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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
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For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

تحمل پذیری اصل مهم در زیست باهمی است ،
یک دیگرپذیری یا هم پذیری باید پروریده شود درجوامع انسانی ،
ما باید اختالفات در نژادها  ،رنگ ها و ادیان را بپذیریم و باالتر از آن دوست بداریم ،
این اختالفات مانند یک رنگین کمان ،آسمان زندگی انسان را مقبول می سازد .
از افاضات داکترحسن اخالق ،ورجینیا

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

مجلس خواستار معرفی هفت نامزدوزیر نو شد

مراسم معرفی نامزد وزیران حکومت وحدت ملی به مجلس نمایندگان افغانستان

اعضای کابینه جدید اعالم شد

21جنوری/کابل ـ تلویزیون نور :سرانجام باگذشت 22۰روزازآغـاز کـار
حکومت وحد ملی ،امروزرئیس جمهوراحمدزی 11نامزد نامزدوزیر و دو
ریاست عمومی رامعرفی کرد :صالح الدین ربانی نامزد وزار امور خارجـه،
شیرمحمدکریمی نامزدوزار دفاع ملی ،نورالحق علومی نامزدوزار امـور
داخله ،غالم جیالنی پوپل نامزد وزار مالیه ،سردارمحمدرحمان اوغلی نامـزد
وزار اقتصاد ،سردار محمدرحیمی نامزدوزار تجار  ،احمدسیرمـهـجـور
نامزد وزار عدلیه ،گل محمد زلمی یونسی نامزد وزار معارف ،نجیبه ایوبی
نامزدوزار امورزنان ،آی سلطان خیری نامزد وزار اطالعا و فرهـنـگ،
خاطره افغان نامزد وزار تحصیال عالی ،فیض محمد عثمانی نامزد وزار
ارشاد ،حج و اوقاف ،فیروزالدین فیروز نامزد وزار صحت عامه ،مـحـمـود
صیقل نامزدوزار انرژی وآب ،فیض اهلل ذکی نامزد وزار تـرانسـپـور ،
برناکریمی نامزدوزار مخابرا و تکنالوژی معلوماتی ،نصیر درانی نـامـزد
وزار انکشاف دها  ،عباس بصیر نامزد وزار فوایدعامه ،فیض اهلل کاکـر
نامزدوزار مبارزه باموادمخدر ،سادا نادری نامزدوزار کار،امور اجتماعی،
شهدا و معلولین ،سیدحسین عالمی بلخی نامزدوزار امور مهاجرین ،داوودشاه
صبا نامزد وزار معادن وصنایع ،شاه زمان میوندی نامزد وزار امـورشـهـر
سازی ،عباس بصیرنامزدوزار فواید عامه ،یعقوب حیدری نـامـزد وزار
زراعت ومالداری ،رحمت اهلل نبیل نامزدریاست عمومی امنیت ملـی ،خـلـیـل
صدیق نامزدریاست بانک مرکزی.
به باورآگاهان ،پس ازمعرفی کابینه به مجلس نمایندگان یک نگرانی وجـود
دارد آنهم عدم گرفتن رای اعتماد ازسوی اعضای مجلس .در دوران حکومـت
کرزی بارهابرای یک وزار نامزدوزیر معرفی می شد؛ امابه آسانی مجـلـس
حاضربه دادن رای اعتمادنمیشد .اکنون دیده شوداعضای مجلس با نامزدوزیران
تازه چه برخوردی خواهند کرد .

دیدار رئیس آی اس آی با احمدزی

22جنوری/کابل ـ تلویزیون نور :رئیس استخبارا نظامی پاکستان درسفر به
کابل ،امروزبا رئیس جمهورغنی احمدزی دیدار وگفتگو کرد .هردوجانب در
موردتقویت مساعی مشترک دو کشور برای مبارزه با تروریسم وافـراطـیـت،
برقراری صلح و ثبا درافغانستان ،پاکستان ،منطقه ،و سایر موضوعا مـورد
عالقه ،بحث و تبادل نظر کردند .

کابینه معرفی شده قومی است

21جنوری/کابل ـ تلویویزن نور :بامعرفی کابینه جدید واکنشها نسبت به آن
درین چندروز باالگرفته وچگونگی گزینش افراد به وزار ها با واکنش های
مختلف مواجه شده است .جنبش مدنی برای تامین عدالت اجتماعی ،کابـیـنـه
حکومت وحد ملی راغیرمتوازن میداند .احمدذکی عضو این جنبش میگوید
درکابینه حکومت وحد ملی به جزچند قوم بزرگ اقلیتها در نظر گرفته نشده
اند .اعضای جنبش مدنی ازمجلس نمایندگان میخواهند در تایید نـامـزد وزرا
شایسته ساالری را مالک قرار دهند.
اعضای جامعه مدنی درحالی ازمعرفی کابینه رضایت ندارند که پیش ازیـن
شهروندان ،رهبران سیاسی وشماری ازاعضاء مجلس نمایندگان گزینش نامـزد
وزیران را سلیقه ای دانسته اند.

امضای موافقتنامه همکاری های
استراتیژیک میان افغانستان وامارات

21جنوری/دوبی ـ تلویزیون نور :افغانستان وامارا متحد عرب ،موافقتنامه
همکاریهای استراتیژیک راامضاکردندکه براساس آن ،امارا متحده عربی در
عرصه های اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و فرهنگی ،افغانستان راهمکاری خواهـد
کرد .این موافقتنامه دیروزدر دوبی زمانی امضا شد که رئیس جمهوراحمدزی
باشیخ محمدبن راشد ال مکتوم ،ولیعهد و نخست وزیر امارا متـحـده عـرب
مالقا کرد.رهبران دوکشورامضای توافقنامه را برای بهبود رواب دو جانـبـه
مهم خوانده اند .این موافقتنامه را حنیف اتمرمشاورامنیت ملی رئیس جمـهـور
افغانستان ،و انور بن محمد قرقاه ،وزیرامارا متحد عرب در امور خـارجـی
امضانمودند  .طی مذاکرا دوطرف ،توافق شدتا کارگران افغان درامـارا
بتوانند با گذرنامۀ افغانی اقامت کرده و اجازۀ کار دریافت دارند .

کمک سی ملیون دالر به وزارت کار

2۰جنوری/کابل ـ تلویزیون نور :به ادامه کمکـهـابـه وزار کـار،امـور
اجتماعی ،شهدا ومعلولین این بارسازمان غذایی جهان بیش ازسی ملیون دالـربـه
این وزار کمک کرد .واصل نور مهمند سـرپـرسـت وزار کـاروامـور
اجتماعی میگویدازین پول به زنان بی سرپرست و افرادمعلول در ۰1ولسوالـی
کشورکمک میشود ودرکنارکمک به معلوالن ،یک حرفه نیزبه آنها آمـوزه
داده میشود .تطبیق این پروژه دوسال رادربرمیگیرد وبیش از ۱22هزارنفـر از
کمک سازمان غذایی جهان مستفید میشوندکه هفتاد درصد آنانرا زنان تشکیل
می دهند .

 12جنوری/کابل ـ صدای امریکا :عبدالقادر زازی ،رئیس کمسیون روابـ
خارجی مجلس نمایندگان گفت قانونگذاران به 7نامزدوزیر حکومت وحـد
ملی رای اعتمادنخواهند داد .این تصمیم به دلیل داشتن شهروندی دوگانه ایـن
نامزد وزرا ،اتخاذ شده است .نورالحق علومی ،نامزدوزیر برای وزار داخلـه،
صالح الدین ربانی ،نامزدوزیربرای وزار خارجه ،سادا نادری ،نامزدوزیـر
برای وزار کارواموراجتماعی ،احمدسیرمهجور ،نامـزدوزیـربـرای وزار
عدلیه ،فیض اهلل کاکر ،نامزدوزیر برای وزار مبارزه با مخدرا  ،شاه زمـان
میوندی ،نامزدوزیربرای وزار توسعه شهری ،و آی سلطان خیری ،نامزد وزیر
برای وزرا اطالعا و فرهنگ افرادی اند که ولسی جرگه به آنها رای اعتماد
نخواهد داد.
قبل از اعالم فهرست نامزد وزیران مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه علنی
خود تصویب کرده بود به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند ،رای اعتماد
نخواهند داد.
در ماده 71قانون اساسی افغانستان آمده است» :شخصی که به حیث وزیـر
تعیین میشود ،واجد شرای ذیل میباشد :تنها حامل تابعیت افغانستـان بـاشـد.
هرگاه کاندیدای (نامزد) وزار تابعیت کشور دیگری را نیز داشـتـه بـاشـد،
مجلس نمایندگان صالحیت تائید یا رد آنرا دارد«.

ایران به همکاری با افغانستان ادامه می دهد

12جنوری/کابل ـ تلویزیون نور:وزیرخارجه ایران میگـویـدکشـوره بـه
همکاریهای خود با افغانستان ادامه میدهد .محمدجواد ظریف وزیرخارجه ایران
صبح امروز واردکابل شد .ظریف درمالقا با داکترعبداهلل رئیـس اجـرایـی
حکومت وحد ملی وعده سپرد که کشوره آماده همکاری باافغانستان در
بخش های تامین ثبا  ،امنیت و مبارزه با افراطیت است .آقـای عـبـداهلل بـه
وزیرخارجه ایران گفته که افغانستان هنوز هم با چالشهای افراطیت و تروریسـم
روبرو است .

جوانی بر خواهرش تجاوز جنسی کرد

21جنوری/جوزجان ـ صدای امریکا :برای دومین باردروالیت جـوزجـان،
یک پسرجوان برخواهرجوان خود تجاوزجنسی کرد .فرزانۀ 11ساله که سـه
سال پیش به خاطر خشونت ها خانوادگی از شوهره طالق گرفت ،مدعیست
که درخانۀ پدره ازسوی برادره موردتجاوز جنسی قرارگرفت .فرزانه مـی
گویدخواهر بزرگتره که زندگی خوشی در خانۀ شوهره نداشت با پسـر
دیگری از خانۀ شوهرفرارکرد وپس از این رویداد فرزانۀ جوان به عقدشوهـر
قبلی خواهره درآورده شد.او ادعامیکنددرخانۀ شوهره مورد خشونت قرار
میگرفت وهمواره از سوی اعضای آن خانواده لت و کوب می شد و حـتـی
گاهی برایش آب و نان داده نمی شد .
عبدالجمیل ولیزاده مدیراداره مبارزه باجرایم جنایی فرماندهی پلیس جوزجان
میگویدمتجاوزیک پسر 12ساله است که پس ازنوشیدن مشروب الکولـی بـر
خواهره تجاوزکرده است .متجاوزدستگیرشده و اعتراف کرده که تـحـت
تأثیرالکول دست به این عمل زده است .دوسیۀ این قضیه به ارگان های عدلی و
قضایی راجع شده است.
مغفر صمیمی مسئول سازمان حقوق بشر دروالیا جوزجـان ،سـرپـل
وفاریاب با ابرازنگرانی میگویدمیزان خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته تا
مرز ۰2درصد افزایش یافته ،مواردخشونت شامل لت وکوب زنان درخانـواده
ونگران کننده تراینکه ازآغازسال تا کنون درین سه والیـت  2۱مـوردقـتـل
وخودکشی زنان به ثبت رسیده است .
روزگذشته نیزپلیس جوزجان جسدیک زن را ازشهرشبرغان به دست آورد
وپیشترازآن یک زن دیگربه دلیل خشونت های خانوادگی به ضرب گلوله بـه
زندگی اه پایان بخشید .

مشاور برجسته ومورد اطمینان شما درخریدوفروش امالک مسکونی وتجاری
با کارنامۀ درخشان در ورجینیا

سپیده فیروزی

هفته نامۀ امید
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محمدنعیم کبیر

سکرمنتوـ کالیفورنیا

کابینۀ حکومت وحشت ملی !

سالهاقبل ،زمانیکه لشکر نصیراهلل بابر ،سرحد سپین بولدک راعبور و باپرچم
های سفید داخل قندهارشدند ،درهمین نامه وباهمین قلم نوشته بودیم  :طـالـبـان
یک حرکت ضدملی ،ضداسالمی وضدانسانی است .درحدودبیست وچندسالی
که گذشت ،این گروه وحشی وخود فروخته ،سبعیت ،خیانت واسالم ستیـزی
رابابدترین شیوه ،درکشور و درجهان به نمایش گذاشتند .اینکه حرکت طالبانی
یک پروژه بود ،و یک ستراتیژی رهبری شده ازسوی این کشور یاآن قدر ،
بحث مطول وجداگانه است ،ولی یک چیز درعمل ثابت شدکه حامیان اصلـی
این گروه ظاله پاکستان ،عربستان ،شیخک های خلیج میباشند وبه تحقیق آنـهـا
بودندکه رژیم طالبان رادرسال 233۱درکابل برسمیت شناخـتـنـد ،وپـس از
اضمحالل مؤقتی آنها درسال ،1222به آن دوباره سازوبرگ دادندو بعدازجمع
آوری ازبیغوله ها ،دشتهاو سوراخهای کوهها جمع نموده ودرکویتۀ پاکسـتـان
پناهگاه وپایگاه برای آنها ایجاد نمودند.
امریکاهم که پروردۀ خودرا زبون نمی خواست ،بابیش ازیکصدو پـنـجـاه
هزارعسکر تادندان مسلح ،درسراسرافغانستان پایگاههای نظامی خود را برپـا و
اتراق نمودند ،وصرف زمانی به مقابلۀ روبرو باطالبان پرداختندکه به تـهـدیـد
مستقیم مواجه بودند .احیای مجدد طالبان و تبدیل شدن آنهابه یک نیروی بیش
از پنجاه هزارنفر وتسل آنهابر بسیاری واحدهای اداری کشـور ،وسـکـو
حکومت حامدکرزی در برابراین پیشرفتها ،سئواال دیگری اندکه بایـگـانـی
ایاال متحده شاید بعداز سی سال به آن پاسخ خواهد داد !
از روزاول ظهورطالبان ،مابه این اذعان داشتیم که آنهانه لشکرظاهر خان ونه
اوالدۀ احمد وهوتک بودند ،ولی عناصری که تاهنوز بر محورقومیـت ،مـی
خواهند افغانستان را اداره کنند ،به این باورنداشتند که طالبان،نطفۀ حرام شهو
های قدر طلبی پاکستان درمنطقه است .درین باب و زیرعنوان (کنفدریـش
پاکستان وافغانستان) مطالب و اخطارهای مبسوطی درهمین نامه توس زنده یاد
جناب غالم حضر کوشان واینجانب نگاشته شده بود ،که صحت آن امروزبر
همه ثابت شد ،وحتی حامدکرزی ،این خاین ملی ،هم کلیدصلح افغانستان رادر
اسالم آباد و واشنگتن سراغ میکرد ،ولی هرگز برای یافتن آن اقدامی نکرد.
باامضای موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی توس حنیف اتمر ،که یکشبه رۀ صدساله
راپیمود وتوس مغزمتعفن برکرسی مشاوریت امنیت ملی گماشته شد ،امریکا به
آرزوی ستراتژیک خود درمنطقه نایل شد .اکنون زمان آن رسـیـده بـودکـه
نوکران سرسپرده هم به نوا ومقامی برسند ،واین دستآورد امریکا ،پاسداری شود
(که خواجه خود روه بنده پروری داند) !
چنین فکرمیشد که باحمایۀ طالبان درمناطق شرق وجنوب وائتالف قبـایـل
پشتون ،اشرف غنی درانتخابا  1223اکثریت آراء رابدست آورد .ولـی در
دور اول فق 27درصد آراء راکسب ،ودرمقابل  31درصد آراء داکترعبداهلل،
مجبورشدتابرای احرازمقام ریاست جمهوربه دوردوم برود .دردوردوم از هشت
ملیون رأی ،یک ملیون وهشتصد هزاررأی بیشترازداکترعبداهلل به صندوق ها پ ُر
شد ،ودریک تقلب که هیئت ناظران اروپا آنرا(یک خواب وحشتناک) تعریف
کرد ،غنی احمدزی برای رهایی ازین رسوایی وبدنامی ،به یک موافقتنامۀ کاخ
سفید تن در دادوبحیث رئیس جمهور ازطرف یک قاضی القضا  ،که خوده
هم غیرقانونی بود ،دست روی قرآن گذاشت وسوگند یادکردکـه ازقـانـون
اساسی پیروی خواهدکرد .به این ترتیب ،آرزوی دیگر امریکاکه نشاندن یک
عروسک کوکی درمسندقدر کابل بودهم تحقق یافت.
غنی احمدزی حتی قبل ازسوگندخوردن به قرآن،باامضای توافقنـامـه بـا
امریکا ،با ریشخندی ازکنارقانون اساسی عبورنمود .پست ریاست اجرائـیـوی،
بحیث بازیچۀ دردست احمدزی قرارگرفت ،ودرمد در حدودچهارماه ،باسر
گرمی بااین بازیچه ،داکترعبداهلل وتیم اوبه این ساز ،درسوگ ملتی که هرروز به
پرتگاه نابودی کشانیده میشود ،رقصیدند ،وسرانجام تعدادی از افراد خوب وبد
رایکجانموده ،وبنام کابینه به ملت باشهامت وصبور معرفی نمودند .
خائن خائف است  :براساس مفاد موافقتنامۀ حکومت وحد ملی ،باید تمام
پستهای کلیدی بصور مساوی ،وسایرپستهابصور مساوی گونه بین هر دو
شخص تقسیم شود .ولی اشرف غنی احمدزی که باخیانت آشکار در انتخابا
وتقلبا گسترده رئیس جمهورشده بود ،وازین خیانت سرافگنده و شـرمسـار
وخائف بود ،نمی توانست به طرف مقابل اعتماد کند .لهذا درمقام وزار دفاع
ملی ،وزار داخله ،ریاست عمومی امنیت ملی ووزار مالیه ،چهارنفرمعتمدین
منسوب به قبیلۀ خودرا نصب نمود وبه موافقتنامه هم پشت پا زد .اینکه این افراد
ازتاالرشورای ملی باچه دستآوردی بیرون خواهندشد باید چنـدروزدیـگـرهـم
صبرکرد .ولی قدرمسلم آنست که فردیکه اول نمبر عمومی ازلیسۀ حربیـه و
فاکولتۀ حربیه فارغ شده ،مد دو سال رادرامریکا به رمز ورموزکماندور آشنا
ساخته شده ،وبعدا ً به سنت هرس لندن ،ارکان حرب خود راگرفته ودر رژیـم
داکترنجیب اهلل وامار طالبان خدما شایسته راانجام داده است ،تاکدام اندازه
مشخصا قانون اساسی را درخود دارد ،آنقدر آشکار است که نمیتوان آنـرا
کتمان نمود ! آقای نامزدوزیر دفاع دریک مصاحبه هنگام سفربه پاکستان ،اظهار
نمودکه او ازقبایل پتان است وهرکزدشمن پاکستان نیست ! این اطمینان او بـه
پاکستان ،که پتانها ومنجمله خود او هرگزعلیه منافع پاکستان اقدام نخواهندکرد،
شاید ضمانتی باشد برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس نمایندگان !
بلی ! اویک ارکان حرب است ،تحصیل یافته وآشنابه چوکی های تاالرهای
درس درمکتب حربیه ،درامریکا ودرانگلستان ،وپست های اجرایی دیگـر در
رژیم های کمونیستی وطالبی ! بلی! اویک پشتون است ،متعهد به تمام شعایر و
واجبا قبیلوی و یک خادم وفادار به اشرف غنی احمدزی فاشیست !
ولی آنهاییکه ازکودکی کالشنکوف به شانه انداخته اندواز وجب وجـب
خاک کشور ،طی چهارده سال اشغال نظامی شوروی وپنجسال ایلغارطالبان ،با پا
های برهنه وسرلچ درگرما وسرما دفاع نموده اند ،و درمیادین ومعارک جنگ،
جبهه به جبهه وسنگر به سنگر عمال ً در مقابل دشمنان وطن صادقانه وبدون هیچ
توقعی جهاد ومقاومت نموده اند ،سزاوارکرسی وزار دفاع میباشند  .بلی ،بسم
اهلل خان و قوماندان ظاهر وقوماندان پلیس قندهار جنرال عبدالرزاق ،ازلـحـا
فنون جنگی وتجربه درمراتب بلندتری ازارکان حربیهایی که در دفـتـربـرای
دوست ودشمن بجای تفنگ قدم بدست گرفته اند ،قراردارند .چرااین ارکـان
حربها وزیردفاع میشوند؟ پاسخ واضح است :برای اینکه یک خائن مطمئن شود
که درمقابل اوکودتایی صور نخواهدگرفت ودالیل دیگر (...دنباله درص)۱
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ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

