089
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
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گل نرگس خمار آلوده سوی مرغزار آید
به صد ناز و ادا رقصد بنفشه در کنار جو
که گوید ترک عزلت بر فراز شاخسارآید
کنیدآگاه قمری را ز سرو سبز در گلشن
که سیل ارغوان زآنجابسوی چاریکارآید
مگر باران گل باریده بر دامان گل غندی
فیوضی از مـــزار پاک شاه پامنار آید
الهی لطف فرما تا که با باد صبا هرصبح
شب مهتاب پیش من کـنار جویبار آید
بود آیا امیر آن گُــل ز روی مهربانی ها
شادروان الحاج سید امیر انصاری

مراسم تحلیف بعد از ۰9سپتمبر عملی خواهد بود

 78اگست/کابل ـ بی بی سی:یان کوبیش فرستا ه ویژه بیرکل سازمان ملل
رکابل ر یدار تازه خو باکرزی گفت روند بررسی آرا خوب پیش میرو
اما پایان ا ن به این روند ر وم سپتمبر ممکن نیست .رخبرنـامـه ریـاسـت
جمهوری آمده که گوبیش قویا اظهار امیدواری کر پروسه تفتیش آرا تا ۳3
سنبله سال ( ۳1سپتمبر) به انجام برسد .

آی اس آی در صدد ناامنی افغانستان است

 72اگست/کابل ـ باختر:ا اره امنیت ملی میگویداستخبارات پاکستان رهبری
جنگهای اخیر طالبان افغانستان را به عهده ار  .حسیب صدیقی سخنگوی ا اره
امنیت ملی گفت شمنان کشور میخواهندازطریق تروریستان حساسیت سیاسی
کشور رابه نا امنی مبدل نمایند ومر م را نسبت به آینده سیاسی بی باور ساخته
وضعیت امنیتی افغانستان را با مشکل مواجه سازند.خوشبختانه نیروهای امنیتـی
کشور توانائی آنرا ارند که رمیدان نبر با شمنان مقابله نمایند و به همه ثابت
نمایندکه مبلغین جنگ نمیتوانند وضعیت امنیتی کشور را خراب نمایند .

خوشبینی برای بهترشدن حاصالت انگورهرات

77اگست/هرات ـ باختر :رآستانه برگزاری جشنواره انگور رشهر هرات,
مسئوالن ولتی ازافزایش تاکستانهاخبرمیدهند.گفته هایی وجو ار که اضافه
از21هکتار زمین از سوی زمین اران روالیت هرات امسال به تاکستان تبدیل
شده است .احداث این تاکستان ها میزان اراضی باغ انگور روالیت هرات بـه
 2321هکتاررسید .با کفیت بو ن میوه انگور,وجو مارکیت منـاسـب بـرای
فروش این محصول و تقاضای زیا بازارباقیمت مناسب ازجمله عواملی ذکرشده
که رافزایش ایجا تاکستان ها راین والیت نقش اشته است.

پلیس »پلنگ « تخار را در قفس انداخت

 72اگست/قندزـ باختر :مولوی عبدالرحمن مشهوربه پلنگ رئیس کمسیون
نظامی طالبان روالیت تخار یروز توسط نیروهای امنیتی باز اشت شد .ایـن
قوماندان طالبان زمانی باسه همکارش ر ولسوالی رستاق والیت تخارباز اشـت
شدند که مصروف طرح ریزی حمله باالی زندان آن والیت بو نـد  .رحـال
حاضربیشتراز ه طالب مسلح که به جرم رهبری وانجام فعالیتهای هرا افگنانه
گرفتارشده ر زندان زندانی اند.مولوی عبدالرحمن مشهوربه پلنگ مسـئـول
کمسیون نظامی طالبان روالیت تخاربه نامهای مولوی عبدالخالق قاری شفیـق
اهلل وقاری اسداهلل باسه همکارش رپی یک عملیات اوپراتیفی نیرو های امنیتی
آن والیت باز اشت گر یدند .باارسال گزارشهای پلیس این قوماندان طالـبـان
چندین حمله انتحاری وتخریبی را راین والیت رهبری کر ه است که رآن
ه ها غیر نظامی جان باخته اند.
مسئول پلیس تخارگفت افرا متذکره رتحقیقات ابتدائی به جنایتهای کـه
مرتکب شده اند اعتراف نمو ه گفته اند به ستور مستقیم حلقات استخباراتـی
آنسوی مرزفعالیتهای تروریستی را ر والیتهای شمالی بـه خصـوص تـخـار
سازماندهی و اجرا می نمو ند .

پوزش خواهی ایساف ازشهادت غیرنظامیان

 72اگست/هرات ـ باختر:قوماندانی آیساف زون غرب ازبازماندگان شهدای
حمله اخیرهوایی ولسوالی شنیدند(سبزوار) پـوزش خـواسـت .مـعـاون آن
قوماندانی که باحضور اشت سید فضل اهلل وحیدی والی هرات باخانوا ه ها و
بازماندگان یدارنمو ه اطمنیان میدهدکه بار گرهمچوحمالت تکرارنخواهـد
شد.خانوا ه هاوبازماندگان شهدای این حمله هوایی نیزکه پیش ازین ازکمکهای
ریاست جمهور و ولت افغانستان نیزبهره مند گر یده اند خواهان قطع حمالت
هوایی شدند .والی هرات نیزبار گر ازین رویدا غم انگیز ابراز تاسف نمو و از
نظامیان خارجی خواست تا رهنگام عملیات های نظامی شان غیرنظامیان را آماج
قرارندهند .
معاون قوماندانی ایساف عمیق ترین تاثرات خو رابخاطر مرگ غیر نظامیان
ابراز اشت وتاکید نمو که این رویدا بصورت اشتباهی صورت گرفته است.
اوآما گی این نیروها را بخاطرطرح واجرای پروژه های بازسازی رروستایـی
که این حمله رخدا ه رااعالم کر .

انفجاردرهرات یک شهید وچهارزخمی بجا نهاد

 72اگست/هرات ـ باختر:انفجار ماین کنارجا ه امروز رولسوالی غـوریـان
یک کشته وچهار زخمی برجاگذاشت .رویدا هنگام عبور کاروان موترهـای
غالم فاروق مجروح نماینده مر م هرات رپارلمان وهمراهانش که ازولسوالی
زنده جان بسوی غوریان رحرکت بو ند رخ ا  .کاروان رمنطقه گندم منـه
ولسوالی غوریان هدف ماین کنار جا ه قرارگرفت که راثرآن یکنفرهـالک
وچارنفربشمول وپلیس زخمی شدند .

هالکت نه طالب پاکستانی درکامدیش

 72اگست/نورستان ـ باختر:نه طالب پاکستانی رجریان تازه ترین رگیریها
صبح امروز رنوارخط یورند رحومۀ بازارولسوالی کامدیش والیت نورستان
هنگامی رخ ا که گروهی ازطالبان بریک قرارگاه نظامی پلیس سرحدی حمله
کر ند.به گفتۀ قوماندان پلیس کشته شده ها باشنده های وزیرستان وپنجـاب
بو ند .نظامیان رپایان این رگیری به چندین جنگ افزارسبک وسنگین طالبان
پاکستانی ست یافته اند.
شاهدان عینی میگویندمهاجمان ازنز یکی یک قرارگاه نظامی پاکستانـیـهـا
گذشته راینطرف خط یورند برقرارگاه سربازان پلیس سرحدی حمله کر ند.
بگفته این باشنده ها بقیه مهاجمان وباره به آن سوی خط یورند فرارکر ند.

فر ا نخستین جشنواره انگور رشهرهرات برگزارخواهد شد.تاکستانهای هرات
عمدتا ً رولسوالیهای انجیل,گذره ,پشتون زرغون,کرخ و زنده جان موقعـیـت
ار  .ا ریس زالل مدیرعمومی باغداری ریاست زراعت میگوید (:ص آخر)

برگزاری جشنوارۀ توت در پنجشیر

۳8اگست/پنجشیرـ باختر :برای چهارمینبارجشن توت روالیت پنجـشـیـر
برگزار شد .رین محفل شمارزیا ی از شاعران نویسندگان فعالین مـدنـی و
استا ان انشگاه اشتراک کر ه بو ند.محمدعلم ایز یار معاون مجلس سنا ضمن
خوش آمدید به مهمانان جشنوار توت را ازمیان جشنوارههای فرهنگی خواند
که رتمام نقاط کشور به نامهای مختلف و مناسبتهای مختلف راهاندازی می
شو .آقای ایز یاربرگزاری جشن توت رپنجشیر را رکنارجشنواره گل نارنج
رننگرهار جشنواره گل ارغوان پروان جشنواره گل انار قندهار بیان کر  .او
ازوزارت اطالعات و فرهنگ خواست تاجشن توت وبرنامههای نظیرآنرابحیث
جشنهای مر می ثبت نمایند.
سیمین غزل حسنزا ه معیین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ ر سخنرانی
خو گفت :خ ُرسندم که با وضعیت سیاسی ایکه رکشور حاکم است با آنهـم
همچومحافل برگزارمیشو ؛ تدویراین محافل به این معناست که به جهانیان نشان
هیم که ارای چه فرهنگ و ارزشهای واالیی هستیم .برگزاری این محفل ر
واقع مارا وا ار میساز بیشترتالش کنیم تاهمچو جشنواره ها را راه اندازی کنیم.
مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطالعات وفرهنگ گفت خوشحالم که
رگوشه وکنارافغانستان همچو جشنوارههایی برگزار میشو ووزارت اطالعات
و فرهنگ به تمام واحدهای ومیاش ر والیات ستور ا ه تاهمچوجشنواره
های مر می راثبت وراجستر نمایند.
موالناعبدالرحمن کبیری والی پنجشیرضمن قدر انی ازبرگزار کنندگان این
جشنواره گفت ازبرگزاری چنین جشنوارههایی حمایت میکند.او وعده سپـر
که ر راه شگوفایی فرهنگ بومی این والیت تالش به خرچ خواهد کر .
این چهارمین باری است که این محفل از سوی ریاست اطالعات و فرهنـگ
والیت پنجشیربه حمایت محمدعلم ایز یارمعاون اول مجلس سنا بنیا شهید پناه
و بنیا ابومسلم خراسانی راه اندازی شده است.

تردید شدید سخنان وزیر داخله پاکستان

72اگست/کابل ـ کوکچه :وزارت امورخارجه افغانستان باانتشـار اعـالمـیـۀ
گفت :اظهارات وزیر اخله پاکستان صرف به هدف اغفال اذهان مر م پاکستان
وایجا هرا رمیان تظاهرکنندگان صورت میگیر .
اخیرا و رجریان تظاهرات هزاران شهروندپاکستان وزیر اخله این کشـور
گفت ا اره امنیت ملی افغانستان تالش ار تا راجتماعات مر می عمـلـیـات
انفجاری وحمالت انتحاری راه اندازی کند .اوبه تظاهرکنندگـان هشـدار ا ه
بو که رصورت اجتماعات بزرگ مر می تروریستان وابسته به ا اره امنیـت
ملی افغانستان ر صد انجام حمالت انتحاری هستند.
احمدشکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان رمصاحبه با رسانه ها
رین باره گفت پناهگاه تروریسم پاکستان است و افغانستان هرگز از تروریسم و
افراطیت حمایت نکر ه است .وزارت خارجه افغانستان این اظهارات (ستون)۱

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

پروسۀ ابطال آرا صرف یک شوخی است

 72اگست/کابل ـ روزنامۀ ماندگار  :تیم اصالحات و همگرایی تهدیدکـر
که خو را از پروسۀ تفتیش آرا که تحت نظارت سازمان ملل انجام مـیشـو
کنارمیکشد .فضل احمد معنوی مسئول تخنیکی ستا اصالحات وهمگـرایـی
یروزگفت :پروسه ابطال آرا صرف یک شوخی است و هیـ کسـی ارا
باطلکر ن آرای تقلبی راندار امروزمن اعالم میکنم که اگرخواستـهـای مـا
تافر اصبح پذیرفته نشوند ما به این پروسه ا امه نمی هیم و هرگونه نتیجه برای
ما هی ارزشی نخواهد اشت.
معنوی افزو  :مجا له انتخاباتی هرپیامدی که اشته باشد مـا مسـئـول آن
نخواهیم بو  .سازمان ملل ازشکایتهای ماخبر ار اما نتوانسته به خواستهای مـا
رست رسیدگی کند.کمسیون انتخابات تاکنون به هیچکدام ازمعیارهایـیکـه
مابرای جدایی آرای پاک ازتقلبی تعیین کر ه بو یم عمل نکـر ه اسـت.وی
بطورنمونه به برخی مشکالت تخنیکی که کمسیون به آن هی توجهی نداشته و
بار یگر هزاران رای تقلبی را ر جمع آرای پاک وار ساخته اشاره نمو :
شاملشدن آرای مراکزی که قبال ازسوی نها های امنیتی بسته اعالن شـده
بو ند رجمع آرای پاک -مراکزخیالی -عدم ابطال هزاران چک لیستهاییکه
توسط یک فر امضا شده عدم ابطال هزاران رأیی که توسط یک شـخـ
عالمت گذاری شده عدم ابطال هزاران رای که بدون قطع شدن رصندوقهـا
ریخته شده و از مسایلی بو ه که آقای معنوی به آن اشاره نـمـو  .اوافـزو
کمسیون انتخابات و ملل متحدتنها حرفهای آنان را شنیده؛ اما به آنان عـمـل
نکر ه است.
آقای معنوی تاکید نمو که هی ارا ه برای جداسازی آرای پاک از تقلـبـی
وجو نداشته وتفتیش آرا تنهامشروعیت بخشیدن به آرای تقلبی بو ه است .وی
تصریح نمو « :برخور ربرابر تفتیش آرا تخنیکی نبو ه؛ بلکـه زیـرسـایـه
اهداف سیاسی پیش رفته است .اگرتا فر اصبح که رسمیات آغاز میشو ؛ همه
خواستههای ما قبول نشد؛ ما پروسه راخاتمه یافته اعالم میکنیم و یگراین پروسه
را ا امه نمی هیم و یگر این پروسه برای ما قابل ارزش نیست و نتیجۀ آن برای
ما ارزشی ندار  .اینکه بعد ملل متحد این را ا امه می هد؛ کمسیون ا امه مـی
هد؛ تیم حریف ا امه می هد کارخو شان است و مسئولیت ما بعد ازفر ا رین
پروسه نخواهدبو  .این که پیامدهای آن چی خواهد بو ؛ مسئولیتش به ما برنمی
گر ؛ مسئولیتش به کسانی بر میگر که با ما ر این چند هفته فریب کاری
کر ند و هی گونه یدگاه معقول ما را نپذیرفتند».
متحدین غربی افغانستان امیدوارند که رییس جمهور جدید افغانستان پیش از
چهارم سپتمبر معرفی شو  .قرار است ر همین تاریخ نشست ناتو ر ویلز بریتانیا
برگزار شو .کشورهای اشتراککننده ر این نشست رمور کمک به افغانستان
پس از خروج نیروهای خارجی ر پایان سال رایزنی خواهند کر .
ر صورتیکه انتقال قدرت صلح آمیز باشد ایاالت متحده امریکا و متحدین
غربی افغانستان پس ازگذشت ۳۱سال جنگ بدون نتیجه میتوانند بگویند که
تا اندازه ای ر این کشور موفق بو ه اند .

کری خواستهای تیم اصالحات را معقول دانست

 72اگست/کابل ـ کوکچه :یک عضوستا اصالحات و همگرایی گـفـت:
پس ازاعتراض تیم اصالحات به روند تفتیش و ابطال آراء و تصمیم این تـیـم
مبنی برخروج ازروند تفتیش جان کری وزیر امورخارجه امریکا طی تمـا
تلفونی با اکترعبداهلل خواستهای این تیم راموجه ومعقول انسته وافزو  :قـرار
است نماینده خاص امریکا رامورافغانستان وپاکستان نیزبه کابل سفر کند و بـا
مسئولین تیم اصالحات گفتگو نماید.
این تما وگفتگو ر حالی صورت می گیر که عصرامروز مسئول تـیـم
تخنیکی اکترعبداهلل اعتراض شدید خو را مبنی بر عدم توجه به خواسته های
این تیم اعالم کر ه بو .
فاضل سانچارکی مسئول فتر مطبوعاتی تیم عبداهلل نیزطی یا اشتی خبر از
تشدید یدارهای مقامات بین المللی با سران تیم اصالحات و همگرایـی ا و
گفت رهبران این تیم بهی عنوان به تقلب مشروعیت نخواهند ا .وی مدعـی
شدکه سیل پیامها و رخواستها از سراسرکشورمیرسد که آما ه فـا از آراء
خو هستند و اجازه نمی هند که تقلب سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کند .
( نبالۀ) تردیدسخنان وزیرداخلۀ پاکستان
وزیر اخله پاکستان را به شدت ر می کند و کامالبی اسا وعاری ازحقیقت
میداند .هدف شان مغشوش ساختن اذهان مر م پاکستان وایجا هرا رمیـان
تظاهرکنندگان است و بس.
قبل از این نیز مقامات پاکستان بارها افغانستان را متهم به ست اشتن ر ناامنی
های کشورشان کر ه بو ند که این ا عا ها به شدت از سوی مقامات افغانستان
ر شده بو .
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دوملیون ودوصدهزار رأی تقلبی اشرف غنی

گزارش افشاکنند خانم گال ر روزنامۀ نیویارک تایمز بسااز حقایق ربار
فاجعۀ انتخابات افغانستان را برمال ساخت .انشمند ارزند همکارامید جـنـاب
عبدالو و ظفری متن گزارش رابه فارسی برگر انیده و رینجا بجای سرمقاله
تقدیم می گر  .ا اره
ـ جعلکاری بسیاروسیع به دستورکرزی وغنی دردور دوم انتخابات صورت
گرفته است
ـ اگرآرای تقلبی ازمحاسبه خارج شود ،عبداهلل پیروزمیگردد.
کارلوته گال گزارشگر نامدارانگلیس گزارشی رازیرعنوان(تقلب منظم ر
انتخابات افغانستان آراء رامشکوک ساخت) رشمار 73اگست  71۳3نیویارک
تایمزبه نشررساند .برگر ان فارسی آن پس ازیک تبصره تقدیم میگر .
کرزی بااستفا ه ازتجربۀ تقلب یک ونیم ملیون رأی رانتخابات 7113کـه
ریاست جمهوری راغصب کر ر ور وم انتخابات  71۳3زمینه راطوری به
سو اکتراشرف غنی احمدزی آما ه ساخت که اوباید خواهی نخواهی بـر
اریکۀ قدرت تکیه بزند تا روش زمامداری اورا ا امه هد .کرزی بهی صورت
نمیخواست اکترعبداهلل به ریاست جمهوری برسد که سلسلۀ زعامت قبیلـوی
برهم بخور جعلکاران را رهر وکمسیون انتخابات جابجانمو و ازطریق آنها
برنامۀ شیطانی خو را عملی ساخت.
غلی رانتخابات رتمام سطوح صورت گرفته تمامی گماشتگان کرزی و
غنی رهرمقامی که تشریف اشتند ! به خیانت وتخطی ست ز ند .ولسوالها
والیها قوماندانهای امنیه کارمندان وکمشنرهای کمسیونهای انتخابات ریـن
حرکت ضدملی سهیم بو ند وبیش از وملیون و وصدهزاررأی تقلبـی رابـه
سو اکترغنی رسیستم کامپیوتری واریزکر ند .تخطی وتقلب رانتخـابـات
ریاست جمهوری بحدی است که حتی مر م عا ی کوچه وبازار وکسانیکه بـه
سیاست رغبت هم ندارند از آن صحبت مینمایند وازآیند خو ناامیدشده اند
زیرااین موضو به تمام شئون زندگی مر م تأثیروار کر ه است.
باآنچه گفته آمد اگر اکترعبداهلل بازمثل سال  7113ازحق خو که بارأی
ملیونها انسان بدست آمده صرفنظرنماید جفای بزرگی به رأی هندگان کر ه
اعتبارخو رانز هواخواهانش از ست میدهد  .اینهم برگر ان گزارش خانم گال :
*
*
*
*
وقتاکه تیم مبارزاتی به رهبری منورشاه هنگام ور وم انتخاباتی جمهوری
افغانستان مور تهدید قرارگرفت تهدیدازجانب طالبان نبو بلکه ازسوی کسانی
بو که باید نظم رابرقرارمیساختند که عبارت بو نداز مامورین حکومت قوای
امنیتی وحامیان اشرف غنی! تیم منورشاه که به نمایندگی از اکترعبداهلل بروز
۳3جون جریان رایدهی را رمرکزوالیت خوست نظارت میکر تقلب را می
یدند ولی قا رنبو ندآنرامستندسازی نمایند زیرا مور لت و کوب قرارگرفته
بو ند واجازه نداشتند ازتلفونهای همراه خو استفا ه بدارند .منورشاه گـفـت:
ریک مرکزرایدهی فقط پنجصد نفرحاضرشده بو ند ولی مامورین مسئـول
انتخابات ه هزاروپنجصد وسی ویک رأی را ر صندوق ها جابجاکر ه بو ند.
این واقعه وواقعات مثل آن عبداهلل راوا اشت که اشرف غنی مسـئـوالن
کمسیون انتخابات وکرزی را بخاطرتقلب رأی وتوطئه متهم کر وکشور بـه
بحران روبروشد ویک تهدیدجدیدخشونت قومی رونما گر ید .پس ازسالهـا
مصارف کمک غرب برای اعمارافغانستان آنکشور فعتاًبه خطرسقوط مواجـه
میشد وقتاکه قوای امریکاازآنجا خارج میگر .
بن بست ا امه یافت تاحدی که شماری ازافغانها رمقامهای ارشد تاکید بـر
تشکیل حکومت موقت مینمایند .حرکتی که معا ل کو تابو صورت گرفت.
یکی ازمامورین گفت حرکت ضروری بو تا ازخشونت جلوگیری شو  .آقای
غنی وکرزی اتهام آقای عبداهلل را ر کر ند مگرمصاحبه هاباافغانها ومقامـات
بین المللی بعضی از اتهامات جدی عبداهلل راتایید نمو ندومعلومات جدید ربار
تالشهای گستر ه پر ه بر اشتند که قصرریاست جمهوری ومسئولین انتخاباتی
ور وم انتخابات رابه نفع غنی سازماندهی نمو ه بو ند .طرفداران غنی صدها
صندوق رابه سو او پرساختند .به اسا تخمین یک مرجع معتبربین الملـلـی
تقلب به میزان خیلی وسیع انجام شده وبیش از وملیون رأی بصورت جعلی ا ه
شده که تالش انتقال قدرت رابصورت موکراتیک صدمه ز ه است .جـان
کری وزیرخارجۀ امریکا پا رمیانی نمو که آرابصورت کامل بازشمـاری و
تفتیش گر ویک حکومت اتحا ملی تشکیل شو  .ولی عملیۀ بـازشـمـاری
بصورت مکرر بخاطرنزا قطع شد.
باوجو امیدی که ملیونها انسان رابسوی صندوقها کشانید تا از رأی خو به
صورت مشرو استفا ه کنند ورئیس جمهورراانتخاب بدارند وسعت تقلب به
حدی بو که اگرعملیه بصورت مسالمت آمیزهم انجام شو نتیجه کـمـتـربـه
انتخاب می ماند تا نتیجۀ اللی شده .
رین اواخر مامورین خاموشانه نگرانی شانرا نشان ا ندکه حتی نگهداشت
صلح مشکل میباشد .نشانه های هوشدار هنده اززمان انتخابات ریاست جمهوری
میان کرزی وعبداهلل ازسال 7113وجو اشت یک ملیون وسه صدهزاررأی
جعلی باطل ساخته شد که کشورهای غربی رامدیریت انتخابات عمیقاًبه خشـم
آور ه بو  .کرزی کمسیونهای انتخابات وقانون انتخابات راتغییر ا وخارجیها
را ازکمسیون شکایات خارج ساخت وکمشنرهای نو راتعیین کـر اصـول
احصائیوی برای تشخی آرای تقلبی راغیرقانونی اعالن نمو .
بانز یک شد انتخابات(امسال) کرزی از ارائه بیانیه های عمومی به طرف
اری نامز خاص ویاعلیه آن اباء ورزیدوتاکیدنمو که او از جریان خو را ور
نگه میدار  .راوایل کرزی شخصی راکه او (برا رزا ه) میخواند به کمسیون
معرفی نمو  .آن شخ جزءضیاء الحق امرخیل یک آ م با انرژی کس یگر
نبو  .اورابرا رزا ه میگفت بخاطرالتفات بیشتر براو نه اینکه واقعا ً بـرا رزا
خونی او باشد .امر خیل تجربۀ وسال کار رساحۀ انتخاباتی اشت وسیستم را
خوب بلدبو  .امرخیل فوراًبصفت آمر اراالنشاء کمسیون برگزیـده شـد و
مدیریت عملیات رابدوش گرفت .یکی ازکسانیکه ر اخل کمسیون انتخابات
کارمیکند گفت امرخیل بسیارزو زو باهمکاران ارشد ریاست جمهوری ر
ارگ یدارمیکر رحالیکه اوباید بیطرفی و استقالل خو را حفظ می نمو .
راوایل منازعه انتخابات ستا عبداهلل یک سلسله کلپهای صوتی راپـخـش
نمو که امرخیل به کارمندان یگرکمسیون ونماینده های غنی هدایت مـیـدا
تاآرا رابه نفع غنی احمدزی رصندوقها بیندازند .صداها را شماری ازافغـانـهـاو
غربیها تشخی ا ندکه از تما تلفونی وی گرفته شده بو  (.نباله رص)2
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ترس وهراس از ایجاد حکومت »وحدت ملی «

