
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 یک متهم دیگرپرونده پغمان بازداشت شد 
ـ بی بی سی 91 : امنیت ملی گفت یکی ازسه متهم فـرای  دی  دسمبر/کابل 

پرونده تجاوزگروهی پغمان دستگیر شده است. این نهاد با انتشایویدیویـی از  
اعترافات این متهم دیصفحه یسمی فیس بوک خودنوشت این فردهمراه یک  
همکایش دستگیر شده است. امنیت ملی مشخص نکرده که آیا فرد دیگر  که  

 به همراه این متهم دستگیر شده نیز دی این پرونده دست داشته است یا نه. 
حدود سه ماه پیش، افراد مسلح، دوتیزیفتایحامل مسافر یا دی یاه برگشت از  
یک مهمانی به کابل متوقف کردند و عالوه بر سرقت پول و اشیاء قیمتی آنان،  
به چهای زن تجاوز گروهی کردند.پیش ازین هفت تن دیایتباط بااین پـرونـده  

ها  امنیتی گفته بودندآنها دیجستجو  سه فرد دیگر    دستگیرشده بودند اما مقام 
شدگان به    اند. دیآنزمان پنج نفراز بازداشت   هستند که دی این حادثه دست داشته 

اتهام تجاوز و سرقت مسلحانه محاکمه و اعدام شدند اما دادگاه دو متهم دیگر یا  
سال زندان محکوم کرد. بگفته امنیت ملی فردیکه به تازگی بازداشت    02تنهابه 

 شان یسانده است .   ها    شده، یاننده گروه بودو پس از حادثه دوستانش یا به خانه 
 وزیر دفاع آلمان به والیت بلخ سفر کرد 

ـ باختر 91 ـا  دسمبر/مزایشریف  ـلـب ب : وزیردفاع آلمان طی سفربه والیت ب
ـا     021قوماندان قول ایدو    شاهین دیروز دیداینمود. او یا قوماندان عملیاته

خایجی وزایت دفاع آلمان وقوماندان آیساف دی زون شمال وشمالشرق دیاین  
سفر همراهی مینمودند. دگرمن عبدالقهایآیام، سخنگو  قوماندانی قول ایدو   

شاهین گفت: هدف سفروزیردفاع آلمان دیدایباقوماندان قـول ایدو     021
شاهین وبازدیدازتاسیسات جدیدمکتب انجنیر  این قوماندانی  بود. آیام    021

ـات    021افزود قوماندان قول ایدو    شاهین و وزیردفاع آلمان یو  موضـوع
  021مختلف بویژه تعلیم وتربیه وتجهیزنیروها  امنیتی  خصوصأ قول ایدو   

 شاهین صحبت نمودند.  
شاهین دیین دیدای از اویسوال فـون    021زلمی ویسا قوماندان قول ایدو   

ـا    ـیـروه ـا ن وزیردفاع آلمان خواستایهمکاییها  سیاسی ولوژستیکی آلمان ب
ایدو  ملی شد.طی پنج ماه  گذشته  این دومین  سفر وزیردفاع آلمان  به والیت  

 بلب بوده است .  
 مکین لی سفیرامریکا درافغانستان تعیین شد 

ـ باختر 92 : مجلس سنا  امریکا پیتر مکین لی یا که ازسو   دسمبر/واشنگتن 
یئیس جمهویاوباما بحیث سفیرامریکابه افغانستان پیشنهاد شده بـود، تصـدیـ   
کرد. مکین لی یک دپلومات سابقه دایمیباشدکه تجربه کای  دیافغانستان داید،  
او بجا  جیمز کننگهم این مقام یا اشغال میکند. مکین لی قبل از یفتن به کابل دی  

بحیث سفیر امریکا دیکولمبیاو پیرو کایکرده است. مکین لی دی    0292سال  
زمانی به این منصب تعیین میشودکه ماموییت جنگی امریکا دی افغانستان خاتمه  

 پیدامیکندونقش جدیدآنهادیافغانستان شروع میشود. 
 دیدارانجنیرمحمدخان بامعاون قوماندان ناتو  

ـ باختر   1 : معاون اول ییاست اجرائیه  امروزبا معاون قومانـدان  دسمبر/کابل 
ناتو دیافغانستان مالقات کرده و یو  تامین امنیت ونقش دولت وحدت ملـی  
دیاین یوند به بحث پرداخت.دیین مالقات انجنیرمحمدخان باجنرال کرستیـن  
ـقـش   جاکوپسن یو  یوند صلح تالشها  دولت وحدت ملی دیاین یاستا و ن
احزاب سیاسی دیین یوندبه بحث پرداختند. موصوف ازهمکاییها  آیساف دی  
یاستا  مبایزه باتروییسم وتامین امنیت دیافغانستان قدیدانی کرده گفت: ناتـو  
ـا    ـه دیشرایط دشوایبرا  تامین صلح وثبات دیتالش نموده ودیین یاه قربانی
 فراوان داده اند. او گفت که افغانستان برا  حضوی جامعه جهانی نیازمند است . 
ـا   معاون قوماندان عمومی آیساف دیین مالقات خاطرنشان کرده گفـت: ب

  0292وجوداینکه ماموییت نظامی آیساف دیافغانستان خاتمه یافت اماسرازسال  
ماموییت جدیدکه همانا ماموییت حمایت قاطع که شامل آموزش مشـویه و  

 تجهیزوتمویل دوامدایآغاز میشود . 

 

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$ 

899 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 من در غرب اسالم دیدم ، ولی مسلمان نه !
 من در شرق مسلمان دیدم ، ولی اسالم نه !

 از سخنان سیدجمال الدین افغانی
 خورد . نسبت فرا رسیدن تعطیالت کرسمس و نوروز عیسوی، برنامۀ چاپخانۀ چاپندۀ امید، بهم 

 از دیرچاپ شدن این شماره معذرت می خواهیم . اداره

 انتخابات خوابی وحشتناک برای ناظران اروپایی! 
ـ افغان پیپر:    91 تقلبها  گسترده دیانتخابات ییاست جمهـوی   دسمبر/کابل 

افغانستان نشان دهنده خوب برگزای نشدن این یوند بود و طوالنی شدن آن نیز  
ـاد   بر ناخشنود  آن می افزاید. هیات ناظران انتخابات اتحادیه ایوپا هرچندایج
حکومت وحدت ملی یا بهترین گزینه برا  افغانستان میداند اما از چگونـگـی  
انتخابات ییاست جمهوی  خشنودبه نظر نمیرسد و آنرا خوابی وحشتناک برا   

ایوپا خواهان به کیفر یسیدن تقلب کایان هستند      ناظران میداند. ناظران اتحادیه 
ـنـد،   ومیگویند: هرگاه تقلب کایان و کسانیکه متهم به تقلب هستندبه کیفرنرس

 آویدن هرگونه اصالحات جایی یا نخواهد گرفت. 
 قاتالن جنرال داوود کشته شدند 

ـ یوزنامۀ ماندگای 20 : هفت عضوگروهیکه دیترویجنرال داوود  دسمبر/بغالن 
ها  سرشناس جهاد  دسـت    وجنرال عبدالرحمان سیدخیلی و برخی از چهره 

ـانـده   داشتند، دی نتیجۀ عملیات پلیس کشته شدند. جنرال امین اهلل امرخیل فـرم
پلیس بغالن گفت پلیس بغالن دیجریان هفته گذشته عملیات گسترده علیه یک  

عضوگروه به شمول قای     1 انداز  نمود ودی نتیجه    گروه وابسته به جنداهلل یاه 
تن دیگرشان زخمی شدند. امرخیل خاطرنشان    1 حسین سرگروپ آنان کشته و  

ساخت که آنان دیجریان عملیات باضبط کمپیوترها  گروه اسناد  بـدسـت  
 آویده اندکه آنان دیبسیای  ازحمالت انتحای  و انفجای  دست داشته اند. 

 چهار وزیرسرپرست مقررشدند 
ـ باختر: به اساس فرمان یئیس جمهویافغانستان افراد ذیل بـه  99 دسمبر/کابل 

. محمد مصطفی مستوی بحیـث سـر  9حیث سرپرست  وزیران منظوی است :  
. سیده مژگان مصطفو  بحیث سرپرست وزایت اموی  0پرست وزایت مالیه،  

. عتی  اهلل عاطـف  1. مزمل شینوای  بحیث سرپرست وزایت تجایت،  2زنان،  
 مل بحیث سرپرست وزایت  امویخایجه . 

 عاطفمل: سیاست دوگانه تروریسم را تقویت کرده  
ـ باختر   99 : عتی  اهلل عاطفمل سرپرست وزایت اموی خایجه، بنا  دسمبر/کابل 

بدعوت دکترمحمدجوادظریف وزیرامویخایجه ایران، دیاولین کنفرانس بین  
المللی جهان علیه خشونت وافراطگرایی منعقده تهران شرکت نمودوبا سخنرانی  
دی این کنفرانس، تصویب طرح جهان علیه خشونت وافراط گرایی یادیشصت  
وهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، به داکتر یوحانی یئیس جمهوی و  
ـیـه   ـل ـان ع مردم آن کشویتبریک گفته، اظهایداشت:کنفرانس بین المللی جه
خشونت وافراط گرایی دیحالی برگزایمیکرددکه منطقه وجهان، باپرتنش ترین  
سالها  دویه پس ازجنگ سرد وخشونتها  فرقو  یوبرومیباشد. وجـودایـن  
تهدیدات ایجاب همکای ،همگرایی وهمسویی بیشترمیان کشویهایامینمایـد.  
ـادیسـت   یادیکالیسم وافراطیت که امروزه بنام اسالم عمل میکند، نتیجه تفسیرن
ـیـن   ازآموزه ها  دین مقدس اسالم وموجودیت بی عدالتیها دیسطح ملی و ب
المللی می باشد. بناءً دی یاستا  مبایزه واقعی و جد  علیه آن باید به یفع ایـن  
عوامل نیزتوجه جد  صویت گیرد. امروزطالبان، شبکه حقانی، جیش العـدل،  
لشکرطیبه وشبکه ها  تروییستی دیگردیجهان، بویژه دی منطقه ماحضوی داشته  
دیزیرچترحمایتی بعضی از سازمانها و نهادها به فعالیتها  تروییستی میپردازند. به  
باویما، سیاستها  دوگانه دیبرابرتروییسم وتصنیف آن به خوب وبد، سیاسـت  
خطرناک و نادیستی است که باعث تقویت این پدیده یی شوم  دی منطقـه و  
جهان میگردد. عاطفمل تاکیدکرد:با آنکه افغانستان و مردمان بی گناهش هموایه  
قربانی حمالت خشونتبای وتروییستی شده و مابیشترین آسیب یا از یشد افراط  
گرایی وخشونت دیده ایم، مصمم به ایجاد صلح، ثبات و یفاه برا  مردمان خود  
ـقـه،   ـنـط ومنطقه بوده و باتوجه به جایگاه مهم کشوی مان منحیث نقطه اتصال م
باویمندیم که باهمکای  میان کشوی ها  منطقه وجهان، میتوانیم یک دوینما   

 اقتصاد  جدیدیاکه مانع یشد افراطیت وخشونتگر  باشد ترسیم نماییم . 

 عبداهلل : ازکمکهای پکن ومسکو قدردانی میکنیم 

 داکترعبداهلل و  لی نخست وزیر چین 
ـ ماندگای 91 : عبداهلل عبداهلل یئیس اجراییه، دی حاشیه کنفرانس  دسمبر/آستانه 

ها  شانگها ، با نخست وزیر جمهوی     سران حکومات عضوسازمان همکای  
خل  چین مالقات کرد. دیاین دیدای، نخست وزیرچین احراز کرسی ییاسـت  
اجراییه یا به داکترعبداهلل تبریک گفته و شکل گیر  حکومت وحدت ملی یا  
گام مهم برا  امنیت، ثبات و یشد اقتصاد  افغانستان و ثبات منطقه عنوان کرد.  

سال گذشته قدیدانی کرده از تعهدات  92همچنان عبداهلل ازهمکاییها  چین دی 
دوجانبه میان دوکشویکه دیجریان سفریئیس جمهویاحمد ز  به چین صویت  
گرفته است، نیز قدیدانی و حمایت کرد. دیین دیدای، لی نخست وزیرچین از  
اعزام دوهیئت بلندپایه چین دی آینده نزدیک به افغانستان یادآویشد. قرایست  
هیئت اولی برا  کای یو  پالن توسعه زیربناها  افغانستان وایدکشویشود و دی  
این زمینه بامتخصصین و مقامها  مسئول یو  این پالن کایکنند وافغانستان یا  
دیین زمینه یای  برسانند و هیأت دومی، برا  تنظیم یک کایشیوه به منـظـوی  

واحدپول چین( کمک بالعوض چین بـه    RMBچگونگی مصرف دوملیاید ) 
 افغانستان، واید کابل شوند. 

ها     اجرایی حکومت وحدت ملی دیحاشیه اجالس سازمان همکای      یئیس 
ـتـر    شانگها  دیآستانۀ قزاقستان همچنان بانخست  وزیر یوسیه گفتگوکرد. داک

سال گذشته    92عبداهلل دیدیدای با دیمیتر  مدودوف اعالم کرد: یوسیه دیطول 
کمکها  زیاد  دیاختیای افغانستان قرایداده است. اوبرگسترش یوابط کابل و  

ها  مختلف تاکیدکرد. مدودوف ضمن تبریک انتصاب عبداهلل      مسکودی بخش 
 اجرایی، خواستایگسترش وادامه همکاییها بادولت کابل خبر داد.   بعنوان یئیس 
ـبـه    یئیس  اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دییأس یک هیئت عالیرت

ـا     دیدوازدهمین نشست کشویها  عضووناظرسازمان همکای    ـه ها  شانـگ
دیآستانه پایتخت قزاقستان شرکت کرد. و  دی نخستین یوزحضویخـود دی  
آستانه باکریم مسیموف صدیاعظم قزاقستان مالقات کرد. دیین دیدایمسیموف  

 تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان یا به نفع مردم کشوی دانست . 
عملیات مشترک سه جانبه در دوطرف خط دیورند   

 افغانستان پاکستان علیه طالبان راه اندازی میشود 
ـ باختر 02 : پاکستان، افغانستان ونیروها  ائتالف به یهبر   دسمبر/اسالم آباد

امریکا دیافغانستان یک عملیات سه جانبه یا دیدوطرف خط دیویند، علیه طالبان  
براه میاندازند. سرتاج عزیز، مشاویامنیت ملی وامویخایجی صدیاعظم پاکستان  
گفت هرسه جانب پاکستان، افغانستان ونیروها  به یهبر  امریکا دی افغانستان  
موافقه کرده اند که قبل ازحمله براهداف جنگجویان طالبان به یکدیگراطـالع  
میدهند .این عملیات سه جانبه بر اساس تشریک اطالعات استخبایاتی به پیـش  
برده میشود. اما عزیزموعدآغاز عملیات یا مشخص نساخت.یک ماموی ایشـد  
 وزایت خایجه پاکستان به آژانس خبر  ترکیه گفت : )دنباله دیصفحۀ هشتم( 

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       



 

 

 هفته نامۀ امید                                              899شمارۀ  صفحۀ دوم 

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

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

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 فریمونت ـ کالیفوینیامحمد طاها کوشان                               
 ن درود به ریزه گل های میه

 مادیانی همانند بانو بی بی ییزه گل هنوز نفس می کشند 
 هر آن کس یا که ایزد یاه ننمود                        ز استعمال منط  هیچ نگشود  
 گلشن یاز شیب محمود شبستر )یح( 
)ابوهریره )یض(گفته است: آنحضرت به سخنان خود پایان داد وپرسید: آن  
کسی که از قیامت می پرسید کجاست؟ اوگفت: منم اینجایایسول اهلل. حضرت  
ـایـع   فرمود: وقیکه امانت ضایع شد، منتظر قیامت باشید. بادیه نشین پرسیـد:ض
شدن امانت چگونه میباشد؟ آن حضرت فرمود:آنگاه که کایبه نااهالن سپرده  

ـیـح    -21 کتاب علم، ادامه حدیث  19 ص 9 شود، منتظر قیامت باش( ج   صـح
 البخای  ترجمه نوی احرای  . 

ـاد   هم میهنان سربلند ونام آویما با ازخودگذی  خردمندانه این بایدییک جه
اکبر یفتندبه پا  صندوقها  یا  وحماسه آفریدند. دی غزنـی، خـوسـت و  
ـانـواده   آخرینش بانو  بزیگوای ومادی باغیرت و دیندای بی بی ییزه گل و خ
اش؛ همانند بسیایدیگر  که پاسدایان و یزمندگان اعال  کلمۀ اهلل بـودنـد و  
هستند؛ دیبرابر دیوجهل یعنی طالبان بی سروپا ونوکرآ  اس آ  ودشمن دین،  
ـا   دشمن انسان،دشمن زن،دشمن دانش وباالخره دشمن آزاد  وقانونمند ؛ به پ
ایستادندوجانفشانی وازخودگذییهانمودند ومیکنند وخواهند کرد. داکترعبداهلل  
که خودفرزند همین تبای باایمان وخداپرست وطندوست نیز دشمن آگاه وسـر  
 سخت آ  اس آ  و طالب و هرچه اهریمن دین و دانش هست، می باشد.  

اما وا اسفا وشویبختا که میهن ما دیدست باندمافیا  چرس وتریاک و دشمنان  
اسالم به سرکردگی حامدکرز  و اشرپ عنی احمدز  و  اتمر و اومر زاخیل  
وال وفایوق ویدک وشرکا؛ به گروگان گرفته شده است.همه میدانیم ومیفهمیم  
ومیشنویم ومیبینیم که این باند تبهکایبی آزیم چه باز  بیشرمانه یابابیحیایی دایند  

 ادامه میدهند. 
امریکا وشرکاکه پی سود جویی ها  سیاسی و اقتصاد  ونیز برا  فـروش  
اسلحه تولید  فابریکات خویش نیزبه هیچ چیز پابندو یک و یاست نیستند. این  
بسیایناپسند وخوشباوی  محض است که مافکرکنیم امریکاو شرکا ازدل و جان  
ـای    خواهان از بین بردن و برچیدن دکانها  طالب والقاعده وداعش ها باشند. ب
نوشتم که امریکا بخاطر بیچایگیها  میهن ماشب پا  لچ نمی خوابد. سالها پیش  
ـا   دیزمان یئیس جمهویساب  امریکا دبلیوبش دینامه ا  نوشته بودم ودیادامه ب
آقا  یئیس جمهویاوباما؛ که امریکااگرباز  دوگانه یا ادامه بدهد تمام هممیهنان  
ـتـه،   مایعنی افغانستانیها  مظلوم وبیگناه و دیخون و دود وآتش وخاکسترنشس
ماقربانی این بازیها  دوگانه ومزویانه می شویم، واینرامن یک باز  پر ازخیانت  

 وجرم بزیگی دی ح  میهن و هم میهنان میدانم.  
ـفـگـی    91 دستآویدها   ـی ساله دیپایان ختم ماموییت آیساف برهبر  و خل

امریکا دیافغانستان چیست: تنها دیهمین یکنیم ماه بیش از هزاینفرازشهرونـدان  
ـا   ماکودک ونوجوان وجوان پیر زن ومرد به شهادت یسیدند، همه پـروژه ه
بدون زیرساخت و پایه ها  استوای دیحالت ازهم پاشیدن است، امنیت تابه آن  
حد خراب و دیهم وبرهم است که باویکردن آن زوی میخواهد، اقتصاد بادهوا.  

ساله جامدجان کرز  است؛ ازکای نه بلکه    92 و و و؟! واین حاصالت عرقریز  
از خجالت ! وحاال بازامریکا مایایکبایدیگر بدست پاکستان یهامی نماید. همان  
 اشتباهیست که بعد ازسقوط یژیم الحاد  نجیب دیافغانستان مرتکب شده بودند. 
ـا    ـانـه ه باکمی اندیشه وبکایگیر  خرد چگونه مابپذیریم که نشانی کایخ
ـیـدا و   ساخت اسلحه، شرکتها  بایبر وشبکه یس یسانی به این تبهکایان یا پ
شناسایی کرده نمی توانند؟ دیهمین یک دهه شاهدیم که باترساندن کشویها   
بیچایه عربی ازترس بمب ها  ناساخته اتمی وگسترش مذهب شیعی ایران؛ بـه  
ـایه   هزایان تُن آهن و بایوت بنام تانک وگلوله و خمپایه ووو یا باال  این بیچ
ـنـۀ   ها  شیوخ بی عقل فروختند. آیادستگاهها  استخبایاتی ازمادی مافیا و تش
قدیت انگریزخونریز، المان، فرانسه، یوسیه، چین تاامریکا با اینهمه پیشـرفـت  
سرسام آوی ومحیرالعقول تکنالوژ   اینقدیبیخبر وبیچایه اند که دی پیدا کردن  
چگونگی زایش و پیدایش و پیشرفت و مجهز شدن این گروهک ها؛ وامانده و  
دیمانده اند؟! آیا دستگاه استخبایات و دولتمردان اسرائیلی چه بیگناه و بیچایه و  

 مظلوم تنها چشم به پشتیبانی و حفاظت انگریز و امریکا دوخته اند؟  
سالهاپیش دییک نشریه که مجاهدین دانشمند ویدک دیداخل افغانستان منتشر  
مینمودند؛ نوشته بودم اگرچه میخائیل گویباچف گلیم دکان مایکسیسم لنینسم  
یا برچید ولی این برچیدن به معنا  محوشدن نیست؛چون وضع اقتصاد  زیـر  
صفرآن ابرجناویتوان ادامه خودکامگی یا ازآنهاگرفته بود؛ نیاز مبرم به پشتیبانی  
مالی غرب و وقت برا  برون یفت ودوبایه به پا ایستادن کشوی خویش؛ ایـن  
ـایه بـه   باز  یا به نمایش گذاشت.وحاال والدیمیرپوتین دیآخر دهه سوم؛ دوب
ـان   فکرگسترش قدیت و سیطره سیاسی و افتصاد  و ایضی برآمده؛ و دی الم
نیز همین چندیوزپیش حزب چپی هابه یهبر  بادو یامِلو دی ایالت توینگین؛ به  
پیروزیها دست یافتند، که غرب بااستفاده اهرم قدیت نفت میخواهد سر پوتین  
 یا از تنش جدا سازند. و از جانبی هم هند و چین نیز دایند قد بلندک می نمایند. 
ـبـی بـودن   اینها همه نشانه هایی ازدوبایه برگشت و پشت کردن به یک قط
آقایی جهان است. آیامیشود این جریان ها یا با این باز  ها  خنـده دای کـه  
امریکا و یایانش به یاه انداخته اند فال نیک برا  دهـه آینده گرفت؟  این یک  
یو  سکه و یو  دوم سکه : اگر با ژیف نگر  دیعم  مسئله بنگریم به گفته  
صائب تبریز : آب ازقوت سرچشمه یوان میباشد، اما سرچشمه ها  چاهها   
نفتی اگرهم باشد یوز  به پایان میرسد وقوت فوایان آب یانفت نیزبه صفرمی  
یسد. باپایین آویدن قیمت نفت اگرفغان یوسیه وایران یاکشیدند؛ کمپنی ها   
نفتی و بازای بویس یا نیز صدمه زدند. اصل بدبختی یا کی میکشد مردم بیچایه  
ـان بـرا    و فقیرهرکشوی. خوب باالخره دیدنیا هرکس و هرملتی تـالش ش
منفعت میهن و هم میهنان شان است تا هرچه بیشتر و پیشتر به شهروندان یفاه و  

 آسایش و آیامی بیاویند . 
اما چنینی که ما شاهدیم دولت نامردان ما تالش به برباد  و بخاک و خـون  
کشانیدن مهین و هم میهنان ما؛ و آباد  و آیامی و شادکامی دشمنان میهن و هم  
میهنان ما؛ دایند. همین ذاللتمآب اشرپ عنی احمدز  یئیس جمهوی منتصـب  
دولت خدا داد اوغانستان خودش به زبان خود دیشهرقندهایاعتراف نمـودکـه  

ـیـف اهلل    21 همه طالبهایاخودش یهانیده و  تا  دیگریانیز برعالوه استرداد لـط
 محسود با سه زندانی دیگرپاکستانی؛ به پاکستان نیز کای باند مافیایی جامدکرزا  

 سکرمنتو ـ کالیفوینیامحمدنعیم کبیر                                    
   سرچشمه باید گرفتن به بیل

بخاطربریسی اتهام خیانت ملی آدولف هتلر،    9101اگرمحکمه ایکه دیسال 
بدنبال کودتا  ناکام دایرشده بود، او وهشت نفرازیایانش یا به جـزا  اعـدام  
محکوم میکرد واین حکم بالفاصله دیموید آنهابه اجرا گذاشته مـی شـد، بـه  

پنجاه ملیون انسان میتوانستند به زندگی خـود  9112و 9121تحقی  بین سالها   
ادامه دهند، وشهرها  بزیگ ایوپا مانندلندن، پاییس، ویانا، برلین ودیسدن بـه  

 مخروبه مبدل نمی شد.  
هتلر دی)نبردمن( ایادۀ خودیادیموید بازکردن فضا  بیشترزندگی بـرا   
ـاو   جرمنها، وبرخویدقاطع بایهودیان، به اطالع سیاستمدایان وقت جرمنی، ایوپ
جهان یسانیده بود، ولی همه بابی تفاوتی وصعود پله به پلۀ اوبه عالیترین مرتبـۀ  
ـقـض   قدیت دیجرمنی مینگریستند. حتازمانیکه اوالحاق سرزمینها  یاین یابان
ـاال    پیمان ویسا ، که خاتمۀ جنگ جهانی اول یاباغرامات وشرایط سنگین ب
جرمنی تسجیل کرده بود، نادیده گرفت، باواکنشی ازطرف برتانیه وفـرانسـه  
انتظایمیرفت، مواجه نشد. انضمام اتریش، حمله به چکسلواکیا ودی نهایت جنگ  
صاعقه آسا باپولند واعالن جنگ بایوسیۀ بلشویک، باالخره ایوپا یا ازخـواب  