محمد طاها کوشان

فریمونت ـ کالیفورنیا

بازی تازه غرب با باور های مسلمانان

آبادی بتخانه زه ویرانی ماست
اسالم به ذات خود ندارد عیبی

جمعــیت کفــر از پریشانی ماست
هرعیب که هست درمسلمانی ماست

عالمه محمد اقبال الهوری(رح)
باز جهان غرب بازی دیگری رابرای بدنام ساختن و به شور آوردن اسـالم و
مسلمانان حیله دیگری را پیش گرفته و دزد را می گوید دزدی کن و صاحـب
خانه را هوشیار باه میگوید  .بسیاری ازمسلمان نماهای نوکرهمیش درترجمـه
وتفسیرآیا قرءانی به نفع سیاستهای روز دنیایی زیاده و کم کرده به کـوچـه
حسن چپ و بازار و دکانداری خویش؛ دست می زنند و بیچاره مسلمانها را در
تنگناهای نوک بام گیر می اندازند .به گونه مشتی از خروار:
( فَل َا ت َنه ِوا وَتَدْع ُوا إِل َى السََّلْم ِ وَأَنْتُم ُ الْأَعْلَوْن َ وَاللََّه ُ مَعَکُم ْ ولَن ْ یَتِرَکُم ْ أَعْمَالَک ُـم ْ )آ
21سوره محمد.این آیه تفریع برماقبل است ،وجمله ((فال تنهوا)) به این معنی
است که سستی وضعف به خرج ندهید { .همانند زمانیکه مارکسیستهای بیخـدا
رامجاهدین زمینگیرنمودند ،وآنها از زبان نجیب المذهب درخواست صلح وسلم
می نمودند}پس معنایش این میشود که  :خداوند اعمال شما را ناقص نمى کند،
یعنى اجره را تمام و کمال به شما میدهد .بعضى هم گفته اند :معنایش این است
که  :خدا اعمال شما را ضایع نمى کند .و بعضى گفته اند :خدا به شما ظلم نمـى
کند .ولى همه این معانى نزدیک بهم اند .
و معناى آیه این است که  :وقتى راه اطاعت نکردن خدا و رسول او و ابطـال
اعمال شما چنین راهى است  ،و کار شما را به محرومیت ابدى از آمرزه خدا
مى کشاند ،پس زنهار که در امر قتال سستى و فتور مکنید ،و هرگز مشرکین را
به صلح و متارکه جنگ دعو مکنید در حالى که شما غالبید و خدا ناصر شما
علیه ایشان است  ،و چیزى از اجر شما را کم نمى کند ،بلکه اجرتان را بـطـور
کامل به شما مى دهد).ترجمه و تفسیر المیزان جلد 2۰صفحه .272
در این آیت کریمه به آنهای که اول مسلمان شدند وبه خداوند بزرگ و بـی
مانند و قرءان شریف و پیامبر بزرگوار ایمان آوردند و باز برخالف دستورا
قرءان شریف و اخالق و پند و اندرز پیامبرگرامی می ایستند؛ همانند طالب ها و
دیگر زورمندان میسوزانند و میکشند و برباد میدهند؛ اگر این جنس حیوانـا
دو پا درخواست صلح و دوستی می کنند؛ سستی مکنید که شما باال دستید.
اینکه تفسیر این آیه کریمه را بعضی از گم کرده راهان توجیها دیگر کرده
و با آیا قتال یا جنگ رب می دهند؛ همانند موالنا های پاکستانی قتال را در
افغانستان زیر نام جهاد حالل می شمرند و بی دانشانی نیز از او پیروی می نمایند؛
و اگر خواست خداوند کریم باشد وعمری باقی بود و فرصت میسر شـود در
این مضمون مفصل بحثی خواهم داشت .ومجمل آن چیزیست که عالمه اقبال
الهوری زیبا و نغز فرموده:
ز ما بر صــــوفی و مــــال سالمی که پیــــغام خـــدا گفتــــند ما را
خـــدا و جبـــرئیل و مصطفی را
ولی تا ًویل شان در حیر انداخت
(ءامن الرسول بما انزل الیه من ربه) تا اخیر آیت 1۰1سوره بقره  .1پـیـامـبـر
برآن چیزی که خدا بر او نازل کرد ایمان آورده و مومنان نیز همه به خـدا و
فرشتگان خدا(وگفتند) ما میان هیچ یک از پیغمبران خدا فرق نمی گذاریـم(و
همه یک زبان و یک دل در قول وعمل اظهارکردندکه ما فرمان خدا راشنیـده
واطاعت کردیم) پروردگارا ! آمرزه ترا میخواهیم و می دانیم که بـازگشـت
همه به سوی تو است.
دین شریف و نجیب اسالم برای خیر و سعاد آرامش و پیشرفت و بهروزی
وبهزیستی بشریت تبلیغ می نماید و از شر و فساد و کشتن و برباد کردن سخت
پرهیزمی دهد و به مسلمان دستور است تا به هیچ پیرو دین و آیینی توهین نکنید
واحترام همه راداشته باشید .یعنی با وجودآزادی بیان در اسالم توهین و کشتـن
انسان اکرام شده خداوند ممنوع است .اینکه گروهک های همانند طالب و یـا
نوکرانی همانند اسامه بن الدن و مال ماد اومر و ابوبکر البغدادی رهبر داعش را
بزرگان وآقایان اقتصادی جهان برای بدنام ساختن اسالم بدام انداخته و با پـول
فراوان آنهارا در راه برنامه های شان برای شستن مغز مردم جهان؛ در راه ترور و
اختناق و شرو فساد سوق میدهند .جدا از دستورا قرءان و راه و روه و
گفتار و کردار حضر محمد مصطفی صل اهلل و علیه وسلم؛ می باشد و است.
حاال بر همه مسلمانان است تا چشم و گوه خویش را باز کرده با دقـت و
ژرفنگری وقایع را دنبال نماییند و رفتار و کردار و گفتار خویش را همانند موالنا
جالل الدین محمد بلخی پاک و خجسته ساخته تا دیگران از ماها پند بگیرند و
بیآموزند و پیروی نمایند.
غربی های سرمایه دار آنقدر تشویش و وحشت را در جهان رواج میدهند تـا
فابریکا اسلحه سازی شان پرچو نشود؛ و می بینیم که بیچاره عرب های ترسو
را و دیگر کشورهارا از این مترسک ها می ترسانند و به خروار خروار آهن و
بارو را باالی شان می فروشند وپول شان را در جیب می زنند .و مثل مشهور
داریم که تا احمق در جهان است مفلس در نمی ماند.
اما به مهربانی های بی پایان خداوند ،برعکس امروز در سراسر جهان گرایش
و مشرف شدن به اسالم رو به افزایش است/.
*****************************************

جنگ در ولسوالی دانگام دوباره آغاز شد

2 ۱جنوری/کنرـ صدای امریکا :مقاما امنیتی میگویندصبح امروز جمعه
باحمایت نیروهای هوایی وکوماندو ،برای باردوم نبرد را در مقابل مخـالـفـیـن
مسلح درولسوالی دانگام والیت کنرآغازنموده وتا حال 23تن از مخالفـیـن را
کشته اند .نعمان هاتفی سخنگوی قول اردو 122سیالب گفت اکنون نبرد در
قلعه های بلندمناطق کانتوسر ،کار کور و دوبندو این ولسوالی جریان دارد.
تیم انجنیری اردوی ملی برای بازکردن راه برای پیشرفت عساکر ،کار پاک
سازی مناطق ماین فره شده ازجانب مخالفین راآغازنمـوده اسـت.اوگـفـت
نیروهای کماندو در عقب جبهه جا گرفته و حلقه محاصره مخالفین را تنـگـتـر
ساخته است .
درسه ماه گذشته این سومین باراست که در ولسوالی دانگام نیروهای امنـیـتـی
افغان برمخالفین شان حمله میکنند اماتاهنوزموفق به تسخیر سنگر های مخالفـان
نشده اند.این نیروها دلیل کندی درتسخیر مناطق تحت کنترول مخالفین رافره
ماینها درآن مناطق عنوان می کنند .

انجنیر عنایت اهلل حبیب

صفحۀ دوم
هامبورگ ـ آلمان

دستاورد ۳۱ساله و برنامه تازه آلمان در افغانستان

آلمانها بطورکامل درمأموریت واهداف خوبی که درافغانستان مدنظر داشتنـد
موفق نشده اند .دولت فدرال آلمان یک نتیجه گیری نچندان رضایتبخش از سال
های 1222تا 1223مأموریت خود کرده است .در ارزیابی موقت از اقداما
در افغانستان که برای تصمیم گیری کابینه فدرال در ماه جاری صور گرفت
نماینده ویژه وزار امورخارجه AAآلمان اعتراف نمودهمه اهدافیکه مأموریت
آلمانها درنظرداشت بطور شایسته انجام نیافته و برخی از اهداف بسیار مهم ،ناقص
و ناتکمیل بجا مانده وبه سرنرسیده که البته دردناک است.گزاره بطورخاص،
کاستیهایی درتوسعه پروسه اقتصادی و دموکراتیک درهندوکش میبیند .عالوه
براین ،کاستی ونارسایی به حاکمیت قانون واحترام به حقوق بشر وجـوددارد.
وضعیت امنیتی حال حاضرهم موردبررسی قرارگرفت وقابل انتقاد دانسته شد.
گزاره 22صفحه ای که مجله اشپیگل به آن اشاره میکند ،نتیجه میگیردکه
البته آلمان باتالشهای خودبه موفقیتهایی نائل شده ،باآنهم جای شک نیست کـه
هنوزهم به هدف نهایی نرسیده ایم؛ اینکه کوشش مان در افغانستان موفق آمیـز
بوده ،آینده نشان خواهد داد.این گزاره ،باعنوان آماده سازی و نیزنقد عملکرد
خودآلمانها بوده وآگاهی برای یک مأموریت جدید وزار دفاع فدرال آلمان
در افغانستان است .مأموریت جدیدشان ،آموزه و تعلیم عساکر آینده افغانی در
افغانستان بوده ،گزاره فعلی در بسیاری موارد خدمت و راهنمایی و نـتـیـجـه
گیری برای اهداف آینده شان است :
ما بسیاروظایف راخوب انجام داده ایم ،اما برخی کارهای مان میتوانست بهتر و
شایسته ترمیبود بطورخاص ،هماهنگی بین بخشهای مختلف در درون دولـت
فدرال آلمان ودرسطح بین المللی هم درآغاز نقصهایی داشت .این مسـایـل بـه
مرورزمان بهبودیافته ،اما درآینده بایداز اشتباها گذشته یادگرفت و آموخت.
در حال حاضر چه جریان دارد؟ فعال ً ارتش فدرال آلمان درحال آماده سازی
برای یک تغییراساسی درنقش خود درافغانستان است .درحـال حـاضـر ایـن
مأموریت رزمی تحت نظار ناتو -آیساف تا پایان امسال خاتمه می یابد.
از سال 1221به بعد ،حداکثر ۰12سرباز آلمانی در افغانستان ایفای وظیـفـه
خواهندداشت .اینها تنها نیروهای امنیتی محلی راآموزه می دهند وبـعـنـوان
مشاور در وزارتخانه ها مشغولیت خواهند داشت و تنها برای حفاظت خـود از
نیروی نظامی استفاده میکنند.
دولت فدرال آلمان بطور خاص ،وضعیت اقتصادی افغانستان را تحت سئـوال
قرارداده وازین جریان خشنودنیستند .باوجودکمکهای فراوان برای بـازسـازی
توس کشورهای دوست ،انگیزه مناسب برای توسعه اقتـصـادی پـایـدار در
افغانستان صور نگرفت .و تا به امروز ،کابل وابسته به جریان کمکهای مالی و
امنیتی از خارج است .دلیل همه این نارسایی ها ،عدم حاکمیت قانون ،فسـاد و
قوم پرستی و عدم اعتماد به نخبگان افغان وکمبود اشخاص فنی وکـارشـنـاس
برای ثبا درازمد در این کشور است.
نمیتوان نگاهی خوشبینانه داشت  :دولت آلمان درگزاره 2۱صفحه ای خود
وضعیت فعلی را ارزیابی نموده که در آن وضیعت امنیتی فعلی در افغانستان را
متشنج میدانند .براساس این گزاره ،نیروهای امنیتی افغان فعالًبرای حفـاظـت
شهرها و مناطق در امتداد جاده های بزرگ را خوب حفاظت میکنند .اماطالبان و
گروههای دیگر افراطی تهدید قابل توجهی به افغانها و نیروههای امنیتی محلی و
دولت افغانستان میباشند .ساخت وساز ارتش ملی افغانستان و پلیس بطورکلی به
عنوان مثبت دیده میشود .نیروهای ورزیده ارتش و پلیس ،مسئولیت ملی خودرا
شناخته و به مسئولیتیکه دارند وفادارند .گزاره اشاره میکند نیروهای امنیتـی،
سالهای درازی به حمایت مالی ازخارج نیاز دارند .جامعه بین المللی فعال ً به کمکی
به مبلغ چهار ملیارد دالر به توافق رسیده اند.خارج ازمناطق نیمه امن ،البته شرای
امنیتی ناگوارست ،در مناطقیکه طالبان عقب نشینی نموده اند ،عموما ًمناطق تحت
سلطه عمدتا پشتون درشرق و جنوب ،وضعیت امنیتی عمدتا دراینجاها غیرقابل
کنترل است .آلمان میداند وگزارشهاهرروز ازافغانستان نشان میدهدکه درمناطق
قبیلوی ،طالبان هر آنچه بخواهندانجام می دهند .درشمال ،جاییکه در آن آلمان
بعنوان یک قوای سرپرست آیساف مستقر اند نیز اوضاع چندان بهترنـیـسـت.
افغانها میتوانند وضعیت امنیتی رابه اندازه کافی کنترل کنندکه البته نظربه محل و
جای بوده وبسیارمحدوداست .درقریه جا  ،تهدید اشرار بیشتربوده قابل کنترل
نیستندودر 1223رو به افزایش اند.
گزاره مذکور عالوه نموده که در سالهای گذشته 222222سربـاز قـوای
آیساف در افغانستان مستقر بودند از آنجمله 1هزار نفرشان قوای آلمانی بـوده
اندکه بعدازسال 1221تقریبا ً21222سربازآیساف خواهند ماند .از آنجمله ۰12
سرباز آلمانها هستند که البته وظایف شان قسمی که درباالگفتیم فرق میکند وبنام
resolute supportیاد میشوند .
آقای احمدزی درسفر رسمی درماه دسمبر در برلین سخنانی راشنیدکه قبال ً در
نشست ناتو در بروکسل و کنفرانس افغانستان لندن بیان شد.جامعه بین الـمـلـل
افغانستان رافراموه نکرده و در آینده هم کمک میکنند .آقای اشتان مایر ،وزیر
خارجه آلمان گفت افغانها از سال جدید 1221تمام امنیت را به عهده میگیرند و
کمکهای مان فصل و جنبه جدیدی بخود میگیرند .آلمانها مبلغ 212ملیون یورو
ساالنه برای مصارف پلیس وعساکرافغانستان را به عهده گرفتند .عالوه بـرآن
322ملیون یورو برای نوسازی و پروژه های مدنی افغانستان می پردازند .خانم
مرکل صدراعظم آلمان نیز وعده هایی نمود که بعد از خروج قوای ضـربـتـی
آلمان ،به بازسازی ،معارف و آموزه امنیتی سهیم خواهند بود.
ازجمله ۰12سربازآلمانی در افغانستان 722نفرشان در مزارشریف و 212نفر
شان درکابل مستقرمیشوند .برای آموزه امنیتی 222سربازآلمانی وظیفه دارند،
بقیه وظایف ترانسپور هوایی ،کمکهای اولیه ووظایف اکتشافی خـواهـنـد
داشت .این قراردادامنیتی برای یکسال بوده ودرآینده تمدید میشود.
کمکهای آلمان به افغانستان درآینده بستگی دارد به شرای سیاسی ،امنـیـتـی
واقتصادی و انکشاف و توسعه جامعه دموکراتیک؛ و نیز الزم است که نـظـام
افغانستان بر مبنای قانون باشد/.
*****************************************
شماری زیادی باشندگان محل ازترس جنگ خانه های شانراترک و به مناطـق
دیگرپناه برده اند .آنان میگویندطوریکه ضرور است برای شان مسـاعـد
صور نگرفته است.

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

المیدا ـ کالیفورنیا

جنگ سری امریکادر افغانستان 9999ـ ( 9999بخش نهم)
پایان بازی های بی پایان  :پس ازخروج قوای شوروی ،جنگ ادامـه
یافت .شوروی به کمونیستها وامریکابه مجاهدین درسه سال دیگر سالح دادند.
افغانستان درجنگهای خونین دوامدار میان مجاهدین که عبدالرشید دوستم درآن
نقش کلیدی داشت ،سقوط کرد .کمی بعد ترطالبان بحیث یک قدر نوظهور
قسمتهای زیادافغانستان راتصرف نمودند .واقعۀ 22سپتمبر 1222پای امریکـارا
دوباره به افغانستان کشید ،ویک جنگ بی پایان دیگر آغازشد.
جنگ بوه  :جارج بوه یک جهان درحال تغییر را از ریگن به ارث برد
که جنگ سرد نیم قرنه به سرعت درحال فروکش بود .بوه زمانی به ریاسـت
جمهوری راه یافت که ازاعتبار وتجربۀ کاری برخوردار بود .وی رئیس سازمان
سیا ،سفیرامریکا درچین ،نمایندۀ امریکا درسازمان ملل ومعاون ریاست جمهور
بود .پس ازبقدر رسیدن ،یک تیم قوی کاری رابرای پیشبرد سیاست خارجی
تعیین کرد .هنگام احرازمقام ریاست جمهوری بوه دراوایل سال 23۰3هنـوز
موضوع افغانستان یک مسألۀ بسیارجدی بود ،خروج قوای شوروی زیر بحـث
قرارداشت ،وجنگ سری درجریان بود ،پاکستان درآن حرف اول رامی زد.
دستگاه آی اس آی به خانم بینظیربوتوکه در2۱نومبر23۰۰انتخابا رابرده
بود ،اطمینان دادکه مجاهدین پس ازخروج قوای شوروی درسال 23۰3بسرعت
به قدر میرسند .پیشبینی آی اس آی تحقق نیافت ،رژیم کابل تاسال  2331در
قدر باقی ماند .دلیل عمده آن بودکه حمیدگل رئیس آی اس آی ،بامحاسبۀ
غل فیصله کرده بود تامجاهدین ازجنگ گوریالیی به جنگ سنتی ومرسـوم
اقدام نمایند .سازمان سیا ازآن ستراتژی حمایت کرده بود .هدف اول تسخـیـر
جالل آبادبود ،محاصرۀ جالل آباد یک اشتباه دهشتناک ازآب بدرآمد ،زیـرا
مجاهدین آمادۀ چنان عملی نبودندکه بتوانندمحاصره رادربرابر دشمن مجهـزبـا
تانک ،توپخانه ،موشکهای سکاد وقدر هوایی ،پیش برند .رژیم کابل حرکت
مجاهدین رامتوقف ساخت .بن بست بین تنظیمهای مجاهدین به اتهاما تـنـدو
طعنه آمیزمنجر شد .نخست وزیر خانم بوتو ،حمیدگل را ازمقامش سبکـدوه
کرد .حمیدگل بااغتنام ازفرصت به حامی طالبان وباغیان کشمیر واسامه بن الدن
درآمد ،و واقعۀ 22سپتمبر راکارموساد واسرائیل وبهانۀ برای مداخلۀ امریکابـر
افغانستان تلقی نمود .خانم بینظیربوتو پیش ازقتلش درسال 1227ادعا کرده بود
که حمیدگل طرح قتل ویرا آماده کرده است.
سرنوشت جنگ افغانستان درسال2331باتغییرجهت عبدالرشیـددوسـتـم و
پیوستن اوبه مجاهدین تغییرخورد،وکابل پس ازدوازده سال جنگ سقوط کرد.
مجاهدین به پیروزی نایل شدند ،اما این پیروزی یک پیروزی پوچ شود ،زیـرا
جنگهای خونین ووحشی میان خود مجاهدین آغاز شد ،که تاحال ادامه دارد.
باتعلیق کمکهای امریکابه پاکستان ،وسقوط رژیم کمونیستی کابل ،جـنـگ
سری سازمان سیا درافغانستان پایان یافت .کمک به مجاهدین هم خاتمه پـیـدا
نمود .کمیتۀ خاص برای جهادافغانستان درچوکا سازمان سیا منحل ساخته شد.
امریکا برای یک دهه افغانستان راتنها گذاشت .
وقوع یک حادثه درافغانستان ،جهت کشورراتغییردادوعمیقاًبرپاکستان تأثیر
واردنمود .تحریک طالبان دراثربی نظمی پس ازسقوط کابل بدست مجاهدیـن
ظهورکرد.پاکستان درایجاد طالبان دست نداشت ولی فورا ًپـس ازپـیـدایـش،
حمایت قوی پاکستان و آی اس آی ووزار داخله راحاصل نمود .حکومـت
بینظیر بوتوکه ادعانمود یگانه امید ثبا وصلح درافغانستان ،طالبان میباشند
رژیم طالبان رابرسمیت شناخت وسفار خودرادرکابل بازکرد ،و کمکهای
اقتصادی ومشوره های نظامی دراختیارشان قرارداد .
مالعمر رهبرطالبان درهرمعیاری یک انسان عجیب وغیرعادی بوده ،با شمار
خیلی اندک غیرمسلمان دیدار داشته است .عمالعمر درتمام عمریک جنگجـو
بوده زخم های دوران زدوخورد دروجوده نمایان میباشد .اوکه درسال2373
با مجاهدین پیوست ،سه مرتبه زخمی شد که درمرتبۀ سوم یک چشم خودرا از
دست داد .مالعمرازسال 1222درخفا زندگی مینماید .مالعمر به دوموفقـیـت
عمدۀ نظامی دست یافت وآن اشغال قسمتهای زیادافغانستان دردهۀ نود وصحنه
آرایی چشمگیرنظامی دوباره ،پس ازسقوط  1222میباشد .مال عمربا اسامه بـن
الدن اتحاد ودوستی نزدیک داشت ،وهمیشه همکارپاکستان بود که بعضا ً بـی
تنش نبود .
مالعمر درجریان جنگ زیرنظردستگاه آی اس آی پاکستان آموزه دید و
دردهۀ نود به حمایت قوی پاکستان به قدر رسید .پاکستان تحریک طالبان مال
عمررایک وسیلۀ بسیارمؤثررسیدن به هدف جاه طلبانۀ خوددرافغانستان تشخیص
داد .به اساس نوشتۀ احمدرشید پاکستان ،پاکستان تاسال 2337سی ملیون دالـر
کمک وموادنفتی در اختیارطالبان گذاشت تا ماشین جنگی خودرا فعال نـگـه
دارند .درسال 2333درحدود سی درصدقوای طالبان یابنیادگرایان پاکسـتـانـی
بودند ویارضاکاران خارجی که ازطریق پاکستان واردشده بودند .مالعمر بـه
اسامه بن الدن اجازه داد طرحهای دهشت افگنی وتوطئه های خود را براهداف
خارجی ،ازافغانستان سازماندهی کند ،که درنتیجه القاعده مثل دولتی درداخـل
دولت عرض وجودنمود ،همیاری طالبان والقاعده واقعۀ 22سپتمبررا بارآوردکه
سبب مداخلۀ امریکادر افغانستان شد .رژیم طالبان بسرعت سقـوط داده شـد،
امریکا وناتو اعمار افغانستان نوین رابدوه گرفتند ودرازترین جنگ درتاریـخ
امریکا آغازگردید .
جنگ اتحادشوروی و جنگ امریکا  :شایدکمترکشوری پیداشود
که ندرتا ً دوبار دریک نسل به عین جنگ پرداخته باشد .امریکا به چنین کـاری
در افغانستان دست زد .سازمان سیابزرگترین عملیا سری رادرتاریخ خود در
افغانستان در دهۀ هشتادراه انداخت که فرقۀ چهلم شوروی رادرافغانستان شکست
دهد .درسال 1222امریکا اول رژیم امارتی طالبان راحذف نمود ،وپسانـتـر بـا
باغیان طالبان که ازداخل پاکستان به عملیا میپرداختند ،درگیرشد .اقدام امریکا
دفاع ازخود علیه رژیمی بودکه اجازه داده بود ازداخل قلمروه به ضدکشـور
دیگری حمله صور گیرد ،ازحمایت سازمان ملل وسازمان پیمان اتالنتـیـک
شمالی(ناتو) برخوردار بود.
شوروی که بدون توجه به مشکالتی که به آن روبروخواهد شد ،بـه یـک
اشتباه عظیم ،تهاجم برافغانستان در 2373مبادر ورزیدتانظام کمونیستی رادر
یک کشورروستایی ،مذهبی واکثرا ً بیسواد اسالمی با تاریخ بیگانـه هـراسـی،
تحمیل نماید ،نتیجۀ قابل پیشبینی بارآورد .به استثنای یک قشرکوچک متوس
شهری دربرخی والیا  ،بویژه در والیت ازبیک نشین جوزجان زیـرتسـلـ
دوستم ،مردم واکنش شدید نشان دادند .شوروی آرزو داشت که افغانستان را
همانندکشورهای دیگراقماره زیرتسل خود درآورد ،اماظاهرا ً آنـراکشـور
مستقل بخواند ،وبااستفاده ازافغانستان بحیث پایگاه به توسعه جویی خودرا بسوی
جنوب ادامه دهد.
تقریبا ً درسراسرافغانستان علیه اشغال شوروی وایـدئـولـوژی الـحـادی آن
بصور خشونت آمیز مقاومت ملی صور گرفت .ولی بر خالف ،براساس
همه پرسی ها ،اکثریت نفوس افغانستان ازقوای ناتو که رژیم (ستون سوم)

