
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

صد روزنخست حکومت وحدت ملی نزدمردم  
 صد روزشکست است 

ـ تلویزیون نور   5 : فقط یک روز دیگر به صد روزه شـدن  جنوری/کابل 
ـنـه   حکومت وحدت ملی باقی مانده است، اما این حکومت هنوز نتوانسته کابی
خودرامعرفی کند. شهروندان کشور، نمایندگان شورای ملی، فعاالن مدنـی و  
اعضای شوراهای والیتی همه و همه از رهبران حکومت وحدت ملی انتقادمی  
کنند که چراکابینه جدیدرا معرفی نمیکنند؛ زیرا به باورآنان سرپرستی وزارت  

 هاهمه بخشهای نظام را فلج کرده است. 
شماری از رئیسان شوراهای والیتی میگوینداگر رهبران کابینه خود رابـزود  
ترین فرصت معرفی نکنند، آنان درسراسرکشوردست به اعتراضهای مـدنـی  
خواهند زد. غالم بهاءالدین جیالنی رئیس شورای والیتی پروان میگویدصدروز  
ـا    نخست حکومت وحدت ملی نزد شهر وندان کشورصدروز شکست حس

 شده؛ زیرا این حکومت تاهنوز کابینه ندارد. 
تاکنون چندین بار رهبران حکومت وحدت ملی وعده داده اند که بـزودی  
شماری ازاعضای کابینه رابه مجلس نمایندگان معرفی خواهندکرد، اما هنوزاین  
وعده هاعملی نشده است. پیش ازنشست لندن، رئیس جمهور و رئیس اجرایـی  
اعالم کردند که بین دو تا چهار هفته اعضای کابینه جدید را مشخص خواهنـد  
ـنـه بـه   کرد، اما با گذشت این مدت هنوزخبری ازمشخص شدن اعضای کابی

 گوش نمی رسد . 
 اختطاف یک داکتر زن در بدخشان 

ـ تلویزیون نور   5 : افراد مسلح ناشناس یک داکتر زن در  جنوری/ بدخشان 
ـایـی   ـت شفاخانه ولسوالی کران و منجان والیت بدخشان را اختطاف و به روس
پروره این ولسوالی انتقال داده اند. فرمانده پلیس ولسوالی یمگان که درجـوار  
ـتـر   ولسوالی کران ومنجان قراردارد، گفت پلیس تالشهایی برای ردیابـی داک

 اختطاف شده به راه انداخته است.  
اماپدر این داکترمی گوید هرچند به مقام های امنیتی بدخشان این موضـو   
را در میان گذاشته؛ اما تاهنوز در مورد نجات دخترش کاری ازسوی مقام های  

 امنیتی والیت صورت نگرفته است. 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 خطبۀ حج الوداع
 رسول مقبول محمد )ص( درآخرین خطبۀ خویش فرمودند : 

 ای مردم ! ما را هست خدای واحد ،  ای مردم ! ما را هست پدر واحد ،
 نیست فرق بین عرب و عجم مگر به تقوا .

 )تقوی : گفتار ، کردار و پندار نیک( 

 دروالیات جنوبی شورای واحد ایجاد می شود 
ـ باختر: 3 برخی ازبزرگان ومتنفذین چهاروالیت جنوبی مـی    جنوری/قندهار

ـات   ـان والی گویند ناامنی، شرایط ناگوارسیاسی ، اقتصادی واجتماعی باشندگ
ـا   قندهار، زابل، ارزگان وهیرمند رابه مشکل روبرو ساخته است. برای کاهش ن
امنی، مشکالت سیاسی، اقتصادی واجتماعی درمناطق دورافتاده بایدبه سطح این  
والیات یک شورای واحد ایجادگردد، زیرااین منطقه که زمانی مرکز بزرگ  
تعلیم، زراعت، صنعت وتجارت بود، درحال حاضرباناامنی ومشکالت روبـرو  
ـفـس آرام   ـا ن میباشد.مردم این مناطق درسیزده سال گذشته به نسبت ناامنی ه
نکشیده وهرروزخانواده هادرغم عزیزان شان اشک ریخته اند . یک متنفذ قوم  
درقندهارگفت: طالبان نسبت بهروقت دیگربیشتر والیات قندهار، زابل، ارزگان  
وهیرمند راهدف قرار داده حمالت شانرا افزایش داده اند.آنان بااشاره به حادثه  
دوروزقبل در ولسوالی سنگین گفتند بابرخوردیک راکت درمراسم عـروسـی  

 دراین ولسوالی بیش از بیست تن کشته و به ده ها تن دیگرزخم برداشتند. 
آنان میگویندیک شورای مسئول را بنام لوی قندهار ایجادمیکنند تا درخصوص  

 حل مشکالت به مسئوالن حکومتی مشوره داده وآنان راکمک نماید. 
کارشناسان میگویندفعالً که ماموریت نظامی ناتودرکشورپایان یافته، حکومت  
باید درخصوص کمیت و کیفیت درمناطق جنوبی و جنو  غربی تدابیرجدی  

 روی دست گیرد . 
 دهنده شبکه حقانی درکابل   دستگیری سازمان 

ـ بی بی سی   1 ـان جنوری/کابل  ـنـده حـمـالت    : امنیت ملی گفت سازم ده
انتحاری وابسته به شبکه حقانی رادرکابل بازداشت کرد. اوکـه در ولسـوالـی  
بگرامی اقامت داشت، بایک بمبگذارانتحاری درعملیات ویژه دستگیرواعتراف  
کردند عملیات انتحاری را درمدارس دینی شبکه حقانی دروزیرستان شمالی فرا  

ـا    الدین حقانی آموزش دیده   و زیرنظرپسرجالل     گرفته  اند. امنیت ملی افـزود ب
 بازداشت ایندو نفردرشمالغر  کابل ازیک حمله خونین جلوگیری کرده است. 

نفرازکارکنان یک شرکت خصوصی    1درحادثۀ دیگر دروالیت بغالن درطالبان 
 یکنفر رامجروح ساخته و دوکارمنددیگر راباخود برده اند .     ساختمانی را کشته 

 حنیف اتمر به تهران رفت 
ـ بی بی سی   1 : محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی ریاسـت  جنوری/تهران 

ماه در دیدار بامحمد جواد ظریف،    جدی/دی   71 شنبه    جمهوریفغانستان امروزسه 
وزیرامورخارجه ایران گفت افغانستان اجازه نخواهدداداز خاکش، تهدیدی علیه  
ایران صورت بگیرد. اوتعمیق مناسبات باایران درکلیه ابعاد دوجانبه وچندجانبه  

ـاری      از اولویتهای سیاست  خارجی دولت وحدت ملی خوانده وخواهان همـک
ایران دربخشهای ترانزیت، تجارت، مبارزه باتروریسم وموادمخدرشد.ظریف نیز  

های دوجانبه برای تحکیم    ازآمادگی وزارت خارجه ایران برشکلگیری همکاری  
 ثبات وامنیت درافغانستان خبرداد. 

اشرف غنی احمدزی درمراسم ادای سوگند گفته بود کشورهای همسایه در  
ـاتـی در    حلقه اول سیاست خارجی دولت او قرار دارند، وباتاکید براینکه بی  ثب

ثباتی در افغانستان ارتباط دارد، گفت کشورش نیاز دارد    کشورهای همسایه بابی 
 ای امضا کند .   تا باکشورهای همسایه یک پیمان همکاری منطقه 

ـان   ایران درکنارچین وپاکستان، یکی ازطرفهای مهم معامالت بازرگانی افغانست
ـان   ـت است. طبق آمارتازۀ اتاق مشترک بازرگانی وصنایع و معادن ایران وافغانس

ملیون دالربوده    311 ملیاردو 3 واردات ازایران به افغانستان افزون بر 7233 درسال 
ـاال بـه ایـران    331 ملیون و    23 وافغانستان درهمین سال به ارزش   هزار دالر ک

 صادرکرده است . 
 ساله در هرات    99خودکشی جوان  

ـ تلویزیون نور 27  ساله دروالیـت هـرات  73:مردجوان حدود دسمبر/هرات 
خودراحلق آویزکرد. بگفته مسئوالن شفاخانه، اوبدلیل مشکالت روانی خـود  
 کشی کرده است.این جوان باشنده روستای اسحاق سلیمان ولسوالی انجیل بود.  

 زخمی نتیجۀ حمله انتحاری درکابل    5شهید و    9
ـیـر    5 ـ تلویزیون نور: در اثرحمله انتحاری در کابل، یک غ جنوری/کابل 

ـا    نظامی شهیدوپنج نفرزخمی شده  اند. هدف حمله ماموران پلیس اتحادیه اروپ
ـاد    جـالل -بود. رویداد پس ازچاشت، در منطقه قابل بای، درمسیر جاده کابل  آب

اتفاق افتاد . سخنگوی پلیس کابل گفت مهاجم سوار بر موتر مملـو از مـواد  
انفجاری، یک واسطه حامل نیروهای خارجی را هدف قراردادکه به سرنشینان  
ـانـه   ـاخ آن آسیبی نرسید، اما، شش غیرنظامی زخمی شدندکه یکی آنها، درشف

 جان داد.  
کرد که مهاجم انتحاری یک موتر نیروهای    پلیس اتحادیه اروپا درکابل تائید  

پلیس اتحادیه اروپا را هدف قرار داد. در همین حال صبح امروز نیز یک بمـ   
ـازی شـده    که در یک سطل آشغال، در نزدیکی فرودگاه بین  المللی کابل جاس

 بود، منفجر شد. در این رویداد به کسی آسیبی نرسید. 
 ساالنه صدملیون دالرکمک میکند   5195آسترالیاپس از 

ـ تلویزیون نور 3 ، ساالنه صد ملیون دالر  3175: استرالیا پس از  جنوری/کابل 
به افغانستان کمک میکند. سرپرست سفارت آسترالیا در کابل دردیدار با معاون  
اول ریاست اجرایی، تأکید کردکشورش ازحکومت وحدت ملی درحمایـت  

ملیون به    81میکند، و همکاریهای مالی بااین کشور را ادامه خواهد داد.ازین پول 
 ملیون به پلیس ملی افغانستان اختصاص داده خواهد شد.   31ارتش ملی و 

سال گذشته    72محمدخان معاون اول ریاست اجرایی، ازکمکهای آسترالیا در 
 قدردانی وگفت افغانستان روابط دوامدار خود را با آسترالیا حفظ خواهد کرد. 
 روسیه همکاری نظامی را با افغانستان گسترش میدهد 

ـ تلویزیون نور   27 ـیـه  دسمبر/کابل  : السکاندرمانتیتسکی، سفیرجدید روس
درکابل گفت روسیه آماده فراهم کردن هرگونه همکاری به خصوص دربخش  
ـاری ازتـروریسـم و   ـان را ع نظامی باافغانستان است وتالش میکندتا افغانست
موادمخدر ببیند. اوتاکیدکردکه کشورش آماده است تادرکنارفراهـم آوری  
ـارزه   ـب سالح وتجهیزات سبک به افغانستان، صد ها سربازافغانستان رادربخش م
ـامـی و   موادمخدرآموزش دهدومسکو برای فراهم آوری کمکهای جدید نظ
اقتصادی با افغانستان، منتظرامضای تفاهم نامه اکماالت تسلیحاتی، از جان  مقام  

 های افغانستان و روس است . 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

 

Western Union 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150 

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

 

 مشاور برجسته ومورد اطمینان شما درخریدوفروش امالک مسکونی وتجاری

 با کارنامۀ  درخشان در ورجینیا

 سپیده فیروزی       

 وزیراطالعات وفرهنگ مدال غازی میرمسجدی خان رابه پروفیسرلطیفی اهداکرد

ازچپ : آقایان ابوی، محمدرفیق مایل، فرهادمیرزا، داکترمحمد یوسف روشنفکر، داکترسیدمخدوم رهین، فریدون رحیمی، محمد فاروق مایل، 

 پروفسیرلطیفی، گلبهار قیام، انجنیرهاشم حسنی ومحمد قوی کوشان. )شرح خبر درصفحۀ هفتم(



 

 

 هفته نامۀ امید                                              989شمارۀ  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 کالیفورنیاعبدالرشید بینش                                  
 گ شیطان بزر

) همکارگرامی وارجمندهفته نامۀ امید جنا  استادعبدالرشیدبینش، که خدای  
ـاره     331عمرشریفش را دراز بدارد، مطل  ارزندۀ زیر را درهفته نامۀ امیدشم

، دربارۀ چگونگی ایجاد حکومت جدید شهیداستادربانی بقلم آورده  7333سال 
بودند، وبعد درهنگام دورنخست ریاست جمهوری انتخابی کرزی آنرامناسـ   

دسمبر    71مورخ    111بیان حاالت آنروزیافته وخواستندتاباردیگردرامیدشماره 
به چاپ برسد. اینک بااوضا  )خیله خندی( کابینۀ احمدزی، ادارۀ امیـد  3113

 صوا  دیدتا مقالۀ جنا  بینش رابه خوانندگان گرامی تقدیم بدارد. 
)این داستان چندسال پیش، زمانی که استادربانی زمام ریاست جمهوری کشور  
رابدست گرفت، و پس ازشکست شورای هماهنگی دربرابر دولت مجاهدیـن،  
ـان   که قرارشده بود تا استاد ازمقام خود کنار رفته وکمسیونی به همکاری سازم

ـاپ    331ملل امور دولتی راسرپرستی کند، درشمارۀ   این هفته نامۀ وزین به چ
رسانیدم . اکنون که دولت جدیدآقای کرزی شرو  به کارکرده وزمان انتخا   
اعضای کابینه ومقرری های عمده درشرف تکوین است، نشردوبارۀ آن خالـی  

 از انتباه نخواهد بود. بینش( 
ـای   ـه ـان داستان شیطان بزرگ راسالها پیش وقتی دروطن بودم، مجموعۀ داست

 «آئینـه »کوتاه محمد حجازی، نویسندۀ معروف وچیره دست ایرانی که بنام  
ـادم   چاپ شده بود، خوانده بودم که البته قصه اش دراز است، وجزئیات آن بی
نمانده . اما یک تصویرنیمه روشنی از محتوای این داستان تاهنوز درحافظه ام بجا  
مانده که با عرض معذرت ازروان پاک این نویسنده ومتفکربزرگ، قسمتی از  

 آنرا باانشاء وعبارات ناقص خود درینجا نقل می کنم . 
درداستان آمده بودکه شیطان کالن میخواهدچندتا از فرزندان بالغ خودرا که  
سالها درمدرسۀ او درس تفتین وتزویر و تخری  را برای اغوا وبربادی فرزندان  
آدمی فراگرفته ازنگاه عقل وفراست ازدیگرشیاطین ممتازترند، بصورت علنی  
وآشکار دربرابر دیگر شیاطین وشاگردان خود بیازماید، وببیندکه پایکاه کمال  
ـا   شان تاکجا ارتقا نموده است . روی این منظور به پیروان خود فرمان میدهـدت
تخت بلندی را بروی یک میدان وسیع برافرازند و در یمین و یسارش خرمنی از  
ـهـرۀ   ـاچ آتش بیافروزند. این کار طرفه العین انجام می یابد وشیطان بـزرگ ب
ـای   مخوف وبدن خاکستری رنگ درحالیکه دم درازش رایکعده شیطان بچه ه
کوچولو درعق  او حمل می دارند، بر روی تخت قرارمیگیرد، ودردوکنارش  
ـالـت   دوشیطان قوی الجثه که هول وهراس ازسیمای آنهامی بارد باچابکی بـح
آماده باش می ایستند و باهمان سرعت یازده تا ازشیاطین یعنی از فرزندان اصیل  
این ملک مردود بابدنهای برهنه ودرشت وچشمان آتشین وصورتهای منقـوش  
درحالیکه دُم های شانرا چون نیش عقر  به عق  تا  داده و کج کرده اند، با  
قدبرابری دریک ردیف درقبال تخت او می ایستند. در چشم انداز این دشـت  

 فراخ به صدهاهزارشیطان دیگررویهم می لولند وبرای شان جا می گیرند .  
ـا   پس ازلحظه ای خاموشی مطلق درفضا حکمفرما میگردد، و شیطان بزرگ ب
ـان   آواز رع  انگیزی فریاد میکشدوازشیطان نمره اول که درقطار سیزده شیـط
دریک صف ایستاده است، می پرسدکه : آیا میدانی عامل اصلی واساسی کـه  
میتواند کانونهای دولتی و مدنی را بسوی بی نظمی واختـالل وهـرو ومـرو  
ـاسـ    بکشاند وباالخره به سقوط شان سوق دهد چیست؟ در یک جمله بمن پ
ـیـدهـدکـه   بگو ! شیطان سرتعظیم فروآورده وبا آواز اطمینان بخشی جوا  م
قربان ! از تجربه ایکه این فرزند صدیق شما دارد، بی اتفاقی وعدم اتحاد در بین  

 رؤسای یک دولت این فاجعه را بارمی آورد .  
شیطان کالن سر تردید می جنباند وبه حاضرباشها امرمیدهدتا از دُم اوگرفتـه  
واو رابه آتش بیاندازند . فرزند دومش راپیش میکشد وعین همان سئوال رااز او  
میپرسد. قربان! دشمنی ها وعداوت مخر  اصلی  همه جوامع بشری است. بار  
ـان   دیگر شیطان کالن این جوا  رانمی پسندد واوهم طعمۀ آتش میشود.  شیط
سوم پیش می آید وبادلهره وهراس عرض میکندکه قربان ! سوء استفاده های  
ناجایز ازبیت المال وحقوق ضعیفان را پایمال کردن است. آواز میکشدکه اورا  

 هم دراین آتشکده پرتا  کنید تاخاکستر شود . 
شیطان چارم بابدن مرتعش ازخوف بعرض میرساندکه ای پدربزرگ ! ایـن    

ـاعـی   نطفۀ ناپاک راعقیده براینست که ضعف قضاوت و فقدان عدالتهای اجتم
ـان   دردستگاههای عدلی مردم کشوررامی شوراند وسرانجام دولتها وفرمانـروای
ـیـ    ـه ظالم رابه سقوط واضمحالل سوق میدهد. شیطان کالن با بیحوصلگی ن
میکشدکه ای لعین هرچند از یک جمله بیشترگفتی وازحدودت تجاوز نمودی،  
اما بازهم علت اصلی رانفهمیدی ودرین امتحان نمره نگرفتی . لهذابرو داوطلبانه  
به این مجمرمشتعل جست بزن وازبرابرنگاهم ناپدید شو و او ازفرمان پدر اطاعت  
میکند وبایک خیزبلند ازنظرهاغای  میشود. بهمین وتیره شیطان پنجم، شـشـم،  
ـنـم   ـه هفتم وهشتم ونهم ویازدهم و دوازدهم در بوتۀ امتحان قرارگرفتند وبه ج
رفتند وتنهافرزند اخیر او یعنی شیطان نمره سیزدهم باقی ماندکه ازلحاظ هیکل و  
جثه قد واندام متناس  مثل دیگر برادران خود نداشت. مثلی که ناقص الخلقـه  
بدنیاآمده بود.سرش کوچک، چشمانش دریده تر ودمش درازترازدیگران بود.  
درنوبت اخیر این اعجوبۀ خلقت باقدمهای لرزان وباترس وناامیدی پیش رفـت  
ودرحالیکه ارتعاش اشکاری در سراپای وجودش پیدا بود، بایک صدای خفقان  
آوری عرض کرد:پدربزرگوار ! هرچند خو  میدانم که سرنوشت من روشن  
است ویقین دارم که مانند برادران بزرگم در لهی  این آتشکده آ  خـواهـم  
شد ... شیطان بزرگ که دیگرتحمل شنیدن الطائالت را نداشت نعره برآوردکه  

 حرامزادۀ مادربخطا زودجوا  رابگو و رهسپار این خرمن فروزنده شو !  
شیطانک معیو  ازفرط اضطرا  چندبار قورتک زدوآ  دهن ناپاکش را  
بلعید وبعد باصدای رقت آوری عرض کردکه قربان!  به نظراین موجود منفور  
عامل اصلی واساسی وریشۀ تمام بدبختی های کانون بشری همانا کار رابه اهـل  
ـفـت:   کار نسپردن است ! شیطان بزرگ سئوال کردکه باز بگو، چه گفتی ؟ گ
قربان! اگر کارهای مملکتی ودولتی به اهل کارکه درآن تجربه وتخصص دارند  

 سپرده نشود، سرانجام مایۀ بدبختی واضمحالل دولتها خواهد شد.  
ازشنیدن این جوا ، ناگهان خندۀ شیطان کالن چون رعد غرنده ای درفضای  
دشت پیچید وبه شیطانک ناقص الخلقه خطا  کرده گفت که آفرین، شاباش،  
اصل وریشۀ همه علتهاراتوگفتی، واقعا درست گفتی ودر سفتی ! آنگاه به ناظم  
بارگاه خودامر دادتا طوق ابلیس راکه جایزۀ این آزمون بود بیاورد وبه گـردن  

 (1این شیطانک بیاویزد . ناظم فورا طوق ابلیس راکه بابرگهای)دنباله در ص  

ـ ورجینیا داکترعبدالوها  هادی                                               الکسندریه 
 حکومت وحدت ملی در آئینۀ قانون اساسی 

)حکومت وحدت ملی( عالوه براینکه نتوانسته جهت کاهش اشکاالت حاد  
مردم مصدرکدام کارسازنده شود، عدم توانایی طوالنی آن برای تشکیل کابینه  
نیزباعث تشدید وضع بی امنیتی، رکودحیات اجتماعی واقتصادی مـردم،  و  
ـا   فرسایش روانی ازحدزیاد آنها درجمیع والیات شده است. اوضا  به حدی ن
هنجار گشته که ولسی جرگۀ پارلمان افغانستان اخیراً دریک اقدام متهورانه رسماً  
اعالم کردکه به آقایون اشرف غنی)رئیس جمهور( و عبداهلل عبداهلل )رئیس قوۀ  
اجرائیه( حداعظم یک هفته وقت میدهدبه وعده های تاکنون بی عمل خودشان  
ترتی  اثر دهند، واعضای کابینه را اعالم کنند. اعضای ولسی جرگه که ایـن  
اخطاریه را )اولتیماتوم( می خواندند، تهدیدکردند که هرگاه تقاضای نمایندگان  
ملت برآورده نشود، متوسل به )اقدامات قانونی( خواهندشد، وچون دیـدنـد  
میعاد التیماتوم نیزبی ثمر منقضی شد، هیئتی مرک  ازوکالی پارلمانی برهبری  
ـات او بـه   رئیس ولسی جرگه رابه دفترکار رئیس جمهور فرستادندتا از جواب

 سئواالت هیئت جمعی اعضای شورا را مستحضر سازند. 
باعث این عدم تحرک ونابسامانی حکومت ممکن است بسی چیزها شـده  
باشد، ازجمله: آشتی ناپذیری فطری و روش کاری دورهبر حکومتی تادیروز  
جداً رقی ، واکنون جبراً همکار وباقدرت وصالحیت مساوی وغیرقابل انکار،  
ـا   ـبـران وی فقدان محتملۀ پالن کاری ومشی های دقیق برای نیل بدان درنزدره
موجودبودن طرحهای نسبتاً کاری ولی غیرقابل آشتی آنان که باعث جر وبحث  
ـیـر   هاوطوالت زمان تصمیم گیری شان برای تعیین وزرا در یک حکومت بینظ
گشته، که اگرقبول بفرمایید درفرهنگ وتاری  سیاسی کشورما بطورقطع سابقه  
نداشته، ودرتاری  حکومت سازی کشورهای جهان محتمالً جزدرحاالت بسیار  
ـبـر   استثنایی ناشی ازخطرات داخلی و یا حمله موجودیت اختالف نـظـردوره
حکومت درموضو  معامله ویابر خوردباکشورطما  پاکستان ومبارزۀ صحیـح  
ـاد   علیه آن وطالبان شورشی تحت حمایۀ آن کشوربوده، که بجای توجه برایج
کابینه، تمام همّ وغّم آن دو رابراین موضو  معطوف داشته وانتظار مردم بـرای  

 کابینه را به درازا کشانیده است ! 
مسافرتهای پرشتا  رئیس جمهورجدید به کشورهابخصوص به پایتختهای  
ـای   سیاسی ونظامی پاکستان، این حدس وگمان راقمچین کرده که تیوری آق
غنی درمبارزات انتخاباتیش که میگفت )دکترین همکاریهای تجاری و اقتصادی  

ـا    37منطقوی قرن  ـان ب حالل معضالت بین المللی منجمله مشکل امنیتی افغانست
پاکستان است(، برگفته های آقای عبداهلل چربی کرده که مدعـی بـود)یـک  
رسیدگی قاطعانه واطمینان بخش قادرخواهدبود به بی امنی زادۀ طالبان وتعـدی  
های کشورپاکستان خاتمه بدهد(، بازهم بکلی حل نشده، وهمین موضو  اخیر  
بخصوص شایعات شامل سازی بعضی افرادوابسته به طالبان درحکومت موج   
ناموجودی کابینه شده است.  درمورداینکه تاکدام میزان هریـک ازعـوامـل  
متذکره مصدر رکود حکومت آقایون غنی وعبداهلل طی زیاده ازصد روزاخیر  
شده است، نمیتوان قاطعانه ابرازنظرکرد . ولی منحیث یک حقوقدان باوجدان،  
وظیفۀ ملی خود میدانم باردیگر به صراحت اعالم نمایم که به نظرم آنچه که از  
روز اول وحتی قبل ازحرکت باعث توقف حکومت و عامل عدم موفقیت آن  
ـیـن   ـاقـر درب ـن درتشکیل موتورکاری یاکابینۀ آن شده است، موجودیت ت
ـان   )حکومت وحدت ملی( و)قانون اساسی( ضامن نظام سیاسی ریاستی افغانست

