزهارای هی ران اشته ان . 
محل رای هی که ازسوی    ١9١ بگفته مسئوالن کمسيون مستقل انتخابات آرای 

کمسيون بی اعتبارشناخته ش   ازسراسرکشوراستن .در فورمه های نتایـج کـه  
امضای ناظروم یرمحل وجودن اشته باش ونيز مُهرکمسيون وجودن اشته باش    
ـایـج   بادرنظرداشت استن ردهای بين المللی انتخاباتی اصآلهمچون فورمه های نت

 پيش مااعتبارن ارن . 
عب الستارسعادت رئيس کمسيون رسي گی به شکایات انتخاباتی فيصله کرد  
که این کمسيون نتيجه ا  رادرباره این شکایات تاپایان روزبه کمسيون مستقل  
انتخابات ميفرست وآن کمسيون آنرابه رسانه هااعالم خواه کرد.سعادت افزود:  

ـيـون    1 ما  ساعت وقت داریم که در باره این شکایتهاتصميم بگيریم وبع کـمـس
 مستقل انتخابات به شما خواه گفت که تصميم چی بوده است. 

شکایت که امروزازسوی کمسيون رسي گی به شکایتهای    2 تاکنون بشمول  
شکایت ازتقلب وتخطيهای انتخاباتی به این کمسيـون  ١9١ انتخاباتی بررسی ش   

ـاروز  ـاه ثـور  ١8ثبت ش ه ان  وکمسيون بربنيادج ول زمان بن ی انتخابات ت م
فرصت دارد به این شکایتهارسي گی کن وسپس نتيجه آنرابه کمسيون مستقـل  

 ماه ثور اعالم شود .   9٢انتخابات بفرست  تانتایج نهایی انتخابات به روز 
ـلـو  )دنباله ازستون سوم( :   واست الل ميکن  که بای  جلو اشتباه گرفته شود نه ج

 کار. 
یک مقام وزارت مع ن که نخواست نام وی گرفته شود  این تصميم رایک       

فيصله سياسی خوان  اماتوضيح بيشتری ن اد. اوگفت چهار قـرارداد بـزرگ  
ـا    9١١١ دربخش معادن ویک قرارداد دربخش نفت و گاز که از سال   باالی آنه

 کار جریان داشت  آمادۀ امضا می باش . 

صديق شباب خواستارثبت اثرش به عنوان 
 د سرود رسمی نوروز ش

ـ باختر 9٢ : ص یق شباب هنرمن افغان درنامۀ به وزارت فرهنگ  اپریل/دوشنبه 
تاجيکستان درخواست کردکه اق ام الزم برای معرفی وثبت ترانه ا  بعنـوان  
سرودرسمی آیين جهانی نوروز انجام شود. ترانۀ ص یق شباب خطاب به مردم  
ـبـه   ایران  تاجيکستان و افغانستان هفته جاری درجشنواره موسيقی درشهردوشن
پایتخت تاجيکستان اجرا ش . شباب به رسانه هاگفت مخاطب ترانـه نـوروزی  

مليون مردم فارسی زبان جهان ان  وامي واراست تـرانـه ا  مـورد    ٥١١وی 
ـا   پذیر  مقامات فرهنگی سه کشورتاجيکستان  ایران و افغانستان قرارگيـردت

 بعنوان سرودرسمی نوروز معرفی و ثبت شود. 
با تصویب    9١١١فبروری سال    9٥مجمع عمومی سازمان ملل متح  درتاریخ  

ـاده 9١قطعنامه ای روز  وتـحـت    ٢2مارچ برابربااول ماه حمل رادرچارچوب م
عنوان فرهنگ صلح بعنوان روزجهانی نوروزبه تصویب رسان ودرتقویم خـود  
ـان صـورت   ـازم جای داد. طی این اق ام که برای نخستين باردرتاریخ ایـن س

 گرفت   نوروزبعنوان یک مناسبت بين المللی به رسميت شناخته ش . 
قطعنامه نوروزبه ابتکارنماین گی ایران درسازمان ملل وباهمکاری آذربایجان   
ـاده وبـه   افغانستان  تاجيکستان  ترکيه  ترکمنستان  قزاقستان و قرقيزستان آم
مجمع عمومی ارایه ش   ضمن اینکه سه کشور هن   آلبانياومق ونيه نيزدر روز  

 رای گيری به کشورهای تهيه کنن ه این قطعنامه پيوستن  . 
کاهش چشمگیر رشد اقتصادافغانستان 

