
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 ن ناتو و ازدیاد کمک با ارتش افغانستا
ـ باختر   6 : نشست سران ناتو درویلز لندن روزگذشته پایان یافت،  سپتمبر/لندن 

گفته میشود این نشست آخرین نشست ناتو با اعضای ایساف یاشرکای آن در  
ـان در   مورد  فغانستان خوانده شد ، سرمنشی ناتو به ادامه همکاریهای آن سازم
افغانستان تاکیدکرد. نشست دوروزه سران ناتو بزرگترین نشست جهانی پس از  
مجمع عمومی سازمان ملل است که درآن نمایندگان بیش از شـتـت کشـور  
شرکت کرده بودند.دراین نشست که برای اعضای ناتو ومتحدینش مهم ترین و  
سرنوشت سازترین است و درکنار موضوع افغانستان درمورد بحران اوکراین و  
ـهـه   مقابله باگروه داعش درعراق مسایل تشکیالتی و ساختار ناتو ایجاد یک قط
واکنش سریع که چهارهزار عسکر را در درون خودجا دارد بـحـش شـد و  
 توافقات صورت گرفت . افغانستان دراجالس ویلز بازهم جای خود را داشت . 
ـان بـه   ـازم اندرس راسموسن سرمنشی ناتو درسخنرانی خودگفت: ایـن س
ـیـت   حمایت ازافغانستان متههداست وثبات درافغانستان برای این سازمان ازاهـم

درسه عرصه به حمایت خـود از    4102خوبی برخوردار است. ناتوپس ازسال  
افغانستان ادامه خواهد داد اول آموزش، مشوره دهی وحمایت ازنیروهای امنیتی  
که این ماموریت به حمایت قاطع موسوم است، دوم حمایت مالی وسوم تههد به  
همکاری پایدار ناتودرافغانستان که درنشست سران سازمان لیسبون تتویب شد  
وبر اساس آن ناتو در درازمدت ازافغانستان حمایت خواهد کرد. این همکاری  
شامل تماس درازمدت میان ناتو و افغانستان پس ازختم دوره ماموریت آیساف  
ـاتـو   و خروج کامل نیروهای ناتو ازافغانستان است که براساس این همکاری ن
 متههداست هیچوقت دیگراجازه ندهد افغانستان به پایگاه تروریستهاتبدیل شود. 
دیویدکامرون صدراعظم انگلستان نیزدرسخنرانی خوددست آوردهای ناتو  

هزار    051رادرافغانستان برشمردوگفت : افغانستان امروز کشوریست که دارای 
نیروی امنیتی میباشد و درسایر بخش هانیز دستآوردهای بزرگی داشته است. او  
ضمن آنکه ازقربانیان نیروهای ناتودرافغانستان ستایش کرد، ماموریت افغانستان  
را یک موفقیت بزرگ برای این سازمان خواند.دراین نشست بحرانهای اوکراین  
و مقابله باگروه داعش نیز مورد بحش قرار گرفت. بارک اوباما رئیس جمهـور  
امریکا درسخنرانی خود درموردگروه داعش گفت ،امریکا گروه نظامی دولت  
اسالمی موسوم به داعش را درعراق مورد پیگردقرارخواهد دادورهبران آن را  
ـای   نابود خواهدکرد. ضمناً اوباماازازدیاد کمکهای  مالی ناتو با ارتش و نهاد ه

 امنیتی افغان سخن گفت . 
ـان   ـت ـانس ـغ نشست سران ناتو و متحدین آن درویلز امید دوباره برای مردم اف
بخشید که دراین نشست سران ناتو ساالنه پنج اعشاریه یک ملیارد دالر را به نیرو  
های امنیتی کشور تههد نمودند.بسم اهلل محمدی وزیر دفاع ملـی کـه درایـن  
اجالس شرکت کرده بود در جمع خبرنگاران درویلزضمن آنکه این نشست را  
ـهـد   ـه پردست آورد خواند بیان داشت که درنتیجه این نشست جامهه جهانی ت
کمک ساالنه پنج اعشاریه یک ملیارد دالر را به نیروهای امنیتی افغانستان نمودند.  
وزیردفاع ملی اضافه کردبارک اوباما رئیس جمهورامریکادرین نشست مشخص  
ساخت که امریکابرای سه سال یک ملیارد دیگرنیزکمک مینماید که بهداً ساالنه  

ملیارد دالر به نیروهای امنیتی ما کمک میشوند. وزیر دفاع ملی درسخنرانی    0/5
ـاز   خوددراین نشست گفت که نیروهای امنیتی افغانستان به کمک های بیشتر نی
 دارند و از اجالس ناتو خواست تا کمک های شان را به افغانستان بیشتر  سازند . 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 موج جنون می زند، اشک پریشان کیست        ناله  به دل می خلد، بسمل مژگان کیست
 سرمه  ز خاکم برد چـــــشم غزاالن ناز        بخت سیاه بر سرم سایــۀ مژگان کیست

 وحشی صحرای حسن نرگس فتان کیست        موجــۀ دریای ناز ابــروی جانان کیست 
 حُسن بتان این قدر نیست فـــریب نظر         گر نه تویی جلوه گر، آیینه حیران کیست
 رنگ بـــهار خیال می چکد از دیـده ام         این گل حیرت  نگاه  شبنم بستان کیست

 میرزا عبدالقادر بیدل )رح(

 طرح اتهام پولشویی علیه خلیلزاد
ـ بی بی سی 8 : مقامات اتریش مشغول تحقیق درباره اتهام پـول  سپتمبر/وین 

شویی علیه زلمی خلیلزاد، سفیرپیشین امریکادرافغانستان، عراق وسازمان ملـل،  
ها، خلیلزاد متهم شده که ازطریق حساب بانکـی    هستند. براساس گزارش رسانه 

همسرش در وین اقدام به پولشویی کرده است. بگزارش مجله اتریشی پروفیل،   
ـقـل    0 خلیلزاد متهم است که  ـت ملیون وچهارصدهزاردالررابحساب همسرش من

کرده و این پول به فهالیتهای مرتبط باشرکتهایی درعراق و امارات متحد عربی  
ابتداسفیر امریکا در افغانستان و    411۲ و 4110 مربوط است. خلیلزادبین سالهای 

ـیـده،   سپس در عراق بود . براساس اسناد دادگاه که بدست مجله پروفیـل رس
مقامات اتریش چندین حساب مربوط به شرل بنارد، همسرامریکایی خلیلزاد را  
مسدودکرده اند. هولگربیلز، وکیل مدافع خانم بناردگفت مقامات امریکاتاکنون 

 )مدارک وشواهدمحکم(علیه موکلش ارائه نکردهاند. 
انتظارمیرودکه نتیجه درخواست تجدیدنظرخانم بناردبرای بازگشایی حساب  

 اش به زودی اعالم شود .   بانکی 
روؤس سخنان داکترعبداهلل درنشست خبری  

 هشتم سپتمبردرکابل :  
 در تمام افغانستان حمایت سراسری مردم را با خود داشتیم، ✔
 آرزوی ما جدا سازی آرای تقلبی بود، ✔
 هدف از تفتیش آرا زمینه سازی برای توافق سیاسی بود، ✔
 پروسه تفتیش با عجله آغاز شد، ✔
 پروسه تفتیش بدون توافق سر الیحه ابطال آغاز شد، ✔
 باافشای شیوه های تقلب، مشکالت بر روی الیحه ابطال بیشترشد، ✔
 کمسیون عالقۀ به افشای تقلب نداشت، ✔
 پروسه تفتیش، یک پروسه واقهی نبود، ✔
 به مشکل آرای مشابه رسیدگی نشد، ✔
 ما درهرجاییکه توافق می کنیم ،آینده مردم را درنظرمی گیریم، ✔
 طرف مقابل با تهلل با موافقتنامه برخورد کرد، ✔
 روند سیاسی به بن بست رسیده است، ✔
 هیچ مهامله در روند سیاسی وجود نداشت، ✔
 ما برنده واقهی به اساس رای مردم افغانستان هستیم، ✔
 ماهیچ وقت خشونت راتوصیه نمی کنیم، خشونت را رد میکنیم، ✔
 اگرتادو روزدیگرصدای خودرابلند نمیکردم، مرامالمت میکردند، ✔ 
 طرف مقابل در خواب است ، ادعای ما را درک نکرد، ✔
 طرف مقابل صبر ما را به مهنی بیچارگی دانست، ✔
 من در تمام مراحل ، حق مردم را در نظر گرفته ام، ✔
 دردکسانیکه انگشت خودرا ازدست دادند،فراموش مانشده است، ✔
 ماهرگز از حق خود و مردم افغانستان گذشتنی نیستیم، ✔
هیچکس حاضرنیست که باتقلب کاروکسانیکه به سرنوشت مردم افغانستان  ✔

 بازی کردندبه مذاکره بنشیند، اما ما باآنها مذاکره کردیم، 
من هیچ سرمایۀ دیگردر زندگی ندارم که به آن افتخارکنم،  سرمایۀ من شما  ✔

 مردم با شهامت افغانستان هستید، 
 ما اعالم نتایج تقلب را نمی پذیریم، ✔
 یک روز حکومت تقلبی را تحمل کرده نمی توانیم./ ✔

 نشستی باعنوان مسعود وتفکر ملی برگزار شد  
ـ تلویزیون نور   8 : شماری از اندیشمندان، نخبگان سیاسی وکار  سپتمبر/کابل 

شناسان به مناسبت گرامی داشت ازهفتۀ شهید سمینار علمی رازیرعنوان )مسهود  
و تفکرملی درافغانستان( درکابل راه انداختند. احمدولی مسهود رئیس بنیادشهید  
ـیـچ   احمدشاه مسهود میگوید قهرمان ملی کشورمستقالنه تتمیم میگرفـت. ه
ـلـی،   ـان م ـهـرم عامل بیرونی در تتمیم گیریهای قهرمانی ملی دیده نمیشد. ق
افغانستان را برای مردم افغانستان میخواست ویکی از آرمان های او تامین صلح و  

 بازسازی کشور بود. 
ـلـی   محمدعلم ایزدیار مهاون مجلس سنا، درسمینارگفت شختیت قهرمان م
کشورتنها دربهد نظامی خالصه نمیشود، شهید احمد شاه مسهود شختیت  چند  
بُهدی بود. سیده مژگان متطفوی استاددانشگاه کابل، نبود شهیدمسهود را در  
شرایط کنونی یک ضایهه میداند ومیگویداگرحکومت افغانستان ازتفکر مسهود  
استفاده میکرد حاال تحوالت مثبتی در کشور رونما می شد. خانم مژگان تاکید  
 کرد که نسل جوان بایدتفکر مسهود رابحیش الگوی رفتاری خود قرار دهند. 

 پنج پلیس درلغمان شهید شدند 
ـ باختر:    1 پنج پلیس درحمله طالبان  وانفجارماین درلغمان امروز  سپتمبر/لغمان 

شهید شدند. رویداد درنزدیکی بازارولسوالی بادپش هنگامی رخ دادکه گروهی  
 ازطالبان بریک قرارگاه نظامی حمله کردند .    

به خاطر روزشهید وتجلیل ازشخصیت  
 (رح قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود  ) 

در سیزدهمین سالگرد شهادت احمدشاه مسعودغازی ،   
قهرمان ملی، محفل با شکوهی به همکاری سفارت کبرای  
افغانستان مقیم واشنگتن دی سی وکمیتۀ تدارک مراسم   

 درایالت ورجینیا دایرمیشود  
 محل : چری بالسم بنکویت هال درشهرسترلنگ ایالت ورجینیا 

 4102شب یکشنبه چهاردهم سپتمبر    9شام تا    5زمان : ساعت   
Cherry Blossom Restaurant & Banquet Hall 
46110 Lake Center Plaza, Sterling VA 20165 

703 – 444 – 0080 
مسئول کمیتۀ تدارک محافل تجلیل ازقهرمان ملی افغانستان شهید  

 احمدشاه مسعود )رح(و مدیرهفته نامۀ امید، محمد قوی کوشان 

منظرۀ مرقدپاک قهرمان ملی وسرورشهیدان راه حفظ استقالل  میهن،  
 غازی احمدشاه مسعود شهید )رح( برفرازتپۀ شهداء در والیت پنجشیر 

 باجاسوسان خارجی مبارزه جدی صورت گیرد   
ـ طلوع نیوز:    1 استادعبدالرب الرسول سیاف در سیزدهمین سالگرد  سپتمبر/کابل 

شهادت قهرمان ملی کشورشهید احمدشاه مسهود، مانندسالهای پیشین بازهم از  
درب حدیش به مذمت مخالفان مسلح دولت پرداخت. سیاف یکبار دیگر بر غیر  
اسالمی بودن اعمال مخالفان مسلح دولت تاکید کرد.این رهبر جهادی میگوید:  
کسانیکه به مخالفان مسلح دولت همکاری میکنند وآنانرا درخانه های خودجا می  
دهند باید از رحمت خدا دست بشویند. استادسیاف آن شمار از عالمان دین راکه  
برای کامیابی طالبان ومخالفان مسلح دولت دعا می کنند، نادان خطاب میکند و  
ـان   میگوید این عالمان به ظاهرعالم اند؛ اما از دین چیزی نمیفهمند.سیاف  همچن
ـاد   ـت برمبارزه جدی باجاسوسان تاکید میکندکه نباید بر جاسوسان رحم کرد.اس
سیاف نیروهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی کشور را قهرمان و مجاهـدان راه  
 حق  شمردوگفت دولت و مردم  باید ازاین نیروها حمایت همه جانبه نمایند. 
پس ازپایان سخنرانی استادسیاف، کرزی ازگردانندگان همایش خواست که  
صبغت اهلل مجددی نیزسخنرانی کند؛ اما اشتراک کنندگان همایش یکه یـکـه  
ـای مـجـددی   تاالر راترک کردند ونخواستند سخنان ویرابشنوند. سرانجام آق

 مجبور شد بدون سخنرانی جایگاه را ترک کند . 
 انستیتوت توریسم افتتاح شد 

ـ باختر:    6 ـنـ   سپتمبر/کابل  داکترسیدمخدوم رهین وزیر اطالعات و فره
امروز انستیتوت توریسم را افتتاح کرد.این اولین انستیتوت بـرای پـرورش و  
آموزش کادرهای مسلکی درعرصه مختلف بخش گردشگری وسیاحـت بـه  
اهتمام وزارت اطالعات و فرهن  ساخته شده و پس چندی افغانستان درایـن  
عرصه صاحب کادرهای آموزش دیده وتحتیل کرده خواهد بود. درمراسـم  
افتتاح انستیتوت وزیراطالعات وفرهن  ابراز آرزومندی کردکه این گام سبب  
رشدبیشترصنهت گردشگری وشغل زایی در کشور گردد.پوهنمل نبی فراهـی  
ـنـج   مهین توریسم وزارت اطالعات و فرهن  گفت این انستیتوت درساحه پ

اتاق آموزشی و سایر تجهیزات میباشد ،    44جریب زمین ساخته شده و دارای  
ـتـوت    44وی هزینه ساختمان این مرکز را   ـی ـت ملیون افغانی وانمودکرد.درانس

برعالوه آنکه تحقیقات الزم برای رشد انکشاف این صنهت درافغانستان صورت  
میگیرد ، برای شامالن شیوه های مهمانداری، عرضه خدمات، هوتلداری و سایر  

 بخش  ها، که دراین عرصه مطرح میباشد آموزش داده می شوند . 

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 

 اول عیداالضحی شنبه خواهد بود
 44و6بساعت  4102سپتمبر 42هالل ماه ذی الحجه بروز

دقیقۀ صبح )وقت گرینینچ( موجودخواهدشد، ودرهنگام 
غروب خورشیدهمان روز درحجاز واکثرجهان قابل رؤیت 

سپتمبر اول ماه ذی الحجه  45خواهدبود. لذاروزپنجشنبه
نهم ذی  4102اکتوبر 3می آید. باین حساب روزجمعه 

الحجه مناسک قیام عرفات صورت گرفته ونمازجمعه در 
ذی الحجه 01اکتوبر 2صحرای عرفات ادامیشود. شنبه

 روزاول عیداالضحی خواهدبود. 
ـ دراحوال امروزی، امت اسالمی سراسرجهان  0تذکرات :

حاجیان را درمناء واطراف کعبه درحالت تجلیل عیددر 
تلویزیون خواهنددید وتأخیرعید بنام رؤیت منطقوی 

ـ امادربارۀ رؤیت هالل ماه مبارک 4مصلحت نخواهد بود. 
رمضان وآغازروزه وتجلیل عیدفطر،مسلمانان مناطق مختلف 

جهان، رؤیت هالل رادرمنطقۀ سکونت خویش اعتبار 
 میدهند، وارتباط به رؤیت هالل درسرزمین حجازندارد. 

 واهلل اعلم، ر. ف.

 



 

 

 هفته نامۀ امید                                              980شمارۀ  صفحۀ دوم 

Omaid Weekly 
P.O. Box 30818 Alexandria, VA  22310 

Tel/Fax : (703) 491-6321  Cell:(571)435-4604 

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 فریمونت ـ کالیفورنیامحمد طاها کوشان                               
 حزب شیطان از دیدگاه قرءان کریم

 و دانستن عدل خدای                                کار حکیمان و ره انبیاست   دیدن
 ناصرخسرو بلخی قبادیانی )رح(                                                                         

به پاسخ درفشانی های وحیداهلل سباوون، وخاموشی حاجی صاحب مال  
 دین محمدخان وهمه رهروان وهمراهانشان و مدعیان روحانیت!؟ 

این آغاسباوون وهمراهانش یک روزنشدکه یک آیت قرءان شریف وکریم  
و حنیف راکه در مورد حرام بودن قتل نفس، خودکشی، قتل برادرمسلمان و  
صلح ووو دستورداده، ترجمه وتفسیر وتبلیغ نمایند. اماامروزازکسی پشتیبانی و  
همراهی میکنندکه با تقلب ودزدی آشکار باتبانی آغه جامدکر زای ونورستانی  

 و همرکابانشان؛ به مسند قدرت نشانده می شود. 
)به قول مستند ازجان کوبیش نماینده ویژه سازمان ملل متحد: بیش ازسه ونیم    

ملیون رای تقلبی برای اشرپ غنی احمدزی سازمان داده شده؛ پاک کاری آن  
بسیار زمان گیر وسخت است، جامهه بین المللی هم پول برای انتخابات مـجـدد  
داده نمی تواند، تا از بیخ این انتخابات راکامال باطل اعالن نماییم.( نقل قول کننده  
که یکی از دوستان نزدیک خودم هست و تازه از کابل به کالیفورنیا برگشته و  
نخواست نامش را بگیرم. اگر ضرورت بیافتد نامش را خود خواهد نوشت توأم  

 همۀ داستان . 
بویژه به جوانان پسر ودختراین اندرز داده میشودکه  به این مضامین کریم و  
شریف و حنیف قرءان پاک توجه نمایند: ازسوره نساء بخوانیم: که خداوند به  
َّا أَنزَلْنَا إِلَیْک الْکِتَب بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَینَ النَّاسِ بمَا أَرَاک   پیامبرش دستور میدهد:إِن

ِّلْخَائنِینَ خَتِیماً)  ( ما این کتاب رابه حق به تو نازل کردیم ، تا  015اللَّهُ واَل تَکُن ل
 دربین مردم طبق آنچه تهلیمت دادیم حکم کنى .پس طرف خیانتکاران رامگیر . 
َّاناً أَثِیماً)  َّ اللَّهَ ال یحِب مَن کانَ خَو َّذِینَ یخْتَانُونَ أَنفُسهُمْ إِن (  01۲وَ ال تجَدِلْ عَنِ ال

وکسى که خود مرتکب خطائى یاگناهى مىشود، سپس آنرابه گردن بیگناهى  
مى اندازد بهتان وگناهى آشکار به گردن گرفته است . وَ مَن یُشاقِقِ الرَّسولَ مِن  
مَ وَ   َـّ ـن َ ـه ِ جَ ِّهِ مَا تَوَلى وَ نُتلِه َّبِعْ غَیرَ سبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَل بَهْدِ مَا تَبَینَ لَهُ الْهُدَى وَ یَت

( وهرکس بهدازآنکه حق برایش روشن شد، مخالفت رسول  005ساءَت مَتِیراً) 
کندو روشى غیرراه مؤمنین اتخاذنماید، وى را به همان وضهى که دوست دارد  

 واگذاریم و به جهنم در آریم که چه بد سرانجامى است . 
هَأَنتُمْ هَؤاُلءِ جَدَلْتُمْ عَنهُمْ فى الْحَیَوۀِ الدُّنْیَا فَمَن یُجَدِلُ اللَّهَ عَنهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَۀِ أَم مَّن  

که کردید -( گیرم شما اشخاصى از ایشان دفاع کردید 011یَکُونُ عَلَیهِمْ وَکیالً) 
ـتـه    - ـان داش وگیرم دفاعتان دردنیا که نزد خدا ارزشى نداردسودى به حال آن

 باشد، درآخرت چه میکنند، آیا در آنجا هم وکیل مدافهى دارند؟!. 
( و  00 وَمَا أَنْتُمْ بِمُهْجِزِینَ فِی األرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ واَل نَتِیرٍ )   

ـیـچ    شما هرگز نمى  توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید✔ و غیر از خدا ه
ـامُـوا   َ ـهِـمْ وَأَق ِِّ َّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَب ولى و یاورى براى شما نیست.  س شوری . وَال

َّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ✔  ـیـکـه دعـوت  08 التَّالۀَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِم ـان ✔ وکس
دارند و کارهایشان بـه صـورت    پروردگارشان رااجابت کرده ونماز رابرپا مى 

ـا روزى   ـه مشورت در میان آنهاست )کنکاش وسگالیدن باهم( و از آنچه به آن
، ) «ازخردو اندیشه و دانش و خوراکی ها و پول  »ایم به دیگران میدهند    داده 
( س شوری . یوم ال تملک نفس لنفس شیأ و االمر یومئذن هلل.. روزی کـه  08 

هیچ کس را وسیلۀ نباشد که به یاری دیگری رسد، و همه کار ها به دست خـدا  
 ( س انفطار 01است.) 

 روشنی عقل ها از فکرتم    انفطار آسمان ازفطرتم         موالنای بلخی )رح( 
درسوره حمد شریف مامسلمانها هر روز سی ویک مراتبه از خدای توانا و دانا  
زاری کنان میخواهیم که: خدایا ما را به راه راه یافتگان راه راستی روان گردان و  

 از راه  گمراهان که بر آنها خشم گرفته ای نگهدار ما. 
کسانیکه یک بار به دین محمدی )صلی اهلل و علیـه و  راه یافتگان کی یانند؟  

سلم( باورپیداکرده و با خواندن کلمه پاک: الاله االهلل محمد رسول اهلل، در دستۀ  
باورمندان یگانگی خدای بخشنده و پیروان محمدرسول اهلل؛ می پیوندند، وهـر  
دستور و راهنمایی که برای انسان پیشرو و نوگرا، داده شده یکجا شده و به بهتر  
شدن و شگوفا شدن زندگی روزانه هرروزبیشتر از دیروزش تالش کرده گام بر  
میدارد. وازهمه کار وکردار وگفتاری که دردستورات قرءان کریم انسان را از  

 آنها بازداشته شده اند می پرهیزند. که اینها همه راه یافتگان اند. 
 گمراهان کی ها اند؟ 

 ، کار به کفر و دین ندارد              بیدل )رح(   ما و تو، خراب اعتقادیم    بت 
ـهِـمْ   ِ ـل ْ َّذِینَ مِن قَب آیاتی از سوره انفال را باهم میخوانیم:کَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ ال

َّ اللَّهَ قَوِىُّ شدِیدُ الْهِقَابِ)  ( )حال این  54کَفَرُوا بِئَایَتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِن
ـا   ـه گروه مشرکان ( همانند حال نزدیکان فرعون وکسانى است که پیش ازآن
بودند، آنها آیات خدا را انکار کردند خداوند هم آنان رابه گناهانشان کیفر داد،  

 خداوند قوى و کیفرش شدید است . 
َّ اللَّهَ   ِّهْمَۀً أَنْهَمَهَا عَلى قَوْمٍ حَتى یُغَیرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَ أَن َّ اللَّهَ لَمْ یَک مُغَیراً ن ذَلِک بِأَن

(  این به خاطر آن است که خداوند هیچ نهمتى راکه به گروهى  50سمِیعٌ عَلِیمٌ) 
ـا   داده تغییرنمیدهد جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند، و خداوند شنوا و دان
َّبُوا بِئَایَتِ رَبهِمْ فَأَهْلَکْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ   َّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ کَذ است.  کدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَ ال

 (52وَ أَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَ کلُّ کانُوا ظلِمِینَ) 
این )درست ( به حال فرعونیان وکسانیکه پیش ازآنهابودند مى ماند که آیات  
پروردگارشان راتکذیب کردندو ماهم به خاطرگناهانشان آنها را هالک نمودیم  
ـان   فرعونیان را غرق کردیم و همه این گروهها ظالم )و ستمگر( بودند. فرعونی
 ازدستورات کتاب وپیامبرشان سرپیچی نمودند و به حزب شیطان پیوستند. 

