
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 اند   صدها طالب به هیرمند حمله کرده 
ـ بی بی سی   52 :صدهاطالب به مراکزنظامی درجنوب والیت  جون/هیرمند 

اند.عملیات طالبان که باحمله به    هیرمندحمله کرده بانیروهای دولتی درگیر شده 
ولسوالی سنگین آغازشده بود، درحال حاضر به سه ولسوالی کجکی، مـوسـی  

تن از نیروهای دولتی وبیش ازیک    ۵2 قلعه ونوزادگسترش یافته است.تاکنون  
ها کشته شده    غیرنظامی نیزدرجریان این درگیری   ۵۳ اندو   صد طالب کشته شده 

طالب دراین درگیریهاشرکت دارند. طالبان مدعی تسلط بـر    ۰۳۳۳ تا    ۰۳۳ اند.   
ـان    ولسوالی نوزادشده امامنابع دولتی این ادعارا ردکرده  ـن اند، اماشماری ازساک

ـانـواده    محل گفته  اندکه این ولسوالی به دست افراد طالبان افتاده وچندصـد ا
های اودراترک کرده    ساکن درمنطقه درگیری بخصوص ولسوالی نوزاد، اانه 

 اند .   تر شده   وبسیاری ازآنان پیاده عازم مناطق امن 
ـان   امید: سخنگویان وزارتهای دفاع ودااله به طلوع نیوزگفتندحمله کننـدگ
 هزاران نفراندکه نظامیان پاکستان وجنایتکاران دیگراارجی نیزوجوددارند. 

استاد ربوده شده دانشگاه قندهار    03رهایی 
 ازاسارت طالبان 

ـ کوکچه 5۵ ـابـل  جون/ غزنی  : محمدعلی احمدی معاون والی غزنی در ک
هفته قبل درمنطقه قره    5نفرازاساتید دانشگاه قندهار که حدود    ۵۳اظهارداشت:  

استاد با    ۵۳باغ این والیت توسط طالبان به اسارت درآمده بودند، آزاد شدند.این  
میانجیگری بزرگان قومی والیت غزنی شب گذشته به صلیب سرخ تحویل داده  

نفرازاساتید دربند وجـود    7شدند. وی افزود: به دلیل تاریکی هواامکان تحویل 
 تیرماه( افرادباقیمانده نیز آزاد شوند. 5نداشت که قراراست امروز)دوشنبه 

نفر از    5۵درهمین حال دوااان مینه پال، سخنگوی والی قندهارادعاکردکه  
اساتید ربوده شده دانشگاه قندهاربا میانجیگری بزرگان قومی والیت غزنی آزاد  

روز پیش از برگزاری  4اند.   شدند وهشت نفر دیگر به منطقه نامعلومی منتقل شده 
استاد دانشگاه قندهاربطرف کابل درحرکت بودند توسط    ۵7دوردوم انتخابات  

طالبان ربوده شدند.طالبان اعالم کردندافرادیکه دراسارت هستنددر صورتیکـه  
 ارتباطی با دولت نداشته باشندپس از دوردوم انتخابات آزاداواهندشد . 

نفی رسیدگی موضوع امرخیل توسط کمسیون  
 رسیدگی به شکایات انتخاباتی  

ـ  54 ـ صدای امریکا ـیـس  جون/کابل  پس ازکنار رفتن ضیا الحق امرایل رئ
پیشین دبیراانه کمسیون مستقل انتخابات، اکنون کمسیون رسیدگی به شکایات  
ـتـه   انتخاباتی میگویدشکایتهایکه دربرابرامرایل وجود داشت پایان یافته پنداش
شده اند. ندبیروسخنگوی کمسیون رسیدگی به شکایات میگوید:اکثر مسایلـی  
که مربوط به قضیه آقای امرایل میشدبرآورده شده، مثالآنها استعفا دادند وسه  
موردشکایت که درج کرده بودند ومسایل انتخاباتی داشت قضیه که اودآقای  
امرایل شکایت کرده منتفی میشود وتیم اصالحات وهمگرایی درشکایتی که  

 درج بود اواهان برکناری آقای امرایل شده بود او هم منتفی شده. 
سیدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی درین باره می  
گوید: کاریکه آقای امرایل انجام داده با بسیارباالتر از سطح کمسیون شکایتهای  
انتخاباتیست، کارآقای امرایل یک ایانت ملی وبسیاربزرگ است ویک جفای  
کالن است به حق ملت افغانستان وسوق دادن افغانستان به لبه پرتگاه است یک  

 کاریست که در سطح بسیار باال باید رسیدگی شود. 
بصیرعزیزی سخنگوی دادستانی گفت: اگرشواهد و مـدارک درحصـه  
شخصی موجود باشد او شواهد مدارک میتوانددر هرحالت باالی اوتطبیق شود  
ـای   چه دروقت تصدی اش چه در وقتی که استعفا کرده باشـد، درحصـه آق
امرایل دادستانی افغانستان کدام نظرااص ندارد، مامنتظربه کمسیون شکایات  
ـارنـوالـی   وانتخابات هستیم اگر اونا کدام موضوعی را دارندو میخواهند بـه س

 بسپارند اگر موضوع جرمی داشته باشد ما مدااله می کنیم . 
فیفا یابنیاد انتخاباتی آزاد وعادالنه افغانستان میگوید این اتهام ها باید از سوی  
کمسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی رسیدگی شود و ثابت شوند باید به نهاد  
های عدلی و قضایی فرستاده شوند.فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و  
ـات   ـق ـی ـق عادالنه میافزاید:  دررابطه به آقای امرایل تا هنوز ما نشنیدیم که تح
ـا   صورت گرفته باشد اسناد وشواهدی که ارایه شد تا هنوز نشنیدیـم کـه اون
ـا   بررسی شده باشدتوسط مراجع مربوط ما اواهان همان هستیم که بررسی ه

 صورت بگیرند تا که حق به حق دار برسد. 
مردم نیزاواهان روشن شدن اتهامهای وارده هستند.مژگان احمدی باشنـده  
کابل میگوید: بخاطریکه حقیقت به مردم افغانستان آشکارشود وکمسیون دوباره  
ـانـم   ـیـری شـود.ا جایگاه واعتماداود رابدست بیاورد باید این موضوع پیـگ
ـای   ـف ـع اعتمادی بانوی دیگرکه باشنده پایتخت است میگوید:  دولت بایدبه است
ـیـزی   امرایل اکتفا نکند او باید محاکمه شود .وزارت اموردااله درین باره چ

 نمیگوید که چه اقدامی در برابر این اتهام ها اواهد کرد. 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 379/ شمارۀ 5۳۰4جون 52/ ۰4۵2شعبان  52/  ۰۵3۵سرطان  4شمارۀ سوم /سال بیست وسوم/ چهارشنبه

 به حضور رحمت للعالمین محمد )ص(
 ای زمین از خــاک پایت ارجمند                  آســـمان از  بارگاهت  شد  بلند

 شش جهت  روشن ز تاب روی تو  تُرک  و تاجیک و عرب هندوی تو
 در جهان شمــع حیات افروختی                   بنــدگان را خـواجگی آموختی
 در عمل پایـــنده  تر گردان مرا                  آب نیسانم، گُــــهر گردان مرا

 عالمه اقبال الهوری )رح(

 تیم اصالحات، از زمان استیناف طلبی استفاده کند 
ـ کوکچه 52 : مسئولین کمسیون شکایات انتخاباتی، با اعالم اینکه  جون/کابل 

ـا از   تیم اصالحات و همگرایی به روند انتخابات بازگشته ؛ از این تیم میخواهدت
سخنگوی کمسیون گفت:    زمان استیناف طلبی اوداستفاده کنند. نادر محسنی،  

تا پایان امروزمهلت بررسی شکایات انتخاباتی در والیات به پایان رسیده و بعد از  
ساعت زمان برای استیناف طلبی آغازاواهدشد. اوتاکیدکردکمسیون    75 آن،  

این بارتصمیم برتمدید زمان استیناف طلبی رانداشته و بعد از زمان تعیین شده هیچ  
 گونه استیناف طلبی ثبت نخواهد شد. 

مورد استیناف طلبی صورت گرفته که این آمار    ۰۳ به گفته محسنی؛ تاکنون  
ممکن است تاپایان زمان افزایش یابد.کارمندان کمسیون در تالشندتا فردا تمام  
ـای   ـاده فیصله های کمسیونهای والیتی رادر وبسایت کمسیون قراردهند تا ست
انتخاباتی در جریان قرار گرفته و در صورت لزوم استیناف طلب شوند. محسنی  
گفت: ماهم اکنون باابرشدیم که داکترعبداهلل به روند انتخابات بازگشته انـد؛  
ـیـم   امیدواریم تیم وی از زمان استیناف طلبیها استفاده کند.وی تاکید کردکه ت
ـای   اصالحات وهمگرایی میتواند بصورت کلی درمورد فیصله های کمسیونه

 والیتی استیناف طلب شوند . 
 تصویب قانون جلوگیری ازتطهیرپول توسط سنا  

ـ بااتر  54 :طرح قانون جلوگیری ازتطهیر پول وعواید ناشی از  جون/ کابل 
جرایم امروز با اکثریت آرأ از سوی مجلس سناتصویب شد . درجلسه علنی آن  
مجلس که امروزبرگزارشد، طرح قانون متذکره توسط سناتوران تصویب شد.  
طرح این قانون زمانیکه ازسوی  حکومت به مجلس نمایندگان معرفی شد دارای  

 ماده جدید را درآن اضافه کرد.   52ماده بود، اما آن مجلس    42
ـا  جـون    55قبألصندوق بین المللی پول هشدار داده بودکه اگراین قانون ت

 تصویب نگردد بانکهای افغانستان شامل  لست سیاه این سازمان  اواهد شد . 
داکتررهین : رسانه ها در بروز و در جلوگیری  

 د از بحران نقش مهم دارن 
ـ بااتر 5۵ : داکتر سید مخدوم رهین از اهل رسانه های همگانی  جون/ کابل 

اواست که بااصالت وظیفوی اویش برای جلوگیری از بحران تالش کننـد.  
وزیراطالعات وفرهنگ گفت مسلماً رسانه ها در بروز و نیز در جلوگیـری از  
بحران نقش مهم دارند. شرایط حساس کنونی ازتمام اصحاب رسانه هامیخواهد  
که بادرنظرداشت معیارهای ااالقی و مسلکی ابرنگاری، منافع علیای ملت و  
مردم افغانستان رامدنظرداشته و ازایجاد بحران وگسترش آن جلوگیری کنند.در  
شرایط موجودکشورنیاز شدید به وحدت و یک پارچگی ملی دارد و ازآنچـه  
که به این دو اصل بزرگ ملی صدمه میرساند ، اجتناب کنند.وزیراطالعات و  
فرهنگ باتاکیدگفت دراوضاع واحوال کنونی رسانه  ها بادرنظرداشت قوانیـن  
نافذه درکشور وکودهای ااالقی که مطرح است عمل کنند ویکبار دیگر در  
 راستای وحدت ویکپارچگی ملی مردم افغانستان حماسۀ ماندگار بیافرینند. 
سرمنشی ناتو: برای ادامه حضور در 

 م کنی ریزی می افغانستان برنامه
ـ  54 ـاتـو شـب  صبح  ۰جون/بروکسل  : وزیران اارجه کشورهای عضـون

شانرادرطی سالجاری م دربروکسل آغاز کردند. این نشست    گذشته دومین جلسه 
ـاتـوکـه   که امروزنیزادامه اواهدداشت، روی نشست سران کشور های عضون
درماه سپتمبردربریتانیابرگزارمیشود، تمرکز اواهدداشت. بحث روی چگونگی  
ـیـزدر   ـاتـون حضورناتودرافغانستان وهمچنان عضویت سایرکشورهابه سازمان ن
دستورکارجلسه امروز وزیران اارجه ناتوقراردارد وهمچنان مباحث مربوط به  
رابطه این سازمان بااوکراین و روسیه نیزدرمحورمباحث این نشست قرار دارد.  
ـا   ـان ب ـازم ـقـرایـن س اندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتولحظاتی پیش درم

 ابرنگاران صحبت کرد و در مورد نشست امروز توضیحات داد. 
راسموسن گفت بحث روی مساله حضور ناتو در افغانستان در دستور کاراین  
مجلس قرارداردوقراراست وزیران اارجه ناتو درحضور معین سیاسی وزارت  
اارجه افغانستان بحث حضوراین سازمان در افغانستان رادرپایان امروزبـرگـزار  
کنند. راسموسن درصحبتهای مقدماتی باابرنگاران گفت: ماروی چگونـگـی  

مان برای آمـوزش،    های   ریزی   رابطه مابا افغانستان وگامهایی که درجهت برنامه 
 مشورت وکمک به افغانستان درسال آینده بایدبرداریم، بحث اواهیم کرد . 

 هیرمند و ننگرهار     طالب در والیات   ۰3 
ـ کوکچه 52 ـتـی در  4۳:  جون/ کابل  ـی طالب درچند عملیات نیروهای امن
تن آنان زاـمـی و    5۳ ساعت گذشته کشته،  54 هیرمندو ننگرهار در      والیات 
ـا ۰۳  ـادرولسـوالـی    نفر شان بازداشت شدند. وزارت دااله میگوید این عملی ـه ت

اندازی شده بـود.    کوت و بهسود ننگرهار راه   کجکی هیرمندو ولسوالیهای بتی 
جویان    این عملیات به منظورپاکسازی بخشهای از این دو والیت از وجود جنگ 

 است .   طالب راه اندازی شده 

 صالح : شاید کرزی هم در تقلبِ دست داشته باشد  
ـ آرمان ملی 5۵ ـلـی ازبـی  جون/ کابل  : امراهلل صالح، رئیس پیشین امنیت م

ـاد    اعتنایی وتمسخر حکومت دربرابراواستهای تیم اصالحات و هم     گرایی انتق
آمدهای آن هشدار داد.آقای صالح که درجمعی ازهـواداران    پی     کرده و درباره 

انـدوبـه    این تیم سخن میگفت، افزود تااکنون احساسات ملت رامدیریت کرده 
ـا      مرحلۀ)مبارزۀ مطلق( نرسیده  اند. او بااشاره به موضوع ضیاالحق امرایل، ادع
ـهـور    کردشایدااموشی ریاست  جمهوردرین باره بخاطردست داشتن رئیس جم

کرزی درآن باشد. اوگفت حدس میزند امرایل صدای کرزی راکـه بـه او  
جمهوری هرچنددر    دستورجعلکاری درانتخابات راداده ثبت کرده باشد.ریاست 

است. صالح در    این باره چیزی نگفته؛ اما پیش ازاین چنین ادعاهایی را ردکرده 
های تیم اصالحات وهمگرایی    اعتنایی به اواستها واعتراض   آمدهای بی   بارۀ پی 

ـا ادامـه    نیزهشدارداد. اوگفت:اگرآنان به تمسخر و بی  اعتنایی به اواستهای م
دهند، ما مجبوریم روی اود را به سوی جناحی که بربنیاد ادعای امرایل امکان  

 دارد هدایت تقلب را داده باشد بگردانیم و آنها باید تاوان بدهند. 

 صحنۀ ازتظاهرات درکابل مقابل تقلب کمسیون انتخابات و امرخیل 
ازسوی دیگر امروزوالیتهای کابل، بغالن، کاپیسا و بداشان گواه اعتراضهای  
مدنی درپیوندبه کارکردکمسیونهای انتخاباتی بود. این افرادباراهپیمایی، اواهان  

 به دادگاه کشاندن تقلبکاران درانتخابات شدند . 
تقاضای کمسیون انتخابات ازعبداهلل برای 

 ط ازسرگیری رواب
ـ صدای امریکا 54 : سخنگوی این کمسیون میگوید پس ازکنار  جون/کابل 

رفتن رئیس دبیراانه کمسیون، بهانه دیگری برای تحریم انتخاباتی عبداهلل وجود  
آن وارد بانک    3۵۹ ندارد. نورمحمدنورگفت ازمجموع تمام اوراق نتایج رایدهی 

اطالعاتی این کمسیون شده وبربنیادجدول زمانی نتایج نخستین دوردوم انتخابات  
ـاز    ۵۵4 اعالم اواهد شد.درین میان  محل رایدهی درسراسر کشوربه تفتیش وب

والیت درحضورناظران باز شماری میشوند و    ۰7 محل در   72 شماری رفتند.آرای 
 والیت تفتیش میشوند . ۵4 محل دیگردر 523 آرای  

نادرمحسنی سخنگوی کمسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی نیز ازعبداهلل  
میخواهدتا ناظرانش رابرای نظارت ازروند رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی بـه  
دفاتروالیتی این کمسیون بفرستد، اوگفت امیدواریم ناظران تیم اصالحات وهم  
گرایی درروز آینده به دفاتروالیتی ما دروالیتها بروند ورسیدگی به شکایتها را  

 نظارت کنند تا شکایت ها عادالنه رسیدگی شوند. 
اماعبداهلل برپذیرفتن دوپیش شرط دیگرش نیزپافشاری دارد :آمار دهی دقیق  
دربارۀ شرکت نزدیک به هشت ملیون تن در انتخابات و نیزفلترسازی صندوق  
های پُر شده دربخش هایی از کشور. سیدحسین آقافاضل سانچارکی سخنگوی  
ـا   ستادانتخاباتی عبداهلل میگوید: پس ازاستعفای امرایل ماگفتگوهارا باکمسیونه

 آغاز کرده ایم ولی هنوز به نتیجۀ نرسیده ایم . 
  د یک خانواده با اصابت راکت زخمی شدن

ـ ابرگزاری کوکچه   52 :درنتیجه فرودآمدن یک موشک بـر  جون/ کابل 
یک اانه درناحیه دهم شهرکابل، پنج عضویک اانواده زام برداشتند. باشنـد  

سـه    52/۰۳گان بالکهای نزدیک میدان هوایی کابل میگویندحوالی ساعت  
شنبه شب یک موشک از سمت نامعلوم شلیک گردید وبریک اانه براـورد  
کردکه پنج عضویک اانواده رازامی ساات. وضعیت صحی یکی اززایمان  
نگران کننده است. حاجی محمدنادر باشندۀ محل گفت راکت به اانۀ بصیراان  
که اودش دگروال پلیس است اصابت کرد که درنتیجه اانم و سه کودکـش  
زام برداشتند.غوث الدین صافی باشندۀ دیگرمحل گفت:وضیعت صحی بصیر  

 اان وکودکانش اوب است امااانمش دروضعیت بدی قرار دارد. 
ـا   نیروهای امنیتی تاکنون دراین باره چیزی نگفته اندونه هم کدام گـروۀ ت

 کنون مسئولیت این رویداد را برعهده گرفته است.  

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

حلول ماه مبارک رمضان رابه همۀ 
 هموطنان متدین تهنیت میگوید .
درایام خجستۀ روزه، ماتازه ترین 

موادغذایی، گوشت، میوه، لبنیات و 
انواع هوسانه های رمضانی آماده 

 ساخته ایم
 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 سکره منتوـ کالیفورنیامحمدنعیم کبیر                                   
 ()عجب صبری خدا دارد 

( سه نفراز نوکران آی اس آی پاکستان بـه  ۰337درحدودهژده سال قبل) 
ـای   نمایندگی از امارت نامنهاداسالمی افغانستان به شهر فریمونـت، بـی ایـری
کالیفورنیا آورده شده بودند، تاوزارت اارجۀ امریکا، درجۀ محبوبیت یا نفرت  
باشندگان افغانستانی رادرامریکا، نسبت به طالبان معلوم نمایند. این سه نفربه اساس  
طرح الیلزاد و اشرف غنی احمدزی وقیوم اان کوچی ، ورهنمایی مرحـوم  
عزت اهلل مجددی، روزعید به مسجدحضرت بالل آورده شدند. جمعیت انبـوه  
مسلمانان درآنروز، نفرت وانزجارشدیدشان رااز طالبان وامارت غیراسالمی شان  
باشعارهاوبرهم زدن مجالس شان، اظهار نمودند.طالبان، آقای قیوم کوچی احمد  
زی)کاکای اشرف غنی احمدزی(، اانم ناجیه حمید سرآسیمه به ترک مجالس  
مجبور شده وباپای برهنه وگذاشتن لنگوته وپیزار وچادر از مسجداارج شدند.  
آقای کوچی طالب، اکنون درپهلوی اشرف غنی درانتظار چوکی دقیقه شماری  
میکند، اانواده های محترم شان هم، همه راهی داراالمارۀ کابل گردیده اند، تا از  
اوان یغمای افغانستان آنهاهم نصیبی ببرند، وبازگشت طالبان راباجشن وپایکوبی  

 شادباش بگویند. الوقع اهلل . 
منظور ازتداعی این ااطره، اشاره به مداری گریهای قدرت حاکمۀ امـروز  
درکابل، کمسیونهای غیرمستقل انتخابات، مدعیان پیروزی اشرف غنی احمدزی  

 در دور دوم انتخابات است.  
سالهاقبل ازهمین قلم درهمین نامۀ امید نوشته شده بود که: )طالبان نرفته انـد  
که برگردند(! وبادالیل کرزی یکی از عُمال طالبان شنااته شده بودکه با سپری  
شدن سالهای متوالی دیگرهرروزبیشتراز روزپیش، قرابت اود را به طالبان ثابت  
نمود، مردم نجیب افغانستان را فاسدترین مردم دنیا معرفی کرد، افغانستان رادر  
قطار ملل گیتی درتولید موادمخدر درصدر قرارداد، وقبل ازبرگزاری انتخابات،  

 هزارهاجنایتکارطالب رابه همیاری اشرف غنی ازبندر ها نمود. 
عدم امضای سندامنیتی باامریکا رابرای بدست آوردن حیثیت و شرافت از  
دست رفته، بهانه قراردادوتصاویب لویه جرگه که اود اواسته بود، نادیده وبه  
هیچ گرفت واقتصادنیم بندکشوررابه زانودرآورد.کرزی کمسیونهای انتخابات و  
آنهاییکه به نیابت ازاشرف غنی درنشستهای تلویزیونی حاضرمیشونداکنون ساز  
 کهنه را دوباره سرداده اندکه: )بگذاریدکمسیونها کارهای اودراادامه دهند(! 
این نوع شعارهارا ازقبل نیزمیتوان بخاطرآورد. زمانی آقای کوچی احمدزی  
واانم ناجیه حمید، اانم رناپوپل درامریکانیزمردم رابه صبروشکیبایی دربرابـر  
ـاره   ـادوب ـاره ـع جنایات طالبان دعوت، توبیخ وسرزنش می کردند. امروزاین ش

 تکرار میشود، وآمدآمدطالبان را تهنیت میگویند ! 
مردم شریف ونجیب افغانستان بخوبی میدانندکه )فارسی وانان( نگفته اندکه  
والیات کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغالن، سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب،  
ـان   ـت کندز، تخار وبداشان وغور، بادغیس وهرات ودایکندی وبامیان از افغانس
ـات   جداشده ودولت مستقل اراسان رابسازند. درحالیکه باشندگان ایـن والی
هشتاد درصد نفوس کشوررامیسازند، ولی طالبها، طالب پرستان وهوااواهان و  
برادراشرف غنی احمدزی، همیشه شعارداده اندکه تاجیک وهزاره و ازبیک به  

 اوطان شان درآنطرف آمودریا بروند و)افغانستان دپشتنو وطن دی( ! 
ـیـک بـه   ـاج ماهیچگاه نگفته ایم که اگر ازبیک به ازبیک رأی ندهد، وت
تاجیک، )این یک ایانت است(، درحالیکه معاون اول اشرف غنـی درپشـت  
کمرۀ تلویزیونها چنین بدی رامرتکب شد واشرف غنی در برابرآن سـکـوت  
کرده است ! ماهیچگاه نگفته ایم که تاجیکهای شمال کشوربایدبه داکترعبداهلل  
ـاصـراحـت   رأی دهند، درحالیک والی رانده شده از جوزجان، جمعۀ همدرد ب

 باالی پشتون های شمال امر نمود که به اشرف غنی احمدزی رأی بدهند ! 
ـیـده   مردم شریف مامیدانندکه بامهندسی کرزی، انتخابات به دوردوم کش
شد، ورنه از اول پیروزی وشکست کاندیدهامعلوم بود وغایلۀ انتخابات ااتمـه  
می یافت. بخوبی آشکاراست که انتخابات راکی قومی سااته اسـت ! چـه  
ـاره   کودکانه است این بازی هاوچه مضحک است این مداری بازیها! دزد باپشت
ـایـف   توسط پلیس دستگیرمیشود، ولی درحساس ترین چوکی آن متهم به وظ
ـارش آرا   اودادامه میدهد. ملیونهارأی تقلبی به صندوقهاریخته میشودولی شم
ادامه داده میشود، حتی رئیس جمهورطالب مسئولیت رااز اقتدارکمسیونهامیداند  

