
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 ادامۀ کارکرزی نقض قانون اساسی است 
ـ صدای امریکا:  62 ـابـ   می/کابل  اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید مـا

قانون اساسی وظیفه رئیس جمهوربه تاریخ اول جوزاپایان می یابدو ادامۀ کاروی  
پس ازین تاریخ نقض قانون اساسی است. کمسیون مستقل انتخابات بایدماابـ   
قانون، انتخابات رادرزمان معین آن برگزارمیکرد، امابنابربرخی دالیل، موادقانون  

 اساسی از سوی کمیسیون های انتخاباتی نقض شده است. 
گل احمد مددزی، معاون اتحادیه گفت مدت شش روزمیشود که مااب  به  
ـاتـی و   قانون همه اجراات ریاست جمهورفاقداعتباراست و کمسیونهای انتخاب
دست اندرکاران انتخابات درکارشان غفلت کرده اند. برای حل این مشکل هیچ  
گونه صراحتی در قانون وجود ندارد، اما مسئولین قوای سه گانه  مجریه، مقننه،  

 قضاییه باید باهم نشسته و راه حلی را برای این مشکل پیدا کنند. 

   عبداهلل حمایت روند سبز را به دست آورد
ـ آریانا نت   62 : روندسبزبه رهبری امراهلل صالح با شماری ازجوانان  می/کابل 

روزسه شنبه دریک همایش، پشتیبانی اش راازعبداهلل عبداهلل اعالم کرد. امـراهلل  
صالح رئیس پیشین امنیت ملی ازعبداهلل میخواهددرصورت پیروزی درانتخابات  
یک حکومت بدون فساد و تبعیض را به میان آورد. آقای صالح میگوید: اولین  
ـا   پیامم اینست که ازکاندید شماره یک داکترعبداهلل حمایت میکنم. من به شـم
تعهدمیکنم که هرعضو روندسبزبه شمارای خواهند داد. هیچ شرط برای پیوستن  

 باشماندارم امایک نکته، ماحکومت عاری ازفساد و تبعض می خواهیم . 
ـاد اداری و   ـافس درهمین حال عبداهلل به مردم تعهدمیسپاردکه برای مبارزه ب
تبعیض تالش خواهدکرد. عبداهلل بااستقبال از پیوستن روند سبز بادسته انتخاباتی  
اش تعهدمیسپاردکه برای ایجاد یک حکومت بهترتالش خواهدکرد. این نامزد  
ریاست جمهورمیگوید:این تقاضای راکه روندسبز دارد حکومت عاری ازفساد  
ـاده   ـا آم وتبعیض، یکبار دیگرتعهدمیکنم که برای آوردن همچون حکومت م
هستیم و تالش میکنیم .آقای عبداهلل پیوستن چهره ها وگروههای سیاسی رایکی  
پی دیگر به دسته انتخاباتی اش سبب نگرانی رقیب انتخاباتی اش میداند ومـی  

این هلهله، شور وپیوستن چهره های ملی باتیم اصالحات و همگرایـی  «گوید:  
دیروزمـحـمـود  »باعث نگرانی یک کسی میشود، اماخداوندچاره اش را بکند. 

کرزی برادررئیس جمهوبادسته انتخاباتی عبداهلل پیوست وگفت علت پشتیبانی  
 اش از عبداهلل نهادینه شدن وحدت ملی وثبات سیاسی در کشور بوده است. 

شش روز از پیکارهای انتخاباتی دور دوم انتخابات ریاست جمهورمیگذرد و  
 پیکارهای انتخاباتی دو نامزد نیز رفته رفته جدی ترمی شوند. 

 سفیرپاکستان به وزارت خارجه احضارشد 
ـ باختر 62 : ارشاداحمدی معین سیاسی وزارت امورخارجه امـروز  می/کابل 

ابرارحسین سفیرپاکستان مقیم کابل رابه مقروزارت امور خارجه احضار نموده و  
مراتب اعتراض شدیدونگرانی افغانستان راجع به حمالت راکتی وتوپخانۀ آن  
کشوربه والیات کنر، نورستان ودیگرمناط  امتدادخط دیورند، ایجادتأسیسات  
نظامی وحفر خندق ها در امتداد خط متذکره را به وی ابالغ نمودوشدیداً ایـن  
ـیـن   حمالت رامحکوم کرده  اظهارداشت: ادامه اینگونه حمالت خالف قـوان
وموازین پذیرفته شده بین المللی ودرتناقض بااصول حسن همجواری بوده وبر  
روابط دوستانه مردم دو کشور صدمه سنگین واردمینماید.حمالت متذکره، نه  
ـتـراض   تنهاخسارات مالی وجانی رابارآورده بلکه موجب نگرانی، انزجار واع
شدیدمردم، شورای ملی وحکومت افغانستان رانیزفراهم نموده است وتداوم این  
حمالت میتواند برروابط موجوددو کشور اثرات منفی بجابگذارد. پیامدادامـه  
چنین حمالت توپخانه  وراکتی درشرایایکه مردم افغانستان درمرحله حساس از  
ـا   ـه ـت حیات سیاسی کشور شان قراردارند، حوصله مندی مردم افغانستان رابه ان
رسانیده و روحیه عکس العمل متقابل رادراذهان شان ایجاد نموده است. وزارت  
امورخارجه جمهوری اسالمی افغانستان ازجمهوری اسالمی پاکستان جـداًمـی  

 خواهد درجهت قاع فوری این حمالت اقدام جدی وعملی نماید. 
سفیرپاکستان مقیم کابل ضمن اظهارتأثر ازوقوع این حوادث، وعده دادکـه  
نگرانیهاوخواستهای افغانستان را به مقامات و مراجع مسئول پاکستان خـواهـد  

 رساند. 

 

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  
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 323/ شمارۀ 6133می  62/ 3311ربیع االول  63/  3131جوزا 2شمارۀ دوم /سال بیست وسوم/ چهارشنبه

 رازیست محرمانه به مغزسخن برس           یعنی که ای عزیز به مصر وطــن برس
 وا مانده ام ز قـافله  رفتند همرهان           ای خضر پی خجسته به فریاد من برس
 در انتظار دیدۀ ما فـــرش راه شد           پیمانه در کف ای  بت پیمان شکن برس
 در گلشن وجـود  مدام است نوبهار           از دشت ای غزال عــدم در چمن برس
 احمد رسان به اهل بشارت اشارتی            بزم است و ساقی ومی شمع ولگن برس

 صوفی احمدعلی قندهاری

 نگه میدارد ۵۱۰۲ هزار نیرو درافغانستان تا   ۰۱ امریکا  
ـ صدای امریکا: بارک اوباما، رئیس جمهورامریکا امـروز  62 می/واشنگتن 

گفت ایاالت متحده ستراتژی خودراکه بیش ازیکدهه متمرکزبرجنگ درعراق  
ـاری    6133 وافغانستان بود تغییرمیدهد وبعدازسال   در دو ماموریت باافغانها همک

خواهد داشت: آموزش نیروهای امنیتی افغانستان وحمایت ازحـمـالت ضـد  
ـادر   ـه ـت دهشت افگنی از سوی بقایای القاعده. به منظورفراهم کردن این پیشرف

 سرباز در افغانستان باقی خواهد ماند.   3211 م تعداد   6131 افغانستان درسال  
سربازدربخشهای مختلـ   3211 ، حدود 6131 آقای اوباماگفت:درآغازسال  

افغانستان خواهیم داشت که این تعداد درکنار متحدین ما و اعضای ناتو خواهد  
ـاهـش  6131 بود. درختم سال   ، ما حضوراین تعداد نیرو راتقریبابه نصـ  ک

ـقـر   خواهیم دادونیروهای خود راصرف درکابل و  درمیدان هوایی بگرام مست
ـادی در  6132 خواهیم کرد.یکسال بعدازآن، در ختم سال  ، حضورمابه شکل ع

حدسفارت درکابل خواهد بودوآنهم باحمایت نیروهای مساعدت امنیتی آنگونه  
 که ما درعراق انجام دادیم . 

امااوباماباتاکیدواضح ساخت این حضوربه امضای توافقنامه امنیتی دوجانبـه  
امریکاوافغانستان بستگی دارد. اوباماگفت:مااین تعداد نیرو را تنهادر صورتی در  
افغانستان نگه خواهیم داشت که حکومت افغانستان توافقنامه امنیتی را که تابحال  
درموردآن مذاکره شده، امضاءکند. این موافقتنامه بسیار اساسی است زیرا بـه  
نیروهای مان صالحیت اجرای ماموریت شانرابا احترام به ح  حاکمیت افغان ها  

هزارنیروی  321 فراهم میکند.اوباما گفت وقتی اوبه ریاست جمهوررسید حدود  
امریکادرعراق وافغانستان درماموریت بودند، اما درختم سال روان ایاالت متحده  

 هزار سرباز در افغانستان خواهد داشت.   31 کمتر از  
باورفوری، پس ازنشراین بیانات رئیس جمهوراوباماسه سناتور جمهوریخواه  
واکنش انتقادآمیزشانرا بانشربیانیۀ نشان دادند. این سناتوران هریک جان مکین،  
لنزی گراهام و کلی آیوت میباشند. این سناتوران گفتند:تصمیم رئیس جمهور  
ـان   ـت برای تعیین تاریخ اختیاری به خارج ساختن سربازان ایاالت متحده ازافغانس
ـاریـخ   ـیـن ت اشتباه بزرگی است وپیروزی سیاست برستراتژی میباشد.آنان تعی
خروج سربازان امریکاراتصمیم کوتاه بینانه دانسته گفتند این امرپایان مسئوالنه  
جنگ در افغانستان را سخت ترمیسازد. آنان دربیانیه شان افزودنداعالم امـروز  
رئیس جمهوردشمنان مان راتقویت وشرکای مان را درافغانستان و مناقه دلسرد  
میکند.برئیس جمهوربه نظرمیرسداز آسیب اعالن قبلی خروج نیروها از افغانستان  
 و خروج فاجعه بار تمام نیروهای ایاالت متحده از عراق چیزی نیاموخته است. 
اوباماگفت:ما بایدبپذیریم که افغانستان یک کشورکامل نخواهد بـودوایـن  
مسئولیت امریکانیست که افغانستان راکشوری کامل بسازد. آینده افغانستان، باید  
ـاه   ـایـگ توسط افغانها تصمیم گرفته شود.اوباما گفت اوبحث خواهدکردکه ج
افغانستان درستراتژی جدید امریکا چه خواهدبود. او افزود:من مامئنم که اگرما  
این مشی را اتخاذ کنیم نه تنها مسئوالنه جنگ در افغانستان راپایان میدهیم وبـه  
اهدافی که ما رابه آن جنگ کشانید، دست پیدامیکنیم، بلکه قادر خواهیم بـود  

 فصل تازه ای را در رهبری امریکا در سراسر جهان داشته باشیم. 
ـات   ـان ـی اگرچه حکومت افغانستان به طور فوری تا اکنون واکنشی به این ب
رئیس جمهور امریکا نشان نداده، اما رفیع اهلل گل افغان، نایب دوم سنای افغانستان  

سرباز در افغانستان در    3211 گفت بعیدبه نظرمیرسد که ایاالت متحده بتواند با  
سال گذشته بیش از    31 پشتیبانی نیروهای امنیتی افغان کمک کند.طی بیش از 

ـیـن    311  ـام هزارنیروهای امریکادر افغانستان وجود داشت اما امنیت کافی را ت
نتوانستند. نیروهای امنیتی افغان ازلحاظ تشکیالت مشکلی ندارد اما نیروهای بین  

سال گذشته در تجهیز نیروهای امنیتی    36 المللی وخصوصا امریکا طی بیش از  
افغان کار قابل توجه ای نکرده اند. ]امریکا[ نتوانسته تااندازۀ]نیروهای افغان را[  
تجهیزبکند که ما دفاع از خاک خود یا مقابله با دشمن را داشته باشیم. متاسفانـه  
اگر به این حالت رها بکنند و بروند ما تجهیز درست نداریم طبعا بدبختی و ناامنی  

 است و روز به روز اضافه می شود. 
اما، با وص  این انتقادات، آقای اوباما تصریح کرد که امریکا به افغانستانی    

مستقل، امن، با ثبات ومتحد متعهد باقی میماند ودرین راستا از تالشهای به رهبری  
افغان ها در مصالحه برای صلح حمایت میکند. اوباما گفت ما باید بپذیریم کـه  
افغانستان یک کشورکامل نخواهد بودواین مسئولیت امریکا نیست که افغانستان  
را کشوری کامل بسازد. آینده افغانستان، باید توسط افغان ها تصمیم گرفته شود.  
ـا را   اما آنچه ایاالت متحده می تواند انجام دهد و خواهد انجام داد که منافع م
تامین می کند و به افغان ها فرصت می دهد به صلح دائمی و دوامدار برسد.بـر  
ـا   عالوه برگرداندن نیروهابه کشور، این فصل جدید مشی خارجی امریکا به م
اجازه خواهد داد تا بعضی از منابعی را که درنتیجه ختم این جنگ به دست مان  
می آید به طور سریع برای مبارزه با تهدیدات درحال تغییر دهشت افگنـی در  

 حالی استفاده کنیم که اولویتهای وسیعتری رادرجهان اعالم خواهیم کرد. 

تالش برای جلوگیری از تخریب بلند ترین 
 ر برج خشتی جهان در والیت غو

ـ باختر   63 : سیدانور رحمتی والی غورغرض جلوگیری از تخریب  می/ غور
دیوار استنادی مینارجام ازساحه دیدن نمود.رحمتی گفت: دراین اواخر به اثـر  
ریزش بارانهای موسمی وسرازیرشدن سیالبهااز دره جام، بخش عظیم ازدیـوار  
ـیـن   های استنادی این آبده راکه درسالهای گذشته گابیون کاری شده بود، از ب
برده که این حادثه خار احتمالی سقوط مینار رازیاد میسازد. وی گفـت عـدۀ  
ـبـالً   زیادی ازمردمان محل رابه کار اعمار دوباره دیوارهای استنادی مینارکه ق

هزارافغانـی ازبـودجـه  311گابیون کاری شده بود ، گماشته و وعده مصرف 
 اضاراری والیت درساخت دوباره دیوارهای اطراف مینارداد . 

به گفته وی مینارجام که یکی ازآبده های مهم وبا عظمت جهانی است، در  
زاویه قالقی بین دریاچه جام و دریای خروشان هریرود واقع گردیده است که  
ازنظرطبیعی دردل کوه پایه های مرتفع و پوشیده باانواع جنگالت اخذموقعیت  
کرده است ، این مینار یکی از شهکارهای مهم سلسله امپراتوری غوریان اسـت  

 که درطی قرن ها به گونۀ مستحکم و استوار پا برجا باقی مانده است. 
گفتنی است که دردورنمای بیرونی این آبده آیات قرآنکریم به شکل هنری  
ـاری از   ـی حکاکی شده، امادریغا درجریان سالهای متمادی جنگ وویرانی بس
 زیباییهای بیرونی وتزئینات مذهبی در ساح بیرونی این مینار ازبین رفته است. 

 طالبان دونفر را درجنوب کشور سربریدند  
ـ بی بی سی: 62 مقامات ارزگان گفتندطالبان دونفر را در ایـن  می/ ارزگان 

اند.عبداهلل، ولسوال گیزاب گفت جسداین دونفـردیـروز در    والیت سر بریده 
ـارو   مناقه )کچکول( پیدا شد. یکی ازقربانیان، ازماموران پلیس سرحدی قنده
دیگری برادریکی ازسربازان پلیس ملی بود. بگفته وی، سه شب پیش این افراد  
درمناقه )بولغ( این ولسوالی از سوی طالبان ربوده شدند وتایافت شدن اجساد،  
ـایـی   اطالعی ازآنان در دست نبود. بزرگان مناقه برای رهایی این دونفرتالشه

 ها نتیجه ای نداشت .   صورت دادند اما این تالش 
 راکت از پاکستان به افغانستان   ۰۱۱ پرتاب  

ـ آریانا نت   62 های والیت کنرگفتنددر دوروز گذشته بیش    :مقام می/کابل 
است.    صد راکت ازخاک پاکستان به مناط  مرزی این والیت شلیک شده   ازسه 

سی، عبدالحبیب سیدخیل، فرمانده پلیس کنرگفت این راکتهابـه    بی   به نقل ازبی 
نفروکشته شدن  33های شیگل و دانگام فرود آمده باعث زخمی شدن    ولسوالی 

های    خانواده، خانه 61پرانی سبب شده تا   است. بگفته او، این راکت   یک نفرشده 
خودرا درولسوالی شیگل ترک کنند. آقای سیدخیل برای بررسی بیشتر اوضاع،  

ـنـد از وزارت    روزسه  شنبه به ولسوالی دانگام رفت. مقامهای والیت کنر گفت
اندتابرای قاع فوری این راکت پرانیهادست بکار    داخله ووزارت خارجه خواسته 

ـابـه بـه    شوند. دردوسال گذشته مقامهای دولتی بارها ازشلیک راکت  های مش
اندکه بگفته آنهاازپاکستان شلیـک    های شرقی ازجمله کنر گزارش داده   والیت 

ـتـه  انـد    میشوند. مقامات پاکستان درمواردی شلیک این راکتهاراتاییدکرده گف
ـات   ـی نیروهای امنیتی پاکستان درجنگ با طالبان در مناط  مرزی دست به عمل

ها از هدف منـحـرف    زنند که گاهی ممکن است برخی از گلوله   ای می   توپخانه 
 اند.    شوند، ولی درباره این ادعای اخیرفرمانده پلیس کنراظهار نظری نکرده 

پرانیهای پاکستان درروزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهور نیـز      راکت 
ـانـده    32شدت یافته بود. اکنون   روزتا برگزاری دور دوم این انتخابات باقی م

 است.   
ـلـح    این رویداد درحالی رخ دادکه کرزی گفته لشکر طیبه ازگروه  های مس

غیرقانونی درپاکستان، درحمله به کنسولگری هند درشهر هرات دست داشتـه  
کم سه تروریست مسلح روزجمعه دوم جوزابه ساختمان کنسولگری    است.دست 

کنندگان کشته شدند.    هنددرهرات حمله کردند. درپایان این رویدادتمام حمله 
 گفته میشودچهارپلیس در این حمله زخمی شدند. 

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 
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 کروالینای شمالیپروفیسرداکتر حمیدهادی                          
 ی نامۀ سرگشاده به حامدکرز

برادرهموطن من ، چندلحظه قبل ازنوشتن این نامه به شما، مجلۀ تایم تاریخی  
ـای    6133دوم ماه جون  ـارۀ آق بدستم رسید، که درآن مضمون دلچسپی درب

Narendra Modi   21نخست وزیرجدیدهند نوشته شده بود. آقای مودی که  
سال عمردارد، یک ناسیونالیست شدید بوده، پسر یک مردچای فروش از ایالت  
گجرات میباشد. آنچه درین مقاله برایم چشمگیربود، وارتباط به نامـۀ مـن بـه  
ـان   جناب شمامیباشد، این بود که دریک صفحۀ مجله، عکس آقای مودی رانش
داده اندکه قبل از داخل شدن درپارلمان هندوستان درپله های ورودی ساختمان  
به رسم احترام عنعنوی، زانو زده وکرنش میکند. درپهلوی عکس چنین نوشتـه  

 شده: )مودی صدراعظم جدیدقبل ازواردشدن درمعبد دموکراسی( 
ـان   این جملۀ مهم که پارلمان رابنام معبددموکراسی یادکرده، مرابه یاد داست
ـارتـر   مختصردیگری میبردکه زمانی رئیس جمهوراسب  امریکا؛ آقای جمی ک
ـاج مـحـل   سفری به هندوستان داشت، درآن سفرازعمارت بزرگ وتاریخی ت
دیدن کرد. اودریکی ازتاالرهای این بنای باعظمت متوجه جمالتی شدکـه در  
ـفـت   دیواری نوشته شده بود، چنین نوشته شده بودکه یک حکومت خوب ه
ـان   ـارلـم صفت دارد، یکی ازآن صفات این بودکه حکومت خوب به پرستیژپ
احترام میگذارد. مفهوم این جمله آنست که حکوماتی که مدنی اند وازفرهنگ  
اخالقی وشعورانسانی برخوردار میباشند، به آرای مردم ومجلس نمایندگان مردم  

 احترام می ورزند. 
جناب حامدکرزی! درشروع وجریان وظیفۀ شما،نویسندگان ارجمند امید  
هرکدام درنامه های سرگشادۀ شان به شماابرازعقیده نموده و طرزکار، سیاست  
خارجی ومسئولیت وظیفوی شماراموردتحلیل قرار داده اند، ودرمواردی هـم  
اظهارنگرانی دربارۀ مردم افغانستان تحت رهبریت شمانموده اند.  من درین نوشتۀ  

ـتـه مـرور    2سال و 31مختصرمیخواهم کارروایی های شمارادرمدت  ماۀ گذش
ـامـردم   ـاب نموده، دربارۀ انتصاب شما، درموردکاررواییهای شما، معامالت شـم
افغانستان، پیش آمدشمادربرابرقانون اساسی کشوروپارلمان افغانستان، ورابـاـۀ  

 شمابا کشورهای دیگر، بیان کنم.  
زندگی شخصی وفعالیتهای تعلیماتی دوران جوانی شماگیرنده وموثر نیست.  
جناب شمابعدازفراغت از لیسۀ عالی ومشهورحبیبیه، متأسفانه درامتحان شمول به  
دانشگاه کابل ناکام شدید. باالخره دراثرمراجعت ودرخواست پدرمرحوم شما  
درصدارت وریاست دانشگاه کابل بود که یک بورس تحصیلی دریـکـی از  
ـارغ   یونیورستیهای هندوستان برایتان داده شد، وبعدازچندسالـی مـحـدود وف
التحصیلی، جزکارکردن بحیث معاون وزارت خارجۀ مجاهدین، تجربۀ دیگری  
ـرـربـرادران و   درامورحکومتداری نداشته اید. آنچه مهم است که برخالف اک
اعضای خانواده، شخص جنابعالی درکشورامریکاامرارمعیشت نکرده اید، واکرر  

ـپـری شـده اسـت.   CIAو   ISIاوقات تان درپاکستان زیرنظارت   ـا س امریک
ـارت   Holiday Innمصروفیت شمادرین ایام دریک   پاکستان بوده که زیر نـظ

ـیـم   ـقـس دستگاه های فوق، پول کمکهای امریکارابرای گروههای مجاهدین ت
میکردید. برادران دیگروسایراعضای خانوادۀ شما که عازم امریکاشده بودنـد،  
 اکرراً یادروظیفۀ رستورانت داری یاکار های خردوریزۀ امرارمعیشت میکردند. 
راباۀ شمابا آی اس آی و سی آی ای درپاکستان بسیارمهم به نظرمی رسد،  
ـام   ـن یعنی جایی بودکه شماباراول بادستگاههاآشناشدید، وامریکایی ها شما را ب

Goochi Gorilla   یادمیکردند. بعضی مؤلفین امریکاعقیده دارند شمایکCovert 

agent   .ادارۀ )سیا( بوده اید 
برادرهموطنم ! شماخوب بیادداریدکه درزمان ریاست جمهوری بل کلنتن،  
ـاون   ـع مراجعه والتجای شما برای چندین باربه دفترآقای کارل اندر فـورت، م
وزارت خارجۀ امیرکا بجایی نرسید، وهردفعه ازآن دفترکه تقاضای شمابـرای  

  6113سپتمبر 33رسیدن به قدرت درافغانستان بود، رانده شدید، تااینکه تراژدی  
صورت گرفت، وباالخره مرکزسی آی ای شمارا به رئیس جمهورامریکاجورج  

 we have our man for the jobبوش معرفی و اظهارداشت:  

بعدازسقوط طالبان، نمایندگان امریکادرکنفرانس بن، بایک انتخابات تقلبی  
شماراکاندید وروانۀ افغانستان کردند، وقتی ازطرف طالبان محاصرشدید، هلیکو  
پترامریکایی شمارا ازمرگ نجات داد. گرچه شمااین مسأله راتردیدمیکنید، اما  
ـیـب   دانلد رمزفیلدوزیردفاع زمان جورج بوش آنراتاییدکرده است. به این ترت
ـلـس   شمااوالً برای ششماه بحیث رئیس ادارۀ مؤقت، ودوسال دیگرازطری  مج
ـات   ـی قبیلوی بدنام لویه جرگه بنام رئیس دولت انتقالی مقررشدید. ماالعۀ جزئ
کنفرانس بن چنین میرساندکه جناب شماتوسط یک کشوردیگر، نه ارادۀ مردم  
افغانستان، برشانه های این ملت مظلوم وجنگزده سوار شدید، دودورۀ انتخابات  