( بیدای نساخـت،  9121غفلت بین دودهۀ بیست وسی تاآغازجنگ جهانی دوم) 
ولی نتایج این بی تفاوتیهاهم برا  ملت جرمنی، هم برا  جاپان وهم برا  ایوپا  

 بسیایسنگین وسخت تکاندهنده بود.  
یادیوکابل اعالن کردکه چهایده نفراز سران حزب    9221ثویسال 1بتاییب  

ـا    ـه خل  وپرچم زندانی شده اند. داوودخان به نیات وایادۀ این افراط طی سال
دکتاتوی  اش، که به کمک آنهایویکایآمده بود، بخوبی آشنابود. اومیتوانست  
به سرعت آنهایا دییک محکمۀ سر  به خیانت ملی متهم وحکم اعدام یا برآنها  
جای  سازد. ولی او که یک انسان مغروی واندکی دیباالخانه فاقد افـزای الزم  
بود، بابی تفاوتی بااین جریان برخویدنمود. بروزمصیبت ثوینه تنهازندگی خود  
وخانواده اش یا تباه کرد، بلکه ملت وکشوی یابه آینده ایکه هنوز هریوز ازیوز  

 دیگر بدترشده میرود، مواجه ساخت. 
ـقـالب   برخالف، دیجوایغرب کشوی، آیت اهلل خمینی با براه انداختـن ان
ـتـحـد   اسالمی، تمام جریانها  چپ ویاست یا، دییاستا  تحق  ایاده اش م
ـادق   ـنـدص ساخت. باپیروز  انقالب، عناصرمشکوک یایکی پس ازدیگر، مان
قطب زاده، بنی صدیوغیره ازمیان برداشت. این اقدام قاطع خمینـی دیبـرابـر  

 مخالفین، زمینۀ ادامه جمهوی  اسالمی یا تاامروزمیسرساخت .  
دیاقدامی مشابه، قبالًمحمدنادی وبرادیانش، پس ازفرایشاه امان اهلل، با حمایۀ  
انگلیسهاوقبایل جاجی ومنگل، کابل یاازتصرف شاه حبیب اهلل کوهدامنی خایج  
ـال   ـغ نمودند. حبیب اهلل دیایگ جبل السراج دیصدد تدایک جنگ، برا  اش
ـامـوس   مجدد پایتخت بود. نادیپس ازتصرف کابل، طی فرمانی، جان، مال ون
مردم شمال کابل یا غنیمت اعالن نمود، وبااین کایتخم کین یاکاشت. ازآنجایی  
که میدانست باپدیکشته آشتی ناممکن است، دست به مکر وفریب دیگر  زده  
دیهفت قرآن امضا وتعهدنمودکه اگرشاه حبیب اهلل ازدیصلح پیش آید، او و  
همراهانش بحیث شریک حکومت، ازمصونیت کامل برخویدایخـواهـدبـود.  
اعدام او وهمکایانش پس ازبازگشت به کابل و ایلغایمجدد شمالی توسط همان  
افرادجاجی ومنگل، ضمانتی شد برا  دوام قدیت نادی، تا انقالب هفت ثویکه  
بساط آل یحیی کامالً برچیده شد. اگرشاه حبیب اهلل به پیشنهاداتی که حضرت  
مجدد  ازنادی آویده بود، اعتنانمیکرد، شاید امروزکشویدیمسیردیگر  گام بر  
ـیـم   میداشت، وشاهدعیاشی، زنبایگی وفساد وتنبلی ایگ نشینان برا  بیش ازن

 قرن نمی بود.  
، کابل شاهد لحظات دیگرسرنوشت ساز بود. احمدشاه مسعود  9110دیسال 

فرمانده مجاهدین، پس ازشکست بقایا  یژیم دست نشاندۀ شویو ، ظفرمندانه  
وایدپایتخت شد. اومیتوانست بااستفاده ازحمایۀ مردم وقوتها  ازکویه برآمده،  
جمهوی  اسالمی یابریاست خوداعالن، مخالفین یابا قاطعیت ازسریاه برداشته، و  
برنامه هایی یاکه برا  آباد  وسرفراز  کشویدایماً دیذهن میپرویانید، دیعمل  
پیاده کند. اگربه تنظیمها  پشاوی  وحزب وحدت اسالمی فرصتی داده نمی  
شد، بانفوذ ومحبوبیتی که جمعیت اسالمی دیسراسرکشوی داشت، شاید دایرۀ  
تسلط حکومت توسعه وتحکیم مییافت، وزمینه برا  ظهوی طالبان هرگزمساعد  
نمیشد. قرائت مسعود ازبرابر  وبرادی  تمام اقوام کشوی، دامی شدکه هم خود  
او وهم کشوییا دیمسیرجنجالها  گره خویده سوق داد. بدبختانه چنین اعتماد  

 ها وخوشبینی ها،سیاستمدایان امروزیاهم به بیراهه کشانده است . 
ـات     ـاب شرایط براه انداختن یک انقالب سبز، پس ازبن بست کشانیدن انتخ
، دیخیمۀ لویه جرگه کامالً مساعد بود، چنین فرصت هایی دیتاییب ملل  0291

جهان گاهگاهی وبه ندیت میسرمیشود، ولی استفاده ازآن، ایادۀ متین، شجاعت  
 ومتانت الزم داید که به ظهوی نپیوست.  

اکنون مانندگذشته هاکه دیباال مختصراً به آن اشایه شد، مکروفـریـب و  
توطئه، داید یاه یابرا  ایجادیک دکتاتوی  مذهبی+ قبیلو  باز میکنـد، کـه  
اگربه بی تفاوتی باآن برخویدشود، نتیجۀ آن بدتراز به قدیت یسیدن حـزب  
دموکراتیک خل ، بدتر ازبه قدیت یسیدن طالبان والبته بسیایبدتر ازبه قـدیت  
یسیدن آل یحی خواهد بود ! نباید به آنچه غنی احمدز  میگوید، وعده میدهد  
واشک تمساح می ییزد، اعتماد واعتنا کرد، زیرا او مانندهلتر به کـرات ایادۀ  
خود یا آگاهانه یاناخودآگاهانه بیان میکند. ازخالل حرکات وبیانات اوبه خوبی  
هویداست که اونه تنها ازسالمت وصحت جسمی برخویدای نیست، بلـکـه دی  

 سالمت یوانی اوهم جا  هرگونه تردیدموجوداست. 
اشرف غنی احمدز  دیحالیکه لنگی مشر یک قبیلۀ خاص یادیسر داید،  
سر  به بیمایستان میزند، ودیمقابل یک زخمی ازبمبگذای  و انفجای مـرکـز  
فرهنگی فرانسه وعده میدهدکه: )به هرقیمتی باشد، این کشوی یا آیام میسازم( !  
احمدز  دیهمه بیانات خودازضمیرمفردمتکلم )من( استفاده میکند، او فراموش  
میکند ویاقصداً حالی میسازدکه اودیتصمیم گیر  به هیچ طرفی اعتنا نمیکنـد.  
این یوشیست که دکتاتویهابه آن همیشه متوسل شده اند. اگرتأمل برسراستفاده  
ازمن وماکنایگذاشته شود، جان مطلب دیکلمات)به هرقیمتی( میباشد. احمدز   
دیآیام ساختن کشوی هیچ معیای  یانمی شناسد آزاد ، حاکمیت ملی، عدالت  
اجتماعی. اوبحیث یئیس یک قبرستانی که دیآن امنیت برقرایباشد، وبرا  چند  

 یوز  عطش قدیت طلبی اش یا سیراب نماید، می بالد وافتخای میکند !  
جا  تعجب است که هنوزاکثرتحلیلگران سیاسی، دست به دعابرمی دایند و  
 ازخداوند)ج( التجامیکنندتا دویهبربه زودترین فرصت )دنباله دیصفحۀ ششم(  

 افغان فوندیشن تقدیم می کند  :

    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    

 کالیفوینیاسیدفقیر علو                                    کانکوید ـ 
 نجات یک ترجمان افغان
 ز ترجمه ازروزنامۀ کونترا کوستا تایم

ـاطـر   ـاخ بیش ازیک سال است که حمیدیوسفی دیمنطقۀ سانفرانسسـکـوب
ـان   آسوده بسرمیبرد، ودیگرطالبان قادینیستند اویاترویکنند. ولی بازهم پـریش
است که مربوطین خانوادۀ اویا اذیت کنند، به دلیل اینکه و  باقوا  عسکـر   
ـاص یا   امریکادیافغانستان بحیث ترجمان خدمت میکرد وطالبان چنیـن اشـخ
سزاوای جزا میشمایند .مادی وبرادیانش بعدازیکسال تمام دیتشویش واضطراب  
ـیـن   چشم براه فرزند خویش به امریکابودند، تاباالخره اویا دیمیدان هوایـی ب
المللی سانفرانسسکو باخوشحالی فراوان استقبال کردند، واین مادیش بـودکـه  

 فرزندخویش یا دیآغوش کشید.  
تشویش خانوادۀ یوسفی وقتی بـه  
ـای   ـیـدکـه دویان ک مرحلۀ حاد یس
ـان بـه   یوسفی با امریکاییها دی افغانست
ـتـه   پایان یسید، و طالبان ماننـد گـذش
دیپی او بودند تا بهر قیمتی که ممکـن  
ـازات   است، او یا  گرفتای و سخت مج
ـفـی دی   کنند، و برا   این  که یـوس
چنگ این جنایتکایان نیفتد، دی محـل  
 نامعلومی خود یا پنهان کرده بود .  

ـیـش  02آقا  یوسفی که   سال داید، حاالاعتراف میکندکه هفتۀ گذشته پ
ازپروازبه امریکادینهایت تشویش بسرمیبردم وخواب ازچشمان من فرایکرده  
بود، دینتیجه قونسل امریکادیافغانستان برایم پیغام فرستاده بودکه چون حیات تو  
دیخطراست،  بایدوطن خودیاترک کنید، زیرابیش ازین این سرزمین برا  تو  
دیگرمصون نخواهدبود. ولی آقا  یوسفی میگویدکه حاالدیگرتشویشی برا   

 من ازطرف طالبان وجود نداید.  
یوسفی دیامر نجات خویش مرهون تالشها  بی پایان یک افسر امریکایی  
بنام آدیین کین سیال میباشد، که دیخالل وظیفه اش با او معرفت پیداکـرد، و  
صداقت ویاستکای  این ترجمان، موید عالقۀ او قرایگرفت، ودیصدد افتاد به  
هرقیمتی شود باید اویانجات داد. این جوان امریکایی فعالً دییکی ازیونیویستی  

 ها  امریکادییشتۀ حقوق مشغول تحصیل است .  
پیش ازآنکه یوسفی عازم امریکاشود، برادیش توسط طالبان یایکی ازافراد  
جاهل دزدصفت اختطاف شد. و  فکرمیکردکه چگونه میتواند برادیش یاکه  
مزمل نام داید، دیدست اختطاف گران بگذاید وخود عازم امریکاشود، لهذا به  

 هزایدالر، برادی خودیا نجات داد.    22کمک ییش سپیدان محل باپرداخت  
حکومت امریکا برا  اشخاصی که باقوا  آن کشویدیافغانستان و عـراق  
همکای  کرده باشند، یک ویزا  خاصی یاآماده کرده، تا آنانیکـه ازطـرف  
طالبان مویدتهدید قرایمیگیرند، برا  نجات جانشان، ازین ویزا استفاده صویت  
ـایکـرده   میگیرد، ولی بایدمتوجه بودکه نه هزای افغان دیگرکه باامریکایی هاک

 اند، باید الاقل یکسال تمام انتظای بکشند تا نجات یابند. 
ناگفته نماندکه یوسفی یک اسم مستعایاست، حاالکه وایدامریکا شده است،  

 ناگزیراست اسم واقعی خودیابه موسسات دولتی افشاکند./ 
***************************************** 
ـادت،   ـع + اشرپ عنی احمدز ،کریم خرم، اتمر، زاخیلوال،فایوق ویدک، س
خلیلزاد،علی احمدجاللی و یوسف نویستانی واجنتها  دیگر استخبایاتـی دی  
دولت حامدکرز +اشرپ عنی احمدز  که تا حال نامهایشان برمالنشده؛ مـی  
باشد. دیکدام عرف و یوش سیاست دی جهان تاحال دیده وثبت شده که یئیس  
جمهوییک کشویمستقل دیدفترکاییک وزیریایئیس دوم وسوم وزایت دفاع  
کشوی میزبان  دی پشت دیها  بسته یفته و مالقات کرده و گپ زده باشد. الی  
یک شخصیت فرومایه اجیر و نوکرخودفروخته وطنفروش. که همه این کای  
ـنـی   ـع هابرا  محو وبه گوشه یاندن دشمنان آ  اس آ  وحکومت پاکستان ی

 مجاهدین وغازیان ومقاومتگران باشهامت مهین ما افغانستان می باشد. 
یئیس جمهویاحمدز  شام پنجشنبه دی دیدای از زخمیان یویداد لیسه استقـالل  
وعده دادکه )به هربهایی شود این کشوی یا آیام خواهدساخت.( بلی! آویدن  
طالبان و دُیه کیبلی آنها میداند و شما مردم! وآنوقت کو مرد  که حتی از زن  
ـام   نکاحی خویش دیمقابل زدن دُیه طالب وآتش زدن باغهاوکشتزایهاوقتل ع
ـایدی   انسانهادیشهرمزایشریف دفاع نماید؟ این بای طالبان نکتایی دیگردن ودست
سرونوکران آ  اس آ  یعنی چمچه وآستینچه انگریز خونریز باز چنان اسالمی  
بیاویندکه ظرف دوسه ماه همه ازاسالم توبه نموده وبه دین بی بی گلی یو  بیا  

 ویند. که ال وقع اهلل. 
اما مادیانی مانند بی بی ییزه گل هنوزنفس میکشندوبه اوالد خویش شیرپاک  
شانرابانام اهلل مینوشانند و یاه و یسم همگرا  و همبستگی و بیرون یفت از بـن  
ـان   بست یا می آموزد: یا اهلل با یک حرکت قاطع و استوای همه خانواده افغانست
ـا و   دی برابر این باند مافیا  بیگانه پرست خداستیزبه پاخیزید ودیگربه وعده ه
وعیدها  میان تهی همانند ملعونان ترکی، امین، ببرک و نجیب که از یاه صفحه  
تلویزیون وعده میدادند، و دیپشت میز کایشان دستوی قتل عام و دعـوت از  
ـان   دشمنان دین و مسلمانها برا  قلع وقم آنهایا ! حاال مردم دانندو ایاده خود ش

 برا  آینده سرفراز و یا زبون و بردگی؟ 
 بااین پندسعد  )یح( خواننده ها  بزیگوای یا بخدامی سپایم:  

 تن آدمی شریف است به جان آدمیت 
 نه همین لباس زیباست نشان آدمیت 

 اگرآدمی به چشمست ودهان وگوش وبینی 
 چه میان نقش دیوای و میان آدمیت 

 خوی وخواب وخشم و شهوت، شغبست و جهل و ظلمت 
 حَیَوان خبر نداید ز جهان آدمیت 

 به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد 
 که همین سخن بگوید به زبان آدمیت 
 مگرآدمی نبود  که اسیر دیو ماند  
 که فرشته یه نداید به مقام آدمیت 

 خویی ز طبیعتت بمیرد   اگر این دینده 
 همه عمر زنده باشی به یوان آدمیت                            )دنباله دیصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  899شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفوینیاعبدالودود ظفر                                      
 ما چه به دست آوردیم ؟

 )بخش هفتم(   9898ـ 9898جنگِ سری امریکا درافغانستان 
: جمی ایل کایتر سی ونهمین یئیس جمهویامریکا،که بـه  جمی کایتر  

صفت پدیبرنامه ها  کمک سر  به مجاهدین شناخته میشود، بی باکانه دیبرابر  
شویو  برافغانستان، واکنش نشان داد، وسازمان سیا یامأمـوی    9111تهاجم سال 

ـا+   ساخت که به مجاهدین پول وجنگ افزای تهیه نماید، واتحادمخفی امـریـک
 عربستان+ پاکستان یا بنا نهد. 

زمانیکه جمی کایتر، زگنیو برژنسکی مشاویامنیت ملی امریکا، و تـرنـر،  
یئیس سازمان سیا یادداشتها  خودیادیدهۀ هشتادبه نشر سپردند، ازتصمیم خود  
ذکرچندانی ننمودند، زیراهنوزجنگ ادامه داشت، واعطا  کمکها  امریکابـه  
مجاهدین دیجملۀ اشدمحرم شناخته میشد. ولی قسمت هایی ازآن یادداشتها دی  

دی اختیایعام گذاشته شد، نقش یئیس جمهویامریکا دیجنگ سـر   0292سال 
 دی افغانستان، قاطع بود که سزاوای تحسین میباشد.  

پس ازجنگ سوم افغان انگلیس    9191باوجودیکه امریکا افغانستان یا دیسال 
ـال   ـان دیس بصفت یک کشویمستقل برسمیت شناخته بود، اولین سفیر افغانست

  9111به واشنگتن مواصلت کرد وبیست دوسال بعد سفیرامریکادیسال   9100
به کابل سفرکرد و    9121دیکابل اشغال وظیفه نمود. یئیس جمهوی آیزنهاوی دی 

به سفریسمی به امریکاآمـد،    9112ظاهرشاه به دعوت جان اف کند  دیسال 
 افغانستان دیلست اولویت سازمان سیاسی امریکا قرای نداشت.  

کایتر یاغافلگیر نـمـود.    9111تهاجم شویو  برافغانستان دیعیدکرسمس  
ایزیابی تحلیلگران سازمان سیا، که شویو  نمی خواهدقوا  بزیگ خودیا دی  
ـایتـر،   افغانستان پیاده کند، بصویت مطل  غلط ثابت شد. وقتاکه یئیس دفترک
موضوع تهاجم شویو  یابه اوکه دی استراحتگاه کـمـپ دیـود مصـروف  
استراحت بود، اطالع داد، کایتردی واکنش بیان کردکه این بحران بدترازبحران  
ـای   گروگانگیر  امریکایی هادیایران مباشد. )گروگانگیر  دیایران نتیجـۀ ک
گروهی ازافراط گرایان به هدایت یک شخص دیوانۀ سالخویده میباشـد، دی  

 حالی که تهاجم شویو  برافغانستان، نیات شویو  یابرمال میسازد.( 
برژنسکی مشاویامنیت ملی امریکا که معمایپالیسی نویئیس جمهوی کایتر دی  
ـیـزۀ   مویدافغانستان شناخته میشود، طی یادداشتی به کایتراطالع داد: )شایدانـگ
شویو  تنهاافغانستان نباشد، بادینظرداشت بی ثباتی ایران وپاکستان، شـویو   
خود یابه کنایخلیج عربی وعمان برساند. برا  جلوگیر  ازپیشرو  شـویو ،  
بایدپول وجنگ افزای دیاختیایباغیان)مجاهدین( افغانستان گذاشته شود. همراه با  
کشویها  اسالمی، دییک مبایزۀ مخفی ازکشویها  ایوپایی وچین کـمـک  
مطالبه شود وکمکها  نظامی واقتصاد  برتانیه وفرانسه بایدبرا  پاکستان دوبایه  

 صویت بگیرد. ( 
حکومت کایتر بادیک اینکه شویو  ازسقوط دادن حکومت چکسلواکیا  
دیدهسال گذشته، ازپالیسی محتاطانۀ خودعدول کرده، پیامی جد  به برژنـف  
ـاوشـویو    فرستاد وبیان داشت که تهاجم برافغانستان بریوابط دوکشویامریـک

، از  9192تأثیرناگوای وایدمیکند. امریکابا تحمیل تعزیرات اقتصاد  دیجنوی  
فروش غله جات که شویو  بدان احتیاج شدید داشت، جلوگیر  کرد، مانـع  
انتقال تکنالوژ  شد، برتجایت، فرهنگ واموی دوطرفۀ دیگرمعیایها  نو وضع  
کرد. کایترتصمیم گرفت ازطری  سازمان سیا عملیات مخفی انجام شودوجنگ  
ـاطـر   افزایکشنده ازیاه حکومت پاکستان دیدسترس مجاهدین قرایگیرد. بـخ
ـان   عملی کردن این برنامه پنجاه ملیون دالر تخصیص داده شد. همکای  پاکست
دی اجرا  برنامه ها  کایترکه دیبرابراشغال افغانستان توسط شویو  مقاومت  
صویت گیرد، ضروی  بود، زیراحکومت امریکانگران آن بودکه ایـران و  
ـیـج   ـل پاکستان قدم بعد  بوده، شویو  بااستفاده ازافغانستان بسو  بحرهندوخ

 فایس پیشرو  خواهدکرد.  
ـاجـم   ـه جنرال ضیاالح  دیمقابل تقاضا  امریکا به همکای ، بیان داشـت ت
شویو  برافغانستان، پاکستان یادیمعرض خطرحملۀ شویو  قرایداده اسـت،  
لهذاپاکستان به مقاومت میپردازد. جنرال ضیامی خواست نقش سازمان سیا باید  
سر  نگهداشته شود. دیین صویت همکای  مخفی امریکاپاکستان تحق  پیدا  
کرد. حکومت امریکادی نظر داشت یک ائتالف بزیگ جهانی یابرا  سرزنش  
شویو  و حمایت پاکستان ومجاهدین افغانستان ایجادنماید. شویو  با ویتو و  
بالک شرق به طرفدای  شویو  هرگونه اقدام شویا  امنیت سازمان ملـل یا  
ـاجـم   ـه سدکردند. جلسۀ اسامبلۀ عمومی که دیآن ح  ویتو وجـودنـداید، ت

ـلـۀ  921شویو  یابرافغانستان محکوم کرد.   ـب ـام کشوی به طرفدای  فیصلۀ اس
ـفـی  91کشویعلیه آن یأ  دادند.    99عمومی،   ـن کشوی ازدادن یأ  مثبت یام

خوددای  ویزیدند. هندیگانه کشوی دموکراتیک بودکه دیمحکوم ساز  عمل  
شویو  حصه نگرفت. جنرال ضیا بااستفاده ازفرصت، به کایترگوشزد نمودکه  

عقدشده    9119اندیراگاند  نمیخواهد پیمان دوستی هندوشویو  یاکه دیسال  
ـا بـه   است، بخاطرتهاجم شویو  برافغانستان ازدست بدهد. یوابط هندوامریک

 مخاطره مواجه شد . 
ـا   کایترپس ازدیدای باوزیرخایجۀ پاکستان، آغاشاهی وتماسها  تلفـونـی ب

چهایصدملیون دالر  کمک اقتصاد  ونظامی   packageجنرال ضیا، یک بستۀ 
یابرا  دوسال به پاکستان پیشنهادکرد. از کشوی ها  ایوپایی وجاپان تقاضانمود  
به پاکستان کمک فراهم نمایند. پاکستان یاتشوی  کردیحل اختالفات خـود  
باهند تالش ویزد. جنرال ضیاکه ازخطر ازسو  هند وشویو  کامالً آگاه بود،  
با تکیه برموقف قو  خود دیبرابرامریکا مقدایکمک پیشنهاد  کایتر یا دی  

خواند، وآن اشایۀ بودبه دهقانی جمی کایتر، که دیایالت   peanutیسانه هاپینت 
 جویجیا  امریکابه کشت وزیاعت پینت )بادام زمینی( مصروف بود.  