هِ    44ایت   َـّ ـل س مجادله نیز اشاره شود : استَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشیْطنُ فَأَنساهُمْ ذِکْـرَال
(شیطان برآنها چیره  01أُولَئک حِزْب الشیْطنِ أاَلإِنَّ حِزْب الشیْطنِ هُمُ الخْاَسِرُونَ) 

 «هرکسی »شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است ، آنها حزب شیطانند بدانید 

 زیانکارانند.  «همکار و همراه و هم باورند »حزب شیطان  
ـانـی کـه   داستانهای قرءان سراسرهمه پندو اندرز است به مسلمان؛ هر مسلـم
باکردار وگفتار باوریاعقیده اسالمی اش برابرشود همانندآنانیکه درگذشته مورد  
خشم خداوند قرارگرفته اند؛ اینها نیز قرارمیگیرند، و هیچ مسلمانی را نشاید که با  
چنین اشخاص مراوده و پیوند خویش را نگهدارند. خداوندفرموده: یا ایها الناس  
 انا خلقناکم من ذکر وانثی وجهلناکم شهوبا و قبائل لتهارفوا)دنباله در ص ششم( 

ـ کالیفورنیا  محمدنهیم کبیر                                          سکرمنتو 
 فرصت های ازدست رفته  

 برای انتقال قدرت سیاسی به مردم  
 مهتری گر به کام شیر در است    شو خطرکن ز کام شیر بجوی       
 یا بزرگی و عزَ و نهمت و جاه      با چو مردانت مرگ رویاروی       

مهضلۀ افغانستان، مهضلۀ انحتار وانقسام قدرت سیاسی است. این پـدیـدۀ  
ـلـف   خوش آیند یا ناخوش آیند، در دوسده ونیم اخیر به اشکال و اوقات مخت
ـیـز   عرض وجودنموده است، که مؤلفه های مطرح در قضایای جنجال بـرانـگ
ـقـوق وارادۀ   کشور می باشد . تاریخ شاهدگویای این حقیقت است که به ح
مردمان خارج ازیک محور مشخص، توجه صورت نگرفته، و هرنوع تـالش  
برای انتقال قدرت سیاسی به ساکنان جغرافیای به نام افغانستان، باخشونت، اهانت،  

 تهذیب، توهین، تحقیر و تهجیز همراه بوده است. 
تالشهایی که طی سالهای اوایل تا اواخرسدۀ بیست درین راستابه عمل آمده  
است، فتل های ناخوش آینداین بحش است، که دراینجا مجال پرداختن به آن  
ـلـی   نیست، ولی ازآنجایی که ما درآستانۀ هفتۀ شهید وسالروزشهادت قهرمان م
کشور، شهیداحمدشاه مسهود )رح( قرارداریم، الزم می افتدتایکبار دیگر درود  

 های بیکران به ارواح شهیدان همه ادوار تاریخی کشوربفرستیم .  
ـنـۀ   ـی بیرون رفتن ارتش سرخ وادارۀ مکمل نظامی کشور دریک دست، زم
خوبی راازلحاظ فکری وسیاسی برای تحقق بیرون کشیدن قدرت سیاسـی از  
ـثـر   انحتارقبیله، میسرساخته بود. مسهودشهید، بادرایت وکفایت وحمایت اک
ـتـه   اقشارملت، برای ایجادیک حکومت همگانی بیشتربه عنهنات سیاسی گـذش
نظرانداخت، تا به نیازمندیهاوخواست های آیند. اعتماد به چهرۀ شناخته شدۀ آی  
اس آی یهنی گلبدین در حکومت، راه رابسوی ویرانی وبدنامی های زیادی باز  
نمود. درحلقۀ نظامی وسیاسی حاکم آنوقت، باالی کلمۀ )وحدت ملی( تاکید و  
اصرار اغراق آمیزبهمل آمد. تقسیم قدرت سیاسی به خاطرتأمین این هدف، که  
نه تنهاظهورنکرد، بلکه شگاف های عمیق اجتماعی و افتراق های سیاسی بیشتری  

 را بجای اتحادسیاسی دامن زد.  
کوششهای بیشتر برای تحقق تقسیم قدرت سیاسی، ازنشست بن آغاز شـد.  

ـار  4102بدبختانه این فرصت وفرصتهای بهدی ازدست رفت ودرانتخابات   ، ب
دیگر انتقال قدرت سیاسی به مردم، دررأس شهارهای تیم اصالحات وهمگرایی  

 به رهبری داکترعبداهلل قرارگرفت.  
داکترعبداهلل بحیش یک حلقۀ قوی درزنجیرتهامالت نظامی وسیاسی سه و  
نیم دهۀ اخیر، بااین عقیدۀ عدۀ زیادی بایدموافق باشدکه فرصتهای خوبی کـه  
برای انتقال قدرت سیاسی بدست آمده بود، نه تنها ازدست داده شد، بلکه پـی  
آمدهای آن تاامروزقضاوتهای غیر منتفانه را درجامهه متبلورساخت، تا سد راه  

 رسیدن به این مأمول در آینده )یهنی امروز( شود.  
فرصت خوب دیگری بودکه با عجله وبی مـوجـب از    4110نشست بن  

دست داده شد. درآن نشست یک دولت وحدت ملی میتوانست عرض انـدام  
نماید، وقدرت به مردم سپرده شود، ولی سحروجادوی کلمۀ )وحدت ملی( بار  
ـامـوجـودیـت   دیگر برعقالنیت فاتحان جبهات مقاومت، غلبه کرد وسرانجام ب
ـا   گزینه های دیگر، قدرت دراختیار یک شخص قرارداده شد، شختی کـه ب
ساختارعنهنوی قدرت وفا دار و جداً طرفداربازگشت افراطیون ودهشت افگنان  

 درقدرت بود 
ظاهراً چهره های زیرنام )مشارکت ملی( دورهم جمع شدند، مگر در اصل  
هرروز از روزپیشتر تحکیم ارتباطات بامشران قبایل درهمان محور مشـخـص  

ـان    4116صورت گرفت. عالئم این زدوبند هابهدازسال  ـب ـال آشکارگردید، وط
درپرتو این سیاست ارگ، جان تازۀ گرفته و به سروسامان دادن قدرت ازدست  
رفته، درحضوربیش ازیکتدو پنجاه هزارسربازناتو، آغازنموده و احیای امارت  

 اسالمی رادرقطر اعالن نمودند.  
ـتـر    4111درانتخابات   با ابطال بیش ازیک ملیون وسه صدهـزاررأی، داک

عبداهلل فرصت دیگری را ازدست داد.  اوضاع امنیتی نسبتاً بهتر، وضع اقتتادی  
موجه تر وهمکاری قوتهای ناتو استوارتر می توانست خواستهای داکترعبـداهلل  
را برای تفتیش مجدد آراء محقق گرداند. ولی دریک چرخش غیرمنتظره، این  
فرصت هم ازدست داده شد، وکرزی با سماجت وتقلب در اریـکـۀ قـدرت  

 قبیلوی باقی ماند.  
کرزی ازهمان آغازدوردوم، عزم خودرا برای استمرارقدرت قبیلـوی در  
کشور جزم نمود، ودست به یک سلسله شیادی هاوشهبده بازیها وکنش ختمانۀ  
ـات بـه   ـاب دربرابر نیروهای امدادگرخارجی اتخاذ نمود. کمسیون نامستقل انتخ
 دستوراو، ماموریت خودرادر کشاندن انتخابات به بیراهه بار دیگرتجربه نمود.  
اعالن نتایج انتخابات دوراول به نفع تیم اصالحات وهمگرایی، یک تاکتیک  
ـایـت   ـاحـم برای فریب وآماده ساختن اذهان عامه بود. داکترعبداهلل و تیم اوب
ظاهری افراد مشخص، بااین خیال خام که دردوردوم به آرای بیشتری دسـت  
خواهدیافت، تمام خدعه وفریب هاوتقلبهای سازمان یافته را نادیده گرفت وبه  
قضاوت کمسیون انتخابات بازهم اعتماد نمود.وقتی نتایج تقلب دوردوم با بوق  
وکرنا توسط نورستانی اعالن شد، تیم اصالحات تازه متوجۀ اشتباهات خود در  

 باور به صداقت گردانندگان این تقلب شد . 
درکمسیون انتخابات افرادی مانند نورستانی وامرخیل تهبیه شده بودند، که  
میدانستند چطورتقلب نمایند، ودرصورت تفتیش آنرا کتمان نمایند. چنانچه از  
میان دوملیون ودوصدهزار رأی تقلبی که به طرفداری اشرف غنی درصندوق  

روز تفتیش صددرصد آراء کمترازسه صدهزار    28ها ریخته شده بود، درظرف 
ـار داده شـد، و   رأی باطل اعالن وبه یک ملیون ونه صدهزاررأی تقلبی اعتب

 کمسیون تتمیم خودرا دراعالن آن به صراحت اعالن نمود . 
دراین شکی نیست که رهبرتیم تحول وتداوم، چنانچه ازنامش هویدا است،  
برتداوم نظام قبیلوی اصرار دارد. اشرف غنی، انوارالحق احدی، اسماعیل یون،  
ـان   ـب صدیق پتمن، قیوم کوچی وسایراعضای این باند فاشیستی بتراحت ازطال
خونخور، بی ناموس، بی غیرت، وطنفروش، باربار دفاع نـمـوده انـد. بـرای  
ـامـل   کشانیدن انتخابات به یک بحران، که خواستۀ ارگ تحقق یابد، وطالبان ش
ـامـی   حکومت )وحدت ملی( شوند، اشرف غنی باسفره انداختن وقیل وقال ه
ـات   خواهد دفع وقت نماید، تاتیم اصالحات وهمگرایی را درمقابل نتیجۀ انتخاب
ـان)یـک   تقلبی، یهنی یک عمل انجام داده شده، قراردهد، وبه فحوای خـودش
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : حکومت مشروع قانونی واسالمی( ! رارویکار نموده، )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 )حکومت وحدت ملی( درصفحات فیسبوک 

 نکاتی در باب شکست و موفقیت طرح حکومت وحدت ملی 
)پیش ازهرچیزازدوستانیکه به خواندن متنهای طوالنی عالقه ندارند، بابـت    

این متن مفتل عذرمیخواهم. بخاطراهمیت موضوع وابهاد مختلف قضیه ایـن  
متن طوالنی شد.باآنهم ازهمه دوستان میخواهم این متن راباحوصله مندی مطالهه  

 (کنند ومارا ازنظرات سازنده خود بهره مند سازند .  
ـان   ـی باوجود اینکه ازطرح حکومت وحدت ملی وتقسیم مساویانه قدرت م
دوتیم انتخاباتی بهنوان راه حل بحران انتخاباتی کشوریادمیشود ؛ براساس نکات  
ذیل چنین چیزی، حداقل درشکل وشمایل کنونی آن، دشواربه نظرمیرسد؛ ولی  
میتوان باتغییراتی درنوع مواجهه با آراء مردم آنراقابل تطبیق ساخت. پیـش از  
 طرح چگونگی تطبیق این طرح نکاتی پیرامون جوانب قضیه طرح می شود: 
نکته اول: وجه تمایزعمده دوجبهه سیاسی بحش ساختارقدرت واداره کشور  
است که هریک ازایندوجبهه رابه پیروی ازنظریه های✔تمرکز گـرایـی✔و✔عـدم  
تمرکز✔مشهورکرده است. هرچند هردو ستاد انتخاباتی ترکیب کامالیکدست و  
همگونی ندارند؛ ولی باآنهم هسته اصلی ومرکزی آنهامرکب ازطرفداران یکی  

 ازایندونظریه است. 
هسته مرکزی تیم اصالحات وهمگرایی به رهبری داکترعبداهلل در سالهای  
ـات   ـاب ـتـخ اخیر داعیه دارطرح✔تمرکز زدایی✔ ازقدرت بوده است. این تیم دران

بامنشوردولت تغییروامید ودرانتخابات اخیربا طرح دولت اصالحات و    0088
همگرایی کوشیده، نظام سیاسی واداری ✔غیرمتمرکز✔ راجاگزین ساختاربه شدت  
متمرکزکنونی سازد و ایده توزیع قدرت را به عنوان یک مطالبه تاریخی عملی  
ـبـری   سازد . درمقابل، نیروی اصلی وهسته مرکزی تیم تحول وتداوم بـه ره
داکتراحمدزی راافرادی تشکیل میدهندکه به شدت طرفدارنظریـه ✔تـمـرکـز  
ـات    0088گرایی✔درساختارقدرت سیاسی واداری کشوراند. این هسته درانتخاب

ـا در   نیروی اصلی تیم انتخاباتی حامدکرزی را تشکیل میدادودرسالهای اخیـرب
ـام   ـارنـظ ـت ـاخ دست داشتن مناصب اصلی قدرت هرگونه تالش برای تهدیل س
سیاسی واداری از✔متمرکز✔ به ✔غیرمتمرکز✔ رابه مثابه خنثی شدن قدرت حکومتی  

 وتالش برای تجزیه کشور نام نهاده و دربرابرآن ایستاده است .  
ـا   نکته دوم: نقش همکاران بین المللی افغانستان به ویژه ایاالت متحده امریک
ـلـی بـرتـری   درشکل گیری نظام به شدت✔متمرکز✔کنونی، تابه حال عامل اص
ـیـر   ـای اخ یافتن✔تمرکزگرایان✔درمناسبات سیاسی افغانستان بوده است. درساله
واشنگتن مواضهی را تبارزداده که حداقل گویای بروزتردیدهای جـدی در  
مراکزتتمیم گیری اینکشوردرمورد کارآیی نظام متمرکزسیاسی واداری برای  
افغانستان است. بروزاین تغییرجهت محتاطانه درمواضع سیاستمداران امریکایـی  
ـیـشـود؛   یکی ازعوامل چالش زادرروابط کرزی باحامی اصلی اش محسوب م
 چیزیکه کرزی آنراتالش برای تجزیه افغانستان توسط خارجی ها نامیده است . 
اصرار اداره اوباما درشکل گیری دولت وحدت ملی درافغانستان که مستلزم  
تأسیس نهادریاست اجرایی)صدارت عظمی( وتقسیم قدرت میان رئیس جمهور  
ـاه ایـن کشـوربـه   ورئیس اجرایی است، تالشی محتاطانه در راستای تغییرنـگ
مناسبات قدرت درافغانستان وعبورگام به گام این کشورازنظام ✔متـمـرکـز✔ بـه  
ساختار✔غیرمتمرکز✔ارزیابی میشود ؛ بویژه اینکه حضورپنجاه درصدی هر یک از  
دو اردوگاه سیاسی در حکومت آینده، آنهارا از بیم حذف کامل از قـدرت ،  
ـنـی   ـی رهانیده ونسبت به آینده امیدوارنگه میدارد. مهمترازین، وضهیت این چن
ابتکار عمل وقدرت تأثیرگذاری ایاالت متحده برمناسبات سیاسی افغانستان را  

 تامدت زیادی حفظ خواهدکرد .  
نکته سوم: مواجهه هریک ازدو اردوگاه سیاسی✔اصالحات✔و ✔تداوم✔ با طـرح  
ـای   ـه حکومت وحدت ملی نشان میدهدکه رهبری ایندو تیم متأثرازاستراتـژی
✔تمرکزگرایی✔ و✔تمرکززدایی✔ نسبت به آن برخوردکرده اند. داکترعبداهلل بهنوان  
نیروی داعیه دارنظریه ✔عدم تمرکز✔ مواضهی اتخاذ نموده که نشان مـی دهـد  
ـیـرشـدن   حاضراست به قیمت چشم پوشی ازپیروزی قطهی درانتخابات ودلـگ
ـاعـی، طـرح   همراهان سیاسی اش از وی وحتی به بهای شماتت گسترده اجتم
ـپـذیـرد.   حکومت وحدت ملی رابهنوان اولین گام در✔تمرکززدایی✔از قدرت ب

اندک    10و 88داکترعبداهلل امیدوارست باتحقق عملی شهارهایش در دوانتخابات 
اندک دلگیری متحدین سیاسی اش رن  بازد وبارشماتت اجتماعی تبدیل بـه  
حرمت واحترام گردد. آنچه که رهبری تیم اصالحات وهمگرایی رادرپذیرش  
ـاتـی   ـاب ـتـخ ریاست اجرایی و تقسیم مساویانه قدرت بجای پیگیری تقلبهای ان
ـاه   جسارت بخشیده است، نگاه نسبتاهمگون هسته مرکزی تیم اصالحات وپایگ

 اجتماعی این تیم به مسأله اصلی)طرح تمرکززدایی ازقدرت( است.  
ـیـم   این داستان درجانب دیگرماجراکامالمتفاوت است. برخالف رهبری ت
ـبـردی و   اصالحات که نسبت به طرح حکومت وحدت ملی برخوردی راه
ـامـال   هدفمند داشته است، مواجهه رهبری تیم تحول وتداوم نسبت بـه آن ک
تاکتیکی واغفال کننده بوده است. داکتراحمدزی بخوبی میداندکـه ورودبـه  
ارگ ریاست جمهوری همراه بانهاد ریاست اجرایی ودست شستن ازپنجاه در  
صد قدرت ، گام برداشتن درجهت مخالف مدینه فاضله او ودیگـر ✔تـمـرکـز  
گرایان✔ است. ترکیب نا متجانس تر تیم تحول وتداوم ومواضع راهبردی اجزاء  
آن نسبت به ایده های✔تمرکز✔و✔عدم تمرکز✔پاشنه آشیل داکتر احمدزی در فردای  

 تشکیل حکومت وحدت ملی محسوب میشود . 
بزرگترین تشکل سیاسی دارای پایگاه تهریف شده اجتماعی درتیم تحول و    

تداوم حزب جنبش ملی برهبری جنرال عبدالرشید دوستم میباشد که ازسابقـه  
دارترین طرفداران نظریه عدم تمرکز محسوب میشود. تاپیش ازانتخابات اخیر،  
جنبش ملی پذیرش تمرکززدایی از نظام سیاسی وساختاراداری کشور راپیـش  
شرط اصلی خودبرای هر نوع ائتالف واتحادسیاسی عنوان میکرد. بدون تردید  
پس ازفروکش کردن نزاعهای مقطهی انتخاباتی، قطب بندی های جـدیـد در  
داخل حکومت وحدت ملی شکل خواهدگرفت که داکتراحمدزی میداند در  

 این قطب بندی ها در اقلیت محض قرار خواهد داشت . 
نگاهی به متن مسوده توافقنامه حکومت وحدت ملی وترکیب شورایهالـی  
ـاون(   ـه نهادریاست جمهوری )رئیس جمهور+ دومهاون+رئیس اجرایی+ دو م
 کابوس آقای احمدزی درمباحش راهبردی قدرت است. )دنباله در ص سوم( 
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ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                            المیدا 
 د جعکاران انتخابات باید مجازات شون 

متقلبین وحامیان شان خائنین ملی می باشند، زیرا به آراء مشروع ارزش قایل  
نشدند، افغانستان را به بحران روبرو کردند، مردم را در مخمته قرار دادند، وبی  

 اعتمادی خلق نمودند.  
تمام جهان شاهد بودند که تخطی ها وتقلبات بسیار وسیع درانتخابات ریاست  

، بویژه در دور دوم صورت گرفت. تقلبات که توسط شماری  4102جمهوری 
از عناصرقبیله پرست و تبارگرا درکمسیون های نامستقل انتخابات به دستورحلقه  
ای برتریخواه ساکن در ارگ ریاست جمهوری، سازماندهی شده بود، افغانستان  
را درسطح جهان بسیار بدنام نموده وجناحهای رقیب رادربرابرهم قرارداد. اگـر  
ـایـد   حرکت به موقع  امریکاییها توسط جان کری وزیرخارجه نمی بـود، ش
افغانستان به یک بحران خیلی بزرگ مواجه میشد، ومردم صدمات جبران ناپذیر  
میدیدند، آنچه بدست آمده بودبربادمیرفت، وافغانستان مثل عراق به سرنوشت  

 غمبار گرفتار می شد .  
ـبـود   افغانستان درفساد بی لجام، تولید وقاچاق تریاک، بی امنیتی، گدایی ون
انکشاف اقتتادی مقام اول داشت، ازبرکت گماشتگان قوم پرست کـرزی و  
غنی، درتقلب وجهلکاری هم شهرۀ آفاق شد ! کرزی بهیچ صورت حاضر نبود  
عبداهلل درانتخابات پیروزشود، چون نتوانست اورا باحملۀ انتحاری حذف کنـد،  
شرایط رادر دوردوم طوری سازمان دهی نمودکه همۀ یک ملیون رأی اضافی  
ـا،   ـی عبداهلل راخنثی نماید، وهم درحدود دوملیون رأی تقلبی ازمناطق ناامن پکت

 خوست، پکتیکاو غیره به نفع غنی درصندوقها جابجا شود. 
ـان   گفته میشودحدودسه ملیون رأی که اصالًوجودنداشت، توسط گماشتگ
ـای   ـیـوتـره کرزی وغنی، بختوص نورمحمدنور وضیاءالحق امرخیل درکمپ
کمسیون نامستقل انتخابات به نفع غنی ریخته شده است، ازهمین رو یـوسـف  
ـیـش ازهشـت   نورستانی به کمال پررویی ادعامیکردکه شمار رأی دهندگان ب

 ملیون در دوردوم انتخابات بود ! 
جهلکاران به دستورکرزی وغنی، بدون درنظرداشت صدای وجدان، بـدون  
ـای   ـاوره اعتنابه آراء مشروع مردم وروند دموکراتیک انتخابات، فقط بنابـر ب
 منحط قبیلوی وبرتری خواهی تباری باحرکات ضد ملی به خیانت دست زدند.  
بخاطرپنهان سازی تقلبات گسترده وپرسازی صندوقهاباآراء نامشروع خاینین  
تمامیتخواه کمسیون نامستقل انتخابات پیهم ادعا میکردند که شمار رأی دهندگان  
دوردوم بیش ازهشت ملیون بود، درحالیکه شمار رأی دهندگان دوردوم کمتر  
 از رأی دهندگان دوراول بود، که درحدود هفت ملیون گفته شده است.  

موتورنی پژوهشگر ارشددانشگاه کانبیرای آسترالیا که ازجانب سازمان ملل  
متحد انتخابات افغانستان رانظارت میکرد، طی یادداشتی )آیاانتخابات دزدیـده  
شد( که درسایت آریایی انهکاس یافته، ادعامی کندکه شمار رأی دهندگان دور  

ملیون بود. ازقول آقای نادری، یک فهال اجتماعی وسیاسی، گفته    6تا   5دوم بین 
 میشودکه تقلب خیلی گسترده صورت گرفته است .  