 ه درسال گذشت
ـ ص ای امریکا ١1 : مسئولين بانک انکشاف آسيایی در افغانستان  اپریل/کابل 

در مقایسه با یکسال پيش ازآن    9١١٥ ميگوین رش  اقتصادی افغانستان درسال  
%کاهش داشته است. جوجی توکيشی  رئيس بانک انکشاف آسيایی  8باالتر از 

ـال   ـان درس روزچهارشنبه درمراسم نشرگزارشی در مورد رش اقتصادی افغانست
رسي ه بوداما در    %١١.2 رش  اقتصادی افغانستان به    9١١9 گفت درسال   9١١٥ 
ـایـه    9١١٥ % کاهش یافت. او افزود درسال  ٥. ٥ این رقم به    9١١٥ سال   سـرم

گذاری در بخش های زراعت  خ مات و صنعت کاهش قابل مالحظه داشـت.  
  %٢.2 بطورمثال سرمایه گذاریهای شخصی به حساب تولي ات ناخالص داخلی از 

بـه    9١١٥ کاهش یافت  تورم مجموعی درسال 9١١٥ درسال %٥.1 به  9١١9 سال 
 است  این رقم  خوب به نظرنميرس .   9١١9 درسال    %1.9 رسي که بلن تراز %٧.٢ 

مسئولين بانک انکشاف آسيایی ميگوین فضای بوجودآم ۀ سياسی و عـ م  
 ازعوامل اساسی کاهش رش  اقتصادی  9١١٢ ثبات سياسی ب ليل تحوالت سال 

در افغانستان بوده است.امامسئولين این  بانک سه سال پيش رو را    9١١٥ درسال  
بسيارمهم وسرنوشت سازخوان ه  ميگوین  این سالهافرصت خوبی برای خـود  

 کفایی افغانستان از منابع داخلی آن کشور خواه  بود. 
رحمن گل  اقتصادان افغان که درتهيۀ این گزار  همکاری کرده گفت بـه  
اساس پيشبينی بانک انکشاف آسيایی  درصورتيکه نتيجه انتخابات برای گـروه  
های سياسی قابل قبول باش   بانهایی ش ن پروسه سياسی وبرقراری حکـومـت  
 ج ی تغييرات مثبتی دررون  رش  اقتصادی این کشور به وجود خواه  آم .  

به این طـرف    9١١9 مسئولين بانک انکشاف آسيایی همچنان ميگوین ازسال  
  ٥.8 مبلغ  9١١٥ که این بانک فعاليتش رادرافغانستان آغازکرده  الی پایان سال  

ـنـ انـرژی   مليارد دالر به افغانستان پرداخته که عم تاً درپروژه های انکشافی مان
 وانکشاف سرکها به مصرف رسي ه است.  

ازمجموع پولی که این بانک درکنفرانس توکيوبرای افغانستان تعه کرده بود  
مليون دالریعنی ح ودنصف مجموع پول کمک ش ه    ١8١.١ مبلغ  9١١٥ درسال  

 مليون دالردیگر را هم بپردازد .   ٢١١ راپرداخته وقراراست درسال پيش رونيز  
 حکومت آينده قراردادهای بزرگ را امضا کند  

ـ ص ای امریکا 99 : براساس فيصله تازه شورای وزیران عق قرار  اپریل/کابل 
دادهای بزرگ دربخش معادن  شهرسازی وخانه سازی تا رویکارآم ن حکومت  
ج ی ممنوع قرارداده ش . سخنگوی اداره امورگفت این تصميم بخاطرنزدیک  
ش ن پایان ميعادحکومت کنونی که بگفتۀ اودرآخرین روزهای کاری خودقرار  
دارد  اتخاذ ش  است. اماشورای وزیران درموردعق قراردادهای سياسی و وا  
ـابـل و   گذاری این قراردادهابه حکومت ج ی مانن عق قراردادامنيتی ميان ک
واشنگتن ک ام فيصله نکرده است.نامبرده افزودحتااگرانتخابات به دوردوم نيز  