برژنسکی به اسالم آبادسفرکرد تاباجنرال ضیامذاکره کند.برژنسکی دییوز  
طی یک مصاحبۀ محتاطانه دیچینل ملی تلویزیون امریکا بیان    9111دسمبر 22

داشت که امریکامتعهد می باشدکه ازپاکستان دیبرابرتجاوز شویو  دفاع کند،  
بهمین خاطرمنابع قابل مالحظه دی اختیایضیاالح  قرایداده شد. تفصیل وجزئیات  
عملیات جنگ مخفی بدوش سازمان سیا گذاشته شد، تاباهمکای  دستگاه آ   

 اس آ  پاکستان پیش ببرد . 
عربستان قبول کردکه به اندازۀ کمک امریکابه مجاهدین، کمک آماده نماید  
ومشایکت آ  اس آ ، سی آ  ا  ودستگاه استخبایات عربستان تحق  پیـدا  
نمود، زیراپاکستان وسعود  هردوخواهان حمایت وحفاظت امریکابودند. ولی  

 هردوکشویآیزومندبودنداین حفاظت بصویت مخفی آماده شود .  
حکومت کایتر بیشتربرمعضلۀ ایران مصـروف بـود،  9192دیجریان سال 

ـلـی    9192اپریل   01عملیات آزادساز  گروگانها  امریکایوز  ـی به صویت خ
فجیع ناکام شد، وهشت سربازامریکادیآن حادثه تلف شدند. گروگانهاازاحاطۀ  
ـان یاه   سفایت امریکادیگروپها  کوچک به جا ها  دیگرمنتقل شدندتاامـک

 انداز  یک عملیۀ دیگرآزادساز  گروگان ها ازمیان برده شود .  
یوسهامخفیانه به تمرین نظامی حمله برایران پرداختند، دیین    9192دیتابستان 

ـانـدهـی   تمرین سربازان اشتراک نداشتند، فقط یک تمرین محدودمراکزفـرم
 نظامی بود. یاه انداز  تمرین مراکز فرماندهی سبب  )دنباله دیصفحۀ ششم(  

ـ آلمان انجنیر عنایت اهلل حبیب                                                  هامبویگ 
هندوستان درتالش است برای افغانستان  

 بندرتجارتی مستقل بسازد 
آلمان مینویسد: هند جاده می سازد وپاکستان به آتش میکـشـد.   tazیوزنامه 

پاکستان انتقال اموال ترانسپویتی توسط موترها  الی  افغانستان یابه هند اجازه  
میدهد، اما نمیگذاید ازهند اموال به افغانستان انتقال یابد. ازین لحاظ هند دیتالش  
است باایران یاه بحر  و بندیتجایتی مستقلی برا  افغانستان بازکنندکه احتیاجی  

 به یاه پاکستان و بندی کراچی نباشد. 
بخاطردایم زمانی دیانستیتیوت ساختمانی شهرهامبویگ تدییس می نمودم،  
همکایم مجله ساختمانی یابرایم داد تامضمونی یاکه دیبایه تاجران افغان تحریر  
شده بود بخوانم. دیگزایش نوشته شده بودکه تاجر افغانی ازهامبویگ یـک  
دستگاه ساختمانی یابه نرخ تقریباً دو صدهزای یویو خرید تاازبندیهامبویگ از  
یاه بندیکراچی به افغانستان انتقال بدهد. این دستگاه ساختمانی بزیگ کای حمل  
ونقل مصالح ساختمانی یا بریو  عمایت آسان نموده، شایدهم اولین و مـدین  
ترین دستگاهی بودکه ازطرف یک تصد  شخصی افغانی خریده بود. زمانیکه  
این دستگاه به بندیکراچی یسید، مالک آن شدیداً انتظایانتقال آنرا بکابل داشت.  
ـان   ـت اماقسمی که خوش شانسی نصیب ما افغانها نیست، مامویین گمرک پاکس
مانع انتقال دستگاه ساختمانی به افغانستان شدند. به صدهادلیل وبرهان ومشکالت  
گمرکی، دستگاه گرانقیمت ساختمانی یاپاکستانیها ضبط نمودند .  تاجر صدمه  
دیده افغانی چایۀ نداشت، ناچای دوبایه به آلمان آمد و دستگاه جدید  خریـد.  
ـا   این بای برا  انتقال دستگاه بزیگ و سنگین تعمیراتی، مجبوی به کرایه هواپیم
ـال   ها  آنتونوف یوسی گردید ) این هواپیماها بزیگترین دی جهان بوده و انتق
ـا   ـاه اسلحه آلمان به افغانستان یا هم بردوش داید( هر ساعت کرایه این هواپیـم

 بسیای باال بوده و برا  تاجر افغان بسیایگران تمام شد . 
افغانستان بدبختانه محاط به خشکه بوده، یابطه اقتصاد  مابا جهان محدودبوده  
وبیشتربه حسن نیت همسایگان یبط داید. از یاه ایران انتقال اموال نسبت تحریم  
ها  بین الملل مشکل است، و یوسیه هم نسبت مسائل جنجال آمیز اوکراین هم  
ـال داینـد یاه   شامل این تحریمهاست. فعالً یگانه یاهی که افغانها به خایج اتص
 پاکستان است که گرگها  طالبی و امثالشان دی سر یاه انتظای طعمه یا دایند.  

حاالکشویدوست مان هند، با عالی  عنعنو  که با فغانستان داید، می خواهد  
ـایتـی   به کمک مالی ازیاه ایران مواز  به سرحد پاکستان به بحرهنـدیاه تـج
بسازند . البته به این حسن نیت هند، همسایه جنوبی مسلمان ما )پاکستان( هیچگاه  
 خشنود نبوده و صدها مشکل یا برا  به سرنرسیدن این پروژه خل  نموده است. 

آلمان بااشایه به یوابط حسنه هند وافغانستان دی ادوایتاییب و   TAZدییوزنامه  
که چشم به غنایم هند داشت و    9222 ـ 119 لشکرکشی سلطان محمود غزنو   

انگلیسهاعبدالرحمن    9992 بعداً امپراطوییها  شاهان هند و افغان، تا اینکه دیسال  
خان یابه سلطنت نشاندندودیمقابل انگلیسها اجازه داشتند مسایل خایجی افغانستان  

  9111 معاهده دیویندصویت گرفت که دیسال    9912 یا کنترول کنند. دیسال 
ـال   ـنـج با بوجودآمدن پاکستان سرحدافغانستان وپاکستان گردیدکه تاامروز ج
آمیز است. ) پاکستان خط دیویند یا سرحد خود میداند که از جانب افغانها بـه  

 یسمیت شناخته نشده است.( 
ـال   هندوستان ویودقوا  اتحادشویو  یا دیافغانستان نادیست خواند. با ایس
کمکها  امریکا به پاکستان و توسط آنها به مجاهدین،کشوی هند دیترس بودکه  

  9111 این کمکها  نظامی به قدیت ضیاءالح  بیفزاید. باآمدن طالبان به قدیت 
 یوابط هندوافغانستان به کلی سردشد. 

، دی  0229 : هند بعدازسرنگونی یژیم طالبا ن به سال  کمکها  هند به افغانستان  
کنفرانس بن برا  احیا  مجدد افغانستان سهم گرفت کمکها  ملل دوست از  

به صد ملیاید دالرتخمین شده بود.کمکها  هندوایران هـم  0290 تا   0220 سال 
قابل قدیاست. هنددیآباد  پایلمان افغانستان،کمکها  موادغدایی،کمک بـه  
پروگرامها  صحی،کمکها  انکشاف دهات سهیم است. عالوه براین، بویسها   
محصالن دی یشته ها  تخنیک و دیگر یشته ها )مانند اطالعات و یسانه ها( و  

 دی مسایل انرژ  وساخت الینها  برق ازازبکستان بکابل یابدوش دایند. 
دیپهلو  سفایتخانه دیکابل،کنسولگریهایی هم دیهرات،مرازشریف  قندهای  

 وجالل آباد دایند . 
ـاد   پاکستان ادعامیکنداین کنسولگریها، بلوچها  آزادیخواه یابرضداسالم آب
ـال   کمک میکنند. برا  فشای برافغانستان که هند نباید دی کنفرانس ایران دی س

بنام )امنیت    0299 سهم بگیرندموف  هم بودند اما دیکنفرانس استانبول دی   0229 
وصلح دی منطقه و افغانستان باثبات( هند یول مهم یا داشت و یوابط کشویها   

دی    0290 ذیدخل یادیمسایل تجایت واقتصاد بعهده داشت. دی کنفرانس سال  
 دهلی یهبر  کنفرانس تحت عنوان سرمایه گذای  دیافغانستان یا بعهده داشت. 
هندازکشویها  ذیعالقه تقاضانمودتاساخت پایپالین بین ترکمنستان افغانستان  
ـادن آهـن   ـع وهند یاسرعت بخشند. تصدیها  هند  میخواهند دی اسخراج م
حاجیگک سرمایه گذای  کنند، دی عین زمان چین عالقمند معدن مس عینک  
ـال   ـاح دی جنوب کابل هستند که به دالیل امنیتی تاخیر صویت گرفته است.ت

 ملیاید دالر کمک یا پیشبینی نموده و انجام می دهند.   2.2 هند،  
آلمان مینویسد هند جاده می سازد و پاکستان به آتش میکـشـد.   tazیوزنامه 

پاکستان انتقال اموال ترانسپویتی توسط موترها  الی  افغانستان یا به هند اجازه  
می دهند، اما نمی گذایند از هند اموال به افغانستان انتقال یابد. از این لخاظ هند  
دیتالشست با ایران یاهی بحر  و بندی تجایتی مستقلی برا  افغانستان بازکنند  
که احتیاجی از یاه پاکستان و بندی کراچی نباشد.و از بندی تجایتی گوادی کـه  
چینی ها سرمایه گذای  و از آن فعالً استفاده میکنند استفاده گردد. ازین لحاظ،  

که شهرها  بزیگ افغانستان   ring roadحکومت هندجاده یاآبادوترمیم نمودند  
یا باسرحد ایران دیشهر زینج اتصال داده. عال وه براین سرمایه ساختای بندی چاه  
 بهایایران یابعهده گرفتندکه با زینج )سرحد افغانستان ایران( ایتباط خوب داید. 
طرف مقابل )پاکستان(ازین پروژه نایاض شده وبه اعمال زشت تروییستـی  
جواب دادند. تعمیروساخت جاده به نزدیک سرحدایران چندین بایموید تجاوز  

دایند، کسانیکه به سفایت   ISIتروییستی صویت گرفت که عاملین آن یابطه با 
ـال    0221 و   0229 هند دیسال  ـادیادیس   0292 وکنسولگریها  هنددیجالل آب

ویران نمودند. یئیس جمهویجدید افغانستان دی زمانیکه دی بانک جهانی وظیفه  
 داشت با مقامات هند  آشنایی داید که برا  یابطه حسنه دوکشوی مفید است.  
بزیگترین مشکل فعالً امنیت دیافغانستان بوده که حکومت هند و کشویها   
 ذیعالقه باآن تاکیددایندتافضا  صلح وآیامش برقرایشود،آیاامکان پذیر است؟ 
هند ازطالبان افغانی هراس نداید، بیشترازگروهها  تروییستی حقانی وطالبان  
پاکستانی دیهراس است که یابطه تروییستی با جهادیست ها  لشکر طیبه دی  
پنجاب دایند.معلوم نیست چه اندازه حکومت پاکستان دیین اعمال زشت دخیل  
هستند و یول دایند !چون مناسبات افغانستان وپاکستان حسنه نبوده، از این لحاظ  
دیقرایدادستراتیژ  همکای  دهلی وکابل، کمکها  دوجانبه سیاسی و نظامـی  

قرایداد میان افغانستان و هند، دیج است که )هند    2 هم عالوه شد .دی پایاگراف  
تعهدمیکند دیساختای وتربیت اشخاص فنی دیمسایل امنیتی وکمک ها  مالی  
ـایف   دی این موید، همچنان دی خرید تجهیزات و اسباب امنیتی از یوسیه مص
 آنرا به عهده می گیرد .(                                             )دنباله دیصفحۀ ششم( 

 سندیاگوـ کالیفوینیاداکتر سخی اشرف ز  سید کاغذ           
 سازمان همکاری  شانگهای

بایدیگرگردهمآیی سازمان شانگها  دیشهر آستانۀ قزاقستان برگزای شدو  
افغانستان بحیث عضوناظرتوسط یئیس اجرائیو  آقا  داکتر عبداهلل دیاین گرد  
هماآیی اشتراک داشت. و  دیخالل این کنفرانس یئیس اجرائیو  با آقا  لی  
کچیانگ نخست وزیر چین وآقا  مدیدوف صدیاعظم یوسیه دیدای وهمچنان  

 با سایریهبران کشویها  عضو مالقات داشتند . 
ـان،   ـت کشویها  عضوسازمان شانگها  عبایت اندازیوسیه، چین، قرقیـز س
قزاقستان، تاجکستان واوزبکستان وکشویها  ناظرایران،افغانستان، هند، پاکستان  

بحیث عضوناظرتوسط سازمان همکای      0290 ومغولستان اند. افغانستان دیسال  
شانگها  شناخته شد.کشویها  عضووناظراین سازمان جمعاٌ بزیگترین وتوانمند  
ترین دیبخش اقتصاد ،ِ نظامی، هستو  وفضائی جهان است. مساحت کشـوی  

ـایم    9/22ها  عضووناظراین سازمان   ـه ملیون کیلومترمربع است که یک چ
 مساحه کره زمین یا تشکیل میدهد. 

اساسنامه سازمان همکای  شانگها  بر شفافیت وعملکرد وبی طرفی نظامی آن  
تاکید میکند .ولی با وجود این موضوع سازمان همکای  شا نگها  نقش یـک  
توازن یا دی جهان نیز داید  بخصوص دی مقابل پیمان ناتو یاایفامیکند ) تـوازن  
ـان   قدیت دیجهان چندقطبی(، گرچه امریکا دیخواست عضویت به این سازم
یابحیث ناظر ایائه کرد ولی این دیخواست از جانب  سازمان همکای  شانگها   

 ید شد . 
هدف اولی تاسیس این سازمان غیر نظامی ساختن بین سرحدات چین و یوسیه  

با امضا یسید چین و یوسیه توانست کـه  9111 شویو  بود که دی اپر یل سال  
دی زیرچترموافقتنامه شانگها  مشکالت سرحد  خودیابطویمثبت حل نمایند  

شانگها  ٌ( به منظوی یک تفاهم  2 توافقنامه ٌ) گروه  9111 اپریل   01 وبعد بتاییب  
ـاطـ  سـرحـد    اعتماد نظامی دیمناط  مرز  وکاهش نیروها  نظامی دیمن
 دیمسکو بین کشویها  قزاقستان،چین،قرقیزستان، یوسیه وتاجکستان امضاشد . 

دی شهر شانگها  چین برگزای  0229 نشست سازمان همکای  شانگها  دیسال  
ـان بـه   شدکه طی آن اوزبکستان بحیث عضوجدید سازمان پذیرفته شدو سازم

دیشهرسن پیترز    0220 ( نام گذای  شد. سران کشوی ها  عضودی   1 )شانگها   
بویگ یوسیه اساسنامه سازمان یاکه اهداف وساختای یاهبرد  این سازمان یابه  
بحث  گرفتند، پس ازموافقه کشویها  عضو، سازمان شانگها  عمالً از نـظـر  
حقوق بین المللی یسمیت پیداکردوکشویها  عضو متعهد شدندکه دیمسایـل  
امنیتی دیآسیا  میانه بخصوص تروییسم، جدایی طلبی وافراط گرائی ومحـو  
مواد مخدیمجادله کنند.پیمان شانگها  قصد نداید به یک سازمان نظامی مشابه  
پیمان ناتو ویاپیمان ویشوتبدیل گردد ولی برا  مقابله باتهدیدها  یوزافـزون  
تروییسم وافراطگرایی بطوی مشترک مجادله مینمایند. اهداف این سازمان دی  
ـاد    ـتـص ـا  اق ـه سالها  بعد  توسعه یافت ودیچایچوب موافقتنامه همکایی

  0222 کشویها  عضوکه توسط یئیس جمهویچین پیشنهادشده بود، دیسپتمبر 
توسط کشویها  عضوبه امضا یسید ودیاین موافقتنامه بایدکشویها به منظـوی  
ـامـه دیاز   بلند بردن سطح اقتصاد  وتجایتی بطویمتحد تفاهم نموده ویک برن
مدت برا  تشکیل منطقه آزاد تجایتی،همچنان دیکوتاه مدت که شامل یکصد  
 برنامه مشخص برا  افزایش سطح تجایتی بین کشویها  عضوبود موافقه شد . 

که دی پیکینگ برگزایشد تواف     0221 نومبر    22 پیشنهادات دیگر دینشست  
یو  یک تشکیل شویا  بانکی بین کشویها   عضو این سازمان حاصل شـد  
ـا    که برا  تسهیل دی فراهم نمودن سرمایه موید نیازبرا  تمویـل پـروژه ه
مشترک اعضا   این سازمان به تفاهم یسیدند . دستاوید دیگر همکای  ها  این  
سازمان موافقه دیبخش همکای  ها  فرهنگی است، وزیران فرهنگ کشـوی  

 ها  عضو سند همکای  مشترک فرهنگی امضا کردند . 
که دی مسکو بر گزای گردید    0221 دولت یوسیه دی نشست سازمان دی نومبر  

ـاد   ـه ـن پروژه ها  مشترک دی زمینه انرژ  که دایا  اولیت ها  مهم است  پش
کرد واین پروژه ها شامل کشف واستخراج وبهره بردای  از حوزه ها  نفـت  

 وگاز و همچنان استفاده مشترک اعضا از منابع آبها  شیرین میباشد . 
ـبـول   امیدواییم یوز  افغانستان به حیث عضو کامل این سازمان مهم جهان ق

 گردد واز مزایا  اقتصاد ، اجتماعی وفرهنگی آن بهره بردای  نماید ./ 
***************************************** 

 یونین ستی ـ کالیفوینیاحسین سرهنگ                                  
 ن دوست و دشم

 دنیا به این دوقطب مخالف جدا شده 
 با ما چونیست با مدعی آشنا شده 

 د  کشت وخون به توپ وتفنگ بود یسم شان 
 کشتن یواج به نمد آیا چرا شده 
 آزاد ما به لفظ، و به معنی اسیر ما 
 دی مُلک مؤمنان گذیِ این بال شده 

 تا دی توکلیم به  
 تحریر بندگی همه قسمت به ما شده 

 تنها تودیپناه به خدا اکتفا کنی 
 دشمن مگربه خون توبی اشتها شده؟ 

 هم کوزه است هم گل کوزست وکوزه گر 
 بشکست کوزه کلک مالمت به ما شده  

 دزد  کنند تیل و طال از بالد شرق 
 این یه زنی ز یه بلد آشنا شده  

 دشمن فریب داد چنان کین برادیم 
 دی بوسه کوبی قدم او یضا شده 

 ابلیس به گوش دوست من افگند وسوسه 
 کو شیعه است با تو برادی چرا شده 
 شیطان ها  گنده چه تدبیر کرده اند 
 کین دم برادیم ز برادی جدا شده 

 مصحف بسوزدآن وبه این طعنه می زند 
 بنگر دسیسه یا ومگو اشتباه شده  

 طالب بهانه کرد و هزاین هزای کشت 
 این طالب و مجاهد و دزد ازکجاشده 
 پیمانۀ زنا و غنا یوشه کشت وخون  
 لبریز گشته زآن که جلو ها یهاشده 
 تدییس قتل ویهزنی و دزد  و زنا 
 دیگوش ها زقصۀ ترک آشنا شده 
 هرقصه ترجمانی دیسیست دیفساد 
 این مصرف ازخزانۀ دشمن ادا شده 
 دشمن دیتهجد نیرنگ وما به خواب 
 تاسربلند کنیم زغفلت قضا شده 

 سرهنگهابه سیم وزی ایمان فروختند 
 نقصان دیین معامله از ابتدا شده                                          / . 
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گردند. صفحات تاییب کشوی  مانند افغانستان جزباکوششها  چندین محقـ   
 بیطرف تکمیل نخواهدشد.( 

همچنان دیپشتی کتاب مطالب یوشنگر  یادیشناسایی فشردۀ آن چنین می  
خوانیم: )ازاسکندیبزیگ تابه امروز، کوهپایه ها  خطرناک وبیابانها  بی آب  
وعلف افعانستان برهیچ لشکر  که به فکرتسلط و اشغال این سرزمین بوده باشد،  
یحمی نکرده وپیوسته قبرستان مهاجمان وفاتحان جهان بوده است. اکنون کـه  
ـاسـی   ایاالت متحدۀ امریکا، بریتانیا ودیگرکشویها  عضوناتو، نظربه منافع سی
ـاییـب   ـایـدت ونظامی شان تصمیم به دیگیر  دیازمدت دیاین کشوییادایند، ب

 خونبای وپیچیدۀ افغانستان یا بدانند وازآن بیاموزند.  
ـفـو  و   افغانستان معاصرسرزمینی کهنی است که ازفروپاشی امپراتوی  ص
سقوط دودمان مغولی هند، دوبایه سربرآویده است. تاییب قرن نزدۀ این کشوی  
ویرانگر  بسیای  یاکه دیاثریقابت وهمچشمی نخبگان دیحال جنگ وحامیان  

،  9111آنها یونماشده، بیادداید ودیر  نمی گذیدکه تهاجم نظامی شویو  دی 
به پشتیبانی پاکستان، یژیم طالبان وحمالت نظامـی    9112جنگ داخلی سالها  

( یاتجربه کرده است. این یوز  1/99سپتمبر) 99امریکادیقبال حوادث هولناک  
ها که قاچاقچیان موادمخدی، جنگساالیان وعساکرغربی هامشغول جنگ برا   
ـایـت   کنترول این کشویمهم ستراتژیک هستند، حکومت کابل هم که ازحـم
امریکا بهره منداست، تالش میکندبرماویا  شهرکابل تسلط یابد، وآنراتـحـت  
ادایۀ خودبیاوید، واماسئوال مهم اینست که افغانستان چرا بااینهمـه مشـکـالت  
دست به گریبان بوده واز بی ثباتی داخلی تامداخلۀ خایجی وافراط گـرایـی  

 فکر  ینج میبردو آسیب پذیرمیگردد ؟ 
امین صیقل، افغانستان امروزیا دیالبال  این حکایت توفانزا معرفی میکند و  
فهم چدید  یاازگذشته ها  دیدناک ودشوایاین کشویفرا یو  مامیگذاید. او  
سیما  یقابت دیبین خاندان شاهی یاکه دیاثر ازدواجها  تکرای  کریه تر می  
ـا    ـایه ـت ـاخ گردد، به تماشامی نشیند وبیان میداید که این حادثات چگونه س
ـنـت   سیاسی افغانستان یاضعیف ساخت وداغی یابرجبین خاندانها  بعد  سلـط

دوام    9119افغانستان، که از اواخرقرن هژدهم تاقبل ازکودتا  کمونیستی اپریل 
آویدند، بجاگذاشت. دیین کتاب میخوانیم مداخالت خایجی چگونه افغانستان  
یا ازداخل ناتوان ساخت، تحوالت اجتماعی و اقتصاد  یابه یکود مواجه نمود  
 واین کشوییادیبرابر ایدئولوژیها  افراطی وسیاسی آسیب پذیر یها ساخت.  
ـات   کتاب)افغانستان معاصر( که بیشتربه تاییب تنازع البقاء شباهت داید، مطالع
یوشنی دیبایۀ این کشویومشکالت آن بدست میدهدتا جایی که مطالعۀ آن به  
ـا    ـی همه کسانیکه عالقمندباشندسیاستها  دیحال تغییرشرق میانـه یـی وآس

 مرکز  یابدانند، بااهمیت خواهدبود.( 
ـقـدیـم   مؤلف پژوهشگر وعالم وآزموده دیمقدمۀ کتابش که قسمتی ازآن ت

بودهنوزمدت کوتاهی بیشتـراز    9192است، چنین نوشته است :)اوایل سالها   
، نگذشته بودکه بـه فـکـر  9111تعرض نظامی یوسهابه افغانستان )اخیردسمبر 

نوشتن این کتاب افتادم. دیاین سالهاکه افغانستان نسبت بهروقت دیـگـرمـوید  
توجۀ جهانیان قرایگرفته بود، ویژیم دست نشاندۀ یوسهابشدت تالش میویزید  
تاییب افغانستان یاطوییکه بامرامها  فکر  وایدئولوژیکی خودش سازگایباشد،  
سرازنو یقم بزند، عدۀ از دانشمندان غربی، افغانستان یابعنوان یک موضوع مهم  
ـنـدان   ـان ودانشـم ـق برا  تحقیقات علمی خودانتخاب نمودند، ویکتعدادمحق
ـایـی   مجرب، بخصوص آنهاییکه ازتاییب سیاسی وجامعۀ افغانستان چشم دیـده
داشتند، برآن شدندتااوضاع این کشوییا ازنگاه تاییخی و حاالت فعلی آن تحت  
تحلیل وتدقی  قرایدهند. من هم که اخیراً یسالۀ علمی دکتـویا  خـودیا دی  
آسترالیا تکمیل کرده بودم، وبعلت مخالفتم بااشغال افغانستان توسط شویو ، به  
ـیـک   وطن آبایی خودیفته نمی توانستم، تصمیم گرفتم این فرصت یابه فال ن
بگیرم وازآن همه نشراتی که یاجع به گذشته وآیندۀ افغانستان به نشرمیرسیـد،  
استفاده کنم. اگرچه باتوسل به بعضی ازین کایها  تحقیقی تصاویر واضحـی  
فرایو  من قرایگرفت وتوانستم به عم  سیاست وجامعۀ افغانی یاهیاب شـوم،  
ویوابط آنراباتحوالت منطقه وجهان بهتربدانم، ولی آثایفراوان دیگر  نیزبودند  
که ازدیدگاه جهانی ووسیعتر  تحریریافته بودند، وممد کایها  من واقع شدند.  
بایدبگویم که استفاده ازاین آثایکمک شایانی به من کردوجواب مناسبـی بـه  
صدا  افغانستان گردید، وبه من موقع داد آگاهی بیشتر  دیبایۀ افغانستان یابه  
ـعـضـی از   جهان عرضه نمایم . نگرانی من ازآن بودکه دانشمنـدان غـربـی ب
موضوعات اساسی یاازقبیل همچشمی ویقابت برا  گرفتن قـدیت، افـراط  
ـیـن   گرایی فکر  ومهمترازهمه یوابط فعالی یاکه دیاثر ازدواجها  مکری دیب

قویاًدیهمه تحوالت دولتها     9111خاندان شاهی افغانستان موجودبود، وازسال  
ـیـن   افغانی تأثیرداشت، نادیده گرفته بودند. هرچنداین موضوعات ازدیدمحقق
افغانی بخصوص آنهایی که برداشت عمیقی ازتاییب افغانهاداشتند ویادیمرحلـۀ  
ـبـود، ولـی   اززندگی شان به امویسیاست ودولت مصروف بودند، پوشیده ن

 چنانکه تذکریفت، محققین غیرافغانی توچه چندانی به آن نکرده بودند. 
سفر  به پاییس کردم تاداکتریوان فرهاد  یاکه    9190به این منظویدیاوایل 

ـاه یا  99اخیراً دیاثراشغال افغانستان توسط شویویها، پناهندۀ آنجاشده بود، و  م
دیزندان یژیم کمونیستی نویمحمدتره کی و حفیظ اهلل امین سپر  کرده بود،  

ـا   9112مالقات کنم. داکترفرهاد  دی سالها   زمانیکه شاگردیکی ازلیسه ه
ـان   ـن ـاچ ـاد  ت کابل بودم، آموزگای و مربی من بود. بایدبگویم که داکترفره
ـتـمـدای   ـاس ـی مشرب وسیع اجتماعی وصداقتی که دایا میباشد، بعنوان یک س
هوشمند و بانفوذ همیشه احترام من وامثال من یا بخودجلب کـرده، ومـن دی  
بسیای  مواید پیرو اوبوده ام، داکترفرهاد  حاضرگردیدباهمه مصروفیت ها   

 تدییسی که دیپاییس داشت، بامن همکای  کند... 
دیطول سالهایی که تحقیقات من بخاطرتهیۀ این کتاب جریان داشت باافغانها   
ـای    ـی ـاالن بس ـع صاحب نظرودانشمندان غیرافغان، وهمچنین سیاستمدایان وف
 صحبت نموده وازکمکها  بی شائبۀ یکعده موسسات علمی بهره ویشده ام ...( 
پروفیسرداکترامین صیقل دیقسمتی ازگفته هایش دیآغازکتاب چنین یوشنی  
انداخته است:) دیدویۀ بعدازجنگ سرد، یقابت دیبایۀ افغانستان همچنان ادامـه  
ـابـ    ـا  س پیداکرد وکشویها  متعددپاکستان، ایران، هندوستان، جمهوییته
شویو  دیآسیا  مرکز ، عربستان سعود، چین، ایاالت متحدۀ امریکاودیگران  
دیین یقابت سهیم شدند. )دیواقع هردولتی که به نحو  ازانحا منفعتی دیآسیا   
ـا    ـه مرکز  داشت، به تحوالت افغانستان عالقمندشده بود.( اکنون هم قـدیت
بزیگ وهمجوای کمافی الساب  به تربیت افراد واشخاص معتمدشان دیبین گروه  
ها  افغانی مصروف هستند، وسیاستها  مبتنی بر اطالعات نادیست وتحلیلها   
ـنـگ   ضعیف یادیافغانستان عملی میکنند. پاکستان اولین کشوییست که دیج
افغانستان دیگیرشد، وعلیرغم هوشدایکایشناسان واینکه اثرات این دیگیر  و  
شمولیت دی مشکالت به خوداین کشویبرگشت خواهدکرد، وثبات پاکستان و  

ادامـه  9112منطقه یابه خطرمواجه خواهدساخت، به حمایت طالبان دیسالها   
داد. حتی امریکاازنتیجۀ این تحوالت دیامان نماندو حکومت این کشویمجبوی  

به طویمستقیم دیافغانستان مداخلۀ نظامی  0229گردیدبعداز واقعۀ یازدهم سپتمبر 
 کند، وبرا  گرفتای  مسببین این واقعه وسرنگونی یژیم طالبان اقدام نماید . 

