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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین ومتنوع ترین مواد
خوراکۀ وطنی را درزیریک سقف با
مناسب ترین قیمت پیدامیتوانید.
تازه ترین نان پخت روز ،سمبوسه،
بوالنی ،روتهای ساده ومیوه دار

ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.
For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

$1.50
شمارۀ اول /سال بیست وسوم /چهارشنبه41ثور 45 / 4191ربیع االول  41/ 4115می  /4241شمارۀ 971

بود پیغمبر ولی او نــیز بـی مادر نبود
غیر مادر خلقتی اندر جهان بهتر نبود
چون او دلسوزی به اوالد بشر دیگرنبود
در توان و ناتوانی در صباوت در شباب
گــر ثبوتش التــقل اف و التنهر نبود
جسم مادرازکجاشدچشمۀ خضرحیات
این عرض ظاهرنمی گردیداگرجوهرنبود
رنگ و بو بگرفته بـــاغ وجود مادرم
گر روا می بود ،محرابش به جز مادرنبود
سجده بر غیرخدا بر دیگری شد ناروا
شادروان ملک الشعراء محمدطاهر هاتف (رح)

حمایت داکتررسول از داکترعبداهلل

44می/کابل ـ صدای امریاا :ایم اعتدال ،برابری وسازندگی به رهبری داکتر
زلمی رسول ازنامزدی داکترعبداهلل یات ازنامزدان پیشتاز ریاست جـمـهـوری
حمایتش را اعالم نمود .اوامروز درنشست مشترک خبری باداکترعـبـداهلل در
حالیاه خانم حبیبه سرابی معاون دوم ویاتعداد ازهواداران دوایم نـیـزحرـور
داشتند،گفت ایم اعتدال ،برابری وسازندگی بعدازمشوره ونظرخواهی بااعرای
ایم وبرای احایم وحد ملی ،برای دفاع ازارزشهای دموکراایک وحفظ ثبا
سیاسی اصمیم گرفت که اگرانتبابا به دوردوم برود باایـم اصـالحـا و
همیرایی ااحاد نماید واز ای ایم حمایت مینمایند.

عبداهلل ،کمسیون های انتخاباتی را به
تخطی از قانون متهم کرد

41می/کابل ـ رادیوآزادی :داکترعبداهلل یای ازنامزدان پیشتاز نتایج ابتدایی
انتبابا ریاست جمهوری کمسیونهای انتباباای رابه ابطی از قانون انتبابـا
متهم کردوگفت ای کمسیونهادربسیاری موارد به قانون اوجه نارده ودرایـ
موارد جوابیوخواهند بود .وی دریک نشست خبری بروز چهارشنبه درکابـل
گفت اوجه به ای مواردمیتواند روی نتایج نهایی انتبابا ااثیرزیادبرجا بیذارد.
او ازکمسیونهای انتباباای خواست اا به ای مسائل اوجهء جدی کنند .عبـداهلل
برکمسیون شاایا انتباباای انتقادکردکه ای کمسیون با ده روزااخیرپروسۀ
رسیدگی به شاایا راآغازکردودرعی زمان دفاار ساحوی ای کمسیون در
والیا افغانستان هم در زمان اعیی شده آن نتوانستند به گونهء درست شاایا
را مورد بررسی قراردهند.به گفتۀ اودربرخی موارد دربرابر نیرانیـهـای آنـان
کمسیون شاایا انتباباای با بی افاوای برخورد کرده است.
ای اظهارا پس ازآن صور میییردکه کمسیون شاایا انتباباای گفت
امام شاایا درمورد انتبابا را به دقت بررسی کرده ونتایج آنراپس ازظهـر
روزچهارشنبه به کمسیون مستقل انتبابا فرستاده است.

دونامزدپیشتاز  :درپی کدام معامله سیاسی نبودیم

اوافزود» :اساسی اری دلیلی که اساس ای اصمیم بزرگ رااشایل میدهد اعهد
ما و مردم افغانستان برای جلوگیری ازقطبی شدن وقومی شدن انتبابا است،ما
اصمیم گرفتیم باای ایم یاجا شویم اادرپهلوی ایناه وحد ملی مردم ماحفظ
مییردددرآینده نیزافغانستان ثبا سیاسی داشته باشد وامام مردم افغانستان خود
را درحاومت آینده شریک بدانند«.
آقای رسول درحالیاه معاون اولش آقای احمدضیامسعود درای جمع حرور
نداشت ،ااییدنمودکه یاتعداد از اعرای ایم شان با ای اصمیم شان موافق نبوده
ومما آنها اصمیم دییری بییرند ،اماابراز امیدواری نمودکه متباقی از اعرای
ایم شان نیز با آنها یاجا شود.
داکترعبداهلل ازپیوست ایم اعتدال،برابری وسازندگی باایـم اصـالحـا و
همیرایی استقبال نمودوگفت نزدیک بودن دیدگاهها ومشترک بودن برنامـه
های دو ایم سبب شدااای دوایم باهم یاجا شوند .اوگفت»:ما درزمـان گـرم
رقابت کردیم و امروزگرم یادییررادرآغوش میییریم دست همااری میدهیم
وهمه اعهداایاه کردیم همه اهدافی که قبالداشته ایم به آن مـتـعـهـدهسـتـم
وآنراعملی میانیم«.
آقای عبداهلل درای نشست ازکارکمسیونهای انتباباای انتقـادنـمـودو افـزود
کمسیون های انتباباای مشاالای رادرراه انجام وظایف خـود دارنـدوازآنـهـا
خواست اا وظایف شانرادر راستای قانون عادالنه وشفاف به سربـرسـانـنـد.وی
گفت»:ما از کمبودیهای که درپروسه وجودداشته آگاهیم وامیدواریم که هردو
کمسیون متوجه مسئولیت وظیفوی ملی وااریبی خود بـاشـنـد ودرمسـالـه
سرنوشت مردم سلیقه های شبصی خودرامعیارقرارندهـنـدووظـیـفـه خـود
راصادقانه انجام دهند «.عبداهلل گفت ااریخ به اعویق افتادن انتبابا در دور دوم
در صورای که انتبابا به دور دوم برود ،و پامال شدن قانون در موارد مبتلف
پرسش های است که هنوز ای ایم نتوانسته پاسخ های خود را حاصل کند.

فاروقی :باسیاف ومسعود برمسایل عمده توافق شد

41می/کابل ـ رادیوآزادی:ایم انتباباای اشرف غنی احمدزی کاندیدریاست
جمهوری ااییدمیاندکه عبدالرب رسول سیاف و احمدضیا مسعود درانتبابا
احتمالی دوردوم ازایم احول واداوم حمایت خواهندکرد .حمید اهلل فـاروقـی
سبنیوی ایم انتباباای احول و اداوم روزسه شنبه با ابرازای مطـلـب گـفـت
مذاکرا ای ایم با آقای سیاف وآقای مسعودبزودی به نتیجه خواهدرسید .بـه
گفته او ایم احول واداوم خوشبی است که حمایت ای دو چهره از اشـرف
غنی احمدزی در انتبابا احتمالی دور دوم نتایج خوبی دارد » :باآقای سیاف،
آقای مسعودواشباص مطرح سیاسی دییردرحال مذاکره هستیم .بـاایـ دو
شبصیت گفتیوهاازچندی به اینسوادامه دارد وپیشرفتهای قابل اـوجـه نـیـز
صور گرفته ،درپرنسیپ روی مسایل عمومی اوافقا صور گرفـتـه و
موضوعا ابنیای زیر بحث است«.
قبل ازای درشماری از رسانه های ملی و بی المللی گزارشهـایـی بـه نـش
ررسیدکه احمدضیامسعود معاون اول زلمی رسول کاندیدریاست جمهور دردور
اول انتبابا  ،ازاشرف غنی احمدزی حمایت میاند.
فهیم کوهدامنی عروایم انتباباای عبدالرب رسول سیاف نیزاایید میاندکه
عبداهلل عبداهلل واشرف غنی احمدزی به منظورجلب حمایت آقای سیاف چنـد
بار با او دیدار کرده اند.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

به یاری با مردم مصیب رسیدۀ ارگو
بشتابید ،و برای آگاهی ازچگونگی
ارسال کمک به اعالن مربوطه درصفحۀ
اخر توجه فرمایید
فرداپنجشنبه نتایج نهایی انتخابات اعالم میشود

41می/کابل ـ رادیوآزادی :قرارست فردا پنجشنبه نتایج نهایی انـتـبـابـا
ریاست جمهوراعالم شود.کمسیون انتبابا بانشر اعالمیه مطـبـوعـااـی ایـ
موضوع رابیان داشته .امادرمورد رسیدن نتایج بررسیهای کمسیون شـاـایـا
انتباباای به کمسیون انتبابا اظهارا ضد ونقیض وجود دارند.سبـنـیـوی
کمسیون انتبابا پس ازظهرامروزگفت ااکنون نتایج بررسیهای کـمـسـیـون
شاایا انتباباای به آنان نرسیده واز کمسیون شاایا خواست ااهرچی زود
ارنتیجه فیصله هایش را بفرستد .امانادرمحسنی سبنیوی کمسیون شـاـایـا
گفت که نتیجه بررسی هایشان راچاشت امروزبه کمسیون انتبابا فرستاده اند.
قراربودبه اساس جدول زمانی ،کمسیون انتبابا نتایج نهایی انتبابا امروز
 41ثور اعالم شود .

41می/کابل ـ رادیوآزادی :دونامزدپیشتازانتبابا ریاست جمهـوری مـی
گویند درگفتیوهابا برخی دپلومااهای امریاادرپی کدام معامله سیاسی نبـوده
اند .آنان ااییدکردندکه بابرخی ازدپلومااهای امریااگفتیوهایی در ای اواخـر
داشته اند .درای حال یک عرودفترانتباباای اشرف غنی احـمـدزی گـفـت
گفتیو های آقای احمدزی باسفیران ودیپلومااهای خارجی انها روی رفت دور
دوم انتبابا می چرخد .
پیش ازای یک دپلوما امریااگفته بودمما با عبداهلل و احمـدزی روی
یک راه حل سیاسی درسفار امریاا درکابل صحبت شده باشد.

کودکان اخراج شده ازعربستان به کابل رسیدند

41می/کابل ـ بی بی سی:دولت افغانستان41کودک6اا 45ساله را کـه از
سوی دولت عربستان سعودی رد مرز شده اند ،به وابستیانشان در افغـانسـتـان
احویل داد.سبنیوی وزار کارواموراجتماعی روزسه شنبه 41ثـورهـنـیـام
احویل دادن ای کودکان به خویشاوندان آنهاگفت آنهاازافغانستان به عربستـان
قاچاق شده بودند .افتباری گفت ای کودکان همه پسرهستند وخانـوادههـای
بسیاری از آنهادرافغانستان با قاچاق آنها به عربستان موافق بودهاند.قاچاقچیان بـه
خانوادههای آنهاگفته بودندکه درعربستان برای ای کودکان زمینه کار و پیـدا
کردن منابع درآمد مالی خوب را فراهم خواهند کرد .اماآنان درعـربسـتـان
گدایی یا دستفروشی میاردندوبطور کلی به کارهایی مشغول بودند که معموال
کودکان خانوادههای فقیرانجام میدهند .ای کودکان فاقد مدرک اقامـت در
عربستان بودندو پلیس عربستان آنها دستییر و به افغانستان رد مرز کرده است.
افتباری افزودخانوادههای شماری ازای کودکان درعربستان هستند و دولت
عربستان آنهارابدون خانوادههایشان به کابل فرسـتـاده اسـت.کـودکـان بـه
خویشاوندان آنهااحویل داده شدند وای امرخانوادههای آنها را درعربستان احت
فشار قرار میدهد که به کشور خود بازگردند.
از همه کسانی که مسئولیت سرپرستی از ای 41کودک را به عهده گرفته
اند ،ضمانتهای الزم گرفته شده است44 .کودک از والیت بغالن ویک کودک
از والیت جوزجان است.درسال گذشته هم 41کودک ودرسـال 47 ،4194
کودک ازعربستان اخراج شده بودند .

تحصن کنندگان دربغالن خودکشی می کنند

41می/پلبمری ـ باختر :شماری از کارگران نساجی افغان پلبمری امـروز
درمقابل ساختمان والیت بغالن احص نموده و به عنوان اعتراض و یا برپائـی
خیمه هابرعلیه غصب منازل مساونی شان اوسط زورمندان به احص پرداخته
اند .ای کارگران که اعدادشان به بیست نفرمی رسد ،مییویندمنازل رهایشی که
شش ماه قبل ازسوی کمسیون موظف به اساس فرمان کرزی و رئیس عـامـل
نساجی ها مطابق طرزالعمل مشبص کاری به آنان اوزیع شده اا اکـنـون بـه
دسترس شان قرار نیرفته و فعأل زورمندان و اقارب مقاما محلی دولتی در آن
زندگی مینمایند.
محمدعارف یای کارگران مییوید :هدف ای احص اـطـبـیـق قـانـون،
جلوگیری ازابلف واستردادمنازل رهایشی ماازنزد غاصبان میباشد.
محمدقدیم معاون والیت ورئیس کمسیون اوزیع منازل رهایشی ای دستیاه
خواستهای کارگران راحق مشروع وقانونی آنان خوانده افزودشصت مـنـزل
مساونی نساجی افغان پلبمری ازسوی کمسیون موظف به کارگران واگذار و
فعأل افراد زورمند درآن ساک می باشند .مقام والیت مالفیت دارداا مـنـازل
راابلیه وبدسترس کارگران قرار دهد .

صحنۀ از ریزش کوه در ولسوالی ارگوی بدخشان

فرار مردم از بیم لغزش کوه در بامیان

 7می/بامیان ـ صدای امریاا:احتمال لغزش کوه در ساحه سرخ جـوی دره
فوالدی والیت بامیان بیش ازصد خانواده را بیجاکرده و مقامها مییویندآنان به
کماهای عاجل نیازدارند .مقامهای والیت مییویند بیش ازصدخانواده درایـ
ساحه زندگی میانندوبعدازظهرروز چهار شنبه نزدیک به نود در صد آنان را به
ماان ام انتقال داده اند .باشندگان محل مییویند به دلیل بارشهای پیهم قسمتهای
زیادای کوه درز برداشته واماان لغزش آن وجود دارد ،به همی دلیل خانه های
شان را ارک نموده و درنقاط دورارپناه برده اند.ای خانواده ها در هوای سرد و
بارانی بدون سرپناه بوده ،ازدولت ونهادهای خیریه خواهان فراهم آوری کمک
فوری اند.
محمدآصف مبلغ ،معاون والی بامیان که شام چهارشنبه ساحه را از نـزدیـک
بررسی کرد،گفت درزبرداشت ای کوه زندگی بیش از صد خانواده را با اهدید
جدی مواجه کرده ،برای بیجاشدگان کماهای فوری خواهد رسید اما اماانا
کافی در اختیار ندارند اا نیازمندی امام ای خانواده ها را رفع نمایند.
فاطمه مادر دوکودک گفت خانواده ها به دلیل سردی هوا ،نیران زندگی و
مصونیت کودکان شان اند و از مسئوالن می خواهند برای شان لباس و کمک
های فوری فراهم کنند.

جنت میر 51ساله درایران به دار آویخته شد

 5می/اصفهان ـ رادیوآزادی :جنت میر 45ساله ،شاگردصنف 9ماتب در
ایران به دارآویبته شد .اودریک زندان شهراصفهان دو سال را سپری کرد .او
درولسوالی کلفیان والیت اباربه دنیا آمد .فقروانیدستی او را به ایران کشاند
اا درآنجا پول به دست بیاورد .جنت میریای از 6افغانی بودکه اخیرا ً درشـهـر
اصفهان به جرم قاچاق مواد مبدر به دارآویبته شدند.نازکمیر برادر جنت میر
گفت جسدبرادرش رابرایشان ندادند.نازکمیرمییویدیک ملیون اومان پرداختند
وجسدجنت میر رادراصفهان به خاک سپردند .

 43طالب دربرخی والیات کشته شدند

41می/کابل ـ باختر :دفترمطبوعاای وزار داخله خبردادنیروهای امنیـتـی
چندفعالیت امنیتی رادروالیا کنر ،ابار ،قندهار ،زابل ،ارزگان ،میدان وردک،
لوگر ،خوست ،پاتیا ،فراه وهیرمنداجرا نمودندکه درنتیجه 11طالب کشته1 ،
زخمی ،یانفر باز داشت ،یک مقدارجنگ افزارسبک وسنیی 155 ،کیلوگرام
مواد انفجاری452 ،کیلوگرام اریاک وپنج موارسایال نیزبدست آمد.
همچنان نیروهای پلیس ملی درجریان گزمه امنیتی دوحلقه مای را از والیا
ابار و لوگر کشف وخنثی نمودند.
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یادداشت مدیر

آغازبیست وسومین سال انتشار امید

بانام پاک ایزد دانا واوانا ،وبانثار درود برروان پاک پیامبـربـزرگـوارمـان،
حرر محمدمصطفی(ص) ،باچاپ ای شماره[ ،هفته نامۀ امید] بـیـسـت و
سومی سال انتشارش را آغازنمود .بباطرای موفقیت به بارگاه الهی (ج) مرااب
شاران وامتنانم را عرض میانم .
پیش ازاقدیم موضوعا دییر ،صمیمانه اری مرااب اعزیت واسـلـیـت
همااران محترم قلمی امید ،خود وخانواده ام را به امام بازمانـدگـان گـرامـی
قربانیان لغزش کوه درولسوالی ارگوی بدخشان ،سیل زدگان والیا دییر و
کشته گان دست طالبان مزدورآی اس آی ،ابرازمینمایم ،ازخداوندمهربان برای
همۀ شان صبرجمیل و اجرجزیل امناکرده ،روان شهدای عزیزراشادمیبواهیم.
نبستی شمارۀ امیدبه روزپـنـجـم
ثور 4174برابربا 45اپـریـل4994در
چهار صفحۀ کوچک به شال فـواـو
کاپی درشهرهیوارد درشمال کالیفورنیا
به نشر رسید .ازمیانۀ سال چهارم ،که به
ایالت ورجینیاکوچ کردم ،ااامروز در
ای ایالت چاپ میشود .اامیانۀ ماه نومبر
پارسال درانتشاربه وقت آن هیچـیـاه،
حتی در روزهای وفا پدرمرحـومـم
الحاج غالم حرر کوشـان درسـال
 ،4996ووفا مادرمرحومه ام در سال
 ،4222که هردو درایالت کالیفورنـیـا
اافاق افتاد ،کوااهی نورزیدم .
اما بابستری شدن حدودسه هفته درشفاخانه نسبت سینه بغل شدید ،که حتی
بیش ازیک شبانه روز درکومارفتم ،دوشمارۀ امید را نتوانستم ،دروقت مـعـیـ
خدمت هموطنان عزیزم اقدیم بدارم .به همی خاطر بیست وسـومـیـ سـال
رابااأخیرحدودیک ماه آغاز کردم .امیددارم خوانندگان ارجمند برم بببشایند.
موضوع خوشحال کننده برای عالقمندان هفته نامۀ امید ای است که ازسه
سال واندی پیش ،مقاال گزیدۀ ای نشریه مرابا ً پس از انتشار درسایت ارزنده
وپرخوانندۀ (خاوران) قابل دسترس میباشد ،و ازپنج ماه پیش ااحال مت کامـل
وچاپ شدۀ امید ،روی سایت گرامی خراسان زمی به شال PDFدر اختـیـار
خوانندگان در سراسرجهان قرارگرفته است .
یاباردییراوجه عالقمندان گرامی امید رابه خط مشی نشراای آن جلب می
کنم ،خطی که هیچیاه به انحراف نرفته وان شاءاهلل نبواهد رفت .ایـمـان بـه
شرافت وسعاد ملت بزرگ افغانستان ،حفظ منافع ملی وامامیت ارضی ،اعتقاد
به استقالل ملی ،ااکید برعدالت اجتماعی ،طرد هرگونه قومیت گرایی ،مبارزه
باامام صور موهوم اکثریت واقلیت خوانی اقوام باهم برابرکشور ،افشای هـر
گونه اوطئه هاودسیسه های اجانب ،چه همسایۀ شرقی یاغربی وغیرآن ،پشتیبانی
از مراحل جهادبرحق ملت ما دربرابرسرخهای شمال ،درزمانش ،و مقاومت ملی
مردم ما دربرابرسیاه های جنوب وشرق ،که متأسفانه ااحال جریان دارد ،وهـر
ازگاهی به نوعی استحاله نموده ،میرهیچیاه ازخونریزی مردم ما وابریب زیر
بناهای اقتصادی واجتماعی افغانستان عزیزکوااهی نارده اند .ای فرازها همیشه
مدنظراکثریت نویسندگان امید وادارۀ آن بوده ،و اا ماشاءاهلل خواهدبود .
یای ازاساسا خط مشی امیدازآغاز ااامروزای بوده که هیچیاهی مطالب
وارده سانسورنشده ،واگراحیانا ًموضوعی درکدام نوشته باب میل شبصی مدیر
امیدنبوده ،هم ازنشربازنمانده است .حتی گاهیاهی حقیقتی ازباب کارنامه های
گذشتیان صدرنشی  ،که نوادگان بعری ازایشان امروزبا بنده رابطۀ خویشاوندی
نزدیک دارند ،درمرامینی درج شده است ،هرگز زیرایغ سانسورنرفته ،ومطلب
به نظرهموطنان رسانده شده است.
مطلبی دییرهم قابل عرض است :از آغازفعالیت نشراای امیدااامروز ،بعری
هموطنان (ا ُند خوی) از عدم چاپ مقاال به زبان پشتو گله داشته اند .م کامال ً
به خاطردارم ،وچندی بارهم در(یاد داشت مدیر) یادآورشده ام ،که مثال ً بارها
وبارها ازدانشمندگرانمایه جناب شادروان سیدشمس الدی خان مجروح ،ااوقتی
حیا داشتند وبا امیدهماارقلمی بودند ،باوجود اصرار بنده به نوشت به پشتو ،و
بیان گلۀ متذکره به ایشان ،صریحا ً وبالح قاطع فرموده اند :آقای کوشان ! مـ
درای س وسال وکم حوصلیی ،وقتی مسألۀ ایراالزم یافتم اااظهارنظـرکـنـم،
انتظار دارم اابیشتری مباطبی راداشته باشم ،و به همی جهت هم به فارسی دری
می نویسم ،دییربه م ازی بابت یادآوری نانید .چنانچه مجموعۀ مقاال آن
سیدبزرگوار ،که در سال  4194درکابل به اهتمام نوادۀ شان آقای سـیـدفرـل
اکبرانتشار یافت ،نود وپنج درصدمقاال شان مقتبس ازهفته نامۀ امیدوبه زبـان
فارسی دری می باشد .هماارگرامی دییرجناب الحاج امان الملک جالله ،گـه
گاهی مطالبی به پشتومینیارند ،که درامیدچاپ شده و می شود .لذا مطمئنا ًکدام
قید وبندی درانتشارمرامی پشتودرامید وجود نداشته و ندارد .
ناتۀ دییرقابل یادآوری اینست که بنده ازبدو ورودم به ایاال متحده ،در
مارچ 4925نبست درورجینیا بانشریۀ جهادی ماهانۀ (ااحاد) درشهرالاسندریـه
شدم ،باکوچ نمودن به کالیفورنیا ،درافغان سنتر واقع شهریونی ستی ،به انتشـار
مجلۀ دوماهۀ (خراسان) برای دوسال ،جمعا ً 41شماره از(4927اا ،)4929وپس
ازآمدن قبله گاهم به کالیفورنیاواأسیس انجم فرهنیی مهاجری افـغـانسـتـان
اوسط ایشان درشهرهیواردبه انتشارمجلۀ (نامۀ خراسان) راازآدرس انجمـ دو
سال ،جمعا ً 44شماره (4992اامارچ  )4994بعهده داشتم ،وباآغاز انتشارامید ،به
ادامۀ نشرمجله اوفیق نیافتم ،وامام وقتم صرف هفته نامه شد .همااران گرامی ام
درهردومجله وهفته نامه ،دانشمندان و پژوهشیران ردیف اول کشوردررشـتـه
های مبتلف علمی ،سیاسی ،اجتماعی و ادبی بوده اند .
بهرحال ،هجوم انواع رسانه های الاترونیای ،طبعا ً بررسانه های چـاپـی در
سراسرگیتی اأثیرمنفی واردساخته ،وایراژآنهارا کم نموده ،اما طوریاه دیده می
شود ،نشرا چاپی با سبت جانی امام ،به نشرا خویش ادامه داده وخواهند
داد .البته محام اری ضربه بر نشرا چاپی ،محدود شدن مهمتری منبع عایـد
آنهایعنی آگهی ها و اعالنا بوده است .به همی علت ،هفته نامۀ امیدنیزمـثـل
امام انتشارا چاپی درجهان ،صفحااش که چندسالی به بیست وچهار صفـحـۀ
قطع معمول چاپ میشد ،کاهش یافته واکنون صرف در(دنباله درصفحۀ هفتم)
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داکترعبدالوهاب هادی

