
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 افغانستان دوسال بعدصدراعظم خواهدداشت 
ـ امید 41 ـامـم  جوالی/نیویارک  : نیویارک تایمزمقالۀ بقلم روزنبرگ، که ب

کاری خانم کارلوتا گال ازکابل، تحت عنوان )افغانهاطرز حکومت خودرا تغییر  
خوامندداد(، به چاپ رسانده، که درآن آمده: افغانهاموافقه کردندتادوسال بعد،  
ـای   قانون اساسی خودراتعدیل کرده، سیستم حکومت خودراتغییردمند، وبـا
طرزمطلقۀ ریاستی، طریق پارلمانی راکه درآن صدراعظم ازپارلمان رأی اعتماد  
میگیرد، رعایت کنند. درحال حاضربین مردونامزد طی سفرجان کری وزیـر  
ـعـدصـد در   خارجۀ  امریکا درکابل چنان موافقه بعمل آمدکه درمفته مای ماب
صدآراء به مساعدت بین المللی تفتیش شود، وآن نامزدی که آرای بیشترگرفته،  
رئیس جمهور، وآنکه کمتررأی گرفته، رئیس اجرائیه تعیین شود. مقاله بخاطـر  
میدمدکه کرزی مخالف لغورژیم ریاستی بوده ومرگزموجودیت صدراعـظـم  

 راقبول نکرده است. 
جوالی درمصاحبه باصدای امریکا باردیگر  41: کرزی امروز یادداشت اداره 

 تاکیدکه شخصاً مخالف تعیین صدراعظم درآینده میباشد. 
 تن کشته شدند   98دریک انفجار در  پکتیکا،  

ـ رادیوآزادی 41 : مقامهای افغان میگویند درانفاار امروز در  جوالی/ارگون 
والیت پکتیکا نزدیک به نود تن کشته و ده ما تن زخمی شده اند.منوزمم در  
موردتعداد تلفات ناشی ازانفاار امروزارقام ضد و نقیض موجود انـد.وزارت  
  98دفاع یک رقم درشت را ارایه کرده می گویدعساکراردوی ملی تا اکنون  

زخمی  را از زیر آواربیرون کرده اند.جنرال ظامرعظیمی سخنگوی     14جسدو  
ـال   این وزارت گفت:" این انفاارسبب میشود که اغلب دکانها چپه شوند، در ح

  4زخمی توسط قطعات اردوی ملی که به ساحه توسط  14نفرشهید و   98حاضر 
امبوالنس رفته اند بیرون کشیده شد.زخمیان توسط ملیکوپتـر و    9ملیکوپترو 

امبوالنس به مرکز شرن انتقال یافته است. شهداشامل مردم ملکی اعم ازپیرمردان   
 اطفال وجوانان میشود. مواد انفااری در داخل یک موتر جاسازی شده بود. 

این حادثه پیش ازچاشت امروز درجواریک مساد دربازار ولسوالی ارگون  
 رخ داد. به گفته باشندگان محل، مالامام این مساد نیز کشته شده است. 

ـنـگـوی   طالبان بانشراعالمیه میگویند این حمله کار این گروه نبوده ، اماسخ
وزارت دفاع گفت طالبان پیوسته در حمالتی که سبب کشته شدن تعداد زیاد از  

 افراد ملکی شود، از گرفتن مسئولیت آن شانه خالی می کنند . 
 چی معنی دارد؟   »حکومت وحدت ملی  «ایجاد 
ـ طلوع نیوز   41 ـاسـت  جوالی/کابل  :میانایگری جان کری میان نامزدان ری

جمهوری به کشمکشهای انتخاباتی پایان بخشید. ایااد یک حکومت وحـدت  
ملی در صورت پیروزی مر یکی از این نامزدان، یکی از توافق ما میان این دو  
نامزد است. مرچند دو دستۀ انتخاباتی به این نتیاه رسیده اندکه میچکدام ازنامزد  
ـاتـی   ان نمیتوانند به تنهایی ثبات را درکشور تأمین کنند، اما مر دو دستۀ انتخاب
ـاتـی   ـاب برای عبارت حکومت وحدت ملی تعبیرمای جداگانه دارند. دستۀ انتخ
ـتـی   عبداهلل میگویدایاادحکومت وحدت ملی به معنای یک حکومت مشارک
ـاضـل   ـاف ـیـدآق است که نقش مای مر دو نامزد در آن برجسته خوامند بود.س
سانچارکی سخنگوی ستاد انتخاباتی عبداهلل گفت:حکومت وحدت ملی رامـی  
ـان   توان حکومت مشارکتی نام گذاشت ودستۀ انتخاباتی مانیزمیچگامی خـوام

 ایااد حکومت ایتالفی نیست و ما حکومت مشارکتی را می پذیریم. 
اما دربرابر، تعبیردستۀ انتخاباتی اشرف غنی احمدزی ازحکومت وحدت ملی  
ـنـده   اینست که نامزد بازنده میتواند ازرامهای قانونی درچارچوب حکومت آی
سهم بگیرد.آزیتارفعت سخنگوی ستاد انتخاباتی اشرف غنی گفت: نامزدی که  
نتواند بیشترین آرای مردم را به خود اختصاص دمد، حق دارد با استفاده از راه  

 مای قانونی در نظام آینده کشور شرکت کند. 
ـیـروز   مرچند برخی از منابع می گویند که پس از بازرسی آرا یک نامزد پ
خوامد شد و نامزد دیگر نیز در حکومت نقش خوامد داشت، ظامراً اشاره آنان  
به کرسی اجرایی حکومت است، اما این موضوع به گونه رسمی تایید نشـده  
است.درممین حال آگامان مسایل حقوقی میگویندحکومت وحدت ملی یعنی  
ایااد حکومت ایتالفی است.نصراهلل ستانکزی آگاه مسایل حقوقی بگفت : فکر  
میکنم که ما از پیش وحدت ملی داشتیم. من میچ تفاوتی میان حکومت ایتالفی  
ـلـۀ    و حکومتی را که آنان حکومت وحدت ملی گفتند نمیبینم. اگرآنان جـم
)ایااد حکومت برای تحکیم وحدت ملی( را باای)ایااد حکومـت وحـدت  

 ملی( به کار می بردند، شاید بهتر می بود. 
 ولسوالی چهارسده به تصرف طالبان در آمد  

ـ آژانس بخدی: 8     طالبان ظهرامروزبخش اعظم ولسوالی چهارسده  جوالی/غور
والیت غورراتصرف کردند.بیش ازدوصدطالب مسلح ازبامدادامروز چهارشنبه  
ـیـرو   ازچهارسمت حمله کردند.سخنگوی والی غورازادامه در گیری طالبان ون

 مای دولتی دربخشهایی ازجنوب آن ولسوالی خبرداد.  

 

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$ 

899 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 899/ شمارۀ 4141جوالی 4111/41رمضان المبارک 4181/49سرطان  41شمارۀ چهارم /سال بیست وسوم/ چهارشنبه

 به مناسبت وقایع غم انگیزاین هفته درگوشه های مختلف میهن
 نوای گریه ات ای هموطن به گوش من است
 غم فراق تـو شام و سحر به دوش من است
 دگر چو فرصت اشک من وخروش من است

 چسان به خنده نشینم چگونه عید کنم ؟ !
 ازمجموعۀ اشعار)گلهای خزان( داکتر امین رافق

 بر اساس توافق، نظام افغانستان تغییر خواهد کرد 
ـ آژانس کوکچه 41 ـات  جوالی/کابل  ـی : معاون دوم داکترعبداهلل از جـزی

توافق نامزدان انتخابات با جان کری پرده برداشته و می گویدبراساس این توافق  
نظام افغانستان تغییرخوامدکرد.محمدمحقق درمصاحبه با بی بی سی درمـورد  
دولت وحدت ملی گفت در دولت وحدت ملی برنده انتخابات رئیس جمهورو  
ـا   بازنده رئیس شورای اجرایی خوامدشد. براساس این طرح تادوسال دیگرو ب
ایااد تعدیل درقانون اساسی، پست ریاست اجرایی به پست نخسـت وزیـری  
ـاده   ـت تبدیل خوامدشد. این توافق درپی میانایگری وزیرخارجه امریکا و فرس
ویژه سازمان ملل در کابل حاصل شده است.بادرنظرداشت این اظهارات توافق  
 برسرتغییرنظام از ریاستی به صدراتی است.نتیاه توافق کری بانامزدان این بود: 

مردو کاندیدا تعهدکرده اند تابه    4 - 
نتیاه رسیدگی به شکایات انتخاباتی و  

%  411تفتیش توافق کنند؛ تمامـی آرا 
پروسه درکابـل  -4 باز شماری میشوند. 

ساعت آینده اناام خـوامـد    41 ظرف  
ـیـرو   شد. صندوقهای والیات توسط ن
ـیـش   ـت ـف مای ایساف بکابل منتقل و ت

ـعـه    -1 خوامد شد   آرا زیرنظارت جام
ـیـش   جهانی و نمایندگان مردوستادتفت
میشود و پروسۀ آن چندمفته در برمی  
گیرد. رئیس جمهورمراسم تحلیف را   

 با توجه  به حفظ   -1 به تعویق اندازد .  
وحدت ملی توافق شد، نتایج را مر دو نامزد میپذیرندوفردپیروز رئیس جمهور    

خوامد بودو حکومت وحدت ملی تشکیل خوامد داد. تا منوز معلوم نبود کـه  
 مفهوم دولت وحدت ملی در توافقی که صورت گرفته به چه معناست؟ 

تن آن مبتال به    ۲۴ ازهرصد کودک زیرپنج سال  
 سوء تغذیه است 

ـ صدای امریکا 41 ـای  جوالی/کابل  :وزارت صحت عامه میگوید یافتـه م
والیت اناام شده نشان میدمدکه    11 بررسی  تغذیه که از سوی این وزارت در  

در صد کودکان زیر سن پنج سال در افغانستان مبتالبه سوءتغذیه مستند.    14۱8 
ـال    4184 این بررسی که پس ازدمسال درسال   اناام شده نشان میدمدکه از س

در صد کامش     41 در رقم کودکان مبتال به سوء تغذیۀ مزمن     4141 الی    4111 
به عمل آمده است.یافته مای این بررسی رقم کودکان مبتال به سوء تغـذیـه را  
ـان   نزدیک به یک ملیون تن نشان میدمد. بررسی نشان میدمد که شمار کودک

در صد بـه    9۱1 از    4111 مبتال به سوء تغذیۀ حاد در افغانستان در مقایسه با سال  
در صد افزایش یافته است. ثریا دلیل،  وزیرصحت عامه درمراسم نشر این    8۱1 

% میرسید    11۱1 رقم کودکان متبال به سوءتغذیه به    4111 بررسی گفت درسال  
 در صد کامش یافته است.   14۱8 این رقم تا    4141 اما درسال  

مزار  44 مزارخانواده  که 49 بررسی خانه به خانه و براساس مصاحبه  بابیش از      
 مزار مادر درآن شامل بوده اناام شده است.   44 کودک و 

 کودک پنجساله پس ازتجاوز بروی کشته شد 
ـ طلوع نیوز 41 : مقامهای مرات روزدو شنبه گفتند بـریـک  جوالی/مرات 

کودک پناساله دراین والیت روزیکشنبه تااوز جنسی شده وکودک پس از  
این رویداد جان باخته است.سخنگوی پلیس مرات، گفت ظهر امـروزدومـرد  
درمنطقه درب قندمارشهرمرات براین کودک تااوز کرده اند واین کـودک  
پس ازانتقال به شفاخانه جان باخت .درپیوند به این رویداد دوتن بازداشت شده  
ـیـدن   اند وبررسی ما درباره ادامه دارند. خانواده کودک خوامان به کیفر رسان

 عامل این رویداد است. 
 حمله بردفتروالی وقوماندانی امنیه خاتمه یافت 

ـ آژانس بخدی   8 ـان  جوالی/قندمار ـی : مقامهای قندمارمیگویند درگیری م
ـان   ـای مهاجمان انتحاری و نیرومای امنیتی با کشته شدن تمامی نوزده مهاجـم پ
ـاحـه   یافت. سخنگوی والی گفت نیرومای امنیتی پس ازحمله مهاجمان بـه س

ـقـه  44:11 مهاجم انتحاری حوالی ساعت   48 رسیدند و با آنان درگیر شدند   دقی
پیش از چاشت امروز )چهارشنبه( به دفتر والی و قوماندانی امنیه ایـن والیـت  
حمله کردند.مهاجمان نخست دریک خانه درنزدیک قوماندانی امنیه جا گرفتند  
و از آناا بر مرکز قوماندانی تیر اندازی را آغازوچند لحظه به دفتر والی نیزحمله  
کردند، دفتروالیت وقوماندانی امنیه حدود سه کیلومتر فاصله دارد. درگیـری  
حدودیک ونیم ساعت ادامه داشت و در حال حاضر تمامی مهاجمان انتحاری از  

 سوی نیرومای امنیتی ازپادرآمده اند.  
ـیـر   در جریان درگیری سه پلیس ویک زن کشته چارپلیس و بیش از ده غ

 نظامی زخمی شدند. طالبان مسوولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 

 عبداهلل و احمدزی به تنهایی گفتگو کردند  
ـ طلوع نیوز   41 :فیض اهلل ذکی سخنگوی دسته انتخاباتی اشرف  جوالی/کابل 

غنی احمدزی به طلوع نیوز گفت: امروز داکترعبداهلل عبداهلل دراقامتگاه داکتر  
 اشرف غنی احمدزی بامم دیدار دوستانه داشتند.  

این دیدار در تفامم کامل دوستی و برادری گذشت و نشان دمنده تعهد مردو  
کاندید محترم به مسایلی است که چند روزپیش مردوکاندیدمحترم بیان کردند  
وایشان سعی دارند اقداماتی که در چند روز گذشته اعالم شد گام به گام به پیش  

 برود. 

 داکتراشرف غنی احمدزی رقصان و خندان با داکترعبداهلل بغلکشی کرد 
درحالیکه گفته میشود چگونگی نظام سیاسی نیزدرگفتگوماجا داده شده بود،  

 اماآقای ذکی میگوید در این باره چیزی گفته نشده است. 
پیش ازین نشست اشرف غنی احمدزی گفت در این دیدار در باره چارچوب  
دولت وحدت ملی با عبداهلل عبداهلل گفتگوخوامد رد. احمدزی پیش از ایـن  

 درباره این گفتگوما به آسوشیتیدپرس گفته بود:   
ـای   ـادم ـه ـاره ن موضوع کلیدی بحث ما یعنی گفتگو مای من و عبداهلل در ب
ـا ایـن   مشروع دولتی است، جایی که به تمامی دیدگاه ما پاسخ داده شود، ام
ـا   گفت و گو ما بربنیاد قانون اساسی صورت خوامد گرفت و این تصمیـم م

 عملی خوامند شد. 
در ممین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان می گوید که این دیدارما  

 اعتماد میان نامزدان را بیشتر خوامد ساخت. 
دردور دوم این گفت وگوما قرارست عبداهلل درخانه اش میزبان احـمـدزی  
باشد، اشرف غنی احمدزی مدف توافق مردو نامزد را بازرسی صد درصد آرا  

 و ایااد یک حکومت مشروع می داند . 
 جنرال ظاهر به وظیفه اش ادامه می دهد 

:  جوالی/کابلـ  آژانـس بـخـدی   9
ـلـه   قوماندانی امنیه کابل و وزارت داخ
گزارش ما مبنی بربه تعلیق در آمـدن  
ـامـررا رد   وظیفه جنرال محمد ظامرظ
کردند. شب گذشته گزارشهایی منتشر  
شد که وظیفه آقای ظامرظامر قوماندان  
ـیـق درآمـده    ـل ـع امنیه کابل به حالت ت
ـنـگـوی   است. حشمت استانکزی، سخ
ـتـه ایـن   قوماندانی امنیه شـب گـذش
موضوع رادر گفت وگوبا خبرگـزاری  
بخدی تایید کرد اما امروز گفت:جنرال  
ظامر به گونه عادی وظیفه خودرا اناام  
میدمد. قوماندان امنیه ازسفررسمی که  
ـاز   ـابـل ب به فرانسه رفته بود امروز به ک

 گشته است. 
پیشترنیزشایعاتی پخش شده بود که جنرال ظامر به دلیل متهم کردن امرخیل،  
رئیس پیشین دارالنشای کمسیون به تقلب در انتخابات از وظیفه اش برکنار شده  

 که این شایعات از سوی منابع رد شد. 
جنرال ظامر در روز برگزاری انتخابات امرخیل را متهم به تقلب کرد  و گفت  
ـال   ـق که  او موتر حامل مواد انتخاباتی را به شکل غیر قانونی به سروبی کابل انت

 می داد.  
پس از این رویداد، عبداهلل نیز امرخیل را  متهم  به تقلـب کـرد و پـس از      
انتشار فایل مای صوتی از سوی تیم داکتر عبداهلل، امرخیل از  وظیفه خود کنار  

 رفت. 

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

 دابلین ـ کالیفورنیاداکترمیرمحمدیونس )مشرف پویان(          
 ام دی ـ پی اچ دی

 (ت ماه مبارک رمضان )ماه رحمت و برک
ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن وماه خدا است. درین ماه روزه داران به  
مهمانی وضیافت پروردگارمهربان شان دعوت میشوند، در این ماه اسـت کـه  
 معشوق، عاشقان خودرا موردلطف و نوازش قرار داده واز آنها پذیرایی میکند. 
 این جهان وآن جهان مرچه مست            عاشقان راکوی معشوق است وبس 
ــرا            قبلۀ من روی معشوق است و بس   ــ ــ ـلۀ عالم ـم ــ ــر نباشد قـب  گـ

 )خواجه عبداهلل انصاری( 
ولی نباید فراموش کردکه اشتراک درین مهمانی شرایط خاصی را ایااب  
ـاشـد، روزه دار   میکند، یعنی مدف از روزه داشتن باید خالص رضای خدا ب
ـامـری   ـای ظ بایست درین ماه باطن خودرا ازاخالق ناپسند پاک داشته، واعض
خودرا ازعموم گنامان دور نگهدارد، واز حرام چه خوراک، چه پوشاک وغیره  
اجتناب کند. ممچنین غذایی که درین ماه صرف میشود، باید حالل باشد ودر  
غذای حالل مم نباید افراط کرد. روزه داری برکات اجتماعی، اخالقی، تربیتی،  
فردی، روحی، جسمی، مادی ومعنوی میباشد، روز ازنظرسالمت جسم نیز مؤثر  
 است، چنانچه دانشمندان روزه گرفتن را در امراض مختلف توصیه می کنند.  
ـال   حضرت رسول اکرم)ص( میفرماید: اگربنده ای از بندگان خدا، در ح
روزه داشتن ازکسی دشنام بشنود وبگوید من صائم وروزه دارم ودربرابر دشنام،  
به جزسالم وسالمت برای تونخوامم خواست. خداوندمیفرماید: این بنده رابـه  
بهشت برید، زیرا از او ازشرّ بندۀ دیگرم به روزه پناه جست. )مستدرک وسایل  

 (191ص   9ج 
درجای دیگرآن حضرت میفرماید: روزقیامت برترین شما ازنگاه منزلـت  
درنزد خداوند کسی است که گرسنگی وتفکرش بیشترباشد، ومبغوض تریـن  
شما نزدخداوند، کسانی مستندکه بسیارمی خوابند، بسیارمی خورندو بسیار می  

 نوشند. )مماناا( 
ـتی دمانی باز شد              تاخورنده لقمه مای راز شد  ــ  این دمان بسـ

ــراب             سوی خوان آسمانی کن شتاب   لب فرو بند از طعام و از ش
 چندخوری چرب وشیرین ازطعام            امتحان کن چندروزی درصیام 
 چندشب ما خواب را گشتی اسیر             یک شبی بیدارشو دولت بگیر 

 طفل جان از شیر  شیطان بازکن                  بعدازآنش با ملک انبازکن )مولوی( 
حضرت علی)ع( میفرماید : درموقع تلفظ این ماه مبارک نگویید )رمضان( 
، زیرااگرکسی تنها رمضان بگوید، باید صدقه بدمدوروزه بگیرد، بلکه بهتراست  
ـال   طوریکه خداوندمتعال)ج( درقرآنکریم فرموده، بگویید )ماه رمضان( . )اقب

 (149، معانی االخبار ص  41االعمال ص  
ـال   خیلی مهم است که روزه دار بااحساس گرسنگی وتشنگی خود، از ح
فقرا وبینوایانی که درطول سال غذای شکم سیر برایشان میسر نشده است، غافل  
ـفـرت   ـغ نباشند، روزه داران باید از ادعیه وعباداتی که درین ماه سنت است وم
وآمرزش خداوندی را دربردارد، و سبب ناات شان ازعذاب اخروی میگردد،  

 فروگذاشت ننمایند.  
 مرشام زماه رمضان صبح امیدیست        مرروز ازین ماه مبارک، شب عیدیست 
ـایۀ بیدیست   مرآه جگر سوز که از سینه بر آید       در دامن صحرای جزا سـ

 مرنوع شکستی که ترا روی  نماید         چون موج درین بحرپروبال جدیدیست 
 )صائب تبریزی( 
ـان   ـه درخاتمه، حلول ماه مبارک رمضان رابه ممه روزه داران ومسلمانان ج
ـات   ـاع تبریک عرض کرده، ازبارگاه ایزدمتعال برای ممه توفیق مـزیـد درط

 وعبادات خالصانه استدعا دارم. / 
***************************************** 
وبازمم این احمدشاه مسعود نبودکه نظام شامی رابرانداخت، بلکه پسرعم ظامر  
خان وسرداردیوانه بودکه فریب ایادی کی جی بی را خوردواساس ممه خرابی  

 ماوویرانی ماراکه منوزادامه دارد، گذاشت! 
مامدگل مومنددرممین عصرظهورکرد، وقبایل لر وبر دیورندرابا حاتم بخشی  
مایش ازکیسۀ ساکنان سمت شمال به قلۀ قدرت وثروت رساندوممین ما درست  
درزمان طالبان، اولین کسانی بودندکه بیرقهای سفید رابلندکردند، از ممسایگان  
ومموطنان خودبه یکبارگی بریدند ودرصف پناابی ماپیوستند ! بلی فرزنـدان  
ممین ناقلین امروز درقیافه مای جمعۀ ممدرد و ستارسعادت، به ساز پاکستان می  
ـنـد   رقصند وبا ریختن آب به آسیاب دشمنان قسم خوردۀ میهن، مـی خـوام
فاشیست دیگری رابه قدرت برسانند. چیزفهمان عزیزبخوبی میدانند که ادولف  
میتلر مم براساس یک انتخابات زمام اموررابدست گرفت ودرمدت شش سال  
 توانست زمینه رابرای کشتارملیونها انسان و ویرانی کامل جرمنی مهیا سازد.  

ـات   ـاب اگراشرف غنی احمدزایی مم یا براساس انتخابات گوسفندی ویا انتـخ
دموکراتیک رویکارآید، افغانستان رابه سیرقهقرایی خودتا تازیۀ کامل ادامـه  
خوامد داد. چنگیز ومیتلرمم درزمان خود مغز مای متفکربودند ! ولی ازآدمیت  
وانسانیت بهرۀ نداشتند، برای آنها منگول ماوجرمن ما برترازممه نسلهای دیگر  
بودند! ممدردما، امر خیلها، سعادتها ومامدگل مومندما اکنون به دورمغزمتعفن  
دیگری جمع شده اند، که دریشی ونکتایی رابعدازپنااه سال رمانموده، سااده  
پهن، به سفرناد وحاازمیرود، عبا وقبا برتن میکندوتسبیح بدست می گیـرد !  
ـان   ـب برای قندماری ماخطاب میکندکه اوبه وعدۀ خود که آزادکردن ممۀ طال
اززندانهای کابل وبگرام وقندماربود، وفا کرده است! مگرفراموش کرد بگوید  
ـنـوات   طالبان گوانتانامو مم بزودی رما میشوند.  ازمال عمر و گلبدین با ندبه ون
دعوت میکندکه برای عملی ساختن پالنهای فاشیستی اش به او بپیوندند! او از  
ساختن شرکت سهامی بااقوام دیگرمراس دارد، امابه میل ورغبت دریکشرکت  
سهامی فاشیستی سهم گلبدین ومالعمر راوعده میدمدوبرای پاکستان می فهماند  
 که اوکامالً به آنچه پاکستان میخوامد، یعنی تازیۀ افغانستان، موافقت دارد . 