تلویزیون آریاناافغانستان درالس انجلس ازمنابع خود درکابل گزارش دادکه  
کمسیون انتخابات شماررأی دهندگان رادر دور دوم بیش ازهشت ملیون اعالن  
کرده که دروغ محض میباشد. شماررأی دهندگان دوردوم کمتر ازپنج ملیون  
بود. این مطلب ازبیان ناظران ساحوی، عکاسی های هوایی قوای خارجی وتهداد  
 صندوقهای انتقال شده از ولسوالی های مناطق جنوب بخوبی آشکار می باشد.  
کرزی به طرفداری غنی به تقلب خیلی وسیع مبادرت ورزید. منظور ازیـن  
حرکت ضدملی وی، خلق به اعتمادی و ایجاد جنجال بود، تا خودش بتواندبـه  
کارادامه دهد. اگربخاطرفشارداخلی وخارجی نتواند به هدف شختی خود نایل  

 آید، حداقل کسی رابراریکۀ قدرت برساند که همتبار او باشد.  
ـلـب در   ـق درتمام جهان بویژه درکشورهایی مثل افغانستان، ساختکاری وت
انتخابات صورت میگیرد، ولی شایددرهیچ جای دیگربه این وسهت وبـه ایـن  

 رسوایی که سفید راسیاه وسیاه راسفید نشان دهند، وجودنداشته است . 
کرزی، غنی وتیم بدنام ارگ ازمدتهاپیش از انتخابات توطئۀ تقلب را چیـده  
بودند، ادامۀ کاراعضای خارجی کمسیونهایه نامستقل انتخابات را اجازه ندادند،  
گماشتگان فرومایۀ خودرا درکمسیون ها جابجا ساختند. این عناصرباداشتن نیت  
شوم برتری خواهی حاضر نبودند ونمی گذاشتند انتخابات بتورت شفاف و  
 دموکراتیک برگزارشود، وفردی غیرازتبارآنها به مقام ریاست جمهوری برسد. 
داکترعبداهلل ومشاوران وی باید ازآغازتوطئه کرزی وداکترغنی را درک  
میکردند، وبه عضویت خارجی هادرهردوکمسیون پافشاری می نمودند، ونمی  
ـار   ـت گذاشتند عناصربدنیت و تبارگرا مثل نورمحمدنور ضیاءالحق امرخیل، س
ـتـرول   ـن سهادت، هوت و نورستانی، بتورت استثنایی ازصالحیتهای بدون ک

 برخوردار باشند .  
تخطی وتقلب درضمیر بهضی مردم نهادینه شده، وهیچ وقت نمی خواهند از  
ـامـت راحـق   راه مشروع وقانونی به اهداف خود برسند. این نوع افراد که زع
طبیهی وذاتی خود می پندارند، به حقوق دیگران احترام قایل نمی باشند، فقط  
ـال   خوش دارند ازطریق زورگویی وسر تنبگی هدف خودرا حاصل نمایند. مث

 مشاهده کردیم .    4102و    4111آنرادرانتخابات  
باتقلب یک ونیم ملیون رأی ومیانجیگری سناتور    4111کرزی درانتخابات  

جان کری وانتراف داکترعبداهلل ازادامۀ مبارزه، به قدرت دست یافت. اگراین  
ـا   بارهم عبداهلل بدون مبارزۀ مشروع و قناعت برشمارش آراء، ازحق خودکه ب
ـا   ـیـون ه ـل ـارخـودرا درنـزدم ملیونهارأی بدست آورده، منترف شود، اعتب

 هواخواهان می بازد. 
جای تهجب وخیلی مسخره آمیزاست که پاکسازی آراء سفید ازآراء سیاه،  
توسط کسانی صورت میگیردکه مرتکب تقلب شده اند! آیا متقلبین کمسیون  
 های انتخاباتی حاضرمی شوند برخالف آنچه انجام داده اند، عمل بدارند؟ ! 

تیم داکترعبداهلل ومردم افغانستان نباید منتظرآن باشندکه حقیقت آراء دراثر  
تفتیش وبازشماری، بتورت شفاف برمالء میشود، زیرا تقلب وساختکاری آن  
ـال، در   ـث قدرعمیق ومرموز میباشدکه کشف آن مهجزه میخواهد. بتورت م
والیات ناامن جنوب، که حتااکثریت مردان بخاطرترس قادربه رأی دادن نبودند  
صدهاهزاررأی بنام زنان ومردان، بدون حضورفزیکی آنها درصندوقها بنام غنی  

 ریخته شد. 
درسیزده سال گذشته بخاطرنبود یک میکانیسم پاداش که صادقان نوازش و  
خطاکاران سرزنش می شدند، هرنوع تبهکاری ودغلی در تمام شئون زندگانـی  
مردم افغانستان، بشمول تقلب درانتخابات صورت گرفت، ومردم را ازکرزی و  
حکومتش شدیداً ناراض وبیزار نمود. چون کرزی وحلقۀ نزدیک به وی در  
ـنـد   ارگ، خودشان منبع اصلی تقلبات وتخطی هاوفسادها میباشند، نمی خواه

ـیـب    4111برای جلوگیری آن قدمی بردارند. اگرمتقلبین انتخابات  ـق ـه موردت
ـاً   عدلی قرارمیگرفتند وبرطبق قانون به کیفراعمال ضدملی شان میرسیدند، یقین
درانتخابات امسال به این وسهت تقلب صورت نمی گرفت، آراءمشروع مـردم  
سرنوشت نامزدان راتهیین مینمود و اینهمه جنجال ها وکشمکش های خجالـت  

 آور خلق نمی شد . 
اگرخداناخواسته داکترغنی دراثر تقلب گسترده به ریاست برسد، جهلکاران  

 ( 6بجای آنکه بنام خائنان ملی مجازات شوند )دنباله درصفحۀ    4102انتخابات  

 درصفحات فیسبوک    »حکومت وحدت ملی «
ـتـی   )دنباله ازصفحۀ دوم( : بنابرین هسته اصلی تیم تحول وتداوم بـه درس
ـیـس   محاسبه کرده، که درصورت تحقق حکومت وحدت ملی بامکانیسم تأس
ریاست اجرایی وتقسیم مساویانه قدرت، نظام متمرکز شانسـی بـرای تـداوم  
نخواهد داشت، وازین وحشتناکتر، این طرح دیر یا زود به تمرکز زدایـی از  

 ساختار اداری نیز منتهی خواهد شد .  
ـام   نگاه متفاوت در اردوگاه داکتراحمدزی نسبت به چگونگی ساختار نـظ
سیاسی واداری سبب شده که بیشترین کشمکشها برسرطرح حکومت وحدت  
ـنـده   ملی ازین تیم گزارش شود. درحالیکه جناح جنرال دوستم باهوشمندی آی
ـاح   ـن نگرانه خواهان تحقق آنست ویا حداقل در برابرآن کارشکنی نکرده، ج
 تکنوکرات تیم تحول وتداوم بیشترین مخالفت را با آن تبارز داده است . 

درین بین داکتراحمدزی محاسبه دیگری نیزداردوآن اینکه باپذیرش تقسیم  
قدرت نمیتواندبه بحش تقلب درانتخابات خاتمه دهدو مشروعیت الزم برای یک  
زعیم ملی راکسب کند؛ چه بسا وانهادن بخش مهمی ازقدرت به رقیب وتن دادن  
ـلـب   به راهبردسیاسی او، یک ریاست جمهوری متزلزل همراه باتثبیت اتهام تق

 ودریک اردوگاه پریشان خواهد بود . 
نکته چهارم: حکومت ضهیف ونابسامان، محتول طرح حکومت وحـدت  
ـای   ـهـدیـده ملی بامکانیسم فهلی خواهدبود. درشرایط کنونی وبا موجودیت ت
امنیتی و وضهیت بغرنج اقتتادی، تالش برای تهدیل ساختار نظام میتواندخطـر  
ـان   ـت ـانس فروپاشی را جدیترسازد. بانسخه ای که توسط همکاران بین المللی افغ
ـارا   ـاک ـیـف ون ـه پیچیده شده، حکومت وحدت ملی به شکل تأسف باری ض

 ظهورخواهدکرد .  
-تیم اصالحات وهمگرایی وادارمیشودبرای جبران ناکامی خود در انتخابات 

ـبـرد    -علیرغم باوراجتماعی به پیروزی قطهی اش   دستاوردی از نوع تحقق راه
ـیـن اصـرار   سیاسی خود)تهدیل نظام( به پایگاه اجتماعی اش عرضه کند ؛ بناب
ـال خـواهـدشـد.   ـب وپیگیری این تیم به ✔تمرکززدایی✔ از قدرت با جدیـت دن
ـنـددارد،   داکترعبداهلل ازهمین حاال نشان داده که بااین موضوع برخورد هدفـم
وبدون ضمانتهای کافی وارد چنین حکومتی نخواهدشد. باورود داکترعبـداهلل  
ـان   ـای ویاکسیکه او بهنوان رئیس اجرایی مهرفی میکندبه حکومت ، بـحـران پ
ـیـس و   نخواهد گرفت؛ بلکه این خود آغازیک کشمکش دوامدار میان دو رئ

 اجزاء پنجاه فیتدی قدرت خواهد بود .  
ـام از   ازآنجاکه برگزاری لویه جرگه به منظورنهایی ساختن طرح تهدیل نظ
ـلـه   ریاستی به صدارتی یکی ازمواد توافقنامه حکومت وحدت ملـی وازجـم
ضمانتهای قانونی عبوراز ساختار✔متمرکز✔به ✔غیر متمرکز✔است، برگزاری انتخابات  
ـادۀ   ـه ـیـت فـوق ال ـاس ـا ازحس پارلمانی آینده وانتخابات شورا های ولسوالیه
ـاه   ـنـج برخوردارخواهدشد.این حساسیت اولین عرصه زورآزمایی دوجناح پ

 فیتدی حکومت وحدت ملی نیز خواهد بود .  
ـتـه   ـف درسوی دیگرماجرا تیم تحول وتداوم قرارداردکه گفتگوهای چند ه
اخیرنشان داده هیچ انگیزه ورغبتی برای عملی ساختن مفاد توافقنامه حکومـت  
وحدت ملی ندارد. هسته مرکزی این تیم ازبدو ورودبه ارگ، تمام تالش خود  
رابرای دورزدن وبی اعتبارکردن توافقات بکارخواهدبست. داکتراشرف غنی  
به وضوح نشان میدهد که عالقه داردحتی االمکان توافقات سیاسی بـه طـور  
شفاهی باشدتا مکتوب وممهور. درکناراین تالش زیرکانه، خبرهایی ازداخل تیم  
تحول وتداوم به بیرون درزکرده که گویاکمیتۀ ازسوی داکتراحمد زی وظیفه  
یافته تاراهکاراحاله بخشهای ازتوافقنامه حکومت وحدت ملی ختوصا موجود  
یت نهاد ریاست اجرایی رابه پارلمان بررسی و تنظیم کند. همچنان شنیده میشود  
ـای   که کارگروه دیگری درتیم تداوم از همین اکنون وظیفه یافته اندتاراهکاره

ـای  -ازبُهد اجتماعی وسیاسی   -کسب اکثریت  رادر دورآینده پارلمان وشـوراه
ـیـم   ـبـری ت ولسوالیهارازیربحش وبررسی بگیرند. ازهمین جهت است که ره

به منظورجلوگیـری از    -اصالحات ایجاد تغییرات اساسی درنهادهای انتخاباتی 
رابهنوان یک ماده مستقل درمتن توافقات سیاسی قرار داده؛کـه    -تکرار تقلب 

 البته عملی شدن آن بدون جنجال وچانه زنی ممکن نخواهد بود .  
درصورتیکه ایاالت متحده موفق شود بااستفاده از اهرم های فشار ، مـدل  
ـنـد،   موردنظرفهلی خودازحکومت وحدت ملی رابردوجانب ماجرا تحمیل ک
عرصه مدیریت اجرایی افغانستان چهارسال پربحران و پرهیاهو راشاهدخواهـد  
بود؛ که درهرمرحله تنها ساز وبرگ دستگاه دپلماسی ایاالت متحده به کمـک  
سایرتوانمندیهای آنکشوراست که میتواندنقش پلیس ضدشورش را در درون  

 نظام سیاسی افغانستان ایفا کند.  
نکته پنجم: تهارضات فوق الذکر درمواضع و راهبردهای سیاسی دو اردوگاه  
ـا   ✔اصالحات✔و ✔تداوم✔ میتواند دلیل اصلی ناکامی طرح حکومت وحدت ملـی ب

 مدل کنونی آن باشد .  
حال این پرسش بمیان میآیدکه آیا میتوان بدون حکومت وحدت ملی راه  
خروجی ازبحران کنونی یافت؟ پاسخ این پرسش راشاید بتوان در ایده نچندان  
ـای کـرزی   پنهان ضلع سوم ماجراجستجوکرد. حلقه اصلی درحکـومـت آق
ـان   ازمدتهاست که منتظرچنین موقهیتی بود. تقلبهای انتخاباتی توسط گماشتـگ
ـقـالنـی   آقای کرزی به نفع داکتر احمد زی صورت گرفت، وبه تهقیب آن ع
نیست اگرتتورکنیم که دست یافتن ستاداصالحات وهمگرایی به اسنادتقلـب  
نیزبدون اجازه ویاحداقل اطالع وآگاهی رئیس جمهورکرزی بوده باشد. پیش  
از دسترسی تیم اصالحات به گفتگوهای تلفونی ضیاءالحق امرخیل،این موضوع  
ـهـده   درجلسه شورای امنیت ملی به بحش گرفته شده بودودر همان جلـسـه آن
ازاعضای بیخبرآن شورا نیز درجریان ابهاد حیرت انگیزتقلبهای انتخاباتی قـرار  
ـان   ـن ـی گرفتندوسپس به فاصله چندروز، ستاد اصالحات وهمگرایی پس ازاطم
 یافتن ازصحت این اسناد بخش کوچکی ازآنرا دراختیار رسانه ها قرار داد . 

ـاد     ـت اگرفرضیه راه یافتن اسنادتقلب ازکانالهای ارگ ریاست جمهوری به س
ـاتـی   ـاب اصالحات رابپذیریم، این نتیجه حاصل میشودکه کارگردان بحران انتخ
کشور هسته مرکزی ارگ ریاست جمهوری است. این حلقه ازیکسـوبـه دزد  
فرمان دزدی وازسوی دیگربه مال باخته هشداربه موقع داده است. هدف ارگ  
ـام   ـاک ازین بازی مرموزرامیتوان در فرسایشی ساختن روندانتخابات ودرنتیجه ن
گذاشتن هردوتیم انتخاباتی یافت. یکسال پیش ازانتخابات ودرشـرایـطـی کـه  
ـافـل   برگزاری انتخابات سوم ریاست جمهوری هنوزمحل تردید فهاالن ومـح
سیاسی کشوربود، منبهی نزدیک به یک عضو ارشدشورای امنیت ملی درجلسۀ  

 پیشبینی کردکه انتخابات برگزارمیشود؛ امابه نتیجه نمیرسد ! 
براساس محاسبه ارگ نارضایتی مردم ازطوالنی شدن روندانتخابات وناکامی  
همکاران بین المللی افغانستان ازحتول توافق میان دوتیم انتخاباتی، زمینه رابرای  
دوراهکارخروج ازبحران آماده خواهد ساخت: الف، تن دادن به بقای حکومت  

ـتـن    -موجود، دربدل امضای پیمان امنیتی کابل   واشنگتن. ب، رویدست گرف
طرح حکومت موقت، متشکل ازعناصروفاداربه رئیس جمهورکه به مهنای دور  
زدن قانون اساسی خواهد بود و زمینه رابرای حضور مجـددکـرزی در رأس  

 قدرت فراهم خواهد ساخت . 
ـا   درحال حاضرزمزمه های حاکی ازپذیرش طرح حکومت موقت؛ البتـه ب
 تفاوت های اساسی ازهردو اردوگاه رقیب بگوش میرسد.)دنباله در ص ششم(  

 فریمونت ـ کالیفورنیا                                               ثریا بهاء
 رازهای خانوادۀ اشرف غنی، که هرگز راز نماند 

دربیشترینه نمایشنامه های شکسپیریک  
ـنـشـگـر   جاسوس، یک اهریمن، آفـری
ـار   ـاکـی در درب تراژیدی های وحشتن
شاهان بوده و بهای سنگین آنرا مردم بی  
ـار سـده   ـتـه انـد. از درب گناه پردا خ

حامدکرزی  40 شکسپیر به دربار سده 06 
ـیـوم کـرزی،   ـا ق عبورمیکنیم و اینـج
ـامـه   ـنـوان بـرن برادررئیس جمهور به ع
سازومغزمتفکررژیم کرزی وعضو فهال  
ومخفی مافیای اقتتادی، دردهۀگذشتـه  
 سرنوشت مردم رابه بازی گرفت. 

چه بیرحمانه درسرزمین نفرین شدۀ ما تاریکیها وزشتیهای تاریخ بار بارتکـرار  
میشوند. دراین روزهای سرنوشت سازتاریخ، قیوم دیگری ازتبارکوچی که از  
ـایـک   سوی)مردم کوچی برسمیت شناخته نشده است( ازکالیفورنیای شمالی ب
چمدان کوچک بارویای شیرین وزرات خارجه وغتب ملکیتهای خانوادکـی  
درسایۀ برادرزادۀ خود دومین مغز متفکر جهان، برای تاراج هستی مـردم وارد  
ـیـزی   کشورمیشود.درعجب نباشیداگراندکی ازگذشتۀ ننگین قیوم کوچی چ
بگویم وسپس به افشای یک تقلب دیگراشرف غنی احمدزی که تاکنون راز  

 پلید آن برمردم و رسانه ها کتمان مانده است، بپردازم.  
م( دروالیت لوگردریک خانواده فیودال  0121 اشرف غنی احمدزی درسال) 

به دنیا آمده است. درزمان حکومت حکومت ظاهر شاه جهت ادامهء تحتیل به  
لبنان رفت و شیفته اندیشهء مارکیستی گردید. هنکام اشغال کمونیستها کوچک  
ترین فهالیتی برای آزادی کشورنکرد بلکه بگونهء مخفی ازحکومت کمونسیتی  
 حمایت کرد و درجرگه های قبایلی با شف لنگی درکنار داکتر نحیب ایستاد. 

 اشرف غنی احمدزی)اول ازچپ( باداکترنجیب اهلل احمدزی 
اشرف غنی هنگام حکومت طالبان یکی ازحامیان مهنوی آنهابوده و همـواره  
درصحبت هایش این رژیم را یک حکومت مردمی مهرفی میکرد. اشرف غنی  
احمدزی از زمان آمدن کرزی تا ختم دورۀ اول ریاست جمهوری او، با حمایت  
ـیـه   ـال بهضی حلقات نیوکان و سازمان ملل متحد درکنار کرزی بهنوان وزیـرم
اجرای وظیفه کرد، اما در اثر ناپدید شدن صدملیون دالرکمک بانک انکشاف  
آسیایی ناگزیربه ترک وظیفه شد وبرای تفرقه اندازی زبانی وپیشبرد آجندای  
قومی خود وارددانشگاه کابل شد. احمدزی پس ازسپری کردن یـک دورۀ  
ناکام دیگر،که ناشی ازبیماری جسمی و عتبانیت فطری اوست، دانشگاه کابل  
 راترک کرد، وباکرزی وارد یک مهامله سیاسی برای جا نشین شدن اوگردید . 
اشرف غنی پسرشاه جان احمدزی است، که پدرش زمانی رئیس ترانسپورت  
عمومی )یکی ازمقامهای بلند حکومتی( مقررشد، که در طول دورۀ کاری اش،  
از ریاست ترانسپورت رشوه ستانی و سوء استفاده های زیادی نمود، وپدرداکتر  
نجیب اهلل احمدزی راکه آدم بیسوادی بود، مدیرترانسپورت مقرر کرد. هردو  
در رشوه ستانی و تهتبات قومی ولسانی یاروشریک همدیگربودند. یکـی از  
ـیـکـرد،   برادرانش به نام قیوم کوچی میباشد. کوچی در وزارت خارجه کار م
وزارت خارجه به چندمترجم زبان روسی نیازداشت، به اویک بورس تحتیلی  
دررشتۀ زبان روسی به اتحادشوروی دادند، آقای قیوم کوچی درمـدت فـرا  
گیری زبان روسی عضویت سازمان جاسوسی )کا جی بی( را حاصل کردوبـه  
مدال سرخ لنینی مفتخر گردید. پس ازگرفتن دپلوم سرخ به افغانستان برکشت و  
ـنـوان   ـه دوباره از سوی عارف خان که سفیر ماسکو بود درسفارت افغانستان، ب
دپلومات فراخوانده شد. نُه سال درماسکو متروف وظایف مخفی و علنی بود.   
ازجمله برای افغانهاییکه ازاروپامال قاچاق می آوردندوچندشب درمسکـو بـه  
عیش وعشرت میگذراندند، تسهیالت فراهم کرده، به تبادلۀ نامشروع اسهارهـم  

 می پرداخت . 
قیوم کوچی پس ازکودتای هفت ثور به کابل برگشت، و چون هنگامیکه در  
سفارت افغانستان درماسکوکار میکرد، بامحمود بریالی برادرببرک کارمل بـر  
ـاد   ـاسـت خ خورد زشت کرده بود، راهی زندان شد. هنگامی که نجیب به ری
رسید، چون با اشرف غنی و قیوم کوچی روابط بسیار دوستانه ونزدیک سیاسی  
وخانوادگی داشت، قیوم کوچی را اززندان رهاکرد واشرف غنی احمدزی را  

 در جرگه های قبیله یی در کنارش نگهداشت .  
داکترنجیب، قیوم کوچی راسکرتراول سفارت در بوداپست مقرر کرد. قیوم  
کوچی باسقوط حکومت کمونیستی به امریکاآمد. هنگام حکومت طالبان در  
کالیفورنیای شمالی مهماندار وسخنگوی طالبان بود. وی به قوم وقبیله گـرایـی  
ـنـی   افراطی وتهتب زبانی مشهوراست. خوداشرف غنی وبرادرش حشمت غ
نیزاین تهتب کور را ازپدر به میراث برده اند. باهمین تفکر قوم گرایانه اشرف  
غنی عموی سالخوردهءخود، قیوم کوچی راکه بیشترازهفتادسال عمردارد، سر  
ودستانش می لرزند، وکدام دانش علمی وسیاسی هم ندارد، بهنوان مشاورتقلب  
کاری خویش ووزیرخارجه فردای حکومت نامشروع خود به کابل فراخواند تا  

 باشد چون قیوم کرزی هستی مردم رابه یغما ببرد. 
افشای تقلب دیگراشرف غنی احمدزی: اشرف غنی احمدزی در یـکـی از  
بیانیه های انتخاباتی خود گفت، برادرم که آدم متهتب بود، ویـرا ازبـرادری  
خودکشیدم و با اشاره به مهاون دوم خودگفت:)اینه سرور دانش برادرِ مَـس(  
قهقه قهقه قهقه. اشرف غنی خواست با یک نشانه دوهدف رابزند، چون متهم به  
تهتب وتبارکرایی بود، برای رد این اتهام ناگزیرشدیک هزاره رابـرادرخـود  
بگویدو برادر اصلی خودرا که به حشمت الکهولیک مشهور است، از زندکـی  

 خود بیرونش کند و از وی انتقام بگیرد.  
ماجرادراینجا ختم نمیشود، بادهای تند وزیدن می گیرد و حقیقت ازپشت ابر  
ـبـدا   های تیره نمایان میشود، بدینگونه: پدر بزرگ اشرف غنی که فرقه مشرع
ـا   لغنی سرخابی نام داشت، درسروبی درحدود دو صد جریب زمین زراعتـی ب
دهقانان و خانه و باغ داشت. پس از مرگ وی این زمینها به فرزنداتش به میراث  
ماند، شاه جان احمدزی و قیوم کوچی احمدزی صاحب این میراث شـدنـد،  
 امابین اشرف غنی احمد زی وبرادرش حشمت احمدزی )دنباله در ص هفتم( 
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 سجایا وشخصیت مسعود شهید 
احمدشاه مسهود مردی با قد متوسط مایل به بلندی بود. پوست گندمی صاف  
و روشن داشت. چشمان سیاه تیزبین، نافذوکنجکاوش نظر هربیننده ای را جلب  
ـیـر   ـای اخ میکرد. دارای سر بزرگ با موی مجهد انبوه و سیاه بود که در ساله
سفیدی هایی در میان موی هایش به چشم می خورد. ریشش برخـالف مـوی  
سرش باریک و اندک بود. بینی عقابی وروی استخوانی داشت. بدن ماهیچه دار  
و عضالنی، شانه و سینه ی فراخ و پهن وشکم فرورفته داشت. درمجموع هیئت  
و ریخت ظاهری اش زیبا و جذاب بود. در لباس پوشیدن با سلیقه و پاک بـود.  
لباسهای روشن وبیشتررن  کریمی متمایل به خاکی و رن  آبی روشن را می  
پسندید. درتمام روزهای دوران جهادومقاومت و ایام کار رسمی دریشی نظامی  
به رن  خاکستری و یاسبز کمرن  به تن داشت. دایم به سرش کاله پکول می  
گذاشت که به یکطرف سرتمایل پیدا میکرد. بیشتر اوقات بختوص در دوران  
جهاد به گردنش دستمال می آویخت. در لباس پوشیدن، سخن گفتن و حرکات  
خویش از کسی تقلید نمی کرد. برعکس اطرافیان، همرزمان و کسانیکه حتی از  
ـادری اش   نزدیک او را ندیده بودند می کوشیدند تا از او تقلید کنند. زبان م
فارسی بودکه آنرا به لهجۀ خاص درهم آمیختۀ پنجشیری وکابلی صحبت مـی  
کرد. به زبان فرانسوی  به راحتی سخن میگفت. زبان پشتو و اردو را می فهمید.  

