
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 اعالن نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری  
ـ نور تی وی 12 :کمسیون انتخابات، نتایج نهایی انتخابات راپـ   سپتمبر/کابل 

امضای توافقنامه میان هردونامزد ریاست جمهوری، اعالم کرد. داکتریوسـ   
ـا،   ـه نورستانی رئی  کمسیون انتخابات گفت پ  ازتفتیش صددرصد صندوق

محل قابل اعتبارشناخته شد. این درحالیست که    22911نتیجه آراء تنها دربیش از 
هزارمحل بوده اسـت. وی افـزودکـه  11مجموع محالت رأی دهی، بیش از 

ـعـرفـی   ـهـورم براساس این نتایج، داکتراشرف غنی احمدزی بعنوان رئی  جم
میشود. نورستانی افزود نتایج انتخابات رادراختیار هردو نامزد گذاشته اند و در  

 آینده نزدیک نتایج تفصیلی را اعالم می کنند. 
 حکم اعدام برای پنج متهم رخداد پغمان 

ـ سخن روز 21 : دادگاه استیناف کابل درجلسه علنی روزگذشته  سپتمبر/کابل 
پنج متهم پرونده سرقت وتجاوز جنسی پغمان رابه اعدام محکوم کرد و دو متهم  

 دیگر را بی گناه شناخت.  
صدیق اهلل حقیق، رئی  هیات قضایی دادگاه استیناف کابل گفت که جرم      

پنج تن از متهمان درجرایم آدم ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی گروهی،  
خشونت علیه زنان وغارت اموال مردم ثابت شده است.حقیق گفت که دسـت  
ـاه   ـن داشتن دومتهم دیگردر قضیه پغمان ثابت نشده و آنها در این قضیه بـی گ

 شناخته شدند. 
 بازداشت )سردسته بزرگ آدمربایان( 

ـ سخن نو   21 ـاز  سپتمبر/کابل  :اداره عمومی امنیت ملی میگوید فـردی راب
داشت کرده که چندین شبکه بزرگ آدمربایی و دزدیهای مسلحانه را رهبـری  

ساعت طول کشید، درشمال    ۶1 میکرد.این فرد درعملیاتی)بزرگ و ویژه( که  
غرب کابل با دونفر ازهمراهانش بازداشت شده است.رهبرشبکه های آدمربایی  
ـای   ـه ـت که بازداشت شده،رئی  خدایداد نام دارد ودر والیتهای مختل  باهـوی

 مختل  رفت و آمد میکردوبا پاسپورتهای جعلی در سفر بود. 
ـای   یافته های امنیت ملی نشان میدهد که رئی  خدایداد همچنین در کشـوره
تاجیکستان، پاکستان و امارات متحده عربی در رفت و آمد بوده و درفهرسـت  
سیاه پلی  تاجیکستان و)مجرمان بزرگ تحت پیگرد پلی  بین المللـی( قـرار  
داشت.سخنگوی امنیت ملی میگویداین اداره شبکه های کشفی وعملیاتی برای  
بازداشت عاملین رویدادهای بزرگ جنایی موظ  کرده است.آقای صدیقـی  

 گفت برای بازداشت او نیروهای واکنش سریع دست به کار شدند. 
 راکت به والیت کنر پرتاب شد 226

ـ باختر 11 : قوماندان امنیه والیت کنرگفت: نظامیان پاکستان ازشب  سپتمبر/کنر
راکت را به بخشهایی ازولسوالی های دانگام پرتاب نموده اند  211گذشته بدینسو 

 که تلفات جانی درقبال نداشته اما به زمین های زراعتی خساره وارد نموده است.  

 

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
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فرا رسیدن عید سعید قربان را به همۀ عزیزان صمیمانه 
تبریک گفته، از بارگاه خداوند دانا و توانا استدعا می کنیم 
تا همۀ طاعات و عبادات تان را مقبول درگاه خود بسازد، و 

 برای ملت مظلوم افغانستان روزگار بهتری اعطا فرماید .

موافقتنامه میان دوتیم انتخاباتی  
 درموردساختارحکومت وحدت ملی 

 م( 9232سپتمبر   92) 3121سنبلۀ    92کابل  
ـاز   ـی افغانستان درین مقطع خاص تأریخی به یک حکومت مشروع وکارآ ن
ـنـد   دارد، که به تطبیق نمودن یک برنامۀ همه جانبۀ اصالحات در راستای توانم
سازی مردم افغانستان متعهدباشد، تا درنتیجۀ آن ارزشهای قانون اساسی درزندگی  
روزمرۀ مردم افغانستان محقق گردد. همکاری واقعی سیاسی میان رئی  جمهور  
ـات درکشـور   ـب ورئی  اجرایی، تحت قیادت رئی  جمهور، باعث تحکیم ث
میگردد. حکومت وحدت ملی با پابندی به اجماع سیاسی وتعهد به اصالحات و  
ـات،   ـب تصمیم گیری مشترک، آرمانهای مردم افغانستان رابرای تأمین صلـ،، ث
امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشداقتصادی وعرضۀ خدمات، باتوجه خاص  
به زنان، جوانان، علمای کرام واشخاص آسیب پذیر، برآورده میسازد . به عالوه،  
ـاری مـوثـر درامـور   این توافقنامه برنیازبر مشارکت واقعی وهدفمند وهمـک
 حکومت؛ بشمول طرح وتطبیق اصالحات مبتنی میباشد. )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 امید مریکا به امضای پیمان امنیتی با افغانستان 
ـ بی بی سی:د 11 ولت امریکامیگوید امیدوار است تا پایان  سپتمبر/واشنگتن 

ماه یک موافقتنامه دوجانبه امنیتی با افغانستان امضا کند.این امیدواری پـ  از  
توافق روزیکشنبه در افغانستان برای تشکیل یک دولت وحدت ملی که به ماهها  
ـفـت   بن بست سیاسی پایان میدهدابراز میشود.جان کری وزیرخارجه امریکاگ
 توافق روزیکشنبه )فرصت بزرگی برای پیشرفت در افغانستان فراهم می کند.( 
توافق امنیتی میان دوکشور شمار سربازان امریکاکه قرارست پ  از خروج  
 اکثر نیروهای خارجی در پایان امسال در ینکشور باقی بماندراتعیین خواهد کرد. 
کرزی که اکنون جای خودرابه اشرف غنی احمدزی خواهد داد از امضای  
پیمان امنیتی با امریکا خودداری کرد.آقای غنی ورقیب انتخاباتی اودکترعبداهلل  
هردو قول امضااین موافقتنامه درصورت پیروزی درانتخابات راداده بـودنـد،  
ـاسـی   امااعالم نتیجه نهایی بدلیل ادعای تقلب ماههاعقب افتاد.بنابر این توافق سی
غنی رئی  جمهورخواهدشدوعبداهلل به مقام ریاست اجرایی که اختیاراتی شبیه  
به نخست وزیری دارد انتخاب میشود. این معامله برای تقسیم قدرت پ  ازماه ها  
 کشمکش درپی دوراول ودوم انتخابات درماه ها اپریل وجون بدست می آید. 
جان کری امضای توافق میان دو رقیب برای تشکیل دولت وحدت ملی را  
ـامـه   به آنها تبریک گفت وافزود این توافق فرصتی برای امضای یک موافقتن
دوجانبه امنیتی میان امریکا و افغانستان )ظرف یک هفته یا همین حدود( ایجاد  

 می کند. 
براساس این موافقتنامه انتظار می رود که شماری از نیروهای ویژه خارجـی  
ـان   برای انجام عملیات ضدتروریستی وسایر وظای  در حمایت از نیروهای افغ
وآموزش آنهاباقی بمانند. امریکاقصد دارد شمارسربازانش درافغانستان راتا پایان  

 سال بطورقابل توجهی کاهش دهد. 
 افزایش آمار تجاوز جنسی براطفال درقندهار 

ـ صدای امریکا 11 : کمسیون ساحوی حقوق بشـر والیـت  سپتمبر/قندهار
قضیه تجاوز جنسی بر اطفال را  ثبت نموده کـه    21قندهارمیگویددرسالجاری  

ـای   نسبت به سالهای گذشته افزایش رانشان میدهد. مسئولین کمیسیون ازنهاد ه
مسئول حکومت میخواهند جلو ادامه تجاوز بر اطفال را بگیرند. شم  الـدیـن  
تنویر، مسئول بخش حمایت ازحقوق اطفال دفترساحوی کمسیون حقوق بشر  
قندهارگفت:ارقام ثبت شده نسبت به سال گذشته بلنداست وشماری از ین قضایا  
به سبب شرم از جامعه مخفی میماندکه بیشترین قضایای تجاوز بر اطفال را افراد  

 مسل، و پلی  های محلی مرتکب شده اند. 

شماری ازساکنان کندهارنیز تجاوزبراطفال را یک معضله جدی میخوانند. به  
باور انها اگر متجاوزین مجازات نگردند، احتمال میرود میزان تجاوز جنسی بـر  
ـاکـن والیـت   ـانـی یـک س اطفال بیشتر از این هم بلند برود.حبیب اهلل روح
قندهارمیگوید: این فاجعه ای است که نسبت به انفجارات و دیگر جنایات ما آن  
را به دیده منفور مینگریم. تقاضاداریم که  عامالن آن اشد مجازات شوند.بعضی  

 ساکنان کندهار نیروهای امنیتی را در تطبیق قانون متهم می نماید. 
جنرال عبدالرازق، قوماندان امنیه قندهارمیگویدنیروهای پلی  می کوشند از  
ـار   ـنـده ادامه تجاوز جنسی بر اطفال جلوگیری کنند. او افزود:"ما به ساکنان ک
اطمینان میدهیم که تمامی نیروهای امنیتی در خدمت آنهاست وجلوگیـری از  
تجاوزات جنسی دراولویتهای کاری شان میباشدوبایدکه دراین عرصه باید تمام   

 مردم با ما همکار باشد. 
آگاهان دلیل اساسی افزایش خشونت علیه اطفال را عدم مجازات مجرمین از  
ـنـگـی،   سوی دولت می خواند. به باور آنها استفاده از کودکان در منازعات ج
ـای   ـار ه محروم بودن شماری از اطفال از تعلیم و تربیه مجبور ساحتن آنها به ک

 شاقه از دیگر موارد خشونت ها است. 

از سومین سالروز  شهادت استاد برهان الدین  
 ربانی  درکابل یاد بود بعمل  آمد  

ـ باختر 11 : کرزی ازاستاد برهان الدین ربانی  بعنوان انسان عالم و  سپتمیر/کابل 
انسان  دوست  یادکرد که بخاطر صل، تالش میکرد  واز نفاق  نفرت داشت. او  
ـیـ    امروز درمراسم یادبودسومین سالروز  شهادت استاد برهان الدین ربانی  رئ
جمهور پیشین ورئی  شورای عالی صل،  سخن میگفت، اظهار داشت که برهان  
الدین ربانی  باشخصیت متواضع که داشت برای صل،  تالش میکرد،اوبه والیت   
ـادت   ـه های زیادی سفرکرد وتوجه خاص به صل، داشت ودراین  راه بـه ش
ـفـرت   رسید .کرزی ازاستادربانی بعنوان شخصیتی یادکردکه ازنفاق وتفرقه ن
ـانـی را   داشت بل برای وحدت ملی کارمیکرد. اوتاکیدکردکه ما راه استاد رب
 ادامه خواهیم داد این  راه را تعقیب مینمایم  وامید روزهای  خوش داشته باشیم. 
ازسالروز شهادت استادبرهان الدین ربانی  امروز ضمن  یک اجتماع بـزرگ  
در کابل تجلیل بعمل آمد که درآن عالوه برکرزی، معاون اول ریاست جمهور،  
اعضای خانواده شهیدربانی، شخصیتهای جهادی  روسای مجلسین شورای ملی،   
ـانـی    شماری از  وزرا واعضای  دومجل   وهزاران تن از هواخواهان  استاد رب

 شرکت داشتند . 
استادربانی سه سال قبل درچنین روزی ازسوی یک تروریست که از سـوی  
ـادت    ـه شبکه های تروریستی منطقه بعنوان پیام آورصل، اعزام  شده بود  به ش

 رسید که بعدأ شهید صل،  لقب گرفت . 
 د ولسوال نامنهادطالبی هالک ش

ـ نور تی وی   1۶ ـتـون  سپتمبر/هرات  : ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی پش
ـیـ  هـرات   زرغون والیت هرات و دو همراه اش کشته شدند. سخنگوی پل
گفت این رویداد شب گذشته درولسوالی پشتون زرغون روی داد. به گفته او،  
طالبان کشته شده درحال طرح ریزی حمله براین ولسوالی بودنـدکـه ازسـوی  

 پلی  آماج حمله قرار گرفتند. 
 شاهدخت هندیه  : زمین هایم را غصب می کنند   

ـ نور تی وی   1۶ : ظاهراحکومت تالشهایی برای جلوگیری از  سپتمبر/کابل 
ـان   غصب زمینهای دولتی وشخصی انجام داده؛ امااین تالش ها نه تنها جلوغاصب
 زمین را نگرفته؛ بل درفعالًغصب زمین به یک چالش عمده مبدل شده است. 

بانو هندیه دختر)شاه(امان اهلل خان شماری اززورمندان رامتهم میکند که زمین  
هایش رادرمنطقه کاریزمیر شهرکابل غصب کرده اند. بانو هنـدیـه ازوزارت  
ـایـش راازنـزد   داخله، ریاست عمومی امنیت ودادستانی کل میخواهد زمین ه
ـنـد دراز(   ـل غاصبان واپ  بگیرند. بانو هندیه گفت تپه تاریخی وتفریحـی )ب
ـای   یادگارپدرش نیزغصب شده است. به گفته وی بیشتراین زمینها در روزه

 رخصتی از سوی غاصبان زمین غصب شده است. 

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 

 

 گزارش محافل شاندارتجلیل شخصیت مسعودشهید)رح(، وروزشهید درورجینیاوکالیفورنیا
 

داکترحسین اخالق  حین سخنرانی درمحفل بزرگداشت روزشهیدوسالروزشهادت قهرمان ملی درورجینیا، محمدقوی کوشان و 
دوشیزه فوزیه افشاری )گردانندگان محفل نیز  درعقب عکس آمرصاحب شهید دیده میشوند. گزارشهای مربوط درصفحۀ پنجم 

 این شماره درج است .   
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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

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                      فریمونت 
 شهید قهرمان ملی افغانستان بنیادگرا بود 

تا هستم از رفیق ندانی که کیستم               روزی سراغ وقت من آیی که نیستم          
 استاد شهریار 
بلی! مسعودشهید)رح( نزد خداوند زنده است و روزی میخورد. او شاد بادیگر  
دوستداران خداوند یکجاازنعیم بهشت بهره ورند، اما چشمان ژرف نگرش ازآن  
باالها نگران ماست؛ اونگران ازآنست که در زندگیش هیچ گاهی دروغ نگفت،  
دو روی نبود، سرگشتگی و وا ماندگی رادوست نداشت؛ اماهمراهان و دوست  
داران وپیروانش چرا اینهمه را میگویند و میکنند ومیمانند؟همانگونه که بوعلی  
سینا درهرکارو پژوهشی گیرمیماند؛ دورکعت نماز میگذارد وحضرت خداوند   

 چارۀ را پیش پایش میگذاشت و راه برون رفت را پیدا می نمود. 
ـبـر    31درآیت شری  وکریم    ـالص سوره بقره چنین میخوانیم: واستعینـوا ب

والصالۀ و انهالکبیرۀ االعلی الخاشعین. و با بردباری)صبر( و نمازیاری بجوئید، به  
 راستی که برفروتنان )اهل خشوع( بسی گران است. 
 حرفم همه از مغز است از پوست نمی گویم 

 اوراکه بجزمن نیست؛  من اوست نمی گفتم            حضرت بیدل )رح( 
 گویندکه درسفر وحضرآمرصاحب شهید)رح( سه چیزهمراه داشت: 

 یکم: باوروتوکل به خدای یگانۀ بی مانند؛ دوم : قرآنکریم؛ سوم: دیوان حافظ . 
آمرصاحب شهید)رح( درهرکار وهرگام وهردستور وپرسشی رک و راست  
بودودر تصمیم گیری هایش خداراحاضروشاهد خود می دانست.  به مصـداق  

 کالم موالنا جالل الدین محمد بلخی ثم رومی )رح( که فرموده : 
 ما ز قرءان مغز را برداشتیم      پوست را با دیگران بگذاشتم 

بسیاری خرده میگیرندکه چرا آمرصاحب شهید، گلبدین را نکشت؟ و چـرا  
 آنگاهی که به کابل رسید خود اعالن حکومت نکرد؟ 

درموردخرده گیری اول: آمرصاحب شهید)رح( مسلمان باورمندو استواربـه  
ـاحـب   دستورقرءان شری  وکرداروگفتارپیامبرخدا ویارانش بود.اگرآمـرص
اینقدرکوتاه فکرمیبود وخداناخواسته ازقرءان بیخبر ودل پرکبر وکین هماننـد  
ـنـی   ـع خودگلبدین ؛ اورا می کشت؛ از او پیشتر قاتل یک ملیون هم میهنان مای

 داکترنجیب مشهور به گاو؛ را می کشت. چرا این کار را نکرد؟ 
 او خودرایک رهبرنظامی سیاسی میدانست و به قول حضرت حافظ: 

 نه قاضیم نه مدرس نه محتسب نه فقیه        مراچه کارکه منع  شراب خواره کنم 
ـایـه   لهذا این کار را گذاشته بود به تصمیم یک دادگاه رسمی اسالمی زیـرس
حکومت مردمی وبرخاسته از آرای همه هم میهنان، تانشود که درحق کسی از  
جانب یکنفریا یکدسته وگروه به دلخواه و نگرش خویش؛ ستمی حقوقی روا  

 داشته شود. 
اینکه  چرا حکومتی به زعامت خودش اعالن ننمود؟ آمرصاحب شهید )رح(  
خودپرستِ پیش پابین نبود؛ او خداپرست بود و به دستور خداوند که از شـور  
ومشوره  باورمندان به قرءان کریم وحنی ؛ خشنود میگردد و ازجانبی او به این  
اصل باهمی و همگرایی همه برادران مسلمان هم میهن باورمند بود؛ همچنین او  
هر روز وهرهفته ازتحول وتکامل درهمه عرصه های زندگی جهانی آگاه بود,  
سنت دیرین این سرزمین که هرکسی برای خود میجنگید وقدرت را تصاحب  
می نمود؛ با در نظر داشت همه سنجشها از شش جهت مراجعه به سران مجاهدین  

 نمود. تا فردا روز قیامت ماخوذ نباشد. که این: 
 کارهربلهوسی نیست گذشتن ازسر   صفت عاشق مردانه بودسربازی! 

در دودستورخداوندی که اولین بارحضرت جبرئیل امین به پیامبر برگزیـده  
ـیـری   خداوند حضرت محمد )ص( آورد، آمرصاحب شهید)رح( تاکید وپیگ

( اقراء بسم ربک الذی خلق. بخوان بنام  2جدی داشتند: ازسوره شری  علق آ) 
( الذی علم بالقلم. که دانش را )بواسطه( خامه آمـوخـت.  3آفریدگارهمه. و آ) 

ـا در   وهمچنان روایت است که کسی این سوره کریم را هر روز بخواند. گوی
 رکاب آنحضرت )ص( جهاد نموده است. 

ـیـده بـود   آمرصاحب شهید با همه وجودخویش در ژرفای این دوآیت رس
ودرهنگام جهادومقاومت درپهلوی دیگرادارات نظامی وسیاسی و فرهنگی و  
  13قضایی؛آموزش را هیچگاهی ازیاد نبرد. به گفته آقای قاضی مهرآییـن در 

قرارگاه زیرفرمان آمرصاحب شهید مکاتب ابتدائیه ومتوسطه را دایـرنـمـوده  
ـایـد   بودند، ومیگفتندکه این نسل مجاهد یاشهید میگردند و یا پیر و معلـول؛ ب
ـا   فرزندانشان بدستور خداوند بخوانندوبنویسند وبه فرموده سـرور وسـردارم
حضرت رسول کریم )ص(: برای آموختن تا به چین بروید. که نقش زن را نیز  
در همین راستا بسیار مهم میدانستند و شرح آنرا درکتاب رها درباد نوشته بانوثریا  

 بها نامور مبارز کابل زمین بخوانید . 
و من به تو زنِ مادر و تو دختر امروز و مادر فردا این داستان را میگویم: زمانی  
که بعد از فرود آمدن اولین وحی الهی در غار حرا به محمد )ص(؛ آنحضـرت  
صلی اهلل و علیه وصلم خسته و کوفته به خانه برگشت؛ اولین کسی که بـه او  
ایمان آورد در روی زمین مادر مسلمانان حضرت بی بی خدیجۀ الکبری )رض(  
بود. آنحضرت را درآغوش پر مهر ولطی  و کریم خویش گرفته بعد بردش به  
نزد پسر عم خود که آگاه و دانشمند بود )ورقه بن نوفل( و او تصدیق نمود که  
این خبر میمون است و چون در تورات آمده که احمد می آید. پ  تو همانی  
اگر من زنده بمانم پیرو توخواهم بود و دراین راه به تویاری میکنم.مادر مسلمانان  
حضرت بی بی حفصه)رض( نگهدار قرءان بود و مادر مسلمانان حضرت بـی  
بی عایشه صدیقه )رض( مفسر قرءان و راوی احادیث و اولین آموزگار زن در  
ـان را در   اسالم بود. پ  تو ای مادرِامروز و فردا هم خود و هم فـرزنـدان ت
ـاق و   هرکجایی که هستید تشویق و ترغیب به آموختن واندیشه کردن در آف
انف  نمایید و تشویق نمایید تا هر گونه کتاب را بخوانند و خرد و اندیشه خود  

 را بکار گیرند تا راه نیک و بد را ازهم بدانند. 
 فیض حالوت ازدل بی کبروکین طلب     زنبور را  ز خانه برآر  انگبین  طلب              
 حضرت بیدل )رح( 
خوی واالی دیگر آمر صاحب شهید )رح( این بود که هیچگاهی در هیچ فراز  
ـنـد   ـان و فرودی کبر و کینه در دلش جای نداشت. همیش لباس پاک و منظم م
یک انسان متمدن خردمند با دانش اندیشه گر لب پرخنده و پیشانی باز در همه  
 جا و با همه ک  یک سان رفتار داشت .                       )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ کالیفورنیا محمدنعیم کبیر                                                              سکرمنتو
 مسعود ، وحدت ملی و انتخابات 

سیزده سال ازشهادت سپهساالرجهادومقاومت قهرمان ملی، احمدشاه مسعود  
ـاومـت   )رح( گذشت. طی سیزده سال اخیرباتألم وتأس  بر قربانیان جهاد و مق
ـنـرال داوود و   افزوده شد. استادبرهان الدین ربانی، سیدمصطفی کاظمی، ج
شماری دیگرازسنگرداران برجمع شهیدان پیوستند. هزارهاسرباز اردوی ملـی،  
پلی  ملی، امنیت ملی و جمع بیشمار هموطنان بیگناه وبی دفاع، باانتحارها، انفجار  
هاوجنگهای جبهه ای به خاک وخون غلتیدند.درود برروان پاک همۀ گلگلون  
کفنان ! پیروزی وافتخارنصیب همۀ آنهایی که دردفاع ازخاک وناموس ودین،  
 هم اکنون درنبرد باطالبان برای حفظ عظمت وآزادی کشورمصروف اند. 

