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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین 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
شمارۀ شش /سا بیست وسوم /چهارشنبه  ۲۲اسد 01 / 0۱۳۱شوا  0۱ / 0۲۱1اگست  /۲10۲شمارۀ زسلسل ۳1۳

وندر آن ظلمت شـب آب حیاتم دادند
دوش وقت سحـــراز غصه نجاتم دادند
باده از جام تجـــلی به صفاتم دادند
بی خود از شعشــۀ پرتــو ذاتم کردند
اجرصبریست که ازآن شاخ نباتم دادند
این همه شهد و شکرکز صنمم می ریزد
آن شب قـدر که این تازه براتم دادند
چه مبارک سحری بودوچه فرخنده شبی
که ز بـــند غـــم ایام نجاتم دادند
همت حافظ و انفاس سحــرخیزان بود
حضرت خواجه شمس الدین محمد حافظ (رح)

سی درصد آرا تفتیش شده است

0۱اگست/کابل ـ باختر :سخنگوی کمسیون انتخابات گفت روند رسـمـی
درج آرای تفتیش شده درزرک و جمع بندی آرا دراین کمسیون فرداآغاز زی
شود .نورزحمدنورگفت :دوره ابتدایی این روند روزگذشته درحضورنمایندگان
ستاد های انتخاباتی وناظران زلی وبین المللی افتتاح شد .به گفته اوبا آغـاز ایـن
روند همه روزه آرای تفتیش شده درج زرک جمعبندی آرا زیشود .ازآغاز روند
تفتیش بازرسی آرای دوردوم انتخابات تاکنون بیش از %۱1صندوقهاباحضـور
 001۲نماینده ستادهای انتخاباتی و ناظران زلی و بین المللی تفتیش شده است.
روندتفتیش آرا صبح ازروز بخاطر برخی اختالفات نظرزیان دوستاد انتخاباتی
روی چگونگی بازشماری شش ه ارصندوق وزعرفی سه  ،سه هـ ارصـنـدوق
جهت بازرسی برای ناظران ساززان زلل حدود یک ساعت زتوقف شدازادوباره
این روندبصورت عادی ازسرگرفته شد.

اولین نشست کمیته مشترک ساختار
حکومت وحدت ملی برگزار شد

0۱اگست/کابل ـ باختر :فیض اهلل ذکی وسیدحسین فاضل سـانـچـارکـی
سخنگوی دوستاد انتخاباتی که درجمع خبرنگاران صحبت زیکردند گـفـتـنـد
نمایندگان هردو ستاد برای گفتگو در زورد حکوزت وحدت زلی تشکیل جلسه
دادند که یکی از بحث های اساسی این گفتگو هادرزورد وظایف وصالحیتهای
ریاست اجرائیوی است .این کمیته با جدیت بیشترکارخواهدکرد و نتیجه آن
ب ودی در اختیار رسانه ها و زردم قرار داده خواهد شد.
کمیته زشترک ساختارحکوزت وحدت زلی به اساس زاده سوم اعـالزـیـه
زشترک که زیان دوناز د ریاست جمهور ازضا شده ،ایجاد گردیده است .

051طالب در برخی والیات کشته شدند

0۱اگست/کابل ـ باختر011 :طالب توسط نیروهای ازنیتی درجریان عملیات
های تصفیوی در ۲۲ساعت گذشته در برخی والیات کشته شده اند .آنان در
والیات ننگرهار،پروان ،کندز،زابل ،زیدان وردک ،لوگر ،غ نی ،فراه ،هیرزند،
تخار ،بدخشان ،سرپل ،قندهار ،نورستان ،کاپیسا وپکتیکا توسط نیروهای ازنیتی
هالک شده اند ،و ۳1طالب زخ برداشته وده طالب دستگیرشـده وزـقـداری
سالح و زهمات دشمن نی بدست نیروهای ازنیتی افتاد .نیروهای پلیس زلی شش
حلقه زاین راازوالیات زابل ،لوگر ،پروان وهرات کشف و خنثی نمودند.

 01شصت راکت پاکستان به کنر پرتاب شد

ازصفحه فیسبک سترجنرال
استاد عطامحمدنور والی بلخ

همدیاران ع ی  ،زردم آزاده و سر بلند کشور ع ی م افغانستان !
باسالم وآرزوی سعادت وسربلندی شما ،زندگی تانراسرشارازسرور و شادزانی
زیخواه .
اخیراًبدنبا تکرارهای بیهوده قبلی ،شماری ازرسانه هابصورت عمدی ،خبـر
هایی رازبنی برکناره گیری اینجانب اززقام والیت بلخ و فرارزن ازکشـور را
پخش ،و روان عموزی راصدزه زده اند .زن در حالیکه نفس این گونه رویکرد
هارا درتضادبااصل حرفه روزنازه نگاری زیپندارم ،که آنرا درزغایرات بااصـو
وپرنسیپ های پذیرفته شده زلی و جهانی نی تلقی زی کن .
هموطنان گرازی وع ی م ! زن به عنوان فرزندصادق این سرززین که بـاقـدم
های استوار وپوالدین چه دربرابر ارتش تا دندان زسلح شوروی پیشین وچه در
برابر تروریس جهانی ،القاعده ،طالبان وبغاوت گران جهانی با قازـت ایسـتـاده
زبارزه کردم ،پاهای نلرزید وهرگ به ترک کشور وزردم خویـش زـبـادرت
نورزیدم ،دربیش ازیک دهه اخیر نی چه درتأسیس نظام وچه درتشکل ،تقویت
وگسترش حکوزتداری ،ازهیچ تالشی زبتنی برزنافع زردم دریغ نورزیـدم ،در
هیچ زعازلۀ نپیوست  ،راه خود را در کنار زردم خویش انتخاب کردم وزردم و
سرززین رابرهرچه زنافع شخصی وگروهی ارجحیت دادم ،حاال چگونه زمکن
است بخاطرکی ،برای چی ودربرابرکدام توان و نیرویی ،سرززین راترک کن
وزیدان سیاست را رهاکن ؟
زن زتعهد به خدزتگ اری و پاسداری اززردم و سرززین خودهست  .هرگ کنار
رفتنی درزیان نبوده وب ودی درروزهای ن دیک پس از تکمیل بخشی ازتداوی
قبلی ام که درافغانستان آغازکرده بودم ،در کنار زردم و سرززین خواه بود .به
ازید دیدار 1(/اگست )۲10۲

حضوربانوی تکواندوکار درالمپیک جوانان

00اگست/کابل ـ طلوع نیوز:یک بانوی تکواندوکارافغانستان برای شرکت
دردوزین دوربازیهای المپیک جوانان ،ازروزرهسپارچین شد .این زبارز برتر را
یک زربی همراهی زیکند.
این بازی شنبه هفته آینده درشهر سوزوی چین برگ ار شده یک هفته ادازه
خواهدداشت .فرحنازیعقوبی تنها ورزشکار افغان است که برای شـرکـت در

0۱اگست/کنرـ باختر :نظازیان پاکستان باردیگرشب گذشته شصت راکت از
آنسوی خط دیورند بروالیت کنرپرتاب کردند .عبدالحبیب سیدخیل قوزاندان
ازنیه کنرگفت این راکتهادیشب بر ولسوالیهای دانگام وشیگل اصابت نموده که
تلفات جانی درقبا نداشت.این درحالی دوروزقبل درجلسه شورای وزیران بـه
وزرای دفاع وداخله دستور داده شد تا به همچون حمالت پاسخ به زوقع بدهند.
ازسه سا بدینسو ه اران راکت ازپاکستان به والیت کنر پرتاب شده است.

بزرگان نورستان :طالبان مردم راقتل عام
کردند دولت بیتوجه است!

01اگست/کابل ـ کوکچه :شماری از ب رگان قوزی والیت نورستان دیروز
درنشستی درکابل ضمن انتقاد ازبیتوجهی دولت به حمالت طالبان هشدار دادند
که ادازه این بیتوجهی سبب بروزیک فاجعه دراین والیت خواهـدشـد.آنـان
خواستار انجام عملیات نظازی علیه طالبان شده و تأکیدکردندکه چندین ولسوالی
این والیت از سا ها قبل در زحاصره طالبان قرار داشته و راههای تران یتی ایـن
زناطق زسدود زیباشد .زحمدعارف نورستانی رئیس زجمع نورستانی هـادریـن
نشست تاکیدکرد :دولت به حمالت شبانه طالبان علیه زواضع زردم غیرنظازی بی
توجه است و هیچ واکنش خاصی نداشته است .به گفته وی ،طالبان در  ۱سـا
گذشته ،چندین زرتبه زردم زناطق کازدیش و برگمتا والیت نورستان را قتل
عام و بسیاری ازخانههای آنان را به آتش کشیدهاند ،ازا دولت زرک ی با وجود
تقاضای زکرر زردم زبنی بر عملیات نظازی علیه شبه نظازیان طالبان ،هیچگونـه
اقدازی در این ززینه انجام نداده است.
عبدالرازق حیدری یک اب رگ قوزی گفت :زردم از حمالت طالبان به ستوه
آزده که درآخرین زوردروز دوم عیدسعیدفطر درنتیجه حملۀ طالبان00 ،پلیس،
0زن و 0کودک کشته و ۱پلیس به اسارت طالبان درآزدند.عملیات گسـتـرده
علیه طالبان ،ایجادپاسگاههای ازنیتی واف ایش تشکیالت پلیس زحلی ،از خواسته
های اصلی این ب رگان بود که در این نشست به آن تأکید شد.

شش دزد و دو قاتل گرفتار شدند

0۱اگست/ز ارشریف ـ باختر:دونفربه اتهام قتل ابازداشت شدند .آنان یکماه
قبل انجنیریک شرکت خصوصی رادرز ارگشتندوازسوی پلیس بازداشت ودر
تحقیقات به جرم خوداعتراف کردند.پلیس 6نفررابه اتهام دزدی نی گـرفـتـار
کرد،آنان زوترونمبر پلیت هارا دزدی وازصاحبان آن پو تقاضا زینمودند .

دوزین دور بازی های المپیک جوانان رهسپار سوزوی چین زی شود .
فرحناز یعقوبی و مربی او بانو سلما حسینی
فرحنازیعقوبی عضوتی زلی تکواندوزیگوید :وی از 6زاه بـدیـنـسـوبـرای
شرکت دراین بازی ها آزادگی گرفته ودر وزن زنفی ۲۲کیلـوگـرام داخـل
دوشک رقابت خواهدشد.
سلماحسینی زربی تی زلی تکواندوی دختران زیگوید:تمرینات فرحناز بسیار
عالیست واز انگی ه باالبرخوردار است ،ه ازلحاظ فنی و ه ازلحاظ بدنی برای
این زسابقات آزادگی دارد .بازیهای المپیک در سطح بسیار باال برگذارزیشـودو
بدست آوردن زدا کار دشوار است ،ازا زا زحمت خود را کشیده ای .
بازیهای المپیک جوانان هر چهار سا برگ ار زی شود و در آن ورزشکاران
بیش از صد کشور در ۲2رشته ورزشی در برابره به رقابت زی پردازند.

قتل قوماندان طالب برسرتقسیم عشر و زکات
0۲اگست/هرات ـ باختر :یک قوزاندان طالبان درولسوالیهای زنده جـان و
غوریان شب گذشته کشته شد .زال اده که سرپرستی گروهی ازطالـبـان در
ولسوالیهای غوریان وزنده جان را برعهده داشته وهم زان زعاون نازنهاد طالبان در
ولسوالی زنده جان بوده دردرگیری ذات البینی گروه طالبان کشته شدکه برسر
تقسی عشروزکات رخداد وزنجربه زخمی شدن چندین فرد زسلح شده 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

توافق برتشکیل دولت وحدت ملی

تعیینات ،مساویانه میان رئیسجمهور ورهبراپوزیسیون صورت میگیرد
01اگست/کابل ـ کوکچه :داکترعبداهلل واشرفغنی احمدزی ،دو نـازـ د
انتخابات ،روز جمعه باپا درزیانی جانکری وزیرخارجۀ ازریکا ،زتن زوافقتنازۀ
تشکیل دولت وحدت زلی راازضاکردند .آنان دیروز دریک کنفرانس خبری
زتعهد شدند بدون درنظرگرفتن برنده انتخابات بعد از بازشماری آرا به زنظور از
زیان برداشتن تردیدهای زرتبط با تقلب همکاری کنند.
عبداهلل درکنفرانس زطبوعاتی که باحضوراشرف غنی ،جان کری و جـان
کوبیش نمایندۀ ساززان زلل درافغانستان برگ ار شد ،گفت :زا زتعهدشدیـ بـر
اساس دیدگاه زشترک وبرای آینده کشورزان همکاری کنی .زاشاهدآغازیک
زرحله جدیدسیاسی درکشور خواهی بود .اشرفغنی نی گفت :عملکردازروز
وهفتههای آینده زا بایدفضایی ازن وزطمئن ایجادکند .زا این اصل را باورداری
وبرای انجام این تکلیف زلی وتعهدنسبت به هریک اززردم افغانستان همکـاری
خواهی کرد .او اززردم خواست اختالفات انتخاباتی راپشت سر بگذارندوگفت
که ازفرداتی های وابسته به هر دوستاد ،کار زشترک بروی برنازههایـی بـرای
آینده افغانستان راآغازخواهندکرد.او با اشاره به شرایط سیاسی در زنطقه گفت
زا نمیخواهی افغانستان به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود.
جان کری که برای دوزین باردریک زاه گذشته به کابل آزد تا برای حـل
اختالفات بوجود آزده زیان دو تی زیانجیگری کند ،درنشست خبری گـفـت
نقش هردوناز د ،جدا ازاینکه کدازیک رئیس جمهور خواهدشـد ،درآیـنـده
افغانستان حیاتی خواهدبود .اوگفت :هردو ناز دزوافقت کردهاندتابـاتـغـیـیـر
رویکرد ،برروی زشخص کردن زسیرسیاسی آینده افغانستان وزقابله با زشکالت
زوجوددرکشورکار کنند.دوناز د توافق کردهاند تا برآینده افغانستان تمرکـ
کنند ،نه برخود.کری باتاکیدبراینکه ازریکاازقانون اساسی افغانستان حمایت زی
کند ،باردیگرتاکیدکردتوافق بدست آزده و ایجادپست جدید ریاست اجرایی،
درتضادبا این قانون نیست وتغییر نظام سیاسی به پارلمانی وتغییـردراخـتـیـارات
رئیس جمهورنی درآن زطرح نشده است .پست جدیدزیتواند به فـعـا تـر و
زوثرتر شدن عملکرد دولت آینده کمک کند.

متن اعالمیۀ مورخ  8اگست  7104102اسد 0313

اعالزیه زشترک تی های انتخاباتی در زورد نهاییسازی قانونمند دور دوم
انتخابات ریاست جمهوری 0۱۳۱وتشکیل حکوزت وحدت زلی
شکی نیست که کشورع ی زا دریکی ازحساسترین زراحل تاریخ سیاسـی
خویش قرار دارد .عبور زوفقانه از این زرحلۀ حساس نیاززند داشتن یک دولت
قوی و زشروع است که بر زبنای اجماع سیاسی و ارادۀ استوار همگانی تشکیل
گردد .درنتیجه درک زشترک از حساسیت وضع زوجود ،ضرورت شکلدهی
به یک اجماع وسیع زلی به زنظورانجام اصالحات اساسی وایجادتحو بنیـادی
درحا زبد شدن به باورعموزی قشرسیاسی جازعه زازیباشد .تی های انتخاباتی
شازل درزرحله دوم انتخابات بهزثابه زراک تبلور وتبارز ارادۀ اکثریت قاطع زلت
زازسئو اند در همچو شرایط حساس در تشکیل حکوزت وحدت زلی رسالت
ایمانی و زلی خویش را ایفا نمایند  .با باورزشترک به نکات یادشده وبا وقوف به
ضرورت حیاتی همکاری زلی ،زاازضاکنندگان این سند به نمایندگی ازهـردو
تی انتخاباتی تصمی گرفتی تازواردآتی را بهحیث تصازی زشترک به استحضار
زلت شریف افغانستان برسانی :
0ـ الت ام واحترام به قانون اساسی جمهوری اسالزی افغانستان و حرکت در
چهارچوب احکام ودستورات آن ،سنگ بنای تمام اقدازات و اصـالحـاتـی
خواهد بودکه درحا حاضر وآینده زورد توجه قرارزیگیرد .بهمین زـنـوا ،
حفظ دستاوردهای جهاد وزقاوزت زردم افغانستان وتجربۀ پویای دزوکراتیک
سی ده سالۀ اخیر اصو راهگشا در تحقق برنازه زلی اصالحات خواهد بود.
۲ـ هردو جانب به تمازیت چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۲0سرطان 0۱۳۱
( 0۲جوالی  )۲10۲زوردتوافق قرارگرفت (زراجعه شود به سندضمیمه شـده)
زتعهد وپابندزیباشند ،بشمو ایجادحکوزت وحدت زلی ،ایجـادفـوری پسـت
رئیس اجراییوی حکوزت توسط فرزان رئیس جمهور ،تشکیل لویـه جـرگـه
درزدت دوسا  ،که پست صدراعظ اجراییوی را زوردزداقه قراردهد ،تعییـن
زقازات بلند رتبه زطابق به اصو توافق شده وبرزبنای شایستگی ،واصالحات ،به
شمو اصالحات درنظام انتخاباتی.
توافق روی این چهارچوب سیاسی که با حمایت همکاران بینالمللی کشور
زاحاصل گردیده ،اساس توافق سیاسی است که درزطابقت با قانـون اسـاسـی
افغانستان زیباشد ،تا ازتطبیق برنازه اصالحات وتحو حمایت نماید ،وزازتعهد
هستی که زفادآنرابه یک زوافقتنازه تفصیلی وپایداردر زودترین فرصت زمکن
زبد ساخته وبه ازضا برسانی  .همچنان ،همکاری برای تحقق زوفـقـانـه ازـور
تخنیکی ،تعریف برنازه واحدزلی برای اصالحات (دنباله درصفحۀ هشت )
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زحمدنعی کبیر

سکرزنتوـ کالیفورنیا

حکومت وحدت ملی راهی به سوی ترکستان !

افغانستان در فساداداری ودرتولید زوادزخدر ،زقام نخست رادرجهان احراز
نموده است .اکنون درتقلب انتخاباتی وتفتیش صددرصدآراء نی زقام او رادر
جهان دست آورده است  .بایدبه حکوزت افغانستان ودر رأس آن به حازدخـان
کرزی تبریک گفت !!!
انتخابات اکنون به زنحوس ترین کلمه درقازوس سیاسی کشورزبد شـده
است .زد وبندها ،توطئه ها ونقشه های پلید ارگ ،برای استمرار قدرت سیاسی
قبیلوی ،اوضاع رابه شدت به طرف یک بحران سیاسی زیکشاند ،بحرانی که از
ب ُن آغازیافت ،واکنون باادعای تأسیس یک حکوزت وحدت زلی ،بسرعت به
سوی ترکستان در حرکت است.
رژی ریاستی ،نسخۀ بیکاره ( :گ َنگ بیروت) دربن بدترین نسخۀ سیاسی را
برای افغانستان باالی زردم تحمیل نمودند .رژی سیاسی ازریکا به عاریت گرفته
شد ،درنبود نهادهای دزوکراتیک ،در نبود دانش سیاسی عمـوزـی ،درنـبـود
اشخاص دزوکراتیک ،پیاده کردن نظام ریاستی ،راه رابسوی تمرک قدرت در
دست رئیس جمهور باز نمود ،پارلمان ،نظام قضایی وحکوزت بازیچـۀ دسـت
رئیس جمهور قرارگرفت .هدف گنگ بیروت حفظ قدرت سیاسی عنعنـوی
قبیلوی بود .اگرزحمدظاهرشاه یا استادعبدالستارسیرت بحیث رئیس جـمـهـور
انتخاب زیشدند ،وازور اجرائیوی به صدراعظ زحو زیشد ،از تمرک قـدرت
احتراز بعمل زی آزد .صدراعظ بازسئولیت دربرابر پارلمان ،نمی توانست بحیث
یک زطلق العنان عمل نماید.
به ازریکاییهابهترزعلوم است که نظام ریاستی آنهـا راه دشـوارودرازی را
پیموده است .از زشاجرات جان آدام وجفرسن تا زبارزات زدنی بوکـرتـی و
زارتین لوترکنگ ،اززبارزه برای تحقق حق رأی زنان و برچیدن نظام بردگی و
درنهایت جنگهای داخلی ،اززاجرای واترگیت واستعفای رئیس جمهورنکسن تا
به استیضاح بل کلنتن ،راه چندین صدسالۀ بودکه زیخواستند افغانستان آنرا یک
شبه طی نماید ! چنین ازری درافغانستان زمکن نبود ،وازریکاییها سخت فریـب
پشتون زلتی هایی راخوردندکه اطالعات غلط درزورد دزوگرافی وجـازـعـۀ
افغانستان برای آنهازیدادند .بار ب رگ این زسئولیت تاریخی راخلیل زاد و گنگ
بیروت او بدوش دارند .ازریکا بجای اینکه زیگذاشت رژی پارلمانی ،که سابقه
درکشورداشت ،قوام یابد ،نسخۀ بیکارۀ را که نمی توانست جوابگوی دردهای
سیاسی افغانستان باشد ،تجوی نمود ودررأس آن شخص بیدانش ،بیکفایت وتـا
گلوغرق درتعصبات قوزی وقبیلوی راگماشت .باتقلب ساززان یافتـه درسـا
 ۲11۳اورادر زسندقدرت نگهداشت .این اشتباه درسا ۲10۲تکرارشد ،تاجایی
که اکنون جان کری باید راه دور ودرازکابل واشنگتن را هرزاه دوبار طی کند،
تا ازبه ریختن اوضاع نابسازان جلوگیری نماید !
انتخابات سا  : ۲10۲زلت وظیفه ووجیبۀ زلی خودرا انجام داد ،بـه پـای
صندوقهای رأی رفتند وباوجودهمه تهدیدها ،قربانی دادند تا زعی آیندۀ کشور
راانتخاب نمایند .ولی سرنوشت این انتخابات به کجا کشانیده شد؟ ع ی ان همه
درجریان اند وضرورت به بازگفتن این سریا تلوی یونی زضحک نیست .
اکنون که صندوقها به زرک آورده شده است ،باچه حالتی ودرکجا وتوسط
کی ها نگهداری زیشود؟ سئوا برسرابطا آرای ناپاک است .پشتون زلتی های
تی تحو وتداوم به هروسیلۀ دست زی نندتااز ابطا آرای ناپاک که بـرایشـان
ریخته شده ،جلوگیری نمایند .درینجا الزم به توضیح است که زنظور ازپشتون
زلتیها ،عناصرفاشیست در زیان برادران پشتون است ،که بازاجراجویی وتعصب
بهرقیمتی زی خواهند ازگذار قدرت بدست اقوام دیگرجلوگیری نمایند زنظور
از قبایل پشتون نیست ،زیرا عدۀ زیادآنها درتی اصالحات وهمگرایی داکـتـر
عبداهلل همکار وبرای تحقق برادری وبرابری ودزوکراسی در زبارزه وپیکار اند .
زسألۀ ابطا آرا یک زوضوع کازال ً ساده است .زطابق کارشیوۀ تفـتـیـش،
آنعده صندوق هاییکه باشان ده زعیارقبولشده زوافق نباشد ،کنارگذاشته زیشوند،
وبازعیارهای ابطا آراء یابحیث آرای پاک و ناپاک زحاسبه زیـشـود.دریـنـجـا
زشکل عمده برای تی آقای احمدزی ،بیرون آزدن این صندوقهاست ،که نتیجۀ
آراء رابه ضرراوتغییرزی دهد ،وادعای تی زقابل راثابت زیسازد.
هنوز این طرزالعمل نهایی شده ،ودرصورت تطبیق ،زشکالت زیادی رابـار
خواهدآورد .زیرا باابطا بیش ازیک ونی زلیون رأی تقلبی نه تنهاآقای اشرف
غنی درزسند دوم قرارزیگیرد ،بلکه تقلب ساززان یافته وگسترده درانتخابات ،به
زهندسی ارگ وکمسیونهای انتخاباتی آشکار وثابت زیشود ،که عـواقـب آن
برای کرزی وکمسیونها ناخوشآیند است.
حکوزت وحدت زلی ،راهی بسوی ترکستان !  :ازریکایی هاباردیگر فریب
زشوره های غلط پشتونملتی های گنگ بیروت راخوردند .دو سناتوربرجستـۀ
ح ب جمهوریخواه آقای زک کین ولن ی گراهام با سفرکوتاهی به کـابـل،
زشوره های الزم رابه تی تحو وتداوم دادند .جان کری وزیرخارجۀ ازریکا در
سفراولش ،به بن بست انتخاباتی ظاهرا ً پایان داد ،ولی زسایل زیادی رازبـهـ و
بازگذاشت.
تی های انتخاباتی ،یکی ازکرسی رئیس اجرائیوی وتعدیل قانون اسـاسـی
حرف زی دند ،ودیگری برعکس آن .جان کری بابرگشت به ازریکا ودریافت
وقبو زشوره های بیشتر ،قبل ازسفردوم ،نازۀ رابه تلوی یون طلوع فـرسـتـاد،
وازتصمی او درزوردتعدیل قانون اساسی وتغییرنظام سیاسی کازال ًطفره رفت،
و درسفردوم آنراکازال ً تایید نمود .
برای جان کری فهمانده شدویااینکه این خود اراده وتصمی ادارۀ رئـیـس
جمهور اوبازاست ،تااشرف غنی رابه کرسی ریاست جمهوری بنـشـانـد ،وآن
وقت اشرف غنی تمام صالحیت های زندرجۀ قانون اساسی راحفظ نموده ،و
نهاد اجرائیوی جدید صرف روی کاغذباقی بماند ،وحکوزت وحدت زلی بـه
حکوزت وحدت قبیلوی تعویض شود ،وظاهرا ً درآن وقت داد و واویال ها ره
به جایی نخواهد برد.
آقای جان کری نباید اشتباه بن راتکرارنماید .وی وادارۀ اوبازا اگر زیخواهند
دزوکراسی درافغانستان نهادینه شود ،اگرزیخواهند تا افغانستان به النۀ تروریستها
زبد نشود ،اگرزیخواهند الاقل کمکی به زردم افغانستان بکنند ،اگرزیخواهنـد
ثبات سیاسی رادرین زنطقه حفظ نمایند ،نباید به ترکستان بروند ! بایدپشـتـون
زلتی های ازریکایی را برسرجای شان بنشانند .
پیاده کردن یک حکوزت زلی ،احترام به نتیجۀ آرای پاک زردم( ،ص )6
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فریمونت ـ کالیفورنیا

