
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

تشدید تالش ها به خاطرشمولیت هرات 
 ی درفهرست میراث های جهان

ـ باختر 81 : وزارت اطالعات وفرهنگ میخواهدروند شمولیت  نومبر/هرات 
هرات درفهرست میراث های جهانی را سرعت بخشد.معین فرهنگی آنوزارت  
که به والیت هرات سفرنموده، دردیدار باسید فضل اهلل وحیدی والی هـرات  
ضمن بیان این مطلب گفت: با تحقق خواست های یونسکو والیت هرات شامل  
فهرست میراثهای فرهنگی میگردد. سیدمصدق خلیلی معین فرهنگـی دریـن  
دیداربرخی نگرانی های آن وزارت درراستای اعمارساختمانهای خودسر درشهر  
قدیم واطراف بناهای تاریخی که منجربه تاخیر شمولیت هرات درلیست میراث  
 های جهانی شده، رامطرح ساخت وخواهان جدیت مسئوالن درین زمینه شد. 

خلیلی میگوید: درصورت جلوگیری ازساخت وسازمنازل رهایشی خودسر  
وبلندمنزل درساحات تاریخی وتحقق خواستهای یونسکو،  والیت هرات شامل  
فهرست میراث های فرهنگی میشود. اوگفت:  ازچندین سال بدینسو تالشها به  
خاطرشمولیت هرات درفهرست میراث های فرهنگی جریان دارد ولی درسال  
های اخیراین روند شدت یافته است . به گفته  خلیلی، اگروالیت هرات شامـل  
 فهرست میراثهای فرهنگی شود، به مرکز توریستی کشورومنطقه  مبدل میشود. 
وحیدی نیزباتاکید برجلوگیری ازساخت وسازخود های سربخصـو  در  
ـیـ    اطراف منارها ومجموعه مصلی وشهرقدیم گفت : اداره محلی هرات به ه
کس اجازه نمیدهد تادرین ساحات بصورت خودسر و بدون مجوزساختمانهای  
غیرقانونی بسازد.پالیسی اداره محلی اینست تابه حمایت خودازطرحهای فرهنگی  
ادامه دهد، تاوالیت هرات شامل فهرست میراثهای فرهنگی شود. مقام والیت  
ـا   ـا ب ـت درزمینه جلوگیری ازساخت وسازخودسربسیارجدی است و درین راس

 متخلفان برخورد خواهد کرد. 
آریا رئوفیان رئیس عمومی اطالعات وفرهنگ نیزهمکاری والیت دربخش  
جلوگیری ازساخت وسازهای غیرقانونی وحمایت ازطرح های فرهنگی را قابل  

 قدرخواند. 
 زنان پنجشیرصاحب کتابخانه مجهزباکمپیوترشدند 

ـ باختر 81 : زنان والیت پنجشیر برای نخستین بار صاحب یک  نومبر/بازارک 
ـانـه تـوسـ    کتابخانه ویک مرکزکمپیوتری مجهز با  انترنت شدند.این کتابخ
موسسه ابتکارآزاد مدنی برای صلح ایجادگردید وقرارست فردا  به گونۀ  رسمی  
افتتاح شود . جاوید محتاط مسئول این موسسه امروزگفت این کتابخانه ویـهه  

 زنان والیت پنجشیر بوده  ومجهزبه کمپیوتر  وخدمات انترنتی می باشد . 
 ملیون یورو کمک میکند   052بسال آلمان  

ـ نور تی وی 81 ـان    052: آلمان سال آینده نومبر/کابل  ملیون یوروبه افغانست
ـاف   کمک میکند. داکترعبداهلل رئیس اجرایی حکومت در دیدارباوزیرانـکـش
وهمکاریهای اقتصادی آلمان، ازین کمک ابرازقدردانی کردو گفت آلمان در  
سیزده سال گذشته خدمات ارزنده را درعرصه های مختلف به ویهه امنیـت و  
ـای   ـاری ه باسازی کشور انجام داده است. )گرد میولر( وزیر انکشاف و همک
ـای خـودرادر   اقتصادی آلمان، درین دیدار گفت آلمان فصل تازه ازهمکاریه

 افغانستان آغاز می کند. 
 آغازکار بر مسوده موافقتنامه راه الجورد  

ـ نور تی وی 81 :وزارت امور خارجه از آغاز کار روی مسـوده  نومبر/کابل 
موافقتنامه راه الجورد خبرداد. براساس طرح راه الجورد، افغانستان ازطـریـق  
ترکمنستان، آذربایجان وگرجستان از بحیره سیاه، و بعد از آن از راه ترکیه بـه  
بحیره مدیترانه وصل خواهد شد، و به این ترتیب، میتواندرواب  تجارتی خود را  
با اروپا ایجاد کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه گفـت ایـن راه  
ترانزیتی برای افغانستان کوتاه و ارزان ترین راه به شمارمیرود. بقول اونماینـده  
های کشورهاییکه درمسیرراه الجورد قرار دارند، درجلسه بعدی شان روی سایر  
مسایل مربوط به این موافقتنامه بحث و مذاکره میکنند. نشستهای بعدی گروپ  
ـانـی آن   ـیـزب تخنیکی این برنامه، درآینده نزدیک برگزار میشودکه بـرای م
گرجستان وترکیه ابرازآمادگی کرده اند ودرآن نشست، روی متن موافقتنامـه  

 کاربیشترصورت خواهدگرفت . 
 درانفجار ماین مقناطیسی بیست تن زخمی شدند 

ـ تلویزیون نور 81 :در پی انفجار یک ماین مقناطیسی در میدان  نومبر/بغالن 
نفرزخمی شدنـد.    02بزکشی ولسوالی بغالن مرکزی والیت بغالن، نزدیک به 

عصرامروز روی داد. یک منبع گفت رویداد ناشـی از  5حادثه حوالی ساعت  
انفجارماینی بودکه ازسوی یک باشنده بغالن، درمیدان بزکشی جا سازی میشد.  

 ماین گذار وپدرش نیززخمی شده و ازسوی پلیس بازداشت شده اند. 
( ازپاکستان آورده باشند.̎دوستم میگویدبه تمامی مسئـوالن  0)دنباله ازستون 

امنیتی وظیفه داده است که در مورد این انفجار تحقیق کنند و محتوای تحقیق را  
 به شورای امنیت ملی بفرستند . 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  
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 خانه، موتر، صحت 
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 به روزگار سالمت ، شکـستگان  دریاب
 که جبر خاطر مسکین بـــال بگرداند

 چو سائل از تو به زاری طلب کند چیزی
 بـــده ، وگر نه ستمگر به زور بستاند

 ازگلستان شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی )رح(

 بحث برمقابله با دشواری های امنیتی  
ـ باختر:   83 ـایـش  نومبر/کابل  داکترعبداهلل رئیس اجرائیه به سلسلسۀ دیداره

باجنرال کمپبل قوماندان قوای ناتو درافغانستان امروزدرقصرسپیدار دیدارنمود.  
ـان و   ـت ـانس ـغ درین مالقات وضعیت امنیتی کشور آمادگی نیروهای مسلح اف
همکاری با قوای ناتو در مقابله با دشواری های امنیتی مورد بحث و تبادل نـرـر  

 قرارگرفت. 
 ناکامی ماین گذاری طالبان دریک مکتب  

ـ باختر 02 : طرح طالبان برای آماج قراردادن دانـش آمـوزان  نومبر/قندهار
ـای   مکتب درقندهاردیروز توس  نیروهای امنیتی ناکام شد.یک مسئول نیروه
ـتـب   امنیتی قندهارگفت آنهاموفق به کشف یک ماین از برابر در ورودی مـک
رئیس رازق درولسوالی سپین بولدک شده اند. طالبان میخواستندرویداد خونین  

 تروریستی را برای دانش آموزان این مکتب شکل دهند اما موفق نه شدند. 
این مکتب یکی ازپردانش آموزترین مکتبهادرولسوالی سپین بولدک است.  
سخنگوی والی قندهارگفت این ماین حوالی چاشت روز گذشته دقایقی قبل از  
رفت وآمد ده ها دانش آموز ازسوی نیروهای امنیتی کشف شده است.اوطالبان  
ـایـی   ـاس ـن مسلح را مسئول این ماین گذاری خواند وگفت که تالش ها برای ش

 وگرفتاری عامالن این سوء قصد ناکام تروریستی آغازشده است. 
 حمله طالبان بردانش آموزان مکتب درکنر 

ـ باختر 02 : دراثرحمله راکتی طالبان دروالیت کنریک دانش  نومبر/اسعدآباد
آموزمکتب کشته وپنج تن بشمول دودانش آموززخمی شدند. آنان بامدادامروز  
درشهراسعدآباد مرکزاین والیت سواربریک موتر بودند که آماج حمله راکتی  
طالبان قرار گرفتند. جنرال عبدالحبیب سیدخیل مسئول پلیس، طالبان رامسئـول  
حمله خواند وگفت تالشها برای شناسایی وگرفتاری عامالن این رویداد مرگبار  
آغازشده است.تاکنون طالبان مسئولیت این رویداد رابدوش نگرفته اند. داکتران  
 دریک مرکزدرمانی اسعدآباد, وضع صحی دوزخمی را نگران کننده خواندند.  
 انتقاد مجلس نمایندگان ازسفر احمدزی به پاکستان 

ـ نور تی وی 85 : رئیس جمهوراحمدزی درراس یک هیت بلند  نومبر/کابل 
پایه حکومتی روزگذشته برای تامین صلح دایمی درکشور واردپاکستان شـد.  
همزمان باآن موالنا فضل الرحمن رئیس جمعیت علمای پاکستان گفت تازمانیکه  
خارجی ها درافغانستان حضور دارند جنگ درافغانستان ادامه دارد. ازسویی هم  
ـان   اعضای مجلس نمایندگان سخنان اخیرموالنا فضل الرحمن را درموردافغانست
ـای فضـل   رد میکنند ومی گویندشورای علمای افغانستان نیز درمورد گفته ه

 الرحمن موقف روشن بگیرند. 
درهمین حال شماری ازاعضای مجلس نمایندگان ازاحمدزی به پاکستان انتقاد  
میکنند. بگفته آنان پاکستان در امرآوردن صلح وثبات درافغانستان صادق نیست.  
نمایندگان ازرئیس جمهور می خواهنددرگام نخست کابینه اش رامعرفی کند و  
ـارجـی   بعدبه سفرهای خارجی بپردازد، ونیزازاحمدزی میخواهندبه سفرهای خ
پایان دهد.به باورآنان تازمانیکه کابینه معرفی نشود این سفرهاکدام نتیجه درپی  
ـفـر   نخواهد داشت. منورشاه بهادری عضومجلس میگوید: انتقادشدید من ازس
رئیس جمهوربه پاکستان است که نبایدمیرفتی میگذاشتی که پاکستانیهامی آمد  
وازطریق تریبون ها صدا میکرد که مشکل ماوافغانستان یکیست و هردوی ما از  

 تروریسم رنج می بریم. 
 دو آموزگار ربوده شده رها شدند 

ـ بی بی سی 02 های بادغیس میگوینددو آموزگار ربوده    : مقام نومبر/بادغیس 
بودنـد.      شده درین والیت رها شدند.افراد مسلح ناشناس شش آموزگار راربوده 

ـار   سخنگوی والی بادغیس گفت دو آموزگار رهاشده وتالش برای رهایی چه
آموزگاردیگر ادامه دارد. ربوده شدگان آموزگاران مکتب روستای بابک در  
ولسوالی قادس هستند. هنوزروشن نیست ربایندگان چه کسانی هستندواحتماال  

 خواهند.   دربدل رهایی این آموزگاران چه می 
 هشدار دوستم به همکاران تروریست ها 

ـ خبرگزاری بخدی 81 ـاون اول  نومبر/کابل  ـع :جنرال عبدالرشید دوستم، م
ریاست جمهوری میگویدشماری ازعوامل دولتی دردستگاه امنیتی واستخباراتی  
کشورباگروههای تروریستی همکاری میکنند.اوبه اینعده افرادهشـدار دادکـه  
هرچه زودترشناسایی و به پنچه قانون سپرده خواهندشد، همزمان اوتاکیدکرد  
اگرعواملی در درون دولت باگروههای تروریستی همکاری نکنند، امکان انتقال  
محموله های انفجاری در داخل شهرها ممکن نیست.جنرال دوستم این اظهارات  
را لحراتی پس انفجاردرمنطقه پلچرخی درحضور رسانه ها بیان کرد.او گفـت  
صبح امروز زمانیکه ورزش میکرد صدای انفجار نیرومندی را شنید وسپس خود  
را به محل حادثه رساند .جنرال دوستم میگویدحمله امروز بسیار پیچیده است و  
هنوز معلوم نیست که این موتربمب گذاری شده چگونه به محل منتقـل شـده  
 (0است.اوگفت: هی  راه موتر درین منطقه نیست اگرباهلیکوپتر دیسانت)ستون 

 جنرال دوستم : به داد طالبان می رسیم  
ـ تلویزیون نور   81 صبح روزسه شنبه، حمله    22/1:حوالی ساعت نومبر/کابل 

انتحاری، درمربوطات حوزه نهم امنیتی شهرکابل، در ساحه دسپیچری درمسیـر  
جالل آبادجان دونفررا گرفت. هدف مهاجم یک قرارگاه نیروهای    -جاده کابل 

ـافـ    خارجی بود.سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگویددرین رویداد دومح
 این کمپ شهید ویکنفر دیگرزخمی شدکه هردوشهروندان کابل اند . 

 جنرال دوستم حین صحبت باخبرنگاران درمحل حادثه 
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری میگویدحکومت بـه    

زودترین فرصت به دادهراس افگنان میرسد. آقای دوستم که درمحل رویـداد  
انتحاری امروزسخن میگفت افزود: مکان های سازماندهی گروه های مخالـف  
ـای   مسلح برایش معلوم است وبعدازتشکیل کابینه حکومت وحدت ملی النه ه
دهشت افگنان راازبین خواهد برد. اوگفت در روزهای نزدیک بخشی ازکابینه  
به شورای ملی معرفی خواهد شد.ذبیح اهلل مجاهدسخنگوی طالبان گفته که این  
حمله ازسوی یک فردمربوط به این گروه صورت گرفته وتلفات سنگین بـه  
 نیروهای خارجی واردکرده است؛ ادعایی که ازسوی مسئوالن امنیتی رد شد . 

 حمله انتحاری ها بر گرین ولیج کابل 
ـ بی بی سی 83 : چهارانتحاری درکابل حمله کردند وهدف حمله  نومبر/کابل 

ـیـر   منطقه به شدت محافرت شده موسوم به گرین ولی  که درآن شهروندان غ
ـلـه   نرامی غربی زندگی میکنند، بود. جنرال ایوب سالنگی معاون وزارت داخ
گفته مهاجمان پس ازحمله به گرین ویلیج با نیروهای امنیتی درگیر شده و همه  

 مهاجمان کشته شدند. 
امنیت این منطقه رانیروهای خارجی وافغان بصورت مشترک تامین میکنند.  
ناتوگفت ازحمله درین منطقه آگاه است اما جزییات بیشتر ارائه نکرده اسـت.  

ـا از    22/1حمله درساعت  شب رخ دادوبه کسی ازغیرنرامیان آسیبی نرسید، ام
زاده    تلفات احتمالی دراقامتگاه گرین ویلیج اطالعی دردست نیست.هارون نجفی 

سی درکابل میگویدپس ازین حمله تدابیر امنتی دربخشهای ازشهر    بی   خبرنگار بی 
 تشدیدشدوحدود یکساعت صدای تیراندازی در شهر شنیده می شد. 

منطقه گرین ولی  دراکتوبرپارسال نیز هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه  
ـان    0280 نفر عابرکشته شدند و در سال    0  ـقـه ج   1 نیز یک حمله بر این منط

محاف  و غیرنرامی راگرفت . این دومین حمله به اقامتگاه شهروندان خارجـی  
درکابل در دوروزگذشته است. روزدوشنبه، طالبان مسئولیت یک حمله انتحاری  
به ساختمان )هارت(، یک شرکت خدمات امنیتی را به عهده گرفتند. درایـن  

 حمله دو محاف  افغان این شرکت و مهاجمان کشته شدند . 
 فضل الرحمن یک مالی کمیشن کار است 

ـ نور تی وی 81 ـیـت  نومبر/کابل  ـع : سخنان موالنافضل الرحمن رئیس جـم
ـانـش   ـن العلمای پاکستان ازدوروز بدینسو سرخ  رسانه های کشور شده وسـخ
واکنشهای زیادی رابه همراه داشته است.فضل الهادی مسلمیار رئیس مجلس سنا  
ـتـور   میگویدموالنا فضل الرحمن یک مالی کمیشن کاراست و همیشه به دس
سازمان استخباراتی پاکستان یعنی آی اس آی فتوا صادرمیکند. فضل الرحمـن  
 مفتی نیست که درمورد افغانستان فتوا بدهد؛ بلکه او یک مالی سیاسی است. 

بااین حال، اعضای مجلس سنا درموردسفررئیس جمهوراحمدزی به پاکستان  
ـهـوربـه   دیدگاههای متفاوت دارند. سناتورعلی اکبرجمشیدی، سفر رئیس جم
پاکستان رابی پیشینه توصیف میکندو میگوید این سفرنتایج مثبتی درپی خواهد  
ـیـس   داشت. اما محمدامین صافی عضو دیگر مجلس سنا میگویداین سفـر رئ
جمهوربه پاکستان بدون هی  دستاوردی خواهدبود. با اینهمه اعضای مجلس سنا  
ازرئیس جمهور میخواهند که به زودترین فرصت کابینه جدید را معرفی کند و  

 به وضعیت سر پرستی در وزارت خانه ها پایان دهد . 
ـا    )دنباله ازستون اول( کرده باشد گفته نمیتوانم، همه اطراف بادیوارهای ب
ـاز   احاطه شده، یک دروازه آهنی درمحل موجوداست که قفل آن سالهاست ب

 ( 2نشده مگراینکه تروریستان پس از بازکردن این دروازه، قفل بسته را )ستون  

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 
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 برادران ناراضی = مخالفان سیاسی 
آیانام نهادن طالبان بحیث مخالفان سیاسی، موضع دولت ملی است، یا  

 نظرشخصی احمدزی ؟ 
همه میدانیم که دولت وحدت ملی به اساس توافقی که بین دوگروه عـمـدۀ  
انتخاباتی صورت گرفت، بوجودآمده، وهردولتی مطابق قانون اساسی ، ومطابق  
نورم معمول درجهان متمدن، خطوط اساسی کاری خودرابراساس قانون اساسی  
ـان   کشورخود، به نمایندگان ملت درمجلس شوری بیان میکنند، تاموردتاییـدآن

 قرارگیرد، ویا صرف به بیان آن خطوط میپردازند. 
قانون اساسی افغانستان صریحاً حکم میکندکه خطوط اساسی سیاست کشـور  
باید موردتأیید پارلمان قرارگیرد. ازوقتیکه آقای احمدزی قـدرت رابـدسـت  

ـا   ONE MAN SHOWگرفته، به یک اصطالح معروف انگلیسی  درحقیقت ماب
یک حالت )نمایش یک فرد( مواجه هستیم که همه چیزرا بیان میکنـدهـم در  
مسایل داخلی وهم در مسایل خارجی، اشخا  را خودسر وتکروانه انتصاب و  
ـتـخـ    مقررمیکند، بدون اینکه توجهی بکند به توافقاتی که باطرف مقابل دس
کرده وطبق آن توافقات هردوجانب درحقیقت قدرت مساوی دارندوحاکمیت  
وحدت ملی توس  دونفریعنی رئیس اجرایی و رئیس جمهور تمثیل میـشـود،  
وهیچکدام صالحیت پیشبرداموررابه صورت تنهایی ندارند، وموافقتنامه درین  

 موردصراحت کامل دارد .  
ـقـوقـی   حاالمعلوم نیست که این شخص، یعنی غنی احمدزی فهم ودانش ح
دارد، یااینکه مطابق اندوخته های که درانتروپولوژی یا بشر شناسی خوانده، فاقد  
ـیـن مـدنـی   فهم نرام حقوقی، قانون اساسی، نرام حقوقی و قوانین جزا وقوان

 افغانستان این اعمال رااجرامیکند؟ 
طبق قانون اینهاباید اول حکومت راتشکیل کرده وخطوط اساسی کاری خود  
ـ بیان بکنند، و   ـ که پهواک حاکمیت ملی میباشد  راتهیه ودرمجلس نمایندگان 
پس ازتصویب وتاییدمجلس، درمحل اجراقرار داده شود.درحالیکه هیچگـونـه  
حرکتی دررابطه به ایجادیک حکومت وتعیین خطوط سیاست ملی تاحال بـه  
میان نیامده، هیچگونه مشورۀ با جانب مقابل که نصف کامل حکومت شمـرده  
میشود، صورت نگرفته است. درعین حال احمدزی هرروزخودسرانه اظهاراتی  
میکند درحالتی که خودرایک امپراتوری فرض کرده که توس  یک انتخابات  
عادالنه وآزاد انتخاب شده، وازین معلوم میشودکه اوحد اقل سوادوفهم که یک  
ـارچـوب   آمر یا زمامدار دررابطه بامسایل داخلی و خارجی کشور، دریک چ
دموکراتیک عمل میکند، ندارد و جای تأسف اینست که دربرابراینهمه تکروی  
واظهارات نامسئوالنۀ او جانب مقابل تافعالً کدام موضع باقدرت اتخاذنـکـرده،  
وواکنشی در برابرتعیینات غیرقانونی احمدزی نشان نداده است. تردیدصریـح  
مخالفان سیاسی خواندن احمدزی طالبان، دیده نشده، درحالیکه این امر باقاطعیت  
وصراحت کامل باید رد شود ومجال تکرارمخالف سیاسی خواندن طالب به هی   
کسی داده نشود. نباید ونشاید اجازه داد کسی راتا گروه طالبان را که فق  یک  
باند تروریستی است، و درحقیقت اجنت ودست پروردۀ آی اس آی پاکستان  
 است، مخالفان سیاسی بشمارد ویک هویت سیاسی به آن باندخونخور ببخشد. 

درحال حاضرخیلی الزم است تاهردوجانب دولت وحدت ملی به صـورت  
متوازن ومساوی، طبق موافقتنامۀ که بین شان امضاشده، نخست هرچه زودتـر  
کابینه راتشکیل کنند، خطوط اساسی سیاستهای داخلی وخارجی راتهیه بدارند و  
ـنـد، وبـرای   سپس کابینه وخطوط مشی را به مجلس نمایندگان ملت پیش نمای
شروع کار، تأییدمجلس رابدست بیاورند. خیلی الزم است که همزمان دولـت  
وحدت ملی هرچه زودترتعریف مشخصی ارائه کندکه دشمن ملت ماکیست و  
ماباکی میجنگیم وبرای چی میجنگیم. آیادرین جنگ عناصرخارجی و منطقوی  
وجوددارد؟ اگرمشخص شدکه عناصرخارجی ذیدخل در جنگ هستند، بایـد  
اقداماتی درسطح منطقه وبین المللی صورت گیرد تایک راه حل تدارک شود.  
اگر دولت وحدت ملی باورداردکه در کشورجنگ ادامه دارد، باید تشخیـص  

 کنندکه دشمن کدامهاهستند و باآنهاچگونه باید برخوردکرد. 
سال اخیر، بصـورت واضـح    05ـ 02براساس سوابق گروه طالب وتحوالت  

دیده میشودکه باندجنایتکارطالب،گروهی است که جنگ نیابتی رادرافغانستان  
به نفع آی اس آی پاکستان پیش برده وادامه داده است، بهی  صورت این گروه  
نیابتی رانمی توان هویت سیاسی بخشید ویامخالفان سیاسی خواند، حتی مخالفین  
مسلح گفتن اینهاهم نادرست است، بخاطراعمالی که اینهاانجام داده انـددرطـول  
اینهمه سالهای دراز، اسنادزیادی درسطح بین المللی وجوددارد، قطع نامه های ملل  

کـه    8212تاقطعنامه های ضد تروریسم شماره    8333سال   8011متحدشماره  
ـان   طالبان رابحیث گروه دهشت افگن و تروریست شناخته شده اند. همیـن س
اعمال شان، بریدن سرمردم، ذبح کردن مردم، زنده به گورساختن مردم، آتش  
زدن خانه هاو مزارع مردم، جنوساید ونسل کشی مردم، انتحاری های روزافزون  
این گروه شوم کردار درسراسرافغانستان، همگی نشان میدهدکه این هاجنایات  

 ضدبشریت را انجام میدهند . 
دفعۀ اول بـه  0220بیادمی آیدوقتیکه جان مک کین سناتورامریکا، درسال  

کابل رفت، راجع به گروه طالبان گفت که دربارۀ آنان یک تعریفی وجوددارد،  
اینکه طالبان یک گروه دشمن نوع بشریت است که جنایات ضدانسانی فراوانی  
ـاسـی دادن و   رامرتکب شده اند. براین اساس هم دشمن نوع بشر راهویت سی
تقاضای مذاکره باایشان دشمنی باتمام ملت افغانستان نیزاست. احمدزی بامخالفان  
سیاسی خواندن جنایتکاران طالبی دوچیزرا کامالً کوشش میکندزیرپا بگذارد:  
اول، یک واقعیت روشن راکه تاحاالآقای غنی احمدزی به هیچصورت فـکـر  
ـنـگ   نکرده، عبارتست ازمداخلۀ پاکستان وآی اس آی و اینکه طالبان یک ج
ـان   ـت نیابتی وجنگ تجاوزی رابه نفع پاکستان وبه هدایت آی اس آی درافغانس
ادامه داده اند. روزنامه های بین المللی، تحقیقاتی که توس  افراد وژورنالیستهای  
جهان بعمل آمده، کتابهاییکه درامریکا توس  مامورین عالیرتبۀ آن نوشته شده،  
ازدخالت مستقیم پاکستان ونقش اصلی آی اس آی درایجاد وتربیه و تسلیح و  
اعزام ملیشه های کشورهای مختلف همراه باطالبان برای جنگ درافغانستان ذکر  
 کرده اند. این اسنادثابت میسازدکه مامورد یک جنگ تجاوزی قرارگرفته ایم . 
نکتۀ دومی راکه آقای غنی احمدزی ازنرردورمیگذارد، اینست که اینهابه هی   
صورت درمورد ایدلوژی طالبها، مفکوره واندیشه های سیاسی طالبها، واینـکـه  
اینها ازلحاظ ماهیت خود اعمال ضدبشریت را انجام میدهند، ازهمۀ این حقایـق  

 چشم پوشی میکند. دربیست سال اخیر همه دیده ایم و )دنباله درستون اول( 

 یادداشت مدیر 
 گربماندیم زنده ، بردوزیم      جامۀ کزفراق چاک شده 

 ور نماندیم ،  عذر ما بپذیر            
شرمنده ام که مجبورم باردیگر ازامکان قطع انتشارجریدۀ امید با خوانندگان  
ـبـب   ـایـدس عزیز، مشترکین گرامی ویاری دهندگان آن، یادآورشوم کـه ش
ـان   ناراحتی شان گردد، و داستان گرگ آمد گرگ آمد رابه خاطرشریـف ش

 تداعی کند. 
درماه اپریل سال پار، هنگامیکه انجمن محترم فرهنگی دانش، بیست ودومین  
سال انتشارهفته نامۀ امید رابا محفل باشکوهی درشهر فریمونت ایالت کالیفورنیا،  
تجلیل کرد، ضرورت امدادمالی به امید بخاطرمیسرساختن ادامۀ انتشاربه هـمـه  
ـار   ـتـش یادآوری شد. تعدادی ازحضار آمادگی خودرا اظهارکردند، وپس ازان
گزارش آن محفل درامید عدۀ دیگری ازعالقمندان نیزقبول کردندتا به صورت  
ماهانه، هردوماه، هرششماه ویا ساالنه، افزون بروجه اشتراک، درحد توان چک  
کمک پولی خودرا به دفترامید میفرستند. همۀ این عزیزان، به قول خـویـش  
ـاال   وفانکردند، وتعدادقلیلی، حدودسی نفرچک های خودرا ارسال کردند. ح
پس ازیک ونیم سال ازآن محفل، این تعداد به کمترازده نفر رسیده، بعضی از  
محترمان شایدفراموش میفرمایند تا امدادی راکه تقبل کرده بودند، سر فرصت  
ـیـد،   بفرستند، یا دیگرتوان کمک را ندارند . درحالیکه چنانچه ده عالقمنـد ام
ماهانه حداقل پنجاه دالریاری برسانند، انتشارامید ادامه پیداخوهدکرد . البته اگر  
ـتـرم   چنین تعهدی صورت گیرد، نام آن عزیزان مرتباً به اطالع خوانندگان مح

 خواهد رسید. 
به هرروی، ادارۀ امید شاید بتواند دوسه شمارۀ دیگر را، با بودجۀ ته کشیده  
اش، انتشار بدهد، ولی مسلماً اگردستگیری ویاری نرسد، باید آرزوی انتشار یک  

 ! / آی  بسا آرزو  که  خاک شده هزار شماره را به گور ببرد :  
***************************************** 

ـ کالیفورنیا محمدنعیم کبیر                                                             سکرمنتو
 حرف آخر با مخاطبان عزیز ! 