انجنیر عبدالصبور فروزان

تلویزیون ژوندون

نیوجرسی

مظهر تعصب زبانی و قوم گرایی درافغانستان
مقالۀ قبلی رابا تذکرمختصراینکه نادرغدار برای پشتونهای جنوبی بـه سـر
کردگی محمدگل مومند وعبدالوکیل نایب ساالرنورستانی ،امر قتل عام مردم
شمالی ،دست اندازی به عز وناموس مردم شمالی ،بریدن سراطفال شمـالـی،
ربودن زنهاودختران شمالی ،چور وچپاول دارایی مردم شمالی وآتش زدن خانه
وکاشانه ودهکده ها ومزارع و شهرهای شلمای راصادرکرد ،اختتام بخـشـیـده
بودم  .این پشتونهاکه نادر همواره به ایشان (بچه های پشتون خـودم) خـطـاب
میکرد ،چنان فجایع وجنایاتی رادرساحۀ شمالی مرتکب شدند ،که بشریت به آن
ننگ میکند ،وقتی انسان فجایع وجنایا آن بچه های پشتون نادری را میشنـود
یامیخواند ،از انسان ونام انسان متنفرمی گردد.
آقای اسماعیل یون ! دراینجا دوحکایت غم انگیزی رابرایت میگویم به امید
اینکه وجدان تووهمفکرانت رابیدارسازند ،وشمایان ازآنهایی نباشید که گویند :
آهنی را که بدگهر باشد !
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد
حکایۀ اول ازآنجاشروع میشودکه پسرمکتب روی بودم ،آنگاهیکه رخصتی
های تابستانی آغازمیشود ،پدرم همۀ مارا به شمالی میبرد .هوای گوارا وجانبخش
شمالی ،میوه های لذیذ تو وانگورشیرین شمالی ،غذاهای تند وتیزشـمـالـی،
مهمان نوازی ومهربانی مردم شمالی چنان کیف میکردکه حتی وقتی رخصتی
های مکتب خالص میشد ،ما طفلکان نمی خواستیم دوباره بکابل برویم ،مـگـر
پدر باالی مازور بود ،چیزی گفته نمی توانستیم .دریکی ازدهکده های شمالـی
که خویشان ودوستان ما زندگی داشتند ،به مهمانی رفتیم .درآن دهکـده مـرد
ریش سفیدی زندگی میکردکه اورا (کاکا جونگل) میگفتند .کاکا جونگل که
ممکن نام اصلی اه (جان محمد یا جان گل) بوده باشد ،ازعینکهای زانو به پایان
پای نداشت وتوته های رابر را درآن نواحی پاهایش که قطع شده بود ،بسـتـه
کرده  ،وخود درباالی یک تخته چوبی که چهارعرادۀ کوچک آهنی داشت ،
نشسته بود و درکفهای هردودستش هم توته های رابری بسته بود .وقتیکه مـی
خواست ازیکجا به جای دیگربرود ،کفهای دست خودرابه زمین می چسپـانـد
وتنۀ خود را به پیش حرکت میداد ،واین عملیا سبب چرخیدن عرادۀ تختـۀ
چوبی حاملش میشد ،ووسیلۀ انتقال ازیکجا به جای دیگر برایش بـود .صـدای
عراده های آهنی تختۀ چوبی کاکا جونگل از دورهاشنیده میشد ،وهرکی مـی
دانست که کاکا درحال حرکت است.
کاکاجونگل مردمتقی وپرهیزگاری بود ،همواره در زیرزبانش آیـاتـی از
قرآن شریف را زمزمه میکرد .باوجود اینکه پای نداشت و لباس کهنه و لنگـی
کرباسی درسرداشت ،امادرچهره اه نورخاصی دیده میشدوآدم خوشش می
آمدکه به دیداره برود .مردم به نزده میآمدند واز اومیخواستند تابرایشان دعا
کند .کاکاجونگل چشمان خودرابسته میکرد وبه زیرزبان چیزی میخـوانـد و
دستهی خود رابسوی آسمان بلندمیکرد ومیگفت :برو ان شاءاهلل خداوندحاجتت
را روا میسازد .مردم دهکده به کاکاجونگل بسیارمهربان بودن وهر کس نان و
غذا برایش می آورد .یک روزازخانم خانه ایکه درآن مهمان بودیم ،پرسـیـدم:
خاله ! چرا کاکاجونگل پای ندارد ؟ خانم خانه آهی کشیدوگفت :بچیم ،کاکـا
جونگل قصۀ بسیارغمگین وجگر خون کننده دارد ،بیچاره کس وکـوی هـم
ندارد ،غریب وبیچاره و آدم هردم شهیداست .شخص خداجوی وپرهیـزگـار
است ودعاگوی مردم قریه است ،خداوند اورا ازقریۀ ما کم نسازد .این حرفهای
خانم خانه مرادر فکرانداخت ودرآن آوان طفولیت خوه داشتم که مردم قصۀ
زندگی خودرا برایم بگویند ومن ازآن سخت لذ میبردم وهر قصه مراساعت
هاباخود می برد .فردای آنروز ازخانم خانه خواستم که اگرقصۀ کاکاجونگـل
رابرایم بگوید .اوکه مصروف مهمانداری بود ،گفت :برو بچیم بازکه بیکارشدم
برایت میگویم  .خالصه چند روزوچندین باربه خانم خانه عذر وزاریهاکردم تـا
اگربرایم سرگذشت کاکا رابرایم بگوید .سرانجام خانم خانه گفت :توکه ایقـه
شله گرفتی ،مه خودته پیش کاکاجونگل میبرم تاخوده قصۀ خـوده بـر
بگویه ،اما واده نمی تم چراکه اوبه هرکس قصۀ خوده نمیگه تاکه کسی بدلش
نباشه ازچیزی که سره گذشته چیزی نمیگه .هر دوازخانه برآمدیـم وخـانـم
دست مراگرفت ،دردست دیگره فکرمی کنم چیزی ازقبیل غذاداشت ،ویادم
نیست چه نوع غذابود ،ولی می دانستم آنرابرای کاکاجونگل گرفته بود ،نـزد
کاکاکه درزیریک درخت کالن تو باالی تخته گک خودنشسته بودرسیدیم.
خانم سالم دادومن هم سالم دادم واو هم مهربانی واحوالپرسی نمود .خانم گفت:
کاکا این بچه گک مهمان ماست ازکابل آمده وبسیارخوه داره که سرگذشت
تره بشنوه  .کاکاجونگل به من نگاه عمیق کرد ،چشمانش کمی ازحلقه بیـرون
شد ،گونه هایش کمی سرخی پیداکرد وگفت :اوغان خو نیستی؟ خانم خـانـه
فورا ً گفت :نی کاکا اوغان نیس ،بچۀ شمالی اس و ده کابل زندگی میکنه  .کاکا
که درچهره اه دوباره آرامش دمیده بود ،گفت :شکرکه بچۀ وطن هسـتـی.
کاکا خاموه شد ،چشمان خودرا پت کردولحظۀ نگذشته بودکه اشک از آنها
سرازیرشد وقطرا آن ازباالی گونه های سالخورده اه گذشته داخل ریـش
سفید انبوهش شدند وقطره قطره درباالی دامنش که پا های قطع شده اه را
پوشیده بود ریختند ،وهق هق گریست .خانم هم به گریه شروع کرد ومن ما
ومبهو به هردومی نگریستم ،و نمی دانستم که چه گپ شده است.
کاکاجونگل اشکهای خودرا باشف لنگی خودپاک کـرد ودرحـالـیـکـه
چشمانش پت بود ،گفت( :دروازۀ خانۀ ما راشکستاندن ،هفت هشت نفراوغـان
هابا تفنگ وکارد دردست بداخل حویلی ماشدند .پدرم در برابرشان ایسـتـاده
شد ،وایشان به لت وکوب پدرم شروع کردندوبا لنگی اه اورابـه درخـت
حویلی بسته کردن ،من بچۀ کوچکی بودم ،ازلـت وکـوب پـدرم وقـواره
وحشتناک اوغانها ترسیده بودم وخودرا درتخت بام خانه پت کرده بـودم واز
آنجامی دیدم که اوغانهاکلکینها ودروازه های ماراشکستاندن ،برنج وآرد وتو
وچارمغز هاراچپه کرده بودند .مشک دوشو(دوشآبه) راکه من بسـیـارخـوه
داشتم ،با کارد پاره کردند و دوشو به زمین ریخت .جانب مادرم دویدندوبه لت
وکوب اوشروع کردن ،چادرمادرم ازسره افتاده بود ،واین اولین بار بـودکـه
من سرمادرم را لچ دیدم ،پیراهنش ازآستین پاره شده بود ویک قسمت بدنـش
برهنه شده بود ،گریه و زاری میکردو قرآن شریف را درسینۀ خودمحکم گرفته
بود .یک اوغان به گوه های مادرم چنگو بود وگشواره های مـادرم رامـی
کشید ،دیگری کلک اورا ت َو میداد تاانگشتری رابکشد ،واوغان دگه بـانـوک
کارد چارگل راکه مادرم در بینی داشت ،می کشید .
درین هنگام ندانستم که چطور پدرم خود رارهاکرد ،بیلی راکه در کـنـج
حویلی بود برداشت وباصدای بلندگفت :یااهلل ،وبه شد به فرق یکی از اوغان
هاییکه مادرم رالت وکوب میکرد زد ،وآن اوغان به زمین خورد ،نمیدانم کـه
م ُرد یابیهوه شد .اما اوغانهای دیگر بسوی پدرم دویدند صدای فیرتفنگ بلند
شد ،دودبارو همۀ حویلی راگرفت وپدرم به زمین خورد ودیگـرحـرکـت
نکرد .اوغانها بازمادرم را زیرلت وکوب گرفتند ،سرورویش خون پربود .مادرم
فریاد وزاری میکردوخدا را رویدارمی آورد ،لباسهایش پاره پاره شده بودولی
قرآن شریف راسخت درسینۀ خودمحکم گرفته بود و اوغانها بیشترلت وکوبش
میکردند  .من درتخت بام میلرزیدم و خواهرم زینبو که ازمن خردتربود هم
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درپهلویم بودوخودرابه من چسپانده بود .هردوی ماترسیده بودیم ومیلرزیدیـم
ولی گریه نمی کردیم ،ممکن گریه کردن یادما رفته بود .درهمین حال یـادم
آمدکه پدرم برایم میگفت که نشان خوب داری ،نشانت خطانمی خورد .غولک
خودرا ازگردن کشیدم ویک سنگچل ازجیب خودگرفتم و آنرا درغـولـک
مانده نشان گرفته کش کردم خوب کش کردم ورها کردم ،راسا ً به چشم یک
اوغان خورد .خدای دپاره گفت وگریخت! سنگچل دیگررا درغولک مـانـدم
نشان گرفتم وکش کردم ورهاکردم راساًبه پیشانی اوغان دیگر خورد ،خـدای
دپاره گفت وگریخت ! هنوز سنگچل سومی را درغولک نمانده بودم که دیدم
اوغانها در تخت بام باالی سرماهستندوبه لت وکوب ماشروع کردند ،مرابلـنـد
کرده واز باالی دیوار تخت بام به بیرون درکوچه انداختند .خواهرم رابسـتـه
کردندوباخود بردند .من درجویی که درپیشروی خانۀ مابود دربـاالی کـنـده
سنگهای کالن به ضربت خورده بودم وازجای خود شورخورده نمی توانستـم.
دو روزدرقریۀ ماچور وچپاول کردند ،کشتند ،در ودروازه هاشکستاندند ،دختر
های خردسال ونوجوان رابا خود بردند ،خانه هارا در دادند ،کندوهای آرد و
برنج وگندم وجوار وتو وچارمغز راچپه کردند.
نمی دانم که مراازجوی چطور پیداکردند ،نمیدانم که چقدر دیردر آنجابودم،
چشم خودرا بازکردم ،دیدم که دربسترافتاده ام ومادرم باالی سرم است وچنـد
نفرزنهای سرسفید همسایه های مادرکنج اتاق نشسته اند .چشمان مادرم پراشک
بودودر االشه هاو زیرچشمانش کبودی ،سرخی وپندیدگی دیده میشد .خودرا
خم کرد ورویم را بوسید ،وی حرف نمیزدوخاموه بود وزنهای سـرسـفـیـد
همسایه هم حرف نمی زدند وپت پت گریه میکردند .من خواستم که بلندشوم
و روی مادرم را ببوسم ولی دیدم که پای ندارم  .دیگرزندگی خوه ما تـلـخ
شده بود ،زمین وباغ ما ازبین رفت ،مادرم هرروزبه تخت بام میرفـت وکـاالی
زینبوخواهرم را بازمیکردوباالی آن می افتید وگریه میکرد وآواز بلند خواهرم
را صدامیزد که وای زینبوی من وای دخترم  .همسایه هاباصدای شیون ونـالـه
های زارگریۀ مادرم آشنا بودند .غم زینبو آهسته آهسته جسم مادرم راضعیـف
ساخت واشک ریزی بخاطرخواهرم بینایی چشمانش را گرفت وکورشد ولـی
باتپه تویی به تخت بام میرفت وباالی کاالی خواهرم خودرامی انداخت و فریاد
وناله میکرد .یکروز آوازمادرم راهمسایه ها نشنیدند ،باشتاب به تخت بام مارفتند،
دیدندکه مادرم باالی کاالی زینبو افتاده و حرکت نداشت و صدا نمیزد ،اوجان
رابه جانان تسلیم کرده بود.
این داستان غم انگیز درهمۀ دوران طفولیت مرا آزارمیداد ،ونمی دانستم کـه
آنهاییکه کاکاجونگل ازظلم ایشان میگفت وازبیداد ایشان شکوه داشت ،کی ها
بودند؟ چون درمکتب هم معلمان ما ازاین چیز هانمی گفتند .تااینکـه بـزرگ
شدم ،کتاب خواندم ودانستم که این جنایا کارکیها بود ! سالیان دراز ازشنیدن
این داستان غم انگیز گذشته است ،وکاکا جونگل حتما ً به رحمت حق پیوستـه
است ،ولی من برای ادای حق اوخواستم سرگذشت تلخش را ،درد دلش را و
غمش را گوه دیگران برسانم ،تا پیش ازینکه بیشتر ناوقت شود ،وظیفه ام را
انجام داده باشم .روحش شاد وروانش پرنور باد !
بلی ،آقای اسماعیل یون وفاشیستان همفکر ! راهی راکـه شـمـادرآن روان
هستید ،ورسیدن به هدفی که دارید ،همانند آنچه عبدالرحمن خان ونادر غـدار
وهاشم سیاه روی ومحمدگل مومند سفاک وگلبدین نوکرآی اس آی ومالعمر
خون آشام ومزدوربیگانه انجام داده اند ،بپیمایید ،و الجرم باید دست به چنـیـن
وحشت ودهشتی غیرانسانی بیازید ،وخون بسیاربریزید ودرحق هموطنان مظلوم
تان هرچه سبعیت و درندگی است ،عملی سازید .ازآنچه تاحال گفته ایدوعمل
کرده اید ،ازشمایان چنین اعمالی بعید نیست !
اگر ازشرح حال کاکاجونگل دل شماآقای اسماعیل یون وجـنـرال طـاقـت
وامثال تان نلرزید ،وبر کردار آن اوغان هانفرین نفرستادید ،باشد ،درشـمـارۀ
آینده مثال دیگری ازبچه های پشتون نادرغداربرایتان خواهم گفت ،شاید ازآن
چیزی بیاموزید ! ( /دنباله دارد)

این انتحاری ملعون و طالبان مزدور همگی ازنوادگان همان (بچه های پشتون) نادرغداراند
که به پیروی از اسالف نابکار وجنایتکارش ،به قتل عام مردم شمالی پرداخته اند .بلی حامد
کرزی نیزبرای ادامۀ جنایات نادرغدار وهاشم قصاب ومحمدگل مومندجنایتکار ،بچه
خواندۀ طالبش را ،پس ازحملۀ انتحاری ناکام نوازش کرد و آزاد ساخت ،و او باز آمد و در
لیسۀ استقالل شاگردان بیگناه را با بمب انتحاری هالک نمود .
اسماعیل یون وهمفکران ! ازخداوند بشرمید ،دیگر دنبال افکارفاشیستی ضددین مقدس
اسالم وتمام معیارهای شریف جامعۀ بشری ،نروید واقوام برادرتان را توهین نکنید !
******************************************************

دنباله ازستون اول :
طالبان رادرسال 1222نابودساختند ،حمایت نمودند .بغاو طالبان مـحـدودبـه
مناطق پشتون نشین جنوب وشرق بوده ،هیچگونه جاذبه درمیان شصت درصد
نفوس غیرپشتون افغانستان ندارد .طور مثال درۀ مشهورپنجشیر که یک منطقـۀ
مطلق تاجیک نشین میباشد ،و شوروی جنگهای شدیدی رادرآنجا براه انداختـه
بود ،حاالیک منطقۀ آرام افغانستان میباشد ،طالبان درآنجا وجودندارند .
درحالیکه تهاجم شوروی درافغانستان به قیام ملی مواجه شد ،امریکا بـایـک
اقلیت یاغی روبروگردید ،که ازحمایت اندک درسطح کشور برخـوردارمـی
باشند .وظیفۀ ماسکو درمقایسه باوظیفۀ ائتالف ناتو در افغانستان ،بسیارمشکل بود.
شورویها باقیام هاوخشونتها ودهشت ها مقابله نمودند وحاال رابدترساختـنـد.
حداقل یک ملیون افغان کشته شده وپنج ملیون دیگرازوطن شان فرارنمودنـد.
ملیونهای دیگر در داخل افغانستان بیجا شدند .یکی ازفقیرترین ملتی که جنگ
راآغاز کرد ،بصور سیستماتیک فقیرترشد وحتا ازسکنه خالی گردید .ملیونها
ماین درسراسرافغانستان ،بدون اینکه نقشۀ ازآنهادردسترس قرارداده شده باشد،
کشت شد .تهاجم شوروی رابرافغانستان تمام کشورهای جهان بجزهندو کشور
های پیرو شوروی ،محکوم نمودند مجاهدین طرف حمایت کشورهای جهـان
بشمول چین،امریکا ،مصر ،فرانسه ،انگلیس ،عربستان ،ایران وغیره قرارگرفت .
جنرال ضیاءالحق باتأکید اصرارمیکرد که حمایت ازخارج به مجاهدین باید
بصور انحصاری ازطریق آی اس آی صور گیرد .آی اس آی حسودانـه
قبضۀ خود رابرمجاهدین قایم کرد .بازیگران خارجی چارۀ زیاد (دنباله درص)7