اشرف غنی ازحمالت نقاب پوشها درمیرمند مراس ندارد، زیرافکر میکندکه    
گروه داعش، ممان سنی مذمبان افراطی اندکه باطالبان می توانند میانۀ خوبـی  
ـان   ـب ـال داشته باشند. مگرفراموش میکندکه نایب مم با ممان خیال خام کـه ط

 پشتون به اوآسیبی نمی رسانند، دعوت ناات خود را رد کرد ! 
 گروه داعش در موصل یکی از شهر مای شمال عراق که تحت تسلط خود 

  

 سکرمنتوـ کالیفورنیامحمدنعیم کبیر                                     
 لمری، دویمه او دریمه سقاوی

باالخره تقلبهای گستردۀ کمسیون غیرمستقل انتخابات، اعتراضهای خیابانی  
براین روندغیرقانونی، واسنادموثق درتایید خالف رفتاریها، پای جمهوریخوامان  
امریکا رابه کابل کشانید. دو سناتور برجستۀ حزب جمهوریخواه، آقای مـک  
کین ولنزی گرامام، در صدر مخالفین افراطی حزب جمهوریخواه باپالیسی مای  
رئیس جمهور اوباما ودموکراتها قراردارند. حضوراین دوسناتور، درغیاب مـم  
قطاران دموکرات شان ونبود اعالمیۀ رسمی ازوزارت خارجۀ امریکا درتایید یا  
رداین سفر، بیانگراین است که ادارۀ رئیس جمهور اوباما با آنچه جمهوریخوامان  

 می خوامند درافغانستان پیاده نمایند، ممسویی ندارد.  
جزئیات مالقات این دو جمهوریخواه با دوکاندیدریاست جمهور در راستای  
حل بن بست، بادرنظرداشت میانۀ خوب آنهاباجریان تحول و تداوم، منوزمعلوم  
نیست، ولی آنهاناگزیر شدندتابصورت ضمنی، تقلبات گسترده را بپذیرند وجدا  
ساختن آرای پاک ازناپاک راتایید نمایند. میئت ناظران اتحادیۀ اروپا مم پالیسی  

 مشابه رابرای حل این معضل پیشنهاد نموده اند. 
ـیـۀ   ـف ولی کمسیون انتخابات براعالن نتایج بدون درنظرداشت تفتیش و تص
آراء اصرار وتاکیددارد. اگرآنچه سازمان دمندگان تقلبهای گسترده میخوامند،  
یعنی پیروزی تیم تحول وتداوم، حکومت برآمده ازچنین کثافات میچگـونـه  
مشروعیت نداشته، ونه تنهابه مشکالت سه صدسال اخیرنقطۀ پایان میگذارد، بلکه  
کشوررابه سوی بی ثباتی وبحرانی که عواقب آن سخت دردناک خوامدبـود،  
سوق خوامدداد. زعامت قبیله برای استمراررژیم فاشیستی خود، درگذشته مـم  

 دست به چنین کثافت کاری ماوتوطئه ما زده است : 
ـازار قصـه  4199)4889پشتون ملیتی مادرسال   خورشیدی( نشریۀ رادر ب

خوانی پشاور بنام)دویمه سقوی( بچاپ رسانیدند، درصفحۀ اول این نشریـه از  
ـیـری   )ملی اتل مامدگل مومند وفرزندان مقبولی که سر مای شانرابرای جلوگ
ازتازیۀ وطن قربانی کرده اند.( ستایش و توصیف شده است. ایـن نشـریـه  
درست زمانی بچاپ رسیدکه فرزندان باشهامت وواقعی وطن برای جلوگیـری  
ازسلطۀ پناابی ماوتازیۀ کشور، باپاکستان وفریب خوردگان داخلی، درپیکار  
ـنـ    مرگ وزندگی پناه نرم میکردند. این جنگهاکه آی اس آی آنرابنام ج
ـعـی   ـان واق داخلی عنوان داد، بعدتر به شدت در بُعدتبلیغاتی به ضرروطندوست

 استعمال شد.  
ـافـۀ   ـی وقتی ازمامدگلخان مومندیادمیشود، بدون حتی یک لحظه مکث، ق
ـام کـه کـرزی   جمعه گل خان ممدرد درنظرماماسم میشود ! این موجودبدن
ـتـی بـه   مابوراست مرچندسال او را، دراثر بیکفایتی وبدنامی و فساد از والی
والیتی مقررنماید، درکمپاینهای دوردوم انتخاباتی به منبرخطابه میرود، وباتمام  
جهالت وپررویی، باصدای بلند، پشتون مای سمت شمال رامخاطب قرارمیدمد  
ـتـر   ودستورمیدمدتا )حلقۀ غالمی اقوام دیگر راازگردن بیندازند...(! و )به داک
ـام   اشرف غنی احمدزی رأی بدمند.(، درست آنچه )دویمه سقوی(درکلـۀ خ
خود پرورانیده بود ! )دویمه سقوی( بهیچ صورت جنبه مای تاریخی قضایارا در  
ـای   نظر ندارد، درعناوین مختلف مطالبی را ارائه میدمدتا باگِل آلودکردن فض

 وحدت ملی، راه رابسوی تازیۀ افغانستان بازنماید. 
نادرخان نمی توانست باایلااریهای که باخودآورده ازحاشیۀ سرحدات بـه  
پیروزی نظامی دست یابد، بااستفاده از افزار دین برای به کرسی نشاندن پـالن  
ـتـن آن،   انگلیس، که انتخاب زعامت برای اوبود، با یک عقد قرآنی وشـکـس
توانست براریکۀ قدرت تکیه بزند. این شهیدحبیب اهلل کلکانی نبودکه دربرابـر  
حکومت امان اهلل خان شورید، بلکه باراول غایله بازمم ازممان نقاط ومحـالتـی  
آغازشدکه امروزطالبان بسترخودر درآناا پراکنده ساخته اند ! مصالحۀ حبیب  
اهلل نه بخاطرضعف او درعرصۀ نظامی بود، بلکه برای جلوگیری از خونـریـزی  
کابلیان ومصالح علیای کشوربود. ضعیف وبیچاره نادرخان بودکه با پاگذاشتـن  
روی قرآن، اوراتسلیم اوباشهای حاشیۀ سرحد نمود، چنانچه امروزکرزی برای  
استمرار حاکمیت خود، طالبان رادر آغوش میگیرد وقوم پشتون دراینـطـرف  

 دیورند مرروزقربانی میدمد. 
درنشست بن چنانچه ممۀ عزیزان واقفند، بازمم بخاطرمنافع علیای کشـور،  
تاج شامی، بادستهای مرئی ونامرئی دیگری برکلۀ بی نام و نشانی بنام کـرزی  
گذاشته شد. کله ایکه در درازای سیزده سال ممه جنایات رادرحق ملت مرتکب  
ـال   ـنـگ ـان ازچ شد. کرزی وپشتون ملتی مافراموش کردندکه آزادی افغانست
پاکستان وطالبان وحشی، مرمون قربانی بازمم فرزندان اصیل کشورتاآخـریـن  
رمق بود، که در ازای آن بازمم برای مصالح علیای کشور، تن به مصالحه دادند،  
و زعامت قبیله رایکباردیگر لبیک گفتند، ورنه درعرصۀ نظامی میچ قـدرتـی  

 نمانده بودکه مانع تأسیس یک دولت مستقل خراسان شود.  
اکنون مصالح علیای کشور، منافع ملی ودرمم کوبیدن اعتراضات مشـروع  

 مردم، بادست بردن به صندوقهای رأی مردم لگدمال میشود ! 
 چه دالور است دزدی                                 که به کف چراغ دارد  

ـا   مهرۀ دوم تیم احمدزی، عبدالرشیددوستم، مطالب جمعه خان ممـدرد راب
ـا   الفاظ دیگری تاییدوتکرارمیکند، واین بار منافع ومصالح کشور بامنافع ازبیکه
ـلـی   پیوند زده میشود :)ازبیک مانبایدبا رأی ندادن به دوستم، مرتکب خیانت م

 شوند. ( 
تعریف ملت گامی دورادور کلمۀ پشتون وزمانی به دورکلمۀ ازبیک مـی  
چرخد، این است آنچه تیم تحول وتداوم ازملت ومنافع آن میفهمد ودرصـدد  

 است خدمتگارچنین ملتی وپاسدار چنین منافع ملی باشد ! 
ـارز   ـب این مطالب دربیانیۀ خودآقای اشرف غنی احمدزی به نحودیگری ت
میکند، وقتی میگوید: )خورده مویت ماباید زیریک مویت بـزرگ جـمـع  
شوند.(! مطلب واضح است. جداکردن اقوام غیرپشتون ازبـرادران مـزاره و  
ـا   ـه ازبیک وتاجیک، به قرار مغزپوچ اشرف غنی و ممدرد، وجداکردن ازبیک
ازسایراقوام به قرارمغزپوچ دوستم، جفای بزرگ دیگری است درحق وحدت  

 ملی که درصددپتره کردن آن ممه تالش دارند.  
ـیـد   ـه نویسندگان دویمه سقوی و لمری سقوی فراموش میکنندکه این ش
حبیب اهلل کومدامنی نبودکه بغاوت را دردوران امان اهلل خان شروع کرد، بلکه  
غایله مثل ممیشه از شینوار وباجور وحاشیۀ دیورند آغاز وبه سایرنواحی پراکنده  
ـا و   شد. نقش اساسی رانادرخان برای بر انداختن امان اهلل خان باتبانی انگریـزم
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : حمایت اقوام جاجی ومنگل بازی نمود .  )دنباله درستون دوم ممین صفحه( 

    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    

 لحظات پر از نگرانی، وضعیت شکنندهء افغانستان  
ـ آریانا نت:روزنامهء نیویارک تایمز مقالـهء را در    41 جوالی/ نیویارک 

مورد بحران انتخابات افغانستان درچندروزقبل از دیدار جان کری به نشر رسانیده  
ـبـداهلل   و در آن از واقعیت مای پرده برداشته است. به نوشته روزنامه حامیان ع
ـاسـت   آمادگی داشتند،بعدازاعالن نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات، بر ارگ ری
جمهوری  وساختمانهایی حکومتی در چندوالیت ماوم ببرند، ولی یک تماس  

 تلفونی رئیس جمهوراوباما باعبداهلل جلو چنین اقدام را گرفت. 
نیویارک تایمزازقول فضل احمد معنوی یک مقام پیشین کمسیون انتخابات  
ـا   و ازحامیان عبداهلل نوشته که میگویدیک تماس تلفونی رئیس جمهور اوباما ب
عبداهلل صبح وقت روز سه شنبه گذشته، از یک کشمکش خطرناک قدرت در  

 افغانستان جلوگیری کرد. 
نیویارک تایمزمینویسد،درحالیکه بحران انتخاباتی افغانستان عمیق تر میشد و  
مقامات غربی چندین مفته درحاشیه قرارداشتند، آلمانیها اولین کسانی بودند که  
مشدار یک کشمکش احتمالی قدرت را در افغانستان دادند.درست یک مفتـه  
پیش مقامات غربی مشدار دادند که اگریک والی قدرتمندافغان، حـکـومـت  
ـان را   ـت ـانس جداگانه رابه رمبری عبداهلل اعالن کند، غرب تمام کمکها رابه افغ
ـادی   ـان زی متوقف نموده وماموریت آموزش قوای افغان راخاتمه میدمد. زم
نگذشت که نگرانی آلمانی ما به واقعیت مبدل شد. بعد از اعالن نتایج ابتـدایـی  
انتخابات به روزدوشنبه گذشته، این والی افغان ازاعالن یک حکومت مـوازی  
ـابـه   ـای مش سخن گفت وبه دنبال وی تعدادی دیگر از حامیان عبداهلل اعالن م
کردند. نیویارک تایمزمینویسدآنچه ازآن گفته نشداین بود که تهدیدات عبداهلل  
فراتراز الفاظ رفته، به پالنی برای اقدام مبدل شده بود. به گفته چندتن ازحامیان  
عبداهلل و مقامات سابق حکومتی، تعدادی ازحامیان عبداهلل برای محاصره مراکز  
ـادگـی   حکومتی درحداقل سه والیت افغانستان آمادگی گرفته بودند و مم آم

 داشتندبه اشارۀ عبداهلل، بسوی ارگ ماوم برده و آناا را محاصره کنند. 
ـا در   شش روز بعد، روز مای مثل مر روز دیگر بعد  از آغاز جن  امریـک
ـاتـی   ـاب افغانستان معلوم میشدند، ولی نیویارک تایمز می نویسد : ستادمای انتخ
دوکاندید درمصاحبه مابارسانه مای غربی جزییاتی را در مورداین مفتهء پرتنش  
داده اندکه جدیتر از بحرانهای سیاسی قبلی بوده و خطراتی را دربرداشت کـه  
میتوانست، زخم مای جن  مای داخلی راتازه کند. نیویارک تایمزمینـویسـد:  
قوماندانان محلی ماامدین خوامان اقدام علیهء ارگ شده و بایقین کامل ابـراز  
داشتند که قوای امنیتی افغان بشمول محافظین امنیتی ارگ، برآنهافیر نخوامنـد  
کرد. این قوماندانان جهادی باورداشتندکه اکثرنیرومای امنیتی افغان طـرفـدار  
عبداهلل اندو رئیس جمهورکرزی نخوامدتوانست به آنهادستوردمدباالی کسانی  

 که به ارگ ماوم میبرندآتشباری کند. 
فضل احمدی معنوی رئیس سابق کمسیون انتخابات و مشاور امور انتخاباتی  
عبداهلل به نیویارک تایمزگفته است: قوماندانان ما می گویند برای ورود به ارگ  
به گرفتن کلید ازنزد کمسیون انتخابات نیازنداریم، خود میتوانیم برویم و ارگ  
رابگیریم.  معنوی گفته است:اگر آقای عبداهلل دستور می داد چندین والیت به  

 شمول قصر ریاست جمهوری به دست تیم وی می افتادند. 
ـبـداهلل   ولی بگفتۀ معنوی وچندین تن دیگر، یک تماس تلفونی اوباما به ع
ـعـت   ـان صبح وقت روزسه شنبه گذشته، از یک کشمکش خطرناک قدرت مم
کرد. آقای اوباما به عبداهلل مشدار داده بود که حتی فکرگرفتن قدرت رانکندو  
سه روزمنتظرباشدتاجان کری بکابل برسد. معنوی به نیویارک تایمز گفته است،  
حکومت امریکا واقعاً کار خوب برای مردم افغانستان کرد و اگر ممین تلفـون  

 اوباما به عبداهلل نمی بود، این جریان متوقف نمی شد. 
ـا   جیمزکننگهم سفیرامریکادرافغانستان بطورمستقیم تایید نکرده کـه گـوی
مقامات امریکایی در مورد پالن ماوم بردن حامیان عبداهلل به ارگ خبر داشتند.  
ولی وی بیان داشته است که احساس جدی از حالت اضـطـرارمـوجـودبـود.  
ـا   کننگهم درمصاحبه بایک گروپ کوچک ازخبرنگاران گفت: دلیل اینکه م
بطورسریع مداخله کردیم این بود که به آنها بگوییم که از اقدام بیشتـر دسـت  
بردار شوند، اقدامی که یقین دارم برای افغانستان فاجعه بارمی بود. این انکشاف  
تا اندازۀ جدی  بود که حتی رئیس جمهور و وزیر خارجه امریکا را به  اقـدام  

 واداشت. / 
***************************************** 
درآورده اند، وبسرعت بطرف بغدادپیش میروند، درسیزده ماده فرامینی راصادر  
کرده اند، که طالبان بعدازتسخیرکابل اعالن کردند! یعنی بازگشـت بـه قـرن  
ـابـه   ـه سیزده، وحشت وافراط گرایی مذمبی به بد ترین شکل آن، کشتن انسان

 جرم شیعه بودن وانسان بودن ! 
اگرجنگهای سنگین، موسی قلعه، کاکی وسعت پیدانماید ونقاب پوشان، که      

گروه دیگری چون داعش بوده نمی توانند، برجنوب و شرق افغانستان استیـال  
ـای   یابند وبسوی کابل پیشروی نمایند، اشرف غنی و احدی و دوپاسپورتـه م
دیگر راه فرار را درپیش خوامندگرفت واین بازمم یاران جهادومقاومت مستند  
که رسالت دفاع ازناموس و شرافت رابدوش خوامندگرفت. واگر درنتیاۀ آن  
دریمه سقوی رویکارآید، علت آن کرزی، اشرف غنی ویارانش خوامندبود، و  
 مزاره ماوازبیک مابحیث یک وصلۀ ناجور ازین تیم بزودی جدا خوامند شد.  
بی گمان درمیان بیش ازیکصدمزارنفرکه گویاازمناطق جنگزدۀ پاکستان بااسلحۀ  
ـان داعـش   شان به والیت خوست فرستاده شده اند، مزارمانفر از نقاب پـوش
درلباس محلی داخل کشورساخته شده اند، تا درفرصت مناسب، اوضاع رابسوی  

 نابودی وتازیۀ کشوربکشانند.  
ـبـی   درآخرین لحظه، کمسیون انتخابات بالااجت واصرار، یک ملیون رأی تقل
رابه نفع اشرف غنی حساب نموده ونتایج ابتدایی رااعالن نمود. دیده شودکه تیم  
ـادگـی   اصالحات وممگرایی درتعهدخودبرای دفاع از آرای مردم کشور ایست

 خوامدکرد، ویابازمم تسلیم مصلحت مای سیاسی خوامدشد.  
اگردولت فاشیستی اشرف غنی تحقق یابد، به یاری پاکستان، طالبان و حـزب  
گلبدین، باردیگرافغانستان رابسوی بحران خوامندکشید. در آنوقت پشتون ملتی  
مابازمم بنام دریمه سقوی، تبلیغات دیگری رابه راه خوامندانداخت. درحالیکـه  
ملت شامداست که تقلبات سازمان یافته، علت بحران ماخوامدبود، نه آنهایی که  

 از رأی پاک خود دفاع می کنند . / 
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 هفته نامۀ امید  799شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 مَلِک قریه یا رئیس جمهور

مامنامۀ چاپ امریکا، مصاحبۀ طویل نایب مشعل راباآقای کرزی، زیرعنوان 
خودبه نشر سپاریده است. ترجـمـۀ  4141)پس ازکرزی( درشمارۀ ماه جوالی  

 تلخیص آن در دوشمارۀ جریدۀ پیشتازامید تقدیم میشود. 
آقای کرزی که سیزده سال پیش براریکۀ قدرت توسط امریکانصب شد، از  
ـادۀ   ـف ـت امکانات عظیم مالی وتوجۀجدی جامعۀ جهانی به نفع مردم افغانستان اس
شایسته کرده نتوانست ودروظیفه بصفت رئیس جمهور ناکام میباشد. زیرا : او  
ـتـی   مثل مَلِک قریه عمل کرد، روابط شخصی وقومی رابرروابط رسمی ودول
ترجیح داد، باجرگه وجرگه سازی، رشد وانکشاف موسسات الزمی ونهادمای  
سیاسی راکُندساخت، فیصله مای پارلمان رابحیث یک نهادملی، کمترارزش داد،  
 قوۀ قضایی رازیرشصت خود نگهداشت واستقالل مردونهاد راخدشه دارنمود.  
نمی توان مسایل مغلق راجرگه مای منحط سنتی، عادالنه حل کرد. قضایای  
امروزبه نهادمای مدرن امروزی نیازدارند، مارگه مانه تنها جوابگوی مشکالت  
پیچیده نیستند، مانع انکشاف ورشد موسسات و نهادمای سیاسی میشـونـد، واز  
استحالۀ اقوام به ملت شدن جلوگیری می نمایند، چنانچه ممه مشامده کردیم که  
رأی دمندگان درانتخابات اخیربرروی خطوط قومی رأی دادنـد نـه بـرروی  

 ارزشهای ملی .  
ـا   آقای کرزی سفارش جرگۀ خودش رانپذیرفت وموافقتنامۀ امنیتی راامض
ننمود، ملیاردمادالربخاطرآیندۀ موموم افغانستان خارج ساخته شد، جریان سرمایه  
گذاریها شدیداً صدمه دید ومردم عادی مراسان شدند. ازملیارد مادالرکمک به  
مردم افغانستان، که بایدبه انکشاف صنعت وزراعت به مصرف میرسید، به راه  
مای غلط سوق داده شد، حتاقادرنشد صنایع سابق را احیانماید. به زراعت کـه  
ـارج   پیشۀ اکثریت مردم است، توجه کمترصورت گرفت، موادخوراکه ازخ
 آورده شد، کشت وقاچاق موادمخدر افزایش یافت وجلو فسادگرفته نشد.  

کرزی قاتلین مردم رابرادرتلقی نمود، طالبانی راکه درانتحاروانفاار دستگیر  
ـاوجـود   شده بودند، اززندانهارماساخت وصفوف جنگی شانراتقویت کرد، ب
داشتن دمها مشاور، درداخل حکومت حلقۀ خاصی تشکیل دادکه تمام امور در  
کنترول شان میباشد. مالمای بلی گوی و سران قبایل را بادادن رشوتهای کالن و  
ـال   اعطای امتیازبه دورخودجمع نمود، وشورای علما راتأسیس کردکه بـراعـم
خالف قانون خود فتوابگیرد. کرزی برای آنکه خودرا دموکرات نشان دمد، بر  
میچ عمل مثبت یامنفی واکنش جدی نشان نمیدمد . وی دراخیرکارش بحیـث  
رئیس جمهور تالش میکندازطریق مصاحبه مابارسانه مای غربی خودرا ازدست  
نشانده بودن امریکا برماند، درحالیکه مردم افغانستان وجهان میدانندکه او دلقک  

 بوده، باپول ونظامیان امریکادرقدرت دوام داده است.  
ـانـون،   باآنچه گفته آمد، کرزی درحکومتداری خدمت به مردم، تطبیـق ق
انکشاف اقتصادی، تأمین عدالت وامنیت، ناتوان است، ولی درچالبازی، تقلب،  
دغلی وبهم اندازی رقبای خود، قدرت فوق العاده دارد. ماممه بخاطرداریم کـه  

ـاسـت    4118در انتخابات  بایک ونیم ملیون رأی تقلبی خودرا به دور دوم ری
رسانید. بهمین خاطراخیراً اورا )شیرآغای دغل باز( لقب داده اند! که یک لقب  

 وارد میباشد.  
مشکل الینحل کنونی انتخابات مم زادۀ فکرکرزی وحلقۀ ارگ وی میباشد.  
تیم ارگ کرزی بصورت یقینی می فهمیدکه داکترعبداهلل صد درصدبرنده می  
باشد، لهذابه گماشتگان کرزی درکمسیونهای انتخاباتی ووالیات مدایت دادنتا به  
نفع داکترغنی احمدزی صندوق مارا پرکنند. کرزی وتیمش این رامم بخوبی  
درک کرده بودندکه داکترعبداهلل نتیاه راقبول نمیکند، جناال خلق میـشـود،  
مردم به کوچه وبازارمی برآیند، نارضایتی ونارامی کل افغانستان را فرامیگیرد،  
ـاره گـر   میانای مای داخلی وخارجی دست بکارمیشوند، شورای علماواستـخ
مشهور، مالمای رشوتخور وسران امتیازطلب قبایل، دیوان عالی وافـراد قـوم  
پرست وتبارگرا، باپادرمیانی حکم صادرمی کنندکه بخاطر رفع کشـمـکـش،  
جناب کرزی تاچندسال دیگربه ریاست خودادامه دمد تا انتخابات دیگری را  
 راه اندازی کند. ولی خوشبختانه تاحال به طرح غلط خود موفق نشده است. 