امکان تشکیل حکومت وحدت ملی مباحث فراوانی رابین هموطـنـان بـار
آور ه و رمور نظرات ضد ونقیض زیا ی بروزنمو ه است .امید برای بـاز
کر ن بیشتراین اصطالح مصاحبۀ مفصلی باجناب اکترعبدالوهـاب هـا ی
سابق استا انشکد حقوق وعلوم سیاسی کابل وژورنالیست شهیر وسابقه ار
کر ه که ازمتن آن تر و هرا جناب استا ازایجا (حکومت وحدت ملی)
نسبت خالف قانون اساسی بو ن آن هویداست  .متن مصاحبه چنین است:
 :رمور معضالت وکشیدگیهای فراوانی که رجریان انتخابات ریاسـت
جمهور و اعالن نتایج آن بروزکر ه لطفا ً نظریات تانرا بیان کنید.
اکترها ی  :باتشکر مقدمتا ً ربار محیط وفضای انتخاباتی رکشـور گـ
بزنم وبعد روی موضوعی بروم که امروزمر م بحدکافی ازآن خـبـر ارنـد.
انتخابات افغانستان رحالی بعمل آمدکه من رکابل بو م و۳2ـ ۳2روزآخـر
انتخابات رابه چشم یدم .حرارت وموج احساسات برای انتخابات بسیارزیا بو
کسالت مر م از و ور ریاست آقای کرزی وحکومت شان سبب میشـدکـه
مر م شایق صفحۀ جدید ر حیات سیاسی خو باشند .تجربۀ آموخته شده از ه
سال گذشته چنان به مر م تفهیم میکر که علیرغم بعضی ازشکستهاونـقـایـ
مدهش مخصوصا ً رانتخابات 7113که آقای کرزی و اکترعبداهلل باهم روبرو
بو ند حاالتی پیش آمدکه انتقال قدرت بازهم نصیب آقای کرزی شدوحالت
آرامش سیاسی رافغانستان حفظ گر ید.
باچنین یک روحیه انتخابات شرو شد امامتأسفانه به ور وم کشید (که من
رهمین ور وم انتخابات رکابل بو م) وبه شکلی متحول شدکه نبایدمیـشـد
این تحول طوری میبو که آسو ه حالی مر م ر حالت وشرایط خرابـی کـه
متأسفانه قرار ارند بایدمدنظر گرفته میشد .اکترعبداهلل رانتخابـات قـبـلـی
خصوصا ً ربرابرآقای کرزی ا عای بسیاربجا اشتند وا عای فعلی شان هم بجـا
است را عای قبلی وقتی صدای خو رابلندکر ند یک ملیون آرای ا ه شده
به آقای کرزی که به شکلی ازاشکال مور قبول نبو ازطرف ناظریـن بـیـن
المللی باطل اعالن شد اماخو اکترعبداهلل ازیک جهت بنابرسوء ظن واشتـبـاه
برسرا امۀ همچویک حالت منفی ازسوی کم آقای کرزی اشتند ازیکسو
من یقین ارم با رنظرگیری امنیت عمومی آسایش همگانی پیروی ازصـبـغـۀ
مر مداری و ولتداری که روجو شان سراغ ارم حاضرنشدند ر ور وم علی
رغم ابطال یک ملیون آرای کرزی وام بدهند وخو را از انتخابات کشیدند.
رانتخابات اخیرآنچه باعث تعجب من شد اقدام قبل ازوقت آقای عبداهلل بو
من به جناب شان احترام بسیارقایل هستم ومرامی شناسند رصدای امریکـامـن
چندبار باایشان صحبت کر ه ام وحتی محبت شخصی مقابل من نشان ا ه اند
بااینهمه میخواهم بگویم که ازیک انسان سیاستمدار بزرگ انتظارنداشتم به ایـن
ترتیب چارهرا شده وقبل ازاعالن نتایج تشویش خو رااعالن ومـقـاطـعـه
بکنند ونتایج انتخابات را بگفتۀ خو شان هرطورباشد غیرقابل قبول بخوانند .بهر
صورت چیزیست که واقع شد .حال که طرفین انتخابات که اکترعـبـداهلل و
آقای احمدزی باشند هر وبخصوص اکترعبداهلل باتجربۀ تلخی که ازگذشتـه
اشتند پیوسته گفته بو ندکه بایدقانون رعایت شو .
اماقانون شکنی مطرح بحث شد به این مفهوم که موا مختلف قانون اساسـی
ربار انتخابات صراحت ار ازما ۱۱به بعدهرچه را میبینید بصراحت آمده
توسعۀ انتخابات رآن تذکررفته البته کامل نیست اماطرفین مجبورومکـلـف
بو ند وهستندو رآینده هم اینطور خواهدبو که عملیه انتخابات باید طی شو
بعدشکایات معقول طرح شو وتابه این شکایات رسیدگی نشده نتیجۀ اعـالن
شد نهایی مور قبول نبو ه وقابل تنفیذنمی باشد.
منظورم ازین توضیح اینست که رفضای ناهنجارافغانستان که ما همه یـک
تو با بر ه وصدمه یده رسی وچندسال اخیربو یم و مر م ما چارتکالیف
عدیده است راینطورحالت فضاراآلو ه ساختن ومتشنج کر ن کار ولتمر ان
نبایدباشد .من ازبرا ران خو اکترعبداهلل و اکترغنی احمـدزی کـه هـر و
انگشت بطرف همدیگر گرفتندوهمدیگر رامتهم ساختند گله ارم ومر م گله
ارندوخسته شده اند .رچنین یک فضاانتخابات صورت گرفته وامامتأسفانه ر
گر اب آن هنوزهم غرق هستیم ونتیجه نامعلوم است .یدامروزی مر م یـک
یدیأ وخستگی است وآرزو ارنداین حالت یکطرفه شو ما راازمـز آن
پلو وعده ا ه شده تیر منتهایک لقمه نان سر سفره مانده شو  .این جریان منفی
اتهام سوظن و ست بر ن بسوی همدیگر خالص شویم .
 :اصطالح حکومت وحدت ملی تازه بین مر م پخش شده وهنوز بسیاری
این واژه راحا ث میدانند اگرچه به انحای مختلف ازقدیـم وجـو اشـتـه و
اصطالح نوی نیست اماتشکیل آن توسط وطرف بازنده وبـرنـده مـقـداری
مغشوشیت ایجا کر ه .لطفا رین مور تفصیلی بفرمایید و را امه نظربدهیدکه
تشکیل همچویک حکومت برای افغانستان مفیدخواهد بو ؟
ها ی  :من هر ونکته راتایید میکنم نکتۀ اول تشکیل یک حکومت وحدت
ملی رحالتی که پیشترتشریح کر م که باچه خوشبینی انتخابات ایرشد رین
کشور رگیر رجنگ طرف تهاجمات مختلف سیاسی مداخالت اجنبی وبی
چارگی های مر م باوصف آن سیرجریان بطرفی میرو که یکدفعه طرفین به
یک پیشنها خارجی که البته امریکاست وشایدزا خو طـرفـیـن رگـیـر
رانتخابات نبو ه باشد همین مفکور تشکیل یک حکومت وحدت ملی است.
یعنی چه؟ آیا رطول سیز ه سال آخر مابین خو رجنگ بو یم؟ آیاما ر طول
هسال حکومات وگانۀ آقای کرزی ز وبندهاوپیکارهای اخلی اشتیم کـه
وسیعا ً یاحتی بصورت یک جنگ اخلی کوچک را نشان بدهد؟ نه ! مر م بـا
تمام کمی وکاستیهای ولت کرزی صبر کر ندوگفتندکه این موکـراسـی
یک نها نواست با شرکت ر انتخابات رحاکمیت ملی خویش سهم گرفتند.
حکومت وحدت ملی یعنی چی؟ آیاما معروض به حملۀ یک کشورخارجـی
شدیم یا باالترازطالبها که البته آنهاهم یک پراکسی هستند یـک وسـیـلـه و
ستآویز حکومت پاکستان هستند آیامامور حمله شـوروی یـروزی قـرار
گرفتیم که اکنون راوکراین میجنگد؟ آیاایران صراحتا ً مداخله میکند؟ البته
همیشه مداخله کر ه وشایدهم مایل به تجزیۀ افغانستان باشد.
ماهیچکدام ازحاالت باال راشاهدنیستیم چرا خو مایک فضایی را خلق میکنیم
که وحدت ملی نداریم ! این گپهای تهدیدآمیزکار سیاستمداران نیست سلوگن

محمد طاها کوشان

صفحۀ دوم
فریمونت ـ کالیفورنیا

خجالتمآب هغه جامدجان کر زای

خودت کردی که لعنت بر خودت باد

وعظ مر م غفلت ما را قوی سرمایهکر
خواب ما افسانه فهمید آن همه تعبیر را بیدل (رح)
آغه جامدکر زای راین روزها سخت نگران آینده خویش است .او ر
این فکراست که اگرحکومتی ازمیان مر م سربدرکند حال و روزگار اورا ا تباه
میکند .بلی ! خجالت مآب هاغه جامدجان کر زای همه اقشاراز ور و نز یک
پیر و برنا زن و مر به تو گفتند و نوشتند و گوشز نمو ند که :این ره که تـو
میروی به ترکستان است .اما :خو ت کر ی که لعنت بر خو ت با ! با هـمـه
اقوام و زبان ها بازی نمو ی با سیاست با امنیت با اقتصا با فرهنگ و حـاال
رنگ از رخت پریده و بیچاره و تنها و وامانده شده یی.
همین یوانه زنجیری اشرپ عنی را؛ عمر زاخیلوال را انور الحق احدی را
و فاروق ور گ را و باالخره کریم خرم و اسماعیل یون را تو برگزیدی و بـر
گر ه ملت با بی حیایی و لجاجت و سرتمبگی و نا انی ات خالنیـدی  .قـوه
قضائیۀ غیر قانونی را سر پانگه اشتی؛ تو و اشرپ غنی شمنان اسالم و مر م را
از زندانها رهانیدید.
باالخره هرچه ازناکر نیها و ناشنیده بو کر ی و گفتی .یعنی بنای حکومت
خو را از همان خشت اول که تقلب ر محتوی قانون اساسی نـمـو ی؛ کـج
گذاشتی وهمین است که همه یوارهای حکومت بی تدبیـر وحـیـثـیـت و
ناکارایت با اعالن افال خزانه ملت؛ فرو ریخت و به رئیس جمهور آینده یک
کشور ویرانه و بی هی چیز را تحویل میدهی .و ر آخر نیز میخواهی که اال و
بال و طال که اشرپ غنی باید رئیس جمهور شو ؟!
حاال یگر به هی کسی پوشیده نیست که این اشرپ غنی احمق زی ( که
قربان نام قبیلۀ احمدزی شو ) یک آ م بیخبر از پلوماسی و سیاست و اقتصا و
امنیت ووو بو ه و وای به حال این ملت بیچاره که چنین شخ بی حیثیت و و
بی وقار بی انش زمام امور این ملت شهید پرور را بدست بگیر .
حساب بی ماغان فرصت فر ا نمیخواهد
فراغت گلکن و خو را برون آر از شمار امشب
مبا ا خجلت واماندگی آبت کند فر ا
به رنگ شمع اگر خاری به پا اری برآر امشب
ز صد شمع و چراغم غیراین معنی نشد روشن
که ظلمتهای وش است آنچهگر ید آشکار امشب
خط پیشانی از صبح قیامت نسخهها ار
بخوانید آنچه نتوان خواند زین لوح مزار امشب
چو شمع از گر ن تسلیم من بیامتحان مگذر
ز هر عضوم سری بر ار و بر وشمگذار امشب
سحر بیدل شکایتنامه ها باید رقم کر ن
بیدل (رح)
بیا تا و ه گیرم از چراغ انتظارامشب
حاال توباید ازپیشگاه ملت افغانستان بخشش بخواهی و به کثافت کاریـهـای
خو ت اقرارکنی .ازآینده هم بیمناک مباش ! نه اکتر عبداهلل ترا خواهد کشت
نه کدام ولتمر ؛ ترا خر و اندیشه و فهم و فراست جوانان انشمند میکشد؛ از
هرقدم وکلمه وکار و کر ارت را بینه به بینه موشکافی می نمایند و اگر روزی
از خانه به بازار برآیی همه جوانان بر رویت تف خواهند کر و پیر زنها و پیر
مر ها گریبانت را خواهند رید .و به این میگویند محکمه وجدان جامعه .و تو
بی آبروتر و بی حیاتر سر افگنده و طر جامعه خواهی شد که این گونه کشتن
همانند زخم ناسور بسیار با ر و سوزناک است.
سعی تدبیر سالمت هم شکست یگر است
ر عالج زخم خار از چین امان چاره نیست بیدل (رح)
*****************************************
یاشعاروحدت ملی راوقتی که اکتر عبداهلل بیان میکند برای من سخت تکـان
هنده بو  .اکترعبداهلل سیاستمداربسیارطوالنی افغانستان است واوچهره هـای
بسیارشناخته شد ماهستند بایدمتوجه میبو ندکه کلمات شان موج رموج شده
وکالن شده میرو واین راستی یک تهلکه خلق میکند .اما خوشبختی راینست
که ملت افغانستان آرامش خو رانگاه کر ه .اگربه سئوال شماپاسخ ا ه باشـم
یک نکتۀ یگرراهم میافزایم مداخله های بعضی والی های افغانستان راعـالن
مدهش تشکیل حکومات جداگانه چه چیزی رامیرساند؟ وقتی قوای شوروی از
افغانستان می برآمد وزیرخارجۀ وقت کورباچف اعالن میکر که ر شمال باید
یک حکومت ساخته شو خوب آنوقت حالت جنگ بو ومداخلۀ مستقیم بو
وپیشرفت سریع وظفرآفرین مجاهدین بو که اینهارا ترسانده بو تا به ایـجـا
حکومتی جداگانه رماورای هندوکش بیندیشند .اما رهمان وقت هم وارخطا
بو یم که یک حالت موقت به حالت ایمی مبدل نشو افغانستان بـدوطـرف
هندوکش تقسیم نشو .
امروزاینطورحالت راخلق کر ن غیرازینکه مرامهای شخصی متأسفانه ر
اذهان مر م ایجا میشو مر م حیران میمانندکه مابایک یگر رجنگ نیستیم
بلکه مامعروض به حمالت طالبان هستیم و معروض به مداخالت پاکستان هستیم.
رمور حکومت وحدت ملی رصحنۀ بین المللی من بحیث یک حقوقدان
مثال حکومت وحدت ملی را رین حالتی که برافغانستان حکمفرماست محل
آنرا ر تصویری که رباال ارائه ا م نیافته ام .مبصرین وکارشناسان مامیروند
واین مسأله رابه خور مر م میدهند که هر وطرف برخور ارازکمکهای طرف
ارانۀ هریک هستند .بیطرفی رصحبتهای مبصرین ماهم بسیارکم است .امروز
مطبوعات افغانستان فکرمیکنم ریک صف گیری بسیارمدهش قرارگـرفـتـه
جانب عبداهلل یکطرف وجانب احمدزی طرف یگر بی جهت اوضا را تیره
ترساختن کار رست نیست .من ازهر وزمامدار بحیث یکـفـر افـغـان کـه
جبرا ً رامریکازندگی میکنم توقع ارم کـه از ولـتـداری و ولـتـمـر ی
خو کاربگیرند فعال ً برای وطن ما ستیتمن ش statemanshipبه کاراست نـه
brinkmanshipبرینکمن ش .
 :تاجاییکه معلوم است اصطالح یاترمنولوژی حکومت وحـدت مـلـی
را اکترعبداهلل پیشنها نکر ه بلکه باسفراول آقای جان کری به کابل وصحبت
باهر وکاندید رمصاحبۀ مطبوعاتی ازسوی وزیر ( نباله رصفحۀ ششم)

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

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

هفته نامۀ امید

»حکومت وحدت ملی « درصفحات فیسبوک

(ر ُخ نما) یعنی(فیسبوک) که ازسریعترین رسانه های امروزی ر سـراسـر
گیتی به شمارمیرو محلی برای تبا لۀ آراء وافکاراشخاص رباب های مختلف
ومتفاوت می باشد که بعضا ً گر ش راین صفحات ممکن انسان رابه اصطالح
ازخواب وخوراک هم بازبدار چراکه مطالب جالب مندرج آن جوینـده را
ازین رخنما به رخنما می انداز وسرانجام شب او را به صبح می رساند.
ازین هفته به بعدکوشش میشو تامطلبی ازانبوه مطالب رخ نماهای هموطنان
را رین جریده پیشکش کنیم ومطلب امروزی راازتبا ل افکارو انـظـار سـه
شخصیت علمی کشور رباب (حکومت وحدت ملی) را به نظرخواننـدگـان
گرامی می آوریم:

آقای ملک ستیز طوریکه رمعرفی ایشان رتلویزیونهای اخلی می آورند
(آگاه مسایل سیاسی) هستند .ایشان ربار حکومت وحدت ملی سه هفته پیش
ر رخنمای خو نگاشتند :
ازمدتیست که نمایندگان ستا ها روی ایجا «حکومت وحدت »ملی بحث
مینمایند.
روز نخست :ما روی تعریف «وحدت ملی »کار کر یم.
تبصره :اگرنمایندگان ستا ها تعریف وحدت ملی را نهایی سازنـد تـاریـخ
سیاسی افغانستان رارقم خواهندز وجهان اولین تجربه تعریف وحـدت مـلـی
را رافغانستان گواه خواهد بو  .یگراینکه این نمایندگان باکـدام بـارمشـرو
حقوقی ست به چنین شهکاری میزنند؟
روز وم :ما روی ساختار «نظام سیاسی »کار کر یم.
تبصره :آیاتشخی وتعیین ساختارنظام سیاسی کارچهل تن از نمایندگان ستا
های انتخاباتی است؟ به باور این قلم حتا لویه جرگه نباید ست به چنین کـاری
بزند.فقط ریفریندوم صالحیت چنین کاری را ار .ازتجربه ترکیه باید آموخت!
روز سوم :ماروی صالحیتهای رئیس جمهور و رئیس اجراییه بحث اشتیم.
تبصره :هی نها ی بهنام رئیس اجراییه با قوانین امروزی افغانستان سـازگـار
نیست .مگرچگونه ممکن است که شما روی صالحیتهای رئیـس جـمـهـور
تصمیم میگیرید؟
به باوراین قلم این چهل تن خانمها وآقایان بایست روی نکات زیر کار نمایند:
 زمینه سازی ذهنیت سیاسی برای ریفرمهای حقوقی .این اصل پیششرطمهم برای همه برنامه های جاری ر کشور است.
 ایجا میکانیسمهای گرایش برای پذیرش اصالحات از سوی نهـا هـایحقوقی و سیاسی.
 مدیریت وسازماندهی گروههای تخنیکی سیاسی وتخصصی کاری رویمفاهیم و اصطالحات ملی و زمینه سازی برای همآهنگی آنها بـا فـرهـنـگ
سیاسی ملی و بین المللی.
 طرح منشورهمگرایی هر و ستا برای پذیرش اصالحات حقـوقـی بـهصورت قانونی وفرسایشی بعنوان اولویت کاری حکومت جدید.
من بعنوان متخص علوم سیاسی یدگاههایم را مطرح کر ه ام و حاضربه
معاونت وهمکاری برای بهبو وضعیت کنونی هستم .نقدمن کامال َ بـر بـنـیـا
اندوخته های تخصصی من است و هی گونه مخالفت و یا همگرایی سیاسی بـا
هی جانبی ندار /.
جناب اکتر لعلزا رواکنش به مطلب باال چنین نگاشتند:
تبصر کوتاهی بر نبشتۀ جناب ملک ستیز
ستیز گرامی! من به شخصیت و انش سیاسی شما احترام زیا ارم .ولـی
وقتی این نوشتۀ شما را خواندم هی باورم نمی شو که از شما باشد .زیرااگراین
نوشته بر اشت سیاسی شما ازوضع جامعه و موضع گیریهای تان رشرایط فعلی
کشور باشد صد ها آفرین بر اشرف غنی و طرفداران سرسخت نظام ریاستـی
موجو که ر مور بحث روی"وحدت ملی""ساختار نظام سیاسی" و"صالحیت
های رئیس جمهور" آنقدر سخت گیری های (شاید هم ظاهری) نشان ندا ه انـد
که شما نشان ا ه اید.
مگراین مباحث کدام تابوهای مقدسی اند که وتیم ونفر یاچند نفر روی
آنهاگفتگونکنند یاحتی این کارازصالحیت"لویه جرگه" هم نباشد و بـرای آن
"ریفرندم" ضرورت باشد؟ این بر اشت تان زا کدام تفکر ر کدام مـکـتـب
سیاسی است؟
آیا علت اصلی تمام بدبختی های جامعۀ ما همین ساختار نظام ریاستی متمرکز
و صالحیت های نامحدو رئیس جمهور غیرپاسخگو نیست که باعث از بـیـن
رفتن وحدت ملی و تفرقه قومی گر یده است؟ مگر همین قانون اساسی و نظام
سیاسی را یک لویه جرگه تصویب نکر ه و مطابق همین قانون اساسی بـازهـم
یک لویه جرگه صالحیت تغییر آنرا ار ؟ ازاین هم صرفنظر میکنیم که بیـش
از 21فقره راین قانون اساسی بصورت جعلی اخل شـده مـوعـد رئـیـس
جمهوری ر ماه جوزا سپری شده رئیس ستره محکمه لوی سارنوال ثـلـث
مشرانو جرگه و ...غیرقانونی اند و هها مور یگری که عمال قانون اسـاسـی
زیر پا گر یده است...
رحالیکه کشور ربحران عمیق سیاسی قرار ار گوسفندان امرخـیـل ر
اخل صندوقهای کمسیون انتخابات بع بع ارند و صد ها ناظر بین المللی جمـع
شده اند تا آنها را بیرون کنند شما مشوره میدهید که بحث سیاسی باالی مسایل
نهایت اساسی (ساختار نظام و صالحیت های رئیس جمهور) کنار گذاشته شو
و روی زمینه سازی ذهنیت برای ریفورم های حقوقی پذیرش اصـالحـات
مفاهیم و اصطالحات ملی (؟) و ...بحث و گفتگو کنند؟
ستیزگرامی! ازاینکه من هیچگونه تخص رسمی رعلوم سیاسی ندارم شما
با بزرگواری خویش با این بر اشت هایم به ید اغماض بنگرید .سرفراز باشید
باالخره آقای اکترنوید پارسا رزمینه چنین ابرازنظرکر ه اند :
محترم لعلزا صاحب ! با الهام ازنوشته جناب شما من هم رباره تبصره هـای
آقای ملک ستیز مختصرا ً مینگارم :
 . ۳تبصره برتبصره نخست آقای ستیز :برای کارکر ن برای تعریف وحدت
ملی رکشوری که مور تجاوز و تهدید تروریسم ولتی پاکستان قرارگرفتـه
( مستقیم ویاازطریق اجیران وابسته به پاکستان) ضرور نیست تا طور طعنه گفته
شو که (جهان اولین تجربه تعریف وحدت ملی را رافغانستان گواه خـواهـد
بو  ...باکدام بار مشرو حقوقی ست به چنین شهکاری میزنند).
شرایط عینی هرکشور فرق میکند .ر تاریخ سیاسی جهان یده شده کـه
بویژه رحالت جنگ وبحران برای نجات یک کشورتمام احزاب و یا احزاب
عمده ریک تشکل واحد با برنامه واحد وار میدان میشوند .ایـن حـرکـت
سیاسی برای پروفیسرهای انشگاههاکار نمیکنند تا تعریفی تهیه کنند بلکه روی
برنامه واحد سیاسی کار می نمایند واین عمل میهندوستانه رین مرحله به کدام
مشروعیتی ضرورت ندار و طبق قانون اساسی کشور خطوط اساسی سیاست
کشور برای تصویب به مجلس فرستا ه می شو .
 . 7تبصره برتبصر وم ملک ستیز :تعیین وتشخی و ارائه طرحـی بـرای
ساختار نظام سیاسی حق هر سازمان سیاسی و حتی افرا است .نها های سیاسی و
افرا حق ارند برای تعدیل قانون اساسی بحث نمو ه و طرحهایی را ارایه نمایند.
چنین معلوم میگر آقای ستیزکه خو را(متخص علوم سیاسی) معرفی نمو ه
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فرها میرزا