شهید احمدشاه مسعود، بحیث یک زعیم ملی، نیازبه وحدت ملی را سخـت  
درک میکرد. دریک پهلویش پشتون ودرکناردیگرش هزاره بود. فرماندۀ یک  
ـان را در   ـت ـانس ـغ جبهه اش ازبیک وازجبهۀ دیگرش نورستانی بود، تمامیت اف
وحدت آن میدانست، فکرتجزیه حتی یکبار هم درافکارش خطورنکرد. بار بار  
اوضاع وشرایط به شکلی پیش آمد که ممکن بود بخشهای بزرگ شمال وغرب  
ـاومـت در   راتحت یک نظام اداره نمود. امامسعودبزرگ ازآخرین جبهات مق
ـان   ـب تخار وخیرخانه و پنجشیر، درفکرآزادساختن تمام نقاط کشورازتسلط طال
وپاکستان بود. برای ایجادیک دولت وحدت ملی، مسعود سالهاتالش نمود. او  
بایک عقیدۀ راسخ وایمان قوی خواست تاجمعیت وحزب وحرکت ومحاذ و  
جنبش ووحدت را درمسیرتأمین منافع ملی کشورسوق دهد. تـالـشـی کـه  
دیگرانی آنراهنوزجنگ داخلی عنوان میکنند، وبخاطرآن بارمالمتی را برشانـۀ  

 سنگرداران جهاد می نهند ! 
سیزده سال قبل وحدت ملی صرف یک شعارنبود، یک توطئه نبود، یـک  
ـای   ـعـرکـه ه تقلب نبود . وحدت ملی یک عمل بود، هم در جهاد و هم در م
مقاومت. یک فرمانده ازییک بود ویک فرمانده ازقوم دیگر. یک جبهـه در  
گلران هرات بودجبهۀ دیگر درسیدآباد وردک، یک جبهه درقلعۀ نو بود ویک  
جبهه درسپین بولدک، یک مجاهد در بهسود افتخارمی آرید ومجاهددیگـردر  
آستانۀ پنجشیر. وحدت سرا سری وملی بود، واقتدار زعامت هم سـراسـری و  
ـایـت   ملی. همه ازدل وجان این زعامت راپذیرفته بودند وازدل وجان ازآن حم
واطاعت میکردند. موفقیت جهاد واستمرارمقاومت هم به همین خاطـربـود، و  

 روسیاهی وشکست هم ازبرکت وحدت ملی بود.  
احمدشاه مسعود قهرمان ملی، باربار ودرهرفرصتی ازانتخابات حرف داشت،  
او ازاحزاب وتنظیم هاوطالبان وشخصیتهای مطرح، درکمال قدرت نظامی مـی  
خواست، تاازجنگ دست بردارند وبرای تأمین حاکمیت مردم به سوی انتخابات  
بروند، ولی یک انتخابات شفاف، عادالنه و آزاد. او هرگزفکر نمیکردکه سیزده  
سال بعدازشهادت او، انتخابات طوری به لجن کشیده خواهدشد که مردم حتی  

 ازبردن نام آن بیزار شوند ! 
  11/1عزیزان درجریان قراردارندکه کمسیون نامستقل انتخابات درساعت  

سپتمبر، به وقت کالیفورنیا، نتیجۀ تقلبهای گستردۀ خود را اعالن نمود.  12صب،  
واقعاًکه این نشست خبری، به استثنای آیات مبارکه، که درآغازمجل  قرائـت  
شد، کامالً مسخره، مضحک وبی مزه بود. آقای نورستانی با باورمطلق به تقلب،  
متنی راقرائت کرد که به تقلبات گسترده اعتراف داشت که کمسیون وناظرین  
ملی و بین المللی، حتی باتفتیش مجدد، نتوانستند ویانخواستندآنراکش  و بـر  
ـتـر   طرف نمایند ! آقای نورستانی هیچ آمار وارقامی ارائه نکرد، و صرف داک
ـیـ    ـیـث رئ اشرف غنی احمدزی رابحیث رئی  جمهوروداکتر عبداهلل رابح
شورای اجرایی اعالن نمود، ونشست بدون پاسخ دادن به پرسشهای خبرنگاران،  
باعجله خاتمه یافت ! واض، است که باارائه ادله وشواهد واعتراف مراجع ملـی  
 ومدنی وبین المللی، نتیجۀ اعالن شده، نتیجۀ آنچه مردم رأی داده بودند، نبود. 
ـاسـت   ـقـۀ ری ـی هیچ انسان مؤمن ومتعهد وباوجدان حاضرنخواهدشدتا وث
جمهوری راکه باتقلب رقم زده شده، وسیلۀ مشروعیت قدرت تلقی نماید وآنرا  
بپذیرد. دیده میشود وباردیگر ثابت شد که انتقال قدرت سیاسی به مردم،هنوزبه  
مبارزه وتالشهای پیگیردرآینده نیازمنداست. افسوس ودریغ که بازهم مصلحتها،  
ـام   فشارهاومداخله ها، برارادۀ مردم فایق آمد، قدرت سیاسی بازیرپاگرفتن تـم
ـلـه   ـی ـب شیوه های عدالت و دموکراسی ازمردم دریغ شد، و درانحصارقبیله وق
پرستان باقی ماند. یک رئی  قبیله رفت، و رئی  قبیلۀ دیگر، باتوطئه وتقلـب،  

 زورگویی وسماجت به جایش نشست ! 
ولی پیام استادعبدالرب الرسول سیاف، یکی ازیاران نزدیک قهرمان ملـی،  
اخطارآشکار برای طالبان کافر، حامیان، دستیاران وهواداران آنهاداشت، و آن  
اینکه منزوی ساختن وارثان جهاد ومقاومت خیالی است باطل، که پـدرکـالن  

 هاوپدران آنها آنرابه گور برده اند.  
ـام بـر   دیده شودکه حکومت وحدت ملی واقعاً درراستای منافع ملـت گ
ـلـت   خواهد داشت، ویا برای تمرکزقدرت . دیده شودکه آنهاییکه به ارادۀ م
ـاس درخـواسـت مـردم،   توهین کردند وانتخابات رابه مسخره گرفتند، به اس
محاکمه ومجازات خواهندشد، ویابازهم مصلحت ها آنهارا عفو نـمـوده وبـه  

 دلجویی وشفقت برآنهاخواهد پرداخت؟! / 
 )قرائت شده توسط نویسنده، درمحفل بزرگداشت مسعود)رح(درکالیفورنیا( 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( ما چه به دست آوردیم ؟  
سازمان سیا ازقبل دو جنگ بزرگ سری رادر افغانستان ازدهۀ هشتاد پیش برده  

ـقـوط داد    1112است. عملیات سال  سازمان سیا، امارت اسالمی طالبان را س
پایگاه القاعده رادر پاکستان ازبین    1111وپایگاه القاعده راتخریب نمود، درسال 

ـات    1122برد، خانۀ امن اسامه را در  ـی ـل در ابت آباد پیداکرد. هرکدام این عـم
 درس هایی برای عملیات های آینده دارد. / )دنباله دارد( 

***************************************** 
 غیرنظامی در غور    41دستگیری عامل کشتار 

ـ نور تی وی   11 :محمود اندرابی فرمانده پلی  امن و نظم عامه  سپتمبر/غور
والیت غورمیگویدپلی  مالجمال معاون مال فاروق فرمانده مشهور طالبان دراین  
ـال   والیت راکه درکشتار غیرنظامیان دست داشت، بازداشت کردند. مـالجـم

غیرنظامی درماه مبارک رمضان وکشتارکارمندان موسسات خارجی    23درقتل 
ـاری   وکارمندان ترافیک ودر بیشتر جنایتها در والیت غوردست داشت. باگرفت
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : او، امنیت درحومه شهر فیروزکوه مرکز والیت غور بهبود خواهد یافت. 

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25برای خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

 آخرین روز زندگی احمد شاه مسعود 
 ش اززبان همسر

ـالـب    در مورد ویژگی  های سیاسی و نظامی احمد شاه مسعود تاکنون مـط
ـا    فراوانی منتشر شده اما به ویژگی  ـعـود ت های اخالقی و زندگی اجتماعی مس
 کنون کمتر پرداخته شده است. 

صدیقه مسعود، همسراحمد شاه مسعود از جمله کسانی است که عالوه بـر  
های نظامی و سیاسی مسعود از سجایای اخالقی و اجتماعی وی نیز    بیان ویژگی 

احمد شاه مسعود، روایت  (سخن گفته و خاطرات خود را در قالب کتابی با نام  
 منتشر کرده است. )صدیقه مسعود 

زد فرزند جنگ است و    صدا می )پری (صدیقه که احمد شاه مسعود او را  
سالگی و در اوج جنگ به صورت بسیار محرمانه    21درافغانستان به دنیاآمده؛ در  

 دختر است.   1ساله ازدواج کرد که حاصل این ازدواج یک پسر و    ۶3با مسعود  
روایت همسر احمد شاه مسعود از آخرین روز زندگی مسعود در کنار وی  

 و فرزندانش بسیار جالب و خواندنی است. 
دره را به   اگست بود. دو خبرنگار کذایی با گروهی از برادران همکیش   ۶2

روز تمام مصرانه از وزارت امور    9قصد خواجه بهاء الدین ترک کردند. قاتالن  
در   خارجه مجوز دیدار با شوهرم را طلب کردند.عملیات بسیار وسیعی در قندوز 
 شد.   حال اجرا بود و او قبل از رفتن به تاجیکستان از خواجه بهاءالدین هم رد می 

آن روز صب، مه هنوز به اندازه کافی محو نشده بود و بالگرد امکان پـرواز  
نداشت؛ برای صبحانه یک نان خطایی، )نوعی شیرینی که برای درست کردن  

گذارند(،    آن خمیر را ورق ورق می کنند و بین آن مقدار زیادی پنیر سفید می 
آوردم.از من خواست از زنی که آن را برایش آورده بخواهم با ما غذا بخـورد،  

کردند و از این که    هایمان برای او چیزهای خوردنی درست می   همیشه همسایه 
شدند.نان خطایی را    برد، بسیارخوشحال می   دیدند او از خوردن آنها لذت می   می 

ـان   ـاورد کـه ن در حضور زن چشید؛ مؤدبانه بدون این که به روی خودش بی
 )ای؟   خودت آن را درست کرده (خطایی سوخته و خراب شده، از او پرسید:  

ـقـدر  .)نخیر زن برادرم آن را درسـت کـرده (و زن جواب داد   آن روز چ
 خندیدیم! آمرصاحب )مسعود( بسیار خوشحال بود.  

او عادت   بعد از ظهر در اتاق بودم که صدای بلندش را شنیدم: پری ! پری ! 
شد مرا صدا کند.از پنجره خم شدم. در حالیکه سرش    داشت وقتی وارد باغ می 

کنم.      را به طرف باال گرفته بود گفت: مه، خیلی زیاد بود، فردا اینجا راترک می 
 خواهم از شما فیلم بگیرم .   دوربین فیلمبرداری را بردار و بیا پایین، می 

هنگامی که به تراس رفتم، دوربین را از دستم گرفت و از من خواست سوار  
ها فیلم گرفت و در آخر او باالی    االکلنگ شوم و از من فیلم گرفت، بعد از بچه 

ـاورد.   االکلنگ رفت و من از او فیلم گرفتم، از صنوبر خواست برایمان چای بی
ـعـود( و   بعد به نوبت با احمد، فاطمه، مریم، عایشه، نسرین، زهره )فرزندان مس

ـیـده    های صنوبرفیلم گرفتیم. زیر درختان هوا عالی بود، سیب   بچه  ها هنوز نرس
توانم    به زودی می (رسید.با خودم فکر کردم:    بودند اما بوی عطرشان به مشام می 

ـان  )مربا درست کنم.  ؛ ما یک خانواده خوشبخت بودیم، پایان تابستان بود و پای
 زندگی او. 

ـیـن    شب که شد برایش انگور سنگونه آوردم. )سنگونه دهکده  ـای ای در پ
    است وبهترین انگورپنجشیردرآنجابه عمل مـی )واقع دردره پنجشیر  (جنگلک 

آید(.آن را با لذت خورد و بعد رو به طارق )برادر زن احمد شاه مسعود( کرد و  
لطفا یک خوشه دیگر برایم بیاور، شاید این آخرین باری باشد که از آن  (گفت:  
و با دیدن چشمان حیرت زده ما اضافه کرد: وقتی که از خواجه بهاء   )خورم   می 

 الدین برگردم، حتما فصل تابستان تمام شده است. 
شب که شد مثل معمول آخرین دورش را در باغ زد تا با نقاط مختل  آن  

خواست از نزدیکانش    ارتباط برقرارکند.هیچ وقت آرام و قرار نداشت، مدام می 
 گذشت مطلع شود .   خبر بگیرد و ازآنچه در جبهه و یا در خارج کشور می 

منتظر نشدم بیاید و به اتاق رفتم؛ وقتی وارد اتاق شد رو به من کرد و گفت:  
ـان    پری به من نگو که االن می  خواهی بخوابی! زیبایی ماه کامل را در آسـم

ای؟ شب به این زیبایی را دیگر هرگز نخواهی دید.امروز وقتـی گـریـه    دیده 
بینمت    کنم به او می گویم: چرا مرا آگاه نکردی، این تو بودی که دیگر نمی   می 

بینی،    نه شب! دستم را گرفت و با هم به باغ رفتیم. برایم توضی، داد: اینجا را می 
دوست دارم اینجا فالن گل را بکارم و فالن درخت بکارم.برایم اشعاری را از بر  
خواند و تا نیمه شب در باغ گردش کردیم.فردای آنروزجلوی پنجره نشسـت؛  

صندلی گذاشته بودم چون اتاقمان در طبقه اول قرار داشت و من مایـل    1آنجا  
نبودم مردانی که از خانه محافظت میکنند، مرا ببینند و برخالف او در راه منزل  

کردم.از من خواست بیا پیش مـن.    و یا کنار در ورودی آن هرگز توق  نمی 
اند. گفت: مهم نیست، بیا منظره را با من تماشا    گفتم: اما مردها آن پایین ایستاده  

 کن. دستم را گرفت و با من در مورد موضوعات گوناگون صحبت کرد. 
ـنـم،   چند لحظه بعد، وقتی برای آماده کردن صبحانه خواستم او را ترک ک

العملی از او ندیده بودم. بعد از صرف صبحانه،    مانع من شد. تا کنون چنین عک  
به اتاق احمد رفت و مرا صدا زد. وقتی به او ملحق شدم دفترهای پسرمان را به  

دانستم    هایش را از حفظ برایم خواند، من نمی   من نشان داد و گفت: احمد درس 
ـاره   که او تا این حد پیشرفت کرده است.دخترها هم به ما پیوستند و او دوب

هایی به این زرنگی خوشحال است؛ در    تکرار کرد که تا چه حد از داشتن بچه 
 ترین همسر و مادر دنیا بودم .   آن لحظه من خوشبخت 

ـان او    گفت: پری من دارم می  روم. این آخرین باری بود که اسمم را از زب
ها    های پاگرد تکیه کردم. زمانی که از پله   شنیدم، طبق معمول رفتم و به نرده   می 

داشت مثل همیشه به تراس اتاقمان رفتم تا    رفت نگاهش را از من بر نمی   پایین می 
ـاغ مـی  ـان ب     خارج شدنش از خانه را تماشا کنم.به آرامی از پله هایی که از می

کرد، پایین رفت.به شوخی وبا اشاره به    گذشت و در حالی که عقب را نگاه می 
او فهماندم: جلوی پایت را نگاه کن، باالخره خواهی افتاد .او باعالمتی به مـن  
جواب داد: نگران نباش.تاآخرین پله مرا نگاه کرد و من با خودم میخندیدم و به  
مجاهدین فکرمیکردم که فقط اورامیدیدند. روی هرپله رویش را به طرف من  

چرخاند.بار دیگر با نگاه هایمان از هم خداحافظی کردیم. زمانی طوالنی بعد    می 
 زدم.../   از رفتنش هنوز لبخند می 
 »احمد شاه مسعود، روایت صدیقه مسعود «برگرفته از کتاب  

PAGE 2 



 

 

 هفته نامۀ امید  289شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                             المیدا 
 ماچه به دست آوردیم ؟ 

 4282ـ  4292جنگ سرِّی امریکادرافغانستان 
ـالـۀ   اخیراً کتابی باعنوان فوق درامریکابه بازارعرضه شده، که جنگ ده س

 Bruce Riedelافغانستان باشوروی رابررسی مینماید. کتاب توسط بروس ریدل    

 همکار ارشد ومدیر پروژۀ استخباراتی موسسۀ بروکین، تألی  شده است.  
کتاب از اهمیت زیاد برخورداراست، زیرامول  درمتن جریانات قرارداشت    

وظیفه داشت،   CIAومحرم راز بود، سی سال درمواق  مختل  درسازمان سیا  
ـانـه   ـی و به چهاررئی  جمهورامریکا درامور کشور های جنوب آسیا وشرق م
مشوره داده، وعضوشورای امنیت ملی امریکابوده است. بروس ریدل را رئی   

ـا در    1119جمهوراوباما درسال  به صفت گروه مطالعه وبازبینی پالیسی امریـک
ـتـجـوی   افغانستان وپاکستان تعیین کرد. وی کتاب دیگری دارد به نام )درجس
ـای   رهبری، اید یالوژی وآیندۀ شبکۀ القاعده( که یکی ازپرفروش ترین کتابه

 نهاد بروکین می باشد.  
ـیـسـی   ـل من سعی میکنم تلخیص قسمتهای کتاب رابرای کسانیکه ازمتن انگ
استفاده کرده نمی توانند، درچندبخش به فارسی تقدیم بدارم. با وجـودیـکـه  
مول  درموردجریانات چنددهۀ گذشته معلومات کافی دارد، وازنقش مـردم  
افغانستان درشکست دادن قشون سرخ اتحادشوروی آگاه میباشد، ازجذبات ملی  
ـادیـده   ـان ودینی مردم ما دردفاع از آزادی،وطن، دین وناموس طفره میرود، وب
گرفتن ریختن خون ملیونهاانسان افغانستان،افتخارشکست وخروج قوای شوروی  
را به پاکستان می بخشد، جنگ افغانستان راباشوروی، جنگ ضیاء الحق میخواند  
 و فروپاشی شوروی را کاردستگاه آی اس آی ونظامیان پاکستانی میداند.  

بدون شک پاکستان در بدل ملیاردهادالر کمک نظامی واقتصادی حاضرشد  
موق  ضدشوروی بگیرد، امریکابا کمک مالی، اعطای سالح وجنگ افـزار،  
ـادربـرابـر   بخصوص راکتهای ستنگر وپشتیبانی دپلماتیک ازجهاد ومقاومت م
اتحاد شوروی حمایت جدی نمود، ولی مردم افغانستان با پایمردی، ریختن خون  
وجنگ ومقاومت ده ساله، خروج وفروپاشی شوروی راممکن ساختند. نادیده  

 گرفتن آن، البته جفای عظیم به مردم افغانستان می باشد. 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

بروس ریدل تالش میورزد به این سئوال)ماچه به دست آوردیم؟( جـوابـی  
ارائه دهد. شکست فرقۀ چهلم قشون سرخ شوروی در افغانستان، آخرین نـزاع  

ـاد    2989تا 2931دوران جنگ سرد ازسال  ـا اتـح میان امریکا ومتحدین آن، ب
 شوروی ادامه داشت، وسیاست جهانی را تحت شعاع قرارداده بود، خاتمه داد .  

ازافغانستان خارج شد، دیوار برلین منهدم    2989قوای شوروی درماه فبروری 
فروپاشید، تهـدیـد  2992شد، دوآلمان متحدشدند، اتحادشوروی درماه دسمبر  

دایمی جنگ اتومی میان دوابرقدرت، که برسیاست جهان سایه افگنده بود، در  
 یک شب نابودشد، و پیروزی جناح امریکا درجنگ سرد ظاهراً تکمیل گردید. 
ـنـگ   جنگ افغانستان آغازگریک دورۀ نوبود که جهاد جهانی میباشـد. ج
افغانستان اولین جنگی نبودکه درآن مسلمانان یک قدرت غربی راشکست داده  
ـان،   ـت ـانس ـغ باشند. جنگ آزادی الجزایر ازفرانسه پیشقدم بود. ولی درجنگ اف
مسلمانان بریک ابرقدرت پیروزشدند. این موضوع اکنون روشـن شـده کـه  
حرکت جهاد جهانی درنتیجۀ جنگ افغانستان، بدون ارادۀ امریکاآغازشد. تهدید  
نوجهاد، بویژه ظهورالقاعده سبب گردیدکه امورامنیتی امریکابازسازی شود، و  
 به مقابله باآن، نهادهای نواستخباراتی تشکیل شودکه پالیسی امریکا راشکل دهند.  

منازعه پایان نیافت، جنگ استخباراتی میان امریکا    2989باخروج شوروی در 
وطرفدارانش با شوروی وحکومت کمونستی کابل ادامه پیدانمود. درآغازجمی  
ـان   ـازم ـا، س ـی کارتر وپسانتر رونالد ریگن، روسای جمهور امریکا به سازمان س
مرکزی استخباراتی وظیفه دادندتا افغانستان را )ویتنام روسیه( بگردانند. وقتاکه  
ـان راتـرک   قوای شوروی دراثر عملیات بسیارموفق سری سازمان سیا، افغانست
کرد، آمر دفتر ساحوی سازمان سیا دراسالم آباد طی یک پیام ساده بیان داشت  

 )ما پیروزشدیم.(  
هردورئی  جمهور)کارتر وریگن( ازپیروزی تعری  روشن داشتند. کارتر  
آرزو داشت شوروی رادرمرداب افغانستان غرق کند، منابع آنرا خشک نماید، تا  
ازتجاوزبیشتر برجنوب آسیا بازماند، وازنظر دپلوماسی درانزوا قرارگیرد. ریگن  
ـهـوری اش،   درشروع چنان فکرمیکرد، ولی درجریان دور دوم ریاست جـم
هدف راباالبرد وآن شکست شوروی واخراجش ازافغانستان برای همیش بـود.  

برآورده شد. شکست شوروی درافغانستان، سبب  2989تمام آن هدف درسال  
متالشی شدن آن گردید. هنوزروشن نمی باشدکه اگـرقـوای شـوروی در  
افغانستان شکست نمی خورد، آیاکشورشوراها زنده می ماند یانه. این موضوع به  

 مطالعۀ کارشناسان دیگرگذاشته میشود. 
روسهای زیادی برنتیجۀ جنگ خشمگین بودند، والدیمیرپوتین رئی  جمهور  

ـاد شـوروی را   1111روسیه، کارمندارشد کی جی بی درسال  فرو پاشی اتح
 )بزرگترین فاجعۀ جیوپولتیکل آن کشورخواند.( 

جنگ سری امریکادرافغانستان توسط جمی کارترآغازشد، رونالد ریگن آنرا  
شدت بخشید. کنگرۀ امریکاقویاً درمدیریت وشکل دادن جنگ دخالت داشت،  
چنانچه هالیوود دریک فلم آنراجنگ چارلی ولسن)یک عضوربرجستۀ کنگرۀ  
امریکاوحامی جنگ(خواند. هردو حزب امریکاورسانه های خبری آن ازجنگ  
 حمایت نمودند، ولی نقش سازمان سیا درجنگ عمدتاً مخفی نگهداشته شد.  

جنگ برای امریکا ازنظرپول وخون نسبتاً کم مصرف بود. دوسفیر امریکا،  
ادول  دبز، و ارنی رافایل درواقعات مربوط به جنگ جابرانه کشتـه شـدنـد.  
ـارف   مصرف پول دردهسال جنگ بالغ به سه ملیارد دالربود، درحالیـکـه مص
جنگ امریکادر ویتنام به سه صدملیارد دالر ودرعراق به یک هزارملیارد دالربالغ  

 گردیده بود.  
مردم افغانستان جنگ راپیش بردند، وبهای خیلی سنگین پرداختند، حد اقـل  

  2989یک ملیون شهید دادندوملیونهای دیگربی خانمان شدند، مگر ازپیروزی 
خیلی اندک ویاهیچ بدست نیاوردند. قربانی افغانها اروپای شرقی راآزادنـمـود  
وجهان راتغییر داد، وخودشان در چنددهه جنگهای خونین داخلی گیرمانـدنـد.  
ـنـگ   پاکستان باجادادن ملیون هامهاجر، قیمـت گـران پـرداخـت، و)فـره
 کالشنکوف( ، بی قانونی ودهشت افگنی رادرمناطق مرزی تحمل کرد . 

