879
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی ،انواع
میوه های فصل ،نان های تازۀ وطنی،
روت ها ،میوه های خشک تازه وارد
ازافغانستان ،وگوشهای تازۀ مرغ،
بره ،گوسفند ،گوساله و گاو را با
بهای مناسبت تقدیم میکند
ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
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بو کنم طـرۀ مشکین تو سنبل گفته
بنگرم چــهرۀ رنگین تـرا گُل گفته
وای اگر دم نزنم پیش تو قـلقل گفته
همچومینادلم ازدست توبسیارپُرست
شرح شوق دل سی پاره ترسـل گفته
می نویسم به یاد خط ریحـان کسی
رشـته در پای دل غم زده بلبل گفته
طفل گلچهرۀ من بست به بازی بازی
می خورم خون جگردرغم او مُل گفته
گر به کامم نشود ساغرلعلش (قاری)
شادروان ملک الشعرا قاری عبداهلل (رح)

طرزالعمل برای ابطال آرا نهایی است

18جوالی/کابل ـ کوکچه :یان کوبش ،نمایندۀ خاص سرمنشی سازمان ملل
برای افغانستان و احمدیوسف نورستانی ،رئیس کمسیون مستقل انتخابات امروز
گفتندطرزالعمل برای ابطال آرا نهایی شدوپروسه تفتیش صددرصد آرا انتخابات
دور دو ریاست جمهوری که موقتا توقف کرده بودازروز شنبه مجددا ً شروع
خواهد شد کوبیش ،بیشتربرنهایی بودن و عد گنجایش برتجدید نظرمجدد این
طرزالعمل تواف شده یادآوری نموده گفت این طرح نتیجۀ تالش آقای کریک
جانس ,رئیس داراالنشاء سرمنشی ملل متحد در امور انتخابات است که دوهفته
تما رابارهبران هردو ستادو تیمهای تخنیکی هردوستاد سپری نمود این کـار
شیوه یا طرزالعمل مطاب بهترین تجارب بین المللی و بهترین تجارب سازمان ملل
در امور انتخابات تهیه شده است این مسوده نهایی است
کوبیش ،که مدعی است ،پروسه تفتیش آرا بر بنیاد بهترین تـجـارب بـیـن
المللی و تجارب سازمان ملل در عرصه انتخابات طرح و دیزاین شده،گفت هر
گونه تغییر وارد کردن و نامشخص و مبهم ساختن اوضاع تاثیرات کالن منفی
دروضعیت اقتصادی و سیاسی کشور به وجودمیآورد این وقت بسیارمـهـم و
حساس است ،بایدپروسه انتخابات تکمیل شده ومراسم تحلیف رئیس جمـهـور
آینده هم بایدبوقت برگزار شود اوکه بیشتر بر نهایی بودن مسوده طرزالعـمـل
تاکید نمودگفت تعدادکافی ناظرین بین المللی وجود دارند که بـاکـمـسـیـون
انتخابات ،نمایندگان نامزدهاوناظرین نهادهای داخلی یکجاکاربکنند آقای کو
بیش ،تاییدکردکه یکی از کارشناسان مشهور و عمده سازمان ملل که درمسایل
انتخابات تجارب کافی دارد ،تافردابه کابل میرسدتا باکمسیون انتخابات کاربکند
این متخصص تازمانی در کابل اقامت خواهد کرد که ضرورت به حضور وی،
موجود باشد
احمدیوسف نورستانی ،رئیس کمسیون انتخابات پاسخ یک خبرنمار گفت:
رهبران روی این مسوده طرزالعمل موافقه کرده اند و تیم های تخنیکی هر دو
ستاد انتخاباتی هم پس ازانجا مذاکرات فراوان که با سازمان ملل داشتند  ,در
اصول بصورت کامل موافقه کرده اند که این چک لست را قبـول دارنـد و
اکنون اینها مجبور و مکلف اند که این کارشیوه را بپذیرند

توضیح جان کری درموردابهامات
درتوافق دونامزد انتخابات

 13جوالی/کابل ـ بی بی سی:جان کری ،وزیرامورخارجه امریکـا دریـاد
داشتی که سفارت امریکابه رسانه هافرستاده ،در مورد ابهامات بوجودآمده در
تواف چندهفته پیش خودبادونامزد ریاست جمهوری افغانستان توضـیـح داد
کری نوشته سند موردتواف شامل تاسیس یک نظا پارلمانی نیست ،بلکه یک
سمت جدید باعنوان رئیس اجرایی ایجاد میکندکه زیرنظر رئیس جمهور فعالیت
خواهدداشت سپس رئیسجمهورلویه جرگۀ تشکیل میدهدکه تصمیم خواهد
گرفت آیا تغییردایمی نظا سیاسی به نفع کشورخواهد بود یا نه اوخطاب بـه
دونامزدگفته زمان سیاست پایان یافته وزمان همکاری فرا رسیده وبخش مهمی
از روند دمکراتیک افغانستان عملکرد دو نامزد و تیمهای آنهاست
هردو نامزدگفتهاندکه بطورکلی بابررسی صد درصد آرا و تشکیل حکومت
وحدت ملی پس از اعال نتایج انتخابات تواف کردهاند که براساس آن نامـزد
برنده رئیس جمهورو نامزد بازنده یاکسی که او معرفی میکند درسمت رئیـس
اجرایی حکومت قرار خواهند گرفت باوجود این ،در روزهـای گـذشـتـه
اظهارات ضدونقیض وگاه متضادی ازسوی مشاوران و اعضای تیم انتخـابـاتـی
هردونامزد دررسانهها منعکس شده که نمرانیها ازبروز مجدد اختـالف مـیـان
آقایان احمدزی و عبداهلل را افزایش داده است
جان کری دریادداشت خود نوشته این به عهده خارجیها نیست که در بـاره
چارچوب سیاسی توضیح بدهند که دو نامزد چند روز پیش آنراپذیرفتند ایـن
سندقانون اساسی افغانستان رانقض نمیکندوبه نهاد های افغانستان ونقش رئـیـس
جمهوربعنوان رئیس دولت احترا می گذارد وزیرخارجه امریکا همچنین گفت
بررسی آرایک بخشی ازچالش فراراه دموکراسی درافغانسـتـان اسـت دمـو
کراسی یکشبه حاصل نمی شود وهریک رای را باید حساب و احترا کـرد
کری روند بررسی آرا که بسیار آهسته بود ،بعد از عید فطر سریع خواهد شـد
گزارشهای تایید ناشده وجود دارد که آقای کری دوباره برای پیشبرد موافقت
دو هفته قبل به کابل سفر خواهد کرد

خودکشی بانوی جوان در روز دوم عید

13جوالی/بادغیس ـ کوکچه:مقامهای امنیتی گفتندیک بانوی جوان خـود
کشی کرده است این زن 91ساله دیشب بااصابت گلوله تفنمچه که بـطـرف
خود شلیک کرد اوباشنده منطقه لنمرشریف ولسوالی قادس این والیت بـود
تاهنوز انمیزه اصلی این خودکشی مشخص نیست پلیس شوهر اورا بازداشـت
کرده چندفرددیمرنیزمظنون هستند ازین خانم دوکودک نیز بجا مانده است

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

حشمت خلیل کرزی در قندهار ترور شد

 92جوالی/قندهارـ باختر:حشمت خلیل کرزی پسرکاکای رئیس جمهـور
درنتیجۀ یک حملۀ انتحاری حوالی ساعت ده پیش از چاشت امروزکشته شـد
مهاجم انتحاری که گفته میشود ،به همراه یکی از بزرگان قومی بـرای عـیـد
مبارکی به خانۀ پسرحشمت در روستای کرز ولسوالی دند رفته بود ،هـنـمـا
احوالپرسی باوی خودش را منفجر ساخته است مهاجم انتحاری که جوان81ساله
خوانده شده  ،بمب را در دستارش جاسازی کرده بود
حشمت خلیل کرزی ازافراد بانفوذ درجنوب بویژه والیت قندهاربه شمارمی
رفت او ازاعضای برجستۀ ستاد انتخاباتی داکتر اشرف غنی احمدزی نـامـزد
انتخابات ریاست جمهوری بود

مردم ازتالش نیروهای امنیتی سپاسگزاری کردند

اعلیحضرت شاه امان اهلل (چپ)درسال های اخیرحیات  ،باا بارادر
سوم شان سردارمحمدکبیر سراج(راست) .عکس درسال 1591م
درکشور سویس گرفته شده است( .شرح درصفحات داخل)

سپنتا ایجادحکومت وحدت ملی را برای
ثبات حرکت نیک خواند

99جوالی/کابل ـ باختر:مشاورامنیت ملی رئیس جمهورایجاد دولت وحدت
ملی را برای افغانستان یک حرکت نیک خواند داکتر رنمین دادفر سپنتا مـی
گوید به باور ما ایجاد دولت وحدت ملی درافغانستان کارنامزدان انتخابات و تیم
های کاری آنان است ،تاپیرامون آوردن اصالحات در آینده ،چمونمی چـار
چوب اصالح قانون اساسی وسایرقوانین بحث کنندکه این مسایل نیاز به گفتمان
گسترده ملی میان نامزدان وستادهای شان دارد تشکیل حکومت وحدت ملـی
بدین معناست کسی که ازطری نهاد های موجود به حیث رئیس جمهور انتخاب
میمردد ،به تصمیم این نهادها احترا گذاشته شود وی ازنامزدان ریاست جمهور
خواست تا برمبنای مسئولیتهای ملی ومیهنی خود باهم بشینند و سازمان حکومت
آینده افغانستان به شمول برنامه اصالحات حکومت وحدت ملی را ترسیم بکنند

ترورمرموز یک افسرنظامی دربادغیس

13جوالی/قلعۀ نو ـ باختر:یک افسرنظامی به گونۀ مرموزی دریکی ازقـرار
گاههای نظامی دربادغیس ترورشد اوناوقت روزگذشته ظاهرأدرمحل وظیـفـه
درپوسته امنیتی شاهراه بادغیس هرات آماج حمله قرارگرفته وجان باخته است
قوماندان پلیس محافظت عامه درشاهراه بادغیس هرات گفت :احتماألاین افسربه
دست هم قطارانش که وابسته به گروه طالبان بودند کشته شده است

انفجاربمب 31نفر را درمیلۀ عید را زخمی ساخت

13جوالی/ارزگان ـ باختر:درنتیجۀ انفجاربمب دروالیت ارزگان سیزده تـن
زخم برداشتند این رویدادپیش ازچاشت امروزدریک بازارپررفت وآمد درشهر
ترینکوت هنمامی رخ داد که مرد برای تجلیل ازعید گردهم آمده بودند اسلم
خان آمرامنیت قوماندانی امنیه گفت :دراین انفجار88غیرنظامی ودوپلیس زخم
برداشتند بیشتر زخمیان کودکانی اند که دربازارمصروف بازی کودکانه شـان
بودند اسلم خان میموید بمب دریک باطله دانی جاسازی شده بـود ودرسـت
هنما گردهم آیی تعداد زیادی از مرد منفجرشده است
درسه روزعید طالبان چندین رویداد انفجاری وحمله های مسلحانه را دربخش
هایی ازکشورراه انداختند؛ رویدادهاییکه بیشترغیرنظامیان راقربانی گرفته است
امقامات نظامی وامنیتی میمویندتاکنون دههاطرح خونین وتروریستی طالبان را
برای برهم زدن عید مرد دروالیت های مختلف ناکا ساخته اند

 22طالب در هیرمند هالک شدند

13جوالی/سنمین ـ باختر:نیروهای اردوی ملی عملیات گسـتـردۀ را در
ولسوالی سنمین هیرمند آغازکرد این عملیات روز گذشته قبل از آنکه طالبـان
باردیمر درسنمین دست به تحرکات نظامی بزنند آغاز شده است سخنمـوی
والی هیرمند هالکت 99طالب مسلح را در جریان عملیات اخیرتایید کردکه مال
ناصر ولسوال نا نهاد طالبان برای ولسوالی سنمین نیز شامل آن اسـت درایـن
عملیات یک سرباز پلیس به شهادت رسید و چهار سرباز دیمر زخم برداشته اند

راکتهای پاکستان سه افغان راهالک ساخت

 18جوالی/کنرـ باختر:در نتیجۀ تازه ترین حمالت راکتی پاکستانی بربخش
هایی ازشرق کشورشب گذشته و بامداد امروزسه تن بشمول یک کودک جان
باختند ودودیمرزخمی شدند آنان درولسوالی های کامدیش ودانما والیتهای
کنرونورستان درخانه هایشان آماج قرار گرفته اند یک مسئول محلی دانـمـا
تاییدکردکه در نتیجۀ برخوردیکی ازراکتهای پرتاب شده توسط نـظـامـیـان
پاکستان درین ولسوالی ،دوتن به شمول یک کودک ساله کشته شده است
نظامیان پاکستانی حمالت راکتی شانرا درجریان روزهای عید شدت بخشیده
وحداقل 33راکت درروزهای عید دربخشهایی ازاین والیت اصابت کرد

91جوالی/کابل ـ باختر :شهروندان کابل از تدابیرامنیتی درایـا عـیـد از
مسئوالن امنیتی وسربازان نیروهای امنیتی استقبال کردند اکثریت کابلیان به این
باوراند ،که تک تک ازسربازان و مسئوالن امنیتی که بخاطرآرامی و آسایـش
مرد آن هم در روزهای خجسته عید سعید فطر بذل مساعی میکنند  ،قابل قدر و
ستایش اند ،زیرا به باورآنها درسایه تالش های شباروزی این فرزندان صـدیـ
وطن است که مرد مراسم دینی و مذهبی شان را درفضای کامال ً امنیت  ،صلح
و صفا سپری میکنند
یک شهروندکه درآقاعلی شمس به هدف ادای نمازعید به مسجد میـرفـت
گفت مرد افغانستان بایدقدرو عزت فداکاران وطن را بدانند زیرا این نـیـروی
امنیتی است که درایا عید درجاده ها و سرکها درگرمای شدید ایستاده اند و به
خاطر جلوگیری از حوادث احتمالی اجرای وظیفه میکنند  ،تا مرد عید را بـا
شادی و دور از هرگونه حوادث احتمالی سپری کنند محمدنادر شهروند دیمر
میمویددشمنان مرد افغانستان پابند هیچ ارزش دینی ،اسالمی و انسانی نمیباشند،
آنهاپیوسته کوشیده اندتامرد راداغدار وسیاهپوش بسازند اما این نـیـروهـای
مسلح کشور هستندکه با تالش پیمیر و همه جانبه مانع توطئه هـا و دسـایـس
دشمنان مرد افغانستان میشوند  ،باید ملت و مرد افغانستان سپاسمزاررشادت و
پایمردی این فرزندان وطن باشند

دوآدم ربا بازداشت شدند

92جوالی/غوریان ـ باختر :پلیس درولسوالی غوریان والیت هرات موف به
شناسایی ودستمیری دوتن ازآد ربایان حرفه ای گردید این افرادزمانیکه می
خواستندیک دختر خوردسال را اختطاف نمایند توسط پلیس شناسایی ودستمیر
شدند مسئوالن پلیس میمویند متهمان که غال محمد وعبدالصمد نا دارند و از
باشندگان اصلی ولسوالی غوریان هستند کودکی که ازچنمال آد ربایان آزاد
ساخته شده ،یاسمین نا دارد که به اقاربش تسلیم داده شده است نزدیکان ایـن
کودک ازعکس العمل سریع پلیس غوریان درراستای رهایی کودک ازچنگ
اختطاف گران قدردانی نموده اند
هفت روزقبل نیزچهارباشندۀ ولسوالی غوریان کـه ازسـوی آد ربـایـان
اختطاف شدند درنتیجه عملیات سریع پلیس رها و به اقارب شان تسلیم داده شد

مهاجمان برمنزل مسئول پلیس هالک شدند

 92جوالی/قندهارـ باختر :بامدادامروزهشت مهاجم انتحاری برمنزل جنرال
عبدالرازق درولسوالی مرزی سپین بولدک حمله کردند آنان ابتدابه ساختمـان
یک مکتب داخل شدند وازآنجا منزل این مقا پلیس را هدف گلوله وراکـت
قراردادند مهاجمان درجریان درگیری با نیروهای امنیتی یکی پی دیمری ازپا
درآمدند دراین رویدادیک پلیس ویک غیرفرد ملکی شهید شدند وسه نیروی
امنیتی دیمر زخم برداشتند هنما این حمله جنرال عبدالرازق مسئول پـلـیـس
والیت قندهار درمنزلش حضور نداشت
درین حال جنرال عبدالرازق میمویدازچنین حمله های تروریستان هـراسـی
نداردوهمچنان به تالشش برای نجات انسانهای بیمناه از شر گروههای تروریستی
وتامین فضای بهترزندگی به مرد ادامه خواهد داد این نخستین باری نیست که
طالبان قصد ترور جنرال عبدالرازق رامیکنند،او 92باردرجریان بیش ازچهارسال
اخیر ازحمله طالبان جان سالم به دربرده است مسئوالن قندهارمیمویندآی اس
آی پاکستان تالش دارد تاجنرال عبدالرازق را بخاطر صدماتی که به تروریسـم
وگروه های تروریستی رسانده ترورکند

هشت طالب مسلح در نورستان کشته شدند

18جوالی/کامدیش ـ باختر :درنتیجۀ تازه ترین درگیریها دروالیت نورستان
بامداد امروز هشت طالب مسلح کشته شدند این درگیری در ولسوالی کامدیش
هنمامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بریک پوستۀ نیروهای پلیس مرزی
حمله کردند یک قوماندان پلیس مرزی گفت مهاجمان ازآن سوی نوار دیورند
حمله کرده بودند دراین درگیری به نظامیان افغان آسیب نرسیده است نظامیـان
درپایان این درگیری به چند جنگ افزار طالبان مسلح نیز دست یافته اند

هفته نامۀ امید

محمدنعیم کبیر
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شمارۀ 579
سکرمنتو ـ کالیفورنیا

آیا تاریخ تکرار خواهد شد ؟

یک روزدرکابل مصیبت است وروز دیمر درتخار ،یک روز در ارگـون
مصیبت است وروز دیمردر خواجه غار ،یک روزدرپروان مصیبت است وروز
دیمر درغور وقندهار ،هرروز یک مصیبت تازه است ،برای ملتی که روزه می
گیرد ،ولی عیدی ندارد ! قربانی میدهد ممراجری ندارد ،برای کـی عـیـدرا
تبریک بموییم؟ برای مادری که فرزندانش پیش چشمش کشته میشوند؟ برای
پدری که خانه و کاشانه برسرش خراب میشود؟ برای زنی که نان آورخانه اش
را از اومی گیرند ،وتا آخرعمر ،اگرعمری باقی باشد ،یکه وتنهامیماند و دست
به گدایی میزند ؟ برای کی عید راتبریک بموییم؟ برای ملتی که بنا مذهب،
دین و مذهبش به بازی گرفته شده است ،بنا آزادی ،استقالل وآزادی اش در
حصار تنگ تعصبها به اسارت رفته است ،بنا غرور وشجاعت ،آبرو وعزتـش
پامال شده است
هرروزیک مصیبت ،هرروزیک انفجار ،هرروز یک فاجعه ،هرروز یـک
انتحار ،به حکم ضحاکان زمان ،به حکم مستکبران که ازریختن خون انسان عاری
ندارند ،نه رمضان میشناسندونه عید ،نه انسان می شناسند ونه غیرت و شهامت و
انسانیت ! نفرین ولعنت خداوندبرآن هایی باد که عیدملت ما رابه سـوگـواری،
خوشی های مارابه ماتم تبدیل کرده اند ممر آنهاییکه نا شان علی وحسین و
اکبراست ،مسلمان نیستند؟ چراآنها بایدبه جوخۀ اعدا سپرده شوند؟ ممرآنهـا
کلمه نمیخوانند ونماز نمی گذارند وبه نجد وحجازوکربال نمیروند؟
مصیبت تنهانداشتن عیدنیست ،مصیبت تنهاکشتن چندانسان بیمناه نیـسـت،
مصیبت انهدا چندمنزل وچندمکتب نیست ،مصیبت خیلی بزرگ است ،انهدا
یک کشوراست وسلب استقالل وآزادی یک ملت وتصفیۀ نژادی اقوامی که
برادری میطلبند وبرابری میخواهند حزب التحریر ،طالبـان ،داعـش ،اشـبـاح
هولناکی هستندکه باجنایات شان هرروز حادثه می آفریننـد وبـایـک پـالن
فرسایشی ملت رابه نابودی میکشانند ،آنهاافزاری هستند دردست تبهکاران که در
کاخها بسرمی برندوبرعفو وبخشش جنایتکاران فرمان میـدهـنـد ،آنـهـاخـود
جنایتکارانی بیش نیستند وسزاوار نفرین ولعنت بی حساب اند !
کاش پروردگاری که عالم وآد را آفرید وانسانیت رابرپایۀ تقوی بنا نهاد،
برای ملت درقید اسارت ما ،برای مردمان بی یار ویاور ما ،برای زنان بی شوهر،
برای مادران بی فرزند ،برای فرزندان بی پدرما قهرمانی می آفرید ،قهرمانی که
درمقابل ستمکاران می خروشید و برای تحق ح وعدالت ازجان نمی هراسید
وباتبهکاران معامله نمی کرد قهرمانی که درحساس ترین لحظات زندگی یک
ملت مظلو  ،استوارترین وقاطع ترین تصامیم را اتخاذمیکرد وفصل جـدیـدی
راباز میمردانید
آری ،گریۀ یتیمان ،آه بیوه زنان ،شکم خالی گرسنمان ودرخاک و خـون
غلتیدن مظلومان نتوانسته است مشیت الهی را در برانداختن کاخ جباران به همراه
داشته باشد
هرروز یک بهانۀ دیمر ،هرروز یک ماجرای تازه ،برای نـزدیـک شـدن
وپیاده کردن نقشۀ شیطانی دیمر
برای برآیند این مقدمه وپرداختن به مطلب اصلی ،میخواهم بااظهار سپاس از
درویش دریادلی ،بخشی ازنوشتۀ شان راکه درسایت خاوران (اول اسد)8221
بچاپ رسیده ،به عاریت بمیر » :فاشیستهای اوغانی نخواهندگذاشت که کسی
غیرازنفر موردنظرخودشان به کرسی ریاست جمهوری برسد فاشیستها درعین
زمان روی چندین سناریو کارمیکنند ودرچندین جهت آمادگی دارند نخست
میکوشند که انتخابات را ازراه تقلب ببرند ،اگر نشد ،کشوررا به بحران وتشنـج
دچارمیسازند وانتخابات را بی اثر می سازند «
پشتون ملیتی ها ،ازنیت وارادۀ خود و فاش کردن مکنونات قبلی شان باکی
ندارند یکی ازوکالی والیت قندهار دریک نشست تلویزیونی بصراحت مـی
گفت»:تاجیکان ح ندارندعکس یک پشتون راازتاالر لویه جرگه بردارند «
و الطائالت دیمر اگرآن پشتون جنایتکار ،خاین ملی ،وشیطانی درقیافۀ انسـان
باشد ،چطور؟! وکیلی ازوالیت خوست درنشست دیمری اظهار می داشت که :
»لوی پکتیا درساختن حکومتهای زیاد گذشته سهم داشتند ! «
به این میموینددزدی که به کف چراغ دارد ،راست میمویند قبایلی از لوی
پکتیا درمعیت نادرخان برسرکابلیان وکوهدامنی هامی ریزند ،چور وچپاول وبی
حرمتی وجنایت می آفرینند ،وباردیمراز قندهار ،درقیافۀ منحوس طالب ایـن
جنایات راتکرار میکنند ،واین بار بازهم فاجعه های دیمری می آفرینند
آیاسرنوشت حبیب اهلل کلکانی باالی داکترعبداهلل تکرار خواهدشد؟
لطفا ً به این سناریو ،که امیداست هرگزعملی نشود ،توجه کنید این یـک
هوشداری است به آنهایی که هنوزضرورت به بازنمری تاریخ دارند ،تا درح
آنهادوباره تکرارنشود
سناریوی اول این بودتادراثر یک حملۀ انتحاری ،داکترعبـداهلل از مـیـان
برداشته شود ،غایلۀ تقلب هاپایان یابد ،وتابرگزاری انتخابات تجدید ،که سالـهـا
رادربر میمرفت ،حامدکرزی همچنان بحیث متولی ارگ باقی بـمـانـد ولـی
خواست خداوندچیزدیمری بود ،داکترعبداهلل ازین توطئه نجات یافت
سناریوی دو  ،به چالش کشاندن تفتیش وشمارش صددرصدآراسـت در
دوهفته این جریان سه بارقطع میشودوطرف مقابل حاضر نمیشود تا کارشـیـوۀ
ابطال آرا رابپذیرد این به سبب کشاندن تفتیش آرا و در نهایت گریز از ثبوت
تقلبات گستردۀ تیم پشون ملتی هاست !
وسناریوی سو  :آفتاب گر ماه اسد ازپشت کوهها راه خودرا از میان دمه
وغبار به شهرکابل بازمیکند ،هواخفقان آوراست وآبستن حوادث دردناک بـار
دیمرآواز طبل ونغاره ودهل بموش میرسد و تلویزیون دولتی به پخش آهنگ
های قبیلوی می پردازد :
ای وطنه د اللونو خزانی زما ! دا زما باباوطن ،دا زما دادا وطن
پر ما باندی دیر گران دی ،دا افغانستان دی !
ازتلویزیونهای یک  ،طلوع و آریانا وسایر رسانه های تصویری خبر پـردۀ
سیاه خبری نیست چشم هابدقت به تلویزیون دولتی دوخته شده است ،شخصی
با پیراهن وتنبان ریش بلند برروی پرده ظاهرمیشود وسرآسیمه به صحبت آغاز
میکند :بسم اهلل الرحمن الرحیم  ،اعالمیۀ شورای انقالبی اسالمی افغانستان شورای
انقالبی اسالمی افغانستان مراتب ذیل را به اطالع ملت مسلمان میرساند 8 :ـ توطئۀ
تجزیۀ افغانستان که قراربودتوسط جنایتکاران جنمی( ،دنباله درصفحۀ ششم)
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فریمونت ـ کالیفورنیا