انندل ـ ورجینیا

خداکند خیال پلو ما به حقیقت بپیوندد

رهرکشوری که انتخابات موکراتیک صورت میگـیـر ومـر م رأی
شانرابرای نامز لخواه شان رصندوقهای رأی میریزند توقع ارند عـمـلـیـۀ
انتخابات مخصوصا ًشمارش آراء که تعیین کنند زعیم آیند کشورشان است
بصورت شفاف عاری ازتقلب ومداخله و زور و فشاری صورت بگیر .
مر م کشورما نیز باوجو اوضا نهایت خراب جوی وامنیتی که البته عامـل
بزرگ آن حمالت طالبها (مز وران وغالمان حلـقـه بـگـوش آی ا آی
پاکستان) به منظوربرآور ن اهداف سیاسی با ارن شان رکشورماست بدون
تر ولرز باجرئت وشهامت زیا به حوزه های انتخاباتی رفتند ورأی شانرابـه
نفرمطلوب شان ا ند تاهرچه زو تر از شر مالحامد وحکومت فاسد بیکـاره
وآغابلی او رهایی یابند .امابیخبر ازآنکه هنوزهم این مالحامد است که برای آنها
رئیس جمهورتعیین میکند نه رأی آنها رصندوق های رأیدهی !
تقلبات سازمان یافته وگستر ارگ ریاست جمهوری ونها های انتخابـاتـی
تسلیم به آنها ر وراول و وم انتخابات طوریکه یدیم به نفع یـک نـامـز
مشخ که رسوایی های شرم آورآن سبب شدکه حکومت امریکا مداخلـه
کند وباپیشنها وزیرخارجۀ آن کشورباید شمارش صد رصد آراء بصـورت
شفاف ومطابق به نورم وستندر بین المللی توسط کارشناسان ملل متحدصورت
بگیر  .امامتأسفانه باز هم بامداخلۀ غیرمستقیم مالحامد این نها های متقلب کـه
خو باعث اینهمه رسواییهاشده بو ند وباید رشمارش مجد آراء بـایـدهـیـ
سهمی نمی اشتند کمافی السابق همه کاره هستند وتمام مساعی شان براینست
که ابطال آراء که جزءبسیارمهم رشمارش آراء است نباید صورت بگیر  .و
اگر احیانا ً بنابراصرار تیم عبداهلل وکارشناسان ملل متحدبه آن پر اخته شو می
کوشند به انوا واقسام مختلف موانعی ایجا نمایند وجلو ابطال آراء رابگیرند تا
تقلبات گستر ه و ننگین آنها برمال نشده ونامز لخواه شان بازنده اعالن نگر !
مخالفتها پرخاشها وحتی جنگهای تن به تن تیم عبداهلل باچاقووقیچی با آنها بنابر
همین ملحوظ بو ه است.
چنانکه رنوشتۀ قبلی نوشتم موضو تخنیکی انتخابات که برخالف تشکیل
حکومت وحدت ملی (رکن سیاسی مسأله) به آن توجۀ کمترمـبـذول شـده
حائزاهمیت فوق العا ه است یابگویم جان مطلب است .اینکه میگویند بازنـده
وبرنده رمیان نیست وهر وبرنده اند حرفی است بی ارزش ومیان خالی ! برنده
برنده است وبرنده رئیس جمهورکشوراست که به اسا آرای بیشترمـر م
انتخاب شده وقانون اساسی اوراازصالحیتهای بخصوص برخور ارساخته است.
هرکس به فرمان اومقرریابرطرف میشو  .صدراعظم یـارئـیـس اجـرائـیـوی
حکومت که توسط اوتعیین میشو بایدمطابق خط مشی و اجندای کـاری او
اجراات نماید .لهذا رتشکیل حکومت وحدت ملی ویاهرنامی یگرکه به او
میدهند نمی شو ازصالحیتهای رئیس جمهوربکاهند ویا به کس یگری نظراو
صالحیتی بدهند.
بلی اینکارممکن است زمانی که لویه هجرگه ائر و رصالحیتهای رئیـس
جمهوروقانون اساسی تغییراتی بیاورند وقسمتی ازصالحیتهای او رابـه کسـی
یگر تفویض نمایند که به نظرمن این بسیارمضحک و مسخره است وازچنین
حکومت وحکومتداری معجون مرکب به اصطالح عامیانه (هی چـیـز بـور
نخواهد شد) !
ازآن گذشته رتشکیل حکومت وحدت ملی به هررنگی که آنرا پیریزی
میکنند چیزیکه مهم است ومیتواند تاانداز به آن رنگ حقیقت بدهند شمارش
شفاف آراء وابطال آراء است که طرف قناعت هر ونامز باشد وبرند چنین
انتخابات که واقعا ًرئیس جمهور کشوراست برای همآهنگی ویک اتحا ملـی
که متأسفانه رحال حاضرعالیق قومی وسمتی ازهر وقت یگر ماراازهم نهایت
ور ساخته است تدابیری اتخاذنماید تااین معضله که بگفتۀ ایرانیها ار کشور
ما را به تباهی میکشاند رمان شو  .البته برای اشتن یک افغانستان مرفه وآزا
وسربلند برند این انتخابات اگر لش برای اعتال وآیند کشورمیزنـد راهـی
ندار مگر اینکه واقعا ً بسیارصمیمانه وخالصانه وخوش برضا نه بازور وفشار و
اکراه حکومتی بساز مشتمل ازهمه انایان وآگاهان افشار وتبارهای مختلـف
کشور که این است بزرگوری ومهتری و سروری رغیرآن به یقین راه مابـه
ترکستان است !
اگرفرمان مالحامد این خاین شمن وقاتل مر م افغانستان که با رها کر ن
بیشترازسه هزاربرا رطالب خونخورش ستش نه که سر تاپایش رخون مر م
بی گناه ماغرق است مثل طرح سازمان یافتۀ او ر تقلبات گستر انتخابات بـه
نفع یک کاندیدمشخ ویابرهم ز ن انتخابات برای بهره بـر اری سـیـاسـی
خو ش که بازهم برای مدتی به این اریکۀ ذلتبار وننگین زعامت سیز ه ساله اش
باقی بماند به وقت معینش که وم سپتمبرباشد بارضایت یابدون رضایت نامز
ها تحمیل شده باشد رئیس جمهورما معلوم است امافکرنمی کنم انتقال قدرت
بصورت مسالمت آمیزآن صورت بگیر .
امااگرابطال آراء که به اسا نوشتۀ نیویارک تایمز(بیشتراز وملیون و و صد
هزاررأی تقلبی به نفع احمدزی ریخته شده که اگرصا قانه وعا النه بـررسـی
شو حتما ً عبداهلل برنده میشو ) که البته این عین ا عای تیم عبداهلل است کـه
باالثر آن شمارش مجد آراء صورت میگیر بامداخلۀ مالحامدکرزی ونـهـا
های انتخابات روبرو شده وبرای پوشاندن تقلبات گستر شان آنرا بـکـلـی
نا یده بگیرند ونامز لخواه شانرابا هرشرمساری که باشد برنده اعالن کنـنـد
گمان نمیکنم که بازهم این رئیس جمهورتقلبی مور قبول باشد و انتقال قدرت
بصورت مسالمت آمیز صورت بگیر .
اما اگربرخالف همه پیش بینی های بدبینانۀ ما این باروجدان کرزی ونـهـا
های انتخابات بیدارشده ویاآنهارا بیدارساخته باشند که از تقلبات ناروای بیشتر
ست بکشند آرای مر م مر م رااحترام کنند و بگذارند هرکه راواقعا ً مر م ما
انتخاب کر ه اند به زعامت برسد .رآن صورت باآنکه احتمال وقو چنیـن
حد ویا خیال پلوی کم است اما اگر بسیار بدبین وشکاک باشیـم امـکـان
ضعیفی هم وجو ار که این خیال پلو ما به حقیقت بپیوند وکشـورمـا از
مصیبت بس بزرگتر رهایی یابد / .
*****************************************
اند تاهنوز قانون اساسی افغانستان رامطالعه نکر ه اند .ایشان میگویند که حتـی
لویه جرگه نباید ست به چنین کاری بزند( یعنی تغییرساختارنظام سیاسی .فقط
ریفراندوم صالحیت چنین کاری را ار )  .ما ه  ۳۳۳قانون اساسی فقره وم
یکی ازحاالت ایرشدن لویه جرگه راتعدیل قانون اساسی میداند.ما ه  22قانون
اساسی تعدیل قانون اساسی را از طریق مراجعه به آرای مر م منع نمو ه است.
 . ۱تبصره برتبصره سوم آقای ستیز :رین مور با ایشان موافقم .صالحیتهای
رئیس جمهورکه رقانون اساسی ذکرشده بالوسیله توافق سیاسی برای یک فر
یانها ی تحت هر عنوان غیر قابل انتقال است .اعمال صالحیت و اجرای قدرت
ناشی از ارا ه مر م (انتخاب مستقیم رئیس جمهور و کسب اعتما وزرااز مجلس
نمایندگان برای این و نها سیاسی صالحیت و مسئولیت بمـیـان مـی آور
بشمول سلب اعتما ووار نمو ن اتهام خیانت ملی به رئیس جمهـور .رئـیـس
اجرائیه یک پست سیاسی نیست واز جانب مجلس نه کسب اعتما میکندونه هم

عبدالخالق بقایی پامیرزا

صفحۀ سوم
سویدن

اردوغان ،مالکی وکرزی درترازوی عدالت

خدا آن ملتی را سروری ا که تقدیرش بدست خویش بنوشت
به آن ملت سر وکاری ندار که هقانش برای یــــگری ک ِشت
با پیروزی رخشان و چشمگیر رجب طیب ار وغان ر انتخابات ریـاسـت
جمهورترکیه مالکی وکرزی بحیث آ مهای فاشیست وناکام رسوای عـام و
خاص باید جام زهر بنوشند وبه حیات ننگین شان خاتمه بدهند تا عبرتی باشد
برای آیندگان  .مر م جهان رسال 71۳3شاهدبرگزاری چندین انـتـخـابـات
ریاست جمهوری رکشورهای مختلف جهان ومنطقه بو ند .رین گـفـتـمـان
پیرامون انتخابات هندوستان وترکیه که هر وباافغانستان روابط و مشتـرکـات
تاریخی برا رانه ارند مکث میشو .
رهندوستان انتخابات همزمان باروند انتخابات رکشورما( و ونیم ماه قبل)
صورت گرفت وبه سرعت وآرامی ونظم ونسق کم سابقه پایان یافت وقدرت
به حزب مخالف انتقال کر و رهمان روز نخست وزیر ِ(عالم و انای پیشین) من
موهن سنگه ستۀ گل را به خلف خو تقدیم نمو وپیروزیش رامـبـارکـبـا
گفت  .موکراسی ر هند ِ هزار فرهنگ رجهان نمونه است وباوجو فـقـر
وعقب ماندگی قرون وسطایی که بدنۀ وسیعی ازنفو هند را ربرمیگیر این
کشوربه برکت اتحا علم و انش وخِر َ وتدبیر زعمای لسو رصف کشـور
های مقدم جهان قدم گذاشته ارای بمب اتومی و ار وی رجه چهارم نیامی
باشد .ملت هند بزرگ به زعمای مدب ّر و الیقش و زعمای هند به مر م باهمت و
باغیرت وباعزت وکار وستش بایدافتخارکند .جالبست که رین انتخابـات از
تقلب وتخطی و عوی وکشمکش سخنی بمیان نیامد رو به همه انایان هند !
رکشور ترکیه  :مر م بامعرفت وشجا ترکیه وارث تخت وتـاج ولـت
عثمانی به زعامت فرزند راستین ترک آقای ار وغان نخست وزیر صبح روز
یکشنبه هم اگست  71۳3برای انتخاب زعیم شان طبق قانون اساسی به پـای
صندوقهای رأی رفتند وهمانروز ار وغان راباکسب  %27آراء مجد ا ً بحـیـث
رهبرخو برگزیدند .رهبر اپوزسیون ایشان اوغلو رمان فضای گرماگـرم و
جوش و خروش زایدالوصف مر م پشت میزخطابه رفت وپیروزی رقـیـب
قوی پنجه اش راتبریک گفت ومر م رابه اتحا وخدمتگزاری به ملت قهرمان
ترک عوت کر  .نظم ونسق انتخابات ترکیه برای جهان سوم ر عبرتـی
بو که ازفهم خر و انش وتدبیرزعمای وطنپرست ترکیه نمایندگی می کر .
ترکیۀ امروز به زعامت حزب عدالت گامهای وسیع رراه پیشرفت و ترقی
بر اشته وازجوامع خوشبخت بشمارمیرو  .پیداوارترکیه ر بیشترین کشورهای
جهان راه بازکر ه فلمهای تربیوی ترکی که نمایندگی ازفرهنگ متعالی آن
میکند جهانشمول شده وکشور با اقتصا قوی وستان بین المللی خـو را ر
اقصای جهان ستگیری وکمکنهای ما ی ومعنوی میرساندخصوصا ًمسلمانان را .
رمور کشورعراق که قرون متما ی مرکزخالفت اسالمی بو وبر نیمی از
کر زمین حکم میراند بعدازشها ت صدام حسین بدست بوش وخروج نیـرو
های امریکاازآنکشور ملت عراق سیرقهقرایی را به زعامت نورالمالکی پیمو .
جنگهای پراکنده یک ونیم سال قبل آغازشد وبه مرورزمان شدت اختیارکر
ولی امریکاوغرب نظاره گربو ند وبه صدای مالکی برای فع شمن جـواب
مثبت ندا ند .تااینکه اخیرا ً چندشهرمهم بدست گروه اعش ( ولت اسـالمـی
عراق وشام) سقوط کر و رهبر اعش بنام ابوبکرالبغدا ی خـو راخـلـیـفـۀ
مسلمین روی زمین وجهان رامال وملک مسلمانان اعالن کر وبدینسان کشور
عراق یکپارچه تجزیه گر ید .مالکی ازسوی مجلس کنار ز ه شد ولی این آ م
احمق مانند کرزی هنوزهم می خواست رقدرت باقی بماند که ازعـقـل و
منطق بعید بو وباالخره هم ازقدرت رانده شد .خالصه اوضا عراق ازکنترول
حکومت بیرون شده وآینده آبستن تجارب ورخدا های تلخ وغم انگ یزمی
باشد وتمام این مسئولیتهابه عهد المالکی وتیم بی کفایت اوتکیه می کند که
باسیاست های غلط این کشورتاریخی راروبه تجزیه بر ند.
و اما وای به حال افغانستان ر مند وخون چکان بدبخت وسیاهروز .ریـن
کشوراشغال شده ازآغازحکومت حاجی میرویس تاااحمدخان ابدالی وتا ور
عبدالرحمان خان یک (بیت الخالء) هم ساخته نشده ومر م کشورما رجنگ
های بین بنی اعمام سالهای سال رگیربو ه واز کاروان تمدن جهان صدهاسـال
عقب افتا ه است .ر مقایسه بانیروی نظامی همسایگان ما رقوای فا هوایی
کشور فقط صاحب ۳۱فروند چرخبال هستیم ! توخو حدیث مقصل بخـوان
ازین مجمل !
ور  ۳۱سالۀ کرزی به خونریزی سپری شده راهیست .او انتخابـات راکـه
مر م مابعدازشش هزارسال رانتظارآن بو ند به بیراهه وچالش کشید کمسیون
های انتخابات را ر ارگ طراحی نمو وبرای پیروزی اکتراحمدزی تـالش
های پنهان وآشکار بخرج ا وسرانجام با تقلبات گسـتـر ه وغـیـرمشـرو
انتخابات را ازمسیراصولی آن خارج ساخت  .اینک باوجو سفر جـان کـری
وزیرخارجۀ امریکا ورهنمو های چندفقره یی برای تشکیل ولت وحـدت
ملی چندی پیش غنی احمدزی به بی بی سی گفت :قراراست حقـوق انـان
هر وتیم روی جزئیات توافق نامه کارخو را آغاز نمایند .این صدای ناهنجار از
رهبرتیم تقلب وغدار وخاین بازهم ابهامات را نز مر م بوجو آور وهنوز هم
که هنوزاست پایان کارمعلوم نیست .
تمام این بدبختی هاوناکامی هاونارسایی ها عمدا ً بدست کـرزی وغـنـی و
فاشیستهای تمامیتخواه وعظمت طلب خلق شده کشور رابدبخت و بدنام ساخته
است .چندی قبل شعبۀ پاسپورت وزارت اخله گفت روزانه  ۳711نفرغرض
اخذپاسپورت جهت مسافرت به خارج به آن ا اره مراجعه مینمایند .صـا رات
نداریم وار ات قو صعو ی را می پیماید سرمایه هاومغزها روبه فراراست
قیمت هابلندرفته و مر م گرسنه مریض بی خانه بیکار وبـی روزگـارانـد.
خداوند کریم (ج) به ا مر م مابرسدوخاینین رابه جزای اعمال شان برساند/ .
*****************************************
سلب اعتما  .رئیس اجرائیه باالی وزیری که مقابل پارلمان مسئولیت سیـاسـی
ار به هی صورت آمریت و اصدار حکم کر ه نمی تواند.
 . 3تبصره برسفارشها وپیشنها های آقای ستیز که روی کدام نکات بـایـد
هیئت های و جانب مذاکره کننده بحث نمایند:
این تبصره های انتزاعی که ( باید زمینه سازی برای رفورم های حـقـوقـی
صورت گیر ایجا میکانیسمهای گرایش برای پذیرش اصالحات ازسوی نها
های حقوقی سیاسی مدیریت و سازماندهی گروههای تخنیکی سـیـاسـی و
تخصصی کاری ...انجام پذیر  )..مطالب گنگ و مبهمی می باشند که شـایـد
تحت اللفظی از کدام زبان خارجی ترجمه شده است .این سفارشها نـه بـرای
منازعه جاری انتخاباتی مستقیما ًراه حلی ارایه می کند و نه هم ر رابطه با ساختار
مناسب سیاسی برای یک کشور کثیراالقوام برای مشارکت سیاسی مطلبـی را
بیان میکند  .این بخش سفارش های آقای ستیز بیشتر به یدگاه یک پروفیسری
که ازاوضا افغانستان بصورت مطلق بی خبرمی باشد و نظریه پر ازی های عام
می نماید شباهت ار  .من نمیدانم که آقای ستیز که معاونت و همکاری خو
( نباله رصفحۀ هفتم)
را به (عنوان متخص علوم سیاسی)
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یادبود سیمین بهبهانی
ستاره دیده فروبست وآرمید