روزنتایج بای  معلوم شود. بنابرین  ١١ کشان ه شود بازهم بر اساس قانون درجریان 
 عق قرار دادهای بزرگ ازسوی حکومت آین ه از لحاظ منطقی درست است. 
این اق ام حکومت باانتقاد سرمایه گذاران وتاجران روبـروشـ ه اسـت  بـه  
باوربرخی از متشبثين وسرمایه گذاران  تاخيردرعق قراردادها در بخش معادن و  
ـاشـ .آذرخـش   شهرسازی ميتوانن  ص مات بزرگ اقتصادی را درپی داشته ب
حافظی  رئيس رواب  بين المللی اتاقهای تجارت وصنایع ميگوی کم ازکم بااین  
تصميم حکومت سه ماه دیگرعق  قراردادهاباتاخيرروبروخواه شـ ودر ایـن  
جریان فرصتهای زیادی از دست خواه  رفت.آقای حافظی به این باوراست که  
احتماالً فيصلۀ شورای وزیران بخاطرجلوگيری ازفساد وچور وچپاول سرمایـه  
 (9های ملی اتخاذش ه باش   اما اواین تصميم رانيز راه حل نمي ان )پایان ستون 

داکترعبداهلل : درانتخابات رياست جمهوری نشانه  
 های ازتقلب سازمان يافته ديده شد 

:داکترعب اهلل نامزدریاست جمهوری امـروزدریـک  اپریل/کابلـ  باختر   9٧
نشست خبری گفت: در انتخابات ریاست جمهوری نشانه های ازتقلب وتخطـی  
های سازمان یافته دی ه ش ه است. این درحاليست که روزگذشته نتایج ابت ایی  

% درص ر قرار  2/٢٢انتخابات ریاست جمهوری اعالم ش و داکترعب اهلل باکسب 
ـيـون   دارد مگر نصاب را تکميل کرده نتوانسته است. نظربگفته رئيس کـمـس
 مستقل انتخابات بررسيها نشان هن ه آنست که انتخابات به دوردوم خواه  رفت . 
ـانـون   ـفـت ق داکترعب اهلل درعکس العمل به اعالم نتایج ابت ایی انتخابات گ
انتخابات ازسوی کمسيونهای انتخاباتی نقض ش ه وکمسيون شکایات انتخاباتی  
دربرابرشکایات ثبت ش ه آنان درجریان انتخابات تاهنوزچيزی نگفته اسـت.او  
ازکمسيون شکایات انتخاباتی خواست تا زمان مهلت ثبت شکایات رابع ازاعالم  

 نتایج ابت ایی ح اقل برای سه روز تم ی  نمای . 
اما نادرمحسنی سخنگوی کمسيون شکایات انتخاباتی قبالً گفته بود نظربه طرز  

ساعت برای ثبت شکایات نامزدان بع از اعالم نتایج ابت ایـی    9٢العمل انتخابات 
تعيين ش ه وتم ی آن ناممکن است. نماین ۀ خاص سازمان ملل درامورافغانستان  
ازاعالم نتایج ابت ایی انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده گفت این سازمان  
 تالشهای کمسيونهای انتخاباتی رابه تامين شفافيت دررون  انتخابات ستایش کرد . 

 ازسالروزپیروزی مجاهدين تجلیل به عمل آمد 
ـ باختر   98 : ازبيست ودوم سالروزپيروزی مجاه ین درسرتاسـر  اپریل/کابل 

سال قبل ازامروزگروههای مجاه ین با سرنگونی حکومت  99کشورتجليل ش .  
 داکترنجيب اهلل  کابل را تصرف کردن  . 

والیت افغانستان به شرکت  ٥٥محافل تجليل ازپيروزی مجاه ین درپایتخت و 
هزاران مسئول محلی  بزرگ قومی  دانشجو ودانش آموزان ومردم برگزارش .  
شرکت کنن ه هاازکارنامه مجاه ین دربرابر شوروی سابق به نيکی یادکردن  و  
ازمردم خواستن تاپس ازین در سازن گی وآبادانی سرزمين شان سهم بگيـرنـ .  
سخنرانان بااشاره به مجاه ت مردم افغانستان درزمان جهادومقاومت دربـرابـر  
تروریسم  از مردم خواستن تابرای پيشرفت ومبارزه حساب ش ه بض تروریسم  
باهم متح شون . آنان به شرکت گستردۀ مردم درانتخابات به نيکی یادکرده از  
شهرون ان خواستن درصورت رفتن انتخابات به دوردوم بازهم باحضور گسترده  
ازیکسودرین پروسه ملی سهم گيرن  واز سوی دیگربه طالبان وحاميان شان نـه  
بگوین . درین محافل برخی شاعران اشعارشانراکه بيشتربه وصف مجاه ت و  

 جانفشانی گروههای مجاه ین وصلح سروده ش ه بودبه خوانش گرفتن  . 
قانونی : بیگانگان بعدازپیروزی جهاد خواهان  