 اینک برگردان تلخیص مصاحبۀ او تقدیم می گردد :  
*  *  * 

ـفـر   درروزمای جمعه ارگ کرزی پس از ادای نماز، میزبان بیش ازصـد ن
بزرگان اقوام، مالما، اعضای سابق طالبان، وزرای کابینه که اکثر شان ازغرب باز  
ـلـط   ـاخ گشته وچندان به نمازعالقه ندارند، میباشد. درین نوع تامعها، کرزی ب
کردن سیاست، عبادت، صحبت وبذله گویی، مردم نامتاانس راباصرف پلـو،  
گوشت گوسفند وغیره دراتفاق نگه میدارد. من دریکی ازین نوع مهمانیها درماه  

ـا    4141اپریل  اشتراک داشتم. زمانیکه کرزی بسوی غذا بسرعت روان بـود، ب
دیدن قوماندان امنیۀ کابل توقف کردوسئوال نمود: قوماندان صاحب! خانۀ مال  
ـان   قلم الدین دزدی شده وشماتاکنون خبرندارید؟ کرزی اکثراًتالش میکند نش
ـابسـرعـت   ـای دمدکه وی یک آدم آگاه بوده، ازمنابع مختلف اطالعاتی از قض
اطالع حاصل مینماید. درین سئوال شوخی آمیز، مم به قوماندان ومم به اطرافیان  
فهماندکه دراخذ اطالعات تنهابه آنهاتکیه نمی کند. این رامم نشان دادکه اودر  
حکومت کردن امنیت ممه رادر نظردارد. مالقلم الدین وزیربدنام طالبان واکنون  

 عضوشورای صلح درجمع حاضربود . 
من پیش ازدعوت، باکرزی دردفترکارش مصاحبه داشتم ودربارۀ رمبـری    

ـالـه    11ومیراث وی سئوال نمودم. پیش ازمصاحبه، یکی ازممکاران کرزی  س
بمن گفت وی منوزمتقاعد نشده که زمان ریاستش ختم شده، وبه حلقۀ محـرم  
ـان   خودگفته درصورتیکه اوقصدکندریاستش ادامه یابد، امریکاییها ازمـرامـک

 استفاده میکنندتا اورانابودسازند، و حتا به قتل برسانند ! 
کرزی راکه من دیدم، راحت معلوم شدواطمینان داشت انتقال دموکراتیک  
ـبـۀ   ـاح برای اولین باردرتاریخ افغانستان به آرامی صورت می گیرد. مگردرمص
یک ساعته وچهارساعت اضافی باوی، خشم قلبی اش دربارۀ چیزی که اوخیانت  
مقامات رسمی امریکاتلقی میکرد، آشکاربود ! بعضاًکرزی احساساتی میشدواین  
نطرراکه امریکا ییهادرمرآنچه دردوازده ونیم سال گذشته به خطارفته، دسـت  

  4118دارند، تایید مینمود که بصورت خیلی توطئه آمیزپس ازانتخابات سال  
توسط مالبروک فقید به نمایندگی ازامریکارمبری میشد، حکومت اوباما سعی  
ـای   نمود اوراخلع کند. توجۀ مدیای غرب درین اواخر برنکول کرزی ازامض
موافقتنامۀ امنیتی باامریکاتمرکز یافته، که میتوانست ادامۀ حضورنظامی امریکا  

راممکن گرداند. ابای کرزی از امضای آن بیشتربـه    4141در افغانستان پس از  
یک نمایش میماند. رئیس جمهورآینده وقت کافی داردآنراامضا کند. کرزی  
ـا   در عین زمان ارگ رادرحالی ترک مینمایدکه نشان میدمد دلقک خارجی م
نبوده است ! با آنهم شک نیست که کرزی دارای مهارت مای تکتیکی می باشد  

 که پس از مدت ما، امریکا را مخالف خود می خواند تا حامی . 
کرزی بیان داشت: امداف من باامداف امریکایی مافرق داشت. به عقیـدۀ    

ـاوت در   کرزی مبارزه بضدبغاوت توسط غرب ازریشه دراشتباه بود. ریشۀ بغ
 پاکستان قرار داشت و دارد ، نه در افغانستان .              )دنباله در صفحۀ ششم( 

 متن سخنرانی داکترعبداهلل در تاالر لویه جرگه 
افتخارمیکنم درمالسی حضوردارم که ازتمام والیات وازتمام اقوام افغانستان  

ـای      گانی میکندواحزاب سیاسی، علما، جوانان، ریش   نمایند  سفیدان، زنان، اعض
پارلمان، استادان ودانشنمدان شرکت کردندو از ما حمایت میکنند وامروزماوتیم  

 کنیم.   گان و رای پاک مردم افغانستان افتخار می     ما به این نمایند 
دیروزنتیاه تقلب اعالم شد؛ اما مااین نتیاه راقبول نداریم وآنراتقبیح میکنیم،  
ـات و   باید بگویم که برندۀ دور اول و دور دوم انتخابات افغانستان، تیم اصالح

ساعت گذشته و ممینطوردر روزما ومفته  41 ممگرایی است.مردم افغانستان در 
ـا     مای گذشته، دراضطراب بسربردند و درانتظار اعالم نتایج اصلی آرا بودند؛ ام

ـا   متاسفانه بدون اینکه رای پاک از ناپاک جدا گردد، نتیاۀ تقلبی اعالم شد؛ ام
ـان بـه ده    شد، شاید تعداد رای   اگریک یا دوروزدیگر نتایج اعالم نمی  دمندگ

 رسید.   ملیون تن می 
در روزمای گذشته، درحالیکه یقین و باورکامل به رای پاک مردم افغانستان  
ـاک   داشتیم وداریم، آخرین تالشهای خودراکردیم تا آرای تقلبی را ازآرای پ
جداسازیم؛ اما مثلث ارگ، کمسیون انتخابات ویک تیم انتخاباتی تصمیم گرفتند  
ـیـرت   ـا غ تا نتیاۀ تقلب را اعالم کنند، ولی من به مردم آگاه، حق پرست و ب

ـاه    افغانستان اطمینان می  دمم که نتیاۀ این تقلب رانه یکروز، نه یکماه ونه دو م
پذیرم.ازممیناااعالم میکنیم که فقط حکومتی که بارای پاک    یعنی میچگاه نمی 

مردم افغانستان آمده است، به جای خودقرارخوامدگرفت و مردم افغانستان از ما  
میخوامندودرانتظار مستند که ما حکومت خود را اعالم کنیم.سن  و چـوب  

دانند که در انتخابات چه گذشت و    مای رای می   این کشوروحتا ممان صندوق 
ـاع از   ممه میدانندوبدانند که ملتی که به خاطرآزادی و حق خود و بـرای دف
عزت و ناموس خود قربانی دادند، از رای خود مانند عزت و ناموس خود دفاع  

 خوامند کرد. 
تانرا به      مردم افغانستان شماکه ماراقدرکردیدوبه مارای دادید وانگشتان دست 

تانرادر مبارزات انتخاباتی از    دادن قطع کردند وشمامردمی که عزیزان   خاطررای 
دست دادید؛ شمابرمن حق داریدومن به شماوعده میدمم که جان خودرافدای  

ـیـم    تان میکنم؛ اماحکومت تقلبی رانمی    پذیرم.میچکس نمیتواندادعاکندکـه ت
اصالحات وممگرایی دریک والیت یا یک ولسوالی رای نگرفته است، ایـن  

 ادعا نمیتواند حقیقت داشته باشد. 
مای انتخاباتی و یک تیم انتخاباتی اگرچنین    مثلث تقلب یعنی ارگ، کمسیون 

فکرکنندکه حق مردم افغانستان رابه آسانی وباتقلب کتمان کنند، ازممین جا از  
مای بسیار مهمی چون تصویب قانون اساسی،    ممین خیمه لویه جرگه که تصمیم 

مای آنرا داشتیـم،   سازی زمینه   لویه جرگه موقت وسایرمواردکه ما افتخار فرامم 
 اعالم میکنم که میچکس این خواب رانبیندکه باتقلب میتواند وارد ارگ شود. 
من وتمام دوستانم تمام عمرخود را برای تأمین عدالت مبارزه کردیم و بقیـه  

ـاه    عمر خودرا نیزبرای تامین عدالت وقف خوامیم کرد و بی  عدالتی را میـچـگ
پذیریم و رامی را که با مردم افغانستان آغاز کردیم تا رسیدن به منزل مقصود        نمی 

 یکاا ادامه خوامیم داد. 
درحالیکه تقاضای مردم ازمرگوشۀ افغانستان این بوده که ما امروز حکومت  
خود را اعالم کنیم واین خوامش وحق مردم افغانستان است ومانمیتوانیم صدای  
ـنـۀ   مردم افغانستان راناشنیده بگیریم.من اطمینان و باوردارم که بایک صداصح
افغانستان ازیک روبه دیگرروخوامد شد ومادرموضع حق قرارداریم وحق برتر  

 و غالب است وحق پیروز میشود. 
توانیم که تصمیم ما را در سرتاسر دنیامیچ    ما امروز با اطمینان اعالم کرده می      

قطعـه    کنم که حتا اگر قطعه   تواند نادیده بگیرد و از ممین جا اعالم می   کس نمی 
تواند زور راباالی ماتحمیـل    پذیرم و کسی نمی   مم شوم، حکومت تقلبی را نمی 

کند. ماتمام عمرخودرا وقف وحدت ملی کردیم وتمام عمرخودرا وقف دفاع  
ـان    ازافغانستان کردیم وافغانستان واحدرا نور چشم خودمی  دانیم وتازیۀ افغانست

ـیـم، زیـرا عـزت    خوامیم؛ سعادت و یکپارچگی افغانستان را می   رانمی  خـوام
 مردم افغانستان است.     افغانستان در وحدت ملی و تمامیت ارضی 

حاالدرمرحله حساس تاریخی افغانستان یکبار دیگر برای ایااد وحدت ملـی      
کنم که ما برای وحدت    بیشتروبرای سالمتی مردم افغانستان یکبار دیگرتکرارمی 

کنیم .درحالیکه درارادۀ مامیـچ    و یکپارچگی افغانستان از میچ تالشی دریغ نمی 
ساعت گذشته ماخواستیم یک موقع دیگر رانیـز    19 و   41 تغییری نیامده؛ اما در 

مساعدبسازیم وتعهدما این بود که جز رای پاک مردم میچکس دیگربـرمـردم  
تواند؛ ولی تبصره کردند که مسالۀ پول وچوکی      افغانستان حکومت کرده نمی 

در میان است، ولی مابخاطرخوامری که برای رفتن به پای صندوق رای به یک  
منطقه دور افتاده رفته و رای پاک خودرا استعمال کرده؛ تمام مال، دارایـی و  

 توانیم .   چوکی را به زحمت این خوامرخود عوض کرده نمی 
این بحثهارادرموردآندسته ازمزدورانی بکنندکه باپول خریداری شدند وبـه       

امید چوکی ومقام مستندوازنام ونشان ماامدین وقهرمان افغانستان استفاده می  
ما بـه    کنندوامروزدرصددِ کسب نام ونشان برای خود مستند، زیرا این تبصره 

 چسپد.   ما برما نمی   زیبد؛ اما اینگونه برچسپ   آنان می 
مازمری راکه باالی مردم افغانستان تحمیل شده بـود،    4118 درانتخابات سال     

نوشیدیم ومابخاطرحق مردم افغانستان آن مرحله را یک مرحله مبازره دانستیم و  
بدون معامله به مبارزه خود ادامه دادیم.درمیان مردم وبامردم افغانستان به مبارزه  
ـیـت   مدنی خودادامه دادیم وشما برما منت گذاشتید ودر نبود چوکی وصالح

 دولتی به دروازۀ ما آمدید و پنج سال تمام ما را یاری کردید. 
رسانم    چندنکته راکه درچندساعت اخیراتفاق افتاده، خدمت شما به عرض می    

وازمردم افغانستان یک تقاضادارم. ماتقاضا کردیم که آرای تقلبی که خودصدا  
زند، واردشمارش آرانشودوتفتیش آرا با حضور نماینده ما، نماینده تیم مقابل    می 

و نماینده سازمان ملل صورت گرفته و آرای تقلبی از آرای مردم افغانستان جدا  
ـان    العملی نزنند که حـق   گردد تا مردم برای دفاع از رای خود دست به عکس  ش

شرمانـه    است؛ اما عواقبش برای مردم شاید خطرناک باشد؛ ولی این راه حل بی 
 رد شد و نتیاه آرای تقلبی اعالم گردید. 

ـیـم       حامدکرزی، کمسیونهای انتخاباتی ویک تیم انتخاباتی که مرسه یـک ت
 گویم.   مستند، این موردرابه یکدیگرپاس دادندکه شمامم نه بگوییدوما مم نه می 

ـا    من قلباً از پاره شدن عکس رئیس  ـتـم وب جمهورکرزی توسط شمامخالف مس
وجوداینکه میدانم جفایی راکه حامد کرزی بر مردم افغانستان طی سیزده سال  
گذشته رواداشته وفرصتهای تاریخی وطالیی مردم افغانستان را برباد داد، در میچ  
مقطع تاریخ چنین جفایی درحق مردم افغانستان نشده است، ولی من قلباً و باتمام  
ـیـر   احساس خودمخالف چنین عملکردمایی مستم؛ ولی اگراین صداقت ما تعب
سوءشودویاکسانی فکرکنندکه مرچه کردند ازچشم مردم پوشیده خوامد ماند  

 و دربرابر او خاموش می نشینیم، باید بداند که سخت در اشتباه اند. 
گان    وزیرخارجه امریکاامروزصبح درتماس تلفنی به من گفتند که ما به نمایند     

وسفیرخودوظیفه دادیم که راه حل قانونی که تقلب برمال شودونتیاه انتخابات  
ما مبنی بر ایااد    مشروع باشدتاحکومت آینده مورداعتماد مردم باشد و نگرانی 

ـات  ـی ـای    بحران در افغانستان مرفوع گردد را مطرح کردند، در ممین حال م م
 مای بسیار کردند)دنباله درص ششم(    دیپلماتیک جامعه جهانی روز گذشته تالش 

ـ ورجینیا فرماد میرزا                                                                           انندل 
 کرزی مسئول برهم زنی وعواقب ناگوار انتخابات 
ـان،   ـه فکرمیکنم درتاریخ دموکراسی وانتخابات آزاد، درمیچ کشوری از ج
چنین بی حرمتی وبی احترامی وحق تلفی درمقابل یک نامزد وآرای مشـروع  
ـا   مردم، که یک امانت ملی است، صورت نگرفته است که درمقابل مـردم م
ـاسـی   ـانـون اس صورت گرفت، آنهم ازطرف شخص اول کشور که باساس ق
وظیفه داشت ترتیب الزم امنیتی وحمایتی برای حفاظت این امانت بزرگ ملی  
ـاً   ـان ـی )آرای مردم( وبرگزاری انتخابات سالم وسرتاسری اتخاذمیکرد، واگر اح
ـقـل   ـت ـای مس مداخله وتقلب و جانبداری ازمرجعی، مخصوصاً ازطرف نهادم
انتخاباتی ویا صاحبان زور وقدرت، به نفع نامزدی اناام مییافت، بادرنظرداشت  
ـاآن   نقض قوانین انتخاباتی وحقوق مسلم نامزدما آنرابسیارجدی میگرفـت وب
ً آرای   ـا ـع معاملۀ قانونی میکرد، تامشروعیت انتخابات حفظ میشد، وآن که واق
بیشتررا حاصل کرده بود، برنده اعالن میشد، به او تبریک میگفت وقدرت را به  
صورت مصالحت آمیزبه اوانتقال میداد، آرزویی که خواست مردم مابـود، و  
متأسفانه چنین نشد، ومالحامد باپیریزی پالن مرموزیکه به یقین به فرمان آی اس  
آی وکمک آنها قبالً طراحی شده وبه اساس آن قبالًمعلوم بودکه کدامیک از  
این نامزدمابرنده است، انتخابات فرمایشی بصورت بسیارمسخره آمیزبراه انداخته  
شد. اما به فضل پروردگارکه ممیشه طرفدارحق و عدالت است، این پالن شوم  

 وشیطانی شان بصورت بسیارفضاحت آمیزی رسوا و شرمنده و ناکام شد .  
آنها بایدبه تعهدشان پابند میماندند، چه درانتخابات ممیشه یکطرف برنده ویک  
طرف بازنده است. لهذا بازنده مثلی که درروش مای دموکراسی درمرکشـور  
جهان معمول است، انتخابات رااناام یافته تلقی وبا اظهارتبریک به برند، یابحیث  
اپوزیشن باقی میماند، ویااز صحنۀ سیاسی بیرون میشود. لیکن قبول ایـن امـر،  
یک )اما(ی نهایت بزرگ را ایااب میکند، وآن اینکه نهادمای مستقل انتخاباتی  
درین وظیفۀ نهایت مهم ومقدسی که بااستقاللیت وصالحیت کامل به آنها سپرده  
شده، بدون کوچکترین جانبداری ازاین یاآن نامزد، یاقبول خوامشات، اوامر یا  
زور وفشار این مقام وآن مقام، ازاجرای وظایف شان دست نگیرند، ومنصفانه و  
عادالنه عمل نمایند، وبه آرای مردم که یک امانت ملی است، ارزش قایل شوند،  
نه اینکه آنرابکلی نادیده گرفته، بااستفادۀ سوء از استقاللیت وصالحیت خـود،  
دست به تقلب بزنند، وباپشتیبانی غیرمسئوالنۀ شان ازکاندیـدمشـخـصـی، بـه  
اصطالح دیده ودانسته انتخابات دموکراتیک وآزاد راازمشروعیت و قانونیـت  
ـامـزدی   آن به بیرامه بکشانند، وبعد باتمام بی حیایی وپررویی االبال به گردن ن
بیندازندکه درحق او این ظلم وبیعدالتی شده، و خود راپاک وبی آالیش وسچه  
بکشند، که گویی اصالً تقلبی صورت نگرفته، دزدی با پشتارۀ بزرگ مملو از  
اوراق رأیدمی از آدرس خودشان توسط قوماندان پلیس پایتخت کشور گرفتار  
ـان   ـن ـارک نشده، آوازن ثبت شدۀ تلفون متعلق به این شخص خاین، که برای ک
کمسیون انتخاباتی مدایت میدمدکه چگونه به پرکردن صندوقها از ورقه مای  

 جعلی بپردازند ! 
یاویدیوی بدست آمده که گفتارشان شامدآنست که اوراق رأی دمی جعلی  
رابعدازخانه پری ومُهر، به نفع کدام نامزدمشخص به صندوقها پرکنند، مـمـه  
حقیقت نداردوبگفتۀ آنها، ساخته وبافتۀ طرف مقابل است که میخوامد کمسیون  
ـابـل   ـق مای انتخاباتی رابدنام سازند. ازآن گذشته، آنهااصالً سندی را ازطرف م
 ندارندکه به رؤیت آن کمسیون شکایات انتخابات به آن رسیدگی قانونی کند ! 
سندی ازین بزرگترکه قوماندان پلیس کابل و زیردستان او، ضیاءالحق امـر  
ـای اوراق   ـه خیل، رئیس داراالنشاء کمسیون انتخاباتی رابادوموترپر از صندوق
ـاه   رأیدمی که مدیون درجریان گذاشتن وآگامی قبلی پلیس ازین ذخیـره گ

 دزدی ومیخواست آنرابسوی نامعلومی سوق بدمد، بالفعل گرفتارکردند . 
چنانکه درنوشتۀ قبلی نوشتم، حیرت انگیزتر، شرم آورتروخاالت آورتر این  
که ممه مقامات حکومتی، ممه نهادمای مستقل انتخاباتی و مم غنی احمدزی و  
تیم او از این خاین ملی دفاع واز اویک قهرمان ملی ساختند ! ازآنااییکه بارکج  
ـاکـه   ـه به منزل نمیرسد، حق حق است ونا حق باطل ومردود، قهرمان خاین آن
تاپای جان از اودفاع و طرفداری کردند، برای اینکه نشود شرمساریهای بیشتری  
بارآورد، و پرده ازپالن شوم وخاینانۀ آنهابردارد، یقیناً به فرمان مالحمدبصورت  
مخفی ومرموزی بافامیلش باکمک عمال حکومت ازمیهن ماخارج ساخته شدند،  
وگفته میشود، البته خبرموثق نیست/ که معاون کمسیون انتخابات وسخنگـوی  

 آن نیز برای اخذ ویزه در سفارتخانه مای خارجی دیده شده اند . 
فعالمتأسفانه این گروه نابکار بااین تقلبات سازمان یافته وگستردۀ شان گذشته    

ازآنکه مشروعیت انتخاباتی راازبین بردند، یک حالت پریشان وپر ازاضطرابـی  
 خلق کرده اندکه به مشکل میشودراه حل و ناات برای آن سراغ کرد.  

ـات   ـاب چیزیکه مایۀ تشویش بیشتراست اینکه اشخاص آگاه ودانای مااین انتخ
راقومی ساخته اند، ومتأسفانه درمرسطح کاری که مستند، چون فعالمنافع قومی  
شان درمیان است، ازحقایق چشم میپوشند، و بسیارظالمانه طرفی راکه درحـق  
ـاب روشـن   ـت اوتقلبات گسترده صورت گرفته و ثبوت وشوامد آن چون آف
است، مالمت میکنندکه چرا فیصله مای کمسیونهای انتخاباتی راکه تعهدکرده  

 بودند نمی پذیرند. 
یکی ازین اشخاص خانم شکریه بارکزی، نمایندۀ ولسی جرگه است، که از  
زنان تحصیل یافته وفعال آن نهاداست. درتلویزیون طلوع ازین خانم به شمول سه  
ـلـی   ـع نفرازآگامان سیاسی دعوت شده بودکه برای بیرون رفت ازمشکالت ف
انتخابات نظرشانرا ارائه نمایند. مرکدام بدون آنکه ازنامزدما تعریف ویاانتقادی  
بکنند، راه مای حلی راکه به نظرشان مفید بود، بیان داشتند. وقتی نوبت به خانم  
ـارو   بارکزی رسید این خانم بدون درنظرداشت اصل معضله که باعث اینهمه ج
جناال شده است، ویاابرازنظری که چگونه میتوان به این مشکالت خاتمه داد،  
بدون جهت به مالمت کردن یکطرف میپردازد که چرا اینهابه قانون احترام نمی  
کنند، چرابه فیصله مای کمسیونهای انتخاباتی، که پیش ازانتخابات تعهدکـرده  
بودند، حرمت نمیگذارند؟ انتخابات بردوباخت دارد، چراممیشه مرچیزبه نفـع  
آنهاباشد واگر نباشد، به زورآنرا بدست آرند، چرابااین لااجت شان میخوامنـد  
کشور رابه بحران میکشانند؟ اینها به جن  وجدال عادت دارند، این رابدانندکه  
مردم ازآن خسته شده اند... وغیره .این نمایندۀ ملت باای اینکه ازحق وعدالت  
از آرای مردم که یک امانت ملی است، وازتقلبات سخت آسیب دیده اسـت،  
دفاع بکند، قومگرایی وتفوق جویی اش راآنقدر براوغلبه کرده وحاکم است  

 که اصالً عقل وفراست وحقانیت وقضاوتش بکلی منامدشده است! 
ـاسـت   یکی دیگرازین اشخاص آقای داوودسلطانزوی است، که کاندید ری
جمهوری بودندکه موفق نشدند. آقای سلطانزوی قبالًنمایندۀ مردم در ولسـی  
جرگه بودندوبعدمم دریکی ازتلویزیونهاپروگرام نهایت پرمحتوا وآموزنده را  
داشتند، وآن اینکه ازجمعی ازامل خبره وآگامان سیاسی، اقتصادی واجتماعی  
دعوت میکردند، تانظرات شان را ارائه نمایند، ویامعلوماتی درزمینه ابراز دارند.  
سئواالتی را که خودمطرح میکردند، وتبصره مایی که خوددرمرموضوع بزبان  
پشتو، دری وبعضاً مم انگلیسی باکمال فصاحت بیان میداشتند، باور کنیدآنقدر  
منطقی، عالمانه ودور ازمرگونه تعصبات بود، که من یکی ازشنوندگان سخـت  
 فریفته وشیفتۀ آن شده بودم .                                    )دنباله درصفحۀ ششم(  
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 سدنی ـ آسترالیانصیراحمد رازی                                         
 ی مولوی در خرگاه اندیشۀ شبل