طی سالهای متمادی، برای تحقق حق وعدالت ومساوات وآزادی، حرفهایی  
ازین قلم درهمین نامۀ وزین نگاشته شد، پیشنهاداتی ارائه شد وازمخاطبان عزیـز  
تقاضا بعمل آمدتادرمسایل کشوروبه ویهه بخش بزرگ ساکنان کشورکه ستم  
های قبیله ساالری رابه تلخی تجربه کرده اند، نرریات وپیشنهادات خودرا ارائه  
دارند، تاباجمع بندی این نطریات، درموردایجادیک ساختار بنیادی ومقابلۀ عملی  

 راه هموار گردد . 
ـای   همچنان، باتعمیم رسانه های برقی درسطح کشوروجهان، نیازبه رسانه ه
چاپی محدود ومنابع مالی برای تمویل وپخش این رسانه هاروز تاروز مواجه به  
مشکالتی گردید، که ادامۀ آنرا ناممکن ساخته است. درهردومورد، هم ادامـۀ  
ـلـل و ارائـه   ـاوش ع نشرات این هفته نامه وهم نوشتن مقاالتی در راستای ک
 پیشنهادات ، باواکنش سرد وبی عقالگی زیاد خوانندگان عزیز مواجه گردید. 
جای تأسف است که آفتاب دیگری ازآسمان مطبوعات برون مـرزی در  
حالت غروب است، وجای یأس ودلسردی است که ماهنوزدر شناخت خـود  
ـای   ـه وعوامل انحطاط تمدن خود، باتردیدهای آشکارمواجه بوده ایم. طی ماه
ـان   اخیرمقاالت متعددی درین نامه، وهم در وبسایت خاوران و وبسایت خـراس
زمین، دربارۀ اوضاع آشفته ودا  کشور چاپ شده ودراکثر آنهاتوجه هموطنان  
عزیز مستقیماً خواسته شده است. ولی درمواجهه به این مقاالت ودرخـواسـت  
ـتـی اگـر   کمکهای مالی به این نامه، کوچکترین واکنش ارائه نشده است. ح
مخاطبان ما مالحراتی درین موردداشته اند، ونخواستندآنرا باما درمیان بگذارند،  

 تاراه ورسم دیگری که الزم می شمردند، درپیش گرفته میشد. 
اکنون که ما باتأسف وتألم از دوستان خداحافری میکنیم، ازمحاکمۀ وجدان  
سرفراز بیرون میشویم، زیرا درتعهدی که باوطن ومنافع و مصالح ملی بسته ایم،  
وفادار مانده ایم، درین راه دشوار با سنگ مالمت ها، تهمت ها، بهتان ها، دشنام  
ها وبی تفاوتی هاتوس  دشمن ودوست مواجه شدیم، ولی ادامه دادیم به راهی  

 که اکنون به بن بست رسیده است . 
ـاس     زهمراهان جدایی مصلحت نیست ! ولی کجاست آن همراهان؟ احس

 تنهایی درین راه بسی دشوار است ورسیدن به مقصود ناپیدا . 
دوستان وعزیزان، مابه احساسات شما، به نرریات شما وپیشنهادشما احتـرام  
داریم، ماجواب خودرا دریافته ایم، جواب شما، دعوت ازما برای یک سکوت  
است! سکوتی که به دشمنان میهن نهایت خوشگوار است، سکوتی که رهزنان  
آزادی وآبادی کشورهرلحره در پی  آن بودند، وامروزبه آن موفق شده اندوبه  

 آن می بالند ! 
شاید سالی که درپیش است، سال بدون امیدباشد، سالی که درآن از اندیشه  
های امید اثری نباشد، ولی درزنده ماندن ملت هی  تردیدی نیست، ملت زنـده  
ـیـده خـواهـدشـد،   می ماند، از بطن مادروطن فرزندان وقهرمانان دیگری زای
ـای   همرهان ثابت قدمی پیدا خواهد شد تا رایت افتخار وسربلندی را با قدم ه

 استوار بدون ترس وتردید به منزل برسانند . 
در اخیربه رسم دیرینۀ ادبیات فارسی، چند بیت ازیک غزل لسان الغیب را  

 بدرقۀ راه دوستان به تفال وتسلی ارائه نموده، پدرود میگویم: 
 یارب این آتش که در جان من است      سرد کن زآنسان که کردی برخلیل 
ــمال بس جمیل  ــ ــجال ای دوستان      گر چه دارد او ج ــ ــ ــ  من نمی یابم م
ـیل /  ــس دراز      دست ما کوتاه  و خرما بر نخـ  پای ما لنگ است و منزل ـب

***************************************** 
ـا،  0)دنباله ازستون   (واسنادش موجوداست که طالبهااشخا  متنفذ، ژورنالیسته

ـتـی   روحانیون واستادان وشاگردان مکاتب ودانشگاههارا گردن بریده اند، وح
ویدیوهایی وجودداردکه نشان میدهدطالبها با این سرهای بریده فوتبال کـرده  
اند. چنین گروهی راکه چنین اعمال شنیع وضدانسانی رامرتکـب شـده انـد،  
ـیـه   ـل هویت سیاسی بخشیدن و مخالفان سیاسی خواندن، یک جنایت بزرگ ع

 مردم افغانستان می باشد، به همان بزرگی که جنایات طالبهاست ! 
خوشبختانه پس ازاین اظهارات بسیار ابلهانۀ احمدزی، ژورنالیستهای آگاه وسیاس  
ـام   ـن دانان افغانستان واکنشهای بسیارزیادشدیدی نشان دادند، بجزدونفرکسـی ب

، که چندی است ازکالیفورنیابه کابل رفت ودرکمپین غنی احمد  آصف وردک 
ـلـویـزیـونـش   زی فعالیت کرد. اوچندین سال برای رادیوی عمرخطاب وبعدت

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : گزارشها را درجهت برائت طالب ها تهیه می کرد، )دنباله درصفحۀ ششم(  

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

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

Telephone: 805 241 0780    

ـ ورجینیا فرهاد میرزا                                                                             انندل 
طالبان را مخالفین سیاسی خواندن گناه بزرگ  
 است وحل معضلۀ طالب را مشکل ترمی سازد 

درزمرۀ اولویتهای کاری حکومت وحدت ملی، ازهمه مهمتر معضلۀ طالبان  
ـان )آی   وجنگهای نارواییست که آنهابرای برآوردن اهداف سیاسی باداران ش
اس آی( براه انداخته اند. تااین جنگهاکه امنیت سراسری کشوررابهم زده، مانع  
بازسازی وانکشاف درهمه ساحات زندگی مردم و ازهمه گذشته، باعث قتل و  
قتال هزارهامردم بیگناه و ویرانی وتباهی کشورماشده، پایان نیابد، به یقین هی   
ـیـ  کشـوری   طرح وپالنی درهی  گوشه وکنارکشور تطبیق نخواهدشد، وه
جرئت سرمایه گذاری درکشورمارا نخواهدکرد، وما راه انکشاف وسعادت و  
آرامی رانخواهیم پیمود. لذا بایدحکومت وحدت ملی برای خاتمه دادن ایـن  
جنگ، بادرنررداشت واقعیتها ولو که چندان خوشآیندهم نباشد، باتحلیل درست  
این معضله، که این مصیبت بزرگ ازکجاآب میخورد وبرای چه منروری بـه  
ـارابـه   کشورماپیاده شده است، بادرایت، تعقل وتأمل یک راه حل معقول که م

 نتیجه برساند، یعنی این جنگها خاتمه یابد، اتخاذ نمایند. 
ـانـی   باید اعتراف کردکه این جنگجویان که گاهی برادران کـرزی، زم
مهاجمان مسلح، وقتی مخالفان مسلح، درفرصت دیگری برادران ناراض، واخیراً  
هم توس  رئیس جمهورحکومت وحدت ملی انصابی، مخالفان سیاسی خوانده  
شد، به این قسم کوشش میشودبه عملکرد بسیارخاینانه وکشتاربسیار ظالمانۀ آنها  
دلیلی بتراشند،یا بگوییم به نوعی جنایات این ددمنشان رامشروع وقانونی شمرده،  
آنهاراحق بجانب شمرده وتبرئه کنند، درحقیقت طالبان هستندکه به گفتۀ محترم  

ـارا  32داکترسعداهلل غوثی)درمصاحبۀ تلویزیونی باخانم زهره یوسف(،  ـه % آن
ـار   ـی ـابس پشتونهای قندهاری تشکیل میدهند. البته قبول این واقعیت برای همۀ م
ـا   جانکاه وشرم آوراست، اما درین هی  شکی نیست که طالبانی که ازمابودند، ب
دالیلی که بعداً توضیح خواهدشد، تعلقی بماندارند، آنهانه برای اهداف سیاسی  

 خود شان، بلکه برای اهداف سیاسی باداران پاکستانی شان بامامیجنگند. 
جمع کثیری طالبان را اوالد خانواده های نادار وآوارۀ مادرپاکستان، وعـدۀ  
ازمجاهدین چون مالعمر و دارودسته اش تشکیل میدهند، که توس  آی اس  
آی جذب ودرمدارس شیطانی پاکستان آموزش دینی وجنگی دیده اند، تقریباً  
هفده سال پیش آوانی که مجاهدین بعداز شکست اردوی شوروی، برای احراز  
قدرت بجان هم افتادند، این دد منشان برای تطبیق پالن سیاست خارجی خا   
پاکستان، امریکا و عربستان سعودی، به افغانستان سوق داده شدند، و زیرعنوان  
ـا   فرشته های صلح، عساکرپادشاه، باتبلیغات واشتهارات گسترده وفوق العاده ب
کمک آی اس آی وقوای نرامی پاکستان، تقریباً بدون هی  مقاومتی موفق به  
اشغال اکثریت کشورمابه نفع پاکستان شدند. چهار سال حکومت ننگین آنهابـر  
کسی پوشیده نیست، که برملت ماچه روا داشتند، چقدرمردم بیگناه ما رادرمزار  
شریف وبامیان محض به جرم شیعه بودن قتل عام کردند، کوهستان زمین زیبای  
مارابخاک یکسان وحتی کاریزها وباغهای انگورشانرا تخریب کردند، جوانهای  
شانرا کشته وخانواده های شانرابکابل سوق دادند، وحتی گفته میشود دختـران  
شان رابه عربها فروختند وبه باداران پاکستانی شان تحفه دادند. موزیم پربهای مارا  
که درشرق نریرنداشت ومجسمه های بودا راکه ازشهکارهای جهان شمرده می  
شد، وقدامت چندهزارساله داشت، بشمول دههاکتابخانۀ مملو ازکتب نایاب و  
ـار   کمیاب وبه صدهاآبده وبنا های تاریخی بی مانند دیگرمارا درهرگوشه وکن
کشورمنفجرکردند به آتش کشیدند وبخاک یکسان نمودند، مکتبها رابسته، زنها  
رازندانی خانه هایشان ساختند، خالصه که این تیره اندیشان کشورمارابه ویرانۀ  

 تبدیل وبه دورحجر بردند 
ـازدۀ   تاباالخره بنابرهمکاری شان با القاعده وتجاوزالقاعده برحریم امریکا )ی
سپتمبر( وعدم تسلیمی بن الدن به امریکا، توس  حملۀ هوایی امریکا به کمک  
جانبازان شمال، ازافغانستان عزیزما اخراج شدند، و برخالف گفتۀ قیوم کوچی  
کاکای غنی احمدزی رئیس جمهور به کوههای کشورما باالنشدند، بلکه ازجایی  

 که آمده بودند دوباره بدانجا فرارکردند.  
طالبها باآنکه زادگاه ووطن اصلی شان افغانستان است، اماچنانکه قبالً گفتیـم  
دریک شرای  نهایت دشوارکشورکه به ملیونهامردم مهاجرت وآوارۀ دیارغیر  
وازجمله پاکستان شدند، متأسفانه اطفال این فامیل های نادار وعدۀ ازمجاهدیـن  
آوارۀ ما، بنابرمشکالت نهایت خراب اقتصادی، باخدعه وفریب آی اس آی به  
منرورخا  درمدارس شیطانی پاکستان آموزش دینی ومذهبی ونرامی دیدند.  
ـاع   ـب درهمان کشوربزرگ شدندوفعال اگرقبول کنیم ویانکنیم، متأسفانه همه ات
پاکستان اند، ومثل ملیونهاافغان ماکه دراثرمعاهدۀ دیورند ازما جدا ساخته شـده  
ـتـون   درآنطرف سرحد درپاکستان زندگی میکنند، همه پاکستانی اندوتنهابا پش
بودن وپشتوگپ زدن شان، افغان محسوب نمیشوند. گروهی طالبان نیزباپشتون  

 بودن وپشتوگپ زدن شان افغان نیستندوتعلقی به کشور ما ندارند. 
ـیـوم   لهذا این فرموده های کاکای رئیس جمهورحکومت وحدت ملی، ق
خان کوچی احمدزی درمصاحبۀ تلویزیونی شان باطلوع نیوز، که این ددمنشان  
را ازباشندگان افغانستان وبرادران ناراض ماخواندند واضاف کردندکـه چـون  
بدون موجب به حکومت شان توس  امریکا  ومردم افغانستان خاتمه داده شده،  
ـثـل   باید ازآنهاعذرخواهی صورت بگیردواعادۀ حقوق وحیثیت شان شود ! م
مخالفین سیاسی خواندن این گروه توس  برادرزادۀ شان، دومین مغزمتفکرجهان  
بسیارنادرست، ظالمانه وبکلی دور ازحقیقت است، ومارابجای اینکه درحل ایـن  
 معضله کمک کند، باوربفرمایید حل این معضله راهنوز هم مشکلترمی سازد . 

وقتی میگوییم آنهاافغان نیستند، مقصدماازطالبان صدررهبری این حرکت و  
یک عدۀ زیادازپیروان نزدیک آنهاهستند، که همه از مدارس شیطانی پاکستان  
فار  شده ومتأسفانه عزت، شهامت، افغانیت اسالمیت وحتی انسانیت شانـرا از  
ـاداران   ـفـع ب دست داده وباقتل وقاتل وتخریبات وجنایاتی که درکشورمابه ن
پاکستانی شان انجام میدهند، باورکنید اصالً کلمۀ تروریست درمعرفی آنهابسیار  
ناچیزاست تاچه رسدبه اینکه بسیاربی انصافانه وغیرمسئوالنه ازهم حقایق چشـم  
بپوشیم واین ددمنشان را)مخالفین سیاسی( کشوربخوانیم وبعدآنراچنان تفسیر و  
توضیح نماییم که طالبان ازلحاظ دین، افغانیت و وطنپرستی بامامشابه اند، منتها در  
مسایل سیاسی بامامخالفتند، لهذا میشودآنهارامخالفان سیاسی گفت)ارشادات غنی  

 احمدزی( ! 
البته آنهاییکه ازطرف این گروه به نوعی فریب خورده یاازلحاظ قومیـت،  
 عقاید مذهبی، ترس یابنابرمشکالت اقتصادی باآنهاپیوسته )دنباله در   ششم( 
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 هفته نامۀ امید  689شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                               المیدا 
 ما چه به دست آوردیم ؟ 

 9686ـ  9696جنگ سری امریکا درافغانستان  
پیش ازتقدیم بخش پنجم، الزم میدانم براین نررمؤلف)اگریکنفر در شکست  
دادن اتحادشوروی وحزب دموکراتیک افغانستان مشخص گردد، آن شخص  

 جنرال ضیاءالحق میباشد.(، تبصره نمایم . 
ـان و   دراثرجهاد ده سالۀ مردم افغانستان وقربانی بیش ازیک ونیم ملیون انس
معلولیت هزاران دیگر، شوروی به زانوآمد، وبه چندین کشور تجزیه گردیـد.  
جنگ سرد ختم شد، دیوار برلین فروریخت، اتحاد دوبارۀ آلمان تحقق پیداکرد  
ـازی   وتهدید جنگ اتومی کاهش یافت.بعضی هاکه بانادیده گرفتن آنهمه جانب
ـاء   ـی هاوقربانی های مردم افغانستان، افتخارشکست اتحادشوروی رابه جنرال ض
الحق میبخشند، قدرناشناسی وجفای عریم به مردم افغانستان میباشد. نقش جنرال  
ضیارا نمیتوان نادیده گرفت، ولی اودربدل ملیاردهادالر کمک نرامی واقتصادی  
حاضرشد موقف ضدشوروی بگیرد، ازجهاد ومجاهدین حمایت کند. جنـرال  
ضیابااین عمل خودبا خون مردم افغانستان، پاکستان را ازهجوم احتمالی شوروی  
نجات داد، واز سوی دیگر اقتصاد وطن خودرا شگوفان ساخت، چنانچه بارها در  
 بیانات رسمی خود میگفت: )حمایت ازجهاد افغانستان دفاع ازپاکستان میباشد.( 
قصور اینهمه حاتم بخشی هابیشتر برشانه های خود افغانهامیباشد، زیرا رسانـه  
ـیـل   های جمعی وتنریم های جهادی افغانستان چه درپاکستان و چه پس ازتشک
حکومت، قادر نشدنداذهان مردم جهان رابه حقایق جهاد وقربانیهای بینریر مردم  
ـاری از   ماروشن سازند، وافتخارحاصله رابنام ملت افغانستان ثبت بدارنـد. شـم
رؤسای تنریمهای جهادی که بیشترمنافع پاکستان رادرنررداشتند، مثل گلبدیـن  
ومولوی حقانی، حتی درجریان جهاد، افغانستان رابه پاکستان بخشیده بودند. از  
کنفدریش افغانستان وپاکستان صحبت میکردند، آرزوداشتند مسجدجامع پـل  
خشتی رابنام جنرال ضیامسماسازند و اختیار اردوی افغانستان رابه جنرال حمیـد  
ـانـی   ـق گل، قاتل مردم افغانستان بسپارند. گفته میشودکه مولوی جالل الدین ح
ـان   حتاپیش ازآغازجهاد در برابر تجاوزشوروی، برضدپالیسی مرحوم داوودخ

 درمورد خ  دیورند، به جانب داری پاکستان قیام کرده بود ! 
 اینک بخش پنجم خدمت تقدیم می گردد : 

 * * * * * 
 جنگ آی اس آی : 

حکومت ضیاالحق تجاوزشوروی رابه افغانستان، تهدیدبه پاکستان میدانست،و  
براساس ارزیابی جنرال اخترعبدالرحمن رئیس آی اس آی، فکرمیکرد شوروی  
بخاطردست یافتن به بحیرۀ عرب، بلوچستان پاکستان رابه کمک هند اشغال می  
نماید. برای جلوگیری ازپیشروی شوروی، کمکهای قابل مالحره رابه مجاهدین  
سفارش نمودتاشوروی را درمرداب افغانستان غرق کند. ضیا بیشرازهـمـه، از  

بااکثریت رأی درپارلمان هندوستان بقدرت    8312اندیرا گاندی که درانتخابات 
 رسیده بود، هراس داشت که بنگله دیش راازبدن پاکستان جدانمود. 

ضیا به عربستان رجوع کرد وکمکهای دولتی وشخصی رابرای جهاد بدست  
آورد. مشارکت پاکستان عربستان، به همکاری امریکا، ضرورت بود . پاکستان  

ـا    02دربدل کمکهای عربستان یک قوۀ نرامی   ـلـه ب ـاب هزارسربازی رابرای مق
دشمنان منطقوی عربستان به مصرف آن کشوراعزام کردودرجوار مرزاسرائیل  
مستقرساخته شد. شمار سربازان پاکستان تاچهل هزارسربازمیرسید، که قسمتی از  
 آن به حراست خانوادۀ شاهی سعودی دربرابر چالش های داخلی گماشته شدند.  
پاکستان نقش وحضور آی اس آی رادرافغانستان مخفی نگهداشت، جنـگ  
ـیـرۀ   علیه شوروی راشکل گوریالیی داد تاشوروی بهانۀ نداشته باشدبه سوی بح
ـان مـی   ـت عرب پیشروی نماید، وبه کمک هند به پاکستان تجاوز نماید. پاکس
ـان نـرسـد.   ـی ـل خواست دیگ جنگ افغانستان آهسته آهسته بجوشد ولی به غ

افسربلندرتبه وپایان رتبه داشت، که    312دستگاه آی اس آی دربخش افغانستان  
همه بالباس محلی وشخصی بصورت مخفی اجرای وظیفه میکردند. ازیونیفورم  
ـنـد   استفاده نمی نمودند، که اگر درجریان جنگ دستگیرشوند، وسیلۀ پروپاگ

 اتحاد شوروی قرارنگیرند، وبهانۀ برای تجاوزبرپاکستان نشوند.  
حدود    8311تا 8312آموزش مجاهدین درپاکستان صورت میگرفت. ازسال 

هشتادهزار مجاهد درهفت مرکزتربیه شدند وآموزش دیدند، که توس  افسران  
آی اس آی عملی میگردید. اگردراستعمال سالح امریکایی آموزش ضرورت  
ـا   ـه ـیـدادنـد، وآن می افتاد، امریکایی هااول افسران آی اس آی راآموزش م
مجاهدین را. کندی و تندی جنگ، انتخاب نوع سالح، چه اندازه سالح به کیها  
داده شود، توس  جنرال اخترتعیین میگردید. بعضاً سالح هایی که ازراه سازمان  
سیا داده می شد، افسران آی اس آی آنرابی کیفیت تشخیص میدادند. چنانچه  

ویاسالحهایی که از مصر خریده   Blowpipeموشکهای زمین به هوای بلوپایپ  
 شده بود، معیاری تلقی نمی شدند. 

اختالف دوامدار تنریم های جهادی درپشاور ودرداخل افغانستان درد سربـه  
دستگاه آی اس آی بود. درهرسه ماه میان ضیا ورهبری آی اس آی، رهبـران  
جهادی وقوماندانهای ارشد جهاد، جلسه صورت می گرفت وبرحاالت سیاسی  
و جهادی بحث میشد. ولی جنرال اختر با رهبران جهادی زود زود جلسه میکرد  

 ومسایل تکتیکی راموردبحث قرار میداد . 
جنگ رابه ماورای دریای آمو به آسیای    8313دستگاه آی اس آی درسال   

مرکزی انتقال داد، وآرزوداشت یک سلسله حمالت پروپاگندی رادرداخـل  
باالی دریای آمـو    8310خاک شوروی انجام دهد، وپل دوستی راکه درسال  

ـایـد.   اعمار شده بود، ومهمترین راه اتصالی افغانستان وشوروی بود، تخریب نم
 ولی جنرال ضیا طرح تخریب پل را رد کردوآنرابسیار پرخطر تلقی نمود.  

