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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
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بشکست عهد وز غم ما هیچ غم نداشت
دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت
حاشا که رسم لطف و طریق کرم نداشت
بر من جفا ز بخت من آمد وگر نه یـــار
هرجاکه رفت هیچکسش محترم نداشت
بااین همه هرآن که نه خواری کشید ازو
مسکین برید وادی و ره در حرم نداشت
هر راهرو که ره به حـــریم درش نبرد
هیچش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت
حافظ ببر تو گـــوی فصاحت که مدعی
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی (رح)

تاریخ هفت جلدی امان التواریخ روگشایی شد

 91اکتوبر/کابل ـ باختر:کتاب امان التواریخ امروز درحضورداشت داکتـر
سید مخدوم رهی سرپرست وزارت اطالعات وفرهنگ ،توسط نـعـمـت اهلل
شهرانی روگشایی شد .ای کتاب بهمت سرپرست وزارت اطالعات وبامقدمۀ
و اقبا چاپ یافته است .درمحفلی که به ای مناسبت درتاالرمرکزبی المللی
مطبوعات بااشتراک فرهنگیان برگزارشد ،داکترسیدرهی پیرامون کتاب امان
التواریخ معلومات داده گفت :ای اولی باریست که درافغانستان تاریخ تفصیلی
کشور بنام امان التواریخ درهفت جلددر دوره ها مختلف زندگانی ما به نشـر
میرسد .ای تاریخ نوشتۀ یک دانشمند ،مورخ وژورنالیست ایرانی به نام الـحـاج
میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهانی است که بیش ازهشتادسا قبـل در
قاهره زندگی میکردومدیرمنلۀ بود بنام چهره نماکه به افـغـانسـتـان ،ایـران،
هندوستان و آسیا مرکز نیزمیرسید.
داکتررهی نقل نسخۀ امان التواریخ را ازکتابخانۀ اسالمی نیویارک به کـابـل
آورده وبا ایزادمقدمۀ بصورت عکسی بچاپ رساندتادر دسترس محققان کشور
قرارگیرد.کتاب به همت موسسۀ انتشارات کتب بیهقی و زحمتکشی مـطـابـع
آزاد به نشررسید .ای کتاب از سر آغازتاریخ ،سپیده دم تاریخ مـا ازدوران
اساطیرتا زمان شاه امان اهلل را دربرگرفته است .

رئیس جمهورترکیه به کابل رفت

91اکتوبر/کابل ـ باختر :داکتراحمدز دیروز پس از دیدار با رجب طیـب
اردوغان رئیس جمهور ترکیه ،در یک کنفرانس مشترک خبـر گـفـت:
اصالحاتی که به ابتکار سیاست رجب طیب اردوغان در ترکیه به وجود آمـده
است ،از آن در افغانستان نیز استفاده خواهیم کرد .احمدز افزود  :ما دردیدار
امروز خویش در مورد اوضاع جار جهان اسالم و نقش ترکیه درتقـویـت
دموکراسی وایناد اقتصاد قو جهان اسالم ،پروسه قلب آسیا ،آغـازمـنـدد
نشست سه جانبهء استانبو و وصل افغانستان ازطری ترکمنستان با تـرکـیـه،
صحبتها همه جانبه کردیم .ترکیه درچوکات سازمان ایکو درعرصه احداث
خط آه وتوسعه ترانسپورت هوایی با افغانستان همکار خواهدکردوهمچنان
می خواهد شفاخانه علی آباد رابه یک مرکز منهز طبی مبد سـازد و یـک
پوهنتونی را در کابل به نام موالنا جال الدی محمد بلخی اعمار نماید.
و ازنقش مهم ترکیه درایناد فضا صلح و ثبات در منطقه استقبا کـرده
گفت :روابط نیک وحسنه میان افغانستان وترکیه ازقرنها بدینسو وجودداشته و
ای روابط با آغاز قرن 99با یک فصل جدید شروع گردید  .احمدز  ،کمک
ها ترکیه درعرصه ها نظامی و اقتصاد را با افغانستان ستایش نموده گفت:
امروز ما یک موافقتنامه همکار درازمدت استراتیژیک رابه امضارسانیدیم که
بر اساس آن برا همکاریها درعرصه ها زراعت ،استخراج معادن و ساختمانی،
کمسیونها به سطح وزرا دوکشور ایناد خواهد شد و امورآنرابه صـورت
بهترتنظیم خواهدکرد و جلسه کار آن هاساالنه یک مرتبه به ریاست سران دو
کشور برگزار خواهد شد .
درمقابل ،رجب طیب اردوغان ضم اینکه نقش افغانستان رادرایناد روابـط
دوستانه با ترکیه مهم خوانده گفت  :افغانستان در گذشته با ترکیه روابط نیـک
داشته وای ایناب میکندکه ترکیه درکنار افغانستان ایستاده شود و ما ایـ را
اطمینان میدهیم که ترکیه در کنار افغانستان خواهد ایستاد و به همکار هـا
خویش با مردم افغانستان ادامه خواهد داد .رئیس جمهورترکیه گفت :پـروسـه
استانبو را که به ابتکارماآغازشده بود ،ادامه خواهیم داد وپاکستان نقش حیاتی
را در زمینه جلوگیر عبورتروریستان از مرز ایفاکرده میتواند.و گفت برنامه
اصالحاتی که درترکیه عملی شد و نتینه خوبی را در قبا داشت ،برا تطبی
آن در افغانستان همکار خواهیم کرد تا در ایننا نیز نتایج خوبی داشته باشد.
اردوغان ازهمکاریها اقتصاد ؛ فرهنگی ،تنارتی ونظامی ترکیه باافغانستان
اطمینان داده گفت کشورش بزود یک مناریادگار به نام موالناجـالالـدیـ
محمد بلخی را در افغانستان اعمار خواهدکرد .م دری سفرم ،دوستـی وهـم
کار میان افغانستان وترکیه را بطورصریح اعالم میکنم و مامیخواهیم روابـط
میان دوکشوردرعرصه ها مختلف گسترش یافته و محـصـوالت زراعـتـی
افغانستان در بازار ها ترکیه راه یابد .درجریان دیدار ،احمدز مـدا عـالـی
دولتی غاز امان اهلل خان را به رجب طیب اردوغان تفویض کرد .

دیدارمحقق با سفیر پاکستان

99اکتوبر/کابل ـ باختر :سیدابرارحسی سفیرپاکستان مقیم کابل امـروز بـا
حضوردرقصرمرمری شورا وزیران با محمد محق معـاون دوم ریـاسـت
اجراییه دیدارکردوطرفی پیرامون همکار مشترک در عرصه امنیت وثبـات
منطقو بحث و تباد نظر نموده بر دوستی دو کشور همسایه تاکید کـردنـد.
محق گفت :تامی امنیت دوملت مسلمان وبرادرایناب میکند هردوکشور باهم
همکار کنند .

داکترعبداهلل بارئیس جمهورترکیه دیدار کرد

92اکتوبر/کابل ـ باختر :داکترعبداهلل رئیس اجرائیه افغانستان امروز بارجب
طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد.

دری دیدار که درارگ اننام شد ،ابتدارئیس جمهور ترکیه انتخاب داکترعبداهلل
را منحیث رئیس اجرائیه افغانستان تبریک گفت وعبداهلل ازامضا موافقتنـامـه
همکاریها ستراتیژیک میان دوکشور ابراز خوشی کرد وآرزو نمود که جلسه
سه جانبه افغانستان ،ترکیه و پاکستان که موسوم به پروسه انقره میباشد ،بتواند در
عرصه برقرار صلح و ثبات در افغانستان ممد واقع شـود.رئـیـس اجـرائـیـه
حکومت وحدت ملی ،از همکار کشور دوست و برادر ترکیه در بـازسـاز
ساختمان ها بزرگ توسط شرکت ها ترکی ،اعطا بورس ها تحصیلی به
جوانان افغان ،آموزش کدر ها نظامی افغانستان بخصوص پلیس ملی و سرمایه
گذار آن کشور در عرصه ها نفت و گاز ،تشکرکرد .و خواستارفعالیتها و
سرمایه گذار بیشترترکیه درعرصه معادن ومنابع طبیعی افغانستان گردیـد و
خاطر نشان کرد که حکومت افغانستان فرصت ها رابرا سرمایه گذار ترکیه
در افغانستان ،مساعد خواهد ساخت.در مقابل رجب طیب اردوغـان رئـیـس
جمهور ترکیه از کمک و مساعدت ها بیشتر کشورش در بازساز و همچنان
سرمایه گذار در عرصه ها مختلف به افغانستان ،وعده همکار داد.
دری دیدار قرار برآن شدتا وزارت ها سکتورها مختلف دوکشور کمیته
ها را به منظور پیگیر منظم و دوامدار فیصله ها مذکور ایناد کنند .
صدراعظم هند ورئیس اجرائیه تلفونی صحبت کردند
 91اکتوبر/کابل ـ باختر :نریندرا مود  ،صدراعظم هندوستان امروز طـی
یک تماس تلفونی باداکترعبداهلل ،رئیس اجرائیه افغانستان صـحـبـت کـرده
وتشکیل حکومت وحدت ملی و احراز پست رئیس اجرائیه را به اوتـبـریـک
گفت .و ازتعهد کشورش به مناسبات نیک و دوستانه با افغانستان اطمینان داده
و رو گسترش روابط دوستانه میان دو کشور تاکـیـد کـرد .صـدراعـظـم
ازداکترعبداهلل دعوت نمود تا در آینده نزدیک از جمهور هند دیدن کـنـد.
درمقابل داکترعبداهلل ازهندوستان بعنوان دوست واقعی وهمیشگی افغـانسـتـان
یادنموده افزود حکومت وحدت ملی تالش خواهدکردروابط نیک وحسـنـه
افغانستان با هندوستان گسترش یابد .داکتر عبداهلل دعوت صدراعظم هـنـد را
پذیرفته و وعده سپرد تا در یک فرصت مناسب به آن کشور سفر کند.

هرکسی به نفع داعش تبلیغ کند مجازات میشود

 99اکتوبر/کابل ـ باختر :قوماندان امنیه کابل هشدارداد داعش یک گـروه
تروریستی وآدمکش است وهرکی در مورد داعش تبلیغ کند بازداشت میشود.
جنرا ظاهرظاهرگفت کسانیکه شعارها در حمایت ازگروه تروریستی داعش
در اماک عمومی سردهند بازداشت خواهند شد .ای هشدار بعداز آن صادرشد
که اخیرا ً در چندنقطه از شهر مننمله دیوار ها اطراف دانشگاه کابل دو یا سه
شعار به نفع داعش نوشته شده بودکه بعدا ً به سرعت پاک شد .جنـرا ظـاهـر
گفت  ،مردم باید بداند که داعش یک گروه تروریستی و آدمکش می باشد و
از نام پاک اسالم استفاده می نماید و تبلیغ به سود داعش جرم است و درمـورد
داعش هرکس تبلیغ کند و ما جلو آنرا میگیریم.پلیس با کمره ها امنیتی بـه
دنبا کسانی است که ای شعارها را نوشته اند .

طالبان چهارزن را اعدام کردند

92اکتوبر/فراه ـ باختر :طالبان دریک محکمه صحرایی دروالیت فراه چهار
زن جوان را اعدام کردند .طالبان میگویندای زنان با مردان روابـط نـامشـروع
داشتند ودرشب نشینی ها شرکت می کردند.ای زنان که 91تا 01سا عـمـر
داشتند دو روزقبل ازسو گروهی ازطالبان مسلح ازشهرفراه ربوده شدند ،جسد
آنان از کوهی درشهرفراه پیدا شد.
شاهدان عینی میگویندطالبان دربرابر چشمان انبوهی ازقریه نشینان ای چهار
زن رابه جرم داشت روابط نامشروع بامردان وشرکت در شب نشینی ها تیرباران

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

آغازاولین کمپین آگاهی دهی ازسرطان پستان

 91اکتوبر/کابل ـ بی بی سی :وزارت بهداشت افغانستان کمپینـی را بـرا
آگاهی دهی ازسرطان پستان وجلب سرمایه برا مبارزه با ایـ بـیـمـار در
افغانستان آغازکرد .نسری اوریاخیل رئیس زایشگاه ماللی ومسئـو انـنـمـ
رهنما خانواده میگویدافزایش مراجعه مبتالیان ای بیمار به شفاخانه هانشان
میدهدکه شمارمبتالیان به ای مرض بیشتر شده .بنابری وزارت بهداشت اجرا
ای کمپی رارویدست گرفت.
روال غنی احمدز بانو او افغانستان
در مراسم آغاز ای کمـپـیـ گـفـت
بهداشت مادر وکودکان برا داشـتـ
جامعه سالم ،مهم و اساسی اسـت زیـرا
مادران هسته خانواده هستند و بـه ایـ
دلیل باید به بهداشت زنان توجه بیشـتـر
صورت گیرد .خانم احمدز گـفـت
بیمار سرطان پستان با مراقبـت هـا
پیشگیرانه و بلند بردن آگاهی می تواند
تشخیص و تداو شود؛ پس باید برا
تمرکـز
مبارزه با آن بر طب پیشگیرانه
خانم (بی بی گل) روال احمدزی
بیشترشود.
او افزود  :آرزودارم بازنان افغانستان درعرصه خدمات صحی همکار شود
تااز امراضیکه صحت شان را تهدیدمیکند به موقع جلوگیر شود .برا جـلـو
گیر ازمرگ مادران ،داشت و استفاده کردن از امکانات بهداشتی بسیارمـهـم
است وباید به مردم دری مورد آگاهی داده شود .

خانم (بی بی گل) روال احمدزی

91اکتوبر/نیویارک تایمزـ امید  :روزنامۀ نیویارک تایمزامروز در صفحۀ 4
مقالۀ به قلم آقایان والش و ناردلند ،ازکابل ،نشرکرده ودر کنارآن عکس احمد
ز باشا سفیدسرشانه وپهلو اوهمسرش خانم روال غنی(احمدز ) دیده می
شود .عکس دیگرجمعی اززنان رانشان میدهدکه درماه مارچ به مناسبـت روز
زن ،محفلی برگزارشده بود.
روزنامه بخاطرمیدهددرنطقی که احمدز بتاریخ  91سپتمبربعد ازمـراسـم
تحلیف ایرادنمود ،ازخانم خودباقدردانی زیادیادکرد و خبردادکه خانم احمدز
ملقب به (بی بی گل) درزمینۀ مساعدت به زنان و کودکان وآنانیکه درداخـل
افغانستان منبوربه ترک خانۀ شان شده اند ،کار خواهد کرد.
چنانکه پیش بینی میشد ،علما محافظه کاردرزمینه اظهارمخالفت نمـودنـد.
زیرا احمدز درسالها  9191زمانیکه دربیروت تحصیل میکرد ،باای خـانـم
لبنانی که مسیحی است ،ازدواج کرده بود.مولو حبیب اهلل هاشم امام مسندباغ
باال کابل ،دریک مصاحبۀ گفت هیچ کس مشرف شدن ای خانم رابه اسـالم
مشاهده نکرده وم فکرمیکنم وظیفۀ اومسیحی ساخت مردم مامی باشد .
مولو افزود یک عکس که قبال ً نشرشده ،خانم روال اشرف غنی(بی بـی
گل احمد ز ) را نشان می دهدکه در یک کلیسا عبادت می کند و اتهـامـات
موجوداست که ای خانم یک ایننت اسرائیل درافغانستان می باشد .
خانم حمیده عیسی ز  ،که زنی که با خانواده اش از وردک به کابل آمده،
اظهار داشت که خانم روال احمدز مسلمان نیست و ای سبب نگرانی ما مـی
باشد .

مردم مرکزنظامی طالبان را تصرف کردند

99اکتوبر/فیروزکوه ـ باختر :نیروها مردمی طرفدار دولـت مـنـطـقـه
گورکی ولسوالی چهارسده والیت غور بزرگتری مرکزنظامی طـالـبـان را
تصرف نمودند .چهارروزقبل بعدازآنکه احمدخان مرغابی قومـانـدان سـابـ
جهاد وطرفدارطالبان توسط خودطالبان درمنطقه مرغاب مرکزغوربقتل رسید،
طرفداران و صبح دیروزبه پیشرو بسو منطقه گورکی آغازنمودند.
سید انور رحمتی والی غور میگوید نیروها مردمی شام گذشته منـطـقـه
گورکی را تصرف کرد وقرار معلومات اولیه پنج طالب مسلح کشـتـه شـده
است .بگفته رحمتی مالاحمدشاه معاون والی نامنهادطالبان با چندقوماندانش بـه
فاریاب فرار نموده وسالح ومهمات وامکانات موجود ای مرکز نظـامـی بـه
دست نیروها مردمی افتاده است .
والی غور افزود که تصفیه برخی مناط دیگر چهارسده جریان دارد وامروز
دوصد نیرو امنیتی شامل پلیس ملی  ،نظم عامه و اردو ملی  ،ازمرکز غور به
چهار سده اعزام گردیده تاکنترو گورکی وساحات دیگر تصفیه شده را
بدست گیرند .
دنبالۀ خبر ستون دوم  :کردند .
اینکه به راستی ای زنان به فساد اخالقی آلوده بوده اند یا خیر روش نیست.

هفته نامۀ امید
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سکرمنتو ـ کالیفورنیا
محمدنعیم کبیر
جایگاه تاجیکان در هرم قدرت سیاسی ()9
چه باید کرد ؟
باید دست همۀ آنهایی رابوسید که قلم بدست میگیرند ودرمورد وحـدت
ملی مینویسند ،وبه پا همۀ آنهایی بوسه زد که دری راه عمال ً گام برمیدارنـد.
وحدت ملی یک پدیدۀ منردنیست وتنهاباتأمی عدالت میسرشده مـیـتـوانـد.
عدالت برخوردار ازتمام حقوق ومزایا مندرج متنون اسالمـی ،اعـالمـیـۀ
حقوق بشروقانون اساسی است .رعایت قانون واحترام به حقوق دیگران رو
دیگر سکۀ عدالت اجتماعی وسیاسی است.
عدۀ هم به بیراهه میروند ،ومیخواهند بگویندکه وحدت ملی یعنی اجابـت
همه خواستها یک قوم توسط اقوام دیگر ،ودرمورد افغانستـان ،تـاجـیـک،
هزاره ،بلوچ ،ازبیک ،ترکم  ،ایماق ونورستانی باید خودرا(افغان) بنامند ،آتـ
افغانی بیندازند ،سرودافغانی سردهند کرته وایزار وچپلی افغانی بپوشند ،شملـۀ
افغان بگذارند ،بنا واژه ها سچۀ ادبیات وفرهنگ خود ،ازکلمات افـغـانـی
استفاده نمایند ! به ای مفکوره بایدتأسف نمود .تأسف کافی نیست ،بلکه بایددر
برابر تک گراها ایستاد ،با افکارو ایدئولوژ فاشیستی عمال ًمقابله نمود .دسـت
رو دست گذاشت وسکوت کارهارابه اینناکشیده است.
جا خوشی است که دری اواخر ،تابوشکنانی برخـاسـتـه انـدودرمـورد
عدالت ،وحدت ملی ،علل انحطاط مطالب بکر وتازه ا راانشاءنموده اند .ولـی
آیا تنهانوشت وخواندن وگوش دادن کافی است؟! هنوز باید علـل وعـوامـل
انحطاط را ژرفتر نگریست ،هنوز باید طرق وراهها به میان آوردن یک سازمان
ملی رابرا تحق عدالت انتخاب نمود.
برنامه ها آموزندۀ جناب شفیع عیار میتواند ممدخوبی برا تحقـ ایـ
آرمان ملی باشد ،حرفها جناب لطیف پدرام درتاالرلویه جرگه میتـوانـد راه
آینده را روشنتر سازد.
ـ نوشتۀ جناب داکترفرید یونس ،علم ،عبادت وعدالت ،زیربنـا تـمـدن
اسالمی ،منتشرۀ  91میزان  ،9010تارنما خاوران؛
ـ تابوشکنی ها لطیف پدرام و تابوسازان خشمگی (ثریا بـهـا ،خـاوران،
99میزان )9010؛
ـ حکومت وحدت ملی ،تاجیکان را ازپروسۀ ملی حـذف کـرد (وامـ
خراسانی91 ،میزان 9010خاوران) ؛
ـ فرصت ها ازدست رفته برا انتقا قدرت سیاسی به مردم( ،نعیم کبیر،
99میزان هفته نامۀ امید وتارنما خاوران) ؛
ـ جایگاه تاجیکان در هرم قدرت سیاسی( ،نعیم کبیر ،هفته نامۀ امید شمـاره
 120وشمارۀ حاضر) ؛
مطالب فوق گویا ای حقیقت است که خوابها چندی قرنه به پـایـان
خودنزدیک شده میرود ،حرکت وجنبشی احساس میشود ،عواملی را درمـی
یابیم که هضم وخواندن آن تاکنون دشواربوده است .بی ربط وبـی مـوجـب
نخواهدبود تابه ای عوامل اشاره کنیم :
بیایید مقالۀ مهران موحد راکه درتارنما خاوران(جمعه 99میزان 10بچاپ
رسیده ،به یکدیگر شریک بسازیم .پیام مهران موجد برا برخی ازما رنـنـش
آور ،برا عدۀ تسلی بخش وبرا جمعی امیدوارکننده است .او راسـت مـی
گوید که (تاجیکان معاصرهیچ زحمتی نکشیده اند وهمه گذشته گراهستـنـد).
چقدرتلخ است که خود رابخشی ازی (گذشته گراها) یافت وازتۀ د حـرف
مهران عزیزراتصدی نمود ...( .ظاهرا ً تحصیل کرده ها مابصورت شـبـانـه
روز مشغو سرودن شعراند وحوصله وفرصت پرداخت به اینگونه مباحـث
پیش پاافتاده و رکیک ! راندارند)...
منظور نویسنده شاید پرداخت به مسایلی ازقبیل اتحاد ووحدت تاجـیـکـان
برا عبورازی مرحلۀ خطرناک که هست وبود آنهارا تهدید میکند ،باشد .ما هر
روز بیتی ازحافظ ،قصیدۀ ازفرخی ،مثنو ازموالنا راتکرار میکنیم ،وظاهرا ً بـه
آنچه آنهاسروده اندخود راتسلی میدهیم ،وبه هوا سرزلف وساق بلوری  ،خا
هندو د خوش میکنیم ،ولی بقو مهران ( ...ما در روزگارمعاصربیش ازینکه به
شعروقافیه و وزن ولفاظی نیازمند باشیم ،به اندیشیدن وتفکر و استدال وتحلیل
نیازمبرم داریم)...
وقتی مامی خوانیم :آن که شمشیرستم برسرما آخته است ـ خود گمان برده
که برده ست ولی باخته است ،واه ! واه ! ای شمشیرستم قرن هاست که برسرما
حواله شده است ،ولی برا مقابله باآن چه دستور  ،چه مشوره ا وچه افزار
رادری بیت سراغ کرده می توانیم ؟ باچه استداللی میتوان تحلیل کردکه دشم
باخته است؟ دشم قرنهاست که برده است وبرما وناموس وفرهنگ وادبیات
و واژه ها ما تناوز ها رفته است .وقتی میخوانیم :خشت وگـل وسـنـگ ز
استخوانم سازیدـ برساخت کابل فردا ببرید ،بسیار مقبو دعایی ،ولی ما چقـدر
خودراعاجز و بیچاره می انگاریم که موفقیت وپیروز رابه آینده موکو می
کنیم ،یعنی بعداز مرگ ماکسانی خواهندآمد که یوغ اسارت راازشانه هـا بـر
خواهندداشت ،و آنوقت که ما مردگانی بیش نیستیم ،ازخاک ما ،گل وسنگ و
خشت بسازند ودراعمار کابل فردا بکار ببرند .چراما شناعت ومناعت آنرانداریم
که همی حاالیکناشویم ورسالت آباد کشورراخود بدوش بگیریم ،و درزیر
خاک منتظر نسلها آینده برا تحق ای رسالت نباشیم !
یا ای که  :چسان بینم که ابلیسی بپوشد خرقۀ تقو ! قرنهاست که ابلـیـس
هاخرقۀ تقو برت کرده وبافا وتعویذ و استخاره ،ملت هارا به بندکشیده اند،
ولی راه وچاره وعالجی برا طرد وقلع وقم ای ابلیسها سرغ نشده است ،تنـهـا
انگشت تعنب بردندان گزیدن وهمی ! قرنهاست که فریاد کاوۀ دادخـواه و
شعار ابومسلم هافراموش شده ،و تنها به وجد ونشاط ،بو جو مولیان ،عش و
ساقی و می باقی و شاهد وحکایتها نی اکتفا شده است ،ودرنشئه ای حکایتها،
با تواضع و خاکسار دربرابر ابلیس هاوضحاکانی که تا اکنون خون فرزنـدان
جوان راهرروز می نویشند ،خاموشی اختیارشده است.
فصل دیگرای انحطاط بازهم در رقصها تهوع آور واشعارمبتذ و بازار
مانند :یک قدم پیش یک قدم پس ،پشت کمان رستم یارم پنهانک شده سـت،
درچهچهۀ جوانانان بیخبر ازفرهنگ ،روزگار سختی را سپر میکند ،کـه بـی
توجهی وواکنش ارباب فضل وهنر و بی تفاوتی همراه بوده است.
اگرهم خاطر ازفروخت چوچۀ غزا به پلنگ آزرده است ،شنیده نمی شود
که دربرابر ای پلنگ خون آشام چه بایدکرد؟ آیاهرروز چوچه را به قربانگـاه
باید برد؟ دروازۀ دکانی راکه بنا گل ،تفنگ میفروشد(دنباله در ص ششم)
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داکترعبدالوهاب هاد

