
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 عزیز رویش در پی ارائه الگوی جهانی 
ـ بی بی سی   81 : عزیز رویش یکی از ده آموزگار برترجهان  فبروری/کابل 

میگوید ازآنچه در افغانستان آموخته، الگویی جهانی قابل تعمیم ارائه میکندکـه  
ـا.ـدو رویـش،   درجوامع جنگزده و درحال گذار ازسنت به مدرنیته کارآمـدب
ـاد   آموزگار وبنیانگذار دبیرستان معرفت درغرب کابل، هفته گذ.ته ازسوی نه

آموزگار برترجهان بعنـوان    ۰۵ ازبین    Varkey Foundationجهانی بنیاد وارکی 
المللی برای ربـودن    داور بین   ۷۶ یکی ازده آموزگاربرتر برگزیده .د تاازسوی 

 جایزه یک ملیون دالری آموزگاربرترجهان رقابت کندو )دنباله درصفحۀ آخر( 

 معلم عزیز رویش یکی از ده آموزگار برترجهان 
 طالب درحمله هوایی ناتودرنورستان   7هالکت 

ـ باختر:    81 ـاتـودر    ۶فبروری/کامدیش  طالب مسلح درنتیجۀ حمله هوایی ن
والیت نورستان امروزکشته .دندو آنان درولسوالی کامدیش دریک قریه در  
نزدیکی نوار دیورند آماج قرارگرفتندویک قوماندان پلیس مـرزی در.ـر   
کشور گفت طالبان درمخفیگاه .ان مشغول طرح یک ر.ته حمالت تروریستی  
بودندکه آماج طیاره های ناتوقرار گرفتندو گفته میشود درین حمله هوایی بـه  

 غیرنظامیان محل آسیب نرسیده استو 
 درنزاع دوخانواده دوکشته وسه زخمی بجاماند 

ـ باختر 81 : دردرگیری دوخانواده دروالیت بغالن دیشب دو  فبروری/بغالن 
تن ازطرفین کشته وسه تن دیگرزخمی .دندو این درگیری درولسوالی نهریـن  
درقریه  دوآبی رخ دادو عبدالفتاح هاتف ولسوال نهرین گفت: این درگیری در  
ـان صـورت   نتیجه مشاجره لفظی دوخانواده بر موضوع نامزدی دختروپسـر.
گرفته استو نخست خانواده پسر برمنزل مسکونی دختربمب دستی انداخت که  
 خسارات هنگفت به آن وارد.دو بررسی قضیه ازسوی پلیس آغاز .ده است و 

 عملیات در هیرمند ادامه دارد 
ـ باختر:عملیات نیروهای امنیتی دروالیت هیرمند هـم  81 فبروری/هیرمند 

ـات از    ۶7چنان ادامه داردودرتازه ترین انکشافات  طالب کشته .دندو این عملی
اوایل هفته جاری از.مال هیرمند آغاز .دو منابع امنیتی گفتندولسوالی نهرسراج  
تصفیه .ده وفعالً نیروهای امنیتی در نادعلی، سنگین وموسی قلعـه مصـرو   
نفر  8۶نبرد باطالبان اند، درمیان طالبان افراد خارجی نیزحضور دارندودرعملیات 

 هم زخم بردا.ته اند،  دونفرتروریست بازدا.تو  
اوباما خروج نیروهای امریکا از افغانستان 

 را بررسی می کند 
ـ باختر 81 : امریکاتصمیم بیرون .دن نیروهایش  فبروری/وا.نگتن دی سی 

ازافغانستان  را مورد بحث قرارمیدهدو روزنامه وا.نگتن پست خبردادکه  رئیس  
جمهور بارک اوباما ومشاوران امنیتی اش امروز درنشستی پیرامون این موضوع  
به بحث وتبادل نظرمیپردازندو درین نشست قوماندان عمومی نیروهای امریکا و  
ناتودر افغانستان نیزحضورخواهد دا.ت و اوباما احتماألبه جان کمپبل قوماندان  
ـیـت   ـع ـاوض عمومی نیروهای نظامی امریکا وناتو در افغانستان مسئولیت بدهدت
امنیتی را درنظرگرفته وبرخروج نیروهای آن کشور از افغانستان تصمیم بگیردو  
ـیـس   اوباما درحالی روی خروج نیروهایش از افغانستان به بحث میپردازدکه رئ
کمیته خدمات نظامی مجلس سنای اامریکا دیروز به او هو.دار داد ا.تباه عرا   
نباید در افغانستان تکرار گرددوا.تن کارتر نامزدوزارت دفاع امریکانیز درارایه  
برنامه کاری اش در مجلس سنای آنکشور گفته بود اگر رای بگیرد بهترمیداند تا  
 جدول زمانی بیرون .دن نیروهای کشورش ازافغانستان بررسی مجدد.ودو 

 اوج تنش میان طالبان  درسبزوار )شیندند( 
ـ باختر:    ۶ جنازه یک قوماندان طالبان در ولسوالی سبـزوار  فبروری/ سبزوار

هرات به آتش کشیده .دو او ازاثرانفجارماین زخمی وغرض تداوی به پاکستان  
انتقال یافت درهمان کشورفوت وجنازه اش به سبزوار).نیدند( انتقال یافته بود و  
یک مسئول امنیتی هرات گفت: طالبان برعالوه به آتش کشیدن آن جنازه، دو  

 تن نزدیکانش بنامهای عین الدین و غمی را نیزتیرباران نموده اند و 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 دل در حــرم کعبۀ تو سنگ نشانست            جان در طلب کوچۀ تو  ســــرو روانست
 تا شد سربــازار جهان یوسف حسنت            بس مشتری اش مرد و زن وپیر و جوانست
 شمس رُخ تـو  در دل هر ذره عیانست           چیزی که عیان است چه حاجت به بیانست
 سودای تو چون درسر هر دلشده افتاد             رخســـارۀ لعلش نگــرم برگ خزانست

 حقا که یــــک از جملۀ صاحبنظرانستاین شورش عشقست که چشم ازهمه پوشید          
 ازدیوان شورش عشق حضرت شیخ سعدالدین انصاری )رح( 

 دو ضایعۀ بزرگ علمی و سیاسی 

 شادروان استادغالم علی آیین                 شادروان محمد هارون امین       
ـا.ـ    ـار ع با درد ودریغ فراوان در دوهفتۀ گذ.ته، ملت افغانستان دوخدمتـگ
راستین خویش را ازدست دادو هردو اتفا  در ایاالت متحده صورت پذیرفتو  
 .رح جامعی دربارۀ این رفتگان عالیقدر درصفحات  این .ماره درج .ده استو 

 فابریکۀ سمنت غوری فعالیتش را ازسرگرفت 
ـ باختر   81 : فابریکۀ سمنت غوری باالخره پس ازنـزده روز  فبروری/بغالن 

فعالیتش را ازسرگرفتو بر  این فابریکه به دلیل عدم پرداخت بدیهی هایش از  
ملیون افغانی ازبابت صرفیۀ    811سوی .رکت بر.نا قطع .ده بودو فابریکه مبلغ  

 بر  بدهکاربودو 
ـان پـس از   ـفـت آن انجنیرمحمدکریم فرخ رئیس .رکت افغان سمنت گ
پرداخت ده ملیون افغانی ازبدیهی هایش، دوباره بر  را به فابریکه آورده انـدو  
نزده روزتوقف فعالیت فابریکه، بیش ازهشتاد هزاردالر برای آنان ضرر درپـی  
ـا،   ـن دا.ته استو لذاآنان میکو.ند درکنارپرداخت بدیهی هابه .ـرکـت بـر.
خسارات وارده  درجریان این نزده روز را به دست آرندو درفابریکه بیش ازسه  
ـئـوالن   صد کارگر مشغول کاراند و روزانه تاپنجصد تن سمنت تولیدداردو مس

 .رکت بر.نا تاکنون دراین باره ابراز نظر نکرده اند و 
 تغییرنام برخی جاده های شهرهرات 

ـ باختر 8۶ : کمسیون نامگذاری جاده های .هرهرات امروز  فبروری/هرات 
ـنـ    ـات وفـره درریاست .هرداری تحت ریاست آریارؤوفیان رئیس اطالع
تشکیل جلسه دادو درین جلسه که برخی .خصیتهای علمی ادبی, فرهنگـی و  
اجتماعی؛ استادان دانشگاه وبرخی مقامات .رکت دا.تند, رئیس اطالعات و  
فرهن  برنامگذاری جاده ها بااستفاده از نامهای .خصیتهای مطرح متقدمین و  
متاخرین تاکید نمودوگفت بعدازین نام جاده هاازبین .خصیتهایی انتخاب میشود  
ـام   که سی سال قبل وفات نموده با.ندوبربنیادگفته های رؤوفیان درگزینـش ن
جاده هاابتدااز.خصیتهای هرات,سپس ازعلما,معززین, .عراونویسندگانکشور ,  
 جهان اسالم وجهان بشریت وهمچنان استفاده ازکلمات نیک صورت میگیردو 
درین جلسه که مختص به نامگذاری جاده های ناحیه اول بود فیصله .د تا سه  
راهی مقابل دروازه هالل احمربنام میدان هالل احمرمسمی .ودو ازچهارراهـی  
مستوفیت الی میدان هالل احمربه بنام خیابان گوهر.اد تغییرنام یافت واز فلکـه  
هالل احمر الی بلوار موالنا نورالدین عبدالرحمن جامی بنام خیابان .اهرخ میرزا  
نامگذاری .دو فلکه اول خیابان نوایی بنام فلکه بیت االمان وفلکه اخیراین جاده  
که به دروازه باغ آزادی منتهی میشودبنام فلکه دولتخانه مسمی .دو جاده باغمراد  
مجدداجاده باغمرادنامگذاری .دونیزجادۀ که چهار راهی فامیلیهای قول اردوی  
سابقه رابه خیابان دانشجومنتهی میسازد بنام خیابان خواجه مرادبخش مسما .ـدو  
یکی دیگرازفیصله های این جلسه, عدم تغییرنامهای تاریخی وبا مسمی گذ.ته،  

 قرار.د تانام این محالت بنام اصلی خودباقی بماند و 
جلسه نامگذاری جاده های .هرهرات بعدازنزدیک به یکسال، هفته گذ.تـه  

 دراثرجدیت ریاست اطالعات وفرهن  مجدداً به فعالیت آغازکردو 
 امریکابایدبه حضورنظامی درافغانستان ادامه دهد 

ـ باختر 81 : رئیس کمیتۀ خدمات نظامی مجلـس  فبروری/وا.نگتن دی سی 
ـان ادامـه   ـت سنای امریکا میگویدکشورش باید به حضور نظامی خود در افغانس
بدهدتا دستآوردهای چندین ساله درین کشور حفظ .وندو افغانستان باسرنو.ت  
عرا  مواجه نشودو جان مک کین دیروز درنشست مجلس سنای امریکاگفت،  
رئیس جمهور اوباما نباید ا.تباه عرا  را درافغانستان تکرارکندو اگر بارک اوباما  
تمام سربازان را از افغانستان بیرون کند، این کشور مانند عرا  دچار هرج و مرج  

 می .ود و به یک تهدید برای امریکا مبدل خواهد .دو 
نظامی را درافغانستان نگهدارد    8۵1۵۵امریکا تصمیم دارد درسالروان میالدی 

 ماموریت نظامی خود را به پایان برساندو 1۵8۶ودراوایل  

 ملیون دالربانک انکشاف آسیا به افغانستان    031کمک 
ـ باختر 8۵   81۵: بانک انکشا  آسیایی مساعدت بالعوض  فبروری/کابل 

ملیون دالری بخاطرتقویت سیستم ترانسپورتی دراختیارافغانستان قرار میـدهـدو  
 ADBمحمدسلیمان نوری سخنگوی وزارت مالیه گفت: بانک انکشا  آسیایی  

ـهـت    81۵و دولت افغانستان دوموافقتنامه کمک بالعوض  ملیون دالـری راج
ا.کا.م   –کیلومترازولسوالیهای بهارک    8۵1تمویل ساخت سرک ملی به طول 

ـاعـدت   والیت بدخشان با زیربنای ساخت سرک عقد میدارندوپروژه .امل مس
ملیون دالراتحادیه اروپاجهت تقویت سیستم خط آهن افغانستان، بهبود  18معادل  

ـای مـرکـزی   ـی انتقال اموال وافراد ازمسیرراه همکاری اقتصادی منطقوی آس
CAREC بخاطربهبود بهره برداری وحفظ ومراقبت سرکها درافغانستان میکنندو 

ـایـی   ـی پانیال رئیس بانک انکشا  آسیایی در کابل گفت بانک انکشا  آس
متعهد به حمایت وانکشا  .بکه ترانسپورتی وتطبی  طرح جامعی در افغانستان  

ملیارد دالربرای پروژه های احداث سرکها،  1/8میبا.دو تا امروزاین بانک بیش از 
خط آهن ومیادین هوایی افغانستان اختصاص داد استو اکلیل حکیمی وزیـر  
مالیه، خاطر نشان ساخت که ازهمکاریهای متداوم بانک انکشا  آسیائـی واز  
طری  اجرای موثراین پروگرام خرسند هستیم و انتظار داریم تا همکاران بیشتری  

 را جهت انکشا   سکتور ترانسپورت افغانستان دا.ته با.یم و  
ـبـکـه   ـا  . این پروژه چهارمین قسط برنامه ازدیاد سهولتهای مالی وانکـش
ترانسپورتی درافغانستان است که توسط این بانک انکشا  آسیائی تـمـویـل  

 میگرددو 
کیلومترسرک ملی ومنطقوی، پـروژه    ۷1۵پروژه های قبلی .امل بازسازی 

کیلو مترخـط آهـن    ۷7۵های فرعی انکشا  محلی، برنامه ریزی دقی  برای 
.مال افغانستان وسایرفعالیتهای تداوم سرمایه گذاریهای فزیکی بوده استو بـر  

ملیـون  877ملیون دالرکمک بانک انکشا  آسیائی،کمک   ۷۷۶عالوه کمک 
دالرجهت بهبود زیربناهای افغانستان ازطری  صندو  امانتی زیربنا توسط جاپان،  
ـامـه   انگلستان و اتحادیه اروپا به این برنامه کمک صورت گرفته استواین بـرن

 توسط وزارت فواید عامه منحیث نهاد اجرائی تطبی  میگردد و 
 سالروز خروج ارتش سرخ از افغانستان تجلیل شد 

ـ باختر 8۰ ـای    1۷: از فبروری/کابل  دلو روزنجات ملی سالروز خروج نیروه
ارتش سرخ ازافغانستان امروز درکابل تجلیل بعمل آمدودر همایشی که امروزبه  
ـبـه   همین مناسبت درتاالرلویه جرگه برگزار.ده بود، .ماری ازمقامات عالیرت
ـانـواده   دولتی .خصیتهای جهادی، جمع کثیری از .هریان کابل، مجاهدین، خ

 های .هدا و معلوالن و معیوبان راه جهاد و مقاومت .رکت دا.تندو 
ـایـد از   درمحفل، صالح الدین ربانی وزیر امورخارجه گفت: نسل جوان ب
گذ.ته بیاموزد که چگونه بخاطر پیشرفت کشور.ان کارکنند وافغانستان زمانی  
درمسیرپیشرفت قرارخواهدگرفت که جوانان کمر همت ببندند و برای امروز  
و فردای کشورکار نمایندو اوخاطر نشان کردکه نبایددرهیچ معاملۀ مجاهدین را  

 نادیده گرفت وآنان فراموش .وندو  
ـاهـدیـن   عبدالرو  ابراهیمی رئیس ولسی جرگه خاطرنشان ساخت که مج
گذ.ته وآینده این سرزمین راساختند آنان نیروی پـرتـوان ایـن کشـورانـد،  
ـان دوران   ـیـوب ـع ـلـوالن وم اوبردستگیری ومعاونت به خانواده های .هدا، مع

 جهادومقاومت تاکید کردو 
درین همایش .ماری دیگراز.خصیتهای جهادی وملی کشور چون محمـد  
اسماعیل خان، محمداکبری، عبدالهادی ارغندیوال، استاد عبدالرب رسول سیا   
و.ماری دیگرصحبت کردندو استادسیا ، برنقش مجاهدیـن درحـکـومـت  
وحدت ملی تاکید نمود، او داعش را نسخه دیگراز آنانی دانست که قبالً طالب  
و القاعده راخل  نموده اند وهمه این گروهها برای بدنامی مسلمانان انـدوبـرای  
ـان   اسالم ستیزی خل  .ده اندو استادسیا  تاکید کردکه مردم مجاهد ومسلـم
افغانستان همچنانکه علیه توطیه های دیگرکه دربرابر اسالم صورت گـرفـت،  
مقاومت کردند ودربرابر اسالم ستیزی ایستادگی کردند، دربـرابـرحـرکـت  
ـاهـد   تروریستی واسالمی ستیزانه داعش نیز ایستاده خواهد .د و به عنوان مـج

 همیشه درکنار مردم خود خواهیم ایستاد و 
دلو مصاد  با بیست و.شمین سالروز خروج نیروی    1۷بایدگفت که امذوز 

سال قبل ازامروز جنرال یوری گـرومـو   1۷ارتش سرخ از افغانستان استو  
ـتـی بـه   ـاپـل دوس ـان ی آخرین سربازارتش سرخ بودکه باعبور ازپل حیـرت
 حضورتقریباًدهساله نظامی ارتش سرخ در افغانستان نقطه پایان گذا.ت و 

بهای ده سال ا.غال به قیمت جان یک و نیم ملیون افغان تمام .د و زیر بنای  
اقتصادی افغانستان را از هم پا.ید و حدود پنج ملیون افغان را به کشورهای دیگر  
ـای   آواره ساختو ضمناً تجاوز ارتش سرخ به افغانستان پای مداخله کشـور ه
ـا را   دیگر را به این کشور باز کرد که رنج نا.ی ازآن تااکنون مردم و کشورم

 رنج میدهدو 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

 بهای مناسبت تقدیم میکند
 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ـ ورجینیا      فرهاد میرزا                                                  انندل 
 تصامیم خودسرانه، خودخواهانه، نابخردانه،  

بی باکانه، نامسئوالنه و غیرملت گرایانۀ احمدزی،  
 کشورما رابه نابودی می کشاند ! 