 به زبان عربی آشنایی داشت.  
به ورزش عالقمند بود. ورزش صبحگاهی راترک نمیکرد. ورزشهای بکس،  
تکواندو، فوتبال، والیبال و شنا را یاد داشت وگاهی در اوقات فراغت به فوتبال  
و شنامیپرداخت. از رن  ها، رن  آبی، ازغذا ها شوربا )آبگوشت(، از میوه ها  
سیب و ام و ازسالح دستی کالشینکوف را بیشترمیپسندید. درراه رفتن باتنـدی  
واستواری قدم برمیداشت. درمتافحه دست میداد وکمترآغوش باز می کرد.  
از روی بوسی به جز در موارد استثنایی که مجبورنمی شد، اجتناب می ورزید.  
ـتـرام و   ـا اح به اطفال شفقت ومهربانی داشت. با بزرگان و اهل علم و فضل ب
تواضع برخورد میکرد. هیچگاه درحالت خشم وغضب سخن ناسزا، فحـش و  
دشنام را به زبان نمی آورد. هرچند که در موقع قهر و خشم مجرم و خطاکاری  
را به دست خود مورد لت وکوب قرار می داد، با دوستان و یارانش صمیـمـی  
بود. ودربرابردشمنان گذشت و مداراداشت. با اسیران دشمن برخورد نیـک و  
بشردوستانه مینمود ودرنگهداری آنها جداً اصول اخالقی را رعایت می داشت.  
دربرخورد باعام مردم باگشاده رویی وبه دور ازتظاهر عمل میکرد. عمل زشت  
و خالف قانون و متالح عامه را تقبیح مینمود و عاملینش رابد میدید. از ستمگر  
و ستم و از فساد و بی عدالتی تنفرداشت و در برابر ظلم و بی عدالتی به شـدت  
می ایستادو مخالفت میورزید. تظاهر وریاکاری را نمی پسندید. تملق را نکوهش  
 میکرد. درانظارعام کمترظاهرمیشد. گپ و کالمش همیشه شفاف و کوتاه بود. 

اصطالح )جان گپ( را درگفتگو با طرف به کار می برد. با اختتار و روشنی    
)جان گپ( را به مخاطب ارائه میکردواز مخاطب نیزمیخواست تا)جان گپ( را  
بگوید. گپ طرف را به دقت میشنید در گفتگوها وپرسشهابسیارحاضر جواب  
بود. قدرت درک و تفهیمش در سطح عالی قرارداشت. برای افرادی که در پای  
کالمش می نشستند، شختیت جاذب و قابل اعتماد محسوب می شد. صولت و  
صالبت شختیتش مخاطب را تحت تأثیر و نفوذ می گرفت. هرکسی که به او  
نزدیک می شد خود را در افکار و آرمان با او همآهن  احساس می کرد، از  

 همراهی و اطاعتش لذت می برد و به وجد می آمد.  
ـاه بـی   شجاعت، پشتکار و پایداری عجیب و شگفت انگیزی داشت. هیچـگ
روحیه و ناامید نمیشد. اراده و تتمیم محکم و غیر قابل تسخیر داشت. در برابر  
ـفـه و   ـاط تمام مسایل باعقالنیت برخوردمیکرد. ازپذیرش و عمل بر مبنای ع
احساسات دوری می جست. از همین جهت در امور نظامی و فهالیت محاربوی  
ـبـکـۀ   به کار اطالعاتی وکشف اهمیت اساسی میداد. درنتیجۀ ایـن روش ش

 اطالعاتی بسیار نیرومند و منظم را به وجود آورد.  
به شورا ومشورت اهمیت جدی می داد. و اغلباً بدون مشورت و دقت عمیق  
به کاروعملی اقدام نمیکرد. به کتاب ومطالهه دلچسپی وعالقۀ وافرداشت. در هر  
حالتی کتاب را باخود انتقال میداد واز هر فرصتی برای مطالهه استفاده میکـرد.  
مباحثه ومناظره های علمی، سیاسی وادبی رابادانشمندان وروشنفکران میپسندید.  
 به شهرفارسی عالقمند بود و دیوان شهر حافظ شیرازی را اکثراً با خود داشت.  
آدم سخت متدین، مؤمن، عفیف، عابد وپرهیز گار بود. دین راعامل رهبری و  
کمال شختیت انسان تلقی می کرد. نماز های پنجگانه را در وقتش با جماعـت  
ادا می کرد. نمازش بسیار خاضهانه و خاشهانه بود. همیشه با وضو به سر می برد.  
قبل ازرفتن به خواب شبانه نماز تهجدمیخواند. به اسالم عشق داشت و در دوران  
جهادبه آگاهی خود ازدانش ومهارف اسالمی با فراگیری دروس دینی ازعلمای  
محلی افزود. با تهبیر های افراط گرایانه و متحجرانه از اسالم مخالف بود. اسالم  
رادین مهتدل میپنداشت و به توانایی و نقش اسالم در کمال و سهادت جامهه از  
راه حفظ و گسترش ارزش های اخالقی تأکید می کرد. او به تشکیل حکومت  
مهتدل اسالمی وملی درافغانستان وهمزیستی مسالمت آمیزبا جامهۀ بین المللـی،  
هم مهتقدوهم متههدبود. ثبات سیاسی را درکشور به ایجاد یک دولت ملی ممثل  
اراده وخواسته های برحق و عادالنه ی مردم در پیوند می دانست. جداً خواهان  
ـا از   یک افغانستان با ثبات و مقتدر از لحاظ سیاسی و کشور پیشرفته و شکـوف

 لحاظ اقتتادی بود.  
آزادی مردم و وطنش را به شدت دوست داشت. هیچگاه استقاللیت خـود،  
متالح مردم ومنافع میهنش را با هیچ بیگانه ای به سازش ومهامله نگذاشت. تحقق  
صلح وثبات دروطن، تأمین عدالت اجتماعی، رفاه مردم وپیشرفت کشوروایجاد  
 یک افغانستان مقتدر و مستقل آرزوهای دیرین وهمیشگی اش رامی ساختند. 

سال داشت. با دختر یاورش حاجی تاج الـدیـن دردوران    21هنگام شهادت  
( ازدواج کرد. این ازدواج به دالیل امنیتی دور از  0188)   0066جهاد در سال  

 انظار عامه صورت گرفت. تا زمان شهادت صاحب یک پسر و پنج دخترشد. 
 روانش شاد و فردوس برین جایش باد ! )برگرفته از سایت ها( 

**************************************** 
ـ ورجینیا بانو حفیظه واعظی پوپل                                              الکسندریه 
 به مسعود قهرمان !  

 مسهود ! ای ترانۀ اسطورۀ عتار  
 وی بهترین خلقت دادار کردگار  
 از بهر قلع و قمع ضحاکان بدکُنش 
 عزم تو همچو قلِّۀ پامیر استوار  
 ای کاوۀ زمانه و ای آرش زمان  

 از ما ترا درود ، از ما ترا سالم     
 اندر شهار نیک تو صلح و برادری  
 وندر نهاد پاک تو صدق و برابری 
 اندر جهاد و عزم تو هول خدا عیان  
 وندر خروش نهرۀ تو صوت حیدری 
 ساالر و سرفراز و سراندازِ روزِ جن  

 از ما ترا درود ، از ما ترا سالم    
 )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 هفته نامۀ امید   980شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : رویدادهای سیاسی افغانستان 
 مؤلف : عبدالودود ظفری 

شختیت فرزانه وپرکار و اندیشمند  
مطبوعات برون مرزی، دوست گرامی  
ـار از   ام، عبدالودود ظفری رانخستین ب
ـنـدن   نزدیک درمجلس مشـورتـی ل
مالقات کردم، مجلسی که بـه نـظـرو  
ابتکارمبارزنستوه وطن احمدشاه مسهود،  
باتسهیالت سفیروقت افغانستان احـمـد  
ولی مسهود دایرگردید، وجهت کسب  
نظریات وپیشنهادات نخبگان و تجـربـه  
ـاد   ـهـداد زی داران افغان درهجرت، ت
شختیت های خیرخواه و خیراندیـش  
در لندن دعوت گردیده بـود، ومـن  

 افتخار ریاست جلسه را داشتم .  
ـتـی در   ـادزراع ـتـت ظفری عزیز تحتیالت عالی رادررشتۀ زراعـت واق
ـان در   ـالـی لس یونیورستی مهتبرامریکا به اتمام رسانده، وهمچنان درمکتب ع

 آسترالیا به آموزش عالی زبان انگلیسی وتدریس آن پرداخته است . 
ـیـد   یقیناًشمابه تراجم ارزشمند وابتکاری ظفری درصفحات جریدۀ وزین ام
ـای وطـن،   ـنـد رویـداده آشناهستید، وهمچنان برخی مطالهین گرامی عالقم
ـاالت   چندکتاب پرمحتوای اوراکه عالوه برموضوعات زراعتی و سیاسی درای
ـان،   متحدۀ امریکابچاپ رسیده است، نیزازنظر گذرانیده خواهندبود، مانند)طالب

 اسالم، نفت وبازی بزرگ نودر آسیای میانه، وکتاب مسهود وآزادی. 
ـانـۀ   ترجمه های پرمطلب وجاندار ظفری عموماً باپیشگفتار وتبترۀ واقع بین
خودش همراست، که خواننده رابه کنه و انگیزه های رویداد های مربوطه در  
جهان وافغانستان باشاعت ودرایت قلمی آشنامیسازد.اینک بطور مثال موضـوع  
مهمی زیرعنوان)میراث چن  چه خواهد بود؟( که دوست اندیشمند فـرزانـه  

کتاب خود باتبترۀ جاندار وروشنگرخودتذکرداده  420آقای ظفری درصفحۀ 
ـ امریکا صدملیارد دالررابه بازسازی و   است، بطورفشرده به شما ارائه میدهم : )
ـ هشت ملیارد دالرنقد درسال پیش ازافغانستان خارج   انکشاف تشخیص داده بود، 
ـ اشخاص مشکوک درسطح   ـ مردم به آیندۀ خود کمترباور دارند!  شده است، 
ـ امکان جن  داخلی کمتراست، ولی راه   ملی صالحیت تتمیم گیری دارند، 

 پیش روپرخطرمیباشد... 
هفته نامۀ کرسچن ساینس مانیتورگزارشی را بقلم تا پیتر، گزارشگر خـود،  

نشرکرد. درتهیۀ گزارش ولگاپودل سکایا    4104نومبر   5زیرعنوان باالدرشمارۀ 
ـبـتـرۀ   از مسکو، و زبیربابکر خیل ازکابل کمک کرده اند. من پس ازیک ت

 کوتاه ، برگردان آنراتقدیم می دارم .  
گزارشگران خوش بینانه گزارش راتهیه کرده اند، خداکند دالیلی راکه در  
مورد امکان کم جنگهای داخلی ارائه کرده اند، صدق یابد و مردم افغانستان از  
شرجن  وانهدام نجات پیدا نمایند. کسانیکه به جن  داخلی مبادرت ورزیدند،  
ـان   ـی کابل وشهرهای دیگرراتخریب کردند، درکابل منافع نداشتند، وآنچه ازم
رفت متهلق به دیگران بود، ولی اکنون شمارزیاد آنهادرشهرکابل جایداد، خانه،  
هوتل،بزنس ومنافع دارندنمیخواهندمنافع شان درجن  بربادشود. ازسوی دیگر  
قوماندانهای جنگجو به کبرسن دچارهستند، توان وتحمل  مشکالت جن  را  
ندارند، اکثریت شان اززندگی تجملی، موتر، سفر های داخل وخارج، حسابهای  
 بی شماربانکی لذت میبرند، یقیناً آرزو ندارند آن امتیازات را ازدست بدهند.  
چیزی راکه گزارشگران بدان تماس نگرفته اند،مداخالت بی شرمانۀ همسایه  
ها خاصتاً دست اندازیهای پاکستان درامورداخلی افغانستان است. پاکستان بخاطر  
ـان   ـب دست یافتن به منافع نامشروع خود، به هرگونه رذالت ودنائت ازطریق طال
اقدام مینماید، امنیت رابرهم میزند، جلوتجارت عادی رامیگیرد، ازهرراه ممکن  
درافغانستان مشکل ایجاد میکند، پاکستان برخالف وعده هایی که میدهد، عمل  
مینماید. بارها درمذاکرات دوجانبه وچندجانبه وعدۀ همکاری داده، ولی بیش از  

نومبر( به هیئت صلـح  04چهارهزارراکت برافغانستان فیرکرده است. امروزهم) 
ـیـش   افغانستان وعدۀ همکاری داد، یقیناً خواهیم دیدکه آن وعده هم دروغی ب

 نیست ! اینک برگردان فارسی گزارش : 
شاید درتقویم جن  افغانستان دوسال دیگرباقی مانده باشد، مگر قابلیت ناتو  
درسروصورت دادن رویدادهاپایان یافته، جن  دربن بست قراردارد،مذاکرات  
صلح متوقف وقوای امنیتی افغانستان ضد قوای بین المللی عمل میکند. مامورین  
رسمی ادعامیکنندکه جن  و کمکهای جامهۀ بین المللی ادامه می یابـد، ولـی  
نشانه های اندک وجوددارد که نتایج متفاوت ازآن حاصل گردد. بجای آنکـه  
ـام دهـد،   سئوال شود جامهۀ جهانی چه چیزهای دیگرمیتواند به افغانستان انـج
بایدسئوال شودکه جامهۀ جهانی چه نوع میراثی ازیک دهه حضورو نفوذ خود  

 درافغانستان بجامیگذارد، وتاچه وقت این میراث دوام کرده می تواند.  
، امریکایکتدملیارد دالربـه  4110اززمان تهاجم امریکابرافغانستان دراکتوبر 

ـاوجـود   خاطر بازسازی وانکشاف به اقتتادافغانستان اختتاص داده اسـت. ب
ـال   مشکالت چوروچپاول، فساد وسوءمدیریت، افغانستان درمقایسه بایازده س
  054پیش، یک ملت متفاوت میباشد. سرمایه گذاریها توانستندیک قوای امنیتی 

%  مردم افزایش دهند،    08% مردم به    6سربازی ایجادنمایند، مستهلکین برق رااز  
ـان  411و زمینۀ تهلیم وتربیه رابه سه ملیون و  هزاردخترمهیاگردانند، کـه درزم

حکومت طالبان شماردختران مکتب رو کمترازپنجهزار)دختر( بود. باآنهم در  
ـاور   سراسر افغانستان عالیم بیشمار وجوددارد که اکثریت مردم به آینده کمترب
دارند. بتورت تخمین هشت ملیارد دالرپول نقد درجریان سال پیش ازافغانستان  
ـایـه   خارج ساخته شده، خرید وفروش زمین وجایداد متوقف میباشد، وسـرم
 گذاری چشمگیردراین کشور عمدتاً زراعتی به رکود مواجه گردیده است. 

افغانستان درجنگهای مـدهـش    0181اندکی پس ازخروج شورویها درسال  
که طالبان    0116گرفتارشد، وبسیاری ازکارهای شوروی هاباطل شدند. درسال  

بقدرت رسیدند، نجیب اهلل را بابیرحمی به قتل رساندند، وآخرین بقایای تالشهای  
ـاک   شورویها راکه اصالح حکومت بود، از میان بردند، وافغانستان تقریباً به خ
ـیـزبتـورت   توده تبدیل شد. رحیم اهلل دوکاندارشهرکابل اظهارداشت: همه چ
مطلق درجریان جنگهای داخلی ازهم پاشیدند، بازارهاچورشدند، خطوط بـرق  
ـارگـران   قطع وسرکهاهمه تخریب گردیدند...درپهلوی دوکان رحیم اهلل، ک
ساختمانی سرک مقابل رااسفلت مینمودند. این کاریکی ازپروژه هایی میباشـد  
که چهرۀ شهرراتغییرمیدهد. عالوه برمتارف کمکهای جهانی، افغان هاییـکـه  
باکارکردن باکشورهای کمک دهند صاحب ثروت شده اند، وبهضی حتی به  
ملیونری رسیده اند، خودشان در پروژه های بزرگ ساختمانی سرمایه گـذاری  
 کرده، وبهضاً به ساختن آسمان خراشهامبادرت کرده اند )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ آسترالیا نتیراحمد رازی                                                                    سدنی 
 مولوی در خرگاه اندیشۀ شبلی  

)بخش پایانی( : در به وجودآمدن مثنوی، حسام الدین چلبی رادخالت زیادی  
است، ودرحقیقت این کتاب نایاب ازبرکت او بوجودآمده است. او ازمریدان  
خاص مولینابود، وحضرت مولینا آنقدر عزت او راداشت که اگر درجای ذکر  
 اورامی نمود، چنان به نظرمی آمد که وی پیر و یا استاد مولینابوده است . 

مثنوی شش دفتر داردکه به غیرازدفتر اول، باقی دفتربانام حسام الدین مزین  
 است. ما در ذیل سرآغازهر دفتررا بیان می کنیم : 

 دفتراول: مدتی این مثنوی تأخیر شد    مهلتی بایست تاخون شیرشد 
 : چون ضیاءالحق حسام الدین عنان   بازگردانید ز اوج آسمان 4دفتر 
 : ای ضیاءالحق حسام الدین بیار این سودفترکه سنت شد سه بار 0دفتر 
 : ای ضیاءالحق حسام الدین تویی   که گذشت ازمه به نورت مثنوی 2دفتر 
 : شه حسام الدین که نورانجم است   طالب آغازسفرپنجم است 5دفتر 
 : ای حیات دل حسام الدین بسی سیل می جوشدبه قسم سادسی  6دفتر 

ـافـت،   وقتی که دفتراول مثنوی ختم شد، همسرحسام الدین چلبی وفات ی
ـنـوی   ـث ازآن واقهه آنقدر براو صدمه رسیدکه تامدت دوسال افسرده بود، وم
ـال   ـادوس ـیـز ت ـان متوقف شد، چون بانی ومحرک مثنوی، چلبی بود، و مـوالن
ـاز   خاموش ماند. تابهد ازدوسال، حسام الدین استدعا نمود ومولینا بازبه گفتارآغ

 ه است، چنین بیان نموده اند : 664کرد، وتاریخ شروع دفتردوم که  
 مطلع تاریخ این سودا و سود    سال اندر ششتدوشتت ودو بود 

دفترششم زیرکار بودکه موالنا بیمارشدند، سلسلۀ تحریرمثنوی یکدم مسدود  
شد. پسرمولینا بهاءالدین ولد سبب پرسید، موالنافرمودکه حال سفرآخرت در  
پیش است، این رازحال از زبان کس دیگری بیان خواهدشد، چنانچه بهاءالدیـن  

 ولد خود می نویسد : 
 مدتی زین مثنوی چون والدم     شد خمش گفت ورا کای زنده دم 

 ازچه رودیگرنمی گویی سخن    بهرچه بستی در علم لدن 
 گفت نطقم چون شتر زین پس بخفت   اوبگویدمن دهان بستم زگفت 

 گفتگوآخررسید و عمر هم    مژده آمد وقت کز تن وارهم  
 درجهان جان کنم جوالن همی    بگذرم زین نم در آیم در یمی 

ـیـدنـد         6۲4روایت عام چنین است که بهد از این مولینا در سنۀ   ه به حق رس
و فرصت نیافتند تا دفتر ششم را تکمیل نمایند ،  لیکن عدۀ از محققین بـر ایـن  
هستند  که دفتر ششم را خود مولینا تکمیل نمودند ، که چند بیت آن قرار ذیل  

 است : 
 ای ضیاءالحق حسام الدین فرید    دولتت پاینده فقرت بر مزید 
 چونکه از چرخ ششم کردی گذر  برفراز چرخ هفتم کن سفر 

 سهد اعداداست هفت ای خوش نفس  زآن که تکمیل عددهفت ست بس 
دراینجا شک وتردید پیدامیشود که اگرچنانچه فرزند رشیدمولینا سلطان ولد  
ـا روز   درخاتمۀ مثنوی نوشته که مولینا فرموده که: حال زبان من بسته شده وت
ـیـم،   قیامت دیگر باکسی گفتگونمی کنم، بنابراین اگراین بیان راصحیح فکرکن
پس پیشگویی مولیناغلط ثابت می شود. لیکن این شبه قابل اهمیت نیست. اکثراً  
پیشگویی فقراوعرفا قطهی ویقینی نمی باشد، امکان دارد از اثربیماری آن تتور  
نزدموالنابوجودآمده باشد، لیکن وقتیکه خداوند)ج(به ایشان صحت عطا فرمود،  
ـیـض خـود   دیگرعلتی وجودنداشت تابرای اثبات پیشگویی شان مردم را ازف

 محروم می داشتند.  
حال دوباره برمیگردم به شهرت ومقبولیت مثنوی ازخرگاه اندیشۀ شبلـی .  
ـار   ـه ازقول صاحب مجمع الفتحا نوشته که تاحال درزبان فارسی به انـدازۀ چ
کتاب، هیچ کتابی دیگرمقبولیت حاصل ننموده، چون شاهنامه، گلستان، دیوان  
ـایسـه   ـق حافظ و مثنوی مهنوی، و اگر بازهم مثنوی را باسه کتاب دیگرمورد م
قراردهیم، بطورکل، مثنوی مقام باال دارد، ازین جهت اعتنای علما وفضـال بـه  
مثنوی بیشتربود، شرحی که تاحال برمثنوی نوشته شده ، به هیچ کتاب دیـگـر  
نوشته نشده، و در کشف الظنون بهدازشرح حال مثنوی، به چندشرح دیگر ذکر  

 رفته که در ذیل می نگاریم :  
ـال  4هجری درشش جلد ،    161ـ مولی متطفی بن شهبان سال  0 ـ سودی س
، نام کتاب( 0120ـ شیخ اسمهیل النقروی سال 0هجری جلد آن نامهلوم،  0111

ـ کمال الدین خـوارزمـی،    5ـ عبدالل بن محمد، سال ؟  2شرح کنوزالحقایق(،  
ـاشـف االسـرار(،  6،  821سال   ـ  ۲ـ ظریفی حسن چلبی، سال؟ نام کتاب: )ک

ـیـخ  8، شرح خالصۀ مثنـوی،  8۲5عالءالدین مضفک حسین واعظ سال  ــ ش
ـیـی  1، به حکم سلطان احمد،  0121عبدالحمید سیواسی، سال  ـ عالء الدین یـح

 واعظ شیرازی، سال؟نام کتاب)ازهار مثنوی( . 
شبلی بازهم می نگارد : حقیقت این است که تتنیفات علمی و اخالقـی را  
بیان میدارد. وطریقۀ دوم آنست که قته وافسانه راشرح میدهد، ودرضمن آن  
ـهـۀ   قته هاومسایل علمی رابه بیان میگیرد. به علت اینکه کسانیکه زحمت مطال
سردوخشک علمی رابرخودهموارکرده نمی توانند ازطریق قتص ولطایف به  
 مسایل علمی متوجه می شوند. موالنا طریقۀ دومی را پسند نموده  می فرمایند : 

 خوشتر آن باشدکه راز دلبران    گفته آید درحدیش دیگران 
ـنـوی   این امر یقین است که مولینا حدیقه ومنطق الطیر رامدنظر گرفته و مث

 رانوشته اند، چنانچه می فرمایند : 
 تُرک جوشی کرده ام من نیم خام   ازحکیم غزنوی بشنو تمام  

ـقـل   دربهضی جاها درمثنوی باوجوداختالف بحر اشهار، حدیقۀ سنایی را ن
نموده وشرح را بیان کرده اند. دربهضی جاهابین مضامین مثنوی وحدیقه بالکل  
 توارد واقع شده است، مثال درحدیقه درجایی حقیقت نفس بیان شده است : 

 روح با عقل علم داند زیست     روح را پارسی و تازی نیست 
 مولوی میفرماید :روح باعقل علم وباعلم است یار روح را باترکی وتازی چه کار 
ازین ثابت میشودکه موالنا اکثراً ازحدیقه استفاده نموده، لیکن ازین هـمـه  
ـان   تواضع ونیک نفسی موالناست، ورنه نسبت حدیقه ومنطق الطیر بامثنوی هم
است که ازقطره با گوهر. به صدهاحقیقت واسرار که درمثنوی بیان شده است،  

 در حدیقه وغیره کتب هیچ نشانی ازآنها موجودنیست.  
به همین قسم بسیاری ازمضامین بین این دوکتاب مشترک است، ولی بامقایسۀ  
شفاف فرق آنها واضح میشود. امتیاز وشهرتی راکه مثنوی درجهان پیداکرده،  
که تاحال نتیب هیچ مثنوی دیگرنشده است، این است که مثنـوی مـولـوی  
ـیـف   ـان تنهایک کتاب تتوف وطریقت نیست، بلکه یکی ازمهتبرتـریـن تت

 درعقاید وکالم نیزمیباشد.  
علم کالم موجوده راکه امام غزالی بنیادگذارد، وامام رازی آنـرابـه عـرش  
کمال رسانید، ولی اگرمنتفانه بگوییم، آن خواهدبودکه مسایل عقاید رابه آن  
خوبی که درمثنوی مطرح شده ومورد بحش قرارگرفته، سایر مثنوی ها درمقابل  