الکسندریه ـ ورجینیا

آقایان احمدزی وعبداهلل کجاست برنامه های تان؟

همکارگرامی جناب داکترهاد  ،ساب استاددانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسـی
کابل وژورنالیست شهیر ،هفتۀ پیش به مدیرامیدگفتندمطالبی دربارۀ دیرکرد در
معرفی وزیران کابینۀ دولت جدید ،دارندکه بنابر گرفتاریها شخصی ،فرصت
به قلم آوردن آنرابدست نیاورده ومایل اندتلفونی ابرازنمایند ،تادرای شمارۀ امید
انتشار یابد .مت زیر حاصل آن صحبت تلفونی می باشد :
س  :جناب آقا داکترعبدالوهاب هاد ! باگذشت تقریبا ًسه هفته که دولت
جدیدرویکارآمده ،وتصامیم عمده وکارها مهمی که رویدست گرفته شده،
به نظرجناب شماچه خطوط روشنی رابرا آیندۀ افغانستان ترسیم می کند ؟
داکترهاد  :باتشکرکوشان عزیز! چیز که درآغازمیخواهم بگویم مـادر
دارم که بسیار بافراست است ،مثل جمیع مادران افغانها عزیز ما ،همیش متوجۀ
افغانستان است ،میپرسدچه میشود؟ وبعد دعا میکند ،گستاخانه برایش میگـویـم
مادرم باید ازمغز وعقل کارگرفت ،قرآن شریف راکه میخوانید ،درهرصفحـه
اش خداوندگفته تعقل کنید ،فکرکنید ،مادرم میگوید دعاکنیم که افغانستان راه
ننات پیدا نماید وازمشکالت برآید ،ملیونهامادر افغان نیزهمی دعارا هـمـیـش
کرده اندوهنوزهم دعا میکنند  .ما بایدازعقل کاربگیریم ،رو همی مقدمه ،به
جواب شمامیخواهم بگویم :
وقتی به چهار تاشش ماه آخر نظرمی افگنیم ،دوپدیده آهسته آهسته باالخره
شکل بسیارتکاملی وتنسمی را به خودگرفت ،یکی ادا حلف وفادار آقا
احمدز وبه تعقیب آقا داکترعبداهلل بود .ای پدیده چی هابودند؟ برا اولی
باردرتاریخ سیاسی افغانستان ،او یک انتخابات می آیدکه همه میگفتندانتخابات
آزاد ،بدون فشار و بدون تقلب .انتخابات اما به افسانه وچیز مبد گشت کـه
باعث تمسخرجهانیان گردید .بهرحا  ،ای انتخابات مننربه ایناد ثنویت قدرت
درچوکات حکومت شدوبنام حکومت وحدت ملی ،برا اولی باردر تـاریـخ
کشورآمد.
درمقالۀ که چند پیش درجریدۀ معتبرشما ،امیدعزیز ،فرستادم ،مخـالـفـت
خودرا ازدولحاظ حقوق اساسی وهم ازنظرکیفیت کار  ،آنچه میتوانستم بعنوان
یک مدرس حقوق اساسی پیشبینی کنم ،اعالن داشته بودم ،موجودیت قدرت
اجرائیو ثانو یا Executive Chiefدرداخل یک حکومت ،چـه نـامـش را
مخالفت حقوقی بمانیم ،یانیرو مخالف دموکراتیک درداخل یک حکومت،
پدیدۀ بسیار تعنب آوراست،حا امیدوارم نتینه بدهد ،بهرحـا حـکـومـت
تشکیل شد  .آرزو چه بود؟
پدیدۀ دوم  :برا باراو دوداکتر تحصیل یافته درمسندقدرت قرار گرفتند،
امید همگان ای بودوهست وامیداوریم ای شخصیتها علمی ،افغانستان را ازخط
السیر تاریکش درتاریخ ،بکشاند .رهبران گذشته تحصیالت عالی نداشتند ،بنـز
عدۀ معدود ازصدراعظم ها ما ،باقی درنظامها شاهی هرچه داشتند ازتحصیل
درداخل داشتند و تحصیل بیرونی نداشتند .پرسیدید احوا امروز راچگونه می
بینم؟ ازکارها آقا احمدز برایم تعنب دست میدهد ،چرا؟ آنچـه آقـا
رئیس جمهورنو مامیکند ،کاریست که رهبران گذشته کرده اند ،آیا بدون پالن
آمده اند؟ بدون شناخت مردم آمدندبه قدرت؟ بدون برنامۀ کار کار رابدست
گرفتند؟ آنهم درافغانستانی که اقال سیزده سا اینها هردو درداخل حـکـومـت
تشریف داشتند ،ونقایص آنرابه چشم وسردیدند ،م برای کارشان شـخـصـا ً
نیزانتقاددارم ،زیرا دیدند ولی چرا درآن وقت ازمقامها خویش استعفا ندادند؟
بهرحا  ،اینها هردو شاهدان خرابکاریها اولیۀ آقا کرز ودولت ضعیـف
وبدنام شان بودند .امروزوقتیکه آمده اند چه می بینیم؟ مثال ً می بینیم رفت آقا
احمدز به یک شفاخانه ،رفت آقا احمدز به یک بند خانه ،چه معنایـی
دارد؟ م اینهارابنز ازکارها بسیار کوچک وخرد ونمایشی ،چیـزدیـگـر
تعبیرنمی کنم ،توبیخ جنرالها افغانستان ،که گویااینها آمده انـد ،وبـگـفـتـۀ
خودآقا احمدز ماشی خانۀ جنرا ساز درافغانستان داریم ،وبایدآنرا ازبی
ببریم ! خوب ،درطو سیزده سا ای کارشد ،امروزآیا شرایط امنیتی اینـاب
میکند آقا احمدز  ،که همه چشم بسو او دوخته اند ،وبیچاره داکترعبداهلل
که معلوم نیست چه کار میکند و درکدام تصمیم اینها شراکت دارنـد؟کـه
بحثی جداست ،بهرحا  ،ای رفت به اینناوآننا ،باخطرات شدیدامنیـتـی کـه
وجوددارد ودرهرکوچه وبازارکابل و بقیۀ افغانستان بمبهامی کفندومردم تباه و
پارچه پارچه میشوند ،ای کارها نمایشی یعنی چی؟ بعد جنرالهارا تـوهـیـ
کردن یابر طرف کردن ،درحالیکه ما درجنگ هستیم باطالبها ،وحاال ـ بـاتـرس
ولرز نام طالب راهم میشنویم! ـ درغیرآن بنام دشم یادمی شدند ،یعنی چـی؟
جنرالهارا میخواهیم پیشرو اردو بدنام بسازیم؟ جنرالها رامیخواهیم درمیان اردو
کسانی بسازیم که تمرد عساکرعاد حتمی خواهد بود ،وقتیکه می بیننـدایـ
جنرالها ما سواد ندارند! بابا ای سیاست نیست! دربرابرپاکستان وقتیکه مـامـی
بینیم یک سکوت مطل موجوداست وهرکاریکه آنهامیکنند،ای آقا احمدز
فقط نگاه میکند! کناست آن برنامۀ متینی که بایددر برابرفسادادار میداشتید؟
امروزحمله میشود برکابل بانک ،درست است کاریکه درکابل بانک شد ،یک
چیز بسیارمشهود وتمثا فساد درافغانستان بود .آیاای امر بهمی شکل چلنج داده
شودکه م میخواهم درظرف اینقدر روزکار هایی رابکنم که عنیب باشد ! بـه
نظرم ای کارهاعنیب نیست بلکه طفالنه است  .چرا دونفر ازمتهمی کـابـل
بانک گریختند؟ ای امر یک صالبت سیاسی بکارداشت ،یک برنامۀ درست و
یک افهام و تفهیم درست کارداشت بی آقایان احمدز وداکترعبداهلل ،که اینها
باید کار کنندکه بررسی کابل بانک رابادرایت وآرامش ظاهـر درداخـل
کابل بطور پیش ببرند که تقریبا ً یک اکثریت متهمی بایددرکابل مـوجـود
باشند وبه وقت گرفتارشوند ،توقیف شان باالخره بایک سننش آخر حقوقی
چه درمحکمه ،وچه بامطالعۀ مندد فیصلۀ محکمۀ نهایی تثبیت وبعدگرفتارشوند .
جنرالها باید بایک پالیسی عمی وآرام ،که کدام تشنج در اردوخل نشود ،و
سبکی اردو وجنرالهایش در پیش دشم هویدانشود ،بدی ترتیـب مـوضـوع
آبرومندانه حل خواهدشد.
برنامۀ اگر درکارنیست ،چرا جوانها ما درحضورآقا احمدز و عبـداهلل،
بدون برنامه آمده اند ؟ شناختی اگرازصاحبان فکرو تحصیل یافته هانداشته اند،
که امروزمشهوداست ومعلوم است که اینهاکدام لیستی از صاحب نظران برا
احرازکرسی ها وزارتخانه ها ندارند ،اینها اگراینطور بی برنامه ونامنسنم آمده
(دنباله در صفحۀ ششم )
اند ،پس فرق شان با پشینیان چیست؟

محمد طاها کوشان

صفحۀ دوم

فریمونت -کالیفورنیا

پیر ِ جاهل ،شیخ ِ گمراه هردو شیطانند و غول

مدعیان اسالم زنگ خطر را می شنوید یانی؟
به آهی عذر صدعصیان پذیرد
پناه م به حیّی کو نمیرد
پدید آرندۀ ای هفت گردون
قدیم لم یز معبود بیچون
حضرت عطار نیشاپور (رح)
عداز روزها نشستم رخ نما را گشودم .با اندوه فراوان متوجه شدم به گمـان
زیاد که یکی ازهم میهنانم که از دی دورشده خورده گیر ها داشت بر سفر
معراج آنحضرت (ص) و نیز پرخاشی با خداوند کریم.
از آننایکه ای دو نکته ژرف نازک در بحث ها علمی وعقلی و نقلی و
فلسفی است که ای هم میه م خرده گیر نموده؛ زنگ خطریست به کار
و کردار و گفتار و رفتار مدعیان اسالم و روحانیت در افغانستان کـه دربـد
دستمزد که دشمنان اسالم و افغانستان به آنها آشکار و پنهان میدهند؛ هر روزه
یکعده از هم میهنان سست عنصر و با سواد بیدانش مارا به بی باور و دشمنی و
پرخاشگر در برابر دی رهنمونی شان می نمایند.
به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت ک َی
سنایی غزنو
ترا رهبر بود قرآن به ســـــــو سِر ّ یزدانی
شوربختانه هر روز از روزپیشتر بی دانشی و حماقتها وخبط ها دی باور
رشد میکند و بسیار از مدعیان دانش اسالمی راه شناسانیدن آرمـان وهـدف
نهایی دی مارا با یک رویکرد خش واندیشه خشک وخدا(ج) وانسان ستیزانه را
باکردار وگفتارخود به نمایش میگذارند.و ای چیزیست که آرزو دیـریـنـۀ
چرچیل صدراعظم وقت انگریز خونریز را طالبان نوکر بی دانش به پشتیبـانـی
دشمنان اسالم و سر کردگی اشرپ عنی خان کوچی برآورده می سازند.
حضرت موالنا جال الدی محمد بلخی ثم رومی چه نیکو پرداخته اندرای باره:
روز یکی هــــــمراه شد با بایزید اندر رهی
پس بایزیدش گفت چه پیشه گزید ا دغا
گفتا که م خربندهام ،پس بایزیدش گفت رو
یا رب خرش را مرگ ده ،٬تا او شود بنده خدا
خوب میدانیم که بعدازختم جنگ جهانی او انگریزخونریز بال جان میه
ما سید وحضرت و مال برا نمایش و ادامه نادانی (جهالت) و پسمانی و سنت ها
و باورها زمان سنگ را در افغانستان گسیل نمودند.
گاه صوفی ،گاه شیخی ،گه حکیم و گه فقیه
گــاه ای را مستشیر و گـــــاه آن را مستشار
پیر جاهل ٬شیخ گمراه هردو شیطانند و غو
صحبت ناجنس دورت دارد ازح گوش دار (میرقطب الدی محمد عنقا)
چرچیل معتقدبود :هرجاییکه پیروان پیامبر اسالم (ص) حکومت میکنند یا
مشغو به زندگی هستند ،عادتها الابالی ،سیستم بهم ریخته و نامنظم اقتصاد ،
روشها ناکارآمد وکساد در تنارت ،عدم امنیت داراییها،وجود دارد .چرچیل
اظهارمیکندکه دراسالم هر زنی (چه کودک ،چه همسر و چه همسر موقت)به
عنوان کاال و دارایی مطل مرد محسوب می گردد .اسالم طرفدار برده دار
است ).از رخ نما اسالم تایمز.
درزمان جهاد مسلمانان دربرابر یورش ارتش سرخ و اجیران نوکر کرملی
در میه پاک نژادان موم ؛ همی انگریز خونریز برنامۀ راهکار را پیشکـش
جامعه بی المللی نمود که ازیک نگاه مبنا فتنه وفساد و تفرقه انداز بی شهر
وندان افغانستان ،وازجانبی سد گسترش دادخواهی وآزادیها فرد وهمخویی
وهمگرایی کشور ها تازه آزادشده ازخودکامگی مارکسیستها بی دی ؛ که
گننینه ها زیر وسرزمی شان ،برا چرخاندن چرخ اقتصاد دنیا بـرا سـه
چهارصد سا دیگرکفایت میکند؛ رابدست خود گیرند و هم میهنان مارا هـم
چنان بیرحمانه بدست اهریمنان و دجاالن روزگار به کشت و میه مارا به تباهی
داده و کشیده راهی هستند.
هیزم آتش جنگ زبان ها فارسی و پشتورا فراهم نمودن و درپس پـرده
خطرناکتری و بربادکننده تری آن بی باور دینی و زدودن فرهنگ و زبان ما
و جایگزی نمودن بی دینی و فرهنگ و زبان انگریز .
بنده حتی درهمان هنگامه جهاد وقتا دربرابرملحدی وازدی برگشته ها
خل وپرچم برا جریده اتحادسه گانه مضمونی نوشتم که درکمپها مهاجری
دربد دادن یک پایه دستگاه قالی بافی و اجاق آفتابی وغیره هم میهنان مارا به
بی باور به اسالم و تشوی به دی حضرات عیسی و موسی علیهم السالم؛ می
نمایند .اما درپا آن مضمون رئیس داراالنشا اتحادآقا محمدعمرصدیقی که
درضم رئیس هیئت تحریر نیزبود چنی نوشت :نویسنده بسیارتندرو و عصبی
مزاج است ،مضمون قابل نشرنیست .آقا محمدعمر اثیر که مدیرجریده بـود
دستورجناب رئیس داراالنشا را به م نشان داد و معذرت خواست.
مانمیتوانیم تنهاباگفت اینکه فالن آدم مرتد یاکافراست اورا برانیم ویا بکشیم؛
یکی ازگزارشات به حضرت امیرالمومنی حضرت عمر ب الخطـاب (رض)
سپهساالر ارتش اسالم رسیدکه فالن آدم ازدی برگشته و به عیسویت گراییـد؛
ماهم سرش را ازت جداکردیم .فغان ازنهاد عمرخطاب برآمدو روبه آسـمـان
کرده به خدا بخشاینده عرض کرد :یارب تومیدانی که م آگاه نبودم وعمر
رامورد مواخذه قرار ندهی .بعد روسو آن سپهساالرنموده پرسید :آیااو را بـه
یک خانه تنهاگذاشتی تا تفکرمیکرد؟ آیا بااو گپ زد و بحث نمود ؟ مرام
امیرالمومنی ای بود که تو که دانشمند دی هستی در موارد که باور ویقیـ
او متزلز شده بود؛ اورا فهماند ؟
چون حضرت عمرخوب آگاه بود ومیدانست که خداوند(ج) پیامـبـرش
(ص) را برا تبلیغ ورسانیدن پیامش فرستاده ،نه گوش وان .ال اکراه فی الدی .
و بایک پاراگراف ازمضمون چند پیش که از همی قلم در جریده امید به
نشر رسیده بود ،ای مطلب را به پایان میرسانیم:
(گلبدی  ،م ُال ماد اومر وپیروان شان مغضوب علیهم و الضّالی اند)
خمیرانسان رابه دستورخدا یگانه ،مالئک ازچارعنصرآب ،آتش ،بـادو
خاک ،وبادوخو انسانی وحیوانی سرشتند ،وخدا بخشنده مهربان روح یاجان
را خودش ،بدون واسطه ،به انسان ارزانی داشته و هدیه داده است.ازی روخو
انسانی ،باکسب دانش وپژوهش وک ُند وکاو به مدارج واال و باال شخصـیـت
انسانی می رسد .
درمقاالت قبلی جسته وگریخته براهینی همه ازقرآن شریف (دنباله درص )1

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

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

هفته نامۀ امید

عبدالودود ظفر

شمارۀ 489
المیدا ـ کالیفورنیا

ما چه به دست آوردیم ؟

جنگ سری امریکا درافغانستان 9494ـ 9484

دشم قدرتمند  :اتحاد شورو

درجریان جنگ سرد وپس ازختم آن ،اولویتها جد مقامات استخباراتی
امریکا راجمع آور اطالعات ازفعالیت ها نظامی شورو تشکیل میداد .برا
پالیسی سازان امریکاای یک موضوع مرگ وزندگی بودکه بدانند درداخـل
بزرگتری قدرت نظامی جهان چه میگذرد ،تاحرکت آنرااز قبل درک بدارند.
آخری عملیات بزرگ نظامی شورو  ،تهاجم به سلواکیا درسا  9112وبحران
موشکها کیوبا درسا  9119بود .تحلیل تمام نهادها استخباراتی امریـکـاآن
بودکه اتحادشورو نمی خواهددرافغانستان مداخلۀ نظامی کند ،موضـوع در
روزنامۀ سازمان سی آ ا بتاریخ 90مارچ9191اشدمحرم خوانده شد.آرشیف
دفترسیاسی شورو نشان میدهدکه اکثریت اعضا آن دفتر طـرفـداراعـزام
قشون پیاده به افغانستان نبوده اند ،زیراافغانستان رامثل مرداب ویتنام تلقی مـی
نمودند .زمانیکه شورویهابصورت دراماتیک درشب میالدمسیح سا  9191ب
رافغانستان یورش آورد ،نهادها استخباراتی امریکا ادعانمودندکه آنهاترتیبات
تهاجم را هفته هاپیش ازوقوع آن کشف کرده بودند.
یادداشتها جمی کارتررئیس جمهورامریکاکه درسا 9191چاپ شد ،نشان
میدهدکه و بیشترازهمه درآن زمان متوجۀ ایران وگرو گانها امریکادرآننا
بود .کارتر در 99دسمبر 9191از استراحتگاه کمپ دیوید به قصرسفیـد بـاز
گشت ،وتوجۀ خودرامعطوف به قضیۀ تناوزبرافغانستان نمود .دردوران ریاست
کارتر و رونالدریگان ،پالیسی سازان امریکا نگران بودندکه باگذشت زمان جاه
طلبی ها روسیه افزایش می یابد .پاکستانیها آن نگرانیها راتقویت کردند.

تهاجم غافلگیرانۀ دسمبر :

در94ماه دسمبر 9191شورو باانتقاالت عظیم هوایی ،سربازان خـود رااز
پایگاهها خوددرآسیا مرکز  ،به میدان هوایی بگرام آغازکـرد ،تـارژیـم
حفیظ اهلل امی راسقوط دهند ،وکنترو کابل رادر اختیارخودبگیرند .بروز 99
دسمبر نیرو ویژۀ کوماندویی همراه با نیرو ویژۀ دستگاه کی جی بی ،بـر
قصرریاست جمهور درخارج شهرکابل حمله بردند ،وحفیظ اهلل امی تـحـت
حمایت خودراظالمانه و بیرحمانه کشتند ،وببرک کارمل رابه کرسی ریـاسـت
جمهور نصب نمودند .دری حمله تایکصد نفرافسران کی جی بی هـم در
مقاومت پاسداران امی بقتل رسیدند .روزبعد دوفرقه تفنگداران قشون سرخ از
مرزعبورکردند ،که یکی بطرف هرات وقندهار ودیگر ازطری تونل سالنگ
عازم کابل شدند .قوا بحر اتحادشورو دربحرهند ،به آماده باش درآورده
شد .کودتا سازمان سیا راغافلگیرساخت ،رئیس جمهورامریکاقادر نشد تصمیمی
که ضرور بود اتخاذنماید .آن کوتاهی تاسالها آینده امریکا را شکننه میکند.
اعضا دفترسیاسی شورو یکسان فکرنمیکردند ،اندروپوف ادعا داشـت
(شورو افغانستان را ازدست داده نمی تواند) ،ولی بریژنف طرفدار تأمل بیشتر
بود .دفترسیاسی پس ازیک جلسه به کمونیستها افغانستان اطالع دادکه منتظر
دخالت قشون سرخ نباشند ،ولی کمک ،مشوره ومتخصص دراختیارشان قـرار
داده میشود .باآنهم دفترسیاسی به وزارت دفاع هدایت دادکه به طرح یک برنامۀ
مداخلۀ احتمالی اقدام کند .رهبر شورو بانگرانی اوضاع رازیرنظرداشت.
قیام مردم هرات وبغاوت یک فرقه درخارج شهرکابل وشورشها دیـگـر
نشان دادکه حاالت بطرف خرابی روان است ،ورژیم کنترو ارتش را ازدست
میدهد .قتل تره کی وغصب قدرت توسط امی فقط نقطۀ عطف برا طراحان
پالیسی اتحادشورو بودعمل حفیظ اهلل امی توهی به بریژنف تلقی شدواو را
وا داشت که بگوید (چه یک حرامزاده ،حفیظ اهلل امی کسی راکه بااو انقالب
کرده بود ،به قتل برساند).
اندروپوف اوایل ماه دسمبربه بریژنف طی یک مکتوب دستنویس نوشـت
که افغانستان درخطرسقوط بسو (غرب) قراردارد .یک مقام ارشدکی جی بی
گزارش دادکه یک گروه کمونیستها افغانی برهبر ببرک کارمل حاضر می
باشند ،بنا امی تعیی گردند .قشون سرخ آماده بودبایک قوا بزرگ تهاجم
رااننام دهد .بریژنف واعضا ارشددفترسیاسی در99دسمبر9191سند عملیات
راامضاکردند ،وآنراقطعات محدودقشون شورو در افغانستان خواندند.

