
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 اعالم  ماموریت غیرنظامی ناتو در افغانستان  
ـ بخدی   3 : ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو در نشـسـ   دسمبر/بروکسل 

وزیران خارجه عضو ناتودربروکسل درحالیکه احمدزی و عبداهلل حضورداشتند  
آغازمی شود، ما ازنیرو    ۵۱۰۲ گف : ماموری  جدید ناتو در اول جنوری سال  

 های امنیتی افغان دربخشهای مشوره دهی و آموزش حمای  میکنیم . 
ـار   ماموری  جنگی ناتودرافغانستان کمترازدوماه دیگربه پایان میرسد وانتـا

ـازان را  ۰۵میرود ماموری  جدید با  هزارسرباز ادامه باید، که بخشی این سـرب
ـیـرو   ناامیان امریکا تشکیل میدهند. استولتنبرگ میگویدکمکهای مالی ناتوبه ن
های امنیتی افغانستان همچنان ادامه خواهدداش  واین نیروهاازحمای  قاطع این  

 سازمان برخوردار خواهند بود. 
چندروزمانده به برگزاری نشس  وزرای خارجه ناتو، احمدزی پیمان امنیتی  
میان افغانستان وامریکا راامضاکرد،کرزی ازامضای این پیمان سرباززده بـود.  
استولتنبرگ افزودناتوآنچه راکه برای آغاز ماموری  جدیدش در افغانستان نیاز  

 داش  بدس  آورده اس . 
ـایـ    احمدزی رئیس جمهوروعبداهلل رئیس اجرایی ازبرنامه جدید ناتو حم
کرده اند. احمدزی این برنامه راسرآغاز فصل تازه میان پیمان ناتوو کشـورش  
خواند. عبداهلل نیزگف  حضور نیروهای ناتو نه تنها برای افغانستان بلکـه بـرای  
امین  منطقه مهم اس . فضای ایجاد شده برای تغییر نه تنها برای افغانستان بلکه  
برای منطقه و صلح جهانی، بسیارمهم اس .احمدزی گف : انتاارداشیتم حضور  
ناتودرافغانستان موجب امنی  و مصونی  مردم شود و جامعه ما را قادر بسازد تا  
برفقر و مشکالت که زنان و جوانان با آن مواجه هستند، مبارزه کند، متاسفانـه  

 چالش های هنوزهم پابرجاس  . 
 هوشدار جنرال دوستم به مال عمر :  

 گیرم   انتقام خون شهروندان کشورم را می 
ـ منابع خبری داخلی   ۵2 :جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور  نومبر/کابل 

ـای   به مالمحمدعمر رهبرطالبان هشداردادکه اگرحکوم  وحدت ملی نیـروه
ـان   ـان دربـرابـرش ـن ناامی تازۀ خود را درمیدان نبرد بیرون کرد، هراس افـگ

های اخیردرکشورمعاون اول رئیس جمهور    توانند. افزایش ناامنی   ایستادگی نمی 
ـاران در   راخشمگین ساخته اس ، جنرال عبدالرشید دوستم که درمیان ورزشک

ـای    زند به طالبان هشدار داد که با انجام حمله   کاخ ریاس  جمهوری سخن می  ه
 توانند مانع پیشرف  کشور شوند.   هراس افگنانه نمی 

شـود    جنرال به مردم اطمینان دادکه خودش در کنار ناامیان افغان ایستاد می 
اندرا    های طالبان کشته وزخمی شده   وانتقام خون شهروندان کشور راکه درحمله 

ـار  “ ازآنان میگیرد. او اظهارداش :   ـن من به مردم اطمینان میدهم که خودم درک
شوم و پاسخ دشمنان کور کشور رامیدهـم.    پلیس ملی وارتش ملی ایستاده می  

نا جوانمردانه درمسجدها، میدانهای ورزشی ومراسم خوشی      دشمنان کشوربگونه 
های مردم حمله های انتحاری را انجام میدهند وخوشی مردم را به اندوه تبدیل    
 پاسخ نخواهند ماند.   های آنان بی   سازند؛ این حمله   می 

این دشمنان رادیوانه میکنند، کسانی راکه مال عـمـر  “ وی خاطرنشان کرد:  
گویم که ما نیروهایی در ارتش    برای انتحارپیش ما روان میکنند؛ من برایشان می 

ملی، پلیس ملی و امنی  ملی داریم که اگر آنها رادرمیدان جنگ بیرون بکشیم  
 ”.شود   بینید که چه می   هیچکس نمیتوانددربرابرآنهاایستادگی کند؛ باز می 

میرزامحمدیارمند معین پیشین وزارت داخله درواکنش به این سخنان گف :  
ـار    3۲ من باور دارم که تجربۀ ناامی بیش از  “  ـه سالۀ جنرال صاحب دوستم درم

 ”.دهد   کردن خشونتهاوجنگ به ایشان دس  باال می 
گان    محمداقبال صافی کوهستانی عضوکمسیون امنی  داخلی مجلس نمایند 

جنرال صاحب دوستم نبایدبگویدکه من اینگونه وآنگونه  “ نیز خاطرنشان کرد:  
میکنم، وی حاال درجایگاه و موقفی قراردارد که باید درعمل توانایی خـود را  

 ”.نشان بدهد 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 شـــبِ یلــــدا
 امشب که بامــداد به  تدبیر می رسد      بانگ خروس صبح به تأخیرمی رسد
 امشب شب یگانه زشب های دیگرست      زآن روبه امتیاز و به تقدیرمی رسد

 امشب برای زاهد ما هـم غنیمت است      آسوده تر به تـوبۀ  تقصیر می رسد 
 شادروان ملک الشعراء محمدطاهر هاتف

 نشست وزرای خارجۀ ناتو بامسئوالن افغان
ـ نور تیوی ۵ :نشس  سران ناتودر بروکسل پایتخ  بلژیـ   دسمبر/بروکسل 

روزگذشته برگزارشدکه درآن وزیران خارجه اعضای ناتو گردهم آمده در باره  
در افغانستان گفتگوکردند. احمدزی و  ۵۱۰۲چگونگی ماموری  ناتوپس ازسال 

عبداهلل رئیس جمهورو رئیس اجرایی دول  افغانستان نیزدرنشسـ  شـرکـ   
کردند . ینس ستو لتنبرگ دبیرکل ناتو دری  نشس  خبری مشترک با احمد  
زی وداکترعبداهلل ازتشکیل حکوم  وحدت ملی درافغانستان ستایش کرد و  
گف  جنگ نیروهای ناتو درافغانستان برای آرامش امریکا و دیگرهم پیمانانش  

 ماموری  جدید رادر افغانستان آغازمیکند. ۵۱۰3اس . این سازمان پس ازسال  
امضای قراردادهای امنیتی باامریکاو ناتو بخش دیگرسخنان دبیرکل ناتو بود.  
ـاتـوبـرای   به باور ستولتنبرگ، امضای قرارداد های امنیتی افغانستان با امریکاو ن

 آغازماموری  جدید این سازمان مهم وموثر اس . 
ـتـی   ـی ـن احمدزی کشوررا خط نخس  جبهه جنگ دانسته گف  نیروهای ام

 افغانستان آماده هستند که جای خالی ناتو را پرکنند. 
ـبـ  بـه   داکترعبداهلل رئیس اجرایی حکوم  درین نشس  گف  طالبان نس
ـایـد   گذشته ضعیف شده اس .این مقام دول  افغانستان تاکید کرده اس  که ب

 ناتو از نیروهای امینتی کشور حمای  نمایند. 
 اعتراض برفروش گوشت سگ درهرات 

ـ نور تیو ۵ ی: دههاقصاب درهرات درمحکومی  و اعتراض به  دسمبر/هرات 
فروش گوش  سگ بجای گوش  گوسفند، درمقابل شهرداری تجمع کـرده  
ـاب   وگفتنداین اقدام خالف اصول اسالمی و انسانی اس  وکسانیکه از نام قص
سواستفاده کرده اند، مجازات شوند.آنان افزودند افراد دستگیرشده در پیوند به  
ـاب   کشتاروفروش گوش  سگ محاکمه شوند. دین محمد نبی زاده ی  قص
هرات میگویداین اقدام ضربۀ سنگینی به حیثی  کاری آنان واردکرده و مردم  
رانسب  به این شغل بدگمان کرده اس . اوهشدارمیدهدکه اگر متهمان فروش  
گوش  سگ محاکمه نشوند، خود آنان در این زمینه اقدام خواهندکرد. قصابان  
ـات   هرات ازشهرداری هرات میخواهند تای  کشتارگاه واحدبرای ذبح حیوان

 درمرکزشهرایجادکندتا درآینده این گونه مشکالت به وجود نیاید. 
عبداالحد فقیریارمدیرمالی واداری شهرداری هرات میگویدکسانی که اقدام  

 به فروش گوش  سگ کرده اند باید به گونه شدید مجازات شوند. 
نفررا درپیوندبه کشتن سگهای ولگرد وفـروش    3دوشب پیش، پلیس هرات  

 گوش  آن به مردم، دستگیرکرده اس  . 
 درحمله انتحاری درکابل پنج نفرکشتده شدند  

ـ نور تیوی ۵9 ـاری بـود.  نومبر/کابل  : کابل یکباردیگرامروزشاهدحمله انتح
صبح حمله کننده انتحاری سواربرموترکروال موادانفجاریش  ۰۰نزدی   ساع  

رادرجاده کابل جالل آباد در حوزه نهم امنیتی منفجرکرد. این شاهراه ازپررف   
  3۵غیرناامی شهیدشدند و 3وآمدترین شاهراههای کشوراس  .ازاثراین حمله 

نفربشمول کودکان زخم برداشتند. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میـگـویـد  
هدف حمله کننده انتحاری شهروندان بریتانیابودکه ی  موترشان بکلی تخریب  
وی  تن آنان کشته شد. ازموترحامل انتحاری تنها الشه آن باقی مانده اسـ .  
ـیـرد؛   ـیـگ رویدادهای انتحاری وانفجاری همیشه ازغیرناامیان بیشتر قربانـی م

 شهروندانی که هیچ گناهی ندارند. 
درین حمله خسارات هنگف  مالی نیز به مردم محل واردشد، چندین واسطـه  

 غیر دولتی دراین حمله انتحاری به کلی از بین رف . 
 یک مادر ودختر درفاریاب کشته شدند 

ـ باختر   3 ـاب والیـ   دسمبر/فاریاب  : سید لقمان گهری ولسوال شیرین تگ
فاریاب گف  ی  زن ودخترجوانش درقریه کوه صیاد آن ولسوالی به ضرب  
مرمی کالشینکوف درمنزل شان بقتل رسیدند. عل  اصلی این رویداد تا هنوز  

 روشن نشده و به اتهام قضیه کسی بازداش  نشده اس .   

سرپرست ومعاون اول ریاست جمهوری برای  
 د ریزه گل مدال ماللی را تفویض کر 

ـ باختر   3 : سترجنرال عبدالرشید دوستم، سرپرس  و معاون اول  دسمبر/کابل 
ریاس  جمهورشام امروزخانم ریزه گل راکه در مقابله با طالبان مهاجم دریـ   
ـا   پوسته امنیتی دروالی  فراه کارنامه درخشانی از خودبرجای گذاشته بـود، ب
همسروپسرش بحضورپذیرفته وبرایش مدال ماللی، قهرمان معرکه های آزادی  
واستقالل افغانستان را تفویض کرد. موصوف خانم ریزه گل رایکی از قهرمانان  
مردم خوانده افزودکه وی میتواندالگوی مناسبی برای تمام زنان افغانستان باشد  

 زیرا او نمونه خوبی از شجاع  و متان  می باشد. 
سترجنرال دوستم بمناسب  شهادت  
فرزندجوان خانم ریزه گـل کـه در  
مبارزه با طالبان به شهادت رسید، به او،  
ـفـ  و   همسرو فرزندشان تسلی  گ
شجاع  ودالوریهای خانم ریزه گل و  
همسرش راکه افسرپلیس میباشدستوده  
ـان   یادآورشدکه مردم باشهام  افغانست
همیشه رادمردان و دالور زنان کشـور  
شانرا ازیادنمیبرند. موصوف مقداری  
پول را نیز به عنوان مساعدت به خانم  

 ریزه گل مساعدت کرد. 
بعداًخانم ریزه گل مشکالت شانراازباب  نداشتن سرپناه به سرپرس  و معاون  
اول ریاس  جمهوری ارایه کرد. سرپرس  و معاون اول ریاس  جمهوری بـه  
محمدعمرشیر زاد سرپرس  والی  فراه که در مراسم حضورداش  هـدایـ   
ـار وی و   ـی دادتابرای اعمارسرپناه در محلی مناسب ی  نمره زمین را در اخت

 خانواده اش قرار بدهد . 
 گشایش صندوق حمایت مالی از ژورلیستان  

ـ باختر   ۵۲ ـاسـ   نومبر/کابل  :سترجنرال دوستم معاون اول وسرپرس  ری
جمهور ده هزاردالررا به صندوق حمای  از ژورنالیستان که امروزتوسط داکتر  
سیدمخدوم رهین سرپرس  وزارت اطالعات و فرهنگ رسماً افتتاح شد،کم   
کرد. درمحفلیکه به این مناسب  باحضورفرهنگیان، اصحاب رسانه وخبرنگاران  
برگزارشد، ابتداًداکتر رهین گف  مساله کم  درحاالت اضطرار، مخصوصاًبه  
ـا   قشرهای کم درآمد درتمام دنیارایج اس ، این صندوق نوعی بیمه اس  که ب
پول حق العضوی  واعانه ثروتمندان خیرخواه فعالی  میکندودرمواقع اضطرار  
ـنـدوق  ـادص  «ازخبرنگاران دستگیری میکند.داکتر رهین درباره مفکوره ایـج

پرداخته گف  درروزهای وحشتناکی که در  »ژورنالیستان، هنرمندان وشاعران  
کابل راک  میباریدوهمه جاویران بود، من درکابل بودم میدیدم که قشر روشن  
فکران واهل قلم به مزارشریف پناه میبردند وتنها محیط امن مزارشریف بود و  
جنرال دوستم ازاهل هنروعلم وفرهنگ حمای  میکردحتی به مساله آموزشهنر  
به مصارف شخصی خود میپرداخ . داکتررهین افزودواقعاً قشرهاییکه سـرو  
 کارشان باعلم وهنراس  تاچه اندازه درمواقع اضطرار درمی مانند ودرد میکشند. 
سپس همایون خیری دوم دفترمعاونی  اول گف  سترجنرال دوستم ازآغاز  
 تاکنون به فرهنگ وادب توجه کرده مبلغ ده هزاردالربه  صندوق کم  کرد. 
  3۱۱دراین محفل محترم نوراهلل داوودزی یکتن ازتجارملی وعده کم  مبلغ 

 هزارافغانی رابه صندوقهای ژورنالیستان، هنرمندان و شاعران و نویسندگان داد . 
 والی بلخ به صندوق ژورنالیستان اعانه داد 

ـ باختر: عطامحمدنورسرپرس  والی  بلخ پنجهزار دالر  ۵ دسمبر/مزارشریف 
امریکایی به صندوق حمای  مالی  از ژورنالیستان افغانستان کم  کرد. رئیس  
ـات داده   صندوق دردیدارباآقای نور،پیرامون طرزالعمل کارصندوق، توضیح
 گف  هدف صندوق دستگیری ازژورنالیستان درحال  اضطراری میباشد . 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، انواع 
میوه های فصل، نان های تازۀ وطنی، 
روت ها، میوه های خشک تازه وارد 
ازافغانستان، وگوشهای تازۀ مرغ، 
بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 

 بهای مناسبت تقدیم میکند
 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 

 

Western Union 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150 

Tel:703-644-0186   Cell:703-499-3313 

 

 مشاور برجسته ومورد اطمینان شما درخریدوفروش امالک مسکونی وتجاری

 با کارنامۀ  درخشان در ورجینیا

 سپیده فیروزی

 ریزه گل قهرمان حین دریافت مدال
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Omaid Weekly 
P.O. Box 30818 Alexandria, VA  22310 

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

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 کالیفورنیای جنوبیمحمدنسیم یوسف                                   
   بنازم ریزه گل را

طوریکه هموطنان مااطالع دارند، جناب رئیس جمهوراحمدزی بای  هیئـ   
نفر)خیلی بزرگ( همراه شان جه  تبادل ناروتشریح سیاس  حکومـ   ۰۲۱

تازۀ افغانستان سفری به پاکستان داشتند. درجریان سفرخویش، ناربـه روابـط  
بخصوصی که بامقامات پاکستان دارند، بدون توجه به موازین دپلوماتی ، بـه  
ـان   ـی ـام مقر وزارت دفاع آن کشور به راولپندی رفته، درعقب درهای بسته بانا
پاکستان مالقات نمودند، که محتوای این مالقات تاهنوزبه مردم بیگانۀ افغانستان  

 فاش نشده اس  !  

 بانو ریزه گل و عروس شجاع ووطن دوست ودخترش 
بعداً بامالی شیطان صف  اجن  وسخنگوی آی اس آی فضل الرحمن، کـه  
قبالً حامدکرزی هم این مال رامالقات نموده بود، دیدار نمودند، که شایدترتیب  
این مالقات توسط فاروق وردک وزیر معارف حکوم  کرزی وسرپـرسـ   
درحکوم  جدید، گرفته شده باشد، چنانچه درنوارهای تلویزیونـی، روابـط  
ـاحـ    نزدی  فاروق وردک با این مالی پاکستانی)پدرمعنوی طالبان( به وض
ـنـداز   دیده شد. بلی ! همین فاروق وردک بودکه یکی دوسال پیش باصدای بل

 آتش سوزی مکاتب توسط طالبان دفاع کرد.  
پیامد سفررئیس جمهوراحمدزی، ازدیادحمالت انتحاری)مخصوصاً دروالی   
ـیـز   پکتیکا( وسخنان آن مالی پاکستان که جهاد را درافغانستان جائزمیداند، چ
دیگرنبود ! اما مقام ریاس  جمهوری درین موارد هیچ اظهارناری نکردند. نشود  
که سیاس  رئیس جمهور احمدزی، تداوم سیاس  سلفش باشد، زیراهنـوزهـم  
ـان   همان فاروق وردک ها، همان زاخیوال ها، همان اتمرها، یعنی کوفتـه هـم

 کوفته مگر صرف آنرا پوشانده و اسمش را نهادند دولمه ! 
ساله ازحکوم  کرزی، باید بدانند راهی که    ۰3جناب غنی احمدزی باتجربۀ  

کرزی رف  به ترکستان بود که جز غم واندوه، کش  وکشتار، قربانی اردوی  
ملی وغرب  اقتصادی ، چیز دیگری به میراث نگذاش ، دیگرمردم ما حوصلۀ  
خطاب برادر یا مخالفین سیاسی را به قاتلین مل  ندارند، اگراین طورتیم تحول،  
 تداوم نماید، مردم این بارخود مسلحانه دربرابرقاتلین خویش قیام خواهندکرد.  
ریزه گل، این زن شجاع وباشهام  افغان که پسرجوان پلیسش را طالبان درجلو  
چشمانش تیرباران کردند، سالح برمیدارد، همراه عروس بیوه اش، دخترجوان  
ـال   ـان درح وپسر دهساله اش خودرابه پوستۀ امنیتی که درآنجاشوهرش باطالب
ـاع   جنگ اس ، رسانده ویکجا باشوهرش برای هف  ساع  ازپوستۀ امنیتی دف

 طالب را به دیارعدم، وعدۀ دیگری شانرا زخمی مینمایند.   ۵۲نموده،  
بلی! ریزه گل این زن باشهام  افغان به پیروی ازماللی هاوزرغونه ها وناهید ها  
ثاب  ساخ  که دشمنان وطن واجیران بیگانه رانمی گذار د تابه حریم مقـدس  
ـان   قریۀ ویرانه اش دس  درازی کنند. بلی ! آن طالبانی راکه اطفال معصوم افغ
راقبل ازمجهزنمودن برای حملۀ انتحاری، تجاوزجنسی مینمایند، این زن مستحق  
مدال غازی امان اهلل خان اس ، نه کسانیکه اول ادارۀ شان به فساد اداری گسترده  

 متهم شده، وبعداً این مدال برای شان تفویض می گردد ! 
اماروزی تاریخ معاصرکشور، نام ریزه گل رانیز بصف  الگوی زن باشهامـ   

 افغان برای دفاع از نوامیس ملی ومیهنش خواهدنوش  .  
ـلـح، چـه   دراخیر امیدواریم که سیاستهای دول  فعلی چه درموردطالبان مس
درمورد فساد اداری )کابل بان  وغیره( صرف درسطح ی  شعار نبوده، نتایج  
 عملی را دربرداشته باشد، مگرمتأسفانه سالی که نیکوس ، ازبهارش پیداس  ! / 
***************************************** 
غنی احمدزی، مانندادولف هتلر باطرح تئوری های تفوق نژادی و قومـی،  
راه رابسوی جنوساید یاتصفیۀ قومی ونسل کشی هموارمی سازد. او درمبارزات  
انتخاباتی برای جلب حمای  قندرهای ها، از ی  تریبون آزاد وعـده دادکـه  
طالبان رااز بند رهاخواهدنمود، واین کاررا کرد ! اوقرار امنیتی رابدون دریاف   
ـاطـر   تضمین مقاله باطالبان امضا کرد ! این توطئه ها، سازشهاوکرنشها، همه بـخ
دورساختن خدمتگاران صادق وطن ومهیا ساختن زمینه برای تطبیق نقشه هابرای  

 رسیدن به ی  قدرت مطلقه اس  .  
ـا   برای رسیدن به چنین قدرتی اوکارتشکیل کابینه را امروزوفردامی کنـدت
رقیبان سیاسی راترور ویامجبور به استعفا سازد. یکی ازین خدمتگاران صادق که  
شب وروز درخدم  همشهریان کابل زحم  میکشید، جنرال ظاهرظاهر بـود.  
ـیـۀ   جنرال ظاهرباعرق ریزی وپش  کار و ارادۀ متین، توانس  جنایتکاران قض
ـار   ـتـک ـای پغمان را دستگیروبه پنجۀ قانون بسپارد. جنرال ظاهر بدون هراس، جن
مشهور حبیب استالف رابه دام انداخ  وبه پنجۀ قانون سپرد. رئیس خداداد راکه  
از معافی  کرزی برخوردار بود، به پش  میله های زندان فرستاد. امرخیـل را  
باالفعل باپشتارۀ خیان  گرفتار کرد. او ازجملۀ قهرمانانی مانندجنرال عبدالرازق  
وبی بی ریزه گل بودکه مردانه درمقابل جنایتکاران ایستاده بـود. ولـی ارادۀ  
فاشیستی غنی احمدزی، بجای تعلیق نشان ملی درسینۀ او وجنرال عبدالرازق و  

 ریزه گل، نشان ملی رابه سینۀ وطنفروشان فاسد تعلیق نمود.  
احمدزی به موافقۀ حکوم  وحدت ملی پش  پازد، وبدون مشورۀ رئیس  
ـقـد   اجرایی، اقدام به انتصاب چهره های فاسدنمود، بدون مشوره به سفرها وع
پیمان هابادشمنان وطن اقدام کرد ودرتقسیم قدرت سیاسی، میخواهدچهره های  

 فاشیستی رابجای وطنپرستان واقعی به قدرت برساند.  
 احمدزی دربرابرهمه کشتارها درهیرمند، ننگرهار  )دنباله در صفحۀ ششم(  

ـ کالیفورنیا محمدنعیم کبیر                                                               سکرمنتو 
 مرگ برفاشیست های جنایتکار و پنهانکار 

، مل  جرمنی به حزب ناسیونال سوسیالیسـ  ریی  ۰233درانتخابات سال 
دادندکه به اساس آن ادولف هتلر به چوکی صدراعامی آلمان تکیه زد. مردم  
جرمنی فکرمیکردکه براساس بیانیه های پرشورهتلر درخالل مبارزات انتخاباتی،  
آنها ازغرام  سنگین جنگ اول جهانی خالص خواهندشد، وی  آیندۀ خود  

هتلر در    ۰233مارچ  ۵3درانتاارآنهاخواهدبود، این رؤیاهایی بیش نبود. بتارخ  
به تصویب رسانید.   SPDپارلمان آلمان، صالحیتهایی راباوجود مخالف  حزب  

شش سال پس ازین، هتلر جنگ جهانی دوم راآغازکرد، که درپایان آن یعنـی  
 حاصل آن برای مل  جرمنی این بود :   ۰23۲درسال 

ـ ازمیان رفتن    8/۰ـ کشته شدن سه ملیون عسکرجرمنی درجبهه های جنگ، 
ـ ویرانی   % گل منازل مسـکـونـی  ۵۱ملیون خانه )   1/3ملیون مردم غیرناامی، 

ـ بیجاشدن  ـ رانده شـدن    ۲/9درآلمان(،    ۲/۰1ملیون جرمن ازخانه های شان، 
ـ اضمحالل تمام معیارهای اخالقی .    ملیون انسان، 
توجه شود، ی  میالن پنهان    ۵۱۱۰اگردرعمق قضایای افغانستان بعدازسال  