عنوان کتاب  :فرهنگ مضاف و منسوب ( ر وجلد)
مؤلف  :داکترسیدمخدوم رهین
زکوی یار می آید نسیم با نوروزی
ازین با ار مد خواهی چراغ ل برافروزی (حافظ)
شعرزیبا وبلندباالی حافظ رابخاطری رصدراین مقال نوشتم که و تعبیر و
و معنی راباخو همراه ار  :اول اینکه کتاب پژوهشی وپ ُر نـظـم و سـرو
وست فرزانه وعزیزم اکتر سیدمخدوم رهین مانند نسیم پیام آور وروحپرور
ازجانب آن وست از اخل وطن محبوب ما از ست کوشان عزیز بـدسـتـم
رسید وم اینکه ترکیب پرترنم (با نوروزی) یک پدید مضاف ومنسوب با
است همان با ی که حضرت مولیناازقول پیامبر(ص) چنین بیان کر ه است :
گفت پیغمبر به اصــحاب کبار تن مپوشانـــــــید از با بهار
کانچه با برگ رختان می کند با بدن های شما آن می کند
وشاعر یگری میگوید:
با بهاری عنبرفشان است بلبل به زاری اندرفغان است
ومولف فرزانه اکتررهین ر ر یف(ب) مضاف ومنسوب (با صر صر)
راچنین به نمایش آور ه است
به نیزه گذارند کوه آهن به حمله رُبایند با صرصر
وحافظ شیراز ربرابر با تند صرصر با موافق ومد گار(شرطه) را ماهرانـه
اینطور به نظم آور ه است :
کشتی نشستگانیم ای با شرطه برخیز
باشد که باز بینیم یدار آشنا را
بهرحال رکتب گرامر فارسی که
بنده نیز ررسالۀ اساسات گرامـر زبـان
فارسی ری برای مکتب افغان اکا می
تألیف کر ه ام کلمۀ مضاف چـنـیـن
تعریف شده :مضاف ومضـاف الـیـه:
اسمی که ارای متمم اسـت(مضـاف)
یا می شو ومتمم آنرا مضاف الیه می
نامند مثال رین مصر حافظ  :رخت
وستی بنشان که کام ل به بار آر
رین گفتـار رخـت مضـاف و
داکتر سیدمخدوم رهین
وستی مضاف الیه یعنی متمم آنست .
مولف فرزانه اکتررهین که رشناخت ا ب فارسی ری تـخـصـ و
ستر گستر ه ار مضاف ومنسوب را از یدگاه وسیع ا بی که علیحـده
ازتعریف گرامری آن میباشد رپیشگفتارخو چنین توضیح ا ه ( :مضاف و
منسوب برچیزی اطالق میشو که به کسی جایی ویا شیئی اضافه ویا منسوب
شده باشد به نحوی که این انتساب شهرت یافته ومور تمثل و زبانز قرارگرفته
باشد ویا ترکیب اضافی مذکورکنایه ازچیز یگر باشد .بااندک توجهی به متون
ا بی ویازبان محاوره مضاف ومنسوب های بیشمارمیتوان یافت مانند روانـی
آب و بوی گف وقامت سرو و صدهامضاف و منسوب یگر که احصای آنها
شوار و شاید هم ناممکن است .
رزبان ری تاکنون اثرمستقل رباب مضاف ومنسوب پر اخته نشده ابـن
فندق رکتاب تاریخ بیهق فصلی به نام مضاف ومنسـوب آور ه و رآن از
پیداوار معروف چندشهرسخن رانده است ر حالیکه مضافات ومنسوبات بـه
شهرهاصرف بخشی ازمبحث مضاف و منسوب راتشکیل میدهند .رزبان عربی
اثرمهمی که رزمینۀ مضاف ومنسوب نگاشته شده کتاب ثمارالقـلـوب فـی
المضاف والمنسوب تألیف انشمندبزرگ خراسانی ابومنصور عبدالملک بـن
محمدثعالبی (متوفی373ه) است .مضاف ومنسوب هاییکه رکـتـاب ثـمـار
القلوب گر آور ه شده بصورت موضوعی ترتیب یکصد وشصـت ویـک
باب راتشکیل میدهد واگربخواهیم مجمو آنهارا ریک چهارچوب وسیعـتـر
تقسیم بدنی کنیم به چند سته تقسیم میشوند :مضاف و منسوب های مربوط به
آئین مقد اسالم مانندآنچه به خداوند و انبیاء وفرشتگان ویاران رسول اکـرم
(ص) نسبت ا ه شده مضاف و منسوب های مربوط به رجال جاهلی عـرب
مضاف ومنسوب های مربوط به رجال ور اسالمی اعم از خلفا رباریان علما
و شعرا مضاف ومنسوبهای مربوط به فرهنگ بومی وزندگی با یه نشیـنـی و
عشیره یی عرب مضاف ومنسوب هایی که تحت تأثیرفرهنگ ایرانشهـر ر
میان اعراب بوجو آمده مانند سیرت ار شیر عدل نوشروان آتش مجـو
قیۀ ار شیر و ویژگی شهرهای این گستر پهناور فرهنگی ونژا ی مانند جـامـۀ
مرو کاغذسمرقند کشمش هرات برو ری شکر اهواز تب اهواز سـر ی
همدان هوای جرجان فلو بخارا گالب جور افاعی سجستان وسرو کشمیر
که بنابه قول ثعالبی ر رازی وبلندی وسرسبزی رختی مثل آن وجو نداشته
و رزیبایی وحسن مشهورآفاق وازمفاخر سرزمین خراسان بو وتایک فرسخ
سایه می افگند .برخی ازکنایات و استعارات واضافه های تشبیهی نـیـز جـزء
مضاف ومنسوبها ذکرشده است مانند شعارالصالحین که کنایه ازفقراسـت و
سرا ق النار که ربار آن میگوید :ازاستعارات مذکور رقرآن است وفصیح
تراز آن نیست .خداوندمی فرماید( :انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سـرا قـهـا
بر الشباب قی الشمس ر االشمس رضا الکا نار الحـرب نـارالشـرق
نارالشوق وغیره ) ...
کار ا بی پژوهشی اکتررهین که رساحۀ پدیده های ا بی یک کوشـش
ابتکاری میباشد حائزاهمیت وکیفیت تاریخی بو ه و ر قلمرو زبان فـارسـی
ری یک اثر مستقلی را رباب مضاف ومنسوب یدار ساخته اسـت .وقـتـی
مثالهای برازنده و لپذیر اوراکه رین باب از ر یف (الف تا ی) بامساعی قیق
گر آور ه نمو ه با یده و ل ازنظربگذرانید نمونۀ اشعاربسی شعرای قـدیـم
ومعاصر کهن پر ازان ونوآوران قصیده سرایان ومثنوی سازان چیره ست را
روبرو خواهید شدکه ربستان شعروا ب پارسی پیرایش جاو انه ارند .شـمـا
رین نمایش لپذیر به گفتارنغز شعرای شهیری چون موالنای بلخ حافظ شیراز
سعدی وفر وسی عطار وسنایی خیام ونظامی رو کی ومـعـزی فـرخـی
وانوری ومسعو سعد ناصرخسرو ومنوچهری وقطران عنصری وارزقی قیقی
وعسجدی و بسی شاعران وسخن پر ازان راآشنامی شوید.
حال بیایید به فحوای ازهرچمن سمنی واز گلدسته غنچه وشاخه ای با رنگ
وجلوه های رنگین آنهاازصفحۀ ر یف الف تاصفحات یگر مضاف ومنسوب
برچینیم وازگنجینه های ا بی مستفید شویم :
آب زمزم  :ای شسته سروتن به آب زمزم
حج کر ه چو مر ان وگشته بی غم (ناصرخسرو)
جرم آ م :اگرگندمی بو همه جرم آ م
همه جرم من از جوی هست کمتر (عطای یعقوب) ( نباله رصفحۀ ششم)

سال های ۳۱28و 23شمسی بو و من تازه جوانی انشجو که البته بیشتر از
انشجو بو ن شاعر بو م .شاعری پر از آرزو و شور که غزل می گفت و البته
که برای غزل سرایان اسطوره های زنده کمی زنده بو ند .یک روز یکی از
وستان گفت خانم بهبهانی می خواهد ترا ببیند .برای من به آرزویی بـرآور ه
شده می ماند وقتی او را مالقات میکر یم.رفتن ما به یدار سیمین تکرار می شد
و هر بار ر سختی و بدبختی خواندن و شنیدن ر خانه خانم بهبهانی بزرگترین
عیش عالم بو  .ر اولین یدار از غزل خوانی و صحبت ر باره شعر ر بـاره
شعر افغانستان و استا خلیل اهلل خلیلی گفت .از اولین باری که او را یده بو ر
سفارت افغانستان باجمعی یگرازشاعران تهرانی که به یدار استا خلیـلـی ر
سفارت رفته بو ند .از تشویق شدنش توسط استا خلیلی گفت و ازیـن کـه
چقدر توانایی خلیلی را بر زبان وست می اشته و چقدر خـاطـره یـدار او
برایش مدام زنده است .

شادروان سیمین بهبهانی ،بانوی شعرمعاصر فارسی دری
بعد از غزل هایی که احمد ظاهر از او خوانده بو صحبت شد .ازین که شعر
رخت فرور ین شعری زنانه است و کاش آن را زنی خوانده بو  .ر یـدار
های بعدی بیشتر شعر می خواندیم گاهی شکایتی می کر از اوضا زمانه و از
یگر شاعران اما ر کل خیلی اهل سیاست و این مسایل نبو .
ر آن ایام وره ای بو که مرحوم محمد مختاری تازه کشته شـده بـو و
لیستی منتشر شده بو از کسانی که باید کشته شوند .ر آن لیست نام او هم بو
و برای این به شدت رفتارش کنترل شده بو از خانه بیرون نمی رفت و آ م
های زیا ی را هم به خانه نمی پذیرفت .می گفت :چه یدی آمدند بـه اسـم
خبرنگار یا شاعر یا منتقد آ م را کشتند .رین زمانه به سایه ات هم اعتـمـا ی
نیست .جز این به ندرت رباره سیاست حرف می ز  .حرف هم که میز کمی
ذوقی می آمد تا این که به عنوان یک فعال سیاسی از سیاست و اوضا حرف
بزند .از لبستگی اش به جریان چ آنهم برای مدت کوتاهی گفت و ربـاره
آن هم خیلی عمقی حرف نمی ز  .کال سیمین بر عکس تصور شاعر سیاسی
نبو  .شاعر بو با همه جانش و تغزلی .برای همین هم ر غزل یگانه بو .
یوسف علی میر شکاک رباره او شعری گفته بو .
نیمای غزل بر می خیزی نیما گر سرت سرگر ان
ر ک گر ان* و جهان با تو تو و جهان گر کمر گر ان
یدم ل ریا وارت را عشق فلک فرسا کارت را
یده ای هر شب بیدارت را طاوو ر آتش سرگر ان
ای سرو سخنگو با من گو گر زمزمه ای پنهان اری
چشم ل طوفان خواهم را با گریه ی شوقی تر گر ان
ای ل حافظ خاطر خواهت یده ی موالنا ر راهت
شعله ورم کر ی با آهت آسیمه سرم کمتر گر ان....
(من نمی انم چطور احمد ظاهر بعد از خواندن شعر های رهی معیری و البته
غزل کالسیک فارسی به سراغ فروغ و بعد سیمین آمده بو  .اما آنچه که معلوم
است غزل های سیمین به این بهانه ر افغانستان ربین طیف های مختلف مر م
خیلی مشهور شده بو  .شاعران بسیاری بو ند که زبان شعری او را تقلیـد مـی
کر ند و تقریبا می شو گفت بر عکس همه شعراء ر اجتما ا بی افغانستان و
تاجیکستان هی مخالفی نداشت).
این رحالی بو که آن ایام میرشکاک بخاطر نقدهای تند و تیزش بر شاعران
گر اندیش و غیر گراندیش مشهور بو  .به نحوی منتقد رسمی حـکـومـت
ایران بو ر حوزه ا بیات اما رباره خانم سیمین بر خالف همه شعری چنین بـا
اوصاف گفته بو و او را ایران بانوخوانده بو  .سیمین این شعر را وست اشت
اما می گفت اوضاعی شده ر ایران که اهل ا بیات به چندین فرقه تبدیل شده
اند ایدئولوژی قوی تر از شعرست این ایام اگر به نیکی رباره این شعر مـیـر
شکاک حرف بزنی که خدایی اش غزل زیبایی است به مصیبت می افتـی
همین طوری هم کلی مصیبت را باید جمع کر .
سیدنا ر احمدی شاعر آن روزها طلبه افغان و یکی از نام آورترین شان نیـز
شعری برای سیمین گفته بو که :
آهوی تکتاز و سرمست می آید از شت ارژن
و سیب سرخی به سینه یک سته گل روی امن
می آید و ضرب گام اش یا آور رق کولی ست
چشم اش اجاقی پر آتش بر امن کوه روشن
این آفتاب پر از عشق این ختر گل"فروش است
می بار از امن اش گل هر لحظه بر کشته ی من
بی تابی عشق ارم یگر غزل می سرایم
با ست خالی نیایی هرگز سراغ من ای زن!
یگر نمانده است آیا یک لحظه زیبایی ناب؟
ای روح آرام ریا! ای گل به وقت شکفتن
می خواهم آخر بگیرم آن سیب و آن غنچه گل را
هر چند تلخ است تلخ است با ام از ( شت ارژن)
شت ارژن فتر شعری از سیمین بهبهانی که با انتشار آن این غزل سرو ه شده
بو چقدر این غزل را که برایش خواندم خوشحال شد و چقدر خندید و البته
براستی هم خیلی سیمین رافغانستان محبوب بو  .چه بسامشهور تر و محبوب تر
از ایران.
به هر حال ر ایران شاعر موقعیتی روشنفکرانه ار اما ر افغانستان فراگـیـر
ترین آواز خوان افغانستان احمد ظاهر چندین غزل از او خوانده بو از جملـه
شعر هایی که مرحوم احمد ظاهر از خانم سیمین خوانده می شو به این غزل ها
اشاره کر  .شاید غزل های یگری هم باشد که عالقه مندان جدی تر احـمـد
ظاهر می توانند بر این لیست بیفزایند.
 .۳ز چه جوهر آفریدی ل اغ ار ما را  .7وای من بیهو هام بـیـهـو ه ام
رکار ها  .۱ستاره یده فرو بست وآرمید بیا  .3آسمان خالـیـسـت خـالـی
روشنانش را کی ب ُر ؟  .2خواهم چو راز پنهان از من اثر نباشد  .2چون رخت

نصیراحمد رازی

صفحۀ چهارم
سدنی ـ آسترالیا

مولوی در خرگاه اندیشۀ شبلی

(ا امه ازشماره های پیشین3 :ـ رمقامات تصوف ومقام متقابل هستند :مقام
فنا و مقام بقا .رمقام فنا سالک حالت خضو مسکنت وانکسار غالب میباشد
برخالف آن رحالت بقا سالک ازجالل و عظمت لبریزمیباشد .این حالت
مولینا زیا ه ترغالب میبو ه است .از همین لحاظ جالل وعظمت ا عا بیباکی و
بلندآهنگی که رکالم موالنا یده میشو ر کالم شخ یگری ازصوفیه
یده نمیشو  .میرزا غالب بیتی ازموالنا رازمزمه می کر ندکه رآن بیت حالت
بقا است .آن بیت چنین است :
به زیرکنگر کبریاش مر انند فرشته صید وپیمبرشکار ویز ان گیر
وبدین گونه ابیات زیا ی هست:
نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
چو غالم آفتابم همه زآفتاب گویم
و جهان بهم برآید سر شوروشر ندارم
یا :بنمو ی نشانی ز حمال او ولیکن
یا :حاصل عمرم سه سخن بیش نیست خام بدم پخـــــــــــته شدم سوختم
یا :زین همرهان سست عناصر لم گرفت شیر خدا و رستم ستانم آرزوست
گفتم که یافت مینشو جسته ایم مــــا گفت آنکه یافت مینشو آنم آرزوست
ما ل اندر راه جهان انداختیم غلغلی انــــدر جهان انداختیم
من ز قرآن برگزیدم مغز را پوست راپیش سگان انداختیم
تخم اقبال و ســـــعا ت تا ابد از زمین تــــا آسمان انداختیم
جبه و ستار وعلم وقیل وقال جمله ر آب روان انداختیم
ازکمال شوق تیر معرفت راست کر ه بر نشان انداختیم
 2ـ خیام ر رباعیاتش اکثرا ً وجو روح معا وجزا وسزا را انکار کر ه
وبرآن الیل خطابی یعنی شاعرانه آور ه است مثال ر انکار ازمعا آور ه
است :آ می سبزه نیست که اگر یکبار روشد بازسر بزند .مولینااینگونه تخیالت
رابهمان شیو شاعرانه ر نمو ه میفرماید:
کدام انه فرو رفت ر زمین که نه رست چرا به انۀ انسانت این گمان باشد
یا :شمع جان را گرو این لگن تن چه کنی
این لگن گر نبو شمع ترا صد لگن است
یا :چنان که آب حکایت کند ز اختر وماه
ز عقل و روح حکایت کنند قالب ها
یا :هزارمرغ عجیب ازگل نو برسازند
چو زآب و گل گذری تا گرچهات کنند
یا :من نه خو آمدم اینجا که به خو باز روم
هر که آور مـــــــرا باز بر ر وطنم
حاال از یوان حضرت مولینا چندبیتی انتخاب نمو ه رینجامیآوریم:
خنگ آن قماربازی که بباخت هرچه بو ش بنماید هیچش اال هو قمار یگر
یا :گویند رفیــــــقانم کز عشق بپرهیزم از عشق بپرهیزم پس باکه بیاویزم
یا :تهمت ز برزنم که هرکه نشانت آور کاین زکجا گرفته وآن زکجاخریده
مثنوی  :شعرفارسی راول برای تفریح ومداحی سالطین آغازشد از همیـن
رو بو که ابتدا قصیده بوجو آمد زیرا رزبان عربی ازمدتها قـبـل قصـایـد
مخصوص مدح وثنابو  .قسمت اول قصاید ازغزل آغاز میشو که آنرا تشبیب
میگویند .براین اصل غزل گویی نیزباقصیده آغاز گر ید.لیکن غزلها بـهـمـان
سا گی که شایستۀ مدح وثنا بو سراییده میشد.
ازسالطین آنزمان رسلطان محمو غزنی این ذوق پیداشدکه باید کارنـامـه
های آبا اجدا یعنی شاهان عجم به نظم رآور ه شو تا مانندضرب المثل هابه
زبان مر م جاری گر  .ازهمین لحاظ مثنوی ایجا شد که برای بیان واقـعـات
تاریخی ربین تو ه های مر م ازهمه بهتراست .فر وسی آنراآنقدر به معـراج
سانیدکه تاحال چیزی یگر اضافه شده نتوانست .آنچه ازتحول وارتقا که مثنوی
وباقی انوا شعرتا آنزمان به خو یده بو رچنبر واقعه نگاری خیالپر ازی و
صنایع بدیعی بو  .ازذوق وکیفیت خبری نبو .
حضرت ابوسعید ابوالخیر تخیالت متصوفانه ومسایل طریقت را رآن آمیخته
و آنرا ر رباعیات بیان نمو ( .البته بعداز اکمال این مقاله حقیر کوشش خواهم
کر که رباعیات تصوفی ابوسید را فراروی شما خوانندگان ارجمند قرار هـم.
بهرحال این اولین باربو که ر شعر روح تجتلی نمو وذوق ومستی پدیدآمد.
راواخر ولت غزنوی بو که حکیم سنایی حدیقه رانوشت که رنظم اولیـن
تصنیف تصوفی بو  .بعد خواجه فریدالدین عطار مثنوی های زیا تصـوفـی
نوشت که ازآن جمله منطق الطیر شهرت زیا ترحاصل کر .
مثنوی مولینای بلخی که هدف رین مقال اوست خاتم همین سلسله اسـت.
شواهد بسیار براین امرموجو است که تصنیفات خواجه عطار لیل راه مولیـنـا
است چنانچه خو میگوید:
هفت شهــــــرعشق را عطار گشت ماهنوز اندرخم یک کوچه ایم
یا :عطار روح بو وسنایی وچشم او ما از پی سنایی و عطارآمدیم
ارباب تذکره مینویسندکه حسام الدین چلبی ازموالناخواست که یک مثنوی
به شیو منطق الطیر بنویسد .موالنافرمو  :شب به خیال خو م نیزگذشت وهمان
چندبیت موزون شد بشنو ازنی چون حکایت می کند رابه او نشان ا (هژ ه
بیت اول)  ( .نباله ار )
*****************************************
فرور ین پر شگوفه شد جانم  .2گفتی که :میبوسم تو را گفتم :تمنا میکنم
 .8گفتم که میخواهم تو را باور مکن باور مکن
من نمیدانم چطوراحمد ظاهر بعد از خواندن شعرهای رهی معیری و البته غزل
کالسیک فارسی به سراغ فروغ وبعد سیمین آمده بو  .اما آنچه که معلوم است
غزلهای سیمین به این بهانه رافغانستان ربین طیفهای مختلف مر م خیلی مشهور
شده بو  .شاعران بسیاری بو ند که زبان شعری او راتقلید میکر ند وتقریبا می
شو گفت بر عکس همه شعراء راجتما ا بی افغانستان وتاجیکسـتـان هـیـ
مخالفی نداشت .اگر چه ر ایران هم سیمین شمنان کمی اشت.
(هی شاعری ر روزگار امروز زبان فارسی به اندازه سیمین بهبهانی ربـیـن
اقشار مختلف فکری فرهنگی سیاسی وحتی کشوری طرفدار نداشته اسـت.
حتی ترجمه غزل هایش به زبان های خارجی هم از تقریبا همه شاعران یـگـر
بیشتر است .جدا از شعرش به عنوان کهن الگویی که از شخصیت تاریخی شاعر
ر ذهن جمعی فارسی است هی شاعری مثل او نمونه نشده است).
او جزو معدو شاعرانی بو که از ایران مهاجرت نکر سیمین می گفت که
هر اتفاقی بیفتد همین جا بیفتد اینجا شاعران جوانی مثل شما می آیند یدنـم
کجا یگر بیرون ازینجا این امکان هست .پسرش علی بهبهانی اما یکی از مهـم
ترین الیل او بو  .پسری که از همه شاعران و عالقه مندان شعر بیشتر به او و
شعر خدمت و همراهی کر .
یگر این که شعرهایی هم اشت که می توانست برای فضای ایران هم مور
توجه باشد مثل غزلی با عنوان:
شلوار تا خور ه ار مر ی که یک پا ندار
خشم است و آتش نگاهش یعنی تماشا ندار
ر ایران این غزل را فضای ولتی خیلی وست میداشت ( نباله رص )2
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شمارۀ 089
برومفیلد ـ کلورا و