همدردی باوطنداران ،خواهشی ازداکترعبداهلل

با اندوه زیاد همدردی خود و خانواده را به خانواده های اندوهمین خوست و
بادغیس وسرتاسرمیهن دوستداشتنی ما شریک نموده روان گلمون کفنان میهن
را قرین بخشش و رحمت خداوند و به بازمانده های شان صبر بزرگ میخواهم
وگر حجاب شود مــــر تو را ابوجهلی
چرا غزای ابوجهل و بولهــــــب نکنی
به کاهلی بنشینی که این عجب کاریست
عجب تویی که هوای چنان عجب نکنی موالنای بلخ (رح)
گرچه برواعظ شهراین سخن آسان نشود
تا ریا ورزد و سالوس مســـــــلمان نشود
رندی آموز وکر کن که نه چندان هنر است
حیوانی که ننوشد می و انسان نشود حافظ (رح)
همیشه چنین بوده و هست که افراد شایسته و برازنده که سرفرازی و آزادی
میهن و هم میهنانش با توان مندیهای ویژه خودش در راه آین آرمانهای سترگ
و بزرگ تپیده و دویده و از جان شیرینش در این راه مایه گذاشته و زمینهسـاز
رشدوپیشرفت میشوند ،زیررگبارتهمت و بهتان دشمنان دین و میهن و هم میهنان
قرار میمیرند ،و طبیعی است کسانیکه درجایماههای این چنینی بنابـرنـداشـتـن
شایستمی نمی توانند از راه آرای مردمی برسند؛ هیچماهی مورد تـهـاجـم و
هتاکی و تخریبهای اخالقی قرار نمیگیرند
بنابراین شایسته ها ونخبمان کوره دیده و محک خورده و از زیر آتش و دود
و خاکستر سربلند کرده ها را ،این دشمنان نادان بی دانش باسواد آگاه یا ناآگاه
در خط دشمنان میهن و همی میهنان ما یعنی آی اس آی و ارتش و سیاسـیـون
پاکستانی؛ باموش وپشک بازیهاولچکی آماج قرارداده ،باهمکاری جامد کرزای
و مشاورین خنثا مخنسش وهمرکابانی همانند زلمی خلیلزاد و دیمران با بازیهای
مسخره وبیحیایی تما  ،ازبه قدرت رسیدن فرزندان راستین ونیک اندیش باخرد،
باهرچال ونیرنمی جلوگرفته ،آنان را ازسرراه خویش بر می دارند
ز صرافان یونانی دغل مستان ،که قالبند
ندارند قلبشان سکه ز دارالضرب ایمانی عراقی
این سخن چون کاسه راآمدبموش همچودیمی خون او آمد بجوش
گفت تواز هرچه گفتی بیش وکم فارغم من چون منم در پیش جم
خیز تا خود را به صرافان بریم تا ز ما هر دو کدامــــین برتریم
چون محک پیدا شود صراف را خودمحک گویدجواب این الف را
توببین وقت گرو در سنگ و زر تا از این هر دو کدا ارزنده تر
در گرو کهـــــنه ز نو آید پدید کـــــار در وقت گرو آید پدید
تا سفر در خود نیاری پیش تو کی بکنه خود رسی از خویش تو
قدسیان را فـــرع خود یابی مدا
گر به کنه خویش ره یابی تما
لیک تا در خود ســــفر نبود ترا در حقیقت این نــــــظر نبود ترا
شیخ سعدی شیرازی(رح)
درداودریغاکه بسیاری ازسیاسیون خودنمای کهنه گرای نوپرداز وصرافان قو
و زبان وسمت؛ خود را ومقدار واندازه دانش و بینش و خرد خویش را نشاخته
اند؛ و هی با بزرگ نمایی های (الغند من الغند ولوکانه پیشو سر !) گپهای مـی
گویند که بسیاری آنها را خود ایشان نیزنمی دانند ،اماچون از باداران شنیده اند
می گویند و اهل خبره و دانشمند و صاحب اندیشه را شکم سیر می خندانند
زندگانی هـر زمان درکشمکش عبرت آمــوز است احوال حبش
شرع یوروپ بی نزاع قیل وقال بره راکرده ست برگرگان حالل
نقش نو اندر جــــهان باید نهاد از کفن دزدان ،چه امید گشاد
در جنیوا چیست غیرازمکر وفن صیدتواین میش واین نخچیر من
عالمه اقبال الهوری (رح)
من باب مثال:یک آغایی بنا نویان و دیمرش آغای ظهیر چنان با تبختـر و
قلقله کنان و فیلسوف مآبانه جفنگ می گویند؛ که پاسخ از این قبیل حلزون ها
را موالنای بلخ چنین داده :
جنگ خلقان همچو جنگ کودکان جمله بیمعنی و بیمغز و مهان
جمله با شمشیر چــــــوبین جنمشان جمله در ال ینفعی آهنگ شان
جمله شان گشته ســــــــواره بر نیی کین بـــراق ماست یا دلدلپیی
حاملند و خود ز جهـــــــل افراشته راکب و محمول ره پنداشته
موالنای بلخ (رح)
وخواهشی از جناب داکترعبداهلل ،رهبر سیاسی همۀ افغانستان
جناب داکترازگپهای خودت نقل قول میکنم» :کسانیکه با تروریستها یکـجـا
شده اند ،به دستوراستخبارات خارجی کشوره از بین می برند ،هر روزپیش آنها
عذرمیشود ،هر روز زاری میشود؛ از نا تو ملت با افتخار ،تـوبـه کـس عـذر
نکردی ،نمی کنی ونبایدبکنی عزتت ،شرفت وآبـرویـت تـرا ایـن اجـازه
رانمیدهد به طالب مزدور عذرمیشوددراین مملکت ،ازنا تو ملت باشرف ،تو
این اجازه را میدهی به کس؟« ازسخنرانی در روزهممرایی گروه سبزبه رهبری
فرزانه فرزند دیمر این مرز و بو امراهلل صالح با تیم اصالحات و هممرایی
آقای عبداهلل عبداهلل !
همه اقوا ساکن افغانستان یعنی ملت افغانستان باتو اند و عنان اختیار را به تـو
داده ،واز تو میخواهند که با این اتالف وقت ازطرف معلو الحاالن؛ افغانستـان
حکومتی مقتدر باپشتوانه ملت را ،که به دور خودت گردآمده و به راه افتیـده
اند؛ اعالن نمایی ،وجلو وقت کشی توسط فاشیستان تقلب کار رابمیری ،تا در
این برهه حساس سیاسی واجتماعی و امنیتی که کنفرانسهای مهم و امکانات و
وسایل جهانی ومیهنی ازدست رفته و میرود ،؛ و آنهم با پشتیبانی آغای جـامـد
کرزی وکریم خر و خلیلزاد واشرف غنی وباند شان؛ افغانستان را به بـالهـای
امنیتی و سیاسی و ووو گرفتار نموده اند؛ مملکت و ملت را رهایی ببخشی
من که باربار از متن سخنرانی سترجنرال حمیداهلل رحیمی درباره بهم انـدازی
اقوا میهن مان ازطرف آی اس آی همان پاراگراف راکه برادرحقانی پول را از
دفترآی اس آی گرفت و رفت؛ نقل قول می کنم از همین سبب است که :
او برادر پشتون من ! او برادر هزاره من ! او برادر اوزبیک و ترکمن و بلوچ و
ایماق من بیدار شوید و به خود آیید ! بجنبید وبه دورو بر (دنباله درستون سو )

الحاج امان الملک جالله

صفحۀ دوم
سپرنمفیلد ـ ورجینیا

بارکج به منزل نمی رسد !

از بدو فعالیت های وسیع وسریع برای احرازمقا ریاست جمهـوری بـیـن
داکترعبداهلل وداکتراشرف غنی درجریان بود ،بسی ناهنجاری ها ،نا بسامانی ها،
تهدیدها ،زورگویی وقدرت نمایی دربین جانبین روبه فزونی می نهاد
درجریان این گیرودار گروهی که علنا ً مانند دزدان باپشتاره به گیر افتادند،
دربرابرچشم نظارت گران وملت نجیب افغانستان رسوا و انمشت نماشدند ،ولی با
زرنمی ودیده درآیی وزورگویی وخود بزرگ بینی ،عکس العمل وانکارشان
تندتر ،شدیدتر وگسترده ترمی شد ،وهمان مثل است که میمویند( :هم غری و
هم نری)! به الف و پتاق وتجاهل ابلهانۀ شان ادامه می دهند عجب ترآنکه بعد از
اعال کذایی برندۀ انتخابات بدون سنجش ،بدون تحقی وتفتیش ،بدون تفکیک
کارتهای جعلی ازاصلی ،بدون رسیدگی به شکایات مستند و ثبت شدۀ جـانـب
معترض ،کمسیون انتخابات بنابه همدستی وساخت و بافت باجناح موردپسـنـد
خود ،جناب داکتراشرف غنی رابرندۀ انتخابات اعالن نمودکه علی العجالـه از
جانب طرفداران موصوف جشن ها ،شادمانیها وتجلیل کامیابی قبل از وقت ،در
بعضی والیات کشور دایر گردید
کسانیکه صاحب عقل سلیم ،قضاوت شفاف وبینش منطقی هستـنـد ،ایـن
سئوال درذهن شان پیدامیشودکه چسان داکترعبداهلل که در مرحلۀ اول انتخابات
 %32رأی ملت راکمایی نمود ،واشرف غنی  %18رابدست آورد ،ولی حاالکه
انتخابات به دورۀ دو انتقال یافت ،وسه نفرازکاندیدان محترمی که درردیـف
های بعدی قرارداشتند ،یعنی داکترزلمی رسول با ،%12/88قطب الدین هالل با
 %21/9و گل آقا شیرزوی با %12/8رأی به داکترعبداهلل پیوستند ،حاالاگر مـا
همۀ این درصدی های سه کاندید دیمررا برآرای داکترعبداهلل بیفزاییم ،رأی او
به  %21بلند می رود
پس چراطرفداران داکتراشرف غنی بادیده درآیی وتقلب وجعل کـاری
مشهود وگسترده ،که حتی مامورین ارشدحکومتی ،کمشنران بلندپایۀ انتخابات
علنا ً وعمال ً درآن جدوجهد وفعالیت می نمودند ،ادعای دروغین می نماینـدکـه
اشرف غنی  %12آرا رابدست آورده ،در حالیکه یک ونیم ملیون رأی تقلـبـی
اظهرمن الشمس وبااسنادوثبوت درصندوقهای رأی به نفع داکتراشرف غـنـی
ریخته شده ،که بایدبکلی ازسلسلۀ شمارش بیرون میشد ،اگراین بررسی صادقانه
صورت می گرفت ،رأی متعل به اشرف غنی از %33هم پایین می شد
من ازچندنفرطرفداران نژادپرست اشرف غنی شنید که میمویند( ،نه کنه
په اشرف غنی پسی خو تول پشتانه والل دی) ! اوال ازنظر اسال چنین نظـرات
فاشیستی محکو ونارواست ،ثانیا ً ازنظرقوانین بشری بین المللی ،چنین عـقـایـد
مردود و ناجایزاست ،ثالثا ًهمچوافکار فتنه انمیز ونفاق افمن درنزدملت باشهامت
وایماندارما خصوصاًنسل جوان بکلی ناپسند وقابل تقبیح است ،وازمود افتاده و
بی رون شده است ،واین همانان ثبوت این اصل اشتراک وسیع وهمه جـانـبـۀ
ملت دلیر وسرفرازافغانستان بود ،که جانانه درانتخابات شرکت نمودند و فـرد
مستح موردپسند شان رأی دادند همانطوری که درمرحلۀ اول انتخابات رأی
اکثریت راداکترعبداهلل کمایی نموده بود ،یقینا ً که بار دو هم باپیوسـتـن سـه
کاندید اضافی درجمع داکترعبداهلل تعداد رأی داکترعبداهلل باالتراز باراول بود
اماکسی هم به آن آقایان بزرگ بین وبرتری خواه گفتندیانمفتندکه اگربنا
به ادعای دروغین ولجاجت شماکه ادعادارید که (تول پشتانه په داکتراشـرف
غنی پسی والر دی)! همین برادران پشتون حقشناس ما چرا درمرحلۀ اول از
اشرف غنی پشتیبانی ننمودند؟! واکثریت عظیم این برادران پشتون عدالتخـواه
وباوجدان وطرفداران اتحاد و همبستمی ملت قهرمان مابدون تبعیض وتصعب،
رأی خود هارا به نفع داکترعبداهلل درصندوق ها ریختند ،و او را منحیث یـک
کاندید مؤمن و مبازر ومدافع استقالل این سرزمین ،که شانه به شانه بـادیـمـر
هموطنان دلیرومجاهدین راه ح وآزادی ،درمقابل تجاوزقشـون شـوروی و
یورش طالبان اجیرپاکستانی مردانه جنمیدند وقربانی دادند ،ازسنمر جـهـاد و
مقاومت به کشورهای اروپایی وامریکا فرار ننمودند یقینا ًکه درنزدکافۀ ملـت
افغانستان ،چه پشتو وتاجیک وچه اوزبک وهزاره ،وچه نورستانی وپشـه یـی
وچه دیمان وچه مغل ،قابل پسند والی پذیرفتن وشایستۀ مقا ریاست جمهوری
می باشد
اینکه یک گروه مقتدر جعلکار وخیانت پیشه درشمردن رأی تقلبی بـدون
رعایت ح وحقیقت ،اشرف غنی رابرنده اعال نمود ،مسلما ً که بعدازشمارش
دوبارۀ آرا وتثبیت ح وحقیقت ،ح به حقدارمی رسد ،وخاینین وفاشیستـان
نفاق افمن وشرر انداز ،درنزدملت سربلند ما وجامعۀ جهانی ،روی سیاه ومنفور
خواهند شد ،و داکترعبداهلل سرفراز و پیروز از این معرکه بدرخواهد آمد ان
شاءاهلل تعالی /
*****************************************
(دنباله از ستون دو همین صفحه)
داکتر عبداهلل ،هرچه فشرده ترحلقه بزنید ،و به گفته واقعبینانۀ آقـای امـراهلل
صالح  :این کتله کوچک بی ریشه حریص را از نمایندگی ملت افغانستان خلـع
نمایید
شعری از حضرت لسان الغیب حافظ را بمونه حسن ختا پیشکش می نمایم:
راهیست راه عش که هیچش کناره نیست
آنجا ،جز آن که جان بسپارند ،چاره نیست
هرگاه که دل به عش دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
ما را ز منع عقل متـــــــــرسان و می بیار
کآن شحنه در والیت ما هیچکاره نیست
از چشم خود بپرس که ماراکی می کشد
جانا ! گــناه طالع و جر ستاره نیست
اورا به چشم پاک توان دید چون هالل
هردیده جای جلوۀ آن ماهپاره نیست
فرصت شمارطریقۀ رندی که این نشان
چون راه گنج بر هممی آشکاره نیست
نمرفت در تو گـــــریه حافظ به هیچ روی
حیران آن دلم؛ که کم ازسنگ خاره نیست

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

داکترعزیزغوثی  :تاریخ افغانستان از 1919تا1933
با سرنوشت هفت پادشاه ما
برای خوانندگان امید  25 :دالر (شامل هزینۀ پست)

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

هفته نامۀ امید

عبدالودود ظفری
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شمارۀ 579
المیدا ـ کالیفورنیا

رئیس جمهور یا مَلِک قریه

برگردان فارسی قسمت اول مصاحبۀ نجیب مشعل وآقای کرزی ،کـه در
شمارۀ ماه جوالی  9383ماهنامۀ اتالنتیک Atlanticچاپ امریکابه نشررسید ،در
شمارۀ  222مورخ 82جوالی 9383جریدۀ ملی امید تقدیم شد ترجمۀ قسمت
دو آن پس ازیک تبصرۀ خیلی کوتاه براظهارات آقای دادفراسپنتـا مشـاور
امنیت ملی ،درمورد زعامت آقای کرزی ،که دراخیرمصاحبه آمـده اسـت،
خدمت شما تقدیم میمردد
آقای سپنتا برخالف برداشت اکثریت ناظران وتحلیلمران اوضاع افغانستـان،
شیوۀ زعامت کرزی را تأییدنموده ،ادعامیکند :من شک دار شخص دیمـری
بهترازکرزی دریک جامعۀ متشتت توفی می یافت)
اگراین بیان ازطرف کریم خر  ،اسماعیل یون ،ضیاالح امرخیل و دیمرقبیله
پرستان می بود ،ضرورت به واکنش نمی بود آقای سپنتا که آد دانشمـاهـی
میباشد ،درکشورپیشرفتۀ جرمنی درس خوانده و تدریس کرده ،وازحکومـت
مدرن حکومتداری آگاه می باشد ،چنان بیانی ازوی موج ّه نـبـوده ومـحـض
بخاطرخوشنودی آمرخود ارائه داشته است
سبک وشیوۀ حکومتداری آقای کرزی شکل قبیلوی دارد ،روابط شخصی
وقومی را برروابط رسمی وحکومتی ترجیح میدهد ،مالها ،خانهای قبایل وزور
آوران محلی را بادادن رشوت واعطای امتیاز بخود میکشاند درشیوۀ حکومـت
داری کرزی چیزی بنا جرا و کیفر دیده نمیشود ،فاسدان ،خاینان ومتقـلـبـان
ازمصونیت کامل برخوردار میباشند اگراین طرزحکومتداری (قبیلوی) که از
زمان احمدشاه درانی تاحال ادامه دارد ،کارآمدی میداشت ،امروزملت افغانستان
یک ملت واحدویکپارچه می بود قو  ،قبیله ،زبان وسمت مرد را ازهم جـدا
نمیکرد ،منافع ملی برمنافع شخصی وقبیلوی بهتر پنداشته میشد ،درمسایل ملی و
انتخابات خیانت بخاطرقو وقبیله وزبان صورت نمیمرفت ،وعدالت اجتماعـی
برقرارمی بود اینک برگردان قسمت دو وآخری مصاحبه تقدیم میشود:
*
*
*
درسراسردوران ریاست جمهوری کرزی دروازۀ ارگ روزانه بروی بزرگان
قبایل بازبود بعضی ازآنها همراه بامامورین محلی و والیتـی وبـرخـی بـدون
مامورین رسمی ،به حضورکرزی میرسیدند کرزی ساعتهاباآنهامی نشسـت و
صحبت میکرد ،ومعلومات واطالعات حاصل مینمود دربـدل آن ازبـودجـۀ
خاص به بزرگان قبایل پول می پرداخت ،وتالش میکردکه آنهاراقانع سازدکه
حکومت و بخصوص شخص کرزی یک شخص خوب ویک همراه قـابـل
اعتماد میباشد به قول امراهلل صالح ،رئیس پیشین امنیت ملی( :بسیارمشکل بود
که تا اخیر دراکثراین جلسات نشست ،زیرا اتاق ازعرق بدنهای هفته ها ناشسته
بوی بدمیداد ،هرنفر درقدرت آرزودارد بااستعمال کلون خود راخوشبو گرداند
مابایدبه آقای کرزی آفرین بموییم که ارگ رادراختیاردیمران میمذارد! )
ازنظرتکتیکی روش کرزی عالی بود ،برایش فرصت میدادکه قدرت خودرا
تحکیم بخشد ،ورقبای بالقوۀ خودرابی ثبات سازد بسیاری از رقبای وی جنگ
ساالران بودند ،کاستن ازصالحیت وقدرت شان به پیروزی کرزی می انجامید
ولی روش کرزی بصورت مستقیم با تشکیل یک حکومت دموکراتـیـک و
مدرن بربنیادهای بنیادهای ثابت منافات دارد نقص این روش زمانی بیشتربرمال
شد ،که مدت کار کرزی ادامه پیدا نمود
گالب منمل والی ساب هیرمند بیان داشت (:من بیرق افغانستان رادر هفـت
ولسوالی که درتصرف طالبان قرارداشتند ،به اهتزازدرآورد  ،ممرهیچ وقـت
رئیس جمهورنمفت آفرین ! ویاهدایت ندادکه قد بعدی چه باید باشد )
دررژیم خیلی متمرکزافغانستان والی هامستقیما ً ازطرف رئیس جمهور تعیین
میشوند وبحیث نمایندگان وی درسی وچهاروالیت خدمت میکنند منمل در
طی نه سال درسه والیت مختلف خدمت نموده است کرزی باالی والی هـای
خودبخصوص به والی هایی که ازحمایت غرب برخوردارمیباشند ،مشکـوک
میباشد منمل ادعامیکندکه تما اقدامات حکومت رئیس جمهورمتوازن ساختن
قدرتهای زیر اثر وی به منظور اتحادهای کوته نظرانه بوده ،تا هیچ یک ازافراد
رسمی توان پیدانکند که بسیارقدرتمندگردد به عقیدۀ منمل»:بهرانـدازۀ کـه
موفقیت ما زیادشد ،همان اندازه کرزی برما مظنونتر گردید ،به هراندازه که ما
دامن حکومت راوسیع ساختیم ،ولسوالیهارا پاکسازی نمودیم ،بیرق افغانستان را
درآنجاها برافراختیم کرزی حسودتر شد روحیۀ کرزی چنان است کـه وی
بیشترمثل یک ملک (خان قبیله) رفتار می نمایدتا یک رئیس جمهور «
دریک فرصت منمل ازکرزی تقاضانمود که ازحمایت فرمانده ساب پلیس
قندهار ،که هنوزهم قسمتی ازقوای بدنا رادراختیاردارد ،با قاچاقبران همکاری
میکند ،بامرد ملکی بدرفتاری مینماید ،دست بردارد افراد وفاداربه قومـانـدان
درحملۀ طالبان ،پسته های خودرا ترک کردند منمل پس ازآنکه آنجاهارادوباره
تصرف نمود ،با استفاده ازفرصت وبخاطرشکستن شبکۀ ساب قوماندان مذکور،
تقاضا داشت( ،بجای وی یک شخص مسلکی تعیین گردد ،تابه مرد نشان داده
شودکه به تشکیل یک حکومت خوب صادق میباشیم )
آقای منمل گفت که کرزی بازهم درپی منافع کوتاه مدت ،قوماندان را از
وظیفه دورنساخت منمل افزودکه کرزی برایش گفته بود :اگرقوماندان آنقدر
یک شخص مهم میباشد ،چراهمرایش همکاری نمی کنید؟ )
وظیفۀ کرزی درهیرمندبسیار مغل بود ،سربازان انملیسی مستقردر آنجـا از
بسیاری جهات حاالت رادرسال  9331آشفته ساخته بودند از 81ولسوالی پنـج
آن دراختیارطالبان قرارداشت ،ولسوالی موسی قلعه باداشتن پنجاه هزارنـفـوس
زیر تسلط طالبان بود ،وبه یک مرکزتهیۀ انتحاری هاتبدیل شده بـود کـرزی
مجبور شد به تالشهایی دست بزند یکی ازآن تالشهاایجاد وتمویل یک بغاوت
بودکه توسط مالسال علیزی ،یکی ازقوماندانهای ساب طالبان درمنطقه صورت
گرفت ،و بصفت ولسوال تعیین شد
امراهلل صالح گفت (:مفکوره خوب بود ولی کرکترمشکوک بود مال سال
میخواست خودش دارای صالحیت باشد وبحیث پادشاه کل اختیارموسی قلعـه
عمل کند ،واز طرف حکومت تمویل گردد ) مال سال اظهارنمود او اکـثـرا ً
ازطری ستالیت بصورت مستقیم باکرزی تماس میمرفت ،بدون آنکه منمل را
درجریان بمذارد پس ازآنکه چندین محافظ وی توسط مخالفانش مسمو وبه
قتل رسانده شدند ،مالسال ازکرزی اجازه یافت که یکصدنفرسربـازرا بـرای
محافظت خود بممارد ،درحالیکه قانون به مامورین محلی اجازۀ چنین کاری را
خارج ازساختار پلیس نمی دهد دوباری که مالسال بکابل آمده بود ،کـرزی
جلسۀ کابینه را دایر نمود مالسال تقاضای خودرامطرح کردوشدیدا ً بروزرای
کابینه تاخت وتاز کرد وآنهارا در حضورخود شان دست نشاندۀ خـارجـیـهـا
خواند کرزی برای مالسال گزارش کابینه را ارائه داشت یـک وزیـرکـه
درمجلس حاضر بود گفت که مال سال با تبسم پیروزمندانـه یـک وزیـر را
(گاومیش) خطاب نمود
درمیان همچشمی ها ومنافع رقابتی درهیرمند ،اکثرا ً معلو نـبـودکـه کـی
مسئول درآن جاست کرزی بر منمل اعتماد نداشت (دنباله درصفحۀ ششم)