موردمداقۀ بیش ازپنجصـد    3113جنوری    3تا 3112دسمبر 72است، که ازروز 
نمایندۀ ملت افغان درلویه جرگۀ تاریخی کابل قرارگرفت، وزیاده ازدهسال عمر  
ـا   کرده ومردم ازآن رعایت کرده ودرشعا  آن تاحال سه بار رأی داده اند، وت

 کنون هیچ چیزی هم دیده نشده که مبین خواسته های برعکس آن باشد. 
قابل تذکرمیدانم که ماههاقبل به محر اعالم حکومت وحدت ملی، بنـده  
درهمین جریدۀ وزین امید، تناقضات فی مابین حکومت سیاسی وقرارداد مولد  
ـنـدۀ )دای   وثیقۀ ملی یاقانون اساسی که اعالم کردم باداشتن مشخصات کش
آرشی( و)دایکاتومی( یعنی مصا  به حکومتداری دوسره و منشع  بـه دو  
بخش، موردانتقاد قراردادم وبه اولیای امور هشدار دادم حکومت وحدت ملـی  
ـقـوط   منجی وحدت ملی نه، بلکه موجدضعف وناتوانی های مزمن کاری وس
ـا   بیشترحیثیت و اعتبار باقیمانده ازپیش، وآشفتگی های زیادخواهد شد. امروزب
مشاهدۀ عدم اهتمام اولیا و سرنوشت سیاسی وامنیتی که معتقدم با گذشت هـر  
روزبطورتاریکتر ازقبل درانتظارمیهن ماست، ودشمنان کشورما ازآن نفع خواهند  
ـانـون   برد، ناگزیر باردیگر جهت توضیح مزید، سیرتناقر میان حکومت وق
ـاری   اساسی را درهردومرحلۀ تشکیالتی وتکوینی حکومت، وهم درحیات ج
آن تحت عنوان )حکومت وحدت ملی درآئینۀ قانون اساسی( بررسی مینمایم،  

 تا بتوانم بدین وسیله زنگ خطررا یکبار دیگر به صدا درآورم . 
ـاً    231والیت دیگر وجمعاً در   22مردم درپایتخت و  ولسوالی کشور، تقریب

یکسال قبل وبه منظورانتخا  رئیس حکومت نوینی که باید باالتر ازهمه دارای  
سجایای کارفهمی وپاکنفسی باشد، وبتواندحیثیت واعتبار ازدست رفتۀ دولت را  
ـیـش،   درهردوحکومت کرزی اعاده کند، برغم اوضا  امنیتی بدتـرشـده ازپ
فعالیت پیگیری را دریک فضای برادر وهموطنی عاری ازهرگونه تعص  قومی  
وزبانی ونژادی وغیره، براه انداختند وازجمیع نامزدان انتخاباتی بـرای احـراز  
کرسی ریاست جمهور، که بعضی شان حداقل سزاوار انتقادات بودند، استقبال  
کردندوهفته هابه مبارزات انتخاباتی وتشریح برنامه های کاری شان، که رویهم  
رفته ازهمدیگرفرق فاحش نداشت، گوش دادند، تاباالخره درروز موعود، که  
درآنروزمن هم درکابل بودم، با طی راههای صع  العبور واکثربدون امـن بـه  
مراکز رأیدهی شتافتند. مردم رنج دیدۀ ما درآنروزها ودرروزرأیدهی، همه خبر  
دارند کشته هادادند، ولی برای دستیابی به یک حکومت کارده وسازنده،باعث  
ـان بـه   ـاورود ش اعجا  وتوصیف زیادناظرین داخلی وخارجی شدند. ولی ب
ـار رأی   ساعات آخرین دور ثانی ونهایی رأیدهی، که گفته شد درآن روزشم
دهندگان به هفت ملیون نفربالغ شد، و نامزدان به حکم قانون اساسی تنهادوتـن  
آنهم دروجودداکترعبداهلل واشرف غنی خالصه شد، که اولی دردوراول کمتر  

% آرای مردم راحاصل کرده بودند، باشایعات دال بر  31% ودومی کمتر از 51از 
جعل کاری اوراق رأی و الزامات دستبازی درصندوقهای آرا مواجـه شـدنـد.  
اتهامات محدود به حلقات وگروههای وابسته به دونامزد انتخاباتی نماند، بلـکـه  
متوجه دورقی ، همه اعضای کمسیون مستقل انتخاباتی وحتی مداخالت برخی  
از والیان وقوماندانهای محلی نیزشد وکس نبود مدیریت متین ودلیرانه کنند، و  
 جنجال پیش آمده در دموکراسی جوان رامرفو  سازد. )دنباله درصفحۀ 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    

ـ کالیفورنیا داکترمیرمحمدیونس )مشرف پویان   (                         دابلین 
 ام دی، پی، اچ ، دی  

 به مناسبت مولود حضرت محمدمصطفی )ص( 
 بانمونه هایی ازچگونگی سنن، روشهای زندگی آن حضرت 

 سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی               عشق محمدبس است وآل محمد 
دوازدهم ربیع االول روزتولدفرخندۀ منجی عالم بشریت پیامبراعظم حضرت  
محمد مصطفی)ص( است. بلی، روزتولد رحمت برعالمیان که تا توان داشـت  
درراه حق وعدالت کوشید وعمرشریفش را در ارشاد فرمان خداوند)و( وقف  
خدمت وسعادت بشر سپری فرمود، وعر  جاهلی را ازحضیر ذلت به اوو  
سعادت رهنمون شد. پیامبری که از والدت تا بعثت واز بعثت تاهجـرت و از  
هجرت تارحلت، زندگیش باخیر وبرکت ولطف ورأفت توأم بود. آنحضرت  

 نمونۀ حُسن خُلق، راستی وصداقت، امانت، پاکی، نجابت وشجاعت بود.  
پیامبرگرامی اسالم زمانی چشم به جهان کشودکه دنیا درغرقا  ظلمت و  
جهالت فرورفته بود، درعصری که ظلم وستم وفساداخالقی بیدادمیکـرد. آن  
حضرت باتعالیم قرآن ومفاهیم آن اقوام وملل زیادی را بیدارساخت، وآنهارا به  
دین اسالم دعوت کرد. ترجمۀ قرآنکریم به زبانهای اروپایی، میالن مردم رابـه  
شناخت پیامبراسالم)ص( معطوف ساخت، ونویسندگان اروپایی به قضاوتهای  
ـیـشـوای اسـالم   نادرست و اشتباهات گذشگان خود درمورد اسالم وقرآن وپ
ـایـی   اعتراف کردند، به این ترتی  آثار زیادی درین مورددرکشورهای اروپ
ـیـز   خصوصاً انگلیس، فرانسه وآلمان به چاپ رسید، وآن آثار به زبان فارسی ن

 بدسترس خوانندگان قرارگرفت. 
حضرت رسول کریم)ص( درزمان کودکی وهم در ایام جوانی رنج ها و  
ـیـم خـود   مصای  زیادی رامتحمل شد، ولی باعزم متین وارادۀ آهنین از تصم
منصرف نشده، مردم راجبین کشاده واخالق نیکوبه اسالم وخداپرستی دعوت  
کرد. درقرآنکریم درمواردزیادی اخالق ورفتار وطرزروش آنحضرت تعریف  
ـایـد: ای   ـفـرم و تمجیدشده است. ازجمله در سورۀ آل عمران خداوند)و( می
رسول ! رحمت خدا ترا با خلق مهربان وخوشخوی گردانید، واگر تُنـدخـو و  

( . آنحضرت برروی  751سخت دل بودی، مردم ازگرد تومتفرق میشدند)آیۀ 
زمین غذا میخورد وغذایش ساده بود. لباس ساده برتن میکرد، بافقرا می نشست  
وباآنها غذامی خورد وبادست خودبه آنهاغذا میداد. ازبیماران عیادت میکرد ولو  

 بیمار درنقطۀ دور ازشهرزندگی میکرد . 
ـال   ـیـشـه درح از ام سلمه )رض( روایت شده : حضرت رسول خدا هـم
برخاستن، نشستن، رفتن وآمدن میگفت:سبحان اهلل وبحمده، استغفر اهلل واتو   
ـال)و(   ـع الیه . وقتی ازآنحضرت علت راجویاشدیم، فرمود از جان  خدای مت
دستور دارم که این کلمات راادا کنم، وبعد سورۀ اذاجاء نصـراهلل را تـالوت  

 بحاراالنوار(   553ص   71میفرمود.)و  
روایت شده که رسول کریم)ص( فرمود: پروردگارم مرابه هفت خصلت  
ـام دهـم؛   دستور داده است: تمام کارهای آشکار وپنهانم راتنها برای خدا انـج
ازآنکه به من ستم میکند درگذرم؛ به هرکی مرا محروم بسازد، بخشش نمایم؛ به  
هرکس بامن قطع رحم میکند، با او صلۀ رحم کنم؛ خاموشی اختیارکنم بـرای  

 (711ص    11تفکر؛ ونگاه کردنم برای اعتبار وپندگرفتن باشد. )بحاراالنوار و 
روایتی است از تفسیرقمی: وقتی اصحا  نزد رسول خدا می آمدند به آن  
ـیـت دورۀ   حضرت میگفتند صبح بخیر، ش  بخیر، که این جمله سالم و تـح
جاهلیت بود، لذا خداوندتعالی )و( این آیه رافرستاد: )زمانی که آنان پیش تـو  
بیایند، تحیت گویندبه چیزی راکه خداوند )و( باآن تراتحیت نگفته است.( بعد  
آنحضرت فرمود: خداوندبهتر ازآنرا برمن کرامت فرمود:)السالم علیکم( کـه  

 (13ص    3تحیت وسالم اصل بهشت است )المستدرک و 
شی  ابوالفتوح رازی درتفسیرخود از رسول اکرم)ص( روایت کرده کـه  
ـیـک، در   ـل وقتی یکی ازمسلمانان به آنحضرت سالم میکردومیگفت: سالم ع
جوابش میفرمود: علیک السالم ورحمه اهلل، وقتی میگفت السالم علیکم ورحمه  
اهلل، میفرمود: وعلیک السالم ورحمه اهلل و برکاته. این کیفیت رسول خدا)ص(  

 ( 11ص    3درجوا  سالم اضافه مینمود. )المستدرک و 
هرکسی جهت کاری نزدآنحضرت میآمد، درانجام کار بااو صبر و همکاری  
میکرد، تاکارعملی شود، ویاطرف خودمنصرف شود. هرگز دیده نشد دسـت  
رسول خدا)ص( راکسی بگیرد وآنحضرت اولتر ازطرف، دست خـود رااز  
دست وی بکشد. وقتی آنحضرت به مرد مسلمانی میرسید، ابتدا بااومصافحه می  
کرد، وموقع ورود به یک مجلس درنزدیکترین جای که خالی بود می نشست.  
درمجمع االخبار روایت شده است که وقتی رسول خدا)ص( به روی کسـی  
نگاه می کرد واز وی خوشش میآمد، میپرسید آیاشغلی دارد ؟ اگـردرجـوا   
میگفت بیکاراست، میفرمود ازچشمم ساقط شد، عرض میشدیارسول اهلل بـرای  
ـا    ـب چه ازچشم شما افتاد؟ میفرمود زیرامؤمن وقتی بیکاربود، دین خود را اس

( درکتا  مکارم ازرسول خـدا 275ص   3معیشت قرارمیدهد. )المستدرک و 
)ص( روایت شده که فرمود: من تربیت شدۀ خدایم وعلی تربیت شـدۀ مـن  
است. پروردگارم به من دستور بخشش ونیکی کردن داده از بخل وجفاکـردن  

 (537مرا نهی فرموده است. )المستدرک جلداول ص 
ـات زنـدگـی،   این بودمختصری ازجالل وعظمت آنحضرت، سنن وگزارش
ـان درود   ـای سجایای نیک وشمایل برجستۀ حضرت رسول کریم )ص(. درپ

 فراوان برروان پاک محمدوآل محمد )صلوات اهلل علیهم اجمعین.( / 
***************************************** 

ـ آلمان زین العابدین عثمانی                                                   فرانکفورت 
 سپاس مرخدای را سزاست که فرمود : لوالک 

ـاز   ـت به مناسبت مولودمسعود وخجسته ومحمود، شایستۀ ع ّز وشأن لوالک، مـم
 بسیط خاک وافالک، فخر همه انس و جان، محمد)ص( 

 وه چه صبح است این که ازصبح امید        وه چه روزاست این ب ه از ایام عید 
ــۀ کآمد پدید  ــ ــمون و سعید         به  به  از این لحظ ــ  به به  از این وقت مـی

دریکی ازشبهای تیره وتار ظلمانی وآرام که جزصدای بال پرندگان که بـه  
ش  میپریدند، منجمین به حرکات ستارگان می دیدند، وش  زنده داران خـدا  
پرست که خالق رامی پرستیدند، دیگرحرکت و صدایی نبود، سراسـرمشـرق  
زمین راآرامی فراگرفته بود، مردمان در خانۀ شان، پرندگان درالنه وآشیانۀ شان،  
ـان   حیوانات در استطبل ومغارۀ شان به خوا  عمیق فرورفته بودنـد، درآسـم
 عربستان ستارۀ درخشید، نور تابناک شد پدید، ظلمت )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  989شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 ؟ ما چه به دست آوردیم 

 )بخش هشتم(   9989ـ  9999جنگ سری امریکا در افغانستان  
ـا، روزی بـر  ریگن و کیسی   : رونالد ریگن چهلم رئیس جمهورامریـک

اریکۀ قدرت تکیه زد که گروگان های امریکایی از ایران آزادشده، و ازطریق  
جرمنی به امریکامنتقل شده بودند. ریگن بدون دغدغۀ گروگانها، متوجه پالیسی  
ـیـش   خارجی شد ومورال سازمان سیا راکه در اثر انتقادهای داخلی وقدرت ب
ـاحـدی   ازحد مشاورامنیت ملی ضعیف شده بود، واز دسترسی به قصرسفید ت
محروم بود، دوباره احیاء گردید، ومصرف وظایف استخباراتی وامنیتی شـد.  
یکی ازعلل دوری سازمان سیا ازقصرسفید، ارزیابی وتحلیلهای غلط کارشناسان  
آن سازمان ازتجاوز شوروی برافغانستان بود که اعتماد قصرسفید را بر ادمیـرال  

 ترنر، رئیس سازمان سیا کاهش داده بود.  
: رئیس جمهور رونالد ریگن ، ویلیم کیسی را که  کیسی و جنگ ضیاء  

یک مورخ اماتور ویک نویسندۀ پرکاربود، ودرجریان انتخابات صدهاهزار دالر  
کمک به نفع ریگن جمع آوری نموده ومدیریت انتخا  وی رابدوش داشت،  

به پاکستان سفر    7382بصفت رئیس ازمان سیا تعیین نمود. کیسی درماه اپریل  
ـا   کرد تامعلومات دست اول راازجنگ سری درافغانستان بدست آورد. کیسی ب
یک طیارۀ بدون عالمه به پاکستان رفت، باجنرال ضیادیدار نمود و زیرتأثیروی  
واقع شد. بعدتر کیسی بیان کردکه رسانه های گروهی امریکا تصویر نادرست  
ازوی بروز داده اند. ضیا درموردنیات شوروی درافغانستان شک داشت. دردفتر  
کارش نقشۀ وجودداشت که درآن یک ساحۀ مثلث نما بارنگ سرخ مشخـص  
ـای ایـران و   ـامـرزه شده بود. ساحۀ مذکورقسمتهای جنو  افغانستان راکه ب
پاکستان تماس داشت وسه صدمیل ازبحرهند دور بود، ازنظرضیاالـحـق یـک  

 ساحۀ مدنظرشوروی بود.  
دربهار هرسال کیسی به دیدار ضیا می شتافت وبخاطرمالقات باملک فهد به  
عربستان سفر مینمود. کیسی بصورت کامل باارزیابی جنرال ضیاوملک فهد که  
ـاشـد،   ـب هدف شوروی رسیدن به بحرهندوکنترول جریان نفت خلیج فارس می
موافق بود. دوستی کیسی وضیا که هردو خیلی کم حرف بودند، درجریان آن  
دیدارهاتحکیم یافت. درمالقات هاکه ازصبح تااخیر روزادامه مییافت، کیسی در  
بارۀ مسایل استخباراتی روز شوروی، حالت فرقۀ چهلم شوروی وقدرت نظامی  
هندکه طرف عالقۀ شدید جنرال ضیابود، معلومات میداد. ضیاهمیشه بحث هارا  
متوجه دشمن حقیقی خود هند میساخت، نه رژیم کابل و نه اتحادشوروی، واز  
ـاطـر   همکاری اتحادشوروی باهند  وامکان تشویق هند به تهاجم برپاکستان، بخ
ـای وی   بازداری پاکستان ازحمایت افغانها اندیشه نشان میداد. بویژه نگرانی ه

 زمانی زیادشدکه اندیرا گاندی به مقام صدارت نایل گردید.  
جنرال ضیابه جنگ افزارضرورت داشت تاازپاکستان دربرابرحمالت هنـد  
ـاسـت   دفا  نماید. کیسی درین امر باضیاموافق بود، موقف ضیا دردور اول ری
جمهوری ریگن روشن بود: )اهداف مادرافغانستان بایدآن باشدکـه دیـگ را  
جوشان نگهداریم، ولی نگذاریم لبریز شود.( ضیا بیم داشت که حمایت بیباکانه  

 از مجاهدین، هندوشوروی در همکاری هم، پاکستان رامتالشی سازند. 
حکومت ریگن یک برنامۀ پنجسالۀ کمک اقتصادی و    7381درماه فبروری 

نظامی سه هزاردوصدملیون دالری رابه پاکستان ترتی  دادکه شامل چهل فروند  
بود. جنرال ضیاوجنرالهای پاکستان فکرمیکردند باوجـود    71طیارۀ جنگی اف 

کمکهای نظامی و اقتصادی امریکا، پاکستان نمی توانددرمقابله باهند برحمایت  
امریکا اعتماد بدارند. بایدکفایت هستوی خودرابصفت یک مانع وبازدارندۀ هند  
افزایش دهند. ضیا باورداشت که شوروی بایافتن همکارانی در جنوبغر  آسیا،  
باالخره خودرابه بحرمیرساند. بهمین خاطرازتماس های مقامات شوروی بابلوچ  
هاوپشتونهای جدایی طل  وعناصر افراطی حز  مردم پاکستان، درهراس بود.  

ـامـۀ    7383دسمبر    1ضیا درروز  با ریگن درقصرسفید دیدارنمود ودرموردبـرن
هستوی پاکستان صحبت کرد. ریگن پسانتربیان داشت که جنرال ضیاحقیقت را  
برمالساخت که برنامۀ هستوی پاکستان محر یک برنامۀ صلح آمیز بـوده و  
پاکستان درپی تولید سالح اتومی نمی باشد. جنرال همچنان طریق دپلماسی را  
دربارۀ افغانستان تعقی  کرد. پس ازآنکه آرا کافی بدست آورد، موضو  بـه  

ـاوزشـوروی رابـر  7387و 7381سازمان ملل ارجا  شد. سازمان درسالهای  تج
ـا   افغانستان به اکثریت آراء محکوم کرد. پاکستان وعربستان پیشنهادنـمـودنـدت

 سازمان ملل تالش نمایدخروو شورویرا مورد بحث قرار دهد .  
: در دوردوم ریاست جمهوری ریگن، جنگ سری شدت  دیگ جوشان  

تصمیم گرفتند    7381اختیارکرد. امریکاییها، پاکستانیهاوسعودیها دراواسط سال  
که فشارخودرا برشوروی شدت بخشند، وکمکهای خودرابه مجاهدین افزایش  
دهند. علل افزایش شدت جنگ، تغییرذهنیت جنرال ضیا، اتخاذپالیسی تحریک  
آمیزجنرال ضیا وجنرال اختر، کاهش خطرتجاوزشوروی برپاکستان، بی میلی  
گوربه چف به تجاوز وتهاجم پنداشته میشود.  ضیابه دستگاه آی اس آی هدایت  
دادکه درداخل خاک شوروی درآنطرف دریای آمو به ماموریت تخریبی اقدام  
کند. سازمان سیا ازهمکاری تخریبی در داخل خاک شوروی ابا ورزید. جنرال  

ـای    7385ضیادرطول سا  باجرئت ترحرکت کرد وازامریکا تقاضانمودتاراکته
ستنگرزمین به هوارا دراختیارش بگذارند. امریکاباترک کردن پالیسی قبلی خود   

 چهار صدفیرراکت ستنگر رادرقسط اول تفویر نمود . 
جنگ افغانستان طرف حمایت هردوحز  امریکا قرارداشت. چارلی ولسن  
ـتـۀ   ـی یک عضودموکرات کنگرۀ امریکا ازایالت تکساس که در چندین کـم
کنگره عضویت داشت، درتشدید جنگ کمک زیاد نمود، وازنظریات جنرال  
ـان،   ـت ـانس ـغ ضیا حمایت کرد. فلمی ازتالشهای اوساخته شد. حتا بعضاًجنگ اف

 جنگ چارلی ولسن خوانده میشود ! 
ـال   در شوروی تغییراتی درجریان بود. گوربه چف که درتصمیم گیری س

ـا    7313 هیئت رهبری شوروی به تهاجم به افغانستان سهم نداشت، برخالف آنه
فکرمیکرد، از ناتوانی نظام واقتصادشوروی آگاه بودو میدانست که جنگ منابع  
رابرنظامیان می خشکاندوبایدجلوآن گرفته شود. گوربه چف که زمینه رامساعد  

ببرک کارمل رابه ماسکو    7385میساخت ازافغانستان خارو گردد، درماه اکتوبر 
احضار نمودو برایش گفت که شوروی ازافغانستان خارو میشود، رژیم افغانستان  

با    7381خودش آمادگی برای دفا  ازخود بگیرد. گوربه چف بازهم در اپریل  
کارمل درماسکودیدارنمود واکیداً ازاوخواست تقاعدخود راتقاضا کند. کارمل  

ازوظیفه کناررفت.    7381درآغاز نکول نمود، ولی دراثرفشار شدید درماه می  
داکترنجی  اهلل رئیس خاد و رشیددوستم جایش رااشغال کردند. یکسال پس از  
ـابصـورت   آن شوارد نادزه وزیرخارجۀ شوروی به شولتز وزیرخارجۀ امـریـک
ـیـشـود.   خصوصی اطال  دادکه شوروی درجریان یکسال ازافغانستان خارو م

ـام    7381گوربه چف درماه دسمبر  طی مالقاتی باریگن موضو  رابه اطـال  ع
رسانید. گوربه چف قطع کمک رابه مجاهدین تقاضا نمودولی بخاطریک راه  

 حل سیاسی که رژیم کمونیستی درقدرت باقی بماند، تاکید نکرد . 
بسیاری درحکومت امریکا به نیت گوربه چف به خروو ازافغانستان شـک  
داشتند، مگرخود ریگن روابط خودراباوی تحکیم کرد. گوربه چف و ریگـن  

 ( 1دیدارداشتند )دنباله درص    7381ودرآیسلند دراکتوبر 7385درژنیو درنومبر 

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                    فریمونت 
 جناب داکتر رمضان بشردوست 

 عالج درد مارا نسخه فرمود
امریکا؛ الری)تـرک( مـن    -امروزبعد ازچاشت درراه پربرف ایالت مونتانا 

خرا  شدوچون برف ویخبندان بود بخاری الری نیز ازکار ماند؛ مدیر راننده ها  
برای من درمسافرخانۀ اطاق کرایه کرد وباالخره بعد دوهفته صندوقچه برقـی  

 هرکاره)کمپیوتر(خودراتوانستم کار بگیرم. 
)ابوهریره )رض( گفته:...آنحضرت به سخنان خودپایان دادو پرسید : ) وآن  
کسی که از قیامت میپرسید کجاست؟ گفتم: منم اینجا یا رسول اهلل. حضـرت  
ـایـع   فرمود: وقی که امانت ضایع شد،منتظر قیامت باشید.بادیه نشین پرسید: ض
شدن امانت چگونه میباشد؟ آن حضرت فرمود:آنگاه که کار به نااهالن سپرده  

صحیـح    -53 ادامه حدیث  -کتا  علم -37 ص    -7 شود، منتظر قیامت باش(و  
 البخاری ترجمه نور احراری. 

چندین ماهی بودمیخواستم لست برنامه های نخبگان تلویزیون آریانا را پیـدا  
کرده وتماشا نمایم. همین امش  این خواستم برآورده شده وازآن لست؛ چهره  
ـنـی   ـع ـای نماینده مردم کابل نه بل مردم با دردوزجرکشیده وآرزومند میهن م
ـان بشـر   ـا  رمض فرهیخته مردراست اندیش راست گفتار وراست کردارجن
 دوست به گردانندگی اندیشمندفرهیخته عبدالقدیرمیرزایی را به تماشا نشستم. 