تفکیک وقوع بعضی از حوادث

در زمان مجاهدین و ویرانی کابل ()2
رقسمت اول حوا ث وبرخور های سال۳337را ازنظرگذرانیده ومطالـعـه
فرمو یدکه حضرت مجد ی ازشورای موقت بحیث اولین رئیس جمهور بعـد
ازجها انتخاب شد ,گلبدین چگونه بر مر م بیچار کابل راکت بارانـی کـر ,
لقب (راکتیار) رابخو کمائی نمو وکشتارهای متعد مر م کابل را روا اشت.
طیار مجد ی رمیدان هوائی کابل با راکت برخور نمو  .ملیشه های وستـم
کنترول میدان هوائی ,را یوتلویزیون وجنوب شهر رابدست گرفتند ومتهم به
چور و چپاول شهرکابل شدند .جنگهای متعد بین قوای ولت وگـروپـهـای
مختلف که بگمان من همه شورشیان بو ند ر نقاط مختلف و هم بین خو شان
بوقو پیوست .انتقال قدرت از مجد ی به استا ربانی رئیس جمعیت اسـالمـی
افغانستان صورت گرفت .باز راکتپرانیهای گلبدین شرو شد واستا عبدالصبور
بحیث صدراعظم ولت اسالمی افغانستان عزتقررحاصل کر تا چندی بعـد ر
جریان کشمکشها به بهانۀ مریضی به اروپا فرارکر  .مولوی خال و شـورای
جالل آبا از همکاری باحکومت استا ربانی خو اری کر ندومیدان هـوائـی
کابل راثرراکتپرانیهای گلبدین مسدو شد .یپلوماتهای ول متحابه وموظفین
ملل متحدهم رخت بر بستند .راکتباریهای متواترگلبدین هزارهانفر رکابل کشته
ا و صدهاهزار نفربسوی سرحد پاکستان روآور ند.
موافقتنامه بین رئیس جمهورربانی وگلبدین عقدشدتاملیشۀ کمونستها ازکابل
کشیده شو وکمیسونی برای تشکیل حکومت و انتخابات ر هژ ه ماه رویکار
آید .جنرال آصف الوری ازسوء قصدگلبدین نجات یافت وگـلـبـدیـن بـه
حکومت و احمدشاه مسعو التیماتوم صا ر کر و جنگهائی را که توقف ا ه
بو از سرگرفت و شورای قیا ی ور کارریاست ربانی را برای چهل و پـنـج
روز یگر تمدید کر  .ببرک کارمل تحت حمایت جنرال وستم قرارگرفت.
ملیشای وستم باطرفداران ولت به جنگ رآمد وگلبدین آتش بس راملـغـی
قرار ا ه برکابلیان باز وباز راکت ریخت .قصر ریاست جمهور ,وزارت فـا ,
نمایندگی ملل متحد وسفارت ترکیه هم ازشر راکت هایش مصون نماند .وستم
قصرریاست جمهور رابمبار کر و باال حصار راتسخیرنمو  .رئیس جـمـهـور
ربانی ر میان این آتش افروزی ها و راکتپرانیها بحیث یک فر مسئول عـالن
کر که ر موقع معینه استعفا نمی کند .راکتباری گلبدیـن بـاز شـرو شـد
وبازکشت و زخمی ساخت .شورای اهل وعقدریاست جمهوری استـا ربـانـی
رابرای و سال تمدید کر .
اکنون بیائید ببینیم رسال۳33۱چه جنجالها و حوا ث رخ ا  .ر روز وم
جنوری( )3۱استا ربانی ر روزتحلیف ,بیطرفی خو را اظهارنمو ه اضافه کر
که بعداز73ماه رختم ور ریاست جمهوری از وظیفه استعفا میکند3 .جنوری
عساکرکه ازماههابه اینطرف معاش نگرفته اند ازقبول اوامر وزارت فا سرباز
ز ند۳7 .جنوری امیر حمزه ازجمعیت اسالمی که معاون رئیس جمهورافغانستان
بو راثرزخمیکه بروز3جنوری هنگام جنگ بین حکومت وحزب وحدت ر
کابل مجروح شده بو رپاکستان وفات کر ۳۱ .جنوری جنرال وستم تقسیم
قدرت تقاضا کر واظهارنمو اگر پیشنها او پذیرفته نشو ازحکومت پشتیبانی
خو را حذف خواهدکر  ۳3جنوری برای باراول جمعیت اسالمـی وحـزب
اسالمی عملیات متحدانه بمقابل قوای ملیشیائی جنرال سیدجعفرازفرقۀ اسماعیلیه
به منظور بدست آور ن شهر بغالن اجرا کر ند .ر  ۳8جنوری 7۳راکت بکابل
پرتاب شد ۳3 .جنوری قوای حکومت برقوای حزب گلبدین که ر 3-۱کیلو
متری شهرکابل مستقربو حمله کر و حزب اسالمی۱1راکت بسمت وزیراکبر
خان مکروریان اطراف قصر ریاست وخیرخانه شلیک کر ه  ۱۱نفررابقـتـل
رسانید 71.جنوری قوای حکومتی مواضع حزب اسالمی را رچهـارآسـیـاب
بمبار کر  7۱ .جنوری حزب اسالمی چهل ستون را بتصرف رآور  ,به روز
 7۱جنوری پا شاه عربستان سعو ی از طرفین متخاصمین عوت کر تـا بـه
کشیدگی های خو از طریق مسالمت ومفاهمه حل و فصل نمایند 72.جنوری
سفارت ایتالیاکه آخرین سفارت یک کشور غربی رافغانستان بو و اعضـای
آنهم راثر پرتاب راکت ر کابل مجروح شده بو ند ,کابل را ترک کـر نـد.
 78جنوری پا شاه سابق 3۱برای حل سیاسی افغانستان طرح سـه فـقـراه ای
پیشنها کر که مشتمل بو بر(گ اول ظاهر خان و تیمش)  -۳ :تشکیل یک
هیأت تنظیم کننده مرکب از شخصیتهای برازنده و مؤثر افغان به هـمـکـاری
موسسۀ ملل متحد -7.هیئت تنظیم کننده؛ لویه جرگۀ اضطـراری را جـهـت
انتخاب رئیس ولت برای ور انتقال و رأی اعتما به حکومت او ایرکـنـد۱.
تدویر لوی جرگۀ عنعنوی به منظور تصویب قانون اساسی ولوایح ومـقـررات
مربوط یه انتخابات عمومی صورت گیر .
 ۱۳جنوری نماینده های شش تنظیم (حزب اسالمی ,نجات ملی ,محاذملی,
حرکت انقالب,حرکت اسالمی محسنی ,وحزب وحدت) برای یکسـال بـه
آتش بس موافقت کر ند و بدعوت  7۱جنوری شاه عربستان جواب مـثـبـت
ا ند .ر۳7فبروری حزب گبدین پنجاه راکت به وزیراکبرخان پرتاب کـر
که ۱11نفر(بشمول اطفالیکه ر کوچه مشغول ساعت تیری بو ند) را بـقـتـل
رسانید .این جنگ  72روز وام کر ۱,111تا 2,111کشته ا و رمدت یکماه
شفاخانه های ملکی کابل  2,211زخمی را عملیات جراحی کر ند.3۱
ر 2مارچ راثرمیانجیگری صدراعظم پاکستان,تنظیمهای مهم افغانی بـرای
یک فورمول صلح راسالم آبا یا موافقتنامۀ اسالم آبا موافقت بعمل آمـد و
فیصله شد که استا ربانی برای هژ ه ماه ر پست خو بحیث رئیس جمهورباقی
بماندوگلبدین یایکی از نماینده های وی بحیث صدراعظم تعیین شو  3 ,مـارچ
حزب وحدت بمنظور بدست آور ن مناطق غربی شهرکابل برار وی حکومتی
حمله کر که ر نتیجۀ این حمله  77نفرهالک و ۳21نفر مجروح شدنـد .ر
 ۳7مارچ جهت حل سیاسی قضیۀ افغانستان موافقت نامۀ بین شش تنظیم مـهـم
افغان و ولتهای پاکستان وعربستان سعو ی رمکۀ معظمه (بیت اهلل شریف)امضا
شد ,راواسط مارچ تنها رؤسای سه تنظیم امضا کنند موافقتنامۀ اسـالم آبـا
بدعوت حکمتیار برای تشکیل حکومت به جالل آبا رسیدند .چون گلبـدیـن
نمیخواست احمدشاه مسعو وزیر فا باشد و هم میخواست که با همه قوایـش
اخل کابل شو ؛ استا ربانی جهت مالقات به مقرگلبدین بدانصوب حـرکـت
کر  ,اما رعرض راه راثرسوء قصدناکام به حیات وی این مالقات صـورت
نگرفت .3۱راواسط اپریل نظربه عدم موافقۀ استا ربانی به ترکیب کـابـیـنـۀ
گلبدین موافقتنامۀ  2مارچ اسالم آبا شکل عملی بخو نگرفت و جنگ بروز
 ۳7اپریل بین تنظیم های متخاصم از سر گرفته شد 72 .اپریل گلبدین شـاهـراه
کابل جالل آبا رابرای سه هقته تحت محاصره قرار ا ( واز مر م بـاج مـی
گرفت)  72اپریل طیار نظامی که قوای جنرال وستم را انتقال میدا رپرواز
بین مزارشریف و کابل سقوط کر و  22نفر سرنشینانش همه هالک شدند.3۱
راول می ,حاجی قدیرومولوی خال بزرگان جها را ر(شورای جـالل
آبا ) برای باراول ر باغ شاهی برای پانز ه روز ورهم جمع کر ند تا رمور
تشکیل حکومت ,آتش بس ایمی ,و انتخاب وزیر فا تصمیم بگیرند ,بـروز
۳8می و رپایان جلسه موافقتنامۀ به امضا رسید که شرح آن چنین بو -۳ :3۱
وظایف وزارت فا و اخله به وکمسیون سپر ه میشو ( نباله رستون)۱

عزیز صافی

کانا ا

قهرمان کوهستان ،عبدالرحیم خان نائب ساالر

داستانی از داستانها  ،به قلم شادروان استادخلیل اهلل خلیلی ،خواهر زادۀ
نائب ساالر ،تلخیص از عبدالخالق بقایی پامیرزاد
دربخش نهایی این مقاله مطالب ذیل تقدیم می گردد :
اوطن پرستی جنرال غوث الدین خان لوگری در ابطال خط (مایکلین)
اختالفات مرزی میان افغانستان وایران ازسالها الینحل مانده ومایۀ نزا فیمابین
وملت همسایه وبرا ر بو  .امیرعبدالرحمن خان که تابع سیاست انگلیس بـو
مانندخط یورند تصفیۀ این قضایا را به ولت انگلیس محول کر  .مایکـلـیـن
جنرال قونسل بریتانیا رمشهدبو وصالحیت اشت خط مرزی رامیان وکشور
روشن کند .ازتهانۀ هنۀ ذوالفقار تاتهانۀ موسی آبا عالمت گذاشت .ولی همین
که به عالمۀ ۱3رسید هیئت افغانی یدکه اگرعالمۀ ۱3رموسی آبا تعیین شو
نمکسار وقسمتی ازغوریان که ازخاک افغانستان است از ست میرو  .رئیـس
هیئت افغانی جنرال غوث الدین لوگری نمی توانست ازفرمان امـیـرونـقـشـۀ
مایکلین سرتابی کند .ربرابرعالمۀ  ۱3خو را ازاس بزمین افگـنـد وپـایـش
شکست وبدین ترتیب کار تمدید عالمه گذاری متوقف ونظرمایکلین خـنـی
گر ید وتاعهدنا ر شاه قضیه همچنان محل تناز باقی ماند.
الزم به تذکراست که ولت ایران آقای کاظمی راکه بعدا ً وزیر خارجه شد
بحیث جنرال قونسل فوق العا ه به هرات فرستا  .مشار الیه به کارهایی سـت
میز که ازروابط وکشوربعید بو  .مر م هرات علیه اوبه تظاهرات پر اختـنـد
ونائب ساالر کاظمی راظرف  73ساعت از هرات خارج ساخت .
تصمیم نا رشاه رتعیین هیئت جدید :نا رشاه حل وفصل قضیه رابـه ولـت
ترکیه محول ساخت و ازطرف مصطفی کمال جنرال فخرالدین آلتای بحیث
حکم تعیین شد .رین فاصله نائب ساالرتمام نقاط سرحد رااز هنۀ ذوالفقار تـا
کوه نرآهو باموتر اس اشتر وپیا ه از نومطالعه نمو ومر م رااز حقایق آگاه
ساخت واسنا الزمه راجمع آوری و ر وسیۀ مرتب ومنظم ساخت .
رسال ۳۱۳۱ربرج سنبله مرحوم محمدعثمان امیر معین وزارت خـارجـه
بصفت معاون واستا خلیل اهلل خلیلی بصفت سکرترجنرال و اکترفوا بـیـگ
ترکی تحت ریاست نائب ساالر تعیین شدند وفخر الدین آلتای ازراه ایران بـه
موسی آبا وار شد .ریاست هیئت ایران را مهدی فرخ سفیرایران رافغانسـتـان
بعهده اشت .هیئت رجلسۀ اول حکمیت خو را با ابطال خط مایکلین صـا ر
کر ولی هیئت ایرانی رمور پافشاری میکر وقضیه شش ماه به طول انجامید.
رجملۀ مسایل متناز فیه (چشمه گک شوری بو نز یک اسالم قلعه) سخن
بجایی کشیدکه رضاشاه کبیر شخصا ً آقای فروغی وزیر امورخارجه رافرستا
تاموضو رابه شاه گزارش هد .فروغی که از انشمندان ممتاز عصـر ومـر
متواضع بو وقتی چشمه گک شور و محالت رابه قت مطالعه کر گـفـت:
این (غش لوشی) یک چشمه گک شوراست هزارچشمۀ شیرین تصدق چشم
برا ران افغانی مابا وبدین سال حقانیت ما راتصدیق نمو وخط مایکلین باطل
شد و نمکسار وغوریان به مالک اصلی آن افغانستان تعلق گرفت .
کارهای فرهنگی نائب ساالر ر هرات  :نائب ساالر توجه خاص خـو رابـه
امورفرهنگی واجتماعی معطوف ساخت شعرا نویسندگان وتاریـخ نـگـاران
هرات راگر آور وبه تأسیس انجمن ا بی پر اخت تأسیس یک مجله ایجا
مطبعۀ سنگی کتابخانۀ مسجدجامع ومدرسۀ فخرالمدار اقدام کر ند به تألیف
وترجمۀ کتب معتبر وضروری ست ز ند .هرات وار مرحلۀ جدیداز نهضت
فرهنگی وا بی شد وشخصیتهای شایستۀ هرات ر رأ کارهامقرر شدند.
عزمی که کوهها وکوتلهارا هموار و رو هارا مسخر گر انید  :ر ور پـنـج
سالۀ نائب ساالر رهرات راحداث واصالحات جا ه های عمـومـی تـوجـه
فراوان مبذول شد .تمدیدراه های زنده جان اوبه مرغاب چشت چغـچـران
غورات وتسخیر گر نۀ المان واکثر راههای فرعی به همکاری مر م صـورت
گرفت .همچنین شهرکهای قلعۀ نو شیندند(سبزوار) غوریان چغچران اوبـه
رهمین وره ساخته شد .ولی شهکاربزرگ اتصال هرات ازطریق هزاره جات
و بامیان به کابل بو نائب ساالر شخصاًبه این کارهمت گماشت .
بستن پل معلق آهنی بر فراز ریای هریرو  :یکی ازمعضله های بـزرگ ر
عرض راه بستن پل معلق آهنی بو  .این کارخارق العا ه ذریعۀ و استا مـحـل
استا نوروزعلی خان هزاره و استا اسماعیل خان معمارهراتی برفـراز ریـای
هریرو رمدت کمترازیک ونیم سال انجام شد وشهرهرات به بامیان وکابـل
وصل گر ید .تسخیر اینهمه کوههاوکوتل ها ورو خانه هابه وسیلۀ و نـابـعـۀ
مکتب ناخوانده باوسایل وابزار کارابتدایی میتواند ازشهکار های قرن محسوب
گر  .خداوند(ج) آن ومر فداکاروهمه ست اندرکاران وخـدمـتـگـزاران
صا ق وطن رابشمول نائب ساالر بیامرز .
بازی چرخ زندان وشکنجه و واپسین ایام زندگی نائب ساالر  :نائب ساالر ر
برج سنبلۀ  ۳۱۳۱خورشیدی به بهانۀ کارهای مرزی به کابل خواسته شد وازراه
اخل هزاره جات رهسپارپایتخت گر ید .او رابحیث وزیرفواید عامه رکابینه
اخل ساختند وبعداز وسه سال بحیث معاون وم صدارت تبدیـل گـر یـد.
آزا ی اش سلب شدوتحت مراقبت ستگاه مخوف ضبط احواالت وقت قرار
گرفت  .رین مقطع هولناک حبس شکنجه ومصا ر امالک و ارایی هـای
سران مشهوراقوام ازطرف محمدهاشم صدراعظم به اوج رسیده بو .
خانوا سپه ساالرچرخی امیرمحمدخان تگابی جنرال سیدحسن کـنـری
حسن خان تگابی عبدالها ی خان اوی جان بازخان لوگری محمدامین خـان
بدخشی میرزامحمدیوسف خان میرسیدقاسم خان مشروطه خواه شاه محمـد
ولی خان بدخشی صاحبزا ه عطاالحق خان پسران محمدصدیق خـان اوال
میرمسجدی خان غازی ملک قیس خان خوگیانی جنرال میرزمان خان کنری
حسن خان رئیس قبیلۀ مومند فرزندان ببرک خان جدران سیداحمدوکیل از
اوال میربچه خان غازی همه بازنان وفرزندان شان محبو شده بو ند .تا اینکه
شاه محمو خان بحیث صدراعظم بجای برا رش محمدهاشم تکیه ز و زندانیان
را رها نمو .
ا خواهی مر م کنر از حکومت  :رسال ۳۱71خورشیدی مر م بیدفا کنر
ازمظالم حکام ومالیات کمرشکن بجان رسیدند وصدهانفرمظاهره کنان به ور
عمارت حکومتی کنر جمع شدندوپیشنها ات خو را ارائه نمو ند .حکومت این
کارمر م رابغاوت شمر وقوای عسکری جالل آبا تت قیا ت فرقه مشر جوان
وخون گرم محمد اوو خان مر م راباسالحهای ثقیل سرکوب نمو ولـی
مر م باکار وسنگ وچوب به فا پر اختند قوای عسکری شکست خور !
حکومت مر م کوهستان کوهدامن پنجشیر تگاب ونجـراب را ر ایـن
قضیه خیل انست وعبدالرحیم خان نائب ساالررا محرک اصلی قضیه قلمدا
کر  .ریکی ازروزهای وشنبه رمجلس وزرا مسألۀ بمباران کنر به وسـیـلـۀ
طیاره پیشنها گر ید .نائب ساالرگفت :مگر راه یگری سراغ نـمـی شـو ؟
صدراعظم گفت آن راه کدامست؟ نائب ساالرگفت:مفاهمه نصیحت استمالت
وتحقیق قضیه که تقصیر ازمر م است یا از حکام .
صدورحکم بمباران و زندانی شدن نائب ساالر  :سرانجام مجلس وزرا حـکـم
بمباران راصا رکر نائب ساالر رابه بهانۀ اشتراک ر عوتهای همیشگی به قصر
صدارت خواستند واو رابجای ضیافت به زندان ارگ افگندند (ص ششم)

کامل انصاری

صفحۀ پنجم
کاسترو ویلی ـ کالیفورنیا

مجلس بزم زنان درباری وکشوری درقصر استور
حضورامیرحبیب اهلل خان در باغ عمومی زنانه

رنوشته های پیشین خو هرگزنخواسته ام تاقلم را بیرون ازتاریخ و جغرافیه
و اسطوره بدر بکشم  .اماتازه که جلدچهارم کتاب سراج التواریخ بدستم رسید
گفته های ناشنید بسیار رج کتاب شده بو که از روان شا مالفیض محـمـد
کتاب خواستم صرف یک بخش کوچک قلم پرباراین ابرمر تاریخ رابـاشـمـا
خواننده های ارجمند ر میان بگذارم .شاید بگوییدکه ترابه این حرفها چه کار؟
اماآ می نظر به عالیق تباری وعرقی مخصوصا ً ر نیای مهجوری که صبورانه
نیای واژگونۀ (ناراست خویان) کشورم رابه تماشامی نشینم واز اینهمه استانها
که نامر ان تاریخ به ارمغان آور ه اند به اصطالح کشورهمسایه ( اغون اغون)
میشوم  .کامل

سر ارنصراهلل خان که حافظ کالم اهلل مجید نیزبو پس ازکشته شدن امیـر
حبیب اهلل خان گفت( :اگربه تاریخ رجو شو انسته میگر که پا شاهان بی
خبروعیاش ونفس پرست بسی بو ه اند )...این حرف سر ارنصراهلل خان موید
آنست که امیرزنباره وعیاش را (ولو که پدرش هم بو ه است) به عیاشی و سیر
وگلگشت وخو را خیله ساختن و رمیان زن های رباراشتراک کـر ه وهـم
نمایان شدن او رباغ عمومی زنانۀ کابل انتقا کر ه وملت را راین باره واقـف
ساخت تاعلت مرگ پدرش رابررسی کر ه باشد ویااینکه خـو را سـزاوار
امیری بداند .امیرحبیب اهلل خان هرسال راواخرماه محرم جشن زنـانـه را ر
(قصر استور) برگزارمیکر  .نامبر ه راین جشن از تمام زنان اعیان و رباریـان
وروسای لشکری وکشوری عوت میکر تا رجشن ملوکانه شرکت بدارنـد.
امیر شکمباره و زنباره فرمان می ا تاعمارت قصر راتزئین کنند وهزاران چراغ
را رشبانگاه خاصه بیفروزند .پیش ازبرگزاری این چشن عوتنامه های زنـان
بزرگان رباری وسرلشکریان وخوانین کابل رابه شوهرهای شان نگارش مـی
ا تاهمۀ زنان راین شب عیش ونوش حاضرباشند .هرگاه مریضی عایـدحـال
زنی می شد رصورت ثبوت مرض معاف هستند رغیر آن شوهران شان به
جزا می رسیدند .محمدعلی خواجه سرا مامور این امرخطیر میگر یدتا ربـار
عدم موجو یت زنانی که رمحفل حاضرنمی شوند بازپرسی کر ه به امـیـر
گوشز ساز تاامیر باافتخار افغانی مر های شان رابه (یاسا) برساند !
سراج التواریخ مینویسد( :تمام زنان اکابر واشراف ونام آوران ر شب قصر
استور تشریف بر ه به نای وهوش باذات شاهانه که پدر معنوی خو می انستند
بی باکانه به سربر وهرکه تعارض کر ه حاضرنشده بو فر ای آن خـواجـه
محمدعلی به سراغش میرفت( ).ص 212سراج التواریخ ج 3بخش)۱
امیرخو کامه باغی که مربوط امیرشیرعلی خان بو و رناحیۀ شمال غربی
کابل موقعیت اشت آنرا (ارم باغ) نام نها  .این باغ را باغ زنانه ساخت که زنان
اهالی کابل رآن باغ گشت وگزارنمایند .گاهی امیرزنباره وعیاش رموقعی که
زنان اطراف و اخل شهرکابل به باغ اخل میشدند سری می ز ویکه وتـنـهـا
بدون ملکه ویاسوگلی هایش رباغ اخل می شد و پیش از پیش مقامی کـه
برایش تعیین شده بو ربارمیکر وبه تماشای زنان می پر اخت .بقول سـراج
التواریخ خواهرخوانده های خو را ازمصاحبت خسروانه خرسـنـدوشـا مـی
ساخت .سراج التواریخ که باریک بینانه ونظرسنجانه وقایع نامر می بـرخـی از
شاهان محمدزایی رارقم ز ه مینویسد( :ازاین رفتاربه اصطالح پدرانۀ ملوکانـه
بعضی غیرتمندان نسبت به زنان خو بدگمان شده ر خـال ومـال ازکـر ار
حضرت واال سعایت وشکایت همی کر ند وزنان خو را از رفتن به آن باغ مانع
آمدند) .
اما بازهم شا روان مالفیض محمدکاتب هزاره مینگار ( :اکثرکه طالب جاه و
عزت خواه بو ند ازاین امر ابانکر ه زنان خو را ازرفتن رآن باغ مانع صحبت
خترانه کر ن باذات قدسی سمات شاهانه مانع نشده بازنداشتندکه حضرت واال
ازایشان نرنجد وپایۀ رتبۀ اعتبارشان را نکاهد( ).همان کتاب ج3بخش ۱ص)38
ما ر رازنای تاریخ ازین گونه نابسامانی هاونامر ی هابسیارخوانده ایم .امـا
تاریخ فرهنگی ینی واجتماعی وحتی سیاسی ماهمیشه از غیرت وکاکگی و
حمیت ونامو اری حرفهایی رابه میان کشیده که باعث مباهات وافتخارات
جامعۀ مان شده است .اگرآنهاکشتند سربریدند تیل اغ کر ند به زنجیر بستند
وهزارهاکارهاواعمال بد اندیشانۀ یگررا رحق مر م ما روا یدند اما به عفت
وناموسداری مر م ماچشم بد ونظر نابخر انه نداشته اند.
امیر رمیان زنان چه رباری یاغیر رباری باشکم گنده وفربه خو به مجالس
زنان وقیحانه حاضرمی شد وناسپاسانه چشم چرانی میکر تاباشد شکارخوبی را
بدام بکشد .بی حیایی تا بدانجا سرمیز که هرگاه زنی که خواستنخواهش مـی
گر ید تن ر نمی ا خانوا آن زن به سختی مجازات میگر ید/ .
*****************************************
دوملیون ودوصدهزار رأی تقلبی اشرف غنی ( نباله ازصفحۀ هفتم)
هاز و ه شوند نتیجۀ ابتدایی را آنقدر تغییرنمی هدوآقای غنی هنوزهم برنده
میباشد .شماری غربیهای یگر رنز یکی باآن نظر تقلب آرا راکمترتخمـیـن
کر ه و اطمینان ا ه اندکه بدون فلترکر ن آرا ریک رصدی بسیارزیا می
توان تقلبات خیلی واضح راحذف کر  .پلوماتها رکابل گفتند( :هر ونامـز
نمی توانندبه حامیان خو اطمینان بدهندکه ازتقلب پاک میباشند هر وی شان
می انندشاید یک چیزناخوش آیند ازآن ظهورکند/ ) .
*****************************************
که ریاست یکی رااستا ربانی و یگر راگلبدین بعهده خواهد اشـت -7.روی
کار آمدن شورایعالی متشکل از۱1عضوجهت بـررسـی وبـاالبـیـنـی امـور
حکومت  -۱.تشکیل یکتعدا یگرکمسیونها جهت نظارت بـرآتـش بـس و
رساندن موا غذائیه به مرکزو جمع آوری تسلیحات سنگین و تسلیم آن بوزارت
فا  .جنگهای شدیداز 2الی  ۳3می باپرتاب  ۱11راکت برمنطقۀ خیرخانه بین
قوای حکومتی و همکاری اتحا اسالمی از یکطرف و افـرا حـزب وحـدت
وحزب گلبدین از جانب یگررخ ا واستا ربانی از ایران تقاضای میانجیگری
کر 71 .می استا ربانی وگلبدین ر مور اسمای 7۳وزیر کابینۀ آینده بموافقه
رسیدند اما احمد شاه مسعو ازعهد وزارت فا برای کمسیونیکه تحت ریاست
استا ربانی تعین شده بو خو را معذور انست .3۱ر 3جون گلبدین بـکـابـل
آمد ,ر  ۳۱جون (مجلس پغمان) به ابتکار سیاف و همکاری اسـتـا ربـانـی
گلبدین وخو استا سیاف به منظور رفع مشکالت وتطبیق موافقتنامۀ جالل آبا
ایرشدو کمسیونی تشکیل شد اما این تقاضای قوماندان مسعو که گلبدین تنها
با وصدنفر ازافر خو بکابل بیاید ازطرف حزب اسالمی کامأل ر شد ولـی
موافقت حاصل شد که گلبدین رساختمان صدارت (اقامتگاه صدراعظم هـای
سابق) مستقر گر  .بتاریخ  ۳2جون مراسم تحلیف صدراعظم گلبدین باوزرای
کابینۀ او رپغمان و رحضورشاه فضلی وزیرعدلیه اجرا شد ( قسم خور ن اول
بحیث صدراعظم) 73 ,جون رکابل چند روزپیاپی رجنگ هائیکه بین حزب
وحدت متحد حزب اسالمی بمقابل ولت صورت گرفت  21نفر کشته و ر
حدو ۳11نفر زخمی شدند ۱ .3۱جوالی راپور ا ه شد که ر روزهای بین ۱
تا  2جوالی جنرال وستم پیهم بارئیس جمهورربانی ,قوماندان مسعو وشـیـخ
علی مزاری رئیس حزب وحدت مالقات میکر  ( .نباله رشمار آینده)