 تقلبی شماهم براین مسأله مُهرتاییدمیگذارد. 
ـتـی   آقای کرزی ! حکومت کردن شماوکاررواییهای غیراخالقی تان برمل
ـال   فقیر وبینوا وفاقدسواد وتعلیمات الزمه، برمردمی که اضافه از سی وپنج س
درجنگ وخونریزی حیات بسربرده اند، یک ملیون شهید داده واضافه ازیک  
ـانـه   ملیون معیوب ویاجریحه دارشده اند ودرحدودشش ملیون مهاجرشده، خ
وکاشانه ودارایی خودرااز دست داده اند! جنایتی است غیرقابل عفو. دورۀ پراز  

 مصیبت شما ثمری جزنگرانی آیندۀ مردم چیزی بارنیاورده است. 
ملیارد دالر    11درمدت سیزده ونیم سال گذشته باپول سرشاری که اضافه از 

برای انکشاف وبازسازی افغانستان تخمین شده وبه حکومت شماسرازیـرشـده،  
حتی چراغ پیره زنی درکدام دهکده و قصبۀ کشور روشن نشده، بلکه اکرریت  
ـاول   ـپ این پولهای هنگفت ازطرف شما، اعضای خانواده ودوستان شماچوروچ
شده است. امریکایی ها ازمقدارپول کمک شده به افغانستان خوب میدانند، اما  
دربارۀ این که این پولهابکجامصرف رسید، ازارائه معلومات عاجزاند. شمامقدار  

 پول کمک شده ومدارکی که به مصرف رسیده، اطالع کامل دارید! 
جناب رئیس جمهور ! درزمان حکومتداری شما سرمایۀ نه صدملیونی کابل  
بانک به سرقت رفت. شمامسئولین این فاجعه رادستگیرنکردید. به استرنای یک  

نیویارک اجرای وظیفه می   Stony Brookبرادرشماکه معلم کیمیادریونیورستی 
متباقی اعضای خانوادۀ شماپروژه های کند، ووظیفۀ درافغانستان نداشته،   

چندصدملیون دالری راکه برای انکشاف کشوروبهبودحیات مـردم 
 قرارداده شده بود، ازمردم افغانستان ربودند.)دنباله درصفحۀ ششم(

 یادداشت مدیر
 ه تفاوت های یک بَََرنده و یک بازند

بینادی ترین نمودهای شخصیتی کسانیکه برای مقامات باالیی نامزد میشوند  
را، نحوۀ گفتار، گونۀ آرایش ظاهری مرل لباس وکفش و کاله، ثبات فکری و  
منا  علمی درمباحث ومکالمات، چگونگی احترام به اشخاصی که دربرابرشان  

 قراردارند، و بسا نکات مهم دیگر برای افراد ملت روشن می سازد . 
ـفـر   برسبیل مرال دراین هنگامۀ دور دوم انتخابات ریاست جمهور، به دو ن

 پیشتاز این مسابقه پرداخته و تفاوت های میان هردو را می نمایانیم .  
عصبی بودن، غیرمناقی وگسسته وخارج ازموضوع صحبت کردن، ظرف  
ـقـه و   تقریباً سه ماه بیش ازپنج گونه ریش گذاشتن از مدور و مستایل تا ذوذن
مرلری ! و بیش از ده نوع سرپوش پوشیدن! خالف پرنسیبهای ادعایی خـویـش  
کارنمودن، فحش ودشنام نرار رقیبان و دانشمندان نمودن، اقوام باهم برابرملت را  
ـتـر   بنام خرده هویت خواندن، که باید به هویت به ایقان خودش هویت کـالن
است! پشت به کعبه دعاکردن ! توالجستن به فالبین و جادوگر ودست به دامـن  
ـنـد   جادو وجنبل زدن ! وباالخره اداهای ماشینهای اتوماتیک یعنی )روبات( مان

ـافـل  3درآوردن آقای اشرف غنی احمد زی)  ( ، راهمه هموطنانیکـه اودرمـح
انتخاباتی ومناظره های تلویزیونی تماشاکرده اند، به این یقین رسانده، که ایـن  
احمدزی حتی ازهمین کرزی موجودهم خارناکتر، بی ثبات تر، قوم پرست تر  
وفاشیست تر می باشد و جزئی اعتماد واطمینانی را نشاید، وبا رأی نـدادن بـه  

 چنین موجودی، باید نگذاریم احمدزی به زعامت کشور برسد .     
حاال جمعی از تفاوتهایی را که بین یک برنده و یک بازندۀ رقابت ها قابـل  

 تشخیص وبه روشنی قابل رؤیت است، باهم می خوانیم: 
 

 متعهد می شود   برنده 
 
 

 وعده می دهد                     بازنده 
 

 مرتکب اشتباه میشود، میگوید: اشتباه کردم .   برندۀ وقتی  
 مرتکب اشتباه میشود، میگوید: تقصیرمن نبود !   بازندۀ وقتی  
 بیش ازبازنده کار انجام میدهد، ودرانتها بازهم وقت دارد.   برنده 
 همیشه آنقدرگرفتاراست که نمیتواند به کارهای ضروری بپردازد !   بازنده 
 به بررسی دقی  یک مشکل می پردازد.   برنده 
 ازکنار مشکل گذشته، وآنراحل ناشده رها میکند ! بازنده  
 میگوید: بیا برای مشکل راه حلی پیدا کنیم . برنده  
 میگوید: هیچ کس راه حلی را نمی داند !   بازنده 
ـازش    برنده  میداند به خاطرچه چیزی پیکار میکند، وبرسرچه چیزی تواف  و س
 نماید. 
ـارزه    بازنده  ـب آنجاکه نباید، سازش میکند، وبه خاطرچیزی که ارزش ندارد، م

 مینماید ! 
 با جبران اشتباهاتش، تأس  وپشیمانی خودرا نشان میدهد.   برنده 
 میگوید: متأسفم، اما درآینده اشتباه خودرا تکرارمیکند!   بازنده 
موردتحسین واقع شدن رابه دوست داشته شدن ترجیح میدهد، هرچندکه    برنده 

 هردو حالت را مدنظر دارد. 
دوست داشتنی بودن را، به موردتحسین واقع شدن ترجیح می دهد، حتی  بازنده  

 اگر بهای آن خفت وخواری باشد ! 
  گوش می دهد . برنده  
 فقط منتظررسیدن نوبت خود، برای حرف زدن می باشد. بازنده  
 از میانه روی ونرمش خود احساس قدرت میکند.   برنده 
هرگزمیانه رو ومعتدل نیست، گاهی ازموضع ضع  وگاهی هـمـچـون  بازنده  

 ستمگران زبردست رفتار میکند ! 
 میگوید: باید راه بهتری هم وجودداشته باشد.   برنده 
 میگوید: تابوده همین بوده وتاهست همین است !   بازنده 
 به افراد برتراز خوداحترام میگذارد، وسعی میکند تاازآنان چیزی بیاموزد.   برنده 
 ازافرادبرترازخود، خشم ونفرت داشته درپی یافتن نقاط ضع  آنانست !   بازنده 
 گام های متعادلی برمی دارد.   برنده 
 دونوع سرعت دارد، یا خیلی تُند و یا خیلی کُند ! بازنده  
 میداندکه گاهی اوقات، پیروزی به بهای بسیارگرانی بدست می آید.   برنده 
بسیار مشتاق برنده شدن است، درجایی که نه قادربه برنده شدن و نه حفظ    بازنده 

 آن است ! 
ارزیابی درستی ازتوانایی های خودداشته، وهوشمندانه از ناتوانیهای خود    برنده 

 آگاه است. 
 از توانایی هاوناتوانی های واقعی خود بی خبراست !   بازنده 
مشکل بزرگ را انتخاب میکند، وآنرابه اجزای کوچک تفکیک میکند،    برنده 

 تاحل آن آسان گردد .  
 مشکالت کوچک را چنان بهم می آمیزد که دیگرقابل حل شدن نیستند ! بازنده  

 می داندکه اگربه مردم فرصت داده شود، مهربان خواهندبود.   رنده ب 
 احساس میکندکه اگربه مردم فرصت داده شود، نامهربان خواهندشد !    بازنده 
 تمرکز حواس دارد .   برنده 
 پریشان حواس است !   بازنده 
 از اشتباهات خود درس می گیرد.   برنده 
 از ترس مرتکب نشدن اشتباه، یادگرفته که اقدام به هیچ کاری نکند !   بازنده 

حال با مشخصاتی که به عرض رسید، مامئنم هموطنان عزیزم، هر یک از  
فقرات باال را با شخصیت هردو کاندید دوردوم انتخابات ریاست جمهور تااب   
داده، ونتیجۀ روشنی از آن بدست خواهند آورد، گو اینکه این فراست را در هم  
وطنان می بینم که هریک شان ازآغازمبارزات انتخاباتی دوراول شخصیت همۀ  
کاندیدان را به دقت وشایستگی رصد کرده، وآگاهانه به انتخاب فـرد مـورد  
نظرخود پرداختند. حاال که بیست روزپیهم مبارزات میان دونامزد آقای داکتـر  
عبداهلل وآقای داکتراشرف غنی احمدزی جاری خواهد بود، گوشۀ چشمی هم  
به عرایض باال بفرمایند، ان شاءاهلل که نتیجۀ دور دوم، گزینش شخصیتی خواهد  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : بود که بیشترین شایستگی ها را برای رهبری ملت      )دنباله در صفحۀ هفتم( 

                                                            امیر امان اهلل خان                                                              
1933تا  1919تاریخ افغانستان از   

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

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

 نیوجرسی انجنیرعبدالصبور فروزان                                                         
 کرزی و نارامی های شمال کشور 

 ظالم برفت و قاعدۀ زشت از او بماند           عادل  برفت و نام  نکو اختیار کرد 
)بخش پایانی( : یکی ازچهره های برجستۀ دیگرکشور، مولیناعبدالرحـمـن  
سیدخیلی است، که ازجملۀ فرماندهان دلیرشهید احمدشاه مسعودقهرمان ملی و  
ـنـی ودر   ـاکـدام بزرگمردتاریخ افغانستان، بود. موالناسیدخیلی در شجاعت وپ
ـاچـه در   صداقت ووطندوستی درمیان مجاهدین شهرت خاص داشت. مـوالن
دوران جهادبرعلیه اشغالگران روس وچه درزمان مقاومت ملی برعلیه طالبان و  
حامیان پاکستانی شان، سخت درخشید. او دردوران مقاومت چنان ضرباتی رابر  
ـانـی   طالبان در اطراف کابل وکاپیساوارد نموده بود، که طالبان وحامیان پاکست
شان بانام این مرددلیر بسیارآشنا بودند، وهرآن درصددبودندتادسیسۀ نماینـد و  

 چارۀ کار او رابسازند.  
زمانیکه اوضاع امنیتی قندزواطراف آن برهم خوردوطالبان بهمکاری جمعه  
خان همدردکه قوماندان امنیه دربلخ وبعد والی بغالن بود، در آنجاحضورمجدد  
ـنـد، شـرایـط   پیداکردند، وبه دهشت افگنی، اذیت وآزارساکنین آن پرداخت
زندگی رادرآنجامشکل ساخته النه های خودرادوباره متمرکزکردند. موالناعبد  
ـاده   الرحمن سیدخیلی بحیث قوماندان امنیۀ قندزگماشته شدتاامنیت رادوباره اع
نماید. درآن هنگام وضع امنیتی امام صاحب چنان خراب شده بودکه مردم آن  
ازمظالم طالبان به ستوه آمدند، وطالبان بهمکاری هواخواهان شان درآن نواحـی  
سنگرهای مستحکمترتهیه کرده بودند. موالناسیدخیلی با رسیدن به قندز، چنان  
ضربات شدیدبرایشان واردکردکه درمدت کوتاه ترازیکماه صدهاطالب کشته،  
النه هایشان محووتعدادکررشان نزدباداران شان به پاکستان فرارکردند. بزودترین  
فرصت امنیت و آرامش درقندزبرقرارشد، مردم به فعالیت عادی آغازکردنـد،  
دختران وپسران دیگرازرفتن به مکتب هراس نداشتند، ودهشت افگنان طالـب  

 درکنج وکنارشهرویااطراف آن جرئت ظاهرشده رانداشتند.  
موالناسیدخیلی پس ازبرقرارساختن امنیت درقندز، متوجه امام صاحب شد.  
درآن آوان این ولسوالی تقریباًدرتصرف کامل طالبان و اعضای حزب گلبدین  
درآمده بود. مردم را آزارواذیت کرده وبه ستوه آوردند. وضع امنیتی درآنجا  
چنان خراب شده بودکه اکرر مردم  حتی ازطرف روزنیزازخانه هایشان بیرون  
آمده نمیتوانستند. موالناسیدخیلی بارفتن به امام صاحب چنان برطالبان وسنگـر  
هایشان یورش بردکه صدهاتن جنگجوی طالب کشته شده والنه هایشان محـو  
ـام   گردیدودرمدت کوتاهی امنیت دوباره اعاده شد. مولیناسیدخیلی به مردم ام
ـانـه   صاحب گفته بودکه تازمانی سالح خودرا دورنمیکنیم که فردفرد شمادرخ
هایتان طوری استراحت نماییدبدون آنکه دروازۀ خانۀ تانراقفل کنید، که سـر  
انجام چنین شد.کشته شدن بیشمارطالبان درقندز وامام صاحب ومحو النه هایشان  
در آنجاها، دلهرۀ شدیدی رادر دل کرزی که حامی طالبان است، ایجاد کـرد،  
چون درمیان کشته شدگان افرادگلبدین نیزبود. کریم خرم و محمدعمرداوود  
زی که هردوازوابستگی نزدیک باگلبدین برخوردار اند،نیزبه تشویش ودلهـره  
افتادند. این پاک کاری قندز وامام صاحب ازوجودطالبان، برای هرسه نفرشان  
غیرقابل قبول بود. بنااً حامد کرزی باورعاجل موالناعبدالرحمن سیدخیلی را به  
کابل احضارکرد و به تبدیلی او ازقندزوامام صاحب فرمان داد، واو رابه کشتار  
ناح  و عملیات خودسرانه متهم ساخت. زمانیکه خبرتبدیلی سیدخیلی به قندز و  
امام صاحب رسید، مردم به اضاراب وتشویش شدندو خاطرات دهشت افگنی  
ووحشتگرایی طالبان بخاطرایشان آمد. ولسوال امام صاحب فوراًخودرابه کابل  
رساند ونزدکرزی رفت و برایش گفت که این اتهام درموردموالناصاحب غلط  
است، اوهیچ کس راناح  نکشته، وهمه آنهاییکه درعملیات اوکشته شده انـد،  
همه طالبان بودند. ولسوال به کرزی گفت اگرموالناصاحب تبدیل شود، زندگی  
درقندزوامام صاحب مشکل میشود، آرامش وامنیتی راکه موالناصاحب آورده،  
دوباره برهم میخوردومردم ازین تبدیلی سخت درتشویش واضـاـراب انـد.  
کرزی وحلقۀ شناخته شده درارگ بنابرتقاضای ولسوال امام صاحب و هراس از  
عکس العمل مارشال فهیم درین مورد، تبدیلی سید خیلی رامصلحت ندیده وبهانۀ  
دیگری پیداکرده نتوانستند، ولی در صددآن شدندتابه شکل دیگری موالناسید  
خیلی راازعملیاتش علیه طالبان بازدارند. همان میباشدکه موالنا درحالیکه باشهـر  
ـادیـگـران   ـنـدزرا ب وندان قندز مصروف پاکی وصفایی شهربود، جادۀ شهرق
ـتـن   ـاخ شستشوکرد، شخصی انتحاری خودرابه او نزدیک ساخت وبامنفجـرس
 خود، موالناعبدالرحمن سیدخیلی وتعداد دیگری ازهموطنان مارا شهیدساخت.  
یکی دیگرازمهره های که برای کرزی وگروه طرفداران طالبان و گلبدین،  
مشکل خل  کرده بود، بسم اهلل خان محمدی است. درابتداء تشکیل دولت بعداز  
سقوط طالبان، بسم اهلل خان که کابل راازطالبان تسخیرنموده بود، برای کرزی و  
گروه حکومت سازاویک مشکل بزرگ بود، چون بسم اهلل خان محـمـدی از  
چهره های سرشناس جهاد بودوعمالًیک شخص مجرب وبینظیرنظامی میباشد،  
می بایست اورا درپست وزارت دفاع مقررمیکردند. ولی این کارغیرقابل قبول  
برای کرزی وحکومت سازان اوبود. ازطرفی مهارت اودرحـرب نـزدقـوای  
ائتالف نیزآشکاربود، که کارکرزی وگروه وی رامشکلترساخته بود.لذا به ناچار  
اورادرپست رئیس ستادنظامی )لوی درستیز( مقرر کردند، به امیداینکه او درآن  
ـا   پست چیزی کرده نمیتواند. ولی بسم اهلل خان باپالن دقی  ودرست توانست ب
استفاده ازین پست، ضربات محکمی برطالبان واردکند. وی که هدفش نابودی  
کلی طالبان و دشمنی سرسخت باپاکستان است، دراکرری دسانتهای نظامی علیه  
طالبان، شخصاًاشتراک کرده درسوق وادارۀ جبهات ضدطالبان مستقیماً اشتراک  
 نمودوتنهادرهیرمندکه مرکزفعالیت طالبان بودحدودهشتصد بارسفرکرده است.  
درصفحات شمال کشورکه طالبان هدف نفوذ رادرآن نواحی درسر داشتند،  
باوجودمخالفت کرزی وحلقۀ شناخته شدۀ ارگ اشخاصی چون جنرال داوود  
ـیـر   شهید وشهیدموالناعبدالرحمن سیدخیلی که درقلع وقمع طالبان مهارت بینظ
داشتند، فرستاد. چنانکه ضرباتی راکه طالبان درصفحات شمال برداشته اند، در  
هیچ جای دیگرافغانستان ندیده اند. این فعالیتهای بسم اهلل خان مایۀ تشـویـش و  
هراس کرزی وحلقۀ خبیره اش شد، وایشان درصددشدندتابسم اهلل خان محمدی  
رااز پست ریاست ستادارتش، دورنمایندوبه وزارت داخله ببرند، به امید اینـکـه  
ساختاروزارت داخله شکل دیگری داشت وهمتاهای قبلی او طب  میل کـرزی  
 وحلقۀ خبیرۀ او ترتیب نموده اند، وبدین ترتیب طالبان )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  479شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                             المیدا 
 پشتونها زعامت را حق مادرزادی خود میپندارند ! 
روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی رازیرعنوان)رأیدهندگان به دونامـزد کـه  
امریکا رامتحدتلقی مینمایند، تمایل نشان دادند.( به قلم نارد نارلند و اعظم احمد،  

خودبه نشررساند. بر گردان فارسـی گـزارش پـس  6133اپریل   62درشمارۀ  
 ازیک تبصره خدمت تقدیم میگردد. 

 ـ کرزی به شدت نگران پیروزی مسلم عبداهلل میباشد. 
 ـ غنی درمشاجرات کرزی باامریکا شریک میباشد. 

 ـ غنی باحکومت کرزی بسیار نزدیک است. 
 ـ غنی کرزی رابخاطرامضانکردن موافقتنامۀ امنیتی، انتقاد ننمود. 

 ـ غنی هنگام مناظره های انتخاباتی، عصبانی می بود . 
ـیـچ   چنانیکه پیش بینی شده بود، نتیجۀ دوراول انتخابات دستکاری شد، وه

ـایـددوردوم    3+ 11نامزدی قادر نشد  رأی هارا بدست آود، ومااب  به قانـون ب
ـارۀ  ـایـمـزدرشـم   3انتخابات میان دونامزدپیشتاز دایرگردد. روزنامۀ نیویارک ت

خودحالی ساخته بود که کرزی اجازه داد انتخابات صورت گیرد،    6133اپریل 
ـاده مـی   ولی باروشن شدن قسمی نتایج، وی ازتمام امکانات دست داشته استف

 کندتادر هنگام انتقال صندوقهای آرا وشمارش آرا نتیجه راتغییربدهد.  
ـال   ـات س کرزی وتیم خاص داخل ارگ او، به منظوردستکاری نتایج انتخاب

ـازه نـدادن  6133 ، ازمدتهاپیش توطئه چیده وبرنامه ریزی کرده بـودنـد. اج
خارجیها را درکمسیونهای مستقل!! انتخابات وشکایات انتخابات، تعیین اکرریت  
اعضای این کمسیونهابصورت دستچین، به ویژه انتصاب یوس  نورستانـی و  
ـان   عبدالستارسعادت بحیث روسای آن کمسیونها، فقط وفقط بخاطراجرای هـم
توطئه بوده است. گفتار نژادپرستانۀ ستارسعادت درهمنوایی بانظرات فاشیستی  
ـان   اسماعیل یون، جنرال طاقت، احدی، کریم خرم وشماری دیگـرهـواخـواه
داکتر اشرف غنی درموردتاجیکان واوزبیکان باشندگان اصیل والیت بغالن را  
بخاطرداریم، که همه رامهاجرین آمده ازآنسوی دریای آمووانمود کـرد، در  
حالیکه خودش به خانواده وقومی تعل  داردکه بصورت ناقل دربغـالن آورده  
ـا   شده اند! آیاازچنین شخصی باداشتن ضمیربیمار فاشیستی ودردشمنی صریح ب
ـاتـی را   اقوام دیگر، توقع میرودکه وی باور عادالنه وبیارفانه شکایات انتخاب
ـام دادن   قضاوت وبررسی کند؟ نه و هرگز نه ! سعادت ونورستانی بخاطرانـج

 تقلب گماشته شده بودند، وآن وظیفه راموفقانه عملی کرده توانستند.  
قرارادعای نمایندگان ستادداکترعبداهلل، هزاران رأی حامیان اومفقود میباشد  

مرکزرأیدهی که بدون مهروامضابه نفع اشرف غنی احمـدزی  311ورأی های 
داده شده، بایدپیش ازاعالن نتیجه بصورت دقی  بررسی گردند. ستاد مـذکـور  
ـتـر   اظهارمینمایدکه اگرتخل  وتقلب درکار نمیبود، دردوراول پیروزی داک

 عبداهلل ثابت میشد.  
وجودمشاجرات لفظی میان کمسیونهای انتخاباتی ومیان کمشنرها و روسای  
کمسیونها میرساندکه تقلبات وتخلفات زیادی صورت گرفت تا انتخابات به دور  
 دوم کشانیده شود. برگردان گزارش نیویارک تایمزخدمت تقدیم می گردد: 

*  *  * 
آقای عبداهلل یک مخال  درازمدت رئیس جمهورکرزی و حامی امریکا، به  

درانتخابات ریاست جمهوربحیث یک نامزدپیشتاز عرض  3131حمل 32روزشنبه 
% آرا رابدست اوردکه  31وجودنمود. نتیجۀ ابتدایی نشان میدهد که آقای عبداهلل 

کافی نمیباشدتامانع انعقاد دوردوم انتخابات شود. آقای اشرف غنی مامورپیشین  
% راحاصل کرد. مامورین حکومت افغانستان اظهارنمودندکه  16بانک جهانی،  

آقای عبداهلل تالش میکندتاحداقل حمایت دونامزدی که آرای بعدی راحاصـل  
 کرده اند، بخودجلب نماید وازآن در دوردوم انتخابات استفاده کند.  

هرکدام نامزدان پیشتازبیان کرده اندکه درصورت کامیابی، باترک جنجال  
هاییکه سالهاروابط امریکاوافغانستان رادرمدت زمامداری آقای کرزی خـدشـه  
ـامـزد   دارساخته است، یک دورۀ همکاری تازۀ دوجانبه را آغازمیدارند. هردون
موافقتنامۀ امنیتی راباامریکا، که کرزی از امضای آن خودداری نمود، وحضور  

ـنـد.    6133نظامیان امریکارادرافغانستان پس ازسال  ـای اجازت میدهد، امضا مینم
امریکا ومتحدآن ناتو احتماالً درآقای عبداهلل مزایایی میبینندکه مدت طوالنی از  
نزدیکی با امریکا حمایت کردوبضدطالبان قرارداشت، باآن هم امریکاوناتو از  

 هیچ یک نامزد درجریان مبارزات انتخاباتی طرفداری نکردند. 
آقای عبداهلل که مخلوطی ازدونژادتاجیک وپشتون میباشد، یکی از معـدود  
ـای   ـه کسانی ازشمال دررهبری افغانستان قرارمیگیردکه درتسلط طوالنی پشتون

 جنوب بود.  
سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، که پس ازتهاجم به رهبری ناتو  

صورت گرفت، ظاهراًدموکراتیک ترین انتخابات بود، بیش از    6113درسال 
ـال   ـات س پنجاه درصدرأی دهندگان درآن اشتراک ورزیدند، که نظربه انتخاب

ـاد  6113 ، که دراثرتقلب آقای کرزی دربرابرآقای عبداهلل پیروزاعالن شد، زی
  6113بود. شواهدابتدایی نشان میدهدکه این انتخابات درمقایسه باانتخابات سال 

 خیلی شفاف بود، باوجودیکه بررسی شکایات ازتقلب هفته هاوقت الزم دارد.  
آقای غنی یک نامزدپیشتازپشتون میباشد. درحالیکه به باور دومامور ارشـد،  
دونامزد دیگرپشتون، زلمی رسول که فکرمیشودگزینۀ کرزی اسـت، وگـل  
ـنـوب   آقای شیرزی یک جنگساالرساب ، طرف التفات سازمان سیا بوده، درج
افغانستان، مناقۀ طالبان محبوبیت دارد، هردواز آقای عبداهلل حمایت بـدارنـد.  
حمایت این دونامزد)رسول وشیرزی( از عبداهلل، درصورتیکه وی در دوردوم  
پیروزشود، به اوقدرت بیشتر میبخشد. عبداهلل دریک مصاحبه بیان داشت کـه  
اوباامریکابایک لحن متفاوت تماس میداشته باشد، وبه انتقادتلخ وتند کرزی بر  
موضوع رهاسازی زندانیان، حمالت شبانه وتلفات ملکی خاتمه میدهد. اوافزود:  

 )این نوع لفاظی هابه افغانستان کمک نکرده است.(  
سال( ازقدرت کنارمیرود، بیارفی خودرا دردوران  31سال) 36کرزی پس از 

ـاسـت   انتخابات حفظ نمود، وپسازآن خاموشی اختیارکرد. مامورین درقصرری
 جمهوراظهارداشتندکه کرزی شدیداً از پیروزی مسلم عبداهلل نگران میباشد . 