الاسندریه ـ ورجینیا

حاکمیت ملی به نام ،یا دارای روح و جان

مردم افغانستان اینک برای سومی بار درانتبابا برای ریاست جمهوری
وشوراهای والیتی ،با رأی شان (حاکمیت ملی) خودشان را ابارزدادندوثابت
کردندکه ای انهاآنهااندکه صاحب حاکمیت ملی وحق اعیی سـرنـوشـت
خود شان اند ،وانهاآنها اندکه قادراند به نمایندگی ازسایرهموطنان شرکت نا
کردۀ شان درانتبابا ،وملیونها هم وط قهرا ً مهاجـرشـان درخـارج ،کـه
حاومت حاضرنشد به معاذیر غیرقانع کننده ،حق رأی وشـرکـت آنـهـارا
حسب مادۀ 19قانون اساسی درانتبابا برسمیت بشناسد ،عملیۀ انتبـاب و
اعیی (شبص اول یا خادم اول) کشورشان راانجام بدهند.
مردم درای سومی بارانتبابا  ،روشنترازپیش ثابت کـردنـدکـه اوالد
همان مردم دارای(حاکمیت ملی) ازدیرزمان اعالم و امااکثر اهمال وفراموش
شده ،بعدازحصول استقالل سیاسی در 4949ودرگیرشدن آنهادرنشـیـب و
فرازهای گوناگون اجتماعی وسیاسی اندکه اوانستند بازهم پرچم حاکمیـت
ملی خودشانرا برافرازند .مردمی که جز در صدر شیوفایی استقالل ومیعاد
کوااه درنظام(مردم ساالری) شاهی مشروطه4961ـ ،4671وااحدی درروز
های آغازی نظام جمهوری  ،4971نام ونشان حاکمیت ملی شان درهرببش
ازحیا اجتماعی و سیاسی آنهابه اصطالح (دود وببار) شد .امااینک طی 44
سال حرور قوای متحدی نااوبرهبری ایاال متحده وسـایـرکشـورهـای
کمک دهندۀ پیشرفته ،اصل حاکمیت ملی آنهاباردییردریک قانون اساسی
جدید درج واطبیق آن با اأنی ونقایص عدیده آغازشده است .آغاز ضعیف
که هرآن مواجه به خطربوده وهرگاه چرخ حرکت آن سریع و پـرنـیـرو
نیردد ،خطرآن میرودکه باردییردرمغاک نیستی فرو رود.
سئوالم اینست که آیامردم مابعدازختم عملیۀ انتبابا بـرای ریـاسـت
جمهوری وشوراهای والیتی اصمیم دارند یانه ،اابرای اولی باربطور جدی و
همه جانبه ازنبل اازه سربرافراشتۀ حاکمیت ملی خودحتی االماان مواظبت
جدی نانند ،ودرای راه ایثار وجانفشانی راقبولدار گردند؟ یا مثل سابق ،بار
دییرناظروسیربی اعمال اکثرمملو ازاهمال و فروگذاشت مسئولیت دولت و
ریزش برگهای امید ازپیارۀ نبل حاکمیت ملی خودباقی بمانند؟
مردم افغانستان ،دورنرویم ،ازهنیام حملۀ برهنۀ قوای یاصدرهزار نفری
شوروی سابق در دسمبر 4979وبربادیهای حاصله اززمام داری کمونیستهای
فروخته شده وگروههای دییرغیرملی ومبالف با حاکمیت ملی ومشاهـدۀ
رقابت ونیرنیهای گوناگون دول همسایه دربرابر افغانستان وبه یـادداشـتـ
حوادث الخ اقریبا ً چهاردهه ازحیا پراالطم شان ،هرگزآرزو ندارد دوباره
شاهدحوادث شوم گذشته ویا نظیرآن قرارگیرند .مردم درپی آننداا با اااا بر
اسلحۀ حاکمیت ملی و حقوق اعالم شدۀ شان درقانون اساسی ،حـاکـم بـر
کشورخودشان و بهره مندازجمیع حقوق شناخته شدۀ شان درداخل کشور و
درجامعۀ بی المللی باشند وسعی کنندبااااا به میثاقهای بی الملـلـی وعـقـد
معاهدا امنیتی بی خطر ،باردییرمواجه به خطراای نیردندکه بیش از دو
ملیون ازهموطنان بییناه شان رانیست ونابودساخت ،وهنوز جامعۀ کنون کثیر
العروی قومی وقبیلوی آنهار ازاثرا نفاق افینی های خارجی وبی امنیتی
های مدهش رنج میبرند ،صرفنظراز ایناه درجامعۀ شان فعالیت پیییرعناصر
اراجاعی داخلی ومشوقی خارجی آنهادرفقرفرهنگ سیاسی واجتماعی وبی
سوادی دریک سطح پایی حیا اقتصادی بیداد میاند.
مردم مامیدانندکه درچنی حال هرگونه غفلت وبیباکی ازسوی خود شان
وهاذا هرگونه خودسری وعدم اعمق ودوراندیشی ازسوی اولیای امورمی
اواند ساختارحاکمیت ملی ودولت انتبابی شانرابه سرعت ازبی ببرد .روی
ای امرخطیر وبرای جلوگیری ازهرگونه عمل ضدمنافع علیاوحاکمیت ملی
مردم اوجۀ قاریی ای مرمون را به سه اقدام دولت جلب نمایم ،که خوش
ببتانه یای آن ازجانب حاومت آقای کرزی عقیم سـاخـتـه شـد ،ولـی
سرنوشت دوی دییرآن هنوز باقی است :
مثال اول ازچنی اقدام واحتمال صدمۀ حاصله ازآن برحاکمیـت مـلـی
مردم ملی مردم وحقوق شناخته واعالم شدۀ شان درقانون اساسی ،فیصله نامۀ
اعرای پارلمان افغانستان درمورداحریم شهاد اقارب نزدیک زنان زجـر
دیده ازدست شوهران شان درمحاکم بود .عمل سنجش ناشدۀ دربرابرطبـقـۀ
که همه میدانیم امروزبیش ازنصف جمعیت افغانستان رامیسازد وبه گفتۀ خرد
مندان جهان ،ازجمله خانم هیلری رادوم کلنت  ،سابق بانوی اول ووزیرخارجۀ
ایاال متحده که گویند( :حقوق بشری زنان فی الواقع حقوق بشری هـمـۀ
انسانهاست ).بهرحال به موجب فیصله نامۀ وزار عدلیه وپارلمان افغانستان،
پدران وبرادران واقارب نزدیک زنان شوهردار ،دییرحق نداشتند پـس از
کسب اطالع ازاعذیب وشانجه ویا بدرفتاری بادختران و خواهران شان بـه
عنوان شهود درمحامه حاضرشوند ،وعلیه شانجه دهندگان شان شـهـاد
دهند .ولسی جرگه شایدبا اااا برای استدالل که ای نوع افرادکسانی اندکه
قرابت خونی شان بازنان شوهردار ،بیطرفی وعدالت قرایی راخدشه دار می
سازد ،سعی کردبرغم شرایط حیاای ازدیرزمان نامساعـدزنـان ،ایشـان رااز
مهمتری ضمانت امنیتی خودشان محروم ودرنتیجه بینواار ودرمانده ار ازقبل
سازند .زنان افغان درجوامع روستایی وحتی شهری ،برخالف احاام پـاک
قرآن و امابه پیروی ازعرف واعامل ناپسندجامعۀ قبایلی ،که مـثـال آنـرادر
جهان کمترمیتوان سراغ کرد ،قادرنیستند جز یای دوباردرسال وآن هم بـه
همراهی یک محرم ،به دیدن اعرای خانوادۀ خودبروند ،همان طـوریـاـه
مردان شان نیزروی همی اعامل ناپسند ،حق ندارندجز در روزهای خـاص،
آزادانه ازدختران شوهرکردۀ شان دیدن کنند .در چنی حال ،محروم ساخت
مردان ازادای شهاد به طرفداری اززنان ودختران شوهرکردۀ شـان جـز
صدمۀ مدهش برپیارحاکمیت ملی حد اقل نیم جامعه چه میتوانـد بـاشـد؟
حرمان ازیک چنی سپربشری حیاای برای زنان ازدواج کـرده درجـامـعـۀ
کنونی که زنان بباطرفرار ازلت وکوب ازجانب شوهران شان به عوض بهره
مندشدن ازامنیت حقوقی ،بالواسطۀ پلیس وسارنوال ،اکثربدون حام محامه
وحتی با اطفال معصوم شان قید وزندانی مییردند ،ومحامه وقاضیی نیست
به پیروی ازاحاام قانون اساسی به دوسیه های شان (دنباله درصفحۀ ششم)

انجنیرعبدالصبور فروزان

صفحۀ دوم
نیوجرسی

کرزی و نارامی های شمال کشور

عادل برفت و نام ناو اختیار کرد
ظالم برفت و قاعدۀ زشت از او بماند
(دنباله ازشمارۀ پیش)  :به ااریخ  7جوزای  4192والی ابار محفل وداعیـۀ
رابرای قوماندان عمومی نیروهای آلمانی درابار ،که میعادکارش ختم شده بود،
سربراه کرد .قراربودمحل درمنزل دوم اعمیروالیت برپاشود ،شاهدان عینی می
گویندبرای ایجادامنیت سه کمربندامنیتی به اطراف اعمیروالیت افرازشده بود،
وهیچاس نمیدانست که ای محفل برای چی وبرای کی است ،وزمان برگزاری
آنرانیزکسی نمیدانست .یای ازشاهدان عینی مییویدکه ازحقیقت ای محفـل
انهاوالی ابار ،قوماندان امنیه ،رئیس امنیت والیت ،وجنرال ویسـاقـومـانـدان
عمومی قول اردوی شاهی  ،خبرداشتند .حتی آنانیاه برای ارایب وآماده کردن
محل کارمیاردند ،نمی فهمیدند محفل برای چیست .یای ازاشتراک کنندگان
محفل مییویدمما هدف والی اباراز سری نیهداشت موضوع ایـ بـوداـا
امنیت صددر صداأمی شده باشد.
درروزموعودکه محفل دایرمیشد ،جنرال زلمی ویساباهشت بادییارد خودبه
قرارگاه جنرال داوود رفته وازوی اقاضا نموداااوراهمراهی نمایـد ،وبـرایـش
گفت ضرور به بادییاردنیست ،همه رام اهیه کرده ام .هردو درموارجنرال
زلمی ویسا وبادییاردهابطرف ابارمی روند ،ودوساعت پیـش آغـازمـحـفـل
رسیدند .یک شرکت کنندۀ محفل گفت م جنرال داوودرا دیدم که داخـل
اعمیروالیت شدوهمرایش زلمی ویسابود .جنرال داوودنزدم آمد واحوالپرسی
کردوازم پرسیدکه ای ارایبا برای چیست؟ م چون ازواقعیت خبرنداشتم
به جنرال داوودگفتم منهم مثل اونمیدانم ارایبا برای چیست! در همی گفتیو
بودیم که والی صاحب ابارداخل شدوجنرال داوود رادید ،خیلی حیر زده
معلوم شدوبه آسانی سرآسیمیی راانسان میتوانست درسیمایش خوانـد .والـی
احوالپرسی بسیارمبتصری باجنرال داودکرد وشتابان بسوی رئیس امنیت والیت
که درکنج دییرسالون مصروف بود رفت .جنرال داوودبرایم گـفـت والـی
صاحب مثل همیش بام احوالپرسی نارد .م گفتم مما کار عاجل دارد .در
همی گفت وشنیدبودیم که والی دوباره بطرف ما آمدوباجنرال داوود دوبـاره
دست دادوگفت داوودجان اوچطورای جاآمده ای ،اراکسی به ای محـفـف
خبرنارده بود ،اوچطورخبر شدی ،م ای محفل رابسیارسری نیاه کرده ام.
والی صاحب روبه جانب م کردوگفت حتی اوهم نمیدان .جنرال داوودگفت
م هم ازمحفل خبرندارم ،ولی جنرال زلمی ویساپشت م آمدومراباخود آورد،
ولی برایم نیفته که ای محفل برای چی وکیس .وقتی والی صاحب ای سبنان
راازجنرال داوود شنید ،دررویش آرامش هویدا شدودانست که رازافشا نشـده
وامنیت اأمی است.
دری گیرودار زلمی ویسا ناپدیدشد ،حتا هنیامیاه محفل آغازشد و هـمـه
برکرسی های خودنشستند ،کرسی زلمی ویساخالی بود ،وچندلحظه بعدارازهمه
آمدودرجای خود نشست .پس ازمحفل رسمی ،ضیافت دوستانه آغازشدو هـر
یک ازمدعوی باهمدییرمصافحه وخوش صحبتی میاردند،ولی جنرال زلمی
ویسا ،خالف دییران ،حالت عادی نداشت .هرلحظه پایی میرفت وباالمی آمد،
به شتاب میرفت وبعرا ً ازکلای عمار به بیرون نیاه میاردواااخیرمحفل بی
قرارمعلوم میشد .همی شاهدعینی مییویدکه وقتی ضیافت ختم شد ،والی ابار،
قوماندان امنیۀ والیت ،جنرال داوود ،جنرالهای آلمانی رابسوی منزل اول اعمیر
همراهی نمودند ،ووالی ابار جنرال ویسا راصدازدکه بیاییداا مهمانان رابدرقـه
کنیم .جنرال ویساگفت شمابروید وم می آیم ،یک الفون عاجل دارم که باید
بانم .جنرال ویسا همی راگفت وازجیب خودچیزی راکه شباهت بـااـلـفـون
دستی داشت ،کشیدوبه سوی یک زاویۀ ازسالون که بسیارمصون بود و کناره
اری محل دراعمیربود ،رفت  .ای شاهدعینی مییویدکه م وظیفه داشتم کـه
درمنزل باال بمانم ومراقب اوضاع باشم ودرحیر افتادم که جنرال ویسا ،که از
اراکی بلندپایۀ عساری درشمال است ،چطوردی حالت به گوشۀ مصون و از
نظردور سالون رفته است .در همی فاربودم ومدعوی رامشاهده میاردم که به
نیمۀ ازپته های زینه رسیده بودندکه صدای انفجارشدیدی فرای اعمیررا احتوا
کرد ودود وآاش چنان بودکه بینایی راضعیف ساخته بود .صدای انفجار چون
فیرکالشناوف پیاپی از میان اعمیرشنیده میشد .مهمانان که در پته های زیـنـه
بودند به زمی خوردند .جنرال داوود ،شاه جان نوری ،والی ابار ،دوعسـاـر
آلمانی ،دونظامی دییرکه عساربودند ،بیشتر از همه زخم برداشته بودند ،کـه
بعدا ً معلوم شدازجمله انها والی ابار زنده مانده ولی امام بدنش ،روی ودسـت
هایش سبت سوخته بود.
ای شاهدعینی که ازشهاد جنرال داوودسبت حزی شده بود ،می گوید
که درهمی حالت جنرال ویسا رادیدم که باشتاب عجیبی از منزل دوم عمار
پایی شدوپته های زینه راچنان پیمودکه گویادر پرواز بود ! وازمیان همه خون
ودود وازباالی بدن اشباص زخمی که روی زمی افتاده بودند ،بشد عـبـور
کردوبادییاردها وافرادش که همه دربیرون عمار بودندوآسیبی بـه ایشـان
نرسیده بود ،درموارهای خودجابجا شدند .وقتی جنرال ویسا بیرون عـمـار
رفت ،پس ازلحظۀ عاجل دوباره به اعمیرداخل شدویات ازبادییاردهایش راکه
درداخل اعمیربود وزخمی شده بود ،برداشته باشتاب درموار انداخت وبـدون
ایناه به کسی حرفی بزندویاچیزی بپرسد ،باشتاب امام باموارهایش بـطـرف
مزارشریف حرکت کرد .اوچنان شتابزده بودکه حتی نبواسـت بـدانـدکـی
زخمی شده وکی کشته ،حتی وقتی که زخمی هادرشفاخانۀ ابارانتقـال داده
شدند ،جنرال ویسابه عیاد ایشان نیزنیامد .بدیـ اـراـیـب دریـ حـادثـۀ
ناجوانمردانه ،جوانمرد و فرزندشجیع دییروط به شهاد رسید .
دفتررئیس جمهوردرهمانشب اعالن کردکه یک طالب انتحاری به داخـل
اعمیروالیت ابار داخل وخودرامنفجرساخت .طالبان هم برای ایناـه گـفـتـۀ
کرزی رااصدیق نمایند ،ادعاکردندکه ایناار راآنان کرده وجزءفعالیتهای بهاری
ایشان بود  .اماای شاهدعینی می گویدکه انفجارانفجاربمب بود .ازجانبی هیـ
اثری ازشبص انتحاری وجسد یااواه های جسدی ازآن انتحاری ادعایی درآنجا
دیده نشد ،و هم اشباصیاه مسئولیت نیهبانی دروازۀ اعمیرراداشتند ،مییوینـد
هی کسی بدون آنهاییاه اجازه داده شده بود ،داخل اعمیرنشده بود .انها جنرال
ویسا وبادییاردهای اورااالشی ناردیم ،چون دیدیم که(دنباله درصفحۀ هفتم)

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

امیر امان اهلل خان

تاریخ افغانستان از  1919تا 1933

$ 35.00
$ 50.00
$ 75.00
______ Other:
همۀ درآمد برای امور خیریۀ وطن (مکاتب نسوان ،کلنیک ثابت و سیار) فرستاده می شود .
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362
Telephone: 805 241 0780 Cell: 805 300 8585

هفته نامۀ امید

عبدالودود ظفری
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قضاوت نادرست !

المیدا ـ کالیفورنیا

دشمن اشتباهی  :حضورامریکا درافغانستان

کارلواه گال Carlotta Gallگزارشیر روزنامۀ نیویارک اایمز ،سالها اسـت
که ازافغانستان ومنطقه گزارش آماده میسازد ،ودرموردقرایـای افـغـانسـتـان
نظریا خودرا دررسانه های بزرگ جهانی به نشرمیسپارد .برگردان فـارسـی
اکثریت گزارشهای وی درجریدۀ ملی امیدخدمت خوانندگان ارجمند اقدیـم
شده است .خانم گال اخیرا ً کتابی راباعنوان The wrong enemy: America in
Afghanistan 2002-2014در149صفحه به بازارعرضه کرد .مجلۀ Economist
لندن ،کتاب خانم گال راارزیابی نموده ودرشمارۀ49اپریل  4241خودانتـشـار
داد .ارزیابی مجلۀ اکونومیست پس ازیک ابصرۀ کوااه ،پیشاش میشود.
خانم گال افغانستان دوستی را ازپدر خودSandy Gall ،سندی گال به ارث
برده است .سندی گال یک نویسنده وروزنامه نیاربرجستۀ سااالندی است ،که
پس ازاهاجم شوروی بارهادر دهۀ هشتادبه افغانستان سفر کرده وباارائۀ گزارشها
واألیف هفت جلدکتاب ،غم واندوه عظیم مردم ماراکه ناشی ازاشغال شوروی و
هجوم طالبان میباشد ،بصور خیلی وسیع انعااس داده است .سندی گال ضم
سفربه افغانستان ،چندی بار ازراههای خیلی دشوارگذار وپرخطربه جبهۀ پنجشیر
رفته وباشهیدمسعود مالقااهاومصاحبه هاداشته وفلم های مستنداهیه نموده است.
آخری کتاب سندی گال باعنوان (چراجنگ باطالبان به خطارفت؟) درسال
 4244به نشررسید ،که اودرآن علل خطا راانحراف اوجۀ امریاا ازافغانستان به
عراق ،فساد وبی کفایتی حاومت کرزی و پشتیبانی بیدریغ پاکستان ازطالبان،
وانمودکرده است.
امام زعمای پاکستان اعم ازپنجابی ،سندی ،بلوچ وپشتون درهرزمان ازآغـاز
ایجادپاکستان ،بحیث کشورمیراثبور انیلستان ،به مردم ما دشمنی روا داشته اند.
زمامداران پشتون پاکستان بیشترازدییران در ای دشمنی هاسهم داشته ودارنـد.
پشتونهایی که درگذشته وحال در مقامهای رهبری قرارداشته اند ،افغانستان رابه
صفت کشور مستقل نپذیرفته ،بلاه برخالف همساییی ،همدینی وهم نـژادی،
آنرایک خطۀ احت حمایت ،عمق سترااژیک و بازارپرمنفعت امتعۀ زراعتی و
صنعتی بنجل وبی کیفیت خودمیپندارند ،وبهرگونه قول ،قرار واعهدرسمی پابند
نمی باشند .رهبران پشتون پاکستان ،مارشال ایوب خان ،جنرال یحـیـی خـان،
جنرال موسی خان ،جنرال نصیراهلل بابر ،جنرال اختر ،احمدخان شیر پاو ،جنرال
حمیدگل ،عمران خان و غیره بشمول رهبران دینی پشتون مثل قاضی حسـیـ
احمد ،موالنافرل رحم وموالناسیمع الحق همه دردشمنی بامردم افـغـانسـتـان
قرارداشته ودارند ،وازهر راه مما به افغانستان خسار واردمیانند ،امـنـیـت
رابرهم میزنند ،ازامام نورم های جهانی وسهولتهاکه برای کشورهای محاط بـه
خشاه درنظر گرفته شده ،بی شرمانه عدول می نمایندوکشورمارا به مریقه ها
گرفتارمیسازند .عالوه برآن مالهای پشتون ،حتاعمران خان سیاوالر بـه ضـد
مردم ماجهاد اعالن می دارندوافغانستان رایک کشوراسالمی نمیدانند .گستاخی
هاواجاوز رهبران پشتون وغیرپشتون پاکستان درزمان زمامداری کرنش آمیـز
(دربرابرپاکستان) آقای کرزی به حدی باالگرفت که برعالوۀ اعزام انتـحـاری
ومساعدساخت زمینۀ حمال منظم ،ایجاد ده هامشال سیاسـی واقـتـصـادی،
اجارای ،صدها وهزاران راکت به والیت کنر فیرنمودند ،الـفـا جـانـی و
خسارا مالی زیاد راسبب شدند .
دربرابرآنهمه رذالتها وپست فطرای هاودشمنی های عیان ونهان قدرامـنـدان
پشتون درحاومت پاکستان ،درافغانستان کسانی در مقاما بلند وجوددارند ،که
برعالوۀ فروانی بی مورد ،آرزودارند درخدمت پاکستانیها باشند .چنانچه داکتر
اشرف غنی ،وزیرمالیۀ پیشی درسال  4221درنظرداشت باهمااری یک پشتون
پاکستانی بنام جاویدشاهد برکی ،یاهزارملیون دالرکمک به مردم افغانستان را به
اناشاف مناطق دوطرف خط دیورند به مصرف برساند ،چنانچه همه میدانیم که
مناطق آنطرف خط دیورندبه مرااب ازساحا خط مرزی اینطرف وروستاهای
دییرافغانستان اناشاف یافته اربوده ،دارای سرکهای اسفلت ،برق ،مراکصحی،
ماااب ،بانک وغیره مظاهر امدن میباشند ،که مردم افغانسـتـان بـبـصـوص
اکثریت مطلق روستایی ما ازآن محروم میباشند.
نویسندگان واحلیلیران اوضاع منطقه وافغانستان،بویژه همااران قلمی جریدۀ
ملی امید دربیست ودوسال گذشته ،نیا شوم ومداخله های رهبران ملاـی و
نظامی پاکستان رادرامورافغانستان افشانموده اند اازعمای افغانستان باااباذمواقف
ملی از خوددفاع نمایند ،وجامعۀ جهانی بادرک خطر ،مانع شراراهای پاکستانی
ها شوند .ولی ااحال دشمنی آنهاکماکان به قو خودادامه دارد.
امیدواریم نشروپبش کتاب خانم کارلواه گال ،احساسا قدراهای بـزرگ
دررأس امریاا رابه شورآورد ،اامانع زمامداران فتنه زای پاکستان از مـداخـلـه
درامورافغانستان شوند ،وای منطقه به یک صلح باثبا ودایمی دست یابد .اینهم
برگردان ارزیابی مجلۀ اکونومیست ازکتاب خانم گال ،اقدیم می شود :
*
*
*
ناظران اندک درمقایسه با کارلواه گال ،درموقعیت بهترقراردارندکه دربـارۀ
قرایای ناخوش که درپاکستان وافغانستان ازسال 4224بدینسو به وقوع پیوسته
است ،قراو نمایند .خانم گال بیش ازیک دهه ازهردوکشـور(افـغـانسـتـان،
پاکستان) اکثرا ًازمناطق دوردست به روزنامۀ نیویارک اایمزگزارش داده است.
خانم گال دخترسندی گال ،روزنامه نیاربرجستۀ الویزیونی انیلستان است ،که
سالهای زیاد ،بویژه دردهۀ هشتاد واقعا افغانستان را انعااس میداد .
کارلواه گال درکتاب خود(دشم اشتباهی) نظریا احریک آمیز و فرضیه
های درخوراوجه ارائه میدهدکه امریااومتحدی آن افغانستان رابه صفت یک
کشورضعیف رهامینمایند که ازخشونت ،آسیب پذیری ااقدر نمایی وجـاه
طلبی همسایه ها دررنج وعذاب میباشد .ای افزون برآن است که بیش ازهفتـاد
هزارافغان وسه ونیم هزارسربازخارجی الف شدند ،ویک اریلیون(یک هـزار
ملیارد) دالر به مصرف رسید .باآنهم نتیجه اجتناب ناپذیربود ،زیرا االشهای غرب
بصور درست مدیریت نمیشد .بقول ریچاردهالبروک فقید ،نمایندۀ خـاص
امریاادرمنطقه(ماشایدبایک دشم اشتباهی دریک کشورمبالف درجنگ می
باشیم) !
خانم گال استدالل میاندکه چون حرکت اسالم گرایان افراطی(از داخـل
فاسدشده است) ،می شدطالبان راقبال ً به شاست مواجه ساخت ویآنهارا پذیرفت
وبرایشان جا داد .طالبان بباطری ازمیان نرفتند و فعال باقی ماندندکـه درخـط
مقدم درخدمت اردو ،بویژه دستیاه استببارا نظامی(آی اس آی) پاکستـان
قرارگرفتند .پاکستان با استفاده ازطالبان قادرشد قدر نظامی خودرا درماورای
مرزبرجسته نماید .خانم گال درکتاب خود افشامیسازدکه دستیاه استبـبـارا
نظامی پاکستان چیونه برای طالبان محال مصون آماده میاندو هدایت میدهد
که برقوای غربی درافغانستان حمله نمایند .درپاکستان بمبهای انتحاری ساخـتـه
میشودوعامالن انتحاردرداخل مدارس آموزش می بینند .درهرمدرسه افـرادی
وظیفه دارندکه استعدادهارااشبیص داده وافرادی راکه جرئت انتحار داشـتـه
باشند ،ازمیان شاگردان استبدام بدارند .اردوی پاکستان ای جوانان انـتـحـاری
رابنام (سربازان کچالو) یادمیانند .درمواقع جدی و وخیم( ،دنباله درص ششم)