 جنگ ضیاء : 
ـفـه دار در   ستارۀ اقبال محمدضیاءالحق، یک نرامی گمنام پاکستانی، وظی

زمانی به چشمک زدن آغازکرد    8312سفارت پاکستان در اردن، درخزان سال  
ـات و   که فرصت یافت درجنگ داخلی اردن میان فداییان فلسطینی یاسرعرف
ـعـروف اسـت،   قوای ناتوان ملک حسین پادشاه اردن که بنام )سپتمبرسیاه( م
اشتراک ورزید. زمانیکه ضیا دراردن پیروزشد، اردوی پاکستان درجنگ میان  

ـا    8312هندوپاکستان درسال  درلبۀ شکست فاجعه آمیزقرارداشت. پیروزی ضی
ـلـم قشـون سـرخ   در اردن اورابصفت یک محرک قوی درمقابله بافرقۀ چه
ـلـق   شناساند. اگریکنفر درشکست دادن اتحادشوروی وحزب دموکراتیک خ

 افغانستان تشخیص شود، آن شخص ضیاءالحق می باشد.  
عضوآتشۀ نرامی پاکستان دراردن بود، که سالها پیش در    8318ضیا درسال 

آنجاتعیین شده بودتا همکاری نرامی میان پاکستان واردن را مساعد نماید. ولی او  
باالتراز وظیفۀ خود، فشون اردن رادرمقابله با فلسطینی هارهنمایی کردوبه امـر  
ملک حسین، توانایی های نرامی سوریه راکه ازفلسطینی هاحمایت مینمود، و  
قسمتهایی ازشمال اردن را اشغال کرده بود، ارزیابی نمود. ضیاپس از ارزیابی نرر  
داد که از راه حمالت هوایی مؤثر میتوان جلوقوای سوریه راگرفت، چنانچه در  

 ازاء آن خدمت، محرم راز ملک حسین گردید . 
ـان    8318پاکستان در  به جنگ داخلی گرفتارشد، یحی خان دکتاتور پاکست

ناراضیان راسرکوب نمود ودرپاکستان شرقی به قتل عام اقدام کرد، سه ملیون  
 انسان رابه کام مرگ فرستاد. جنگ کوتاه مدت با هند )دنباله درصفحۀ هفتم( 

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                       فریمونت 
 پرسشی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس: 

 استاد فرزانه وبزرگوارداکتررهین وزیراطالعات وفرهنگ، باید پاسخ دهندکه : 
آیا محمدظاهرخان محمدزیی وحامد کرزی پوپل زیی واشرف غنی احمد زیی  

 غل زیی قابل محاکمه و مأخذه و باز جویی نیستند؟ 
دریکی ازاحادیث شریف حضرت محمدمصطفی ) ( ذکر است:) مردم  
عائله خداوند اندو محبوب ترین ایشان نزد خداوندکسی است که نفع رساننـده  

 ترباشد؛ به عائله خداوندجل جالله(. 
 چندتا ازنیکی هاوخیر جاریه بویهه در این حالت میهن ما اینهاست:   
ـا.    -0 خرید قلم و کتابچه برای یتیمان.     -8  ـه   -2 همکاری در آبادی مکتب آن

آگاهی دادن آنها به اطاعـت از    -3 خرید دریشی و لباس مکتب برای یتیم ها.  
فهمانیدن پاسداری از حرمت و عزت گذاشتن بـه    -5 لوایح و قوانین ترافیکی. 

سهم گرفتن در پاک کاری و نرافت خانه و ده    -1 دختر ها و خانم ها درهمه جا . 
ـانـه    -1 و قریه و شهر.  آموختن خواندن ونوشتن به خویشاوندان نزدیک؛ از خ

ـای    -1 شروع تابه ده و قریه وشهر.  روش نگهداری تن و بدن از درد و بـال ه
 گوناگون. 

ـاه   هرکسی بقدرتوان و وسع خودمیتواند درخدمت عائله خداوندباشدو آنگ
 درهردودنیامحبوب اهلل جل علی شأنهُ خواهدشد انشأاهلل تعالی. 

شرح باالرا چندروزپیش برای یکعده ازجوانان که سخت به خداوند)ج( و    
ـیـری   پیامبرگرامی) ( گرویده ودوستدارش هستند و می خواهندکه کارخ
 کنند تادر روزآخرت مورد سنجش قرار گیرند؛ دررخ نما)فیسبوک( نوشتم. 

با باورداشتن به اینکه هرپدر ومادرنهایت تالش وکوشش را در راه آموزش    
وپرورش وتندرستی و بهروزی و سرفرازی فرزندان خویش می نمایند؛ زیـرا  
ماهمه مسلمانیم وبدستور خداوندوپیامبر، گردنِ باور و خردواندیشه نهاده ایـم؛  
پس هیچیک اززن ومرد مسلمان را نشاید که در این راه کوتاهی یا چشم پوشی  

 کرده تنها به خود و عیاشی و خوشگذرانی خود بپردازد . 
ـان) اصـطـالح   ـاد زایـرخ اکنون تنهاکوتاه نگرشی داریم برعملکردهای م

 خانوادگی خودشان( : 
هرچه دستورکشتن وبدار آویختن نخبگان و چیزفهمان افغانستان درزمان    -8 

خود محمدظاهرشاه و صدارت کاکایش هاشم غدار وپسر کاکایش ماد داوود  
 انجام شده به دستخ  خود ماد زایر خان بوده. 

ـاداری بـه    -0  خلع سالح نمودن همه اقوام افغانستان بجزپشتونها، وتقسیم ب
کتابت وحسابداری به تاجیکها وقزلباشها و جوالیگری و خانه سامانی به  ̎ پشتونها 

 هزاره ها. آیا این تقسیمات درست نبوده و من اشتباه نوشتم؟ 
ـیـک    -2  چشم پوشی ازقتل وغارت مردم هزاره و اوزبیک وترکمن و تاج

ـان و   ـیـدن دوانس بدست پشتونها. بگونه مشت نمونه خروار: زنده پوست کش
ـاد   انداختن جسد شان باالی خرمن گندم زمین خود شان وآتش زدن آن اجس
ـاامـروزهـم   مرلومان دروالیت سرپل توس  کمال الدین اسحق زی! کسـی ت

 نمیداند که نتیجه دادخواهی چی شد و بکجا انجامید ؟ 
بیخبری وعدم توجه به وضع رفاه عامه. مشت نمونه خروار: تا زمانیـکـه    -3 

مردم چغچران فرزندان خویش را به سبب قح  و خشکسالی متواتردرسرزمین  
ـتـی و   شان؛ برای فروش به شهرهاوپایتخت نیآورده بودند؛ کسی از این بدبـخ

 بیچارگی هم میهنان ما خبر نداشت. 
ـان    -5  فرزندان خود ماد زایرخان ازبیسوادترین وبی کفایت ترین و... جوان

زمان خویش بودندوتا همین حاال یک چیزیکه نمایانگرادای دین شان دربرابـر  
ـیـت   ـل ـاتس خداوند)ج( ومردم ومیهن شان ازگونۀ نمازخوانی،پیام همدردی وی

 گویی، دستگیری وهمنوایی و... نداشتند و ندارند و نخواهیم دید. 
اما شاهدخت هندیه فرزند ملکه ثریا و شاه امان اهلل که هردو بادانش اندیشمند  
وپیشرفت پسند بودند؛ باکهولت سن و دست خالی به میهن بازگشته درکنارهـم  

 میهنانش باعزت واحترام به کارهای خیریه مشغول است. 
بخاطرپرکردن جیبهای حریص خانوادگی شان: پالنهای که روی دست    -1 

ـان   گرفتند همه شکل تراهر وفریبکاری بود. ازهمه آن پالنهای پرطمطـراق ش
 حاصلش چیست و کجاست و چرا گم شد؟ 

ماد زایرخان چقدربا  وزمین غصب شده را فروخت و پولش رابه بانک    -1 
 های خارج به حساب فرزندان بی دانش و بی کفایت خویش ریخت.  

ـاد   شماخوب باژرفنگری ودلواپسی و زیرکی چهل سال دوران زمامداری م
زایرخان محمد زیی را باچند روزه پادشاه جمهوری کـرزی واحـمـدزی در  
ترازوی خرد واندیشه وامانتداری ایمان خویش بسنجید وبعد قضاوت نماییدکه  

 ما ازچهل سال بیکارگی و نفاق اندازی و نخبه کشی و... یاد نماییم و یا ؟؟؟  
در ریشه وماهیت و روش چی تفاوتی را بین دورۀ چهل سال پادشاهی ظاهر  
خان و دورۀ سیزده و نیم سالۀ اخیرمی بینید؟ آیادر قوم و زبان پرستی،ظالـم و  
ستمکار و دزد وچپاولگر نوازی چیزتازۀ دیده میشود؟ ویا بازی باقانونها وقانون  

دستخ  نکردن قوانین متمم قانون اساسی دورانش؛    ̎ گریزیهای خانوادگی شان 
رشد و پرورش چپی ها، خفه ساختن علمای دین درمسجد پل خشتی کابل ووو،  
و بازبرای ستایش یک خاین،خاین ملی وجانی دیگری رامی آوری که خـود  
نوکرآی اس آی وبرادرطالبِ خونریز انسان دشمنِ قرءان سوزِ زن ستیز یعنـی  
جامدخان کرزی ؟! که اگرخردورزی واندیشه نیک داکترعبداهلل نمیبود امروز  
ـاه هسـت   ـب باز ایزار رابا ایزاربند درجنگ انداخته بود. اشتباه میگویم؟ اگراشت

 راستش را شما بگویید. 
 ای صداقت برتو لعنت کز تو ذلت یافتم  

 وی خیانت برتورحمت کزتوعزت یافتم 
ـیـن دو دهـه   یک بازتاب از تعصب وتخم کین کاشتن خودکامه ها درهم
اخیردرنزدیکی افغانستان به وقوع پیوسته از وبسایت یک جوان ایرانی میخوانیم:  
ـ پدر کشته   ) وچنان شدکه... به گفته فردوسی : پدر کشتی و تخم کین کاشتی 

 را کی بود آشتی  
ناگوارترین پیامد جنگها بغض وکینه و نفرتی است که دراندیشه بازماندگان  
جنگ نسبت به طرف مقابل به وجود می آید و محصول آن هم چیـزی جـز  
نکبت و بدبختی و تباهی چیز دیگری نخواهد بود. از این روی ، داوریها واظهار  
نررهای یونانیان درباره ایران پیش از آنکه ازصافی های حب و بغضهاو تعصبات  
جاهالنه پاالیش دهیم ، پذیرفتنی نخواهد بود.مضحک ترین وشگفت آورترین  
حادثه، مطلبی است که میگویند  پس ازپایان جنگ هشت ساله ایران وعـراق،  
روزی به مناسبتی بایکی ازفرزندان صدام تکریتی، رئیس جمهورعراق، مصاحبه  
انجام گرفت . خبرنگاری از وی درباره ایران و ایرانیان نررخواهی کرد و او در  

 پاسخ گفت از سگ و ایرانی . سگ بر ایرانی شرف دارد..! 
این گونه اظهارنررهارا بجزانفجارنفرت وعمق کینه ایکه ازایرانیان درطـول  

 جنگ به دست آورده اند آیا به حساب دیگری هم می شود گذاشت ؟ ( 
حاال تجلیل ازصدسالگی شاه سابق، تجلیل ازنفاق افگنی، برتـری خـواهـی  
قومی وزبان، تجلیل ازکشتار روشنفکران وطندوست، تجلیل ازعیش وعشـرت  
جویی، تجلیل از بی تفاوتی دربرابرآالم ملت وظلم بـراقـوام مـحـروم ووو  
نخواهدبود؟ مقام سلطنت غیرمسئول وقادربه انجام هرگونه اقدام برسرنـوشـت  

 ملت افغانستان، منشأ وسرچشمۀ همه امورکشوربوده )دنباله درصفحۀ هفتم(  

 نیوجرسی انجنیر عبدالصبور فروزان                                                         
 تلویزیون ژوندون 

 (3)مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان  
ـیـش   دراین بخش مقاله حقیقت آنهایی راکه اسماعیل یون همفکران خود وپ
وایان حرکت سلطۀ پشتونیسم وتحمیل زبان پشتو میداندوتالش میکندتا ذهنیت  
مردم را ازدریچۀ تلویزیون ژوندون تحریف نماید، وآنها راازآنچه که بودند، نه،  
بلکه چیزدیگری جلوه دهد، برمالسازم تاباشدکه مردم ماازواقعیتها باخبرشوند و  
مشکل قضاوتها آسان گردد. یکی ازین چهره ها آقای نادراست، که اسماعیـل  
یون وهمفکرانش اورااعلیحضرت محمدنادرشاه غازی؟؟؟ میگویند، ولـی در  
ـهـور   ـادرغـدارمش میان مردم چیزفهم کشور وآنهاییکه ازواقعیتهاواقف اند، به ن
است. نادر شخص مزور وفریبکار وخیانت پیشۀ بود. قتل پدرامان اهلل خان را او  
طرح کرد. وقتی قاتل دستگیرشد، به تزویر اورارهاکردو شاه علی رضاآغا را  
که شخص بادیانت وخداجویی بود، دردام انداخت، چون اهل تشیع وتاجیک  
بود. بااین توطئه نادر، امان اهلل شاه، علیرضا آغارا شهیدساخت. وقتی من پسـر  
کوچک بودم، همواره به مزاراین مردبزرگ وشهید پاک میرفتم ودعامیکردم،  
قصه اش را اززبان پدرم شنیده بودم. نادر موسس استبداد پشتونیسم نـویـن و  
ـان   ـادرفـرم سرکوبی دیگراقوام کشوربخصو  تاجیکها وازبیکهاست. برای ن
روایی پشتونها وفرمانبرداری اقوام وملیتهای دیگرکشور اصل بود وآنرا رازدوام  
سلطنت درخانوادۀ خودوحصول رضایت انگلیسها میدانست. برای تحقق ایـن  

 هدف، نادرازآنچه ظلم وبیدادی که بود استفاده کرد. 
ـان   ـن نادربرای سرکوبی اقوام تاجیک وازبیک وهزاره، وحاکمیت پشتونهاچ
ظلم واستبدادکردکه حتی اکثرپشتونهایی که تعصب نداشتند، بااین برنامـۀ او  
موافق نبودند وحتا بعضاً آنرامذمت میکردند. نادربه امان اهلل خان خیانت کـرد،  
درظاهر ازامان اهلل خان توصیف می کرد، ولی دردل دشمنی شدیدبااو داشت،  
وبرای سرکوبی امان اهلل خان، با انگلیسهاهمدست نشد. زمانی که هنوزنماینـدۀ  
امان اهلل خان در پاریس بود، بصورت مخفی وبدون اینکه پادشاه راآگاه سازد،  
دزدانه به لندن رفت وآمدمیکرد، وبطورمخفی وخاینانه درطرح سقوط دولـت  
امان اهلل خان انگلیسها راهمکاری مینمود. درواقع او یک شخص نمـک حـرام  
بود. انگلیسهابخاطرنزدیکی امان اهلل خان با دولت روس ازاوراضی نبودند ودر  
صدد برانداختن سلطنت اوبودند. نادروخانوادۀ او تاآخر بحیث دشمنان امان اهلل  
خان باقی ماندند. حتی برادرش هاشم صدهاتن ازشخصیتهای ملی ومیهنی کشور  
را به جرم طرفداری وحتی اظهارمحبت به امان اهلل خان بقتل رسانید، وصدها تن  
دیگر رادرسلولهای مخوف زندان شاهی برای سالیان درسال نگه داشت. نادر بـه  
تزویر اینکه تاج وتخت رابه امان اهلل خان برمیگرداند اقوام جاجی ومنـگـل را  
فریب داد وبرعلیه شاه حبیب اهلل کهدامنی استفاده نمود، وحتا زمانیکه روسهابه  
همکاری غالم نبی خان چرخی به شمال کشورحمله کـردنـد وسـه هـزاراز  
مجاهدین رابه شهادت رسانیدند وقسمت اعرم شمال کشوررااشغال کردند، نادر  
و حامیان انگلیسی اش وارخطا شدندکه مبادا روسهاموفق شوند وامان اهلل خان را  
دوباره بیاورند، باشاه حبیب اهلل کهدامنی موافقه کردکه به دولت شریک میشود  
ـا   واو راتشویق کرد که شخصاًبه سمت شمال رفته وبر علیه روسها بجنـگـد. ام
وقتیکه روسها عقب نشینی کردند، ازعهدی که باشاه حبیب اهلل کهدامنی بستـه  

 بود، صرفنرر کرد. 
ـان اهلل   نادر وقتیکه قدرت رابدست گرفت، نه تنها ازبرگرانیدن  سلطنت به ام
خان اباء ورزید، بلکه برای امان اهلل خان وخانواده اش هم اجازه ندادتا به وطـن  
برگردند. زمانیکه غالم نبی خان چرخی به نادر میگویدکه ماوعده کرده  بودیم  
ـاه   سلطنت رابه امان اهلل خان برمی گردانیم، بایدبه عهد خودوفاکنیم واو را پادش
اعالن کنیم، نادر می گویدکه سلطنت رابه زورخود گرفته ام، نه به زورامان اهلل  
خان، وبه امان اهلل خان دشنام میدهدکه سبب آشفتگی غالم نبی خان چـرخـی  
شد، وپرخاش شدیدی باهم کردند. غالم نبی خان به نادرمیگویدکه تو خاین و  
نمک حرام هستی ولعنت به پدرش میگوید، نادرعصبی شدوبرعساکرش فرمان  
دادتابرغالم نبی چرخی حمله کنند وباقنداق تفنگ به پشتش حواله کردنـد و  
سپس امرکرد تا بابرچه اورا قطعه قطعه کنند، که باالخره بدن سفیرچرخی مثل  
یک مشک خون شد، وبعد میتش رابه لگد زده و به خانه اش فرستاد. این عمل  
نادرخیانت اورادربرابرهم پیمانانش ثابت ساخت، وخصوصیت درنده خویی و  
ددمنشانه اش رابرمال نمود، واخبارآن درمیان مردم پخش شد، نادر به نادرغـدار  

 مشهورشد .  
مدتی نگذشت که عبدالخالق، که پسرخوانندۀ غالم نبی خان چرخی بود، و  
درخانۀ اوبزرگ شده بود، درصدد آن شدکه انتقام غالم نبی خان چرخی را از  
نادر بگیرد، چون نادر غالم نبی خان چرخی رابدون گناه وبدون محاکمه به قتل  
رسانید، که درواقع نادر بایدبه عدالت کشانده میشد که نشد. لذا عبدالخالق کـه  
جوان شجیع ووفاداری بود درمحفل توزیع شهادتنامه های دانش آموزان لیـسـۀ  
امانیه )که توس  نادربه لیسۀ نجات تغییرنام یافت(، باحوالۀ سه مرمی به دهن نادر  
ـانـوادگـی   حیات او راخاتمه داد ومردارش ساخت. بعد ازقتل نادر، مجلس خ
ترتیب شدوقرارشدشاه محمودبرادرنادر، پادشاه شود، شاه محمود که نسبت به  
سایربرادران واهل فامیل خصوصیت نیکوداشت عذرپیش آوردوظاهر هـهده  
ساله راپادشاه ساختند، ولی هاشم برادر اندر نادرکه در درنده خویی وظلـم بـه  
نادرشباهت داشت، امورسلطنت راپیش میبرد. هاشم بخاطرانتقام برادر، عبدالخالق  
راشکنجه کُش کرد. هاشم به رئیس شیطان صفت ضب  احواالتش میرزا محمد  
شاه خان ننگرهاری راکه شکنجه گر سبعیت خو بود، رادستوردادتا در شکنجـۀ  
ـاز   عبدالخالق ویارانش ازهی  دنائت ورذالت خودداری نورزد، و اوهم درطول ب
جویی های دوامدار، عبدالخالق رابه زاری زار اذیت کرد وقبل ازینکه در بیرون  
ـا   زندان دهمزنگ او وهمراهانش را به دارظلم هاشم خانی بیاویزد، از اوپرسید ب
کدام کلک ماشه راکش کردی؟ همان کلکش را برید، از اوپرسید باکدام چشم  
ـیـش   نشان گرفتی؟ همان چشمش رابا تیغ بران کشید، از اوپرسید باکدام پای پ
ـپـس   آمدی؟ همان پایش را برید وتن توته وپارچۀ او را به دار آویخـت، وس
ـایـۀ   ـام درقفس انداخت ودرمنطقۀ جوی شیرکابل برای روزها آویزان  ماند، ت

 عبرت دیگران شود. 
ـیـرات   از بزرگان کابل شنیده بودم که مردم کابل هرروزپنجشنبه مخفیانه خ
ـای   میکردند وبه روح عبدالخالق وهمراهان بیگناهش دعامی نمودند. هاشم اعض
خانواده وخویشان عبدالخالق رایکایک به قتل رسانید، که درمجمله اطفال خرد  
سال ومردان زنان کهن سال نیزبود. هاشم توس  ضب  احواالتش دریافت کـه  
درقتل نادر یک دوست عبدالخالق نیزهمدست بود، فوراً اورابازداشت کردندواز  
اوپرسیدندآیا تودرین قتل باعبدالخالق همدست بودی؟ این جواب دلیر گفـت  
که این ناجوان)عبدالخالق( مراخبرنکرد که من هم درین کار خیر اوراهمکاری  
میکردم ! هاشم به غضب شدوآن جوان رادرهمانجا باگلوله شهیدساخت. ازیـن  
روزبه بعدهاشم درمیان مردم کابل لقب اصلی خودرادریافت وبه هاشـم جـالد  
مشهورشد. هاشم برای گرفتن انتقام برادر این راکافی ندید ودسیسۀ دیـگـری  
طرح کردونمایندۀ به هزاره جات فرستاد وگفت همه بزرگان، خبرگان، علماو  
ـان   ـایـل بـرایش سرشناسان هزاره جمع شوند. وقتی همه جمع شدند، پول ووس
ـا   فرستادوگفت که صدراعرم صاحب میخواهد باایشان مالقات نماید. هزاره ه

 که به شاه حبیب اهلل کهدامنی بیعت نکرده بودند  )دنباله درصفحۀ ششم( 
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ـ کالیفورنیا کامل انصاری                                                         کاسترو ویلی 
 منارۀ جام شاهکار دورۀ تابان اسالمی 

منارۀ جام یکی ازبرجستگان تاریخی، فرهنگی وهنری دورۀ تابان اسالمی در  
کشورما محسوب میگردد.)*( بایدتذکردادکه درهرکنج وکنار کشورتاریخی  
ما ازهزارۀ اول قبل ازمیالد تااواخرسدۀ نهم ه. ق. آثار وغنایم گرانبهایی موجود  

ـاریـخ   بوده است. این آثار در ادوارت
ازشهرهای اسکندریۀ شمال شرقی تا لبه  
ـالـی   ـای شـم های هریرود و ازلبه ه
اکسوس رود تا اواخرحوزۀ رودکابل،  
ـانـه و   ازشهرزرنگیانه )رزنج( تا سغدی
 کاپیسی تا اراکوزی پنهاداشته است. 

ـان و   ـاه در ادواراسالمی دردورۀ ش
سالطین غوری، اثربلندقامتی همچـون  
ـا   )منارۀ جام( قدعالم کرد. این مناره ت
امروزهم ازایام جوانی به پیرانه سری و  
کوژپشتی رسیده است. نشریۀ بـرون  
مرزی بنام )گلستان(، چاپ کانادا، در  
بارۀ مناره جام نوشت: )منارۀ جام بیـن  
آهنگران و کمنج در تالقی تگاوگنبد  
ودریای هریرود واقع شده است. منارۀ  

ـتـر    15جام دراین درۀ تنها، بابلندی  م
قامت کشیده، قسمت تحتانی آن شش  
رخی شکل بوده ونُه مترقطردارد. در  
ناحیۀ باالیی شش رخی مناره بـه سـه  
مرحله به شکل مخروطی بناگردیده، و  
بداخل مناره زینۀ مارپی  هشتادپله یـی  
آبادشده است. این بنای نام آور کشور  
ـاس   ـن ـان ش ـت ما نخستین بارتوس  باس
(  8فرانسوی بنام مارک تذکر رفتـه ) 

ـاس   ـن )شاید اندری ماریک باستان ش
 بلهیکی بوده باشدنه مارک فرانسوی( . 
غور وکوهپایه های آن مرکزشاهان  
سوری، غوری، شنسبی، شیشی، زوری  
و بسطام و سام بوده است، که همۀ این  
نامهاباخاندان کهن غورکه ازنسل بسطام  
بن ابیورداسپ هستند، بوجودآمده اند.  
شاهان درخم وپی  دورتاریخ، برعالوۀ  
تاج وتخت، قلعه های مستحکم سنگی  
وباره های استوار وحصارهای بـزرگ  
ـای   ـاره ه وارگ های درون وبرج وب
ـان   مستحکم، که برای پدافند ملـی ش
ـان   بکارمیرفت، بنا کردند. اهالی وشاه
ـنـد   ـل غوری چون درکوهستارهای ب
زندگانی میکردند، بدون شک به ایـن  
همه ترصدگاهها نیازمبرم داشتند. شهر  
ـنـد   ـل فیروزکوه که دردامنۀ کـوه ب
ـانـی   ـت ـابس موقعیت داشت، پایتخت ت
شاهان غوری محسوب میگردیـد، و  
ـعـۀ   ـل ـنـداور)مـوسـی ق شهرک زمی
ـان   ـاه امروزی( پایتخت زمستانـی ش
ـیـن   غوری بود. بدون شک این سالط
ـا،   برعالوۀ قلعه ها، به تأسیس قصـره
ـا   ارگهای صخره یی، ارم ها و مناره ه
ـا وروددیـن   اقدام عملی میکردند. ب
ـا   مقدس اسالم، به ساختمان مساجد، بن
ـیـز   های مقدس، مناره های یادگاری ن
میپرداختند.یکی هم ازبناهای ستـرگ  
تاگریخی دورۀ اسالمی درغور تعمیـر  
ـای   منارۀ جام است، که متـصـل دری
هریرود باقامت بلندسه هاراپشت سـر  
گذاشته است. اکثر محققین باورمندند  
که منارۀ جام متصل)حضرت فیـروز  
ـاریـک   کوه( بوده است. انـدری م
دیرینه شناس بلهیک نیزبه این عقیـده  
ـتـخـت   ـای است که منارجام نزدیک پ
ـیـت دارد.   غوریعنی فیروزکوه موقع
اندری ماریک باهمکارش جی ویـت  
فرانسوی همنرر هستندکه شهرتاریخی  
 فیروزکوه متصل منارۀ جام میباشد.  