امریکا به برگشت طالب ها مهر تایید زده است

عاقل از وضع ضاللت آگهی از کف نداد
بیخبر ،ازکفر ه بگذشت و اهل دین نشد بید (رح)
چهارسا پیش با ابتکارپیشنهادعفوطالبان ازجانب خجالت زآب آغه جازدکـر
زای و هاغه اشرپ غنی زغ زتعفن جهان ،با تایید وپشتیبانی آی اس آی و انگری
؛ آقای زعاون رئیس جمهورازریکا ،رسما اعالن نمودکه طالبان دشمن ازـریـکـا
نیست ،چون کار وکردارشان تقابل با زنافع ازریکا قرارندارد(.صدای ازریکـا/
آشنا )۲۱-11-۲11۲ -
گروه 1۱عضوی کازنولت اعالم کردکه بعدازپنجسا تعویق بخاطر کودتای
نظازی که جنرا پروی زشرف رابه قدرت رسانید ،آن گـروه پـاکسـتـان را
عضویت زجددزیدهد .جنرا دت زک کینن سکرترجنرا کازنولیث ازروزدر
لندن گفت اعضای آن گروه احساس زیکنندکه پاکستان درساحـه تـطـبـیـق
اصالحات دزوکراتیک پیشرفت نموده است.کازنولت گـفـت بـه نـظـارت
انکشافات درپاکستان از ن دیک دوام خواهد داد).
ازریکا نمیخواهدکه زتحدخود یعنی انگری را ،بافشارآوردن بر پاکستان کـه
عضوکازنولت(کشورهای زشترک المنافع)است؛ ازخود برنجاند .دستبازی که
ازریکا درکشتار و ویرانی وتضعیف افغانستان به پاکستان اعطا فرزوده(بنابر گفته
های خان هیلری کلنتن وزیر خارجه پیشین ازریکا) ونی همه شاهدی که باآزدن
قوای انگری در هیرزند ،ساحات وسیعی را آنها به طالبها دادند؛ کـه تـا حـا
نتایجش را همه شاهدی ؛ همین نماینده ها وپشتیبانان طالب وچوکره های آغـا
بوش رئیس جمهورپیشین ازریکا ،خلیل اد ،کرزی ،اشرف غنی برنـازـه هـای
(دایاک) راآغازنمودندوهمه اشخاص واح ابی که زتعهد و باورزندبه آزادی،
برابری وبرادری بودندوهستند ،اولین کسانی بودندکه همه سـالح وزـهـمـات
ذخیره گاههای خویش راباکما افتخار وصداقت وبااحساس همدیگرپذیری به
دولت نو بنیاد تحویل دادند.
(ازا این سالحها راچرا نگاه نداشتند و همه را از بین بردند؛ این خود زـعـمـای
دیگریست وادازه همان خلع سالح کردن دولت اسالزی افغانستان بدست همین
نوازشریف بی شرف؛ وتسلیح نمودن طالبها حتی ازجانب عساکرانگری وبعضی
دیگرازاعضای ناتودر افغانستان)
به این خبر توجه فرزایید:
زعاون رئیس جمهور ازریکا :طالبان دشمن زا نیست
 ۲0دسمبر/۲100بی بی سی :جوبایدن ،زعاون رئیس جمهورازریکا دریـک
زصاحبه با زجله ازریکایی نیوزویک گفته است که ازریکا ،گروه طالبان را در
افغانستان دشمن خود نمیپندارد.آقای بایدن در این زصاحبه گفت( :طالبان دشمن
زا نیست .این بسیار زه است).
زعاون رئیس جمهورازریکا گفت که ایاالت زتحده درافغانستان ه ازحکوزت
وتالش آن برای دستیابی به توانمندی نظازی حمایت زیکند وه ازروند زصالحه
درآن کشور .جو بایدن اف ود( :تاکنون هیچ جمله یااظهارنظری از رئیس جمهور
ازریکا درززینه سیاست زا دیده نشده که گفته باشد طالبان دشمن زا هستند :زیرا
زنافع ایاالت زتحده را تهدیدزیکنند ).بایدن تاکیدکرد :اگر طالبان در زوقعیتی
قرارگیرندکه قادربه سرنگونی حکوزت کنونی افغانستان باشند ،حکوزتی کـه
برای جلوگیری از آسیب رساندن افراد بد به ازریکا ،با زاهمکاری زیکند ،آنگاه
این زوضوع به زسالۀ برای ازریکا تبدیل خواهد شد.
ردیف بار دنیا ،رنج عقبا ساختن بید زگاو و خر نمیآید ،زگر انسان شود پیدا
با ژرفنگری این سناریوراکه برای آزادسازی طالبان بیچارۀ بیگناه به ابـتـکـار
خائینین زلی افغانستان یعنی زغ زتعفن جهان وپیشکاران زرخریداو ،چمچۀ انگری
وپاکستان وآی اس آی یعنی جازدکر زای و اشرف غنی ودار ودسته پشتـون
زلتیها وخلقی ها؛را بخوانیدکه باچه نیرنگ های دشمنان او سمت پشون نشین
زیهن زاو بعد همه جغرافیای افغانستان را به خاک و خون زی کشانند:
»دوبی -العربیه .نت فارسی :ریاست ازنیت زلی افغانستان ازدستگیری دونفرکه
دراختطاف فریباکاکرنماینده زردم قندهار در زجلس نمایندگان؛ دست داشتند
خبرزیدهد.این ریاست بانشر خبرنازه ازروز چهارشنبه  ۲10۱-01-۲گفته است،
طرح اختطاف فریبا کاکرنماینده زردم قندهار درزجلس نمایندگان توسط زـال
عبداهلل یکی ازفرزاندهان طالبان در ولسوالی قره باغ والیت غ نی طرح ریـ ی
شده وبااستفاده ازبرادرفریباکاکرعملی شده است.در خبرنازه آزده است ،براثر
تالش نیروهای ازنیت زلی دوتن  ،نوراحمد فرزند علی احمد که بـرادرخـانـ
کاکر است وباشنده اصلی وفعلی والیت قندهارزیباشدودیگرروح اهلل ،زشهوربه
داوود پهلوان فرزند زحمد اکبرازوالیت قندهار وفعال باشنده کابل است دستگیر
شده اند.افراد دستگیرشده اعتراف نمودندکه بازالعبداهلل ازقبل ارتباطات داشتند
وبادستور نازبرده پالن اختطاف زوصوفه را حین بازگشت شان از والیت قندهار
بکابل عملی نموده اند.خان فریباکاکرنماینده والیت قندهاردرزجلس نمایندگان
افغانستان یکماه پیش درزسیرشاهراه قندهارکابل در زربوطات والیت غ نی از
سوی گروه طالبان اختطاف گردید که پس از یک هفته کشمکش وچانه زنـی
سرانجام در بد آزادی هفت طالب آزاد شد«.
یقینابرادرطالبان یعنی خجالتمآب آغه جازد کر زای درین زعازله بـه فـایـده
برادران ناراضی خود دست داشته است ونی اشرف غنی در کمپاین انتخاباتیـش
درقندهاربه زبان خوداقرارنمودکه برنازه رهایی آدزکشان بی وجدان بنام طالب
راازگوانتانازو تابه بگرام به همدستی خجالتمآب آغه جازدکر زای سـاخـتـه و
پرداخته و رها نموده اند؛ که با برنازه ازپیش ساخته شده با فشارحمالت وحشیانه
اجیران آی اس آی یعنی برادران ناراضی خجالتمآب آغه جازدکر زای با تقلب
گسترده درانتخابات هردودور؛ و نی پیش ازروزانتخابات هی تاکید بر پذیـرش
نتیجه زینمودند ،هنوز نی باهمان لچکی وبی حیایی وچا ونیـرنـگ بـرعـالوه
دوونی زلیون رای راکه باتقلب به صندوقها ریخته اند تقریبا دوزلیون رای دیگر
رانی یاازبین برده ویادستکاری نموده اند .درحالیکه سندقراردادحکوزت وحدت
زلی رابا اکراه نمیخواهددستخط نماید؛ واگره زینماید وفاداربه آن نخواهد بود.
اینجا دوپرسش به زیان زیآید ،یک  :بالخره سرنوشت نوراحمد فرزند عـلـی
احمد که برادرزیرزن کاکر است؛ چی شد و قوه زرتد قضائیه فاسدوخارنوالی
دوسیۀ به این رسوایی وآشکار چون آفتاب را بکجا رسانیده اند؟ (ستون سوم)

عبداهلل

صفحۀ دوم
ویانا ـ ورجینیا

»همه جا دکان رنگ است! «

درجریان انتخابات ریاست جمهوری ازسا  ،شاهد تحوالت ،جریـانـات و
واقعاتی بودی وهستی  ،که واقعا ً باعث تأثر واندوه وطندوستان ،و آنانکه عشق به
آن سرززین آبایی واجدادی خوددارند ،گردیده است.
کرزی که خودتوسط بیگانگان به ارگ برده شد وچندسالی بـاشـیـادی و
زنافقت وبیغیرتی حکوزت کرد ،ودرانتخابات گذشته باتقلب گسترده بـرنـده
شد ،وپنج سا دیگر ازخودزیراثی ج دوام جنگ ،فقر ،فساداداری وبدنـازـی
بین المللی نگذاشت ،دست به ناروای دیگر زد ،وبانصب اشخاص زتعصب ،بـی
پرنسیب وستون پنج درکمسیون انتخابات وسمع شکایات انتخاباتی ،جـفـای
ب رگی درحق زردم زانمود .انتصاب اشخاص بی خاصیت واستفاده جوزانـنـد
یوسف نورستانی ،هوتکی و نوراحمدنور ،واشخاص وابسته بـه آی اس آی
پاکستان زثل ازرخیل وستار سعادت ودیگرنابکاران به کمسیونهای انتخابـات و
سمع شکایات ،روی هدف بقدرت رساندن شخص زورد نظرخـود بـه ارگ
ریاست جمهوری ،با تقلب ودغلی ونادیده گرفتن آراء زردم ،جفای بـ رگـی
است ،که تنهاشخص بیغرتی زانندحازد کرزی زیتواند انجام دهد !
کشاندن انتخابات به دوردوم ،که ازشهکارهای کرزی وبه اصطالح کمسیون
های زستقل انتخاباتی وستاد اشرف غنی است ،زتکی به قدرت یابی دوزین زغ
زتعفن جهان بود ،واعالن نتایج ابتدایی شرم آورکه به نفع اشرف غنی اعالن شد،
واقعاًباعث خجالت تاریخی زثلث ارگ ،کمسیونهای انتخاباتی وستاداشرف غنی
احمدزی زیباشد وخواهد بود .کسی که دردور او انتخابات راباخته بود ،یک
زرتبه در دورم برنده شد! باوجودیکه کاندیدای زهمی چون داکترزلمی رسو
که  %00آرا راداشت ،وگل آقاشیرزی ورسو سیاف در پهلوی داکترعبـداهلل
قرارگرفتند .اشخاص فروخته شده وبی پرنسیب زانندجنرا دوستـ  ،دانـش،
ضیازسعود(احمدزی) برای گرفتن ازتیاز به همکاران وهمفکران خودپشت پـا
زدند ،وبازشورۀ زمکن ازریکا و یقینا ً زلمی خلیل اد ،به تی زتقلب دوزین زـغـ
گندیدۀ جهان پیوستند ،به گروهی که به داشتن تعصب قوزی وزبانی زبـانـ د
خاص وعام اند.
احمدزی به یقین که بعداز بدست آوردن آراءطرفداران دوست  ،دانـش و
ضیا ،ارزشی به این گروه فروخته شده قایل نخواهدشد ،و چون شخص خـود
خواه وبیماراست ،بعداززدتی این فروخته شده ها رادورخواهد انداخت ! وخود
وپشتون زلتی هایی زاننددورۀ کرزی چندسا دیگربرشانه های زلت زظلوم زـا
سوار خواهندشد.خداوند(ج) خیرزلت زظلوم زارا پیش کند ،چـون اوضـاع
آشفته است و آینده تاریک / .
*****************************************
دوم :آیاجناب عیارزردغازی داکترعبداهلل بااین شخصیت زتلون ونیرنگبـاز
چگونه کنارخواهدآزدواین اعجوبه پرزکر قبیلگرای کهنه پرداز ِطالب نکتایـی
پوش آیا به پیمانش وفادار خواهد زاند؟ یااینکه جناب داکـتـرعـبـداهلل بـایـد
حکوزت زلی و زردزی زلت افغانستان را با یاران باخرد دانشمند و عـیـاران و
همرززان؛ را اعالن و ززام ازور را بدست بگیرند.
هرکسی بادزد ،فاسد ،ظال وآدزکش همسو و همراه شود از دستور قـرءان
کری و عظی الشأن سرپیچی زی نماید و زوجب ارتداد و از دین برگشتی او زی
شود .هیچ دلیل دیگری در دین و زذهب زنده دالن خداشناس پذیرفته نیسـت
که نیست!
وحشتزا چه خیالست به راحت سازد
ناله آن نیست که ســاید به ززین پهلورا
بید از بــا و پـــــر بسته نیاید پرواز
ابوالمعانی بید (رح)
غنچه تا وا نشود جلـــــوه نبخشد بو را
لهذابااینهمه شواهدازریکاوپاکستان هردو حازی تروریس وآدزشـکـی از
افغانستان گرفته تابه عراق ،سوریه ،فلسطین ،اسراییل ،زصر ودیگر کشورهـای
افریقایی باهمدستی انگری هستند .اگرنباشند پس چگونه حازیان وهمراهـان و
پشتیبانان این گروههای آدزکش زانندداعش و طالب والقاعده ووو راباه ارچا
و نیرنگ وفریب برسرقدرت زی آورند؟
زهاتما گاندی فقیدگفته های نغ وپرزغ ی دارد( :اگرلحظه به لحظه باخـود
صادق باشید ،دیگربه اثبات اعما خودنیازی ندارید واگردر زندگی حادثه ای
پیش آید ،زیدانید که زصلحت اوست و زاهیت وجود شما ثابت وسازگار باقی
خواهدزاند .دزوکراسی وخالفکاری باه  ،بیماری وبیچارگی زیآورد .کشـور
هاییکه ازروزه اسما ًدزوکرات هستند یا باید زلی گردند ،یااگرآزادۀ دزوکراسی
واقعی هستند بایدشجاعانه سازگارشوند .نارواست که بگوی خالفکاری بصورت
شخصی است وشایسته نیست که ندانی زلت ها به وسیلۀ شخص واشخاص فرم
وشکل زیگیرند۱61 ).روزباگاندی (چه هست ؟).
از باب او گلستان سعدی (رح) زیخوانی  :آوردهاند که نوشین روان عاد را
درشکارگاهی صیدکباب کردندونمک نبود .غالزی به روستارفت تا نمک آرد.
نوشیروان گفت :نمک به قیمت بستان تا رسمی نشود وده خراب نگردد .گفتند
ازاین قدرچه خلل آید؟ گفت :بنیاد ظل درجهان او ّ اندکی بوده است ،هرکه
آزد برو ز یدی کرده تا بدین غایت رسیده !
اگر ز باغ رعیت زَل ِک خورد سیبی بر آورند غالزان او درخت از بیخ
به پنج بیضه که سلطان ست روا دارد کشند لشکریانش ه ار زرغ به سیخ
خجالتمآب آغه جازدکر زای پولیکه خانه زاد داوود زلقب به لیونی سردار یا
به اصطالح سیاسیون وقت سردارسرخ؛ را به اضافۀ ساختمان دوباره قصر جدید
آن ،ازکدام زدرک بدست آورده؟
درجهان درهیچیک ازکشورهای دزوکرات یا بنام ویا بی نام؛ حـتـی در
هندوستان ،پاکستان ،ایران ،کشورهای اروپاوازریکاو کانادا و آسترالیـا هـیـچ
رئیس جمهوریا صدراعظ زنتخب راسراغ نداری که بعد از اتمام دوره کـاری
خود ؛ از پو بیت الما برای خویش ززینی خریده و قصری آباد کرده باشد .
درهرکشوردزوکرات رئیس جمهوربعد از پایان کارش به همان خانه کـه
پیش ازریاست جمهوریش درآن زندگی زیکرد؛ برزیگردد .ازادرکشور زا هـر
چی در افغانستان با ویژگیهای قبیلوی زتحجر ارثی دوران زاد نادر وزاد هـاشـ
وشاه زازود وزاد زاهر و سردارسرخ زاد داوود لیونی سردار؛ (دنباله درص )6

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
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شمارۀ 979

تغییرنظام

المیدا ـ کالیفورنیا

ایجاد مقام صدارت درمعامله پیشبینی شده است
نیویارک تایم گ ارشی رابقل زیتو روزنبرگ زیرعنوان(افغانها حکوزت را
تعدیل نمایند) ،درشمارۀ  0۲جوالی ۲10۲خودبه نشر سپرده است  .برگـردان
فارسی آن پس ازیک تبصره خدزت تقدی زیگردد.
هرنظام سیاسی دارای ز ایا وکوتاهی هازیباشد .زوفقیت یک نظام سیـاسـی
بیشتر بستگی به طرزتفکر ،شیوۀ زدیریت ،اهلیت کفایت کسانی داردکـه در
رأس آن قرارداده زیشوند .نظازهای ریاستی در اکثرکشورهای جهان پیروزیهای
ب رگ داشته ،برای زردزان آنجاها زساوات ،عدالت ،رفاه وآسایش زـادی و
زعنوی فراه کرده اند.
نظام ریاستی افغانستان درکنفرانس بن درسا  ۲110پیـریـ ی شـد .زـردم
ازیدوار بودندکه نظام شان بایک زدیریت سال ازحمایت و توجۀ عظی جازعۀ
جهانی وکمکهای ب رگ زالی ازریکاوکشورهای دوست به نفع زردم استفـاده
زینماید ،زشکالت شان حل زیشود ،ززینۀ انکشاف اقتصادی واجتماعی زساعـد
زیگردد .آقای کرزی که سی ده سا دررأس نظام ریاستی قرارداشت ،زتأسفانه
بنابرخودخواهی ها ،قبیله پرستی ها ،قانون شکنی هاویکه تازیها نظام رابه بیراهه
سوق داد ،وبه ناکازی زواجه ساخت .ازیدزردم چنانکه آرزوزیرفت ،بر آورده
نشد .فاصلۀ عمیق زیان یک اقلیت دارای همه چی  ،واکثریت زطلق بی همه چی
ایجادشدواکثریت زردم ناراض شدند .کرزی از قدرت عام وتمام نظام ریاستی
استفادۀ ناجای کرد ،درانتخابات  ۲11۳و۲10۲تقلب وسیع نمـود ،قـدرت و
صالحیت بی حدوحصر سیست ریاستی کرزی رابه یک دکتاتورتمام عیارتبدیل
کرد ،که بد ترازدکتاتوریهای تاریخ زعاصرافغانستان عمل نمود.
دکتاتوریهای پیشین که سیاست وسمت حرکت شان بهمه آشکاربود ،رقبای
خودرا با قین و فانه ،حبس دوام ،قتل وفراری ساختن ازوطن حذف زیکردنـد،
ولی کرزی بدون داشتن پالیسی زشخص ،بازالیمت ،حیله ونیرنگ ،رقبای خود
را ازصحنه دورزیگرداند .هنوز قتل و شهادت پی درپی سران جمعیت اسالزـی
در هالۀ ازشک وتردیدقرار دارد ،هیچس حتاخانواده های آنها ازنتایج تحقیقات
کمسیون های کرزی اطالع ندارند ،کرزی با تردستی ه زات را خلق زی کند و
ه با زاتمدار زی گرید !
بخاطرزهارکردن یکه تازیهای روسای جمهورآینده درنظام ریاستی ،به زنظور
احترام به استقال قوۀ قضایی وقوۀ قانونگذاری ،ازیدوار هستی که تجوی ی که
در نظرگرفته شده ،که نظام پارلمانی به تدریج جای نظام ریاستی رابگیـرد ،بـه
شایستگی درعمل پیاده شود.
اینک برگردان گ ارش به فارسی تقدی زی شود :
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
تغییر نظام
زعازلۀ راکه جان کری وزیرخارجۀ ازریکا بخاطررفع بحران انتخـابـات در
افغانستان انجام داد ودرآن تفتیش ورسیدگی تمام آراء داده شده دردور دوم
انتخابات زیباشد ،ضمنا ً تغییربنیادی تمام سیست دولتی را دربرزیگیرد .زازوریـن
ازریکایی وافغانی تاییدنمودند که جناحها پذیرفته اند درسیست ریاستی کنونی،
که درچندسا گذشته همه چی رادراختیار دارد ،بصورت تدریجی یک پست
نخست وزیری قدرتمند اف وده شود.
یک دهه پیش ازریکا ازتدوین یک قانون اساسیی حمایت کردکه تقریـبـا ً
قدرت دکتاتورزآبانه به رئیس جمهورافغانستان بخشید .اکنون دیده زیشود کـه
بیشترطورضمنی درجهت برقراری یک نظام پارلمانی کارزیشود .این ازـرکـه
همیشه زشکل آفرین بود ،حاالبه خاطر اتحاد ویکپارچگی افغانستان ،پس ازسالها
بحران ف ایندۀ سیاسی واختالفات قوزی وگروهی ،بااهمیت تلقی زی گردد .
به باورزازورینی که جریانات راتعقیب زینمایند ،تغییرنظام هدف زـرکـ ی
عبداهلل ناز د ریاست جمهور راتشکیل زیدهد ،که نظام سیاسی کنونی را با اتهام
تقلب خیلی گسترده در انتخابات ،به زانو آورده ،و تهدید نـمـوده کـه یـک
حکوزت جداگانه تشکیل زی دهد .
زقازات ازریکاوافغانی که باتایید زعازله وباشرط ناشناس زاندن صحبت زـی
کنند ،بیان داشتندکه فقط خالصۀ (چارچوب) چنین زعازله باجان کری زوافقت
شده است .ناز دی که پس ازشمارش آرابه ریاست جمهورزیرسد ،ناز دبازنـده
ویاشخصی راکه وی زعرفی زی نماید ،بحیث (رئیس اجرایی) تعیین زیکند ،که
برحدودصالحیت وی پسانترزوافقت صورت زیگیرد .درجریان دویاسه سـا
آینده ،قانون اساسی ترزی شده ویک دزوکراسی پارلمانتری بوجودآورده زی
شود ،ویک نخست وزیر دررأس حکوزت قرارزیگیرد .رئیس جمهور ریاست
دولت رابدوش زیداشته باشد .این زوضوع ،تصازی عمده را تایک آیـنـدۀ نـا
زشخص زوکو زیگرداند ،وبحث هاییکه یک دهه پیش زقازات افغانی راعمیقا ً
ازه دورساخته بود ،دوباره زنده زیگرداند ،که شماری فکرزیکـردنـد نـظـام
پارلمانی خطربی ثباتی را دربر دارد.
درنبود تضمینی که بررسی تقلب آراء بصورت شفاف عملی شود ،و یانتیجه
طرف قبو دوطرف باشد ،تغییرنظام به یک انتخابات زوفقانۀ پارلمانی واجتماع
زثل اجتماع قانون اساسی ضرورت دارد ،که در زیرتهدید حمـالت طـالـبـان
صورت گرفت .هردوناز د آقایان عبداهلل و غنی ،باوجود تشنج های اخیر ،در
هفته های آینده پست های کابینه ،والی ها وپستهای دیگررا تقسی زینمایند ،در
حالیکه زقازات افغان و بین المللی هشت زلیون رأی داده شده را دوباره زـی
شمارند و بررسی زی کنند .
عبداهلل وغنی ،ززانیکه عقدزعازله اعالن شد ،بحضورداشت جان کری وعده
سپردندکه نتیجه رازی پذیرند ویک حکوزت اتحادزلی تشکیل زیدهند ،ولـی
چی ی که بصورت واضح بیان شد ،بررسی آراء بود ،باقی اظهارات هرسه نفـر
دربارۀ (چوکات سیاسی) خیلی زبه بود.
زقازات رسمی ازریکاوافغان گفتندبحران تکراری انتخابات ،این زوضوع را
روشن نمودکه حکوزت افغانستان درشکل کنونی خود به برنـدۀ انـتـخـابـات
ریاست جمهوری ،همه چی رازیدهد وبازندۀ انتخابات را ازهمه چی زحروم زی
سازد .این روش درکشوری که دارای ن اع ها برروی خطوط قبیلوی وزنطقوی
زیباشد ،صورت زیگیرد .باآنکه زعازله بصورت واضح به این تضادها اشاره نمی
کند ،ولی واقعات هفته های اخیر اشاره برآن داردکه وجوداختالف رانمی توان
در افغانستان نادیده گرفت  .درحقیقت زازورین افغانی وغربی به این نـتـیـجـه
رسیده اندکه یگانه راهی که زیتوان افغانسان رادرسالهای آینده پس ازخـروج
قوای خارجی ،یکپارچه و زتحد نگهداشت ،پذیرفتن وجود اختالف وایـجـاد
حکوزتی باشدکه زردم را ازیدوار سازدکه آنها را زتحد نگهدارد .
باوجودزؤافقت وزعازلۀ که باپا درزیانی جان کری صورت گرفت ،ظاهرا ً به
صورت بالقوه پیروزی عمده برای عبداهلل زیباشد.شماری ازطرفداران اوهوشدار
زیدهندکه اگرآقای غنی پیروزگردد ،احتماال ً قادرزیگردد هرگونه اجتمـاع را
برای قانون اساسی زیرکنترو خود درآورد ،وتغییرات الززه رازحدود گرداند.
یک عضو تی عبداهلل گفت »:زن این حالت راپیروزی (دنباله درصفحۀ شش )