دسته بندیهای تباری، بخاطرپایگاه پشتونی طالبان، درین جاپراهمیت اسـت.    
% نفوس را تشکیل میدهند، رهبری  36پشتونهاکه بصفت کالنترین گروه نژادی  

 Birthافغانستان رااززمان احمدشاه درانی بدوش دارندوآنراح  طبیعی ومادرزاد  

right  ـا    3232خود می پندارند. احمد شاه درانی که امپراتوری خودرادرسال بن
 نهاد قسمتهای زیاد ایران، هند وپاکستان رااحتوا میکرد.  

بسیاری ازپشتونهای میانه رو نگران هستندکه حکومت بزعامت آقای عبداهلل،  
که پایگاه قدرتش ازتاجیکان درشمال افغانستان ناشی میشود پشتونهای زیادی را  
ـتـون   به حمایت ازطالبان وامیدارد. همین موضوع اتحاد ویرا بانامزدان دیگرپش

 مرل زلمی رسول وشیرزی دردوم بسیار بااهمیت میگرداند . 
آقای غنی احمدزی هنوزهم میتواندبابرخی ازشش نامزدبازنده معامله نمایـد،  
وقسمتهایی راکه به آقای عبداهلل باخته، دوباره بدست آورد. و یاچنانیکه اکرراً در  
گذشته واقع شده، افغانهابرروی خاوط قومی رأی میدهند، شمارزیادپشتونهابه  
دورغنی جمع شوند.عبداهلل باردکردن این امکان گفت:)افغانهابه ماورای سیاست  
نژادی صعودکرده اند.( آقای غنی به حکومت کرزی بسیار نزدیک بـوده در  

سال گذشته بصفت مشاور اودرعملیۀ انتقال تدریجی مسئولیتهای امنیتی  1جریان 
 ازقوای امریکاوناتو به قوای امنیتی افغانستان خدمت نموده است.)ستون سوم(  

ـ  ورجینیا فرهاد میرزا                                                                         انندل 
اگرتغییری در رؤسای کمسیونهای انتخاباتی  

صورت نگیرد، آنها با قانون شکنی ها وجانبداری  
 های شان کشوررابه بحران می برند. 

ازآنچه درهراس بودیم، به وقوع پیوست ومتأسفانه انتخابات به دور دوم رفت.  
% آرا باشد، که هیچیک از نامزدهاموف  به اخـذآن  3+ 11اگرعلت آن تنهاوتنها 

ـیـن دو   نشدند، بنابرتعددنامزدها، یک امرعادیست ومعلومدار انتخابات مجدد ب
نامزدیکه آرای بیشتربرده اند، رئیس جمهورآیندۀ ماراتعیین میکند. اما ازآنجا که  
مرحلۀ دوم انتخابات برخالف مرحلۀ اول، که ازموفقیتهای بینظیروچشمگیـری  
ـانـون   برخوردار بود، متأسفانه باتخلفات، تقلبات، زور وفشارحکومت وحتی ق
شکنی هاوطرفداریها آنهم ازطرف کمسیونهای مستقل انتخاباتی پایان یافت. مرالً  

ـای    211نفرستادن اوراق کافی رأیدهی )کمتراز  ورق تعیین شده( درحوزه ه
انتخاباتی برخی ازمحالت کشور، که بعدازدوسه ساعت خالص شـد، ومـردم  
زیادی ازح  رأی محروم شدند، و فرستادن اوراق بیشترازآن دربعضی والیات  
دیگرکه ازهزارهم بیشتر بود، وشمردن غیرقانونی آن توسط کمسیون انتخابات،  
 یاشمارش اوراق بی مهروامضادربعضی والیات و ردآن دربعضی والیات دیگر. 
ازهمه بزرگترکه به صدهاصندوق پرازآرای مردم بدون کدام دلیل روشن و  
معقول وقانع کننده توسط اعضای باصالحیت کمسیون مستقل انتخابات درعدم  
ـاز   حضورنمایندگان کاندیدهاوناظرین انتخاباتی باطل اعالن شده وازشمارش ب
ماندند، کمسیون مستقل شکایات نیز آنرابکلی نادیده گرفت، تشویش ونگرانی  
زیادی رابارآورده است. قرارمعلوم، بیشترازصدصندوق باطل شده تنهامربوط به  
 والیت هرات بودکه همه میدانیم اگرآن آراحساب میشد، به نفع کی میبود. 

کمسیون مستقل انتخابات بااین تصمیم بی مورد، غیرعادالنه وغیر قانونی، و  
کمسیون سمع شکایات بابی اعتنایی غیرمسئوالنۀ شان در عدم رسیدگی به ایـن  
قانون شکنی بزرگ، درحقیقت اعتبار واعتماد شانرا نزد مردم ازدست دادند. در  
مصاحباتی که بااعضاوروسای این کمسیونهاصورت گرفت، وبصورت زنده از  
رسانه های خبری گزارش یافت، هیچکدام باتمام تالش مزبوحانۀ که کـردنـد،  
دلیل قانع کنندۀ ارائه نتوانستند که چرااین صندوقها باطل اعالن شدند. تنها دلیلی  
که بفکرخودشان توانستند به قناعت مردم بپردازند، این بود که )اگررأی همـه  
صندوقهای باطل شده درهرات به نفع نامزدیکه آرای بیشتررا برده حساب شود،  

راپوره نمیکند، ورفتن به دور دوم یک امرحتمیست(! البته این دلیل    3+11بازهم 
مسخره بهیچ صورت آنهارا ازعدم رسیدگی ازتقلبات، تخلفات وقانون شکینهای  
ـبـرئـه   که صورت گرفته، ویاجانبداریهایی که خودشان به آن متهم هستند، ت

 نکرده، نزدمردم، خدا و وجدان شان مسئول اند. 
متأسفانه عدم رسیدگی بهمه شکایات مخصوصاً باطل کردن صندوقهای رأی  
دهی هرات، باوجوددرخواستهای مکرر یکی ازکاندیدهاکه مدعی بوداگربهمه  
گونه شکایات رسیدگی عادالنه صورت بگیرد، و ح  به حقدارسپرده شـود،  
اوبرنده است وضرورت رفتن به دوردوم نمیشود، کمیتۀ شکایات اصالً به آن  
وقعی قائل نشده وباسوءاستفاده از استقاللی که داشتند، واضحاً باتمام پررویـی  
ـاصـورت   گفتندکه تصمیم و فیصلۀ آنهادررسیدگی به شکایاتی که توسط آنه
 گرفته )که اصالً صورت نگرفت( نهایی است، وتغییری درآن واردنمیشود! 

درین شکی نیست که انتخابات ریاست جمهوری درهیچ کشوری صد درصد  
شفاف وبدون کدام مداخله و زور وفشاروتخل  وتقلب و قانون شکنیها برگزار  
نمیشود، البته بصورت نسبی این عدم شفافیت از یک کشورتاکشوردیگر، بنابر  
طرز نظام، شرایط اقتصادی، اجتماعی، مذهبی وحتی فرهنگی وامنیتی، که بـه  
نظرمن بسیارمهم است، فرق میکند. درکشورهاییکه امنیت ومصونیت وآرامش  
ـیـم و   ـل برقرار است وآنها تجربۀ دیرینه دربرگزاری انتخابات دارند، وسویۀ تع
تحصیل وفهم ودانش شان، یابگوییم فیصدی اشخاص آگاه ودانای شان افـزون  
است، ومردم حقوق خود رابخوبی میشناسندوبه حقوق دیگران احترام میکنند،  
ـای   وارگانهای سه گانۀ دولت)اجراییه، قضاییه و تقنینیه( به وظای  وصالحیته
ـیـن و   شان آگاهانه وصادقانه مااب  به قانون اساسی کشورعمل میکنند، وقوان
مقررات ازصفحۀ کاغذ به عمل پیاده شده، برهمه یکسان وبدون تبعیض تابی   
میشود، وبه اصاالح فرقی بین پادشاه وگدا نیست. موضوعات دین، مذهب و  
قوم ونژاد تااندازۀ زیادحل شده ومردم به اساس مفکوره های سیاسی )احـزاب  
سیاسی( گردهم جمع میشوند وازآن گذشته بنابر عدم مشکالت جغرافیایـی و  
ترانسپورتی وامنیتی، مردم به سهولت به حوزه های انتخاباتی رفته، رأی شان رابه  
ماشینهای رأیدهی میریزند، وماشینها بصورت اتوماتیک آراء راشمرده آناً بـه  
دستگاه مرکزی انتخابات میفرستند، وچنانکه همه آگاهیم، مرال درامریکانتیجـه  

 معموالً درهمان روزیاروز مابعد آن اعالن میشود. 
ـاد   درحقیقت درین کشورهاچانس تخل  وتقلب وقانون شکنیها تاانـدازۀ زی
ـارضـۀ   ازمردم گرفته شده، وشفافیت بیشترمشهوداست. مگراینکه نقص و ع
تخنیکی درماشین هارخ بدهدکه آرا رانتوانند ثبت و یا اوراق رأی دهی رابدون  
شمارش ازصندوق هاخارج سازند. مرلی این مشکل درانتخابات ریاست جمهور  

ـای جـورج بـوش   6111امریکادرسال  بین آقای ال گور)دمـوکـرات( وآق
)جمهوریخواه( در ایالت فلوریدا اتفاق افتاد، ودرشمارش یاعدم شمارش اوراق  
رأی دهی بیرون شدن ازصندوق ماشینها جاروجنجال عجیبی رونماگشت کـه  

 نتیجۀ آن انتخابات رابیشترازیکماه به تعوی  انداخت.  
ـات آن   Supreme Courtمشکل به دادگاه عالی   کشوررؤیت داده شـدوقض

محکمه که اکرریت شان ازجمهوریخواهان بودند، باقضاوت بسیارظالمانه وغیر  
عادالنۀ شان که )اوراق بیرون شده نبایدحساب شود( که بایدحساب میشد، مقام  
ریاست جمهوررا به بوش دادند، که ایکاش چنین نمیشد، وبه این قسم آقای گور  
متأسفانه قربانی قضاوت غیرعادالنه وجانبدارانۀ قضات جمهوریخواه شد. بااین  
مرال مالحظه میکنیم که واقعاً انتخابات ریاست جمهوردرهیچ کشوری حتی در  

 دموکرات ترین کشورجهان، صدفیصد باشفافیت همراه نیست.  
ـاتـی   برمیگردیم به انتخابات فعلی خودمان که بایدقبول کردباهیچ معیار انتخاب
ـا   مخصوصاً ازآنچه درباالتذکر دادیم، قابل مقایسه نیست. اما باتمام نارسهایی ه
وکم وکاستیها باافتخاربایدبگوییم که مرحلۀ اول انتخابات طوریکه همه شاهدیم،  
بلندتراز انتظاروتوقع وتصورما، بسیار موفقانه پایان یافت. ایکاش مرحلۀ دوم آن  
نیزبدانسان بارعایت قانون انتخابات، احترام به حقوق مشروع نامزد ها و در نظر  
داشت امانت بزرگ آرای مردم که به صندوقها ریختند، تاباشمارش عادالنه وبی  
ـلـ ،   شائبه آن رئیس جمهوردلخواه شانراانتخاب نمایند، عاری ازهرگونه تـخ
تقلب، زور وفشار مخصوصاٌ جانبداریهای این نهادوآن نهاد انتخاباتی خاتمه می  

 یافت، که متأسفانه چنین نشدوانتخابات به دور دوم کشید.  
باوربفرماییدبرگزاری انتخابات برای دوردوم، درپهلوی اتخاذترتیبات انتخاباتی  
ـان   ـازهـم ـانـه ب ـف وامنیتی ومصارف هنگفت پولی وصدهامشکل دیگر، متأس
ـیـرو   ـی کمسیونهای مستقل انتخاباتی راباهمان رؤساواعضاباخود دارندکه اگرتغ
تبدیلی دراعضاورؤسای این نهادها، مخصوصاً اعضای باصالحیت شان، صورت  
نگیرد، که همه توسط شخص مالحامدطالب تعیین شده بودند، وماشاهدیم کـه  
آنهانتوانستندبه شکایات طوریکه بایست بصورت عادالنه رسیدگی ننـمـوده و  
 حتی ازجانبداریها وقانون شکنیهایی که خودبه آن متهم بودند، دفاع نمایند و 

 پیام به عالقمندان امید  
دوستان عزیزی که جهت فراهم ساختن زمینۀ انتشار مداوم امید  

یاری می رسانند، به ویژه محبانی که ارسال مبلغ کمکی را دوسه ماهی  
فراموش کرده اند، محبت فرموده چک اعانۀ جدید شان را ارسال  

بدارند. خداوند به همۀ شان اجر وافر نصیب بدارد . چک یا منی آردر  
 های تان را قابل پرداخت به هفته نامۀ امید بنویسید .  

 با  محبت و  احترام، محمدقوی کوشان 
***************************************** 

 سپرنگفیلد ـ ورجینیاالحاج امان الملک جالله                         
 پرنگی ادی جانی ! کرسچینی مور جانی !

 ت تنور انتخابات گرم اس
هموطنان گرامی میدانندکه درین روزها تپ وتالش زیادی ازجانب سلـاـه  
ـان   جویان حریص وشهرت طلب برای احرازکرسی ریاست جمهوری درجری
است، وشب وروزبرای احرازاین مقام به طرح نقشه ها، پالنهاوجلسات تظاهرات  
نیرنگها ولاای  الحیل توسل جسته میخواهندکه ازهر رأی حالل وحرام، راست  
ودروغ، حیله وفریب، به رخ کشیدن برتری نژادی وزبانی، وسیلـه قـراردادن  
سمت ومناقه، وابستگی به دین ومذهب، پیش کشیدن سندتحصیالت عالی در  
این تنورگرم انتخابات زواله های اخته شده بامرچ ومساله، پررنگ و روغن یاهم  
زواله های خمیرترش کردۀ تاریخ تیرشده وازاعتبارافتادۀ خودرابچسپانند، تانانی  

 بپزندوبه خورد مردم دهند، دم شان گرم باد ! 
یگانه چیزیکه مرابه تعجب واداشته اینست که آیا ماملت خوشباور و ساده دل  
ازجذبات واحساسات بی اساس وخیاالت وتصورات بی بنیاد خودکارمیگریـم  
ویابه حقای  وشهودعلنی اعتبارمیدهیم؟ شهود علنی وواقعیتهای امروزی بـرای  
ماثابت میسازدکه کدام یکی ازین جنابان کاندیدان مستح  وشایستۀ مقام رهبری  
میباشند، ولیاقت و کفایت آنرا داردو یاامتحانی درصحنۀ مردمداری ومسئولیت  
اداری و اجتماعی اش داده است، که ماسرنوشت مملکت عزیزخودرابه دست  
 اوبسپاریم؟ یا سالهای عمرش رادرعشرتکده های اروپاوامریکا گذشتانده است ؟!  

 توکزمحنت دیگران بیغمی)وعمرت رابه عیش ونوش گذشتانده ای( 
 نشاید که نامت نهند آدمی ! 

اگربه تاریخ کهن این سرزمین وممالک مجاور ومخصوصاً ممالک اسالمـی  
یاعربی کمی دقی  شویم، می بینیم که همه پادشاهان و سالطین وحکمروایان از  
اتباع همین ممالک بودندومسلمان.پادشاهان عادل ومردمدار در نزدملت حیریت  
پدرراداشتند، وطبعاًکه خانم های آنهاکه بنام ملکه، شاه خانم یاشهبانو یادمیشدند،  
که یقیناًهمه مسلمان بودند)نه عیسوی یا گبر و یهود(، آنهارامنحیث مادر مـورد  
 تعظیم و احترام قرارمیدادیم، که همین سلسله تابحال هم به اعتبارخودباقیست. 

حال می آییم دربارۀ انتخاب رئیس جمهورجدید: اگرخداناخوسته ما ازغیرت  
وشهامت ملی وافغانی خودچشم بپوشیم، وبه عقب قوم گرایی یابرتری نژادی یا  
زبانی یامناقوی، یاگرفتن پول ورشوت و فروش حیریت واعتبارخودبریم، که  
این عمل خالف احکام شرعی وکرامت انسانی است، شخصی را انتخاب نماییم  
که خانم اویعنی ملکه یاشهبانوکافرعیسوی باشد! آیا اوراما بنام مادرملت قبـول  
 کرده میتوانیم؟ ویایک ملکۀ نامسلمان را واجداحترام وتعظیم مادری میدانیم؟  
اگرروزی این ملکۀ کافرعیسوی به والیت لوگر، زادگاه شوهـرش بـرود،  
خانمهاودختران لوگر ازاوچه انتباهی حاصل خواهندنمود؟ آیا دست ویاروی او  
ـنـد   رابحیث ملکه)بانوی اول( یا مادرملت دیندار و مسلمان افغان بوسیده خواه
توانست؟ آیانشنیده ایدکه طالبان فتوای شرعی صادرنموده اندکه هرکسی اگر  
ـای   ـه ـانـم درانتخابات رای بدهد، انگشت اوراخواهندبرید، پس لبهای همچـوخ
مسلمان افغان را که دست یاروی یک کافره رامی بوسند، قابل بریدن نخواهند  

 شمرد ؟ )ازطالبان فتوا بخواهید( ! 
دراینجاگناه اینهمه اعمال خالف شریعت وپذیرفتن یک کافره بحیث بانوی  
اول کشوربدوش کی خواهدبود؟ یقیناًکه بدوش همان کسانیکه به یک کاندید  
)زن کافر( رأی میدهند. وهمان انگشتی راکه بخاطررأی دهی به یک کاندیـد  
ـنـدوق اومـی   کافر زن در دوات فرو می برند وبه نفع او کارت خـودرادرص
اندازند، اگرطالبان انگشت اورا نبرند، حتماً مالیک نکیر و منکردرمرحلـۀ اول  
ـنـد   سئوال و جواب درقبر، انگشت اوراخواهندبرید، ودرآتش دوزخ خـواه

 انداخت، که چرابه یک مردکافرزن رأی داده بود ! 
ماافغان های پشتوزبان به بزرگان واولیای اعظم خودخیلی تعظیم و تابعـداری  
ـیـم؟   ـن قایل هستیم. امااگراین بانوی اول به مناط  مابیاید، مااورابه چه نام صداک

 پرنگی ادی جانی، بی دینیه انا صاحبی،  یا کرسچینی مورجانی ... ؟! 
فکرمیکنم که وجیبۀ ایمانی، ملی، وجدانی، عنعنوی وافغانی ماحکم میکندکه  
ازدوستی وهمکاری باهمچو افرادی که دعوای رهبریت و قیادت درسردارند،  
اما خود هاراآراستۀ چنین مقام نساخته اند، ومی خواهندکه درچشم مردم خاک  

 بپاشند، دوری جوییم . 
شایدبسی از اعمال ماپرازنقص ومعیوب باشد، که ضررش به شخص خودما  
متوجه می باشد، اماانتخاب یک کاندیدی که همسرش کافر است، ضـرر و  
ـا   ـاه ن زیانش رامنگیرتمام ملت ایماندار ومجاهدافغانستان خواهدشد، ویک گن

 بخشودنی بشمار می آید. / 
***************************************** 
جوابهای قانع کننده ومعقول ارائه بدارند، لهذا دور دوم که سرنوشت سازاست،  
به یقین بامداخالت، قانون شکنیها وطرفداریهای مجدداین نهادها)که خداکند بر  
داشت من درست نباشد(کشوربه بحران وکشیدگی های جبران ناپذیری خواهد  
رفت وبااستفاده ازین فرصت، بدون شک مالحامدطالب، که شایدخود طـراح  
 این رویدادنامیمون باشد، با اعالن حالت اضارار، براریکۀ قدرت باقی بماند. / 
***************************************** 
او دریک مصاحبه دورۀ کارخودرانشانۀ ازروابط کمترنزاع باامریکایاد کرد: )نه  
ـنـدکـه در   شماونه کدام روزنامه نگاردیگر، نمیتواندازیک حادثه یادآوری ک
جریان انتقال مسئولیت مورد جروبحث عامه قرارگرفته باشد.( مگرشماری از  
ـبـۀ   ـان رأی دهندگان غنی احمدزی رابخاطرامضانشدن موافقتنامۀ امنیتـی دوج
امریکاوافغانستان توسط کرزی، که آیندۀ حضورقوای غربی رادرافغانستان بـه  
شک وناراحتی مواجه ساخته است، تاحدی مقصرتلقی مینمایند. عقدموافقتنامۀ  
امنیتی راتعداد وسیع مردم حمایت کردندولویه جرگۀ مشورتی هم برآن صحه  

 گذاشت، وازکرزی خواست آنرانهایی سازد.  
مامورین امریکااظهارتشویش نمودندوهوشداردادندکه درصورت عدم امضای  
ـقـوۀ   ـال موافقتنامه، خروج کامل قوای امریکادرختم سالجاری و ازدست دادن ب
پایگاه هوایی که بخاطرحمالت طیارات درون درپاکستان ضروریست، متصور  
است. برخی ازطراحان پالیسی امریکا ترس دارندکه درنبود موافقتنامه راه برای  
تجدیدفعالیتهای باغیان طالب مساعدمیشود. حتادسته بندی دوبارۀ القاعده صورت  

 سال ناتوقصد داشت آنرا نابود سازد . 36میگیردکه در 
باآنکه آقای غنی تعهد کرده که درصورت کامیابی، موافقتنامه را امضامیکند،  
ازانتقاد برکرزی درین باره خودداری نمود.از طرف دیگرعبداهلل، کرزی رادر  
همین موضوع، مورد حمله قرار دادکه نکول ازامضای آن، امنیت افغانستان را  
 در جریان جنگ به خار مواجه نمود .                        )دنباله درصفحۀ ششم( 
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ـ آسترالیا نصیراحمد رازی                                                                 سدنی 
 (  2)مولوی در خرگاه اندیشۀ شبلی  

هجری، درشهرقونیه یک زلزلۀ شدیدواقع شدکه باور پیهم مدت  226درسال 
چهل روزدوام کرد. مردم سرآسیمه وحیران میدویدند. باالخره نزدموالناآمده  
پرسیدندکه این چه بالییست که فرودآمده است؟ حضرت مولینا فـرمـودنـد:  
زمین گرسنه است، لقمۀ ترمیخواهد وانشاءاهلل کامیاب میشود. درهمان وقـت  

 مولینا این غزل رانشادکردند 
ـهر و مهربانی       دل می دهدت که خشم رانی    با این همه ـم
ـنی به لنترانی  ــ ــ ــ  وین جمله شیشه خانه هارا        در هم شکـ
ــزله هست دار دنیا       کز خانه، تو رخت می کشانی  ــ  در زل
ــن تو دانی  ــ  ناالن ز تو صدهزار رنجور       بی تو نه زینار هی

درآن روزهامعموالًحضرت موالنا عبای سرخ میپوشیدند. درهمان زمان غزل  
 دیگری نیزنوشتند : 

 رو سر بنه به بالین تنهامرا رهاکن     ترک من خراب  شبگرد مبتال کن 
 ماییم وموج سودا شب تابروزتنها    خوابی بیاببخشا خواهی بروجفا کن 
 برشاه خوبرویان واجب وفانباشد   ای زردروی عاش  توصبرکن وفاکن  

 دردیست غیرمردن آنرادوا نباشد   پس من چگونه گویم آن درد را دوا کن 
 درخواب دوش پیری درکوی عش  دیدم  باسراشارتم کردکه عزم سوی ماکن 
 گراژدهاست درره عشقیست چون زمرد    ازبرق آن زمرد هین دفع اژدهاکن 
 بس کن که بیخودم من گرتوهرفزایی    توبیخ بوعلی گو تنبیه بوعال کن 

بعدازچندروزی حالت موالنا ناسازگارشد. اکمل الدین وغضنفرکه جالینوس  
زمان پنداشته میشدند، به عالج مولینامشغول شدند، لیکن نبض شان حالتی داشت  
که گاه چیی بودوگاه چیزدیگر. باالخره طبیبان ازتشخیص عاجـزشـدنـد، بـه  
حضورشان عرض کردندکه خود شان ازچگونگی مزاج شان آنانراآگاه سازند.  
حضرت مولیناباور قاع متوجه مزاج شان نبودند. مردم فهمیدندکه حضـرت  
مولینابرای روزی چندمهمان خواهندبود. خبر بیماری مولینابهمه جاپخش شـد،  
تمام شهر به عیادت شان ریختند. شیخ صدرالدین که تربیت یافتۀ شیخ مـحـی  
ـا   الدین اکبر و در روم وشام مرجع خالی  بودند، باتمام مریدان به عیادت مولین
آمدند، ایشان رادیده مظارب شدندودعا کردندکه خداوندشما راشفای عاجـل  
ـاشـ  و   عنایت فرماید. مولینافرمودند که شفابرخودتان مبارک باد ! دربین ع
ـتـه   معشوق صرف یک پیرهن باقی مانده است. آیانمی خواهیدکه آنهم برداش
 شودونوبا نوریکجا گردد. شیخ گریه کرده برخاست، مولینااین بیت رابرخواند: 

 چه دانی توکه درباطن چه شاهی همنشین دارم 
 رخ زرین من منگر که پای آهنین دارم                                                     

تمام علما، امرا، مشایخ ومردم ازهرطبقه ودرجه می آمدند، بی اختیار فریاد می  
زدندوبه شدت گریه میکردند. شخصی پرسید: جانشین شماکه خواهدبود؟ اگر  
ـار   چه سلاان ولد پسربزرگ مولینا نام حسام الدین چلپی رابردند، دوباروسـه ب
پرسیدند، ولی عین جواب راشنیدند. درنوبت چهارم پرسیدندکه دربارۀ سلاان  

 ولدچه مگویید؟ فرمودند: اوپهلوان است اوراحاجت وصیت نیست .  
مولیناپنجاه دینار مقروض بودند، به مریدان فرمودندکه مدیون هستم، چیزی  
که موجوداست به داین بدهیدوباقی راازش بخواهید که بهل کنند. داین حاضر  
به گرفتن قرضۀ خودنشد. حضرت مولینا فرمودند: الهی شکرکه ازین مرحلـۀ  
ـارا   ـازۀ شـم مشکل رهایی یافتم. حسام الدین چلپی پرسیدند: چه کسی نمازجن
ـا   ـن بخواند؟ فرمودند: مولیناصدرالدین. پس ازگفتن این وصیتها، حضرت مولی

هـجـری بـه وقـت    226جالل الدین محمد بروزیکشنبه پنجم جمادالرانی سال 
 غروب آفتاب وفات یافتند.  