داکتر حسن اخالق

پژوهشمر فلسفه

ابتذال دموکراسی در اعجاز افغانی

انتخابات مانند یک مسابقه و بازی نهایی ،برنده و بازنده ای دارد؛ ولی از قرار
معلو  ،انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان ،دو برنده خواهد داشت و
در میان بازیمرانش بازنده ای نیست این یعنی (اعجاز) افغانی !
یان کوبیش فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان در کنـفـرانـس خـبـری
مشترک با حامد کرزی و جان کری ،موفقیت کری در حل مشکالت افغانها را
کاری (اعجازآمیز) خواند اما این اعجاز ِ مدرن در افغانستان مانند عمو ِ پدیـده
های مدرن در این کشور بی محتوا و تقلبی است؛ آمیزه ای ناسازگار از معاملـۀ
عرفی با رویۀ قدسی ،تبارگرایی و جهاد ،تکنیک وقمار درنتیجه ،به نظر میرسد
که میتواند مسکنی برای دردهای فراوان حاضر باشد ولی به یقین گامی به سوی
ارزشهای مدرن برنمی دارد به همان اندازه که این آمیزه ،غیر واضـح اسـت
گمراه گر هم است؛ ظاهرا بازنده ای میان بازیمرانش ندارد ،ولی در واقع مردمی
که در این بازی شرکت جسته بودند به عظمت ِ شرکت ِ خود باخـتـنـد زیـرا
دموکراسی ،به رسمیت شناختن فرد و ح تعیین سرنوشت برای وی است
در جامعه ایکه فردیت ،معنایی ندارد ،رای نمی تواند شکل گیرد ودرنتیـجـه،
انتخابات به آسانی میتواندبه منفعت ِ اشخاص ،تبدیل شود هنمامیکه این منفعت،
تامین گردد به راحتی شعار ِ(قطعه قطعه شدن) یا (شرکت سهامی) فراموش می
شود و ملتی که صغیر نماه داشته شده و سالهاست آموخته است که با شادیهای
اندک احساس بزرگی نماید ،ارضاء می شود و احساس عیدی می کند برخی
از ویژگی های این جامعه را می توان بمونۀ زیر برشمرد:
 )8آشفتمی در زبان »:آشفتمی سخنان کرزی دربیانیۀ مشترک با سفیر امریکا
و نمایندۀ خاص سازمان ملل ،نه حکایت ازآشفتمی زبانـی ،کـه روایـت از
آشفتمی وجود داشت رئیس جمهور این بیت اقبال الهوری را خواند که هیچ
مناسبت روشنی با سخنان و رخداد های مرتبط به این بیانیه نداشت :خداآن ملتی
را سروری داد ـ که تقدیرش به دست خویش نوشت «
زبان هم خانۀ وجود است و هم آئینۀ آن یعنی آغاز ،پایان و راه هستی است و
چیستی آن را بازتاب می دهد نمی توان از مولوی انتظار داشت که مانند عمـر
خیا بسراید چنانکه میان فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی چنین تفاوتی است
همینطور ازذهن آشفته نمیتوان انتظارزبان آراسته داشت ،هرچند هزاران آرایش
و پیرایش سیاسی بدان پیوسته باشد چنین است که رئیس جمهور کرزی خود
نیزازبیان ربط میان سخنان پیشین وح ُسن ختا ِ پسینش ناتوان است این آشفتمی
تنها بازتابی از حقیقتی دهشناک است که صورت کامل آنرامیتوان در یادداشت
های کارشناسان دو تیم و یادداشتهای روزانۀ اصحاب شبکه های اجتماعـی در
افغانستان دید هردو گروه با برجسته کردن ِ واژگانی مرتبط به دموکراسی مانند
شفافیت یا قانون مداری ،بطور یکسان بر روح دموکراسی ،یعنی آموزش مرد
برای انتخاب و تعیین ِ سرنوشت ،خط چلیپا می کشند؛ هر دو بطور یکسان مـی
خواهند که مرد  ،خود را فراموش کنند و آنها را برگزینند
بنابر قولی معروف (کما تکونوا یولی علیکم)( ،هرطور که شما باشید چنـان
رهبرانی برشما مسلط میشوند) میتوان دریافت چنین آشفتمـی زبـان ِ رئـیـس
جمهور از آشفتمی حال ملتی بر می خیزد که در دنیای رای و انتخاب ِ خود ،از
اعجاز و انتصاب ِ دیمری احساس خوشبختی می کند در چنین وضعی زبان هم
معنای خودرا ازدست میدهد وبه ژاژخوایی درمی غلتد این زبان ،دیمر حـتـی
ازدرک ِ بنیاد خود ناتوان است و بدون آنکه مفاهیم مدرن را بازتاب دهـد ،در
انعکاس ازمفاهیم ماقبل سنتی نیز گرفتار بی معنایی است
 )9آشفتمی در رفتار :نابسامانی وجودی عالوه بر فقدان ِ تعادل زبانی ،می تواند
رفتارآشفته را نیزبازتاب دهد درسیستم سیاسی ،وزارت خارجه یکی از مهمترین
ارکانهایی است که مثال آداب ظریف ِ دیپلماسی است اما در چنین وضعیـتـی
نابسامان ،نزاکتهای دیپلوماتیک هم محو میشوند؛ رئیس تشـریـفـات وزارت
خارجه ،می گوید که نمی تواند س ِر نماه دارد قانون که بایستی به عـدالـت و
شفافیت ِ وضعیت کمک کند ،به برتری جویی و منفعت ِ قانون سازان مدد مـی
رساند چنین است که قوۀ قانونمذاری هم بیکار نمی نشیند و سهم ِ خویش را زیر
عنوان(قانون مصونیت و حقوق وکال) نهادینه می سازد تا عقب نماند همچنین
امنیت ِ نسبتا خوب دو دوره انتخابات ،نوعی ناسازگاری ژرف درونی را هویـدا
ساخت؛ اینکه اگر دولت بخواهد میتواند بر ناامنی گسترده ،علیرغم گستردگی
احساس ِ ناامنی فائ آید
می توان صدها مورد از کنش جامعه در حوزه های سیاست ،فـرهـنـگ و
اجتماع را نیز برشمرد که آشفتمی و در نتیجه بی معنایی رفتـار گـروه هـای
مختلف را نشان می دهد از تنش در دانشماه به مناسبت بازی فوتبال گرفتـه تـا
موضع گیریهای رهبران و نخبمان سیاسی که در فاصلۀ اندک میان مرحله اول و
دو انتخابات رخ داد تحلیل همۀ این موارد نشان می دهد که نمی توان چـنـان
سازگاری درونی برای این دالیل قائل شد که معنای فرهنمی در گذار از جامعه
ای عقب مانده به جامعه ای در حال رشد داشته باشد
 )1رشد کوتوله ها :گذار از وضعیت توسعه نیافته به دنیای توسعه یافـتـه بـه
میانجی هایی نیازداردکه بتوانددر ورود به دنیای جدیدراآسان سازد روشنفکران
و جامعۀ مدنی در جوامعی که به پای خود این مسیر را می پیمایند ،مسئولـیـت ِ
هممانی و نهادینه ساختن ِ ارزشهای مدرن را برعهده می گیرند اما در جوامعـی
که با نیروی بیرونی به جهان جدید پرتاب می شود سوفسطائیان به جای سقراط
قدرمییابند وبرصدرمینشینند تا نه شعار ارزشهای انسانی بر زمین بماند و نه تجارت
از دست برود بدون شک چنین جوامعی ،دستاوردهایی مثبت خواهد داشـت
چنانکه در افغانستان پس از طالبان دیده میشودوحامدکرزی در روزتـحـویـل
قدرت آنها راشماره خواهد نمود ،ولی باید توجه داشت که این دسـتـاوردهـا
بیشتر تاثیرات ِفرعی ِ وضعیت جدید است تا نتیجۀ برنامه ریزی ِ درست و روشن
اکنون به نظرمیرسد که باید بار دیمراین خطر بزرگ وفراموش شـده یـاد
آوری شود زیرا هرچند ظهورگرایشات افراطی شبیه به طالبان ضعیف به نـظـر
میرسد ولی نهادینه شدن ِ فساد در افغانستان کامال عیان است اگر اراده ای برای
خروج از(صغارت به تصمیم خویشتن)بوجود نیاید ،نمی توان به امروز و فردای
افغانستان چندان امید داشت اما این اراده امری روانشناختانه و اخالقی نیست تا با
تدبیراصحاب تکنیک وعلم حل شودتاچه رسدبه کنش ِ بازیمران ِ صغیر ِسیاست
بی تردید ،افغانستان دستاوردهایی درآزادی رسانه ها ،گسـتـرش آمـوزش
عمومی ،افزایش حضور زنان در اجتماع و دارد ولی آنها بیشترحاصل تعامل با
همکاران بین المللی وشریکهای دارای برنامه ریزی است ،نه نتیجۀ برنامه روشن و
متوازن ِدولتمردان یاحتی جامعۀ مدنی ما ماچون با شریک هایی روبروئیم که از
ما طرح می خواهند سیاهه ای به نا برنامه تهیه میکنیم نه آنکه خود به اهمیت و
معنای آن پی برده باشیم زیرا برنامه در دنیای مدرن نتیجۀ درک و درد ِ درست
از نابسامانی هاست که سوفسطائیان آنها را الزمه و توجیه گر ِ وجودشان میدانند
زایش ِ روزافزای کارشناس مسائل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنمـی در
رسانه های جامعه ای که بر روی دو (نه) ایستاده است( ،نه به وضعیتی که دیمر
وجود ندارد و نه به وضعیت ِ مطلوب) جز آشکار شدن بی (معنایـی) کـار و
(دنباله درصفحۀ ششم )
(شناختن) نیست

صفحۀ سوم

متن بیانیۀ تاریخی
شادروان اعلیحضرت شاه امان اهلل

شاه امان اهلل غازی ،هنمامی که جهت سفرشش ماهۀ شـان بـه کشـورهـای
اروپایی وچندکشورآسیا ازکابل عزیمت کردند ،تا هنمامیکه توسط کشـتـی
بطرف اروپاهسپارشدند ،درهر مسجدجامعی که میرسیدند ،پیشنماز شده وجمع
غفیری ازمسلمانان هندوستان را امامت می فرمودند
با مطالعۀ دوبارۀ کتاب مستطاب (برگی چند ازنهفته های تاریخ در افغانستـان)
که بقلم مبارزنامدارکشور جناب خالدصدی چرخی ،سه سال پیش در دوجلـد
انتشاریافت ،متن بیانیۀ شاه مغفور رادرکراچی ،که به تاریخ هفتم دسـمـبـرسـال
 8292خطاب به هندوستانی هایی که جهت عرض خیرمقد بحـضـورشـان
آمده بودند ،خواند  ،دراین روزهای پرمخاطرۀ میهن ،خیلی بجایافتم تاآن متن را
به نقل ازکتاب جناب خالد صدی درامید هم بچاپ برسانم ،یقین دار بـرای
کسانی که درآیندۀ نزدیک سکاندارکشتی نزدیک به غرق شدن افـغـانسـتـان
خواهند شد ،مفید وراهنمای ارزنده می باشد کوشان
»من ازهمه برادران هندوستانی نهایت شکرگزار که آنهابسیار با خلوص و
محبت تما ازمن خیرمقد بعمل آوردند ازوقتیکه به سر زمین هند قد نهاده ا ،
تاهمین لحظه ،ملت هندازحد زیاداظهارلطف ومحبت کرده اند ،بویژه ازتـمـا
هندوها وسکهه هاوفارسی هاکه با احساسات سرشور وجذبات مـفـرط ازمـن
خیرمقد انجا داده اند ،از صمیم قلب اظهار تشکر وامتنان دار
حضرات ! شمادرمتن سپاسنامۀ خویش متذکرشده ایدکه گویامن با رعـایـا
پیشآمد وبرخورد منصفانه وسلوک مربیانه انجا میدهم من به ارتباط این مهـم
میخواهم اکیدا ً به شماگوشزد وتفهیم نمایم که من همواره وقتا ً فوقـتـا ً وبـدون
شک به آنهاگوشزد وذهن نشین کرده ا که بنده خدمتمار رعایاهستیـم وایـن
خدمتمذاری که من کرده ا  ،گفتۀ فریبندۀ تشریفاتی نه ،بلکه یک حقـیـقـت
منطقی است فی الواقع من خویشتن را خدمتمارملت میپندار (نـعـره هـای
تحسین ومرحبا)
عزیزان من ! این حقیقت بایدبه شماروشن شود  :درزندگی من مهم تریـن و
ارزشمندترین مقصدوهدف صرف این است تابتوانم رعایارا تاسرحد فـوز و
فالح ،اعتال وترقی وسعادت برسانم ،سعی وتالشم جریان دارد ،حتی الوسع منافع
ملی شان رادرپرتو آزادی واستقالل تأمین میکنم هرگاه اعتماد واطمینان ملـت
درزمینه حاصل گرددوبه آن منزل وهدف نهایی که نهضت وترقی کامل است،
قریب گردند ،آنماه من احساس آرامی روحی ومسرت قلبی خواهم کرد ،و
سپاس خداوندگار را بجا خواهم آورد واقعیت اینست که تکلیف رعایا تکلیف
من ،و آرامی آنها آرامی درونی وروانی مرافراهم میدارد این امر جزء کرکتر
و سجایای من گردیده که آواز وصداواحیانا ً فریاد رعایا راباتعم وتوجـه ،بـا
هوش وگوش سمع نموده ،بادرنظر داشت توقعات وخواهشات مـطـلـوب و
منطقی ایشان میکوشم ترتیب اثرداده شود هرگاه من کاروعمل مفید ومؤثری
انجا میدهم ،که درآن رضا ورغبت رعایانیز محسوس میشود ،بدون شک برای
من نیزخوشی وسرورزایدالوصف دست میدهد به همه احساسات قلبـی کـه
همچوموهبتی وجود را فراگرفته ،ازدرگاه خداوند بی نیازبا عجز التماس مـی
نمایم ومساعدت می طلبم که درراه خدمت صادقانۀ ملت توفی عنایت فرماید
(نعره های تحسین)
برادران من! درحدود سلطنت من هرشخص ،خواه مسلمان یاهندو و همچنان
قو وقبیله وتباردیمری ،همه رویهمرفته حقوق (مساویانه) دارندوخود شخصا ً
ازلحاظ وابستمیهای گوناگون قومی ونژادی و لسانی اندک تفوق طـلـبـی و
ارجحیت وبرتری رانفی و جدا ً رد میکنم آن عصر وزمان سپـری شـده کـه
کشور هادر رنج والم (استبداد) ناشی ازتبعیض گرفتاربودند ،وفـرمـانـروایـان
مملکت و ا ُمرا وخان وخوانین و ملک ورؤسای قبایل صاحب عزت وراحـت
بودند ،وغربا ومساکین ومردمان بی پناه وبی بضاعت صرف برای فرمان بردن
واطاعت به مثابۀ محکومین بسرمی بردند ماشاهدتغییروتحول زمان خودهستیم،
این تغییرات سریع وچشممیر ،بنابرحکم جبرزمان ،ح وحقوق و عـدالـت و
مساوات جوامع بشری رادرساحات بین المللی نیزدر قفادارد علیرغم لجاجتها و
سرشخی ها ،غالمی وبردگی وبه زنجیرکشیدن ها ،رنگ باخته ودارد تحـویـل
انزوا و اضمحالل وبه گونۀ روبه زوال میرود
تما اهل کشورما ازنماه مراتب اصولی وقانونی وحقوقی ح مساوی دارند،
احدی ح وامتیازآنراندارد که هرنوع فضیلت و برتریت واقـتـدار را بـدون
استحقاق درحیطۀ قدرت خودحفظ وطوری بنمایاند که گویی همه را به ارث
آورده ودرآن ملکیت وتصاحب دارند ،واین درجهان به تجربه رسـیـده کـه
زورگویی ها باقانون فطرت و طبیعت درتضاد است ،زیرا من به این امـر بـاور
وایمان دار که تما انسانها دریک مقا مساوی قراردارند ،وتنهافضیلت وتقـوا
ماراازهم تفکیک کرده میتواند (نعره های تحسین)
عزیزان ! اگراحساسات بعضی ها جریحه دارنشود ،یک سخن راباید وضاحت
دهم :درعصر کنونی مالهای متعصب ،دین ومذهب مارادر ید خود بـطـوری
آورده اندکه به آن وضع اسفناک وتأثرآوربخشیده اند ،مالهای تنگ نظر وپر
طمع ونفس پرست ،پیش چشمان همۀ ما ،مذاهب را بدنا ورسواکرده ،درضمن
بندگان ساده دل خداوند(ج) رادرگمراهی آماده میسازند وجوامع اسالمی رابـه
خطرروبرومیکنند منظور از اتخاذ دین ومذهب میان جوامع بشری ،بندگی و
خداپرستی است بندگان خال متعال به امرنیزمکلفیت دارندتادرمیان خودحسن
سلوک وزیست باهمی داشته ،تجاوز راگناه بشمارند ،ویکی از اهداف اسال در
جامعۀ انسانی نیزهمین شیوه است ،وهرمسلمان وظیفه داردتابه گونۀ مخلوق خدا
رابه خداپرستی وتقوا رهنمود باشند ،وبادرنظرداشت مذاهب مختلف وسلوک
وبرخوردانسانی را اتخاذ وترویج بدارند چون پروردگار خال عالمیان است ،و
این واقعیت درنظرباشد وتفهیم گردد که درقبال این عالم فانی ،یک عالم بـاقـی
وجود دارد وکسانیکه با بندگان ومخلوقات خداوخال بی نیاز به نحوی از انحا و
رنمی ازرنمها ونامی ازنا هاوعنوان ها جفاروا میدارند ،گویی بادین وآیین جفا
روا می دارند
برادران ! درین صورت انسان هایی که باجرس قافلۀ جهان وحیـات بشـری
روان اند ،درسفرجلورو باید ذخیره وتوشه ای ازحسنات داشته وباخود حـمـل
بدارند ،باقبول این اصل مسلم ،به منظورتزکیۀ نفس ،عبادت خداوند(ج) بهترین
راه رستماری تعیین شده وبه ارتباط مسایل دنیوی جهت فوز وفالح ،معامـالت
درمیان آمده و دستورالعمل هایی مطرح وتدوین وترویج ومرتب گردیده ،که
یکی از مهمات آن اتخاذشیوۀ جهانبینی وسیع وروابط نیک باکشورهاو اقـوا
عالم بوده ،ایجاد دوستی هاومحبت ها دارد ،که مطاب بادستور العملها ومیثاق ها
صورت پذیرد محبت هاباانسان هاوهموطنان ازتعلیمات بزرگ دینی ومذهبی
است ،ونمی شود درچوکات آشیانه والنۀ خود منجمد بمانیم
لیکن جای بسیارتأسف وتأثراست که برخی ازمالهای بی اطالع ازاصل مزایای
دین ومذهب ،پیرو نفس وخواهشات نفسانی خودشده ،ازراه صفا وهموار دین
انحراف وانصراف نموده ،مورد استعمال غیار قرارمیمیرند ،وناگزیرمیشوند دین
راتحریف کنند که این اعمال آنها انجا خطرناک دارد (دنباله درصفحۀ ششم)
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پاسخی ازپروفیسر لطیفی از امریکا

The Pearl That Broke Its Shell
عنوان کتاب :مرواریدی که پوشش را می شکند !
نویسنده  :داکتر نادیه هاشمی
سخن درپرده می گویم چوگل از غنچه بیرون آی
که بیش ازپنج روزی نیست حکم میر
نوروزی (حافظ)
کتاب دلپـذیـر پـژواک دهـنـدۀ
رویدادهای پرنشیب وفراز یک زن درد
رسیده ،ولی شجیع وپرتالش جـامـعـۀ
افغانی ،دریـک رومـان یـا داسـتـان
خواندنی ،اثر نویسـنـدۀ پـراحسـاس،
داکتر نادیه هاشمی ،همین هفته به دستم
رسید ،که فشردۀ آن به زبان انملیسـی،
باکوشش کوشان عزیز ،ازطری انترنت
تهیه گردیده است روزنامۀ مـعـروف
نیویارک تایمز ،این اثر بانوی فـرزانـۀ
افغان را درسلسلۀ کتب پـرفـروش یـا
(بست سلر)  ،Best Sellersکه ازطـرف
خانم داکتر نادیه هاشمی
اجنسی Helen Hellerانتشار یافته است،
عرضه داشته است
متن داستان رویدادهای بوقلمونی دختریست که دریک خانوادۀ بدون فرزند
پسر ،درجملۀ خواهران خودزندگی می کند ،ووالدینش به شوق داشتن یـک
پسر وبرای نمهبانی ورهنمایی خواهران کوچک ترش ،باپوشانیدن لباس بچـه
گانه ،به اصطالح(مردانه پوش) میسازند ،همچنانکه به گفتۀ نویسندۀ عزیزمؤلف
کتاب نادیه جان هاشمی ،یک پادشاه قدیم افغانستان یکی اززنهای حـرمسـرای
خود راجهت نظارت و نمهبانی سایر زنان حر  ،مردانه پوش ساخته بود
قهرمان یاهیرویین رومان ،دختریست بنا رحیمه ،کـه خـانـواده اش در
طفولیت اورا مردانه پوش نمود ،ولی درهنما نوجوانی وبلوغ بایک مـرد پـر
قدرت جنمساالر ،اجبارا ً همسرگردید
خوشبختانه که امروز روندجامعۀ مردساالری تاجایی تغییرکرده ،که اکـثـر
دختران افغان میتوانند دروطن خود دوشادوش مردان درجامعه تحصیل وفعالیت
کنند ،وازحقوق بشری خود برخودارشوند ،ودر بـرابـرفشـار واخـتـنـاق و
حکمروایی تنگ نظران وافراطیون مذهبی و کوردالن ،قدعلم کـنـنـد ،ودر
اجتماع سهم ارزنده وفعال بمیرند امابه آن دسته زنان ودخترانی که هـنـوز در
اندیشه وهراس دستبرد وجفای مردان کوردل وتاریک اندیش هستند همیـن
فعالیت وشجاعت قهرمان رومان نادیه هاشمی ،الها بخش خواهد بود ،وبـیـت
ماندگار حافظ شیراز ،که درآغازاین مقال نوشتم ،به گوش هوش شـان الـهـا
بخش خواهدبود
سخن درپرده می گویم چوگل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی !
داکترنادیه هاشمی بعدازذکر زندگینامه یا(اتوبیوگرافی)خود وشیوۀ زندگی
خانواده اش ،سیرمساعی پیمیرش راتابدست آوردن دپلو داکتـری طـب و
تخصص دررشتۀ طب اطفال ،به نحو دلپذیربه رشتۀ تحریرآورده اسـت وی
راجع بروقایع حسرتبار چندین دهۀ مرد با شهامت ولی دردمند وبعضا ً مظلـو
افغانستان ،ضمن معرفی رویداد های رومانش چنین می نویسد :
»ده هاسال جنگ ومدتی هم رژیم مقهورکنندۀ بنیادگرایان ،مرد افغانستان
را دچارترس و وسوسه های پی درپی ساخت ،به ویژه زنان افغان را درپی حادثۀ
تراژیک  2/88ومداخالت ایاالت متحدۀ امریکا درافغانستان ،مرد سراسرجهان
معلومات زیادی راجع به کشوری بدست آوردندکه درآن زن ها تحت فشـار
واختناق قرار گرفته ،مقهورگردیده اند ،واعمال بنیادگرایان پرخشونت آنهـارا
وحشتزده و منزجرساخت در ورای این رویدادها بساحـوادث وقصـه هـای
حسرتبار دیمر رونماگردید افغانستان هنوزپراز معضله هاست ،مانـنـد ازدواج
اجباری دختران خردسال ،دستبرجنمآوران ،ناآرامی سیاسی ،معتـادیـن مـواد
مخدره ،فساد اداری وامثال آن من این جریانات وحوادث را درطول مـتـن
رومان خودبه رشتۀ تحریرآورده ا  ،بخاطری که جزء حقای وواقعیت های آن
سرزمین شده است
من قبل ازنوشتن این رومان ،راجع به گذشته وحال افغانستان تحقـیـقـات و
پژوهش گسترده نمود  ،وبا زنانی که درپارلمان افغانستان نقشی دارند ،صحبت
کرد واز درماندگیها وحسرت ودلشکستمی ها و بعضا ً غلبه وظفر مـرد بـا
شهامت آگاه شد  ،بیشتر ازهمه تجربۀ زن افغان را در رومان خود انعکاس داد
همچنان هزاران رویداد واقعی وحقای زندگی درافغانستان ،الها بـخـش ایـن
رومان من بوده است رحیمه قهرمان داستان ،بعد ازسقوط رژیم طالبان ،مـانـنـد
صدهاهزار دیمر از افغانستان خارج گردید حال مرد افغانستان میکوشندخود را
ازسایۀ آن رژیم قهقرایی رهایی بخشند وبه سوی التیا وبهبودی به پیش بروند
به هرحال ،ترجمۀ فشرده ومعرفی مختصرکتاب پرمحتوای داکتـر نـادیـه
هاشمی رابا آرزوی صحت وسعادت وانتشار آثار بیشترش ،با ذکرچنـد بـیـت
ازقطعه شعرشاعرشیرین سخن وطن ،میراسماعیل مسرور نجمی ،که به استقبـال
شعر رهی معیری سروده است ،خاتمه میدهم :
»درپیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم
گر شکوه ای دار ز دل ،با یار صاحبدل کنم «
دربز یاران دو رو بیجاست حال دل کنم
بهترکه طرز دوستی با آد کامل کنم
همفکررازو رزمجو ایکاش گردد روبرو
تاراز دل را موبه مو بایار صاحبدل کنم
درسینه سوزد آزها درپرده ماند رازها
بایدعیان این هردو را سنجیده درمحفل کنم
جان درهوایی میدهم سربر شراری می نهم
کز سرگذشته یک نفس درآتشی منزل کنم
درموج بحر ای ناخدا ،سرکوب هرطغیان ها
چون کشتی توفانی یی ،روجانب ساحل کنم
عمری به هجران سوخته ،اشکی زمژگان ریخته
برسینه نقش زندگی من حل این مشکل کنم
ازسعی وکوشش الز است تاح خوداثبات کرد

اشتراک هفته نامۀ امید
بهترین تحفه برای دوستان است.