 د استقرارحکومت دست نشانده بودن 
ـ باختر   92 :معاون اول ریاست جمهوری درمراسم بزرگ داشت  اپریل/کابل 

از بيست ودومين سالروزپيروزی جهادگفت چگونگی تحوالت پس از پيروزی  
جهادمردم افغانستان درپارادایم جنگ سرددرجهان نهفته است که نيازبه بررسی  
  8وتحليل دقيق این جریان دارد. محم یونس قانونی که درمحفل گرامي اشـت 
ثورپيش ازچاشت امروزدر هوتل انترکانتيننتال کابل برگزار ش گفت آنچه پس  
ازپيروزی جهاد مردم افغانستان درکشورمااتفاق افتادنشان دادکه دليل حمایـت  
جهان غرب ازجهادافغانستان دفاع ازجهادمردم مانبود بل آنان برای شکست اتحاد  
شوروی وقت سرمایه گذاری کرده بودن . وی که پيرامون وضعيت پـس از  
جهاددرافغانستان توضيح مي اد افزودبيگانگان خواهان استقرار حکومتی دست  
نشان ه ودستنگردرافغانستان بودن وازهمين روپس ازپيروزی جهاد  در بـرابـر  
حکومت مستقل مجاه ین درافغانستان دست به توطيه زدن  وجنگی دیگررابر ما  

 تحميل کردن . 
ـان یـک   قانونی بزرگنمایی رخ ادهای پس ازپيروزی مجاه ین رادرافغانست
توطئه سازمانيافته دیگرخوان ه افزودجنایات گستردۀ که عليه مردم ما دردوران  
جهادازسوی رژیم صورت گرفته بودوطالبان نيز درزمان حاکميت شان به کشتار  
وقتل عامهاوپياده کردن سياست زمين سوخته درشمال افغانستان رجوع کردن    
پرده پوشی ش ن تا ارز  های جهادکه بخاطرآن یک ونيم مليون انسان این سر  
ـهـور   ـاسـت جـم زمين به شهادت رسي ن    زیرپاگذاشته شود. معاون اول ری
موجودیت بنيادگرایان کشورهای اسالمی راکه درصفوف مجاه ین عليه اتحاد  
شوروی وقت ميجنگي ن   چالش دیگردانست که برعليه مردم ماقرار گرفتنـ .  
او یادآوری کردکه امروزماامت اد همان تاریخ گذشتۀ مامی باش وازهميـن رو  
تجليل ازین روزخجسته ارجگذاری به خون قهرمانانی است که در این راه جان  

 عزیز شان را نثار کرده ان . 
حمل درکشوراشاره کرده گفت  ١1معاون اول ریاست جمهوربه انتخابات روز 

مردم ما درآنروزتاریخی برای آوردن تغييردرکشور خود رای دادن  وباریختن  
آرای شان نشان دادن که دیگربه خشونت  ونظامهای کودتایی باورن ارن  ومی  
خواهن بااستفاده ازحق م نی شان زعامت کشورخودراتعيين کنن . اواظهارامي   
ـان   ـت کردتاکمسيونهای دو گانه انتخابات درشفافيت کامل به آرای مردم افغانس

 حرمت بگذارن  . 
 سه امريکايی درشفاخانه کیور کشته شدند 

ـ ص ای امریکا   9٢ : پليس کابل ميگوی دریک حملۀ مسلحانه در  اپریل/کابل 
شفاخانه کيورکه صبح امروزرخ داد  سه امریکایی کشته ش ن . سفارت امریکا  
درکابل ازطریق پيامی درتيوترکشته ش ن اتباع آن کشوردرحمله به کيـور را  

 تایي  کرداما درمورد جزیيات بيشترتا کنون ارایه نش ه است.  
سخنگوی وزارت داخله گفت تاکنون انگيزه اینکه چرااین گارد امنيتی بـر  
اتباع خارجی شليک کرده روشن نش ه است. یک سرباز پليس است متاسفانـه  
ـانـه   باالی چن نفرخارجی شليک ميکن   سه نفراز خارجی هاکه نزدیک شفاخ
بودن کشته می شون   خود سرباز پليس هم در نتيجه فير پليس زخمـی شـ ه   
ب ون شک پليس ازین فرد تحقيق می کن که چرا باالی این افراد شليک کرده  
است. این سرباز به صفت نگهبان در شفاخانه کيور وظيفه اجرا می کرد .حمله  
ـهـر   حوالی ساعت ده قبل از ظهر در شفاخانه کيور واقع حوزه ششم امنيتی ش

 کابل رخ داد . 