ـاد و     ـه ـان، ج ـت ـانس بعضاًگفته میشودکه جنگ سازمان سیای امریکادرافغ
حتاالقاعده راخلق کرده است، درحالیکه عرب هاییکه بخاطرجنگ با شوروی به  
پاکستان آمده بودند، توجۀ اندک به سازمان سیاداشتند یکی ازآنهاعبداهلل عزام  
 بودکه پدرجهادنوین جهانی خوانده میشود، واولین همکار اسامه بن الدن بود.  
جنرال محمدضیاءالحق تنهامهمترین شخص وعمده ترین ستراتژیست خطر  
ـای   پذیر درجنگ با قشون سرخ بود، که اهمیت تصمیمش باالتر از فیصلـه ه
کارتر وریگن بود. دوستی هردورئی  جمهورامریکا با ضیاءالحق نقش مرکزی  
ـاء   ـی درتاریخ جنگ داشت. کارتر و ریگن از تعقیب پالیسی سالح اتـومـی ض
وحمایت وی ازتروریسم در هند، چشم پوشی کردند، تاحمایت وی رادرجنگ  
باشوروی داشته باشند. ازبسیاری جهات جنگ افغانستان جنگ ضیاءالحق بـود.  
وی به صورت اسرارآمیز زمانی که مسایل جنگ در حال افشا شدن بـود، از  
 جهان رفت.                                                 )دنباله درستون دوم همین صفحه( 

ـ کالیفورنیا دگروال نعمت اهلل احمدزی                                               دبلن 
 دشهید ورخ د لمانخنی په مناسبت 

دیرو گرانو قدرمنو خوندی، ورونو، پوهانو، لیکواالنو! دخپل د مینی دک  
سالم والندی کوم . دیره مننه دگران قدرمندپوه لیکوال محمدقوی کوشان ته  
چه دتلفون له الری تاسو سره گدون کوم . نن چه په دی تاالر د غوند شـوی  
ـنـه   یی، د ملی قهرمان شهیداحمدشاه مسعود او د تولو شهیدانو دشهادت لمانـخ

 کیژی .  
 له سترگو نه می اُشکی بهیژی لکه باران 

 کله چه ستا کارنامی چی راپه یادیژی له سترگو نه می اُشکی بهیژی لکه باران   
 زما د زله زخمونه دیریژی ژرا می نه دریژی 

 ای مؤمنه، ای وطن دوسته لکه زمری غوندی د کول پر دشمن حملی 
 تول ول  په هره ژبه چه دی د سترگو توره پدی گنی تر قیامته 
 د خپل ایمان په زور په میرانه د ول  نوم دی پورته کر په جهان 

 کله چه نوم د دتاریخ په پانو اخستل کیژی 
 د دشمنان لکه موگک په سورو ننه وخی  

 ستا په کارنامو سترگی د تول ول  وریژی، تول جهان په مُوسکا کیژی 
 خپل وطن ، ناموس دی خالص کر د دشمنانو له منگلو نه 

 الس په دعا یو د لوی خدای په حضور چه تاته جنت په برخی وگرخوی .  
 هغه دوستان دی چه می غوندی ندی ارغلیدلی، وایی شهادت مبارک شه ! 

 سالم، سالم، سل سالم ستا پاک روح ته !                                
 په دراناوی 

 دگروال نعمت اهلل احمدزی با والدمرحوم شان شادروان عبداهلل خان احمدزی 
***************************************** 
کتاب که اصال دربارۀ نقش امریکادرجنگ سری درافغانستان میباشد تالش می  
شودبه این سئوال جواب بدهدکه چراعملیات استخباراتی با این برجستگی بـه  
موفقیت انجامید. کتابهای زیادی درموردناکامی استخباراتی ازواقعۀ پرل هاربـر  

سپتمبر نوشته شده، ولی در بارۀ پیروزی آن کمترصحبت گـردیـده    22تاحملۀ 
ـان   ـن است. جواب خیلی مغلق بوده، شامل ضع  هاواشتباهات دشمنان، همـچ
تواناییهاوتفاوتهای آنهامیباشد. هرگونه کتاب دربارۀ پیروزی عملیات استخباراتی  
به چالشهای گونه گون روبرومیشود، زیرا نمی توان قانوناً به اسنادمحرم دسـت  
یافت. سعی شده نقش جنرال ضیاءالحق و جمی کارتر برجسته گردد، و بینش  
های نو درموردنقش عربها،بویژه عربستان سعودی درجنگ ارائه شود. عربستان  
ـانـی   ـه بصورت غیررسمی در تهیۀ پول ورضاکاران جنگی وپسانتر درجهاد ج

 دسترس وسهم عمده داشت.  
ـان  2981جمی کارتردرماه جنوری  ـت ـانس ـغ تصمیم اتخاذنمودکه درجنگ اف

ـابـودکـه   اتخاذنمود که درجنگ افغانستان وجنگ سرد پیروزشود. جنرال ضی
ـنـگـر   ـت جنگ راشدت بخشید، اول باجنگ افزارانگلیسی و پسانتر با راکت س

 امریکایی، تصمیم ضیاءالحق راامریکاپشتیبانی کرد.  
سازمان سیا نقش خودرادرجنگ مخفی نگهداشت، هیچ سربازامریکا درجنگ  
سهم نداشت، حتا امریکاآموزش وتربیۀ جنگجویان افغانی به دوش نـداشـت.  
بقول رابرت گیت ، سازمان سیا سررشته دارجنگ بود، افزارجنگ ومواد دیگر  
ـیـچ   راآماده میساخت، به تکتیک جنگ و ستراتژی آن دخالت نمی کرد، وه

 افسر سازمان سیا تل  نشد . 
ـیـروزی   ـابـه پ چون حزب کمونست افغانستان خیلی تندرو بود، جنگ راب

آغازکرد. شماری ازکمونستها هنوزحیات دارنـد.    2918رسانیدن کودتای ثور 
یکی ازآنهاعبدالرشیددوستم میباشدکه نه تنهازنده است، بلکه نقش کلیـدی در  
سیاست افغانی بازمیکند. سقوط شوروی زمینه رامساعد ساخت، اسنادآرشیـ   
 وسیع آن مورد مطالعه وتحقیق قرارگیرد وروابط کابل ماسکو برمال شود . 

ـیـش   شوروی دشمن عمدۀ افغانستان تلفات زیادداشت، کسانیکه جنـگ راپ
بردندوتلفات دادند، مجاهدین افغانی بودند، اسناد کافی بجانگذاشتند، زیـرانـه  
قشون سنتی بودند ونه یک ادارۀ منسجم داشتند. مجاهدین نه قادر نشدنـدیـک  
ـیـم   سازمان منظم تشکیل دهند، بلکه بسیار متشتت بودند وبرخطوط قومی تقـس
گردیده بودند. دورهبر برجستۀ مجاهدین که در درۀ پنجشیر ودرحوالی مـرز  
 پاکستان به عملیات پرداختند، احمدشاه مسعود وجالل الدین حقانی بودند.  

آرشی  دولت پاکستان هنوزبسته است، دوتصمیم گیرندۀ عمده جنرال ضیاء  
ـال   الحق وجنرال اختر رئی  آی اس آی، که جنگ را رهبری نـمـودنـد،درس

فوت شدند. دوکتاب که توسط محمد یوس ، مسئول بخش استخبارات  2988
آی اس آی تألی  شده، دربارۀ اختر اشاراتی دارد. آرشی  عربستان که آخرین  
شاهی مطلقه در جهان میباشد، هم دردسترس قرارندارد. مهندس جنگ سـری  
قسمت عربستان شهزاده ترکی وشهزاده بندر بودند، که رضاکاران عرب بشمول  
 اسامه بن الدن رابه جنگ تشویق نموده بودند، نظریات خود رابیان کردند. 

ـا     بخش دوم کتاب برنقش امریکا درجنگ روشنی می اندازد. اسناددر اینـج
تکمیل تراست. جمی کارتر ومشاوران ارشد وی درکتابهای خاطرات خود در  
مورد جنگ وتصامیم خودتذکری نداده اند، زیرا هنگام نشرخاطرات، جنـگ  
ـتـر   ادامه داشت، ونقش سازمان سیا هنوزهم اشد محرم بود. کارترنظریات ودف
خاطرات روزانۀ خودرادراختیار مول  گذاشت. ستی  کول درکتاب )جنگ  

سپتمبرامریکا وشبکۀ القاعده مورد  22اشباح(، جنگ افغانستان را درارتباط واقعۀ  
بحث قرارداده، نه خودجنگ را.جارج گرایل درکتاب عالی خود)جنگ چارلی  
ـاس در   ولسن( که ازآن فلم تهیده شده، موضوع راازچشم اندازنمایندۀ تـکـس
کنگرۀ امریکا تشری، نموده است .عملیات سری به حیث یک وسیلۀ بزرگ در  
 پالیسی امریکا درآیندۀ نزدیک ادامه می یابد . )دنباله درستون اول صفحۀ دوم(  

ـ ورجینیا فرهاد میرزا                                                                           انندل 
 اشتباهات عبداهلل و تیمش درشمارش مجدد آراء 
طوریکه چندین بار قبالً هم نوشته ام، انتخابات جنجالی ماهیچ راه حلی ندارد،  
مگر اینکه مسأله تخنیکی آن، که شمردن وابطال مجدد آراء باشـد، بصـورت  
شفاف وعادالنه صورت بگیرد، وآن که واقعاً اکثریت آرای مردم رابرده است،  

 بحیث رئی  جمهورآیندۀ کشور تعیین شود .  
تقلبات گستردۀ که در دور اول ودوم انتخابات ازطرف حکومت فعلی ونهاد  
های مستقل انتخاباتی بعمل آمد، طوریکه بخاطرداریم، به صورت بسیارشرم آور  
ـان،   ـه ـبـری ج ومفتضحی برمالی خاص وعام شد، وحتی رسانه های معتبرخ
ازجمله نیویارک تایمزآنراتاییدکرد، که بیشترازدوملیـون ودوصـدهـزاررأی  
تقلبی به نفع غنی احمدزی صورت گرفته، که اگر درشمارش مجدد آراءباطل  

 شود، عبداهلل برنده شده است .  
ـا بـر   ـن ـتـه ب اماچنانکه مالحظه میکنیم شمارش مجددآراء وابطال آن، که الب
ـتـحـد درآن   اعتراضات عبداهلل، امریکامداخله کرد، وپای کارشناسان ملل م
ـار   کشانده شد، متأسفانه بازهم شفاف وعادالنه صورت نمیگیرد. چـراایـن ک

 صورت نمی گیرد؟ برای اینکه : 
ـعـضـالت  2 ـ کارشناسان م م وظیفه دارند درمأموریت هایشان برای رفـع م

ـایـت   ـه کشورها بسیارمحتاطانه برخوردنمایند، ونتایج داوری شان با سیاسـت ن
محافظه کارانه ومصلحت آمیزی همراه باشد، وبسیار کم واقع شده اسـت کـه  
ـنـد.   ـاش ـانـده ب باتصامیم وفیصله هایشان شخصی یاکشوری را ازخـود رنـج
ـاشـد.   ـبـرا ب لهذاماموریت شان درمعضلۀ انتخابات کشور ماهم نمیتواند ازآن م
ـیـد   ـای آنهاییکه ازشیوه وطرزالعمل کاری این موسسه باخبراند، به یقین این رات

 خواهند کرد. 
ـ سهیم ساختن دوبارۀ نهادهای مستقل انتخاباتی درین پروسه، که با مداخالت  1

ـتـریـن   وتقلبات خائنانۀ شان انتخابات راازمشروعیت آن به بیراهه کشاندند، وبه
آرزوهاو تمنیات مردم مارا درانتخاب رئی  جمهوردلخواه شان به یأس مبـدل  
ـازهـم   کردند. این خائنین بجای اینکه به اصطالح امریکاییها)گاربیج( میشدند، ب

 باتمام صالحیت بهمان مقامی که به آن خیانت کردند، باقی ماندند ! 
به نظرمن، وقتی برای عبداهلل وتیمش چنین چان  داده شده بود، بایـد ازآن  
استفادۀ درست میکردند، وبه هیچ وجهی به نهادهای مستقل انتخاباتی که باالثـر  
ـیـن   تقلبات خاینانۀ اعضای بلندپایۀ آنهابه نفع یک کاندیدمشخص، امروزبه چن
حالت دشواری روبروشده ایم، اجازه نمی دادند، بازهم تحت نظارت ومدیریت  
آنهاشمارش آراء وابطال آن صورت بگیرد. وقتی گرگ را نگهبان گله میسازیم،  

 توقع سالمتی گوسفندان رانباید داشته باشیم ! 
ـای   ـان ه آنهابرای پوشاندن تقلبات خاینانۀ خودوبه ثمررساندن اوامر وفـرم
باداران داخلی وخارجی شان تاپای جان میکوشند این شمارش رابازهم به منفعت  
ـارش   نفرمطلوب شان به پایان برسانند . ونیزعبداهلل وتیم او باید پیش ازآغازشـم
مجدد وابطال آراء باکارشناسان ملل متحد این راحالی میسازختندکه نزدآنهاابطال  
ـاتـی   ـاب ـتـخ آراء که به ملیونهارأی تقلبی به نفع طرف مقابل توسط نهادهای ان
ـایـی   ـه ـن صورت گرفته و رسواهم شده، مهم است وتنهاشمارش مجدد بـه ت
نمیتواندراه حل معضله باشد، وبه این طریق تاموافقت کتبی آنهارادرایـن امـر  

 حاصل نکرده بودند، به آغازشمارش آراء راضی نمی شدند. 
ـا   اما متأسفانه آنهادر هردومورد اشتباه بزرگتری رامرتکب شدندوبعد هـم ب
اعتراضات مکررشان که )به خواستهای آنهاترتیب اثرداده نمی شود( چندین بار  
ـادمـردم را   مانع عملیۀ شمارش آراء شدندوبه این قسم نه تنهاتا اندازۀ زیاد اعتم
ازدست دادند، بلکه به اصطالح چاقوی تیم احمدزی رانیز دسته دادند، وبه ایـن  
ـاآنـکـه   ادعاآنهامهر تاییدگذاشتندکه واقعاً خواهشات تیم عبداهلل انتها ندارد، وب
خودخواستارمداخله وتفتیش کارکنان سازمان ملل شدند، فعالً طرزالعمل وشیوۀ  

 کارآنهارا نیز قبول ندارند.  
ـقـل   ـت متأسفانه تیم عبداهلل بااین اشتباهات شان به حکومت وقت، نهادهای مس
انتخاباتی، کارشناسان ملل متحد، تیم احمدزی وهواخواهان شان دست باال دادند  
ـای   تا با استدالل اینکه تأخیر بیشتر درشمارش مجدد آراء که باعث مصیبت ه
ـات   ـاب ـتـخ ب  بزرگ درهمه امورکشورشده است، به پایان برسد ونتیجۀ این ان
هرچه زودتراعالن شود. البته نتیجۀ این شمارش مجدد که بنا برملحوظاتی کـه  
ـاطـل   ازآن در باال یادکردیم، متأسفانه در رد ملیون هارأی تقلبی توجه نشد، و ب
ـیـم   اعالن نگردید، ازمشروعیت برخوردارنیست، وبه هیچ عنوان طرف قبول ت
عبداهلل وهواخواهان او اکثریت مردم مانخواهدبود، وبرنده نیزمشروعیت قانونی  

 نخواهدداشت.  
ـا   ـام واقعیت امراینست که عبداهلل چنانکه درمکالمۀ تلفونی اخیـرش بـه اوب
اظهارداشت،)اگرتقلباتی صورت نمی گرفت دردور اول ودوم انتخاباتی برنده  
ـیـم   ـنـی احـمـدزی، ت بوده است( واقعاً برنده است. این رامالحامدکرزی، غ
ـان یـک   وهواخواهان بسیار نزدیک او اگرچشم بصیرت شان باز و وجدان ش

ـاد و         ـه فیصد بیدار باشد ، و نتوانند آن را در ظاهر ابراز دارند ،  به یقین در  ن
ـات   ـاب باطن وضمیر شان تایید می کنندکه عبداهلل برنده است، و آن ها این انتخ

 راباخته اند.  
ضمن جروبحث که فعال موضوع انتخابات نقل تلخ هرمجل  ومحفل شـده،  
یکی ازدوستان گفت چه بهترکه هردونامزدمحترم بادرنظر داشت منافع کشور  
ـیـدن   ووضع نهایت رقتبارمردم، که درهمه ساحات زندگی ازین بـه درازاکش
انتخابات متضررشده اند، گره ازین مشکل بگشایندوبه این معضلۀ انتخاباتی پایان  

 بخشند. 
مثالداکترعنی احمدزی که نیک میداندتقلبات گسترده به نفع اوشـده کـه  
متأسفانه آن به اصطالح رسوای عام وخاص شده، واگراوبرنده اعالن شود، یک  
رئی  جمهورقانونی نیست، برای آرامش وجدانش وبرای اینکه به آرای مـردم  
احترام شده باشد، پیش ازاعالن نتیجه ویا بعدازآن، به نفع عبداهلل بگذرد، دنیاگل  
وگلزارمیشودوحق به حقدار می رسد. گفتم شایدغنی احـمـدزی کـه یـک  
شخص تحصیلیافته ودانا و آگاه است، به این نتیجه رسیده باشدکه جرئت به این  
ـا   امربکند، اما بیخبرازآنکه آنعده ازقوم گرایان افراطی واپرچونیستهایی کـه ب
درک اوضاع وموق  قوی غیرمشروع احمدزی)طرفداری حکومت ونهادهای  
ـنـد   مستقل انتخاباتی( به اصطالح تنور راگرم ونان هایشان را زده اندومیـخـواه
باهرذلت وخفتی که است، به مقام ومنزلتی برسند تاپای جان میکوشند اورا ازین  

 تصمیم نیکش منصرف سازند. 
به هرترتیب، ازاینهاکه بگذریم، اگرغنی احمدزی برنده اعـالن شـود، کـه  
ازقراین معلوم میشودکه چنین خواهدبود، چیزی که مایۀ نگرانی وتشـویـش  
فراوان من وبه هزارها چومن، که حقایق بسیارتلخ مخصوصاً مداخالت بیشرمانه  
ـام   ـاتـم ـیـن ب ـای ـاپ ونفوذ آی اس آی رادرتمام حلقات کشور ازرده های باال ت
وجودمااحساس میکنیم، متأسفانه بایدگفت که غنی احمدزی که توسط افـراد  
قوم گرای نهایت افراطی وچند اپرچونیستی که برای کسب قدرت با اوپیوسته  

 اند، جوابگوی آیندۀ بهتربرای افغانستان عزیزما نخواهد بود . / 
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امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، مطمئن 
 باشید ازشما ممنون می شوند .



 

 

 کی شکن 
 سخنی چند در بارۀ کامل انصاری 

 از البالی نشریه ها و کتاب ها 
هویت نامۀ کامل انصاری را ازکتاب خودش )آرامگاه حیدر کرار درگنجینۀ  
اسرار( چنین مشاهده می کنیم: )درهنگام تولداسمم را محمدکامل گذاشتند، من  
از بطن مادری بنام بی بی معصومه بنت مال سیداحمدخان، درشهرک بلخ درسال  

ـادر    2931 ـه م بدنیاآمدم. پدرم محمد رسول خان ولد الچین خان مشهور به )ب
آغا( درهنگام تولدم تازه صاحب کرچ وکاله عسکری شده، ووظیفۀ کوتوالی  
شهرک بلخ را بدوش داشتند. دوره های ابتدایی دروس رادرمکتب)نمره اول(  

م ازفاکولتۀ  2912وثانوی را در)لیسۀ باختر( مزارشری  سپری کرده ام. درسال  
اقتصاد دانشگاه کابل فارغ التحصیل، وپ  از گذشت یکسال دورۀ عسکری، به  

 بانک انکشاف زراعتی کابل ایفای وظیفه کردم .( 
ـامـۀ   کامل انصاری در ادامۀ هویـت ن

تقدیر بـر    291۶خود مینویسد: )درسال  
ـا   آن رفت که عازم ایاالت متحدۀ امریک
شوم، وازآن تاریخ به بعد هویت نامه ام  
ـاور   )کامل انصاری( شد. درسرزمین پهن
ـامـل   ـال ک امریکا، این )ناقص الـکـم
ـیـرون   القصور( مانند دیگرمردمانی ازب
ـاش   ـع آمده، با بیحضوری تمام درپی م
گردیدم. چندایامی رادرپیگیری کورس  
ـانـ    های زبان وبعد درسهای فوق لیـس
ورجینیا(   رادر )جورج میسن یونیورستیـ 
ـار در   پیگیری کردم . بعـدش هـم ک
رستورانت ها، معلم کالن سال ها، و نطاق  

 (2صدای امریکا...( ) 
کامل انصاری درعنفوان جوانی به درسهای مکتب عالقۀ وافرداشت، اوپیوسته  
شاگردممتاز بود، وپ  از فراغت ازلیسۀ باخترمزارشری ، نظربه استعدادی که  
ـیـسـه   ـان ل داشت، تاایام شمول به فاکولته، بصفت معلم جغرافیا وتاریخ درهـم
مقررگردید. چون انسان راستگوی و راستنگر هست، دربارۀ سن وسالش از زبان  
ـیـد   مادرمهربانش تذکرمیدهد که درهنگام تولد، نام اورا درحاشیۀ کالم اهلل مج

ـا    2۶12حوت سال  12 خورشیدی درج کرده اند، که ازسال تولد او درامریـک
فرق میکند. او ازکودکی درلبه های رودخروشان کوکچه گشت وگذار مـی  
کرده، وگاهی با چنگگ ماهیگیری، ازآن رودخانۀ خروشان به ذوق خـودش  
ماهی میگرفته است او ازسرزمین لعل خیزبدخشان، که پدرش وظیفۀ قوماندانی  
حکومت اعلی بدخشان رابدوش داشت، با وجود محجوبیت وحیای فـطـری،  
داستان های فراموش ناشدنی رااز آن سرزمین لعل و الجورد بخاطر دارد. اوبـه  
رقص ماهیان خالدار رودکوکچه می اندیشد، از کبکهای زرین وبرفهای پاغندۀ  

 زمستانی آنجا یادمیکند.  
کامل انصاری ازکودکی تا عنفوان جوانی)نظربه وظیفۀ پدر(، گاهی خود را  
دهرات باستان وزمانی در لبه های ارغنده رود ارغنداب و هیرمند مشاهد میکند،  
واز انارباغهای قندهاروتاکستانهای هرات خوشش می آید، واز انگورلعل هرات،  
از انارشیرین قندهارنوش جان می کند. ایام کودکی اش درفضای پرزخاطره ها  
وامید جوالن میزند، وآدم های صل، اندیش وباادب کشورش او رادرزندگانی  
آینده امیدوارمیسازد. کامل النصاری ازسه رودخانۀ کهین ودیرینه، که حـوزۀ  
ـار   جغرافیایی وسیاسی وطنش را رقم میزند، ودرکنار هریک ازین سـه رودب
مقدس، درسهای زبانی، فرهنگی وادبی آموخته است. حوزۀ این پربارترین و  
ـان،   ـن ـت ـهـم حماسه برانگیزترین رودخانه هاکه بسی از رادمردان، سپهبـدان، ت
ـاوادوار   امپراتوران، شاهان وامیران قامت کشیده اند، او رابه سراغ اسطـوره ه

 تاریخی می کشاند.  
 نویسندۀ توانا وارجمندجناب محمدنعیم کبیردربارۀ کامل انصاری نوشت: 

ـاب   ـن )... فاضل تاریخ پژوه، نویسندۀ مبتکر ومنحصربفرد، عزیزبزرگوار ج
محمدکامل انصاری، که درهمه خاطراتش خودراشریک احساس میکنم، واز  
همه نواها ونوازشهایش به خروش می آیم... عیار دیگری ازخراسانیان است. او  
ـار   ـب متواضع، متین، هوشمندگزین، که چون شاخ پرمیوه سربرزمین دارد واز ت
بخشودگان. ازسالیان مدید، از ایامی که درلیسۀ باخترمزارشری ، فرزانۀ دیگری  
ـنـگ   ـان فـره چون استادواص  باختری، ظهورآفتاب دیگری رادرکهـکـش
خراسانیان مژده میداد، مرا باخانوادۀ انصاری مؤدت والفت وحرفهای گفتـه و  
نگفتۀ زیاداست... تعجب برانگیز نیست که زادۀ همچو تباری، قلم بدست بگیرد  
ودرمورد هرآنچه تاکنون درمورد زادگاهش کمترگفته شده، سخن براند. سخن  
از علی ابی طالب)رض( واهل وبیتش، سخن ازبلخ بامی وازشهـرمـزارشـریـ   
ازهرزبانی که باشد دلپذیراست،ولی اززبان وقلم کامل انصاری حالوت وهمهمۀ  
دیگری دارد. زیراو اسرارمردان خدا رادرسینه دارد وجایگاه سترگ شانرا نیک  
میداند. اووقتی از یاران رسول اکرم )ص( حرف میزند، خوب میداندچه مـی  
گوید وسخن زدن دراین ابواب مستلزم عجز وانکسار وتربیت ومرتبت دیـگـر  