شاعر ودانشورز کشورجناب پـرتـو  
نادری درنشریۀ سباوون معلومات دامنه  
داری راهم آورده مینویسد: منارۀ جام  
ـاریـخـی   یکی ازتماشایی ترین ابنیۀ ت
افغانستان است. قطب منار دهلی کـه  

ـام   ـارۀ ج ـن ـام ازم یکی ازشاهکارهای دورۀ اسالمی در هندوستان است، به اله
آبادگردید. قطب منار ازیادگارسدۀ سیزدهم میالدی درزمان قطب الدین ایبک،  
نخستین سلطان که پس ازکشته شدن سلطان محمدغوری درهندوستان براورنگ  

م( ونامبرده بانی اکثربناهای اسالمی بشمول قطب  8021ه .    120شاهی نشست) 
مناردرهندوستان است، امادرساختارمنارۀ جام، سلطان غیاث الدین، یکی ازشاهان  
ـات   ـان نـرـری برجستۀ غور آبادشده، درارتباط به بلندی منارۀ جام، باستانشناس

متر رقم زده اند. براساس    13تا    12مختلفی دارند، واین بنای تاریخی رابه بلندی 
نوشتۀ پرتو نادری که منارۀ جام درمیان سلسله کوهای والیت غوربرپا وازسطح  

ـال شـرقـی    10مترارتفاع دارد. دهکدۀ جام به فاصلۀ 8322بحر  کیلومتری شم
ـام   ـارۀ ج ـن ولسوالی شهرک واقع شده است. اسناد یونسکو نشان میدهد که م

ـا  8833درسال   م دردوران سلطنت سلطان غیاث الدین غوری تعمیرگردیده وت
 کنون معلوم نشده که مدت چندسال رااین ساختمان دربرگرفته است.  

ـا،   ـی درنشریۀ ششم مجلۀ نامۀ خراسان، ازانجمن فرهنگی افغانستان در کالیفورن
ـهـر   ـن ـاوراال آمده که بنّاء)با فتح ب( منارۀ جام شخصی بوده بنام علی کـه ازم
خواسته شده تا درآبادانی مناره سهم فعال بگیرد. نام معمار دوبار درقسمت پایان  
مناره حک شده وهمچنان نام سلطان غیاث الدین درپای مناره دیده میشود. باید  
 یادآورشدکه ساختارمناره ازخشت پختۀ محکم وقسمتهای )دنباله در   ششم( 

 هفته نامۀ امید   689شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: درام کتاب، کتابدار و کتابخانه 
 نویسنده : پول الیگر، دراماتیست فرانسوی 

درین برهۀ حساس جهان مطبوعات ونشرات ونویسندگی وتبارز پدیده های  
تکنالوژی کامپیوتری وانترنت، که رجوع خوانندگان و شیفتگان آثار مطبوعاتی  
رابخودجلب نموده است، باید یادآورشدکه چنین رویدادی هیچگاه نمی تواند  
ـاپ   کیفیت ولذت معنوی ونفوذ انتباهی مطالعۀ مستقیم صفحات مطبوع وبـچ
ـاو   رسیده را درقلمرو خواندن رویاروی کتابها ورساله هاومجالت و روزنامه ه

 امثال آن دربر بگیرد.  
روی همین موضوع وواقعیت انکارناپذیر، یک نویسنده ودراماتیست شهیـر  
فرانسه بنام )پول الیگر( درام جالب وخاصی راروی صحنه آورد که بازیگـران  
یاقهرمانان آنرا کتاب، کتابدار وکتابخانه درپردۀ تمثیل تشکیل میدهد. من چندی  
قبل متن مکمل این درام آموزنده را که درتهیۀ زندگینامۀ دراماتیست فقیدوطن  
عبدالرشیدلطیفی، بااهتمام داکترعنایت اهلل شهرانی، ترجمه کرده ام، دریـک  
ـابـدار و   ـت ـاب، ک محفل خودمانی قرائت نمودم. وقتی متن درام درتمثیل کت
کتابخانه به پایان رسید، دودوست فرزانه وعالقمندجهان کتاب و نویسنـدگـی،  
حشمت خلیل غبار و بانو ماریا دارو غبار که تازه باهم وصلت پرسعادت وهـم  
فکری وهم اندیشی، ازدواج نموده اند، تذکر دادندکه درین درام جالب وپـر  
ـیـث   انتباه، جای کتابخوان خالیست وچه خوبست اگرمن نقش کتابخوان رابـح
ـتـن   یک هیروی چارمی بنویسم وتبارز بدهم. اینک دربخش اول این نوشته، م
درام پول الیگررادر برابرشما عالقمندان ارجمندارائه داده ودربخـش دوم آن  

 مونولوگ هیروی )کتابخوان( راروی صحنه شامل تمثیل میسازم : 
)پول الیگر، دریک نمایشنامۀ مختصروبسیارجالب خود، کتاب و کتابدار و  
ـنـه آورده وبـه   کتابخانه رابحیث ممثالن درکالبدهنرمندان تیاتر روی صـح
تماشاچی، نعمت بزرگ مطالعه وارزش کتابهارا، در جهان مطبوعات تبارزمیدهد.  
دردرام پرانتباه الیگر، هنرمندان چیره دست رول)کتاب(، و)کتابدارکهن( رابه  

 عهده داشته ودربرابرتماشا چیان تمثیل میکنند: 
کتاب: هنگامیکه من میان دستهای توخوانندۀ عزیزوارجمند قرارمی گیرم و  
صفحاتم رایکی پی دیگری ورق زده وباچشمان باریک بین به جمالت وکلماتم،  
که انعکاسی ازدل وجان نویسنده است، نررمی اندازی، فراموش نکنی که مـن  
زنده هستم وروح وروانم باتوسخن میزند. بلی، کتابها موجودات زنده وسخنسرا  
ـات   هستندوباخوانندگان خوددرهرزبان وهرزمان ودرهمه حال، هرگونه اطالع
وهرنوع دانش وتجربه وعبرت وانتباه راتقدیم میکنند. لهذااسف انگیزاست اگر  
مردمی میان وکدام شیئ دیگر، فرقی نگذارندوبه محتویات ما توجهی نداشتـه  
ـای   ـه باشند. این وقت است که اجتماع ما پوچ، بیمزه و مبتذل شده ودچارلغزش
ـا   خطرناک میگردد. پس، تمنای من همین است که مرابه دقت بـخـوانـی وب

 قضاوت روشن، روزنۀ تفکر و آموزش را بگشایی... 
درین فرصت کتابدار کهن به سخن آمده میگوید : نگاه کنیدبه کتابهای عزیز  
من، به این سخنوران خاموش، ولی پرمطلب وپرمحتوا وآمادۀ نطق وبیان ! هـر  
روزصبح تاشام وگاهی هم شبها، صدهاخوانندۀ پرعطش ومتجسس و پهوهشگر  
ـنـۀ   ونیازمندعلم و هنروادب وتاریخ به بازدید و مطالعۀ اینها می آیند، وبه گنجی
ـاد   ـی دانش ومعلومات و رشد فکری خودمی افزایند... ولی من قصۀ شهری راب
دارم که مردم و ساکنین آن سالهابه یک مرض عجیب گرفتاربودنـد. عـالیـم  
عمدۀ مرض آنهارافراموشی، بی تجربگی، سرآسیمگی، بی ثباتی، تشتت فکری  
وفقدان قضاوت سلیم تشکیل میداد، وعامل این مرض همه گیر شهرمـذکـور  
ـیـن   ـاجـم ـه همانادوری وبیگانگی وفقدان عالقه ومحبت به کتاب بود.)زیرا م
ـا را   ـانـه ه ـابـخ گوناگون درحمالت بی امان خودبر ساکنین شهر، کتابها وکت
سوختانده بودند وبه تاراج برده بودند ودوستداران ومحافران ومدافعان کتابخانه  
ها وکتابهارا مورد خشم و زجرقرارداده، حقیر ومنزوی وفراری ساخته بودند، و  
ـان و   درعوض آنهامتمردین وجاهالن جا گرفته بود(. سالهاست کتاب نـویس
کتابداران فرزانه وبشردوست، درین فکرواندیشه هستندکه برای عالج مـرض  
این شهر چطورروزنه های روشن کتابخانه هاراباز کنند ودر احیای مجدد حافره  
و شعور اجتماعی ودانش بربادرفتۀ آنها وبیداری معنویات خوابیدۀ شان دسـت  

 بکارشوند وبردل وجان شان مرهم شفا بگذارند... 
درهمین لحره ازگوشۀ کتابخانه، باردیگر کتاب به سخن آمده چنین اظهارمی  
کند: مرهم شفابخش را درالبالی صفحات من جستجوکنید! وقتی نزدیک من  
بیایید وساعتی رادرکتابخانه بامن سپری کنید، معلومات ورهنمایی های سودمند  
ـا،   وهمگانی، حکایات دلنشین و رنگین، اشعارزیبا وترانه ها، قصاید وحماسه ه
درامه هاورومانهای عالی وگزارشات تاریخی رابه مطالعۀ تان عرضه خواهم کرد.  
من به انتخاب وخواست دل تان ازسیاست، ازحقوق، ازطب، ازنجوم، از فلسفه،  
ـا،   ازمذاهب، ازخالق وخلقت کائنات، ازتاریخ ایام کهن و معاصر، از اوپـراه
ازتیاترها، ازهنرتمثیل وسینما و ازپدیده های جدید جهان تکنالوژی کمپیوتری  

 وانترنت به شماسخن خواهم گفت. 
به هرحال، باانتباه ازین درام جالب وعالیمقدار دراماتیست فـرانسـوی پـول  
ـابـخـوان   الیگر، وپیشنهاد ابتکاری دودوست فرزانه ام بانو وآقای غبار، نقش کت

 راچنین به نمایش گذاشتم :  
ـ هیروی تازه نفس بحیث )کتابخوان( درحالیکه تعدادی ازکتابهای گوناگون  
زیربغلش است، ازیک گوشۀ نورانی صحنه پدیدارمیشود و دریک مونولوگ  
پرمحتوا، اینطور به سخن می آید: اینک من در محضرشما فرزانگان وعالقمندان  
ـای   ـه کتاب وآثارماندگارمطبوعاتی خود رابحیث یک کتابخوان، درقطارملیون
دیگری که درهمین ساعت مصروف کتاب خواندن هستند، معرفی می کنم :  
من کتاب رابادل و جان درکنه روح وروانم دوست دارم، ازکتبهاآموختم ودر  
ـالـب عـمـده و   آموزش مطالب آنهابه دیگران به نیازمندان کمک کردم، مط

 ارزشمندراتاحد توان به حافره سپردم ویا دراوراق یادداشتهایم ثبت کردم . 
من شمۀ ازکتب ادیان سماوی وفرموده های خداوندی راخـوانـده ام، در    

مصحف مبارک قرآن خواندم که خداونددراولین پیام خودبه پیغمبـر اسـالم  
ـلـم   ـلـم، ع ـاق گفته است: بخوان به اسم خدایی که خلق کرد انسان را و اورا ب
آموخت ... همچنان صفحاتی ازتورات وانجیل راکه خداوند فرموده است، بـه  
ـاسـخـن   پیغمبران وکتابهای آنهاایمان داشته باشیم، خواندم ودیدم که درهمه ج
ازپیروی اخالق وکردار حمیده و احترام به خلقت وکرامت وحقوق انسانیست.  
من مثنوی موالناجالل الدین بلخی رومی راخواندم که درالبالی هزارن حکایت  
ـیـخ   پر پندو نصحیت وگفتار منروم ملکوتی درحکایتی دربارۀ حج عـمـرۀ ش

 بایزید، این ابیات راسروده است : 
ــج وعمره می دوید  ــ ـیخ امت بایزید              از برای ح ــ ــ ــ  سوی مکه ش
 او به هرشهری که رفتی ازنخست              مر عزیزان  را بکردی بازجست 
 گِردمیگشتی که اندرشهرکیست               کو بر ارکان  بصیرت متکیست 
 گفت حق، اندرسفر هرجا روی                باید اول طالب ) مردی ( شوی 
ــرع دان   قصدگنجی کن که این سودوزیان            در تبع آید توآن را ـف

 )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ آلمان سیدآقا هنری                                                                      هامبورگ 
 رازهای ناگفته شده 

 درراه وطن، آنچه نهفتند ونه گفتند                     ما برسربازار، بگفتیم ونوشتیم 
خوشبخت بودم مدت دوسال، هرهفته  

ـام،    1الی   5روزهای چارشنبه ازساعت   ش
یکبارافتخارهمنشینی میوندوال بـزرگ  
ـتـم،   ـار راداش ـب ودانشمند، مرد غریب ت
ـارمـوی بـدنـش وطـن   مردی که تارت
ـان   ووطندار میگفت، باالخره جان به ج
آفرین درراه وطن درخاک وطن سپرد.  
دژخیمان داؤدی، این سرسپردگان روس  
ـاگـل   ـاچ قدیر نورستانی، نبی عریمی، پ
ـانـد   ومخصوصا صمد اظهرقاتلینـی ازب
ـلـی   پرچم زیر مشت ولگد به درجه اع

 شهادت رساندنش.  
ـارک   ـاری درپ شادروان میوندوال ب

 زرنگاردرجمع غفیری گفت : 
ـید هستی است      ــ ــ  این سرکه نشان سرپرستی است                امروز جدا ز ق
ـبت  وطن پرستی است   ــ ـبرتش ببینید                این عاـق ــ ــ ــ ــدۀ ع ــ ــ  با دی

ـای     و درادامه گفت به امیدی روزی، که مطبوعات آزاد شود ومردم گفتنیه
زیاد دارند. هنوزاکثریت مردم ما ازآن خبرندارند، اما امروزخبرطفل قنـداقـی  
خاندانی درصدراخباررادیوگفته میشود، نسبت به کاریکه صدراعرم انجام داده.  
ـای قـران   ـاری ازسـوره ه خود میوندوال صدها رساله دههاجلد کتاب وبسی
باحکمت رابه زبانی که مردم بیدارشوندومفهوم اصلی قران رابدانند، تـرجـمـه  
ـبـ  احـواالت   وتفسیرنموده بودندکه بعدتوقیف شدنش، دستگاه جهنمی ض
داوودی هنگام تالشی خانه شان باخود بردند. مرحوم غالم مصطفی رسـولـی  
برایم گفت یکی از دوستان نجیب رئیس خاد راازآثارش پرسیده بود. درجواب  
شنیده بود، وال نمی فهمم، همه اش رامأمورین کا جی بی باخود به مسکو بردند،  

 دگرخبری نشد. 
چنانچه مرددیگری ازمهد مردم، داکترمحمودی میگفت باشـد روزی کـه    

 محمد زایی را نی بگوئیم.   
ـال کـه   ـارهـرس بلی به سبیل مثال میوندوال میگفت، احمدشاه خان وزیردرب
بودجۀ حکومت پاس میشداوبه مأمورین خودامرمیکرد، خرچ فامیل مرا نقـده  
بپردازید. ما برای خود طبخ میکنیم. بعدا به آشپزخانۀ ارگ رفته، ومیگفت دو  
 غوری نان برای مابیارید. )که مردبود که بگوید آقا شما که پول نقد گرفتید(. 
یادرپل محمودخان گمرک سابقه، مردم مادیده بودندتعداد خربوزه، تربوز و  
سبزی فروشان مطاع خود را انجاآورده به فروش میرسانیدند، تاقوت الیمـوت  
برای فامیل خود داشته باشند، احمدشاه خان آمده شخصا ته جایی جمع میکرد،  

 البته این ملکیت دولت بود. 
همچنان مردغریب تباردرشهرهامبورگ، محمدحسین کرد سابق رئیـس در  
ریاست گمرک کابل ومأمورپاک نفسی برای ما قصه کرد: کاکایم سیدمحمد  
مستوفی دروالیت هرات بود، دوستی داشت برادرخواندۀ شاهزاده نصراله خان  
اهلل خان که درسفارت انگریزخانه سامان بود. نصراله خان موقف ضدانگریزی  
ـاری؟   ـی داشت، برای وی گفته بود، اگربتوانی لست جواسیس افغانی را برایم ب
روزی نامبرده نفس سوخته کتابی را زیرقولش گرفته دوان دوان ساعت دوی  
بعد ازظهربرای شاهزاده نصراهلل آورده ومیگوید سفیراستراحت رفت من کتاب  

نفر  30راآوردم لطفا زودنرراندازید، که دوباره سرجایش بگذارم. دیده میشود  
سفارت تنخواه خوردارد ودرصدرنامها اسم احمد شاه خان وزیردربار و خسرشاه  

 ظاهر، به معاش ماهانه مبلغ چهارصد کلداردرج می باشد.     
ـیـس   دوست گرامی ام مردوطندوست وخداپرست محمدنعیم عریم سابق رئ
اداری وزارت عدلیه، جریان ماجرای ترانسپورت ممتازرا که تقریبایکصد عراده  
تانکرهای جدید انترنشنل امریکایی ازپول هالل احمر، جهت ترانسپورت بنزین  
مخصوصا ازایران خریداری شده بود، من با دومأموردگرمؤظف شدم، دوسیۀ  
شرکت ممتازرا بررسی کنیم، شهزاده احمد شاه رئیس هالل احمربود. بعد ازسه  
ماه تفتیش و بازرسی دوسیه تکمیل وششصدملیون افغانی رامستند ثابت کردیم،  
اما اختالس ازهزارملیون زیادبود، به مقامات باال سپردیم. روزی معیـن وزارت  
عدلیه برایم تلفون کشیدوگفت شماراشاهزاده احمدشاه خواسته، موتری درپایان  
حویلی وزارت انتراراست. ازدفتر پایان شدم موترجیپ روسـی رادرصـحـن  
حویلی دیدم، اشاره کرد باال شوید. موتررخ به طرف وزیراکبرخان کرد، مرا  
ـای   درمنزلی رهنمایی کردند. همۀ سهمداران شرکت ممتاز، درسالون خانه آق
جنت خان غروال، عارف ریکشاه ویکتن دگرنشسته بودند، غضب ازچهرۀ همۀ  
شان می بارید. عارف صدازد رئیس هیئت شمابودید؟ گفتم بلی! درهمین وقت  
پردۀ که دربین اطاق بود، یک طرف زده شد، شاهزاده احمدشاه برآمدوپرسید  
همان هراتی شما هستید؟ گفتم بلی! گفت:چرادوسیه رااینطورترتیب کردیـد؟  
ـاحـب   گفتم من تنهانبودم ما از روی اسناد کارکردیم. عارف صدازد رئیس ص
احتیاط کنید، بسیارکسان ازدست ما افگارشده. شهزاده صـدا زدبـرآی دگـر  
نبینمت. ازسالون برآمدم وپای پیاده به ادارۀ خودبرگشتم. یک هفته بعد به حیث  

 مستوفی والیت هرات تبدیل شدم.  
دروقت ریاست جمهورپادشاهی داؤد خان برای آقای عریم نسبت صداقـت  
ـاه   وی درکنترول همین دوسیه برایش تقدیرنامه تفویض شد. عارف ریـکـش

ـیـه  1 اعدام، جنت خان غروال به   سال حبس وچند نفر دگرنسبت همیـن دوس
دردوران جمهوری داؤد محکوم شدند. خبر اختالس این ماجرا توس  جریـدۀ  

 پرچم نشرشده بود. 
محمدیوسف آیینه سمت استادی وآمریت دروزارت زراعـت و وزارت  
اطالعات وفرهنک باالیم داشت. روزی بعداز افشاء شدن واقعۀ ممتازترانسپورت  
ـفـت:   ـا؟ گ کاغذی رابدستم دادکه برای آغاصاحب برسانم. پرسیدم کدام آغ
محمدرحیم خان رانمیشناسی؟ گفتم: چرا؟ عالوه کرددرپایین منترراست. پایین  
ـاهـی   ـتـگ رفتم موتر فولکس واگن کالنی را دیدم محمدرحیم خان نشسته، دس
رادیومانندی بدستش آوازمراهره چیان حزب پرچم راگوش دارد، نـزدیـک  
ـاحـب   شدم کمی دق خورد. سالم کردم. شیشه موتررا بازکرد، گفتم آیینه ص
این کاغذ را دادند. تشکروحرکت کرد. این کاغذ جواب ادعای جریدۀ پرچم  
بود. ناگفته نماند آئینه ومحمدرحیم غالم بچه رفیق وهمکاربودند. رد نامه چاپ  

 نشد، بلکه فحوای آن بصورت یک اعالن تجارتی درروزنامۀ انیس برامد . 
چندروزبعد تعدادی ازوابستگان غالم بچه باسوته ودانگ به دفتر پرچـم کـه  
مقابل وزارت اطالعات وفرهنگ بود، امدند همه چیزرا خردوپاشان کـردنـد،  
وعمل مشابهی درمرکزشورای ملی به سرکردگی وکیل عبدالقیوم ازحکومتی  
پنجشیر رخ داد، که اعضای حزب پرچم سوته کاری شدند. من بادو نفرازرفقایم  
بدیدن وکالی لت خورده به شفاخانۀ گندنا رفتیم، ازاتاق ببرک واناهیتاکه بستر  
های شان پهلوی هم قرارداشت دیدن کردیم، جویای واقعه شدیم. در جـواب  
 گفتند، نسبت تفاوت هایکه بخاطربودجۀ سال نوبین ما بود این حادثه رخ داد. 

 )دنباله درستون اول صفحۀ پنجم( 
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 هفته نامۀ امید  689شمارۀ  صفحۀ پنجم 

ـ کالیفورنیا داکترسخی اشرف زی سید کاغذ                               سندیاگو
 بررسی دشواریهای  ترانزیت ازراه باریکه واخان  
ـادی دراز   رئیس جمهورافغانستان درسفربه چین، خواستارهمکاریهای اقتـص
مدت، ِمتوس  حتی کوتاه مدت شد وبخصو  افغانستان درپی سرمایه گذاری  
 چین وهمچنان خواستار افتتاح باریکه واخان در چین گردید)شاهراه ابریشم( .   