شب تمام لوازم تجهیز وتکفین تهیه شدوصبح جنازه رابرداشتند. طفل، جوان،  
پیر، دارا، نادار، عالم، جاهل وازهرفرقه وطبقه مردم با جنازه همراه بودند، فریاد  
میکشیدندوگریه میکردند. هزاران کس جامه دریدند. عیسویان ویهودان پیـش  
پیش روی جنازۀ موالناروان بودند. تورات وانجیل میخواندند وگریه میکردند.  
پادشاه وقت که درجمع اهل جنازه حضورداشت، ازعیسویان ویهودیان پرسید:  
شما با مولیناچه تعل  دارید؟ آنان جواب دادند: اگرموالنا برشماحیریت محـمـد  

 راداشتند، برمانیزعیسی وموسی بودند .  
صندوقی که تابوت درآن قرارداشت، درراه چندین بارتبدیل شد، زیرامردم  
ـام   آنرا پارچه پارچه کرده وطورتبرک بین شان تقسیم می کردند. حوالـی ش
جنازه به قبرستان رسید. شیخ صدرالدین بخاطر خواندن نمازجنازه بلندشد، لیکن  
فریادی کشید وبیهوش شد. باالخره قاضی سراج الدین نماز جنازه را ادانـمـود.  
ـان   تاچهل روزمردم به زیارت مزار مولینامی آمدند، چنانچه این واقعات راسلا

 ولد درمرنوی خود به طورمختصربیان میکند:  
ـاخر  ــ ــۀ ف ــ ــ ــ  پنجم   ماه   در جماد آخر     بود  نقالن آن شـ
ـهد حضرت احمد  ــ  سال هفتادودو بده به عدد     شش صد از ع
 چشم زخمی چنان رسیدن آندم   گشت ناالن فلک درآن ماتم  
ـغان و آه نفیر  ــ ــ ــ ـهر از صغیرو کبیر    همه اندر ـف ــ  مردم ش
ـاک   دیهیان هم ز رومی و اتراک   کرده  از درد او گریبان چـ
ــرمهر عش  نز پی بر  ــ ــ  به جنازه  همه  شده  حاضر     از  سـ
 کرده او را مسیحیان معبود     دیده او راجهود خوب چوهود 
 عیسوی گفت اوعیسی ما     موسوی گفت اوست موسی ما 

 همه کرده ز غم گریبان چاک   همه از سوزکرده برسر خاک 
 همچنان این کشید تاچل روز    هیچ ساکن نشد دمی ت  وسوز 
 بعدچل روز سوی خانه شدند    همه مشغول این فسانه شدند. 

مزارمبارک مولینا ازآنروز تابه حال بوسه گاه خالی  است. ابن باوطه وقتیکه  
به قونیه رسید، راجع به حاالت آنجامینویسد: برمزار مولینا لنگرخانۀ بسیاربزرگی  

 است که درآنجا همیش برای آیندگان و روندگان نان داده می شود. 
 دربخش بعدی، به سلسلۀ باطنی می پردازیم ./ )ادامه دارد( 

***************************************** 
 و زمان تحصیل درفاکولتۀ طب.  

اواخرزمستان بود، اصالً من سرای بایسکل فروشی را، که درعقب مسجدپـل  
خشتی قرارداشت، دور زده میخواستم که ازپل خشتی گذشته، دوباره طـرف  
خانه بروم ، که چشمم به یک شخص چاقوتیز گر افتاد، هواخوب سردبود و  
برف هنوزروی زمین آب نشده بود. مالحظه نمودم که اوباچرخۀ پایکی خود  
ـابـل   درکنارپل ایستاده، یک دستش درجیب باالپوش ودست دیگرش رادرمق
دهن خودگرفته بود، وسرفه اش طورالمنقاع شنیده میشد. شخص الغراندام با  
ریش ناتراشیدۀ ماش وبرنج وچشمان دردرسیده، سوی مردم نگاه میکرد.چشمان  
 دردرسیده تعریفی ندارد، ولی وقتیکه باآن مقابل شوید، خودآنرادرک میتوانید.  
ـنـد   به اونزدیک شدم، باپیشانی بازپرسید: چه خدمت؟ گفتم: یک چاقوی کُ
دارم، اگرتیزکنید. چاقورادیده گفت: بلی، تیغش هیچ کارنمی دهد، اجورۀ آن  
ـابـل   دوافغانی میشود، شمایک افغانی بدهید! چاقو راباالی چرخه گـرفـت وق
استفاده ساخت. یک نوت دو افغانیگی داشتم، برایش دادم، خواست یک افغانی  
واپس بدهد، گفتم باشد، و دَورخوردم ، ازعقبم صداکرد: تشکرآغا ! تاکه ازپل  

 ( 2ردمیشدم، هنوزهم یکه یکه صدای سرفۀ اورامی شنیدم .)دنباله درصفحۀ  
 

 هفته نامۀ امید   479شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان مجموعه : خاطرات 
 نویسنده : پروفیسر داکتر اسعدحسان غبار 

 ما بار گهی دادیم این رفت ستم برما        برقصر ستمکاران آیاچه رود خزالن 
وقتی مجموعۀ خاطرات حسرت بار  
دوست عزیزوفرزانه وهمسلک گرامی  
ـار   ـب ـان غ ام، پروفیسرداکتراسعـدحس
پسرارشدمورخ فقیدمیرغالم محمد غبار  
،جهت بازخوانی و ایدت وآماده سازی  
برای چاپ، بدستم رسید، وبه قسمت غم  
ـام   ـیـل وای انگیزچگونگی حبس بی دل
محبس او نظرانداختم،همین مصراع باال،  
ازخاقانی یادم آمدکه ازخرابه های قصر  
تاریخی وپرجالل مداین، به دادخواهی  
ـفـر   ـی ازستم روزگار، فریادبرآورد وک
چنین رویداد را برقصرستمکاران وسیاه  

 کاران هوشدار داد. 
بهرحال، روزیکه شایع شد پروفیسرغبار رااز سرویس عقلی وعصبی شفاخانۀ  
علی آباد،درحالیکه مصروف تدریس عملی دانشجویان بودگماشتگان ومامورین  
)خاد( بسوی نامعلومی باخودبردند، به منزلش واقع وزیراکبرخان رفتم. همسرو  
فرزندانش نیزاطالعی ازمحل باز داشتش نداشتند. بعدتر معلوم گردیدکه بخاطر  
فراریکی ازفعالین سیاسی ومخال  حکومت وقت، پروفیسراسعدحسان غبار را،  
که ش  سرویس بود، وشخص مذکورتحت معالجه اش قرارداشت واز فرار او  
جلوگیری کرده نتوانسته بود، باورناگهانی پلیس مخفی حکومت دستگیر ودر  

 زندان پلچرخی زندانی نموده بود.  
جریان این رویداد وگزارشات مشقتبار ایام محبس راپروفیسرغبار ضمیـمـۀ  
فصلی ازخاطرات خود ارائه داده است. مدتهابعد وقتی طور تصادفـی ودوراز  
انتظار، از زندان رهایی یافت، به دیدنش رفتم و ضمن قصه های حسرتبار گفت:  
)وقتی مرابه اتاق مخوف زندان محبوس نمودند، یادم از روزسیاه وغم انگیـزی  
ـیـرغـالم   آمدکه دپلوم فراغت خودرا ازفاکولتۀ طب کابل برای پدرم، )فقیدم
ـان   محمدغبار( که سالهامحبوس دست استبداد بود، ازپشت میله های زندان نش

 دادم، واینک خود باچنین سرنوشت دردناک روبرو شده ام...( 
برعالوۀ این رویداد دردناک، پروفیسرغبار بعدازفراغت ازتحصیل فاکولتـۀ  
ـیـر   طب نیزصدمۀ شدید استبداد رابخاطرفعالیتهای سیاسی پدر فقیدش، باورغ
مستقیم وظالمانه متحمل گردید، باوریکه وزیر صحت عامه ودست اندرکاران  
وقت، جیره خوران حکومت اختناقی نگذاشتندداکترغبار در کدرعلمی فاکولتۀ  
طب، که ح  واستعدادآن راداشت، شامل گردد، و جبراً اورا دورازپایتخت در  
یک تیم پودر پاشی ضدپشه های مالریابه والیات مختل  فرستادند، ونگذاشتند  
مرل سایراطبای وقت درکدام شفاخانه به معالجۀ مریضان بپردازد. ولی با وجود  
اینهمه موانع عمدی، اوتوانست باسپری کردن موفقانۀ امتحانات وشرایط مربوطۀ  
آن، شامل کدرعلمی گردد، وبحیث متخصص امراض عقلی وعصبی تادرجـۀ  

 پروفیسری ارتقا کندوکتب ارزشمند تدریسی را بنویسد.  
پروفیسرداکترغبار عالوه بردانش همگانی اش درمسلک شری  طبابت، بـه  
ترجمه ونوشتن داستانهای کوتاه واقعی وهنرموسیقی کالسیک)نواختن آهنگ  
های دلپذیربا سیتار( نیزدسترس دارد. یادم است شبی درمنزل محقربنده، راجع به  
لیاقت استادانۀ اودرموسیقی سیتارصحبت کردیم، و ازقضا پسرم که کمی بـه  
نواختن سیتاردارد، یک سیتارکهنه وفراموش شدۀ خودرابرای استاد پروفیسـر  
ـعـداز   غبارعرضه کرد، تادرصورت امکان آهنگی ازتارهای نیمه گسستۀ آن ب
ـیـن   تعدیل وبه اصاالح سُرکردن، برآورد. باحیرت تمام دیدیم که وی ازهـم
سیتارکهن، نغمات دلنشین تازۀ رابه صداآوردکه روحپرور و خیال انگیزبود، و  

 بااین شعریک شاعرشیرین سخن عمالًهمنوایی کرد: 
 ای چنگ گسسته نغمه کن ساز    باروح شکسته شو هم آواز 
ـانه مباد واق  از راز  ــ  آن سان برسرا که من کنم فهم     بیگـ
 دل رفت وبخون نشسته برگشت   ای کاش نرفته بود از آغاز 
 گه گه تو بگو بر زبان شوق         ز آن  عش   نهان لایفۀ باز 
 چون تارتوقلب من شکستست    زین قلب شکسته نغمۀ ساز 

معرفی مختصرمجموعۀ خاطرات پروفیسراسعد حسان غبارراباذکر یکی از  
جریدۀ وزین امیدبه نشـر  232داستان های واقعی اش، که سال هاقبل درشمارۀ  

 رسیده بود، باآرزوی صحت وسعادتش خاتمه میدهم: 
درزندگی روزمره، صدهانفررامی بینیم ومیگذریم، ولی کدام خاطرۀ ازآن  
باقی نمیماند. اماگاهی تنهایک مالقات کافی است تأثیردایمی درذهن انسان باقی  
ـا، و   بماند. من محصل فاکولته بودم، یگانه تفریح من گشت وگذار درلب دری
مشاهدۀ دکانهای بنجاره بود، که سامان قشنگ ازقبیل ساعت وغیره میفروختند،  
اماپالن خریدآنرابه آیندۀ دورموکول مینمودم، چه عایدمن محدودومنوط بـه  
ـیـخـورد.   ترجمانی سینما، کتب واخباربود، که به دردخرجهای ضروری تـرم
ضمنا ًبه آینده فکرمیکردم که یک اندازه تسلیت بخش بود. میدانستم که طبابت  

 یگانه وسیلۀ مؤثرخدمت به خودودیگران میباشد.  
طوریکه ویکتورهوگو علل عمدۀ بدبختی جامعه رادرفقر ومرض تشخیص  
کرده بود، فکرمیکردم که هرگاه طبیب شوم، هم به مریض وهم به فقیرکمک  
کرده خواهم توانست، غافل ازینکه بعدازفاکولته نیزتاچندسال دگراز تحصیالت  
عالی ویاکار دریک شفاخانه محروم خواهم بود، چنانچه بعدازچار سال خدمت  
درمجادلۀ مالریا، دورۀ عسکری رادرمکتب ضاباان احتیاط سپری نمودم. دراین  
وقت دوباره به موسسۀ مجادلۀ مالریا جلب گردیدم. گرچه دوا پاشی در اطراف  
مملکت یک خدمت صحی شمرده میشد، اماکاریک طبیب نبود،وکسان دیگر  
نیزبخوبی ازعهدۀ آن برآمده میتوانستند. برعالوه، من مقدار کافی خدمت کرده  
بودم . چون وسیلۀ نداشتم، شخصاً نزدرئیس مجادلۀ مالریا، که درعین زمان معین  
وزارت صحیه بود، رفتم وعرض نمودم که: )کم مانده طبابت فراموشم شـود،  
هرگاه لا  فرماییدکه مرابه یک شفاخانه، ولو به یک جای دور وخراب، که  
دیگران عالقه نداشته باشند، مقرر نمایند، کمال امتنان وخوشبختی من خواهـد  
بود. جوابش چه بود؟ : )سرپشقل شیشتی، کمشیره می بینی؟( این وقتی بودکه  
حتی معاونین داکتربه زور واساه ورشوه، به هرجاییکه آرزوی شان بود، خودرا  
تبدیل ومقررمیداشتند، واز رفتن به جاهای صعب المرور با اقلیم نامساعد ومردم  

 بی بضاعت، تاحدامکان اجتناب می ورزیدند. 
خالصه اینکه: نه ازدورۀ تحصیل ونه ازدورۀ وظیفه درمجادلۀ مالریا، کـدام  
خاطرۀ خوشی ندارم که قابل ذکرباشد. برعالوه، مسئولیتهایی راکه دراثر فقدان  
سرپرست درخانواده پیدامیشود، نیزبدوش داشتم. حاالاین موضوع رادرجایش  
 میگذاریم، ومیرویم به سراغ خاطرۀ لب دریا )دنباله درستون دوم این صفحه( 

ـ آلمان پروفیسرداکتر حیدر داور                                                      برهل 
 توقع از نامزدان پیشتازانتخابات ریاست جمهور! 
 برادرارجمندومدیردانشمندجریدۀ وزین امید آقای محمدقوی کوشان ! 

بنده به ارتباط سهمگیری حیرت انگیزهموطنان باشهامت ما در انتخابات سـر  
ـان   نوشت ساز ریاست جمهور، وهمچنین راجع به وجایب ایمانی وملی برنـدگ
آرای ملت، بخصوص محترم داکترعبداهلل و محترم داکتراشرف غنی احـمـد  

هفته نامۀ امید، نظرعاجزانه و بیارفانـه  3131ثور  63منتشرۀ  326زی، درشمارۀ  
ـاط   ـب ارائه نموده بودم . اکنون قراریکه ازطری  نشرات ورسانه های افغانی استن
مینماییم برخی کسانی نیزهستندکه مغایرنظراینجانب باالی هرهموطن ما انگشت  
انتقاد میگذارندوحتی اگرفرشتۀ هم ازآسمان نازل شود، در باره اش عیب جویی  

 ومذمت می پردازند.  
ـا   درحقیقت اینگونه معترضین بعضاً ایدیالیستهای )خدای په چات( ، یا ایـدی
لوژستها، گماشتگان احزاب افراطگرا وشهرت طلبانی هستندکه دارای هیچ نوع  
تعهداجتماعی ومسئولیت ملی نمی باشند. بندۀ حقیرو زهیر نمیگویم که نامزدان  
پیشتازانتخابات مبرا ازسهل انگاری، اشتباهات وخاا میباشند، ولی چنین اشخاص  
 رابرکسانی ترجیح میدهم که مصدرخیانت ملی، آدمکشی ووطنفروشی شدند.  
به تأسی ازین مفکوره، بنده توهین واهانت به شرف وناموس کاندیدهایی را  
 که ملت به ایشان اعتمادکرده و ارج قایل شده، عاری از عفت قلم وزبان میدانم .  
اینجانب درنوشتۀ گذشته ام ازبرندگان آرای ملت ومخصوصاً از داکترعبداهلل  
وداکتراحمدزی محترمانه تقاضانموده بودم که از انشعاب وقبیله پرستی اجتناب  
نمایند، وبه همدیگردست ائتالف و همزیستی رادراز نمایند، تابه وسیلۀ امتـزاج  
اکرریت آرای ملت و سهمگیری فراگیرجمله اقوام افغانستان آرمان دیرینۀ ماکه  
تأمین وحدت ملی وبوجودآمدن یک دولت مردمی وعادل ویک حکـومـت  
ـادی   ملی گرا، باکفایت وازخودگذر میباشد، برآورده شودتافرشتۀ آزادی وآب

 وطن تخریب شده رادرآغوش بگیریم . 
به تأسی ازجمالت معترضۀ فوق، به تصوراینکه دولت آیندۀ کشور نیازمند  
ـا   مشوره ونظرهموطنان آزموده میباشد، بندۀ حقیرنیزبه خود جرئت میدهـد ت
برحسب تجارب آموخته اش دراموراقتصادی ومالی، به غرض جلوگیری ازین  
بحران اقتصادی افغانستان وامکانات تأمین حوایج روزمره وحیاتی مردم پیشنهاد  
اتی ارائه نماید. بادرنظرداشت این واقعیت که افغانستان جنگدیده وتخریب شده  
به مشکالت عدیدۀ سیاسی، دهشت افگنی احزاب افراطی و گیرودارهمجواران  
غرض آلودۀ ماگیرمانده، اغماض نبایدکرد، که عقب افتادگی اقتصادی، عدم  
کاروعوایدمردم، فقدان تولیدات ملی وخدمات، ندرت صادرات قانونی،ضع   

 سیستم مالیاتی وبانکی منشأ وعلت العلل بسا ناهنجاری های کشورما میباشد.  
ـعـی،   باکمال تأس  بایداذعان داشت که افغانستان باوص  منابع سرشار طبی
قدرت ومهارت انسانی، امدادهنگفت سرمایوی وتخنیکی بین المللی به یک نوع  
بحران ودرماندگی اقتصادملی مواجه میباشد. هرگاه دولت جلوسیالب سرسام  
آور وتخریب کنندۀ اجناس مصرفی ومورداحتیاجات روزمرۀ مردم راکه از  
ـیـرد ودرصـدد   خارج وخصوصاً از ممالک همجوار واردافغانستان میشود، نگ
انکشاف ورشد تولیدات وخدمات ملی نگردد، روزی خواهدرسیدکه کشورمابا  
وجود ثروت نهفته وپیداوار سرشارخودبه یک نوع ورشکست اقتصادی ومالی  
ـاس   ـن ـای اج ـیـل آس دست وگریبان شود. دول اشغالگرهمسایه باصادرات س
مصرفی و زینی کم ارزش خودچنان بازارهای داخلی افغانستان راقبضه وانحصار  
 نموده که احیاءوانکشاف منابع تولیدی ومالیاتی مارابرای ابد ناممکن  میسازد. 