ـ جنـوری  ـا     1121است. این کتاب)آرامگاه حیدر کرار درگنجینۀ اسرار چ
ـنـده را درآنسـوی   کالیفورنیا(، مملو ازفیض و پراز معانی بکراست که خوان
مرزهای خودی می برد. سخن ازعلی ابن ابیطالب وسخن ازحضرت محمد)ص( 
، سخن ازفتوت وجوانمردی، ازعلم یقین است، وسخن ازشجاعت وکـرامـت  
ـاو   است.  درالبالی این کتاب، کامل انصاری ازقشالقهای باخترزمین، ازشهـره
بالدخراسان، از بخارا و از مزار وبلخ حکایتهای دوست داشتنی دارد. ازامامان و  
ازواعظان واز روضه نشینان، که درخدمت علی شیرخدا کمربسته اند، و متولیانی  
که شب وروز درجوار روضۀ مبارک زانوزده اند، ازبلندهمتان بودندکه برآستان  
هیچ قدرتی سرنساییدند وجز بردرگۀ شیر خدا، برهیچ درگۀ پرقدرت دیگری  

 (1سرخم نکردند.( ) 
ـافـظ   درهنگام اقامت درایالت ورجینیا، کامل انصاری بافرزانۀ آگاه دل و ح
شناس بی بدیل، روانشاد جواد عمری آشنا ودوست گردید. دوستی ها پیـونـد  
های فرهنگی وادبی راهمراه داشت، که موصوف کـه ازآن مـردادب ورز  
دانستنیهایی رافراگرفته است. ایندوشخصیت فرزانه یعنی جوادعامری مردمعمر  
کرمانی االصل، ایران، و کامل انصاری، ازهمدیگر درشمال وجنوب شهر فاصله  
داشتند، که بنا برعذری شاگرد نتوانسته چندهفته یی خبراستاد رابگیرد، که استاد  
 این سروده رابه کامل انصاری توسط نامه بری شهرگسیل می دارد :کامل نامه 
 عجب ز)کامل(اگروعده اش کمال نگیرد    زدوستان و رفیقان سراغ حال نگیرد 
 درون قصرخود اندر جنوب شهر نشیند      دمی بیرون نخرامیده رۀ شمال نگیرد 
ــحبت و الفت      درین جهان نه که درعالم خیال نگیرد  ــ  خبر ز هم سفران رۀ ـم
ــو آفتاب زمستان       که هفته هاگذرد پرده ازجمال نگیرد  ــ ــ  ز ابر رود هم چ
 ولی چونیک نهادست، گاهی ارنتواند       وفا به عهد کند، خاطری مالل نگیرد 
 ادیب وصاحب ذوقست اهل دانش وبینش بدون صحبت اوصحبتی کمال نگیرد 
 به آسمان رسدزفرط مهرولط  وتواضع  اگرچه پرنکشاید، اگرچه بال نگیرد 

 (۶امید،بخت بلندش چوآفتاب درخشان    کمال یاد و هرگز رۀ زوال نگیرد ) 

 هفته نامۀ امید   289شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: کوچه های روشن ماه 
 گزینۀ شعری: حمیرا نگهت دستگیرزاده 

 زنی می خوان با من در شب تار           زنی که سر زده از الی دیوار 
ــوار هایش           مرا طی می کندپیوسته هر بار  ــ ـتی دـی  زنی با هسـ

 )حمیرا نگهت( 
مجموعۀ زیبای دوبیتی های بانوی فرزانه وخوش قریحه، داکتر حمیرا نگهت  

صفحه توسط)چا  شاهمامه( در هالندبه نشر رسیـده  81دستگیرزاده را، که در 
ـنـدۀ   است، دریک مالقات تاریخی محفل باشکوه سیزدهمین سالگردشام فرخ
ـان عـزیـزکـه در   ـیـراج عرفان، با امضاواهدای پرلط  خودش گرفتم. حـم
ـاتـی دارد،   نویسندگی وسرودن اشعار دلپذیر یدطوال و سابقۀ طوالنی مطبـوع

اثرخود، عنوان )کوچه های روشن ماه( را چنین به نمایش گذاشته    22درصفحۀ 
 است :  

 قدم های تو آواز سحرگاه 
 میان کوچه های روشن ماه 
 هنوز سایۀ یادت فتاده 

 به چشم خاموش هرکوچه، هرراه 
ـادم   وقتی این سروده راخواندم، ی
ازیک پارچه نوشتۀ خودم آمدکـه  
زیرعنوان )کوچۀ دیـگـران(، بـه  
ـعـروف)کـوچ(   ـعـرم ـال ش استقب
ـتـه بـودم،   ـاش فریدون مشیری نگ
 وسرآغازآنرابه شما ارائه میدهم : 
 آنجا که کوچه دیگرنیست 

ــران   ــگ ــۀ دی ــه درکــوچ درداک
 بایدزیست 

 آن کوچه، منزلگۀ مقدس مادر بود 
 آن محله که سردستۀ خوبان دالرام 
 پاکیزه و تابنده و درخشنده گهربود 

 آنجا که صل، وصفا بود وهمزیستی وهمرنگی 
 آنجا، آن کوچه دیگر نیست، 

 دردا که درکوچۀ دیگران باید زیست ... 
و بانوحمیرات نگهت دستگیرزاده، در دوبیتی دیگرش زیرعنوان )فرا سـو(  

 چنین نگاشته است : 
ــردا    نگاهی در فراسو های فردا  ــ  دلی دارم پر از سودای ف
ـا در نای فردا   اگراین شب به خاموشی نشیند    شوم آواز هـ

راستی درآن شب زیبا ودالرای محفل شام عرفان، که به کاردانی و پیرایش  
ادبی وشعری دوست نهایت عزیزم ولی پوپل آرایش می یافت، شاعرۀ آزمودۀ  
ـای   وطن، حمیراجان برسر بیان آمد، وبشمول مجموعۀ دوبیتی های)کوچـه ه
روشن ماه( چندین اثر ودیوان اشعارخود را معرفی نمود، وقطعات روحپروری  

 راباصدای رسا ارائه داد .  
ـان، کـه   درسلسلۀ گویندگان آن شب تاریخی سیزدهمین سالگردشام عـرف
ازشعر وادب وعرفان وتاریخ وپدیده های اجتماعی سخن درمیان آمد، من راجع  
به نقش سازنده و پرافادۀ گردهمآیی های پرمحبت و پرسرور ونشاط محفل شام  
عرفان صحبت کردم، و از تأثیرات منفی دوری از اجتماعات و زنـدگـی در  
ـای   ـال ه ـث افسردگی و)استرس(، وفرو رفتن درتاریکی ذهنی و نومیـدی، م

 آموزنده ای رازیرعنوان )زندان بدون دیوار( چنین ارائه دادم :  
)شما عزیزان دربرابر این عنوان ازخودسئوال خواهیدکردکه زندان بـطـور  
عموم  اطاق یک زندان چطورمیتواند بدون دیوارباشد... در برابراین سئوال باید  
خاطرنشان ساخت که یک شخص وقتی درنهاد خود دچاروسوسه وحقارت و  
شکنجه های روحی وناامیدی باشد، زندگی برایش مانند زندانی میشودکه ظاهراً  
دیوار وقفل وزنجیر ندارد، ولی شخص را باطناً دچار عذاب واختناق وزجـرت  
مداوم می سازدکه تأثیرخردکننده و بیچاره ساختن آن زیادتر ازیک زندان در  
ـتـی مـرگ   و دیواربسته میباشد، ومیتواند شخص رابه اضمحالل وسقوط وح
ـا، کـه   بکشاند. اینک یک رویداد ونتیجۀ تحقیقی وپژوهشی رادر همین راست

 ازطریق شبکۀ اجتماعی انترنت بدست آورده ام، به شما ارائه میدهم : 
درپایان جنگ امریکاباکوریا، جنرال ویلیام مایر که درمسایل روان شناسـی  
تخصص وتجربۀ طوالنی داشت، حدودیک هزارمحبوس نظامی امریکا راکـه  
ـاطـر   ازهمه تسهیالت حیات روزمره وبرآوردن مایحتاج شان برخورداربود، بخ
ـافـت   مردم ناگهانی بعضی آنهاکه شب می خوابیدند وصب، دربسترشان مرده ی

 میشدند، مورد بازرسی تحقیقی قرارداد.  
ـان   ـی ـام ویلیام مایر نتیجۀ تحقیقات دقیق خود را چنین ارائه داد: برای این نظ
ـبـی راکـه   ـی ـات محبوس ولی برخوردار ازهمه مایحتاج مادی، موظفین تنها مک
خبرهای بد ومضمحل کننده داشتند، می رساندند، از طرف دیگربرای کسانیکه  
جاسوسی هم قطاران خود را کرده ویا به رفقای خودخیانت می نمودند، یـک  
جایزه ویک قطی سگرت اضافی تحفه می دادند. تحقیقات نشان داد که سـه  
ـای      عامل عمده باعث همچو مرگ های ناگهانی محبوسین می گردید: خبر ه
ـا   ـاالخـره ن بد زجر دهنده، ح  ارتکاب جاسوسی و خیانت به همقطاران، و ب

 امیدی از آینده .  
حال ما می توانیم این نوع شکنجۀ غیرجسمی را)شکنجۀ خاموشی( بنامیـم...  
درنتیجه اگر امروزما پی درپی خبرهای بد و زجرت دهنده میشنویم، اگـربـه  
فکرعزت نف  خود نیستیم، واگر زیادتر به فکر فریب وبه اصطالح در پی بـخ  
جان زدن همدیگرهستیم، بایدبدانیم که به عارضۀ)شکنجۀ خاموش( مبتالـشـده  
ایم، وبه یک زندان بی دیوار سردچارمیباشیم... پ  بیایید هرچه زودتربه خود  
واطرافیان خوددوست حقیقی وصادق باشیم، باخوشی زندگی کنیم، امید رادر  
نهاد خود و دیگران احیا کنیم، واز اخبار وتبصره های بد ومایوس کننده دوری  

 بجوییم.( 
ـالـب   بهرحال، بخش اول بیانات وسرودن اشعارمحفل شام عرفان باهمچو مط
ـاده   پرافاده به پایان رسید، ودراخیر بانوی شاعرۀ وطن حمیرا نگهت دستگیر زی

 آثار خودرا باامضا وتبصره های پرلط  خودبه عالقمندان توزیع نمود. 
همچنان کیک شیرین سالگردشام عرفان، تحفۀ همه سالۀ بانوی فرزانه جمیله  
رهین، با دست چیره دست شاعرۀ اندیشمندوطن خانم حفیظه واعظی پوپل، بـه  

 مشتاقان درجمع وجوش وسرور عرضه شد. 
معرفی مختصرمجموعۀ زیبای)کوچه های روشن ماه( او رابه آرزوی صحت  

 وسعادتش بااین دوبیتی اش به پایان می رسانم : چراغ ناله  
 زن از آوازهای ماه ترسید    به بنبست آرمید، از راه ترسید 
 به بام واژه های داد وبیداد   چراغ ناله شد از آه ترسید      /. 

ـان،     ـام اما ! بقول ابوالقاسم فردوسی )زمانه نبشتۀ دیگرداشت( وروزگار نابس
ـا   این شاگرد واستاد راازهم جداکرد، وکامل انصاری باخانواده اش به کالیفورنی
ـال   نقل مکان کردو استاد درفراق یاروفادار چنین نوشت: )دوست نازنین وباکم
وبی مثال، جای شما دراین دیار بسیارخالی است، دیگرکسی نیست که باآن شور  
و حال ورأفت و محبت احوال مرا بگیرد، ومرا به دیدارش شادکند، وتونازنین  

 هم که رفتی...  
ولی از این بابت خوشحال نیستم که دراین جادوستی به نازنینی کمال الکمال  

 پیدا نمی توان کرد : 
 نه هرفرزانه ای )کامل( عیاراست     نه هرنخلی چنین پربرگ وباراست 
ــالی ناب کمیاب است و نادر    مطال ، لیک ، بی حد  و شماراست   طـ

 (3)جواد عامری( ) 
کامل انصاری به پاس وفاداری واعتماد استادجنت مکان جوادعامـری کـه  
کتابخانۀ کوچک شانرابدسترس اوگذاشته بودند، کتاب)کامل نامه( رابه رشتـۀ  

 م به کالیفورنیا چا  گردید.    1119تحریرکشید، ودرسپتمبرسال 
ـنـدۀ   استاد وپژوهشگر توانمند کامل انصاری، بقول محمدنعیم کبیـر)نـویس
منحصربخوداست(، او دردهکدۀ غربت که بقول شاعر )تلخ ترین فصل خـدا  
 ست( تلخی های روزگار رالم  کرده و درد وطن او رارنجه خاطرمیسازد.  

ـاهـش را بـه    او احساس می کندکه )کژ ترازوگان ناراست خوی( زادگ
بردگی می کشاند و او از دیدگاه تاریخی مشاهده می کند که مردمان رزمنده  
ـال   ـب اش هیچگاهی غالمی را نپذیرفته اند، همان است که )بندگی نامۀ عالم اق
الهوری( را به نقد می گیرد و بعد هی می نویسد تا خود و وطنداران خود را از  
بی هویتی برهاند، امابقول روشنگر جوان زلمی باباکوهی که )نوشتن هم او را  

 گرم نمی سازد.(  
ازکامل انصاری نوشته هایی درنشریه های بیرون مرزی به چا  رسیده است،  
ودراین نشریه ها ازفرهنگ، ادب، تاریخ وجغرافیای کشورش قلم کشیده است.  
ـ دوهفته نامۀ   نوشته های ماندگار او درنشریه هایی چون: هفته نامۀ امید، ورجینا 
ـ مجلـۀ   زرنگار، کانادـا فصلنامۀ ره آورد)نشریۀ آزاداندیشان ایران، کالیفورنیا( 
ـ   ـارک  ـ ماهنامۀ پیمان منتشرۀ نیوی ـ مجلۀ زیبا، ورجینیا درددل افغان، کالیفورنیا

 نشریۀ اثر چا  ورجینیا. 
نوشته های تحقیقی این روشنگر، بی بدیل کم نظیراست که کمتـر کسـی  
درباره اش نوشته است، مانند: دریای آمو؛ رود هیرمند؛ گوزگانان) جوزجان(؛  
بامیان وتندیسه های کوه پیکرآن( سلسال و شامامه )دوهمبزم ودو همسنـگ(؛  
باکتریا درگسترۀ تاریخ؛ گنجینۀ باختر)طالتپه(؛ هندوکش بزرگ؛ البرز کوه و  

 تصویرآن درحوزۀ باختر؛ کوچ وبلوچ ؛ ترک وتاجیک؛ چهار ایماق .  
کتاب )کی کیست درفرهنگ بیرون مرزی افغانستان( که ازنخبگان و ادب  
ورزان ودانشمندان کشور در دوجلدتذکرداده، نام کامل انصاری نیزمزین است،  
وهویت نامۀ او درسه صفحه درج گردیده است، که یک بخش کوچک آنـرا  

 مینگاریم:  
)...جناب کامل انصاری که دوستانش بخاطرمعاشرت عالی وخلق خوب اورا 
ـا(   ـادر آغ ـه )کامل جان( خطاب میکنند، فرزند محمدرسول خان مشهوربه )ب
ـامـل   میباشد که از زمرۀ صاحب منصبان ژندارم وپلی  وقت بود... جناب ک
انصاری ازیک خانوادۀ روحانی )ایشان( که تولیت روضۀ شاه والیتمآب رابـه  
عهده دارند، قدعلم کرده ویک شخصیت نهایت حلیم و مؤدب ودارای صفات  
عالی واخالق حمیده میباشد... جناب انصاری یک محقق خوب است. مقاالت  
ـان   تحقیقی او موردپسند دانشمندان بوده، وازنوشته های مستندشان استفادۀ شای

 (1مینمایند...)  
 ازمحترم کامل انصاری نوشته هایی بدست است: 

ـاب 1ـ کتاب)کامل نامه( شامل سی نوشتۀ تحقیقی، که چا  شده،  2 ـت ـ ک
)آرامگاه حیدرکرار درگنجینۀ اسرار( روضۀ مبارک علی ابن بیطالب درمـزار  

ـ قاری محی الدین، هزل گوی متبحر،زیرچا  است.  ۶شری ، چا  گردیده  
ـ کتاب) ازآموتا هیرمند( پژوهشی در بارۀ اسطوره، تاریخ وجغرافیا، در دو  3

ـ کتاب)ازطلوع شم  النهار تا بیداری ]بیدار[    1جلدکه آماده و زیرچا  است،  
 ـ کتاب )بودیسم درافغانستان( چا  نشده است .  1چا  نشده،  

جناب کامل انصاری با فرهیختگانی چون استادسخن استادواص  باختـری،  
داکترولی پرخاش احمدی، داکترسمندرغوریانی وزلمی باباکوهی و دیـگـر  

 فرزانگان ادب وکشورمحشوراست.  
 یادداشتها: 

 ؛ 11ـ )آرامگاه حیدرکرار...(ص 2
 ؛  89۶شمارۀ 1122مارچ 2۶89/21حوت  11ـ نشریۀ امید  1 
 ـ کتاب)گالب اندر قدح( نوشتۀ جوادعامری، چا  ورجینیا؛  ۶
 ؛  1113دسمبر  11ـ مکتوب روانشادجوادعامری به کامل انصاری،  3
ـیـن،    1ـ )کتاب کی کیست...( ج   1 چا  سویدن، تألی  پوهاندرسول ره

 . ۶1/۶1صص  2۶81نشرات شورای فرهنگی افغانستان، حمل  
***************************************** 

 طالبان راه چندین ولسوالی را مسدودکردند 
ـ بی بی سی   11 : محمدعلی احمدی معاون والی غـزنـی بـه  سپتمبر/غزنی 
سی گفت به اساس معلوماتی که آنهاازمسافرین ولسوالیهای ناهور، جغتو،    بی   بی 

ـای   قره باغ، مالستان، اجرستان و جاغوری به دست آورده اند، در اکثر راه ه
ارتباطی، گروه هایی که خود را طالبان می خوانند، خودروها را متوق  کرده  
به رانندگان اخطار داده که در این مسیر رفت وآمدنکنند اگرنه خودروهای شان  

 آتش زده می شود و خودشان ممکن است کشته شوند. 
سی درغزنی که به دیدن یکی از ایستگاه های مسافران در شهر    بی   خبرنگاربی 

غزنی رفته، میگویدشمار زیادی از مسافران در این ایستگاه منتظرهستند ومـی  
گویند از روزپنجشنبه به این سو، طالبان مسیر رفت و آمد آنهارامسدودکرده که  
سبب به میان آمدن مشکالت زیادی برای آنها شده است.بشرمل باشندۀ ولسوالی  
جغتو میگویدمسیر ولسوالی آنها تا شهر غزنی کامال مسدود و ناامن است،چهار  
ـا   شنبه گذشته دو جوان درهمین مسیر ربوده شدندکه تاکنون هیچ خبری ازآنه

 نیست. 
عبدالقادر غفورزی باشندۀ غزنی نیزمیگویدافراد مسل، ناشناس در دیوارهای  

زنده باد مجاهدین  «و    »زنده باشد داعش «ولسوالی خوگیانی و واغز شعارهای  
 نوشته اند.   »اماراتی 

باشندگان ولسوالیهای غزنی میگویندمسدود شدن این راهها سبب افـزایـش  
 قیمتهاومشکالت برای انتقال بیماران به شهرغزنی شده است. 

به گفته رانندگان، در چندروز اخیراگرموتری سفر هم کرده، طالبان آنـرا  
ـاده بـه   متوق  کرده و دوباره به شهر فرستادند و مسافران را مجبور کردند پی

 مقصدشان بروند. 
ـازنـد   معاون والی غزنی میگویدتالش دارند گزارشهای رسیده رادقیق تر بس
وبعد اقدام فوری آنها برای حل این مشکل ایجاد پاسگاه های امنیتی درمسیرراه  
است. اوگفت آنهاازنیروهای امنیتی میخواهندکه با این گروهها که در مسیر راه  
ها قطاع الطریقی میکنند، برخورد جدی نمایند و راه ها را برای مسافـران امـن  

 سازند. 
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 هفته نامۀ امید  289شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 به نام خداوند مهربان )ج( 
 گزارش فشرده از محفل شکوهمند تجلیل از 

روز شهید و شخصیت واالی قهرمان ملی غازی  
 احمدشاه مسعود شهید رحمه اهلل علیه 

 در ایالت ورجینیای ایاالت متحدۀ امریکا 
میالدی، ازساعت پنج عصر، جمـع    1123ماه سپتمبرسال    23به روزیکشنبه  

کثیری از افغان های مقیم منطقۀ )واشنگتن بزرگ( و ایاالت دیگر، در سالـون  
ـلـی   بزرگ وباشکوه )چری بالسم بنکویت هال( درشهر سترلنگ )در سی مای
پایتخت ایاالت متحدۀ امریکا( گرد هم آمدند، تابه تجلیل وتکریم مقام واال و  
ـهـدای راه   سترگ قهرمان ملی افغانستان آمرصاحب شهید، و بزرگداشـت ش

 آزادی و استقالل میهن باستانی مان بپردازند.  
محفل به ساعت پنج ونیم عصر باتالوت آیات کالم اهلل مجید، توسط جناب  
فضیلتمآب قاری عبدالشکور هاشمی، مبارک ساخته شد، و پ  از اتحاف دعا به  
ارواح پاک آمرصاحب شهیدو همه شهدای ملت، محمدقوی کوشان گردانندۀ  
ـعـد از آن،   محفل سخنانی به خیرمقدم حضار ومهمانان ارجمند بیان نمود وب
دوشیزه فوزیه افشاری همکارگرداننده، نیز حضار راخوش آمدید گفته وچند  
بیتی را در رثای شهداء وتبجیل ازقهرمان ملی دکلمه نمود. کوشان و افشاری به  

 نوبت، ازسخنرانان گرامی دعوت نمودندتا بیانیۀ خویش را قرائت کنند. 
ـیـد   بانو ماری خلیلی ناصری، نخستین سخنران، از باورمندی قهرمان ملی شه
مسعود)رح( به حقوق زنان و مادران داغدیدۀ میهن، به نیکی و امتنان یاد کرد، و  
ـنـد   امضای منشور حقوق زنان افغانستان را توسط آن شهیدمعظم بزرگترین س
ثبوت این ادعا شمرد. بانو خلیلی ناصری، در پایان، سرودۀ اسطوره یـی پـدر  
ـاالی   ـام ب بزرگوارشان، شادروان استادسخن خلیل اهلل خلیلی را در تجلیل از مق
ـار قـرار   شهید مسعود غازی، به خوانش گرفت، که طرف اعتنا وستایش حض
گرفت. آقای ریچارد مکنزی، ژورنالیست نامدار امریکایی، که درسازمان معتبر  
انترنیشنل جیوگرافیک و شبکۀ سی ان ان، سابقۀ خدمت دارد، وازسالیان نخست  
ـان   ـلـت م جهاد مقدس ملت افغانستان بارها وبارها به خدمت سرورمجاهدین م
رسیده ومصاحبه های زیادی باآن بزرگوار ترتیب نموده ودرشبکه های مختل   
ومعتبر تلویزیونی ایاالت متحده وسایرکشورها به نشررسانیده است، بایادکـرد  
هایی ازدیدارش بامسعودبزرگ وتفکر ملی ووسعت نظرآمر صاحب دراموربین  
المللی، بخشی ازیک فلم ازآمرصاحب را درمعرض دید مهمانان گذاشت، کـه  