 واود بیطرف می ماند ! 
ماهیچگاه نمی گوییم که نظم عامه برهم بخوردوبحران الق شـود، ولـی  
رئیس دولت، کمسیونها ونطاقات تیم مقابل وضعیت رادرمسیر ناامنی وبـحـران  
سوق میدهندوگناه رابه گردن دیگران می اندازند ! شرم آوراست که نمایندگان  
ـات   شوراکه سالهاغیرحاضربوده اند، نطاقان آقای احمدزی ازادامۀ پروسۀ انتخاب
حرف میزنندوتیم های دو نامزد رابه اطاعت ازتفاهمنامه میان کمسیونها ونامزدان  
توصیه می کنند. آقایان ! فاشیستها ! متعصب ها ! حتی یک دانشجوی سال اول  
حقوق میداندکه تعهدوقتی الزامی است که طرفین به موادآن مقید وپابند باشند،  
ـتـی   وقتی این تعهد ازیکطرف نقض شود، قرارداده کالً باطل است. اکنون وق
کمسیون انتخابات بیطرفی واستقالل اودرا معامله میکند، طرف مقابل راحـق  

 میدهدکه ابطال قرارداد رااعالن کند. 
جناب حامدکرزی، رئیس جمهورطالبان ! کمسیونهای غیرمستقل انتخابات !  
ـیـد   هموطنان پکتیایی، ننگرهاری، لوگری و وردگی ! تاییدتقلب گسترده، تای
کمسیونهای بدنام، تاییدیک مجنون و متعصب، تاییداواستهای پاکستان، برای  
برهم زدن اوضاع حساس سیاسی کشور، هیچگاه باعث بوجودآمدن حکومتـی  
مشروع شده نمیتواند. این یک بازی، یک شوای ویک فکاهی چپن وکـاله  
کرزی نیست، شهادت سه نفراز ستادداکترعبداهلل درهرات، یک مزاح نیسـت،  
کشته شدن چندین تن ازناظران ستاد داکترعبداهلل در سمنگان یـک شـواـی  
نیست. سوءقصد بجان داکترعبداهلل ایلی جدی است، شهادت غازی احمدشاه  
مسعود، باعث فروریختن برج و باره ها شد، شهادت مسعود سبب اضمحالل و  
برچیده شدن بساط طالبان گردید، شهادت مسعود باعث انقالب بزرگ سیاسی  
ـای   به نفع اقوام محروم کشور شد. آیاشهادت داکترعبداهلل وعواقب آنرا مغزه
متعفن وتحلیلهای فاشیستی قبیلوی حدس زده می توانست؟ یکی ازهوااواهان  
ـام و   ذلیل وبی مایۀ طالبان درالس انجلس، بنام عمر اطاب، درتلویزیون بـدن
 فاشیستی اش به فاشیستهای قبیلوی دلداری میدهد که :)دنباله درصفحۀ ششم(    

 داکتر نوید پارسا 
 خاموشی در برابر جرم مشهود 

خاموشی ادارات عدلی و قضایی در قبال جرم مشهود امرخیل و اتفاق در  
 جرم کمسیون های انتخاباتی 

ـاس   همه شهروندان افغانستان جریان متوقف سااتن موترحامل مـواد اس
انتخاباتی رابالوسیله پلیس کابل درتلویزیون مشاهده نمودند. درهنگام گفتگوی  
ـار   آقای جنرال ظاهر با امرایل، ایشان فرمودند که این عمل یک تقلب آشـک
ـار   ازجانب یک مسئول بلندرتبه کمسیون انتخابات است و وی مدارک بی شم

 دیگری هم برعلیه ایشان مبنی بر تقلب انتخاباتی بدست دارد. 
ـام   حالت واقع شده فوق درروشنی احکام مربوط به جرم مشهودکه در نـظ
حقوقی کشورما درقانون اجراات جزایی ذکرشده، می باید مورد بررسی قرار  
گیرد، نه برمبنای قوانین انتخابات. چنانچه قانون تشکیل وصالحیت کمسیونهای  
انتخاباتی درماده یازده تذکرمیدهد که اعضای این کمسیونها بدون حکم محکمه  
 گرفتار وتوقیف نمی شوند،  اما حالت جرم مشهود را ازین امر مستثنی میسازد. 
ـنـی   جرم مشهودآن است که مجرم بالفاصله بعداز وقوع جرم ازطرف مج
علیه ویامردم تعقیب شود، یااینکه ازمتهم اجناس و یاآثاری بـدسـت آیـدکـه  
ارتکاب جرم ازطرف او و یا اشتراک اودر ارتکاب جرم راوانمودسازد. مورد  
ـا   اتهام قرارگرفتن امرایل ازجانب قوماندان امنیۀ کابل و سوءظن قوی توأم ب
آثارجرم، ایجاب مدااله ارگانهای عدلی وقضایی رامینماید. سکوت دادستانی  
کل ازتحریک دعوای جزایی برعلیه امرایل وسایرمظنونین بعداز انتشارجریان  
موضوع ازطریق مطبوعات، قابل تاسف عمیق است. بعضی ازمسئولین حکومتی  
که فاقدآگاهیهای الزم اداری وحقوقی میباشند، بشمول عدۀ از اعضای مجلس  
نمایندگان که بعضاْ شهرت کاذب کارآگاه رانیزکسب نموده اند، مدعی اندکه  
این موضوع از صالحیتهای کمسیون شکایتهای انتخاباتی میباشد. این ها نمیدانند  

ـاده   از    9۰ که قانون انتخابات تحت فصل صالحیتهای کمسیون شکایات درم
حالت )هنگام رسیدگی به شکایات انتخاباتی( تذکرمیدهدکه کمسیون میتواند  
مواردتخلف وتقلب راکه مواردجرمی تشخیص میدهدبه مراجع عدلی وقضایی  
ارجاع نماید.حالت جرم مشهود و سوءظن و اتهاماتی که از جانب قوماندان امنیه  
 کابل ذکرشده ایجاب تحریک دعوای جزایی رابرعلیه امرایل می نماید.  

اظهارات وزیردااله، مبنی برینکه یک)سوءتفاهم( واقع شده، را بایدبحیث  
ـنـوال   بزرگترین فکاهی انتخاباتی و یا دروغ شاادار سال ثبت نمود. به همین م
اظهارات نورستانی )که سابقه دانش قانون و حقوق را ندارد( مبنی برینکه، دیگر  
موضوع ااتمه یافته تلقی شود وهیچ سندی مبنی برارتکاب عمل نادرست بـر  
علیه امرایل موجود نیست، رانیزمیتوان بحیث یک نقل قول نابغه سوم جهان در  
تاریخ انتخابات افغانستان ثبت نمود ! )نورستانی دزد باپشتاره و جرم مشهـود را  
ـیـت   سند تلقی نمیکند(. این مامورین عالیرتبه ازلحاظ مقام، نه ازدیدگاه صالح
ـا   علمی و دانش، باید بدانندکه کتمان جرم اود شراکت در جرم و همدستی ب
مجرم میباشدکه حتی مسئولیت سیاسی برای وزیر ومامور بلندرتبه دارد. نمیدانم  
چرا درقبال اظهارات غیرمسئوالنه وزیردااله، مجلس نمایندگان ویرا غـرض  
توضیحات فرا نخواند. حکومت کرزی نیز قصداً از اجراات قانونی تعقیب جرم  
مشهود وتعلیق وظیفه امرایل ابا ورزیدوچنان می نمایدکه کرزی بااین اهمال از  
 مکلفیت قانونی به اجراات کمسیونها مهرتائید میگذاردو جانبدارانه عمل میکند. 

طبق مدارک انکارناپذیر ازاجراات کمسیون نامستقل انتخابات یک    -نتیجه:    
نوع مهندسی سازمان داده شدۀ انتخاباتی برای کسب پیروزی یک کاندید به راه  
ـاده   اندااته شده است . این نوع جرم سازمان یافته طبق قانون جزای کشـور)م

 چهل ونهم( اتفاق درجرم است.  اتهامات ذیل متوجه کمسیون می باشد: 
ـام    - بی احترامی وعدم رعایت وثیقه بزرگ ملی یعنی قانون اساسی. درتم

کشورهای متمدن ونزدافرادمتمدن عدم رعایت وبی احترامی به قانون اساسی،  
ـافـوق   ایانت ملی قابل تعقیب جزایی شنااته شده است. کمسیون که اودرام
قانون می پندارد، موعدانتخابات رااالف احکام صریح قانون اساسی تغییردادو  

 بصورت غیرمشروع ماموریت حامد کرزی را تمدید نمود . 
کمسیون دراجرای وظایف اوداهمال وغفلت نمود وآمادگی های الزم  -

ـاسـت   ـای  ری رابرای تدویرانتخابات وارایه معلومات برای ملت وکانـدیـده
ـیـون،   جمهوری  نگرفت. نسبت اغفال دراجرای وظایف ومخفی کاری کمـس
اطربی اعتمادی ملی سیاسی به پروسه انتخابات افزایش یافته اسـت. اجـراات  
ـان   ـی مجرمانه کمسیون امکان وزمینه تصادمات وجنگهای قومی وفرقوی را بم
ـایـت   ـی آورده است. کمسیون با این اعمال غیرملی وجانبدارانه اودمرتکب ا
علیه امنیت داالی کشورشده است. اعمال کمسیون درحقیقت تحـریـک بـه  
جنگ داالی میباشد)قانون جزافصل جرایم علیه امنیت داالی(. تمام وزرا و  
مامورین عالیرتبه که درین جنایات بزرگ، بشمول رئیس جمهور اگرهمدستی  

 نموده باشند، مرتکب ایانت ملی گردیده اند وقابل تعقیب می باشند. 
ـای    - همدستی ومشارکت سازمان یافته برای گشودن مراکز و مـحـل ه

ایالی، بدون توضیحات الزم به ملت وکاندیدان، جنایت برعلیه حقوق سیاسی  
مردمان کشوراست، که حاکمیت ملی به آنهاتعلق دارد، وتخلف صریح ازقانون  

 اساسی است که ایانت ملی می باشد. 
جرم امرایل جرم مشهود است. طبق قانون مامورین دولت مامور ادمات    -      

عامه که مورد اتهام قرار می گیرد و سوءظن قوی بر علیه وی موجود میباشـد  
باید تا هنگام اتم تحقیق وظیفه اش مور تعلیق قرار گیرد. در مورد یک عملیـه  
بزرگ انتخاباتی اعتماد به بیطرفی دست اندر کاران تدویر انتخابات عنصر مهم  
 درپذیرش نتایج میباشد.درموجودیت امرایل همچون عنصری وجود ندارد. 

ـان    - با در نظر داشت دالیل بسیار قوی حقوقی از جانب اتحادیه حقوق دان
ـات   کشورکه اایراًطی یک کنفرانس مطبوعاتی بیان شد، کمسیون های انتخاب

 دیگر مشروعیت ملی و قانونی ندارند. 
ـاسـی مـردم    - ـی کمسیون به اصطالح مستقل حقوق بشردرقبال حقوق س

ـای   افغانستان کامالً بی تفاوت است. هیچ نظریا اعالمیۀ درزمینه انتخابات وتقلبه
انتخاباتی وصدمه به حقوق سیاسی مردم ازجانب این کمسیون صادرنشده است.  
 درواقعیت امر، این کمسیون دولتی، حقوق سیاسی راحقوق بشر نمیداند.  

ـ کمسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی)معاش اوران( پاسیف و نـوکـر  
ـایـد   کرزی وتیم مافیایی وی میباشند. وجدان مسلکی درنزد یک حقوقدان ب
موجودباشد. آیا عدم رعایت وبی احترامی به قانون اساسی ایانت ملی است و  
 یاایر؟ چرااین کمسیون کنفرانس مطبوعاتی نمیدهد )دنباله درصفحۀ ششم( 

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  :

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25برای خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

 انندل ـ ورجینیا فرهاد میرزا                                                            
تقلبات سازمان یافته آنهم ازطرف حکومت  
 ونهادهای انتخاباتی، خیانت بزرگ ملی است 
طوریکه دردوراول انتخابات دیدیم، کمسیون مستقل انتخابات باسوء استفاده  
ازاستقاللیت وصالحیت شان دوصدصندوق رأیدهی رادرهرات درعدم حضور  
ـعـدهـم   نمایندگان کاندیدها وناظرین بیطرف انتخاباتی باطل اعالن کردند، وب
کمسیون سمع شکایات انتخاباتی آنرا نا دیده گرفته، به شکایت بسیاری جـدی  
یکی ازکاندیدهاکوچکترین ارزشی قایل نشده، اظهارداشتند که رسیدگی کامل  
ـفـع   صورت گرفته و بادلیل بسیارنامعقولی که )اگراحیاناً رأی همه صندوقهابه ن
نامزدی که رأی بیشتررا برده، داده شود، بازهم پنجاه جمع یک راپوره نمی کند  

 وانتخابات به دوردوم میرود.( انتخابات راجبراً وعمداً به دور دوم بردند. 
ـاد   ـا ی به همین قسم دربسیارموارد دیگرکه ایجاب نمی کندبه تفصیل ازآنه
کرد، نیزقانون شکنیها، چشم پوشیها وحتی مدااالت واضح و روشن ازطـرف  

 نهاد های مستقل انتخاباتی به نفع کاندیدمشخص صورت گرفت.  
ـای   اوشبختانه مرحلۀ اول دوردوم انتخابات که رفتن مردم بـه حـوزه ه
ـاوقـوع   انتخاباتی وریختن رأی به صندوقهاباشد، مثل دور اول باموفقیت البته ب
بعضی رویدادهای دلخراش)کشتارناظرین انتخاباتی و بریدن انـگـشـت رأی  
دهندگان(، باسهم گیری بدون ترس وهراس، مردم باشوق شعف فراوان به پایان  
رسید. امابگفتۀ ناظرین وآنهاییکه همه مراحل انتخابات رابدقت تعقیب میکننـد،  
ـفـر   اشتراک مردم نسبت به دور اول کمتربوده وآنراپنج ونیم تاشش ملیـون ن
ـای امـور   ـی تخمین کرده اند.امامتأسفانه درین مرحله نیزمدااالتی ازطرف اول
حکومت، تقلبات واستعمال زور وفشارازطرف صاحبان قدرت به طرفداری این  
ـقـل   ـت نامزدوآن نامزد وبازهم قانون شکنیها وجانبداریها ازطرف کمسیـون مس
انتخاباتی به نفع یک کاندیدمشخص صورت گرفت، که تعدادشکایات رسیده  
به کمسیون سمع شکایات رابه هزارهامیرساند. شرم آورتر اینکه اکثریت ایـن  

 شکایات ازعملکردغیرقانونی اعضای کمسیون انتخاباتی بوده است.  
چنانکه آگاهیم، درین مرحلۀ انتخابات دوحادثه ورویدادبسیارمهم یکی در  
آوان تبلیغات انتخاباتی ودیگری درآوان رأیدهی مردم رخ داد، که بن مناسبت  

 نیست اگرمختصراً ازآنهایادآوری نماییم .  
ـ انفجارهای بمب های تعبیه شده دردوموتردرکوتۀ سنگی والیت کابل   اول 
برکاروان موترهای حامل عبداهلل عبداهلل، که به فضل و مرحمت پروردگاربه او  
ـادت   ـه آسیبی نرسید، اماچندین نفرازمحافظین و اشخاص اطراف جاده بـه ش
رسیدند ویازامی شدند، وعبداهلل همچنان بدون هیچ درنگی به تبلیغات انتخاباتی  
ـان   ـن اش ادامه داد. اگر احیاناً عبداهلل ازرین حادثه جان بسالمت نمی برد، ودشم
ـای آن چـه   افغانستان موفق میشدند، حدس زده میتوانیدکه عواقب وپیآمده
میبود؟! به یقین انتخابات برای یک  مدت غیرمعینی به تعویق می افتاد ویااصال  
ـاقـی   صورت نمی گرفت وکسی که ازآن مستفیدمی شد و براریکۀ قدرت ب

 میماند، مالحامد بود ! 
رویداددیگرکه آنهم نهایت مهم است، ودرمشروعیت انتخابات تأثیر بسـزا  
دارد، دزدی اوراق رأیدهی نه یک صندوق، بلکه به صدها صندوق  حمل بردو  
موترتوسط ضیاالحق امرایل رئیس داراالنشاء انتخابات بودکه توسط قوماندان  
ـال آن   ـق ـت پلیس کابل گرفتارشد. طوریکه گفته میشود اروج اوراق رأی وان
بجایی که ضرورت است، گذشته ازآنکه ازلحاظ وظیفه به امرایل تعلق نداشت  
،این انتقال اوامرکتبی راهم ایجاب میکردکه امیرایل آنرادرااتیار نداشت. لذا  
این پرواضح وچون آفتاب روشن است که اواین صندوق هارا دزدی کرده وبه  
ـیـداده   نفع یکی ازکاندیدهابصورت جعلی اانه پری وبه جایی ااص انتقال م
است. ازکجاکه این باراول بوده که امیرایل به این دزدی ااینانه دسـت زده  

 است، شایداین بار اول است که اوگرفتار شده است . 
بهرترتیب، چیزیکه درین حادثه مایۀ تأسف واجالت است، اینکه گرفتاری  
ـایـۀ   ـنـدپ ـل این دزد باپشتواره بس بزرگ، بجای اینکه باعث اوشی مقامات ب
حکومت وکمسیون مستقل انتخاباتی شود، که دزد وااینی گرفتارشدکه مـی  
اواست بااین عمل ااینانه اش مشروعیت انتخابات رابهم بزند، براالف همه را  
برافرواته شداات، وپیش از اینکه پلیس به تحقیقاتش بپردازد وواقعیت امـر  
نمایان شود، درصدد حمایه ودفاع از اوشدند ! وزیردااله این حادثه را سـوء  
تفاهم، رئیس کمسیون انتخابات نورستانی، آنراازریشه غلط، تیم انتخاباتی احمد  
زی باعصبانیتهای تمام آنرابکلی بی اساس اواندند! ومتأسفانه به اظهارات بسیار  
جدی عبداهلل که بایست تاروشن شدن موضوع، وظیفۀ امرایل به تعلیق گذاشته  
ـانـده   شود، نیزترتیب اثرداده نشد وشاید این دزد کماکان به وظیفه اش باقی م

 باشد . 
این انتقادوشکایت تیم عبداهلل)که دربعضی ازمحالت والیات شمار آراء دو  
چندنفوس آنجاهاست( نیزمبین این واقعیتست که صندوقهای پرازورقهای رأی  
ـا   دهی دزدیده شده توسط امرایل وامثال اومیخواهند کاندید دلخواه ایشان راب
این تقلبات ااینانه به زعامت برسانند، از دیدگاه دوام داشته ومعلومدار این آرای  
تقلبی شمار رأی دهندگان راممکن به هفت ملیون برساند، وپیش بینی نورستانی  
ـعـدادرأی   رئیس کمسیون انتخابات تنهادوروز بعدازآغاز انتخابات که گفت )ت
دهندگان درین دورممکن به هفت ملیون برسد(، یقیناٌ به اطمینان همین صندوق  

 های پر از رأی جعلی دزدیده شده باشد . 
مشاهدۀ این انتخابات سازمان شده که کدام شخص رابایدپس از مال حامد به  
ـای   ـادآوازه ه رهبری کشورازهرطریقی که ممکن است، برسانند، مرابسیار بی
ـاط   ـق پیش ازانتخابات می اندازدکه میگفتندباتقرروزیر دااله وچندوالـی درن
مختلف کشور وشایدهم روسای کمسیون های انتخاباتیکه دفعتاًصورت گرفت،  
ـیـم   مالحامد ازهمان وقت باجابجا کردن افرادطرف اطمینانش برای تعییـن زع
آیندۀ کشورآمادگی میگرفت، که به یقین پیشبینی بسیاردرست ترکرده بودند.  
فعالً یگانه مرجعی که برای عبداهلل عبداهلل مایۀ امیدواری بوده میتاندتاباتمام این  
تقلبات، قانون شکنیهاوجانبداریهای آشکاروپنهان که ازطـرف حـکـومـت،  
ـیـرد،    کمسیون انتخابات وشایدهم عدۀ ازصاحبان قدرت مخالفش صورت میگ
براوردقانونی نموده او وکشورراازاین بی قانونیها ومدااالت بسیار بیشرماه و  
ـقـل   ـت ـیـون مس برمال که حاصلی جز بربادی کشورندارد، نجات بدهد،کمـس
 رسیدگی به شکایات است، که متأسفانه وبدبختانه آن هم )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  679شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 !عبداهلل آراء را می بَرَد ، غنی ریاست را 

ـانـی،   ـغ روزنامۀ وال ستریت ژورنال، گزارشی رازیرعنوان)مسابقۀ رقبای اف
بدون آنکه ازحملۀ انتحاری برهم اورده باشد، در دور دوم ادامه یافت(، به قلم  

 اودبه نشرسپرده است.    5۳۰4جون 7یاراسلوف تروفیموف درشمارۀ  
 برگردان فارسی گزارش راپس ازیک تبصره، تقدیم می دارم : 

مبارزات انتخاباتی بامشخص شدن دونامزدپیشتاز ورفتن انتخابات به دوردوم،  
شدیدترشد. اتحادهای نوبوجودآمد، نامزدان بازنده، اشخاص سرشناس مطـرح  
وگروههای نظاره گر به دورآن جمع شدند، قول وقرارهای جـدیـدصـورت  
ـارش   گرفت، وعده های مُفت داده شد، رأی گیری انجام گردید، واکنون شم
آراء جریان دارد. اگرحیله و نیرنگ دیگری بخاطرادامۀ کارکرزی بکاراندااته  
نشود، یکی ازین دونفر، داکترعبداهلل یاداکترغنی به روزدهم ماه اگست، پـس  

 ازحلف وفاداری، براریکۀ قدرت تکیه می زند.  
این گزارش تفاوتهاوشباهتهای دونامزدپیشتاز راتاحدی برجسته سااته، ولی  
برای شناسایی بهترآقایان عبداهلل وغنی، من براساس واقعیتهای موجـود، فـرق  

 شانرا ارائه میدارم.  
آقای غنی: اگر دوران کودکی ونوجوانی ویرادرنظرنگیریم، غنی احمدزی  
ـاحـد   جزسیزدۀ سال اایر، تمام عمراودرادراارج ازافغانستان سپری کرده وت
زیاد بامردم افغانستان بیگانه است. آقای غنی یک شخص ایلی قومگـراسـت،  

  5۳۳۰زیرا ازطالبان بخاطرپشتون بودن شان، تا آارین لحظۀ اایرسقوط درسال 
دفاع میکرد، به نمایندگی از آنهادررسانه های جمعی امریکاظاهرمیشـدوتـالش  
مینمودتامقامات امریکایی راازبقدرت رسیدن جبهۀ ملی برحذرسازد. اشـرف  
غنی به حیث رئیس پروسۀ انتقال امنیت ازقوای اارجی به قوتهای داالی، بـی  

ـافـت  3۰باکانه ادعاکردکه بیش از  ۹ زندانیان بگرام پشتونهااند، وقتاکه تـوان ی
زندانیهای طالبان راکه بخاطر قتل، انتحار وانفجاردستگیر شده بودند، رهانمود و  
۹  ۵۳طی یک بیانیه درقندهار ازاودامتیاز رأی آرزوکرد. گفته شده که بیش از 

 زندانیهای رهاشده، دوباره به قتل واالف ورزی روآورده اند.  
ـعـۀ   آقای غنی رااشخاص قوم پرست وبرتریخواه چون اسماعیل یون، جـم
همدرد، جنرال طاقت وغیراحاطه کرده اند. اشرف غنی اودکش وبیگانه پرور  
میباشد، زیرادرزمان وظیفه داریش دربانک جهانی همراه بایک پشتون پاکستانی  
بنام جاویدشاهدبره کی، نظرداده بود که یک ملیارددالرکمک به مردم بیچارۀ  
افغانستان بایدبه انکشاف دو طرف اط دیورند مصرف شود. اشرف غنـی در  
ـیـچ   زمان تصدی وزارت مالیه، ریاست دانشگاه کابل وریاست انتقال امنیت، ه
ـارات   گاهی علیه داالت، تجاوز ودشمنی صریح پاکستان، بویژه دستگاه استخب
نظامی آن، که مسئول تمام بدامنی، انتحار، انفجار، قتل وکشتاردر افغانستان می  

 باشند، یک کلمه بزبان نیاورده است، تاحامیانش نرنجند ! 
آقای احمدزی یک انسان بسیار زشت، بدزبان، عصبی ودمدمی مزاج بوده،  
هنگام صحبت، ادب گفتاررامراعات نمی نماید، ازکلمات گندیده استفاده می  
ـارا   کند، کسی را )بچۀ ار( میخواند، انسان را)اردوپا( تلقی میداردوامریکاییه
ـاالت   ـبـوده، درح احمق میپندارد. چنین شخص متلون مزاج شایستۀ زعامت ن

 اضطراری، تصمیم درست به نفع مردم گرفته نمی تواند.  
غنی احمدزی نمی تواند دردور دوم برتفاوت یک ملیون رأی اضافی داکتر  
عبداهلل درحالیکه اکنون آقایان زلمی رسول، گل آغا شیرزی وبخش اعظم تیـم  
های استادسیاف وقطب الدین هالل، بااوهمراه شده اند، فایق شود. اما بصورت  

ـال  ،  5۳۳3یقینی میتواندباتقلب گسترده، گسترده ترازتقلب آقای کرزی درس
رأی باالتررا ازآن اودسازد. نشانه های تقلب وتخطی ایلی وسیع ازهمین حاالبه  
ـیـل،   صورت بسیارروشن معلوم میشود. برتری اواهان ودغلبازانی چون امرا
نور، سعادت ونورستانی، به همین ااطردرکمسیونهای مربوط ازقبل جابجا سااته  
ـای   ـارا آق شده اند، تاآقای غنی رابه قدرت برسانند. کسی گفته است: )رأی ه
عبداهلل می برد، ولی کرسی را آقای غنی اشغال میکند.( چنین کاری درانتخابات  

هم صورت گرفت که کرزی دوردوم ریاست جمهوری رابزور تقلب و    5۳۳3
 تخطی گسترده تصاحب نمود.  