الحاج امان الملک جالله

سپرنیفیلدـ ورجینیا

د لویدیزی نری پلوی سیاستمدار او مخ کخ کاندید

واشنیت پوست داپریل په 47،4241گنه کی دافغانستان دمخ کخ کاندیدانو
په حقله داسی لیالی دی :دلویدیزی نری پلوی ،د ولس مشری کاندید داکتـر
عبداهلل د اپریل پنبمی ورزی په انتبابااوکی ،د نورو کاندیدانو په پرالـه چـه
پدی سیالی کی یی هلی زلی کولی دیرواونه الس اه راولی ،میرد رقیـبـانـود
انتقادونو سره مبامخ دی.
دااکنوخپلواک کمسیون چه دولسمشری دریم انتبابا پرمخ بیایی له دریو
اونیو دواونو ب شمیرلونه پس اعالم وکر چه دکال 4224ع خبه راهسی چه د
امریاایی پلوی حواکونوپرافغانستان یرغل وکر چه دطالبانو کااه ختمه کری را
دیر پراخه انتبابا وو .
دبهرنی چاروپبوانی وزیرداکترعبداهلل چه دکرزی دحاومت د اوچـتـو
مبالفانو خبه دی پدی انتبابااوکی %9/11رأی گتلی او اشرف غنی یوپبوانی
وزیرمالیه او دنریوال بانک مامور %5/14رای حاصل کری چه دوم لمبـرکـی
راغلی دی ،او داکترزلمی رسول چه حامدکرزی هم دهغه مالارکولول%5/44
رأی الس اه راوری دی .دا چه ددی موجوده نتایجو له مبی هیح یوکاندید هم
%52رأی ندی گتلی ،نو دا انتبابا به بیادویم پراو اه وسپارل شی .یعنی داکتر
عبداهلل اوداکتراشرف غنی به بیادویم حل دپاره دسیالی دگراه راپوراه شی .
دواره کاندیدان چه مترقی کسان دی او هبی کوی چه دامریای سره جو
ختی اریای وساای ،ارخوچه وکوالی شی چه په گده سره دطالبانو او بهرنیـو
ارهیرو د ورانااری مبه ونیسی  .واشنیت پوست زیااوی :داکترعبـداهلل بـه
لمرنی ااجیک وی(داکترعبداهلل دسنااور غالم محی الدی خان زوی دی چه د
قندهارپشتون وو .جالله) چه به دافغانستان دولسمشری واگی پالس کی ونیسی.
نوموری دکال4996راهیسی دامریای حاومت سره نژدی اریای ساالی دی .
داکتراحمدیوسف نورستانی دااکنو دخپلواک کمسیون رئیس وایی چه پـه
لمری مرحله کی ،په آزمایشی اوگه د اونو دشمیرلودنتیجی اعالنول دانتقادااو
سره مبامخ شو .هغه داچه دجون دمیاشتی د اوهمی ورزی دویم خل انتبابـا
یاهم داپریل دمیاشتی دپنبی ورخی دانتبابااو دواونونتیجه به اشرف غنی اـه
ومنلوری وی اوکه نه .دداکتراشرف غنی سالکارحمیداهلل فاروقی وویل چـه
دانتیجی د سلهاو زرو جعلی واونو اواقلبااو خبه دکی دی او 411671ورکلل
شوی رایی دانتبابااو له کمسیون لبوادصندوقونو دنه محافظت په وجه د خیلنی
الندی دی  .نوموری سالکار خرگنده کره چه دااکنو خپلواک کمسیـون بـه
پدی خوراالوناو ورخو کی خپله پریاره په دی حقله اعالم کاندی .
داکترعبداهلل دانتباباای کمسیون ددی نتیجو داعالمولوپه حقله داد خرگندکر،
خوخلورکاله پبوا انتبابااو کی کله چه دداکترعبداهلل خبه وغوشتل شوچه د
انتبابااودنتیجی د اعالمیدو په باره کی د حامدکرزی سره مالقا وکری ،میر
هغه دهغو اقلبااو او غداری په وجه چه په انتبابااوکی سراه رسیدلـی وی ،د
مبالفت په اوگه یو دم د دویم خل دانتباباای سیالی خبه دده وکره  .داکـتـر
عبداهلل دا واری هیله شااره کره چه ددی انتبابااو نتیجه به په افغانستان کی یـو
صادقانه دموکراسی ذمه واری رامینخ اه کری .
دطالبانو لبوا د داره ولو اواریخ کولوپروپاگندی هم دامنیت د خرابولو دپاره
یو بل مشال گنل کیدای شی .دانتبابااوکمیتی زیااه کره چه قابو اوه ملیـونـه
انتباباای کاراونه په خلاوویشل شوی دی چه په دی کی  %62نارینـه او%16
زنانه وو ،خپل کاراونه د رایوپه صندوقونوکی غورخلی دی .که انتبابا بیا د
جون په لمریو ورخو کی پیل شی ،نو دابه دامریاایی چارواکو دپاره دخوشالی
خبره وی پدی چه دگرمی په موسم کی به دانتبابااو سراه رسولوکی نـوری
آسانتیاوی هم راشی.
په پای ک دلوی خدای خبه هیله م یم چه هرهغه حوک چه د هیـواد او
ملت صادق ،صالح او آزمولی ایماندار خدمتیار وی ،ددی مهمی دندی دسپارلو
ور وگرخوی.
ما د امید ملی اخبار په ایره گنه کی خپلو پتمنو هیوادوالو دااکلو یو فورمول
وراندی کری وو .چه داسی حوک انتباب کری چه هغه خپل هیواد اومـلـت
چه مونژ اه دمور او پالر مقام لری ،استونزو او بدببتیو په ورخو او دقهار ملحد
دشم دایری او یرغل په وخت کی یوازی ندی پریشودی او ددی مـوجـوده
رقیبانو اودچوکی او مقام دعویدارنو غوندی چه امریاا او اروپا اونوربـهـرنـی
ملاونواه د عیش اوعشر اواجار او بزنس په غرض اشدیدلی وو ،ملیری
نه وی ،نو ثابته ده چه داکترعبداهلل هغه سری دی چه په پوره میرانه او سرخندنه
دهیواد دملی قهرمان غازی احمدشاه مسعودسره خنگ به خنگ دخپل هـیـواد
اوملت ددفاع او ساانی په خاطر قربانی ورکری خپل سراو مال یی وقف کری
او دهیوادخبه بهرشوی ندی .نو یقینا ً دولسمشری دمقام دپاره غوره شبصیـت
گنل کیژی .ستاسی خواخوژی الحاج امان الملک جالله /
*****************************************
کاناورد ـ کالیفورنیا
سیدفقیر علوی

تاچه پایه تظاهر و تاچه پایه عوام فریبی

دریای ازصفحا مطبوعا غیر دولتی افغانستان عاس اشرف غنی احمد
زی ،که نامزدریاست جمهوری افغانستان است ،چاپ شده بود که بیننده رابـه
حیر وا میداشت .احمدزی رادرای عاس می بینید که بادستاری سرخویش
را پوشانیده وقدیفۀ راروی شانۀ خود انداخته ویک اسبیح دردستش دیده مـی
شود ،وبااینها مردم بیچارۀ افغانستان رافریب میدهد.
درحالیاه همسرش مسیحی است ،وموثق اری منبع ازحیـا هـمـسـرش
محسوب میشود ،اعتراف کرده که شوهرش برخی اوقا به کلیسامیرود .پس
ای نامزدریاست جمهوری افغانستان یک مسیحی است ،وبراساس آن خـالف
قانون اساسی افغانستان به شمارمی رود ،واینک با ریش و دستار واسبیح ،مـردم
بیچاره وبیسواد ماراکه از نعمت سواد محروم بوده ودسترسی به شبـاـه هـای
مطبوعاای ندارند ،فریب میدهد.
ازطرف دییراحمدزی ابعۀ امریاااست ،وقانون اساسی افغانستان صـریـحـا ً
حام میاندکه بایدنامزدان مقام ریاست جمهوری ،اابعیت کشور دیـیـری را
نداشته باشد .آیا کمسیون انتبابا درای مورد احقیقا کرده است؟
ازطرف دییر ،رشیددوستم راکه با عقاید وافااراحمدزی هیچیونه موافقت
ندارد ،درکنارخودآورده اا آرای مردم اوزبیک راازآن خود بسازد ! مشـاـل
دییر ای است که اگراحمدزی که ازناحیۀ سرطان رنج میبرد ،بیمارشـود واز
اجرای کارباز ماند ،آیارشیددوستم درشرایط دشواری که افغانستان درآن قـرار
دارد ،میتواندمملات را به استقامت رفاه وارقی سوق بدهد؟
وباالخره مطلب جالب دییرای است که خلیلزاد وجاللی واردکابل شده اند،
اابه هرقیمتی که میسراست ،احمدزی رابه حیث رئیس جمهور برمردم افغانستان
احمیل کنند ،وای البته چنی مفهومی را افاده می کندکه کمسیون انتبـابـا
وکمسیون شاایا انتباباای در برابر فشار ویا پول انعطاف پذیر می باشند ! /

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

صفحۀ سوم

پیام به عالقمندان امید

دوستان عزیزی که جهت فراهم ساخت زمینۀ انتشار مداوم امید یـاری مـی
رسانند ،محبت فرموده چک اعانۀ جدید شان را بفرستند .خداوند به همۀ شـان
اجر وافر نصیب بدارد  .چک یا منی آردرهای اان را قابل پرداخت به هفته نامۀ
امید بنویسید  .با محبت و احترام ،محمدقوی کوشان
*****************************************
آلمان
پروفیسرداکترحیدر داور

توصـــیۀ فــــوری

دوست گرانقدرآقای محمدقوی کوشان !
رفقای ارجمندبه م وظیفه دادنداابرحسب اجارب آموخته ام دربارۀ سـهـم
گیری حیر انییز و رزم آورانۀ که مردم باشهامت ما در انتبابا اخیرریاست
جمهوربه خرج دادند ،وهم راجع به مسئولیت ملی وایمانی که اکنون کانـدیـد
های برندۀ آرای ملت بدوش دارند ،نظری ارائه بدارم .
در بدو کالم بایدبه عرض برسانم که اینیونه گرایش ملی وانییزۀ آزادمنشی
زنان ومردان غیورما باعث مباها وسربلندی ملت ما و موجب سرافینـدگـی
دهشت افینان وفتنه انییزان میباشد .مبصوصا ً درای سه دهۀ کـه دشـمـنـان
وحد ملی ماآاش بغض وعداو رادر سرزمی زیبای مادام میزنند ،یابار
دییرمردم آزادمنش ورزم آرای ما قدعلم کرد ،اابه جهانیان وببصوص به هم
جواران ستیزه جو و اجاوزگر وانمودسازند که دییرطوق اسار ومظالم رانمی
پذیرند و بدون خوف وهراس ازاوپ وافنگ ،سرنوشت خویش راخود اعیی
می دارند.
حاالکه ملت قهرمان افغانستان دی خودرا ادا نموده  ،ازوجایب ملی و وجدانی
برندگان آرای ملت میباشد ،ااخدا راحاضردیده ،دل بحال بینوایان وامـامـیـت
خاک مقدس ما بسوزانند ،دیو خودغرضی راسر بِبُرند ،وفرشـتـۀ اخـو و
همبستیی را درآغوش بییرند.
به اأسی ازاظهارا معترضۀ فوق ،روی سبنم به آقای داکترعبداهلل عبداهلل و
آقای داکتراشرف غنی احمدزی می باشد ،که به احترام از آرای اکثریت مطلق
ملت ،ازچندپارچیی جدا ً اجتناب نمایند ،و دست ائتالف وهمااری بی شائبـه
رابه جانب همدییر درازنمایند ،اا باشدکه از اثرچنان ائتالف بزرگ وسهمییری
جمله اقوام ملت ،ای کشتی شاستۀ ما ازی بحر پراالطم نجا یابد.
درفرجام اوقع عاجزانه از مدیران مدبرجراید ورسانه های خردمند دارم ،اادر
ای راه خیرسبقت وابلیغ نمایند ،ونیذارندنویسندگان خودغرض وکواه نظر و
مبلغی کینه اوزدر نمد مو بپالند وهویت همی اشباص راکه ملت بـه ایشـان
اعتماد کرده ،در دیدۀ جهانیان و دشمنان وحد ملی ماجریحه دارسازند .وم
اهلل التوفیق /
*****************************************
سویدن
الحاج عبدالبالق بقایی پامیرزاد

افغانستان ،سرزمین بربادرفته به دست پاکستان

وطن ! باعث آرام جانم ،شکوه و وحدت ورد زبانم
ای سیاه مشق برسبیل اقتراح ونظرخواهی ازاهل خبره ودانشمندان معظم ارائه
مییرددکه  :آیاافغانستان میتواند ازپاکستان خواهان نجبران حیثیـت بشـود و
(غراما جنیی) مطالبه کند؟
ای هیچمدان ،کشتار وویرانی مردم ومملات افغانستان رابدست حـاکـمـان
ملای ونظامی پاکستان ،باهی معیارشرعی وقانونی موافق نمیدانم ،وآنـراظـلـم،
ستم ،جفا واعدی واجاوزعریان و(جنایت علیه بشریت) میپندارم ،وبه عـرض
میرسانم که ازآنچه جنایاای که در یوگوسالوی ازطرف صرب هاعلیه مـردم
مسلمان بوسنیا اعمال شده بود ،جنایا حاکمان پاکستان علیه مردم مسلمان و سر
فرازوبییناه افغانستان به مرااب فزونتراست .ای جنایا نه انهاباعث کشتـار و
ویرانی گردید ،بلاه شیرازۀ وحد ملی مارا نیزسبت صدمه زد و ازهم پاشید،
و اروریسم رانیز ماننددانۀ سرطان به سرزمی مقدس ما ک ِشت نمود ،وزمـیـنـه
رابرای مداخلۀ دایمی امپریالیستهای جهانبور مهیا گردانید .دراینجا پیش ازآناه
به عقب برگردم ،باالی رویداد های چند ماه قبل درکشورم ماث می نمایم.
درگرهمآیی علمای کشورهای اسالمی بشمول پاکستان درشهرکابل ،پدیـدۀ
شوم ومنحوس اروریسم به اساس احاام صریح قرآناریم حرام قطعی اعـالن
گردید ،وبه دنبال آن بیستمی سفربی نتیجۀ کرزی به پاکستان صور گرفت،
متعاقب آن مالفرل الرحم  ،پدرطالبان ،باابل آمد ،میر نتایج وپیآمدهـامـثـل
گذشته ها همه صفربود وباخون ریزی جواب داده شد .علت اصلی ای بودکه
ای رفت وآمدهای بی ثمرمثل گذشته هاضمانت اجرایی نداشت ،ومسایل مورد
بحث زمان بندی نشدوملل متحد درحاشیه قرارگرفت ،وگپها وسبنهای ااراری
ومیان اهی راامواج به هوا پراند ! مثال ارسالجمال والی بی گناه لوگرکشته شد،
دفاارفرماندهی پلیس والیت ننیرهارموردحمله قرارگرفت ،در دههاجای دییر
کشورعزیزما نیزحمال اروریستی وبمبیذاری های کنارجاده رخ داد ومنجربه
قتل مردم بییناه ومجروحیت شان گردید .
دروالیا نورستان ،بدخشان ،فاریاب وغزنی اوضاع ناآرام شد ،والفا پلیس
ومردم بییناه وابریبا ادامه دارد .یک صاحبمنصب انیلیس چندی پیش در
کابل گفت دربی یک هفته ازپنجاه الی صد نفردری حوادث جان میـبـازنـد.
چندی ولسوالی دراصرف طالبان قرار دارد .یعنی حاکمان پاکستان ازریبـتـ
خون مردم شریف افغانستان سیرنمیشوندودست ازکشتار وویرانی برنمیدارند.
درچنی اوضاع واحوال ،شورای امنیت سازمان ملل ،امریااونااـو و سـایـر
کشورهای دوست ،خاصتا ًکشورهای اسالمی که بـرای ریشـه کـ کـردن
اروریسم ازخاک پاکستان ،به اینجاآمده بودند ،فقط بحیث اماشاچی وبه گونۀ
بیطرف عمل کردند ،برعاس باپاکستان مدارا نمودندوآنرا حمایت مالی ونظامی
نمودندوهی اوجهی درمحو و نابودی اروریسم درخاک پاکستان ،محل اربیـه
وصدور اروریسم به افغانستان وسایرکشورها بعمل نیاوردند.
ایاال متحده وشرکاء نیزدرهمۀ ای مد صرف به هالکت اسامه ب الدن
اکتفاکردند .ای است یک فریب وعقبیرد کالن که باید پاسخ آنرا بـدهـنـد.
حاالکه مییریزندوافغانستان راانها مییذارند ،باید مسئولیتهای آینده رانیز برعهده
بییرند .زیرااروریسم کامال ً در پاکستان دست نبورده باقی مانده ،اردو وپلیس
افغانستان هنوزدرسطحی نیستندکه ازکشور ونوامیس ملی شان بصور مستقالنه
دفاع نمایند ،اجهیزا نظامی عصری ندارند ،قوای هوایی احت صفرقرار دارد،
باچندفروند چرخبال کهنه نمی شود کامیابی بدست آورد .مثال برجستۀ دییر،
حملۀ اروریستی 46نومبرسال پیش به دانشیاه زنده یاداستاد ربانی شهید میباشد
که متصل خیمۀ لویه جرگه صور گرفت !
درحالیاه ای سال 4241انتبابا ریاست جمهوری وشوراهای والیتی بحیث
یک وظیفۀ مقدس هنوز جریان دارد ،بیم موجوداست که شفافیت آن نیز زیر
سئوال برود ،چناناه اعمال وکردارکمسیون های نامستقل انتبابا وشاایـا ،
نتایج انتبابا رازیرسئوال برده است .ارس ازاینست که حالت به سویی کشانده
شودپاکستان می خواهد ! بازسازی همی اکنون متوقف شده ،سرمایه هاو مغزها
در حال فرار است ،وده هاوصدها مشال دییرپیش پای (دنباله درصفحۀ ششم)
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حامد نوید
عنوان نشریه  :آریانا برون مرزی
مؤسس ومدیرمسئول  :پروفیسر رسول رهین
درهمی هفتۀ گذشته ،نشریۀ ارزشمند وپرمحتوایی از دوراری سـرزمـیـ
شمالی اروپا ،از سویدن بدستم رسید ،که ازپانزده سال به ای طرف ،بامسـاعـی
خستیی ناپذیر مؤسس ومدیرمسئول آن جناب پروفیسر رسول رهی وهیئـت
احریر نببه و ورزیدۀ آن ،که اکثر پروفیسران واستادان افغان درهجر مـی
باشند ،بانام(آریانا برون مرزی)بدون وقفه بچاپ میرسد .