دیاثرمداخالت خایجی وپامال شدن اقلیتها  دیگر،حکمرانان دیانی توانستند  
ماهیت ناهمگون ونامتناسب سیاسی برا  دولت مرکز  )شبیه دولتها  امروزه( 

 هفته نامۀ امید   899شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : افغانستان معاصر
 مؤلف : پروفیسرداکتر محمدامین صیقل

 مترجم : محمدنعیم مجددی
یقیناً مطالعین گرامی وفرزانۀ جریدۀ امیدبه این بخش ویژۀ این نشریۀ گرانمایۀ  
مردمی دیخایج وطن عزیز، ازچندسال به اینطرف آشناخواهندبود. دیین دیاز  
ـایان،   ـعـه نـگ مدتِ شگوفان، من به زعم خوددیپهلو  سایرنویسندگان وواق
کوشیده ام کتابها  نشرشدۀ هم وطنان عالیقدی یاکه چه طویمستقیم وچـه از  
ـا،   ـه دست کوشان عزیزبه دستم یسیده است، باامانتدای ، فشردۀ محتویات آن

( به عالقمندان معـرفـی   Book Reviewمنحیث باز نگرش کتاب یا)بوک یویو 
 کنم . 

اینک قبل ازمعرفی کتاب ایزشمند  
ومستند ویوشنگر)افغانستان معاصـر(،  
ـیـن   ـتـرام تألیف جناب پروفیـسـرداک
ـبـل   ـاق ـه صیقل، که به گمانم یکبای سال
ـتـوه وطـن   ـایز نس دیزمان حیات مب
ـعـود، دی   شهیدقوماندان احمدشاه مس
کنفرانس نظر خواهی ومشویتی لندن،  
ازصحبتش مستفید شده ام، ضمناً شمـۀ  
ازشخصیت آزموده وپرکایمطبوعاتی  
برون مرز  جناب محمدنعیم مجدد ،  
ـایسـی   مترجم این تاب ازانگلیسی به ف
 دی ، باشما نیزصحبت خواهم کرد.  

ـالـب   بهرحال، یاجع به مقام علمی وتحصیالت عالی داکترامین صیقل مـط
ـا   زیاد  دینشرات ملی وبین المللی تذکریافته است، اینک فشردۀ ازآن به شـم
ایائه میشود: پروفیسرامین صیقل که جا  ممتاز  دیقطاینخبگان افغانستان داید،  
یئیس مرکزمطالعات اسالمی، عربی و پروفیسرحقوق وعلوم سیاسی دینیشنـل  
یونیویستی آسترالیا میباشد. و  بحیث پروفیسرمهمان دییونیویستی ها کامبرج،  
پرنستن و انستیتوت مطالعات شرق شناسی یونیویستی سوسیک لنزحضوی بهم  
یسانیده است. استاد صیقل عضو یوابط خایجی یاکفلرفوندیشن نیزمیباشد. دی  
جملۀ تألیفات عمدۀ او آثای  دیبایۀ شرق میانه، آسیا  مرکز  وشویو  ساب   

 بشمول ظهویوسقوط شاه دیایران به نشریسیده است... 
حال شمۀ ازنوشتۀ دانشمندگرامی عبدالعلی نویاحرای  یادیبایۀ شخصیت و  
ـا    کاینامه ها  استادمحمدنعیم مجدد ، مترجم این کتاب یادآویمیشـوم: آق
محمدنعیم مجدد  که خلف الصدق پدیدانشمند ش مرحوم جناب غالم محمد  
ـان   ـای ـعـدازپ ـاشـد، ب ـب مجدد ، یکی ازشخصیتها  برازندۀ فرهنگی هرات می
تحصیالت دیفاکولتۀ ادبیات دانشگاه کابل، ومعلمی دیلیسۀ جامی هرات، دیاثر  
کودتا  منحوس ثوی وازهم گسیختگی شیرازۀ زندگی مردم افغانستان، نخست  

عازم پاکستان وسپس یوانۀ آلمان گردید. بعدازدهسال اقامت دی    9111دیسال  
ـادیـۀ   آلمان وفراگرفتن زبان آلمانی، وهمکای  باافغانها  مهاجردی تأسیس اتح

وایدامریکاوجاگزین شمال کالیفوینیا گردید، و    9191افغانها دیآلمان، دیسال  
فعالیتها  پرثمرش یادییاه فرهنگ، ادب وتاییب وطن عزیزادامه داد. تألیفات  

ـ ترجمۀ کتاب واکنشها  مذهبی وتحوالت  9وتراجم عمدۀ اوعبایت است از:  
ـ ترتیب وچاپ  0تألیف داکترسنزل نوید،    9101ـ 9191اجتماعی دی افغانستان  

ـ ترتیب وچاپ خاطرات سیاسی حضرت  2دیوان غزلیات عبدالباقی مجدد ،  
ـان،  1محمدصادق المجدد ،   ـت ـ ترجمۀ همین کتاب حاضرتاییب معاصرافغانس

 تألیف پروفیسرامین صیقل ... 
  110حال میپردازم به معرفی کتاب پرمحتوا  تاییب معاصرافغانستان، که دی 

صفحه دیامریکابچاپ یسیده است: داکتریوان فرهاد ، که امیدوایم ازحادثۀ  
ـات   مریضی شدیدکه چنین شخصیت فرزانه، عالم، نویسنده، زبان شناس ودپلم
ویزیده وخیراندیش یابستر  شفاخانه ساخته، بامرحمت ایزد  صحتیاب گردد  
 یاجع به ترجمۀ کتاب داکترصیقل سخنانی ابرازنموده، که فشردۀ آن اینست: 
)این کتاب ازانگلیسی ترجمه شده است وهدف مؤلف آن بودکه کوتاهـی  
ها  چندین کتاب مختصرومفصل یاکه به انگلیسی دیبایۀ افغانستان نگاشته شده  
بود، جبران نماید. متن انگلیسی این کتاب که دیانگلستان بچاپ یسیـده، اثـر  
داکترمحمدامین صیقل، استادسابقه دای یونیویسیتۀ ملی کانبرا)آسترالیا( میباشد،  

 وتوسط دوست عزیزمحمد نعیم مجدد  به فایسی دی  ترجمه شده است. 
هنگامیکه آن عزیزایجمند)داکترصیقل(فصلها  این کتاب یامسوده میکرد،  

م وپس ازآن )ومن دیفرانسه پناهگزین شده بـودم( مـؤلـف  9190بعنی سال 
ـا    ـه ـال گرامی چندین یوزدیپاییس دیبایۀ تاییب وطن وبطوی خاص احوال س
اخیربامن صحبت کردوسخنان مرایو  چندین نوایثبت نمود. وازاینجاست که  
ازیو  لطف، نام مرابه حساب مساعدمؤلف دیعنوان دیمج کرده است. واقعیت  
این است که مساعی چندین سالۀ داکترمحمدامین صیقل سرچشمۀ عمدۀ تألیف  
ـیـر   فصلها  متعدداین کتاب میباشد. مؤلف کتاب، ازجلداول کتاب مرحوم م
ـلـددوم   ـاج غالم محمدغبای)افغانستان دیمسیرتاییب( استفاده کرده اسـت، ام
افغانستان دیمسیرتاییب بعدازوفات ایشان)دیاثر کوشش پسرشان ایجمندحشمت  
خلیل غبای( بچاپ یسید، ونیز افغانستان دیپنج قرن اخیر اثرمیرمحمـدصـدیـ   
ـاپ   فرهنگ بعداً نشرشد و نیزاکنون جلداخیرسراج التواییب)دیچندوقایه( بـچ
یسیده است، وکتاب امان التواییب نیزباالخره به چاپ یسید، که اینهمه برعالوۀ  
آثایانگلیسی تازه چاپ شده، مویداستفادۀ داکترمحمدامین صیقل دی چاپ دوم  

 کتاب خواهدبود . 
فعالً به علت محدودبودن امکانات ماد ، مترجم گرامی حاضرشدند تعـداد    

ـیـد   معدود  ازاین ترجمه یابه مصرف شخصی خوددیامریکابچاپ یسانند. ام
است ایجمندگرامی محمودصیقل)که برادیمولف است و ساکن کابل میباشد(  
تعدادمزید آنرادیکابل چاپ کند، وبعدازآن همه دست اندیکایان چشم بـراه  

 شکل تجدید وتکمیل یافتۀ کتاب خواهیم بود. ان شاءاهلل تعالی .  
دیاین کتاب مطالبی موجوداست که دیبعضی کتب مفصل نیامده است، مثالً  
اختالفات دیخاندان شاهی. بایددانست که بعدازختم فاجعه بایسلطنت محمدنادی  
شاه، بین یک شعبۀ خاندان که متشکل ازمحمد ظاهرشاه، شاه محمودخان وشاه  
ولی خان)وپسرش سردایعبدالولی( بود، وشعبۀ دیگرکه شامل محمدهاشم خان،  
ـنـی   ـع سردایمحمدداوودخان وسردایمحمدنعیم بود، اختالفات اعالن نشـده ی
مخفیانه ظهویکرد که به مرویسالیان پوشیده ازنگاهان شدت یافت، وبه کودتا   
ـا   داوود  انجامیدکه برضد محمدظاهرشاه و سردایعبدالولی بود. ایـن کـودت
بدبختی ها  بی پایان یابرا  ملت افغانستان بایآوید، وتاییب نگایان ساب  ایـن  
اختالف یاکه ییشۀ خاندانی داید)یعنی مادیان جدا گانه ازدو زوجۀ سردایمحمد  

 یوسف خان مصاحب( یوشن ندیده اند، وحتی ازآن ذکرهم نکرده اند . 
بااینهمه ازعالقمندان تاییب خواهشمندیم دیصویتیکه دیاین کتاب کوتاهی  
 عمده کشف کنند، آنرامستقیماً به مؤلف کتاب ویابرادی ایشان بنگایند تا ملتفت  

 فلشنگ ـ نیویایکمشتاق احمدکریم نوی                            
 د جهانی با جهان وداع کر

هنرمندتوانا ودوست دیرینه وپایینه ام استاداسرائیل یویا باپیامش خبرمرگ  
 مرحوم زنده یاد یحیم جهانی، هنرمند 
 برازنده یا برایم یسانید وگفت:  
 امشب یهی ازمیکده بیرون ننهم پا  
 آزیدۀ دیدم ، دوسه پیمانه بسم نیست   

 )یهی معیر (                                     
ـاک   ـن او باپیام کوتاهش خبرالـم
ـا   یک آشنایی یا برایم داد که سال ه
ـنـگ کشـوی   دی باغستان هنر وفره
خدمت نمود. بدین ترتیب از گلستان  
پر بایهنروفرهنگ پر غنا  کشـوی  
ـلـی   عزیزم، گل دیگر  پرپر شد گ

 که به صد بهای دیگر نروید .  
باشادیوان یحیم جهانی ازسالهاقبل آشنایی داشتم، همکایان وهسته گـذایان  
ایکستراماتویان همۀ شان آشنایان و یایان قدیمی ام میباشند، آنان بادیک مقام  
واال  هنر)که چراجایگاه هنرمند باید دیکفشکن باشد(، اساس وپایـۀ گـروه  
هنر  آماتویان یا دیدهۀ قانون اساسی طرح نمودندوبدین سان باابتکایعمل شان  
ـاهـر   خرابات نوینی یادیتاییب هنرکشوییقم زدند. چون محترمان مرحـوم ظ
هویدا، مسحوی جمال، عزیزآشنا، استادچترام سانی، ببرک وسا، کبیرهـویـدا،  
ـبـالدی   آغامحمدکایگر وچندعزیزدیگر، که من یاجع به ایکسترآماتـویان ق

 مطبوعات نوشته و یادآوییهایی زیاد  داشته ام.  
شادیوان یحیم جهان کاییامثل زنده یادظاهرهویدا، با سن کم ولی عالقۀ وافر  
به هنر، ازتیاتر آغازکرد. او دیین یاستا هموایه خودیا مرهون ومدیون مرحوم  
ـادعـزیـزاهلل   ـت استادسیدمقدس نگاه، استادستایجفایی، فیض محمدخیرزاده، اس
ـایان   ـایان وی هدف، احمدشاه علم وچندهنرمند توانا  دیگر میدانست، وهمک
تیاترچون استاداکبریوشن استادبیسد، استاد مشعل هنریای، استادحمید جلیا، خانم  
زلیخا نگاه، استادخان آقاسروی وبانو مزیده سروی، بانوحبیبه عسکر، مـرحـوم  
ـای ،   ـب سردایمحمدایمن،مرحوم عظیم جسوی، استادیفی  صادق، بانومحبوبه ج
بانوزیغونه یادآوی  هاوخاطراتی داشت . اواقدامات وکای مرحوم استادیشیـد  
ـثـراً   لطیفی وخیرزاده یابه دیدۀ قدیمی نگریست، واز انتخاب تخلص کـه اک
ـانـی   ـادده مرحوم استادسیدمقدس نگاه برا  هنرمندان تیاترانتخاب نمـوده، ی
ـاه   ـقـدس نـگ داشت. چنانچه تخلص جهانی، جفایی و یوشن یا مرحوم سیدم
انتخاب نموده بود. آن مرحوم باهمه سجایا  نیکو  هنر  اش، به مرد تخلص  

 یاب نیزموید هنرمندان قرایداشت .  
ـنـر    شادیوان یحیم جهانی ازجملۀ هنرمندان مسلکی بود، که دیعرصۀ ه
ـتـر    تحصیالت عالی داشت، ودیزمینه بادیک و دیاک بود، که تا دیجۀ ماس
پیش یفته بود، ومدیک تحصیلی اش یا ازاتحاد شویو  ساب  بدسـت آویده  
بود . موصوف شخص باپرنسیب، آیام وشکسته نفس بود. زمانی که مسئولیت  

یابدوش داشتم، یاآیامی    0229و 9111جشنوایه ها  هنروفرهنگ  دیسالها   
 و فروتنی ازکایهایم دیجشنوایه ها تشکرنمود .  

دیسرزمینی که جغرافیا  القاب نام گرفته، یکی تیوییسن شرق، دیـگـر   
ـان و   بحرالعلوم ودیگر  مغزمتفکرجهان ! جهانی که هنرش موید تقدیرجوان
کالن ساالن قرایمی گرفت، باکمال بی ادعایی و شکسته نفسی به سرمیبرد، و  

 محبوبیتش یا به یخ کسی نمی کشید.  
آهنگها )ناز  جان بیا(، )او دلبرجانم بیقرایم امشب( باسبک منحـصـر بـه  
فردش ودیحدود پنجاه آهنگ وهفت سی د  وده ها نوایثبت شـده از آن،  
یادگای  جهانی ازمرحوم جهانی می باشند. او وطن ومردمش یادوست داشت،  
وبه هنر وفرهنگ کشویش مشتاقانه عش  می ویزید. بای  او دیپیامی به نقـل  
قول از برتراندیاسل، فیسلوف شهیرانگلیسی، گفته بودکـه عشـ  ویزیـدن،  

 خردمندانه، و تنفرویزیدن، ابلهانه است . 
شادیوان جهانی به خانواده ودوستانش سخت عالقمندبود، به همسر عزیزش  
هنرمندحنجره طالیی بانو  آوازافغانستان خانم ثریاجان )سلما جهانی( به دیـدۀ  
قدی مینگریست. استاد ستایجفایی که خوددی بسترمریضی است، میگویـدکـه  
دیمکالمات اخیرش، جهانی به اوگفته بود: زن بگیر، هنگامی یوح دیبدن یک  
انسان دمیده میشودکه دی شکم یک زن میباشد، طفل هنگام گریـه دیآغـوش  
ـیـر   یک زن، هنگامیکه عاش  میشود دیقلب یک زن جامیگیرد . بقول استادکب
هویداآهنگسازمشهوی ویای قدیمی جهانی، که تا آخرین یم  حیات جهانی، اویا  

 همراهی کرد ودیکنایش بود، می گوید:  
 تاکه باشیم به جهان، مهر تو اندی دل ما 

 تو مپندای که برفتی وفراموش شد  ازدل ما                                       
بهرحال، زنده یاد یحیم جهانی وهمسرش بانوسلماجان، که عمرش دیاز باد،  
یوش منحصربفرد  دیعرصۀ هنرداشته اند ودایند. ازشاد یوان یحیم جهانی سه  
فرزندنازنین باقی مانده: یهی جهانی، که خود هنرمند مستعد است، ودو دختر به  
ـال   ـب نام ها  سلماجان وسنبل جان، که خداوند بهمۀ شان عمر دیاز وبخت واق

 فراوان نصیب بداید. 
ـادیـۀ   دیخاتمه مراتب همدید  وتسلیت عمی  خودو همکایان عزیز اتـح
هنرمندان ومطبوعاتیان افغانستان یا به خانوادۀ گرامی جهانی،دوستان وعالقمندان  
ش، بویژه هنرمندممتازآقا  حیدیسلیم ونجیب جان نوابی وفهمیه جان نـوابـی  
 ازتۀ قلب تسلیت میگویم. یوحش شادیادش گرامی وبهشت برین مکانش باد ! / 
***************************************** 
دیافغانستان یاانکشاف دهند وقدیتها  یقیب وجهانی قرن بیستم هم ادامۀ ایـن  
ـیـن   دولتها یابنامها  استبداد ، لیبرال، مطل  العنانی ویژیمها  کمونیستی تضم

که مصادف به سقوط اتحادشویو  ساب  وازبیـن    9119کردند. ولی دیاواخر  
یفتن کمونیسم دیجهان بود، تمام عالیم وآثای  که بـه مـوجـودیـت یـک  
ـتـرول دولـت   ـن حکومت مرکز  دیافغانستان داللت داشت، ازبین یفت وک
بروسایل فشای)عسکر ( وثروتها  جامعه که برا  چندین دهه دیاختیایدولتها   
ـاسـی وذات   حکمران بودند، بشمول اجتماعات افغانی )به خصوص یوابط اس
ـاشـی   البینی این اجتماعات( ازدست یفت و نه تنهاسیاست وادایه دیخطرفـروپ
 قرایگرفت، بلکه سراسرجامعۀ افغانی ازتهدیدچندپایچگی وانقسام مصون نماند.  
ـام   ویلیام میلی میگوید: )اکنون مشکل اساسی افغانستان بیشتربه آویدن یک نظ
ویاچایچوب اجتماعی وقابل قبول برا  همه مربوط می باشد، تاتشکیل یـک  

 حکومت جدید.(  
جا  شک نیست که یسیدن به این مأمول مشکالتی یاکه دیقـدم اول بـه  
میزان مداخلۀ خایجی دیافغانستان مربوط میشود، فرایو  مامی گذاید. احمـد  
ـان  شاه مسعودکه یک چهرۀ برازندۀ مقاومت برعلیه اشغال شویو  وادایۀ طالب
)باحمایت پاکستان( بود، وتاپایان زندگی به یک حامی قدیتمندخایجی تن دی  
نداد. دویوزقبل ازحملۀ تروییستی برعمایات بلندمنزل امریکاتوسط القاعده و  

گفته بود:)تنها باقطع آخرین تعرضات خایج    9119طالبان بقتل یسید، اودیمایچ  
است که میتوانیم مشکالت سیاسی واقتصاد  افغانستان یاحل نماییم.( )دنبالهداید  
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 هفته نامۀ امید  899شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 با یک زوج ممتاز وخدمتگار آشنا شوید 
ـفـه   دیشمایۀ پیش به اطالع خوانندگان ایجمندیسانیده شد، اخیراً بانو شـری
سراج تویوایانا دیایالت ویجینیا به یحمت ح  یسید. دیآن شمایه وعده دادیم  
که مطالب مشرحی دیبایۀ شادیوان نجیب اهلل تویوایانا وهمسرشان، دیین شمایه  

 تقدیم کنیم.  
ـیـت   برا  شناخت بهتـر ازشـخـص
ـا   تویوایانا، از دو دانشمند کشوی، که ب
ـبـی داینـد،   ـب ایشان قرابت نسبی و س
ـا   ـیـز ب معلومات گردآوی  شد، و ن
ـا   ـان ـامـۀ آیی ـن ــ مراجعه به سایت دانش
ـلـم   ودیگر منابع  ، مقالۀ مشـرح از ق
ـاد   ـت ــ ــ پژوهشگر   گرامی  جناب اسـ
ـا       محمد آصف     فکرت ، آگاهی ه
زیاد تر  به دست آمـد. آنـچـه دی      
ـــرای ذیـل   ــ ــ ــ زمینه حاصل  شد ،  ق

 است :  
ازجناب دانشمندسعداهلل غوثی دپلمات سابقه دای واستادپیشین دانشگاه کابل،  
ـان   دیبایۀ شادیوان تویوایانا جویا  معلومات شدم . ایشان چنین گفتند : اسم ش
نجیب اهلل وتخلص شان تویوایانا است، پدیشان مرحوم سردایمحمدیونس خان  
مادیشان یگانه خواهرامیر حبیب اهلل خان سراج بودند. برادیان شان داکترمحمد  
انس وزیر اطالعات وکلتویساب ، محمداشرف، محمدسروی ومحمداکبر بودند.  

 خواهران شان محترمه ها ملیحه سراج، حمیرا جیالنی و امینه سراج بودند. 
مرحوم نجیب اهلل تویوایانا پس ازاتمام لیسۀ استقالل، شامل کدی وزایت اموی  
خایجه شد، بزود  به مقامات باالتامدیریت سیاسی ایتقاکرد،گـرچـه وزیـر  

م( . پس  9111ـ 9111خایجه نشد، اماتقریباً نقش وزیرخایجه یا داشت)سالها  
ازتقسیم هندوستان، وایجاد پاکستان، تویوایانا بحیث نمایندۀ خاص افغانستان به  
کراچی یفت وبا محمدعلی جناح مذاکره کرد. جناح اتونومی عالی  قبایل و  
احترام کلتویوعنعنات مناط  شمال غربی یاوعده داد، تویوایانابه کابل برگشت.  
پس ازچندماه جناح وفات کردوجانشینانش وعدۀ اویا نقض کردند. لذا نخستین  
مذاکرات افغانستان وپاکستان تازه تولد شده دیبایۀ مناط  قبایل شمالغربی آن  

 طرف دیویند، همین مذاکرات تویوایانا وجناح بوده است .  
تویوایانا بعداً بحیث وزیرمعایف مقریشد، و دیدویۀ او بودکه زبانها  فایسی  
دی  وپشتو دیسراسرکشویدیمعایف گسترش یافت. نجیب اهلل خان پـس از  
مدتی سفیرافغانستان دیهندمقریشد، وبا نهرو بسیاینزدیک بود. بعد سفیر دیلندن  
بعداسفیرافغانستان دیواشنگتن مقریشد. دیهمین وظیفه بودکه عدم اعتمادداوود  
خان ونعیم خان یاکسب نمود وازمقامش برطرف شد. و  به افغانستان بر نگشت  
 ودییونیویستی یادگرز دیایالت نیوجرسی تاآخر حیات مقام تدییسی داشت .  