: شبلی نعمانی درتحقیقات خویش دریافته که سلسلۀ مولینا تابـه  سلسلۀ باطنی  
ـا بـه   حال قایم است. ابن بطوطه درسفرنامۀ خودنوشته که نام فرقۀ مولینا مسـم
جاللیه است. زیرالقب مولیناجالل الدین بود، از ممین سبب انتساب به این فرقه  
به ممین نام مشهورشده است. لیکن حال درآسیای صغیر، شام، مصر وفلسطیـن  
این فرقه رامولویه می گویند. این فرقه کالمهای نمدین میپوشندکه درآن درز  
وترک نمی باشد، ومشایخ برآن کاله عمامه نیزمی بندند، بعوض خرقه یاپیرامن  

 جامه مای چپن دارمی پوشیدند.  
طریقۀ ذکر وشغل ایشان چنین است که حلقه میبندندومینشینندویک نفرایستاد  
میشود، یک دست رابرسینه ودست دیگرراآزادگذاشته رقص راشروع میکنـد  
ودررقص عقب وپیشرفتی نیست، بلکه دریکاا ایستاده بطورمسلسل چرخ مـی  
زند. دروقت سماع دف و نی نیزمی نوازند. شرایط داخل شدن به ایـن گـروه  

 قرار ذیل است : 
روزپشت دروازۀ فقرراجاروب میکنند،  11روزخدمت چارپایان رامیکنند،   11
روز سودا  11روز طباخی،  11روزمیزم کشی و 11روزآب کشی میکنند،    11

روزداروغه گری میکننـد.    11روزخدمتگارماالس فقراء و  11آوردن ازبازار،  
وقتیکه این مدت به پایان آمد واین مراحل طی شد، به اوغسل میدمند وازتمام  
ـاه بـراومـی   ـق ـان محرمات توبه کرده، داخل حلقۀ جاللیه میگردندولباس ازخ

 پوشانند، واسم وی را جالله میگذارند.  
تذکره نویسان ومولوی شناسان درمـورد اخـالق،  اخالق وعادات مولوی :  

عادات وکردارمولوی به تفصیل سخن نگفته اند، اماآنچه برجسته مینماید، اینکه  
موالنا تاوقتی که به دایرۀ تصوف نیامده بودند، زندگی شان جاه وجالل عالمانه  
داشت. وقتیکه سواری شان از منزل خارج میشد، گرومی ازعلما، طلبا وامرا در  
رکاب شان بودند، و موالنا ممیشه چندقدم ازدیگران جلوبودند. با دربارسالطین  
وامرا نیز ارتباط داشتند، ولی دامن شان ازمداحی پاک است. ولی بعـدازداخـل  
شدن درچنبرسلوک، این حالت دگرگون شد. اینکه مولوی زندگی صوفیانه را  
ازکی آغازنمود، مورد تردیداست، ولی اینقدر روشن است که وی ازبسیار قبل  

سال ازصحبتهای ایشان مراحل فقر راطی    41-8مرید سیدبرمان محقق بودند. از 
ـان   ـعـداززم ـا ب نموده بودند. درمناقب العارفین واقعات کشف وکرامات موالن
تحصیل به دمشق ذکرمی کند، لیکن آنچه ناگفته مویدااست، اینکه زنـدگـی  
صوفیانۀ مولینا بعد ازمالقات باشمش تبریزی رن  میگیرد. سپهساالر که سالهابا  
مولینا بود، میگوید که من حتی برای یک شب مولینا رادرلباس خواب ندیـده  
ـبـه   ـل ام. مفرش وتکیه ای قطعاً نمی بود. قصداً درازنمی کشیدند، اگرخواب غ

 مینمود، بهمان حالت نشسته میخوابیدند. دریک غزلی می فرمایند : 
 چه آساید برپهلو که خسپد     کسی کز خار دارد نهالین 

ـیـه   ـابـه دیـوارتـک ـن درماالس سماع اگربرمریدان خواب غلبه میکرد، مولی
میکردندوسربه زانو میگذاشتندتاکه مریدان بی تکلف بخوابند، وقتی که مریدان  
می خوابیدند، مولینا سررابلندکرده دوباره برمیخاستندو به ذکر وشغل مصروف  

 میشدند. درغزلی به این مطلب اشاره دارد : 
 ممه خفته ومنِ دل شده راخواب نبرد       ممه شب دیده  در فلک  ستاره شمرد 
 خوابم ازدیده چنان رفت که مرگزناید   خواب من زمرفراق توبنوشید وبمرد 
اکثر روزما در روزه بودند، شایدامروزکسی باورنکندکه مولینا متصل ده ده،  
ـلـه   ـب بیست بیست روزچیزی نمی خوردند، وقف نمازکه می شدند فوراًروبه ق
ـادریـک   میکردند، رن  شان تبدیل میشدوقتیکه درنماز مستغرق بودند. مـوالن

 غزل کیفیت نمازشانرابیان نموده اند: 
 به خدا خبر ندارم چو نمازمی گذارم    که تمام شد رکوعی که امام شد فالنی 
روزی یخبندان بودوموالنادرنماز چنان می گریستندکه تمام چهره و لباس شان  
تر شده بود. اشکهای موالناجمع شده ویخ بسته بودند، لیکن موالنامصروف نماز  
بودند. ایشان باپدرخوددرابتدای عمرخویش حج نموده بودند، بعدمادیگراتفاق  
نیفتاد. دروجودشان انتها درجه زمد وقناعت موجود بود. سالطین وامرا مرقسم  
تحایف برای مولینا درسال میداشتند، لیکن ایشان چیزی نزدشان نگه نمی داشتند،  
ـات   ممه را به صالح الدین زرکوب وحسام الدین چلبی میفرستادند. بعضی اوق
ـان   چنین واقع میشد که برموالنا تنگی معیشت می آمد، بعضاًبه اصرارفرزند ش
سلطان ولد چیزی نگه میداشتند. اگرروزدرخانه برای خوردن چیزی نمی بـود،  

 موالنا بسیارخوشحال بود ومیگفت که ازخانۀ ما بوی فقر می آید.  
ـتـه   سراج الدین قونوی فاضل بلندمرتبه ای بود، لیکن ازمولینا مالل خاطرگش
بود، کسی برایش گفته بودکه موالناصاحب میگویدمن با مفتادوسه مـذمـب  
متفق ام. سراج الدین یکی ازشاگردان مستعدخود رانزدمولیناصاحب فرستاد، تا  
ازایشان بپرسدکه این سخن راست است یانه، وگفتند: اگراقرارکرد خوب بـه  
حسابش برس . شاگردسراج الدین ازمولوی پرسید ومولینادرجواب گفت بلی  
این قول من است. سراج الدین به دادن دشنام مای غلیظ پرداخـت، ولـی در  
جواب مولینا خندیده وگفت باچیزمایی که خودت می فرمایی نیزمتفق مستم!  

 سراج الدین شرمنده شد ورفت.  
درمورداخالق وخوی مولوی، برعکس نظرشبلی، آنقدرداستان ونقد است که  
 ازحوصلۀ این پژومش به دورخوامدبود)داستان اسکندر است ومفتادمن کاغذ(.  

 برمیگردم به آثارمولینا ازدیدگاه شمس العلماموالناشبلی نعمانی :  
: )فیه مافیه( این کتاب ماموعۀ آن سلسله مکاتیب حضرت  تصنیفات مولوی 

ـاالر   مولیناست که ایشان وقتاً فوقتاً عنوانی معین الدین پروانه نگاشته اند، سپهـس
 ذکراین کتاب را طورضمنی آورده است که این کتاب سه مزار سطراست . 

دراین کتاب تقریباًپنااه مزاربیت است، چون درمقطع غزلها عموماً  )دیوان( :  
ـبـریـزی   اسم شمس تبریزآمده است، ازآنرو عوام این دیوان را دیوان شمس ت
میدانند. چنانچه درلوح دیوان مطبوعه نام شمس تبریزی نوشته میباشد. لیکن این  
یک اشتباه آشکاراست. اوالً نام شمس تبریزی بدین حیثیت درتمام غزلهاآمده  
است، که مرید پیر خودراخطاب میکند یاغایبانه اوصاف او رابیان مینماید. دیگر  
اینکه در ریاض العارفین وغیره تصریح شده که موالنااین دیوان رابه نام شمـس  
تبریزنوشته اند. عالوه برآن اکثرشعرا برغزلهای موالنا غزل مایی نوشته اند ودر  
ـاشـد.   مقطع اشعارشان تصریح نموده اندکه غزل شان در جواب غزل مولینا میب
ممراه بااشعار شان مصرعی یاحصۀ از غزل مولینا راگرفته اند. اینهاغزل مایی اند  
که درممان دیوان موالنا پیدا میشودکه بنام شمس تبریزی مشهورمیباشد. مثـال  
علی حزین می گوید: این جواب غزل مرشد روم است که گفت: من به بـوی  
ـیـت   تو خوشم نافۀ تاتار مگیر، مصرع دوم ازموالناست چنانچه شکل مکمل ب

 چنین است : 
 من به کوی توخوشم خانۀ من ویران کن      من به بوی تو خوشم نافۀ تاتار مگیر 

 بیت دیگرحزین چنین است: 
 مطرب ز نوای عارف رُوم       این پرده بزن که یار دیدم 

دردیوان اگرچه کم وبیش پنااه مزاربیت است، لیکن ممه غزل است. قصیده  
ویاقطعه وغیره درآن بصورت مطلق نیست. دامن شاعری مولینا ازداغ مدح بکلی  
پاک است، درحالیکه سعدی وعراقی که معاصران مولوی اند، باوجـودآنـکـه  
صاحب حال اندو ازشهرت زیاد برخورداراند، ولی منوزمم اشعارمدح سرایـی  
 دارند. پیش از مولینا غزل انکشاف نکرده بود، چون غزل سوز و ساز است،  

 هفته نامۀ امید   799شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: صورتگران معاصرافغانستان 
 مؤلف : داکترعنایت اهلل شهرانی 

صفحه یی استاددانشمند، منرمنـد  891قسمت دوم معرفی کتاب پرمحتوای  
ـیـر   چیره دست ونویسندۀ پرکارداکترعنایت اهلل شهرانی راکه در بارۀ تعدادکث
نقاشان، رسامان، میناتوریستها، خطاطان ومیکلتراشان شهیروطن به رشتۀ تحریـر  
آمده، ونامهای شان درتاریخ فرمن  کشور جاویدان شده است، باچندمصراع  
ـنـدانـی   ازقطعه شعر مهدی امید آغازمیکنم که یادی و اشارۀ به آن دسته منـرم
نموده که باجبرزمان وبی مهری دست اندرکاران، به مذلت وگمنامی ومشقات  
زندگی کشانیده شدند، ولی درخاطرخردمندان وفرزانگان واقعبین وروشنبیـن  

 اجتماع، منزلت وجایگاه ماندگار داشته اند : 
 مرچند ممچوگل ممه بربادرفته اند             مرگز گمان مدار که ازیاد رفته اند 
 اینان نه آن گل اندکه گویی درین بهار       از یاد رفته  اند  چو بر باد رفته اند 
 در راه آفرینش  باغی پر از شکوه               بر جا نهاده  پایه و  بنیاد، رفته  اند 

بهرحال، درممین فرصت یادم ازدرام تراژدی)دوصنعتگر( میآیدکه مرحوم  
ـاش راروی   ـق استادعبدالرشید لطیفی زندگی حسرتبار وپرمشقت دومنرمند ن
صحنه آورد، که اجتماع ودست اندرکاران وقت، به زحمات وپدیده مای منری  
ـان   وکارمای خالقه وابتکاری شان وقعی نگذاشتند، ومشغلۀ دیگری مم بـرایش
ـافـروش   میسرنگردید، تاجاییکه مشقت ودست تنگی شان بحدنهایت رسید وب

 سامان وفرش منزل و کارمای شاقۀ کم مزد، امرارحیات میکردند... 
ممچنان یادم میآید ازاولین تهاجم ودستبرگروه افراطی وکوردل و قهقرایی  
ـنـد.   طالبان، که آثارمنرمندان راتخریب وخودشان رابی خانمان و فراری ساخت
 ولی درممه حال تعدادی ازدست آوردمای منر شان ماندگارماند وبقول شاعر : 

 برباد رفته نیزنبایست گفت شان    درقلب مانهاده بسی یاد، رفته اند 
وآقای فیض اهلل محتاج رئیس انتشارات کتب بیهقی طی )سخن ناشر( چنین  

فرمن ، اخالق فکر به کمک منرازیک نسل به نسل دیگرانتقال  «بیان میکند:  
یافته است. اگرتالش وتقالی منرمند نمی بود، نسل مای آینـده مـحـروم از  
ـا   تاارب، طرزدید ونحوۀ نگرش گذشتگان خود نسبت به زندگی بـودنـد، ام
کناکاوی ونقب زدن منرمندبه الیه مای ماهول ومبهم زندگی، این فرصت را  
برای سایرانسانها فرامم کردتا حداقل کوچکترین دیدوتعریف ازشوربختـی و  
شیرین بختی گذشتگان خود ارائه بدارد. مرپدیدۀ منری، فرمنگی واجتماعـی  
مانند سایرپدیده ما تولد، تکامل وافول دارد، براقتضای مامیت و ویژگی سبک  
منروفرمن  باید درمراحل تولد تکامل ازنردبانهای ویژه بگذرد، ودر فرآینـد  

 عبورازنردبان، دگرگونیهای گونه گونه را تاربه کند.  
منرصورتگری وخوش نویسی که درافغانستان گذشتۀ پربار وپرفخر دارد،  
مبین ذوق سرشار نیاکان ما اززیباشناسی وپرداخت عمیق آنها به مظامرزیبایی و  
منراست. گذشتگان منرپرور ماباانتقال تاارب خود، نه تنهایک بخش اززندگی  
راتعریف وبرای ماانتقال دادند، بلکه ژرفایی دلستگی وعشق صادقانه خـودرابـه  

 »مظامرزیبایی اثبات نمودند.  
ـاد   ـت درممین سلسله تقریظ مای پرمحتوایی به قلم استادعبدالغفوربرشنا و اس
عبدالحی حبیبی )که برخالصۀ این کتاب سالیان قبل به چاپ رسیده بـود( و  
دیگر فرزانگان وصاحبنظران راجع به اثرپر مطلب و ماندگار داکترعنایـت اهلل  
ـامـش   شهرانی، که اخیراً سالونی از دانشکدۀ منر مای زیبای دانشگاه کابل به ن
مسما شد، به رشتۀ تحریر آورده است، وشمابابدست آوردن اصل کتاب به متون  

 و تفصیل آن آشنا خوامید شد .  
حال مطالعین عزیزجریدۀ وزین امید، که مدیرمدبرآن کوشان عزیز معرفی  
چنین کتابهاوآثارگرانبهارا دربخش ویژۀ میسرساخته است، دست بدسـت مـم  
بدمیم وبادیدۀ دل به تماشای چندتابلوی گلچین ماموعۀ زیبای شهرانی، قدم به  

ـادیـوسـف    499پیش بگذاریم :صفحۀ  رامیگشاییم وتابلوی زیبای نقاشی اثراست
کهزاد جلب نظرمیکندکه نمایانگرقسمتی از نقاشی مای رواق تاریخی تندیـس  
بودای بزرگ بامیان است، ممان تندیسی که توسط فرمن  زدایان کـوردل،  
ـنـ    سرتاپا منفارومنهدم گردید، والنۀ جغدان کورچشم شد. درین حال آم
حسرتبارچنی مصراع سرودۀ خاقانی درفضای غمناک سقف تخریب شده وبی  

 نقش ونگارآن تندیس بی بدیل چنین طنین انداز می باشد : 
ــر ما بنشان   از نوحۀ  جغد الحق  ماییم به درد سر    از دیده گالبی کن درد سـ

 آری چه عاب داری کاندرچمن گیتی جغداست پی بلبل، نوحه ست پی الحان ! 
استادبرشنا تندیس بودا راقبل ازتخریب حسرتبارآن بارن  آبی نقاشی کرده  

کتاب جلوۀ خاص دارد. ممچنان اثردیگر رسامی استاد    411بود، که درصفحۀ 
ـال   ـان کـه درس برشناازیک دمقان خوب صورت وخندان خطۀ تاریخی بامی

 رسامی شده است، جلب نظر میکند.   4814
رامیگشاییم وتابلوی رن  روغنی استاداسداهلل صافـی بـه    141حال صفحۀ  

ـاره   نظرمیرسدکه تصویرگویایی است ازیک مردژولیدۀ گدا که لباس پاره پ
ودست لرزان وچهرۀ اشک ریزان دارد. درممین حال یک مصراع شاعر شیـوا  

 بیان، شکوۀ بی صدای گدای پریشان را چنین منعکس می سازد: 
 سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل    عالجی بکن کزدلم خون نیاید 

جلداول)صورتگران معاصر( استادشهرانی رابازمی کنیم که    118حال صفحۀ  
تابلوی پرافادۀ تصویرناصرخسرو دانشمندوشاعرشهیرکشور اثر استادمـحـمـد  
ـار   ـانـگ ممایون اعتمادی نقش بسته است. درممین لحظه چند مصراع منظومۀ م
وپرانتباه حکیم یمگان رازیرعنوان عقاب مغرور، که اولین باراززبان شیوای استاد  
ـافـظـه   فقید زبان وادبیات فارسی دری ما درمکتب عالی استقالل شنیدم وبه ح

 سپردم، برایتان یاد آورمی شوم : 
 روزی زسر کوه عقابی به مواخاست            بهرطلب طعمه پر وبال بیاراست 
 ازراستی بال منی کرد وممی گفت     کامروز ممه ملک جهان زیر پرماست 
 ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی           تیری زقضا وقدر افتاد  بر او راست 
 بر بال او افتاد یکی تیر جگر سوز            کزعالم علویش به سفالش فروکاست 
 اینش عاب آمدکه ازچوب وزآمن این پَرش واین بُرش وتیزی زکااخاست؟ 
 چون نیک نظرکردپرخویش درآن دید  گفتازکه نالیم که ازماست که برماست! 
ممچنان تابلوی زیبا ودالرای ممایون اعتمادی که تصویر دو دلدادۀ عاشق را  

کتاب تماشا مـی    191در دامان روح انگیزطبیعت نقاشی کرده است، درصفحۀ 
 کنیم که شعرزیبای شادروان استادخلیلی رابیاد میدمد: 

 شب اندر دامن کوه، درختان سبز و انبوه  
 ستاره روشن و مهتاب در پرتو فشانی      شب عشق و جوانی 

 بچینم گل برایت   بریزم پیش پایت 
 حمایل سازمت از الله مای ارغوانی   چو یاقوت رمانی 

ـاب،    141صفحۀ   رامیگشاییم وشیوۀ جدیدابتکاری رسامی مولف فرزانۀ کت
ـتـر را   استادشهرانی راتماشامیکنیم که یک گوشۀ غژدی کوچیان و ساربان اش

 (1ترسیم نموده، ممان ساربانی که معشوقه راباخودبه دیار دورمی برد)ستون  

 کاسترو ویلی ـ کالیفورنیاکامل انصاری                                
 ن گنج شایگا
 راست کردی کار مُلک و راست کردی کار دین 

 بستدی از کافران بس گنج مای شایگان  
ـیـز   شایگان واژه ایست فاری/دری، که به معنی سزاوار، الیق، درخور مرچ
پسندیده باشد، ومم چیزی که سزاوار وموردپسند پادشاه باشد. شایگان به معنی  
ـنـی   کاربی مزد ورایگان رانیزگفته اند. این کلمه دراصل )شامگان( میباشد، یع
ـای خـودراکـه   ـه چیزی که الیق وسزاوار شاه بوده باشد. شامان وامیران گنا
سرشار از زرسرخ وبامقدار عظیم اندوخته داشت، شایگان نام نهادند. بدین لحاظ  
مرنوع گنای را که بزرگ بوده ودرخورمقام پادشامی وازنعمات زرق وبـرق  

 فلزات نایبه وکریمه برخوردارباشد، شایگانش می نامیدند.  
اما ازلحاظ عروض شعری، قافیه راکه تحکمی باشد، شایگان دانند، زیراتحکم  
سزاوارپادشامان باشد. فرمن  عمیدمینویسد: )شایگان در اصطالح شعر که در  
آن تحکمی باشدوبردوقسم است، شایگان خفی و شایگان جلی. شایگان خفـی  
ـان   آنست که الف ونون که داللت برفاعل میکند، مانندگریان وخندان . شایـگ
ـان   جلی آنکه الف ونون جمع مانندیاران ودوستان با الف ونون اصلی ماننـد ج

 ،تهران( 4111،سال 4، جلد 4491ودمان قافیه بشود. )فرمن  عمید، ص 
 گنج شایگان رادرسروده مای شعرا این گونه مشامده می داریم : 

 مربخششی که او بدمدچون نگه کنی         گنای بودبزرگترازگنج شایگان  
 )فرخی سیستانی( 
 نخواست ماندن اگرگنج شایگان بود   بمانداین سخن جانفزاتامحشر )مسعودسعد( 

 راست کردی کارملک و راست کردی کار دین 
 بستدی از کافران بس گنج مای شایگان   )قطران تبریزی( 

 این لوط را اگر جان بدمید رایگانست 
 خود چیست جان صوفی این گنج شایگان را )حضرت مولینا( 

ـیـم  111)این سروده ما ازفرمن  جهانگیری جلداول صفحۀ  ـتـررح ، داک
 عفیفی اخذ شده است (  

ممچنان ]گنج شایگان[ نام رسالۀ است بزبان وخط پهلوی، که درآن ماموعۀ  
ـتـور    4991اندرزماازکتب پهلوی جمع گردیده.این رساله درسال  م توسط دس

بهرام جی سناانا درشهربمبیی چاپ شده ومم بزبان انگلیسی ترجمه شده است.  
گنج شایگان برعالوۀ اینکه نام کتاب ونام گنج خسروانی بوده، نام محلی اسـت  
در عهد ساسانیان که درآن اسنادمهم سلطنتی ودرباری نگهداری میشد، کـه بـه  
اصطالح مخزنگاه بوده است. باید یادآورشدکه تمام این گناها بدون شک در  

 ارگ مستحکم شامی ویادرقلعه مای نظامی نگهداری میشدند.  
زیادبه تاریخ کهن کناکاوی نمیداریم وصرف دوره مای میانۀ اسالمی رامد  
ـاری و   ـعـم ـت نظرمیگیریم که سالطین عرب وعام با زورآوریها و یرغلهای اس
استحماری خویش مقداربزرگ غنایم راازدول مستعمره وتحت نفـوذخـویـش  
ـال   بدست میآوردند. دراوایل دورۀ اسالمی بخاطرمسلمان سازی ودین بخشی م
ـعـه و   ودارایی سرزمینهای مفتوحه ماازدینی میگرفت. دراین گردساختن امت
زیورات، چه گناهایی که دربارخلفا وشامان اسالمی ازداشتن ونگهداری آن به  
ـتـحـکـم   کمال و قدرت میرسیدند. باالکوه مای دول مستعمره ممه دژمای مس

 سنگی وارگ ماوبرجها وباره ماسرشار ازدارایی عامه می بود. 
ازاین امرجمع کردن زروزیور، شامانی که دست غارت به مندوستان کهـن  
می یازیدند، منگامۀ دیگری داشت. سالطین بزرگ غزنوی، تیموری، غوری،  
ـان   صفوی که ممه باتاراج کردن مندوستان دست بلند داشتند، گنج مای شایگ
شان که سزاوار والیق پادشامان بود، ممه در دژمای حصین پت وپنهان میشدند.  
این شامان اسطوره وتاریخ بر عالوۀ اندوختن گناها، مصارف وبخشش مایشان  
کمرتوده مای مظلوم وناچار رامی شکستاند. یمین الدوله سلطان محمودغزنوی  
در اواخرعمرش، پس ازشکست ترکان سلاوقی، به)مپیان( رسید.)محل مپیان  
ـبـی آنـرا   ـی به درستی معلوم نشد، بیهقی آنرا نزدیک پروان میداندکه استادحب
موپیان پروان میداند.( )امیربه مپیان رسید آناامقام کرد. امیرمادود رابادو مزار  
ـا   سوار سوی ملتان فرستاد وامیرایزدیار را سوی کومپایه غزنین فرستاد که آنا
افغانان وعاصیان بودند. وامیر محمودگفت آن والیت نگهدار تاخللی نباشـد و  
ـعـه   ـل پس بفرمودتاممه خزینهاوگناها که امیرمحمودرحمه اهلل نهاده بود انـدرق
ماوجایها، ممه به غزنین آوردند، وقلعۀ مندیش، قلعۀ دیدی رو، قلعۀ مرنج، قلعۀ  
ـ   نای، قلعۀ المان وقلعۀ سامدکوت... )سلطان محمود وقلعه مای صخره یی اش 