درنخستین برداشت از جنا  رمضان بشردوست اورا مردی استوار و راستگو  
و نترس باباوربی خدشه به خداوندیگانه یافتم. هرچی میگفت باصداقت وبـی  
 ترس همانی بودکه من باباوراستوار احساس میکردم که از درون اوبیرون میآید. 
ـای آتـش درون   گریستم وبسیار گریستم؛ سراپا آتش شده بودم و زبانه ه
اشک ازچشمانم روان ساخته بود. این غزل را ازالبالی یاد داشتهای که همیـشـه  

 همراهم است و از دیوان مجذو  تبریزی؛ داشتم خواندم : 
 یک ش  آتش  درنیستانی فتاد          سوخت چون عشقی که برجانی فتاد 
ــع مزار خویش شد  ــ ــ ــ  شعله تا سرگرم کار خویش شد        هر نیی شم

 نی به آتش گفت کین آشو  چیست؟ مرترازین سوختن مطلو  چیست؟ 
ـنیت را سوختم  ــی مع ــ  گفت: آتش بی سب  نفروختم          دعوی  ب
 زانکه می گفتی نیم با صد نمود         همچنان در بند خود بودی که بود 
 با چنین دعوی چرا ای کم عیار         برگ  خود می ساختی هر نو بهار 
 مردرا دردی اگرباشد خوش است      دردبی دردی عالجش آتش است 
 7231 دیوان مجذو  تبریزی،تصحیح سجادرسولی نوده،تهران،انتشارات اقبال، 

ـیـچ   رمضان بشردوست سرشارعشق خدا وخدمتگذاری به عائله خداست. ه
دلغشی وچال و نیرنگ و فری  را درگفتار وکردارورفتارش نمیتوان پیدا کرد.  
او از همقطارانش در شوری ملی بسیار بجا نالیدکه واقعا شرم باد برنابکاران شان او  
ازدولتمردان و قضات نامسلمان گفت. ازدوسیه های پر ازاسنادغداریها، قالشیها،  
جنایتهاوچی ها و چی ها سخن گفت، که همه راست است ودرست. او در یک  
خانه گلی چون ایمان دارد که نگهانش خداست؛ بی بادیگارد زندگی می نماید.  
برای سیروسیاحت وقت ندارد. او ازشرم وترس تیرنگاههای کودکان پابرهنه و  
شکم گرسنه روی سرک جرئت رفتن به رستوران را ندارد وتاحال هم هیچکسی  
اورا ندیده. تنها به درخواست هم میهنانش به خارو سفر نموده وبس.درواپسیـن  
گفتار این مرد بزرگ یک نکتۀ بس ژرفی راگفت که مرا یادگفته های پـدرم  

 آنداخت؛ و آن اینکه: اگر ما ندیدیم فرزندان ما و شاید نواسه های ما ببیند.  
جنا  داکتررمضان بشردوست خودش بابیچارگیها و سختیها رفت و درس  
خواند وآموخت وبرای ایثارو خدمت صادقانه که اثبات هم کرده؛ به میهن باز  
گشته: او با فرمول و ژرفنگری ویژه خودش؛ برای آوردن یک نظام سالم برنامه  
کوتاه وبا پایه و مایه را که خودش درهنگام تصدی وزارت پالن بکاربسته بود  
نسخه می فرماید که حقا راست وباصداقت میگوید: در ریاستی رفتم ودیدم که  

ـنـد  73 شخص   پاس رئیس است شخص دیگرکه همه به پاکنفسی او باور داشت
ودارای ماستری درهمان رشته بود را همان لحظه پشت میز ریاسـت و دوازده  

 پاس را پشت میز ماموریت نشاندم . 
ـای   ـه ـت اگرواقعا این خاین بن خاین یعنی اشرپ عنی احمدزی پشت شخصی
پاکنفس کارآهگاه باشد به هزاران نفردرادارات وبیرون ادارات دولتی هستند.  
اما و شور بختا که این نااهالن سخت در گرو )آی اس آی( و قوم وزبان پرستی  

 گیرند و در پی ریشه کن کردن دشمنان )آی اس آی( پای لچ کرده اند . 
 امروزبهای هیزم وعود یکیست      درچشم جهان خلیل ونمرودیکیست  
ــمۀ داوود یکیست  ــ  در گوش کسانیکه درین بازارند     آواز خر و نـغ

 ظهیر فاریابی  
ـنـی   امااین سردسته مافیای جنگ وآدمکشی و چور وچپاول یعنی اشرپ ع
ـان   احمدزی و باندش توان و همت پیاده کردن این راهکار جنا  داکتر رمض

 بشر دوست را دارند ؟ 
 بیدل  امروز به مردم بیشرم و وقار             یک ذره زعصمت نمانده ست آثار 
 هرسوپیداست چون بساط شطرنج             صد خانه و یک خانه ندارد دیوار 

 حضرت بیدل )رح(   
 بلی! به فرموده عالمه محمد اقبال الهوری)رح(: 

 چون چراغ الله سوزم دربیابان شما        ای جوانان وطن جان من وجان شما 
هرخردمند بادانش فرهیخته میسوزد وفریادمیکشد ودادمی خواهـد! ولـی  

 یاران باهمت و همگرا و پشت بند باهم برادر و برابر ندارد. 
ای جوانان! بپاخیزید واگربه آینده خودو فرندان خود دلواپسیی دارید؛ بااو  
همکار وهمیارهمگام وهمراه شوید وهر سند راپیگیری نمایید؛ ودرهرانگشتری  
که غش باشد مسش رانمایان سازید. تاهم خود شما وهم آیندگان تان جانجور و  
ـنـده   تندرست و ل  پرخنده و دل شاد بزیید. وقت را ازدست ندهید وبرای آی
خویش دست و آستین برزنید، میهن را ازدست این بالها و اژدهای دیو سیرت  

 نجات دهید. بااین دُرسفته حضرت سعدی)رح( شمارابه خداوند می سپارم: 
ـیاری        به قول هوشمندان گوش داری  ــر بختمند و هوشـ ــ  اال گ
ـیدم کاس  سلطانی خطا کرد        بپیوست از زمین برآسمان گرد   شن

 گردید در دوش   شه مسکین ازاس  افتادمدهوش      چوپیلش سرنمی 
ـندان  نظر بسیار کردند        ز درمانش به عجز اقرار کردند  ــ  خردـم
ش      مفاصل نرم کرد ازهردو سویش  ــچانید روـی ــمی باز پی ــ  حکی
 دگر روزآمدش پویان به درگاه        به بوی آنکه  تمکینش کند شاه 

 شکری بگردانید ازو روی   شنیدم کان مخالف طبع بدخوی        به بی 
 گفت   رفت ومی   حکیم ازبخت بیسامان برآشفت       برون ازبارگه می 

ـافت       سر از من عاقبت بدبخت برتافت  ـافتم تا عافیت ی  سرش برـت
 چوازچاهش برآوردی ونشناخت      دگرواج  کند درچاهش انداخت 
 غـالمش را گیاهی داد و فرمود        که امش  در شبستانش کنی دود 

 حرمت نشستن   وز آنجا کرد عزم رخت بستن       که حکمت نیست بی 
 شهنشه بامدادازخوا  برخاست    نروی ازچپ همی گشتش نه ازراست 
ـاردان را       کـجا  بینی   دگر برق جهان  را  ؟  ــ  طل  کردند  مرد ک

 گفت هر دم       که بدکردم که نیکویی    نکردم   پریشان از جفا می 
 چو به بودی طبی  ازخودمیازار      که بیماری توان بودن  دگر بار 

 )دنباله درصفحۀ ششم( 

 نیوجرسیانجنیر عبدالصبور فروزان                                    
 تلویزیون ژوندن

  مظهرتعصب زبانی وقوم گرایی درافغانستان
)دنباله ازشماره های پیش( : درقریۀ پوستین دوزها مردم اصیل کابل زندگـی  
میکردندودرپهلوی آن قریۀ دیگری بودکه آنرازنده بانان میگفتند ودرآن تنـی  
چندازخویشاوندان شاه علیرضاآغا که به توطئۀ نادر شهیدشده بود، سـکـونـت  
داشتند.در مسجدپوستین دوزها که مسجدجامع هردوقریه بود، ختم های قرآن  
ـامـی   شریف شدوخیراتها دادندوبه روح شهیدحبی  اهلل کهدامنی ویارانش دع
فرستادند. مردم هردوقریه این رابه پاس آن میکردندکه شهدا رادرقریۀ شان دفن  

 کرده بودند.  
من درهمین قریه بزرگ شده ام وهمۀ اینهارا اززبان پدرم شنیده ام. آن خـدا  
بیامرز حبی  اهلل کهدامنی راسخت دوست داشت، وعکسهای او دردیوارخانۀ ما  
آویزان بود، آنگاه من پسرکوچک بودم، ونمی دانستم که این عکسها ازکیست  
وچراپدرم آنهاراسخت دوست دارد، از زمان تدفین شهیدحبی  اهلل کهدامنی در  
قریۀ پوستین دوزها، کلمۀ الال دربین مردم قریه رواو شد چون شاه حبی  اهلل  
کهدامنی شهیدرا الال میگفتند. درقریۀ پوستین دوزهاهرکس برادرکالن خودرا  
باالمی گفتند تایاد شهیدحبی  اهلل رازنده نگهداشته باشند. مثالً الالسرور، ال ال  
یاسین، الال امیرمحمدوغیره. پدرم قصه میکردکه ضبط احواالت نادر ازختمهای  
قرآن خبرشدودروازۀ مسجد رابستند وچندتن از اهالی قریه رابندی کردند، که  
بعداً به وساطت ناظرحکیم که ناظر هاشم خان  وباشندۀ این قریه بود، رهاشدند.  
حکومت برمردم فشار آوردکه یکدیگررا الال نگویندوحتی مردم رابخاطراین  

 بندی کردند واز ایشان تعهدمیگرفتندکه الال نگویند !  
ـاه   آقای اسماعیل یون ! توبه این داستان غم انگیز عمیق شو ونگاه کن کـه ش
حبی  اهلل کهدامنی که قسم نخورده بود ودرقرآن شریف مهر نکرده بود، سـر  
مویی به برادران نادر وهیئتی راکه نادر نزداو فرستاده بود، خیانت نکرد، بلـکـه  
ایشان راعزت نمود، غذاهای لذیذ داد، میوه وانگورشیرین برایشان تعارف کرد،  
ـا   ولی نادر که قسم خورده بود وبه قرآن مجید مهرکرده وامضانموده بـود، ب
حبی  اهلل ویارانش رویۀ زشت کرد، بندی کرد، زنجیر و زوالنه نمودوسرانجام  
ایشان راکشت وبه دارآویخت ! این است تفاوت میان مرد ونامرد، و اینـسـت  

 تفاوت میان مؤمن صادق ومنافق کاذ ، که پیر و پیشوای تواست ! 
پس ازبه شهادت رساندن حبی  اهلل کهدامنی، نادر وبرادرانش چون فرعونیان  
و نمرودان، هرروزبه قتل عام مردم شمالی، به بی عزت کردن وتجاوز به ناموس  
مردم شمالی، به ربودن زنهاودختران شمالی به بریدن سرهای اطفال شمالی حکم  
ـتـه شـده   صادرمیکرد. نادر به استشارۀ دو مشاورانگلیسی که به دربارش گماش

هزار پشتون راازجنوبی که بیشتر ازقبایل جاجی، منگـل، وزیـری،  35بودند،  
مومند، احمدزی، طوطی خیل، شنوار، جدران، کروخیل وخوست بودند، مسلح  
ـیـل   ساخت وقوۀ بزرگ نظامی راباتوپ واسلحۀ ثقیل به سرکرد گی عبدالوک
ـالـی   نورستانی نای  ساالر برای حمایۀ آنهاگماشت، و امر کردتاباالی مردم شم
ـهـوربـه   حمله نمایند. سرکردگی این قوای چپاولگر رانادر بدست شخصی مش
محمدگل مومند، که انسان جانی وددمنشی بود داد. نادر برای اینکه درین تفرقه  
افگنی هزاره هارا شریک سازد، سیداحمدنای  ساالر، پسرشاه نور هزاره راکـه  
صاح  منصبش بود احضارکرد وبرایش گفت که وقت انتقام است، به شمالی  
برو وقصد خودرا ازایشان بگیر، مال و زن شمالی ازخودت وسرایشان رابـمـن  
بیاور ! پسرشاه نورهزاره به نادرسالم عسکری زدو گفت که امراعلیحضرت بجا  

 میشود، واز لطف شاهانه تشکرمیکنم ! 
مگرمحمدگل مومند به نادر احوال دادکه این هزاره راروان نکنی که من از  
ـیـری،   هزاره هابدم می آید. بقرارگفتۀ نظرمحمدخان پسرشفاعت خان پنـجـش
خزانه دار امان اهلل خان، نادر وهاشم هردوبرادر، محمدگل مومند راخواستند و  
گفتند به شمالی میروی وتوسه وظیفه داری: یکی اینکه آنچه طالونقره ایـکـه  
مردم شمالی دارند ازایشان حصول کن وبه این نظرمحمدخان تسلیم کن تابه من  
ـانـرا   بیاورد. دوم چیزیکه سران وبزرگان شمالی است گردن بزن ومردهای ش
بکش وبه بچه های جنوبی هدایت ده که مال وزن شمالی ازآنها وسرشانرا بمـن  
بیاورند. سوم زمین وباغ مردم شمالی رابگیر وبه پشتونهای خود ماتسلیم کن وآن  
هارا مسلح هم بساز، تاکسی باالی شان حمله نکند. بعدها نادر، فیر محمدزکریا  
وشاه جی هندوستانی رانزدمحمدگل مومند فرستادتابه بچه های پشتون جنوبی  

 بگویدکه براطفال شمالی هم رحم نکنند.  
پشتونهای جنوبی ازقبایلی که نام شان درباالذکرشد، وقوای وکیل نورستانی،  
به قتل عام درشمالی شرو  کردند، مردهاوبزرگان شمالی رابه قتل رساندند، خانه  
ـالـی   هایشان راآتش زدند، مال ومتا  شانراچپاول کردند، به زنان ودختران شـم
تجاوزنمودند، حتی به عفت دختران خردسال دست درازی کردند، مـردان و  
زنان کهنسال وموسفیدرا در چاههاانداختند، درهرکنج وکنارباغستانهاو کشتزار  
هاوکوچه پسکوچه وجوها وکاریزها وخندق ها اجسادتوته وپارچه شده وبـه  
خون غلتیدۀ مردان جوانان واطفال وزنان افتیده بود. حیوانات راکشتند، دختران  
ـان   بالغ ونیمه بالغ وزنهارا باخود بردند، طالونقرۀ مردم راازخانه هاگرفتند، انگشت

 زنان رابریدند وانگشترهای شانرا دزدیدند. 
پشتونهای جنوبی مسلح به هرخانه که داخل میشدند، دروازه هارا می شکستند،  
اثاثیۀ آنراویران ومال ومتا  قیمتی آنراباخود میگرفتند، مردان خانه رامیکشتند،  
سراطفال را باکارد می بریدند، به سینۀ زن هاسوزن میزدندتااگرطال ونقره داشتند  
تسلیم نمایند، وزنهایی که مقاومت میکردند، بینی وگوشهای شانرامیبریدنـد و  
زیورات شانرا می گرفتند. درین دهشت وجنایت پشتونهای جنوبی، پشتونهای  
که در تگا  بحیث ناقل توسط امیران مستبدقبلی جابجاشده بودن، نیزبه شمالی  
سرازیرشدند ودرآن جنایت ودهشت واعمال بی ناموسی بر علیه مردم شمالی با  
پشتونهای جنوبی همدست شدند. این پشتونهای ناقل جابجا شده درتگا  عیـن  
عملی رادرزمانیکه طالبان مزدور در شمالی قتل عام، چپاول وبی ناموسی وبـی  
عزتی کردند، تکرار نمودندو باطالبان درین جنایات همدست شدند، واین سال  

بود. نظرمحمدخان پسرشفاعت خان پنجشیری میگویدکه محـمـدگـل    7331
مومند چندخریطه پر ازطال ونقره راکه ازمردم شمالی غض  شده بود، به مـن  
ـادر   تسلیم کردکه به کابل برای نادر ببرم. من آنهارامعه چندعسکربه ارگ نـزدن
بردم وهاشم خان هم آنجابود. نادر امرکردکه چادر کالن بیاورندو خریطه های  
طال ونقره رابازنماییم . خریطه هاراباز کردم وباالی چادرکالن انداختم، هـمـۀ  
آنهاگوشواره های طال، گلو بندطال، انگشترطال، پای زی  طال، شلشلۀ طال، چار  
گل طال، ماتیکۀ طال، کرۀ طال، سیت های زنانۀ طال، زیورات نقره یی دانه نشان  
و بعضاً برنجی هم بود. بعضی ازین زیورات خون آلودبود. نادر با چو  دست  
خود آنهارا تیت وپرک کرد ودرمیان آن انگشت های که هنوزانگشتر با خود  
داشت نمایان شد. نادر غض  شد وبه جایش نشست. هاشم باالی من عتا  کرد  
که چرا طالهای خون آلود راپیش اعلیحضرت آوردم ! گفتم صاح  محمدگل  
خان مومندخریطه هارا مهرکرده وامرکرده بودکه آنهارا کس دیگری بغیر از  

 اعلیحضرت باز نکند. 
آقای اسماعیل یون ! همان جنایات ووحشیگری وظلم وکشتاری را که فرعون  
ـبـر و   ها ونمرودها دربرابر موسی نبی وپیروانش، یهودیان در برابر عیسی پیام
 (1پیروانش، وکفارقریش ومنافقین مکه دربرابر محمد)ص(خاتم )دنباله درص 

PAGE 3 



 

 

ـ  نیویارک هدایت اهلل  بگراموال رحمانی                                        وود ساید 
 شخصیت هنری وعنصرملی 

 ی استاد عبدالستارجفای
ـنـدان و   معتقدم عدۀ زیادی ازعالقم
مشترکین جریدۀ ملی وارزندۀ امید، در  
ـتـه و   موردآقای جفایی معلومات داش
ایشان رامی شناسند. من شخصاً زمانیکـه  
متعلم صنف دهم لیسۀ حبیبیه بودم، به اسم  
ـایـی   ـاس ـن ـایـی وش ـن آقای جفایی آش
پیداکردم. در آنزمان درهرگوشه وکنار  
شهردرغرفه ها، کتابخانه ها، کتابفروشیها،  
وسینماها اعالناتی آویخته شده بـودکـه  
ـا    ـن ـایـی، ج ـف درآن عکس آقای ج
مرحوم سید مقدس نگاه ودیگر اعضا و  
کارکنان درام )کچری قـروت( را در  

 کابل ننداری اعالم میداشتند .  
من گاهی درآنزمان فکرنمی کـردم  

ـاً   ـب که روزی ازنزدیک چنین شخصیتهای هنری رابشناسم یا مالقات کنم. تقری
ـاهـرۀ   بیست وهشت سال قبل، زمانی که روسها افغانستان را اشغال کردند، مـظ
درمقابل ساختمان ملل متحددر نیویارک، از طرف عدۀ محدودی ازافغان هابـه  
راه افتاد، من هم در آن مظاهره اشتراک کرده بودم . تعدادما ممکن حدودپانزده  
نفربود، که اسم بعضی شان بیادم هست، که درآنجا آقایان عبدالمجید منصوری،   
ـعـود   زوری، استاد احمدرات ، لمر یونسی، ابراهیم صافی، حبی  اهلل مایار، مس

 خلیلی، رشاد، عبدالمصور، تمیم نورستانی وبعضی دیگر حضوریافته بودند.  
دراخیر پس ازختم مظاهره، همه بایکدیگر خودرا معرفی کرده وبه گرفتـن  
شمارۀ تلفون وآدرس همدیگرمصروف شدند. شخصی که در پهلوی من ایستاد  
بود، جوانی خوش هیکل، نیرومند وقدبلند، خودرامعرفی نموده وگفتند: اسـم  
ـان   ـتـم، واز ایش من عبدالستارجفایی است. فوراً به یاد درام کچری قروت رف
ـای   ـاده ه پرسیدم که شما همان شخصی هستیدکه اعالنات وتصاویرتان درج
کابل آویخته شده ونمایش درام را درکابل ننداری اجرا می نمودند؟ فرمودنـد  
بلی من همان جفایی هستم . بعد ازتبادل شمارۀ تلفونها، بادیگران همـه دورهـم  
ـان   جمع شده وباهم به گفتگو پرداختیم . نتیجه این شدکه درآینده توانستم با افغ
های بیشتری درتماس شوم، و تصمیم گرفتم بایددر ماه یک مرتبه یکجاجـمـع  
شویم . آقای جفایی فرمودند که درش  جمعه آینده درخانۀ من در کوینز همه  

 تشریف بیاورید تادرمورد صحبت بیشترکنیم .  
ـعـد ازصـرف   شام همان جمعه ساعت هفت همه به خانۀ شان جمع شدیم. ب
ـایـی   ـف غذای لذیذ که ایشان تهیه کرده بودند، به صحبت آغازکردیم. آقای ج
لطف کرده گفتند درهرماه درینجا جمع شده ومسایل مربوط به مظاهـرات و  
غیره را مطرح کنیم. بیاد دارم که آقای عبدالمصور )تاجر موفق در نیویارک(،  
چک پنجصددالر وآقای جفایی دوصددالر ودیگران هم به اندازۀ توان خـود  
ـارف   پول جمع آوری نمودندتا بتوانیم مصارف لوحه ها، اجازه نامه وغیره مص
ـاسـی   بپردازیم . ازآن پس حدود یکسال تقریباً درهرآخرهفته مرکزفعالیت سی
خانۀ آقای جفایی بود. بطورخالصه آن خانه راکه تاحال درآن زندگی میکنند،  
میتوان )خانۀ آزادی( نامید. درطول سالهای دراز آقای جفایی درهمۀ مظاهرات  
ـنـد.   ـت واجتماعات افغان هاچه درنیویارک وچه درواشنگتن همیش حضورداش
استادجفایی پس ازتقریباًبیست وپنج سال کاردریک کمپنی، آناً تکلیف مریضی  
عایدحال شان شد، تقریباً ازمدت یکسال به اینسو دربستر مریضی درهمان خانه  

 زندگی دارند .  
ماه گذشته دوست محترمم جنا  کوشان مدیرهفته نامۀ ملی امیدبه نیویارک  
تشریف آوردند، از من درمورد جنا  جفایی پرسیدند. برای شان گفتـم کـه  
استاد مریر بوده ودرخانۀ خود می باشند. فرمودندکه حتماً بایدبه دیدار وخبر  
ـا   گیری ایشان برویم . به آقای جفایی تلفون زدم واز کوشان صاح  گفتـم، ب
صدای خیلی خوشگوار فرمودندکه چه وقت تشریف می آورید؟ همان روزبه  
دیدن شان رفتیم، درحالت مریضی درحالیکه عصا بدست داشت، دروازۀ خانه ر  
ـالـت   باز وبالحن صمیمانه ومحترمانه ماراخوش آمدیدگفت. حتی درهمیـن ح
مریضی یکی از خواهرزاده هایش راخواسته بودند تابرای ماغذای خیلی عالـی  
تهیه کرده بودند، دوساعتی یکجا باهم بودیم وازگذشته هایادکردیم . دراخیر از  
ـافـظ   تشریف آوری آقای کوشان تشکر واظهارممنونیت فرمودند وباما خداح

 کردند.  
ـافـی   من متأسفانه درمورد شخصیت هنری جنا  استادجفایی معلومات ک
ـان   ندارم، به یکی ازهمکاران سابق ونزدیک ترین دوستان شان، آقای سرور زم
ـنـد.   تلفون زدم که به من درمورد شخصیت هنری آقای جفایی معلومات بـده
ـاتـر در   ـی ایشان فرمودندکه جفایی یکی ازفعالترین وموفقترین چهره های ت
افغانستان بودند، وچندین درامه را دایرکت ومدیریت ورهنمایی نموده اند، از  
ـابـل   جمله درامۀ )طلبگار( درپوهنی ننداری، درامۀ )هوس درپای نارون( درک
ـاتـر   ننداری ودرامه های زیادیگررا نام گرفت، وافزود که جفایی را باید پدرتی
ـاد   ـت افغانستان امید. سرورجان اضافه نمود ایکاش دوست محترم وعزیزشان اس
سیدمقدس نگاه که باآقای جفایی همیشه در درامه هاکارمیکرد، حیات میداشت  
که درموردمعلومات بیشتری ارائه مینمود ، همچنین جنا  فیر محمدخیرزاده  
رئیس هنرهاوتیاتر آن وقت، که شکرحیات داشته ودرنیوجرسی زندگی مـی  
کنند، آقای مهدی دعاگو، آقای عصمت انصاری وآقای خان آقا سرور هم از  
ـای   ـی دوستان وهمکاران قدیم استادجفایی اند، وایشان نیز می توانند درمورد دن

 هنر استاد ستارجفایی داد سخن بدهند. 
ـاجـل   دراخیربرای دوست بزرگوارم جنا  استادعبدالستار جفایی صحت ع

 وعمر طوالنی آرزو می کنم . / 
باسپاس ازهمکارگرامی هدایت جان بگراموال، بخاطر مطل  خـوبـی کـه  
دربارۀ جنا  استاد جفایی نوشته وبه ادارۀ امیدفرستادند، جهت فراهـم آوری  
آگاهی های بیشتر درمورد جنا  استاد جفایی، مطلبی راکه بانوی پژوهشـگـر  
وپرکار، خانم ماریا غبار )دارو( درکتا  تازۀ شان تحت عنوان )هنرمندان تاری   

 ساز تیاتر( انتشار داده اند، دراینجا نقل می کنیم. اداره  
ـانـوادۀ  7335هش    7233ستارجفایی درسال   م در والیت لوگر دریک خ

مستعد زمیندار وباغدار تولد وبزرگ شد. الی صنف ششم رادروالیت لوگر تمام  
ـابـل   نمود، وبرای تحصیل به کابل آمد، واینکه تاکدام سویه ودرکدام لیسۀ ک
تحصیل کرد، چیزی نگفت، اماازآموزش کورسهای آرت دراماتیک ریاسـت  
کلتور ویاثقافت وهنر، که به یادش نیست کدام نام برآن ریاست صدق میکند،  

(ترجمۀ جنا  فیر    All my sonsفارغ شده ودراولین درام بنام )همه فرزندانم 
ـا   محمدخیرزاده به روی ستیژ رفت . پس ازنقش آفرینی بحیث ستیژ منیجـر ب
خیرزاده درهنرهای زیبا کارنموده کارنموده و بعد بااستفاده ازبورسهای آرت  

 دراماتیک دررشتۀ عکاسی وفلمبرداری عازم کشورهندوستان گردید . 
 بعدازختم تحصیل دررشتۀ فلم وتلویزیون، به کابل    7318ـ  7231در سال   

 هفته نامۀ امید   989شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 متن موافقتنامۀ احمدزی و عبداهلل  
ـا   عدۀ زیادی ازخوانندگان ارجمندامید خواستند تامتن کامل موافقتنامۀ امض
شده میان احمدزی وعبداهلل درامید به نشربرسد. نسبت ضیق جا، بجای معرفـی  

 کتا ، درین شماره متن آن موافقتنامه به چاپ می رسد. اداره 
 موافقتنامۀ ساختارحکومت وحدت ملی بین دو تیم انتخاباتیمتن کامل  

بخاطر تعدیل قانون اساسی برای ایجادپست : تسهیل برگزاری لویه جرگه 7
صدراعظم اجرائیوی. رئیس جمهور آینده تعهد میکند تا لویه جرگه رابرای 

ل درموردتعدیل قانون اساسی وایجاد پست صدراعظم اجرائیوی  استدال 
رئیس جمهور جدیدبامشوره بارئیس ، برگزارنماید. بعدازمراسم تحلیف 

تعدیل ۀ  یک کمسیون راتوظیف میکندتامسود،  به اساس یک فرمان،  اجرائیوی
قانون اساسی راآماده سازد. به اساس موادقانون اساسی)ذکرشماره های 
موادقانون اساسی( حکومت وحدت ملی تعهدنموده است تابزودترین فرصت 
ممکنه انتخابات شوراهای ولسوالی رابرگزار نماید تا نصا  اساسی لویه جرگه 

 قانون اساسی تکمیل گردد. 
حکومت وحدت ملی تعهد نموده است تا یک قانون برای تنظیم نهاد های 

تصوی  و ،  اساسی وحذف محدودیت های نهاد های محلی را از مطابق به قانون
نافذ نماید.  حکومت وحدت ملی تعهد می نماید تا تذکره های هویت برقی 

کشوربه زود ترین فرصت ممکنه توزیع نماید. تعهدات فوق ا   رابه تمام اتب 
 الذکر به اساسی تقسیم اوقات ضمیمۀ این موافقت نامه عملی گردد. 