ـات    01مرحوم تویوایانا دوپسر داشت، یکی محمدیوسف که  سال پیش وف
کرد، ودیگر  وحیداهلل پسرکوچکترش، که متأسفانه ازسالها پیش مریض شده  

 واخیراً به سرطان نیزدچایگردیده، وفعال دیایالت منسوتا بسرمی برد.  
شریفه جان همسرتویوایانا آخرین فرزند امیرحبیب اهلل خان شهید بود، کـه  
همین دوهفته پیش دیشهرالکسندییۀ ویجینیادیگذشت، البته و  کوچکتریـن  
فرزندامیرشهید نبود. مادیاین بانو دختریکی از بزیگان هزایه جات بود، شریفه  
جان یک خانم بسیاییوشنفکربود و دیبسیایمراحل زندگی بـه شـوهـرخـود  
بازومیداد، بخصوص دیمرحلۀ اول ازدواج که شوهرش ازنگاه اقتصاد  وضع  
خوب نداشت، این بانو باخیاطی وفروش ماحصل خیاطی خود زندگی خانواده  
ـانـم   یاپیش میبرد، تااینکه شوهرش به مقامها  باالیسید ودیآنزمان هم ایـن خ
بحیث همسرسفیر، دیتمام مراسم دپلماتیکی که شرکت میکردند، بسیایبصویت  

 دیخشان ازافغانستان نمایندگی می نمود.  
ـات    11تویوایانا به سن   سالگی وهمسرشان به سن یکصدو یک سالگی وف

 یافتند. یوان شان شاد باد ! / 
آنچه از زبان جناب داکترعبدالوهاب هاد ، استادپیشین فاکولتۀ حقـوق و  
علوم سیاسی دانشگاه کابل دیبایۀ شادیوان نجیب اهلل تویوایانا وهمسرش شنیدم،  
فشردۀ آن ازین قرای است : تویوایانا شخص بسیایمبتکر و بافراست بود، پس از  
 محمودبیگ طرز  یکی ازتواناترین دپلماتها  کشویدیآنزمان بشمایمیرفت.  
شریفه جان تویوایانا یکی ازآخرین دختران امیرحبیب اهلل خان بود، وطوی   
که خودبعدها به ماقصه میکرد، برزانو  پدیمی نشست و احساس دختر  خود  
یادیبرابر او تاواپسین یوزگایزندگی اش نگه داشته بود. دی سن بسیایخرد واید  
مکتب دخترانه دیبوستان سرا  کابل شد، که آنهم ودیعه ومیراثی بود ازبی بی  
حلیمه، ملکۀ امیرعبدالرحمن خان، که بانو  بامعرفت ودانش دوست وطرفدای  
بسیای عالقمندپیشرفت کشویشناخته میشود. عمه شریفه جان مانندهمه دختران  
وپسران آنزمان دیکابل وشاید دیبعضی والیات دیگرکشوی باختم دویۀ امانـی  
وآغازشویش محروم ازتحصیل بیشترشد. عین سانحه دیحیات شوهرش آینده  
ـتـۀ   اش نجیب اهلل تویوایانا نیزدست داد. این دوفرزندخانوادۀ سلطنتـی گـذش
ـا   ـن افغانستان دیجریان چندسال و البته فراگیر  علوم آنزمان دیخانه باهـم آش

 شدند، وآشنایی بیشتر منجربه ازدواج شان گردید.  
داستان حیات این دختر با کریر سیاسی و دپلماتیک شوهرجوانش تویوایانا  
دیوزایت خایجه، برومندشد. سفراولی که نجیب اهلل خان بحیث مدیرسیاسی به  
خایج دیعهدصدایت محمدهاشم خان داشت، سفر  بودکه بعدازجنگ دوم  
جهانی وبروزهلهلۀ استقالل طلبی هندبرتانو  و همهمۀ تشکیل یک دولت جدید  
بنام پاکستان، دیهمسایگی افغانستان دست داد. دپلمات جوان عازم هندشـد و  
همسردیکابل ماند. مالقات نجیب اهلل خان بنابرعدم موجودیت اسنادمـؤثـ  و  
ـانـب   اینکه باکی ها وباچه شرح وبسط دیموید داعیۀ برح  پشتونها ازنگاه اینج
ـتـصـراً   وهاب هاد ، وملت انقسام یافتۀ افغانستان دست داد، یوشن نیست. مخ
گفتند وشنیدیم که بانهرو وگاند  وبعد باقائدپاکستان آینده، آقا  جناح دست  
داد، وخواستۀ مردم افغانستان وپشتونها  آنطرف خط نامنهاد دیویند مـطـرح  
بحث شد. موصوف افزون بر اشخاصی که پیشترگفتم، باهمکایان نزدیک الید  

 مونت بتن، آخرین وایسرا  انگلیس دیهند نیزمذاکراتی بعمل آوید . 
سخن کوتاه، دولت پاکستان ازنظربریتانیا  آنزمان باید تشکیل می شد، کـه  
ـام   شد واقدام افغانستان که می بایست ازسالهاقبل آغازمیشد، ناچیز ونامثمر تـم
ـنـدبـه   ـایۀ ه ماند، هرچند الید بتن بطویمبهم اینطویدیهنگام عملیۀ انقسام نیمق
هندوپاکستان این چنین اظهایداشت: )توافقات باطوائف دیوالیت شمالغـربـی  

 هند، بایدبا خلف مقام ذیصالح مقتضی جانشین گردد.(  
نجیب اهلل بکابل برگشت، اولین سفیربه هندآزادشده تعیین شد، همسر خـود  
خانم شریفه یا باخودبرد و دیهندآزاد دیدهلی شروع بکایکرد. همسروخودش  
ـانـۀ آن   باحلقات سیاسی وقت ایتباطات دپلماتیک فعال بر قرایکردند، که نش
ـان   ازنگاه اینجانب وهاب هاد ، تصویر تاییخی است که ازنهرو ونجیب اهلل خ
دییک ضیافت، وآن هم به مناسبت سفرشاه محمودخان گرفته شـده، ودیآن  
عکس دیده میشود سفیرافغانستان میخواهدسیگایش یایوشن کنـد وآن کـه  
ـیـن   میخواهد سگرت سفیرافغانستان یا یوشن کند، شخص جاللتمآب نهرو اول
 صدیاعظم هندوستان آزاد بود. این تصویروجودداید، )دنباله دی صفحۀ ششم( 

 نیوجرسیانجنیر عبدالصبوی فروزان                                    
 تلویزیون ژوندن

  مظهرتعصب زبانی وقوم گرایی درافغانستان
)دنباله ازشمایه ها  پیش( ،آقا  اسماعیل یون ! لطفاً باهمراهان فاشیستت، که  
دیپی تداوم حکومت قبیلو  هستید، وسایر اقوام وباشندگان اصیل افغانستان یا  
مردم مهاجرازکشویها  دیگرمی شمایید، دنبالۀ داستان نادی غدای یا این شمایۀ  

 جریدۀ وزین امید هم دنبال بکنید :  
نادی این هفت جلدقرآن مجید یاکه دیآنها حضرات مجدد  مُهر تایید زده  
بودند، باهیئت دوازده نفر  شامل حضرات مجدد  که دی یأس آن شاه ولی و  
شاه محمود برادیان نادی بودند، به نزدحبیب اهلل کهدامنی دیجبل السراج فرستاد.  
شاه حبیب اهلل این هیئت یاباعزت دای ، مهمان نواز  کرد، غذاها  لذیذشمالی  
ـایف   ـع به ایشان داد، انگوی و سیب ومیوه ها  شیرین واعال  شمالی برایشان ت
کردومهمانی بی نظیر  برا  شان ترتیب داد. این یکی ازخصوصیات حبیـب  
اهلل کهدامنی بودکه مهمان یاعزیزوگرامی میداشت. ببرک ز  یکی از خوانین  
جنوبی که دیهیئت بود، میگویدکه حبیب اهلل خان چنان مهمان نواز  کردکه  
نظیرش یاندیده بودم، وغذاها  لذیذوتندوتیز شمالی وانگوی وسیب خوش مزه  
اش چنان بودکه همۀ مایاکیف کرد وبعدازصرف غذا صحبتهاشروع شد، ازقسم  
خویدن نادیشاه و برادیانش ومهروامضا  شان دیقرآن شریف یادشد، وگفتند  
نادیشاه نیت بدنداید وازشما وایکان شما دعوت کرده است که بکابل بیایید ودی  
دولت همکای  نمایید، وبه قرآن شریف قسم خویده وآنراامضا ومهرکرده و  
برادیانش نیزآنرامهروامضاکرده وبه خاطراطمینان خاطرواحترام شما، دوبرادی  
ـا   خودیا نیزنزد شمافرستاده وسالم و تحیات زیادبه شما گفته است. حبیب اهلل ب
احترام ومتین دیمجلس نشسته وبه حرفهاوسخنهاگوش میداد. دیهمین هنگام بود  
که حضرت مجدد  پیرکوهستان قرآنها  مجید یاکه به آنهانادی وبـرادیانـش  
قسم یاد ومهروامضاکرده بودند، کشید وحبیب اهلل کهدامنی به مجرد  که این  
ـیـرون   قرآنها  شریف یادید، فویاً ازجایش بلندشد وازمجلس خایج شدوبه ب
یفت. همۀ ماتعجب کردیم که چطویشدکه او تازمانیکه قرآنها  شـریـف یا  

 بیرون نکرده بودیم، فویاًبرخاسته وبیرون یفت . 
ببرک ز  میگویدکه ماهمه که ازکابل آمده بودیم آزیده شدیم که ماهنـوز  
حرف میزدیم ومجلس جریان داشت، واوبدون آنکه بماچیز  بگوید عاجل از  
جایش برخاست ومجلس یاترک کرد. همۀ ماخاموش شدیم وندانستیم که چه  
کنیم وکس ندانست که چراحبیب اهلل خان مهمانهایا یهاکرد وازمجلس یفـت،  
حتی حضرت صاحب شمس الح  مجدد  که پیر اوبود، نزدما کم آمد ودی  
ـا ادب   فکریفته بود. چندلحظۀ نگذشته بودکه دیوازه بازشد وحبیب اهلل خان ب
ـا    ـه خاص داخل مجلس شد وبه همه سالم دادودیهمان جایش نشست وقرآن
شریف یایکایک گرفت وهریک یاسه بایبوسید وسه بایدیچشمان خودمالید.  
ـاحـب   ـیـرص دیین وقت حضرت پیرصاحب کوهستان ازحبیب اهلل پرسید: ام
چطوی شدکه شما دفعتاً مجلس یاترک کردیدو بدون اینکه چیز  بگوییـد از  

 اطاق بیرون شده ومهمانان یاتنهاماندید؟ 
ـنـد   ـل شاه حبیب اهلل کهدامنی گفت: پیرصاحب چون شماقرآن شریف یا ب
کردید، من وضونداشتم، لذا فویاًیفتم که وضو بگیرم وبعدآنرا گرفته به چشمان  
خودبمالم . ببرک ز  میگوید که مجلس به تعجب افتیدکه اکثرماکـه وضـو  
نداشتیم شرمیدیم و من باخودگفتم که چه مرد باخدا ومؤمن وصادقی است و  
قوت ایمان اوی ویاستی وصداقت اویا همانجااحساس کردم. متن عهدنامۀ نادی  
یاکه دیحاشیه قرآن مجیدنوشته شده بود، حضرت پیرکوهستان برا  حبیب اهلل  
خان خواند. حبیب اهلل دیتفکرافتاد ومجلس خاموش شد. بعدازسکوت گفـت  
من به مرد  وصداقت نادی شک دایم وبه قسمش باویندایم، بخاطردایم وقتـی  
من دیجنگ استقالل به اوهمراه بودم، گپهاس تاو باال برعلیه امان اهلل خان مـی  
گفت باوجوداینکه عسکراوبود ونمک خوی اوبود. ولی اینکه شماقرآن شریف  
یا آویده ایدواوبه قرآن مهر وامضاکرده، من زویقرآن شریف یاندایم وخودیا  
به این قرآن و خداوندتسلیم میکنم وبخاطریکه جنگ نشود ومردم بیگناه کشته  

 نشود، یاهلل خیر حرکت میکنیم.  
همۀ هیئت خوشحال شدندوهمه به موتر  که آویده بودند باالشدند. حبیـب  
اهلل کهدامنی یانزده تن ازهمکایانش همراهی نمودندکه دی جملۀ آنهاسیدحسین  
وزیردفاع، حمیداهلل برادیحبیب اهلل، سمندیوسکندیدوخواهرزادۀ او، صاحبزاده  
شیرجان خان، صاحبزاده محمدصدی  خان، ملک محسن، سیدمحمدجان یاوی و  
غالم قادیخان چنداولی بودند. سیدحسین تفنگچۀ حبیب اهلل کهدامنی یاگرفت  
ـا   ـیـز ه وباتفنگچۀ خود بدوی انداخت وگفت الال مابه صلح میرویم، به این چ
ـاط   ـب ضرویت نداییم . پروفیسریسول یهین مینویسدنادیقبالً باسیدحسین ایت
گرفته وبرایش سپهساالی  یاوعده کرده بود وسیدحسین بدون اینکه حبیب اهلل  
خان بداند، دیخفاپسر خودیانزدنادیخان فرستاده بود وبه اوبیعت کرده بود. نادی  
قبل برین چندین بایاشخاص یابه ذیایع مختلف نزدحبیب اهلل فرستاده ووعده و  
عیدها  گوناگونی به اوداده بودکه شاه حبیب اهلل هیچیک آنراقبول نکرده بود  
 وبدین ملحوظ او شدیداً ازشاه حبیب اهلل وحمله اش دیخوف وهراس بود.  

ـابـل کـه   زمانیکه شاه حبیب اهلل وهمراهانش بکابل یسیدند، دیمیان مردم ک
توسط پشتونها  جنوبی چوی وچپاول واذیت وآزای شده بودند، خوشی وهلهله  
افتاد وهرکس میگفت که شیرشمالی دوبایه آمد. حبیب اهلل خان وهمراهانش به  
ایگ یفتند، نادی یویۀ نیک نکردوازجایش برسم مهمان نواز  برنخاست، بلکه  
مدمغ ومغروی دیچوکی نشست بودوبه حبیب اهلل کهدامنی امرکردکه بشین !  
ولی حبیب اهلل ننشست، نادی از زیرعینکها  براقش خیره خیره به حبیب اهلل نگاه  
میکردودی دل میگفت چطوی ترابه آسانی بدام خودانداختم؟ حبیب اهلل باقامت  
ـهـره اش   یسا، شانه ها  پهن، چهرۀ زیبا  مردانه وییش سیاه که به زیبایی چ
افزوده بود، بادل پرازایمان ویاستی، شجاع ودلیر دیبرابرنادی ایستاده شده بـود.  
نادی بازامرکردکه بشین ! ولی اوهرگزننشست وگفتگویی میان شان یدوبـدل  
شد،حبیب اهلل به نادیگفت خداونداین تخت وتاج یاچندیوز  به من دادومن با  
تمام صداقت ویاستی آنرانگاه کردم واکنون که به توداده، توهم باصداقت آنرا  
نگهدایوبه وطن خیانت نکن، هرچه میکنی پادشاه هستی بکن ولی کاینامـرد   
مکن. دیحصۀ یفقایم به قسمی که خوید  ودیقرآن شریف مهروامضا کرد   
وفاکن. مردم شمالی یا اذیت مکن، کاینامرد  و بی ناموسی دیح  آنهامکـن،  

 دیح  خودم پروایش یاندایم هرچه که دلت میشود همان بکن ! 
این سخنها  حبیب اهلل کهدامنی خوش نادینیامد وتاآخرحتی حرفی هم نزد  
وفقط به این می اندیشید که چطویاین مردسادۀ دهاتی به سادگی به چنـگـش  
آمد. نادیگفت حاال بروید بازگپ میزنیم ! سید حسین که قبال دیخفا بانادیتماس  
گرفته بود، هرچه تالش کردکه توجۀ نادی یاجلب کند، کای  نیفتاد، حتی بـه  
اونگاه نکردوتاآخر چشم به حبیب اهلل دوخته بود، واین آخرین دیدایدودشمن،  
یکی صدی  ودیگر  خاین بود. حمیداهلل برادیحبیب اهلل به اوگفت الال نگفتـه  
بودم که به قسم این شخص باوینکن که اوخاین است؟! حبیب اهلل گفت: بیادی  
ـا   من به قرآن وخدا خودیاتسلیم کردم نه به نادی. هر چه که یضا  خداوندیکت

 باشد همان یابه دل وجان قبول داییم . 
هنوزهفته پویه نشده بودکه نادیقرآن مجید یا زیرپا  خودگذاشـت وامـر    

 اعدام امیرحبیب اهلل کهدامنی وهمراهانش یا صادیکرد. ایشان یابه سران قبایل 

ـ کلویادو داکترغالم محمد دستگیر                                             برومفیلد 
 تفکیک وقوع بعضی از حوادث  

 (9در زمان مجاهدین و ویرانی کابل ) 
 

ـا   ـا ب خوانندگان گرانقدی و وطندوست هفته نامۀ وزین امید. دیین قسمت شـم
 آشنا میشوید. لطفأ به دقت مطالعه فرمائید: 9111حوادث سال  

سالۀ ویک محافظقوماندان عبدالح    99خانم،فرزند 11جنوی  9111:90دیسال 
جنوی   92. 22دی حیدیآباد پشاویتوسط طالبان ظالم و خدا ناترس بقتل یسیدند 

وشرینتگاب فاییاب بقوا  مسعود تعل  گرفت و یاه بین مزای    -یکاولنگ بامیان 
نفر از محبوسیـن    29شریف و میمنه یا بر طالبان قطع کردند. قوماندان مسعود  

جنوی  دی والیت فاییاب یکتن از قوماندانان ازبک    01طالبان یا آزاد ساخت.  
نفرطالبان دستگیر ومحبـوس    9122طالبان به افرادقوماندان مسعود پیوست که  

 نفر کشته شد.   10شدند و دیین زدو خوید 
فروی  مذاکرات صلح بین هیأتها  حکومت استادیبانی وطالبان دیشهرعش   92

فروی  کـه    92آبادترکمنستان دیمویدآتش بس ومبادلۀ اسراصویت گرفت.  
دهسال ازخروج یوسهامیگذید، یک صاحبمنصب یوسی بنام جنرال گروموف  
  01گفت هجوم عساکر شویو  به افغانستان یک خطا  سیاسی تلقی میگردد.  
  922فروی  افراد ملیشیا  ازبک و حزب وحدت ولسوالی یکاولنگ یا که دی  

کیلومتر  غرب بامیان است بدست آویده بودند؛ بزود  ازطرف طالبان دوبایه  
مایچ دیۀ صوف والیت سمنگان بتصرف دولت )مخالفین    0.  11اشغال گردید 
مایچ کایمندان موسسات بین المللی مثل ملل متحد، یونیسف،  92طالبان(دیآمد.  

ـاز    1موسسۀ خویاکه و زیاعت و سازمان صحی جهان بعد از   ماه به افغانستان ب
گشتند دینظراست تا اواسط اپریل سائرکایمندان این موسسات بین المللـی بـه  

مایچ زدو خوید ها  دی والیت پـروان    99هرات و قندهای نیز عودت نمایند.  
 .11بین افراد قوماندان مسعود و طالبان صویت گرفت 

ـادی  2 اپریل پادشاه ساب  دیپیامی که بمناسبت سال نوعیسو  وعید اضحی ص
کرد یکبایدیگر آمادگی خودیا جهت به یاه انداختن ابتکای  که منجر به صلح  
ـیـد   و وحدت ملی دی وطن و سپردن ح  تعین سرنوشت بمردم آن گردد تاک

اپریل مخالفین طالبان کنترول بامیان یا  09کرد )گپ دوم ظاهرخان وتیمش(.  
اپریل مخالفین طالبان یا    09اسیردادند.    92کشته و 22مجددأ بدست اویده طالبان  

نفر  بشمول زنان تاسیس کنند.     912حکومت تصمیم گرفتندکه یک پایلمان 
اپریل پادشاه ساب  افغانستان بمنظوی حل سیاسی قضیۀ افغانستان با عـده ا     01

 11ازمشاویان شان مالقات و فیصله کردند که:  
ـ  0ـ برخی ازاین مشاویین با طالبان ومخالفین شان تماس مستقیم حاصل کنند؛  9

هیئت دیمویدتدویر    2تشکیل هیئت تدویرلو  جرگۀ اضطرای  تصویب شد؛  
 لو  جرگه ومسایل مربوط آن تصمیم بگیرد ) گپ سوم ظاهرخان و تیمش( . 

جون دومین کنفرانس قبرس بعدازکنفرانس سال پیش دیبن آلمان .دیقبرس  1
به اشتراک شخصیتها  افغانی ازامریکا، ایوپاوسایرکشویهاازگروههاوشخصیت  
ـنـگ دی   ها  مستقل )؟( دائر شد. هدف شان تهیۀ طرحی برا  پایان دادن ج

جون حریـ   92افغانستان وانمود شده اماطالبان دیین جلسات شرکت نداشت.  
کیلومترمربع  جنگل یا ازبین بردو سبب    22مدهش دی جنگلها  کنر یخ دادکه  

یاس مواشی گردید؛ متأسفانه این حری  تا اوائل جوال  دوام کـرد    222قتل  
جون  09)امکان داید که پاکستان دی سوختاندن این جنگلها دست داشته باشد(.  

این کمیته سعی داید تابـه    -پادشاه ساب  دییوم بااعضا  مشویتی مالقات کرد 
تأسی ازخواستها  ملت و اکثریت خاموش کشویبمنظویختم جنگ وبرقرای   
صلح دوامدای وامنیت دیافغانستان دی پروسۀ اعادۀ صلح و تشکیل لو  جرگه به  

 )گپ چهایم ظاهر خان و تیمش(.   11جلسات خود دوام دهد 
جوال  عبداالحدکرز  ) پدیپریزیدنت حامدکرز ( ساب  وکیل دی ولسی  92

جرگه و ازطرفدایان ظاهر شاه توسط اشخاص ناشناس دی کویته پاکستان بقتل  
ـیـن،    1+ 0جوال  کنفرانس کشویها     91یسید.   یعنی پاکستان، ایـران، چ

ـیـن   ـف ـال ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان امریکا و یوسیه بسمول طالبان ومـخ
)حکومت فعلی( شان دی تاشکند ازبکستان برا  دویوزدایرشد وبدون کـدام  

جوال  بمنظویدییافت کمکها  مزید برا  اهالـی  09نتیجۀ مثبت بپایان یسید.  
شمال افغانستان قوماندان مسعودبایئیس جمهوی ازبکستان اسالم کریمـوف دی  

ـنـگ ودیۀ  0.  11تاشکند مالقات کرد  ـال اگست افرادمسعود مدخل تونـل س
هزایبه پنجشیر و    912پنجشیر یا منفجرساخت وخود شان به دیه داخل میشوند.  

هزاینفردیگرازاهالی منطقه بشمول زنهاواطفال بکابل سوق داده شدکـه ده    22
ـبـل    1هزاینفرشان عازم جالل آبادشدند.   اگست قوا  مسعودمجددأگلبهای، ج

اگست مخالفان طالبان )حکومـت(    1السراج، چاییکای وبگرام یا بدست آوید.  
اگست    09امام صاحب ودشت ایچی مسلط میشوند.    -بای دیگربه شیرخان بندی 

 .11نفر یا هالک ساخت   122یوز مرض کولرا دی پنجشیر    92دی طول  
هزای  22اول سپتمبرملل متحدویکتعدادموسسات غیردولتی دیهزایه جات برا   

خانواده موادغذائی یساند. گفته شددیین منطقه دو الی سه صد هزای نفر بغربت  
سپتمبرشویا  یهبر  بریاست استادیبانی از طـرف    1و سوء تغذ  مبتال اند.  

نفر طالبان یا    22سپتمبربایک حملۀ  شدید مخالفین    2مخالفین طالبان تاسیس شد.  
سپتمبر قوا  مخالفین طالبان  به والیت    1دیایبک والیت سمنگان ازبین بردند.  

ولسوالی نجرو ونهرین والیت بغالن و دشت ایچی والیت قندز حمله    -سمنگان 
  02پوسته یادیقندهایتصرف کـردنـد.    92سپتمبر مخالفین طالبان    92کردند. 

سپتمبرقوا  احمد شاه مسعودموفقیتهائی یادی والیات غوی و فراه بدست آویده  
ـیـن    22کبلومتر  میدان هوائی شیندند یسیدند.    92به   ـف ـال سپتمبر قوا  مـخ

 .11ساخت یوسی طالبان یا سقوط دادند  SU/22)حکومت(  یک طیایۀ  
یا توسط ستنگر دیتخایسقوط   SU/22اکتوبر مخالفین طالبان یک طیایۀ دیگر    1

اکتوبرامریکا ازشویا  امنیت ملل متحدتقاضاکردقیوداتی    1دادند.دیعین یوز 
دیبرابر پروازها  بین المللی آییانا وضع کرده حسابها  بانکی طالبان یادیخایج  

ـیـو    02نظربه نسپردن بن الدن به امریکاضبط نمایند.   اکتوبر تطبی  واکسین پول
برا  وقایه ازفلج اطفال به چهایملیون اطفال ازپنج سال کمترتطبی  شد وبرا  سه  

نومبرهیئـت    2.  11یوز ازطرف یونیسف وموسسۀ صحی جهان دوام پیدا کرد 
نفر شخصیتها  افغانی داخل وخایج    11تدویرلو  جرگۀ اضطرای  متشکل از 

نومبردیشهر یوم دایرو تدابیر الزم گرفته خواهد شد )گـپ    00کشویبتاییب  
نوامبر ایران سرحد کشوی خود یا با افغانستان که    99پنجم ظاهر خان و تیمش(.  

نفر دیپلومات هایشان دیمزای شریف مسدود کـرده بـود    1بعد از کشته شدن  
افراد خود ازتالقان به قـوا     0.222دسمبرجنرال ملک با 92. 11دوبایه بازکرد 

 . )دنباله داید( 11قوماندان مسعود پیوست 
***************************************** 
پشتون جنوبی که اکثرایشان وزیر  هابودند، تسلیم کرد. حبیب اهلل وهمراهانش  
دییوزاعدام وضوساختند ودیخندقی که دیعقب قصردلکشا است، برا  ادا   
آخرین نمازپیش ازاعدام که دویکعت است ومیراث منصویحالج که انالحـ   
میگفت، صف بسته بودند، وبچه ها  پشتون جنوبی که بیشتروزیر  بودند دی  
اطراف خندق ایستاده بودند وتفنگها  خودیانشانۀ سینۀ حبیب اهلل و همراهانش  
ـاه   گرفته بودند، یکعت اول نمازتمام شده بودکه دیحین قیام یکعت دوم، ش
 (1محمودوشاه ولی برادیان نادی، که آنهاهم دیقرآنها مهروامضا)دنباله دیصفحۀ 
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 هفته نامۀ امید 899شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( ما چه به دست آوردیم ؟  
وایخطایی واشنگتن شد، که آیاآن فعالیتها  نظامی یک مش  سادۀ نظامی بـود  

حکایت ازآن    9192یایک مش  تهاجم دیگر. یک تخمین استخبایاتی اگست 
ـاشـد.(   ـب ـی داشت:)شویو  واقعاًدیپی برنامه ییز  تهاجم احتمالی برایـران م
برژنسکی بصویت خیلی جد  طرفدایایسال یک اخطاییوشن بود: )هرگونـه  
عمل نظامی شویو  علیه ایران به مقابلۀ مستقیم نظامی امریکامواجه میگـردد.(  
ولی بسیای  ازتحلیلگران دیسازمان سیا، تهاجم برایران یا غیرمحتمل میپنداشتند،  
 مگرتمرینات نظامی یادیترکمنستان و قزاقستان به نایاحتی تعقیب می نمودند.  