هفته نامۀ امید

شمارۀ 999

همایون باختریانی

معرفی چهار عنوان کتاب

عنوان کتاب  :افغانستان معاصر
مؤلف  :پروفیسرداکتر محمدامین صیقل
مترجم  :محمدنعیم مجددی
(به ادامۀ شمارۀ  : )3۰۰همین لحظه که به معرفی بخشهای دیگرکتاب مستندو
روشنگر وپر محتوای نویسنده واستاد وپژوهشگر پروفیسرداکترامین صیقل می
پردازم ،تصادفا ً مصاحبۀ برادر فرزانۀ او ،آقای محمودصیـقـل رادر شـبـکـۀ
تلویزیون طلوع مشاهده میکنم .موضوع مصاحبه جریان کنفرانس کشورهـای
همکاردرشانگهای میباشد ،که نمایندگان کشور ماجزء عمدۀ این کنفرانس می
باشد .همه کشورهای اشتراک کننده درجستجوی تاکید بـه یـک دیـدگـاه
مشترک ستراتژیک دربرابر تروریسم میباشند .محمودصیقل درین راستا مـی
گوید :جهان بایدبداند که افغانستان منبع مشکال درین برهۀ پرتالطم جـهـان
نیست ،بلکه خود قربانی مشکال میباشد .درافغانستان معضال عمده ایـکـه
گریبانگیر مردم شده ،همانا بنیادگرایی وقاچاق مواد مخدر میباشد ،کـه یـک
عامل بی امنیتی درسراسرافغانستان نیزاست .تروریستها و دهشت افگنها زمیـنـۀ
مساعدی رابرای اعمال ضدانسانی خودمی یابند .آقای محمودصیقل عالوه نمود
که ماباید تمام نهادهاوقوای همکاررا به نفع عملیا ضدتروریسم جلب کنـیـم.
اگربزودی به تحکیم امنیت افغانستان توجه نگردد ،تأثیرمضرآن درمـمـالـک
منطقه گستره خواهدیافت...
بهرحال ،اینک میپردازم به معرفی قسمت دیگرازمحتویا کتاب پر محتوای
پروفیسرامین صیقل  :استادصیقل درصفحۀ ۰1کتابش راجع به استقالل افغانستان
چنین مینویسد(:امان اهلل خان بسرعت به یکعده اهدافی که از مدتهابه دل مـی
پرورانید ،یعنی استقالل ملی وتجدد گرایی روی آورشد .این اهداف عـبـار
بودند ازتقاضای فوری وبال شرط استقالل افغانستان ازانگلیسها ،وآوردن تغییرا
داخلی وبنیادی دراوضاع سیاسی ،اقتصادی واجتماعی جامعۀ متشکل ازواحـد
های کوچک قومی افغانستان ،که قرار بودتحت ادارۀ یک حکومت قوی وبر
خاسته ازارادۀ مردم انسجام پیداکند .به نظرمیرسدکه امان اهلل خان به هیچ چیزی
کمترازپروسۀ تغییرا انقالبی درکشور،که لزوما ً ازباالبه پایین تحمیل میـشـد،
راضی نبود .اونقطه نظرهای مشترکی با همتای انقالبی ومعاصره اتاترک پیدا
کرده بود ،که هرچندبانتایج فکری دیگری بود ،هیچ تردیدی وجودنداردکه هم
محمودطرزی و هم امان اهلل خان بعضی ازالهاما خودرا ازمصطـفـی کـمـال
اتاترک می گرفتند.
امان اهلل خان ومحمودطرزی بعنوان دوفرد معتقدومسلمان نمیتوانستند سراسر
نحوۀ برخورد سکوالریستی اتاترک رادر ارتباط به تغییرا و اصالحاتی که در
افغانستان می آمد ،بپذیرند .ازنظرفکری آنهامی خواستند تاافغانستان رامتکی بر
اساسا اسالم ومتمایل به غرب ،در چهارجوب یک دولت مدرن ومستقل ملی
منتقل سازند .زعامت امان اهلل خان ازتجهیزا وافری که اتاترک غرض انجام
دادن وظایفش دراختیارداشت ،بهره مندنبود .ازین گذشته ،رهبری امان اهلل خان
از داخل قصرسلطنتی آغازشد ،واز شمولیت طبقا کلیدی جامعه برای تنظیم و
جمع بندی اهداف اصالحا به دورمانده بود وازتجارب انقالبی وایجاد سازمان
های بنیادی جامعه بی اطالع بود .ثانیا ً رژیم امانی یک اردوی قوی ومـنـسـجـم
عسکری دراختیارنداشت وعدم موجودیت گروههای منسجم منورین وفقـدان
شعورسیاسی مردم ،باعث میشدتادولت نتواند قانون راتطبیق نماید ،وازپالیـسـی
های بهتر برای جلب قوای انسانی که شدیدا ً درآوردن تغییرا انقالبی ضـرور
بودند ،استفاده کند .درواقع نظام جدید دریک کشوری پیاده میشد که نسبت به
کشورهای ترکیه وشوروی به مراتب فقیرتر بودوتا هنوزافکار نوین وتغییرا
جهان خارج به آن نرسیده بود...
 ...بیانیۀ شاه امان اهلل خان که به مناسبت روزتاج پوشی وی در 1۰فـبـروری
 2323انتشاریافت ،سندآشکاراین مدعاخواهد بود  :آی مردم ازتحقق این روز
خجسته برخود ببالید ،ازلحظۀ که شماملت بزرگ تاج شاهی رابرسرمن بگذارید،
به صدای بلنداعالن میکنم که تاج وتخت رابه شرطی قبول خواهم کردکه مـرا
درتحقق پالن هایم حمایت کنید .من قبال ً هم مفکوره هایم رابه شماشرح داده ام،
ولی بازهم مهمترین آنهارا اکنون دوباره تکرار میکنم :
2ـ افغانستان بایدیک دولت مستقل وآزادباشد ،وازتمام حقوق و امتیازاتی که
کشورهای دیگرجهان دارا هستند ،بهره مندگردد 1 .ـ اینکه باتمام نیروبه مـن
کمک کنیدتا انتقام خون پدرمرحوم و شهیدم را بگیرم 2 .ـ این ملت بایـدآزاد
زندگی کندوهیچ انسانی نبایدمورد ظلم وتعدی قرارگیرد .
این اولین بار بودکه یک زعیم افغان ادعاکردکه میخواهدمشروعیت قانونی
خودرا باتوجه به رضایت عموم مردم وبدون اینکه توجۀ خاصی به سیاستهـای
قومی وقبیلوی داشته باشد ،بدست آورد .تردید وجودنداردکه عنصرمـلـیـت
گرایی واحترام به ارزشهای کهن پشتون والی (وقسم خوردن به اینکه قاتلین پدر
را مجازا خواهدکرد) اجزای مهم بیانا شاه جدید راتشکیل میداد ،مگرباآنهم
استقالل کشورکه با تجددگرایی گره خورده بود ،بنیاداصلی خ مشی امان اهلل
خان محسوب میشد ،زیراافغانستان نمی توانست یک کشورمدرن باشد ،مـگـر
اینکه اولتر از سلطۀ برتانیه وبالوسیله ازمداخال ناشی از (مسابقۀ بزرگ) آزاد
گردد ،ونمی توانست آزاد بماندمگراینکه به یک کشورمدرن وتجددگرا تحول
نماید .بناا ً ازهمان آغازریفورمهای داخلی که جوانان افغان آرزوی آنـرابـه دل
داشتند ،باموضوع استقالل وتجدد ارتباط میگرفت ،وچنان پیوندی باسیـاسـت
خارجی وبرعکس (سیاست اصالحا ) داشت که عدم موفقیت یکی اثـرا
جدی بر دیگرآن واردمیکرد)...
پروفیسرداکترامین صیقل راجع به حکومت کمونیستان وتجاوز شوروی و
جنبش مقاومت ،درصفحۀ 12۰کتابش مینویسد( :تعویض رژیـم داوودخـان
توس حکومت مارکسیستی لیننستی حزب PDPAطرفدار شوروی ،به زعامت
محمدزایی هاومنجمله کشمکش وستیز درداخل این خاندان ،که به نـحـوی از
ازدواجهای مکررآنها ناشی می شدومد دوقرن سیاستهای افغانی رابـه فسـاد
کشانیده بود ،خاتمه داد .مگراین رویدادکه همان غلبۀ کمونیستان باشد ،نتوانست
فضای آرامی رابرای تنفس افغانها فراهم کندوبرعکس موجب شد تصادما و
تحریکا افراطی ایدئولوژیک برسیاستهای افغانی چیره شـود ،و سـرآغـاز
مداخال قدر خواهی ورقابت قرارگیرد( .رژیم جدیدکـه قـادر نـبـوداز
مشروعیت سنتی رژیمهای ماقبل استفاده کند ،یک پروگرام جاه طلبانۀ تحوال
اجتماعی رابهانه قراردادوبرای اینکه بقدر باقیبماند ،به زوروتهدیدمتوسل شد).
این باراول بودکه بعدادورۀ امیرعبدالرحمن خان ،پدیدۀ خشونت به عـنـوان
عامل تعیین کننده در رواب اجتماعی دولت سربلندکردوکارفرمایان جـدیـد
مجبورشدند جامعۀ سرزور وکثیراالقوامی افغانهارا تابع خودسازند ،وبه حمایت
یک قدر خارجی پناه ببرند .و اما رواب به اصطالح(برادران) بایک همسایۀ
بزرگ شمالی USSRنتایج مطلوبی بار نیاورد ،وسرانجام منجربه قربانی های بی
شماری درکشور شد ،وتغییرا نمایشی وعجیبی رادرساختار جامعۀ افـغـانـی
رویکار کرد وافغانستان راکه یک دولت باثبا ومقتدرملی داشت ،در
بی ثباتی کامل سقوط داد .تحرکا داخلی حزب دموکـراتـیـک
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شرح مجموعۀ گل ،مرغ سحرداند وبس
نه هرانکو ورقی خواند معانی دانست
باکمال مسر وبخت مسـاعـد،
چهارعنوان کتب  ،اثردانشمند پر کار و
فرهنگی دو زبانۀ »فارسی و اوزبیـکـی
«داکترفیض اهلل ایماق؛ ژورنالیـسـت،
ادیب ،شاعر ونویسنده شناخـتـه شـده
کشور ،در دسمبر سال 1223میالدی به
حلۀ چـا آذیـن شـد.ایـن کـتـب
چهارگانه ،توس (بنیاد غضـنـفـر) در
کابل با قطع و صحافت زیبا ،نوع کاغـذ
مرغوب و دیزاین روی جلد جالب ،هر
کدام به تیراژ  122نسـخـه چـا و
داکتر فیض اهلل ایماق
بدسترس خوانندگان عزیز قرار گرفت.
کوشش وتاله »بنیاد غضنفر «تحت سرپرستی داکتر حسن بانو غضنفر
وزیرپیشین وزار امور زنان والحاج محمدیوسف غضنفر نـمـایـنـدۀ مـردم
درپارلمان کشور ،صرف بخاطرخدمت به فرهنگ کشورصور گرفته کـه
الزم آمد تا از حمایت و زحما اوشان در مورد اعالء فرهنگ کشور قـدر
دانی بعمل آید.
مؤلف مبتکر ودانشمند آقای فیض اهلل ایماق پس ازیک عمررنج وزحمت،
مطالعه وتحقیق درفرهنگ مردم خود ،خدمت به سزا و مؤثری به وطن نمـوده
واین جزوا نفیس رابه دوستداران زبانهای عمدۀ این خطه ،تقدیم داشته اند.
 -2کتاب «شگوفه های ادب »که مشتمل بر تک بیتی ها ،دوبیتی ها ،و
رباعیا گلچین (دری ،پشتو وترکی) است در 723صفحه با دیزاین خیلی زیبا
به چا رسیده است .جناب داکترایماق این کتاب وزین رابه روان پاک قبلـه
گاه امجده مرحوم کالنتر شاهمیردانقل خان ایماق ،که درسن  37سـالـکـی
جهان فانی را وداع گفته اهداء نموده اند .روحشان شاد و فردوس برین مـکـان
شان باد !
 -1کتاب )سوز دل( »دل سؤز لری« شامل گزیدۀ اشعار ،مقاال علمی و
تحقیقی ،سخنرانیها ،ومصاحبه های دری وترکی داکـتـرفـیـض اهلل ایـمـاق
است .کتاب موصوف که طی 223صفحه با دیزاین جالب به چا رسیده در
حقیقت آیینۀ تمام نمای زندگی پربارنویسنده می باشد .او درین کتاب برعالوه
مقاال علمی و تحقیقی از دانشمندان ،هنرمندان واشخاص نخبه که درین گیر
ودار اخیر کشور ،نام اوشان به غبار فراموشی مکدر شده بود ،یادی نـمـوده و
کارنامه های افتخار آفرین شانرا درج دفترنموده است .دراخیرکتاب عکسهایی
ازجوایز ،تشویق نامه ها ،تقدیرنامه های افتخاری بیشماری که ازکشـور هـای
مختلف جهان نصیب شده درج نموده اند .عکس از دیپلوم داکتری و شکلیا
مربوط آن ،عکس تیزس (رسالۀ علمی) که محترم ایماق ازان دفاع نموده است
نیزموجوداست .این تمثال ها هرکدام به مثابۀ دلیل محکم ومستند از ایثار وعشق
او به مردم و وطنش وهمچنان ارج گذاشتن به مقام واالی علم و دانـش اسـت.
اینبار اوشان باکمال قدردانی این اثرخویش رابه شریک زندگانی اه بـی بـی
حاجی انابت جان ایماق که در مسیر راه پر خم و پیچ حیا همیشه یار و یـاور
هم بوده اند تقدیم نموده است.
 -2کتاب سومی »سوزوان«عنوان دارد .این کتاب درحقیقت داسـتـان
اوزبیکی منظوم و تراژیدی دو دلدادۀ جوان به نامهای (یازی و زیبا) میباشد که
دوصد سال قبل از امروز می زیسته اند .داستان زیبایی است همانند (مغول دختر
وعرب بچه)( ،آدم خان و درخانی) (سیاه موی وجاللی) ( ،رومئو و ژولیت) و
امثال آن .اشعار فولکلور مربوط به این تراژیدی از قرا والیت فاریاب و قریه
جا اطراف و نواحی اوزبیک نشین وطن با تاله فراوان در زمان طـوالنـی
مد سی سال توس فولکلور شناس محبوب ما داکتر ایماق جمع آوری ده
است؛ اگرچه یکباردرسال 1222م .ازطرف نشرا »زرقلم« شهرتاشکند چا
شده بود ،اینک بار دوم در کابل ازطرف «بنیاد غضنفر »نیز به طبع رسید.
کتاب چهارمی که سرودهای شفاهی اوزبیکان افغانسـتـان (افـغـانسـتـان
اوُزبیکلری خلق قو ُشیقلری) عنوان دارد به زبان ترکی اوزبیکی تحریریـافـتـه
است .داکترایماق بعدازغور وتحقیق در سرود های عامیانۀ ترکی اوزبـیـکـی
افغانستان ،تفاو و همرنگی های اوزبیک زبانان افغانستان و اوزبیکستان را بـه
شکل علمی بیان نموده است .او ،درین کتاب نمونه های از سرود های موسمی،
مراسم دهقانی ،عشقی ،تاریخی ،عزاداری ،اطفال و غیره را گنجانیده ،این کتاب
در سال 1222م .در تورنتوی کانادا به چا رسیده ،اینک بار دوم توس بنیاد
فرهنگی غضنفر مجددا ً طبع شده است .ناگفته نباید گذاشت که این کـتـاب
دارای 227صفحه و در حقیقت تیزس داکتری داکتر ایماق بوده ،اگر چه در
ابتدا به زبان اوزبیکی نگاشته شده ودر سال 23۰7م .در انستیتو پوشـکـیـن
اکادمی علوم اوزبیکستان دفاع گردیده  ،بعدا ً به زبان روسی ترجمه و جهـت
ارزیابی به شورای علمی اکادمی علوم مسکو اتحاد شوروی سابق -فرسـتـاده
شده است.
باید گفت تاکنون 21اثر وده هامقاال علمی و پژوهشی داکتر ایماق در
روزنامه هاوجرایدداخلی وخارجی اقبال چا یافته  ،همچنان درترجمه و دبالژ
12فلم هنری ومستند در «اوزبیک فلم »شهرتاشکندهمکاری کرده اسـت.
حتابعض ازاین فلم ها در تلویزیون ملی افغانستان درسالهای گذشته به نـمـایـش
گذاشته شد .باید گفت هفت اثر دیگر اوشان  ،آماده ی چاپند .مـا تـاله و
زحمت کشی جناب داکتر فیض اهلل ایماق را تمجید نموده و از خداوند بزرگ
 ،توانایی و صحت برایشان تمنا مینماییم تا فرهنگ پر بار ما را هرچه بیشتر بارور
تر نمایند / .
*****************************************

داکترعنایت اهلل شهرانی

صفحۀ چهارم
بلومنگتن ـ اندیانا

سروده های شاعرۀ معاصر هماطرزی

سردار مهردل خان مشرقی ،یکی ازاسالف همابیگم طرزی ،ازبزرگ ترین
علمبرداران اشعارحضر بیدل بود ،وازآنست که نسبت بیدل دوستی وبـیـدل
شناسی درخانواده های پادشاهان متأخر بمیان آمد .سردارنصراهلل خان ،سـردار
عزیز قتیل ،عبدالعزیزحیر  ،غالم محمد طرزی ،محمودبیگ طرزی ،سـرور
گویا اعتمادی ،توروایانا ،داکتر انس وغیره ازبیدل دوستان وصاحبدالن محمـد
زایی ها به شمارمی آیند.
هما طرزی راکه اکنون صاحب سه دیوان میباشد ،نام زیبایش را با کالم دلکشش
گاهگاهی درنشرا کابل دیده وخوانـده بـودیـم ،ولـی درایـام هـجـر
درغربتسرای امریکا ،باهمه درد هجر وداغ وطن و مشکال دیگر ،این شاعرۀ
نکته سنج ،نازکخیال و زیباکالم اشعاره رادرسه جلدباعنوانهای(زمزمـه هـای
نیایش)( ،کوچ پرندگان) و(میالد نسترن ها) بدست نشرسپرده کـه هـریـک
یادگار های ماندگار به شمار می آید ،ونیز طوریکه اطالع بدست آمـده ،سـه
دیوان دیگرنیزدارد.
خواندن اشعار بانوهما طرزی ،خواننده رابیاد زنان شاعر درگذشته می اندازد ،وی
به دوسبک کالسیک وعروض نیمایی دادسخنوری داده وخواندن غزلهای او
انسان رابیاد غزلهای شادروان سیمین بهبهانی می اندازد ،چه زیباخاطره ای ایـن
نگارنده چهارسال پیش با سیمین جاودانی دارد .درصحبت تـلـفـونـی صـدای
زیبایش راشنیدم واو پرسید :شما شعر میگویید؟ من گفتم نه ! من صورتگرم نه
شاعر .وی فرمود :ازین چه بهتر.
سخنان هماطرزی موزون ،کالمش متین والفاظش رنگین مینماید .در هردوشیوۀ
قدیم وجدید ،نازکخیالی های زنانه اه رادرقالب الفا اظهارمی نماید ،از عشق
سخن میگوید وازآالم وطن گفته هادارد ،وآرزوهایش رابی پرده اظهارمیدارد :
زشوق دیدن رویت کنون مستانه می سوزم
تو شمع عشق یارانی و من پروانه می سوزم
سراپا عطر یزدانی  ،سراپا نور پنهانی
هما ازبوی زلف یار در ویرانه می سوزم
هما اندر باب غم هجر نجواها دارد :
حریفان روی توبینند ومن درغربتم دایم
سحرگه تاغروب درهجر تو فرزانه می سوزم
از مجمر دل سخن میگوید:
مجمردل روشن است ،شعله درون تن است
دامن پر رنگ او نور می آید به جام
مسلمانان شب قدر را ،شب باران رحمت خداوندی میدانند .هما خواسته اسـت
که دولت رحمت خداوندی برایش درآن شب میسر شود ،واین غزل پرمفهوم
را بدان سبب سروده است :
وصل تو گرنصیب شود در زمان فجر
خاک رهت چو سرمۀ چشمم زمان فجر
شب رابه یاد روی تو تاصبح می کنم
خیل ملک حبیب شوندم زمان فجر
آن لحظۀ که قسمت ِ تقدیر می کنند
از رحمتت کرم بنما در زمان فجر
غزلهای کالسیک هماطرزی سخت شورانگیزاست ،اوشاعرۀ دلهاست ،به ماننـد
الهوتی از دل سخن هاگفته است ،وی ازعشق سخن میگوید ،خـودرادرعشـق
بامقایسه به عرفا نوآموز می شمارد:
خورشید درطلوع است وین عاشق نوآموز
مجنون ندید رویت هم قبله و نمازی
پندارمن چنین بود کین عاشقی چنین بود
غافل ز درد هجران ای سرو من چه نازی
(هما) مرغ بخت است ،وآن پرندۀ زیبا دولت بخشای دولتهاست ،نغما ملکوتی
وآهنگهای آسمانی همابیگم با اوزان زیبا وسلیس به ترنمیان هیجان بارمی آورد
وبه خواندنهای دلکش وا میدارد .هما بیگم گرچه ازآسمانهـا وامـواج سـخـن
میگوید ،ولی برماخاکیان اثرا درونی را بار می آورد .نمونۀ ازدیوان(مـیـالد
نسترن ها) :
دیوار میان سرزمین ها منم
اندیشۀ مرگ زیباتر است
زنده بودن چند روزیست ناپیدا
در پیالۀ چشمانم گل دیدار ب ِکار
و ای تجلی تنهایی واقعیت ها
مرا درصداقت به ایمانم استوارتر ساز
نمونه های اشعار همابیگم درکتاب (کوچ پرندگان) ،وه که همابیگم این ملـکـۀ
کالم و شاهدخت روشن ضمیر چه زیبامیسراید ،سـروده هـایـش جـاودان
وگفتاره روحپروراست .همامیگوید(:ای زن به تو می گویم) :
ای تو خوابیده کنار مرز بیداری ،از سرگشته ز مستی
فارغ از دنیای هشیاری  ،دور شدی از خود
روز وشب در صید آزادی
خنده ا غمگین  ،ناله ا محزون
چهره ا پنهان میان پرده های زور
پیکر هرگز ندیده رنگ یک شادی ،ای تو بی آزار !
بیگم هماجان طرزی ،تو درقطار عایشۀ درانی(سروربیگم) ،مخفی زیب النسـاء،
مخفی بدخشی ومحجوبۀ هروی قرار گرفته ای ،هوه کن درد هجران تـو را
مصروف کارهای طاقت فرسای زندگی نسازد ،واین راه تو برتر ازکـارهـای
دیگراست ،وصواب را همراه دارد / .

ناکامی مجلس نمایندگان دریک سال گذشته

2 ۱جنوری/کابل ـ تلویزیون نور :انستیتو صلح وامنیت افغانستان دومـیـن
گزاره ساالنه خودراتحت عنوان»شفافیت و پاسخگوی در مجلس نمایندگان«
ارایه کرد.گزاره نشان میدهدمجلس نمایندگان امسال باچالشهای جدی روبرو
بوده است .رضاحسینی پژوهشگر ارشد این نهاد میگویدعدم حضورنمایندگان
در نشستهای عمومی وکمسیون های هژده گانه ازچالشهای عمده درمـجـلـس
نمایندگان می باشد.
درگزاره آمده که امسال تنها %37اعضای مجلس درنشستهـای عـمـومـی
حضور داشته واز آغازسال تا اکنون نود جلسه برگزارکرده اندودر32جـلـسـه
عمومی نصاب مجلس تکمیل نبوده است .مجلس در زمینه قانـون گـذاری و
نظار از عملکرد حکومت ناکارا بوده است.
محمدعلی علی زاده عضومجلس نمایندگان میپذیردکه عملکرد مجلـس در
چهار سال گذشته قناعت بخش نبوده است.
این بارنخست نیست که مجلس به کم کاری متهم میشود .پیش از ایـن نـیـز
عملکرد مجلس نمایندگان انتقاد هایی را به همرا داشته است.

استقبال بی نظیر از سخنرانی دومین مغزمتفکرجهان درکنفرانس لندن !
ماه گذشته دومین مغزمتفکرجهان جناب احمدزی ،رئیس جمهورافـغـانسـتـان
بیچاره ! درکنفرانسی راجع به افغانستان ،سخنرانی متفکرانه وعالمانۀ ایرادکـرد.
حضار ،باعالقمندی فوق العاده به بیانا ایشان گوه دادند ،مثل عکس باال !!!

هفته نامۀ امید

داکترغالم محمد دستگیر
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شمارۀ 999
برومفیلد ـ کلورادو

تفکیک وقوع بعضی از حوادث

در زمان مجاهدین و ویرانی کابل (مقالۀ هشتم)
درسال  2 :1222جنوری 11بیش از 122نفراز بیجاشدگان دراثر سردی هوا
درکمپهای مهاجرین هرا جان دادند 2۱ ,جنوری ایران برای 22222افغانیکه
درجزائردریای پنج سرحد تاجکستان پناه برده اندکمکهای بشری شامـل آرد،
روغن نباتی و بسته های مواد غذائی وکمپل فرستاد.
 3فبروری گروه  ۱+1درنیویارک تشکیل جلسه داده درپایان این نشـسـت
اعضای گروه مذکور نسبت وخامت اوضاع و افزایش ناگهان و سیـل آسـای
مهاجرین و ادامۀ نقض حقوق بشردرافغانستان نگرانی خود راابـرازداشـت1۰,
مارچ طیاره های نظامی ایران اسلحه و مهما حربی را از دوشنبه تاجکـسـتـان
برای قوماندان مسعود انتقال دادند.
 2اپریل قوماندان احمدشاه مسعود دراولین دیدار 1روزۀ خود از کشورهای
اروپائی واردفرانسه شد ودرپاریس باوزیرامورخارجه ودرستراسبورگ قرارگاه
پارلمان اروپائی با رئیس پارلمان اروپائی و در بروسل بلژیک با رئیـس روابـ
خارجی اتحادیۀ اروپا مالقاتهائی جداگانه کرده همکاری اروپائیهارا برای قوای
مقاومت دربرابرادارۀ طالبان جلب وهمچنین ازدیاد فشاررا برپاکستان که به امور
افغانستان مداخله میکند مطالبه کرد .احمدشاه مسعود وقتی دربروسل یا بروکسل
بود بایک دیپلما عالیرتیۀ سفار امریکا دیدارنمود ,وبه اوخطرطالبان و ضرر
سیاست پاکستان را گفت که :همه برضد منافع امریکا تمام میشود و خواهـش
نمود که که این نظر اورا به حکومت خود به واشنگتن خبر دهد.12
 7اپریل جنرال دوستم درنظردارد حین باز گشت ازترکیه جبهۀ جدیدی را
دربرابرطالبان بگشاید ۱ .11می در اثرانفجاریکه در مسجدجامع هرا رخ داد ۱
نفر بشمول یکنفرازمخالفین ایران کشته شد ،بعدأ اهالی شهرقونسلگری ایران و1
مسجد اهل تشیع رادرهرا آتش زدند؛ ایران به اعضای قونسلگری خـود در
هرا امر برگشت به ایران را صادر کرد 27 ,می والی اسمعیل خان از هرا به
منظور براه انداختن تهاجما علیه طالبان از ایران بوطن برگشت.11
 2۰جون به سلسلۀ تبادل نظر و تشریح اهداف لویه جرگه اضطراری هیأتی از
روم عازم مسکو شد (.گپ شانزدهم ظاهرخان و تیمش) 13 ,جون مخالـفـیـن
طالبان ولسوالی خواجه غار را بدست آوردند 11 ,جون هیئت اعزامی ظاهرخان
جهت تشریح اهداف لویه جرگۀ اضطراری وتبادل نظر بامقاما امریکا عـازم
واشنگتن شدند( 11گپ هفدهم ظاهرخان و تیمش).
 22جوالی مرض کولرا درمزار شریف و تاشقرغان شیوع یافته اسـت12,
جوالی دو انفجاربمب دربرابرهوتل کابل و شرکت هوائی آریانا رخ داد13 ,
جوالی اجالس شورای مشورتی پشتیبان ازمقاومت به اشتراک تقریبأ 72نفر از
افغانان داخل کشوروهمچنین یکعده افغانهای مقیم کشورهای مختلـف اروپـا،
امریکاوکانادا مشتمل از دانشمندان ،شخصیتهای ملی ،جهادی ،فرهنگی ،نخبگان،
متخصصان،برادران وخواهران افغان درلندن دیداروتبادل نظرکردند؛طی 3جلسه
درمد دوروزبحران جاری کشور ،عوامل داخلی وخارجی و راههای بیـرون
رفت ازآنراموردبحث وگفتگو قراردادودرپایان قطعنامۀ راتصویب کـردنـد،
(اینجانب درکمیتۀ معارف بریاست سپنتا شمولیت داشتم) 22 ,جـوالی یـک
گروه  222نفری از قوای طالبان به قوای اسمعیل خان درهرا پیوستند.11
 12اگست کشتی که درنزدیکی جزیره ای دراندونیزیا با  322نفر پناهنـده
منجمله  232افغان مواجه بخطرغرق شدن بودند و مسافرین آن توس کشتـی
باربردار نارویژی نجا داده شد .اندونیزیا (یک مملکت اسالمی) به کشـتـی
مذکوراجازه نداد مسافرین صدمه دیده را پیاده کند بعدأ نیوزیالند وتـیـمـور
شرقی پناهنده ها را پذیرفتند.11
 3سپتمبر دوژورنالست الجزائری با جادادن موادمنفجره درکمره های فـلـم
برداری ،قوماندان احمدشاه مسعود  3۰ساله رادرخواجه بهاء الدیـن مـجـروح
ساختند ،که بعدأ روز23سپتمبرخبرشهادتش رسمأ نشر شد؛ وی به  2۱سپتمبر در
بازارک پنجشیرکه محل والدتش است بخاک سپرده شد22 ,سپتمبرتصادم سه
طیارۀ مسافربری با مراکز اقتصادی و نظامی ایاال متحدۀ امریکا درنیویـارک
وواشنگتن سبب مرگ و ناپدید شدن بیش از 2222نفرگردید -درین حـادثـه
احتمال دست داشتن اسامه بن الدن متصور بود .دراین رویداد تروریستـی دو
آسمانخراه بنام مرکزتجارتی جهان در نیویارک و پنتـاگـون وزار دفـاع
امریکا در واشنگتن توس سه طیارۀ جداگانه تخریب گردیده وطیارۀ چهارمی
درپنسلوانیا سقوط کرد (شروع زوال القاعده و طالبان) 22 ,سپتمبرمالعمر در
موردحوادث نیویارک گفت طالبان و اسامه بن الدن هیچیک قادربه تـهـیـه و
تدارک چنان حمال و تخریبا بوده نمیتوانند ,درعین روز پریزیدنت جورج
دبلیو بوه وعده داد که دنیا را جهت غلبه بر تروریستان سوق خواهد داد و بال
درنگ متحدین امریکا پشتیبانی وآمادگی خودرا در این زمینه بـوی وعـده
دادند 21 ,سپتمبرعبدالستار وزیرخارجۀ پاکستان اعالن کرد که کشوره آماده
است در راه مجادله علیه تروریسم بامساعی جهان همکاری کند ،اوعالوه کـرد
هرگونه عملیا نظامی دراین زمینه درزیرچتر ملل متحدصور گرفته میتواند
(درحالیکه طالبان ازملل متحدنفر دارندوپاکستان خودمرکرتربیه و پـروره
تروریستها اند وتاامروزکه چهارده سال از»مجادلۀ پاکستان باتروریسم« میگذرد،
همان شعارطوطی وار وبدون کدام نتیجۀ مثبت دوام دارد).
 13سپتمبر والدمیرپوتین رئیس جمهور روسیه ازدیادکمکهای نظامی خـود
رابرای جبهۀ متحد اعالن کرد 1۱ ,سپتمبرظاهرخان اظها کرد کـه  :اگـرچـه
مخالف مداخال خارجی درامورداخلی افغانستان می باشد ،اما درصورتیکه این
مداخله بگونۀ باشدکه در زمان جنگ جهانی دوم قوای متحد کشور فرانسه را از
اشغال نازیها نجا دادند به این مداخله موافقت خواهد کرد( .گـپ هـژدهـم
ظاهرخان و تیمش) 1۰ ,سپتمبرهیئت جبهۀ متحدو هیئت پروسه روم درشـهـر
روم تشکیل جلسه داده به تشکیل(شورایعالی وحد ملی) متشکل از 212عضو
موافقه کردند13,سپتمبرامریکاموجودیت قوای مخصـوص Special Force
خود رابرای اجرای عملیا تجسسی درداخل افغانستان تائید کرد ,درهمین روز
 ۱22نفر نظامی امریکا و انگلیس از طریق سرحدا پاکستان وارد لشکـرگـاه
شد22 ,سپتمبر تونی بلییر صدراعظم انگلستان اظهارداشت اگرطالبان از تحویل
دادن بن الدن خودداری کنندیا دربرابر تاله بین المللی برای دستگیری او ویا
متالشی کردن شبکۀ القاعده مانعی ایجاد نمایند ,طالبان دشمن تلقی خواهندشد,
اخیرسپتمبرطالبان دارای 32الی 12هزارنفر افرادی اندکه 32فیصدشان داوطلب
میباشند و 7هلیکوپتر و 122تانک دارند ,بن الدن درافغانستان 3الـی 1هـزار
نفرداردکه بنام (غند  )221شهر دارد وبیشترآن عربهایی اند که از کشورهای
مختلف بشمول چین ،مراکش ،یمن ،مصر ،سودان ،عربستان سعودی ،ازبکستان،
بنگله دیش ،پاکستان وغیره آمده اند ,قوای مربوط به احمدشاه مسعود به  21تا
12هزار میرسد که توس چندین محال خورد و بزرگ دیکرکمک میشود
او اتحاد متزلزلی با اسمعیلخان ،دوستم و استاد خلیلی بنام جبهۀ متحد دارد.11
اوائل اکتوبرمال عمر ویکعده قوماندانان مربوطش قندهار را بصوب نامعلومی
در داخل افغانستان ویا پاکستان ترک کرده وفرارنمودند؛ درقندهارمـنـازل و
مغازه هاچورشد 2 ,اکتوبر پرویز مشرف از ظاهر خان دعو کردتاهیئتی را
جهت مذاکره دربارۀ افغانستان به پاکستان بفرستد( ،دنباله درصفحۀ ششم)