هرگاه انسان متفکروصاحب بصیرت بادیدۀ عبرت بنگرد، میبیندکه تشبرات  
ـازارآزاد   بی جلواقتصادفردی، خواب بردگی دولت وپیروی کور کورانه ازب
ـیـم   درافغانستان امروزباعث رکودتولیدات وصادرات ، اضمحالل مالیات مستق
ـاعـی،   ـتـم دولت، نزول ارزش پول افغانی، بیکاری مزمن وبسا امراض دیگراج

 تضاد سرمایوی، طبقاتی وتقلیداز رسوم بیگانه گردیده است.  
مگراینهمه عمارات مجلل شخصی، عراده جات ذیقیمت، جوش وخـروش  
ـان   ـن ـیـگـردد، چ فریبندۀ اجناس گوناگون حیاتی وتجملی که ازخارج واردم
چشمهای سیاستمداران کوته نظرو اغنیای ماراخیره ساخته، که متوجه نمیشوند  
مباداروزی برسدکه همجواران بی مروت فشار واردنمایند، سرحدات خودرابه  
روی افغانستان محاط به خشکه مسدودسازند، وشریان حیاتی مردم ماراجریحـه  

 دار نمایند.  
رژیم آیندۀ افغانستان بایدمتوجه عواقب ناگوار اینگونه وابستـگـی شـدیـد  
اقتصادی وسیاسی به همجواران گردد، وحتی الوسع بکوشدتا ازیک نوع سیستم  

پیروی نماید. مراد از سیستم اقتصادمتکی    self sufficientاقتصادی متکی به خود 
ـلـکـت   به خوداینست که الاقل امتعۀ حیاتی ومورداحتیاجات عامه درداخل مم

 landlockedتولیدشود. چنین روش اقتصادی برای کشورهای محاط به خشکه  

countries   خصوصاً برای افغانستان حایزاهمیت حیاتی وکلیدی میباشد، تاازفشار
وشکنجۀ همسایگان هم سرحدومتخاصم کم وبیش در امان بماند. برای رسیدن به  

 این هدف بایددولت آیندۀ افغانستان تصامیم آتی را اتخاذ نماید : 
ـ جلوگیری وممانعت ازواردات اجناس مهمۀ حیاتی ومورداحتیاج روزمـرۀ  
مردم به منظوراحیاء وانکشاف تولیدات وخدمات ملی که درسیاست اقتصادی  

 یادمیشود.  importsubsidutionبنام تعویض واردات وستراتژی  
ـلـۀ   ـ تشوی  امتعۀ ساخته شدۀ زراعتی، صنعتی، معدنی، صنایع دستی به وسی
ـنـوع   معافیت ازمالیات، اعاای سبسیدی، دادن امتیازات اسعاری و بخصوص مت
ساختن اموال صادراتی، زیراقالم عنعنوی صادرات افغانستان ازقبیل پوست قره  
ـازارخـوب   قل وقالین تابع نوسانات وتغییرات مود وبیشن بوده، دربازارجهان ب

ـتـه    exportdiversificationندارد.  تنوع اجناس صادراتی که درعلم اقتصاد  گف
میشود، مقوی وباعث تراکم اسعارخارجی میباشدوبرای افغانستان، که به ضع   

 سرمایه و اسعارخارجی مواجه بوده، حایزاهمیت به سزا است.  
این نکته رابایدبصراحت گوشزد وتاکید نمودکه چون ازیکارف جلوگیری  
الزمه از واردات اجناس مصرفی باعث کسرعوایدگمرک میگردد، وازجانـب  
دیگرتصامیم انکشافی مانندتقویۀ تولیدات داخلی ومتنوع ساختن وبسط اقـالم  
صادراتی احتیاج سرمایوی دولت رابیشتر میسازد، معضله وموضوعی است بسا  
ـنـده   ـن مهم وجدی که میتوان ازطری  مفاهمه ومذاکرۀ دوستانه بادول امـدادک

 وموسسات بین المللی حل وفصل نمود.  
ـ پیشنهاد مهم وبه سزای دیگرعالوه ازاصالح سیستم مالیاتی، رفورم بانـکـی  
واسعاری افغانستان میباشد، که به وسیلۀ آن بایدقدرت اشترائیه نرخ تبادلۀ پـول  
افغانی رابلند برد. جریان موجوده نشان میدهدکه چون اکررمعامالت خرید و  
ـانـی و   فروش به اساس اسعارخارجی صورت میگیرد. درنتیجه ارزش پول افغ
اعتبارآن روبه نزول میباشد. درچنین حالت بانک مرکزی وظیفه ومکلفیت دارد  
تا از دوران پول واستقرار قیم کنترول نماید، تاباشدکه پول افغانی رابحیث معیار  

 تبادله و شاخص نرخ اموال وخدمات قراردهد .  
یکی ازتصامیم مهمه این است که جمله معامالت خریدوفروش، کرایۀ منازل  
وهوتل برای اتباع داخلی وخارجی بایدبه اساس پول افغانی تربیت وپـرداخـت  

 شود، ومقدارصدوراسعار خارجی محدود گردد.  
ـایـد،   ـاوزمـی نـم چون تفسیربیشتر موضوع ازحدود این نوشتۀ مختصرتج

 نویسنده به عصارۀ ازپیشنهادات خود اکتفا می نماید. ومن اهلل التوفی ./ 
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 هفته نامۀ امید  479شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ کالیفورنیا داکتر محمدفرید یونس                                                کانکورد 
 مُثلثِ گناه 

الحمدهلل و الصالۀ والسالم علی رسول اهلل سیدنا محمدبن عبداهلل و علی آله و  
 صحبهِ و من التبع هدا و بعد، 

درقرن نُزده بود که افغانستان منحیث مناقۀ حایل موقعیت راهبردی )ستراتیژ  
یک(بخودگرفت. این موقعیت ستراتیژیک نه تنهاافغانستان را ازگزندتهاجمات  
ـاوبـدسـت   ـق گوناگون درامان نماند، بلکه قوه های اجتماعی و سیاسی بـرای ب

ـاده مـخـرب    آوردن قدرت سیاسی باعث بوجودآوردن یک پدیدۀ فـوق  ـع ال
گردیدند. این قوه هارامذهبیون، قوم گرایان باحمایۀ اجنبیان تشکیل دادندکه من  

 اینرابه نام مرلث گناه یاد میکنم. 
وقتی به تاریخ افغانستان به دقت نظربیفگنید، این سه قوه همیشه  درتشکـل     

رویم؛ بیاد بیاوریم زمانیکه قوه    سیاسی کشورنقش بارزداشته است. بسیاردورنمی 
های مذهبی دست خودرابا قوم وانگلیس یکجا کردواعلیحضرت امان اهلل رااز  
ـانـه بـرای   پای درآوردو مذهبیون برای منافع خود وقوم برای منافع خودوبیگ
ـاسـی   ـی منافع خود نادرخان رابه قدرت رساندند. بیادبیاوریم زمانیکه قوه های س
دست خودرابادست روس بستندوباعث سیاهترین فاجعۀ تاریخی بنام هفت ثور  
 شدند. بیادبیاوریم که قومی ومذهبی و اجنبی )امریکا( طالبان رابقدرت رساندند. 
مذهبیون برای پیشرفت معنوی وفکری مردم هرگزکارنکرده اند بلـکـه از  

استفاده صورت گرفته ونه تنها که دست خود را با قوم یکجاکرده    مذهب سوء 
تامنافع قوم وخودراحفظ کند، منافع اجنبی راهم مصلحت دانسته است، زیـرا  
اجنبی همیشه درافغانستان ازطری  مذهبیون منافع خودراحفظ کرده ومذهبیون  
ـلـی   ازطری  قوم. با اینکه اسالم آمدتامردم متمدن شوند وازحالت قومی وقبای
خارج شوند، ولی کشورهای اسالمی منجمله افغانستان هرگزازحالت قومـی و  

رفت. یک    قبایلی خارج ساخته نشد، زیرادرینصورت منافع مذهبیون ازبین می  
ملت متمدن زیربارخرافات وعقایدپوچ نمیرود. حالت قومی وقبایلی که وهابیان  
آنرا بنام سنت اسالم زیادتردامن زدند، در کشورهای اسالمی یک روحیۀ قوی  
قومی اجتماعی رابار آورد. این روحیۀ اجتماعی مربوط یک قوم نیست، مربوط  
همه اقوام است، عرب وغیرعرب. برای اینکه مذهبیون منافع خودراخوبترحفظ  
کنند، اسالم رازیادترازحالت مدنی کشیدند وقوم گرائی را قسمیکه درگذشتـه  

هاو انگاشتهای قومی رامانند      گفتیم مانندنقل کمبار روپوش اسالمی زدند. پدیده 
غیرت وناموس رنگ وبوی اسالمی دادند.  طورمرال زن راناموس وغیرت مرد  
گفتند، درحالیکه زن ح  دارد طالق بخواهد ودرطالق از نگاه شرعی دلیل بکار  
نیست. یعنی یک زن بدون اینکه دلیل ارائه کند میتواند تقاضای طالق کندکـه  
این را خُلع گویند وبعد ازسپری نمودن عِده ، بامرد دیگرمیتواند نکاح کند. اگر  
شماازیک مردقومی سؤال کنیدکه اسم همسرش چیست، شاخ میکشـدزیـرااز  
نگاه قومی زن غیرت اوست وکسی ح  ندارد نامش را بداند، درحالیکـه هـر  
ـام   ـان ـام زن وی انسان یک اسم داردودراسالم بعد ازنکاح شوهر ح  نداردتا ن
خانوادگی زن را تغییردهد زیرا دراسالم زن ملکیت مردنیست، تنهاهـمـسـرش  
ـیـن   است چنانچه مردهمسر زن است واز نگاه مدنی حقوق مساوی دارند. ازهم
لحاظ قرآن مجید میگویدزن لباس مرداست ومردلباس زن است. قرآنـکـریـم  
نگفته است که تنهامردان لباس زنان هستند. آنجاکه قرآن فرموده که مـردان  

است، سرپرست معنی نمیدهد،که متأسفانه غلط تفسیرشده  »قوامون «برای زنان  
ـا   است، بلکه مقصد ازقوامون آنست که مردان زنان را حمایه وپشتیبانی کنند ت
ـات در   ـاه زنان به معراج کمال برسند ، یعنی زنان را به قوام برسانند. ازین اشتب
تفسیر وترجمه زبان عربی زیاداست که همه رابه نفع مردان تفسیرکردند نه بـه  

 نفع امت اسالمی که متشکل از زن و مرد است . 
مرلث گناه نه تنهاکشور راازنگاه سیاسی به نابودی کشانیده، زیرا ایـن سـه  
پدیده برای منافع خود دست بدست هم داده ونه تنها استقالل سیاسی واقتصادی  
کشوررامصالحه کرده، درعین زمان ازنگاه اجتماعی کشور رادرخندق متعفن و  
بویناک تعصب وتنگ نظری و تبعیض غرق کرده است. تعصب سنی درمقابل  
ـالـحـه   شیعه که مخصوصاً درافغانستان قوم هزاره بدترین ضربه راخـورد، مص
استقالل افغانستان به انگلیسها، روسها، وامروزامریکائیهاتوسط اشرف غنی و دار  

 و دسته اش از فرمول مرلث گناه نشئت کرده است. 
استخارۀ جناب صبغت اهلل مجددی ازفرمول مرلث گناه نشئت کرد زیرا بازهم  
مذهبیون مذهب رابه بازی میگیرد و دست خودرا باقوم )اشرف غنی( بسته می  
ـان   کندتامنافع امریکا درمناقه حفظ گردد، زیرا آقای اشرف غنی ازگماشتـگ
ـان   ـب ـال ایاالت متحده امریکادرکنارخلیلزاد و احدی میباشدکه بعدازبین رفتن ط
عرض اندام کردندوقبل ازآن کسی ایشان رانمی شناخت. چون اکرریت مردم  
ـفـظ   راهمین طبقۀ مذهبیون کورنگهداشتندتاهمیشه سرنوشت مردم رابرای ح
منافع خود وقوم واجنبی به بازی گیرند، ومردم ازاصل شرعی استخاره آگاهی  
ندارند، فوراًقبول میکنند. استخاره از روش پیشوای اسالم )ص( است کـه بـه  

ـنـده   ـنـگ  “ امت خود ارشاد فرموده است .لافاً به کتاب اخیر این نویس فـره
  21و    23، متن انگلیسی صفحات  “  اسالمی: یک ماالعۀ بشرشناسی فرهنگی 
ـیـح    11باب    133مراجعه کنید. همچنان حدیث شماره   کتاب الدعوات صـح

بخاری دیده شود. استخاره برای خودشخص است که میخواهد بداندکه یـک  
عمل راکه انجام میدهدبه خیراوست ویاخیر.کسی نمیتواندبرای دیگران استخاره  
کند. اگربرای دیگران چیزی گوید، آن فال بینی میشودکه دراسالم جائزنیست.   
دوم اینکه  الهامیکه شخص در اثر استخاره میگیرد یک مـوضـوع شـخـصـی  
خودش است نه ملکیت عامه، بنابرین شخص باید آنرا نزدخودش حفظ داشتـه  
باشدنه اینکه بادیگران شریک شود. همچنان درتاریخ اسالم سراغ نداریـم کـه  
ـاره کـرده   ـتـخ کسی برای کاندید مورد نظرش در زمان خلفای راشدیـن اس
باشد.خلیفۀ اسالم به رأی مردم انتخاب شدنه اینکه یکی ازسران قبیلۀ قـریـش  

هرگاه از اکرریت    -فرماید:تفسیر   برای او استخاره کرده باشد ! قرآن پاک می 
ـاجـزاز   مردم نابخرد، پیروی کنی، ترا ازراه خداگمراه خواهند کرد، چون آنه

(. قرآن درسورۀ اسراء آیۀ  332گمان وحدس پیروی نمیکنند ) سورۀ انعام آیۀ  
از چیزیکه در بارۀ آن ، علم و یقین نداری، پیروی مکن ،  »  -میگوید: تفسیر   12

پیشوای بزرگواراسالم فرموده   .«زیرا گوش و چشم و دل ، همۀ اینها مسئول اند 
با پدیدآمدن اسالم، تمام عقائدخرافی وتفوق طلبی های غلط، نابود و   »است  

اثر زین العابدین  632اسالم وحقوق بشر، صفحه  ) «زیرپای من قرارگرفته است 
قربانی(. استخارۀ سیاسی ازابتکارات جناب صبغت اهلل مجددی درتاریخ افغانستان  

 است که ازفرمول مرلث گناه مشت  شده است ! 
درمسألۀ انتخابات افغانستان یک موضوع دیگرهم بایدیادآوری شـود وآن    

ـنـدۀ   موقفگیری آقای سیاف است. اگرآقای سیاف بیارف باقی ماند نشان ده
ـاشـود   اینست که  ساخت وبافت شرعی رادانسته است. اگربا آقای عبداهلل یکج
ـنـی   ثابت میکندکه درفرمول مرلث گناه شامل نیست و امااگر باآقای اشرف غ

 دست را یکی کند در مرلث گناه شامل است. 
ـنـد    من امید می  کنم که جوانان افغانستان که امروز اکرریت را تشکیل میده

حقیقت را دانسته باشند و طلسم مرلث گناه را در افغانستان  با رأی خود  برای ابد  
ـنـد نـه   ـیـک بشکنند. در اسالم رأی مردم است که سرنوشت سیاسی را تعین م

شان دعا میکند و    استخاره. اسالم دین کاتولیک نیست که روحانیون شان برای 
 شان طلب مغفرت میکند و یا چیزی را برای مردم )دنباله درصفحۀ ششم(   برای 

ـ نیویارک مشتاق احمدکریم نوری                                                فلشنگ 
 به افتخار روزجهانی مطبوعات 

ـار   اهداء به دوست بزرگوار، همـک
ـاب   دیرینه وپارینۀ مابوعاتی ام، جن
محترم سیدفقیرعلوی، که اضافه ازنیم  
ـتـن   قرن قلم بـدسـت دارد، ونـوش
وماالعه چنان درخون این کهن مـرد  
ـاد   ـت عجین شده، که بقول مرحوم اس
ـا   ـبـۀ ب ـاح عبدالح  واله، که درمص
اینجانب درح  جناب علوی گفـت:  
این پیرمرد باتدبیر، روزحداقل یـک  
کتاب را، درهرجایی که باشد، ماالعه  
میکند. روح استادواله شاد باد ، وطول  
ـیـمـت   ـن عمروصحت کامل ایـن غ
 مابوعات و پیر با تدبیر را از بارگاه  

 الهی تمنامینمایم. 
آری، روزهاوسالهاچه زودمیگذرد  

نوشتۀ شانراکه درفقدان همسفر خویش نگاشته بودند، فقط گویی دیروزخوانده  
باشم، ولی ازآن نگارش مدتهاسپری شده، واین مسافرباتدبیر باشکیبایی وبردباری  
با دشواریها مبارزه داشته، وسفرهمسررا در پایداری بهمان عش  وادامـۀ عشـ   
قلمزنی وپژوهشگری درحال ادامه دهی است، وهنوزباقدم زدنهای صبحانـه و  
دیگرانه اش، اف  های دورپیروزی رانظاره گر است.من ازهمه لا  ومحبتهایش  
بمرابۀ یک الگوی مابوعاتی که همواره برمن ح  داشته اند، ممنون ومشکورم،  
 این اهداء بهیچوجه نمیتواندادای دین وجبران همه محبتهاومهربانی هایشان باشد. 
ـلـکـه   آزادی مابوعات مرهون ومدیون حکومت سیزده سالۀ فعلی نیست، ب
سرنخ آن به سالهای دورمیرسد، سالهایی که نه فکس ونه تکست ونه انترنت ونه  
ـانـه   ـبـح فناوری مدرن وامکانات وافر، وجودنداشت. ولی یک جریده نگارص
ـار   سرمقالۀ روزنامه اش راهمینکه سرازبالین بلند مینمود، وباادای دوگانه به درب
یگانه، بخاطراینکه باصحت و سالمت ازخواب برخاسته اند، قلم برمیداشتند ومی  

 نوشتند ووضاحت می نمودند.  
ـیـل وچـراغ آن   بلی، آزادی مابوعات حاصل رنج زحمات وتنفس دودت
بزرگانی بوده که اکررشان ازفرط ماالعه وپژوهش، سفرۀ شان نان نداشت و در  
ـاس   مبارزه بودند درمقابل آنانیکه سفرۀ شان ازفرط نان، ایمان نداشت ودرحس
 ترین مرحله هاوبرهه ها، واقعیتهاراکتمان مینمودندوبه صید موقعیت هامیشتافتند. 
بااینکه جریان وموج مابوعات هراسی همواره وجودداشته ودارد، مـردان  
ـلـکـه   بزرگ مابوعات مابدین باوراندکه خوشی وخوشبختی پیدا کردنی نه ب
ساختنی است، وآنرامیتوان باجسارت قاطعیت و مبارزۀ طوالنی فراجنگ آورد،  
آنان باغاصبان قدرت ودولت، همیشه درجدال بوده اندکه زندگی آناورنیست  
که حرف یک فردقدرتمند حرف آخرباشد وهرچه دلش خواست انجام دهد،  
بلکه برای روشنی اذهان عامه وضاحت مینمودندکه بگذاریدمردم درپرتوقانون  
و عدالت، طوریکه میخواهندزندگی کنندوآناورکه میخواهد زبان و فرهنگش  

 را بکار گیرد. 
پس سکان مابوعات ووسایل ارتباط جمعی راباید به دست کسانی ندادکه تنها  
کلتور ! و خرمیت  ! داشته باشند،  وفقط ژن آدم بودن را در خود نداشته باشند،  

 بلکه ژست انسانیت وآدمیت رانیزبتوانند نمایش بدهند! 
بهرحال، اکنون درنقاۀ ایستاده ایم که ناسپاسی خواهدبوداگر بزرگان عرصۀ  
مابوعات، مانند استادسیدفقیرعلوی رابه مرابۀ پیش کسوتان مان بوده اند، ازیاد  
ببریم، آنانی راکه دردوران اختناق آژیر خارسانسورومحدودیت مابوعات را  
ـاجـل   بصدادرآورده اند ومرل دژ پوالدین  عمل نموده اند. ایکاش درتجلیل ع
ذواتی چندکه از طرف وزارت اطالعات وفرهنگ براه افتاد، از بزرگان دیگر  
فرهنگ و مابوعات وهنرنیزتقدیر بعمل می آمد، بویژه ازکسانی که الحمدهلل  

 در قیدحیات اند، درزندگی شان قدردانی گردند.  
خداوند روان پاک مابوعاتیان بزرگ مان راکه دیگربامانیستند، شاد بـدارد،  
ـا،   ـی ـت شخصیتهایی مانندعالمه سلجوقی، شهیدمیوندوال،مرحومان سیدقاسم رش
ـان،   استادمحمدعرمان صدقی، صباح الدین کشککی، غـالم حضـرت کـوش
عبدالح  واله ودیگران، که اسمای شری  شانرا دراثرمابوعاتیان نگاشته ام، و  
ـاب   ـن زندگان این عرصه چون استاد سیدفقیرعلوی، جناب عبدالحمیدمبارز، ج
غالم حسین فعال، پروفیسرحبیب الرحمن هاله، جناب عبداهلل محب حیرت، که  
از سالها تاامروزدرخانۀ سالمندان زندگی دارد، وهکذا مسئولین جرایـدکـه در  
غربت درسالهایی که کشورعزیزمان مراحل دشوارحیات سیاسی خود راسپری  
کرد، علم مبارزه رابلندنگهداشتند، وبرای رساندن صدای ح  به صیـدحـوادث  
شتافتند، وازنفس خود واوالدخود کم کردندودرراه ح  ستانی ملت مظلوم، و  
افشای ظلم ظالم، ناله هارا پنهان نکشیدند، بلکه چون سینه های شان تنگ شـده  

 بود، فریاد کردند . 
 ناله را هرگز نمی خواهم پنهان برکشم     سینه میگویدکه من تنگم برو فریاد کن 
ـال و   ـع صحتمند و دلشاد بدارد تاهمچنان موفقانه به شغل شری  ژورنالیسم ف

 مستدام باشند.  
دراخیرعرایضم، به مناسبت تجلیل جهانی مابوعات، این معلومات را هم ارائه  
ـبـر   مینمایم: طب  دفترسازمان جهانی مابوعات وکمیتۀ بین المللی حمایت ازخ
نگاران که مقرآن درهمین شهرپرهیاهوی نیویارک، که من هم درآن زندگـی  

  1اعالن کرد، درسال پیش ازآن    6131موردقتل خبرنگاران را درسال    2میکنم،  
موردبازداشت خبرنگاران صورت گرفته،    3خبرنگار زخمی شده و 3موردبود.  

موردخشونت را    22فقره تهدیدوتوهین، که مجموعاً  63مورد لت وکوب،    11
مورداز    11بوجودآورده است. درحصۀ خانوادۀ شری  مابوعات درافغانستان 

ـان  2طرف منسوبان دولت خبرنگاران اذیت وتحقیرشده اند،   ـب مورد توسط طال
 مورد ازطرف قوتهای ایساف.    1و 

ـانـی از سـوی    6131ازطرف دیگردرسال  درمیان یکصدقهرمان اطالع رس
سازمان گزارشگران بدون سرحد، دوبانوی هموطن ما، خانم نجیبه ایوبی و دانش  

 کروخیل نیز حضوریافتند. شادمیگردیم چراغ هرکی روشن میشود. 
 روزجهانی مابوعات برهمه یاران وهمکاران ودوستان مابوعاتی مبارکباد ! / 
***************************************** 

ـتـوبـر  32اما در اثر عدم موافقۀ طالبان بدیدن و مالقات آنها موف  نشـدنـد.  اک
گلبدین از مجاهدین افغان که دربرابرتهاجم شوروی جنگیده بودندتقاضاکردکه  
  61دربرابر امریکاوتهاجم شان بر افغانستان به مقاومت ضد امریکائی یکجا شوند. 

نفرازعلما به مالعمرفتوا دادند که اسامـه بـن الدن اگـر    6111سپتمبر تقریبأ 
ـاران   ـب بخواهش خود آرزودارد افغانستان را ترک کند؛ میتواند. اخیراکتوبربم
طیاره های جنگی امریکاسبب کشته شدن یکتعدادغیرنظامی شداماتاحال نتوانسته  
ـا   مقاومت طالبان را برهم زند, مالعمراعالم کردکه جنگ حقیقی علیه امریکا ت

ـاکـن    13هنوزشروع نشده است.   ـتـون س اکتوبرهزارها جنگجویان قبایل پش
پاکستان در نزدیکی سرحد جایگزین شده آمادگی خودرا برای شهادت در راه  

 حفظ اسالم دربرابر امریکا شعار داده اند./)دنباله دارد( 

ـ کلورادو داکترغالم محمددستگیر                                                 برومفیلد 
 (1)خطاب به خطاب  

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

َّه ومزدورجانبداری می کند . )اداره(   دائماً ازاین گروه ظال
طالب باتهاجمی که توسط    16جنوری 2:  6113, جزء سه:درسال 1مقالۀ نمبر 

تانک واسلحۀ ثقیل همراهی میشدکنترول یکاولنگ رادوباره بدست آوردنـد,  
ـال  111-311جنوری کشتاربدون محاکمۀ   33 ـغ ـیـن اش نفری را که طالبان ح

ـیـح کـرد.     61یکاولنگ بعمل آورده بودندموسسۀ عفو بین المللی شدیدأتقب
ـنـوری چـون    66جنوری طالبان جبل السراج وچاریکاررا بمباران کردند,   ج

ـنـوبـۀ   قیودات مصوبۀ شورای امنیت درموردافغانستان نافذشد، پاکستان هـم ب
ـا   ـان خودامرمسدودکردن جمله دفاترطالبان ونمایندگیهای شرکت هوائی آری

جنوری ستیت بانک آف پاکستان حسابهای بانکی    61رادرکشورش صادرکرد.  
 بن الدن و القاعده را درپاکستان قید کرد. 

فروری ملل متحد اجازه ندادکه طالبان دوطیارۀ انتون  شرکت هوائـی    36
آریاناراجهت کنترول امنیت آن به پاکستان بفرستد،اما استرناً به این شـرکـت  

حجاج افغان راکه عازم مکۀ معظمه بودندبه عربستان سعودی    31,111اجازه دادتا 
ـیـن    33انتقال دهد.   ـف ـال ـا مـخ ـنـد وام ـن ـیـک فروری طالبان بامیان راتخلیه م

فبروری طالبان بامیان رادوباره بتصرف    32جابجامیشوندولی سه روزبعد بتاریخ  
ـیـن  61میآورنـد.  ـای ب ـان درروزه ـب ـال ـبـروری راپـور داده شـدکـه ط ف

ـامـی رااعـدام کـرده انـد.   361فبروری 32و 33 ـبـروری    62نفرغیـرنـظ ف
مالمحمدعمررهبرطالبان حکم تخریب همه معابد قبل ازاسالم رابشمول دو بودای  

ـاروت, 11,111بزرگ بامیان صادرکرد.  این انفالق بااستعمال    611کیلوگرام ب
کیلوگرام درمحضر وزیردفاع طالبان مالعبداهلل,  311ماین ضدتانک وچهاربمب 

والی سرپل مالعبدالمنان, قوماندان شهزاده ولعل محمد بمب سازتخریب گردید.  
ـعـت,    31عالوتأیک گروه   نفری طالبها بشمول مالنورالدین ترابی, وزیـرشـری

قدرت اهلل مجال وزیرفرهنگ واطالعات, درداخل مجسمه هابرای جابجاساختن  
 .22,23,21موادمنفجره سوراخها تعبیه نموده بودند 

ـان  1 ـت ـانس ـغ مارچ هیئتی ازاجالس قبرس درهفتۀ گذشته بامسئـول امـوراف
دروزارت خارجۀ واشنگتن وچندتن ازافغانهای مقیم این شهردیـدار کـردنـد.  