ـامـ    دربه آشوب کشاندن افغانستان، برای استمرارناام قبیله ساالری ازبدو زع
کرزی، تابه رسوایی کشاندن انتخابات، تبانی های پنهان وپش  پردۀ غنی احمد  
زی باکرزی، فساد لجام گسیختۀ اداری، حمای  ازجنایتکاران، قاچاقبران. به نار  
میرسدکه ادارۀ غنی احمد زی راباهلتر شباه  داده میتواند. ازلحاظ روانی هـم  
هتلروغنی احمد زی ازسالم  کامل برخوردارنیستند، واین ازحرکات دستهای  
آنهاهنگام طرح مسایل جدی بخوبی هویداس  . ازلحاظ مفکورۀ سیاسی همان  
طورکه هلتر به برتری نژادی ی  قوم ایمان داش ، نزدیکی تنگاتنگ  احمـد  
زی بااسماعیل یون)نویسندۀ رسالۀ دویمه سقاوی(، انوارالحق احدی، امرخیـل،  
سعادت وسایرپشتون ملتیها، غریزۀ فاشیستی را دراحمدزی آشکارمیسازد.تئوری  
های نایر)خورده ملیتها بایدبه دوری  هوی  بزرگ جمع شوند(،)طرح منسجم  
 ملی( طرزدیدی را ارائه میکندکه محصول تراوش فکری  بیمار روانی اس ! 
این مغزبیمار، مل  مارابه تباهی ونیستی سوق خواهدداد، درین جای شـ   
نیس  که آنهایی که سکوت اختیارمی نمایند، وقدم به قدم با غنی احمدزی این  
راه را می پیمایند، نیزبارسوایی وتباهی صفحات سیاه تاریخ را به خوداختصاص  
خواهندداد. تمام وعده هاییکه در خالل مبارزات انتخاباتی ودربیانیۀ پس ازمراسم  
تحلیف داده شد، فریبی بیش نس ، ویا رؤیاییس  که تحقق آن توسط یـ   
 معلول روانی ناممکن اس ، واین، طی دوماه اخیربه وضاح  ثاب  شده اس .  
احمدزی قبل ازاحرازمقام ریاس  اجرایی توسط داکترعبداهلل، باعجله جلسۀ  
کابینۀ سرپرس  رادایر ودرآن توسط وزیران کرزی، میدان هوایی خـواجـه  
رواش رابنام کثیف ی  جنایتکارمسمانمود. این ی  دشنام به مل  آزادۀ بـود  
ـاروهـر   ـفـج که سیزده سال، حاکمی  این شیطان آدم نماراتحمل کردند. هر ان
ـاراض   جنایتیکه امروزرخ میدهد، توسط وطنفروشانیکه کرزی آنهارا برادران ن
خطاب میکرد، وبیش ازده هزارآنهاراعفو وبه جبهه جنگ مجدد فرستاد.  احمد  
زی نه تنهااین حاتم بخشی راازکمرمل  انجام داد بلکه درجوار ارگ قصری هم  

 برای اوداد تاازمشوره های خاینانۀ او به نفع طالبان وپاکستان سود ببرد .  
ـان   ـت ـانس احمدزی وعده داده بودوسوگندخورده بودکه ازقانون اساسی افغ
پیروی نماید. این وعده به مراتب ازطرف اوشکسته شد، و وزرای سرپرس  پی  
ـارزه   ـب ازدوماه هنوز درپستهای خودباقی ماندند ! او گفته بودکه بافساد اداری م
ـادی   ـتـص خواهدکرد، ولی دراولین انتصاب، زاخیلوال رادرسم  مشاوری  اق

ـتـه    ۵۱۱2گماش ، تابرخیانتهای خودش وکرزی درانتخابات  سرپوش گـذاش
شود. مل  غیور ما بار بار استقالل خودرا درمعاملۀ وطن فروشان ازدسـ  داده  
ـنـی   بود، ولی با عزت وافتخار وقربانی هاآنرادوباره بدس  آورده بود، مگـرغ
ـان   ـانـگ احمدزی نه تنهااستقالل وحاکمی  کشوررادر طبق اخالص تسلیم بیگ
ـان   نمود، بلکه عزت وشراف  کشورراهم درپای پاکستان نهاد! او زبونانه برآست
کثیف آی اس آی سرعجز سایید، وبه مالقات مردی شتاف  که هـرروز در  
افغانستان به امر اوجویهای خون جاری اس . غنی احمدزی نه بحیث رئیس ی   
دول  مستقل، بلکه بحیث ی  مادون بیمقدار توسط ی  ماموردول  پاکستان  
درمیدان هوایی پذیرفته شد، اوبحیث ی  غالم به دستبوس پدرمخالفین سیاسی  
اش شتاف  وبه عذر وننوات پرداخ  . او افتخارکشور اقوام غیرپشتـون رادر  
پای پنجابیان ریخ  وبحیث ی  متقلب وخاین، مذاکرات مخفی باقاتلین مردم  

 ما تن در داد.  
درحالیکه صدهاهموطن ما دراثرحمله های انتحاری بخاک خون می غلتند،  
اوبه تماشای بازی کودکانۀ پاکستانی کرک ، درکنارجنای  کاران پاکستانـی  
مصروف بود. اودری  پیمان یکجانبه واردات پاکستان رابه کشور ازدو ونیـم  

 هزارملیون به پنج هزارملیون دالرباال بردوخود دس  خالی بازگش  ! 
احمدزی درین سفروسفرهای دیگرصدهانفررا باخود همراه داشـ  ! در  
کشوریکه ی  ملیون کودک بجای ورق زدن کتاب و آموختن علم، مصروف  
ـفـروپـرداخـ    ـاهـمـس پالیدن زباله هابرای دریاف  لقمه نانی هستند بردن دهه
مصارف آنها، جفای بزرگیس  که ی  انسان عاقل به آن تن درنمی دهد. الزم  
بود تاغنی احمدزی بجای دویدن به سوی بیگانگان، دس  بسوی آنهایـی دراز  
کندکه خود رابه استقالل وعدال  درین کشورمتعهد میدانند، آنهاییکه درمشکل  

 ترین روزهای اندوهبار، این امتحان راباپیروزی پش  سرنهاده اند.  
الزم بودتابازی تقسیم قدرت کنارگذاشته میشد، وبراساس توافقنامۀ سیاسی،  
ـااز   اساس ی  حکوم  مستحکم درظرف کمترازی  هفته گذاشته میشد، ت
تساهل وتوطئه هاجلوگیری بعمل می آمد. کسانی که باخون مل  وویـرانـی  
کشور راه ثروت وآسایش خودراانتخاب کردند، دیگرنیازمند تفقد ودستگیری  

 نیستندونبایدبسوی آنهادس  درازشود.  
غنی احمدزی درسفربه حجاز به دستبوسی آنهایی رف  که رژیم طالبان را  
برسمی  شناخته بودندوهنوزهم ساز وبرگ ناامی آنهارا از اسقاط وصدقۀ این  
شیوخ عیاش وبدنام اس . حتی کرزی باوجود همه بدی هایش حاضرنشد تابـه  
احداث ی  مرکزتروریستی درتپۀ مرنجان کابل موافقه کند، ولی غنی احمد  
ـازی   زی باپذیرفتن بردگی خادمین حرمین، پروژۀ طالب سازی وتروریس  س
وهابیون را قبول کرد. بابهره برداری ازین مرکز، دههاهزار تروریس  ساالنه از  
آن دراجتماع غیرمتجاس پراکنده خواهدشد. کشوردری  آشوبی که پایان آن  
جزتباهی وخرابی بیشترنخواهدبود، غرق خواهدشد، و جنگ بین شیعه وسنی را  

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : بیشترمشتعل خواهدساخ  .  )دنباله درستون دوم همین صفحه( 

    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 کالیفورنیا محمدطاها کوشان                                                      فریمون  
 جوان آینده از تو است 

 گفت: در سر عقل باید, بى کالهی عار نیست 
ـتـن در   دری  چنین برهه وگذارِسخ  ازدیو ودد گذشتن و باانسان آمیخ

این دیوانه ای بنام یعنی اشرپ عنی احمدزی  ٬ میهن زخم خورده وخونچکان ما 
ـاده   ـی که باندش هنگام کارزار انتحاباتی با چه طمطراق و غوغا دم ازپیروی وپ
نمودن قانون میزدندوگلو پاره میکردند؛ اکنون با دوسیه های میان تهی باالی میز  
مجالس و راهبرشان بامغز پرازکاه پش  میکروفون ها الطایالت گفتـه راهـی  

 هستند: ما در افغانستان جنگ نیابتی را اجازه نمی دهیم؟!   جِرت ! 
درنوشته های قبلی تذکر داده بودم که این معجون مرکب یعنی باند اشرپ  
عنی احمدزی،زلمی خلیلزاد وعلی احمدجاللی وداکترسیرت درسردارنـدکـه  
طالبان را درقدرت سهیم سازندکه با این کاری  تشنج مهارناشدنی رادر افغانستان  
ـاسـری   بوجودخواهند آورد.مشکل اینجاس  که اینهاپش  گپ اکثری  سرت
شهروندان افغانستان نمیگردند واهمیتی به آن نمیدهند؛ چون اهمی  وقـدرت  
مافیای چرس وتریاک در تاروپود این باند رخنه کرده و هیچ چیزی دیگر در  
اولوی  کاریشان بجزنوکری آی اس آی، آوردن طالب وتسلیم نمودن هیرمند  
 وقندهار و ارزگان به طالب وحشی خدا دشمن زن ستیر کتاب سوز؛ نیس .  

 چو کار از دس  بیرون شد چه سود از دادن پندم 
 چو پای از جاده بیرون شد چه نفع از رفتن راهم 
 معلم گو ادب کم کن که من ناجنس شاگردم 

 پدر گو پند کمتر ده که من نااهل فرزندم   حضرت سعدی )رح( 
ـتـی   اکنون آشکارگردیدکه این باند مافیایی هیچ برنامه کاری نداشتند و چ
برو و چوت اندازمیگفتند وچیغ میزدند وبااستدالل ومنطق زور گویی و رگ  
ـنـگـی   گردن مردم رابازی دادند و با فرهنگ لباس رسمی پاکستانی وکاله ول
بازی، خاک به چشم مردم بیچاره وبی دانش مازدند و امروزمی بینیم که طـی  
بیش ازی  ونیم ماه آدم ندارندکه وزیربسازند! چه قحط الرجالی؟ پناه برخدا !  
وازآنطرف نیز به هیچ گپ وبرنامه وستراتیژی آماده داکترعبداهلل  تمکین نمی  
ـغـه   کنندو تنهاکاری که دارند تداوم برنامه های لجام گسیخته و بربادکننـده ه

 جامد کر  زای اس  .  ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد  
 در دام مانده صیدی وصیاد رفته باشد    حزین الهیجی 
ـتـون بـراه   این باند که تجارت کالنی با نام و زبان و قوم مل  شریف پش
انداخته وجیبهای خویش را پر وپشتونهای نازنین مارا بدنام بنام تـروریسـ  و  
قاچاقبر وآدمکش ودشمن دین و دشمن آزادی ودشمن زن و دشمن دانش؛ بـه  

 دنیا معرفی کرده می روند. و هیچ خم به ابروی خویش نیز نمی آرند . 
اگراین مل  پامال هوس وآرمان و ژرفای نقشه وهدای  خط مشی آی اس  
آی درافغانستان توسط نوکران زرخریدش بنام طالب راباوسواس و زیرکی و  
وجدان بیدارنگاه کنیم؛ واگرباشخصیتهایکه تاکنون این مغزپرازکاه یعنی اشرپ  
 عنی احمدزی مقررنموده بادق  ودلواپسی بنگریم؛ همان آشس  وهمان کاسه ! 
درباندتبهکارعنی اشرپ احمدزی آدمهای گمنام فرص  طلب زیادرخنمایی  
و اظهارکاردانی ودانایی کرده و میکنند ولی در برابراینهمه حمالت انتحاری هر  
روزه سکوت مرگباری دارن، که انگارحادثۀ درحول و حوش شان رخ نداده و  
ـا   دنیاگل و گلزار اس . در بی سروسامانی دول  وبیچارگی های شهروندان م
هیچ اعتنایی ندارندوبرای پاسخگویی به هیچ برنامه تلویزیونی حاضرنمی گردند.  
 چون این حکوم  که وجه قانونی  ندارد؛ پاسخی نیز ندارند که به مردم بدهند. 
ـار   مهمتراینکه تا هنوز نه خود رئیس جمهور و نه کسانی را که تا حال بـک

 گماشته هیچ ورق ثب  دارایی های خویش را ارایه نکرده اند. 
دراولوی  کاری این باندتبهکارنامسلمان تیشه به ریشۀ مجاهدین زدن اسـ   
وهرکجاشخصیتیکه سرش به تنش می ارزد و ازعهده کار مهمی برآمده میتواند،  
را اینهابدستوربادارانشان رد میکنندواینکه خودهمین اشرپ عنی احمدزی صد  
ملیون دالر کم  بان  جهانی را هنگام تصدی وزارت مالیه دزدیدو بعدشاگرد  
ـعـددر   وفادارش عمر زاخیلوال ازطریق رسانه هادردنیا دزدیدنش آشکارشد وب
مجلس بادارانش نیم ساع  گریه نمود؛آیا ازیاد و خاطره مردم رفته وگویی که  
 پاکنفسترین فرشته ها ازآسمان هفتم بزیر آمده اند و مجاهدین همه  هستند.؟؟ 

ـاورش    ۵۱ این هاغه اتمرلغمانی درزمان تصدی وزارت معارف از جمله   مش
ـپـرس  ۰2  پشتون وی  تاجی  درلس  شان دیده میشود. به سای  کابل اکس

مراجعه نمایید: فاروق بشراتمر، واسع اتمر، رامین اتمر و همایون اتمر مشاورین  
نفر  ۰ نفرازوردک،    3 نفر ازمشاورین اتمر ازلغمان،    ۰۵ مقام ثب  اس .که جمله  

از جالل آباد و یکنفر ازکابل که آن هم قندهاریس  نه کابلی، و یکنفر از مزار  
 شریف. به این میگویند دیده درآیی و بی حیایی و تقلبکاری .  
ـ  ۵۱۱2دسمبر    2ازکابل پرس میخوانیم:)نشرنخس  درکابل پرس: چهارشنبه 

حنیف اتمر: مهره انگلیسی }که زمانی دین را افیون جامعه میپنداش {ویکی از  
عناصر اصلی ساخ  سیستم فاسد حامد کرزی، ان جی اوساالری که ملیونهادالر  
رابدون حساب وکتاب بر باد داد. اوکسیس  که در وزارت داخله و از امکانات  

کارکرد. کنترول بخشهای مالـی  ۵۱۱2آن به نفع حامد کرزی درانتخابات سال 
دردول  افغانستان توسط طالبان نکتایی پوش کامال با برنامه صورت گـرفـ .  
هدای  امین ارسال، اشرف غنی احمدزی، انورالحق احدی، حنیف اتمر وفاروق  
ـاسـد   وردک کلیدی ترین عناصری محسوب میشوندکه درساختن حکوم  ف
وسرشار ازاختالس و فساد سهم داشتندوتقریبابیش ازهشتادوپنج درصد جابجایی  

 های مالی در دول  افغانستان زیر نار آنان صورت گرفته اس .( 
بازازکابل اکسپرس:)افشای فسادگستردۀ طالبان نکتایی پوش در وزارت  
تجارت به رهبری انورالحق احدی!( کابل پرس:)با ثبوت با ثبوت با ثبوت: یکی  
ازاختالسهای دیگرعمر زاخیلوال وزیر مالیه ! اسناد با ثبوت اختالس عمر زاخیل  

, بوسیله  ۵۱۰۵ آگس   ۰3 وال دررابطه باقراردادجاپان و غضنفرگروپ، دوشنبه  
 :/برعالوه اسنادانتقال پول به حسابهای اروپا وامریکا( . ۵و   ۰احمدی، اسناد شماره 

کابل پرس) وزارتخانه فامیلی زاخیلوال! با استناد اسنادبدس  آمده وزیرمالیه  
عمر زاخیلوال با استفاده از صالحیتهای دولتی  دخترش را که شیما زاخیلوال نام  
داردبه یکی ازموقفهای کلیدی وزارت مالیه بکارگماشته اس  و بدون ازینـکـه  
برای این وزارت کدام کار انجام دهد، درامریکانشسته ومعاش دالری خویش را  
 ازبرک  پدر نابغه اش متواتربطورمنام دریاف  میکند.()دنباله درصفحۀ ششم( 

PAGE 2 



 

 

 هفته نامۀ امید  789شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                                المیدا 
 ما چه به دست آوردیم ؟  

 )بخش آخر( 9787ـ  9797جنگ سری امریکا درافغانستان  
دول  واشخاص انفرادی عربستان سعودی، که دارای ذخایربزرگ نف  می  
باشند، جنگ افغانستان را دراثرمذاکراتی که مامورین امریکا وپاکستان باافراد  
کلیدی خانوادۀ شاهی عربستان انجام داده، تمویل کردند. مهندس اصلی پالیسی،  
تمویل جنگها مل  فهدبودکه دردهۀ هشتادآنراآغازکرد. دوتن دیگرکـه در  
جهاد دخیل بودند، وپیوسته به پاکستان سفرمیکردند، شهزاده ترکی وشهـزاده  
ـای   ـی سلمان بودند. ترکی)فیصل(مدیراستخبارات عربستان بودکه باسازمان س
امریکا وآی اس آی پاکستان روابط نزدی  داش ، وشهزاده سلمان نیم قـرن  
والی ریاض بود. به اساس تخمین ی  منبع امریکایی، عربستان ازطریق شهزاده  

 ملیون کم  پولی مینمود.   ۵۲سلمان ماهانه حدود 
طی ی  اتحادمیان    ۰933تشکیل عربستان سعودی درسال جنگ سعودی :  

خانوادۀ سعودی ومحمدعبدالوهاب صورت گرف ، این اتحادکه دربین یـ   
ـاده   قدرت سنتی قبیلوی وی  رهبرقدرتمنددینی انجام شد، دارای ی  پیام س

طرح ی  توطئه ریخته شد    ۰292بود: )برگش  وشکل اسالم خالص(. درسال 
که دومحل مقدس اسالمی، مکه ومدینه توسط بینادگرایان متعصب اسـالمـی،  
که خودرا نجات دهندگان ویا مهدی میخواندند، اشغال شود وپایان دنیا اعـالن  
ـادر   ـئـه گـران ق گردد. عقیدۀ پایان جهان در دین اسالم تاریخ درازدارد، توط

مکه را اشغال کنندوخطربزرگی رامتوجه پادشاهی    ۰292شدنددر روزنهم نومبر  
سعودی نمودند. حکوم  عربستان به کم  قوای نخبۀ فرانسوی، پـس ازدو  
ـتـه   هفته، مکه رادوباره تصرف کرد. درین جنگ یکهزارشهروندسعودی کش
شدندوشص  نفرازتوطئه گران شامل سعودیها، مصریها، یمنیها کویتیها، عراقیها  

 اعدام شدند.   ۰28۱وسودانیها دستگیرودرماه جنوری 
ـانـوادۀ   عربستان بخاطرجلوگیری ازتکرارحمالت درآینده وحفظ ثبات خ
شاهی، ازپاکستان درخواس  کم  کردکه ی  قـوای زرهـی خـودرادر  
عربستان مستقرسازد، زیراترس داش  مانندشاه ایران قدرت را ببازدومردم بـه  
 تقاضای آی  اهلل خمینی ضدخانوادۀ شاهی قیام صورت گیرد، لبی  گویند. 
  ۰23۲عربستان دههاسال براتحادامنیتی خود باامریکاتکیه داش ، که درسال  

ـان   ـای میان مل  عبدالعزیزابن سعودبارئیس جمهورفرانکلن روزول  پـس ازپ
جنگ دوم جهانی، درمصرعقدشده بود. واکنش امریکابرتهاجم شـوروی بـر  
ـاجـم   ـه افغانستان عمده ترین امتحان مشارک  امنیتی امریکا باعربستان بـود. ت

توفانی به خانوادۀ شاهی عربستان وحملـه    ۰292شوروی برافغانستان در دسمبر 
براسالم تشخیص داده شد. عربستان حمای  وکم  به مجاهدین راضـروری  
ـنـگ   میپنداش  وآنرا نه تنهااعطای پول فکرمیکرد: بلکه میخواس  شامـل ج
شود. شهزاده ترکی به تبعی  ازپدرخود، مل  فیصل که بر علیه رژیم انقالبی  
یمن زیرحمای  شوروی ومصردردهۀ شص  به جنگ مخفی پرداخـ ، بـه  
ـارات   ـب باغیان افغانی)مجاهدین(کم  فراهم کرد. شهزاده ترکی رئیس استـخ

به محمد  ۰298عربستان که درسیاس  مغلق شرق میانه تخصص داش ، درسال  
 داوودخان هشداردادکه ی  کودتادرافغانستان صورت می گیرد.  

ی  بُعد بحث انگیزجنگ سری درافغانستان، نقش رضاکاران و  داوطلبان :  
داوطلبان مسلمان میباشد، که ازراه پاکستان دردهۀ هشتاد به حمای  از مجاهدین  
ـان   شامل جنگ شدند. مشهورترین آنهاداکترعبداهلل عزام، اسامه بن الدن وایـم
الاواهری بودند. اسامه گروه تروریستی القاعده را بنانهاد، وحمله برامریکا رادر  

طرح نمود،که )پس لگد( جنگ سری امریکاخوانده شد.    ۵۱۱۰سپتمبر ۰۰روز 
داوطلبان مسلمان که دردهۀ هشتاد به پاکستان آمدندتادرکنار مجاهدین بجنگند،  
جوابی بود به تهاجم شوروی برافغانستان. تصمیم اشتراک داوطلبان مسلمان در  
جنگ به طرفداری مجاهدین درواشنگتن، ریاض ویااسالم آبادگرفته نشده بود،  

 ولی اسالم آبادزمینۀ ورودشانرا به افغانستان مساعدکرد. 
بخاطرکم  به جهادبه پاکستان    ۰292اسامه که پس از انتشارخبر تهاجم سال 

آمده بود، درچندسال اول جهاد درپاکستان بود، به داخل افغانستان سفرنکرد، به  
ضمن اعمار پایگاه ژور و تـونـل    ۰28۲اعطای کم  پولی اکتفا نمود. درسال  

های زیرزمینی برای مجاهدین حقانی درخوس ، برای خودش مرکزی رادر  
آنجا بنانهادوآنرا)بیشۀ شیر( نامید، وعربها راتشویق کردتابامجاهدین همراه شوند.  
عربهاییکه در جنگ اشتراک کردند بنام عربهای افغان یادمیشدند. اسامه بن الدن  
ـا بـه   برای باراول به دستۀ کوچ  عربهای افغان درمنطقۀ جاجی پکتیا باروسه

 مقابله پرداخ  وشهرت زیادی کمایی نمود.  
عربهای افغان ی  جزء کوچ  رزمندگان ضدفرقۀ چهلم قشون سـرخ را  
تشکیل میدادند، دردهۀ هشتاد حدودپنجصدعرب افغان و مسلمان ازکشورهای  
دیگرکشته شدند. درحالیکه دههاهزارمجاهد افغان وبیش ازی  ملیـون مـردم  
ملکی به شهادت رسیدند. این پول عربستان سعودی بودکه به پیروزی کـمـ   
نمود. داکترعبداهلل عزام درتشریح جهاد درکشورهای اسالمی وجلب توجۀ شان  

 نقش کلیدی داش .  
درفلسطین تح  تصرف انگلستان چشم    ۰23۰داکترعبداهلل عزام که درسال  

ـاع از   به جهان کشود، دردمشق وقاهره تعلیمات خودرا اکمال کردوکتاب)دف
نوش  که به جهادمردم افغانستان کـمـ     ۰283سرزمینهای اسالمی( رادرسال 

زیادی نمود. عزام درکتاب خود ضرورت دراشتراک جهاد افغانستان راوطیفۀ  
هرمسلمان وجنگ علیه ابرقدرت شوروی را ازهرجهاد معاصردیگری مهم تلقی  
ـا   نمود. یکی ازرؤسای سابق دستگاه استخبارات اسرائیل)موساد( داکتر عزام ب
پدرجهاد موردن اسالمی جهان خواند. وی بخاطرکم  به جهادی های مسلمان  
که ازسراسرساحات ام  اسالمی به پاکستان می آمدند، مرکزخدماتی خودرا  
درپشاور ایجادنمودکه غذا، لباس، جای بود و باش آماده بدارد. به کم  اسامه،  
ـاشـوروی   مرازکزتربیوی تشکیل کردتا جهادی های اسالمی را آمادۀ جنگ ب
گرداند. عزام به سفر های زیادی درجهان پرداخ  ودرمورد ضرورت وپیشبرد  

 جنگ تبلیغ نمود و درگردهمآیی های کم  به جهادسخنرانی کرد . 
مهمترین مفکورۀ عبداهلل عزام آن بودکه باید جهاد، جنگ پان اسالمی باشد،  
ـفـرقـه   نه محض حمای  ازجنگ افغانستان ویاپاکستان، زیرا این موضوع رات
درمیان ام  اسالمی میدانس  . عزام هوی  ملی راهم قسمتی ازمشکل فکر می  
کرد. به باورعزام بایدتمام ام  اسالمی باهم متحدباشند وبادشمنان اسالم بجنگند  
ومانع غصب سرزمین هادرافغانستان، پاکستان وجاهای دیگرکردند. ازنارعزام  
جهادصبغۀ جهانی داش  نه محلی. دفاع ازتمام سرزمینهای اسالمی درافغانستان،  
ـام   کشمیر وفسلطین که دراشغال خارجی هاقراردارند، مسئولی  دستجمعی تـم
مسلمانان میباشد. عبداهلل عزام مسلمانان را تشویق میکردتاباکاروان جهاد همـراه  
شوند. ولی طرفدارصدورجهاد به کشورهای دشمن نبود. به کسانیکه درمقابلـه  
بامهاجمان خارجی می میرند، مقام شهادت قایل بود واطمینان میدادکه محالت  
خاص در بهش  برایشان عده داده شده اس . سلسله کوههای هندوکش را تیاتر  

 و میدانهای جنگ می پنداش  که درتاریخ جهان اسالم سابقه نداش  . 
اسامه بن الدن واژۀ دشمن نزدی  ودشمن دور راپرورش میداد. از ناروی    