دوران اتحادشورو در کابل :

PAGE 3

تصمیم پالیسی سازان شورو تنهاحفظ رژیم کمونیستی افغانستان بـود ،نـه
پیشرو بسو بحرهند .رژیم افغانستان عالقمندبود مرزها خودرا توسعه دهد
و به بحر راه پیدانماید .همانندافغانها دیگر از داعیۀ پشتونستان حمایت مینمود.
تره کی موضوع رابا بریژنف در میان گذاشت وتقاضانموده ازمبارزات آزاد
خواهانۀ مردم پشتون و بلوچ حمایت کند .حفیظ اهلل امی هم طرفدارتـوسـعـۀ
افغانستان بود ،و گسترش مرزها راتابحر هند وخلیج عمان میخواست .بـبـرک
کارمل نیزبطالن خط دیورند راآرزومیکرد ،ومیخواست سرحد راتاواد دریا
اندیس برساند ،وداعیۀ پشتونستان رابه واقعیت مبد گرداند .روابط باگروهها
جدایی طلب بلوچ که درزمان داوودخان شروع شده بـود ،دوبـاره دردوران
کارمل ازراه خاد به حمایت پولی کی جی بی احیاگردید ،کارمل بیرق را از
رنگ سرخ دوباره به رنگها سیاه وسرخ وسبز تبدیل نمود.
خاد بصورت خیلی سریع زیرنظرننیب اهلل ،همکارکارمل انکشاف کرد ،و
ظرفیت آن ازچندصدنفردر 9121به 91هزاردر 9119ارتقا داده شدکه تقریبـا ً
همه تربیه دیدۀ شورو بودند .ننیب اهلل باند ها مخفی سازمان مسلح رابـنـام
(مناهدی ) اینادنمود که بخاطربدنام ساز مناهدی واقعی به دزد وغـارت
دست زده وتالش میکردند درمیان مناهدی بی اتفاقی وتفرقه اندازند.
شورو کارمل راتشوی کردتابرا حصو حمایت مردم قدم بـردارد ،و
خود بااعطا کمک سعی ورزیدمردم رابطرف رژیم جلب بدارد.هزاران کـار
شناس رابرا (ملت ساز ) ،اعمارفابریکه ها ،ایناد مسک وساخت ستیش ها
برق اعزام نمود .کمکها اقتصاد شورو از9129تا9121به افغانستان به پنج
ونیم ملیارددالربالغ میشد .مصارف نظامی باادامۀ جنگ باالرفت ،شـورو در
انتقا افراد ،سالح وحمله برمناهدی بیشترازطیاره ها هلیکوپتراستفاده مـی
نمود .بنابر اطالعات سازمان سیا ،شورو درسالها 9121تا 9121هفتصدوپنناه
طیاره را ازدست دادکه  %21آنها چرخبا بود .
بابدترشدن حاالت ،شورو ملیونها مای ضدافراد رادرمناط مناهدی پاش
داد ،که اکثریت آنهاشکل سامان باز داشتند ،اطفا ومردم ملکی را به قـتـل
رسانیدندویامعیوب کردند .درحمالت هوایی قوا افغانی وشورو کمتریـ
حرمت به مردم ملکی رادرنظر نداشتند .درقندهار درحمالت هوایی وبمبـاران
فرشی ،نفوس شهراز 911هزاربه  91هزارتقلیل یافت .درحمالت سنگی بردرۀ
پننشیراز طیاره ها تی یو 91بمب افگ که ازداخل خاک شورو پروازمی
کردند ،بصورت متواتراستفاده میشد .ملیونهاافغان به پاکستان مهاجر شدند ،ملل
متحد شمار آنها را در پایان اشغا شورو  ،پنج ملیون تخمی میکند .حداقل دو
ملیون دیگردرداخل افغانستان مهاجرشدند ،شورویها باکنترو شهرها بزرگ
وراهها عمده وراه انداز حمالت پاکساز وقفو ،امیدواربودنددسته هـا
باغیان رامحوکنند ،والیت کنردرماه مارچ  9121پاکساز شد .درسپـتـمـبـر
 9121حملۀ بزرگ بردرۀ پننشیرصورت گرفت ،دوحملۀ دیگربه پننشیر به

فرهاد میرزا

انند ـ ورجینیا

حکومت وحدت ملی متشکل است
از احمدزی و عبداهلل

بعداز انتقا قدرت ،مراسم تحلیف وامضا قراردادامنیتی باایاالت مـتـحـدۀ
امریکا ،چیزمهم دیگر که بایدای حکومت وحدت ملی هر چه زودتربه آن
اقدام بکند ،اعادۀ اعتماد واطمینان مردم به انتخابات دموکراتیک اسـت ،کـه
متأسفانه توسط تقلبات گستردۀ نهادها انتخاباتی باهمکار حکومت وقت بـه
بیراهه کشانده شد ،آرا احترام نگردیدوهمه سخت ازآن متأثر اند.
اگرای کار صورت نگیرد وآنهاییکه
مرتکب چنی خیانت ملی شدند ،وباای
عمل عمد واختیار شان به نفع یـک
نامزدمشخص ،انتخابات دموکراتیک را
از مشروعیت آن بازداشتند ،ونـزدیـک
بودباای خیانت شان ،که خوش بختانـه
رسوا خاص وعام شد ،کشورعزیزمـا
رابه جنگ وجدا و نارامی هابکشانند،
هنوزهم به مقام وکرسی هاییکه به آن
خیانت کردند ،باقی بمانـنـد ،و بـرا
خاموش ساخت ای غایله ،طب معمو ،
چندمامورپایی رتبه دستپاک تقلـبـات
آقای فرهاد میرزا
خاینانۀ آنهاشده ،منازات شوند ،وآنها
ازهرگونه بازپرس قانونی مبرا شناخته شده ،به جزا خیانت شان نرسند ،ویابـه
مقام ها بلندپایۀ دیگر گماشته شوند ،دیگر انتظار ازی حکومت نوبنیـاد،
وامید ازبرگزار انتخابات آزاد و دموکراتیک در آینده نبایـد داشـت ،و
تعهدات شان درمراسم تحلیف مثل حکومت گذشته هیچ گاه ازگپ به عـمـل
پیاده نشده ،به اصطالح همان آش خواهدبود وهمان کاسه !
طوریکه دیدیم وشنیدیم ،نورستانی رئیس مستقل انتخابات بدون ارائه تـعـداد
آراء غنی احمدز رارئیس جمهورکشور اعالن کردوبه تعقیب آن اعـتـراف
نمودکه آنهاموف وقادربه تفکیک همۀ آرا پاک ازناپاک نشده اند! اگرآنهـا
موف وقادربه شمارش همۀ آراء شفاف نشده اند ،که کدام نامزد درپایان رأ
پاک بیشتررابرده است ،به حکم کدام قانون ای جرئت وصالحیت رابـخـود
دادندکه غنی احمدز رارئیس جمهوراعالن کنند؟! درانتخابات دموکراتیـک
کسی برنده است که اکثریت آراءشفاف وبدون غل وغش مردم را برده باشد.
چون به اساس گفته واقرارخود رئیس کمسیون انتخاباتی یک قسمت زیادآراء
از ابطا بازماند ،که البته علت آن معلوم است ( که اگرواقعبینانه ابطا وشمارش
میشد ،حتی به گفتۀ نیویارک تایمز ،عبداهلل برنده بود) .بنابرآن ای پـرواضـح
است که هیچ طرفی برنده نیست ،مگراینکه قبو کنیم محض رو توافقـات
مصلحت سیاسی که باپیشنهادوتوصیۀ کر وزیرخارجۀ امریکاصورت گرفت،
بارویکارآمدن یک حکومت وحدت ملی ،یکی رئیس جمهور ودیگر رئیس
اجرائیو انتصاب شدند .چرامیگوییم انتصاب؟ بـرا ایـنـکـه انـتـخـابـات
دموکراتیک بنابرتقلبات گسترده و سازمان یافته ،آنهم ازطرف نهادها انتخاباتی
ازمشروعیت خود باز ماند ،وشمارش وابطا مکمل آراء ،که درحقیقت خواسته
ها اکثر مردم افغانستان رادرانتخابات به رئیس جمهورقانونی آیندۀ شان تمثیل
میکرد ،صورت نگرفت .
تقدیم سندمشروعیت ریاست جمهور که برخالف توافقات سیاسی موجود
طی مراسمی توسط نورستانی به غنی احمدز داده شد ،ونیزنشر %11آراءبـه
نفع احمدز و%41به نفع عبداهلل درجرایدکشور ،بدون آنکه همۀ آراء بصورت
شفاف آن حساب شده باشد ،تقلب وخیانت بزرگ دیگر کمسیون انتخابـاتـی
بودکه خواستندباای خوشخدمتی به احمدز  ،چوکیها شان رادرحکـومـت
جدید قایم نمایند.
خوشبختانه یا بدبختانه بایدگوییم غنی احمدز مثل کرز  ،که درکنفرانـس
ب  ،باوجودیکه آقا سیرت اکثریت آراء رابرده بود ،ترجیح داده شد ،رئیـس
حکومت مؤقت انتصاب شود ،اونیزبرعبداهلل ترجیح داده شدورئیس جمـهـور
انتصابی گردید .به ای اساس چون آقا احمدز اکثریت آراءمردم مارا در
یک انتخابات آزادوشفاف دموکراتیک حاصل نکرده است ،نمی تواندرئیـس
جمهورانتخابی کشور محسوب شود .لهذا درتشکیل حکومت وحدت ملی بـا
عبداهلل بنابرتوافقات سیاسی ،که هردوامضاکرده اند ،باید حقوق وصالحـیـت
ها تقریبا ًمساو داشته باشند .اگرعبداهلل گذشت کرد ویااورابنابر مالحظاتـی
متقاعدساختند به نفع احمدز  ،سمت دوم یعنی ریاست اجرائیو را بپـذیـرد،
معنی ای رانداردکه غنی احمدز بحیث رئیس جمهورانتصابی ،صالحیت عام
وتام دارد ،که بدون مشوره ونظر عبداهلل ،هرچه دلش میخواهد بکند ،او را بکلی
نادیده بگیرد ومثل کرز یکه تازمیدان باشد! حتی فکرمیکنم شایدیک رئیس
جمهور انتصابی ازصالحیتها که درقانون اساسی برا یک رئیس جـمـهـور
انتخابی رقم زده شده است ،نیزبرخوردارنباشد.
ازآنچه م فهمیده ام (اصالحم کنید اگرغلط باشم) ،اساس وبنیاد حکـومـت
وحدت ملی باهردو گره خورده ،ووقتی میگوییم حکومت وحدت ملی ،در
حقیقت ای حکومت متشکل است ازاحمدز و عبداهلل ،ودرصـورت بـهـم
خوردن وازهم پاشیدن ای حکومت نه غنی احمدز رئیس جمهوراست ،ونـه
عبداهلل رئیس اجرائیو .
شاید عوام الناس به ای امر درست پی نبرند ،امایقی دارم غنی احـمـدز و
تیمش ،که ای موافقتنامۀ سیاسی راامضاکرده اند ،نیک میدانندکه ای حکومت
یک حکومت ائتالفی یااشتراکی است ،باقدرتها تقریبا ًمساو بی هردوگروه
که تعهدسپرده اندبانظر و مشوره وتفاهم یکدیگر ،خط مشی وپالن کار ایـ
حکومت رابا حس نیت وهمکار صادقانه متحدا ً ومتفقا ً به عمل پیاده کنند.
باشرح ای حقای که فکرمیکنم برا روش ساخت اذهان مردم بیان آن یک
وجیبه بودکه باچه معامله وموافقۀ ازی کشیدگی هاوجننا هـا طـویـل و
الینحل انتخاباتی به ایناد ای حکومت وحدت ملی رسیدیم ،الزم میدانم به تایید
ازی گفتۀ جاللتمآب غنی احمدز  ،رئیس جمهورانتصابی کشور،که (گذشته
راصلوات)بایست گذشته را باتمام عناد و بدبینیها واختالفات وتـعـصـبـات و
تبعیضات قومی وسمتی ومذهبی آن پشت سربگذاریم ،یکدیگرراتحمل کنیم،
و ازی فرصت تازه ومساعد که دست داده ،باعبرت ازفرصتها ازدست رفتۀ
گذشته ،که باای حا وروزمان کشانده ،استفادۀ اعظمی نماییم ،و برا گذار از
ای دشواریها ونابسامانی هاورسیدن به یک آیندۀ بهتر ازصمیم قلب ،به هم دست
دوستی وبرادر وبرابر بدهیم ،درباز ساز وآباد کشورمان بکوشیم ،وآنرا
ازهرگزند مصون ومأمون ومفتخر و سربلند بسازیم / .
*****************************************
تعقیب حملۀ او عملی شد ،اماپیشرو چندانی نداشت .درآخـرسـا 9121
معاون وزیردفاع شورو به افغانستان آمدتامشاهده کند چه اشتباهاتی واقع شده
است .دوحملۀ دیگردر9129برپننشیر صورت گرفت .حمـالت پـاکسـاز
اطراف کابل مثل وردک ،لوگر و پروان اننام شد .فرقۀ چهلم شـورو بـاراه
(دنباله درصفحۀ ششم)
انداز 491حملۀ بزرگ ،چیز حاصل نکرد .

انننیر عبدالصبور فروزان

صفحۀ سوم
نیوجرسی

تلویزیون ژوندن ،مظهر تعصب زبانی و
قومگرایی در افغانستان

ادامه از شمارۀ پیش  :آقا اسماعیل یون ! تو خنالت نکشید کـه انسـان
متعف ِ نابخرد واحد طاقت را به پردۀ تلویزیونت آورد  ،و خود درعـقـبـش
ایستاده شد و بگذاشتی که جف گوید ،کلمات دور از ادب استعما نماید ،نه
تنها قوم تاجیک ،بلکه همه اقوام دیگر کشوررا توهی نماید ؟!
طبعا ً از ای انسان کودن ،فرتـوت ،
ولگرد وبداخالق توقع بیشتربرده نمـی
شد ،چون سرشتش زشت و نامـیـمـون
است ،و خانمش آلوده وپر از کثافات !
ولی تو در دانشگاه کابل هستـی ،اگـر
خودت اندوخته یی ندار  ،وسیـاه را
ازسفید تمیز کرده نمی توانی،کـانـون
دانشگاه کابل کانون بزرگ علم ودانش
است ،و دانشمندان زبردستی درآنـنـا
جمع شده اند .انسان ازآننا آنـقـدرمـی
آموزند که به پختگی میرسد ،به شـرط
وآمـوزش
آنکه ظرفیـت بـرداشـت
انجنیر عبدالصبور فروزان
موجود باشد !
نمیدانم خودت ای ظرفیت را درخود می بینی ویاخیر؟ ! امام وقتی به طرز
دیدتو می بینم ،نوشته هایت رامیخوانم ،همفکران تو چون واحد طاقت و کریم
خرم وغیره رامی بینم ،درموردت مشکوک می شوم ،وگفتۀ سعد بزرگـوار
بیادم می آیدکه( :خر عسی گرش به مکه برند ـ چو بیاید هنوز خر باشد) !
اگرآن گروه پشتونهاکه متعصب اند ومغرض ،ومیخواهند تابااستفاده ازقوم
پشتون ،که مانند دیگراقوام کشور ،ننیب وباشرف است ،وبرابر با اقوام دیگر
کشورمیباشد ،ظلم برادران دیره دونی را تازه سازند ،وبرادر رابنان برادر اندازد،
به آن آرمان نمیرسند ،چون امروز امروز است ،نه آن روزگار کـه شـاهـان
ستمگر مردم رازننیر وزوالنه میکردند ،ناخون میکشیدند وتیل داغ می نمودند،
به سلو ها مخوف شاهی حبس ابد مینمودند ،واسکت میبریدند ،و زنـده
ایشان را آتش میزدند ،وکسی ح نداشت که ازستمگران بپرسدکه چرا و گناه
آن مظلومان چیست؟! دیگرمردم آگاه وبیدارند ودرراه گرفت ح از جان باز
باکی ندارند ،وهرقوم کشور توانمند شده وقوم دیگر باالیش ظلم کرده نمـی
تواند .حقای تاریخ روش شده و روشنترمیشود ،وقلم بدستان شب وروز دری
راه تالش دارند .اکنون هرکس درکشور میداندکه کی بد بود وکی نیک .
آقا یون ! توخود وهمفکرانت اگر واقعا ً به پشتو وپشتونها عالقه دارید ،و
دری نیت صادق هستید ،پس دربرابر ظلم و زورپاکستانیها ایستاده شوید ،وآن
پشتونهایی راکه دراسارت پننابیهااندوپاکستانی ساخته شده اند ،آزاد نمایید ،نه
باال آنهاییکه پشتون نیستند ،ظلم کنیدکه پشتون(افغان) شوند .اکثرپشتونهـا
آنسو خط دیورندخود را پاکستانی میخوانند نه افغانستانی! ودرزمانی که بـه
پشتوحرف می زنند ،انسان نمیداند که به کدام زبان سخ میگویند ! زبان پشتو
در آننا که گهواره اش است وسرزمی خوشحا ختک ورحم باباست درحا
ازبی رفت ونابود میباشد ،درحالیکه تاجاییکه معلوم است ،حکومتها پاکستان
مانندحکومتها حاکم درافغانستان ،سیاست تبعیض نژاد وزبانی راتعقیب نمی
نمایند ،ومردم را ازحرف زدن به زبان مادر شان ،طوریکه درافغانستان مـروج
شده ،مانع نمیشوند .اما زبان اردو که درحدودپنناه درصدآن فـارسـی اسـت،
زبانیست که همه بدون ضدیت وتبعیض به آن حرف میزنندومی نویسند .
ای موضوع دودانشمندبزرگ و شهیرکشوررا که م شخصا ً به هردو شخصا ً
احترام بیحد دارم ،بیادم میآوردکه یکی دانشمندگرامی مرحوم استادعبدالحـی
حبیبی است ودیگر فاضل محترم عبدالشکور رشاد  .ایندو دانشمند درترویح
وعمومی ساز زبان پشتو سخت کوشیده اند ،که حتی هردو ای دانشمندان
رامیتوان تیوریس ها ای حرکت دانست .جناب عبدالحی حبیبی همیشه بـه
زبان پشتو می نوشت وهمچنان جناب رشاد .بخاطر دارم که درکابل یـکـی از
دانشمندان شهیرکشور ،که م افتخارشناسایی اوراداشتم ،و اوباجناب حبـیـبـی
نزدیک وصمیمی بود ،برایم گفت که م برا حبیبی گفتم که تودانشمنـد و
عالم بزرگی ،امااگربه چارچوب پشتو بمانی ،به جایی نمی رسید ،وعبـدالـحـی
حبیبی برایم گفت که پس چه کنم؟ گفتم که بزبان فارسی بنویس .استادحبیبی
مشورۀ آن دوست دانشمند راگرفت ،وشروع کردبه فارسی نوشت  ،وازهـمـان
روزاستاد رشدکرد ،آثارش درایران کشیده شد وبه زبانها مختـلـف جـهـان
ترجمه شدوجهانی گردید .درحقیقت استادعبدالحی حبیبی را زبان فارسی استاد
ساخت  .ولی جناب مولینارشاد که شخص دانشمند و فاضلی بود ودراکادمـی
علوم یکنا کارمیکردیم ،وبه ایشان هم احترام خاص دارم ،از مـوضـع خـود
نگذشت وتنهابه زبان پشتونوشت ،که استوار شان درخور تمنیداست ،ولـی
آگاهی ازدانش دانشمند فاضل محدود ماندبه تعمیرپشتو تولنه وتعمیراکـادمـی
علوم ! وکس دیگربیرون ازحلقۀ محدودندانست که جناب مولینارشاد چه عالم
زبردستی است .اگر اوهم به زبان فارسی مینوشت ،ازجناب حبیبی دست باالتر
داشت ومشهورتر از او میشد.
م به هندوستان سفرکرده ام وتقریبا همۀ هندوستان رادیده ام  .یکی از هم
صنفانم دختر بود از کلکته ،وپدرش ازشاعران و نویسندگان آننابود .همیـ
دختربه پدرش گفته بودکه شخصی از افغانستان درصنف ماست .ای شاعرعالقۀ
خاص گرفت وبه دخترش گفت هرطور که میشو اورا مهمان کنیم  .دخترش
که اهل ساینس و انننیر بود ،وبه ادبیات وشاعر عالقۀ نداشت ،برایم گفت
که م ازتو به پدرم گفتم ،نمی دانم چرااو بسیارعالقمند شدکه تـرابـبـیـنـد و
خواهش کردکه اگربه خانۀ مامهمان شو  .م باخوشی پذیرفتم و دریکی از
روزها که رخصت بودیم ،به خانۀ شان رفتم .غذاها گوناگون ولذیذ هند
پخته بودند ،وای شاعر مرددانشمندوباعظمتی بود .ریش سفیددراز وموها بلند
داشت ،که درآن س پیر برایش زیبایی خاصی بخشیده بود .واقعا ً نسبت بـه
غذا ها ،ازصحبتها ای دانشمند لذت برد وخیلی آموختم .
او از تاگور برایم گفت و رسالۀ کابلی واالیش رابرایم داد .ای مرد دانشمند
وخانواده اش همه به زبان انگلیسی سلیس وروان چون زبان مادر حرف مـی
زدند ،ولی شعربه زبان بنگالی که زبان آن ایالت بود ،میسرود ،که آثارش همـه
بزبان انگلیسی ترجمه شده بود .م چون از ظلمی که انگلیسها برهندوستانی ها
نموده بودند ،وازخاطرۀ شان در وط خودم باعث شده بودکه سخت از انگلیسها
بدم می آمد .به ای دانشمند بزرگوارگفتم که چرا انگلیسها که بـه انـدازه بـر
هندوستانی هاظلم کرده اند ،زبان ایشان زبان رسمی هندوستان قبو شده ،وهر
کسی راکه می بینم ودرهرجایی که میروم  ،بزبان انگلیسی حرف میزنند! مرد
شاعر مکثی کرد ،و ازیر عینک ها خود عمی عمی به م نگاه کرد وگفت:
(فرزندم ! اگرمازبان انگلیسی رانمی پذیرفتیم ،به ای ساینس ودانشی که امروز
داریم ،وترابرا فراگیر آن به ایننا کشانیده است ،نایل نمی شدیم ،ویـکـی
سردیگر خودرا می بریدیم! و کس نمی دانست که ماکی هستم ومانمی دانستم
(دنباله درصفحۀ ششم)
که دیگران کی هایند! ).
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عنوان کتاب  :رهنمود هایی از اسالم
تألیف داکترسیف الرحمان صمدی
باهمکار استاد راشدسلنوقی ،عبدالحبیب حمید  ،پروفیسرداکتر عبدالواسع
لطیفی ،عبدالستارسیرت ،سیدحمیداهلل علمی ،امان الملک جالله و نادر آتش.
ای کتاب پرمحتوا که رهنما روشنگریست درمعرفی اساسات راستی دی
مبی اسالم ومزایا عالی اخالقی وعد واجتماعی و تاریخی آن ،دوهفته قبل
بدستم رسید ،که در921صفحه درنیویارک توسط مطبعۀ(پرانت پـکـس) در
همی سا بچاپ رسیده است .محترم عبدالحبیب حمید درمقـدمـۀ کـتـاب
مطالبی راتوضیح نموده ،که فشردۀ آن چنی است( :یکی ازاندیشه ها مـهـم
تربیتی هماناحفظ هویت اسالمی وفرهنگی جوانان افغان دردنیا غرب اسـت.
الزم است که جوانان دورازوط دربارۀ اساسات دی مبی اسالم وتاریخ مدنیت
اسالم ورو مسلمانان درارتقا جوامع بشر معلومات کافی داشته باشند ،تـا
بتوانندازیکطرف متوجه میراث تاریخی خویش باشند ،وازجانب دیگردر حیات
اقتصاد واجتماعی وفرهنگی محیط زیست آگاهانه اشتراک نمایند ،وبادرک
مسئولیت درفرهنگ اسالمی بحیث افرادصالح درخارج وط زندگی کنند .
اگرچه تعلیم وتربیۀاسالمی تاحد برا یکتعداداطفا وجوانان افـغـان در
امریکا واروپا ازطری خانواده ها ،مساجدومراکزاسالمی و نهادها تـربـیـتـی
افغانی میسربوده ،ولی کتب وآثارفرهنگی اسالمی و تأثیرات آن درزنـدگـی،
بزبانها در وپشتوخیلی محدودبوده و ضروریات جوانان افغان رادرمحـیـط
خارج ازوط تکافورنمی کند ...رو همی منظور وضرورت ،دربرج جوزا
سا 9111منلسی در افغان اکادمی ،مقیم ورجینیا امریکا دایرگردید ،که در
آن یکتعداد همکاران ساب معارف افغانستان ،بشمو داکترسیف الرحم صمد
استادراشد سلنوقی ،استادعبدالحبیب حمید  ،داکترمحمدنادرآتش ،داکـتـر
عبدالواسع لطیفی واسالم الدی مسلم،که بعداًبحیث کمیتۀ رهنمایی موظف شدند
اشتراک کرده بودند .درای منلس امکانات تألیف یک کتاب زیرعنوان(اسالم
وزندگی) پیشنهادگردید که موضوعات مربوط به تربیت ورهنمـوداسـالم را
احتواکند .هدف ای کتاب درمرحلۀ او به منظوراستفاده جوانان افـغـان در
امریکا و اروپا خواهدبود .بعدازتباد یک سلسله نظریات تنویزبعمل آمـدکـه
ای کتاب مشتمل بربخشها عمدۀ باشدکه بزبانها در وپشتو و انگلیسی بـه
همکار یکتعداد مربیون افغان تهیه گرددد.
بخش اوآن(اسالم ومدنیت بشر ) شامل چارفصل آتی میباشـد :فصـل او
تاریخچۀ مختصردی مبی اسالم ،قصد دوم اخالق وروابط بشـر دراسـالم،
فصل سوم اسالم وپیشرفت ساینس ودانش ،فصل چهارم سیر انکشاف جـهـان
اسالم  .بخش او نخست بزبان انگلیسی توسط داکترسیف الرحم صـمـد
تألیف وتدوی گردید ،وباراو درسا 9191م طبع گردید .مت انگلیسی ایـ
بخش درسا  9199به کمک عبدالحبیب حمید  ،داکتـرمـحـمـدنـادرآتـش،
داکترعبدالواسع لطیفی ،و جمعا ً توسط داکترعثمان بزبان در ترجمه شـده و
ترجمۀ آیات قرآنکریم ازنظراستادراشد سلنوقی نیزگذشته است.
دربخش دوم که موضوعات مربوط به اخالق اسالمی وروابط آن با زندگی
رابیان میکند ،قسمت بیشترآن توسط استادراشدسلنوقی تهیه گردیده وقسـمـا ً
توسط عبدالحبیب حمید  ،داکترمحمدنادرآتش ،داکترعبدالواسع لطیفی ،سید
حمیداهلل علمی ،امان الملک جالله و استادعبدالستار سیرت نوشته شده اسـت .
بخش سوم ای کتاب حاو نظریات وطرزدید جوانان مسلمان است که در دیار
غربت وهنرت به سرمیبرند .ای بخش توسط دایرنمودن فوکس گروپـهـا د
رنقاط مختلف امریکابدست آمده ،وبه کمک خانم مریم آتش وداکترنادر آتش
ترتیب وتدوی گردیده است ،که بعدا ً جداگانه به طبع خواهد رسید.
کمیتۀ رهنمایی تنویزنمودای کتاب نخست بزبان در چاپ وبدسـتـرس
عالقمندان ،مخصوصا ًجوانان افغان درامریکا واروپا قرارگیرد .درنظراست کـه
کتاب درآینده بزبان انگلیسی نیزچاپ گرددوبه معرض استفادۀ عـالقـمـنـدان
گذاشته شود .
اینک پس ازتوضیح محتویات ای کتاب درباال توسط دانشمند گرامی آقا
عبدالحبیب حمید  ،فشرده ا ازفصل سوم راکه همانا مـطـالـعـه راجـع بـه
(اخالقیات اسالمی) ،ترجمه وتهیۀ بنده ،داکترلطیفی ،میباشد ،به شمامطالـعـیـ
فرزانۀ جریدۀ وزی امید تقدیم می دارم « :ابعاد معنو واخالقی قرآن مقدس
توسط(م  .دراز) موردمطالعه و تحلیل قرارگرفته است .و پروفیسریونیورستی
(جامعۀ) االزهر در قاره بود ،ودرسا 9149نتینۀ مطالعات خودرابه نشررسانید،
بعد وزارت اموراسالمی حداکثرآنرا دوباره بازنگر (ایدت) نموده و زیرعنوان
مورا با روحیۀ قرآن درسا  9120چاپ نمود .مطالعات مذکوربخش فلسفـی
وعملی ارزشها مورا یاروحیۀ انسانی رادربر میگیرد ،که درراستا مکلفیت،
مسئولیت ،تنویز ،قصد و سعی جریان می یابد .دری قسمت چنی ذکرشده« :
مورا یامعیاراخالقی دراسالم تنهاجنبۀ دینی ندارد ،زیراهدف آن تنهادرساحـۀ
ارتباط بی انسان وخدا منحصرنگردیده ،بلکه تمام جنبه ها زیست شناسی و
سایرفعالیتهارا دربرمیگیرد .قرآن رهنمایی وشناخت رادرموضوعـات حـیـات
وموجودیت انسان منشأ وسرنوشت آن ارائه داده ودرعی زمان مورا واقـعـی
وروش اخالقی را توضیح میدهدکه سبب ایناد نظم ،عدالت وخوشی وسـرور
درعالم بشریت میگرددد .تعدادزیاد علما اسالمی تطبی قرآن رادرقبا پدیدۀ
عملی حیات موردمطالعه قرارداده اند .محمدغزالی یکی ازعلما مشهوردینـی
وفلسفی اسالم درقرن پننم هنر (مطاب قرن یازدهم عیسو ) کتابی رابزبـان
عربی نوشته که تحت عنوان (احیا علوم دینی) یکی ازمهمتری اثر در قلمرو
اخالقیات اسالم بشمارمیرود .همچنان اوکتاب دیگر رابزبان در تحت عنوان
(کیمیا سعادت) به نشررسانیده است .
الغزالی محتویات قرآن رادراثرخود زیرعنوان(جواهرالقرآن) مورد تحلیـل
قرارداده ،که درمت تعداد910آیت رابه ارتباط دانش و949آیت را راجع بـه
رویۀ بشر تشخیص داده است .یک اثر و نشریۀ تازه درسا  9114درعـیـ
موضوع درمدینه توسط عالم اسالمی ابوبکر جابرالنزایر تحت عنوان(منهاج
المسلم) یا(راه مسلمان) برشته تحریرآمده است .ای نشریه که درسا  9121به
لسان فرانسو ترجمه شده ،موضوعات عقیده ،محاو ومحیط زیست ،اخالق،
اجراات عملی دینی وروابط اجتماعی رااحتوا میکند .ای نشریه براساسات قرآن
وحدیث استواربوده ومولف طریقۀ مکاتب سنی مذهب رادر(قضا وفقه) مورد
استفاده قرارداده است .
پروفیسردراز Drazازیونیورستی االزهردرکتاب خودزیرعـنـوان (مـورا
قرآن) یاروحیۀ قرآن سئواالت متعدد راراجع به جنبه ها عملی حیات مطرح
کرده است :چطورانسان خودرا درزندگی عیار سازد؟ چطور بافامیل خـود و
مردم دیگر واجتماع رفتارکند؟ کدام پرنسیبها واساسات روابط انسان رابادولت
و یاجوامع مربوط و حکومت ومردم برقرار میسازد؟ یک فردمسلمان چطـور
باید وظیفۀ خودرا درراستا عبادت بناآورد؟ و به ارتباط ای سئواالت قرآن
راطرف مطالعه قرارداده و 491آیت رادرمورد موضوعات مربوطه تشخـیـص
(دنباله درصفحۀ ششم)
داده است.