هفته نامۀ امید
انتشارات تازه ( نباله ازصفحۀ چهارم)
بت آزر :و پیرایه حور و و رشک پری
و سرو روان و بت آزری (یوسف زلیخای هروی)
کوه بابل :ز خ ُلقش کوه بابل خور ه آسیب
ز جو ش گنج قارون بر ه کیفر (مسعو سعد)
شمع بازار :به خوبی شمع بازاری زتو بازار بازآری
نه بگذاری که بازآری ل بی یار و بی یاور (قطران)
لعل بدخشان :ارغوان لعل بدخشی ار اندر مرسله
نسترن لوءلوءی مکنون ار اندر گوشوار (فرخی)
طرفۀ بغدا ی :به توای طرفۀ بغدا نه زان ا م ل
که تو از ید من جلۀ بغدا کنی (معزی)
نوبهاربلخ :ای خوشا آن نوبهار خرم نوشا بلخ
خاصه اکنون کز ر ِ بلخ اندرون آمد بهار (فرخی)
شومی جغد :جغدی را چون همای نام نها ی
ناید هرگز ز جغد شوم همایی
غول بیابان :سپه ز راه بیابان به مرو بیرون بر
بدان رهی که رو جنی اندرو به حذر
نبو هرگز جز یو ر آن ساکن
نبو هرگز جزغول کسی رو رهبر (عنصری)
ربعضی صفحات تشریحی پدید شعری مضاف ومنسوب اکتر رهین چند
سطر توضیحی هم مینویسد مانندگفتارذیل رصفحۀ ۱2ر رابطه بـا ( انـش
ابوبکر)  :ابوبکر عبداهلل بن مخافه عثمان بن عامر یارغار وخ ُسرپیغمبر سه سـال
بعدازعام الفیل به نیاآمد ونخستین مر بالغ بو که شرف اسالم یافت .او رراه
پیشرفت اسالم فداکاری های بزرگ کر وپیغمبراو راصدیق وعتیـق لـقـب
فرمو  .ابوبکر نخستین خلیفۀ مسلمین است و رزمان کوتاه خالفت خو از یک
طرف پیامبران روغین راازمیان بر اشت و از ین برگشتگان عـرب رابـراه
راست آور وازطرف یگر گسترش اسالم رابه جانب عراق وروم لشـکـر
فرستا  .رهر و جبهه پیروزی یافت .وی ر72جما ی االخر سال سـیـز هـم
هجری بدرو زندگی گفت .
اینک مضاف ومنسوب ر انش ابوبکر :
با ل حیدری و برخوی عثمان چه عجب زانکه با انش ابوبکروعدل عمری
براق احمد:توضیح :براق اسپی است که پیغمبراکرم برآن نشسته به معراج رفت
همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پیل
کاحمد مرسل به سوی جنت آمد بر براق
علم افالطون :گشت به فضل وبزرگواری معروف
همچوبه علم بزرگوار افالطون (فرخی)
صورت انسان :گر تو ندیده ای ز سخن مر می
من به سخنت صورت انسان کنم (ناصر خسرو)
بهرحال این بو چند نمونۀ (ازهرچمن سمنی) ازکتاب پرمحتوا و نو آوریهای
مؤلف ارجمندوفرزانه اکترسیدمخدوم رهین که ر و جلد(حـدو هشـصـد
صفحه) به مناسبت برگزیده شدن شهرغزنه بعنوان پایتخت فرهنگ اسالمی ر
سال  71۳۱بهار ۳۱3۳خورشیدی از طرف ریاست انتشارات بیهقی رمطبعـۀ
آزا ی کابل بچاپ رسید.
معرفی مختصرکتاب پربها وپرمحتوای انشمندگرامی اکتررهین رابا آرزوی
صحت وسعا تش وکارنامه های ابتکاری وعام المنفعۀ مطبوعاتی بیشترش باذکر
پیام ناشر آقای فیض اهلل محتاج به پایان می برم :
( فرهنگ نویسی به اشکال گوناگون همواره یکی از ابزارهایی بو ه است که
انسان رابه شناخت بسیاری ازناشناخته ها رعرصۀ زبان و علوم ومعارف یـاری
کر ه است .فرهنگ مضاف ومنسوب رشعر ری ازآغازتاسقوط شاهنشاهی
غزنه ر (پایان قرن پنج هجری) به نیازمندی اهل تحقیق رسیدگی خواهدکر
زمینه های فرهنگی و جغرافیایی وبازرگانی ترکیباتی راکه به شکل اضافت و
انتساب مور تمثیل قرارگرفته جستجو کند .با این جستجو خواننده بااماکن
رجال اهل قلم پیداوار وفرآور های سرزمین های مختلفی که رابطه با آنهـا ر
مضاف ها ومنسوب هااثر اشته است معرفت می یابد و وجه پیدایش مضافها و
منسوبهای مذکورروشن شو وفهم معانی شعر راآسان میساز .
تألیف چنین فرهنگی البته زمان گیر ونیازمندپژوهشهای طوالنی بو ه اسـت
که خوشبختانه مؤلف به شیوه ووجه احسن به آن پر اخته .چاپ ایـن اثـربـه
مناسبت گزینش غزنه بحیث پایتخت اسالمی اهمیت بیشتری به آن مـیـدهـد.
امیدواریم باعرضۀ آن به هموطنان خدمتی هرچندکوچک به فرهـنـگ ایـن
یارکهن کر ه باشیم).
و رانجام همه گفتارمضاف ومنسوب(روی یوسف) راازصفحات آخر جلـد
وم کتاب پرنظم وپرجلو ریاحین اکتررهین به شما مطالعین ا ب وسـت
امید نمو ار می سازم :
وچشم امت سرگشته روشنی یافت بروی یوسف گمگشته رمیان ظلم (معزی)
*****************************************
قهرمان کوهستان  ( ...نباله ازصفحۀ پنجم)
وبه ست وپای آن مر شجا و وطندوست بند نها ند وتمام امالک پدری اورا
مصا ره نمو ند و چهل وچهارنفرعضو خانوا اورا نیز زندانی کر ند.
سرنوشت استا خلیلی  :استا میگوید :من به کارترجمه وتفسیر مولیناشـبـیـر
احمد نعمانی مصروف بو م قلم را از ستم گرفتند وزنجیربر ستم نها ند وبـا
نائب سارا وپسرش یکجا زندانی کر ند .استا افزو ه( :چکامۀ مشهور آه نـیـم
شب) را بازغال رهمین وقت ر یوارزندان نوشتم .استا ازشکنجه های زندان
تاریک ونمناک ارگ خاطرات تلخ ار ولی ازکمکهای همیشگی سر اراحمد
شاه وزیر ربار وخسرمحمد ظاهرشاه و وست یرین وصمیمی ایام جوانی نائب
ساالربه نیکی یا میکندومیگویداگر توجهات همیشگی وپنهانی او نمی بـو
نائب ساالرجان به سالمت نمی بر .
لیل و حجت  :همان یک جمله که نائب ساالر به نفع مر م کنر ر مـجـلـس
وزراگفته بو وهمان یک لیل که ما ازعشیر صافی بو یم!
رهایی از زندان ارگ :پایان جنگ عمومی وم بو نائب ساالر رااز زنـدان
ارگ به منزل انتقال ا ند واستا خلیلی رابه والیت قندهار تبعید نمو نـد کـه
سرگذشت تلخ وغم انگیز استا رزندان همزنگ وزندان قندهار به تفـصـیـل
رکتاب خاطراتش که بقلم بانو ماری خلیلی ناصری ختر انشمـنـدشـان بـه
همکاری وتوجه خاص انشمند محمدقوی کوشان وست همیشگی شان مدیر
و سر بیر وهفته نامۀ وزین امید مر م افغانستان به قطع وصحافت زیـبـا ر۱83
صفحه بچاپ رسیده ازکتابهای نا ر مهم تاریخ معاصرافغانستان شمارمیگر .
چون بیگناهی نائب ساالر برهمگان ثابت بو رروزهای اخیر زندگی اش
محمدظاهرشاه شخصا ً بربالینش آمدومنتظربو خواهشی نماید ! بازحـمـت بـر
جایش نشست وبازبان شکسته گفت :تابو راچند لمحه رجایی بگذاریـد کـه
صدای شیهۀ اس سواران وطن به گوش مر ه ام آید .همانطورشد وجنازه اش
رابرفراز توپ ربرابرمینار استقالل آور ند جنرال محمدعـارف وزیـر فـا
سوانحش را قرائت کر و پیکرش شب هنگام ر میان جمع غفیری از مر م
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کوهستان و ابل ووالیتهای همجوار به کوهستان انتقال یافت و رقلعۀ صدق آبا
بخاک سپر ه شد وبدین گونه استان زندگی یک قهرمان به پـایـان رسـیـد.
روانش شا با /
*****************************************
یادبود سیمین بهبهانی ( نباله ازصفحۀ چهارم)
به این خاطرکه میتوانست رباره جانبازان جنگ باشد .محمدکاظم کـاظـمـی
شاعر معروف افغان نیز ر شعر های منتخبش ازشعر امروز ایران و همچنین ر
کتاب آموزشی روزنه این شعر را به عنوان شعری نمونه یا کر ه و البـتـه ر
فضای جنگ ز ه افغانستان بسیار تاثیر بار بو ه است همچنان چارپاره ای با نـام
شعر(فعل مجهول)که ر افغانستان بسیار مشهورست و ر زمان هر و حکومت
چ و اسالمی به عنوان قصه مثالی عدالت خواهی مثال ز ه می شده است.
بگذریم قصه ازینجابو که به یدنش میرفتیم .من و سعید میرزایی باهم وگاهی
باچندنفر یگر یاتنها همه ما نسل تازه غزلسرایان فارسی بو یم و ر ایران وره
ای بو که غزل گفتن کاری ارتجاعی بو .
خانه خانم بهبهانی اما عرش تغزل بو  .و البته که به برکت او و قدرت کـالم و
تاثیر شخصیت شاعرانه قوی اش بو که غزل فارسی با شکل تازه اش راه بـاز
کر وحتی بیشتراز قبل مخاطب یافت.اگر چه بعد از آن وران ما کم کم از او
ورشدیم هرکدام به سرنوشتی رفتیم .برخور ما نیزبا اومثل برخور هر یگری
عامی با شاعران بو همانگونه که پس ازسالها امروز خو ما به آن چاریم.
ازیکطرف مافکرنمیکر یم که رفتن گاه وبیگاه ما چقدرمیتواند یک نفـر را
اذیت کند .شاعرهمواره مثل مجسمه ای موزه ای تابلویی برای تماشا به نظرمی
آید .کسیکه وظیفه ار چنان که ما میخواهیم ویاطبق چهره ای باشدکـه بـر
اسا شعرهایش یاتصورمان از شعرفارسی ساخته ایم بعد که نبو با او به جدالی
سخت می نشینیم.اگرگفت کار ارم و نمی توانم ببینمتان که یگر واویالست.
این جدا از خواسته های کم و زیا اهل مطبوعات و روشنفکران است .یـکـی
توقع ار که چرا برای فالن موضو شعر نگفته ای؟ یکی می گوید چرا گفته
ای؟ یکی می گوید چرا فالن جا رفته ای یا نرفته ای یا نوشته ای یا خوانده ای یا
هزارتا یای یگر .خالصه شاعر که باشی به عالم و آ م بدهکاری و خانم بهبهانی
رندی بو که توانسته بو خیلی ازین تقاضاها را به حداقل برساند.
یکبارعد برعلیه اش شرو کر ندبه نوشتن که توآیت اهلل زا ه ای چراشـعـر
عاشقانه میگویی؟ یک گروه اصرار اشتندکه وره رمانتسیسم تمام شده بدون
اینکه حتی یک وره رمانتسیسم اروپا را خوانده باشند وربط آن رمانتیسیسم را با
تغزل فارسی پبدا کنند مثال ربط شعر ور ورث یا کولری را باغزلهـای خـانـم
بهبهانی .یک عده هم که معلوم بو کال ً کینه شخصی اشتند ازهمین هاییـکـه
رک نمی کنند گرفتاری آ م را و شمن می شوند یا هزار تا علت یگر.
اما با همه این ها هی شاعری ر روزگار امروز زبان فارسی به اندازه سـیـمـیـن
بهبهانی ر بین اقشار مختلف فکری فرهنگی سیاسی و حتی کشوری طرفدار
نداشته است .حتی ترجمه غزل هایش به زبان های خارجی هم از تقریبا هـمـه
شاعران یگر بیشتر است .جدا از شعرش به عنوان کهن الگویی که از شخصیت
تاریخی شاعر ر ذهن جمعی فارسی است هی شاعری مثل او نمـونـه نشـده
است .برای اینهم بیشترازهرشاعر یگری رزمان حیاتش برایش شعرتقدیم شده
است .یکی ازآخرین و زیباترین این شعر ها چارپاره ایست از آقای افشین عالء
شاعرکو ک و نوجوان که ر ایام بیماری سیمین برایش نوشته شده است.
 ...چابک تر از همیشه زجا برخیز /چون آتشی که از ل خاکستر
پیری به قامت تو نمی آید /برخیز ای نگار من از بستر
از نکته های نغز هنوز ای خوب /اری هزار شعبده ر مشتت
بنگر قلم چگونه به خو پیچد /ر انتظار لمس سرانگشتت
پر بارتر ز پیش چو بگشایی  /کندوی فتر تو عسل ار
صبح است عاشقانه ز جا برخیز /صبحانه با تو طعم غزل ار
بگشا کتاب خویش به چاالکی  /با شعر تازه غلغله بر پا کن
رهم بپی چسب و سرم ها را /این بند را ز پای غزل وا کن
باید به جای این همه زخم ای سرو /پیچک بروید از سر و باالیت
بنشین کنار پنجره با شا ی /تا ایستد جهان به تماشایت...
(نقل ازبی بی سی 7۱اگست)71۳3
*****************************************
ترس وهراس ازحکومت وحدت ملی ( نباله ازصفحۀ وم)
خارجۀ امریکابیان شد وبعدهر ونامز این واژه رااستعمال کر نـدو وسـعـت
یافت .خواستم این نکته رایا آورشوم .
ها ی :تشکرازتوضیح شما مامن فکرمیکنم آقای اوباماباپالیسی که رصحنۀ بین
المللی بخصوص رشرق میانه ومثال عراق وافغانستان گرفته اند وبه تمام نـیـا
یدهمگانی ولت خو رااعالن کر ه اند احتیاط کاری آقای اوباما بسیاراثرات
سوء واثرات خوبی برای این کشورتاامروز اشته عدم مداخله ریک تشکـل
سیاسی وسازماندهی سیاسی و ستبازی یاسهمگیری رتأمین نوعیت رژیم کـار
اینها نیست کارهایی که اینها رین ساحه رگذشته کر ه بو ند خطرات زیا ی
رابرایشان بارآور تجربۀ آخرشان رعراق نشان ا که اینهاباپشتی بانی ازنـور
المالکی که فعال آقای عبا ی جایش راگرفته آنهارا معتا ساخته بو  .اوبـامـا
پیوسته اعالن میکر که تشکیل ولت افغانستان کارمانیست وکارخو افغانهاست.
رهی جایی شماچنان منبعی رانمی یابید که نشان هداوباما گفته باشـد ولـت
افغانستان رامن میسازم یا ولت امریکامی ساز  .ما نبایدخو رابازی بدهیم .آقای
وزیرخارجه که سخنگوی اوباماست وکار یگری نمی تواند اشتـه بـاشـد ر
حاالت خطیر پیوسته همین مسأله راتاکیدکر ه بو  .پیشنها اینهاوقتی شد کـه
کام هر وطرف (من نمیخواهم نام بگیرم زیرابرایم روشن نیست وازجانبـی
تاریخ پلماسی معطل میشو ولی باالخره می برآید ومعلوم میـشـو کـه ایـن
پیشنها چطور بمیان آمدتابه یک نو مصالحه تمام شو  .زیراعدم تفاهم بـیـن
وکم بحدی قاطع بو وهنوزهم هست که یگر گزینۀ وجو نداشت غیر از
اینکه تحفۀ پیش شو که طرف بازنده بازند قاطع نمیباشد وچیزی نصیب شان
میشو  ).من یقین ارم این پیشنها ازطرف ولت افغانستان صورت گـرفـتـه
است .می بخشیدکه باشماموافق نیستم .اونهاگفته اندهرکه باخت ازصحنه بیرون
نمیشو چراچنین گفتند زیراکه طرفین بسیارزیا فضارابین خو آشتی ناپذیـر
ساختند تر وبیم ازین است که اگر رانتخابات می بازیم و رحکومت سهـم
نمی اشته باشیم ربیرون حکومت نه تنها ر حاشیه قرارمیگیریم بلکه خو ما
یاحامیان مامعروض به خطر شویم  .کل افکارخلق شد ذهنی وطرف فکرمی
کنم با واقعیت هی هی ارتباطی نمی گیر .
مر م را من ازنز یک یدم همۀ شان بایک امید زندگی میکنند یگانه خـبـر
مدهشی که شماپیوسته ویاجسته جسته میشنوید اینست که طالب رکجاحمله
کر ومر م بیچار ماچطورباعسکرضعیف خو باپلیس ضعیف وافرا بسیارکم
وتم خو آنهم رشهرستانها و قصبات ونواحی مقاومت میکنند وبیرون ازآن
ساحات اصالًاثری از حکومت نیست اما ریک امیدکلی زندگی میکنندبرای
آیند خو  .به این ترتیب وقتی شمامی بینیدکه آقای کری رفته آقای کـری
این سفر رابه ل خو نکر ه چرااین قبول شد؟ ولتمر ان افغانستان باید هر و
این پیشنها حکومت وحدت ملی را ر میکر ندومیگفتند که مابه قانون اساسی
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خو و موکراسی معتقدهستیم تشکیل حکومت وحدت ملی رنهـا یـک
حکومت ریاستی خنده آوراست.
رشتۀ من حقوق اساسی است وعقیده من به ولتمر ان وطنم به خصـوص
اکترعبداهلل وآقای احمدزی هنوزهم باقیست من تصور نمیتوانم کـه بـدون
خواستۀ آنها یاحداقل یکی ازآنها وقبول طرف مقابل این پیشنها مطرح شـده
باشد.
 :اصوال ً حکومت وحدت ملی راچقدر کارآ میدانید یـکـطـرفـی کـه
رانتخابات شکست خور ه باکدام مبنای قانونی میتواندمصدر خدمتی ربست
اجرایی شو ؟
ها ی :موا  21و 2۳و 27قانون اساسی راباید رنظر اشت .ما  21را قـت
کنیدکه میگوید رئیس جمهورافغانستان حائزصالحیتهای خـاصـی رسـاحـۀ
اجرائیوی تقنینی وقضایی افغانستان است .یا م می آیدکسانیکه رتدوین قانون
اساسی سهم اشتند مثل استا معروفی و استا طاهرهاشمی که قـبـال ً بـامـن
همکاربو ه اند اعالن کر ندکه ما چرااین قانون اساسی رالبیک مـیـگـویـیـم
و رایجا وتدوین آن سهم گرفتیم .اوضا واحوال افغانستان آنهارابه همین یقین
رسانده بو که رکشور ربرابررژیم ریاستی هرنو رژیم یگرمثل پارلـمـانـی
وامثال آن باشد برای افغانستان مساعدنیست و الیلی هم اشتند ومطالعه کر ه
بو ند .رپهلوی اینها بعضی امریکاییها وفرانسویها و اروپایـی هـابـو نـدکـه
رقانون اساسی ماسهم گرفتند متخصصین ملل متحد هم بو ند اینها نه تنهاقانون
اساسی رابه شکلی ساختندکه رئیس جمهورحائزصالحیت کامل اجـرائـیـوی
باشد بلکه حتا رساحۀ تقنینی وقضایی رئیس جمهوربـایـدصـالحـیـت هـای
خو را اشته باشد.
رهمچوچیزی که صراحت موجو است وبعدلیست صالحیتهـای رئـیـس
جمهور را رقانون اساسی بخوانید اینقدرمصرح ومشرح است که ربسـیـاری
ازقوانین سایرکشورهاوجو ندار  .رچنین چوکاتی می خواهیـدیـک رژیـم
پارلمانی را رنفس آن بگنجانید یعنی چیف اکزکتیف Chief Executiveرئیس
قو اجراییه یعنی صدراعظم را اخل کنید نمی انم چطورمیشو اینهارا بـاهـم
تلفیق کر ؟ جنگ بیرونی قانون اساسی وتشکیل کابینه را که امروزهـنـوز ر
جریان انتخابات بی سرانجام هستیم که نتایج نهایی آراهنوزنامعلوم است و بـه
شکل خون بینی شدن ومشت ولگد هر وطرف جریان ارند و آقای عطا کـه
یک شخصیتی است که به ایشان هم احترام قایل هستم وباهم آشناهستیم چطور
رکابل رهمین تازگیها اعالن میکنندکه ما حکومت موازی رامیسازیم؟ وبعـد
اکترعبداهلل آنرار میکند .این کار رستی نیست شما فکرکنیدانتخابات خالص
شد خدای ناخواسته یکی از وطرف بازنده شد ومن هیچکدام طرف را باالتر
ازیکدگر و پایانتر ازهم نمی شمارم اینهاوقتی بروند و اخل یک کابینه شوند
چطورشرو میکنندبه این حکومت مرکب از وسر و وکله وانشعاب یـافـتـه
حکومت به وبخش تقسیم شده یکی رئیس جمهورویکی صدراعظم تمامـی
موا قانونی اساسی که مربوط به قوای تقنینیه و اجرائیه وقضائیه است متأثراز
نفوذ وصالحیتهای شخ رئیس جمهوراست رآنجا شمـاصـدراعـظـم را ر
مقابلش قرارمیدهید.
ازجانب یگر موجو یت یک اپوزیشن رسمی ر اخل یک حـکـومـت
رهی کشورجهان وجو ندار بمن نشان بدهیدکه یـک حـکـومـتـی کـه
رهبرمخالفینش رآن حکومت باشد وگفته شو که اینها باهم یکپارچگی اشته
باشند خیر رشرایط واوضا وحالت جداگانه است وسـریـک مـوضـو
بخصوص است و وام ندار یک مدل نیست رساحۀ حقوق اساسی نیا کـه
میخواهیم آنرا رافغانستان بیاوریم .آخر چرا ما اوضا رابرای خو خطیرمیسازیم
وبرای خو مشکلترمیسازیم .قانون اساسی چه گفته؟ گفته هرکس که پنـجـاه
جمع یک رابر ر ور اول وهرکی بیشترین آرا را ر ور وم بـر رئـیـس
جمهورمیشو برای چه مدت؟ صرف پنج سال .
حکومتها می آیندومیروند اماملت هاباقی میمانند مابایدسیاستمدار وربیـن
باشیم نبایست نز یک بین باشیم شماخطرات وره های آقای کرزی راببینیـد
وآن ائتالفاتی که بین جنگساالرهاواشخاصی شدکه همیشه باهم رگیرجـنـگ
بو ند انسانهای خوبی بو ندامااز سیاست وکشور اری بی بهره بو ند وماهمـه
را رآنوقت قبول کر یم .امروزکه یک کتلۀ واحدمی آیدبایک برنامه وکتلۀ
یگر هم میگویدکه برنامۀ خو را ارم وقانون اساسی میگویدهرکس که بر
رئیس جمهوراست .ببینیم ملل متحد ونمایندگانش که به شمارش آرا رفته اندبه
چه نتیجه میرسند توقع چیست؟
امایک مسأله راکه شمانپرسیدید اینست که امروزاگر اکترعبداهلل خـدای
ناخواسته کاری میکندکه آقای کرزی کر و 8 2و 3نفر یگـر رپـهـلـوی
آقایان عبداهلل واحمدزی خو راکاندیدکر ه بو ند آیا نابینا بو ندکسانی کـه
امروزبا اکترعبداهلل یکجاشدند؟ که عبداهلل چگونه شخصیتی است خوانـنـده
نبو ندکه بدانندبرنامۀ آقای عبداهلل چیست؟ همین آقای زلمی رسول وقـتـی
خو راکاندیدکر آیانمی فهمیدکه آیا اکترعبداهلل ازچه نو نفوذ ربین ملت
برخور اراست؟ نمیدانست برنامۀ کاری اش چیست؟ برنامۀ کاری خو راچرابه
مقابل آن رمقایسه قرارندا ؟ همینطور ربرنامه های یگران ازجملـه نـواسـۀ
مرحوم نعیم خان را وآقای شیرزوی را ببینید اینهاکل اکتر عبداهلل رامیشناختند
و اکترعبداهلل اینهارا  .چرا ر ور اول اینها ر پشت اکترعبداهلل قرارنگرفتندتا
او رهمان مرحلۀ اول میتوانست پنجاه جمع یک راپوره کند وما بـه ور وم
نمی رفتیم.
امروزآقایانی که رصف آقای احمدزی قرارگرفتند نابینابو ند نـاخـوان
بو ند ونمیدیدندونمی شنیدندوقدرت خو رانمی فهمیدند؟ همۀ اینها خواستند
یک قماربزنند ! آقایان محترم وبرا ران عزیزمن! افغانستان رحالتی قرارندار که
مابخو جرئت بدهیم وکارت خو را بیندازیم که اگرشد خوب واگرنشد خیر
بازهم نام خواهیم کشید! آیا کوربو یدونمی یدید این آ م چه برنامه ار وآن
یگرچه برنامه؟ هرکدام راخوبتر تشخی میدا ید پشتش اوایستا می شدنـد
ومیگفتید ما ازین تعد کاندیداها وتقسیم بندی هاور یف بندی ها سو ی نمـی
بریم  .نتیجه چه شد؟ رفتیم به ور وم .امروزمی بینیم همان آقایان که اکـتـر
عبداهلل رانمی پذیرفتندومیگفتندماخوبترهستیم رفتند یکتعدا پشت اکترعبداهلل
ویکتعدا پشت سر اکتراحمدزی ایستا ند اینهاهم به ایجا این حالت متـشـنـج
کمک کر ند ! لذافکر کنید یاز ه گروه خر وکالن ربین حکومتی می آیند
که پس به سئوال شمابروم که میروند ریک نظام ریاستی طفل تاز را اخـل
میکنند طفلی که باید نشو ونموکند اما نه به این طریق  .حکومت پارلمانی ر
بطن یک حکومت ریاستی آور ن کار رستی نیست .قبل ازتشکیل لویه جرگه
این پراسس تشکل مختلط پارلمانی و ریاستی خالف قانون اساسی است مر و
است ر افغانستان و رمنطقه و رسطح بین المللی وباعث تمسخرجهانیـان مـی
شویم  .ماخو یک بمب ستی راگرفته وبه حکومتی اخل میشویم که هم خو
رامنفجرمیکنیم وهم حکومت وهم ملت راتباه میسازیم این کارصحیح نیست .
 :پس چه باید کر یا ایهاالفغانان ؟!
اکترها ی  :آخرین گپم اینست که به برا رهای خو اکترعبداهلل و اکتر
غنی میگویم آقایان محترم عمرشما رتحصیل پیش رفته ازمن جوانترهستیـد
یک کمی به حقایق امرببینید ازسخاوت کاربگیرید ( نباله رصفحۀ هفتم)
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بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفات مرحومه بی بی سیده انصاری را ر ورجینیا به خانوا ه های محـتـرم
انصاری قریشی وتمام بازماندگان بویژه همکارگرامی جناب وحیـدانصـاری
صمیمانه تسلیت میگوییم  .امید
ـ وفات مرحوم سرور رنا را رجرمنی به خانوا ه های رنا وبارکزی وکلـیـه
باماندگان صمیمانه تسلیت میگوییم .امید
ـ وفات مرحوم جلیل احمد مسحورجمال را رهالند به تمـام بـازمـانـدگـان
صمیمانه تسلیت میگوییم  .امید
*****************************************
سنترویل ـ ورجینیا
انجنیر رضا افشار
امان وطن
برخداوند شکرمی گذارم وبرنعمت های او .کوتاه شعری که آنرا شاعرگمنام
وطن سرو ه است وزبان حال هروطندوستی چون من است را بره سم تحفـۀ
ناقابل تقدیم می ارم :
رفتی وبه دل مهر وتمنای تو باقیست
ای رفته ز دامان وطن  ،سوی وطن آ
ای بلبل شوریده ز آالم سفـــــر ها
پرواز خیال تو بود جانب آفـــــــاق
با یک گل افسرده بهاران نتوان شد
هرخار وخسی نیست چو هرسرو خرامان
برخیز و بیا وارث این خـــانه تو هستی
شیرین وعزیزاست وطن برهمه دل ها
بی ما و تو این خاک وطن کی شود آباد
اوضاع وطن الزم همــبستگی ماست
هرچند بود اهل سخن بیش در این جا
در ساختن ملک و در اعــــمار مجدد
در مدرسه و مزرعه و دفتر و فابریک
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برخیز و بیا سوی وطن ،جای تو خالیست
باز آ که درآغوش وطن جای تو خالیست
برگرد و بیاسوی چمن جای تو خالیست
درخانه ودردشت ودمن جای توخالیست
در گلش و گلزار وطن جای تو خالیست
در باغ پراز مشک ختن جای توخالیست
در قلب ودل خلق وطن جای توخالیست
ای قوت دل های وطن ،جای توخالیست
درمحوطۀ دانش وفن جای تو خالیست
درفکر ودر اندیشۀ من جای توخالیست
در مرتبۀ فهم سخن جای تو خالیست
در امن و ترقی وطن ،جای تو خالیست
درهروجب خاک وطن جای تو خالیست