داکترغالم زحمد دستگیر

بروزفیلد ـ کلورادو

تفکیک وقوع برخی از حوادث
در زمان مجاهدین و ویرانی کابل

زقالۀ دوم( :زآخذ ازشمارۀ  ۱2تا)۲۳
عنوان فوق هنوزه بدوام ترجیح زنافع شخصی برزنافع زلی بوده سعی بعمل
زیآیدتادیده شود که بعد از اینکه زیربنای کار ,کارگری و عـلـ ودانـش را
کمونیست ها ریشه کن ساختند که بعدها خون زردم را بجوش آوردندو به جهاد
نجات وطن برآزدند ,انقالب شکست ناپذیر شکست خورد وزجاهدین زوفـق
شدند؛ بعد ازینکه زجاهدین بکابل سرازیرشدند ببینی که آیا این گروه زتـدیـن
وخدا پرست برای زنافع زردم و وطن آزدند یا اینکه برای کدام زقصد دیگر؟
ضیاء الحق و ISIپاکستان ازهرج وزرج انقالب کمونیستی استفـاده کـرده
زجاهدین رادر پشاورطوری جابجا ساختندکه همیش تحت کنترو شان قـرار
داشته باشند .گلبدین بچه خواندۀ ضیاء الحق شد و دیگران؛ گروهی به دازـان
عربستان سعودی افتادند وبعدها اسالم بنیاد گرائی وهابی راتوسعه بخشـیـدنـدو
گروهی ه به ایران پیوستندو جمعی ه بااحمدشاه زسعود ۲0که بعدها شهیـد
شدوزردم حقشناس افغانستان به وی لقب قهرزان زلی افغانستان دادند ،بدفاع از
زملکت ,باپاکستان زقتدرپنجه نرم کردندوزسعود قهرزان زلی افغانستان درین راه
با توطئۀ پاکستان و القاعده و عربهای الج ایر روبروبود که جام شهادت نوشید.
پاکستان ,به گلبدین پو  ,اسلحه وزرزی زیداد  .به قوزاندان هایش زشاورین
زیفرستادو ISIبازسعوداز در(جنگ وزذاکره) پیش زیآزدتاوی ضعیف شود.۱2
در۲۱فبروری0۳2۳درجلـسـۀ(شـورای زشـورتـی راولـپـنـدی)درحضـور
۲۲1نفرپروفیسرصبغت اهلل زجددی با آکثریت آراء بحیث رئـیـس شـورای
زوقت ,استاد عبد الرسو سیاف صدراعظ وگلبدین بحیث وزیرخارجه انتخاب
شدند . ۱۳,۲1لطفآ حوادث کرونولوژیک ۲0ذیل را بدقت زطالعه فرزائید تـا
درک کنید که دشمنان حقیقی خاک زا و قاتلین نوردیده های زا و شما کیانند :
درسا  :0۳۳۲درروز۲2اپریل  0۳۳۲بعدازانتقا قدرت از حکوزت نجیب
به شورای زؤقت به زجددی بحیث رئیس جمهور افغانستان در ارگ کابل بکـار
شروع کرد .۲۲یکروزبعد قوزاندان احمدشاه زسعود با01,111نفرافرادزربوط
شورای نظارو011عراده تانک واردکابل شد .درروز ۲۳اپریل  0۳۳۲افـراد
گلبدین که قبأل وزارت داخله را اشغا نموده بودند ،دراثرزبادلۀ راکتها باقـوای
رژی جدیدتقریبأ  011نفردرکابل به قتل رسانیدند؛یعنی اولین خونری ی خون
های گرم و کشتار کابلیان بیگناه توسط گلبدینیها شروع شد و دوام یافت.
۲6زی ,درشرق کابل زالقاتی بین گلبدین وقوزاندان احـمـدشـاه زسـعـود
صورت گرفت وزوافقت شدتابه جنگ خاتمه داده وانتخابات تاششماه دیگردر
کشورصورت گیرد ,ولی طیارۀ رئیس جمهور زجددی زورد اصابـت راکـت
قرار گرفت و وی جان بسالزت برد ,درحدود ۲111زلیشۀ جنـرا دوسـتـ
کنترو زیدان هوائی ,رادیو  ,تلوی یون و جنوب شهر را بدست گـرفـتـنـد,
جنگهای شدیدبین افرادح ب وحدت وسیاف درجنوب کابل سبب زرگ صد
ها نفر شد ,در شهرکابل بین افراد زلیشای ازبک که زته به چورچپاو بودند و
قوای احمدشاه زسعودبرخورد صورت گرفت ,هکذابرخوردبین قوای شورای
نظارزربوط احمدشاه زسعود وزیردفاع و افراد ح ب وحدت رخ داد.۲۲
بتاریخ۲۳جون0۳۳۲انتقا قدرت دولتی ازپروفیسرزجددی به استاد برهـان
الدین ربانی رئیس جمعیت اسالزی افغانستان اعالن شد.۲۲
زد وخوردهای ۱جوالی 0۲11 ,نفرکشته داد ویکروز بعد راکت پرانیهای
گلبدین بمقابل دولت اسالزی افغازستان  11نفررا بقتل رسانید ,استادعبدالصبور
فرید بعنوان صدراعظ حکوزت اسالزی تقرریافت وبا ۱111نفرازهمرززانـش
ازطرف قوزاندان زسعود وزیر دفاع ،صدیق چکری وزیراطالعـات وداکـتـر
عبدالرحمن وزیرهوا نوردی زلکی استقبا گردید .بیرق جدیدزلی به رنگهـای
سرخ -سفیدوسیاه که در وسط آن اهلل اکبر و بس اهلل الرحمن الرحی نوشته شده
بودبرافراشته شد ,ازقرارگاه ح ب اسالزی که در ۱1کیلوزتری جنوب کابـل
(چهارآسیاب) واقع شده ،راکتها برزیدان هوائی کابل پرتاب شدکه سبب زرگ
 0۱نفر و زخمی شدن صدها نفر گردید ,زولوی زحمدخالص بـاچـنـدتـن از
شورای وزیران (اهل تشیع) از حکوزت جدید التاسیس اسالزی افغانستان خارج
شدند ,شورای جال آبادبه پشتیبانی خود ازحکوزت کابل خـاتـمـه داد؛ در
حقیقت شروع بی اتفاقی دربین زجاهدین فی سبیل اهلل (؟) وپیروان واعتصموا
بحبل اهلل جمیعأ والتفرقوکه اکنون بقدرت طلبی وبرترجوئی تن یل یافته است
برزالگردید .زیدان هوائی خواجه رواش کابل دراثر راکتهائی کـه ازطـرف
ح ب اسالزی پرتاب شد ،زسدود گردید و برای دو روز زتواترشهرکابل تحت
بمباران ح ب اسالزی گلبدین قرارداشت،که ه ارهانفرکشته شد و تعداد زیادی
به سرحد پاکستان رو آوردند ,اعضای ح ب اسالزی ازحکوزت اخراج شدند و
صدراعظ استادعبدالصبورفرید که درین زوقع زشغو دیدار ایران بود با اطالع
ازاین زد وخورد وزسلمان کشی بعنوان زعالجه به اروپا روی آورد وازوظـیـفـۀ
خودبه کناررفت .دراثرجنگهای شدیدوشلیک پیاپی راکتهای گلبدین ،دیپلمات
های زملک زتحابه که به ۲۱1نفرزیرسید افغانستان را ازطریق شـمـا تـرک
گفتند  ,اعضای زلل زتحد بج هفت نفرنی ازکابل کوچ کردند ,جنگهای تن به
تن درجنوب کابل جریان پیداکرد وگلبدین پیشنهاد آتش بس نمود و این همان
آتشی بود که خود زحترق ساخت ,دیپلماتهای فرانسوی ،ایتالوی وبلغاریائی ه
کابل راترک نمودند وهال احمرشفاخانۀ خود را به وزارت صحت عازه سپرد,
آتش بس بین رئیس جمهور ربانی وگلبدین زنعقد شد ازا بمباران بالوقفۀ ح ب
اسالزی 0611نفر رادرکابل کشته داد و ه ار هانفر زخمی ازخود برای کابلیان
تحفه گذاشت ,یک ونی زلیون نفر ازاهالی شهر کابل درحالی زجبور به فـرار
شدند که پاکستان سرحد خود را برویشان بست ,در حدود یکصد ه ارزهاجـر
بین راه کابل و پاکستان کمپها استوارکردند ,قوای زلیشۀ کابل به دوصد نفردر
هریک زلیشه تنقیص یافت ,سه نفر قاتل و چپاولگر بدار آوی ان شد ,زوافقتنازۀ
بین استادربانی وگلبدین عقد شد که به اساس آن باید زلیشۀ کمونیست سـابـق
ازکابل کشیده شود وکمسیونی زتشکل از دو نماینده از هروالیت تشکیل گردد
تا درتشکل حکوزت آینده تصمی گرفته انتخابات درظرف هژده زاه صورت
گیرد ,جنرا آصف دالور لوی درستی ازسوءقصدکه زیگویندگلبدین درآن
دست داشت نجات یافت ,گلبدین طی التیماتوزی حکوزت وقوزاندان احمدشاه
زسعودوزیردفاع را زته ساخت که دربغالن علیه افراد او تجاوز کرده اند۲۲.
 ۲اکتوبر ,ح ب اسالزی گلبدین جنگهائی را که از تاریخ  ۲۳اگست قـطـع
کرده بود از سرگرفت ,انفجاربمب دروزارت دفاع هشت نفر زخمی گذاشت.
 ۲۱اکتوبرقاضی وقاد که درسا  0۳21ازح ب اسالزی جدا شده بود دوبـاره
بحیث زعاون گلبدین با او پیوست۱0 .اکتوبرشورای قیادی دورۀ کاراستادربانی
راکه قبأل برای چهارزاه نثبیت شده بودبرای  ۲1روزدیگربحیث رئیس دولـت
تمدیدکرد۲۲.
دراوایل زاه نوزبرجنرا دوست شمو جنبش زلی اسالزی راکـه اورهـبـر
آنست به شورای قیادی وشورای اهل حل و عقد تقاضا کرد 1 .نوزبـربـبـرک
کارزل سابق رئیس جمهوردزوکراتیک افغانستان بوطن عودت کـردوتـحـت
حمایت جنرا دوست قرارگرفت ( .دنباله درصفحۀ شش )

فرهاد زیرزا

صفحۀ سوم
انند ـ ورجینیا

متأسفانه به دموکراسی درکشورما احترام نمی شود

این راهمه زیدانی که در دوراو انتخابات ،تقلبات بسیارآشکاری از طرف نهاد
های زستقل انتخاباتی صورت گرفت ،وآن اینکه بدون حضورداشت ونظارت
نمایندگان کاندیدها ،صدهاصندوق پر ازرأی را باطل اعالن کردند ،به شکایات
زکرر عبداهلل عبداهلل کوچکترین وقعی نگذاشتند وانتخابات را به دور دوم بردند.
در دوردوم نی  ،چنانکه شاهدی تقلبات بسیارگستردۀ شرم آور و خجالت باری
بازه ازطرف همین نهادهای انتخاباتی ،که بایست انتخابات راباکما شفافیـت،
حقانیت وعدالت ،عاری ازهرزداخله و تقلبی بسرزیرساندند ،به نفع کـانـدیـد
زشخصی صورت گرفت .ازآنجا که پروردگارعال ناظراعما زاست ،وازحق و
عدالت دفاع زیکند ،تمام اعما ناشایست غیرقانونی وتقلبکارانۀ رئیس داراالنشای
انتخابات را ازدزدی صدهاصندوق پرازاوراق رأیدهی گرفته ،تا هدایت تلفونی
اودرپرکردن صندوقها ازاوراق رأیدهی دزدی شده و ویدیوی زستندیکه عدۀ
دربیابان نشسته وزشغو پرکردن صندوق هابه نفع یک ناز دزشخص هستنـد،
وهمه وهمه باشرزساری خاصی برزالی عام شد.
آنهاییکه ازین اعما ننگین وخاینانه دفاع کردند ،حتی این دزدخاین راقهرزان
این زعرکه خواندند ،نی طوریکه شاهدی بازصاحبۀ تلوی یونی باآقای شـیـرزاد
درطلوع نیوز ،آنقدربیچاره وزسخره و زفتضح شدند(نورستانی) ،که بگفتۀ آقای
زسکینیار( زتصدی تلوی یون آریانا) بایدآنا ً اززقازش استعفازیداد  ،وبه نظرزـن
اگراین آدم ذرۀ شخصیت وننگ وغرورزیداشت ،بایدانتحار زیکرد.
بهرترتیب ،این تقلبات گسترده وساززان یافته ،که پای حکوزت نـیـ درآن
شازل بود ،ازهرطریقی که زمکن بود،ولو که باازبین بردن ناز دزقابل ه تمـام
زیشد ،بایدصورت زیگرفت وناز دزطلوب و دلخواه شان برنده زی شد .به این
اساس ،طوریکه دیدی  ،چون بهمۀ این تقلبات ورسوایی ها وشکایات ناشی ازآن
توسط تی عبداهلل کوچکترین توجۀ زبذو نشد ،وکمسیونهای انتخابـات کـه
خودعازل این تقلبهابودند ،همه رانادیده گرفتند ،عبداهلل به ناچار عالیقش رابا آن
کمسیونها قطع کرد .ازاکمسیونهابراساس پروگرام کاریشان ،و نی باالثر فشـار
های زتداوم تی غنی احمدزی ،درعدم حضورنمایندۀ تی زخالف به شمردن آرا
ادازه دادند ،ونتیجۀ ابتدایی رااعالن وغنی احمدزی را برنده اعالن کردند .اینجا
است که عبداهلل خواهان عدالت شد ،ودراثرفشارهاوتهدیدهای قانونی وزشروع
او حکوزت ازریکا زداخله کرد ،و وزیرخارجه اش را برای رفع این زشکل بـه
افغانستان فرستاد.
این زقدزۀ طویل رابرای آن نوشت که زتأسفانه نه تی کـاری احـمـدزی و
طرفداران وهواخواهان شان ،اینهمه تقلبات گسترده وشرم آور رانادیده گرفته
وبه اصطالح (بگیرش که نگیرید) فعال ً اال ّ بل ّا بابگویی بارهمه زالزتهارا درتأخیر
عملیۀ انتخابات ،به دوش عبداهلل وتیمش زی اندازند ،که ب ع آنهاکشوررابه این
زشکل زواجه ساخته اند.
اینکه وزیرخارجۀ ازریکاآقای کری چه اکسیر وتدبیری رابکاربرد که شـب
درزیان ،این دوکاندید ،که سایۀ یکدگررابه سنگ زی دند ،دفعتا ً حاضرشـدنـد
دست یکدگررابفشارند وهمدگررابه آغوش بکشند ،وبراه حل پیشنهادی اوه
درآشتی سیاسی وه درزشکل تخنیکی انتخابات ،یعنی برشمردن صـددرصـد
آراء به تفاهمی برسند ،چون صحبتها همه درخفا صورت گرفته ،نمی توان از
ج ئیات آن چی ی فهمید .ازاحاصل آنکه تشکیل یک حکوزت وحدت زلـی
بین برنده وبازندۀ این انتخابات باشد ،که توسط هردوناز د قبو شد ،درخـور
اهمیت بارز ازا آزیخته باشک وتردید است  ،وآن اینکه در این حکوزت نـفـر
بازنده بحیث رئیس قوای اجرائیه درحکوزت برنده برای دوسا اجرای وظیفه
زی نماید ،وبعدازدوسا باتشکیل لویه جرگه وتغییری درقانون اساسی که اسـ
ریاست قوای اجرائیوی به صدراعظ تفویض زیشود ،بازنده دوسا دیگررا بـه
صفت صدراعظ دراین حکوزت اجرای وظیفه زی نماید .
چون اصال ً تشکیل چنین حکوزتی سابقه نداشته است ،فهـ آن زشـکـل و
توضیح آن زشکلتراست ،ونمیتوان برای آن تعریفی قایل شد .به نظرزن تشکیل
حکوزت وحدت زلی یک پدیدۀ جدیداست که خاص برای کشورزـاخـلـق
شده است .زحض صبغۀ یک اتحاد وآشتی زصلحتی رادارد ،دربیرون رفت از
کشیدگی وزشکل فعلی ،تاکشورزا از بروزیک بحران احتمالی درآینده زحفوظ
بماند ،وهیچ فرقی با یک حکوزت ائتالفی ،اشتراکی ویاحکوزت باقاعدۀ وسیع
ندارد ،که باساس لیاقت ساالری عاری ازهرگونه تعصبات قوزی ،سمتی ،زبانی و
زذهبی ،ازهمه اقشار وتبارکشور البته درچارچوب خط زشی وپروگرام هـای
کاری ناز د برنده ،که رئیس حکوزت است ،تشکیل یافته باشد.
بااینکه راجع به چنین حکوزتی ک وبیش توضیحاتی داده شده است ،خداکند
تشویش زرا درتشکیل چنین حکوزت به بدبینی تلقی نکنند اگربگوی شناختی
که اززردم خود داری  ،تشکیل چنین حکوزت ،تقسی صالحیتها بین هردوناز د
که طرف قبو هردو باشد ،وزتفقا ً کشوررازؤفقانه اداره نمایند ،واف ون بـرآن
چهارسا دوام نماید ،اززستحیالت ونازمکنات خواهد بود.
زوضوع بردوباخت ،که بعقیدۀ زن یک عنصرزه است ،زتأسفانـه در ایـن
تفاه چندان جدی گرفته نشده وحتی همه اظهارداشتندکه اصال ً بازندۀ درزیان
نیست ،وهردو برنده اند .درحالیکه این ادعا بسیاردور ازحقیقت است .برنده که
توسط آراء زردم قانونا ً زعی کشور انتخاب زیشود ،از صالحیت های قانـونـی
بیشماری برخوداراست ،و هر وقتی خواسته باشد زیتواند هرگونه تـفـاهـمـات
اخالقی وزصلحتی وحتی توافقات راکه قبو کرده باشد ،نقض نماید .طوریکه
زشاهده زی شود ،این تفاهمات سیاسی بین دو ناز د کـه در شـروع بـاعـث
ازیدواری هایی شد ،پیش ازآنکه به زوافقاتی برسند ،فعال ً باعث زناقشات شدید
شده ،یکی دیگری را در عدم ازضای آن زقصر زی دانند .
زوضوع تخنیکی زعضلۀ انتخاباتی که شمارش صددرصدآراءباشد ،اگربخاطر
داشته باشی  ،به درجۀ دوم قرارگرفت ،ودرشروع چندان توجهی به آن نشد ،ویا
د خوشی اینکه کارشناسان زلل زتحد باکار بردزعیارهاوستندردهای زعمو بین
المللی به این زشکل خاتمه زی دهند ،هردوزوافقه کردند ،ازاوقتی عمال ً شروع
به کارکردند ،به زخالفتهای شدیدی هردوتی زواجه شدند .تی احمدزی اصرار
دارد که زقصد ازشمار %011آراش تمی ورقه های رأیدهی پاک ازناپاک است
و بس ،هرکه به این اساس آرایش بیشترباشد ،برنده است ،و زخالفت شدیدی به
ابطا آرادارند .درحالیکه تی عبداهلل زیگوید چون تقلب گسـتـردۀ صـورت
گرفته ،که بنابرشکایت زازلل زتحد بحیث تفتیش آزد ،وباید درپهلوی شمارش
آراء وتفکیک رأی پاک ازناپاک ،ابطا آراء بنابرتقلبات گسترده که درزوارد
زیادصورت گرفته ،نی بررسی شود .زثال ً اگر ادرصندوقی بیشتر از 611ورقـۀ
رأی تعیین شده ،اوراق بیشتری باشد ،باید اوراق اضافی باطل شود.
زثال ًدریک والیتی که نفوس آن صده ارنفراست ،وطبق زعیارهای قبولشده،
پنجاه ه ارآنها واجدرأیدهی هستند ،اگرتعدادآرای آن والیت به چهارصدیا پنج
صده ار زیرسد ،زعلوزدار تقلبی صورت گرفت ،باید آرای اضافی باطل شود،
اگردریک والیت همۀ آراء تنها به یک ناز دزنسوب باشد ،تقلـبـی صـورت
گرفته و باید ابطالی صورت بگیرد .یا اگر در والیتی (دنباله در صفحۀ شش )
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کازل انصاری
عنوان کتاب  :چادر
اثر  :بهار سعید
این دوزین کتاب تازه به چاپ رسیده ایست ،که زتن فشردۀ آنرا زیرعنوان
(چادر) اثرشاعرۀ ع ی بانو بهارسعید ،درپژوهشی ازشبکۀ انترنت بدست آورده،
وزطالبی دربارۀ آن به عرض زطالعین گرازی زیرسان  .نخست باچندبیت ازشعر
(فرخنده روز) زجموعۀ شعری شاعرۀ شیرین سخن دیگروطن ،خان هماطرزی،
که قبال ً درهمین بخش زعرفی کرده ام ،آغاززی کن :
ای زن!
فرخنده باد روزت این روز پرفروزت
در د َور ِ زوروظلمت پاینده باد روزت
توزظهرصفایی پر صبر وپروفایی
درچش دشمنانت چون گرد بی بهایی
فرخنده باد روزت !
توزادرجهانی تولطف این ززانی
درخلقت خداوند ،چون با آسمانی
روزی رسدکه آهت آتش زندجهان را
وین اشک چش پاکت چون سیل بودززان را
فرخنده باد روزت !
اززندگینازۀ شاعرۀ شجیع وواقعنگر ،بهار سعید برزی آیدکه درشهر کـابـل
تولد یافته ،ولیسۀ رابعۀ بلخی رابه پایان رسانیده است .وی لیـسـانـس خـودراز
فاکولتۀ ادبیات کابل بدست آورده ،وبعد سندفوق لیسانس را ازدانشگاه تهـران
نصیب شده است ،ولی درخت تحصیالت عالی وزراجعه اش به وطن ،بخـاطـر
دستبرد فرهنگی وعلمی کوردالن و یک رژی قهقرایی وزتحجر ،زـجـبـوربـه
ترک افغانستان گردید.
بانوی فرزانه بهارسعید درهمین تازگی هااثر زیبا وپرانتباهی باعنوان (چـادر)
تقدی جازعه کرده ،که در 0۱2صفحه درکانادا توسط انتشارات هژبر به طـبـع
رسیده است .ضمن کارنازه هاوزساعی آزادی خواهی وحق طلبی ،زطالب ذیل
درج یافته است:
اگرنیک نگریسته شود ،بهادسعید درنقش یک شاعرزتعهد وبیانگر و روشنگر
جازعۀ عقب زاندۀ (زن شرقی) است ،که باشیوۀ ظریف زنانه و ابتکار شجاعانـه،
زن شرقی رابه حقوق حقۀ بشری وزدنی اش وویژگی های زقهورشدۀ حیـات
جنسی اش زتوجه ساخته است.
بهارسعید باشهازت به زن شرقی حالی ساخته که درپی رستاخیرخود بـیـش
ازین در پردۀ اوهام وتلقیات سوء ونادانی باقی نمانده ،برابری وتساوی حقوقی
خودرا بازردان از همه هجهات اجتماعی زوردتوجه قراردهد ،وبه زبارزه سهیـ
گردد .این زساعی بهارسعید پیازدهای ب رگی درراه زبارزۀ (زن شرقی) جهـت
کسب آزادی زدنی وانسانی اش همراه خواهدداشت.
شاعرۀ سخنور وروشنگر ،بهارسعید درقطعه شعر(سیاه چادر) چنین زیسراید:
سیه چادر زرا پنهان ندارد نمای رو زرا عریان ندارد
چوخورشیدم ،زپشت پرده تاب ســـیاهی هــا نمــی گـــــــردد نقاب
نمی دارد زـــرا در پرده پنهان اگـــر عابـــد نباشــــد سست ایمان !
تو ک شهر طــریقت ها بیایی به زــوی زن چـــرا ره گــــ نمایی؟
نخواه ناصـــح وارنــه کارم که پای ضعف (تو)( ،زن) سرگذارم !
گــنه از تــــو ،زـــن دوزخ نشین ؟!
کی انصافی درین حکـ ببین
بجای روی زن ای زصلحت ساز! به روی ضعـــــف نفست چادرانداز !
زعرفی زختصر زجموعۀ زنظوم وپر انتباه شاعرۀ ع ی وسخندان وطن ،بانـو
بهار سعید را به آرزوی صحت وسعادتش ،بااین قطعه شعر حسرتـبـار شـاعـرۀ
جوانمرگ وطن ،نادیه انجمن خاتمه زی ده :
نیست شوی که زبان بازکن ازچه بخوان
زن که زنفور ززان چه بخوان چه نخوان
چه بگوی سخن ازشهد ،که زهراست به کاز
وای از ز ُـــشت ستمگر که بکوبیده دهان
نیست غمخوار زرا درهمه دنبا که بنازم
چه بگوی  ،چه بخندم ،چه بمیرم ،چه بمان
زن نه آن بیدضعیف که ز هرباد بلرزم
دخت افغانـــ و برجاست که دای به فغان
یادآن روزگرازی که قفس را بشکاف
سربرون آرم ازاین ع لت وزستانه بخوان
دان ای د که بهاران بود وزوس عشرت
زن پربـــــــسته چه سازم که پریده نتوان
گرچه دیری ست خموش  ،نرود نغمه زیادم
زآن که هر لحظه به نجوا سخن از د برهان
خوانندگان روشن ضمیر وآزادیخواه (ازید) وازیدوار یک روزنوین ،بگذار
یکبار دیگر به زنان حسرت زده ای که هنوز درترس وهراس اسارت زـجـدد
هستند ،این شعر شیوای حافظ شیرازی راارزغان دهی :
سخن در پرده زی گوی چوگل از غنچه بیرون آی
که بیش ازپنج روزی نیست حک زیر نوروزی
*****************************************
()++ـ یکی ازجبا وکوههای سربفلک کشیده شدۀ کشورزاهمین سلسـلـه
زارزرغ است که درغور زوقعیت دارد وبنام کوه زارزرغ زسما زیباشد .زارزرغ
رابه زا زر نسبت زیدهندکه سیمرغ زا رادر کوه زار زرغ پرورش داده است.
چنانچه این زناطق نظربه کثرت چشمه سارها زوسوم به ه ارچشمه است .بقو
زنهاج سراج جوزجانی ،ایالت غور دارای پنج باره کوه زیباشدبه نازهای :کوه زار
زرغ ،کوه سرخ غر ،کوه اشک ،کوه ورنی و کـوه رویـیـن .دربـارۀ ایـن
کوههاوزوقعیت جغرافیایی بنگریدبه نوشتۀ تحقیقی این نویسنده بنـام (غـور/
غرجستان)
۲ـ همان کتاب ص/ . ۱۲6
*****************************************
بر کسی عاشق نشود ،وهمین زعازالت برایش پیش نشود  .این حالت را چنـیـن
بیان زی کنند :
ای خداوند یکی یار جـــــفاکارش ده
دلبر عشوه گر سرکش خونخوارش ده
چند روزی ز پی تجـــربه بیمارش کن
به طبیبان دغاپیـــــشه سر و کارش ده
تابداند که شب زا به چسان زی گذرد
(دنباله دارد)
دردعشقش ده وعشقش ده وبسیارش ده
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داستان دو امیر غور