دشمن نزدی  حکومتهای فاسدمحلی ودشمن دورامریکابود که بایدموردحمله  
 قرارمیگرف   واداره اش برای اشغال خاکهای مسلمانان )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ کالیفورنیا داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                              سندیاگو
South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) 

 سازمان اتحادیه همکاریهای منطقوی جنوب آسیا  
آقای داکتراحمدزی به کدمندو کشور نیپال جه  اشتراک در کنفـرانـس  
سازمان اتحادیه همکاریهای منطقوی جنوب آسیاکه مختصر بنام سارک مسمی  
ـاسـب   شده اشتراک کرد. بااشتراک رئیس جمهور دراین کنفرانس فرص  من
 شد که راجع به این سازمان معلومات ذیل برای خوانندگان محترم ارائه گردد.  
مفکوره ی  سازمان اتحادیه همکاری منطقوی که هدف اصلی آن همکاری  

بـه     ۰28۱های اقتصادی وسیاسی کشور های جنوب آسیا اس   که در سال  
به شهر داکه دایر گردید واین    ۰28۲دسمبر    8میان آمد واولین جلسه آن بتاریخ  

ـال ,   ـپ ـی سازمان توسط کشور های بنگله دیش, بوتان , هندوستان , مالد یو, ن
ـعـه   پاکستان و سری لنکاه  پایه گذاری شدوازآن تاریخ به بعد این سازمان تـوس
یاف   وکشور افغانستان بحیث عضو دایمی وچند کشور دیگر به حیث کشور  

پشنهاد عضویـ  ایـن    ۵۱۱۲ناظر دراین سازمان راه یافتند . افغانستان در سال  
سازمان رانمود، ابتدادرمورد عضوی  افغانستان کشور های عضو سازمان سارک  
جروبحثها ومذاکرات را براه انداختند وکشورهای عضو به این ناربـودنـدکـه  
سازمان سارک محض برای کشورها ی اس  که شامل منطقه آسیای جنـوبـی  
اس  وافغانستان از نگاه جغرافیایی متعلق به منطقه کشورهای جنوب آسیا  نیس   
بلکه از نگاه موقعی  تعلق به آسیای مرکزی میگیرد بعد از بحث ومشاجره در  
مورد عضوی  افغانستان دراین سازمان رای گیری بعمل آمد  وباالخره افغانستان  

شامل کردند. مرکز این سازمان    ۵۱۱9را با تعلل به حیث عضو هشتم در اپریل  
در شهر کدمندو کشور نیپال قراردارد واز نگاه اقتصادی سازمان سارک بعد از  
امریکاه وچین بزرگترین قوه اقتصادی جهان اس  و کشورهای عضو سارک از  

% نفوس دنیا در کشور های عضو سارک که قسم   ۵۰جهان و 3نگاه مساح %  
ـفـ     9۱اعام نفوس را کشور هند) %   ( تشکیل میدهد جالب اینجاس  که ه

ـال   کشور عضو با هند هم سرحد ولی با یکدیگر سرحد مشترک ندارند ودرس
انکشاف اقتصادی این کشورها بطور مجموع  از نگاه     ۵۱۰۱الی  ۵۱۱۲های بین  

فیصدی انکشاف اقتصادی  ۵۱۰۰فیصد بود ولی بعد از سال    8,8رشد اقتصادی  
% رسید وآن هم به سببی که هند به رکود اقتصادی مواجه شـد  1,۲نزول و به 
ـا  8۱وهند   ـارک ب فیصد اقتصاد کشورهای عضو سارک را تشکیل میدهد .س

ـتـرده دارد    دیگر موسسات بین المللی ونهاد های کم  کننده همکاری گس
(  کوریای جنـوبـی  () ۵۱۱۲( جاپان ) ۵۱۱۲وکشور های امریکاه در سال) 

( کشور جمهوری اسالمی ایـران  در) ۵۱۱1( واتحادیه اروپا در )سال  ۵۱۱۲
 ( به عنوان ناظر دراین سازمان حضور دارند. ۵۱۱8

اهداف سارک بیشتر اقتصادی واجتماعی اس  که برای ارتقای تامین مصالح  
اجتماعی مردم در منطقه جنوب آسیا وافزایش کیفی  زندگی آنها  فعالی  دارد  
در بخش اقتصاد سرع  بخشیدن به رشد اقتصادی با استفاد از امکانات بدسـ   
داشته کشور های عضو وتسریح در برنامه های اجتماعی توسعه زراع  وتامین  
ـا در بـخـش   فرص  زندگی برای تمامی مردم اس  که بعد از دس  آورده
ـاسـی    ـی اقتصادی واجتماعی هدف بعدی  سازمان سارک ی  هم آهنگـی س
ـبـردی   کشور های عضو طرح شده اس  مانند مودل اتحادیه اروپا که اول هم
اقتصادی بین کشورها ی عضو ) بازار مشترک  اروپا ( را ه اندازی شد که بـه  
ـام   ـن موفقی  انجامید وهدف بعدی ی  اتحاد سیاسی را بوجود آورد .کـه ب

 اتحادیه اروپامسمی شده اس  .  
ـا   ـق ـعـه ارت سازمان سارک تقوی  وهمکاری را با کشور های در حال توس
بخشیده وبا سازمان ها ونهادهای بین المللی ومنطقوی که دارای اهداف ومقاصد  
مشابه هستند همکاری دارد.به اساس این اهداف موافق  نامه سفتا که توافقهای  
درباره تشکیل ی  منطقه آزاد تجارتی بعمل آمد که قرار بود کارهای مقدماتی  

  ۰تمام شود وموافق  نامه تجارت آزاد جنوب آسیا )سفتا( *   ۵۱۱۰آن تاسال  
جنبه عملی و اجرائی بخود بگیرد.که متا سفانه تاحال چنین بازار مشتـرک در  
حوزه سارک شکل نگرف  و این موفقه نامه در روی کاغذ باقی ماند ونار بـه  
اختالفات سیاسی که بین هندوپاکستان وجود داردودر اجرای این برنامه موانع  
ایجاد شد کشورهای عضو در چوکات وزارت خارجه ی  کمیته کاری را در  
راستای وظابف خود تشکیل میدهند  هر کمیته  دارای دو الی هف  کشورعضو  
اس  ومزید برآن سارک با ایجاد یازده کمیته فنی تالش ورزیده که زمینه های  
همکاری رادر بخشهای مختلف همکاریهای منطقوی باهدف توسعه اقتصادی و  
اجتماعی شناسایی کند وبرنامه ریزی برای توسعه و انکشاف این بخشها را عملی  
سازد .این بخشها عبارتنداز: کشاورزی وجنگلـداری, آمـوزش  پـرورش ,  

توسعه دهات وقصبات , جهان   ِصح  .رفاه کودکان , محیط زیس  هوا شناسی  
 گردی ,حمل ونقل , علم وفناآوری  , مخابرات واطالعات  وتوسعه زنان  اس  . 
سازمان سارک بارها اعالم کرده که افغانستان را در زمینه تولید انرژی وبهبود  
وضیع  حمل ونقل کم  میکند که این وعده ها تاحال عملی نشده و مزید بر  
آن پاکستان هند را نمی گزارد که اموال خودرا از طریق کشورش به افغانستان  
واردکندوهمچنان وسایل ترانسپورتی افغانستان نمی توانند که از طریق پاکستان   
به بندر هند برسد که این عمل پاکستان مخالف روحیه موافقه سارک وهمکاری  

 های کشور های عضو را ضعیف گردانیده اس . 
ـا    ۵۱۰3نمبر    ۵۲به اساس راپور بی بی سی که بتاریخ   متشر شد افغانستان ت

حال نتوانسته که از فرص  های که سازمان ایکو وسارک فراهم نموده استفاده  
ـای   درس  نماید افغانستان که به حیث ی  پل ارتباطی میان آسیای میانه وآسی
جنوبی اس  ولی این کشور موفق به کارهای که در سطح ملی انجام میدادند تا  
کنون انجام نداده اس  و افغانستان فاقد راه آهن وفرود گاه های مجهز ومدرن  
ـان   ـت ـانس اس  که از آن به حیث دهلیز های ارتباطی استفاده شود  هنوز در افغ
ـاره   توسعه نیافته  وجاده های که ظرفی  انتقال محموله های بزرگ اموال التـج
رااز آسیای میانه داشته باشدایجاد نگردیده وامنی  درافغانستان تامین نیس  کـه  
پایپ لین گاز وبرق از این کشور عبورکند افغانستان تالش کرده تا از فرصـ   
های که سازمان اکو برای اعضای کشور های عضو فراهم نموده  مستفید گردد  
ولی نسب  نبود ی  سیاس  خارجی مدون وفعال دراین سالها نتوانسته اس  از  
این فرص  ها استفاده الزم را بنماید .در سیزده سال گذشته تنها سه پروژه جدید  
از سوی افغانستان به ایکو پشنهاد شد که این پروژه ها روی کاغذ باقی ماند وپی  
 گیری الزم از سوی نهاد های این کشور برای تامین بودجه مالی ارائه نشد . 

ـا   پروژه های اقتصادی که برای افغانستان در نار گرفته شده بود بخشی از ن
کارآئی این سازمان ها درافغانستان  بوده ومزید برآن افغانستان به عنوان  یـ   
ـارجـه   عضو تاثیر گذاردراین سازمان ها شناخته نشده اس  گرچه وزارت خ
افغانستان سعی داردکه پروژه های روی کاغذ را ی  موفقی  بشمار آورد بطور  
مثال حضورافغانستان را دراین سازمانها ی  دستآورد میداند و سخنگوی وزرات  

سال گذشته افغانستان از نگاه سیاسی تقریبا وجود    ۰3خارجه توضیح نمود که در 
نداش  واکنون درراس پروژه های منطقوی قرارگرفته که نماینگر پیشـرفـ   
اس  وپروژه های بزرگ اقتصادی گرچه زمان گیر ولی در حال تطبیق شـدن  
اس   مثال خط لوله انتقال گاز ) پروژه تاپی ( که از ترکمنستان به کشور های  
پاکستان وهند منتقل میکند وپروژه کاسا ی  هزار که قرار اس  برق از کشور  
 های آسیای میانه به پاکستان  صادر شود وپروژه راه آهن )طرح راه الجورد( 

ـ ورجینیا فرهاد میرزا                                                                          انندل 
احمدزی رئیس حکومت وحدت ملی دولت  

 جمهوری اسالمیست، نه رئیس جمهور افغانستان ! 
طوریکه میدانیم انتخابات ریاس  جمهوری بنابرتقلبات گسترده، آن هـم از  
طرف نهادهای مستقل انتخاباتی وحکوم  وق ، به نفع ی  نامزدمشخص از  
مشروعی  آن باز ماند، واعالن غیرقانونی احمدزی بحیث رئیس جمهورانتخابی  
ازطرف کمسیون نامستقل انتخاباتی، با اعتراف به اینکه آنهاموفق نشـدنـدآرای  
پاک را ازناپاک جداکنند، موردقبول عبداهلل وتیمش واکثرمردم افغانستان واقع  
نشد. عبداهلل اخطار به ساختن حکوم  موازی داد، واوضاع چنان نارام گش  که  
پای مداخلۀ امریکابه کشورما کشانده شد، وبه اساس پیشنهادجان کیری وزیـر  
ـیـن   خارجۀ امریکا، تشکیل حکوم  وحدت ملی با تقسیم قدرتهای مساوی ب
عبداهلل واحمدزی، بنیادگذاشته شد، که البته بعد ازامضای موافقتنامه یکی بحیث  
ـیـوی ایـن   رئیس حکوم  وحدت ملی ودیگری بحیث رئیس قوای اجـرائ

 حکوم ، بعدازانتقال قدرت ازحکوم  کرزی شروع بکار کردند.  
باایجاد حکوم  وحدت ملی، درحقیق  انتخابات تقلبی باهمه رسواییهایش  
باطل گردید، ومتأسفانه آرزو وامکان داشتن ی  رئیس جمهورانتخابی کـه از  
اکثری  آرای شفاف مردم برخوردارمی بود، ازماگرفته شد. لهذا احمدزی را  
که رئیس حکوم  وحدت ملی اس ، رئیس جمهورمخصوصاً رئیس جمهـور  
انتخابی خطاب کردن، که یکی دوبارخودش نیزازآن یادکرد وازمردم تشکـر  
کرد، هیچ مشروعی  قانونی ندارد، واینکه تیمش عدۀ ازمردم ومخصوصاًرسانه  
های خبری افغانستان پیوسته اورا بدین لقب یادمیکنند، درس  نیس  وچنانکـه  
قبالًنوشته بودم، بازهم جداً به این باورم که پس از ایجاد حکوم  وحدت ملی،  
که رئیس آن حکوم  ورئیس اجرائیوی آن روی ی  مصلح  سیاسـی بـه  
اساس مداخله ونارکیری وزیرخارجۀ امریکا گماشته یا انتصاب شدند. رئیـس  
ـانـون   ـابـی درق آن بهیچ وجهی ازصالحیتهای که برای ی  رئیس جمهورانتخ

 اساسی کشوررقم زده شده اس ، برخوردار نمی باشد .  
وقتی به تشکیل حکومتی که اصالً آرای مردم درآن مطرح نیس  و نه ی   
زعیم بلکه دوزعیم باقدرتهای مساوی اساس آنرامیگذارند، موافقه مینماییم، در  
حقیق  مخالف قانون اساسی عمل کرده ایم، لذا ازصالحیتهاوقدرتهاییکه برای  
ی  رئیس جمهورانتخابی درآن پیش بینی شده اس ، نیزنمی توانیم برخوردار  
باشیم. یعنی خوداین قدرت را ازخودگرفته ایم . بنابرین تادرقانون اساسی کشور  
تغییری نیاوریم وبرای چنین حکومتی قدرت وصالحیتهایی تعیین نکنیم، رئیس  
احمدزی راکه باگذش  عبداهلل ویا تحمیل فشار برعبداهلل، در ریس این حکوم   

 قرارگرفته، نمیتوانیم رئیس جمهورخطاب کنیم ! 
ـهـوری اسـالمـی   به عقیدۀ من او رئیس حکوم  وحدت ملی دول  جـم
افغانستان اس ، که ناربه موافقتنامه ایکه امضاکرده اند، هردو در تشکیل وادارۀ  
این حکوم  دارای قدرت وصالحیتهای مساوی اند، واگر احمدزی وتیم او با  
ـان   ـت ـانس اتکابه اینکه چون احمدزی رئیس حکوم  اس ، او رئیس جمهورافغ
نیزمیباشد، وازقدرتهایی که درقانون اساسی برای رئیس جمهورانتخابی رقم زده  
شده، نیزبرخورداراس ، اشتباهی بزرگ رامرتکب شده اند ! واگرآنها هنوزهم  
به این عقیده وگمان غلط شان باورمند وبه آنچه تاحال عمل کرده انـد، ادامـه  
دهندچنانکه عدم رسیدن به ی  موافق  درتعیین وزراودیگرپستهای مهم دولتی  
بهترین شاهدآن اس ، باور بفرمایید کشوررادوباره به بحرانهای شدیدی خواهند  

 برد ، که البته مسئولی  آن تنهاوتنها متوجۀ خودشان می شود.  
طوریکه میبینیم فعالً حکوم  تنهامرکب از احمدزی، اتمر و زاخیلوال اس   
ـعـالً   )مقرری هاییکه باساس موافقتنامۀ تقسیم قدرت نبایدصورت میگرف .( ف
ـای قـرار   ـاامض همین دونفراس  که ازامضای قرارداد امنیتی باامریکاگرفته ت
ـلـس   ـاری بـه مـج دادتجارتی خجال  آور با پاکستان، تقدیم بودجۀ سال ج
ـامـۀ   نمایندگان ومتقاعد ساختن اعضای مجلس سنا و نمایندگان درقبول موافقتن
ـفـربـه   امنیتی با امریکا و ناتو، همه توسط همین دونفر صورت میگیرد، ودرس
کشور های دیگرومذاکره با آنها وزیردس  راس  وچپ او همین دوهستند، و  
 چنان به آنها چسپیده که اصال ضرورت تشکیل کابینه جدید را نمی بیند . 

گفتیم امضای شرم آور قرارداداقتصادی باپاکستان توسط زاخیلوال صورت  
بلیون دالر    ۲بلیون دالربه  ۲/۵گرف  . بااین قرارداد گراف تجارت باپاکستان از  

ـان   باالمیرود، وباور بفرماییدکه این قرار دادجز اینکه مارا بکلی متکی به پاکست
ـای   ـی ـنـون ازمـوادواش بسازد، منفعتی دیگرندارد. درحالیکه کشورماهمین اک
وارداتی پاکستان مشبوع شده، وحکوم  بدون توجه درحمایه وتقویۀ تولیدات  
دستگاهها وفابریکات کوچ  کشور، بازهم بازار فروش متاع وتولیدات بـی  
 کیفی  پاکستانی راتقوی  میبخشد، جفای بزرگی به مردم خود روا داشته اند . 
جای تعجب اس  که بعداز سفرناکام وافتضاح آمیزاحمدزی به پاکستان، که  
دس  آوردی جز خوردن سیلی های آبدار ومحکمی از عزیز و فضل رحمـن  
نداش ، هیچکس انتقاد نکرد وازین مغزمتفکر جهان پرسشی صورت نگرفـ   
که درصورتیکه سران ناامی ورئیس جمهورپاکستان سفرهای پش  هـم بـه  
ـا   ـف افغانستان داشتند، وباآنها مذاکراتی انجام یاف ، اگرچه نتیجۀ مثبتـی در ق
نداش ، وهنوزهم آنها به حمای  ازطالبها وفرستادن آنهابرای جنگ وقتل وقتال  
به کشورما اصرار داشتند، پس چرا اوبه پاکستان سفرکرد وازآن گذشته، چـرا  

 این قرارداد تجارتی شرم آور رابا آنها امضا کرد ؟!  
ـتـش،   تاجاییکه دیده میشود، این مغزمتفکرجهان دربیشترازچهل روز حکوم
که بصورت یکجانبه اسپش رامی دواند، کدام شهکاری ندارد، واگر بدین منوال  
ـیـدی   ادامه بدهد، دوامی برای این حکوم  معجون مرکب، وهیچ روشنی وام

 برای ی  آیندۀ بهتر درکشور ما دیده نمیشود. 
به نارمن، احمدزی ی  انسان متااهر، خودخواه وقوم گراس ، و آنرا در  
این مدت کوتاه مدیریتش به اثبات رسانید. پوشیدن لباسهای محلی وبستن دستار  

دانه ای    22های مختلف، که متأسفانه بستن آنرا نیزیادندارد! گرفتن تسبیح های 
که حتی بعضاً باپوشیدن دریشی و مذاکره باسران دول آنرا دردس  دارد، دوبار  
رفتن اوبه حج عمره به عربستان سعودی، حمای  ورهایی طالبها ازمحابس کشور  
وبعدهم آنها را مخالفین سیاسی خواندن، مقرری های که تاحال ازیـ  قـوم  
مشخص کرده، بدون آنکه به گذشتۀ اعمال وکردار واتهاماتی که بر آنها وارد  
اس ، توجه کرده باشد، صدورفرمانها ودیدوبازدیدهای نمایشی عاجل وبدون  
خبر ازنهادهای مختلف کشور، وازهمه گذشته خودرا مبرا ازحکوم  وحدت  
ملی دانستن وبحیث رئیس جمهور انتخابی عمل کردن، همه وهمـه مـدیـد و  
نمایانگرآنس  که آنچه اورا درباال بدان منسوب کردم، واقعی  دارد واوبه همۀ  

 آن اوصاف آراسته اس  ! 
درآخر بایدگف  اگراین حکوم  درتقسیم قدرت وتعیین وزرا به موافقتـی  
ـازهـم از   برسد، وحکوم  شکل بگیرد، ووزرای جدیدشروع بکار بکنند، وب
عملکرد، اجراات، فرمانها، تصامیم وفیصله های یکجانبه، خودخواهانـه وقـوم  
ـاوتـم   گرایانۀ این مغزمتفکرجهان کاسته نشود، درخواهیدیاف  که من درقض
نسب  به او به خطانیستم، و این حکوم  وحدت ملی به ظاهردوسره، اما درعمل  
 یکسره بسیارزودمتالشی شده وبه مصیبتهای بزرگی مواجه خواهیم گردید. / 
*************************************** 
 که افغانستان را از طریق آسیای میانه به کشوز های اروپا ئی وصل میکند . / 
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 هامبورگ ـ آلمانسیدآقا هنری                                           
 (۵)رازهای گفته ناشده 

 درراه وطن، آنچه نهفتند ونه گفتند            ما برسربازار، بگفتیم ونوشتیم 
هنگامیکه شاه به والی  قندوزمیرف  درسرحدوالی  محمد سرور ناشررئیس  
فابریکۀ سپین زر)زرسفید( که مطلب ازپخته میباشد، شاه رابه موترخودمی نشاند  
وخودش دریوری میکرد. تقریبا تمام والی  راناشرغصب کرده بود. )بامل   
بساز ده رابتاز( دروالی  قندزاین لوایح به چشم میرسیدید. سینمای ناشر،فابریکه  
ـال   ناشر،هوتل ناشر، کتابخانه ناشرو...هنگام برداش  حاصالت درصفحات شم
ـبـه   وطن، مردم پنبه های شانرابرای فروش به یگانه فایریکۀ ناشرمی اوردند. پن
ازروی الیافش باید قیم  گذاری میشد. مأمورین ناشرهدای  گرفتـه بـودنـد.  
الیاف درجه اول را دوم تعیین کنند درجه دوم را سوم  به همین ترتیب، تفاوت  
ـنـی در   این معامله ساالنه به ملیاردها افغانی میشد. دران هنگام نویسنده مامـورف
ـات   وزارت زراع  بودم، که بارباربه والیات خدمتی میشدم مخصوصا دروالی
صفحات شمال این واقعه راخصوصی تعقیب میکردم،  چندین بارقصه سرزبانها  
ـیـکـه   افتاد. اماکدام موش میتوانس  که زنگ رادرگردن پش  بیندازد. تاوقت
داوودخان کودتاکردوناشربه تاآمدن خلقیهاوپرچمیهابه محبس دهمزنگ رف ،  
ـعـه   جمیله پلوشه عضوکمیتۀ مرکزی وخیاشنۀ سرورناشربود.  ظاهراهمین واق
الیاف پنبه بود، اماچون داوود ادم اندک رنج عقده وکینه دل وخودخواه بود. از  
ناشرنسب  بی احترامی که درمقابلش کرده بود قصد گرف . داؤود خان هنگام  
خانه نشینی به والی  قندوز میرودمیخواهد شب رادرهوتل سپین زربگـذرانـد.  
ـاه   کارگرهوتل برایش میگویدهوتل پراس  فقط ی  اطاق خالیس  که ازش
ـان   زاده احمدشاه اس ، اگردرسال یکباریادوباربیاید. داؤود خان میگوید هـم
ـازه   ـایـداج اطاق رابرای یکشب بازکن. گارسون میگوید من صالحی  ندارم ب
 بگیرم که ناشرجواب رد میدهد. این نه گفتن برایش خیلی گران تمام می شود.  
ـای   مابه والی  هرات خدمتی بودیم، به حکومتی اوبی هم رفتیم. ازچشمه ه
طبیعی که اب جوشان داش  دیدن کردم، باالی این چشمه ها هوتلی اباد شده  
بود. نفرموظف هوتل ی  اتاق سوی  که قفل بود برای ما نشان داد، وگفـ   

 این جا ازشاهزاده احمد شاه اس ، اگرکدام سالی یکی دوشب بیاید.  
نعیم خان هم کم ازداؤود نبود، دروالی  تخارخدمتی بودیم حاکم ینگی قلعه  
قصه کردمن مأموروزارت خارجه بودم. اتاق انتاارو سکرتری  وزیرتـوسـط  
پرده ازهم جداشده بود، انتااررفتن نزد وزیر راداشتم، که دربازشد وخانمی از  
اتاق وزیربرامد نزدشوهرش که دراتاق پیشترانتااربود دویده امدوگف ، اال بال  
ـیـث   واری بودمرا چارگرد اتاقش گشتاند. فرانسه که نشد اما درترکیه بـه ح
سکرتر سفارت بخیرمقررشدی، به خدا اگربمانم  که تا انگشتری الماس کـه  
گفتی نخری. وی عالوه کرد که من انهارا می دیدم ومی شنیدم ولی انها مـرا  

 نمی دیدند. )نویسنده نام نمی گیرد.(  
جنرال عارف خان )محمد زایی نژاد( مدت درمسکوسفیربود، وقتی که بکابل  
تبدیل شدحتی پرده های سفارت راباخود اورد. بد نیس  قصـه دیـگـری از  
ـات   سفارت ما درمسکورا بخوانیم . وقتی اقای شاه عالمی سفیر با خروشوومالق
ـارت   میکند صحب  ازروابط دوستی بین مملکتین میشود. خروشوومیگوید تج
ـاده تـرشـده.   بین ما ازتاروسوزن شروع شد حاال ساالنه ازصدهاملیون ربل زی
سفیرما با تائید گپ های وی میگوید، صاحب هنوزسرل... زیر لحاف اسـ .  
ترجمان ازتاجکستان میباشد، این ضرب المثل مارا نمی داند قسمی گنگ ترجمه  
ـاریـخ ....   ـت میکند. چندی بعدمکتوبی به وزارت خارجه درکابل میرسدکـه ب
صحب  باجاللتماب سفیرصاحب داشتیم فرمودند، سر ل... زیر لحاف اس . ما  
ـتـوب   مطلب رادرس  نفهمیدیم اگرتشریح شود ممنون می شویم. ازاین مـک
دوسیۀ جورمیشود. باالخره دوسیه به شاه میرسد، وطالب هدای  میشوند. دوسیه  