ـ  : پست ریاست اجرائیوی3 تازمانیکه صدرعظم اجرائیوی ازطریق تعدیل : 
نظر به احکام مندرجۀ قانون اساسی رئیس ،  قانون اساسی بوجود می آید 

نین ریاست اجرائیوی رادر روز و )جدید( دولت به اساس فرمان رئیس و معا 
ـیـن  تحلیف معرفی   ـ تعی ـا  رئیس اجرائیوی با صال میکند.  ـه ـت ـی ی وظیفوی ح

وموافقت رئیس جمهور ”  برندۀ دومی “ صدراعظم اجرائیوی باساس طرح 
ـ  صورت خواهدگرفت. رئیس اجرائیوی برای رئیس دولت جوابگوخوهدبود. 

حیتهابرای ریاست اجرائیوی توسط فرمان رئیس  پروتوکول خاص صال 
 دولت صورت خواهد گرفت. 

تا با می نماید  این دورازتاری  افغانستان ایجا  یک دولت مشرو  و فعال راـ  
مردم را تقویت بخشیده وبدین ،  حات و ریفورم ها راه اندازی برنامۀ جامع اصال

وسیله ارزش های قانون اساسی را بحیث یک حقیقت روزمرۀ مردم افغانستان 
رعایت نمایند. با یک مشارکت سیاسی خالصانه بین رئیس دولت ورئیس 

حکومت ،  ثبات کشور تقویت گردد ،  اجرائیوی البته تحت اداره رئیس دولت
اتخاذتصامیم به ،  تعهدات برای ریفورمها،  وحدت ملی برای موافقت نامه سیاسی

اساس همکاری خودراوقف خواهد نمود. حکومت وحدت ملی آروز های 
،  رشد اقتصادی ،  عدالت ،  حاکمیت قانون ،  امنیت،  ثبات،  مردم رابرای صلح 

علما و افراد آسی  پذیربرآورده ،  جوان،  وارائۀ خدمات با توجه خاص به زنان
به اساس مشارکت صادقانه وهمکاری ،  وه این موافقتنامه  میسازد. برعال 

روابط بین رئیس دولت و ـ  حات بنا می باشد.   موثردرمورد دولت و اجرااصال
رئیس اجرائیوی به تنهایی و بصورت کل توسط این موافقتنامه تعریف شده 

،  دوستی ،  نمیتواند. بلکه باید به اساس تعهدات هردوطرف برای مشارکت 
تعریف ،  مسئوولیت پذیری درمقابل مردم افغانستان مهمتر و از همه ،  همکاری

شود. رئیس دولت و رئیس اجرائیوی مکلف به کارباهمدیگرمطابق به روحیۀ 
حیتهای خاص رئیس اجرائیه به اساس یک فرمان  صال ـ  مشارکت میباشند.  

 ریاست جمهوری به اساس 
حیت  قانون اساسی تفویر گردد. عناصراصلی صال 11و 17،  13،  11مواد 

در جلسات تصمیم ئیـه  اشتراک رئیس اجرا  -هاباید شامل موارد ذیل باشند:  ا
اجرا امور اداری و اجرائیوی طوریکه در فرمان  -3گیری با رئیس جمهوری. 

حات د ر حکومت  اجرای برنامه های اصال  -2رئیس جمهور تذکریافته است. 
حات د رتمام دوایر دولتی و مبارزه رسمی برضد  طرح اصال -3وحدت ملی. 

حیتهای خاص اداری ومالی طوریکه در فرمان  مشق بکارگیری صال -5،   فساد
ایجاد روابط کاری بین ارگان های  -1ریاست جمهوری تذکربعمل آمده است. 

حیتهاو وظایف  حقوقی وقضایی کشوردرچوکات کاری باصال ،  اجرائیوی 
اموربودجوی ،  برنامه ها ،  کنترول وحمایت پالیسیها ، اجرا-1تعریف شده آن. 
رئیس   -3دادن راپور ها و طرح های ضروری برای دولت.   -8ومالی دولت. 

پالیسی  ،  کابینه و مطابق به اختیارات وی ،  جمهور بحیث رأس دولت و حکومت 
و قانون گذاری بین وظایف ،  بکار انداختن منابع،  بودجه،  استرتیژی ،  های دولت

،  نینو حیتهای دیگر وی را رهبری میکند. کابینه شامل رئیس دولت و معا وصال
رئیس المشاور و وزرا می باشد. رئیس اجرائیوی ،  رئیس اجرائیوی و معاونین 

و ،  مسئول کنترول تطبیق پالیسی های دولت توسط وزارت خانه ها بوده 
بهمین ترتی  رئیس ،  بصورت مستقیم ویا در کابینه به رئیس دولت راپورمیدهد

اجرائیوی جلسات منظم هفته وارکابینه) شورای وزیران( را رهبری میکندکه 
نین آن و وزرا می باشد. شورای وزیران امور و شامل رئیس اجرائیوی و معا 

کمیته ”  جلسات “ دولت راایفامیکند. رئیس اجرائیوی همچنان تمامی  ائیوی  اجر
،  های فرعی شورای وزیران را رهبری میکند. به اساس این ماده ازموافقتنامه 
یک فرمان ریاست جمهوری باید متمایز بودن این شورای وزراء را معرفیکند. 

مشوره دهی و طرح برای رئیس جمهور بخاطر تعینات و برطرفی مقامات  -71
نمایندگی خاص از رئیس جمهور در محافل   -77بلند پایۀ واموردیگردولتی.  

رئیس اجرائیوی عضور   -73بین المللی در صورت لزوم دید رئیس دولت.  
رئیس اجرائیوی دو معاون دارد که بحیث   -72شورای امنیت نیز می باشد.  

اعضادر جلسات کابینه وشورا ی وزیران و شورای امنیت اشتراک میکنند. 
لیتهای معاونین رئیس اجرائیوی همانا وظایف مسئـو حیتها و  وظایف وصال

خود رئیس اجرائیوی ویابه اساس پرو توکولهای خاص میباشد که توسط 
 رئیس اجرائیوی طرح و توسط فرمان ریاست جمهوری توشیح میگردد. 

لیافت و ،  : به اساس اصول مشارکت ملی تعینات مقامات بلند پایۀ دولتیـ :  2
حات دولت  وتعهدات برا ی پروگرام اصال،  صداقت،  نه نمایندگی عادال،  قابلیت

مساوات بین رئیس جمهور و ـ   باید به موارد ذیل متعهدباشند.  ،  وحدت ملی
و ریاست ،  افراد در سطح روسا ی ادارات امنیتی و مالی تعیین  رئیس اجرائیوی د

هردوتیم در ،  فوق 72و  73های مستقل. درنتیجه این مساوات و به تأسی ازمواد 
شورای امنیت ملی درسطح رهبری سهم مساوی داشته میباشند. درسطح اعضاهم  

ــ  بگونه برابر ومنصفانه سهم داشته باشند.   رئیس دولت و رئیس اجرائیوی ـ
ـیـن بصورت مساویانه خاص به اساس مکا  ـی مامورین بلند رتبه موافقت نیسم تع

رئیس اجرائیوی سهم کامل درمعرفی نیسم،  خواهندنمودند. به اساس این مکا 
افرادبرای تمامی پست های قابل دسترس دارد وباید در مورد تمام کاندیدان 

رئیس ( ،  5میۀ مشترک و مادۀ ) غور کامل صورت بگیرد. درمطابقت باقصداعال
درانتخا  یامعرفی مقامات عالی که درتحت پوشش ،  دولت و رئیس اجرائیه 
فوق مشاورت جدی نموده که باید بگونۀ  نیسم   به اساس مکا، خدمات عامه نباشند

وبادرنظرداشت به شمولیت ،  برابرومنصفانه از هردو جان  نمایندگی نماید 
،  وترکی  سیاسی و اجتماعیوبا توجه خاص به زنان وجوانان وافراد معیو  
برای نهاد های مملکتی بشمول پست های کلیدی عدلی و قضایی و ادارات 

 حات درکمسیون خدمات عامه متعهد میباشند.  محلی. هردوطرف برای اصال
 (1به طور)دنباله درص زمینه سازی اشتراک وسیع شخصیتهاوافرادجامعه ـ  

، درکاروان هنرمندان بیکار جا   Film & Institute of Indiaبرگشت و)شهادتنامۀ  
گرفت، زیراجنا  داکتر)محمد( انس وزیرمطبوعات )وقت( هنرهای زیبا را  
لغو نموده بود، وهنرمندان را دروالیات مختلف کشوردربخش های غیرمسلکی،  
بخصوص شعبات اداری ومعلمی اعزام کرده بود. جفایی نیزپس ازمدتی کوتاه  
معلمی درکورسهای آرت دراماتیک هنر های زیبا شامل قافلۀ هنرمندان بیکار و  
سرگردان گردید، ام او انسان خوشبخت بودکه درهمان زمان یک گروپ هنر  
مندان خارجی برای تهیۀ فلمی بنام) سوارکاران( یا)بزکشی(، که عمر شریـف  
هنرمندمعروف سینمای امریکا درآن نقش داشت، درکابل آمده بودند وجفایی  
ـان   بااستفاده ازفرصت، جون به انگلیسی تکلم کرده میتوانست، بحیث تـرجـم
پذیرفته شد ودربارۀ فرهنگ وکلتورافغانی، هیئت هنرمندان خارجی را رهنمایی   

یعنی سه سال بعد درمرکزفرهنگی امریکا واقع شهرنو کابل    7251نمود. درسال  
در دیپارتمنت عکاسی شامل کارگردید. زمانیکه باآمر مرکزفرهنگی ودیـگـر  
مسئولین وهمکاران آشنایی حاصل کرد، خیلی متأسف بود که سالون بـزرگ  
تیاتر به زیبایی خاص درمرکز فرهنگی موجوداست، وساالنه صرف یک یاد و  
ـانـد. بـه زودی   ـیـم بار فلم درآن نمایش داده میشد، ومتباقی بدون استفاده م

در بارۀ فعالیت فرهنگی ونمایشات تیاتربه   Edward Bemireباآمرمرکزفرهنگی  
تفاهم رسیدند وپیشنهادآقای جفایی را پذیرفت، وسالون رادراختیارش گذاشت،  
ازهمینجا فعالیت فرهنگی درمرکزکلتور امریکا باهنرنمایی هنرمندان مـوفـق  

 تحت مدیریت آقای جفایی آغاز گردید.  
ـاشـمـی،   جفایی باهنرمندانی چون سرور زمان، سیدمقدس نگاه، مصطفـی ه
نمایشات خوبی را براه انداختند وبعد هنرمندان ذکور وا ناث زلیخا نگاه، محبوبه  
جباری نجیبه نادی، وها  صنعتگر، پروین صنعتگر، زرغونه رفاه، زینت گلچین،  
ـای   حبیبه عسکر، استادرفیق صادق، سیدمحمد مشعل هنریار ودیگران، که اسم
همه رابخاطر نداشت، مراجعه کردند . )زمانیکه جنا  جفایی مطال  رادرتلفون  
برایم ارائه میکرد، تازه از یک مریضی مهلک وعملیات بزرگ به خانه برگشته  
ـا   ـئـواالتـم رات بود. بنده خیلی سپاسگزارم باآنکه جنا  جفایی مریر بود، س

 حدودی که به حافظه داشت، جوا  گفتند .  
همه میدانیم نمایشات هنری ونمایشات تیاتر درمرکزفرهنگی امریکا خیلی زیاد  
بوده، که محترم جفایی نسبت مریضی نتوانست جریان فعالیت های چندسال را  
مفصل گزارش بدهد، هرگاه اسمای هنرمندانی که درمرکزفرهنگی امریکا در  
کابل فعالیت داشتند، ودراین تحریرگنجانیده نشده است، نسبت معاذیرفوق عفو  
ـیـره(،  بدارند. جنا  جفایی درمرکزفرهنگی امریکا درام های زیادمانند)پرج
ـنـداثـر دیـگـرازمـرحـوم   )پیالۀ زهر( ، )کچری قروت(، )دارالمجانین( وچ
ـتـوری   ـل سیدمقدس نگاه ودیگرنویسندگان رابه نمایش گذاشت. تیاترمرکزک

 امریکا خانۀ دوم هنرمندان که تشنه به کارهنری بودند، گردید.  
جفایی اضافه نمود: تمرین درام هاشبهاتاسپیده دم دریک فضای خیلی صمیمانه  
وبادسپلین دوام میکرد... بیاد دارم که شاروان سیدمقدس نگاه دوطفل خردسال  
داشت ودرش  های مشق خانمش زلیخاجان نگاه فرزندانش رادرکمپل پیچانده  
باخودبه تیاترمی آورد، وآنهارادرسالونی که هنرمندان مشق می نمـودنـد، در  
ـاورد، یـکـی از   ـی چوکیهای تماشاچی میخواباند. یکش  زلیخاجان تشریف ن
فرزندانش مریر بود، مرحوم نگاه ازمن خواهش کرداگرممکن باشد مشـق  
درام رازودتر ختم نمایم، زیرا زن وفرزندش درخانه تنهابودند. اماچـون بـرای  
ـیـژ   ـت آغاز نمایش وقت خیلی کم مانده بود، وچندش  بعد نمایش باید روی س
ـا   میرفت، هنرمندان هنوزآماده نشده بودند. من بحیث دایرکتر وظیفه داشتم ب
ـا   جدیدیت گفتم نخیر بهانه پذیرفته نمیشود، به مشق ادامه بدهید. مرحوم نگاه ب
همان دلهرگی به کارش ادامه داد وفردا وقتیکه به دفتر رفتم چون از حـرکـت  
دیش  درمقابل نگاه خیلی نادم بودم، دفتررا ترک کردم تاجهت پوزش بخانـه  
ـعـذرت   اش بروم، اما دیدم که نگاه بزرگوار ازتکسی پیاده شد ونزد من بـه م
خواهی آمد. آنقدر ازاین حرکت انسانی وخارق العاده وپوزش خواستـن وی  
شرمنده شدم که کالم برای گفتن نداشتم... هردو به دفتر رفتیم وبرایش عـذر  
ـنـد   کردم مرا ببخشیدکه نمی توانستم تنها شمارا اجازه بدهم وشما منحیث هنرم
ـا   میدانیدکه کارتیاتر مانندزنجیر باهمدیگر بسته است، اگریک حلقه زنجیر خط
بخورد، تمام مشق وتمرین برهم میخورد. اما برخالف مرحوم نگاه ازمن معذرت  
ـیـکـرد،   خواست و گفت اگراین خواهش غیرمعقول رایک هنرمند نوآموز م
فرقی نداشت، امامن نباید بااین تجربۀ هنری خویش ازشما همچون تقاضای دور  

 از انصاف رامیکردم .  
فضای کارما نسبت به تیاترهای دولتی چنان صمیمانه و رفیقانه بود، چون هنر در  
افغانستان نفس های تازۀ رامی کشید، هنرمندان تشنۀ کار هنری درتیاتر بودند، تا  
درنمایشات حصه بگیرند، ومردم رابرای لحظاتی باخود داشته باشند، زیراجنا   
داکترانس تیاتر ویا دروازۀ خانۀ هنرمندان رابسته کرده بود، وآنها را ازخانۀ شان  
اخراو وبه کارهای غیرهنری گماشته بود ! تیاترمرکز فرهنگی امریکاباهنرنمایی  
ـات   هنرمندان چیره دست وتالشهای جنا  جفایی به اوو شهرت رسید، نمایش
ـتـی   ـای دول پیهم ادامه داشت، و هنرمندان باحقوق وامتیاز بیشتر نسبت تیاتره

 مصروف هنرنمایی بودند .  
سردارمحمدداوود بنام کودتای سفید، رژیم شاهی را ازبین برد، و    7253درسال 

ـاسـت    7255خود تکیه براریکۀ قدرت زد. دراواخر سال   جفایی را به مقر ری
جمهوری خواستند و یکتن از وزیران سردارمحمدداوودکه جفایی اسمـش را  
افشانکرد، ازجفایی سئواالت عجیبی که معنی سیاست داشت، و از وی خواست  
که حتماً ازبعضی پالنهای امریکایی هامطلع هستید وباید بارژیم نوپای جمهوری  
افغانستان همکاری نمایید، و راپور منظم به دفترریاست جمهوری بسپارید. چون  
سردارمحمد داوود باهمکاری همه جانبۀ قوای مسلح که اکثریت منسوبین نظامی  
آن با ایدئولوژی چپی رابطۀ مستحکم داشتند، به قدرت رسیده بود، وبا پیروی از  
همین اندیشه دربارۀ فعالیت هاونمایشات مرکزفرهنگی وکلتوری امریکا مشوش  
ـان روز   بود، ومی خواست کسی دراین رابطه برای شان راپور بدهد. بعدازهـم
جفایی موجودیت خودرا درمرکزفرهنگی الزم ندید، وتصمیم به ترک وطـن  
گرفت وروانۀ عراق گردید. در عراق یکتن از رفقایش رامالقات نمود ، وی  
برایش هدایت دادتابه ایران برود و درآنجا دوستانی هستندکه وظیفـۀ الزمـی  
ـنـد   برایش تدارک می نمایند. جفایی بطرف ایران حرکت نمود، ولی بعدازچ
ماه، یک روزاز خوا  برخاست، تمام رادیو وتلویزیون اخبار وجراید ایـران  
سرنگونی سردارمحمدداوود و اشغال قدرت چپی هارا به ریاست نورمحمدتره  
کی منتشر کردند. ازآنجا بود که برگشت به وطن را امکان ناپذیر دانسـت، و  
ـار   ـت بطرف ترکیه به شهر استانبول رفت، وازآنجا به امریکا هجرت نمـود. )س
جفایی( درامریکا بجای آنکه دوباره باکارهای فرهنگی ومسلک عکاسی کـه  
درآن تحصیل کرده بود، اشتغال پیدا نماید، به تبلیغات ضدچپی ها با سازمانهای  
ـفـوف   مختلف امریکایی وانجمن های کمک کنندۀ جنگ برای تقویـت ص

 مجاهدین کارهای خارق العادۀ را انجام داد.  
زمانیکه مجاهدین کابل را به آتش کشیدند، تعدادزیاد هنرمنـدان    7217درسال 

پابه فرار نهاده ودرامریکا مهاجرشدند. تمام سرگذشت جنگ جفای مجاهدیـن  
برحق، مردم بیگناه، ویرانی آثار وآبدات تاریخی وفرهنگی، جنگهای تن به تن  
بین گروپها، قتل عام مردم کابل، چور و چپاول دارایی عامه وتجاوزات جنسی  

 (1لشکرسالح به دوش مجاهدین را اززبان هنرمندان وفرهنگیان )دنباله درص  
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 هفته نامۀ امید  989شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 بازهم در بارۀ شادروان توروایانا 
درشمارۀ پیش سخنان دودانشمندگرامی وطن، جنا  استادسعداهلل غوثی وجنا   
ـهـن،   ـی استاد عبدالوها  هادی رادربارۀ یکی ازدپلماتهای سابقه دار ودانشمند م
ـایـی   ـن شادروان توروایانا ازمالحظۀ خوانندگان عزیز گذشت. اینک برای آش
بیشتربا آن شادروان، نگارش تحقیقی جنا  استاد محمدآصف فکـرت را از  
 سایت خودشان به نام )یادها( نقل و ذیالً به نظرخوانندگان ارجمند می رسانیم : 

 اهلل خان توروایانا   امیرزادۀ با فرهنگ؛ یادی از سردار نجیب 
در جایی سخن از مرحوم توروایانا به میان آمد. از دلبستگی او به زبان و اد   

ام گذشت که باری ازایـن    نویسی. در اندیشه   اش در داستان   گفتند و از پیشینه   می 
ـنـورد      بزرگمرد، بیش ازاین خوانده بودم که می  شنوم. به همین مناسبـت راه

ـیـ    امواو دانش جدیدشدم ودر کار خانه  اهلل    های جست وجو پی شادروان نج
ـارنـده در    توروایانا راجستن گرفتم. دیدم که زندگی  نامۀ توروایانابه خامۀ نـگ

دانشنامۀ جهان اسالم موجوداست وبرصفحۀ کمپیوتر نمودارشد. از تالیف ایـن  
مقاله چیزی به یادم نبود. این درشمارکارهای بیست سال پیش یاشاید پیشترازآن  
ـا   ـغـم است. شرح حال راکه خواندم، یادم آمدکه از اومطالبی درمجلّۀ پر ارو ی

سـویـس    -هایی در این با  در افغانستان   خوانده بودم. باز به یادم آمد که نکته 
توان یافت. کتابی که بـه کـوشـش    اصغر حکمت( نیز می   آسیا )سفرنامۀ علی 

نگارنده در تهران آمادۀ چاپ شده بود ولی در پیچ و خم حوادث گرفتار ماند.  
ای درمیان دوستان به خصوص پـژوهشـگـران    همۀ این موارد، هریک به گونه 

جوان خواندنی و مورد استفاده است. این است که مطال  را گردآوردم و آن  
ـامـۀ    را در چهار بخش در اینجا تقدیم عزیزان می  ـن ـی نمایم. بخش نخست، زندگ

ای از توروایانا؛    توروایانا در دانشنامۀ جهان اسالم؛ بخش دوم، شام هرات، چکامه 
ـا؛    بخش سوم، یادداشتهای شادروان علی  اصغر حکمت از دیدارهایش با توروایان

 بخش چهارم، ابیاتی از شعر استاد خلیلی در سوگ توروایانا.  
از دوست گرامی جنا  دکتر سید صادق سجّادی معاونت محترم مـرکـز  
ـا بـه   دائرۀالمعارف بزرگ اسالمی که تصویر مطل  شام هری را از مجلّۀ یغم

 اند سپاسگزارم.    خواهش بنده فرستاده 
 بخش دوم: شام هری   

 اهلل خان توروایانا، وزیر معارف افغانستان:   سرودۀ جنا  سردار نجی  
 صحرای هری زمرّدین است        اسفندکنون، نه فروردین است  
ــل   ــ ــ ــ  کهسار هری، چو اخگر دل           از پرتو آفتا   آـف
ــد   ــد          بر حسن هری همی فزاـی ــ  گلگونه شود، نظر رباـی
ــدار   ــد فراز  آن پدی ــ ـار           ناهـی  دامان فلک  شدست گلـن
ـما         بیتا  شدست ودرت  وتا     رقّاصۀ آسمان، چو سی

  =+=+=+= 
 در دامن کوه، کوچیی چند        بگسسته زکوی وشهر، پیوند  

ـته  ــ ــ ــ ــروخته     افراخ ــ ــ ــ  اند آذران را      اند چادران را        اـف
ـاه مویی   ــ ــ ــ  بر پای درخت، طرف جویی      بنشسته بت سی
ـیه فکنده مه را   ــ ــ ـیه را       در بند سـ ــ ــ ــ  افشانده سالسل س