 (4111سال   119تاریخ گردیزی ص 
دانشمندان ادب فارسی/دری کتاب مایی به نام گنج شایگان که گناینه مای  
ـامـر   ادبی درآن نهفته است نوشتند. کتاب گنج شایگان بزبان فارسی از میرزاط
دیباچه نگاراست. درحقیقت این کتاب یک تذکره الشعراء میباشد، که حال و  

 احوال شعراء درآن درج شده است./  
**************************************** 
وکسانی که مشغول شعروشاعری وغزلسرایی بودند، بنابرضرورت معاش ایـن  
ـان   ـارش فن راپیشۀ خودساخته، وبا عشق وعاشقی کاری نداشتند. چنانچه در اشع
جز صنایع لفظی ومرصع، ازجوش وخروش عشق چیزی نبود. غزلهای انوری،  

 خاقانی، عبدالواسع جبلی، مسعودسعدسلمان ازممین دسته اند.  
اگرچه بعضی حضرات صوفیه سرمایه، عشق ومحبت راباتصوف در آمیخته  
ـیـدابـو   اندوازاختالط آن دودرکالم شان جوش وخروشی پیداشد. چون بوسع
الخیر، حکیم سنایی، خواجه فریدالدین عطار. لیکن آن حضرات اظهاردرد دل را  
 زیادترتوسط رباعیات، قصاید، مثنویات بیان نموده اند نه غزل . / )دنباله دارد( 
***************************************** 

 وعاشق دلسوخته فریادبرمی آوردکه : 
 ای ساربان آمسته ران کآرام جانم می رود 

 وآن دل که باخود داشتم، با دلستانم می رود 
ـنـری در   این رسامی زیباوابتکاری شهرانی درمنر رسامی، بحیث اثرممتاز م

 چاپ شده است. 4811جریدۀ انگلیسی زبان کابل تایمزسال 
ـار دان و    191درصفحۀ  شمۀ راجع به یک منرمندارجمند، ازجملۀ زنان ک

فرزانۀ کشور، بانو سپوژمی زریاب سخن به میان آمده وفوتوی ویرا بانمونۀ از  
منرمیکلتراشی اش نمودارساخته است. داکترشهرانی درمعرفی مختصراین خانم  
ـان   نویسنده ومنرمند چنین نوشته است: ) این منرمندونویسندۀ پرآوازۀ افغانست
درجملۀ اولین محصالن کورس مای منرمای زیبای دانشگاه کابل بود. سپوژمی  
روؤف زریاب در سالهای دمۀ چهل وپنااه درجملۀ نقاشان مهم افغانستان بشمار  
میرفت، ودرنمایشهای مختلف سهم گرفته است. اودرمنرماسمه سازی مهارت  
زیاددارد. نظربه معلوماتی که بدست آمده، سپوژمی فعالدر کشورفرانسه حیات  
بسرمیبرد، ودپلوم داکتری ازآن کشوربدست آورده است. داستانهای پرمفهوم  
سپوژمی درنشرات معتبرافغانهادرخارج )وداخل( بچاپ رسیده است. این بانوی  
ـاب ازدواج   منرمندبانویسندۀ طراز اول افغانستان جناب استاداعظم رمنورد زری

 نموده است. 
ممین چندتابلو واثری که طورگلچین ازمیان بسی آثارممتازودلپذیر منرمندان  

 (1وطن به شمانمایش داده شد، میتواندشکوممندی وارزش )دنباله درصفحۀ  
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 هفته نامۀ امید  799شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ کالیفورنیا محمد طاما کوشان                                                    فریمونت 
 جهدکن تا پیرعقل ودین شوی         

 تاچوعقل کل، توباطن بین شوی  
 موالنای بلخ )رح( 
الحمد اهلل امروزدر دوروبر داکترعبداهلل ممه ملیتهای میهن گرد آمده اندومی  

 خوامندبه دشمنان بگویندکه افغانستان ملت واحد وتازیه ناپذیر است. 
ـار   بااین بیحیایی مای آشکارآغه جامدجان کر زای و دار ودسته اش؛ با بـک
ـیـق   گیری افزارکهنه وفرسوده انگریزی تفرقه بیاندازوحکومت کن؛ و نیزتلف
ـقـوط   باورمای نابخردانه دینی ومذمبی وقبیلوی، افغانستان رادرپرتگاه یک س
ـنـگـری و   سهمناکی قرارداده اندکه اگرممه شهروندان کشوربا درایت وژرف
زیرکی دربرابراین برنامۀ ازپیش ساخته آی اس آی ومعلم وپدرشان انگریز و ام  

و دیگران در یک صف واحد قرار نگیرند؛ خدای ناخواسته بالی بزرگی بر    41
 سر این ملک و ملت نازل خوامد شد.                        

 صورت زیبا نمی آید به کار      حرفی ازمعنی اگرداری بیار      موالنا )رح( 
اززمانیکه آی اس آی پروژه تفرقه افگنی رادربین مردم ماآغاز نمود؛ دشمن  
ـان   درجه اول شان دراین راستا جبهه پناشیربه رمبری آمر صاحب شهید قهـرم
ـبـری   ملی افغانستان احمد شاه مسعود؛ بود. وبعدا جمعیت اسالمی افغانستان برم
شهیدراه صلح پروفیسراستاد برمان الدین ربانی. )که اعضای این حزب افغانستان  
شمول بوده ومست و خوامد؛ ولی بنده تاحاالعضویت آنرا ندارم(؛ و در درجه  
سوم دیگر اقوام غیرپشتون. اماحاالازیکطرف خود جامدکر زای و دارو دسته و  
ـنـی   اعضای حکومت قبیلوی اش که درخفا پشتیبان مغزمتعفن جهان اشرف غ
ودارو دسته معلوم الحالش؛ می باشد با ممکاری آی اس آی پاکستان و آزمندان  
جهانی نمیخوامند یکپارچگی ملت افغانستان راببینند؛ وآن حمله تـروررادر بـه  
شهادت رسانیدن زنایره یی نخبگان میهن، پیش ازدوردوم انتخابات علیه داکتر  

 عبداهلل؛ راتدوام میدمند و این آخرین مم نخوامد بود.  
مثلی داریم : دم تبر را نمدگرفته.  اما ممینقدرمیگویم که آقای ضیا مسعـود  
بیچاره ایست بی پیشینۀ کاری و دانشی و پژومشی و تشنه مقام و قدرت و در  
ـام   این دشت سوزان در زیر سایه  و سوء استفاده از نام بزرگانی راه میرود وگ
 برمیداردکه تاچهل سال دیگربه دم درگاه شخصیت و جایگاه آنها نخوامد رسید. 
به این دو سه پاراگراف از بیانیه ستر جنرال حمیداهلل رحیمی؛ با دقت توجـه  
نمایید: ازبیانیه سترجنرال حمیداهلل رحیمی که در بزرگداشت از شهادت آمـر  

 نوشته شده بود میخوانیم:   4141صاحب شهیددرسال  
ماه سهمیه ماموار تنظیم ما قطع شده بود،پول    1مدت    4898)در اواخر سال  

نقدویا سهمیه تنظیمها ازطرف امریکا وعربستان سعودی بدسترس دفترآی اس  
بنام دفتر مقامات مشهوربود که    .I.S.Iآی گذاشته میشدتابه تنظیمهاتوزیع نمایند.  

به جزرمبرما و روسای نظامی میچکس دیگر خودسرانه رفته نمی توانست. طبق  
معمول یک روز رفتم به دفتر آی اس آی راسا به اطاق کارآمر مالی؛ صنـدوق  
ـلـدار را   مای پول سربسرگذاشته شده بود؛ وبرادر مولوی حقانی چندملیون ک
گرفته بود ودربکس خودمیگذاشت؛ بادیدن من وارخطا شد،بهر حال بکس را  
بسته و خداحافظی کرد ورفت.من به آمرمالی گفتم: خوب شدسهمیه آمدچون  
قوماندانها ماراعذاب کرده.آمرمالی بااعصاب خراب وخاطرپژمرده برایم گفت:  
این صندوقهای پول ازشما نیست! این پولهابرای برادرکشی، نفاق، خانه جنگـی  
وصف بندی پشتونها علیه غیرپشتونها تخصیص داده شده. من وحشت زده و  

 حیران شدم، فکر کردم که  شوخ طبعی میکند! 
گفتم: راست میگویی؟گفت: بخدا قسم میخورم که چیزی که برایت گفتم  

ملیون کلدار    111حقیقت است؛ این یک دسیسه بسیار بزرگ است!؟ فعال مبلغ  
تخصیص داده شده! بازپرسیدم: که این دسیسه از طرف کی براه افتاده؟ جواب  
نداد.گفتم: ازطرف جنرال جنیاو و یا حمید گل جنرال؟گفت: چه بـگـویـم   
گفتنش سخت است! گفتم: ترا بخدا قسم برایم بگو وگرنه ازدفترت نمی روم.  
گفت: بخدا قسمت میدمم که کسی رانگویی؛ زیراجان من درخطرمیافتد. گفتم:  
میچ کس رانمیگویم.گفت:تاجایکه من میدانم این دسیسه وپالن توسط انگلیسها  
امریکاییها وپاکستانیها طراحی شده، این یک مسلمان کشی و برادرکش و تبامی  

 افغانستان است.( 
 آنچه اندر آینه بیند جوان       پیر اندر خشت بیند بیش از آن   مثنوی شریف  

غیابت ناگهانی دلقک بیحیا اشرف غنی بعد ازانتخابات )شرافت قوم احمدزی  
ـتـه   ـف میچگامی باکثافت کاریهای یک تن:اشرف غنی؛ متاثر نمیگردد( وبـگ
شخصیت آگاه که فعال نمیخوامد نامش را بگیریم؛ به پاکستان ودیداربا آی اس  
آی و نوازشریف وطالبها؛ برنامه واگذاری چند والیات جنوبی و جنوب شرقی  
افغانستان به طالبان؛ که بنا بر برنامه مای ناتمام بریتانیای کبیر به قول خانم تاچر؛  
ـان و   ـت ـاکس باید عملی گردد؛ وبه این حساب عمالسررشته تازیه افغانستان وپ
ـادر   عراق و ایران و ترکیه و شام و بعدا عربستان در بیست سال آینده، برنامه م

 برنامه سازان جهان یعنی انگریز به پایه اکمال می رسد. 
بااین برنامه درنخست یکتعدادازنام کشورمای منطقه ازجغرافیای جهان حذف  
خوامدشد؛ و کشورمای تازه بنام  بلوچستان، کردستان ووووجاگزین این نامها  

 خوامد شد. که ال وقع اهلل. 
ـان   ـنـدگ ـای )یک ایمیل عایبی از ریک استریم نماینده ایالت میسوری به نم
جمهوریخواه ارسال شده که حاوی نقل قولی از تفکرات وینستن چرچیل در  
مورد اسالم است. دراین متن که مربوط به سخنرانی چرچیـل در خصـوص  
ـعـه   ـنـده تـوس ـن اسالم و مسلمانان می باشد، وی از اسالم به عنوان دین فلج ک
ـاد   اجتماعی، دین حامی نظامی گری و برده داری و مخالف علم و پیشرفـت ی
کرده است.( شبکه خبر. و نیزوینستن چرچل گفته بود:) برای برآورده شـدن  

 پروژه ای در یک کشور باید احمق ترین مارا استخدام نمود(. 
پرسش اینست که با وجود اینهمه ترصد مامواره مای دوربین دار و جاسوس  
وخبررسان زیرزمینی وسرزمینی پیدایش وزایش گرومهای تروریستی القاعده  
ـا   ـه وطالبان، و اکنون داعش وغیره یک معما نیست؟ اینهاچگونه و ازکدام رام
استخدام وسازمان وتسلیح  و بسیج میگردندکه روشهای شان نیزممسان وممگون  
ضد دستورات قرءان، ضدممه لوایح وقوانین مدنی وانسانی، ضددانش، ضدزن  
با پرخاش گری وظالمی ؟؟؟ وبعدااینهازیر ذره بین کمره مای رسانه یی جهانی  

 قرارگرفته و به دنیا نشان داده میشود که اسالم یعنی این ؟! 
م چامی می   تنی    مثنوی موالنا   کنی      از برای خـویش دامی می   ای که توازظـل

خردمندان دانشمند پشتون و تاجیک و اوزبیک و مزاره و ای خلیفۀ اهلل در  
روی زمین! آیاشماما برای گسترش نیکی ما و خوبی ما و بهره گرفتن از نعماتی  
ـات و   که خدای کریم از آموزش و پرورش تا خواب و خوراکی ما و امکان
وسایل..... درآفاق و انفس برای ما و ما را نیزاز یک پدر و یک مادر، آفریده  یا  
برای پرخاشگری و گنامکار و  خون ریزی و دشمنی؟ چراباچشمان بازبه دسیسه  
مای آشکار وپشت پرده ژرف نمی نگرید و واقعیتها رادرک نمیکنیدو منوز در  
راه شکننده و لرزان قوم و سمت و زبان گام برمیدارید؟ این خطرات ومصیبتها  
ـیـن   درشرف آمدن یکی پشت دیگربه افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه و مـم
اکنون درعراق است؛ شما نیز با جهالت به پیشواز آن باخـون وآتـش و دود  

 وخاکسترگام بر میدارید؟ 
 اشتران مست شدستند، ببین رقص جمل      )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ کولورادو داکتر غالم محمد دستگیر                                         برومفیلد 
 ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی 

ـاب گویم   ــ ــ ــ  من غالم آفتابم ممه زآفـت
 نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم 
مقالۀ اول : درتاریخ افغانستان کهن۱ ازسلطنت خوارزمشامیان تا رئیس جمهور  
کرزی حکمروایانی بوده اندکه باروش وسیاستهای مردود۱ خودخوامی وغرور  
بیاای خودمردم منطقه و جهان را به تبامی۱ ویرانی۱ آتش سوزی۱ انتحاری۱ بی  
امنیتی و مشکالت اقتصادی روبرو ساخته اندکه سراناام به آرزوی خودنرسیده  
انداما نام سیاه و بدی درالبالی اوراق تاریخ ازخودباقیمانده اند. بیائید بعضی ازاین  

 حوادث دلخراش را بامم از نزدیک مطالعه کنیم: 
ـا 4م) 4441چنگیزخان۱ درسال خیانت سلطان خوارزم:   (  4مـاـری)   141(ی

سفیرسلطان خوارزم سیدبهاءالدین رازی راکه تا پیکن  رسیده بود با مؤدت و  
ـقـرارروابـط   ـت احترام پذیرفته وازحتم )وجوب( صلح دایمی بین دولتین واس
ـارتـی   تاارتی بین مملکتین سخن زده بود. چنگیز منگامیکه اولین کاروان تـا
ماورالنهررا درقلمرو خود دید با منتهای شوق و شعف ازآنها پذیرائی کـرد و  
سودی زیاد به انها داد. تااراین کاروان را نزد خود پذیرفت وآمادگی خود را  
برای توسعۀ تاارت بین شرق وغرب اظهارنمود. عالوتأ۱ درمعیت این کاروان،  
چنگیزخان سفیری بنام محمود یلواج راباپیام و مدایائی بشمول یک پارچه طالبه  
ـان   ـلـط ضخامت گردن اشترکه با گردونه )گادی( انتقال داده میشد۱ بحضورس
محمدخوارزمشاه فرستاد واستقرار روابط تاارتی بین مملکتین را خواستارشـد.  
چنگیز خان درین پیام۱ خودراپادشاه مشرق وسلطان راپادشاه مغرب خوانده و  
تحکیم دوستی را بین مردو تاکیدنموده بود. سلطان۱ پیشنهاد چنگیز خان را بـه  
ـا   مارد دریافت آن )عاالتأ(پذیرفت وبرای استقرارتاارت بین مردو طرف ب
محمودیلواج سفیرچنگیزخان قراری بست وتحکیم روابط تاارتی را وعده داد.   
چنگیز خان ازین پیشآمد بقدری خوش و مطمئن شد که متعاقبأکاروانی مشتمل  
برچهارصد نفرتاجربا طال و نقره و اموال تاارتی ازقبیل ابریشم۱ احاار کریمه۱  
ـیـکـه ایـن   منسوجات وغیره به استقامت قلمرو خوارزمشاه براه انداخت. وقت
ـایـر   کاروان بشهر اترار درساحل سیحون رسید؛ حاکم شهر)ینالاق( ملقب به غ
خان از ورودشان به سلطان خبرداد. چون سلطان خودش مصمم تسخیر چین و  
بدینصورت طالب جن  باچنگیز بود )غرض شخصی داشت(۱ امرکردتا تاار  
چین کشته و اموال تاارتی شان ضبط گردد. چنگیز۱ خبراین حادثۀ غم انگیزرا  
ازیک تاجرفراری آموخت ولی منوز نمی توانست باورکندکه چنیـن عـمـل  
دیوانه واری ازیکنفرپادشاه مقتدررخ داده باشد. لهذا۱ برای فهمیدن صحیح ایـن  
واقعه یک میأت سه نفری بشمول دونفرتاتار)مغل( ویکنفرمسلمان بدربارسلطان  
فرستادتا در صورت وقوع چنین حرکتی تاوان اموال ضبط شده را تادیه و قاتل  
را تسلیم وی کند. اما جواب سلطان در برابر چنین تقاضای معقول؛ اعدام میأت  
فرستاده شده بود. وقتیکه چنگیزخان ازین حرکت دوم  سلطان اطالع گرفـت  
ـیـاـه   تکان سختی خورده گفت: سلطان محمد؛ پادشاه نی بلکه دزد است. درنت

م بادوصدمزارعسکرمرکب ازمغل  4441امرتاهیزاردو را صادرکرد و درسال  
و ترک به استقامت ماورا النهرسرازیرشد و قسمیکه گفته آمده است درمسیـر  
راه مر جسم حیه را ازدم شمشیرکشید۱ مزارع و شهرما را سوختانـد۱ قـالع و  

م چشم از    4441سالگی درسال    94دمکده ما را ویران ساخت،تا اینکه به سن  
 جهان پوشید و تا ابد نفرت عام و خاص را از آن خود ساخت. 

ـال    14: در  11۱14احمدشاه درانی و نفوذ انگلیس درمند  ـبـرس م  4111دسم
ملکۀ انگلستان بایک فرمان شامی اجازۀ کمپنی تاجران تاارتی شرق الهند را در  

م دوام یافت وبعد از شکست قوای ماهزسکهای  4991مندوستان داد که تاسال  
مرمته ازیک شرکت تاارتی به یک فعالیت سیاسی تبدیل و تخم حکمروائـی  

.انگریزما۱ ازقوای مرمته مراس داشتندو  14انگلیس رادرنیمه قارۀ مند بذر نمود 
ـاه   به آنها کمکهای مالی ونظامی را درنظرداشتند و میدانستند که قوای احمد ش
درانی که صفوف ثالثه آن به سی مزارنفرمیرسید، بصوب قطب درۀ پنااب و  
دملی درحرکت بوده اما درآن عصرو زمان انگلیسها به این فکربودندکه جن   
جویان سکهای مرمته برقوای ازدورآمده و خستۀ احمدشاه درانی مؤفـق مـی  
  41شوند. اما قوای مارب افغان این مفکورۀ انگلیسها راغلط ثابت نموده به روز  

ـیـن  4914جوالی   م با قوای مرمته در پانی پت روبروشد. درحقیقت۱ این اول
برخورد نظامی وتاریخی افغانها درخاک مند است که به شکست قوای مرمتـه  
ـیـب   درپانی پت پایان یافت. انگلیسهاکه ناظراوضاع مندبوده آنرا مراقبت وتعق
میکردند،از شکست قوای مرمته خوش بودند، وتشویش داشتند که اگر احمد  
شاه بر تخت مندوستان جلوس نماید میچ قوتی درمقابل اوسرباال نمیکندومیتواند  
که وحدت سیاسی و قدرت دولت مرکزی سرتاسری مندوستان را ماددأ احیا  
کند. معلوم نیست که این شخص مقتدرومدبرتحت چگونه تلقینی واقع شـده  

 .11بود که امورمند را ناتمام گداشت و به قندماربرگشت 
بالنتیاه۱ این جن  عظیم یکی از بی فایده ترین کارمای احمد شاه شـمـرده  

. گفته شده میتواند که احمدشاه درانی درنفوذ انگریزما با تضعیف  14شده است 
 قوای مرمنه درمند کمک بنیادی کرد. 
: احمدشاه وتیمورشاه معاصر شامان لوئـی    خیانت نواسه مای احمدشاه درانی 

پانزده۱ لوئی شانزده۱ وروشنفکران فرانسه چون ژانژاک روسو و والتر بودنـد.  
ـاز  411( 4981-4998دراواخرسلطنت تیمورشاه انقالب کبیر فرانسه )  ، آغ

گردید. انگلستان مندوکانادا را مستعمره ساخت اما امریکا را ازدست داد. مترافق  
ـان۱ عصـر   ممین زمانست که اختراع ماشین بافت وایااد ماشین بخاردر انگلست
ماشین را بوجود آورد که بعدأ این تکنالوژی به سایر ممالک اروپائی گستـرش  
یافت. در آلمان دولت پروس بحیث نیروی بزرگ نظامی ظهور کـرد و در  
ـاه و   روسیه کاترین دوم سی و پنج سال سلطنت کرد که تمام دورۀ احمـد ش
پسرش تیمورشاه رادربرگرفت. متاسفانه امپراطوری سدوزائی منحیث یکی از  
ـلـمـی و   قدرتهای مهم شرق نتوانسته بود که با غرب بیامیزد تا ازپیشرفتهای ع
صنعتی عصر برای بهبودی و رفاه مردم خود بهره بر دارد؛ در عوض بصورت  
منزوی و تارید از جهان ساینس و شروع تکنالوژی فرسخها بدور باقی ماند. اما  
در ظلم۱ نفاق۱ برادر و خویشان کورساختن۱ قتل وقتال ومنافع شخصی سر آمد  
اقران بودند که تا دیرزمان توسط نوادگان این سلسله باقی ماندوتاکنون دود آن  
ـا   خانه جنگیهاچشمان نسل حاضرشان را بادیگران نیز به نابینائی روبرو ساخته ت
حدیکه به آسانی در دام تزویز دشمنان افغانستان چون آی اس آی پاکستان و  
ـا   ـه دسیسه مای انگریزان گیرمانده باکشتارمای بینوایان و پا برمنه پامان  ما با آن

 ممدست شده از خود خاینین ملی بارآورده اند. 
زمانشاه۱ شاه محمود۱ شهزاده قیصر پسرشاه زمان شهزاده فیروزالدین بـرادر  
عینی شاه محمود۱ کامران پسرشاه محمود۱ شاه شااع الملک۱ شهزاده حیدر پسر  
شاه شااع۱ شهزاده تیمور پسرشاه شااع۱ َشهزاده یونس پسرشاه شااع۱ شهزاده  
ـان   قاسم دامادشاه محمود۱ رقیه بیگم دختر شاه محمود وخانم قاسم۱ شهزاده سلط
علی ۱ ایوب شاه وزیر فتح خان محمد زائی بابیست برادرش ودوست محمدخان  
ممه از بازیگران این داستان جانگدازدردامنه مای شرق و غرب وشمال جنوب  

 وطن عزیز ما بوده اند. 
خیانتهای امیر دوست محمد خان:  محقق تاریخ افغانستان و جهان در قرن مژده  
 و نوزده محترم محمدسعید فیضی در جلد اول کتاب خود ازتوطئه ماوخیانت 

 آرش نویان مسئول روسپی خانه هادرامریکا 
درجریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان چهرۀ بیشتراز دیگران  
توجهم را بخودجلب نمود که با دیده درائی تالش میکرد سیاه راسفید وسفیـد  
راسیاه جلوه بدمد، چهره ایکه کامال مسخ شده به نظر میاید، واین شخص کس  
دیگری جزعباس نویان نمیباشد. تالش نمودم درمورد وی معلوماتی بـدسـت  
ـتـم   بیاورم که وی قبال چه کاره بوده است. سری به گوگل زدم و نویان نـوش

 مطالب زیادی در صفحه گوگل نمایان گشت که برایمن بسیار جالب بود.  