دریاچه ایست در دامنه ها شمالی کوه بابا ،که یکی ازدریاچه ها زیبا واز
لحاظ ساختارطبیعی ،منظرۀ جالبی را نمایان میسازد .ای دریاچه به چند بندمنقسم
شده ،که ازصخره ها بلندتاصخره ها پایانی بصورت بند کاسه یی جابناشده
است .نام دریاچه به (بند امیر) معروف شده است .درحقیقت تمام بـنـدهـا بـه
صورت یکنایی بنام (بندامیر) شهرت حاصل کرده ،اماهریک از ای بندها ،به
نام ها جدا گانه یادمیشوند9 :ـ بند هیبت 9ـ بند پنیر 0ـ بند ذوالفقار 4ـ بندقمبر
 1ـ بندغالمان(1 )9ـ بند پودینه .

برخی ازمحققی را باور برآنست که بندامیر دارا هفت بندمیباشد ،وبند دیگر
را (بندپودینه) نام گذاشته اند ،امابند هفتم احتماال ً با گذشت ادوار تاریخ وبرخی
ازریزشها طبیعی ناپدیدشده باشد .پس ما حاال شش بند راشناسایی کردیم .باید
بخاطرداشت که دریاچه همچون زننیر باهم پیوسته اند.بندامیر ازشهربامیـان91
کیلومتر فاصله دارد ،ودربیست کیلومتر شرق حکومتی یکاولنگ قراردارد.
بندامیر یا دریاچه ها بند در حدودده هزارهکتار ساحه رادربرمیگیرد و9190
مترازسطح دریا (بحر) قراردارد .ای دریاچه برعالوۀ شفافیت و زال بـودن،
شیری تری آب وپربارتری آبی است که آخرآن دریا بلخ رامیسازد .دریا
بلخ به هژده نهر منقسم شده ،سراسرحوزۀ بلخ ویک قسمت ازجوزجان را آبیار
میدارد .دردوره ها اسالمی ای مناط به (هژده نهر) مسما گردید.
دربارۀ تشکیل بندها بایدگفت که دریاچه ها بندامیر به مرور ایام با داشـتـ
کربنات کلسیم سدها صخره مانند  ،که مستحکم ازصخره میباشد ،لبه هـا
بندهارابه میان کشیده است .لبته ها بندهاحیرت آورتری مناظرطبیعی راوانمود
میسازند .عم بندامیر بصورت اساسی تعیی نشده ،اما احتماال ً عم آن بصورت
تخمینی بی  91تا 21مترباشد  .دریاچۀ بندامیر برعالوۀ زیبایـی و دورنـمـا
تماشایی ،موجودیت آن درمیان دو دیواربلندصخره یی عنیب نظاره میکـنـد.
رقص ماهیان خالدار و شیرماهیان رادر میان آبها الجوردی مشاهده میکنـی،
اطراف بندها پوشیده از بته ها بومی وگیاهان خوشبو ونسیم عطر آگی پودینۀ
وحشی درصبحگاهان ترا فرحت و شاد می افزایند .گیاهانی که درنـواحـی
بندها میرویند :پودینه ،برخی ازگیاهان آسیا مرکز وبومی ،انواع غـوزبـه،
خارآه  ،النی ها ،اندوید  ،ریدز ،سیوجز ،کتایل  ،زوف ،زبان بره  ،بیدها کم
ارتفاع .بدون شک بته ها پودینۀ وحشی متصل بند پودینه می رویند)9(.
بنابرقو داکترامیرشاه حسنیار ،کت کالرک خبرنگار بی بی سی زیرعنوان
[خداحافظ افغانستان] مینویسد( :م چندروزقبل دربند امیرکه درارتـفـاعـات
مرکز افغانستان موقعیت دارد ،سفرکردم  .بند امیرمتشکل ازیک رشته دریاچه
ها الجوردینی که ازنظرزیبایی در دنیاکم نظیراست .ای دریاچه بطورمعنزه
آسا شکل یک بنددرمیان کوههاقراردارد .مردمان محلی عقیده دارندکه ایـ
معنزۀ حضرت علی(رض) داماد پیامبربرح اسالم است)0(.
داکترامیرشاه حسنیار عالوه میکندکه در دورتاریخ ،بندامیردارا هفت بـنـد
بوده ،که بندهفتم نظربه خشکسالی ها متواترمنطقه ،آلودگیها ناشی ازکثرت
فضوالت دهکده ها (کپرک) و ریزش هزارها ت خاک و سنگریزه ازتـپـه
ها اطراف بندها ،قلت باریدن برف درهندوکش وباباکوه ،عدم ریزش کافی
باران ،نادیده گرفت درختچه ها واشنار که ازخشکسالی بکاهد ،کثافت فضا
عمومی حوزه از اثرجنگها ،عدم آگاهی مردم ازداشته ها غنیمت طبیعی خود،
وآتشسوز هاباعث میشودکه آبها بندها روبه کاهش برود ،وباعث ازمـیـان
رفت بند هفتم شود .درای نوشته(بندپودینه) اضافه شده وازبند هفتم اسمی برده
نشده است)4( .
دروالیت بامیان برعالوۀ دریاچۀ بندامیر ،کو ها ،دریاچه هاواسطخـر هـا
خرد وکوچک دیگرنیزموجود است .ای دریاچه ها ازخود زیبایی هـایـی را
نقش آفریده اند .
(کو نیطان) :ای کو درقسمت پایانی چم یکاولنگ درمحلی موصوم به
نیطان موقعیت دارد .ای کو یکی ازجاذبه هاییست که پرندگان زیاد رابخود
جذب میکند ،وهم پناهگاه خوبی برا پرنده هااست( .دریاچۀ درۀ چـاشـت)
چون درداخل درۀ چاشت قرار دارد ،بنام دریاچۀ درۀ چاشت شهرت حـاصـل
کرده .درۀ چاشت در 919کیلومتر شمالغربی مرکزبامیان قراردارد .دریاچـۀ
درۀ چاشت دوکیلومترطو و111متر عرض دارد .ای دریاچه دارا چهارنوع
ماهی میباشد ،بنام ها چوشک ماهی ،شیرماهی ،گاه ماهی و زردماهی .
(دریاچۀ تریکک) یادریاچۀ تاریک :ای دریاچه بطو یک ونیم کیلـومـتـر
وعرض چهارصدمتر بوده ،در درون درۀ سبزبه فاصلۀ  92کیلومتر یکاولنگ
واقع شده است( .کو سوختگی) :نزدیک قریۀ سرک سوختگی موقـعـیـت
داشته ،ازمرکزوالیت بامیان  949کیلومترفاصله دارد  .ای کو باامتداد111متر
وعرض سه صدمتر بوده درآن شیرماهی ،خا ماهی وسگ ماهی یافت میشود.
ساحه ها کم عم کو نیزار بوده که برا رشد پرندگان جایـگـاه خـوبـی
محسوب میشود )1( .کتاب جغرافیا والیات افغانستان دربخش والیت بامیان
مینویسد  ...( :در بامیان درۀ اژدر ،بندامیر و کوه فوالد بسیاردلچسپ وقـابـل
دیدن است .بندها هفتگانۀ بندامیر به رنگ الجورد توجه هر بیننده راجلب
میکند)1( .
امیدوارم جامعه ،مردم وحکومت مداران کشور ،قدرای داشته ها طبیـعـی
رابدانند ،واز ای دریاچۀ زیبا وحیرت آور ،که جهانیان رابه خودمعطوف ساخته،
بااستوار علمی ودانشی حفاظت بدارند / .
ـــــــ
9ـ کتاب جغرافیا والیت بامیان ،نوشتۀ محمدعظیم عظیمی ،کـابـل ،سـا
 ،9019انتشارات بی المللی الهد  ،صفحۀ 919؛ 9ـ همان کتاب ،ص  910بـه
استنادازمنلۀ علمی بلخ نوشتۀ سلطان محمدانصار تحت عنوان (پارک مـلـی
بندامیر)؛ 0ـ نشریۀ هفته نامۀ امید منتشرۀ ورجینیاشمارۀ 104ص 0سـا ،9114
نوشتۀ داکترامیرشاه حسنیار4 .ـ همان نشریه صفحۀ سوم ؛ 1ـ کتاب جغرافیـا
والیت بامیان ،عظیمی ،صص 914و911؛ 1ـ کتـاب جـغـرافـیـا والیـات
افغانستان ،نوشتۀ پروفیسرغالم جیالنی عارض ،9022 ،ص . 991

نصیراحمد راز

برنامۀ خالفت

صفحۀ چهارم
سدنی ـ آسترالیا

چندشماره قبل ،هفته نامۀ امید عزیز ،سخنرانی شاه امان اهلل ِ آرمان به د ماندۀ
راکه قبل ازسفرشان به اروپا ،دربی شهریان کابل ایراد کرده بود ،به نشررسانید.
ای گفتار مرابیاد سخنرانی حضرت علی (ع) انداخت ،که درروز دوم بقدرت
رسیدنش ایراد نموده وتو گویی که آنرا درحا حاضر نظربه اوضاع کنـونـی
نابسامان کشور غارت شدۀ ما ایراد نموده بودند ،دریغم آمد که آنرا فـرارو
مطالعی امید قرارندهم .به امید اینکه رهبرجدیدکشور ،آنـرا آویـزۀ گـوش
خویش قرارداده ،وبه یک برچهارم آن عمل نماید ،که م به طالع ملت بیچـارۀ
ماچنی گمان نمی برم !
)پس ازقتل عثمان وزمینۀ انقالبی که فراهم شده بود ،کسی جزعلی (ع) نامزد
خالفت نبود ،مردم فوج فوج آمدندوبیعت کردند .درروزدوم بیعت ،علی(ع) بر
منبرباال رفت وپس ازحمدوثنا الهی و درود برخاتم انبیاء ویک سلسله مواعظ،
به سخنان خودای طور ادامه داد :یاایهاالناس ! پس از آنکه رسو خدا ازدنـیـا
رفت ،مردم ابوبکررابه عنوان خالفت انتخاب کردند ،وابوبکر عمر راجانشـیـ
معرفی کرد .عمر تعیی خلیفه رابه عهدۀ شوراگذاشت ،ونتینۀ شورا ای شدکه
عثمان خلیفه شد .عثمان طور عمل کردکه مورداعتراض شما واقع شد .آخر
کار درخانۀ خود محاصره شدوبه قتل رسید .سپس شمابه م رو آوردید ،وبـه
میل ورغبت خود بام بیعت کردید .م مرد ازشما ومانندشما هستم ،آنـچـه
برا شماست برا م است ،وآنچه به عهدۀ شماست به عهدۀ م است .خداوند
ای در رامیان شماواهل قبله بازکرده است ،وفتنه مانند پاره ها شب تاریک رو
آورده است .بار خالفت راکسی میتواند بدوش بگیرد که هم تواناوصابر باشد،
وهم بصیر ودانا .روش م اینست که شمارابه سیرت وروش پیغمبر باز گردانم،
هرچه وعده دهم اجراخواهم کرد ،به شرط آنکه شماهم استقامت وپـایـدار
بورزید ،والبته ازخدا باید یار بطلبیم .بدانیدکه م برا پیغمبر بعـدازوفـاتـش
آنچنانم که درزمان حیاتش بودم .
شما انضباط واطاعت راحفظ کنید ،به هرچه میگویم عمل کنید ،اگر چیـز
دیدید که به نظرتان عنیب وغیرقابل قبو آمد ،در ردوانکار آن شتاب نکنید.
م درهرکار تاوظیفه ا تشخیص ندهم وعذر نزد خدانداشته باشم ،اقـدام
نمی کنم .خدا بینا همۀ مارامیبیندوبه همه کارها احاطه دارد .م طبعا ً رغبتی بـه
تصد خالفت ندارم ،زیرا از پیغمبرشنیدم( :هرکس بعدازم زمام امـورامـت
رابدست بگیرد ،در روزقیامت برصراط نگه داشته میشود وفرشتگان نامۀ اعما
اورا جلوش بازمیکنند ،اگر عاد ودادگسترباشد ،خداوند اورابه موجب همـان
عدالت ننات میدهد ،واگرستمگرباشد ،صراط تکانی میخورد که بند ازبند او
بازمیشود وسپس به جهنم سقوط میکند ).اماچون شما اتفاق رأ حاصل کردید
ومرابه خالفت برگزیدید ،برا م شانه خالی کردن امکان نداشت) .
آنگاه بطرف راست وچپ منبرنگاه کردم ومردم راازنظرگذراند وبه کـالم
خود چنی ادامه داد (:ایهاالناس! م االن اعالم میکنم :آن عده که ازجیب مردم
و بیت الما جیب خودرا پرکرده امالکی سرهم کرده اند ،نهرها جار کرده
اند ،براسپان عالی سوارشده اند ،کنیزکان زیبا ونرم اندام خریده اند ودرلـذات
دنیاغرق شده اند ،فردا که جلوآنهارا بگیرم وآنچه ازراه نامشروع بدست آورده
اند ،از آنهاباز بستانم وفقط به اندازۀ ح شان ،نه بیشتر ،برایشان باقی گذارم ،نبایند
وبگویند علی ب ابیطالب مارا اغفا کرد .م امروز درکما صراحت میگویـم
تمام مزایا رالغو خواهم کرد ،حتی امتیاز مصاحبت پیغمبر وسواب خدمت بـه
اسالم را .هرکس درگذشته به شرف مصاحبت پیغمبر نایل شده وتوفی خدمت
به اسالم راپیدا کرده ،اجر و پاداشش با خداست .ای سواب درخشـان سـبـب
نخواهد شدکه ما امروز درمیان آنها ودیگران تبعیض قایل شویم  .هرکس امروز
ندا ح رااجابت کند وبه دی ماداخل شود ،وبه قبلۀ ما رو کند ،ما بـرا او
امتیاز مساو با مسلمانان اولیه قایل میشویم .شما بندگان خدایید ومـا مـا
خداست ،وبایدبالسویه درمیان همۀ شما تقسیم شود .هیچکس ازای نـظـر بـر
دیگر برتر ندارد ،فردا حاضر شویدکه مالی دربیت الما هسـت ،وبـایـد
تقسیم شود).
روزدیگرمردم آمدند ،خودش هم آمد ،موجود بیت الما را بالسویه تقسیم
کرد .به هرنفر سه دینار رسید .مرد گفت :یاعلی ،تو به م سه دینارمیدهی و
به غالم م نیزکه تادیروز بردۀ م بود ،سه دینار میدهی؟ علی فرمود  :همـیـ
است که دید !
عده ا که ازسالهاپیش به تبعیض وامتیاز عادت کرده بودند ،مانند طلحـه و
زبیر و عبداهلل ب عمر وسعیدب عاص و مروان حکم ،آنروز ازقبو سهمیه امتناع
کردند وازمسند بیرون رفتند .روزبعدکه مردم درمسند جمع شدند ،ای عـده
هم آمدند ،اماجدا ازدیگران گوشۀ دور هم نشستند ،وبه ننوا وشورپرداختـنـد.
پس ازمدتی ولیدب عقبه را ازمیان خودانتخاب کردند ونزد علی فرستادند.
ولیدبه حضورعلی(ع) آمدوگفت :یاابا الحس ! اوال ً توخودت میدانی که هیچ
کدام از ماکه ایننانشسته ایم ،به واسطۀ سواب تو درجنگها مـیـان اسـالم و
جاهلیت ،از تود خوشی نداریم .غالبا ً ازهرکدام مایک نفر یادونفر درآنروزها
بدست توکشته شده است ،ازجمله پدرخودم در بدر بدست توکشته شد .اما از
ای موضوع بادوشرط میتوانیم صرفنظرکنیم وباتوبیعت کنیم ،اگرتوآن دوشرط
رابپذیر :یکی اینکه سخ دیروز خودرا پس بگیر  ،به گذشته کارنـداشـتـه
باشی وعطف به ماسب نکنی ،درگذشته هرچه شده شده ،هـرکـس در دورۀ
خلفا گذشته ازهر راه مالی به دست آورده آورده ،توکار نداشته باش که ازچه
راه بوده ،تو فقط مراقب باش که درزمان خودت حیف ومیلی نشود .دوم اینکه
قاتالن عثمان رابه ماتحویل ده که ازآنهاقصاص کنیم ،واگر ما ازناحیۀ توامنیت
نداشته باشیم ،ناچاریم تو رارهاکنیم وبرویم درشام به معاویه ملح شویم .
علی علیه السالم فرمود :اماموضوع خون هاییکه درجنگ اسالم و جاهلـیـت
ریخته شده ،م مسئولیتی ندارم ،زیرا آن جنگها جنگ شخصی نبود ،جـنـگ
ح وباطل بود .شمااگر ادعایی دارید ،باید از جانب باطل ،علیه ح عرض حا
بدهید ،نه علیه م  .اما موضوع حقوقی که درگذشته پاما شده ،مـ شـرعـا ً
وظیفه دارم که حقوق پاما شده رابه صاحبانش برگردانم ،دراختیارم نیسـت
که ببخشم و صرفنظرکنم ،واما موضوع قاتالن عثمان ،اگرم وظیفۀ شـرعـی
خود راتشخیص میدادم ،آنها رادیروز قصاص میکردم وتاامروزمهلت نمیدادم .
ولید پس ازشنیدن ای جوابها حرکت کرد ورفت وبه رفقا خود گـزارش
داد .آنهادانستندوبرآنها مسلم شدکه سیاست علی قابل انعطاف نـیـسـت .ازآن
ساعت شروع کردندبه تحریک واخال .
گروهی ازدوستان علی(ع) آمدند نزدآن حضرت وگفتند :عنقریب ای دسته
قتل عثمان رابهانه خواهندکرد وآشوبی بپاخواهدشد .اما قتل عثمان بهانه اسـت،
درداصلی اینها مساواتی است که تومیان اینها وتازه مسلمانها ایرانی وغیرایرانی
برقرارکرده ا  .اگرتوامتیاز اینها راحفظ کنی ودرتصمیم خودتندید نظرکنی،
غایله میخوابد .
چون ممک بود ای اعتراض برا بسیار ازدوستان علی پیداشود که :اینقدر
اصرار برا رعایت مساوات چرا؟ لهذا علی(ع) روزدیگر درحالیکه شمشیـر
حمایل کرده بود ولباسش رادوپارچۀ ساده تشکیل میداد ،که یکی رابه کمربسته
بود ودیگر رارو شانه انداخته بود ،به مسندرفت وباال منبرایستاد (ص )9

هفته نامۀ امید

ثریا بهاء
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شمارۀ 489
فریمونت ـ کالیفورنیا