داکترمحمدفرید یونس

کانکوردـ کالیفورنیا

نماز گزاران سر برهنه

دوست عزیز وگرامی ام همایون جان عزیزی که در شمال کلیفورنیا زندگی
دارد  ،دریک مسجد ،تازه به نماز نیت کرده بود  ،که دفعتا ً شخصی یک کـاله
رابسر اوگذاشته است .این دوست عزیزم سئوال کردند که آیاکاله ضروراست
که دروقت عباد بسرکرد؟ همچنان نظر من را در مورد استفادۀ تسبیح جویـا
شده اند.
من 12سال قبل درتلویزیون «صداوسیمای افغانستان »که به همت بـرادران
گرامی وعزیزم خلیل جان راغب وعظیم جان عظیمی سرپرستی میشد ،یـک
برنامه زیرعنوان «ما و دین ما »داشتم .در آن زمان تلویزیونهای کـه امـروز
داریم وتوس قمرمصنوعی پخش می شوند  ،در دسترس افغانان نبود« .صدا و
سیمای افغانستان »درشهر فریمونت ایالت کلیفورنیا ،هفتۀ یکباربرنامه داشـت
ومن برای پنج الی هفت دقیقه دربارۀ اسالم هفته وارصحبت میکردم .درآنوقت
بود که من درموردکاله در نمازصحبت کردم و گفته بودم که کاله در نـمـاز
الزم نیست و نماز بدون کاله درست است .نگرانی من این بود که درآنـزمـان
مساجدافغانی نوظهوربودند ویکعده به تقلیدازپاکستان کالههای بوریائی بسـر
میکردند ومساجد بدون اینکه موضوع حفظ الصحه را مدنظربگیرند ،یـکـعـده
کاله رادر دهن دروازه مسجد آماده داشته بودند تانمازگزاران کاله بسرکننـد.
من سخت موضوع راانتقاد کردم زیراکاله ِ یک شخص ِ دیگر راپوشیدن غـیـر
صحی است مثل اینکه برس دندان شخص دیگررااستفاده کنیم .بعدازآن برنامه،
مساجد متوجه شدند وآهسته آهسته کالههارا ازصحنه دورکردند .اما یک برادر
محترم که اسم شانرایاد نمی کنم ،درهفته نامۀ وزین امید مورخ سوم اسد2272
خورشیدی که بهمت برادرگرامی محمدقوی کوشان به نشرمیرسد ،یک انتقاد
نوشته کردکه گویا من شریعت را نمیدانم ونماز بدون کاله مکروه میشود .من
جواب آن برادرمحترم را درماهنامه وزین کاروان که بهمت اسـتـاد شـکـراهلل
کهگدای درآن زمان به نشرمیرسیدنوشتم که بعداز12سال باکمـی اضـافـا
دوباره به نشرمیرسد.
ازبرادرمحترم که انتقادی به ارتباط ادای نمازبا سرپوشیده یابرهنه نوشته بودند
(امید ،شماره 2اسد2272خورشیدی) متشکرم ،زیرا یقین دارم آنرا بانیت خوب
نوشتهاند و«امید »هم آنرابا نیت نیک به چا رسانده است .اما بیاییم محاسـبـه
نماییم :بدانیم که اسالم چه میفرماید .بحث رابه مذهب حنفی اختصاص دهیم ،
ورنه مثال ًدر احکام سترعور  ،شافعیان زانوی مردرابه حساب عور نمی آرند
وحنفیان ضرور سترعور راتازانوی مردمیدانند .گرچه پوشیدن کاله برای
مرد درهنگام نماز رواست درصورتیکه اگرزینت همان شخص درهمان زمـان
بهمان سن وسال حساب شود ،پوشیدن آن کاله یاعمامه بحساب پسندیده مـی
آید .اماحقیقت آنست که پوشیدن آن کاله درنمازبرای مردان نه فرض است و
نه واجب ونه سنت .حتی در بارۀ مستحب بودن آن درقرآنکریم ودرحـدیـث
شریف ودرکتابهای معتبرمذهب ِحنفی که هشتاد درصد مردم افغانستان پیروآن
هستند  ،حکمی نیامده است .اگرنمازبدون کاله واقعا ً مکروه میبود ،صـاحـب
«مختصرالوقایه »آنرادرمتن خودکتاب مینوشت وکار رابرای حاشیه نـویـس
نمیگذاشت؛ حال آنکه درمتن ننوشته است وحتی حاشیه نویس هندی صدسال
قبل(که رواج عهدخودرادرنظرمیداشته) ضرور کاله راگفته است  ،بـازهـم
قبول کرده که از روی خضوع سربرهنه نمازخواندن رواست واگرآنرادرجملۀ
مکروها قلمداد کرده ازروی رعایت رسوم مسلمانان هند درزمـان اوبـوده
است .البته بدون سترعور نماز روانمیشود .اما سترعور حداقل لباس است،
حکمت خدای پاک راتقدیرکنیم که فرموده است “ :ای بنی آدم در هرمسجد
(هنگام نماز) زینت خویش رابگیرید(اعراف آیۀ )11و این حکم را مخصوص
مسلمانان نساخته  .حتی نفرموده که زینت چیست ومعنی آنرابه تشخیص عرف
آدمیان هرزمان گذاشته است .در زمان حضر رسول اکرم(ص) همه مسلمانان
یک زینت نمی گرفتند .قبایل عرب رسم و رواجهای داشتند وهرکدام زینـت
دیگری .اینرا میدانیم که بزودی اسالم از سر زمین عرب به قسـمـت بـزرگ
جهان آنزمان ازماوراءالنهرتا اندلس رسید ومردمانی که مسلمان شـده بـودنـد
بعضی به سر چادر و عقال (چهل تار) داشتند وبعضی کاله وبعضی هم مـانـنـد
هندیان وخراسانیان عمامه وبعضی نظربه ایجاب عرف سر برهنه بودند .کاله ها
هم به صدها نوع بود  ،اسالم هرگزنگفته به طرز حجاز سر بپوشانید و یا نپوشانید.
زیاده ازهزارسال گذشت ،طرز لباس و طرز پوشیدن سر مردان یا نه پوشیدن
آن نزدمسلمانان ازچین تاسینیگال بارها و بارها تغییریافت و هنوزتغییرمی یابـد.
حکم اسالم بجاست یعنی سترعور مطلقا ً شرط نماز است و زینت مـتـعـارف
ضروری است ،کاله باشد یا نباشد .بیرون ازموسم حج ،حرمین شریفین برویم ،
بنگریم که هزاران مرد سر برهنه نمازمیخوانند زیراکاله پوشیدن راشامل زینت
نمی دانند .یعنی کسانی کاله دارند وآنرازینت میدانند وعرف مردم شان همان
است وحاشیه نویس »مختصر الوقایه«که شایددر لکنهو و یـک شـهـرهـنـد
میزیسته نیز ازهمین جمله بوده باشد .مهم اینکه درفرهنگ اسالم وقتی ک َسی به
دربارخداوند تضرع میکند سرخود رابرهنه میکند.
درتفسرپیر طریقت خواجه عبداهلل انصاری(رح)مشهوربه کشف االسـرارکـه
عالیترین ونفیس ترین تفاسیربزبان فارسی است ،بیان تفسیرآیۀ  22سورۀ اعراف
رادربارۀ زینت چنین میخوانیم «به زبان علم ،معنی این آیه سترعور است در
نماز وبه زبان کشف زینت هر بنده درمقام مشاهدا  ،حضور دل است و لزوم
حضر (»تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید از خواجه عبداهلل انصاری هروی).
بعضی فقهای بزرگ معاصرافغانستان بشمول صدسال اخیرعلمای جید تر ازآن
حاشیه نویس هندی بودهاند ،هیچکدام به فرزند ونوادۀ خود نگفتند نمازتو بدون
کاله مکروه میشود و یا «تو مانند من حتمی دستارداشته باشی ».
درهیچ کتاب دینیا مکاتب که مادرکابل درس خواندیم نیامده که بـدون
کاله نمازمکروه میشود(مگراینکه حاال وهابی ها وپاکستانیهااین را رواج داده
باشند).سخت گیری و سختی افزودن درنماز (بیرون حکم قـرآن وحـدیـث)
دراسالم روا نیست .احادیث شماره 7۰7تا ۰22درکتاب اللباس درصحیح بخاری
شریف بیان میکند که موی وگیسوی سیدالمرسلین(ص) تابه شانه اه می رسید
(برعکس بعضی هاکه تراشیدن سر را ازلوازم دین میدانند) و در هیچ حـدیـث
شریف راجع به کاله یا چادر دربارۀ حضر رسول اکرم (ص) درهـنـگـام
نمازچیزی ندیدهام وضرور پوشاندن سرمرد در وقت نماز در کالم اهلل مجید
روایت نشده است.
میرسیم به مراسم حج :حاجی طواف  ،صفا و مروه و عرفا را انجام میدهد و
احرام به تن دارد ،سره برهنه است .هرگزنبایدگفت احکام حج به نمازارتباط
ندارد .احکام حج به نماز سخت ارتباط دارد زیرا همان حاجی درشبانه روز در
حالیکه احرام به تن دارد نمازهای پنجگانه راهم ادا میکند وسراو برهنه است .هم
حاجی است وهم نماز گزار .اگرحاجی درآن هنگام کاله یا چادربپوشـد ،بـه
صحت مناسک او آسیب میرسد .یعنی در آن ایام کاله پوشیدن منع است .
همه بکوشیم تامسلمانان پیر وجوان را به نماز خواندن تشویق نماییم نه اینکـه
بگفته یک حاشیه نویس هندی نماز شانرا مکروه بدانیم و یا به طرزمساجدپشاور
برسرشان کاله بوریائی بگذاریم (که شاید روز قبل آنراکسی پـوشـیـده کـه
(دنباله درصفحۀ هفتم)
بیماری سر و تکلیف جلدی داشته باشد).