ـات   ـن ـع آقای عبداهلل: عمراودرادرافغانستان گذرانده، بامردم، فرهنگ و عن
مردم بزرگ شده است. با ردتقاضای یک عضواانواده اش که به امریکابیاید،  
درجوانی به صف مجاهدین پیوست ودردفاع از افغانستان سهم برجسته داشـت.  
درزمانیکه تمام سران جهادومقاومت مردم افغانستان راترک کرده بودند، وی  
درکنارمسعودشهید درداال باقی ماند، از راه مصاحبه ها، سخنرانیها، مسافرت به  
پایتخت کشور های مطرح واشتراک درمجامع بین المللی، هدف وضـرورت  
مقاومت مردم افغانستان راواضح می ساات. آقای عبداهلل چه درزمان مقاومت و  
ـاتـی،   ـاب چه درزمان وظیفه اش بحیث وزیراارجه وچه درزمان مبارزات انتـخ
مناظره هاومصاحبه های سیاسی، نیات شوم پاکستان وآی اس آی رادروجـود  
طالبان افشاکرده است. بهمین ااطر اودش وحامیانش چندین مرتبـه هـدف  

 انتحار و انفجار قرار گرفته اند . 
یقیناً رأی دهندگان باآگاهی کامل ازکنش ومنش آقایان عبداهلل و غنی به آنها  
رأی داده باشند. اینک برگردان فارسی گزارش ادمت مطالعین ارجمندجریدۀ  

 ملی امید تقدیم می شود : 
*  *  * 

عبداهلل عبداهلل نامزدپیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، که ازدوحملۀ  
برموترحامل او، جان به سالمت برد وشش نفر    5۳۰4جون   9انتحاری بروزجمعه 

ـان   به قتل رسید، تقسیم اوقات حضوریافتن اودرا درهمایشهای انتخاباتی درهم
ـیـکـه   ـان روزتغییرنداد، وبسیارباآرامش در دو همآیش سخنرانی نمـود، وازکس
ـا   ـاض بصورت گروهی وانفرادی بااو پیوسته اند، سپاسگزاری کرد وازمردم تق

 نمود دررأیدهی اشتراک ورزند.  
بار تقاضای اواهرش که به    ۰3۰2آقای عبداهلل باااطارآشناست، وی درسال  

ساله    2۵نزداوبه نیویارک برود، علیه اتحادشوروی شامل جهادشد، آقای عبداهلل  
ـای هـوایـی   ـه اظهارکرد درروزهای جهادتقریباً هر روزدردرۀ پنجشیر بمباران
راتجربه نموده است. درآنزمان آقای غنی، رقیب آقای عبداهلل دورۀ حـرفـوی  
اکادمیک اودرا در امریکاشروع کرده بود، که به اشغال وظیفه دربانک جهانی  
ـازگشـت.   منجرشد، پس ازپانزده سال باگرفتن شهروندی امریکا، به افغانستان ب

ـای بـزرگ    5۳۳۰پس ازسقوط رژیم طالبان دراثرتجاوزامریکادرسال  به کاره
عامه گماشته شد. ازنظرآقای عبداهلل، تصمیم آقای غنی که ازوطـن دردوران  
ـنـی    92جنگهای داالی دورباشد، )یک انتخاب آسان بود.( ولی ازنظرآقای غ

ساله )کمبودافراد درجهاد احساس نمی شد. ضرورت بودکسی برای پـس از  
 ستیزه جوییها تیاری بگیرد. حمل تفنگ سودااصی ندارد.( ! 

دایر می    5۳۰4جون ۰4یکی از این دونامزد در انتخابات دور دوم که به روز 
ـیـش   شود، مقام حامدکرزی را اشغال می کند. اگر رأی دهی مطابق  برنامه پ
ـان بـه صـورت   ـت ـانس ـغ برود، انتقال قدرت برای بار اول در تاریخ اونین اف
دموکراتیک صورت می گیرد، و دست آوردهای تالش های امریکا را بیشتر  
 تحکیم می کند .                                                        )دنباله درصفحۀ ششم( 

 نظر داکترهادی راجع به اوضاع فعلی کشور 
همکارگرامی امیدجناب داکترهادی، چندی پیش وهنگامۀ مبارزات انتخاباتی  
ریاست جمهور دردور دوم، دیداری ازمیهن داشتند. برای آگاهی ازواکنشهای  

 ایشان، مصاحبۀ ذیل ترتیب داده شد. اداره 
کوشان: جناب آقای داکترعبدالوهاب هادی، سابق استاددانشکدۀ حقوق کابل،  
ـات   ـاب باسفری که اایراًبکابل داشتیدومقارن به آارین روز های دوردوم انتـخ
ریاست جمهور بود، درموردجنجال پیش آمده در عملیه رایگری وموقف داکتر  

 عبداهلل باآن چه نظردارید ؟   
داکترهادی : آقای کوشان بایدبعرض برسانم که آنچه ازجانب داکتر عبداهلل می  
ـعـرفـت   بینم باعث تعجبم شد، به دودلیل: اول آقای عبداهلل که شخصاً باایشان م
دارم وبه ایشان احترام قایلم، باتجربۀ که ازحیات سیاسی افغانستان دارنـد، ودر  

بایک دشواری عمیق انتخاباتی مواجه شدندکه نتیجه انصـراف  5۳۳3انتخابات  
ازادامۀ مبارزه درانتخابات دربرابرآقای کرزی بود، درین انتخابات تازه، ازاود  
ـات   بی حوصلگی غیرمنظره نشان داد. طبعاً ازنظرایشان دستبازی هایی در انتخاب
صورت پذیرفته که باعث انزجارشان شده است، اما در عوض حوصله افزایی،  
وبدون تأمل به عاقبت کار، عدم همکاری اودرا باعملیۀ نشان دادندکه نمی باید  
ـان   نشان میدادند، آنهم به این دلیل دوم: آقای عبداهلل توأم بارقیب انتخاباتـی ش
آقای داکتراحمد زی بصورت قبلی به ملت دارای حاکمیت ملی افغانستان اعالم  
داشتندکه ازقانون اساسی وقوانین مرتبه درساحۀ انتخاباتی وهکذا نقش مثبت و  
ـات   سازندۀ هردوکمسیون انتخاباتی وسمع شکایات اطاعت نموده، و در چـوک
آن قوانین، تاآارین مرحلۀ انتخابات وشمارش آرا دردوردوم انتخابات پیروی  
اواهندکرد. یعنی جناب داکترعبداهلل میبایستی ازیکطرف بااعالم شکایت اود  
شان ازعملیۀ انتخابات، راه شکیبایی رادنبال میکردند، واز جانب دیگربهمه حالی  
میسااتندکه دراتم شمارش آراموضوع موردمناقشۀ اود وهمکاران شانرا بـه  
کمسیون سمع شکایات مطرح اواهندکرد، واین چیزیست که درقوانین فعلی  
 افغانستان تضمین شده وآقای عبداهلل بایدازآن براوردار و مستفیدگردند.  

ـارزۀ   پرسش: شمادرموردبرنامه های امنیتی وسیاسی واجتماعی هر دو جانب مب
 انتخاباتی چه نظر وبرداشت دارید ؟ 

داکترهادی : مختصراًبایدعرض کنم که دوکاندید باشخصیتهای عالی که دارند،  
درمجموع موردعالقۀ شدیدمردم افغانستان بودند و هستندوهیجانات وسروصدا  
ـا   های که به نفع جریان انتخابات دیدم، بیشترمعتقدمرابه آنچه گفتم مینمود. ام
ازدیدگاه شخصی اودم آنچه بیشترموردعالقۀ مردم بود، تأمین امنیت، کاهش  
بیکاری، و فراهم شدن یک زیست توأم با کرامت بشری برای مردم بود. توجۀ  
 آنهاعمیقاً همین سه اصل متذکره بود، نه تفصیل برنامه های انتخاباتی دوطرف .  

 پرسش: شمانظر شخصی اودرا نگفتید، برداشت ونظرشماچیست؟ 
داکترهادی: آنچه دربرنامه های تلویزیونی دوجانب میدیدم ومیشنیدم، مرابیشتر  
متوجه به همرنگی وهمشکلی برنامه های دوطرف میساات. هردو سخنان شان  
ـیـر   ـلـی وغ اجمالی بود، هردومیخواستندبه نیازمندی های مردم درعبارات ک
مشخص ادای مطلب کنند. تقریباًمی شودگفت که دربسا اوقات انسان فکرمی  
ـارت   ـب ـع کرد یک تیم واحددرداال دوگروه وجودداردکه صحبت میکنند. ب
دیگرهیچیک ازدو تیم بصورت مشخص برنامۀ ااصی رابرای تامین امنیت و  
مبارزه علیه طالبان مطرح نکردند، اماآرزومندی هردو آن بود تابه شکل موثر به  
وضع جاری بی امنیتی پایان دهند. درموردمبارزه بافساد اداری ارقامی درمـورد  
مثالً تعدادمجموعی مامورین افغانستان درمرکزو ویاالت افغانستان ارائه نـمـی  
داشتند، حیف ومیل کاریها و حضورافراد بیشمارمامور که بسااوقات بیشتراز حد  
لزوم میباشد، وطور قطع بیش ازاحتیاج مردم افغانستان میباشد،ارائه نمـی شـد.  
طرق ایجاد دفاتر موثراداری مطرح بحث نبود، ومعلوم نبودهردوطرف برای قلع  
وقمع فساد اداری چه چوکات زمانی راپیشبین اند، وچه راههای حل را تعویض  
حالت ناهنجارکنونی میدانند. اما آرزوی هر دوآن بودکه به این وضع ابترهرچه  
زودترپایان بخشند. یااگربه یک مثال دیگراکتفا کنم، درزمینۀ قاچاق موادمخدر  
کدام پالن روشن ازجانب هیچیک ازدوطرف دیده نمیشد، اماآرزوی هردو از  
بین بردن قاچاق مواد مخدر بود، که مسلما یک بخش ازعواید سرشارآن صرف  
تمویل بودجۀ گروههای دهشت افگن القاعده و طالب وهمکاران شان درداال  

 واارج ازمرزهای افغانستان میگردد. 
پرسش: شماباداشتن تخصص در ساحۀ حقوق اساسی وعلوم سیاسی، دراتم دو  
ـام   دورۀ ریاست جمهوری کرزی درپرتوتطبیق قانون اساسی، موثـریـت نـظ

 ریاستی راچگونه ارزیابی میکنید؟ 
داکترهادی : هرنظام درهرجامعه باید درپاسخ به نیازمندیهای واقعی یک جامعه  
چه ازنظرعینی وچه ازنگاه ذهنی وفرهنگی بایدایجاد گردد. درفردای فروپاشی  
ـام   نظام طالبان وجنگهای سه دهه درکشور هوش وحواس همه آن بودتایک نظ
ـام   دارای حکومت قوی وموثر ایجادگردد، نتیجۀ این نیازمندی ایجادیک نـظ
ـاده   ریاستی بودکه می بایستی ازدیدگاه موجدین آن، درقانون اساسی جدیدپی
ـاوی   ـاف، ح ـاهـراوص شد. طوریکه اوداشاره کردید، این نظام باداشتن درظ
ـتـی،   نقایص وجنبه های کالًمنفی بودکه اثرات سوءآنرادرکارکرد دوایر دول
پارلمان ودستگاه قضایی وعدلی کشورهمه دیدند. رسیدگی به رفع این کاهش  
هادرنظام جاری ریاستی، ایجاب تعمق و تأمل گسترده وپایدارنخبگان حقوقدان  
ـانـون   وسیاستمداران افغانستان رامینماید. بعبارت دیگراین اصل حیاتی یعنـی ق
اساسی بایدمورد مداقۀ دقیق هوشمندان افغان قرارگیرد، تادرپرتونتایج حاصله از  
 ده سال تطبیق قانون اساسی ونظام ریاستی بطورریشه یی ارزیابی ومرفوع گردد. 

 پرسش:جناب داکترمیخواهم صریحترومشخصترودقیقترحرف بزنید! 
ـا   داکترهادی: تمرکزقدرت به نفع یک شخص درهرنظامی که باشد، درتقابل ب
اشکال ومغضالت عظیم آن کشورهیچ وقت پایدارو سودمند تمام نشده اسـت.  
درنظامهای دکتارتوری مثال درآلمان نازی ادولف هتلر وامثالهم اگرچندصباحی  
ـتـه   یک دولت موثرایجاد شده، به کمک مستقیم یک دستگاه حزبی مسلماً بس
بروی دیگران، تایک مدت کارده بوده است، امابزودی اثرات سوءآن باعـث  
انزجارمردم وطوفان سیاسی درآن جوامع گشته است. درکشور ماانحصارقدرت  
به نفع رئیس جمهور نه تنهاباعث عطالت و بیچارگی دوایرحکومتی شده، بلکـه  
همه وزرا رادر سطح حکومتی، به بینندگان بی قدرت وبی صالحیت وشـورای  
افغانستان رابجز تبدیل کردن به یک دستگاه غیر موثر وغیرکارده وسیربین، چیز  
دیگری نسااته است ! شااۀ قضایی وعدلی افغانستان نیزازین اثرات منفی بـه  
دور نمانده، مشهوربه دستگاه قضایی غیرموثر، فاسد وبی صالحیت و سارنوالی  

 ضعیف وپلیس ضعیف گشته است . 
اصل تقسیم قدرت درارگان دولتی افغانستان هرگاه درتقلیدازتقسیم قوا درقانون  
اساسی ایاالت متحده مثنی یاکاپی شده است، عمالً از همکاری بایـکـدیـگـرو  
ـتـوازن،   تطبیق اصل چک اِند باالنس یامراقبت ازهمدگر وکاردریک محیط م

 کامال محروم بوده است. 
س: وقت کم است آقای داکتر، میخواهم بفهمم نظرشمابرای اصالح این سیستم  

 که بیان کردید چیست ؟ 
ـا   ج :  اوشوقتم که این سئوال راکردید. می اواهم صراحتاً بگویم امـروز ب
 (7موجودیت آقای احمدزی وداکترعبداهلل منحیث دوتن از ) دنباله درصفحۀ  

 فریمونت ـ کالیفورنیامحمد طاها کوشان                               
 !قریب بی آب شده بودم  

 گنده نیست   هیچ کس از گل نچید رایحۀ انفعال        ابث چه بومیدهدگردهنت  
 )بیدل )رح(                                                                                               

همهمه بودوباکر وفرواودنمایهای دانشمندانه وقوارۀ فیلسوف مآبانه میگفتند  
که بهتان می بندندو ریامیکنند وبیچاره روسا وشخصیتهای!  مستقل را بدنام مـی  
سازند. درحالیکه یکی فال میدید ودیگری اواب، آن دگری گلوپاره میفرمود  
وچیغسک میزدکه ماتقلب نمیکنیم، اگرتشنج آمدو گدودی وگرد وااکبادک  
شود، ما حکومت وحدت ملی میسازیم ! وآن دیگری چیزهایی میگفتند وهـم  

 جنسان شان باور می نمودند. 
 گفت ریشت شد سفید از حال گشت        اوی زشت تو  نگردیده ست  وشت  
ـان   ما از آن آغاز گفته بودیم چارکاله ها کاله بازی های دارنـد، و ازجـوان
اواسته بودیم که چارچشم ازباالی بام وسردیوار وآب موری وتـرق دروازه  
وپشت و پیش دیوار وازسرشااچه های دراتهاباهمین شیطانک وکلک راست  
گوی یعنی تلفونهای دستی که هم کمره دارد وهم عکس می کَند و هم صـدا  
راثبت میکند؛ همه را مراقبت نماییدتاکه نتوانندنامردی وتقلب وقانغری نمایند.  
ـبـت   همه جوانان سراسر میهن برای آینده شان چنان چهارچشم وگوش مـراق
ـا   ـف ـع ـت نمودند تا پشتون ملتی بیچاره یعنی آغه ضیأالحق امرایل رامجبوربه اس

 سااتند. 
ـنـی   ـت داستانی از پدربزرگ ادابیامرز ماشنیده بودم؛ به اواننده دوست داش
اودمینویسم: درکابل قدیم دوبرادر اوانده بسیارنزدیک و دوست؛ همیشه باهم  
ـازدر   بودند؛ هرپگاهی به لب جوی شیرمی آمدند، وضوگرفته بعداز ادای نـم
مسجدجوی شیر، در زیرچپری چایخانه جوی شیرقدیم ناشتاکرده وهرکدام پی  
کاراودمی رفتند؛ تا بیگاه میشد وهردو ازکار برمی گشتند؛ باز لب جوی شیر  
دست روی تازه کرده باهم چای سبز ودشلمه هراتی را نوش جان کرده به اانه  

 هایشان می رفتند. 
یکی ازروزهای دراز وداغ تابستان یکی ازاین دواندیوال؛ کاراطایی میکنـد  
وبه چنگ محتسب شهرمی افتد؛ محتسب هم این گناهکار را سر ار چپه شانده  
و رویش را سیاه نموده؛ یک نفر نقاره نواز و یک جارچی را نیز با اود گرفت  
و راهی بازارها و سرای ها و کوچه و پس کوچه های کابل شدند. نقاره چـی  
نقاره می نواات و تا سر یک دیودیوک یاچارراه و سرای وچارسو میرسیدند  
و در نقطه نغاره چی ااموش میشدو نسقچی یاجارچی به آوازبلندیک به یک از  
گناههای این بیچاره شخصیت ویارئیس مستقل رابه آوازبلندمی شمرد و این نسق  

 شدندش را دربرابر آن اطایی که از او سر زده بیان می نمود. 
کوتاه سخن؛ نمازدیگرنزدیک شد ومحتسب ازین مردنسق شده پرسید به کجا  

 ازسرار پیاده وآزادت کنم؟ مرد نسق شده گفت: سر جوی شیر! 
همین که سرجوی شیررسیدند؛ محتسب اورا ازسرار که چپه سوار کرده بود  
پیاده نمود وپشت کاراود رفت. مرد نسق شده به همان جای همیشگی رفته و  
ـیـق   سردوپا نشسته وبه شستن وپاک کردن سیاهی رویش مصروف شـد؛ رف
همیشگی اش نیزکه سرجای اود نشسته و وضومیگرفت متوجه شد که این رو  
ـا   سیاه همان اندیوال همیشگی اش است؛ پرسیدکه: اوناجوان امروزپگاهی کج
بودی؟ دیربراهت چشم دواته بودم نیامدی، چون ناوقت شد رفتم سرکاراود.  
نسق شده گفت: بیادرجان پشت گپ نگرد وکس ابرنشوه که امروز قـریـب  

 بود بی آب شوم؛ ولی بخیر گذشت و کسی مرا نشناات...! 
ودیدیم که آغه ضیأالحق امرایل صیب بدون جبر وزور، بلکه باطیب ااطر و  
اوشی واوشحالی به میل اود استعفا نمودو بیچاره نورستانی بارنگ پریده و  
ـفـت کـه   ـان گ دلهره از ایشان ستایش هم نمود . وآغه جامد کر  زای نیز هم

 نورستانی یاد آوری کرد. 
 آتش چهرۀ زرین اثر زر ندهد 
 دین به دنیامفروشید، که دنیا دنیاست   بیدل )رح(                                               

ازدوسال پیش آغایون هم مسلک: زلمی الیلزاد وجاللی باتفاهم ستارسیرت؛  
ودست نشانده الیلزاد آغه جامدکر زای ودار ودسته اش و.... وآی اس آی؛  
ـای   در امریکا سناریویی تهیه دیده بودند؛ دو نفر اولی پیش قراول شدند و آغ

 سیرت دوسال بعد از پی شان رفته به آنها پیوست . 
اما همه شهروندان میهن مان افغانستان دوستداشتنی؛ چنان یکپارچگی وبرادری    

و همدلی و همگرایی از اویش نشان دادند که دهن همۀ شان باز ماندو هک و  
پک و سرگیچه وفلیلی فیس شدند؛ و حاال نیز آارین تالشهاوحناهای پاکستانی  
شان دیگر رنگی نداشته وحیران مانده اندکه بازچه دسیسۀ بکاربگیرند تاغازیان و  
مقاومتگران را که جان واون شان را درپاسداری و پاسبانی ناموس میهن و مرز  

 های آن فدا نموده اند را ؛ از بیخ  ریشه کن نمایند. 
حاالازین آغایون های قبیله گرای زبان پرورمیپرسیم که هنوز معـطـل چـی  
هستید؟ می باشید یا می روید؟ البته عین پرسش راآقای ستار سیرت ازشما قبیله  

 گرایان داردوبا زبان حال میپرسد : من باشم یا بروم !؟ 
این چندمین باراست که با زاری میگویم ومینویسم: از برای ادا ! اگر ادا را  
میشناسید. ازسر این میهن استه و ذله و مانده وکوفتۀ ما دست بردارید؛ بگذارید  
تا همه جوانان آینده اویش را اود رقم بزنند و دیدید که از چهار گـوشـه و  
شش طرف جوانان مراقب کار و کردارشما دغلبازان وقالشان حرفوی بودندو  

 نگذاشتندکه جُم بخورید. 
 این هنوزاول عشق است به این کوچه مرو 
 دارد این راه به هرگام بالی دگری !                                                           

این راه رادمردان عیاراست، وهرکس وهراس توان رفتن وباالشدن به کـوه  
 های هندوکش وبابا وسفیدکوه وسیاه کوه ووو را ندارد. 