مایۀ سرور وخشنودیست که (امید) درپهلوی ارائه وانعکاس بی کم وکاست
نظرات واندیشه های نویسندگان وصاحبان نظرفرزانۀ هموطنـان درهـجـرت،
معرفی کتابهاوآثارشان ونشراخبار رویدادهای عمدۀ وطن عزیـز ،وتـرجـمـۀ
نظریات جرایدخارجی ،گاهی هم نامه های سرکشادۀ عالقمنـدان خـودراکـه
مطالب جالب وهممانی دارد ،به چاپ میرساند در همین راستا ،سومین مکاتبـۀ
دوهمکاراروشن ضمیروسابقه دارخود،پروفیسرحیدرداور وپروفیسر عبدالواسع
لطیفی را ،که به دفترجریده مواصلت کرده ،به شماتقدیم میشود (ادارۀ امید)
8ـ ازپروفیسر داور :رفی شفی و خلی من لطیفی عزیز !
نشنید کال دلجویت
سال ها شد ندیده ا رویت
دیری سپری شدکه باهمدیمرمکاتبه واحوالپرسی نکرده ایم رفقایی که هنوز
درقیدحیات هستند ،ویکی دومصاحبه وداستان مبارزان آوان محصلی ودوران
خوشموار زندگی مارادرجریدۀ وزین امیدخوانده وپسندیده اند ،به این باوراند
که جنبش نهضت طلبی و حرکات رز آورانۀ محصلین پوهنتون واحزاب ملی
گرای آنزمان برای جوانان عصرحاضر وهموطنان باشهامت ما ،سرمش خوب و
آموزندۀ بوده میتواند آن وقتیکه محصلین پوهنتون واحزاب سیـاسـی نـعـرۀ
آزادی وعدالت طلبی میکشیدند ،ازحقوق مستضعفین و مستمندان دفـاع مـی
کردند ،دربرابرستممران وقدرت پرستان شجاعتمندانه احتجاج مینمودنـد ،آن
وقت مامورین واهل کسبه به پشتیبانی جوانان دانشماه ،عَل َم وحدت ملی رابلنـد
می کردند
باکمال تأسف می بینیم که امروزآن همنوایی ومناسبات همزیستی که دربین
محصلین ،احزاب سیاسی وملت برقراربود ،بکلی ازهم پاشیده ،جای آن احزاب
رز آراوآزادمنش راتنظیم های تندرو اسالمی اشغال کرده ،دانشماههـای بـی
شماری دراکثروالیات کشور ،برحسب مرا سیاستهاومیالنات منطقوی خوانین
بانفوذ تأسیس شده ،محصلین وجوانان آگاه که درحقیقت پیشتاز وپیشآهنـگ
جامعه می باشند ،به سودمنافع قدرتمندان کشانیده میشوند
برادر گرانقدر لطیفی عزیز ! من وتو که سنگ مسلمانی رابه سینه میزنیم ،وبه
دین مقدس اسال ایمان راسخ آورده ایم ،هیچ نمیدانیم چه بالیی برسرکشورمـا
وممالک اسالمی نازل شده ،که برادربابرادر می جنمد ،ومسلمانها ازعصرطالیی
وپیشرفت تمدن اسال اندکی عبرت نمی گیرند ،ونمی آموزندکه مسلمانها بیرق
اسال راتاشمال افریقا وجنوب اروپا به اهتزارآوردند ،وچنان تنوری به خـرج
دادند که کشوراسپانیه صدهاسال تحت حکمفرمایی شان قرار داشت
رفی عزیز وهمسنمر پارینه ا ! بیاکه گذشته ها راکناربمذاریم و راجـع بـه
انتخابات سرنوشت سازکشور ،کم وبیش حرف بزنیم از انتخابات اخیرریاسـت
جمهوری ،که سهممیری بی سابقۀ هفت ملیون زن ومرد باشهامـت ومـتـهـور
ماحتی جهانیان سیربین رانیز به حیرت افمند ،ملت آزادمنش مایکبار دیمر به دنیا
وبخصوص به همجواران بی سیر وتجاوزگر ما وانمودکردکه منبعد تحکـم و
قیادت اجنبیان بی مروت رانمی پذیرد ازینکه بنده درشماره های قبلی هفته نامۀ
امید ،بنابراحترا وارجی که به آرای ملت قایل هستم ،موفقیت کاندیـد هـای
پیشتاز انتخابات داکترعبداهلل وداکتراشرف غنی احمدزی درراه خدمت به وطن
وایجادیک حکومت باکفایت ومطهر ،تمناکرده ا  ،و درضمن نظریاتی دربارۀ
رهایی کشورازین درماندگی وبحران اقتصادی ارائه نموده ا  ،لزو توضیحات
مزید رادرین مختصرنامه نمی بینم توقع یمانۀ من ازین دوشخصیت ممتاز ایـن
است که هردودست ائتالف واتصال رابه همدیمر درازنمـایـنـد ،تـاازطـریـ
اشتراک وسهممیری جمله اقوا ملت وطن آسیب رسیدۀ ما ازین سـه دهـۀ
اضطراب والتماس رهایی یابد وشاهدمقصود رادرآغوش گیرد /
پاسخ پروفیسر لطیفی  :دوست فرزانه ونویسنده وشاعربلندپایه ،داور عزیز ،که
درهمه حال وهمه احوال ،ازآن خطۀ دوردست ،همیشه مشف نیک گفـتـار و
گرمی دل وجان درهرزمان هستی ،سال !
نامۀ خوب آراسته وبلنداندیشه ات را ازدست دوست عزیزما ،مبارز مدبـر و
ژورنالیست شجیع ،محمدقوی کوشان ،گرفتم ومسرورشد اجازه بده پاسـخ
خالصانه ا را بااین شعرآزاد فریدون مشیری ،که چون خودت شیرین سـخـن
ودردمند جدایی هاست ،آغازکنم :
سرشک ازچهره می شویم تا در (هست وبود) می گویم
همه لبریز از لبخند و اشکم این است ره آورد
اگرعمری بود باقی ،به سویت بازمی گرد ،
که یاد ویادگاران کهن را در تو ،باغ بی خزان بینم
درآغازنامۀ گرانمایه ات ،یادی ازجبش نهضت طلبی وحرکات رز آورانـۀ
محصلین فاکولته ها (اتحادیۀ محصلین) واحزاب سیاسی وقت افغانستان نمودۀ ،
که صدای آزادی خواهی وعدالت طلبی راشجاعانه به گوش دست اندرکـاران
میرساندند ،هدف عمده وروشن شان تنویر وبیداری اذهان عامه ومتوجه ساختن
آنهابه تحکیم عدالت اجتماعی وحقوق شهروندی وبشری شان بود درهـمـیـن
راستا چندی قبل پروفیسررسول رهین دریکی ازشماره های نشریۀ (آریانابرون
مرزی) خودگزارش وتاریخچۀ مفصل نخستین اتحادیۀ محصلین افغانستـان را،
بقلم نویسندۀ پژوهشمر ،جناب پروفیسرسیدسعدالدین هاشمی به نشررسانید ،که
دربخش(نظری به نشرات تازه) جریدۀ امید ،به مطالعین گرامی معرفی نمود
راستی اگرحکمرانان واجیران سیاست اختناق و واپسمرا ومتحجرآن اتحادیۀ
پیشرو روشنمرجامعۀ افغانی راضربۀ کاری نمی زدند ،وبا گیر وگرفت وحبس
وطرد وتحریم ادامۀ تحصیل ،حرکت آغازین نسل جوان ومنور راجبرا ً متوقف
نمی ساختند ،آن حقمویی وعدالت طلبی وافشای مظالم ،نقش بزرگـی را در
ساختار مترقی کشوربازی می کرد ،ونمی گذاشت که ملت ومملکت تدریجا ً به
روزگارسیاه و مصیبت باری سردچارگردد ،که از سه دهه به اینطرف گریبانمیر
همه گردیده ،ملیونی رابه نیستی و ملیونهارابه آوارگی سوق داده است همچنان
بنیادگرایی که همسایمان بداندیش وقدرتهای منفعت جو ،به جان مرد باشهامت
وضرب خورده مسلط ساخت ،چنین بیدادگری راکه امروز همه جهان شاهدآن
است ،به میان نمی آورد بنیادگرایی وسیلۀ پرقدرتیست که درتضعیف جنبش
های مترقی و ملیمرا بکاربرده میشود ،وبه خرابکاران ودشمنان صلح وپیشروی
و بازسازی کشور ،فرصت دستبرد وبهره برداری حسرتبار وبدفرجا میدهد
راستی رفی دردآشنا وروشنبین وغممسارمرد باشهامت طن مصیبت دیدۀ ما،
داور عزیز! درنامۀ پرمحتوایت راجع به موضوع انتخابات پرجنجال وپرمعضلـۀ
ریاست جمهوری آیندۀ افغانستان مطالب سود مندی نوشته وهمچنانکه درمقالـۀ
تازه ات درجریدۀ وزین امید ،موضوع همدستی صادقانۀ هردوکاندید فعلی را
درایجاد یک حکومت باکفایت وطرف اعتمادمرد وپاکباز وپاک کردار ،تمنا
کرده ای ،اخیرا ً رسانه های خبری معتبرجهان وافغانستان وبرنامه هـای خـاص
تلویزیونی ،خبرخوش چنین همکاری وهمزیستی سیاسی و تشکیل حکومتـی
متکی به اتحادملی را ،بامیانجیمری جدی وزیر خارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا و
پشتبیانی سازمان ملل متحد ،پخش نمودند ،که مایۀ امیدو قسما ً باعـث آرامـش
خاطرهمه دراندیشۀ وقوع یک معضله وتباهی های دیمر گردید امیداست باز
شماری صادقانه وح بینانه ،آرای مرد افغانستان  ،ح رابه حقدار بـرسـانـد،و
تشکیل چنین حکومت فراگیر را به زودی میسر سازد (دنباله درصفحۀ ششم)
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صفحۀ چهارم
سن رامون ـ کالیفورنیا

لهجۀ بلخ و دریافتِ بهترِ سخنِ مولینا

»لهجۀ بلخ و دریافت بهترسخن مولینا «کتاب بسیارارزنده ایست که دوست
عزیزودانشمند محمدآصف فکرت هروی ،درکارتألیف آن مشـغـول بـود،
واکنون به همت موسسۀ انتشارات عرفان ،درسال( 8129مطاب  )9381به چاپ
رسیده است
پیشترازآنکه آن دوست گرانقدراین کتاب را تألیف کند ،مدتهاباوی صحبت
کرده بود  ،او وعده داده بودکه چنین اثر راتألیف میکندتا ثـابـت شـودکـه
خوانندگان شعرمولیناجالل الدین بخلی درافغانستان به معانی ومطالبی دربعضـی
ابیات پی میبرندکه خوانندۀ اصفهانی و شیرازی نمی تواند همۀ آنرا درک کند
فعالًاین کتاب در 923صفحه چاپ شده است امایقین داریم که با مطـالـعـۀ
مزید دیوان کبیرمولینا ومثنوی معنوی مولینا ،مؤلف گرامی ،به کشفیات دیمر
نایل خواهدشد به شکل کلیمات وترکبیات و عبارات
ازخداوندطلب میداریم مؤلف راسالهای مدیدعافیت وتـوفـیـ عـنـایـت
فرمایدتادرآینده برای چـاپ دو
کتاب ،باتفصیل بیشتر اقدا کند
ـ
ـ
ـ
شناسایی بامؤلف  :دوست گرامی
محمدآصـف فـکـرت در8191
خورشیدی ( ) 8232درشهرهرات
به جهان آمده ،تـحـصـیـالت رادر
هرات ،کابل وهندوستان به انـجـا
رسانیده است از 8131تـا8128در
عرصۀ مطبوعات درنواحی مختلـف
افغانستان برعالوۀ کابل ،ونـیـز در
اکادمی علو افغانسـتـان درکـابـل
فعالیت داشت ،وسفـرواقـامـت در
استاد محمدآصف فکرت
تاجیکستان نیزبرای میسر شد
وی دراثر ایجاب اوضاع دشـوار
درافغانستان ،به ایران کوچید وبه عضویت (دایره المعارف بزرگ اسالمی) در
تهران ،وبعدا ً در بنیاد (پژوهشهای آستان قدس رضوی) درمشهد درآمد
در این ایا در زمینۀ مطالعۀ نسخه های خطی قرآن کریم بـاتـرجـمـۀ دری
هزارسال پیش آثاری نشر کرد ،ونیز دربارۀ تاریخ افغانستان ترجمه هاوآثاری را
به چاپ رسانید ،ونیز درمیان زبان شناسی وشعر دری آثـاری دارد ،واز وی
تاکنون سی وپنج کتاب وترجمه ،تألیف ومنتشرشده است ،واکنون درشـهـر
اوتاوا ،پایتخت کانادا زندگی می کند
اینهمه زندگی فکرت در دیارمختلف فارسی زبان به وی فرصت میسرکرده
است تا هرجاگوش به زبان گفتاری مرد محل بدهد ،و مطالب عمدۀ را بخاطر
بسپارد ویادداشت بمیرد شایدکمتر دانشمند دیمری رابتوان پیدا کـرد دریـن
گسترۀ جغرافیایی ،اینهمه مطالعات را انجا داده باشد میدانیم که هنوزکتابـهـاو
رساله ها زیردست دارد
اکنون می رویم به خواندن اوراق کتاب لهجۀ بلخ ودریافت بهتـر ازسـخـن
موالنا  :مقدمۀ کتاب :مؤلف برای آماده کردن خواننده ،در مقدمۀ کتاب بعضی
نکات آوایی(فونتیک) ودستوری راآورده است وبه توضیح دگرگـونـی هـا
درتلفظ مُصّو ِت ها وصامت هاپرداخته واز شعر موالنا مثال داده است مثال ً(خانۀ
خویش) باید(خانه ی خویش) با سکون یا و بدون کسره) تلفظ شـود ،تـاوزن
شعردرست بیایید در مثنوی معنوی موالنا آمده است:
دیمران رفتند خانه ی خویش باز مابماندیم و تو وعش دراز
ونیز دیمر مثال ها که درآن گ ُود  gowadیه جای گوید
ایمان گُوَد َت پیش آ وان ک ُفر گُو َد پس رو
ازدیوان کبیرمولینا :از دیوان کبیرمولینا که مشهوربه دیوان شمس میباشـد،
دوست گرامی آصف فکرت ابیات غزلهای متعدد رامثال آورده است ،که از
صفحۀ  92تاصفحۀ  989کتاب رافرا گرفته است ،کلمات وعبارات به ترتیـب
الفبا میباشد ،ومطالعۀ آن برای ادیبان و زبان شناسان بسیار دلنشین تما میـشـود
مثال راازصفحۀ 12برگزیده ایم ،وآن (ج ِمی ج ِمی) میباشدکه دلـدادۀ زاری
کنان به دلدار می گوید اینک اقتباس از متن کتاب  :ج ِمی ج ِمی
این عبارت را هنما معذرت یا التماس گویند مرحو عبداهلل افغانی نویـس
نیزآنرادرقاموس لغات عامیانۀ افغانستان باهمین توضیح آورده است :
ای که خلیل من تویی ،
بهر خدا ،جمی جمی
عز جفا مکن،
مرو پیش ِ من آ  ،جمی جمی
از مثنوی معنوی  :از شش دفترمثنوی معنوی مولینا ،مؤلف گرامی ،تـعـداد
کمتر راآورده است که ازصفحۀ 981تاپایان کتاب رامیمیرد
درکابل میمویند(مردخسیس کوری وکبوتی میکند ) (کور و کـبـود) را
موالنا درمثنوی معنوی چندین باربکار برده است ،وآنرا درین بخـش کـتـاب
نیافتم ( واین یک دلیل است که بایدمؤلف گرامی در چـاپ دو کـتـاب،
کلمات وعبارات بیشتراز مثنوی معنوی پیداکند ) اینک یک مثال که درکتاب
آمده است:
شاه به معنی داماد شاه وعروس یعنی داماد وعروس این واژه به همین معنی
بیشتردرکابل ووالیات شمال ونیزدرتاجیکستان رایج است ،همراه ِ داماد را (شاه
باال) گویند( که درتهران ،ساقدوش ،می گویند )
حال چون جلوه ست زان زیبا عروس وین مقا آن خلوت آمدبا عروس
جلوه کرده خاص و عامان را عروس خلوت اندر  ،شاه باشد با عروس
»خلوت اندر« (یعنی درخلوت ،در حجله )
این یک مثال را اقتباس کرد آن عالقمندان که کتاب رابـدسـت آرنـد،
دیمرمثال هارا خواهند خواندکه همه دلچسپ میباشد
بدست آوردن کتاب:
برای بدست آوردن کتاب لهجۀ بلخ میتوان در شهرهرات به چوک گـلـهـا،
کتاب فروشی احراری ودرشهرکابل به انتشارات عرفان ،چون دهبوری ،چهار
راهی شهید ،مراجعه کرد (دوستان وعزیزان میتوانند این کتاب رابه شما ازوطن
تحفه بفرستند )
بخاطر می دهیم که انتشارات عرفان کتاب های ارزندۀ دیمر مثال (تجلی خدا
درآفاق وانفس) ونیز (نقد بیدل) اثرعالمه صالح الدین سلجوقی رانشـرکـرده
است
و نیز (آثار هرات) به قلم استادخلیل اهلل خلیلی را( ،افغانستان در مسیر تاریخ)
اثر میرغال محمدغبار را و (افغانستان درپنج قرن اخیر) اثرمیر محمد صـدیـ
فرهنگ را ،و (فیض قدس) در بارۀ بیدل اثر استادخلیل اهلل خلیلی را( ،نی نامه)
وچندرسالۀ دیمررا در بارۀ مولینا وکتاب های دیمر را همین مرجع انتشاراتی به
چاپ رسانیده است /
سایت استادفکرت یادهانا داردyaadhaa@blogsot.com :

هفته نامۀ امید

رضا خینجی
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شمارۀ 579
کابل ـ افغانستان