 آن هیچ اند.  
ـبـر وقـدر، تتـوف،   الهیات، صفات باری، نبوت، مهجزه، روح، مهاد، ج
توحید، موضوعات اساسی واصلی عقاید درمثنوی میباشد، که شبلـی بـطـور  

 مفتل به آن پرداخته وشرح کوتاه آن درگنجایش این مقاله نیست.  
ـاره   اگر خوانندگان گرامی امید عالقه داشته باشند، تقاضانمایند تابنده درشم

 های آینده به آن بپردازم . / 
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 هفته نامۀ امید  980شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ آلمان                                                   انجنیر عنایت اهلل حبیب    هامبورگ 
 موادخام افغانستان 

 هر کی رشوه پرداخت، منفعت می برد 
افغانستان مهادنی از طال، نفت و فلزات خاکی کمیاب دارد. در واقع کشوری  
غنی است؛ با این حال در استخراج این مهادن سرشار، آلمانها به دلیل فساد اداری  
ـابـود شـده   سهیم نیستند. افغانستان به دلیل جن ، درهم شکسته و اقتتاد آن ن

 است. البته مواد اولیه سرشار میتواند کشور را غنی بسازد. 
ـای  ـاف آق  LOTHARجنرال ایس

dOMROESE   ـنـرانـی در دریک سخ
الیپزیک آلمان گفت: )... افغانستان تنها  
گرد و خاک است، و در زیر گـرد و  
ـاک اسـت.   خاک دوباره گـرد و خ
ـا   برعکس، در عراق اینطور نیست؛ آنـج
ـقـه ی   ـب نفت و گاز اسـت، یـک ط
روشنفکرِ رسیده و شرکت های متهـدد  
کوچکی دارند، خالصه عراق بـزودی  
میتواند به پا استـوارشـود. بـرعـکـس،  
ـادی بـه کـمـک   افغانستان سالهای متم
کشورهای بین الملل ضرورت دارد...(  

 stern  10- 02مجله  
خوشبختانه هستند آقایان دیگری که نظرات بهتری در مورد افغانستان دارند  

ـادو   rudolf von sanderslebenمانندآقای  رئیس سابق بانک وآمرکلوب اقتـت
ـارد کـه   carsten drebenstedtآقای  استادآکادمی ایالت ساکسون. او می شـم

افغانستان دارای گنج عظیمی است مانند: سن  آهن، ذغال سن ، مس، فسفر،  
طال، نفت، عناصرخاکی کمیاب، فلزات کمیاب و.. بهره برداری از این مـواد  
ـهـه   خام میتواند به درآمد مالیاتی این کشور افزوده و برای امنیت و ترقی جام
افغانی بهره برداری شوند. افغانستان این پتانسیل راداراست که میتواندمانند کشور  
های ثروتمند حوزه خلیج فارس توسهه پیدا کند.)...گنج عظیمی که کارشناسان  
ارزش کل آن را سه بلیون دالر تخمین نموده اند. به کلی نگاهی جدیدی است به  
این سرزمین که آلمانها از ده سال به اینطرف آنرا با درد ورنج و مرگ و بربریت  

 وابسته دانند.( 
: اولین پرسش اینکه کدام اشخاص این مواد را استخـراج  کمبود افراد ماهر  

کنند؟ پاسخی داده نمیشود! افغانها این مهامله تجاری را باید بدست خود بگیرند  
اما برای این کار به انجنیر، تخنیکر، جاده ساز،کارگران مهدن و... ضـرورت  
داردکه به تهداد کافی نیست. درست است که تهداد شاگردان در حال افزایش  
ـان بـه   است اما تهلیم فنی و مسلکی و دانشگاهی هنوز از نادرات است. جـوان
کارهای عادی مفید و یا کارهای کمکی در زراعت مشغولند و یا بدبختانـه بـه  

 گروههای افراطی مذهبی و شبه نظامیان می پیوندند. 
میگوید: آلمانها از این خأل اقتتادی استفاده نمیکننـد و   drebenstedtآقای  

تمایلی نشان نمیدهند که خود در استخراج مواد مهدنی سهم گیرند. باوجود آنکه  
صنهت موتورساری نیاز شدید به سن  آهن دارد که البته برای اینکار نیاز بـه  
ـازی   نیروگاه تولید برق، کارخانه های ذوب سن  آهن، دستگاه های فـوالدس
ـان   بالخره یک سلسله دستگاههای صنهتی برای تخنیک پیشرفته صنایـع آلـم

 ضروریست که یک سرمایه گذاری بزرگ را در بر می گیرد. 
مهامالت فراگیر با چینایی ها :دیگر کشورها این طور ساکت نیستند. یـک  
شرکت هندی به تازگی یک مناقته مهدن بزرگ سن  آهن را به مبلغ یازذه  
میلیارد دالر به دست آورد. یک شرکت چینایی در مناقته، حریف امریکایی  
خود را کنار زده در حال حاضر، مهدن مس عینک نزدیک کابل را به مبلغ سه  
ملیارد دالرکار میکند.البته چینی ها در توسهه کسب و کار و کاال، موفقترین اند.  
ـلـی   همچنین به دلیل اینکه برخالف شرکت های غربی با رشوه پردازی مشـک
ندارند؛ در مناقته مهامالت خودیک بسته بندی را هم شامل نموده و آنرا مـزه  
ـان   دارمیسازند که درآن، ساخت جاده ها، راه آهن، پرداخت مالی به شبه نظامی
ـان   وجنگساالران، کمک به وزیرو همکارانش، خالصه اینکه باآنهم بـرای ش

 مقرون به صرفه است و ارزش دارد. 
آلمانها که به قوانین کشور خود پایبندند نمیتوانند به این سادگی چنین عمـل  
کنند. چندی قبل دادگاه آلمان یک میر زیمنس را برای پرداخـت رشـوه در  

ـفـت:   helene rangخانم   numovافریقاجریمه نمود.رئیس اجرایی سازمان   گ
چینایی ها مقررات قانونی دیگری برای این نوع مهامالت دارندکه ما نمیتوانیم و  

ـا،    ۲1 مقابل آن عاجزیم .این سازمان از  سال به اینطرف، اعضای متهددی ازبانکه
هم آرزو دارد   rangصنهت و تتدیهایی از کشورهای خاور نزدیک دارد.خانم  

که شرکت ها و تتدی های آلمانی از مهادن افغانستان بهره برداری کنند. خانم  
رن  به مشکل دیگری اشاره نمود که وزارت خارجه آلمان اخطاریه سفر بـه  
افغانستان را صادر میکند که باعش پرداخت بیمه های بلند برای کارکنان شرکت  
ها می گردد و هیچ تضمینی برای زندگی آنها نیست.در واقع وضهیت امنیتی در  
ـاتـو.بـه   افغانستان بدتر از گذشته ها است. یهنی برعکس استداللهای آیساف و ن

چینی ها در مسایل امنیتی و رشوه، انهطاف پذیرند. بنابرین آنها   rangگفته خانم  
 در حال حاضر در ردیف جلو ایستاده اند. این واقهیت تلخ را باید پذیرفت. 

اضافه میکند: چینی ها مهامـالت  rang :خانم  دست به دامان جامهه بین الملل  
تجاری رامی قاپند، اگر کمک های غربی که توسط مالیات دهندگانشان تمویل  
میشود به حساب های ختوصی اشخاص نرود و برای آبادی و عمران کشور و  
استخراج مهادن، سرمایه گذاری شود مملکت بزودی توسهه می یابد. البته ایـن  
یک تتور پوچ است، افغانستان هنوزهم یک کشور نیازمند است، به اصطالح  
دست دراز به دامان ایساف ! این پرداخت ها منجر یا سبب طرز فکرمنفی شده  
یهنی)صبر نمود وپول نقد گرفت(حتی بسیط ترین نیازها وکوچکترین سرمایه  
ـا   گذاریهای تخنیکی عملی نگردیده است. بطور مثال: پاالیشگاهی که روس ه
ـاده   ـف ـت در سمت شمال، آباد نموده اند از سالها به اینطرف پرچو و غیرقابل اس
ـاری در   است، باآنهم هر لیتر بنزین به قیمت گزاف وارد میگردد. کارهای تج
بازار همیشه به درگیری مسلحانه انجام می یابد که کدام شرکت به کدام ایستگاه  
 گاز و تیل برساند یا نرساند! تنها کسانیکه سالح دارند در منفهت و مزیت اند. 

   drebenstedtدرموردتولید سمنت، عین همین موضوع است. بگفته پروفیسر  
ـا   ـه افغانستان خود بقدرکافی، برای تولید سمنت، سن  چونه دارد. با آنهم افغان
ـان   ـت برای بدست آوردن سمنت، با راههای طوالنی و حمل و نقل ناامن از پاکس
ـنـت   سمنت را با قیمت گران وارد میکنند. در شمال این کشور، کارخانه سـم
)سیمان( که روسها آباد نموده اند سالهاست که استفاده نمیشود. حاال این فابریکه  

 را یک جنگساالر قاپیده است ... 
یک سال حیاتی برای افغانستانست. تاکنون حکومت  4102 : فقط اکتشافات 
اکتشافی صادر نموده برای استخراج موادخام. هنوز اساس   lizenzتنهامدارک یا 

قانونی ندارند که تا اخیر سال تهریف گردد که برای سهادت و محیط زیسـت  
اینکشور بسیارمهم است، افغانهابایدموفق شوندایجاد اشتغال کنند، محیط زیست  
شان ازآلودگی پاک شودوازثروت آنهابهره مندوآینده درخشان درکشور خود  
 داشته باشند.جنگهای آینده در افغانستان، نظامی نبوده بلکه اقتتادی است./ 

ـ اندیانا داکترعنایت اهلل شهرانی                                                    بلومنگتن 
 توریالی اعتمادی از تبار فرهنگیان 

ـایسـه بـه   ـق ـام پوهنتون، دانشگاه یایونیورستی کابل، گرچه تاریخ طوالنی ب
یونیورستی ها ودانشگاههای جهان ندارد، ولی به یقین ازدانشگاه های پرکیـف  
وزیبای افغانستان به شمارمیرود. از اتفافات نیک، روسا و استادان بزرگ کشور  
ـفـه واداره   درین پوهنتون ارتباط داشتند، وهریک به ذات خود درعلوم مختل
ـتـر   عالمه های روزگارخودبودند.  داکترمحمدانس، پوهاندمحمد اصغـر، داک
ـا، فضـل الـربـی   عبداهلل واحدی، داکترمحمدعثمان انوری، داکترعبدالقادربه
پژواک، پوهاند توریالی اعتمادی، داکترمحمد حیدر، داکترعبداالحمد جاوید  
و... از اشخاص غیرعادی وبلندمرتبت مردم مامی باشند، که هرکدام بذات خود  

 دررشته های شان آیتی بودند. 
به یاددارم ایامی راکه اسیستانت فاکولتۀ تهلیم وتربیه بودم، داکتر محمدحیدر  
خان رئیس پوهنتون کابل بود. جمله استادان رادرغیاب میشناخت، وهریک را  
درراه ویامسلک مربوطه اش تشویق میکرد، اگرچه طبیهتاً شخص جدی وباوقار  
بود، جوانان راطوری به خود گرویده ساخته بود، که گویی هرکدام فکرمیکرد  
رئیس پوهنتون، داکترمحمدحیدرپدرمهنوی، کاکا یامامای شان میباشند. داستان  
 های عملکرد این بزرگمرددانشی را سالهاپیش درجریدۀ امیدتحریرکرده بودم .  
ـاد   ـت استادپوهنتون،ملک الشهرااستادعبدالحق بیتاب، استادخلیل اهلل خلیلی، اس
عبدالحی حبیبی، استادعبدالشکور رشاد، عالمه داکتر جاوید، استادمحمدحیدر،  
شاه علی اکبرشهرستانی، استادسیدسهد الدین هاشمی، پروفیسرعبدالواسع لطیفی،  
ـانـی،   پروفیسر غالم حسن مجددی، داکترسیدموسی توانا، استادسمنـدرغـوری
داکتراسلم خاموش، داکتراحسان انتظار، پروفیسرسیدبهاءالدین مجروح،پروفیسر  
میرحسین شاه، داکترفاروق اعتمادی، داکترعلی احمد، استاد غالم علی آییـن،  
استادصفدرپنجشیری، داکترعبدالغفارکاکر، داکترقیسانی وده هادانشمندشهیر و  

 محترم دیگر. 
ـاف   واما دربارۀ پروفیسرداکتر توریالی اعتمادی، چون قلم من درنوشتن اوص
این شختیت عالیمقام عاجزاست، ازآن سبب بیت مشهور عرفی شیرازی راکه  

 درشأن شان مطابقت دارد، نسبت میدهم :  
 چنان بانیک وبد خو کن که بهدازمردنت عرفی 

 مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند  
جناب توریالی اعتمادی ازشختیتهای آسمانی است، درنسب به محمـدزایـی  
مشهورارتباط دارد، ولی اونه به نسب مینازدونه به مقام، وی تمام عمرپربار را در  
راه برادری، برابری، مهربانی، نیکوکاری وهمکاری باجمیع اطرافیان، خدمتگاری  
به علم ودانش، احترام متقابله و صداقت وقف کرده است. استاد اعتمادی نوشته  
هاویادداشتهای زیاددارد، ودرین اواخر سخت پای بندی به اشهارزیبای فارسـی  
ـادر   ـق دارد، واز فحوای گفتارشان مهلوم است، که صائب تبریزی ومیرزاعبد ال
ـاً   بیدل را خیلی هادوست دارند، واشهار انتخابی صائب راخود میگردانند. عالوت
اشهارخاص بزرگان ادب فارسی راکه عالقمندی زیاد به آنها دارند، جـمـع و  

 مکرراً می خوانند.  
ـلـمـی   بهداز رویکارآمدن حامدکرزی، یک سمینار که شکل سیاسی ونیز ع
داشت، دردانشگاه اندیانا ازطریق دانشمندان افغانستان برگزار شد، که درجملـۀ  
ـام   ـنـگ علما جناب توریالی اعتمادی نیزدعوت شده بودند، استاد اعتمادی دره
ریاست شان دردانشگاه کابل، بایونیورستی اندیانا توأمین فرهنگی برقرار نموده  
بودند، وبه وقت تشریف آوری شان دریونیورستی مذکور لقب اعلی) دکتورا(  
ازجانب بوردعلمی یونیورستی اندیانا برای شان اهداف گردید . همچنان رئیس  

به دانشگاه کابل دعوت کردنددرین دعوت   Herman B. Wellsیونیورستی بانام 
اعضای تیم رئیس مذکور ازجانب استاد اعتمادی چنان پذیرایی عالی شدندکـه  
جمله اعضای مهمانان به همکاری فرهنگی یونیورستی اندیانا با یونیورستی کابل  
عالقمندشدند، وماازمحتول دست آن قراردادتوأمیت، صاحب دهها داکتـرو  
ماستر شده بودیم، ازآنجمله شادروان استادداکترحسین راضی وداکترعبدالرزاق  

 سمندر ودیگران بودند . 

عکسی راکه مشاهده میکنید، عکسی است که بزرگان یونیورستی اندیانا در  
ـا   ـادی ب حال فرود درمیدان طیارۀ کابل میباشند، واستاد واالشأن توریالی اعتـم
بشاشیت تمام به آنهاخیرمقدم میگوید، و این برکت فرهنگی زادۀ استاداعتمادی  
می باشد، که به جامهه ومردم افغانستان کرده، وچه رسد به خدمات دیگـرایـن  

 فرزند بابرکت و فرشته صفات افغانستان . 
ـای   درسمیناری که درایالت اندیانا صورت گرفت، بیش ازنود درصـد اعض
ـا   سمینار، هرکدام بااستاداعتمادی درتماس می شدندوهرکدام خاطرۀ خودرا ب

 ایشان درکابل حکایه میکردند.  
نگارنده ازصنف سوم فاکولته به صنف چهارم کامیاب شده بود، ودر رختتی  
زمستانی به بدخشان نرفتم وبه کابل ماندم، وبه کورسهای زمستانی مضمون آرت  
را تدریس مینمودم. استاداعتمادی رئیس موسسۀ تهلیم وتربیه بودند. مـن کـه  
ـلـه   عالقمندی به تهلیم وتربیه و نویسندگی داشتم: هرروز به شاگردان که جـم
مهلمین مجرب مکاتب بودند، واز اطراف آمده بودند، نوت تهیه می نـمـودم،  
وآنها را چاپ استنسل میکردم. نوت هاراعموماً به همکاری ارواح استاد غـالم  

 محی الدین شبنم می نوشتم .  
ـاب را  درختم کورسها یادداشت هایم به ضخامت یک کتاب شد، عنوان کت
ـاب را   ـت )رهنمای آرت برای مهلمین مکاتب ثانوی ودارالمهلمینها( گذاشتم. ک
گرفته به حضورحضرت محترم اعتمادی صاحب رفتم تا امرچاپ را بدهد. وی  
باتشویق بی حدواندازه امرچاپ را در موسسۀ مذکورداد، وکتاب بچاپ رسید  
ـهـداز   وشاگردان کاپی هاراباخود بردند. ازبرکت استاداعتمادی وبدون تردید ب
استاداعتمادی به لطف های بی پایان استادداکترمحمدحیدر تاکنون هفده کتاب  

 وصد ها مقاله درختوص آرت تحریر وبه طبع رسانیدم .  
ـیـش   روزی ازروزها خبرشدم که یکی از مهلمان کورسهای زمستانی که منح
ـایـی نـداشـت،   شاگرد از اطراف آمده بود، چون درمحیط کابل ومدرن آشن
دروازۀ شیشه یی تهمیرفاکولته را نداسته به سرعت داخل تهمیر شد، که شیشـه  
شکسته ودستهاورویش پرازخون شده بود. خانه سامانها آن بیچاره را دستگیر و  
 مبلغ هشت صدافغانی، که در آن وقت هاپول زیادی بود، تقاضاکردند. موضوع 

ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                             برومفیلد 
 تفکیک وقوع بعضی از حوادث  

 (3در زمان مجاهدین و ویرانی کابل ) 
ـیـس    04 ـتـم رئ جوالی اولین مالقات بین گلبدین صدراعظم وجنرال دوس

جنبش اسالمی صورت گرفت که بهنوان اولین قدم سوی آتش بس تلقی شد.  
راکت ستنگر را به مبلغ    011جوالی ایاالت متحدۀ امریکا آماده شد که    40در 
ملیون دالراز مجاهدین خریداری کند؛ این ستنگرها در زمان ریاست جمهور    55

درستیت دیپارتمنت که توسط تام    0185ریگن )بهد ازجلسۀ مشورتی افغانها در  
پایه   0,111تهداد  0186گوتییر سر براه شده بود, به مجاهدین داده شد( درسال 

ـقـوای    4۲آن به مجاهدین افغان داده شده بود.   ـان ب ـت جوالی حکومت افغانس
روسیه اخطار داد تا قوای خود را ازحوزۀ سرحدی تاجکستان به دورببرد؛ گفته  
ـان   ـت میشود: ازآن مدتیکه حکومت کابل)گبدین( به مخالفین حکومت تاجکس
  41وافراطیون اسالمی آن کمک میکند، این عکس الهمل ایجاد شده اسـت.  
ـار و   جوالی راپورداده شدکه ازدوهفته به اینطرف قوای روسیه درناحیۀ تـخ
ـنـظـور رانـدن   سرحدات شمالی افغانستان به استفاده از هیلکوپتر و تانک بـم
افراطیون اسالمی ومخالفین حکومت تاجکستان با متحدین افغان شان بمباران را  

 . 20شروع کرده است 
ـبـب    1 اگست دو تکان شدید زلزله درجرم که درشمال افغانستان اسـت س
ـفـت    01منزل گردید.    411تخریب   اگست یکی از نماینده های ملل متحد گ

ـانـون   که: احزاب مهم افغانستان دائرکردن انتخابات را برای لویه جرگۀ کـه ق
اگست گلبدین بـرای    05اساسی راتسوید وتتویب کند, موافقت کرده اند.  

روزۀ    0اگست برای مسافرت    08روزه عازم پاکستان شدوبهد در   0یک سفر 
اگست پادشاه عربستان سهودی طی بازدیدگلبدین از    40دیگر عازم ایران شد.  

عربستان همکاری خودرا برای باز سازی افغانستان ابراز کرد )یهنی تـخـریـب  
ـاره    08افغانستان درآیندۀ نزدیک توسط طالبان(. پوهنتون کابل بهد از   ماه دوب

اگست  راپورداده شد که    40دروازۀ خود را بروی محتلین و استادان باز کرد.  
درجنگهائیکه برای یک هفته در ارغنداب و چهار باغ درنزدیکی قندهار بین مال  
  461نقیب از جمهیت اسالمی و قوماندان سرکاتب از حزب گلبدین دوام یافت  

اگست حزب وحدت و    00نفر را زخمی کردند.    511نفر را بقتل رسانیدند و  
وحدت اسالمی که از مدتی درغرب کابل باهم زد و خورد داشتند موافقتنامـۀ  

 .20آتش بس دایمی را امضا کردند 
سپتمبر حاجی شمال خان نائب والی ننگرهار که عضو جبهۀ ملی پیرسیـد    ۲

نفر از هم    6در کابل سهم عظیم داشت با    0114احمدگیالنی بود و درآتش بس  
سپتمبر باز دید دوم اندره کوزیف  وزیرخارجۀ ماسکو از    8کارانش کشته شد.  