ببینید که این اغه جامد اان برادر طالبان و نوکرآی اس آی با چه نیرنگهایی  
هنوز به عمر پاچایی اویش ادامه میدهد. وازپول ملت افغانستان برای اودقصر  
ـبـرد؛   فرعونی سااته که بفکرنارس اودش ازشر دست دشمن در امان بسـرب

 داکترنجیب راکی کشت؟ ترا نیز همانهااواهندکشت!  
روزی برسد که با آغه جامدکر  زای که باعث همه بدبختی هاو مصیبتهای که  
گریبان ملت را گرفته؛ شده، حساب وکتابی صورت پذیردتادیگران بنام رئیس  

 جمهور از پول بیت المال هیچگونه برداشت شخصی نتواند. 
بااین نغزسروده حضرت ابوالمعانی میرزاعبدالقادر بیدل )رح( اوانندگان را به  

 اداوند می سپارم : 
 آرنده نیست     مبتذل صبح وشام  تازگی 

 مسخرۀ روزگار آنقدرش انده  نیست 
ــرم تحقیق باش     آیینه در پیش   گیر مح

 غیرز اودرفتنت پیش توآینده  نیست 
 وحشت  طورزمان لمعۀ برق است وبس  

 گرچشم توترسنده نیست     کوریست     علت 
 صاف دالن فارغند  شکوه ارهام چند 

 گردلت ازاودپُراست آیینه شرمنده نیست 
 )دنباله درصفحۀ  پنجم ( 
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 در پای صحبت هنرمندعزیزداکتر شامل 
ـان   ـی درشمارۀ پیش مطالبی راکه جناب داکترشفیق شامل درمصاحبه با امید ب

 داشتند، مطالعه فرمودید. اینهم بخش پایانی آن : 
داکترشامل: صحبت در رابطه با کار های موسیقی ام را الزم میدانم که با آنچه  
برای من از دیدگاه امروزم الهام بخش بودآغازکنم.  پدرم وعموی بزرگترم، میر  
احمدعلی شامل، باموسیقی آشنا بودند وازآن لذت میبردند.  هردودر محدودۀ  
امکانات همیشه دراانه های اود میزبان محافل موسیقی برای هنرمندان و آواز  
اوانان بودند.  من از آوان کودکی، چه از نزدیک چه ازطریق نوار های ثبت  
شده در بزم های ساز و موسیقی در اانه های ما، سعادت شنیدن آواز اوانان و  
سرایندگان چون ترانه ساز، استاد رحیم بخش، زالند، ژیال، سمیع جان سـراج،  
احمد ظاهر،ناشناس، نینواز، احمد ولی، هماهنگ، ظاهرهویدا وپسرکاکایم، امان  
ـان   شامل، راکه به نام یمن میخواند داشته ام. آنهمه سازوآواز وبزم وذوق ایش
طبعادرمن اثرگذار بوده؛ حتا نغمه های تنبور بهاالدین تنبـوری راکـه درمـزار  
شریف دراانۀ ما نوااته است تاهنوز درگوش دارم. شوق وعـالقـۀ مـن بـه  
موسیقی آهسته آهسته مرابه آوازاوانی کشاندکه درنتیجه تقریباازسن بیـسـت  

 وسه سالگی به بعدموسیقی درزندگی ام جایگاه شااصتری پیداکرد.  
درپهلوی اَینکه گاهگاهی دربزم دوستان  
درآلمان آوازمیخواندم وساز میکردم، به  
ـانـع   ـعـودق تشویق دوست اـوبـم مس
)مجمر( که با کالمش صاحبنظران شعر  
معاصرافغانستان آشناهستند و ازموسیقی  
نیز آگاهی داردوصاحب ذوق اسـت،  
ـنـدی   نزد نندکشور مولی سنتور نواز ه
)که نزد پندت شیف کمار شرما سنتور  
آمواته بود( شاگرد شدم تا با اصـول  

ـا  -موسیقئ کالسیک هندی  ـن افغان آش
ـاآوازاـوان   گردم.  البته آشنائـی ام ب
اوب کشورما احمـدولـی ازطـریـق  
عمویم قبل ازین راهم راوذوقم راتاحـد  
زیادی تعین کـرده بـود وفـرصـت  
ـیـشـه   همنشینی و بزم سازبااوبرایم هـم

 آموزنده بوده است.   
ـیـم  ۰33۵ و ۰33۰ آشنائی بااستاد هاشم میان سالهای  م پیوند عاطفی ام رابامفاه

روحانی در    -)حال، هوا، و کیف( عمیقترکرد ومرابا جنبۀ به اصطالح عاطفی 
اانقاهی    -سازبیشترآشناساات،که درنتیجه مخصوصاااکساری،هوای عرفانی 

ـا   وارابات رادرساز درکناراوتجربه کردم. ناگفته نباید گذاشت که ازوقتیکه ب
ـاز و   ـان وس جدیت بیشتربه سازروآوردم، همزمان گوش دادن به آوازاـوان
موسیقئ موردپسندم آگاهانه ترووسیعتر شد. عالوه برآگاهانه ترگوش دادن به  
آوازاوانانی چون امیرمحمد، بیلتون، استادسرآهنگ، استاد شیدا واستاد قاسـم  
ـیـوه   توجه ام به شیوۀ غزلسرائی درپاکستان وهند، موسیقئ ایران وبعضی ازش

 های موسیقی در غرب نیز بیشتر شد. 
ـبـت    ۰332 نخستین آلبوم ام راباشادروان سپیده به نام زمزمۀ باران درسال   م ث

ـیـم   ـنـظ کردم. آهنگهای این مجموعه ازسااته های اودم است. در ترتیب وت
موسیقئ این مجموعه وحید قاسمی بامن یاری کرده وبه جزازسه غزل کـه از  
ـعـداز   سیمین بهبهانی است، بقیه همه تصنیفها از کاوه شفق آهنگ میباشـد.  ب

افغانـی    -هجرت به ایاالت متحدۀامریکا، به آموزش موسیقئ کالسیک هندی 
ادامه دادم ومدت پنج سال، درمحدودۀ امکانات، نزدالکشمی گانیش تیـواری،  
آوازاوان کالسیک هندی واستادموسیقی دردانشگاه سونومااستیت)کالیفورنیا(  
ـنـدوآوازاـوانـی   کارکردم که درکناراوآشنائیم بامبانئ موسیقئ کالسیک ه

م چندین کنسرت درشمال وجنـوب    5۳۳4 و   ۰339 عمیقتر شد.  میان سالهای  
دوآلبوم    5۳۳2 و   5۳۳4 کالیفورنیا، ایاالت متحدۀ امریکا، اجراکردم ودرسالهای 

مجلسی به نام در آئینۀ ساز راکه درآن آهنگهای اجراشدۀ دیگرآوازاوانان راباز  
 اوانی کرده ام بیرون آوردم. 

نظربه دالیل گوناگون به شمول مشغولیت باتحصیل ومسؤلیتهای اانوادگی و  
ـانـدم. ولـی   ـقـی دورم ـی به اصطالح کاروبار، مدت چند سال ازعرصۀ مـوس

ـام  5۳۰4 اوشبختانه درهمین آستانۀ سال نو  م مؤفق شدم ثبت آلبوم تازۀ را به ن
پائیز وبرگ سبز تمام وتقدیم عالقمندان موسیقی نمایم. آهنگهای این مجموعه  
ـار   ـازگ رانیزبه اصطالح اود کمپوز کرده ام.  امیدوارم آواز و روزگاربامن س
بمانند تا درآینده  به موسیقی بیشتربپردازم وآوازم وشیوۀ آوازاوانی وموسیقی  
ـیـوۀ   را آنچنان که درمن شکل گرفته است به گوش عالقمندان این روش و ش
ـار   آوازاوانی چه درافغانستان وچه بیرون ازافغانستان برسانم.  از آنجائیکه درک
موسیقی بیشترذوق وعالقه ام به موسیقئ بزمی راه و روش ام راتعیین کرده و  

ـتـرازبـه  -میکند، جنبۀ هنری  ـقـدم ذوقی درآوازاوانی و آهنگسازی برایـم م
اصطالح بازاریابی بوده است. درپهلوی اینکه اود ازموسیقـی وآوازاـوانـی  
بسیارلذت می برم وتجربۀ آن مرا باابعادگوناگون کارهنری وکیف وحال آشنا  
کرده است،  ارزش کارم راهمچنین دراین میبینم که درحدتوان درنگهداشـت  
ـقـئ بـزمـی و   وتوسعۀ شیوۀ آوازاوانی، موسیقی وبخصوص مزایای موسی
ـیـرون   غزلخوانی، آنچنان که درارابات افغانستان شکل گرفت وپس ازآن ب
ـال   ـی ـتـرم ا ازارابات هنرمندانی چون استادبرشنا، ترانه ساز، نینواز و مـح
وهنرمندان وآوازاوانانی چون زالند، احمدظاهر و احمدولی کیفیت دیگـری  
ـقـئ   ـی ـازومـوس بدان بخشیدند، سهم داشته باشم تاباشد که مزایای این شیوۀ س
زادگاهم برای نسل جوان ونسلهای آینده فراموش ااطر نگشته و درآنها و باآنها  

 به روند تکاملئ اود ادامه دهد . 
ذوقی وپژوهش علمی درعرصۀ فرهنگ، ادبیات واندیشه در جربۀ  –کارهنری 

من ازهم جدانبوده اندوتجربۀ غربت باتمام نابسامانی هایش دوچیز رابرایم ازهمه  
بیشترباگذشت سالهامحسوس گردانده : بازنگرئ انتقادی به فرهنگ اندیشوی و  
ادبئ زادگاهم، به شمول فرهنگ موسیقی، وناگزیربودن از رویاروئی باتفاوتها،  
تضادها، ولی همچنین شباهتها میان فرهنگهای که ما درآن پرورش مییابیم و هم  
زمان باکاربرداندیشه وعملکردمان درشکل گیری ومسیرحرکت آن سهم داریم  

ویاشاید میتوان گفت که بایدسهم داشته باشیم.  من کارهای علمی وهنری ام    –
 را درین راستامی سنجم وکارنامۀ پدرم در هردوعرصه بر من اثرگذاربوده است.   
امیدوارم آنچه تاحال درعرصۀ علمی وهنری انجام داده ام، هم دو باره سنجئ  
گذشتۀ مان درآن انعکاس یافته وهم تازگی ودیدگاه های امروزدرآن ملمـوس  
باشد. بافردشعری ازحافظ که اززمزمه های گاهگاه پدرم هنوزدرگوش دارم این  

 مختصر رادرهمین جامی بندم: 
 ازآن به دیر مغانم عزیز می دارند      که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست 
   ***************************************** 

 دهر ز وضع غرور  بهرتو گردنده نیست دنبالۀ قریب بود بی آب شوم !     
 کند   که دلِ منفعل از اودت آگه    بِه  

 دارنده نیست     کسی آینه   ور نه به پیشت  
 بیدل از این چارسو عشوۀ دیگر مخر 

 هفته نامۀ امید   679شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: صورتگران معاصرافغانستان 
 مؤلف : داکترعنایت اهلل شهرانی 

دوجلدکتاب پرمحتوا ومصور و محجم تألیف نویسنده وهنرمند فعال وپرکار  
وپژوهشگروطن، استادداکترعنایت اهلل شهراننی هفته قبل به دستم رسیـد، کـه  

ـام    3۰۳جمعاً در  صفحۀ اواندنی ودلپذیر باویراستاری برهان الدین نامق واهتـم
ـیـده   ـا  رس ذبیح اهلل نذیرشهرانی، ازطرف ریاست انتشارات کتاب بیهقی بچ
است. درگذشته چندین اثراستاد شهرانی، دوست نهایت مهربان وفرزانه ام رادر  

 همین بخش ویژۀ جریدۀ وزین امیدبشمامعرفی کرده ام .  
اینک معرفی کتاب پررنگ وبو وپرآب وتاب فعلی شهرانی راباچند مصراع  

منحیث مرثیۀ هنرمندفقید    ۰9۳ازقطعه شعرمرحوم غالم احمدنوید، که درصفحۀ 
 ومعروف وطن پروفیسرغالم محمد میمنگی بچا  رسیده، آغاز می کنم : 

 گر بپرسی زن این مدفن کیست     قبر دانشور نیکو سیریست 
ـغۀ دورانست   ــ ــ ــحد پنهانست     در هنر ناب ــ  این که در زیر ـل
ــده بود تا به ابد   ــ  گر چـه اوابیده کنون زیر لحد     نام او زـن

ـام از   ـن این مصارع نوید فقید به اکثرهنرمندانی که چه بانام ونشان وچه گم
 جهان چشم پوشیدند وبه ابدیت پیوستند، صدق میکند. 

ـنـد   داکترشهرانی دراثرپژوهشی ومستندومصوراود نام بیش ازصد هنـرم
رسام، نقاش، میناتوریست، اطاط وهیکل تراش وطن راتا دنیاسـت، زنـده و  
ماندگارنگهداشته است. صدآفرین وتهنیت براین کار پربار وی، کاری که بـه  
گفتۀ اودش مدت دهسال تمام رادربر گرفته تاطرح ریزی گردیده وپخته شده  

 وحاصل پرفیض به بار آورده است. 
محترم داکترسیدمخدوم رهین وزیردانشمنداطالعات وفرهنگ افغانستان، در  
یادداشت پرتقدیراود راجع به کتاب ارزشمنداستاد شهرانی چنین مینگارد )هنر  
ـتـی   نقاشی واوش نویسی درکشورماسابقۀ طوالنی داشته، درقرون گذشته ح
قبل ازاسالم درجغرافیایی که امروزافغانستان ومناطق اطراف آنرادربرمیگیرد، در  
کانونهای هنری، زیرحمایت زمامداران وقت هنرمندان درنقاشی، مجسمه سازی  
ـهـزاد در   وسایر هنرها، ارزشمندی می آفریدند. دراشش چهره هایی چون ب
عصرسلطان حسین بایقرا ووزیرهنرمند وهنرپرورش امیرعلی شیر نوایی کـه  
ـاد   ـی بزرگترین کانون هنرهارادرپایتخت شان هرات وسایرشهر های اراسان بن
ـلـف و   ـت ـای مـخ گذاشته بودند، نشانۀ آنست که دراین سرزمین، مردم هنره

 هنرمندان را ارج میگذاشتند.  
بعدازکتب دیگرداکترعنایت اهلل شهرانی که درزمینۀ هنرموسیقی و نقاشـی  
ـای   قبالً به چا  رسیده است، اینک کتاب جامع وبزرگتری در رابطه به هنـره
ـا   اوش نویسی نگارگری را از این پژوهشگر سخت کوش بچا  رساندیم، ت
عالقمندان این دورشته ودانشجویان و استادان موسسات تحصیالت عالی کشور  
از آن استفاده کنند. گردآوری آثار ومنابع ومآاذ آهم درحال غربت ودور از  
میهن کار ساده نیست، وبه نظرمیرسدکه مؤلف محترم پروفیسرشهرانی درطول  
ـازنـد.   چندسال زحمات فراوانی را متقبل شده اندتااین کتاب راآمادۀ چا  س

 توفیق رفیق شان باد. ( 
پیشگفتارداکترشهرانی درآغازکتاب، تفصیلی است که راجع به چگونگـی  
گردآوری مطالب وریفرانسها ااصتاًکتاب هنرمندمرحوم استاد شبنم ودیگران  
بچا  رسیده است، که فشردۀ آن بشما ارائه میگردد:  درممالک انکشاف یافته و  
مترقی همانطوریکه درهررشتۀ علوم ومضامین اجتماعی پیشرفت نموده، هنرنیز  
درکنارآنهابطرف ترقی گامهای بزرگی برداشته است. چون درمملکت افغانستان  
ازسال هابه اینطرف مشکالت جنگهای داالی و اارجی موجوداست، در همه  
ساحات مخصوصاًهنرتوجه صورت نگرفته، چه جاییکه فرهنگ ستیزان هنـر  
ـیـور،   مخصوصاً موسیقی، نقاشی های زنده جان وهیکلهای انسان وحیوان وط

 درامه وغیره راعمداً ازمیان میبردندوعاملین را مجازات میکردند.  
تحریرکتاب درامریکا به زبان فارسی ویازبانهای دیگرراجع به افغانستان بـه  

 نسبت نداشتن مراجع ازمشکالت عمدۀ یک نویسنده به شمارمی آید. 
 هر که سخن را به سخن ضم کند   قطره ای ازاون جگرکم کند 

باداشتن معضلۀ دوری ازوطن، سعی گردیدتابهرصورتیکه باشد،در قدم های  
ـاً   ـت ـب اول بصورت منشأ ویا اساس دربارۀ هنرمندان نقاش افغانستان مجموعۀ نس
ـاب   ـت بزرگی باید تهیه وترتیب داده شود. سی و چندسال پیـش ازامـروز ک
ـان(   ـت ـانس ـغ کوچکی رابه مشوره وهمکاری استاد عبدالغفوربرشنا بنام)هنر دراف
نوشتم، که تعدادمحدودنقاشان درآن معرفی شده بودند ونیزبصورت انفـرادی  

 هنرمندان زیادی رادر جراید، اابار ومجالت به جامعه معرفی نمودم .  
دراارج ده هامقاله دربارۀ هنروهنرمندان نوشته ودرنشرات برون مرزی بـه  
چا  رسانیدم، اصوصاًدرجریدۀ )کاروان(به گردانندگی دانشمندگرامی استاد  
شکراهلل پیروزمندکهگدای، سابق استادفاکولتۀ ادبیات وعلوم بشری، زیرعنوان  
)یادی ازنقاشان( نوشتم. دومین ااباری که نوشته های من بعدازجریدۀ کاروان به  
چا  میرسید، هفته نامۀ وزین )امید( بودکه مدیران این دونشریه از هیچ نـوع  
همکاری دریغ نکردند. دانشمندگرامی محمدقوی کوشان، سوگنامه هایی راکه  
ـاء   ـی درموردهنرمندان فوت شده مینوشتم، همچنان مقاالت فرهنگی رابـه اح

 فرهنگ وهنرمندان ارتباط میداشت،بدون تأایربه چا  میرسانید...( 
درینجا تقریظ هنرمنددانشمند، نویسنده ودراماتیست چیره دست ، یوسـف  
کهزاد راکه دربارۀ کتاب هنردرافغانستان تألیف استاد داکترشهرانی وآغازگراین  
کتاب فعلی)صورتگران معاصرافغانستان( تحریریافته وسیرارتقایی وتکاملی آثار  
ـیـن   ـع ارزشمند وماندگارپژوهشگر عزیزداکترشهرانی راپدیدار میسازد، به مطال
گرامی جریدۀ وزین امید تقدیم می دارم :)دانشمندان محترم داکترعنایت اهلل  
شهرانی، هنوزمحصل دانشگاه کابل بودکه احساس وعالقۀ اودراباآفرینش های  
ـیـره   هنرمندان و فرهنگیان معاصرگره زد، وتاحدامکان نیرویی که دراودذا
داشت، درراه معرفی شخصیتهاوآفریده های هنری وادبی شان گام های استوار  
برداشت. کتاب)هنردرافغانستان( مؤیدزحمات دوران تحصیلی ایشان است، که  

م درمطبعۀ معارف بچا  رسید، وسخت مورد  ۰37۰ه.ش.( مطابق ۰۵2۳درسال 
استفادۀ مراکزهنری و عالقمند قرارگرفت. من درآن سالهاشاهدعینی زحمات و  
تالشهای استگی ناپذیراستادشهرانی بودم، که درتألیف این کتاب چه مشکالت  

 استگی ناپذیر رامتحمل شده است . 
این کتاب که ازدورۀ زندگانی پروفیسرغالم محمدمیمنگی تانقاشان سالهای  
پنجاه هجری شمسی رادربرگرفته است، بهترین پاسخگوی پرسشهاونیازمنـدی  
های هنرآموزان بود، حتی اکثردست اندرکاران هنرکه چهره های شنااته شده  
ـات   هم بودند، ازفرودوفرازهای تاریخ صنایع مستظرفۀ کشورعزیز اوداطـالع
کافی نداشتند. ناگفته نگذارم که به تاییدگفتاراستادشهرانی درتألیف این کتاب،  
روانشاد استادبرشنا که نامش بسان مشعلی درقلمرو هنراصیل افغانستان همیـشـه  
فروزان است، نقش عظیمی داشته وبه استادشهرانی ازهیچگونه تشویق ورهنمایی  

 دریغ نکرده است . )دنباله درصفحۀ ششم( 
 

 فرانکفورت ـ آلمانزین العابدین عثمانی                               
 ضربِ  مِیل

 ر از ورزش های بسیارباستانی کشو
ضرب میل یک نوع ورزش مفیدپهلوانی است، که پهلوانان وکشتی گیران  
قبل ازداال شدن به میدان، بازی ذریعۀ ضرب میل وپرتاب آن طورفنی دست  
وپا واندام اودرا برای پهلوانی وزورآزمایی آماده میسازند، ویک سلسله ایزو  

 جست راتوسط انداات وته وباال کردن ضرب میل اجرا مینمایند. 
)گزنفون( مورخ یونانی، حرکات نرمش وتربیت بدنی رانشانۀ برتری نیروی  
جسمانی پهلوان درمیدان نبرد محسوب کرده، زیرا درزمانهای قدیم طوری که  
قبالً نیزاشاره شد، پهلوانی درمیدان های مبارزه ونبرد بیشتر به کارمیرفت و غالباً  
ـهـت     ـادۀ عضـالنـی، ج ورزش درآن اعصار به جای حفظ سالمتی و رشد س

 نیرومندی پهلوانی وجنگاوری معمول بوده است. 
اوب، حال ببینیم که ضرب میل از  
چه چیزهاسااته شده است: میل، کباده،  
گرز، پنج طره وچوبهای سخت نارون و  
گردو سااته می شود، که بدنۀ جسیم و  
استوانه یی و دستۀ کوتاه دارد. هرجفت  
میل معموالً ازده تاسی کیلو وزن دارد،  
ورزشکاران مطابق روش معموله میل ها  
رابدست گرفته وجهت اجرای ضـرب  
آنهارا به دورشانه های شان به چرخ در  
می آورند. بطور مثال ورزشکارضـرب  
میل بامعرفی اود به حاضرین، از الیفۀ  
 بزرگ اوداجازۀ آغاز ورزش میگیرد: 
ـیـر   منم پهلوان صدیق، شاگرد الیفه ام

 جان، به برکت اهلل مهربان، ویاری استادان، اجازه میخواهم بکاراودآغاز نمایم . 
وقتی پهلوان یک میل رادردست چپ گرفت، آنرایک دور دریک طرف  
بدن درمدار شانه وپشت وپهلو وسینه می چرااند، دست دیگر او میل را راست  
رو به باال نگه میدارد. باشروع ضرب میل الینقطع یکی پس دیگری دوطـرف  
شانه های ورزشکار بسرعت چنان می چراندکه گویی جنگ هولناک با گـر  

 درگرفته است.  

 صحنۀ از اجرای ضرب میل 
این چنین میل بازی تقریباً یکساعت وربع ادامه می یابد. عموماً پهلوانان یک  
جفت میل راگرفته و دروسط محل معین می ایستندو میل هارابا لنگر باال وپایین  
حرکت میدهند، گاهی غرض همآهنگی بازی وتهیج شوق وافزایش حـرارت  
ـا   بازی کنان، آهنگ موزیک موزون، باآوازاوانی ازشهنامۀ فردوسی درفض

 طنین می اندازد، وبا ضرب دهل کوچکی همراه می شود : 
 چو مارابود یاری اداوندپاک      سردشمن اندر آرم به ااک 

توکل وعرض شکران به اداوند الیزال، یکی ازصفات وااالق حمیده و  
ـانـدکـه   ویژگیهای اساسی ضرب میل پهلوانان کشورمحبوب ماست. ناگفته نم
ـاکـی،   کشتی مقبول وپسندیدۀ سالطین، هرکسی به کشتی مشغول باشد، به پ
راستی وصداقت زندگی میکند. این هنرپاک از دوران اوالد یعقوب )ع( کـه  
ـیـز   ـانـده ، ون فرزندان اودراتعلیم کشتی وزور آزمایی می آموات، باقی م
حضرت امام حسن وامام حسین بایکدیگر همیشه تمرین کشتی می نمودند، و  
 چون دانش و قوت یارهمدیگراند، کار هردوامام به مرادشان پیش میرفت. 

 شیرم به روی زمین پهلوان تری ازمن نیست 
 در هند و سند و درتخار وکابل نیست ! 

 دروقت کمان زدن چنین باسرود پاک صدابلندمیکنند: 
ــجر تیزی نشد   هیچ کسی ازپیش اود چیزی نشد      هیچ آهن اـن
ــد استاد کار      تا که شاگرد شکر ریزی نشد  ــ ــ ــ ــ  هیچ قنادی نش
ــد شمس تبریزی نشد  ــالی روم      تا مرـی ــ ــ ــ  هیچ مالیی نشد م

ـان،   بازهم دروقت کمان زدن : من ااک پای مردان، سنگچل عاشقان وعارف
 دوستدارشاه مردان، پیرو پاکبازان عالم، وصلوات حق به پیرها واستادان محترم. 
 برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی   که درنظام طبیعت ضعیف پامال است 

ضرب میل درکشورماسابقۀ طوالنی دارد، زورآزمایی درمـراسـم نـوروز  
باستان، روزدهقان، جشن های استقالل برگزارمیگردد، نمایش شاگردان معارف  
به روزهای جشن، پرتاب سنگ، تیروکمان، میل زدن، پنج طره وغیره از سـر  
گرمی هاوورزشهای قدیمی اند که هر کدام آداب ومراسم بخصوص اـودرا  
دارند . اینهمه بخاطری ادامه یافته، که رسم مردانگی ومروت درمرورایام ازبین  
نرود، وبا اواندن ابیات شاهنامۀ فردوسی از دیرزمان مردم مافتوت ورزمندگی،  

 جوان مردی و ترحم برضعیفان را دربین اویش نگه داشته اند.  
 هرآنکس که شاهنامه اوانی کند     اگر زن  بود پهلوانی کند   /. 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ هفتم( گفتگوهای افشاء شدۀ امرخیل  

 کاموال: اگر این طور شود که بدر نزد من بیاید. 
 سیرت: بدر او طرف تو آمده است. 
 کاموال: اوب، من برای بدر زنگ بزنم. 

قـریـه      سیرت: برای آن آدم دیگربگوکه باکس دیگرکارکند. هردو هـم 
هستند نی، با اواهرزادۀ این آدم دیگر کار نداریم به ااطـری کـه اـودش  

 داند.   می 
 شود، لغمان؟   طور می   کاموال: لغمان چه 

 شود.[   سیرت: ]صدا فهمیده نمی 
 کاموال: درست شد. برایش بگو که برایم زنگ بزند. 

 زند. در لغمان او نفرهای شما است.   سیرت: بلی، برایت زنگ می 
کاموال: درست شد، برایم مسج کن، هر جایی که گفتی، من هـمـراهـش  

 بینم .   می 
 سیرت: تشکر . کاموال: تشکر ! 