 حفظ میشود. 
بایدبگوئیم داوودخان غروری بجاهم داش . خروشووبا شاه عالمی درصحبتی  
میگوید شمابایدمتوجه باشید روسیه مانند فیلی اس  و افغانستان مانندپشه ئی. شاه  
عالمی میگویداگرپشه به دماغ پیل دراید چه میشود؟ پیل رادیوانه نمیکند؟ خرو  

ساع  میـدهـد. وی بـه وزارت    ۵3شوو داد میکشد، وامراخراج سفیررا در 
خارجه برمیگردد. داؤود خان وی را دوباره میفرستد، سفیرماهمین اسـ  کـه  

 فرستادیم یا قطع رابطه.  روس قبول میکند ! 
محمدگل مهمند چه خیانتهای به وطن عزیزماکه نکرد، وچطور دس  بدس   
ـیـش   هم با خاندان نادری درخدم  انگریزمی دراید، کتب تاریخی خطی که ب
ـا   ازهزارسال عمر دارد، مانند سردارنعیم خان و طالبان جشن کتاب سوزی بـرپ
میدارد. حتی الوسنگ  های مقابرکه قدام  تاریخی دارد، به دریای امـوغـرق  
میکند. وازنفرت به مردم تاجی  میسوزد. اصال زبان پارسی دری را زبان ایرانی  
ها میداند وقند پارسی رابه زبان ارد. داستانهای دگری دارد که اینجا گنجایش انرا  

 ندارد. لطفا به کتب مستند تاریخی مراجعه شود. 
این جا دومثالی ازین ناانسان وحشی، به طریق تفریحی می اوریم . میرمحمـد  
ـان   ـی نبی مشرف خاطره خودرادروالی  قندوزکه سرطبیب می باشد، چنین ب
کرد: روزی ناظرنائب الحکومه محمدگل خان نزدم امد وگف  که وی گلـون  
ـتـم   درد می باشد، شما را زحم  می دهیم. بعد معاینه شربتی ضدمکروبی نـوش
ـازامـد   وگفتم روزسه بارغرغره کنید، به زودی صح  می یابید. فردایش ناظرب
وگف  وضع مهمند صاحب بدترشده. وقتی نزدش رسیدم پرسیـدم شـربـ   
راغرغره کردید؟ دس  خود را به طرف باال نشانه کرد. دیدم بوتل شرب  را به  

 سقف خانه اش اویزان کرده !  
داکترصاحب ظاهرپدرخوانندۀ محبوب مااحمدظاهرهنگامی که در والیـ   
مزارشریف سرطبیب بود، خاطرۀ خود را نزد دوستانش چنین بیان کرده بـود:  
نفرخدم  محمد گل نائب الحکومه نزدشان امده که حال انهاخوب نیس  لطفا  
بیایید. بعدمعاینه تابلی ، پیچکاری وشرب  نوشتم، وهدای  دادم روزسه قرص  
ـعـد   تابلی ، ی  بارپیچکاری وسه قاشق فرنی خوری یا )چای(خوری شرب  ب
ازغذا گرفته شود. به وظیفه خود برگشتم. سه ساع  بعد نفرخدم  مهمندمـی  
ایدکه وضع شان بدترشده. بعد ازمعاینات ادویه که مبادا ادویه تقلبی باشد، دیدم  
همه چیزدرس  اس  به فکرم رسید مبادا قاشق زنگ زده باشد. گفتم قاشق که  
به ان شرب  راخورده اند بیارید. نفرخدم  مالقه را آورد! بایدگف  مهمندفرنی  

 راانقدرخوش داش  که بامالقه فرنی میخورد ! 
غالم محمدشیرزاد)البته محمد زایی( مردک عصبی که هیچی  از همکارانش  
اززخم زبان مش  ولگد کاری اش درامان نبود. سالهای طویلی وزارت تجارت  
ـامـی   ـار ن ـت ـیـم. س ـیـزن رادراجارۀ خود داش . داستان های دارد، دو مثلی م
تحویلداردرسیلوی مرکزی که جزووزارت تجارت بود قیفی ساخته بـودکـه  
درجوال آردمیزدی  یادوکیلو از هرجوال میدزدید، ازهرچند جـوال یـ   
ـبـرداده   جوال دگری پرمیکرد، اطالعش به وزیرمیرسد، ودرهمانروزبرایش خ
میشودواترپمپ باغ منزلش خراب شده. برای سکرترخودهدای  میدهد، ستار  
ـاشـد، کـه   تحویلدار را وانجنیری از وزارت زراع  بخواهند انجنیرمنتـاـر ب
ـیـشـود   باخودمن یکجابه منزلم برویم. دوروزبعدیاد داشتی باالی میزش دیده م
تحویلدارستار وانجنیرکریم دراتاق انتاارمیباشند. بی چاره انجنیرکه تازه دورۀ  
تحصیلش رادرامریکا تمام کرده بود. نامها نزدوزیرتغیرمیکند، کریم راکه بـه  
 زعم وزیر تحویلداراس  صدا می زند . همینکه انجنیرداخل اطاق میشود وزیر 

 هفته نامۀ امید   789شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 (۵)عنوان کتاب: کتاب و کتابدار و کتابخانه  
 نویسنده : پول الیگر ، دراماتیست فرانسوی 

 ای بسا امید که این )امید( صد ساله شود 
 سخنسرای یاران فرزانه شود                                                                         

بخش دوم: کتابخوان: خوانندگان گرامی وارجمندجریدۀ مردمی امید، کـه  
آرزومندم باکم  کتابخوانها وکتاب نویسها ومقاله نگاران وعالقمندان رویداد  
ـاطـر   ـاد ! ، بـخ های تحلیلی وواقعی وطن عزیزما، عمرش تاصد سال دراز ب
خواهندداش  که درشمارۀ گذشته متن اصلی درامم جالب وپرانتباه پول الیگـر  
ـبـ    راکه خواس  توجه کمرنگ شدۀ مطالعه کنندگان آثار مطبوعاتی رانس
پدیدۀ بوقلمون تکنالوژی امروزی وکمپیوتر وانترن ، یکبار دیـگـربـه اصـل  
کیفی  بی بدیل خواندن مستقیم وساده و پرنفوذ رویارویی کتب وآثار چاپی  
معطوف سازدواحیاء کند، به شماارائه نمودم وباپیشنهاددوستان فرزانه ایکه قبالً به  
شمامعرفی کردم، نقش عمده و برازندۀ )کتابخوان(رانیزبطوراداپ  وتزئید، در  
 صحنۀ تمثیلی درام عالوه نمودم. این  بقیۀ بخش دوم)کتابخوان(تقدیم میشود : 
ـنـه   پرتو چراغهای روشنی انداز، درحالیکه ممثل )کتابخوان(، دروسط صح
ایستاده اس ، کتابهای گوناگون رابا عناوین درش  شان در قفسه هابرای تماشا  
ـادی   چیان روشن میسازد، وکتابخوان چنین میگوید:) ...من کتابها ومقاالت زی
رادرتعریف وتجلیل ابیات وافکار و اندیشه های واالی حضرت بیدل خوانده ام،  
درهمین راستا نقدبیدل، اثراستادصالح الدین سلجوقی، سیری درافکارابوالمعانی  
بیدل، تألیف حمیداهلل برالس، بیدلستان یا بیدل شناسی مناوم تألیف حبیب اهلل  
همنواچغتایی، وبسی آثارماندگاردیگری رادر نقدوشناخ  وپژوهش وتجلیـل  
اشعار واندیشه های بیدل مطالعه کرده ام، همان بیدل همه دلی که در زمزمه های  

 دلنشین وپررمز ومعانی اش میگوید : 
 در زمزمه ام عالم نیرنگی اس    چندان که تأمل کنی آهنگی اس  
 ازسیرکالم من به غفل  مگذر   چون صبح غبارم به ناررنگی اس  

 ودرنقدبیدل استادسلجوقی، این چندبی  تجلی دارد : 
 قاصد رموز جگرچاک چه گوید؟  درنامۀ عشاق دیدن خبری داش  

 زین بحرعیارطلب موج گرفتیم     آن پای که فرسود بدامن گهری داش  
 آگاه نشدهیچ کس از رمزحالوت    ورنه لب خاموش گره نیشکری داش   
ـیـر   ـه همچنان من مجموعۀ اشعارزیبا وپرمعنی استادخلیل اهلل خلیلی، شاعر ش
افغانستان ویادداشتهای اوراکه به فارسی وانگلیسی بچاپ رسیده خوانـدم وبـه  
مشتاقان ادب معرفی کردم. این  ی  صفحۀ درخشان، چون دسته گلی دماغ  
پرور ازاشعارماندگارش راکه درخطاب حسرتبار به تندیس کهن وتاریخی بودا  

 سروده اس ، بعدازی  مقدمۀ فشرده، به شما تقدیم میکنم :  
 ازخرابه های قصر مداین تا انهدام مجسمه های بودا 

 ما بار گهی دادیم این رف  ستم برما   برقصرستمکاران آیاچه رود خزالن 
ـارسـی   درانعکاس همین مصراع شاعرواالمقام وحماسه سرای زبان شیرین ف
ـاق   )خاقانی( ودرآن شب وروز سیاه وفاجعه ناکی که مجریان ظلم وستم واختن
ـاریـخ   وجهال ، قدیمترین وازنار فرهنگ وهنرباستان، پر ارزشترین گنجینۀ ت
افغانستان عزیز، مجسمه های بودا رات تخریب وبه خاک وخاکستر کشانیدند،  
ـاریـخـی   یادم ازمناومۀ جاودان خاقانی آمدکه بعدازناارۀ خرابه های قصـرت
ـا   ـازبـه شـم وپرعام  مداین سرود، وشاه فردآن همین بیتی اس  که درآغ
خواندم. یقیناً ازچگونگی این انهدام ودستبرد حسرتبار همه آگاه هستیـد، ودر  
صفحات اخبار وتلویزیونهای سراسرجهان باچشم سرمشاهده کردید. این  در  
ـهـدام   یادبود چنین رویداد اسف انگیز، مناومۀ استادسخن خلیلی راکه قبل ازان

 تندیس های بودا سروده بود، به شمابیان میکنم : 
 تا کجا درکُهنه طاق قرن ها    باتن خسته بپا ایستاده ای 

 تابکی خاموش ومبهوت وحزین   در دل ویرانه ها ایستاده ای 
 تاکجا ای عبرت لیل ونهار 

 نسلها ازچشم وگم گشته اند     درخالل کینه ها و جنگ ها 
 کاروان هاکاروان هاناپدید     در دل این دره ها این سنگ ها 

 لی  توایستاده ی  پا استوار 
 آبگون سیاره ها از آسمان       درشگف  ازروزگارت مانده اند 
 رود ها درسینه های کوهسار      داستانها ازشکوه  خوانده اند 

 تو برهنه مانه در پایان کار  
 یاد ایامی که از آوازه ات         گوش این گردنده گردون کر شدی 
 خازن این معبد نیلی رواق       با قد خم، هرسحر چمتر شدی 

 تا کند گوهر به پای تو نثار  
 آن خجسته روزگاران ای دریغ     درشکنج وچین گیتی شد نهان 
 هم قدر رویاند نکب  از زمین      هم قضا بارید سنگ از آسمان 

 جای گل سرزد زباغ عیش، خار 
 ای کهن معبود سنگین تن دگر    پایه های قصر تو لرزان شده 
 دیگرآن خورشید اقبال وشکوه    در ورای ابرهاپنهان شده  

 چرخ تاری  و زمین گردیده تار  
 شمع اقبال تو گردیده خموش       معبد امید را در بسته اند 
 نقش تقدیر تو واژون کرده اند   وآن طلسم بخ  را بشکسته اند 

 دیده نابینا و تن گردیده خوار  
 آدمی این ب  تراش ب  شکن      خود بتان بتراشد وخودبشکند 
 گاه شایدبنده سان سربرزمین     گاه خود کوس خدایی می زند 

 گه تراشد بنده ، گاهی کردگار 
 بازگرد ای رهنورد راه بین      در دل آن سنگ ها شودرحجاب 
 رو بپوش ازجلوه گاه دیدما       چشم ببند در چشم ماه و آفتاب 

 تا نگیرد خاطرت از ما غبار  
 عشق مُرد ومِهر مُرد و مردمی      غوطه در دنیای خون داریم ما 
 دس  وپای عقل در زنجیرشد      باهمه دانش جنون داریم ما  

 از رۀ دیوانه خود را دور دار ! 
ـارسـی   درهمین سلسله من آثار فلسفی، عرفانی، تصوفی وعلمی رادر زبان ف
دری ودربسی کتب و آثارنویسندگان خارجی، خاصتاً فرانسوی وانگلیسـی و  

آلمانی خوانده ام، که خواننده را به اندیشه ها وتراوشهای فکری نویسندگان و                                    
مولفین بزرگ ملل متمدن جهان آشنا میسازد. من دو کتاب ماندگار را راجع به  
مبارزات ومقاومتهای حماسه آفرین آزادیخواهان ووطنپرستان افغانستان، خاصتاً  
احمدشاه مسعود به زبان فرانسوی خواندم، وبرای عالقمندان به زبان خـود در  
ـیـف   ـال همین هفته نامۀ عزیزترجمه کردم . کتاب اول باعنوان)مسعودافغان( ت
کریستف دو پانفیلی، وکتاب دوم باعنوان )به محب  مسعود( بیانات خاطره های  
همسر مبارز این قهرمان را که ی  بانوی افغان به زبان فرانسوی به چاپ رسانید،  
خواندم . همچنان راجع به کارنامه های فراموش ناشدنی مسعود، بسی کتاب ها  

 در بسی زبان های زندۀ جهان انتشاریافته اس ،  )دنباله درصفحۀ ششم ( 

 کاسترو ویلی ـ کالیفورنیاکامل انصاری                                
 ه مظلمۀ در مظالمگاه سلطان غزن

سالطین وشاهانی که در روندتاریخ دادگروعادل بوده اند، پژواک عدل وداد  
گستری شان ازکران تاکران می پیچید، زیراشاهان باتدبیر در راه حق وعدال ،  
فرزندان وبرادران شان رانیز به پای قانون می کشانیدند، اگر غلا  جرم عایـم  

 می بود، به یاسای پادشاهی نیز سوق می دادند.  
درروزگار حکمروایی سلطان محمود، بازرگانی بودکه پیوسته خدم  خلق  
اهلل کردی وکارهای تجاری را طبق معمول به پیش بردی . امیرمسعود، فـرزنـد  
ـار   یمین الدوله سلطان محمودغزنوی از بازرگان یادشده، به مبلغ شص  هزاردنی
ـای   ـه امتعه خریداری کرده بود، ومدت ها سپری گردیده بودکه امیرمسعود ب
اموال رانپرداخ  . بازرگان که طاقتش طاق شده بود، روزی به غزنین رف  وبه  
ماالمگاه سلطان محمود روی آورد . بازرگان به سلطان محمودقصۀ داد وگرف   
ـیـر   راکه با امیرمسعود کرده بود، تمام بگف  وبه سلطان گف : )خواهم که ام
مسعود را بامن به قاضی بفرستی.( یمین الدوله سلطان محمود ازین سخن سخ   
ـاد.   ـت رنجیده خاطرگشته، به قول کتاب سیاستنامه )پیغام درش ( به فرزندفـرس
امیرمسعود که تمام دارایی خزانه اش ازبیس  هزار دینار باالنمی رف ، تمام آن  

 مقدار پول رابه بازرگان داد وبه پدر نوش : 
)بیس  هزاردینار درحال به بازرگان بداده ام وتمام  وی تاسه روز بـه وی  
بدهم و من قبا پوشیده  ومیان بسته و موزه پوشیده برپای ایستاده ام تا سلطان چه  

 فرماید؟ که مجلس قضا روم یا مال بازرگان تمام  به وی دهم ...(  
ـان   ـازرگ سلطان دادگستر نمی خواس  روی فرزند راببیند تاکه ادای دین ب
نکند، وبه فرزندش خطاب کرده گف : )... به حقیق  بدان که روی من نبینی  
تامال بازرگان به تمام وکمال نرسانی.( امیرمسعود با عجله به دوستان کس فرستاد  
تا پول جمع آوری کندو ادای حق بکند. )کتاب سیاستنامه، خواجه ناام المل   

 ( . /۵2۵ص    ۰312طوسی، تصحیح عباس اقبال، سال 
***************************************** 

سیلی جانانه دررویش میکشدپدرگفته فحش میدهد مش  ولگد کاری اش    
میکند ومیگوید تودزد ازخدانمی ترسی که آردهای غریب وبی چاره را مـی  
دزدی؟ وی اززیرپایش صدا میکندوزیرصاحب من انجنیرم باب  ترمیم واتـر  
ـعـذرت   ـاالمـی کشـدش. م ـیـرد وب پمپ باغ  امده ام. وزیردستش را میگ
میخواهدقلم خودراطوریادگاربرایش تحفه میدهد. ستارتحویلدار را میخواهد و  
میگویدچانس آوردی، امروزکه مانده شدم برو پدر ل.... بی نام... یـ  روز  

 دگر بیا. )نشرشده درجریدۀ امید( 
فابریکه شاکرواقع جنگل  کابل چینی باب خوبی داش  وبه قیم  مناسب  
تولیدات میکرد. خوب بیاددارم که اقای شاکربه مردم قول داد بزودی چینـی  
باب وطن را تکافومیکند، اما درمدت کوتاهی سقوط کرد. عل  آن بـودکـه  
موادوارداتی فابریکه دفعتاچندبرابرمیشودفابریکه نتوانس  باچینی جاپانی رقاب   
کند. درکابل گفته می شد، غالم محمدشیرزاد مبلغ پنجصدهزارافغانی ویـ   
 عراده موتربنزسبزرنگ که زیرپایش بود، ازجاپانی ها تحفه گرفته اس ./ 

***************************************** 
 کبیراحمد آهنگ هروی                              

 اندرباب جریانات فعلی کشور 
ـغزناپسند اس   ــ ــ ـاال بلند اس             تراوش های ـم  سراسر وعده ها ـب
ـتن این قانون در آیی            همه افسار و  زنجیر و کمند  اس    اگر در م

 
ــردۀ شهر ودیارم  ــ ــ ــریارم              خودم سرکـ ــ  خودم باالنشین و شه
ـانونگزارم   خودم قاضی محاکم تح  امرم           خودم صدر و خودم  ق

 
ــو کاخ خودنمایی  ــ ــ  مه قربان  شوم ای ارگ شاهی            بود کاخ ـت
ـین ما نمی آرند جدایی   ــ ــ ــ ــر فرد مل              که ب  فسون من شده هـ

 
ـاداری  بداند  ــ ــ ــ  رئیس آنس  که سـرداری بداند           طریق و رسم  ب
ــواری  بداند  ــ ــ ــ ـاز باشد            رموز و فن دهـ ــ  برای آن که دستش ـب

 
ـاک هر مسلمان  ــ ــ ــی یزدان            قسم بر قلب ـپ  قسم بر ذات پاک حـ
ــردد اعالن  ــ  رعای  می کنم خودساخته ام را           اگر قانون من می گ

 
 منم آنجنس که ازریگ نان تراشم          زهربی دس   و پایی خان تراشم 
ــالگردان  تراشم   ــ ــ ـنگ مل            برای خود ب ــ  وزیران را دهم بر چـ

 
ـاال نشینم   ــس ملتم  ـب ــ ــ ــ ــ ــ  خودم در صدر مجلس جا گزینم           رئی
ــودم  دارای  عزم آهنینم  ــ ــ ــ ــورا خم  نمایم           خ ــ  چرا گردن به ش

 
ـند شادکامی  را سوارم   ــ ــ ــ ــ  ازاین بعد تخـ  باشد روزگارم             سم
ــم آینده را هرگز ندارم   ــ ــ ــ ــ ــرچم             غ  دهد مل  تمام خرج و ـب

 
 اگرمامورامروزرشوه خورسـ             بود  مجبوربه عسرت سردچارس   
ــر وزیر تا اوج افالک         که دخلش صفرخرجش صدهزارس    فغان  هـ

 
ـاز مل    ــ ــ ـل             به  هر دردی  بود  دمسـ ــ  وکیلی کو بود  همراز م
ـاز  مل    ــ ــ ــ  به شورا راه او را می کنم سـد             نرقصد تا  دگر با سـ

 
ـتصاب خنثی نمی شه   ــ ــ می شه           که رسم ان ــرا ـن  حقوق ما چرا اجـ
ــده پنج باال نمی شه  ــ ــ ــ ـندل خورما             بدون دـن ــ  به کوتل موتر ه

  
ــخوت برجبین ها  ــ ـید آفرین ها              زدم سیلی ز ـن  به من  باید بگوی
ـان برترین ها  ــ ــ ـاشد زب ــودم               که این ـب  سرود ملی را پشتو  نمـ

 
ـاکری کرد   چهل سال شاه به مل  سروری کرد      چهل سال مل  او را چ
ـبری کرد ؟  ـهاد بابای  مل  )؟(          کدامین جبهه را وی ره ــ  به ایام ج

 
ــال نمایند   ــ ــ  وکیالن بهتراس  غوغا نمایند            به جرگه داد و  و اوی
ــضا نمایند  ـای آن ام ــ ــ ــ ــ  اگر دارند به دل سودای مل             نباید ـپ

 
: سرودۀ باال را شادروان کبیراحمدآهنگ هروی، از همکاران ارجمند  یادداش  

به شکل    ۵۱۱3آن وق  امید، درشکای  ازاوضاع )غ  مغتول( کشور، درسال 
ـا    ۰38۵قوس   ۵3مورخ    1۱8دوبیتی هاسروده بودند، که درشمارۀ     ۰۲برابر ب

 چاپ شد.    ۵۱۱3دسمبر 
چون شباه  های تام ماه دسمبریازده سال پیش بادسمبرجاری در نحوۀ رهبری  
ـای   ریاس  جمهورفعلی باآنزمان موجوداس ، بااتحاف دعا به روان مرحوم آق

 آهنگ، دوباره به نشر رسانده میشود.اداره 
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 هفته نامۀ امید  789شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسیانجنیر عبدالصبور فروزان                               
 تلویزیون ژوندون

 ن مظهر تعصب زبانی وقوم گرایی درافغانستا
ـان   ـنـدگ دربخش گذشتۀ این مقاله، سخنی چند درمورد )نادر( خدم  خوان
عزیز ارائه کرده بودم، که درمیان مردم بنابه شیوۀ خیانتگرانه وحیله گرانه اش به  
نادرغدار معروف بود، ومدسس حرک  پشتونیسم نوین وتحمیل زبان پشتو بـر  
دیگران به جبر و ستم میباشدکه آقای اسماعیل یون وهمفکران اوپیروان آن اند،  
و تلویزیون ژوندون رابه خدم  پخش این عقایدگماشته اند. مرام این حرک   
درکنگرۀ پشتونهاکه درسال پار درکابل دایرشد، به وضاح  بیشتربیان گردید،  
که افغانستان وطن پشتونهاس  وملیتهای دیگر اعم ازتاجیکها، ازبیکها وهزاره ها،  
یاپشتون شوندیااینکه ازین سرزمین بیرون رانده شوند، وهیچکس حق نداردکه  
بزبان دیگری بجزپشتوحرف بزند. نادرجنایتکاروخاین بانی این حرک  وقتیکه  
به یاری انگلیسها وفریب دادن مل  به بهانۀ برگرداندن سلطن  به امان اهلل خان، به  
قدرت رسید، باهراس شدیدی ازشاه حبیب اهلل کهدامنی که درقصرجبل السراج  
عقب نشینی کرده بود، داش ، چون از شجاع  ودلیری این مرد آگاه بود واز  
ضرب شمشیرش درجنگ استقالل وازمقابله اش دربرابر روسهای کمونیسـ   
اشغالگر دربخارا با خبربود، بنااً درصددآن شدتاهرطوری وبهرقیمتی که میشود،  
این مرد شجاع را ازبین ببرد. نادر مردم شمالی رادشمن خود ودشمن فامیل خود  
میدانس  ودرنخستین روزهای سلطن  خود پشتونهای جدران، جاجی، منگـل،  
وزیری، کروخیل وطوطی خیل را مسلح ساخ  تابرمردم شمالی حمله نمایند.  
ـیـشـدنـد،   نادربه این پشتونهاکه مسلح بودندوتوسط قوای عایم دولتی حمایه م
هدای  داد تاهرچه که ازدس  شان می آید، باالی این مردم دریغ ننمایند وبرای  
شان گف  که سر ایشان از من و مال و زن ایشان از شما ! این پشتون ها مرتکب  
چنان جنایاتی شدندکه تاریخ بشری  به آن ننگ میکند. ایشان به چور وچپاول،  
قتل وقتال، ویرانگری وآتش سوزی ازکوتل خیرخانه الی چاریکار پرداختنـد.  
این حرک  نادر بخصوص تجاوز پشتونهای جنوبی به ناموس وزنهای شمالـی،  
حبیب اهلل کهدامنی رابه غضب آورده بود، ولشکرفراوانی تهیه دیـده بـود و  
ـاولـگـر   ـپ منتارسیدحسین و قوایش بودکه ازمزارشریف برسد وبـرقـوای چ

 نادرحمله نماید. 
مخبران نادر این وضعی  رابه نادررسانیدند وازآمادگی حبیب اهلل کهدامنـی  
برایش اطالع دادند، که لرزه در اندامش افتیدونمایندۀ انگلیس به نادرگف  کـه  
ـلـه   ـاب بهرصورتی که میشود باید حبیب اهلل رابه ی  فریب دستگیرگردد، ومق
ـالـی بـرای   کردن دربرابراوناممکن اس ، زیرااگرحرک  کندهمۀ مردم شـم
گرفتن انتقام اوراهمراهی می نمایند. انگلیس از بزرگان روحانی مجددی کـه  
ـان   درمیان مردم شمالی نفوذمذهبی داشتند، وشاه حبیب اهلل کهدامنی بـه ایش