دریک بخش خبرازمرکزتاارتی ایشان بودکه پرزه جات دست دوم موتـر  
ـان ش آرش   ـای نـوی مای جاپانی به فروش می رسانندکه مسئول آن پسـرآق
کورگانی عباس{ میباشد. به مطلب دومی نظرانداختم جالبتر ازخبرنخست بود،  

ـارچ 1دراین مطلب که برگزیده ازروزنامه معروف واشنگتن پسـتش  {  4141م
ـان   بود، خبردستگیری پسرآقای نویان به نشررسیده بود، تعاب نمودم که چس
ـیـرشـده   وی که مالک تاارتخانه ای است، توسط پلیس ایالت ورجینیا دستـگ
است. مابورخبررا به دقت خواندم که برتعابم افزود. پلیس منطقه مونتگمری  

چیزیکـه    -نفررادستگیرنموده است   1 درارتباط ترافیک انسانی)فروش زن ما(  
ادعامیشود این افراد برای استخدام دختران کم سن از فیس بوک وکری گلست  
برای بزنس شان استفاده میکردند.مامورپلیس کین پنراد میگویدانترنت بشکـل  
ـنـظـم   یک چال معاصر درآمده است واشاره او طرف مردانی است که بطورم
ازطریق انترنت درانتظار روسپیها می نشینند؛ ماصرف میخوامیم به مردم بگوییم  
ـیـس   ـپ که چنین اتفاق میافتد یعنی آنهابرای استخدام طفل تان ازسایت مای س

 استفاده میکنند. 
دراین گزارش ازدستگیری سه تن بارم قاچاق دختران بخاطر استفاده جنسی  
خبرداده شده است، که یکتن ازآنهاآقای آرش کورگانی عباس میباشد. آرش  

تن از زنان تن فروش توسط پلیس دستگیرشده بود.    41ساله بارم نگهداری   14
ـیـب  41به اساس گزارش، آرش از این مدرک مفته  مزاردالرعاید خالص به ج

میزده است، در گزارش پلیس آمده زمانیکه دختران روسپی تالش نمودندکه از  
چنگال آرش فرارنمایند، آرش آنها راتهدید نموده بود که عکسهای برمنه آنها را  

 در ممه جا پخش خوامد کرد. 
ساله رااز نیویارک به  41دربخش دیگری گزارش به نقل ازپلیس آمده که دختر 

مریلندفرستادندو برایش گفته بودندکه از وی عکس مودلین  میگیرنداما در  
 اصل عکاسی نه بلکه تن فروشی بوده است. 

اقدام به دستگیری آرش میکند، آرش  4141فبروری 41باالخره پلیس بتاریخ      
دفتری زیرنام)اسکورت(درانترنت راه اندازی نموده بودکه از اینطریق دختران  
ـادی   روسپی رابه جامای مشخص میفرستاد. قابل یادآوریست که دختـران زی
برای این منظور برای آرش کار مینمودند، ساحه فعالیت موسسه انترنتی دختـر  
فروشی آرش، مریلند، واشنگتن دی سی و ورجینیابودکه از این طریـق پـول  
گزافی به جیب میزد بی آنکه تکسی به دولت امریکا بپردازد. به اساس راپـور  

تحت تعقیب پلیس بودتا اینکه اسناد و  4118باند )دخترفروشان( آرش ازاکتوبر 
 شوامد کافی برای دستگیری وی بدست امد. 

ـای        قابل یادآوری میدانم که آقای عباس نویان درشرکت پرزه جات موترم
ـارت )تـن   جاپان با پسرش شریک بود و بدون شک میتوان گفت که درتـا
فروشی روسپی مای( پسرش نیزشریک بوده چون یک پول ماانی وگزافـی  
بوده است. اکنون چنین شخصی باآن سابقۀ نیک تصمیم گرفته برسـرنـوشـت  
ملت عزیزما بازی نماید، شاید مم تصمیمش چنین باشد که تاارت پسر را بـه  
افغانستان منتقل نمایدوآزادانه به این شغل)شریفانه(شان بپردازند./ نقل ازسایـت  

 4141جوالی   41خاوران  
http://washingtonexaminer.com/three-charged-in-human-trafficking-
crackdown/article/16640 
http://voices.washingtonpost.com/crime-scene/montgomery/
montgomery-police-three-human.html 
***************************************** 
ـقـدیـم   مای دوست محمد شرح مفصل گناانیده من درین جایکی دو مثال ت
حضور تان میسازم: بعدازینکه وزیر فتح خان کورو بعدبه قتل رسید، بـرادران  
محمدزائی درمرکنج وکناری که بودند دست بشورش و غارتگری زدنـد. در  

محافظین و    499مرات کهندل خان و دوست محمد خان داخل شهرمرات شده 
ـاسـم را   افسران مراتی چون زنیل خان و حسن خان رابقتل رسانیده۱ شهزاده ق
ـان را بـدار   زخمی نموده حاجی آقا خان وزیر مرات و سردارعبدالرشید خ
آویختند. دوست محمدخان بدست خودزیورات گرانبهاوکمربند  جوامرنشان  
رقیه بیگم راکه پنااه مزار تومان قیمت داشت ربود و خود به کشمیرنزد برادر  

 خود سردارعظیم خان پنامنده میشود. 
وقتیکه دوست محمد خان با پسرش افضل خان از محبس بخارا فرار کردند و       

. میرمسادی خان وسلطان خان  494۱494۱491دوباره بشمال افغانستان رسیدند 
به اواعتمادکرده تقاضانمودندتا به کومستان آمده رمبری قیام عمومی را بعهده  
گیرد. امیر درخواست شان راپذیرفت، ماامدین کومستان درجن  با انگریزما  
موفقیتهای نصیب شده بودند که دوست محمد خان از فراز کوه بدون اطـالع  
ـیـآورد.   احدی بشمول فرزندش۱ ممراه یکفرد بنام سلطان مستقیمأ بکابل رو م

م بود که امیر گریزپا منفعت شخصـی  4911منگام نمازعصرروزچهارم نوامبر 
خود را بر منفعت مردم ترجیح داده شمشیرش را به مکناتن دشمن وقاتل کابلیان  
ـیـد   تسلیم میکند وبه مکناتن میگوید: حاال که نزد شما آمده ام مرچـه بـگـوئ

 پذیراست...و...و....و 
قهراً سند تابعیت را ازقبایل ترکمن بـه    1وقتیکه روسها خیانت امیرشیرعلیخان:   

دست آوردند۱ انگلیسها با درنظرداشت وخامت موضوع فیصله نمودند تا ازیک  
ـقـت   طرف موقعیت سوق الایشی خود را تقویت نموده وازطرف دیگرمـواف
امیرشیرعلیخان رادرمورد تعیین نمایندگان انگلیس نژاد خود درافغانستان۱ اخـذ  

بادرنظرگرفتن این مالحظات    1۱1۱1نمایند. الرد نارت بروک نائب السلطنت مند 
م به امیرشیرعلیخان اطالع دادکه میخوامد میأتی را بـرای  4994در اواخرسال  

مذاکره با اوبکابل بفرستد؛ چون موضوع مذاکره معلوم نبود۱ امیر ازقبول ایـن  
پیشنهاد  خودداری کرد و مم دعوت الرد مذکور را برای مسافرت به منـد و  
شرکت در درباری که قرار بود با اشتراک راجگان و نوابان درسمله دایر شود۱  
رد کرد. اما سید نور محمد شاه  از جانب امیر موظف شدتا در سمله با مامورین  

 برتانیه جهت مذاکرات سفر نماید. وی به مند رسید)دنباله درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید 799شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 نامه یک گوسفند به گِرل فریندش  
چاق   «کلوله دنبه ی عزیزم، بع بع بع ! پیش ازمرچیز دیگر، امیدوارمستم که 

باشید. شاید باورنکنی، اما جدی میگم، این روزما در افغانستان نام   »و شکم سیر 
من سر زبانها است . من دیگر یک گوسفند معمولی نیستم، تاکیدمیکنم که مـن  
دیگر یک گوسفند معمولی نیستم...می دانی نام من آنقدرمقدس، پررمز و راز،  

 مهم  وپرمعنی بوده که صندوق مای رای دمی را گوسفند نام گذاشتند. 
اکنون تازه پای من به میدان رقابتهای دموکراتیک وانتخاباتی دخیل شده، حتا  

سرایت کرده و رئیس جمهور نامشروع ما، اعضای   گفته میشود نام من به ارگ 
ـاقـو و  )گوسفندی (کابینه اش را   گفته است.من دیگرشبهاخواب ترسناک چ

 قصابی نمی بینم، دیگر سر بریده ام را در کله پزی با دمن باز وخندان،  نمی بینم. 
نرم دنبۀ مهربانم ! میدانی حتا پروفایل مای بهترین بچه ما و مقبولترین دختر  
مای افغانستان، پر ازتصاویرمن است، واقعا این باورکردنی نیست ... بع بع بع !  
کسی بنامم صفحه ی رسمی فیس بوک ساخته است، با این نام : )د گوسفند بابا  
فیسبوک آفیشل پیح(...باورکن عزیزم که در یک ساعت به اندازه تمام پشقـل  

 مای خودت، الیک خورده است. 
جان جان، بع بع بع ... عشق من ! باورکن از خوشحالی زیاد بی بریک شدم و  
 پشقلم به سان آبروی تقلب کاران دانه دانه از زیر دنبه ام در حال ریختن است. 
ـانـه   تازه نام من وارد ادبیات سیاسی شده است، حتا بنابرپیشنهادرئیس دبیر خ
کمسیون مستقل گوسفندان، شایدیک نوع ادبیات دیگر، بنام ادبیات گوسفندی  
از سوی زبان درازان، به رسمیت شناخته شود. واقعا این یک افتخار برای مـمـه  

 گوسفندان شکم پرور و علف شرمانده افغانستان و جهان است. 
عزیز دنبه دارم ! خیلی دلم می خوامد که در کنارم می بودی و این خوشی  
گوسفندی ام را با تو شریک می ساختم، دنبه مای مان را به مم می چسپاندیم و  
از تهی دل، بع بع می کردیم. اما دریغ و درد که دوری راه، بع بع مرا به گوشت  

 نمی رساند . 
دنبه نرم و نفس گرم عزیزم ! خیلی درد سرت دادم، شاید از زیاده گـویـی  
من، دنبه ات به درد آمده باشد، من جداًازتوپوزش میخوامم، اماخوش خبـری  
ـلّـی   خاص وگوسفندی که برای تودارم اینست که بزودی نام من شامـل ) مِ
ـلـی   )یات ( در افغانستان میشود. شما بهترمیدانید که در افغانستان، ممه چیـز)مِ

است ... مثال : منافع ملی، وحدت ملی، آبروی ملی، بی عزتی ملی، تنبلی ملی،  
خواب ملی، تقلب ملی، ناف ملی، گنگسیت ملی، بیغیرتی ملی، بی وجـدانـی  
ملی، تیله تیلۀ ملی، بزن و بگیر ملی، بگیر و نمان ملی، فساد ملی، چور ملی، اِزار  
بند ملی، البته باید بگویم که این اِزار بند ملی، در اِزار ملی کشیده می شود کـه  

 کمر وحدت ملی را ببندد ... 
دنبه سفید نازنینم ! اما کوتاه سخن و ناف این نامه در ایناا است که به زودی  

دیگر خوامیم بود، البته این بـه  )ملی (ماوخودت درافغانستان، شامد یک واژۀ  
پاس کارکرد خوب گوسفندان در انتخابات، به تصویب خوامد رسید... و آن  

 عبارت از ) بَع بَع مِلّی ( است ./ 

 ...درد  دل یک گوسفند  
ـلـم   گوسفندی رادیدم که دنبه اش را شور میداد و اشک می ریخت و خ
کشال میکرد. پرسیدم، گوسفند بابا ! چرا اینگونه گریه میکنی؟ گفت : من یک  
عمر با چوپان صداقت کردم، حتا از دنبه ام گامی به جای بالشت استفاده میکرد،  
ـان   ـی وقتی چوپان خواب بود حتی بع بع نمیکردم... مهمتر از ممـه، مـن درم

)پُشقل (زندگی کردم، ما مم انتخابات داشتیم، میچ گامی  )رمه (دموکرات ترین  
ـام   )رن  انگـشـت (نام گذاری نکردیم، شیر خود را   )صندوق رای  (خودرا  ن

ـات...  )نگذاشتیم، در)شاخ  ـاب ـتـخ ـتـراک کـردن در ان میچ آدمی بخاطر اش
نقُرتیدیم...اما شنیدم   )برگ درختان (مای رای دمی را به جای   )برگه (نکردیم،  

که از نام من در انتخابات آدم ما، سوء استفاده شده وصندوقهای رایـدمـی را  
ـاوریـد،   ـی ـاق ب گوسفند نام گذاشتند و گفته اند که )گوسفندان( را خوب چ

 گوسفندان باید تا مرز ناف سیر شوند و ازاینگونه چرندیات زیاد. 
چنان   )رمه (گوسفند بابا ادامه داد: این شفر و استعاره، در حال حاضر درمیان 

شایعات منفی تیت کرده که گوسفندان، دیگر میچگامی در نشست مطبوعاتی  
این   )رمه (حاضرنمیشوند. این کنایه که صندوق رای راگوسفندگفته اند، درمیان 

گونه تعبیرشده که گویا، گوسفندان چاق و سیر را رامی قصابی میکنند، اکثـر  
گوسفندان بی غیرت تکلیف روانی پیدا کردند، گوسفندی مم است کـه از  

 معلوم شود !  )س    (ترس، دنبۀ خود را بریده که مانند  
گوسفندانی مم مستند که باای بع بع..، س  واری نهیق می زنند که شناخته  

واری معلوم شوند،   )بز (نشوند، بیشتری گوسفندان شاخ مصنوعی شانده اند که 
بره مای نوزاد و زیرسن مم که اصال بوی از دموکراسی و انتخابات نمی برند، از  

 ترس، خر واری عرعر می کنند ... 
نام می گذاشتند، ما اعتراضی نداشتیم.  )خر  (اگرباای گوسفند، صندوقهارا  

ـا   چون خر ، خر است، از  دموکراسی و خوب و  بد میچ چیزی نمی دانـد. ی
می گفتند. بزخصلت شیطانی دارد، دُمش ممیشه باالست، شاخ مـم   بُز(   (مثال 

 دارد، بی حیا و پر رو مم است. یا مثال پشک، س ، خرس، خوک و ... 
این تومین آشکار است. شما مم سیرۀ انبیا خوانده ایـد،  )گوسفند  (امابرای  

حاال مهم نیست که به آن عمل می کنید یا خیر! یکی از پیامبران، یکروزتمام به  
ـبـر   ـام دنبال یک گوسفند رمیده از رمه دوید، برای مهربانی اش با گوسفند، پی
برگزیده شد. اما در این زمان، آدم مای مستند که صندوق رایدمی راگوسفند  
نام می گذارند. من به حیث یک گوسفند، از شر این گونه آدم ما به چوپان پناه  

 توبه از این گونه حرف ما بر زبان می رانم.  «رمه   »می برم و یک  
می آید، ممه گوسفندان سنگـرمـی  )رمه  (در حال حاضر چوپان که طرف  

گیرند و دنبه مای خود را به رسم اعتراض، چنان شور می دمند که انگار، به ساز  
د!  با این خیانت بزرگ که   گناشکک رقص می کنند.گوسفند بابا درادامه بَعـّی
ـا   آدم مابه آدرس مقدس و گوسفندی ما رواداشته اند، مابرای ممیشـه آدم م

تقلبی رامی بازار می کنیـم کـه  »شیر  «می کنیم ویامم   »پشم و شیر  «راتحریم 
ـتـه  »گوسفند  «رنگش به سان روی کسی که صندوق رای دمی را   نام گـذاش

 باشد.../ »سیاه   «است،  

 )دنباله ازصفحۀ سوم( متن سخنرانی داکترعبداهلل  
تا نتیاه انتخابات پس از بررسی تقلبات اعالم شود؛ اما متاسفانه آنان با یک دیوار  

 سخت مقابل شدند و نتیاه تقلبی توسط کمسیون انتخابات اعالم شد. 
امروزصبح قبل ازاینکه به این برنامه بیایم، وزیرخارجه امریکا که برای یـک  

ـهـور    برد به من تلفن کرده بودند و بعد ازآن رئیس   سفر درجاپان به سرمی  جـم
مایی داشتیم و وعده آنان این بود که ما    امریکا تلفن کردند ومن باآنان صحبت 

برای دفاع ازعدالت و درافشای تقلب درکنار مردم افغانستان ایستاده مستیم، و  
کنند؛ اما درروند انتخابات    اطمینان دادندکه ازمیچ نامزدی حمایت نکردندونمی 

 خوامان افشای تقلب مستیم، و ما از این حرف امریکا استقبال کردیم. 
چند مورد دیگر را نیز باید یادآور شوم و آن اینکه: بدون شک و شبه برنـده  
این انتخابات ما مستیم. بدون شک وشبه حتا یک روز اجازه حکومت تقلبی را  

آمد براساس رای پاک مردم افغانستان    نمیدمیم . انشااهلل حکومتی که رویکار می 
 خوامد بود. فشار، تهدید و تحقیر میچ کدام باالی ما اثر گذار نخوامد بود. 

ـا ایـن   مردم توقع دارند که ما مرچه زودتر حکومت خود را اعالم کنیم و م
دمیم که انشاهلل حکومت شما بـه زودی اعـالم    وعده را به مردم افغانستان می 

خوامم که چند روز به من وقت بدمند تا    خوامد شد؛ ولی از مردم افغانستان می 
تصمیمی را که به خیر مردم افغانستان باشد، بگیرم؛ البته در مشوره با شما مردم  
افغانستان و نمایندگان شما . این خوامش وتقاضای من ازشماست که به من وقت  

 بدمید تا من آنچه را که به شما وعده سپردم، به کرسی عمل بنشانم. 
ـاه و    من نماینده شمامستم وشما می  دانید که من بخاطرجاه ومقام نیامدم و ج

دانم و شما حق دارید و    مقام را درسالمت مردم و خدمت صادقانه به مردم می 
مر تصمیمی که شمابگیرد، تصمیم من است؛ اما برای من چند روز اجازه بدمید  

 تا تصمیمی را که به خیر و صالح مردم افغانستان است بگیرم. 
 با تشکر از ممۀ ملت غیور و شااع افغانستان! 

ـ کابل 4141جون    9) 4181 سرطان سال    49   ( خیمۀ لویه جرگه 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( کرزی مسئول برهم زنی  
ایشان بعدازعدم موفقیت درانتخابات گفتندکه من به نفع میچیک از دونامزدی  
ـیـث یـک   که درانتخابات زورآزمایی خوامندکرد، نخوامم پیوست، بلکه بح
اپوزیشن باقی خوامم ماند. اما دیری نگذشت که دیو قومگرایی وتفوق جویی  
براومم سایه افگندوباغنی احمدزی یکااشد، ویکی ازطرفداران سرسخـت او  
ـامـزد   گردید. به اندازۀ که اومم مثل خانم بارکزی، دیگرحقایق رانمی بیند و ن
طرف مقابل را مالمت به برمم زدن انتخابات میکندومیگویداین انتخابات که از  
شروع تاآخر زیرنظارت نمایندگان ملل متحدوکشورمای دیگرجهان بـرگـزار  

 شد، دور ازتقلب، وشفاف است وبایست طرف مقابل آنرا بپذیرد ! 
خدمت شان عرض شود ممانطوری که مالحامد برگزاری انتخابات را بکلـی  
ـارت   مختص ساخته بود، به میچ کشوری مم اجازه نداده بود ازین انتخابات نـظ
کند، دلیلش مم روشن است که چرا ! تنهامیئت چندنفری از اتحادیۀ اروپا بحیث  
 ناظرومشامدآمدندکه تنهادرشهرکابل، مرات وبلخ نظارت کردندوزود رفتند.  
ـبـداهلل   یکی ازاظهارات دیگر ایشان اینست که برآنهایی که به طرفداری از ع
عبداهلل درشهرکابل ووالیات دیگربه تظامراتی پرداختند، با یک جهان تأسـف  

 بسیار برافروخته شده وممه را اوباش ومرزه خطاب کردند ! 
درخاتمه بایدگفت مسئولیت برمم زنی وغیرمشروع سازی انتخابات تنها وتنها  
بردوش کرزی است، که برای دوام سلطنت ننگین سیزده ساله اش، بدون اینکه  
 برکشورومردمش بیاندیشد، بامختل ساختن اوضاع بهره برداری سیاسی کند ! / . 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( ملک قریه یا رئیس جمهور  
جن  در محل غلط تمرکزداشت، حمایت غرب از وی ازآغاز ناقص بـود.  
ـاشـم،   غرب میخواست من ناتوان باشم وباباقی رمبران این کشورتضاد داشته ب
آنهایک شخص منزوی میخواستندکه استعمال بدارند. کرزی افغانستان رایـک  
ظرف شکننده می پنداردکه پس ازسی سال جن  وانزوا آنرابه میراث بـرده  

مـن بـرای   «بود. ازکارمایی که تاحال اناام شده راضی معلوم میشد. اوگفت: 
ـان   ـی ـات وآزادی ب یک افغانستان دموکراتیک، حقوق بشر، آزادی مطبـوع
تصوراتی داشتم، آنهارا انتخابات چندروزپیش ثابت نمودکه قابل وصول ساخت  

 »ومابه آنهادست یافتیم .  
در دوراول انتخابات بیش ازشش ملیون نفررأی دادندتاجانشیـن کـرزی راا  
نتخاب کنند. بسیاری ازمنتقدان کرزی مشدارمیدادندکه انتخابات صورت نمی  
گیرد، آنهاادعامیکردندکه کرزی بامهندسی انتخابات، شخص طرف قبول خود  
را به پیروزی میرساند، اگرنتواند، با تغییرقانون اساسی به قدرت خودادامه دمد.  
آن ادعاماتحقق نیافت. زلمی رسول، نامزدطرف حمایت کرزی نفرسوم شد. در  
دور دوم میان عبداهلل وغنی درماه جون صورت میگیرد.  کرزی اظهار داشت:  

ـاور  « من به اتحاداین کشور رویاماداشتم که تحقق یافتند. افغان ماازمررن  وب
 »مای سیاسی ازتمام کشوربصورت مطلق آزادفکر میکنند.  