عراق برایران حمله کرد وجنگ میان دوکشویآغاز شد، کـه  9192دیدسمبر 
ـال   بزیگترین جنگ عنعنو  پس ازجنگ کوییا خوانده شد. جنگ هشت س
ادامه یافت وصدهاهزای انسان یابکام مرگ فرستاد حکومت کایترتالش ویزید  

 جنگ یاپیش ازآنکه به مناط  خلیج برسد، کنترول کند.  
ـا،   دیجریان بحران عراق ایران ونزدیک شدن انتخابات ییاست جمهوی امریـک

  9192اکتوبـر 92جنرال ضیاالح  اولین سفرخودیابه امریکاانجام داد، ودی یوز 
باکایتردیداینمود. بخش زیادمالقات او دیبایۀ جنگ ایران عراق تمرکزداشت  
که پاکستان سعی میویزید باپادی میانی، یک آتش بس یامیان دویکشویممکن  

یاشامل کمک    91سازد. کایترتصمیم اتخاذنمودکه طیایه ها  جت جنگی اف 
ـا   نظامی به پاکستان گرداند. جنرال ضا واکنش مستقیم نشان ندادومنتظرمانـد ت
انتخابات امریکا نهایی شود، دیصویت پیروز  ییگن ازحزب جمهوییخـواه،  
ـان   ـت ـاکس اوانتظایداشت توجۀ بیشتربه پاکستان معطوف میگردد، وتقاضاها  پ
مویدتوجۀ جد  حکومت امریکاقرایمیگیرد. جنرال ضیا دیاثر ایزیابی مقامات  
عربستان قانع شده بودکه کایترانتخابات یامیبازد. کایتر ضیایایک آدم باهوش ،  
ـیـد،   ـف مصمم و باجرئت یافته بود. کایتر پس ازباختن انتخابات وترک قصرس
ـایتـربـرا  زدودن   ـادک بصویت شخصی باجنرال ضیاهمکای  یادوام داد. بنی
ـان مـرگ   ـازم امراض مزمن چشم اطفال پاکستان دیدهۀ هشتادکمک نمود. ت

 جنرال ضیا، یوابط میان هردویشان ادامه داشت . 
چنین معلوم میشودکه ضیادیمویدخطر ازافغانستان به پاکستان وایـران دیاثـر  
ـا   تهاجم شویو  برافغانستان غلو وگزافه گویی کرده بود. ایزیابی محتاطانۀ سی
ودستگاه استخبایات انگلستان، آن خطر یاجد  تلقی نمی کردند. پالیسی سازان  

باید حاالت یامدنظرمیداشتند. کایترمتوجه وابسته بـودن    9192محتاط دیسال 
کمبودنفت وخالی بودن    9119و   9112امریکابه نفت خلیج فایس بود. دیسال 

تانکها  تیل دیامریکا، خاطرکایتریا میآزید. اگرشویو  قسمتها  شمال خلیج  
 فایس یاتصرف میکرد، تأثیرآن برجریان نفت دی سطح جهان چگونه می بود ؟  
ییگن، جانشین کایتر، هم ازنیات شویو  دیاندیشه بود، برایزیابیها  تحلیلگران  
سازمان سیا، که شویو  جاه طلبی ها  محدودداید، شک داشت. پیش ازختم  
ییاست جمهوی  کایتر، جنگ سر  امریکا دیافغانستان دیجریان بود، ومطاب   
ـایات   ـب بربرنامه ها  ستراتژیک پیش میرفت. سازمان سیا، آ  اس آ  واستخ
عربستان همراه با برتانیه ودیگران بصویت فعال )جنگجویان آزاد ( یاکمک  
ـا   می کردند. کایترصفت پدیجنگ سر  وکمک به مجاهدیـن یاداشـت ت
ماجراجویی ها  شویو  یادیآسیا  مرکز  به شکست مواجه سازد، بـدون  

 آنکه کمکها  بزیگ به پاکستان تعهد گردد. 
ـیـس   باب گیتس یک همکاینزدیک زیگنیوبرژنسکی دیقصرسفید، دیبایۀ یئ
جمهویکایتر بصویت دیست نوشته است که مویخان ومردم عام نقش کایتر  
ـادیشـد   ـایتـر ق یادیبردن جنگ سردکم اهمیت فکرمی نمایند، دی حالیکه ک
ائتالف کلید  یاباعربستان وپاکستان بوجود آویدوجریان فوق العاده مـؤفـ   
لوژستیکی اکماالت یااز سراسرجهان سازمان دهد. ییگن دیحصۀ خود جنگ  

 یاشدت بخشیدوازضیاالح  وپاکستان بصویت کامل حمایت نمود. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( درود به ریزه گل های میهن  
 یسدآدمی به جایی که به جز خدا نبیند 
 بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 

 بند شهوت   طیران مرغ دید  تو ز پا  
 به دی آ  تا ببینی طیران آدمیت 

 نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم 
 هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت / 

***************************************** 
دیقریۀ پوستین دوزها مردم اصیل کابل زندگی میکردندودیپهلو  آن قـریـۀ  
دیگر  بودکه آنرازنده بانان میگفتند ودیآن تنی چندازخویشاوندان شاه علـی  
یضاآغا که به توطئۀ نادی شهیدشده بود، سکونت داشتند.دی مسجدپوستین دوز  
ها که مسجدجامع هردوقریه بود، ختم ها  قرآن شریف شدوخیراتها دادندوبه  
یوح شهیدحبیب اهلل کهدامنی ویایانش دعامی فرستادند. مردم هردوقریه ایـن  

 یابه پاس آن میکردندکه شهدا یادیقریۀ شان دفن کرده بودند.  
من دیهمین قریه بزیگ شده ام وهمۀ اینهایا اززبان پدیم شنیده ام. آن خـدا  
بیامرز حبیب اهلل کهدامنی یاسخت دوست داشت، وعکسها  او دیدیوایخانۀ ما  
ـا از   ـه آویزان بود، وآنگاه من پسرکوچک بودم، ونمی دانستم که این عـکـس
ـیـب اهلل   ـب کیست وچراپدیم آنهایاسخت دوست داید، از زمان تدفین شهیدح
کهدامنی دیقریۀ پوستین دوزها، کلمۀ الال دیبین مردم قریه یواج شد چون شاه  
ـاهـرکـس   ـیـن دوزه ـت حبیب اهلل کهدامنی شهیدیا الال میگفتند. دیقریۀ پوس
برادیکالن خودیا باالمی گفتند تایاد شهیدحبیب اهلل یازنده نگهداشته باشند. مثالً  
الالسروی، ال الیاسین، الال امیرمحمدوغیره. پدیم قصه میکردکه ضبط احواالت  
نادی ازختمها  قرآن خبرشدودیوازۀ مسجد یابستند وچندتن از اهالی قریه یا  
بند  کردند، که بعداً به وساطت ناظرحکیم که ناظر هاشم خان  وباشنـدۀ ایـن  
ـنـدو   قریه بود، یهاشدند. حکومت برمردم فشای آویدکه یکدیگریا الال نگـوی
 حتی مردم یابخاطراین بند  کردند واز ایشان تعهدمیگرفتندکه الال نگویند !  

ـاه   آقا  اسماعیل یون ! توبه این داستان غم انگیز عمی  شو ونگاه کن کـه ش
حبیب اهلل کهدامنی که قسم نخویده بود ودیقرآن شریف مهر نکرده بود، سـر  
مویی به برادیان نادی وهیئتی یاکه نادی نزداو فرستاده بود، خیانت نکرد، بلـکـه  
ایشان یاعزت نمود، غذاها  لذیذ داد، میوه وانگویشیرین برایشان تعایف کرد،  
ـا   ولی نادی که قسم خویده بود وبه قرآن مجید مهرکرده وامضانموده بـود، ب
حبیب اهلل ویایانش یویۀ زشت کرد، بند  کرد، زنجیر و زوالنه نمودوسرانجام  
ایشان یاکشت وبه دایآویخت ! این است تفاوت میان مرد ونامرد، و اینـسـت  

 تفاوت میان مؤمن صادق ومناف  کاذب، که پیر و پیشوا  تواست ! 
پس ازبه شهادت یساندن حبیب اهلل کهدامنی، نادی وبرادیانش چون فرعونیان  
و نمرودان، هریوزبه قتل عام مردم شمالی، به بی عزت کردن وتجاوز به ناموس  
مردم شمالی، به یبودن زنهاودختران شمالی به بریدن سرها  اطفال شمالی حکم  
ـتـه شـده   صادیمیکرد. نادی به استشایۀ دو مشاویانگلیسی که به دیبایش گماش
ـنـگـل،   بودند، بیست وپنج هزای پشتون یاازجنوبی که بیشتر ازقبایل جاجی، م
وزیر ، مومند، احمدز ، طوطی خیل، شنوای، جدیان، کروخیل وخـوسـت  
بودند، مسلح ساخت وقوۀ بزیگ نظامی یاباتوپ واسلحۀ ثقیل به سرکرد گـی  
عبدالوکیل خان نویستانی نایب ساالی برا  حمایۀ آنهاگماشت، و امر کردتاباال   

 (  1ص   2مردم شمالی حمله نمایند. سرکردگی این قوا  چپاولگر)دنباله دیستون 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( حکومت هند در تالش است  
هندعالقمندنیست افرادعسکر  ونظامی ویاآموزگایان نظامی بکابل بفرستند،  
ـا   اما نظامیان افغان یادیهند تعلیم وتربیه میدهند . باوجود یوابط محتاطانه هند ب
افغانستان، یابطه سیاسی با پاکستان هنوز مشکالت یاباخودداید. این مشـکـالت  
سیاسی بغرنج باهمسایگان باالخره بایدانتها داشته باشد. البته هندمیتواند از یاه ایران  
و یوسیه، محاصره پاکستان یا تا اندازه ا  پرچو یا خنثی سازد. عالوه بـرایـن،  
هند با عالقمند  کشوی چین همنواست و حساب میکنند. چینایی ها نمیخواهند  
 اعمال تروییستی به سنجان یا ترکستان شرقی جین از یاه پاکستان سرایت کند. 

دیمالقات خود دیهند توصیه نمود   leon panettaوزیرساب  دفاع امریکاآقا   
 به افغانستان بیشتر همکای  کنند.   0291 بعد ازخروج قوا  ناتو  

Institute for defence studies and analyses (IDA)  ـامـه خـود دیهند، دین
ـنـگ   نوشت : )بادینظرداشت قو  شدن طالبان دیافغانستان، دولت هند نباید گ

 وکویتماشاگرباشد ونبایدهم عمل غیرمترقبه انجام دهد.( 
ـالـی   دیاخیر باید عالوه نمودکه همه کشویهایی که به افغانستان کمکها  م
میکنند، البته عالقمند  ها  سیاسی و اقتصاد  برا  خود هم دایند. دی ایـن  
اواخر شنیدیم که عربستان هم مدیسه اسالمی برا  مان میسازند. امابحیث معلمی  
فنی که سالها  متماد  دی انستیتیوت ساختمانی هامبویگ خدمت نـمـودم و  
تجربه دایم و شاگرد تربیت نموده ام پیشنهادمیکنم که افغانستان به پرسونل فنی  

 ومسلکی ضرویت داید و نه به متعلم  وطالب مکتب سعود . 
کشوییکه اشخاص فنی دیهمه اموینداشت، دیفقروذلت وبیچایگی میمانـد.  
بطویمثال میتوان گفت آلمان کشوییست که ازنگاه مساحت، نصف سرزمیـن  
افغانستان است، با وجودیکه هیچ مواد خام نداید )برخالف افغانستان منابع سرشای  

سال بعد از جنگ جهانی که ویرانتر ازافغانستان بـوداز    12 داید( اما آلمان امروز 
ـبـران   جمله بزیگترین کشویها  اقتصاد  جهان است دلیل آنهم سیاسـت یه
فاضل شان است که دیعلم ومعایف مسلکی باکمک تصدیها وشرکتها تـوجـه  
عمی  دایند و پروگرمها  عالی مسلکی ودانـش آمـوز  داینـدکـه آنـرا)  

dualessystem  ـیـه عملی دیتصد  و نظر  دی انستیتوت( می نامند و دی تـرب
 پرسونل ها  فنی خود شدید سرمایه گذای  میکنند. 

ـاده   ـف افغانستان زمانی می تواند از سرمایه ها  سرشای نهفته خود دی زمین است
ـتـر   کند که به تعلیمات جوانان و پرسونل فنی آینده خود کوشش و سعی بیش

 نمایند تا به آموزش دینی مکتب سعود  ./ 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( با یک زوج ممتاز آشنا شوید  
 ویوز  به دید بینندگان هموطن قرایخواهدگرفت. 

بعد نجیب اهلل خان بکابل برگشت وسفرها  خایجی اش منحیث سفیر دی بریتانیا  
وامریکا آغاز ودیعین حال سمت نمایندگی دایمی افغانستان یادیملل متحد نیز  
داشت. قابل یاددهانی است که اولین سفیرافغانستان وبعددینمایندگی دایمی دی  
ملل متحد، آقا  عبدالحسین خان عزیزبود، که شالودۀ سفایت کنونی افغانستان  
یادی واشنگتن شخص ایشان گذاشت، وتصویربزیگ شان آویخته دییکی از  
دیوایها  سفایت مبین آن است . هکذا ییاست ازهیئت نمایندگی افغان دیملل  
متحد بخصوص دیجلسات مجمع عمومی، تحت قیادت آن دپلمات متبحرآغاز  
شد، که داستان آنرامرحوم داکترعبدالحکیم طبیبی، یکی ازدپلماتها  فعال دیگر  

 افغان دیکتاب خاطرات شان به تفصیل آوذده است. 
ـلـل   نجیب اهلل خان دیحین اقامت دیامریکا ودینمایندگی دایمی افغانستان دیم
متحد، متوجه خطرناشی از یک جهتی ویک سمتی دیسیاست خایجی افغانستان  
شد، که ظاهراًدولتمردان وقت افغانستان آنرابنام سیاست بیطرفی مثبت وآزاد یاد  
ـتـرمـی   کرده بودند. ازدیدگاه نجیب اهلل خان سیاست بیطرفی فعال ومثبت بیش
بایستی برمنافع منطقو  وجهانی افغانستان دیآینده متمرکزمی بود . توسل بـه  
کمکها  شویو ، ترس ونگرانیهایی بودکه میبایست دیاندیشۀ کشویکوچک  
افغانستان دیآنزمان ایجادمیشد. چه همه میدانیم که هیچ کمک بدون یک انتظای  
ویک هدف داده نمیشود، چنانچه تاامروز مردم ما جفا  آنرا ازهمسایۀ شمال به  
 اشکال مختلف دیدند، ونتایج آنرادیحیات امروز  خودبشدت احساس میکنند . 
تویوایانا باهمسرش دیواشنگتن طبعاً آیزوداشت یوابط نزدیک باایاالت متحده  
قایم شود، مخصوصاً که این کشویعظیم آهسته آهسته بعدازجنگ جهانی دوم  
بحیث یک قدیت متقابل دی برابر اتحادشویو  دیصحنۀ بین المللی پاگذاشتـه  
ـادشـدو   بود. خلص بگویم یک مرحلۀ دیگرکه دیحیات نجیب اهلل خان ایـج
ـات   برایش سخت تکان دهنده بود، عدم موافقۀ بودکه بااین دیدسالم این دپلـم
کای دیده وکایکشته افغان، میان او ووزایت خایجۀ افغانستان برهبر  محمدنعیم  
خان آغازشد. نجیب اهلل خان پیشنهادتحریر  به وزایت خایجه داد که دیمسایل  
پیش آمدۀ بین المللی که دیآن قدیتها  شرق وغرب سهم بایزبنابرمنافع خـود  
دایند، باید یاه وسط یاگزید، نباید اکثربه یکسو چسپید. موضوع اختالف ترکیه  
ـاتـی بـودکـه   ویونان دیبحیرۀ ایژن و بعدش دیمویدقبرس، ازجملۀ موضـوع
افغانستان میتوانست بنابر عالی  فرهنگی، دینی ومنطقو  وبقا  خوددیمنطقـه  
یک نقش بیطرفی مثبت وفعال وسازندۀ متوازن یااختیایبکند. دیین موید یکی  
دوبیانیه دیجلسات مجمع عمومی داد، وموقفی گرفت که افغانستان نیزباید از  
خودمطلب گفتنی برا  جهان داشته باشد. این موضوع توسط همکایانش فـویاً  
بکابل اطالع داده شد، تعبیردیمرکز وشخص وزیرخایجه محمدنعیم خان چنان  
شدکه گویاسفیر ازخود سیاست وپالیسی میسازد وموقف گیر  میکند. مکتوبی  
ـا   نوشت به نمایندگی افغانستان دینیویایک وبه ایشان گفت که مشی وپالیسی م
دیمرکزتعیین میشود. این حرف نعیم خان دیاصل صحیح بود، اما ازجانب دیگر  
خفه کردن افکای یک همکای، چیز  جزاز اختناق و یکه تاز  یانمی یسانـدو  

 این بربادکننده ترین مرضی است که دییک جامعه پیدامیشود.  
بهرحال، نظام وقت نظام دموکراسی نبود. نجیب اهلل خان تهدیدشد و بایکی دو  
مکتوب برایش گفته شدکه بکابل برگردد. برنگشت، مریض هم بود، ترجیـح  
داددیامریکابماند، طی نامۀ که به بعضی از دوستان وهمکایانش نشان داد، بـه  
کابل فرستادوازمحمدنعیم خان ازکایدینمایندگی دایمی معذیت خواست . بعد با  
همسرش شریفه تویوایانا، بابکس خالی بگفتۀ همسرش به اینجاب وهاب هاد ،  
ازسفایت ونمایندگی برآمد، اماباثروت واندوختۀ علمی که داشت، فراتـر از  
وظیفۀ دپلماتیک، که همه مولود حب ومحبتش به افغانستان عزیزبود، چـه دی  
ـتـه   ساحۀ زنده ساختن تاییب، چه دیساحۀ ادبیات وچه دیساحۀ یجوع به گـذش
ها  افغانستان قدیم، چه ازدیدگاه لیاقت و فراستی که دیزبانها  انگلیـسـی و  
فرانسو  وغیره داشت، بااین اندوختۀ علمی یهسپایکانونها  علمی شد. دی یـو  
نیویستیها  پرستون و فرلیک دکنسن به تدییس پرداخت، افغانستان یادیزاویه  
ـیـن   ـای اول وگوشه گوشه ها  تدییس خودهموایه بیاد امریکاییها داد، وافتـخ
مدیس افغان یا دیآنزمان دییشتۀ اجتماعی، دپلماسی وتاییب وفرهنگ افغانستان  

 حاصل نمود . 
یکی ازکتابها  پربهایش )تاییب ادبیات اسالمی( است که بسیایخواندنی میباشد.    

این کتاب یابه انگلیسی نوشته بود، وخانم شریفه تویوایانا به اینجانب وظیفه داده  
اندتا باتجربۀ چندساله که دیکای ترجمه دیصدا  امریکاحاصل کرده ام، آنرابه  
فایسی بربگردانم، این کایتقریباً تمام شده، وکتاب تاییب ادبیات اسالمی عـن  
 قریب، البته بایای  افغانان عزیزوانتقادسالم شان، امیدوایم بدسترس  شان برسد. 

دیاواخر عمر، نجیب اهلل خان بامریضی که داشت وآهسته آهسته از تـدییـس  
ـان دی   ـت سبکدوش شد، بقول خانم شریفه، یک فیلوشپ بنام تویوایانا  افغانس
یونیویستی یودگرز ایجادشد، وهرسال به یکی ازمحصلین امریکایی یا خایجی  
که لیاقت وکفایت الزم یاداشت، داده میشد تا ازین دعوتنامۀ علمی و مالی برا   
تحصیل استفاده کنند، امیدوایم این فیلوشپ هنوزادامه داشته باشد. خداوندبـه  
جناب داکتریوان فرهاد  هرچه زودترصحت کامل بدهد وایشان میتوانند دی  
بایۀ تنهافیلوشپ بنام یک افغان یادیامریکاآنهم دیبیش ازنیم قرن پیش، به شما و  
خوانندگان عزیزتوضیح بدهند.تویوایانا باهمسرش دیهمان نیوجرسی زندگـی  
ـام داشـت و   محقرانۀ خودیادوام دادند، دوفرزندداشتند، یکی محمدیوسف ن
ـا   وفات یافت، و یکی هم فرزنددیگربنام وحیداهلل که هنوززنده است ولـی ب

 تکلیف صحی شدید، ودییکی ازایاالت دویدست امریکابسرمیبرد. 
نجیب اهلل خان وفات کرد، میتش یاهمسرش شریفه جان بکابل    9112دیسال 

برد، چشمش ازدیدایمجددافغانستان محروم ماند ولی یوحش باآمدن به وطـن  
ـلـی   ـی ـل شادمان گردید. یادم می آیدیکی ازپایچه ها  شعر  استادخلیل اهلل خ
یاشریفه جان به من نشان داد، که دیوقت تدفین تویوایانا دیافغانستان سـروده  
شده بود، ودیآن استاد مرحوم یایدیرین وهمدل وهم قلم خود یاوصف میکند  

 و از تابوتش استقبال کرده ویاددهانی هایی ازشخصیت واالیش مینماید . 
بهرحال، اوضاع وطن نابه هنجایشد، وشریفه جان نیزمثل ملیونها هم وطنـش  
آوایه شدوبه ویجینیابرگشت، سالیان زیاد باوقای زیست، بانویی باشخصیت بود،  
ـای   همیش ازشوهرش یادمیکردویاست بگویم دیمدت کایم دیصدا  امریکا ب
ـیـث   بایشنیدم که این همسر باوفا یاستی بایک پیشآمدعالی وباوقای وسنگین بح
بانو  اول دپلمات افغان دیواشنگتن، دیجهان دپلماسی وقت افغانستان دی محافل  
دپلماتیک، بادپلماتها  وقت، بامردم محل پیشآمدخوب داشت، وبااحتیاط زیاد  
اززنان خموش وآیام وبا وقایافغانستان نمایندگی شایسته کرد. خداوندهردو   

 شان یا بیامرزد ./ 
برا  آشنایی بیشتر با شادیوان تویوایانا، نگایش تحقیقی جناب استاد محمد  
آصف فکرت یا از سایت خودشان به نام )یادها( نقل ودیشمایۀ آینده به نـظـر  

 خوانندگان ایجمند می یسانیم . ادایه 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( سرچشمه باید گرفتن به بیل  
نامزد وزیران یامعرفی نمایند ! گویاآنهافکرمیکنند ومردم دیکوچه وبازای فکر  
میکنندکه بااعالن کابینه، همه مشکالت اقتصاد  وامنیتی بر طرف خواهدشد،  
چنانچه آیزومیکردندکه باحل مشکالت انتخابات دنیاگل وگلستان میگردد. ولی  
ـاد    ـتـص قضیه، مشکل انتخابات نیست، مشکل وزایتها  کلید  وامنیتی واق
نیست، مشکل پیداکردن وزیا  شایسته نیست، مشکل کشته شدن بیش ازهزای  
هموطن ماوزخمی شدن هزایهاتن دیگرهم نیست، مشکل دوصدحملۀ انتحای   

 وانفجای  دی ظرف یکماه اخیرهم نیست !  
بایدبه مشکل اساسی پرداخت، غنی احمدز  بایک مغزمتعفن دی جمجمه اش  
ـلـر(   ـت فکرمی کند که با یک خاتمۀ وحشتناک از وحشت دایمی، به زعم )ه
ـاده   ـی جلوگیر  خواهد نمود. این یاهبرد وحشتناک آهسته آهسته دی عمل پ

 میشوتد . 
اشرف غنی احمدز  دیچهرۀ یک قهرمان برا  فاشیستها دیعمل یاه معقولی  
یامی پیماید، ولی این یاه دیانظای تحلیگران ومردم بسو  ترکستان یوان است.  
احمدز  باکی ندایددیگران چه فکرمیکنند برسرملت چه میگذید وسرنوشت  
ـان   کشویبه کجاکشیده میشود. غنی احمدز  بدون هرمالحظۀ دیگر به پاکست
سفرمیکند، به دستبوسی فضل الرحمن می شتابدودیوازۀ یئیس ایکان حـرب  
پاکستان دی یاولپند  دق الباب مینماید، اوپیام مهمی به پاکستان داید : تضمین  
حمایت اززعامت انحصای  اوبه هرقیمتی . قیمت آیام ساختن کشوی دیاسـالم  
آباد، دیالهوی، دی یاولپند ، دی بیجینگ ودی ییاض قبالً پرداخته شده اسـت،  
وتازه این یک طرف معامله است ! طرف دیگرمعامله، عزت وشرافت واستقالل  
کشویاست، متاعی که پاکستان از یوزایجادش تاامروز برا  بدست آویدن آن  
مبایزۀ بی امان داشته است. غنی احمدز  سیزده سال دیعقب کـرز  بـرا   

 یسیدن این فرصت زحمت کشیده وبه آسانی ازآن عدول نمیکند. 
اگرداکترعبداهلل یک شکست مفتضحانه یابدون کدام جنگ قبول نمیکرد و  
مردانه دیمقابل توطئه هاودسایس احمدز  میایستاد، وبایک زعیم قبیلو  بقول  
خودش)متقلب( معامله نمیکرد، غنی احمدز  نمیتوانست به این آسانی امروزو  
فرداکند ومنتظرفرصتی باشدتا یقبا  سیاسی یاباتروی ویاتوطئه ازمیان بـرداید.  
 داکترعبداهلل فراموش کرده که ازیکی ازاین ترویهاجان سالم بدیبرده است ! 