  =+=+=+= 
 ای شام هرات ! رشک ایّام        ای ساعت سعد  و  گاه احالم  
 سحریست دم فسونگرت را       نور سحر  است   معجرت  را  
 این کهنه  سپهر   الجوردی       کز  پرتو   مهر گشته   وردی  
 دارد به من فسرده     رازی         خاموشی اوست طرفه سازی  
ذار گلگون   ـاد آور   آن ـع ــ  ای سرخی نیم رنگ گردون      ی
ــگهی ز توست پیدا   ــ ــ ـمان زرقا       برق ن ــ ــ ــ  ای اختر آسـ
 کاز  خویشتنم  برون  نماید        وین قل  فسرده خون نماید  

  =+=+=+= 
 درخاک هری فسرده رازیست   هرموجۀ رود او گدازیست  

  =+=+=+= 
ــدر پس سالها جدایی    ای رود چنان    همی نمایی            کاـن
 چون عاشق رسته از سالسل            پیموده صحاری و منازل  
ـانی              بشکسته  فسون لن ترانی   ــ ــ ــ  ره برده به کعبۀ ام
 در کوی نگار خود رسیدی             از بند جبال خود رمیدی  
ـیوان             وان حصن حصین قوم افغان    آن بند سیاه سر به کـ
 آن قل  ورم  نمودۀ  خاک            سرچشمۀ رود های چاالک  
 کهسار بلند هند کوه است             گهوارۀ عظمت و شکوه است  

  =+=+=+= 
ــز    ای رود به یار   خود بیامیز             در زلف سیاه او در آوـی
 از خاک سیه بنفشه برکش             وز سبزه پرند سبز در کش  
 پیرایه به این عروس بربند             دخت هری است سهل مپسند  
 در نرگس او فتن نهان است           وز سنبل او شکن عیان است  
 از فتنۀ نرگسش حذر نیست           وز حلقۀ سنبلش گذر نیست  
ـای دقایق جمالی   ــ ــ ــ ــ  ای رود ! تو زادۀ     جبالی            داـن
 بر گیر عنان  و تند مخرام             در خاک هری دمی بیارام  
 ای رود ! ترا نوای عشق است      درغُرّش توصدای عشق است  
 برگوی حدیث عشق برگوی      آسای دمی از  این تکاپوی  

  =+=+=+= 
 ای شام هرات  در بر خویش      پنهان منمای   اخگر خویش  
 [3 وی دخت شفق مپوش رو را      مفشان به عذار خویش مو را] 

 اصغر حکمت از توروایانا :   بخش سوم: یادداشتهای علی 
اهلل خان توروایانا وداکتر محمد انـس    : داکترنجی  اهلل خان و انس خان   نجی  

ـان   خان دوتن ازدولتمردان داناوبافرهنگ افغان، پسران سردارمحمدیونـس خ
اهلل    پسرسردارمحمدیوسف خان پسر امیر دوست محمد خان بودند. سردار نجی  

خان در کنار تبار اشرافی خویش کماالت و فضائل اخالقی بسیارداشت؛ خوش  
سیما، خوش بیان، مؤدّ ، ادی ، شاعر و داستان نویس بود. گرایش بزرگمردی  

های شخصیـت واالی اوسـت. او در    چون علی اصغر حکمت یکی از نشانه 
افغانستان به مناص  عالیه از سفارت تا وزارت رسید. برادرش دکتر محمدانـس  
نیز ازمردان فاضل و دانشمند افغانستان بود که در فیزیک دکترا داشت. او بارها  

ـا    3 5 72 به وزارت معارف و مطبوعات رسید)نگارندۀ این سطور در سالهای   ت
ـبـت و    1 5 72  هر هفته در انجمن فرهنگی وزارت اطالعات و کلتور ازمصاح

 لطایف سخنان و بدایع نکات شادروان دکتر انس خان بهره مند بود . ( 
خُرداد   3 5 : شادروان علی اصغرحکمت، انس خان را در  ایتالیا   –در فلورانس  

در فلورانس دیده است و چنین مینـویسـد:ء...    1 5 73 ژوئن    5 7 /   7233 )جوزا( 
نهار از دکتر جمالی وزیر خارجۀ عراق که سال گذشته چنین موقعی در تهـران  
اهلل    نزد ما بوده، دعوت کرده بودم. آقای انس خان نمایندۀ افغانستان، برادر نجی  

ـیـز   خان، که با او نیز سابقۀ دوستی در کابل دارم، و امروز وارد شده، از او ن
 دعوت کردم.  

بیست ویک روز بعد، نیز در ایتالیا درقصر سریستوری به اتفاق آقای انـس  
خان، نمایندۀ افغانستان، به پالس پیتی رفتیم. در آنجا نمایش معروف اپرای امـر  
 چینی رادرهوای آزاد میدادندکه بسیار ازحیث تزئین و صفا و موسیقی و رقص  

 تماشایی بود. آقای انس خان از من دعوت کرده بلیط خرید و تماشا کردیم.( 
ـلـی    53 73 ش /    7223 در هندوستان : سال   م که حکمت سفیر ایران در ده

اهلل خان سفارت افغانستان را در هند به عهده داشت. اماحکمت مـی    بود، نجی  
ش  7231 اهلل خان دوستی دارد. )ازان جمله سال   نویسد که او سالهاست با نجی    

 درکابل دیدارهای مکرر بااو داشته است.( 
ضیافتی    1ژانویه، دهلی، کنفرانس یونسکو : ...در ساعت 71 دیماه )جدی(   3 

ـاون وزارت   ـع به چای درهتل امپریال ازطرف آقای پروفسورهمایون کبیـرم
اهلل خان سفیرکبیرافغانستان در با  جشن    فرهنگ داده شده بود... با آقای نجی  

هزارۀ ابن سینا صحبت کردم و وعده نمود که به کابل بنویسد که افغانستان نیز  
دیماه حکمت ضیافت نهاری به افتخار مدیر    33 در این جشن شرکت نمایدء. در  

اهلل خان نیز در شمار مهمانان    دهد که نجی    کُلّ یونسکو و رؤسا و نمایندگیها می 
 اهلل خان دیدار داشته است.    همان ماه نیز با نجی    31 و    3 3 است. حکمت در  

 متاسفانه سفیر انگلستان شده است!    -دوست دانای قدیمی  
اهلل    ژانویه، دهلی: ... ساعت چهار و نیم به دیدن آقای نجی    32 بهمن )دلو( /    2 

ـیـن   ـت ـارم خان سفیرافغانستان رفتم. دردفترسفارت خود پذیرایی نمود. مردبسی
داد کـه    ومهربان است و با من سالهاست دوستی دارد. ولی امروز اطـال  مـی 

متأسفانه به کابل فراخوانده شده است و تا یک ماه دیگر دهلی را ترک میکند.  
اش پیشامد    ظاهراً مأمور سفارت انگلستان شده است. اگرچه برای او و خانواده 
کنم، بسیار    خوبیست؛ ولی من از این که دوست دانای قدیمی خود را ترک می 

ـنـد و   متأسف گشتم. اطاّل  بسیار راجع به هندوستان و علمای قدیم و جدید ه
باشد. بیش از پنج سال است که    اوضا  دیپلوماسی دارد. فعالً نیز شی  السفرا می 

آقای    71 ژانویه : ...ساعت    38 بهمن /    8 در هندوستان به سفارت مأمور است .  
اهلل خان سفیر افغانستان به بازدید آمده بودند. بعد کتا  شرح احـواالت    نجی  

الهوتی را از تهران فرستاده بودند، به ایشان دادم بخوانند و نظر خود را درایـن  
با  بگویند. چون از قرار معلوم، به شرحی که درآخر کتا  نوشته است، بـه  

ـای  3 بهمن/ 5 7 افغانستان رفته است. در جیمخانه،   فوریه:...اول ش  به اتفاق آق
ـان    دولتشاهی به کلو  جیمخانه رفتیم. اتفاقاً دم در بود که با آقای نجی   اهلل خ

ـتـی   مصادف شدیم. مهربانی کردو بازگشت وبا مانشست وما را به جرعۀ شـرب
ـان بـه   ـا ایش پذیرایی نمود. چون شخص ادی  وباکمالیست، غالباً مجالس ما ب

خواند که حاکی    صحبتهای ادبی و شعرمیگذرد. این شعر را از فیضی دکنی می 
 آورد بود:    از استعمال قدیم شرا  شور بدمستی می 

 درین دیار گروهی شکرلبان هستند   که باده با نمک آمیختند و بدمستند  
سفیر کبیر ژاپون آقای نیشایاما بـه    71 فوریه :... امروز ساعت    3 بهمن /    72 

اهلل خان سفیر افغانستان    بازدید آمد. چون به مناسبت مسافرت و مراجعت نجی  
مجلس مهمانی در روز سه شنبه آتیه فراهم کرده ایم، از اونیزدعوت شده است  

ـای    5 بهمن /    71 که برای نهار به سفارت ایران بیاید.  فوریه : امـروزعصـرآق
ـنـدگـی    نجی   ـای اهلل خان سفیر افغانستان در جیمخانه به مناسبت ورود هیأت نم

فرهنگی افغانستان دعوتی کرده بودند و تمام هیأت دیپلماتیک نیز بودند... ش   
ـان   ـت را نیز به شام درعمارت حیدرآبادهوس ازطرف شورای فرهنگی هنـدوس
ـا  و   دعوت داشتیم... بعد از صرف شام چند تن از موزیکدانان هندی، با اسب

نواختند؛ ازجمله دختری که خواهرزادۀ    آالت موسیقی هندی، نغمات هندی می 
ـعـه   دکترتاراچند است، طنبور می  ای بـه    نواخت و بعداز آنها ضیاء قاریزاده قط

فارسی امروز ساخته بود، به مناسبت ورودبه هندقرائت کردونیزآقای برشناکه  
نمایندۀ فرهنگی افغانستان درتهران است، اشعاری به آواز خواند. معلوم شد آواز  

 و صوت خوبی دارد. ش  خوشی گذشت.  
:... امروز در سفارت به نهار ضیافتی بـرای  ضیافت ودا  از جان  سفیر ایران  

اهلل خان سفیر افغانستان ترتی  داده بودم و از ساعت یک و ربـع    ودا  با نجی  
ـار    نجی    3 و 7 نفر بودند، ازین قرار:    32 مدعوین آمدند.   ـه اهلل خان و خانم.... ن

آبرومند بود. مقدمه در سالون و صرف نهار در سفره خانه و صرف قهوه در باغ  
انجام گرفت.و مهمانان خیلی خوش بودند. در خاتمۀ نهار نطق مختصری به زبان  

اهلل خان ودا  کردم وبه رسم سر راهی یک جلد رباعیات    انگلیسی نموده با نجی  
خیام مذهّ  چاپ جدید به او هدیه نمودم. او نیز درجوا  نطق بسیار گرم و پر  
ـا بـوده،   محبتی نمود و اشاره به سوابق عهد و مسافرت او به ایران که مهمان م
ـا هـردو   نمود. آقای آلن]سفیر کبیر امریکا[ نیز چند کلمه در ابراز محبت به م

 سخن گفت. ساعت چهار مهمانان متفرق شدند.  
فوریه:...درساعت یک وربع بعدازظهردرکلو  جیمخانه مجلس    71 بهمن/   37 

اهلل خان سفیر افغانستان، از طرف دکتر بطامی ]وزیر    ضیافتی نهار درتودیع نجی  
مختار سوریه[ تشکیل شده بود. این جان  نیز دعوت داشتم. بعد از ظهر به اتفاق  

 [2 اهلل خان به منزل آمدیم...]   نجی  
بخش چهارم: بزمگاه رفتگان: این ترکی  بند، که )بزمگاه رفتگان( عنوان دارد  
ـتـه از   وابیاتی ازماتمسرود)مرثیۀ(استادخلیلی درسوگ توروایانا است، برگرف

 (3دیوان استاد است. ) 
 ای نور چشم مرد و زن باز آمدی    ای صدر دانا در وطن باز آمدی               در وطن   مرحبا  

 ای عاشق خاک وطن باز آمدی    هرکجا بودی دلت در حسرت این خاک بود   خوب شد 
 ای چشم و چراغ انجمن باز آمدی    بزمگاه رفتگان روشن شد از دیدار تو              تا تو 

 بود طبع روشنت دریای موّاج سخن              لب چرا بربسته از نطق و سخن باز آمدی  
 روی بنما دوستان جویای دیدار تواند               شایق طبع گهر ریز شکر بار تو اند  

 ازچه خاموشی کنون؟آن طبع گوهرزاچه شد؟    طبع گوهربارکو؟ آن منطق گویا چه شد؟  
 رازها بشکافتی اما به پیش راز مرگ                   آن ضمیر رازجو آن دیدۀ بینا چه شد؟  

 ای آن شیوۀ شیوا چه شد؟    آن لب جانبخش بی شهد تبسم کس ندید    چین بر ابرو بسته 
 اشک گرمت در غم مظلوم بی تقصیر کو؟       آه سردت در پی بیچارۀ شیدا چه شد؟  
 در صف آزادگان سرو تو واژون شد چرا؟         نقش آمال عزیزانت دگرگون شد چرا؟  

 گرچه در ظاهر به رنج زندگانی ساختی          خویش را در چشم باطن جاودانی ساختی  
 گرنداری قصرهای آسمانی عیب نیستی         در زمین فضل قصر آسمانی ساختی  

 گنج گوهر گر نماند از تو چه غم باشد که تو      خویشتن را خازن گنج معانی ساختی           
 می نهند اینک جهانی را به خاک غم که تو       از جهانی فکرها خود را جهانی ساختی  

 درد کشور در دل بیمارت آخر خانه کرد              در دل بیمار با دردی که دانی ساختی  
 ای دریغ        سوختی اما به غمهای نهان ساختی    شمع آسا سوختی در خاک غربت 

 ۴۴ 9١ آیی خدا یار تو باد... )مرداد(    اشکهای دوستان شمع شب تار تو باد     از دیار دور می 
: در معنای نام دوم یا تخلّص توروایانا جست و جوی مـن ره بـه  سخن پایان 

ـا    ـن جایی نبرد تا ازحسن اتفاق امش  سخنی با دوست گرامی و دانشمند ج
استاد واصف باختری داشتم و وجه تسمیۀ توروایانا را از ایشان پرسیدم. معلـوم  

(تمام شد سخن در  5شد که نام یکی از فرمانروایان آریانای باستان بوده است.) 
اهلل خان    احوال سردار ادی  و دانشمند و کارگزار دانا و با فرهنگ روانشاد نجی  

  3118 دسمبر    27 توروایانا. چهارشنبه  
ـتـه از    ـ فکرت، محمدآصف، زندگی 7نوشتها :    پی  ـا، بـرگـرف نامۀ توروایان
ـلـی   دانش  ـغـر    نامۀ جهان اسالم :منابع: عالوه بر اطالعات شخصی مؤلف؛ ع اص

ـان    های میرزا علی   حکمت، ره آورد حکمت: شرح مسافرتها و سفرنامه  اصغر خ
ش؛ مهدی فرخ، کرسی    7213 حکمت شیرازی، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران  
  3 ، ش  7 ش؛ یغما، سال    7211 نشینان کابل، چاپ محمدآصف فکرت، تهران  

اهلل توروایانا،    ـ شام هری، سرودۀ از نجی  3(. 7231 )دی    71 (، ش  7231 )آذر  
ـلـی  2،  3 برگرفته از مجلّۀ یغما، سال نخست، شمارۀ   ـادروان ع ـ یادداشتهای ش

سویس آسیا، با    -اصغرحکمت ازشادروان توروایانا، برگرفته ازکتا  افغانستان    
ـاتـم  3مقدّمه، حواشی و ویرایش آصف فکرت،   ـ بزمگاه رفتگان، ابیاتـی ازم

ـاد )ایـن   ـت سرود )مرثیۀ( استادخلیلی درسوگ توروایانا؛ برگرفته از دیوان اس
 کتا  منتظر چاپ است.(                                                        )دنباله دارد( 

ـ کلورادو داکترغالم محمد دستگیر                                             برومفیلد 
 تفکیک وقوع بعضی از حوادث  

 مقالۀ هفتم(   2در زمان مجاهدین و ویرانی کابل )بخش 
مرض سرخکان که تقریبأ ازدوماه به اینطرف    57: اول جنوری 3111درسال 

دروالیات سمنگان، هرات، بدخشان وهزاره جات شیو  یافته بود، سب  مرگ  
جنوری کوفی انان سرمنشی ملل متحدیک تبعۀ هسپانیه بنام  71صدهاطفل شد. 

فرانسسکو وندرل رابحیث نمایندۀ مخصوص خوددرافغانستان بعوض االخضـر  
 ابراهیمی معرفی کرد )بعدازناکامی دونمایندۀ قبلی این سومین نماینده است.( 

فروری طیارۀ آریانا درپروازکابل مزارشریف توسط چند نفر ربایندگان به    1
ـلـع   تاشکند، قزاقستان، مسکووباالخره درلندن انگلستان فـرود آمـد؛ ازجـم

مارچکنفرانس    1. 57نفر از انگلستان طل  پناهندگی کردند 13نفرمسافرین 715
صلح تحت سرپرستی کنفرانس اسالمی درجدۀ عربستان دائـرشـدکـه درآن  
طرفهای مختلف افغان سهم گرفت، امامذاکرات وتبادل افکار بین شان بصورت  
غیرمستقیم توسط)میانجیگری( هیئت کنفرانس اسالمی صورت گرفت؛ امیـر  
جان متقی معین وزارت خارجۀ طالبان، داکترعبداهلل وزیرخارجۀ حکومـت و  
آقای جاویدوزیرخارجۀ ایران هریک ریاست هیئت های مربوطۀ خودرابعهده  

مارچ عبدالرحمن زاهد معین وزارت خارجۀ طالبان بدعوت حکومت    8داشتند. 
جاپان عازم آنکشور گردید؛ قراراست بعدأ بدیگرکشورهای شرق دورنیز سفر  

مارچ جلسۀ شورای تصمیم گیری لویه جرگۀ اضطراری در روم تحت    73کند.  
ریاست پروفیسرصبغت اهلل مجددی دائرشد، درین جلسه دربارۀ اعزام هیئتها بـه  
داخل افغانستان بغرض مذاکره باجناحهای درگیر و کشورهای ذیدخل منطقه در  

 قضیۀ افغانستان تصامیمی گرفته شد )گپ ششم ظاهرخان و تیمش(, 
ـیـدادنـد در  72مارچ 71  قاچاقبرافغان که مواد مخدر رابه تاجکستان انتقال م

ـتـم  71سرحدات آنکشور توسط پلیس روسی کشته شدند,   مارچ جنرال دوس
ـلـک   گفت  بمنظورازسرگرفتن جنگ درمقابل طالبان وآشتی باجنرال عبدالـم

ـنـرال    73بزودی به افغانستان برمیگردد,   مارچ قوماندان احمد شاه مسعـود وج
ـلـل    33دوستم درشهر ترمزازبکستان مالقات کردند,   مارچ کمیساری عالی م

متحد برای پناهندگان مبلغ یکصدهزاردالر برای تمویل دانشگاه جدید افغانها در  
پشاورکه ازطرف افغانها اخیرأ تاسیس شده اعانه داد؛ این دانشگاه دارای فاکولته  

  31های ط ، دندان سازی، انجنیری، زراعت، ادبیات، حقوق وساینس میباشد. 
مارچ اسمعیل خان والی سابق هرات ازمحبس طالبان فرارکردوبجای نا معلومـی  

دروالیت فاریا  توسط افرادجنرال ملک به    7331رفت؛ اسمعیل خان درسال  
ـارمسـدودو  33طالبان سپرده شده بود,    ـنـده مارچ ملل متحد دوائرخود رادرق

کمیساری عالی آن برای پناهندگان فعالیتهای خودرا درین شهربحالت تعلیق در  
آورد؛ افراد طالبان بدون درنظرداشت مصونیت دوائر ایندو موسسۀ بین المللـی  
برای جستجوی اسمعیلخان بزور وشدت داخل این دوائر شده به پالیدن شـرو   

مارچ قوای قوماندان مسعود، جنرال دوستم وجنرال عبد الملک    27کرده بودند, 
 .57که دربرابرهمدیگرمیجنگیدند، اکنون اتحاد خود راطالبان ابالغ کردند 

ـقـوای    21اول اپریل مال شیراحمد آخوند قوماندان طالبان با   نفر افراد خود ب
توسط    7331اپریل محمدعارف خان که درسال   3مخالفین )حکومت( پیوست,  

به طالبان پیوستـه    7331رئیس جمهورربانی بحیث والی قندزمقرر شده بود ودر 
اپریل یه اساس قراردادیکه باترکمستان عقدشد ایـن    1بود درپشاوربقتل رسید,  

کشور رساندن برق طرف ضرورت مناطق شمالغر  افغانستان وهرات را متقبل  
 .57شده است 

ـنـگ در  ـیـردرج   221اول می یونیسف به موافقۀ طرفهای متخاصم و درگ
  3ملیون طفل تطبیق کرد,    3.5روزباالی   1ولسوالی واکسین ضدکولرا رادرطول 

ـان  711تا   751می  ـت افرادمسلح ازبک باجمعه نمنگانی رهبرشان ازطریق تاجکس
می دومین اجالس ومذاکرات بشمول نمایندگان پاکستان،  1واردافغانستان شدند, 

ایران، گینه ونمایندۀ خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان وطرفین متخاصم  
افغانی تحت نظرموسسۀ کنفرانس اسالنی درجده دائر و طی این مذاکرات غیر  
مستقیم موافقه شدازتاری  دهم می به بعدمبادلۀ دههاهزار محبوس طرفین تحت  

می هیئتی به نمایندگی پاد    75نظارت کمیتۀ بین المللی صلی  احمراجرا شود.  
ـارجـه،    3شاه سابق طی سفر  روزه به امریکا در واشنگتن بامقامات وزارت خ

شورای امنیت ملی ویکعده اعضای کانگرس امریکا ودرنیویارک با معاون سر  
منشی ملل متحد مذاکراتی انجام داده راجع به طرح صلح مبنی بربرگزاری لویه  
جرگۀ اضطراری جهت خاتمه دادن به رنجهائیکه مردم افغانستان به علت جنگ  
وبرخوردهای مسلحانه ودخالت صریح کشورهای خارجی تحمل میکند؛ تبادل  

ـا    71نظرکرد)گپ هفتم ظاهرخان وتیمش(,   می فرانسس  وندرل در مشهـد ب
 . 57اسمعیل خان مالقات کرد  

جون هیئتی به نمایندگی ظاهرخان درپاریس بامعاون سکرترجنرالوزارت    21
ـیـۀ   ـیـزقض خارجۀ فرانسه دیدن کرده راجع به دریافت  راه حل مسالمـت آم

)گپ هشتم  ظاهر    57افغانستان ونقش مفیدلویه جرگۀ اضطراری مذاکره کرد 
جوالی درشهردوشنبۀ تاجکستان رؤسای جمهور روسیه، چین،    5خان و تیمش.( 

ـنـی   قرغزستان، قزاقستان وتاجیکستان به تاسیس یک مرکزضددهشـت افـگ
تروریستان یا شانگهای پنج بمنظور اقدام علیه انتشاردهشت افگنی اسالمی)ایـن  
ـادمـی   است نتیجۀ اعمال شنیع طالبان که عوض دهشت افگنی طال , اسالمی ی
شود، این صدمه به اسالم سزای شدید دنیوی واخروی درپیش دارد( وترافیک  

جوالی قوماندان حضرت نور دردرۀ نورجـالل    1موادمخدره موافقه کردند,   
جوالی  هیئت ظاهر    8نفرشانرا زخمی ساخت,    25نفر طالبان راکشته و   21آباد  

خان یامقامات برتانوی به اجرای پروسۀ طرح لویه جرگۀ اضطراری و انکشاف  
ـارت    71این طرح مالقات کرد )گپ نهم ظاهرخان وتیمش(,    ـف جوالی درس

جوالی هیئت ظاهرخان طرح لویه جرگـۀ    71پاکستان درکابل انفجار رخ داد.  
اضطراری راحضورجامعۀ اروپائی در بروکسل تقدیم کرد )گپ دهم ظاهرخان  

روزه به پاکستان در    5جوالی هیئت ظاهرخان طی یک مسافرت  71وتیمش(, 
ـان   مورددائرلویه جرگۀ اضطراری بمنظورخاتمه دادن به قضیۀ دلخراش افغانست

 )گپ یازدهم ظاهرخان وتیمش.(   57بامقامات اینکشورمالقات کرد 
ـهـم را بـدسـت    27 اگست قوای مخالفین)حکومت(درنهرین پوسته های م

نفر را ازسائروالیات و نـواحـی    2111آوردند . اوائل سپتمبرخطرخشکسالی  
افغانستان به والیت هرات کشانیده است, تعداد مجموعی این مردم درهرات  به  

سپتمبرتاجیکستان نسبت خطرازدیاد پناهندگان درکشورشان  73رسید,    71111
سپتمبرچارمین کنفرانس قبرس  75سرحدات خودرا باافغانستان مسدود ساخت,  

به اشتراک  نماینده های بعضی ازطرفهای متخاصم، بزرگان اقوام و روشنفکران  
ـا   ـی ـیـکـوس ـیـه وایـران در ن افغان ونماینده های امریکا، برتانیه، آلمان، روس

 )همۀ جلسات قبرس از طرف دامادگلبدین سر براه شده بود.(   57برگزارشد 
ـفـراز    211اکتوبربه اشتراک   1اکتوبرشورای مصالحه ووحدت ملی الی   3  ن