اشارات کرزی براجرااتش حداقل درسطح ملی درست میباشد، حقوق بشر و  
ـا   آزادی بیان درمدت ریاست جمهوری وی افزایش یافت. بخصوص درشهرم
ـان   ـن که درحال توسعه میباشند. ولی منوزازبسیاری جهات وضع افغانستان ممچ
شکننده میباشد. مثلی که درزمان به قدرت رسیدن وی درزدار وشکننده بـود.  
درمهمانی چاشت که من حاضربودم، بهترین وبدترین منظرریاست جمهوری او  
رانمایش می داد. ازیکسو وی گرومهای مختلف ومتفاوت رادورمم جمع کرده  
بود، ازسوی دیگربه روابط غیررسمی اولویت قایل میباشد، که عدم توجۀ اورابه  
سلسله مراتب وروابط رسمی نشان میدمد. باالترازآن سیاست راشخصی میسازد.  
این روش بصورت ضدونقیض جریان را انعکاس میدمدکه مم قسمتی ازآجندا  
ـاطـره   اورا عملی نموده، ومم بسیار چیزمایی راکه کرزی ادعامیکند، بـه مـخ

 انداخته است.  
پیش از رسیدن به ریاست جمهوری، کرزی دپلومات سابق، رمبر گوریالشد،  
شخص ناشناخته بود، فرزندیک خانوادۀ مشهورقندماری، مدت کوتامی معاون  

شد. کرزی درحلقه مای ممتاز    4884وزارت خارجه دردولت ماامدین درسال  
ـارت   ـف واشنگتن خودرابحیث یک عنصرضدطالبان شناسانید. با البیین  درس

ـان،    4888کشور مای غربی در پاکستان پس ازقتل پدرش درسال  ـب توسط طال
ـیـن    4114شهرت یافت. دردسمبر  ـی ـع زمانیکه افغانها درشهربن جرمنی بخاطرت

رئیس جمهور جمع شده بودند، کرزی انتخاب اول نبود. عبدالستارسیرت، وزیر  
ـهـۀ   عدلیۀ زمان ظامرشاه موردتوجه بود، که ازجانب نمایندگان اتحادشمال)جب
متحد( ضدطالبان، که درسقوط رژیم طالبان باقوای امریکاممکاری کرده بودند،  
ردشد. سیرت مربوط به قوم ازبیک در نزدمردوقوم تاجیک وپشتـون، یـک  

 عنصر جدایی آورتلقی شد.  
ناوقت مای شب ظامرشاه پیر از خواب بیدار ساخته شد و برایش گفته شد تا  

 سیرت را تشویق به صرفنظر نماید.  
  »بدیل کی است؟     «ظامرشاه سئوال کرد:  

 برایش گفته شد : حامدکزری .  
 ظامرشاه نیمه خواب سئوال کرد : او کی است ؟ 

دلیلیک ه کرزی انتخاب شدآن بودکه اویک پشتون ازجنوب، محل سنتـی    

رمبران افغانستان میباشد، واز پشتیبانی غرب برخوردار بودوقبالً ازپاکستان بـه  
ـاران   ـب قندماربصورت دزدانه آمده بود، که طیارات امریکابرامداف طالبان بـم
ـیـکـه   میکردند، وقوای اتحادشمال )جبهۀ متحد( بطرف کابل روان بودند. زمان
کرزی ازراه تلفون اطالع یافت که به زعامت افغانستان انتخاب شـده، ازیـک  
بمباران امریکاییها زخمی شده بود. درآن حملۀ تصادفی سه امریکایی وبیسـت  

 وسه نفر از افرادکرزی کشته شده بودند.  
به غیرازممان واقعه، کرزی کمتربه آدم مای شبامت داشت که قوتهای گور  
یالیی افغانستان را رمبری میکردند. کرزی خودرا در میئت یک روشنفکرمی  
ـامـدۀ   ـامش پندارد، بویژه وقتیکه به انگلیسی صحبت میکند. بینش سیاسی وی ب

درزمان نسبتاًصلح آمیز ظامرشاه، و    11روش پدرش درپارلمان افغانستان دردمۀ  
تحصیلش دردانشگاه سملۀ مندوستان درعلوم سیاسی وفلسفـۀ غـرب شـکـل  

ـاه    4899گرفت. کرزی طی یک مقاله درسال   ـامـرش تشریح کرده بودکه ظ
چسان مدیریت داشت، قادرشد حمایت واطمینان مطلق اقوام راحاصل کند که  
درثبات حکومت الزمی بود. افغانستان پس ازتشکیل وتحکیم بحیث یک دولت  

مثل یک کانفدریشن میان صدماقوم و قبیله، باداشتن روابط دارای    49درقرن  
حساسیت باحکومت مرکزی اداره میشد. کرزی بیان کردکه سیاستمدارانی که  
روابط خودرابااقوام وقبایل قطع بدارند، وازطریق نهادماحکومت کنند، مـدت  

 طوالنی درقدرت باقی مانده نمی توانند. 
به کابل رسید، دررأس حکومتی قـرارداده    4114زمانیکه کرزی دردسمبر 

شدکه ازپول خارجی ومامورینی که اوآنهارا تعیین نکرده بود، حکومـت پـر  
ساخته شد. به اساس قرارداد بن که به کمک غربی ما صورت گرفت، بسیاری  
ازمقامهای کلیدی به جنگساالران داده شد که به امریکاکمک کرده بودند. بـه  
باوریک ممکارکرزی )اومیچگاه برمیراث بن چیره نشد، زیرا مرعضوکابینـه  
اش عین مشروعیتی را داشت که خودکرزی ازآن برخورداربود. به ممین خاطر  

وزیردریک کابینۀ  49 میچوقت حکومت را ازخود ندانسته وبرآن بدگمان بود 
عضوی، مربوط به قوماندانهای شمال بودند، که درسطح محلی مـم دارای    11

اقتدار بودند. وقتی کرزی)درممان وقت( درحین صرف طعام از جان ابی زید،  
رئیس مرکزفرماندمی امریکاسئوال نمودکه امریکاچراازبعضی جنگساالرانـی  
که به حکومت اومزاحمت خلق میکنند، حمایت مینماید، جنرال جـواب داد:  
 آنها مم مثل شما ازمامیباشند، این موضوع مشارکت سیاسی را تشویق مینماید. 
ـیـل   شاید جای تعاب نباشدکه کرزی فوراً شبکۀ قدرت شخصی خودراتشـک
نمود، بدون توجه به مامورین رسمی وکانال حکومتی، از طریق شبکۀ شخصی  
خود بابزرگان اقوام وطوائف رابطه قایم کرد. دشواراست معلوم شودکرزی تا  
چه اندازه توجۀ خودرادرمدت ریاست جمهوریش به امر معطوف داشته، وتاچه  
ـیـررسـمـی   اندازه کانال رسمی دستگاه حکومت را نادیده گرفته وازشبکـۀ غ

 استفاده کرده است. / )بخش دوم وپایانی درشمارۀ آینده( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی کتاب  
تاریخی ومنری کتاب )صورتگران معاصرافغانستان( تألیف دانشمند چیره دست  
ـنـد   وطن را مویداسازد. حال بادرنظرداشت گناایش صفحات محدود ارزشـم
جریدۀ وزین امید، معرفی مختصرچنین اثر پرمطلب راباذکر مادد چندمصراع  
مرثیۀ شاعرشهیرغالم احمد نوید، وکارنامه مای منری پسرارشدش استادحامـد  
نوید درج این کتاب، که به یادبود منرمندنستوه افغانستان، پروفیسرغالم محمد  

 میمنگی سروده است، خاتمه می دمم : 
 گربپرسی ز من این مدفن کیست         قبر دانشور نیکو سیریست 
ــد /.  ــوابیده کنون زیر لحد         نام او زنده بود تا به اـب ــ  گرچه خ

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ پنام( جهدکن تا پیر عقل و دین شوی  

 زاشتر مست که جوید ادب و علم و منر                                          
 موالنای بلخ )رح(                                                                       

پناه دادن به خائن ملی ضیأالحق امرخیل درلندن، جن  درمیرمند و سـرازیـر  
شدن تروریستان مسلح بنام مهاجردرخوست)واینها لشکریست که باید دربوجود  
ـا   ـابـا آوردن الحاق والیات جنوبی افغانستان به  پاکستان بحیث افرادذخیره ج
ـام   ـاتـم گردند( واین مر دو سرآغازپیاده نمودن و تکامل بخشیدن برنامه مای ن
ـیـژی   آقای چرچیل وخانم مارگریت تاچر وآی آس آی وپروژه عمق استرات

 دولت پاکستان در افغانستان است. که ال وقع اهلل. 
 است و فعل ما ندا          باز گردد این نداما را صدا            این جهان کوه 

 مثنوی شریف موالنا                                                                   
امضا نکردن پیمان امنیتی با آمریکا، منع یاری رسانی قوای موایی ناتو، زیر زانو  
ـای   ماندن قوانین پول شویی وتمویل تروریسم و و و بار مسئولیت وپسلگدی م
این سرتمبگی ما و خود بزرگ بینی ما و سیاستمداری مای نا عاقبت اندیشانه و  
میان خالی بر شانه مای شماما از جامد کرزای گرفته تا ممه دیوانگان بیـدانـش  

 قبیله و سمت و زبان پرست، خوامد بود نه دیگران.  
ـان و اعـالم   با تقلب و دیده درایی و بی حیایی آشکار در آرای مردم افغانست
نادرست رئیس جمهور آینده از گلوی نوکران ارگ کابل درکمسیون انتصابی  

 انتخابات؛ بازی با آتش است و جفا بر شهروندان بیچاره افغانستان./ 
***************************************** 

 نیزه داران 
ـلم  زورمندان  نشکند  ــ  تا بکی ساتور ظ

ــوشان نشکند  ــ  گرمی بازار ناز چکمه پ
 کی شود آرام کشور تایکی دستی ز غیب 

ــوران نشکند   ــ  شاخ کبر لشکر چابکس
 نیست ویران کشورم دیدم که عمران میشود  

ـامت برج بلند نیزه داران نشکند  ــ ــ ــ  ق
 با چنین کج دارمریزید های دشمن عاقبت 

ــراسم تا غرور جمله افغان نشکند   من هـ
 کم نشایدگشت کوکنارباچنین شرح ومقال 

ــه داران نشکند  ــ ـــ  تا طلسم اقتدار گزم
 نیست هرگز  زاد میهن   زاده افغان  زمین  

 تا چورستم دست وشاخ دیو اکوان نشکند 
 صبر بی پایان این مردم خدا را  تا به چند  

ـتان نشکند   طاق کسرای غرور خود پرس
 ازمن وسلوای ممسك گرد تلخانم خوشست 

ـقیران نشکند  ـ  شکراحسانش غرور ما ـف
ـــی روزگار  ــ ــ  بیم دارم ازحضور مافیاـئ

ـان نشکند   عظمت پامیر و هلمند و بدخشـ
ــردان شرف   مرد خیز این کشور آزاده ـم

 کی شود خاطرقرار تایك دو دندان نشکند 
 می سزد دشمن  ستیزی تا  به  رسم احتیاط  

 قامت  شمشیر  یك  سرو خرامان    نشکند 
 گفت  با کرزی  خلیل زی در  جوار  دلکشا 

 چیست تدبیر فسون شب پرستان نشکند 
 هست تا اشرف غنی  صاحب  مقام  و اعتبار  

ــالمت زیر دندان نشکند   کس لب نان س
 کی کندآسان کچل یاچهره پنهان زیرخاك 

 تا سر و پوز و دماغ  چند  قوماندان   نشکند 
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( دالر110( دالر ـ یکسال )55ماه ) 6کانادا:   

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

ـ دولت برتانیه وعده میدمد که در صورت حملۀ روس۱ به افغانستان کمک  4
ـ برای تقویت وپیشرفت افغانستان۱مراندازه کمک مالی واسلحـه کـه  4نماید. 

ـ نظربه خیرخوامی که دولت انگلیس  1خود الزم داند بدسترس امیر می گذارد. 
ـاشـد؛   به امیردارد۱ با او کمک میکند تا از خطرات داخلی وخارجی محفوظ ب

دولت انگلیس رفتارنماید و   بشرط اینکه: امیر در روابط خارجی خود به مشورۀ 
 یک میأت نظامی انگلیس رابرای معاینۀ سرحدشمالی قبول کند. 

درپایان مذاکرات۱ انگلستان امداد مالی مبلغ  ده لک روپیه مندی را با پانـزده  
مزار قبضه تفن  براساس فقرۀ دوم سند فوق به امیر پیشنهادکردند؛ امیر تفنگها  
راپذیرفت اما از اخذ پول ابا ورزیده و به این صورت عدم رضائیت خود رااز  
کنفرانس سمله ثبت وتائید نمود. عالوتأ۱ امیر به مخالفت خود با ورود اتباع و  
کارمندان برتانیه دوام داد. ولی انگلیسهادر صدد فرصت بودند تا علی الرغم آن  

 بر نفوذ خود در افغانستان بیفزایند. 
۱ قسمیکه در باال ذکرشد روسها به پیشـروی خـود در  1در خالل این احوال 

ـا   آسیای مرکزی ادامه میدادند که این حرکت روسیه سبب تشویش انگریـزم
گردیده فیصله کردند تا اول الرد لیتن را بعوض الرد نارت بروک مقرر سازند  
و ثانیأ میآت اعزامی خود را به امیر اطالع دمند. امیرشیرعلیخان با سماجتی که  
داشت۱جوابأ  به وایسرا نوشت که چون تمام مسایل در کنفرانس سمله حل شده  
است۱ به اعزام میأت )شما( ضرورت نیست. امیر با وجود تهدیدات وایسـرای  
مند بازمم مقاومت کرد واجازه نداد که میأت انگلیس به کابل بیاید. درآخـر  
چنین فیصله شدکه برای رفع سوءتفامم علی العااله عطامحمد خان سـدوزایـی  

م به این صفت تعین گردیده مورد  4919وکیل بومی برتانیه درکابل که درسال  
اعتماد امیر بود۱ به سمله رفته با نائب السلطنت مالقات و با مامورین او مفـصـ   
مذاکره نماید. وی مطالبات امیر رامبنی برانعقاد موافقتنامۀ امداد متقابل۱ تضمین  
ـیـسـی   سلطنت خودش و جانشینی ولیعهدش تکرار نمود. دراثر تحوالت و پال
ـان خـودش بـه   جدید انگریزما آنهمه راپذیرفته و درمقابل به اعزام نماینـدگ
افغانستان اصرار ورزیدندوقراربراین شدکه جلسه برای انعقاد موافقۀ جدید بین  
سرلویس نمایندۀ انگلیس وسید نور محمد شاه نمایندۀ امیر در پشاور صـورت  

ـاه قـرار  4999پذیرد. این کنفرانس در جنوری   م آغاز شد. سید نور محمد ش
مدایت مؤکد امیربهمه موارد باز قبول نمایندگان انگلیس درافغانستان موافقت  
ـافـت و   ـات ی نشان داد اما در جریان کنفرانس پشاور سید نور محمد شاه وف

 مذاکره بدون نتیاه پایان یافت. 
درینوقت است که۱ کافمن حکمران کل ترکستان روسی به امیر نامۀ جهـت  
ـابـد۱   اعزام یک میأت روسی میفرستد اما قبل ازینکه جواب نامۀ خود را دری

ـابـل  4999جون سال    49میأتی را بتاریخ   م بسرکردگی جنرال ستولیتوف بـک
فرستاد. جنرال۱ مسودۀ عهد نامه را از طرف کافمن به امیرسپردکه مـدف آن  
ـیـروی   تاسیس روابط دوستانه بین دو کشور۱ امدادروسیه به افغانستان دربرابر ن
ـیـن   ثالث۱ وشناسائی عبداهلل جان بحیث ولیعهدبود. اماچون درکانگرس برلین ب

 انگلستان و روسیه مصالحه برقرار شده بود؛ این معامده با امیرعقد نگردید. 
خبر ورودمیئت روس به کابل۱ مانند بمب در پارلمان انگلیس انفالق نمود و به  
وایسرا مدایت داده شد تا اومم میئتی ازطرف خود بکابل اعزام نماید واصـرار  

ـیـر  4999اگست    49ورزد که امیرآنرا بپذیرد. وقتیکه اطالعیه به تاریخ   م به ام
رسید وامیرجواب نداد؛ میئت به قیادت سرنیویل چمبرلین بطرف کابل روان  
شد اما درعلی مساد۱ سرحددار افغان که ازمرکز مدایت نداشت مانع دخـول  
شان به افغانستان گردیدکه مابورأبه پشاور رجعت کردند. در اثر این پیشـآمـد  
کابینۀ انگلستان به قهرآمد وبه وایسرا مدایت داده شد تا اولتیماتومی به  امیر شیر  

م وقت داد تا موافقۀ  4999عیلخان صادرنماید. بناء۱ وایسرا به امیر تا بیستم نوامبر  
ـاجـت   خود را به ورود میآت انگریزبوی ارسال دارد. امیر بنابر لااجت و سـم
)زشتی(که داشت باز مم به اولتیماتوم جواب نداد وممان بود که جنـ  دوم  
افغان وانگلیس با حملۀ انگریزما ازسه جهت برافغانستان شروع شد و تبامی مای  
برای مردم بی بضاعت و ستم کشیدۀ افغانستان خلق کرد و خود امیـربسـمـت  

ـیـد  9شمال گریخت  . ممچنین با سید جمال الدین افغان درین دوره۱ منحیث س
رومی وسید استانبولی پیشآمد میشد و امیر اورا بحیث یک عالمه نه بلکه منحیث  
ـیـد   یک اجنت خارجی ازمملکت راند و گذاشت که ممالک دیگر از او مستف
شوند وگذاشت که مردمان خودش ازفیض تفکر۱ تعقل وعلمیتش بی نصیـب  

۱  1۱1۱9بمانند. به تعقیب گریز امیر۱ پسرش امیر یعقوب خان با معادۀ گندمـک 
و نادر خان اجنت انگریزما۱ با    8۱41امیرعبد الرحمن با معامدۀ شرم آور دیورند 

۱  44۱44برادرانش طبقۀ چیز فهم و دانشمند را کشتند و بستند و به توپ پراندند 
 و به اولواالمرخود شاه غازی امان اهلل مم خیانت کردند. 

 داوود خان چون منافع شخصی خودرا با منافع روسها درین مقطع زمان 

 بازگشت همگان به سوی اوست 
ـتـرم   ـ وفات شادروان  بی بی حاجی  اسلمی رادرورجینیا به خانواده مای مـح
 اسلمی،  شیرزی،، غیاث زاده وکلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت میگوییم . امید 
***************************************** 

 ماندگار
 ؟ شود چرا  امرخیل بازداشت نمی

باآنکه اسناد وشوامدموثق دال بردست داشتن ضیاءالحق امرخیل رئیس پیشین  
دبیرخانۀ کمسیون انتخابات درتقلبهای سیستماتیک منتشر شد، امامیچ مرجعـی  

 تااکنون اوراموردبازپرس قرارنداده است. 
تیم اصالحات وممگرایی که خودراقربانی تقلب مای امرخیل میداند، پیشتر  
ـا   ـه اعالم کردکه برضد آقای امرخیل دردادستانی کل اقامۀ دعوا کرده انـد.آن
ازمراجع عدلی وقضایی خواسته اندکه به اسناد و مدارکی که نشاندمندۀ تقلب  

 گستردۀ آقای امرخیل میباشد، به گونۀ بیطرفانه و عادالنه رسیدگی نمایند. 
اما پس ازین درخواستهای مکرر، تا اکنون میچ خبری از دادستانی کل ونهاد  
مای عدلی وقضایی درخصوص بررسی پروندۀ آقای امر خیل دردست نیست.  
ـای   ـه ـب ـل تمامی نهادما مهرسکوت بر لب بسته اند و از اظهارنظردرخصوص تق
سازمان یافتۀ این مقام کمسیون انتخابات وبرخی ازمقامهای دیـگـرخـودداری  
کرده اند. تیم اصالحات و ممگرایی خوامان ممنوع الخروج شدن وبازداشـت  

 »فـرار «آقای امرخیل شده بود؛ اما در اوج تنشها، امرخیل به بیرون از کشور  

ـیـون   کرد؛ امابعد از باالگرفتن اعتراضهانسبت به فراراوانتقادتندرئیس کـمـس
 انتخابات با حمایت برخی مقامهای ارشد دولتی به کابل برگشت. 

ـیـل   رئیس کمسیون انتخابات درگفتگوبا طلوع نیوزگفت که اگر آقای امرخ
مالمت نمی بود ودر تقلبهای گسترده دست نمیداشت، از کشورفرارنمیـکـرد.  
آقای نورستانی به وضوح تقلبهای وسیع در انتخابات ریاست جمهوری کشور را  
پذیرفت ویکی از عاملین این تقلب را امرخیل دانست.به دلیل مهندسی انتخابات  
ـتـش رابـه   ـای ازجانب امرخیل و ممدستهایش، تیم اصالحات وممگرایی شـک

 دادستانی کشورچند روز پیش سپرده است. 
صدامای نشرشدۀ منسوب به امرخیل وبرخی دیگراعضای کمسیون انتخابات  
ـا   وبرخی ازمقامهای حکومتی، نشاندمنده تقلب گسترده در انتخابات است؛ امات
ـیـل   کنون میچ مرجعی به این صدامارسیدگی نکرده است. اگرچه آقای امرخ
ممه اتهام مانسبت به خودش را رد کرد، اما اتهامهای وارده براو بسیار جدی و  
ـانـۀ   ـیـرخ شدیدمستند که ایااب میکند بررسی شوند. آنچه عمکردرئیـس دب
کمسیون مستقل انتخابات خوانده شده است، کشور رابه بحران نزدیک کـرده  
ـامـزدان بـه   بود. اما پادرمانی جان کیری وزیرخارجه امریکا سبب شده که ن

 تفاممهایی دست یابند و بررسی آرا از سر گرفته شود. 
ـاران   امااین توافقات وکنارآمدنها بهیچ صورت به معنای محاکمه نشدن تقلبک
نیست. کسانی که در رفتن افغانستان به بحران و دستبرد به آرای مـردم دسـت  
داشته اند، باید مورد بازپرس قرارگیرند و رسما محاکمه شوند، تااین موضـوع  
 پندی باشد به آنانیکه در آینده این پروسۀ مهم ملی را مدیریت و رمبری میکنند. 
ـپـردازد وبـه   انتظارمیرودکه دادستانی کل کشورمرچه زودتربه این مورد ب
نگرانی ماییکه در خصوص عدم رسیدگی به پرونده مای افراد متقلب وجـود  
دارد، پاسخ بدمد.ارگ ریاست جمهوری مم باید از پشتیبانی افرادمتقلب دست  
ـتـر   بردارد. چهره مای قانونشکن و متقلبی چون امرخیل، مم اکنون در زیر چ
حمایت رمبری حکومت افغانستان قراردارند و باقاطعیت پشتیبانی میشوند. این  
مسأله، مانع اصلی بررسی پروندۀ افرادی است که در تقلبهای انتخاباتی دسـت  
ـات   داشته اند.بنابرین، نهادمای مسئول کشوربایدبدون درنظرگرفتـن مـالحـظ

 سیاسی وگرومی، قانون راتطبیق وبه منصۀ اجراقراردمند. 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنام( ترجیح منافع شخصی برمنافع ملی  
مذاکرات کنفرانس سمله آغازگردید اما باکندی پیش میرفت ۱زیرا نقاط نظر  
دوطرف ازمم دوربود؛ انگلیسهابه تاًسیس سفارت انگلیس درکابل اصرار داشتند  
ـان   و سید نورمحمد شاه سعی میورزید تا سندی دایر بر تضمین پادشامی افغانست
برای شخص امیرو ولیعهدی عبداهلل جان پسرش از انگریزان بدست آرد. عالوه  
برآن دولت مذکور تعهد کند که در صورت تعرض روسیه بر افغانستان به مر  
پیمانۀ که امیرتقاضا نماید به اوکمک دمد.  باوجود عدم رسیدن به یک موافقت  
نامۀ که برای جانبین مورد قبول قرار گیرد۱ بیک موافقۀ بینابین رسیدند که بـه  
شکل نامۀ از طرف نائب السلطنت مند خطاب به امیر شیرعلیخان به سیدنورمحمد  
 شاه سپرده شدواوآنرا به امیرفرستادکه مطالب عمدۀ آن چنین خالصه میشود: 

ـ کالیفورنیا حسین سرمن                                                        یونین ستی 
 شاه شجاع اول 

 بیا بشنو این داستان نوین     نظیرش نیابی به روی زمین  
 عقاب آمد و پادشامی زدود     مم آزادی جمله مرغان ربود 
 زآتش زمین و ز دودآسمان     ز نظاره پنهان بشد آن زمان  

 ز دودتفن  ومم ازگردتوپ    ز مرغان ربودپینکی وزپروانه خُوب 
 نه عکه به شاخ چنار آرمید     نه قمری به سروش پنامگاه دید 
 بسی روی کردند بردشت وکوه  زچنگال عقاب اندر ستوه 

 عقاب ستمکاره مکر آزمود    پی حیف ومیلش چه طرحی نمود 
 یکی پادشاه از میان طیور     گزید برسر مرغکان غیور 

 کاله برسرش کرد پردرکاله    ردا برتنش کرد نن  از ردا 
 عقاب و شۀ نو ممچون دوجفت    نه شه ازعقاب میچ رازش نهفت 

 به فرمان عقاب، این شاه نو      ز مرغان ستود ارزن و داد جَو 
 نه شرم ازرسول ونه ترس ازخدا    توصل به دنیا ز عقبی جدا 
 چنان کآسیابان سگی داشتی      س ِ آسیابان سگی داشتی 
 یکی را وزیر ویکی رامدیر       ملبس چو عقاب اندر حریر 

 یکی را وکیل ویکی راکفیل     که نتوان تمییز پا زخرطوم فیل 
 یکی چند زین بامنرمرغکان    به لفظ عقابان شدند ترجمان 
 قضا رااگرمرغکی ناپسند    شدی ترجمان ، زدش پا به بند 

 مم ار مرغکی ماو عقاب کرد   به کنج قفس ناله وخواب کرد 
 ار آنکوبه عقاب ممدست شد     به بازو قوی وبه سر مست شد 

 اول طرح قانون نو ساختند    ز دیرینه قانون بَبَو ساختند 
 یکی مرغ قاضی مقرر شدی     به قانون نو خودچوکافرشدی 

 ازآن دم که مرغان رشوت ستان      شدندعاشق رشوه از دل وجان 
 حاللش حرام و حرامش حالل      به وجدان قاضی نیامد مالل 

 چون دوران این شه به سرمی رسد   ره سرکشی سربسرمی رسد 
 چنین است قانون جنگل کنون      که ازآشیان می چکد ریم وخون 

 به قانون نو پافشاری عقاب      نمود تا شۀ نو شود انتخاب 
 که تا او شود زیرفرمان من             شه کهنه باشد به نقصان من ! 