کیلومتر با چین سرحد مشتـرک داردو    11 باریکه واخان افغانستان به طول  
افغانستان وبخصو  اطاقهای تجارت آن، واخان رابهترین راه برای تجارت بین  
افغانستان وچین وکشورهای شرق دورخواندو حتی مثال آوردکه یک کانتینر  

  1222 اموال تجارتی چین که به افغانستان از طریق بندرکـراچـی واردگـردد، 
ـان وارد   ـت دالرمصرف دارد درحالیکه این کانتینراگر از باریکه واخان به افغانس
شود مبلغ دوهرازدالر به تاجرافغان تمام خواهدشد. این ادعای خیلی خوشبینانـه  

 ولی سطحی اطاقهای تجارت ازچندجهت درحال حاضرامکان پذیرنیست. 
اول: از نگاه سیاسی، چین  ازگشایش باریکه واخان افغانستان در هراس است    

ـان   که اگرگشوده شود، ممکن افراط گرایی ازافغانستان در منطقه  جدایی طلب
مسلمان سینکیانک نفوذکند ومشکل سیاسی را برای چین خلق نماید، بنابـریـن  
ـان   ـت علت چین کدام  تعهدی درمورد کشایش باریکه واخان برای هیئت افغانس

 نداده است .  
ـایـی،   دوم : واخان برای بازکشایی یک شاهراه بادرنررداشت وضع جغرافی
صعب العبور ودارای ارتفاعات بلند است، که بایست از دوکوتل  واخجیر بـه  

ـتـر(    5101 متر( وکوتل مینگتک  آن طرف سرحد درچین ) 3101 ارتفاع )  م
وصل گردد، درامتداد این کوتلها یخچال های خیلی بزرگ  قرار دارد که باید  

  2202 وسایل حمل ونقل ازاین مسیردشوارعبورنماید، )به مقایسه تونل سالنگ  
مترارتفاع دارد( که این کوتلهاباارتفاعات خیلی بلنددرطول نه ماه برای عبـورو  
مرورترافیک مسدود است واز نگاه تخنیکی کمبود آکسیجن تردد الری های  

 بزرگ را به مشکل مواجه میسازد. 
ـای   ـاده سوم: ازنگاه اقتصادی بایدیک سنجش تخنیکی واقتصادی توس  نه
اقتصادی افغانستان صورت میگرفت که آیا پروژۀ به این بزرگـی کـه یـک  
سرمایه گذاری گزاف را ایجاب میکند و زمانگیرهم است )اقالده سال( مفیدیت  
اقتصادی برای افغانستان دارد یا خیر؟ این پروژه  مانندراه آهن  تاجیکستان اقالًبه  
ـارج از   شانزده تونل وپل های بلندارتفاع ضرورت دارد که در حال حاضر خ

 توان اقتصادی افغانستان است .  
چهارم : ازجانب افغانستان بدون کدام طرح ویا سروی که قناعت حکومـت  
چین راحاصل کند، وجودنداشت، بایست  قبل ازعزیمت به چین هیئت افغانستان  
ـا   که درراس آن رئیس جمهورقرارداشت باید پالن ویاپروژۀ این شاهراه را ب
شرای  توپوگرافی،ِ ارقام و دیتای احصایئوی بطور مشرح به همتای چینی خود  

 ارائه میکرد. 
ـاف   پنجم : ازجانب چین  قریۀ اچیک ابای نزدیک به واخان هم منطقه انکش
ـاضـراسـت   نیافته وِصعب العبور که فاقد شاهراه وخ  ریل است . آیا چین ح
توس  تمدیدیک شاهراه جدید که ایجاب تونل ها را درسمت چین نیز میکند  

 سرمایه گذاری کند ؟ 
ـنـد     چین که به تمدید خ  آهن ازجانب قرغیستان وتاجیکستان عبورمی ک

وبه افغانستان وصل میشود، عالقمنداست. برای آنکه  کارساختمان خ  آهـن  
درقرغیستان وتاجیکستان پیشرفت خوبی نموده وقسمت زیاد خ  آهن در دو  
ـانـده، کـه   کشورتمدیدشده وصرف تونلها وپلهای آن درتاجیکستان باقـی م
ـاری اسـت   ساختمان پل های خ  آهن ازچهارسال  به این طرف به شدت  ج

 وشاید در آینده نزدیک تکمیل شود .  
در وصل چین باافغانستان دوطریق بدیل دیگرنیزموجوداست که این مسیربه  
مراتب امیدوارکننده وبامصرف خیلی کم، به مقایسۀ راهگشائی  باریکه واخان  

 وجود دارد : 
قره قل  درتاجکستان و سـر    –مرغاب -خوروگ    –اول : شاهراه فیض آباد 

تاش که قسماًدرجنوب شرقی قرغیستان قرارداردکه به شهر کاشی چین وصل  
ـا   ـیـن ب میشود. درشهرکاشی ارتباط راه آهن وشاهراه بسوی مناطق شرقی چ
کیفیت خوب ترانسپورتی وجود دارد : این مسیرگرچه  دربخش تاجیکستان و  
قرغیستان هم خیلی کوهستانی است، ولی شاهراه موجوداست وبرای حمل و  
نقل الری های بارکش نسبتاً مساعدبه نررمیرسد، که بایست این شاهراه توسـ   
ـان دربـخـش   ـت ـیـس ـان وقـرغ افغانستان  تحت مطالعه گرفته شود وباتاجیکست

 ترانسپورت به یک تفاهم  برسد.  
دوم :پروژه بدیل دیگرکه چین راباتاجیکستان ِوافغانستان وصل میکند،پروژه  

ـاهـراه    -خ  آهن تاجکستان   افغانستان وترکمنستان است که این مسیرهـم ش
ـهـم بـرای ایـن سـه   ابریشم نام گذاری شده ویک شاهراه بین المللی  و م
کشورخواهد شدکه از ترکمنستان بطرف شمال افغانستان گذشته وازطریق قندز  
به خ  آهن تاجکستان وصل میشود  ودرتاجیکستان ازچندین سال اسـت کـه  
روی پروژّه خ  آهن  کار جاری است وبخشهای زیادآن تکمیـل شـده ودر  
قسمت شرقی تاجیکستان که به قرغیزستان و چین وصل میشود، مانندافغانستان  
ـاع   ـف خیلی کوهستانی ومصروف شگاف نمودن چندتونل وشانزده پل بلند ارت
ـلـی   ـی برای عبورخ  آهن است، واگرساختمان این پروژه بسر میرسد، تاثیرخ
بزرگ اقتصادی رابرای افغانستان، ترکمنستان، ِتاجیکستان وقرغیزستان خواهد  
داشت، همین خ  ریل است که  از نزدیک سرحدترکمنستان  طرف جنوبغرب  

 نیزامتداد خواهد یافت و در بخش خواف افغانستان را باایران وصل میکند .  
کیلومترفاصله دارد    0102این خ  آهن ازچین تابندربحری چاه بهار بطورکل 

ـیـون بـرآورد   وبه اساس محاسبات مقدماتی احداث آن سه ملیارد ودوصد مل
شده .در ساختمان پروژه خ  آهن راه ابریشم برعالوه کشورهای منطقه، بانک  
ـیـل   انکشاف آسیائی هم سهم گرفته است. اگراین پروژه بزرگ درآینده تکـم
 شود، تاثیربزرگ اقتصادی را برای  کل منطقه به شمول چین خواهد داشت ./ 
***************************************** 

 ) دنباله ازصفحۀ چهارم( رازهای نگفته  
یکی ازهم کارانم محمد احسان که درنقاش کابل زندگی میکرد. مادرش در  
باشگاه ملکه وظیفۀ پاک کاری داشت. قصه میکرد هرگاه ملکه ازیک اطاق به  
دگراطاق میرود، اول دستگیردروازه رابا تینچر پاک میکند. باری سه ماهه معاش  
کارکنان ارگ پرداخته نشد مادرش این مشکل را به شاه خانم گفته بود. ملکـه  
ازموی های وی گرفته چند باربه دیوارکوفته، پدرومادرش را فحش دادکه نان  

 می خوری، آب می خوری چه میکنی تنخواه ره. 
مرحوم عبدالرحیم آزاد زوی برایم قصه کرد، روزی یکی ازرفقای همکارم  
ـا   نزدم امده وخواهان کمکی شد، برایش گفتم به یک شرط، مـن هـم ازشـم
خواهشی دارم، گفت بگو. شنیده ام باغبان خوبی رامی شناسی که درختان را  
پیوند میزند. گفت بلی درست است، پس یک روز ویرابرایم امانت بسپار. گفت  
به چشم. روزی جمعه وعدۀ ما بود، بطرف غزنی به باغم رفتیم، درختان زرد الورا  
باشفتالومی خواستم پیوند زنم. باغبان مصروف کارش شد من به اشپزی شروع  
کردم برای چاشت شوربایی تهیه کرده تقریبا ساعت یک بعداز ظهربود، آمدم  
تاباغبان رابه نان چاشت باخودبگیرم . دیدم چاینکی حلبی راباال ی آتش گذاشته  
چای دم میکند، گفتم برادرمن صدایت زدم نشنیدی بیا نان تیاراست. ویراباخود  
 گرفته شوربا راخوردیم. چای آوردم وگفتم برادرچرا )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 ی آشنایی با وکیل دعوای جوان وباانرژ
آقای سیدولی رهین، وکیل دعوا ایست جوان، باپشتکار، باتجربه، الیق، وبرندۀ  
ـارک و   ـیـوی ـا، ن ـی بیشترین قضایای دست داشته اش درمحاکم ایاالت ورجین
نیوجرسی . برای اینکه هموطنان بیشتری باایشان آشنایی یابند، وحوزه های کار  
ویرا بدانند، مصاحبۀ ذیل با موصوف به عمل آمد. امیداست خوانندگان عزیـز  

 ازآن مستفید گردند. 
ـا   ـی سئوال: جناب آقای سیدولی رهین، شما دفتروکالت دعوادر ایالت ورجین
دارید. میخواستم توضیح بدهیدکه چطوربه شغل وکالت عالقمندشدید وکـی  

 کارتان راشروع کردید وچووقت به اینجا آمدید؟ 

به کانادارفتم ودرس خواندم،ازیونیورستی    8333رهین: من ازافغانستان درسال  
تورنتو درشق فلسفه وریاضیات فار  شدم، رشتۀ فرعی ام درساینس بود. دلیـل  
ـفـه،   اینکه به رشتۀ حقوق چطورمایل شدم، این است که درفاکولته درشق فلس
یکی هم مضمون فلسفۀ قانون بود، باآنقدر عمقی که فلسفه دربارۀ قانون بحـث  
میکند، مراتشویق کرد تاحق مردم و ریشۀ آن درکجاست، که آنهم مذاهب می  

بروم ، بنابراین درنیویارک السـکـول   Law Schoolباشد، لذا فیصله کردم تابه  
ـا  0221شامل شده ودرسال   به اتمام رسانیدم، وبعداً بادریافت الیسنس درهمانـج

ودرعین حال بادریافت اجازۀ پرکتس دردوایالت نیویارک و نیوجرسی به کار  
 شروع نمودم. 

ـتـر    0223تا    0221از  دریک موسسۀ کالن وکالت مصروف بودم، که بیـش
موضوعات بزنس بود وقضایای تجارتی، ولی قضایایی که با مردم عادی سرو  
کارداشته وبتوانم بخصو  برای هموطنان افغانم مصدرخدمت شوم، واحساس  

 خوشی ایکه درحل معضالت افغانها به من دست میدهد، درآنجا نبود. 
ـاطـراوالد و    0223درسال   ازنیویارک به ایالت ورجینیا کوچ کردیـم، بـخ

خانواده . اینجا متوجه شدم که امکان خدمتگزاری به مردم بیشتری مـوجـود  
ـیـم   است، اما هنوزهم باهمان الفرم نیویارک همکاری میکردم. تاباالخره تصـم
گرفتم الفرم خودم راداشته ودرخدمت مردم باشم، بنابرهمان فلسفۀ حقوقی که  

 خوانده بودم .  
 سئوال : درکدام رشته های مشخص شما وکالت قبول میکنید؟ 

رهین : بیشترکارمن درچهار ساحه متمرکزاست، یکی مسایل امگریشن است،  
ـایـر   که دراین ساحه هرنوع کیس وموضوعی که باشد، ازقبیل مهاجرت ازس
کشورهابه امریکاباشد، یاکسی بخواهدسپانسر شودوشخصی رابه امریکادعوت  
کند، یامثالً شخصی به حساب اسایلم وپناهندگی آمده ومیخواهد اقامت دایـم  
ـپـورت   بگیرد، یادرصدد بدست آوردن ستیزنشپ میباشد، یا کسی درخطر دی
شدن واخراج ازامریکا باشد، درهمۀ این مسایل خدمات خودرا عرضه میکنیـم  
ولی بطورکل ساحۀ امگریشن بسیاروسیع وموضوعات گوناگون دارد که نمـی  
ـیـش   شودهمۀ آنرا حاال شرح بدهم، مگرهرنوع مسایل مهاجرت را الفرم من پ
میبرد. البته بایدخاطرنشان کردکه بعضی ازمراجعین فکرمیکنند کارپیش بردن  
کیس های امگریشن ساده وفق  پرساختن چندفورمه وچندامضا است، درحالی  
که این ساحه باداشتن قوانین و مقرره های بسیارزیاد، یکی ازمغلق ترین ساحات  

 وکالت است .  
ـای   ساحۀ دوم کاری من، پرداختن به مسایل خانوادگی است، مثل کیـس ه
طالق، مسایل اوالد ومسایل پولی میان همسرانی که ازهم جدا میشوند، اینـکـه  
آیاتنهاطالق مسایل خانوادگی رامرفوع میسازد یااینکه راههای حل دیگری هم  
موجودمیباشد، وما قادرمی باشیم بعضاً چنین قضایا راباخوشی همسران، چه مرد  

 وچه زن، حل نماییم. 
ـاد و   اصل مسلم درهمه امورزندگی درایاالت متحده موجودیت قوانیـن زی
مفصل است، والبته هیچکس قادرنیست تمام حقوق ومزایای قانونی راکه مـی  
تواندازآن استفاده کند، بداند، وبسا ازموادمهم قانونی درساحات مختلف زندگی  
رابه سادگی درک نماید. این رامن به تجربه دریافته ام، که مراجعین گـرامـی  
ـنـد،   ـای اکثراً وقتی درهرساحۀ مشکل پیدامیکنند ومی آیندبامن مشورت مینـم
هنگامی که ازراههای متفاوت حل مشکالت شان بنابر موادقوانین مختلفه آگاه  

 میشوند، به اصطالح چشم شان بازمیگردد. 
ساحۀ سوم کاری الفورم ما مسایل ترافیکی وتصادم موتراست، وما مراجعین  
زیادی درین بخش داریم . درین ساحه نیزقوانین ومقررات بسیاری موجوداست،  
که هرمسأله رانرربه نوعیت آن بررسی کرد. مثالً دریک تصادم دوموتر، هردو  
ـار   ـاک جانب به مقررات مربوطه، مسایل بیمۀ هردوطرف، چگونگی تثبیت خط
ومتضرر، احیاناً تشخیص اینکه کدامیک مسئولیت پرداخت هزینۀ شفاخانه و  
امبوالنس را دارد هرشخص آنقدر دانش تخنیکی الزم ندارد، تاموضوع راحـل  
ـیـم.   ـان کند. ما درهمۀ این ساحات به مراجعین یاری الزم را رسانده ایم ومیـرس
ـبـور   بایداینراهم توضیح بدهم که درین کشورهرکسی صاحب موتراست مـج
ـیـمـه را   است انشورنس موترداشته باشد. وبازهرکس سعی میکندکه حداقل ب
بپردازد، وکمپنی های بیمه هم خوش دارندتاحداقل انشورنس رابگیرند، و از  

 پرداخت خسارات عمده به موتر یااشخا  خودرا فار  بسازند . 
به خیلی ازمراجعین خودگفته ام که اگربیمۀ بهتربا به اصطالح کورج یاپوشش  
زیادتر بگیرند، نفعش درهنگام تصادم، به خودشان میرسد، بایدهم همه کوشش  
کنیم تابیمه یاانشورنس موترخودراباپوشش زیاد ترداشته باشیم، وازپـرداخـت  

 هزینه های خیلی زیاد درهنگام تصادم خودرا بیغم بسازیم.  
ساحۀ چهارم کاری )رهین الفورم( دررابطه بابزنس است، اگرکسی میخواهد  
بزنس نوبخرد، یا بزنس خودرا بفروشد، یااینکه بزنس خود راچطور پیش ببرد،  
یا قراردادهای بزنس خود را بابزنسهای دیگر چگونه بنویسند تا ازخطرهای بعدی  
ممکنه حفاطت شوند، مشکالتی که احیاناً باکارمندان وکارکنان شان پیدا مـی  

 کنند، نیزما می توانیم کمک کنیم . 
ـنـه   البته قضایای بزنس نیز بسیارازهم متفاوت میباشند، مثالً قضایای یک معای
ـان   خانۀ داکتر، باقضایای یک گازستیشن، یامغازۀ موادخوراکه با یکدیگر یکس
نیست، هرکدام مسایل خا  خودرامیداشته باشند، که قوانین ومقررات بـرای  
ـیـن   هریک جدا ومشخص است. درتمام این ساحاتی که عرض کـردم، )ره

 الفورم( حاضربه همکاری و خدمت می باشد . )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                             برومفیلد 
 تفکیک وقوع بعضی از حوادث  

 ((5در زمان مجاهدین و ویرانی کابل )) 
وطنداران عزیز ونهایت گرانقدر: درین قسمت شما مطالعه میفرمائید کـه چـه  

رخ داد, مثل همیش قضاوت را    8331رویداد های مهم وسرنوشت ساز در سال  
ـتـی  82: روز 8331به شما میسپارم : درسال  جنوری، قوماندان قـوای حـکـوم

ـاصـم   احمدشاه مسعود برای ختم جنگهای داخلی درکشوربه تمام طرفهای متخ
آتش بس؛    -8پیشنهاد کرد که مشتمل بود بر:    Jیک طرح صلحجوئی چهارفقر 

و ادامۀ مذاکرات صلح؛ این    -3مبادلۀ زندانیان؛    -2باز نگهداشتن شاهراه ها؛    -0
 پیشنهادازهمه بیشترتوس  گلبدین رد شد. 

جنوری تمام جناحهای مخالف رئیس جمهور ربانی در پاکستان استعفای  83روز   
اوراتقاضا کرده گفتنداحمدشاه مسعودنیزباید کابل راترک نماید )ازخاطریکـه  

جنوری    81آنهاغیرپشتون اند وبادارشان پاکستان این پیشنهاد راطرح کرده بود(؛  
ـای   UNOCALهیأت متخصصین   امریکائی برای مطالعۀ پالنهای احداث لوله ه

جنوری بـه    02گازونفت از ترکمنستان ازطریق افغانستان به پاکستان رسیدند,  
ـبـه   مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان رئیس جمهور ربانی آتش بس یکجان
اعالن کرد)که بایدهم درماههای حرام جنگ باید صورت نگیرد(، اماطالبان )چه  

جنوری ملل متحدپروگرامهای خود    01مسلمانهائی!؟( پیشنهاد راقبول نکردند,  
رامواجه خطردیده واظهار کردندکه جامعۀ بین المللی بایدازامکان وقوع یـک  

جنوری ازجملۀ سه صد    01فاجعه درآیندۀ نزدیک درکابل آگاهی داشته باشند, 
جنوری مـحـمـود    22الری مواد امدادی برای پایتخت دوصد الری آن رسید, 

مستری نمایندۀ خا  ملل متحد بمنرور ادامۀ ماموریت خود جهت بـرقـراری  
ـهـور   آتش بس وانتقال قدرت بیک شورای حکومتی بکابل رسید. رئیس جـم
ـا   ربانی بازهم یکباردیگر )بارچهارم(تائیدکردکه حاضراست قدرت دولتی را ب
ـان   چنین شورایی انتقال دهد مشروط بر اینکه تمام جناح ها درمورد چنین پیـم

 .31صلح موافقت کنند 
ـالـف    1 فبروری دوستم جهت مذاکره و مفاهمه با جناح های مهم افغان که مخ

  82استادربانی اند ومالقات بامقامات حکومت پاکستان عازم آنـکـشـورشـد.  
ـبـدیـن ازحـزب   فبروری رهبران جهادی بشمول جنرال دوستم از جنبش، گل
اسالمی، پروفیسرصبغت اهلل مجددی ازجبهه نجات ملی ویک نماینده ازحزب  

فبروری شورای امنیت ملـل  82عمدۀ اهل تشیع درپاکستان باهم دیدن کردند,  
متحدبرای باردوم در چهارماه تحت ریاست مدلین البرایت نمایندۀ دایمی امریکا  
درملل متحدتشکیل جلسه داده ازتوسعۀ جنگهای داخلی درافغانستان و بصورت  
ـا   خصو  درنواحی شهرکابل تشویش خودرا ابرازکرد )که راه حل نبود، تنه

فبروری کمکهای بشردوستانۀ ملل متحد ازطریق  81ازگپ چبزی بار نمی آید(,  
ـارجـۀ  83پاکستان واردکابل شد.   فبروری ایران بمنرورآشتی دادن وزرای خ

فبروری شبکه های تلفونـی  03افغانستان وپاکستان آنهارابه تهران دعوت کرد.  
قندهار وهرات با پاکستان وصل گردید وتماسهای تلفونی ازکشورهای خارج با  

)بـه    31این دووالیت ازطریق کودنمبربین المللی درپاکستان صورت میگیرد، 
 این ترتیب پاکستان میفهمیدکی ازکجا با کی تماس میگیرد.( 

مارچ دربغالن زدوخوردهایی بین طرفداران حزب اسالمی گلبدین وملیشیای    0
مارچ رئیس جمهورربانی بدعوت مقامات دولتی ایران بـرای  2ازبیک رخ داد.  

یک سفررسمی عازم تهران شد، تهران ازنفوذ کشورهای خارجی مثل عربستان  
ـلـف؛   ـت وامریکا درافغانستان به هراس بوده از اثرپیشروی طالبان دروالیات مخ

مارچ مرکزطالبان در چهارآسیاب  80رواب  تهران وکابل روبه انکشاف میرود.  
مارچ درجالل آبادگور دستجمعی    81تحت بمباران قوای حکومتی قرارگرفت.  

مارچ درمـورد    01کشف شدکه مربوط دورۀ تسل  کمونستها پنداشته میشود.  
امضای موافقتنامه با حکومت رئیس جمهوراستاد ربانی کمیتۀ اجرائیـۀ حـزب  

 .31اسالمی برای گلبدین صالحیت عام و تام اعطا کرد 
  88اپریل دوایرنمایندگی ملل متحد از پاکستان دوباره به جالل آباد برگشت,.   1

 . 31اپریل قوای حکومت یکحصۀ ازوالیت غور را ازتسل  طالبان آزاد کرد 
می, حزب اسالمی گلبدین با)احزاب شورایعالی همکاری(که متشـکـل از  82

می کاروان متشکل ازپنج  02نجات ملی، جنبش و وحدت بود قطع رابطه کرد.  
ـال    15الری و  تن مواد امدادی بعد ازآنکه دوسال ازطرف قوای دوستم درشـم

می محمودمستری نمایندۀ    03معطل ساخته شده بود، تونل سالنگ را عبورکرد.  
می استاد ربانی    03خا  ملل متحدبرای افغانستان ازوظیفۀ خود استعفا داد, روز 

وگلبدین در ماهیپرموافقتنامۀ صلح راامضاکرده به قطع دشمنی باهمدیگر موافقه  
کردند، طی این موافقتنامۀ همکاری طرفین بمنرورتشکیل یک حکومت مؤقتی  
و اردوی ملی اسالمی پیش بینی شد. همچنین درعین روزوتاریخ طالبان بعضـی  
ازسران مخالف دولت چون مولوی محمدیونس خالص، پیرسیداحمدگیـالنـی  
وپروفیسرصبغت اهلل مجددی رابمنرورتشکیل یک اتحاد دعوت بعمل اورد تادر  

می اولین دانشگاه دربامیان به کمک  22قندهار جهت مفاهمه دورهم جمع شوند,  
ـنـف بـرای 802مالی ایران افتتاح شد. ایران عالوتأ درتعمیرمجـدد     3222ص
 .31شاگرددرسطح ابتدائی وعالی دربامیان شده سهیم شد 

کیلومتر اعالن کرد که گـرم    022جون, پاکستان احداث جاده ای را بطول    1
چشمۀ چترال رابه تاجکستان باعبوراز واخان درشمال شرق افغانستان میگـذرد,  

ـتـم درمـزار    05وصل خواهدکرد.   جون قوماندان رسول پهلوان معاون دوس
ـیـف )قسـم    01شریف بقتل رسید.   جون گلبدین بحیث صدراعرم مراسم تحل

دوم( را درحالی بجاآورد که بروجردی معاون وزارت خارجۀ ایران کـه در  
  01آشتی دادن رئیس جمهور ربانی وگلبدین رول مهم بازی کرد نیزحاضر بود.  

جون  استادربانی درجالل آباد باسه حزب شورای ننگرهاریعنی حزب اسالمـی  
خالص، حرکت انقالب اسالمی ومحاذ ملی مالقات نموده از ایشان دعوت کرد  

 .31تا به حکومت متحد شوند 
عضوی رئیس جمهور ربانی، صدارت به حـزب  82جوالی درکابینۀ جدید   2

اسالمی حکمتیار، وزارت دفاع ومالیه به حزب جمعیت اسالمی، وزارتهای داخله  
وخارجه به حزب اتحاداسالمی سیاف، وزارتهای معارف واطالعات وفرهنگ به  
حزب وحدت استاد اکبری  و وزارت پالن وکار وامور اجتماعی بـه حـزب  

ـا    83حرکت اسالمی تفویض گردید.   جوالی به امرصدراعرم گلبدین سینماه
جوالی    81بسته و بخش موسیقی درتلویزیون ورادیوی ملی ممنوع اعالن شد.  