 ترجمه به فارسی دری به نقل از روزنامۀ ماندگار چا  کابل 
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 جناب زین العابدین عثمانی 

 داکترشفیق شامل



 

 

 هفته نامۀ امید  679شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 برومفیلد ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                  
   پروفیسر داکترمحمد عثمان هاشمی 

 استاد فزیولوژی, مؤلف, مبارز و شاعرشیوا بیان از جهان درگذشت  
 انا هلل وانا الیه راجعون 

باتأسف وتأثرعمیق اطالع گرفتم که  
پروفیسرمحمدعثمان هاشمی بـروز دو  

مطابق دوازدهـم    5۳۰4شنبه نهم جون  
هجری که  ۰4۵2ماه مبارک شعبان سال  

  ۰۵3۵مصادف است به نزدهم جـوزای 
صبح درشفااانۀ تدریسی    7:45بساعت  

ـان   UCSFسانفرانسسکودرکالیفورنیاّ ج
ـنـت   بحق سپرد؛ روحش شاد باد و ج
برین جایش . جسد پروفیسر هاشمی در  

 الس انجلس بخاک سپرده شد. 
 پروفیسرهاشمی هفتادوهفت سال قبل  
 درکابل دریک فامیل مؤقر, علمدوست  

ومعرفت پرورکه پیشۀ زرگری داشت تولدیافته, تعلیمات  ابتدائی و ثانوی را  
درلیسۀ استقالل به پایان رسانید. بعد ازفراغت از صنف دوازدهم لیسۀ استقالل که  
دیپلوم آن معادل صنف دوازدهم مکاتب فرانسه بود، به دانشکدۀ )فاکولتۀ( طب  
کابل داال وبعد ازفراغت تحصیل طب, دورۀ مکلفیت عسکری راسپری نموده  
در امتحان کانکوربرای کدرعلمی دانشکدۀ فوق شرکت ورزید وبعدازموفقیت  
ـیـث   به دیپارتمنت فزیولوژی بحیث پوهیالی پذیرفته شد. بعداز مدتی که بـح
اسیستانت کرسی فزیولوژی تحت رهنمائی مرحوم پروفیسرمحمدرحیم رشیدی  
مشغول تدریس بود, جهت تحصیالت عالی درهمان رشته عازم فرانسه شد. شش  
 سال درآنجا مصروف تحقیقات علمی بودکه منتج به افتخارات علمی ذیل شد: 
*دیپلوم مطالعات تحقیقاتی عمیقه درفزیولوژی از دانشکدۀ ساینس  دانشگاه  
ـاز   ـت کلود برنارد فرانسه. *دیپلوم داکتری تخصصی که تیزس آن یک اثر مم
شنااته شد و برندِۀ جایزۀ )لوریۀ( فرانسه گردید .*ازطرف دانشکدۀ طبی شهر  
ـلـی   لیون فرانسه بحیث)ماسترلیسانس مدیکل( تقدیرشد.*موفقیت درامتحان م
فرانسه درپاریس که منتج به کسب درجۀ عالیۀ پروفیسر اگریژه شد؛ پروفیسـر  
هاشمی اولین افغانیست که درفزیولوژی این مقام معتبرعلمی را نصیـب شـده  

 است. 
بااسنادفوق بوطن برگشت وبحیث پوهنوال دردیپارتمنت فزیولوژی عز تقرر  
ـای   حاصل کرد. بعد ازیک دورۀ پوهنوالی و نشردوازده اثر علمی در مجله ه
ـلـمـی   علمی فرانسه وکنفرانسها در کانگره های علمی, جهت دفاع ازاثر بکر ع

برتبۀ  ۰372اود درفزیولوژی به فرانسه اعزام شد که موفقانه برگشت ودرسال 
 رفیعۀ پوهاندی نایل گردید. 

ـادان   باظهور رژیم کمونستی که احوال مملکت دگرگون شد؛ یکعده از است
ـهـضـت   دانشگاه )یونیورسیتی( کابل بشمول پروفیسور هاشمی تحت عنوان) ن
ملی(, به مبارزه پردااته باهشت نفرازاعضای معیتی شان بشمول شهیدداکترعلی  
اکبر هنگامیکه یک جلسۀ سری دراانۀ شهید داکترغالم محمد نیازی در کارتۀ  

برگزار گردیده بود، مورد حملۀ گروه استخبارات کمونستهاقرارگرفته همه    ۵
دستگیرشدندو یکایک رهسپار زندان گردیدند. ابتدا توسط اسـداهلل سـروری  
ـقـوقـی   شکنجه های غیر انسانی را متحمل شده، بعدبجرم کودتا باشهید ولید ح
بوزارت دااله انتقال داده شدندکه درآنجا هم برای ده روزدیگر مورد استنطاق  
وشنکجه های گوناگون قرارگرفته واستقامت ازدست ندادند. باآلاره, دریک  
جلسۀ سه نفری که درآن اسداهلل سروری, اسلم وطنجار واسداهلل امین شـرکـت  
داشتند وحوالی یازدۀ شب بود؛ حکم اعدامش صادرگردیدوبساعت یک شب  
ـادت داشـت. آن   ـه بصوب وحشتگاه پلچرای فرستاده شده درآنجا انتظارش
شکنجه ها وآن ظلم ونابکاریهائی را که در حقش رواداشتند در بیت ذیل االصه  
کرده, دراثرگرانبهای )فرار از مرگ(که در امریکا به طبع رسیده اسـت آنـرا  

 بیشتر تشریح داده اند : 
 دیو و دد را عار باشدآنچه انسان میکند       رنگ اضمحالل بینم در مقام آدمی 

حدودیک ونیم سال را درین وحشت سرادرجواردیگرنخبگان مملکت چون  
روان فرهادی سپری کرد،که ببرک کارمل محبوسین سیاسی را موردعفوقرار  
داده ازچنگ مرگ وظلم ظالمان ادا ناشناس رهائی بخشید. میگویند درعرض  

 راه بطرف پلچرای چنین زمزمه میکرد: 
 اگر زدوری تونمردم زسخت جانی نیست        مراامیدوصال توزنده می دارد 

بودکه با فامیل وطی الطریق سه شبانه روز به پاکستان میرسند و    ۰3۰۰درسال 
ازآنجا چاره جوئی نموده سوی فرانسه بحرکت میافتند. در فرانسه بالدرنگ در  
ـیـث   اثرسابقۀ علمی که داشتند ازطرف دانشگاه شهر نانسی استخدام شده بـح
ـاه فـوق   ـا دانشـگ پروفیسرفزیولوژی درکازابالنکای المغرب )مراکش( که ب
ـقـدس   توأمیت علمی داشت عز تقرر حاصل نموده تقریبأ ده سال به وظیفۀ م
تدریس دوام دادند. در دانشگاه کازابالنکاعالوه ازوظیفۀ تدریس و تحقیق, اول  
بحیث عضو وبعدبحیث رئیس کمیتۀ ژوری تیزس داکتران رول عمده بـدوش  

 داشته اند. 
ـاشـمـی   چون باقی اعضال فامیل شان بشمول برادرش پروفیسرداکترطاهره
باشندۀ امریکا بودند،وی هم به استشارۀ فامیل عازم امریکاشده ابتدادر البوکرکی  
نیومکسیکومنزل باشکوهی نصیب میشوند و روزگاری را درآنجا سپری نموده  
ازآنجا به تکساس بعد ورجینیا وباآلاره در انتیاک کالیفورنیای شمالی مسـکـن  
گزین میشوند. قرارگفتۀ داکترحکیم ضمیریکی ازموسفیدان وبزرگان افغانها در  
البوکرکی: پروفیسرعثمان هاشمی یک شحص مهربان, مهماندوسـت وپـراز  
الطاف بشری بوده وطندوستی اودرابارها نمایان سااته اند. من هم با وی هـم  
عقیده بوده )شبی که یک تعداد زیاد از اعضای انجمن داکتران افغانی درامریکا  
بعد ازاتم جلسه فقط برای لحظۀ جهت دیدارش رفته بودیم، ما رابدون غـذای  
مکلف ومیوه های رنگارنگ که نمیدانم اانم محترمۀ شان چسان توانستند آنهم  
لذیذات رابدون اطالع قبلی, ازآمدن مهمانان نااوانده مهیا سازند, نگذاشتند که  

 از اانۀ شان بدون صرف طعام و حلویات و میوه بیرون برویم .( 
ـیـر   پروفیسرهاشمی عقیده داشت که: وقتی انسان با ارادۀ قوی در یک مس
عقیده, مفکوره وروش سیاسی قضاوت سلیم وآزاد اود گام برمیدارد, هیچگاه  
باید متزلزل و منحرف نشود و در برابر مشقات و آالم جسمی, و با وی مقاومت  

 روحی, صفا و پاکیزکی ااالقی و ارزش انسانی اود را از دست ندهد. 
پروفیسرهاشمی عالوه ازینکه یک معلم توانا , یک ساینتیست متبحر ویک  
مبارز اودگذر بود, برای سالهای متمادی همکار قلمی هفته نامۀ وزین امیدبوده  
بامضامین حکیمانه واشعاردلنشین اود صفحات آنرازیب بیشترمیبخشید. آارین  

 امیدباعنوان)معنی زندگی دراسالم( نشر شده است .   375نوشتۀ شان درشمارۀ  
پروفیسرمحمدعثمان هاشمی طبع شعرسرائی هم داشت که پارچۀ شعرزیرین  

 با عنوان )شبستان عدم( ازوست: 
 آتشی   باال گرفت  از البالی    بسترم       دودمی ایزد ادایا از تن   تب پرورم 
 دوستم زام زبان زد,دشمن تیری زکین  

 همین صفحه( ۵آن شکست دل فزودواین شکست  شهپرم )دنباله درستون            

 سویدن الحاج عبدالخالق بقایی پامیرزاد                                                   
 راه کاروان رو دشوارگذارقدیم پنجشیر 
 چگونه به یک راه موتررو تغییرشکل داد 

نگارنده درایام کودکی شاهدرنجهای بیشماروبیکران همدیارانم بودم، وحینیکه  
به کابل آمدم ودنیاراشنااتم، درتفکرواندیشه فرو میرفتم وبااودمیگفتم حاالکه  
شرایط اینگونه دشواراست، هزاران سال قبل برسراجدادم چه گذشته اـواهـد  
بود؟ اصوصاً آنهاکه با هجوم های بیگانگان دست به گریبان بوده انـد، ولـی  
علیرغم آنهمه دشواریها توانسته اند دههاوصدها فرزند فرزانه وقهرمان ونابغه و  

 فیلسوف به جامعۀ انسانیت تقدیم بدارند. روان همۀ شان شاد باد. 
سخن برسرراه پنجشیراست.بقول جناب اکادمیسین دستگیرپنجشیری )صفحۀ  

کتاب ]تاریخ، فرهنگ ومبارزۀ مردم پنجشیر[(که اثرتحقیقی وپژوهشی کم  ۵۰
اورشید ی همان راه کاروانی دشـورگـذار  ۰۵5۵نظیراست، راه پنجشیرتاسال 
ـانـۀ    ۰۵5۵قرون وسطایی بود، ودرسال  ـب به یاری وعرق ریزی مستقیم وداوطل

مردم کاردوست پنجشیر، و سازماندهی اردمندانۀ محمدامین قیصاری، مشهور  
به)حاکم اوزبیک( این راه دشوارگذارگشایش یافت. یعنی که )راه تنگ( ازگلو  

کیلومتررااحتوامیکند، مانند تونلی از  ۰گاه نیالب درگلبهار الی داالن سنگ، که  
زیرصخرۀ کوه بزرگی بااستفاده از داینمیت وسرنگ پرانی عبورداده شدوفتح  

 بزرگی نصیب مردم پنجشیرگردید. 
ـیـر   ـنـجـش وامااین راه کم عرض بود ودیواراستنادی بطرف دریای کالن پ
نداشت، وهنگام آب ایزی آب به سطح سرک نفوذمیکرد و راننده نمیتوانست  
ـاًکـوتـل   سرک راتشخیص کند، ودرنتیجه موتربه دریا سقوط میکرد. عـالوت
ـای   ـانـه ه آستانه وکوتل وگوالیی ضیق، نزدیک راه وتمام معبرهای رودا
فرعی که به سرک عمومی وصل میشدند، همه بحال قدیمی اود باقـی بـود.  
ـانـب   مرمت کاری واصالح و ترمیمات سرک طبق رواج ورسوم قدیمه ازج
مردم عملی میشد. مردم هرمحله ومنطقه حدبخشی اودرا اصالح میکردند. پس  
ازفصل های زمستان وبهار، ارابی هاهرچه بیشترمیگردید، افزارکارمردم همان  
ـاً   افزارابتدایی بیل، کلند، جبل ومارتول بود. اصوصاًروداانه های فرعی نسبت
بزرگ مثل روداانۀ پارنده دربازارک وغیره در موسم آبخیزی راه رابـروی  
کاروانهامسدودمیسااتند. پل هاوپلچک های اساسی وجودنداشت، مردم نمـی  
توانستندمریضان شانرابکابل برسانند، ومریضان ذریعۀ مردان وزنان سالـخـورده  
باتجاربی که از گذشتگان سینه به سینه برایشان منتقل شده بود، تداوی میشدند و  

 اکثریت هم دارفانی را وداع میگفتند.  
چهل عراده بـس ودو  ۰۵27چنانچه بقول استاددستگیرپنجشیری تاهفتم ثور 

صدانسان بیگناه وزحمتکش پنجشیرلقمۀ امواج کف آلوددریای پنجشیر وقربانی  
سهل انگاری بیروکراسی هیئت حاکمۀ ستمگرونظام اانوادگی سلطنتی گردید.  
ولی درهمان نخستین سال تحول هفت ثور، گلوگاه نیالب ازطرف ادارۀ حفظ  
ومراقبت پروان بقدرکفایت توسعه یافت وبی اطرگردید. اینجانب قول جناب  
بزرگواراستاد پنجشیری راتایید می دارم و عالوه می نمایم که آارین قربانی راه  
تنگ پنجشیر صدنفری بودندکه دریک بس درایام عیدازکابل به پنجشیر مـی  
رفتند ودراثر لغزش موتر به دریا، درهمین راه تنگ، به هالکت رسیدندومرحوم  
ـیـن   عبدالرحمن وکیل وقت پنجشیردرشورای ملی نیزشامل قربانیان بود. همچن
مامای نگارند ویکنفرموسفید اینج نیزدراثرچپه شدن موتردر گوالیی نزدیک  
ـانـی   راه جان به جان آفرین داده بودند. مجلس فاتحۀ صدنفر در طبقـۀ فـوق
مسجدشاه دوشمشیرۀ کابل ازطرف روشنفکران پنجشیرمنعقدشد. درطبقۀ اول  
فاتحه اوانی یک جنرال اردو برگزاربود. جنرال سردارولی داماد شاه وقـت،  
قوماندان قوای مرکزبه مجلس فاتحۀ جنرال آمد مگرتا طبقۀ دوم قدم رنـجـه  
ـای   ـه ـت ـل نکرد. فردای آن من مقالۀ مبسوطی نوشتم وبراو اعتراض گرفتم وغف
ـلـت،   سنگین ااندان سلطنت راپژواک دادم، که ازطرف مدیرجریدۀ افغان م
آقای حداد، درجای سرمقاله چا  شدودرشهرهنگامه برپا کرد ! کوتل آستانه  
معضلۀ بزرگی بود، رانندگان، راکبین راحین پایین و باالشدن به سرکوتل، تخلیه  
میکردندمگرزنان ومریضان درموترمی ماندندوبه حیات شان توجه مبذول نمی  
 شد. هروقت آن صحنه های هولناک یادم میآید، لرزه براندامم مستولی میشود. 

سال رابـه    5۰من چه کردم؟ هنگامیکه دروزارت فوایدعامه شامل کارشدم،  
ـپـری   ـاط س حیث مدیرعمومی قلم مخصوص وتحریرات ورئیس اسنادوارتب
کردم، دوسال مدیرفوایدعامه والیت وردک میدان و دوسال هم مدیرفـوایـد  
ـبـت   عامۀ والیت هیرمند بودم، متباقی عمرم در ریاست سرکهاوحفظ ومـراق
بحیث مدیرعمومی اداری، آمریت کاروسااتمان ومدیرعمومی ادمات ووو  
ـازی کـمـی رونـق   سپری شد. دردهۀ چهل اورشیدی، که تحوالت سرکس
ـاطـرات   گرفت، مشاهدۀ آن افکارم رامتوجۀ راه دشوارگذارپنجشیرساات، ا
دوران کودکی ورنج وعذاب مردم هرلحظه درنظرم مجسم میگردید، وبر آن  
شدم تابااستفاده ازامکانات وشرایط مساعدی که وجودداشت، ازین سرچشمـه  
استفاده نمایم واگراندکی هم شودازمشکالت مردمم بکاهم. لذا شرایطی رافراهم  
 سااتم ویک هیئت فنی داالی واارجی تعیین شدتاراه پنجشیرراسروی نماید. 

این هیئت عبارت بودازانجنیرعبدالغفارکوهدامنی سابقه دارریاست سرکها و    
آقایان دالینوف ویوسف اوف بلغاریاییها، ومن امرشمولیت اودم را درهیئت به  
حیث رهنمانیزحصول کردم وروانۀ پنجشیرشدیم. هیئت ازگلوگاه نیالب گلبهار  
نقاط آسیب پذیرسرک راسروی کردند وبعدازدوسه روزذریعۀ اسپ به اینـج  
رسیدیم. مردم منتظرما بودند، مگرنسبت دیررسیدن ما، بخانه های شان برگشته  
ـال کـردو   ـب بودند. ما را مرحوم حاجی محمدامیراان کاکا شوهرعمه ام استق
گفت برای شماهم من غذای شب آماده کرده ام وهم قریه دارمحمدایوب اان  
در پاوات آنطرف دریا. حاالتصمیم برشماست. من ترجیح دادم به منزل قـریـه  
دارمحمدایوب برویم . بارهنما ازپل گذشتیم وازطالع اوب ما، محمدایوب اان  
اانۀ نشیمن جدیدسااته بودوباتشناب و ضروریات تاحدی مجهزبود، وبرای ما  
غذای مطلوب فراهم نموده بود. چندنفرمعزز محل بشمول مرحوم سیدقاسم ثانی  
نیزحضور داشتند. شب به بسیارشیرینی وراحت سپری شد. فردای آن بـرای  
صرف چای صبح، مهمان سیدقاسم ثانی شدیم. اوآنطرف قریۀ اشکشو، نزدیک  
منزلش درزیرسایۀ یک درات درروی سبزه بساط وسفرۀ رنگینی هموارکرده  
ـای اـوب   ـه بود، قیماق چای، نان روغنی وتخم مرغ آماده سااته بود. مابااشت

 تناول کردیم. ااطره اش نزدم جاویدان است. 
ازآنجا بامیزبانان دوباره به مرکزاینج برگشتیم وبامردم مالقات نمودیم. دیدو  
بازدید بامردم سبب شد من دراینج بمانم وهیئت به معین جناب ملک محمداان  
یکی ازمردان شنااته شده به دشت ریوت به باالی پنجشیربروند. ملک محمـد  
اان مردقوی هیکل واوش اندام بودونمایندگی ازپهلوانان آریانامیکرد، اسپ  

 سواری قشنگی هم داشت . 
الزم بیادآوریست که بین مرکزاینج وقریۀ متا، سرک شکل مارپیچ راااتیار  
کرده بود. دراثرمیالن لب دریا بطرف دست راست، ازاثر شدت آب، گرداب  
بزرگی که عمق آن فهمیده نمیشود، بوجود آمده که نسبت لغزیدن یک هندو  
ـیـن   در قدیم به گردابی، اینجاراحوض هندوپریده میگویند. همچوگوالیی هاب
دهکدۀ مجاور بنام آورینگ یادمیشود .  هیئت بعدازسروی این نقطۀ اطرناک  
ـایـی   که سرک باریک ازدریا ارتفاع زیاد دارد، به دشت ریوت رفتندوبه رهنم
 ملک محمداان، نقاط اطرناک آنجارا نیزسروی نموده فردابه اینج مراجعت 

ـ ورجینیا ماری الیلی ناصری                                                         وودبرج 
ــدیم با هم یک  سان      ما ملت واح
 همباز به درد و رنج در طول زمان 
ّ  هرکس که اشاره کرد انگشتش بُر
 )شادروان استادالیلی( این ازبک، این هزاره آنست افغان  

امروزکه ملت افغانستان درآستانۀ تحول بزرگ سیاسی گام برمیدارد ، امروز  
که ملت افغانستان باگشودن قفل های سالخورده وزنگ زده راهش را به سـوی  
دموکراسی بازمیکند، امروزکه ملت غیورما باوجودتهدیدهای پی درپی ازسوی  
ـای رأی   متعصبین مذهبی ومنافقین سیاسی، بدون هراس، شجاعانه به حوزه ه
 گیری رفته به انگشتش رنگ عدالت زده ورهبر دلخواهش راانتخاب می کند،  
امروزکه ملت غیورافغانستان مخصوصاً داتران وپسران جوان بااین حرکت به  
ـنـکـه درِ   جهان وجهانیان ثابت میسازدکه درسی وچندسال گذشته باوجود ای
مدرسه هارا بروی شان بسته بودند، باوجوداینکه به اانه واانوادۀ شان بیرحمانه  
ـانـه   ـیـگ تجاوزهاکردند، باوجود اینکه کودکان شان را ربودند ودربازار های ب
ـان   فرواتند، اما موفق نشدند استعدادشان رابکشند، حس عدالت اواهی راازآن

 سلب ودرِ مبارزه رابروی شان ببندند !  
این هاکسانی هستند که شبها صدای هولناک بمب افگنان اواب را ازچشمان  
شان ربوده بود، اینها کسانی هستند که روزها درهراس و وحشت بزرگ شـده  

 اند؛ اما با مبارزات پیگیرشان علیه بی عدالتی هاپیکارکردند. 
من امروز هرگاه تلویزیون هاونشرات داال کشور را مشاهده و مطالعه مـی  
 کنم، به زیبایی بیان ورسایی درقلم این جوانان آفرین گویان به اودمی بالم .  
متأسفانه که درپهلوی این همه اابار شادی آفرین، هنوزهم درکنار نام و سوانح  
کاندیدهای ریاست جمهوری، درکنارملیت کاندید، کلمۀ )اوزبیک، تاجیک،  
ـاف،   هزاره و پشتون( ذکرشده است. جدا سااتن ملیت هاواستعمال چنین اوص
اقوام یک ملت رااز هم دورسااته، دیوارنفرت را درمیان شمال، جنوب، شرق  
ـیـدوارم   و غرب کشور بلندکرده و دروازۀ نفاق رابه روی ملت باز می کند. ام
رئیس جمهور جدید، واژه های پشتون، هزاره، اوزبیک و تاجیک را ازپهلـوی  
 ملیت هرباشنده افغانستان حذف وبه جای آن کلمۀ افغان قانوناً جاگزین سازد. 