جناب ضیاء رهین
پروفیسر رسول رهین
پروفیسررهی  ،که مدای رئیس دانشیاه کاپیسا درافغانستان بود ،نه انهـاایـ
مجلۀ فصلی خوشنام وخوش سلیقه وپرمطلب رابه عالقمندان و خوانندگان همه
قاره هابامرامی رنیی  ،پروهشی ودلنشی ادبی ،اجتماعی ،ااریبی وسیـاسـی
ارائه میدارد ،بلاه شباۀ سایت انترنتی خاوران رانیز باهمااری فرزندبرومندش
جناب ضیاءرهی  ،بادرایت شایستۀ مطبوعاای وژورنالیستی ،که خوانندگـان و
هواخواهان بیشمار دارد ،به پیش می برد.
درقطاربسا مرامی پژوهشی واحقیقی همی اازه اری شماره(سال پانزدهم،
شمارۀ سوم) آریانابرون مرزی ،درصفحا اول آن مرمون مستند واحقیـقـی
مفصل زیرعنوان (نبستی ااحادیۀ محصلی  ،آغاز داعیه های دموکراایک) بـه
قلم استاد اواناودوست گرامی ام ،شبصیت مدبر وفرهنگ دوست دانشـیـاه
کابل ،جناب پروفیسرسید سعدالدی هاشمی ،بچاپ رسیده است ،که مطالعۀ آن
خاطرا آن ااحادیۀ پیشتاز و دردآشنا وصاحبنظر محصلی آزادیبواه وعدالت
پسند وقت رازنده ساخت ،که دریک دورۀ پراختناق وسانسورشدید سیاسـی،
شجاعانه قدعلم کردوااآخری نفسهای خود ،که خیلی زود باچوب استبداد در
گلو گره گردید ،کنفرانسهای روشنیرانه وواقع بینانه رادایرساخت ،ودردهای
که مردم رابه گوش دست اندرکاران وسلطه داران وقت رسانید.
همی لحظه یادم آمد ازجریان یای ازکنفرانسهای هفته وارااحادیه که بنـده
طبق فیصلۀ قبلی کمیتۀ نشراای ومطبوعاای ،ریاست آنرابه دوش داشتم ،بیانا
پرشور وروشنیر وواقعبینانۀ روز راکه درآن محصلی فـرزانـه ودردآشـنـای
فاکولته های مبتلف سهم داشتند ،باای بیت آغاز نمودم :
بیا اا کار ای ملــت بسازیم قمار زندگی مــردانه بازیم
بنالیم آن چنان درمسجد شهر که دل در سینۀ مال گدازیم
بهرحال ،استادمحترم جناب پروفیسرهاشمی که ازصحبت گرم و دوستـانـه
اش ذریعۀ الفون ازلندن مستفیدشدم ،ااریبچۀ مفصل و مستنداولی ااـحـادیـۀ
محصلی افغانستان راباذکرانییزه های بهیبواهانۀ اشایل آن ،واسـاسـنـامـه و
اعرای فعال آن ،باابصره های روش و صادقانۀ خود ارائه داده است.
نویسندگان ارجمند دییریاه دراحریرمرامی ای شمارۀ آریانابرون مرزی
سهم گرفته اند ،عباراند از :پروفیسررسول رهی  ،پروفیسرشـاه عـلـی اکـبـر
شهرستانی ،داکترناصرالدی پروی  ،پوهندوی داکتر محمدانور ارابی ،داکتـر
شمس الحق آریانفر ،سیداحمدهاشمی جویباری ،ضیاء دانش ،سهراب پـروان
دره یی وآخندزاده غالم غالمی.
پس ازمطالعۀ مرامی ارزشمندوپرمحتوای مجلۀ آریانای برون مرزی ،سایت
انترنتی خاوران راکه بامساعی پروفیسررهی وضیاجان رهی درسرااسرجـهـان
اشاعه می یابد ،باشوق امام بازکردم ودر قسمت فرهنیی آن وببش کتاببانـۀ
خاوران ،مرمون انتبابی از جریدۀ وزی امید رایافتم که راجع به معرفی اـازه
اری کتاب ،األیف بانوی فرزانه ونویسندۀ برازنده ماریا دارو برشتۀ احریرآمده
وباای چند جملۀ ماندگارخانم (آرش) آراسته بودم :
بیااا باهم به عصرخویش برگردیم
بیا بالحظه های داغ ااریخ همسفرگردیم
او نام قهرمانان رااگر پرسی ...به جزچنداا ،نمی دانم
درون رده های داغ ااریخ هزاران قهرمان بوده
که بی نام ونشان مرده ...
ولی چه خوبست که دانشمندپژوهشیرگرامی وط  ،پروفیسررسول رهی با
األیف سه جلدکتاب ارزشمند(کی کیست درفرهنگ برون مرزی) ،باشایستیی
امام دورن رده های داغ ااریخ سفرپرفیری نموده وشبصیت های فرهنـیـی
وط عزیز راقبل ازیناه به فراموشی بروند ،وناشناخته بمانند ،با زندگینامه های
شان درسه جلدمعرفی نموده است .وقتی چشمم به عنوان کتاب افتاد ،یادم ازکار
ماندگارداکتر لودویک آدمک آمدکه به زبان انیلیسی همچنان زیرعنوان (هو
ا ِز هو ،یا کی کیست) شبصیتهای سرشناس را ازسراسرجهان معرفی کرده وبه
یادگارگذاشته است .
کارنامه های ارزشمند وپرفیض جناب پروفیسررهی که واقعاًبه حیث پرکار
اری نویسنده واحلیلیر وپژوهنده درمطبوعا برون مرزی وسایت شـبـاـۀ
جهانی انترنت به شمارمی آید ،قابل هرگونه اقدیر وستایش است ،وصحت و
سعاد وموفقیتهای بیشتری به ایشان و فرزندشان آقای ضیاءرهی آرزومندم /.
*****************************************
دانشمندان ایرانی همانا فارسی میانه است .برخی ازای دانشمندان زبان پهـلـوی
ساسانی را مرابط به پارس که میدانند  ،اما زبان پهلوی که دراثرمهاجر پاراها
از باختربه پارس وارمنستان در قرن سوم ق.م درنواحی شمالی ایران کـنـونـی
مروج شد ،باپارس که اراباطی ندارد .چنانچه محقق ایـرانـی ،دکـتـر ژالـه
آموزگار نیزعقیده دارد که زبان پهلوی ازنیاه لغا ودستورزبان متفاو اززبان
سرزمی پارسه است .او مینیارد» :ازنیاه اشتقاق ،پهلوی به معنی زبان پـاراـی
است ونه فارسی .زبان پارسی منسوب به (پارسه) از ایالت پارس وپارای منسوب
به (پرثوه) از ایالت پار میباشد«.
بایدیادآورشدکه دری بررسی مبتصر ،موضوع از نیاه سیرااریبی زبانهای
که آری موردمطالعه قرارگرفته ،نه ازنیاه کاربرد کلما  ،دسـتـورزبـان و
نیارش ،که در دری وفارسی یایست ،وبا وجود افاواهای الفظی واصطالحی،
بعد ازقرن پنجم هجری یاجا اناشاف نموده اند ( .دنباله درصفحۀ هفتم)
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فیرفاس ـ ورجینیا

سپاسی از خانم ماریا دارو

باابرازسپاس فراوان ازنویسنده فرهیبته هموط وبانوی با درد ،خانم ماریا دارو
که درموردم لطف نموده وکارهای هنری وفرهنیی مراباوجودکم وکاستـی
های آن،درکتاب ارزشمندخود(چهره های جاودان) به دیده قدر دیده اند.
همچنان ازجناب پوهاندلطیفی که مهرورزیده اندوببشهای ای کتاب ارزشمند
راکه درآن مطالبی درموردپدربزرگوارم مرحوم غالم احمد نویدوایـنـجـانـب
نیاشته شده،اقتباس نموده ودرجریده پرخواننده امید به نشررسانـده انـدابـراز
ممنونیت دارم .گرچه م بصور عمومی دوست ندارم اادرموردخود وکـار
های فرهنیی خودچیزی بیویم و بیشترعالقمندم اادرموردیک پدیده هنـری
وادبی ویا موضوعاایاه مربوط به ااریخ هنروفرهنگ افغانستان وکشـورهـای
همجوارمییردد صحبت نمایم ،امادری بررسی مهرآمیزمسائلیست که ایجـاب
صحبت بیشتررامینمایدوخرسندمیشوم اادرمورداوضیحاای ارائه کنم.
درموردایناه دری نوشته آمده که اینجانب بباطرسرودن شعری برای یـک
شاعرایرانی که همانا فریدون مشیری شاعرمعروف معاصر ایران است ،مـورد
انتقادبرخی ازهموطنان قرارگرفتم ،بعد از چهارده سال ساو ای اوضیحا را
ارائه میدارم .شایدعدۀ بپرسند که علت ای ساو طوالنی چه بـوده وچـرا
جوابی درموردارائه ناردم؟ م عقیده دارم که یک نقدهنری و ادبی باید بـر
معیارهای قبول شده علمی واکادمیک استوارباشد ،که متاسفانه ای انتقادا فاقد
آن بود ازینروضرور نمی افتید دراا مورد پاسبی بیویم.
دربارۀایناه آشنایی م بافریدون مشیری شاعرشیوا بیان ایران چیونه آغازشد
وچرا درعالم ناشناسی ،اشعارم مورد اوجهش قرار گرفت بایدبعرض برسانم که
درسال 4929هنیامیاه درپشاوربودم و ازطریق مرکزنشراای افـغـان اخـبـار
افغانستان رابزبان انیلیسی برای رسانه های خبری جهان ارجمه میاردم ،نامۀ از
دخترم راحله که در آنوقت هفت سال داشت ودرورجنیا زندگی میارددریافتم.
اودری نامه بازبان کودکانۀ نوشته بود :بابه امروز روزپدراست ،برایم بیو اوکجا
استی؟ هرقدرمییردم ارانمی یابم؟ ای چند سطرکوااه که درآن ژرفـتـریـ
احساس یک طفل برای داشت پدرنهفته بود ،حالتم را دگرگون ساخت وایـ
شعرا برایش سرودم:
اقدیم به دخترم راحله
باغ جهان
اوای نورشب های بی اخترم
بببشای م را اوای دخترم
اوای کودک خوب وانهای م
اـــو ای نـو نهال امنای م
او ای گلب پاک ونغز سحر
اــــو ای مایـۀ زندگئ پدر
او ای نو بهارم گل آرزو
بببشای م راکه دورم زاو
به عشق اـو و میه خویشت
اودرغرب وم درجواروط
منم از اـو دور و او خواهی پدر
اــو در انتظار و منم در سفر
او ای طفل معصوم و حیران م
ولیاـ ندانی او ای جان م
زبهر اـــو و حفظ مأوای است
اـالش م ازبهرفردای است
چوآزاده سروی به فبر امام
که فرداگذاری به ای خطه گام
نیابی در ای بــاغ زاغ و زغ
نبینـــی زدشم اثر در وط
هزاران چو اـــو نور چشم پدر
هزاران چو او کودکان دگر
که آواره گــردیده از ایغ کی
هـزارن گل باغ ای سرزمی
به خرم زمی وبه بستان خویش
کندآشیان درگلستان خویش
نسوزد در انــدوه و درد مح
منم دراالشی که دییر وط
نجوید طلب کـس ز بییانیان
نبارد دگــر آذر از آسمان
نیـردد دگـــــر سینۀ آاشی
نریزددگرخون کس برزمی
گل خنـــده رو ید به رخسار ها
فــرو بشاند چوبۀ دارها
بتابد به هر دره خورشید مهر
پرستو پرد باز سوی سپهر
ببینیم بــر نیلئ آسمان
در آندم م واوبه باغ جهان
که ای زندگی موج دریابود گهی خامش و گه به غوغا بود
زمانی فرازاست واابنده گی گهی برنشیب است ای زندگی
و لیـا نــوا های آزادگان بماند بجا جــــاودان در جهان
شرف مرگ داردبدان زندگی که شرطش بود هرزمان بندگی
پشاور سال  4929,چندی قبل از خروج قوای سرخ از افغانستان
چندی گذشت ودوباره به امریاا آمدم ودرمجلس ادبی ایاه ایرانیان مریلنـد
برگزارنموده بودند ،ای شعرراقرائت کردم .ازقرارمعلوم خانم بدری بهبـهـانـی
جریان محفل راویدیوگرافی کرده وباخود به اهران برده بود .خـانـم بـدری
بهبهانی که خانم ادیب وازدوستان مشیری بود ،هنیام بازگشت به امریاا برایـم
گفت :فریدون مشیری شعری راکه برای دختر نوشته ئی بسیارپسندیده و از
اینروشعرخود راکه سالها قبل برای دخترش بهار سروده بود همراه باچند گزیده
اشعارش برایت فرستاده است .ازخانم بدری بهبهانی اظهارسپاس کردم واینـک
شعر مشیری را به اوجه میرسانم :

م مشیری راازنزدیک نمیشناختم وفقط بااشعار زیبایش که ازطریق بـرنـامـه
های ادبی رادیوافغانستان درپروگرام زمزمه های شبهنیام پبش میشد،آشنابودم.
چندسال بعدهنیامیاه فریدون مشیری برای دیدار باایرانیان مقیم امریاا ودوست
داران شعرش به ایاال متحده آمده بود ،لطف نمودوازطریق الفون بام اماس
گرفت ،و بامهربانی ایاه شایسته یک شاعربزرگوارست گفت :مـ درشـهـر
دییری هستم بزودی به شهرشماخواهم آمد وهمدگر راازنزدیک خواهیم دید.
در جواب گفتم :مهمان درنزدماافغانها بسیارعزیزاست وبه مهمان خود مییوییـم
که خوش می آیی وبردیده احباب می آیی.خندیدوگفت  :به به ایـ کـالم
خودش شعربودو میدانم که شعرنزدافغانیها گرامیست .گفتم :اشارازیناه شعری
راکه برای دخترم سروده بودم پسندیدید .درجواب گفـت :دریـ شـعـردو
احساس انسانی یعنی صمیمت و آزادگی موج میزد ،ازینروآنرا بسیارپسندیدم.

صفحۀ چهارم

ازآنجاییاه عواطف انسانی مرزی رانمیشناسدو رسم ادب حام مـیـاـنـداـا
جواب مهربانی رابامهربانی داد وقدرشناسی را باقدرشناسی ،ای شعـر رابـرای
فریدون مشیری ،شاعربزرگی که دییربه کهولت رسیده بودوآخـریـ ایـام
زندگانی پربارش را سپری مینمود ،سرودم وبه دوستش خانم بهبهانی دادم اـا
وقتی به واشنیت آمد از جانب م برایش اقدیم کند.
درمحفل باشاوهی که ایرانیان مقیم واشنیت برای فریـدون مشـیـری در
امریا یونیورستی برگزارکرده بودند ،مشیری شبصا ازم خواهش نمـوداـا
ای غزل رابرای هموطنانش قرائت کنم ومنهم به پاس احترام به مقام ادبی یک
شاعرکه اکثرما ازشعرمعروف کوچه اش بارها لذ برده ایم ،غـزلـی راکـه
برایش سروده بودم به حرار ارائه کردم .
اقدیم به شاعر شیوا بیان  ،مشیری
فروغ مهری و از کوچۀ مهتاب می آیی
توای آنکه زشهرشعر های ناب می آیی
چوشعرمست خود برموجهای آب می آیی
ز اوج آبشار دور سوی ساحل دل ها
مگر درچشم من از سرزمین خواب می آیی
چو رویای دل انگیزی که بربال صبا آید
که خوش می آیی وبردیده احبا ب می آیی
بهاران تهنیت گویند بزم انس یاران را
گراز میخانه یا از خلوت محراب می آیی
سرودت سوزدل گوید ،نوایت نغمه هستی
که بارنگین کمان شعرچون سهراب می آیی
فریدون زمانی درشکن افسانه ضحاک
ولی تو با هزاران گلبن شاداب می آیی
به بزم شعرهای ناب ،من با شاخه ای آیم

ای شعرمورداستقبال زیاد ایرانیان قرارگرفت ودرجریده ایرانیان واشنیتـ
بچاپ رسید ،ولی چندا ازهموطنان را برآشفته سـاخـت ،کـه عـلـت ایـ
برآشفتیی را خود میدانند  ،نه م .
بهرحال مراد ازذکر ای مطلب جز روش ساخت ذه خوانندگـانـی کـه
ازسابقه موضوع اطالعی ندارند ،چیزدییری نیست ،ورنه ازی مسأله سالهاگذشته
وجای یادآوری نداشت .درگذشته نیزشعرای بزرگ ایران چون خانم اـرانـه،
خانم سیمی بهبهانی ،دکترغوغا خلعتبری ،وادیب بزرگ ایران مهتدی بـدیـع
ودییران بام مراودا ادبی داشته اند ،اماای مراودا ادبی هیچیاه مانع آن
نیردیده اا با ادعاهای غیرواقع بینانه واغراق آمیزایرانیان مبنی برایناه افغانستان
ازخودااریبی نداشته وثقافت وزبان آن ببشی ازفرهنگ ایران و فارس باستان
است موافقت کنم.
ازآنجاییاه دفاع از هویت ااریبی ،حیثیت وشرف ملی افغانستان برای مـ
باالارازهرگونه رابطه فردیست ،درمحافل علمی و کنفرانس های که اشتـراک
داشته ام ،اینیونه ادعاهای نادرست رابا ارئه اسناد ااریبی باقاطعیت ردکرده ام.
مبره است که ای نوع موضعییری عدۀ زیادی ازنویسندگان ایرانی ،برعالوه
ایناه ازنیاه واقعیت های ااریبی صحت ندارد ،برخوردیست افوق جـویـانـه
وغیرعلمی ،که بر مبنای فبرفروشی های غیرواقع بینانه استواراست.
بطورمثال ازدیدگاه ایرانیان ،اکثربزرگان علم وادب که ازافغانستان امروزیـا
(خراسان قدیم) ،آسیای مرکزی یا(ماوراءالنهر) وحتی حوزه سندبرخاسته اند،
مانندرودکی سمرقندی ،بوشاوربلبی ،رابعه بلبی ،عنصری ،فرخی ،سنـایـی
غزنوی ،خواجه عبداهلل انصاری ،موالناجاللدی بلبی ،عبدالرحـمـ جـامـی،
سیدجمال الدی افغان ،اقبال الهوری وخالصه هرکسی که قلمی برداشته وبـه
زبان دری ویابه اعبیری (فارسی) اثری آفریده ،بنام متفاروشاعر ایرانـی ویـا
پارسی Persianثبت شده است .ای ناته ایست که بایدبه آن اوجه خـاصـی
مبذول داشت .دراکثرسمینارهای علمی ایاه برای مطالعا فرهنگ وزبانـهـای
کشورهای مشرق زمی درایاال متحده وکشورهای غربی بصور عموم بـر
گزارمییردد ،دانشمندان ایرانی وپژوهشیران غربی طرفدارشان االش میورزند
اافارس قدیم رابحیث خاستیاه شعر و ادبیا کشورهای غیرعرب معرفی نمایند
ومدنیت ای کشورهارا جزءامپرااوری فارس اعالم کنند .،ازیـنـروکـوشـش
فراوان بعمل می آیدکه اصطالح دری رایابالی حذف نموده ویا آنرا منحیـث
یای از لهجه های زبان فارسی مروج درایران معرفی دارند .حتی عدۀ از پیروان
ای طرزفارکه راه اغراق می پیمایند ،اصطالح ادبیا دری راکه پیشنه ااریبی
بیش ازهزارسال دارد ،ساخته وپرداخته دانشمندان عصرظاهرشاهی افغـانسـتـان
قلمدادمیانند ،که قراوایست نادرست و برخالف واقعیتهای ااریبی.
درسال 4957کتیبه معروف سرخ کوال که معتبراری سندااریبی درساحه
زبانشناسی به شمارمیرود ،اوسط ایم باستانشناسی فرانسه از والیت بغالن کشف
شد .پروفیسر دانیل شلوم برژه  ،محقق مشهور فرانسوی وپروفیسر هنینگ ای
کتیبه را ازنیاه زبانشناسی مورد مطالعه قراردادندوثابت گردیدکه زبـان آری
دوره کوشانیهاوشاهان یفتلی که زبان باختری که نیزیادمییردد ،مادرزبان دری
کنونی افغانستان است .بهمی ارایب مرحوم پوهاندحبیبی شرح مفصلی درمورد
زبان دوهزارساله افغانستان نوشت که قدامت آنرابرپهلوی ساسانی وپارسی میانه
مروج درفارس نشان میدهد .ازینرو عده از ایرانیان بابرخوردی غیرواقعبیـنـانـه
آنراساخته وپرداخته دانشمندان دوره پادشاهی ظاهرشاه خواندند ،که ادعایست
نادرست وغیرعلمی .بعدهاکشف کتیبه رباطک درسال 4995ازوالیت بـغـالن،
مربوط دوره کوشانی ،که وضاحت بیشتری دارد ،براقویت ای حقیقت افزود.
همچنان دریاداشتهای زائری چینی (قرن سوم وچهارم میالدی) زبان ساحه باختر
بنام زبان دهاری (اباری) یادشده که همانازبان دری با الفظ قدیمی اـراسـت.
(برای مطالعه بیشتر درمورد کتیبه سرخ کوال وزبان آری یا دری باختـری بـه
مؤاخذیاه درپاورقی نیاشته شده مراجعه نمایید) .
آنانیاه باشعروادب سروکاردارند ،میدانندکه قرنهاپیـش ازعصـرحـاضـر
سبنورانی که از قرن چهارم اا قرن نهم هجری میزیسته اند در اشعار خود بارها از
زبان دری یاد کرده اند،مانند ای ابیا :
گهی به لفظ دری وگهی به شعر دری
صفا روی وی وآسمان مراگفت
(حایم سوزنی سمرقندی)
بود درزبان دری ده هزار
کجا بیور* از پهلوانی شمار
(فردوسی )
دل بدان یافتی ازم که ناوخواهی خواند مدحت خواجۀ آزاده به الفاظ دری
(فرخی )
مرای پرگهرد ُر لفظ دری را
م آنم که درپای خوکان نریزم
(ناصرخسرو قبادیانی بلبی)
زلفظ دلاش حافظ کسی بود آگه که لطف طبع وسب گفت دری داند
( حافظ شیرازی)
نظامی که نظم دری کار اوست دری نظم کردن سزاوار اوست (نظامی گنجوی)
زبان دری ،دهاری یا آری باختری ازنیاه سیرااامل ااریبی از زمان کوشان
شاهان ااکابل شاهان به شیوایی بیشتری رسید ودر ادوار اسالمی ،درآغـازسـده
چهارم هجری درعهدپادشاهی یعقوب لیث صفاری در زرنج بحیث زبان رسمی
درباراعالم گردید .درعهد سلطنت سامانی هاوشاهان غزنوی زبان دری بحـیـث
زبان دبیری و سبنسرایی دربلخ وغزنه وببارا شناخته میشد ،که سـبـک ادبـی
خراسانی براساس ای زبان شیوا استوار بود .
اب مقفع426 ( ،ء 414ق) مترجم کلیله و دمنه به عربی که خود فـارسـی
اباربودودربصره میزیست ،از زبان دری مروج دربلخ وبراری آن ازنیاه سالست
وگویایی برزبان فارسی معمول در مدای پایتبت ساسانیان یادآورشده است.
درازمنه پیش ازاسالم زبان پهلوی اشاانی وپهلوی ساسانی مشتق ازآن درسر
زمی فارس معمول بود .درقرن سوم هجری شمسی اعراب زبان پهلوی ساسانی
رابنام سرزمی فارس ،زبان فارسی خواندند که بقول (دنباله آخرستون اول)

هفته نامۀ امید
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شمارۀ 379
کروالینای شمالی