 البته استقبال فراوانی ازآن به عمل آمد. 
ـبـی   جناب پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی، استاد ورئی  سابق دانشکدۀ ط
ـتـن،   کابل، ورئی  فعلی )انجمن صل، ودموکراسی برای افغانستان( درواشنـگ
سخنران بعدی بودکه از جریان تشکیل اجتماع مشهور)نهضت ملی افغانستان( که  

مرتباً در    1112تا سال    2993بنابرهدایت آمرصاحب مسعودبزرگ، درسالیان  
شهر لندن باحضور نخبگان افغان از امریکا، کانادا وکشورهای اروپایی دایرمی  
ـای   ـه ـت شد، به تفصیل یادکرد وبیان داشت که هدف آمرصاحب از این نشـس
متداوم افغانهادر لندن آن بود تا در فردای رهایی گریبان ملت درد دیدۀ افغانستان  
ـاس   ازچنگال خونین آی اس آی پاکستان وطالبان مزدور، حزبی منسجم بـراس
همان مشوره های شخصیت های شامل درآن نشست ها، ایجاد گردد ونظـمـی  
نوین برای بازسازی وآبادی افغانستان عزیز آماده و موجود باشد. جناب لطیفی،  
درآخرصحبت هایش، ابیاتی دروص  ساالرشهدای میهن قرائت کرد. در ادامه  
ـانـواده بـرای   جناب داکترغالم محمد دستگیر، که از ایالت کلوراد همراه باخ
حضور دراین محفل با جالل، تشری  آورده بودند، بحث مفصلی در باب افکار  
ـان از   ملی و خط مشی ملی آمرصاحب شهید، برای رهایی ملت مظلوم افغانست
ـات   ـاح ـایـرس مشکالت عدیده، وپیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و س

 زندگی ملی، به عمل آورد . 
ـانـو   جناب آقای سیدجواد حسینی، مرثیه هایی را در رثای قهرمان ملی، از ب
حفیظه واعظی پوپل، و آقای غالم نبی اشراقی را با آواز رسا و جذاب و پـر  
وجد و شور  و حال دکلمه نمود، که مورداستقبال فراوان حضار قرارگرفـت.  
سپ  بانو حفیظه واعظی پوپل نشیدۀ واالیی در توصی  مسعودبزرگ دکلمـه  

 کرد، و مهمانان را به وجد آورد . 
به دنبال آن جناب عمرصمد سفیرکبیرسابق افغانستان درکانادا و فرانسه، بـه  
تحلیل اوضاع جاری میهن باسخنان مستند ومتین پرداخت، و به شهدای ملت و  
ـلـی سـراج،   آمرصاحب شهید اتحاف دعا کرد. سخنران بعدی  سردارمحمدع

ـا اقـوام  1119کاندید ریاست جمهور درسال   ـلـی ب ، و رئی  نهضت تفاهم م
ـاه   افغانستان بود، که به یک مقایسۀ عالی بین شادروان اعلیحضرت امان اهلل ش
غازی، و قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعودغازی پرداخت، و ایستادگی هردو  
شخصیت برازندۀ تاریخ معاصرافغانستان، دربرابر متجاوزان اشغالگر، امپراتوری  
انگریز و امپراتوری سرخ شوروی، پاکستان و مزدوران طالبی آی اس آی، به  

 شایستگی بیان نمود. سخنان وی با بدرقۀ صمیمانۀ مهمانان روبرو گردید . 
ـاج   جناب دگروال الغازی نعمت اهلل خان احمدزی، که فرزند شادروان الـح
مرحوم عبداهلل خان احمدزی ونواسۀ خان بزرگ قبیلۀ احمـدزی در والیـت  
ـا   ـی پکتیا، مرحوم آدم خان احمدزی می باشند ، توسط تلفون از شمال کالیفورن
درمجل  حضوریافته، و با کلمات روشن وجمالت تحسین برانگیزبه زبان پشتو،  
ـاد   ـال زی ازشخصیت عالیقدر آمرصاحب شهید تجلیل به عمل آورد، که استقب
ـادی،   حضار رادرپی داشت. پیامهای ویژۀ جناب داکترعبدالغفور روان فـره
دپلمات ورزیده وسابقه دار، ومبارز نستوه، عالی جنابِ واالنسب، خالد صدیـق  
ـان   چرخی، فرزند وزیرامورخارجۀ دولت شاه امان اهلل مرحوم محمدصدیق خ
چرخی  نوۀ مجاهدومبارز نامدارجناب مرحوم سپهساالرغالم حیدرخان چرخی،  
ـانـده   که توسط تلفون به این محفل درتبجیل ازشهدای وطن وشخصیت فـرم
شهیدمسعود بزرگ، فرستاده بودند، نام های مبارک شان در محفل با تمجید زیاد  
یاد گردید، ولی نسبت ضیق وقت، فرصت پخش پیام ها در محفل میسر نشد .  
 )متن سخنان ارزشمند ایشان درهمین شمارۀ جریدۀ امید به چا  رسیده است.( 
ـفـۀ   ـلـس جناب داکترحسن اخالق، استاد دانشگاه در واشنگتن وپژوهشگر ف
ـادت آمـر   ـه اسالمی، سخنران بعدی بود، که به افتخار روزشهیدوسالگـرد ش
صاحب، از مفاخرملی و فرهنگی خراسان زمین و افغانستان امروزی یادآورشد .  
ـاء   ـی تحلیل وتشری، جناب داکتراخالق مورد استقبال زیادقرارگرفت. استاد ض
محمد احمدی، که تازه از میهن به واشنگتن آمده اند، نیز به سخنرانی پرداخته،  
ازمقام شهداء وبویژه شهیدقهرمان ملی قدردانی کرد، ودرپی آن آقای محمـد  
صابر کوهستانی و، سپ  جناب محمدطاها کوشان، نویسندۀ توانا، که از ایالت  
کالیفورنیا به این محفل شاندار آمده است، با برجسته ساختن کاستیهای وطنسوز  
دولت حامدکرزی، بنا به آیات قرآن مجید، نکات بنیادی دین مبین اسـالم را  
ـاد   ـی ـن یکایک برشمرد، وثابت نمود که آمرصاحب شهید، بدین مفاهیم، یک ب
گرای مطلق بود، که باپیروی از قرآن مجید واحادیث نبوی)صلعم(، به مساوات  
بین تمام آحاد ملت، تساوی حقوق زن و مرد و تاکید مؤکد ایشان برحق سواد  
آموزی دختران وزنان میهن، معتقد بوده اند. سخنران درتفسیری از بیت مشهور  

 حضرت ابوالمعانی بیدل )رح( که فرموده :  
فیض حالوت ازدل بی کبر وکین طلب         زنبور را ز خانه برآر انگبین طلب،  
 اثبات نمودکه شهید مسعود دلی از کین و کبر مبراء داشت، وبه همین سبب بود  

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                             المیدا 
 تجلیل ازسیزدهمین سالروزشهادت  

 قهرمان ملی، احمدشاه مسعود 
سیزدهمین سالروزشهادت قهرمان ملی، غازی احمدشاه مسعود، و هفتۀ شهید،  
ـلـگـری   طی یک محفل باشکوه، ازجانب انجمن فرهنگی دانش، جنرال قـونس
افغانستان در الس انجل ، وهواخواهان جهاد و مقاومت مردم افغانستان، درشمال  

درسالون بزرگ میشـن    1123ماه سپتمبر   12ایالت کالیفورنیا، شام روزیکشنبه  
پردایز، درشهرهیوارد برگزارشد، که درآن جمع غفیری ازافغانهای ساکـن در  
ـان   ـان ومـردان وجـوان شهرهای شمال کالیفورنیا وشهرالس انجل ، شامل زن

 اشتراک ورزیده بودند.  
ـا   محفل بریاست داکترمحمداسلم خاموش، رئی  انجمن فرهنگی دانـش، ب
 گویندگی دوجوان، دوشیزه فرزانه شیرزاد و سبحان اهلل حمیدی دایرشد . 

ـای   ـه داخل سالون باعکسهای شهیدمسعود وجمالت کوتاه وی، که به مناسبت
مختل  بیان شده، تزئین یافته بود . پ  ازختم قرآن پاک محفل باقرائت ختمانه  
توسط قاری ذبی، اهلل، داکترمحمداسلم خاموش حضارراخیرمقدم گفـت، واز  
گردانندگان محفل تقاضانمود تاهمایش راپیش ببرند.درآغازمحفل مرثیۀ خیلی  
زیبادرمورد شهادت قهرمان ملی به صدای گیرای وحیدقاسمی، پخش گردیـد  
که طرف پسندحضارقرارگرفت. درجریان محفل کتنگهای کوتاه ویدیویی از  
فعالیتهای مجاهدین ومقاومین، سوق وادارۀ مسعود درالبالی بیانیه ها نمایش داده  

 شد. 
ذوات محترم آتی درمحفل سخنرانی کردندویا شعرسرودند: داکتر عبدالغفور  
روان فرهادی، نمایندۀ دایمی سابق افغانستان درملل متحد، سیداسحق گوهری،  
ـنـرال قـونسـل   وزیرپیشین درکابینۀ شهید استادربانی، محمد هارون حبیبی ج
افغانستان درالس انجل ، داکتر فرید یون  استاددانشگاه ایست بی کالیفورنیا،  
ـاه   صبور رحیل دولتشاهی نویسنده، دوشیزه زینب تیموری، دانشجوی دانشـگ
ـیـر   استانفرد، شری  اهلل دقیق شاعر، داکترارشد ارشاد عالم دین، محمدنعیم کب
نویسنده، داکتر سیدجواد سجادی عالم دین، خانم زحل بهادری و مشتاق احمـد  
عمر دانشجوی دانشگاه سانفرانسسکو، و مولینا عبدالقدوس صال، خطیب مسجد  

 عمر فاروق )رض( درشهرکانکورد. 
ـاشـق   سخنرانان برابعادمختل  شخصیت شهیدمسعود روشنی انداخته واورا ع
آزادی و اعتالی وطن خواندند، که دردفاع ازوطن، جانبازانه رزمید ومردانه جان  
شیرین خودرا فدا نمود. بهمین خاطردراکثر کشورهای جهان، درجاهایی کـه  
ـاک   افغانهاحضوردارند، هرسال سالروز شهادتش راتجلیل مینمایندوبه ارواح پ

 شهدای افغانستان، اتحاف دعا میکنند. 
ـاون وزارت   ـع شماری ازسخنرانان این جملۀ تاریخی مشهور وی راکه بـه م
خارجۀ امریکا بیان شده بود، تکرارکردند:)اگربه اندازۀ کاله پکولم در وطـن  
ـیـد رایـک   جای باقی بماند، ازآن دفاع مینمایم.( بعضی از سخنرانان مسعودشه
شخص پارسا وباتقوا خواندندکه از تجمل وخودنمایی دوری میجست، ساده می  
ـعـۀ   ـال زیست، ساده میخورد، از همراهان مجاهدش خودرا باالنمی شمرد. به مط
ـایـر   کتاب وشعرخیلی عالقمند بود، اگرفرصت میسرمیشد ازاشعارحافـظ وس

 بزرگان ادب فارسی استفاده میکرد، تااحساس راحتی کند. 
مسعودشهید فقط به آزادی وطن می اندیشید، وآرامی مردم رادرنظر داشت .  
به مقام زن حرمت زیاد قایل بود، وتحقق آزادی زنان رادر پرتوارشادات دیـن  
اسالم میخواست. باوجودمصروفیتهای فوق العادۀ جنگی حمله ودفاع، مسعـود  
شهید دراجرای شعایردینی ومذهبی هیچ کوتاهی نمیکرد، به دانشمندان وعلمای  
عرصه های مختل  ارج زیاد قایل بود، درساحات زیرنظرش ادارۀ منظم وجود  
داشت، قانون تطبیق میشد، مکاتب بازبود، فعالیتهای زراعتی، تجارتی، اقتصادی  

 و بازسازی جریان داشت . 
سخنرانان به بُعدملی ومردمی مسعودشهید تأکیدداشتند، که اوخودرا به هیـچ  
قومی وسمتی محدودنساخته بود، همۀ مردم افغانستان رااز خود می دانست، وبه  
اتحادملی ارج زیادی قایل بود.درموردشجاعت، کاردانی ونبوغ نظامی مسعـود  
شهید، ازطرف نویسندگان داخلی وخارجی، دههاکتاب وصدهاگزارش ومقاله  
به نشررسیده است. درین همایش دوکتاب به زبان فرانسه معرفی شد، وتقاضاشد  
 که هردوکتاب باید به فارسی برگردانده شوند، تامردم ماازآنهااستفاده ببرند . 
ـاره   درجریان سخنرانی ها برموضوع جنجالی انتخابات ریاست جمهوری اش
صورت گرفت که درآن بصورت شرم آوری تقلب وتخطی گسترده وجـود  
داشت، سیاه سپید وانمودگردید، غنی احمدزی بطورغیرمشروع به مقام ریاست  
جمهوررسانیده شد. بدون شک فساد، یکه تازی، بیحرمتی به قانون، برادرتلقـی  
ـان   ـاک کردن قاتالن مردم ما در دوران سیزده سالۀ کرزی وحکومت قبیله، کم
دروجود عنی احمدزی ادامه پیدا می کند، ومردم بیشترناراض میگـردنـد، و  

 افغانستان درتقلب وتخطی انتخابات هم شهرۀ آفاق شد. 
درتجلیل سیزدهمین سال شهادت قهرمان ملی، نقش جوانان بسیار برازنده بود،  
جوانان انجمن فرهنگی دانش، ازآغاز تاانجام، تزئین، آرایش وتدویر محفل رابه  
دوش داشتند. رئی  وهیئت مدیرۀ انجمن ازجوانان آگاه کمال تشکر رادارند، و  

 همکاری هایشان رادرسالهای آینده خواهان اند . 
تمثال غازی احمدشاه مسعود که توسط آقای عمرجان عزیزی رسامی شـده  

 بود، درختم محفل به انجمن فرهنگی دانش اهداشد. 
انجمن ازتمام محترمانی که تشری  آورده بودند، ازمدیریت سالـون مشـن  
ـفـل و   پردایز، ازمالک سوندسیستم وآقای نذیرمردمی که درثبت جریان مح
عکاسی همکاری کردند، صمیمانه تشکرمیکنند. همایش که ازساعت شش شام  

 آغازگردید، به ساعت یازدۀ شب باصرف شام خاتمه یافت ./ 
  ***************************************** 
که، هیچ کسی را دشمن خود نمی شمرد، و همیش توکل به خداوندداشت، و  
سخنش بر شنونده تأثیر ژرف گذاشته و مجاب می ساخت . هنرمندجوان آقای  
ذبی، اهلل جوانمرد نیز کالم منظوم جالبی را که در کنار مرقد پاک آمرصاحب  
ـال   ـب ـق شهید، در رثای آن بزرگوار سروده بود ، به حضار پیشکش کرد وبا است

 وتشویق مهمانان روبرو شد .  
ـتـن   ـاف الزم به تذکراست که سه چهارنفر ازسخنرانان محفل، نسبت حضورنی
سفیر افغانستان در این روز ملی شهداء، مراتب انزجار و تنفر شدیدخویـش را  
دربرابر سفیر اکلیل حکیمی درمحفل بیان داشتند، و از اینکه وی بیشتر مشغول  
ـلـی   کمپاین به نفع یک کاندید ریاست جمهوری بوده و وقعی به مراسم های م

 کشور نمی گذارد، اظهار شکایت کردند. 
ـالـی   ـع ـت درپایان سخنرانی ها، محمدقوی کوشان، با اتحاف دعا بـه ارواح م
شهیدراه صل، استادبرهان الدین ربانی شهید ورئی  جمهورسابق کشور، شهیـد  
جنرال محمد داوود داوود، شهید جنرال سیدخیلی، شهیداستادعبدالعلی مزاری،  
شهید قوماندان عبدالحق، شهیدحاجی عبدالقدیر، شهیدسیدمصطفی کاظمی و  
دیگرشهدای بزرگوار میهن، ضمن قدردانی ازحضورجناب میروی  ناب، وزیر  
مختارسفارت افغانی درواشنگتن وهمکاران شان، بویژه وابستۀ فرهنگی سفارت  
ـاحـب   جناب آقای فرید حیدری که در محفل بذل مساعی نموده بود، از ص
ـاع   سالون شکوهمند چری بالسم بنکویت هال جناب حاجی محمـدعـمـرشـج
 وبرادران شان و مطبوعاتی سابقه دار جناب محمودمحجوب، مراتب امتنان خود 

ـ کلورادو                     داکترغالم محمد دستگیر                           برومفیلد 
 ساله شد   62انجمن داکتران افغانی در امریکا 

بیست وپنجمین سالگرد انجمن داکتران افغانـی    1123سپتمبر 2۶شام روزشنبه 
که بنام انجمن پروفیشنلهای طبی هم شهرت دارد، درمجل  مجللی در رستوران  
ـانـه   چیری بالسم تجلیل شد. محفل با گفتاررئی  انجمن کاندید داکتری ریـح
ـیـرا   نورزاد شروع گردید. محترمه رئی  انجمن به داکترعلی کریم, داکترحم
ـبـوداهـداف   بهسودی, داکترهارون عظیم، نظربخدمات شان برای پیشرفت وبه
انجمن  پلک های قدر شناسی اعطانمود. برای داکترغالم محمددستگیرمؤس   

ـیـری از    11انجمن، پلک خدمات  ـف سال اهداشد. وی گفتار ذیل رادرجمع غ
 داکتران, استادان, فامیلها و عالقمندان ایراد کرد:بسم اهلل الرحمن الرحیم 

الحمدهلل حمدأیستحقه, لعلوشانه, سبوغ احسانۀ وصلوته علی نبی الکریم)ص( 
 وعلی آله الطاهرین اجمعین.السالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته. 

ریحانه جان رئی  امپا, داکترهوسی هشام, بورد دایرکترامپا, اعضای اداری  
امپا , استادان ودانشمندان گرامی وهم مسلکان عزیز ازلط  ومهربانی تان یـک  

 جهان سپاسگزارم: 
 دل هرچنددرین بادیه بسیارشتافت   یک موی ندانست ولی موی شکافت 

ـای   امشب من به آرزوی خودنایل گشتم وآن اینست که میبینم پروفیشنل ه
طبی جوان ماعنان خدمت صادقانه ودوستانه بردست میگیرندوموفقانه عـرض  
وجودکرده اند! تشکرازریحانه جان و تیمش ازینکه برمن افتخاربخشیدند وازمن  
ـای   ـه اظهارقدردانی بجاآوردند. بااین پاداش بیکران و ارزشمند,  برداغها وزخم
روزهای پار وپیرار که بعد ازساعتهاسفرازمسه چوست  به جلسۀ انجمن میآمدم تا  
ـا   با بدروئی وتوهین استقبال شوم, مرهم مجرب گذاشت: میگویندقدر زر راتنه

 زرگر میداند وشما جوانان ما امروز این مقوله را به اثبات رسانیدید. 
 آنکسکه بدم گفت بدی سیرت اوست  آنک  که مرا نیکوستود,خود نیکوست 

ــکلم  درکالمش پیداست  ــ ــ ــمان تراودکه دروست      حال مـت ــ ــ  درکوزه ه
استدعامیدارم تاخداوند)ج(بشماقدرت بیشتر نصیب سازد تا وحدت ودوستی    

ـا   واتحادرادرهرعرصۀ حیات مردم ما, درسرزمین ما, و درین محیط هجرت م
فراهم سازید. به این چند بیت ازشعری که دوست عزیزانجنیررضاافشار منحیث  

چا  شـده    981یک تحفه به جوانان فرستاده ودرهفته نامۀ وزین امید شماره  
 است بدقت گوش دهید:  

 بایک گل افسرده بهاران نتوان شد 
 درگلشن وگلزاروطن جای توخالیست 
   هرخاروخسی نیست چوهرسروخرامان 
 درباغِ پُرازمشک ختن جای توخالیست 
  برخیز و بیا  وارث این خانه  توهستی 

 درقلب ودل وخلق وطن جای توخالیست 
   شیرین و عزیز است وطن بر همه دلها 
 ای قوت دلهای وطن جای توخالیست 
   بی ماوتواین خاک وطن کی شودآباد 
 درمحوطۀ دانش وفن, جای توخالیست 

ـاریـخـی کـه   داکتردستگیر اولین خطابۀ خودرا, بحیث یک مدرک وسندت
ـتـه    1م جلداول شماره  299۶بدست نوی  خودش درابن سینای سپتمبر  نـوش

ـأت   ونشرشده بود ارائه کرد. وهم دراخیرگفتارخودچندپیشنهاد ذیل رابرای هی
ـار    1121اداری جدیدکه بریاست داکترسیدعلم شنواری در سال   شـروع بـک

 میکنند تقدیم کرد : 
جوانان هم مسلک افغان تانرا درهر کنج امریکا وجهان که هستند دعوت    -2

 کنید که به انجمن بپیوندند. 
ـلـ  ودر    -1 ـت ـاالت مـخ ازحالت یک )کلب از ورجینیا( بـرآمـده درای

یونیورسیتی هائی که محصلین افغان محصل یا ریزیدنت هستند,  جلسات ساالنۀ  
 تان را دایر کنید. 

ـا )    -۶ ـبـی ی  Continuous Medicalلیسان  و یا  اجازۀ  دوام تعلیملت ط

Education CME)   ـنـۀ ـی یاتحت هرنام دیگرکه وجود دارد دریافت کرده زم
سیمپوزیم ها را باکریدت های مورد قبول مقامات اکادمیک و غیر اکادمیـک  

 افغانستان و امریکا, ساالنه مهیا سازید. 
بامقامات وزارت صحت عامه وتعلیمات عالی رابطۀ جدی عالمانه وصادقانه    -3

 برقرارشودتایک ستاندردمدرن پرکت  طبابت درسرتاسر افغانستان رویکار آید. 
تیلی مدیسن زمینۀ مساعد برای پیشبرد سویۀ محصلین و اطبا در داخـل    -1

افغانستان و در امریکا را مساعد ساخته است. مخصوصأدر بیزیک ساین  کـه  
بنیاد طبابت علمی و عملی برآن استوار است, اما در افغانستان بی نهایت ضعی   
است. پروفیسر نثار احمد درمانی اسوسیت دین برای بیزیک ساین  و  ریسرچ  
ـتـه یـک     در ویسترن یونیورسیتی کالیفورنیا در این قسمت تجارب زیاد  داش
افغان بی نهایت وطن دوست است و یقین دارم با مصرف کم لکچر های بیزیک  
ساین  را از دور برای وطن داران تهیه کرده می تواند ، مشروط بر  ایـن کـه  
سیستم الکترونیک ثابت و کاری در دسترس فاکولته های طب افغانستان قـرار  

 گرفته باشد. 
ـای اهـداف    -1 قدردانی تنها از اشخاصی به عمل آیدکه در پیشرفت و ارتق

انجمن ما از هیچ نوع فداکاری مادی و معنوی دریغ نکرده اند. ایـن قـدردانـی  
ارزش خود را می بازد  اگر به اساس رفاقت و دوستی مخصوصأ برای کسانـی  
ـیـدل   داده شود که در پسمانی انجمن ما جد و جهد فراوان داشته انـد.   و ب

 میفرماید: 
 سنگ وآهن , اگرچه از کان است                          نبود هم ترازوی یاقوت 

وبااین بیت بیدل گفتارخود راپایان میبخشم وشب خوش و پرمسرت را درین  
تاالر باشکوه به استفاده ازین موسیقی دانان شهیرما قی  ایثار و ساالر نادر برای  

 تان تمنا دارم. 
  شخصیت صاف دالن جوهر اکسیر غناست 

 بی هدف قطره محالست که گوهر گردد 
محفل باشرکت هنرمندان جوان چون آقایان ساالر طبله نوازو قی  رباب نواز  

شب پایان یافت. انجمن پروگرام علمی ازطرف روزبه گرداننـدگـی  21ساعت 
داکترهوسی هشام داشت که دررستورانت ماژینو لیتل ایتالی درتایسن کـرنـر  

 برگزارشده بود ./ 
 ***************************************** 

ـایـل     ـیـه کـرده ووس ـه وهمکاران را ارائه کرد، که میزنان شب مفصلی را ت
الکترونیک محفل را روبراه ساخته بودند. و درخاتمه از مهمانان دعوت کرد تا  

 به صرف طعام بپردازند. 
ـازی   محفل تجلیل ازسیزدهمین روزشهید وشخصیت عالیقدرقهرمان ملی، غ
ـیـۀ   ـائ احمدشاه مسعودشهید )رح(، حوالی پاسی گذشته ازساعت ده شب، با دع
ـار)ج(   ـف فضیلتمآب قاری عبدالشکور هاشمی پایان یافت . رحمت خداونـد غ

 برتمام شهدای افغانستان باد ! 
 گزارش دهنده : محمدقوی کوشان 

مسئول کمیتۀ برگزاری محافل تجلیل از آمرصاحب شهید، و مدیرهفته نامۀ  
 امید، درواشنگتن دی سی . 
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 هفته نامۀ امید 289شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 پیام جناب خالد صدیق چرخی
ـاه   عالیجناب خالدصدیق، به خاطربزرگداشت مقام قهرمان ملی غازی احـمـدش
ـالـت   مسعودشهید)رح(، به محفل سیزدهمین سالگردشهادت آمر صاحب درای
ورجینیا، به مدیرامید بیان داشتند، که متأسفانه به خاطرضیق وقت پـخـش آن  
درمحفل میسرنشد، وبه حضار وعده گردید تامتن کامل آن رادراین شمارۀ امید  

 مالحظه بفرمایند. متن پیام چنین است : 
بسم اهلل الرحمن الرحیم . آقای محترم کوشان، برادرعزیز ومهربان من ! قبل از  
همه درود بی پایان به روح پرفتوح شهیداحمدشاه مسعود فرزندصدیق، مبارز و  
مجاهدواقعی کشور، وهمه شهدای راه آزادی میفرستم، وازخداوند متعال برای  

 شان جایگاه برجستۀ دربهشت برین آرزو میکنم. 
ـیـشـه در   دوست عزیز وفرزانه آقای کوشان ! به شهادت تاریخ، افغانستان هـم
گذشته های بسیار دورونزدیک، نظیرهمچوشخصیتهای وطندوست وآزادیخواه  
ـای   ـه ـان را بیاد میدهدکه در برابر قدرتهای استعمار، پیوسته مبارزه نمـوده، وج
 شیرین شان راازدست داده اند. واین مبارزه رابرای مابه میراث گذاشته اند.  