تابوشکنی های لطیف پدرام و تابوسازان خشمگین

بگذارید لطیف پدرام حرف خودرا بزندوازحرفهای وی نهراسید و شاید
درپی تابو شکنی های وی حقیقتی نهفته باشد.
بشردرطو تاریخ زیریوغ تابوها گوناگونی ازقبیل تابوها مـذهـبـی و
سیاسی کمرش خم شده وازخود بیگانه گشته و حتی بارسیدن به ریشه حقای نیز
سالها لب فروبسته است 1ای تابوها چنان در اذهان دوران ما ریشه دوانیده اند که
شکست آنها کار دشوار وخطرناکی است ،هرچندکه در دوران ما محتوا ای
تابوها رنگ باخته اند ,اما شکل تندیس تاهنوز وحشت آفری است .طبیعی است
که تابو شکنی ها با مقاومت و دشمنی ها بسیار ،از جانب سنتگرایان ،حکومت
ها شوونیستی ،ترویج کنندگان جهل ،پاسداران قبیله ،نگهبانان بنیان ها فکر
روبرو بوده است.
تابو یک منع قو اجتماعی مرتبط با هر یک از حوزه ها فعالیتها انسان یا
رسوم اجتماعی است که مقدس و ممنوع شناخته می شوند .شکست تـابـو بـا
مقاومت و حتی تکفیر جامعه سنتی و عقب گرا روبرومیشود .اکثرادر جوامع،
تابوها ماهیت مذهبی دارند ،امادر جامعه ما عالوه از ماهیت مذهبـی مـاهـیـت
شوونیستی و فاشیستی نیز داشته اند.
در اثر معروف فروید (توتم و تابو) اشاره بر تناقض نهفته در معنی تابو دارد:
(برا ما واژهء تابو از یکسو »مقدس«معنا میدهدو ازسو دیگر «دهشتناک»،
«خطرناک»« ،ممنوع»« ،حرام»...در نتینه تابو بیشتر به مفهومی داللت می
کند که می شود آنرا احتیاط و مدارا نامید).
تابوها مقدس در فرهنگ ما چون )افغان () ،افغانیت ( )افغان اصیـل (،
و )غیرت (و...است و تابوها حرام و خطرناک که نه تنها اجـرا کـار ،
حتی حرف زدن در باره چیز را نیزمیتوانند در بر گیرند 1طور مثا حـرف
زدن در مورد ستم ملی  ،فدرالیسم  ،افغانستانی  ،خراسانی و واژگان تحریم شده
چون دانش  ،دانشگاه  ،دانشکده  ،دانشنو  ،دانش سرا و نقد سنت ها حاکم
چون برادر بزرگ ،افغان اصیل ،قوم اکثریت ،زبان ملی ،لباس ملی ،ات ملی
سرود ملی ،وحدت ملی حتی زیر سؤا بردن آن چیز هاییکه (تـحـریـم یـا
افتخارات تاریخی ) درفرهنگ حاکم قبیله پنداشته می شوند ،ناخوش آیـنـد
وزشت است ،زیر سوا بردن واژه افغان که از کنا آمد ،چرا و چگونـه وارد
سرزمی خراسان شد؟ خود یک تابو است.اگرکسی افتخارات تاریخی وکیش
شخصیت ساز شوونیستی را زیر پرسش ببرد ،آنگاه خود به تابومـبـد مـی
شود ،که یعنی آن فرد خطرناک است باید تنرید ومنزو شود 1
(تعم به ای مسأله نشان می دهد که تابو ها و قیودات وضع شده ،بیشتر از
همه توسط مفهوم »ترس «قابل تشریح است .شکست تابو خطرناک است ،ای
خطرناکی در مسر بودن ای عمل و در ترس برا تکرار آن نهفته است ،که
در تینه هراس از فرو غلتیدن باور ها و ذهنیت ها حاکم به مثابهء جزیی از نظم
موجود در جامعه را ،که مردم به آن خو گرفته اند ،در بر دارد .به قو فروید:
انسانی که تابو را می شکناند ،خود به تابو مبد می شـود ،زیـرا او نـیـرو
خطرناکی را در اختیار دارد که دیگران را می تواند از راه بدر کرده و به پیرو
از عمل خود بکشاند .همچنان انسان تابو شک حسادت بر انگیز است؛ چرا آنچه
که بر دیگران ممنوع است ،برا او امکان پذیر شده است ؟ انسان تابو شک در
حقیقت واگیر یا مسر است ،تا آننا که نمونه کارش امکان پیرو توسط
دیگران را دارد ،و لذا باید ازش دور ورزیده شود )1
انسان تابو شک با تمامی مشکالت موجود ،ای اشکا واهی و وحشت آور
را که به ظاهر هیچ اند و انسان را از محتوا آزادیخواهی تهی می کند درهم می
کوبد و راه را بر آزادیخواهان و مبارزی صادق هموارتر می نماید 1باید تابو ها
را شکست تا نسل ها بعد بتوانند براحتی زندگی کنند ،زیرا تابو از نسلی بـه
نسل دیگر منتقل می شود و روح آزاد جامعه را می کشد 1
شاید همان گفتهء فروید که انسان تابو شک خود به تابو مبد می شود و بر
عالوه حسادت برانگیز است .باید بدانیم که یکى از شگردهاى مشترک همهى
جباران تحریف تاریخ وحقای است؛ و درنتینه ،متأسفانه چیزى که ما امروز به
نام تاریخ دراختیار داریم ،جز مشتى دروغ و یاوه نیست که پاسداران قـبـیـلـه،
چاپلوسان دربارى ومورخی جعل نویس ،تاریخ قالبى و دستکارى شده یـى
رادراختیار ما گذاشته اند که درپشت آن واقعیت ها و حقای مدفون است 1شما
پاسدارن قبیله که بر ده آزاد زنان و آزاد مردان مهر خاموشی می کوبید و از
نفوذ اندیشهء مان می هراسید چون مردم را فریب داده اید ونمی خواهید فریب
تان آشکار شود ،نگران وحدت ملی هستید؟
براى وحدت ملی فقط آزادى اندیشه الزم است 1آنها که از شکفتگى فکر
و تعقل زیان مىبینند جلواندیشههاى روشنگر دیوارمیکشند ومیکوشند تودههاى
مردم قوانی واحکام فریبکارانه آنان را بهجاى هر سخ بحثانگیزى بپذیرند و
اندیشههاى خود را براساس همان تابوها واحکام قالبى که برایشان مفید تشخیص
داده شده است بازساز کنند 1مردمیکه بدی سان قدرت خالقهى فکرى خود
راازدست داده باشد ،براى راه جست به حقای و شناخت قدرت اجتماعى خود
وپیدا کردن شعور وحتی براى دست یافت به حقوق انسانى خود محـتـاج بـه
فعالیت فکرى اندیشمندان جامعۀ خویش اند زیرا کشف حقیقتى که ای چنی
دراعماق فریب وخدعه مدفون شده باشد تالش خستگی ناپذیرمیخواهد وبطور
قطع میبایدبا آزاداندیشى ،و فقدان تعصب جاهالنه پشتیبانى شود 1
ای اصل که حقیقت چقدرآسیب پذیراست ،و درعی حا  ،زدودن غـبـار
فریب از رخسارۀ حقیقت چقدرمشکل است 1هنوز چنان تعصبى نسبت به واژه
ها زبانم موجوداست که به دلیل ای واژه ها زبان خودم ،زبـانـم راازپـس
گردنم بیرون بکشند؛ فقط به ای جهت که دروغ بیشتراز دوسده ،امـروزجـزو
معتقداتشان شده و دست کشیدن از آن براىشان مقدور نیست 1
توده ها بیسواد و غافل را مسموم نموده با تعبیر و تفسیر نادرست از آن که
گویا فدرالیسم تنزیه افغانستان است و دورآن خط قرمزمیکشدکه عبور به مرز
آن ،تابو (وحدت ملی) را دچار آشفتگی می کند ،وحدت ملی که سـرآب
دست نیافتنی جامعه ماست ،حربهء برانی برا درهم کوبیدن جـنـبـش هـا
آزادیخواهانه مردم شده است ،اگر روشنفکر بخواهد فدرالیسم را به بـحـث
منطقی بگیرد ،بعنوان(ستمی) (تنزیه طلب) توبیخ وسرزنش میشود ،در حالیکه
خودمیدانندفدرالیسم هرگز تنزیه کشور نیست ،در امریکا ،آلمان وحتی کشور
مطلوب شان پاکستان سیستم فدرالیسم رقابت ها سالم ،شگوفایی و چالش ها
اقتصاد وعلمی رابارآورده ،بویژه در شرایط فعلی وط اشغا شده یی ما که
هر والیت به دفاع خود ورشد اقتصاد وفرهنگی خود نیازمنداست 1تـوده
ها بی سواد و غافل را مسموم می کنند که غافل و نادان و بىسواد مـانـد و
تعصب جاهالنه کورش کند ،اندیشه و فرهنگ هم از پویایى مىافتد و در الک
خودش محبوسمىشود و درنتینه ،تبلیغات چىهاى حرفهاى مىتواننـد هـر
اندیشهیى را بر زمینهء تعصب عامه قابل پذیرش کنند.
اگرواقعاوحدت ملی میخواهیم باید نخبگان مابرا حل معضله زبانی و هویتی
یک جبهه متحدفرهنگی بسازند وازتربیون آن تضادها حادراباشیوه دیالکتیکی
و منطقی به بحث بکشند بی آنکه بخواهد عقیده سخیف خودرا بـه کـرسـى
بنشانند تا بحقیقت برسند 1چرا از شک ومباحثه منطقی (دنباله درصفحۀ هفتم)

مطلبی از فیس بوک ( رُخ نما) ها
جاده غازیان :

معموال ًعادت لوحهخواندن ندارم؛ اما ای روزها چون تمام بحثها در اطراف
م بر سر یک لوحه است ،هرمونها لوحهخوانیام بهصورت نـاخـودآگـاه
رشد کرده است .سود که از ای عادت جدید به دستم آمد ،کشف یک جاده
به اسم جادۀ غازیان است .حاال شما میپرسید که جادۀ غازیان کناست .عزیز!
سرک وزارت خارجه را دیدها ؟ همانکه بعد از بهوجودآمدن دولت وحدت
ملی بسته شده است؟ بله! در تقسیمات جدید شاروالی کابل ،ای جاده به غازیان
تعل گرفته است .فکر نکنید منظور از غازیان همان سه نفر از متهمـان قضـیـۀ
پغماناند که هنوز دستگیر نشدهاند .داستان نامگذار ای جاده کمی فرق دارد.
شهردارکابل هرچه فکرمیکند که جادۀ وزارت خارجه را ازمیان داکتر عبداهلل
اسپنتا ،زلمی رسو و کربالیی ضراراحمد مقبل ،به اسم چهکسی نـامـگـذار
کند ،به نتینه نمیرسد .از سویی فکر میکند که نزد هیچیک از ای چهار نفر
دوسیه ندارد ،باألخره تصمیم میگیرد که جاده را(غازیان(اسم بگذارد تا عالوه
بر ای چهار غاز بهصورت جمعی ،از گلکار ها معلولی زمان جنگها
داخلی نیز قدردانی کرده باشد .ای طور  ،سرک وزارت میشود جادۀ غازیان.
حاال تاحد مصرف داخلی ای اسم خوب است؛ اما خارجیها در تلفظ اسم ای
جاده مشکل دارند و به جا ای که آن را جادۀ غازیان بگویند) ،جادۀ گازیان (
میگویند .خارجیها که نمیدانند منظور شاروا کدام گازیاناند ،فکر میکنند
که عالیجنابانی که در طو ای جاده دفتر دارند و جاده را بهصورت کل بـر
رو عبور و مرور مردم بستهاند ،گازیاناند .حدس میزنم ،اگر خارجیها تلفظ
خود را درست نکنند ،یکی پیدا شود که با گاز و سیستم گاز حساسیت داشته
باشد و شبی بیاید و ای لوحه را کیلو پانزده افغانی به کهنهفروش بفروشد .در
ای کشور که همۀ تصامیم را مردمان حساسیتدار میگیرند ! /
*****************************************

هشتمین جشنوارۀ تیاترملی برگزارشد

92اکتوبر/کابل ـ باختر :هشتمی جشنوارۀ تیاترملی امروزبا سخنرانی داکتـر
سیدمخدوم رهی سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ در تاالر تیاتـر مـلـی
گشایش یافت  .داکتررهی بایادآور از گذشتۀ تیاتر درکشورگفت :تیاتـردر
سرزمی مامتعاقب کسب استقال آغاز شد وتاکنون نشیب وفرازهائی دید تـا
بحد که به کلی از میان رفت و هنرمندان آن به هرسو پراگنده شدند .دردورۀ
نوی حیات ملی ما یعنی از  90سا پیش به اینسو ما توانستیم به همت هنرمندان
گرامی ماتیاتررا دوباره احیاکنیم .امروز مایۀ مسرت است کـه گـروه هـا
هنرمندان ما ازپایتخت ووالیات دری جشنواره حضور دارند و هرگروه حاصل
زحمات خود را به نمایش میگذارد .او ازهمه سازمان ها وموسسـاتـی کـه در
برگزار ای جشنواره سهم گرفته اند اظهار سپاس کرد.
درای جشنواره ابتدا سید مصدق خلیلی معی امورفرهنگی وزارت اطالعات
و فرهنگ گفت :درطو سه دهه جنگ درتمام عرصه ها ،بخصوص درعرصۀ
تیاتر وهنرنشیب وفرازها زیاد به وجودآمد .تیاترپیوند مردم را با مردم نشان
میدهد .و افزود  :دردوران سیاه طالبان در تمام عرصه ها فرهنگی بسـتـه
شد به خصوص تیاتر .
به همی گونه ابراهیم هوتک مسئو فرهنگی گویته انستیتوت و فـریـدون
فکور به نمایندگی از هنرمندان تیاتر والیات کشور صحبت کرده  ،درکنار بیان
برخی از مشکالت که فراراه هنرتیاتر و تمثیل وجود داشت  ،برگزار چنیـ
جشنواره ها را در رشد هنر تیاتر و راه جویی به مشکالت ارزنده خواندند .غفور
شریعتی رییس تیاتر ملی وزارت اطالعات و فرهنگ پیرامون تاریخ تیاتـر در
افغانستان صحبت کرد.
درای جشنواره پانزده گروه هنر تیاتر از هفت والیت به شمو کـابـل ،
هشت نمایشنامۀ را برا سه روز اجرامیکنند .اولی جشنوارۀ هنرتیـاتـردرسـا
 9020برگزار و پس از یک وقفه سه ساله همه ساله جشنواره ها تیاتر برگزار
شد .دراخیرجشنواره نمایشنامۀ کالیگوال به نمایش گذاشته شد.مدت سـه روز
نمایشنامه ها هر والیت به ترتیب نمایش داده می شود.

سنگ تهداب کتابخانۀ ملی درکابل گذاشته شد

99اکتوبر/کابل ـ باختر :داکترسید مخدوم رهی وزیراطالعات وفـرهـنـگ
امروزسنگ تهداب کتابخانۀ ملی افغانستان را درمنطقه یکه توت شـهـرکـابـل
گذاشت .درمحفلیکه به ای مناسبت به اشتراک پوهاند نعمت اهلل شهرانی ،داکتر
عبیداهلل عبیدوزیرتحصیالت عالی ،مشاورمعاون دوم ریاست جمهور  ،عـبـد
النبارتقواوالی کابل  ،معاون شهردارکابل ،معینان و روسا وزارت اطالعات و
فرهنگ  ،شمار ازمسئوالن دولتی وبرخی ازاستادان دانشگاههابرگزارشد ،در
آغاز داکتررهی ضم آنکه دررابطه به اهمیت وارزشمند کـتـاب واثـرات
مثبت آن برارتقا جامعه وصدمات جنگها گذشته بر کتابخانه ها کشـور
صحبت کرد ،افزود  :افغانستان در پهنا تاریخ که خود همیشه خانه کـتـاب
بوده و کمترکشور را در جهان سراغ داریم که مانند مملکت ما سابقۀ کتابخانه،
کتاب ،کتابدار وصنایع کتاب ساز بوده باشد .سه هزارسا پیش در سرزمی
ما کتاب اوستا که پدید آوردۀ آن زردشت پیام آوربلخی بود ،در رو 99
هزارپوست گاو نوشته شد .اززمانه ها بسیار پیش ازاسالم که ما صاحب کتاب
و کتابخانه بودیم تا دوره اسالمی که واقعآ درخشش کتاب نویسی وصـنـایـع
مربوط به کتاب ازنوع تنلید ،تزیی  ،و انواع واقسام دیگرهنرهارا به کارمیبردند
و ما هنوزگننینه هائی از آثاربسیار ظریف هنر درعرصۀ کتاب ساز داریـم
بخصوص متون قرآنی و تفاسیر.
داکتررهی افزود :دردورۀ اسالمی کتابخانه ها بلخ ،هرات ،گردیز وغزنی،
هرکدام شهرتی خاصی درسراسرجهان اسالم داشتندو امروز در هرسرزمی که
کتاب  ،کتابخانه و کتابخوانی مورد احترام است  ،آن ملت و آن سرزمی مرحلۀ
مهم ازارتقا خودرا پیموده است .
بعدا ً پوهاندنعمت اهلل شهرانی پیرامون اهمیت علم و کتاب ازدیدگاه اسالمـی
معلومات داده گفت  :اولی آیت که ازقرآن عظیم الشان ناز شده درموردعلم
است که ارزش علم رابه جامعه انسانی بیان کرده است .ترقی ها ،انکشافـات و
کشفیات حیرت انگیز امروز همه مدیون کتابها آسمانی است که ازجـانـب
خداوند ج به انبیا فرستاده شده تا در هدایت مردم بکوشند .
داکترسیدضیا حسینی مشاور وزارت شهرساز وطـراح پـروژۀ عـمـارت
کتابخانۀ ملی افغانستان ،دررابطه به ساختمان ای کتابخانه معلومات داده گـفـت
ساختمان کتابخانه قراراست درساحۀ 41هزار مترمربع زمی در پنج طبقه که دو
طبقه تهکاو وسه طبقۀ آن درسطح زمی است  ،ساخته میشود .کتابخانـۀ مـلـی
گننایش سه ملیون جلدکتاب ودریک وقت ظرفیت پذیرش 9911نفرمطالعه
کننده را داراخواهدبودو  94تاالردر بخشها مختلف کتاب خواهد داشت.

داکترعبداهلل با سفیرامریکا مالقات کرد

90اکتوبر/کابل ـ باختر :داکترعبداهلل رئیس اجرائیه امروزدرقصر سپیدار بـا
جیمز کنینگهام سفیرایاالت متحده دیدارنمودکه طی آن برپیشرفت درکار ها
حکومت وحدت ملی اولویتها آن واصالحات بحث وتباد نظرقرارگرفت.
سفیر امریکاازتعهدکشورش برا حل مشکل مالی افغانستان و کسر بودجه آن
خبردادوبار دیگرتعهددرحمایت از حکومت وحدت ملی راوعده داد.

زی العابدی عثمانی

صفحۀ پنجم
فرانکفورت ـ آلمان

تفریح خانم ها در پخت وپز نذر ها

دروط عزیزما افغانستان ،خانواده ها برا رفع حاجات شان ،مراسم مختلـف
برا نذرها متفاوت دراوقات مختلف درخانه ها خویش برگزار میکنند ،که
معموال با تالوت کالم اهلل منید ودعاها واستغاثه ها به دربار اهلل پاک (ج) همراه
میباشند .در زیر مراسمی راکه به نام نذرها مختلف بیشتر توسط زنان ودختران
خانواده هاتهیه میگردد ،شرح میدهم .
نذر مالیده  :نذرمالیده عموما ً دربی فامیل هارواج دارد ،به شکلی کـه دراو
ترتیبات ،آرد رابه شکل نان بدون نمک خمیرکرده ،وپس از رسیدن خمـیـر،
زغاله ها خمیر را مثل روت به شکل مدور ،با آش گز به اندازۀ الزم نازک می
سازند ،سپس هریک را به داخل داش میگذارند ،ویا بصورت زغاله به نانوایـی
می فرستند .پس ازینکه نان ها پخته شد ،توسط تمام زنان ودختـران خـانـواده
ومهمانان دعوت شده ،با دودست نان ها مالیده شده ،واگرتوتـه هـا کـالن
غیرقابل مالیدن باشد ،آنرا در هاون هاکوبیده وبه شکل پودر درمی آورند .وقتی
همۀ مالیده آماده شد ،بورۀ شکر بقدرالزم باآن مخلوط کرده ،سپس ،مقدار الزم
روغ داغ شده (درقدیم روغ زردگاو ترجیح داده می شد) برمالیـده مـی
پاشند وبازآنرا بارها می مالند ومیگذارند تا قدر سردشود.
پس ازآن ،مالیدۀ آماده را برسر سفرۀ مخصوص نذرمی گذارند وبا تـالوت
آیاتی ازکالم اهلل منید ودعاها فراوان ،همه اعضا خانواده ومهمانان آنرا بـا
چا سیاه یاچا سبز هیل دار نوش جان می نمایند ،و مقدار هم بـه خـانـۀ
همسایه هاواقارب بحیث نذر می فرستند.
نذر سیزدۀ ماه صفر(دیگچه)  :دیگچه به دوشکل رواج دارد ،یکی به شـکـل
قند  ،ودیگر به شکل گ ُر (شیرینی که ازنیشکربدست می آید . ).درهردو
شکل ،برنج ل ُک رابه اندازۀ الزم ،آب کشی نموده ،در دیگی که قـبـال ً رو
دیگدان قرارداده شده ومقدارمورد ضرورت شیرخالص گاو ،که هیـچ آبـی
درآن مخلوط نشده باشد ،در آن به حالت جوش رسیده ،می اندازنـد ،وچـون
معموال ً مقداربرنج و شیر بیشتراز برنج پخت معمو هرروزۀ خانواده ها میباشـد،
هردو را با چمچه ها وحتی با بیلچه ها مخصوص بهم می زنند تاکامال ً مخلوط
و لزجی شود .سپس مقدارالزم گ ُر یا بورۀ شکر را با مقدار الزم بادام و پسـتـۀ
میده شده ،دردیگ انداخته وهمۀ مواد را بسیاربهم می زنند .پس ازآن سرپوش
دیگ را گذاشته ،معموال ً لبۀ سرپوش را با خمیرعاد به لبۀ دیگ می پوشنـد،
وتاوقت دم شدن رو سرپوش و زیر دیگ آتش مالیم می گذارند.
با پخته شدن دیگچه (هردوشکل شکر یا گر ) سردیگ رابازکرده وپس از
قرائت آیات قرآنکریم ودعاها فراوان ،وبا اتحاف درود و صلوات زیاد بـه
حضرت پیامبراسالم (ص) ،سایرپیامبران(ع) و بزرگان دی وهمچنان گذشتگان
خانواده ها نذردهنده ،مقدار دیگچه را اعضا خانه ومهمانان نـوش جـان
میکنند ،ومقدار هم به خانۀ همسایه ها واقارب می فرستند .
نذر شب برات  :زنان کابل را عادت برای است که درشب ها برات ،عالوه
برآتش باز که برا کودکان شان تهیه میکنند ،به تعداد فرزندان خودشـمـع
روش کرده ،ودرپا شمع ها ،هفت میوه می ریزند ،که همه میوه ها خشک
می باشند .معموال ً بعداز اینکه میوه ها مثل کشمش ها سبزوسرخ ،مـنـقـه،
بادام ،پسته ،چارمغز ،سنند ،ک ِشته و غولنگ ،هرکدام با دقت پاک ساخته می
شود ،همۀ آنهارا باهم درآمیخته و دریک سفرۀ خاص که رنگ سبزمیـداشـتـه
باشد ،ریخته و بعد از ذکر ادعیه ها جهت خوشی و سرورخانواده ها ،هرعضـو
خانواده ،سهم خویش را برداشته ودر داخل سفره نزدخود گذاشته ونوش جان
می کند .معموال ً ای نذر فقط برا داخل خانه است ،و سعی میگردد تا ازخانـه
خارج ساخته نشود .
نذر سمنک  :خانم ها کابل همی که فصل آرزوها وامیدها بهار فرا رسد،
دام خوشی وخرمی رابه رایگان ازدست نداده ،ومیله ها مختلف باکیفـیـت
خاص برپا می دارند .میلۀ سمنک ،که تاریخی دراز دام درفرهنگ خراسـان
زمی وبویژه جغرافیا زبان فارسی دارد ،جا خاص خودرا درمیله هـا نـو
روز حفظ نموده ،وبه حیث یک میلۀ محدود به دختران وزنان شناخته میشود .
نذرسمنک یک مراسم فرهنگی شب نشینی است ،که طی آن زنان ودختـران،
سبزه هایی را که ازگندم ،درطو چندی روزجوانه زده اند ،طب رسوم خاص
در میان دیگ انداخته ،وتاصبح هریک جداگانه به تکرار ونوبت با چمچه ها و
بیلچه ها  ،رو آتش دیگدان ،مواد رابهم می زنندتابه اصطالح ته دیگ نگیرد،
ومزۀ سمنک را تلخ نسازد ونگذارندتا مواد بسوزد .هنگام پخت وکپـچـه زدن
آهنگ مشهور(سمنک درجوش ما کپچه زنیم ،دیگران درخواب ما دفچه زنیم)
را می خوانند .ای مراسم بعضا ً حتی تا صبح ها ادامه می یابد.
نذر پ ُر و چپلک  :نذر پر و چپلک ،هم در بی خانه هاپخته و آماده مـی
گردد .معموال ً خمیر به الیه ها نازکتر ازخمیر آشک ،توسط آشگز تبدیل می
شود ،سپس گوشت کوفتۀ گوسفندیاگوساله باکچالو ،مرچ سیاه ومصـالـحـه
جات خوشبو ومعموال ً تند و نمک مخلوط ساخته شده ،وآماده استفاده میگردد.
سپس الیه ها نازک خمیر را به اندازه ها معی بریده ،وای موادخـوراکـی
آماده شده را دربی الیۀ خمیر پیچیده شده ودربی مقدارزیاد روغ جـوشـان
انداخته میشد وتا وقتیکه خمیر رنگ طالیی گرفته وموادداخل آن کامال ً پخته
گردد ،با کفگیر درمیان روغ زیر ورو میشود .چپلک نیز به عی ترتیب پخته
میشود ،وفقط شکل برش الیه ها نازک خمیر ،نسبت به پر  ،که شکل مثلث
دارد ،تفاوت میکند.
خوردن ای نذرانه نیز باتالوت قرآنکریم وتذکارادعیه آغازمیشود/.
*****************************************
و نا ـ ورجینیا
عبداهلل

قیوم کوچی وکیل طالبان !

قیوم کوچی (عبدالقیوم احمدز ) کاکا غنی احمدز  ،که از دپلوماتهـا
ساب بود ،برا مصاحبه درتلویزیون طلوع ظاهرشد ،وازطالبان دفاع نمود ،کـه
واقعا ً برا یک شخصی که خودرانویسنده ودانشمند قلمدادمیکند ،وسالـهـادر
امریکا زندگی کرده ،جا بس تأسف و تأثراست .او طالبان جنایتکار ومزدور
وتروریست وجاهل را ،که نوکر پاکستان رابه گردن گرفته ومشغو کشتار
فرزندان وتخریب وط اند ،فرزندان ای سرزمی خطاب نمود ،که گویا درح
آن هاظلم شده ونسبت ای ظلم ،آن هابه کوه هافرار نموده و دست به جـنـگ
زده اند ،باید حقوق آن هابه ایشان اعاده گردد و با آنها تفاهم صورت گیرد !!!
9ـ فرزندان ای سرزمی پاسدارانی اند که درمقابل طالبان وپاکستان میننگند،
ودرراه پیشرفت ،علم وآرامش ای سرزمی هرروزکشته میدهند ،ونمی گذارند
مشتی جاهل باهمدستی پاکستان ،برمقدرات افغانستان حاکم شـونـد ،ووطـ
رادرجهل ونوکر پاکستان نگهدارند.
9ـ حقوق طالبان که جناب کوچی ازآن حرف میزند ،کدام حـقـوق؟ آن
گروه جاهل باجنگ وکشتاروآوردن پاکستانیهاوکمک دستگاه جهنمی آ اس
آ قدرت رادرکابل غصب نمودند ،وط را پایگاه تروریستها بی المـلـلـی
ساختند ،که پالن واقعۀ یازدۀ سپتمبر درآنناطرح گردید ،وباالخره باعث سقوط
ای جنایتکاران شد ،و رهبرانشان به پاکستان فرارنمودند ،تابازبه نفع آنـکـشـور
(دنباله درصفحۀ هفتم)
استعما شوند .