 هزاره کیست، پشتون کیست، تاجیک چیست، ازبک چیست 
 اساس فرقه سازی های استعمار را بشکن / 
***************************************** 

 شبنم گلبرگ صبحم شب  سپندمجمرم            درتپایش های موج گرم وسردروزگار        
 دمبدم جوالن دود است از برخاکسترم             از  شبستان عدم   آید   صدای    ناله ام 
 گر زمینست زیر پاوآسمانیست  برسرم            ازدعای فیضبارعابدیست شب زنده دار 
ــهان کج روش   داده ست درکورههای چرخدوران جوهرم          آهنی ناخورده آب اما ج

 دفتر   اعمال   بینم    در  هراس    کیفرم            درنشیب زندگی سودای مرگم کمتراست 
 محتسب  با اتهام   کفر و خمر و میسرم            میکشاید هر دمم  دروازه های  دوزخش 

 خامۀ  بشکسته ام انشای  درد دل کند                    خجلت مضمون دارد پاره های دفترم 
در حدیث مبارک که در مسلم روایت شده است آمده که: بعـد ازمـرگ  
انسان عمل وی منقطع میگردد مگرثواب سه چیزعلی الدوام برایش میرسد که  
عبارتند از: صدقۀ جاریه, علمی که مورد استفادۀ مردم قرارگیرد وفرزندصالحی  
که برایش دعاکند. پروفیسرهاشمی ازهمین اوشبختهاست, شاگردانش درسرتا  
سردنیا از آثارش برای بهبودی صحت مردم استفاده میکنند وفرزندانش هریک  
داکترطب شیال هاشمی, داکترطب وحیدهاشمی, داکترطب فریدهاشـمـی و  
ـنـد.   ـن ـیـک دیپلوم دربزنس زرلشت هاشمی به یقین که دعاهای فراوان نثارش م
ـا بـرای   ـی عالوتأ قرارگفتۀ زرلشت جان: پروفیسرصاحب ازبهترین پـدران دن

 فرزندانش بود. 
این ضایعۀ بزرگ علمی, ادبی و مبارز را که جبران ناپذیر است بـرای هـمـه  
اعضای فامیل, دوستان, رفقا, هم رزمان و مخصوصأ جامعۀ طبی ماتسلیت عرض  
کرده استدعامیدارم تااداوندگناهانش رامورد عفوکبریائ اود قرارداده مرقد  

 وی را روضۀ از روضات جنت فردوس بدارد و روحش را شاد نگه دارد. 
ـتـرم   در تهیۀ این نوشته از مشورۀ نورچشم عزیز زرلشت هاشمی ودانشمند مـح
وطندارگرانقدرداکترروان فرهادی که روزهای تلخ ظلمتسرای محبس پلچرای  
را باهم یکجا گذرانیده بودند، استفاده بعمل آمده,عرض سپاس بی پایان حضور  
شان تقدیم میدارم. ازکاروان )نوشتۀ پروفیسرعبدالواسع لطیفی( , امید )شبستان  

(, سه صد حدیث یونس حیران وازااطرات افتخارصحبت  742عدم درشماره  
 بامرحوم مغفورپروفیسرداکترمحمدعثمان هاشمی, نیزبهرۀ برداشته شده است./ 
***************************************** 
کردند و ما عازم کابل شدیم . بارسیدن بکابل درظرف چندروزمحدود، یونـت  
کارباوسایل ووسایط سااتمانی وموادمنفلقه به پنجشیراعزام گردیدوتمام نقاط  
یادشده زیرنظرهیئت فنی توسعه یافت وترمیمات واصالحات گردید. کوتـل  
اطرناک آستانه متروک وراه جدیدازکناردریا احداث شد. همچین گوالیـی  
ـار   اطرناک راه نیزبیخطر سااته شد. یکباردیگردرترکیب هیئت ازجریان ک
دیدن کردم . ناگفته نمانندکاراصالحات سرک دریک مرحله نه بلکه درچندین  

 مرحله عملی شد، امااساس کارهمان سروی اولی هیئت بود.  
ـانـم بـه   اوشحالم امروز راه پنجشیرتاپریان وباالترازآن اسفلت شده و هموطن

 نوربرق ودیگرمزایای تمدن امروزبصورت نسبی دسترس پیداکرده اند.  
ـ سیدقاسم ثانی فرزندسیدقاسم قائم شاعرنامدارپنجشیر، مرداردمند،    ۰یادداشت: 

باسواد وصاحب قریحۀ شعری بود. اوسرحلقۀ مثنوی اوانان اینج نیزبـودوبـه  
ـاسـه   چندلهجه کتاب میخواند واودش اشعار را معنی میکرد. کتابـخـوانـی ب
نفرهمپهلو صورت میگیرد، شخص وسطی معنی میکند، گاهی بین روشنـدالن  
ودوستداران کتاب برسر تفسیرمعانی کنکاش وبحث وفحص بعمل می آیدوبه  

ـ قریه دارمرحوم محمدایوب پسرمیرجانخان نیزمرد  5عظمت مجلس می افزاید.  
اردمند، باسواد، باتدبیر و زیرک بود. ایشان ازپدر پدرریاست مـردم مـحـل  
ـان   رابعهده داشتند. هردو ازدوستان صمیمی ام بودند. اداوند باجمیع گذشتـگ

 غریق رحمت اویش فرماید. / 
***************************************** 

 ! )دنباله ازصفحۀ سوم ( قریب بود بی آب شوم  
 درکف ااالق تست  رشتۀ تسخیر الق 

 غافل ازاحسان مباش  هیچ کست بنده نیست 
 مصدر ایذای الق در همه جا  ناسزاست 
 گر همه در پَرِ پاست آبله زیبنده نیست 
 هیچ کس از گل نچید رایحۀ انفعال 
 گنده نیست   ابث چه بومیدهدگردهنت  

 طبع حرون ام نزد جز به در احتیاج 
 کاه و جوگاو سرافکنده نیست   طلب   بی 

 تخت سلیمان جاه پایۀ قدرش هواست 
 دود دماغ حباب آن همه پاینده نیست 
 فقر به هر جاکشد  دامن اقبال ناز 

 چرخ به صداطلسش  پینۀ یک زنده نیست 
 ای همه وهم و گمان در الم رفتگان 

 کنده نیست     کسی   کن و جامه در، یشم   رشه 
 اواه دلت چاک زن اواه به سرااک ریز              )دنباله درصفحۀ چهارم( 
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 هفته نامۀ امید 679شمارۀ  صفحۀ  ششم 

گنیجنه های فرهنگ وهنر، بانیروی وطنپرستی اود گام های بیشتر بردارند.( /  
 )دنباله دارد(  

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ دوم( عجب صبری خدا دارد  

)تیم داکترعبداهلل نه به کوهها میتوانند باالبروند، و نه چیغ وغالمغل شان جایی را  
می گیرد.( اطاب بدبخت ! توهنوزبعدازسی سال ادمتگزاری به طالبان واقشار  
ـای   ـه فاشیستی، درایت وتجربۀ آنرا پیدانکرده ای ونمی توانی به عواقب نارامی
سیاسی وتقلبهای سازمان یافته رادریک جامعۀ کثیراالقوام درک نمایی ! تـوو  
امثال توازکندن کله های فاشیستهای القی و پرچمی ات درس عبرت گرفتـه  
نتوانستی. تو فقط به این دل اوش میکنی که چندطفیلی که ازکیسۀ تـکـس  
پردازان امریکا درناز وتنعم بسرمی برند، برایت تلفون بزنندوترایک)شخصیت  
ملی(! بخوانند. بدبختِ بیچاره ! کدام ملت؟ توکه هنوزملت نداری واگرملتـی  

 می داشتی، تاجیک وپشتون وهزاره بایدبرایت فرقی نمی داشت. 
ـنـز   اانم بدبخت که ازبرکت جهادومقاومت اکنون درگوشۀ امریکا، تویاتاو ب
سوارمیشوی واقارب واویشانت درکابل چور وچپاول به راه اندااته اند، بـر  
)لباس ژولیدۀ داکترعبداهلل( طعنه میزنی، شرم است این طعنه هاآنهـم درمـورد  
شخصی که هم قطارانت ازلباسهای شیک او درحسرت وعذاب اند، شرم برتـو  

 ای اانم فاشیست ! 
بریدن انگشتان هموطنان ماوشهادت محافظین وهمراهان داکترعبداهلل وتوطئـه  
ـان واـون   های انجام ناشدۀ پشت پردۀ دیگر، مزاح نیست، رأی سه ملیون انس
دههاتن دیگررا نمی توان به بازی گرفت ومورد تمسخر قرارداد. کجاست آن  
ااالق نامه نگاری؟ جمهوریخواهان با همه تبلیغات وباهمه توانایی های اقتصادی  
ورسانه ای جلوانتخاب اوباما راگرفته نتوانستد. چطورفاشیستها درافغانستان مـی  
اواهند در برابرسیل تاریخ باتقلب وتبلیغ واستفاده ازکارت قومی، سدی ایجاد  
کنند. این سیالب سرانجام همه اس وااشاکهارا می بردوملت پیروزمیـشـود،  
وزعیم اود رابارأی اود انتخاب میکنند، وبه زعامت میراثی منحط وکهنه نقطۀ  
پایانی میگذارند. درانتخابات دوراول مردم بصراحت به زعامت قبیلوی به افراط  
گرایان مذهبی وبه طالبان تروریست، )نی( گفتندودر دوردوم هم به فال گیران  
 وتقلبکاران و بحران آفرینان، نفرت وانزجار اودرا ثابت اواهندساات .  

چگونه مردم افغانستان، شهبازبلندپرواز قله های شامخ هندوکش، داکترعبـداهلل  
رادردام تذویر وتوطئه عنکبوتهای مرداب های پاکستان چون امرایل وسعادت  
ـیـن   اسیر می یابند؟ چگونه آلوده دامانی باچنان سابقۀ که با ترسامشربی سربربال
ـان   ـت میهند، دعوای مسلمانی می کند؟ و چگونه افاشانی چون کرزی و نورس

 می اواهند بابستن چشم شان، اورشید حقیقت رابپوشانند؟   
زنده یاد رازق فانی که جنت برین جایش باد، اوضاع آشفتۀ فعلی را درغـزل  

 بلندباالی اود)عجب صبری ادادارد( به تصویرکشیده : 
 چسان بینم که ابلیسی بپوشد ارقۀ تقوا 

 چسان بینم که افاشی کند اورشید را اغوا 
 بدین آلوده دامانی، بدین آشفته سامانی 
 مزن الف مسلمانی، مکن بیهوده این دعوا 
 ادا گر پرده بردارد ز روی کار)کرزی( ها 

 چه شادی ها اورد برهم چه بازی هاشود رسوا   /. 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( خاموشی دربرابر جرم مشهود  
و چرا اعالمیه هایی صادر نمی نماید. اما درکاری که هیچ مکلفیت قانونی آن  
نمی باشد، مدااله میکند. مانند اشتراک رئیس کمسیون نظارت برتطبیق قانون  
اساسی درمحفل رهایی االف موازین حقوقی زندانیان بگرام وسخنرانیهای بی  

 موقع و بی هدف.  
وباالاره اینکه: ازاوضاع چنین معلوم میشودبعضاً تصامیمی که بنام کمسیون    -

اعالم میگردد )تصامیم کمسیونی( نمیباشند بشمول اظهارات سخنگوی کمسیون  
ـیـرنـد. از   انتخاباتی آقای نور. آقای نورستانی با تبانی بایکی دونفرتصمیم میگ
ـیـم   اعضای کمسیون که در پای تصامیم امضای شان نمیباشد وجزیی ازتصـم
گیرندگان نمی باشند تقاضا میشودکه برحکم وجدان، وجیبه ملی و سوگنـدی  

 که به نام اداوند)ج(دا ًنموده اند به میدان آمده وحقیقت را بازگویند. 
دردولتیکه رئیس جمهورآن با وجودسوگندی که اداء نموده، باید از تطبیق  
ـاوتـی   ـف قانون مراقبت ونظارت کند، وظیفه اودراانجام نمیدهدو قصداً بی ت
ااتیارمینماید،یاباسوءاستفاده از قدرت به صورت مستقیم ویاغیرمستقیم برضد  
قانون اساسی و سالمت انتخابات توطئه مینماید،یااینکه  ازصالحیت و اقتدارعامه  
برضد منافع عامه، مصالح علیای کشور وقانون اساسی توطئه ااینانـه صـورت  
میگیرد ، وظیفه شهروندان آگاه و وطندوست است تااین سوءاستفاده ازقدرت  

 و صالحیت  واطرعمده  رابر مال سازند.  
درکشورهای مختف مااین نوع ابتکارشهروندان راشاهد بوده ایم. افشاگـری  
شهروندان از اعمال رئیس جمهورنکسن وکشف سیستم شنودی که وی دردفاتر  
ـای   ـه ـاگـری دموکراتهانصب نموده بود. افشای شکنجه درابوغریب عراق، افش

 سنودن وعمل شجاعانه فاش نمودن توطئه ایانت امرایل . 
ـات   ـیـم اصـالح درپایان، اوب است تامطالبی راکه آقای سنچارکی، ازت

 وهمگرایی،پس ازاستعفای امرایل بیان داشت، باهم بخوانیم : 
قابل توجه تیم تحول وتداوم !به دنبالِ پخشِ نوار صوتی امرایل توسطِ تیـم  
اصالحات و همگرایی، سخنگویان وطرفداران اشرف غنی احمدزی استـدالل  
میکنندکه: )براساس موادقانون اساسی هیچ مرجعی به جزدولت، آنهم به حکـم  
محکمۀ باصالحیت حق شنودگفت وگوی تلفونی افرادراندارد(، آنهااین کاررا 
ـانـون و   )داال شدن درحریم اصوصی افراد( معرفی می کنند، و )االف ق
 جرم( میپندارند.پاسخِ حقوقی مسأله را کارشناسان به گونۀ ذیل ارائه می کنند: 

ـ گفت وگوی امرایل به عنوان یکی از مسئولین کلیدی کمسیون انتخابات  ۰
هیچگاه اصوصی وشخصی نبوده بلکه برای تخریب پروسۀ ملی انتخابات از  
امکانات عمومی استفاده کرده است )حریم اصوصی نبوده بلکه بااستفاده از  

 امکانات ملی اقدام به ایانت نموده است.( 
ـ امرایل سازماندهی تقلب رامعموالًازدفترکمسیون انتخابات عملی کرده  5

است، دفاترِادمات دولتی وملی مسئول انجام وظیفه درحوزۀ عمـومـی انـد،  
 هیچگاه حریم اصوصی تلقی نمی شوند. 

ـ پروسۀ انتخابات باحیات ملی افغانستان پیوند جدی دارد وجزو منافع ملی  ۵
کشورتلقی میشود، می بایدهمۀ مجموعه هاوجریانها در رابطه باسالمتِ روندِآن  
حساس باشند، تیم اصالحات وهمگرایی اود را دراین زمینه مسئول میـدانـدو  
برای رصدکردنِ ابعادمتنوع آن تمامی امکانات اودرابه کارمیبرد، رصدکردنِ  
ـای   ـه جریانِ انتخابات درواقع برای تیم اصالحات وهمگرایی، که یکی ازطـرف
 عمدۀ آن بشمارمیرود، حقِ قابلِ احترام شنااته میشودونبایدباادشه مواجه شود. 

ـ برمال کردن ایانتِ یکی یابرای ازمسئولین کمسیون انتخابات در حقیقت  4
پاسداری ازمنافع ملی کشورتلقی میشود، این اقدام تیم اصالحات وهمگرایی نه  
تنهاتحسین برانگیزاست بلکه گام گذاشتن جدی درمسیرپاسداری ازمنافع ملی و  

 حفظِ سالمتِ افغانستان به شمار می رود. 
 ـ اگرقرارباشدسکوتِ مصلحتی دربرابرسازماندهی )دنباله درص هفتم( 2

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( عبداهلل آراء را می برد  
۹    ۹9/۵۰ آراء در دوراول بدست آورد، درحالیکه آقای غنی 42آقای عبداهلل  

ـتـالطـم   آراء راازاودساات. الزم است برندۀ انتخابات، افغانستان را ازحالت م
ـابـدو  5۳۰4کنونی نجات دهد. وظیفۀ جنگی امریکا درماه دسمبر  ااتمه می ی

ـارجـی    5۳۰9سربازان دراایرسال  ـای ا ـه از افغانستان اارج میشوند، وکمک
 کاهش می یابدوبغاوت ادامه پیدامینماید . 

بود، ودر عین زمان    5۳۳3همایون آصفی که معاون آقای عبداهلل درانتخابات 
ـال بـرنـدۀ   باآقای غنی میانۀ اوب دارد، گفت:)صادقانه بایدگفت که دلم بح

 انتخابات میسوزد، زیر این بیچاره وظیفۀ ایلی سنگین پیشرو دارد.( 
درکشوریکه قدرت درااتیاررئیس جمهوراست، انتقال رهبری متـوجـۀ دو  
ـتـه   نامزد پیشتازمیباشد، که روزنامۀ وال ستریت ژورنال باهر دودرماههای گذش
مصاحبه هایی انجام داده است. درنگاه اول نامزدان رقیب باهم ایلـی نـزدک  
معلوم میشوند. عبداهلل وغنی اواهان روابط نزدیک باامریکاهستند، وهردو تعهد  
سپرده اندکه به مجردپیروزی واشغال وظیفه، موافقتنامۀ امنیتی راامضامیکننـد،  
که کرزی ازقبول آن نکول کرده است. هردوازحمایت جنگساالران قوی پنجۀ  
دوران جنگهای داالی براوردارمیباشند، وهردوزمانی در کابینۀ حامدکـرزی  

 به مبارزۀ ناموفق پردااتند.    5۳۳3وزیربودند، وعلیه کرزی درانتخابات 
درعین حال، هردونامزد عمیقاً ازهم متفاوت میباشند. عبداهلل باداشتن شخصیت  
ـپـری   کرزمایی، که عمراودرابشمول سالهای جنگهای داالی در افغانستان س
نموده، درعقدمعامالت، تشکیل ائتالفهاوایجادشبکۀ نفوذ مهارت دارد. براالف،  
ـثـرًاً   ـاشـد، اک احمدزی که دردنیای پرازتالطم افغانستان نسبتاًیک چهرۀ نو میب
اکادمیک جلوه میکندتا یک رهبرملی. غنی کتابی داردبنام )تنظیم یک کشور  
ناکام(، پروژه هایی راترتیب داده که درصورت انتخاب، بکاراندازد، دربـرابـر  
ـیـس   سئوالی اعدادو ارقام آنهارابرمیسازد. عبداهلل درموردنقش اودبعنـوان رئ

 جمهور، چندان روشن نمیباشد . 
ـامـزدان   ـاری ن ااتالف دیگری که کمترموردتوجه قرارگرفته، موضوع تب
است. درکشوریکه زعمای آن ازپادشاهان تاطالبان، مالعمر و کرزی، بصورت  
سنتی پشتون بوده اند، آقای عبداهلل دارای تبار مخلوط تاجیک وپشتون میباشد.  
آقای غنی مربوط به پشتونهای جنوب افغانستان است. هردونامزد به مـوضـوع  
قومی وتباری مبازرات  انتخاباتی توجه نکرده وگفته اندکه آنهارئیس جمهـور  
تمام افغانستان اواهندبود. تهدیدقومی بجایی نمیرسدوجامعه ازین نوع تهدیدها  
استه شده است. عبداهلل درجریان مبارزات انتخاباتی لباس قندهاری میپوشیـدو  

 بزبان پشتو درهمایشها صحبت میکرد.  
دردوراول رأیهابراساس اطوط قومی تقسیم شده بود. عبداهلل ازآراء هزارها و  
ـنـوب اـوب   ـای ج ـه تاجیکهااستفادۀ اعظمی نمود، درحالیکه درمیان پشتون

 دراشید. غنی آراءپشتونهای بویژه شرق و اوزبیکهارا بخودجلب نمود.  
ـاور   به باور ولی ناصر، رئیس دانشکدۀ مطالعات بین المللی جان هاپکنز و مش

ـا و  5۳۰۳تا 5۳۳3وزارت اارجۀ امریکااز  ـه ـیـک درامورافغانستان )اگـر اوزب
پشتونهاعمدتاً به یکسورأی بدهند وتاجیکهاوهزاره هابسوی دیگر، رئیس جمهور  
آینده دارای وجاهت وقیمومت ملی نبوده، شگاف برروی اطوط قومی ایجاد  

 میشود. نوع رأیدهی دستان برنده رامی بنددویا بازمی نماید.( 
هردونامزد درشهرکابل آرام وپیش ازانقالبی شدن، بزرگ شـده انـد، کـه  
موضوع تعصب قومی راکه جنگهای داالی دامن زد، درآن وجـودنـداشـت.  
ـاه   ـاهـرش پدران هردو رقیب مامورین ارشد حکومت آارین پادشاه، محمـدظ

ـال ۰37۵بودندکه درکودتای  صـورت  ۰37۰الع شد. کودتای دیگـری درس
 گرفت وسال بعدشوروی افغانستان را اشغال کرد.  

غنی بااستفاده ازیک برنامۀ تبادلۀ شاگردان، زمانی رادریک مکتب در ایالـت  
اوریگن امریکاسپری نمود. قرارادعای اودش، وی اولین درس سیاسی اودرابا  
پیوستن به شورای شاگردان مکتب فراگرفت. )من درک کردم کـه شـورای  
مکتب پول داردومیتواندتصمیم بگیرد.( عنی شامل دانشگاه بیروت شد، باکـی  
داتردلبانی دانشجو عروسی کرد. دربازگشت به امریکابرنامۀ داکتری اـودرا  
ـاه   درانسان شناسی ومطالعات بین المللی دردانشگاه کولمبیاآغازنمود. دردانشـگ

شهروندامریکاشد. سال بعدبه  ۰33۳های برکلی وجان هاپکنز تدریس کرد. در 
حیث مامورعالیرتبۀ بانک جهانی تعیین گردید. درطی یک دهه بصفت یـک  
 انسان شناس برجسته درپروژه هادرکشورهای آسیایی وروسیه توظیف گردید.  

ـا    ۰375عبداهلل که پدرش درسال  توسط پادشاه، سناتورتعیین شد، در امـریـک
زندگی نکرده است. درنزدیک اانه اش درکارتۀ پروان به آمواتن آغازکرد  
که هنوزهم درآنجازندگی میکند. ازدانشکدۀ طب دانشگاه کابل فارغ شد. وی  

عازم پشاورشد، مدتی درکلنیک    ۰3۰4باشماری ازفارغان دانشکدۀ طب درسال  
چشم که توسط امریکا تمویل میشد، کارکرد. بعدازآن به جهادپیوست ودریک  
غار کوه درپنجشیربه تداوی پرداات. درآنجا بااحمدشاه مسعودکه زمانـی در  
کارتۀ پروان زندگی میکرد وآقای عبداهلل رادرمسجددیده بود، دیـدارداشـت.  
عبداهلل ومسعوددوستان صمیم شدند.آقای عبداهلل باترک طبابت، همکاری باآقای  
مسعودرا پذیرفت. وی بسرعت به درجه های بلندارتقا یافت. مسعود ازجهاد در  
برابرشوروی، وزیردفاع شدورهبری اتحادشمال)جبهۀ متحد( بدوش گرفت، و  

بارژیم طالبان به مقابله پرداات . ارتباط با    ۰339پس ازسقوط رژیم کابل درسال 
مسعودکه تصاویرش درهراتاق اانۀ عبداهلل دیده میشود، بسیاری پشتونهارا وا  
 داشت که عبداهلل را تاجیک پندارند، درحالیکه پدرش ازپشتونهای قندهاربود.  
حتی آقای آصفی ازپشتون بودن آقای عبداهلل آگاه نبود. زمانیکه وی بصفت  

ـای    5۳۳3معاون عبداهلل درانتخابات  اشتراک ورزید، ازین امراطالع نداشت. آق
ـعـد   آصفی که اودیک پشتون وبرادرزن شاه سابق است، گفت: )من دوماه ب
دریافتم که پدرآقای عبداهلل پشتون بوده است. اگرپیش ازآن موضـوع رامـی  
 فهمیدم، همرایی من باوی درست نبود، زیراهدف ما ایجاد توازن قومی بود.( 
آقای عبداهلل که به انگلیسی روان صحبت میکند، بحیث وزیراارجۀ حکومت  
اتحادشمال)حکومت افغانستان( تعیین گردید. درآنزمان با وجودیکه حکومت از  
ـان رادر   ـت ـانس طرف کشورهای جهان برسمیت شنااته میشد، یک قسمت افغ

وقتاکه قاتالن القاعده که اـودرا  5۳۳۰کنترول اودداشت. درروزنهم سپتمبر  
روزنامه نگارجا زده بودند، آقای مسعود رابه قتل رسانیدند. عبداهلل دردهلی بود و  
بسرعت به افغانستان آمدتابه بحران رسیدگی نماید. وی درجملۀ چندنفرمحدود  
بودکه میدانستند حمله کشنده بود، ولی واقعه رامخفی نگداشتند، حتا ازبـرادر  
مسعودکه درداال عین موتروجودداشت. اوبیادمی آورد )مانمی اواستیم ابر  
افشاشود، زیراترس ازآن بودکه قوای مقاومت از هم بپاشد.( درروزبعدکه آقای  
عبداهلل درشهردوشنبه بود، ابری را ازرادیو شنیدکه دوهواپیما اودرابرعمارت  
دوگانۀ نیویارک اصابت داده اند. او اظهارکرد: فکرکردم که این کارالقاعـده  
ـار   ـی است، بصورت اتوماتیک بخاطرم اطورکردکه دریچۀ برای افغانستان بس
بزودی بازاواهد شد.(  عبداهلل درست فکرکرده بود. دراتم سال، امریکا طالبان  
را ااراج نمودودرگیری پرارجش رادرافغانستان آغازکرد، آقای عبـداهلل در  

 حکومت نوآقای کرزی به مقام وزارت اارجه رسید . 
به افغانستان آمد و    5۳۳۰آقای غنی باترک وظیفه دربانک جهانی دردسمبر 

بحیث وزیرمالیه تعیین شد. بزودی بخاطرحرکت جسورانه دراحیای اقتصاد و  
 تعمیرسیستم مالی، آفرین جامعۀ جهانی را حاصل نمود. بقول یک مامور ارشد  

پیشین امریکاکه با افغانستان سر و کاردارد : )آقای غنی وزارت مالیه را ازریشه  
بازسازی کردوبه مدیر مالیاتی شهرت یافت. پس ازهم وزارت مالیه جریان پول  
ـیـن   کمکهای بزرگ رابدون آنکه تورم پولی واقع شود، مدیریت کرد.( هـم
ـنـدانـی   مامور امریکاادعا میکندکه وزارت اارجه درزمان آقای عبداهلل نظم چ
نداشت، بهمین ااطروی یک افغان به تمام معنی میباشدکه صالحیت کافی بـه  
دیگران تفویض ننمود. طرفداران آقای عبداهلل اظهارمیکنندکه وی یک وزیـر  

 اارجۀ ایلی عامل بود.  
درسالهای بعدی هردورقیب ازطلسم زعامت نامعقول ومتلون کرزی اـودرا  

بامأیوسی ازناکامی حکومت درتطبیق نظریات    5۳۳4نجات دادند. غنی درسال 
اصالحی اش وظیفه راترک گفت. آقای عبداهلل ازدسیسه هاوتوطئه های ارگ  

وقتاکه کـرزی    5۳۳3به تنگ آمد، ازوظیفۀ وزارت اارجه کناررفت. درسال 
طرف بی التفاتی رئیس جمهوراوباما قرارگرفت، عبداهلل وغنی تصمیم گرفتنـد  
درانتخابات باکرزی رقابت بدارند. عبداهلل بابرپایی همایشهای بزرگ در سراسر  
افغانستان حمایت قوماندانهای کلیدی مجاهدین رابدست آورد وباحصول سی و  
یک درصدآراء بحیث یک سیاستمدار سنگین وزن انتخاباتی عرض وجودنمود.  
غنی پاسپورت امریکایی اودرامسترد نمود تاواجد شرایط شود، ولی کمتـراز  

 سه درصدآرا راازاودساات. 
بااتهامات گستردۀ تقلب به سودکرزی بدنام شد. عبـداهلل    5۳۳3انتخابات سال 