فرد چرا شد عدد ،ازسبب خوی بد
چون دوشود پادشاه شهررود درفساد
(زولینای بلخ)
ازگذشته های دور ِ دورتاریخ حوزۀ جغرافیایی غور بدست اوالدۀ بسطام بـن
ضحاک که دراصل ازدودزان پیشدادیان کشورزا هستند ،وابستـه زـیـگـردد.
ضحاکیان(ازخاندان اسپۀ آریایی) که سراسرقلمرو آریانای کهن راحت فرزان
داشتند ،پس ازشکسته شدن شان توسط افریدون(باهمکاری کاوۀ آهنگـر) بـه
دازنه های جبا غور ،که بقو کتاب طبقات ناصری( :از راسیات جبا عـالـ
است) زندگانی داشتند ،که بعدها دودزان هایی چون شنسبیان وشیشـانـیـان از
بقایای همان کهن سلسله های پیشدادی هستند ،درغور وغرجستان ززام ازور را
بدست گرفتند .پس ازاستیالی عرب درخراسان وپدیدآزدن آیین اسالم ،با دو
قرن سکوت ونابسازانی ازویان ،دودزانهای طاهریان ،صفاریان ،سازانیان ،غ نویان
وغوریان قدعل کردندکه همۀ شان درازارتهای سرززین زا توسط خلفای عباسی
ز ُهر وتاییدزیگردیدند.
ازجمله ازیران وشاهان غور ،دو ازیربودندکه بخاطربدست آوردن حکوزـت
غور/غرجستان ،هریک خویشتن راحضوربرحق ازارت زی پنداشت .جان کالم
اینکه بخاطر رفع کدورت ودشمنی که زیان شان به وقوع پیوست ،قـراربـرآن
شدکه هردوازیر ن د ازیرالموزنین خلیفۀ بغداد بروندکه درانتخاب شان به ازارت
غور برگ یده شوند ،تازردم غور درازن وآرازش حیات بسرببرند .هردوازـیـر
ع م ج م سفرکردند وراه بغداد رابخاطرگرفتن زقام غور وغرجستـان پـیـش
گرفتند ،زیرادر یک کشوردو ازیرجور نیاید وبراساس سرودۀ جال الـدیـن
زحمد بلخی:
فرد چرا شد عدد ،ازسبب خوی بد چون دوشودپادشاه ،شهررود درفساد
این دوازیرکه درزقام سلطنت غور ،خویشتن راحقدار نسل ونسب ززازـداری
زیدانستند ،به نام های ازیر بنجی نهاران شنسبی ،و ازیر شیث بن بهرام بودند.
طوریکه تاریخ روایت زیکند ،ازقدی روزان ،درسرززین غوریکعده یهودیان
زقی بودند ،که زعلوم نیست چه وقت بدان سرززین کوهستانی جابجاشده اند؟
گرچه درززان غوریان یکدسته ازیهودیان به غورزهاجرت کردندودرآنجازقی
شدند ،که اسنادی دراین قسمت زوجودزیباشد.
داستان دوازیر چنین است که تاجرزردی ازتبار یهود ،دوست ازیـر بـنـجـی
شنسبی بود که درغور به کاربازرگانی زصروف بودی ،این زرد یهودی برعالوۀ
زعازالت تجاری ،دوستی هایی رابازلوک غور برقرارکرده ،روابط نیـک رابـا
ایشان زستحک داشتی .ازیربنجی نی با تاجر زتذکره زحبت تمام واخالص کازل
داشت .بازرگان یهودی (نازش ذکرنشده) که رز وراز دنیایی زیدانست ،زـی
خواست با ابتکار ودرایت خود ،ازیربنجی رابه ازارت برساندوبه پاداش آن بـه
یهودیان خویش جای پایی درکشورداشته باشد ،که داستان راکتاب طـبـقـات
ناصری چنین زی نمایاند :
(ازیربنجی راگفت :اگرزن ترا ادبی تعلی کن وحرکات وسکنات درآزوزم،
و زعرفت وزراتب درگاه خالفت وحضرت سالطین تلقین واجب دارم ،تابدان
سبب ازارت وایالت (زمالک) غور حوالۀ تو شود ،بازن عهدبکن کـه درکـل
زمالک تو بهرزوضع که خواه جمعی ازبنی اسرائیل وزتابعان زهترزوسی (ع)
راجای دهدوساکن گردانی ،تادرپناه تووظل حمات زلوک وفرزندان توآرزیده
باشند ).ازیربنجی نهاران شنسبی ازاین گفتاروکردار تاجرخوشحا شده ،پیمـان
عهد وزیثاق ببستند .بازرگان یهودی به اخالص وطمانیت به تعلیمات وی آغازید
وکارهای درباری را نظربه شرایط دربارخلیفه آزاده گردانید و ازیر رابا عبا وقبای
فاخرشاهانه وجازه های زربفت واسپان تندرو را باآرایش زین وپالس بیاراست.
غالزان زرین کمر باشمشیرهای زرصع که خاصۀ شاهان بود ،بـارسـ ورواج
شهریاران دیرینه استوار ساخت.
درزقابل ،ازیر شیث بن بهرام ،نهایت سادگی وصفای دل ارزرغی ( )+ولبـاس
غوریانه که درغورزعمو بود ،ن دخلیفه رفتی  .دربغداد زنادی کردندکـه دو
ازیر ازخراسان ،یکی ازیرنهاران ودیگری ازیر بن بهرام به درگاه خالفت ازـیـر
الموزنین زیرسند .هردوازیر باهمراهان شان به درباربغداد رسیدند وبه رس احترام
زلوکانه به قصرخلیفه زقام کردند .ازیرالموزنین هردو را بار دادوایشان نی زراتب
سپاس بجای آوردند ،وبعداز پرسش جویای حا واحوا یکدیـگـروخـوردن
زایده ،عرض حا کردندوحدیث زنازعات بگفتند.
ازیرالموزنین هارون الرشید چون هردو رابارداد ،دیدکه یکی بالباس دهگانی،
و دیگری بازفاخرسلطانی ودرباری پیش آزدند .ازیر الموزنین که ازیربـنـجـی
نهاران را باجما وکما وآراسته باحاجب و دربان وغالزان که بقو زـنـهـاج
سراج جوزجانی (ازیربنجی نهاران از جما نصیب شازل ونصاب کـازـل وبـه
حسن طبیعت وطراوت زینت آراسته) بود .هارون الرشید بی زهابا صدابرآورد:
(هذا قسی ازیر الموزنین)(این راگویند شهریار زقبو ) !
(این بنجی نهاران نیکوروی است ،آداب ازارت واسباب فرزاندهی و ایالت و
حسن صورت وصفای سریرت جمع دارد ،ازارت غورحوالۀ او بایدفرزود ،و
پهلوانی (زراد ازسرافسری) زمالک غورحوالۀ شیث بن بهران باید کرد۲ ).
کاردانی تاجریهودی کارگرافتاد ،و ازیربنجی نهاران شنسبـی ازـیـر غـور/
غرجستان انتخاب شده وشیث بن بهرام عهدۀ وزیردفاع ازروزی راکمایی کرد.
ازیر بنجی نهاران طبق پیمانی که به تاجریهودی کرده بود ،جمعی از یهودیان را
درغور پناه داد.
یادداشتها 0ـ کتاب طبقات ناصری زنهاج سراج جوزجانـی ،بـه تصـحـیـح
عبدالحی حبیبی چاپ کابل 0۱۲۲صص. ۱۲۲/۱۲1
()+ـ یهودی تبار پرتگالی بنام یوسف ناسی ،شخص تاجرپیشه و ثروتمنـدی
بودکه تجارت زروارید رابدست داشت .اوپیوسته شه اده سلی ثانی راکه حاک
کوتاهیه بود ،ازتحایف گرانبها دریغ نکرده با دادن زرواریدها وجواهرات قیمتی
وشراب لذیذ قبرسی ،شه ادۀ عثمانی راشاد زیساخت .درززانیکه شه اده سلیـ
ثانی به پادشاهی دولت زقتدر عثمانی رسید ،کاریوسف یهودی باالگرفـت .او
همیشه سلطان عثمانی رابرای گرفتن قبرس که غنای سرشارش ،دنیای زدیترانه
را گرفته بود ،ترغیب زینمود .درج یرۀ قبرس ازززانه های دور خانوادۀ وندی
فرزان زی راندند .نیکوسیا از قدی زرک قبرس بود که در د ایـن جـ یـره
زوقعیت داشت.
سلطان سلی ثانی به تصرف قبرس ع م ج م زیکندوبه تشویق یوسف یهودی
بدین کار دست بکارشده ،اهلل زصطفی پاشابه سر عسکری ،پیا پاشا فـرزـانـده
قوتهای بحریه ودیگرروسای لشکرترک بنازهای چاوش شعبان ودا زحمد راتق
وفاتق (کسانیکه زسئولیت کارهای عملی نظ ونسق ازور رابدوش بکشند) زازور
بودند .دا زحمد زرددانشی بودکه سمت کاتب دیوان راداشـت ،وزـثـنـوی
زعنوی زولیناجال الدین بلخی روزی راازفارسی دری به زبان ترکی برگـردان
کرد .او رابه جنگ شروان نی فرستادندکه بدست فداییان الموت گرفتار شـده
ودرحمله تبری ازبند رهاگردید .دا زحمدتمام جنگهای شروان رابه نظ ونثـر
کشیده است .دا زحمد باعالی نازی که زورخ ترک هادرجنگ شروان بـود،
دوستی داشت ( .دنباله درستون او همین صفحه)

نصیراحمد رازی

صفحۀ چهارم
سدنی ـ آسترالیا

مولوی در خرگاه اندیشۀ شبلی

(ادازه ازشماره های پیش) بافنای دولت سلجوقی ودرقرن هفت هجری بازار
فیاض صله دهی ها سردشد ،وزیدان شعراازقصاید دور شده زتوجه بـه غـ
گردیدند ،ازبین ایشان بعضی هافطرتا ً عاشق ز اج بودند ،ازهمین لحاظ درکالم
شان خودبخود ن اکتهایی پیداشد که جان غ پنداشته زیشود .همه صاحـبـان
تذکره زتفق اندکه کسانی که واقعا ًغ راغ ساختندعبارت بودند ازسعدی،
عراقی و زولوی ،ازا فرق زولوی باسعدی وعراقی این است که زولوی اصال ً بنا
برضرورت وجبر شغل شاعری راانتخاب نموده بودند .ایشان خود زیفرزایندکه
دروطن زا (بلخ) فن شاعری رابه دیدۀ ذلت زینگریستند لیکن ازآنجایی که دراین
زمالک بدون شعربه چی ی دیگردلچسپی نداشتند ،بنابرآن زجبورا ً این شعل را
اختیارنمودند .الفاظ زولوی در زورداینست که ازبی آنکه زلو نشوند ،شعرزی
گوی  ،واهلل که زن ازشعر بی ارم ،دروالیت زا و در قوم زا از شاعری تنگ تـر
کاری نیست.
باوجودهمه آنچه که غ لیات زولیناراازدیگران برجسته زیسازد ،قرار ذیل است:
0ـ اکثرا ً غ لهای زولینا تحت حالت وکیفیت خاصی گفته شده اند ،ازهمیـن
رودرغ لها بیان همان حالت دیده شده زیرود ،زثال ً یکی از حاالت خاص آنست
که ایشان ازثرجوشش جذبات اکثرشبهابیدار زی زاندند .این حالت خویش رادر
غ لی چنین ادا کرده اند:
دیده خون گشت و خون نمی خسپد د زـــن از جــــنون نمی خسپد
زرغ و زاهی ز زن شــــــده حیران کاین شب و روز چون نمی خسپد
پیش ازیـــن در عجــــب همی بودم کــــآسمان نگـــــون نمی خسپد
که چــرا این زبــــون نمی خسپد
آسمان خود کنون ز زن خیره است
د شنــــیده افســـون نمی خسپد
عشق بر زن فســــــون اعظ خواند
یا زثال اگر در نماز برای شان بیخودی چیره زی شده است ،آن را این گونـه
ادا کرده اند :
چو نمازشام هرکس بنهد چراغ وخوانی
زن وخیا یاری غ ونوحه وفغانی
چو وضو زاشک سازم بود آتشین نمازم
در زسجدم بسوزد چو درو رسد افانی
عجبا نماززستان توبگو درست هست آن
که نداند او ززانی نشناسد او زکانی
عجبا دو رکعت ست این عجبا چهارم است این
عجبا چه سوره خواندم چو نداشت زبانی
درحق چگونه کوب ؟ که نه دست زاند ونی د
د ودست چون توبردی بده ای خدا ازانی
بخدا خبرندارم چو نماز زی گذارم
که تمام شده رکوعی که ازام شد فالنی
سادگی بیت اخیروتصویر واقعه در بیت دوم قابل توجه است ،یـازـثـال ً در
حقیقت توحید اکثرا ً وبطورزسلسل غ لهای زی نوشتند ،که یکی ازآنها چنـیـن
است
باز شیــــری با شــکر آزیختند عاشــــقان با یک دگر آزیختند
روز و شب را از زیان برداشتند آفـــتابی بــــا قـــــمر آزیختند
رنگ زعشوقان و رنگ عاشقان جمله همچون سی و زر آزیختند
رافضی انگشت در دندان گ ید چون عـــلی را با عـمر آزیختند
چون بهار سرزدی حق رسید شاخ خشک و شاخ تر آزیختند
۲ـ وجد ،جوش و بیخودی که درکالم زوالنا وجوددارد .درکالم دیـگـران
دیده نمیشود .ایشان فطرتا ً طبیعت پرجوشی داشتند ،صحبت شمس تبری ی آن
نشئه راتی تر ساخته بود .ازاشعار ایشان چنان زعلوم زیشودکه شخصی نشئه زحبت
غرق است که هرچه درآن حالت برزبانش زی آید زی گوید .دربعضی زواقـع
بر آرزو وخواهش خویش چنان اصرارزی ورزندکه به سائل لجوجی زی زانند
که به جان کسی افتاده باشد .زثال ً زوقعی درد ایشان ازفرط احساس زحبت این
خیا پیداشودکه تاچه حد زحبوب خودرا اززن دور زیکند ،ودازن برزی چیند.
لیکن اگرزن بجای زحبوب زی بودم و زحبوب عاشق زی بود ،زن هرگ اینطور
پیش نمی آزدم ،بلکه عاشق راقدردانی زی نمودند ،وتمام آرزوهایش رابرآورده
زی کردم ،این تخیل را ایشان بعینه ادا زی کنند :
گربدین زاری تو بودی عاشق و زن هرززان
بردلت بخشیدزی وبسۀ بخشیدزی
ورتو بودی همچو زن ثابت قدم در راه عشق
برتو هرگ چون تو برزن دیگری نگ یدزی
گرچه برجور وجفای تو زرا قدرت بدی
یا ز خلق شرم بودی یا زحق ترسیدزی
یازثال ً درین غ زیگویند:
بنمای رخ که باغ وگلستان آرزوست
بکشای بلب که قند فراوان آرزوست
یک دست جام باده ویک دست زلف یار
رقصی چنین زیانۀ زیدان آرزوست
گفتا زناز بیش زرنجان زرا برو
آن گفتنش که (بیش زرنجان ) آرزوست
یا زثال این رباعی :
ج زا اگرت عاشق شیداست بگو ور زیل دلت به جانـــــب زاست بگو
گر هیچ زرا در د تو جاست بگو گرهست بگو ،نیست بگو ،راست بگو
به زصرع چهارم این رباعی توجه کنیدکه تاچه حد وارفتگـی وجـوش و
اصرار درآن اظهار شده است.
۱ـ خصوصیات زه کالم زوالنا اینست که ایشان حاالت خاصی را که در
جوش عشق وزحبت برعاشق زیگذارد ،آنرابه چنان خوبی ادا زیکنندکه تصویر
آن زنظربه چشمان زازجس زیشود ،واین درشاعری ب رگترین کما است .زثال ً
برای عاشق گاهی این حالت ه پیش زی آیدکه دفعتا ً درحالت شوق وانتظـار،
زعشوق درزقابلش ظاهرزیشود ،عاشق بی اختیارازجا برخاسته وزیگوید هان او
آزد ،لیکن دوباره از فرط تعجب زیگویدکه نه نه اوکجا اینجا کجا؟ بعددوباره به
بسیار دقت زینگردوزیگویدکه نه ! حتما ً خوداوست .چنین حالتی رازوالنا بدین
گونه تصویرزیکنند:
یار آزد ز در ،خلوتیان ! دوست دوست
دیده غلط زی کند نیست غلط ،اوست اوست
یازثالًبعضی اوقات چنین واقع زیشودکه لوازم عیش وطرب همه زهیاست ،و
انتظارآزدن زعشوق رازی کشند ،لیکن اوآزده نمیتواند .عاشق نه توان آنرا دارد
که سازان طرب رارها کند ،ونه توان اینرا که بدون زعشوق ازوسایل طرف حظ
ببرد .درازی این ازید وانتظار رابدین ترتیب ادا کرده اند :
قدحی دارم برکف به خدا تا تو نیایی همه تا روز قیازت نه بنوش نه بری م
یازثال ً بعضی اوقات درد عاشق این فکرخطورزیکند که زعشوق را تاززانی
قدر بی تابی هاوجگرسوزی های زانخواهد بودکه خودنی (دنباله درستون او )
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شمارۀ 979
سندیاگوـ کالیفورنیا

تقلب گسترده در انتخاب ریاست جمهوری الگوی
خوبی برای تقلب درانتخابات پارلمان خواهد شد