اعالن شد که درمزارشریف )جبهۀ جدید صلح(بعضویت احزاب محاذ، جنبش،  
ـال    02نجات ملی، وحدت وشورای ننگرهار تشکیل میشود.  جـوالی نـوبـره

)رابرت هال( بعوض محمودمستری بحیث نمایندۀ مخصو  ملل متحد بکابـل  
ـیـن    28آمده وبعدأ درشبرغان با دوستم مالقات کرد.   جوالی در سنگچارک ب

 .31قوای دولتی و افراد دوستم زدوخورد صورت گرفت 
ـان    01 ـت اگست شورای ننگرهارمتشکل ازوالیات ننگرهار، لغمان،کنر ونـورس

 بیطرفی خودرا درکشیدگیهای بین دولت کابل وطالبان اعالم کردند 
ـیـشـود) بـه  88 سپتمبرظاهرشاه اعالن کردبزودی ممکنه عازم کشـورش م

ـارجـۀ   ـات وزیـرخ اینصورت از یکسوباسفر سردارولی درپاکستان وبعد مالق
پاکستان با شاه سابق ظاهرخان درروم وازجانب دیگرهم این اعـالن بـرگشـت  
ـاع   ـان اوی ـب ـال پادشاه اسبق به وطن, ملت افغانستان را به این موضـوع کـه ط

 ساکروفادار)دنباله در   هفتم( 
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 هفته نامۀ امید 689شمارۀ  صفحۀ  ششم 

هاومهمات جنگی شهرت دارد، که درآنجا زره وخود وجوشن ودیگرسالحهای  
 مشهورآنزمان ساخته میشد./ 

ـ حضرت = به معنی پایتخت.   ازرق: کبود رنگ، رنگ آسمانی 
)*(: مناره = بافتح میم ازواژۀ )منار( بافتح میمم اخذشده که یکی معنی آن بـه  
ـا   )برج روشنی انداز( باشد. مناردراصل جای روشنایی، محل نوربوده است. ام
ـاجـد   ـارمس مناره معنی ستون بلند، گلدسته وهم ساختمان برج مانندی که درکن
ومعابدمیسازندودرآن چرا  نصب می دارند، تاازباالی این گلدسته ها آذان گفته  
شود. مگر)منار( که ازنور و روشنایی آمده، مراد ازبرجی اسـت کـه بـرای  
ـانـوس   رهنمایی گذرگاهان و مسافران وکاروانیان آبادشده، که درحقیقـت ف

 دریایی رامانند است. 
 8213،  02ـ 3ـ نشریۀ گلستان، منتشرۀ کانادا، شمارۀ دهم، صص 8
 .12و 51، پرتونادری صص  2،8218و   0ـ نشریۀ سباوون، شمارۀ 0
ـ  3ــ    213  8211ـ جغرافیای تاریخی افغانستان، عبدالحی حبیبی، پشاور، 2

 . 212همین مأخذ   
 .8230،کابل، 211ـ برای شرح بیشتربنگریدبه طبقات ناصری:   5
 211ـ جغرافیای،    1

ـان   توضیح ضروری: دریکی ازدیدارهایم باجناب مرحوم عبداهلل ملکیار، از زب
مبارک شان شنیدم که گفتند: وقتی برای اولین بارنایب الحکومۀ هرات شـدم،  
ـارهـریـرود،   ـن دریکی ازمسافرتهایم به اطراف هرات وغور و بادغیـس، درک
ـای   منارجام را دیدم، ابهت آن اعجاب مرا افزود، ومتأسف شدم که حال آن بن
باستانی وتاریخی راروبه خرابی دیدم . شادروان ملکیار یادآورشدند: وقتی بـه  
برای اجرای اموربه کابل برگشتم، ازموضوع به اعلیحـضـرت وصـدراعـرـم  
ـاظـت   صاحب گفتم، هردو عالقه گرفتند، مگرمتأسفانه کدام هدایتی برای حف
ـاً   ومرمت آن داده نشد. تاریخ دقیق آن دیداربخاطرم نیست، ولی سال آن حتـم

 بود.   8331
مشخص شده، یقین دارم    8351وقتی تاریخ کشف منارۀ جام درمقالۀ باال به سال 

که نقش جناب ملکیار درکشاندن باستانشناس بلهیکی به غور، مرکزی واصلی  
 است، زیرا مرحوم شاه سابق به آثارباستانی عالقۀ ویهه داشته، وحتماً به ریاست  
مستقل مطبوعات آنزمان سفارش نموده تاکدام باستان شناس خارجی را مأمور  

 تحقیق دربارۀ منارۀ جام بکند . محمدقوی کوشان/ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( تلویزیون ژوندون  
وشورش نموده بودند، ونادر رابرای بقدرت رسیدن همکاری کرده بودنـد، از  
این دعوت هاشم خیلی خوشحال شدندوهمه دانشمندان، بزرگان و اشخا  چیز  
فهم خودراکه تعدادشان به بیش ازچهارصدنفرمیرسید، جمع وبکابل فرستادنـد.  
وقتی اینهابکابل آمدند، دیگربه هزاره جات برنگشتند وهاشم ایشان راچنان نابود  
کردکه تاکنون کسی نمیداندکه باالی آنان چه واقع شدوقبرایشان درکجاست ! 
هاشم این قتل عام را بخاطر انتقام برادرکرد، چون عبدالخالق شهید هزاره بـود.  
ازین به بعد هاشم هزاره هارا بدمیدید وشمولیت اوالد هزاره رادر مکاتب حربی،  

 وزارتهای حربیه وخارجه ممنوع قرارداد . 
روزها وسالها ازاین استبداد وظلم گذشت وعدات خداوندی)ج( چنان بودکه  
قبرنادر درطی کمترازدهسال سه بار باتوپ پرانده شد و درآنجایی که عبدالخالق  
شهید رادرقفس آویخته بودند، مردم جمع شدند ومسجدی آبادنمودند که روز  
پنج بارازمناره های آن صدای اهلل اکبربلند میشود. نادرخصومت عمیقی باامان اهلل  
خان وخانواده اش داشت، نه تنهااو راازجازه ندادکه به وطن برگردد، بلکـه از  
انگلیسها تقاضاکردتا او وفامیلش را حمایۀ مالی ننمایند، وبگذارندکه ایشان در  
غربت وبیچارگی بسر ببرند. انگلیسها این تقاضای نادرراپذیرفتند ومخالف عنعنۀ  
ـان   آنزمان که انگلیس هرشاه مخلوع وفراررا همکاری مالی مینمود، امان اهلل خ
وخانواده اش راهمکاری مالی نکرد، و امان اهلل خان به درد وطن وبیماری گرده  

 درغربت وهجرت جان داد. 
ـتـه   دشمنی دربرابرامان اهلل خان درتمام خانوادۀ برادران دیره دونی شیوع یاف
بود، وبیشترازمحبوبیت امان اهلل خان دربین مردم وهمکار زبردستش مـحـمـود  
طرزی نشأت میگرفت. امان اهلل خان به خصلت خیانت گرایانۀ نادر وبرادرانش  
پی برده بود و ازایشان خوش نبودوتا آخرعمر ازنادر وخانوادۀ او ناراض بـود.  
ـانـوادۀ   حتی زماینکه نادر حیله سنجید تا به شکلی خودوبرادران خـودرابـه خ
سلطنتی شاه امان اهلل نزدیک سازد، وتقاضای ازدواج خواهرامان اهلل خان رابـه  
برادرش هاشم نمود، امان اهلل خان این تقاضا را ردکرد وگفت که من خـواهـر  
 خودرابه زنی مزدور نمیدهم ! وبعداً دانسته شدکه هاشم ازنگاه جنسی خنثی بود ! 
دشمنی نادر باامان اهلل خان به اندازۀ بودکه لوح یادگاری راکه امان اهلل خان به  
ـادر آنـرا   افتخاراستقالل افغانستان نوشته ودرطاق ظفرپغمان نصب کرده بود، ن
 تخریب کرد، وبجای آن لوحۀ دیگری نصب کردودرآن نام خودرا درج کرد.  
ـاهـدۀ   باری عبدالرحمن خان قصریادگاری درشهرآرای کابل ، درآنجاکه مع
خروج انگلیسها راامضانموده بود، آبادکردتانشانۀ شادمانی برای خروج عساکـر  
ـا   انگلیس باشد، ودرآن محل که قرارگاه انگلیس بود، جادۀ عامه اعمارکـرد ت
همیشه پایمال قدم های عام مردم باشد. اما نادر به استشارۀ انگلیسها آن قصـر را  
بطورمرموزی آتش زدوآن جاده را ویران کرد، وهرگز نه خود ونه فرزندش به  
ترمیم آن قصر پرداختند، تاخوشنودی ورضایت انگلیسها راحاصل کرده باشند،  

 به قول مردم کابل آنوقت : 
 نادر غدار که استقالل ما برباد کرد       خاطرمامای خود، انگلیسهاراشاد کرد ! 

 یارزنده وصحبت باقی ان شاءاهلل )دنباله دارد( 
***************************************** 

 معرفی کتاب )دنباله ازصفحۀ چهارم( 
 هرکه کارد قصدگندم باشدش     کاه خود اندر تبع می آیدش 
 کَه بکاری بر نیاید گندمی     مردمی جو ! مردمی جو ! مردمی ! 

من دیوان یاکلیات شمس تبریزی رانیزخواندم که دریک صفحۀ درخشندۀ آن  
 گفته است : 

ـان ندارد          گر خورشید است  آن ندارد  ــ  آن کس که ز تو نش
ــردبان ندارد  ــ ــ ــشق حیران          آن بام که ن ــ ــ  ما بر در و بام عـ

 دل چوچنگ است وعشق زخمه          پس دل به چه دل فغان ندارد 
ـقان را            بشنو که تو را  زیان  ندارد  ــ ــ ــ ـغان عاشـ ــ  امروز ـف
ــه کند، زبان ندارد   ــ ـان  و ناله ست            اما چـ ــ  هر ذره پر از فغ

ـنـواز   وقتی این ابیات شکست بی صدای دل شیدا رادرنوای ملکوتی چنگ دل
ـنـگ   ـعـر چ مولوی خواندم و انعکاسش راباگوش جان شنیدم، یادم ازقطعه ش

 گسستۀ شاعرشیوا بیانی آمد که سروده است : 
ــکسته شو هم آواز  ــ ــ  ای چنگ گسسته نغمه کن ساز         با روح ش
ـاد واقف از راز  ــ ــ ــ ــگانه مب ــسرا که من کنم فهم          بـی  آن سان ب
ــشق نهان لطیفه ای باز  ــ ــو بر زبان شوق         زآن عـ ــ  گه گه تو بگ
ـاش نرفته بود از آغاز  ــ ــ  دل رفت وبخون نشسته برگشت        ای کـ
ــسسته نغمه ای ساز   چون تارتوقلب من گسسته ست      زین قلب گ
 همچنان من دیوان پربیان حاف  شیراز راخواندم که سروده است: 

 (1دل می رودزدستم صاحبدالن خدارا  دردا که رازپنهان خواهدشدآشکارا)  

 )دنباله ازصفحۀ دوم(برادران ناراضی = مخالفان سیاسی 
ویک شخص معلوم الحال ونوکرطالبهاست ! و یکی هم حمید اللی، کـه از  
مخالفان سیاسی خواندن طالبان مزدور توس  غنی احمدزی جانبداری کردنـد.  
ـان و   اکثریت مطلق احزاب سیاسی وصاحبان نررمخالفان سیاسی خواندن طالب
وطن پرست شمردن طالبان را حرف وگفتار سخیف وبی معنا شمرده اند، چـرا  
ـانـون   که این گروه مزدور معتقدبه حقوق بشروحقوق زن ودموکراسی و ق
اساسی و معتقدبه حق رأی برای مردم نیستند، اینهاهنوزهم امیرالمؤمنین خـود  
ـادر   راامیرالمؤمنین می شناسند، حقوق سایراقوام رابه رسمیت نمی شناسند، اینه
ـقـ    زمان حاکمیت شان زبان فارسی دری را کامالً ازرسمیات اخراج کرده وف
پشتورا برقرارساختند، هزاران پاکستانی وعرب وآدمکشان دیگرکشورهارا در  
وزارتها وادارات افغانستان جادادند،و... حاال هویت سیاسی بخشیدن به این جانیان  
 ووطنپرست خواندن آنها، جنایت درحق مردم افغانستان است، نه چیزی بیشتر.  
قانون اساسی افغانستان اپوزیسیون سیاسی، یعنی مخالفان سیاسی بگفتۀ احمـد  
زی، راچنان تعریف میکندکه یک گروه باداشتن اهداف وبرنامۀ منرم سیاسی،  
به منروراین که جای حکومت برحال رااز طریق مبارزۀ سیاسی بگیرند، مخالفان  

 سیاسی خوانده شده است.   
باید پرسید آیادرجهان مخالفان سیاسی یک حکومت اجازه دارند دست بـه     

قیام مسلحانه وجنگ علیه آن حکومت علناً براه اندازند؟ بهی  وجه چنین نیست.  
درتمام کشورهای متمدن تعریفی که از مخالفین سیاسی وجوددارد، واحمدزی  
کامالًچشم ازآن پوشیده، مخالف سیاسی کسی نیست که بزور وسالح وپشتیبانی  
کشوردیگربخواهدیک نرم سیاسی رابراندازد وخودجایش رابگیرد. اینهادرواقع  
ـیـث   مطابق شریعت هم باغی ومتمردهستند ومطابق تمام قوانین مدنی گیتی بح
کسانیکه جنایت ضد دولت راانجام میدهند، ضد امنیت داخلی دولت میباشنـد،  
موردمحاکمه قرارمیگیرند، حتی درقانون جزای کشورصراحتاً درفصل مربوط  
به جرایم ضدمنفعت عامه، وجرایم ضدامنیت خارجی دولت گفته شـده کـه  
اشخاصیکه به حمایت ومنفعت کشوردیگری علیه دولت افغانستان قیام مسلح می  
کنند، به اعدام محکوم میشوند. اگراشخاصی به نفع خارجی جاسوسی بکنند به  
اعدام محکوم هستند. به این ترتیب این اشخا  که جنایت ضدبشریت، ضـد  
افغانستان وضدملت ما، باحمایت آی اس آی وجنراالن پاکستان انجام میدهند،  
همگی طبق قانون کشور، باید محکوم به اعدام شوند، نه اینکه مخالفان سیاسـی  
ـتـراز   ووطنپرست اعالم گردند. اعالم کنندۀ این صفات درحق این جانیان، بیش

 خود این جانیان باید محکوم به اعدام شود . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( آشنایی باوکیل دعوای جوان  
سئوال: شماتاحال قضایای زیادی رادرساحات متفاوت درمحاکم برده واز مؤکل  
ـات   تان دربرابرقضات دفاع کرده اید. میشودبپرسم که باکدام درصدی، دفاعی
 تان به نفع مؤکلین تان بوده، وباکدام در صدی به اصطالح دوسیه را باخته اید؟ 
رهین: الحمدهلل بااطمینان میگویم که به لطف خداوندمهربان)ج( از دوسیه هایی  

درصدکامیاب بوده ام، وموکلینم ازکارم    31تا 31که درمحاکم دفاع کرده ام،  
رضایت داشته اند. الزم است یادآورشوم که عمده ترین علت کامیابـی یـک  
وکیل درمحاکم، کمک خود مؤکل است، که تمام نکات قضیۀ خـودرا بـه  
روشنی به وکیل میگوید هی  مسأله رادرمورد پنهان نمیکند، واگرکدام گوشـۀ  
ازماجرای قضیه فراموشش شده، به مجردی که بیادش آمد، فوراًبه وکیل خبر  
داده وآنرا بصورت مشرح توضیح میکند. این امرمهمترین نکته است چـراکـه  
وکیل باآشنایی کامل برقضیه اشراف حاصل کرده، وبامطالعۀ تمام مواد قوانین  
مربوطه را پیداکرده وشامل دوسیه میسازد، ودر نتیجه دربرابر قاضی به اصطالح  
 با دالیل وشواهد بسیارمقنع ومعقول می ایستد، واز مؤکل خود دفاع مینماید. 

موفقیتی راکه )رهین الفورم( همواره داشته، نیزدلیلش همین است که مؤکل در  
بارۀ هرگوشۀ ازقضیۀ مورد بررسی راست گفته، هر زمانی که صحبت با اوالزم  
ـپـرده،   بوده، به دفترآمده، اسناد وشواهدی را که الزم بوده، دروقتش به ما س
چیزی یا مسألۀ راکه بعداً مشکل حقوقی پیداکند،پنهان نکرده ودرتهیۀ دفاعیات  
همکاری کامل با ما کرده اند.   آن دویاسه درصدی راکه ناموفق بودیم، دلیـل  
عمده اش عدم همکاری مؤکل، عدم صداقت درتوضیح قضیه، پنهان کاری و  

 غفلت خودشان می باشد. 
ـاً   ـعـض سئوال: یعنی چنین مؤکلین معلوماتی راکه شماالزم داریدبه شمانداده وب
 مسأله راآنچنان که اتفاق افتاده، به شماتوضیح نکرده وپنهان کاری کرده اند ؟ 

 رهین: دقیقاً . این مسایل نه تنهادرکارما بلکه درکارهر وکیل دعوا صادق است .  
 سئوال : شما برای مراجعین درسایرایاالت نیزارائۀ خدمت میکنید؟ 

رهین: مسایل امگریشن درسراسرامریکاقوانین یکسان دارد ومیتوانیم قضیه رادر  
ـیـن   هرکجایی که باشد پیش ببریم. اماسه ساحۀ دیگری را عرض کردم، قـوان
ـیـوجـرسـی و   مربوطۀ شان درهرایالت متفاوت است. درسه ایالت ورجینیا، ن
نیویارک، ونیز واشنگتن دی سی، الیسنس وکالت داریم، اما درکل میتوانیم هم  
وطنان راازهرایالتی که درآن سکونت دارند، یاری برسانیم. مثالًبعـضـی ازهـم  
وطنان ازایاالت دیگر، حتی ازکالیفورنیا به مازنگ میزنند، وطالب مشوره مـی  
شوند، بعضاً حتی مسایلی که خارج ازچهار ساحۀ کاری ماکه پیشترگفتم، مطرح  
میسازند. مثل کسی بنابرمسایل تبعیض ازکار اخراج شده، یاشخصی مشکالتـی  
باآی آراس درحصۀ تکس ومالیات برعایداتش میداشته باشد، ماسعی می کنیم  
تادقیقترین مشورت ممکنه رابرایش عرضه کنیم، وتاآنجا همراهی نماییم که مثالً  
ـیـل   یک وکیل الیق در منطقۀ که زندگی میکند، برایش پیدا نموده وباآن وک
نیزتماس گرفته ومعضلۀ مربوطه راشرح بدهیم. افزون برآن هیچکس بشـمـول  
ـاه   ـاشـد، هـرگ وکالی دعاوی تمام قوانین را همزمان درحافره نمی داشتـه ب
ـان   موضوعی به وکال ارجاع میشود، نرربه نوعیت قضیه، آنان متن قوانین هـم

 موضوع رامیخوانند ودوسیه رامتکی به موادآن قانون تهیه میدارند . 
سئوال: برای مؤکلین آیندۀ تان درچهارساحۀ کاری)رهین الفورم( چه توصیه    

هایی دارید تاقبل ازمراجعه باشما، هنگام بیان قضیه به شما، وکارهایی که برای  
 تهیۀ درست دوسیۀ مربوط انجام بدهند؟ 

رهین : خواهش من اینست که مؤکل محترم برای اینکه کاربرای خودشان ومن  
آسان شود، پیش ازپیش لیستی ازسئوالهایی که یک وکیل میتواند از مـؤکـل  
داشته باشد، ترتیب وآماده بسازد در مسألۀ که به وکیل ارائه میکند. البته همـراه  
داشتن تمام اسنادومدارک مسأله کاررا راحت ترمیگرداندهم برای خودشان وهم  
 برای وکیل . این کارها وقت کمتررامیگیرد ودقت وکیل رابیشترمیسرمیسازد. 
بطورعموم توصیه ام اینست که هرمؤکل وهرشخص حقوق قانونی خود رادر  
تمام مسایل بداندودرک کند، بخصو  درچنین مملکتی که هیچکس نمیتواند  
حقوق قانونی شخصی راازش بگیرد، وبایدشخص درگرفتن وحف  حقوقـش  
هوشیارباشد. یک مسأله ایکه پیش میآید ازکسی مشوره وکمک بگیردکه در  
آن مسأله بصورت علمی وارد است، نه اینکه ازهمسایه یا همکار یا دلسوزدیگر  
که آشنایی مسلکی به مسأله ندارد، پرسید وبه گفتۀ او عمل کرد. ما اکثراً مـی  
بینیم بعضی مراجعین هنگامی باماتماس میگیرندکه کار را باتوصیه های اشخا   
ـاد و   ناواردبه مسأله خراب ساخته، که درست ساختنش فرصت زیاد، هزینۀ زی
سودکم درقبال دارد. بنابرهمین دالیل توصیۀ من منحیث یک وکیل دعـوا و  
 واردبه قوانین امریکا، این است که اگرمشکلی برای شخصی پیدامیشود، نباید به  

ـاری   گفتار و رهنمایی کسانیکه به حقوق وقوانین آشنایی ندارند اقـدام بـه ک
ـیـش بـرای   بکنند، که هم وقت شان ضایع میشودوهم پول شان . بایدپیش ازپ
جلوگیری ازخسارتهای بعدی، باوکیل تماس گرفته شود، وبر اساس قانون مسأله  

 پیگیری گردد. ان شاءاهلل تعالی . 
ـ آقای سیدولی رهین، تشکر ازصحبت تان، ازخداوندتعالی برای شما وهمکاران  

 آرزوی توفیق بیشتر می نمایم ./ 
    ***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( طالبان رامخالف سیاسی خواندن  
و فکرمیکنند درراه درستی قدم میگذارند، امامتأسفانه ناآگاهانه درمقابل کشور  
شان میجنگند، یاآنهاییکه به زور وتهدیدکشتن فامیل های شان، مجبوربه حمالت  
ـیـر   انتحاری میشوند، برادران افغان هستند، وبایدحکومت وحدت ملـی، تـدب
 واندیشۀ مدبرانه بکاربرد تااین عده را ازطالبان خونخور پاکستانی جدا سازند. 

محترمانه ازجاللتمآب احمدزی پرسیده میشود: آیاکشوری رادرین کرۀ خاکی  
ـای   ـه ـتـراض ازپـروگـرام ـادواع سرا  دارندکه مخالفین سیاسی آن بجای انتق
حکومت وقت، کشورشانرا ترک گفته به کشور مجاورپناه ببرندوبعد باکمک  
استخباراتی ونرامی وباتوپ وتفنگ آنهابرای احرازقدرت، به هزارها هزارمردم  
ـیـس   بیگناه شانراقتل وکشور شانرا ویران نمایند؟ ! محترم غنی احـمـدزی رئ
ـااز   حکومت وحدت ملی انتصابی ما درکنفرانس چین بهترین فرصت داشت ت
ـا   ـف واقعیت طالبان که فعال همۀ جهان میدانندکه آنهاکی اند؟ دست کی رادرق
دارند وبرای چه منروری باکشورما درجنگ وستیزاند! باجرئت یاد میکـرد و  
کمک ویاری آن کشورهامخصوصا چین رادرحل این معضله بافشارآوردن بـه  

 کشورهمسایۀ نامردما پاکستان، مطالبه میکرد. 
بایادکردن مخالفین سیاسی به طالبان، وجنگی راکه ریشه خارجی دارد، جنگ و    

معضلۀ بین االفغانی خواندن، درحقیقت تیشه برپای خودزدن و چاقوی پاکستان  
رادسته دادن است، وماگذشته ازینکه از این تعریف غل  خود ازطالبان وازهمه  
ـا   مداخالت بیشرمانۀ پاکستان چشم می پوشیم . متأسفانهبرای خوش ساختن آنه
تهمت بزرگی بخودمیزنیم وبه این قسم به این جنگ تباهکن دوام بیشتروبیشتـر  

 می دهیم. 
از اوضاع چنین معلوم میشودکه این حکومت وحدت ملی نوبنیاد در حل ایـن  
معضلۀ بزرگ)طالبان( و بسیارموضوعات مهم دیگرکشورتا حال کدام طـرح  
وپالن مشخص ندارد، وطوریکه می بینیم احمدزی بدون درنررداشت عبـداهلل،  
که درحقیقت حکومت وحدت ملی با قدرتهای مساوی برای هردویشان رقـم  
زده شده است، استفادۀ سوء کرده، کوچکترین ازرشی به اوقایل نمی شود، و  
ـیـس   مثل کرزی خود را رئیس جمهور انتخابی یکه تاز میداند. )درحالیکه اورئ
حکومت وحدت ملی انتصابی است.( هرچه دلش میخواهد میکند، هرکی را  
ـا دلـش   خواسته باشد به پستهای مهم کشور)غیرازکابینه( مقررمیکند، وهـرج
ـاس   بخواهد میرود وحتی عبداهلل درغیاب او سرپرست حکومت، کـه بـه اس
موافقات امضاشده حق مسلم اوست، محروم میسازدو معاون بیسواد او از او  

 نیابت میکند. 
ـتـن   ـاخ لهذا به احتمال قوی رفتن احمدزی به پاکستان، که قبالبرای خوش س
باداران طالب، طالبها را، به یقین بدون مشوره باعبداهلل، مخالفین سیاسی خوانده،  
کوچکترین اثر ثمربخش نخواهد داشت، ومثل سیاستهای کجدار و مریز کرزی  

 همیشه راه مابه ترکستان است، واین زخم ناسوررا درمانی نخواهدبود. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( منارۀ جام  
آن خشتهای به رنگ فیروزه یی وگالبی ودیگررنگهای مرغوب دیده میشود.  
ـتـه   هم چنان سورۀ نزدهم کالم اهلل شریف درنمای بیرونی آن برنگهای بـرجس

 نگاشته شده است . 
آگاهان وآموزش دیدگان والیت غور، ازعلی سمرقندی معمارمناره یادکـرده  
ومدت ساختاری این بنا راهفت سال میگویند. منارۀ جام که حاالتک وتنها در  
کنارآبهای خروشان هریرود باقامت لرزان ایستاده، روزگاری یکی ازبرازندگان  
ـتـه،   ـاداش فرهنگی واسالمی بوده که در کنارۀ آن دهکده های سبز وخـرم ج
امانشانی ازمسجدویادیگر امکان مقدسه دراطراف آن دیده نمیشود. هرمسجدو  
ـقـه   ـنـط معبد ومناره و مغارۀ متصل آب و درفضای دل انگیزجغرافیایی آن م
آبادشده است، که غنایم تاریخی مان یابرای هیبت وشأن پادشاهی ویاترصد گاه  

 نرارتی ویابا تأسیس اماکن مقدس مذهبی بناشده اند. 
ـارا   منارۀ جام ازقاعده تاباال زینه های پیچاپیچی یامارپی  داشته، که تعدادزینه ه
هشتاد پله وانمود میدارند. زنده یاداستادخلیل اهلل خلیلی ازقول یکی ازنشریه های  

  8351داخلی مینویسدکه منارۀ جام توس  اندره ماریک دانشمندبلهیکی درسال  
کشف شده است. این قلم نیزباجناب پرتونادری همنررهستم که منارۀ بااین قد و  
قامت و استواری راشخصی ازبلهیک آمده وکشف کرده؟  این کوهپایه ها و  
دره های شاداب که متصل دریاهابوده، ازسده های دوربدینسو، اهالـی غـور،  
ـا   هرات، بامیان وسیستان در ایاب وذهاب بوده اند، حتمی است که کسـی ی
کسانی درآن منطقه ازاین مناره دیدن کرده وآنرا بااهالی گردونواح خویش در  

 (0میان کشیده باشد.) 
ـان نـوشـت:انـدری   ـت روانشادعبدالحی حبیبی درکتاب تاریخ جغرافیای افغانس

ـام    8351ماریک باستانشناس بلهیکی درسال  باهمکاری جی ویت بر ملتقای ج
رود وهریرود به تماشانشستند ودربارۀ منارۀ جام مقالتی رابنام)منارجام وکشف  

ـاریـس    81سالطین غوری( درمجلۀ باستانشناسی فرانسه درافغانستان، جلد  طبع پ
معرفی نموده ورأی برآن دادندکه موقعیت شهرتاریخی فیروزکوه بایددرحدود  
 (2منارجام باشد، زیرانام سلطان غیاث الدین سه باردرمنارجام حک شده است.) 