***************************************** 
شریک میدید به اشارۀ روسها لبیک گفت و به کودتا اقدام کرد....واز جریانات  
ـانـی   ـغ و فعالیتهای بعدی معلوم شد که این حرکت افغانی نبودومدف آن مم اف
نبود بلکه آن تحرک تحرک روس بود ومدف آنهم ترویج انکشاف کمونیسم  

. نا قراریها۱ خونریزیها۱ بغاوتهاوبی امنیتیها از ممیناا سرچشمه  49در افغانستان بود 
 میگیرند .)دنباله دارد( 

***************************************** 
 حمله برمحافظان کرزی در پکتیا  

ـ بخدی 49 ـا، امـروز  جوالی/پکتیا ـی :کاروان محافظان امنیتی کرزی درپکت
ـان   پناشنبه درحالیکه بسوی ولسوالی ارگون پکتیکادرحرکت بود باکمین طالب
روبروشد.قوماندان امنیه پکتیاگفت دراین حمله دو نفرزخمی شده اند. قرارست  
ـازارولسـوالـی   ـارب کرزی برای دیدارازخانوادۀ بازماندگان حمله انتحاری مرگب
ارگون پکتیکابه این منطقه برود ومحافظان کرزی به ممین دلیل به این ولسوالی  
اعزام شده بودند.سخنگوی ریاست جمهوردر موردزمان دقیق سفرکرزی بـه  
 ولسوالی ارگون جزییاتی ندادامااحتمال میروداوفردابه این ولسوالی سفرکند. 

چند روز پیش نیز موتر حامل کارمندان ریاست جمهوری در کابل مدف انفاار  
ـاسـت   ـاتـی ری ـبـوع بمب کنار جاده قرار گرفت که در نتیاه دو کارمند مط

 جمهوری کشته و پنج نفر دیگر زخمی شده اند. 

 

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

Abdullah 
Khaja 

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

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

 مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو

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

 ایران،ترکیه ، هندوستان و سایر کشورها

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

 

هرنوع شاریدگی، پارگی، رنگ رفتگی، چملکی و 

هر گونه نازیبایی  که بر فرشهای ظریف وقالینهای 

گران بهای شما واردشده باشد ، در مارکوپولو 

اورینت رگز  باچیره دستی تمام، با دستمزد بسیار 

ارزان ودرکوتاه ترین زمان ، به حال  اولیۀ شان 

برگردانده می شود. اگر به این خدمات نیاز دارید 

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

 تحویل گرفته ، پس از ترمیم دوباره برمی گردانیم .

ما بهترین جنس قالین ، قالینچه ، پای انداز، 

قالین های مدور، پوش بالش و دوشك را با 

 نازل ترین قیمت عرضه  می کنیم.

 بهای قالین در مارکوپولو 
 قیمت شکن است 
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 جوالی آغازمی شود   79تفتیش کل آراء انتخاباتی از 
ـ بی بی سی:  41 ـفـت  جوالی/کابل  سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات گ

ـاز  41بررسی آرا ازسه مزارصندوق موجود درکابل که  % تمام آرا اسـت، آغ
 خوامد شد. 

ساعت از توافق    41 بررسی آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از گذشت  
ـیـر   ـاخ دونامزداین انتخابات، بایدروزدوشنبه آغازمیشداما این روند سه روزبه ت
افتاد. نامزدمای انتخاباتی بامیانایگری جان کری وزیرخارجه امریکا، برای حل  
بحران انتخابات توافق کردند که تمامی آرای دور دوم انتخابات در کابل مورد  

 بررسی دوباره قرار بگیرد تا آرای پاک از آرای ناپاک جدا شود. 
سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات گفت آنهاکار نظری و عملیاتـی رونـد  
بررسی آرا را بعد ازتوافق آغازکرده بودندوکار عملی آن را فردا آغازخوامند  
ـقـل   ـت کرد. روزگذشته برنامه عملیاتی برای روند بررسی آرا درکمسیـون مس
ـامـه   انتخابات تصویب شده و به دو ستاد انتخاباتی فرستاده شده است. این بـرن
ـیـت آن و   ـن شامل نحوه انتقال صندوقهای آرا از والیات، چگونگی تامین ام
رسیدن صندوق ما به مرکز و بررسی آرا می شود. انتقال صندوق مای رای از  
والیات به مرکز نیز سر از فرداآغازخوامدشدواحتماالتادوم اسد/مرداد طـول  
ـاتـو،   خوامد کشید. انتقال صندوق مای رای از سوی نیرومای امنیتی افغان، ن
آیساف و به ممرامی نمایندگان دوستادانتخاباتی، سازمان ملل متحدوکمسیـون  

 مستقل انتخابات اناام می شود. 
به اساس برنامه عملیاتی کمسیون مستقل انتخابات، بررسی کـل آرای دور  
دوم انتخابات سه مفته را در برخوامد گرفت و بعدا نتایج نهایی از سـوی ایـن  

ـات   ـاب مـزار  41کمسیون اعالم خوامد شد. ماموعه کل آرای دور دوم انتـخ
صندوق است که سه مزارآن اکنون درکابل موجوداست وقراراسـت رونـد  
بررسی ازآنها آغاز شود.بررسی آرا در دوشیفت درمرروز اناام میشود ودرمر  
ـاد   شیفت قرار است صد گروه کارکنند وباید درمرشیفت صد نماینده ازمرست
 انتخاباتی و نمایندگان نهادمای ناظر و مشامد از روند بررسی آرا نظارت کنند. 

 لغو چندین قرارداد گاز با ترکمنستان 
ـ افغانستان رو:   41 مقامات افغانستان پس ازچندین جلـسـه و    جوالی/کابل 

نشست چندقرارداد بزرگ گازی را با ترکمنستان لغوکردند. وزارت تاارت و  
صنایع میگویدپنج قراردادگاز تاجران افغان با ترکمنستان لغوشده است. مسافـر  
ـلـه روز   ـیـص قوقندی؛ سخنگوی این وزارت روز دوشنبه درکابل گفت این ف
 گذشته از سوی کمسیون عالی سرمایه گذاری افغانستان صورت گرفته است.  
ـاطـر   خوقندی گفت چندتن از تاار ملی ما در ترکمنستان قیمت گاز را بخ
رقابتهای ناسالم که دارند، بلند برده اند وتعدادی ازتاجران ما درآناا نرخ باالیـی  

دالر باال خریداری می کنند. وزارت تاارت    411میکنند و از قیمت ترکمنستان  
ـاز را   به ممکاری ممه نهاد ما به شمول وزیراین قرارداد را لغو کردند تا نرخ گ
کنترول نموده دوباره به نرخ اولی آن برگردانندتا یک مفته آینده نرخ یـک  

افغانی    11افغانی بفروش میرسد به    91کیلو گاز که در حال حاضر در بازارما به  
 کامش خوامد یافت.  

مسئوالن میگویندترکمنستان بنا بر روابط خوبی که با افغانستان دارد گاز را  
ـان   ـغ ـاراف ارزانتر ازنرخ اصلی که در مارکیتهای جهانی بفروش میرسد بـه تـا
میفروشد. خوقندی افزوددرنشست روز دوشنبه شورای وزیران نیز روی ایـن  
ـبـط   موضوع بحث خوامد شد و امکان دارند حتی جوازبرخی از تاجـران ض
گردد. اگر شورای وزیران اجازه بدمد یقیناًما نامهای این تاار را بانام شرکتهای  
شان به رسانه ما میدمیم و اگرباردیگرتکرارکردند و قیمت ما را بلند بردند در  
آن صورت نام مای شان را به لیست سیاه ثبت می کنیم که میچ کشوری به آنان  

 کاال مای شان را نفروشند . 
تمام صندوق های رای بربنیاد معیارهای  

 د جهانی بازرسی میشون
ـ آژانس کوکچه 41 ـیـن  جوالی/کابل  ـیـش ـیـس پ : فضل احمد معنوی رئ

ـتـحـد،   کمسیون مستقل انتخابات میگویددرین بازرسی ناظران جهانی، ملـل م
ـای   ـه ـیـون اتحادیه اروپاونیزناظران نامزدان ریاست جمهوری و کارمندان کمس

 انتخاباتی حضورخوامند داشت. 
مرچند توافق شده که بازرسی صندوقهابر بنیاد معیارمای جهانی اناام شود،  

ـال   49اما تاکنون روشن نیست که از   ـات س بـرای    4118معیاری که درانتخاب
ـتـه   ـارگـرف بازرسی محلهاکار گرفته شده بودند چند معیار در این انتخابات بـک
ـار   خوامند شد. اوافزود: استندردمای بین المللی در مسأله تفتیش آرا تقریبأ بسی

مم صورت گرفت که اتفاقأ بعضـی    4118روشن است که چنین کار در سال  
شاخه مای آن ما مانند چک لست ما حاال مم به کار برده خوامد شد که در این  
تفتیش بیشتر دیدگاه مای جامعه جهانی منامله دفتر یونما به ویژه تیم تخنیکـی  

 شان ومم چنان اتحادیه اروپا دخیل خوامند بود. 
ـانـی   ـه ـای ج عباس نویان دسته انتخاباتی احمدزی میگویدافزون بر معیارم
معیارمای کمسیون مستقل انتخابات مانندبررسی قفلهای صندوقهای رای، شماره  
ـایـج وسـالمـت   ـت ـای ن مای مسلسل قفلهای صندوقها، مهر ناظران دربرگه م

 صندوقهادربازرسی درنظرگرفته خوامند شد . 

 نقش سمبولیک کمسیون انتخابات درشمارش  آرا 
ـ کوکچه 41 : بن بستهای انتخاباتی شکست و با توافق دو ستاد  جوالی/کابل 

انتخاباتی، اکنون زمان آن فرا رسیده تا روند شمارش مادد صددرصدی آرای  
مردم آغازشود.شمارش آرا، ازصالحیت مای قانونی کمسیون مستقل انتخابات  
است که بایدبرمبری این کمسیون با حضور ناظرین سازمان ملل متحد، ناظرین  
ـا   ملی و ناظرین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری صورت گیرد؛ اما گزارشه

 میرساند که نقش این کمسیون در تفتیش مادد آرا، کمرن  خوامد بود. 
ـات و   ـاتـی اصـالح تیم ستاد انتخاب
ممگرایی می گوید توافقی که بین دو  
نامزد صورت گرفت، توافق ملی و ممه  
جانبه بودکه پاسخ مثبت به آرای مـردم  
افغانستان داده شده و این توافق در واقع،  
به چالش ما و به بن بست مای انتخاباتی  
پایان داده و آینده افغانستان را به سـوی  
ـان   وحدت ملی سوق داد. فضل الرحم
اوریا عضو ستاد انتخاباتی اصالحات و  
ممگرایی گفت تیمش متعهد است تمام  
ـای   ـیـم م این توافقات را در محـور ت
تخنیکی و سیاسی در ساحه عمل خـود    

 با تمام  نیرو  اجرا کند.  
او افزودبه تمام خواستهای مارسیدگی صورت گرفت و به این صورت، تمام  
ـیـش   ـت آرای مردم به طورصد درصدی با حضور ناظرین ملی و بین المللی، تف
میشود.آقای اوریاگفت حضورکمسیون مستقل انتخابات درین تفتیش کمرن   
بوده وبه شکل سمبولیک حضور خوامد داشت و با توجه به این موضوع، پس  
از این، جای نگرانی وجودندارد. اوامیدوارست به تقلبات و تخطی مایی که در  

 انتخابات صورت گرفته بود، بر اساس معیارمای بین المللی رسیدگی شود. 
از سویی مم؛ تیم ستاد انتخاباتی داکتر احمدزی میگوید بازشماری صـددر  
صدی آرای مردم افغانستان بر اساس پیشنهاد تیم تحول و تداوم صورت گرفته؛  
تا این که نگرانی مای عمده در خصوص شفافیت و یا مم عدم شفافیت آرا رفع  
گردد. عبدالعلی محمدی عضو ستاد انتخاباتی تیم تحول و تداوم به صراحت بیان  
کرد: در راستای تامین مشروعیت انتخابات، با پیشنهاد تیم اصالحات و ممگرایی  
برای بازشماری آرا نزدیک به ده مزار محل را موافقت شد و برای تامین مرچه  
بیشترشفافیت، تیم ما پیشنهاد کرد که صد درصد آرا ماددا بازشماری شود .این  
ـای   ـیـم م عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم خاطرنشان کرد که از امروز، ت

 تخنیکی و سیاسی خود را برای نظارت از تفتیش آرا، آماده کرده است. 
خالفت مجلس سنا و فعاالن مدنی در برابر م 

 ن گا مصوبه اخیر مجلس نمایند
ـ طلوع نیوز 41 ـنـش بـه  جوالی/کابل  :شماری ازفعاالن جامعه مدنی در واک

ـان   ـنـدگ تصویب قانون امتیازات ومصونیت وکال، امروز در برابر مالس نمای
دست به اعتراضات زدند. آنان وشماری از اعضای شورای ملی آن نمایندگانی  
 را که به این قانون کارت سبز بلند کرده اند، خودخواه و جاه طلب می دانند. 
این قانون روزشنبه ازسوی مالس نمایندگان تصویب شدودرنخستین لحظات با  
واکنش تند شماری از اعضای شورای ملی و فعاالن جامعه مدنی روبرو گشت.  
رفیع اهلل مروی یکی ازمعترضان گفت: در وضعیتی که کشورما قرار دارد این  
جای تاسف است که شماری از نمایندگان مالس در پی جاه طلبی و امتیاز طلبی  
ـار کـرد:   ـه بیشتر مستند. شبنم وارسته یک معترض دیگر خشمش را چنین اظ
ممین اعضای شورای ملی بودندکه سبب گسترش فساد اداری درکشور شدند و  

 امروز نیز به گونه بسیار بی شرمانه خوامان امتیازمای بیشتر مستند. 
ـار    شماری ازاعضای شورای ملی نیزاین کار رابسیار شرم  آور میدانندو این ک

نمایندگان را نکومش میکنند. نقیب اهلل فایق رئیس کمسیون بهداشت و ورزش  
مالس گفت:  این قانون راکسانی تصویب کرده اند که ممواره در پی برتری  
جویی از دیگر شهروندان کشور بوده اند و ما نیز به مبارزه مان در برابـر ایـن  
گونه برتری جوییها ادامه خوامیم داد.نامیدفرید نماینده مردم مرات درمالس  
به این باورست که پولی را که بر بنیاد این قانون به این نمایندگان اختصاص داده  
خوامد شد، میشودبرای بهبودوضعیت کشورمصرف کرد. اگراین قانون تایید  
شود، در بیست سال آینده پولی که به بیش ازمزارعضو شورای ملی داده مـی  

ـاده،  411شود به بیش از  ـیـم ج ملیون دالر میرسد. با این پول منگفت مامیتـوان
مکتب یامرچیز دیگری بسازیم که مردم آسوده شوند.پس ازاینهمه اعتراضات  
و واکنشهای پیهم از روز تصویب این قانون بدینسو، سراناام مالس سنا ایـن  
قانون را رد کرد.طیبه زامد یکی از سناتوران گفت:  معاشهای پلیـس واردوی  
مان را کشورمای خارجی می دمند ما معاش برای نیرومای امنیتی مان نداریـم.  
ـیـن   ـن مزاران تن فقیر و ناداردرکشور زندگی میکنند. ما میچ حق نداریم که چ
امتیازاتی به خود اختصاص دمیم.اعضای شورای ملی درین قانون آورده انـد  

% از معاش کنونی  41اگردر دوره مای آینده ازسوی مردم برگزیده نشوند باید 
ـیـرنـد   شان را که چند برابر معاش یک کارمند عادی ویک سرباز میشود، بـگ

 گذرنامه سیاسی، خانه و محافظ نیز داشته باشند. 

 سال زندان برای مردی بخاطر زنا با دخترش     79
ـ خبرگزاری بخدی 41 : محکمه ابتدایی شهری مرات، مردی  جوالی/مرات 

سال زندان محکوم کرد.این مرد اعتراف  49رابه جرم ممبسترشدن با دخترش، به 
سال بدینسوبادخترش ممبستر  44سال قبل خانم خودرا طالق داده و از 41کردکه 

شده وروابط جنسی داشته است.موضوع پس ازآن افشاشدکه پریگل دختر این  
مرد باکمک یکی از بستگانش ازخانه فراروبه اداره امور زنان والیـت مـرات  
مراجعه کرد.پریگل میگویدمرتب موردتااوزجنسی پدرش قرارمیگرفته است.  
اوبه ریاست امور زنان گفت ازآنچه پدرش براوتحمیل کرده به تن  امده برای  
ناات ازوضعیتیکه به خانه پدرش داشته فرار کرده است.پری گل گفت بـرای  

 دادرسی به ریاست امور زنان پناه برده است. 
سال قبل  44دادستانهامیگویندنخستین تااوز این مرد به دخترش بر میگردد به  

سالـه اسـت و    14 سال نداشت.پدراین دختر حدود 9زمانیکه پری گل بیش از 
دارای چهار فرزند، دو دختر و دو پسر است.گفته میشود که این مرد با دختـر  

 بزرگش که عروسی کرده نیز رابطه جنسی داشته است. 
پیشتر نیز، در والیت مای مرات و بلخ دو مرد به جرم تااوز به دختران شان  

 دستگیر و سپس به اشد ماازات اعدام محکوم شدند. 
 ساله   ۵۳ خودکشی یک بانوی  

ـ بخدی   41 ـالـه    11 : در ولسوالی انایل مرات، یک بانوی  جوالی/مرات  س
ـفـت   خود را توسط ریسمان حلق آویز کرده است.یک منبع امنیتی مرات گ
منوز علت خودکشی این بانو معلوم نیست اما تحقیقات ابتدایی پلیس نشان می  

 دمد که این بانو ماردبوده وجسد اوصبح امروز پیدا شد. 
 اصابت دو راکت بر کابل 

ـ آژانس بخدی: مقام مای امنیتی کابل از اصابت دو راکت    41 جوالی /کابل 
ـقـه    1:11 بر بخش مایی از والیت کابل خبر داده اند. به گفته آنان، ساعت  ـی دق

صبح امروز)چهارشنبه( دوراکت ازمکانی نامعلوم به شهرکابل پرتاب شـدکـه  
یکی ازاینها درانگور باغ درنزدیکی ولسوالی ده سبز و دیگری در محوطه میدان  
موایی اصابت کرد.حشمت اهلل ستانکزی، سخنگوی قوماندانی امنیه کابل گفت  
ـا   راکتی که به محوطه میدان موایی کابل اصابت کرد تلفاتی در پی نداشت ام
ـاغ   خسارات اندکی به گدام ما وارد کرد.یک راکت دیگر که درساحه انگورب
ـثـی   اصابت کردکه انفاار نکرد و نیرومای امنیتی موفق شدنداین راکت راخن
کنند. تاکنون فردیاگرومی مسئولیت این رویداد رابرعهده نگرفته وپلیس کابل  

 میگویددرین رابطه تا منوز کسی بازداشت نشده است. 
درچندروز اخیرشهر کابل شامد نا آرامی مای فزاینده بوده که زن  خطری  
برای نیرومای امنیتی به شمار میرود. روزگذشته موتر حامل کارمندان ریاست  
ـاسـت   جمهوری مدف انفاارقرارگرفت که درین رویداد دوکارمند بخش ری
جمهوری کشته و پنج نفرزخمی شدند. چندروزپیش میدان موایی کابل مـورد  
 حمله راکتی قرار گرفت که چند گدام مربوط به وسایل میدان آتش گرفت. 

 یک خانم در آتشسوزی خانه اش کشته شد 
ـ آژانس بخدی 41 : مقامهای بغالن میگویندبراثر آتش سـوزی  جوالی/بغالن 

دریک منزل مسکونی درمربوطات شهرپلخمری، مرکز والیت بغالن یک زن  
ـادثـه   جان خودرا ازدست داد. تیم اطفاییه پس از وقوع آتش سوزی به محل ح
ـنـدر   ـاحـه ب رسیدوآتش رامهارکرد. آتش سوزی روزگذشته )یکشنبه( درس
ترانسپورتی،دریک خانه مسکونی رخ داده است.علت اصلی وقوع آتشسوزی  

 انفاار بالون گاز بوده است. 
دریک رویداد دیگرنیزدر والیت بغالن انفااربالون گاز دریک موتر درمسیر  

 راه پلخمری خناان یکنفرکشته وپنج نفر دیگر زخمی شدند. 
 عضو یک خانواده درانفجار بمب کشته شدند   9 

ـ آژانس بخدی 44 : مقام مای قندمارمیگویند براثر انفاار بمب  جوالی/قندمار
غیر نظامی کشته شده و    9 کنارجاده در ولسوالی پناوایی این والیت دست کم  

زن، یک مرد و دو کـودک    1 تن دیگر زخمی شده اند. قربانیان این رویداد    4 
 مستند که تمامی اعضای یک خانواده بودند. 

پال، سخنگوی والی قندمارگفت:  انفاار زمانی رخ داد که یـک    مینه   دوخان  
صبح امروز بسوی شهرپناوایـی    41 موتر مسافربری نوع تونس حوالی ساعت  

درحرکت بود که در منطقه موسوم به ناخونی این ولسوالی با ماین کار گذاری  
 شده در کنار جاده برخورد کرد. 

انفاار بمب مای کنارجاده درقندمارودیگروالیات بیشتر از غیر نظامیان قربانی  
میگیرند. چندروزپیش دفترسیاسی سازمان ملل در گزارشی اعـالم کـردکـه  
ـتـه   تلفات غیر نظامیان در شش ماه اول سال جاری میالدی نسبت به سال گـذش

 درصدی داشته است.   41 افزایش  
 جنجال ها برسرغصب زمین درهرات ادامه دارد 

ـ آژانس بخدی 44 : شماری ازکسانی که ادعای غصب زمینهای  جوالی/مرات 
شان ازسوی زورمندان ومقام مای محلی را دارند میگویند مقام والیت مـرات،  

 درقبال حل مشکالت شان اقدامی جدی نمیکند. 
براساس اسنادیکه برخی ازصاحبان شهرکهای مرات، به خبرگزاری بـخـدی  
ـیـز   داده اند، صدماجریب زمین ملکیت شخصی، ازسوی مقامهای دولتی و ن

 زورمندان غصب و به صاحبان شان استرداد نشده است. 
علی جمعه محبی، ازمالکان شهرک رمایشی می فروش، میگویدوالی مرات  
ـتـی   چندی پیش نام برخی از شهرکها رادرردیف زمین مای غصب شـده دول
ذکرکردچنین ادعایی واقعیت ندارد. دراین سندما ذکر شده که صدماجریـب  
ـلـف   ـت زمین ملکیت شخصی ورثه شخصی بنام مختار زاده ازسوی مراجع مـخ
غصب شده که بخشهای کوچکی از آن دوباره مسترد شده است.محبی میگوید  
ـا،   آنان خواستار توظیف میاتی برای بررسی موضوعات مطرح شده، مستند ام

 والی مرات از توظیف چنین میاتی سرباز می زند. 
ـای   ـان م در اسنادی که در اختیار خبرگزاری بخدی قرار گرفته،  نیـز ارگ
مسئول عدلی و قضایی تاکیدکرده اندکه این شهرک ملکیت شخصی بوده و  
ـتـوقـف   میچ مرجعی بدون حکم محکمه نمی تواند کار ساخت و ساز آن را  م

 کند. 
 

 فضل الرحمن اوریا