کابل جهت مذاکره راجع به اوضاع سرحدافغانستان وتاجکستان, رهائی سربازان  
محبوس روس که در هنگام جن  روس وافغان اسیرگرفته شده بودند واعزام  

سپتمبرانفجار    00متختتین برای پاکسازی ماینها در افغانستان صورت گرفت.  
بمب درکابل سه نفر راهالک وپنج نفر دیگر را زخمی ساخت و پای مـحـمـد  

 .20یونس قانونی در اثر این انفجار شدیداً مجروح شد 
اکتوبر درحالیکه درمناطق غربی شهرکابل جن  بین حزب وحـدت و    6

حزب اتحاد جریان داشت جنگهای شدید بین دسته های مختلف حزب اسالمی  
در نواحی مختلف کابل به کشتار و زخمی ساختن مردم متروف بودنـد. بـه  

اکتوبر درجنگهای بین حزب وحدت و حزب اتحاد بیـش از    01اساس راپور 
راکت برکابل نشینان فرو ریخت. در اواسط اکتوبرتتادم بین افراداسمهیل    111

خان والی هرات مربوط حزب جمهیت و افراد ملیشیای جنرال دوستم از حزب  
 .20جنبش درنواحی والیت بادغیس بوقوع پیوست 

اول نومبرجنگهای شدید بین قوای حکومتی وگلبدین )صـدراعـظـم قسـم  
  5خورده( درتگاب که مرکز مهم ستراتیژیک احمد شاه مسهود بودرخ داد,  

نومبر دروالیت    ۲نومبر قوای گلبدین میدان هوائی بگرام را بمباردمان کردند.  
ـان آمـد.    42فاریاب جنگهای شدید بین قوای جنرال دوستم واسمهیل خان بمی

نومبرگلبـدیـن    41نومبردر تگاب بین گروه متخاصم آتش بس اعالن گردید.  
ـتـی ازصـدارت   صدراعظم اعالن کرد که بمنظورتشکیل یک حکومت مـؤق

 .20استهفی میدهد مشروط بر اینکه استاد ربانی هم استهفی دهد 
دسمبر    40راکت برشهریان کابل نازل کرد,    61اول دسمبر, حزب اسالمی  

جنرال دوستم مجددأشیرخان بندر رابدست آورد. بهداز دوماه جن  درنواحی  
ـاز    46شرق کابل بروز  دسمبربین  استاد ربانی وگلبدین آتش بس امضا شد )تا ب

 تخطی صورت گیرد(./)دنباله دارد( 
***************************************** 
ـاره   ـیـچ به حضور استاد اعتمادی کشانیده شد. استاد اعتمادی بادیدن آن استاد ب
سخت دلسوزی نشان داد، وفرمودکه هیچکس حق نداردازمهلم صاحب پـول  
بگیرد. اوالً بایدپول راادارۀ مربوطۀ عمارت بپردازد، و اگرنپردازد، بنده شختاً  
ـاحـب   بهوض مهلم صاحب قیمت شیشه رامیپردازم. خدامیداندکه آن مهلم ص
ـاد   ـت ازنهایت خوشحالی چقدرگریه سر داده باشد وهزاران دعا درطول عمـراس

 اعتمادی نثار کرده باشد.  
هفده مختتص تهلیم وتربیه درپاریس به موسسۀ یونسکو دعوت شده بودیم،  
درآن جمله استاداعتمادی، داکترعبدالغفورغزنوی، مرحوم داکترجمهـه گـل  
باندوال، داکتر الف شاه جدران، داکترسیف الرحمن صمدی، داکترظاهروهاب،  
داکترظاهرعزیز، استادسالم عظیمی واینجانب عنایت اهلل شهرانی اشتراک نموده  
بودیم. درین سمینار استاداعتمادی راهمگی تکلیف میداد ومیگفت که به وقت  
ریاستش این یاآن کارخیر رادرحقش کرده اند. استاد اعتمادی با شوخی فرمود  
که شمااینقدرچیز هاکه میگویید که آخر رنگم ورویم سرخ شده وبس اسـت  
ـنـوی   دیگر ! داستانهای مهربانی ونیکوکاری استاد اعتمادی، اگرنوشته شود، مث

 هفت من کاغذ خواهدشد. 
درخاتمه طول عمرشان راخواهانم . چه زیباکاری خواهدبودکه به یاد ایـن  
بزرگان پوهنتون کابل، ریاست دانشگاه تاالرها، کتابخانه ها، تهمیرها وغیره رابنام  
ـام   ـن نامی این بزرگمردان بگذارد، تاالری از پوهنتون یافاکولتۀ تهلیم وتربیه راب
)توریالی اعتمادی(، یاغالم حسن مجددی، درادبیات تاالرها بنام های میرحسین  
ـاه   شاه خان، عبد الحی حبیبی، عبداالحمدجاوید، ودرفاکولتۀ حقوق ویادانشگ

 کابل بنام داکترمحمدحیدر وغیره مسمی گردند. /  
***************************************** 
 وزیرآلمانی : دو نامزد به زودی به توافق برسند 

ـ    ۲ مایر، وزیرخارجه آلمان درسفری    : فرانک والتر شتاین صبح   8سپتمبر/کابل 
ـات    به کابل با عبداهلل و اشرف  غنی دیدارکرد. او درین دیدارها ازدونامزد انتخاب

خواست که هرچه زودتربه توافق برسند و دولت وحدت ملی را تشکیل دهند.  
وزیرخارجه آلمان درحالی از دونامزد خواستار رسیدن به توافق شده که کمیته  

 ها دررسیدن به توافق پایان داده اند.   نفره متشکل ازنمایندگان نامزدان به رایزنی   8
 مایر، قبالگفته بود: افغانستان باردیگردریک مرحله بسیارحساس قرار دارد.   شتاین 
ی او، همه طرفین ذیدخل باید این واقهیت را از نظردور نداشته باشند که    به گفته 

قرار دارد. اوتاکید کـرد  )نقطه عطف (اش در یک    این کشور در توسهه سیاسی 
  0۲11 کند. درحال حاضربیش از   که آلمان درآینده نیز افغانستان راحمایت می 
 سرباز ارتش آلمان در افغانستان مستقر هستند . 
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 هفته نامۀ امید 980شمارۀ  صفحۀ  ششم 

درکالیفورنیا بچاپ رسیده است، باآرزوی صحت وسهادت ظفری عزیز وباذکر  
ـاع از   فشردۀ یکی ازموضوعات عمدۀ کتاب زیرعنوان )آیا افغانستان توان دف

 خود رادارد؟( خاتمه میدهم : 
ـاواردلـه   ) هفته نامۀ کرسچن ساینس مانیتور گزارشی راتحت عنوان باالبه قلم ه

به نشررسانده، که بر    4100درشمارۀ اول جوالی   Howard Lafranchiفرانچی  
 گردان فارسی گزارش پس ازتذکارچند نکتۀ عمدۀ آن، خدمت تقدیم میشود : 
ـان   ـت ـ امریکاتاحال هشت صدملیارد دالرپول مالیه دهندگان خودرا در افغانس  *
ـان   ـت ـانس ـغ ضایع ساخته است، *ـ حکومت امریکاماهانه هفت ملیارد دالـردراف

ـ پس ازسال  ـا در    00شایدحدود   4102مترف میکند، * هزارسرباز امـریـک
ـ پس ازسال    011امریکا ساالنه بااعطای دوملیارد و   4102افغانستان باقی بماند. *

ـان  ـت ـانس ـ قوای امنیتی افغ ملیون دالر، قوای امنیتی افغانستان را تمویل میکند. *
ـ فرار سرباز ازوظیفه ازچندهـزار  041)پلیس + ارتش( به   هزار سربازمیرسد. *

ـیـت    8در ماه به  ـاه ـ توجه ازکمیت به بلندبردن م صدنفر کاهش یافته است. *
ـاری   ـتـح ـ اکنون قوای امنیتی دربرابرحمالت ان سربازان تغییرخورده است. *

 خیلی سریع واکنش نشان میدهند. 
برگردان گزارش: چهره وسیمای نظام الدین ستانکزی ضابط اردوی ملی،که  
طرزاستفاده ازموتر توپداریک ملیون دالری راازکارآموزان نظامی ناتو فرامـی  
گیرند، موضوع رابتورت خیلی روشن بیان میکند. درحالیکه وی شتت خود  
رابه عالمت پیروزی بلندمیکردگفت: ) هدف من آنست که عملیات این عراده  
های توپدار رابدقت بیاموزم تا بتوانم دشمنان راشکست دهم، وآماده هستـم از  
ـا   کشورم دفاع کنم.( ستانکزی که درپایگاه نظامی پلچرخی آموزش دیده، وب
اطمینان صحبت میکند، شایدآاًادۀ کارباشد. اودرجملۀ افغان هایی میباشدکه در  
امتحان درجۀ بلند رانتیب شده، و دریونت متحرک هجومی نو تشکیل پذیرفته  
شده است. این تشکیل برنامۀ یک ملیون دالری بوده طوری طـرح شـده کـه  

 افغانستان دارای یک قدرت درجه یک واکنش سریع گردد.  
هزار    022اکنون امریکا، ناتو وحکومت افغانستان درمذاکره اند، که متباقی  

قوای امنیتی افغانستان آماده شوند، تارهبری دفاع کشوررا دربرابرطالبان وباغیان  
جون امسال ناتو صد درصدامورامنیت رابـه قـوای  08اسالمی بگیرند. درروز 

افغانی تسلیم داد، قوای امریکاوناتو در نقش مشورتی وکمکی باقی ماندند. این  
با ختم نقش جنگی ناتو پایان می یابد. شواهد مخلوط    4102نقش دردسمبرسال 

درموردآمادگی ارتش وپلیس ملی وجود داردکه توانایی دارند رهبری برنامـه  
سازی و جن  رادر تابستان بدوش گیرند. این اولین آزمایش عظیم میباشد کـه  

فرقه قادر    46تا   41پیشرفتها درآن مشاهده میشود. براساس ادعای مامورین ناتو 
اند بدون کمک خارجی مستقالً عمل نمایند. رأی جوییها نشان میدهدکه مردم  
ـهـتـوم   افغانستان به توانایی قوت های امنیتی خود باورمند شده اند. به اعتقادم
ستانکزی رئیس برنامۀ صلح واتحادافغانستان:)مردم به قوای امنیتی اطمینان پیـدا  
کرده اند، قسمتی ازاین اطمینان بخاطرآنست که مردم درهفته های اول جنگهای  

 تابستانی، ازآنها دیده اند.( 
ـان   ـی ضرورت سطح آمادگی قوابستگی به مذاکراتی داردکه توقع میرود م
حکومت افغانستان ونمایندگان طالبان آغازشود. حکومت قطر موافقه نموده که  

جون آنرااعالن کردوامریکاآنرا 08میزبان مذاکرات باشد. آقای کرزی درروز 
ـادگـی،   )ابتکارفهالیت به رهبری افغانها( تلقی نمود. یک روزپس ازاعـالن آم
کرزی بدگمانی خود راظاهر نمود. آغازمذاکرات شایدخشونت وجن  رادر  
ـازد، وراه   ـیـس افغانستان کاهش دهد وامر تقاضارا برای قوای افغانستان کمترم
ـان   ـاس ـن ـارش خروج قوای امریکا وناتو را هموارمیکند. ازسوی دیگربهضی ک
امریکا اخطارمیدهندکه انکشاف درمذاکرات صلح، سبب خشونت زیادتر می  
شود، زیراطرفهای درگیر بخاطر تحکیم موقف وتوان بیشتر، چانه زنی میکننـد  
 ویابخاطربه بیراهه کشاندن مذاکرات، جن  رادرکوتاه مدت شدت می بخشند. 

هـزار(    02تقریباًبه نتـف)   4102قوای امریکا درافغانستان درفبروری سال 
سرباز کاهش می یابد. آن زمان آزمایش جدی افغانستان فرامی رسدکه انتخابات  

راه اندازی میشود، وقوای امنیتی برای باراول مسئولیت عام وتام    4102دراپریل  
 امنیت را درروستاها وهفت هزار مرکز رأیدهی رابدوش میگیرند.  

زد وخورداخیرباطالبان تتویرمخلوطی رادربارۀ کیفیت وتوانایی افغانستان به  
نمایش گذاشت، که میتواندبه تنهایی وظیفه راانجام دهد. درماه می طالبان یک  
ـابـل،کـه دارای   ـتـحـددرک حملۀ مغلق رادرمحوطۀ مسکونی نمایندگی ملل م
استحکامات میباشد،پرداختند. آن حمله شامل اشخاص انتحاری بودکه راه را  
ـنـش   برای جنگاوران باز نمودندتا داخل محوطه شوند. نیروی ویژۀ پلیس واک
نشان داد، باآنکه نظربه ارزیابی مشاوران بین المللی، واکنش بی عیب نبود، ولی  
ـارات   اقدامات پلیس درمقایسه باحمالت مشابه درگذشته بهتربود. تلفات وخس
ـلـی صـدمـه   مالی درحد اقل بود، دونفرکشته شدندوصدهانفر کارمندبین المل
ندیدند. ازطرف دیگرشش ساعت رادربر گرفت تاشش نفرحمله کنندۀ طالـب  

 سرکوب گردیدند.  
بادرنظرداشت قوای امنیتی، شماری ازمامورین ناتو فکرمیکنندکه وجود یک  

ضرورت میباشد، تادستآوردهای امنیتی  4102قوای کافی بین المللی پس ازسال 
نگهداری شوند. جنرال نک کارتر، مهاون قوماندان قوای بین المللی گفت: پس  

هنوزهم ضرورت است که ظرفیت افغانستان راافزایش دهیم، برای    4102ازسال 
تاپنج سال وقت الزم میباشد. جنرال کارتر دراین موضوع که )قوای  0این کاراز 

افغانستان درسطحی نمیباشدکه بایدمیبود( گفت هرکشوربایدبه صورت انفرادی  
بخاطرتهلیم وتربیۀ قـوای    4108وظیفۀ راکه ناتو ترک کرده، ادامه دهدوسال 

امنیتی درنظرباشد. کمبودهای لوژستیکی، انتقال به موقع سربازان به یک محـل  
ـیـس   مهین، برنامۀ خنثی سازی مواد انفجاری، همآهنگی میان فهالیتهای قوای پل
وارتش، طرح بودجه، حمالت هوایی وترانسپورت رادرنظرداشته باشد. جنرال  
 باتاکیدبیان کرد: )شایدپنج سال دیگربرای انجام این کارهاضرورت باشد. (/ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( حزب شیطان از دیدگاه قرآن  
ان اکرمکم عند اهلل اتقیکم،ان اهلل علیم خبیر. ای مردم ما شما را از یک مرد و زن  
آفریدیم؛ و شما را گونه گونه به گروه بزرگ و کوچک آفریدیم  تا یکدیگر  
رابشناسید، همانا پرهیزگارترین شمانزد خدا گرامی ترین است ، به درستی کـه  

 س حجرات.   00خدا دانا و آگاه است. آ 
خدای بخشنده و مهربان از زیان رسانیدن به دیگران سخت ترسانیده وازیـن  
ـال   روچندین باربه راستکاری درسنجش دستور فرموده؛ حاال این سنجش در م
باشد یاپول، در رفتارباشد یاکردار، درگفتار باشد یا در نوشتار؛ برای سنجش حق  
ـنـطـق   برای اجناس ترازو و برای سنجش کردار وگفتارورفتار خرد یاعقل و م
 است. بگونه مثال: ترازو، قپان یامیزان : آیات کریم سوره هود را باهم میخوانیم: 
ـقُتـوا   ـن َ وَ إِلى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شهَیْباً قَالَ یَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکم مِّنْ إِلَهٍ غَیرُهُ وَ ال ت

(و به  82الْمِکیَالَ وَ الْمِیزَانَ إِنى أَرَام بخَیرٍ وَ إِنى أَخَاف عَلَیْکمْ عَذَاب یَوْمٍ محِیطٍ) 
سوى مدین برادرشان شهیب رافرستادیم، گفت اى قوم من ! اهلل را پرستش کنید  
که جزاومهبود دیگرى براى شما نیست وپیمانه ووزن راکم نکنید )ودست به کم  
 فروشى نزنید( من خیرخواه شماهستم ومن ازعذاب روزفراگیر برشما بیمناکم ! 

ـیـن     و بر اشیاء )و اجناس ( مردم عیب مگذارید و از حق آنان نکاهید و در زم
َّکُمْ إِن کنتُم مُّؤْمِنِینَ وَ مَا أَنَا عَلَیْکُم )دنباله درص    ( ۲فساد مکنید.بَقِیَّت اللَّهِ خَیرٌ ل

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( فرصت های ازدست رفته  
 و ازهمه تههدات وفیتله نامه ها عدول کند .  

ـاقـد   تیم داکترعبداهلل مانندگذشته ها، نباید فریب شهبده بازیهای این چهرۀ ف
وجاهت ملی واسالمی را بخورد، زیراهدف اصلی آنها نشانیدن تقلب بر ارگ و  
 سرکوب همه خواستهای تقسیم قدرت و انتقال حاکمیت به مردم است. 

نفرین ولهنت برآن هایی باد که ازپهلوی مردم میگریزند، ودرکنار افرادی می  
ایستندکه وجدان شان خوابیده است، وبه شهدا ووارثین جهاد ومقاومت توهین  
وناسزا روا میدارند. چطورممکن است یک انسان درپهلوی قاتل اعضای خانواده  
اش بایستد وبرای بدست آوردن یک مقام، که بدون تردید بهداً ازنزدش گرفته  
خواهدشد، به صفوف جهاد ومقاومت توهین وطهنه بفرستد ؟! شرم است کـه  
پسوند )مسهود(، که یک نام پرابهت وبزرگ است، به نام این وجدان گم کرده  
 اضافه شود، آثارشرم وندامت درچهرۀ این بیمقدار همین حاال موجود است ! 
تقلب درانتخابات، تقلب درتفتیش آراء، تقلب در بطالن آراء، تقلب در امضاء  
مهاهدۀ سه فقره یی، تقلب در ایجاددولت وحدت ملی، تقلب درنشستها، سفره  
انداختن هاوقیل وقال ها به خواستۀ ارگ، به خواستۀ طالبان، به خواستۀ پاکستان،  
به خواستۀ قبیله گرایان و فاشیست ها، تا افغانستان را باردیگر بسوی حکـومـت  
تک قومی و قبیلوی سوق دهند، تا باردیگرمالعمر ومال وکیل وفضل الرحمن  
ها برمقدرات ملت ماحاکم شود، تا قدرت درقبیله باقی بماند وبه دست اقـوام  
دیگر نیفتد. فرقی نمی کنداگراسالم آباد، ریاض وقطر بر ناموس ملت حاکـم  
باشد، فرق نمی کنداگربازهم کله منارهاساخته شود وزنان ودختران باعفت در  
بازارخلیج نشینان لیالم یابخشش و اهدا شود. فرقی نمیکند اگربناهای باعظـمـت  
تاریخی باخاک یکسان وبراندیشه وافکار وفرهن  چندین هزارسالۀ باشندگان  
اصلی این سرزمین خط بطالن کشیده شود، و شمشیر وشالق وتوهین وتحقیر،  
اسارت و ایزار وافسار، جای لطف وشفقت وصلح وآزادی، عیاری و جوانمردی  

 را بگیرد . 
مرگ بر چنین حکومت )وحدت ملی( ! مرگ بر ارگ نشینان بی مقدار و  

 مرگ بر تقلب کاران و عهد شکنان ! 
این شایدآخرین فرصت برای تحقق سپردن قدرت، درجغرافیای فهلی بـرای  
مردم باشد، شاید حرکت های سبزونارنجی، آخرین افزار برای نگهداشتن حق و  
 عدالت باشد. دیگرفرصتی نخواهدآمد، فرصتهای زیادی ازدست رفته است.  
ـازان،   ـبـده ب ـه سزاوار سرفرازی و سربلندی ملت، تن در دادن به یک تیم ش
محتسبی و فاشیستی، زیرنام ظاهراً )وحدت ملی( نخواهدبود، چنین وحدتی به  
وجودنخواهدآمد. این فرصت نباید ازدست برود، زیرا برای بـدسـت آمـدن  
فرصت های تاریخی دیگر عمری به کار است، و خون های بی حساب و ناحق  

 دیگری برای ریختن ! / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( جعلکاران انتخابات باید مجازات شوند  
موردنوازش قرارمی گیرند، ثمر واجرت تقلب خودهارادریافت می دارند، و  
ـنـدۀ   این روش مذموم ضدملی وضددموکراسی ادامه می یابد، و انتخابات آی
ریاست جمهوری وشورای ملی کماکان باتقلب همراه می باشند، و زورگویـی  

 وسرتنبگی جای رأی دهی مشروع را می گیرد . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( )حکومت وحدت ملی( درصفحات فیسبوک  
درتیم تحول وتداوم نیروهای وفاداربه رئیس جمهورتالش دارندتااین طـرح  
رامطابق ایده ارگ مطرح سازند، وازجانب مقابل بهضی ازاعضای تیم اصالحات  
اخیرا ازطرح حکومت بیطرف برای مدت یکسال با مأموریت برگزاری مجدد  

 دوردوم انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته اند .  
به نظرمیرسدباتوجهبه سرخوشی بیش ازحدرهبری تیم تحول وتداوم ازنتایـج  
ابتدایی انتخابات وبی اعتمادی عمیق میان رهبری تیم اصالحات وارگ، طـرح  
حکومت موقت بدون همراهی همکاران بین المللی افغانستان راه بجایی نبـرد .  
مگراینکه همکاران بین المللی در نهایت به آن تن دهندو درصدد همراه ساختن  
نیروهای مهارض حول یک تقسیم بندی جدیدبرآیند. آنچه که این راه حل را با  
مشکل مواجه میسازد، نقش تهیین کننده کرزی و مهاونین اودرین فرضیه است.  
به مشکل بتوان تتورکردکه بدون رضایت مثلش موجود در قدرت ویا جمـع  
کردن منافع این مثلش باکسانیکه مدعی جانشینی آنان هستند،طرح حکـومـت  
موقت راعملی ساخت. ازهمین اکنون شنیده میشودکه درهرمناسبت کـرزی  
واگذاری قدرت رابه رئیس جمهور منتخب مشروط میسازد. واضح است کـه  
قناعت دادن جوانب ذیدخل دربحران کنونی برتشکیل حکومت موقت، توان و  
 هزینۀ به مراتب بیشترازیافتن راهکاری برای حل وفتل نتایج انتخابات می طلبد.  
ـایـی   ـه نکته ششم: تاکنون بخش عمده فشارهمکاران بین المللی افغانستان در ن
شدن طرح حکومت وحدت ملی بررهبری تیم اصالحات و همگرایـی بـوده  
ـات   است. اداره اوباماتاکنون نقش بازدارنده را دربرابر اقدام نهایی تیم اصـالح
بازی کرده وهرگاه که ماجرا به نقطه حساس وتهیین کننده آن رسیده، تلفونچی  
های کاخ سفیدشماره تماس داکترعبداهلل راجستجوکرده اند. رهبرتیم اصالحات  
ـانـی   ـاب ـی نیزباپیشه ساختن رویه مداراجویانه وترجیح دپلوماسی برحرکتهای خ
کوشیده تاشرایط رابه نفع خودتغییردهد. این تالش البته باهزینه های نیزهمـراه  
ـاعـی اش   بوده که کمترین آن مواجه شدن رهبری تیم اصالحات بابدنه اجتم
بخاطراتخاذرویه به ظاهرسازشکارانه است. به نظرنمیرسدکه همکاران بین المللی  
از این بیشترتوجیه و یا امکانی برای تشدیدفشار برتیم اصالحات داشته باشند؛ اما  

 درمقابل تاکنون اعمال فشار براردوگاه تداوم رارویدست نگرفته اند . 
حال تتورکنیم که اگربازی ازسردیگرآن آغازشود چه نتایجی بـه هـمـراه  
خواهدداشت. تاهنوز بازرسان بین المللی کارتفتیش آراء را نهایی نکرده اند. از  
سوی دیگر اسنادتازه ای ازتقلبهای انتخاباتی توسط ستاداصالحات به نمایندگی  
ملل متحد، سفارت ایاالت متحده و دیگرمراجع بین المللی مقیم کابل عـرضـه  
شده، که رسیدگی به این اسنادمیتواند نتایج انتخابات رادگرگون سازد. این اسناد  
که ازوبسایت کمسیون انتخابات استخراج شده ورسیدگی به صحت وسقم آن  
نیازی به روندتفتیش آراء نیزندارد، میتواندیک ملیون وپنجتدتا یک ملیون و  
ـیـن   ـان ب هفتتد هزار رأی داکتراحمدزی راباطل سازد. کافی است که بازرس
ـای   المللی یکباره آیفون های گیم دارخود راکنار نهند واین اسناد جدید ازتقلبه
ـیـل   انتخاباتی را زیر بررسی گیرند. درچنین حالتی حتول توافق بـرسـرتشـک

 حکومت وحدت ملی به مراتب آسانترخواهد شد . 
رهبری تیم تداوم بخوبی واقف است که موضع برترکنونی در مـذاکـرات  
سیاسی رامدیون اغماض همکاران بین المللی افغانستان از حجم بی سابقه تقلبهای  
ـاهـل   انتخاباتی است. هرگاه که داکتراحمدزی خواسته بااین موضوع از سرتج
عارفانه برخوردکند، گزارشها و اخیراسرمقاله روزنامه مهتبرنیویورک تایمز وی  
رامخاطب قرارداده است. ازهمین رونقش افشاگرانه این روزنامه امریکایی که به  
کانونهای اصلی قدرت درایاالت متحده وصل است بدون مهنا وپیام نمی تواند  
باشد. این افشاگریها نشان میدهدکه بازی ازسردیگر، به عنوان یک گزینه روی  

 میز همکاران بین المللی افغانستان قرار دارد . 
درصورتیکه اراده جدی برای تفکیک آراء واقهی از اوراق جهلی بوجودآید    

 وبه تهقیب آن نتیجه تغییرکند، دوتیم انتخاباتی اصالحات و تداوم بهترمیتوانند 

درحکومت وحدت ملی نقش ایفا کنند و هر یک دستاوردهای قابل مالحظـه  
 ای داشته باشند . 