استادحبیبی به استناد ازاسنادنشرشدۀ دیگرمینویسنددرتقاطع رودجام وهریـرود  
که منارۀ جام قراردارد، وهمچان درنزدیکی کوهپایه هاودره های شاداب ایـن  
منطقه کوشک ها، بازارها ومزکت هاقرار داشته وباعالیم وآثار مخروبـه کـه  
موجوداست، نمای یک شهرو شهروندی رابه نمایش میگذارد. آگاهان باورمند  
اند که شهرفیروزکوه )حضرت فیروزکوه( درهمین نواحی موجودبوده کـه  

 (3ازمنارۀ جام چندکیلومتر بیشترفاصله نداشته است. ) 
ـام   فیروزکوه مدت نیم قرن مرکزجهانبانی شاهان غوری بودکه قصر هایشان بن
کوشک و ارگ معروف بوده است. این قصرهادرباال کوههاکه پدافند خوبی  
داشته، چنانچه قصرسلطانی درجوار)آزاد کوه( بوده است. درآنسوی آزادکوه  
مهاجمان درترصد بوده اندتا سلطان غیاث الدین رادرکوشک سلطانی اش ازپادر  
آورند، که همین طورهم شد. تمام جغرافی دانان عرب وعجم ازموقعیت فیروز  
کوه و موجودیت منارۀ جام حرفی به میان نکشیده اندکه دراوایل سدۀ شـشـم  
ازعرمت ویهۀ برخورداربود. اماسیفی هریوی وحاف  ابرو و یاقوت حموی از  
ـبـل   حضرت فیروزکوه سخن رانده اند. حموی مینویسد )معنی فیروزکوه ج
ـعـۀ   ارزق است وبه زبان مردم خراسان فیروزه به معنی زرقه باشد. فیروزکوه قل
بزرگی است که درکوهساربین هرات وغزنه که حکمرانان این نواحی بـرآن  
نشینند.( فیروزکوه در هجوم چنگیزخان بکلی ازمیان رفت که تاامروزهـم از  

 (5موقعیت اصلی آن پاسخ روشنی بدست نیامده است. ) 
باید تذکردادکه شاهان غوری مراکزدیگری همچون شهرهای آهنگران وزمین  
 داور فرمان میراندند. آهنگران طوریکه ازنام آن بر می آید، درساختن سالح  

PAGE 6 



 

 

 هفته نامۀ امید  689 صفحۀ هفتم

Omaid Weekly 
P.O. Box 30818  

Alexandria, VA  22310 
Tel/Fax : (703) 941-6321       Cell:(571)935-9609 

Email: mkqawi971@gmail.com 

 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر90یکسال) ـ(دالر45ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 ؟ )دنباله ازصفحۀ سوم( ما چه به دست آوردیم  
به آزای پاکستان شرقی انجامید، وکشوربنگله دیش زاده شد. نُهصدهزار سرباز  
پاکستانی، اسیرهند شدند. ذوالفقارعلی بوتو به قدرت رسید. بوتو دراثرسفارش  
ـاداربـه   ملک حسین به ضیاءالحق رتبۀ جنرالی داد واورا یک آدم ضعیف ووف
ـا   خودتشخیص داد، که دربرابرش نافرمانی نمی نمود. پس ازپنجسال بوتو، ضی
رابه مقام ریاست اردو ارتقاداد. بوتو ضیاءالحق راآنقدر حقیرمی شمردکـه در  

کـه    8311حضورمهمانان خارجی اورا جنرال بوزینه میخواند. پس ازانتخابات  
درآن جعلکاری زیادی شده بود، اعتراضات زیادی را برانگیخت. جنرال بوزینه 

ـاوجـود  8311)ضیاء( بوتو را بروزپنج جوالی  ـاخـت. ب خلع کرد وزندانی س
تقاضاهای مقامات بلندکشورهای جهان بشمول جمی کارتر، بوتورابه اتهام قتل  

 اعدام کردوسومین دکتاتور نرامی پاکستان شد.  
ـیـت   ـع جنرال ضیا خودرایک مسلمان پرهیزگار میدانست، باحزب سیاسی جم
اسالمی پاکستان نزدیک بودوتالش ورزید اردوی پاکستان رااسالمی گردانـد.  
ـا   ـق رژیم ضیاطرف ستایش متعصبین اسالمی قرار گرفت، مدارس دینی را ارت
داد، شهادتنامهای مدارس رامعادل دپلوم های دانشگاهها ساخت. درمدت ریاست  

افزایش    8311به هشت هزارباب تاسال 8318ضیا، شمار مدارس ازنهصد باب در 
 هزار مدرسۀ غیررسمی هم درپاکستان فعالیت داشتند.  05یافت. برعالوه  

ـال     8311ضیافعالیتهای استخباراتی راگسترش داد، دستگاه آی اس آی درس
به چهل هزارافزایش داده شد، وبودجۀ    8311دوهزارکارمندداشت، این تعداددر 

آن به یکهزارملیون دالرارتقا داده شد. ضیا یک پاکستان فتنه زا، حکومت مطلقه  
 واسالم گرا بجا گذاشت.  

 دپلوماسی ضیاء : 
ـان   ـت ـانس ضیاءالحق نه تنهایک شخص محوری دردفاع ازکشورخودوجنگ افغ
بود، وی درآخرین مرحلۀ جنگ سرد هم موقف محوری داشت، که نیم قـرن  
ـانـورخـویـی و   برسیاست جهان مسل  بود. باوجودیکه اکنون بر او بهتان ج
دکتاتوری زده میشود، رابطه اش باافراطیهای اسالمی انتقادمیشود، او دپلومات  
مجرب ویک ستراتهیست فوق العاده ماهربود. این ضیابودکه ائتالف کشـور  
ـان بـرد.   ـت های مربوط را ممکن ساخت وجنگ ضدتهاجم شوروی رابرافغانس
مجاهدین به تنهایی نمی توانستند برندۀ جنگ باشند. تصمیم جنگ علیه شوروی  
یک حرکت فوق العاده بود، زیراشوروی یکی ازدوابر قدرت جهان بود. آی  
اس آی میدانست که جنرال اختر درپیشانی لست کی جی بی قرارداشت که از  
بین برده شود، وعامل آن انعام بزرگ دریافت مینمود. سیاست شوروی پیش از  
تهاجم برافغانستان موفقیت آمیزبود. ویتنام کشورنزدیک به شوروی درجنـگ  
ـاه   طوالنی پیروزی بدست آورد، وامریکا موردتحقیرقرار گرفت. سقـوط ش

ـنـگ     8318ایران به امریکا بسیار گران تمام شد. هندطرفدارشـوروی درج
 سالح هستوی خودراآزمایش کرد.   8313پاکستان راشکست دادودر 
باپاکستان وجنرال ضیاخصومت میورزیدند،    8312نه تنهاافغانستان وهند درسال 

حمایـت    8318بلکه اوفاقدمتحدین عمده بود. باوجودیکه چین وامریکا درسال 
زبانی ازپاکستان میکردند، ولی درعمل کدام کمک قابل مالحرـه نـکـردنـد.  
پاکستان چین رادوست دایمی، وامریکا رادوست بی ثبات وبیوفا تلقی میکرد.  
امریکامیل نداشت درددفاع از رواب  خود باپاکستان باشوروی به جنگ بپردازد.  

درشهرمکه ترس    8313تنهاعربستان در کنارپاکستان ایستاد، مگر ازشورش سال 
 داشت که همانندشاه ایران، کنترول را ازدست بدهد.  

بااینکه توازن قدرت میان پاکستان وشوروی بسیارزیاد به نفع شوروی بود، ضیا  
ـیـن   راه جنگ مخفی راانتخاب نمود، ودربرابر تهدیدات رهبران شوروی تمک
نکرد، وبه تهدیدهند ارزش قایل نشد. جنگ افغانستان رابهترین موقع برای تربیۀ  
جهادیهای جنگ باهند وآزادی کشمیرتشخیص داد. ضیابه حزب سیاسـی رو  

بنام جمعیت اسالمی تشکیل شده    8338آوردکه توس  سیدابولعال مودودی در 
بود، که درنررداشت یک دولت اسالمی همسان امپراتوری مغلی هند درجنوب  

 آسیا ایجاد شود.  
ضیا دارای توانایی زیاد بودکه بدون آنکه دشمن رابه جنگ وادارد، مسایـل را  
ـاشـد.   پیش میبرد. تهیۀ جنگ افزار الزم درجنگ افغانستان مثال توانایی ضیامیب
مشکل بزرگ مجاهدین ازآغاز، نداشتن دفاع هوایی بود، آی اس آی موشک  

ـاهـدیـن   SA-7های زمین به هوای سر شانه یی   ساخت شوروی رادراختیار مـج
  8312در   SA-7مصرازآنها استفاده کرده بـود.    8313گذاشته بودکه درسال  

زمین به هوای  Stingerموشک پیشرفته تلقی نمی شد. درآنزمان موشک ستنگر   
ساخت امریکاموثرترین سالح دفاع هوایی شناخته میشدکه در اوایل دهۀ هشتاد  
ساخته ودراختیار آی اس آی گذاشته شده بود. سفارش مقامات آی اس آی در  
استفاده ازموشک ستنگر درداخل افغانستان، بخاطراینکه مبادا موشکهای مذکور  
ـال   ـا ارس بدست روسهاوایرانیها بیفتد ودخالت پاکستان درجنگ افشاشود، ضی

ـار    8311سپتمبر   05موشکهارابه داخل افغانستان رد نمود. درروز  برای اولیـن ب
موشک ستنگر درجنگ افغانستان استفاده شدوسه فروندچرخبال روسی سقوط  

ـال  ـا دراوایـل س   8311داده شد. ترس ضیا به حقیقت پیوست، زیراایران ه
 موشک های ستنگررا ازمجاهدین بدست آوردند. 

ـان   جنرال ضیا، جنرال اختر، سفیرامریکادرپاکستان وشماری دیگرازبلند پایـگ
فرماندهی نرامی پاکستان، که بخاطرمشاهدۀ عملکردیک تانک جدیدامریکایی  

( ترانسپـورتـی  822به یک محل نامعلوم رفته بودند، دراثر سقوط طیاره )سی  
حامل شان ازبین رفتند. جنرال اسلم بیگ معاون رئیس ستادارتش، سقوط طیاره  

اگست ماسکـو    82راتوطئۀ اتحادشوروی و هندوستان خواند، زیرا بیانیۀ رسمی 
ـیـف   تهدیدکرده بودکه شوروی ازپالیسی افغانی پاکستان انتقام میگیـرد. راج

اگست تهدیدنمودکه اگرپاکستان حمایت خود را ازسیکهای هند  85گاندی روز 
 که خواهان ایجادخالصتان میباشند، متوقف نسازد، هند مجبور به مقابله میشود.  
ـاد و   جنرال ضیا بدون شک دشمنان زیادی داشت که شامل کی جی بـی، خ
دستگاه استخبارات هند بود. آی اس آی اشاره به سازمان سیای امریکا داشت، و  
ـیـر   ـف دلیل آنراتعقیب برنامۀ هستوی پاکستان از جانب جنرال وانمود کرد. س
ـیـر   امریکا درهند ادعامیکردکه سقوط هواپیما کار موساد اسرائیل میباشد. سف
ـادر   ـی ـنـرال ض مذکور پس ازین بیان، فوراً ازوظیفه سبکدوش ساخته شد. ج
حقیقت هم درزندگی و هم پس ازمرگ منبع جنجالها بودوهنوزهم مـوضـوع  
مرگ وی ناحل باقی میباشد. اسلم بیگ انتخابات راکه جنرال ضیامیخواست در  

دایرسازد، درهمان تاریخ براه انداخت. خانم بینریربوتو که پنج    8311نومبر   81
سال دربازداشت و دوسال ازپاکستان دوربود، وبخاطردفن بـرادرش کـه در  

کرسی    32فرانسه مرده بود، به پاکستان آمده بود، خودرا نامزدساخت وبابردن  
 کرسی پارلمان، نخست وزیرشد . 021از  

اگرضیا زنده میبود، آیاتاریخ تغییرمیخورد؟ برخی دپلوماتهاادعامیکنندکه بـر  
خالف بینریر، ضیامیتوانست دسپلین ویکپارچگی درمیان مجاهدیـن پـس از  

اشغال کنـد، و    8313خروج شوروی ازافغانستان، ایجاد بدارد وکابل رادر سال 
 جنگ راخاتمه دهد . 

افغانستان رایک کشور آلۀ دست پاکستان سازد وپاکستان رایک قدرت مسل     
برافغانستان گرداند. مرگ مشکوک وی پاکستان را ازپیروزی قاذع که آرزوی  

ـاقـی اسـت. گـزارش    0282او بود، باز داشت. میراث دوران ضیا هنوزهم ب
 کمسیون بررسی اینکه چگونه اسامه بن الدن بصورت مخفی)ستون سوم( 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـای   ـانـواده ه ـ وفات مرحومه کریمه جان ناصری امیر رادرسندیاگو، به خ

 محترم ناصری، امیر، ارجمند وعلومی صمیمانه تسلیت میگوییم. امید 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( تفکیک وقوع حوادث  
به ظاهر خان استند فریب دادند وازینروبسیاری مناطق بدون مقاومت بتصرف  
ـان و   ـب ـال طالبان درآمد, البته بجزمناطقی که قوماندانان ووالیان شان ازطرف ط

ـارد  80دیگران خریده شده بودند(,  ـب سپتمبر طیاره های دولتی جالل آباد را بم
سپتمبرقوای دولتی یک حملۀ طالبان رادرغرب    81نفربقتل رسید,    852نمود و 

سپتمبرباپیشرفت وداخل شدن طالبان درنواحی شرق کابل،  01کابل بعقب راند, 
سپتمبر کابل بتصرف  01قوای دولتی به تخلیۀ شهرکابل شروع میکنند, وبتاریخ  

 . 31طالبان  میآید وروزهای نحس تر برای کابلیان شروع میشود 
اکتوبرقوماندان مسعودبمنرورحف  ونگهداری میدان هوائی بگرام درشروع    3

ـاز کـرد.     88درۀ پنجشیر وبعددرکوهدامن دربرابرطالبان بـه حـمـالت آغ
ـاد   اکتوبرقوماندان مسعود، جنرال دوستم واستادکریم خلیلی ازوحـد̎ت اتـح

کیلومتری کابل درجریان  02دفاعی̎ را دربرابر طالبان پیریزی مینمایندوجنگ در 
اکتوبرقوماندان مسعود دو باره چاریکاروجبـل السـراج رابـدسـت    82است.  

نفرطالب اسیرگرفته میشود.    322میآوردودرین جنگ صدهاطالب کشته شدو 
ـعـودبـه    81 اکتوبر قوای دوستم بطرف سالنگ بحرکت میافتد وقوماندان مس

ـنـد.   ـای طالبان اطالع می دهدکه جهت جلوگیری ازخونریزی کابل راترک نم
ـبـر   02در  ـتـم درده س   05اکتوبربرای اولین بارقوای احمدشاه مسعود ودوس

اکتوبر طالبان جهاد    03کیلومتری شهرکابل باهم یکجا میشوند, شش روز بعد در  
 .31را علیه دوستم اعالن میکنند 

اول نومبر قوای مسعود و دوستم مشترکأ برکوتل ده سبز وخیرخانه حمله می  
نومبرطیاره های دوستم میدان هوائی هرات را بمباران کرد واسمعیلخان    1کنند.  

  3بادوهزارعسکر وفادارخود جهت مقابله باطالبان ازایران بشمال افغانستان رسید. 
ـیـدان   نومبرطیاره های قوای هوائی اتحادرئیس جمهورربانی وجنرال دوستم م

نفرازنتیجـۀ    81,222نومبرراپورداده شدکه    01هوائی کابل را بمباران کردند.  
پیشرفت های جنرال دوستم ازباالمرغاب فرار کردند و درسرحد بین افغانستان  

 .31وترکمنستان درجستجوی پناهگاه سر گردان اند 
ـان   در روزاول دسمبردرشمال افغانستان جنگهای شدیدبین قوای دوستم و طالب

ازکشورهای  8331ملیون دالر رابرای سال   822دسمبر ملل متحد    2دوام داشت.  
ـبـر    00عضوجهت تهیۀ امدادهای بشری برای مردم افغانستان تقاضا کرد.   دسم

درنتیجۀ مراهرات زنان هرات علیه طالبان قیودشبگردی وضع ویکتعدادکشتـه  
 .  )دنباله دارد( 31نفر توقیف شدند    022و 

***************************************** 
 فریدون مشیری 

 گُرگ درون 
 سر                       هست پنهان در نهاد هر بشر!     گفت دانایی که گرگی خیره 

 الجرم  جاریست پیکاری ستُرگ                  روزوشب، مابین این انسان وگرگ               
 ی این گرگ نیست                صاحب اندیشه داند چاره چیست   زور بازو چاره 

ــور پریش                 سخت پیچیده گلوی گرگ خویش  ــ ــ  ای بسا انسان رنجـ
ــرد دلیر               هست در چنگال گرگِ خود اسیر  ــ  وی بسا زور آفرین م

ـته رفته می  ــ ــ ــ  شود انسان پاک   هرکه گرگش را دراندازدبه خاک            رف
 نماید، گرگ هست!   وآنکه ازگرگش خوردهردم شکست         گرچه انسان می 

 کُند   کُند               خُلق و خوی گرگ پیدا می   و آن که با گرگش مُدارا می 
 در جوانی جان گرگت را  بگیر !                وای اگر این گرگ گردد با تو پیر 
ــوانی در مصاف گرگِ پیر  ــ ــ  روزپیری، گرکه باشی همچوشیر               نات

ـان رهنما و رهبرند     درند               گرگ   مردمان گر یک دگر را می  ــ ــ  ها ش
ــی     سان دردمند              گرگ   اینکه انسان هست این   کُنند   ها فرمان روایی م

ـان آشنایان هم     اند               گرگ   و آن ستمکاران که با هم محرم  ــ  اند   ها شـ
 ها غریب                  با که باید گفت این حال عجیب؟    ها همراه و انسان   گرگ 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ پنجم(رازهای نگفته 

چای دم میکردی تومهمان من هستی. به گریه افتاد، گفت من هفده سال اسـت  
دربا  خانۀ محمد نعیم خان کارمیکنم، یک روزهم نان شانرا ندیدم، پسرم مکتب  
راخال  کرد، نزدسردار صاحب رفتم، که دردانشگاه تعدادی زیادی محصلین  
درخواست داده اند، پسرم هم درخواستی داده اگرلطف کنید سفارش خـطـی  
بدهید. برایم گفت برای بچه ات همین صنف دوازده هم زیاد است، بروپشـت  

 بسیارش دگه نگرد.    
میرغالم محمدغبارمؤرخ درد دیدۀ ما که نصف عمرش دربندی خانه وتبعیـد  
گذشت، چه بجا وبادلیل نوشته. چون این خاندان دردیره دون جیره خور انگریز  
بودند، زندگی بخورونمیری داشتند، عادت گدا هارا با خودگرفتند. درکابل و  
والیات هرجا، که خوش شان می امد قاضی رابه منزل خودمی خواستند، قباله  
را به نام خود میکردند، چه ملک شخصی مردم میبودیا ملک دولت. مثل کاریز  
میر، درۀ پغمان قسمتهای ازارگ، تپۀ تاج بیک و.... که بسیاری ازاین زمین ها را  
دوباره می فروختند وپول هایش دربانکهای خارج سرازیرمیشد. شاه ظاهرحتی  
دراواخرعمرش)که این بارامریکائیهابنام بابای! ملت نصبش کردند وبازهم خون  
ملت رابا همراهان ومهمان های طفیلی اش سالهامکید وبه ارزش هشتصدملیـون  
دالرجایدادهای جرشدۀ خود رافروخت. )مستندبه رسانه های معتبرنشراتی دنیا به  

 بانکهای خارج انتقال داد.(   
یک معاملۀ خریدهشتصدجریب زمین درکاریزمیر ازشاه ولی خان را توس   
مرحوم صوفی زاده، شریکش حبیب اهلل نوری برایم گفت. استادسیاف یـک  

ملیون دالربرای تعمیردانشگاهی    21قطعه زمین را ازشخص شاه دراستالف به مبلغ  
خرید، که انجا یک هزارمحصل تدریس میشوند. وطنداران کابلی مابیاد دارند،  

 که دراواخرپادشاهی شاه ظاهردرۀ پغمان بروی مردم بازشد. 
پدرمرحومم ازمیراث ماندن گاوصندوق های سردارهاشم خان قصه میکـرد،  
ـازکـردن   که جنرال عبدالعلی خان رئیس هیئت بود درفابریکۀ الم گنج جهت ب
آورده بودند. یک گاو صندوق پرازپول افغانی جدید وگاوصندوق دومی از  
مارک سویسی المانی ودالرپربود، که طبق وصیت نامه اش به برادرزاده هایش  
سردارداؤد وسردارنعیم خان تعلق گرفت. همین واقعه ازاین قلم به جریده امیـد  
ـنـرال   درامریکا به نشررسیدکه مرحوم دگروال عبدالرحیم ازاد زوی اززبان ج

 عبدالعلی خان تائید کرد . 
هنگامیکه شاه به والیت قندوزمیرفت درسرحدوالیت محمد سرور ناشررئیس  
فابریکۀ سپین زر)زرسفید( که مطلب ازپخته میباشد، شاه رابه موترخودمی نشاند  
وخودش دریوری میکرد. تقریبا تمام والیت راناشرغصب کرده بود. )باملک  
بساز ده رابتاز( دروالیت قندزاین لوایح به چشم میرسیدید: سینمای ناشر،فابریکه  
ـال   ناشر،هوتل ناشر، کتابخانه ناشرو...هنگام برداشت حاصالت درصفحات شم
 مردم پنبه های شانرابرای فروش به یگانه فایریکۀ ناشرمی اوردند .)دنباله دارد(  

 )دنباله ازصفحۀ ششم( معرفی کتاب تازه  
ـاررا   ـب من کتاب معروف افغانستان  درمسیرتاریخ مورخ فقیدمیرغالم محمد غ
ـاپ   خوانده ام که به اهتمام حشمت خلیل غبار در دیارهجرت در دوجلد به چ

ـادروان    121رسیده است، ودرصفحۀ   جلد اول آن قطعه شعر شاعرروشنفکـرش
ـیـش، درج    کریم نزیهی جلوه درراستای دعوت جوانان کشوربه مبارزه بـه پ

 گردیده وقسماً چنین سروده است : 
 تا کی از جور وستم شکوه وفریادکنید              سعی برهم زدن منشأ بیداد کنید 
ــن تان باد جوانان غیور        که ازین ذلت وخواری همه آزادکنید  ــ  دست ما دام
 صدهزاران چومنت آتش بیدادبسوخت    نه نشینید ز پا دم  به دم ارشاد کنید 

ــهادی در خلق      فکرآیندۀ مملکت خود و اوالد کنید  ــ  فتنه انگیخته تبعیض ن
 تا شود بر همگان  امن و عدالت قایم        عالم نو زمساوات وحق ایجاد کنید 

مورخ فقید غبار درپیشگفتار کتاب افغانستان درمسیرتاریخ، که شهرت جهانـی  
یافت وچندین باربه هزاران جلد تجدید چاپ شد، و جلد دوم به انگلیسی هـم  
ـعـه   ـال ترجمه شده، چنین میگوید: ماتماریخ گذشتۀ کشورخودرا برای این مـط
ـارزیـن جـوان   ـب میکنیم که اوضاع امروزی خودرا صحیحتر درک نماییم، تام
افغانستان درحرکت به پیش، خ  درست وآگاهانه اختیارنمایند، زیرااین تاریخ  

 است که سیرتکامل یک جامعه را در روشنایی نشان میدهد.  
ـنـده   درهمین سلسله من چندین کتاب زیبا وپرمحتوای بانوی فـرزانـه، نـویس
ـاویـن   ـن وپهوهشگر ژرف نگر، ماریا دارو غبار راکه درهجرت از وطن، زیرع
ـیـف   ـأل چهره های جاویدان وهنرمندان تاریخ سازتیاتر و آوای ماندگار زنان، ت
نموده است، خوانده ام وبه عالقمندان مطبوعات بـرون مـرزی ودربـخـش  
ـاب)آوای   ـت ـلـه ک انتشارات تازۀ نشریۀ وزین امید، معرفی کرده ام. ازجـم
ـان   ماندگارزنان( ازتألیفات تازۀ او را دردست دارم که بانوشتۀ خـودش بـه زن
ـعـه،   ـام هموطنش که باشهامت و دلیری قبل ازجنگها درشرای  عقب ماندۀ ج
بابیماری های سنتی وبیسوادی مبارزه کردند، ودرشرای  جنگهای خانمانسـوز،  
درانجام کارهای ارزشمند فرهنگی باوجودخطرجانی وحیاتی، لـمـحـۀ دریـخ  

 نورزیدند، اهدا گردیده است.  
ـنـور   بانو ماریادارو غبار درین راستا زندگینامه های بیش ازصدزن فرزانه وسـخ
وشاعر وادب پرور وفعالین روشنگرگوشه های تاریک اجتماع شان، بطورنمونه  
ـابـش   ـت های بارز وماندگار برشتۀ تحریرآورده است، ازجمله درصفحۀ بیستم ک
کارنامه های تربیوی وادبی شاعرۀ مرحومه بانومخفی کابلی را به نمایش گذاشته  
ـادآورشـده   وازشعرمعروف )نالۀ غمناک( اوکه چندمصراع آنرابشمامیخوانم، ی

 است: 
 مخفیا دل راجز این اندیشه نیست   کاین جهان ماتنها ددان رابیشه نیست 
 تانگردیم آب در دنیای خویش    کی شگوفان می کنیم گلهای خویش 

 تا نسوزیم همچو شمع جان وتن    کی شود روشن چرا  انجمن 
 تاچو پروانه نگردیم از وفا    پس چسان این مملکت گردد صفا 

 تابه کی شام است نمی آیدسحر    تابه کی ازناله سازدگوش کر... 
 عاقبت این خطۀ مهر و هنر    میشود درعلم وعرفان مشتهر 

 خیز تا براین وطن خدمت کنیم     تاوطن را فار  از محنت کنیم 
 صلح وکار وزندگی خواهد رفاه     جنبش وسازندگی خواهد رفاه 

ـیـر   ـه ـاعـر ش همچنان من کتاب)بانوی بلخ( عبدالرحمن پهواک، نویسنده وش
افغانستان را خوانده ام که مجموعۀ زیبای اشعار اومیباشد، ومن مختـصـری از  
زندگینامه وقسمتی ازسروده های اورابه مشتاقان ادب معرفی کرده ام. پهواک  