نوشتۀ داشت تحت عنوان (خانه زلت زحل تجمع زفسدین واشـخـاص بـی
کفایت) که دراخبار وزین ازیدبه نشررسیدوهمچنان درتارنگار های افغـان در
اروپا وازریکا نی این زضمون به نشر رسیده است  .ازروزکه انتخابات ریـاسـت
جمهوری نسبت تقلبات گسترده به زفاد یک ناز دزشخص انـجـام وپـروسـه
انتخابات به یک بحران خیلی خطرنا ک سیاسی کشیده شد ،که راه بیرون رفت
ازاین بحران کاریست دشوار ،واگرکمسیون انتخابات به تقلبـات طـورجـدی
رسیدگی ننماید وآرای پاک را از آرای ناپاک جدا نسازد و قناعـت نـازـ د
زعترض را حاصل ننماید و با سماجت نتیجه ناقص انتخابات را بدون سه داشتن
ناظرین ستادهای آقای عبداله اعالن نماید ،پروسه انتخابات رازیادتر به بـحـران
کشیده کشوررابطرف یک هرج وزرج ب رگ سیاسی و اجتماعی سوق خواهد
داد .
درزوردتقلبات گسترده ،خوانندگان زحترم توسط نوشته های تحلیل گـران
ازجریان انتخابات اطالع حاصل کرده اندوزصاحبه های زتعدد باارائه شـواهـد
واسناد رااز رسانه های زعتبرکشورتعقیب نموده اند ,زردم زاهمه ازیدوارندکـه
یک راه حل سیاسی به این زعضله پیدا شود .اگریک راه حل سیاسی جستـجـو
نشود وکمسیون انتخابات یک ناز د رابرنده آرای تقلبی اعالن نماید ،نـازـ د
برنده برای زدت شش زاه بحیث رئیس جمهوردوام نخواهد کرد.
تقلبات کمیسون انتخابات برای انتخابات بعدی وبخصوص انتخابات وکالی
زلت که درپیشرو است اثرات زنفی بجاخواهدگذاشت چون درپروسه انتخابات
ریاست جمهوری تقلب صورت گرفته وعازلین این تقلبات به دستگاه قضائـی
زعرفی نگردید در انتخابات نمایندگان زلت ،زتقلبین نی تشویق شـده وبـدون
هراس در روند انتخابات وکالی زجلس نمایندگان دست به تقلب های گسترده
خواهند زد .
درپارلمان فعلی بج ازچند وکیل تحصیل کرده وبادانش ویک تعداد قلیل از
زنهای بادرد وبادانش ،که تعداد شان انگشت شمار ودر یک اقلیت کازـل انـد،
زتباقی اکثراین نمایندگان باحمایه وپشتیبانی گروه قوزی وقبیلوی ,زورزنـدان
وتاجران زوادزخدرصرف به زنظور استفاده جوئی شخصی وقوزی بـحـیـث
نماینده زردم درشورای زلی راه یافته اند واین نمایندگان اشخاص بیکفایت ,ک
سواد وحتی بی سواداندکه دراین زرجع عالی قانون گذاری جاگرفته انـد ،و
انتخابات پارلمانی پنجسا قبل ه به بحران کشیده شده بود تاایـنـکـه رئـیـس
جمهورتوسط یک زحکمه اختصاصی این بحران را حل نمود .چند نکاتـی را
بطورنمونه که زشکل ب رکی را تعداد زیاد اعضای لویه جرگه برای زردم ایجاد
کرده اند بطور ذیل یاد آورزیشوم.
او  :نمایندگان زلت زوقف حساس یک نماینده واقعی زلت را تـا حـا
درک ننموده وظرفیت آنراندارندکه زسایل را ازجهات زختلف با نظرداشت به
زفاد زلت وخیر زملکت تحلیل ودرجریان رأی گیری دریک طرح قانون کـه
ازجانب حکوزت ونهادهای اجتماعی پیشکش زیشود بایک تفاه و نـظـر بـه
اهمیت زوضوع  ,زسایل وپروبل های سیاسی واجتماعی از جهات زختلف در
پارلمان تحلیل وارزیابی کنند وبعددر رای گیری با یک وجدان پاک عمالسه
بگیرند .
دوم  :یکتعدادازاعضای لویه جرگه روزهاوهفته هاوحتی زاههاغایب بوده وبه
زجالس شوراحاضرنمیشوند وبه پروسه رای گیری سه نمی گیرند ،بنـابـرایـن
زعضله تصویب ویا تعدیل یک طرح قانون پیشنهاد شده به زاهها به تعویق زیافتد
ویا درجریان رای گیری نظر به کمبود نصاب نمایندگان برای تصویب یـک
طرح پشنهاد شده دوباره به دفترداراالنشاء شورا برزیگردد .غیاب نمایندگان در
جلسه وکمبود نصاب رایگیری باعث آن شدکه زدارک حقوقی کـه روابـط
کشوررا باکشورهای خارج تنظی زیبخشد ازتصویب باززیماند،که ازآن جمله به
تصویب رسیدن قانون انتخابات وتصویب قانون زعادن و قانون بانکی درزـورد
پولشوئی راتذکرداد  .بیاد دارم که در تصویب قانون جنجا برانگی زطبوعات
بعوض اینکه زلت راازخودسریهای دستگاه حکوزت حمایه کنند ،برخالف بـا
تصویب سه زاده که ازجانب وزارت اطالعات وفرهنگ پشنهادشده بـود ،بـه
حکوزت زیادترقدرت کنترو زطبوعات آزاد را داد و زا همه زی دانیـ کـه
زطبوعات آزادیکی از دستآورد های ب رگ زلی واجتماعی است وقانون زعادن
زدت یک سا بدون تصویب درگروکان شورا قرار داشت دو روز قبل ایـن
قانون باالخره به تصویب رسید .در حالیکه کمپنی های ب رگ که در بـخـش
زعادن سرزایه گذاری زینمودند زنتظر تصویب قانون زعادن بودند وقراردادهای
زعادن حاجیگک  ,زعدن طالی بدخشان وزعدن زس بلخاب سرپل همه نسبـت
عدم تصویب قانون زعادن از فعالیت برای زدت یکسا راکد زاندویک صدزه
اقتصادی درکشور بارآوردکه زسئولیت آن برزیگردد بدوش نمایندگـان بـی
کفایت و سهل انگاری پارلمان .
سوم  :نمایندگان زلت به زسایل کوچک بطوراحساساتی رفتارنموده وروی
کلمه دانش ودانشگاه روزها را به جنگ وجد گذشتاندند ودرزسایل خـیـلـی
کوچک با ه درگیر زیشوند وبا چماق وچپلک به روی همدیگرحوالـه زـی
کنند .اخالق وحیثیت شورای زلی را به این حرکات نا زوزون شـان خـدشـه
دارزیسازد.
چهارم :یک کمسیون نظارت براعما ورفتارنمایندگان درداخل شورا ایجاد
شدکه به اساس آن نمایندگانی راکه تخطی ازروش هاو اصو خانه زـلـت و
پیروی نکردن اززقررات اصولنازه برحذرساخته ودرصورت تکراراعما ناسال
یک وکیل ازسوی کمسیون نظارت ابتدا اخطاربه نماینده زتخلف صادرکـرده
ودرصورت تجدیدتخطیها نماینده را اززجلس اخراج وبجای آن شخص دیگری
رانهاد های والیتی زعرفی دارد ,زتاسفانه فیصله این کمسیون روی کاغذبـاقـی
زاند وتاازروزکمسیون نتوانست که یک نماینده را اخطار ویااخراج نماید،وحتی
از گرفتن نام این زتخلفین در پارلمان خودداری کردند.
پنج  :کمسیون دیگری ایجادشدکه به اعما وروش حکوزت نظارت کندو
اگرحکوزت تخطی انجام داد و روش آن قانون اساسی کشوررانقض زیکنـد،
کمسیون آنراتحقیق وبررسی نموده وبرای زتخلف حک صادرزیکند.
بطورزثا این کمسیون زازوریت داشت که به غصب ززیـنـهـای دولـتـی
رسیدگی وتحقیق کندکه زتاسفانه نظر به بیکفایتی وجانبداری این کمسـیـون
نتوانست بطورزستقل تحقیقات براه انداخته واسازی غاصبین ززین را کـه در
دستگاه حکوزت آقای کرزی زوقف بلندپایه اداری دارند افشا نماید ،تنهابه یک
لست چند نفرززینخورکوچک که ززینهای دولتی را غصب نموده بودند بسنده
شد ,غصب ززینهای دولتی به زلیونها جریب ززین است که از جانب زورزندان
واراکین دولت رهبران جهادی وقبیلوی غصب گردیده که بایست اسازی ایـن
اشخاص افشاگری زیشد .
شش  :زعاش بلنددالری که نمایندگان در خواب خود ه ندیده بودند تعییـن
شدوزعاش بلنددالری ازسببی بودکه نمایند گان زلت به زضیقه زالی دچارنشوند
وبه رشوه ستانی رونیاورند ،ولی بازه اخذرشوه نمایندگان اززقازات بلندپایه
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درسا  ۲111کتاب تألیف استادازین صیقل ،به زبان انگلیسی انتشار یافت .به
حیث یک پژوهندۀ زسایل سیاسی تاریخ کشور ،وشاگرد حقوق وعلوم سیاسی،
به زوایای تاریک تاریخ کشور ،آشناشدم .در هرصفحۀ این کتاب ،سیمای زرد
زتین و وطنپرست درپیش چشم زجس زی شد ،وزرا به چهل وچندسا پی ،به
اتاق کنفرانس ریاست دانشگاه کابل زی برد .درصدرزی طویل که شـاگـردان
دانشکدۀ حقوق دورادور آن زی نشستند .استادفضل الربی پژواک ،زضـمـون
افغانستان زعاصر راتدریس زیکرد ،وقتی به زسایل حادکشور زیرسید ونـظـربـه
شرایط سیاسی وقت ،دراظهارآن سکوت زینمود ،سگرت چسترفیلد خودرا دم
به دم روشن زیکرد وخود راتسلی زیداد .استاد که یک انسان نهایت شریف و
شیک پوش بود ،هربار بادریشی و نکتایی وزوهای پاک وشسته ،حیثیت یـک
استاد رابه وضاحت زعرفی زیکرد.
ازروزبعدازنی قرن ،وقتی به لباس وقیافۀ زازورین دولت وتحلیگران سیاسی در
رسانه های تصویری زینگرم ،باتأسف زی بین که تعصبات وتعلقات قبـیـلـوی
زلت زارا تاکجا به عقب کشانیده است ! خصوصا ً وقتیکه یک والـی یـایـک
وکیل ویک استاد زیرنام لباس به اصطالح زلی ! همه زعیارهای بین المللی رازیرپا
زی گذارد ودراجتماعیات رسمی بالباس قبیلوی ظاهرزیشود.
زرحوم استادپژواک برای تدریس افغانستان زعاصر ،به زراجع و زأخدهـایـی
زراجعه زیکرد ،که نشرآن توسط رژی زنع شده بود .ولی او تالش زیکردتاحتی
الوسع شاگردان رابه اوضاع سیاسی کشور آشناسازد .ازآزوزه های استاد ،زطالب
اندکی درذهن غربت زده ام باقی زانده است.
کتاب افغانستان زعاصر ،سئوالهای زیادی راپاسخ زیدهد ،ولی تألیف آن به زبان
انگلیسی گرچه برای شاگردان زوسسات تعلیمی غرب خالی از اشکاراست ،ولی
در افغانستان استفاده ازآنرا دردانشگاههاتا اندازۀ زشکل زیسازد.
آرزوداشت تاجسارت نموده ودرحضورزترجمین نهایت زجرب زانند جناب
عبدالودود ظفری وجناب زحمدنعی زجددی ،این کتاب رابه دری برگـردانـ ،
این یک وظیفۀ نهایت دشوار وزستل م فرصت و حوصلۀ فراخ بود ،سالها دراین
آرزوبودم تااین اثر به زبان دری به دسترس عالقمندان قرارگیرد.
با لطف وشفقت جناب نعی زجددی ،ترجمۀ این کتاب که توسط ایشان انجام
یافته بود ،بدسترس قرارداده شد .بااظهاریک جهان ازتنان ،درزورداهمیت ایـن
کتاب نمی خواه بازوجودیت تقریظهای عالمانۀ جناب داکترروان فرهادی و
جناب استادعبدالعلی نوراحراری  ،چی ی بیف ای  ،ولی وظیفۀ خودزیـدانـ تـا
نخست ازقطع وصحافت زیبای این کتاب تمجید وتقدیرنمای  ،ثانیا ً زحمات و
زشقت هایی را که جناب زجددی درترجمۀ همچویک اثرعلمی قطور زتحمل
شده اند بستای  ،ودرنهایت ترجمۀ این اثررا که زیتاند زأخذقابل اعتباردر پژوهش
های آینده باشد ،به همۀ آنهایی که زیخواهند علت وعوازل ناهنجاری هایی راکه
کشورباآن همین حاالدست وپنجه نرم زیکند ،بدانند ،زژده ده  .زـوفـقـیـت،
صحت وعمردراز برای جناب زحمد نعی زجددی ،ازخداوند ب رگ استدعا زی
زحمدنعی کبیر ،سکرزنتو ،ایالت کالیفورنیا
دارم / .
*****************************************
حکوزتی هنوزه ادازه داردوز ید بر آن وظیفه یکتعداداز وکالبردن عرایـض
دوستان وآشنایان به دستگاه های دولتی از وظایف عمده یک نمایندگان زلـت
گردیده است .
زلت بیچاره وجنگ زده بارهاشکایتها راتوسط رسانه های زلی با صدای بلـنـد
کرده واظهار داشتند که در تاریخ افغانستان به نمایندگان ولسی جرگه آنـقـدر
ازتیاز فوق العاده زادی زانند زاشین های آخرین سیست  ,زحافظین زسلح ,تهـیـه
زناز زسکونی وتوزیع ززین داده نشده بود ،ولی این نمایندگان باوجود همـه
ازتیازات اززسئولیت وجدانی و ایمانی خویش دربرابرزلت سرباز زده وبایـک
غرورخاص ادعاه دارندکه درانتخابات آینده شورابازه توسط دادن رشـوه
تقلب وزد و بندهای قوزی وقبیلوی باردوم کاندیدوکرسیهای خویش رادوباره
اشغا خواهندکرد ،ازا انتخاب دوباره این اشخاص بحیث نمایندگان زلت جفای
ب رگی به زلت رنج کشیده افغانستان خواهد بود.
ازتقلبات گسترده ایکه توسط کمسیون انتخابات صورت گرفت و کشور رابه
سوی یک بحران سیاسی سوق داد ،تجربه ها حاصل شد ،از همین حاالبایسـت
نهادهای زدنی رسانه های زلی کشورواح اب به کمپاین انتخاباتی نمایـنـدگـان
شورا دست بکار شده توسط زیتینگ ها وزناظره های زی زدوردررسانه های زلی
زردم راآگاه بسازندکه یک نمایندۀ بیکفایت وزتقلب نه به زـفـاداجـتـمـاعـی
وسیاسی یک والیت ونه به زفادزلت است بایست ازشخصی حمایت کنندکـه
واقعادارای دانش سیاسی وباکفایت اداری وازقانون اساسی کشوربطـورکـازـل
زعلوزات داشته باشد .فعالیتهای پنجسا گذشته هرنماینده بایدبررسی وارزیابـی
شودبه زردم زنطقه ووالیات ازناکازی وبی کفایتی نمایندگان شان اطالع داده
شود ونگذارندکه بازه این اشخاص دراثر زدوبندهای دوباره قوزی وقبیلوی به
شورای زلی راه پیدا کنند .
ازجانب دیگربایداصو وروش انتخابات وکالی شورادوباره ارزیـابـی ودر
جریان پنجسا شایددراثرتجاربیکه بدست آزده به بعضی کمبود هاوخالء های
قانونی ویانقایصی برخورده باشند که بایست در صدد اصالح آن توسط اصو
وروش جدید تعدیل گردد/ .
*****************************************

امریکا بیش ازصد ملیارد دالردر افغانستان
مصرف کرده است

۲اگست/واشنگتن ـ باختر :گفته های اخیر بازرس ویژه ازریکا ،بـا درنـظـر
داشت وضعیت زوجود افغانستان نمیتواندواقعیت داشته باشد .جان سپکو بازرس
ویژه ازریکاکه بر روند بازسازی افغانستان نظارت دارد،درتازه ترین گـ ارش
خود برچگونگی روندبازسازی افغانستان وه ینه زالی ازریکابراین روند تمرک
داشته وادعانمودکه کشورش ازسا ۲110به اینسوحـدود01۲زـلـیـارددالـررا
صرف بازسازی افغانستان کرده است .او سیاست پولی ازریکا را درقبا کشور
زا یک سیاست ناکارخواند که زعقولیت نداشته وبه اصطالح زلیاردها دالر ازریکا
در افغانستان هدر شده است .
درگ ارش  ،جان سپکو ازطرح ازریکا در پروژه های زراعتی  ،راه سـازی ،
آزوزش نهادهای ازنیتی ودفاعی  ،چگونگی زبارزه با کشت وقاچاق زوادزخدر،
پروژه های بهداشتی به بحث پرداخته وهرکدام آنرا ب ع خودبررسی وتحلیل
نموده وخود به این نتیجه رسیده است که گویاطرح کمکهای ازریکاباافغانستان
فراترازطرح جورج زارشا وزیرخارجه پیشین ازریکاست که برای بـازسـازی
اروپا بعد از جنگ جهانی دوم ریخته بود .اوتاکید براین ازرداردکه زلیاردهادالر
ازریکا غیرزعقوالنه در افغانستان به زصرف رسیده است.
گفته های جانسپکو بازرس ویژه ازریکا واکنشهای را درافغانستان که ادعـای
زصارف بلندازریکادرآن ب بان آورده زیشود به دنبا داشت.
دراین جای شک نیست که ازریکازصارف بلندی رادرافغانستان زتقبل شـد،
وشایدرق  01۲زلیارد دالری بازرس ویژه درست باشد ،زگر واقعیت اینست که
بخش اعظ این پو خرج نظازیان ازریکا و زتحدان غربی آنهاشده تابازسازی و
احیای زیربنا های اقتصادی کشور زا .

ع ی صافی

صفحۀ پنجم
کانادا

قهرمان کوهستان ،عبدالرحیم خان نائب ساالر

داستانی ازداستانها ،به قلم شادروان استادخلیل اهلل خلیلی ،خواهرزادۀ نائب
ساالر ،تلخیص از عبدالخالق بقایی پامیرزاد
جناب کوشان ،زدیرزسئو وسردبیردوهفته نازۀ ازید زردم افغانستان !
اسنادزیادی از فداکاریها و جانبازی های پدرزرحوز نائب ساالر عبدالرحیـ
خان صافی ،درطو وظیفه داری اش درگوشه گوشۀ افغانستان ،ن د خانوادۀ زا
زوجوداست .ازآنجمله رسالۀ قیمتداری است ازقل توانای استادخلیل اهلل خلیلی،
شاعر ،نویسنده ،زورخ و سیاستمدار تاریخ زعاصرافغانستان  .ازآنجاییکه کارنازه
های والدم در نظازهای گذشته چنانچه شایسته است ،پژواک وسیع نیافتـه ،لـذا
فشردۀ این داستان بینظیر ،خدزت شماتقدی زیگردد ،تا لطفا ً آنرادرهفته نـازـۀ
وزین ازید بچاپ سپرده ،اینجانب وخانوادۀ زارازمنون سازید.
چندسخن ازرجا برجستۀ جهان درزوردشخصیت نائب ساالر :
ـ جنرا فخرالدین آلتای اهل کشوردوست ترکیه گفته بود :درآن سنگرکـه
عبدالرحی باشد ،شکست راه ندارد.
ـ رئیس کاروانی که درسا 0۱00خورشیدی باهیئت خودبه هرات آزده بود،
اتفاقا ً رسام خوبی ه بوده ،ودر گوشۀ نقاشی که به نائب ساالر اهداکرده بـود،
چنین نوشت :چون باوی گفتگوکردم ،پنداشت بایکی ازجنرالهای صالح الدین
ایوبی نشسته ام.
ـ زوسیو هاکن شرق شناس ودانشمند فرانسوی درنازۀ شخصی نوشته بود :تنها
دیدن سیمای زردانه وهمت بلندشما ازقهرزانی زلت افغانستان ترجمانی زیکند.
ـ رئیس هیئت ازریکاکه اندکی پیشتر ازجنگ جهان دوم به والیـت هـرات
آزده بود ،وغالبا ً (هولی) نام داشت ،به نائب ساالرنوشت :اگر تودرهرات باشی
زردم زیتوانند ازگنجینه های هرات بهره یاب شوند ،ازا ترانمی گذارند.
خالصۀ زندگینامۀ نائب ساالر عبدالرحیم خان صافی
ایشان درسالهای زیانین سلطنت ازیرعبدالرحمن خان چش به آززونگاه جهـان
گشود .سواد ابتدایی ،فنون سپاهیگری ،شکار وشنارا ازپیرزردان وجوانان زادگاه
اش در روستای زحمودعراقی آزوخت .روزگارکودکی ونوجوانی رادر پـای
کوه (آشوکا) سپری کرد .بعداز وفات پدر ،عبدالرحی درجملۀ(سراوسـهـای)
ازیرحبیب اهلل سراج پیوست .اینجادستۀ دیگربنام (پروانه) ازبـ رگ زادگـان
افغانستان نی بودند ،وشب وروزدرخدزت قرارداشتند .عبدالـرحـیـ نـظـربـه
خدزاتش باربار زورد تقدیرشاه قرارگرفت ،وسپس به وظایف زهمی گماشـتـه
شد .اولین وظیفه اش ترزی راه جال آباد کابل بود .کارترزی این جاده ظرف
سه سا به انجام رسید ،زردم زحالت ازشجاعت ،اخالق وکاردانی اوبه نیـکـی
یادزیکردند.
والیت هرات ،رودخانۀ چهل دختران
و زسألۀ پنجده  :عبدالرحی خان بعدا ً بـه
رتبۀ کرنیل ارتقاکرد ودرفرقۀ عسکری
هرات به ازور زراقـبـت ازسـرحـدات
گماشته شـد .درآنـوقـت(رودچـهـل
دختران) را سرحدداران روس به خدعه
و فریب تصرف کرده بودند ،همچنیـن
(پنجده) درززان ازیرعبدالرحمن خان به
اشغا شورویها درآزده بود .به اثرزساعی
عبدالرحی خان ،تخمین دوه ارجریـب
ززین درکشک و چهـل دخـتـران بـه
افغانستان تعلق گرفت ،ودست اندازیهای
شادروان نائب ساالر عبدالرحیم خان
سرحدداران شوروی زتوقف ساخته شد.
شاه ازان اهلل خدزات اورا تقدیر کردو به رتبۀ (برگد) ارتقایش داد .
شکایت دولت شوروی ازنائب ساالر :به سرحدداران شوروی دیگر زـوقـع
تجاوز وتخطی داده نمیشد ،آنهاازطریق سفارت شان به وزارت خارجه شکایت
نمودند ،حکوزت درپایان دوسا خدزت ،نائب ساالر رابکابل احضار ونسـبـت
نفوذدولت شوروی ،زیخواست زحاکمه کند وازا شاه زحمدولی خان دروازی
وزیرخارجه ووزیر دفاع که زرد شجاع ودانایی بود ،اورا اززحاکمه نجات داد و
بعدا ً به والیت بلخ تبدیلش کردند.
دروالیت بلخ  :عبدالرحی خان بحیث برگد توپخانه درز ارشریف زقررشد ،و
بصورت خفیه وظیفه داشت تاازورسرحد رانی زراقبت نمایـد .درسـا 0۱11
جهت اشغا وظیفه به ز ارشریف رفته دوسا و چندزاه گذشته بـود ،اوضـاع
برگشت ،زردم شنوار وزوزند وزشرقی پیشآهنگ بودند ،ساکنان کوهدازن و
کوهستان نی در اخیر بپاخاستند و شورش تمام زملکت را فرا گرفت .
ازانتداری نائب ساالر :درین وقت شاه ازان اهلل ازسفرهفت زاهه به خـارج بـه
کشوربازگشته بود،تغییرات خالف عنعنات درابعادگوناگون خش زلـت رابـر
انگیخت واوخودرا دربرابر تمام زلت ناتوان یافت وجهت دفاع اززرک به احضار
یک زفرزۀ نظازی ز ارشریف بکابل زجبورشد .فرقه زشر دهدادی ،عبدالرحی
خان رادر رأس این زفرزه بکابل فرستاد ،زبلغ بیست ویک لک روپیۀ افغـانـی،
چهارعراده توپ ،زقداری اسلحه به وی سپردندتابکابل برساند .اوضاع بسرعت
انکشاف کرد ،جبل السراج بدست حبیب اهلل کوهدازنی سقوط کـرده بـود،
اقارب وقبیلۀ عبدالرحی خان همه باحبیب اهلل بودند .عبدالرحی خان وقتی بـه
کابل ن دیک شد ،برای اینکه درازانت خیانت نشود ،راه درۀ غوربند راگذاشت
به راه گردنۀ حاجیگک خودرابکابل رساند ،تاآنچه آورده به زرجعش بسپارد .
شیاطین ،شاه ازان اهلل رادرزورد او ظنین ساختندوزفرزه اش رابه قطعات سوق
کردند ،و خودش را به حفاظت عمارت وزارت حربیه زـؤظـف سـاخـتـنـد.
عبدالرحی خان تاززانیکه بیرق سه روزه پادشاهی سردارنصراهلل خان ازبـرگ
ارگ فرود نیازد ،واوخودش راخلع اعالن نکرد ،درقلعۀ تپۀ زرنـجـان خـودرا
زحصورنگهداشت .سرانجام به وساطت سران کوهستان وکوهدازن ازحصـار
برآزد  ،وهنگازیکه در تاالرقصرگلخانه به حضورشاه جدید ،ازیرحـبـیـب اهلل
کوهدازنی زعرفی زیگردید ،وزرای سابق وجدید ،اعضای خانوادۀ پـیـشـیـن
سلطنتی وجمع غفیری ازاشراف کابل وشمالی حاضربودند ،شاه جدید خطاب به
وی گفت :چرا ازراه بازیان ن دزن نیازدی که همه برادران واقوازت بازن بودند؟
عبدالرحی خان گفت :زن افسرشاه ازان اهلل بودم ،زرد درازانت خیانت نمی کند،
سعی کردم ازانتی راکه آوردم ،به صاحبش تسلی نمای  .شاه حبیب اهلل گفـت:
بیاکه ازسخنانت بوی زردانگی زی آید ...برسر ورویش بوسه زدودلدادۀ شمایل
زردانه اش گردید ،وازر دادفورا ً اورادورتبه ترفیع بدهند ،وبرایش خطاب کرد:
در عسکر ازان اهلل برگد بودی ،در عسکر خادم دین ،نائب ساالر زی باشی .
ع یمت نائب ساالر بطرف ز ارشریف وزیمنه وباالزرغاب وهرات :نـائـب
ساالر ازشاه حبیب اهلل اجازه گرفت تابه زنظورتأزین ازنیت و نظ ونسق ازـور
وجلوگیری ازجنگ وخونری ی به زعیت زیرزازحمد قاس خان رئیس تنظیمیۀ
شما  ،عازم ز ارشریف ،زیمنه وهرات گردد .شاه اجـازه داد ،و ازراه درۀ
صوف به فرقۀ دهدادی رفت ،و بعدازتنظی ازورزلکی ونظازی والیتهای بلخ و
زیمنه ،با یک ه ار و دوصد سوار ز اری وزیمنگی وارد باالزرغاب شد .
پیکار باالزرغاب ،اوضاع اجتماعی والیت هرات ،وخدزات نائـب سـاالردر
آنجا  :زردم هرات ازحکوزت سابق عقده هاداشتند( ،دنباله درصفحۀ شش )