ـابـوده   صادقانه بایدگفت که شهیداحمدشاه مسعود یکی ازاخالف صادق آن ه
ـا   که ازقدم های ثابت واستوارآنها پیروی کرده، ودربرابرظالم سر خم نکرده، ب
ایمان کامل ازآزادی ملت وکشورافغانستان دفاع نموده، وباالخره بسیارظالمانه به  

 شهادت رسیدند. 
درفرجام ازگردانندگان محترم همچومحفل بزرگداشت ازشهید احمدشاه مسعود  
ـان   وسایرشهدایی که درراه آزادی، استقالل وتمامیت خاک افغانستان ازسروج
ـام   واوالدشان گذشته اند، سپاس فراوان دارم وبرای شان ازخداوند)ج( اجرتـم
ـا   ـت نیازمیکنم. چون یقین دارم دوستان زیادی دیگری هم آرزودارند، درین راس
ـتـصـر کـه   صحبتی داشته باشند، من سخن خود را باخواندن یک نشیدۀ مـخ
 زیرعنوان )خطاب به شهیدان راه آزادی( چندی قبل سروده ام، خاتمه می دهم : 

 شماای خفتگان درخاک این مَلک   شما ای مردمان پاک این ملک 
ــشور              شما ای فخر خاص وعام کشور  ـام کـ ــ ـیان ـن ــ ــ ــما قربان  شـ
ـاودانید  ــ ــ ــدم خوابیدگانید               شما هرگز نمرده ، ج ــه در عـ ــ  شما ک
ــد مبارز، این شمایید  ــ ــن شمایید              وگر باشـ ــد مجاهد ، اـی  اگر باشـ
ــما تاروزحشر پایندگانید  ــ ــ ــه تابندگانید                شـ ــر و م  شما چون مـه
ــما نیست                 به عالم  اعتباری  جز شما نیست   کسی را افتخاری جز ش
ـیام مردمی بود  ــ ـان ـپ ـام ـت ــردمی بود               پـی ــ ـام م ـان قـی ــ ـام ت ــ  قی
ــوده ره به پارلمان امروز  ــ ــ ــروز               نم ــ ــ ــطاکاران دی  شماری از خـ
ـته منصبی با زور وصولت  ــت               گرـف ــ ــدرکار دول ـار دیگر اـن ــ  شم
ـلر تا شخص واال  ــ ــ ـته باال              ز مامور چ ــ ــوت رـف ـار و رش ــ  فساد ک
ـا گشته اکنون آشکاره  ــ  اداره              به هر ج ــ ــ ــ ـلیفی و ضـع ــ  بالتکـ
ــدای مردم دردآشنایی  ــ ــ ــ ــد صدایی            ص ــ ــ ــ ــ  ز کوی زندگان نای
 توای گلگون کفن بیرون شوازخاک           وطن را زین  ستمکاران نما پاک 
ــو فروشان           به این بیگانه جوی خودفروشان  ــ ــدم نمای ج ــ  به این گن
ــرن دیروز  ــ ــ ــصرامروز            به این فرعونیان ق ـیزیان عـ ــ ــ ــ  به این چنگ
ــما ای دشمنان دین اسالم  ــ ــ ـاران بد نام              شـ ــ ــ ــطاکـ  بگویید ای خـ
ــه ساغرکشان خون مایان  ــ ـان ای الشه خوران             همـ ــ  شما ای کرکس
ـانی پذیرید  ــ ــ ــر انسانید انس ــرید             گـ ــت دست گی  دگر از خون مـل
ــدا را ازسرما دست بردار  ــ ــ ــرم از خدا دار             خ  جنایت ب  کن و شـ
ـا شاد گردد    ــ ـاد  گردد             دو روزی خاطر م ــ ــ ــن آب  گذارید کین وط
***************************************** 

 کابل ـ افغانستاناحمدبهزاد                                                 
 موقعیتی عجیب؛ با دپلومات های که 
 !هشدار می دهند و التماس می کنند 

ـتـحـد،   چهارشنبه شب شورای رهبری تیم اصالحات میزبان نماینده ملـل م
ـان بـود.   سفرای ایاالت متحده وانگلستان ونماینده ویژه امریکادر امور افغانست

نیمه شب ادامه یافت، جان    1شب آغاز وتا   8درجریان این نشست که ازساعت  
کری وزیرامورخارجه ایاالت متحده نیز ازطریق تماس تلفونی بـه تشـریـ،  

 دیدگاههای کشورش درقبال بحران انتخاباتی افغانستان پرداخت .  
ـلـو از  فشرده ای دیدگاه های همکاران بین المللی :   * انتخابات افغانستان مم

مشکالت و تقلب بوده است. *تیم اصالحات بخاطرمنافع ملی ودوام کمکهای  
ـات در   ـیـم اصـالح خارجی به افغانستان نتایج را بپذیرد. * بدون مشارکت ت
حکومت وحدت ملی، افغانستان به بحران میرود.* کمکهای خارجی منوط به  
تشکیل حکومت وحدت ملی است .* درحکومت وحدت ملی، تیم اصالحات  
به یک پیروزی بزرگ )تعدیل نظام( دست یافته است .* در این انتخابات، هـر  
دو جانب پیروز هستند .* درحکومت وحدت ملی، داکترغنی رئی  جمهـور  
 وداکترعبداهلل رئی  اجرایی باشند، و دو تیم مساویانه درقدرت سهم گیرند .  
* بعضی چیزهانیازبه مقدمات دارد؛ مثال برای اینکه یک بانوبتواند روزی در  
ـلـ    ـت افغانستان رئی  جمهورشود، نیازاست تاکارهاواصالحاتی درسطوح مخ
جامعه و نظام انجام شود . * تیم اصالحات باحضوردرقدرت میتوانداصالحات  
ـام   موردنظرخود را عملی سازد؛ مانند توزیع شناسنامه های برقی، اصـالح نـظ

 ونهادهای انتخاباتی و ... 
ـات  فشردۀ مواضع اعضای شورای رهبری تیم اصالحات :   * تیـم اصـالح

پیروز واقعی درهردو دورانتخابات بوده است . * فاصله یک ملیونی باتیم رقیب  
دردور اول، همراه شدن تیم های مطرح دیگردر دوردوم باتیم اصالحات، آراء  

ـعـضـی  111تصاعدی داکترغنی در دوردوم تابیش از  % واجدین حق رأی درب
ـاه  2111والیات ناامن و یاافزایش غیر منطقی آراء وی تا حد   % در فاصله دو م

دربعضی والیات، افشای اسناد تقلبهای سازماندهی شده و...دالیـل وشـواهـد  
ـلـی یـک   محکمی بر پیروزی تیم اصالحات است . * حکومت وحـدت م
ضرورت است؛ امانه به معنای پیروزشدن تقلب. * پیروزی تقلب میتواندمنجربه  
ـنـون   ـاک ـات ت بی باوری مردم به دموکراسی و انتخابات شود .* تیم اصـالح
بخاطرمنافع ملی، گذشت وانعطاف زیادی از خودنشان داده است؛ اما گذشتـی  
ـادحـکـومـت   که سبب بربادی دموکراسی شود موردقبول نیست.* برای ایج
وحدت ملی اولین چیزیکه الزم است، صداقت است .* جانب مقابل اراده ای  
برای کاردریک حکومت مشارکتی ندارد و میخواهد از توافق سیاسـی بـرای  
مشروعیت دادن به تقلب استفاده کند.* مشارکت مساویانه هردوتیم درقدرت  
میتواند ضمانت کننده اصالحات الزم باشد .* اگرقراراست مبنای حکـومـت  
وحدت ملی نتایج انتخابات باشد، بایدبه آراء واقعی مردم افغانستان استنادشود، نه  
نتایج تقلبهای انتخاباتی.* اگرمبناقراردادن نتایج واقعی انتخابات برای تان ممکن  
 نیست، مبنای حکومت وحدت ملی توافق سیاسی دوجانب خواهدبودوب .  
* اعالم نتایج تقلبهای انتخاباتی توسط کمسیونهای تقلبکار میتواند بحران زا باشد  

 وبرای تیم اصالحات ارزشی نخواهد داشت . 
 ازجریان تحوالت چندروزاخیرواین نشست طوالنی چنین نتیجه گرفتم: 

همکاران بین المللی ماخوب میدانندکه پیروز انتخابات داکترعبداهلل است؛ اما  
 تصمیم گرفته اند داکتر غنی رئی  جمهور باشد . 

ساعت گفتگو، حتی یکبارهم به برنده بودن ویا آراء داکتـر    1آنهادرجریان  
 غنی اشاره نکردند؛ بلکه درعوض بارها بروقوع تقلبهای )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( شهیدقهرمان ملی افغانستان یک بنیادگرا بود  
ـاه   اگربنیادگرایی همین است که قهرمان ملی افغانستان آمرصاحب احمد ش
ـتـم   مسعودشهید)رح( پیشه کرده بود، من یکی ازپیروان سر سختش بودم وهس
وخواهم بود؛ و اگرگپ ازبنیاد گرایی طالب و القاعده وآی اس آی باشد,مـن  

 دشمنش آنهابودم وهستم وخواهم بود. 
ـنـه   اما و وا اسفا و ای دریغاکه یک مشت هرزه باسوادبی دانش فاشیست  که
گرای نکتایی پوشِ نوکر)حامدکرزی,اشر  عنی, زلمی خلیل زاد, انورالحق  
ـاهـدیـن و   احدی، حضرت عمرزاخیلوال باهمکاری آی اس آی( تصویرمج
ـقـه   عاشقان خدا و دین و میهن و هم میهنان راستین ما را درغرب وبویژه در حل
سیاسیون عقل کل ناف زمین کوتاه نظر امریکا تند رو بنیادگرا شناسانیده اند و  

 طالبان را دوست شان؟!؟! 
امریکا نیز هیچگاهی قضایای افغانستان را یک راست از مردم و ملت افغانستان  
نشنیدند و نگاه نکردند اگر هم شنیدند و دیدند از ترس بمب های اتمی پاکستان  
ـان   دم نکشیدند. همچنان هیچ درسی از تاریخ افغانستان نگرفتند که ملت افغانست

 هنوز بیدارتر شده و از بیگانگان بیزارتر. 
هربیگانه ای که آمد این ملت راپامال کرد وبعد بدست گرگی سپرد خونخوار  
تروجنایت پیشه ترازدیگرش؛ که شماشاهد نفرت هرروز بیشتراز روزدیگر در  
برابرشرق وغرب بویژه امریکا درافغانستان  هستید، می بینند ومی شنوند و بازهم  
 ازخودمیگویند و ازملت افغانستان نمی شنوند.  بدا به حالتان و بدا به حالتان . 

ولی همانگونه که چندسال پیش پارلمان بریتانیای کبیر یا به اصطالح شـرق،  
انگریز خونریز؛ گفتندبعداز این بایدبه امریکا نه گفت! روزی خواهدرسیدکـه  

 همه کشور هادرمقابل امریکا نه بگویند. که این روز دور نیست! 
ـعـود   چون جنت مکان آمرصاحب شهید, قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مس
)رح( پرهیزگار وراستکار و راستگو بودوهمیش  دو رویی و دغلی را یادنداشت  
و همیشه رک وراست همان )جان گپ( را می گفت ومیخواست بشنود. ازاین  
رو بی پرده گویی های حضرت حافظ شیراز )رح( را دوست داشت. این غزل  
 ناب خواجه شیراز را باهم می خوانیم و بر روان همه شان درود می فرستیم . 

 صوفی بیا که آیینه  صافیست جام را 
 تا بنگری  صفای می لعل فام را 

 راز درون پرده ز رندان مست پرس 
 کاین حال نیست  زاهد عالی مقام را 
 عنقا  شکارک  نشود  دام  بازچین 

 کان جا همیشه باد به دست است دام را 
 در بزم دَور  یک دو قدح  درکش و برو 

 یعنی طمع مدار وصال دوام را 
 ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش 

 پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را 
 در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند 

 آدم بهشت روضه دارالسالم را 
 ما را بر آستان تو ب  حق خدمت است 
 ای خواجه بازبین به ترحم غالم را 

 حافظ مرید جام می است ای صبا برو 
 وز بنده بندگی برسان شیخ جام را./ 

***************************************** 
 حمله طالبان موزه و کتابخانه غزنی را مخروبه ساخت 

ـ بی بی سی: مقامهای دولتی  2۶ مهاجـم    2۶ روزپ  ازحمله    9 سپتمبر/غزنی 
طالبان به اداره امنیت ملی والیت غزنی، ساختمانهای ویران شده در اثر این حمله  

ـان    2۶ را به خبرنگاران نشان دادند.دراین حمله )  ـاجـم ـه سنبله/شهریور(، که م
ـاده    ازدوموترمملو ازموادمنفجره و سالح   ـف ـت ـیـن اس ـنـگ ـبـک وس ـای س ه

نظامی کشته ودهها غیرنظامی زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله  11 کردند، 
 را به عهده گرفته است. 

های محلی میگویندچندساختمان دولتی و غیردولتی ویران شد. بیشترین    مقام 
  11 ها، بیش از    آسیب به موزه آثار تاریخی و کتابخانه عامه رسید. به گفته مقام 

اثر نفی  که چندصد سال تاریخ داشتند، آسیب دیده است.خبرنگاربی بی سی  
جلدکتاب قدیمی و    21 ساله داردو   11 میگویدازمجتمع موزه وکتابخانه که سابقه 

با ارزش در این کتابخانه بود، چیزی نمانده است.این مرکزازمعـدودمـراکـزی  
بودکه فرهنگیان غزنی درآن جمع میشدند، اما حاالویرانه های بجا مانده از آن،  
میزان قدرت انفجار را نشان می دهد. محل انفجار حفره ای است با سه متر عمق  

 متر عرض.   21 و  
ـاری   حسیب صدیقی، سخنگوی اداره امنیت درمحل رویدادگفت چنین انفج
ـتـه   بی سابقه بوده، شش مهاجم پاکستانی بودند و این حمله هم در شهـر کـوی

 پاکستان طراحی شده بود. 
ـاال   برای کسانی که گنجینه فرهنگی شهر خود را از دسـت داده انـد، ح
ـا،   ـه دیگرفرقی نمیکندکه مهاجمان چه کسانی وازکجا آمده بودند. از نـظـرآن
 مهاجمان کارخود راکردند وهمه چیز رادر ظرف دو ساعت نابود کردند. 

حاالتکه وپاره های آثارتاریخی موزه غزنی وکاغذپاره های کتابخانۀ آن کم  
ـعـداد   ـات ت کم از زیرخاک سربرمی آورند و ماموران سالخورده به امید نـج
ـیـز   بیشتری از آن دارایی تاریخی و فرهنگی غزنی، در میان کلوخ وخاک چ
ـاال   هایی بدست می آورند و بازهم جستجومیکنند.فرهنگیان شهرغزنی کـه ح
خودرامیراثدار تاریخ وفرهنگ باشکوه دوره سلطنت غزنویان میدانند، درگوشه  
 دیگرشهرجمع شده اند وبا دل سوزان و چشم گریان حسرت می خورند. 

عبدالعلی فکوری از روزنامه نگاران روزنامه سنایی میگوید: زمانیکه این حادثه  
رادیدم به حالت خود وشرایط خود واین وضعیت اسفبار ناراحت شـدم. ایـن  
حادثه مرابه یادروزهایی انداخت که بخاطر خواندن یک کتاب زندانی میشدیم.  

 هزاران کتاب ما از بین رفت. ما مجبوریم همه چیز را از نو شروع کنیم. 
خبرنگارما میگویدخون بجا مانده ازیکی ازمهاجمان انتحاری درمحل رویداد به  
تازگی خشکیده است. این مهاجم پشت ویترین های آثار تاریخی موضع گرفته  
 بود. در درگیری مهاجمان و نیروهای امنیتی نفی  ترین نمایشگاه آثار تاریخی 

ـ ورجینیا الحاج امان الملک جالله                                               سپرنگفیلد 
 بزرگداشت سیزدهمین سال شهادت 

 غازی احمدشاه مسعود وشهدای راه حق وآزادی 
هر مُلک و هردیار دردامان خود قهرمانان نامدار پرورده، که شخصیت آنها  
درجامعه وماحول، فداکاریها، جان نثاریها وسربازیهای ازخود به ظهور رسانیده،  
و اسباب سربلندی وافتخار آن جامعه وملت را درسایرکشورها، چه دور وچـه  
نزدیک، چه دوست وچه رقیب، چه خیرخواه وچه بدخواه، چه موافق وچـه  
مخال ، ثبت تاریخ نموده اند، وجرئت تجاوز یاتعرض را ازدشمنان ومعاندیـن  
سلب، ونام پرهیبت وجالل آنها، رشادتهاوقهرمانی های آنهالرزه براندام مخالفین  
ـایـه و   وحسودان طاری میساخت، که براساس آن، ملت وهموطنان در زیر س
ـان و   حمایت چنین فرزندان باهمت وشجاع، احساس راحت و آرامش واطمین
ـار   مصونیت کرده، همیشه به نام پرافتخارآنهاواعمال وکردار فداکارانۀ آنها اظه
افتخار ومباهات نموده اند، که دراین راستا، بحمدهلل ملت سربلندوقهرمان پرورما،  
ـیـرق   ومملکت ناموروسرشناس مانیز باپروریدن همچو اوالد صال، وجان نثار ب

 پرافتخارحریت و آزادگی خود همواره بلندنگهداشته اند. 
اگر ازشاهنشاه نامداراین سرزمین، سلطان محمودغزنی وبعدازاو از بنیانگـذار  
افغانستان موجوداحمدشاه درانی یادکنیم، و درسلسلۀ شاهان یاحکمروایان قـرن  
بیست ازشادروان شاه امان اهلل غازی نام ببریم، و متعاقب آن دورۀ اخیرسلطنـت  
پرامن وآرامش شادروان محمدظاهر شاه رابنگریم، وپ  ازآن پایان دهندۀ نظام  
سلطنتی وبنیانگذار مقتدر نظام جمهوری سردارداوودخان را نظراندازیم که جان  
ومال وخاندان خودرافدای آزادی وحریت کشورعزیزخودنمود، وبه اثرعـدم  
ـارت   پذیرفتن تسلط استعماری شوروی برملت افغانستان، مرگ رابر زندگی اس
تحت الحمایت شوروی ترجی، داده، جام شهادت نوشید، ولی این غریزۀ واالی  
حریت پسندی وحفظ تمامیت ارضی کشور رابه نسلهای آینده وفرزندان وطن  

 دوست وجان نثارومجاهدین ومبارزین راه آزادی به میراث گذاشت .  
ـام   همان بودکه درنسل آزادیخواه ایماندار ما، جوان برومندو بلندهمتی به ن
ـاری وازخـود   احمدشاه مسعودتبارز وتجلی نمود، که توانست باکمال فـدا ک
گذری، تمام مجاهدین ومبارزین راه آزادی راازشرق و غرب کشورجمع نوده،  
نه تنهادرمقابل یورش قشون متجاوز وملحد شوروی، بلکه بعدازختم آن، درمقابل  
طالبان، این تربیه شده های النۀ جاسوسی پاکستان آی اس آی، مردانه به مقابله  
ودفاع پرداخت، و حرص وآز وتپ وتالش رویاهای شیطانی پاکستان، که در  
صدد ضمیمه ساختن کشورشکوهمندونامدار وسرزمین شیران ودلیران افغانستان  
رابه خاک ناپاک خود، بحیث صوبۀ پنجم درسرمیپرورانید به شکست وناکامی  
کشانید، وتاآنجابه مقاومت خودادامه داد، و گفت: )اگر برابرپکول من هم قطعه  
زمینی ازمملکتم در زیرپایم باقی بماند، ازمبارزه ومقاومت خود دستبردار نخواهم  

 شد.(  
 تیت می مه بوله غورزنگ را باندی مکره 

 زه په دی لویدلی حال کی لوی گرنگ یم ! 
همانا درین راه مقدس جان خودرا فداساخت، که این ایستادگی و استواری  
ـان   او ودیگرغازیان وشهدای راه حق وآزادی درنزدکافۀ ملت حقشناس افغانست
ـارو   قابل ستایش وتمجید وتجلیل وبزرگداشت میباشد ومی بایدکه ملت فـداک
قهرمان پرورافغانستان برگزاری مجال  یادبود وتجلیل آنها رابرخودواجـب و  
 الزمی میپنداشته، همه ساله به حق آنهادعا ودرود و اظهار سپاس تقدیم بداریم. 
من بحیث یک افغان مجاهدوفداکار، برخود فرض میدانم که درروز یادبود  
ـعـود   شهدای راه آزادی کشور، وفرزندنامدار وقهرمان ملی غازی احمدشاه مس
شهید حاضرگردیده، تمنیات قلبی خودرابه تمام شهدای راه حق با بیان چندکلمه  
مسئولیت ایمانی وملی خودرابه انجام برسانم. اما امسال من دریک سفردور قرار  
داشتم، که ازشرکت درین مجل  بزرگداشت، که الحمدهلل اکثریت عظیـمـت  
خواهران و برادران فاضل ودانشمند ووطندوستِ ملت پرور، ومنسوبین سفارت  
کبرای افغانستان مقیم واشنگتن حضوربهم رسانیده بودند، محروم ماندم. ولی این  
غیابت من درمعیار محبت وهمبستگی من باهموطنان و بزرگداشت شهدای راه  

 آزدی کشور کم وکسری بوجودنمی آید.  
بایداذعان کردکه فعالیت وتالش برادرفاضل ووطندوست ماجناب محـمـد  
قوی کوشان، مؤس  جریدۀ ملی امید، ویکعده خواهران و برادران بااحساس و  
ـالـ    ـیـن مـج فرهمند ما، که رضاکارانه دردعوت وپذیرایی هموطنان درچن
بزرگداشت، کمال توجه وعالقمندی نشان میدهند، برای همگان قابل تقدیـرو  
ستایش است. خداوندتعالی)ج( به آنهادرامتداد وبرقراری همچومجال  ملی و  
اجتماعی توفیق مزید عنایت فرماید، واجروسربلندی دنیوی واخروی رانصیب  
شان سازد، وبه مالکین چری بالسم بنکویت هال، که درین چندسال مخلصانه و  
سخاوتمندانه ازمدعویین بزرگوار باکمال اخالص ومحبت پذیرایی شایسته بعمل  

 می آرند، درکاروبارشان برکت ومنفعت بیفزاید . 
ـانـی   دراخیر آرزومندم که وطن عزیز وهموطنان سربلند ماثمرۀ جهاد و قرب
های خودرا بااستقراریک حکومت عدالت گسترملی وانتخاب کارمندان صادق  
و وطندوست فعال وکارفهم بازیابند، وازاین مصیبت هاوقتل وخونریزی وناامنی  
ـبـت و   ـامـح و چور وچپاول وبی سرنوشتی نجات یابند، ودرجوار همدیگـرب
ـادت   ـع همبستگی واتحاد وصمیمیت از آرامی ومصونیت، احساس خوشی وس

 نمایند. آمین / 
***************************************** 

دوره اسالمی نابود شد.یکی دوساعت درگیری فرصت نداد که آثاردیـگـری    
ـفـت: "از   که درموزه بود، هم ویران شود.ذکراهلل نصرتی، مدیرموزه غزنی گ

اثرتاریخی دوره اسالمی بیست وتا بیست و پنج اثر آسیب دیده که سعی    2۶1 
 میکنیم ترمیم کنیم. بیشتراین آثار به قرن نهم و دهم میالدی مربوط است." 