اگربه خاطردا.ته با.یم، یکی از اولویتهای حکومت وحدت ملی، که ازآن  
ـا.ـد،   در توافقتنامۀ ایجاداین حکومت، که توسط غنی احمدزی و عبداهلل امض
آوردن اصالحات الزم وبنیادی درکمسیونهای مستقل انتخاباتی بود، که هـمـه  
ـای   ـه ـیـون .اهدیم که بنابرتقلبات گسترده و.رم آور، آنهم ازطر  خودکمس
انتخاباتی وحکومت وقت به نفع یک کاندید مشخص، انتخابات ازمشروعیـت  
بازماند وباارتکاب این خیانت بزرگ ملی چیزی نمانده بودکه بازکشور به یک  

 بحران بزرگ سو  داده .ودو  
امامتأسفانه درکشور خداداد ما که هیچ گفته ونو.ته وعهدوپیمانی به عـمـل  
پیاده نمی .ود، این موضوع مهم ملی که برای جلب اعتماد ازدستۀ رفتۀ مـردم  
ـفـکـر   درانتخابات بعدی چقدرمهم است، باتأسف به تا  بلندگذا.ته .دو مغزمت
جهان معلوم است که چرابه آن عالقه نشان نمیدهد، اماتعجب اینجاست کـه از  
عبداهلل که قربانی این خیانت ملی بود، وباتهدید او درتشکیل یک حـکـومـت  
موازی، باپیشنهادجان کیری وزیرخارجۀ امریکا اساس حکومت وحدت ملـی  

 گذا.ته .د، نیز صدایی برنمی خیزد واقدامی صورت نمی گیرد! 
البتهازدومین مغزمتفکرجهان که امروز ازبرکت تقلبات کمسیونهای انتخاباتی،  
اگربه ریاست جمهور انتخابی مردم کشور نرسید، الاقل رئیس حکومت وحدت  
ملی انتصاب .د، ورنه درغیرآن، عبداهلل رئیس جمهورانتخابی کشورمی بـود،  
نمی توان چنین انتظاری رابرد که به اصالحات این کمسیونها بپردازد وآنهایـی  
راکه تاپای جان کو.یدند اورابا تقلبات .رم آوروحتی ارتکاب خیانت بزرگ  
ـا   ـازد، وی ـعـزول س ـان م ملی به این منصب ومنزلت برسانند، از وظایف .
آنقدرجرئت نمایدآنها راکه اسناد و.واهدکافی موجوداست، به دادگاه عدلـی  

 وقضایی معرفی نمایدو  
متأسفانه مساعی .ورای ملی کشورکه درین موردبحث ومصوبۀ مبنی برتغییر  
ـای   و اصالحات بنیادی درین کمسیونهابه تصویب رساندند بنابریکی ازماده ه
قانون اساسی، که مجلس نمی توانددرسال پایانی کارش به چنین اقدامی دست  
بزند، این مصوبه جنبۀ قانونی به خودنگرفت و نه تنهااحمدزی وعبـداهلل دریـن  
امرمهم به تعهدات .ان احترام نگذا.تندبلکه درتوزیع تذکره های الکترونیکی  
که آمادۀ توزیع میبا.د، ونقش آن در.فافیت انتخابات بعدی بسیارموثراسـت،  
واگر صدفیصد نتواند ازتقلبات جلوگیری کند، به یک فیصدی زیاد ازآن می  
کاهد، باوجودیکه ازادارۀ تهیه کنندۀ این تذکره هابگفتۀ رئیس آن مـوسـسـه،  
مکاتیبی عنوانی ریاست امنیت ملی و.خص رئیس حکومت وحدت ملی غنی  
ـتـه   احمدزی ارسال، وتو.یح امرتوزیع تذکره هامطالبه .ده است، متأسفانه هف

 هامیگذرد وجوابی حاصل ندا.ته اندو  
نظربه فیصلۀ مجلس وزرای کابینۀ کرزی اقدام به    812۵بایدگفت که درسال 

ساختن این .ناسنامه های الکترونیکی .دو به قرارگفتۀ رئیس آن موسسه بودجۀ  
آن قسماً ازطر  دولت افغانستان والبته قسمت بیشترآن ازطر  ملل متحـد و  
کشورهای دیگرتمویل میشود، این موسسه درحدودهزار نفرمأمـور داردکـه  

هزاردالرمیرسد، والبته بخش تخنیکی آن که مـربـو     1۰۵معاش ماهانۀ آنهابه  
 وزارت مخابرات است، مأمورین ومعاش علیحدۀ خود رادارد و  

به گفتۀ رئیس این موسسه وعضوی ازولسی جرگه، مصوبۀ قانونی .دن ایـن  
ـای   ـاض .ناسنامه هاهفده ماه پیش به کرزی فرستاده .د، که متأسفانه باوجودتق
مکرر ولسی جرگه، کرزی آنرا امضانکرد، امااین مصوبه توسط غنی احمدزی  
امضا.د، مگربعدازامضا، جمعی که به آن مخالف بودند، نزدغنی احمدزی رفتند  
واین سبب .دکه تا امروزغنی ازامرتوزیع این .ناسنامه های الکترونیکی کـه  

 درانتخابات پارلمانی آینده بسیار مهم است، خودداری نمایدو  
موضوع بسیارمهم وحیاتی دیگرکه تاحال این حکومت وحدت ملی بـه آن  
توجه نکرده، خط مشی مشترک ویابگوییم تعیین یک سیاست .فا  خارجی  
و یک ماسترپالن کاری داخلی است، وطوریکه مشاهده میشود، هردوزعیم و  
تیمهای .ان درامورداخلی وخارجی سیاست، برنامه، نظر وعملکرد خودرادارند،  
ومتأسفانه بدون مشوره و نظریکدیگر عمل میکنند، طوریکه گویی حکومـت  
وحدت ملی اصال وجودندارد ! این امراز.روع تاحال ازعملکرد غنی احمدزی  
ـیـکـه   ـال مشهوداست، که او خودرایک رئیس جمهورانتخابی میشمارد، در ح
نیست ! اورئیس حکومت وحدت ملی انتصابی است که بر کشورما تحمیل .ده  

 است، چنانکه سیزده سال پیش کرزی برکشور ما تحمیل .د و 
ـام داده     احمدزی اصالً به عبداهلل توجهی نداردوهمه کارهایی که تاحال انج

ومیدهد، بدون مشوره وحتی آگاهی اوبوده استو مذاکرات مرموز وپشـت  
پردۀ اوبانظامیان وآی اس آی پاکستان درکشورخود ما، وهمچنان درپاکستان،  
که همه ازپارلمان ومردم ماپو.یده ماند، درحالیکه درتاریخ کشورخود زعیمی  
ـاری   ـیـن ک راسراغ نداریم که باهمه قدرت وصالحیتی که دا.ته است، به چن
دست زده با.د، که خودسرانه بدون آنکه حتی نمایندگان مردم راازمـوضـوع  
ـام   آگاه ویاباآنهامشوره کرده با.د، باد.منان افغانستان مخفیانه مذاکراتی انـج
بدهد، به موافقاتی برسد وبعداً آنچه راگفته و.نیده، امضا کرده وتعهد سپـرده  

 است، همه وهمه راازمردم کشورش پنهان کندو 
بلیون دالرباال    ۰بلیون به    ۰/1امضای قرارداد تجارتی باپاکستان، که مبلغ آنرااز 

برد، وتوسط زاخیلوال مشاوراقتصادی احمدزی، و فاسدترین وزیرمالیۀ کشور  
امضا.د، ازتصمیم خودسرانۀ دیگر این مغزمتفکرجهان است، که بزرگتـریـن  
ـاد   ـتـص کمک برای فروش متاع بی ارزش پاکستان، وبزرگترین خیاتی بـه اق
کشورماستو مامتأسفانه جزچندقلم ا.یای صادراتی ازقبیل میوه جات خشک و  
تازه، چوب، زغال سن  که بصورت خاکه به پاکستان صادرمیشود ودوباره به  
ـاع   صورت خشک ده چندقیمت واردکشور میشود، ویک چندچیز دیگر، مت
ـاع   ـت زیادی نداریم که به پاکستان صادرکنیم و درحالیکه به هزارها هزارا.یا وم
پاکستانی موردضرورت ما، همه ازپاکستان با کیفیت بسیارپاییـن واردکشـور  
ـاد   میشودو متأسفانه به صدهافابریکه و دستگاه خردوکوچکی که باعـالقـۀ زی
امامصار  گزا  درکشور سرمایه گذاری .ده و.روع به تولید کرده انـد،  
 نسبت قیمتهای بلندکه بامتاع پاکستانی رقابت کرده نمیتواند،)دنباله درستون اول( 

 فرانسهداکتر نوید پارسا                                                    
  توضیح برچند نکتۀ اساسی

 مکلفیت وزارت خارجه وحکومت افغانستان درقبال اعترافات مشر  : 
درتمام نظامهای حقوقی اعترا  یکی از دالیل اثبات جرم می با.دو بعـداز  
ـا    ـث این اعترا  حاکم نظامی ساب  پاکستان برطب  اصول حقو  بین الملل، می
های بین المللی و قطعنامه های .ورای امنیت در رابطه با میارزه بر ضد تروریسم  

 می باید : 
و محترم صالح الدین ربانی وزیرخارجه بایداین اظهارات مشـر  را بـه  8

 .کل نو.ته به انگلیسی همراه با ثبت آواز مشر  تهیه نماید 
مرتکب .ده اند،  بـه    1۵۵1و تمام حوادث وجنایاتی راکه طالبان بعد از  1

 .مول خسارات مالی وجانی بالوسیله یک کمیته فهرست وارترتیب .ودو 
و این اسناد ضم نامۀ عنوانی منشی عمومی ملل متحدو.ورای امنیت م وم  1

 فرستاده .ودومنحیث سندرسمی تقاضای نشرآن صورت گیردو 
ـیـز  7 و افغانستان همه اسناد راضم .کایت نامۀ به محکمه بین المللی جزایی ن
 بفرستدو 
ـا    ۰ و مشر  وسازمان استخباراتی پاکستان، که خال  تصامیم ملل متحد ب

تروریستهای القاعده وطالبان درارتکاب جنایات ضد بشریت .ریک بوده اند،  
ـیـب   ـق باید بالوسیله محکمه بین المللی جزایی باساس .کایت افغانستان مورد تع

 قرار گیرند و 
ـان  ۷ ـ بعداز ارزیابی مالی خسارات موضوع جبران خسارت از دولت پاکست

 مطرح .ودو 
ـنـد   ـا. اگرغنی احمدزی وتیمش وجیبه خود را درست درک نـمـوده ب
ـیـرنـدو   بصورت عاجل به نکات فو  توجه نموده و اقداماتی را رویدسـت گ
متاسفانه دولت ناتوان کرزی که بعد ازمردار.دن بن الدن در پاکستان این کارها  
را انجام داده میتوانست اقدامی نکرد و باید درین گرماگرم اعترافهای مشـر ،  
ـایـدو   افغانستان برای دفاع ازمنافع خود ازین فرصت سیاسی حداعظم استفاده نم
 خامو.ی بزدالنه حکومت وحدت ملی تابه حال درین زمینه خجالت آور است و 

از لحاظ حقوقی فـردی  مشاور حقوقی ؟ و صحبت های غیر حقوقی ؟؟؟  
فاسد گفته می .ود که نسبت ارتکاب جرمی به محکومیت قطعی وی حـکـم  
.ده با.دو هدایت مقام ریاست جمهوری ، از طری  به اصطالح مشاور حقوقی  
،برای تهیه فهرست افراد فاسد .باهت های زیادی به اوامر ستالین داردو در زمان  
ستالین برای تصفیه افراد مخالف ستالین که اعمال .ان به هیچ صورت وصـف  
جرمی نمیدا.ت و اتهامی برای .ان وار د .ده نمی توانست تحت عنوان)تماس  
با محیط و محافل خطرناک( مورد تعقیب قرار گرفته و مجازات می .دندو حال  
در افغانستان نیز چه در مرکز و چه هم در والیات ادارات خارنوالی وابسته به تیم  
غنی می توانند مطاب  میل خود افرادی را به نام فاسد .امل لیست سازندو مفاهیم  
حقوقی مندرج درقانون اساسی که بیگناهی را حالت اصلی میداند فدای نافهمی  
و ندانم کاری های افراد نا آگاه میگرددومبارزه بر ضد فساد کار نیکویی استو  
آقای مشاور حقوقی و غنی یک دعوای جزایی برعلیه زاخیلوال را آغاز کننـد  
که نمونه یی با.د از صداقت .ان در امر مبارزه بر ضد فساد و تحریک دعوای  
جزایی بر علیه زاخیلوال بعد از وارد .ده اتهام برعلیه موصو  از جانب وکالی  
پارلمان و مرحوم داکتر لودین مطاب  قانون اجراات جزایی حتمی میبا.دومشاور  
حقوقی که مانند آمر خود .خص عصبی و احساساتی می با.د آنقدر در کار  
ها گیچ .ده اند که نمیدانند و نمیتوانند چه بکنند و چگونه در مطابقت با قانون  

 بر ضد فساد مبارزه کنند و یک روش معقول را طرح و تطبی  کنندو 
 دیوانه ساالری غنی احمدزی یا دولت دیوانه ساالر 

یگانه راه عدم مرکزیت اداری وانتخاب والی ها بالوسیله مردم ویا .ـورای  
والیتی میبا.د، که عمدتا پشتون های هژمونیست مخالف آن میبا.ندو احمدزی  
درمقالۀ باافتخاراحساس خرسندی خودرا از مرکزیت اداری وتعین والی ها از  
جانب مرکز ذکر نموده بودو ) در تواف  دوطر  عدم مرکزیت قبـول .ـده  
ـات یـک   است( اجراات اداری این مظهرجنون یک عظمت طلـب وحـرک
اتوکرات خودسر را نشان میدهدو بی اعتنایی به مردم، قانون، نمایندگان مـردم  
برای تشکیل کابینه وخودرا محورهمه چیزقرار دادن مظهردیوانه ساالری وی  

 می با.دو  
درهرات وی گفت ) من( برای هرات برنامه یی راترتیب میدهمو در هرجا  
از)من این میکنم یا آن میکنم( صحبت میکندو هنوزاین دیوانه ازمفاهیم اساسـی  
اداره وحکومت داری چیزی را نمیداندو در دید دیوانه ساالرغنی اصل )برائـت  
ذمه حالت اصلی است( بی معنی می با.دو برای وی )مجرم بودن حالت اصلی  

نفرازمنسوبین امنیتی وملکی رابـدون طـی    7۰است(، بدین ترتیب در حدود  
ـتـه و   مراحل قانونی مطاب  نورم هاییکه در کشورپیش بینی .ده، مجرم .ناخ
ـا   ازکار برطر  مینمایدو این اجراات بدون طی مراحل معمول درنظام اداری م
ـایـت از   وهمه کشورهای متمدن صورت گرفتهو این موضوع به معنـی حـم
مفسدین نبایدتلقی .ود بلکه هد  تاکید برحاکمیت قانون است نه حاکمیـت  
اراده یک فرد ودیوانه ساالری و سایر اعضای دولت وحدت ملی اگرخـود را  
ـا   درهمچون سیاستها .ریک نمیدانند، باید صدای خود را بلندنمایند،  ورنـه م

 صاحب یک دولت دیوانه ساالر خواهیم بود و/ 
***************************************** 
بسته میشوندو این .کایات راپیوسته ازین فابریکه داران میشنویم که حکومت  
ـای   ـی وحدت ملی به جای تقویۀ متاع باارزش آنها، به تورید بیشتـرامـوال وا.

 خارجی مخصوصاً پاکستانی می پردازندو  
ـان، کـه   ـت ـاکس فرستادن صاحب منصبان کشوربه منظورآموزش حربی به پ
کرزی درسیزده سال حکومتش ازآن إبا ورزید، ازتصامیم و توافقات مـرمـوز  
وپشت پردۀ دیگراین مغزمتفکرجهان است، که عزت، .أن، .وکت، غـرور  
ـای د.ـمـن   وهمه ارز.های ملی ماراقربانی خوش ساختن وبرآوردن خواسته
ـثـل   .ماره یک ما، پاکستان میکند، تابگفتۀ یکی ازنمایندگان ولسی جرگـه م
ـیـم   فرستادن صاحبمنصبان ما به .وروی وبرگشت آنهابوطن، زمینه رابرای تسل

 کردن کشوربه پاکستان آسانتر بسازدو  
ـان   ـت ـانس عملیات نظامی مشترک افغانستان باپاکستان وقوای ناتو درخاک افغ
نیزازآن توافقات پشت پرده وخودسرانۀ احمدزی است که کرزی آنرا برمـال  

 ساخت و.دیداً ازآن انتقادکردو  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : به تعلی  گذا.تن ورود سالحهای هندی، که قبالً در)دنباله درصفحۀ .شم( 

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

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

Telephone: 805 241 0780    

ـ ورجینیا الحاج امان الملک جالله                                               سپرنگفیلد 
 زخم شمشیر التیام پذیراست، امازخم زبان نه ! 
تبصره هاوگزار.ات زیادی درمجله هاواخبارها وتلویزیونهاورادیو ها دربارۀ  

ـتـگـی 81قتل  ـف نفرمشهورترین کارتونیستهاوطنزنویسان فرانسه ومدیرمجلۀ ه
).ارلی هبدو( وهمکاران قلمی ومهمانان .ان به نشررسیده وهنوزهم ادامه دارد،  
خواندم و چیزی که مرابه نو.تن این سطور وادا.ت اینست که اکثرمامردم تنها  
روی ور  رامیخوانیم وفی الفوربا قضاوت عاجالنه بی سنجش و بی دلیـل بـه  
تقبیح یکجانب میپردازیم وهیاهوی و .ور وغوغا براه می اندازیم، بدون اینکـه  
ـلـی   ـلـت اص پشت ور  راهم بخوانیم ودریابیم که درآن چه نو.ته است؟ وع
همچو واقعات خونریز راکه ازکجا سرچشمه گرفته، جستجونماییم، وبه قناعت  

 خودودیگران بپردازیمو  
نفری که درین حملۀ پالن .ده ازجانب دوبرادرایماندار وفداییان اسالم،  81

به قتل  1۵8۰جنوری   ۶الجزایری فرانسوی، بنامهای سعید و.ریف کوا.ی بتاریخ 
ـیـت   رسیدند، عکس العمل اعمال توهین آمیز.ان در مقابل دین اسالم و.خـص
 بزرگوارپیغمبراسالم ،توطئۀ .راندازی،هرج ومرج درجامعه بود، نه آزادی بیان و  
متأسفانه این واقعه درمیدیای جهانی ومخصوصاً ازجانب دانشمندان اسالم که  
به آن رن  ورون  ظلم، وحشیگری وعمل تروریستی اسالمی گذا.ته .د، و  
کشور های اروپایی رادرمقابل مسلمان جهان علی العموم ومسلمانان مقیم دراروپا  
علی الخصوص برانگیخت، و تظاهرات وپروتستهای گسترده با.عارهای پـراز  

 خشم و نفرت وتحقیر واهانت را موجب گردید و  
واقعاً هم چنین حمالت تروریستی ودهشت افگنی که باعث نفرت و انزجار  
عوام الناس میشود، ومردم رابرضددین اسالم ومسلمانان به .ورش وطغیان مـی  
  2/88آورد، کار.ایستۀ نیست، که نمونۀ آنرا در حمالت تروریستی القاعـده  

برمراکزتجارتی نیویارک و پنتاگون وسقو  طیارۀ مسافربری دیدیم، که دسته  
ـالـک   ـال مـم ـغ به تبرد.منان اسالم، که هرآن درصددسرکوبی مسلمانان وا.
ـیـدن و   اسالمی درتپ وتالش هستند، دادو درنتیجه رئیس جمهوربوش درکوب
تذلیل مسلمانان که درامریکایک اقلیت بزرگ وپرنفوذی راتشکیل داده بودند،  
ـال   ـال ازاعـم ـق متشددانه و مقهورانه عمل نمود، وکسی رافرصت یا جرئت انت
ـابـل   ـق ـبـی درم ظالمانه وخودسرانه اش نمیداد، واین حمله را آغازجن  صلی
 مسلمانان نامید وجهراً اعالن کردکه، هر کسی که با مانیست، د.من ماست ! 