هفته نامۀ امید
حکومت وحدت ملی راهی بسوی ترکستان ! (دنباله ازصفحۀ دوم)
احترام به حقوق تمام اقوام افغانستان است ،که درقدرت زساویانه و به اسـاس
شایستگی ولیاقت شرید باشند .به حاشیه راندن اقوام دیگر و تمرک قدرت در
دست پشتونها ،که نتیجۀ دو ونی قرنۀ آن بهمه زعلوم است ،راهی است به سوی
ترکستان وراهی است به سوی تج یۀ افغانستان  .آقای کری نباید کلوخ درآب
بماند وبگذرد ،هنوز بیست وچهارساعت ازبازگشت او نگذشته است که نقاضت
هاوتضاد ها درفیصله های او دررسانه هاوتی های انتخاباتی به زشاهده زیرسـد.
حکوزت وحدت زلی ،درغیاب یک زلت ،درغیاب وحدت زلی ،در غـیـاب
عناصر زلی ودر نبود برنازه های زلی ،ج خندیدن به ریش زلت ،زعنی دیگری
نمی تواند داشته باشد.
برای ابطا دوزلیون رأی ناپاک راه دراز ودشوار درپیش است .به تعلیـق در
آوردن تفتیش آراء ،زشاجرات لفظی ،برخوردهای ف یکی ،حریق ساختن گدام
ها ،انفجارهای احتمالی ،همه زواردی است که زیتواند تفتیش آراء را ناکام سازد.
حتی رئیس جمهورزیتواند باع یکی دونفر ازکمشنرهای کمسیونها وتأخیر در
انتصاب دوبارۀ آنها ،انتخابات را به بیراهه بکشاند .یک حکوزت به اصـطـالح
وحدت زلی در نبود آراء شفاف ،یک حکوزت ضعیف ،زت ل ونـازشـروع
خواهد بود.
آقای جان کری باید بداندکه زعضلۀ افغانستان ،زعضلۀ انتخابات و کـرزی و
حکوزت نیست ،زعضلۀ افغانستان ،انتقا قدرت ازیک قوم به زردم افغانسـتـان
است .اگرازریکا واقعا ًخواهان حل زعضلۀ افغانستان است ،باید گازی درین راستا
بردارد ،وزردم زی دانند که کدام گام به سوی زن زقصود وکدام گـام بـه
سوی ترکستان است ! . /
*****************************************
قهرمان کوهستان نائب ساالر عبدالرحیم خان (دنباله ازصفحۀ پنج )
والی زحمدابراهی خان پسرزازای شاه ازان اهلل راباعبدالرحمن فرقه زشر و زحمد
صدیق خان دازاد والی ،درپای قلعۀ اختیارالدین روز روشن با سنگ وچوب و
کلوخ کشتند .شاه ازان ،شجاع الدوله غوربندی سفیر افغانستان درلـنـدن رابـه
هرات فرستاد .فی الجمله اوضاع آرازش اختیار کرد .درین وقت نائب ساالر به
شجاع الدوله نوشت زخالف خونری ی است ،حاضراست حضوری زوضوع را
درزیان بگذارد .زگرزحمدغوث خان فرقه زشرهرات که زرد جاه طلب وخود
رأی بود ،بدون اجازۀ شجاع الدوله درجواب نازۀ نـائـب سـاالرنـوشـت( :ای
عبدالرحی  ،دل به درختان چنارکهنسا زرغاب زیسوزد ،اگرخودرا بازنجیـربـه
ساقۀ درختان ببندی ،همینکه نام زرابشنوی ،درخت راکنده باخودزی گریـ ی،
ازآنجاکه آزده ای بازگرد ! ) ،وباسپاهی زنظ به طرف باالزرغاب حرکت کرد.
فردا هردولشکر درکنار دریای زرغاب زقابل شدند ،جنگ دوازده ساعت دوام
کردوزحمدغوث خان فرقه زشرشکست خورد ،وبخاک شوروی پناهنده شد،
وهردولشکربرادروار به هرات آزدندوزوردپذیرایی گرم زردم هـرات قـرار
گرفتند .نائب ساالر درزیان استقبا گرم زردم ،زستقیما ً به زسجد جازع رفت و
خطابۀ ایرادنمود و زردم به خادم دین ،شاه حبیب اهلل کوهدازنی بیعت کردنـد.
زردم هرات درعهدسلطنت شاه حبیب اهلل کوهدازنی درکما آرازش بسربردند
و ،اکثرپوستهای زه دولتی به هراتیان وکارکنان پیشین واگذار گردید.
تبدیل توپ به طال  :خ انۀ هرات خالی بود ،برای تادیۀ تنخـواه افسـران و
کارزندان دولت پو وجودنداشت .به ازرنائب ساالرچند عراده (توپ برن ) از
کارافتاده ذوب گردید ،وازآن زسکوک یک افغانی ونی افغانی ضرب زدند ،و
نیاززندی های عاجل رازرفوع کردند.
فصل تازه :سلطنت شاه حبیب اهلل کوهدازنی سقوط کرد ،هراتیان ازدرایـت
وهوشیاری کارگرفتند وبه اتفاق عبدالرحی خان نائب ساالر ،به زحمدنادرخـان
پادشاه جدید بیعت کردند ،ودراثر خواهش زردم ،عبدالرحی خان بحیث نائب
الحکوزه ونائب ساالر باقی زاند .دراین وقت حکوزت کاب یکنفراهل هنود رابه
نام (دیوان حک چند) بحیث زستوفی والیت هرات تعیین کردند ،نائب ساالر با
دالیل زوجه اورا زستردکردو دیگرزوضوع اززرک تعقیب نشد .نائب ساالر پنج
سا درززان نادرخان وظاهرخان درهرات خدزت کرد ،درسا 0۱00با ب رگان
هرات به دعوت وزارت دربار درجشن استقال شرکت ورزید ،بعداز تـوقـف
یک زاه درکابل ،واحراز تقدیر اززقام سلطنت ،به هرات بازگشت(/.دنباله دارد)
*****************************************
متأسفانه به دموکراسی احترام نمی شود (دنباله ازصفحۀ سوم)
درانتخابات گذشته زثال ً درپکتیا یا پکتیکا ده زن رأی داده باشند ،ودرانتخـابـات
دوم رأی زنهااززردها بیشترباشد(که بنابرفرهنگ شدیدسنتی قوزی ایـن ازـر
زمکن نیست) ،تقلبی صورت گرفته ،وبایدابطا صورت بگیرد.
ازاتی احمدزی سخت به اینهازخالفت زیورزد ،وشمارش  %011راکه بـه آن
افتخارزیکنند ،که ازطرف آنهاپیشنهادشده ،زحض شمارش آرای صندوقهایـی
زیدانندکه تاپه وزهر وازضاهای الززه درورقه های رأیدهی صحت داشته وبس،
واینکه چرابه ابطا آراء زوافقت نمی نماید ،علت آنراهمه زیدانی که چرا ؟ !
طوریکه زیشنوی هردوتی خواستهای شانرا به کارشناسان زلل زتحد سپرده اند،
وآنهابادرنظرداشت آن ،وزعیارهای قبولشدۀ جهانی ،طرز العملی تهیه کرده انـد
که باساس آن بایدشمارش آرای جنجالی صورت بگیرد .تی احـمـدزی آنـرا
پذیرفته ،ازاتی عبداهلل باادعای این که چون نقاط حساس زوردنظرآنها که درآن
تقلبات صورت گرفته وایجاب ابطا بیشتررازی نماید ،درنظرگرفته نشـده ،و
زوردقبو آنها نیست ،وبه این صورت تاحا چندین باردرشمارش آراسکتگی
ها رونماشده است .ازاین حادثه چاقوی تی احمدزی دسته یافت وتی عبداهلل را
عازل اینهمه زناقشات وجنجالهای انتخاباتی دانسته ،زدعی اند که خواهشات آنها
پایان ندارد ،به هیچ فیصله وروشی زوافقت ندارند ،زگراینکه چی ی که آنهازی
گویند پذیرفته شود ،چنانچه فعال ً طرزالعمل کارشناسان زلل زتحدراکه قبال ً قبو
کرده بودند ،ه رد زیکنند.
البته درظاهرازر انتقادتی احمدزی درست است ،وشایدبسیاری اززا نـیـ تـیـ
عبداهلل رازالزت کنی  .ازا درواقعیت چون تی عبداهلل است که تـقـاضـای بـاز
خواست وعدالت کرده است ،اگربرخواستهای زعقو آنها ،زثلیکه کمسیونهای
انتخاباتی ترتیب اثرندادند ،تی کارشناسان زلل زتحده بادرنظرداشت زلحوظاتی
آنرا نادیده گرفته وروش زالی وزحتاطانۀ را که نه سیخ بسوزد ونه کبـاب در
پیش بگیرد .تی عبداهلل هیچ زجبوریت نداردآنراقبو کند ،ونه ه زلل زتحداین
صالحیت رادارد که آنرا بر ایشان تحمیل نماید .
ازاازآنجاییکه درجهان زایک سلسله واقعیتهای تلخ غیرزرئی دیگری وجـود
داردکه بعضا ً اگرخواسته باشی ویانخواسته باشی  ،بایدبه آن تسلی شوی  .لـهـذا
اصرار وچانه زنی های زا دربه کرسی نشاندن بعضی زطالب ،ولو که زشروع و
حق ه باشد ،فکرزیکن حدی دارد که نمی شودازآن عبورکرد .درغیرآن بـه
گفتۀ داکترازین فرهنگ ،زثل کنفرانس بن زا را به جای زا زی نشانند وآنچه را
خواسته باشند ،برزا تحمیل زی کنند .
وساطت ازریکا یگانه ابرقدرت جهان دررفع زعضلۀ انتخابات زا ،که سـیـ ده
سا است درهمه ازور کشورزا دخیل وبه اصطالح ازسیر تا پودینۀ زا باخبرند ،به
گمان زن زیتواند دوجهت داشته باشد :
0ـ بادرنظرداشت اختالفات واتهازات شدیدبین دوناز د که فعال ً بکلی شکل
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قوزی رابخودگرفته است ،وبافه اینکه تقلبات گسترده به نفع یکطرف صورت
گرفته است ،ازریکابادرنظرداشت اوضاع نا بسازان کشورزا ،بااتخاذ یک سیاست
زحافظه کارانه وزحتاطانه زی خواهداین زعضلۀ جنجالی راحسن نیت وتـفـاهـ
جانبین قضیۀ که آنرا به خیرافغانستان زیدانند ،از راه زصالحت آزی ی بـه حـل
برسد ،که توصیۀ آنهادرتشکیل حکوزت وحدت زلی ودرشمارش صددرصـد
آراء برای پایان یافتن زناقشات انتخاباتی زا ثابت زیسازد ،پیشنهاد آنها دوستـانـه
وخالصانه است ،وشایداصال ً حمایت شان ازناز دزشخص ه زطرح نباشد.
۲ـ همانطوریکه شایع بود ،واخیرا ً نشراظهارات زعاون ریاست جمهور (آقای
خلیلی) به آن زهرتحقق گذاشت( ،که ازشروع انتخابات ،ازریکا ،کشـورهـای
اروپایی ،حکوزت کرزی ،نهادهای انتخابات همه زتحدا ً برای زوفقیت غـنـی
احمد زی فعالیت دارند).
لذاکارتمام است ،آنهابه آنچه تصمی گرفته اند ،عمل زیکنند ،وساطت ازریکا
حکوزت وحدت زلی وشمارش صددرصدآراء از بازی زسخرۀ بیش نیست !
پایانش اینکه اگراحیانا ً حدس دوم صحیح باشد ،حکوزت فعـلـی ازـریـکـا
زخالف سیاست همیشگی کشورش که ازداعیۀ دزوکراسی دفاع وبرای پخـش
وگسترش آن درجهان تالش وآنرابهترین وسیلۀ ثبات وآرازش درجهان خوانده
اند ،زتأسفانه درتطبیق آن درکشورزا خالف آن عمل زیکنند.
رئیس جمهوربوش زیگوید (:یکی ازاهداف زا درحمله برعراق (که البته بـه
ه ارهاکشته دادند ،وبیشترازیک تریلیون زصارف پولی) پیاده کردن وتأزیـن
دزوکراسی بوده است ).ازا حکوزت اوبازا زتأسفانه نه دزـوکـراسـی جـوان
افغانستان راباهمه دستآوردهای نیک آن ،که بازصارف بیشترازعـراق وحـتـی
بیشتراززصارف تطبیق (پالن زارشا ) در اروپا بعدازجنگ جـهـانـی دوم ،در
افغانستان پیاده کرده اند ،دفن زی کنند / .
*****************************************
تغییر نظام (دنباله ازصفحۀ سوم)
نمی خوان  ،زاهنوزنمی دانی که چه واقع زیشود ،زافقط یک تصوردربارۀ آن
داری که پیش از آغازهفتۀ گذشته نداشتی ).
زقازات رسمی افغانی وازریکابیان کردندکه به آنهاازجانب زقازات زـافـوق
هدایت داده شده که دربارۀ بخش سیاسی زعازله که توسط جان کری صورت
گرفته ،چی ی گفته نشود ،زیرازوضوع حساس بوده وقت الزم داردتـاهـمـه
کسانیکه شازل آن هستند ،دربارۀ ج ئیات آن صحبت نمایند .ولی آقای زحقق،
زعاون آقای عبداهلل به برنازۀ فارسی بی بی سی گفت زوافقت شده که بـازنـدۀ
انتخابات بحیث آزر اجرائیوی حکوزت تعیین گردد ودوسا پس ازترزی قانون
اساسی ،آزریت اجرایی به صدارت ارتقا داده زیشود .افغانهای دیگر و زقازات
رسمی ازریکاادعای زحقق را طی زصاحبه هاتاییدنموده اند.
چنین ترتیب بادو قطب قدرت ریاست جمهوری وپارلمانی درجاهای دیگره
وجوددارد ،زثل فرانسه ،ولی ترتیبی راکه ازریکادرنظرگرفته  ،یک تـرتـیـب
انقالبی درافغانستان زیباشد .خنده آوراست که این ترتیب عمدتاًازطریق تالش
های کرزی صورت گرفته ،که ازریکازیخواهد خودرا از شر اوپس ازانتخابات
نجات دهد.
درآغازوظیفه ،کرزی زتوجه توازن درحکوزت خودبود ،خودش از پشتـون
های جنوب ،یک تاجیک رابحیث زعاون او گماشت ،واطمینان دادکه ازبیکها
وه اره هانقش برازندۀ درحکوزت داشته زیباشند .ازبسـی جـهـات احسـاس
زسئولیت زلی ،کرزی رابه اخذچنان تصمی واداشت که زنافع خودرا ه درنظر
داشته باشد .درطی سالها کرزی دریافته بود اتحادشما (جبهۀ زـتـحـد) راکـه
زرکب ازتاجیکها بوده وباطالبان جنگیده بودندودرکابل یک قـدرت زسـلـط
بودند ،نمی توان نادیده گرفت  .وفاداران اتحادشما بشمو آقای عبداهلل ،کـه
ززانی وزیرخارجۀ حکوزت کرزی بود ،به اردو ،پلیس وخدزات ازنیتی تقسی
گردیدند .کرزی نمیتوانست بدون همکاری قسمی آنها بکارادازه دهد .این بدان
زعنابودکه شماری ازجنگساالران فاسدراه درحکوزت جا داد ،وطرف انتـقـاد
حازیان ازریکایی و کشورهای غربی خود واقع شد .
کرزی هنوزه زخالف شدید زفکورۀ ایجادیک نظام پارلمانی است که فکرزی
نمایدافغانستان رازتالشی زیسازد .درحقیقت رقابت کرزی باعبداهلل درانتخابـات
سا  ۲11۳همین زوضوع بود .ایمل فیضی سخنگوی کرزی ازدادن تفـصـیـل
خودداری نمودوبیان داشت( :چون ناز دان آنراآشکار نساخته اند ،ارگ ه در
آن باره خازوش زی زاند).
تشخیص چی ی که آقای غنی رابه قبو نظام پارلمانی وادار نموده ،بسـیـار
زشکل زیباشد .عبداهلل پویا یکی ازسخنگویانش همینقدر گفت( :زاهیچگاه یک
حکوزت اتحادزلی را ردنکرده ای  .زادرک زیکنی که این زوضـوع خـیـلـی
حساسیت برانگی زیباشد ).باآنکه غنی حوزه های رأیدهی زیادی رادرزـنـاطـق
پشتونی داشت ،درزناطق تاجیکان شما از رأیدهندگان کمی برخـورداربـود.
اگرغنی در انتخابات زنازعه آزی درزیان زوج اتهازات تقلب توسط طرفدارانش
پیروززیشد ،خطربالقوۀ جانی برایش وجودداشت .یکی ازاعضای ارشد اتـحـاد
شما  ،پیش ازانتخابات ازآقای غنی سئوا نمود(:اگر پیروزشوید ،کی شمارا تا
ارگ زی رساند؟ شما به یک زتحداحتیاج دارید!)
حمایت اززفکورۀ تغییرواصالح حکوزت افغانستان به زقازات رسمی ازریکا
بنابرضرورت ایجادگردید .بحران انتخابات ۲10۲سوزین بحران درپنـج سـا
گذشته ،بشمو بحران انتخابات ریاست جمهوری  ۲11۳وانتخابات پارلـمـانـی
یکسا پس ازآن زیباشد ،که هردودراثر تقلب خیلی گسترده ،ناقص شناخـتـه
شدند .درحقیقت این جان کری بودکه درسا ۲11۳به کابل رفت وکرزی را
تشویق نمودتابه دوردوم باعبداهلل به رقابت بپردازد ،ولی عبداهلل ازرقابت دوردوم
زنصرف شد .یک زقام رسمی ازریکاگفت( :گفته زیتوان این نظروجود داشت
که افغانهاهربارانتخابات دارند ،نمیتوانند ازراه زذاکره یک حکوزت همه شمو
راتشکیل دهند .سیست سیاسی بایدطوری تنظی شودکه همه شازل آن باشنـد).
این نظردرزیان خودزقازات رسمی ازریکا یکسان نبوده برآن اختالف دارند.
درلویه جرگۀ قانون اساسی  ،۲11۲زقازات ازریکافشار واردکردند تایـک
رئیس جمهورقدرتمند سرکارآید ،ودلیل زی آوردندکه سیست پارلمانی پرخطر
زیباشد .حمایت ازریکا ازاشرف غنی و پشتونهای دیگرسبب شدکـه آنـهـادر
زذاکرات (سیست ریاستی یا سیست پارلمانی) براتحادشما وآقای عبداهلل چیره
شدند.به اساس اطالعات دپلوزاتیک آن روزکه ازطریق ویکی لیـکـس افشـا
گردید ،سفیر ازریکا رابر فن ،در کابل به سفیر فرانسه در کابل گـفـتـه بـود:
(افغانستان به یک رئیس قدرتمند ضرورت دارد/ ).
*****************************************
امریکا بر برگشت طالبان ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
که همه بادنجان دورقاب چینان زیگفتند :ازخ انه دولت که تیل بری د به دازنت
جمع کن؛ چور وچپاو وغارت زا وزنا زردم و دولت ارزانی دولت زردان
بی حیا وبی همت دزدبود،که با دوباره برگشت زنشأ همه بدبختی های زیهن زـا
یعنی زادزاهرخان دوباره در قصردلکشاباهمه دار ودسته اش حتی همان کسیکه
ادعاداشت کالهش افغانستان را اداره زیکند؛ یعنی دازا شاه زخلوع سَر ِ دار جنجا
عبدالولی ،این خاینین و ززین خوران که به ه اران جریب ززین دولتی وزـا
غصبی زردم کابل زین رافروختندوبیرون کشیدند؛ این باور رابه جانشین خاین به
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به دولت وزلت افغانستان ،که بازیرپا گذاشتن قانون اساسی زیاده ازیـازده بـار؛
افغانستان راتالبه پرتگاه واز همپاشی رهبری کرده،یعنی خاین وجانی زلی زیهن
وزردم افغانستان ،خجالتمآب آغه جازدکر زای؛ تلقین نمودند که دولت خداداد
اوغانستان زا شخصی درانی هاست!؟ وهیچکسی حق پرسان و باز خـواسـت
چپاو و تاراج و حراج خاک این زیهن زهین را ندارد!؟
با آوردن دو داستان نغ وپرزغ از باب او گلستان سعدی (رح) شمارا به خـدا
زی سپارم  :زردم آزاری را حکایت کنندکه سنگی برسر صالحی زد .درویش را
زجا انتقام نبود ،سنگ را نگاه همیداشت تاززانیکه زَل ِک را بر آن لشـکـری
خش آزد و در چاه کرد  .درویش اندرآزد وسنگ درسرش کوفت ،گفتاتـو
کیستی وزرا این سنگ چرا زدی؟ گفت زن فالن واین همان سنگست که در
فالن تاریخ بر سر زن زدی .گفت چندین روزگارکجا بودی؟ گفت از جاهـت
اندیشه همیکردم ،اکنون که درچاهت دیدم فرصت غنیمت دانست !
عاقــــــالن تسلی کردند اختیار
ناس ایی را که بینی بخت یار
با ددان آن به که ک گیری ستی
چون نداری ناخـن درنده تی
ساعد زسکین خود را رنجه کرد
هر که با پوالد بازو پنجه کرد
پس به کام دوستان زغ ش بر آر
باش تا دستش ببنــدد روزگار
یکی را اززلوک زرضی هایل بود که اعادت ذکرآن ناکردن اولی ،طـایـفـه
حکمای یونان زتفق شدند که زرین درد را دوایی نیست زگر زهره آدزـی بـه
چندین صفت زوصوف .بفرزود طلب کردن ،دهقان پسری یافـتـنـد بـرآن
صورت که حکیمان گفته بودند ،پدرش راو زادرش رابخواند و به نعمت بیکران
خشنود گردانید و قاضی فتوی دادکه خون یکی از رعیت ریختـن سـالزـت
پادشه را روا باشد .جالد قصدکرد پسر سرسوی آسمان برآورد و تبس کرد.
زلک پرسیدش که در این حالت چه جای خندیدن است؟ گفت :ناز فرزنـدان
برپدران وزادران باشد ودعوی پیش قاضی برند وداد از پادشه خواهند .اکنـون
پدر وزادر به عل ّت حطام دنیا زرا به خون در سپردندو قاضی به کشتن فتوی داد
وسلطان زصالح خویش اندر هالک زن همیبیند ،به ج خدای ع ّوجل پناهـی
نمیبین !
ه پیش توازدست توخواه داد
پیش کی برآورم ز دستت فریاد
سلطان را د ازاین سخن به ه برآزد وآب در دیده بگردانید و گفت هـالک
زن اولی ترست ازخون بیگناهی ریختن .سر وچشمش ببوسید ودرکنارگرفت و
نعمت بی اندازه بخشید و آزاد کرد .و گویند ه در آن هفته شفا یافت.
همچنان در فکر آن بیت که گفت پیل بانی بر لــــــب دریای نیل
زیر پایت گــــــر بدانی حا زور همچو حا تست زیر پای پیل /
*****************************************
تفکیک وقوع ( ...دنباله ازصفحۀ چهارم)
 0۲نوزبر برخوردی بین طرفداران احمدشاه زسعود وزیر دفاع وزلیـشـیـای
ازبک جنرا دوست درکابل رخ داد 0۲ .نوزبر ح ب اسالزی گلبدین به آتش
بسی که در اواخر اگست به آن زوافقت کرده بود خاتمه داده  61راکت بسوی
کابلیان بارش دادوبضدآیت زبارک قرآنی (والموفون بعهده اذا عاهدو) عمل
کرد .بروز 0۳نوزبرانفجار بمب دروزارت دفاع باعث زخمی شدن  2نفـرشـد.
 ۲6نوزبر علی الرغ زشکالت ,زلل زتحد توانست که 011تن گندم بـکـابـل
برساند.۲۲
او دسمبر ,راکتهای گلبدین درکابل وزارت دفاع ،قصرریاست جمهوری،
نمایندگی زلل زتحدوسفارت ترکیه را زورد اصابت قرار داد ,جنگهای شدیدبین
قوای وزارت دفاع وح ب وحدت که زلیشیای جنرا دوست با ایشان یـکـجـا
شده بود ،باعث قتل ده ها نفرو زخمی شدن صدها نفردیگرگردید ,در شب بین
 2و ۳دسمبر افراد ح ب وحدت زرک نشریات رادیوافغانستان رابدست آوره
وتقریبأ  ۱11نفر راگروگان گرفتند 01 .دسمبرطیاره های جنگی دوست (زلیشۀ
ازبک) ساختمان وزارت دفاع وقصرریاست جمهور را بمبارد کردو باالحصار را
تسخیرنمودند  01.دسمبر بعدازینکه استادربانی اعالم کردازوظیفۀ خودبحـیـث
رئیس جمهوردرزوقع زعینه استعفی نمیدهد ( هیچ رئیس دولت درهیچ کناردنیا
که زردم وزلت خود را دوست داشته از تمازیت ارضی خود دفاع زیکند تحت
چنین شرایط نمیتواند زملکت خود را به شورشیان واجنتهای خارجی که به و
عهده های خود وتعلیمات قرآنی وفا نکرده پابند نبوده اند ,تسلی کند) جنگهای
شدیددراطراف کابل در گرفت ۲0 .دسمبرپرتاب راکتها برکابلیان 01 ,نفـررا
بقتل رسانیدند و 06نفر دیگر را زخمی ساختند.
۲۲دسمبربمنظور کنترو جادۀ سوق الجیشی کابل تورخ جنگهائی بـیـن
افرادگلبدین و قوای وزارت دفاع بوقوع پیوست .از  ۲۳دسمبر سا 0۳۳۲تا۲
جنوری 0۳۳۱شورای اهل وعقد درکابل جلسه کرده بشمو 0۱۱1نفرنماینـدۀ
تنهاازچهارتنظی زثل جمعیت اسالزی ،اتحاد اسالزی ،حرکت انقالب اسـالزـی
وحرکت اسالزی جلسه دایر گردید و بارای  ۳06زوافق 1۳رای زنفـی ۱61
رای زستنکف برای زدت  ۲۲زاه (دوسا ) ریاست جمهوری استادربانی تمدید
یافت ونی فیصله شدتاحکوزت استادربانی قانون اساسی جدیدراتسوید و در نیمۀ
او 0۳۳۲م انتخابات صورت گیرد ( /۲۲.دنباله دارد)
*****************************************