مارچ مالمحمدعمربه دلیل اینکه درتخریب بودا ها تاخیر رخ داد، امرقربانی  36
ـتـه کـردن    33راس گاو را صادر کرد.    311وخیرات   ـان امـربس ـب مارچ طال
رادرکابل بدلیل اینکه نشریات و اخبارشان راجع باالبان وزندگی   BBCدوائر 

ـیـت کـالرک )   Kateمردم حقای  رامنعکس نمیسازند صادرکرده وبه ک
Clark)   .63نمایندۀ این موسسۀ نشریاتی نیز گفته اند تا کابل را ترک کند  

 مارچ طالبان تجلیل سال نو را منع کردند. 
ـیـع    3 اپریل ازموقع قدرت طالبان تا اکنون این بار اول است که به اهل تش

اجازه داده شدتامحفل دعاگوئی رادر روزشهادت حضرت امام حسین)ع( که به  
ـان هـزاران    2عیسوی درکربال واقع شدبرگزارکنند.    221سال   ـب ـال اپریـل ط

ـنـد   ـت ماموردولت رابه اتهام اینکه بارژیم دموکراتیک خلـ   روابـاـی داش
بـن    -اپریل درنظر است مسئولین سه گروپ روم   2ازوظایفشان برطرف کرد.  

ـان   ـت وقبرس بمنظورمذاکره جهت جستجوی راه حل سیاسی برای صلح افغانس
ـنـد؛   ـن بادائرکردن لویه جرگه درداخل افغانستان، درشهرژنیو سویس دیدن ک

اپـریـل    31طالبان این کوششها رادروضع فعلی بیرمرو بی نتیجه تلقی کردند.  
مالقات بین اعضای کانگرس امریکاوهیئت طالبان بریاست متوکل وزیرخارجه  

سالگی    31اپریل مالمحمدربانی مردشماره دوم طالبان بعمر   32صورت گرفت,  
اپریل طالبان علی الرغم بحران    11دراثرمرض سرطان درپاکستان وفات یافت,  

بشری  وتوسعۀ جنگها دراکرر مناط  افغانستان، هرنوع مذاکره راتحت نظرملل  
 متحدردکرد ) یعنی که قاعأ به صلح باور ندارند. 

ـاره    1 می طالبان که یکاولنگ رادراوائل فبروری ازدست داده بـودنـد دوب
ـقـی راآتـش    31بدست آوردند.  ـی ـامـی آالت مـوس می طالبان درتالقان تم

مردراکه ریشهای خودرا تراشیده بودندمحکوم بـه    21زدندودروالیت فاریاب 
بسترۀ که به کمک مالی ایتالیا درکابل جهت    311می شفاخانۀ   32جزاکرد. در 

ـنـکـه  61تداوی زخمیهای جنگ در  اپریل به فعالیت آغازکرده بود، بدلیـل ای
کارمندان زن ومرداین شفاخانه با هم صحبت کرده یکجا صرف غذاکرده انـد  

می طالبان ازملل متحد تقاضاکرد تاتمام نمایندگیهای خودرا به  61مسدودکردند.  
ـار ومـزارشـریـ    استرنای کابل درسائرشهرها مرل هرات، جالل آباد، قنـده

ـابـل  312می پروگرام غذائی جهان باایجاد   63مسدودنماید.   ـانـوائـی در ک ن
آن    11,111نفرکه یک پنجم نفوس این شهرمیباشد و منجمله   111,111روزانه 

معلولین و زنهامیباشند, نان تهیه میکند؛ یک منبع این پروگرام اظهارداشت کـه  
ـانـواده   ـای خ ـقـی اعض ـی اگرطالبان اجازه ندهندتابه کمک این زنهاتعدادحق
هایشانراکه به این نان ضرورت دارند معلوم کند پروگرام خود را قاع خواهـد  

می طالبان به هندو های تبعۀ افغانستان هدایت دادند تا مرد هایشان لباس    63کرد.  
زرد و زنهایشان برقع بسرکنندتااز مسلمانان به آسانی فرق شوند ) عین کار نشانی  

ـازۀ    13کردن را هتلر به مقابل یهودان کرد(,   می طالبها در قلـمـرو خـود اج
 رانندگی موتر را از خانمهای خارجی سلب کرد. 

جـون بـه    31جون یکاولنگ درنتیجۀ بمباران طالبان بخاک یکسان شد,  36
جون طالبان قرار گاه عسکری حاجـی  62امرطالبان نانوائیهای زنانه مسدودشد.  

 قادررادرولسوالی کامۀ والیت نورستان بهمکاری اهالی آن تخریب کردند. 
به این طرف  3321اول جوالی کمپ مهاجرین ناصر باغ درپشاورکه ازسال 

ـا(    21,111پناه گاه مهاجرین افغان بود،به اساس تصمیم پاکستان  ـه افغان )پشتون
خانواده به کمپ شمشه تـو    21-11رامجبور به ترک این کمپ نموده روزانه  

انتقال داده میشود )ثبوت منافقت مشرف: ازیکسوبه پشتونهاضرورت دارد واز  
جانب دیگر آنها را بیعزت و بی پناه میسازد, حی  است که پشتونهای ما دغـل  
ـهـت   کاریهای پاکستانیها را درک نکرده برادران وخواهران افغانـی خـودراج

  2جوالی وزرای خارجۀ    33رضای این انگریز بچگان بخاک وخون میغلتانند(,  
درشهر ژن ایتالیا جلسه کرده برطالبان فشار آوردنـد   G8کشوربزرگ صنعتی  

که درقلمروخودمراکزتربیۀ تروریستی را ازبین ببرند؛ طالبان این اتهامات را رد  
ـا    63اگست    1کرد.    Shelter Now Internationalنفرعضوامدادبین المللی ی

(SNI)  2درکابل به اتهام ترویج عیسویت درافغانستان توقی  شدند که ازجملـه  
نفرافغان بودند؛    32آسترالیائی و   6آلمانی و  3امریکائی ,  6نفرآن خارجی شامل 

به اینارف در    6111مرکز این موسسۀ غیردولتی عیسوی درآلمان بوده ازسال  
اگست در    33افغانستان مشغول فعالیت بودند )این ادعای طالبان راست است(.   

ـا   طول یکهفته قونسل امریکا, آسترالیا وآلمان برای دیدن وطنداران شان کـه ب
SNI  )همکاری داشتندودرقید طالبان بودندبکابل آمدند )ستون دوم این صفحه 
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درین مدت طالبان عملیات انتحاری رابرموسسات خیریه نیزآغاز کرده انـد.  
باربر موسسات خیریه حمله    612طالبان بیش از 6131قراراحصائیۀ دقی  درسال 
نفرشان زخـمـی    32کارمنداین موسسات کشته شده،  12کرده اندکه درنتیجه  

تن ایشان راطالبان اختااف نموده اند. طالبان مسئولیت همۀ ایـن    32گردیده و 
ـبـر   عملیات رابعهده گرفته اندکه باورمرال میتوان حملۀ انتحاری شانرادردسـم

 به مقر صلیب سرخ بین المللی درجالل آبادیادآورشد.  6131
ـئـول   شواهداخیرنشان میدهدکه درطی مدتی که آقای عمـرداوودزی مس
وزارت داخله شده، مقامات ارشدطالبان اعم ازطالب افغانی و پاکستانی درتحت  
ـاسـت   چتروزارت داخلۀ افغانستان ازمرزهای کشورعبور کرده وبـه قصـرری
ـانـی و   ـغ جمهورمیآیند. شاهدان عینی ناظرمالقاتهای کرزی باطالبان ارشـد اف
پاکستانی بوده اند. همین شاهدان از دادن صندوقهای مملو ازدالرتوسط کرزی  

ـاروانـی از    6131به این مقامات طالبی نیز حکایه می نمایند. درماه اکتوبـر  ک
پاکستان داخل مرزافغانستان میشود. افرادامنیت مربوط وزارت داخله بود،امنیت  
ـلـه   کاروان راباورجدی گرفته بودند. این امنیت جدی مامورین وزارت داخ
توجه عساکر امریکایی رادرعرض راه بین تورخم وجالل آباد جلب نمود وآنها  
کاروان رادرنواحی جالل آبادتوق  دادند و خواهان تالش کاروان شدند. ولی  
مامورین وزارت داخله گفتندکاروان خاص است، بنابرامروزیر صاحب داخله  
کسی اجازۀ تالشی آنرا ندارد. این وضعیت شک بیشتر رانزد عساکرامریکایی  
تولید کرد. ایشان اصراربرتالشی کاروان کردند. سرانجام عساکرامریکامامورین  
وزارت داخله راعقب زده وخودبه تالشی پرداختند وازبین آن لای  محسـود  
ـانـدان   یک رهبرارشد طالبان پاکستانی رایافتند. مقام وزارت داخله فوراًبه قوم
عمومی قوای ائتالف تلفون کردتا لای  محسود رااجازه دهندکه بکابل بیاید،  
چونکه اومهمان رئیس جمهوراست ! این ارتباط مخفی کرزی باطالبان پاکستانی  

 سبب آزردگی شدیدمقامات امریکا درواشنگتن شد. 
ـا  31بدین ترتیب حامدکزری درطی افزون بر  سال قدرتمداری، توانست ت

قصرریاست جمهورکشور رابه مرکزسازماندهی ترورشخصیتهای ملی وبرجستۀ  
کشور، محل رفت وآمد اعضای بلندپایۀ طالبان، جایگاه تصمیم گیری اشخاص  
وابسته به گلبدین وطالبان و حقانی، محل گردهمآیی اشخاص آلوده باتعصبات  
قومی، قبیلوی و زبانی، ومقام تقسیم پول های سرازیرشده از سی آی ای وایران  

 تبدیل نمود.  
هنوزمعلوم نیست که این کانون طرح توطئه ودسایس خارناک، ترورکدام  
اشخاص دیگری را درلست دارد، ولی ازحمالت سوء قصدکه چندین باربرعلیه  
ـنـگـی   ـال بسم اهلل خان محمدی، استادعاامحمدنور، داکترعبداهلل وعبدالبصیرس
صورت گرفت است، معلوم میشود که کرزی وحلقۀ خبیره اش درقصرریاست  

 جمهور حدل اقل درصدد چارۀ کار این شخصیت ها می باشند. /    
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی کتاب خاطرات پروفیسرغبار  
باخودگفتم این شخص هم مریض است وهم محتاج. احساس نارامی کردم،  
برگشتم، دیدم یک مشتری درمقابلش قراردارد. وقتیکه به او نزدیک شدم، صدا  
کرد: آغاجان خیریت بودپس گشتید؟ گفتم: بلی، میخواستم بگویم که من گر  
چه نیمچه داکترهستم، ولی میدانم که تکلی  شش داریدباید دوابگیرید. گفت:  
ـیـدبـرایـم   آغاجان، تاحال چندین دفه به ماینه خانۀ مرکزی رفته ام، شربت سف
دادند، خوردم اما سلفه ام خوب نشد، اما بادار، مه پروای خوده چندان نـدارم،  
غم مه زیادترازخاطر دخترکم هست که اوهم مریض شده وده خانه افتیده، نام  
خداهوشیاردخترک اس، مکتب میره، درس خواندنه خوش داره خوش هستم  
که صاحب کمال شوه، یک پسرک هم داشتم، درسه سالگی برضای خدارفت،  
حاالشکرهمی دخترک ره دارم، هشت و نیم ساله اس، امابه صن  چاررسیـده،  
مکتبه بسیارخوش داره، اماچند روزشده که مریض است هم سلفه میکنه وهـم  
جانش داغ اس، گفتم یک چاره شوه، یک داکترخانه بیارم که ببینه یک دوای  
صحیح بته! گذاشتم تاحرفش تمام شود، بعدگفتم: پریشان نباش، انشاءاهلل خوب  
میشه، مه یک داکتره میشناسم که آدم بسیارخیرخواه، الی  ودلسوز اس، کـه  
حتی اگرمریض پول دوا راهم نداشته باشه، خودش برایش میدهد. بدون معالی  
ـام و   گفت: خداخیرت بته، ای داکترکی اس وده کجا ماینه خانه داره؟ فوراً ن
آدرس داکترراکه درهمان لب دریا معاینه خانه داشت، برایش دادم. بازتـکـرار  
کرد:خدا خیرت بته، نامم جعفراس، هرخدمتی که داشته باشید به سـروچشـم  
قبول. گفتم: خدا حافظ، وراه خانه راپیش گرفتم . فکرکردم کارخوبی شدکه  
برگشتم ویک راهنمایی نمودم. اطمینان داشتم که طبیبی که من برایش معرفی  

 نموده بودم، اورا هرگزناامید نخواهدساخت.  
عمرزودگذراست، مدتهاگذشت اوراندیدم، تااینکه باالخره درزمان ستاژ در  
سناتوریم بودکه بازباجعفر روبرو شدم، همینکه مرادید شناخت واظهارخوشـی  
کرده پرسید: داکترصاحب مره شناختین؟ مه جعفراستم، بگمانم چارسال پیش...  
سرفه حرفش راقاع نمود. رنگش پریده وجسمش ضعی  والغر به نظررسیـد.  
ـامـل   گفتم: بلی یادم است، دخترک تان مریض بود چاورشد؟ گفت: شکرک
خوبس، بلی هموداکتری که برایم معرفی کده بودین، دخترکمه مجانی تداوی  
کد، بسیارکمک کد، تاقیامت منتدارش استم، مره هم به علی آباد فرستاد، اینجا  
ـار   تشخیص توبرکلوز کردند، اول خوب شدم، اماباز ناجوری ام دورکد، ازک
ماندم وای دفۀ سیومس که بسترمیشوم، اگه خوب نشوم ...سرفه تکرارحرفش  
را قاع نمود. بزودی گفتم: جای پریشانی نیست، انشاءاهلل خوب میشوید، داکتر  

 معالج تان در همین رشته تخصص دارد، من هم احوال تان را می گیرم . 
سه روزبعدکه به سناتوریم رفتم، دیدم جایش خالی است، پرسیدم مریـض    

کجاست؟ پرستارجواب داد: جعفر را می پرسید؟ او دیروز فوت کرد و بـه  
 فامیلش سپردیم ... ! / 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ پنجم( مثلث گناه  

از خدا طلب میکند. در اسالم روحانیون وجود ندارد. در اسالم ما همه در پیشگاه  
ـان   خداوند مسئول اعمال خود هستیم و خود برای خود دعا می کنیم. من ایـم

 دارم که حیات مرلث گناه به شماره افتیده است. و من اهلل التوفی  / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ هفتم( سخنی با قاضی وقاد  
حزب اسالمی حمایت خود راازداکتراشرف غنی احمدزی اعالن کردندوآقای  
صباوون داماد گلبدین درکنارش بود ! درهردو دورهاوشعارهایی راباصدای بلند  
و وحلقه کردن دستهابادونفرهم پهلویش سرداد، که خیلی برایش مضحک می  
نمود، وانسان فکرمیکردافغانستان یک شیئ انتیک است وداکترعبداهلل آنـرابـه  

 کسی می بخشد ! 
درحالیکه درگروه داکترعبداهلل ملتهای برادرافغانستان اعم ازپشتون، تاجیک،  
هزاره، اوزبیک واقلیتهای مارح دیگرهم سهم اند، ودستۀ افغانستان شمول مـی  
باشد، وریاست حزب اسالمی را درافغانستان آقای عبدالهادی ارغندیوال وزیـر  
اقتصادبرعهده دارد. یادم هست درآغاز دولۀ سوم حکومت کرزی، ارغندیوال  
رااعضای حزب به اکرریت مال  به زعامت خودبرگزیدند، واو بصـراحـت  
گفت گلبدین رانظربه سواب  کاری اش، تاوقتی ملت افغانستان عفونکند، اونمی  
 تواند وارد افغانستان شود، وادعای زعامت حزب رانماید، )دنباله درص آخر( 

 )دنباله ازصفحۀ دوم(نامۀ سرگشاده به حامد کرزی 
هزار یونت خانه پالنگذاری شـده  33پروژۀ خانه سازی عینومینه که حدود 

یونت آن یابشترتکمیل شده، از کدام منبع اقتصادی تأمین شده؟ برادر    2111و 
شماکه رئیس این پروژه میباشد، قبل ازانتصاب شمادرین وظیفه، شغل متوسای  
داشته است. قرارراپورهای مفصل درنشریۀ نیویارک تایمزازطرف مؤل  جیمز  

تن ازاعضای خانواده بشمول برادران شماپول کمکهای  James Risen   ،66رزن  
بین المللی را ربوده اند. اعضای فامیل شماکه این پروژه های چندصدملیونی را  
ـاو   دراختیار دارند، قبل ازآمدن به افغانستان یا در کویته ازطرف اقارب در اروپ
امریکاکمک مالی میشدند،یااکررآنهادرامریکا دررستورانتهای فامیلی پیشخدمت  
 بودند، رانندۀ تکسی ویادرسینماهاکارمیکردند وبعضاً تجارت معمولی داشتند.  
درزمان شمابودکه برادرشمارئیس موادمخدره درهیرمندوقندهاربود وشمادر  
تخریب کشتزارهای تریاک مخالفت میکردید. این اقدام شما منجربه اندوختن  
ثروت هنگفت برادرشماشد، اماصدها هزارافغان رابه مصیبت اعتیاد به موادمخدر  
 وامراض ناشی ازآن توأم باتشنجات اجتماعی وخانوادگی مصاب گردانید.  

ـبـر  321قرارنوشتۀ نویسندۀ محترم داکترعبدالوها هادی درشمارۀ   نشریۀ معت
امید، جناب شما درتابی  قانون اساسی کشوراهمال کرده اید. جناب هادی می  
نویسد: )لامۀ تباهکن به حاکمیت ملی مردم، اهمال و سهل انگاری هرچه بیشتر  
دولت درایجاد ادارات سازنده وسالم مبنی براستخدام مامورین الی  وپاکنفـس  

خودبصراحت بدان حکم نـمـوده    13و  11،  32است، که قانون اساسی درمواد 
است. مع االس  تاکنون اهمیت کاری آن احکام درنزداولیای امورجزسیاهـی  
ـاه   برروی کاغذ، چیزدیگرنبوده است.( حقیقت هم همین است که شما ودستگ
فاسدعدلی واکررافراد کابینۀ بی کفایت شماازپیروی از قانون ابا ورزیده وبـر  
خالف دموکراسی های کشورهای جهان، بر پارلمان ونمایندگان مردم اهانـت  
ـنـوای   ـی روا داشته اید. هرکه بصیرت داشته باشد، ظلم شما رابرمردم غریب وب

 افغانستان نمایان می بیند. 
باوجودیکه جناب شما باهمه عوافریبیها درکانگرس ومجلس سنای امریکا از  
پخش تعلیم وتربیه درسراسرافغانستان سخن گفته اید، حقیقت امربرعکـس آن  
ـارم   ـه ـاریـخ چ است، وهیچ انکشاف قابل مالحظۀ درکشور دیده نمیشود. به ت

مفتش اعمار مجددافغانستان، ازمـرکـز    John Sopkoآقای 6133فبروری سال 
ظاهرشده   C- SPAN, 2ستراتژیک وماالعات بین المللی درواشنگتن درپروگرام 

ـادربـه   ـ حکومت افغانستان ق وضمن ایرادبیانیۀ در موردافغانستان چنین گفت : 
ـ   بلیارددالرنقد ازمملکت بیرون بـرده  1/3نگهداری کمکهای خارجی نمیباشد. 

ـ عدم مصونیت وامنیت دراکررنقاط کشوراجازۀ تعمیرمملکـت را   شده است. 
ـ اسناد ومدارک تهیه شده توسط حکومت کابل درموردامنیت کشور   نمی دهد.
ـ حکومت کرزی مقدارکمکهای خارجی رابـرای   دروغی وغیرواقعی میباشد.

 افغانستان میداند، اما نتایج کمک ها درمملکت احساس نمی شود.  
آقای حامدکرزی ! مردم افغانستان وباقی کشورهای جهان ازسرکشی شماو  
دستگاه اداری تان ازقانون اساسی سخت نگران اند. دردورۀ حکومت سیزده و  
نیم سالۀ شماحقوق مردم افغانستان، وخصوصاً حقوق نص  جمعیت آن یعنـی  
زنان ودختران پایمال شده است. آیا میدانیدکه زنان ودختران دردورۀ دهشـت  
ـان   ـغ افگن شما خودرادرمحضر عام آتش زده اند؟ شمابحیث یک مسلمان واف
آزاد، ترجیح دادید تااسیربیگانگاه شوید وملت خودراهم دراسارت جنگساالران،  

 ناسیو نالیستها وافراطیون مذهبی محکوم نمایید. 
ظلم شمابرمردم افغانستان به حدیست که بحیث رئیس دولت دست دوستی با  
ـادار   دشمنان افغانستان داده اید، وبا ادارۀ جاسوسی پاکستان مرل خادم دربرابر ب
ایستاده اید. جناب شما باطالبان پاکستانی که مرتکب جنایات بینظرتاریخی در  
ـا   کشورماشده اند، همرازوهمبسترید، آیا این کارخیانت به وطن نیسـت؟ شـم
نگذاشتید قانون کشورمهاجمین وجنایتکاران طالب رابه دادگاه عدلی وقانـونـی  
ـا   بکشاند. شماازحقوق مردم افغانستان دربرابرطالبهاوپاکستانیها دفاع نکردید، آی
خودحاضر هستیدطالبان همان رفتارغیرانسانی راکه دربرابرمردم افغانستان روا  

 داشتند، دربرابرزنان خانوادۀ شما اجرا نمایند؟ ! 
جناب رئیس جمهور! شمابه اثبات رسانیدندکه یک ناسیونالیست شدید بوده  
واحساسات قبیلوی ماچشمان تانرا دربرابرجنایات افراد هم قبیلۀ شما نابینا ساخته  
است. هیچ رئیس دولتی درهیچ کشوری دیده نشده که از مادروطن دفاع نکند.  
همکاری شماباافراطیون دینی نه بخاطرعقیدۀ شمابه دین مقدس اسالم است، بلکه  
 گوشۀ ازسیاستهای عوامفریبانه واستفاده جویانۀ شما ازدین درامورکشور میباشد. 
ـقـۀ   جناب کرزی! ازشما سئواالتی دارم: آیاحاضریدبه مردم بگویید در حل
اداری شما، آقایان نجیب اهلل پتنگ، جمعه خان همدرد، برادران ویسا، عمرداوود  
زی، انوارالح  احدی، عمرزاخیلوال وکریم خرم کی هااند ودردورۀ ریاسـت  

 جمهوری شماچه فعالیتهایی کرده اند؟ 
آیامیتوانیدتوضیح دهیدکه شخصی معروف به داکتراشرف غنی احمدزی،  
ـام   ـن قبل ازکاندیدشدنش درانتخابات ریاست جمهوری، چاور وکدام مقامی ب
دومین مغزمتفکرجهان معرفی شده است؟! آیااین مسأله حقیقت داردویااینکـه  
شباهت به داستانی داردکه قبل ازآمدن روسهابه افغانستان، برای آزمایش شعـور  
سیاسی مردم پالنگذاری شده بود، وآوازه برآن بودکه درجادۀ میوندکابل یک  
زن به خرتبدیل شده است. مردم ساده لوح ازکنج وکنارکابل وبعضی نـواحـی  
بیرون کابل برای دیدن انسان مسخ شده، به جادۀ میوند سرازیرشده بودند! بعضی  
افغانهای غبی وکودن، آوازۀ اشرف غنی رانیزجدی پنداشتند وشعـوروسـویـۀ  

 عقلی آنهابحدیست که این آوازه راحقیقت میپندارند. 
برادرهموطن من ! درین روزهاکه دوران شمشیرزنی وحکمرانی ات به پایان  
ـا   رسیده، باید بدانی که مردم افغانستان درطول تاریخ کهنسال خودامیران، پادش
ـقـالل   هان، شعبده بازان وشیادان زیادی دیده اند .کرزی عزیز! توباید برای است
وآزادی مردم افغانستان جدوجهد میکردی، به شهرهاوقصبات کشورامنیت می  
آوردی. توبایدازخدا میترسیدی وبحال ملت رنجدیده رحم میکردی. وقتی وارد  
کشور شدی، بایدآداب کشورداری، شهروندپروری وشیوه های انسانی را می  
آموختی. تودرکشوری پاگذاشتی، دریشی ونکتایی غرب را عوض وبرخالف  
شعارمحلی ات، کاله قره قل مزاری وچپن الجه در برکردی. این بخاطرچه بود؟  
این ملت درگذشته ترابااین گونه لباس ندیده بودند. تودرکشوری پاگذاشتی که  
بیست وپنج سال درآتش جنگ وبدبختی میسوزد، ومتأسفانه دردورۀ کاری تو  
هم همان روال ادامه دارد. تو درحالی به کشورآمدی که دوست در سوزوگداز  
ـیـن   بود و دشمن درساز و نوا . توباید خواهشهای شخصی رامهارمیکردی و ازب
بیت المال ملت فقیروبینوا پاسبانی میکردی. منحیث یک افغان باید باستمگـران  
خارجی نبردمیکردی، و قوماندانان مهربان، خلی  و وطنپرست راکمک کرده،  
کاردولت رابه اهل کارومردم باتجربه میدادی. قانون کشورت به توچنین امـر  
 کرده است. بایدازآنچه برای خودت وخانواده ات حالل نبود، دوری میکردی . 
آقای کرزی! درمدت نزدیک به چهارده سال واضافه ازسی بلیارددالر کمک  
های خارجی، مقام و دبدبۀ حکومت برای ظرفیت کوچک تو، کبـر وخـود  
پسندی آورد، وغرور وسرکشی ترا ازقانون بیگانه ساخت وعدالت وانصاف را  
ازدست دادی .  درمیان ملتی که ازده ها قوم وعشیره وزبان تشکیل ودرمـوقـع  
 دفاع ازمادر وطن همه متحد و همدست بوده اند، روبارف قومپرستی وتمایل 