کارتونیست وطنزنویس وهمکاران .ان و اینکه دونفر    81برمیگردیم به قتل 
برادرمسلمان فداکار به همچو یک اقدام انتقام جویی دلیرانه جرئت ورزیدنـد،  
ـاعـث   یکطر  قضیه است، اماطر  دیگرقضیه مهمتراینست که چه چیزی ب
بروز این فاجعۀ خونین وپر هیاهو .دو بسی ازرسانه های خبری از گـزارش و  
توضیح منصفانۀ آن طفره رفته اند، وازعلت وعلل اصلی که در بوجـودآوردن  
 چنین اقدام انتحاری خونریز نقش بنیادی دا.ت، ذکرمفصلی ننموده اندو  

ضر المثل است که سرخونچکان کنیز راهرکسی می بینداماقلب خونچکان  
بی بی راهیچکس نمی بیندو توهین کردن به مقدسات مردم اهانت به دیـن و  
عقاید دیگران، جریحه دارساختن احساسات عقیدوی خالی ، تحقیرکـردن و  
ـای مـوهـن از   تمسخرنمودن رهبران مقدس مذهبی آنها، خاصتاً نشرکارتونه
حضرت محمد)ص( پیشوای دو ملیارد مسلمان جهان، تکراراً وتکراراً درجراید  
ـان   وروزنامه ها وفخر فروختن به همچو اعمال زننده و .رافگنانه، آیا آزادی بی

 .مرده میشود؟ به کدام عقل ومنط  وقانون ؟  
اگراین منحرفان یاوه سرا ود.منان سرسخت دین اسالم، اعمال ظالمانـه و  
وحشیانۀ گروه القاعده، قتل وسربریدن مردم بیگناه وزنده درآتش سوختن انسان  
ـتـران   ازجانب گروه تروریستی داعش، یاگریختاندن وبه بردگی گرفتـن دخ
ـاری و   معصوم وبی دفاع ازجانب گروه منفور بوکوحرام، یاقتل وکشتارانتـح
تخریب آبادی ومراکزتعلیمی و انتفاعی گروه تروریست طالبان درافغانستان و  
پاکستان، رادلیلی برای یاوه سرایی خودمی آورند، اینهاچه ربطی به دین اسالم  
یا.خصیت عدالت پسند حضرت محمد)ص( دارد؟ آیا بدترازین واقعات دربین  
کاتولیکها وپروتستانتها ویادربین اسرائیل وفلسطین همین حاالدر جریان نیست؟  
اماآن جنابان سرباخته، بجای تحقیروتوهین گروههای تروریستی وآدمـکـش،  
تیرهای مالمتی وتقبیح .انرابسوی دین اسالم و.خصیت حضرت محمد)ص(  

 .لیک مینمودند و  
سلمان ر.دی کتاب آیات .یطانی رانشرنمود، که در نتیـجـۀ    8211درسال 

آن .ورش گسترده دربین مسلمانان جهان بوجودآورد، وآیت اهلل خمینی برای  
ـقـت   قتل اویک ملیون دالرجایزه گذ.تو اماسلمان ر.دی بعدازسالهای پـرمش
ـتـۀ   وبیم و زندگی مخفیانه وازهم پا.یدن .الودۀ خانوادگی اش، باالخره ازنو.
خود نادم گشت، به مرکز اسالمی لندن حاضروتوبه گار.د، وباخواندن کلمـۀ  
.هادت به اسالم خود اقرارنمود وازنو.تن کتابش که باعث جریحه دار.ـدن  
احساسات مسلمانان وقیام برضداو .ده بود، عذرخواهی نمود، که حاال آزادانه  

 به زندگی اش ادامه میدهدو  
روزنامۀ )پوالندریستن( دنمارکی کاریکاتورحضرت محمـد   1۵81درسال 

)ص( رابصورت اهانت آمیزنشرنمود، که باواکنش .دید مسلمانان سراسردنیا و  
اروپا وتهدید وحمالت سوقصدعلیه مدیرآن )یوان میکلسن( وآتش زدن بـه  
دفترروزنامه روبرو.د، واعالن نمودکه بعدازین برای جلوگیری ازتنش آفرینی  
 وتحریک احساسات مسلمانان از نشرکارتون پیغمبراسالم خودداری مینمایدو  
پس چراهمین دوازده نفرکه چارنفرآن افراد موهن بی وجدان و منشأ فساد  
ـیـت و   ومنبع .راندازی ونفرت افگنی وتوهین به مقدسات مسلمانان، که حیث
آبروی دیگران رابه تمسخر واستهزا میگرفتند ازدونفر فو  یعنی سلمان ر.دی  
ـان   و مدیرمجلۀ پوالندرستن، درس عبرت وانتباه نگرفتند وباعدم کنتـرول زب
سرخ، سرهای سبز.انرا به بادفنا سپردندو هرچه ازحد بگذرد رسوا .ود ! انگشت  

 مکن رنجه به درکوفتن کس، تاکس نکند رنجه به درکوفتنت مشت ! 
نفرکه بسی ازآنهاافراد بدعن ،  81حاالاگر ممالک اروپایی به انتقام قتل این  

ـنـد   الابالی و.راندازبودند، بپاخیزندودربرابرمسلمانان جهان یامسلمانان اروپا، مان
 آقای بوش اعالن جن  صلیبی رابنمایند، آیانتیجۀ بدست خواهندآورد؟نه خیر! 
ـادی،   آقای بوش که بابیرحمی وقساوت بادا.تن قدرت عظیم نظامی، اقتص
ـنـی و   سیاسی وسالحهای مرگبار وقوای هوایی وبحری مجهز و تعرضات عل
 سری وکوبنده وکشنده نتوانست ازهرج ومرج و .ورش)دنباله درصفحۀ .شم( 
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 ش افغانستان درمعرض خطر حتمی داع

ـان در   ـب ـال جوز  گوالن ستین و تیمور.ان گزار.ی رازیرعنوان )رخنۀ ط
  1۵8۰جنوری   11افغانستان، منفذی برای ورود داعش تلقی میگردد( در.مارۀ 

روزنامۀ نیویارک تایمز به نشرسپرده اندو من پس از یک تبصرۀ کوتاه، برگردان  
 فارسی آنراخدمت مطالعین ارجمند تقدیم می دارمو  

درحالیکه زخمهای ناسورحمالت انتحاری وانفجاری گروه ضدانسانی طالبان  
ـام   ـن ـان ب ـب هنوز تازه میبا.د وهرروز قربانی بیشترمیگیرد، گروهی بدتر ازطال
ـان   ـب ـال حکومت اسالمی)داعش(، قسمتهایی ازافغانستان را تهدیدمیکندو اگـرط
بدستورآی اس آی پاکستان بااعمال ضد اسالمی، مردم مارادرتنگنا قرارداده اند،  
داعش باجانورخویی و وحشیگری، نه تنهامردم عرا  وسوریه رادرماتم نشانده،  

 بلکه امنیت جهان رانیزبه خطرمواجه کرده استو 
سربریدن اسیران جاپانی، زنده به آتش کشیدن پیلوت اسیر اردنی، قتل عام  
ـان رابـه   ـه مردم یزدی و.یعه مذهبان، فروش زنان ودختران یزدی، مردم ج
وحشت انداخته استو درهرجلسۀ بین المللی، منطقوی ودوجانبه، اعمال .یطانی  
داعش موردانتقاد قرارمیگیرد و برای جلوگیری آن راه وچاره سنجیده میشودو  
چنانچه وزرای خارجۀ انگلیس وآسترالیا اخیراً طی یک اعالمیه بیان کردندکـه  
ـایـد   باموجودیت حکومت اسالمی، هیچ گو.ۀ جهان مصون بوده نمیتواند وب

 کشور های جهان درزدودن داعش متحد .وندو  
دولت اسالمی دربعضی والیات افغانستان مانندغزنی، هیرمند، لوگر قندز و  
بدخشان حضوردارد ودربرخی ازحال نفوذ میبا.دو داعش قسمتهای .مالغربـی  
ـفـت   افغانستان را والیت خراسان نام گذا.ته و.خصی بنام حافظ سعیدخان بص
والی ومال عبدالرؤو  خادم رابحیث معاون او تعیین کرده استو مالخادم بـه  
صورت آ.کارا برطالبان فشار واردمی نمایدکه .امل دولت اسالمی .وند، واز  
مردم ملکی هیرمند تقاضادارد که ازدولت اسالمی حمایت بدارندو بعضاً گفتـه  
میشودکه حکومت اسالمی باگروه طالبان درتضاد بوده، بخاطرکسب قـدرت  
بیشتر باهم درجن  وستیزمیبا.ند، چنانچه اخیراً ابوبکربغدادی رهبر داعش، مال  
ـهـی ازارزش   عمر رهبرطالبان افغانستان را فردی بیسواد، نادان وجن  ساالر ت
ـاد   واعتبارروحانیت وسیاست خوانده است و  این هم گفته میشودکه پروژۀ ایج
حکومت اسالمی)داعش( دنبالۀ پروژۀ تشکیل طالبان میبا.دکه ازجانب امریکا و  
کشورهای اروپایی بخاطرتحق  اهدا  .ان براه انداخته .ده استو درمـدت  
ـیـر   زمان حضور قوای ناتو برهبری امریکا درسیزده سال گذ.ته، بصورت غ
مستقیم ازگروه طالبان حمایت صورت گرفتو چون طالبان قادر نشدند اهدا   
ـاوتـی   غرب را برآورده سازند، گروه داعش ایجاد.د و میان داعش وطالبان تف
ـفـت،   وجودندارد، فقط بیر  سفید به پرچم سیاه تبدیل .ده، هردو وحشی ص

 جانورخوی، مخالف مدنیت و د.من انسانیت میبا.ندو  
ـابـر   ـن اگر درآغاز جلو گروه جنایتکارداعش گرفته نشود، چون افغانستان ب
فعالیتهای تخریبی چندین سالۀ طالبان، بسترمساعدبرای نشو و نمای اعمال ضـد  
انسانی داعش میبا.د، .ایدبسیار بزودی واقعات دلخراش عرا  وسـوریـه در  

 افغانستان تکرار گرددو 
ـنـج   One Americaبراساس خبرچینل تلویزیونی   ، مالعبدالرؤو  خادم باپ

ـایـی   نفرهمراه که .امل چهارپاکستانی بود، دراثرحملۀ طیارۀ بی پیلوت امریک
 جنوری کشته .دند و   2درساحۀ ولسوالی کجکی والیت هیرمند بتاریخ 

 اینک برگردان گزارش خدمت خوانندگان جریدۀ وزین امیدتقدیم میشود : 
درسراسر مناط  خشونت زدۀ جنوب افغانستان، .ایعه هایی وجود داردکـه  
یک گروه ازجنگاوران ساب  طالبان، وفاداری خودرابه حـکـومـت اسـالمـی 
)داعش( اعالن کرده اند وباهمقطاران پیشین خودبه خاطر تسلط برساحات زیاد  
تر درستیز و جن  میبا.ندو گزار.هایی وجود داردکه درجریان ماه جنـوری  
میان گروههای رقیب جهادی در ولسوالی کجکی هیرمند زدوخـوردصـورت  
گرفته که سبب ایجاد وحشت واضطراب .ده استو .ماری ازمامورین افغانی  

ـاد   ISILو   ISISازافزایش تهدید ازجانب دولت اسالمی که بعضاً به نامهای   ی
 کیلومتر فاصله دارد، صحبت کرده اندو 8۰۵۵میگردد، وازافغانستان بیش از 

ازمصاحبه های مامورین غربی وافغانی بادرنظردا.ت گفتار با.ندگان محلی،  
ـنـدارنـد،   رو.ن میشود طالبانی که خودراقوماندانهای محلی دولت اسالمی میپ
کمترازنفوذ وتوسعۀ دولت اسالمی تذکر میدهند ولی زیادتر تفرقه میان طالبان  
ـتـی   را بیان میدارندو پس ازسال ها جن  دربرابرقوای ناتو وامریکا وقوای امنی
افغانستان، اتحادطالب هابصورت فزاینده زیرسئوال قراردارد، بویژه غیابت دراز  
 مدت رهبر منزوی طالبان مالعمر، نارضایتی رادرقطارطالبان گسترش داده استو 
ـلـه   در.رایط مساعدعرا  وسوریه، دولت اسالمی درمیدانهای جن  به عج
بسوی پیروزی درمارش میبا.د، وبرای طالبان بدخل  یک پرچم نو)سیاه( رامی  

 سپارد تامورد استفاده قرار دهندو  
مالعبدالرؤو  خادم که یک قوماندان ستیزه جو ویکی ازرهبران برجستـۀ  
ساب  طالبان درهیرمندمیبا.د، درزندان گوانتانامو چندین سال زندانی بود، پس از  
خالصی ازحبس، دوباره به صف طالبان قرار گرفت وبحیث قوماندان نظامی در  
سطح والیت گما.ته .دو مالخادم ازهمان وقت بادوستان یاغی خود درنفا  می  
ـبـر   با.دو مالخادم درپی استخدام کسانی میبا.د که نقش تازۀ ویرا بصفت ره
محلی دولت اسالمی داعش بیپذیرندو اندازۀ نفا  میان طالبان بنابرگفتار ا.خاص  
مختلف، فر  میکندو طالبان محلی وهمسایگان .ان این ادعاراکه مالعبدالرؤو   
خادم یک مرکزنو دولت اسالمی رادرهیرمند تشکیل داده است، رد می نمایندو  
حاجی درانی یک دهقان همسایۀ مالخادم که خویشاوندانش باطالبان میبا.نـد،  
اظهارکرد: )مالخادم هیچ ارتباطی بادولت اسالمی ندارد، مـن هـرروز اورادر  
ـام مـال   کجکی همراه باحامیان سابقش می بینمو( یک قوماندان محلی طالبان بن
ـای دیـگـر   ـاه محمد.اه هم این ادعاراکه دولت اسالمی درمنطقۀ کجکی وج
ـان   ـی هیرمند بصورت فعال وجود دارد، تکذیب کردو او ازراه تماس تلفونی ب
دا.ت: )ماهیچ کسی رااز دولت اسالمی درساحۀ کجکی ندیده ایم، ما مالخادم  
رامیشناسیم اویک عضوگروه طالبان بود، اکنون عضویت طالبان راندارد، خانه  
ـاحـب یـک   نشین میبا.دو( دیگران باآن گفتارها مواف  نیستندو حاجی مالـص
بزرگ قومی درمنطقۀ کجکی اظهارکردکه مالخادم بصورت فعال بنام دولت  
ـای   اسالمی مردم رااستخدام میکندو دوموترپیکآپ پراز جنگاوران وخانواده ه
ـیـدا بـدارنـد   .انرا درین اواخربه اینجاآورده، آنهاتالش میکنند ا.خاصی راپ

 وبرایشان پیام ونامه بفرستند وتقاضای حمایت نمایند و 
کالن دیگرقومی بنام حاجی .یرین گفت: )مالخادم طالبان ساب  رافشار می    

دهدتابا اوهمراه .وند وازطالبان قطع عالقه کنندو اوکو.ش میکنددولت اسالمی  
رادرکجکی بیاوردو .خص دیگرکه خودراحاجی میرواعظ معرفی کرد، گفت  
.امل  دولت اسالمی .ده بود وبصفت معاون مالخادم وظیفه دا.تو درآنزمان  
.مارکسانیکه عضویت دولت اسالمی راپذیرفته بودند به سه صدنفرمیرسیدو مال  
خادم دراثر خاموش طوالنی مالعمر بیزار.ده بود وبرهبری جالی وطن طالبان  
.ک دا.تو مالواعظ افزود: )قوماندانهای ساحات در گذ.ته ها ازمـالعـمـر  
هدایت ورهنمایی دریافت میکردند، ولی چندین سال میشودکه ازوی هدایتی  
ـتـرام   نرسیده استو این بزرگترین نگرانی ما راتشکیل میدهد، مابه مالعمر اح
 داریم، اگر اوزنده با.د چرا خود راظاهر نمیسازدو مارا )دنباله درصفحۀ .شم( 

ـ کلورادو داکتر غالم محمد دستگیر                                           برومفیلد 
 مقالۀ چهارم و نتیجه گیری 