 درقطعۀ ماندگارش )نای خموش( گفته: 
 اندر ازل نوشت قضا در جبین من           کآیین من وفا بود و عشق دین من 

ـین من   ــ  ای رازجوی مهر ووفا درسرا  حق          از رخنۀ کمان منگر بریـق
 بگذشت آنکه نغمۀ آزاد می سرود          هر نی که داشتی نفس آتشین من 

 اکنون نوای نی خموش ازاسارتست  
 پهواک های خامۀ شورآفرین من  )دنباله دارد( 
***************************************** 
یک دهه در پاکستان زندگی کرد، نشان میدهدکه دوران سیاه جنرال ضیاءالحق  

 میراث زهری، دهشت، جنایت وتعصب ضدملی بجاگداشته است./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( پرسشی دارم زدانشمندمجلس باز پرس  
که باتأسف بسیار، ازآن سرچشمه هرگزآب زاللی بیرون نیامد تاعطش نیازمندان  
وطن را مرفوع سازد، بلکه هرچه بیرون آمد آب پرتعفن، کامالً گل آلـود و  
همیشه زهرآلود بود، ونتیجۀ آن رابیش ازهشتادسال است که ملت  ستم کشیدۀ  

 ما باگوشت وپوست و استخوان خویش چشیده، وهرگز شفا نیافته است ! 
ـات   ـلـی ازخـدم جناب آقای وزیر! چطوراست که ماه آینده یک تجلیل مجل
ـان!   ـت صادقانۀ اعلیحضرت غازی محمدنادرشاه شهیدسعید! منجی استقالل افغانس
وفاتح تل!، بعد هم تجلیلی مجللتر ازجاللتمآب واالحضرت افخم صدراعرم کبیر  
سردارمحمدهاشم خان، وهفتۀ بعدش تجلیل بسیار مجللتر ازجانبازیهای جاللتمآب  
واالحضرت مارشال سردارشاه ولی خان غازی، )فاتح کابل!( هم برنامه ریـزی  

 شود، تا ارواح طالیی زادگان همگی شاد گردد !!!  
وجهت تکمیل مکمل! شادی آن ارواح خبیثه، پیشنهاد میشودتا وزارت محتـرم  
ـاه   بخش آثارباستانی خودراتوظیف نمایدتاقبرواالحضرت اشـرف سـردارش
ـ که درشمال هنگام تعقیب ابراهیم لقـی   محمودخان غازی، پدردموکراسی ! را 
دستورداده بود: حتی اگردرنمازایستاده باشم از گرفتاری طرفداران لقی به مـن  
ـاره   بگویید؛ و درآن حالت که درحضورخداوند به عبادت ایستاده بـودبـه اش
ـ هرچـه زودتـر   انگشت دستورمی فرمود تاآن بیگناهان را ازدم تیغ تیر کنند 
ترمیم کرده، رواقهای ظریف راتوس  استاد کارهای الیق هرات تزئین نموده،  
ـارۀ    وبعد از سازمان یونسکوبخواهد تا آن محل رابه عنوان بخشی ازفرهنـگ ق
آسیا وحتی تمام گیتی، شامل لست آثارباستانی و تاریخی خود بگرداند ! البته که  
این خدمات وزارت محترم نزد همه سازمانهای حقوق بشر قابل تقدیر وتمجید  

 فراوان خواهد بود !  / 
***************************************** 

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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 واکنش تند به گفتارمشاورامنیت ملی پاکستان 
ـ خبرگزاری بخدی 83 :ایاالت متحده نسبت به اظهارات اخیر  نومبر/واشنگتن 

سرتاج عزیز، مشاورامنیت ملی وامورخارجی نخست وزیرپاکستان واکنش نشان  
ـان   ـت داد. عزیزبه تازگی درمصاحبۀ گفت گروههای تروریستی که برای پاکس
تهدیدی به شمارنمیرود، هدف قرارنمیگیرند. پاکستان تنهاگروههایی راکه علیه  
پاکستان میجنگند هدف قرارخواهدداد وگروههای تروریستی دیگر بشـمـول  
طالبان مورد هدف قرارنخواهندگرفت. وزارت خارجه امریکابدنبال این گفته ها  
گفت تمام گروههای تروریستی برای کشورهای منطقه وامریکا تهدید جدی به  
شمارمیروند. پناهگاههای تروریستی که از عوامل اصلی افزایش ناامنی درمنطقه  

 است بایدبا تالشهای کشورهای منطقه از بین برده شوند. 
شماری ازکشورهای منطقه به خصو  افغانستان همواره اعالم کرده اندکه  
النه های تروریسم درخاک پاکستان است واینکشور درمبارزه برای ازبین بردن  
این النه هاصادقانه عمل نمیکند.وزارت خارجه افغانستان نیزگفته فعالیت گـروه  
ـا،   های تروریستی درپاکستان وعدم اقدام پاکستان برای ازبین بردن این گروهه
برای کشورهای منطقه خطرناک است.حمایت پاکستان ازگروههای تروریستی  

 همواره انتقاد کشورهای خارجی را به دنبال داشته است. 
مشرف : با خروج نیروهای خارجی از افغانستان  

 جنگ نیابتی پاکستان وهند آغازشده 
ـ خبرگزاری بخدی   81 :پرویزمشرف، رئیس جمهور پیشین  نومبر/اسالم آباد

پاکستان میگویدبدنبال آغازخروج نیروهای جنگی بین المللی به رهبری ایاالت  
ـان   ـت ـانس ـغ متحده ازافغانستان، اکنون پاکستان وهندوستان، جنگ نیابتی رادراف
آغازکرده اند. او ازشدت گرفتن این جنگ میان دو همسایه نزدیک افغانستان  
هشدارداده ومیگویدجلو این جنگ بایدگرفته شود. مشرف درمصاحبه بافرانس  
پرس در بخشی ازصحبتهایش گفت:هردوکشور هند وپاکستان جنگ نیابتى را  
در افغانستان آغاز کرده؛ اما باید از این کار جلوگیری شود.مشرف ادعاکرد هند  
باشماری از اقوام افغانستان رواب  نزدیک دارد وازهمین روپاکستان نیزتالش می  
کندباپشتونهاى افغانستان رواب  نزدیک داشته وازآنها به نفع خود استفاده کند.او  
مدعی شدهند درجنوب افغانستان مراکز پنهانی تروریستی ایجادکرده که افراد  
راپس ازآموزش براى کمک بلوچهاى آزادی خواه در ایالت بلوچستان پاکستان  
میفرستند.مشرف گفت: نفوذ روزافزون هندوستان درافغانستان یک تهدیدبراى  
پاکستان است؛ زیراکه هندوستان فعالیتهاى ضدپاکستان در افغانستان انجام مـی  

 دهد و در صدد تبارز یک چهره جدید افغانستان مخالف پاکستان است. 
پیشتر، وزارت دفاع امریکا نیز در گزارش که به مجلس سنای ایـن کشـور  
فرستادگفت پاکستان جنگ نیابتی رادرافغانستان شدت داده است، این وزارت  
 همزمان گفته بوداین جنگ علیه منافع هندوستان در افغانستان صورت میگیرد. 
ـتـه   ـف ـان خـوانـده وگ امریکااین جنگ را به ضررصلح درمنطقه وافغانست
ـان   بایداقدامات دپلماتیک برای ازسرگیری رواب  عادی میان افغانستان وپاکست

 هرچه زودتر روی دست گرفته شود. 
مشرف ازاحمدزی بخاطرسفرش به پاکستان تمجیدکرده وگفته آقای غنـی  
پیش ازهمه به اسالم آباد رفته و برای بهبود رواب  دو کشور تالشهایی انجام داده  
است. او ازحامدکرزى انتقاد کرده وگفته که آقای کرزی مامورین نرامى و  
ملکى خود را جهت آموزش به جاى پاکستان، به هندوستان اعزام میـکـرد.در  
ـان   همین حال مشرف گفت رواب  نیک پاکستان وهندوستان براى صلح افغاست
ـا را   مهم است.بگفتۀ او درگیریهاى اخیرسرحدى پاکستان وهندوستان، تنش ه

 شدت بخشیده والزمست این مشکل، براى صلح افغانستان هموار شود . 
 دیدارداکترعبداهلل با رؤسای مجلسین 

ـ باختر   81 ـادی  نومبر/کابل  ـه : داکترعبداهلل رئیس اجرائیه امروز با فضل ال
مسلمیار رئیس مجلس سنا دیدارکردکه طی آن پیرامون مسائل مهم وحاد کشور  
بحث وگفتگو صورت گرفت. او باتاکید بر اینکه یگانه راه برای بیرون رفت از  
چالشهای متعددکنونی، ایجاد اداره سالم وتحکیم وحدت ملی وجلب اعتمادمردم  
به حکومت وحدت ملی می باشد، رسیدگی به خواستهای برحق مـردم را از  
اولویتهای کاری نرام کنونی عنوان نمود. مسلمیارنیزباقدردانی ازتالشهای رئیس  
اجرائیه در راستای ایجاد وتحکیم حکومت وحدت ملی گفت نمایندگان مردم  
درجرگۀ سنا باتمام توان وامکاناتیکه دردست دارند ازبرنامه های اصالح گرایانه  
 رهبران حکومت وحدت ملی بویهه داکتر عبداهلل حمایت و پشتیبانی می نمایند. 
رئیس اجرائیه امروزدرقصرسپیدار باعبدالرووف ابراهیمی رئیـس جـرگـۀ  
ـام و   ـات درنـر نمایندگان نیزدیدارکرد.درین نشست تشکیل کابینه، اصـالح
تصویب توافقنامۀ امنیتی ازسوی پارلمان کشور مورد بحث و تبادل نرر قـرار  
گرفت. داکترعبداهلل با تاکید بر اینکه همه تالشهابرای ایجادکابینه موفق ازیکسو  
ـانـب   و ایجاد اصالحات اساسی درقانون وتشکیالت کمسیونهای انتخاباتی ازج
دیگرادامه دارد، افزودکه هدف اساسی ایجاد اعتماد مردم به نهادهای بـرگـزار  
کننده انتخابات است واینکه هرکسی مطمئن باشدکه رای او سرنوشتش را تعیین  
 میکند و اینکه به رای و اراده هر شهروند کشور ارج و احترام گذاشته میشود. 

ابراهیمی نیزایجادکابینه موفق وایجاداصالحات درنرام وتشکیالت کمسیون  
های انتخاباتی را ازآزمونهای اصلی فرا راه حکومت وحدت ملی خواندو تاکید  
ـای   ـه ـالش کردباتصمیم قاطع رهبران حکومت وحدت ملی وبویهه  کشـورازچ

 کنونی نجات خواهد یافت و صلح پایدار تامین ووضع بهبودخواهدیافت. 

 نظرسنجی ایشیا فوندیشن درمورد وضع افغانستان 
ـ صدای امریکا 81 ـات  نومبر/کابل  : در سروی ایشافوندیشن تالش شده نرـری

وافکارافغانها درموردمسایلی که در رشدوانکشاف افغانستان طی دهسال گذشته  
نقش داشته پرسیده شود. چگونگی وضعیت عمومی، نررمردم درمورد وضـع  
ـایـت   امنیتی، چگونگی وضعیت اقتصادی وکاردرافغانستان، ارزیابی میزان رض
ـارکـت   مردم از عرضه خدمات، رضایت مردم ازچگونگی حکومتداری، مش
ـیـزان   مردم درانتخابات، انکشاف زندگی زنان ونرریات مردم درین مورد وم
دسترسی مردم به اطالعات ازبخشهای مهم این سروی است که در نرر سنجی به  

 آن پرداخته شده است. 
نتایج این سروی که در هشت فصل تهیه شده از سوی ایشیافونـدیشـن امـروز  

والیت پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست    23 منتشرشد. این سروی در 
انجام شده است.یافته های سروی  نشان  8232 جمهور، درماههای جوزا وسرطان 

به این  باورکه افغانستان به سمت درست    0283 %مردم درسال    53,1 میدهد که  
کاهش    2 درحرکت است که به این اساس میزان خوشبینیهانسبت به سال گذشته  

بیکاری،    %01,3 %افغانها  فساد،    23 را نشان میدهد.این نررسنجی نشان میدهد که 
% بیکاری رابزرگترین  مشکالت شرای  کنونی گفته اند. به اساس این    05,12 

سروی افغانها ازافزایش حضور زنان درکارهای بیرون از خانه حمایت میکنندو  
%میگویندباید زنان اجازه داشته باشنددربیرون ازخانه کارکنند. اما در عین    11,1 

حال یافته های هم شامل این نررسنجیست که  خشونتهای خانوادگی وفرصـت  
های کاری زنان رانگران کننده نشان میدهد.به اساس این سروی حدود دوبرسه  
ـان   ـن مردم امیدوارندکه نتایج انتخابات زندگی شانرا بهترخواهد ساخت، هـمـچ
اعتقاد اکثریت مصاحبه شونده ها بر این بوده که تالشهای حکومت در راستای  
مصالحه با گروه های مسلح مخالف دولت باعث افزایش ثبات خواهد شـد.در  

به این    0223 تن مصاحبه شده است. ایشیا فوندیشن از سال    3018 این سروی با  
 طرف نررسنجیهای راروی مسایل مختلف در افغانستان انجام داده است . 

 حمله دهشت افگنان درکابل ناکام شد 
ـ باختر:  02 سه دهشت افگن که دیشب میخواستند داخل ساختمان  نومبر/کابل 

یک مرکزخارجیها درناحیه نهم شهرکابل شوند، توس  نیروهای امنیتی  کشتـه  
شدند.جنرال محمد ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله که دقایقـی  

شب، نخسـت    22/1بعد به محل رویداد حضور یافت به رسانه هاگفت: حوالی 
یک دهشت افگن انتحار کننده موادانفجاری جاسازی شده دریک موتر را در  
دروازه ورودی این مرکز انفجارداد وبعد سه دهشت افگن دیگر کـه تـالش  
داشتند به آن مرکزداخل شوند، پس ازیک ساعت درگیری با نیروهای  امنیتی   
کشته شدند. درین درگیری بشمول انتحارکننده چهاردهشت افگن کشته شدند  

 ویک محاف  امنیتی  زخم برداشته است. 
کابل  درروزهای اخیرشاهد حمالت بیشتر انتحارودهشت افگنی  است ودریـن  
حمله هابیشترافرادملکی کشته ویا زخمی میشوند.شهروندان کابل از مسئـوالن  
ـیـن حـمـالت   امورمیخواهندتدابیر جدی امنیتی رابرای جلوگیری ازادامه چن
 موقف روشن دربرابردهشت افگنان رویدست گیرند  وآنان را به کیفر  برسانند. 
یکتن ازبستگان  قربانی حمله انتحاری جادۀ داراالمان  گفت: سیاست  تضـرع  
ومالیم دربرابردشمن سنگدل وتشنه بخون مردم چنین  حمالت را تشدیـدمـی  

 بخشد چنانیکه تجربه  سیزده سال گذشته  این را ثابت ساخت . 
 نود و یک طالب مسلح کشته شدند 

ـ باختر   82 :نیروهای امنیتی درجریان فعالیتهای امنیتی کـه دیـروز  نومبر/کابل 
طالب را کشتند.این عملیات دروالیتهای کنر،ننگرهار  38درچند والیت انجام شد 

پروان، تخار، قندهار، ارزگان، غزنی، خوست، پکتیکا، فراه وهیرمندراه اندازی  
 طالب دیگرهم بازداشت شدند. 82شدکه درنتیجه 

 پلیس ملی چهارحلقه ماین را ازمربوطات والیت لغمان کشف و خنثی نمودند.  
 صندوق حمایت ازژورنالیستان تاسیس شد 

ـ باختر 83 : صندوق حمایت مالی ازژورنالیستان افغانستان ازوزارت  نومبر/کابل 
ـار   اطالعات وفرهنگ جوازفعالیت دریافت نمود.این صندوق روزسه شنبه چه
قوس رسماً درتاالر مرکزبین المللی مطبوعات افتتاح میگردد.هیئت اجرائیه این  

، نجم الرحمان مواج معاون و  محمد آصف وردک بحیث رئیس  صندوق شامل  
ـاصـی از   ده تن از خبرنگاران از رسانه های دولتی و خصوصی درجلـسـه خ

 خبرنگاران و اهل رسانه ها انتخاب  شده اند. 
 سال باکپ قهرمانی به کابل برگشتند   96تیم ملی 

ـ باختر: ورزشکاران تیم ملی کرکت نوزده سال کشـورپـس    81 نومبر/کابل 
ازکسب جام  قهرمانی ازمسابقات جام برترآسیا، عصر دیروز به وطن برگشتند.  
اعضای تیم که درمسابقات جام برترآسیا به میزبانی کویت اشتـراک نـمـوده  
ـا،   بودند، باشکست دادن تیمهای امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مالیـزی
نیپال وکویت درکناراینکه لقب قهرمانی این رقابتهارا ازآن خودکردند بـخـت  

 شرکت دررقابت های جام جهانی کرکت را نیزحاصل نمودند . 
داکترسیدمخدوم رهین وزیراطالعات فرهنگ وجوانان پیروزی تیم کرکت و  

رابه  شهزاده مسعود رئیس کرکـت بـورد و    0281راهیابی آن به جام جهانی 
ـات   ورزش دوستان تبریک گفته وخواهان موفقیت های مزید  ایشان درمسابق
آینده گردید.درمیدان هوایی کابل ازورزشکاران تیم ملی، پیرسیداحمد گیالنی،  

 شهزاده مسعود و ورزشکاران  وعالقه مندان کرکت استقبال کردند . 
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

مسئوالن کمسیونهای انتخابات و شکایات 
 د انتخاباتی به دادستانی معرفی شدن

ـ خبرگزاری بخدی   02 ـانـی کـل  نومبر/کابل  ـت : شورای وزیران از دادس
خواستار بررسی اعتراض نامزدان معترض شده است.دریک مکتوب که کاپی  

  23آن دراختیارخبرگزاری بخدی قرارگرفته آمده : نامزدان شوراهای والیتی از 
ـاده   والیت کشوردرقطعنامۀ اعالم کردندکه شماری ازنامزدان به اساس سواستف
مسئوالن هردوکمسیون انتخاباتی پیروز شدند.عبدالسالم رحیمی، رئیس عمومی  
اداره امور وداراالنشای شورای وزیران که مکتوب را امضا کرده به دادستانـی  
کل دستور داده تاشکایت نامه نامزدان شوراهای والیتی مبنی برتخطی ازقانون  

 ازجانب کمسیونهای انتخاباتی را بررسی و مورد اجراآت قانونی قرار دهد. 
ـتـی ازاقـدام   درهمین حال، شورای انسجام نامزدان معترض شوراهای والی
ـاتـی   ـاب ریاست جمهوری برای بررسی تخطی های مسئوالن کمسیون های انتخ
ـامـزدان   استقبال کرده است. رفیع اهلل گل افغان، معاون مجلس سنا ویکتـن ازن
معترض شورای والیتی امروزپنجشنبه درنشست خبری درکابل گفت: از رئیس  
جمهور و رئیس اجرائیه که به خواست ماپاسخ دادند سپاسگزارهستیم که متقلبین  
انتخاباتی را به نهادهای عدلی وقضایی معرفی کردند. اومیگویدنامزدان معترض  
اسنادکافی دراختیار دارندکه نشان میدهد مسئوالن هردوکمسیون درتقلبگسترده  
دست دارندوشماری ازنامزدان شوراهای والیتی رادربدل پول برنده اعالم کرده  
اند. حسابهای بانکی وجودداردکه پول به حساب مسئوالن باصالحیت کمسیون  

 های انتخاباتی ارسال شده و نیز به گفته او، صرافان شاهد این عمل هستند. 
او افزوددادستانی کل روزگذشته کمیته ویهه ایرابرای بررسی اسناد نامزدان  
درموردسواستفاده مسئوالن کمسیونهای انتخاباتی تشکیل داده است. این نامـزد  
معترض مدعی است، اسنادی وجود داردکه چهره های متقلب وآلوده به فساد  

 راکه بیشترمتوجه کمسیون شکایات انتخاباتی میشود راافشاد خواهد کرد. 
ـتـه   ـی رفیع اهلل گل افغان گفت روزشنبه هفته آینده، نتیجه بررسی های کـم
خا  دادستانی کل دراختیار نامزدان و رسانه های کشور قرار میگیرد و چهره  

 های متقلب نیز افشا خواهند شد. 
 ه ملیون جریب زمین غصب شد بیش ازیک

ـ خبرگزاری بخدی   83 :کمیته مستقل مشترک نرارت و ارزیابی  نومبر/کابل 
مبارزه بافساد اداری به تازگی گزارشی ازغصب زمین در کشور رابه نشر رسانده  

ملیون جریب زمین غصب شده ودرمجمـوع    8,0 که بربنیادآن تاکنون حدود  
تن درغصب این زمینها دست دارند،غصب زمین نسبت به گذشته    128 هزارو 85 

بیشترشده ودلیل آن نیزفسادگسترده درحکومت، تقاضای مردم وگسترش شهر  
نشینی بشمارمیرود. درین گزارش به گونه مشخص از افرادغاصب زمین نام برده  
نشده امابگفته مسئوالن کمیته بیشترین رقم زمینها ازسوی زورمندان غصب شده  
ودرقدمهای بعدی، مقامات دولتی بشمول وزرا، والیان، قوماندانان امنیه ونیزافراد  

 وابسته به رهبری دولت نیزدرغصب زمین به شکل گسترده دست دارند. 
یما ترابی، عضوکمیته مستقل مشترک نرارت و ارزیابی مبارزه با فساداداری  
درنشست خبری که به مناسبت نشرگزارش تازه دایرشده بود، گفت اراده قوی  
سیاسی برای جلوگیری ازغصب زمین درکشورهیچگاه وجودنداشته بدلیل این  
ـان   ـت ـانس که تاکنون قانون مبارزه با غصب زمین وقانونی که به اداره اراضی افغ
کمک کند وجود ندارد، ازهمینرو افرادبراحتی زمینها راغصب میکنند.به گفته  
ترابی، هنوزقوانین افغانستان تعریفی ازغصب زمین نداردونیزکسانیکه با مقامات  
دولتی ارتباط دارندو یامیتوانند اسناد را درمحاکم جعل کنند، زمین های بیشتری  

 را غصب کرده اند. 
والیت که درآن بیشترین شهرکهاکه طی مـراحـل    5 درین گزارش ازمیان  

شهرک و ساحات مسکونی غیرقانونی در    802 قانونی نشده، آمده که ننگرهاربا  
ـای    02 ، کابل با  18 صدرقرارداردو بلخ با   شهرک و ساحات مسکونی در رده ه

ـیـن   بعدی هستند. به گفته ترابی، اقدامات دولت در راستای مبازره با غصب زم
تاثیرات ملموسی را به همراه نداشته است. وزارت حج واوقاف نیزگفته حدود  

جریب زمین وقفی که مربوط مساجدوقبرستانهابوده ازسـوی    121 هزار و    20 
ـان   زورمندان ویا ادارات دولتی غصب شده است.اندازه غصب زمین درافغانست
مبالغه آمیزنیست،این معضل درچنددهه اخیر بر زندگی مردم کشورتاثیرگذاشته  
است.این کمیته درپیامی گفت درمقابل غصب زمین باید مبارزه جدی صورت  
ـازه،   گیرد، درغیرآن تالشهای گذشته و حال نقش برآب خواهدشد.گزارش ت
محاکم رامرکزفساد معرفی کرده که طی مراحل اسناد ونیزهرمرحله ازتوزیـع  
ـاسـد   زمین درمراحل مختلف آن بافسادهمراه است. یماترابی محاکم راحلقه ف
خواندوگفت هرشهروند افغانستان که به زمین نیازداردمکلف است که واردحلقه  
فسادشود.گفته شده که غصب زمین به اشکال گوناگون صورت میگیردکه در  
والیت بلخ نیزغصب زمینها ازطریق احزاب ویادفاتررهنمای معامالت صورت  
ـال   میگیرد. بر بنیادگزارش، روشهای غصب زمین درشهرداری کابل نیزبه اشـک
ـنـد.   ـت گوناگونی صورت میگیردازجمله زورمندان بیشترین غاصبان زمین هس
گزارشها حاکیست که امضا واسناد شعبات مختلف شهرداری کابل جعل میشود  
واخذپول توس  مقامات بگونه گسترده صورت میگیرد، همچنان اسناد بیشمار  
وجودداردکه درپروژه های شهرداری کابل برخی افرادواشخا  که مستحـق  
ـتـی   دریافت زمین نبودند اماآنان، ازطریق احکام مستقیم مقامات بلند رتبه دول

 زمین به دست آورده اند. 
یماترابی میگوید؛ والیتی که قیمت زمین بلند است و یا پروسه شهری شدن  
آنجاگرم به پیش میرود، غصب زمین نیزبیشترصورت گرفته اسـت. تـرابـی  
گفت:معضله بزرگ، اکنون شهرداری کابل است، بخاطراینکه ازدهسال بدینسو  

ملیون نفوس درکابل زندگی میکند و حکومت نیزدر مقابل نیاز مردم جوابگو    1 
نبوده و از همین رو افرادتالش کرده تاازهرطریقی به سرپناه دست پیدا کنـد.  
طی مراحل اسناد درشهرداری طوالنی وبا فساد همراه است.به گفته او، بررسی  
قضایایکی ازچالشهای دیگریست که جلوغصب زمین راگرفته نمیتواند واداره  

ـیـره    5 حقوق افغانستان تنها  %قضایا رابررسی کرده میتواند.گنجایش برای ذخ
اسناد وجودنداردودفترملکیتهای ثبت زمین که در ریاست ملکیتهای شهـرداری  

 فعال است، گنجایش برای ذخیره ونگهداری اینهمه اسناد را ندارند.  
 
 