سیدآقا هنری

صفحۀ پنجم
هامبورگ ـ آلمان

نفاق درخاندان نادری

(به ادامۀ گذشته)  :چندی بعد سردارولی پتق میکند وباسردارسرخ سررقابت
را میگیرد ،شاهدخت بلقیس نامزد سلطان محمودغازی بود ،او توس کشتی از
پاریس طرف لندن روان بودکه سردارولی به اطاق خوابش رفته وی را مـی
غوالند ،فردای آن شب نامزدی اه را باشاهدخت بلقیس به کابل تلگرافی خبر
میدهد .آهسته آهسته دور داوودخان راحلقه میزند ،سردارعبدالولی داوودخان
رابه پول سیاهی هم نمی خرید ،درمجالسی که یکجا میشدند قسمی پای راسرپای
خود میگذاشت ،که کف بوتش طرف داوود میشد .سردارولی هر سال یـک
رتبه ترفیع میکرد ،تاکه جنرال وقوماندان قوای مرکز شد ،اما تمام اداره وزار
دفاع را درحقیقت بدست گرفت ،درمراسم رسمی وزیردفاع ستر جنرال خـان
محمدخان چند قدم پشت سراومی رفت .درحالیکه معاونش ترفیع نـمـیـکـرد،
همین قسم دگروال سرور نورستانی ازقوای 3زرهدارکه باید جنرال میشد ،نشد
وعقده گرفت و قبل ازکودتای کمونستان به بهانۀ تداوی روانۀ مسکوشد .یک
همسایۀ ماکه معلم پروازپیلوتان وتعلیم یافتۀ امریکابود همین دلسردی را داشت،
علنا می گفت کدام روزباشدکه بمب های طیارۀ خود را باالی ارگ خالی کنم .
داوود خان چند روزبعد ازکودتایش ،سردارولی رابه حضورخواسته برایش
گفته بود ولی جان توکه مرا داوود دیوانه میگفتی ،ببین دیوانه ها این کارهـارا
هم میکنند .باری درمجلسی فامیلی سردارولی گفته بود پدرم درفتح کابل رول
اصلی راداشت ،بعد ازاعلیحضر نوبت پادشاهی من است ،شهزاده نادر سیلـی
دررویش کشیده وگفته بود دگراین فضولی را یاد نکنید .
غوث الدین فایق درصفحۀ 23کتابش (رازی راکه نمی خواستم افشاء گردد)
بطور ضمنی گفته است :درجالل آباد باجگرن محمدکبیرخان قوماندان گاردباغ
کوکب شاهی آشنا شدم ،اوگفت من می توانم سردارولی راهنـگـام خـواب
بکشم ،برایش گفتم منتظر جوابم باه ،مسأله را با داوودخان مطرح کردم ،وی
گفت چرا عمل نکردید ،چند روز بعد کبیرخان تبدیل شد .من و زرمتی تحت
اشتباه سردارولی قرارگرفته بودیم.
مرحوم آزادزوی اززبان عبدالعلی خان برایم گفت :مدتی ملکه حمیرا باشـاه
قهرکرده بود ،درایتالیا زندگی میکرد ،سلطان محمود غازی واسطه شد وملکه را
به عود تشویق وبه وادی هیرمندآورد ،شاه ،سردارولی و تعداد دیگـری از
فامیل به استقبالش رفتند ،شاه ضمنا ازپروژۀ تربیۀ حیوانا وزراعتی آنجا دیدن
کرد ،ودرفارم تربیۀ گاوها توصیه به نظافت آنهاکرد ،چراکه د ُم گاوی پـاک
نبود .جنرال عبدالعلی خان که همیش مشاور شاه راداشت ،بطـور شـوخـی
گفت صاحب همین دم گاو ازموهای دختران شهرنوپاک تراست ،ا ِتفاقا همـان
روزملکه مو های خودرا یک قوده چوتی کرده بود ،سردارولی طرف دم گاو
دید وطرف موهای ملکه ،چند باراین عمل تکرارشد ،باالخره ملکه متوجه شـد
وروی خود را طرف جنرال عبدالعلی کرده وگفت برپدر ل....چه وچنـان،
قهرکرده ازفارم خارج شد.
من (نویسندۀ این سطور) هم این فارم راوظیفتا دیدم ،گاوهایی از نسل فریـز
بود که آلمانی ها تحفه داده بودند ،آمراین فارم هریک گاوشیری را نـام داده
بود که خودرا می شناخت ،آمرصدا می زد شاه گل بیا گاو سرخودرا شورداده
آواز زنگوله هایش بلندمیشد ،ازمیان دیگر گاوها جداشده پیش می آمد .یاصدا
می زد زرغونه ! گاو دگر می آمد ،تقریبا  32راس گاو بود که هر یک خود را
می شناخت.
شاه درسفراروپا انگشتری قیمت بهائی خریده بود ،ملکه نسبت بدگمانی که
داشت دربازگشت جیب های وی را می پالد انگشتر زمردین رامی بیند ،نشانـی
میکند چند روزبعد دردعوتی همان انگشتر رادردست خواهرخود خانم سلطـان
محمود غازی می بیند .راوی این واقعه خود ازفامیل شاه است ویکی ازمامورین
عالی رتبۀ وزار خارجه بود ،که درشهرهامبورگ زندگی میکند و تاالحال بـا
صحت خوب می باشد ،که اکثرادرنمازهای جمعه باهم می بینیم.
ازرواب بد غازی وخانمش ،همایون شاه آصفی خسربرۀ شـاه در کـتـاب
عبدالحمید مبارز ص  1۱یادمی کند :دربین ظاهرشاه وفامیلش کدام هم اهنگی
وجود نداشت ،شاهزاده نادر با مادره واحمدشاه با پدره سازه داشت ،چـرا
شاه مردعیاه ،ترسو و جبون بود ،ناظره محمد رحیم غم زن بازی هـای بـی
حده رامی خورد ،ملکه وی را بد میدید ،باری درکابل آوازه شد ،بیـن شـان
تفنگچه بازی شده .چندی بعد شهزاده نادربه کانادا رفت ودرنایت کلپی گیتـار
نوازی میکرد ،تا نوشتن این سطور به وظیفه اه ادامه داده است.
هنگام سلطنت امیرحبیب اهلل خان محمد رحیم غالم بچه طفل  ۰سالۀ بـود،
درین وقت فامیل نادرشاه درارگ زندگی میکرد وازتمام نعما آن اسـتـفـاده
میکردند ،بازهم اخبارداخل ارگ رابه وابستگانش توس محمد رحیم دربیـرون
می رساندند ،چه وی پسرخوردسالی بود کسی متوجه نمی شد آمدوشـد وی
ازراه آب موری بود بدین لحا شاه ظاهرهنگامی که به سلطنت دست می یابد،
مادره برای پسر توصیه میکند ،محمد رحیم راازبرادر کم ندانی .اما بی بـی
سنگری خانم امیرحبیب اهلل را نادرخان ازارگ دورمی اندازند تاآخـرعـمـره
یک پول سیاهی کمکش نمیکنند ،چرا بی بی سنگری می نامنده ؟ وی همیشه
درسنگرها با شوهره هم کاروهمراه بود.
ملکه حمیرا نسبتا زن بی سواد بود ،پنج پسرودودخترداشت ،هنگام برگشت
از سفر امریکادرسال 23۱2برایش شوخی ساخته بودند ،خانم کنـیـدی ازوی
پرسیده بود آیا دروطن شما مکاتب عالی است که به سویۀ باالجوانان تعلیم ببینند
؟ درجواب گفت بودبلی مکاتب سه منزله چهارمنزله داریم .
فامیل شاه ساعت  1بعد ازظهرصبحانه صرف میکردند .هیچیک اوالد خودرا
شاه باتمام امکاناتی که در دست داشت نتوانست درست تربیه کند ،تنها مـریـم
دختردومش کمی دل سوزبود ،در اخیراتحادیۀ که ازمردمان بی سرپرست غم
خواری کند تشکیل کرد ،آن هم ازساحۀ داخل شهر کابل پیش نرفت.
یکی ازهمکارانم محمد احسان که درنقاه کابل زندگی میکرد .مادره در
باشگاه ملکه وظیفۀ پاک کاری داشت قصه میکرد ،هرگاه ملکه ازیک اطاق به
دگراطاق میرود ،اول دستگیردروازه رابا تینچر پاک میکند .شاه درایتالیا به فامیل
خود گفته بود ،کبرشما بود که من پادشاهی را از دست دادم .باری سه مـاهـه
معاه کارکنان ارگ پرداخته نشد ،مادره این مشکل رابه شاه خانم گفته بود.
ملکه از موی های وی گرفته چند بارکله اه را به دیوارکوفته ،پدرومادره را
فحش داده که تنخواه ،تنخواه ،نان می خوری ،آب می خوری چه مـیـکـنـی
تنخواه ره .
هنگام کودتای داؤد خان ،شاه درایتالیا بود ،کم پول میشود ،برای محمدرحیم
غالم بچه میگویدبه سفیرافغانستان درفرانسه بگوئید ،همان ساعتهای فرمـایشـی
طالیی را بفرستدکه بفروشیم ،تاچند روز خرچ ماشود ،باربارمحمد رحیم تلفون
میکند ،اما سفیر حاضربه گفت وگونمی شود ،برای سکرتر خـودمـیـگـویـد،
دگرغم این لحاف کهنه رانخورید .این موضوع راآقای مبارزهم درکتاب خود
(ص )2۰درج کرده .وقتی همایون شاه آصفی باداوود خان دیدن مـیـکـنـد،
داوود جویای واقعه می شود .
شاه ظاهرحداقل چندهزاردالری هم باخودنیاورد ،تاچند صباحی را بگذراند،
یاکه پولهاراتحایفی برای معشوقه هایش خریده بود ! (دنباله درصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید
کابینۀ حکومت وحشت ملی (دنباله ازصفحۀ دوم)
وزار داخله که قوتهای پلیس وادارۀ والیا رابعهده دارد ،هم باید تـوسـ
یکی ازوابستگان نظام قبیله اداره شود .فرقی نمی کندکه ایـن وزیـر درهـر
وضعیت وخ ودستوری باشد .داکترعبداهلل دراین انتخاب خودبازهم به یـک
شکست تن در داده است :
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد آهنی را که بدگهر باشد
شکوه وشکایت امیراسماعیل خان درموردعقب راندن مجاهدین از صحـنـه،
یک ادعای سرسری نیست ،به راستی که بخشی ازحکومت به چپی هاتسلیم داده
شده است .طبق بعضی اظهارا که به حقیقت نزدیک است ،خانمی کـه از
والیت پروان بصفت وزیرنامزد شده است ،روزگاری درآخور پرچمی ها آب
خورد ،وافراد بی شماری را به پلیگون پل چرخی فرستاده است.
درمورد امنیت ملی ،پاکستان بازهم اصرار به نصب افرادی داردکه بامـنـافـع
ستراتژیک او سازگاری داشته باشد ،نه امراهلل صالح .وزیر امنیت ملـی(رئـیـس
عمومی) هم باید یک پشتون باشد تابرسرتمام توطئه های پاکستان پرده بیندازد،
وازعناصر جاسوس پاکستان در داخل نظام حمایت کند .شخصی که درزمـان
کرزی این تصدی رابه پیش برده ،باید بازهم به این خدمت به بیگانه ادامه دهد و
درمقام خود باقی بماند ،ولو که تصمیم احمدزی وعبداهلل چنان اعالن شده بـود
که از وزرای سابق هیچ شخصی دوباره تعیین نمی گردد !
واما درمورد وزار مالیه  :زاخیلوال یک دوسیه ندارد ،اودوسیه ها دارد ،و
برای حفظ تمام آنهاباید درپهلوی راست غنی احمدزی بحـیـث مشـاورمـالـی
محفو بماند .بجای اوهم ،شخصی که دخل وخرج کشور رااداره میکند ،باید
معتمد رئیس جمهورتقلبی باشد ،تاتقلبهای انتخاباتی وسایر تقلبها رابپوشاند ،ونیز
بحیث معاون افغانذلت ،دوسیه های خیانت های زاخیلوال و احـدی را ازبـیـن
ببرد .به راستی که فساد درتاروپود افغانستان رخنه کرده است ،وتنهایک پشتون
که به نظام قبیله ایمان داشته باشد ،میتواند این امانت رادر دست داشتـه بـاشـد:
جیالنی پوپل ! بلی جیالنی پوپل ! منتظرجلسا رأی اعتماد باشد وبه اوصـاف
این نامزد وزیر هم آشنا شوید.
رسوایی نامزدوزیرزراعت  :دربرنامۀ تلویزیون طلوع این آقااعتراف کردکه
سرمایۀ زیادی دارد ،تجار دارد ،فابریکه دارد واین وآن ،و روزدیگرآشکـار
شدکه آقای حیدری به علت فسادمالی تحت تعقیب انترپول هم است ،دا بـلـه
خوشالی !!! احمدزی باهروزیرمصاحبه داشته ،ولی وقتی احمدضیاء به اوگفتـه
که جناب حیدری یک انسان درست وقابل اعتماد است ،احمدزی از اونپرسیده
که اینهمه دارایی را ازکجاآورده است؟ بقول پرچمی ها :آن که افزوده گشت
سیم و زره ،زر نباریده زآسمان به سره ،یا خوده دزد بوده یا پدره !
احمدضیاء باید ازین کالهبرداریها دست بردارد ،وباید بحیث یک پنجشیری،
حرمت جهاد وحرمت برادرشهید خودرا نگهدارد .ایستاد شدن درپهلوی یـک
وطنفروه وخائن ملی مانندغنی احمدزی و رفقای فاشیست او چون احدی و
اسماعیل یون وغیره ،بی حرمتی در برابرتمام مردم شمالی است ،بی احترامی در
برابرخانواده ودربرابر ملت است .احمدضیاء نباید منیجرتجارتهای خودرا بحیث
وزیر معرفی کند ،واین رسوایی بزرگ را بارآرد .مقام نمایندۀ خاص در امـور
حکومتداری خوب؟! واقعا ً که مسخره است ،کدام حکومتداری خوب؟ آقای
ضیا ! ازین معامله دست بردارید ،توبه کنیدوبگذارید برای دفن جسدمتعفن تان
چندمتر زمین درسرزمین مردخیزپنجشیر برایتان داده شود ،حیف وهزارحیف
که نام واالی مسعود رادرپسوند نام تان قرار می دهید !
کار بوزینه نیست نجاری ! آقای بشردوست درست میگویدکه نجاررا بـجـای
موچی وگلکار رابجای نجار معرفی کرده اند! بلی ازیک مغز متعفن چه توقعی
میتوان داشت؟ این آقا جو دوخر راهم تقسیم کرده نمی تواند چه رسدبه تقسیم
چوکیهای وزار  .شاید اوبه این دل خوه کندکه ازجملۀ  11وزیـر یـازده
پشتون رامقررنموده ،فرقی نمی کندکه کی درکجاست ،زیرا اومـیـدانـدکـه
تقررهاوتعیینا همه و همه ضیاع وقت است .
اشرف غنی احمدزی منتظرفرصت است ،به این بازیهای کودکانه ،این چانـه
زنی های احمقانه همه وهمه بخاطروقت گذراندن است تا زمینه برای پیاده شدن
توطئه بزرگ اوآماده شود .کدام توطئه ؟
ایجادیک حکومت فاشیستی قبیلوی طالبانی ،ومحو وازمیان برداشتن تـمـام
موانع درراه رسیدن به آن  .آقایان داکترعبداهلل ،دوستم ،محقق ،معاون دوم احمد
زی به هوه باشید ! این یک توطئه است وشما قربانیان این توطئه  .درتشخیص
دوست ودشمن اشتباه نکنیدکه بهای این اشتباه بسیارسنگین خواهد بود / .
*****************************************
تفکیک وقوع بعضی حوادث ( ...دنباله ازصفحۀ پنجم)
درهمین روزداکترعبداهلل وزیرامورخارجه وسخنگوئی جبهۀ متحد اظهارداشت
که جبهۀ متحد بتدریج درآمادگی و زمینه پردازی عملیا نظامی امریکا علیـه
طالبان و بن الدن تشریک مساعی میکند 3 ,اکتوبراالخضر ابراهیمی ( بفکرمن
دونفرالجزائری بمشورۀ همین شخص وپاکستانیها عمل شنیع خود رادرقتل احمد
شاه مسعود انجام داده اند) بعدازگذشت دوسال ،مجددأ بحیث نمایندۀ مخصوص
سر منشی ملل متحد برای افغانستان تعیین گردید ،او که یکی از وزرای خارجۀ
اسبق الجزائراست ،ریاست عملیا بشردوستانه وسیاسی ملل متحد را درافغانستان
بعهده میداشته باشد .درهمین روز 3اکتوبر اعالن شد که  1گروه سپیشل فورس
یعنی چهارامریکائی و یک انگریزبشمول  122طیارۀ جنگی و 72هزارنفر آمادۀ
جابجا شدن در اطراف افغانستان میباشندو NATOیا سازمان دفاعی اتالنتـیـک
شمالی پشتیبانی خودرا ازامریکادرمبارزه باتروریستان اظهارکرد.
 1اکتوبر ادارۀ دبلیو بوه پروگرام بمباردمان وحمال راکتی را برای ازبین
بردن مقرحکومت طالبان ،پایگاههای تربیوی تروریستی وذخایر تسلیحاتی شان
درافغانستان ارائه کرد ۱ .اکتوبرپس ازسالها خشک سالی ومشکال ناشـی از
جنگ درافغانستان یکعده کشورهای کمک کننده (دونورها) در ژنیو تـعـهـد
کردندبه مردم این کشوراضافه از ۱22ملیون دالرکمک کنند ,درهمیـن روز
صدر اعظم ترکیه اظهار کردکه چون امریکا درمبارزه علیه تروریسم عزم راسخ
دارد لذا کشوره برای سقوط طالبان با امریکا یکجا به نیروهای جبهۀ مـتـحـد
کمک خواهد کرد 7 .اکتوبرعملیا راکتی وهوائی و بمباران افغانستان توس
امریکا و برتانیه جهت از بین بردن میدانهای هوائی وپایگاههای نظامی طالبان و
کمپهای تربیوی القاعده آغاز شد؛ منزل مالعمر ومیدان هوائی قندهار ,قسمتی
ازمیدان هوائی کابل,مرکز تربیوی القاعده دراطراف جالل آباد وهمچنین تربیه
گاه القاعده و میدان هوائی قندزوهرا و فراه ومیدان هوائی مزار شـریـف
توس  12راکت کروز منهدم و یا خساره مند شد ,درهمین روز درامـریـکـا
چندین واقعۀ تسمم Antraxیامرض زخم سیاه کشف گردید .
 ۰اکتوبر امریکا اعالن کردکه عملیا کشوره درمبارزه علیه تـروریسـم
ممکن عالوه ازافغانستان گروه القاعده وطالبان ،کشورهاوگروههای دیگر را نیز
دربرگیرد ،طیاره های امریکا شب و روز به بمباران مناطق مختلف دوام میدهد،
جبهۀ متحد بطرف مزار شریف پیشرفته اظهارکردکه طالبان دربرابر فشارشان از
دوروز بیشترمقاومت نخواهندکرد .پاکستان وایران سرحدا خود رابا افغانستان
مسدودکردند ،درعین روز  ۰اکتوبر تاجکستان اعالن کرد که آماده میباشد به
امریکا اجازه دهد تا جهت حمله برمواضع طالبان ازفضا و میدانهای هوائی این
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کشور استفاده کند  .درهمین روز تونی بلییر بعد ازمذاکراتش باپرویز مشرف
به نامه نگاران اظهارکردبحکومت پاکستان اطمینان داده که در نظام و حکومت
آیندۀ افغانستان منافع ملی پاکستان حفظ میگردد ومشرف نیز به نوبۀ خود بـه
خبرنگاران گفت درافغانستان باید بعدازطالبان حکومتی رویکارآید که دوست
پاکستان باشد (یعنی پشتون باشد) .درطول هفتۀ گذشته استادخلیلی ،مـدرسـی،
جنرال دوستم و سائراشخاص قدرتمند ازموافقۀ جبهۀ متحد با پروسۀ روم ( گپ
نوزدهم ظاهر حان وتیمش) جهت تشکیل شورای عالی وحد ملی طرفداری
خودرا اعالن کردند 3 ,اکتوبر مالحظا ذیل درین روز بوقوع پیوست:11
 -2منشی عمومی کشورهای عربی گفت هرگونه حملۀ احتمالی بر یک کشور
عربی با واکنشهای شدید جهان عرب روبرو خواهد شد.
 -1آیت اهلل خامنه ای رهبرایران حملۀ امریکارا بشد محکوم کـرده وایـن
اقدام امریکا رابرای پایگاه سازی خود در این منطقه و مقاصد ستـراتـیـژیـک
وسلطه جویانه معرفی کرد( .این مردچرا حمال طالبان را بربامیان ودایکندی
که صدها نفربقتل رسانیدند محکوم نکرد؟)
-2کوفی انان سرمنشی ملل متحد,حملۀ امریکارابرافغانستان امـرمشـروع آن
کشوربرای دفاع ازحقوقشان دانسته وامیدکردکه این عملیا کوتاه مد باشد.
 -3اسامه بن الدن بوسیلۀ ویدیوئیکه ماهواره از طرف الجزیره به نشرمیرساند به
امریکا اخطارداد که اکنون در باتالق جنگ افغانستان داخل شده و الی شکست
کلی درآنجا باقی خواهد ماند,
 -1والدیمیرپوتین جدأازعملیا امریکا بر افغانستان دفاع کـرده وآمـادگـی
کشوره راجهت مبارزه با تروریسم ابرازکرد ,وزیرخارجۀ مسکو اشـتـراک
نظامی کشوره راعلیه افغانستان ناممکن خوانده عالوه کردکه سـعـی بـرای
آوردن یک حکومت از خارج کشور بداخل افغانستان یک اشتباه خواهد بود.
 -۱پرویزمشرف اقداما امریکا راعلیه افغانستان نمیداند بلکه عملی علیه دهشت
افگنی تلقی کرده و از آن پشتیبانی کرد.
 -7طالبان پس ازآغاز عملیا امریکا این اقدام را محکوم کرده و این نبرد را
جنگ اسالم وکفر خواندند.
 -۰پیرسیداحمد گیالنی ,شیخ آصف محسنی,گلبدین ,قاضی وقاد ,و حـجـت
االسالم جبرئیلی هر یک حمال امریکا را محکوم کردند.
 22اکتوبر مالحظا ذیل بوقوع پیوست:
*چندین هزارشاگردمصری به مظاهرا خودبرای روزدوم درداخل دانشگاهها
علیه زعمای کشور شان نسبت بمباران طیاره های امریکا و برتانوی در افغانستان
ادامه دادند* .درپاکستان حکومت برمظاهره چیان که علیه امریکا درکویته شعار
میدادندآتش کشودکه سبب قتل 1نفرو زخمی شدن  1۰نفرگردید* .پارلمان
ترکیه بحکومت خود اجازه داد که قطعا عسکری خود راجهت مجادلـه بـا
تروریستهابرای همکاری باامریکا بخارج کشور اعزام کند .همچنین اجازه دادتا
این کشور فضا و پایگاه های نظامی ترکیه را به اختیارامریکا درمورد مجادلـه
علیه تروریسم درافغانستان قرار دهد.
21اکتوبردراکثرکشورهای اسالمی تظاهرا دربرابرحمال امریکابرافغا نستان
درجریان است ( . 11این ممالک اسالمی چرا در مقابل کشتار وظلمهای غـیـر
انسانی ومدنی واسالمی طالبان ازخود عکس العمل نشان ندادند؟).
 22اکتوبر مالحظا ذیل بوقوع پیوست* :11محمدیونس قانونی اظهار داشت
که جبهۀ متحدتصمیم دارد جهت مصلحت ملت قوای شانرادربـیـرون دروازه
های کابل قرارداده و تا موقعیکه شورای ممثل ارادۀ ملت بمیان نیامده مجاهدین
مصلح داخل کابل نخواهد شد * .درلندن  ,سدنی وبرلین هزارها نـفـربشـمـول
تعدادی ازافغانها و سائرکشورهای اسالمی تظاهرا دامنه داری علیه بمباردمـان
امریکا وبرتانیه بطرفداری صلح درافغانستان انجام دادند * .رئیس جمهورربانـی
اظهار داشت که ما اصأل در جریان عملیا نظامی امریکا نیستیم.
 23اکتوبرطیاره های امریکادرطول شب وروز برفرازشهرهای کابل ,قندهـار,
جالل آباد ,مزار شریف و بادغیس به پرواز درآمده و بمنظورهدف قـراردادن
پایگاههای طالبان واسامه بن الدن به پرتاب بمبمها ادامه دادند 21 .اکتوبر ظاهر
خان از کوفی انان تقاضا کرد که بایدنیروهای حافظ صلح ملل متحددرکـابـل
مستقرشودتا ازخالی قدر درکشورجلوگیری شود (گپ بیستم ظاهرخان و
تیمش) 2۱ .اکتوبر وزار خارجۀ فرانسه و ایتالیا در روم با شاه سابق مالقـا
کردند27 .اکتوبرتعدادمحدودی ازقوای امریکا در جنوب افغانستان پیاده شدند
و برای بار اول طیاره های امریکا خطوط مقدم طالبان را در 12کیلومتری شهر
کابل موردحمله قرارداد 2۰ .اکتوبر برای روز دوم طیاره های جنگی AC/130
مناطق مختلف تحت تسل طالبان را درافغانستان بمباران کرد؛  21طیارۀ F/15E
قوای امریکا نیز درین بمباردمانها شرکت داشت -تونی بلییر صدراعظم برتانیـه
اظهار داشت که سعی میشود تاساحه برای عملیا امنیتی درافغانستان مساعدشود
(یعنی پاکستان را امرداده که مداخله نکند) 23 ,اکتوبردرتهران نماینده هـای
روسیه ،ایران ،افغانستان ،ازبکستان وتاجکستان راجع بهمکاری مزید نظامـی بـا
جبهۀ متحد مذاکره کردند درهمین روز قوای جبهۀ متحد موازی به بـمـبـاران
قوای امریکا وبرتانوی درعملیا خود درنزدیکی دشت قلعه که تحت کنترول
طالبان میباشد ادامه میدهد 12 .اکتوبرکمیساری ملل متحد برای پنـاهـنـدگـان
معلوما داد که درطول هفته های اخیرتقریبأ  ۱222افغان ازسرحدگذشته وارد
پاکستان شده اند 11 ,اکتوبرازبیانیه های رئیس جمهور ربانی ،والدیمیر پوتین و
رحمانوف رئیس جمهور تاجکستان در دوشنبه که صادرشده تاکید بعمل آمدکه
باید تمام گروههای قومی افغانستان در یک دولت فراگیرسهیم بـاشـنـد11 ,
اکتوبرامروزصبح مجددأ کابل توس طیاره های جنگی امریکا بمباران شد ،در
هرا و جالل آباد مردم بخانه های خودپناه برده وشهرهاخالی ومتروک بنظر
میرسد 17 ,اکتوبر برای باردوم درشهرکابل ذخیرۀ مواد ارتزاقی کمیتۀ بـیـن
المللی صلیب احمر در اثربمباران طیاره های امریکائی طعمۀ حریق شد ،ازجملۀ
 1تعمیرذخیرۀ مواد ارتزاقی تنهایک تعمیر آن بدون آسیب باقی مانـده اسـت
( فکرمیشد طالبان درآنجا پنهان شده اند) 1۰ ,اکتوبرطیاره های جنگی امریکـا
درشهرقندهارکه مرکز قدر طالبان است پناهگاهها وتونلهارا که داخل آن صد
هانفر ازقوماندانان طالبان مخفی بوده ذخایر اسلحۀ شان درآنجا جا دارد بمباران
کرد ,همچنین درهمین روزامریکا اعالن کرد اقداما نظامی شان در افغانستان به
هفتۀ چهارم داخل شدگفتنداین جنگ طوالنی بوده و درچندین جـبـهـه دوام
خواهد کرد. 11
 1نوامبر مالحظا ذیل بوقوع پیوست* : 11کوفی انان در ژنیو ختم جنـگ
افغانستان را به اسرع وقت آرزو کرده عالوه کردکه این جنگ هرچه زودتـر
پایان یابد بهمان اندازه بهتر خواهد بود* .ترکیه اعالن کرد که 32 :نفرسـربـاز
قوای مخصوص حودرابنابر درخواست امریکاجهت همکاری وکمکهای بشری
وآموزشی نظامی نیروی جبهۀ متحد اسالمی به افغانستان میفرستد* .یکباردیگر
تقریبأ2122جنگجوی قبایل پاکستان جهت کمک با طالبان به خاک افغان داخل
شدند (چرا امریکا قبل از حمال هوائی سرحدا را مستحکم نساخت؟)
 2نوامبر حامدکرزی یکی ازمجاهدین پشتون جهت از بین یردن طالبان بصور
خفیه واردافغانستان شد اما طالبان موجودیت اورا در قندهارکشف و11نفرافراد
اورادستگیروخودکرزی توس هلیکوپتر امریکائیها نجا داده شد و پـنـهـان
گردید 1 ,نوامبر طیاره های B-52نیروی هوائی امریکا بزرگترین بمب ها را در
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رادرشمال شرق افغانستان فرو ریخت وجبهۀ متحدبنوبۀ خود درجنـوب مـزار
شریف درنزدیکی سرحدا ازبکستان بحمال پرداخت ۱ ,نومبرقوای امریکا
بمباران را با222پرواز اجراکرد که از آنجمله  ۱2حملۀ آن بمنظورکمـک بـه
جبهۀ متحد دربرابر طالبان بود 7 ,نومبر گرهارد شرویدر صدراعظم آلمان اعزام
 2322نفرازقوای کشورخود رابرای سهمگیری درعملیا نظامی امریکا دربرابر
تروریستها پبشنهاد کرد ۰ ,نومبر بریتانیا  ،3122ایتالیا 1722وفـرانسـه 1222
سرباز رابرای همکاری با امریکا وعده داده اند 3 .نومبر بمباری طیاره های امریکا
درشمال افغانستان سبب هالک  72نفرغیرنظامی شد .درهمین روزبرای بار اول
بعدازجنگ جهاتی دوم  2کشتی جاپان بمنظور پشتیبانی از اقداما امریکا بندر
Saseboرا بعزم بحر هند ترک کرد.
 22نومبر مالحظا ذیل بوقوع پیوست* : 11دردو روز اخیر بمباران شـدیـد
طیاره های جنگی امریکا درقندهار سبب هالکت  22نفر وزخمی شدن 11نفر
غیرنظامی بشمول  1نفر برتانوی که درباطالبان میجنگیدند ،شده اسـت * .دو
طیارۀ با ۰1نفرنظامیان فرانسه جهت محافظت میدان هوائی مزارشریف وتوزیع
مواد ارتزاقی ازجنوب فرانسه پروازکرد* .بدنبال پیشروی های جبهۀ مـتـحـد
بسوی والیت شمال نیروهای اسمعیل خان توانستند والیا بادغیس ،غور ،فراه
وهرا را بصور مکمل بتصرف درآورده داخل شهرهرا شوند.
 27نوامبر مالحظا ذیل بوقوع پیوست *: 11سویس آمادگی خـودرابـرای
تدویرکنفرانس بین المللی برای افغانستان بشمول همه گروههای افغان به مـلـل
متحدپیشنهادکرد*.نظامیان فرانسوی برای ایجاد راه عبور بمنظورانتقال کمکهای
بشری درشمال افغانستان ازجنوب این کشور پرواز کرده ودر ازبکستان نـگـه
مانده اند *.قونسلگری جمهوریت ایران مجددأ درهرا بکار آغاز کرد.
 12نومبر وزیرخارجۀ آلمان اعالن کردکنفرانس بین االفغانی متشکل ازنماینده
های گروههای مختلف افغانی در برلین دائرمیشود و امریکامبلغ  11ملیون دالر
را برای دستگیری اسامه بن الدن و سائر زعمای القاعده به جایزه گذاشته است,
11نومبر رسمأ اعالن شد که کنفرانس بین االفغانی روزدوشنبه 1۱نوامبردر شهر
بن آلمان ودر اقامتگاه پترسبرگ دایرمیشود و ریچارد مایر لوی درستیز امریکا
اعالم داشت که حتی پس ازکشته شدن یا دستگیری اسامه بن الدن بازهم جنگ
تازمان ازبین رفتن کامل القاعده درافغانستان دوام خواهد داشت 11 ,نومـبـردر
قندهار 2122عسکر امریکائی پیاده شد,
 13نومبریکی ازقوماندانان قوای نظامی امریکا درنزدیکی مزار شریف توسـ
محبوسین کشته شد و این اولین امریکائیست که در جنگهای افغانستان بـقـتـل
میرسد و درهمین روز جهت تهیۀ پایگاه عملیاتی  172نفر از نظامیان امریکا در
میدان هوائی قندهارمصروف خدمت اند.11
1دسمبر کارمربوط به جلسا بین االفغانی علی الرغم بعضی مشکال در بن به
پیش میرود و فعأل برای حکومت آیندۀ افغانستان اسم حامدکرزی شخصیـکـه
درقندهار دربرابرطالبان درنبرداست بیشتر ازدیگران شنیده میشود (این راپـور
درست نیست زیراکه بتاریخ  2نومبرتوس هلیکوپترامریکائی بجای نامـعـلـوم
تافیصلۀ بن که امریکائیها میدانیستندکرزی عضو CIAبحیث رئیس ادارۀ موقت
انتخاب میشود پنهان نگاه شده بود)2 ,دسمبر یک گرو از کـومـانـدوهـای
خاص آسترالیابرای همکاری با نظامیان امریکا وارد کابل شد 3 ,دسمبرنماینـده
های چهارگرو مختلف مثل جبهۀ متحد ،گرو پروسۀ روم ،گرو قبرس
وگرو پشاور شامل کنفرانس بن درموردتشکیل حکومت مؤقت بمـوافـقـه
رسیدند ۱ ,دسمبر موافقتنامۀ نهائی که ازطرف گروههای مختلف افغان شرکت
کننده دراجالس بن با مشاور ورهنمود های ملل متحدکه آقای خلیلزاد رول
مهم داشت تهیه شده بود امضاشد -به اساس این موافقتنامه ادارۀ مؤقت بریاست
حامد کرزی و اشتراک  13نفر بشمول دونفر زن دررأس دوائراین ادارۀ مؤقت
برای شش ماه بوظایف خودادامه خواهدداد،انتقال قدر ازحکومت رئـیـس
جمهور ربانی به حامد کرزی رئیس ادارۀ مؤقت بروز  11دسمبر  1222مطابق
اول جدی 22۰2درشهرکابل صور گرفت 7 .دسمبرمشرف باکرزی صحبت
تلفونی داشت وریاست ادارۀ مؤقت رابرایش تبریک گفت 23 ,دسمبرکرزی
وارد کابل شده وبا اعضای ادارۀ مؤقت مالقا کردومتعاقبأ غرض اتحاف دعا
به روح احمد شاه مسعود با چشم گریان به بازارک درۀ پنجشیر رفت/.11
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مردی به جرم قتل و آدمربایی به اعدام محکوم شد

2۰جنوری/هرا ـ تلویزیون نور:دادگاه شهری والیت هرا یک تن را به
جرم قتل و آدم ربایی به اعدام محکوم کرد .او فرهاد نام دارد ،ودربیشترمورد
های قتل وآدم ربایی در هرا دست داشته و سه ماه پیش توس نـیـروهـای
امنیتی هرا بازداشت شد .اودرقتل دو بانوی فنلندی ونیز به شهاد رسانـدن
شماری از سربازان ارتش و پلیس دست داشته است.