خوانندگان عزیز و وطنداران نهایت گرانقدر : درظر  چند ماه گذ.ته .ما  
مقاالت متعدد مرادر هفته نامۀ وزین امید با رضائیت و خو.نودی یاکراهت و  
بدبینی مطالعه فرموده ایدو ولی باورکنید  همه حقایقیست که ازالبالی مـآخـذ  
ـا بـه   پژوهشی وخیلی بارزش علمی تهیه .ده استو اکنون وقت آن رسیده ت
ـافـع   ـن نتیجه گیری اقدام .ودو این مقالۀ چهارم, خالصۀ ونتیجه گیری ترجیح م
 .خصی برمنافع ملیست  که درسه مقالۀ ذیل حضور مبارک تان تقدیم .د : 

مقالۀ اول که عنوان کلی مقاالت است تحت عنوان ترجیح منافع .خصی بر  
منافع ملی  به نشر رسیدو مقالۀ دوم زیر عنوان تفکیک وقوع برخی ازحـوادت  
درزمان مجاهدین و ویرانی کابل میبا.دواین مقاله در چندین قسمت های اولیه و  
ثانویه تقدیم گردیده استو مقالۀ سوم که اولترازدو مقالۀ دیگر بطبع رسید بـه  
اساس حملۀ محترم عمرخطاب برداکترعبداهلل کاندیدریاست جمهوری بودکه  
ویرا وطن فروش خطاب کرد و ازینرو عنوان دا.ت خطاب به خطاب و درین  

 مقاله در یارۀ طالبان معلومات عرضه گردیدو و اینهم : 
خالصه اینکهووواگرسلطان خوارزم .اه, غرض .خصی رایکسو می گذا.ت  
و باچنگیز از درمصالحت پیشآمده سفرا و نماینده های ویرا که باخـود طـالی  
وزمین تحفه آورده بودند بقتل نمی رسانید و قرار دادهای تجارتی و ترانزیتی با  

 وی امضا میکرد گمان نمیرفت که چنگیز تباهی بار بیآوردو 
اگراحمد.اه درانی, قوای مرهته رادرپانی پت .کست نمیداد و باز کارهارا نا  
تکمیل مانده راه قندهاررا در پیش نمی گرفت، امروزما از .رَّ این انگریزها و  
اوالد ناخلف .ان, پاکستان, به این جاروجنجال گیر نمی ماندیمو  اگر امیر.یـر  
ـار   علیخان روی دوام سلطنت وولیعهدی عبداهلل جان .  نمیکردوازسماجت ک
نمیگرفت جن  دوم افغان و انگلیس سبب قتل و خرابیها درکابل نمی .دو اگر  
سید جمال الدین افغان راخارجی نمی .مرد،که متأسفانه کرزی و حواریون وی  
که بعضأ برای مفاد دیگران نه مفاد مردم ستم کشیدۀ افغانستان فعالیت دارند؛ هم  
ـتـخـصـص رادو   ازروش .یرعلیخان پیروی کرد وافغان های وطندوست وم
پاسپورته تاپه زد ونگذا.ت تا به مردم خودخدمت نمایند؛ امروزوطن ما راستی  
ـای   که ستارۀ آسیا میبود نه فاسد ترین مملکت دنیاو   )موضوع دوپاسپورته ج

 دیگر مفصل بحث خواهد .دو( 
اگردوست محمدخان واوالده اش انگریز پرست نمیبودند و پیمانهای کمـر  
.کن که از پیمانهای امریکا با افغانستان بی نهایت متفاوت اند و بدون اطالع و  
ـاب نـمـی   مشورۀ مردم امضاکرده اند, امروزما ازدرد خط دیورند در پیچ و ت
ـان   بودیمو اگرنادرغدار و برادرانش جهت انتقام گیری کشتگان انگریزهاازکابلی
ـایـه   وافغانستانی ها هزارها دانشمند و رو.نفکرما را طعمۀ دهن توپها, آویزان پ
های دار, محبوسین سرایهای موتی و زرداد ودهمزن  و سیاه چایها نمیساخت   
ما در جال جاهالن نابکار و قاتالن خونخوار طالبان و دیگران در تپ و تـالش  
نمی بودیم و اگر داوود خان دردام توطئه روسها نمی افتاد و مدبرانه, نه لجوجانه,  

 پبش آمد میکرد جای برای آمدن کمونستها میسر نمی بودو  
اگرگروپ خل  وپرچم, انقالب خود را ازمردم برای مردم به اساس رسوم  
ـاد   ـت عنعنات ملی و مذهبی مردم پالنگذاری میکرد؛ از متعلم تا محصـل و اس
فاکولته ها را از دم تیغ نمیکشیدند و بنیاد کار و کارگری را از پیاده ها تا روسای  
موسسات از ریشه بر نمیکندند  و زنده بگور نمی ساختند, انقالب .ان .کست  
ـبـود،   ناپذیر میماندو اگرمجاهدین باهم متف  میبودند وجهاد.ان فی سبیل اهلل می
روی کسب قدرت وغصب زمین, بایکدیگر درجن  وستیزنمیبودند, اتکا بـه  

پاکستان وبرخی هـم   ISIمردم خودوتوکل بخداوند میدا.تند, گروهی نوکر 
ـا  ـان وی ـت  CIAپیروهدایات ایران و وهابیون عربستان سعودی نمیشدند؛ پاکس

 امریکاوجاسوسهای سعودی جرأت نمیکردند که طالب یا داعش را خل  کنندو  
ـبـۀ   اگرگلبدین بر دوتحلیف وفاداری خود و یک مرتبه هم امضایش درکع
ـیـن   مکرمه پا نمی گذا.ت, به ساز پدرخواندۀ پاکستانی خود نمی رقصید , اول
راکت را برکابلیان غریبکار و بیچاره وارد نمیساخت وبحیث صدراعظم مسئول  
ـابـه   برای ملت افغان خدمت میکرد نه اینکه دریای خون جاری میساخـت, وی
چهارمرتبه پیشنهاد رئیس جمهور ربانی برای صلح وآتش بس دایمی لبیک می  
گفت؛ جای برای خلقت طالب وپیشرفت .ان نمیماند, کابل زیبا ویران نمیشد,  
هزاران وطندار به ملکهای بیگانه مهاجرنمیگردید, جوانهای مازخمی و از پا افتاده  
ـاچـه   ـانـی دربـوم وبـردری و محتا  نمیبود,  خون مسلمانان و مومنان افغانست
 نمیساخت , زیربناهای فرهنگی وعلمی ورزاعتی ما بخاکستر یکسان نمیشدووو 
اگرحزب وحدت باحکومت همکارمیبود وکابل را به .ر  وغرب و سنی  
ـان   و.یعه تقسیم نمیکرد و تسلیم طالب نمیشد امروز.هید عبدالعلی مزاری درمی

خریده نمیشدند   ISIو    CIA.ان حیات میدا.تو  اگرقوماندانان و والیان توسط  
و به طالبان نمی پیوستند؛ طالبان به موفقیتهای چشمگیرنایل نمیشدندو اگر طالبان  
به هدفیکه مبارزه بافسادوتشدد بود دوام میدادند, بادولت مسلمان ورئیس جمهور  
یکه عالم دین وپروفیسر.رعیات بودهمکار میشدند , زیریوغ پاکستانیها نـمـی  
رفتند, دردام القاعده نمی افتادند, باغی نمیشدند؛  پتان های پاکستان برمال و منال  
وناموس وطنداران ما تجاوز نمیکردندو اگرطالبان برمردم رحم و ترحم را برظلم  
وستم ترجیح میدادند, از مردم نفرین و بیزاری نمی .نیدندو  اگر با کارمندان بین  
المللی که به افغانستان عقد معاهده دا.تند از درمدارا پیشآمده از سماجت وتشدد  

 کارنمیگرفتند, نام افغانستان درجهان به پیمانشکن .هرت نمییافتو 
اگردرس و تعلیم را در روی طبقۀ اناث مسدود نمی ساختند و بضد روش و    

ـا.ـد   سنت محمد)ص(  که گفته بودند: علم را طلب کنید و لوکه درچین هم ب
زیرا که طلب علم برهمه مسلمانها )زن و مرد( فرض است, هم خدا )ج( خوش  
میبود و هم رسول)ص( حبیبشواگر دست خانمها را ازکار به بهانه های مختلف  
گرفته نمیشد و فامیلهایشانرا مجبوربه فراردیاربیگانه نمی ساختند, امروز کار خانم  
ـان بـر   هانزد کارگران خارجی وممکن میشینری های مسیحی, برای مزدیکه ن
دسترخوان بگذارد,نمیبودو اگرنانوائی های زنانه راکه برای صدها هزارنفرمردم  
جوروناجورفقط نان خشک تهیه میکردند تا یکروز دیگر زنده بمانند وکلـمـۀ  
ـان   توحید و .هادت خود و اطفال .ان بزبان بیاورند, مسدود نمیساختندو  طفلک

 .کم سیر, نه گرسنه,  ته و باال میدویدندو 
ـامـی   اگردرمزار.ریف درخانه های مردم داخل نمیشدند,  فامیلهای غیر نـظ
وبیگناه را ازدم تیغ نمیکشیدند و فیرگلوله های ناجوانمردانۀ  وغیراسـالمـی را  
نصیب .ان نمی ساختند, درمقابل خداوند در روز حشرخجل و .رمنده نـمـی  
بودندواگرهزاران هزاره و پنجشیری رابه  پاکستان تبعید نمیکردند, نوکری خود  
ـامـۀ   ـلـروار ج ـت را به غالم غالمان ثابت نمی ساختندو اگر جبرأ برهندوان ما ه
مخصوص تحمیل نمی کردند,  لقب  فا.یست  نصیب نمی .دند و اگرخانمهای  
ـام امـر   ـن .ریف افغان رادرسراه ونیم راه توهین وتادیب وحشیانه نمیکردندوب
معرو  و نهی منکر لکۀ بدنامی درجهان نمی زدند, آن احترامیکه بر خواهر و  
مادرخود می پسندیدند بر اینها هم چنان رفتارمیکردندو اگرریش گذا.تن و نماز  
های جبری رابرمردم خال  ال اکراه فی الدین امرصادرنمیکردند, وآنهائی را  
که ریش ندا.تند توهین وتوبیخ نمیکردند, کار یک مسلمان خدا دوست راانجام  
ـیـ    ـتـرام م میدادندو اگر بحقو  بشر و زن که اسالم بانی حقیقی  آنست اح
 ذا.تند , به نظر جامعۀ ملل معتبر می بودند و                 )دنباله درصفحۀ .شم( 

 اعتراف مشرف به حمایت از طالبان 
ـ بی بی سی 87 : پرویزمشر ، رئیس جمهور ساب  پاکستان  فبروری/اسالم آباد 

  1۵۵1 ازسال   ISIبرای نخستین بارپذیرفت که سازمان اطالعات نظامی پاکستان 
برای تضعیف دولت کرزی، به پرورش دوباره طالبان اقدام کردو مشر  که از  

ـامـه    رهبرنظامی و غیرنظامی پاکستان بود، درگفت   1۵۵1 تا  1۵۵8  ـاروزن وگوب
گاردین چاپ بریتانیا گفت پاکستان به این دلیل اقدام به حمایت وپرورش طالبان  
ـیـب   کرد که دولت کرزی تحت سیطره غیرپشتونهاقراردا.ت وآنهابه هند رق
دیرینه پاکستان نزدیک بودندو مشر  درادامه میگوید اکنون زمان آن فـرا  
رسیده که باا.ر  غنی، رئیس جمهورجدیدافغانستان همکاری کامل صـورت  

 گیرد، زیرابه باور اوغنی )آخرین امید برای صلح در منطقه استو( 
مشر  درین مصاحبه مدعی .ده:)حامدکرزی علیه پاکستان کار میکرد وماهم  
علیه منافع اوکارمیکردیمو مسلما مابایدمنافع خود را حفظ میکردیمو اما ا.ـر   
ـیـمو   غنی درتالش است تاتعادل را به افغانستان برگرداندو مابایدبا اوهمکاری کن

ـان    مسلماما درجستجوی گروه  ـت هایی بودیم که بتوانندبااین اقدام هندعلیه پاکس
ـارات   ـب ـتـخ برخوردکنندو اینجاست که وظیفه استخبارات مطرح میشـودو اس

 پاکستان( طالبان در تماس بود و قطعا هم باید در تماس با.دو( 
هرچندمشر  به صراحت لهجه .هرت دارد امااین اظهارات اوبه نحوی اعترا   
به اتهاماتی است که علیه دولت او ازسوی مقامات افغانستان مطرح بوده اسـتو  
ـاه دادن،   ـن افغانستان، پاکستان درزمان زمامداری مشر  رامتهم به حمایـت، پ
آموزش وارائه تسلیحات به طالبان وگروه حقانی میکردوآی اس آی رامقصر  

های سر.ناس در    های چهره   سازماندهی مستقیم .ماری ازحمالت انتحاری وقتل 
 دانستو این حمالت جان هزارها غیرنظامی افغان را گرفته استو   افغانستان می 

ـان بـود   باآنکه پاکستان پیش ازحمله امریکابه افغانستان نیزمهمترین حامی طالب
سپتمبردولت مشر  یکی ازمتحدان اصلی امریکا در جن   88اماپس ازحمالت 

 رفتو   علیه تروریسم به .مار می 
امااظهارات اخیرمشر  همچنین اظهارات وادعاهای .ماری ازدیپلماتها وتحلیل  
گران غربی راتاییدمیکندکه میگفتندپاکستان درین جن  نقش دوگانه بازی می  
ـان   کند؛ ازیکسومتحدامریکا درجن  علیه تروریسم وازسوی دیگربه تروریست

 آموزش، پناه وحمایت میدادتاعلیه نیروهای امریکادرافغانستان بجنگندو 
ـیـسـتواو   اظهارات مشر  درمورد ساختارقومی افغانستان نیزحر  جدیدی ن
ها    همواره گفته پشتون ها متحدان طبیعیپاکستان اندواونگران نقش سیاسی پشتون  

 درافغانستان استو 
ـنـش   هرچنداین چنین اظهارات مشر  ودیگررهبران پاکستان، همـواره واک

ـتـه    .دیدی رادرمیان نمایندگان همه اقوام افغانستان ازجمله پشتون  هادرپی دا.
اماباتوجه به حمایت پاکستان ازطالبان، اقوام غیرپشتون به مراتب حساسیـت و  

 نگرانی بیشتری درموردچنین اظهار نظرهای رهبران پاکستانی دارندو 
ـان دریـن   ـب ـال نفوذ هنددرافغانستان مهمترین نگرانی پاکستان اززمان سقو  ط
ـتـحـدان   کشوربوده استو عم  نگرانی پاکستان از روابط دولت کـرزی وم

ـا  87 غیرپشتون اوبا هند در  ـبـوده، ام سال گذ.ته .ایدبرای افغانهاقابل درک ن
آباد    گریهای هند در.هرهای قندهار، خوست وجالل   پاکستان بارهاازایجادقنسول 

ـلـب    های جـدایـی   انتقاد کرده و ادعا کرده که هند مشغول تحریک گروه  ط
 پاکستان از راه افغانستان بوده استو 

اماافغانها ازیکسو نگرانی پاکستان درموردنفوذ هند درافغانستان را بیشتر به توهم  
تشبیه کرده اندوازسوی دیگرمعتقدندکه افغانستان یک کشور مستقل است و  

 ح  دارد با هر کشوری رابطه برقرار کندو 
ـنـی      صحبتهای مشر  درموردرابطه کنونی افغانستان باپاکستان و تالش  های غ

احمدزی برای بهبوداین رابطه .اید به دلیل عدم حضورش درقدرت ازاهمیت و  
تری    وزن چندانی برخوردارنبا.دو بااین وجود صحبتهای اومیتواندتصویر رو.ن 

ـنـدودولـت    ها، نگرانی   گیری   ازموضع  ها و حساسیتهای دولت پاکستان ارائه ک
افغانستان را در مذاکراتش با پاکستان، برای امتیازاتی که حاضر اسـت بـرای  

 های صلح با طالبان یاری دهدو   نزدیک .دن به این کشور بدهد و تالش 
ـبـت بـه    نشانه  های زیادی دیده میشودکه غنی احمدزی سیاست متفاوتی را نس

 پاکستان درپیش گرفته و در تالش است تا روابط دو کشور را بهبود بخشدو 
ـار هـم   پاکستان ازنخستین کشورهایی بودکه احمدزی به آن سفرکردو چند ب
میزبان مقامات نظامی و غیرنظامی پاکستان درکابل بودو اوتا کنون به هندسفـر  

اندبرای نزدیکی بـه    نکرده و.ماری ازتحلیلگران این اقدام او را تال.ی خوانده 
های تغییرپس ازحمله    پاکستان وجلب نظرمثبت این کشورودر پاکستان هم نشانه 

طالبان پاکستان به مدرسه پشاور دردسمبرگذ.ته دیده میشودودولت واحـزاب  
های برای همکاری و هماهنگی با افغانستان بردا.ته اندواما    سیاسی این کشور گام 

این مسیرهم باچالشهای جدی هم درداخل افغانستان و هم درپاکستان مواجه است  
وضمانتی وجودنداردکه نظامیان پاکستانی روال گذ.ته رادرموردافغانستان ادامه  

ـفـظ    ندهندو همچنین دولت افغانستان .اید نتواند تعادل روابطش باهمسایه  هاراح
کند، همچنین معلوم نیست مخالفان پاکستان درافغانستان حاضر.وندنزدیـکـی  

 باپاکستان رابه آسانی بپذیرندو/ 
 –جنایات برادران وحشی وتروریست کرزی  
 احمدزی ادامه دارد و عبداهلل هم خاموش ! 

ـیـن و   کبیرحقمل سخنگوی وزارت معار  آتش زدن مکاتب، کشتن معلم
ـار    ـع .اگردان ازسوی گروه های مسلح رابزرگترین مایه نگرانی وزارت م
خواند و افزود که درین اواخرحمالت بر مکاتب افزایش یافته استو او روز  
ـاتـب   جمعه در صحبت بارادیوآزادی گفت این حمالت باالی بازنگهدا.تن مک
تاثیرناگواربرجامیگذاردو متاسفانه دریک یایک ونیم هفته گذ.ته ما همه روزه  
ـای   ـه درآخر روزگزار.های امنیتی را ازمکاتب بدست می آوریم که گـزار.
ـتـن   خوب نیست، تخریبها وقتلها بیشتراست که این مساله جداًباالی بازنگهـدا.