هفته نامۀ امید
جایگاه تاجیکان در هرم قدرت سیاسی (دنباله ازصفحۀ دوم)
باز نگهداشت؟ وتنهابه دلسوز اکتفا کرد ودرمقابل سنگ فروشان باتواضع و
فروتنی سکوت نمود؟ تاکی میتوان به ( ...استدال ناگرایی لبـخـنـدزد )...و
سکوت اختیارکرد؟ تاکی بایدبه (جهان ماورا واقعیت(سورریالیسم) پناه برد ؟
»… تاجیکان ،استادان عقب نشینی تاکتیکی اندکه سراننام به عقب نشینـی
ستراتژیک مبد میشود ...چراهمیشه ازعقب رو حرف می زنند نه ازپیـش
رو « ...خود را !
چه شدکه تاجیکان را باز به قفس طالیی (ریاست اجرائیه) یک مفهوم مبتذ
ویک بدعت وارداتی محصورساختند ،ودرتقسیم و تره کۀ قدرت ازصـد بـه
پنناه و ازپنناه به هیچ تنز کردند ،وحکومت قبیلو رابازهم بنا حکومت
ملی ،که مطلقا ً یک عقبگرایی است ،قبو کردند ؟
از{شعرزدگی} تاجیکان که بگذریم ،عدم اتحاد وسازمان گریز آنها عامـل
دیگر انحطاط آنهاست .دولتها مستعنل تاجیکهاکه گاه گاه ازمیان قـربـانـی
هاوتهاجم اقوام مهاجم سربرآورده اند ،یکه وتنها مانده اند .خبرگان و فرزانگان
نتوانسته اندبا اتحاد وهمدلی ،حصار محکمی رادرمقابل متناوزی اینادنمایـنـد
ودولتها نوپا خودرا حمایت کنند .رهبران شناع یا سکه بر زر زده انـدتـا
صاحبش پیدا شود ! یا ازفرط تنهایی بارضایت به پا چوبۀ دار رفته اند.
رادیوافغانستان آزاد به مدیریت جناب محمدسعید فیضی ،صرف برا چنـد
سا محدود درسانفرانسسکو نشرات داشت ،اماهیچ سازمانی حاضرنشـد تـابـا
حمایت مالی ،ازی رادیو دستگیر نماید .افراد معدود باپرداخت ماهیانه ،از
مقاومت ملی درداخل بمقابل اشغا پاکستان دری مبارزه همگـام بـودنـد ،و
اکثریت درسکوت مطل !
هفته نامۀ پیشتازامید که برا دفاع وحمایت ازاستقال وحراست از نـامـوش
وفرهنگ وط بیست وسه سا قبل ،درامریکاپابه عرصۀ وجودگذاشت ،هنوز
سخت به کمک وحمایت مالی نیازدارد ،ولی ما با درک رسالت ای نشریۀ مبارز
که صداقت ومشروعیت خودراطی سالها متوالی ثابت نموده اسـت ،بـدون
احساس مسئولیت ملی ،سر تکان میدهیم و رندانه ازی وظیفۀ ملی سربازمیزنیم.
ای نشریه یک پایگاه مستحکم برا دفاع از استقال وعدالت ووحدت مـلـی
شده میتواند ،پایه ها آن مستتحکم ،مرام آن مقدس وهمکاران آن از مدافعان
برح استقال وآزاد ومساوات وعدالت میباشند ،اما پراکنده وخارج ازیک
سازمان .
مضامینی چون( :تلویزیون ژوندون ،جایگاه تاجیکان درهرم قدرت سیاسی،
چندقدم نادرست درآغازکار دولت ،گریه کردیم برسرقبر که درآن مـرده
نبود ـ همه فقط دریک شمارۀ امید )120 ،وهزارها مطلب دری راستا که طـی
سالها قبل دری نامه درج شده است ،ایفا مسئولیت بزرگ ملی است ،کـه
نویسندگان باکما امانتدار از امتحان آن موف بدر آمده اند ،ولی عملی کردن
مرحلۀ دیگر آزمون ملی است.
اینهمه آرزومند هاونظریات و دردلها رامیخوانیم وبسرعت ازآن عبور مـی
کنیم ،وفردا بازهم درانتظارخبر  ،واقعه ا و دستبرد بر زبان وفرهـنـگ و
تاریخ وزندگی تاجیکان می نشنیم و همی وبس !
خاکسترها باید از رو آتش فروزان تمدنی که به آن افتخارمیشود ،وبه آن
نیاز است ،باتعقل و استدال و اتحاد باید روفته شود وملت باید ساخته شـود و
عدالت تأمی گردد .وقتی عدالت تأمی شد و اقوام کشورسهم مساویانه یافتند،
وحدت ملی تأمی میشود .ازشب تاریک وبیم موج وگرداب هـایـل نـنـات
خواهیم یافت ،و باکی از ساحل نشینان نخواهیم داشت که احوا ماراچگـونـه
درک می کنند یا نمی کنند !هرقوم وملیت درافغانستان ح دارد سازمان ملی،
نشریۀ ملی ،بانک ملی ،دانشگاه ملی ،فرودگاه ملی ،تلویزیون ملی ،بـاحـقـوق
ومزایا مساو خود را بسازد.
باشناخت خود ،میتوان کشور ،زبان وفرهنگ ،حقوق ووجایب همسایـگـان
ودوست ودشم را شناخت ،وسراننام به شناخت خداوند که(ح ) نـام دارد،
مفتخر شد .تنهابانوشت وگفت  ،یک فردیایک نهاد نمیتوان به مرام نایل آمـد،
بایدیک راهبرد ملی راطرح نمود ،ساختار ونهاد هااینادکرد ،منابع مالی مطمئ
ودوامدار راجستنو نمود ،وهستۀ یک حرکت ملی جنبش تاجیکان راازنوپایـه
گذار کرد  .اینادهمچو نهادها وسازمانها ،بخاطرمقابلۀ گرم باهیچ قوم ،هـیـچ
هویت وهیچ نهاد نیست ،زیرا به پندار ما ،همۀ مردم افغانستان بـرادر و بـرابـر
هستند ،وازحقوق ووجایب مساو برخورداراند ،اما دربرابر هرجـنـاح وهـر
هویتی که بخواهد ای حقوق راباخطرمواجه بسازد ،باید باقاطعیـت بـرخـورد
سازمانی مدنی صورت بگیرد ،حتی اگرچنی تصامیمی ازعالیتری مرجع دولتی
اتخادشده باشد( /.دنباله دارد)
*****************************************
پیرجاهل ،شیخ گمراه ( ...دنباله ازصفحۀ دوم )
شریف آوردیم که دی اسالم دینی است مالیم وخداوپیامبرش فرموده کـه
دی وسط ،نه زیاده نه کم ،وهیچگونه فشاردرقبو کردن ای دی حنیف وجود
ندارد ،و وظیفه مسلمان تبلیغ وکارکرد است تا دیگران ببینند و بپـسـنـدنـد و
بگروند ،نه اینکه ببینند و بترسند و بگریزند ).برگرفته از سایت خبر بی المللی
کوکچه 0دلو .9019
م از مفصل ای باب منملی گفتم
کمالی/
تو خود ز منمل م رو مفصلی برخوان
*****************************************
آقایان احمدزی و عبداهلل ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
توقع م ازآقا احمدز ای بودکه برادر ! بایک برنامۀ روش بـایـد مـی
آمد  ،وای انتظارازتو موجودبود ،شخصی که یک کتابی مینویسد به سـویـۀ
بی المللی ،وبه شناخت دولتها ناکام میپردازد ،وراهها حل برا آنهامیسنند ،
وحتی پیشترازآن بااستفاده ازشهرتی که درامریکاداشته وخودراکاندیدسرمنشی
ملل متحد ساختند ،خوب ،ازاینها انتظارمیرود وقتی که می آیی بایک حزب بیا،
با شناخت ازکارشناسان بیا ،بایک برنامۀ درست کار بیا ،با صالبتی بیا کـه بـا
پیشنیان تو کامال ً فرق داشته باشد.
امروزمی بینم آقا احمدز درصحنۀ کار ،کار را یادمیگیرد ،ای فرقش بـا
گذشته چیست؟ دکاندارما صدامیکند آقا اگرای کاررا بکنی خوبترمـیـشـود،
تلویزیون ودههاتلویزیون دیگرهریک فریاد کشیده میروند که به لحاظ خـدا
ای کار شود ،اگرآن کارشود ! بابا اینهاآمده اند که دیگران رارهبر کنند ،یا
دیگران باید اینهارا رهبر کنند؟! م درتحییر وحیرت کامل هستم ،اینها سالها
درکدر تدریسی بوده اند ،که م هم درگذشته جزء آن بوده ام ،بـنـزآقـا
عبداهلل ،که بعدازم  ،فاکولتۀ طب راخوانده وداکترچشم شده ودر موسسۀ نور
کارکرده اند ،ودرکانون علم وعلمیت بوده اند .فرق بی اینها با رهبران گذشته
چیست ؟
م نمیخواهم درچنی فرصتی که افغانستان دریک تهلکۀ بسیارشدیـد قـرار
گرفته ،همه چیزدر فوریت قراردارد ،امنیت نیست ،اقتصاد نیست ،کارنیسـت،
مردم داد میزنند ...روزها بگذرد تااحمدز دروقت کارخود چیز بیاموزد ! بابا
برنامۀ کار توچه شد؟ لیست همکارانت کناست؟چرا کابینه تشکیل نمیشود؟
لیست کدر تحصیلیافته ها افغانستان نزدداکترعبداهلل کناست که باید حکومت
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رامیساخت؟ اگر چنی لیستی راهردو دارند ،پس چراهرچه زودتر هـردو را
مدغم نمی سازند ،چرا پیش از انتخابات میگفتند ما رو ای مسایل کـار مـی
کنیم ،باالخره چه وقت حاصل آن کارتان معلوم میشود ؟
پس معلوم است که کار دربی نبوده ،امروزدو نوع حکومت در داخل یـک
حکومت آمده ،فکرمیکنم وقت ای دوشخص بیشتر به تکتیک ها ودفع ودفاع
درمقابل همدیگرمی گذرد ،تابرسدبه اینکه اینها یک کارمثبت بکنند .مـ بـه
هردو ای آقایان ،بنام عبدالوهاب هاد  ،چلنج میدهم ،بنام افغانستان ازهردو
شان میخواهم :آقایان ! اعالن کنیدچیز راکه دارید ،برنامه ایرا کـه داریـد،
حکومت تان را درظرف یک هفته بسازید ،وقت مردم افغانسـتـان رابـه ایـ
نمایشها دولتی تلف نکنید ! ملت ماکارمی خواهد ،وعده نمی خواهد ،مـلـت
افغانستان روش شده ،م سه باربه کابل رفته ام ،هـربـارحـیـرت کـرده ام
ازهوشیار افغانها ودرعی حا تأسف کرده ام ازبیچارگی افغانها ،گذشته ها
ماتاریک وپر ازنقص بوده .
حاال فرق بی داکترها ماکه هریک بیش ازیکسا ازبرنامه ها کار خـود
وازکدرها علمی خودحرف زده اند ،درکناست ؟ از آقا احـمـدز مـی
پرسم لطفا ً جواب مرابده وده مرا ببند باکار مثبت خود .ازآقا داکترعبـداهلل
عی چیز رامیخواهم ،منلس شانرا درتلویزیون می بینم که همه نشسته اندبایک
عالم غم واندوه درچهره هایشان  .تلویزیون افشاگراست وبه مردم نشان میدهد،
م میبینم چهرۀ عبداهلل راکه غمگی است ،ای رقم پندار واحساس دربیـ دو
نفر ،درحالیکه ای راهم میبینم که هیچ کار تاامروزازنظرحساسیت واهمـیـت
مسایل صورت نگرفته ،بنزکارها خرد وریزه.
باالخره نظرم راراجع به اوضاع جار خواستید ،نظرم اینست کـه تـا بـحـا
خوشبینی نه ،بلکه بازهم امیدواریست ،انسان منبوراست با امید زندگی کند .م
جدا ً وجدا ً ازهردو نفرمیخواهم به ملت افغانستان بگویند چه دارند وچه وقـت
آغاز به تطبی آن میکنند؟ ودرآخر از آقا داکترعبداهلل می پرسم آیا باکار
میکنید مواف هستید؟ اگر هستید بایدکار بکنید ،واگر مـوافـ نـیـسـتـیـد،
ازشمادعوت میکنم باگروه تان بیرون ازحکومت قرار بگیرید .ایشـان گـروه
مخالف مثبت را بسازند ودرافغانستان یک پدیدۀ ازمخالفت حقوقی رابیارند که
درآینده وقتی انتخاباتی می آید ،مابتوانیم بایک حکومت سایه (شدو کابینت)
وبایک گروه مخالف حقوقی متی بتوانیم تحویل قدرت داشته باشیم تاافغانستان
از ای مخمصه برآید ،ودعا مادرم ومادرشما به دربارخداوند تنها ای نباشدکه
خدایا کمک ک ! بلکه بگویند خداوندا سپاسگزارهستیم ،باالخره ملت مظلـوم
ماامروز راه خود رایافته است ! /
*****************************************
تلویزیون ژوندون ( ...دنباله ازصفحۀ سوم)
آقا اسماعیل یون ! ای داستان رابخاطر بیان کردم که زبان وسیلۀ افهام و
تفهیم دریک جامعه است ،که مردم آن جامعه راباهم نزدیک میسازد وایشـان
برا تبادلۀ معلومات ،اندوخته ها همدیگر واظهارنظرها یـکـدیـگـرازآن
استفاده می نمایند .در هندوستان زبانها مختلفۀ وجوددارد ،مثل هند  ،پننابی،
تلگو ،تملنادو ،گنراتی ،اردو ،راجستانی وغیره ،که شمارآنها به صدهازبان می
رسد .درهر ایالت وهرمنطقه مردم آن به زبان بومی خودصحبت میکنند ،به آن
مینویسند ،اخباردارند وتلویزیون .مردم یک ایالت زبان ایالت دیگر رانمی دانند،
حتی هرزبان الفبا خودرا دارد .ولی زمانیکه یک ایالت با ایالت دیگرصحبـت
مینماید ،صحبت شان به انگلیسی است واکثریت مطل مردم درسراسرهندوستان
انگلیسی میدانند ،وهیچ قومی نمیخواهد که زبان خود رابرقوم دیگرتـحـمـیـل
نماید ،اماهمه می دانندکه اگرانگلیسی ندانند ،فعالیت کرده نمی تواند ،درانـزوا
می مانند وامکانات پیشرفت وانکشاف شان محدودمیشود ،ومیدانندکه انگلیسی
ایشان رابا مردم خارج ازمرزها هندوستان ارتباط می دهد.
قراراحصائیه بیش از نود ودو درصدمردم درکشورما به زبان فارسی ،که زبان
اصیل خراسان زمی است ،صحبت مینمایند ،وفارسی زبانی است که وسیلۀ افهام
وتفهیم واظهارنظر وعقیده بی مردم کشـورشـده اسـت .درکشـورایـران و
تاجیکستان نیزمردم به زبان فارسی صحبت می نمایند ،وتعدادکل فارسی زبـان
هابه بیش ازسه صدملیون نفرمیرسد.
اگرزبان فارسی راکه زبان اصیل مردم ای مرز وبوم اسـت ،ازکشـور دور
سازیم ،چه خواهد شد ؟ جواب ساده است :افهام وتفهیم بی اقوام مختلفۀ کشور
ازبی میرود ،وقسمت اعظم مردم وط حرف همدیگر رانمی دانند .زبان فارسی
عی کار رادرافغانستان میکندکه زبان انگلیسی درهندوستان مینماید ،به تفاوت
اینکه زبان فارسی زبان اصیل مردم ای سرزمی است ،وانگلیسی زبان اصـیـل
مردم هندوستان نیست  .اگر مازبان فارسی را ازی کشور دورنماییم ،حرف بیش
از دوصد وهفتادملیون فارسی زبان ایران وتاجیکستان را فهمیده نمی تـوانـیـم،
وایشان حرف مارا فهمیده نمی توانند .افزون برآن ماتوان استفاده ازدست آورد
ها علمی ودانشی وفرهنگی ایشان راازدست می دهیم .مانمی تـوانـیـم ایـ
حقیقت را انکارکنیم که اکثرمعلومات و اندوخته ها علمی ،سیاسی وفرهنگی
خودرا ازطری کتب ونشرات که درایران بزبان فارسی نشرشده ومـیـشـونـد،
حاصل کرده ایم .حتی ازآثار وشهکارها دانشمندان ما و علمـا و شـعـرا و
نویسندگان ما ،ازطری نشراتی که توسط ایرانی هاوبه زحمت وپشتکار ایرانی
ها نشر شده ،آگاهی یافته ایم .
آقا اسماعیل یون ! برا اینکه ترابرا شناخت آنچه که واقعیت و حقیقت
است ،وآنچه که واقعیت وحقیقت نیست ،یار کرده باشم ،دربخش دیگر ای
مقاله ،از عملکرد وکردارآنهایی برایت حکایت می نمایم که تو آنهارا الگـو
زندگی خودساخته ا  ،و دراحیا خط السیر ایشان درتالش هستی ! ومـ اهلل
التوفی  ،یارزنده وصحبت باقی ! /
*****************************************
معرفی کتاب تازه (دنباله ازصفحۀ چهارم)
راجع به رویۀ (مورا ) یااخالق افراد ،چنی توضیح ارائه شده9 :ــ اوامـر یـا
فرامی  :ساختاراخالق ،مساعی اخالقی ،درستکار  ،عفت ،پاکیزگی ،کنترو
نفس یاکنترو خود  ،کنترو قهر ،صداقت ،تواضع ،عدالـت درقضـاوت،
خوددار ازقضاوتی که باشک وتردید مواجه باشد ،تحمل وبردبار  ،توافـ
وتوجه به مثالها خوب زندگی ،اعتدا  ،غیرت ورقابت سالم ،گوش فرا دادن
وقبو مشوره ها خوب ومفید وصفایی وخلوصیت نیت و مقصد.
9ـ نهی وممنوعیت ها :انتحار ،دروغ ،ریا ،اعما وکردار خـالف گـفـتـار و
تعهدات ،پنهان کردن وکتمان حقای  ،اسراف وزیاده رو  ،خودساز  ،تکبر،
خودستایی ،الف زدن وبه خودبالیدن ،حسادت ،حسرت بینا ،خوشـگـذرانـی
مفرط ،تحریک کردن دیگران به کار ها زشت ،داشت لکه هاوبدنامی هـا
اخالقی ،دزد پو ودارایی.
مواردنهی و اجتناب :قتل ،دزد  ،اختالس وچپاو  ،غارت ،دستآورد دولتمند
غیرقانونی ،خیانت وشکست قو ووعده ،تناوز وتهدید غیرعادالنه ونـاحـ ،
بیعدالتی ،دسیسه ساز  ،دفاع ازرویدادوقضیۀ غیرعادالنه ،تخـلـف ونـاحـقـی
درتعهدات ،بی صداقتی وبی حیایی ،شهادت ناح  ،پنهان کار وکتمان ،دشنام
دادن ،بیعدالتی دربرابر غربا وضعفا ،تمسخر واستهزا دیگران ،حرکات نامناسب،
جاسوسی ،تهمت وبدگویی ،غیبت ،مداخلۀ بینا درآالم ورننها مردم .

نصراهلل نیایش

صفحۀ ششم
پاریس ـ فرانسه

نظری به پاسخ رئیس جمهورامریکا

به نامۀ انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان
تبصرۀ جالب رئیس اننم صلح ودموکراسی برا افغانستان ،داکتر لطیفی را
درشمارۀ گذشتۀ جریدۀ مردمی امید ،دربارۀ پاسخ نامۀ آقا بارک اوباما رئیس
جمهورایاالت متحدۀ امریکا ،مطالعه کردم .م بااعالمیه ها شورایعالی اننم ،
که بابررسی روشنگراوضاع افغانستان ،حاو مشوره هاوپیشنهادات واقع بینانـه
میباشد ،ازدودهه به اینطرف آشناهستم .اخیرا ً درمت یادآور موضوع پـاسـخ
تاریخی جاللتمآب اوباما وترجمۀ پراگرفاها عمدۀ آن ،سه نکتۀ مهم ذیل قابل
غور وتوضیح میباشد :
9ـ (آیندۀ افغانستان بطور صرفنظرناکردنی به همسایه اش پاکستان مرتـبـط
میباشد .)...حا سئوا اینناست که اگرپاکستان درنفوذ و ورودطالبان تخریبگر
وسایردهشت افگنان ازطری مرزهابه داخل افغانستان ،وراکت اندازیها پـی
درپی دست آزادداشته باشد ،آیاای ارتباط همسایگی شدیدا ً متضـرروخـدشـه
دارنمی گردد ،وایناب دفاع مردم افغانستان وقوا امنیتی آنرا دربـرابـریـک
تناوزآشکارنمی کند؟
9ـ پس ازفروپاشی القاعده درافغانستان ،که نصب العی اساسی امریکـابـود،
ودرخال نامۀ آقا اوبامانیزتذکریافته است ،آیادرجهت مهارکردن وفروپاشی
دهشت افگنان دیگر که بعضا ً بدتروتخریب گرتر ازالقاعده قدعلم کرده اند،
وباعث کشتارمردم بیگناه افغانستان وافرادنظامی افغانستان وامریکاوقوا نـاتـو
میشوند ،کدام پالیسی جدید واقدام ننات دهنده درنظرگرفته شده است؟
0ـ امیدواریم همان طوریکه درنامۀ رئیس جمهوراوباما تذکریافته ،کمک و
معاونت امریکابه برقرار یک حکومت بیشترالی ومقتدر ومسئو ومـوثـر
ادامه یابد ،خاصتا ً دری مرحله ایکه حکومت وحدت ملی تازه بـه کـارآغـاز
نموده ،ومردم باشهامت ماسخت نیازمند تحکیم وتبارز چنی اوصاف در روش
واجراات اعضا ای حکومت پرمسئولیت جدیدمی باشد/ .
*****************************************
وظایف شوهران وزنان  :تشکیل وساختارخانه ،رعایت آزاد متقابل حیات
سالم زن وشوهر  ،رعایت مساوات دربرابر حقوق ووظایف مربود ،سنـنـش
وبررسی امور که درآن تواف وجوددارد ،بحث دوستانه وانسانی ،رعـایـت
زندگی باهمی باحفظ روابط حسنه درمراحل اختالف نظر ،آشتی درصـورت
بروز خصومت ،درنظر گرفت مراتب قابل رعایت درموضوع طالق ،رعـایـت
وظایف مربوطه دربرابر اقارب وسهیم شدن درمراسم خوشی آنـهـا.مـراعـات
قوانی مربوط درموضوع تقسیم میراث .
رویۀ اخالق اجتماعی ،اوامر و فرامی  :رعایت امانت ،قانونی ساخت تـمـام
معامالت تنارتی ،رعایت تعهدات ووعده ها ،ادا شهادت به ح  ،صلح کردن
بی مردم ،مداخله وپشتیبانی ازمردم خوب وراسـت ونـه ازجـنـایـتـکـاران
وبدخواهان ،تواضع وعطوفت ،خیرخواهی به مردم ضعیف ،اقدام بـه عـفـو،
نیکاکار واجتناب ازبدرفتار  ،دوستی و مهمان نواز  ،محبت هـمـگـانـی،
رعایت عدالت ،میانه رو  ،بخشش وبخشایش ،دادن کمک به دیگران بحـیـث
یک وظیفۀ جهانی ،ترغیب آزادیخواهی وآزاداندیشه ومحکوم کردن ذخیـره
دارایی دوراز حدود انصاف...
همچنان درقسمت اخالقیات دینی ووظایف دربرابرخداونـد(ج) مـطـالـب
پرمحتوایی دربارۀ تفکرومراقبت برآیات قرانی وخلقت ،بخشایندگی ورحمت
خداوند  ،صبر وتحمل دربرابرمشکالت ،احترام به تـعـهـدات بـاخـداونـد
وبسررساندن سوگند وامثا آن تذکر یافته است .درقـرآن مـقـدس تـعـداد
زیادآیات به اخالق ومعنویات ارتباط دارد ...وظایف ومکلفیتها انسان وارزش
ها پرهیزگار  ،دیدوسیع اجتماعی ،همه وهمه درهمی بخش ووابسـتـگـی
دارد...
درسلسلۀ توضیح محتویات سایرفصو عمدۀ ایـ کـتـاب ،مـخـتـصـرا ً
تذکرمیدهم که فصل او دربارۀ تاریخچۀ مختصراسالم توسط داکتر سـیـف
الرحم صمد در19صفحه  ،وهمچنان فصل دوم راجع به اخـالق وروابـط
بشر دراسالم دربیش ازیکصدصفحه باهمه ابعاد تاریخی واجتماعی آن نوشتـه
شده است .فصل چارم توسط الحاج سیدحمیداهلل علمی دربارۀ نقش ومقام زن
ازنظر ودیدگاه دی مقدس اسالم درشش صفحه توضیحات روشنگـر داده
شده است...
فصل ششم توسط محترم امان الملک جالله درخصوص برادر و هم نوعی،
فصل هفتم توسط ایننانب داکترلطیفی ،زیرعنوان(سعی در معرفی اسـاسـات
راستی اسالم وتفاهم بی ادیان) درچهارصفحه ...در فصل هشتم دربارۀ راستـی
وراستگویی توسط استادراشدسلنوقی در 1صفـحـه ،فصـل نـهـم تـوسـط
داکترعبدالستارسیرت زیرعنوان تواضع و عزت نفس در9صفحه ،فصل دهـم
توسط استادعبدالحبیب حمید راجع به خشم وحسد در9صفحه توضـیـحـات
داده شده است .
درفصل یازدهم توسط استاد راشدسلنوقی زیرعنوان تالش درراه زنـدگـی
مرفه درنه صفحه ،وفصل دوازدهم موضوع اقتصادومیانه رو  ،بشمو فصـل
سیزدهم زیرعنوان کسب وکارازنظراسالم ،فصل چهاردهم زیرعنـوان اسـالم
منموعه ایست ازکارها نیکو ،وفصل پانزدهم زیرعنوان اسالم دری همگانی
درچارصفحه بازهم توسط استادراشد سلنوقی تحریرشده است.فصل شـانـزده
توسط محترم امان الملک جالله راجع به سخاوت وایثاردر9صفحه ،فصل 99
راجع به اهمیت خانواده درتربیت اوالد نیزتوسط استادسلنوقی نوشته شده...
معرفی مختصرچنی کتاب جامع وروشنگر اساسات ومزایا دی مبی اسالم
راکه درهمه شئون وابعادزندگی ومراوات انسانی و اجتماعی توسط دانشمندان
فرزانه وط عزیزدرهنرت نگاشته شده ،به همی جا باآرزو صحت وسالمت
مولف گرامی داکترسیف الرحم صمد وهمکاران فهیم وارجمندشان ،کـه
درتدوی ای کتاب مساعی صادقانه بخرج داده اند ،خاتمه میدهم / .
*****************************************
ما چه به دست آوردیم ؟ (دنباله ازصفحۀ سوم)
درسا 9120شورویها بمباران شدیدبرمناط ملکی مردم درقندهار ودرماه مارچ
ودرهرات درماه اپریل دست زدند .روسهابااحمدشاه مسعودآتش مؤقتی کردند
وامیدواربودند پننشیر راازجنگ دورنگهدارند .آتش بس دوام نکرد ،روسهادر
 9124دوحملۀ عظیم دیگررابر پننشیردرماهها اپریل وسپتمبر سازمان دادند.
هرات وقندهارهم شاهدحمالت بزرگ درتابستان همان سا بـودنـد .درسـا
9121چندی حملۀ پاکساز دیگربرپننشیر اننام شد ،ولی درختم زد وخورد
هاونزدیک شدن زمستان ،قوا مسعودکنترو قسمتها زیادمنطقه رادراختیار
داشت .جنگها محلی درسراسرافغانستان ادامه یافت ولی روسهادرهـیـچ جـا
پیروز قاطع نداشتند  .جنرا ضیاالح در 9121تصمیم قاطع گرفت که باقبو
خطر ،جنگ راوسعت بخشد وازتصمیم خودرئیس جمهور ریگان راخبرنمـود.
روسهاهم تالشها آخری خودرا برا حصو پیروز بکاربستنـد .رسـیـدن
سالح ستنگرامریکایی در9121ـ 9121وافزایش پو تمویل جنگ ازامریکا و
عربستان وحمایت سیاسی ازجنگ ،زعما شورو رابصورت تدرینی وادار
(دنباله درصفحۀ هفتم)
ساخت که درک کندکه جنگ برنده ندارد .
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اختر مو بختور شه