هموطنان درشهربن آلمان تحت ریاست استادعبدالستارسیرت گردهم جمع شده  
روی چگونگی تدویرلویه جرگه اضطراری، ختم جنگ، اعادۀ صلح، مصالحه و  
  1تحکیم وحدت ملی غور ومداقه کرد )گپ دوازدهم ظاهرخان وتیـمـش(,  

ساخت شوروی رابه جبهۀ   Mi 17اکتوبرمقامات هندی سه پروانه هلیکوپترنو   
  5.22اکتوبربمنظورتطبیق واکسین ضدپولیو یافلج اطفال به    71متتحد فرستاد,  

 ملیون طفل طرفین متخاصم به آتش بس بین تاریخهای )دنباله درصفحۀ ششم( 

PAGE 5 



 

 

 هفته نامۀ امید 989شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( سپاس مر خدای را سزاست که فرمود : لوالک  
وتاریکی ش  را درید، ش  زنده داران شدندحیران، منجمین متعج  وسر  
گردان، پادری و راهبانان مضطر  ونگران، قصر کسری مقرساسانیان شکست،  
شعلۀ آتشکدۀ زردشتیان فرونشست، درغزه و فلسطین غلغله افتاد، در سواحل نیل  
زمزمه برخاست، درامپراتوری روم لرزه افتاد، گوش ها باز برای شنیدن خبری،  

 چشمان نگران جهت تماشای اثری .  
ـیـل و   ـاع حقیقت اینست که ازآمنه بیوۀ عبداهلل پسرعبدالمطل ، نوۀ اسـم
ابراهیم خلیل اهلل، طفلی راکه حامله بود ازشوهرمتوفی، بیاورد، با پیام)الاهلل الـه  
 االهلل( پسری که حبی  خدا، سرور داودخلیفه اهلل، خاتم انبیا محمد مصطفی بود.  
یکی گفت دیش  که گذشت ستارۀ دیدم، دیگری گفـت مـن حـرفـی  
شنیدم، راهبی بیان کرد احمدعیسی شده پیدا، راه گمشده سازد هویدا، درگوشه  
ها زمزمه ها، درآنطرف غوغا شده برپا .شاه ساسانی ترسیده بود، امپراتور روم  
لرزیده بود، پادشاه حبشه درحیرت افتاده بود، حکمرانان دیگرچیزهایی فهمیده  

 بودند.  
ـای   ـاش آمنه از دیدن زلف مشکین وچشمان سیاه محمد، عبدالمطل  از تـم
سیمای دالرای محمد بسیارخوش بود، وبسیار هرطرف پیام می فرستاد و زمین  

 را با انوا  گل ونبات بیاراست .  
 از ظهورش رحمت حق برمال     موو درموو از ثریا تا ثرا 

ـبـر   ـام درود خداوندمهربان جل جالله به روان پاک ومبارک سیداالنبیاء پی
 خدا، رسول اهلل صل اهلل علیه وسلم . / 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ دوم( شیطان بزرگ  

بویناکی از زقوم وخرمهره های هولناکی از استخوان حیوانات وحشی زینـت    
ـنـد شـد و   یافته بود به گردن او آویخت، ودرختم محفل شیطان کالن ازجابل
خطا  به شیاطین فریاد کشیدوامر داد: حاال که علت وریشۀ تخری  نژاد بشر را  
ـتـد و   فهمیدید، ازهمین لحظه سعی کنید هرکجاکه می بینید دولتی بپا می ایس
حکومتی درروی جهان استوارمیشود، رؤسا وفرمان روایان را بفریبیـد واغـوا  
ـا   کنید تاکارهارابه اهل کار نسپارند. غریو گوشخراشی ازهزاران شیطان درفض
 طنین انداخت که بیک صدا می گفتند: قول میدهیم پدر بزرگ، مطمئن باشید.. 
ـیـم   این داستان فانتیزی رابخاطری دراین مقالت آوردم که ماوشما همه میبین
ومیشنویم که درین اواخربافرارگلبدین و... وشکست طالبان وبرعالوۀ مداخلتها  
ـان   واغواگری های خدایی خدمتگاران پاکستانی، که ازمحضراستادبزرگ ش
ـادۀ پـذیـرش یـک   درس گرفته اند... ! جوسیاسی کشورما افغانستان داردآم
مشورت مشترک بین االفغانی شاید هم به وساطت وتامینات کمسیون ذیصالح  
ملل متحد، برای تشکیل یک حکومت عبوری میگردد، تا اگرخدا بـخـواهـد  
همزمان باکنار رفتن استادربانی از مقام ریاست جمهوری که قراراست به تاری   

مارچ یعنی امروز، انتقال صالحیت به یک کمسیون مشترک ملی صورت    37
بگیرد، ومتعاق  آن با تدویرلویه جرگه وتسوید قانون اساسی زمینۀ تشکیل یک  
ـا    دولت اسالمی قانونی ودموکراتیک، درسایۀ یک زعامت مطلو  به انتـخ
قاطبۀ مردم فراهم گردد، ودرین فرصت افغانستان جنگزده و به خاکسترکشیدۀ  
ما راباردیگر دریک آزمون بزرگی قراردهد، تا اولترازهمه دراندیشۀ فردا بیافتند  
ـازی   ـازس وکارهارا ازهمان ابتدابایستی به اهلش بسپارند، عرض اندام میکنـد. ب
ـا   کشور مصیبت زدۀ ما جداًنیازمند این تعقل وفراست است تا بزرگان آینده م

 متوجه فریبها، اغواگریها ودسیسه ها دچارخبط وخطا نشوند.  
نظراین عاجزبراینست تابه مجرد بنیانگذاری یک دولت قانونی و مشرو  در  
کشور، کلیه شخصیتهای علمی وسیاسی ومسلکی و تخصصی ما درهجرت، بر  
عالوۀ تمام جوانهای تحصیل دیده و وطنداران پراحساس ومیهن دوست ما در  
ـان   خارو ازکشور باقبول هر زحمت ومشقتی که باشد، راهی وطن محبو  ش
شوند و در باز سازی واعمار مجددخاک شان خشتی راروی خشت بگذارند، و  
بار دیگرهمچنان که مجاهدین ووطندران سربکف ما در قبال ابر قدرت روس  
ـا، در   دهسال تمام جنگیدند وباتن های برهنه وشکمهای گرسنه در گرما وسرم
ـا   ـنـد ت نشی  وفراز کوه ودمن، عاشقانه جنگیدند، دلیرانه به پیشواز مرگ رفت
امپراتوری شوروی ویابه اصطالح خودمان این خرس قطبی را به زانو درآورند  
ـا   و شهکار آفریدند، دربازسازی میهن شان نیزهمین گونه پیشقدم شـونـد، وب
هماهنگی وهمدستی و روحیۀ فداکاری رنج مفارقت راازفرزندان اینجایی شان  
قبول، ودرین مسئولیت وکاردستجمعی باتوکل به خدای پاک، روحیۀ بلند،وطن  
ـا   دوستی واحساس علیای میهن دوستی را درانظار جهانیان به نمایش بگذارند، ت
مردم غیورماکه درتاری  جهان بارهاکارنامه های اعجازانگیزشانر به اثبات رسانیده  
 اند، این بارهم مقام قهرمانی رادرین آزمون کس  نمایند. ومن اهلل التوفیق . / 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( جناب داکتر رمضان بشردوست  

 چو باران رفت ، بارانی میفکن       چو میوه سیرخوردی شاخ مشکن 
 چوخرمن برگرفتی گاومفروش    که دون همت کند م نَّت  فراموش 

ــگه دار   منه بر روشنایی دل به یک بار       چراغ  از بهر تاریکی   ن
ر آمد نگردد   گرد مادر   نشاید  کآدمی  چون کـرۀ خر       چو سـی

ـپاسی            ـامی آرد  نا س ـاداری کن و نعمت شناسی        که بد فرج ــ  وف
ست   جزای مردمی جزمردمی نیست        هر آنکوحق نداند آدمی نـی
ی کندیار    توخوی خو  خود ازدست مگذار   وگردانی که بدخوـی
ـیر و نیکنامی  ــرک خـ گویی  ت ــع عامی        ـن  اال تا  بر مزاو و طب
ـفتم  ـیش من آوردند  س  من این رمز ومثال ازخود نگفتم        دُری پ
ث دیگری  برخود نبستم  ـتم        حدـی  زخردی تا بدین غایت که هس
 حکیمی این حکایت بر زبان راند        دریغ آمد مرا مهمل فرو ماند 
د  خـواـن ر وی ـب ــظم آوردمش تا دیر ماند       خردمند آفرین ـب  به ـن
ـیر        جوانمرد و جوان طبع و جهانگیر  ک رأی  نیک تدب  اال ای نـی

صه  ـیدم ـق ــ ـاه و روزت   شـن ـای دلفروزت        مبارک باد سال و م  ه
ـایت  دی به ـپ ــرنه  سر نهادـن در فضـل و رایت        وگ ـتند ـق  ندانسـ
ـاز  ـابانت  دهد ـب  تو نیکویی کن ودر دجله انداز         که ایزد در بی

 اندیش و بدکردار بودند   که پیش ازما چو توبسیاربودند       که نیک 
 بدی کردندو نیکی باتن خـویش        تو نیکوکارباش و بد میندیش 
ـالم باز گویند  ــ ـیدم هر چه در شیراز گویند        به هفت اقلیم عـ  شن
ـند باشد   که سعدی هر چه گوید پند باشد         حـریص پند دولتم
 خدایت ناصر و دولت معین باد         دعای نیک خواهانت  قرین باد 
 مراد وکام وبختت همنشین باد         ترا و هر که گوید همچنین باد 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم( تفکیک بعضی از حوادث  

اکتوبرمخالفین طالبان بابـه    73نوامبرموافقه کردند,    75-72اکتوبر و    71-73
دست آوردن ولسوالیهای خواجه غار، امام صاح  ودشت ارچی مـجـددأ راه  

اکتوبرمخالفین )حکومت( باردیگر  37مواصالت رابجان  تاجکستان بازکردند, 
ـان مسـدود   پل بنگی رابتصرف درآورده راه بین قندز وخان آباد رابروی طالب

ـبـه    31کردند,   اکتوبرقوماندان مسعود وزیر دفا  ایران وروسیه رادرشهردوشن
 تاجکستان مالقات کرد وهردو طرف کمکهای نظامی )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( حکومت وحدت ملی درآئینۀ قانون اساسی  
جنجالیکه درهمه کشورهای عق  مانده وهکذا درکشورهای پیشرفته اکثر رخ  
داده ومیدهد و کافیست بعنوان مثال به غایلۀ انتخابات ریاست جمهور امریکادر  

سال پیش برگردیم، که درآن عملیات رأیگیری برموضو  شمارش اوراق    33
ـایـۀ   رأیدهی وشمارش آرا برپایۀ شمارش آرای مردم ویادرنظر گیری آرا بـرپ
شمار آرای مجموعی رأی دهندگان ویا آرای جمع شده در ولسوالیها به بن بست  
رسید، تااینکه موضو  به محکمۀ عالی امریکاپیش شدتابین جورو دبلیوبش و  
الگور ازاحزا  جمهوریخواه ودموکرات، یکی انتخا  گردد، وطوریکه همه  
مطلع میباشید، در اثرمداخلۀ محکمۀ عالی، آقای بش برنده اعالن شد. ولـی در  

آن که حکم میکند دو    17کشور رنجدیدۀ مابرخالف ارشادقانون اساسی درمادۀ 
هفته بعدازدور اول، دورنهایی انتخابات بعمل آمده ونتیجۀ نهایی آن حتماً اعالم و  
برندۀ انتخابات به مردم معرفی گردد، رأی دهندگان هفته هاانتظار بیسود کشیدند  
ـا   وتقاضاها برای شمارش مجدد آرای مظنون وحتی نتیجۀ شمارش مجددآرا، ب
کمک کارشناسان خارجی وتمویالت اضافی جامعۀ بین المللی، بی نتیجه ماند و  
بعضاًگفته شدنتیجۀ نهایی اگربه سودمن هم باشد، طرف قبول قـرار نـخـواهـد  
ـان   گرفت ! سردرگمی ویأس ملیونهارأی دهندۀ افغان راکه در تاری  کشـورش
سابقه نداشت، جهانیان دیدندوبه اصطالح مات و مبهوت ماندند. مـزیـدبـرآن،  
مردم شریف مامواجه باسیل تهدیدات به امنیت خودومیهن شان شدند، چه صدا  
هابلندشد که هرگاه برندۀ واقعی اعالم نشود )جنگ داخلی( درخواهدگرفت!  
ویا )حکومت موازی( ایجادخواهدشد وکشور )منشع  یامنقسم به دو بخش و  

قانون اساسی برای حفظ  51یاشاید به بخشهای بیشترگردد !( شایعاتی که بامادۀ  
نظم وامنیت عامه مواجه شد، ولی مادۀ متذکره از سوی هیچ منبع رسمی تطبیق  

 نشد وآرای ملیونهانفرهمچنان بی سرنوشت ماند ! 
جان کیری وزیرخارجۀ امریکا، که به درجۀ اول منافع علیای کشورش رادر  
نظرداشت، به سروقت رهبران مانده درگ ل افغان رسید وزمینۀ توافق برموافقت  
نامۀ همکاری امنیتی ودفاعی رابادو رهبرنوین فراهم ساخت، که به هیـچـوجـه  
دلیل سببی داخلی افغانی نداشت، وبیشترمفاد وعالیق امنیتی ایاالت متحـده را  
تأمین میکرد، صرفنظرازینکه توافقنامۀ متذکره باایجاد واعالم حکومت وحدت  
ملی اش در برون ازهرگونه مالحظه ومتابعت ازفرهنگ تقریباً صدسالۀ افغانهادر  
ـان اهلل   رعایت تدریجی ازنظامنامه هاوقوانین اساسی ازعهدسلطنت غازی شاه ام
ـایـی   ـه تاحال به لگد میزد، وانتظار بیصبرانۀ ملیونهاافغان رابرای مشاهدۀ نتیجۀ ن

 انتخابات ومعرفی تنهایکی ازدونامزد ریاست جمهوری به هیچ می گرفت . 
ـال   ـث معرفی ناقص وکوتاه آقای احمدزی منحیث)رئیس جمهور( در مواردم
بارز اولین تناقر حکومت بافرمایشات قانون اساسی بود، که مردم بیاد دارنددر  
آنروز مهم باالخره رئیس کمسیون مستقل انتخابات درحالیکه بدوطرفش برروی  
کرسیهامابقی اعضای کمسیون باچهره های گرفته نشسته بودندوهمه ملـزم بـه  
سیاهکاری درگردانندگی انتخابات بودند، باالخره اجازه یافت باکلمات شمرده  
واحتیاط آمیزآقای اشرف غنی احمدزی رابحیث رئیس جمهور منتخ  اعـالم  

قانون اساسی را    17کند ! اوبایک اعالم ناقص وغیرمکمل رعایت ازحکم مادۀ 
باطل قراردهدکه مشعراست: آرای مجموعی مکتسبۀ شخص بـرنـده وآرای  

 مجموعی مکتسبۀ شخص بازنده باید دقیقاً اعالم گردد. 
ـانـون   ـا  ق ـع اکنون دررابطه به ماهیت سیاسی وکاری حکومت جدید درش

 اساسی، توجۀ قارئین رابه چندنکتۀ آتی جل  می دارم : 
قبولی سریع پیشنهادوزیرخارجۀ امریکاازسوی حکومت فعلی،موج  اعجا   
زیادمردم بوده از بدو امرتاکنون ازخوداین سئوال راکرده اندکه حداقل چگونه  
ـیـری   ـان ک ـای ج درجان  افغانی، رهبران دوگانه حکومت حاضرشدند باآق
ـنـکـه   موافقتنامۀ سیاسی متضادبا قانون اساسی کشورشان راامضا کنند، بدون ای
راجع به عواق  آن بیندیشند؟ آخراین هردو شخصیت توافقنامۀ اول بـن را  
فراموش کرده بودند که تاقبل از ایجادقانون اساسی جمهوری اسالمی، بـرای  
اینکه ادارات تحت رهبری کرزی اعادۀ قانون اساسی عهدشاهی را مطالبه داشت  

 وتنها پذیرفت که فصل مربوط به شاه وسیاستهای او لغوگردد.  
مزید برآن هردوشخصیت درتمامی دوران چندماهۀ مبازرات انتخاباتی خود  
بارهاوعده نداده بودندکه شعارکاری شان بعداز احراز کرسی ریاست جمهوری  
)متابعت ازقانون، تطبیق قانون برهمگان بدون تفریق وتمیز ومالحظات قومـی  

قانون    51ونژادی وزبانی وغیره( خواهد بود؟ آیامدعی نبودندکه موافق به مادۀ  
اساسی عمل خواهندکردکه میفرماید:) رعایت ازموادقانون اساسی واطاعت از  
ـان   ـت ـانس قوانین وحرمت گذاشتن به نظم وامنیت عامه وظیفۀ همه شهروندان افغ

 )بخصوص وظیفۀ خودشان( خواهد بود؟ 
مراسم تحلیف خودواقعۀ دیگری بودکه مایۀ تعج  زیادناظران شد. درآنروز  
ـیـل   آقای غنی احمدزی که برخالف احکام قانون اساسی، مبادرت بـه تشـک
حکومت ورژیم نوین دوسره میکرد، تحلیفش را درمحضریک قاضی القضات  
سرپرست میکرد، که مدتهاقبل پارلمان از اوسل  اعتمادکرده بـود، ولـی بـه  
صوابدید غیرقانونی آقای کرزی به وظیفه اش ادامه داده ودریک کالم بطـور  
غیرقانونی اجرای وظیفه مینمود. درهرحال، رئیس جمهوربعنوان یکی ازدورهبر  
دارای قدرت وصالحیتهای که مساوی باهمدیگراست، کلمات مندرجۀ تحلیف  

قانون اساسی رابعداز ادای آن ذریعۀ قاضی القضات چنین تـکـرار    12درمادۀ  
نمود:)به نام خداوندنهایت روؤف ونهایت رحیم، سوگند بنام خداوند نهایت توانا  
ـاسـی   که ازدین مقدس اسالم پیروی وازآن حمایت خواهم کرد، وبه قانون اس
احترام گذاشته وبر تطبیق قانون اساسی وسایرقوانین نظارت خواهـم کـرد...(  
متعاق  آن آقای احمدزی رهبری عملیۀ تحلیف وادای سوگند ازجان  معاونین  
خودراوآقای عبداهلل رئیس اجرائیه ودومعاون اورا بطوریکه قانون اجازۀ آنـرا  
 نمیداد ! به دوش گرفت وبااین حرکت ناشیانه، به قانون اساسی ضربۀ تازه زد ! 
ـات   برگزیدن نام)حکومت وحدت ملی( دریک کشورتنهادرحاالت بحـران
ـیـر   امنیتی وسیاسی یا درهنگام حمله برکشورازخارو مطرح میگردد. وضع غ

ـا    72عادی ایکه نظیرآن هیچگاه درافغانستان   ـلـکـه ب سال اخیربار نیامده بود، ب
اشتراک وسیع وبیسابقۀ مردم در انتخابات اخیر)هرچند مقادیرزیاد آرای داده  
شده تکراری ونادرست بوده است( روشن شد میزان همبستگی بین مـردم در  
میان جمیع والیات وسیعاً تحکیم یافته، وآقای احمدزی نیزبه نحوی این امـررا  
تصدیق کرده است، چنانچه بدنبال خروو جمیع قوای محاربوی امریکا وناتو از  
ـان از   افغانستان درپایان سال قبل، که ازآن صرف چندروز میگذرد، جنا  ش
غرور ملی وافتخارملی واستقالل طلبی مردم افغانستان یاد وبدان مباهات کرد و  
گفت ازمشاهدۀ آن )برخودمی بالد(. تغییرات رونما شده درساحات نظامـی و  
رشد اقتصادی واجتماعی هرچند به میزانی که بایدمی بود، نیست، بازهم میزان  
ـام   ـبـت دادن ن وحدت طلبی عنعنوی افغانهارا چند برابرساخته وهرگونـه نس
حکومت وحدت ملی رابه تار وپودضعیف دربین افغانها بی متا  میسازد، وبـه  
ـام   ـن هیچ وجه نمیتواند شک وتردید بروحدت وهمکاری دربین حکـومـت ب

 وحدت ملی را مستور نگه دارد . 
ـاری   درهرحال آنچه ازهمین حال باعث تشویش ازهم گسیختگی وعدم همک
مابین قوای ثالثه تضمین شده درقانون اساسی، اقدام پارلمان بخصوص ولسـی  

به این    7233جرگه دربرابر بودجۀ پیشنهادی حکومت وحدت ملی رابرای سال  
 قانون اساسی، صالحیت )وظیفه( ایجادوفس    33دلیل که اساساً به موج  مادۀ  

وتعدیل و تغییرواحدهای اداری جدید راتنها خودآن دارد، ولی حکومت برای  
ـیـه   تمویل کاری واحد های جدید اداری برای پیشبرد امورکاری رئیس اجرائ
قبولی وجوهی را دربودجه پیشنهاد کرده است، بودجه رارد نمود. حال معلـوم  

 نیست این اشکال چگونه رفع خواهد شد ؟  
ـبـر   کارتشکیل کابینه هنوزتکمیل نشده ولی کارمنفردانه وبعضاً مشترک دوره
براین موضو  که وسیعاً معطل قرارگرفته، محتمالً جریان دارد. ولی این امر در  

قانون اساسی صورت میگیرد که صالحیت تعیین وزرا    13مخالفت باارشاد مادۀ  
وتشکیل کابینه را)برخالف موافقت نامۀ امضاشده بین دوشخصیت( تنهابه بـه  
شخص رئیس جمهورداده است. درحالیکه سخنگویان رسمی آقایان احمـدزی  
ـیـت   وعبداهلل، بدون کوچکترین مکث برقانون اساسی، ازاصل تساوی صـالح
رئیس جمهور ورئیس اجرائیه درتعیین اعضای حکومت سخن میزنند و مدعـی  
اندتنهابایک کرسی اضافی به نفع آقای احمدزی، دوجان  حق دارندمتصدیان  

ـیـن    35کرسیهای   گانۀ حکومتی رامساویانه تعیین ومعرفی کنند، درحالیکه چن
عمل شان باعث دودستگی اعتقادی وظهورحتمی اشکال کارشان دربرابرپارلمان  
ـا   ـه وهکذادرروابط کاری هردو دسته از وزرا وبروز اختالفات درجمیع وزارت

 خواهد شد واثرات منفی آن شانۀ خمیدۀ مردم را خمیده ترخواهد ساخت. 
ـاوزرای   ازسوی دیگر روشن نیست برخوردپارلمان، بخصوص ولسی جرگه، ب

قانون اساسی هریک از وزرا    11معرفی شدۀ دو رهبر، درحالیکه به موج  مادۀ  
دربرابر آن مسئولیت وظیفوی دارند، چگونه خواهد بود؟ بـخـصـوص اگـر  
اعضای ولسی جرگه انگشت رد یاانتقاد بر وزرایی نهندکه توسط رئیس اجرائیه  

 تعیین ومقررشده اند ؟ 
وسرانجام معضلۀ عمدۀ که کارکابینه جدید رابه احتمال زیاد مواجه با اشکاالت  
ـقـۀ   عملی ساخته ودرکل حکومت رافلج خواهد ساخت، تناقر بین متن مواف

ـادۀ   خـودبـه    13حاصل شدۀ سیاسی وارشادات قانون اساسی است، که درم
صراحت ارشاد میکند: )حکومت مرک  از وزراست که تحت ریاست رئیـس  
جمهورکارخواهندکرد.( نمی دانم بروزهرگونه کشیدگی ناشی از ریاسـت از  
وزرا ومتقابالً نشست وزرا درپای بحث ودستور رئیس جمهور ویادرپای صحبت  

 و صدور دستور رئیس اجرائیه چگونه حل خواهد شد ؟  
ـاهـردو   درپایان میخواهم به ذوات محترم رئیس جمهور ورئیس اجرائیه، که ب
ـنـم.   آشنایی و احساس احترام وهمدردی دارم، صمیمانه چندنکته را ابـراز ک
ـادی آن   حکومت وحدت ملی باهمه صداقت ووطندوستی ایکه درخمیر ایج
بکار رفته، موافق یا قانون اساسی نبوده بلکه با آن تناقضات زیاد دارد. احترام به  
وثیقۀ ملی ازواجبات حتمی هر جامعۀ مدنی ومشعل هدایت ورهنمونی افراد آن  
به پیشرفت وترقی و تعالیست . اقدام عاجل برای رفع تناقضات بین حکومت و  
وثیقۀ ملی مردم افغانستان یک مکلفیت حیاتی وانتخا  یکی از بین هـردو از  

 واجبات حتمی است.  
آنچه که دربحران وناراحتی های جاری امنیتی، اجتماعی واقتصادی جاری، هم  
وطنان مابدان نیاز اشد دارند، یک رهبرواحد وکاردان زمان جنگ است. رهبری  
که بتواند با تردستی ومهارتهای الزم علیه ناراحتی های مشهود هموطنان درپرتو  
قانون اساسی شان مبارزه کند، وباداشتن یک ستراتژی وپالن کاری موثر هرچه  
زودتر بتواندعزت واعتبارازدست رفتۀ حکومت ودولت رادوباره احیا کند، چه  
ـاری   ـادهـمـک بدون ایجاد همچو یک دولت مورداعتماد واحترام مردم، وایـج
ـتـر   مستحکم بین دولت ومردم دارای حاکمیت ملی، آیندۀ افغانستان هرچه بیش