 ”مکاتب وجذب دوباره اطفال به مکاتب تاثیر می گذاردو 
درتازه ترین رویدادیک مکتب دخترانه درولسوالی مهمنددره والیت ننگرهار  
ـنـدیـن والیـت   ازسوی افراد مسلح نا.ناس آتش زده .دو پیش ازین نیز درچ
مکاتب ازسوی گروههای مختلف مسلح به آتش کشیده .ده اندو دربیشترموارد  
ـنـگـوی   مسئول به آتش کشیدن مکاتب مخالفین مسلح خوانده .ده اندو سـخ
ـتـن   وزارت معار  ازنیروهای امنیتی خواست ازحمالت باالی مکاتب و کش

 معلمین و .اگردان در کشور جلوگیری کنندو 
ـبـود   ـا کـم مکاتب درحالی آتش زده میشود که هنوزهم معار  افغانستان ب
ـیـه   ساختمانهای مکاتب روبروست وهزاران دانش آموزدر فضای باز یا درخـم

ـهـور  ”  هامشغول آموزش اندو حقمل گفت:  چندروزقبل ما با جناب رئیس جـم
مالقات دا.تیم، وی طرح جدید را بخاطر تعمیر مکاتب پیشنهادکردکه ما روی  
آن طرح کارمیکنیم وانشااهلل بیشترین مکاتب را به سال آینده ایجاد خواهیم کرد  

 ”که رقم دقی  آن را بعداً با .ما .ریک خواهیم کردو 
درصد مکاتب در سـراسـر    71 قبل ازین مسئوالن وزارت معار  گفته بودند 

افغانستان هنوز هم ساختمان ندارند و این وزارت از خانه های کرایی ومساجـد  
استفاده میکندو آگاهان امور میگویند حکومت باید بخاطرجلوگیری ازحمالت  
باالی مکاتب و ایجاد ساختمان های بیشتر برای مکاتب طرح های جدید را روی  

 دست گیردو 
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ـ کالیفورنیا داکترسخی ا.ر  زی سیدکاغذ                               سندیاگو
  درگذشت یکی ازشخصیتهای علمی کشور   

در.هر سندیاگو واقع درکلیفورنیای جنوبـی      1۵8۰ فبروری    1 روزیکشنبه  
مراسم خاکسپاری .خصیت بزرگ علمی ونویسنده عالیمقام کشورپروفیـسـر  
ـازه   ـن غالم علی آئین بود، که جمع غفیری ازدوستان و مخلصان وی درتشیع ج
این مردبزرگوار ا.تراک ویک تعداد از دانشمندان کشورتوسط بیانیه ها ازکار  
نامه ها وخدمات برجسته آن مرحوم آور.دندو اینجانب نظربه ارادتی کـه بـه  
ـاریـخ   ایشان دا.تم ومدت بیست سال افتخاردوستی وهم صحبتی این ابـرمـردت
کشوررا دا.تم، بمن نیزاجازه داده .ددرمورد فعالیتهای علمی، اداری و سیاسی  
این .خصیت برازنده کشورصحبتی دا.ته با.م، که خدمت خوانندگان ارجمند  

 امید تقدیم میکنم : 
بنام خداوند جان خرد ، به نام آنکه به آدمی قدرت تفکر بخشید تا ح  را از  

 باطل تمیز دهد وستایشگر حقیقت با.د و 
 ای تو معبود همه  معبود ها       ای زتو مو جود این موجود ها  
ــت واالتری    ای که از ادراک ما باال تری     هر چه واال گویمـ
 آن توانم کوکه تعریفت کنم  آن زبانم کو که توصیفت کنم  

ـیـت   دوستان گرامی ووطنداران ارجمند سالم بر.ما ! امروزمایک .ـخـص
ـان   ـه بزرگ علمی, نویسنده عالیمقام کشور, پروفیسرغالم علی آیین  راکه ج
فانی رادور ازوطن درهجرت  وداع  کرد، تجلیل میکنیمو این .خصیت بزرگوار  
ـاقـی   ـان ب ـغ میراث بزرگی دربخش فرهنگی، اداری وسیاسی برای جامعـه اف
گذا.ت وفرآورده های علمی وی توسط نو.ته ها , آثار وکتب متعدد به نشر  
رسیده و مزید بر آن  پروفیسرآیین خدمتگارصاد  وبادرد وطن بودکه وظایف  
ـیـن   ـای ب ومسئولیت های  خویش رابا منتهای امانتداری انجام داد، درکنفرانسه
المللی وسمینارهای علمی بحیث رئیس هیئت افغانی ا.تراک وبه عـزت وسـر  

 فرازی کشورش کو.یدو 
کارنامه ها وخدمات پروفیسر آیین خیلی زیاد است که صر  .مه ای از    

فعالیتهای علمی, اداری وسیاسی ویرابطورخیلی مختصر تذکر میدهم ایشان در  
جوانی مردمبارز بودکه هدفش اصالحات جامعه, آزادی بیان وتشکیـل یـک  
حزب سیاسی که به خیروصالح جامعه با.د فعالیت کرد وبرای رسیدن به ایـن  
ـتـه   هد  دراتحادیه محصلین در دورصدارت .اه محمودخان .امل .د ونو.
های وی تحت عنوان )زمزمه خل ( درجریده ندای خل  نشر.د ومدتی  راهم  

 درزندان به اسارت گذرانیدو 
بعدازختم تحصیالت عالی استادفاکولته ساینس واستاد فاکولته تعلیم وتربیـه   
وآمرمرکزتحقیقات علمی گردید ومزید برآن با تیم علمی دانشگاه کولمبیا در  
نیویارک که درکابل فعالیت دا.ت همکاری های نزدیک دا.ت وتیم تربیوی  
کلمبیا درکابل ازنظریات ومشوره های استادآیین درتوسعه وانکشا  تعلیم تربیه  
ـتـه   افغانستان استفاده میکردندو نظربه تجربه ودانشی که دربخش تعلیمی انـدوخ

 بودندبحیث رئیس فاکولته تعلیم وتربیه انتخاب .دو 
ـان   ـغ وفات چنین یک .خصیت برازنده کشور ضایعه بزرگ برای ملت  اف

 وجامعه سندیاگو است  
 خاک .دهرکه درین خاک زیست  خاک چه داندکه دراین خاک کیست  
 سر انجام باید از این خاک رفت       خو.ا آن که پاک آمد و پاک رفت  
وقت آن میسرنیست که ازکارنامه هاوخدمات قابل قدر وباارزش علمی, ادبی  
واداری این .خصیت واالی کشور بطورمفصل یادآور .وم واما بطـورفشـرده  
چندجمله درین گردهمائی که به منظور مراسم خاکسپاری وی ترتیب .ده از  
کارنامه ها وخدمات .ان را یادآورمیشوم : نظربه استعداد , رو.نگری , گسترده  
اندیشی وژرفنگری که پروفیسرآیین درتدریس علمی دانشگاه کابل ازخودنشان  
ـاصـل   داد بحیث یک عالم برجسته درموسسات علمی دانشکاه کابل .هرت ح
نمودومقام رهبری حکومت آنوقت  آقای نوراحمد اعتمادی ازایشان خواهش  
ـیـث   نمودکه بادولت همکاری کند ونظربه دانش و تحصیل عالی که دا.ت بح
ـان   ـن وزیرمشاوراجرای وظیفه نمود، بعدها بحیث والی بدخشان, هرات وهمـچ
والی کابل توظیف .د, به  حیث والی بدخشان وقتی به کار .روع نـمـودکـه  
بطور غیرانتظار این  والیت به قحطی وگرسنگی .دید دچار.د که  با کفایت و  
ـان رااز خـطـر   درایت خاص پروفیسرآیین توانست به تعدادزیاد اهالی بدخش
گرسنگی ومرگ نجات دهد، که تاامروزاهالی بدخشان از اقدام دلیرانه وی بـه   
نیکی یاد میکنندو  دروازهای گدام های  پراز غله دولتی  را دربدخشان بدون امر  
مقامات بلند پایه دولتی .کستاند وبه مردمی که ازگرسنگی درحالت نزع بودند  
ـتـی   .خصا غله توزیع نمود گرچه این اقدام .ان به انتقادمقامات ذیصالح دول
مواجه .د،ولی احساسات بشردوستی وعواطف انسانی وی نـگـذا.ـت کـه  

 وطندارانش درپیش چشم وی از گرسنگی جان بسپارندو                                                                     
 چنانچه سعدی علیه الرحمه میفر ماید : 

ـندان بر آور ز بند  ــ  نخواهی که با.د دلت درد مند            دل درد م
ــردان آزاده گیر           چوایستاده ای دست افتاده گیر  ــ ــ  ره نیک م

مدت بیست سال است که من افتخار دوستی وهم صحبتی این بزرگ مـرد  
تاریخ را دا.تم واز نظریات سودمند اجتماعی وسیاسی وی  بهره هابرده ام و او  
یک مرد وطنپرست, با کرکتر, دارای سجایای عالی, متدین, پرهیزکار ونمونه  
.ایسته یک مردمسلمان واقعی بود ومزید برآن مردبی آالیش,آزاده ودرویش  
صفت بود , دوستانی که با مرحوم آیین معرفت دا.تند، اورا مرد نیک اندیش  

 و نیک روش خطاب میکردند و 
 مردنمیردبه مرگ, مرگ ازونام جست  نام چوجاوید .دمردنش آسان کجاست  
پروفیسرآیین بارضایت قلبی دارفانی راوداع کرد وبسوی معبود خود .تافت  
گرچه دختران,پسر ونواسه هارا به سوگ نشانیداماخو.ا بحال این مردمحترم و  
زهی سعادت که جوانان .ایسته و تحصیل کرده اعم از دختران  وپسربه جا معه  
تقدیم نمود وهرچندرفتنش قلوب ماراسخت غمگین وخاطر مارا آزرده ساخت  
ولی مرگ سرنو.ت محتوم بنی آدم است هرکه آمد به جهان  اهل فناخواهـد  
بود، ولی خو.بخت کسی است که خاطرات فراموش نشدنی, روش نیک و  
سیرت نیکو ازخود درمیان دوستان ومخلصان باقی میگذارد و مرگ و زندگـی  
ـیـم خـداونـد   ـت مشیت آفریدگار کائنات است وما به مقدرات الهی تسلیم هس
پروفیسر آیین را غری  رحمت خود بسازد وبه باز ماندگان اش صبر اعطا نماید و  

 روح وروان این مرد بزرگوار .اد ویادش گرامی باد و 
وفات این مردبزرگوار رابه بی بی گل جان خانم محترمه .ان و دختران .ان  
زهره جان آیین وکیلی و زیباجان آیین که زحمت مریضی درازمدت پـدررا  
متقبل وبه وجه احسن ازپدر.ان پرستاری کرده اندوهمچنان هارون جان پسـر  
.ان،ثریاجان و رحیم جان وکیلی داماد.ان، ازته دل تسلیت میگویم وخـودرا  
درسوگ مرحوم پروفیسرآیین سهیم میدانم وبرای بازماندگان آن مغفور صبـر  

 جمیل آرزو میکنم و/ 
***************************************** 
ـات بـه   سیاسی وفرهنگی واجتماعی مبتالبِه کشور را این نشریه با افتخارومباه
نشررسانیده استو همکاران امیدرحلت جناب استادآیین راضایعۀ بزرگ علمی  
میشمارندو به روان پاکشان درود فرستاده، به کلیه بازماندگان .ان عرض تسلیت  

 وهمدردی می کنندو محمدقوی کو.ان   

 هفته نامۀ امید   999شمارۀ  صفحۀ چهارم 

ـ اندیانا داکترعنایت اهلل .هرانی                               بلومنگتن 
 استادغالم علی آیین به رحمت حق پیوست 

متعلم صنف دهم دارالمعلمین کابل بودم، حفیظ اهلل امین مضمون تعلیم وتربیۀ  
ـایـه ویـکـی از   ـنـدپ مابودو هنوزسمستراول به پایان نرسیده بودکه دانشمند بل
ـیـن   نویسندگان اول وطن، جناب استادغالم علی آیین منحیث مدیر دارالمعلـم
ـنـمـود،   کابل عز تقرریافت، ومضمونی راکه آقای امین برصنف ماتدریس می
استادآیین بدوش گرفتو استادآیین بعدازپوهاندغالم حسن مجددی از زبردست  

 ترین مدیران دارالمعلمین کابل بشمارمی آیدو  
ـاس   ـن استادآیین ازاهل کوهستان و.مال کابل، دریکی ازخانواده های سر.
ـاه   سربرآورده بود، استاد ازدارالمعلمین کابل فارغ وبعداً فاکولتۀ ساینس دانشـگ
کابل وسپس تعلیمات اختصاصی اش را در یونیورستی کولمبیا به پایان رسانیده  
ـیـس مـرکـز   استو استاددانشمندو نستوه جناب آیین منحیث معلم، مدیر، رئ
تحقیقات علمی، رئیس واستاد فاکولتۀ تعلیم وتربیه، عضوموسسۀ تعلیم وتربیـه،  
والی و وزیر مشاور درکابینۀ افغانستان کارهای بنیادی انجام داده، ودرایام بیماری  
کتابی رابنام)آیین زعامت( که خالصۀ کارهای علمی واکادمیک و اداری او  
میبا.د، بر.تۀ تحریرآوردکه اوالً درکانادا به همت استاد محـمـدوزیـر اخـی  
ـاپ   کرخی وسپس به همت جناب حفیظ منصور، باآثار دیگرش درکابل بـچ

 رسید، وکتابها رااینجانب جهت طبع بکابل برده بودم و  
استادآیین مرد بافضیلت، صاحب ذکاوت عالی، باوقار وبا.مایل بلند انسانی  
از اداره چیان زبردست بودو اوبیش ازهزارمقاله درمطبوعات افغانستان تحریر و  
بچاپ رسانیده استو استادآیین رامیتوان بحیث یکی ازپایه های عمدۀ فرهن   
افغانستان بشمار آوردو استاد باوجود دا.تن تکالیف جسمی وخصوصاً دردپای،  
مدتی رادر زندان خلقیها سپری کرد، وبعد ازرهایی اززندان به یاری حفیظ اهلل  
امین، که هم صنفی ودوست دیرینش بود، به امریکا هجرت نمودو ایشان راصد  
ـتـریـن   ها دانشمندامریکایی وبین المللی میشناسند ودرافغانستان نیزازجمع بزرگ

 .خصیتهای علمی، اداری وسیاسی .مرده میشوندو 
برگزار.د، استاد و  822۷درکنفرانس صلح کویته که ازطر  ملل متحد در 

من هردوعضویت دا.تیم، واستاددرآن مجلس نقش عمدۀ بازی نمود، وصحبت  
های خصوصی .ان بااین .اگرد، آموزنده بودو زمانیکه مریض بودند، درتلفون  
 ازدردوطن ورنج مریضی گفته هادا.تند، اینجانب منظماً ازایشان احوال میگرفتمو  
اینک آن بزرگمرد وطن وفخرملت افغانستان، استادغالم علی آیین بـه روز  

ـانـرا درروضـۀ    1۵8۰هشت فبروری  به رحمت ح  پیوستند، خداوندجای .
رضوان وخلدبرین بسازد و آمین و من منحیث یکی از .اگردان استاد عالیجاه و  
عالیمقام استادغالم علی آیین، به نسبت وفات .ان ا.ک میریزم، وبحضورخانم  
ـار   ـه محترمۀ .ان وخواهران گرامی وفرزند.ان که درخدمت پدر بودند، اظ

 تسلیت می کنمو /  
***************************************** 

ـ کالیفورنیا محمد طاها کو.ان                                                     فریمونت 
 روحت شاد و روانت تابناک استاد آیین 

 تو جهان زندان                          موالنای بلخ )رح(   ای فخر خردمندان  وی بی 
 صا  درآمیخت به دُردی می      بر سر خم رفت جدا .د ز دَرد 

ـاجـر  8211 سال   ـه ـیـث م ع باخانواده به .هرگلندل کالیفورنیای جنوبی منـح
بستری بودم؛  )سیگنا (افغانستانی پذیرفته .دیمو چندروزکوتاهی در.فاخانۀ بنام  

ـهـت بـه   روزسوم بود، یکی ازدوستانم همراه مرد با وقار وخوش سیمای با اب
پرسشم آمد وایشان را به من چنین .ناساند: استاد آیین خواست که بـرادرزاده  
اش راعیادت کند و نام و برجستگی های دانش و بینش و .خصیت آن عیارمرد  
بزرگ را از زبان پدرم .نیده بودمو .وکه .ده بودم ؛ او سپهر و من کف خاک  
او کجا و من کجاو به چاالکی از بستر بلند .دم و آن کوه دانش که قبای اسوه  
حسنه محمدی)ص( بر تن دا.ت؛ با مهربانی ومحبت بی پایان سالم مرا پذیرفت   

 از سر گذ.تم پرسید ووووو 
چندین هفته گذ.ت و باز در خانه دوستی از هرات در الس انجلس؛ با حضور  
ـتـن   .ادروان سردار کاکا محمد حسن خان کریمی دیدیم و برای سربراه ساخ
سومین سالمرگ روانشاد استاد خلیل اهلل خان خلیلی گپ می زدیم و استاد آیین  
همانند یک آموزگار دلسوز برنامه کاری مارا خط به خط و بینه به بینه ژر  می  

 .نید و می نگریست ونظر  میدادو 
اندیشه بزرگ و خردواالی او را آهسته آهسته از نو.ته هایش در جریده امید و  
هنگام دیدار درجمع دوستان درک کردم وآگاه .دمو اومنحیث فرزندخدمت  
گزارصاد  میهن ودرجایگاه یک استادسیاست وفلسفه ومدیریت و آموزگاری  
 هر روز برجسته میگردید و آ.نایی با آن مرد بزرگ مرا مغرورتر میساختو 
مگر دردا و دریغا که قدر و منزلت چنین دانشمندان بزرگ و صاد  و دلسـوز  
میهن را هیچگاهی سیاست بازان دغاباز و تشنه قدرت؛ ندانستند و از راهنمایی ها  
ـهـن وهـم   و نظریات و دانش و بینش .ان به ویژه درین واپسین سالهای که می
میهنان ما در ساختار جامعه نوین بسیار سخت ضرورت دا.تند و دارند؛ استفاده و  