السالم علیکم ورحمه اهلل وبرکاته ! مطالب ناقابل که احسا قلبی من نسبت به
شما وهمۀ مهاجرین ور ازوطن است حضورتان تقدیم شد.
*****************************************
ترس وهراس ازحکومت وحدت ملی ( نباله ازصفحۀ ششم)
از ولتمر ی کاربگیرید .آن که رپایان شمارش آرا برنده میشو ریـاسـت
جمهوری افغانستان راحائزمیشو آن که نمی شو ازریاست جمهوری محروم
میگر کارناخواسته رقانون اساسی کارصحیح نیست اختالفاتی راکه بـیـن
خو رطول تقریبا ًیک سال بارآور ه اید حال اجازه نمی هدشماکاری بکنید
که خالف قانون اساسی است شمانمیتوانیدخالف قانون اساسی یک حکومت
پارلمانی ایجا کنید این شایستۀ یک ملت مظلوم هم نیست ملتی که حاکمیت
ملی ازآنست طرف بازنده بایدتعظیم کندطرف برنده راوبرایش تبریک بگوید.
اما اپوزیشن قانونی خو را ر بیرون ازحکومت بساز سرمشق سیاسـی بـرای
جوانان افغانستان شو که امروزهفتا رصدنفو کشورجوانهای مایند اینـهـا
اپوزیشن را ر بیرون خلق بکنند .نکتۀ راهم ربار اپوزیشن اضافه میکنم :رهبر
اپوزیشن ر یگر نیا کسی است که حزبش بزرگترین ویگانه یا ومین حزب
است یانمایندگی ازسایراحزاب میکند .چطورشمامی توانید یکی ازاحزاب ر
برابر ۳71حزبی که رافغانستان وجو ار بگویدکه من رهبراپوزیشن هستم.
این اشتباه وغلط وخالف قانون اساسی وخالف علم سیاست است ! این اپوزیشن
رپارلمان ساخته میشو وحکومت سایه نامیده میشو حکومت سایه غیرفعال
اما منتظررسیدن به قدرت حکومتی که بایک راستکاری متوجه و مـتـرصـد
حکومت برحال است وجمیع اعمال آنرانظارت میکند ر برابرهرحرکـتـش
پیشنها ات خو را رست میکند انتقا ات خو را بیان میکند تانشو که کشوربه
خطربرو اما منتظرفرصتی است که رانتخابات آینده به آرامی وبخوبـی بـه
قدرت برسد .این رسی است که ماباید تاحال از نیامی گرفتیم حیران هستـم
که این آقایان چرا خو را چ گرفته اند! چرا اینها پیشنها ی را ارائه میکنندکه
ر نیا عملی نیست خداکند شو عامیکنم شو اما من آینده رابسیار معروض
به خطرمی بینم غیرسازگارمی بینم وانتظار ارم پیش ازینکه حکومت سـاخـتـه
شو به محض اینکه شمارش آرا تمام میشو با مطالعۀ همین مصاحبه و هـهـا
نفری که پیش ازمن این انتقا ات را اشته وارائه کر ه اند طرفین بنیشنند وبه
نتیجه برسندکه ولت جوان است وآنرا بایدتقویت کنیم قانون اساسی را باید
رعایت کنیم وعده های ا ه شده برای رعایت ازقانون را انجام بدهیم .گـوش
مر م کرشد که طرفین همیش ا عامیکر ندکه قانون راتطبیق میکنیم نباید اینها
اولین کسانی باشندکه قانون رازیرپا کنند زیرا تأریخ آنرا فراموش نمی کند/ .
*****************************************
دوملیون ودوصد هزار رأی تقلبی اشرف غنی ( نباله ازصفحۀ وم)
امرخیل ازصدای ثبت شده اش انکارنمو ولی ازوظیفه اسـتـعـفـا ا .عـبـداهلل
وهمکاران ازافشای اینکه چسان صدای ثبت شده رابدست آور ند انکارکر ند.
اکترعبداهلل هم یک فر باانرژی رتیم خو اشت وآن آقای فضل احمـد
معنوی بو که رگذشته کمشنرانتخابات ر یوان عالی و اکنون مشاورارشد او
میباشد .مثل امرخیل معنوی هم متهم به تقلب آرا رهر و ور انتخابات شـده
بو معنوی رانتخابات 7113ارای کرسی قطاراول بو وسه سال بـحـیـث
رئیس کمسیون اجرای وظیفه نمو وسرپرستی انتخابات پارلمـانـی رابـدوش
اشت که بااتهامات زیا همراه بو  .رمنازعات کنونی آقای معنوی رخـط
اول مبارز اکترعبداهلل باکمسیون قرار ار  .معنوی گفت :این انتخـابـات بـا
انتخابات سال 7113فرق اشت رآن جنگساالران به تقلب ست ز ند ولـی
این بارخو کمسیون مستقل انتخابات تقلب کر  .حتا ر اخل فـتـروالیـتـی
انتخابات صندوقها از آرا پرساخته شدند).
اتهامات آقای معنوی رمور تشریح تقلبات کنونی وگذشته بر مامورین ر
کابل ووالیات طنین اندازشد برخی ازین مامورین غنی و کرزی را به با انتقا
گرفتند ولی بعض های یگرشاهدتقلب بو ند ویاخو رتقلب ست اشتند.
آن مامورین بیان اشتندکه تقلبات توسط حلقۀ نز یک به کـرزی وزیـران
والی ها مامورین کمسیون انتخابات وافرا امنیتی رهبری میگر ید .
ملک محمدهاشم یک بزرگ قوم ر ارگون پکتیا گفت(:تقلب ذریعۀ والی
قوماندان امنیه کمسیون انتخابات صورت گرفت ) ر ارگون نتایج انتخابات به
صورت گستر ه به سو غنی بو .حامیان آقای غنی بشدت اتهامات را ر نمو ند
که وی رتقلب ست اشته باشد ویاکسی ازجانب وی رانتخابات مداخـلـه
کر ه باشد .اکثر منتقدان کرزی نتوانستند شواهدحاضرکنندکه خالت او را
نشان بدهد ولی آنهابرنقش وی رتغییر سیستم انتخابات تاکید اشتند.
احمدولی مسعو یک مخالف رازمدت کرزی ویک منقد رک گوگفت :
(چه چیزسبب تقلب رانتخابات شد؟ کی تقلب کر ؟ کمسیون راکی تعیـیـن
نمو ؟ کرزی ! )
بعضی مامورین وبزرگان اقوام روالیات میگویندپس از ور اول انتخابـات
کرزی هدایت ا تا ازمبارز آقای غنی حمایت گر  .ا عای آنهـامـوازی بـا
گزارش پلماتها ومامورین ر اخل کمسیون انتخابات میباشد که گفته اند فشار
بسیارزیا برکارمندان ر اوقات مختلف بحرانی انتخابات وار میآمد .همچنـان
شواهد مستقل به میزان زیا وجو ار که تقلب رابه نفع غنی ( نباله رستون)۱

تقاضای حمایت از » امید «

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

استاد عطامحمد نور

فرزندمجاهد ,صا ق و وطندوست :تو افتخارسرزمین جاو ان مـا
هستی! والی کارکن ,زحمت کش ,صا ق و وطندوست مزار شریف ,اسـتـا
عطا محمد نور ,من ترا از زمان جها به اینطرف ازطریق رسانه ها  ,و فعالیتهـای
جها ی تان خوب میشناسم ,از فداکاریهای شما ,گرسنه گیهای زمان جها شما,
بستر سنگ شما  ,موقعیت شما ر قعر سنگر ها ,تپیدنهای وته و باال رفتن شـمـا
ربین ره و کوههای سربفلک کشیده هندوکش و شتهای سوزان ,وهم تحمل
گرمی های آتشین تابستان و پذیرش سر یهای سنگ ترقان زمستان شما ,نیک
مطلع هستم.
مر م قدرشنا و فرزندان صا ق و حقیقتگرای افغانستان این قربانی شما را
فراموش نخواهند کر  .اگر قربانیها و از خو گذریهای شما وشهیداحمد شـاه
مسعو قهرمان ملی ما و یگر همسنگران تان نمی بو  ,وطن ما صوبۀ پـنـجـم
پاکستان میشد ,زبان ار و وکلدار پاکستانی بر مر مان رنجدیده و ظلم تنید مـا
تحمیل میگر ید .اگر من ر پیش روی مبارک تان حاضر شوم شما مرا نـمـی
شناسید چه نه از قوم تان هستم ,نه کدام خویشی اریم و نه کدام ارتباط یگـر
بین ما و شما وجو ار وآنچه رین چندسطرعرض میدارم فقط عرض احترام
به مقام واالی وطندوستی شماو زحمات شباروزی شماست که مزار شریف را
که چند هه قبل آب آشامیدنی نداشت بیک شهر مدرن و زیبا ارتقا ا ه آبـا
ساخته اید و انشگاه علوم مختلفه و انشکد طب را ربلخ تاسیس کر ه ایدکه
بزو ی سرآمد اقران خواهد بو .
من بسیار متاثرم که شخصیت واالی شما ,تحت نظر مایکروسکوپی یکعـده
خائنین وطنفروش که ر مسند تلویزیونی سفسطه گوی ,با طمـطـراق ویـاوه
سرائی ,برای رضای خاطر با اران وهابی و طالبهای پاکستانی خو نشسته انـد,
قرارمیگیر  .اینها وحواریون قوم پرست شان بجزتهمت بندی ,مسموم ساختـن
افکارمر م ,روغگوئی وطالب پرستی وظیفۀ یگرندارند .ر زیر چتر اسـالم
مقد از قرآن کریم سوء استفا ه نمو ه برخالف ارشا ات قرآنی پروپاگند
های بدنام کننده که از شر زبان شان پدید میآید پیامهای شیطانی پخش میساز  .به
آن قرآنی که ایمان ار باید بداند وبیا بیاور که :فریب میدهند خدا را وکسانی
را که ایمان آور ه اند ,و فریب نمیدهند مگر خو شانرا ر حالیکه شعورندارند
* ر لهایشان مرضی است ,پس زیا کر آنها را خدا مرضی وبرایشان عذابی
ر ناک است به آنچه تکذیب میکر ند (...پیام نور ,سوره البـقـره) .چـون
مفسدین اند ,و تظلم لفظی جزء زندگی روز مر شان است ,ممکن لذت گذری
از آن نصیب شوند امابارکج شان به منزل رسیدنی نیست وبه نز خـواص و
عوام یر یا زو چلوصاف شان از آب بر آمدنی است.
اما سرفرازی ارین تا ابد با شما بو ه پا برجا میماند .مرحبا به آن ما ریکه به
چنین فرزند شیر ا ه است! خدواند یار ومد گارتان اما هوشدارکه شمن ر
کمین است وهنگامه طلبان خم خم رفتن صیا ارند/ .
*****************************************
شنتلی ـ ورجینیا
الحاج عبدالقدیرفایق هروی

شب نشینان جهنم

کرزی هزار"ا ُُف به توای مر ک زبون هم بر مشاورین تو هم بر کمیسیون
اشرف غنی تو نبو شخ صالحی فخریه اش همین که بُو َ قوم پشتون
ک ُُشد مخلوق راو روی زمین گشته پر زخون
این مر بدسرشت یهو یست ومی "
مر م زظلم وجور تو آزر ه خاطر اند خواهند ازخداکه شوی زو سرنگون
این مسندی کـــه ا ه اوباما برای تو آن را کند خدای جهان نیز واژگون
خالق الشریک به وزخ بیفگنت ازبس نمو ه ای تو خیانت به مؤمنون
انی انیس تو به جهنم کی میشو ؟ بوش و نتن یهو شیمون و هم شرون
باشند این چــــهارطرفدار اسرائیل او را نمـــــو ه اند مسلط به مسلمون
امضااگرنگشت همان صلح نامه ها ایساف وناتو نیزکند جیش خو برون
افغانستان شو چارحوا ث وبی ثبات گر تــــــمام خلق گرفتار طالبون
پرسی اگرتوعامل این فتنه هاکی است مسئول حا ثات جهانست پنته گون
چه حقه بازی است که اعالن نمیکنند کی میکندجلو براین تخت بدشگون
هرم ُلک راشهی وامیری ضرورت است تاک َی رواست فاقدآن بو وغمدرون ؟!
*****************************************
حکومت وحدت ملی در فیسبوک ( نباله ازصفحۀ سوم )
پیشنها نمو ه اند تخص واقعی شان چه می باشد .من ر برنامه های مختلـف
ایشان ر ا یده ام که با ا بیات و اصطالحاتی که ر ا بیات حقوقی و سیـاسـی
کشور های فارسی زبان حتی رایج نیست بحیث کارشنا حقوق بین المـلـل
روابط بین المللی حقوق جزا وحال هم به حیث متخص حقوق اساسی بحثی
را به راه انداخته اند رکدام رشته کارشنا یا متخص اند؟/
*****************************************

گفتگوی کوبیش با مقامات پاکستان

78اگست/اسالم آبا ـ کوکچه :نماینده ویژه سازمان ملل ر افغـانسـتـان روز
چهارشنبه به پاکستان رفت تابرمسایل انتخابات بامقامات آنکشور یـدارکـنـد.
بحران سیاسی افغانستان پس از آن عمیق شد که ناظران تیم اشرف غنی احمدزی
به رخواست سازمان ملل پروسه تفتیش آرا را ترک کر ند .وزارت خـارجـه
پاکستان اعالم کر که یان کوبیش با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدراعظم
پاکستان یدار کر ه و ر رابطه به نقش سازمان ملل ر پروسه انتخابات و انتقال
سیاسی با وی صحبت کر .سرتاج عزیز نیز بر حمایت کشورش از انـتـقـال
موکراتیک قدرت سیاسی ر افغانستان تاکید کر .عزیز با ابراز امـیـدواری
خاطر نشان کر که یک افغانستان متحد و قوی از این پروسه بیرون آید.

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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حسین سرهنگ

یونین ستی ـ کالیفورنیا

طـــــــنز

محترم آقای کوشان سالمها واحترامات فراوان بنده را بپذیر .و قصـیـد
راکه فرستا ه بو م اولی بنام (شاه شجا اول) و یگری با عنوان (شاه شـجـا
ثانی) را بیات ری مقام بلندی ار که این سبک رابنام طنز یا رانگلیسـی
satireمی نامند .طنز صنایع ا بی خاصی ار که (گریز) و(رجو ) مشـهـور
ترین آنهاست .بنده نیز ر چندجا ازین صنایع ا بی کارگرفته ام.
مشهورترین آثارطنز ر ا بیات کالسیک ری (کلیله و منه) بهرام شاهی و
(منطق الطیر) عطارمیباشد .را بیات انگلیسی cll of the willنوشتۀ Jack London
که از یدگاه سگ هامیباشد ومشهورترین کرکتر استان سگی بنام Buckکه
نمایندگی ازشخصیت خو نویسنده میکند .یگری Animal Farmنـوشـتـۀ
George Drwellانگلیسی همه کرکترها حیوانات مختلف همراه بامالک مزرعه
وخانمش میباشد .موضو فارم حیوانات سیستم کمونیسم ومشهورترین کرکتر
آن یک خوک بنام است که نمایندگی از ستالین می کند.
قصید یگری باعنوان (زاغ وخر) حاال فرستا م که ا امۀ طنز (شاه شـجـا
اول وثانی) عقاب امریکا مگس جان کری خر امیدواران انتخابات پرندگـان
گوشتخوار یگرچون بوم و شاهین یگرممالک ناتو وکله خورک کشـور
اسرائیل است .اهمیت ا بی قصایدی که بنده نوشته به مراتب باالتـراز ارزش
سیاسی آن میباشد.