عنان قهرحامیان اودراگرفت ونگذاشت به جاده هابریزند و به مقابله بپردازند،  
ـنـگ   که میتوانست افغانستان راکه ازبغاوت طالبان بسیاربه تنگ بود، به یک ج
تباهکن دیگرمواجه گرداند. کرزی که گفته بودهیچ نوع تقلب نمیتواند برنتیجه  
تأثیرواردبنماید، پیروز اعالن شد. درماههای بعدی عبداهلل بحیث رهبـرمشـروع  
مخالف به مبارزه ادامه داد، والتماسهای کرزی رابه مشارکت درقدرت رد نمود،  

تیاری گـرفـت، بـه    5۳۰4وبجای آن برای یک مبارزۀ دیگرانتخاباتی درسال 
اطراف واکناف افغانستان سفرهاکردودستان زیادی رافشرد. اوگفت: زمانیکـه  
عضوحکومت بودم،صددرصد درحکومت بودم. وقتاکه مخالف بودم، صددر  

 صد مخالف بودم واین همیشه یک اصل میباشد.( 
راتقبیح کرد، ولی براالف، بسرعت    5۳۳3آقای غنی هم تقلب انتخابات سال 

پیشنهادکرزی را پذیرفت وبحیث مشاورعمدۀ کرزی در انتقال امنیت ازقـوای  
ـا   امریکابه قوای افغانی ادمت کرد. این مقام زمینه رابرای وی مساعدساات ت
چندین بار بااوباما مالقات کندوبه سراسرافغانستان سفرنماید ومردم رابخود جلب  
بدارد. غنی گفت:) من وظیفه راگرفتم تانشان دهم که سیاست همکاری میباشد،  
نه دشمنی. مسئولیت ملی انجام دادن کاراست.( غنی مثل رقیب اود با شماری  
ـارزات   ـب ازعناصربحث انگیزدوران جنگهای داالی ائتالف کرد. زمانیـکـه م
انتخاباتی درازان گذشته آغازشد، آقای غنی درهم سویی باعبدالرشیددوستـم  
ـای   جنگساالر اوزبیک به یک رقیب قوی تبدیل شد. حمایت بـراـی ازاعض
کابینۀ کرزی، غنی راقادرساات به دوردوم برودوازآقای زلمی رسول، نامـزد  

 طرف حمایت کرزی پیشی گیرد. 
الزم است رئیس جمهورنو، تقاضاهای جنگساالران متحداودرادر حالـی در  
توازن نگهداردکه کاهش کمکهای اارجی رامدیریت می کند، کمکهایی که  
حکومت کرزی راتاحال سرپانگهداشت. غنی با درک این مشکالت، بیان کرد  
که اوفیصله نموددرانتخابات شامل شود، زیراحکومت درحال زوال بود، مافکر  

 می کردیم که کمک ها کماکان ادامه می یابد و آینده تضمین است .  
ـارنـمـود:   ـه آقای عبداهلل هم از سختی های پیشرو کامالً آگاه اسـت. او اظ
)حکومت کردن درهیچ جاآسان نیست، ولی درحالتی مثل افغانستان این یـک  

 وظیفۀ ایلی سنگین می باشد. ( / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( تقلبات سازمان یافته  
ـارِ   ـابـک طوریکه دردوراول انتخابات دیدیم، رابطۀ محکمی با همین گروههای ن
قانون شکن دارد، که همه برای به ثمررساندن یک هدف فعالیت دارند. دررأس  
این کمسیون شخصی بنام ستار سعادت قرارداردکه شایدپنجاه شصت سال پیش  
اانواده اش سرحد پاکستان راعبور وداال افغانستان شده باشد، وبعدبصـورت  
ـعـال   ناقل در شمال کشورجاگزین شده، وسعادت درآن دیارتولدشده است، ف

 سعادت ولوکه ازیک پدرومادر پاکستانی بدنیاآمده، افغان است ! 
ـا   این شخص که درشمال کشوردرمیان اقوام غیرپشتون بزرگ شده و درآنجات
اندازۀ تحصیالتش رابسررسانیده، بجای اینکه ازتولدگاهش ستایش نموده وعالقه  
مندی ومحبت به آنهاداشته باشد، بدبختانه تعصبات بسیاربیخردانه، جاهالنه، ابلهانه  
ـام   ونامعقول قومی دارد، به اندازۀ که درگفتار تلویزیونیش درطلوت نیوز، باتم
بیحیایی گفت که اوزبیکها، تاجیکها وهزاره ها ازبیرون به این کشورآمده اندو  
تعلق به این ااک ندارند. یعنی که این ااک تنهابه اووقومش تعلق دارد!بایدبـه  
این پاکستانی گفت که اگرتودرکمترازنیم قرن اقامت درین ااک افغان شدی،  
ـا   هزاره هاواوزبیکهاکه بیش ازپنج قرن درین سر زمین زندگی میکنندوتاجیکه
 که اصالًباشندگان این سرزمین اند، باید ازین سرزمین نباشند، چه منطق جاهالنه ! 
باارائه وتوضیح این رویدادهای بسیارنااوشآیند ودلخراش که یکعده قومگرایان  
ـهـره   افراطی از مالحامد شروع تااین پاکستانی بچه )ستار سعادت( که بـرای ب
برداریهای سیاسی نامشروع وتفوق جوییهای قومی شان برهمه آمال واواست  
هاوآرزوهای مردم ما، که باچه نیت پاک وبی آالیش ودور ازهرنوع تعصبـی  
ـا   برای تعیین زعیم دلخواه شان رأی دادند، پا میگذارند، به یقین بااین عـمـل ن
ـان،   جوانمردانه، ظالمانه، قانون شکنانه، غیرعادالنه ودور ازاسالمیت وانسانیت ش
اداکند برمن نگیریداگربگویم یک ایانت ملی بزرگ ونابخشودنی رامرتکب  
میشوندکه جز روسیاهی وشرمندگی وسرافگندگی برای اودشان وبربادی و  

 نارامی بیشتربرملت ما، حاصل دیگری نخواهد داشت . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی کتاب  
ـابـل   این کتاب تاامروزیک غنیمت بزرگی برای هنردوستان است، ولی نکتۀ ق
تذکراینست که امروزهمه پدیده های زندگی درمسیر تحوالت شگفت آوری  
قرارگرفته وهمزمان هنرنیزدامنۀ آفرینشهای اودراوسیع ترکرده است. بویژه  
کشورعزیزماکه باگذشت دودهه، طاعون سکوت وشکنجه رادرگورستان تاریخ  
سپرده، بیموردنیست که استادشهرانی باتجدیدنظرجامعترومشرحتر این کتاب را  
ـاز   دوباره بدست نشربسپارد، چه باانقالبات تکنالوژی درهمه ساحات زندگی، نی
مندیهابیشترشده واواستهای انسان امروزبیش ازپیش فرااترشده است، ااصتاً  
نیازهای هنرآفرینان جوان راچه درداال وچه اارج از مرزکشور در شنااـت  
شخصیتهای گذشتۀ اود بیشترشده وعجالتاً این کتاب یگانه اثریست که رقیبی  
درکناراود ندارد. باییست ااطرنشان ساات که کارهای فرهنگی وهنری استاد  
شهرانی تنهابه تألیف این کتاب االصه نمیشود، بلکه آثارزیادی را درین زمینه ها  
تاکنون بدست نشرسپرده وچکیده های دیگراوهم آمادۀ چا  است، که بدون  
شبهه ادمات مقدس شان درروشن سااتن زوایای تاریک فرهنگ وهنرقابـل  

 هرگونه ارجگذاری است. 
من بحیث یک هنرمندی اارج ازدایرۀ هنر، به علت ناتوانیی هاییکـه دراـود  
سراغ دارم، این همه ادمات چشمگیراستادشهرانی راازهر رهگذر ستایش نموده  
 ازاداوند بزرگ برای شان طول عمروسعادت بی پایان میخواهم تادرغنامندی  
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 )دنباله ازصفحۀ ششم( خاموشی دربرابر جرم مشهود  
گستردۀ امرایل را باادشه دارشدن منافع ملی کشوربراساس قاعدۀ ) اهـم و  
مهم( سنجش نماییم، بدون شک حفظِ سالمتِ انتخابات نسبت به آبروی کذایی  
امرایل اهم شمرده می شود، بنابراین افشای امرایل جدا از اینکه ازکدام منبع به  
ـات و   ـیـم اصـالح دست آمده است، حکایت از اقدامِ هوشیارانه و شجاعانۀ ت
همگرایی در راستای شفافیت قراردادهای اجتماعی، تأمین عدالت و احترام بـه  

 حقوقِ انکار ناپذیرمردم دارد. 
ـ استعفاءامرایل نقطۀ پایان ایانت ایشان نیست، قضیۀ ایشان بایستـی مـورد  9

تعقیب عدلی وقضایی قرارگیرد، او وهمدستان اش باید دربرابرِمحکمۀ عادالنه  
پاسخگوباشند، زیرا ایانت ایشان از جرم های معمولی به شمار نمی رود بلـکـه  

 مصداقِ ایانت ملی است. / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم(   نظر داکتر هادی 
جوانان تحصیل یافتۀ افغنستان ودارای رتب علمی داکتری، افغانستان مظلوم در  
یک صحنۀ جدیدازحیات سیاسی اودقرارگرفته است. دو شخصیتی که هردو  
جوان بوده ویقین دارم هردو بامنتهای محبت و صمیمت آرزومند پیاده کردن  
ـتـم   اصالحات درکشورآبایی شان اند. انتظارمن ازایشان اینست که درفردای ا
انتخابات جاری همدیگررا ترک نگویند. آن که رئیس جمهورانتخاب میگردد،  
رقیب دیروزی اودرا دعوت به همکاری نماید، وباهمکاری تنگاتنگ بااو وتیم  
همراه او، تلفیقی ازهمکاری درپی اصالح نقایصی گردندکه لحظاتی قبل به آن  
اشاره کردم . به عبارت دیگردست به ایجادکمیته های بسیارموثـری بـررسـی  
قانون اساسی افتند، درپی تدقیق وتأمین موسسات بدیل برای نظامی گردند، که  
بایدبه شکلی ازاشکال جانشین نظام ریاستی درشکل وماهیت موجودۀ آن گردد.  
مشختصر میخواهم بگویم درین راستا دونوع عملیه درپیش دارند، عملیه اولـی  
تغییرنظام ریاستی به یک نظام مشروطه درچوکات نظام جمهوری  است، کـه  
ـاسـی و   ـی مبتنی برایجاداحزاب موثرسیاسی بایدنقشش را در پیشبرد حیات س
ـام   ـق اجتماعی افغانستان بدوش گیرد. یعنی پایینتر ازسطح ریاست جمهوری، م
صدارتی ایجاد گرددکه برقاعدۀ اکثریت اعضای پارلمانی وپشتیبانـی مـوثـر  
پارلمان امورمحوله را پیش ببرد. و نظام جمهوری بتواندبایک همکاری موثربین  
شخص رئیس جمهور و صدراعظم وکابینۀ او، به نیازمندی های وسیـع مـردم  
افغانستان پاسخ گویند. مثال موجودۀ همچویک مودل یا نمونه را درجمهوریت  

 کنونی فرانسه سراغ نمود. 
نمونۀ دوم آن که بیشتربرآن معتقدم، کاهش قدرت وصالحیت رئیس جمهور  
ـادیـک   درصدر دولت وتبدیل آن به یک ریاست تشریفاتی و درمقابـل ایـج
حکومت موثرپارلمانی درقاعدۀ آن است. از اثرات فوری مثبت آن رفع جنجال  
پرمناقشۀ ریاست جمهوریست که تطبیق آنرادر سالهای آینده وبنابراشکال مادی  
که افغانستان تایک مدت اواهدداشت، بهیچ وجه نمیتوان االی ازانـدیشـه و  
نگرانی تصورنمود.احتیاج مردم باشرایط عینی وذهنی شان باالترازهرگونه شکل  
بندیهای دولتی، غیرسازنده ومثبت درسطح دولت اواهدبود وبایدهمین طـور  

 باشد. 
درااتمه امیددارم که جنابان آقایان داکترعبداهلل وداکتراحمدزی باید بـدیـن  
ـا   ـع ـای واق فکرباشند که طی زمامداری پنجسالۀ اودشان، وباتشکیل کمیته ه
ـنـونـی   باصالحیت ازدیدگاه علمی، پایه های نظامی را بریزند که غیرازنظام ک
ـا   باماهیت موجودۀ آن باشد، وکاری نکنندکه درپایان پنجسال، مردم بیچارۀ م

 بازهم بانگرانی تمام دربرابرفردای نامعلوم ومجهول قرار گیرند.  
ـادت   کوشان: تشکرجناب استاد ازبیانات تان، آرزومندتعالی کشور ورفاه و سع

 مردم مان هستیم. / 
***************************************** 

 تان دارم. گوش هستید؟   مسئول دفتر:بلی،یک گپِ بسیاراوب برای 
شنویـد؟    شود( می   امرایل: بله، بگویید! مسوول دفتر: )صدا درست شنیده نمی 

شب همراهش نشستم، با قوماندان. بعد من برایش گفتم مشکالت زیاد است. او  
 غم باش.   گفت که تو بی 

امرایل: درست شد. آن تهدید را کامالً بند ساات. مسئول دفتر: اوگفت، رُخِ  
 اولِ اوتهدیداست ودردوم کامالً کنسل میکند. قوماندان بسیار آدم اوب است 

 امرایل:قوماندان کیست؟ درکمپاین کیست؟ قوماندان شماکیست؟ 
مسئول دفتر: قوماندان، معاون سابق قوماندانی کابل است. از پکتیکا اسـت و  

 بسیار آدم اوب است. 
 امرایل:شمارۀ آن قوماندان رابرایم اس ام اس کن. به سیرت بفرست. 

مسئول دفترکمسیون درلغمان: درست شد. بسیارآدم اوب است. شب تا یازده  
 بجه نشسته بودم. حال رفته باشد. امرایل: درست شد، درست شد! 

*** 
ـات در      ـ صحبت ۵  ـاب تلفونیِ داکترمشال، یکی از مسئوالن دفترکمسیون انتـخ

 طور هستی؟   جنوب، با امرایل : امرایل: اوب هستی، چه 
ـان،    داکتر مشال: اوب هستی، بخیر هستی؟ امرایل: چه  ـال ج طور است مش

سان کرده،    طور است عزیز؟ داکتر مشال: بس، شب و روزمان را یک   کارها چه 
 صایب! امرایل: کارهایت اوب است؟ داکتر مشال: ها! 

 امرایل: کارهایت اوب است؟ داکتر مشال: بیخی، بیخی، بیخی مطمین باش. 
امرایل: آن مهمانانی را که فرستاده بودم، باآنها دیدید؟داکترمشال: نخیرتا هنوز  

 نیامده اند. دیروز سیرت صایب راگفتم تا هنوز نیامده اند . 
که    بار ببین، دیگر این   امرایل: اوب، امروزیک نفربرایت مسج میکند. با اویک 

 با سلطانی هم هماهنگی اود را نگه دار. 

 بازگشت همگان به سوی اوست 
ـ وفات شادروان حاجی محمدسرور سروری رادرکابل، به اانواده های محترم  
ـنـدری، لـودیـن وانـوری   سروری، نعیمی، نوری، عقیقی، مدد، جیالنی، سک

 صمیمانه تسلیت میگوییم. امید 
ـ وفات شادروان مهندس احسان اهلل فرزاد را در ورجینیا، به اانواده های محترم  
 فرزاد، پرونتا، معصومی وکلیه بازماندگان، صمیمانه تسلیت میگوییم . امید 

***************************************** 
 وگوهای افشاشدۀ امرخیل   متن فارسی گفت 

ـتـر    ـ گفت ۰  ـایـن داک ـپ وگوی تلفونیِ ضیاءالحق امرایل با یک عضـوکـم
 غنی احمدزی   اشرف 

غنی: بله سالم! سالم برادر! جور و    امرایل: بله، سالم علیکم! عضوکمپاین اشرف 
 طور است؟   اوب هستی، صحتت چه 

طور هستی، کارهایت اوب است؟عضوکمپاین: والاوب است.    امرایل: چه 
 کردم، والی صاحب همین جا است.   همین حاال درارتباط غزنی صحبت می 

کند در کابل! عضوکمپاین : همین حاالآمده؛ این    امرایل: والی را بگو چه می 
جا )غزنی( رفت، کار کند و    جا کمی کار دارد. امرایل: برایش بگو فرداکه آن 

که باالی قوماندان امنیه هم کار کند. عضوکمپاین غنی: بله بله،همیـن    دیگر این 
گفت؟ عضوکمپاین غنی: آن    لحظه روی آن صحبت کردیم. امرایل: چه می 

ـیـز)؟(   تشویشهاراچیز)؟( کردیم. و دیگرگپ مراکزبودکه آن جای جدیدچ
 زنیم.   کنیم و بعد روی آن گپ می   جارا چیز)؟( می   شده ومیگوید آن 

گوید، قوماندان    امرایل: نی نی! من دیروزهم بااوصحبت کرده ام، اوچه می 
آن طرف یا این طرف؟ عضوکمپاین : اومیگویدکه چیزاست، یعنی درانتخاب  

 به تشویش است. 
امرایل: اومن دیروزبرایش گفتم که قوماندان رابخواهد یا نه. ایـن پـوپـل 

غنی    غنی نشسته است، برادر! اشرف   )جیالنی پوپل( چه میکندتمام روز با اشرف 
 غنی: بلی همین لحظه!   کنی؟  عضوکمپاین اشرف   را چه می 

هابوده باشد. مجلس من مهم    امرایل بالهجۀ تند: این اونیست که مجلس من باآن 
غنی    بودیا مجلسِ او؟ این بسیارگپِ بداست شما بدوید، شما در زیر زنخِ اشرف 

 غنی: بلی برادر   اید.  عضوکمپاین اشرف   نشسته 
های اود رامیکند.    امرایل: بس تمام روزتنهاتوصیفهای اودش است. توصیف 

 وال که در سال ببینمش.  عضوکمپاین اشرف غنی: بالکل، بالکل! 
ایـد.    امرایل: یک چیزدیگربرادر، بعضی کسانی راکه شما برایم معرفی کرده 

یی، به این معنا که شما استفاده کنید. یک    برای من مردمان اوب معرفی کرده 
دوسه نفرِتکره )قوی( دربداشان بکاراست. یک ازبک راکه تومعرفی کردی،  
آدم تکره)قوی( بود. یکی در چیز)؟( معرفی کردی، آدم تکره. یکی دونفـر  

 رانیاز دارم که در چیز)؟( معرفی کنی. 
 عضوکمپاین : بله بله، این اوب است. اسماعیلیه راهمین لحظه دیدم. 

امرایل: باآنهاهرعصربه تماس باش تعقیب کن. برایشان که زنگ بزنی میگویند  
 فهمد.عضوکمپاین: بله بله!   ها آدم چیزی نمی   برای چه مارااواستی. درگپ باآن 

کنی، برایش بگو که تو این را بکن    شان. کسی راکه معرفی می   امرایل: بفهمان 
اند اما ما    و تو این کار را، مردمان بااعتماد. عضوکمپاین اشرف غنی: همه فهمیده 

 توانیم.   بسیار از چیزهارادر تلفون گفته نمی 
طلبیش. به ااطری که از بداشان تا    جا می   زنی و یا این   امرایل: برایش زنگ می 

ـاره    این جا یک روز راه است، اگر صبح حرکت کند، شام می  رسد و فردا دوب
 طور، امر کن.   اواهی؟ چه   بفرستش . عضوکمپاین : حال کسی را می 

ها نباید لت)تنبل( باشند.عضوکمپاین : درست است. همین لحظه که    امرایل: آن 
 دهم.   کنم و زود احوال می   پوپل)جیالنی پوپل( را دیدم، برنامه را تنظیم می 

امرایل: برادر! این چیزهابسیارمهم است. باالی آنهاحاالهیچ اعتماد ندارم. اینهمه  
درجلسات هستند، جلسه راچه میکنید؟ سه نفرکاراود را انجام دهد، ادا کند  

 غنی: بله، بله، بله!   راند !عضو کمپاین اشرف   گذارد و یا می   کسی می 
 امرایل: وظیفۀ هرکس معلوم است. عضوکمپاین : بلی کامالً درست است. 

ـاتـی اسـت،    امرایل: این  ـف طور کوچیانی کوچیانی صحبت کنید. همه تشری
 گیرند.   دستمال را به گوش و بینی اود می 

 غنی: کامالً درست است، کامالً فهمیدم .   عضوکمپاین اشرف 
*** 

 ـ صحبت تلفونیِ ضیاءالحق امرایل بامسئول دفترکمسیون انتخابات در لغمان: 5 
ـار    ای یانه. اینجامردم آوازه کرده   امرایل: تغییرآورده  اند که در لغمان و ننگره

 رود.   کار بسیار سست پیش می 
 مسئول دفتر:نه، تولیست کسانی راکه فرستاده بودی،آنراتمام کردم. 

طور؟ مسئول دفتر: توکه آن لیست رافرستاده بودی، چهارنفرشانرا    امرایل: چه 
 ام.   در دی اف سی گرفته 

 شود.   قدر؟ مسئول دفتر: صدا جر است و درست شنیده نمی   امرایل: چه  
امرایل: بلی، برادرهمین لحظه تو برایش زنگ بزن. برایش بگو که دیدنِ هـر  

 دوی مابسیارمهم است. از اوگوسفندو بز را بگیر وتمام کار را منظم کن. 
مسئول دفتر: درست شد. ودیگرنفری که درمعارف بود، سیرت )رئیس دفتـر  
 ضیاءالحق امرایل( برایم گفت که با او هم ببینم. با او هم در همین مورد ببینم؟ 

 بیند.   آید و تو را می   جا می   امرایل: بلی، ببین. بهمین ااطر او هم آن 
ـامـه  ـیـق بـرن ریـزی    مسئول دفتر: درست، شد درست شد. امرایل: اوب دق

 شاءاهلل.   ای، برادر؟ مسئول دفتر: درست شد ان   کرده 
امرایل: بسیارباجرأت کارکنید. قسمی باجرأت که گوسفندهارا چاق کنید و  

 دوباره بیاورید. 

جنایتکاران وقصابان ملت افغانستان، ضیاءالحق امرخیل، باگلبدین وبادار هردوی  
 شان، جنرال حمیدگل  

داکترمشال: برای سلطانی من آن روز زنگ زدم. اوکه مسج فرستاده بـود آن  
 شود.[   نمبر]صدا درست فهمیده نمی 

 امرایل: نه، کسیکه مسج فرستاده بود؟ داکتر مشال: سیرت صایب فرستاده بود. 
یی    امرایل: با آن نفر چی گپ زدی؟داکترمشال: آن نفرگفت درآن ولسوالی 
 که است، درآن ولسوالی یکنفری را پیدا کرده  که آن آدم را چیز)؟( کنم. 

امرایل: دریک ولسوالی نه درپنج شش ولسوالی،اصوصاًدر ولسوالی بلوچان  
 ها را نزدت بخواه.   ها تماس بگیر و آن   که مردم مفکوروی هستند. با آن 

ام؛ تنها دالرام و چاربولک باقی مانده است، دیگر همه    داکترمشال: تنظیم کرده 
 جا کرده ام.   به   را جا 

امرایل: مقصدکه درست جا به جا کن که گوسفندها را اوب چاق بیاورنـد.  
 بفهمان که گوسفند الغر نیاورند، چاق چاق بیاورند . 

 داکتر مشال: بیخی، بیخی ااطرجمع باش. 
*** 

 تلفونیِ امرایل با مسئول کمسیون انتخابات در فاریاب:     ـ صحبت 4 
 طور است برادر؟   امرایل: کارهایت چه 

 مسئول کمسیون : کارهااوب است اومشکالت هم وجود دارد. 
 شود.[   امرایل: چه مشکلی؟مسئول کمسیون : ]صدا شفاف نیست و شنیده نمی 

 امرایل: چرااینهارا اصالح نمیکنی. چوب رابگیرو همه را بدوان. 
 بینیم.   مسئول کمسیون : پس چنین راهی را می 

امرایل: اینهمه تغییرکرده برادر، ازبکها رابگیر. پشتونها رابگیرودیگران رابیرون  
کنند. ازبکهارابخواه و هـمـۀ    کن، این اوشرم است. این مردم همه تقلب می  

 شنوی؟   ها استخدام کن. می       منیجرانت را از میانِ آن 
*** 

اهلل کاموال    رئیس دفتروسکرترضیاءالحق امرایل)سیرت(با احسان      ـ صحبت   2 
 غنی احمدزی دروالیات مشرقی:   مسئول کمپاین اشرف 

سیرت: بزرگوار اوب هستی؟ کاموال: بله؟ سیرت: سالم سیرت هستم، مثـل  
 که شمارۀ من همراه شما نیست؟ کاموال: شمارۀ دیگرت ثبت است.   این 

زنیم. به ااطری که در این روزها قیمت    ها زنگ نمی   سیرت: ما او از آن شماره 
گوسفندها بلند رفته است. کاموال: ها ها ها! یک مسج بفرست، بعد من زنـگ  

زنم، اینطوراوب میشود. سیرت: دیروز مسج هم فرستاده بودم؟ کامـوال:    می 
 آن کار بازهم شد یا نه؟سیرت: نخیر بزرگوار، من همراهت صحبت کردم یا نه؟ 

 کاموال: اوب در آن قسمت نفهمیدم.  سیرت:  نیست؟ 
 کاموال: درلغمان هم است، دردرۀ نورهم است ودرنورستان هم است. 
 سیرت:درلغمان آنرامیخواهی یانه این بزوگوسفندرابرایم معرفی کن. 