 بهره نگرفتندو 
 امروز بهای هیزم وعود یکیست             درچشم جهان خلیل ونمرود یکیست 
ــمۀ  داوود یکیست  ــ ــر و نغ  در گوش کسانی که در این بازارند        آواز خ
ولی آثار و بازمانده ها وتراوش های اندیشه و خرد چنین اندیشمندان بـزرگ  
ـای   مکتوبی باقی مانده و جوانان پژوهشگر دانشگاهی میتوانند ازین چشمـه ه

 .یرین و .فا بخش تشنگی .ان را سیراب نمایندو 
بدین وسیله رحلت چنین یک .خصیت واال و باالی فرهیخته را به همه هـم  
ـیـن و   ـاد آی میهنان صاحب قلم و نیز به خانواده بزرگ و .ریف روانشاد است
دانشگاهیان میهن تسلیت عرض میکنم و روان آن استاد فرزانه خدا.ناس و میهن  

 دوست را  پراز مهربانی های خداوند یگانه میخواهمو 
)رح( کـه در    و این بلند باال سروده حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی 

سوز مرگ حضرت سنائیی غزنوی )رح( سروده بود؛ واگر موالنای ما امـروز  
 زنده می بود برای استاد آیین نیز می سرود؛ را با هم می خوانیم :  

 گفت کسی خواجه سنایی بمرد        مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد 
ـا فسرد  ــ ــه سرم ــ ــ ـاه نبود او که به بادی پرید       آب نبود او که ب ــ ــ  ک
ـینش فشرد  ــ ــ ــه نبود او که زم ــ  .انه نبود اوکه به مویی .کست        داـن
ــوی می  ــن خاکدان        کو دو جهان را به جَـ  .مرد   گنج زری بود در اـی

ــرد سوی سماوات برد  ــ ـان خ ــ  قالب خاکی سوی  خاکی فکند         جـ
ـانان سپرد  ــ ــ ــ ــه گوییم به ج ـند خل            مغلط ــ ــ  جان دوم را که ندان
ــم رفت جدا .د ز درد  ــ  صا  درآمیخت به دردی می            بر سر خُـ
ــرد  ــز             مرغزی  و رازی و رومی و کُـ  در سفر افتند به هم ای عزی
ـتای  بُرد  ــ ــس  کی با.د هم ــ ــر یکی             اطل ــ  خانه خود باز رود ه
ـتر گفتن سترد  ــ ــ ــ ــو از دف  خامش کن چون نقط ایراملک           نام ـت

ـتـه  اداره   : .ادروان عالیجناب استادغالم علی آیین، ازهمکاران قلمی این هف
نامۀ بودند، وتازمانیکه قلم بدست گرفته میتوانستند، لطف .انرا ازین نشریه دریغ  
 نفرمودندو حدودبیش ازیکصد مقالۀ علمی جناب استاد در زمینه های مختلف  

 فرانکفورت ـ آلمانزین العابدین عثمانی                               
 ن ورزش باستانی بزکشی درافغانستا

بزکشی یکی ازورز.های باستانی وملی افغانستان است، وازروزگاران قدیـم  
ـ اسپ وباخترآغازیافته استو قرارعقیدۀ دانشمندان، اهلی ساختن   باسه واژۀ آریا
ـیـث   اسپ باراول ازطر  قبایل آریایی صورت گرفت، اصالً کلمۀ آریا به ح
یک کتلۀ باافغانستان قدیم باآریانای آنروزاختصاص وپیوستگی تاریخی داردو  
آریاها با.ندگان قدیم افغانستان درمراحل زندگی اولیۀ خود در ادوار قبل التاریخ  
ـات و   ـیـوان به روش عمومی همه قبایل وسایر کتله های بشری به برخی ازح
ـار   پرندگان ازنظر .گون نیک مینگریستند، وپیش خودمفکوره هایی که یادگ
ـاص بـه   دورۀ توتم میبا.د، به مقتضای عصرتوتم به سه حیوان که ارتبا  خ

 سرزمین مسکونۀ ایشان دا.ت پیوستگی دا.تندو 
ارتبا  این سه حیوان اسپ، .تر و گاو به باختر چه ازلحاظ داستانهای فلکلور  
وچه ازروی آثار تاریخی واضح وهویداست و اسپ باختری .هرت زیاددارد، از  
ـاز   ـی ـت جانبی آریایی هاتحت فرمانروایی بزرگان وموسفیدان، بخاطرتفو  وام
طلبی، دربین خودجنگیدن یک قبیله بنام پکهت که در.جاعـت ودالوری و  
ـام   روسومات مذهبی مشهور وفو  العاده جنگی ناموربود، بهمین خاطر درتـم
ـات و   ـف اقوام اساسات ورسوم مذهبی اش مشهور ومحکم .د، کـه ایـن ص
ممیزات تاحال دربین اقوام مختلف کشورما بصورت مستحکم پایدار گردیـده  
وبحیث عادت دایمی باقی ماندو به این لحاظ، وزرش های ملی به .کل فرهن   

 رسمی دربین .ان رواج یافتو 
درجملۀ ورز.های رسمی وبااهمیت یکی هم مسابقات بزکشی بود، که طب   
ـاه   عر  وعنعنۀ همان وقت دربین اقوام مختلف انجام میشدو بزی رابه وزن پنج
کیلوگرام امروزی، بعدازحالل کردن، دروسط میدان میگذا.تند وتیمهای .امل  
ـلـه   ـاحـم مسابقه ازچهار طر  بدون قانون و مقررات باالی آن سوار براسپ ه
میکردندو امابعدها قانون و مقرراتی ازطر  سران اقوام مختلف طرح گردیـد،  
ـافـتو   که طب  آن وزن بز مسابقه کاسته .د وبه سی وپنج کیلوگرام تنزیل ی
سپس دریافتند که بز برای مسابقات هیجانی کافی نیست، وهنگام مسابقه بدنش  
بزودی توته وپارچه میشودو البته بایدگفت هرکسی از چاپ اندازان که مقـدار  
بیشتر توته وپارچۀ گو.ت بز رانصیب می .د، برندۀ مسابقه می گردیدو بدین  
ـالـه   ترتیب تصمیم گرفته .دکه در مسابقات بعدی بزکشی بجای بز، ازگـوس

 استفاده گردید و 
ورزش بزکشی، که دیگرازصدهاسال بجای بز ازگوساله استفاده می .ـد،  
باالخره درزمان ریاست جمهوری محمدداؤود، مسابقات بزکشی در دوفصـل  
سال، یعنی یکبار ازاول تاپانزدۀ ماه حمل دروالیت قندز و مسابقات دیگراز اول  
ـای   ـتـه ه ـی تاپانزدۀ ماه عقرب هرسال درستدیوم ورز.ی کابل، تحت نظرکم
مؤظف، حکم هاوهیئت ژوری برگزار میگردیدو تیم های .رکت کننده ازیـن  
ـار،   والیات درمسابقات حضورمی یافتند: بلخ، سمنگان، جوزجان، قنـدز، تـخ

 فاریاب، بغالن، بدخشان و پنجشیر و  
ـقـررات   برای هرتیم رن  لباسی تعیین گردید، بیر  وسمبول معین .د، وم
خاص مسابقات ترتیب وبدسترس هرتیم گذا.ته .دو عوض سه دایرۀ حـالل،  
که ازقدیم ها رواج دا.ت، فقط دو دایره، یکی مرکزمیدان بنام دایرۀ حالل یا  
بردا.ت، ودیگری درآخرمیدان جاییکه گوساله را چاپ اندازبرنده میتوانست  
ـنـی   ـع دروسط آن بیندازد، وتیمش رابرنده سازد، مقررگردیدو چاپ اندازان ی
ـا   سوارکاران .امل هردوتیم باید سعی کنندتا ازدایرۀ اول گوساله رابردا.ته، ب
اسپها وگوسالۀ مسابقه دور یک بیر  را بگذرند وباالخره درآخر میدان دردایرۀ  
ـا   حالل گوساله را بیندازندو ا.تباهات چاپ اندازان توسط یک هیئت ژوری ی
ـاپ   داوری، وارسی میگردد، قطر دایره ها هفت مترمی با.د، وهربار کـه چ
اندازی توانست به دایرۀ حالل رسیده وگوساله را بیندازد، آن تیم مستح  سـه  

 نمره می .ودو  
ـقـۀ   ـاب تاجاییکه به حافظه ام مانده، پهلوانان چاپ انداز، یعنی سوارکاران مس
بزکشی، معرو  ترین .ان اینهاست: پهلوان غفار چهاردره یی، پهلوان .کـر،  
پهلوان نادر، پهلوان فقیرجوزجانی، پهلوان اکرم، پهلوان نورالدین، پهلوان دالور  
پهلوان سیف اهلل، پهلوان فیض چوپان، پهلوان رؤو ، پهلوان سیـف الـدیـن،  
پهلوان خیری، پهلوان بوستان، پهلوان غیور، پهلوان ملن ، پهلوان کمال، پهلوان  

 ر.ید و پهلوان حیات اهلل و  
ـای   این بود مختصری دربارۀ یکی ازمهیج ترین و.ورآفرین ترین وزرش ه

 باستانی کشورعزیزما و / 
***************************************** 
ـ فرانسه   نصراهلل نیایش                                                                    پاریس 

 ندای بیوه زن یتیم دار بر دژخیم تفنگدار 
سالهاپیش قطعه .هرآزاد به قلم جناب داکترلطیفی درجریدۀ وزین امید تحت  
همین عنوان بچاپ رسیده بودو اخیراًهمان .عر رادرهمین جریان حسرتبار تاریخ  
بشریت که همه روزه هزاران انسان بیگناه توسط انسانها، توسط دهشت افگنان و  
ـانـم   ـتـکـر خ ویرانگران وآدم ربایان کشته میشوند، بانوی فرزانه ونویسندۀ مب
ماریادارو غبار درسایت انترنتی خود رویت داده ، که یک یادآوری اسف انگیز  
ازحمالت روزافزون چنین دژخیمان تفنگدارمیبا.دو اینک نقل متن کامل آن  

 .عرغم انگیز برای چاپ ارسال .د : 
 نن  برتو بهرکشتن بیوه زنان آمده ای ؟ 
 .رم کن زنام اسالم، غارتگر ایمان آمده ای ! 
 وای برتو ! فرمانبر بیگانگان آمده ای ! 

 برو تفن  آدمکشان را ازسینۀ من دور کن 
 دست بردار ازکشتنم ترک این عمل منفور کن ! 

 بشنو نالۀ پرسوز و گریۀ فرزندان مرا صدهای .کست دل رنجور یتیمان مرا ووو 
 توخانه وکا.انه و مزرعۀ ما را بسوختی 
 آتش کین و وحشت درهمه جا افروختی 

ـ بیمار وبرهنه وبی دوایند امروز   بنگرکه کودکانم افسرده وبینوایندامروز
 بنگرکه ماآب خوردن لقمۀ نان نداریم 

 دادرسی دراین کلبه جزخال  کون ومکان نداریم 
 برو ازکشتن تن رنجورمن دست بگیرجزکودکانم درین خانه هرچه هست بگیر ! 

 لیک به اثربود ناله وآن بیوه زن یتیم دار 
 در دل سن  ووجدان خوابیدۀ دژخیم تفنگدار 

 یکبار صدای .لیک تفن ، دود باروت وهلهله برهوا .د 
 عفریت مرگ چیره برآن کلبۀ بینوا .د 
 فریاد برآمد زیتیمان درآن ماتمکدۀ ویران 
 وآن دژخیم تفنگدار درآن .ام غریبان 

 بپا خاست وکمربست پی کشتار دیگرانووو 
 جان داده بود تن رنجور آن مادر داغدار زیر .لیک گلولۀ آدمکش غدار 

 .ب آمد وسر.د آن کلبۀ پرظلمت ویران 
 نماند درآن خانه جز بوی باروت وتن لرزان یتیمان 

 نقش بست این حادثۀ ننگین   دریک فصل تاریخ حسرتبار وطن 
 برمردم آزاد و داغدار وطن ! 
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسیانجنیر عبدالصبور فروزان                                    
 ن تلویزیون ژوند

 مظهرتعصب و قوم پرستی در افغانستان )به ادامۀ گذشته( 
داستان دوم ازآنجا .روع میشودکه من دردانشگاه کابل درس می خوانـدم،  
اکثر رفقا ودوستان من بچه های پشتون بودندکه باهم صمیمی بودیم وهریـک  
ازآنهاراسخت دوست دا.تم، وبرادرخوانده های یکدیگربودیم، واکنون که از  
ایشان دورهستم همیشه بخاطرم هستند وخاطره هایشان درقلبم جاویدان اسـتو  
یکی ازین دوستان و برادرخوانده هایم ازیک منطقۀ جنوبی بودکه به احترام آن  
ـیـمـی   دوستم نامش رانمی گیرمو بچۀ نیک، متقی وخداجوبودو باهم خیلی صم
ودوست بودیمو دریکی ازروزهااین دوست وبرادرخوانده ام برایم گفت یـک  
مادر زهیر وسرسفید دارم ومیخواهد تراببیندو من کمی مکث کردم وپرسیـدم  
ببخشی مادرت مرا میخواهدببیند؟ گفت من از تویادکردم وهروقتیکه به جنوبی  
دررخصتی میروم همواره ازتو پرسان میکن، ازخصوصیات تو، ازوطـن تـو  
وحتی از قواره واندام تو ازمن میپرسدو اینبار که بکابل آمدم برایش گفتم کـه  
من کو.ش می کنم که او راباخودبیاورم وبرایش وعـده داده امو مـن بـه  
برادرخوانده ام گفتم که تووعدۀ ناح  دادی، من رفته نمیتوانم، جنوبی کجا و  
کابل کجا! آخرکوتۀ سنگی خو نیس! اوگفت مادرم بسیار رنجور است وغـم  
ـا   ـی بزرگی درسینه دارد واگرتوبروی بسیارخوش میشود، مثل اینکه هـمـۀ دن
رابرایش بدهی، ازتو خواهش میکنم که این دعوت را قبول کن، بخاطریکه من  
برای وعده داده ام واو انتظارترا داردو سر انجام بعداز اجازۀ خانواده قبول کردم  
ـیـشـود،   که اگرمادربرادرخوانده ام که مادرمن هم میشد به رفتن من خوش م

 میروم و  
ـا   دررخصتیهای دانشگاه بار وبنه را بستم وروانۀ آن منطقۀ جنوبی .دم کوهه
ودره هاراعبور کردیم، ازمزارع وباغستانهاگذ.تیم وبه قـریـۀ بـرادرخـوانـده  
رسیدیمو از دورخانه وزمین های خودرابمن نشان داد، دروازۀ خانه راباز کـرده  
صدازد: مورجانی صبورجان راغلی دیو دروازۀ اتا  باز.د، زن پیری کـه بـه  
مشکل راه میرفت، کمرش خم بود، چادربزرگ همۀ وجودش راپو.انیده بود  
ودردست عصایی دا.ت، برآمد وباعجله بسوی من آمد وخودرا درآغوش من  
انداخت وباصدای بلند .کرانگی خداوند)ج( رامیکردکه من آمده ام وگـریـه  
سرداد وزار زاربنالید که نمیدانم این وزاری ازخو.ی که من آمده بـودم بـود  
ـایـی   ویاازغمی که درسینه دا.تو چندین .بانه روزرا درآنجا گذراندم وهرج
رفتیم این زن سرسفید که بینایی ندا.ت باعصای خودباما می آمد وهمیشه دست  
مرامیگرفت وبه من میگفت از بوی .مال می آید، ازتو بوی پدر ومادرم مـی  

 آید، ازتو بوی دوبرادرم می آیدو 
درآنروزهایی که درآنجا بودم، این مادربرادرخوانده ام که مادرمن هم بود،  
چنان خوش وخرم بودکه گویی همۀ دنیا رابه اوداده اند ! بـرادرخـوانـده ام  
ـال   بسیارخو.حال بود ومیگفت که همۀ غم ودرد مادرم گـم .ـده، خـو.ـح
صحتمنداست، همینقدر مانده که چشمانش هم بینا .ودو ببین که توچه ثـوابـی  
ـتـیو مـن   ـاخ ـادس ـتـه را. کردی، یک مادرغم کشیده، رنجور، دل .ـکـس

 ازخداوندمتعال)ج( .کرکردم که مرا الی  این ثواب دیده بودو 
رخصتی خالص .د وآن .بی که فردایش بکابل میآمدیم، دربیرون خانه در  
حویلی نشسته بودیم، برادرخوانده ام استراحت کرد ومن بامادر ماندم وداستان  
ـیـم،   ـت زندگیش رابمن بازگفت که بسیارکوچک بودم در.مالی خانه وباغ دا.
زندگی آرام وخواهرخوانده هایم به دورم بودند، خانه گشتک میکردیم، بازی  
خانه تکانی میکردیم، طوی گودی میکردیم وازدنیا خبرندا.تیم ! هرحرفی که  
میزد غم از سینه اش بلندمیشد گلویش رامی افشرد، کو.ش میکرد که گـریـه  
کند، ولی چشمانش کور بودوا.ک ازآنها نمی ریختو زبان فارسی فرامو.ش  
ـتـو   ـارسـی وپش .ده بود، .کسته .کسته به آن حر  میزد واکثراًکلمات  ف
ازپیشش یکجا میشدو من سراپا گوش میکردم وسینه ام پرازغم وغصه میشدو گاه  
باهردو دست رویش رامی پو.اند، زارزار مینالید وسرخودرا .ورمیداد، آی که  
اوغانها آمدند، در ده ماهرکس رالت وکوب کردند، مادروازۀ حویلی رابستـه  
ـلـی   بودیم ودرپشتش سن  انداخته بودم، دروازه را.کستاندند وداخل حـوی
.دندو کلکین هاو.یشه های آنهارا.کستاندند، دراتاقها داخل .دند، پدرم را لت  
وکوب کردند وآنچه ازآرد وبرنج، توت وچارمغز بودچپه کردند، هرچیـزی  
ـاو   که درخانه خوش .ان آمد گرفتند، به جانب مادرم دویدند وبه جانش چنگ
.دند که گو.واره ها، گلوبند، دستبند و انگشتری های اورا بگیرند، من ازترس  
در اوموری )آب رو( حویلی پت .ده بودمو دیدم پدرم باتفنگی کـه دراول  
ـاهسـر دورکـن بـی   بهاربه .کارمرغابی ها میرفت، آمد وصدازد دست ازسی
ناموس! صدای تفن  را.نیدم، دود بارو همۀ حویلی راگرفت، کاتوسـی بـه  
سینۀ یک اوغان خورد وبه زمین افتیدو اوغان های دیگربه جان پدرم دویـدنـد  
ومجال فیردیگر برایش ندادند وچنان لت وکوبش کردندکه دیگرازحال رفتـه  
بود وخون ازهرجای بدنش جاری بود وتمام بدنش را باکارد سـوراخ سـوراخ  
کردندو آواز.ان رامی .نیدم که میگفتند: سقوی دی ! سقوی دی ! جسد پدرم  
راکه خون چکان بود به چاه حویلی ماانداختند و دو برادرکم راکه کمی ازمن  
کالن بودند، به زمین خوابانده بودند وبا کارد گلوهایشان رابریدند، ودرحالیکه  
 دست وپا میزدند، هردو رادرچاه انداختند ومیگفتندکه سقوی ده سقوی ! 