ـار   ـتـخ زمانی سنایی غزنوی شاعر معروف فارسی زبان قرن ششم غزنی با اف
 سرورده بود: 

 ب  که شنیدی صفت روم و چین          خیز و بیا ملک سنایی ببین 
هشتصد سال بعد امروزشورشیان حالی را برسر شهرسنایی آورده که کسـی  

 جرائت نمی کند دیدن غزنه را آرزو کند. 
 قتل یک خبرنگار زن دربلخ  

ـ نور تی وی   21 :یک خبرنگار زن درشهرمزار شری ، از  سپتمیر/مزارشری  
سوی یک فرد ناشناس توسط چاقوبه قتل رسیده است. به گفته مسئوالن محلی،  
این رویدادحوالی ساعت ده پیش ازچاشت دیروز، در ناحیه سوم شهر مزارروی  
داده است.این خبرنگار، پلوشه توخی نام داشت، وروزگذشته درداخل خانه اش  
ازسوی مردی ناشناس باضربات چاقو به قتل رسیده است. سخنگوی والی بلـخ  
ـنـون   تاکید میکندپلی  تحقیقات برای بازداشت قاتل راآغازکرده است. تا ک

 فردیاگروهی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. 
 پلیس را درهرات به شهادت رساندند   2طالبان 

ـ نور تی وی 21 پلی  را در ولسوالی چشت به شهادت  1: طالبان اگست/هرات 
رسانده وپنج پلی  دیگر رازخمی کردند. این رویدادشام دیروز درمنطقه تگاب  
غزه، درنزدیکی مرکز ولسوالی صورت گرفت. فرمانده پلی  ولسوالی اوبـه  
گفت سربازان کندک حمایوی پلی ، جهت اکماالت به سمت ولسوالی چشت  

 در حرکت بودند، که درمسیرراه باکمین طالبان مسل، مواجه شدند.  
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر90یکسال) ـ(دالر45ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر110( دالر ـ یکسال )55ماه ) 6کانادا:   

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 »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 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ ششم( موقعیتی عجیب  
ـنـی   وسیع ومظلوم واقع شدن داکترعبداهلل تأکیدکردند. آنهامیدانندکه داکترغ
توان مقابله بامخالفتهای وسیع اجتماعی را ندارد؛ ازهمین رو نسخه حـکـومـت  

 وحدت ملی را پیچیده اند . 
آنهامیدانندتیمی که دارای اکثریت آراء مردم شده است، منافع ملی برایش  
اهمیت ویژه دارد؛ ازهمین رو کمکهای خود به افغانستان را اهرم فشارساخته اند  

 ویک جمله درمیان، ازآن یادمیکنند و ازقطع شدن آن هشدارمیدهند . 
 شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل 

 کجا دانند حال ما ، سبکباران ساحل ها            )از رُخ نمای نویسنده(               
***************************************** 

 حضرت مجددی در چنگ توطئۀ کرزی 
درخیمۀ مردم محفل با شکوه با اشتراک رئی     1123روزسه شنبه نهم سپتمبر 

جمهور, اعضای کابینه و جمع غفیری از مردم جمع شده بودند تا ازسیزدهمین  
سالگرد شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و هفتۀ شهدا رسم احترام  
بجا آرند.آجندای مجل  طوری تنظیم شده بود تابعدازگفتارمحترم پروفیـسـر  
عبدالرسول سیاف رهبر جهادی, محترم احمدولی مسعودکلماتی چند عـرض  
 نموده مجل  باادعیه به ارواح شهدا و صل، و امنیت در افغانستان پایان یابد. 

ـائـی   امابعد ازختم گفتار پروفیسرسیاف، که بی نهایت عالمانه بودوتوجه آنه
راکه دانسته یا نادانسته باتروریسم کمک میکنند، به احادیث مبترکه جلب کرد,  
تا ازین عمل شنیع خود دست بردارشوند؛ انانسر مجل  اعالن کردکه بـه اثـر  
هدایت رئی  جمهورازمحترم صبغت اهلل مجددی خواهشمندیـم بـه پـودیـم  
تشری  آورده خطابۀ خودراایراد نمایند. حضرت صاحب درقطار پنجم ویاششم  
که نشسته بودند, آهسته ازجا برخاسته آرام آرام بطرف پودیم روان شدند. هنوز  
ـان   حمد و ثنایش پایان نیافته بودکه شوری درمجل  برپاشد، وشرکت کنندگ
ـار   ـت ـف ـادن بـگ ـه نمیخواستندکه از اوبشنوند. مردم به توصیۀ آرامی وگوش ن
ـتـر   حضرت صاحب، نه به یکی از مسئولین مجل  گوش دادند و نه بـه داک
ـیـش   عبداهلل. حضرت صاحب هم با گفتاریکه: اگر من راست باشم خداونـد پ
روی من راستی ام را بیاوردواگرشماغلط باشید خداوند جزای شما را بـدهـد !   

 پودیم را ترک گفتند. 
به مجرد شروع هلهله درتاالر کرزی واشرف غنی احمدزی و همراهان شان  
ازصحنه خارج و روبه فرارنهادند. کرزی میتوانست این شورماشور را اگریـک  
 لیدرمقتدرمیبود خموش سازد؛ اما نخواست زیرا قراریکه من فکر میکنم : 

ـاره   ـتـخ کرزی میدانست که مجددی ازطرفداران داکترغنی است وهمو اس
کرده بودکه اورئی  جمهورمیشود. او ازحساسیت طرفداران داکترعبداهلل که  
همه پنجشیری ها نبودند،  مقابل حضرت صاحب خوب مطلع بود. اوقصدأ این  
مرد محترم را در چنگ توطئۀ خود درآورد تاباشد که عقدۀ قصد روزلـویـه  
جرگه را ازحضرت صاحب ازقلب بیرون کند، وهم گرو  داکترعبداهلل راتنها  
پنجشیری هانمایش داده، لطمۀ بزرگ برموقعیت شان واردساخته بخواستۀ خود  
که باید داکترعبداهلل دراریکۀ ارگ ننشیند, نایل آید. اما بداندکه بار کجش هیچ  

 وقت بمنزل رسیدنی نیست !  
 داکترغالم محمد دستگیر، ازکلورادو / .                                                   

***************************************** 
انجام    2981و    2911قرارداد، سه قرارداد بین الحکومتی قرضه که بین سالهای  

متوق  شده بود حل و فصل و تسویه    2992شده بود و بازپرداخت آن درسال  
به اینسو، حکومت افغانستان درلیست کشورهای نیازمنـد بـه    1111شد. ازسال 

بعنوان بخشی  1121کمک مالی صندوق بین المللی پول ثبت شده است. درسال  
ـیـر بـه شـدت   ازاصالحات اقتصادی، حکومت افغانستان وضعیت کشور فق

درصد    8۶.8مقروض را گرفت در نتیجه آن کلو  قرضه دهی پاری  کاهش  
 قروض خود را اعالن کرد. 

براساس موافقنامه کلو  پاری ، بلغاریا نیزتصمیم گرفت بهمان درصد درقرضه  
ملیـون دالـر    31.3ملیون دالر   11های خودکاهش را اعمال کند که ازمجموع  

شدواین مقدارپول بعنوان کمک مالی بالعوض دربخشهای دارای اولـویـت  
  8.1مانندزراعت، زیربنا، صحت ومعارف معرفی شد. در قرارداد امضا شده  تنها  

 سال باز پرداخت خواهد کرد . 21میلیون دالر را حکومت افغانستان در بین  
ادامه حمالت پاکستان و رجوع افغانستان به  

 سازمان ملل  
ـ باختر 11 ـیـه  سپتمبر/کابل  ـل : افغانستان درپی تشدیدفعالیتهای دپلوماتیک ع

مداخله پاکستان در افغانستان است.سخنگوی وزارت خارجه میگویددرشصت  
ونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراضهای شدید را نسبت بـه  
مداخالت پاکستان درامور افغانستان مطرح خواهیم کرد.احمد شکیب مستغنی  
ـان دراجـالس   سخنگوی وزارت خارجه درنشست خبری گفت دولت افغانست
ـان درامـور   ـت مجمع عمومی ، اعتراضات شدیدش رانسبت به مداخالت پاکس

 افغاستان مطرح خواهدکرد. 
مین نشست عمومی    19انجنیر ضراراحمد عثمانی وزیرامورخارجه باشرکت در 

این سازمان درشهر نیویارک به نمایندگی از افغانستان سخنرانی خواهـدکـردو  
اعتراض شدیددولت افغانستان رامبنی بر پرتاب راکت توسط نظامیان پاکستانی  
ـان و   بروالیات شرقی، حفرخندق درامتدادخط دیورند ازسوی نظامیان پاکست
ـلـه   ـان ازجـم ـت دخیل بودن  نظامیان و مشاورین پاکستانی درناامنی های افغانس
مواردی اندکه افغانستان درنشست مجمع عمومی آنرابیان خواهدنمود وتـوجـه  
جامعه جهانی وسازمان ملل را به تخطی های که مداوم از آن طرف خط دیورند  
درافغانستان صورت میگیرد معطوف خواهد کرد. وی گفت قرارست وزیـر  
 خارجه در حاشیه نشست مجمع عمومی، با وزرای خارجه ترکمنستان، آذربایجان 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـای   ـانـواده ه ـ وفات شادروان داکترمحمدناصرکشاورز رادرکالیفورنیابه خ
محترم کشاورز، عمر وسایربازماندگان شان صمیمانه تسلیت میگوییم. از اشتباهی  
که درموردنام آن مرحوم درشمارۀ پیشین رخ داده، واسم جناب داکترمحـمـد  

 صال، کشاورچا  شده بود، بدین وسیله ابرازمعذرت می شود . امید 
ـای   ـ وفات مرحومه والدۀ رابعه رشیدانصاری رادرهامبورگ، به خانـواده ه

 محترم رشید وانصاری صمیمانه تسلیت میگوییم . امید 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ 

 در سوگ مردی 
 نه هرکه طرف کُله کج نهاد وتند نشست   کالهداری وآئین سروری داند 

آگهی یافتم که زنده یاد تاج محمد)وردک( سابق والی بدخشان و وزیرامور  
ـابـل در    1123سپتمبر  8داخله درحکومت مؤقت حامدکرزی، به تاریخ   درک

 گذشتند، یادشان جاویدانی باد ! 
من دوست بسیارعزیز، شخصیت پرتالش، مرد راستگو، فرهمند وبا فرهنگی  
را ازدست دادم، که قلبم به یادش هردم جتکه میخورد، آوازۀ درد بزرگمـردی  
ـااز   که مراجگرخونم کرد. این رسالت هرفردبا احساس ودارای فضیلت است ت
همه شخصیتها، زن هستند یامرد، در راه انکشاف آزادی، عمران وشکفایی همه  

 جانبۀ کشورهمت به خرج دادند، بدون تنگ نظری ارجگزاری نمایند.  
ـیـسـه   لذا الزم دانستم تابرای هریک فرزندان این مردفرزانه ودلیر)رناجان، ان
جان، ستوری جان، گل مکی جان، نجیب جان، وژمه جان( خانـوادۀ روشـن،  
ـیـت   ابراهیمی و دیگردوستان، ابراز همدردی کرده، از درگذشت چنان شخص
 مبارز ومیهن دوست که تنم می لرزد، آرامش روانی وبرده باری تمنا نمایم . 

 گرمنافق ازتواضع صاحب دین میشود    تیغ هم خواهدنمازی شدبه پرواز رکوع  
 شکور نوابی، ایالت مریلند 

***************************************** 
 هامبورگ ـ آلمانسیدآقا هنری                                           

 ن رئیس التروریستا
ـار    2931درسال  انگریز اوالدحرامی زایید ونامش راپاکستان ماند، هنـوز چ

ـارا    2939غوک میکرد که درخزان  منطقۀ مغلگی سرحدات جنوبی وطـن م
بمباران، وعدۀ زیادی عساکرووطنداران مارا شهیدکرد، ازآن به بعدهرجنایت و  
خیانتی که ازدستش شد دریغ نداشت. ازآنجا که غالمان حلقه بگوش انگریز از  
مزدوری به غصب پادشاهی رسیده بودند وجرئت جواب آن حرامیان رانداشتند  

 با بی غیرتی تمام واقعۀ دردناک را خاموشانه خاشاک پوش کردند. 
داکترحق شناس دوران پادشاهی شاه ظاهر)وشاه داوود( راعصر طالیی برای  
کمونستان خوانده. هردوعموزاده دست بهم دادند، وطن آبائی عـزیـزدوسـت  
داشتنی مارابه یک مشت ملحد وطن فروش روس پرست سپردند، آبادی شیطان  

 خانه از مصیبت ما شد، بازِ دولت برسرپاکستانی ها نشست. 
  2۶19قوس   1اسفندیارولی خان رهبرعوامی نشنل پارتی درپارلمان پاکستان  

گفت بعدازجهادافغانستان همان جنرالی که ملیونرنشده مرا نشان دهید. روزنامـه  
ـیـن شـده،   های پاکستانی نبشتند ازروزیکه افغان ها آمدند دسترخوان ما رنـگ

 پروفیسردانشگاه پشاورگفت افغان ها زبان پشتوی مارا غنی کردند. 
نمی خواهم ازجنایات ، این باند جهنمی که به دنیا تروریست صادر میکند زیاد  
صحبت کنم، اگرصد من کتاب هم نوشته شود کم است، روزی دردمندی، درد  
 های مارا بازخواهدگفت. وطن ووطندارانم مستحقند که چند سطری بنویسم.  
ـام   دوستی خداپرست ووطندوستم که بعد نمازهای جمعه باهم می بینیم، هنـگ
ـان   ـت حکومتی مجاهدین آمربانک ملی درشهرکراچی بودند، بعدا رئی  افغانس
بانک شدند، قصه کردند چهارهزارکیلوچای از هندوستان خریده شده بود، که  
به بندرکراچی رسید. مأمورگمرک پاکستانی آنرا درفضای آزاد گـذاشـت،  
ـبـول   برایش گفتم این چای است باران می شود باید داخل محوطه باشد. عمداق
نکرد دوروزبعد باران شد همه اش گندید وپاکستانی ها گفتند برای اینکه ملک  
ما را مکروب نزند باید این چای ها سوختانده وخاکسترش به بحرانداخته شود،  
این دوستم عالوه کرد به اندازۀ قیمت چای پول مصارف فرمودۀ آن مأمورظالم  

 زیادتر شد.  
هفتۀ قبل یکی ازدوستانم که به تازگی نگهت وطن مألوفم ازدامانش هویدا بود  
برایم گفت به هوس ماهی خوری های دریای سروبی آنجا بارفقا رفتیم به عوض  
آن ماهی های خوش طعم ولذیذ ماهی گگهای خورد وریزۀ باالی دسترخـوان  
آمد، پرسیدم چه شده کجاست آن ماهی های که روزها ازطعمش لـذت مـی  
بردیم؟ گفتند سالها قبل دونفرپاکستانی دربند سروبی مواد زهری ریختند کـه  
بعد ازآنروزدگرماهی راندیدیم این ماهی پاکستانی رابه خواهش خودت کـه  
 ماهی فرمایش دادی از بازار خریداری کردیم.  من گویم تفو حامد کرزی تفو. 

ـانـی آب    11به امیدروزی که بندآب دریای لغمان مهارشودکه  ملیون پاکست
ملیارد  11بگویند وقطره اش رانبینند، تاپرداخت قیمت آنراکه ساالنه کم ازکم  

ـارد دالـر   دالرمیشود،باید بپردازند، وبنادروطن ما که هرسال معادل تقریباده ملی
 برای این قوم نابکارعاید می آورد، بسته شود . 

درپایان درد دل شاعرکه ذره ذرۀ وجودش وطن ووطندارمیگوید ازکتابـش  
بنام )درد( اثرداکترشیراحمد نصری حقشناس می آورم.   شاد باد ارواح شهیدان  

 گلگون کفن راه آزادی. 
 داره ماران 

ـاران عجیب  مغرور اند  ــ ـین  خلق منفور اند             داره  م ــ  گرچه در ب
ـند نیش زنند                  نح  وموذی چو خیل زنبور اند  ــ ــ ــ  هر کجا وارسـ
ــرچه ز کبر                   لیک در عمق  و  بُعد مزدور  اند  ــ  پیش پا ننگرند گـ
ــن و خادم                    فاقد عقل و هوش و معذور اند  ــ ــ ــ  نبود فرق خاـی
ـبع خنک                     سرد وبی لط  همچوکافور اند   "َکلَه خالی ز فهم و طـ
ــور اند  ر عرین                      نزد  دالر زبون  ز عصـف  بین مردم همه چو شـی
 آزمودم بسی ز خورد وکالن                      پوک واجوف چونای وناقوراند 
 شغل شان نیست جز سیه کاری                     تیره   طینت چو شام دیجور اند 
ــش و از ادب دور اند  ــضل و مردمی و حیا                       همه قاـل ــ  فاقد ف
 بی سواد و سفیه و سفله و دون                  زشت وچرکین چوزخم ناسوراند 
 شغل شان دزدی است و طراری                 هم بدین کار شاد و مسرور اند 

( شعری با عنوان )ای  919یادآوری: درصفحۀ هفتم، ستون سوم شمارۀ امید،) 
منافق( چا  شد، که نام شاعرگرامی اشتباه طباعتی داشت. سرایندۀ آن پارچه  
ـتـر   دانشمندارجمندجناب داکترشیراحمد نصری حق شناس می باشند، نه داک

 نصیراحمد حق شناس.  
***************************************** 

 بلغاریا قروض خود را به افغانستان کاهش داد 
ـ باختر:   12 حکومات افغانستان وبلغاریا امروز قرارداد تسـویـه  سپتمبر/صوفیا 

ـای    ـت قرضه حکومت افغانستان را امضا کردند.عمرزاخیلوال، وزیر مالیه وهـم
بلغاری اش رومن پرودزانوف قراردادی را به منظور تسویه وحل وفصل قرضه  
 حکومت افغانستان رادرشهرصوفیا پایتخت بلغاریاامضاکردند. بر مبنای این  

 شادروان شهید پروفیسربرهان الدین ربانی )رح( 
 عطا محمد نور به تقیه سیاسی پایان بخشید 

عطامحمد نور به تقیه سیاسی پایان بخشید سخنان اخیر والی بلخ کمک شایانی  
ـا   به شفاف سازی عرصه تعامالت سیاسی افغانستان می کند. شهامت استاد عـط
محمد نور را باید ستود که تقیه سیاسی رایج در میان رهبران جامعه تاجیک را به  
کناری نهاده و علت العلل بحران وریشه نابسامانیهای تاریخی این کشور را آماج  
قرار داده است. والی بااقتداربلخ در سخنرانی روز پنجشنبه خود رئی  جمهـور  

پنجشیری -یک قندهاری «کرزی رامتهم به جهتگیری های قومی کردوافزود:  
)عبداهلل( نمیتواند که درافغانستان رئی ِ جمهور شود اما در امریکا یک برده، در  
فرانسه یکی از اقلیتِ یهود و در هندِ که دومین کشورِپرنفوسِ دنیاست، یـک  

 »مسلمان، میتوانندرئی ِ جمهور شوند. 
اگر چنین شهامتی از این پیش در همه بزرگان و رهبران وجود می داشت، از  
ـا اگـر در   خاکستر جنگهای کابل ققنوس رهایی و نجات پدیدار می شد. و ی
ـلـی   دوران مقاومت ضد طالبانی به دام تقیه سیاسی گرفتار نمی آمدیم، راه ح
ـازی   ـازس جامع تر محصول توافقات بن می بود و در این سالهای پسین مجال ب
ـلـه ای   استبداد فراهم نمی گردید. به باور من؛ بحران انتخاباتی کنونی به مـرح

 حساس و تعیین کننده ای رسیده است.  
ـاری از   از جانب مقابل کسانی چون حضرت صبغت اهلل مـجـددی وشـم
تئوریسین های تیم تداوم، با گشودن باب مباحث )سلسله مراتـب قـومـی( و  

 )درجه بندی شهروندان( از یک قاعده استتار شده، برمال سخن گفته اند. 
از این سو نیز والی بلخ و شماری از فعاالن تیم اصالحات آمادگی خـود را  
برای ورود به یک گفتمان صری، و شفاف پیرامون این مباحث اعالم کرده اند؛  

 تا این بحث تاریخی سرانجامی یابد. 
از پرده برون افتادن رازها و آفتابی شدن قواعد پنهان، همراه با درد و رنـج  
خواهد بود که در آغاز این بحران به )درد زایمان تاریخ( مسمی گردید. بـدون  
تردید عبورازاین مرحله وحل و فصل شدن مباحث بنیادین، ما را کمک خواهد  
کردکه در جهان متمدن جایی برای خود پیدا کنیم و بی هراس از یکدیـگـر،  

 مانند انسان زندگی کنیم. 
الزم است که به یاد داشته باشیم؛ آنان که امروز به سعادت و ثبات رسیده اند،  

ـتـه «روزگاری چون امروزما را پشت سر گذاشته اند. آنان از   ـان    »گـذش ش
  »گذشتـه «زندگی می کنند؛ برخالف ما که نه تنها از    »حال «آموختند و در  

زندگی میکنیم./)برگرفته ازفیسبوک نویسنده،    »گذشته «نیاموخته ایم، بلکه در  
 (1123سپتمبر 21مورخ  

***************************************** 
 عبداهلل بایدریاست اجرایی رابپذیرد 

شماری ازآگاهان سیاسی میگوینداگرعبداهلل درمقام ریاست اجرایی حکومت  
آینده کارنکند، احتمال داردحکومت وحدت ملی با دشواریهایی روبروشـود.  

دانند و میگویند وی روابطی بسیار خوب با    آنان عبداهلل راسیاستگری باتجربه می 
بسیاری از کشورهای جهان دارد و از همین رو باید مسئولیت ریاست اجرایی را  

 بپذیرد. 
ـاسـت اجـرایـی   گزارشهایی وجود دارندکه عبداهلل شخصی رابرای مقام ری

گان شورای ملی اینکار    حکومت وحدت ملی معرفی خواهد، اماشماری ازنمایند 
ـبـرد   رااشتباه میدانندومیگویند درشرایط کنونی تنها آقای عبداهلل توانایی پیـش

 های ریاست اجرایی را دارد.   مسئولیت 
ـفـت:   شکریه بارکزی نماینده مردم کابل درمجل  نمایندگان درین باره گ

ایجادحکومت وحدتی ملی توافـق کـردنـد،        همان گونه که دونامزد درباره «
ـام   بایدبه تعهدات شان هم پابند باشند و رهبران دوتیم مسئولیتهای خـود راانـج

زیادی دررهبری یک گروه وحل تنشهای سیاسی دارد      دهند.آقای عبداهلل تجربه 
وازهمینرو بهتراست تا خود ایشان مقام ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را  

 .»بپذیرند 
ـاره   ـیـز در ایـن ب ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجل  نمایندگان ن

ـال    1 داکترصاحب عبداهلل ازجمله کسانی است کـه در «خاطرنشان کرد:   س
ـان   ـیـل ایش ـیـن دل ـهـم گذشته طرح نظام پارلمانی رامطرح کـرده بـودنـدب

ـبـرنـد.  ـتـه    »میتوانندمسئولیتهای ریاست مقام اجرایی رابخوبی پیش ب ـادس ام
ـاسـت اجـرایـی   ـام ری ـق اصالحات وهمگرایی دربارۀ اینکه چه کسی در م
ـات   کارخواهدکرد چیزی نمیگوید، فضل الرحمان اوریا عضو دسته اصـالح

حضور داکترعبداهلل تنهاگزینه درپست ریاست  «وهمگرایی درین رابطه گفت: 
 »اجرایی برای کامیابی کارهای حکومت وحدت ملی است. 