ـام   ـهـدیـل نـظ تیم اصالحات باکسب مقام ریاست جمهوری میتواند ازطرح ت
از✔متمرکز✔به ✔غیرمتمرکز✔بگذرد. بزرگترین دلیل پیگیری سنتی این طرح توسط  
ـات   فهاالن هسته مرکزی این تیم ، ناامیدی تاریخی از ایفای نقش اولی در مناسب
ـقـش را   ـای ایـن ن ـف قدرت بوده است . قانون نانوشته ای که درافغانستان ای
ـای کشـورشـده؛   ـه درانحتار✔برادربزرگتر✔ قرار داده، باعش بسیاری ازنابسامانی
تاجاییکه اخیرا بحش درجه بندی شهروندان به یک موضوع اهانت باراجتماعی  

 بدل شده است.  
حاالباپذیرش نتیجه واقهی انتخابات به نفع داکترعبداهلل، دور تازه ای ازمناسبات  

ـیـت  -سیاسی  اجتماعی درافغانستان برمحوربرابری شکل خواهد گرفت وبارسم
یافتن عینی وعملی، دورانی بودن حضوردر قدرت اولویت✔تمرکـززدایـی✔ از  

 ساختارها برای بخشی از نیروهای سیاسی کشور رن  خواهد باخت .  
ـان بـه   ـت درمقابل، تیم تحول وتداوم که بخوبی ازمیزان عالقمندی مردم افغانس
ـابـی شـدن   ـه خودومحدوده پایگاه اجتماعی اش آگاهی داردومیداند که با الت
ـاعـی   ـتـم ـنـدگـی اج ـای اوضاع دوخطر)فروپاشی ازدرون ومنتقل شدن نـم
ازتکنوکرات به طالب( او راتهدیدمیکند، در نهایت حاضرخواهدشدبه قیـمـت  
حفظ ساختار✔متمرکز✔ موجودبه قبضه کردن مناصب مهم درحکومت وحـدت  
ملی راضی گردد. هرچندنارضایتی این تیم ازنتایج واقهی انتخابات نیزنمیتوانـد  

 دردسر عمده ای که مستلزم هزینه گزاف باشد تولید کند .  
ـات(   ـاب ـتـخ ـان درایـن ان ـت ـانس ـغ این رویکرد)بهادادن به آراء واقهی مردم اف
صرفنظرازشکسته شدن بن بست موجود، میتواند دارای پیامدهای مفیدی برای  
کارآمدی حکومت، کاهش فساداداری، تقویت روحیه تهامل ملی ودرنهایـت  
فردای بهتربرای افغانستان باشد. درهمین راستا تالش برای کسب قدرت توسط  
هرجناح ویاجبهه سیاسی رامنوط به داشتن برنامه مدون وجامع خواهدساخـت.  
ازهمین منظر چنین تحولی میتواندتالش سیاست ورزان ونیروهای اجتماعی را از  
ـاسـی و اداری بـه   امتیازگیریهای قومی وتغییر وتبدیل ساختارهای متنوع سی
باالبردن سطح خدمات عمومی متمرکزسازد؛ زیراوابسته بودن قدرت به انتخاب  
مردم وخارج شدن آن از حتارهای تن  ، آن را پاسخگو به انتخاب کنندگان  
خواهدساخت. باچنین رویکردی میتوان انتظار داشت که طـرح حـکـومـت  
ـاتـی   ـاب وحدت ملی بتواند راهکاری اطمینان بخش برای خروج از بحران انتـخ

 موجود باشد . 
باید دیدآیااراده ای دربازیگران اصلی قدرت افغانستان وجود دارد کـه ایـن  

 انتخابات پر هیاهو منتج به چنین نتیجه ای مطلوبی شود؟! / 
ـان،  توضیح ادارۀ امید:   جناب احمدبهزاد وکیل مردم هرات درمجلس نمایندگ

ـامـد   طبق مهمول گفتاری ونوشتاری شان، درنگارش باال نیز هرجاکه نامی ازح
ـهـوری   ـیـس جـم کرزی آورده، صفت رسمی اویهنی )آقای حامدکرزی رئ
ـاه   ـاهـگ افغانستان( نگاشته اند، همچنان اسامی بهضی دیگراشخاص مشهور راگ

 بتورت کامل نوشته اند. 
چون متن باال بسیارآموزنده ومستند وآگاهی دهنده است، نمی شد آنرا دردو  
بخش به شماخوانندگان ارجمندارائه بدهیم، لذا سهی شد با حذف صفات متکرر  
اشخاص، متن کوتاهترشده وتمام مقاله یکجابه نشربرسد. ازین بابت ازنویسنـدۀ  

 گرامی اعتذارخویش را ابرازمیداریم . 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( نظری برانتشارات تازه  
 که درکابل بی پیشینه میباشد.  

خاتمه می یابد، شماری ازقوای امریکا    4102باوجودیکه نقش جنگی ناتودرسال 
باقی میماند، اماقوای شوروی بتورت کامل افغانستان  4142درافغانستان تاسال  

راترک کردوکسی باقی نماند. رحیم اهلل دوکاندارکه احساس عمومی رادرمیان  
افغانهابیان میکرد، گفت: تنها خداوندمیداندکه درآینده چه واقع میشـود. مـن  
نگران نیستم که جن  داخلی مثل گذشته صورت گیرد، زیرامردم اکنون بیشتر  
 تهلیم یافته شده ودرک مینمایندکه جن  چه تباهی هایی بارمی آورد...( 

نویسنده ومترجم چیره دست و روشنگرشجیع و واقهبین، درصفحۀ پیشگفتارش  
مطالب برازندۀ رانگاشته که فشردۀ آن تقدیم میگردد:)سرزمین افغانستان درطول  
تاریخ بخاطرموقهیت جغرافیایی مورد تاخت وتاز قرارداشت. دراواخردهۀ هفتاد  
عیسوی، شوروی بیرحمانه برآن حمله نمود، مردم باواکنش شجاعانه به جواب  
ـاومـت   ـق ـادو م پرداختندوبادادن قربانی عظیم جانی ومالی، پس ازده سال جه
جانبازانه، نه تنهامهاجمین را ازوطن راندند، سبب آزادی کشورهای اقمارشوروی  
نیزشدند. هیچ قدرت خارجی هیچگاهی نتوانسته است افغانستان رابتورت دائم  
درتسخیرداشته باشد، درعوض فروپاشی دو امپراتوری بزرگ جهان درسـدۀ  

 بیستم، بریتانیای کبیر واتحادجماهیر شوروی ازهمین جا آغازگردید.  
مردم افغانستان هنوزمزۀ پیروزی جهادخودرا نچشیده بودند، که فتنۀ دیـگـری  
رونما شد. افرادوگروههای نژادپرست وشرارت پیشه بنام طالبان، دراثر اغـوای  
زعمای بداندیش ودستگاه استخبارات مخوف پاکستان، مانع برقراری صلـح و  
 ثبات شدند،ازبازسازی جلوگیری کردند. مردم افغانستان به مقاومت ادامه دادند. 
ـانـه   اوضاع ناهنجارافغانستان ودست درازیهای کشورهای دورونزدیک، دررس
های جمهی جهانی بتورت خیلی گسترده انهکاس داده شد، یکی ازین رسانـه  
های چاپی، هفته نامۀ امیدبود، که به همت جناب محمدقوی کوشان وشماری از  
دانشمندان در دفاع ازمقاومت ملی افغانستان به قیادت قهرمان ملی، غازی احمد  

ـتـه    0114شاه مسهودشهید)رح( در سال   درشمال ایالت کالیفورنیا ایجادشد. هف
نامۀ امیددرآغاز درچهارصفحۀ کوچک به تهدادمحدودبه نشرمیرسید، ولی بـه  
سرعت انکشاف کرد وشهرت جهانی یافت. صدهادانشمند، نویسنده، محقق و  
تحلیگر نامدارافغانی ازسراسرجهان، بشمول افغانستان، مقاالت و تحلیلهای خودرا  
در مورد اوضاع آشفتۀ افغانستان، وضرورت مقاومت ملی، طی بیست ودوسال  

 شماره به نشرسپردند . 165گذشته در 
این کتاب که دراختیارشما قراردارد، قسمتی ازهمان صدهامقاله و تـرجـمـه  
ایست که دراثر سفارش وتشویق دوستان، دریک مجلد گرد آوری شـده، و  
شامل موضوعات مختلف افغانستان میباشد. تراجم با استفاده ازمنابع با اعتباربیـن  
ـتـریـت   المللی صورت گرفته است. ازروزنامۀ نیویارک تایمز، روزنامۀ وال س
ژورنال، مجلۀ تایم، مجلۀ نیوز ویک ومجلۀ اکانومیست بیشتراستفاده شده است.  
درمقاالت وتراجم مقاومت ملی به زعامت قهرمان ملی احمدشاه مسهودشهیـد،  
ـیـزی،   ـت اوضاع ناهنجارسیاسی، غارت پول کمکهای بین المللی، بدامنی، زن س
ـانـون   فساداداری،قاچاق، قوم پرستی، دشمنی همسایگان، تقلب درانتخابات وق

 گریزی وغیره انهکاس یافته است... 
ازهمکاری بی دریغ جناب محمدقوی کوشان بخاطرتایپ متن واز ابرازنـظـر  
ـنـم. از   جناب داکترفرید یونس درموردانتخاب نام کتاب، صمیمانه تشکرمیک
ـا   محترمه خانم فریما واصل جویا که ویرایش کتاب را انجام داده اند، وازتارنم
های خاوران وخراسان زمین، که بخشهای اخیرکتاب رابه نشرسپرده اند، اظهار  

 امتنان می نمایم .( 
مهرفی مختترکتاب پرمحتوا وارزشمند نویسنده ومترجم فرهمند عبدالودود  
 ظفری راکه درسه صدوهشتاد صفحه بااهتمام محمدقوی کوشان درهمین سال 
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 »امید     «تقاضای حمایت از  
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 اخیراً 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 
***************************************** 

 فرانکفورت ـ آلمان زین الهابدین عثمانی                               
   ورزش اسکی

ـای درازی   هزاران سال پیش، بشربرای حرکت بر روی برف، ازتخته چوبه
استفاده میکردند، اماازیکتد سال پیش به این طرف، اسکی به عنـوان ورزش  

تشکیل شد، واین    0142مورد توجه مردم قرارگرفت، فدراسیون سکی در سال  
 سال درواقع شروع اولین بازی های اولمپیک زمستانی بود .  

هنر اسکی کردن اولین بار درکشورهای اسکاندناوی وکوههای آلپ تکامل  
یافت، امروزمردم درهرجایی که شرایط مناسب باشد، اسکی می کنند. بسیاری  
ازمردم که مناطق مختوص اسکی کردن دسترس ندارند، از تهطیالت شان در  
زمستان استفاده کرده وبه این محالت می روند. وسایل اساسی یک نفراسکـی  
باز عبارتند ازدوکف بند اسکی که مهموالً ازفلز ساخته میشود، ویاممکن اسـت  
ازجنس پالستیک با لبه های فلزی باشد، پوتین های محکم وسنگین که با گیره  
های مختوص به کفبند اسکی متتل میشوند، همچنین دوعتا که به اسکی باز  

 درچرخیدن به چپ وراست، یا حفظ تهادل کمک می کنند . 
مسابقات اسکی چهارنوع هستند، پرش با اسکی، مسابقات اسکی از کوههای  
ـا   دارای شیب تند، اسکی استقامت ومسابقات اسکی دوگانه. مسابقات پـرش ب
ـیـب   اسکی، پربیننده ترین مسابقات اسکی است، اسکی بازدرطـول یـک ش
طوالنی بطرف پایین اسکی میکند، وسپس درخاتمۀ شیب، به هواپرتاب میشود .  
ـازان   سبک پرش ومسافت آن هر دو دارای امتیازاست، امروزه بهضی اسکی ب

 متردرهواهستند.   051پرنده، قبل ازفرود آمدن، قادر به پریدن مسافت بیش از 
مسابقات اسکی آلب، یا اکسی ازکوه دارای شیب تند هم به صورت )تایـم  
تریل( انجام میشود. برندۀ مسابقه کسی است که بتواندازباالی پیست )محل آغاز  
اسکی( تا پایین آن، درکوتاه ترین مدت اسکی بکند. اسکی مارپیچ نیزنوعی از  
اسکی آلپ است، دراین مسابقه اسکی بازان در فواصل زمانی مهین شروع کرده  
وباید ازبین بیش از پنجاه دروازه یا تیرک بگذرد، یا ازکنار آنها پیـچ بـخـورد  

 وبطرف پایین برود.  
مسابقات اسکی استقامت درواقع یک مسابقۀ اسکی صحرانوردی است، که  

کیلومترمسافت داشته باشد.درمسابقات دوگانه، شرکت کنند  ها  51ممکنست تا 
بایدمسافت تهیین شده را، درحالیکه تفنگی را روی دوش خودحمل می کنند،  
بتورت صحرانوردی طی کنند. آنها درطول این مسیر درچهار نقطه تـوقـف  
کرده وبه هدفهای تهیین شده تیراندازی میکنند. درمسابقات صحرانوری، کف  
 بند اسکی درازتر از کف بند اسکی به کار برده شده در اسکی آلپ است. / 
***************************************** 

ـ کالیفورنیا امان اهلل حبیب                                                                  المیدا 
 تمنای صحت عاجل فیضی عزیز 

حدود چهارماه است که دوست گرامی، جناب آقای محمدسهید فیضی، نسبت  
حمالت قلبی ومشکالت صحی دامنه دار، دربستر افتیده اند. با آرزوی سالمتی  
هرچه زودترشان، چندکلمه رادرکنار هم گذاشته وبهنوان یک نظم ابتدایی بـه  

 ایشان تقدیم می کنم : 
 شختیت با دانش واال تباری فیضی       دوستدار وحدت و با اعتباری فیضی 
 مخلص ومستهدمشفق وهم مهربان    متلحت اندیش، خادم ودورازریایی فیضی 
 ذی شرافت برعریف صالح وکرفه گر    اهل دل، استوار و با وقاری فیضی 

 شختیت بااعتمادو با ارج درجامهه  پاک سرشت، پیروزمندوخیرخواهی فیضی 
 استوان وخویشتن دار بااصول وبا حیا   نیک رأی وبا خرد اهل صفایی فیضی 
 ما سپاسدار شماییم نیک مردان خدا      احسن وشیرین کالم ونیکخواهی فیضی 
 زنده وجاوید باشید یار غمخوار وطن   وه منش،  اهل یقین وآشنایی فیضی 
 عمرتان بادجاودان وهم خداوندیارتان    حافظ جان شما باد ربنا ای فیضی 

عرض ارادت آقای حبیب، ادارۀ امید راقانع ساخت تامطلب باالرا باید به خاطر  
ـاب   ـن ابراز قدردانی از همکاریها وهمیاری هاوهمفکری های بیست ونه سالۀ ج
آقای محمدسهید فیضی، بامجالت )خراسان( و )نامۀ خراسان( و)هفته نامۀ امید(  
به نشر برسانیم. ازبارگاه ایزدمتهال صحتمندی هرچه بیشترجناب فیضی رااستدعا  
 میداریم، وچشم براه مقاالت گزیده وبیشترایشان درامیدمی باشیم. همکاران امید 
***************************************** 

ـ ورجینیا                                                                              یاور   سترلن  
 طنز انتخابات 

 به پیش به سوی صلح و پیروزی ! 
 چه امید باطل، این چه تتورات است ؟! 

 هله بدو که انتخابات است !   یکی خدمت به دل و جان نکند، 
 ای جان برادر ! هزاربار تأسفات است ! 

 چقد تأمل کردند مردم بیچاره 
 این قته پر از تألمات است !    هله بدو که انتخابات است ! 

 کیست آن که به فریاد ما برسد  نباشد از این گروه، چه مزخرفات است؟! 
 یاور به آیندۀ وطن چه گمان بری ؟ 

 عترشاه شجاع است، این سئواالت است !     هله بدو که انتخابات است !!! / 
***************************************** 
ـاخـواهـد   وعده داده بود، زندانیان بگرام رااز زندان رهانمود ودرآینده نیزره
کرد. این همدردی جناب اشرف غنی نسبت به طالبان ریشۀ قومی دارد. داکتر  
عبداهلل همواره ازسیاستهای نرم کرزی ورهایی طالبان بدون محاکمـه اززنـدان  

 انتقاد مینمود وطرفداربرخورد جدی باطالبان بودواست.  
ـنـد      حاال با این دو طرز دید مختلف، این دو کاندید محترم چطور مـی تـوان
متفقاً با طالبان و پاکستان مقابله کنند، سئوالی است که آینده بـه آن جـواب  

 خواهد داد. / 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـای   ـ  وفات شادروان داکترمحمدصالح کشاورز رادرکالیفورنیابه خانـواده ه
 محترم کشاورز، عمر وسایربازماندگان شان صمیمانه تسلیت می گوییم. امید 
ـ وفات مرحوم حاجی محمدصدیق اختری مدیرعمومی دروزارت حـج و  
اوقاف رادرکابل، به خانواده های محترم اختری، شفیق، کریم، شمس، علیمی،  
ـیـم   ـه اکبری، زاهدی، اصغری و سروری، به ویژه همکار گرامی آقای محمدن

 اختری، صمیمانه تسلیت میگوییم. همکاران امید 
ـ وفات مرحوم عبدالرحمن حمیدی گردانندۀ تلویزیون صدای افغانستان را  
در کالیفورنیابه خانوادۀ محترم حمیدی وکلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت مـی  

 گوییم. امید 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( رازهای خانوادۀ اشرف غنی  
ودیگر وارثان کشیدگی روی تقسیم زمین پیدا شد. هنگام انتخابات دوردوم که  
قیوم کوچی نیزآنجا حضورداشت، حشمت احمدزی برای اشرف غنـی مـی  
گوید: حال وقت انتخابات است، اختالفات راکنارمیگذاریم، صندوق های رأی  
ـات   ـاب ـتـخ غزنی رابه خانه بیاور، توسط دهقانان خودپُرِش میکنیم. دوردوم ان
صندوق ها رادهقانان وپسربچه های نوجوان ازرأی تقلبی پر میکنند. صندوقهابه  
کمسیون انتخابات برای شمارش میرود. حشمت احمدزی ازدهقانان خود هنکام  
پرکردن رأی تقلبی درصندوق هاعکس و ویدئو میگیرد، وبرای اشرف غنـی  
میگوید، افزون اززمین ها بایدیک وزارت هم به من بدهی، اشرف غنی قبـول  
نمی کندو حشمت ویدوکلیپ پرکردن صندوقهایا )چاق کردن گوسفندان(را  
ـان   ـان ـق به ستاد انتخاباتی عبداهلل میدهد. تیم داکتر عبداهلل جریان تقلب راکه ده
شتابزده ورق ها را مهر و تاپه می کردند، درتمام رسانه ها و فیسبوک به نمایش  

 گذاشتند، برای اثبات تقلب اشرف غنی.  
اشرف غنی که ازین خیانت برادر، روسیاه ومتقلب شناخته شد، ناگـزیـر در  
یکی ازصحبتهای خودگفت: برادرم که متهتب بود، از برادری خود بیرونـش  
کردم. و با اشاره به مهاون دوم خود گفت: )اینه سرور دانش برادرِ مَس(!!! قهقه  

 قهقه قهقه قهقه  ! 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( مسعود قهرمان  
 در مردی و شهامت و وارستگی و زهد 
 پرتوفشان چو ماه شب و نور صبحگاه 
 ای نور برق صبح امید ستم کشان 
 یاد تو در ضمیر همه بیگه و پگاه  
 ای آفتاب شرق و مباهات آریا  

 از ما ترا درود ، از ما ترا سالم     
 تا در نبرد برحقت ای سرور گزین 
 بهر دفاع میهنت آهن  کرده ای  
 رخسارۀ عروس وطن را به زیب و فرِّ

 از خون دشمنش تو چه گلرن  کرده ای 
 ای کَنده بیخ دشمن سفاک نابکار  

 از ما ترا درود ، از ما ترا سالم    
 ای مهتر ای سپهبد میدان رزم پاک 

 در کشورت چه روشنی از خود گذاشتی 
 خود رفته به مهمان خدا در دیار حق  
 ما را به رنج و غته و حرمان گذاشتی 
 واحسرتا دگر نتوان دید روی تو 

 از ما ترا درود ، از ما ترا سالم    
 نام شکوهمند تو در عرصۀ زمان 

 تا هست زندگی به جهان، جاودان بُوَد 
 ای کار تو به صفحۀ تاریخ روزگار 
 سرمشق زندگانی نسل جوان بُوَد 

 ای ذوالفقار دست خدا تا به روز حشر 
 از ما ترا درود ، از ما ترا سالم    

***************************************** 
 شادروان سیمین بهبهانی 
 ترس ازآدم خودخواه   

 من ازشب های تاریک بدون ماه می ترسم 
 نه از شیروپلن ، ازین همه روباه می ترسم 

 مراازجن  رودر روی درمیدان گریزی نیست 
 ولی از دوستان آب زیرکاه می ترسم  
 من ازصددشمن دانای المذهب نمی ترسم 
 ولی از زاهد بی عقل ناآگاه می ترسم 
 پی گم گشته ام درچاه نادانی نمی گردم 
 اصوالً من نمی دانم چرا ازچاه می ترسم 
 اگرچه راه دشواراست ومقتدناپدید، اما 
 نه ازسختی ره، از سستی همراه می ترسم 
 من ازتهدیدهای ضمنی ظالم نمی ترسم 

 من ازنفرین یک مظلوم، ازیک آه می ترسم 
 مرا ازداریوش وکورش واین جمله باکی نیست 

 من ازقداره بندان مرید شاه می ترسم 
 نمی ترسم ز درگاه خدای مهربان، اما 

 ز برخی ازطرفداران این درگاه می ترسم 
 چون)کیوان( بر مدار خویش می گردم 

 ولی گاهی ازین سن  شهاب وحاجی گمراه می ترسم ! 
***************************************** 

ـ ورجینیا                                                                                عبداهلل   ویانا 
 طالبان، پاکستان و دولت وحدت ملی ! 

ـال دولـت   سیاست ناکام، ناکاره، نرم وبی مهنی حامدکرزی دراین سیزده س
ناقص وی درمورد طالبان وپاکستان، باعش جرئت بیشتر، کشتاربیشتـر مـردم  
بیگناه ما درسراسرکشورتوسط طالبان به حمایت نظامیان خاین پاکستان گردید،  
وامسال نسبت به هرسال گذشته این محالت گسترده تروخونین تر بود، وحامد  
کرزی مسئول درجه یک این جن  ونابسامانی هادر کل کشوراست . کرزی با  
رهایی بندی های طالب جنایتکار، وباوجود اعتراض مردم و دوستان خارجـی،  
صفوف آنان راتقویه نمود، اما آن جنایتکاران با کشتار وحمالت وسیع وحتـی  

 کشتن پسرکاکای وی، به اوپاسخ دندان شکن دادند.  
سال درعقب پرده باکرزی همدست بود، ودر  00-04اشرف غنی چون دراین 

ـیـل   ـل قندهار درگردهمایی انتخاباتی، درحالیکه پسرکاکای کرزی، حشمت خ
 کرزی نیزحاضربود، وحرفهای وی را تایید میکرد، اعالن نمودکه طوریکه  

 )دنباله ازصفحۀ ششم( حزب شیطان از دیدگاه قرآن  
( سرمایه حاللى که خداوند براى شما باقى گذارده برایتان بهتر است  86بحَفِیظٍ)   

 اگر ایمان داشته باشید، و من پاسدار شما )و مامور بر اجبارتان به ایمان ( نیستم . 
َّذِینَ أُرْسِلَ إِلَیْهِمْ وَ لَنَسئَلَنَّ الْمُرْسلِینَ)  ( بطور  6از سوره اعراف میخوانیم : فَلَنَسئَلَنَّ ال

قطع ازکسانیکه پیامبران رابه سوى آنها فرستادیم پرسان خواهیم کردوازپیامبران  
َّا غَائبِینَ)  ( و مسلما )اعمال همه  ۲)نیز( پرسان میکنیم . فَلَنَقُتنَّ عَلَیهِم بِهِلْمٍ وَ مَا کُن

را موبه مو( ازروى علم )وسیع خود( براى آنان شرح خواهیم داد و ما )اصوال(  
غائب نبودیم )بلکه همه جا حاضر و ناظر بودیم (. وَ الْوَزْنُ یَوْمَئذٍ الْحَـقُّ فَـمَـن  

( و وزن کردن )اعمال و سنجش ارزش  8ثَقُلَت مَوَزِینُهُ فَأُولَئک هُمُ الْمُفْلِحُونَ) 
 آنها( درآن روزحق است،کسانیکه میزانهاى)عمل(آنها سنگین است رستگارانند. 
َّذِینَ خَسِرُوا أَنفُسهُم بِمَا کانُوا بِئَایَتِنَا یَظلِمُونَ)  ( و  1وَ مَنْ خَفَّت مَوَزِینُهُ فَأُولَئک ال

کسانى که میزانهاى )عمل ( آنها سبک است افرادى هستند که سرمایه وجـود  
 خودرابه خاطرظلم و ستمى که به آیات ما میکردند از دست داده اند. 

 گرکار فلک به عدل سنجیده بُدی                 احوال فلک جمله پسندیده بُدی 
 ور عدل بُدی به کار ها در گردون                  کی خاطر اهل فضل رنجیده بُدی  

 عمرخیام )رح(                                                                                           
 عدل شمهی بود جهان افروز                             ظلم شد آتشی ممالک سوز  

 سنائی غزنوی )رح(                                                                                    
 هر کجا عدل روی بنموده ست                        نهمت اندر جهان بیفزوده ست 

 سنائی عزنوی )رح(                                                                                    
ِّئُکُم بِاالَخْسرِینَ أَعْماَلً)  ( بگوآیا شما را  010از سوره کهف میخوانیم : قُلْ هَلْ نُنَب

َّذِینَ ضلَّ سهْیهُمْ فى الحَیَوۀِ   از آنهایى که از جهت عمل زیانکارترند خبر دهیم:ال
( همان کسان که کوشش ایشان در  012الدُّنْیَا وَ هُمْ یحْسبُونَ أَنهُمْ یحْسِنُونَ صنْهاً) 

 زندگى این دنیا تلف شده وپندارند که رفتار نیکودارند. 
ِّهِمْ وَ لِقَائهِ فحَبِطت أَعْمَلُهُمْ فاَل نُقِیمُ لهُمْ یَوْمَ الْقِیَـمَـۀِ   َّذِینَ کفرُوا بِئَایَتِ رَب أُولَئک ال

( آنها همان کسانند که آیتهاى پروردگارشان را بامهاد انکارکرده اند،  015وَزْناً) 
چون نیکـی   »پس اعمالشان هدر شده وروز قیامت براى آنها میزانى بپانمیکنیم. 