کی را باید انتخاب کرد ؟

درشمارۀ قبلی نشریۀ معتبرامید ،مقالۀ زیرعنوان فوق ،به قلم نویسندۀ محترم
جناب الحاج امان الملک جالله به نشررسیده بود .نویسندۀ ارجمند بعدازاوضیح
ای موضوع ،خواستار نظریا هموطنان ،چه نظرا مثبت یامنفی باشد ،شـده
بودند .ای مقاله که بزبان ساده بیان شده بود ،محتویا بسیارمهم وحیاای را در
بارۀ انتبابا واهمیت قراو باالی رهبرجدید در برداشت.
م متأسفانه معرفت نزدیای باجناب
جالله نداشته ام ،اماطوریاه مییویند در
پهلوی دییرمشبصا  ،گفتـاروبـیـان
شبصیت نویسنده یا وینده رانمایان می
سازد ،م یقی کامل دارم که جـنـاب
جالله یک افغان وطنپرست ،حسـاس،
یک پشتون اصیل ،مردی خجسـتـه و
بدون آالیش وشبصیتی بافریـلـت و
اقوا میباشند .ای چنی شبصیتها بـرای
هرکشورببصوص برای وط عزیز و
مردم مادرای حالت اشنجا اجتماعی
پروفیسرداکتر حمید هادی
وسیاسی ،نعمـتـی اسـت بـیـایـان .
نظروقراو م دربارۀ مقالۀ آقای جالله ،مثبت بوده وامام ناا موردبحـث
مقالۀ شانرا اایید می کنم .
باکمال اأسف چه درزمان استیالی روسهای غدار ،وچه درزمان اشغال کشور
مااوسط طالبان پاکستانی ،وچه بعدازسقوط طالبان و القاعده ،یاتعدادافغانهایـی
که درجنگ دفاع ازمملات ومصیبتهای حاصله برمردم ماسهیم نـبـودنـد ،بـه
اصطالح ایشه برریشۀ ای کشور زدند ،بادشم سازگاری کردند ،چور وچپاول
کردند ،خوردند ،بردند ،کشتند ورفتند .بعدا ً بااأمی صلح ،چـون الشـبـوران
سروکلۀ شان پیداشد ،ازهوا وزمی برجسد خونی ای مردم مظلوم ریبتند و در
انتبابا سروصدای رهبریت را براه انداختند.
ازآدولف هتلرپرسیدند :درنظرشماپست اری وبی وقاراری انسان های روی
زمی کی هابوده اند؟ هتلر درجواب گفت :خبیث اری آدم های دنـیـا وبـی
شرف اری موجودا عالم ،آنهایی اندوبودندکه دراصرف کشورهای شان با
م همااری وکمک کردند .چون وط بحیث مادراست ،آنهازمیـنـه سـازی
کردند اام حتی برمادرشان مسلط شوم .
اعرض روسهای غدار برملت مظلوم ماباهمااری همی افغانهای خای وبـی
وجدان صور گرفت .درزمان اسلط طالبان اروریستهای پاکستانی وقشون آی
اس آی برسرزمی ما ،زمانیاه مادروط در آاش جنگ میسوخت ،خانه هـاو
مزارع وباغهاویران مییشت ،اعلیم و اربیه ممنوع قرارداده شده بودوازکتاببانـه
هاآاش زبانه می کشید ،شفاخانه ها مسدود وزنان حق دیدن داکتررابرای معالجۀ
بیماری شان نداشتند ،وزنان ودختران براساس دی وعقیدۀ کاذب طالبی وعقیدۀ
سبیف ومزخرف وهابی ،که کامال ًمبالف ارشادا قرآنی واحادیث نـبـوی
(ص) بود ،دربازاروجاده هاقمچی میبوردند ،ودرعی زمان دخـتـران جـوان
طالبان بلندرابه درشهرسندیاگو درامریاادرحوضهای آب بازی عمومی درحالت
برهنه باامریااییهاشنامیاردند.
درهمی روزگاربودکه یاتعدادطرفداران وسرسپردگان ناتایی پوش طالبان
درنیویارک وواشنیت انهاوانهابباطراراباط قومی وزبانی ،یعنی فاشیسم قومی
ازگروه طالبان حمایه میاردند ،ودرطرفداری از آنهابادهنهای کف آلود گلوپاره
میاردند .آنهامالعمرراسجده می کردندوبرپای مالمتوکل بوسه میزدند .یاـی
ازای اشباص به کمک ادارۀ جاسوسی امریاا سیزده سال برکشورماحامرانی
کردوبیست و دوا ازاقاربش پول بیت المال راچور وچپاول کردند.
به ااییدگفتارآقای جالله اضافه میانم که دوچیزدشمنان بزرگ یک کشور
میباشند :یای دی افراطی ،ودییری احساسا قوم پرستی .جناب جالله نوشته
اندکه همی طالبان بودندکه نام نامی جمهوریت پرافتبارافغانستان رابه امـار
اسالمی افغانستان انزل دادند .امروزیاتعداد ازکاندیدان ریاست جمهور افغانستان
آاش نفاق وفاشیسم قومی رادام میزنند .نظربه گفتۀ آرار شوپنهاور» :مبتـذل
نوع غرورملی آنست که شبص نظربه اراباط به قومی اظهار افتبارکند .چنی
برمی آیدکه ای اشباص درحقیقت ازخودارزش و شبصتی ندارندکه به آن
افتبارنمایند«.
نظربه نوشتۀ جناب جالله ،فعالاشباص آای کاندیدریاست جمهور افغانستان
میباشند :داکترعبداهلل ،داکتراشرف غنی احمدزی ،داکتر زلمی رسول ،سیاف،
امی ارسال ،قطب الدی هالل ،گل آغاشیرزی وسلطان زوی .الزم مـیـدانـم از
آقایان امی ارسال ،قطب الدی هالل ،گل آغاو شیرآغا صرفنظرکرده وابصرۀ
ننمایم ،وبروم برکاندیدان دییرمثل داکترزلمی رسول ،سیاف ،داکـتـراشـرف
غنی وداکترعبداهلل .
قراو دربارۀ یک کاندیدبرای ریاست جمهوری افغانستان بایدبر اسـاس
خاصیتهای وطنپرستی ،اخالق ،شناسایی ازمردم افغانستان ،سویۀ علم ودانـش،
کاردانی وبصیر واوانایی واجربه درکار ،عدم اعصب قومی ،زبانی ونـژادی
واوانایی وداشت پالن برای رهایی کشور ازچنیال بدببتی استوار است.
جناب داکترزلمی رسول ،شایدازخانوادۀ محترم ودارای اخالق و سجـایـای
نیای باشند ،امانظربه معلوما شبصی م  ،بعدازفراغت از فـاکـولـتـۀ طـب،
نتوانستندااحتی اریننگ ابتدایی طبابت رابه پایان برسانند .ایشان هی دستآوردی
درمسایل اجتماعی وسیاسی نداشته و فاقد امام اوصاف دییر رهبریت میباشند.
کاندیددییرآقای رسول سیاف میباشد ،وخیلی جرئت کرده درزمامـداری
(خردوانی) دورۀ حامدخان کرزی خودراکاندیدنماید .درموردسیاف درشروع
حاومت کرزی زیادنوشته ام ومآخذ ،اسناد ومدارک زیادی رابرای خوانندگان
وهموطنان عزیز درنشریۀ امید اقدیم کرده ام .درمورد سیاف آنچه ازهمه درد
ناکتراست ،اینهاست :
4ـ نقش سیاف درمسأله شهاد قهرمان فقیدکشوراحمدشـاه مسـعـود ،از
آغازحاومت کرزی ااحال احقیق نشده ،وقتی دونفراروریست القـاعـده بـا
پاسپوراهای ساختیی ازطریق پاکستان باماتوب سفارشی ایم الظـواهـری و
الفون شبصی ازجریدۀ شرق االوسط ،که بعدها معلوم شدکه الفون ازقندهـار
بوده ،باکمره های عااسی پراز مواد انفجاری بطرف منزل سیاف براه افتادند ،و
چندهفته مهمان سیاف بودند ،ااکه جنابعالی راه سفردواروریست رابامواروموار
ران خودبطرف خواجه بهاءالدی آماده ساخت ،وباالفون بااحمدشاه مسـعـود،
موانع مصاحبۀ اروریستهاراباقهرمان فقید ازبی برداشت .هیچـاـس ازکـرزی
ااوزیران ناالیق عدلیه وپارلمان بی کفایت افغانستان ای مسأله رااحقیق ناردند.
4ـ اسنادومدارکی چه ازداخل افغانستان ،چه ازسازمان ملل وممالک غـربـی
وجودداردکه سیاف رادرقتل عام مردم افشارمتهم میدانند .ای جنایت هم احقیق
نشده است 1 .ـ اسنادومدارک مؤثقی وجوددارد که سیاف رامسئول اـربـیـۀ
هزاران ا ازاروریستهای القاعده میداند .یونیورستی الدعوه والجهادآقای سیاف
درحدودبیست هزار اروریست القاعده رااربیه کرده است .ارورریست بزرگ
واوطئه گرنامی اراژدی  44سپتمبردرنیویارک وواشنیت بنام خالد شیخ محمد،