ما مفت نه سهم می بریم ازخورشید
دامن دامن ستاره پرداخته ایم

کرزی ،شیاد تاریخ ،نوکرآی اس آی پاکستان ،مرکزومسئول بـحـران در
کشورماست مرد ما از آغاز تهاجمات ایرانیان واسکندر مقدونی و حـمـالت
ویرانمر اعراب وچنمیزخون آشا وغیره ،تابه قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی و
جنمهای داخلی بدست بنی اعما اوالدۀ او ،دردفاع ازخانۀ مشترک ما افغانستان
بهای سنمینی پرداخته اند هر چنددرروند مبارزات ،دردومرحلۀ اول ،ازشرکت
برادران پشتون سخنی درتاریخ بمیان نیامده ،بخاطری که شایدآنهادرکوهپـایـه
های جنوب کشورزندگی ،کار ومبارزه میکرده اند ،وبه مرور زمان به سایرنقاط
کشور سلطۀ شانرا گسترانیده اند
درین قسمت به یک واقعیت تاریخی میپرداز که :درهنما گشوده شـدن
خراسان بدست مسلمانان(اعراب) بخش بزرگ ساکنان این سرزمین راتاجیـک
هاتشکیل میداده اند درحوزۀ خراسان ،تاجیکها دارای تمدن وفرهنگ چندیـن
هزارساله بوده اند (ازپنج تاهفت هزار سال) ،که گنجینه های فکری ومعنوی آنها
درمراحل مختلف به زبانها و گویشهای گوناگون نمارش یافته است
آریانای کهن بعنوان میهن تاریخی تاجیک ها ،خاستماه آیین باستانی مهر یـا
میترا ،که درهزارۀ دو وسو قبل ازمیالد ظهورکرد ،همچنان آیین زردشت و
اوستا ،کتاب زردشتیان که به محورسه اصل ( پندارنیک ،گفتار نیک و کـردار
نیک) استواراست ،شش صدسال قبل ازمیالد درهمین دیار بلخ بامی شکل گرفته
است البته این مرز و بو نه تنهاخاستماه آیینهای میترا و زردشت بلکه زادگـاه
اصلی اساطیر وحماسه های شهنامۀ فردوسی بزرگ نیز میباشد ،ورویداد هـای
شهنامه اساسا ً درهمین سرزمین اتفاق افتاده است
آفتابا باردیمر خانه راپرنور کن دوستان راشادگردان ،دشمنان را کورکن
جمشید شعله شاعرشهیرمعاصرتخارستانی ،که شادروان پروفیسر جاوید اورا
مردی آراسته به صدهنرتعریف کرده ،دروصف آریانا ،سـرزمـیـن اصـلـی
تاجیکان ،چنین دادسخن داده است :
کنا مردان مردکمین گۀ پ ُردالن
زادگۀ پاک ما میهـــــــن آزادگان
ساللۀ دیهیم جم وارث تخت کیان
مهد نژاد بزرگ ســــــــاللۀ آریان
زیسته مردانه وار به دهر در هرزمان
همیش نقش سنان مه ع َل َم کاویان
خواه به شمشیرکین ،خواه به تاج ونمین از گۀ پیشین زمان تا به د واپسین
به اسناددیمری ازفرمانروایی طوالنی تاجیکان وترکان درطول تـاریـخ در
کشورما وسرزمین زرخیز وهزارفرهنگ هندوستان توجه فرمایید :مـمـرتـاج
محل یکی ازعجایب هفتمانۀ جهان ،محصول تفکرواندیشۀ آنان نیست؟ کی می
تواند باغ بابررا درپایتخت افغانستان ،کابل ،نادیده انمارد وبه مزار اودرود نـثـار
نکند وسرتعظیم فرود نیاورد؟ ممر منار جا ومسجدجامع هرات یادگارسالطین
علم پرور وخیر اندیش غوریان تاجیک تبار نیست؟ وصدهامثال دیمر شـهـر
غزنی پایتخت محمود ومسعود وبهرامشاه وسنایی وآرامماه هزاران شـاعـر و
فیلسوف چون ابوریجان بیرونی نیست؟ درآنوقت خراسان راسینۀ اولیـاء مـی
خواندند ،جمالی شاعرهندی دروصف همان گفته است:
شاه جم سیرت ظهیرالدین محمدبابر آنک
خاک درگاهــــش بود مسجود شاهان کبار
ازخراسان چون به هندوستان شدی آمدترا
بخت دولت در یمین وفتح ونصرت در یسار
ملک هندوستان زانصافت چنان رون گرفت
رشتـــــۀ بازار اردو شد ز کـــــابل تا بهار
واما ،ازگذشته هاکه بمذریم ،کرزی وتیم نابکار ،ناالی وفاشیست او ،ایـن
وطن پاک ونجیب واین ملت سرفراز وآزادیخواه رابه مرکز فساد وکشتارگـاه
طالبان تبدیل کرد ،هم روی تاریخ راسیاه نمود وهم جغرافیا رابه چالش کشیـد
هردو دورۀ ریاست جمهوری اوباملیونها رأی تقلبی همراه بود اودرانتخـابـات
شورای ملی مداخله کرد ،وآنرا تایک ونیم سال به درازاکشانید عـمـردولـت
درین مدت به هدررفت و فرصتهای طالیی ضایع شد
ازیک ونیم سال پیش انتخابات دورسو را درارگ مهندسی کـرد ،هـردو
کمسیون انتخابات رااز افراد بی ایمان ،بی آبرو وضعیف النفس ومزدور وبیشعور
برگزید ،قانون اساسی وقانون انتخابات راپامال کرد ،وسرانجا کشور را وارد
مرحلۀ خطرناکی ساخت درحالیکه ملت نان ندارد ،بیکاری بیداد میکند ،جوانان
بیشماری به موادمخدر آغشته وبه عنصرهیچ وپوچ مبدل شده انـد ،بـازسـازی
متوقف شده و قیمتها صعودکرده وهرلحظه خطرجنگ داخلی متصوراست
اوجرگۀ مشورتی رادرموسم سرما باعجله دایرساخت ،ولی خواستهای شانرا
زیرپاکرد مصارف آن جرگه باالی کرزی بایدتاوان شود وبه جر جنایت ملی
محاکمه گردد مصارف دول اودو وهرآنچه تاحال صورت گرفته ودرآینده
صورت میمیرد ،بدوش کرزی است بایدازنزدش حساب گرفته شود اوتوسط
داوودزی مزدورآی اس آی ازکشورهای دوست بصورت غیرقانونی وبطـور
دزدی پول زیادی جمع کردولی باوجودیکه شورای ملی برآن اعتراض گرفت
وطالب توضیحات گردید ،او ازموضوع طفره رفت ومسایل راکتمان کرد
میمویندکرزی بازاخیلوال وزیرمالیه پنهانی زد وبنددارد ،وقتی رسـانـه هـا
داراییهای شخصی زاخیلوال راکه به دزدی جمع کرده بود ،افشانمودنـد ،اوبـه
گریه وعذر وزاری متوسل شدوبه دامن کرزی دست انداخت وکرزی او را از
بدنامی ،برطرفی ومحاکمه نجات داد کرزی چندک ُود بانکی مخصوص نزداو
دارد ،وازآن طری پولهای زیادی راحیف ومیل کرده است اگرتفتیش دقیـ
ذریعۀ اشخاص با ایمان صورت گیرد ،خیانتهای او ظاهرمیمردد ،خصوصا ً در
مصارف آن پولها ،عدالت اجتماعی را بین محالت واقوا رعایت نکرده است
خالصه طی سیزده سال او نتوانست ازکمکهای سخاوتمندانۀ جامعۀ جهـانـی
استفادۀ معقول نماید ،ورنه امروزافغانستان ،دوبی ثانی میبود امروزمرد مـانـه
برق دارندونه آب آشامیدنی ،نه سرکهای شهری نه ترانسپورت منظم ،نه صحت
نه کارومصروفیت آبرومند 81سال به خونریزی گذشته بهترین فرزندان کشور
دردفاع ازوطن جا شهادت نوشیده اند ،باید به اووهمۀ فاشیستان قو پـرسـت
گفت :شما پیوسته متعرض ومتجاوز بوده اید ،وبومی های افغانستان مدافع!
اینک دوباره برمیمرد بافاشیستهاوعظمت طلبان ،که اهداف پاکستان راپیش
برده وپیوسته اقوا اصیل کشورراتوهین میکنند ،به شخصیتها بد ورد میمویندو
افغانستان رابه ناح مال وملک شخصی شان تلقی میکنند ،وبه بومیان کشورمی
گویند افغانستان راترک کنند!
پیش چشمت مانده ای شیشه کبود زآن سبب عالم کبودت می نمود
آقایان (یون هاچه مذکروچه مؤنث) ،کریم خر ها ،شکریه بارکـزی هـا،
گاللی صافی ها ،سمسورها ،اللی ها ،کمال ناصرها ،فکورها(،مولوی صـاحـب
تره خیل وشاگردانش) ،احمدزی ها ،روستارها ووو شماغلط فکرکـرده ایـد،
مابومی های آریانا ،خراسان و افغانستان به اساس اصالت تاریخی ما ازپنج تاهفت
هزارسال پیش درین مرزوبو زندگی ،کارومبارزه کرده ایم ،وبعدازین هم چون
هندوکش استواروپابرجا خواهیم بود ،واز تپ تپ پای هم نمی هـراسـیـم واز
جانمی رویم ازشمامیخواهیم به اساس پیوندهای تاریخی(دنباله درصفحۀ هفتم)

داکتر غال محمد دستمیر

برومفیلد ـ کولورادو

ترجیح منافع شخصی بر منافع ملی

(دنباله ازشمارۀ پیش)کمونستها وکشتارجوانان واستادان :روسهااز زمان تـزار
رسیدن به آب های گر را بفکر داشتند اما افغانستان سد راه بود و طی یک پالن
بیست و پنج ساله 11و توسط گروپ خل و پرچم به افغانستان :اول تـوسـط
کودتای  2ثور 8112ش مطاب  92اپریل  8221و بـعـدأ ,بـروز92اپـریـل
 8222با ورود پنج هزارنفر نیروی روس با تسلیحات ثقیله درمیدان هـوائـی
کابل و بال درنگ حرکت بسوی تپۀ تاج بیگ و قتل حفیظ اهلل امین 13پرچمی
هارا بر اریکۀ حکمروائی افغانستان تکیه دادند به اینصورت ,روسها به ارزوی
که آبهای گر بودخودرا نزدیکترفکر میکردند رسیدند وبدین ملحوظ ,اعضای
کی جی بی زیرنا مشاورین درهمه دوایرپیدا ودرهمه فیصله های دولـتـی و
مردمی دست باال داشتند خلقیها ,بدون تأمل به کشتار ها شروع کردند و هزارن
نفر پیر و جوان بیمناه رازیرعنوان اخوانی ,اشرار ,شعله ای ,خمینی,ضد انقالب,
ماویست ,توطئه ,مجددی ,صحنۀ جنگ ,پخش شبنامه ,تایپیست ,اهل خـبـره,
سکتاریست ,دسیسه ,خمینیست ,به ارتباط باال حصار؛ اعدا کردند ,سـزاهـای
سخت نصیب ساختند و دسته جمعی زنده بمور کردند درجملۀ پنجهزار شهید
که  1صبح11,12به نشررساند؛ زمینداران ,دهقانان ,متعلمین صنف  1تـا ,89
محصلین فاکولته های مختلف پوهنتونهای کابل و ننمرهار ,استادان فاکولته های
متعدد پوهنتون کابل و ننمرهار ,نرسها ,دوا سازان ,مالکین دوا خانهـا ,تـجـار,
مامورین وزارتهای مختلف دولت ,تیکه دار ,غریبکار ,پیاده های دوایر,انجنیران,
خورد ضابطان ,افسران عسکری تا جنرالها ,سارندویها ,خباز ,لیالمـی فـروش,
دریورتکسی ,روسای شرکتهای خصوصی ,مامورین متقاعد ,موتردار ,سـرای
دار  ,وکیل کارگران ,کارگران ,مال اما  ,مالز مکتب ,قاضی ,کوچی ,چپن
فروش ,ماشینکار ,آهنمر ,آمرین محابس ,پوسته رسان ,چوپان ,کلینر ,قرطاسیه
فروش ,دریور ,پیلوت ,عریضه نویس ,مامور هوتلی ,خزانه دار ,بایسکل ساز,
لباس فروش ,کپی کش ,شاگرد مستری ,پرزه فروش ,کهنه فروش ,چـوب
فروش ,سماوارچی ,گلیم فروس ,روغن فروش ,کلچه فروش ,پیشـخـدمـت
سفارت ,معلم نسوان ,خطیب مسجد ,رادیوساز ,خیاط ,خشت مال ,تـرکـاری
فروش ,برنج فروش ,دیوانه ,میوه فروش ,ذغال فروش ,شاگرد عکاس ,دست
فروش ,شیرینی فروش ,مزدور کار ,سمرت فروش ,چایدار ,قصاب ,زیـور
فروش ,خشکه شوی ,غریبکار ,کچالو فروش ,مستری ,واسـکـت فـروش,
جاسوس پاکستان ,آشپز ,خاد مسجد ,عریضه نویس ,میخانیک ,ساعت سـاز,
نجار ,قالین فروش,ملک قریه ,عکاس ,تکه فروش ,گلکار ,باغبان ,لیموفروش,
سترنجی فروش ,بوت دوز ,چوکیدار ,وکیل مدافع ,ملنگ ,کشمش فـروش,
تبنگ فروش ,خشت مال ,کراچی وان ,مزدور ,دالل موتر ,ترجمان ,مـعـلـم
سپورت ,مدرس ,مبلغ ,تعویذ گر راکه اکثرأ برای پیداکردن یک لقمـه نـان
بیرون برآمده بودند طور جینوساید از بین یردند یعنی زیر بنای کار ,کارگری
و علم و دانش را ریشه کن ساختند که بعد ها خون مرد را بجوش آوردند ,بـه
جهاد نجات وطن برآمدند  ,انقالب شکست ناپذیر شکست خورد ومجاهدیـن
موف شدند بالنتیجه ,کمونستها با استادان شان ازبین رفتند ,بدارآویخته شدند و
روسیه پارچه پارچه شد
در دورۀ استادربانی ,گلبدین دوباربه حیث صدراعظم کشور با حلف وفاداری
قسم یاد کرد و یکبارهم درخود بیت اهلل شریف برای صلح ,آتشبس عمومی و
همکاری امضانمودند که متأسفانه آنهمه تحلیفات و تعهدات درخـانـۀ کـعـبـه
فراموش شد وگلبدین اولین کسی بود که بتاریخ  92اپریل 8229بر کابلـیـان
معصو باران راکت فروریخت و درحدود صدنفررا بقتل رسانید و باز  1مـی
 8229برنواحی شهرکابل ومیدان هوائی بمباردمان شدیدآغازکردکه  11نفر را
بقتل رسانیدند و  133نفر دیمر را زخمی ساختند وقص علی هذا تا اخیر برای
سالها که تا هنوزهم تخریب وکشتارهای مرد جریان دارد به ویرانی کابـل و
اطراف رول عمده داشت ,ازهمین جاست که لقب راکتیاربخود کمائی نمود
مجاهدین گروپها و شوراهای مختلف زیر نامهای(اسالمی) ایـجـادکـردنـد
(بصورت مفصل در مقالۀ دو بحث شده) گهی با یکدیمر رز آرائی داشتند
و زمانی هم یکی دوباهم متحد شدند و به ضد حکومت ولی بمفاد طالبان صف
ارائی نموده کشتارها ,سینه بریدنها و میخ کوبیدنها را بیرحمانه وظالمانه بریکدگر
روا داشتند و واعتصمو بحبل اهلل جمبعأ و ال تفرقو را هم بی ارزش دانستند ,شهر
ها و قصبات را ویران کردند و هزارها فامیل را یا مهاجر داخلی و یا مهاجر دیار
بیمانمان ساختند قوماندانان و والیان بی پرنسیپ و بیوفا با دالرامریکائی خریده
شدند و افراد و پیروان خودرابی سرگذاشته وخود سردارانه به پاکستان ,ایران و
آلمان وغیره فرارکردند و یا بدامن دشمن دین و دنیای مرد ما طالبان پاکستانی
پناه بردند وبازچون زمینۀ قدرت ستانی وعوا فریبی میسر شد دوباره بصحنـه
ظاهرشدند؛ رئیس جمهور ومعاون شدند  ,وزیرشدند ,وکیل شدندو سناتـور
اینها به درد خود و دوست و قو وآشنای خود زیاد خوردند و جیبهارااز دالـر
های امریکائی مملوساختند اما طفل وبیوۀ شهیدان همـرز خـودرافـرامـوش
کردند و گذاشتند که از سردی سرما جان دهند و پی لقمه نانی درتجسس پس
مانده هایشان باشند رئیس جمهور ربانی چهاردفعه حاضر به استعفی شد مشروط
براینکه مخالفین دولت به آتش بس عمومی و دایمی موافقه کنند ،متأسفانه که
نه به پیشنهادات وی بلکه پروگرامهای صلحجوئی ومشورۀ ملل متحد را رد و
ارزشی قایل نشدند
طالبان روزهای اول ,گروهی بودندکه ازظلم قوماندان حزب گلبدین به ستوه
آمده بمقابل آن و دیمر قوماندان های منطقه قیا کردند وامادرعـقـب پـرده
پاکستان انمریز ,عربستان سعودی ,وامریکا جهت خلقت طالبان که همه پتانهای
پاکستان وپشتونهای افغانستان بودند فعالیتهای جدی بخرچ دادند ضمنأ پاکستان
بمرد افغانستان طوری وانمودمیساخت که با سردارولی نمایندۀ شاه ساب گفت
وشنود سر داده اند وطالبان عساکر ظاهرخان اند که برای برگشتش به تـخـت
سلطنت افغانستان قدعلم کرده اند و این خبط با اعالن دفترظاهرخان از رو که
وی زودبوطن برمیمردد ،پالیسی پاکستانیهارابیشترتقویت بخشید وبالنتیجه اکثر
والیات بدون اندک مقاومت بتصرف طالبان درآمدحتی دولت اسـتـادربـانـی
درغزنی به کمک شان شتافت اما بعدأ معلو شد که طالب نه بلکه قوای آی اس
آی پاکستان بودند که نا را به طالب داده بودند اما عملیات و تاکتیک حربی را
آنها بدوش گرفته بودند ورنه هیچ طالب مدرسۀ اسالمی هیچماهی قادربه پرواز
هلیکوپتر وسورتیهای طیارۀ جت جنمی بوده نمی توانند
بدینصورت دیده میشود که از زمان سلطان خوارز تا سلطان ارگ کابل عبد
الحامد کرزی هیچ زمامداری برای خیر وصالح ورفاه مرد خود سعی نورزیده,
آرزوها وتمنیات شخصی شان اولویت کارنامه هایشان را دربرداشـت ایـنـهـا
درهیچ دوره بمرد اجازه ندادند تا یک ملت متحد و با ثبات باشـنـد و یـک
وحدت ملی قایم و دشمن شکن داشته باشند درحقیقت وحدت ملی را دشمن
جاه و جالل خود دانسته کوشیده اند تا مرد را درجنگ با یکدیمرزیر نامهای
برتریهای لسانی ,قومی و مذهبی باهم مشغول نمه دارند و خود آب راخت کنند
و ماهیهای لذیذبدست آرند؛ ازینجاست که نشنالیسم واقعی ریشه نمرفت ولیدر
وزعیم ملی ازمرد برای مرد بر نخاست
وقتیکه شاه امان اهلل غازی برای رفاه عامه پالنها روی دست گرفت و دوست

انجنیر عنایت اهلل حبیب

همیشه روشنی

صفحۀ پنجم
هامبورگ ـ آلمان

مشکل دینداران در کشورناروی در ماه رمضان
برای مسلمانان روزه ازجمله پنج بنای اسالمی بوده روزه عملیست که مسلمانان
ازآذان صبح یعنی قبل ازطلوع تا آذان شا ,غروب از چیزهاییکه روزه را باطل
میکند خودداری میکنند روزه ازجمله آداب مذهبیست برای معتقـدیـن در
شمال اروپا در کشور ناروی نزدیک به قطب شمال معتقدین دراین ماه جوالی
به مشکل شدیدی سردچارند درینجا روشنی روز سه ماه اضافه از  93ساعـت
دوا دارد در گذشته این منطقه ازتحول های سیاسی دور وگوشۀ بی سرو صدا
ازدنیا بود ،در این اواخر با استخراج واستحصال ذخایرنفت کشورصنعتی ناروی
کارمندانی از کشور های مسلمان را استخدا نموده اند حاال اضافه از  %81اهالی
ناروی مهاجرین اند بیشترین این مهاجرین ازکشورهای آسیا ،افریقـا وشـرق
نزدیک میباشندکه دراثرجنمها وفقر ازوطن شان فرارنموده وکشـورمـتـرقـی
ولیبرال اسکانداناویا رامحل اقامۀ خودانتخاب نمودند
درجهان کاپیتالیستی غرب که تما مسایل باالی قوانین سرمایه استوارو تشکل
یافته و همه چیزروی آن میچرخد آیا با آداب روزه 8333سال قبل مطابـقـت
میکند ! به این سوال نه تنها مهاجرین بلکه اقتصاد جهانی همه روزه با آن مواجه
اند یعنی تقسیم اوقات جهان کار ،با تقسیم اوقات دینی بکلی مغایرت دارد
یکباربحیث منیجرتصدی ،میتینمها ،تاجران ،استادان ،کارگران فنی ،شاگـرد
مکتب وکالج وجای دیمر بازهم بحیث فرد مذهبی بایدروزه داشت واوقـات
نمازوروزه رامدنظرگرفت واموردینی رااجرا نمود
بخاطردار  ،در زمان معلمی من در تخنیکم شهر هامبورک ٍشاگردان ترکی ا
ازمن اجازه مرخصی تقاضاداشتند تا درنمازجمعه سهم بمیرند این یک مشکـل
جدی بودبرای من بحیث مسلمان ازیکطرف نمازجمعه وبرتریهـای آن بـرای
نمازگزاران ،ازجانب دیمر مسئولیت درسی ،وخصوصآ برای شاگردان آلمانی
ا غیر قابل تصور بود که شاگردان ترکی مرخصی طلب داشتند!!
جوانان مسلمان مدرن نه ازجنتری بلکه حاالدرهمه کشورهـا ازمـوبـایـل و
پروگرا appاوقات نماز رامیبینند زمانیکه روزهادرشهر tromsoناروی طویل
و طاقت فرسا شد ،مسلمانان این مشکل را درک نمودندکه نبایدیکماه اضـافـه
از 93ساعت روزانه روزه گرفت ،برای حل معضله باشیخ عربستانی بنا داکتـر
عبداهلل عزیزالمصلح که در مسایل دینی وارد و قرآن شنـاس اسـت تـمـاس
گرفتند و پرسان نمودندکه آیاممکن است افطار نمود وغذا خورد ونوشیـد بـا
وجودیکه هنورهوا روشن وآفتابیست واز تاریکی خبری نیست (البته در زمستان
برعکس روزهای کوتاه وشبهای دراز تاریک)؟
بعدازگفت وشنودبسیارطوالنی ،شیخ هم نمیخواست درکلمات قرآنی تصرف
واز خودکم وبیش کند باالخره فتوای داد که اوپاپ نیست وبعد از غورزیـادو
مطالعه سوره های مختلف به این نتیجه رسید و سه راه حل را پیشنهاد نمود :یاباید
اوقات مکه رامیعارقراردادویانزدیکترین شهررادرنظرگرفت که در آنجا غروب
میشود ،ویا خود دستجمعی تصمیمی اتخاذ نمود که همه شان پابند باشند !!
یک پیشنهادیکه همه جوانب آن باز است البته این پیشنهاد درجامعه مسلمان
شهرtromsoناروی که ازگروههای قومی کشورهای مختلف جهان مانندسومالیا
مراکش ،سودان ،افغانستان  ،اریتریا ودیمرکشورهای مسلمان متشکل اند ،کار
بسیطی نیست وجر وبحثهای داغیست که سه چهارسال دوا دارد هسـتـنـد
مسلمی که بین  81الی 98ساعت روزانه روزه دارند وقران جواب قـاطـعـی
برایشان ندارد (سوره 9آیه  812زمانیکه رشمه سیاه وسفید را فـرق نـمـود )
(اشپیمل شماره )13
مالاما شهر tromsoافغان است وباخانم آلمانی خوددرآنجا مشغولیت دارنـد،
چند سال قبل به ناروی مهاجرت نمود ،ازآب و هوای پاک ومقبول طبـیـعـت
ناروی لذت میبرند اینجا محل توریستی وماهیمیریست ،شبـهـای northern
lightو روشنایی یا اشعه قطب درجذابیت اینجامیافزاید وبرای تماشای آن سفـر
های بسیار زیاد گروهی برای توریست ها به فروش میرسد
موضوع روزه تا اندازه جهانی گردیده ودر همه جا باالی آن گفت وشـنـود
های به زبانهاست حتی در مسابقات جهانی فوتبال بین آلمان والجزایرهم درمـاه
رمضان صورت گرفت درالجزایراسال دین دولتی است وخوردن روزه ممکن
است عواقب ناگواروشاید بندیمری باخودداشته باشد علمای دینی الجزایر در
مسابقات جهانی همه به یک نظر نبودند که آیااعضای تیم فوتبال شـان روزه
بمیرندیا نه !شیخ حامد ازجامعه اسالمی به این نظر بودکه  :نباید روزه را شکست،
خداوند باروزه داران است !شیخهای دیمری ازجامعه اسالمی دربعضی مـوارد
استثنا را درست میدانند پلیرهای فوتبال الجرایردر مورد روزه ویا روزه خوری
خود چیزی نمفتند و تا حال پنهان ماند !
ناگفته نماندکه دو سه سال قبل تیم دوشیزگان فوتبال افغانی هم در ماه رمضان
به کشور ناروی برای مسابقات سفر داشتند که مشکالت دینی وسپورتی رادر
قبال داشت که باعث باخت زود فوتبالیست هایمان گردید که برای زیادی از
دوشیزگان این همه زحمات بسیار ناهنجار بود
درمورد اوقات روزه درمحل شمال اروپا که وضیعت استثنی است فـعـال
استادیونیورستی استانبول اقای abdulaziz bayndirوهیئت آن مشغولتحقیقات
علمیست تا حال چند بار به شهر tromsoونواحی آن مسافرت نموده میخواهد
بدانند که چه زمانی درشهر شب میشود درمحلیکه دو ماه درسال شب مـداو
یعنی  93ساعت سپید وروشن است ویا درزمستان قـطـب polarnaightکـه
همیش تاریک میباشد ،درچنین حالت روزه گیری ناممکن است ! bayndirدر
نوشت در ابتدا اشتباه صورت گرفته که نبایداوقات را نجومی تعیین میکردنـد،
بلکه باید نظر به زاویه تابش نورآفتاب صورت میمرفت !(اشپیمل شماره )13
این باعث شدکه درمناط قطب تا حال اوقات روزه ونماز درست نیست چقدر
زیباکه باالخره ساینس ودنیای زیبای دین باهم جور آمدند آقای پروفیسـر و
تیمش اوقات رامحاسبه نمودند وبه کمیسون بین الملی در شهر tromsoنتایج را
پیشنهاد نمودند که درتما جهان نباید بیشتر از  81ساعت روزانه روزه گرفت
مسمانان مسجدالنوراین پیشنهاد راتمجید نموده ونظر خوب دانستند اماتا حال
اوقات جدیدپروفیسریونیورستی استانبول را نادیده گرفته وپیشنهاد اورا نـظـر
شخصی وی میدانند در جستجوی علمای دینی وعلمای ساینسی دیمرند کـه
بیایند وفتوایی بدهند !
به نـظـرمـن مسـلـمـانـان دراروپـا مـعـیـارCentral European Time/
) Mitteleuropäische Zeit (CET/MEZرا شاخص قرارداده وروحـانـیـون و
دستماه های رسمی شان ازمراجع علمی نجومی اروپایی کمک طلب کـنـنـد
بدبختانه رهبران کشورهای اسالمی همفکر وهمنظر درمسایل دینی ومـذهـبـی
وعلمی نیستند ،پول عاید هنمفت نفت رابرای خریداسلحه مصرف نموده ودر
راه نابودی مردمشان وفرهنگ باستانی خود قدعلم نموده اند /
*****************************************
شد ،بازهم دشمنان خاک ومرد افغانستان از طری اجنتهای خود که حضرت و
نقیب و خان و خوانین بودند برای وی توطئه ها سردادند وآن شاه ترقی خواه را
بدیاربیمانمان رهنمون ساختند وقتیکه شهید احمد شاه مسعود قهرمـان مـلـی
امنحیث یک لیدردرتاللو بود وبر قوای متجاور پاکستان که جنگ نیابتی باداران