مادرم بیحال دررو روی حویلی افتیده بود، خون ازدهنش می آمد، سرش لچ  
ولباسهایش پاره پاره .ده بود، بیجان بود وحرکت نمیکرد فکرمیکنم در زیرلت  
وکوب جان داده بودو من هنوز در اوموری خود راپت کرده بودم وح  حـ   
گریه میکردم، صدای ح  ح  گریه ام را.نیده وبه اوموری آمدند ومراکشان  
ـاخـود   کشان ازآنجاکشیدند وچندسیلی محکم برویم زدند، بسته ام کردنـد وب
بردندو درهمۀ راه آهسته آهسته گریه میکردم، اگرصدای گریه ام بلند می .د،  
سیلی محکمی برویم می زدندو کوهها ودره هاراپیموده وسرانجام در همین خانه  
آوردند وباالی همین صفۀ حویلی انداختند، دست وپایم را بازکردندو یادم مـی  
آیدکه هواکمی سرد بود ولی گرمی آفتاب خوب بودو برایم آب ونان دادند،  
ولی من نخوردم و گپهای .انرانمی دانستم که چه میگویندو دخترهای همسن و  
ـای   سال من باپاهای برهنه، لباسهای پاره پاره، سر وروی چرک وچتل که مـوه
.ان ازچرکی .خ مانده بود، هرروزبه دیدنم می آمدند، بسویم میدیدند، باخود  
 چیزی می گفتند وخنده می کردند ومن حر  های .ان را نمی دانستم و 

یک روزدیدم که حویلی راپاک کردند، بوریاها راهموار کرده چار پایـی    
هاراآوردند، دیگهای کالن ماندند و زنها ومرد هاودخترها آمدند، به جان مـن  
کاالی نوکردند واین عروسی من بود همراه همین کسیکه مرا از.مالی چـور  
کرده بود وقاتل پدرومادرو برادرانم بودو بسیارخردبودم، مسأله زنا.ویی رانمی  
فهمیدم وازهمین نفرکه .وهرم .ده بود، سخت نفرت دا.تم وبدم می آمـدو  
اگرکاری به دلش نمی .د مرالت وکوب میکردو هرروز درفکر .مالی بـودم،  
در فکرپدرومادرم بودم ودرفکر برادرکهایم بودم، .بها آنهارابه خواب میدیدم  
وصبح بیاد.ان پت پت گریه میکردم ویگان بارکه کسی نمی بود، باآواز بلنـد  

 بیت .مالی را زمزمه می کردم  : 
 .مالی الله زار با.ه به من چی       زمستانش  بهار با.ه به من چی 
 .بم در گریه و روزم به زاری        مادرجان انتظاربا.ه به من چی 

 آقای اسماعیل یون و دار ودستۀ فا.یستان قومپرست ! یقین دارم هرباوجدانی  

ـ کالیفورنیا                  سیدفقیر علوی                                کلی تن 
 سخنی چند دربارۀ کاندید وزیر اطالعات وفرهنگ 
باالخره رئیس جمهورافغانستان بعدازچهارماه سکوت و، انتشار .ایعات درست  
ـانـه   وغلط که تأخیرمعرفی اعضای کابینه رامولود مطالعۀ بیشتردرموردآنان، به
میکرد، یک بانوی ناآ.نابه مطبوعات رابه پارلمان معرفی نمود، که چون سابقۀ  
مطبوعاتی ندا.ت، مورد تأییدپارلمان قرارنگرفت، واینـک بـه عـوض وی  

 عبدالباری جهانی را به پارلمان معرفی کرده استو  
هرچندآثار این .اعرگرانمایه درمطبوعات رسمی یاغیررسمی کمتـر دیـده  
.ده، ویااینکه این عاجز به مطالعۀ آن توفی  نیافته است، ولی بازهم چون اهل قلم  
ـفـۀ   ـی .مرده میشود، امیداست درصورت کسب آرای وکالی ملت، این وظ
ـار   خطیر رابا موفقیت به انجام برساند، درحالی که بااین مطبوعات آزاد، کاربسی

 ساده نخواهد بودو  
ـام جـرمـن   بهمه حال، بیشترآثار محترم جهانی دریکی ازرسانه های افغانی بن
ـتـر   ـیـش آنالین نشر.ده، ومقاالت وا.عاری که درین نشریه چاپ میشونـد، ب
احساسات ضد دری زبانهابوده است، چنانچه درزمان انتخابات ریاست جمهوری  
مقاالت بیشترعلیه داکترعبداهلل ویاران اودرین نشریه بصورت استثنایی نشر.ده،  
درحالیکه نشرات غیردولتی سعی میکردند که حتی الوسع بیطر  با.ندو چنانچه  
یکبار استادها.میان مدیرجریدۀ وزین)آئینۀ افغانستان( راجع به خانوادۀ داکتـر  
عبداهلل مطالبی نو.ته بودندو هرچنداین عاجز به داکترها.میان که استادزبان و  
.خص دانشمندمیبا.ند، احترام زیادی قایل میبا.م، ودرمورد زبان  بسیارچیزها  
ازخامۀ این استاد آموخته ام وح  استادی به من دارند، ولی متأثر.دم که هنوز  
درجامعۀ ما از ارجحیت زبان پشتو، خامه ها به کارمی افتد، درصورتیکه برحسب  

 حکم قانون وامر پروردگار، همه برادر یکدیگریم و  
بهرحال، سخن به درازا کشید، عرض اساسی من اینست که وزرای سابقۀ این  
ـنـد،   دستگاه فرهنگی واهل قلم، همه قبل ازینکه پشت کرسی وزارت تکیه بزن
ـیـل   ـب عمری درین وزارت کارکرده بودندو تنهاسه تن ازین وزرای محترم ازق
داکترانس که مرد نهایت دانشمند بودوبه چندین زبان مهارت دا.ت، اما نهایت  
محافظه کاربود، که اکثر مکاتیب را امضانمی کردتا مبادا مسئول .ود، واستاد  
خلیلی در یاددا.تهای خودراجع به داکترانس داستانها گفته است، همچنان داکتر  
ـتـر   سهیل که یک انسان مهربان و.اعرپیشه بود وخیلی محافظه کار، و بعدداک
نوین، متخصص امراض نسایی انتخاب گردید که پیشبرد کارمطبوعات بـرای  

 .ان د.وار بودو 
اما وقتی آقای کرزی کابینۀ خودرا تشکیل میداد، داکتررهین رابحیث وزیـر  
ـتـون   ـن اطالعات وفرهن  برگزیدو داکتررهین داکتری ادبیات خود را ازپوه
تهران بدست آورده، وانصافاً خوب صحبت می کند، خوب، جالب ومنطقـی  
می نویسد و آ.نایی این عاجزباایشان وقتی انکشا  کردکه در.هرپشاورهرهفته  
دربارۀ جهاد ودعابه ح  مجاهدین، نویسندگان ومنصبداران مطالبی بازمیگفتندو  
داکتررهین درسخنرانی هاسهم میگرفت، ودرینجا بودکه این عاجز بااومعرفـت  
حاصل کردم وبعداز ایرادخطابه، درگو.ه ای هردوراجع به جهاد وامید پیروزی  

 مجاهدین، به تناسب معلوماتی که دا.تیم، اظهارنظر می کردیم و  
ـقـرر   وقتی داکتررهین درحکومت کرزی بحیث وزیراطالعات وفرهن  م
ـتـر   .دند، اینجانب تلفونی این کرسی رابه ایشان تبریک عرض کـردمو داک
ـیـن   ـع ـیـث م صاحب ازین ارتبا  استفاده کرده، ازین عاجزتقاضا کردکه بح
وزارت باوی همکاری کنم، ازحسن نظر.ان تشکر کردم وپیشنهاد نمودم کـه  
ـنـد   درین وزارت جوانانی وجوددارند که نظربه لیاقت وسواب  درخشان میتوان
بحیث معین آن وزارت مقرر.وندو ولی داکترصاحب مثل اینکه ازپیشنهاد ایـن  
عاجزخو.ش نیامد، ویک مطبوعاتچی سابقه دارکاردا.ت، تااینکه آقای مبارز  
ـار   را که درپاریس بسرمی برد، وعمری درین وزارت به پست های مختلف ک
کرده بود، پیدا نمود، مگر بعداز مدتی همکاری، باهم جور نیامدند، مبارز ایـن  
 وظیفه راترک کرد وحاالبحیث رئیس اتحادیۀ ژورنالیست هاکار می کندو  

بهرحال، امیدوارم آقای جهانی کتابی راکه درمورد .هرباستانی هرات نو.ته  
اند، هرچه زودتر به زیورطبع بیارایند، تادوستان دری زبان ما، ازخامۀ یک .اعر  
ـنـد   پشتوزبان راجع به .هرخواجه عبداهلل انصار مطالب جالبی رادریابند، هر چ
ـار،   دانشمند بزرگ ما عبدالعلی احراری راجع به .خصیت خواجه عبداهلل انص
 درخالل طبع یک رساله، تاجاییکه توانسته اند، ح  مطلب را ادا کرده اندو / 
***************************************** 

که این داستان واقعی را تااینجا دنبال کرده، بغض گلویش  )دنباله ازستون اول(  
ـادر غـدار وجـودش   را فشرده وازآنهمه رذالتها و.قاوتهای اوغان بچه های ن
ـاک و   لرزیده، وبه آن غول های کافردل که بی جهت مردم کشور مارابه خ
ـارا   خون کشیدند، ونیز چوچه غوالن کافردل بنام طالب باردیگر همان ماجراه
در.مال و.مالی وکابل تکرارکردند، ومظلومان بسیاری را نامردانه به دیارعدم  
فرستادند، لعنت ونفرین می فرستندو ومطمئناً بامطالعۀ بخش پایانی این قصۀ غـم  
انگیزدر.مارۀ آینده، بازهم به فا.یستان قوم پرست و انحصارجو هزاران لعنت و  

 نفرین دیگر نثارخواهند کردو  
بعنوان یک هموطن به توآقای یون و همفکران فا.یستت بازهم یادآورمیشوم  
که ازفکرعظمت طلبی وبرتری خواهی دست بکشید، از راه ناصواب نادرغدار  
ـبـت   ومحمدگل مومند جبار ومالعمر قهار، برگردیدید، وبه راه اسـالم ومـح

 هموطنی گام بگذارید، تا هم خدا راخوش بسازید وهم خرما بخوریدو / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ هفتم( مصاحبۀ امراهلل صالح  
ـیـشـه    گاهی تسلیم نمی   قشر سیاسی بوده استو عسکر هیچ  .ودو .اریدگی هـم

کند که در    سیاسی بوده استو همیشه سیاستمدار پوسیده استو هیچ فرقی نمی 
ـان بـزرگ   ـت راس کدام فرقه نظامی یا کدام وزارت امنیتی کی استو اما داس

ـا    فلسفی و عقیدتی کابل برای عسکری که می  جنگد چیست، این مهم استو م
باید د.من فرضی و عینی را به عسکر تعریف کنیمو این بسیار مهـم اسـت در  
ـیـدی   رهبری جن و اگر این چتر و تعریف وجود دا.ته با.د، نقش افراد، کل
نخواهد بودو اگر این چتر و تعریف وجود ندا.ته با.د، هر قدر که جنـرال و  

تواندو امریکا عسکر ما را تمویل    وزیر قوی با.د، جلو .اریدگی را گرفته نمی 
تواند ایجاد قشر سیاسی استو اگر قشر سیاسی    کند، اما کاری که کرده نمی   می 

بپوسد، عسکردست ازجن  میکشدو در دوره امانی، پوسیدگی از سیاستمداران  
ـتـر   حاکم .روع .دو دردوره داوودخان هم داستان همین بودو دردوران داک

جنگیدو وقتی پوسیدگـی    نجیب، .اریدگی از کابل .روع .د، ولی عسکر می 
 جنگد و   سیاسی کنترول .ود، عسکر ما می 

ـان    ها می   عنوان سوال آخر، این روزها در تلویزیون   صبح: به 1  بینیم که فرمانده
کننـد،    های داعش را بلند می   کشند و پرچم   های سفید را به زیر می   طالبان پرچم 

 کنید؟   ظهور داعش را چگونه ارزیابی می 
ـیـد   ـف امراهلل صالح: برای ما گپ نو نیستو تیغ و دست همان است، چه بیر  س

گری داریم که بایـد    با.د و چه سیاهو ما تجربه عظیم ایستادگی در برابر افراطی 
گل، دیروز طالب بود، امروز داعش .د، این چیـز    مدیریت .ودو حاجی زرین 

جنگیمو داعش پول فرستاده    مهمی نیستو ما بیست سال است که با این پدیده می 
 عنوان    نظر من داعش به   اندو به   ای و آنان رن  بیر  را تغییر داده   است برای عده 

 هامبورگ ـ آلمانسیدآقا هنری                                           
 شالیزی ووزارت داخله

امور    82۷7)به ادامۀ خاطرات پراکنده(: هنگامیکه .هیدمیوندوال دراکتوبر  
ـادرد   ـارکـن، ب صدرارت رادردست گرفت، کو.ید .خصیتهای پاکدامن، ک
ـاریـخ   جامعه آ.نا، مردمی وتحصیل کرده را روی کاراوردو برای اولین باردرت
ـانـم   وطن ما دووزارت خانه رابرای طبقۀ اناث تخصیص داد، کبرا نورزایی خ
جوانی، گرچه ر.ته اش طب نبود، اما وزارت صحیه را چنان مدیریت کـرد،  
مانند پیری کارکشته ای، به پاکی چون پاک بود با جرئت بود، درجایش مثالی  

 ازکارنامه اش می آریم؛ وخانم اعتمادی درامورزنانو 
عبدالستار.الیزی تحصیل کرده، درهندوستان وایاالت متحدۀ امریکا با همان  
صفت .وخ طبعی که دا.ت، مدتی مشاوروترجمان زبان انگلیسی واردوی .اه  
ـا،   ظاهربودو به سمت وزیرداخله تعیین .دو او برای اولین باردرتاریـخ کشـورم
ـادر و وکـالی   حکام وقضات ملوث را به پای میزمحاکمه کشاندو .اهزاده ن
.ورای ملی رااز دردفترش راندو اولین وزیری درکابینه بود، که استعفایـش را  
ـاه   ـتـه . .خصا به .اه برد، وگفت یا من وزیرباصالحیت با.م، یا مستعفیو الب
حکومت بمن چی و تابع خاندانی را کاردا.ت، استعفایش راقبول کردو .اه بار  
بار وزرا را مستقیم وغیرمستقیم فهمانده بود، .ما هرکاری میکنید، بکنیـد مـرا  
 بگذارید، پاد.اهی کنمو کبرانورزایی این واقعیت را برای فامیلش گفته بودو 

ـایـش،  چندمثالی ازکارنامه های .الیزی   ـق : روزی .اهزاده نادر،بایکی از رف
حاکمی که تحت محاکمه قراردا.ت، دردفترکارش می آید به .یوۀ آمـرانـه  
امرتصدی  پاکدامنی وی را می خواهدو اول آقای .الیزی قد راست به احترام  
می ایستد ومیگوید .اهزاده الزم نبود، .ما اینجا آمدید، امرمی کردیدمرا می  
ـلـه   خواستید، اما درقسمت رفی  .ما باید بگویم، اگرپدرت مرابه وزارت داخ

 تعیین کرده، قانونی را هم پیش رویم گذا.ته، خدا حافظ ! 
وکالی .ورا ازهمان اول تا امروز، اکثرا مردمان بی سواد، مزور، آلوده بـه  
فساد، مردمان پول دار، یاخان منطقه بودند که اهم کار.ان حاکم تبدیل کردن،  
ـیـن   عسکرتبدیل کردن، مامورین ر.وه خواررا از محاکمه خالص کردن، زم
های دولتی وغربا راغصب کردن وووو دگرکاری ندا.تدو چه اکثرا ازطر  .اه  
یا ارگیان نصب .ده بودند، واگرگاهی فیصله یا جلسۀ دایرمیکردند، به فرمایش  
مقام های باال باید می بودو اگرخدای ناخواسته کدام قانون ازطر  .ان به نفـع  
مردم پاس میشدو طورمثال درزمان صدارت مرد دانشمندی، مانند میوندوال، که  
قانون احزاب ازطر  حکومت طرح، .ورا وسنا آنرا پاس کردند وصدراعظم  
آنرا امضاء کرد، برای تو.یح نزد.اه رفت وآنجا زندانی .دو کی می توانست  

 بپرسید آغا چرا ؟ 
ـیـشـد،   بسیاری ازصاحب نظران به این عقیده اند، اگر قانون احزاب تو.یح م
ـان   مصیبتی را که احزاب خل  وپرچم این چاکران روس برسرما آوردندو امک
ناپذیرمیشدو اگررادمردی که ازنفس مردم دررأس کارآمده بود، میگذا.تند به  
کارخود ادامه بدهدو چرا ساختکارحزبی آنان مطاب  قانون اساسی وآرمان مردم  
نبود، آنها تحت حمایه داؤود خان وسردارنوراحمداعتمادی به فعالیت خود بـه  
صورت غیرقانونی ادامه می دادند، ودگران پشتوانۀ ندا.تند، چانچه اگرپرچمی  
یاخلقی بندی میشد فردایش پس آزاد میشد، این مشکل را وزیرعدلیه وقت بـه  
.اه گفت درجواب .نیده بود، آخ چه کنم آغه اللیم، آغه اللیم !! مطلب داؤود  

 خان بودو  
بلی به اصل مطلب برویمو  وکال که فرمایشات .ان نزد .الیزی برآورده نمی  
.د، .الیزی رابه ناح  به .ورا میخواستند، وسوال پیچ میکردند، که اوبا قاطعیت  
ازخود دفاع میکرد، .اه ازتمام واقعات باخبربود، باری ازاوپرسیده بود وکالی  
 .ورا راچطور یافتید؟ درجواب گفته بود، صاحب یک تکه باغ وحش ! 