که امروزدرزندان امریاابسرمیبرد ،سارارآقای سیاف بود .برادرزادۀ خالدشیخ
محمد بنام رمزی احمدیوسف که مسئول بمبیذاری درمرکزاجار جهانی در
نیویارک درسال 4991بود ،وامروزدرزندان امریااجادارد ،درماتب اروریستی
الدعوه والجهاد آقای سیاف درپشاور اربیت دیده است .اروریست مـعـروف
دییربنام محمدجنجالنی که درماتب سیاف درپشاوراعلیما اروریستی گرفته
بود ،واسم خودرا ابوسیاف گذاشته بود ،مرااب جنایاای در جنوب فلپی شده
بود ،ااآناه بدست قوای نظامی فلپی کشته شد.
1ـ سیاف ازدی میانه رو اسالمی خارج وپیروطریقۀ افراطی وهابی شده است.
وی دردوستی وهمااری باالقاعده وباالخره درخونریزی مردم افغانستان نقـش
عمدۀ بازی کرده است 5 .ـ آقای سیاف ازجملۀ چندنفردییری بودکـه بـرای
باراول به سودان ویم سفرکرده و اروریست معروف اسامه بـ الدن رابـه
افغانستان دعو کرده بود !
قبول شدن سیاف بحیث کاندیدازطرف کمیتۀ انتبابا وچشم پوشی آنها بر
حقایقی که درباالذکرشد ،انسان رابه فارماهیت حاومت کرزی ودسـتـیـاه
خای وبی شعور آن می برد.
بیایید ببینیم آقای داکتراشرف غنی کیست؟ روزی وقت بم دسـت داداـا
سوانح ای جناب راازطریق شباۀ انترنت بطورمبتصرمرورنمایم .داکتراشرف
غنی بعدازاحصیال ابتدایی ماتب ،روانۀ بیرو شده ودرآنجااحصیل وبعد ار
عازم امریااشده است .درجۀ داکتری خودرادرشتۀ جامعه شناسی ازیونیورستی
کولمبیا بدست آورده است.
م درگذشته کاررواییهای حفیظ اهلل امی را دریونیورستی کولمبیا با رابـطـه
باسی آی ای امریاا ،وادریس مارکسیسم ولیننیسم به او از طرف سی آی ای
دریونیورستی ویساانس  ،مطالعه کرده ام،گذشته ازآن آقای زلمی خلیلزاد راهم
درای یونیورستی ازنظرگذرانده ام .اما درمورداشرف غنی درای یونیورستـی
کولمبیاکه مرکز بسیارموهوم ومبفی برای متعلمی خارجی میباشد ،احـقـیـق
نارده ام.
نوشته هاومقاال اشرف غنی متوسط یا averageمیباشدوکدام برجستـیـی
ندارد .درجۀ پی اچ دی یک درجۀ معمولی است وهزاران شاگرد در هرکشور
وشهرهای اروپاوامریااحامل ای درجه میباشند .درچوکا علمی یونیورستی
قراربراینست که شاگردان بعدازگرفت دپلوم پی اچ دی ،میتوانند با موافقۀ یـو
نیورستی بحیث اسیستانت شروع باارهای بلندعلمی کنند ،ویادردستیـاهـهـای
شبصی کارکنند.
درسوانح آقای اشرف غنی چند موضوع باعث نیرانی م میباشد:
اول ،ایناه جناب اشرف غنی پس ازختم احصیل ،استقراروظیفوی نداشته اند،
وای مسأله سئوالهای زیادی راایجادمیاند .ایشان چند ماهی درجنوب کالیفورنیا
کارکرده ،بعدوظیفه راارک گفت اند .بعد ارچندماهی دراروپامصروف کاری
شده وبعد استعفاکرده اند .چند سالی درافغانستان ادریس کرده ومدای دربانک
جهانی کارنمود .درحاومت کرزی بحیث مالیه مقرروبااعدادکثری از مشاوری
اقتصادی که برای استقرارپولی کشورپالنیذاری میاردند ،کار نموده ،اماخود
درمورد اقتصادنه دپلوم داردونه اعلمیاای دیده است.
دوم ،ایناه م زمانی درنیویارک اایمزخواندم ،ازدوستان هم شنیدم وشبصا ً
درویدیوهاییاه اشرف غنی درکمپای خوداهیه کرده بود ،دیدم که او پیشآمد
ورویۀ زشت بامردم داشته وحتی درموقع مصاحبه وگفتیودرمسایل اجتماعـی
وسیاسی ،کلما رکیک ،سر بازاری وپراز فحش رااستعمال میاند.
سوم ،آنچه خطرناکترازهمه است ،مسألۀ قوم پرستی آقای اشرف غنی میباشد
که بحال کنونی افغانستان حام زهر رادارد .بیفتۀ مؤرخ شهیرکشورمرحوم میر
غالم محمدغبار (درکشورهزارقوم و عشیرۀ افغانستان) استفاده ازابعیض قومی
ونژادی نسبه ایست برای اجزیه وبربادی کشور .چارم ،باالخره شبصیت وکار
دانی یک رهبر رامیتوان ازروی انتباب معاون وهماارانش قیاس کرد .آقـای
احمدزی یک جنرال سابق کمونیست ویک بزکش سمت شمال راکه سـویـۀ
اعلیمی اش ازصنف چهارم ماتب ابتداییه اجاوزنمیاند ،بحیث معاون احتمالـی
خودانتباب کرد .ای شبص چطورمیتواند مرض خانمانسوزکشورمظلوم مارا
معالجه کند؟
پنجم ،درموقع وظیفه اش بحیث وزیرمالیۀ کشور ،اشرف غـنـی ازمصـرف
هشت بلیون یابلیارد دالرکماهای خارجی برای مردم حساب نداده است ،ودر
مقابل سئوال مردم وروزنامه نیاران شانه خالی کرده است .
ششم ،کاندیدریاست جمهورباید برخوردار ازصحت کامل باشد .بر خـالف
گفتارآقای اشرف غنی که االیف معده اش رامربوط به حساسیت دربرابرگندم
شمرده ،اوعملیا جراحی بباطرسرطان معده شده است ،که چانس برگشـت
مرض هم موجودمیباشد .دری صور زعامت افغانستان بدست آقای دوستـم
خواهد افتاد.
جناب داکترعبداهلل ! بادالیلی که آقای جالله نوشته اند ،کامال ً موافق هستم .
درموردداکترعبداهلل اینقدر میدانم که :اواحصیل یافتۀ فاکولتۀ طب کابل میباشد
بباطردفاع ازکشورخودوازملت افغانستان برای سالهادرجبهه های جنگ بوده و
مقدس اری وظیفۀ خودراانجام داده است .اومحیط ومردم خودراخوب مـی
شناسد ومردم اورامی شناسند .اوشبص صادقی بوده وهیچیونه ااهام درمـورد
فساد وآلودگی دربارۀ اونشرنشده است .بزبان انیلیسی بصور روان حـرف
میزند ،مدای درچوکی وزار خارجۀ افغانستان موفقانه اجرای وظیفه نمـوده
است .اوبااقتدارکامل بحیث وزیرخارجۀ کشور درمجامع بی المللی سبنـرانـی
کرده است .اوشبص بااخالق ،حلیم و بادیانت ووطنپرست بوده ،در دردوغـم
مردمش خودراشریک میداند.
باالارازهمه ،داکترعبداهلل درجهاد افغانستان علیه متهاجمی و اـروریسـتـهـای
خارجی ،درسنیر بزرگمردی جنییده است ،که زندگی خود رادرراه آزادی
کشورش فداکرد ،اسمش برای مردمش سمبول آزادی شده وعلم آزادیبواهی
او راپیروجوان میهنش برشانه می کشند ،وهرریگ وسنگ وصبره درکنار هر
دره ودریایی برروح او درود می فرستند.
اما نظرشبص م دربارۀ آیندۀ کشور :شارایزدراینجا می آوریم که فرزندان
با شهامت وط عزیزما زنجیراسار خارجی راگسیبته اند ،وباوجودفقرو انگ
دستی ،آزادی وحریت خودراباالارازهمه چیزمیدانند .امابرای پیشرفت کشوربه
سوی امدن ،جنبشهای دییری هم ضروری والزمی میباشد .رهبریت در هـر
مملاتی مهمتری وسیله ایست که برای پیشرفت حتمی به نظرمیبورد .وط و
مردم ماامروزبه یک انقالب فرهنیی احتیاج دارند ،انقالبیاه منتج به بهبودسوادو
اعلیم واربیۀ عمومی شود.باروش ساخت افاارمردم وبلندرفت سویۀ اعلـیـمـی
افرادجامعه وآگاهی دربارۀ زندگی داخلی وشناسایی جهان بیرون ازمـرزهـای
کشور ،احوالای رابمیان می آوردوجنبشی رابراه میاندازدکه باالخره حاومت
های خای راازمایدن خون مردم و دریدن گوشت وپوست آنها مهار می زند .
اقریبا ًیاسال قبل ،نویسندۀ عالیقدر جناب امان الملک جالله مرمونی دربارۀ
رهبریت کشورنوشته وازگفتۀ وینستون چرچل صدراعظم فقیدانیلستان چنی
یادآوری کرده بودند (:چرچل می گفت که برای استعماریک کشور ،دو چیز
الزم است :اکثریت نادان ،واقلیت خای  ).بادیدن صحنه های انـتـبـابـا و
خصوصا ًاشتراک زنان در حوزه های رأیدهی ،امیدی برایم (دنباله درصفحۀ )7
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خطاب به خطاب ()5
ای سلسله مقاال  ،دالیلی رامستند به اسنادبی المللی وجهانی ارائه میدارداـا
نشان دهدکه گروه مزدورطالبان ،هرچندافغان خوانده می شوند ،اما اجیـرانـی
بیش نیستندکه ازسوی سازمان استببارا نظامی پاکستان(آی اس آی) بـجـان
ملت افغانستان انداخته شده است .ای مزدوران ازروزآغازکارشان ااامروز جـز
ریبت خون کودک وزن و مرد وجوان میه ما ،وسوخت وبباک انداخـتـ
منازل ومساجدو ماااب وساختمانهای عام المنفعۀ افغانستان ،کدام عمل انسانـی
واسالمی وافغانی نارده اند ،که هنوزهم ازسوی کرزی(برادران ناراض) خوانده
شده وبه صلح طلبیده میشوند ،وآقای عمرخطاب مالک الویزیون پیام افـغـان،
دائما ً ازای گروه ظال َّه ومزدورجانبداری می کند ( .اداره)
دنبالۀ مقالۀ  1جزء  :4درسال  4222:5جنوری 52نفربمناسبت حلول عـیـد
سعیدفطر92نفرازمحبس پلچرخی طالبان رهاشد 42,جنوری قوماندان آغاشیری
سالنیی که رهبری قوای احمد شاه مسعود را در غوربند بعهده داشت با  52نفر
از افراد خود با طالبان پیوست 46 .جنوری طالبان حاومت خودساخت چیچینیا
را برسمیت شناخته موافقت کرد اا نمایندگی سیاسی خود را در افغانستان یـاز
نمایند .در اوخرجنوری درطول چند روز دومامور طالبان بنامهای عبدالرحـمـ
زاهد معی وزار خارجه و سید رحمت اهلل عرو قونسلیری کویته اوانستند با
ماموری وزار خارجۀ آلمان ،فرانسه ،دنمارک ،سویس و بلجیک دیدن کنند؛
زاهد هنیام بازگشت بوط اظهارکرد که ای کشورهابجزبازگشت امنیـت در
افغانستان هیچیونه شرطی را برای شناسائی حاومت طالبان در میان نیذاشتند.
اول فبروری فرانسیس وندرل نمایندۀ جدیدالورودکوفی انان سر منشی ملل
متحد برای افغانستان باطالبان و مبالفی شان دیدن کرده بعدأ باشورهای ایران،
ااجیاستان ،ارکمنستان ،ازباستان وروسیه سفرهائی درپـیـش گـرفـت42 ,
فروری قوماندان شاراهلل ازکاپیسا و قوماندان نسیم احمدازبغالن با122نفـر از
افراد شان به طالبان پیوست44 .فبروری دراثر انفجاری که درمیدان هوائی کابل
رخ دادیک طیارۀ جت نوع SU/22طالبان منهدم شد.دراخیرفبروری (سازمان بی
المللی کنترول مبدرا ) راپوردادکه افغانستان  %75اریاک جهان رااولیدمیاند
که %97ای اولیدا اریاک از مناطق احت کنترول طالبان حاصل میشود.
 42مارچ طالبان گفتند چون نوروریک عید اسالمی نیست شهریان کابل را
که جهت اجلیل روز نووسال نو دورهم جمع شده بودند؛ متفرق ساخت41 ,
مارچ سال اعلیمی ماااب برای چهارمی بار بدون اشتراک طبقۀ انـاث شـروع
شد 5,اپریل طالبان حاصال  462هاتارزمی رادرمومنددره که درآن خشباش
بمنظور اولید اریاک کشت شده بود ازبی بردند 7 ,اپریل مقاما پاکستان در
پشاوربه پناهنده های افغان دستوردادندااازمنطقۀ مساونی حیدرآبادخارج شوند؛
دری کمپ مهاجری درآنوقت 52ماتب بسویه های مبتلف در ادریس اطفال
افغان فعالیت داشت41.اپریل طالبان هزارها ماموری دولت اعم از زن ومردرابه
دلیل ایناه ازطرف حاومتهای سابق بدون ضرور وموجودیت کاراستبدام
شده بودند؛ سبادوش ساخت49.اپریل ازنتیجۀ خشاسالـی واـنـقـیـص در
حاصال خشباش قیمت یک دالر به  75,222افغانی بلند رفت؛ طالبان سرای
شازده (شهزاده) راکه صرافان کابل درآن فعالیت داشتند مسدود ساخـت41 .
اپریل مولوی محمدصدیق اهلل یای ازقوماندانان سابق حزب گلبدی درپشاور
کشته شد 45 .اپریل ااحادیۀ اروپا مبلغ  46ملیون دالرجهت مصارف بازگشـت
پناهندگان ازپاکستان بوط شان ابصیص داد12 ,اپریل عبداهلل خان که یای از
قوماندانهای سابق و مهم حزب اسالمی بودوقوماندانی ولسوالی دولتشاهی لغمان
رابعهده داشته همااراحمدشاه مسعودبودبا 1,222نفرخود به طالبان پیوست.
 6می دراسالم آبادمذاکره بی مال امیرجان متقی وزیرمعارف طالبان ونماینده
های محاذملی مریوط سیداحمد گیالنی که ازطرفداران لوی جرگۀ اضطراری
برای حل مسالمت آمیز قریۀ افغانستان میباشد صور گرفت42 ,می در اثـر
مبادلۀ آاش در سرحد بی ایران و ارکیه 452افغان که میبواستند سـرحـدا
ایندوکشوررابصور غیر قانونی عبورکنند9نفرشان هالک و 5نفر زخمی و
متباقی دستییر شدند 45 .می راپورهای منتشره افغانستان را درسال  4999اولید
کنندۀ  % 75اریاک جهان شناخته و%97آن درساحۀ احت اسلط طالبان کشت
میشده روی ای ملحوظ طالبان با پاکستان و ایران موافقه کرد اا امامی البرااوار
های اولید مواد مبدره را ازبی ییرند 42 ,مولوی محمد ظاهر ازبک سابق والی
سمنیان درحاومت پرزیدنت ربانی با  422نفرهمراهانش به طالبان پیـوسـت.
 41می روسیه طالبان وب الدن را متهم نمود که برای مبالفی چچی افراد و هم
مهما نظامی میفرستند؛ مساوافزودروسیه قادراست کمپهای اروریستـان را
بمباران کند45 ,می پرویزمشرف رئیس دولت پاکستان اظهارکردکه کشورش
به ای دلیل ازطالبان پشتبیانی میاند که اکثریت مردم افغانستان پشتون اند و ای
امر برای پاکستان منافع امنیتی داردااازطالبان که اکثریت شان پشتون ابارمیباشند
طرفداری کند ،اوعالوه کردما درافغانستان منافعی ازنیاه امنیت ملی ،جغرافیائی
ودموگرافی داریم ،پشتونهابایدبه جانب ماباشند وطالبها ازپشتونها نمایندگی می
کنند .امنیت ماحام میاندکه آنها درجانب ما باشند ،هی کشوری درجهان حق
ندارد به کشوردییری فشارآورداا ازمنافع امنیتی کشورش صرفنظرکند( ،ای
یک نتیجه گیری شیطانی است ،پس چراشاکیست که افغانستان از منافع امنیتی
خود دفاع میاند و احصائیۀ غلط برای مسموم ساخت اقاارخوشباورماجعلسازی
داردوچراپشتونهای وط دوست ای سبنان افرقه اندازمشرف رارد نارده از
وحد ملی خوددفاع ناردند) افغانستان باید باپاکستان باشدزیراکه%12کشور
ما را پشتون ها اشایل میدهد .
 46جون طالبان و مبالفی شان موافقت میانند اا هیأ هایشان در کابل و
پنجشبرازمحابس همدییر بمنظوربازدید ازافراد محبوس شدۀ شان دیدن کنند اا
درصور اماان بعدأ ابادلۀ اسراصور گیرد( و هم اراضی را از نظر ااکتیای
مطالعه کنند) 49 .جون  4,522طالب پاکستانی 4,222طالب عرب و چیچینی
که اوسط اسامه ب الدن استبدام شده اند به  1,222طالب افغانی بمقصد حمله
بر شمالیان کابل جمع شده اند؛ شورای امنیت ملل متحد به طالبان اطالع داد که
در صور اهاجم جدید دربرابرمبالفی (حاومت) قیودا اقتصادی بیشـتـر
علیه شان وضع خواهد شد.
اول جوالی حملۀ شدید طالبان درشمال کابل درنزدیای بیرام سبب فـرار
صدهانفرازغیرنظامیان بجانب پنجشیر شد 1 ,جوالی چون طالبان به حفاظت ب
الدن دوام داده اند پرزیدنت کلنت دوام قیودا را علیه طالبان اقاضا کرد44 ,
جوالی ادارۀ طالبان فهرست اسمای  41نفرازنببه های افغان راکه گویـاعـلـیـه
افغانستان (طالبان ) فعالیت دارند وبایدکشته شوندنشرکرد 42 ,جوالی مال عمر
فرمانی صادر و اوسط آن زرع خاشباش را درمناطق احت نفوذ شان منع کرد
و ملل متحد وعده دادکه زراعت خشباش را باسائراولیدا زراعتی درافغانستان
اعویض خواهد کرد.
1اگست طالبان اشااشم راکه برای قوماندان مسعوداهمیت سترااژیک فوق
العاده دارد بدست آوردند 9.اگست یاروزبعد از آناه اولی مذاکـرا بـیـ
هیأ اعزامی ظاهرخان و طالبان در کابل صور گرفت طالبان بجواب اظهار
کردندکه :اکنون زمان برای ادویرلویه جرگه اضطراری مساعد نیـسـت45 .
اگست کمسیون جزائی ملل متحد ازطالبان اقاضا کرد اابه(دنباله درصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید
حاکمیت ملی به نام ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
طی مد معی رسیدگی کنند ،جز جفای عظیم به حاکمیت ملی وحقوق اعالم
شدۀ زنان مظلوم نمیتواند چیزدییری القی گردد .کشوری که درشروع قـرن
بیست وضع مدنی زنان آن مایۀ حسر زنان وروشنفاران کشورهای همسایـه
ودوراربوده است .
آقای کرزی که چندماه پیش ازای رویداد ،انزجارجامعۀ بی المللی راازیک
قانون نامۀ مرابۀ دییرپارلمان به نفع ازمقاربت جنسی جبری مردان بازنان شـان
وجوازلت وکوب زنان درصور ا ندادن به خواهشا جنسی مردان شـان
احساس نمود ،وآن مصوبۀ امرا واوشیح کردۀ خودش را فورا ً بـاطـل اعـالم
کرده بود ،پس ازمشاهدۀ سیل انتقادا خارجی ،اطبیق ای قانون جدیدپارلمان
رادرمورد عدم صالحیت شهاد اقارب به نفع زنان مظلوم نیزبحال اعلـیـق در
آورد !
ساو کمسیون مستقل مواظبت ازاطبیق قـانـون اسـاسـی(مـواد 456و
457قانون اساسی) ،که ریاست آنراآقای گل رحمان قاضی بعهده دارند ،وهاذا
عطالت وعدم احرک الزم کمسیون حقوق بشر(مادۀ 52قانون اسـاسـی) کـه
ریاست آنراازدیرزمان بدینسو خانم سیما ثمربه عهده دارند ،ولی مصـدرکـاری
نشده ،وبطوریاه مرحک مینماید ،هر دوذریعۀ رئیس جمهوراعیی ومـؤظـف
باارشده اند! باعث اشجیع مزید متبلفی ازحاکمیت مـلـی وحـقـوق زنـان
ودختران ودرمجموع اوالد فردا وپس فردای کشورگشته اند.
مثال دوم ،لطمۀ مزم واباها به حاکمیت ملی مردم ،اهمال وسهل انیاری
هرچه بیشتردولت درایجاد ادارا سازنده وسالم ،مبتنی بر استبدام مـامـوریـ
الیق وپاکنفس است ،که قانون اساسی درمواد 52 ،12و 54خـودبصـراحـت
بدان حام نموده است .مع االسف ااکنون اهمیت کاری آن احاام درنزد اولیای
امورجزسیاهی برروی کاغذ چیزدییرنبوده است ! ای امرنه انهاباعث صدما
مدهش برپیار حاکمیت ملی وشهر وبدنامی دولت درسطح داخلی وجهانی
شده ،بلاه اینک علیه دوام آن حتی ازحنجرۀ شبصیتهای نظامی دول خـارج
نیزهشدار داده میشود .جنرال ال  ،قوماندان پیشی قوای ایاال متحده و نـااـو
درافغانستان ،بروز12اپریل دریک کمیتۀ سنای کانیرس ایاال متحده اظـهـار
داشت(:فساداداری ،نه طالبان ،بداری اهدیدبه آیندۀ افغانستان جنیزده است).
جنرال ال  ،که شروع اظهارا احریریافته اش درسناخطاب به رئیس جمهور
آیندۀ افغانستان بود ،مییفت( :برای یک مد طویل مااوجۀ خودراصرف بر
طالبان منحیث یک اهدیدحیاای به افغانستان متمرکز ساختیم ،اما آنهابامقایسه به
وسعت وبزرگی فساد و اراشا دردولت افغانستان صرف به منزلۀ یک ناراحتی و
دردسراند! ) جنرال ال در سبنانش درسنای امریااباردییرخطاب بـه رئـیـس
جمهورجدید افغانستان گفت درحالیاه اردوی ملی افغانستان به پـیـاـارعـلـیـه
دشمنان شما ،دروضع جاری علیه طالبان ،ادامه خواهدداد ،مبارزۀ افغانستان ،کـه
بایدیک پیاارواقعی باشد ،بااطبیق صحیح قوانی  ،ایجادیک دستیاه عدلی کار
ده و یک اعهدوپابندی روش وغیرمبهم به حاومت قانون درافغانستان مـوفـق
امام خواهدشد .اوموکدا ً خطاب به رئیس جمهورآیندۀ افغانستان ،کـه هـنـوز
روش نیست کی خواهد بود ،اظهارداشت :کشیدن بالقوۀ موسسا حاومتـی
ازای لجنزار بایدیای ازبلنداری اولویتهای شماباشد .فساداداری ،پوسـیـدگـی
خشک یک دموکراسی (مردم ساالری) است.
جنرال ال درسبنانش درمحرریک کمیتۀ فرعی سنای کانیرس امریاـااز
رئیس جمهورآیندۀ افغانستان اقاضاکردروابط افغانستان با ایاال متحده راکـه
بدلیل عدم امایل آقای کرزی به امرای یک اوافقنامۀ امنیتی متقابل ،بشـد
صدمه زده است ،ارمیم نماید .او از رئیس جمهورآیندۀ افغانستان مطالبه نموداـا
افغانستان راکشوردوست وباز برروی معامال و بزنس سازد ،روابط باپاکستـان
رابهترسازدواز حقوق زنان وجامعۀ مدنی درافغانستان حمایت کند .مطلبی که به
نظرش بازهم عدم پرداخت بدان ،صدما جدیدی رابرپیارحاکمیـت مـلـی
افغانها وکشورآنهاوارد خواهدکرد.
مثال آخرم دراجاوز وصدمه به حاکمیت ملی مردم ،زدوبندهای کشورهای
همسایه درامورنظامی وامنیتی افغانستان است ،که هریک باداشت اـمـایـال
خاص خودشان همواره خطرا بس مدهشی را برای کشورمامطرح ساخته اند.
ای کشورهاکه دررأس آن باید اکنون هندوپاکستان وبعدروسیه وچی وایران
راقرارداد ،برای احایم جای پای شان درافغانستان ،هرگونه امید برای اطـبـیـق
حاکمیت ملی مردم واعیی سرنوشت سیاسی وامنیتی اوسط خود افغانهارا وسیعا ً
ضعیف میسازند .بدببتی دراینجاست که حاومت جاری از اقدامااش درساحۀ
همااریهای اازه باهند و روسیه برداشت های دییر دارد واز اول نبواسته است
درموردای خطیراری اقدامااش برای آیندۀ امنیتی رابه پـیـروی ازمـادۀ444
قانون اساسی ،با نمایندگان ملت دریک لویه جرگه به بحث ومذاکره بنشیند و
رأی مردم حاکم برخود رامطالبه کند .داستان ازای قراراست :
درفاصلۀ چندساعت پس ازسبنرانی جنرال جان ال بروز 12اپریل درکمیتۀ
فرعی سنای کانیرس ،آژانس رویترز ازدهلی جدید گزارش دادکه هـنـد بـا
روسیه موافقنامۀ راامراکرده که برحسب آن روسیه دربرابر پرداخت پول از
جانب هند ،سالحهای خودرابرای اقویۀ قوای نظامی افغانستان بـاردیـیـربـدان
کشورارسال خواهدکرد!! رویترز ازقول یک ماموروزار خارجۀ هند ،کـه
مییفت نبواست بنابرحساسیت موضوع اسمش افشاگردد ،خبردادبه مـوجـب
ای موافقتنامه ،منبعدسالحهای خورد نظیراوپهای سبک وهاوان ازروسیـه بـه
افغانستان انتقال داده خواهدشد .اقدامی که بیفتۀ منبع درآینده ،شامل اوپهـای
ثقیل ،ااناهاوحتی هلیاوپترهای اهاجمی خواهدشد.
حاومت افغانستان ،بیفتۀ رویترز ،پوره ازیاسال قبل بدینسواهیۀ اسلحۀ بـه
ظاهرازجانب هند ،اما درواقع ذریعۀ روسیه جدیدپوای را مطالبه داشته اسـت.
یک مامورحاومت افغانستان دردهلی جدیددر همی موضوع گفته است( :مـا
باهندبطورمستقیم وهم بطورسه جانبه ،که شامل روسیه مییردد ،همااری خواهیم
کرد ).مامورافغان می گوید :بسیاری ازسالحهای هند ساخت روسیه بوده ویابـا
همااری روسیه اعمارشده است ...وبنابرآن همااری سه جانبه مامنطقی وکـم
خرج خواهدبود .به اااا به گزارش رویترز ،یک کارخانۀ بزرگ اسلحه سازی
روسیه درکابل ،که درعهدحامرانی کمونیستهاومساو درنزدیای پـایـتـبـت
فعالیت داشت ،منبعد دربرابردیدگان ملت دو ملیون کشته دادۀ افغان دربـرابـر
قوای متهاجم روسی ،دوباره فعال ساخته خواهدشد !
برای جلوگیری ازسلطۀ محتمال ً دوبارۀ طالبان وبرخی از گروههای اـنـدرو
اسالمی دییر درافغانستان چه سودی خواهندبرد ،درحال حاضرابصرۀ ندارم .
همانیونه که نمی خواهم درای مقاله در مورد مفیدیت اربیه جـاری جـوانـان
قوای نظامی افغان درراجستان هند اظهار نظرکنم ،ببصوص درای ایام که در
پایان انتبابا ملی هندبه قدر رسیدن یات ازسیاستمداران ملیت طلب افراطی
هند ،ازحزب مذهبی جنااا وسیعا ً انتظاربرده میشود .
درموردایناه روسیه بابروزعالقمندی مجددش به اوسعۀ هرچـه بـیـشـتـر
جغرافیای سیاسی واشغال کریمیا اینک باردییردرافغانستان همسایۀ بـبـاک و
خون کشیدۀ خود چه خیاال اازه دارد ،نظربه عدم نشر موضوع وابـرازنـظـر
دولت وهاذا عدم معلوما کافی ،نیزنمی خواهم ابصرۀ بیجا کنم ،جزایناه
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به مردم خودصمیمانه اوصیه مینمایم مواظب نتایج ماجراجویی هاوسلطه طلبی
مجددروسیه درگرجستان واینک درکریمیا ونواحی شرقی اوکرای باشند ،وب
بیننددرآن سر زمینهای پیشی ااحادشوروی سابق (روسیۀ جدید) چه مییذرد.
درموردعاس العمل پاکستان به اشدیدفعالیت هندوستان درافغانستان هرگونه
ابصره قبل ازوقت خواهدبود ،امابایدبباطرداشت که پاکستان ،طوریاه ااحال
دیده شده ،بیش ازهروقت دییرازنزدیای همااری بی کابل ودهلی جدید بـه
هراس افتاده است وهرگونه اقدام برای اسلیح قوای افغانستان ذریـعـۀ هـنـد،
پاکستان راخشمیی خواهدساخت .به گفتۀ رویترز ،نطاق نظامی پاکستان حاضر
نشددرموردابصره کند ،ونطاق وزار خارجۀ آناشورنیزابصره برای موضوع
راقبل ازوقت خواند .اما احمدرشید ،نویسنده ومتبصص در امورمنطقه ،گفتـه
است که موافقۀ بی هند وروسیه باعث وخیم شدن روابط بی هندوپـاکسـتـان
خواهدشد ،مبصوصا ً اگرسالح هاییاه از جانب آن دوکشـوربـرای اردوی
افغانستان اهیه میشود ،سالحهای بزرگ وثقیل باشد.
آقای کرزی ،که انتظارمیرفت پس ازدوازده سال هماارهای ممتد امنیـتـی،
نظامی واقتصادی بی کابل وواشنیت برهبری خودش ،به سهولت موافقه نامـۀ
همااری سترااژیای بی دوکشورراامراکند ،نه انهاحاضربدی کارنشد ،بلاه
فیصله نامۀ موافق به ای همااری ازسوی لویه جرگه رانیز رد کرد ،وباای عمل
(ناخواسته) برخالف مادۀ  444قانون اساسی عمل کرد.
براستادان ومحصلی حقوق وسایرمحصلی وانجمنهای حقوقی ومـدنـی و
شبصیتهای دینی واحزاب سیاسی ببصوص رئیس جمهورآیندۀ افغانستان است
اادرمرکزواطراف به یک مبارزۀ وسیع انویری مردم ستمدیدۀ مامبادر ورزند
ومردم رابه درک بیشترشان ازحاکمیت ملی واطبیق حقوق شناخته شدۀ شـان
درقانون اساسی (ییانه ضام حقوقی حاکمیت ملی) اشویق نمایند .پیاده نمودن
اصل حاکمیت ملی درحیا عملی مردم وظیفۀ جمیع مردم افغانستان است/.
*****************************************
دشمن اشتباهی ( ...دنباله ازصفحۀ سوم)
پاکستانیها خودشان به صور مستقیم سرپرستی عملیا رابدوش مییـیـرنـد،
چنانچه حمله برسفار هندوستان درکابل درسال  4222اوسط ماموری ارشد
آی اس آی اجویزو نظار شده بود.
خانم گال به شواهد بحث انییزدست یافته است که افرادبلنـدمـقـام اردوی
پاکستان حتادرزمانی باشباۀ القاعده همااری کرده اندکه پاکستان ملیاردهادالر
رابنام مبارزه باگروههای جنیجوی اسالمی به دست می آورد .منابع استببارا
افغانی ازوجودچنان روابط بزودی متیق شدند ،ودرماه فبروری 4226رئـیـس
جمهورکرزی ورئیس امنیت ملی افغانستان(امراهلل صالح) اسنادی که شـواهـد
حرورعناصر عملیاای القاعده رادریک خانۀ مصون درشهرنظامی ابت آبـاددر
شمال پایتبت پاکستان برمالمی ساخت ،شبصاًبه دکتااورپاکستـان ،پـرویـز
مشرف اسلیم کردند ،مشرف آنراگرفت ولی هی اقدامی درباره نارد.
پس ازپنجسال ازآن روز ،قوای خاص امریاااسامه ب الدن رادرهمان شهربه
قتل رسانیدند .سئوال بنیادی آنست که آیااردوی پاکستان امام وقت به اسامه پناه
داده بودند .خانم گال بیان میاندکه امریاابه سرعت پـذیـرفـت کـه اردوی
پاکستان چنان کرده ،ورئیس استببارا نظامی احمدشجاع پاشا ،واشفاق پرویز
کیانی رئیس اردوهم مما از وجود اسامه درآنجا آگاه بودند .وی بصـور
ضمنی ادعامی نماید که پرویزمشرف هم شایدازجریان باخبربوده باشد .ولـی
شواهدخانم گال درآن باره قوی نمی باشد .گال اظهارمیاندکه آی اس آی شعبۀ
داشت که متعهد بودازرهبرشباۀ القاعده مواظبت کند .اسنادبدست آمده ازخانۀ
نشیم اسامه نشان میدهدکه اسامه وهمراهانش مصروف مذاکراای بامسئـوالن
پاکستانی بودنداامعاملۀ عقدبدارند که آنها از دهشت افینی واروریسم درداخل
پاکستان خودداری میورزند ،وپاکستان ازایشان حفاظت نماید .وجـودشـواهـد
دییراشاره به داشت اراباط میاند .صحبتهاازطریق الفونهای همراه Cellبصور
عادی زیرکنترول بودند ،باآنهم مقاما رسمی پاکستان اماس هایی را کـه بـا
عربستان ازداخل عمار مساونی اسامه انجام میشد ،نادیده می پنداشتنـد ،در
حالیاه خانۀ نشیم اودریک منطقۀ شدیدامنیتی قرار داشت ،پلیس درآن دخالت
نمی نمود .ای نشان میدهدکه کسی از دستیاه استبباراای پاکستان ضـمـانـت
باشندگان خانه رانموده بود .ازیناه خوداعمیر اسامه ازامنیت کمتربرخورداربود،
اشاره بدان داردکه اسامه به پاسبانان دییراعتماد داشت که ازاوحفاظت میاردند.
کتاب خانم گال سئوالهای صحیح زیادی رادرمورد طرح مینماید .ااریخ ثابت
خواهدساخت که جوابهایی که او ارائه مینماید ،درست میباشند .بطورمثال خانم
گال سئوال میاندکه آیاحاومت امریاا برداشتهای خودرا درموردهمدسـتـی
پاکستان باشباۀ القاعده دراختیار عامه نمییذارد؟ خانم لواه گال فارمیاندکـه
امریاازیادعالقمند آن است اا سعی ورزد روابط خودرا بایک هـمـاـاردارای
قدر ااومی حفظ کند .همینطور خانم گال درست درک کرده اسـت کـه
آقای مشرف وده جنرال ارشدپاکستان ازبرنامۀ جنیجویان اطالع داشتنـد کـه
خانم بینظیربواو رادرسال  4227به قتل میرسانند ،ولی وی در حفاظت بـواـو
اقدام ننمود .مشرف حاال بباطرخیانت دریک موضوع دییر دراسالم آباد در
یک محامۀ جداگانه احت محاکمه قراردارد .
روایت وادعای کارلواه گال زمانی قویترمی بوداگروی چیزهایی را که از
طریق منابع استبباراای افغانستان که دردشمنی بااردوی پاکستان قراردارند ،بـه
دست آورده بود ،بانظردییران مقایسه میارد .چراغرب راهی راانتباب نمـود
که بادستیاه استببارا نظامی پاکستان مقابله ناند؟ درحالیاه به باورخانم گال
شواهدزیادی از خطاکاری های دشم ( واقعی) وجود دارد .آیاعدم مقابله بـه
خاطرآن بودکه ارس ازبی ثباای وخیزش گروههای اسالم گرای افراطـی در
جنوب آسیا وجوددداشت ،ویابباطراحتیاج به کمک پاکستان در پیشبردمبارزه
به ضداروریسم درکشورهای غربی  ،ویانیرانی ازنفوذ فزایندۀ چی ؟
کتاب (دشم اشتباهی) کتابیست خیلی وزی  ،که اوسط یک ناظر آگاه و
ماهر اهیه گردیده است .حتا می شدکه کتاب ازای هم بهتر اهیه شود/ .
*****************************************
افغانستان سرزمین برباد رفته ( ...دنباله ازصفحۀ سوم
دولت بی کفایت و فاسد کرزی قراردارد ،که بیرون رفت ازآنها کارفوق العاده
دشوار بوده وآینده را ایره واارجلوه میدهد .بااینهمه آفا سماوی وطبیعی که
هرروز گوشۀ ازوط راابریب میاندوصدهاخانواده را زیرخاک مدفون مـی
سازد وآب سیل می برد ،آمادگیهای دولت نااوان کرزی برای مقابله بانیازمندی
های اولیۀ مردم که %14بیاارند وقادربه اهیۀ لقمۀ نان نیستند ،بازهم بارمصیبت ها
بردوش ملت بیچاره وهردم شهیداایه میاند ،وآنهایی که طی41سال به چورو
چپاول عاد کرده اند ،درغندی خیر(شر) نشسته وازی مصیبتها فـارغ انـدو
هنوزهم به آینده چشم دوخته اند ،اادر نبودنیروهای خارجی ،پس از امسال ،باز
هم شاهرگهای اقتصادی کشوررا غصب نمایندوبه زندگی خجالت بارخود ادامه
دهند .اینها بی انصاف اری انسانهای روی زمی اند .
باای پیشیفتارکوااه ،می پردازم به مصیبتهاوجفاهایی که ازچندی سال است،
به دست حاام غدار وبی مرو وسنیدل پاکستان وعالمان دینی خداناشنـاس
آن ادامه دارد  :درحالیاه هردوملت مشترکا نژادی ودینی داشته وهمسایۀ در
به دیواراند ومرزطوالنی دارند ،باید درکمال آشتی وصلح وسلم زندگی نمایند،
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وازکشورهای اروپایی بیاموزند ،وآلۀ دست هی قدر خارجی نیردند ،ضرور
است فرزندان اصیل پاکستان جمع روشنفاران(جامعۀ مدنی) وعلمای حقیقـی
اسالم ومردم شریف آن بیاخیزند ،وکشورپاکان راازبستر گرم اروریسم جهان
خور پاکسازی نمایند ،وااپۀ ااریبی ازپیشانی ملت پاکستان بزدایند .
مسایل مهم وجفاهای ناببشودنی حاکمان پاکستان بصور مشبص ازایـ
قراراست4 :ـ حاکمان پاکستان کشورآرام ولی عقب نیهداشته شدۀ مارا ازبیـخ
وب برکندندوملیونهاانسانش راقتل عام نمودند ،اأسیسا عام المـنـفـعـه اشـرا
ابریب ساختندوهست وبودهزاران ساله اش را به یغما بردند4 .ــ فـابـریـاـۀ
جنیلک ،قلب صنایع افغانستان بود ،وزارابانه ها ،مؤسسا دولتی ،دستیاههای
ساختمانی واولیدی هریک به ارزش ملیاردهادالر ،ذخایـرمـبـتـلـف الـنـوع
ساختمانی ،زراعتی ،ابنیای وارانسپورای داشتند ،اینهاهمه به پاکستان انتـقـال
داده شدند ،شهرکهای صنعتی وفابریاه های اولیدی درهمه نـقـاط کشـوررا
ابریب کردند1 .ـ حاکمان پاکستان ازهمان آغازجهادمردم افغانستان گـفـتـه
بودندافغانستان بایدبسوزد ،به هدف شوم خودرسیدند وهی قدرای پیدانشدکـه
بیوید چرا؟ ای افغانستان بودکه چراغ هدایت رابه دست او داد !
1ـ نوازشریف هنیام زمامداری اولش به مجلس پاکستان باافتبار گفت مـ
اردوی منظم افغانستان رامتالشی کرده ام ،بایدمورد اقدیر وپاداش قرارگیرم ! 5
ـ افغانستان حدود122هواپیمای جنیی داشت ،همچنی هواپیماهای ارانسپورای
وچرخبالهای نظامی ووسایط پیش رفتۀ نظامی ثقیله وخفیفه ،هـمـه بـدسـت
پاکستانیهاومزدوران حلقه به گوش شان به پاکستان انتقال یافتند ،بعری وسایط
ثقیله راذریعۀ بمب انفجاردادندو اوسط الریهای باربری بردند6 .ـ ویرانی شهرها،
شهرکها ،راههاوپلها ،ساختمانها وکانالها،کاریزها ازجنایا دییرحاکمان پاکستان
درافغانستان شمرده میشود ،همچناناه قطع اشجار مثمروغیر مثمر ،کشیدن ریشۀ
ااکستانهای شمالی ودرختان پسته را درغرب کشورعملی ساختند ،استبوانهای
مردگان را ازقبرهای کهنه کشیدندوبردندوصابون ساختند ،عدۀ ازاهالی شریف
پروان رامقطوع النسل ساختند ،بندهای برق به هدایت مستقیم حاکمـان غـدار
پاکستان ابریب شد ،که هنوزهم ادامه دارد 7 .ـ بدینسان حاکمان مـلـاـی و
نظامی پاکستان ،برخالف احاام صریح دی مبی اسالم وارزشهـای جـهـانـی
حقوق بشرومشترکا همساییی عمل کردند ،نه ازخداوند ارسیدند ونه ازمردم
جهان ونه ازااریخ ،وبرمردم شریف وسرفراز افغانستان کوچاتری رحمی بعمل
نیاوردند 2 .ـ ازبرادران پبتونبوا ،وچنانچه گفته آمد ،ازجامعۀ مدنی پاکسـتـان
هی صدایی برنباست وهمه ساو نمودند .حتا راکت اندازیهای پاکستان بـر
شهرکهای مرزی ما درجنوب وشرق را ،چنانچه الزم بود محاوم ننمودند ،کـه
باعث که باعث نقض حاکمیت ملی مامیباشد9 .ـ دردوطرف مرز متـأسـفـانـه
پشتون بدست پشتون کشته میشود ،ودر سرحدا وقبایل هم دری زمینه هیـ
کارمؤثری انجام نداده اند ،معلوم نیست بودجۀ ای وزار چه مقـداراسـت و
درکدام مواردبه مصرف میرسد .ای وزار حتا لیسه های رحمان باباوخوشحال
خان رااراده کرده نمی اواند واخیرا ًدست ایدی به بنیاد بیا درازکردند ،آقای
خپلواک وزیرفعلی باید جواب بیوید.
42ـ حاام پاکستان درواقع باعث بدامنی وبی ثباای درمنطقه وجهان شدنـد،
واستعمار رابه منطقه کشانیدند .الزم است مصارف امریااو نااو رادرافغانستان نیز
بپردازند44 .ـ آمارواحصائیۀ ای کشتارها و ویرانی هادر دفاارافغانستان وسازمان
های عفوبی الملل وحقوق بشر موجوداست .باری دراکتوبرپارسال نمایندگـان
سازمان عفوبی الملل وسازمان حقوق بشربا بی بی سی اماس گرفتـنـدوپـرواز
طیارا بدون پیلو امریاارابه فرای پاکستان بباطرنابودی اروریستان ،اسباب
نقض حاکمیت ملی پاکستان خواندند !
دراینجا ازمقاما باالسئوال میانم :آیامداخله واجاوزا آشاار پـاکسـتـان
باعث نقض حاکمیت ملی افغانستان نیست؟ نصیراهلل بابربه حیـث سـرقـافـلـه،
اروریستهای آدماش را ااآخرسرحدهرا رسانید ،سرااج عزیزوبرادرجنرال
اسلم بیگ دریک مرحله طالبان راذریعۀ فوج پاکستان اامزارشریف رساندند و
مردمان بومی راقتل عام کردند وبی مزارشریف وپاکستان پل هوایی ایـجـاد
نمودندوفارکردندکار امام است ،وافغانستان دراشغال پاکستان درآمده ! میـر
ارادۀ خداوند (ج) طوردییری بود ،وبچه های اصیل کشورما پاکستانیهارابرون
راندند وحریم مقدس وط را ازوجودکثیف اجنبیان پاک ساختند.
بیش ازچهارسال است که پاکستان مرزهای جنوبی وشرقی مـارابـاراکـت
اندازیهای کور بی ثبا ساخته وباعث کشتارصدهاانسان و حیوان و ویرانی خانه
ها ،باغا وآرامش اهالی بییناه آن شده است .نه شورای امنیت ملل متحد ،نـه
امریاا ،نه نااو ونه کشورهای دوست به ای موضوع وقعی گذاشتند ،که باعث
اعجب است .آیا ای اعمال نقض حاکمیت ملی افغانستان نیست؟
44ـ ازقرارداداجارای وبازرگانی بی دوکشورچندسال مییذرد ،میرپاکستان
پیوسته ازمقررا بی المللی عدول کرده واموال وکاال های ااجران افغان رادر
بندرکراچی معطل ساخته باعث خسارا هنیفت بجانب افغانستان شده اسـت.
رفت وآمدهیئتهای افغانستان به پاکستان همه بی نتیجه مانده وداد وفریاداجارمارا
کسی نشنیده است41 .ـ کتاببانه هاوموزیمهای افغانستان بدست عمال پاکستان
غار شدند ،ومیراثهای فرهنیی وااریبی مارانابودساختند .آنهابت های بامیان
رامنفجرکردندوجنایت دییری راعلیه بشریت سبب شدند ،که دنیا راااان داد.
41ـ آنهازنان افغانستان راازحق احصیل وکارمحروم ساختند ،سنیسارنمودند ،در
ستدیوم ورزشی ملی کابل به گلوله بستند و درمالء عام قمچی زدند ،وبه جنس
زن ،به مادر وبه دخترارزش قایل نشدند ،درحالیاه خود ازمادر پیداشده اند! و
صاحب زوجا متعدد وفرزندان هستند .
45ـ پاکستانیها دری جنایا که یابدست خودشان ویابدست گماشتیان شان
انجام شده ،احاام خداوند(ج) وپیامبربزرگواراسالم (ص) را زیرپاکردند ،ودی
اسالم رایک دی خش وخونریز به جهان معرفی نموده اند .درنتیجه دشمـنـان
دی به ارزشهای جهانشمول اسالم بی باورشده ،گاهی قرآن راآاش زدندوگاهی
کاریاااورهای پیامبراسالم (ص) رارسم و نشر کردند .هی کشوراسالمی بـه
اعمال ناروا اعتراض ناردوازاسالم ناب دفاع بعمل نیاورد وپاکسـتـان رامـورد
مالمت قرارنداد.
اما اکثریت مردم افغانستان که سوادکافی ومعلوما دینی ودنیایی چندانی
ندارند ،چندی بار درشهرکابل وشهرهای دییربه اظاهرا خشونتبار پرداختند
وباعث کشتارمردم وویرانی بیشتروط خود شدند .مسئولیت بی سوادی وعقب
ماندگی افغانستان برعهدۀ ظاهر شاه است که درچهل سال سلطنتش کمـتـریـ
اوجه رادری زمینه به عمل نیاورد.
 46ـ ارورشهیداحمدشاه مسعودقهرمان ملی ،استادبرهان الدی ربانی شهید راه
صلح ،فرماندان جوان مانند شهیدداوود داوود ،موالناسید خیلی ،محمدعمروالی
پیشی قندز ،احمدخان سمنیانی ،خان محمد خان قوماندان امنیۀ قندهار ودههاا
دییرازسران اقوام درشمال و جنوب ،شرق وغرب افغانستان بدست اروریستان
آی اس آی صور گرفت ،هی نهاد بی المللی به دفاع برنباست ،ودرداخـل
کشورهم آن قرایا اوسط کرزی اا الحال درپردۀ ابهام باقی مانده است 47 .ـ در
زمان جهاد ،شبصیتهای دییرافغانی مثل شهیدسیدبهاء الدی مجروح ،حـاـیـم
کتوازی وچی زایی ودههاا دییردرپاکستان ارورشدند ،صدای اعتراض از
هی جایی بلندنشد42 .ـ دپلومااهای ایران رادرمزارشریف (دنباله درصفحۀ )7
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آغازبیست وسومین سال انتشار امید (دنباله ازصفحۀ دوم)
هشت صفحه عرضه مییردد ،میر هلل الحمد دوستان عالقمنـدایـ نشـریـه،
سباوامندانه یاری رسانیده و ادامۀ انتشارش را ااحال میسر گردانیده اند ،وازی
بابت ازهمۀ مشترکان گرامی ،که همیشه افزون برمبلغ اشتراک ،اعانـااـی هـم
ارسال میانند ،ودوستان امیدکه ماهانه ،ششماه ویاساالنه مبلغی درحداوان کمک
مالی میفرمایند ،سپاسمندم.
باعرض مرااب باال ،برم واجب است اا ازامام نویسندگان دانشمند وشعرای
گرامی هماارقلمی امید ،صمیمانه اشارکنم که بامقاال ارزنـدۀ سـیـاسـی،
اجتماعی ،اقتصادی ،ادبی واشعارخویش ای نشریۀ خدمتیزار را یاری رسانیده
اند ،وبه روان پاک همااران درگذشته درود بفرستم .ازهمه صاحبان مشاغل که
آگهی شانرابه امید میدهند ،نیز ازاه دل متشارم .
ببش دییری ازسپاسیزاری خویش را به همسرم و فرزندانم پیشاش میانم،
که درطول ای همه سالها ،دراهیۀ لیست مشترکان ،دیزای و ارایب آگهی هـا،
پاکت کردن وفرستادن امید به مشترکی ارجمند ،و فراهم ساخت محیط آرام
کار برایم درخانه ،مرا یاری رسانیده اند ،برای شان اجر فـراوان وصـحـت و
سالمتی کامل ازبارگاه خداوند(ج) استدعا می کنم .
اوضیح  :نشریۀ امید ازآغاز وقتی درشهرساره منتو ،پایتبت ایالت کالیفورنیا
با نام [هفته نامۀ امید] ثبت واجازۀ انتشاریافت ،وبعدکه در ایالت ورجینیا ثـبـت
گردید ،نام رسمی اش هفته نامۀ امید بوده است .وقتی درماه سپتمبر 4227بـه
دوهفته نامه ابدیل شد ،بباطرامور ااس ومالیا  ،همی نام حفظ گردید ،زیرا
ثبت دوباره واغییرنام به [دوهفته نامۀ امید] مترم مبارج اقریبا ً زیاد ،واغیـیـر
حساب بانای و اوراق مالیاای بود  .بدی سبب ناچارهمان نام اولی حفظ شـده
است  .اداره
*****************************************
افغانستان سرزمین برباد رفته (دنباله ازصفحۀ ششم)
خالف قوانی شرعی ومدنی به قتل رسانیدند.
49ـ کشته شدن وزخمی شدن ومعیوب شدن بیش ازدوصدنفـردر حـادثـۀ
اروریستی بغالن بشمول هفت وکیل شورای ملی ودررأس شان شـهـیـدسـیـد
مصطفی کاظمی رئیس کمسیون اقتصادشورا ،وکشته شدن دوصد نفردرحادثۀ
اروریستی زیار حرر عباس (رض) درمرادخانی کابل ،انسان رابـه یـاد
شهاد حرر امام حسی (ع) بدست یزید و همدستان خون آشامـش مـی
اندازد .اماسازمانهای بی المللی که برای صیانت حاکمیت ملی پاکستان گریبان
میدرند ،دربرابراینهمه فجایع آی اس آی ومزدوران آن در افغانستـان گـویـی
سرمه خورده اند وهی صدا ومحاومیتی از آنان بلندنشد ونمی شود .میـرآدم
کشان پاکستان فوق بشریت هستندوگهوارۀ شان ازآسمان به زمی آمـده کـه
کسی حق حرف زدن رابه مقابل شان ندارند؟ !
آروزمندم پاسخ پرسشهای خودرا ازجانب اهل خبره ،که دل شان بحال مردم
بیچارۀ مامیسوزد ،وخودشاهدحوادث دردناک بودند ،بییرم  .وم اهلل التوفیق /
*****************************************
کرزی ونارامی های شمال ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
باجنرال داوودداوودآمد وماهردورامی شناختیم که ازاشباص بلندپایۀ نظامـی
درشمال هستند .ایشان مییویندکه درحویلی اعمیرانهایک نظامی خارجی کـه
جنرال بود ،قدم میزدوآن جنرال مارکوس کنیپ قوماندان قوای ائتـالف در
شمال بودکه جراحت جزئی برداشته بود.
آلمانها اشباص زخمی وکشته شدۀ خودرابه آلمان فرستادندوبعداز انـدکـی
هیئت نظامی آلمان برای احقیق مسأله آمد .درنتیجه هویداشد که بمب خوشـه
یی بود ودرعقب کوچی که درکنارزینه قرارداشت ،درفاصلۀ زمان بی آغاز و
ختم مجلس جابجاشده واوسط آلۀ ریمو کنترول ،درهمان لحظۀ که جنـرال
داوود به نزدیک آن کوچ رسید ،انفجارداده شد .آلمانهادریافتندکه چون بمب
خوشه یی بود ،ساچمه های آن چون مرمی بهرطرف پراگنده شدودرزخـمـی
ساخت وکشت اشباص نقش بیشترداشتند .هیئت آلمانی برای اامیل احقیقا
خود خواستارمصاحبه باآن بادییاردجنرال زلمی ویسا که دری حادثه زخمـی
شده بود ،گردیدندولی زلمی ویسابه ای خواست هیئت آلمانی همااری ناردو
شبص مجروح رابرای مصاحبه حاضرنساخت حتی ااکنون هویت ای شبص
پنهان نیهداشته شده است .
آلمانهادراثراحقیقا شان دریافتندکه به احتمال قوی جنرال زلمی ویسا دری
حادثه دست داشت ،وبرای وضاحت بیشترموضوع ،ازکرزی اقاضا کردند اـا
اجازه دهد ازجنرال زلمی ویسااحقیقا نمایند،کرزی اجازه نداد و به آلمان ها
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ازای نوع عملیا انتحاری روزانه صدهاعملیه درافغانستان صور میییـرد و
ضرورنیست آنهارااحقیق کنیم ،وبصور جدی به آلمانهااجازه ندادکه ازجنرال
ویسا احقیقا نمایند .آلمانهادرموردای حادثه در روزنامۀ شپییل نوشتندو در
آن جنرال ویسا را ذیدخل میدانندونام او را درلیست اروریستها درج کرده اند.
وقتی نتیجه گیری احقیقا آلمانهاپبش شد ،مردم عام درافغانستان وآلمان،
آنراااییدکردند .امروز نیز اکثرمردم درهردوکشورجنرال زلمی ویسا رامسئول
آن حادثه میدانند واجازه ندادن کرزی برای آلمانهاکه از ویسا درمورداحقـیـق
نمایند ،ذیدخل بودن کرزی و دستیاران خاص اورانیز اایید مینماید .افشای ای
حقایق اوسط هیئت احقیقاای آلمان ،کرزی ومشاوری خاص اوببصوص عمر
داوودزی و کریم خرم رادستپاچه ساخت ،وبرای ایناه اذهان عامه احریف شده
باشد ،دفترریاست جمهور آنا ً اعالن کردکه یک گروه مسلح را درشمال کشور
گرفتارکرده اندکه ازازباستان هستندومسئول بمب گذاری وکشته شدن جنرال
داوودمیباشند .دیری نیذشت که ای پالن کرزی افشاشدومردم دانستندچنیـ
دستییری ساختیی بودوکدام واقعیتی جزاوطئه به احریف اذهان عامه نداشت .
جنرال داوود دریک مصاحبه با بی بی سی گفته بودکه الفونهای بی نـام و
نشانی برای میشودواورا اهدیدبه مرگ مینمایند .ببصوص پس ازآناه کرزی
جنرال داوود راباابل احرارکردواو رامتهم به اجرای عملیا خودسرانه نمود،
اعدادالفونهای ناشناس که جنرال داوود را اهدیدبه مرگ مینمود ،افزایش یافته
بود .عدۀ کثیری ازاحقیقیران مسایل جنایی درقریۀ شهاد جنرال داوود ،به
ای عقیده اندکه احتمال قوی وجودداردکه ای الفونهاازطریق دفـتـرکـرزی
سازماندهی میشد ،ااجنرال داوود رابترسانندومجبورش سازند اابه خواست خود
از وظیفه استعفادهدویا ازهدفش ،که محوکامل طالبان بود ،منصرف گـردد .
(دربحث بعدی راجع به شهیدمولیناعبد الرحم سیدخیلی ،یای دییرازبـزرگ
مردان جهادومقاومت کشور ،که اوهم بادسیسۀ های موردحمایت کرزی ،وبـه
هدایت عمال وی به شهاد رسید ،خواهم پرداخت) / .
*****************************************
سپاسی ازخانم ماریا دارو (دنباله ازصفحۀ چهارم)
خالصه ایناه زبان دری درطول زمانه ها ،ازعصرسامانیها وسالطی غـزنـوی
ااعهدایموریان هرا ودور بابر واخالفش ،زبان نیارش و شعـرو ادب بـوده
است.
درست است که سبنوران ،نویسندگان ودانشمندان معاصرایران  ،از دوره
ایرج میرزا ،پروی اعتصامی وملک الشعرابهارااکنون درساحـه عـلـم وادب
آنقدرکارکرده اندکه نمیتوان آنرا نادیده گرفت ،اما ای حقیقت رانیزنمیتوان
اناارکردکه بسی بزرگان ادب بشمول دانشمـنـدان وادبـای مـعـاصـرایـران
ماننددکترذبیح اهلل صفا ،دری افغانستان را ناب  ،سچه و برخوردار از شـیـوایـی
کالم و گویایی سب خوانده اند .پس نباید آنرا با پیروی کورکورانه از دییران
آلوده ساخت و از اصالت آن کاست.
با ابراز سپاس از جناب قوی کوشان  ،مدیر مسئول جریده امید که لـطـف
نمودند وفرصت ای ابراز نظر را مساعد ساختند/.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مآخذ :
•(زبان پهلوی و دستور آن) دکتر ژاله آموزگار چاپ اول4174 ،
Henning: “Notes and Communications. ‘Surkh Kotal’.” Bulletin of the
School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 18,
)No. 2 (1956), pp. 366–367. (1956
Vogelsang, Willem. The Afghans, pp. 148–150. Blackwell
•
Publishers. Oxford, 2002
"Languages and literature of the Kushan Empire" János
•
)Harmatta. (1994
History of civilizations of Central Asia, Volume II, pp. 427•
432. UNESCO Publishing. Paris
M. Le Berre, and G. Fussman, Surkh Kotal en Bactriane I.
•
)Les temples, MDAFA 25, Paris, (1983
Sims-Williams, Nicholas (2008). "The Bactrian Inscription
•
of Rabatak: A New Reading." Bulletin of the Asia Institute 18, 2008,
pp. 53-6
Sims-Williams, Nicholas and Cribb, Joe 1996, "A New
•
Bactrian Inscription of Kanishka the Great", Silk Road Art and
Archaeology, volume 4, 1995-6, Kamakura, pp. 75–142