 کاموال:اوب. ببین آن آدم که آمده بودوهمراهش دیدم بسیارآدم قوی است. 
 سیرت: سر این آدم االص است، سراالص است. 

ـا    کاموال: این آدم دیگر که در قریۀ ما کار می  کند، بسیارآدم شریف است ام
 قوی نیست. سیرت: نخیر، من همراهش صحبت کردم. 
 کاموال: در شرافتش شک نیست . سیرت : نفهمیدم . 

 ها را چیز)؟( کن!   کاموال: اوب، آن دو نفر که است برادر، آن 
 سیرت: کدام؟ کاموال: آن آدم که تازه به نورستان آمده  برایش چیز)؟( بکن. 
سیرت: اوگفت کسی درنورستان سِلِکت شده . اوباشماکاراواهد کرد، راه حل  

که اواهرزادۀ این آدم دیگر است و ما کسِ دیگری    دیگری ندارد. به ااطرِ آن 
ـار    توانیم. او با حساب کلیوالی اود بااوجورمی   را آورده نمی  آید. اگر بـدر ک

 شود . )دنباله درصفحۀ چهارم(   کند، کار جور می 
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 عرضه کنندۀ انواع موادخوراکۀ وطنی، هوسانه های تازه درقلب شهرسپرنگفیلد ـ ایالت ورجینیا

فرارسیدن ایام ماه رمضان رابه هموطنان عزیزتبریک گفته، وبدین مناسبت خجسته عالوه برتخفیف دربهای بسا مواد، 

 باآمادگی کامل تهیۀ خوشمزه ترین خوراک ها راجهت افطار وسحری به شما مژده می دهد .

تازه ترین میوه های فصل، نان های تازۀ عادی، بی نمک، باسبوس وبی سبوس، عالیترین انواع کلچه های شیرین وشور، بوالنی، 

روت های وطنی، جلبی، انواع پنیر و مسکه، سمبوسه های تازۀ گوشتی و سبزیجات، حلیم ازگوش مرغ، قیماق تازه، مزه دارترین 

انواع چتنی وترشی، گوشت های تازه وحالل مرغ ، بره ، گوسفند، گوساله وگاو، پاچۀ گوسفند وگوساله وگاو، دل وجگرتازۀ گوسفند و 

 گوساله وگاو، انواع خرمای تازه برای افطاری و تازه ترین میوه های خشک وطنی و نوشابه ها را برای تان عرضه می کنیم 
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 دهندگان کشته شدند   دوقطع کنندۀ انگشتان رای 
ـ آریانانت: صدیق صدیقی درفیسبوک اود نوشت: در نتیجه  ۰9 جون/کابل 

عملیات پلیس درولسوالی رباط سنگی والیت هرات دوطالبی که در قطع کردن  
تن دیگـرآن    ۰ های هموطنان عزیز ما دست داشتند به هالکت رسیده و   انگشت 

شناسایی شده وتحت پیگردپلیس قرار دارند."وزارت دااله دروبسایـت اـود  
ـفـررای  ۰۰نوشت مال شیرآقا فرمانده طالبان در رباط سنگی که انگشت ایـن  ن

دهنده به دستور او قطع شد، درعملیات مشترک ارتش و پلیس در دهکده حقآبه  
نفر پس از آنکه دریـک  ۰۰کشته شده و یکتن افراد او زامی شده است. این 

مرکز رای در ولسوالی رباط سنگی آرای اود را به صندوق ریختند، در راه  
ـان را    بازگشت به اانه، افراد مسلح آنها را متوقف کردند و انگشتهای رنگـی  ش

بریدند.طالبان آنهاراساعتها دربند نگه داشتندوعصرروزانتخابات پس از اتمام زمان  
 رای گیری آزاد کردند. 

اهلل نبیل سرپرست اداره    پس ازپخش شدن ابر بریدن انگشتان آنها، رحمت 
امنیت ملی طالبان را عمال ایران وپاکستان اواندودرفیسبوک اود اطاب بـه  
 طالبان نوشت قیمت اینظلم رااواهید پرداات، مردم شریف هرات شاهدباشند. 
طالبان پیش از برگزاری انتخابات به مردم هشدار داده بـودنـدکـه اگـردر  
ـای طـوالنـی   ـه انتخابات شرکت کنند، انگشتهای آنهارااواهندبرید، ولی صف

ـانـع از    رای  ـان م دهندگان درمراکز رایگیری بیانگرآن بودکه این هشدار طالب
 های رای نشده بود.   حضور مردم در پای صندوق 

جوزا/ارداد، شورای رهبری    54 فردای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
طالبان ازنفرات این گروه بابت تالش برای ممانعت از برگزاری انتخابات  تشکر  

ـای    کرد. امامسئوالن کمسیون مستقل انتخابات ومقامهای دولتی گفته  ـه اندتالش
گیری شود و نیروهای امنیتـی    طالبان نتوانست مانع حضور مردم در مراکز رای 

 ریزی کرده بود، انثی کردند.   بیشتر حمالتی را که این گروه برنامه 
 ارسال خواستهای تیم عبداهلل به کمسیون انتخابات 

ـ صدای امریکا 52 :سیدفاضل سنچارکی سخنگوی تیم انتخاباتی  جون/کابل 
عبداهلل گفت درمذاکرات رویاروی باکمسیون انتخابات درحضور یان کوبیش  
نماینده سرمنشی ملل متحد فیصله گردید تااین تیم دیدگاهها ونظرات اـودرا  
ـای   ـاره بصورت کتبی درااتیارکمسیون انتخابات قراردهدو میکانیسم و راهک
ـاک   بیرون رفت از مشکل وپایان دادن به تقلبات وجداکردن آرای پاک از ناپ
ارایه شود. اوافزوداین فهرست امروزبه کمسیون انتخابات فرستاده شده و در  
ااتیارآنها قرارگرفته است. به گفته سنچارکی، تماس های تلفونی و رویاروی با  
ـبـی   کمسیون مستقل انتخابات درین مورد ادامه دارد. او در مورداواستهای کت
این تیم از کمسیون مستقل انتخابات جزییات ارایه نکرد اما گفت که اواستهای  
 این تیم قانونی، مشروع و به هدف تامین شفافیت انتخابات مطرح گردیده است. 
ـفـت بـر   اما زمانیکه عبدااهلل رابطه اش راباکمسیونهای انتخاباتی قطع کردگ
کناری رئیس داراالنشای کمسیون مستقل انتخابات، وضاحت درموردبرکناری  

کارمند انتخابات، وضاحت درباره بیشترازهفت ملیون رای دهنده    2۳۳۳ وتقرر  
وپرکردن صندوقها در بعضی ازمناطق و رای بیشتر نسبت به تعداد نفـوس آن  
 مواردی است  که تیم آنهااواهان پاسخ روشن از کمیسیون انتخابات شده بود. 
نورمحمد نورسخنگوی کمسیون انتخابات امروزگفت با وجود نشستی کـه  
باتیم عبداهلل داشتند تا هنوزآن تیم اواستهای شانرا به صورت کتبـی بـه ایـن  
کمسیون نفرستاده است، دراین گفتگوها اولین مورد این بودکه تیم اصالحات  
ـتـه   وهمگرایی به روند انتخابات دوباره بپیوندند. هرنگرانی که تیم عبداهلل داش
ـاطـر   باشد، کمسیون مستقل انتخابات به آن پاسخ میدهد.اماآقای سنچارکـی،ا
نشان نمود تا زمانیکه به یک توافق نهایی دست نیابند و روی میکانیسم رسیدگی  
 به تقلبات با کمیسیون مستقل انتخابات به تفاهم نرسند، وارد پروسه نمیگردند. 
سخنگوی تیم انتخاباتی عبداهلل میگوید یک سلسله مدارک حاکی از تقلبات  
گسترده در ااتیار این تیم است وهر زمانی که الزم دانستند آنرا با مردم ورسانه  
هاشریک میسازند. او درحالیکه ازکسی در مورد این اسناد نام نبردکه کیها تقلب  
کرده اند اما گفت این اسناد وشواهد درابعاد وزمینه های مختلف در دسترس تیم  

 آنها قرار گرفته و حتما ما آنرا نشر اواهیم کرد . 
 د ضیاء الحق امرخیل استعفا دا

ـ صدای امریکا:   5۵ ضیاالحق امرایل رئیس داراالنشا کمسیـون    جون/کابل 
مستقل انتخابات درحالیکه هرنوع اتهامات علیه اودش را رد نمود از وظیفه اش  
کناررفت. وی بعد ازچاشت امروز در نشست ابری ظاهرشدوگفت درهیچ نوع  
تقلبی دست نداشته و نچه انجام داده بااساس وظیفه وصالحیت کمسیون مستقل  
ـلـی و   انتخابات میباشد. امرایل افزودبه سبب بهبودوضیعت کشور ومنافع م
پروسه اعتماد سازی از وظیفه اودبطوررسمی بدون هیچ نوع فشاری از سمـت  
اود استعفا داده است. امرایل گفت این دسیسه هاقبل ازانتخابات برعلیـه وی  
وجودداشت ودسیسه روزانتخابات ونوارصوتی راکه روز گذشته نشـرشـد از  
جمله همین دسیسه هاست وهمه آنرا رد میکند. او ااطرنشان ساات که اگـر  
 امرایل دراین اداره نیست صد ها امرایل دیگر این پروسه را پیش میبرند. 

یوسف نورستانی، رئیس کمسیون انتخابات ازاستعفای امرایل اظهارتاسـف  
نمودو گفت رئیس داراالنشا به سبب اینکه این پروسه به معضل مواجه نگـردد  
 وبرای نجات این پروسه ومنافع مردم از سمت اش کناررفت وپخش نوارصوتی 

 روزگذشته ازسوی تیم اصالحات وهمگرایی هیچ ربطی به استعفای او ندارد . 
دراین نشست امرایل گفت درپروسه انتخابات رئیس جمهورکامال بیطرف  
بوده اما برای مسئولین وقوماندانهای نهادهای امنیتی دراین پروسه مدااله نموده  

 اندکه از برای از آن این کمسیون جلوگیری نموده است. 
سازمان ملل کناررفتن ضیاالحق امرایل برای منافع ملی راتقدیر نمود. یوناما  
ـاسـت   ضمن ستایش ازکارکردهای امرایل در مدیریت انتخاب، از نامزدان ری

 جمهوری اواسته است تا بطور کامل به پروسه انتخابات برگردند.  
عبداهلل درمورد استعفای امرایل ازاظهارات بیشتراودداری نمود اما گفـت  
 هرکسیکه دراین انتخابات تقلب گسترده نموده،در برابر قانون جواب بدهد. 

عباس نویان سخنگوی تیم تحول وتداوم اشرف غنی احمدزی درموردگفت  
این تیم از شجاعت ووطنپرستی آقای امرایل که بدون هیچگونه فشار وصرف  
بخاطرازبین بردن یک گره که درامور انتخاباتی ایجاد شده،از وظیفه اش استعفا  
ـار   داده،جدا قدردانی مینماید.اوازرئیس جمهوراواست تاازحقوق،عزت ووق
امرایل حراست نماید وحق شانرا در رسیدگی به امور قضایی محفوظ بدارنـد  
واین حق شانرا اعاده کنند. نویان گفت تیم تحول وتداوم ازرئیس جمهور مـی  
ـات بـه   اواهدکسی رابعوضامرایل بگمارد تاکامال بیطرف باشد تا امور انتخاب
 صورت درست پیش برود وپروسه انتخابات مورد گروگان گیری قرار نگیرد. 

 امرخیل به سود نامزد مشخص تقلب کرده  است  
ـ صدای امریکا   5۰  : ستاد انتخاباتی عبداهلل نامزدامروز نوارصوتی  جون/کابل 

ـفـونـی   ـل را در ااتیار رسانه ها قراردادکه به ادعای آن ستاد جریان گفتگوی ت
رئیس داراالنشای کمسیون مستقل انتخابات با اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی  
ـاد   ـت احمدزی ویکی ازمسئولین والیتی کمسیون مستقل انتخابات بوده است. س
ـتـی   عبداهلل ادعا میکنددرین نوارصوتی ضیأالحق امرایل بایک مسئـول والی
کمسیون انتخابات واعضای ستاداحمدزی در باره سازماندهی تقلب در انتخابات  
صحبت می کنند. بریالی ارسال، یک عضو ستاد انتخاباتی تیم عبداهلل گفت این  
مدرک ثابت میسازدکه امرایل تقلب را به سود یکی از نامزدان سازماندهی می  
کرده است. اسنادکافی ازدست داشتن برای از نهاد های حکومتی وکمسیـون  
مستقل انتخابات درتقلب را دردست دارند و در روز های آینده یکا یک آن را  

 در ااتیار رسانه ها قرار می دهند. 
رئیس داراالنشای کمسیون مستقل انتخابات هرگونه اتهام را بر ضداود رد  
ـاتـی درروز   ـاب میکند.امرایل روزگذشته گفت قضیۀ انتقال موادحساس انتـخ
 انتخابات به کمسیون شکایات انتخاباتی راجع شده تاموردبررسی قرار گیرد. 

نادرمحسنی، سخنگوی کمسیون شکایات انتخاباتی روزیکشنبه گفت ازسوی  
ـایـت   کمسیون مستقل انتخابات به آنها این مساله راجع نشده بلکه سه موردشـک
درباره قضیه امرایل به این کمسیون درج شده،یک شکایت ازسوی شـخـص  
امرایل، یک شکایت ازسوی باشندگان ولسوالی سروبی ویک شکایت هم از  
سوی ستاد انتخاباتی داکترعبداهلل.این شکایات دردفترساحوی کمسیون شکایات  
انتخاباتی در حال بررسی بوده وتحقیقات ابتدایی ادامه دارد. کمسیون شکایات  
 انتخاباتی این شکایتها پس ازتحقیقات در جلسه علنی مورد بررسی قرار می دهد. 

 امریکا : نامزدان ازخشونت جلوگیری کنند 
ـ صدای امریکا 54 ـات  جون/کابل  : ایاالت متحده اواهان حل مشکل انتخاب

افغانستان ازمجرای قانونی شده ازنامزدان انتخابات اواست ازتوسل به اشونت  
 جلوگیری کنند.  

ـای   ـیـسـم ه قصرسفیدمیگویدقانون اساسی وقانون انتخابات افغانستان میکان
ـنـدان   مشخصی را ایجاد کرده تاشکایتها وادعاهای معتبر تقلب و نارسایی کارم
ـنـگـوی   ـاش ارنسـت، سـخ انتخاباتی بادقت وبیطرفی کامل بررسی شود. ج
قصرسفیدروزدوشنبه گفت رسیدگی به تخطیها وادعا های تقلب باید بصورت  
غیرجانبدارانه صورت گیرد.ازمقامهای کمسیون انتخاباتی میخواهیم تاتمام ادعا  
های تقلب رابا دقت وبی طرفی بررسی کنند.سخنگوی قصرسفید گفت وشنود  
بین نامزدان وکمسیون انتخاباتی را حیاتی اوانده اذعان داشت که ایاالت متحده  

 اواهان ازسرگیری فوری آن میباشد. 
آقای ارنست گفت روند دموکراتیک مشکالت اودرا دارد، اما اگر نگرانی  
های انتخاباتی ازمجرای قانونی و مشخص انتخاباتی بررسی و حل شود، افغانستان  

 در موقف اوبی قرار اواهد گرفت. 
جیمزکنینگهم، سفیرایاالت متحده درکابل گفت این انتخابات فرصت اوبی  
برای افغان هاست تاسرنوشت اود و آیندۀ کشور شانرا تعین کنند. بااشاره بـه  
ـاسـی   فرازونشیبهای انتخاباتی افغانستان آقای کنیگهم گفت همۀ سیستم های سی
ناقص اند. اما هیچ کسی نباید چیزی راکه افغانها دریک مدت کوتاه به دسـت  
ـادق   آورده اند دست کم بگیرد. این اصل بر اهمیت دو انتخابات گذشته نیـزص
ـتـحـده در   است. سفیرامریکا که به مناسبت فرارسیدن روزاستقالل ایاالت م
ـان   ـت سفارت امریکادرکابل صحبت میکرد، گفت واشنگتن در انتخابات افغانس

 بیطرف اواهد ماند. 
ایاالت متحده، اتحادیۀ اروپاوسایرنهادهای بین المللی ازبرگزاری دور دوم  
انتخابات ریاست جمهورافغانستان تمجیدکرده وگفته اندکه بادرنظرداشت قوانین  
ـیـدگـی   ـا رس وادارات برگزارکنندۀ انتخابات، به ادعاهای تقلب و نارسایی ه

 صورت گیرد . 

 احمدزی: رای ما پاک است و ازآن حفاظت میکنیم 
ـ بی بی سی 52 :اشرف غنی احمدزی، یکی از دونامزد دور دوم  جون/کابل 

انتخابات ریاست جمهور، در اولین نشست ابری اود پس از روزبـرگـزاری  
انتخابات، ازتیم رقیب اواست تا حاکمیت قانون درروند انتخابات را بپذیرد. او  

تواند به صورت قانونمند به    گفت هیچ روندی بدون قبول حاکمیت قانون، نمی 
      پیش رود. اوکه در کابل باابرنگاران واعضای بلندپایه تیم اود صحبـت مـی 

 کرد، گفت  اارج شدن از روند انتخابات، نشانه شکست و عجز است. 
عبداهلل، تنهارقیب احمدزی دردور دوم انتخابات، هفته گذشته ودر اعتراض به  

ـاتـی    آنچه که تقلب سازمان  یافته به نفع تیم رقیب اواند،تمام روابط ستاد انتخاب
اودراباکمسیون انتخابات بحالت تعلیق درآوردواواهان توقف فوری شمارش  
 آرای انتخابات شدوازناظران ستاد اود اواست دفاترکمسیون را ترک کنند. 
اما اشرف غنی احمدزی درنشست ابری امروز اود با اشاره به این مساله که  

های برگزاری کننده انتخابات اعالم نشـده،    تاهنوز هیچ نتیجۀ ازسوی کمسیون 
ازتیم انتخاباتی عبداهلل اواست تامنتظر اعالم نتایج باشند و ازپیش داوری اـود  

شکایت ازروندبرگزاری انتخابات در  ۰۰۳۳ داری کنند.احمدزی گفت تیم او  
کمسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی ثبت کرده وگفت تیم حریف نیزباید  
همین کار را بکند.اوگفت: سئوال ما از تیم اصالحات و همگرایی این است که  
چرا پروسه ثبت شکایتهای انتخاباتی را دنبال نمیکنند؟احمدزی دربخش دیگری  
ازسخنان اودازکمسیونهای برگزارکننده انتخابات اواست تا نتایج را در زمان از  
 پیش تعیین شده اعالم کنند. او گفت که برنامه زمانی انتخابات قابل تغییرنیست. 
قراربودقسمتی ازنتایج انتخابات اوایل هفته جاری اعالم شود اما بعدا کمسیون  

بستی که انتخابات با آن مواجه    انتخابات اعالم کرد که تا زمان اارج شدن از بن 
 ای اعالم نخواهد شد.   شده، نتیجه 

احمدزی همچنین گفت دلیل سکوت او درچندروزگذشته احترام به اواست  
داوری در مـورد    کمسیون انتخابات بوده که نامزدها و هواداران آنها را از پیش 

نتیجه انتخابات منع کرده است. اوپس از روزبرگزاری دور دوم انتخابات در هیچ  
های گاه به گاه ستاد او تـوسـط    گیری   نشست ابری حاضر نشده بودو موضع 
رسید . احمدزی ازتیم رقیب اواست    ها م   یکی ازاعضای این تیم به اطالع رسانه 

ـیـچ    تا درمورد آماری که اعالم می  ـنـوزه کند، توضیح بدهد.اوگفت:بااینکه ه
نتیجۀ ازسوی کمسیونها اعالم نشده، تیم اصالحات وهمگرایی توضیح بدهدکه  
ازکجامیداند مایک ملیون رای ازآنها بیشترداریم؟ ظاهرا اشاره احمدزی به ادعای  
ستادعبداهلل است که هفته گذشته گفت براساس اطالعات آنهاحدود یک ملیون  

است.احمدزی    رای به نفع احمدزی و بصورت غیرقانونی به صندوقهاریخته شده 
با رد هرگونه ادعای تقلب گفت آرای اوپاک است واوحفاظت ازاین آرا را  

گیری امرایل که از سوی    ای به کناره   داند. اما اوهیچ اشاره   وجیبه ملی اود می 
ستاد عبداهلل متهم به تقلب به سود احمدزی شده بود، نکرد. اوگفت حاضرنیست  
ـیـل   رای مردم رامعامله کند وافزودکه هرگونه معامله سیاسی که منجربه تشـک

 یک شرکت سهامی شوددر فرهنگ تیم او جایی ندارد. 
ستادعبداهلل ادعاکرده که دربرای از والیتها، میزان مشارکت مردم دردوردوم  
انتخابات، بسیاربیشترازدوراول گزارش شده وازکمسیون اواسته تا در این مورد  
توضیح بدهد و سند ارائه کند. این ستاد مدعیست که دراین والیتها به نفع احمد  

ـنـی    زی تقلب شده و رای اضافی به صندوق  ها ریخته شده است. اما اشرف غ
احمدزی، امروز گفت این افزایش رای تنها مختص به چند والیت نیست و تیم  

 والیت، میزان رای اودرانسبت به دور اول باالتر ببرد.   ۵4 او توانسته درتمام  
 سقوط هواپیمای بدون سرنشین دربامیان  

ـ بی بی سی 52 اند که یک هواپیمای    های والیت بامیان گفته   :مقام  جون/بامیان 
بدون سرنشین دریک منطقه کوهستانی این والیت سقوط کرده است. محمـد  
عظیم فرید، ولسوال شیبر درشرق بامیان گفت ساعت دوبعدازظهرروزچهارشنبه) 

سرطان/تیر(ساکنان روستای پای موری گزارش دادند که این هواپیما با کوه  4 
براورد کرده و آتش گرفته است. فریدافزودکه به دنبال این گزارش پلیس به  
ـال   ـتـم محل حادثه اعزام شده ورفت وآمدبه روی مردم بسته شد، چراکه اح
انفجار مهمات همراه این هواپیما وجود دارد.ولسوال شیبرگفت یک موشـک  

شود.اوکه هنگام صحبت درنزدیک    هم زیر بال این پرنده شش متری دیده می 
محل رویداد بود، گفت چیززیادی از بدنه هواپیما نمانده وبیشتـرآن درآتـش  
ـا   سواته.دربامیان هدف نظامی ااصی وجود ندارد واحتمال اینکه این هواپیـم
 برای هدف قرار دادن شورشیان به این منطقه رفته باشد، بسیار ضعیف است. 

های    های افغانستان است و طالبان و دیگر گروه   بامیان یکی از آرام ترین والیت 
 شورشی در این والیت حضور ندارند. 

عظیم فرید افزودهنوزمشخص نیست این هواپیما متعلق به کدام نیروهاسـت،  
ولی گمان میرودمربوط به نیروهای امریکامستقردر افغانستان باشد.امریکایی ها  

ـان    ازین نوع هواپیمادرعملیات علیه شبه  ـت نظامیان حاضر در مناطق قبایلی پاکس
کنند.دولت پاکستان بارهااواستارتوقف عملیات هواپیماهای    بیشتر استفاده می 

 اند.   بدون سر نشین امریکاشده، اماامریکاییهابه این دراواستهاکمترتوجه کرده 
درعملیات تجسسی      هواپیماهای بدون سرنشین درافغانستان، بصورت گسترده 

روند و استفاده از آنها در حمـالت    وبا هدف یافتن شورشیان مخالف به کار می 
 هوایی در داال این کشور، سابقه چندانی ندارد. 

 هراتیان: آرای پاک از آرای تقلبی جدا شود 
ـ    52 :صدهاباشندۀ والیت هرات روزگذشته، دراعتراض    صبح   ۰جون/هرات 

اوانند تظاهرات کردند. آنان درنزدیک    به آنچه تقلب گسترده درانتخابات می 
سااتمان والیت تجمع کرده برضد مسئوالن کمسیونهای انتخاباتی شعارمیدادندو  

های انتخاباتی درکشور رابدست داشتن درتقلب های گسترده    مسئوالن کمسیون  
جمهورکرزی میخواهند تا در زمینه جداسازی آرای واقعی    متهم کرده وازرئیس 

 المللی همکاری کند.   از آرای تقلبی و میانجیگری نهادهای بین 
به گزارش رادیوآزادی، مظاهره کنندگان دروالیت هرات گفته اند، تازمانیکه  
قناعت آنان برای دریافت پاسخ ازسوی کمسیونهای انتخاباتی حاصل نشود بـه  

 دهند.   شان ادامه می   اعتراضات 
بااین حال، مسئوالن کمسیون مستقل انتخابات بارهادست داشتن مسئوالن این  

 اند.   های انتخاباتی را رد کرده   کمسیون درتقلب 