روند ابطال آرای تقلبی انتخابات آغاز شد

 0۲اگست/کابل ـ بی بی سی :کمسیون انتخابات افغانستان روند جمع بنـدی
نتایج بررسی آراء را آغازکرد .نورزحمد نور سخنگوی این کمسیون زیگوید
که در این روند زشخص زیشود که چه تعداد آراء باطل زیشود و در پایان آن
نتیجه انتخابات زعلوم خواهد شد.
روند جمع بندی بررسی آراء نی زیر نظارت ناظران زلی و بـیـن الـمـلـلـی
صورت خواهد گرفت و بعضی تصمی های آن نی در جلسات علنی کمیسیون
زستقل انتخابات گرفته خواهد شد.
در جریان بررسی آراء شماری از صندوقها ،زطابق طرزالعمل بـه نـام آراء
زشکوک کنار گذاشته زی شدند و حاال در زرحله ابطا تصمی گرفته خواهد
شد که چقدر از آرای صندوقهایی که کنار گذاشته شده اند ،باطل خواهد شد.
هم زان با جریان این روند ،بررسی صد در صدی آرای دور دوم انتخابـات
ریاست جمهوری افغانستان نی ادازه خواهد یافت.
سخنگوی کمسیون انتخابات زیگوید که از تاریخ ۲6سرطان/تیر که روند
بررسی آراء آغاز شده تا پایان دیروز2 ،ه ار و ۱2۲صندوق بررسی شده که
۱1درصد تمام صندوق ها را تشکیل زی دهد.او زیگوید که بررسی صندوق
ها از سوی ۲61تی کاری در دو شیفت انجام شده است.
احتما باز شماری 6ه ار صندوق رای :گفتوگو بین دو تی انتخاباتی برای
تعیین ساختار دولت وحدت زلی دیروز آغاز شد
نورزحمدنورسخنگوی کمسیون انتخابات زیگوید پیشنهادی صورت گرفته
شش ه ار صندوق رای که تاکنون بررسی نشده ،بازشماری شود.فهرستی شازل
سه ه ارصندوق رای ازسوی هرتی انتخاباتی به آنهارسیده واکنون بحث روی
این طرح درکمسیون انتخابات جریان دارد.او گفت که در صورت نهایی شدن
این تصمی  ،احتماال بازشماری شش ه ار صندوق رای فردا آغاز خواهد شد.
به اساس زعلوزات کمیسیون زستقل انتخابات بررسی و بازشماری آراء دو
روند جداگانه است( .دنباله درصفحۀ هفت )

هفته نامۀ امید
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دولت وحدت ملی؛ بخش ِجداییناپذیر ِآجندای ملی

ازروزدرکابل ،نشست ِدیگری ازسلسلهبرنازههای اجندای زلی برگ ار زیشود.
بحث زحوری نشست ِ ازروز ،دولت وحدت زلی تعیین شده است .نـخـبـگـان
کشور که به این نشست دعوت شدهاند ،دیدگاهها و نظرات ِ خـودرا درزـورد
دولت وحدت زلی ،زکانیس وشیوههای تحقق ِ آن بایکدیگرشریک زیسازند.
احمدولی زسعود ،رئیس بنیاد احمدشاه زسعودقهرزان زلی کشور ،بعنوان زبتکر
ونظریهپرداز ِآجندای زلی ،ازچند سا به اینسو دغدغۀ افغانستان ِبا ثبات و پ ُر از
تسازح رادارد .افغانستانی که باتنوع ِ قوزی بعنوان قدرت وزیبایی ِ آن ،بـتـوانـد
بصورت ِ یک پارچه وزتحد ازآن ِ همۀ ساکنان ِ آن باشد .به همین دلیـل ،آقـای
زسعود طرح آجندای زلی را که از سا های دور در ذهنش جرقه زده بود ،در
سالهای پسین آغاز به چهارچوببندی ِ تیوریک کرد .نخست در قالب کوچک ِ
یک زقاله ،بعدا ً به صورت ِ گسترده درقالب ِ یک رساله وحاالدرقالب ِ گفتـمـان
سیاسی و روشنفکری.
از د ِ آجندای زلی ،دولت وحدت ِ زلی بیرون شد و آقای زسعود در چـنـد
نشست و کنفرانس ،این بحث را واشکافی کرد .ززانی که آقـای زسـعـود از
دولت وحدت ِ زلی سخن زیگفت ،بسیاریها یا آن را جدی نمیگرفتند و یـا
اصال ً در زورد آن چی ی نشنیده بودند .آقای زسعود با تالش در خور ِ تحسین ،به
تبیین نظریۀ دولت وحدت ِ زلی در شرایط افغانستان پرداخت و بـرای آن ،از
افریقای جنوبی گرفته تا یونان ِ باستان نمونه آورد؛ نمونههای تاریخی و بسـیـار
عینییی که به روشن شدن ِ زسایل کمک ِ زیادی کردند.
آقای زسعود در خصوص ِ اشاعه و جلب حمایت از طرح ِ ایجاد دولت وحدت ِ
زلی ،تنها به نوشتن ِ زقاالت و ارایۀ زصاحبهها اکتفا نکرد؛ بل عمال ً بابـرگـ اری
نشستهای علمی و تحقیقی ،بخش زهمی از نخبگان ِ جازعه را با قضیه درگـیـر و
آشنا کرد .ازروز وقتی از آجندای زلی و ایجاد دولت وحدت زلی سخن زـی
گویی  ،یک زوضوع ِ زجرد و انت اعی به گمان نمیآید.
آجندای زلی و طرح ایجاد دولت ِ وحدت زلی ،ازروز به زفاهیمی آشـنـا و
کاربردی در گفتمان سیاسی ِ کشور تبدیل شده است .اینهمه ززانی زیسر شـد
که آقای زسعود یکتنه تالشهایش را در این جهت زتمرک سـاخـت .اگـر
ازروز بحث ایجاد دولت وحدت ِزلی در توافقهای اخیر زیان ناز دهاگل کرده،
بدون شک زتأثر از تالشها و دیدگاههای آقای زسعود است .بسیـار دردآور
است که زیشنوی تالشهای آقای زسعود از سوی برخی شخصیتها و حلقات
سیاسی ،آگاهانه و یا ناآگاهانه کتمان زیشود .چنین رویه و روحیۀ به دور از
اخالق ِ علمی و اکادزیک است.
اخالق ِ اکادزیک حک زیکند که حق تقدم در زسایل ِ علمی را پنهان نکنی و
صادقانه آن را به رسمیت بشناسی  .این درست است که آقای زسعود شـخـصـا ً
ایجاد کنندۀ زفهوم ِ دولت وحدت ِ زلی نیست؛ ازا زسلما ً او کسیست که بـرای
نخستینبار این زفهوم را وارد ادبیات سیاسی ِ کشور کرده و در این راه بـدون
کمترین چش داشتی تالش ورزیده است .
گاهیکه درنشستهای برنازۀ آجندای زلی درزن ِ آقای زسعود حضور داشتهام،
اوهمواره به این جنبه ازکار ِخودکه زنتظرهیچگونه پاداشی درنتیجۀ تالشهـای
خود نیست ،صریحا ً اشاره کرده است .نوع حرف زدن ِ او در این زورد همواره
برای جالب بوده است» :فرقی نمیکندکه این زوضوع ازسوی چه کسی زطرح
گردد ،زه اینست که زطرح شود .جازعه به انـدیشـیـدن نـیـازداردواز درون ِ
اندیشهورزی است که زا زیتوانی برای زشکالت ِ خود راهحل پیدا کنی  .حتـا
اگر طرح و برنازه ناقص باشد ،باز بهتر ازآنست که اصال ً وجود نداشته باشد ،زا
در زوجودیت طرحهای ناقص زیتوانی ززینۀ گفتوگو را فراه کنی و در
این گفتوگوها ،طرحها و برنازهها را تا جاییکه از دست ِ زاساخـتـه اسـت و
زیتوانی  ،کازل زیسازی «.
این روحیه و نوع ِ نگاه به زسأله به نظرم بسیار زتواضعانه و زیـبـاسـت ،ولـی
دیگران ه نباید ازآن سوء استفاده کنند و چنان نشان دهند که گویـا واضـع
گفتمان ِ جدیدسیاسی درکشوراند .زاززانی زیتوانی به درجههایی ازتسازـح و
دیگرپذیری ارتقایابی  ،که نسبت به حقوق ِ دیگران بیپروا نباشی  .چهقدر زیبـا
زیبود وقتی بحث ایجاد دولت ِ وحدت زلی در توافقهای دو ناز د به دسـت
آزد ،به فردی اشاره زیشد که سا ها برای تحقق ِ آن رنج کشیده است .آیا زـا
اینقدر ه نمیتوانی یکدیگر را بپذیری و به حقوق ه احترام بگذاری ؟
جازعۀ که چش ِ دیدن ِ یکدیگررانداشته باشد ،همواره دچار آشفتگی خواهـد
بود .گاهیکه کتابی ازیک نویسندۀ خارجی زیخوان  ،درزقدزۀ آن زتوجه زیشوم
که ازافراد زیادی که زوجب شدهاند این اثر نوشته شود ویابه ایجادشرایط خلق ِ
آن کمک کردهاند ،یادشده است .واقعاًبه اخالق اکادزیک ِ آنهاغبطه زیخـورم.
ازا ززانی بهشدت ناراحت زیشوم که زیبین برخیها بدون آنکه به روی زبارک ِ
خود بیاورند ،یک زقاله را دربست از دنیای زجازی صید زیکنند و به نام نازـی ِ
خود زیچاپند.
بهرحا  ،زطرح شدن بحث ِ تشکیل دولت وحدت ِزلی به خودی ِ خود گازی به
پیش برای طراح ِ آجندای زلی زحسوب زیشود .شاید نسلهای بعداززا اخالقیتر
باشندو روزی ازشخصیتهای دلسوزو زهین دوستشان قدردانی کنند ( /.نقل از
احمدعمران،روزنازۀ زاندگار ،چاپ کابل)
*****************************************
هازبورگ
کاکه تیغون

انتخابات است !

به ازردوست دگرباره انتخابات است فقط که کابل لیالزیی زقازات اسـت
کسیکه جنس دوپابودوانتخاب نکرد زقام و زن اوبیلر کثافات اســــت
خ انه دار جدید جهان  :دزوکراسی برای شاور نفت انتظار برسـات است
چتل نویس تجدد حراج زی گــردد بخر که تحفۀ تفدانی اضافات است
کسی که فه تجارت نمی کند نکند
درانتظارش پسخورده های خیرات است
زرا به دانۀ شطرنج دوست سوگند است
به شط ِ رنج نه ک ِش ،تاگـلو زات است
رقیب را که نه در ح ب و نی زتنظی است
بک ُش که شاه ندارد ز رنگ ه کات است
خرت بران وسرت خ کن وبراهت باش
رۀ نجات همانا طریق ازــــــــوات است
زرا که طالب تحریک نیست بـــــگذار
همین ازارت جان خودش ازارات اسـت
غالم همت او کی ( )O.K.کاکه تیغون
که زثل دوست خرابات وه زناجات است
همیشه زســــــــتبد ازا به وقت بیداری
چوخواب زیبردش صوفی دزوکرات است!

تقاضای حمایت از » امید «

خوانندگان ارجمند امید آگاه اندکه ،دردو سه سال اخیر ،بویـۀۀ
ماه های اخیر ،به بن بست تأمین هزینۀ چاپ وارسال به مشترکین
گرامی مواجه بوده است .به همین سبب ،یکتعداد مهـربـانـان و
عالقمندان ادامۀ انتشاراین جریده ،ازماههای اپریل ومی و جـون
سال پیش ،ماهانه مبلغ بیست دالر را ،بعضی ماهانه ،تعدادی شش
ماهه و شماری هم ساالنه به عنوان اعانه به امیدکمک کرده اند .
مشترکین گرامی نیزافزون بر مبلغ اشتراک ششماهه یاساالنه ،بـا
ارسال مبلغی درحدتوان ،از جریدۀ خویش دستگیری فرموده اند.
درسه ماه اخیر ،عدۀ زیادی ازمحبان شاید بنابر مصروفیت یـا
فراموشی ،درارسال اعانات شان تأخیرصورت پذیرفته است .بـه
این ذریعه به اطالع این عزیزان رسانده میشود ،که امـیـد بـا
مشکالت جدی مالی مواجه می باشد .
امیداست ،عزیزان دوستدار این جریده  ،باسخاوتـمـنـدی و
مهربانی ،هرچه زودتر چک اعانات شان را در وجهه (امیدویکلـی)
بفرستند ،و ادارۀ امیدرا منتدار لطف وکرم شان گردانند .اداره
*****************************************

عـــقاب مغـــرور

روزی ز سرسنگ عقابی به هوا خاست
از بهرطمع با و پرخویش بیاراست
برراستی با نظرکرد وچنین گفت
ازروز همه روی ززین زیر پرزاست
گر اوج بگیرم بِپَر َم از نظر ِ شید
زی بین اگرذره ای اندر تک ِ دریاست
گربرسرخاشاک یکی پشه بجنبد
جنبیدن آن پشه عیان درنظرزاست
بسیار زنی کرد و زتقدیر نترسید
بنگر که ازین چرخ ِ جفاپیشه چه برخاست
ناگه ز کمینگاه یکی سخت کمانی
تیری زقضا وقدر انداخت برو راست
بر با عقاب آزده آن تیرجگر دوز
وز ابر زراو رابه سوی خاک فروکاست
برخاک بیفتاد و بغلتید چو زاهی
وانگاه پرخویش کشید ازچپ وازراست
گفتا :عجب است اینکه زچوب است وزآهن
این تی ی و این تندی وپریدنش کجاخاست؟
زی تیر نگه کرد پرخویش در آن دید
گفتا :ز که نالی که از زاست که برزاست !
ناصر تو زنی را زسرخویش بدر کن
بنگربه عقابی که زنی کرد ،چه هاخاست !
شرح لغات :ازنظرشید :بانگاهی زانندنگاه خورشید /تک ِ دریا :قعر ِ بحر /زنی
کرد  :خودخواهی و خودستایی کرد /چرخ  :آسمان و کنایـه از تـقـدیـر/
فروکاست :پایین آورد  /زی تیر :به سوی تیر.
اداره  :چند بیتی از سرودۀ زاندگارحجت خراسان ناصرخسرو بـلـخـی ،در
شمارۀ پیش درزیان نگارش(زعرفی کتاب) چاپ شده بود ،کـه زـتـأسـفـانـه
اشتباهاتی داشت.
اینک زتن کازل (عقاب زغرور) درینجا آوردی  .این سرودۀ پـر زـفـهـوم
وعبرت انگی  ،سرنوشت کسانی رابه تصویر کشیده ،که سخت خـودبـیـن و
زغرور به داشته های علمی (زانند لقب خیالی وبی زعنی [دوزین زغ زـتـفـکـر
جهان] )یا زالی ویا هرچی دیگرخویش بوده ،ودیگران را به نظرتحقیردیده و
همۀ شانرا ناچی وفرودست زی پندارند ،و زنی زی نمایند .عاقبت چنین افـراد
همین عاقبت عقاب زغرور زی باشد ،وال غیر / .
*****************************************
نیوجرسی
سید اکبر هاشمی

وقت افطار در قطب شمال

زقالۀ جالب آقای انجنیرعنایت اهلل حبیب را درجریدۀ ازید خـوانـدم ،کـه
توجه راجلب کرد  .ایشان دربارۀ زشکالت زسلمانان زقی درکشورنـاروی و
سایرکشورهای ن دیک قطب شما ،شرحی نگاشته اند  ،چرا که درآن زحـالت
طلوع وغروب آفتاب ،از اوقات زعمو درسایرنقاط گیتی ،زتفاوت زیباشد ،و
روشنی روز دربهار وتابستان زیادتر از شان ده ساعتی که دوبرسه بیست وچهـار
ساعت رادربرزی گیرد .
تاجایی که آگاهی به دست آوردم ،اگر زاه زبارک رزضان درایام تابسـتـان
برابرشود ،حداکثر ساعات روزه گیری ،شان ده ساعت زی باشد ،ونه بیشـتـراز
آن .ازا درکشورهای زثل ناروی وسویدن وغیره ،زوضوع طوردیگری اسـت.
جناب انجنیر گفته اند که درقرآن کری درین باره ذکرنشده ،واین زسأله چطور
حل خواهدشد .
باید درین زورد علمای دینی پاسخ بدهند  .به فکرقاصر بنده که عالـ دیـن
نیست  ،ازا چندزرتبه کتاب برحق الهی را خت نموده ام ،درفه زفهوم واقعی آن
به این نتیجه رسیده ام که چنین است :
زقصد از روزه گرفتن تقوی (پرهی کاری) وپاکی نفس وآزوختن صبوری
زیباشد ،که به برآزدن آفتاب و زهتاب ربطی ندارد ،ودریک زحدوده ززان که
حدزتوسط آن همان شان ده ساعت است ،قرار دارد .این قرارداد ززانی است که
نظربه زکان فرق زیکند .
این که در قرآن کری به طلوع وغروب آفتاب اشاره شده ،یک اصل است
که ززان را تعیین زی کند ،و اصو این ززان زعین شان ده ساعت ،نظر به زکان
فرقی نمی کند .لهذا حدزتوسط ززانی که درزمالک خط استوا قـرار دارنـد،
همان شان ده ساعت زی باشد ،که بایدآن رازعیار قرار داده ،وزسلمانان درجاهای
دیگرهمان زدت راپوره بکنند ،و ازنقش طلوع وغروب ،که یک ززان زعیـن
رادریک زکان زعین نشان زیدهد ،بگذرند.
آفتاب درجای خود ثابت است ،واین ززین است که دونوع حرکت دارد،
وضعی و انتقالی ،که درحرکت او  ،ززین به دور زحور خودزی چرخد ،که از
آن روز وشب پیدازیگردد ،ازحرکت دوم آن که به دورآفتاب زی چـرخـد،
زوس های چهارگانه به زیان زی آید .یعنی کرۀ ززین همیشه درحا گردش به
دورخود وبه دورآفتاب زی باشد.
لذا زکان در ازر روزه گرفتن نقشی نداشته و آنچه که زدت آن را تعیین زی
کند ،همان زدت ززانی زی باشد ،که باید زحاسبه شود  .چـنـانـچـه درسـورۀ
الرحمن ،خداوندجل جالله زی فرزاید  :الشمس والقمر بحسبان ،یعنی آفتاب و
زهتاب ،حساب کننده اند  .واهلل اعل
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داکترنصیراحمد حقشناس

ای مـــنافــق

ای زنافق تا به کی برخلق تهمت زی کنی
روز و شب ازبندگان حق زذزت زی کنی
ای که دست ودازنت با خون زردم گشته تر
خود بگوتاچند این جرم و جنایت زی کنی
گه به ازریکافروشی خویشتن گاهی به روس
درتالش کسب قدرت جرم وبدعت زی کنی
سا ها بوده شعارت دین و ازا در عمل
دشمنی با دین ودیندار ودیانت زی کنی
تیرخود سازی رها هردم به قلب زؤزنان
این چنین عمریست بر بیگانه خدزت زی کنی
زی کشی برروی خود هردم نقاب دیگری
جوهر(انسانیت) قربان قدرت زی کنی
خرقه سالوس برتن حرف االاهلل به لب
با چنین تردازنی حرف زعازت زی کنی
درزیان جمع حرف از صلح و وحدت زی زنی
زی دهی فرزان جنگ آنگه که خلوت زی کنی
گر به سازش زدعاگردد فراه بی گمان
اندرین ره ازهمه افراد سبقت زی کنی
نیستت کاری بج از افترا و اتهام
جای ذکرو فکرحق پیوسته غیبت زی کنی
ازدروغ و حقه (بازی) کس بجایی ره نبرد
بی جهت خودرا دراین بازی ب حمت زی کنی
کس ندانست ونداند این زعما ک چه رو
با زجاهد قهرو با (خلقی) زحبت زی کنی
برف بام خود بیندازی به بام دیگران
آنچه وا بینی به خود ،برغیر نسبت زی کنی
پیش رو آئینه ات بگذار ودر خود وا نگر
پیش از آن ک زشتی اغیارصحبت زی کنی
دراین اواخرجناب داکترنصری حقشناس ،زجاهد همیشه درسنگـرکـه ازاو
جهادزقدس زاتا ازروز ،واقعات رابیطرفانه به زبان عام فه  ،سلیـس وروان ،بـا
ادبیات عالی قیدقل کرده اند ،به تازگی گ یدۀ اشعارشانرا باعنوان (درد) در۲60
صفحه درشهر سدنی آسترالیا به زیورطبع آراسته اند .ایشان با لطف وزهربـانـی
فراوان برادرنوازی کرده ،برای این حقیرهیچمدان ،یک جلدآنراتحفـه روان
کرده اند .ازروزازصفحۀ  06۲آنرا به شما زی آرم .درصفحۀ او زـجـمـوعـۀ
اشعار چنین نبشته اند :
(خدزت برادرزحترز هنری صاحب تقدی است .داکترنصری حق شناس)/
*****************************************
یونین ستی ـ کالیفورنیا
حسین سرهنگ

شاه شجاع ثانی

به زرغان که عقاب افسرده بود
کبوتر یکی نازـــه آورده بود
چسان قهر عقاب را چاره کرد
ازآن نازه جنگل پر ازآه ودرد
که عقـــاب خواهد گ یند شاه
ازآن نازه پیدا بود ایـــن انتباه
بگفـــتندکه سوزد زگربا و پر
ززرغان یکی چندتن هشیار تر
که عقاب بـــبیند درآن صدهنر
اگرسرکشی کس کندزین خبر
به عقاب برد تــا کند چاره ای
ز زرغــان کبوتر یکی نازه ای
که درشــاه گ ینیست دانا بسی
فرستاد عقــــاب یکی زگسی
پی هـــ بایستیدند همچو رزه
بیک روززوعودبه جنگل همه
ززرغان یکی شه به رز حساب
رها شد زگس تا کند انتخاب
زگس بر سر بینی خر نشست
پس یکدوسه دورۀ دوردست
گ یدن شــه نو چه ناپاک شد
غریوی ززرغان به افالک شد
کنند دور دوم زگــس را رها
همه زرغکان کردند این ادعا
او را باز بیـــنی خر شد رفیق
زگس دوردوم بسی شددقیق
به فرزان رب این چنین کارشد
یکی زرغ دانا به گـــفتار شد
چه ک ِشتی که ازروز کردی درو
بپرسید از خـــر که ای شاه نو
سخن طو دارد درین داستان
خر آزد به تقریر کای دوستان
ز فرزـــــان زادر گری ان ب ُدم
در ایام طفلی چو زرغان ب ُدم
بخوانند یاسین به دور و برت
بفرزود زادر کـــه دور سرت
که احسان نکردی شوی زن ز ّسد
ززن رو که ای د به کارت رسد
و از ناســـــــــپاسی احسان او
زن از ســرکشی ها ز فرزان او
کنون بین ج ای که بدتر شدم
نکردم او توبه و خــــر شدم
ز قانون جنگل جدا کی شدم
اگرخر نبودم شجاع کـی شدم
که دیگر نباشی زــــایان گدا
بسی زرغکان اند خوشبین شاه
ازسر دورسازیدکین است چا
یکی زاغ زیرک بگفت این خیا
تونشنیده ای اینکه زی گفت کو که خراست همان خروپاالنش نو
به فرزان عقاب ه شـــــــاه نو شود دعوت زسور و گا و جو
چوپا زی نهد کار وجدان خراب
به آن آشیان سفـــــــید عقاب
نیاید به شـــــاه هیچ افسردگی
به گوشش زند حلـــــقۀ بندگی
برقصان تا خوش کنندشان زا
بگوید که زرغـــان به فرزان او
به د تخ این بردگی کاشتی !
چو این انتـــــظار از او داشتی
*****************************************
روند ابطال آرا ُ( ...دنباله ازصفحۀ شش )
در کنار بررسی و بازشماری آراء ،به اساس تفاه دو ستاد انتخاباتی ،کار برای
تشکیل حکوزت وحدت زلی نی جریان دارد.
تی های فنی دو ناز د انتخاباتی ریاست افغانستان به زنظور ارائـه تـعـریـف
زشخص از صالحیتهای پست اجرایی و ساختار دولت وحدت زلی افغانستان
دیروز به شکل رسمی کار خود را آغاز کردند.