زاغ و خر

چو قانون جنگل به شاهی کشید
جلوسی به جنگل شداز مرغکان
رون کانش قــــــفس ها زیا
به مرغان هد ارزن و گال و جو
خرش با تعجب ز زاغ این سخن
که عقاب همچون شما بال ار
شعـــــــــــــوبا ً قبایل لتعارفوا
چرابال ار بال ار را خ ُــــور َ
به خرگفت زاغ ای شه چارپای
ولی ناشتـــای پلنگ است خر
عقاب وکله خورک و بوم و باز
همین چند باهمدگر ا ه ست
یکی پریکی خون یکی پوست را
یکی تخم ما را یکی اســـتخوان
نه با پیر و نه با زن کنند احترام
کانش ببندید شه گفت به زاغ
کان ار ببندیم شــــو زخم نو
ز تدبیر عقاب بی چاره خــــر
به فکر گر خربه آن زاغ گفت
به قاضی روید این شکایت برید
که تا ظلم عقاب را چاره کر
بگفت زاغ کو این ندار قبول
ز قانون جـــــنگ هراسد بسی
به قانون آن آشـــــیان سفید
خرش گفت باید ببوسی زمین

اگر بشنوی شاخ خواهی کشید
گشـــــا ه رآنجا عقابی کان
رون قفس عمر مرغک خراب
ر عوض کند بال مرغان رو
بپرسید کن بر مال بهـــــــر من
ز قـــــلب شما باشد احوال ار
که تا پاره قلبان شو ز آن رفو
به آغوش خر هم گر بفشر
پلنگ نیز ار چو تو چار پای
خو ت تاکنون زین نداری خبر
چو شاهین بخون تشنه عمر راز
ریغی نباشد ز هــــرکار پست
تناول کند یگرش گــوشت را
مرو ّت نه با طفل نه با جـــــوان
به شمشیر گــــیرند ز مر انتقام
بفرمو زاغ این نه کــــــار االغ
ببند ز ما ارزن و گـــــال و جو
ز صد یک ندار ز نـــــیا خبر
که نتوانــــم این راز از تو نهفت
ز این جبر عقاب حکایت برید
یکی چار چون تو بیچاره کر
زمرغان کند شیرهر م حصول
مبا ا کند قطـــــع بالش کسی
گناه را مکافـــــات ار امید
که خالق بو خیرکل ماکرین

گهی مرغ ســــر می زند گاه مار
چنین است رسم جهان ای بـــرار
*********************************************

( نباله ازستون اول :نشان میدهد .نها آزا وبیطرف ناظرانتخابات افغانستان 7283
قضیۀ بی نظمی و تقلب رابشمول انداختن آرای سیاه رصندوق هابه کمسیـون
شکایات انتخابات سپر ه است .رئیس گروه ناظران گفت که ما ویدئو ر اختیار
اریم که هر وجانب ربی نظمی ست ز ه اند.
به باورتحلیگران انتخابات یکی ازعواملی که تالشها ر جداسازی آرای تقلبـی
ازآرای مشرو ر ور وم راپیچیده میساز وجو انتخاب قوم کالن پشتون
میباشدکه ربین انتخاب غنی پشتون و عبداهلل که رابطۀ نز یک باتاجیکان ار
بصورت متحدبایک رقم بسیاربزرگ به غنی رأی ا ند .ریک مصاحبه غنـی
تاکیدکر مبارزه جدی وگستر ه پشتونهاراتحریک نمو تارأی بدهند وشمارش
ابتدایی ماه جون نشان ا که اونسبت به عبداهلل بیش ازیک ملیون رأی پیش می
باشد  .غنی گفت( :وقتی مبارزات را ازطریق یک شبکه پیش بر یم صدهاهزار
رضا کار راین شبکه همکاری نمو ند من می بینیم که کی بصورت انفـرا ی
چه کر ه است توجۀ مشترک مارا به جلوانداخت).
عبداهلل ر ور اول پیشتازبو ونه صدهزاررأی ازغنی سبقت اشت اما شمارش
ابتدایی ور وم غنی رایک ملیون ونهصدهزاررأی جلوبر وبراسا محاسبات
مامورین غربی یک کار(ناممکن) میباشد .پیشی بزرگ غنی روالیات ناامـن
میباشد که ربسیاری ازآن والیات حضورطالبان رفت وآمدناظران انتخاباتـی
راناممکن و خطرناک ساخته بو  .نتیجۀ هرمرکزرأیدهی رآنجاها ر ور وم
حساب شد گزارشهای محلی نشان ا که شماررأی هندگان بسیاراندک بو .
اکنون نجات انتخابات به بررسی مربوط است که عملیاتی بدین وسعت کـه
چندین تحویلخانه راپرکر ه همه ناظران راشگفت ز ه ساخته است .یکی ازراه
های تشخی تقلب آن بو که اگر ریک صندوق  %32آرابه سو یک کاندید
باشد آن صندوق باطل میگر  .بقول پلوماتها رکابل اگراین روش ر ور
وم بکار گرفته شو صندوقهایی که ارای %3۱آرا ریک مرکز رأی هی
برای یک نامز ا ه شده باشد بایدباطل شناخته شو  .این روش را تـیـم
عبداهلل طرفداری نمو که سوم حصۀ رأی هاکه بیش از و ملیون میشـو از
محاسبه خارج میگر .
وتحلیلگر غربی که بصورت مستقل ارقام رامطالعه مینمایند حتا تخـمـیـن
باالتری را پیشنها مینمایند که رحدو وملیون وصدهزار رأی بسو غـنـی
وهشت صدهزاررأی بسو عبداهلل ا ه شده است .اگر این آرا ازمحاسبه خارج
ساخته شو عبداهلل پیروزمیشو .تیم غنی ارقامی راارائه ندا ه اند ولـی یـک
سیاستدان ارشدکه حامی آقای غنی میباشد گفت وقتاکه تقلب( نباله رص)2

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.

خوشبینی برای بهترشدن انگوردرهرات ( نباله ازصفحۀ اول)
باوجو کاهش  %71رمحصوالت انگورامسال ازوالیت هرات 32هزارو 311
متریک تن انگور پس از بر اشت به بازار محلی و اخلی وار شد.سال گذشتـه
میزان بر اشت این محصول ۳۳8هزارو  221متریک تن اعالم شده بو .
عد از باغداران هرات میگویند انگوربر اشتی آنان امسال با قیمت مناسـب
ر بازارمحلی و والیات همجوار بفروش رسیده است و آنان عالقمند به افزایش
تاکستانهای خو میباشند .باغداران هرات سرمای بیش از حد هـوا ر فصـل
رویش انه های این میوه و بارش تگرگ ها را از عواملی میدانند که ر کاهش
سطح تولید این محصول نقش اشته است  .رعین حال باتوجه به اهمیت ایـن
میوه رهرات ریاست زراعت هرات نیزامسال صدهاتن ازباغداران این مـیـوه
راتحت پوشش وره های آموزشی نحوه نگهداری ازباغها ومحصول انگورقرار
ا ه ر نظر ار تا سطح بر اشت این محصول را رهرات افزایش هد .
زالل امیدوار است تا با بهره بر اری از سر خانه بزرگ هرات که رجـوار
میدان هوایی ایجا میگر راه بهتر برای صا رات این میوه به خارج از کشور
نیزجستجوشو  .اومیگوید :هم اکنون انو کشمش ازمیوه انگور رهرات تهیه و
به برخی ازکشورهاصا ر می شو  .هرات ازجمله مناطق غنی از میوه است که
از جمله ۳71نو انگور راین والیت انگورفخری لعل کشمـشـی عسـکـری
پوشنگی حسینی روچه لوغی صاحبی آبی مسکه وشنگول خانی معروف
و مشهور است .

دمپسی:کمی بیشتراز پایان امسال باقی می مانیم !

72اگست/واشنگتن ـ کوکچه :یک مقام ارشدامنیتی امریکاگفت پنتاگـون
برنامه خروج خو راتوسعه ا ه واگرتوافقنامه امنیتی امضا نشو وانتـخـابـات
جنجالی ا امه یابد؛ نیروهای امریکایی کمی بیشتر از پایان امسال رافغانستان باقی
خواهند ماند .جنرال مارتین مپسی رییس ستا مشترک ارتش امریکا که روز
وشنبه بسوی افغانستان پرواز میکر گفت :ر شرایط مطلوب اگر توافقنـامـه
امنیتی امضا نشو ؛ امریکا تا 3ماه آینده باید نیروها و تجهیزاتش را از افغانستان
خارج کندواگر نیاز باشد؛ امریکا میتواند به زو ی نیروهایش را خارج کـنـدو
ارتش این طرح آما ه را ار ؛ ر صورتی که بن بست انتخابات ا امه یابد.
جنرال مپسی برای حضور رمراسم تغییرفرماندهی نیروهای امریکا به کابل
آمده است .او اذعان کر که از انتقال قدرت سیاسی ر افغانستان نگران است
وتاکیدکر  :فکرمیکنم این بسیار مهم است که آنان یک راهی را پیدا کنند که
بازنده را نیزجای هند؛ زیرا ر اینجا یک پیروزی و یک مغلوب شدن نیست؛
بلکه توافق بر تقسیم قدرت است .مپسی گفت تاکنون مشخ نیست کـدام
یک از نامز ان ر نشست سران ناتو شرکت خواهد کر .

عبداهلل و احمدزی از روند ابطال آرا ناراض اند

72اگست/کابل ـ بی بی سی :همزمان با آغاز روند ابطال آرا روند بررسـی
ویژه شش هزاررای هم شرو شدکه  78رصد کل آرا است .کمسیون مستقل
انتخابات راولین جلسهایکه زیرنام(روند ابطال آرای انتخابات ریاست جمهوری)
برگزار کر آرای 27محل رایگیری را باطل اعالم کر  .تعدا آرای موجو
رصندوقهای این محالت راکسی نمیدانداما به اسا جدولیکه کمسیون منتشر
کر این صندوقهامربوط والیتهای کاپیسا میدان ور ک لوگر بامیان غزنی
پکتیکا پکتیا قندوز بلخ ارزگان زابل قندهار فاریاب هیرمند و هرات است.
هنوز روشن نیست که 27محل شامل چه تعدا رای است.
تعدا کل صندوقها 77878صندوق است ۳2۱2۱صندوق (  27رصد)
بررسی شده 2323صندوق (  78رصد) زیر بررسی ویژه قرار ار  .ابطـال
آرا رچندین جلسه صورت میگیر  .رجلسه اول ۱232محل به بحث گرفتـه
شد و 27محل آن باطل اعالم شد 7822محل معتبر خوانده شد و 232محـل
به بررسی مجد رفت .هیرمندبا 72صندوق وقندهاربا ۳7صندوق ازوالیاتی اند
که ر وراولین بررسی روندابطال آرا بیشترین صندوق از ست ا ه اند.
یک مقام کمسیون انتخابات رپاسخ به این سئوال که بیشتر رای کدام نامز
باطل شده گفت :بخاطرحساسیت وضعیت نمیگویدکه از 27صندوق چه تعدا
رای مربوط کدام نامز است.اماگفت که نام والیات رجدول محالت بـاطـل
اعالم شده مشخ است و رسانهها میتوانند ریابندآرای کدامیک از و نامز
باطل شده است.
به اسا نتیجه ابتدایی ور وم انتخابات احمدزی رهر و والیت نسبت بـه
عبداهلل رای بیشتری اشت27 .محل که آرای شان باطل اعالم شده مـربـوط
۳2والیت است؛ عمدتا والیتهایکه غنی رآنها نسبت به عبداهلل پیشـتـازبـو ه
است.اما این محاسبه هیچگاهی نمی تواند روشن کندکه آرای باطل اعالم شده
الزاماآرای احمدزی بو ه است.با این حال ستا های انتخاباتی میتوانند ظـرف
73ساعت آینده ر مور ابطال آرا استیناف خواهی کنند.
آمار گنگ و روند پیچیده  :روشن نبو ن تعدا آرای بررسی شده تـعـدا
آرای باطل شده وتعدا آرایی که پس از بررسی وباره به بازشماری رفته ستا
های انتخاباتی راخشمگین کر ه است .آمار کمسیون هم مبتنی بر رصد وتعدا
محالت است نه تعدا آرا .آرایی که باطل اعالم شده بخشـی ازشـش هـزار
صندوق است که رمرحله اول بررسی بعنوان آرای مشکوک کنار گذاشـتـه
شده بو ند .حاال از این میان ۱232صندوق بررسی مجد شـده کـه آرای
7822صندوق رای پاک اعالم شده 232صندوق برای بررسی های بیشترکنار
گذاشته شده و رای 27صندوق هم باطل اعالم شده است .

 33کشته و ۰3زخمی نتیجۀ حادثۀ مرگبارترافیکی

 ۳8جوالی/با غیس ـ ماندگار :مسئوالن والیت با غیس روز یکشنبه گفتنـد
ر ولسوالی آبکمری یک موترالری که حامل انسانها و حیوانات بو ازمسیر
جا ه منحرف شده و ر نتیجۀ این رویدا ۱۱نفر کشته و ۳۱نفرمجروح شده
اند .این حا ثه بعد ازظهر روزشنبه (  )۳2/18/71۳3رمنطقه چارسنـگـی رخ
ا ه است .الری که حامل اعضای چهارخانوا ه بو فعتا ً چپه شده و خسارات
مالی و جانی را به بار آور .

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،
مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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اوباما خواهان پیشرفت در روند سیاسی و
فنی انتخابات افغانستان شد

7۱اگست/واشنگتن ـ بی بی سی:بعدازتنشهای انتخاباتی وسفر وبـاره جـان
کری وزیر خارجه امریکا به کابل و نامز انتخاباتی افغانستان اعالمیه مشترک
امضاکر ند .عبداهلل واحمدزی بعدازصحبت تلفونی یشب باراک اوباما رئیس
جمهورامریکا باآنها امروز به منظور بحث بیشتربرسرصالحیت پست اجرایی و
توافق بر سر ولت وحدت باهم یدارکر ند .آنان مشغول گفتوگو اند کـه
چگونه میتوانند ر ولت آینده باهم یکجاکارکنند .گفتگوهامیان اعضای تیـم
های آنها ر و هفته گذشته پیشرفت آهسته اشت.تاکنون ازجزئیات این یدار
اطالعات زیا ی ر ست نیست ولی فضل الرحمن اوریا عضو ستا عبداهلل و
صدیق پتمن عضو ستا احمدزی گفتند ورهبر ر این نشست ستاور های قابل
مالحظهای اشتهاند.
بعدازتنشهای انتخاباتی وسفر وباره جانکری وزیر خارجه امریکا به کابـل
ونامز انتخابات اعالمیه مشترک امضا کر ند .ر این اعالمیه به تشکیل ولت
وحدت ملی و ایجا پست اجرایی تاکید شده است.
به منظور ارائه تعریف مشخ از صالحیتهای پست اجرایی و سـاخـتـار
ولت وحدت ملی چهارشنبه 77اسدتیم فنی و ستا به شکل رسمی کار را
آغاز کر ند .رجریان نشست و تیم فنی اعالم کر ندبه توافقهای مهم ربـاره
ساختار حکومت وحدت ملی ست یافتهاند ولی نقطه حل نشده ر نشست تیم
فنی و ستا صالحیتهای مقام اجرایی بو .به نظرمیرسد که نرسیدن به توافـق
نهایی بر سر این موضو باعث شده که باراک اوباما شب گذشته با و نامـز
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت جداگانه تلفنی گفتوگو کند.
اوریاگفت اوباما خواستارپیشرفت روندسیاسی وفنی انتخابات شده و اینکـه
افغانستان به بحران کشانده نشو وعبداهلل نیزاطمینان ا ه که او متعهدبه تحـقـق
توافق انجام شدهاست .پتمن نیزگفت رئیس جمهور امریکا رصحبت با اشرف
غنی ابرازامیدواری کر ه که برای ختم روند بررسی آرا و تشکیل حـکـومـت
وحدت ملی هر و تیم به توافق برسند.
توافق برسرصالحیت پست اجرایی که ر اعالمیه مشترک امضا شده توسط
ونامز آمده به نظرمیرسد بحث اصلی امروز بو  .راعالمیۀ مشترک امضاشده
توسط ونامز آمده :تا زمانیکه مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسـی
ایجا شو وظایف صدراعظم اجرایی رارئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد
بر  .این مقام بالفاصله توسط فرمان رئیس جمهور ایجا شده و توسط شخصی
که ازطرف کاندیدای ومی انتخابات معرفی و از جانب رئیس جمهور تایـیـد
گر یده باشد اشغال میگر .
اینکه رباره صالحیت رئیس اجرایی امروز چه پیشرفتهای بدست آمده
اوریا بدون اشاره به جزییات گفت پیشرفتهای صورت گرفته  .پتمن نیز ر باره
نشست امروزگفترهبرهر وتیم باهم مالقات کر ند تا رباره آنچه که کمـیـتـه
وحدت ملی به این و رهبر محول کر ه بو بحث کنند .صالحیت رئـیـس
اجرایی موقف رهبراپوزیسیون و سایر موضوعات که به صالحیت حکومت
وحدت ملی مربوط میشو از مسایل مور بحث امروز بو  .پتمن نیز مالقات
را مثبت و امیدوارکننده خواند و گفت :پیشرفت برای حل مشکالت صورت
گرفته است و امیدوار هستم که حل نهایی ر مالقاتهای آینده به ست آید.

پنج ملیارد دالر خساره بخاطر بحران انتخابات

 72اگست/کابل ـ بی بی سی:حضرت عمرزاخیلوال وزیرمالیه اعالم کـر
طوالنی شدن روندانتخابات ربیش از 2ملیار الربه اقتصا کشور صدمه ز ه
وحدو 2ملیار الر سرمایه شخصی مر م نیز ازکشورخارج شده واین ضـرر
اقتصا ی تاثیرات طوالنی مدت خو راحتی بعداز انتخابات نیزخواهد اشت و
کاهش تاثیرات این زیان اقتصا ی مدت زیا ی را ر بر خواهد گرفت.
بو جه سال ۳۱3۱افغانستان :مجمو بو جه2,3 :ملیار الر رآمد اخلی:
7,۱ملیار ( ۳,8ملیار مالیات و 323ملیون از رآمد معا ن) رآمد خارجی2,۳ :
ملیار کسر بو جه332 :ملیون الر .تعدا کارمندان ولت832 :هـزارنـفـر
پیشبینی رشد اخلی۱,7% :میزان بیکاری مخفی 22 :رصد (کشاورزان)
وزیرمالیه را امه هشدار ا رصورت طوالنی ترشدن روند انتخابات و عدم
اعالم نتایج آن افغانستان چار بحران مالی میشو  .رآن صورت ولت رآمد
مور نیاز رانخواهد اشت تا حقوق کارمندانش رابپر از و رصورتیکه ولـت
قا ربه پر اخت معاش کارمندانش نباشد بحران جدی رکشورشکل خـواهـد
گرفت و ولت مجبورخواهد شد معاش کارمندان ولت راکاهـش هـد و
برخی از کارمندان را نیز از وظایف شان برکنار کند.
براسا اعالم وزارت مالیه رآمدامسال نسبت به سال گذشتـه  72رصـد
کاهش یافته است .وزیرمالیه رباره جزئیات این خسارتهای اقتصا ی وکاهش
رآمد ولت اطالعات زیا ی ارائه نکر ولی صاحبنظران اقتصا ی معتقدندکه
وابستگی بو جه افغانستان به کمکهای بینالمللی باعث شده که این بـو جـه
همواره شکننده و آسیب پذیر باشد.
رسند بو جه سال ۳۱3۱نیز وزارت مالیه یا آورشده بو که بو جه عـا ی
امسال که از رآمد اخلی تامین میشو نسبت به سال گذشته کاهش 3ملیار
افغانی (حدو ۳21ملیون الر) خواهد اشت.
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مسحورجمال هنرمندمشهور وفات یافت

 72اگست/هالندـ بی بی سی :جلیل احمدمسحورجمال ازپـیـشـکـسـوتـان
موسیقی افغانستان روز یکشنبه وم ماه سنبله/شهریور ر 23سالگی ر شـهـر
آنهام هلند ر گذشت .او رچند سال گذشته از بیماری سرطان رنج میبر .
مسحورجمال راازپیشکسوتان موسیقی حماسی رافغانستان میشناسـنـد کـه
باآهنگهای میهنی وحماسی خو بیشترشهرت اشت .مسحورجمال ر (۳۱73
۳332م ) رشهر کابل متولد شد .وی از وران کو کی عالقمند موسیقی شد
وبا استفا ه از ترانه های استا غالم حسین آوازخوان اهل خرابات یاسبک هندی
موسیقی رمراسم رسمی رمکتب آوازخوانی می کر .
سالهاپیش خو ش ر مصاحبهای بـا
بیبیسی گفته بو که بارنخـسـت ر
اوایل هه چهل خورشیدی ر کنسرتی
به مناسبت جشن استقالل افغانستان آواز
خواند و از همانجا راهش به را یوکابـل
بازشدوبعدازآن باجمعی از جوانان اهـل
موسیقی مانند احمد ظاهر ظاهر هویدا
رحیم جهانی و یگران گروهی را ایجا
کر ند و حلقه یگری از آماتوران یـا
آوازخوانان را تشکیل ا ندکه بیشتربـه
موسیقی غربی ونواختن آالت موسیقی
غربی توجه اشتند .اوتحصیالت عالـی
خو را ر رشته زبان و ا بیات فارسـی
ر انشگاه کابل به پایان رساندومـعـلـم شادروان جلیل احمدمسحورجمال
زبان فارسی رلیسه حبیبیه شد .
مسحورجمال ر هه شصت خورشیدی بیشتربه ساخت واجرای آهنگ های
میهنی وانقالبی روی آور وآهنگهای میهنی زیا ی را خواند ویـا هـم بـرای
یگران ساخت .البته قبل از آن نیز او ترانه های میهنی ساخته بو  .یکی از ترانه
های میهنی اش که هنوز ر رسانه ها پخش میشو ":برا ران و خواهران یـکـی
"مسحورجمال هم آوازخوان وهم نوازنده خوب فلوت بو و رآهنگسازی
شوید
ست باالیی اشت .برای بسیاری از آوازخوانان افغان ازجمله احـمـدظـاهـر
ظاهرهویدا یونس ژیال و هنگامه آهنگ ساخته است.

پیام وزیراطالعات وفرهنگ به مناسبت
مرگ شاعرنامدارمعاصر سیمین بهبهانی

۳3اگست/کابل ـ باختر :رپیام اکترسیدمخدوم رهین آمده :بااندوه فراوان
اطال یافتم که یکی از زنان سخنورو شاعر نامدار زبان ری ازجهان فانی چشـم
پوشیده است .سیمین که مانند فروغ فرخ زا پروین اعتصامی ومـحـجـوبـه
هروی ازجمله زنان سخنور معاصر برای تمام شاعران افغان بخصوص شاعرزنان
افغان مور تکریم بو و اشعارش رآهنگهای آوازخوانان ماطنین انداخته بـو
چشم از جهان پوشید وبه ابدیت پیوست  .مرگ این بانوی شاعر را بـه هـمـه
وست اران شعر و ا ب تسلیت میگویم.
خانم سیمین حسن زا ه معین امورنشرات وزارت اطالعـات و فـرهـنـگ
شاعرونویسند کشور نیز رگذشت جانگدازسیمین بهبهانی شاعر مشهور فارسی
زبان را یک ضایعه بزرگ به جامعه ا بی انسته تألم و تاثر جامعه ا بی افغانستان
را به خانوا ه و وست اران حوزه شعر فارسی ابراز میدار .

کتابخانۀ ملی افغانستان درکابل اعمار میشود

72اگست/کابل ـ باختر:نخستین جلسه هیئت تاسیس کتابخانه ملی افغانستـان
امروزبه ریاست اکتر سیدمخدوم رهین وزیراطالعات و فرهنگ بااشـتـراک
استا یار نبی فراهی معین توریسم و اکترسید ضیا حسینی مشاور ارشد وزارت
امور شهر سازی و سایرمسئوالن ذیربط ایر شدو ربار نقشه و طرح کتابخانـه
ملی افغانستان که قراراست روی قطعه زمینی به مساحت شانز ه جریب زمین ر
منطقه یکه توت اعمار گر بحث و مذاکره صورت گرفت .

جلسۀ کمسیون آماده سازی بامیان  ،بحیث
پایتخت فرهنگی سارک دایرشد

72اگست/کابل ـ باختر:کمسیون آما ه سازی بامیان بحـیـث پـایـتـخـت
فرهنگی سارک به ریاست اکتر سیدمخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ و
رئیس آن کمیسیون جلسه کر  .راین جلسه که به اشتراک مـحـمـدآصـف
رحیمی وزیر زراعت وآبیاری نجیب اهلل اوژن وزیرفواید عامه اوو عـلـی
نجفی وزیر ترانسپورت وهوانور ی اکترحسن بانو غضنفر وزیر امور زنان
انجنیر محمد یوسف پشتون مشاورارشدرئیس جمهور رامورساختمانی گـر
جنرال غالم علی وحدت والی بامیان نمایندگان وزارت امورخارجه مالیه ا ار
مستقل ارگانهای محلی حفاظت ازمحیط زیست و شهر ار بامیان برگزار شـد.
راین جلسه مسایل مربوط به آما ه سازی بامیان برای سال  71۳2بحیث پایتخت
فرهنگی سارک ر ابعا مختلف مور بحث و مذاکره قرار گرفتـه و مـوار
مور نیاز به تصویب رسید.
قرار است مصوبۀ این جلسه به شورای وزیران تقدیم شو .