شدیدبه فاشیسم قومی کردودیگران راازنظر دورساختی. باظالم وخونخور، تنها  
بخاطر هم قوم بودن همسنگر شدی، ستمگران زشت صفت راهمراهی کردی و  
ـاع   ـادروطـن دف برمردمی که در روزگارسخت کشورباریختن خون خود از م

 نموده بودند، ظلم روا داشت.  
ای انسان بی مروت! درزمان زمامداری تو ازپکتیا تامزارشری  واز هرات تا        

جالل آباد درهرقریه وقصبۀ افغانستان، پیره زنی یک چراغ تیلی نداشت واطفال  
ـتـی   گرسنه از البالی آشغال غذامی پالیدند، ومادران وپدران درین ورطۀ بدبخ
دیناری برای تداوی فرزندان شان نداشتند، اما تو وخانواده ات بیت المال مردم  

 رابه غارت بردید، ودر امارات عربی وقار برج وبارو برافراشتید ! 
آیاوزارت صحیۀ شمامیداندکه وفیات مادران درکشوری که تو امروزبـرآن  
بحیث مزدورخارجی حکمرانی میکنی، دربلندترین ساح جهانی قراردارد، واز  
 هرپنج طفل یک یادوی آن قبل ازسن پنج سالگی جهان فانی راوداع میگویند؟ 
ـا   ـی آقای رئیس جمهور ! مناسب است بپرسم درزمانی که خانم شماپسری بدن
آورد وشمایک اتاق والدت و اتاقی برای احتمال جراحی در ارگ شاهی، زیر  
نظریکنفر داکترخارجی آماده کردبودید، الزم نبود برای مراقبت ازمتباقی زنان  

 افغانستان، حتی ابتدایی ترین امکانات صحی راآماده میکردی ؟  
جناب شما ازسنتهای اسالمی واخالق رهبریت هم دوری جستید، واز قانون و  
عدالت که ناظرومجری عقد وپیمانهای انسانی میباشد، حمایت نکردید.تو بایاران  
ـادادی ودر   ـه گرگ صفت همدست شدی وارادۀ مردم مظلوم رابدست گرگ
دورۀ زمامداری ات ازآیین انسانیت سرکشیدی. تو درحقیقت گرگی بودی در  

سال محکی بودکه ماهیت شخصیت ترا نمایان ساخـت.  33لباس گوسفند ! این 
اما دراخیرباید ازتو بپرسم: توکی هستی؟ دین وآیین توچیست؟ به کدام خـدا  
ویاپیغمری یاکتاب مقدسی برای رهنمایی وجدانت عقیده داری؟ آیاتو هیچگاه  
ازخدامی ترسیدی؟ تونه تنهاحقوق بینوایان را ازستمگران نگرفته، بلکه خودظلم  

سال بهترین چانسی رابرای انکشاف  33کردی، چوروچپاول کردی، ودر مدت  
سویۀ حیاتی مردم ماازدست دادی ! سئوال عمدۀ مردم از تو اینست: آیا ازاینهمه  
ـاوزبـه   سرکشی ها ازقانون، چوروچپاول بیت المال وبی حرمتی به مردم وتـج

 حقوق آنها، نزدخدا حجتی داری ؟! 
تازمانی که یک انقالب فرهنگی مردم افغانستان رابیدارکند و بتوانند دسـت  
وپای دزدان ورهزنان رابا زنجیرعدالت وقانون ببندند، همین است سئوال یـک  

 ملت مظلوم وبی دفاع . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( پشتونها زعامت را حق مادرزادی خودمیدانند  
ـان   ـی غنی هم درمشاجرات تندمیان حکومت کرزی وامریکادرموردانتقال زندان
طالبان به جانب افغانستان و رهاسازی زودترشان عمیقاً دخالت داشت، که  عبداهلل  

 آنرا انتقادنمودکه رهاشدگان رادو باره به میدان جنگ اعزام داشتند. 
آقای عبداهلل که از پدرپشتون قندهاری میباشد، باتاجیکان شمال نزدیک است،  
وبضدطالبان پشتون که دردهۀ نودقسمتهای زیاد افغانستان رابجزیک قسـمـت  
شمال که درکنترول اتحادشمال)جبهۀ متحد( بود، دراشغال خوددرآورده بودند.  

، آقای عبداهلل که ازنظرمسلک یک  6113تا 3333درهنگام حکومت طالبان از  
داکترچشم می باشد، بصفت سخنگوی احمدشاه مسعود که توسط القاعده پیش  

ـعـدود  6113سپتمبر 33از   به قتل رسید، خدمت میکرد. آقای عبداهلل یکی از م
کسانی بودکه طرف اعتمادمسعودقرارداشت که بزبان انگلیسی صحبت کـرده  
میتواند وروابط نزدیک درآنزمان با رابط سازمان سیا با اتحادشمال )جبهۀ متحد(  
داشت. درحکومت اول کرزی، عبداهلل وزیرخارجه وغنی احمدزی وزیرمالیه  
بود. آقای عبداهلل بابانزاکت بودن ومؤدب بودن وپوشیدن لباس قیمتی وکفش  
ـتـرام   های راحت شهرت داشت، درحالیکه آقای غنی بخاطرروشنفکربودن اح
ـاخـت وواداربـه   میشد، ولی وی اکرراً مامورین راتحقیرمیکردوعصبانی میـس
 شکایت میکرد. اوخود راازدیگران بهترمیپنداردو زودزودخشمگین میشود.  

آنها)عبداهلل، غنی( باهم چندین بار مناظـرۀ  6133درجریان مبارزات انتخاباتی  
تلویزیونی داشتند، آقای عبداهلل اظهارنمودکه تمام ستراتژی وی آن بودتاآقای  
غنی راعصبانی وخشمگین سازدکه اوبه کج خلقی شهرت داد وبسیاری مامورین  
ـیـت   افغانی راازخود رنجانیده است. رهبران نظامی امریکارا هنگام انتقال مسئول

او کسی بودکه درزمان مناظره های انتخاباتی قهرمی  «امنیتی نگران کرده بود.  
آیاجای تعجب نیست؟ اگرمبارزات انتخاباتی چیزی  «آقای غنی گفت:   »بود.  

 »رابه نمایش گذاشته باشد، آن چیز جعل شهرت من است.  
آقای عبداهلل اکرراً هنگام مبارزات انتخاباتی بامباهات اظهارمیکردکه او هیچگاه  
ـان   ـب ـال افغانستان راترک نکرده وهمراه بااتحادشمال)جبهۀ متحد( بضدقدرت ط
ـا   جنگیده است. ازسوی دیگر، آقای غنی طی سالهای زیاد دورازوطن درامریک

 زندگی میکرد، خانم غنی یک امریکایی لبنانی االصل میباشد.  
بسیاری افغانهابرکسانیکه درسالهای دشوارجنگهای داخلی وهنگام حکـومـت  

فقط برای کسب شهرت وثروت    6113طالبان افغانستان راترک کرده ودرسال  
درارتباط باکشورهای غربی، بازگشته اند ودر تجارت وحکومت بـردیـگـران  

 مزیت وبرتری وسبقت دارند، خشمگین میباشند. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( کرزی ونارامی شمال کشور  
مهارت داشتند، مقررنمایدکه ایشان تعداد کریری ازطالبان راازبین بـرده والنـه  

 هایشان رانابودساختند. 
ـان   باگذشت زمان کرزی وحلقۀ خبیره اش به این نتیجه رسیدندکه بسم اهلل خ
محمدی هدف ازبین بردن طالبان وتأمین امنیت درکشوررا داشته، وموانعی رادر  
برابرفعالیت طالبان درشهرکابل وسایرنواحی بخصوص درصفحات شمال ایجاد  
ـتـه   کرده ، و درمقرری های خود کمتربه توصیه های کرزی ومشاورین شناخ
ـان   ـت ـاکس شده اش گوش می دهد. ازجانبی رهبری طالبان، گلبدین ومقامات پ
ازطری  گماشتگان شان ازکرزی تقاضا مینمایند تابسم اهلل خان راازپست وزارت  
داخله دورنماید. چون برطرف کردن بسم اهلل خان محمدی کارآسانی نبود، لذا  
کرزی بامشاورین خاص خودبه این فیصله رسید تامحمدی رادرجایی نصـب  
نمایندکه سروصداتولید ننماید، وپست وزارت داخله رابه کسی باید سپردکـه  
زمینۀ نفوذوفعالیت طالبان را مساعدسازد. همان بودکه کرزی واظالمش، بسم اهلل  
خان محمدی راازوزارت داخله برطرف وبه وزارت دفاع نصب کردند. کسانی  

سال درافغانستان آشنایی دارند،  611که با سیاست جاری وطرزحکمرانی درطی  
بخوبی میدانندکه چنین مقرری هرگزدرحکومات حاکم درافغانستان رخ نداده و  
کرزی مجبورشده است تا بخاطر رشد مجددطالبان، خالف عنعنۀ قبـول شـدۀ  
حکومات قبلی، که خودنیزادامۀ آنهاست، عمل نمایدوشخصی ازملیت دیگری  
رابه سمت وزارت دفاع مقررسازد . درمقابل، عمرداوودزی راکه وابستگی بـه  
حزب گلبدین داردو دربین طالبان و نظامیان پاکستان ازمحبوبیت بـرخـوردار  
است، درپست وزارت داخله نصب کرد. اززمانیکه داوودزی وزیرداخله شده،  
نوع فعالیت دهشت افگنی طالبان تغییرکرده،آنان عوض اینکه اشخاص انتحاری  
ـا   راباواسکتهای مواد انفجاری برای کشتارمردم ماروان کنند، اشخاص و افراد ب
سالح داخل نواحی مزدحم ومناط  وجاهای تجمع عامه داخل شده ومردم مارا  
شهیدمیسازند، بدون آنکه خاری به پای بخلد، ازساحه فرارمینمایند. کشتارها طی  
 این مدت درنواحی مختلفۀ کشورتوسط طالبان افزایش بیسابقه پیداکرده است.   
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 )دنباله ازصفحۀ دوم( تفاوت های یک برنده و یک بازنده  
 در پنج سال آینده دارد.  

ـ استدعامیشود تا درهمین چندروزمحدودی که به موعد انتخابات دوردوم  3
ـات   ـن باقی مانده است، فقط به حرفهای هردوکاندید نه، بلکه به حرکات وسک
دستها وسروگردن وچشم وصورت شان دقت بفرمایند، که هریک ازحرکات  

 گوشۀ از نیات ومقاصد درونی هردو کاندید رابه روشنی قابل دید میسازد . 
این عاجز این کارراکرده ام، و به این یقین رسیدم که گفته اند: رنگ رخسار  
حکایت کند از سِرّ درون ! آنچه درحرکات روبات وارآقای احمدزی راسخت  
ـیـم   ـق ناپسند یافتم آن است که هرگاه دودستش را به دوجانب شانه هایش مست
گرفته، با کلماتش که ظاهراً ارادۀ اورا برای طی طری  مستقیم، و اتحاد واتفاق  
ملی ویگانگی ملت بیان میکند، اماحرکات دستهایش خالف آنرا به بیننده القاء  

 مینماید، ودوری وبیگانگی ونفاق رابه نمایش میگذارد. 
یکی ازبدترین حرکات دستهای آقای احمدزی وقتی صورت می پذیرد که  
ملت، مردم، اتباع افغانستان را منظورنظر میداشته باشد، مگردرست درموقع ابراز  
این واژه ها، ناخودآگاه، ک  هردودستش بهم چسپیده و اشاره به پایین تنه اش  
می نمایند ! اگرباور ندارید، لافاً حرکاتش را هنگام گفتارش چه ایستاده باشـد  
ویا برچوکی نشسته، به دقت مالحظه بفرمایید، تا یقین حاصل کنیـدکـه مـن  

 خالف واقع چنین عرضی را نکرده ام ! / 
***************************************** 
ـیـکـه   ـاان نمیدانم آقایان وزرای مالیه آشنایی کامل درتنظیم بودجه دارنـد وی
نخواسته انددر بارۀ برآوردن نیازمندی مردم اقدامی بعمل آرند. جای بسیارتأس   
ـامـده اسـت.   است که ازملیاردهادالرکمکهای خارجی استفادۀ صحیح بعمل نی

 چنانچه برای دفع آفات طبیعی کدام تخصیص بودجوی پالن نشده است. 
ـایـز  1 ـاج ـ استفاده جویان پاکستانی ازمنابع اقتصادی افغانستان استفاده های ن

ورایگان مینمایند، واین حقیقت کامالًروشن است. باورمرال آب دریاهای کنر،  
پنجشیر، کابل همه رایگان بارف وادی سند پاکستان روان است، وازآن پروژه  
های بزرگ زراعتی شان آبیاری و آب آشامیدنی استفاده میگردد. افزون برآن  
استفاده جویان پاکستان ساالنه توسط گماشتگان سرحد اینارف وآنـاـرف،  
دهاقین والیت هیرمند، قندهارودیگروالیات جنوبی ماراوادارمیسازند، یاواضح  
تربعرض برسانم قراردادهایی بامالکان عقدمیدارندکه ساالنه مقدار زیادکوکنار  
ـازی،   راتحول بدهند، والبته درآنارف سرحد باداشتن دستگاه های هیرویین س
موادتولیدی رابخارج صادرکرده وساالنه ملیارد هادالرعاید بدست میآرند.بـرای  

 بیچاره دهاقین والیات ما مفادناچیزی میرسد.   
اینهم یک حقیقت کامالًروشن است که مقامات عالی کشوربصورت واضح  
معلومات درین زمینه دارند، وامانمیدانم چرادرباره اقدامات جدی بعمل نـمـی  
آرند. به دهاقین کشت و زرغ دیگرتولیدات زراعتی مفید راترویج نمیـدارنـد.  

 حتی مقامات بین المللی نیزکدام برنامۀ مشخصی درزمینه ندارند . 
ـ تولیدانرژی امروزدربساکشورهاباوراساسی تغییرکرده، یعنی تولیدانرژی  3 

ازاشعۀ آفتاب)سوالر( واستفاده ازباد وشمال کافی که دروطن ماموجوداسـت،  
ـا   کدام پروژۀ بزرگ اساسی به نظرنرسیده، سرمایه گذاری درچنین پـروژه ه

 خیلی هانافع وبرای رفع نیازمندی های مردم ضروری است. 
ـ فساد اداری، اخیراًازوالی هرات شنیدم که درتلویزیون گفت: فساداداری    1

منبع اصلی اش درمقامات باالست. واین حقیقت داردکه چوکیهاهمه سرقفلـی  
 دارند، یعنی وزرا چوکیهای رؤسای والیات را به سرقفلی میدهند. 

اینها رؤوس ماالبی بودکه به زعیم آیندۀ کشوروکابینۀ جدیدبعدی یادآوری  
ـاه مـردم   شد. البته صدها وهزارها مورد دیگرنیزوجوددارد، که باید برای رف

 مصیبت دیدۀ ما، مدنظردولت آینده بایدقرارگیرد./ 
***************************************** 

 آلمان سهراب پروان دره یی                                                                  
 سخنی کوتاه باجناب قاضی محمدامین وقاد 

سال است از او    16جنابش را اززمانی میشناسم که درکنارگلبدین قرارداشت و 
جدا شده اند، ولی نتوانست خود، سازمانی تشکیل بدهد،اودرحکومت مجاهدین  
وزیرمخابرات بودواینک عضووسخنگوی )غیرمؤثر( درشورایعالی صلح مـی  
ـار   ـی باشد. درفاصلۀ بین این دووظیفه به چه کاری مصروف بودند. چیزیکه بس
روشن است وابستگی او وامرالش به آی ای آی پاکستان است که هیـچ کـس  
ازآن چشم پوشی کرده نمی تواند . اخیراًیشان بجای اینکه بحیث یک موسفید،  
در روندانتخابات ریاست جمهور موق  خودرابیارفانه حفظ نماید، دیده شدبا  
 بی صبری سرسام آوری درپروسۀ انتخابات درداخل ارگ)خالف قانون(باچند 

 ما از اوییم و به سوی او باز می گردیم 
ـیـه   ـل ـ وفات شادروان شکراهلل نشاط رادرکابل، به خانوادۀ محترم نشاط و ک
بازماندگان، بویژه آقای عبدالغیاث نشاط، صمیمانه تسلیت میگوییم. برای متوفی  

 بهشت برین وبه بازماندگان صبرجمیل واجر جزیل خواهانیم. امید 
***************************************** 

 سویدن عبدالخال  بقایی پامیرزاد                                                             
 سوختن، افروختن آیین اجداد من است ! 

 افغانستان دردمند ! بدخشان سوگوار ! 
 ارگوی غم آلود و باریک آب درماتم نشسته ! درغم تان شریکیم ! 

ـایـه   اگرشماهم صاحب قدرت می بودید وسرمایه می اندوختید، مانند سـرم
داران ومتموالن، دهکده هاوروستاهای سرسبزوشاداب وبی خاررابرای زندگی  
خود واوالدخود انتخاب میکردید. ولی چپاولگران تاریخ، همه جاهای خوب را  
دزدیدندوشمارابه حاشیه راندند. شما مجبورشدید به سیاق نیاکان غیورتان، مانند  
ـاو   ـه هزاران سال قبل، درباالی تپه های خشک وخاکی وریگزار، درمسیرسیالب
ـیـدودر   ـای برف کوچهاودامن کوهساران به ساختن سرپناههای گلین اقدام نـم
ـتـن   زمستان ها راباۀ تان بامرکزوالیت قاع میباشد. واضح است که شما ازداش
آب آشامیدنی، نور برق، سرک موتررو، کلنیک صحی، مکتب، کودکستان و  
ـعـت دسـت   مسجد ودیگرمزایای تمدن امروزبکلی محروم هستید، وباقهرطبی
وپنجه نرم می کنید.باتأس  زیاددرطول تاریخ هیچ حکومتی هم بحال شمارحم  
نکرده، و اینکه طبیعت هم با شما بی مهری نموده وعزیزان تان رادستجمعی بـه  
قعرزمین فرو برد. همچو نابرابری وبیعدالتی درتمام نقاط افغانستان بشمول شهـر  
کابل به مشاهده میرسد. بنابراین من نمی توانم غمهای جانکاه شمارا فـرامـوش  

 کنم. لافاً بخوانیدنجوای مرا با)پامیربلند( بنام سوگند: 
 پامیر به گیسوی سفیدتو قسم     آمو به خروش بی سکون توقسم 
 بی یاد شما سحرنکردم یک شب )ارگو( به جنازۀ شهیدتو قسم 

این سروده به اقتفای سرودۀ استادبزرگ لای  ناظمی آفریده شده، اعتراف  
 میکنم من شاعر نیستم .  

درفرجام مراتب همدردی وغمشریکی وتسلیت عمی  خودرابه همه هموطنان  
عزیزم که دراثر سقوط کوه، سقوط سق  تونلهای زغال سنگ ودیگرحوادث  
طبیعی دروالیات شمال، شمالشرق، جنوب غرب ومرکزی وهرجای دیگرجان  
های شیرین شان راازدست داده اند تقدیم میدارم وارواح شانرا شادمیخواهم وبه  
 بازماندگان شان صبر و شکیبایی واجر جمیل تمنا دارم . اناهلل واناالیه راجعون  

نوت : دربسی موارد مانندسقوط تونلهای معادن، نارسایی هاو بی کفایتی های  
ـات   ـام ـتـحـک ارگانهای مربوط حکومت آقای کرزی مشهوداست. در مورداس
جانب افغانستان دریای آموچندین مقاله وپیشنهاداز همین قلم ودرهمین نامۀ امید  
ـاز   انتشاریافته، وتوجۀ مسئولین به عواقب موضوع جلب شد، ولـی کسـی ب

 خواست نکرد./ 
***************************************** 

ـ آلمان داکترمحمداسماعیل رضایی                                                 کسل 
خط مشی کاندیدهای ریاست جمهور دربرآوردن  

 نیازمندی های اساسی مردم 
فعالیت کاندیدهای ریاست جمهورهمه روزه ازطری  رسانه هابه مشاهده مـی  
رسند، اما نکات مهم نیازمندیهای مردم، درخط مشی فعالیت آنان باور واضـح  
گنجانیده وتوضیح نشده است. ازاینجاست که من درچوکات محدوداین نوشته،  
 بعضی نکات اساسی برای درج درخط مشی رئیس جمهورآینده، یادآورمیشوم : 
ـتـۀ   اول: فعالیت دولت آینده برای فراهم سازی کار: این اساس مهم کـه هس
ـتـرم   ـای مـح ـانـدیـده اصلی فعالیت رااحتوامیکند، متأسفانه درتوضیحات ک
طوراساسی ودقی  وباتفصیل تاحال به مردم ارائه نشده، و تنهاضمنی وفرعی به  
ـیـدی   این مهم تماس گرفته اند. درحالیکه بکاراندازی پروژه های بزرگ تـول
ـنـوع   ـت ـادن م ـع میتواند کارایجادکند. البته معادن بزرگ آهن، گاز واینهمه م
وبهاداری که دروطن وطن ماباور بینظیرموجوداست، ازهمۀ آنهااستفاده گردد،  
ودراین راه سرمایه گذاریهای داخلی وخارجی باید رویدست گرفته شودوقانون  

 سرمایه گذاری موردبازبینی ودقت قرارگیرد. 
ـانـه    6 ـف ـ تنظیم بودجۀ دولت یکی ازاساسی ترین فعالیت دولت میباشد. متأس

ـالـی   ـای اه درگذشته پالن بودجۀ دولت بصورت اساسی تنظیم نشده، و نیازه
ـاده   کشورکه عبارت ازتهیۀ آب آشامیدنی، تولیدانرژی برق، بندها و انهار، ج
سازی وغیرساختمان های اولیۀ اقتصادی میباشد. دربارۀ ارقام اساسی یا بصورت  

 ساده بعرض برسانم، تخصیص بودجوی مربوط تنظیم نگردیده بود.  

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                        فریمونت 
 بزرگترین فروگذاشت یک رئیس جمهور باوقار 

ـتـرام   احترام و ارائه حسن نیت دوجانبه عرف دپلماتیک قبولشده و قابل اح
همه کشورهای عضوسازمان ملل متحداست. هیچگاهی به هیچ عنوانی به ویـژه  
ازجانب مدعیان گسترش دموکراسی، احترام به ح  حاکمیت ملی و وقاربیـن  

 المللی هیچ کشوری زیرپا نگردد. 
دیشب آقای بارک اوباما رئیس جمهورایاالت متحده امریکابرای دیـدار از  
 سربازان ارتش امریکابه افغانستان سفرنمود، ودرواقع کامال یک سفرنظامی بود . 
اگرآقای اوباما مشکل سیاسی با جامدکر زای، که خودامریکاییها او را برگزیده  
وپشتیبانی بیحدوحصر، درمدت زمان دهسال ازاوکردند، ودرآخرسر خودسری  
ها وقبیله وزبان وسمت وطالب پروری اوباعث خشم امریکا شد، امریکا خـود  

 اعالم کرده که طالبان دوست امریکا هست!؟ 
اماهمه شاهدبودیم که مجلس بزرگ ریش سفیدان کشورما بنام لویه جرگه،   
همکاری های نظامی وامنیتی یعنی توافقنامه بین افغانستان و ایاالت متحده امریکا  

 را با آرای صد درصد، مهرتایید گذاشتند. 
در این سفر حتمی بود که ازسوی آقای اوباما باوزرای دفاع وداخله افغانستان  
دیدار وگفتگوصورت میگرفت، تاامریکابه مردم افغانستان نشان میدادو میگفت:  
اگرما مشکل شخصی با یک برگزیده خویش یعنی جامدکر  زای داریم، کشور  
ومردم افغانستان رابا ح  حاکمیت شان همیشه احترام و پشتیبانی خواهیم کرد. و  
برای همین منظورهم برنامه این سفرجهت دیداربا نظامیان امریکایی و افغانستانی  
طرح و به اجرا درآمد .با چنان عملکرد، این بهانه هم گوشتاوی به حامدکر زای  
میبودوهم حریم هوایی و زمینی وقوانین افغانستان وعرف بین المللی و مقررات  

 سازمان ملل متحد احترام می شد. 
ـان و   ـت امیدواریم حکومت آقای اوباما برای احترام به مردم و قوانین افغانس

 سازمان ملل متحد از این فرو گذاشت پوزش بالبد./ 
  استخارات به جای انتخابات

جناب شیخ االستخاره )المستخر( حضرت مجددی : ملت خودکش بیگانه پرور  
 مابجای استخاره دست بدامان انتخابات غربی می زند ! 