 ارادت داش ، وبه ایشان به نارپیر وپیشوا میدید، استفاده نمود.  
ـان   یکی از ریش سفیدان کابل که پدرش درارگ حتی درزمان امان اهلل خ
رف  وآمدداش ، اززبان پدرش بمن گف  که نادر خیال داش  که بافرستادن  
ـادر   پول هنگف  این مردشجاع را دردام خوداندازد، ولی روحانی مجددی به ن
گف  که این کاری نمی افتد، چون حبیب اهلل کهدامنی رامن میشناسم که بـه  
پول عالقۀ نداردوهرچه که خود داردآنرا به مردم غریب میدهدو مردسـخـی  
اس . نادر بازبه این اندیشه شدکه اگرزنی از زنان حرم رابه اوبفرستدتابه زنـی  
ـیـب اهلل   گیردوبه بهانۀ خویشاوندی اوراگرفتار نماید. بازمجددی گف  که حب
کهدامنی مرد باناموس اس  وبه زن خود وفاداراس  وبه داشتن زن دیگر عالقه  
نداردواین هم کاری نمی افتد. مجددی به نادرگف  که من حبیب اهلل کهدامنی  
رامی شناسم که مردمتدین ومتقی اس  وبه قرآن سخ  ایمان وعقیـده دارد،  
ودیده ام هرکارمشکلی راکه نزدش می آوردند وقرآن راپیش میکردند، همان  

 کار رامیکرد، ولو اینکه به قیم  جانش تمام می شد.  
نادر گف  حضرت صاحب توهرچی میکنی بکن، مقصداینسـ  کـه او  

هزار بچه های پشتـون  ۵۲یاتسلیم شودیا ازافغانستان بیرون گردد ودرغیرآن من 
خودرا درجنوبی جمع کرده ام و مسلح ساخته ام، ایشان را امرمیکنم که برشمالی  
حمله کنند، مردهای شمالی رابقتل رسانند، به زن های شان تعرض کنند، دختران  
شانراباخود بیاورند، مال ومتاع شدن را تاراج نمایند، خانه وقریه وشهرهای شانرا  
آتش بزنند. نادر به مجددی گف  که توخودت دیدی که برادران پشتون مـن  
بچه های جنوبی مردم کابل وکهدامن راکه همدستان حبیب اهلل بودند، چه جزا  
دادند وچه نسق کردندکه تازنده باشند زوراین بچه ها ازیادشان نمی رود. این بار  
ـارا   به بچه های جنوبی میگویم که حتی باالی اطفال شمالی هم رحم نکنند وآنه

 هم سر بزنند. 
سخنان نادر مجددی راسخ  متأثرساخ ، چون عدۀ ازمردم شمالی بشمـول  
حبیب اهلل کهدامنی ازجملۀ مریدان او بودند. نادروقتی دید که سیمای مجددی  
متأثر ومغموم معلوم میشود، به اوگف : حضرت صاحب اگرکاری کردی و  
ـاداش   این آدم رامجبورساختی که جنگ نکندو به کابل بیاید وتسلیم شود، درپ
ـاشـد   دروازۀ ارگ شاهی هروق  به روی شماباز خواهدبود، هرامتیازی کـه ب
نصیب هرآنکسی که با شماقراب  دارند وازفامیل وخویشاوندان شمااند، خواهد  
شد وچوکی های بلنددولتی رابه آنها می سپارم . مجددی به کوهستان رف  تابه  
شمس الحق مجددی که به پیرکوهستان معروف بود، وحبیب اهلل کهدامنی هم  
ـام   مرید اوبود، مالقات نمایدو اورا ازنی  نادر که چپاول و تاراج شمالی، قتل ع

 مردم آن وتجاوز برناموس وآبروی ایشان میباشد، آگاه بسازد . 
مجددی های مذکورفیصله کردندکه به جبل السراج بروندوشاه حبیب اهلل را  
متقاعدسازندکه جنگ نکند. ایشان باعدۀ از بزرگان و ریش سفیدان کوهستان به  
ـنـد، و   جبل السراج نزدشاه حبیب اهلل کهدامنی رفتند وازنی  نادر برای او گفت
اصرارکردندکه جنگ بایدنشودکه مردم بیگناه پامال میشوند. شاه حبیـب اهلل  
گف  نادر اوغانا رادرشمالی روان کردکه چپاول نمایند، مردم بیگناه رابکشند و  
ـاایـن آدم   بی ناموسی نمایند، که این کار نامردی وبیغیرتی اس  ومن هرگز ب
ـا   نامرد سرسازش ندارم، فقط منتارسیدحسین هستم که از مزاربیاید وبزودی ب
توکل به خداوندپاک  به کابل حمله میکنم و جواب آن نامردها وبی غیرتیهای  
جنوبی راکه بی عزتی وبی ناموسی کرده اند، میدهم و تاآخرین قطرۀ خـونـم  

 ازمردم شمالی دفاع میکنم وقصدمردم شمالی را ازچپاولگران میگیرم . 
درواقع موقف شاه حبیب اهلل خان نسب  به نادر خیلی قوی بود، یکی اینکـه  
ـا   چپاول وبی ناموسی پشتونهای جنوبی، مردم شمالی راآمادۀ آن ساخته بـودت
ازخون خود بگذرندوانتقام بگیرند؛ دوم اینکه مردم کابل ازچپاولگران جنوبی  
که مال ومتاع شان رادزدیده وخودشانرا اذی  وآزار داده بودند، سخ  متنفـر  
بودندواز نادربدشان میآمد؛ سوم اینکه دوران آرامش وعدل حبیب اهلل کهدامنی  
ـادر   درخاطره های مردم کابل تازه بود. لذا اگرشاه حبیب اهلل حرک  میکرد، ن
هیچ امکان نداش  که دربرابراو مقاوم  نماید، چون نادر ریشۀ مردمی نداش   
وتوسط دستۀ ازپشتونهایی که دزدی وچپاول کرده بودند، وبی ناموسی نموده  
بودند، حمایه میشد. ولی شاه حبیب اهلل درمیان مردم هم درشمالی وهم درکابل  
محبوبی  داش ، وکسانی اورا حمایه میکردندکه به ناموس شان دس  اندازی  
 شده بود وخون ایشان به اصطالح درجوش بود، ازسرخون خودتیربودند . 

ـار     ـت شمس الحق مجددی پافشاری کردکه جنگ نشودوازقرآن مجید وگف
 پیامبر)ص( صحب  کرد ،  به اندازۀ که حبیب اهلل کهدامنی مانندموم مالیم شد 

ـ آلمان زین العابدین عثمانی                                                  فرانکفورت 
 اولین قهرمان شطرنج اشتای نتیز 

 به دنیا ظهورکرد   6881درسال 
قبل ازینکه عنوان قهرمانی شطرنج جهان رسمی  پیداکند، ودنیای شـطـرنـج  
فردی رابه عنوان قهرمان شطرنج جهان معرفی بدارد، بازی کنان متعددی ماننـد  
فیلیدور، بوردونائیس، اشتانستون و اندرسن، بر این باوربودندکه نیرومندتـریـن  
بازیکن دوران خودهستند، ولی چنین تصوری موردتایید مردم قرارنگـرفـ ،  
تنهامیتوان گف  که دربارۀ )مورفی( بعنوان بهترین شطرنج باز اتفاق نارحاصل  

ـان  ۰883شد، مگربرای ی  زمان کوتاه . پس ازمرگ مورفی درسال   این امک
میسر شد که برای اولین بار ی  دورۀ مسابقات قهرمانی جهان برگـزار شـود،  
وهمگان قبول کنندکه کسی منکرعنوان قهرمانی برای برنده نباشد، ولی ایـن  

 . ۰881دیدارتاریخی، دیداردوطرفه بود بین زوکر تورت و اشتای نتیز درسال  
ـای   ـب استای نتیزکه همان سال اندرسن راشکس  داده بود، به تدریج به تمام رق
خود پیشی اختیارکد، وهمزمان باگسترش شطرنج نوین اوبودکه شـطـرنـج را  
ـیـن   ازصورت ی  بازی خارج نموده وبه عنوان ی  علم معرفـی کـرد. اول

ـارچ    ۵2جنوری تا  ۰۰دیداررسمی قهرمانی جهان، از  ـای    ۰881م ـهـره درش
نیویارک، لسن  لوئیس و نیوارولئان بر گزارشد، که طی بیس  بازی، اشتای نتیز  

شکس  داد، وهمانطورکه قبالً    ۲/9بر    ۲/۰۵حریف خود وکرتورت را بانتیجۀ  
فیصله شده بود، به عنوان اولین قهرمان شطرنج جهان شناختـه شـد. الزم بـه  
یادآوریس  که بنابرمقررات این بازیهای تاریخی، تاج و تخ  قهرمانی جهان به  
کسی تعلق میگرف  که بدون احتساب بازی های مساوی به ده پیروزی دسـ   

 یابد، که اشتای نتیز ازعهدۀ آن برآمد. 
ـال   ـاس کـه  ۰838پس ازشناخته شدن نتیز بعنوان اولین قهرمان شطرنج جهان ت

فدراسیون بین المللی شطرنج کنترول وناارت برمسابفات راعهده دارشد، بازیها  
ازنام خاصی برخوردارشد، و فاصلۀ برگزاری مسابقات قهرمانی جهان به سـه  

نوب  به شطرنج بازبسیارقوی دیگر بنام السـکـر  ۰883سال محدودگردید. سال 
رسید، تابرسرقهرمانی جهان به مبارزه بنشیند. اشتای نیتز که دهسال تمام ازعنوان  
ـابـل   ـق ـارسـرسـخـ  رام خودباقدرت تمام دفاع کرده بود، اکنون رقیبی بسی

 خودیاف  که آوازۀ او درسراسرجهان برسر زبانها افتاده بود. 
ـنـج    ۰2السکر پس از  دیدار جالب، موفق شدبا ده پیروزی، چهارمساوی وتنها پ

ـال   شکس ، قهرمان رابه زیر بکشد، وبه حکمروایی اشتای نتیز پایان دهـد. س
یکباردیگرشاهدمبارزۀ اشتای نتیز و السکر بودیم، که    ۰829جنوری   ۰3تا ۰821

ـالـکـر   ـبـل، س قهرمان جهان موفق شدبانتیجۀ بسیار جالبتری نسب  به دورۀ ق
بازی، صاحب ده پیروزی، وپنج مساوی درشهرمسکور برحریف    ۰9ازمجموع 

سال، ی  کیوبایی قدرتمندتوفیق  ۵3درفاصلۀ   ۰2۵۰غالب شد. تااینکه در سال  
ـازی،  ۰3یاف  که به حکمروایی السکر پایان دهد. این کیوبایی پـس از    3ب

ـنـوان    ۲/2مساوی بانتیجۀ کلی  ۰۱پیروزی و  درمقابل قهرمان قدعلم کرد و ع
ـانـی   قهرمانی را ازآن خودنمود.  دیدارهادرشهرهاوانابرگزارشد. درمورد قهرم
های بازیهای شطرنج گفتاربسیاراس ، خواستم کمی درموردقهرمانان شطـرنـج  

 بازکشورخودهم اشارۀ اندک بکنم : 
جناب سیدعبدالحمیدپادشاه ازوالی  قندز، جناب داکترعبدالرحیم گران،جناب  
محبوب اهلل کوشان، جناب بریالی ادا، جناب عبدالرزاق زلمی، جناب محمداسلم  
ـاروق   پارسا، جناب صفی اهلل رحیمی، جناب سعد الدین شپون، جناب غـالم ف
ـان،   مزاری وجناب محمدشریف میخانی ، ده نفرعضوتیم ملی شطرنج افغانست
که دوسفردرکشور های آسیای میانه وکشورهای خلیج انجام دادند، نتیجۀ فوق  

 العاده خوبی بدس  آوردند.  
جمهوری     ۰3۲1و   ۰3۲۲ـ ۰3۲3براستی که همان روزهای بهارو تیرماه سالهای  

محمدداوودخان، که مسابقات شطرنج دایربود، ازفرط حیرت بـه انـدازۀ در  
خیاالت واحساسات تلخ وشیرین فرو میرفتم، که این برادران شطرنج باز، باچـه  
ـای   شوق وذوق ومملو ازاحساسات سالم برای انجام مسابقه درعالم غم وغصه ه
روزمرۀ زندگی، چقدر از لذت شهدآمیز بای  سرگرمی ساده وطبیعی وی   
شور وهیجان با داشتن وحدت به دل وجان، بدون تبعیض وتفرقه باهم نزدی   
ورو به رومیشوند، وبانمایش دادن صحنه های صددرصدواقعی، غرق در انفجار  
احساسات خودبه خود طبیعی، پیر وجوان ساع  های درازی را درچرت وفکر  

 واحساسات تلخ وشیرین سپری می نمایند. 
این هیجان وشادی وغلیان غرورملی وتشنۀ احساس پیروزی دری  رقاب  سالم  
ورزشی بود، که درجان تماشاچیان این مسابقات پدیده آورده بود، که به حـق  
ـار دربـرخـواهـد   ـی شکوه وعام  جلوۀ آن ازحوادث کمیاب و حرفهای بس

 داش . / 
***************************************** 
چون مردخداپرس  ومومن صالح بود. او ازمجددی پرسید: پس پیرصاحـب،  
قرآن خدا)ج( وپیامبرگرامی اش محمد)ص( درین مورد چه میگوید؟ مجددی  
گف : الصلح اخیر، میگوید صلح برای مومن خیراس ، وگر نه نادر اوغان های  
جنوبی رامسلح ساخته که باالی شمالی حمله نمایند وهربی ناموسی که ازدس   
ایشان بیاید دریغ نمی کنند. مجددی دانس  که شاه حبیب اهلل کهدامنی بخاطر  
ـادر   حفظ جان وناموس مردم شمالی به صلح راضی شده اس ، گف  من نزد ن
میروم وبرای میگویم که قسم بخورد که به تووهمکاران تو ضررنرساندومردم  
شمالی رااذی  و آزارنکند. حبیب اهلل گف  من به قسم این شخص باورندارم، او  
اگرمرد میبود بی ناموسی نمیکرد. شمس الحق مجددی گف  من به نادر میگویم  
ـایـم   که درقرآن شریف نوشته کند، مهر کندوامضاکند ومنهم مهر وامضا مینم
تاباور تو بیاید که او به توهمکاران  خیان  نمی کند . حبیب اهلل کهدامنی گف   
زور قرآن راکسی ندارد، سروجانم فدای قرآن. مجددی ها خوشحال شدند و  
ـانـدنـدو   دوان دوان بطرف کابل آمدندوبه عجله خودرا به ارگ به نزد نادر رس
قضیه رابرایش گفتند. نادر ازین خبر سخ  خوشحال شدوبه حضرات مجددی  
گف  که کارساده اس ، اگراو )حبیب اهلل کهدامنی( به این سادگی تسلیم شود،  
من نه دری  قرآن بلکه درصدهاقرآن امضاومهرمیکنم وبرادران خـودراهـم  
میگویم که ایشان مهروامضانمایند. هف  جلد قرآن عایم الشأن راآوردند ودر  
هرکدام آن نادر وبرادرانش هاشم، عزیز)پدرداوود(، شاه ولی وشاه مـحـمـود  
 مهروامضاکردند که اشارتاً وداللتاً حبیب اهلل کلکانی وهمکارانش را نمی کُشیم . 
پروفیسر رسول رهین نویسندۀ مبارز ومحبوب شمالی مینویسدکه نادر درحاشیۀ  
قرآن عایم الشأن چنین نوش : )... بعدازتعارفات معمول: تهورنشان امیرحبیب  
اهلل خان وارکان محترم شان باعافی  باشند! قرارآیۀ کریمۀ)ان المومنین االخوه(  
که مسلمانان برادرهم بوده ودرحقوق باهم مساوی اند. بنابرمکاتیب گذشته مـن  
تذکارداده بودم که بایدبرای انتخاب شاه آیندۀ کشورلویه جرگه صورت گیرد  
ـفـۀ   لیکن سران اقوام وقبایل وروحانیون ودیگران مرا وادارنمودندکه این وظی
خطیررامتقبل شوم، ناربه شرایط حساس ناگزیراین درخواس  رااجاب  نمودم.  
بنابرآن مرامنحیث برادربزرگ قبول نموده باهم همکار شویم تابااتحاد کامل بـه  
تشکیل ی  حکوم  دارای قاعدۀ وسیع رااساس گذاریم . بازهم تذکارمیدهـم  

 هرگاه کشور آرام شد، بازهم به تشکیل لویه جرگه اقدام خواهم نمود . 
من ناربه وعدۀ قبلی، هرمقامی راکه برای خود ودوستان خودتان انتخاب مـی  
 نمایید، قابل قبول من اس . ناربه شرایط حساس کابل )دنباله درصفحۀ ششم( 

ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                             برومفیلد 
 تفکیک وقوع بعضی از حوادث  

 (6در زمان مجاهدین و ویرانی کابل ) 
ـارابـه   خوانندگان گرانقدرو وطندوس  هفته نامۀ امید: درین قسمـ  شـم

 آشنامیسازم. آرزومندم بدق  مطالعه فرمائید.   ۰228و ۰229حوادث سالهای 
دراثرحمالت هوائی بضدطالبان انفجار شدیـدی  39جنوری ۲: ۰229درسال  

ـنـوری قـوای    ۵9نفر زخمی شدند.    12نفر هالک و   9درکابل رخ داد که   ج
قوماندان مسعود و جنرال دوستم با ی  انفجار کوتل سالنگ رامسدودکردنـد.  

ـیـر    3۱ جنوری قوماندان مسعود پایگاه عسکری خودرابه اندراب که بین پنجش
ـاب    ۵.  39وکوتل سالنگ موقعی   دارد انتقال داد  فبروری اهالی بهسود وتـگ

مارچ پوهنتون کابـل    39.2والی  وردگ, بضد استاد کریم خلیلی قیام کردند 
 .39که بعد از تسلط طالبان مسدود شده بود مجددی بفعالی  تعلیمی شروع کرد 

به تالقان    ۰221اپریل استاد ربانی رئیس جمهورکنار رفته بعدازماه سپتمبر   ۵9
مرکز والی  تخار رفته و این شهر را بحیث مرکز حکوم  خودقلمدادکرد و  
ـیـث   تا هنوزپریزیدن  ربانی ازطرف ملل متحدو اکثری  کشورهای جهان بح

)فلهذا, طالبان باغیان انـد    39رئیس جمهورحکوم  قانونی افغانستان شناخته شد 
واشرارکه بضدی  حکوم  اسالمی که در راس آن ی  عالم دین قرار داشته  

 و ازطرف ملل متحد جهان شناخته شده اسلحه بدوش گرفته اند(. 
  -خانـه   ۰,3۱۱والیات شمال افغانستان    ۰۱می بارانها وسیالبهای شدیددر   ۰۲
حیوان و یسیاری از زمینهای زراعتی را از بین برده که    ۰,2۱۱  -آسیاب   ۰,۱۱۱
می قوماندان    ۰2نفر ازاهالی این والی  خساره مند شدند,    ۵۱,۱۱۱در اثر آن  

عبالمل  که برادرش رسول پهلوان سال گذشته بقتل رسیده بودازجنرال دوستم  
اسمعیل خان والی اسبق هرات  -روگردانده به طالبان پیوس  وهم قوماندان مل  

را که از متحدین استادربانی بود با یکعده از افرادش دستگیر و به قندهار مرکز  
می جنرال مل  بادوصد افراد خود در ولسـوالـی    ۵۵اداری طالبان انتقال داد.  

می ترکیه ویکروز    ۵1اندخوی راه پیشرف  طالبان را جانب میمنه مسدود کرد.  
مـی قـوای    ۵8بعدایران قونسلگریهای خود رادرمزارشریف مسدود ساختند.  

ـان   طالبان بشهر تالقان داخل میشوندو درگیریهائی بین افراد جنرال مل  و طالب
درشهر مزارشریف رخ میدهدکه درنتیجه طالبان باشکس  هائیکه ازطرف قوای  
حزب وحدت وملیشیای ازب  جنرال مل  برایشان تحمیل شد, مواجه شدند.  

جسد    3۱۱طالبان مزارشریف راترک میکنندوبه تعقیب این جنگ صلیب احمر  
ـعـود    ۵2ساع  ازمزارشریف جمع آوری کرد.    38رادرظرف   می قوای مس
 .39جبل السراج و چاریکار را مجددی بدس  آورد   -گلبهار  
ـیـرت    9 اگس  شورای مصالحه و وحدت ملی به ابتکار استاد عبدالستار س

اعادۀ    -بمناور یافتن راه حل سیاسی معضلۀ افغانستان و قطع جنگ و خونریزی 
حفظ وحدت ملی وتمامیـ  ارضـی درکشـوربـرای دوروز  -صلح وامنی  

ـارج   کنفرانس را درشهرفرانکفورت جرمنی بشمول یکعده افغانهای داخل وخ
اگس  ازطرف اتحاد    ۰3اگس  عبدالرحیم غفور زی که بتاریخ    ۵۰دایرکرد.  

مخالف طالبان بحیث صدر اعام تعیین شده بود دراثرسقوط طیارۀ که اورا بـه  
اگس  درگیریهای شدید درخیون ودرۀ    ۵8بامیان میبرد پدرود حیات گف .  
 .39نور والی  ننگرهار  جریان داش  

ـتـحـد    3۱ سپتمبر جنرال دوستم و جنرال عبد المل  درمقابل طالبان با هم م
اکتوبرجنرال مل  به مزار شریف برمیگردد و جبهۀ جنگ در    ۰3.  39شدند 
ـنـرال    39.2کیلومتری مزارشریف قراردارد 3۱ نومبرجنگ بین طرفـداران ج

ـان بـه   دوستم متحد حزب وحدت وجنرال عبدالمل  عضو اتحادمخالف طالب
شدت در جریان اس , افراد دوستم شهر اندخوی والی  فاریاب را بـدسـ   

ـعـی  ۰۱آورد و جنرال عبدالمل  به میمنه مرکزفاریاب رف .  نومبرپاکستان س
ـنـدۀ   میورزدتاکرسی نمایندگی افغانستان رادرملل متحد که فعأل در اختیار نمای

 .39حکوم  مرکزی قبل از طالبان اس ؛آزاد بسازد 
محبوس طالبان که توسط احمد شاه مسعود آزاد شده بـودنـد    ۲۰دسمبر    ۵

دسمبر شورای    ۰1توسط کمیتۀ بین المللی صلیب احمر به طالبان تسلیم داده شد.  
امنی  ملل متحد موضوع تحریم صدور اسلحه را به افغانستان رویدس  گرف   

تحریم صدوراسلحه به افغانستان را    ۰221درحالیکه اتحادیۀ اروپا قبل از دسمبر 
ـادن    ۰9شروع کرده بود. یکروزبعد در  ـت ـان فـرس دسمبرپروگرام غذائی جه

تن مواد غذائی مخوصأ ارد را به هزاره جات ازطریق ی  پل هـوائـی    ۵,۲۱۱
 . 39هزاره جات شروع کرد -پشاور 

االخضربراهیمی اظهارکرد که ممکن اسـ     38جنوری   ۰۰:  ۰228در سال  
ـان    -اولین تماسها بین نماینده های ایران  پاکستان و امریکا راجع به قضیۀ افغانست

درجـۀ    ۰2تا منفی    ۰۵جنوری سردی هوا در کابل به منفی    ۵۱صورت گیرد,  
افغانی بلندرف .    33,۱۱۱افغانی به    ۵1,۱۱۱سانتیگرید پایان آمده و ی  دالر از  

فبروری کمسیون اروپائی زنها دربروسل مرکزبلجیم به وسیلۀ چندین خانمهای    3
وزرا وروشنفکران  مبارزه را بطـرفـداری    -عالیمقام چون برندگان جایزۀ نوبل 

فبروری قوای مخالف طالبان ) حکوم (  قلعۀ زال را  ۰3زنان افغان پیاده کردند.  
فروری باران وسیالبهای شـدیـد در  ۵۲درنزدی  حیرتان بتصرف درآوردند, 

  ۵8نفر را ییخانمان ساخ ,    3,۱۱۱نفرگردیده    3۱جنوب افغانستان سبب قتل  
 .38فبروری روزبین المللی زن زیر شعار)گلی برای زنهای کابل(  برگزار شد 

مارچ جنگهای شدیدبین دوستم وحزب وحدت که هردو مخالف طالبان    ۰3
مارچ بعد ازجنگهای خونین چها روزقبل صلیب    ۰8اند درمزارشریف درگرف ,  

احمربین المللی و سائر نمایندگی های مدسسات بین المللی ازشهر مزار رخـ   
مارچ ملل متحد و سائر نمایندگیهای موسسات امـدادی    ۵3بربستند و رفتندد,  

ـارچ    3۱مدقتأ پروگرامهای خود را درجنوب به تعلیق در آوردند,     9,۱۱۱م
نفرآنها نزد    ۰۵۱۱نفرطالب نزداتحادمخالفین)حکوم ( محبوس بودکه ازجمله 

نفرشانراآزادساخ  ؛ مصونی     1۲قوماندان احمد شاه مسعود زنددانی بودند, او 
 .38رساندن آنرا بمراجع مربوطۀ شان موسسۀ صلیب احمر بدوش گرف  

اپریل بل ریچاردسن نمایندۀ مخصوص پریزیدن  کلنتن با نمایندۀ طالبان    ۰9
واتحادشمال درکابل بمذاکره نشس  و بازهم بهمکاری ملل متحدودرکنفرانس  

اپریل بانماینده های  بعضی از گروههای افغانی در    ۵۲کشورهای اسالمی بتاریخ  
 .38اسالم آباد مالقات کرد 