 ۳1طالب درقندز کشته شدند

2۰جنوری/قندزـ تلویزیون نور23 :مخالف مسلح دولت درعملیا مشترک
نیروهای امنیتی درولسوالی خان آباد والیت قندز کشته شدند .ایـن نـیـروهـا
روزگذشته یک عملیا مشترک پاکسازی رادر روستا های زرکـمـر ،آبـش
تو  ،و ماهپری ولسوالی خان آباد راه انداختندودرگیری شدیدی بـه وقـوع
پیوست ،که بعد از چند ساعت درگیری افزون برهالکت 23نفر21تن دیـگـر
شان زخم برداشته اند .بگفته سخنگوی فرماندهی پلیس قندز ،درین عمـلـیـا
مردم محل و پلیس محلی نیز با نیروهای امنیتی همکاری کرده اند .

بازداشت ۳1انتحاری در ولسوالی بگرامی

23جنوری/کابل ـ تلویزیون نور :پلیس باراه اندازی عملیا در ولسـوالـی
بگرامی کابل ازچندین حمله انتحاری در پایتخت جلوگیری کرد .نزدیک به دو
هفته از انتقال مسئولیتهای امنیتی ازنیروهای خارجی به نیروهای امنیتی کشـور
میگذرد .این بارنخست است که نیروهای امنیتی باهمکاری باشندگان کابل موفق
میشوندازچندین حمله انتحاری درشهرکابل جلوگیری کنند.

هفته نامۀ امید

بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفا مرحوم حاجی محمدیعقوب رحیمی رادرکانادا به خانواده های محترم
رحیمی ،اسلمی ،نیازی ،یونس ،صدیقی وواحدی صمیمانه تسلیت میگوییـم .
امید
ـ وفا مرحومه وجیهه یعقوبی رادرکالیفورنیابه خانواده های محترم یعقوبی،
سمیعی ،ایوبی ،مجید و صدیق صمیمانه تسلیت می گوییم .امید
ـ وفا مرحومه بی بی حاجی لطیفه امین ارسال کاکر رادرورجینیا به خانواده
های محترم ارسال وکاکرصمیمانه تسلیت میگوییم  .امید
ـ وفا والدۀ رحیم افغانیار را درورجینیا به خانواده های محترم افغانیار و بارک
صمیمانه تسلیت میگوییم  .امید
ـ وفا مرحومه کریستیان افضل همسرمرحوم عبداالحد افضل سابق رئیس
بانک زراعتی ،را درفرانسه به خانواده های افضل و مرشدی صمیمانه تسلـیـت
میگوییم  .امید
ـ وفا مرحومه فاطمه آدینه رادرکالیفورنیا به خانواده های محترم آدیـنـه،
کهگدای وجامی صمیمانه تسلیت میگوییم .امید
ابراز تسلیت
وفا مرحومه بی بی حاجی خانم عزیز مادرگرامی همکارعزیزم خانم کلثوم
جان عزیز ،گردانندۀ موفق برنامۀ خانوادۀ امروز رابرای خوده ،خانوادۀ نجیب
شان وبه هنرمندان ورزیده بانوحوریه جان عزیز وبانو لیالجان صمیمانه ازطرف
خود ،همکاران گرامی مطبوعاتی واتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان تسلیت
میگویم  .باحرمت واراد  ،مشتاق احمدکریم نوری ،معاون سخنگوی اتحادیۀ
سراسری هنرمندان افغانستان .
*****************************************
ما چه به دست آوردیم ؟ (دنباله ازصفحۀ سوم)
نداشتند بجز آنکه فارمول ضیا راقبول بدارند ،و کمکهای خودرا ازراه پاکستان
بفرستند .پاکستان حیثیت مکان امن خ انتقاال وتهیۀ مواد لوژستیکی وحامی
مجاهدین رادرسطح جهان پیدانمود .متأسفانه امروزهم پاکستان جای اطمینـانـی
برای باغیان طالبان وخ انتقاال موادجنگی برای شان میباشد .دستگاه آی اس
آی بازهم وسیلۀ میباشدکه پاکستان ازطریق آن رواب خود راباطالبان وغـیـره
سازمانهای افراطی نگهداشته است .
جای تعجب است که باوقوع حادثۀ  22سپتمبر ،1222پاکستان دراثر فشـار
امریکا ،ازطالبان فاصله گرفت .حاالروشن شده که آن فاصله گرفتن ناتکمـیـل
بوده است  .رهبران ارشدوکلیدی طالبان بنام شورای کویته درمحل بیخطر در
بلوچستان پاکستان حضوردارند .شایدمالعمر ریاست آن شورا رابدوه داشتـه
باشد .پاکستان به دالیل زیاد رواب خودرا باطالبان باوجودافزایـش حـادثـا
دهشت افگنی درپاکستان ادامه میدهد .علت عمده آن است که نظامیان پاکستان
محاسبه کرده اندکه درامریکا ارادۀ سیاسی وجودندارد درافغانستان باقی بمانـد،
تفکرعمومی درپاکستان آن است که تصمیم امریکاوکشور های اروپایی کـه
جنگ رادرافغانستان پیش میبرند ،کاهش یافته است .یک هـمـه پـرسـی در
دوسوی بحراتالنتیک نشان میدهدکه حمایت ازجنگ بسرعت درحال نـزول
میباشد .پاکستان درک کرده که حمایت ازطالبان مفید بوده وپس از خـروج
قوای امریکاوناتو ،میتواند رواب خودرا بارهبران پشـتـون جـنـوب وشـرق
افغانستان تقویت بخشد ،وآنرا یک سرمایۀ بزرگ مبارزه پس ازناتو می دانـد.
آنروز دور نیست زیرارئیس جمهور اوباما وعده داده که درختم سـال 1223
قوای جنگی امریکا را ازافغانستان خارج میگرداند .بزودی دیده خواهد شد که
ارزیابی آی اس آی که حکومت افغانستان بدون کمک امریکا سـقـوط مـی
نماید ،تحقق می یابد یاخیر.
شوروی پیش ازاشعال ،درجریان اشغال وپس ازاشغال تاله گسترده انـجـام
دادتا اردو وقوای هوایی افغانستان رابخاطرشکست دادن مجاهدین اعمار نماید.
درآنزمان رشیددوستم شاگرد باارزه ونازدانۀ شان بود .شوروی هاقوای هوایی
راسرپاایستاد کردند ،چهارصد فروند طیارۀ ثابت بال ویکصدفـرونـد طـیـارۀ
چرخبال دراختیارقوای هوایی گذاشتند ،مگرناتو پس ازچندین سال حضوردر
افغانستان کمتر ازیکصد فروندطیاره بدسترس قوای هوای گذاشته است.
امریکادرسال 1223توجۀ خودرابه اعماراردوی افغانستان مبذول داشت .در
حقیقت دراکثریت مد جنگ ،امریکامنابع خیلی کوچک رابخاطر اعـمـار
اردوی افغانستان تخصیص داد(.اگرامریکاو ناتو به ناکامی دراعمار افغـانسـتـان
مواجه شدند ،تقصیرآن بدوه امریکا میباشد .امریکانظربه شوروی بـهـتـریـن
فرصت رادراختیارداشت که به موفقیت نایل آید ،ولی بخاطری ناکام گردیدکه
اقدام کافی انجام نداد( /.بخش اخیر درشمارۀ آینده)
*****************************************
نمازگزاران سربرهنه (دنباله ازصفحۀ پنجم)
این کاله بوریائی پشاوری درمساجد کابل ،هرا  ،مزار وقندهار دیده نمیشود و
خالف حفظ الصحۀ اسالمی ،مدنی وبینالمللی میباشد .من به تمام مساجـد در
امریکا واروپا وکانادا وآسترالیا پیشنهادمیکنم تا این کاله بیت المال را ازمساجد
بردارند.
درپایان پیشنهاد میکنم که بگذارید هرچه بیشترپیر وجوان ماسر برهنه یا سـر
پوشیده سربه مسجد بگذارند وبرای حال زارمردم دربدر مادعاکنندتا خـداونـد
عذابی راکه دراثربی نمازی ،ناشکری وحتی کفر والحادپانزده سال پیش(حـاال
سی وپنج سال) باالی ما نازل شده رفع کند .آمین
درمورد تسبیح بایدبگویم که بدعت حسنه است .بدین معنی که با سنگ و
چوب نام اهلل رایادمیکنیم .درفرهنگ دینی ادیان ابراهیمی قبل ازاسـالم هـم
وجود داشت و مسلمانان مبتکرآن نیستند ،به تفاو اینکه عددتسبیح مسلمانـان
باید طاق باشد بطورمثال یازده یا سی وسه عدد .این بخاطرتفکرتوحیدی اسـت
زیراخداوند دوگانه نیست و واحد ویگانه است .همچنان چـون دراحـادیـث
پیشوای اسالم میخوانیم که سی وسه بارسبحان اهلل وسی وسه بار الحمد اهلل وسی
و سه بار اهلل اکبر بعدازنمازگفته شود ،ازین لحا دانههابه همان عدد است .تسبیح
نود ونه دانه ئی معرف اسماءالحسنی یا نود و نه اسم خداوند (ج) مـی بـاشـد.
مسلمان ازتسبیح کارمیگیرد تاسفارشی که در مورد شمارذکر اهلل (ج) شده است
اشتباه رخ ندهد و با دین هیچگونه منافا ندارد .نزد علما یک موضوع قـبـول
شده است و مسلمان با استفادۀ آن شامل گناه نمیشود /.دوشنبه  21جـنـوری
 1221نگاشته شد/ .
*****************************************
نفاق درخاندان نادری (دنباله ازصفحۀ پنجم)
اینهم کوتاه فکری اه را نشان میدهد .ازین واقعه پندمیگیرد ،وقتیکه مدحانش
وی را بابای وطن! می نامند ،دهن بازمیکند و تقریبا  ۰22ملیون دالر جایداد های
چورکردۀ که به نام خود ثبت کرده بود ،فروخته وبه خارج نقل میدهد.
باری هنگام سلطنت ظاهرشاه ،پسره شهزاده نادر ازکانادا نزدپدر آمده ومی
گوید پدرمرا رئیس (باغ وحش) حیوانا مقرر کردی ،برادرم را رئیس گدا ها
(هالل احمر) تمام قدر را بدست سردار ولی کل  ...پدر ل ...سپردی .خـدا
کند داوود او ره نکشه ،که مه یک ده کارد در دلش بزنم( .به کدام غیر ) ؟
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زین العابدین عثمانی

فرانکفور ـ آلمان

مسابقات پارک اوپن دایر شد

بیست ونهمین دور مسابقا پارک اوپن به روزهای  ۱و 7دسمبر 1223در
شهر اشتوتگارد آلمان برگزارشد .درین دورچهارده کشور اروپایی شـرکـت
داشتند ،که درآن ده نفر ازجوانان افغان ازتمام اروپا نیزحضورداشتـنـد .بـازی
هاتحت نظر مربیان اروپایی حکمیت می شد.
یقینا ً جای افتخاراست که اتحادیۀ ورزشکاران افغان مقیم شهر هامبورگ در
تهیه وفراهم آوری وسایل موردضرور ورزشکاران سهم شایسته گرفته و تـا
جایی که ممکن بود ،ضرورتها رفع میشد .جناب انجنیرعبدالرسول کوهستانی،
محسنه جان کوهستانی ،احمد شاه فیض ،جناب استاد سهاک گـران ،جـنـاب
داکتر محمدنعیم صاحبدل ،سلیمان هاشمی وتیمورشاه سدوزایی هـمـگـی بـا
همکاری هم درهرچه بیشترآماده سازی ورزشکاران افغانی مساعی بخرج دادند.
مسابقا در رشتۀ تیکواندو به بسیارخوبی بدون کدام واقعۀ ناراحت کننده،
بانشان دادن تکنیک عالی ورزشی بدون خوف وخطربه پایان رسید .درجمـلـۀ
ورزشکاران شرکت کننده هفت نفرافغانهای جوان پـس ازسـپـری نـمـودن
مسابقا درگروه شان به گرفتن مدالهای طال ،نقره و برونز موفق شدند.
2ـ ویس محمدی مدال طال؛ 1ـ محمدکاظم مدال طال؛ 2ـ پرویزنظری مدال
نقره؛ 3ـ محمد یوسفی مدال نقره؛ مهدی نوری مدال برونز؛ دوشیـزه مـریـم
سهاک مدال برونز7 ،ـ محمد مدال برونز .آقای محترم نادی ،کـه بـه ورزه
شوق وعالقۀ مفرط ازخودنشان میدهند ودرسابق دررشتۀ ورزه تـیـکـوانـدو
مصروف بوده اند ،افغانهای برندۀ مدال را با اعطای جوایز مالی تشویق نمودند.
این تیم ورزشکارافغانی که به بهترین صور تکتیک ورزشی رابه نمـایـش
گذاشته ودرطول بازی ها باحوصله مندی مقررا مربوطه را مراعا کردند،
ازطرف جناب معاون فدراسیون مستحق کپ افتخاری شناخته شدند ،کـه از
سوی موصوف به ایشان اعطاگردید.
تیم ورزشکاران افغانی درین مسابقا بین المللی درشهرشتوتـگـارد مـورد
تشویق فراوان دوستداران ورزه قرارگرفتند .موفقیت های بیشتر این جوانان
عزیز را ازبارگاه خداوند(ج) نیاز میکنم / .
*****************************************
پس ازکودتای داوودخان ،در اول شاه ایران ماهانه دوازده هزاردالر برای شاه
ظاهرکمک میکرد ،وقتی شاه ایران خلع شد ،حکومت آل سعود ماهانه بیسـت
هزار ،بعدا حکومت داوود ده هزاردالر بابت عواید ملکیتش برایش روان مـی
کرد ،اما درنیمۀ وقت حکومت طالبان امریکائی ها به داده رسیدند و بعد از آن
ملیونرشد .
شاه رضا به تاریخ  3.1.2373ازتهران برآمد ،اول درمصربعدا در امریکا پنـاه
گزین شد ،مصاحبۀ تلویزیونی اورا دیدم ،خبرنگاری از اوپرسید ،گفته می شود
چهل ملیارد دالربا خود آورده اید؟ وی خندید وگفت مرانشان دهید این پـول
درکجا ست ،تا نصف نصفش کنیم! دروقت حیا شاه هشت ملیارد آن ثابـت
شد ،ناگفته نماند که خرچ روزانۀ دربارشاه درتهران  2۱7مـلـیـون دالـربـود.
(خاطرا علم ،وزیردربارشاه ایران ) اما پسره محمدرضا بعد مرگ پدرجزیرۀ
رادرامریکایی جنوبی خرید وتفریحگاهی به شکلی افسانوی یک هزارویـک
شب برای ملیونر ها درآورد ،که گذراندن یک شبـانـه روزآن حـداقـل ده
هزاردالرقیمت دارد.
خاطرۀ دیگر :محمداسمعیل پسرمحمداصغرکوچگی ما ،درسرای شـاهـزاده
دوکان داشت ،برایم گفت روزی خانم خوشگلی به دوکانم آمده تـن خـودرا
درعوض پول عرضه داشت .گفتم خواهرم باشی ،پولی که خواست بـرایـش
دادم ،گفتم خواهش من اینست واقعیت را بگوبااین خوشگلی وزیبایی که داری
چرا شوهرنمیکنید؟ چشمانش به گریه شد گفت روزی ناظرظاهرشاه به قریه ما
آمد ،باآشنایی که باپدرم داشت گفت من خبرم توقرضداری این پول رابگیر،
دختر رابگذاربه کابل ببرم مکتب روشود ،مرابا خود آورد ،مدتـی دربـیـن
دگرخانم هابودم ،بعد مراباخود به کاریزمیردرمنزلی برد وبرایم گفت حاالپادشاه
نزد می آید ،هرخواهشی کرد برآورده بساز ،یک هفته متواتر نزدم می آمد.
بعدا مبلغ پنج هزارافغانی ،یک الکت گردن و انگشتری مرا داد وگفت این راز
را فاه نکنی .بروکاری برایت پیدا کن .من دیگر آن زن نیستم که عز سابقم
را داشتم .چنین خریاری ها بی شمار بود .
هم چنان مخصوصا برای کابلیان معلوم است ،دخترجنرالی به این سرنوشـت
گرفتارو حامله شد .پدردختر نزد شاه رفته وگفت یا دخترم را درعقد نکاحـت
می آوری ،یادردیوان عالی قضا می کشانمت ،طورآرام دختررا قبول کرد ودر
شهرنودریکی از بیست ونه منزل که درشهرنوبه همین منظورخریده شده بـود
نگاهداری میشد .منگل لطیف بعدا این حویلی هارابه فرمایش بـابـای مـلـت!
درسال 122۱فروخت ،او درشهرهامبورگ برایم این را قصه کرد.
دروزار مطبوعا یکی ازهمکارانم ازوالیت میدان ،لعل محمد نام بـرایـم
گفت خدمت عسکری ام را درارگ شاهی نظربه شناسایی که داشتم گذراندم،
دروالیت بامیان شبی در خیمۀ شاه پهره داری می کردم ،گوشۀ ازخیمه بازبود،
شاه را دیدم ،که مصروف دیدن فلم سکس بود .
روزی با دوستم دردکان انتیک فروشی اه ،چارراهی طره بازنشسته بـودم،
شهزاده نادر با پسردهساله ویک رفیقش آمد ،اموالش را مشاهده میـکـرد .در
تیکری کله شیرنقش بود ،به مبلغ 72افغانی خرید 12،افغانی درجـیـب خـود
داشت وباقی پول آنرارفیقش که موهای ژولیده وکشال ودستبندی ازتکه های
رنگارنگ داشت پرداخت ،تمام پول رفیقش همان بود .شهزاده گفت ای کلـه
شیررا گل کمربندم میسازم ،یک جنس دگرراهم خرید وبرای رفیقم گـفـت
اعتبارداری که بعدا بپردازم ،وی درجواب ناچارگفت شهزاده همه دکان ازخود
تان است ،آن پول هرگز پرداخته نشد.
هنرمندچیره دست ،استاد محمدحسین آرمان برای ما به حضورداشت محترم
نصیرمهرین نویسندۀ چندین جلد کتاب مستند ازمظالم شاهان قرون اخیـر ،در
شهرهامبورگ قصه کرد :درهوتل سپین زر موسیقی نوازان آماتورکانسـرتـی
داشتند ،ظاهرشاه هم آمده بودند ،ازشنیدن موزیک لذ بردند ،برای سید قاسم
رشتیا وزیرمطبوعا وفرهنگ گفتند ماه آینده عروسی نادراست ،ازهـمـیـن
هنرمندان خواهش کنید بیایند ،رشتاگفت صاحب امرکنید .روزموعود درهمان
تاالرما آمدیم و هنرنمایی داشتیم ،چندساعت بعد داوود خان با نعیم خان برادره
آمدند ،مجلس را دور زدند ،مثل همیش باپیشانی تره بدون کدام احوال پرسی
یا تبریک گفتن برآمدند .
باشی عالم خانه سامان داوود خان برای دوستانش قصه کـرده بـود ،روزی
ظاهرشاه به سالون خانه خواهره آمده پرسید اغه الله ام کجاست؟ وی جواب
داد دراطاق خوابش ،شاه نزدیک بستره رفته آهسته آهسته پاهایـش را مـی
مالید ،داوود از خواب بیدار شد ،همین که چشم به چشم شدند داوود خان بـی
اعتنا به اطاق دیگری رفت و ظاهرشاه هم از منزلش برآمد.
خواهرشاه چند باربرادرخود را گفته بود هر روزی باشد داوود بالیی را باالی
فامیل می آورد خارج روانش کن( .نه داوود می رفت نه شاه این جـرئـت را
داشت که وی را به حیث سفیر جائی روان کند ) .

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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کسل ـ آلمان

آهن پوش ها پرواز کردند !