ـای    گویندنزدیک شدن دیدگاه   این آگاهان می  های دو رهبر درپیشبردکاره
ـاتـی،    های آقای عبداهلل درحل تنش   حکومت وحدت ملی، توانایی  ـاب های انتخ

اودرسیاست و نیز روابط خوب او با جهان از مهمترین ویژگی      تجارب گسترده 
های وی است وبه همین خاطر بایدمقام ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی  

 را به دست گیرد.  
 (1123سپتمبر   11)طلوع نیوز،  

***************************************** 
ـان       وگرجستان پیرامون برگزاری نشست چهارجانبه ایکه درآینده نزدیک می

ـان قـرارسـت   ـن این چهارکشور برگزار خواهدشد دیدار وگفتگو نماید. همچ
ـتـی ازطـریـق   عثمانی بامقامات قزاقستان مالقات ودرموردایجادراه تـرانـزی

 ترکمنستان بین افغانستان و قزاقستان بحث و گفتگو نماید . 
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باروحیۀ اعالمیۀ مشترک وضمیمۀ آن)مادۀ پنجم(، درانتخاب مقامات عالیرتبـه  
خارج ازمکانیسم اصالحات اداری در ادارات وموسسات دولتی، بشمول پستهای  
ـانـب   کلیدی قضایی وادارات محلی، که بتواندبه نمایندگی برابر گونۀ هردوج
ـیـب   منجرشود، مجدانه مشورت میکنندودراین خصوص، فراگیـری وتـرک
ـ اجتماعی کشور، بویژه زنان، جوانان واشخاص دارای معلولیت رامورد   سیاسی 
ـقـل   ـت ـیـون مس توجۀ خاص قرارداده وهم چنان به اصالحات سریع درکمـس
اصالحات اداری و خدمات مکلی متعهدهستند؛ * زمینه سازی برای سهمگیری  
ـاده ازایـن   ـف ـت وسیع شخصیتهاوکادر های ورزیده درسطوح مختل  نظام واس

 فرصتها برای تأمین صل، وثبات پایدار وایجادادارۀ سالم .  
ـ ایجادپست مقام رهبری تیم دوم: به تأسی ازاعالمیۀ مشتـرک مـورخ    21د 

ـعـۀ  1123اگست 8)2۶9۶اسد   ـام وتـوس ـتـحـک ( وضمیمۀ آن، به هـدف اس
ـبـر   ـیـث ره دموکراسی، مقام رهبری تیم دوم، که درسندمذکور ازآن بـح
ـارچـوب دولـت   اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان رئی  جمهوردر چه
ـا،   ـه ـت ـی ـئـول جمهوری اسالمی افغانستان ایجاد وبه رسمیت شناخته میشود. مس
ـیـل   صالحیتها وامتیازات این مقام درفرمان مذکور تسجیل میگردد. بعدازتشـک
ـام   ـق حکومت وحدت ملی باحضور تیم دوم براساس این موافقتنامـه، ایـن م

 منحیث متحدحکومت وحدت ملی عمل میکند.  
ـات   ـ : اصالحات درنظام انتخاباتی : به منظورحصول اطمینان ازاینکه انتخاب ه
درآینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان)قوانین  

ـادۀ  ـار    1ونهادها( به تغییرات بنیادی نیازدارد. رئی  جمهور بادرنظرداشت م چ
چوب سیاسی، بالفاصله پ  ازتأسی  حکومت وحدت ملی، کمسیون خاصی  
را با هدف اصالح نظام انتخاباتی افغانستان، طی یک فرمان ایجادمیکند. اعضای  
کمسیون خاص باتوافق رئی  جمهور ورئی  اجرایی تعیین میگردند کمسیون  
ـنـه   ـی ـاب خاص درموردپیشرفت کارها به رئی  اجرایی گزارشـده بـوده وک
ـیـق آن   ـب پیشنهادات این کمسیون رابررسی نموده، واقدامات الزم رابرای تط
ـبـل   رویدست میگیرد. الزم به ذکراست که تطبیق اصالحات انتخاباتی باید ق

 صورت گیرد.   2۶93ازبرگزاری انتخابات پارلمانی درسال  
ـ تطبیق :   ـ تفاوت دیدگاه واختالف درمورد تعبیریاتعمیل این موافقنامه  2و 

ـیـل  1بامشورت جانبین حل میگردد؛   ـه ـ طرفین ازنقش جامع بین المللی درتس
موافقتنامه های سیاسی وتخنیکی اظهارقدردانی نموده وازاطمینان شان به طرفین  
ـلـی   درحمایت از اجرای این موافقتنامه و همکاری شان باحکومت وحدت م

 استقبال می کنند.  
ـ اجرایی شدن : بااحترام به تعهدات شامل موافقتنامه های تخنیکی وسیاسی   ز

اسـد    21( واعالمیۀ مشترک مورخ 1123جوالی   21) 2۶9۶سرطان  12مورخ 
(، طوریکه دراین موافقتنامه انعکاس یافته است، طرفین  1123اگست   8) 2۶9۶

ـیـل   بر تعهدخود درمورد برآیند انتخابات وتطبیق این موافقتنامه به منظورتشـک
حکومت وحدت ملی تأکید میکنند، این موافقتنامه باامضای هردو کاندیدا در  

 حضور شاهدان داخلی وبین المللی، اجرایی خواهد شد. 
 جاللتمآب داکتراشرف غنی احمدزی        جاللتمآب داکترعبداهلل عبداهلل 

 جاللتمآب جیمزب. کنینگهم                      جاللتمآب یان کوبیش          
 سفیرایاالت متحدۀ امریکا                نمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد             

***************************************** 
 قتل سربازان و سرداران جهاد کفرباهلل است 

ـ ماندگار   12 ـان سپتمبر/کابل  ـادبـره    : ازسومین سالروزشهادت پروفیسر است
ـا   الدین ربانی رهبرجهاد، رئی  جمهورپیشین و شهیدصل، کشور روزگذشته ب
حضور رهبران جهادی، مسووالن ارشد دولتی، رؤسای مجلسین شورای ملی و  

داشت به عمل آمد. کرزی درین نشست   شهروندکشوردرکابل گرامی     هزاران 
که درتاالرلویه جرگه برگزارشده بود، گفت به نام صل، فریب خوردیم، استاد  

آورصل، که درحقیقت قاتل ودسیسه کار بود، آمد    شهید به سرعت بطرف پیام 
ـان   و به شهادت رسید. استاد شهید یکی از بهترین فرزندان این خاک ویک انس
ـار   ـی صلحدوست و مردمداربود.استاد ربانی منحیث یک رهبر جهاد، انسان بس
ـار   ـی مهربان و مشفق و شخصیت مردم دار، عالم متواضع، دورانـدیـش و بس
وطندوست بود. او بااشاره براینکه شهیداستادربانی همیشه برایش پندها ونصای،  

داشت، گفت: پ  ازآنکه دیزاینرهای خارجی چپن وکاله    عالی وارزشمند می  
ـار   مرا مورد پسند قراردادند، استاد شهید برایم گفت که مطبوعات خارجی بسی
ـان   ـت تعری  و ستایش کاال وچپنت رامیکنند ولی بدان روزی که منفعت افغانس

هابگذاری وازمنافع خاکت دفاع کنی، توهینت میکنند. ایـن    رادربرابرخارجی 
 های استاد شهید، بسیار زود ثابت هم شد.   حقیقت گفته 

های    همچنان، استاد عبدرب الرسول سیاف از رهبران جهادی با تاکید بر گفته 
ـتـل    قبلی  اش در راستای سنگرداری مقابله با دشمنان افغانستان، گفت کسیکه ق

است. اوافزود: کسیکه  )کافرباهلل (کند به حکم خداوند    سربازان رامباح اعالم می 
ها    حرام خدا راحالل بگوید کافر است. در این مساله اتفاق کل علما است. برخی 
زنـد از    میگویندکه قتل سربازان افغانستان مباح است، هرکسیکه این گپ رامی 

کنم که کافر باهلل است. یکتعداد میگویندمخالفین مجاهد اند؛    همین جا اعالم می 
زنند ایـن    بیایند درمیدان حاضرشوند؛ جوانی راباراکت پیش روی مادرش می 

ـای    چگونه اسالم وجهاد است. این جنایت بزرگ در حـق اسـالم و ارزش  ه
 ).اسالمی است 

 پیام محترم ارتشبد عطامحمد نور 
عزیزانم ! گالیه های شماروی چشم، اما من دالیل خود رادارم.من بسیارواض،  
موضعگیری داشتم. هیچ حرف زیرلفافه نزدم،حتی تسلیم فشارهای دوستان بین  
ـا رابـرمـال   المللی نشدم.مرگ راپذیرفتم،تهدیدراپذیرفتم، همه واقعیتهاوخیانته
کردم. نمیشدکه بحرانی شدن کشوررا که تاوانش راملت فقیرما میدادبه دیگـر  
راه حلهاترجی، میدادم. نمیشدکه تصمیم رهبری تیم اصالحات وهمگرایـی را  
ـیـم   مخالفت کرده، انشعاب ودودستگی به میان می آوردم، الزم دیدم به تصـم
ایشان احترام بگذارم.اما اینراهم بدانید که این زورشما بودکه نتیجه آرا اعـالن  
نشد. این زورشما بود که ماهها کسی توان اعالن نتایج تقلبی را نداشت. این زور  

 شما بودکه پنجاه فیصددرقدرت دولت مردم خودراسهیم ساختیم. 
من هیچ معامله نکردم، شخصیت من و سرشت من چنین چیزی را اجازه نمی  
ـنـی   دهد.چیزهایی است که گفته نمی توانم و گفتن انرا به خیر نمی بینم و گفت

 های هم است که بعدا از عمل ما خواهید دید. 
خوش هستم که کشور از بحران نجات پیدا کرد ولو که قیمت باال گرفت و  
سنگین تمام شد. ولی متاس  هستم حق به حقدار نرسید، ظلم آشکارا صـورت  
ـا   گرفت، اگر شما میبودید چه میکردید، خوب است که به من مشوره دهید ت
بدانم.اگراعالمیه امروزمرا به درستی بخوانیدو دقیق شوید مراواندیشه مرا درک  

 خواهیدکرد، که من چه موضع داشته ام. 
ـام   یک پیام به آنعده هموطنانم که اخالق شان ازگفتارشان معلوم است. دشن
ـان   دادن کار مردان و انسان های با عزت و با ناموس نیست، انسان افغان و مسلم
همیشه در میدان می ایستد تصمیم میگیرد نه حقیرانه از عقب به حرفهای مبتذالنه  

 روی می آورد! 
 سترجنرال عطامحمد نور والی بلخ  

 و رئی  عمومی شورای اجرائیه جمعیت اسالمی افغانستان 
 گوشۀ ازصحبتهای کرزی درمراسم خداحافظی 

.برایم در بن قانونی صاحب هم رآی داد تارئی  جمهور شدم ومن درافغانستان  2
 بودم رادیوبی بی سی برایم زنگ زدتورئی  جمهور شدی، 

.در میدان بگرام مارشال صاحب وقانونی صاحب استقبال کردند ومرا مستقیم  1
 به ارگ آوردند، 

 . من محافظی نداشتم تمام محافظینم وطنداران پنجشیر بودند، ۶
.داکترصاحب عبداهلل راشام همانروزتماس گرفتم، بعدازاعالن نتیجه درپنجشیر  3

 بودوگفتم دستگاه حکومت وارگ درخدمت شماست بخیر بیایی. 
بلی یا    1111یا  3111.داکترصاحب اشرف غنی درپنجشیرچقدر رآی گرفته. 1

 پ  نماینگر وحدت ماست...)حامدکرزی( 8111
پ  ازسخنان فردشماره اول کشورثابت شدکه پنجشیر والیت نه بلکه یک خط  

 فکری و یک جریان مهم سیاسی دراین کشور است ! 
 اعضای کمسیون انتخابات باید دادگاهی شوند 

ـ طلوع نیوز   11 : برخی از باشندگان کابل معتقدندکه احـمـد  سپتمبر/کابل 
ـات      یوس  نورستانی رئی  کمسیون انتخابات روزیکشنبه با اعالم نتیجه  ـاب انتخ

ریاست جمهوری انجام تقلبهایی گسترده در انتخابات، ناتوانی بازرسی صد در  
ـات    صدی آرا در پاکسازی آرای تقلبی و بی  ثباتی سیاسی را در دور دوم انتخاب
گان کابل رابرانگیخت، شماری ازکابلیان    پذیرفت. این اقدام، واکنش تند باشند 

خواهان پاسخگویی مسئوالن کمسیون انتخابات دربارۀ چگونگی سـرنـوشـت  
 آرای پاک مردم هستند. 

ـار   رومل دانشجوی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه کابل درین باره گفت:)من بسی
ام، من یک دانشجو هستم وافتخارمیکنم    خشنودم که درانتخابات شرکت نکرده 

های رأی    ام.آنهاییکه باپذیرفتن خطرهای گوناگون به پای صندوق   که رأی نداده 
رفتند، امروزمیدانندکه آرای شان به تمسخر گرفته شده و این ناتوانی کمسیون  

ساله کابلی دیگرازناتوانیهای کمسیـون    11 مستقل انتخابات را نشان میدهد. فواد 
انتخابات بسیارخشمگین است ومیگوید:)مسئوالن کمسیون بایددرین باره پاسخ  
گوباشند، مسئوالن کمسیون به ارادۀ پاک مردم خیانت کردندو باید بی درنگ  

 به کیفر برسند. 
ظاهراً به درازاکشیده شدن انتخابات بعلت آنچه نبودمدیریت سالم گفته شـده،  
بیشتربه کسانی صدمه زده که اوضاع اقتصادی باثباتی نداشتند و وابسته به درآمد  
ـان بـه   های کوچک و روزانه شان بودند.اکنون این باشندگان پایتخت خـواه
دادگاه کشانده شدن مسئوالن کمسیون انتخابات هستند. عمرشاه ازگذرگاه که  
روز وشب خود را با فروختن چند کیلومیوۀ خشک سپری میکند، خواهان بـه  
های    دادگاه کشانده شدن مسئوالن کمسیون انتخابات وکسانی ست که در تقلب 

گسترده دست داشتند. اوافزود: )باآنکه مردم باجانشان بازی کرده پای صندوق  
های رأی حضوریافتند، اما مسئوالن کمسیون انتخابات هیچکاری برای مدیریت  

 نیرومند روند انتخابات انجام نداد، پ  آنان باید به دادگاه کشانده شوند. 
ازسوی دیگرآگاهان امورانتخاباتی، مسئولیت هرگونه هرج ومرج و نابسامانیهای  
مربوط به انتخابات رابرعهدۀ کمسیون انتخابات می گذارنـد.مـحـمـدیـوسـ   
رشیدرئی  اجرایی بنیادانتخابات آزادوعادالنۀ افغانستان درین باره تصری، کرد:  
)کمسیون بایددرک کندکه در تمام مشکالتیکه در روند انتخابات بوجود آمد  

 نقش داشته و باید در این باره پاسخگو باشد(.  
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 )دنباله ازصفحۀ اول( متن توافقنامه  
ـیـ    این موافقتنامه به تنهایی خودنمی تواند رابطه میان رئی  جمهور و رئ
ـیـجـۀ   ـت ـایـددر ن اجرایی را بصورت کامل تعری  کند، بلکه ایـن رابـطـه ب
تعهدهردوجانب به مشارکت، تعاون، همکاری ومهمترازهمه مسئولیت پذیری در  
ـهـد و   ـع ـت برابر مردم افغانستان تعری  گردد. رئی  جمهور ورئی  اجرایی م

 مکل  به کارمشترک باروحیۀهمکاری باهم دیگرمیباشند.  
ـاد   ال : برگزاری لویه جرگه بخاطرتعدیل قانون اساسی، وبررسی طرح  ایج

 پست صدراعظم اجرایی . 
(   1123اگست  28) 2۶9۶اسد 21ـ براساس مادۀ دوم اعالمیۀ مشترک مورخ 2

وضمیمۀ آن )...شکیل لویه جرگه درمدت دو سال تاپست صدراعظم اجرایی را  
موردمداقه قراردهد،(؛ رئی  جمهور متعهداست مجل  بزرگان رابرای استدالل  
 در موردتعدیل قانون اساسی وایجادپست صدراعظم اجرایی برگزار نماید. 

ـ بعدازمراسم تحلی ، رئی  جمهورجدیدبامشوره با رئی  اجرایی، به اساس  1
ـاسـی را   یک فرمان، یک کمسیون راتوظی  میکندتا مسوده تعدیل قانون اس

 آماده سازد. 
قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهداست تا  231ـ به تأسی ازحکم مادۀ ۶

قانون    221مادۀ   1براساس قانون وبه منظورتکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند 
 اساسی، درزودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالیهارا برگزار کند. 

ـ حکومت وحدت ملی متعهداست تاقانون تشکیالت اساسی دولت راتصویب  3
 ونافذساخته، مرزهاوحدود واحدهای اداری محلی راازمجاری قانونی تعین نماید.  

ـیـکـی    1 ـتـرون ـ حکومت وحدت ملی متعهداست تاروند توزیع تذکرۀ الـک
 کمپیوتری رابرای تمام شهروندان کشور، درزودترین فرصت ممکن تکمیلکند. 

ـ مواردفوق وسایرموارد توافق شده، طی یک جدول زمانی که ضمیمۀ ایـن  1
 موافقتنامه است، تطبیق میگردند.  

ب: * تازمان تعدیل قانون اساسی وایجاد پُست صدراعظم اجرایی، پست رئی   
اجرایی براساس مادۀ پنجاه قانون اساسی، مادۀ دوم اعالمیۀ مشترک وضمیمۀ آن  
بافرمان رئی  جمهورایجادمیگردد. رئی  اجرایی ومعاونینش درمراسم تحلی   

 رئی  جمهورمعرفی میگردند. 
ـاد   ـه ـن ـیـش * رئی  اجرایی حکومت، باوظای  صدراعظم اجرایی، براساس پ
ـیـ    کاندیدای دوم وموافقۀ رئی  جمهورتعیین میگردد. رئی  اجرایی به رئ

 جمهور پاسخگو میباشد. 
* تشریفات خاص برای رئی  اجرایی درفرمان رئی  جمهور در نظرگرفته  

قانون اساسی، رئی  جمهور    11و 12،  11،13میشود. * بادرنظرداشت ماده های  
طی فرمانی، صالحیتهای اجرایی مشخصی رابه رئی  اجرایی تفویض میکند،  

 که مواردعمدۀ این صالحیتهاقرارذیل اند: 
ـ اشتراک رئی  اجرایی بارئی  جمهوردرمجال  دوجابنۀ تصمیم گیـری؛  2
ـهـور  1 ـیـ  جـم ـ پیشبرد اموراداری واجرایی حکومت که توسط فرمان رئ

ـ پیشنهاد  3ـ تطبیق برنامۀ اصالحات حکومت وحدت ملی؛  ۶مشخص میگردد؛  
ـ  1اصالحات درتمام ادارات حکومتی ومبارزۀ قاطع بافساد اداری درحکومت؛  
اعمال صالحیتهای مشخص اداری و مالی که براساس فرمان رئی  جمهورتعیین  

ـات  1میگردد؛   ـ تأمین رابطۀ کاری قوۀ اجرائیه باقوای مقننه وقضائیه درچـوک
ـا،  1وظای  و صالحیتهای تعری  شده؛   ـ تطبیق، نظارت وحمایت ازپالیسی ه

ـ ارائۀ پیشنهادات و گزارشهای الزم  8برنامه هاوامور بودجوی ومالی حکومت؛  
 به رئی  جمهور.  

ـنـد،  9 ـیـک ـ بصفت رئی  دولت وحکومت، رئی  جمهورکابینه رارهبری م
مجال  کابینه، نظربه صوابدید رئی  جمهورروی ستراتژیها، پالیسیها، بودجـه،  
ـایـ  آن دایـر   تخصیص منابع وطرح قوانین، درپهلوی سایر صالحیتها ووظ
میگردد. کابینه متشکل ازرئی  جمهور، معاونین رئی  جمهور، رئی  اجرایی،  
ـئـول   معاونین رئی  اجرایی، مشاور ارشد ووزرا میباشد. رئی  اجـرایـی مس
مدیریت تطبیق پالیسیهای حکومت است، که درکابینها اتخاذمیگردد، ودرمورد  
پیشرفت امور هم مستقیماًبه رئی  جمهور وهم درمجال  کابینه گزارش میدهد.  
به همین منظور، رئی  اجرایی جلسات نوبتی هفتـه وارشـورای وزیـران را  
دایرمیکند، که متشکل ازرئی  اجرایی، معاونین رئی  اجرایی و تمام وزیـران  
میباشد. شورای وزیران، اموراجرایی حکومت رابه پیش میبرد. همچنان مجال   
کمیته های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رئی  اجرایی دایرمیگردند. بر  
مبنای این مادۀ موافقتنامه، رئی  جمهورطی یک فرمان، شورای وزیران رابـه  

 عنوان یک نهادنو و مجزا ازکابینه، تعری  واعالم خواهد کرد. 
ـات  21 ـام ـق ـ ارائه مشوره وپیشنهادبه رئی  جمهور درموردتعیین وعـزل م

ـ نمایندگی خاص از رئی   22عالیرتبۀ حکومتی وسایرامورمربوط به حکومت؛  
ـرئی  اجرایـی  21جمهور درسط، بین المللی حسب لزوم دید رئی  جمهور؛  

ـاون اسـت،  2۶عضوشورای امنیت ملی میباشد؛   ـع ـ رئی  اجرایی دارای دوم
معاونین رئی  اجرایی در مجال  کابینه وشورای امنیت ملی عضویت دارنـد.  
وظای ، صالحیتهاومسئولیتهای معاونین رئی  اجرایی، بادرنظرداشت وظایـ   
ـا، بـه   ـه وصالحیتهای رئی  اجرایی ودرنظرگرفتن تشریفات مناسب برای آن
 پیشنهاد رئی  اجرایی ازسوی رئی  جمهورطی یک فرمان منظورمیگردد.  

ج : تعیینات مقامات عالیرتبه: براساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادالنه،  
شایسته ساالری، صداقت وتعهد به برنامه های اصالحات حکومت وحـدت  1

 ملی، طرفین به مواردآتی متعهدهستند : 
* برابری درانتخابا کادرها میان رئی  جمهورو رئی  اجرایی در سط، رهبری  
ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی وادارات مستقل، در نتیجۀ این برابری وبراساس  

که درباالذکرشده، حضورهردوجانب درشورای امنیت    2۶و 21فقره های ب  
 ملی، درسط، رهبری، مساوی و درسط، اعضا برابرگونه خواهد بود. 

ـیـن   ـی ـع * رئی  جمهور ورئی  اجرایی باالی یک مکانیسم مشخص بـرای ت
مقامات عالیرتبه به اساس شایستگی موافق میکنند. این مکانیسم زمینۀ اشتـراک  
کامل رئی  اجرایی رادرپیشنهادافرادمناسب برای پستهای موردنظر و رسیدگی  
 کامل به این پیشنهادات فراهم میکند. رئی  جمهور ورئی  اجرایی  در مطابقت 

 
 
 