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.

متن اعالمیۀ مشترک عبداهلل واحمدزی (دنباله ازصفحۀ او )
وتشکیل حکوزت وحدت زلی را اولویت های عمدۀ خود زیدانی .
۱ـ طرفین همانگونه که درب ُعد تخنیکی براساس زعیارهای پیشنهادی زلل زتحد
برای تفتیش ،بازشماری وابطا  ،با تشکیل تی ها عمال ً روند تفتیش رابهزنظورتازین
شفافیت واعتباربخشی به پروسه ازطریق کار زتداوم درجریان پروسه تفتیش و
پذیرش نتایج آن شروع کرده اند ،تصریح زینمایندکه درب ُعدسیاسی ه زتعهدبه
همکاری صادقانه زی باشند .بدین زنظورطرفین کمسیونی زشترک ازاعضای دو
تی را زوظف زیسازندتاجدو ززانی تکمیل روندانتخابات رانهایی سازند ،روی
تاریخ تحلیف رئیس جمهورجدیدتوافق زینمایند ،باهدف اینکه این ازرتاهفـتـه
دوم زاه سنبله سا 0۱۳۱صورت زیپذیرد ،وزتن زوافقتنازه تفصیلی سیاسـی
رادرپرتوقانون اساسی وچهارچوب توافق سیاسی زورخ ۲0سرطان 0۲ (0۱۳۱
جوالی  )۲10۲آزاده زیسازند  .وزن اهلل التوفیق
اشرف غنی احمدزی ـ داکتر عبداهلل عبداهلل

ضمیمۀ اعالمیۀ مشترک

چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۲0سرطان 0۲ (0۱۳۱جوالی  )۲10۲زـورد
توافق هر دو تی قرار گرفته است:
قسمت دوم :چارچوب سیاسی :به تعقیب نتایج تفتیش بااعتبارو همه جـانـبـه
انتخابات که درقسمت او تشریح شده است ،کاندیدان تعهد زینمایندکه یک
زوافقتنازه سیاسی راعملی نمایندکه براساس آن برندۀ انـتـخـابـات بصـفـت
رئیسجمهورآغازبه کارنموده وب ودی حکوزت وحدت زلی راایجادزینمایدکه
دارای زشخصات ذیل باشد:
 – 0بهزنظورتوانمندساختن زردم افغانستان وبرای پاسخگویی به نیـاز هـای
تأزین صلح ،ثبات ،ازنیت ،حاکمیت قانون ،عدالت ،رشد اقتصـادی وعـرضـه
خدزات ،حکوزت وحدت زلی برنازه همه جانبه اصالحات را انکشاف داده و
تطبیق زیکند.
 – ۲رئیسجمهوربابرگ اری لویه جرگه روندتعدیل قانون اساسی را آغـاز
نموده وزقام صدراعظ اجرایی راظرف دوسا ایجاد زینماید.
 – ۱تا ززانیکه زقام صدراعظ اجرایی بر زبنای قانون اساسی ایجاد گـردد،
وظایف صدراعظ اجرایی را رئیس اجرائیوی حکوزت پیش خواهدبرد .ایـن
زقام بالفاصله توسط فرزان رئیسجمهورایجاد شده و توسط شخصی کـه از
طرف کاندید دوزی انتخابات زعرفی و از جانب رئیس جمهورتاییـدگـردیـده
باشد  ،اشغا زیگردد.
 – ۲رئیس جمهورزقام رهبراپوزیسیون را ایجادزیکند ،وکـانـدیـد دوزـی
انتخابات شخص زورد نظرش را انتخاب زینماید تا این زقام را اشغا نماید.
 –1تعیینات درزقامهای کلیدی ازنیت زلی ،نهادهای زستقل و اقـتـصـادی
حکوزت ،بادرنظرداشت اصل ایجادتساوی وبرابری بین انتخاب رئیسجمهور و
رهبر اپوزیسیون صورت زیگیرد .زقازات وزارتها ،قضا ،زقرریهای کلیدی
به سطح والیات ،با درنظرداشت اصل نمایندگی عادالنه ،توسط رئیسجمهوربه
زشوره رهبر اپوزیسیون صورت زیگیرد.
 – 6رئیسجمهور تعهد زیکند که تداوم در رهبری زقامهای کلیدی ارگـان
های ازنیت زلی را برای حداقل ۳1روز حفظ زیکند.
1ـ حکوزت وحدت زلی تعهدزیکندکه در خال یکسا اصالحات بنیـادی
درنظام انتخاباتی رابه هدف بهبودنارساییهای انتخابات گذشته اتخاذ زینماید که
توسط یک روند فراگیر و همهشمو تهیه شده باشد.

پروژه های کشاورزی بامشکل روبرو اند

00اگست/طلوع نیوزـ کابل  :وزیرزراعت و آبیاری با نگرانی ازتوقف کـار
پروژه های زه و ب رگ این وزارت زیگویدازآغاز ازسا و بابروز زشکل کسر
عواید در وزارت زالیه ،کار ب رگترین پروژه های توسعوی این وزارت زتوقف
شده است .زحمدآصف رحیمی زیگوید :اززاه حمل بسیاربازشکل زواجه استی ،
نسبت کسر بودجه در وزارت زالیه بسیاری پروژه های انکشافی زا زانند پروژه
زعفران ،آبیاری ،حفاظت از جنگالت و سرد خانه ها زتاثر شده اند.
درهمین حا وزارت زالیه جنجالهای انتخاباتی ،کمبودازکانات زالی ،کسـر
بودجه وتاخیر درپرداخت کمکهای جازعه جهانی راازعلت های اصلی تمویـل
نشدن پروژه های توسعوی زیگوید.عبدالقادرجیالنی سخنگوی وزارت زـالـیـه
زیگوید :ازکانات پولی نداری  ،پو نقد نداری  ،بازشکل زواجه شده ای  ،بنابراین
انجام پروژه های زا با کندی رو به رو شده است.
آگاهان اقتصادبراین باوراندکه بن بست سیاسی کشورسبب بی باوری کشور
های کمک کننده به افغانستان شده است ودر اثرتاخیر درپرداخت کمکهابرای
پروژه های توسعوی زشکل ایجادشده است .سیدزسعود استاد اقتصاد دردانشگاه
کابل زیگوید :کسربودجه وکاهش در عواید داخلی یکی اززشکالت است و
خالء سیاسی وجود داردوکشور کمک کننده ازریکا ،صندوق جهانی نمیتوانند
کمک کنند و این ازر باالی پروژه های انکشافی تاثیر دارد.
ازاکارشناسان اقتصاد ،توسعه وزیکانی ه شدن کشاورزی رایگانه ازکان ر ُشـد
اقتصادکشورزیدانند وک کاری حکوزت رادرززینه ر ُشد کشاورزی در سی ده
سا گذشته به شدت انتقاد زی کنند .

فردی محکوم به اعدام شد

 0۲اگست/کابل ـ باختر :درجلسه علنی قضایی زحکمه ابتدائیه اسـتـیـنـاف
حوزه چهارم شهرکابل ازروزفردی رابه اتهام قتل ،به اعدام زحکوم کرد .درین
جلسه که بریاست عبدالرحمن حکمت رئیس زحکمه ابتدائیه استینـاف حـوزه
چهارم برگ ار شد ،دادستان زوظف نتایج تحقیقات خودرا به جلسه ارایه کـرد
ووکیل زدافع زته به دفاع پرداخت ،زحکمه حک اشد زجازات یعنی اعدام را
به قاتل فیصله کرد ،فیصله زحکمه نهایی نمیباشد .قاتل خان برادرش راکه حازله
بود ،پس ازپاشیدن پترو به تن این زن ،اورا آتش زدو به قتل رساند .
درین جلسه زحکمه هفت دزدزسلح راهرکدام به  06سا زحکوم کرد  ،این
حک نی نهایی نمی باشد .

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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داکتررهین چهار اثر تاریخی را تسلیم شد

 ۲اگست/کابل ـ باختر :چهاراثرتاریخی دیروزبه وزارت اطالعات و فرهنگ
تحویل داده شد.این آثارتاریخی زربوط دوره قبل ازاسالم و دوره اسالزی زـی
شودکه توسط زوظفین ازنیت زلی ازن د دزدان آثار عتیقه ضبط شـده بـود.
داکتر رهین ضمن ابرازسپاس ازخدزات زوظفین ریاست ازنیت زلی گفت :این
نخستین بارنیست که ریاست ازنیت زلی آثارتاریخی را ازچنگا سارقان آثـار
عتیقه نجات داده ،دو باره آنرابخاطرغنازندی زوزی زلی به وزارت اطالعات و
فرهنگ زی سپارد .درزراس تسلیمدهی آثار عمراخان زسعودی رئیس زوزیـ
زلی نی حضورداشت که آثار را به زنظور انتقا به زوزی زلی ازن د داکتر سید
زخدوم رهین تسلی شد.

بلخ مقام اول را درکشت زعفران کسب کرد

00اگست/ز ارشریف ـ باختر :والیت بلخ ازسا درکشت زعفران زقام او
راکسب نمود.کاتب شمس رئیس زراعت وآبیاری بلخ گفت بیش از 011زن بی
بضاعت درسالهای اخیر برای رشد و بهبود اقتصادشان دست به کشت زعفـران
زده اندودر 0۲ولسوالی ازپنج سا بدینسوهمه ساله زعفران کشت زیگـردد ،و
ززینه های خوبی برای کشت تخ زعفران ازسوی ریاست زراعت وآبیاری و
سایر زوسسات همکار زهیاشده است .زنبع اف ود  :سا گذشته هفت کیلو گرام
زعفران جمع آوری شده بودونظر به کوشش وتالش ریاست زراعت وآبیاری
وزصروفیت زنان به کشت زعفران نشان دهندۀ اف ایش زحصوالت زعـفـران
درسالجاری زیباشد،کشت زعفران بدیل خوبی به جای کوکنار نی زیباشد.

شکایت خلیلی ازتیم عبداهلل به مراجع قضایی

 0۲اگست/کابل ـ آژانس کوکچه :کری خلیلی زعاون دوم کرزی ازتـیـ
اصالحات وهمگرایی به دلیل انتشار فایل صوتی زنتسب به وی درزورد دخالت
درانتخابات به زراجع قضایی شکایت کرد وخواستار رسیدگی به این پـرونـده
شد.عباس بصیر رئیس دفتر وی اعالم کرد :شکوائیۀ دررابطه با این زوضوع بـا
ازضای آقای خلیلی به دادستانی کل فرستاده شده است .خلیلی باجعلی خواندن
فایل صوتی زنتشر شده ،ازدادستان کل تقاضاکرد به دلیل توهین به شخصیت او
و ایجاد اخال درفرآیند بررسی آرا ،این پرونده بایدزورد تحقیقات جـازـعـی
قرارگیرد .نازۀ ه زبنی بربررسی اتهازات برخالف قوانین انتخاباتی به کمسیون
شکایات انتخاباتی ارسا شده وفایل صوتی زنتشرشده دراختیارفرستاده ویـژه
ساززان زلل درافغانستان نی قرارداده شد.بصیرگفت :ساززانهابرای تشخیص اصل
یاجعلی بودن فایل صوتی زیتوانند اقدازات الزم را انجام دهند .او اعالم کرداین
اقدام خلیلی به زنظور تشکیل وحدت زلی و اجرای قوانین افغانستان بوده است.
تی انتخاباتی عبداهلل چندروزپیش فایل صوتی زنتسب به خلیلی را زنتشرکرد
که درآن از قو خلیلی گفته شده بود دوستان بینالمللی افغانستان این اطمینان را
به اودادهاند که با زداخله در انتخابات افغانستان اشرفغنی را پیروز این انتخابات
خواهند کرد.

راسموسن :دررابطه به خروج کامل
ازافغانستان بزودی تصمیم می گیریم

 0۲اگست/بروکسل ـ آژانس کوکچه  :سرزنشی ناتوروز دوشنبه گفت ناتو
زجبوراست ب ودی برای خروج کازل از افغانستان تصمی بگیرد ،زگراینکه بن
بست انتخابات پایان یابد ورئیس جمهور جدید توافقنازه ازنیتی راکه به نیروهای
خارجی اجازه حضورزیدهد ،ازضا کند.اندرس فوگ راسموسن به خبرگ اری
رویترز گفت احتما دارد این تصمی درنشست سران ناتو درزاه سپتمبرگرفتـه
شود .زا باید به زودی در رابطه به خروج کازل از افغانستان تصمی بگیری ؛ زیرا
در اینجا هیچ زبنای قانونی برای ادازه حضور زا وجود ندارد .زابایدهمه چی راتا
پایان ازسا خارج کنی واین نیاز به یک برنازه داردکه زا درباره آن بـه زودی
تصمی خواهی گرفت.
قراراست درتاریخ ۲و 1سپتمبرنشست سران ناتودر ول برگ ارشود.

توافق نامزدان با تهدید کرزی مواجه است

01اگست/کابل ـ کوکچه:پس ازتوافق دوناز دریاستجمهورزبنی برتشکیل
دولت وحدت زلی ،شماری ازتحلیلگران از ناکامساختن این توافقنازه ازجانـب
کرزی ابراز نگرانی کردهاند.آنان زعتقدندکه اوبرای بره زدن این توافق دست
بازدارد وازا درشرایط حساس کنونی افغانستان ،عملیساختن زادههای این توافق
نازه حیاتیست و ناز دان ریاستجمهوری بایدبه آنچه تعهدکردهاند ،پایبند باشند.
احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل زیگوید چون برنازۀ سیاسی زشترک که
قرار بود ازسوی هردو ناز د دنبا شود ،زتوقف شده بود؛ بنابراین جـانکـری
یکبار دیگر به کابل آزد.اوتأکید کرد ،در زسایل تخنیکی وتـفـتـیـش آرا
نی زشکالتی به زیان آزده بود واین پروسه به کندی به پیش زیرفت و این زساله
ه سبب نگرانی زردم و ه باعث نگرانی زتحدان غربی گردیده بود و الزم بود
تا جان کری یکباردیگر برای حل این زعضالت به افغانستان بیاید.از اعـالزـیـۀ
زشترک دوناز د زیتوان فهمیدکه هر دو طرف زتحد شدند تا هرچـه زودتـر
برسرزسالۀ سیاسی انتخابات به توافق برسند و تعهد کردند که به روند تفتیش آرا
سرعت ببخشند .به باوراستادرفعت ،ولی شایدکرزی تالش کند تا این اعالزیه به
نتیجۀ نرسد؛ زیرا او درزوقعیتی است که زیتواندسرنوشت (دنباله درستون سوم )
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رحیمی :ریاستجمهوری حق مسلم وثابت ماست

0۲اگست/کابل ـ روزنازۀ زاندگار :سخنگوی تی اصالحات و همـگـرایـی
زیگویدزا برندۀ قطعی دوردوم انتخابات ریاستجمهوری افغانستان هستی  .داکتر
زجیبالرحمان رحیمی در پاسخ به نگرانیهای زردم دربارۀ توافقنازۀ اخیرباتیـ
تحو وتداوم گفت آنهابه ج از او شدن به هیچ چی دیگری نمیاندیشند.
اخیرا ًتی اصالحات وهمگرایی وتی
تحو وتداوم با پادرزیانی جان کـری
وزیرخارجۀ ازریکا ،توافقنازۀ راازضـا
کردندکه براساس آن قدرت زیان ایـن
دوتی به صورت زساویانه تقسی زیشود
،قانون اساسی تغییرزیکندوپست نخست
وزیری اجرایی ایجادزیشود.یکروز پس
ازاین توافق ،اشرف غنی احمدزی بـه
رسانههاگفت روی تقسی قدرت هـیـچ
گونه توافق وتفاهمی صورت نگرفته .
این اظهارات سبب نگرانی زردم شد که
تی اصالحات وهمگرایی شکسـت را
پذیرفته وبه پست نـخـسـت وزیـری
داکترمجیب الرحمن رحیمی
اجرایی دلبسته است.
ازاسخنگوی اصالحات وهمگرایی درپیوند به نگرانیهای ه اران تن ازشهر
وندان کشوردرصفحات اجتماعی در صفحۀ فیسبوکش نوشت :به جـ دربـارۀ
پیروزی واو شدن دربارۀ هیچ چی دیگری نیاندیشیده ای ونمیاندیشی  .ریاست
جمهوری حق زسل وثابت زاست.او نوشت :هیچ سخنی اززعازلـه و درزـیـان
نیست .حتی شوخی در این باب ناخوشایند است .درزیان دریا قرارداری  .دراین
زرحله واینجا باید دربارۀ عبورازدریاوپیروزی فکرکنی و الغـیـر .رهـبـری
اصالحات و همگرایی با کلیت و تمازیت پای این اصل ایستاد است و در تحقق
این ازر اصال ً تردیدی ندارد .سخنگوی داکترعبداهلل گفت :شایعه پراکنی ها و
تناقضگوییهای تحو وتداوم و آقای اشرف غنی چی ی تازه نیست .بیایید در
باره پیروزی بیاندیشی و بگذاری گذشت ززان بطالن ادعاهای آنانرا ثابت سازد.
عدۀ ازدوستان باشایعهپراکنی و دروغ بافی آب به آسیاب دشمن زـیریـ نـد.
خواهشمندم اگرخدزتی به این زلت نمیتوانند وحاضر نیستندآسایش خویش را
فدای زبارزه برای خدزت به زردم نمایند ،الاقل از دروغپراکنی و شایعهسـازی
اجتناب نمایند.

هالکت چهارنفر در حمله انتحاری در کابل

 01اگست/کابل ـ طلوع نیوز:زقازهای ازنیتی روزیکشنبه گفتندیک انتحـار
کننده سواربریک زوتر ،کاروان نیروهای خارجی را در زنطقه سه راهی عـالء
الدین شهرکابل ،آزاج قرار داد که در نتیجۀ آن ۲غیر نظازی کشته شده و ۱1تن
دیگرزخ برداشته اند.جنرا ظاهر ظاهر ،فرزانده پلیس کابل گفت حمله کننده
سواربرزوترکروال بود وهنگازی زواد همراهش را انفجار داد که زوترهای نیرو
های خارجی اززحل زیگذشتند .زتاسفانه دراین حمله تمازی آسیب را غیرنظازیان
دیده اند وهیچ آسیبی به نیرو های خارجی نرسیده ازا تنها بخشی از یک زوتـر
این نیروها ویران شده است.به گفته شاهدان این حمله نیروزند بودوچندین زوتر
نی ازبین رفته اند .شماری ازکسانیکه گواه این رویداد بودند ،این رویداد را بسیار
ترسناک زی دانند وزیگویند درین رویداد به ج غیرنظازیان به هیچ گروه دیگر
آسیب نرسیده است.
درزیان کشته شدگان ،یکی ه علی سینای یازده ساله است .پدر علی سیـنـا
آهن فروش است .وی پشت در ِوازه بیمارستان استقال انتظار زی کشد تاجسد
کودکش راکه دانش آزوزبود به اوبسپارند .پس ازدقایقی او جسد فـرزنـدش
راتسلی زی شود و باچشمان گریان زی گوید فرزندش هنگازی بااین رویـداد
روبروشدکه زیخواست به زکتب برود .پدرعلی سیناگفت :پسرک زن یـازده
ساله بود ،از دنیا هیچ خبر نبود .این کودک زعصوم هیچ گناهی نداشت.
طالبان زسئولیت این حمله را برعهده گرفته اند .
(دنباله ازستون دوم) این اعالزیه را بازخاطره زواجه کند .پـس صـدورایـن
اعالزیه به تنهایی شاید نتواند نگرانیهای زردم افغانستان را رفع کنند؛ بنابـرایـن
الزم است تا هردو ناز د برای اجرای این زوافقتنازه تالش کنند .درهرحـالـت
نتیجه انتخابات اعالم زیشود؛ ازاکرزی تالش خواهد کردتا نازـ د بـازنـده را
واداربه تمکین دربرابر نتیجه انتخابات کند؛ ازا ناز د بازنده ه تالش خواهد کرد
تا با آوردن فشار نتیجۀ انتخابات راتغییردهد،ولی کرزی شـرایـط رابـگـونـۀ
زهیاخواهدساخت که دیگر زخالفین نتیجه انتخـابـات ،دسـت بـه واکـنـش
بسیارگسترده و اثرگذار در برابر حکوزت آینده زده نتوانند.
ازازحمودصیقل عضوستاد انتخاباتی داکترعبداهلل زیگوید همانگونه که زردم
افغانستان نسبت به سرنوشت انتخابات نگران اند ،ازریکا و سایرزتحدان غربی نی
در قبا زسایل انتخابات افغانستان نگران اند و زیخواهند هرچه زودتـر ایـن
زعضل حل شود.زسالۀ دیگر اینکه یک زاه بعدسران کشورهای نـاتـوگـردهـ
زیآیند تادرزوردحضور نیرو های خارجی درافغانستان تصمی بگیرند و الزم
است تا رئیسجمهور جدید افغانستان دراین نشست حضور داشته باشد .