د نیکمرغه لو اخترپه رارسیدو ،خپلوتولو هیوادوالو او دنر تولو مسلمانانو
ته مبارکی وایم ،اوهیله لرم چه دد سپیحلی اخترپه لمانحو تـربـل اخـتـر د
رارسیدون پور  ،په گران هیوادکی صلحه او امنیت ،روغی جور  ،مینـه او
ورورولی ترون اوپیوستون قایم ،از زمونژ سرلور فداکـار مـلـت دتـرقـی
اوپرمختگ په لور مضبوط گاموته پورته کر  ،اودا منلی اومحبوب هیـواد
دآباد اوسمسورتیا علم اودانش ،راحت اوسهولت پراوته ورسو .
داهلل تعالی هغه حکمونه او حکمتونه چه د مخلوقاتو دسهولت او رضـایـت
اوخوشالیتا اوسعادت په غرض اوهم دخپل عوره مخلوقاتود آزموینی اوامتحان
په توگه کله ناکله یا دکا په بیلوبیلو موسونو ،یا دمیاشتنو او اونیوپه بعضو شپو
او ورزوکی پرهغو نازلو چه د د مخلوقاتو دتابعیت اواطاعت ،رضایت او
تسلیمیدو معیار اواندازه خانته معلومه کر  ،چه آیا واقعا ً دا مخلوفات داهلل تعالی
په تاکلو احکامو او مقدراتو تابعدار اوشکرگزار شکاره کو  ،یـا د سـر
کشی اویاغی توب الره تاکی ؟
الحمدهلل د نر تو مسلمانان چه د روژ دمیاشتی د روژوپه نیولو ،اوخـاص
عبادت لکه تروایح او اعتکاف په ادا کولو دخپل تابعیت او ایماندار ثـبـوت
وراند کو  .نواهلل تعالی هم دکوچنی اخترپه تاکلو مسلمانانو ته دهغـو د
روژ دسختیو وگاللو په لوژه تنده د اهلل تعالی داحکامو په پوره کولو کی چه
پرخانو زغملی اوعملی کر د لویه بدله او انعام ورکـو  .چـه تـو بـیـا
داختردخوشالیو ،د میلو او میلمستیاگانو اونمعتونو او عطامونوخخه خانونه برخه
می کاند اوداهلل تعالی شکر او مننه د دوه رکعته لمونز په اداکـولـو د هـغـه
حضورته وراند کر .
دد مهمی فریضی یعنی د روژ دپوره کولو اودکوچنی اختر د مزایا وو
اوخندونوخخه وروسته بیا داهلل تعالی دکور دلیـدلـو اود حـج بـیـت اهلل د
اداکولودپاره خانونه چمتو کاند  .دحج بیت اهلل داحکامو پرجا کو او داهلل
تعالی په کورکی میلمه کید  ،دمسلمانانو دپاره لویه نیکمرغی او حـکـمـت
اوبرکت خخه دکه فریضه ده .او دا سلسله د زرهاو کلوراهیسی په دیـرشـوق
اوجذبه اومینه اوعالقه روانه ده .همداشان هرکا دنر بدایه مسلمانان چه دحج
فریضه اداکو  ،ور سره درقربانی(اضحی) حکم هم پرجا کـو  ،چـه د
خارو په ذبح کولوهم دحج په دوره کی اوهم په کورونوکی دخپلی تابعدار
ثبوت وراند کو  ،او دقربانی غوشه دخپل گاوندو ،پرغریبانو او مسکینانو او
بی وزلو خپلوانو تقسیم کاند  ،چه دلو اخترمبارکی ورز په مـره خـیـتـه
اوخوشحالی او دخپلوانو مشرانوپه لیدوکتو سر ته ورسو .
زمونژ د ویارلو ایماندارو افغانانو خویندو ورونو دپاره دقربانی بهترینه طریقه دا
ده چه دخپلی قربانی پیسی چه د دوه سوودالر 911یاکمی هم و  ،خپل گران
هیوادافغانستان ته ولیژ چه دهغو خپلوان اودوستان پر هلته قربانی وکر ،
او غوشتنی یی په هغو مسکینانو بی وزلو چه په خیموکی دستونزو او مصیبتونو
رک ژوند نیرو تقسیم کاند دد کاراجر اوثواب به لش چونده زیات داهلل
تعالی ته دمنلو او رضایت ورو  .دنورو اخترونو دنمانخلوپه هیله ./
(همکارگرامی جناب الحاج جالله باباجان ،مقالۀ شان را پس ازادا نمازعـیـد
قربان ،به مدیرامید دادند ،که متأسفانه درشمارۀ پیش ازنشربازماند .بامعذرت) !
*****************************************
ما چه به دست آوردیم ؟ (دنباله ازصفحۀ ششم)

تصمیم طراحان پالیسی اتحاد شورو :

طراحان پالیسی شورو باید بشمو نظامیان وملکی ها کرملی  ،مسـئـو
شکست شان درجنگ شناخته شوند .درجریان جنگ دستگاه ها استخباراتـی
امریکا اطالعات خیلی اندک درموردطراحان پالیسی شورو داشتـنـد ،ولـی
اکنون که آرشیف شورو تاحدود دردسترس قراردارد ،کارشناسان میتوانند
واقعات رابهترکشف کنند.قشون سرخ درسا 9191یک نهادخیلی عظیم وپراز
افتخارات گذشته بود .قشون سرخ ماشی جنگی جرمنی رادرجنگ دوم جهانی
مغلوب کرد ،وازیک موقف فاجعه آمیزشکست آمیزدر ،9149جنگ را از
ستالینگراد تابرلی دراواسط  9144ادامه داد .قشون سرخ پس ازسا 9141بـه
عملیات جد نظامی دیگرتااشغا افغانستان در9191اقدام ننمود .عملیات نظامی
درهنگر وچکسلواکیا بسیارمحدود بود.
مناهدی که درسطح ملی ازساختار قوماندانیت وکنترو برخوردار نبودنـد،
جنگ رادردسته ها کوچک در وفادار به قبیله ومحالت خودپیش بردنـد.
آنچه مناهدی ساختارقوماندانیت داشتند ،دراختیار استخباراتی پاکستان قـرار
داشت نه قوماندانهاواحزاب سیاسی افغانی.
فرقۀ چهلم شورو درجریان دهسا درافغانستان هفت قوماندان داشـت ،و
هفت جنرا دیگربصفت مشاورارشد اردو افغانستان بی سالها 9191ـ9119
وجودداشت .ای بدان معنی بودکه درقوماندا نیت ورهبر فرقۀ چهلم تسلسل و
تداوم وجودنداشت ،هرقوماندان جدیدالتقرر برداشتها خودرادرعملیاتها بکار
میبرد .سیستم قوماندا نیت درافغانستان شامل فرقۀ چهلم ،مشاوران نظامی شورو
رئیس کی جی بی درکابل وسفیرشورو درکابل بودکه همآهنگی رامشـکـل
میساخت .رهبر ملکی حزب کمونیست درماسکو ناقص ترازنظامیان حـزب
عمل مینمودند .بریژنف درنومبر9129وفات کرد ،اندروپف که جـایـش را
گرفت ازصحت خوبتر برخوردارنبود ودرسا  9124مرد ،چرنینکـو کـه از
تکلیف جگردر رنج بود بریاست رسیدودر9121فوت نمود .گربه چف بایک
اجندا نوبه مقام رسیدکه درتصمیم تهاجم  9191سهمی نداشت .گربه چـف
درماسکو به ببرک کارمل گفت که قشون سرخ ازافغانستان خارج مـیـگـردد.
یکسا پس ماسکوکارمل راموقوف ساخت وجایش رابه ننیب اهلل داد .گـربـه
چف به بازساز پالیسی شورو قادر شدتا قشون سرخ پس ازچـهـارسـا در
قدرت از افغانستان خارج گردد.
زمانیکه گربه چف بقدرت رسید ،تالشها شورو دراثرعملیات مـخـفـی
امریکابه مناهدی واشتباهات رهبر شورو به مشکالت جد روبرو بـود.
تلفات باساس گزارش رسمی بالغ بر 1491نفرشده بود .ولی نه مقامات قشـون
سرخ ونه دستگاه کی جی بی حاضر نبودندآن اشتباهات وناکامیهارا برمالسازند.
یکی ازمشکالت آن بودکه دررهبر اشخاص مس ومریض ونـاتـوان قـرار
داشتندونمی توانستند جدیتر عمل نمایند .شایدرهبر صحتمند ،ارتش بیشـتـر
اعزام میکرد ،ویاتصمیم میگرفت قشون سرخ رابداخل پاکستان بفرستد .

حمله به پاکستان :

PAGE 7

اتحادشورو نه تنهاجنگ دفاعی داشت تارژیم افغانستان درقدرت نگهـدارد،
بلکه به حمله میپرداخت تاپاکستان را ازحمایت وپشتیبانی مناهدیـ بـازدارد.
جنگ باپاکستان برا رژیم کمونیستی افغانستان تالفی حمایت شورو ازداعیۀ
توسعۀ افغانستان بود .شورو با حمایت ازگروهها کوچک آ ذوالفقار(علی
بوتو) که علیه رژیم ضیا الح فعالیت داشت ،ترساندن پاکستان ،متحد امریـکـا
بودو میخواست مراکزتربیو مناهدی رادرآننامسدودگرداند .گروه ذوالفقار
(علی بوتو) به کمک خادافغانستان ودستگاه استخبارات سوریه ،قادرشددر سا
9129یک طیارۀ پاکستان رااختطاف کندوبه کابل برساند .ببرک کارمل ازعمل
آ ذوالفقار استقبا کرد .کی جی بی هم ازآن حمایت نمود .طیاره به سوریه

تقاضای حمایت از » امید «

خوانندگان ارجمند امید آگاه اندکه ،دردو سه سال اخیر ،بویژۀ ماه
های اخیر ،به بن بست تأمین هزینۀ چاپ وارسال به مشترکین گرامی
مواجه بوده است .به همین سبب ،یکتعداد مهربانان وعالقمندان ادامۀ
انتشاراین جریده ،ازماههای اپریل ومی و جون سال پیش ،ماهانه مبلغ
بیست دالر را ،بعضی ماهانه ،تعدادی ششماهه وشماری هم ساالنه
بعنوان اعانه به امیدکمک کرده اند .مشترکین گرامی نیزافزون بر مبلغ
اشتراک ششماهه یاساالنه ،باارسال مبلغی درحدتوان ،از این جریدۀ
خویش دستگیری فرموده اند.
درسه ماه اخیر ،عدۀ زیادی ازمحبان شاید بنابر مصروفیت یا
فراموشی ،درارسال اعانات شان تأخیرصورت پذیرفته است .به این
ذریعه به اطالع این عزیزان رسانده میشود ،که امید به مشکالت جدی
مالی مواجه بوده ،و اخیرا ً یکی ازآخرین اعالناتش راکه یک چهارم
صفحه بود ،نیز بنابر مشکالت صاحب اعالن ،از دست داد .
امیداست ،عزیزان دوستدار این جریده  ،باسخاوتمندی ومهربانی،
هرچه زودتر چک اعانات شان را در وجهه (امیدویکلی) بفرستند ،و
ادارۀ امیدرا منتدار لطف وکرم شان گردانند .اداره
*****************************************
پروازداده شد ،در آننا دراثرتشوی حافظ اسد ،مرتضی بوتو رهبرآن ذوالفقار
اخطاردادکه امریکاییهاراکه درجملۀ گروگانهامیباشند ،به قتل میرساند .جنـرا
ضیاالح مبنورشدبخاطرجان سرنشینان طیاره بویژه امریکاییها 14 ،نفرزندانـی
اعضا حزب مردم پاکستان رارهاسازد .مرتضی بوتو باای عمل خود ازخـاد
سالح بدست آورد وحمایت هند لیبیا ،سازمان آزادیبخش فلسطی وسوریـه را
حاصل نمودوازامکانات آموزشی وتربیو آنهابرا افرادخوداستفاده کرد.
مرتضی بوتو درسا 9129مرکزعملیات خودرا ازکابل به دهلی انتقا داد .از
اندیراگاند وراجیف گاند طلب کمک کردتاصوبۀ سند را آزادنـمـایـدو
پاکستان رابی ثبات گرداند .هندکمک خیلی محدود دراختیارش گـذاشـت،
مرتضی بوتو بابرادرش شهنوازبه نیس فرانسه بازگشت .شهـنـوازدرسـا 9121
کشته شد .گفته میشودکه و توسط خانم افغانی اش که ازطرف خاداستخدام
شده بود ،باخوراندن زهر به قتل رسانیده شد .مرتضی درسا  9121زمانـیـکـه
بینظیربوتو صدراعظم پاکستان بود ،به پاکستان عودت نمود ،وبصورت اسـرار
آمیزکشته شد .فاطمه دخترمرتضی بوتو ،بینظیر بوتو وزردار شـوهـرش را
قاتالن پدر خود می شمارد.
جنرا ضیابااستفاده ازواقعۀ طیاره ربایی ،برحزب مردم فشارزیاد واردنمود ،بی
نظیربوتو رادرزندان نگهداشت .عملیات مرتضی بوتو ،حمایت پاکسـتـان رااز
مناهدی زیاد نمود ،وموقف جنرا ضیارا در داخل پاکستان افزایش داد .رونالد
ریگان و بل کیسی رئیس سی آ ا  ،درعقب عملیات تخریبی مرتضی بوتو،
دست شورو رامی دیدند.
شورو ازراهها دیگربه تهدیدپاکستان ادامه داد .جتها شورو درحـوالـی
مرزپروازها تحریک آا ًیزکردند .یک طیارۀ شورو سـقـوط داده شـدو
پیلوت آن دربد اعطا پو بنام غرامت توسط شورو  ،به مقامات شـورو
تسلیم داده شد .هیچ یک تکتیک ها شورو نتوانست درمیدان نننگ نتینه
بدهد ،وفرقۀ چهلم توفی نیافت مناهدی رابه شکست مواجه گرداند.
اگرشورو منابع کافی درجنگ آماده میساخت ،اگرماسکو 911هزارسرباز یا
 111هزار سربازبه میدان جنگ میفرستاد ،نتینه چگونه می بود ؟ قشون سـرخ
شورو در 9141برمنچوریا هنوم برد تاجاپان را بازور شکست دهـد .یـک
ملیون 1صدهزارسرباز پننهزار تانک وپنج هزار هواپیما جنگی رابکار بـرد.
یقینا ًشورو قادربود آنقدر قوابه افغانستان اعزام کند که امریکادرویتنام داشت.
آیا قوا نیم ملیونی شورو میتوانست جنگ رابه نفع کمونیست ها به پیروز
برساند؟ حتا اگربر پاکستان هنوم می برمشکل راحل کرده میتوانست؟ آیا اگر
هند باشورو درجنگ همدست میشد ،پاکستان مصدوم میشد ؟ ای موضـوع
همیشه خواب پریشان و کابوس جنرا ضیا راتشکیل میداد .آیاشورو باشروع
کردن اختالف جهانی درجنگ به پیروز دست مییافت؟ ای سئواالت جواب
واقعی ندارند ،ولی ینقدرگفته میتوانیم که شورو توانایی داشت آن گزینه هارا
بکاربرد ،وجهان رادر دهۀ اخیرجنگ سوم به خطر مواجه نماید( .دنباله دارد)
*****************************************
قیوم کوچی ( ...دنباله ازصفحۀ پننم)
0ـ کرز درمذاکره وتفاهم باای گروه رابازنگهداشت ،و خدمات فراوانی به
آنها نمود .رهبران درجه یک آنهارادرکابل پناه وعزت داد ومقام بخشید وآنها را
برادرخطاب نمود ،وجنگنویان آنها رادسته دسته وگروه گروه رهاکرد ،اماآن
جنایتکاران به خدمات کرز اعتنایی نکردند وبه جنگ وتخریب بیشتـرادامـه
دادند ،چون ازخود ارادۀ ندارند وآلۀ دست پاکستان هستند ،وتاپـاکسـتـان بـه
اهداف شوم خود درافغانستان ،که همانا بقدرت رساندن یک گروه مـزدور و
جاهل وافراطی به نفع خوداست ،نرسد ،ای جنگ ادامه خواهدیافـت .بـدون
کمک پاکستان ،ای جنایتکاران حتی یک هفته نمی توانند دوام بیاورند.
انگیزۀ پشتیبانی قیوم کوچی ازطالبان شاید مسأله قومی باشد ،امابه صدها هزار
پشتون شریف وشناع ووطندوست ،درصفوف اردو ملی وپلیس وامـنـیـت
ملی ،ازوط ومنافع آن درمقابل طالبان وپاکستان می جنگند وهـرروزکشـتـه
میدهند .پشتون شناع ووط دوستی مانند مننرا عبدالرزاق قوماندان امـنـیـۀ
والیت قندهارکه به سربازان خود دستوردادتا به ای گروه آدمکش رحم نکنند
ودرمیدان نبرد آنهارا ازبی ببرند ،وجناب سیاف که بارهاگفته باید ای ظالمـان
کوبیده شوند وخوب کوبیده شوندتادیگرنتوانند سربلند کنند.
خداوند(ج) رحم کندکه برادرزادۀ ای شخص کوتاه فکر ،که مانند کـاکـا
خود می اندیشد ،واردو افغانستان راملی واسالمی نمی شمارد ،ازادامـۀ ایـ
اندیشۀ ناپاکش دست بردارد ،ورنه امنیت کشور از بد بدترخواهدشد ،وسیاست
کرز درمقابل طالبان وپاکستان دوام خواهدیافت .اهلل پاک(ج) اشخاص کوتاه
فکر مانندقیوم کوچی را هدایت کندتا سیاه را ازسفید تشخیص بدهند ! /
*****************************************

طالبان  131پل را تخریب کرده اند

92اکتوبر/کابل ـ باختر :طالبان بیش از 901پل را درمسیرشاهراه کابل قندهـار
تخریب کرده وهمزمان باانفنارماینها کنارجاده باعث تخریب قسمتها ازی
شاهراه نیز شده اند .انننیراحمدشاه وحید معی وزارت فواید گفت :درچندسا
اخیر 909پل درشاهراه کابل قندهارتخریب شده که ازجمله  999پل کوچک
و 94پل بزرگ توسط مواد منفنره انفنارداده است.
وزارت فوایدعامه تالش کرده برخی ازی پلها رابازساز کنداما پلها درتهدید
طالبان روبرو است وشمار ازپلها بازساز شده دوباره توسط ای گروه منهدم
شده اند ،بازساز پلها وبخشها تخریب شده شاهراه نیاز به تدابیر جد امنیت و
منابع مهم مالی دارد و بایدمنامع بی المللی درای عرصه دولت را کمک نمایند .
شاهراه کابل قندهاروهرات از مهمتری مسیر ها حمل و نقل برا تامی روابط
اقتصاد بی والیات وبنادرتورغند و اسالم قلعه بوده و اساسی تری منطـقـه
بی افغانستان و سایر کشورها است .
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مرغان جنگل

یونی ستی ـ کالیفورنیا

دوبخش نخست سرودۀ ذیل ،درشماره ها پیشی انتشاریافته ،واینک بخـش
دیگرآن تقدیم میگردد .سراینده درهمه قسمتها اشعارش خواسته تا با استفاده
ازروش سرایش کلیله دمنه ،اوضاع انتخابات اخیر ریاست جمهور افغانستان را به
تصویربکشد .اداره