* بیور در زبان پهلوی به معنی ده هزار است -لغت نامه دهبدا
****************************************
کی راباید انتخاب کرد؟ (دنباله ازصفحۀ پنجم)
به آیندۀ افغانستان پیداشده و روشنایی رادر افق می بینم .جهدما برای اـعـلـیـم
عمومی مردم ،مارا به اهداف آیندۀ مانزدیاترمیسازد.
اما در مورد اقلیت خای  ،از انتباب زمامدار متعصب و ناالیـق بـایـد جـدا ً
جلوگیری گردد .همه چیزدرجهان درحال اغییرمیباشد ،وما بایداغییر کنیم ،البته
درجهت بهترومثبت .هستم اگرمی روم ـ گرنروم نیستم !
کلیدمؤفقیت وپیشرفت سرزمی مادربلندبردن مردم ماواعیی رهبر
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یازعیم صادق ،وطنپرست ،باکفایت وبافهم ودانش میباشد .به آرزوی آزادی و
سعاد افغانستان ومردم آن ! /
*****************************************
خطاب به خطاب (دنباله ازصفحۀ پنجم)
طیارۀ آریانا اجازه دهد که به دوسلدورف جرمنی پروازکرده  29طفل زخمی
را انتقال داده و  24طفل را که اداوی شده اند دوباره به افغانستان انتقال دهد و
خاطر نشان ساختند که درینمورد قیودا موضوعه قابل اطبیق نمیباشـد44 ,
اگست موسسۀ خوراکه وزراعت جهان بمقدار 122ا موادغذائی رابـه درۀ
صوف که در اصرف طالبان میباشد رساند 41 ,اگست  1قوماندانان مبالفـیـ
(حاومت) با422نفرازافرادشان به طالبان پیوست.
 6سپتمبراهاجمیاه از  9اگست به ابنطرف براالقان دوام داشت ای شهر بدست
طالبان افتاد و  4222الی  1222باشندگان آن بصوب فرخار و بدخشان بحرکت
افتادند .دراواسط سپتمبر مقاما فرانسه مال عبد الرحم زاهد معـیـ وزار
خارجۀ طالبان را پذیرفته مالقااارد 49 .سپتمبر طالبان  5نفرمتهمی بمب گزاری
سفار پاکستان را بدار آویبت .
اوائل اکتوبر  752نفراز باشندگان بدخشان ،ابار ،پنجشیروقندردربرابر خطریاه
از طرف طالبان متوجه شان بود عازم چترال پاکستان شده طلب پـنـاهـنـدگـی
کردند 5 .اکنوبر ااجاستان از جنیهائیاه در افغانستان در  42کبلو متری سرحد
کشور شان جریا دارد بهراس بوده  42,222محافظ سـرحـدی و 2,222
عسار روسی درااجاستان ناظر احوال اند 42,222 ,افغان درکناره های دریای
پنج و 15222دییر در والیت ابار در نزدبای سرحد ااجاستان پناه برده اند.
انفجاربمب درکشتی امریاائی که درعدن لنیرانداخته بودسبـب مـرگ 47
عسار امریاائی گردید؛ امریاا ب الدن مسؤول ای انفجار میداند 42 .اکتوبر
طالبان در محرر نماینده های ملل متحد -ایران و پاکستان  45البرانوار اولـیـد
هیروئی را در والیت هلمند ازبی بردند 4.نوامبر اسامه ب الدن ازارس حمال
هوائی امریاا با محافظی مسلح و راکتهای نوع ستنیرخود از قندهارباوه هـای
شمال والیت ارزگان نقل ماان کرد 6 .نوامبر رئبس جمهور قزاقستان نظربایف
آمادگی کشورخودرا جهت مذاکره با طالبان اعالن کرد42 .نوامبر رئیس جمعه
با  122نفر مسلح ار گلدرۀ والیت سمنیان ومحمدسروربا  12نـفـرخـود از
ولسوالی خواجه غاربه طالبان پیوست 42 .نوامبر طالبان  417نفر از اهل اشیع را
که در سال  4992از والیت بامیان اسیر گرفته یودند درشهرکابل آزاد کرد .
 41نوامبر جنرال خدیداد مشاور حزب وحد استاد کریم خلیلی به طالبان
پیوست 47 .نوامبر ارکمنستان فرستادن برق و گاز را برای طالبان بعهده گرفت.
اول دسمبر طالبان بتقریب حلول ماه مبارک رمران  62نفری راکه درسپتمبر
گذشته درجنگ االقان اسیرگرفته بودنددرقندزآزادکردند46.دسمـبـر 114
قاچاقبران افغان درخراسان ایران کشته شدند49 .دسمبر شورای امنیـت مـلـل
متحد قیودا جدید را درمورد افغانستان با 41رای موافق ودورای ممتنع اوسط
چی و مالیزیا اصویب کرد 41 .دسمبر بمناسبت حلول عید فطرطالبان 49بندی
سیاسی رادرکابل وهیرمندآزادکردندومبالفی نیز41طالب رارهـاکـردنـد49.
دسمبرجتهای طالبان جبل السراج وبازارک پنجشیر رابمباراناردند( .دنباله دارد)
*****************************************
مــــــادر
دلم می اپـــد در امــنای مادر ولی دورم از روی زیبای مادر
درون چمـــ گلـــی را ببینم دلم می رود پیش گل های مادر
اگر سال ها گردگیتی بیردیم رفـــیقی نیــابیــم هــمتای مادر
پدرگرچه محبوب وعشق آفرینست ولیا نییردکسی جای مادر
همی بساه گوینداندرمقامش بهشت است زیرکف پای مادر(ازعلی بیا )

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

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

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

هرنوع شاریدگی ،پارگی ،رنگ رفتگی ،چملکی و

قالین های مدور ،پوش بالش و دوشک را با

هر گونه نازیبایی که بر فرشهای ظریف وقالینهای

نازل ترین قیمت عرضه می کنیم.