ـتـم و  ۰۰ می جنگهابمناورکنترول شهرمزارشریف بین قوای جنرال دوس
درج ریشتر   1.2می زلزله های شدید به قوۀ  3۱حزب وحدت شدیدتر میشود,  

) واحد زلزله سنج( مناطق رستاق, چاه یاب والی  تخار وشهربزرگ والیـ    
ـاق  ۵۰  -نفر کشته شد   ۲,۱۱۱بدخشان  را تکان داد که در اثر آن   قریه در رست

قریه در شهربزرگ منهدم گردیدتعداد کسانیکه بی    3۱قریه درچاه یاب و   ۵1و 
 .38نفربودند   3۲,۱۱۱سر پناه شدتد  

جوالی یکی ازقوماندانها طالبان بنام عبداللطیف بادوصدنفر از افردخود در    8
امام صاحب والی  قندز از طالبان برگشته و به  قوماندان مسعود یکجاگردیـد,  

ـان    ۵۰ جوالی راپور داده شد که جلسۀ شورای مصالحه و وحدت ملی افغانست
جوالی بمناور حل عادالنه    ۵۰الی    ۰8بریاس  استاد عبدالستار سیرت از تاریخ  

و مسالم  آمیز قضیۀ افغانستان ازطریق لویه جرگه دربن دایر گردید؛ دریـن  
مجلس بیش از دوصد نفر ازشخصی  های ملی, قومی, جهادی, سیاسی, علمی  
 واهل خبره ازتمام والیات افغانستان وهمچنان یکعده از )دنباله درصفحۀ ششم( 

PAGE 5 



 

 

 هفته نامۀ امید 789شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم(  تفکیک موضوعات  
و شخصیتهای مدثر وطن بشمول خانمها از سراسر     -روشنفکران   -دانشمندان   

ـای    ۵8جهان اشتراک ورزیده بودند,   ـه جوالی اتحادیۀ اروپا درصورتی کمک
بشری خود را مجددی در افغانستان شروع خواهد کرد که به مصونی  و آزادی  
ـال   کارکرده بتواند, درآخرجوالی ایران همه افغانانی راکه بدون ویزه به شـم
شرق ایران پناه برده بودند به کمپها جاداده آنها درین اردوگاه ها منتارتعیین سر  
نوش  خود روزشماری داشتند؛ تقریبأ دو ملیون افغان در ایران بودند کـه از  

صدنفر آنها بدوش کمیساری عالی ملل متحد برای پناهنده  ۲آنجمله مسدولی   
ـیـد  1.  38ها٬ تحمیل شده بود  اگس  شورای امنی  ملل متحد آتش بس بدون ق

ـاه    38.8وشرط را ازهمه جوانب درافغانستان تقاضا کرد  سپتمبر قوای احمد ش
 .38کیلومتری شمال کابل بدس  آورد   ۵۲مسعود حسین کوت را در 

اکتوبراگرچه میدان هوائی کابل بصورت دوامدار تح  ضربات راکتهای    ۰8
مخالفین قراردارد لذا برای اینکه طیاره های مربوط به صلیب احمر بین المللی و  
سائرمراجع امدادی بتوانند به میدان هوائی کابل فرود آیند, قوماندان احمد شاه  

اکتوبر  با فتـح    ۵3مسعود موافق  خود را به آتش بس چند ساعته اعالم کرد.  
ـار در   دش  ارچی, قوماندان مسعود  درجبهۀ جدیدی درنزدیکی خواجـه غ
سرحد تاجکستان شروع بفعالی  کرده و برای حمله به خنجان در شمال کوتـل  

 .38سالنگ امادگی میگیرد 
ـان    ۰۱9نومبر مالعمر   3 نفرزندانی مخالفین را که در سم  شمال توسط طالب

اسیرگرفته شده بودندآزادکرد, درهمین روزمقامات قرغز ستان کاروانی کـه  
تن اسلحه وسائر تجهیزات را بنام امدادهای بشری از ایران بقوماندان مسعود    9۱۱

نوامبر  ۰۵انتقال میداد کشف و این کاروان را با محمولۀ آن به ابران بازگردانید.  
نفرسربازش درتالقان    9۱قوای احمد شاه مسعود دراثرحملۀ طالبان وکشته شدن  

نوامبر قوای مسعود نهرین والی  بغالن و دشـ     ۰۲مجبوربه عقب نشینی شد.  
ارچی والی  قندزو یکحصۀ از خان آباد و امام صاحب را بدس  آورده صدها  

نوامبر قوای قوماندان مسعود نجراب را    ۰9نفر افراد طالب را نیزدستگیر کردند,  
نوامبر مخالفین طالبان به همکاری هزار ها نفر از باشندگان     3۱بتصرف درآورد,  

 .38سنگچارک  والی  جوزجان موفق بتصرف دوبارۀ این شهر شدند 
دسمبر برای فرونشاندن شورش مردم که علیه قوانین و مقررات موضوعۀ    3

طالبان قد علم کرده بودند طالبان هزارهانفردیگر راجه  تقویۀ قوای خود بـه  
سمنگان و بغالن اعزام کرد ) عوض مذاکـره و     -جوزجان   -والیات فاریاب 

دسمبر در اثر حملۀ راکتی قوای مسعـود    ۰3مفاهمه تهدیدات را زیاد کردند(,  
  ۲۱نفر افراد ملکی هالک و  33یه نزدیکی میدان هوائی کابل و والی  پروان  

دسمبردراثرجنگهائیکه درمناطق مرکزی وشمال افغانستان    ۵3نفر زخمی شدند,  
و دایکندی  بتـصـرف قـوای    -پنجآو   -دوام داش  ولسوالیهای لعل سرجنگل 

 . / )دنباله دارد(  38مسعود درآمد 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( جوان آینده از توست  
گوینده وپیشتاز روزتاریخی حلف وفاداری رئیس جمبورمتقلب که بـه زور  
ـاروق   بادارش برشانه های مل  ما بارشده هاغه فاروق وردک از کابل پرس: )ف
وردک، جاسوس استخبارات پاکستان و انگلستان، دختران دانـش آمـوز را  

: ... درجدیدترین واکنش وزارت معارف    ۵۱۰3می 9مجازات میکند! سه شنبه 
افغانستان به این حمالت، فاروق وردک میگویددر نمونه خون دانش آموزانـی  
که ادعای مسمومی  را دارند، مادۀ سمی وجود ندارد. او گف  حال  دانـش  
آموزان و آموزگاران مصنوعی میباشد وآنانرابه دروغ متهم کرده. او گف   این  
ـاران   عمل کمتر از تروریسم نیس  و به محاکمۀ این دانش آمـوزان وآمـوزگ

 دس  خواهد زد.( این بود مجملی که مفصلش را خود میدانید . 
 دگر به هیچ کسی الف  و وفا نکنم            دل ستم زده را با کس آشنا نکنم 
ـان با وفا نکنم  ــ  هزار جان گرامی  و دول  جاوید            چرا فدای جواـن

 شادروان استاد عبداالحمد جاوید                                                               
چشم امید همه هم میهنان به جوانان دانشمندوآگاه و دراک دلسوزبه میهن و  
هم میهنان بسته اس . امروزبه هزاربیچارگی ها وخون وجان دادنها میهن ما بـه  
جای رسیده که باید از این خط پس گرد نکنند. همان گونه که جانبازانه به پای  
صندوق های رای رفتند و همبستگی وهمدیگرپذیری راامتحان نمودند؛ همیـن  
جوانان دخترو پسربا اگاهی ها از راه و روش حرکتها و جنبشهای آرام مردمی با  
پایمردی و استواری درهای ارگ وکمسیون انتخابات را باگردهمآیی های صد  
هزارنفری ببندندتاخواستهای شهروندان برآورده نشود، دس  ازطلب برندارند .  
مثل مشهوراس  حق گرفته میشود؛ داده نمیشود. مهمتراینکه دری  اپوزیسیون  
استوارهم گپ وهم آواز باآبرو در برابر این خود کامگان باید ایستاد و نگذارید  

 که بازی با سرنوش  و زندگی خودشما و فرندان شما نمایند. 
 سگ من گرگ راه بند منس                    بلکه قصاب گوسفند منس  

ـیانتی بردوخ         وان امینی به خائنی بفروخ   ناامی گنجوی  ــ ــ  بر امان  خ
ـنـی احـمـدزی   اینهمه گپ ناشنوی وسرتمبگی این مغزمتعفن بنام اشرپ ع
 اینس  که در انتخابات شورای ملی بازهم گوسفند چرانی واین بارخردوانیکنند.  

جوان ! آینده از توس  وبدس  تو وبا خردواندیشه ودراکی و وق  شناسی    
توس . مانسل که قربانی بی تفاوتی های خان ومل  وبیگ وسایه خـدا و...  
شده به آخر زندگی رسیده ایم؛ پدران ما آرزو بدل زیرخاک رفتند نکند کـه  

 نسل ما نیز چنان سرنوش  داشته باشیم. 
 بااین نغزگفتار روانشاد بانوپروین اعتصامی )رح( این نوشتار راپایان می بخشیم. 
 محتسب مستی به ره دیدو گریبانش گرفت     مست گفت: ایدوست, این پیراهن است, افسارنیست 
ــموار نیست  ــ ــ  گفت:مستی, زآن سبب افتان و خیزان میروی    گفت : جرم راه رفتن نیست ,  ره ه
ـیمه شب بیدار نیست  ــ ـانه  قاضی برم     گفت : رو صبح آی, قاضی ن ــ ــ  گفت, مى باید تو را تا خ
ــجا در خانه خّمار نیست  ــ ــ ــ ــ  گفت: نزدیك است والی را  سرا , آنجا شویم     گفت : والی از  ـک
ــدکار نیست  ــ ــ  گفت: تا داروغه را گوییم, در مسجد بخواب       گفت : مسجد خواب گاه مردم  ـب

ــده  پنهان و خود را وارهان       گفت : کار  شرع ,  ــم و دینار نیست    گفت : دیناری ب ــ ــ ــ  کار درهـ
 ات  بیرون  کنم        گفت : پوسیده است, جز  نقشی ز پود و  تار نیست   جامه    گفت:  از  بهر غرامت , 

ــالهی عار نیست   گفت : آگه نیستی کز  سر در  افتادت   کاله         گفت : در  سر  عقل  باید , بى ک
ــسیار نیست    گفت:مى بسیارخوردی زآن چنین ببخود شدی    گفت : ای بی هوده گو , حرف کم و  ب

ــشیار مردم, مست را        گفت : هشیاری  بیار , این جا  کسی هشیار  نیست   گفت : باید حد زند ه
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم/ 
برامریکا ناشی ازهمین طرز تفکـر    ۵۱۱۰سپتمبر   ۰۰ضعیف ساخته میشد. حملۀ 

از اردن اخراج شـد وبـه    ۰28۱بود. عزام بخاطرداشتن ناریات افراطی درسال 
صف  ی  دانشمندبرجستۀ علوم اسالمی دردانشگاه مل  عبدالعزیز درجدۀ به  
تدریس پرداخ . درآنجابا اسامه که شاگرد دانشگاه بود، آشنایی پیدا نمود. در  
ـاه اسـالمـی   زمان ریاس  جمهور جنرال ضیاالحق، به کرسی استادی دردانشگ
اسالم آباد نایل آمد، زیر نفوذ ناریات جهادی جنرال ضیاء درافغانستان، شیـوۀ  
 زندگی اش تغییر بنیادی کردودرامورجهاد ازپاکستان به وخام  پرداخ  .  

ـام    ۰289داکترعزام درسال   ـن درتشکیل سازمان مقاوم  اسالمی فلسطین که ب
)حمس( شهرت دارد، نقش داش  که تاکنون سازمان حمس ازتوجۀ عزام برآن  
ـارۀ مـرگ اسـرار   ـان حـمـس درب سازمان یادمیشود. خالدمشعل رهبرسازم

بیان داش : )عزام ی     ۵۱۱2آمیزداکترعبداهلل عزام طی ی  مصاحبه درسال  
 (۵شخصی  بزرگ بود، مادرسازمان حمس مدیون خدمات اومیباشیم.()ستون 

ـ آلمان داکترمحمداسماعیل رضایی                                                      کسل 
 حقایق چنین است 

نامۀ سرگشاره به آقایان داکتران احمدزی وعبداهلل، رؤسای محترم  
 ریاست جمهور وریاست اجرائیه ! 

محترمان شما که بادرای  علمی خود، کمر بسته اید تااین کشتی ورشکسته را  
نجات بدهید، وبه نیازمندی های اساسی مردم رسیدگی نمایید، نهای  امتنان بـه  

 عرض رسانده هم انتااراقدامات عملی شمارا داریم.  
طوریکه ازطریق رسانه هاشنیده میشود، مجادله علیه فساد اداری و جلب سرمایه  
گذاریهای خارجی رااعالم نموده اید. بهرحال، سلف شما درگذشته غفل  نمود  
و ازملیاردهادالرکمکهای بین المللی کدام صورتحساب به مل  ارائه نکرد، چون  
که کدام پروژۀ بزرگ که زیر بنای مهم اقتصادی ازقبیل بندآب باالی رودخانه  
های خروشان وطن، ودیگرنیازمندهای اساسی، آب آشامیدنی وکانالیزاسیـون  
شهروتنویر اقدام اساسی صورت نگرفته، صرف به کندن چاههای عمیق درکنار  
مبرز ها اکتفا شد. به عقیده ام موضوعات قابل غور دقیق ذیل اجراات الزمـه  

 رابکار دارد. درباره ناریاتم را طورمختصرارائه میکنم : 
ـادق  ۰ ـ اعالم مقرری های اعضای کابینه ازاشخاص متخصص باتجربـه و ص

ـ فراهم آوری امنی  سراسری، فیصلۀ نهایی  ۵وطن، ومجادله علیه فساد اداری .   
ـیـف  3طالب خوب وطالب بد !   ـ تقاضای پرداخ  خسارت ازدولـ  فـدرات

ـتـن  3روسیه،  ـ تنایم بودجۀ دول  وتوازن سطح قیم وبیالنس تادیات، جلوگرف
ـ مجادله دربـرابـر کشـ   ۲غصب زمین وداراییها وامالک دولتی وشخصی،  

ـازی،  1کوکنار وتولید مواد مخدر،  ـهـرس ـلـط ش ـ اقدامات علیه برنامه های غ
 جلوگیری ازآلودگی آبهای تح  االرضی وکثافات هوایی شهرها، 
 همچنان نکات آتی توجۀ عاجل واقدامات الزم را ایجاب می کنند: 

درادارات چوکی های عمده مخصوصاً دروالیات به سرقفلی داده میشوند، ودر  
نتیجه رعای  اصل شایسته ساالری مفقود میباشد، فراهم آوری زمینۀ کاربـرای  
ـارجـی و   جوانان اعم از دختروپسر، ایجادشرایط امن به سرمایه گذاریهای خ
داخلی، حمای  واقعی، نه لفای ازتولید داخلی درهرزمینه، ازنساجی وسمن  و  
موادخوراکه، تاکفش دوزی ولباس دوزی وکلیه اموال واجناسی که درداخل  
ـعـ    ـف کشورتهیه وتولید میشود، دربرابر اجناس مشابه خارجی، توسط تجارمن

 جو، که تمام مبناهای اقتصادتولیدی ما را تباه می کنند.  
ـانـۀ   ـات مـوذی وباالخره، تهیۀ ی  راهکار شفاف وقابل عمل دربـرابـرحـرک
همسایگان، ازتربیه وتجهیزوتسلیح دهش  افگنان، تا رفع موانع مصنوعـی کـه  

 آنان در حفظ وتسهیل واردات کاال به داخل کشور ایجاد می دارند. 
دراخیر متذکرمیشوم که اینجانب بامشارک  بعضی متخصصین آلمانی، نشریۀ  
دربارۀ افغانستان به نشررسانیدیم )حاوی نکات تاریخی تجاوزآشکارشورویها به  
وطن ماوجریانات دودهۀ اخیربعدازپیروزی مجاهدین، باالخره طالبان وکمکهای  
ـتـه و   بین المللی، بشمول قوای ناتودر کشورما، وانتقاد ازاینکه کمکهابه هدررف
ـان   وضع بحرانی موجود(. این نشریه تح  اسم من وی  دانشمندآلمانی، به زب
آلمانی موجود اس . چنانچه تشریحات بیشترالزم باشد، شمارۀ تلفون خودرا نیز  

 درپایان این یادداش  درج میکنم : 
M. ISMAIL RESAI – MAUFRED WORTBERG 

049/0561-5799484 
************************************************************ 

ـیـدنـد.    ۰282نومبر   ۵3عزام بروز  بادوپسرش درانفجاربمب درپشاور بقتل رس
)آوازه بودکه گلبدین، عزام رابخاطرآنکه ازمسعودتعریف کرده بود، واو را  
پدیدۀ تکرارناشدنی خوانده بود، بقتل رسانید.( هوی  قاتل عزام مثل قتل ضیاء  
ـبـد   درپردۀ رمزباقی ماند. باوجودیکه عزام همانندجنرال ضیا وجنرال اختر ع
الرحمان زنده نماند، تا مشاهده بداردکه رضاکاران خارجی چنان جهان راپس از  

ـاد    ۰282شکس  فرقۀ چهلم شوروی تغییر دادند، ولی وی ازسال  ـه درتاریخ ج
 نوین بصف  ی  برج بلندشناخته میشود.  

ـان   سازمان سیا شمار رزمندگان خارجی راکه تااخیرجنگ به افغانستان و پاکست
هزارتخمین میکند. براساس تخمین پاکستانیهاحدود  ۵۱رفته بودند، درحدودب 

کشوراسالمی، تجربۀ جنگی رادرکنارمجاهدین حاصل کردند.  33مسلمان از 3۲
دههاهزاردیگردرمدارس پاکستانی درارتباط جنگ تربیه شدند. همکاری جنگی  
رزمندگان خارجی اندک بود، ولی سهم تفکر وایدیالوژی شان بسیار بـرازنـده  

ـاور  ۰289بود. یکی دیگرازکسانیکه به دعوت داکترعبداهلل عزام درسال  به پش
ـال   آمدوبه جهادپیوس  وآموزگارمجاهدین شد، ابوسعیدسوری بودکـه درس

درمنطقۀ الیپو، سوریه، بدنیاآمد ودرآنجافعالی  اسالمی داش . سـوری    ۰2۲8
کتابهایی درموردایدیالوژی جهاد والقاعده نوش . مشهورترین کتاب ابوسعیـد  

ـفـحـه  ۰1۱۱سوری، دعوت به مقاوم  جهانی اسالمی، نام داش  کـه در  ص
ترتیب شده بود، وبحیث ستراتژی القاعده شناخته میشد. سوری مثل عزام، جهاد  
افغانستان رابه صف  تقالی پان اسالمی میشناخ  وتالش داش  آنرا درصـدر  
اولوی  های اسالم گرایی قراردهد. پس ازشکس  شوروی درافغانستان، سوری  

 به لندن رف  ومقام سخنگوی بن الدن رادراروپا بدس  آورد .   ۰22۱درسال 
زمانی نمودارشد که رزمند    ۰22۰اولین تأثیرعمدۀ سیاسی عربهای افغان درسال   

ـات درکشـور   گان الجزایری ازافغانستان بوطن شان بازگشتندوخواهان اصالح
خودشدند. عربهای افغان توانستندباکم  کردن به احزاب اسالمی درانتخابات  
پیروزشوند. کودتای ناامی ناگزیر شان ساخ  که به فعالی  زیرزمینی دسـ   
یازند. الجزایری های افغان به بغاوت دهش  افگنانه روآوردند، که آن کشور را  
ی  دهه ناآرام نمود. بازگشتی های دیگرازجنگ افغانستان درجریان دهۀ نـود  

 درسراسرکشورهای اسالمی وفراتر ازآنهاتأثیرخودرابجاگذاشتند.  
ـان   امریکا بشمول سازمان سیا، به عربهای افغان ورضاکاران اسالمی تـوجـه نش

رابرت    ۰221ندادند، تفکر وایدیالوژی شانرا ارزیابی نکردند، درحالیکه درسال 
گیتس معاون سازمان سیا دریافته بودکه در شمارعربهاییکه ازکشورهای دیگربه  
افغانستان سفرکرده بودند، تادرجنگ مقدس بضدشوروی اشتـراک ورزنـد،  
افزایش قابل مالحاۀ دیده میشد. آنهااز الجزایر، عراق، سوریه وجاهای دیگـر  
ـارۀ   بودند. چون سازمان سیا تماس بسیارمحدود مستقیم بامجاهدین داش ، درب
ـیـر   رضا کاران خارجی جهادمعلومات کافی نداش . چنانچه رابرت گیتس اخ
اًگفته اس :) ما خطا کردیم، نفهمیدیم و درک ننمودیم که در مراکز رضاکاران  
چه میگذرد. نام اسامه بن الدن درهیچ نشس  قصر سفید ویا سازمان سیا که من  

 اشتراک داشتم، گرفته نمی شد.( 
جنگ سری سازمان سیا درافغانستان سبب ایجاد رضاکاران نشد، آنها بنابردالیل  
خودشان به افغانستان می آمدند، کمونیسم وامپریالیسم شوروی سبب ایجاد رضا  
کاران بود. جنرال ضیاومل  فهد جهادرا باتموید تشویق میکردند، که شـکـل  
 واقعی بخود گرف . رضاکاران از هرسو هجوم آوردندتاباافغانها بپیوندند./ ختم 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( معرفی کتاب  
ـابـه   بهرحال، حاضرین نهای  عزیز وفرزانه، درهمین کتابخانه ایکه امروز شـم
تماشای درام )کتاب کتابدار وکتابخانه( آمده اید، هزاران همچوکتابهاییکه چند  
ـلـمـی و   نمونۀ ماندگارآنهارابشماتذکردادم، درقطارآثارکهن وتازۀ ادبـی وع
 اجتماعی وفرهنگی وتاریخی درقفسهای رنگین ومرتب وروشن جاگزین اس ،   
ومن تعدادی ازین گنجینه های پربها راخوانده ام که ذکرآنها ساعتهارا درمـی  
 گیرد. لهذا این  دراخیرگفتارم  مطالب بسیار مهم وقابل غور رابه شمایادآور 
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میشوم :  مدتهاس  که من درجستجوی کتاب کمیابی هستم که همه جنگها و  
ـا   دستبردهای خونبار وویرانگر وتجاوزات وحمالت مسلح انسان برانسان را ب
واقعی  ومثالهای برازندۀ آن ونعم  صلح وصفای جهانی و دستیابی همگانی به  
آنرا باهمه امکانات ووسایل کنونی، برشتۀ تحریر آورده باشد، وتوجـۀ هـمـه  
دس  اندرکاران سیاس  وطراحان نام جهانی وقدرتمندان ورهبران حکمروایان  
 شرق وغرب ونهادها و سازمانهای بین المللی وجهانی رابخودجلب کرده باشد... 
ـنـگ   یقیناً درهمین لحاه ایکه این گفتار رامی شنوید وبه گسترش وتباهی ج
هاییکه درگوشه وکنارجهان باویرانیها وآتش سوزیهاوکشتار انسانهای صلحخواه  
وبیگناهان پیر و برنا وکودکان وزنان جامعۀ انسانی جریان دارد، شما فرزانگان در  
فکرواندیشۀ خودطرح و چگونگی نوشتن چنین کتاب رهنما ورهگشا را مدنار  
خواهیدداش . من نیز درقطارشما عزیزان، درجستجوی طرح ریزی انتشارچنین  
کتاب هستم، کتابی که درتهیه وتحریر وتکمیل آن نویسندگان آزموده وچیره  
ـیـر   دس  جهان، برندگان جایزۀ نوبل صلح، نمایندگان نهادهای حقوق بشر، خ
خواهان ونی  اندیشانی که ازتبعیض و افراطگری مذهبی وقومی مبرا باشنـد،  
علمایی که به محب  وعدال  خداوندی وارزش زندگی وکرام  انسانی معتقد  
ـیـ    ـع باشند، حقوق دانها ومورخین ومتجسسین وپژوهشگرانی که علل وواق
ـنـگ   ـیـزۀ ج خصومتهاونقاضتهای جامعۀ بشری وخاصتاً ملل همجوار، و انـگ
افروزیهاوپیامدهای فاجعناک آنرادریابند وراه وچارۀ وقایه وجلوگیری ازتکرار  
 آنرا درپرتو قضاوت سالم برمالسازند، شجاعانه و مدبرانه همکاری کنند... 