َّمُ بِمَا کَفَرُوا   «ودستگیری ودادگری و پرهیزگاری نکرده اند  ذَلِک جَزَاؤُهُمْ جَهَن
( چنین است ، و سزاى ایشان جهنـم اسـت  016وَ اتخَذُوا ءَایَتى وَ رُسلى هُزُواً) 

 براى آنکه انکار ورزیده وآیتهاى من وپیغمبرانم را به مسخره گرفته اند. 
همه گواه هستیم که بنام اسالم چه گفتار و کرداری نیست که خالف دستورات  
 و شأن و حیثیت و وقاراسالم گرامی اینها انجام نمی دهند. ای خاک بر سرتان. 

 فیض حالوت از دل بی کبر وکین طلب          زنبور را زخانه برآر؛ انگبین طلب      
 بیدل )رح(                                                                                                   

سنجنـد.   میزان، ابزارسنجش است و هرچیزی را با میزان متناسب با آن چیز می  
بنابراین، برای عقاید، اخالق و اعمال انسان نیز میزانی مناسب آنها وجـوددارد؛  

 ازقرءان شریف میخوانیم: 
ۀٍ  0  ـ )ونضع الموازینَ القسط لیوم القیامۀ فال تُظلم نفسٌ شیئاً وإن کانَ مثقالَ حبّـِ

ـامـت   ـی مِن خردلٍ أتینا بها وکفی بنا حاسبین(؛ وترازوهای عدل را برای روز ق
خواهیم نهادو ستمی به هیچکس نخواهدشد واگرعملی به اندازه دانه خـردلـی  
)اسپندی( باشد درحساب آوریم وتنها علم ما ازهمه حسابگران کفایت خواهـد  

 کرد و ما نیز خود حسابرس کافی و کامل هستیم. 
شختیت های که همراه و همسو با طالب و طالب نوازی هستند خود نمایانگـر  
همراه بودن وهمسو بودن با پالیسی هاو برنامه های آی آس آی پاکستان است.  
ـا   که همه کردار وگفتار ونوشتارشان برای بدنام ساختن دین پاک و بزرگوار م
 اسالم است و نیزبسیاری از جوانان را بی باور و بدگمان به اسالم نموده اند. 

 مجملش گفتم نکردم من بیان                        ورنه هم لب ها بسوزد هم زبان       
 موالناجالل الدین محمدبلخی رومی )رح(                                                        

 وبا آوردن قتیدۀ از خاقانی به این گفتار پایان می دهم :  
 کژ خاطران که عین خطا شد صواب شان 

ــرقه مالک رقاب شان  ــ  مخراق اهل مخـ
ـیاطین مر انس را  ــ ــ  خلقند پرخالف و ش

ـهاب شان  ــ  ننگند و هم ز نن  نسوزد شـ
 بر باطلند ازآن که پدر شان  پدید نیست 

 وزحق نه آدم است ونه عیسی خطاب شان 
ــم و در آن  ــ ــ  رهبان رهبرند در این عاـل

 نه آب شان به کارو نه کاری به آب شان 
ــزینه خانۀ زنبور خشک سال   همچون خـ

ــشمه دماغ خراب شان  ــ ــ  از باد چشمه چ
 شان گران چوخاک وسرِباد سنجشان   جان 

 سن  چون ترازوی یوم الحساب شان   بی 
ــک نهاالن بی  ــ ــ  برند   چون قوم نوح خش

ـتح باب شان  ــ ــ ــ ــ ــ  باد از تنور پیرزنی ف
ــر و جوانند از آن چه کرد   ابلیس وار پـی

 ابلیس هم   به پیرو متحف  خطاب شان 
 در مسجدند وساخته چون مهدکودکان 

 هم آب خانه دروی وهم جای خواب شان 
ــرده را   هم لوح و هم طویله و ارواح ـم

ـهرۀ آدم نقاب شان  ــ ــ  اجسام دیو و چ
 دل شان گسسته نور  چو شمع وثاقشان 

 دین شان شکسته نام چواهل حجاب شان 
 گهی مرا   ایشان ز رشک در تب سرد آن 

ــردم عتاب شان  ــ  کردند پوستین و نکـ
ــوده هاونی  ــ  هستند از قیاس چو فرسـ

 سَر نِی، وبن همیشه زسودن خراب شان 
ــردنان در این خیمۀ کبود   این شیشه گـ

 بی نام چون قرابه به گردن طناب شان 
ــرم قزند از نیاز و آز  ــ  زنبور نحل و ک
 رنج  و وبال حاصل تاب و شتاب شان 
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 ممانعت ازسخنرانی مجددی درمراسم  روزشهید 
ـ طلوع نیوز:   1 ـادت  سپتمبر/کابل  همایشی به مناسبت سیزدهمین سالگرد شه

شنبه در خیمه لویه جرگه    احمدشاه مسهودباحضورشختیتهای داخلی امروزسه 
اهلل مجددی شدنـدو    برگزارشد.حاضران درابتدای همایش مانع سخنرانی صبغت 

او نتوانست بیانیه خودراایراد نماید.مجددی درانتخابات ریاست جمهوری امسال  
ـبـداهلل   از نامزدی غنی احمدزی پشتیبانی کرده بود. لحظاتی بهدازهرج ومرج ع
پشت تریبیون رفت وازحاضران خواست مسایل سیاسی و انتخاباتی را باشهادت  
ـبـت   ـاس احمدشاه مسهودپیوند ندهند. اوگفت: طوریکه دیروزگفتم، مانباید من

 حرمتی کنیم .   امروز رابامسایل سیاسی پیوندداده وبه آن بی 
کرزی درین نشست بااشاره به شختیت احمدشاه مسهود، برحـل بـحـران  

شان را نهایی سازند.وی    انتخاباتی موجودتأکیدکردواز نامزدان خواست تاتوافق 
ادامه داد: وقت ما به پایان رسیده است، حاال وقت آن است که دولت جـدیـد  

 هرچه زودتر و حتی امروز کار خود را آغاز کند . 
 حاجی فرید به خاطر دفاع ازطالبان لت خورد 

ـ خبرگزاری پژواک   6 ـلـس  سپتمبر/کابل  ـیـن مـج :حاجی فریدعضو پیش
ـازگـزاران   نمایندگان دیروزدر نمازجمهه درمسجد پل خشتی کابل از سوی نـم
زمانی لت وکوب گردیدکه درصحبتهایش ازطالبان بهنوان فرشته های صلح یاد  
ـایـد.   آورشدوگفت قرارست این گروه،صلح سرتا سری رادرکشور تأمین نـم
ـا   فرید درگذشته ها هم ازطالبان حمایت میکرد. این عضوپیشین شورای ملی ب
مداخله نیروهای امنیتی از چن  نمازگزاران رهایی یافت. بگفتۀ یک شهرونـد  
کابل که در رویداد دیروزمسجدپل خشتی حضورداشت، مردم ازبرخوردهای  
 طالبان خسته وآزرده شده اندودیگرنمیخواهند این گروه تند روبه قدرت برسند. 

پیش ازین رویداد مشابهی دروالیت  
کاپیسا رخ داده بـود ومـالیـی کـه  
درنمازعید ازگروه طالبان حمایت کرده  
ـاز گـزاران   بود، مورد لت و کوب نم
قرارگرفته بود.این فرد امروز در مسجد  
پل خشتی از سوی نمازگزاران شـدیـدا  
ـهـه   ـازجـم لت وکوب شد. فرید درنم
گفت طالبان فرشتگان صلح اند، اشرف  
غنی برحق است ودیگرنامزدان هـمـه  
ـنـرانـی ایـن   دست نشانده. بهـدازسـخ
جاسوس طالب وسخنگوی اشرف غنی  
 ازسوی نمازگزاران لت وکوب شد . 

 انجمن صنایع  : کاهش تولیدات و بیکاری افزایش  
ـ تلویزیون نور 8 : مسئوالن انجمن صنایع افغانستان ازرکـود  سپتمبر/کابل 

  6فهالیت های تولیدی وافزایش گراف بیکاری درکشورخبر می دهند. نزدیک 
ـات   ـاب ماه از نخستین دورانتخابات ریاست جمهوری میگذرد. تاآنجاکه این انتخ
ـتـه شـده اسـت.   ـاخ ریکارد رادرجهان شکست و دراز ترین انتخابات دنیا شن
ـا   هرچنددرآغاز امیدهای زیادی درآینده انتخابات دیده میشد؛ اما درین روزه
ـاری و   ـیـک ـان داد ازب مردم بحدکافی از انتخابات خسته اند. ازصنهتکارتادهق
ـیـدی در   اقتتادشکسته میزنند. انجمن صنایع افغانستان از رکود فهالیتهای تـول

 کشور خبر میدهد. 
به قول سخی احمدپیمان رئیس انجمن شمار زیادی ازفابریکه های تولیدی  
%   04وصنهتی در کابل و والیات ننگرهار، هرات وبلخ بسته شـده ، درحـدود 

ـارک   ازکارگرانی که در این فابریکه ها مشغول کار بودند بیکار شده اند.در پ
فابریکه صهنتی شمار زیادی ازآنان  بدلیل بحران    021صهنتی پلچرخی ازبیشتر از 

ـیـز   از فهالیت باز مانده است. به گفته وی، در دیگر شهرهای صهنتی کشـور ن
ـامـزدان   وضهیت مشابهی وجوددارد. رییس انجمن صنهت کاران کشـور از ن
ریاست جمهوری می خواهد که هر چه زود تر گلیم جنجالی های انتخابات را  

 جمع کنند 
سیاف : قبل ازتوافق سیاسی نامزدان ، اعالم نتیجه  

 انتخابات بحران بار می آورد 
ـ نور تی وی   6 ـیـن  سپتمبر/کابل  : استاد عبدالرب الرسول سیاف نامزد پیـش

ـان   ریاست جمهوری درپیامی گفت اگرپیش از به میان آمدن توافق سیاسی می
هردونامزد، نتایج انتخابات اعالم شود، کشور به سوی بحران خـواهـد رفـت  
ودرصورت رفتن کشوربسوی بحران، مهار کردن آن کارساده نخواهـد بـود.  
استاد سیاف تاکیدکرد ایجاد حکومت یک جانبه به نفع مردم افغانستان نیست، و  

 باید حکومت فراگیر در کشور تشکیل شود. 
 تاکید برهمکاری آلمان با افغانستان 

ـ نورتی وی   6 : وزیرخارجه آلمان در سفر به کابل، بر همکاری  سپتمبر/کابل 
ـاتـو   کشورش با افغانستان تاکیدکرد. اوگفت پس ازپایان ماموریت جنگـی ن
ـتـی   ـی ـن درافغانستان، آلمان، نقش برازندۀ در بخش های اقتتادی، انکشافی وام
خواهدداشت. وی  برحل جنجا ل های انتخابات تاکیدکردو افزدآلمان خواهان  

 حل مهضالت به وجود آمده انتخاباتی در افغانستان است. 

 ت زاد  درگذش   داکتر آناهیتا راتب 
ـ بی بی سی   8 ـان    0116 زاد ازسال    : خانم راتب سپتمبر/آلمان  تا کنون درآلم

زاد، از زنان پیشگام درسیاست و فهالیتهای اجتماعی    زندگی میکرد.آناهیتا راتب 
ـان    80 های شتت تاهشتاد م  در سن   زنان درافغانستان دردهه  سالگـی در آلـم

 درگذشت.  
او ازاعضای ارشد شورای رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان بـود.  

دره کابل متولدشد. آموزش متوسطه راتاختم    در گل   0100 راتب زاد دراکتوبر 
،در  ۲ 012 در دبیرستان ماللی به پایان برد و سپس در سال  0125 درسال    8صنف  

یک دوره یکساله پرستاری درآموزشگاه قابلگی درکابل آموزش دید و پـس  
وارد دانشـکـده    ۲ 5 01 ازآن دوسال درهمین رشته درشیکاگو تحتیل کرد.در 

 پایانرساند.     این دانشکده به 0160 پزشکی کابل شدودر 
زاد بـه    رومان بریالی، نوه خانم راتب 

ـیـل    بی   بی  سی گفت او دیـروز بـه دل
کهولت سن و بیماری شش در بیمارستانی  
 در شهر دورتموند آلمان درگذشت. 

ــب  ــم رات ـان ــن زن    خـ ـی زاد اولـ
ـال  بـه  0165 سیاستمدارافغان بودکه درس

عنوان نامزد حزب دموکراتیک خلق در  
به شورای ملی راه یافـت ودو  04دوره  

ـان   ـنـدگ دورنماینده کابل درمجلس نمای
بود. اودرهمین سال سازمان دموکراتیک  
زنان را بنیاد گذاشت. این سازمان یکی از  
ـان در   ـقـوق زن اولین نهادهای فهال ح

 رود.   افغانستان به شمار می 
، عضوکمیته مرکزی حزب دمکراتیک خلق شد و  01۲6 زاد درسال    راتب 

به مدارج عالی درین حزب و دولت تحت رهبری این حزب رسید. خانم راتب  
ـارمـل   ـبـرک ک زادعالیمقام ترین زن در حزب دموکراتیک خلق بود. او با ب
سومین رئیس جمهور دولت به رهبری حزب دموکراتیک خلق میانه خـوبـی  
ـا   ـت داشت و بهدها محمود بریالی برادر ببرک کارمل با جمیله ناهید دختر آناهی

 ازدواج کرد و این دو رفیق سیاسی، خویشاوند نیز شدند. 
ـلـق و   پس ازکودتای هفتم ثورکه منجربه پیروزی حزب دموکراتیک خ
ایجاد دولت تحت حمایت شوروی درافغانستان شد، آناهیتا بهنوان عضوشورای  

، عضو دفتر سیاسی حزب دمکراتیک خلق  0180 انقالبی منتوب شد ودرسال  
 مقام وزارت مهارف رسید.   شد  و به 

اش دراواخردهه هشتاد میالدی،    های اخیرفهالیت سیاسی   زاد درسال   خانم راتب 
ـا   رئیس سازمان صلح و همبستگی افغانستان بود. از او دوپسر و یک دختر بـج

 مانده است. 
 افزایش تهدیدها در برابر بند سلما  

ـ    8 : بند سلما درهرات که کار ساخت آن چنـد  صبح، کابل 8 سپتمبر/هرات 
سال را دربرگرفته، قرارست تاچند روزدیگرافتتاح شود. اما مقامهای حکومتـی  
میگویند در این روزها تهدیدها در برابر این بند افزایش یافته است. وزیر انرژی  
وآب روز گذشته در جلسه شورای امنیت ملی گفت در روزهای اخیر تهدیـد  
های بیشتری در نزدیکی های این بنددیده میشود. این موضوع دولت رانگـران  
کرده و شورای امنیت ملی گفته نیروهای بیشتری برای تامین امنیت این بند جا  
بجاخواهدشد.  این بند قرار است آب موردنیاز آبیاری هزاران جریب زمین در  

 والیت نیمروز را تامین کند. 
 دگروال ارتش ازبریتانیا درخواست پناهندگی کرد 

ـ    6 اهلل بَرَک ازافسران اردوی ملی کـه    :دگروال عنایت صبج   8سپتمبر/لندن 
ـیـدان   قرار بودپرچم افغانستان رادراجالس ناتوحمل کند، به محض ورود به م

 هوایی هیترو درلندن، تقاضای پناهندگی کرده است. 
های بریتانیایی نوشتندآقای برک، عضوهیات افغانـی بـه    شماری ازروزنامه 

اهلل محمدی وزیر دفاع بوده که در اجالس ناتو در ولـز شـرکـت    ریاست بسم 
اهلل بـرک،    اند که عنایـت   سی گفته   بی   های وزارت دفاع به بی   اند. امامقام   کرده 

 عضو هیات نبوده است. 
ها در ایـن    سی گفت ازگزارش   بی   سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز به بی 

 اند.   مورد مطلع هستند و تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده 
ـا   ـی گفته شده که آقای برک ماه گذشته در رابطه به رویداد دیگری به بریتان

 رفته و بهدا درخواست پناهندگی کرده است. 
ـاز شـد.    00 نشست سران ناتو در ولز بریتانیا بهد از ظهر پنجشنبه   سنبلـه آغ

ـاشـد ولـی   قراربود رئیس جمهورجدیدافغانستان درین نشست شرکت داشته ب
اهلل محمدی وزیر دفاع به نمایندگی از    بدلیل مشخص نشدن نتیجه انتخابات، بسم 
 افغانستان در نشست ناتو شرکت کرد. 

ـات دور دوم   ـاب دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از هر دو نامزد انتـخ
افغانستان نیز برای شرکت در اجالس ولز دعوت کرده بود ولی هیـچ یـکـی  

 ازآنان در این نشست شرکت نکردند. 
 

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 بازسازی خانقاه  بهاءالدین دربلخ آغاز شد 
ـا  46 ـ باختر: بازسازی تهمیر وخانقاه بهاءلدین ، پدرموالن اگست/مزارشریف 

جالالدین محمدبلخی دروالیت بلخ به مترف بیش از هشت ملیون دالر بزودی   
توسط کشور ترکیه بازسازی میشود. احمدمنیر فرهاد سخنگوی والی بلخ گفت:  
مسئوالن وانجنیران )دی کا( سفارت ترکیه دراین والیت اعالم آمادگی کردند  
که به زودترین فرصت کاراعماروبازسازی این پروژه خط اندازی وآغازخواهد  

 شد. 
ـای   بگفته  وی، عالوه برتهمیر وبازسازی خانقاه یک مسجد، کتابخانه ، فض
ـان   سبز ودیواراحاطه نیزدرنظرگرفته شده است. قراربودکار باز سازی این مـک

منزل مسکونی درین منطقه    05ازآغازامسال شروع شود اما به دلیل  موجودیت 
ـلـخ  41چندماه به تهویق افتاد. این خانقاه درساحه   جریب زمین در ولسوالـی ب

 ساخته می شود. 
والیت بلخ ازجمله والیات باستانی کشورست که دارای آثار باستانی زیادی  
ـانـی   ـت باقدامت تاریخی کهن میباشد، که طی سالهای  جن  بسیاری از آثارباس

 افغانستان درمهرض خطر ونابودی قرار گرفته است . 
موالناجالل الدین محمدبلخی شاعروعارف پرآوازه جهان درولسوالی بلخ به  

هجری قمری این دیار را ترک گفت و درترکیه اقامت    608دنیا آمد ودرسال  
 گزید، آرامگاه  اودرحال حاضر در قونیه است . 

 اوباما عبداهلل وغنی را به ادامه گفتگو تشویق کرد 
ـ بی بی سی   ۲ غنی احمـد    : ستادهای انتخاباتی عبداهلل و اشرف سپتمبر/کابل 

سنبله( بارک اوباما    05 زی، رقبای دور دوم انتخابات میگویندشام گذشته )شنبه  
و    رئیس جمهورامریکا بارهبران دو ستادتماس تلفنی داشته و آنهارابه ادامه گفت 
گو ها تشویق کرده است.نمایندگان هردو ستاد میگویندبه اساس تقاضای رئیس  
جمهور امریکا فردا درکابل نشستی خواهند داشت و اختالفات را بـه بـحـش  

 خواهند گذاشت. 
ـبـری   فضل الرحمان اوریا عضو ستاد انتخاباتی اصالحات و همگرایی به ره
عبداهلل گفت این ستاد قرار بود امروز موقف نهایی خـود را درمـورد رونـد  
ـیـم   سیاسی و انتخابات اعالم کند که ✔به اساس خواهش آقای اوباما✔ اعالم تتـم
نهایی خود رابه تاخیرانداختند. اوریا افزود اعالم تتمیم نهایی آنها بستگـی بـه  

 وگوهای آینده دو نامزد دارد.   نتیجه گفت 
اند اما    های پیهم داشته   های گذشته دونامزد باکرزی و بایکدیگر نشست   در هفته 
ها هیچ نتیجه نداشته است.اختالف اصلی میان دونامزد روی حـدود    این نشست 

ـا    صالحیتها واختیارات سمت ریاست اجرایی دولتی است که انتظار مـی  رود ب
ـبـداهلل   ـیـل شـود. ع ـلـی✔ تشـک اشتراک دو ستاد زیر نام ✔دولت وحـدت م
ـاشـد   انتظارداردکسی که سمت اجرایی رامیگیرد ریاست کابینه هم بههـده اوب

 امااحمدزی این موضوع را غیرقانونی خوانده است. 
 وزارت داخله به والی بلخ  : فقط اعتراض قانونی 

ـ بی بی سی:   4 ـای  سپتمبر/کابل  ـهـدیـده وزارت داخله در واکنـش بـه ت
ـای   ـه ـان عطامحمد نور، والی بلخ در راه اندازی اعتراضات مدنی واشغال ساختم
دولتی گفت اعتراض حق مدنی افغانها میباشد اما باید در چوکات قانون اساسی  
ـیـق   افغانستان✔ باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله تاکید ورزیدتطب
قانون مسئولیت پلیس ملی است و ابراز امیدواری کرد که اعتراضات قانـونـی  

 )باعش ایجاد آزار و اذیت برای مردم افغانستان نشود.( 
 د یک زن در بامیان خود را آتش ز

ـ روزنامۀ   8 های امنیتی بامیان تایید کردندکه یک    : مقام صبح    8سپتمبر/بامیان 
ساله در این والیت به دلیل مشکالت خانوادگی خـود را آتـش زده    01 زن  

است.این زن حمیده نام دارد و در حال حاضر درشفاخانه بامیان زیرتداوی است  
میگوید زمانیکه قتد خود کشی داشت زن پسرکاکای شوهرش باالی او، تیل  
ریخته و آتش زده است. خدایار قدسی، قوماندان امنیه بامیان روز گذشتـه بـه  

ـام    01 شب گذشته زنی    ۲ حوالی ساعت  «خبرگزاری بخدی گفت:   ساله بـه ن
حمیده که سه طفل دارد، به دلیل مشکالت خانوادگی خـود را آتـش زده  

های قوماندانی امنیه بامیان اما، این ادعای حمیده را رد کرده اند   .        مقام »است. 
ـان   آقای قدسی گفت تحقیقات ابتدایی اداره جرایم جنایی قوماندانی امنیه بامی

های خانوادگـی خـودش          نشان می دهدکه این زن )حمیده ( به دلیل خشونت 
ـفـت کـه دو        را آتش زده ، و کس دیگری در این رویداد دست ندارد .او گ
ماه پیش  شوهر حمیده به دلیل مشکالت   خانوادگی    او را تـرک کـرده    

 است. 
دلم تن  آمده بود دیگر زندگی  »حمیده امادرشفاخانه به خبرنگاران گفت:  

برایم مفهوم نداشت؛ شوهرم مرا ترک کرده رفته، فامیل شوهرم بامن بدرفتاری  
خواستم خود را بکشم اما نشد؛ بهـد از    میکردند، دیروزباسن  به سرم زدم می  

آن زن پسر کاکای شوهرم لباسم را در آورده و یک بشکه تیل باالیم خالی کرد  
 «و آتش زد. 

از سویی هم، داکتران شفاخانه بامیان می گویند حمیده که نیمی از بـدنـش  
ـتـران   سوخته، زیر تداوی قرار گرفته است. داکترنهیم احمدیار یکـی از داک
شفاخانه بامیان گفت حمیده، شب گذشته به شفاخانه بامیان انتقال یافته و تقریبا  

 پنجاه درصد بدن او سوخته است. 
 یک الری پر ازمواد انفجاری کشف وضبط شد 

ـ  8 ـبـه  صبح:    8سپتمبر/کابل  ریاست عمومی امنیت ملی میگوید شب یکشن
یک الری مملو از مواد منفجره را ازشهرکابل ضبط کرده است. سخنگوی این  
اداره گفت که دو تن نیز در پیوند به این مساله بازداشت شدند. مواد انفجاری به  
صورت ماهرانه دربین بوجی های سمنت جاسازی شده بود. او گفت این الری  
ـفـجـر داده   ـن ـابـل م ـهـر ک در پاکستان بارگیری شده و قرار بود که در ش
ـنـون   ـاک ـات ت ـاب شود.سخنگوی ریاست امنیت ملی گفت ازآغاز پروسه انتخ
مخالفان مسلح به همکاری استخبارات کشورهای منقطه تـالش دارنـدکشـور  
 راناامن سازندامانیروهای افغان توانسته حمالت را قبل ازانجام خنثی سازند. 

 
 
 

 داکتر اناهیتا راتب زاد