درین مقاله راجع به قراردادهای دولت که درطول22سال گـذشـتـه صـور
گرفت است ،تبصرۀ بیطرفانۀ خودراخدمت خوانندگان عزیز تقدیم میـدارم .
اینکه عنوان مقاله را(آهن پوشهاپروازمیکنند) اختیارکردم ،میخواهم مـوضـوع
رابایک انجام کاری که درگذشته ها عملی شده بود ،کمی واضحتر تـرسـیـم
بدارم .قبل ازینکه نمونۀ قرار دادهای گذشته رابیان نمایم ،متذکرمیـشـوم کـه
متأسفانه قراردادهای دولت به اثرخرید وفروه یعنی به چندین دست نـتـایـج
منفی رابار آورده است ،که اینک توضیحا بیشتر را ارائه می دارم :
بیاد دارم که دروالیت پروان ،حینیکه محترم آقای عبدالعزیـزخـان در دورۀ
شاهی ،بحیث والی ،واینجانب بحیث مستوفی ،امورکارابعهده داشتیم ،نـاگـهـان
قوماندان والیت به والی وقت اظهارنمودکه محترما ! آهن پوشهای مکتب لیسه
پرواز کردند ! یعنی بنابر بادتندی که وزیده بودواینکه نصـب آهـن پـوه
ازطرف قراردادی بابی مباالتی صور گرفته بود ،آهن پوه دربـرابـر بـاد
تندمقاومت نتوانسته ،به پرواز درآمده وبطرف دشت دورتر پرتاب شده اند !
والی که شخص صادق بود ،فورا ً امرکرد تاقراردادی راحاضرکـردنـد و او
رامجبورساخت تاآهن پوه را بصور اساسی ومحکم دوباره نصب نماید.
واما درقراردادیهای دورۀ سیزده سال اخیر چنین اجراا دلسـوازنـه صـور
نگرفته ،وباگرفتن رشوه های گزاف ،هر بی غوری وسـرسـری کـارکـردن
قراردادی ها ،نادیده گرفته شده است ،ودر عوض ،مبالغ وسرمایۀ اساسی ملت
برباد شده ،وتاالحال کدام باز خواست عملی نشده است .بطور مثـال ازرسـانـه
هاشنیده شدکه قرار دادی جادۀ شهرمیمنه وبادغیس فرارکرده ،و قراردادیها که
ترک ها و دیگران بوده اند ،تاحال دوصدملیون دالر راباخود برده اند !
مثال دیگر ،قبال ً درحصۀ جادۀ داراالمان شخصا ً ازقراردادی سئوال کردم کـه
چرا کاررامعطل نموده اند؟ شخص قراردادی بیچاره اظهار نمودکه من متأسفانه
قراردادی بیستم هستم ،یعنی قرارداد ازشخص اول به دوم وهمینطور به سومـی
تابه بیستمین قراردادی به فروه رسیده اسـت ،وحـاال قـراردادی بـیـچـاره
اظهارمیداردکه دیگرپولی باقی نمانده ،وپول مصرف وسایل راندارم ومصارف
بخششی ادارا راهم ندارم ! با دومثال فوق ،میخواهم متذکرشوم :
2ـ منبع فروه قرارداد ها ازاولی به دومی وسومی جدا ً منع گردد؛
1ـ منظوری قراردادهایی که درداخل بودجۀ وزارتهاگنجـانـیـده مـی شـود،
بایدواضح و روشن باشد ،وباید درادارا تحلیل وارزیابی وزار مالیه دقـیـقـا ً
بررسی گردد وپالن ومصارف کنترول شود؛
2ـ معیاد گرنتی وتضمین درقراردادها واضح وشفاف باشد؛ وباالخره مـراحـل
داوطلبی ها براساسا قانونی صور داده شود/ .
*************************************
یونین ستی ـ کالیفورنیا
حسین سرهنگ

بــــوی پــــیاز

گر خود دمد دورنگ درین پیکر نیاز
تقسیم ما به مشرق و مغرب بود نیاز
آنان که زاغ را ز کبوتر جداکنند
در پرده مربی بود وقصه ها دراز
آن گلرخی که شاه مصربودعاشقش
بر یک غالم الیق زندان فروخت ناز
محمودغزنوی که به صدها وزیرداشت
درد دلش نهفته بود از کل بجز ایاز
فرهاد این پیام به شیرین فرست ومرد
دل رابه هرسگ وسگزی نابجا مباز
زاهدنما که خربوزه می کرد دردهان
بند قبال دختر رز کرده بود باز
آن بوسه کز لب توربودم دم سحر
راضی نباشی ،خود بگذارم بجاه باز
شب جلوه دار صبحدمت دربهانه خیز
میلت اگرکه نیست بهانه دگر مساز
حقاکه مستحق به کنار نمی شوم
گر پا برابر گلم خود کنم دراز
تنبورحاضر ونه بدست تو شاهباز
ظاهرخموه زیر لبت می کنی توساز
سرهنگ نرنجدازتوکسی با کالم نرم
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هرچند کز دهان تو بو آید از پیاز
*****************************************
باری استاد خلیلی هنگام وکالتش درشورای ملی دورۀ سیزدهم ،با عبدالـعـزیـز
ازوالیت قندهاروچندتن دیگرازوکال ،نزد شاه رفته و خواهان منحـل کـردن
پارلمان شدند ،که درعوض وکالی بادرد ،کار فهم وخیرخواه بیایند ،تا حرکتی
دروطن پیدا شود .ظاهرشاه برای استاد خلیلی گقته بود ،برو درخانه ا بنشیـن
ترابا این کارهاغرض نیست .مد سه ماه استاد خانه نشین بود ،روزی مـلـکـه
حمیرا به منزل استاد تلفون کشیده وگفته دیریست ازشما احوال نداریم خیریت
است ،استاد واقعه را برایش بازگویی کرده وشاه خانم گفته روزپنج شنبه ما بـه
کاریزمیرعصریۀ تیارکردیم ،شما ساعت دوبجه بیائید .بعد دیدار ،شاه برای استاد
سخن گفته بود ،هنوزمردم ما به آن پختگی نرسیده( /.دنباله دارد)
*****************************************

هشت نفر درانفجارماین کنارجاده شهیدشدند

12جنوری/غزنی ـ تلویزیون نور :مسئوالن غزنی میگوینددر نتیجه انفجارماین
کنار جاده درین والیت ،هشت غیرنظامی شهید شـدنـد.ایـن رویـدادصـبـح
امروزدرمنطقه قلعه خشک درمسیرسرک ولسوالیهای جاغوری ـ گیالن واقـع
شد .معاون والی غزنی گفت درین انفجار هشت غیرنظامی بشمول چهار زن ،سه
مرد ویک کودک به شهاد رسیده اند .سرنشینان این موترازکابل حـرکـت
کرده بودند ،و مقصد آنان ولسوالی جاغوری والیت غزنی بوده است .

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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برای اشتراک هراتیان در حکومت
از وزارت گذشتم

12جنوری/کابل ـ صدای امریـکـا:
محمودصیقل ،نامزدوزیر برای وزار
انرژی وآب میگوید بخاطراینکه مـردم
حوزۀ غرب بویژه هراتیان خود رابیشتر
درساختار قدر شریک بـدانـنـد ،از
نامزدی اه به این سمت انصراف کرد
و این تصمیم اه کامال ً شخصی بوده و
هیچ انگـیـزۀ دیـگـری نـداشـت .او
افزودمردم هرا در جریان مبـاراز
انتخاباتی باهمایش بی نظیـر ازعـبـداهلل
حمایت کردندکه به گفتۀ آقای صیقل
یگانه دلیل تصمیـم وی نـیـزتـامـیـن
انجنیر محمود صیقل
مشارکت مردم هرا در حکومت بود.
این درحالیست که داوودشاه صبا ،نامزدوزیر معادن وپترولیم از هرا است
اماگفته میشودکه آقای صبا از سوی رئیس جمهور غنی انتخاب شده است.
محمودصیقل افزوددرچندروزگذشته باحدود 232وکیل از سرتاسر افغانستان
دیدارداشت وتقریبا ًهمۀ آنان بویژه وکالی هرا ازنداشتن وزیر در کـابـیـنـه
ناراض بودند.
آقای صیقل گفت توانمندی کافی کار رادرسکتوراقتصادی داشته و دررشتۀ
توسعه ،انکشاف بین المللی و دپلوماسی تخصص و 11سال تجربۀ کاری دارد.
موصوف درگذشته بصفت معین اقتصادی وزار خـارجـه ،مشـاوربـرنـامـۀ
انکشافی ملل متحد درافغانستان ،مشاورارشد ادارۀ انکشاف شهرجدیدکابل و تهیه
ماسترپالن کابل بزرگ ،سفیر افغانستان درآسترالیاونیوزیلند ،مستشار وشارژدافیر
سفار افغانستان در توکیو و مهندس در آسترالیا ایفای وظیفه کرده است.

حکمت کرزی معاون سیاسی امورخارجه شد

12جنوری/کابل ـ بی بی سی :رئیس جمهوراحمدزی امروز حکمت خلیـل
کرزی ،پسرعموی حامدکرزی رابعنوان معاون سیاسی وزار خارجه منصوب
کرد .درفرمان تقررآمده:به منظورنظم و انسجام بهترامور ،استفاده ازغنای تجربی
درمسایل مربوط و مصادیق بند  ،22ماده ۱3قانون اساسی افغانسـتـان تـقـرر
حکمت خلیل کرزی به حیث معین سیاسی وزار امورخارجه منظور است.
حکمت خلیل کرزی 31سال دارد وقبل ازین درسازمان بینالملل مهاجر و
شماری از نهادهای غیر دولتی کار کرده است .عالوه بر آن ازسال  1221الـی
1221بعنوان دبیراول سفار افغانستان در واشنگتن دی سی کارکرده اسـت.
اومتولد والیت قندهاراست ودر نوجوانی درشهر کویته بلوچستان برای چهـار
سال زندگی کرده و بعد برای آموزه به امریکا رفت ومدرک لیسانس خود را
در رشته علوم سیاسی از دانشگاه مریلند گرفته و فوق لیسانس خود را نـیـز از
امریکا به دست آورده است .نامبرده در 122۱ازامریکا به افغانستان بازگشت و
نهادی را بنام (مرکز مطالعا جنگ وصلح) راه انداخت .اوبرادرحشمت کرزی
است که درپیروزی حامدکرزی در انتخابا دور قبلی ریاست جمهوری نقش
عمده را بازی کرد و در سال 1223در والیت قندهار در زادگاه خود ترور شد.
هردوبرادر درانتخابا امسال ازغنی احمدزی حمایت میکردند.

جلسه پرسش و پاسخ وزیران پیشنهادی
دولت افغانستان در مجلس

12جنوری/کابل ـ بی بی سی :جلسه پرسش و پاسخ از وزیران پیشـنـهـادی
حکومت وحد ملی به مجلس نمایندگان با حضور چهار وزیرپیشنهـادی در
جلسه پرتنشی آغازشد .شیرمحمدکریمی وزیر پیشنهادی وزار دفاع ،نصیـر
احمد درانی نامزدوزار انکشاف دها  ،زلمی یونسی نامزدوزار مـعـارف
(آموزه وپروره) و فیضمحمدعثمانی نامزد وزار ارشاد ،حج و اوقـاف
برنامههای خود را در مجلس اعالم کردند.
شیرمحمدکریمی تنظیم امورمالی وزار دفاع ،مبارزه بافساد ،اصـالحـا
تشکیالتی ،تحقیق شایستهساالری ،غیرسیاسیسازی ،باال بردن قدر آتـش و
تحرک ارتش ،ارتقای سطح پاسخگویی و بهبود انگیزه نهادهای نظامـی را از
اولویتهای عمده خودخواندو افزودکه راهبردعملیاتی ارتش را ازحالت دفاعی
به حالت تهاجمی تغییرمیدهد ،اماتوضیح بیشتری درین مورد ارائه نکرد .نامـزد
وزار دفاع درعین حال ازنبود نیروی هوایی ،ابزارهای ضد مین وچالشهایی در
مورد آموزه ،فساد مالی ،اداری و تدارکاتی به عنوان دشواریهای پیش روی
خوددرین وزار نام برد.کریمی گفت درصور گرفتن رای اعتماد ازمجلس
(رابطۀ معقول درسطح تاکتیکی با پاکستان)برقرارمیکند ،اماتوضیح بیشتری درین
موردهم ارائه نکرد.
پیشترگزاره شده بودکه اوتابعیت بریتانیا را دارد وبراساس قانون ،افراد دو
تابعیته نمیتوانند درمقام وزار کارکنند .بهمین دلیل ،قبل ازآغازجلسه رسمی
برای ایرادسخنرانی وزیران پیشنهادی ،اعتراض هایی نسبت به چگونگی بررسی
موضوع تابعیت ،اسناد و سن وزیران پیشنهادی مطرح شد ،اما این اعتـراضهـا
کارگر واقع نشد.
تبعیض قومی وعدم توازن قومی در ردههای مختلف ارتش وفساد اداری و
مالی گسترده درنهادهای وزار دفاع و ارتش از سوالهایی بودکه بـیـشـتـر
سئوالکنندگان به این موضوع اشاره کردند وپرسیدند که آقای کریمی با این
دوموضوع برخوردمیکند .کریمی گفت که تناسب قومی درارتش وجوددارد.
این تناسب براساس درصد مشخصی ازاقوام پشتون ،تاجیک ،هزاره ،ازبک و
سایر اقوام در نظر گرفته شده است .اوآماراین درصدیها رامشخص نکرد ،امـا
افزودنمیتواندبگویدکه درنظر گفتن چنین تناسبی درست است یا نه .او درمورد
تعریف دشمن گفت(:به ما تعریف دشمن راکسی نداده ،ولی تعریف خود مـا
اینست هرکسی که علیه ملت مااز اسلحه استفاده میکند ،دشمن ماست).
سئوالهای نمایندگان ازکریمی بسیارجدی وصریح بود .فرهادعظیمی نماینده

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

بلخ سئوالهای خود از اورا بااین شعرشروع کرد(توکار زمین رانکو ساختی کـه
پنجه درآسمان انداختی؟) او ازکریمی پرسیددر زمان مـامـوریـت خـود در
ریاست ستاد ارتش چه تغییری در وضعیت امنیتی آورده که حاال نامزد وزار
دفاع شده است.
پاسخ کریمی این بودکه رئیس ستاد ارتش هیچ صالحیـتـی نـدارد ،تـمـام
صالحیتها دراختیاروزیردفاع است .اوخواست بااین پاسخ به انتقاد نمایندگـان
بگویدکه درماموریت پیشین خود به دلیل نداشتن صالحیت کافی ،نتوانسته کار
قابل توجهی انجام دهد .حفیظ منصور ،نماینده کابل از نـامـزد وزار دفـاع
پرسید در حالی که پست وزار دفاع غیرنظامی است ،اما او باداشتن باالتریـن
رتبه نظامی و بدون استعفا از مقام ریاست ستاد ارتش ،نامزد این مقام شده است.
شاهگل رضایی نماینده غزنی پرسید  :درحال حاضرتعریف های متـضـادی از
دشمن وجود دارد ،تعریف مشخص شما از دشمن چیسـت وچـگـونـه بـاآن
برخورد میکنید؟
سئوالهای انتقادآمیزفتحاهلل قیصاری نماینده والیت فاریاب از کار کردهـای
ارتش ،ادعای شایستهساالری و توانایی و کنترل ارتش بر اوضاع مناطق ناامنـی
مانند بعضی ولسوالیهای والیت فاریاب ،با استقبال شمار زیادی ازنماینـدگـان
مواجه شد .قیصاری گفت بخش های وسیعی ازین ولسوالیها زیرکنترول طالبان
است واین گروه بر طرحهای بازسازی وعمرانی دولت درین مناطق هم کنتـرل
دارند .او این اظهارا شیرمحمدکریمی رازیرسئوال بردکه ارتش بدون داشتن
جنگنده ،جنگ افزارهای سنگین و تدارکا الزم با چالش مواجه مـیـشـود.
قیصاری پرسیدمگرطالبان چنین ارتشی دارند وآیااین گروه جنگنده وجـنـگ
افزار سنگین دارد .به نظر او ،ارتش از برتری اه نسبت به طالبان ،در راسـتـای
برقراری ثبا استفاده نکرده است.
نصیراحمد درانی ،زلمی یونسی و فیض محمد عثمانی هم برنامههای خود را
با اظهاروعدههایی برای بهبودوضعیت امورمربوط به وزارتخانه های تـوسـعـه
روستایی ،معارف و حج و اوقاف اعالم کردند .درانی توجه به توسعه متـوازن،
اصالحا اداری ،مبارزه بافساداز اولویت های کاری خودعنوان کرد وگفـت
درصور رسیدن به وزار انکشاف دها  ،سعی میکند درتمام برنامههای این
وزار درهر والیت یک استاندارد مشخص ایجاد میکند تا هر طرحی یـک
قیمت مشخص داشته باشد تا باعث شفافسازی شود.
فیض محمدعثمانی گفت 32درصد مساجد درکشورغیررسمی هستـنـد و
امامان مساجد بدون هماهنگی وبرنامه مشخص درین مساجد فعالیت میکنند .او
وعده کرددرصور احرازمقام وزار حج و اوقاف ،فعالیت تمام مسـاجـدو
حسینیههاو روحانیون را درچهارچوب رسمی تنظیم خواهدکرد .ایجادمـرکـز
واحدی زیرعنوان داراالفتا ازدیگر وعدههای نامزدوزار حج واوقاف بود ،اما
شماری از نمایندگان ازجمله حفیظ منصوردرستی این برنامههای اورازیرسئوال
برد و گفت دولت نمیتواند )دین را دولتی (بسازد.
درحالیکه شماری دیگراز نمایندگان این موضوع رامطرح کردند که شمـار
زیادی ازامامان مساجدی که دروزار حج و اوقاف ثبت شده نیستند ،علیه نظام
سیاسی کشورتبلیغا میکنندوحتی بعضی ازامامان مساجد ثبت شده چـنـیـن
میکنند .این نمایندگان برنظار بر فعالیت های مراکز دینی تاکید کردند.
زلمی یونسی برمبارزه با فساد دروزار معارف ونهادهای آموزشی تاکـیـد
کرد ،اماراهکارمشخصی درین مورد ارائه نکرد .تاکید توسعه وتنظیم مـدارس
دینی ،بخشی دیگراز اظهارا او راتشکیل میداد .اما جعفرمهدوی ،نماینده کابل
ازاوپرسیدکه او براساس کدام تخصص و تجربه درآموزه وپروره ،به مقام
وزار معارف نامزد شده است .اشاره اوبه تحصیل یونسی دررشته حقـوق و
عدم سابقه کاری اه در این بخش بود .حفظ منصور از وزیران پـیـشـنـهـادی
خواست به نمایندگان و مردم وعدههایی ندهند که فردا نتوانند عملی کنند.
موضوع توازن دراستخدام پرسنل واجرای طرحهای بازسازی و نـوسـازی،
ازموضوعهایی بودکه درسئوالهایی از وزیران پیشنهادی آموزه و پروره و
بهویژه انکشاف دها مطرح شد.
جلسه های پرسش و پاسخ وزیران پیشنهادی در روزهای آینده هم ادامه می
یابد و جلسه رای گیری در مورد تایید یا رد صالحیت آنها در روز شنبه برگزار
خواهد شد .

 11۱پروژه شامل بودجه شده است

 23جنوری/کابل ـ تلویزیون نور  :طرح بودجه مالی سال  2233نزدیک به
یک ماه قبل از سوی حکومت به مجلس نمایندگان معرفی شد .اعضای مجلس
نمایندگان به دلیل نبود توازن و عدم شمولیت پروژه های توسعه ای در آن،
بودجه را رد کردند .مجلس نمایندگان پس از رد طرح بودجه به کمسیون مالی
و بودجه وظیفه سپرد تا در مورد مشکال بودجه با وزار مالیه گفتگوکند.
این کمسیون روی طرح و ترتیب توازن در بودجه با وزار مالیه کار کرده
است .امیرخان یار رئیس کمسیون میگویددر گفتگو با وزار مـالـیـه ،آنـان
راقناعت دادند که پروژه های نیمه کاره باید کار شان تمام شـودوبـه اسـاس
فشارهای مجلس نمایندگان وزار مالیه 332پروژه را شامل بودجه کرده است.
رئیس مجلس نمایندگان میگویدروزدوشنبه هفته آینده مجلـس در مـورد
بودجه تصمیم نهایی را میگیرد.این درحالیست که هنـوزهـم بـودجـه مـالـی
سال 2233با کمی و کاستی های جدی روبروست.

خاطره افغان شرایط احراز وزارت را ندارد

23جنوری/کابل ـ خبرگزاری تسنیم :منابع ازعدم سن قانونی خاطره افغان برای
احراز وزار تحصیال عالی خبردادند .اسناد منتشرشده درشبکههای اجتماعی
ازسوابق فهرست وزرای حکومت وحد ملی نشان میدهدکه خاطره افـغـان
وزیرپیشنهادی غنی احمد زی برای وزار تحصیال عالی ازسن قانونی برای
کسب رأی اعتماد واحراز این پست برخوردارنیست .براساس اسناد ،سن واقعی
خاطره  17سال است درحالیکه درفهرست وزرا  2۰ساله معرفی شده است .

طبق ماده  71قانون اساسی شهر نیک ،تجربه کافی ،عدم سوء پیشینه قضایی
وسن 21سال جزوشرایطیست که معدودی از وزرای پیشنهادی ازآن برخوردار
اند .منابع آگاه مدعی اندکه خاطره افغان مدتی قبل مجددا برای تابعیت خود در
افغانستان درخواست داده بوده است .خاطره حدود یکهفته پیش شناسـنـامـه
جدید گرفته و در آن سن خود را 2۰سال به ثبت رسانده است.خـامـه پـرس
مدعی است که در گذرنامه خاطره افغان سال تولد وی  23۰1م درج شـده و
این نشان میدهد که او اکنون  22ساله است .غالم جیالنی پوپل وزیر پیشنهادی
وزار دارایی به دلیل مشکل در اسناد تحصیلی خود برای کسب رأی اعتماد از
سوی پارلمان افغانستان انصراف داد.
آی سلطان خیری وزیرپیشنهادی اطالعا وفرهنگ نیزبامشکل اسـاسـی در
صحت اسناد تحصیلی خود مواجه است .محمدیعقوب حیدری وزیرپیشنهادی
وزار کشاورزی به جرم عدم پرداخت مالیا به کشور استونی تحت تعقیب
پلیس بینالملل قراردارد وازفهرست وزرای حکومت وحد ملی حذف شد.
تاکنون اسناد وپرونده رحمتاهلل نبیل ریاست امنیت ملی ،خاطره افغان وزیـر
پیشنهادی تحصیال عالی و فیض محمدعثمانی وزیر پیشنهادی حج واوقـاف
برای بررسی سوابق به پارلمان ارائه نشده است.براساس بررسیهای انجام شـده
ازسوی کمسیون اموردینی ،فرهنگی ،معارف وتحصیال عالی پارلمان ازمیان
وزرای پیشنهادی 1 ،نفر از وزرای پیشنهادی فاقد تحصیال عالی میباشند.
روزگذشته اعالم شد22وزیرپیشنهادی برای کابینه دارای تابعیت دوگانـه مـی
باشند .بگفته شماری ازمنابع آگاه  ،احتماال  12وزیر پیشنهادی جدیدبه پارلمـان
جهت کسب رأی اعتماد جایگزین فهرست فعلی خواهد شد .تاکنون غنی احمد
زی رئیسجمهورموضع رسمی در رابطه با این موارد اتخاذ نکرده است .

اکثر افغانها نگران آیندۀ کشورشان اند

2 ۱جنوری/کابل ـ صدای امریکا :براساس نظرسنجی گلو 3۱%افغانهانگـران
اندکه پس ازخروج سربازان خارجی وضعیت درکشور شان روبـه وخـامـت
گذاشته حضورطالبان بیشترخواهدشد .علی الرغم این نگرانی ،اکثریت افغانهابه
توانمندی نظامی کشورشان ابراز اطمینان کرده اند .وخامت وضعیت امنیـتـی،
بویژه تهدیدطالبان یکی ازعوامل نگرانی مردم است .بنابرگزاره سازمان ملـل
سال 1223باافزایش حمال شورشیان ،مرگبارترین سال برای غیرنظامیان افغان
بود .با افزایش حمال طالبان در سال 1223نگرانی از رمق گرفتن بیشترآنـان
درنزدمردم غرب افغانستان بیشتر است .حدود ۱7%ساکنان غرب افغانستـان و
نصف باشندگان مناطق مرکزی بشمول کابل باورمندندکه حضورطالبان افزایش
خواهدیافت .اما 12%انتظار کاهش حضور طالبان را دارند.
یافته های گلو نشان میدهدکه نگرانی ازافزایش شورشگری طالبان درمناطق
جنوب وشرق کمتراست ،اماباشندگان آن ساحا هنوزهم به این باورندکه بـا
خروج نیروهای خارجی ،حضورطالبان گسترده ترخواهد شد.باوصف اینهمـه
نگرانیها ،براساس یافته های گلو 72%افغانها باور مندندکه نیروهایی امنیـتـی
ودفاعی کشورشان از عهدۀ مسوولیت های امنیتی و دفاعی برخواهند آمد.
گلو درنتیجه گیری این نظرسنجی نگاشت طالبان بصفت یک تهدید واقعـی
درنزداکثر افغانهاست واکثرآنان به این نظرندکه شورشگری آن گروه افـزون
خواهد شد .
هرچندامریکا درنظرداردبیش از 22هزار سرباز خود را تاپایان سال 122۱برای
آموزه وحمایت نیروهای افغان نگهدارد ،بیشترافغانها ،بنابرنظرسنجی ،خواستار
بازنگری این جدول زمانی وتمدیدحضورسربازان امریکا اند .افغانهـا بشـمـول
رئیس جمهوراحمدزی به این باورند که کارهای زیادی درکشورشان باقیمانده و
باوصف اعالم رسمی پایان جنگ ،منازعه در آن کشور پایان نخواهد یافت.