این کتاب پس ازتحریر وتکمیل وبررسی دقیق آن، بامساعی و مصارف سازمان  
ملل متحدونهادهای صلحجو، بدسترس نمایندگان واقعی ملل جهان گذاشته شود  
ـلـح   ـاب ص تابه مسئولین حکومتهای مربوطۀ خود روی  دهند. مطالب این کت
جهانی نخس  به زبان مروجۀ انگلیسی وسپس به تمام زبانهای زندۀ جهان ترجمه  
ـابـد، وفشـردۀ   ونشرشود ودرهمه وسایل ورسانه های خبری امروزی اشاعه ی
 مطالب عمدۀ این کتاب بدسترس شاگردان ومحصالن معارف گذاشته شود.... 
این  این طرح رابه قضاوت وبررسی شماکتاب خوانهای فرزانه و روشن بیـن  
ـالـب آن   میگذارم، تا درارائه ناریات بهیخواهانۀ خود ودرتعدیل یا تزئید مـط
 مدبرانه سهیم گردید. درپایان گفتارچندبی  ازموالنارا  ازدیوان شمس می آرم : 

 ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم وشما 
 افتاد درغرقابه ای تاخودکه داند آشنا 

 گر سیل عالم پرشودهرموج چون اشترشود 
 مرغان آبی راچه غم تا غم خورد مرغ هوا 
 ما رخ به شکرافروخته باموج وبحر آموخته 
 زآن سان که ماهی رابود دریا وتوفان جانفرزا 
 ای شیخ مارا غوطه ده وین آب مارا غوطه ده 
 ای موسی عمران بیا برآب دریا زن عصا . 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( مرگ برفاشیست های جنایتکار 

پکتیکاوهمه روزه درکابل، هیچ نوع واکنشی درمقابل طالبان نشان ندادونخواهد  
داد. کرزی ی  طالب واحمدزی ی  طالب دیگر ! خداوند مردم ما را از شـر  

 این جنایتکاران بزودی نجات دهد .  
جای تعجب نیس  که اکنون مذاکرات پنهانی احمدزی باطالبان بـرمـال شـده  
ـتـی رابـه   اس . غنی احمدزی به پاکستان وعده داده که ی  دکتاتورفاشیـس
اشتراک طالبان رویکارخواهدکرد. این عمل شنیع وضدملی غنی احـمـدزی،  
باواکنش های شدید درداخل وخارج مواجه شده اس ، که درهفته های آینده  

 مردم ماشاهد نابکاری های بیشتررئیس جمهور فاشیس  خواهد بود ! / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم( تلویزیون ژوندون  
ـا   ـتـرم نـزدشـم نمیتوانم درین جلسه اشتراک نمایم، لذا برادرم رااین هیئ  مح
فرستادم تا تضمین گفتارمن باشد. بنابرآن من نادرشاه به این قرآنهای مجید قسم  
یادمیکنم اینکه شما واعضای حکوم  تان رابا کمال مصونی  بکابـل دعـوت  
ـنـ  در   نموده ودرحکوم  اشتراک داده ودر پیمان خود صادق میباشیم . ای
شش جلدقرآن پاک درحاشیۀ آن امضاومهر نمودم وبرای تضمین گفتارخـود  
ـقـط،   ـادم. ف ـت این هیئ  که بعنوان شاهد برگفتار وقول من اس ، نزدشمافرس
ـابـل   ـلـی درک امضاء : محمدنادرشاه ! این هف  جلدقرآن مجید درآرشیف م

 موجود اس . /)دنباله دارد( 
***************************************** 

   العاده  فاروق وردک با امرهای فوق 
 دهد  سواد را سند می  افراد بی 

ـ روزنامۀ ماندگار:   سرپرس  وزارت معارف، بر خالف لوایح  اول دسمبر/کابل 
گریز  را    العادۀ خویش، شاگردان محروم، مکتب   ها با امرهای فوق   و طرزالعمل 

را به برخی از مکاتب شهر کابل ایجاد     شامل امتحان ساخته و این کار دردسر تازه 
کرده اس .شماری از مسووالن مکاتب شهر کابل اسنادی را در اختیار روزنامۀ  

دهد فاروق وردک وزیر معارف بر خالف طرز    اند که نشان می  ماندگارقرارداده 
های این وزارت، افرادی راشامل امتحان ساالنۀ مکاتب کرده اسـ  کـه   العمل 
اند.این درحالیس  که بر بنیاداین اسنادو مدارک،   روزغیرحاضربوده ۰۰3 بیشتراز 

که پول و    به دلیل این »اند،    روز غیرحاضر بوده   8۵ برخی از افرادی که کمتر از  
ـان  «شناسند  واسطه ندارند و در وزارت معارف کسی را نمی  ـتـح ، محـروم ام

های وزیـر    اند.مسئوالن برخی از مکاتب شهرکابل از مصلحتگرایی  شناخته شده 
از   «امتحان سامع »گویند که زیر نام   ها همچنان می   اند. آن  معارف به ستوه آمده 
گریز و اخراجی که واسطه دارند و پول دارند،     سواد، مکتب  شماری از افراد بی 

 شود.  امتحان گرفته شده و سند صنف دوازدهم به آنان داده می 
براساس اسنادی که در اختیار روزنامۀ ماندگار قرار گرفته، یکی از مکاتب شهر  
کابل، با استنادِ به لوایح وزارت معارف و ریاس  معارف شهرکابل، امـر سـر  
پرس  وزیر معارف را مبنی بر گرفتن امتحان از یکی از شاگردان محـروم رد  

ـیـ    العاده  کرده؛ اما سرپرس  وزارت معارف طی امر فوق  یی خواستار شمول
شاگرد متذکره در امتحان شده اس .این معلمین از رهبری دول  وحدت ملی  

جمهوری کشور و داکتر عبداهلل رییس اجراییه    غنی رییس   به ویژه دکتر اشرف 
های سرپرس  وزارت معارف   ها و روبازی  گرایی   اند که جلو مصلح    خواسته 

کردن و روبازی کردن دربارۀ معارف، خیان    ها، مصلح   را بگیرند.به گفتۀ آن 
 به علم، دانش و در نهای  افغانستان اس . 

این شکایتها درحالی صورت میگیردکه طی چندسال گذشته درکنار عالمان دین  
سواد براساس شناخ ،   وافرادصاحب فهم ودانش، صدهاتن ازافرادبیسواد و کم 

تعلیمات اسالمی وزارت معارف طی ی  امتحان نمادین     بازی واز معینی    واسطه 
 اند .  دس  آورده   و سمبولی ، سند صنف دوازدهم و چهاردهم را به 

 شانزده طالب مسلح کشته شدند   
ـ باختر   3 ـار،  نومبر/کابل  : نیروهای امنیتی درچندفعالی  دروالیات کنر، ننگره

ـاز    ۲زخمی و 3طالب مسلح راکشته،  ۰1ارزگان، فراه، لوگر وقندهار   طالب راب
ـیـز   داش  کردند. درفعالیتهای متذکره مقداری جنگ افزار سب  و سنگین ن

 بدس  نیروهای امنیتی افتاده اس . 
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 پژواک تقاضای امید از هموطنان 
درپی انتشار یادداشت شمارۀ پیش امید، چند تـن اززـزیـزان  
ـاری   خواننده و مشترک دایمی وهمکار قلمی، آمادگی خود رابـه ی
رساندن به این جریده درادامۀ چاپ آن اظهارفرمودند. سه بـزرگـوار  
خواستند تافقط کمک مالی شان پذیرفته شود، مگر اسمای شان انتشار  
نیابد. باامتنان فراوان ازایشان، همراهی دوتن ازدوستداران انتشارامید را  

 بصورت فشرده ، ذیالً به مطالعۀ ززیزان می رسانیم : 
دانشمند برازندۀ کشورجناب انجنیرزبدالصبور فروزان، که در یکی  
ازیونیورستی های ایالت نیوجرسی به تدریس اشتغال داشته، وبا جریدۀ  
امید همکاری ارزنده درتهیۀ مقاالت وپژوهشهای شان میکنند، باتقبل  
ـانـرا   یاری رسانی ماهانه پنجاه دالر، چک شش ماهۀ سه صددالری ش
فرستاده وپیوست آن نوشته اند: ... آقای کوشان ! ... جای مباهات است  
که شمارا درمیان خودداریم، که چراغ روشن امید رابرای روشن شدن  
حقایق دردست دارید، که بزرگترین خدمت درراه وطن وفرهنگ زالی  
ـایـم وایـن   آن میباشد. من باتمام معنی مشکالت شمارا درک مینم
ـامـی   کآرآسانی نیست وانجام آن شخصیت زالی ودانشمندچون شم
خواهد. افتخاربس بزرگ است که شمارا داریم... درموردهمکاری مالی به  
امیدکه طرح کرده اید، بنده حاضراست ماهانه پنجاه دالر خدمت تقدیم  

 کنم ... موفق باشید. 
جناب پروفیسرداکتر جنرال غالم فاروق پروانی، شرح مبسوطـی  
ـتـقـالل   ازکار رواییهای آمرصاحب شهید درحفظ شرف وناموس واس
کشور نگاشته، وجریدۀ امید را مؤید و روندۀ راه سرفرازآن قهرمان ملی  
خوانده، کم لطفی هموطنان آگاه ودردمند ودلسوزمقیم کشورهای اروپا  
وامریکا، دریاری رساندن به این جریده را نکوهیده، نگاشته اند: وقتی از  
ظلم طالبان وجفای یاران نمک حرام مسعود، ازطریق ملل متحد بعـد  
ازمبارزات ومشکالت به امریکاآمدم، باحالت غریب زندگی راشـروع  

دالربـه    056نمودم...فعال معاشم یکهزاروپنجاه دالراست که ازآن جمله  
کرایۀ خانم میدهم، برق، گاز وبیمۀ موتربرای من ذخیرۀ باقی نمیمانـد...  

 درحالیکه مقام معاونیت وزارت دفاع رابدوش داشتم.  
ولی بازهدخود وفادارم، یعنی کم وناچیز رامی فرستم. کاش مـی  
توانستم سهم اضافه تربگیرم، اما چرا کسانیکه وطندارهم هستند واز  
آرمانهای مقدس امید پیروی وطرفداری میکنند، غفلت میکنند... امید  
ـنـداران   دارم که با ززم استوار وشکست ناپذیر به کمک دوستان ووط
شعلۀ امید را خاموش نسازید، وانتظارمارا بخاطررسیدن اخبارامید بـه  

 یأس مبدل نسازید. بازرض حرمت./ 
ـنـداران،   بلی یاران ! زهداین بندۀ گنهکار باخالق یکتا ووطن ووط
باروح متعالی مسعودبزرگ وشهدای راه آزادی وشرف وززت افغانستان  
ـاریـخـی،   ززیز همین بوده که تا جان دربدن دارم، در زرضۀ حقایق ت
اجتمازی، سیاسی وفرهنگی میهن، لحظۀ غفلت نمی کنم، در پـرتـو  
افگنی برجریان های مخرب و وطن سوز اغیار لمحی فروگذاشت روا  
نمیدارم، درافشای مظالم گذشته ودرحال جریان زلیه مردم وطن چشم  
ـیـده،   نمی پوشم، وتا وقتی خداوندمهربان به من نعمت حیات بخـش
ازخدمت به شماهای ززیز کوتاهی نمی کنم. حاال این شمایید که ایـن  
جریده رابرای ادامۀ انتشارش یاری میرسانید، یا نه ؟! هرچه ازدوسـت  

 آید نکوست ! کوشان/. 
***************************************** 

 چهارآدم ربا درهرات به اعدام محکوم شدند 
ـ باختر   3 : محکمه استیناف والی  هرات چهار تن را به اتهام آدم  دسمبر/هرات 

ـیـه   ربایی به اعدام محکوم کرد. متهمان درجلسه علنی قضایی دیوان جرایم عل
ـیـر   امنی  داخلی وخارجی محکمه استیناف که تح  ریاس  سیدعبدالغفار زب
برگزارشد، محاکمه ومجازات شدند.این افراد درقضیه اختطاف تویم باقتل متهم  
ـاغ اودر   اند. گفته میشود متهمان چندی قبل ی  شهروندهرات راازداخـل ب
قدوس آباد ولسوالی کهسان ربوده وسپس اورا به قتل رسانده اند.متهمان باسعی  
ـتـراف   وتالش نیروهای امنیتی بازداش  و پس از تحقیقات به جرم خویش اع
نموده بودندکه درجلسه دیوان جرایم علیه امنی  داخلی وخارجی مـحـکـمـه  

 استیناف هرات هرکدام به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند. 
درین جلسه فردی به اتهام خیان  به وطن وعضوی  درگروههای مخالف دول   

سال حبس تنفیذی محکوم شدویکنفربه اتهام باندیتسم وحمله مسلحانـه  ۰۰نیزبه 
سال حبس مجازات شد. مسئوالن محکمه اسیتناف مـی  ۰1برنیروهای امنیتی به 

ـیـز   گویند: درین جلسه  دونفرمتهم در قضیه همکاری بامخالفین مسلح دول  ن
هرکدام به مدت یکسال وشش ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شـدنـد.  
ـانـونـی   دراخیربه متهمین مذکورتفهیم شدکه حق فرجامخواهی شان درمیعادق
محفوظ میباشد.همچنان دوتن هنگام آدمربایی ازولسوالی گذرۀ هرات بازداش   
شدندکه در اختطاف سیدرضا افسرقوماندانی امنیه ولسوالی انجیل دس  داشتند.  
ـام   ـه عالوتاًسه نفربه اتهام سرق  ازولسوالی گذره بازداش  شدند. آنان بـه ات
ـنـدوهـم   سرق  اموال مردم از مدت ها بدین سو تح  تعقیب پلیس قرار داشت

 اکنون تح  ناارت قرار دارند. 
**************************************** 

 شادروان استاد محمدعاقل بیرنگ کوهدامنی 
 اینجا و آنجا 

 هم،  اینجا هم و آنجا ،  دل برده و دین برده 
 هم،  محبوب بخارا ،  معشوق سمرقندم 
 دارم دل هر جایى،  دارم سر سودایى 
 هم،  لیال تۀ  دلبس،  هم عاشق شیرین هم 

 تا دس  نگهدارى  از جور و دل آزارى
 و فردا  هم،  امروز کنم زارى  پیش تو
 از پویه نمىمانى،  اى چرخ فل  هرگز 

 هم،  مىگردى و مىچرخى با ما هم و بى ما 
 اى شبنم پاکیزه بس زود سفر کردى

 هم،  بر یاد تو شبها ،  هر صبح کنم گریه 
 در کار سر زلف  دین از پى دنیا رف 

 هم،  من ِرساخ دنیا ،  من خاسر دین باشم 
 از دیده ى من غایب در جان منى حاضر

 هم،  پنهانى و پیدا ،  تو مثل خداباشى 
 تحریر چسان سازم،  تو نگاه  آیات ِ

 هماء ،  امال هم و انش،  من را که غلط باشد 
 از خویش گریزانم از مردم دنیا نیز

 هم،  در خلوت تنها ،  در جمع پریشانم 
 خواه آدم و خواه ابلیس،نبود  پرواى کس  

 ، هم او را هم و ما را ،  از جن  خود راندى 
 از رخنمای بنفشه سمرقندی 
***************************************** 

 اثر انفجار ماین کنارجاده و انداخ  سالح ثقیل دشمن به شهادت رسیدند .  

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـتـرم   ـ  وفات بانو بی بی شریفه توروایانا را در ورجینیا، به خانواده های مـح

 توروایانا، سراج و شیرزی صمیمانه تسلی  میگوییم . امید 
مرحومه توروایانا آخرین فرزند امیرحبیب اهلل سراج شهید بود، وشـوهـرش  
ـاعـی و   شادروان نجیب اهلل توروایانا از بزرگان علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتم
ـاب ایـن زوج   تاریخی افغانستان بود. درشمارۀ آینده، مطلب مشروحـی درب

 خدمتگزار افغانستان تقدیم خواهد شد. اداره  
 دعای طلب شِفای کامل 

از بارگاه بی نیاز ایزدی نیازمندم که دوس  فرزانه، همصنفی عزیز وبی بدیلم،  
داکترعبدالغفور روان فرهادی، عالم، نویسنده ودپلومات خیراندیش وطـن را،  
که درکالیفورنیا دربستر مریضی اس ، شفای کامل نصیب گرداند، وعمر دراز  

 بدهد. پروفیسرداکتر لطیفی / 
همه همکاران هفته نامۀ امید وهموطنان گرامی، دعای جناب پروفیسرلطیفی را  
همراهی کرده، ازبارگاه رب العزت، صح  یابی هرچه زودتردانشمندبـزرگ  

 افغانستان جناب داکتر فرهادی را تمنا کرده اند. اداره 
***************************************** 

 دربارۀ جاسوسان لب به سخن بگشایید 
ـ روزنامۀ ماندگار  : اعضای مجلس سنا ضمن قدر دانی ازنیـرو  اول دسمبر/کابل 

خواهند که    های امنیتی به مناور مبارزه با حمالت انتحاری، از مردم افغانستان می 
هادی مسلمیار    در تأمین امنی  کشوربانیروهای امنیتی بیشترهمکاری کنند. فضل 

هادرکشور به ویژه در کابل    رئیس مجلس سنابااشاره به افزایش حمالت وناآرامی 
ـیـ    گف :دشمنان مردم افغانستان نمیخواهنددرکشورناام باثبات ودموکـرات
استقرار یابد؛ لهذا برمردم اس  که درپهلوی قوای مسلح ایستاد شوندو در برابر  

ـاسـداران  .«غالمان بیرونی مبارزه کنند  آقای مسلمیارازنیروهای امنیتی بعنوان پ
کنند،    منافع مردم افغانستان یادکرد و افزود: لباسی که نیروهای امنیتی به تن می 

نشانۀ عزت ملی افغانستان اس . اوتأکید کرد که باید فاصله میان دول  و مردم  
 از میان برداشته شود. 

دانند کـه پشـ     همه می  »علی اکبرجمشیدی دیگرعضوسناخاطرنشان کرد:  
آقای جمشیدی  «سرتمام چالشهای امنیتی افغانستان دس  استخبارات بیرونیس . 

های عقیدتی و تبلیغاتی را از طریـق وزارت    حکوم  باید بخش »بیان داش :  
حج و اوقاف و شورای علما فعال سازد تا آنان به مردم و آنانی کـه بـه شـوق  

کنند و هم باعث از بین    کنند بفهمانند که هم خود را هالک می   بهش  انتحار می 
این سناتورهشدار داد: اگرحکوم  متوجه نباشد  .«شوند   گناه می   رفتن افراد بی 

ـا    و از طریق مساجد، تکیه خانه  ـانـدازد، ب ـی ها و منابر چنین تبلیغاتی را به راه ن
 دچار خواهد شد.  «امان اهلل خان »سرنوش  حکوم   

هایی وجود دارد که مجریان حمالت با حمای  جاسوسان خارجـی در        آوازه 
 کنند.   شوند و بر اهداف معینی حمله می   موترهای زره دار وارد کابل می 

هایـی وجـود دارد کـه    آوازه »درهمین حال، نثارحارث درین مورد گف :  
دشمنان مردم افغانستان در حکوم  به ویژه در صفوف نیروهای امنیتی رخنـه  
ـال   کرده اند وتروریستان راباموترهای زره ازلوگر ومیدان وردک به کابل انتق

ها بدور ازچشمان نیروهای امنیتـی    دهند؛ اگر چنین نباشدچطور انتحارکننده   می 
آقای حارث با تاکید از حکوم  بـه ویـژه   .«شوند   وارد مناطق مهم کابل می 

 نیروهای امینی خواس  که لب بگشایند و افراد جاسوس را افشا کنند. 
ـا شـده و بـه   فضل هادی مسلم یار نیز تاکید ورزید که جاسوسان بایـد افش
اشدمجازات محکوم شوندتادیگران ازآنان عبرت بگیرند. سناتوران گفتند: کار  
دشمنان مردم افغانستان به حدی رسیده که آنان بر زنان، کودکان و موسفیـدان  

 کنند.   کنند و حتا بر مساجد حمله می   رحم نمی 
رئیس مجلس سنا، بار دیگر بر تغییر استراتیژی حکوم  در مبارزه با دشمـن و  

سال گذشته    ۰3 جنگ علنی با پاکستان تأکید ورزید و گف : تلفاتی که ما در  
ـنـی    از جنگ استخباراتی پاکستان متقبل شده  ـل ـنـگ ع ایم؛ بهتر بود کـه ج

رسیدیم یا    شد یا ما به ات  می   کردیم؛ در آن صورت جبهۀ جنگ معلوم می   می 
 رسیدند.   آنان تا به کابل می 

 تذکره های الکترونیکی آمادۀ توزیع است 
رئیس عملیاتی توزیع تذکره های الکترونیکـی  دسمبر/کابلـ  صدای امریکا: ۵

میگوید روندتوزیع این تذکره هاپس ازصدورامر رئیس جمهورآغازمیگـردد.  
ـیـس   نصیراحمدامین گف  آن اداره بریاس  جمهور مکتوب فرستاده و ازرئ
جمهورخواسته تا تاریخ آغاز توزیع تذکره های الکترونیکی را مشخص بسازد.  
او ابراز اطمینان کرد که به محض برگش  رئیس جمهور ازنشس  لندن، تاریخ  
توزیع تذکره های الکترونیکی مشخص شده ونخستین تذکره به رئیس جمهور  
ـنـد   داده خواهدشد. این روندازشهرکابل آغازمیشود ودرمدت یکسال بهمه باش
گان این شهرتذکره توزیع خواهد شدوسپس به والیات گسترش خواهدیاف  و  

 این روند درسرتاسرکشور پنج تا هف  سال را در برخواهد گرف . 
امین گف  توزیع تذکره های الکترونی  براساس فورمهای خانـوادگـی ودر  
حضور نمایندۀ ثب  احوال نفوس صورت میگیرد، پس به گفتۀ وی این پـس  
 شهروندان خارجی قادر نخواهند بود که تذکره های تابعی  افغانستانی بگیرند. 
تذکره های الکترونیکی به زبانهای پشتو و دری چاپ می شود ودر عقـب آن  

 تمام مشخصات فرد به زبان انگلیسی نوشته خواهد شد. 
 کارشکنی دربرابرشهرداری کابل 

ـ نور تیوی:   ۵ جاده گذرگاه کابل به تازگی به شکل پخته واساسی    دسمبر/کابل 
میلیون افغانی بان  جهانی توسط    ۰۰۵اعمارشده اس . این جاده به کم  مالی  
روز اعمارشده اس . باشندگان مـحـل    ۰۱۱ی  شرک  خصوصی به مدت  

ازنوسازی این جاده ابرازخوشی کرده میگویندبا اعمار این جاده مشکالت کـه  
 در گذشته با آن مواجه بوده اند مرفوع شده اس . 

درهمین حال محمد یونس نواندیش شهردار کابل میگویدهنوزقانون شکنی و  
ـاز   ـاخـ  وس زورگویی دربرابرکارشهرداری وجود داردواین مساله برای س

 درشهر کابل مشکل ایجاد کرده اس . 
ـهـرداری   این درحالیس  که باشندگان کابل همواره ازبی کفی  بودن کار ش
کابل انتقادکرده و گفته انددرپروژه هاییکه توسط شهرداری پیش برده میشود  
 فساد وجود دارد واین اداره از کاری که انجام می دهد ناارت دقیق نمی کند. 

 چهارپلیس درجوزجان  شهید شدند 
ـ باختر 3 ـتـۀ  دسمبر/جوزجان  : چهارپلیس محلی درنتیجه حمله طالبان برپوس

ـادت   ـه امنیتی پلیس محلی قرۀ آق بالق درولسوالی درزآب، دیشـب بـه ش
رسیدند.طالبان سه میل سالح پوسته را نیز با خود برده اند ، قضیه تح  بررسـی  

 پلیس قراردارد.  
 طالب به هالکت رسیدند    79

ـ باختر 3 طالب درعملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی که    39:  دسمبر/کابل 
ـیـس،   ـادغ درسه والی  صورت گرف  هالک شدند. این عملیاتها دروالیات ب
ارزگان وننگرهاراجرانمودند.شماری از طالبان زخمی و شماردیگرایـن گـروه  
ـان   ـب ـال گرفتارشدند. درین عملیات ها مقداری ازمهمات وتجهیزات ناامـی ط

 حلقه ماین ضد وسایط کشف و خنثی شده اس . ۵۰تخریب شدو 
 طبق ی  خبردیگر :هف  عسکراردوی ملی درجریان انجام وظایف امنیتی از 

 ریزه گل چادرش را به اشرف غنی بخشید 
ریزه گل به انتقام خون فرزندشهیدش درمقابل طالبان تفنگ برداشته و  

 چادرش را به مال اشرف غنی بخشید ! 
یادآن روزگاران طالیی بخیرکه آسمان کابل آبی و در دریای کابل آب زالل از  
چسمه ساران پغمان جاری بود ، مردم بجای همبرگر و ساندویچ چپلی کباب و  
ـان   بوالنی و بجای کوال و فانتا دوغ وکشمش آب در رستوانتهای کابل نوش ج
میکردند. مردها مرد بودندو زنها زن، پدرهااختیاردارفامیل ومیر ومل  اختیاردار  
ده وقریه بودند، پادشاه ضل اهلل وسایه خدا بود که در مقابل اطاع  رعی  آنها  
را در هنگام مصائب ارضی و سماوی دس  نوازش به سر شان کشیـده و در  

 مقابل دشمنان مل  تا پای جان از ایشان دفاع می کرد. 
ـا   اربابی راحکای  میکنندکه روزی درشهر نزدی  قریه گذرش افتاد وازآنـج
ضمن خریداجناس موردضرورت، یکدانه دوربین هم خرید، هنگام بازگش  به  
قریه دوربین را به گردن انداخته و ازبام مسجد قریه به تماشای دشتهاوکوههای  
ـنـه   ـا دردام اطراف ده پرداخته وازآن لذت می برد که ناگهان درآن دوردسته
کوهی چشمش به مردی می افتدکه برای قضای حاج  به زیرآسمان خدا بـه  
روی زمین نشسته . ارباب بادیدن آن مرد خون در رگهایش به جوشیدن آمـده  
وچون برق گرفته ها ازجاپریده بسوی خانه به دویدن شد، تفنگش راکه بـرای  
روزمبادا در دیواردهلیزخانه اش آویزان بودبرداشته وبه سرع  بسوی بام مسجد  
براه افتادودرآنجا سینه آن مردنگونبخ  نشانه گرفته فیرکرد. پلیس که از ارباب  
قریه جویای انگیزه قتل آن مردناآشناگردید. اودرجواب گف : آخرمن ارباب  
این قریه هستم ودفاع ازنوامیس این مردم وظیفه وجدانی من اس ، من چقـدر  
 بیغیرت باشم که کسی را زنده بگذارم که فالنش را بسوی قریه ماکشال کند! 