گران بهای شما واردشده باشد  ،در مارکوپولو
اورینت رگز باچیره دستی تمام ،با دستمزد بسیار
ارزان ودرکوتاه ترین زمان  ،به حال اولیۀ شان
برگردانده می شود .اگر به این خدمات نیاز دارید
به ما تلفون کنید ،ما آن را از دم دروازۀ خانۀ تان

تحویل گرفته  ،پس از ترمیم دوباره برمی گردانیم .

بهای قالین در مارکوپولو
قیمت شکن است

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه
شده است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ
آنرااز مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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ارگو نشینان زخمی وآوارۀ بدخشان
رابه فراموشی نسپارید

بتاریخ دوم ماه می مطابق44ماه ثور ،4191صدهانفـردرولسـوالـی ارگـو،
بدخشان ،جانهای شیری خویش راازدست دادند ،وهزاران هموط دییرما بـه
خصوص اطفال بی پناه وزنان بی براعت درحالت سوگواری وغم ومااـم ،بـا
گرسنیی وبی سرپناهی شب وروزخویش را سپری می نمایند.
درحال حاضرانهاچیزی که مامیتوانیم انجام بدهیم ،دستییری و کمـک بـه
بازماندگان قربانیان ای حادثۀ هولناک است ،ااباشدکه ایشان لقمه نانی بدسـت
آورند ودرپهلوی اندوه ازدست دادن نان آورشان ،حداقل ازغم گرسنیی وبی
سرپناهی اندکی مصون بمانند .رسم انساندوستی بماحام میاندکه به ایـ هـم
وطنان داغدیده ،پابرهنه و گرسنۀ خودکه همه چیزخودرا ازدست داده انـد،
دست کمک ویاری درازنماییم .پس بیاییدهـرکـدام مـان بـه انـدازۀ اـوان
خودکماهای خود رابه بنیاد(راقم) هرچه زودارارسال نمـوده ،ودردهـاوآالم
اطفال مظلوم وقربانیان ای اراژیدی غمناک راقدری التیام ببشیم ورضـای اهلل
متعال راحاصل نماییم .
بنیاد خیریۀ راقم سالهاست که بااماانا محدودخویش به خدما رفـاهـیـه
وانسانی دروالیا مبتلف افغانستان به کارادامه میدهد.
بادرنظرداشت وسعت حادثۀ المناک ارگوی بدخشان ،اینک بـاهـمـدسـتـی
سازمان پیوندوکمسیونی مرکب ازاشباص خیراندیش دییر ازنقاط مبتـلـف
امریااوکانادا حساب بانای راجهت جمع آوری کماهابه متأثری وقربانیان ای
اراژیدی افتتاح نموده است .لطفا ً سباوامندانه کمک هایتان رابه ای حسـاب
بفرستیداا بنیاد راقم به اسرع وقت آنرابدست مستحقی قراربدهد.
شمامیتوانیدکماهای خودرابه حساب بانای ذیل ارسال نمایید :
Account Name: Raqim Foundation
Bank Name: Chase Bank
Account Number: 590637919 Routing Number: 021000021
SWIFT Code (for foreign remittances only): CHASUS33
Bank Address: 3104 Crow Canyon Place, Suite A
San Ramon, CA 94583
Telephone: (925) 866 1900
1028 Lakeridge Place. San Ramon, CA 94582
]Raqim Foundation is a 501{c}{3} organization [Tax Id# 55-0885953

سیالب شاهراه کابل مزارشریف را بست

42می/سمنیان ـ آریانانت :صدیق عزیز ،سبنیوی والی سمنیان به خـبـر
گزاری ببدی گفت :جاری شدن سیالب درمنطقه ایبک ولسوالـی حرـر
سلطان ازساعت ده روزگذشته (جمعه) ااکنون مسیر رفت وآمدبه روی مسافران
را مسدود کرده وهزاران موارو مسافرکه به سمت مزار شریف درحـرکـت
بودند در ایبک متوقف شده وسیالب همچنان جاریست .شاهراه کابل مزار از
راه های کلیدی به شمارمیرودکه روزانه صدهامسافر و موارهای باربری از ای
شاهراه رفت و آمدمیانند .بیفتۀ عزیزبرای صدهامسافری که اوقف کرده اند
مواد غذایی اوزیع شده است.
هوال ومهمانبانه ها در ایبک برای هزاران مسافرگنجایش کافی ندارنـد و
مسافران گیر مانده با مشاال زیادی مواجه شده اند .عزیز مییویـدهـیـئـتـی
بشمول رئیس فواید عامه و مبازره با حوادث والیت سمنیان به محل رفته برای
بازکردن دوباره شاهراه االش میانند.بارانهای پیهم ،پای دره صوفی ها را نیز از
مزارشریف قطع کرد.
از اثرسیالبها در دره صوف والیت سمنیان پ ُل چپچل که ییانه مسیر ااصال
ای ولسوالی به مزارشریف است نیز ابریب شده.صدیق عزیزی اما مییویدای
پل دوباره آماده رفت و آمد مردم به مزار شریف شده است .

کمسیون درباره یک ملیون رای پاسخ دهد

44می/کابل ـ بی بی سی :ستاد انتباباای عبداهلل نامزدپیشتازانتبابا افغانستان
گفت حدودیک ملیون رای انتبابا دستااری شدهاست .ستار مراد ،مسئـول
ببش نظار ستاد انتباباای عبداهلل سالیدی را به خبرنیاران نشان دادکه حاکی
ازدستااری اسنادنتایج انتبابا ریاست جمهوری شانزدهم حـمـل/فـروردیـ
است .ای اسناد عمداا ً شامل فرمهای ثبت نتایج انتبابا مراکزرایـیـیـری در
مناطق مبتلف است که به نظر ستادآقای عبداهلل ببشی ازآنها اصال ً واردسیستـم
نشده و ببشی دییربدون سنجش اعتبار آنها وارد سیستم شدهاست.
مرادگفت شماری از اسنادیاه وارد سیستم شده ،دارای مشاالای از قـبـیـل
اغییر آمار ،نداشت مهر وامرا و حتی در مواردی ای فرمها ساختیی هستـنـد.
اوگفت :ماوقتیاه جوابی ازکمسیون نیرفتیم ،خودما رفتیم به سیستم کمسیـون
چیزهایی راکه مایافتیم بشما ارائه میانیم512 .رای باید به افتیش و بـازرسـی
برود11552 ،رای باید سرنوشتش معلوم شود .نزدیک به یک ملیون رای باید
پرسان شود و پیدا شود .مرادگفت یافتۀ احقیق درباره نتایج را به کمسیون داده
که پاسخ نیرفته ،ببش زیادی ازاسناد مشالدار هنوزهم در وبسایت کمسیـون
بعنوان اسنادمعتبروجود دارد .او لینک آنها راهم در اختیار خبرنیاران قرار داد.
ستادانتباباای عبداهلل معتقد است که ای دستااریها به زیان ای نامزد و به سود
نامزد رقیبش صور گرفتهاست .آقای مراد درسبنان خود بارهااعتبارکارکرد
های کمسیون مستقل انتبابا رازیرسوال برد وپرسیدآیاباموجودیت ای اسناد
میشود به ای نهاد اعتماد کرد؟
اما نورمحمدنورسبنیوی ای کمسیون به بیبیسی گفت اسنادمورد نـظـر
مسئوالن ستادآقای عبداهلل رادیده وقناعت آنهارافراهم کرده !!!

مشکل میان وکال و شهردارکابل بررسی میشود

 6می/کابل ـ باختر :محمداسحق الاوزی امروزبباطرحل مشال میان شماری
از وکالی پارلمان وشهردارکابل هیئتی راموظف سـاخـت .نصـیـرعـزیـزی
سبنیوی دادستان کل گفت  :دادستان کل ای هیئت راپس ازادعاهاواحصـ
شماری ازوکالی پارلمان مبنی بردست داشت شهردارکـابـل درفسـاد اداری
موظف ساخت ،ااامام ااهاما براو وشهرداری کابل را به اساس قانون ،شواهد
ومدارک بررسی نمایند .
الاو ازوکالی متذکره که برشهردارکابل ادعا دارندنـیـزاـقـاضـاکـرد در
صورایاه اسنادومدارک علیه شهردارداشته باشند ،دادستانی به اسلیم نمایندوبـه
احص شان پایان دهند .

 57روزتأخیر دربرگزاری دور دوم انتخابات

44می/کابل ـ آریانانت ،به نقل ازطلوع نیوز :نورمحمدنورسبنیوی کمسیون
انتبابا مییویدای نهاداصمیم دارددوردوم انتبابا ریاست جمهوری رابروز
 41جوزابرگزا کند ،امامیافزایدای اصمیم نهایی نیست.
هرچند بربنیادجدول زمان بندی انتبابا  ،دوردوم بایدروزهفتم ماه جـوزا
برگزارشود ،اما سبنیوعلت اأخیررابرخاسته ازانتقال مواد اساس درببشـهـای
دوردست ،استبدام کارمندان موقت وبرخی مشاال فنی دییرمیداند .هـر
چند به باورای کمسیون بسیاری از مواد اساس انتبابا آماده شده واادو روز
دییر روند بسته بندی ای مواد را نیز آغاز خواهد کرد.
نورمییوید :ااریبی که ازطرف کمسیون انتبابا برآن امرکزشـده41 ،
جوزاست ولی هنوزهم ای یک احتمال است .مازمانیاه نتایج نهایی انتبـابـا
رااعالم کردیم ،ای موضوع راباجزییا با رسانه هاشریک میسازیم ودالیلـش
راهم که چراکمسیون مطابق قانون ببصوص قانون اساسی نمیتواندانتـبـابـا
رامجدداًبرگزارکند ،روش خواهیم ساخت.
محمدفهیم نعیمی سبنیوی بنیادانتبابا آزادوعادالنه اأخیردوردوم انتبابا
رابه سود کشورنمیداندومییویدپیش ازای کمسیون انتبابا بارهاگفته که دور
دوم انتبابا درزمان معی برگذارخواهد شد .اوافزود درصورایاه انتبابا به
دوردوم برود ،آنچه که نتایج نهایی نشان میدهدکمسیون مالفیت داردبراساس
قانون اساسی در جریان45روزبایددوردوم انتبابا ریاست جمهوری را برگزار
کند .درصورایاه ای انتبابا برگزار نشود ،نه انها که نقض قانون است بـل
دشواری های زیاد را در کشور به وجود می آورد.

انگلستان دربازسازی هرات کمک می کند

 6می/هرا ـ باختر :رابر چاارسون معاون سفیرانیـلـسـتـان درکـابـل
دردیدارباسیدفرل اهلل وحیدی والی هرا  ,سیراناشاف واوسعه اقتصادی ای
والیت رابه اناسب اکثروالیا رضایت ببش خوانده اعالم همااری در پروسه
بازسازی هرا را نمود .چاارسون به هدف مطالعه فرصتهای اقتصادی وسرمایه
گذاری وصحبت بامقاما محلی پیرامون اوضاع اجتماعی واردوالیت هـرا
شده است.
والی هرا شرکت حماسی مردم ای والیت را درانتبابا 46حمل نشانـه
بلوغ سیاسی اقشارمبتلف بویژه زنان دانست وآمادگی والیت واداره مـحـلـی
درصور نیازبه برگذاری دوردوم اعالم کرد.
همزمان باای والی هرا دردیداربامعاون سازمان غذایی جهان در کـابـل
خواهان طرح ریزی واجرای پروژه های بیشتراشتغال زایی برای مـردم شـد.
وحیدی مییوید به هراندازه که به ایجادفرصتهای شغلی اوجه بیشتر شودبهمان
پیمانه وضعیت امنیتی نیزبهبود می یابد .والی هرا ازی سـازمـان خـواهـان
سهمییری دربازسازی ااسیسا آبی جوی انجیل شد .وی افزود درصـور
عدم اوجه کافی به احیای ااسیسا آبی ای مسیراماان داردجاری شدن سیـال
بهای موسومی خسار هنیفت مالی رابه باشندگان دوطرف جوی وارد سازد
قراراست روزچهارشنبه هفته روان نشست کمیته حاال اضطراربه هـدف
بررسی نحوه مشارکت سازمان غذایی جهان دری پروژه برگزارشود .

آغازروند توزیع پاسپورت های برقی درهرات

 6می/هرا ـ باختر :برنامه اوزیع پاسپوراهای بـرقـی دروالیـت هـرا
امروزآغازشد .مسئوالن پلیس هرا مییویند"درنبستی گام نزدیک به یـک
هزار جلدپاسپور برقی که بعدازطی مراحل قانونی از سـوی وزار امـور
داخله به هرا مواصلت ورزیده است اوزیع شد.
اوزیع ای پاسپور هاهمزمان باسفر هیئت وزار امورداخله که ریاسـت
آنراخان آغا صافی معاون ریاست پاسپور برعهده دارد ،آغاز گردیـد .ایـ
هیئت قرار است اا کار طی مراحل قانونی و عاجل اسناد متقاضیان پاسپور را
در هرا انجام دهند.

پنج طالب مسلح در والیات کندز و فراه کشته شد

 41می /کابل ـ باختر :سبنیوی وزار دفاع خبرداد درعملیاایاه زیـرنـام
ذوالفقار بباطرپاکسازی محال ازوجوددهشت افینان در دشت ارچی والیت
کندز انجام شد ،سه طالب مسلح کشته شدند.در یک عملیا دییرنـیـروهـای
اردوی ملی درقریه های گنج آباد وشیون ولسوالی باالبلوک والیت فـراه دو
طالب مسلح کشته شدند.
همچنان 46حلقه مای ضدوسایط درنتیجه فعالیتهای امنیتی نیروهای اردوی
ملی از ساحا مبتلف کشورکشف وخنثی گردید.

چهارعسکر درانفجار ماین به شهادت رسیدند

41می/کابل ـ باختر :چهارعساراردوی ملی دیروزدرحوادث جداگانه ناشی
ازانفجارمای به شهاد رسیدند .سبنیوی وزار دفاع گفت ای عساکرهنیام
انجام وظایف امنیتی دربرخی والیا دربرخورد با مای کنار جاده به شهـاد
رسیدند 45.طالب بشمول چندسردستۀ شان امروز در جریان عملیا اصفیوی
از سوی نیروهای امنیتی دروالیت ننیرهار کشته شدند.ای عملیا در ولسوالی
خوگیانی راه اندازی شده بود 41 .میل سالح مبتلف النوع از آنهابدست آمده
است.

افغانستان درنمایشگاه بین المللی کتاب ایران مقام
اول را به دست آورد

44می/کابل ـ باختر :غرفه ناشران افغانستان دربیست وهفتمی نمایشیاه بیـ
المللی کتاب اهران  ،مقام اول رابدست آورد .معی نشرا وزار اطـالعـا
وفرهنگ کسب مقام اول ناشران افغان را درنمایشیاه بی المللی کتاب اـهـران
افتبار همیانی دانست  .داکتراجمل عازم رئیس ااحادیه ناشران وکتابفـروشـان
افغانستان پس ازشرکت در نمایشیاه اهران دربازگشت به کشور طی دیداری با
سیمی حس زاده معی امورنشرا ازکسب مقام اول واستقبال بی نظیربازدیـد
کنندگان ازغرفۀ ناشران افغان شرکت کننده در بیست و هفتمی نمایشیاه بیـ
المللی کتاب اهران خبر داد.
معی امورنشرا باابریک وخوشآمدگویی به هیئت ناشران ،کسـب ایـ
جاییاه برجسته رابرای ناشران افغان یک افتبار ملی ،فرهنیی و همیانی دانست
وباقدردانی اززحما ناشران افغان گفت :کتاب نماد شیوفائی فرهنگ وامدن
یک کشوراست وداشته های فرهنیی یک کشوربوسیله کتاب وکتـابـت بـه
نسلهای دییرانتقال مییابد .مافرهنگ غنامندی با قدمت بیش ازپنجهزارسـال را
داریم که حفظ  ،گسترش و معرفی آن بستیی به ای داردکه به فرهنگ کتاب
و کتاببوانی در کشوراوجه صور گیرد زیرابامطالعه ورشد آگاهی و دانـش
اندوزی ،میتوان در زمینه های مبتلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنیی و اقتصـادی
اوان و خالقیت خود را باار برد و ای دانش و آگاهی است که رشد فرهنیی
یک کشور را رقم میزند.
داکتراجمل عازم گفت :ای نمایشیاه بی المللی ازااریخ  42الی 42ماه ثـوربـه
اشتراک ناشران اضافه ازهژده کشور ،درشهراهران برگزار شدکه4522عنوان
شامل اضافه ازده هزارجلدکتاب ناشران افغانستان نیز درای نمایشیاه به نمایـش
گذاشته شده بود بادرنظرداشت یک سلسله ممیزا نمایشیاه،کتابهای نـاشـران
افغانستان مقام اول رابدست آورد وبیشترکتب عرصه های ادبیا  ،داستان ،ااریخ
وکتابهای زبان پشتومورداوجه قرارگرفته ودرمجموع اضافه ازهفتـاد درصـد
کتابهای ناشران افغانی بفروش رسید .داکترعازم افزودبرعالوه ای نمـایشـیـاه
برای اولی بارفروشیاه کتب انتشارا افغانستان به شال دایمی در شهراـهـران
ایجاد وگشایش یافت که ای نیز یک دست آورد خوب برای ببش انتشارا
کشور میباشد .اوگفت درسال4194نیز افغانستان درنمایشیاه کتاب ایران که به
اشترا ک ناشران  77کشورجهان برگزارشده بود ،مقام اول را بدست آورد .

تجلیل ازهفتۀ کتاب وکتابخوانی درکابل

44می/کابل ـ باختر :داکترسیدمبدوم رهی وزیراطالعا وفرهنگ امروزدر
مراسم گشایش نمایشیاه کتاب به مناسبت هفتۀ کتاببوانی گفت بنیادهرامـدن
وهرفرهنگ برکتاب ومطالعه استوار است.به افتبارهفتۀ کتاب وکتاببـوانـی،
موسسه انتشارا بیهقی وزار اطالعا وفرهـنـگ واـعـدادی ازنـاشـران
کشورنمایشیاه کتاب رادرباغ ایمورشاه کابل برگزار کردند.درای نمایشـیـاه
دوهزارجلدکتاب زیر عنوانهای مبتلف به مساعی چهارده ناشرگذاشتـه شـده
ویک هفته به روی عالقمندان کتاب و کتاببوانی باز میباشد.
درمراسم افتتاح نمایشیاه وزیراطالعا وفرهنگ درسبنرانی مسبوطی بنیاد هر
امدن و فرهنگ را منوط به کتاب و مطالعه دانسته گفت ،شیوفایی فرهنگ و
امدن درجوامع زمانی میسرمییرددکه مـردم بـه کـتـاب ومـطـالـعـه رو
آورند .داکتررهی از رسانه های پایتبت ووالیا خواست اا هفتۀ کـتـاب و
مطالعه رابا مصاحبه ها  ،برگزاری میزهای گرد ومصاحبه باناشران اجلیل کننـد
ونسل جوان رااشویق به کتاب و مطالعه سازند.وزیراطالعا وفرهنگ افزودبه
علت ضعف فرهنگ مطالعۀ درکشور ،ای وزار هفتۀ کتاب ومطالعه را در
اقویمهاگنجانیدااهمه ساله درای وقت سال هفتۀ کتاب و کتاببوانی مورداجلیل
قرارگیرد .داکتررهی به منظورکمک به ورودشمار بیشتر کتاب درکشـوراز
وزار مالیه اقاضاکردمحصول فروش کتاب رابـردارد.اوازپـدران ومـادران
اقاضا کرداطفال شانرا از سنی پائی به مطالعه عاد دهنداادرجوانی افـراد بـا
فرهنگ و دانا به بارآیند.

تجلیل ازمقام استاد خلیلی درمزارشریف

 2می/مزارشریف ـ باختر:همایش بزرگ ادبی به مناسبت یک صدو دهمی
سالروزاولداستادخلیل اهلل خلیلی شاعرپرآوازۀ کشور در والیت بلخ برگزارشد.
درای همایش صدهاشاعر ،نویسندۀ ،پژوهشیر ومنتقد زبان پارسی وپشـتـو و
برخی مسئوالن حاومتی شرکت داشتند .داکترسیدمـبـدوم رهـیـ وزیـر
طالعا وفرهنگ در ای همایش استادخلیلی را شاعرچند ب ُعدی عنوان کرد و
گفت که وی با اشعارش همواره در خدمت مردم بوده است .رهی گفت استاد
خلیلی ازجملۀ اندک شعراییست که شهرکه پارسی دری را در خدمت نسـل
امروز به کار برده است .استادخلیل اهلل خلیلی درطول عمرش چه در داخل وهم
خارج از کشور ازمردمش دور نبود.
درای همایش عطامحمد نوروالی بلخ ومسعود خلیلی پسر ارشداستاد خلیل اهلل
خلیلی وسفیرافغانستان دراسپانیا نیز روی آثار واندیشه های استاد سب گفتند.
درپایان ای همایش برخی شعرا اشعارشانراکه دروصف استاد خلیلـی سـروده
بودند ،به خوانش گرفتند.