بـه    9191مردم افغانستان هنوزفرصت دایندتامانندانقالب کبیرفرانسـه دی 
دیوازه ها  ایگ خودیا برسانند، وازقدیت وحاکمیت که به آنها تعل  داید،  
ـاسـی اش(   ـی دفاع نمایند، پیش ازآنکه پنجابیان دیکنایاحمدز  و )مخالفان س
سرنوشت افغانستان یابدست بگیرندوبه عم  ستراتژیک خود نزدیکترشـونـد.  

 مردم دییک انقالب پرشوی، پوز خاینان وطنفروش یا به خاک بمالند.  
دییک خبرتازه، قاضی وقاد یکی دیگرازسرسپرده ها  آ  اس آ  مربوط  
حزب گلبدین ازآمدن چهره ها  دیگرحزب اسالمی دی کابینه پرده برداشت،  
واین تایید  است براینکه همه قدیتها  شیطانی به دوییک شیطان بزیگ جمع  
ـنـی   شده اند، تاکنفدییشن افغانستان پاکستان یابه زعامت وغالمی اشـرف غ
احمدز  تحق  بخشند. حضویچهره ها  مانند جاللی وخلیلزاد دیکابل سئوال  

 توطئۀ بزیگ توسط احمدز  یا بیشتر مطرح میسازد. 
ـیـل یـون،   کنایزدن احمدز  وفاشیستها  دیگرمانند جنرال طاقت، اسماع
امرخیل، سعادت، زاخیل وال و احد  شاید اعتراضات ونایامی هایی یا دیپـی  
داشته باشد، ولی نتایج به قدیت ماندن احمدز  ودایودسته اش، بـه مـراتـب  

 خطرناکتر ازنبودن اوست ! /. 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( تلویزیون ژوندون  
کرده بودند، به بچه ها  جنوبی امرفیرکردند. قامت یسا  این مردان جسویو  
فداکای وطن بادلها  پراز ایمان بخدا وکلمۀ توحید دیزبان، به زمین خوید. بـه  
حبیب اهلل که واسکت سبز به تن داشت، بیشترازهمه مرمی اصابت کرده بـود.  
بچه ها  پشتون وزیر  شروع به پرتاب سنگ به اجسادخون آلوداین شهیدان  

 پاک کردند.   
ـهـره   نادی که از دوی بادویبین صحنه یانظایه میکرد امرنمودکه سنگ نزنندتاچ
ـاک   ـیـدان پ ـه هاشناخته شوندوانتباهی به مردم گردد. اجسادخون آلود این ش
وخداپرست یابچه ها  پشتون وزیر ، دی حالیکه شاه محمود وشاه ولی ایشان  
یاهمراهی میکردند، کشان کشان ازمیان خیابان ها  کابل به چمن حضـوی   

 بردند ودیآنجابه پایه ها  دای آویختند.  
ـا   نادی امرکردکه اجساداین شهیدان برا  سه یوزبه ستونها  دای مانـده شـودت
عبرتی برا  مردم کابل شود ! وبعدایشانرا دیقریۀ پوستین دوزها  کابل، کـه  
دیپا  تپۀ مرنجان واقع است، به خاک سپردند. مردم کابل ازدیدن حبیـب اهلل  
کهدامنی دیسر دای سخت متأثربودند چون دویان آیامش وعدالت منشانۀ اویا  
وچوی و چپاول و جوی و آزای  یاکه ازپشتونها  جنوبی دیحین اشغال کابـل  
 توسط نادیدیده بودند، هنوزدیخاطره هایشان زنده بود . )دنباله دیستون سوم(  
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پسرشاه نویهزایه به نادیسالم عسکر  زدو گفت که امراعلیحضرت بجا مـی  
 شود، واز لطف شاهانه تشکرمیکنم ! 

مگرمحمدگل مومند به نادی احوال دادکه این هزایه یایوان نکنی که مـن از  
ـیـر ،   هزایه هابدم می آید. بقرایگفتۀ نظرمحمدخان پسرشفاعت خان پنـجـش
خزانه دای امان اهلل خان، نادیوهاشم هردوبرادی، محمدگل مومندیا خواستند و  
گفتندبه شمالی میرو  وتوسه وظیفه دای : یکی اینکه آنچه طالو نقره ایـکـه  
مردم شمالی دایند ازایشان حصول کن وبه این نظرمحمدخان تسلیم کن تابه من  
ـانـرا   بیاوید. دوم چیزیکه سران وبزیگان شمالی است گردن بزن ومرد ها  ش
بکش وبه بچه ها  جنوبی هدایت ده که مال وزن شمالی ازآنها وسر شانرا بمن  
بیاویند. سوم زمین وباغ مردم شمالی یابگیر وبه پشتونها  خود ما تسلیم کن و  
آنها یا مسلح هم بساز، تاکسی باال  شان حمله نکند. بعدها نادی، فیض مـحـمـد  
زکریا وشاه جی هندوستانی یانزدمحمدگل مومند فرستادتابه بچه ها  پشتـون  

 جنوبی بگویدکه براطفال شمالی هم یحم نکنند.  
پشتونها  جنوبی ازقبایلی که نام شان دیباالذکرشد، وقوا  وکیل نویستانی، به  
قتل عام دیشمالی شروع کردند، مردهاوبزیگان شمالی یابه قتل یساندند، خانـه  
ـالـی   هایشان یاآتش زدند، مال ومتاع شانراچپاول کردند، به زنان ودختران شـم
تجاوزنمودند، حتی به عفت دختران خردسال دست دیاز  کردند، مـردان و  
زنان کهنسال وموسفیدیا دی چاههاانداختند، دیهرکنج وکنایباغستانهاوکشتزایها  
وکوچه پسکوچه وجوها وکاییزها وخندق ها اجسادتوته وپایچه شده وبخون  
غلتیدۀ مردان وجوانان واطفال وزنان افتیده بود. حیوانات یاکشتند، دختران بالغ  
ونیمه بالغ وزنهایا باخود بردند، طالونقرۀ مردم یاازخانه هاگرفتند، انگشتان زنان  

 یابریدند وانگشترها  شانرا دزدیدند. 
پشتونها  جنوبی مسلح به هرخانه که داخل میشدند، دیوازه هایا می شکستند،  
اثاثیۀ آنراویران ومال ومتاع قیمتی آنراباخود میگرفتند، مردان خانه یامیکشتند،  
سراطفال یا باکاید می بریدند، به سینۀ زن هاسوزن میزدندتااگرطال ونقره داشتند  
تسلیم نمایند، وزنهایی که مقاومت میکردند، بینی وگوشها  شانرامی بریدند و  
زیویات شانرامیگرفتند. دیین دهشت وجنایت پشتونها  جنوبی، پشتونها  که  
دیتگاب بحیث ناقل توسط امیران مستبدقبلی جابجاشده بودن، نیزبه شمالی سرا  
ـا   زیرشدند ودیآن جنایت ودهشت واعمال بی ناموسی بر علیه مردم شمالـی ب
پشتونها  جنوبی همدست شدند. این پشتونها  ناقل جابجا شده دیتگاب عیـن  
عملی یادیزمانیکه طالبان مزدوی دی شمالی قتل عام، چپاول وبی ناموسی وبـی  
عزتی کردند، تکرای نمودندو باطالبان دیین جنایات همدست شـدنـد، وایـن  

 بود.   9111سال 
ـنـد   نظرمحمدخان پسرشفاعت خان پنجشیر  میگویدکه محمدگل مومند چ
خریطه پر ازطال ونقره یاکه ازمردم شمالی غضب شده بود، به من تسلیم کردکه  
به کابل برا  نادی ببرم. من آنهایامعه چندعسکربه ایگ نزدنادی بردم وهاشم خان  
ـاز   هم آنجابود. نادی امرکردکه چادی کالن بیاویندو خریطه ها  طال ونقره یاب
نماییم . خریطه هایاباز کردم وباال  چادیکالن انداختم، همۀ آنهاگوشوایه ها   
ـیـکـۀ   طال، گلو بندطال، انگشترطال، پا  زیب طال، شلشلۀ طال، چایگل طال، مات
طال، کرۀ طال، سیت ها  زنانۀ طال، زیویات نقره یی دانه نشان و بعضاً برنجی هم  
بود. بعضی ازین زیویات خون آلودبود. نادی با چوب دست خود آنهایا تیت و  
پرک کرد ودیمیان آن انگشت ها  که هنوزانگشترباخودداشت نمایان شـد.  
ـا    نادی غضب شد وبه جایش نشست. هاشم باال  من عتاب کردکه چرا طاله
ـنـد   خون آلود یاپیش اعلیحضرت آویدم ! گفتم صاحب محمدگل خان مـوم
 خریطه هایامهروامرکرده بودکه آنهایاکس دیگر  بغیرازاعلیحضرت باز نکند. 
آقا  اسماعیل یون ! همان جنایات ووحشیگر  وظلم وکشتای  یا که فرعونها  
ونمرودها دیبرابرموسی نبی وپیروانش، یهودیان دیبرابرعیسی پیامبر وپیروانش،  
ـام   وکفایقریش ومنافقین مکه دیبرابر محمد)ص(خاتم پیغمبران ومسلمانان انج
دادند، عین همان جنایات وظلم یاقبایل پشتون جنوبی بخصوص قبایل احمدز ،  
جاجی، جدیان، منگل، مومند، وزیر ، سلیمان خیل، شنوای، طوطی خیل، کرو  
خیل وپکتیا دیباال  مردم شمالی وبعداً باال  همه اقوام تاجیک، ازبیک وهزایه  

 که دیصفحات شمال کشویمسکون اند، انجام دادند.  
بدین ترتیب پیشوایان تو اسماعیل یون، نادی وبرادیانش بحیث مزدویان وجیره  

  191خویان انگلیس)یجوع شود  به مقالۀ دانشمندگرامی سیدآقاهنر  دیشمایۀ  
امید( توطئه میکردند وتفرقه میانداختند و مزدویان مزدویها چون محمـدگـل  
مومند، عبدالوکیل نایب ساالی، شیرخان پدیسرویناشر، عبدالمجیدزابلی وغیره  
نوکران شرایت میکردند، ودیتحق  اوامر نادی وبرادیانش چنان عمل میکردند  
ـامـوس دیـگـران   که نه ازآه ونالۀ مظلومان ترسیدند، نه ازبی عزت کـردن ن

 شرمیدند ونه ازغضب وخشم خداوند یحمان هراسیدند ! 
مردم شمالی به دیبایخداوندمتعال )ج( یجوع نمودند وصبربه دیگاه الهی ازین  
ظلم واستبدادکردند. سرانجام خداوندمهربان به سوگندش وفاکرد ودادمظلوم یا  
ازظالم گرفت، چون به عزت وجاللش قسم یادکرده است که دادمظلوم ازظالم  
بستانم، ولو اینکه اندکی دیرتر باشد. وعدۀ خداوند)ج( ح  است، شمالی شاد و  
خرم شد، مرکزجهاد دیبرابریسوها  کمونیست، وسنگرمقاومت دیبرابرطالبان  
مزدوی و جانی گردید، وبزیگمرد کفرشکن شهیداحمدشاه مسعودغاز  یادی  
ـان   خود پرویانید، که مایۀ فخرجهان اسالم گردید. اما نادی بالباس شاهی ودیمی
الولشکر خونریزش، به قتل یسید، داوود قبرنیافت، وجنازه اش یاکس نخواند،  
وظاهرچون دیوانگان به دیایغیرمتوای  شدوبدون اینکه نام نیکی ازخود بماند،  

 مُرد .  
وتوآقا  یون ازین اندیز بگیر، وچراغ ظلم این ظالمان یاکه دیکف گرفته ا ،  
دوی بینداز ودوبایه شعله وینساز، که اینبایخودت وهمسنگران وهم اندیشه هایت  

 یا می سوزاند، ودیوعدۀ خداوندیکتا شک مکن ! 
 چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد  

 اگرسوزد شبی سوزد، شب دیگرنمی سوزد                                                   
 ومن اهلل التوفی   / .                                                                   )دنباله داید( 

***************************************** 
 دوستم : نا امنی ها زودگذراند ما آنرا مهار میکنیم 

ـ باختر: 91 ـاسـت    دسمبر/کابل  ـاون اول یی سترجنرال عبدالرشیددوستم، مع
جمهوی امروزدیقصرگلخانه دیحالیکه قانوندان محمدسروی دانش، معاون دوم  
ـا   ییاست جمهوینیزحضویداشت، باچندتن از سناتویان ایاالت متحده امـریـک

 دیدای و با ایشان پیرامون اوضاع دی افغانستان ومنطقه گفتگوکرد.  
دیین دیدای جنرال دوستم به نمایندگی ازدولت ازکمک وهمکای  حکومت  
ومردم امریکا به مردم افغانستان اظهایسپاس نموده گفت همکای  ناتو وایاالت  
متحده دی امراستقرای صلح وثبات دیافغانستان سازنده وتاثیرگذایمیباشد وهمانند  
یئیس جمهویاوباما، باویمندم که ادامه این همکای  ها نوید دهنده این امر است  

 که افغانستان  بای دیگر النه تروییسم جهانی نخواهدشد. دوستم 
باتوجه به افزایش بدامنی ها  اخیر دیبرخی ازمناط  کشوی یادآوی شدکه این  
بد امنی ها زود گذی اند و ما به دوستان بین المللی خویش اطمینان میدهیم کـه  
ـایزه بـرضـد   ـب ازعهده مهایکردن آنهابرمی آییم. ثبات و استقامت ما دیامـرم
ـیـن   ـأم ـات تروییسم برهمگان یوشن است و بر بنیاداین نکته است که اولویت م

 امنیت شهروندان کشویمی باشد . 

 انندل ـ  ویجینیافرهاد میرزا                                               
حملۀ طالبان پاکستان به مکتب اطفال در 

پشاور ازپاکستان صورت گرفت نه 
 ازافغانستان !

ـان   ـی سالهاپیش دیهمین نامۀ وزین امیدنوشته بودم که ضرب المثلهایی که م
مردم عام است، دیحقیقت هریک بیانگرداستانی ازنیات، عملکردها وپندایها   
ـنـی دی   ـع نیک وبد ماست، که به شکل جمالت بسیای قصای اما دیست وپـرم
فرهنگ وزبان مایاه یافته وماهریوزدی زندگی شاهد وقوع نتایج وپیآمدها  آن  
هستیم، که چه بجاوبه حقیقت وواقعیت می پیوندد. یابگویم تجایبیست ازیویداد  
ها  زیباو زشت گذشتۀ ما ازاستعمال وکایبرد آن دیگفتای، برا  بـه کـرسـی  

 نشاندن حرف ومنط  خود ازآن استفاده میکنیم .  
حمالت طالبان پاکستان دیعرصۀ چندین سال برا  طالبانی شدن پاکستان، و  
قتل هزایهامردم بیگناه، واخیراًهم حملۀ بسیایوحشیانۀ آن هابه یک مکتب اطفال  
نظامیان پاکستان دیپشاوی، که به صدهاکشته وزخمی بجاگذاشت، بهترین نمونۀ  
است ازصحت این سه ضرب المثل . برنظامیان وآ  اس آ  پاکستان است که  
ازین سانحۀ جانسوز دیس عبرت بگیرند ویویۀ خصمانۀ شانرادیبرابرکشوی ماکه  
ـان   ـب ـال بیش ازدودهه دیقتل وکشتایمردم مادست داشته اند وهنوزهم باایسال ط
خون خویبه این عمل غیرانسانی شان ادامه میدهند، تغییر  بیاویند، و مشترکاً با  
افغانستان دیازبین بردن طالبان پاکستانی وافغانی وانواع و اقسام تروییسم، که هر  

 دوکشوی یاتهدیدمیکند، اقدامات جد  نمایند. 
ـان   ـب ـال بسیایخنده آویاست که طالبان افغانی مقیم پاکستان نیزاین عـمـل ط
پاکستانی یاتقبیح نمودند، دیحالیکه طالبان افغانی وپاکستانی هـمـه ازمـدایس  
شیطانی پاکستان فایغ شده اند، همه ازیک قماش اند وبرخالف آنچه نظامیان و  
آ  اس آ  پاکتان می اندیشند، طالبان خوب وبد وجودنداید، وچون هـردو  
برا  کشتای وویرانی وتباهی تربیه وآموزش دیده اند، همه بد اند. این تعریـف  
بسیایظالمانه و جاهالنۀ نظامیان وآ  اس آ  پاکستان، که طالبان پاکستانی کـه  
مردم پاکستان یامی کشند، بد اند، اماطالبان افغان)که دیحقیقت آنهاهم پاکستانی  
 اند( وتوسط آنها حمایه وبرا  کشتن مردم مافرستاده می شوند، خوب اند ! 

ـال   ـاح باید بااین دشمنان وقاتلین مردم ماکه دیظاهر ازشروع ایجادپاکستان ت
همیشه باحکومات افغانستان ادعا  دوستی وهمسایگی نیک کرده، امادیباطـن  
وعمل از هردشمنی دشمنتر بوده اند، بایدگفت که اگرازین سیاستها  مغرضانه  
ـابـود   ودشمنانه دست نکشند، وهمانطویکه تعهدسپرده اند، طالبان پاکستانی یان
سازند، به نابودساختن طالبان افغانی، که البته بنام طالب افغانی اما دیحقیقت اتباع  
ـافضـل   ـنـدمـوالن پاکستان اند، اقدام نویزند وسران احزاب اسالمی افراطی مان
یحمن یاکه این نامسلمان حکم جهاد یابرعلیه کشویمااعالن کرده است، ازبیـن  
نبرند، ومدایس شیطانی مربوط این گروهها  تندیو مذهبی یا نبندند، به یقیـن  
شاهد حمالت انتحای  وتروییستی بسیایگسترده تر و شدیدتر از حادثۀ مکتب  

 اطفال پشاوی یاانتظای داشته باشند.  
امروزهرواقعۀ ناخوش آیندو زشت وبد  یاکه دیپاکستان می بینید، نتایج و  
دستآویدسیاستها  شیطانی داخلی وخایجی خوداین ددمنشان است، که هیچ از  
ـا   آن عبرت نمیگیرند، وسیاستها  حکومت ضیاالح  یاکه خدایش نبخشاید، ت
حال هرحکومتی که دیپاکستان یویکای آمده، تعقیب مینماید، که آن ضعیف  
ساختن افغانستان، نبودن یک حکومت قو  مرکز  دیافغانستان وتالش بـرا   
یویکایآویدن یک حکومت دست نشانده دیافغانستان است، کـه ازطـریـ   
مزدویان شان طالبان آنرا آزمایش کردند، که به لطف پرویدگای وشهامـت و  
ـنـوزهـم   استقامت وجانباز  مردم آزادۀ کشویبه آن موف  نشدند، ومتأسفانه ه
ازآن دست برداینیستند، وسیزده سال است که بعدازبیرون کشیدن مـزدویان  
طالب ازکشوی، باحمایه، تقویه ومجهزساختن این گروه مزدوی وایسال آنهابرا   
کشتن مردم ماکه بعدازمسافرت مغز متفکرجهان به پاکستان، حمالت ایـن دد  
منشان پاکستانی که امروزبه نام مخالفان سیاسی خوانده میشوند، پنج چندشده و  
ـا   یوز  نیست که به دههاعسکروپلیس ومردم بیگناه اعم از زن ومرد واطفال م
قربانی جنایات این ددمنشان پاکستانی نشوند. امامغزمتفکرجهان باوجود خویدن  
سیلی ها  محکمی ازطرف عزیز وعبدالرحمن هنوزهم بااین سیاست مرموز و  
پوشیده اش مردم کشوییا امیدوای  میدهدکه به زود  جنگ وجدان مخالفین  
سیاسی خاتمه خواهدیافت، واینکه با چه قیمتی اینکایصویت خواهدگرفـت،  

 آنهم مجهول ونامعلوم است. 
ـتـب   مسافرت یئیس ایتش پاکستان )یاحیل شریف(یکروزبعدازسانحۀ مـک

 اطفال پشاویبه افغانستان دوچیزمهم یامیرساند : 
ـ شایدمسافرت یئیس ایتش وآ  اس آ  پاکستان به کشویمابرا  این باشد  9

ـیـدایکـرده و   که این سانحه )حملۀ مکتب دیپشاوی( وجدان این سیه دالن یاب
ـیـت   اکنون میخواهند هردوکشوی دیجنگ مقابل دهشت افگنان پالیسی وفعال

 مشترک داشته باشند، که البته بسیای بعید به نظر میرسد . 
ـاک  0 ـ  ویااینکه آمده به حکومت افغانستان اخطایمیدهدکه این حمله از خ

افغانستان توسط )فضل اهلل( صویت گرفته، که بایست تسلیم پاکستان شود. دی  
حالیکه یقین داییم این شخص اصالًدیافغانستان نیست، وبه یقین مسافرت یاحیل  
شریف یک باز  سیاسی ماهرانه است، که مردم پاکستان یامتقاعدبسازدکه این  
ـاشـد،کـه   حمله ازپاکستان نبوده بلکه عامل آن افغانستان، وشایدهم هندوستان ب
ـان   ـت ـانس ـغ یوابط نزدیک به افغانستان داید، این حمله به کمک آنهاازخاک اف

 سازمان دهی شده باشد، به این قسم برف بام خودیابه ما بیندازند ! 
البته این حدسیات مابود، چون مغزمتفکرجهان، همانطویکه پشت دی ها  بسته  
هرچه باسران نظامی پاکستان وآ  اس آ  گفته، پوشیده مانده است. مذاکرات  
اودیکشویخودما با یاحیل شریف هم متأسفانه تاحال که اوچه گفته ومغزمتفکر  
جهان چه گفته، واقعیتش معلوم نیست، اما خداکند اوجواب دنـدانشـکـن بـه  
 شریف داده باشد، واتهام اویا اگرمتوجۀ افغانستان بوده، جداً یدکرده باشد.  

ـاشـد،   بهرترتیب، امیدواییم همانطوییکه میگویند دیهرشر  خیر  نهفته ب
حملۀ بسیایظالمانه ووحشانۀ طالبان پاکستان، که البته طرف تردیدوتقبیح ماوهر  
ـان دیمـوید   ـت انسان بااحساس دیگراست، وسیله شودبرا  تغییر سیاست پاکس
کشوی ما، وآنهابااتخاذ یک سیاست مشترک باافغانستان، که اگراین خون آشامان  
)طالبان افغان وپاکستان( از عملیات وحشیانۀ شان دست نکشند، دیقلع وقمع این  
ددمنشان یک اقدام سرتاسر  دیهردوکشوی صویت بگیرد، وبا اتحاد ودوستی  
و مناسبات دوستانه وبهیخواهانه بین هردوکشوی، باشندگان هردو سرزمین نفسی  
به یاحت بکشند، وزندگی باامن ویاحتی داشته باشند. فهمیده نـمـی شـودکـه  
یویداد هاوگفته ها  متناقض قصد گول زدن و مغل  ساختن اوضاع به نفع بهره  

 برداییها  سیاسی این وآن است، یا اینکه سر یشته گم می باشد ! / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ ششم( تلویزیون ژوندون  
یانادی بدست شخصی مشهویبه محمدگل مومند، که انسان جانی وددمنشی بود  
داد. نادی برا  اینکه دیین تفرقه افگنی هزایه هایا شریک سازد، سیداحمدنایب  
ساالی، پسرشاه نوی هزایه یاکه صاحب منصبش بود احضایکرد وبرایش گفت  
که وقت انتقام است، به شمالی برو وقصد خودیا ازایشان بگیر، مال و زن شمالی  

 ازخودت وسرایشان یابمن بیاوی !  