 معروض به خطر خواهد شد. ومن اهلل التوفیق / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( ما چه به دست آوردیم ؟  
وبرکنترول سالح بحث نمودند. روابط میان هر دورئیس جمهور نزدیک شـده  
رفت و درکنفرانس عالی سران در آیسند این موضو  روشن شدکه چیزی در  
ـنـو در   حال تکوین بوده وگوربه چف عنصرکلیدی آن میباشد. مذاکرات ژی
ـان،   ـت موردمعضلۀ افغانستان متوقف شد وبااعالن خروو قوای شوروی ازافغانس
موضو  اهمیت زیادترپیدا کرد. گوربه چف بافشار تقاضانمودکه تمام کمکهای  
خارجی نظامی به قوتهای جنگی قطع شود. ریگن تاکیدمیکرد که ارسال سالح  
به مجاهدین پس ازخروو قوای شوروی ادامه یابد. امریکاوپاکستان میخواستند  
هرچه زودترشوروی از افغانستان خارو گردد. پاکستان عالقه داشت که کی به  

 کابل مسلط میشود، وتقاضامیکردکه کمونیستها هم از کابل بروند.  
به گوربه چف یکسال خیلی دشواربودکه مجبورشد باالخره بپذیرد    7381سال 

ـان   ـه )باخروو شوروی، حکومت افغانستان سقوط میکند، اعتبار شوروی درج
 خدشه دارمیگردد، ونمی تواندعق  نشینی قشون سرخ را کتمان نمود.(  

موافقتنامۀ ژنیو را شواردنادزه وزیرخارجۀ شوروی، جورو شولتز وزیرخارجۀ  
ـاریـ   ـت   3امریکا و زین نوری وزیرخارجۀ پاکستان ویک نماینده از افغانستان ب

ـاهـم    7388اپریل  بصورت جداگانه امضانمودند، زیرا نمایندگان دریک اتاق ب
  7388می  75دیدارنداشتند. درموافقتنامه آمده بودخروو قوای شوروی بروز 

خاتمه پیدا مینماید. درموافقتنامه ازتـوقـف    7383فبروری   75آغازمیشودودر 
کمک نظامی واقتصادی شوروی به رژیم کابل وکمک سازمان سیابه مجاهدین  
ذکرنشده بود. مجاهدین هنگام خروو قوای شوروی مداخلۀ جدید نکـردنـد.  
ـامـی   فرمانده های مجاهدین متوجه آینده بودند و میخواستند منابع وقدرت نظ
خودرابرای جنگهای کابل نگهدارند. مقامات شوروی به مسعود اطمینان دادندکه  
ـیـ    خروو قوابدون سرو صدا صورت میگیرد. بخاطرجل  رضایت داکترنج

افزایش دادوسـالح    7383و 7388اهلل، شوروی کمکهای اقتصادی رادرسالهای  
بیشتر تحویل کرد. کارشناسان ومشاوران شوروی درکابل وشهرهای دیگرباقی  

 ماندند تا به رژیم کابل کمک بدارند . 
پیشبینی کرده بودرژیم نجی     7388استخبارات امریکا طی گزارشی درمارچ    

اهلل نمی تواندمدت زیادزنده بماند، شاید پیش ازاکمال خروو قوای شـوروی  
ـا   سقوط کند، وجنگ میان مجاهدین صورت گیرد. شماری ازکارشناسان ادع
ـال   دارندکه گوربه چف حتی بدون استفاده ازراکتهای ستنگر درجنـگ درس

ازافغانستان خارو میشد. آنهابرای اثبات ادعای خود دیدارگوربه چف را    7381
شاهدمیآورند. شایداین ادعاکه گوربه چف درپی دریافت  7385باکارمل درسال  

راه خروو بود، صحت داشته باشد. ولی شدت جنگ وعق  نشینی شوروی در  
درمیدانهای جنگ، منتج به خروو شد. به اساس برداشت  7381و   7381سالهای 

ـاز   مقامات شوروی، درجریان زمامداری گوربه چف، بیـش ازدوهـزار سـرب
 شوروی تلف شدند. بزرگترین جنگ درآخرین سال اشغال به وقو  پیوست .  
پیش ازخروو قوای شوروی، بازیگران عمدۀ بازی ازجهان رفتند، جنرال ضیا و  

کشته شدند.    7388اگست    71جنرال اخیر بصورت اسرارآمیزسقوط طیاره در 
حتاپیش ازسقوط طیاره، مقام جنرال اختردردستگاه آی اس آی به جنرال حمید  
گل داده شد. خانم بینظیربوتو که به صدارت رسید، بانظامیان درتضادبود. کیسی  

دچارعارضۀ شدید صحی شد، جنرال اخترنگران بودکه    7381دسمبر  75درروز 
پاکستان یک حامی قوی خودرا زمانی ازدست دهدکه هند به یک مانورنظامی  

 درمرز پاکستان دست یازید . 
ـنـدۀ     ـای وقتا که آخرین سربازان شوروی ازپل دریای آمو عبورمیکردند، نم

سازمان سیا دراسالم آباد، طی یک پیام خیلی کوتاه به واشنگتن اطال  داد : )ما  
 پیروز شدیم. ( / )دنباله دارد( 
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( دالر90یکسال) ـ(دالر45ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر130یکسال ) ـ( دالر65ماه) 6سایرکشورها:   

 )دنباله ازصفحۀ سوم( تلویزیون ژوندون  
پیمبران ومسلمانان انجام دادند، عین همان جنایات وظلم را قبایل پشتون جنوبی  
ـیـل،   بویژه قبایل احمدزی، جاجی، جدران، منگل، مومند، وزیری، سلیمان خ
شنوار، طوطی خیل، کروخیل وپکتیا درباالی مردم شمالی وبعداً باالی همه اقوام  
تاجیک، ازبیک وهزاره که درصفحات شمال کشورمسکون اند، انجام دادنـد.  
بدین ترتی  پیشوایان تو اسماعیل یون، نادر وبرادرانش بحیث مزدوران وجیره  

  381خوران انگلیس)رجو  شودبه مقالۀ دانشمندگرامی سیدآقاهنری درشمارۀ  
امید( توطئه میکردندوتفرقه میانداختند و مزدوران مزدورها چون محمـدگـل  
مومند، عبدالوکیل نای  ساالر، شیرخان پدرسرورناشر، عبدالمجیدزابلی وغیره  
نوکران شرارت می کردند، ودرتحقق اوامر نادر وبرادرانش چنان عمـل مـی  
کردند که نه از آه ونالۀ مظلومان ترسیدند، نه ازبی عزت کردن ناموس دیگران  

 شرمیدند ونه ازغض  وخشم خداوند رحمان هراسیدند ! 
مردم شمالی به دربارخداوندمتعال )و( رجو  نمودند وصبربه درگاه الهی ازین  
ظلم واستبدادکردند. سرانجام خداوندمهربان به سوگندش وفاکرد ودادمظلوم را  
ازظالم گرفت، چون به عزت وجاللش قسم یادکرده است که دادمظلوم ازظالم  
بستانم، ولو اینکه اندکی دیرتر باشد. وعدۀ خداوند)و( حق است، شمالی شاد و  
خرم شد، مرکزجهاد دربرابررسوهای کمونیست، وسنگرمقاومت دربرابرطالبان  
مزدور و جانی گردید، وبزرگمرد کفرشکن شهیداحمدشاه مسعودغازی رادر  
ـان   خود پرورانید، که مایۀ فخرجهان اسالم گردید. اما نادر بالباس شاهی ودرمی
الولشکر خونریزش، به قتل رسید، داوود قبرنیافت، وجنازه اش راکس نخواند،  
وظاهرچون دیوانگان به دیارغیرمتواری شدوبدون اینکه نام نیکی ازخود بماند،  
مُرد. وتوآقای یون ازین اندرز بگیر، وچراغ ظلم این ظالمان راکه درکف گرفته  
ای، دور بینداز ودوباره شعله ورنساز، که اینبارخودت وهمسنگران وهم اندیشه  

 هایت را می سوزاند، ودروعدۀ خداوندیکتا شک مکن ! 
 چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد    

 اگرسوزد شبی سوزد، ش  دیگرنمی سوزد 
 ومن اهلل التوفیق )دنباله دارد( 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ ششم(  تفکیک بعضی حوادث 
 .57را به وی وعده دادند 

ـان  7331نومبرموسسۀ کنفرانس اسالمی که ازسال    73 ـت به بعدکرسی افغانس
راخالی نگاه کرده بود، ازجبهۀ متحدوطالبان دعوت کرد که نمایندگان خودرابه  

نومبر  72عنوان مشاهددرجلسۀ آیندۀ کنفرانس که درقطردائرمیشودروان کنند,  
هیئت ظاهرخان برای توضیح مرام لویه جرگۀ اضطراری که مقصدآن آوردن  
صلح پایداربشمول نماینده های مردم افغانستان میباشد، به کشورهای ازبکستان،  
ـلـ    تاجکستان وبه بدخشان نزدجبهۀ متحدورهبرآن قوماندان مسعودجهت ج

نومبر    31توجه وهمکاری شان براه افتادند )گپ سیزدهم ظاهر خان وتیمش(,  
ـا   هیئت تدویرلویه جرگۀ اضطراری بر مبنای طرح ظاهرخان بغرض مذاکره ب

 ) گپ چهاردهم ظاهرخان وتیمش(.   57مقامات ایران وارد تهران شدند 
ـهـۀ    25قوماندان طالبان با   3دسمبر دروالیت فاریا  77 ـب نفرازافرادشان به ج

دسمبرهیئت تدویر لویه جرگۀ اضطراری به نماینـدگـی از    75متحد پیوست.  
ظاهرخان جهت مذاکره وتشریح اهداف این طرح عازم عربستان سعودی شدند 

دسمبر قوای حز  وحدت اسالمی استاد    21)گپ پانزدهم ظاهرخان وتیمش(,  
کریم خلیلی وحز  حرکت اسالمی شی  آصف محسنی ولسوالی یکاولنـگ  

 . / )دنباله دارد( 57طال  را اسیر گرفتند   21رادرغر  بامیان تصرف کرده  
***************************************** 

 غوغای کابینه  
 معاشران گره از کار بسته باز کنید 

 شبی خوش است بیاییدو سیل راز کنید 
 دومنص  است به مجلس هزارمنص  خواه  

 و قل اعوذ بخوانید و در فراز کنید 
 هزار مرتبه گفتم کزین شرا  طهور  
 نمی رسد بشماهر قدر  که ناز کنید 

 شروط مجلس ماراهمی دانی چیست؟ 
 نخست آنکه درآیید وترک آز کنید 

 سپس سرزانو نشسته دست طل   
 بسوی جیلک مابرده و نیاز کنید 

 که ای شه شاهان زلطف وخیروسخا 
 مرابخدمت یکروزه سرفراز کنید 

 نمیرودزدلم سرکشی ومکروطغیانت 
 اگرچه خدمت شاهانه چون ایازکنید 

 فسوس که حضرت هاتف زمهردوشم گفت 
 که رحم وعفو به این بندگان آزکنید 

 بیا و دست دعارا چو  نافذ  درواز 
 به آستان خداوند کار ساز کنید  

 که هرکسیکه درین حلقه هست منصبخواه 
 بر او نمرده به فتوای من نماز کنید 

 7282عقر   31 –نافذ  
***************************************** 

باستانی ستوپه شترک کافر قلعه ولسوالی بگرام والیت پـروان راکـه دریـن    
ـافـر   اواخرخودسرانه  موردکاوش قرارگرفته، بررسی نمود. ستوپه شترک ک
قلعه که یکی ازساحات باستانی  والیت پروان میباشد، درین اواخرتوسط یـک  
ـاری شـده اسـت.   ـف موسسه ماین پاکی به طور خودسرانه کندن کاری وح
عبدالواحد هاشمی  رئیس اطالعات وفرهنگ پـروان، روح اهلل احـمـدزی  
آمرمهندسی  انستیتوت باستانشناسی وزارت اطالعات وفرهنگ وخواجه محمد  

محافظ ساحات باستانی امروز به  ساحه کافر  73شفیع آمراوپراسیون قطعه حفرو 
ـاسـی   قلعه رفته وساحه را ازنزدیک  بررسی نمودند. هاشمی به هیئت باستان شن
ـات مـربـوط   گفت: درهفته گذشته یک موسسه  بنام موسسه ماین پاکی ساح
ستوپه وپوزه شترک  کافرقلعه راتوسط  اسکواتور کندنکاری نموده وتاهنـوز  
معلوم نیست که ازین  ساحه کدام اثربرده شده یاخیر. تاکنون ایـن مـوسـسـه  
شناسایی نشده وما بهمه ارگانهای امنیتی ونهادهای اجتماعی موضو  را شریک  
 ساختیم تادرشناسایی آن موسسه ریاست اطالعات وفرهنگ را یاری  رسانند. 

گفته میشودکافرقلعه ولسوالی بگرام بیشترازدوهزارسال قدامت  تاریخی  داشته  
 ویک ساحه باستانی میباشد . 

 دیدار عبداهلل با سناتور جان مک کین  
ـ باختر: 35 رئیس اجرائیه امروزدرقصر سپیدار باسناتور جان مکین  دسمبر/کابل 

ـاون   ـع ـاتـووم ـانـدان قـوای ن مالقات نمود. درین دیدارکه جنرال کمبل قوم
سفیرایاالت متحده درافغانستان نیزحضورداشتند، مککین گفت مابه افغانستان به  
حیث متحدستراتیژیک نگاه میکنیم وبه همکاریهای خویش ادامه میدهیم . رئیس  
 اجرائیه ازکمکها وحمایتهای همیشگی وی ازافغانستان وگسترش صلح وثبات  

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـ وفات شادروان داکترعزیزاهلل لودین رادرکالیفورنیا به خانوادۀ محترم لودین  

 وتمام بازماندگان صمیمانه تسلیت میگوییم. اداره 
ـتـرم   ـای مـح ـ وفات مرحومه حورا اسماعیلی رادرکالیفورنیا به خانواده ه

 اسماعیلی وعزیز صمیمانه تسلیت میگوییم. اداره 
ـ وفات مرحومه نظیفه شیرزی را در اریزونا به خانواده های محترم شیرزی و  

 اسکندری صمیمانه تسلیت میگوییم. اداره 
ـای   ـ وفات شادروان پروفیسرداکترعبدالفتاح نجم رادرکالیفورنیابه خانواده ه
محترم نجم، ارجمند، هاشمی، صمدی، نوایی وکلیه بازماندگان صمیمانه تسلیت  

 میگوییم. امید 
***************************************** 

 موالنا فضل الرحمان به کابل می آید 
ـ بی بی سی   8 :ریاست جمهورافغانستان سفرقری  الوقو  یـک  جنوری/کابل 

هیأت متشکل از رهبران احزا  سیاسی پاکستان را به کابل تاییدکرد. این هیئت  
ـیـس   به دعوت احمدزی به کابل سفرمیکند. نظیف اهلل ساالرزی سخنگوی رئ
جمهورگفت هدف سفراین هیأت به کابل تقویت روابط و مبارزه با تروریسـم  
است. ساالرزی در مورداعضای شامل در این هیأت جزئیاتی نداد. اماگل پادشاه  
ـان   مجیدی عضوکمسیون اموربین المللی ولسی جرگه گفت اسفندیارولـی خ
رئیس حز  عوامی نشنل، محمودخان اچکزی رئیس حز  پشتون خواه ملی  
ـا فضـل   عوامی، آفتا  احمدشیرپاو رئیس حز  پشتونخواه قومـی ومـوالن
الرحمان رهبرحز  جمعیت علمای اسالم پاکستان با شماردیگراز رهبران سیاسی  
پاکستان در ترکی  این هیأت شامل اند. مجیدی سفراین هیئت راکه شمولیـت  
ـایـی   فضل الرحمان به آن ویژگی میدهد، حایزاهمیت خواندوگفت شخصیته
چون رحمان برتصمیم گیریهای حکومت پاکستان تاثیرگذارند، زیرابگفتـۀ او  
همین رهبران مذهبی همواره جهادرادرافغانستان مشرو  و در پاکستان نامشرو   

 می خواندند. 
فضل الرحمان رهبرجمعیت علمای پاکستان درسفراخیررئیس جمهور افغانستان  
ـای   ـیـروه به پاکستان درصحبت با خبرنگاران آشکارا ازجنگ طالبان برضـد ن
خارجی در افغانستان حمایت کرد.اما بگفتۀ مجیدی که چندی پیش درجـمـع  
هیئت پارلمانی افغانستان به پاکستان سفر کرده بود، اکنون دیدگاه موالنافضـل  
الرحمان نیزدرقبال طالبان تغییر کرده واکثررهبران احزا  سیاسی پاکستان بـه  

 تغییروضعیت ومبارزه با تروریسم در منطقه عالقمندی پیدا کرده اند. 
بااینحال احمدسعیدی، دپلومات پیشین افغان درپاکستان نسبت به پیامد وبارمثبت  
سفر رهبران احزا  سیاسی پاکستان به افغانستان بی باوراست. اومیگویدآنعـده  
رهبران پاکستان که دراخالل اوضا  افغانستان نقش دارند، در ترکی  این هیت  
شامل نیستند. وی سراو الحق، سمیع الحق، مولوی عبدالعلی ومولوی عبدالعزیز  
ـتـک،   رامهره های اساسی خوانده میگویدسیاسیون پاکستان چون شیرپاو، خ
اسفندیار ولی واچکزی خودمانند افغانهاقربانی دهشت طالبانی بوده و سفر آنان  

 به گفتۀ آقای سعیدی )هیچ مفهوم و ارزشی ندارد(. 
ـازگـی در   درهمین حال سراو الحق رهبرحز  جماعت اسالمی پاکستان به ت
صحبت باتلویزیون خصوصی جیوگفت پاکستان به حمایت خود ازطالبان مسلح  
ـنـدکـه   درافغانستان ادامه خواهدداد. طالبان مسلح درحقیقت مردم افغانستان است
دربرابرقشون سرخ شوروی پیشین جنگیده واکنون نیزبه هدف به دست آوردن  

 استقالل کشور خود در برابر امریکامی جنگند. 
ـتـه   وزارت امورخارجۀ افغانستان این اظهارات رانظرشخصی سراو الحـق دانس

 وگفته دیدگاه اوبازتابدهندۀ موقف رسمی حکومت پاکستان نیست. 
 هزارکودک افغان را رد مرز کرد   8ایران  

ـ بی بی سی 8 : مسئوالن کمسیون مستقل حقوق بشر درحـوزه  جنوری/هرات 
ازافزایش قاچاق کودکان از والیات نیمروز، هیرمند وقندهاربه ایران و    غر   

ماه نـخـسـت    3 پاکستان در یک سال گذشته خبر میدهند. به گفتۀ آنان تنها در  
کودک افغان که بیشترشان ازسوی قاچاقبران انسان به ایران    8111 امسال بیش از 

 منتقل شده بودند از سوی مقامهای ایرانی به افغانستان باز گردانده شده اند. 
عبدالقادررحیمی، رئیس دفتر ساحوی کمسیون حقوق بشرافغانستان در هرات با  
ابراز نگرانی ازین وضعیت گفت افرادی اندکه به گونۀ سازمان یافته به قـریـه  
جات والیات مختلف افغانستان میروندوبا ترغی  خانواده ها به پول و درآمـد  
فرزندان شان، کودکان را قاچاق میکنند. قاچاقبران انسان ازفقراقتصادی مـردم  
سوءاستفاده کرده و کودکان آنهارابه منظور بهره برداری هایی چون ؛ استفاده  

کارهای شاقه وسوءاستفاده های جنسی به کشورهای مختلف به    از اعضای بدن، 
ویژه ایران وپاکستان قاچاق میکنند.بگفتۀ اوبرای ارزیابی وضع کودکان مهاجر  
ـا   دوپست نظارتی دربندراسالم قلعه هرات و بندرمیلک نیمروز ایجادشده که ب
تمام کودکان رد مرز شده از ایران مصاحبه میکنند.مسئوالن کمسیون حقـوق  
بشرمیگویند شماری ازین کودکان ازسرگذشت غم انگیزی که برآنان روا داشته  
 شده است، چون لت و کو ، گرسنگی و حتا تجاوزات جنسی حکایت دارند. 
سلطان محمد فروکش ناظرمرزی کودکان درکمسیون حقوق بشرهـرات در  

کودک ازایران است.ازین    311 تا 751 بندراسالم قلعه میگویدروزانه شاهداخراو 
ـاه    3 کودکان بیخبر برای قاچاق مخدرات به ایران نیز استفاده میشود. تنها در  م

هزارکودک ازبندراسالم قلعه به هرات بازگشت داده    3 نخست امسال بیش از  
 کودک بود.   5111 شده است. بگفتۀ وی این آمار در طول سال گذشته حدود  

همزمان عبدالعظیم اکیدمسئول بخش حمایت ازاطفال کمسیون حقوق بشرهرات  
ـیـدهـدکـه    3111 نیزاز اخراو  کودک دیگر افغان از مرز والیت نیمروزخبرم

ـان  3 در    331 ماه گذشته ازسوی ایران به افغانستان برگردانده شده اند. درین می
ـان   ـان کودک دختر نیز وجود داشت که برخی ازآنان مورد آزار واذیت مرزب

کودک افغان ازطریق مرزنیمروز به    3531 ایرانی قرارگرفته بودند. پارسال نیز 
 افغانستان رد مرز شده بود. 

ـای   ـه رحیمی درادامه بااستناد برین آمارمیگویدپدیدۀ قاچاق کودکان در والیت
%افزایش یافته است. بیشترکودکان افغان از  71غربی وجنوبی نسبت به پارسال  

والیتهای مختلف توسط قاچاقبران جمع آوری شده وپس از انتقال به والیتهای  
ناآرام هیرمند، نیمروز و قندهار به بیرون از مرزهای افغانستان قاچاق میشـونـد.  
دربرخی موارد حتی قاچاقبران انسان این کودکان را ازراه قندهاربه پاکستان و  
بعدازکویته به والیت سیستان وبلوچستان ایران انتقال میدهند. او نیروهای پلیس  
ـا   ـت سرحدی افغان رابه سهل انگاری درجلوگیری از قاچاق اطفال ازکشور وح
دربرخی موارد سازش با قاچاقبران انسان متهم میکند؛ موضوعی که از سـوی  

 مقامهای پلیس سرحدی در غر  افغانستان به شدت رد می شود. 
یا سازمان بین المللی مهاجرت به دلیل آنچه   IOMچندی پیش نیز مسئوالن دفتر  

افزایش بیش ازحدقاچاق انسان دروالیات مرزی افغانستان خـوانـده شـد، در  
بل  و ننگرهار کورس های آموزشی را درموردنحوۀ شناسایی و    والیات هرات،  

 مبارزه با قاچاق انسان به منسوبین پلیس سرحدی افغانستان راه اندازی کردند . 
 بررسی هیئت باستانشناسی ازساحات  بگرام  

ـ باختر:  21  هیئت باستانشناسی وزارت اطالعات و فرهنگ ساحه  دسمبر/پروان 

 ... )دنباله ازصفحۀ اول(  وزیراطالعات وفرهنگ  

سال گذشته وزارت اطالعات وفرهنگ برای جمعی ازشخصیت برازندۀ علمی  
ـهـور   وفرهنگی کشور، درداخل وخارو، مدالهای عالی را از مقام ریاست جـم
ـاه   تقاضا نمود. داکترسیدمخدوم رهین وزیر اطالعات وفرهنگ درسفر چهارم
پیش خودبه ورجینیا، طی یک محفل، مدال غازی میرمسجدی خان راکه برای  
پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی اعطا شده بود، به موصوف اهدا نمود. درمحفل  
 عدۀ ازفرهنگیان وطن مقیم ایالت ورجینیای ایاالت متحده هم حضور داشتند.  

ـیـر    3173درو این خبر، که مربوط به اوایل ماه اکتوبر  ـأخ میباشد، درامید با ت
چهارماهه، بنابر عدم دسترسی به عکس های آن محفل صورت گرفت، وازین  

 بابت معذرت اداره ابراز میشود. 
ـار   همکاران جریدۀ امید دریافت مدال عالی غازی میرمسجدی خان را به همـک
ـان و   نهایت ارجمندودانشمند خویش، جنا  پروفیسرلطیفی، خانوادۀ عزیزش
ـا    ـن خانوادۀ مطبوعات کشور ازتۀ دل تبریک وتهنیت عرض کرده، برای ج

 شان صحت وطول عمر تمنا می کنند . 
  ***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ چهارم( متن موافقت نامه  
بطورمساویانه درسطوح مختلف سیستم. استفاده ازین فرصتهاتأمین صلح و 

 امنیت وثبات و ساختن یک ادارۀ سالم. 
 : ایجاد پست رهبری برای تیم برندۀ دوم)اپوزیسیون دولت(: 3

به هدف تقویه و توسعۀ   7232اسد    71میۀ مشترک   به تأسی از اعال 
پست رهبربرنده دوم ]اپوزیسیون[ به اساس فرمان رئیس جمهور ، دموکراسی

،  حیتها  می افغانستان معرفی خواهد شد. صال  توسط دولت جمهوری اسال 
لیتها واعتباراپوزیسیون درفرمان ریاست جمهوری شرح داده خواهد شد. مسئو 

بعدازایجاد حکومت وحدت ملی درحضور برندۀ دومی)اپوزیسیون(به اساس 
 این موافقتنامه این تیم )اپوزیسیون ( بحیث متحد دولت عمل خواهد کرد. 