هفته نامۀ امید
نامۀ ازپروفیسر داور (دنباله ازصفحۀ پنجم)
دوست دور ازدیده و نزدیک بدل ،داورعزیز ! دراخیر این پاسخ دوستانه وبی
پیرایه ،قطعه شعرزیبا وپرمعنی ات راکه ضمیمۀ نامۀ پر محتوایت ساخـتـه ای،
قسما ً تذکر داده وصحت وسعادت وبختیاری ات را ازبارگاه ایزدی نیازمند :
شعرمن حربه است که درقلب دشمنان کاری کند که دشنه و خنجر نمی کند
د ر گیر ودار ظالم و عصیان گران چنان رزمی کنم که شیر و غضنفر نمی کند
شرم و حیا ز قـــــتل برادر نمی کند
جنگآوران بی خـــــــرد دشمن بشر
ترس از خدا و دوزخ ومحشر نمی کند
میهن فروش حیله گر و اجنبی پرست
ظلمی کند که هیچ ستمگر نمی کند
دولت به حق مردم مظلوم و بی گناه
غیر از گناه و پیروی از شر نمی کند
زاهد نگر که مرتکب رشوه و رباست
در حیرتم که هیچ جناور نمی کند
قتل وقتال وظلم و ستم همچو آدمی
حرمت به حق خواهر ومادرنمی کند
هرکودنی که دشمن ناموس وزن بود
هرگز فقیه و قاضی و داور نمی کند
غصب حقوق بیوه زن وکودک یتیم
*****************************************
آیا تاریخ تکرار خواهد شد ؟ (دنباله ازصفحۀ دو )
بار دیمرصلح ،آرامش وامنیت وتمامیت ارضی کشوررابه خطرمواجه سـازد،
توسط فرزندان صدی کشور کشف وخنی ساخته شد !
9ـ عامالن این توطئه دستمیروبعدازیک محاکمۀ علنی به اعدا محـکـو و
حکم اعدا شان در بامداد امروزتطبی واجساد شان برای عبرت عا درچـمـن
حضوری آویزان شده است !
1ـ برای تأمین امنیت وطنداران،اجتماعات بیش ازدونفرممنوع است!
3ـ نشرات تلویزیونهاورادیوهای شخصی تااطالع ثانوی معطل است!
1ـ قدرتهای کشورهای دوست از امنیت کامل برخوردار هستند !
2ـ قانون اساسی عندالموقع ترتیب وبه منصۀ اجراقرارداده خواهد شد !
2ـ پارلمان ،نهادهای مدنی ،کمسیونهای مستقل منحل وترتیبات الز بـرای
اعادۀ آنها اتخاذ خواهدشد
پردۀ تلویزیون سیاه میشود ،صدای فیرتفنگ وماشیندارواصابت راکتهـا در
بعضی محالت بموش میرسد ممر باردیمردرکابل چه اتفاقی افتاده است؟ از
سبزپوشان اردوی ملی وپلیس ملی وامنیت ملی خبری نیست! مـردان نـقـاب
پوش باریشهای بلندوراکت اندازهادر شانه سوار برپکآپ ها ته وباالمـیـرونـد،
مرد باحیرت وتعجب ازیک دیمرمیپرسند ،آوازه های وحشتناک ورعب آور
در تما شهرمی پیچد ،دکانها ،سرایها ودفاترهمه مسدوداست ،امااطالعات سـر
چوک حاکیست که مهره های اصلی حزب جمعیت اسالمی افغانستان و کاندید
ریاست جمهوری آن باستادعملیاتی اش همه دستمیروسربه نیست شـده انـد
اطالعات بعدی میرساند که قوتهای اوزبیک درمزار شریف باالی والیت بـلـخ
حمله نموده ،ووالی بلخ راباخانواده اش به قتل رسانیده اند
فرمان دو شورای انقالبی به بعضی ازسئواالت چنین پاسخ می دهد:
بابای ملت ،ولسمشر حامدکرزی برای حفظ تمامیت ارضی افغانستان واحترا
به رأی اکثریت ملت ،داکتراشرف غنی احمدزی رابحیث رئیس حکومـت و
رئیس شورای انقالبی مؤظف نمود ،تابااشتراک ومشورۀ نـزدیـک بـاحـزب
اسالمی انجنیرصاحب گلبدین حکمتیارومال صاحب محمدعمر ،یک حکومت
وحدت ملی راتشکیل وبه ولسمشر معرفی نماید (وعده ایکه اشرف غنـی در
یکی ازکمپاینهای انتخاباتی به صراحت داده بود ،درعمل پیاده خواهد شد )
پیاده شدن این سناریو ،پایان دموکراسی نیم بند ،پایان انتخابات ،پایان آزادیها و
شروع اسارت ها وآغاز مصیبت های بیشماردیمر خواهدبود ،ودرین جـریـان
خطرناک ،ائتالف بامتعصبین وفاشیستها نه تنها سبب ازمیان رفتن جریان هـای
سالم ملی درکشورخواهدشد ،بلکه سیاهرویی تاریخی رابدنبال خواهد داشت
دراخیر نباید ناگفته بماند که نیروهای بیمانه ،اهداف ستراتژیک خود را در
همیاری بافاسدترین دکتاتوریها دنبال خواهدنمود ،وهراتفاقیکه رخ بدهد ،یک
مسألۀ داخلی پنداشته شده ،ودرآن هیچ نوع مداخله نخواهند کرد ! الوقع اهلل /
*****************************************
ابتذال دموکراسی در اعجاز افغانی (دنباله درصفحۀ سو )
نمارنده چندسال پیش ،در چنین روزهایی از ماه رمضان به رئیس پـارلـمـان
وقت و معاون فعلی رئیس جمهور یونس قانونی ،هشدار داد واکنون آنراعلنـی
تکرارمیکند که بی ایمان ساختن ِ مرد به ارزشهای مدرن و دموکراسی ،هزینۀ
سهممینی است که از فساد حاکم در بین دولتمردان و رهبران سیاسی افغانستان
نشات می گیرد
اکنون به نظر می رسد که باید بار دیمراین خطر بزرگ و فراموش شده یاد
آوری شود زیرا هر چند ظهور گرایشات افراطی شبیه به طالبان ضعیف به نظر
می رسد ولی نهادینه شدن ِ فساد در افغانستان کامال عیان است اگر اراده ای برای
خروج از (صغارت به تصمیم خویشتن) بوجود نیاید ،نمی توان بـه امـروز و
فردای افغانستان چندان امید داشت اما این اراده امری روانشناختانه و اخـالقـی
نیست تا با تدبیر اصحاب تکنیک و علم حل شود تا چه رسد به کنش ِ بازیمران ِ
صغیر ِ سیاست
این اراده امری وجودی است که ازتامل پبرامون وضعیت حاضر ،وضعیت
مطلوب ،مفهو توسعه ،ونسبت سنجی بین این اندیشه ها به دست می آید بـه
دیمرسخن ،توسعه وترقی همه جانبه امری درون زاست که تنهامیتواندبراساس
درک درست صورت گیرد چیزی که درپیش قراوالن سیاسی ماکمتـردیـده
میشود و به ابتذال دموکراسی می انجامد (/برگرفته ازسایت بـی بـی سـی،
81جوالی )9383
*****************************************
رئیس جمهور یا ملک قریه ؟ (دنباله ازصفحۀ سو )
واوراچاکر انملیسها میدانست بخاطرقدرت دادن به مالسال ودیمران زیراثـر
منمل ،کرزی باشیرمحمدآخندزاده والی پیشین هیرمند تماس نزدیک داشـت
مقامات انملستان برکرزی فشارآوردندتاآخندزاده را بخاطر دست داشتـن در
قاچاق موادمخدر ومخالفت دهشت افمنانه علیه رقبای خود درسال  ،9331بـر
کنارکند کرزی آخندزاده رامفید تلقی میکرد ،وقبیله اش بزرگترین قبیله در
هیرمند بود هربارکه کرزی به هیرمندپرواز میکرد ،آخندزاده راباخود میداشت
ودر جلسات باسران قبایل درپهلوی خود مینشانید طی یک بیانیه درلشکر گاه،
کرزی 91مرتبه نا شیرمحمدآخندزاده رادرحضور داشت منمل ومرد برزبان
آورد ،منمل چندان موردتوجه قرارنداشت ازنظرمرد محل این شیرمـحـمـد
آخندزاده بودکه هنوزهم بنا (والی محتر ) یادمیشد وقدرت واقعی داشت
کرزی بیان داشت که ازاستفاده ازشبکۀ غیررسمی خود وحکومتداری ویژۀ
خودش ،پشیمان نبوده وبصورت خیلی اندک برنهادهای رسمی تکیه داشـتـه
است( ،حقیقت اینست که حکومت رسمیت نداشت وازابزار حرکت به پیـش
محرو بود ،قادرنبود اصالحات الزمی رابرطب حاالت وحقای برای رئـیـس
جمهورآماده گرداند یک چیزیکه پیروزی من میباشد ،تماس بـامـرد بـود
بسیاری ازآنان مرد غیرقابل باوربودند وازخوداجندای پنهانی داشتند سالـهـای
جنگ یک صنف جدیدرهبران محلی را ایجادنمود که ازطری سنتی والزمی
بوجودآمده بودند ،ازمشروعیتی که رهبران قبایل دارند ،برخوردار نمیباشـنـد
این رهبران نو سالح دارندباموادمخدر )
شماری از مشاوران کرزی به این عقیده میباشندکه اکثریت روستاییان یک
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سیستم رسمی حکومتی حمایت میکردندکه اگرکرزی آنرا خل میکـرد بـر
خالف ،کرزی بربزرگان قبایل تکیه داردکه درمیان شان اشخاص فرصت طلب
موجودمیباشندکه باجنمساالران ازنظرداشتن ساحۀ نفوذ کمترفرق دارند کرزی
برای این بزرگان قبایل منابع مالی فراهم میسازدکه بعدازکرزی هم ادامه یابد
اجازۀ رفت وآمد شمارزیاد رهبران محلی غیررسمی به ارگ ریاست جمهور
بدون آنکه بصورت دقی مشخص شوند ،کرزی رادر مـعـرض دسـتـرسـی
طرفداران طالبان قرارمیدهد ،که برخالف میل کرزی ،به دهشت افمنی دست
میزنند ،ویاکرزی رادربسیاری مواقع فریب میدهند یک والی ازیک والیت نا
آرا بمن گفت که بیش از هشتاددرصد بزرگان والیت وی ،که ازحمالت اردو
شکایت میکنند ،طرفدار طالبان میباشند کرزی هیچوقت درهیچ زمانی دربـارۀ
هویت و انمیزۀ رهبران قبیله باوی مشوره نکرده است کرزی یک سـیـسـتـم
موازی خیلی خطرناک باحکومت را بناکرده است ،این سیستم اورا تشـویـ
کرده تاجلوحمالت قوای خاص امریکاراکه خسارات بزرگ برطالبـان وارد
میکرد ،بمیرد ،زندانیها رارهاساخته وحتی قوماندانهای محلی را تعویض کند
کرزی بمن اعتراف نمودکه وی درحقیقت قوماندان اعالنبوده است زمانیکه
اردوی افغانستان بصورت نسبی مسلکی میشد ،وبحیث یک قوۀ جنمی عرض
وجود میکرد ،وی بیش ازین به جنگ باورنداشت که آنهابخاطرآن تربیه مـی
شدند کرزی خودرایک شخص قلبا ً وماهیتا ً (تسکین دهنده) میخواند ! ولـی
طرفداری ازچندین رهبر دهشت افمن منطقوی ،این ادعایش رامخدوش مـی
سازد بعضی هاگفتارکرزی را جدی میپندارند ،وشماری دیمرآنرا ناشی از سوء
ظن شدیدکرزی رابرقوای خاص واطالعات تحریف شده میدانند ،که هرروزبه
او داده میشود
رئیس کرزی گفت :طالبان درآغازبدون جنگ صحنه راترک کرده بودند،
امریکایی هاآمدند ،من درشروع به کشوردسترسی نداشتم ،وسایل حکومتداری
دراختیار نبود ،هنوز هم خیلی ضعیف باشد امریکاییها باآدمکشان کشورخودما
همراه شدند ،وطالبان رابا دهشت افمنی مجبورساختندتادوباره دست به تفنـگ
ببرند پاکستان حاضر بود ازفرصت استفاده کند ) کرزی درطـول جـریـان
مصاحبه تاکیدمی کردکه بارهبری امریکا اختالف دارد(من جنمی راکـه در
افغانستان صورت گرفت ،الز نمی دید )
درزمانیکه درسالهای اخیرروزانه ده نفرسربازافغان کشته میشـدنـد ،کـرزی
مرگ طالبان رامشتاقانه ماتم میمرفت ،مثلی که سربازان اردو مرده باشنـد! در
یک روزماه فبروری 9383اجساد 93سربازاردوکه در کنرکشته(شهید) شـده
بودند ،درشفاخانۀ نظامی کابل انتقال یافته بودند ،کرزی به بهانۀ اینکه درمراسـم
تدفین اشتراک میکند ،سفر خودرابه خارج قطع کرد ،ولی بجای آنکه به مراسم
خاکسپاری حاضرشود ،از ارگ خارج نشد وبه سیاست مصروف گشت وقتی
که موضوع رادرمیان گذاشتم ،وواکنش مردمی راکه اورهبری میکنـد بـیـان
کرد که به سربازان خودتوجه ندارد ،کرزی موقف دفاعی گرفت وگفت :من
توجه دار  ،من اکثرا ًداشته ا  ،این پروپاگند غربی هاست ) باضربه زدن برروی
میزکارخود اظهار نمود :آنان فرزندان این خاک هستند ،آنهاجان خودرافدا می
نمایندولی زندگی شان درجنمی فدا میشودکه از ما نمی باشد
درعین روزیکه کرزی آن جمالت را بیان داشت ،هدایت دادکه سه نفـربـا
هوشترین افسران قوای خاص دریک اتها مبهم جاسوسی برای کشـورهـای
غربی مورد تحقی وبررسی قرارداده شدند قوای خاص مرکب ازچهارده هزار
سربازقوی بوده ،برای دفع حمالت طالبان بسیارمهم میباشد قوای خـاص در
امنیت دوراول انتخابات ریاست جمهوری نقش مرکزی داشت من بایکی ازین
افسران زندانی سال پیش دریک گردهمآیی اجتماعی دیدارداشتم من اورایک
انسان خوش قیافه ،تنومند ،خوش برخورد ویک سربازمتفکریافـتـم کـه در
کشوری که ازمیزان بلندسربازان بیسواد رنج میبرد ،وجودچنان افسری بسـیـار
ضروری میباشد
درسالهای اخیرریاست خود ،کرزی که زمانی بخاطرمحدودبودن تماسهایش،
(شهردارکابل) خطاب میشد ،توجه خودرازیادترمعطوف به مشکالت روستاها
نمود ،که ضربات جنمی راتحمل نموده ومی نمایند کرزی برای خوشنـودی
طالبان ،اشتباهات قوای خاص را محکو میکند به امیدصلح مذاکرات زیـادی
باطالبان انجا داد ،ولی حاصلی بدست نیاورد باوجودیکه بارهااعالن کرده کـه
آزادیهای حاصله رافدای حصول طرفداری طالبان نمی نماید ،تالش کـردکـه
رهبران طالبان رابسوی خود بکشاند ،ویک شماری راازتنۀ آنهاجدا کند تالش
هایش تاحدی دستپاچمی وجدایی رادربین طالبان ایجاد کرد ،درعین زمان درهم
وبرهمی رادرداخل قوای خودبوجودآورد ،و جلو شان را در برابر یک دشمن
جانورخوی گرفت ،و انتقادهای شدید ملکی راعلیه خود سبب گردید
داکترسپنتا رئیس شورای امنیت ملی درجواب سئوال من که آیا کرزی یک
رهبردوراندیش و رویایی بود؟ بیان داشت :به کابینه نماه کنید ،درحـکـومـت
کمونیست ها ،مجاهدین ،برگشتی هاازغرب وجوددارند ،این هنرحامدکـرزی
رانشان میدهد ممراین برای یک سیاستمدارکه تالش مینمایدیک کشورپـس
ازجنگ هاو ناسازگاری هارا بازسازی نماید و به سوی دموکراسی سوق دهـد،
کافی نمی باشد ) داد فرسپنتا وشماری دیمرکه باکرزی ازنزدیک کارکرده اند،
بمن گفته اندکه وی هیچوقت بصورت روشن درموردیک مودل حکومت که
برای تحق آن سعی ورزد ،چیزی نمفته است همچنان کرزی رویای خودرا به
یک افغانستانی که چسان بایدباشد ،ظاهرنکرده است
افغانستانی راکه کرزی بجامیمذارد ،یک کشورهمبسته بشمول همه میباشد،
وباکشوری ازهم گسیخته وآشفته که خودش به ارث برده بـود ،فـرق دارد
سپنتاگفت افغانستان ما برروی پرنسیب هایی که کرزی الزمی تلقی می نمـود،
شکل گرفته است ،ولی بخاطرسبک رهبری کرزی ،این دستـآوردهـا لـرزان
میباشند درزمان کرزی آزادی مطبوعات انکشاف کرد ،تهدیدهایی که علـیـه
آزادی مطبوعات صورت میمرفت ،نه ازطری نهاد هاونه ازطری قوانین نافذه
خنثی ساخته میشدند ،بلکه تهدیدهارا مداخلۀ شخصی کرزی رفع میکرد توجۀ
کرزی دربارۀ مشارکت زنان دراموراجتماعی ،که با داشتن نهاد هـای انـدک
حمایوی انکشاف قابل مالحظه کرد ،درخوردتوجه میباشد حتی نقش آیـنـدۀ
جنمساالران درافغانستان نامعلو میباشد کرزی اکثریت آنهارا نسبتا ً بی موازنـه
وضعیف ساخت ،وازین نماه مستح شادباش است ،ولی آنهاهنوز هم درزندگی
عامه دخالت دارند واز قراردادها درارتباط باقوای خارجی وسرمایه گـذاریـهـا
منفعت بدست می آورند ،که این موضوع یک دلیل عمده است که آنـهـابـه
پروسۀ دموکراتیک وفادارمانده اند در89سال گذشته بسیاری از جنمسـاالران
سیمای خودراتغییردادند ،ریش هاراکوتاه نمودند ،دریشی زیبا برتن کـردنـد،
دختران وپسران که بیشتربه پروسۀ دموکراتیک عالقه داشتند ،اکنون درجـای
پای پدران خود قد می گذارند سپنتا گفت که اوشک دارد شخص دیمـری
بهترازکرزی در یک جامعۀ متشتت توفی می یافت
رئیس جمهوربعدی افغانستان یک سلسلۀ مراتب شکسته ،نهادهای ضعیف و
اقسا قدرتهای محلی راکه کنترول شان مشکل میباشد ،به ارث می برد رئیس
جمهورجدید آن ارتباط شخصی کرزی راکه بسیاربه سختی آنرابدست آورده
بود ،نخواهد داشت (این بحث که آیاقوتهای ساب دوباره پیروزخواهـنـدشـد،
ویاقوتهای نوین کشوررا به پیش خواهدراند هنوز پایان نیافته است ) ظاهرا ً هیچ
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دست آورد دوران کرزی برگشت پذیرنمی باشد درعوض افغانستان درمیان
تجدد وتاریخ متالشی خود باقی میماند افغانستان به کدا سو حرکت خواهـد
کرد ،نامشخص میباشد /
****************************************
بیانیۀ تاریخی شاه امان اللله مرحوم (دنباله ازصفحۀ سو )
قرون ماضیه که علمای حقیقی وحقیقت جو بسیارداشته ،ح پرستـی وحـ
جویی شعار شان بود ،باذهن وضمیر روشن وقلوب پاک عمل میکردند ،که راه
منصفانۀ شان همواره روشن وتابناک می نماید بنابرشهادت اسنادتاریخی ،آنهـا
آنقدربه احکا الهی وشریعت غرای محمدی(ص) پابندبودند که درپرتوفهم و
دانش وتعالیم اسالمی ،ازجاه طلبی ونفس پرستی جدا ً احتـرازداشـتـنـد چـون
پرهیزگارواقعی بودند ،و پروردگار درپاداش به آنهاحرمت و عزت وشهـرت
جاویدان عطافرموده ،درعصرموجوده عدۀ بنا و عـنـوان عـلـمـای دیـن،
خصوصیات اصیل وممتاز فضیلت های دینی و مذهبی رارها کرده ،ظاهرداری
رابه منظور نفس پرستی اختیارنموده اند ،وبهمین لحاظ کسی به اعمال آنهابحیث
رهنما وقعی نمیمذارند درهرجا خوار وذلیل شناخته میشوند سخنان وسـوسـه
کنندۀ شان در نهایت مضار جامعه رافراهم و دولتهای صالح وغمخوار جامعه را
پریشان ونارا ساخته ،به آسیاب بیمانه آب می ریزند
قماش دیمری که بجای مفاد درجامعه ،مضار شان محسوس است ،پیر های نا
مقدس وصوفی نماهای کاذب وشیخهای نفس پرست سرباری های جامعۀ غرق
درجهل اند ،که اکثراین هاگداهای متبکر ازخارج ،بخصوص ازهند برتـانـوی
بخاک افغانستان نازل شده اند ،ولی ریشه ورشته به بیرون ازمرزهادارند ،ودروطن
ماجالهای فریب و خدعه گسترانیده ،ریشه هاورشته های حساس و ظـریـف
اجتماعی ما رابا دندان متأثرمیسازندومخلوق خدا رابه گمراهی وخرافات میبرند
به من روشن ومعلو است که به همین منوال فقیرنماهـا ازافـغـانسـتـان بـه
هندوستان داخل میشود ،عاطل وباطل وکاهل درمسیرراههامی خزند وبعضا ً بـا
مهارت مرد رابه هیجان می آورند من به عبارت صاف و پوست کنده وبدون
حاشیه روی میمویم که چنین پیران کاذب ،تشنۀ مریدان جاهل وامثال آنها مایۀ
بدنامی واحیانا ً بربادی وطن و مرد وملک ومملکت اند چون ازخدا(ج) دور
اند ،وهمچنان اینها اندکه برپیکرپاک و پاکیزۀ دین ومذهب مقدس لطـمـه و
آسیب می رسانند ،به تعلیمات مذهبی صدمه میزنند وانواع بدنامی هارامهیامـی
کنند ،ودرنهایت دین مقدس وعالیجاه وعالیمقا مسلمانان رادر محضرجهانـیـان
منحط وخرافاتی جلوه میدهند درین صورت من به صراحعت میمویم که از
چنین مالها وصوفی نماها وپیران تجارت پیشه وطرزالعمل شـان درجـامـعـه
منزجر وحتی اظهارنفرت دار (نعره های تحسین)
برعلما ومشایخ وپیرانی که خویشتن را رهنمایان دین قلمدادمیکنند ،هـنـوز
موقع دردست دارندتابه اعمال خود تجدیدنظراصالحی بعمل آرند ،وپیـرامـون
آن خواسته های زشت خویش ،که درعصرامروز و فردا بازارگر نـدارد ،و
چسپ وصدق آن درجامعه دشواریها بارمی آورد ،قهر وغضب خودرا حـفـظ
وسرکوب کنند ،وعکس آن اگردر راه سعادت جامعه سعی وتالش نمی ورزند
و یانمی توانند ،الاقل از سنگ اندازی های متواتر ونفس پرستی های افراطی و
سیرناشدنی و مبالغه آمیز بکاهند ،ودربرابر مرد ساده دل وبی بضاعت ازفشـار
های غیرمرئی و روانی کم کنند ،تامبادا مقا واحترا شان درجامعه از ریشه وبن
ویران گردد ازدین ومذهب سوءاستفاده بردن ،نزدخال متعال گناه کـبـیـره
حساب می شود
اجازه بفرماییدچند سخن مختصر درموضوع دیمری بعرض بـرسـانـم در
سپاسنامۀ برادران پارسی چنین جمله تذکریافت( :افغانستان فرزند ایران است )
من به این گپ وقوف وباور ندار که افغانستان کهن و باستان که تاریخ چـهـار
هزارساله دارد ،فرزندکشوری باشد ،درحالیکه خودش ازنماه تاریخی درمـقـا
پدر کهن قرار دارد بهرحال ،می خواهم به اصل تأکیدکنم که زمان وعصرمـا
حاال زیادبرسرمسایل کی پدر وکدا فرزند است ،فکرنمی کند بلی ،ملتـهـای
روشن براصل محکم پیوندها ومتحد شدن هاوتساوی حقوق وبرابری هـامـی
اندیشند و اصل اسال بنابه امرخداوند ،مشوق ورهنمود برادریهاوبرابری هاست
(نعرۀ تحسین)
من وقتی ازکابل حرکت میکرد  ،متجاوز ازسی هزارنفربرای وداع جـمـع
شده واین ازدحا رامردمانی از مذاهب واقشار واقوا مختلف تشـکـیـل داده
بودند من آنجانیزبه نحوی وبه گونه ای تفهیم وخاطر نشان کرد که ازنماه من
همه مساوی المقا اند وهمه را برادرخود میخوانم من برای سنی هاوشیعه ها این
نکته راگوشزد میکنم که من پابندقانون اسال هستم ،وگاهی ازاندیشه های احیانا ً
جداگانۀ شیعه ها وسنی ها متأثرنبوده ونیستم ،چون بال استثنا خدمتمار تما رعایا
می باشم ومن به اصل این گفته باور وایمان دار وسخت معتقدبه ایـن گـفـتـۀ
جاودانه هستم :
بنی آد اعضای یک پیـــکر اند که درآفرینش ز یک جوهر اند
چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضـــــو ها را نماند قرار
باتوجه به این اصل ،وقتی برای شخصی تکلیف عایدمیمردد ،من نیز احساس
تکلیف وبی قراری میکنم التماس دار هرفرد به این حقیقت غوروتعم کرده،
با بندگان خداوند(ج) حسن سلوک را دریغ نکنند ،و درزمینه سخاوتمند باشید
من به شمابرادران نصحیت کنان میرسانم که باهمدیمر وهموطن تان منصفانه
معامله داشته باشید ،وبه ح وحقوق مقابل تان احترا بمذارید وبـیـش ازایـن
اختالفات بی مایه وبی پایه رادفن کرده ،بجای آن روابط برادرانه ودوستانه را در
روح وذهن وضمیرتان پرورش بدهیدوباخوشی وسرور زندگی رابسر رسانید
یک جملۀ کوتاه بایدبمویم که :من مهمان و شما میزبان من هستید ،به ایـن
لحاظ اجازه بفرمایید صرف چای خوری کنیم وحضرات شما نیزهمراه ما در
مجلس خوشی وچای خوری اشتراک بفرمایید «
*
*
*
مؤلف بزرگوارکتاب(برگی چند ازنهفته های تاریخ درافغانستان) جناب خالد
صدی درپایان نقل بیانات شاه غازی وفقید ،چنین نتیجه گیری فرموده اند» :این
بود اصل متن خطابۀ اعلیحضرت امان اهلل خان درکراچی ،که ازآن عالم وسعت
نظر ،آفاق بینی ،نیات وآرزو های نیک عدالت ،واقع بینی ها ،دلسوزیها درح
رعایا ،تساوی حقوق ،آزادی ،روشنفکری ،پندارنیکو درمورد هـمـنـوعـان و
باالخره آرزوی ترقی وتعالی کشور وآسایش ملت استنباط شده میتواند «
وآنماه آن نیات متعالی شاه امان اهلل را با عملکردهاونیات شو آل یحیـی و
خاندان نادری چنین به مقایسه میمیرند» :حاالبیایید آن سطـح نـظـروسـیـع و
سخاوتمندی هاراکه شالودۀ سلطنت ومملکت داری اعلیحضرت امان اهلل خـان
برآن پایه گذاری شده بود ،بادیدگاههای تنگ وتاریک واراده های شو حکم
روایان خلف وی که دولتداری افغانستان را اعدا هاوبه زندان انـداخـتـنـهـای
شخصیت های نخبۀ مملکت وتبعیض ها آغازنمودند ،درساحۀ مقایسه قراربدهیم،
وقضاوت آنرا برای مرد شریف وح بین کشورخود بمذاریم «
عالقمندانیکه خواهان آگاهی مستند براسناد ازدورۀ اختناق و استبداد نادری و
هاشم خانی هستند ،میتوانندنسخه های کتاب فوق ،و نیز کـتـاب ارزنـدۀ (از
خاطراتم) راکه آنهم خاطره های جانسوزجناب خالدصدی چرخی اززندان های
کابل و سرنوشت نخبمان کشورکه به امر نادر و (دنباله در صفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید

شمارۀ 579

جاوید ناصری

آلمان

خرافات و فال بینی درتلویزیون آریانای کابل

متأسفانه تلویزیون آریانای جناب الحاج داکتر ،انجنیر ،مهندس ،سناتوراحسان
اهلل بیات ،صاحب تلویزیونها ورادیوها وسایتهای آریانا ،رئیس بنیادبیات ومالک
کمپنی بزرگ وافغانستان شمول افغان بیسیم ،که کارتهای آن درسراسرگیتی به
قیمت زیادی بفروش میرسد ،از نشراعالنات جادو گری وفالبینی که تـوسـط
شیادان حرا خوری که درلندن مستقراند ،دریغ نورزیده ،وبه تبلـیـغ چـنـیـن
جعلیات مفسده که برخالف یک جامعۀ سالم ودین وآیین پاک مرد ما میباشد،
می پردازد ،که باعث ایجاد فسادوخرافات گرایی و مغشوش ساخـتـن اذهـان
مرد مامیمردد بایداین آد  ،دپلومهای علمی خودرا از دیوارهای دفاتـرخـود
برداشته وباالی میزاین فال بین دروغ گو ومکارهندوستانی بمذارد وخود نـیـز
شریک حماقت اوشود !
به کدا عقل قابل قبول است که یک جادوگرفالبین ،حالل تما مشـکـالت
فردی وخانوادگی واجتماعی واقتصادی شده میتواند؟ پاسخ این پرسش صرف
پول دوستی ومال اندوزی ازطری نامشروع بوده میتواند وبس ! کـه بـرای
متصدیان چنین نشرات ،شر آوراست ،البته که به سویۀ نطاقان ونطاقـه هـای
بیسواد این تلویزیون ودیمر تلویزیونها ،که (بهترین) را (بهتر تر)( ،مرحو ) را
(محرو ) و(بحر) را (به هر) میمویند برابرآمده میتواند ! /
*****************************************
ما مفت نمی بریم سهم ز خورشید (دنباله ازصفحۀ پنجم)
میان اقوا  ،راه انصاف درپیش گیرید وبحیث آد های متمدن ،جهان رازیـر
نظر بیاورید وبه ارزشهای مادی ومعنوی آن ارج بمذارید وتسلیم شوید !
حیف است به مردبرکشیدن خودرا وزجملۀ خل برگزیدن خودرا
از مردمک دیده بباید آموخت دیدن همه کس راوندیدن خودرا
شما اگرتفکرکنید ،درطول سه صدسال افغانستان درقبضۀ شمابوده و مردمان
بومی بحد کافی اهانت شده اند ،امیرعبدالرحمن %21مرد هزاره جـات رایـا
کشت یافرار داد محمدگل مومندونادرخان بومیان شمال رانیست ونابودکردند،
دار وندارشانرابه ناقلین سرحدی بخشیدند ،ولی امروزاوالدۀ (شیران بـامـیـان)
درسراسرافغانستان می درخشند ودربخش فرهنگ مطبوعات سرآمدروزگاراند
این واقعیت هارانادیده نیانمارید به صلح وآشتی وبرادری وبرابری تن دهید ،با
این حال ازتصامیم وفیصله های ملل متحد ،اتـحـادیـۀ اروپـا وجـان کـری
وزیرامورخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا استقبال میکنیم وآنرا باعث بقای افغانستان
میدانیم ایکاش سران جهادی ،ارگ نشینان وکرزی این عقل رامیداشـتـنـد و
خودچنین ابتکاررا بدست میمرفتند
درپایان گفتارخود را بااین ابیات دقیقی و سنایی به پایان میبر و برای صلـح،
ترقی وتعالی وخوشبختی مرد شریف وستمدیدۀ افغانستان دعا می کنم /
منابع  :افغانستان درمسیرتاریخ ج 8و 9اثرمرحو غبارـ افغانستان در پنج قـرن
اخیراثر مرحو میرمحمدصدی فرهنگ ـ اوستا تألیف مرحو پروفیسرداکتر
جاویدـ نوشته های فیض اهلل جاللی استاد دانشماه ـ دیوان بزرگ اشعارجمشیـد
شعله ـ دیوان شهیدقهارعاصی ـ سرگذشت ملت مظلو افغانستان درمسیر سـدۀ
بیست ،تألیف مرحو غال حضرت کوشان ،و منابع دیمر
*****************************************
ویانا ـ ورجینیا
عبداهلل

رسوا های زمانه

انسانها دردوران یات از کارکردهای خود یادگار بجامیمذارند که یا ازآنـهـا
درنتیجۀ اعمال شان ،به خوبی وقدرشناسی یاد میمردد ،ویابه زشتی وبدنامـی
عمل نیکو وخوب آنهابه نفع انسان باعث سرفرازی ،و عمل زشت شان سـبـب
خجالت وبدنامی آنها میشود ،وثبت صفحات تاریخ می شود مخصوصا ً انسـان
هایی که در دوران حیات مسئولیت های تاریخی وملی رابه دوش میکشند ،که
بایدباکمال صداقت و امانتداری آنرا به نفع وطن وهم نوع خود انجا بدهند
درجریان انتخابات سال 8121ریاست جمهوری ،کسانی که این پـروسـه را
تنظیم وتعیین کردند ،ومسئولیت تاریخی انتخابات رابدوش داشتند وقسـم یـاد
کردندکه درکمال بیطرفی وصداقت دراین پروسه به نفع وطن ومـرد کـار
خواهندکرد ،اما خالف آن کارکردند ،به نفع شخص واشخاص فعالیت نمودند،
و روی غرض ومرض وهدف ناروا کاروپیکار کردند ،واین نارواییهای آنـهـا
ثابت شد ،وثابت خواهد شدکه دراین آزمون تاریخی صادق نبودندونیستـنـد،
واین کار کردهای آنان سرانجا باعث بدنامی وسرافمندگی شان شدومیشود
ازجملۀ این شخاص یکی هم ضیاالح امرخیل بود ،که ازمسئولیت تاریـخـی
خود به نفع دومین متفکرجهان ! استفاده کرد اما ارادۀ خداوند (ج) چنان بودکه
هنما دزدی با پشتاره گرفتارگردد ،وبابه دوش گرفتن رسوایی تاریخی ،ازمقا
خود استعفا بدهد
آنانی که روی تعصب قومی وزبانی ویامنافع شخصی دراین توطئه وتقـلـب
شر آوردست داشتند ،نیزشرمنده ورسوای زمانه اند وخواهند بود ،که دررأس
آن شخص حامدکرزی است ،که خودنیز درنتیجۀ تقلب درانتخابات گـذشـتـه
برنده شد ،وجزبدنامی وبیکفایتی ازخود میراثی خوب بجا نمذاشت کرزی با
نصب چنین اشخاص متعصب درپوستهای کلیدی کمسیون انتخابـات وسـمـع
شکایات هدف داشت وداردتا شخص موردنظر خودرا به قدرت برساند مسئول
درجه اول نارسایی هاوتقلب در انتخابات 8121اوست ،ودر ردیف های بعدی،
یوسف نورستانی ،هوتکی ،ستارسعادت ،نوراحمدنور ،و همۀ آنان که به نـفـع
یک شخص کارکردند ،به صفت فرزندان ناخلف افغانستان شناخته خواهندشد،
که درمقابل رأی مرد خیانت کردند و مرتکب تقلب گسترده شدند
سیاسیون ورهبران آیندۀ افغانستان ازین اعمال ناشایست کرزی و دار ودسته او
درس عبرت بمیرند ،ورنه مانند اینها رسوای زمانه خواهندبود مرد افغانستان از
راه اراده و رأی خود دفاع خواهند کرد ،وخاینین را رسوا وافشا خواهند نمود
ملت افغانستان همیشه ازغازی امان اهلل شاه بحیث فرزندصالح خود با قدرشناسی
یادمیکند ،و ازدیمر رهبران گمراه وفاسد به صفت فرزندان ناخلف ! /
*****************************************
کرنای پنجاب هند صورت گرفت ،و طی آن پهلوانان نامدارافغانستان ،کشتـی
گیران هندوستان رابا نتایجی که به عرض رسید ،شکست داده وپیروزمندانه به
وطن برگشتند وعالمی از افتخار رانصیب کشورخود نمودند /
*****************************************
ترجیح منافع ملی (دنباله ازصفحۀ پنجم)
امان اهلل غازی یه پیش میبرد ,بارها بشکست مواجهه ساخت ؛ باز دشمنان عنعنوی
وقسم خوردۀ افغانستان بکمک عربهای سعودی و الجزایری وی را هم بـقـتـل
رسانده نمذاشتندکه یک دولت متحد با وحدت ملی حقیقی بنیاد گذاشته شود
میمویند هر وقت ماهی از آب گرفته شود تازه است اگرچه که قرنهامرد
مظلو وستمدیدۀ ما زیرباربیعدالتی وکشتارها و تجاوزات درد کمرپذیرفته اند
اما هیچوقت به ناکامی سرخم نکرده اند و باز به پای خود ایستاد شده اند هرقدر
افراد یک جامعه کشته شوند و قتل عا صورت گیرد تاریخ (دنباله درص )1

تقاضای حمایت از » امید «

خوانندگان ارجمند امید آگاه اندکه ،دردو سه سال اخیر ،بویژۀ مـاه
های اخیر ،به بن بست تأمین هزینۀ چاپ وارسال به مشترکین گرامـی
مواجه بوده است .به همین سبب ،یکتعداد مهربانان وعالقمندان ادامـۀ
انتشاراین جریده ،ازماههای اپریل ومی و جون سال پیش ،ماهانه مبلغ
بیست دالر را ،بعضی ماهانه ،تعدادی ششماهه وشماری هم سـاننـه
بعنوان اعانه به امیدکمک کرده اند .مشترکین گرامی نیزافزون بر مبلغ
اشتراک ششماهه یاساننه ،باارسال مبلغی درحدتوان ،از این جریـدۀ
خویش دستگیری فرموده اند.
درسه ماه اخیر ،عدۀ زیادی ازمحبان شاید بنابر مصـروفـیـت یـا
فراموشی ،درارسال اعانات شان تأخیرصورت پذیرفته است .به ایـن
ذریعه به اطالع این عزیزان رسانده میشود ،که امید به مشکالت جدی
مالی مواجه بوده ،و اخیرا ً یکی ازآخرین اعالناتش راکه یک چـهـارم
صفحه بود ،نیز بنابر مشکالت صاحب اعالن ،از دست داد .
امیداست ،عزیزان دوستدار این جریده  ،باسخاوتمندی ومهربانـی،
هرچه زودتر چک اعانات شان را در وجهه (امیدویکلی) بفرستنـد ،و
ادارۀ امیدرا منتدار لطف وکرم شان گردانند .اداره
*****************************************

حفیظ اهلل مصداق

احتمال رفتن رمضان به دور دوم ( طنز )
کمسیون مستقل روزه خوران وکمسیون سمع شکایات روزه داران ،اشپـالق
کرده اندکه هیچیک از روزه گیران نتوانسته اند ثواب » « 39به عالوه « 1
»را کسب کنند بر بنیادحکم قانون امتیازات و مصونیت روزه گیران کـه از
طری شورای رمضانی تصویب شده است ،اگر روزه داران نتوانند معیار فـوق
الذکر را پوره کنند ،باید رمضان به دور دو برود دور دو رمضان دروالیاتی
که بیشترین معتاد ،نصواری ،سمریتی ،چرسی ،بنمی ،مالی خواب برده ،مالی
گلو درد ،مالی متجاوز را داشته باشد ،برگزار می شود
کمسیون مستقل روزه خواران اعال کردکه روند تفتش عبادات تقلبی ازقبیل
نمازبی وضو ،نماز نیمه باوضو ،نمازبیخی صد در صد بی وضو ،نماز وضو ولی
مشکوک ،نمازهای )شارت کت ( ،نماز بدون جماعت ،نماز تراویـح هشـت
رکعتی و فرارازمسجد ،نمازی که توا با قرقر روده و نرمی اطراف ناف باشد،
باحضور خداشرمانده های داخلی و خارجی جریان دارد
عبدل ا ِزاربندکشال ،سخنموی کمسیون مستقل روزه خوران همچنان گفـت
روزه های خورده شده درجاهای مانند زیرکمپل ،داخل الماری ،زیرچپرکـت،
داخل تشناب ،دهلیزخانه ،روی با  ،داخل آشپزخانه ودیمرجاها صـددرصـد
تفتش میشود واحتمال صد درصد جهنم رفتن روزه خواران وجود دارد به گفتۀ
آقای ازاربندکشال ،خیرات وصدقاتی که مشکوک وتقلبی باشند ،نیزبه تفتش
میروند سخنموی کمسیون مستقل روزه خواران گفت پولهای تقلبی ،بیسـتـی
های پاره شده ،خیرات های که به گداهای جوان اناث داده شده باشد ،خیراتی
که به دست چپ داده شده باشد ،صدقۀ که در وقت دادن ،دست دهنده بادست
گیرنده تچ کرده باشد ،صدقۀ که وقت دادن با خنده و چشمک همـراه بـوده
باشد ،ازاین قماش هستند
به گفتۀ سخنموی این کمسیون ،همچنان کسانیکه در وقت افطار بی درنگ و
به صورت بی رحمانه باالی بواالنی ،خرما ،شربت و سایر زدنی ها وخـوردنـی
هجو برده باشند ،یاروزه دارانی که لقمآ نخست خودرا ناجویده راهی مـعـده
کرده باشند ،ویاهم روزه دارانی که پیش روی دیمراعضای فامیل ،دسـت بـه
تقلب افطاری زده باشند ،صد درصد روزه های شان تفتش می شود
سخنموی کمسیون روزه خواران بااشاره به آذان مالهای بـیـدارخـواب و
وارخطامیموید  :مالهای که با خروس ها مسابقه دارند و با دادن آذان پـیـش
ازوقت مرد را ازخوردن بازمانده اند ،یا مالهای که به اساس وسعت معـده و
دبلی ناف ،نمی توانند به وقت آذان بدهند ،ثواب آذان شان نیز بررسی و تفتش
می شود
بااینهمه ،کمسیون مستقل روزه خوران وکمسیون سمع شکایات روزه داران،
از به تعوی افتادن عید ،تایک هفتۀ دیمر خبر پرانده اند مقامات سرسخت و
کله کتۀ این نهادهاتاکید میکنندکسانی که لباس های نو درست کرده اند ،در
صورت به تعوی افتادن عید ،می توانند از لباسهای شان به عنوان دستمال بینی،
تکۀ گوش پاکن و حتا درصورت لزو  ،کاغذ تشناب استفاده کنند ایـن در
حالی است که دردیمر کشورها ،چه بمویم دگه ( /نقل ازسایت کوکچه)
*****************************************
فرانکفورت ـ آلمان
زین العابدین عثمانی

یادی از پیروزی درخشان پهلوانان ما

چندروزپیش درتلویزیون آریانای بیات ،خبرتصویری ازبرگزاری مسابقـات
ورزشی نشرشد ،که شایدبرای نخستین باردرسه دهۀ گذشته ازاین ورزش باستانی
کشورماکه جهان پهلوانانی مثل رستم وسهراب وتا پهلوان ابراهیم وپهلوان رحیم
وسایرین داشته ایم یادی بعمل آمد،خیلی باعث مسرتم شد زیرا درین اواخرهمه
خبرها منحصر به (کریکت) که یک بازی استعماری انملیسی بوده و دراصـل
درجمع ورزش جهان شامل نیست ،سراسرازاین بازی یادمیشود وعکس وتصویر
وفلم نمایش داده میشود !
بامشاهدۀ میدان پهلوانی درشهرهرات ،وشوق وشور مرد برای تماشای آن،
مرابه یادپنجاه وچندسال پیش انداخت ،واینک خاطرۀ تابناک آنرا به خوانندگان
گرامی امید نقل می کنم :تیم پهلوانی کلپ آریانا ،برکشتی گیران سرزمین مرغ
طالیی! تیم کلپ آریانا با شش مسابقۀ برد ،دومسابقۀ مساوی ویک باخت ،بـر
کشتی گیران هندوستان ظفر یافتند این تیم دوازده نفری پهلوانی تحت ریاست
مرحو محمدفاروق سراج رئیس وقت المپیک وداور درجه یک بین الملـلـی
بتاریخ 82حمل(8139پنجاه ویکسال پیش) جهت اجرای مسابقات دوستانه بـه
کشورهندسفرکردند تیم بعداز اجرای ن ُه مسابقۀ عمومی ،بیست ودومسـابـقـۀ
انفرادی ،در طول  92روز ،بتاریخ 92ثورهمانسال کامیابانه به کابل برگشت
پهلوانان ممتاز خلیفه ابراهیم باوزن  29کیلوگرا و92سال عمر ،سه مدال طال
بدست آورد ،غال حضرت باوزن 12کیلو93سال عمر ،دو مدال طال ،نـوراهلل
بخشنده باوزن 19کیلو82 ،سال عمر ،دومدال طال ،جان آغا باوزن 21کـیـلـو،
99سال عمر ،یک مدال طال ،نورآغازدر وزن 12کیلو 81سال عمر ،یک مدال
طال،وفیض محمدبا وزن  18کیلو91 ،سال عمر ،یک مدال نقره بدست آوردند
درنخستین روزمسابقۀ پهلوان های آریانا و هند ،در روتک پنجاب ،تالش عجیبی
برای پیروزی داشتند هنوز برای پهلوانان ما وضع آب وهوای آنجا چـیـزتـازه
بود ،ولی بااینهمه از هرگونه تالش فروگزار نکردند ،با آنکه درنخستین جوره،
راه پیوتی قهرمان ملی هند در برابرفیض محمد دروزن اول به نمره غالب شـد،
ممر این امر اسباب شکست بیشترکشتی گیران مارا فراهم نکرد
درجورۀ دو نوراهلل بخشنده دربرابر گنمار قهرمان هند غلبه یافت در جـورۀ
سو خلیفه محمدابراهیم توانست حریف خود مدن لعل قهرمان ملی هند را در
ظرف کمترازسه دقیقه چ ِت (ضربۀ فنی) نماید مسابقات روزاول ده پاینت در
برابرن ُه پاینت به نفع تیم آریانا پایان یافت مسابقات بعدی در (دنباله درستون اول)
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حشمت خلیل کرزی پادشاه هرویین کشته شد !