اما قرارقول معروف آن روزگاران طالیی راگاو خورد که نه از آسمان آبی       
ـابـل   کابل ونه ازآب زالل دریای کابل ونه ازغیرت و شهام  اربابان وشاهان ک
دیگراثری باقی مانده وکاربجایی رسیده که دریای کابل به بزگترین وطوالنـی  
ـان   ترین فاضله دانی کشورتبدیل شده و پادشاه کابل بجای شمشیرکشیدن بـج
دشمنان رعیتش به عذر و زاری در مقابل دشمن روی آورده و درجواب اذی   
و آزار و قتل و کشتار دشمن او را برادرناراضی ومخالف سیاسی خطاب کرده  

 به مصالحه و مذاکره دعوتش می کند. 
درچنین حال  زارکه ناف غیرت افغانی سایه خدا و سایر شخ بروتان دور وبرش  
میرود ودشمن از دیدن این حال  روزبروز جسورتر می شود، پس درآخریـن  
لحاات قبل ازتباهی کامل کشورمعجزه بزرگی رخ داده وموجودات ضعیفـی  
که تادیروز یکجا با گلم و قالین خرید و فروش ویابا سگان جنگی مبادله مـی  
شدند، شمشیربه کمربسته و چنان درمقابل دشمنان مل  حماسه آفرینی میکنند  

ـانی  ـ)شمس الحـق(  که تاریخ نایرش را بیاد ندارد.باتقدیم حـرم  حق
***************************************** 
 گزیده هایی ازفیسبوک)رخنمای( دختری هموطن 

 ـ عیب جامعه ما این اس  که همه می خواهند آدم مهمی باشند  
 ولی هیچ کس نمی خواهد فردمفیدی باشد! 

ـایـی   ـب ـاه زی ـ کاش به جای این همه ورزشگاه های زیبایی اندام ی  ورزشگ
 افکارهم میداشتیم ، مشکل امروزما اندامهانیس  افکارهستند.  
 ـ در سرزمینی که سایه آدم های کوچ  ، بزرگ شد 

 در آن سرزمین آفتاب در حال غروب اس !!! 
***************************************** 

 خداحافظی داکترسیدمخدوم رهین 
 ت باکارمندان وزارت اطالعا

ـ باختر   3 : داکترسید مخدوم رهین وزیرپیشین وزارت اطالعات  دسمبر/کابل 
و فرهنگ امروز با کارمندان وزارت خدا حافای کرد. در محفلیکه بـه ایـن  
مناسب  درتاالرتلویزیون ملی برگزارشد، پوهنمل نبی فراهی سرپرس  وزارت  
ـالـم را   اطالعات وفرهنگ صحب  کرده مدیری ، کارفهمی و رهنمایـی س
ازخصوصیات بارز داکتر رهین خوانده گف  : یکی ازخصوصیات که داکتـر  
ـان خـودمـی   رهین داش  اینس  هرآنچه را اومیدانس  به همکاران وزیردست
ـیـن   فهماند وآنچه شما دروزارت اطالعات وفرهنگ می بینید ابتکارداکتر ره
ـاالی هـمـه   اس .فراهی افزودداکتررهین شخصی  عالم ودانشمند بوده که ب
 مسایل حاکم اس  وبه جوانب مختلف موضوع پیش از پیش می اندیشدند. 

بعداً داکتررهین گف : من وزارت اطالعات و فرهنگ را دوس  داشتم نـه  
بهخاطر وزارت بل بخاطرآرمانهای زیادی که برای مردم افغانستان داشتم که آن  
خدم  ازطریق وزارت به مل  بود. پیوند من با این وزارت یعنی به  همین زمینه  
های خدم  به مردم ی  پیوند عاشقانه بود، بهمین سبب من در طول مدتی که  
 به سرآغاز یازدهمین سال در خدم  بودم ، هیچ گونه زندگی شخصی نداشتم. 
ـار   زرین انزر رئیس عمومی رادیوتلویزیون ملی نیزپیرامون همکاری ز ک
کردهای وزیراطالعات و فرهنگ صحب  کرده واستقاللی  رادیوتلویزیـون  

 ملی رادرکنارسایردستآوردها مرهون زحمات داکتر رهین دانس  . 
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امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .



 

 

خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 

 4192هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه نومبر 
 ارسال دارند. 
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 نفر را کشت    7حمله انتحاری درقبرستان  
ـ بی بی سی:   مقامات والی  بغالن میگویندحوالی ساع   اول دسمبر/بغالن 

امروزی  حمله انتحاری درمراسم خاکسپاری یکی ازریش سفیدان محل در  ۰۰
ولسوالی بورکه  رخ داد. هدف این حمله مقامات و یا بزرگان محلی نبـوده و  
حمله انتحاری تنهابرای ایجاد وحش  میان مردم انجام شده اس . درین رویداد  

نفر کشته شده اند.مسئولی  ایـن    2 نفر ازجمله دو پلیس زخمی و    ۵۱ کم    دس  
 رویداد را تاکنون کسی برعهده نگرفته اس . 

 چهار زن عضو کابینه جدید خواهند بود 
ـ بی بی سی:  3۱ احمدزی وعبداهلل تصمیم گرفتـه انـد وزرای  نومبر/کابل 

ـیـف  ـاالرزی    حکوم  پیشین، درکابینه جدید، جایی نخواهند داش . نا اهلل س
سخنگوی ریاس  جمهورگف  براساس توافقاتی که بین آقایان احـمـدزی و  
عبداهلل صورت گرفته، قراربر اینس  که تمام وزرا درکابینه دول  وحدت ملی  

های جدید باشند. چهار کرسی هم به زنان اختصاص داده شـده اسـ .    چهره 
ـامـزدان   ساالرزی از ارائه جزئیات بیشترخودداری کرد، اماگف  توافق شـدن

 های فنی، باید مسلکی و دانش آموخته همان فن باشند.   وزارت 
بیش ازدوماه ازآغازکارحکوم  وحدت ملی میگذرد، اماتمام ادارات دولتی  

شوند.تاخیر درمعرفی کابینه جدیدبه مجلس، سبب    ها اداره می   ازسوی سرپرس  
 انتقادهای زیادازرهبران دول  وحدت ملی شده اس . 

های محلی اخیرا گزارش کرده اند که جنجال بر سر چگونگی تقسیم    رسانه 
ـعـرفـی   کابینه وپستهای کلیدی امنیتی واقتصادی سبب به درازاکشیده شدن م
کابینه شده اس .تا چهار روز دیگرهیئتی از افغانستان برای شرک  در کنفرانس  
لندن عازم بریتانیاخواهدشد. انتاار میرود شماری ازنامزدوزرای کابینه جدیددر  

 این هیات حضور داشته باشند. 
 بازهم فغانستان از فاسدترین کشورهای جهان 

ـ صدای امریکا   3 :سازمان بین المللی شفافیـ  در  دسمبر/واشنگتن دی سی 
ـا  ۰9۲ گزارش ساالنۀ خود  کشورجهان را ازرهگذر موجودی  فساد بین صفرت

رده بندی کرده اس . کوریای شمالی، افغانستان وچندین کشـورشـرق    ۰۱۱ 
ـاسـد   افریقا باردیگردرمیان فاسد ترین کشورهای جهان قرارگرف . سومالیا ف
ـالـی و   ترین کشورجهان خوانده شده، سودان، سودان جنوبی، کوریای شـم
افغانستان با تفاوت اندک دررده های بعدی کشورهای آلوده به فسادقرارگرفته  

این جدول، نسب  بـه    ۰9۵ نمره وقرارداشتن در ردۀ    ۰۵ اند. افغانستان باگرفتن 
نمره از    8 سال گذشته بهبود اندکی رانشان میدهد. افغانستان سال گذشته باگرفتن 

 هم ردیف با کوریای شمالی و سومالیا در قعر جدول قرار گرفته بود.   ۰۱۱ 
گزارش سازمان  به استنادبرداش  شهروندان ازموجودی  فساد درکشورشان  
تهیه شده، نه بر مبنای موجودی  عینی فساددرجامعه. درگزارش گفتـه شـده  
ـاد   فاسدترین کشورهای درج این فهرس  قوانین ضعیف برای مبارزه برضدفس
 داشته واگر قوانینی هم وجود دارد به پیمانۀ بسیاراندک و ناچیز تطبیق میشود. 
دنمارک برای سومین سال پیهم از رهگذرنبود فساد در ردۀ نخس   فهرس   
قرارگرفته. دوکشوردیگرشمال اروپاونیوزیالندبه ترتیب پس از دنمارک درج  
فهرس  شده اند. این کشور ها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصـوصـی  

 دارای قوانین سختگیرانۀ مهار کنندۀ فساد اند. 
  ۰9 نمره ، بادو رده صعود نسب  به سال گذشته در جایگاه    93 ایاالت متحده با 

و    ۰3 ، بریتانیا در ردۀ  ۰۵ ، آلمان در ردۀ  ۰۱ جدول قرارگرفته،کانادا در ردۀ  
 این جدول قرار گرفته اس .   ۰۲ جاپان در ردۀ  

 سه بانک دولتی یکجا می شود 
ـ بخدی   ۵ : مقامهای وزارت مالیه میگویندقرار اس  سه بانـ   دسمبر/کابل 

دولتی پشتنی بان ، بان  ملی وکابلبان  نو، با هم یکجا شده و ی  بان  قوی  
دولتی تشکیل شود.وزارت مالیه این طرح راتهیه به وریاس  جمهورنیزبه تازگی  
مناور کرده اس . محمدآقاکوهستانی رئیس خزاین وزارت مالیه در مصاحبۀ  
گف  وزارت مالیه نقاط قوت وضعف این سه بان  را بررسی کرده وهـدف  
ـتـم   اساسی یکجا شدن این بانکها اینس  که باادغام آنها، ی  بان  قوی با سیس
پیشترفته ایجادشود تابتواند با بانکهای خصوصی رقاب  کند. بان  جدید میتواند  

داری به سطح بین المللی را در سه سال آینده به سطح ولسوالی ها و    خدمات بان  
 در پنج سال آینده به سطح قریه های افغانستان برای مردم ارایه کند. 

سه بان  از شاخص های متفاوتی برخور دارند که کابلبان  نو ی  سیستم  
قوی بانکداری دارد، پشتنی بان  و بان  ملی دارایی ملکیتهای زیادی هستند و  

ملیارد دالر پول نقد میشودکه سپرده های    ۰,۵ دارایی نقدی هرسه بان  حدود 
مردم اس . انتاارمیرود درصورت ادغام این بانکها و افزایش سرمایه گـذاری،  
 تغییرات مثبتی درشیوه بان  داری ونیز وضعی  اقتصادی کشور ایجاد شود . 

 تهاجم بریک مهمان خانۀ خارجی درکابل  
ـ باختر ۵9 : گروهی ازمهاجمان دقایقی قبل بری  مهمانخانه در  نومبر/کابل 

ـنـی    ۰۲ساحۀ دپلومات نشین وزیراکبرخان درسرک  ـی حمله کردند.شاهدان ع
میگویندازساحۀ رویدادحداقل صدای دو انفجار راشنیده اند. ی  مسئول امنیتی  
کابل گف  درگیری میان مهاجمان ونیروهای امنیتی درسرک پانزدهم دربرابر  
 ی  مهمان خانۀ خارجی و نهاد بین المللی موسوم به آی سی کی ادامه دارد . 

علمای دینی  : اظهارات فضل الرحمان خالف  
 احکام شریعت است 

ـ باختر  : علمای دینی ، خطباو مال امامان مساجد وتکایای شهر  اول دسمبر/کابل 
کابل امروزدرهمایشی گفته های اخیرموالنافضل الرحمان را غیرموجه و دور  
ازدساتیردینی وشرعی خواندند.دراین همایش  عبدالبصیرحقانی رئیس شورای  
ـیـ    علمای ناحیه هفتم شهرکابل گف  موالنافضل الرحمان باوجودکه صـالح
ـای   علمی صدورفتوای دینی راندارد، بخاطراغراض شخصی وبه اشاره سازمانه
استخباراتی درمنطقه فتوای را برضد مل  مسلمان ومجاهد افغانستان صادر نموده  
ـاسـی   که جنبه شرعی ندارد. مولوی حقانی گف  فضل الرحمان ی  رهبر سی
ـان   اس  نه ی  پیشوای مذهبی و آنچه را در رابطه به جنگ علیه مردم افغانست
ـتـوا در   اظهارداشته به دور ازدانش دینی اوس  . او ازعلمای صاحب صـدورف
پاکستان خواس  جلو چنین تیکه داران مذهبی راگرفته و باعث بروز مشکالت  

 درروابط دومل  مسلمان نشوند. 
دراین همایش مولوی ابراهیم خراسانی با تکذیب اظهارات موالنا فضل الرحمان  
گف : مولوی فضل الرحمان یا بامشکل روانی مواجه شده و یا هم این اظهارات  
را به اشاره شبکه استخباراتی پاکستان که خودش عضوی  آنرا دارد انجام داده  
ـا   اس . وی میگوید موالنا فضل الرحمان و مولوی سمیع الحق دشمنی سابقه ب
مردم افغانستان دارند و این نخستین باری نیس  که فضل الرحمان وسمیع الحق به  
آدرس مردم افغانستان به گفتارغیرشرعی وغیراسالمی مبادرت میورزند.آنها در  
ـاه   سالهای قبل فتوا های مشابه را علیه استاد برهان الدین شهید و شهید احمـد ش
مسعود قهرمان ملی کشور نیز صادر نموده بودند .چون آنها نیز سلطه و سطیـره  

 خارجی را نمی خواستند. 
همچنان آی  اهلل صدریکی ازعلمای اهل تشیع دراین همایش اظهارداش  کـه  
عملکردضعیف به قرآن درمیان مسلمانان سبب ایجاد گروههای تکفیری انتحاری  
وتشکیل گروههای تروریستی مانند القاعده وداعش شده و زمینه رابرای صدور  
فتواهای دروغ وخالف شرع مساعدساخته اس  .وی ازعلمای افغانستان خواس   
تا دربرابر آنهائیکه برخالف اسالم و مسلمانان فتوا صادر میکنند دس  به دس   
هم داده سکوت دربرابر آنها را بشکنند و درمقابل موالنا های کاذب چون فضل  

 الرحمان ایستادگی نمایند. 
اشتراک کننده هاوسخنرانان باصدورقطعنامۀ نه ماده ای که دربخشی ازآن آمده:  
مسلمان افغانستان همه متحد ، متفق و ی  دس  بوده و هیچ نوع اختالف کـه  
منجربه بحرانی شدن اوضاع وتهدیدوحدت ملی گردد دربین آنها وجودنداشته  
ودرهمه قضایا سنی و شیعه باهم متفق القول ومتحدالرای هستندوبه هیچ کشوری  

 اجازه مداخله درامور کشور خود را نمی دهند. 
  37جنرال دوستم هدایت داددوسیه های قتل 

 خبرنگاربازگشایی وپیگیری شود 
ـ باختر   ۵2 : سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاس  جمهور  نومبر/کابل 

شام امروزبامحمداسحاق الکو،هیئ  رهبری و برخی از روسای دادستانی کـل   
دیدارکردو اطمینان داد که پس از تشکیل کابینه جدیدبادادستانی کل که بمثابه  
چشم وگوش دول  میباشدهمکاری همه جانبه راآغازخواهدکرد. اوازپیشرف   
های دادستانی درکارتحقیق وبررسی قضیه کابلبان  تمجید بعمل آورده گف   
مبارزه شمادرراه برچیدن فساد، رشوت و اختالس درکشورمشهود بوده ومـن  
درین راه مشکالت موجود دردادستانی کل  را درک میکنم. موصوف  توجـه  
به مصونی  و امنی  دادستانان را درسراسر کشوریکی ازوظایف عمده دولـ   
دانسته افزودشما موظف هستید تاجلوهرگونه تخلف، جرم، جنای  وبیعدالتی را  
درکشوربگیریدومدافع حقوق مردم خویش باشید. اوخاطرنشان کردکه بررسی  
وپیگیری قضیه پغمان گرفتاری عاملین آن و گرفتاری حبیب استالف، و به کیفر  
ـیـزان   رسانیدن آنان در میان مردم انعکاس خوبی داشته  و سبب شده اس  تا م

 جرم و جناب  در کشور تقلیل یابد. 
تن    33معاون اول ریاس  جمهوری دادستانی کل وظیفه سپردتا دوسیه های قتل  

ـیـری   ازخبرنگاران راکه سالهاس  مکتوم مانده، هرچه زودتر بازگشایی وپیـگ
ـاران،   نمائیدزیرامن درروزجهانی پایان دادن به معافی  مجرمین دربرابر خبرنـگ
ـان   پیگیری این دوسیه ها را به خبر نگاران وعده داده ام. جنرال دوستم ازدادست
کل تقاضا کردکمسیونی بدین مناور تشکیل گردیده پس از بررسی های همه  

 جانبه نتیجه را به معاونی  اول ریاس  جمهوری گزارش بدهند. 
ـاسـ    محمداسحاق الکو به نمایندگی ازدیگران صحب  نموده به معاون اول ری
جمهوراطمینان داد که دوسیه بررسی قضیه کابل بان  دریکی دوروز آینده به  
ـارداد   محکمه نهایی ارسال خواهد شد،وازینکه معاون اول ریاس  جمهوراز ک
ـاران   ستانی کل حمای  میکند ابراز خوشنودی کرده افزود دوسیه قتل خبرنگ
 نیز بزودی بازگشایی می شود تا عامالن آن ها شناسایی وبه کیفر برسند . 

 شانزده طالب مسلح کشته شدند 
ـ باختر   3 ـار،  نومبر/کابل  : نیروهای امنیتی چندفعالی  را دروالیات کنر، ننگره

  ۲زخمی و 3طالب کشته،  ۰1ارزگان، فراه، لوگر وقندهاراجرا نمودند، درنتیجه 
ـقـداری   طالب ازسوی نیروهای امنیتی بازداش  شدند. درفعالیتهای متذکـره م

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  جنگ افزار سب  و سنگین نیز بدس  نیروهای امنیتی افتاده اس  . 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

فرمانده پلیس کابل به وظیفه برگشت، اما باردیگر  
 به حیث رئیس مبارزه باجرایم جنایی مقررشد 

ـ نور تیوی  : محمد ظاهر ظاهرپس ازکنار رفتن از سـمـ   اول دسمبر/کابل 
ـیـش   فرماندهی پلیس کابل، دوباره به وظیفه اش بازگش . آقای ظاهردو روزپ
ازسم  خودکنار رف . هرچنددلیل کنار رفتن او معلوم نبود، اماگفته میـشـود  
ـتـه بـود.   وی بدلیل افزایش حمله های انتحاری در کابل از سم  خودکنار رف
سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید مقامهای ارشد حکوم  ازجنرال ظاهر  
خواسته اند به گونه رسمی دوباره کارش را آغاز کند.جنرال ظاهرپیش ازین به  
حیث رئیس مبارزه با جرایم جنایی فرمانده پلیس کابل نیزکارکرده اس . آقای  

 به این سو، به حیث فرمانده پلیس کابل کارمیکرد. ۰32۵ظاهر ازسال 
دسمبرصدای امریکا،موصوف بنابرحکم وزارت داخله بـه  3طبق خبرامروز 

ـانـده   ریاس  مبارزه باجرایم جنایی منسوب وجنرال عبدالرحمان رحیمی فـرم
 سابق پلیس والی  بلخ به فرماندهی پلیس کابل مقررشد. 

 استقبال ازتوشیح قانون ثبت احوال نفوس    
ـ نور تیوی   : اصالح ناام انتخاباتی از مواردی اس  که در  اول دسمبر/کابل 

توافقنامۀ ایجاد حکوم  وحدت ملی به آن اشاره شده اس . توشیح قانون ثب   
احوال نفوس گام نخس  درجه  اصالح ناام انتخاباتی گفته شده اس . رئیس  
جمهورقانون ثب  احوال نفوس را توشیح کرد. قانون ثب  احوال نفوس یکـی  

زنی وتنشهای لفای بین   ازجنجال برانگیزترین طرح هایی بودکه پس ازماههاچانه 
نمایندگان دواتاق شورای ملی، سرانجام ازسوی هردواتاق،سال گذشته تصویب  

های الکترونیکی بویژه ذکرنام    شد. بخش جنجالی این قانون به محتوای شناسنامه  
قوم برمیگش  که مخالفان وموافقان زیادی درمجلس ودرفضای سیاسی کشور  

ماده ازسوی شورای ملی    32 داش . این قانون با تعدیل دو ماده درهف  فصل و 
تصویب شده اس . ادارۀ ثب  نام توزیع شناسنامه های الکترونیکی نیزازتوشیح  
ـاده انـد   قانون ثب  احوال نفوس توسط رئیس جمهوراستقبال کردو گف  آم
ـای   پس ازین به شهروندان کشور شناسنامه های الکترونی  توزیع کنند. اعض
ـلـس   شورای ملی نیزازتوشیح قانون استقبال میکنند. عبدالودود پیمان عضو مج
نمایندگان میگویدحکوم  برای ازمیان برداشتن چالشهای انتخاباتی در رونـد  
 انتخابات پارلمانی، توزیع شناسنامۀ الکترونیکی را دراولوی  کارخود قرار دهد.  
مقامهای کمسیونهای انتخاباتی بارها به تقلب در برابر رای مردم متهم شده اند.  
علی اکبرجمشیدی عضو مجلس سنامیگویدتغییرساختاری کمسیونهای انتخاباتی  

 میتواندازمیزان تقلب درانتخابات پیشرو بکاهد. 
ـامـه   درحالی اعضای شورای ملی ازتخطی و تقلبهای انتخاباتی در نبود شناسن
الکترونیکی به شهروندان نگران اندکه قرارس  تا یکسال دیگر انتخابات مجلس  
نمایندگان برگزار شود. بگفتۀ اعضای مجلس اگرتغییرات کلی درکمسیون های  
انتخاباتی به میان نیاید و کسانیکه به رای مردم خیان  کرده اند، محاکمه نشوند؛  

 مردم افغانستان آماده رفتن به پای صندوق های رای نیستند. 
 نگرانی سناتوران از نفوذ طالبان در بدنه حکومت  

ـ نور تیوی 3۱ : مردم در شهرهای کالن به ویژه پایتخ ، دریـن  نومبر/کابل 
روزها باصدای انفجار وانتحارازخواب بیدارمیشوند. افزایش حمالت انتحاری و  
گروهی مهاجمان مسلح برشهرهای کالن نگرانی مردم رابرانگیخته اس . شماری  
ازاعضای مجلس سنا ازافزایش نا امنیهای اخیرنگران اند. این سناتوران حکوم   
را درمهار ناامنی ها ناتوان میدانند. آنان میگویندسکوت مرگبارحکوم  دربرابر  
حمالت طالبان، سبب شده مردم افغانستان همه روزه قربانی شوند. پیش ازیـن  
گزارشهای نشرشده بودکه برخی نفوذیهای طالبان درنهاد های حکومتی رخنـه  
ـای   کرده اند. اخیریاظهارات جنرال دوستم معاون اول ریاس  جمهورپـرده ه
سکوت دراین مورد را برداش . نثار احمد حارث عضو مجلس سنا میـگـویـد  
نفوذیهای دشمن باید درنهادهای حکومتی شناسایی و مجازات شوندوتا زمانیکه  
ـیـ  در   ـن نفوذیهای دشمن در رده های حکومتی وجود داشته باشد، صلح وام

 کشور تامین نخواهد شد. 
سناتوران میگویندباامضای قراردادهای امنیتی با امریکا وناتو، چشم امید بـه  
سم  برقراری صلح درکشوردوخته شد؛ اماهنوزهم امنی  درتامین نشـده و  

 امضای قراردادهافایدۀ به تامین امنی  نداشته اس . 
پاکستان به مخالفان مسلح دول  النه های امن ساخته و هرازگاهـی از ایـن  
گروههابه مقاصدمتفاوتی استفاده برده اس . سناتورمحی الدین منصف میگوید  
سیاس  گنگ حکوم  دربرابرهمسایگان بویژه پاکستان ، زمینه رابرای افزایش  
حمالت هراس افگنان درشهرهای کالن مساعد ساخته اس .حمله های مخالفان  
به پایتخ  مردم را نگران ساخته ومردم رهبران حکوم  وحدت ملی را بـه  

 ناکارگی در امر آوردن ثبات در کشور متهم می کنند . 
 های لوگر با مافیا دست دارند   برخی ازمقام 

ـ بی بی سی:  ـتـی    اول دسمبر/کابل  رئیس، معاون وسه عضـوشـورای والی
لوگربه کابل آمدندکه ازمقامهای حکوم  محلی لوگر شکای  کنند، شورای  

عضودارد. تعدادی ازین اعضاگفتنداگر حکوم  مرکزی، در    2 والیتی لوگر  
ـنـد  داد .   والی  لوگر اصالحات بنیادین نیاورد، به کار خود ادامه نـخـواه

اهلل استانکزی رئیس شوراکه باچندعضو شورا درنشس  خبری درکابـل    حسیب 
صحب  میکرد، والی، فرمانده پلیس و شهردار لوگر را متهم به دس  داشتن در   

های مافیایی و همکاری با افراد مسلح غیرقانونی کرد.  او گف : همیـن      فعالی  
سه نفری که نام گرفتم، صالحی  اجرائی دارند و با غاصبان زمین و افراد مسلح  
ـنـد. اوافـزود   غیرقانونی یکجا شده هرکاریکه دل شان میخواهد انجام می ده
برخی ازمسئوالن لوگر چون میداننددر حکوم  وحدت ملی جائی نخواهنـد  
ـهـور بـه   داش  )سوت چپاول( زده و مناطق سبزراخالف فرمان ریاس  جـم

ـئـوالن       محالت مسکونی بدل کرده و به فروش رسانده  اندکه بی مسئولیتی مس
های محلی و مردم لوگر نمـی      در محل، سبب افزایش نا امنی شده اس . رسانه 

توانند صدای خود را بلند کنند و اگر کسی هم  اعتراض کند تهدید به مـرگ  
 می شود .  

 
 
 