 ازراست: احمدزی، عبداهلل، ربانی، شهزاده چارلز، روری استوارت 
 احمدزی درلندن ازآقای استوارت شرمیده بود 

ـان   میگویند:کوه به کوه نمیرسد اما آدم به آدم میرسد. زمانیکه احمـدز  ده
نویسنده انگلیسی افغانستان  ”  یوی  استوایت “ مبایکش یابازوچشمش یابست و 

شناس یا بچۀ خر گفت، فکر نمیکردیک یوز  این بچۀ خر دیمقابلش مثل زخ  
بلوط دیکنفرانس لندن بایستد و دیچشمانش خیره شود و لبخند ژکـونـد دم  

 غروب پاییز  بزند و مشاوی شهزاده چایلز هم شده باشد. 
واقعیت این است که ما افغانستانی ها اصال آینده نگر  نداییم و حرفی که حاال  
می زنیم هیچوقت عواقب آینده اش یا هم پیش بینی نمی کنیم و مثال وقتی می  
گوییم بچه خر، خوب این بچه خر تا آخر که بچه نمی ماند حتما برا  خودش  
یک خر  می شود و ما باید دی یوابط خودمان کمی تغییرات بیاوییم و به مقام  

 شامب خرانه شان احترام قایل شویم. 
اینکه احمدز  براساس کدام فرضیه علمی گفت این جوان انگلیسی بچۀ خـر  
بوده وبا ادبیات خرانه، اوضاع افغانستان یا بریسی کرده است سوال سختی است  
که بایدخوددانشمندان انگلیسی طی تحقیقات گسترده دیمویدمغزجناب احمد  
ـانـدان   ز  به آن جواب بدهند، به عبایت بهتر اگر قرای باشد اموی سیاسی و خ
شاهی انگلستان یا خرها و بچه خرها پیش ببرند، مجبوییم ماهم خر ها  خودمان  
یا ازافغانستان به لندن یوان کنیم تا کمی علوم دیپلوماسی و سیاست یا آموزش  
ببینندتا به مرحله مشاویه دی اموی نظم جهانی برسند. البته اشتباه نشود که انگلیسی  
ها هم به این باوی  که احمدز  هست آنها نیزهستند، اصال اینطوی نیست، حتی  
داکتر عبداهلل دی زمان مواجه شدن با چایلز و مشاویش استوایت به جان ملکـه  
الیزابت اول ودوم قسم خویدکه من اصال نگفتم که جناب ایشان بچۀ خرهستندو  
ـغـز   به پیر وپیغمبر ویکصدبیست هزایپیغمبر دیگر قسم خوید که این جملـه ن

 احمدز  قبل از یئیس جمهوی شدنش بوده است . 
ـان   بهرصویت گفته میشود احمدز  ظاهراازین جمله تاییخی اش سخت پشیم
شده وبرین فرضیه علمی اش خط بطالن میکشد. البته ناگفته نمانداین استوایت  
که حاال برا  خودش خر  شده، چندین سفرتحقیقاتی و مطالعاتی به افغانستان  
 داشته ودیمویدیوابط همجنسان خوددیمسایل سیاسی نگاشته ها  جالبی داشته . 
توجه: همان جوانی که پشت سر شاهزاده چایلز ایستاده و به ییش سفید احمد  

 ز  می خندد آقا  استوایت یا همان بچه خر است ! )شمس الح  حقانی( 

 این هم تحفۀ روری استوارت)بچۀ خر( به احمدزی در لندن ! 
***************************************** 

 هاوتوین ـ کالیفوینیاعبدالرحیم یون  هرو                          
   مکتب وهابی

 اختالفات راگذارید ای وطنداران کنار 
 دست وحدت رادهید ازراستی باهم فشار 

 متحدگردید به دفع خصم چون اجدادخود 
 تاکندچون شوروی، دشمن زخاک مافرار 

 جنگ آی اس آی پاکستان به نام طالبان 
 قتل وویرانی کند تاکی درین شهرودیار 

 طالبان مزدور آی اس آی پاکستان بُوَند 
 می ندارد نوکر به امرصلح وآشتی اختیار 

 هرریاکاری که با دشمن هم کاری کند 
 یاشود محکوم به اعدام یاشود باالی دار 

 بایداشخاص تقلبکار وخاین زودتر 
 هم جزا بینند وهم ازکار گردند برکنار 

 اکثر مردم ندارند نان خوردن را ولی 
 بهرخود کرزی به کابل کرده است قصری تیار 

 دروطن ملیارد ها دالر آمد نمی دانم چرا  
 مردم اندر فقر وبیکاری همه محتاج و زار 

 مامورین دردورۀ کرزی همه کردند تالش 
 تا برای خودبدست آرند پول بی شمار 

 کی گذارند مردم فهمیده ودیندار ما 
 در مرنجان می کنندوهابیان مکتب تیار 

 کی شود رونق هم کاروطن خوب ونکو 
ـــدار و خاین بر کنار   تا نگردد مردم غ
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 اند   نیروهای افغان در کنر پیشروی نداشته 
ـ بی بی سی:    91 ـا دی  دسمبر/کنر هفت یوزپیش صدهاطالب به چند یوست

ولسوالی دانگام حمله کرده و با ساکنان محل دیگیر شدند . شجاع الملک جالله،  
اندطالبان    سرپرست والیت کنرگفت نیروها  امنیتی دی چندیوزگذشته نتوانسته 

یا از یوستاها  اطراف ولسوالی دانگام به عقب برانند. جالله امروز دینشستی با  
بزیگان کنر گفت دیبسیای  از یوستاهامقاومت ساکنان محل شکسته و مدافعان  

ـاقـی      نشینی کرده   محلی از مواضع خودعقب  اند اما زنان و کودکان دیمنطقه ب
ـنـدیوزدیمـوید    مانده  اند.اوباانتقادنیروها  امنیتی گفت خبرهاییکه دییـن چ

 پیشرو  نیروهاوبدست گرفتن کنترل مناط  حساس منتشرشد واقعیت نداید . 
بزیگان والیت نیزبه شدت ازعملکرد دولت ونیروها  امنیتی دی هفت یوز  

سی دیکنرمیگوید نیـرو    بی   گذشته انتقادکردند. نعمت اهلل کریاب، خبرنگای بی 
انـد    اند، به ولسوالی دانگام یسیـده   ها  دولتی که برا  مقابله باطالبان اعزام شده 

ـان    اماتاکنون نتوانسته  ـی اند خودیابه یوستا ها  محل دیگیر  برسانند. شـویش
اند. بزیگان کنرمیگویند    گذای  کرده   مسلح، مناط  اطراف این یوستاها یا مین 

سفرآقا  سالنگی تغییرمحسوسی دی وضعیت جنگ ایجاد نکرده است. جنرال  
ایوب سالنگی، سرپرست وزایت داخله یوزگذشته به ولسوالی دانگام یفته وبه  

 نیروها  افغان دستویدادبا تمام توان خود دی برابر شویشیان بجنگند . 
ها  ساکنان یا دیچند یوستا به آتش    مقامها  دولتی تاییدمیکنندطالبان خانه 

 اند. تاکنون آمایدقیقی از شمایتلفات دو طرف گزایش نشده است .   کشیده 
 سفر پرثمرحاجی محمد محقق به ایران 

ـ باختر 90 : حاجی محمد محق  معاون ییاست اجرایی دییأس  دسمبر/کابل 
ـا    99تا   92هیئت عالیرتبه دولتی ازتاییب  ـات ب قوس جهت دیدای یسمی ومالق

مقامات ایران به تهران سفرکرد. دیجریان سفر محق  وهیئت همراهش باداکتر  
حسن یوحانی یئیس جمهویایران، داکترعلی الییجانی یئیس مجلس، محـمـد  
شریعتمدای  معاون اجرایی یئیس جمهوی، داکترمحمدجواد ظریف وزیر اموی  
خایجه و وزیا  امویداخله، علوم، تحقیقات و فنآوی ، وزایت کای، تعاون و  
ـات   یفاه اجتماعی، آموزش و پرویش و معاون وزایت صحت عامه ایران مالق
ـاون   نمودند. معاون ییاست اجرائیه افغانستان دیین سفربا محمدشریعتمدای  مع
اجرایی ییاست جمهویایران که میزبانی هئیت افغانستان یابعهده داشت، مالقات  
وگفتگو نمود. باتوجه به یوابط دوستانه دوملت طرفین برلزوم تقویت همکاییها  
جهت تعمی  و گسترش یوابط دو جانبه تاکید و دیخصوص موضوعات موید  

 عالقه، از جمله وضعیت اتباع افغانستان مقیم ایران گفتگو نمودند. 
باتوجه به پیام کتبی احمدز  وعبداهلل خطاب به ییاست جمهـویایـران دی  
خصوص تمدید اقامت اتباع افغانستان دیایران ونظربه یوابط برادیانه دوکشوی،  

ـهـد    1هزایافغان دیایران به مدت   122اقامت  ماه تمدید شد. متقابالً افغانستان تع
ماه دی    0نمودبرنامه ها  خودبرا  بازگشت این اتباع افغانستان یاظرف مدت  

کمیته مشترکی که دی جریان این سفرتشکیل شد، ایایه نماید. دیمـذاکـرات  
 هیئت افغانی با وزیا  ذیربط ایران، نتایج ذیل حاصل گردید: 

بویسیه تحصیلی    222موافقه شدتا تواف  قبلی دی خصوص اعطا  تعداد     -
ازسو  دولت ایران به محصلین افغانی که به دلیل مشکالت فنی به تعوی  افتاده  
بود، اجرایی شود. دی این ایتباط هیئتی از طرف ایران به کابل سفرخواهدنمود  
تا باهمکای  وزایت تحصیالت عالی افغانستان داوطلبان واجد شرایط دییافـت  

 بویسیه ها  تحصیلی یا انتخاب  نمایند. 
تواف  شد تا سازمان سنجش وزایت علوم، تحقیقات و فنآوی  ایران دی    -

بخشها  آزمون سراسر  کانکویدانشگاهها  افغانستان، با وزایتها  معایف و  
 تحصیالت عالی افغانستان همکای  نماید. 

تواف  شدهمکاییها بین وزایت آموزش وپرویش ایران و وزایت معایف    -
افغان دی افغانستان، تهیه وتدوین    –افغانستان، دیخصوص ساخت مکاتب ایران  

ـال   کتب دیسی، تدوین معیایها  آموزشی برا  وزایت معایف افغانستان، انتق
 تجایب آموزشی و تأمین سایر نیاز ها  وزایت معایف افغانستان افزایش یابد. 

وزایت کای، تعاون و یفاه اجتماعی ایران  اعالم  آمادگی نمودتا دیاولین     -
فرصت هیئتی جهت فعال ساز  مجددمرکزتوانبخشی معلولین که قبالً توسـط  

 ایران با نام پیامبر اعظم )ص( دی کابل ساخته شده است، اعزام نماید. 
وزایت بهداشت، دیمان وآموزش پزشکی ایران آمادگی خود یا بـرا     -

برگزای  دویه ها  کوتاه مدت آموزش پزشکی و دویه ها  آموزشی کوتاه  
ـتـرا     0مدت برا  دیمان معتادان افغان یا اعالم نموده و   بویس تحصیلی دک

 مطالعات اعتیاد نیز برا  داکترها  عمومی افغان اختصاص یافت. 
طرفین با ابرازیضایت ازسطح موجودمناسبات، برگزای  جلسات کمسیـون  
ـتـرش   مشترک همکای  میان دوکشویدوست وبرادی یابرا  تقـویـت وگس
همکاییهامفید وایزنده خوانده برضرویت تداوم وافزایش نشستها  تخصصی  

 جهت پیگیر  اجرا  توافقات حاصل شده تأکید کردند . 
(اوگفت دیین اواخرآدیسها  جعلی بنام ایشان دییسانه ها   2)دنبالۀ آخرستون 

اجتماعی مشاهده میگردد ، تاکنون شخصاً فیسبوک و توتیرندایم . او افـزود  
هرگاه کسی ازآدیس و  چیز  مینویسد به کلی دوی از واقعیت است. خانـم  
 غنی ازایجاد یک ویبسایت یادهانی کرد که ایتباط شانرا با مردم قایم سازد . 

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( عملیات مشترک سه جانبه  
تواف  یو  عملیات سه جانبه دی مالقات بین جنرال جان کمبیل، قوماندان نیرو  
ـلـح   ـیـس قـوا  مس ها  مسلح امریکاو ناتودیافغانستان، شیرمحمدکریمی یئ
افغانستان وجنرال یاحیل شریف یئیس ایدو  پاکستان دیکابل صویت گرفت.  
شریف یکروز بعد از حمله طالبان بریک مکتب نظامی دیشهرپشاوی که دی نتیجه  

 نفرعمدتاً شاگردان مکتب کشته شدند، از کابل دیدن کرد.    919آن  
 طالب در هیرمند کشته شدند    32

ـ باختر:    02 هـژده  99سخنگو  وزایت دفاع ملی امروزخبرداد   دسمبر/کابل 
ـال   ـع طالب که دیناامنیها  اخیردیگرشک ودیگرمناط  آن ولسوالی  نقش ف

طالـب  00داشتند، دیپی یک عملیات  تصفیو  نیروها   امنیتی  افغان کشته و 
زخمی شدند. چهایفرد دیگرکه دی فعالیتها  تروییستی دخیل دانسته میشونـد  
 گرفتایمقدای   مهمات ثقیل  ودوعراده  واسطه نقلیه  ترویستان  تخریب  شد. 
طب  خبردیگر پنج طالب ماین گذای حین جاساز   ماین دیولسوالی گـرشـک  
ـیـر   والیت هیرمندزمانی کشته شدندکه یک حلقه ماین ضد وسایـط یادیمس
ـان    سرک عمومی دیگرشک هیرمندجاساز  میکردند که انفجای یخ داد. ازآن

 چند حلقه ماین منفجر ناشده ویکعراده  موتر سایکل  بجامانده است . 
 مرکز تروریستی دراطراف کابل فعال است   ۷۰۱ 

ـ بی بی سی   19 ـیـت  دسمبر/کابل  : یحمت اهلل نبیل سرپرست ادایه عمومی امن
ـان دی   ملی میگویدنیروها  امنیتی افغان تجهیزات الزم یا برا  مقابله باشویشی
اختیایندایند. اوکه برا  پاسب به سواالت نمایندگان به مجلس فراخوانده شـده  

 قدی است.   بود، گفت توانمند  نیروها  امنیتی دیبرابر وضعیت کنونی همین 
بدنبال دیگیریها دیوالیت کنرکه حدودسه یوز ادامه داشته و دیپی افـزایـش  
ـان امـروز   ـنـدگ ـای حمالت انتحای  وانفجایهادیکابل وسایرشهرها، مجلس نم
مسئوالن نهادها  امنیتی افغانستان یا احضایکرده بود. دیین جلسه سرپرستها   

 وزایت دفاع وداخله نیزحضویداشتند. 
مرکزتروییستی    921 اطالعات دقی  امنیتی نشان میدهدکه دیاطراف شهرکابل  

ـفـت    922 فعال است و  گروه مسلح غیرقانونی دیین شهر حضوی دایند. نبیل گ
ـنـر   نیروها  افغان برا  مقابله باهجوم شویشیان به ولسوالی دانگهام والیت ک
نیرو  کافی نداشت و تجهیزاتی برا  عقب یاندن مهاجمان دیاختیای نداید. او  
دیموید عوامل ناامنیها  پایتخت گفت اطالعات دقی  امنیتی نشان میدهدکه دی  

گروه مسلح غیرقانونی    922 مرکزتروییستی فعال است و 921 اطراف شهرکابل  
ویود  داید که تنها دیچهای ویود  آن    01 دیین شهرحضویدایند. شهرکابل 

 ویود  دیگر باز است.   00 نیروها  امنیتی مستقرهستند دیحالیکه  
بیش ازدوماه ونیم ازتشکیل دولت وحدت ملی میگذیدامایهبران دولت هنـوز  
موف  به معرفی کابینه نشده اند و همه وزیاتها و اکثر والیات با سرپرستها ادایه  
میشوند. یحمت اهلل نبیل با انتقاد از وضعیت این وضعیت سیاسی افزود: ماشیـن  

ها  شهرنصب شـده،    ها والییهادی دیوازه   ها  اسکن که برا  بریسی خودیو 
ـا    ساعت این ماشیـن   02 فقط یک ونیم ساعت سوخت دایندوسوخت حدود   ه

ها  شهر  کابل به دست نیروها  پلیس و ویود     دزد  میشود.امنیت دیوازه 
ـابـل     92۸ ها  اصلی زیرنظر واحدها  مشترک امنیتی است.نبیل گفت دیک

موتر زیهی شیشه سیاه بدون مـدیک دی    222 مدایک موترهابنام افرادثبت و 
این شهرگشت وگذای میکنند . اوهمچنین ازجعل مدایک اسلحه وحضویافراد  
زویگودیشهرشکایت کرد و گفت: دیهیچ شهراینطوینیست که هرزویگویی  
ـیـن   یاکه حرفی بزنی، بگوید به خاطریکه من دیکمپاین فالنی بودم، با من چن

ها و زوی گوییها    برخوید  می شود...؟ نبیل گفت تامین امنیت و مبایزه با ناامنی 
نیازمند ایاده سیاسی قو  است.او افزود: هیچ نوع سرمایه گذای  عمی  و ییشه  

ا  واستراتژیک یو  امنیت ملی نشده، من اینرا میگویم .اوگفت که دیگذشته    
نیزستراتژ  واحدامنیتی دی افغانستان وجود نداشت وتهدیدها  امنیتی مقطعی  

ـنـده    بریسی میشداماحاال امیدوای    هایی وجود دایدکه تهدیدها  پنج سال آی
  12 همه جانبه پایتخت که دی      یود که برنامه   پیش بینی شود و همچنین انتظای می 

 ماده تدوین شده از سو  شویا  امنیت ملی تصویب شود. 
ـا    جلسه باسئواالت تنداعضا  مجلس شروع شد وبسیای  ازنمایندگان، نهاده

ا  متهم کردند. آقا  نبیل    کفایتی، ناتوانی و برخوید غیر حرفه   امنیتی یا به بی 
ها پاسب داد اما ادامه جلسه پشت دیها  بسته    برخی از سواالت یا دی برابر یسانه 

 و سر  ادامه یافت . 
 احمدزی: ازابتکاربخاطربهبود وضع زنان حمایت میکنم 

ـ باختر:  1 ـا  دسمبر/کابل  خانم یوالغنی احمدز  بانو  اول کشوی دی مالقات ب
معین اموینشرات وزایت اطالعات وفرهنگ وبرخی یوسا  آن وزایت، زنان  
یاشفاف ترین نیرو  کایخوانده و بر حمایت اززنان خبرنگایتاکیدنمود. خانم  
یوال دیین مالقات توانمند  زنان یاستوده گفت ازهرابتکای زنان دیعرصه ها   
مختلف وبخصوص دیبخش یسانه هادیجهت بهبودوضعیت زنان کشوی حمایت  
ـا   همه جانبه میکنیم . او آزاد  بیان یادیکشوییک دستاوید بزیگ دانستـه، ام
طرزاستفاده بعضی کایبران یسانه ها  اجتماعی یا خالف مـوازیـن اخـالقـی  
ـا    ژوینالیسم خواند. به گفته یوال غنی، ادبیات که دیبعضی مواید دییسانه ه
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید،  اجتماعی بکای میرود ادبیات یسمی نبوده، خالف ایزشها  دینی وملی میباشد.  

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 زندانی گوانتاناموبه افغانستان    4تحویل 
ـ بی بی سی 09 :مقامها  امریکااعالم کردندچهایافغان یا از باز  دسمبر/کابل 

داشتگاه گوانتانامو بدنبال دیخواست یئیس جمهوی جدیدافغانستان آزاد کرده به  
کشویشان منتقل شده اند واحمدز  ازمصونیت آنها اطمینان داده است. پتناگون  
ـتـی،   ـی ـن دیاعالمیۀ نوشت پس ازبریسیها  همه جانبه و دینظرگرفتن مسایل ام

نظربرین بود که این زندانیها خطرناک نیستند و    توسط بخشها  مختلف، تواف  
ولی خان،    ها  خیرگل، شاه   توانند به کشوی خود منتقل شوند.ازین افراد به نام   می 

عبدالغنی ومحمدظاهرنام برده شده است. اماتوضیح بیشتر  دیموید افـرادآزاد  
شده و اینکه آنها دی زمان امایت طالبان دیچه سطح ومقامی بودند، داده نشـده  

 زندانی گوانتاناموباقی مانده اند .    922 است . فعالً هشت افغان دیمیان 
 گان هرات: عزل والی   خواست مجمع مردم ونمایند 

ـاف و  02 ـن ـان اص ـ ماندگای: شمای زیاد بازیگانان، نماینـدگ دسمبر/هرات 
نمایندگان مردم هرات دیمجلس گفتندامروزشنبه سیدفضل اهلل وحید ، سـر  
پرست والیت بایدهرات یاترک کند. اعضا  مجمع مردمی شب گذشته دی  
حضویهیئت اعزامی ازکابل، خواهان برکنای  فوی  وحید  از مقام والیـت  
شدند. سیروس عالف، معاون اول اتاق تجایت وعضوهیئت یهبر  مـجـمـع  
مردمی هرات گفت سرپرست والیت هرات هیچگونه انگیزه برا  مدیـریـت  
ـایوز   نداشته و بیشتربرا  عایدات شخصی دیین والیت بسرمیبرد. دولت تنها ت

ـایسـت دی    شنبه وقت داید تاوحید  یا از هرات خایج کند. و  افزود می   ب
هرات افراد  بعنوان والی فعالیت داشته باشند که توانایی مدیریت یک منطقۀ  

 فرهنگی و اقتصاد  یا داشته باشند. 
ـا   عبدالحمیدفایوقی، یئیس هیات اعزامی ازکابل ازتمام معترضان خواست ت
زمان معرفی کابینه، تحمل کرده وبا دولت همکای  کنند.اوگفت حـکـومـت  

ها  امنیتی مفید  برا  هرات دینظرگرفته وقرایسـت بـه زودتـریـن    برنامه 
 فرصت این برنامه هاعملی شود. اوافزودکابینۀ تادوهفتۀ دیگرمعرفی خواهدشد. 
ازسو  دیگر، سیدفضل اهلل وحید  گفت به کسی دشنام نداده و خطابـش  
ازبرخی ازالفاظ تند، به آقا  فرهاد مجید ، نمایندۀ مردم هرات دیمجلس بوده  

ـتـی    است. اوگفت ادایه  اش به شدت دیگیر سرو سامان دادن به اوضاع مدیری
ـای  و     می  باشد و از سو  دولت مرکز  هم هیچگونه برنامۀ دیجهت برکن

 پیشکش نشده است. 
اعتراض مردم هرات نسبت به ناامنی ازحدودیک ماه قبل وبخصوص پـس  

 ازتروی منجربه شهادت حجت االسالم عزیزاهلل نجفی اوج گرفته است. 
 پایان حضورسربازان فرانسه درافغانستان 

ـ ماندگای 09 :وزایت دفاع فرانسه اعالم کرد ماموییت نظامـی  دسمبر/کابل 
یابد و آخرین نیروها     دسمبرامسال پایان می   29این کشوی دیافغانستان یسماًدی 

سربازازکابل بـه  922فرانسه نیز این کشوی یا ترک خواهند کرد.خروج حدود 
المللی کمک به برقرای     ساله فرانسه بعنوان بخشی از نیروها  بین   92ماموییت  

هزایسـر    1صلح و امنیت دی افغانستان )ایساف( پایان خواهدداد. فرانسه دیابتدا 
 هزاینیرویسید. 922به بیش از   0292بازدیمیان نیروها  ناتومستقرکردکه دیسال 

هزای سرباز فرانسه  12نیرو  ضربت دیافغانستان نداید.    0290فرانسه ازسال 
تـن    122تن کشته و    91اند که دیبین آنها    زنی کرده   دیسراسرافغانستان گشت 

دیگر زخمی شدند.ایتش فرانسه ازآنزمان دیآموزش ایتش افغانستان شرکـت  
هـزای    09داشته است. سخنگو  ایتش فرانسه گفت: بطویکل ما دیآموزش  

از    0220ایم. ایتش افغانستان ازسال   افسر بدون دیجه و کایشناس شرکت داشته 
ـان    222هزای نیرو به    90 هزای نیرو افزایش یافت.ماموییت ناتودیماه جای  پای
سربازخایجی که اغلب ازامریکاهستند، دیسال    222هزای و   90یابد. حدود    می 

 کننده از ایتش افغانستان دیکشوی باقی خواهند ماند.   دی نقشی حمایت   0292
 تلفات غیرنظامیان در افغانستان ریکورد زد 

ـ ماندگای   09 ـان دی  دسمبر/کابل  : سازمان ملل برآویدکرد تلفات غیر نظامی
هزای کشته و زخمی خواهد یسید که این میزان باال    92افغانستان امسال به بیش از 

۸افزایش    02ترین تلفات ثبت شده دیپنجسال اخیراست و نسبت به سال گذشته 
ـان    داشته است.به گزایش یاشاتود  هیات کمک  ـت یسان سازمان ملل دیافغانس

غیرنظامی ثبت شده که    1191نام  0291گفت: از اول جنوی  تا پایان نومبرسال 
غیرنظامی زخمی میشود. هیئت  1101غیرنظامی کشته و   2999این آمای شامل  

هزایقربانی خواهدیسیـد    92هشدایدادتاپایان امسال این تعداد احتماالً به بیش از 
  0221که باالترین تعدادتلفات اززمانیکه هیئت سازمان ماموییت خود یا دیسال  

 شود .   میالد  دی افغانستان آغاز کرده، محسوب می 
یسان سازمان ملل دی    ژویژت گاگنون، مدیربخش حقوق بشرهیئت کمک 
۸ از آنها طالبان، شبکـه  12افغانستان گفت: مقصراکثراین تلفات یعنی دیحدود 

۸ تلفات غیرنظامی  90نظامی هستند. مقصر حدود   ها  شبه   حقانی و دیگر گروه 
ـا   99نیزنیروها  حامی دولت افغانستان محسوب میشوند.   ۸ تلفات دیعملیاته

زمینی کشته شدند که دی آنهاقراینبود تلفات غیرنظامی باشد ویا دیپـی مـواد  
 ها  نظامی کشته شدند .    منفجره جا مانده پس از این عملیات 

 کن کند   مفتی اعظم پاکستان: خدا طالبان را ریشه 
ـ ماندگای 02 : یفیع عثمانی مفتی اعظم فرقه دیوبند پاکستان  دسمبر/کراچی 

ـنـد.    اعالم کرد: کسانیکه کودکان بیگناه یاکشته  ـت اند طالبان نیستند، ظالمان هس
عثمانی دی مدیسه دایالعلوم شهرکراچی بیان کرد: طالبان تروییست هستندوعلیه  

اند. بیشترعلما  پاکستان ازسخنان مفتی یفیـع    اسالم و مسلمانان واید عمل شده  
ـاد    عثمانی دی زمینه طالبان حمایت کرده  اند. ازیفیع عثمانی  بعنوان مفتی اعظم ی

آویپیشاویلکه ننگی برانسانیت است واگرعامالن    شود. اوافزود: حادثه شرم   می 
کردند، با    این جنایت ذیۀ انسانیت داشتند باکشتن کودکان بیگناه ابرازوجود نمی 

این عمل شجاعت آنها ثابت نمیشود بلکه چنین اعمالی نشان دهنده ترسو و بزدل  
کن کند، زمان آن    بودن طالبان است.عثمانی دعاکردکه خداوند طالبان یا ییشه 

ـاسـی و   ـی یسیده که مردم پاکستان علیه تروییسم متحد شوند وگروهها  س
 مذهبی برا  مبایزه جد  با شبه نظامیان به تواف  برسند. 

 
 