سیستم ،  حات انتخاباتی: برای اطمینان ازینکه انتخابات آینده با اعتبار باشد : اصال5
فاصله بعدازایجاد  انتخابات)قوانین ونهادها( ایجا  تغییرات بنیادی رامی کند. بال 

حات  رئیس جمهوربایک فرمان خاص کمسیون اصال ،  حکومت وحدت ملی
چوکات کاری   1انتخاباتی را ایجاد میکند. تا سیستم انتخاباتی را به اساس ماده  

ح نماید. اعضای این کمسیون به موافقۀ رئیس دولت و رئیس  سیاسی اصال 
ومعرفی میگردد. این کمسیون به رئیس اجرائیوی راپور میدهد تعیین  اجرائیوی 

و کابینه درمورداجراءطرح هایشان تصمیم میگیرد. هدف این کمسیون 
 خواهدبود.  3175حات سیستم انتخابات برای انتخابات پارلمانی اصال
تعبیرمواد ویاتطبیق این موافقتنامه رد ف نظر و منازعه در مو : تطبیق: هر اختال1

باید با مشاورت بین جانبین حل وفصل گردد. جانبین ازنقش موثری راکه جامعه 
تمجید ،  جهانی در تسهیل این موافقت نامه سیاسی تخنیکی بازی نموده است 

وحمایت شان را از تطبیق این موافقتنامه دررابطه به حکومت ،  وتشکرمیکنند
 استقبال میکنند. ،  وحدت ملی آینده

: انفاذ این موافقت نامه: با حرمت به تعهدات سیاسی و تخنیکی چهارچو  1
م که تماماً در 3173اگست    8میه مشترک   م و اعال   3173 ی   جوال   73 کاری 

این موافقت نامه انعکاس نموده است. جانبین تعهدات شانرادوباره درموردنتایج 
تصدیق میکند که با امضاء هردو کاندید در ،  انتخابات وتطبیق این موافقنامه 

 جراء میگردد.  حضور افغان ها وجامعۀ بین االمللی مری اال
 داکتر اشرف غنی احمدزی داکتر عبدالله عبدالله  

 می اففانستان   شاهدان: حامد کرزی رئیس جمهوری دولت اسال
 یان کوبیش )نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان(  

 جیمز کننگم  )سفیر امریکا در کابل(  
 /  73:28:17ساعت :    7232سنبله    21تاری  انتشار : یکشنبه  

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ چهارم(شخصیت هنری وملی جفایی 

ـأثـر   ـت شنید، و از ویرانی تیاترکابل ننداری و سایر مؤسسات فرهنگی خیلی م
گردید. روزتا روز تعداد فرهنگیان وهنرمندان نسبت ادامۀ جنگ ها، درامریکا  
ـلـه   افزون شد، جفایی نیز اندک اندک به کارهای فرهنگی پرداخت که ازجم
یک ش  را بعدازوفات مرحوم )سیدمقدس( نگاه، درشهر نیویارک بنام شـ   
ـات   ـغ ـی ـل ـب نگاه برگزار نمود . باقی تمام وقت گرانبهای خویش را درخدمت ت
ضدچپی ها دربرقراری مجاهدین وکمک رسانی های مادی ومعنوی و دیگـر  

 ضرورت آنها صرف کرده است. 
جنا  جفایی هیچگاه ازدواو نکرده است، ودر نیویارک زندگی دارد،و اکنون  

 دربستر مریضی می باشد. ازخداوند برایش صحت استدعا می دارم .  
ـا    ـت ـایـی درک ـف این بود آنچه بانو ماریا غبار دربارۀ جنا  استاد عبدالستارج

 )هنرمندان تاری  ساز تیاتر( گردآورده است.  
به نمایندگی ازتمام عالقمندان و همکاران هفته نامۀ امید، به هنرمندبزرگ تیاتر  
کشور، ادای احترام وتکریم نموده، برای جنا  استاد جفایی صحت عاجل و  

 عمر دراز آرزو می کنم. کوشان / 
درمنطقه قدردانی نمود، وخواهان افزایش وتقویۀ روابط بین   ( :3)دنباله ازستون  

 دوکشور گردید. 
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پروفیسرلطیفی پس از دریافت مدال، باتعدادی ازبانوان درمحفل عکس یادگاری 
 گرفتند. ازراست: خانم ها جمیله رهین، حمیده ابوی، صادقه قیام ونسیمه حسنی



 

 

خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

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

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

 219۴هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه نومبر 
 ارسال دارند. 
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وعده    991 وعده از   4دولت وحدت ملی تنها به  
 خود عمل کرده  

ـ بی بی سی   1 های دولت وحدت ملی در چهار عرصه    : وعده جنوری/کابل 
وعده درموردحکومت داری ،  21 وعده درزمینه صلح وامنیت،  73 ثبت شده:  

 وعده در زمینه اقتصادی.   25 فرهنگی و -وعده درعرصه اجتماعی 27 
  771 باصدروزه شدن دولت، یک گروه ناظربرکارکردهای دولت گفت از 

اند، تنها چهار مورد اجرایی شده است. این گروه در    ایکه رهبران آن داده   وعده 
های احمدزی رئیس جمهورو عبداهلل رئیس اجرایی    ین مدت مشغول ثبت وعده 
ها بوده، وگزارش خود را امروزمنتشرکرد. احمد    و نظارت بر اجرای این وعده 

حکومت وحدت ملی راثبت  771شجا ، مدیرگروه )صدروز(گفت این گروه 
وعده دیگر درحال اجراست و    32 کرده که ازآن جمله چهار وعده اجراشده،  

ـامـل    وعده دیگر توجهی نشده است. بگفتۀ اووعده   82 به   های اجرا شـده ش
ـتـراداره امـور   امضای توافقنامه امنیتی باامریکا، ادغام دفترریاست جمهورودف
ریاست جمهوری، امضای قانون دسترسی به اطالعات ولغو محدودیت وضـع  

 شده برکارخبرنگارروزنامه نیویورک تایمز بوده است. 
ـای دولـت    مدیرگروه صدروز افزودهدف ازثبت ومستندسازی وعـده  ه

ها وبرانگیختن افکار عمومـی    وحدت ملی، جل  توجه شهروندان به این وعده 
ـهـورو    در راستای پاسخگوکردن مقام  های حکومتی است. اوافزود رئیس جـم

هاتاپایان دوره    رئیس اجرایی ممکن است برای عملی کردن برخی از این وعده 
هامدت مشخصی داشت    کارخودزمان داشته باشند، امابرخی دیگر از این وعده 

روز، بازداشت  35 که رئیس جمهورآنرارسما اعالم کرده است. اعالم کابینه در 
عامالن بحران کابل بانک درسه روز، بررسی پرونده این بانک دریکماه وبررسی  

هایی بودند که برای    های زندانیان زندان پلچرخی دریکماه، ازجمله وعده   پرونده  
اجرای آنها زمان مشخصی درنظرگرفته شده بود.آخرین وعده احمدزی کـه  

هامقامی    های محلی در هرات بجای ده   زمان اجرای مشخص داشت، تعیین مقام 
بودکه درجریان سفراوبه آن والیت برکنار شدند. رئیس جمهورگفته بـود در  
ظرف سه روزمقامهای جدیدرا معرفی خواهد کرد اما این وعده دیروز به سـر  

 های جدید نیست.   رسید و هنوز خبری از مقام 
را      های رئیس جمهور که اجرا نشدن آن انتقادهای گسترده   ترین وعده   از مهم 

روز نخست کار است که این فرصت دوبار    35 بدنبال داشته، تشکیل کابینه در  
 دیگرتمدیدشد، ولی هنوزهم کابینه تشکیل نشده است . 

 درصدکاهش یافت   55 تولید زعفران هرات  
ـ بی بی سی   3 : بشیراحمدرشیدی، رئیس اتحادیه ملی زعفران  جنوری/هرات 

کردباتوجه به زمینهای زیرکشت؛ میزان تولیدزعفران در    کاران افغانستان اعالم 
است. اوافـزود    کاهش یافته %35 والیت هرات امسال در مقایسه با سال گذشته  

هکتار زمین رادر والیت هرات زعفران کشته بودند درنتیجه    151 درسال گذشته 
کشاورزان حدود سه تن محصول برداشتند. ولی امسال باوجودکشت زعفـران  

هکتار زمین، محصوالت زعفران تغییر نکرده است. او افزایش سرما در    851 در  
ماه حوت/ اسفند سال گذشته علت کاهش محصول زعفران بوده است.رشیدی  
با اشاره به اینکه محصول جمع آوری شده امسال به حدود سه تن میرسد، گفت  

تن برسد.این کشت باعث ایجاد شغل    3,5 الی    3 رفت این مقدار به    که انتظار می 
 برای مردم شده است 

های گذشته    شود. درسال   های هرات کشت می   زعفران در بسیاری از ولسوالی 
به دلیل درآمد خو  دهاقین از فروش محصوالت زعفران، زمینهای بیشتر زیر  

گرفت. قیمت یک کیلـو    کشت این محصول نسبت به سالهای گذشته قرار می 
ـیـن  7811 هزارافغانی)معادل  31تا 81زعفران هرات  ـای ب دالر(است و دربازاره

المللی هرکیلو به دوهزاردالربه فروش میرسد. تاجران افغان میگویندصنعت بسته  
بندی محصوالت زعفران هنوز رضایت بخش نیست واین یکی ازعوامل کاهش  

 قیمت این گیاه قیمتی در افغانستان است. 
شـود.    های اخیربعنوان کشت جایگزین خشخاش یاد می    از زعفران درسال 

ـیـزدرتـرویـج  38 هرات درین زمینه پیشتازاست وکشاورزان   والیت دیگررا ن
کشت زعفران کمک میکند. اززعفران برای تولید دارو های گیاهی، پخت و  

 شود .   پز ومخصوصا تولید رنگ، استفاده می 
: دو مرتبه قربانی  کودتای  نظامی  شده است . به باور  دنبالۀ خبرازستون اول  

ـان    ـت آگاهان سیاسی درافغانستان تنها بازگو نمودن اشتباهات کافی نیست، پاکس
اگر میخواهد بی باوریها رانسبت به خودکاهش دهد، باراتهام وحمایت از افراط  
ـاسـ  گـویـد:   گرایی وتروریسم را ازخود دورکند، باید به بسیاری سواالت پ
رهبران طالبان افغان درکجا اند ؟ شورای کویته راکی ایجادکرد؟ چراازفعالیت  
ـلـه در   شبکه حقانی در پاکستان چشم پوشی میشود؟ اگرپاکستان قصد مداخ
افغانستان را ندارد ونمیخواهد اشتباهات گذشته تکرارشود، چه وقت بارو بستـر  
رهبران طالبان افغان رابردوش شان گذاشته آنانرا  ازپاکستان اخراو میکند؟ چه  
وقت به فعالیتهای غیرقانونی مدارس دینی خاتمه می بخشد؟ وچه وقـت حـق  
ترانزیت آزاد افغانستان را محترم میشمارد؟ وتاچه وقت ازمهاجرین افغان بعنوان  
عامل فشارعلیه دولت افغانستان کارمیگیرد وچه وقت به افراط گرایی مذهبـی  

 نقطۀ  پایان میگذارد و چرا های دیگر؟ 
ـاالی   هرگاه پاکستان  پاس  تمامی این سواالت ارائه کرد آن وقت  میشود ب

 آن اعتماد  نمود درغیرآن باوربه گفته های پاکستان یک تخیل خواهد بود . 

 داکترعزیزاهلل لودین وفات نمود 
: داکترعزیزاهلل لودین رئیس پیشین اداره مستقل  جنوری/کالیفورنیـا باختر 3

مبارزه بافساد اداری امروز ازاثرمریضی که عاید حالش بود جهان فانی راودا   
ـار   گفت. لودین یکی ازچهره های پرکارو پرتالش درحکومت کرزی به شـم
میرفت. مرحومی باآغاز فعالیت شورای ملی به حیث رئیس داراالنشای آن کار  
نمود، سپس ریاست کمسیون مستقل انتخابات راعهده دارگردید و برای چندی  

 هم ریاست اداره مستقل مبارزه بافساد اداری رابدوش داشت . 
ـات   ـاب ـتـخ اوبعدا ًبدلیل شرکت دران
ـاررفـت.   ریاست جمهورازآن پست کن
داکتر لودین درهـرات زاده شـدودر  
بخش حقوق داکتری داشت. اوبعنـوان  
استاد دردانشگاه کابل مصروف تدریس  
ـان   ـت بود وبا تجاوز ارتش سرخ به پاکس
مهاجر شد و فعالیتهای سیاسی اش رادر  
ـبـری   ـلـی بـره وجود جبهه نجات م
مجددی ادامه داد وعضویت حکومـت  

 عبوری مجاهدین را نیز دارا بود. 
داکترعزیزاهلل لودین صبح امروزاز اثـر  
ـای   ـی ـفـورن تکلیف قلبی، درایالت کالی
 امریکا به ابدیت پیوست روحش شاد . 

 ناتودربارۀ معیاد ماموریتش تاهنوزتصمیم نگرفته  
ـ باختر   1 : یک مامورناتو میگویداین پیمان تاحال در مـورد  جنوری/بروکسل 

معیاد ماموریت خود درافغانستان تحت نام )حمایت قاطع( تصمیم نگرفته وفعالً  
تمرکزناتو روی انجام موفقانه ماموریت جدید اش در افغانستان است. این بیانات  
بدنبال آن ابراز شدکه رئیس جمهورافغانستان خواهان تجدیدنظردر موردتاریـ   
ـبـت   خروو تمام نیرو های بین المللی از افغانستان شده است.احمدزی درصـح
ـام   باتلویزیونی سی بی اس امریکاگفت ممکنست درباره تغییرتاری  خروو تـم

 غور صورت گیرد.   3171نیروهای امریکا و متحدینش ازافغانستان در پایان  
درین حال ناتومیگوید ماموریت حمایت قاطع یکی ازسه عنصر تعهداتـش بـه  
افغانستان خواهدبودو ناتو مشارکتی را باافغانستان آغاز خواهدکردکه منعکـس  

 کننده منافع مشترک دوجان  بوده به امنیت مشترک کمک کند. 
 همکاریهای امریکا باافغانستان ادامه خواهدداشت 

ـ باختر   1 : سـرپـرسـت  جنوری/کابل 
وزارت امورخارجه امروز باپیترمایکل  
ـات   مکنلی سفیرامریکا درکابل، مـالق
ـفـت   ـقـرراوبص تعارفی نـمـودو ازت
ـنـدی کـرد.   سفیرجدید اظهار خـرس
ـیـت در   ـق عاطفمل بااظهارآرزوی موف
مأموریت پیشرو به مکنلی، از دوره کار  
ـیـر   ـف فعالیتها ودستآوردهای کننگهم س
قبلی درراستای تقویت گسترش روابط  
سیاسی واقتصادی بین افغانستان وامریکا  
ـای   وسعی وتالش وی درعـرصـه ه
بازسازی وتأمین امنیت وثبات افغانستان  

 به نیکی یادآوری و قدردانی نمود. 
ـیـزبـه   مکنیلی سفیرایاالت متحده درافغانستان درپاس  گفت:خرسندم که قبالً ن

ماه درافغانستان کارکرده ام. دوره پرچالش ولـی    75صفت معاون همین سمت  
درعین حال خوشآیندبود. امیدوارم سفارت امریکادرهمکاری نزدیک باوزارت  
امورخارجه افغانستان مسئولیتهاو اموری راکه پیشرو دارد، به شکل خوبتر وبهتر  
ـیـه   ـل انجام دهد. ایاالت متحده مانندگذشته، متعهد است تا در راستای مبارزه ع
تروریسم منطقوی و بین المللی پیکار را ادامه دهد. همکاری ومساعدتهای مالی  
امریکا باافغانستان دربخشهای مختلف ادامه خواهدداشت ودر حمایت از رونـد  

 تأمین صلح وثبات درافغانستان یکجا باحکومت وحدت ملی کار میکند. 
احمدزی : معرفی کابینه جدیدبیشتر ازیک هفته  

 دیگرطول نخواهد کشید 
ـ باختر:    27 رئیس جمهور عصر امروز بارئیس، هیئت اداری و  دسمبر/کابل 

شماری از اعضای مجلسین دیدارکرد. عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس بـه  
نمایندگی ازدیگران پیام ولسی جرگه رامبنی بر اینکه بارئیس جمهوردر مـورد  
علت تاخیرمعرفی کابینه جدیدبه شورای ملی صحبت شود، بیان ونگرانی وکال  

 رادرزمینه ابراز کرد .  
رئیس جمهوربه وکال ومردم اطمینان داده گفت مسایل عمده در موردکابینه  
حل شده وبزودترین فرصت منحیث یک تیم واحدبه پارلمان معرفی خـواهـد  
شد. نامبرده پیام ولسی جرگه راکامالً برحق دانسته باتاکیدگفت معرفی کابینـه  
ـنـده   ـاس ده بیشترازیک هفته دیگرطول نخواهدکشید.کابینه جدید بایدانعـک
واقعیت های عینی جامعه افغانستان بوده و حد اکثر یک کابینه متعادل و نماینده  

جدی آن یک هفتۀ وعده شدۀ تازۀ غنی احـمـدزی    71باشد .)امروزچهارشنبه  
 هم پایان یافت، مگر نشانی ازکابینه و وزراء به چشم نمی خورد ! امید( 

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

 کانگرس و سرنوشت قوای امریکا در افغانستان 
ـ صدای امریکا   1 ـاالت  جنوری/واشنگتن  : یکصدوچهاردهمین کانگرس ای

 –متحده روزسه شنبه درحالی رسماًبه کارآغازکردکه هردو مجلس کانگرس  
توسط جمهوریخواهان اداره میشود. جمهوریخواهان همواره    -سنا و نمایندگان 

برحضورسربازان امریکادرافغانستان تاکیدداشته مخالف اعالن تاری  مشـخـص  
ـای   ـه خروو آنان بوده اند.حضور اکثریت  جمهوریخواهان درکانگرس، طرح
بارک اوبامابویژه در خصوص افغانستان رابه آزمون خواهد کشید. جمهـوری  
خواهان طی بیش از یک دهۀ گذشته همواره بر اعالن نکردن تاری  مشـخـص  

 زمان خروو نیروهای امریکایی از افغانستان تاکید داشته اند. 
تحلیلگران درواشنگتن میگویندبزرگترین پیامد ادارۀ هردو مجلس تـوسـط  
ـان   ـت ـانس ـغ جمهوریخواهان،امکان تداوم حضورطوالنی ترسربازان امریکا دراف
است. مایکل کوگلمن، تحلیلگر در مرکز وودرو ویلسن میگویدفشارهابر رئیس  
جمهوربیشترخواهد شدتاپالیسی اشرادر خصوص تعیین ضر  االجل مشخص  

تغییردهد، اما به گفتۀ وی    3171 خروو سربازان امریکااز افغانستان تاپایان سال 
 اینکار به بحث و مذاکرات زیاد نیاز خواهد داشت. 

رئیس جمهورافغانستان بروزیکشنبه درمصاحبه باتلویزیون سی بی اس امریکا  
ـتـم   پیشنهادکردکه ایاالت متحده باید خروو سربازان امریکا را ازافغانستان تاخ

ـامـی  3171 سال  مورد بازنگری قراردهد. جان مکین، رئیس کمیته خدمات نـظ
مجلس سنای ازین پیشنهاداحمدزی استقبال کرد. شماری ازتحلیلگران بـه ایـن  
باورندکه پیشنهاد رئیس جمهوراحمدزی به نحوی بازتابدهندۀ تمایل وی به ادامۀ  
حضور نیرو های امریکادرافغانستان میباشد. مایکل کوگلمن، به این نظر اسـت  
که نبایدزمان مشخصی برای خروو نیروهای امریکاتعیین میشد.او استدالل می  
کندکه تعیین چنین ضر  االجل به شورشیان فرصت می دهد تا فعالیتهای شانرا  

 تنظیم کرده و در آینده خطر ایجاد کنند  . 
اعتراف مشاورامنیت ملی پاکستان به 

 اشتباهات کشورش درافغانستان 
ـ باختر   5 : تعهد سرتاو عزیز مشاورامنیت ملی پاکستان که  جنوری/اسالم آباد

میگوید:کشورش  اشتباهات گذشته را درقبال افغانستان تکرارنخواهدکرد، می  
تواندیک آغازبرای ترسیم آینده باثبات باشد.اخیراًشماری از وکال وسناتـوران   
شورای ملی  غرض شرکت دردوازدهمین نشست پارلمانی افغانستان وپاکستان  
به اسالم آبادرفتند  اعالمیه منتشرشده ازسوی آنان نمایانگرآنست که پاکستان با  
ـان   رویکردی تازه واردمعامالت  منطقوی  میشود.عزیز به وکال وسناتوران افغ
گفت:دیگردرافغانستان مداخله  صورت نخواهدگرفت، دیگرپاکستان اشتباهات  
گذشته درافغانستان راتکرارنخواهدکرد، روابط تجاری رامیان  دوکشور  بهبود  
بخشیده و دراخراو مهاجرین افغان تصمیم  عجوالنه گرفته نمیشود.( نواز شریف  
نیزدرمالقات بااعضای پارلمان افغانستان گفت )درمورد تامین صلح  وامنیت در  

 افغانستان همکاری  همه جانبه خواهند نمود.( 
باآنکه پاکستان  دریک دپلوماسی چند بُعدی  واستفاده زیرکانه از انکشافات  
منطقه وجهانی از وضعیت موجود سودبرد نه تنهابار تروریسم رااز منطقـه کـم  
نکرد بل منفعتهای بزرگ مالی بدست آورد  ودربطن این انکشافات جایگاۀ خود  
راتثبیت نمود. محاط بودن افغانستان به خشکه ودرگیربودن امریکادرین کشور،  
اهمیت پاکستان رابرای امریکادرخصوص جنگ باتروریسم بیشترساخت زیرا  
امریکاو متحدین غربیش به بنادرپاکستان برای اکماالت لوژیستکی نظامیان  شان  
درافغانستان نیازداشتندواین امرسب  شدتاهر ناز وکرشمه که از سوی پاکستانیها  
ـات   صورت گرفت امریکاومتحدین غربی آن ، آنرابر دارند حتادربرابرحـرک

 مشکوک وخودخواهانه  پاکستان سکوت اختیار  نمایند. 
ازطرف دیگرمشکالت ارضی، رقابتهای اقتصادی وسیاسی وعظمت  طلبـی  
ـایـه   نظامی میان دوکشورپرنفوس جهان  هند وچین که تصادفاً هـردوهـمـس
ـیـت   پاکستان اند این فرصت را به پاکستان مساعد ساخت  تا از امکانات وموقع

 چین به نفع خود دربرابردشمن  دیرینه هندوستان سود برد . 
ـای   ـیـروه مگرحاالستاره اقبال پاکستان درحال افول است زیرابخش اعظم ن
خارجی ازافغانستان خارو شدوآنچه باقیمانده اکماالت آن ازراه هوابرای امریکا  
ـیـداکـرده انـدو   کم هزینه خواهد بود، ضمناًچین وهند نیزتحمل یکدیگرراپ

ـای     5ایجادگروپ   که پنج کشورانکشاف یافته جهان چین، هند، برازیل، افریق
جنوبی وروسیه را درخود جا داده ازرقابتهای سیاسی میان چین وهندکاسته بـل  

قرارداده است. پـس    8آنانراهمکاریکدیگر  دربرابرتوسعه طلبیهای گروه جی  
پاکستان در حال ازدست دادن فرصتهاست ضمناًاستفاده ابزاری از وحشتگریهای  
افراطیون وحلقه های تروریستی جزانزوا وازدیادحس بدبینی  به پاکستان حرف  
دیگردرقبال ندارد. ضمناًپاکستان بسوی افغانستان  بعنوان یک کشورمستهلـک  
نگاه میکند وتالش دارد تا بازارهای این کشور راهمچنان درکنترول خودداشته  
باشد، مگراقبال منطقوی  پاکستان، ایران، آسیای میانه ودرحاالت مهم کشـور  
های هند، خلیج فارس نخواهندگذاشت تاپاکستان همچنان اثرگذاری اقتصادی  
خود رابرافغانستان حفظ کندوحاال پاکستان راهی جزآن نداردکه معقولیت  را با  
واقعیتهای منطقه یکجاساخته  وخرد راپیشه گیردواز یکه تازی  وامتیازی  گیری  
ـات   ـب ـاس در افغانستان کنار رود.باآنکه سیاسیون پاکستان میکوشنددرقسمت من
منطقوی شان  که روابط باافغانستان محورآنست راه خرد رادرپیش گیرد مگرباز  
هم  نظامیان اخاللگربه این اندیشه خواهندبود زیراآنهاازبارک وتهانه شان دیگران  
را ازمیل تفنگ نگاه میکنند،غروربه حرص  رفته ازغر  و عر  آنانرا اشخاص   

 مشخص به خود ساخته است . 
باآنکه گفته های اخیرعزیز ونوازشریف درحلقات سیاسی افغانستان با دیـد  
ـلـزار   مثبت مواجه شد مگراین گفته ها نمیتواندانجام کارباشدو آینده راگل وگ
ـاانـدازه   نشان دهند. زیرااگراین گفته ها ازسوی نظامیان  پاکستان باشد میتواندت

و  11امیدواریهارا باخودداشته باشد  درحالی که تاریخچه سیاسی پاکستان که در 
چندسال خالصه میشود نشان میدهدکه نظامیان حرف اول را درتصمیم گیریهای  
ـای   کشوربزبان آورده اند. ضمناً ازپاکستان بعنوان کشوریکه بیشتریـن کـودت
 نظامی راشاهدبوده، یادمیشودوشریف نیز دو )دنباله درستون دوم همین صفحه( 
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