مرغان جنگل ازشاه گزینی خسته شده ،و ازانسانها کمک مینویند .به جوانی
برمیخورند که بی او ورفقایش درانتخاب یکی ازدو موضوع( ،شیرخط) نقش
مهم داشته میباشد ،ونظربه مشورۀ او ،در شیرخط (خر) نیزهمان خر پادشاهی را
میبرد .بیادحکایتی افتادم که درگلستان سعد آمده( :شخصی در بغـداد مـی
خواست قاضی شود ،خل راضی نمی شد ،خر به رشوت بستد قاضی شـد،
اگرخر نمی بود قاضی نمی شد) ! دری ماه کم بنده وکرم خوانندگان عزیز :
گزینش شهی مرغکی انتخاب
به جنگل به امر شهنشاه عقاب
امــــــــید شۀ نو د َم نو زدند
همه مرغکان با بر هم زدند
نه از رسم شاه گردشی آگهی
نه مرغان زشاه انتخاب آگهی
که در شاه گزینیست دانا بسی
فرستاد عـــقاب یکی مگسی
سر ِ خر دوبارگشت قیمت بها
دو بار ای مگس را نمودندرها
که جنس مگس بود ز نوع بد
پس ازمدتی مرغکان در جد
او را بینی خر هوس بوده است!
که حتما ًهمان خرمگس بوده است
که تا ب َرک َنــند ریشه ها نفاق
بری نکته کردنـــــد هم اتفاق
که از خرمگس کردصرف نظر
گروه مخاصم به ای شد نظر
نکو آید ای مصلحت زآدمی
پـــی چـــارۀ دایـــــمـــــــی
بدیدند جوانی سوار پشت خر
ز جنگل پریدند کمــی دور تر
نمودند پسر را شد او چاره گر
ز احوا مرغان به جنگل خبر
بیان (شیرخر) را به مرغان نمود
یکی سکه بیرون ز جیبش نمود
به ای سکه باید که دوزند نگاه
همی دوکه خواهندشوندپادشاه
ز جنگل بشویـــــید ای لکه را
به باال بچرخانم ای ســــــکه را
پنـــــــــاه عاقبت با اِلهی کنند
همی دو که دعو شاهی کنند
که آن سگ زردست برار شغا
به انسان ها شهره شــد ای مثا
کدام بیــــشتر می دهد نان تان
چه فرق است بی دومرغان تان
دگرسمت پایی به خودخانه کرد
به باال جنگل یکی النــه کرد
وزی دیگــر نغمۀ سُرنی است
زمنقارآن یک صدا نی است
یکی(شیر) خندید دگر(خر) بخند
جوان سکه چرخان به باال فگند
مبارک که خرگشت پاچا تان!
جوان گفت بامرغکی کی قتان
(دوم سپتمبر)9194
*****************************************
تابو شکنی های پدرام ( ...دنباله ازصفحۀ پننم)
می هراسیم ،چرا که تنها و تنها شک است که آدمى را به حقیقت مىرساند.
انسان آگاه فقط به چیزى اعتقاد نشان مىدهد که خودش با تنربهى منـطـقـى
خودش به آن دست یافته باشد .با تنربهى عینى ،علمى ،عملى ،فلسفـى ،و بـا
دخالت دادن همهى شرایط زمانى و مکانى اش 1
انسان یک موجود متفکر منطقى است و الجرم باید مغرورتر از آن باشد کـه
احکام بسته بندى شده ودگم عصر حنر فاشیستی قبایل بدو را بپذیرد.
بنابران بگذارند که داکتر لطیف پدرام تیور و نظریات خود را ارائه کـنـد و
آنگاه با فرهنگ عالی و امروز نقدش کنید با منط و استدال  ،نه با توهی و
اتهامات انتقام جویانه و ترور شخصیتی/.
*****************************************
برنامۀ خالفت (دنباله ازصفحۀ پننم)
وبه کمان خودتکیه کرد .خطاب به مردم گفت :خداوند راکه معبود مـاسـت
شکر میکنیم .نعمتها عیان ونهان اوشامل حا ماست .تمام نعمتها او مـنـت
وفضل است بدون اینکه ماازخود استحقاق واستقاللی داشته باشیم ،برا ای که
مارا بیازماید که شکرمیکنیم یا کفران .افضل مردم درنزدخداآن کس است که
خدا رابهتراطاعت کند ،وسنت پیغمبررابهتر وبیشتر پیرو کند وکتاب خدا را
بهترزنده نگاه دارد .مابرا کسی نسبت به کسی ،جز به مقیاس طاعت خـدا و
پیغمبر ،برتر قایل نیستیم .ای کتاب خداست درمیان ماوشما ،وآن هم سنت و
سیرۀ روش پیغمبر شماکه آگاهید ومیدانید .آنگاه ای آیۀ کریمی راتـالوت
کرد :یاایها الناس اناخلقناکم م ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا ً وقبائل لتعارفوا ان
اکرمکم عنداهلل اتقیکم.
پس ازای خطبه ،برا دوست ودشم قطعی ومسلم شدکه تصمیم علی قطعـی
است ،هرکس تکلیف خودرا فهمید ،آنکس که میخواست وفادار بماند وفـادار
ماند ،وآنکس که به چنی برنامه ا نمیتوانست ت بدهد ،یا مانند عبداهلل ب عمر
کنارگیر و انزوا اختیارکرد ،ویا مانند طلحه و زبیر و مروان تاپـا جـنـگ
وخونریز حاضرشد.
ای بودشمه ا از ارشادات حضرت علی علیه السالم شیرخدا وداماد حضـرت
رسو اهلل (صل اهلل وعلیه والسلم) .م وقتی سخنان شاه امان اهلل مـرحـوم را
خواندم ،دیدم که آن شاه ترقیخواه نیزبر برابر مردم کشورخود باور داشت،
وسعی میکرد تا مساوات رامیان شهروندان افغانستان تأمی بدارد.
حا بایدمنتظر ماند و دیدکه شاه اشرف احمدز  ،ازفـرمـان خـداونـد (ج)،
ارشادات پیامبراسالم(ص) ،حقوق بشر راتاچه اندازه پیرو خواهـدکـرد ،و
تاچه مقدار به باورها وطنخواهانۀ شاه امان اهلل معتقد خواهد شد/ .
*****************************************

دیدارعبداهلل باسفیرشاهزاده کریم آغاخان

90اکتوبر/کابل ـ باختر :رئیس اجرائیه امروزبا خانم نورجهان موانی سفیر واال
حضرت کریم آغاخان رهبرمذهبی اسماعلیان جهان درقصرسپـیـدارمـالقـات
نمود .درمالقات خانم موانی احراز مقام ریاست اجرائیه و تشکیل حـکـومـت
وحدت ملی رابه موصوف تبریک گفته مراتب احترام وتبریک واالحضرت
رابه ایشان وسیله شد.خانم موانی آمادگی نهادانکشافی آغاخان رابرا کمک به
حکومت وحدت ملی طب اولویت ها ای حکومت یکبار دیگر اعالم نمود .
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موافقتنامه همکاری طوالنی مدت امضاشد

92اکتوبر/کابل ـ تلویزیون نور :رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیـه
در دیداربااحمدز موافقتنامه همکار طوالنی مدت امضا کـرد .احـمـدز
بعدازامضا موافقتنامه به خبرنگاران گفت مناسبات افغانستان وترکیه حسـنـه
است وهمکار وکمک اینکشور باافغانستان درسالها گذشته نیزقابل تـوجـه
بودهاست .اولی اقدام ترکیه باز ساز مدرسه بهاالدی ولد زادگاه مـوالنـا در
والیت بلخ است ،که بزود آغازخواهدشد ،وقراراست ترکیه دانشگاه موالنـا
جال الدی بلخی رادرکابل اینادکندوهمچنی شفاخانۀ علیآبادرابازساز کند.
احمدز در ادامه گفت صحبت امروزدورئیس جمهوردرباره وضعیت دنیا
اسالم ،نقش ترکیه درایناد وتحکیم دموکراسی و اقتصاد مرفه درجهان اسـالم
بوده و به گفته او ترکیه مثا رفاه و ثبات درجهان اسالم است وبـرا ادامـه
همکار دوکشورکابینه به کابینه ،اداره به اداره وافرادخبـره بـاخـبـره کـار
خواهندکرد تا درسها اصالحاتی را که ترکیه اننام داده تنربه کنـیـم و از
تنارب ترکیه بیاموزیم(.روندقلب آسیا) وتالشها دوامدارترکیه برا ایـنـاد
صلح و ثبات در منطقه نیز موضوع دیگر مورد صحبت دو کشور بود.
احمدز با استقبا ازای طرح ترکیه گفت :با درنظر گرفت نقش سـازنـده
توسط پاکستان ،ما از ای طرح استقبا میکنیم و امیدواریم به تدریج دسـتـاورد
ها مشخص داشته باشد.افغانستان بعنوان کشور محاط به خشکه تالش میکند به
یک پل خشک ارتباطی از راه ترکمنستان و دریا خزر به ترکیه وصل شود.
رئیس جمهورترکیه نیزگفت همکار افغانستان وترکیه ایناب می کندکـه
مردم ترکیه درخدمت مردم افغانستان قرارداشته باشند .جمهور ترکیه ساخت
فرودگاه بی المللی کابل رابعهده گرفته است .اردوغان از روند سـه جـانـبـه
استانبو میان افغانستان ،پاکستان و ترکیه یادکردوگفت :دری نشست تـوافـ
کردیم ای روند ازسر گرفته شود؛ چون هر گونه مشکل که بی افغانسـتـان و
پاکستان باشد ،نمی خواهیم آینده را به مخاطره اندازد.بدون همکار پاکستـان
انتخابات افغانستان نمیتوانست بدون مشکل برگزارشودوای کشـور در زمـان
انتخابات به تروریستها اجازه نداد تا از مرزهایش عبور کند.
اردوغان تاکیدکردنتایج نشست ترکیه ،پاکستان وافغانستان باگذشـت زمـان
مشخص خواهد شد .او افزود که ترکیه تالش دارد تا اداره سرمایه گذار ای
کشور فعالیت خود را در افغانستان آغاز کند و عالوه بر آن برا محـصـوالت
زراعتی افغانستان در ترکیه بازاریابی شود.
اکنون روابط تنار افغانستان وترکیه ساالنه به 011ملیون دالرمـیـرسـد و
اردوغان تاکیدکردوزرا ترکیه درزمینه زیربنایی همانند استـخـراج نـفـت،
تحقیقات رو ذخایر نفتی و زراعت با همتایان افغان خود کار خواهند کرد.
ترکیه یکی از حامیان مهم افغانستان در مبارزه بـا تـروریسـم و بـازسـاز
ویرانیها سه دهه جنگ در ای کشور شمرده میشود.ای کشور 010سرباز
در افغانستان دارد ،ولی ای سربازان شرکت چندانی در مـیـدانهـا نـبـرد
نداشتهاند ،به همی دلیل ،نیروها ترک در افغانستان تلفات جنگی نداشتـه
اند.

نمایشگاه تخصصی صنعت و ساختمان در هرات

99اکتوبر/هرات ـ نور :محمدمهد جوانمرد ،آتشه تنارتی سفارت ایـران
درافغانستان درمراسم افتتاح نخستی نمایشگاه صنعت و ساختمان دروالیت هرات
گفت دری نمایشگاه 11غرفه از پیشرفته تری خدمات صنعتی وساختـمـانـی
برا 1روز به نمایش گذاشته شده که 4غرفه آن مربوط به تاجران افغان است.
جوانمرد میگوید در تالشند تا با برگزار دوامدار نمایشگاه ها تخـصـصـی،
افغانستان را به کشور تولیدکننده مبد نمایند.
همزمان محمود افخمی رشید  ،سرکنسو ایران درهرات نـیـزدرمـراسـم
گشایش نمایشگاه ازآمادگی کشورش برا سرمایه گذار در بـخـش هـا
ساختمانی و صنعتی در افغانستان خبر داد.
سیدفضل اهلل وحید  ،سرپرست والیت هرات نیزتدویرچنی نمایشگاه هایی
درآستانه رویکارآمدن حکومت جدید را ،زمینه ساز انکشاف و پیشـرفـت در
افغانستان عنوان کرد .اواشتغالزایی درداخل کشور را بهتری روش برا مبارزه با
فقر اقتصاد و تخصصی شدن جامعه خواند.شمار ازتاجران افغان وایران که
درنمایشگاه اشتراک کرده اند ،ای نمایشگاه را فرصتی مناسب برا گستـرش
روابط اقتصاد بی دو کشور و معرفی تولیدات شان به مردم میخوانند.
قرار است تا دو ماه دیگر؛ نمایشگاه تخصصی مشابه در ارتـبـاط بـه مـواد
خوراکی و مالدار بگونه مشترک از جانب دولت افغانستان و ایران در والیت
هرات برگزار شود.

دو نفربه خاطرجعل امضای احمدزی
گرفتارشدند

91اکتوبر/کنرـ تلویزیون نور :مسئوالن والیت کنرمیگویند دوتـ رابـه
سبب جعل امضا احمدز بازداشت کردند .آنان زمانی باز داشت شدنـدکـه
میخواستند بااستفاده ازامضا ها جعلی رئیس جمهور ،دو الر چوب چـار
تراش رابه گونه غیرقانونی به پاکستان انتقا دهند.
شناع الملک جالله ،والی کنرگفت ای افرادزمانی باز داشـت شـدنـدکـه
مسئوالن درمورد چگونگی حکم انتقا چوب توسط رئیس جمهورمتردد شده
باو تماس گرفتند ،اما اقا احمدز نیز ای موضوع را رد کردهاست.

طالبان یک زن را دروالیت کنر شهیدکردند

90اکتوبر/کنرـ تلویزیون نور :مسئوالن والیت کنرمیگویندیک زن جـوان
درای والیت ازسو طالبان به شهادت رسیده است .عبدالحبیب سـیـدخـیـل
فرمانده پلیس کنرگفت طالبان مسلح ای زن را دیشب به گمان جاسوسـی بـه
حکومت و نیروها خارجی شهید کرده اند.
درهمی حا  ،خانواده ای زن گفته که و بیگناه بود وباهیچ گروهی ارتباط
نداشت .پیش ازی شوهرای زن نیز ازسو طالبان گروگان گرفته شده ،و بـه
محل نامعلوم انتقا شده است.

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

عبداهلل :بدون تامین عدالت پیشرفت ممکن نیست

 99اکتوبر/کابل ـ نور :داکترعبداهلل رئیس حکومت وحـدت مـلـی روز
چهارشنبه باشمار ازسران قوم ترکم دیدارکرد .اودرای دیدارگفت شکـی
نیست که اقوام افغانستان درگذشته بامحرومیت ها و بیعدالتی ها روبـروبـوده
اند .رئیس حکومت وحدت ملی گفت تمام اقوام کشورفرزندان ای سرزمیـ
هستندونسبت به همدیگر حقوق مساو دارند ،بدون تامی عـدالـت امـکـان
پیشرفت وجود ندارد.سپردن کار به اهل کاریک اصل اسالمی و انسانی اسـت
وتا زمانیکه کاربه اهل آن سپرده نشود ،مشکالت موجودازبی نمی رود.
عبداهلل تاکید کردباید تمام اقوام افغانستان درحکومت وحدت ملی نـقـش
داشته باشند .رئیس حکومت افزودانکشاف متوازن و سراسر یکی از برنـامـه
ها اساسی حکومت وحدت ملی را تشکیل می دهد و به آن عمل خواهد شد.
رئیس حکومت وحدت ملی گفت مردم ازشنیدن شعارها زیاد خستـه شـده
اندو حکومت وحدت ملی چیز راکه شعارمیدهد به آن عمل خواهد کرد.

سرمایه گذاری درمعارف کاراساسی
حکومت وحدت ملی است

 91اکتوبر/کابل ـ نور تی و :از روز معلم هرسا درسراسر کشور تنلـیـل
میشود .داکترعبداهلل رئیس حکومت وحدت ملی ای روز را درکابل با دههـا
آموزگارتنلیل کردوگفت سرمایه گذار درمعارف ازجمه کار ها اساسی
حکومت وحدت ملی است .به گفتۀ او مشکالت درعرصه معارف زیـاداسـت
وآموزگاران نیزبامحرومیت هاروبرو اند .وعده هاییکه درگذشته به آموزگاران
داده شده تاکنون عملی نشده؛ اماحکومت وحدت ملی به وعده هایی که مـی
دهد عمل خواهد کرد.
داکترعبداهلل تاکیدکردباید تفاوت میان مکتب شهر وروستا ازبی برود ،چون
تبعیض درمعارف جا ندارد و باید همه یکسان آموزش ببینند.کشورهـایـکـه
امروز درجهان حرف او را می زنند به آموزش کودکان شان توجه کرده اند.
معارف کشوردرسیزده سا گذشته ازلحاظ کمیت رشد قابل مالحظه داشته؛
امابه کیفیت معارف توجه اساسی نشده است .رئیس حکومت وحـدت مـلـی
گفت هدف حکومت درپنج سا آینده رشد کیفیت معارف است.

انفجار 9افسر را شهید و  11نفر را زخمی ساخت

99اکتوبر/کابل ـ نور تی و :صبح امروز یک بس حامل افسران ارتش ملی
درمنطقه چهلستون شهرکابل هدف انفنارمای جاساز شده قرارگرفت کـه
درنتینه چهارمنسوب ارتش ملی شهیدشده و 99نفربشمو  1غیرنظامی زخـم
برداشتند .دری رویدادیک موتر کاستر حامل منسوبان ارتش ملی کامالتخریب
شد .مسئولیت رویدادرا طالبان بعهده گرفته اند.
جنرا ظاهرعظمی سخنگو وزارت دفاع ملی گفت آنهاتالش می کنـنـد
ازطری منابع کشفی واستخباراتی برا جلوگیر ازحمالت بر منسوبان ایـ
اداره اقدامات الزم را اننام دهند.
به نظرکارشناسان نظامی ،افزایش تعدادسربازان به حدود 911هزار ،انتـقـا
مسئولیتها امنیتی ازنیروها ناتوبه نیروها افغانستان و افزایش نـاامـنـی در
کشوردلیل اصلی افزایش تلفات نیروها ارتش ملی در سالها اخیر است .

کمسیون انتخابات به اصالحات نیاز دارد

91اکتوبر/کابل ـ نور تی و :احمدیوسف نورستانی رئیـس کـمـسـیـون
انتخابات گفت ای کمسیون به اصالحات نیازدارد .پیشترعبداهلل عبداهلل رئیـس
حکومت گفته بوداصالحات درکمسیونها انتخابات از اولویتها کارحکومت
وحدت ملی است .رئیس کمسیون انتخابات باتائید گفته ها آقـا عـبـداهلل
میگویدای کمسیون مانندسایرادارات دولتی نیازبه اصالحات داردکـه بـایـد
براساس قانون اساسی صورت گیرد .

حکومت نتیجه توافق سیاسی است نه رای مردم

91اکتوبر/کابل ـ نور تی و  :نهادها مشاهد ملی انتخابات مـیـگـویـنـد
حکومت وحدت ملی نتینه رأ مردم نیست ،بلکه نتینه تواف سیاسی مـیـان
دوتیم انتخاباتی است .نعیم ایوب زاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستـان یـا
تیفامیگویدحکومت وحدت ملی برآیند را شهروندان نیست ،بلکه نـتـیـنـه
تواف سیاسی است .او از حکومت جدیدمیخواهداصالحات انتخاباتی راکه بـه
شهروندان وعده داده اند ،عملی کند.محمدنعیم اصغر عضو بنیادانتخابات آزاد
وعادالنه یا فیفا میگویداگر دررده ها بلندکمسیونها انتخاباتی تغییرات بوجود
نیاید شهروندان درانتخاباتها آینده پا صندوق ها را نخواهند رفت.
انتخابات ریاست جمهور وشوراها والیتی باتقلبها گسترده همراه بود؛
تقلبها که بخش بزرگ آن ازسو مسئوالن و کارمندان دولت وکمـسـیـون
انتخابات صورت گرفت .
عبدالرحم هوتکی معاون کمسیون انتخابات میگویدتوزیع شناسنامه هـا
الکترونیکی یکی از راهها جلوگیر تقلب درانتخاباتها آینده میباشد .
نهادها مشاهد ملی انتخابات درحالی ازحکومت وحدت ملی می خواهنـد
اصالحات جد درنظام انتخاباتی بوجودآورندکه احمدز و داکتر عبداهلل هر
دوبه شهروندان کشوروعده داده اندباتشکل حکومت وحدت ملی اصالحـات
الزم را درکمسیونها انتخاباتی بوجود می آورند .

ارسال پرونده اختالس پنج وزیرسابق به دادگاه

 99اکتوبر/کابل ـ بی بی سی:دادستانی افغانستان پروندهها پنج وزیـرسـابـ
کابینه کرز رابه منظوربررسی مندد به دادگاه فرستاد .ای پنج وزیرساب بـه
اختالس وسواستفاده ازمقام دولتی متهم شده اند.سخنگو دادستانـی دریـک
کنفرانس خبر اسامی وزیران پیشی متهم را اعالم کرد  :محمدامی فرهنـگ
وزیرسابث تنارت ،عنایت اهلل قاسمی وحمیداهلل قادر وزراء ساب ترانسپورت،
صدی ایشان وزیرپیشی معادن وصنایع وجلیل شمس وزیرپیشی اقتصاد ازجمله
کسانی اندکه دادستانی آنهارا متهم میداند وپرونده آنها را به دادگاه فرستـاده .
سخنگو دادستانی افزودشمار دیگرازوزرا پیشی نیز پرونده هایی دارندکه
باکامل شدن پرونده ها به دادستانی فرستاده خواهدشد .براساس قانون ،دادستانی
برا رسیدگی پروندهها وزرا ساب  ،خواهان تشکیل دادگاه ویژه است.
چهارسا پیش نیزدادستانی اتهامات مشابهی راعلیه ای افراد مطرح کرد ،اما هیج
دادگاهی برا رسیدگی به ای اتهامات تشکیل نشد.محمدامی فرهنگ وزیـر
پیشی تنارت ویکی ازی متهمان میگوید چهارسا قبل نیزوقتی چنی اتهامـی
علیه او مطرح شد ،اوحاضر بود در دادگاه پاسخ دهد اما دادگاهی تشکیل نشد.
محمدامی فرهنگ تاکید میکند او حاال نیزحاضر است در دادگاه ازخود دفاع
کند .محمد صدی ایشان وزیر پیشی معادن نیزاتهام واردشده برخود را ردکرده
میگویددرزمانیکه او وزیر معدن بود ،هیچ قرارداد امضا نشـد کـه در آن
اختالسی صورت گرفته باشد.
چهارسا پیش نام حدود 91مقام بلندپایه دولتی درفهرسـتـی کـه از سـو
دادستانی مطرح شد وجود داشت .اما اکنون در فهرست اسامـی اعـالم شـده
ازسو دادستانی اسامی دیگردیده نمیشود و دادستانی نیز توضیح روشنی در
مورد افراد که چهارسا پیش متهم بودند و حاال نیستند ،نداده است.
پس از ارجاع پرونده کابلبانک بعنوان بزرگتری پرونده فساد مالی در یک دهه
گذشته افغانستان ،بازخوانی پروندهها مقامات بلندپایه پیشی  ،دومی اقدامـی
است که دادستانی در دوران حکومت وحدت ملی رو دست گرفته است.

تاکید برضرورت اعالن فوری کابینۀ جدید

 99اکتوبر/کابل ـ صدا امریکا :بااینکه زمان معرفی کابینه جدید هـنـوزهـم
مشخص نشده ،اما اعضا کمیته انتقا کابینه میگویند تالشها جریان دارد تـا
کابینه به وقت تعیی شده تاکمترازدو ماه معرفی گردد .سیدحسی عالمی بلخی،
عضوکمیته انتقا گفت مطالعات رو وزارتخانه هاجریـان داردوقـراراسـت
رئیس جمهور احمدز وعبداهلل ،رئیس اجرائیه حکومت ،لست کابینه راپس از
تکمیل شدن مطالعات رو وزارت خانه معرفی کنند.
اماآقا بلخی درمورد پیشرفتها که دری زمنیه صورت گرفته جزییات بیشتر
ارایه نکردوگفت تا زمانیکه کارهابه جا نرسیده قرار نیست مسایل با مطبوعات
شریک ساخته شود .اوگفت کمیته هم که سر وزارتهامطالعه میکنندکار میکنند،
درمشورتی بارئیس جمهور و رئیس اجرائیه وبعدازآنکه کارسرخود وزارتها بـه
پایان برسد ،بعدازآن دررابطه به افراد ،رئیس جمهور ورئیس اجرائیه خود شـان
تصمیم خواهند گرفت و انتظار بکشید ان شااهلل کار ها بزود نهایی می شود .
رئیس جمهوراحمدز پس ازاینادحکومت وحدت ملی اعالم کرده بـودکـه
الی یک ونیم ماه بعدازایناد حکومت کابینه را معرفی خواهد کرد.امـا آقـا
بلخی دور دوم ریاست کرز را مثا میدهد که دو ماه وقت گرفت تا کابینه را
معرفی کند .بلخی همچنان احتما کاهش یاتندیدنظر درمورد وزارتخانه هـارا
تاییدکردواماگفت ای مساله زمانگیراست و هنوز زود است که بگوید تغییرات
در ای زمینه قبل از معرفی کابینه صورت خواهد گرفت و یا بعد از آن.

سربازان ناتو از کنر بیرون شدند

99اکتوبر/کنرـ صدا امریکا :نیروها ناتو مستقردرکنر پس از ده سا اننام
ماموریت جنگی وامنیتی درآن والیت ،تاسیسات شان را به نیـروهـا افـغـان
تحویل داده به شکل کامل کنر راترک گفتند.جنرا عبدالحبیب سیـدخـیـل،
قوماندان امنیه والیت کنرگفت ای نیروهاشام سه شنبه پس ازخروج ازکـنـر،
درمیدان هوایی شهرجال آبادمستقر شدند .سربازان ناتو دراسعدآباد ،سرکانو و
وته پورکنر مستقر بودند.نیروها خارجی که متشکل ازسربازان امریکایی اند
وسایط وتنهیزات شانرابرده وتاسیسات خود را به قوا افغان تسلیم کـردنـد.
اکنون نیروهاى افغان در همه پوسته ها و پایگاه ها نظامی آیساف در کـنـر
مستقر شده و به فعالیت آغاز کرده اند.شناع الملک جالله والی کنرگفت پس
ازخروج سربازان ناتوازکنر ،درگراف رویدادها امنیتی وناامنی کاهش رونما
خواهد شد.

هیچ والی فعلی در مقامش ابقاء نخواهد شد

91اکتوبر/کابل ـ باختر :در دیدار که بزرگان والیت بامیان و معززی والیات
شرقی ،امروز با سروردانش معاون دوم ریاست جمهورداشتند ،معاون رئـیـس
جمهورتصریح نمودکه به جزموارد استثنایی ،هیچیک ازوالیان فعلی ،به مـقـام
کنونی شان ابقاء نخواهند شد .اصالحات ،مبارزه باپدیدۀ فساد ،شایسته ساالر
وحاکمیت قانون درصدربرنامه ها کار حکومت وحدت ملی قرار داشته و
ای حکومت به اصو اساسی چون ارزشها اسالمی وملی ،خدمت به مردم و
تحکیم وحدت ملی متعهد می باشد .