ـان   انتر منتر نول کفتر، یک خشک دو تر، بگو زودتر، کی است خوبتر؟ تلخ
 خورک، یا بچۀ خر؟ 

***************************************** 
نفرهم عقیدۀ خودبنام )شورای حزب اسالمی( ازداکتر زلمی رسول حمایت به  
عمل آورد، واینک به تعقیب پیوستن گل آقا شیرزی وداکتررسول به حـزب  
اصالحات وهمگرایی به زعامت داکترعبداهلل )پشتون تبارقندهاری(، آقای وقاد  

 (2باهمان چندچهرۀ شناخته شده، بازهم عقب عنوان شورای )دنباله درصفحۀ 

 

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

Abdullah 
Khaja 

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

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

 مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو

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

 ایران،ترکیه ، هندوستان و سایر کشورها

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

 

هرنوع شاریدگی، پارگی، رنگ رفتگی، چملکی و 

هر گونه نازیبایی  که بر فرشهای ظریف وقالینهای 

گران بهای شما واردشده باشد ، در مارکوپولو 

اورینت رگز  باچیره دستی تمام، با دستمزد بسیار 

ارزان ودرکوتاه ترین زمان ، به حال  اولیۀ شان 

برگردانده می شود. اگر به این خدمات نیاز دارید 

به ما تلفون کنید،  ما آن را از دم دروازۀ خانۀ تان 

 تحویل گرفته ، پس از ترمیم دوباره برمی گردانیم .

ما بهترین جنس قالین ، قالینچه ، پای انداز، 

قالین های مدور، پوش بالش و دوشک را با 

 نازل ترین قیمت عرضه  می کنیم.

 بهای قالین در مارکوپولو 
 قیمت شکن است 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه 
شده است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ 
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Conversation with his Daughter, 

Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 
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 طالبان ازنوجوانی درحملۀ انتحاری استفاده کردند 
ـ باختر:    62 نمونه های زیادی وجوددارد مبنی براینکه هـراس  می/ ننگرهار

افگنان طالب، کودکان ونوجوانان راوسیلۀ اهداف شوم تروریستـی خـویـش  
ساخته ودرموارد زیادی ازکودکان بعنوان سپر انسانی  استفاده نموده اند.درتازه  
ـار   ترین مورد، هراس افگنان طالب دیروزدرولسوالی بتی کوت والیت ننگره

ساله به اسم شاهین حمله انتحاری را انجام دهندکه    32خواستندتوسط یک پسر  
از سوی نیروهای پلیس شناسایی وبازداشت گردید، ازنمونه های بارزی است که  
نشان میدهد هراس افگنان طالب، رحمی به حال کودکان ونو جوانان ننموده و  
  32برای دستیابی به اهداف ضدانسانی خویش ازآنان استفاده میکنند. این پسـر 

ـان   ـب ـال ساله اعتراف نمودکه آموزشهای تروریستی رابدستوراسح  قوماندان ط
 درآنسوی مرز آموخته به هدف  حمله انتحاری  به ننگرهار فرستاده شده بود. 
 انتحاری پاکستانی بادو همکارش بازداشت شدند 

ـ باختر 62 :یک مهاجم انتحاری پاکستانی امروزدروالیت ننگرهار  می/ننگرهار
با دوهمراهش دستگیرشد. حاجی ظالم ولسوال بتی کوت والیت ننگرهارگفت  
ـاری در   این فردانتحاری بادوهمکارش حینکه مصروف طرح ریزی پالن انتح
مخفیگاه شان دربتی کوت بودندتوسط پلیس محلی دستگیرشد. انتحارکننده در  
تحقیقات خویش اعتراف نمودکه در مدرسۀ تیرای پاکستان آموزش حمالت  
ـبـل ازبـه   انتحاری دیده و بعد مامورانجام حمالت درخاک افغانستان شد، که ق

 هدف رسیدن توسط پلیس محلی بازداشت شده است. 
 چهل و چهار طالب کشته شدند 

ـ باختر 62 طالب مسلح دیروزدرپی عملیات مشترک نیروهای    33: می/کابل 
امنیتی افغان درساحات مختل  کشته شدند. این عملیاتهاکه به منظورپاک سازی  
ـان،   ـار، ارزگ محالت ازوجودمخالفان مسلح دروالیات ننگرهار، سرپل، قنـده

طالب    1طالب زخمی و 61میدان وردک، لوگر، هرات وهیرمندانجام یافت که  
ـای   گرفتارشدند.درعملیات یکمقدارسالح سبک وسنگین نیزبدست آمد.نیروه
پلیس ملی درجریان فعالیتهای امنیتی شان دروالیات ننگرهار، تخار، کندز، میدان  

 وردک، لوگر و پکتیکا نه حلقه ماین را کش  و خنری نمودند. 
 انفجار سرویس مسافری ناشی از ماین چسپکی بود 

ـ باختر   61 :انفجاری که درساحه نزدیک زورآباد قلعه زمانخان و  می/ کابل 
مکروریان اول صورت گرفته ناشی ازماین چسپکی بوده است. شاهدان عینـی   
گفتند دشمنان مردم افغانستان بمب چسپکی را دریک موتر کار گذاری  کرده  
بودند .تاکنون رقم تلفات برخاسته ازین رویدادمعلوم نیست وپلیس نیزدرمورد  

 ابراز نظر نکرده اند . 
 زنی امروز دروالیت بغالن شوهرش را آتش زد  

ـ باختر   61 : احمدجاوید بشارت سخنگوی قوماندانی امنیه والیت  می/بغالن 
باشنده قول آهن دره شهرپلخمری که هردوپایش فلج    21بغالن گفت: نجیب اهلل 

ـتـرول    31بود ودارای دوفرزند است توسط خانمش که  سال دارد با پاشیدن پ
ـابـه   آتش زده شد . بگفته منبع، این مردپس از چیغ وفریادبه کمک همسایه ه
ـیـکـزاد   شفاخانه پلخمری انتقال شده و تحت تداوی قراردارد.داکتراحمدضیأ ن
ازسرویس جراحی شفاخانه گفت : درنتیجه این آتشسوزی سروصورت ،قفس  
سینه وهردودست این مرد، سی درصدسوخته ونسبت کبر سن وضعیت صحی  
اونگران کننده میباشد. همسایه های این مرد علت وانگیزه این رویدادراکشیـد  
 گی های خانواده خوانده اند .خانم این مرد تحت بازداشت پولیس قرار دارد . 

امریکا درافغانستان  نام کارمنداستخباراتی
 د سهوا افشا ش

ـ آریانا نت 62 : به گزارش روزنامه واشنگتن پست، کاخ سفید  می/ واشنگتن 
درافغانستان راافشا کرد. نام این فرد دریک   ای   آی   سهوانام یک کارمندارشد سی 

لیست شرکت کنندگان درجلسه مشاوره با بارک اوباما نشرشده بود کـه روز  
 ای   آی   یکشنبه میان خبرنگاران پخش شد. واشنگتن پست نوشت ازین مقام سی 

ـا   بحیث رییس دفتردرکابل نام برده شده است. اودرمیان گروهی بوده کـه ب
 کردند.   جمهورامریکاهنگام سفراوبکابل دیدار می   اوباما، رئیس 

گرانی    کنندگان دردیداربااوباما دربگرام ازطری  ایمیل به گزارش   فنام شرکت 
ـان    جمهورامریکا را حین دیدار اعالم نشده   فرستاده شدکه رئیس  ـت ـانس اش از افغ

ـنـد   ـارم همراهی میکردند.کاخ سفید پس ازاینکه متوجه اشتباه خودشد، نام ک
ـامـه   ای   آی   سی  نـوشـت    راپاک کردوفهرست تصحیح شده رانشر کرد.روزن

اسکات ویلسون، رئیس دفتر کاخ سفیدکه دراین سفر حضور داشت، فهرست  
ـتـه   ـتـرس گـذاش اصلی از ایمیلی که کارمندان مابوعاتی کاخ سفید در دس
بودندراکاپی کرد وآنرا شامل یک گزارش ساخت و به یک لیسـت تـوزیـع  

هزارتن میشود. ویلسون پس ازاینکه    2فرستاد که شامل ادرسهای ایمیل بیش از 
متوجه ذکرنام کارمند شد، ازمقامهای مابوعاتی کاخ سفیدپرسیدآیاآنها اینکار  

اند. دفترمابوعاتی این گفته ویلسون را در آغاز رد نـکـرد.    را دانسته انجام داده 
ـان   ظاهرا به این دلیل که مقام  ـازم ـای    های نظامی لیست را برای توزیع میان س ه

ـاخ    جدید د دسترس قرار داده بودند. براساس این گزارش، مقام  های ارشـدک
سفیدمتوجه این اشتباه شده وباور عاجل خواهان آن شدند که یک فهـرسـت  

 نشر شود .  جدید و به روز شده بدون ذکر نام کارمند سی آی ای 

 محمود کرزی از عبداهلل حمایت کرد 
ـ آریانانت 62 ـات  می/کابل  ـاب : محمود کرزی، در یارگیریهای دوردوم انتـخ

ریاست جمهور، حمایت خودرااز داکترعبداهلل اعالم کرد. محمودکرزی، رهبر  
جریان سیاسی زیرنام)جریان توانمندسازی مردم(است وگفته میشوددر جنوب  
کشوربخصوص قندهار، نفوذ گسترده ای میان مردم دارد.کرزی در کنفرانس  
خبری که امروزباحضور عبداهلل ومعاونانش برگزارشد گفت: من درین دوره از  
انتخابات حمایت خود را از عبداهلل عبداهلل اعالم میکنم. محمود کرزی باحمایت  
ازعبداهلل، از اوخواست پس ازپیروزی در انتخابات درحاکمیت قانون، مبازره با  
فساد، کاریابی برای جوانان، استفاده ازمنابع طبیعی، تولیدبرق واستخراج معادن  
توجه جدی کند.اوهمچنان بررشدبخش خصوصی درکشور تاکیدکرده گفت  
منابع تولیدی باید در اختیار این بخش باشد.داکترعبداهلل، گفت او ومـحـمـود  
کرزی براساس دیدگاه وبرنامه های مشترک ملی باهم یکجاشدند.آقای عبداهلل  
درین مراسم ازپیوستن دو چهره دیگربه تیم انتخاباتی اش یادآوری کرده گفت  
 درروزهای گذشته محمد قربان حقجو و امراهلل صالح نیز از او حمایت کرده اند. 

ـتـه از         محمدقربان حقجو، رئیس عامل اتاقهای تجارت وصنایع روز گـذش
سمتش کناررفته وبه تیم انتخاباتی اصالحات وهمگرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل  
ـبـری   پیوست. آقای عبداهلل گفت یک جریان سیاسی زیرنام روند سبزبـه ره
امراهلل صالح فردا در محفلی رسمی حمایت خود را از او اعالم خـواهـدکـرد.  

ـیـم    21همچنان امروز)دوشنبه(   عضو شورای ملی درنشستی حمایت شانرا ازت
 انتخاباتی اصالحات و همگرایی به رهبری عبداهلل اعالم کردند. 

با رفتن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم، شماری از نامزدان بازنده دور       
اول، جریانات سیاسی و احزاب سیاسی حمایت شان را از نامزدان پیشتازاعـالم  
کردند.زلمی رسول وگل آغاشیرزی، ازنامزدان انتخابات دوراول نیزپیش ازین  

 حمایت خودرا ازعبداهلل اعالم کردند. 
ـا و        عبداهلل به مردم افغانستان اطمینان دادکه تیم اوصادق است و به وعده ه

برنامه هایش عمل خواهد کرد.آقای عبداهلل باابرازاین مالب که باتبعیض وتفرقه  
مبارزه خواهدکرد، درموردرقیب انتخاباتی اش گفت:افغانیت واسالمیت ما زیر  

 سئوال نیست، ما به مردم افغانستان وعده های ناح  و سرباال نمی دهیم. 
ـنـی          این درحالیست که اشرف غنی احمدزی، پیشترعبداهلل رابه مناظره دی

 دعوت  کردوعبداهلل گفته بوداین دعوت یک شوخی بی مزه است. 
 کمپاین داکترعبداهلل دروالیت پکتیا  

ـ طلوع نیوز 63 : آقای عبداهلل که درسومین روز پیکارهای انتخاباتی  می/ پکتیا
ـان   درمیان هوادارانش دروالیت پکتیا سخن میگفت تاکید ورزیدکه برای به می
ـا   آوردن صلح همیشگی درکشورمتعهد است. او برتوسعه متوازن درتمام بخشه
ونیزبرمبارزه جدی در برابر فساد اداری و فقر در والیت پکتیا تاکید ورزیـدو  
ـلـح   گفت:مابدون تبعیض به افغانستان خدمت میکنیم، برای به میان آوردن ص

 متعهدهستیم و آوردن امنیت سراسری در اولویتهای کاری ما قرار دارد. 
مبارزه دربرابرفساد اداری و مبارزه در برابر فقر از موضوعاتی دیگری هستند        

ـاون دوم   ـع ـقـ  م که معاون عبداهلل عبداهلل بر آن تاکید می ورزد. محمد مـح
سال هنوز هم افغانستان به حیث یک پیکرزخم دار    31 داکترعبداهلل گفت: پس از 

ـازیـم و   در میان جامعه جهانی قرار دارد، مامتعهد هستیم تا مشکالت را حل بس
 مبارزه در برابر فقر از مهم ترین کارهای ما خواهد بود. 

پکتیا نُخستین والیتی است که عبداهلل عبداهلل در این دور پیکارهای انتخاباتـی       
خواست تا در میان هوادارانش قراربگیرد و برنامه هایش را به مردم ارایه کنـد.  
مردم هم وعده میدهندکه یکباردیگربگونۀ گسترده درانتخابات شرکت خواهند  
کرد.پکتیا نزدیک به یک میلیون جمعیت دارد ودر جنوب شرق کشور واقـع  
ـازی   شده است، اما فقر وتنگدستی، نبود امنیت الزم و کندکاریها درروند بازس

 این والیت مهمترین چالش های شهریان این والیت را می سازند. 
 باردروازه حریف را بازکرد ۰۰تیم فوتبال عدالت   

ـ باختر 62 :رقابت های لیگ برتر فوتبال دختران درکابـل عصـر  می/کابل 
ـتـران   دیروز بایک دیدارپیگیری شد. هاجرابوالفضل مسئول کمیته فوتبال دخ
فدراسیون فوتبال امروزگفت درین دیدارتیم عدالت با یک بازی جالب با نتیجه  

 یازده صفر تیم همبستگی را شکست داد . 
 )دنباله ازصفحۀ ششم( ویادرانتخابات سهم بگیرد. سخنی باقاضی وقاد  

ارغندیوال را ازدورمیشنسم، مردتعلیمیافته وصریح اللهجه است، چند ماه قبل در  
سالۀ کرزی اعتراض گرفت وگفت طی  31یکی ازصحبتهای خود به حکومت  

ـاد   این مدت حتی برای یکهزارنفربیکار، حکومت اوکار دوامدار ومستمـرایـج
نکرده است. اوحین تصدی خود دروزارت اقتصادبرای مردم چوکی ارغنـده  
برق رسانیدو خدمتی بسزا انجام داد. لهذا این چندساررا نگاشتم تامردم افغانستان  
فریب عناصر دو رو و تمامیتخواه وفاشیست های پکول بسر وچکمن پوش و  
ریشو را نخورند ونوکران آی اس آی پاکستان را دقیقاً بشناسند. به هررنگی که  

ـ من ازطرز خرامت می شناسم !   خواهی جامه می پوش 
 حضرت بیدل راجع به ریش مزوران چنین میفرماید: 

 این قدر ریش  چه  معنی دارد        غیر تشویش  چه معنی دارد 
 یک نخودکله و صد من دستار       این کم وبیش چه معنی دارد   /   

 مظاهرۀ باشنده های بدخشان ضدحکومت محلی  
ـ باختر   62 ـان  می/بدخشان  : شماری ازباشنده های ولسوالیهای جرم و یـمـگ

والیت بدخشان امروزبرضدمقامهای محل مظاهره کردند. آنان مقامهای محلی را  
به بی کفایتی وضع  قوماندان امنیه بدخشان دررویداداخیر یمگان آن متهم می  

ـاز     2کنند.ولسوالی یمگان هفته گذشته به تصرف طالبان درآمدکه درآن  سـرب
نیروهای امنیتی شهیدشدند. اماباشنده های یمگان میگوینددرحمله طالبان برمرکز  

 نفراز وابستگان شان توسط طالبان شهید شده اند .   61آن ولسوالی  
مظاهره کننده هاکه شمارشان به بیش ازدوصدنفرمیرسید ودرفیض آبادبرضد  
قوماندان عمومی پلیس و والی آن و الیت شعارمیدادند و این مقامهارا به سهـل  
ـهـم   ـت انگاری درروندکمکرسانی به سربازان تحت  محاصره طالبان دریمگان م
میکنند.امامقام های بدخشان قبألدلیل سکتگی دراعزام نیروهای کمکی به یمگان  

 را دشواری راههای مواصالتی آنولسوالی ووضع بدجوی خوانده اند. 
 جلسه کمسیون بامیان درگذرگاۀ تاریخ برگزارشد 

ـ باختر   62 : جلسۀ مقدماتی کمسیون برگزاری سمینار بامیان در گذر  می/کابل 
گاۀ تاریخ امروزبه ریاست داکترسیدمخدوم رهین برگزارشد. این جلـسـۀ بـه  
ـان   اشتراک شماری از روسای وزارت اطالعات وفرهنگ، مسئولین ونماینـدگ
سازمان یونسکومقیم کابل، شماری ازبامیان شناسان ونهادهای  ذیربط بـرگـزار  
ـان در   شد.وزیراطالعات وفرهنگ درراباه به چگونگی برگزاری سمینار بامی
ـان   گذرگاۀ تاریخ گفت: به سلسله معرفی علمی شهرهای تاریخی افغانستان، بامی
بعنوان یکی ازوالیات تاریخی وبسیارحادثه دیدۀ افغانستان، که روزگاری مرکز  
تجارت، هنر، معتقدات دینی و کانون مسایل فکری وعبادتی بوده است. رهین  
افزودنقش بامیان به خصوص بایادگارهاییکه ازدرخشان ترین دورهنردرسرزمین  
ـاب   ما در سالهای شکوه وباروری راه ابریشم اهمیت خاص که داشـت، ایـج
میکندکه مستقالً بخاطراهمیت تاریخی، رویدادهاوحوادثی که در آنجا رخ داده،  
وبه خصوص دوران شکوۀ ورون  وعظمتش درچند قرن اول هزارۀ میالدی این  
سمینار را درنظر گرفتیم. مقارن باهمچو تصمیمی ما درصحبتیم باسارک تا بامیان  

 م به رسمیت بشناسد.   6131را بعنوان پایتخت فرهنگی جنوب آسیا درسال  
درین جلسه اشتراک کنندگان پیرامون مسئولیتها، اقداماتیکه بایـد صـورت  
بگیردبحث کرده، نظریات وپیشنهادات خویش رابخاطر برگزاری هرچه شایسته  
ـاریـخ روز    33تراین سمینار ابراز کردند.قراراست سمینار بامیان درگذرگاۀ ت

 برگزار گردد.   6133اسدبرابربادوم آگست  
 سمینارعلمی وتحقیقی یادبود ازبیدل پایان یافت 

ـ باختر   63 : با حضورداشت داکترسیدمخدوم رهین وزیر اطالعات  می /کابل 
و فرهنگ سمینار)زندگی وآثارابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل بمناسبت مرورسه  

 صدسال وفات او(بعدازچندجلسه علمی به کارش امروزپایان داد. 
درروزدوم سمینارکه به اهتمام وزارت اطالعات وفرهنگ و همکاری سفارت  
ـات و   هندوستان مقیم کابل برگزارگردید، شماری از مسئولین وزارت اطـالع
ـای   ـه ـت فرهنگ، تعدادی ازمسئولین دولتی،شعرا ونویسندگان، برخی ازشخصی

 عملی وفرهنگی ومهمانان خارجی اشتراک کرده بودند. 
مجلس اول علمی سمینارپس ازانتخاب عبداهلل بختیانی خدمتگاربحیث رئیس،  
ـاز   ـارآغ شکیالنوید بحیث معاون ومحمدشری  سروری بحیث منشـی بـه ک
کرد.درمجلس پس ازآنکه محمدعزیزآسوده سرپرست فرهنگ مردم وزارت  
اطالعات وفرهنگ قصیدۀ راکه به مناسبت سمینارسروده بودبه خوانش گرفت،  
ـای   همچنان شیخ علی احمد فکور، پوهاندسیدنعیم عالمی ومحمدبشیر مقالـه ه

 علمی و تحقیقی خویش را در راباه به موضوع سمینار به خوانش گرفتند. 
سپس داکترسیدمخدوم رهین وزیراطالعات وفرهنگ تحفه های تهیه شـده  
رابه مهمانان هندی که درسمیناراشتراک کرده بودنداعاا نموده  واز اشتـراک  

 آنان درسمینار قدردانی کرد. 
ـانـم   جلسۀ دوم علمی سمینارپس ازانتخاب حیدری وجودی بحیث رئیس، خ
روشنی یحیی بحیث معاون ومحمدشری  سروری بحیث منشی به کارادامه داد.  
ـاج   ـنـوال ت درین جلسه خانم ذاکره قاسمی بیدل شناس کشور هندوستان، پوه
محمدزریر، عبداالحد واحد ،ستاک سروری وداکترافضلی وحیدری وجودی،  
مقاله های علمی و پژوهشی شانرا که درراباه به ابعادمختل  زندگی وکارنامـه  

 وشخصیت میرزا عبدالقادربیدل نوشته بودند، قرائت نمودند. 
مجلس سوم علمی سمینارپس ازانتخاب ادیبیارزرینگربحیث رئیس، پوهنـوال  
تاج محمدزریربحیث معاون ومحمدشری  سروری بحیث منشی به کارادامه داد.  
ـنـی   درین مجلس ستاک سروری، عبدالهادی قریشی، عبدالمجیدسپنـدو روش
یحیی نیزمقاله های در زمینه علمی وپژوهشی شانراکه درراباه به ابعاد مختلـ   
 زندگانی و کارکرد های میرزا عبدالقادربیدل نوشته بودند ، به خوانش گرفتند . 
ـات و   دراخیرسمینارخانم سیمین حسن زاده معین امورنشرات وزارت اطالع
ـبـت   ـر فرهنگ درصحبتی درکنارآن که کاردوروزه سمیناررا جمع بندی وم
ارزیابی کرد، ازکسانیکه دربرگزاری سمینار همکاری وزحمت کشیده بـودنـد  
 وازدانشمندان وشخصیتهای علمی و فرهنگی افغان وهندوستان ، تشکر کرد. 

حسن زاده گفت : هدف از برگزاری این سمیناردرحقیقت معرفی، پاسداشت  
وتجلیل ازمقام شامخ مفاخرادبی ماوفراترازآن معرفی چهره های اثرگـذار در  

 تاریخ ادب و فرهنگ ما به جهان میباشد. 
 در بامیان موزیم ساخته می شود 

ـ باختر 33 ـار  می/بامیان  ـان ک ـی : کشورکوریا درآینده نزدیک دروالیت بام
ساخت یک موزیم راآغازمیکند. این موزیم به هزینه بیش ازپنج ملیون دالر از  
ـیـس   ـیـردادرس رئ کمکهای کشورکوریا درسه سال آینده ساخته میشود.کب
ـاری   ـی ـع اطالعات و فرهنگ بامیان گفت باوجودیکه ساخت یک مـوزیـم م
ـاضـر   دربامیان نزدیک به بیست ملیون دالر امریکایی هزینه برمیدارد، کوریاح
شده تابرای ساخت یک موزیم وخانه فرهنگی دربامیان بیش ازپنج ملیون دالـر  
امریکایی کمک کند.دادرس افزودکارساخت موزیم و خانه فرهنگی دربامیان  

 در سال جاری آغاز میشود و تاسه سال آینده تکمیل خواهد شد. 
اوتاکیدکردباساخت موزیم دربامیان تمامی آثار باستانی مربوط به بامیان جمع  

 آوری شده و درموزیم این والیت نگهداری خواهد شد. 