امروز 92ماه جوالی  ،9383حشمت خلیل کرزی توسـط یـک جـوان
انتحاری 93ساله از قندهار ،در منزل مسکونی اش کشته شد این جوان 93ساله
قندهار مواد منفجره را در دستار خود پنهان کرده بود از حشمت خلیل کرزی به
عنوان پادشاه هرویین پس از احمد ولی کرزی یاد می شد احمدولی کرزی که
یکی از تولید کنندگان و قاچاقچیان عمده ی مواد مخدر در جنوب افغانسـتـان
محسوب می شد نیز در 89جوالی 9388در منزل مسکونی خود به قتل رسید
هنوز علت اصلی قتل حشمت خلیل کرزی مشخص نیست اما علت مرگ اومی
تواندیکی از موارد زیر باشد :8 :اختالفات قومی وقبیلوی :9 ،رقابتهای فامیلـی،
 :1اختالفات برسرتجارت مواد مخدر :3 ،نارضایتی خانواده های فقیر و زیـر
دست وی در قندهار :1 ،طالبان حشمت خلیل کرزی کی بود؟ حشمت خلیل
اوپسرکاکای حامدکرزی بود که امروز صبح از سوی یک بمب گذار انتحاری
در کرز قندهارترورشد مهاجم جوان ،بمب را در دستارش کارگذاری کـرده
بود و هنمامیکه به مناسبت عید فطربا حشمت نزدیک شد ،بمب را منفجر کرد
حشمت خلیل کرزی از مخالفان سرسخت حامد کرزی در قو پوپـلـزایـی
بود او بارها از سیاست حامد کرزی انتقاد کرده بود و در اتتخابات ریـاسـت
جمهوری نیز از اشرف غنی احمدزی حمایت کرده است حشمت خلیل کرزی
،رهبران و سیاست مداران کابل را متهم کرده بود که منجی یک حکومت ِ فاسد
هستند و این حکومت باید تغییر کند مخالفت های او با حامد کرزی جغرافیای
قدرت در قندهار و به ویژه کرز را تغییر داده بود
مشکالت خانوادگی:خلیل کرزی پدر حشمت ،درسال 8213در کـویـتـه
پاکستان توسط یکی از اعضای خاندان کرزی ترور شد این حادثه مشـکـالت
خانوادگی در قو کرز به ویژه خانواده کرزی را وارد مرحله ای پیچـیـده و
حساس کرد که بدنبال آن چندین ترور دیمر نیز در این خـانـواده صـورت
گرفت حشمت و دیمر پسران کاکا انمشت اتها را به طرف عبداالحـد پـدر
حامد کرزی نشانه برده او رامسئول مرگ خلیل میدانند پس ازمرگ خلـیـل،
تمامی اعضای خانواده حشمت خلیل کرزی به امریکارفتند و درآنجا مسـکـن
گزین شدند حشمت کرزی بزرگترین عضوخانواده تابعیت امریکا را بدسـت
آورد و تا سال 9332منحیت رهنمای فروش موترتویوتا در ویرجینیا مشغـول
کار شد او سپس به افغانستان برگشت ،جاییکه برادرجوانش حکمت کرزی (
12ساله) ریاست سازمان تحقیقی مرکز مطالعات جنگ و صلح را بـه عـهـده
داشت این سازمان یکی از نهاد های حامی دولت کرزی بود حکمت کرزی،
قبل از حمالت 88سپتامبر سال 9338مصروف درس خواندن و کار در یکی
از رستورانت های حومه واشنمتن بود و بعد از ورود ناتو به افغانستان ،او منحیث
آگاه سیاسی در سفارت افغانستان مقیم امریکاایفای وظیفه کرد نهادی کـه او
درافغانستان ایجاد کرد ،به نظامیان امریکایی مشاوره میداد و برای این نظامـیـان
تحقی میکرد باسرمایه گذاری درافغانستان حشمت خلیل کرزی ،مالک یـک
شرکت خصوصی امنیتی به نا (آسیا سیکورتی گروپ) بود ایـن شـرکـت
ملیونها دالر با ارتش ایاالت متحده امریکا قرار داد دارد و در جریان چند سـال
گذشته ،ملیون ها دالر برای حشمت خلیل کرزی سود آورده بود
شرکت آسیا سیکورتی گروپ ،حدود 13پایماه و 9333کارمند و مامور
دارد خیلی از نزدیکان حامد کرزی می گویند که پیشرفت و مطرح شدن این
شرکت در بازار امنیت افغانستان بدون در نظرداشت تعلقات خانوادگی با رئیس
جمهور و نا او باور نکردنی است
زندگی اشرافی :حشمت خلیل کرزی درکرزقندهار ،زندگی اشرافی داشته
است اوچنین کاخ باشکوه رادراین محل دور افتاده افغانستان ساخته ،که بزرگی
و شکوه آنها چشم هارا خیره میکند حشمت تمامی این امکانات را اززمانیکه به
افغانستان برگشت ،برایش فراهم کرده است انمشترهای بزرگ طالی حشمت
خلیل کرزی ،هیبت وصالبت او درتجارت و معامالتیکه داشت را نشان می داد
دههامحافظ دراطراف خانه او همیشه آماده باش هستند ،وحشمت همواره سیمار
برگ امریکایی میکشیدوکرز رابه پایتخت کوچک افغانستان تبدیل کرده بود
خیلی ها ،حشمت خلیل کرزی را یک شخص جاه طلب میدانندو می گویندکه
این ب ُعدشخصی او در کاخ های که درست کرده به درستی مشخص میشود

حشمت خان کرزی با شیر پنجابی اش
حشمت خلیل کرزی ،حیوانات را بسیاردوست داشت وحیوانات در اصطبل
های جداگانه و منظم نمهداری میشوند اسبهای اصیل را از عربستان و پاکستان
آورده و در باغ وحشی که ساخته گرگ ،کفتار ،میمون وخارپشت درپشـت
قفسه ها نمهداری میشوند او تنها فردی بودکه درعوض حیوانات ماننـدسـگ
ویاگربه باشیرقد می زند حشمت دربعضی مواقع با شیر گجراتیاش به استقبال
مهمان هایش میرفت وهمیشه این شیر را در زمان تفریح نیز با خود داشت!!!/
************** ***************************
بیانیۀ تاریخی (دنباله ازصفحۀ ششم)
امرنادروهاشم نابودشدند ،میباشد ،ازمراجع ذیل به دست بیاورند :
www.khaledsiddiq.com or Facebook:Khaled Siddiq
213- 763- 8081 310- 938-6898

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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روند تفتیش آرا باز به تاخیر افتاد

13جوالی/کابل ـ صدای امریکا :بازشماری و تفتیش از پنجشنبه به شنبه بـه
تعوی انداخته شده وستاد داکترعبداهلل ازنهایی نشدن طرز العمل ابطال خبرداد
پس از وقفه عید ،قراربود روندتفتیش و باز شماری آرای دوردو انتخابات روز
پنجشنبه 18جوالی ،از سرگرفته شود امااین کار بازبه تاخیررفته اسـت نـور
محمدنور ،سخنموی کمسیون انتخابات گفت تفتیش روزشنبه دو اگست آغاز
خواهدشد اودلیل این تاخیررامشخص نساخت اماگفت ناظرین و نمایندگان هر
دوستادانتخاباتی بایدروزپنجشنبه برای آموزش درباره طرزالعملهای تازه اختیـار
شده ،به دفترکمسیون مستقل انتخابات درکابل بروند سازمان ملل کـه بـه در
خواست داکترعبداهلل درمدیریت روندانتخابات میانجیمری میکند ،هفته گذشته
ازتواف هردوستاد انتخاباتی در باره طرزالعمل ابطال آرای تقلبی خبر داد بدنبال
آن ،سفارت امریکا از این انکشاف استقبال نمود
سیدآقافاضل سانچارکی ،سخنموی ستادانتخاباتی داکترعبداهلل گفت ازدیـد
این ستاد طرزالعمل ابطال آرا هنوز بطور اصوال ً نهایی نشده است
سازمان ملل گفته بودازآنجاکه هردو ستاد نتوانستند طرزالعمل ابـطـال آرای
تقلبی رانهایی کنند ،این سازمان خود دست بکار شدو طرزالعملی را به تواف هر
دو جناح رسانید

یک افغان درمسکو خودکشی کرد

13جوالی/مسکوـ آژانس کوکچه :یک تبعه افغانستان در مسکـو از یـک
آسمانخراش خودراپایین انداخت وخودکشی کرد پلیس مسکو تاییدکردکـه
یک مرد 12ساله از منزل نزدهم یک آسمانخراش خود را پایین انداخته و خود
کشی کرده است این مرد فیض الدین نا داشت وصبح روز دوشـنـبـه 91
جوالی مصادف با اولین روزعید سعید فطر ازکلکین خانه اش درطبقه نـزدهـم
یک آسمانخراش خود را به پایین پرتاب کرد همسایه های اوبه پلیس گفته اند
که اغلب اوقات اوباهمسرش دعوا داشته و همیشه صداهای پرخاش آنها را می
شینده اند تحقیقات ابتدایی پلیس نشان میدهدکه وی به تازگی ازهمسر و یک
کودکش جدا شده و در این مدت همواره الکل مصرف میکرد گفته شده که
اویک هفته متواترالکل مصرف کرده ،اما پلیس تاهـنـوزدرمـوردانـمـیـزه و
چمونمی خودکشی فیض اهلل چیزی نمفته است ساکنان محـل صـبـح روز
دوشنبه ،با جسد فیض اهلل که به شدت با زمین برخورد کرده بود ،مواجه شدند

شبکه حقانی عامل قتل پنجصدعسکر نیرو
های ائتالف در زمان ماموریت او است

13جوالی/واشنمتن ـ باختر:با آنکه مقامات نظامی پاکستان عملیات جـاری
علیه طالبان درمناط وزیرستان شمالی را با دستاورد وبا ارزش میخوانند ،مقامات
امریکاازنحوه برخورد نظامیان پاکستان با شبکه حقانی که درمیرامشاه وزیرستان
پناه گرفته بوداند ،راضی نیستند نظامیان پاکستان باآغازعملیات نظامی شان در
وزیرستان متعهدشده بودندکه تما گروههای تروریستی مستقردرمناط قبایلی
را سرکوب خواهندکرد جائیکه ارتش پاکستان عملیات خود را آغاز کـرد
محالت مصون وامن نه تنها برای طالبان پاکستانی بود بل طالبان افغان نـیـز از
سهولتها ومصونیتهای موجود درمناط قبائیلی استفاده د وبر اهداف در افغانستان
حمله میکردند ،شبکه حقانی که ازسوی امریکا شامل فهرست سیاه شبکه هـای
تروریستی است نیز نشانی شد وتعهد برای سرکوب این شبکه نیزوجود داشت
دولت افغانستان ازآغازعملیات ارتش پاکستان علیه هراس افمنان استقبال کرد
ولی برسرکوبی تما شبکه های تررویستی تاکید نمود
باآنکه تعهد نظامیان پاکستانی درسرکوبی گروههای هراس افمن در منـاطـ
قبایلی جامع بود ،ممرنشانه های وجودداردکه دراین عملیات تنها طالبان پاکستان
که از اوامر استخبارات ونظامیان پاکستان تمرد میکردندهدف قرارگرفته انـدو
برخالف طالبان وحلقه های تروریستی که پاکستان بر آنها سرمایه گذاری کرده
است یا به محالت مصئون انتقال یافته اند ویا این که زمینه عقب نشینی آنها از
میدان جنگ مساعدساخته شده ویاهم هیچ هدف قرار نمرفته اند ،چـنـانـچـه
حسیب صدیقی سخنموی اداره امنیت ملی کشور اخیرا ً افشا نمود که قبـل از
آغاز عملیات ارتش پاکستان علیه طالبان  ،افراد وابسته به شبکه حقانی ذریـعـه
یکصدوپنجاه موتر اسلحه وتجهیزات به تل درحومه پشاور وجاهای دیمر انتقال
یافته اند  ،این نشان میدهد که پاکستان نسبت به طالبان برخورد دوگـانـه دارد
جنرال دانفورد قوماندان عمومی نیروهای بین المللی درافغانستان نیزاز چمونمی
وشیوه عملیات ارتش پاکستان درمناط قبائیلی انتقاد کردوبرموثریت آن تاکید
کرده وعملیات جاری را غیر موثر دانسته و حاال قصرسفید نیز نسبت به عملیات
ارتش پاکستان درمناط قبائیلی واکنش انتقادی نشان داده خواستارجدیت در
برابرگروه هراس افمن حقانی شده است که تعقیب عملیات ارتش پاکستان به
مناط دیمر پراگنده شده اندکه نبایداجازه یابندکه دوباره منسجم شوند همچنان
مقامات امریکاگفته اندکه درجریان عملیات نظامیان درمناط قبایلی هیچ عضو
شبکه حقانی کشته ویا گرفتار نشده است که نشان میدهد برکوبیدن حـقـانـی
نشده بل زمینه بقای آن مساعدشده است امریکا تاکیدداردکه دراین عملـیـات
باید تمامی گروه های تروریستی ازمیان برداشته شوند
درهمین حال جنرال متقاعد امریکایی جان آلن که زمانی قوماندان نیروهـای
امریکادرافغانستان بودگفته که پاکستان فرصت خوبی برای ازمیان بـرداشـتـن
شبکه حقانی داشت ممر اقدا راعلیه آنان انجا نداد جنرال آلن گفتـه اسـت
زمانیکه وی قوماندان نیرو های خارجی درافغانستان بود ،پنجصد عسکر قـوای
ایتالف از ملیت های مختلف تنها از سوی شبکه حقانی کشته شده اند پس نباید
با این شبکه همسویی وجود داشته باشد نتیجه گفته های مقامات امریکایی این
است که پاکستان یا نسبت به گروههای تروریستی جدی ترعمل کند وآنان را
یکسره از میان بردارد ویا این که دیمر طمع کمکهای امریکا رانداشته باشد
دنباله ازستون سوم:زن ستیز و فساد پیشه؛ به بار آیند آیندۀ افغانستـان بـه
دست جوانهای ماست که چه میخواهند؟ یک مملکت متحد ,متف  ,و قوی که
دیمر هیچ نوع دشمن زیرهرنامی که باشد نتواند برما حمله برده سبب تـبـاهـی
شوند ویایک مملکت غال غالمان که فرهنگ ,دین وعنعنات خـودرازدسـت
داده بتدریج ازصحنۀ تاریخ ناپیداشوند؛ ازینجاست که ازهمین اکنون در انتخاب
زعیم و لیدرخود دقی باشند وعمی فکر کنند ومن اهلل التوفی /

چندبرنامه تروریستی درایام عید خنثی شد

13جوالی/کابل ـ باختر :حسیب صدیقی سخنموی اداره امنیت ملی میموید
نیروهای امنیتی ازچندحمله هراس افمنانه وتروریستی درکشورآنهم درایا عید
جلوگیری کردندوعامالن آنراگرفتار کردند یکی ازبرنامه هاسازماندهـی دو
حمله انتحاری در والیت بدخشان آنهم در مساجد بود درپیوند به این قضیه دو
نفرکه یکی باشنده والیت بدخشان ودومی باشنده والیت قندز است بازداشـت
شده اند آنهادرمیرامشاه وزیرستان شمالی شیوه های انجا حمله انتحاری را فرا
گرفته بادوواسکت انتحاری اعزا شده بودند قبل ازآنکه دست به عمل بزنند باز
داشت شدند این دو دراعترافات شان گفتندیک هفته قبل ازآنکه به بـدخشـان
اعزا شوند ،امپولی برآنها زرق شدکه حالت روانی شان را از دست داده بودند
موظفین امنیت ملی یک تروریست را از ولسوالی گلران هرات بـازداشـت
کردند ،اونیز مامورانجا حمله انتحاری دریک مسجد در روزعید بـودوقصـد
داشت دراین حمله یک قوماندان پلیس رانیز ازمیان بردارد که موف نشد
حسیب صدیقی افزود موظفین آن اداره موف شدند تایک موترنوع دیـنـا
راکه حداقل یکهزارکیلوگرا مواد انفجاری درآن جاسازی شده بود ازولسوالی
ارگون پکتیکا پیدا نمایند شبکه حقانی این موتر را درساحه میرامشاه وزیرستان
شمالی مملو از موادانفجاریه ساخته وبه پکتیکا فرستاده بود تا به وسیله آن یک
انفجار را دربازار مزدهم شهر شرن انجا دهند که این برنامه تروریستی نیز ناکا
شد شبکه حقانی درماه مبارک رمضان با سازماندهی انفجاری دربازارمـزدحـم
ارگون پکتیکا حدود 813نفر را یا به شهادت رساند ویا هم زخمی نمودند

کرزی حکم جلوگیری از استعمال اسلحه
ثقیله منظور نمود

92جوالی/کابل ـ کرزی :کرزی حکمی را در موردجلوگیری از استعمـال
بیمورد اسلحه ثقیله منظورنمود دررابطه به قطع بمبارد هوایی برمحالت مسکونی
وبه منظورجلوگیری ازتلفات افراد ملکی حین اجرای عملیاتهای دفاعی ،وزارت
های دفاع ملی ،امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف اند با رعـایـت
ماده ( ) 91قانون اساسی افغانستان واحترا به حقوق بشر ،وضعیت ساحه را قبل
ازآغازعملیات همه جانبه بازرسی نموده درتفاهم وتشریک مساعی با سایرارگان
های امنیتی مستقردرمحل ،اطالعات دست داشته در خصوص موجودیت افراد
مسلح غیرمسئول و مخالفین را که در قریه ها و قصبات در محیط مشترک بـا
ساکنین زیست دارند از مجرای منابع کشفی و اوپراتیفی کنتـرول و جـهـت
شناسایی و تفکیک آنها از افراد ملکی دقت الز نموده به قدمه های مـربـوط
خویش در مرکز و والیات کشور مشخصا ً هدایت دهند تا از انداخت سـالح
ثقیل باالی مناط مسکونی ومسیر عبور ومرور اهالی ،درجریان عملیات جـدا ً
جلوگیری بعمل آورده با قطع انداختهای بیمورد سالح ثقیله باالی ساحات قریب
به مناط مسکونی و راه های منتهی به آن زمینه ایجاد فضای مطمئن زندگی را
در محالت فراهم ساخته و اصل فوق را پیوسته مراعات نمایند

تظاهرکنندگان درکابل  :طالبان باید محاکمه شوند

92جوالی/کابل ـ باختر:شماری از شهریان کابل وفعاالن مـدنـی امـروزبـا
تظاهرات درپارک زرنمارضمن محکو نمودن قتل دستجمعی شمـاری ازهـم
وطنان ما در والیت غورخواستار مجازات عامالن این جنایت شدند عزیـزاهلل
رفیعی یکی ازفعاالن مدنی گفت  :هدف از تظاهرات ماایستادگی دربرابرجنایت
اخیرطالبان دروالیت غوراست واظهارداشت طالبان در92ماه مبارک رمضـان
فاجعه بزرگ آفریده و83شهروند بیمناه والیت غور بشمول یک نوعروس ونو
داماد از موترپائین نموده وبه قتل رساندند رفیعی افزودچند روز پیش نیز طالبان
دریک حمله انتحاری بیش از 13هموطن مانرادر ارگون والیت پکتیاکشتند و
همچنان درتخار وارزگان وفاریاب مرتکب جنایت دیمر گردیده اند
تظاهر کنندگان دراخیر طی قطعنامه پنج ماد ِۀ که ازسوی فعالن جامعه مدنی
صادرشد درآن تاکید کردند که آنها افغان اندو ازموضع یک افغـان دربـرابـر
طالبان قرار دارند ،در قسمت دیمر قطعنامه گفته شده دولت افغانستان باید هرچه
زودتر قاتالن شهروندان غور را شناسایی وبه محاکمه بکشاند گـفـتـه شـدآن
قوماندان طالبان که عامل این جنایت است ،قبال درزندان غور زندانی بـودکـه
بعداآزاد شد در قطعنامه مجازات آنانی که باعث رهایی این قوماندان شده نیز
تقاضا شده است
همچنان درین قطعنامه ازسازمان ملل متحد وسایر نهادهای بین المللی خواسته
شده که طالبان را بعنوان گروه هراس افمن واردفهرست سـیـاه گـروهـهـای
تروریستی کرده ومورد تحریم قرارگیرند،واز شورای علمای افغانستان وسایر
نهادهای دینی تقاضاشدتاهمما باشهر وندان دربرابرتفکرخونخورطالبانی بایستند
ماهیت ضدانسانی وضد اسالمی این گروه را به مرد روشن سازند
این تظاهرات درحالی صورت میمیردطالبان،که گفته شده طالبان خارجـی
نیزباآنهابوده اند ،پنجشنبه شب  92رمضان 83هموطن مسافر ما رادرمنطقه بادگاه
درحومه فیروز کوه مرکز والیت غور ازموتر پایان نموده به گونۀ فجیع بـه
قتل رساندند این حرکت طالبان با واکنش تندمرد افغانستان قرار گرفته است
باشندگان شهرهای هرات ومزارشریف ودیمرشهرهای کشور نیز با برگزاری
اجتماعهامشابه خواستارمحاکمه عامالن جنایت شدندکه اخیرا ًدرغوراتفاق افتاد

نسخۀ تزینی قرآن عظیم الشان روگشایی گردید

92جوالی/کابل ـ باختر :نسخۀ تزینی قرآن عظیم الشان که به اهتما وزارت
اطالعات وفرهنگ وریاست بیهقی به چاپ رسیده ،پس از سخنرانی داکترسید
مخدو رهین وزیراطالعات وفرهنگ ،امروز توسط پروفیسرنعمت اهلل شهرانی
مشاورارشدرئیس جمهور درامور دینی روگشایی گردید درمراسم داکتررهین
طی صحبتی گفت برای اولین باراست که درافغانستان نسخه تزئینی قرآن عظیم
الشان ازسوی این وزارت به چاپ میرسدوازسوی ریاست انتشارات بیهقـی در
مطابع آزادی وزارت اطالعات وفرهنگ به خط خطاط چیره دست بختیاری و
گروه هنری همراه که در کار میناتوری ،حاشیه نماری و طال کاری این نسخـه
مبادرت ورزیده  ،به چاپ رسیده است
داکتر رهین دررابطه به سابقۀ نمارش قرآن ،تفاسیر قرآنی و همچنان پیشینـۀ
کار های هنری درخدمت تزئین قرآن وکتب تفسیر معلومات ارایه نموده گفت
قرآن مجید کتابیست که در آن ریبی نیست و مایۀ هدایت پارسایان است وی
عالوه نمودکه هنرمندان سرزمین ما ازروزگارقدیم تازمان ماهنرهای گوناگونی
رادرخدمت دین مقدس اسال وازآن جمله هنرنقاشی ،تذهیب وبه کارگیـری
سایر زمینه های هنری رااستخدا کرده ودرخدمت نمارش قرآن و تفاسیر آن
مورد بهره برداری قرار داده اند وزیراطالعات و فرهنگ در بارۀ طبع این نسخه
زینتی قرآن ازطرف این وزارت گفت کارروی این نسخۀ زینتی سه سال رادربر
گرفت و سه کمیتۀ جداگانه یعنی کمیته نمارش ،ا ِعراب گذاری و تزئین روی
آن کار کرده است او در اخیرافزودخداوند به ماتوفی دادکه در پایان رمضان
امسال این نسخه رابه هموطنان خداجوی خود تقدیم داریم
علی میثم بختیاری به نمایندگی ازحلقه همکاران که درترتیب ،دیزاین ،نمارش
و چاپ قرآن عظیم الشان تالش کرده اند  ،صحبت نموده و پیرامون چمونمی
مراحل نمارش ،دیزاین  ،ترتیب و چاپ قرآن عظیم الشان معلومات داد دراخیر
این مراسم پوهاندشهرانی و داکتر رهین تحسین نامه وزارت اطالعات و فرهنگ
را برای حلقه همکاران که ازمرحله اول تاچاپ این نسخه قرآن عظـیـم الشـان
کوشش کرده بودند  ،اعطا کردند و همچنان نسخه های ازاین قرآن عظیم الشان
به حاضرین محفل اهدا شد

کنفرانس بین المللی درسویس برگزار میشود

93جوالی/کابل ـ بـاخـتـر :مـعـیـن
فرهنمی وزارت اطالعات وفـرهـنـگ
امروز عاز سویس گردید هـدف از
سفرمصدق خلیلی به سویس اشـتـراک
درپنجمین کنفرانس بین المللـی ژیـنـو
است ،که وضعیت فرهنمی شمـاری از
کشورها مورد بحث قـرارمـی گـیـرد
کنفرانس که از  98جوالی آغاز و بـه
مدت پنج روز ادامه می یابد ،از طـرف
انستیتوت بین المللی ژینـو و سـازمـان
جهانی صلح و امـیـد بـرگـزار مـی
گردد
مصدق خلیلی معین فرهنمی وزارت اطالعات وفرهنگ که دراین کنفرانـس
روی چمونمی وضعیت فرهنمی افغانستان وانکشاف کارهای که دراین راستـا
انجا شده سخنرانی خواهد کرد

تشکر اوباما ازهمکاری عبداهلل و احمدزی

92جوالی/واشنمتن ـ بی بی سی:بارک اوباما ،رئیس جـمـهـور امـریـکـا
درتماسی تلفونی باغنی احمدزی وعبداهلل دو نامزدریاست جمهور در افغانستـان
گفتمو کرده واز تالش آنها برای تشکیل دولت وحدت ملی تشکرکرد وی
ازآنها به علت تواف بر سرپذیرش نتایج بررسی آرای دور دو انتخابات ریاست
جمهوری تشکرکرد و گفت جان کری ،وزیرخارجه روند بررسی صندوقها
را در ارتباطی نزدیک با دو کاندیدا وکرزی دنبال خواهدکرد اوهـمـچـنـیـن
ازعبداهلل واحمدزی خواست همزمان باپیشرفت روند بررسی آراء ،مفاد تواف
حاصل شده میان خودشان را علنا اعال کنند و به همکاری و گفتموها در زمینه
جزئیات آن ادامه دهند تا ازین طری مرد افغانستان نسبت به روند سیاسـی و
اجرایی بررسی نتایج انتخابات اطمینان حاصل کنند
*****************************************
ترجیح منافع ملی (دنباله ازصفحۀ هفتم) ما نشان داده که بازهم باچند گروه
محدود ملت بپای خود ایستاد شده تا بازیک ظالم یا ابر قدرت دیمربیایدوآنچه
ک ِشته اندبسوزانند و بباد فنابسپارند چیزیکه راستی سبب تباهی یک ملت میشود
همانا ازبین بردن فرهنگ ,عنعنات ,افتخارات تاریخی و آرت صنعت شان است
قسمیکه هتلربمقابل یهودان این عمل شنیع را انجا دادوپاکستان وطالبانش بمقابل
مرد افغانستان ما امروز در قرن بیست و یک قد میزنیم پیران و مجربـان و
دانش پژوهان مامنحیث یک مودل بجوانهای مادرس صداقت ,متانت  ,حوصله,
راستکاری ,شهامت ووطندوستی بدهندتا این جوانان عصر الکترونیک وانترنیت
مردان با عقل و دانشمندانی بارآیند که اساس وحدت ملی ونشنلیسم حقیقی را
بنیاد گذاشته زعمای ملی ووطندوست نه پولدوست ,قو پرست(ستون سو )