ـنـج     وکالکه اکثریت ازسواد بهرۀ ندا.تند، یا اینکه سواد .ان ازخوانـدن پ
کتاب بیش نبود، فقط چند وکیلی انگشت .ماری بکلوریاپاس یا فاکولته پاس  
دا.تیمو آنها هم اکثریت ازاحزاب چپی بودند، که به مرض حزب بازی مشغول  

 بودندو یاکسی حر  .انرانمی .نیدو 
جریدۀ ترجمان که مسائل سیاسی را به .کل طنز، و.یوۀ زیبا هرپنج .نبه ها    

به مدیریت .خصیت ملی، دانشمند ومحترم بشیررفی  برمی اوردو تقریبا هرهفته  
.وخیهای باالی وکال دا.ت، باری از وکیلی .مارۀ تیلفونش را پرسیده بودندو  
درجواب گفته بود قلم داری؟ بلی صاحب دارم، نو.ته کو الف، هی گردک،  
باز الف، باز هی گردک وووو واین حقیقت است، یکی ازوکال درمجلسـی کـه  
حکومت میخواست بداند، وطن ما زراعتی .ود، یا صنعتی؟ وکیلی گفته بـود،  
صاحب نه صنعتی .ود نه زراعتی بی طر  با.د بهتر استو  تا امروزگپ همان  

 وکیل .د ! 
درروزرای گیری نوراحمد اعتمادی به وظیفۀ صدارت، که از.ورا میخواست    

رای بگیرد، خوب بیاد دارم، وکیلی گفت نام .مااعتمادی است، پاد.اه ما بـه  
.ما اعتماد دارد، منهم باالی .ما اعتماد دارمو ودر روزپاس .دن بودجۀ سال نو،  

مبلغ چند بـرای    8۷1اعتمادی بودجه را به این .رح توضیح میکرد، نظربه ماده  
این پروژه درنظرگرفته .ده، نظربه مادۀ چند وچندوووو وکیلی صدازد واصـرار  
دا.ت سوال ضروری دارم، بعد ازاجازه گفت، اوصدراعظم صاحب یک نـر  

 نداری همه ماده هارا با خوداوردیو  
درروزکاندید ریاست جمهوری، داؤود خان اول گفت من خود را کانـدیـد  
نمی کنمو وکیلی بنام ابریشمین خان صدازد .ماکه نمی خواهید وزیرصاحـب  
دفاع رسولی خود راکاندید کند، این نظرش نبود، بلکه سرش قـورمـه بـوی  
ـتـه   میدادوهنگام حکومت خلقی هادر دسیسۀ یکی ازاولین کسانی بودکه کش
ـیـس   ـفـی رئ .د، خانمی صدا زد باید رهبرخودرا کاندید کندو عزیزاهلل واص

 مجلس، صدا زد او خانم صاحب ! داؤود خان نمیکنه ! 
مثال ها زیاد است درهمین جا با این چشم دیدم بسنده می کنیم، هنگامی کـه    

ـلـی   ـی مسئول مصروفیت نوجوانان درکلوب جوانان واقع جوی .یربودم، وک
ـفـون   ـل ـاش ت از.ورا مطل  بی سواد، اما خان منطقۀ خود، درخانه خودواقع نق
ندا.ت، هرهفته دوسه باربه دفترما می امد، رأسا با نمبرخصوصی سردارولی با  

 وی صحبت می کرد و 
: هنگام وزارتش درکنفرانسی بین المللی درخارج  از.وخ طبعی های .الیزی  

ـا   ـایـد ب ـابـل، ب کشور.رکت کرده بود، دربازگشت خود به میدان هوایی ک
ـایـد   ژورنالیستان مصاحبه میدا.تو نامبرده گفته بود، قبل از.روع مصاحبـه ب
ـا   بگویم، مرا درهواپیما خواب برد، خواب دیدم مالیک مرا به سیل دوزخ ه
دعوت کردو اولین دوزخی که مرا نشان داد ازانگریزان بود، سرپـوش دوزخ  
ـا و   بجایش، پیره داربه وظیفه اش حاضر، همه چیزمرتبو دومی ازپاکستانی ه
سومی ازیهودی ها به همین ترتیب، تشریحات میدادندو تا رسیدیم به دوزخـی  
ـیـره   که نه سرپوش دا.ت نه پیره دار، گفتم این بی نظمی چراست کجا ست پ
ـاسـت   ـه ـان دار، کجاست سرپوش دوزخ ؟ مالیک جواب دادند این دوزخ افغ
حاجت پیره دار، سرپوش وخرچ اضافی نیستو هرافغانی که ازدوزخ بگریزد،  

 دیگری پایش رامیگیرد نمی ماند که بگریزد و / )دنباله دارد( 
  ***************************************** 

جا جایگزین .ود، خلیفه در عرا  نشسته است و از این راه    تواند این   تفکر نمی 
 تواند کاری بکندو این مساله زیاد مهم و جدی نیست و/   دور نمی 
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 هفته نامۀ امید 999شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 صبح با امراهلل صالح   8مصاحبۀ روزنامۀ  
 آباد   دو و نیم سال فاصله میان کابل و اسالم 

صبح: این روزهاگفتگوهای ارگ باسیاستمداران ونظامیان پاکستانی بیشتـر  1 
کنند؛ ارزیابی .ما    بینی می   .ده وهردوطر  درمورد این گفتگوها اظهارخوش 

 از وضعیت چیست ؟ 
ـارجـی   امراهلل صالح : درسیاسـت خ
ـارآمـدن   ـعـداز رویـک ـان، ب ـت ـانس ـغ اف

ـنـوز    ا.ر   ـاه ـا ت غنی، تغییرآمده، ام
ـیـر   ـی ـغ بنیادپیدانکرده استو ابتکاراین ت

دست کابل استو این تغییرچندمولفـه    به 
ـان   ـت دارد: اول، کابل بارفتن نـزد دوس
پاکستان عبارت ازچین، ترکیه عربستان  
ـتـه اسـت کـه   وامارات، ازآنان خواس

آباد راتشوی  کنند تابه حکومـت    اسالم 
داکترغنی اعتماد کندو دوم، این سیاست  
این است که بصورت مستقیم به پاکستان  
 افاده .ودکه کابل ازگذ.ته بریده استو  

اید که داکترصاحب غنی درکنفرانس نیپال ودر    .ما حتما دریوتیوب دیده 
ـای    نشست سارک، بااستراتژیست  ـه ـت های سارک صحبت میکرد وبعد ازصحب

ـنـی را   ـتـرغ ایشان، حنا ربانی، وزیرخارجه پیشین پاکستان، ازجا بلند.د وداک
ـفـه    که از گذ.ته بریده   دلیل این   ستودوگفت که پاکستان باتو است، به  ایو مـول
غنی، مستقیما رجوع کرد به حوزه ارتش    سوم تغییر این است که داکتر ا.ر  

و پنجاب در پاکستان این رجوع به لحاظ دیپلوماتیک غیرمعمول استو این دو  
ـتـر    گیری   حوزه در تصمیم  های استراتژیک پاکستان نقش محوری دارندو داک

غنی با رفتن به فرماندهی ارتش پاکستان و مالقات با راحیل .ریف، پیام داد که  
داندو پنجاب واقعیت    حکومت افغانستان واقعیت بافت قدرت را در پاکستان می 

ـان   بزرگ جامعه پاکستان است و سهم کالن در اقتصاد، ارتش، سیاست و پارلم
ـاد کـردو    پاکستان داردو داکتر ا.ر   غنی با این دو حوزه رابطه مشخص ایـج

ـازی کـردو    آقای غنی در مذاکراتی که با پاکستان انجام داد، تمام برگه  ها را ب
ـیـز    هایی را که در چند دور بازی می   برگه  ـان در دور اول روی م .د، ایش

باره روی میز    .د، یک   وار بازی می   هایی که باید آهسته و مرحله   گذا.تندو برگه 
ـیـر از    که از طر  پاکستان چیز تازه   گذا.ته .د، در حالی  ای گفتـه نشـد غ

رفتارهای مرموز استخباراتی و پشت پردهو داکتر غنی چهار برگه را روی میـز  
که به پاکستان امتیاز دسترسی به آسیای میانه داده    ها گذا.تندو اول این   پاکستانی 

ـان    .دو برگه دوم این بود که تجار پنجاب می  ـت ـانس ـغ ـال اف ـنـد در .ـم توان
ـان    گذاری کنندو برگه سوم این بود که برای اولین   سرمایه  ـت ـانس بار در تاریخ افغ

ـارم،   پذیرفته .د که افسران نظامی ما در پاکستان تعلیم و تربیه ببینندو برگه چه
ـال    غنی گفت که افغانستان می   بحث انرژی بودو داکتر ا.ر   ـق ـت تواند دهلیز ان

ـهـد    انرژی آسیای میانه به جنوب آسیا با.دو در برابر این چیزها پاکستانی  ـع ها ت
اندو باید در بدل دسترسی به آسیای میانه ما به بنادر پاکستان    رو.ن و عملی نداده 

ـال    یافتیم؛ در بدل سرمایه   برای دسترسی به هند دست می  گذاری پنجاب در .م
کردند؛ در بدل پذیرش تعلیم    باید تجار ما در پاکستان امتیازات زیاد دریافت می 

افسران ما در پاکستان، ارتش پاکستان باید روابط استراتژیکش را با .بکه حقانی  
.ناسد، با    قطع میکردو ارتش پاکستان درحالیکه ارتش رسمی ما را به رسیمت می 

ـایـد دربـدل    پیمان استراتژیک استو هم   لشکر تروریستان حقانی هم  چنان ما ب
ـتـی کـالن    تضمین انتقال انرژی آسیای میانه به پاکستان، باید تضمین  های امنی

ـار    آوردیم، اما پاکستانی   دست می   به  ها هیچ تعهد تازه و علنی به ما نکردندو سه ب
آی به کابل آمد ودو بار جنرال راحیل .ریفو ده روز هم .ورای    اس   رییس آی 

های ضد تروریسم ارتش پاکستان میزبانی کرد و بـرای    امنیت ملی ما از مقام 
های پاکستانی اجازه داده .دتا ازپاکستانیهای زندانی در افغانستان    بار به مقام   اولین 

استنطا  کنند، درحالیکه آنان به ما هیچ گاهی اجازه ندادند به زندانیان طالبان در  
دانم در سفر رضوان اختر به    که من می   .ان دسترسی دا.ته با.یمو تا جایی   خاک 

 کابل، آجندای صحبت، ایجاد میکانیزم برای مذاکره مخفی با طالبان بودو 
ـاد    صبح: در پاکستان گفته می 1  ـی ـن .ود که تهدید اصلی برای این کشور، ب

گرایی مذهبی است، نه هند و نه افغانستانو پیام سیاستمداران پشتون پاکستانی به  
 کابل هم همین بودو آیا این نشانه تغییر پاکستان نیست؟ 

امراهلل صالح: تغییر در سیاست و روش پاکستان وقتی قابل قبول است که در  
ـنـد،    ریزان خشونت   ها کاهش بیایدو چون برنامه   سطح خشونت  ها پاکستانی هست

اگر خشونت کاهش نیابد، تغییر پاکستان درست نیستو اما یک تغییر مهم آمده  
هایی که با ارتش همسو اند مانند دان،    های پاکستان، از جمله روزنامه   استو رسانه 

نیوز و آبزرور، مبصران برجسته پاکستانی، مثل نجم سیتی، ملیحه لودی، اسـد  
ـا    ها از سفر رییس   درانی و حنا ربانی، همه این  ـای او ب جمهور غنی و گفتگوه
جمهور غنی    های خود، رییس   کنندو مشر  هم در مصاحبه   پاکستان استقبال می 

ـای    ها حـر    های پاکستانی ستوده استو این   خاطر سفر و گفتگو با مقام   را به  ه
توانیم    ها به عمل بدل .ود، آن وقت گفته می   که این حر    مثبت است، اما وقتی 

ها وقتی به عمل بدل    که تغییر جدی در سیاست پاکستان آمده استو این حر  
ـار در    ها کاهش یابد، بمب   .ود که سطح خشونت   می  ـتـح گذاری، انفجار و ان

.هرهای افغانستان متوقف .ود، رهبری طالبان که در پاکستان حضور دارند، با  
کابل وارد مذاکره علنی .ود، طالبان خلع سالح و خلع تشکیالت نظامی .وند و  

ـات    بیایند با قبول قانون اساسی وارد بازی باقاعده .وندو تا زمانی  ـاق ـف که این ات
ـا    نیفتد، هر تغییری در پاکستان، تغییر لفظی است که در باد هوا می  رودو مـن ت

ـارچـوب    جایی  که خبر دارم، داکتر غنی .ش ماه وقت تعیین کرده است؛ چ
کندو    .ان .ش ماه استو به این معنا که تا .ش ماه پاکستان تغییر می   زمانی ذهنی 
غنی تا سه سال دیگر تغییر نکند و به همین    اند که اگر ا.ر    ها اما گفته   پاکستانی 

رسند که رویکـرد    گاه به این نتیجه می   اش وفادار بماند، آنان آن   سیاست کنونی 
دهدو پاکستان به این باور است    اخیر آقای غنی اخالص و صمیمیت را نشان می 

گاه آنان به    غنی، تا سه سال دیگر تمام .رایط آنان را بپذیرد، آن   که اگر ا.ر  
ـانـی دو    دهندو این نشان می   خواست او پاسخ مثبت می  دهد که بین جدول زم

ـا    کنم که سطح خشونت   طر ، دونیم سال تفاوت وجود داردو من فکر می  ها ت
ها در سیزده سال    یابدو پاکستانی   یابد، بلکه افزایش می   .ش ماه دیگر کاهش نمی 
ـای    گذ.ته زیر فشار بین  المللی تغییر نکردند، پس تا سه سال دیگر، زیر فشار آق
 کنند و   غنی هم تغییر نمی 
دهند که مذاکره    های پاکستانی گزارش می   سی و برخی از رسانه   بی   صبح: بی 

 مخفی میان کابل و طالبان صورت گرفته است؛ آیا این واقعیت دارد؟ 
که من خبر دارم، نمایندگان طالبان دو بار به چین سفـر    امراهلل صالح: تا جایی 

کردندو من اطالع دارم که مذاکره به معنای اصلی کلمه، میان دولت و طالبان تا  
های کوچک    که صورت گرفته است، تماس   حاال صورت نگرفته استو چیزی 

کند که    ها به مذاکره ایجاب می   تاکتیکی استخباراتی است و بدل .دن این تماس 
زند، باید صالحیت نمایندگی از آنان را    که به نمایندگی از طالبان گپ می   کسی 

 (۶دا.ته با.دو این صالحیت را باید رهبری طالبان وپاکستان )دنباله درصفحۀ 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( تصمیم خودخواهانه وخودسرانۀ احمدزی  
ـیـم   ـام درآوان حکومت کرزی هردوکشور به آن تواف  کرده بودنـد، ازتص
مزبوحانه و چاکرانۀ دیگراحمدزی به اوامرپاکستان است، که بـدون درنـظـر  
دا.ت سالهاروابط بسیارنزدیک ودوستانۀ ما باهندوستان وکمکهای بـالعـوض   
بیش ازدوبلیون دالرآنها، البته احمدزی مغرضانه وآگاهانه به چنین خطای بزرگ  

 سیاسی دست میزندو  
ازاینهاکه بگذریم، مسافرتش به هرات وامربرطرفی تقریباًچهل نفر سران پلیس  
وقوای امنیت ملی کشوردرآن والیت، بدون آنکه ا.خاص دیگری بجای آنها  
مقرر.وند، همچنان عین روش بیخردانۀ او درفراه، که گفته میشود امنیت هردو  
والیت رابه خطرات زیادمواجه ساخته است، از.هکارهای نابخردانۀ دیگـرایـن  

 دومین مغزمتفکراست ! 
سرپرست ساختن همۀ وزرا وتأخیربیش ازسه ماه درمعرفی بسیار مسخره آمیز  
وزرای جدید، باوجود امتحان گیری ازهریک آنها توسط این مغزمتفکر! کـه  
ـان   ـنـدگ باچه رسواییها همراه بود، تاحال جزعدۀ معدود، اکثرآنها ازطر  نمای
ملت رد.دند، .هکاری بر.هکار های دیگراین لیدر مالیخولیاست و این هم معلوم  
نیست که وزرای که رأی اعتماد برده اند، میتوانند ازمداخالت بی مـورد اودر  

 امان بمانند وبتوانند مصدرکار مفیدی برای کشور.وندو  
تشویش ونگرانی من، ویقین دارم به هزارهاچو من که این حقای  تلخ رامـی  
بینیم، اینست که این انسان خودخواه، خوداندیش وخود نگر، که فکرمیکند هر  
چیزرا ازهرکس دیگربهتروخوبترمیداند، درحالیکه ازعملکردچهارماه مدیریتش  
پیداست که درح  این ملت چه کرده واین کشورزیبا وآزاده وپرافتخار مارابه  
کجامیکشاند، تا دیرنشده و اوهنوز چندوالیت مارا به طالبان یاخدانخواسته قدم  
بقدم افغانستان عزیزما رابه پاکستان تسلیم نکرده است، کشورمان رااز.رّ ایـن  
انسان مرموز، مغرور ومتظاهر که متأسفانه نه به تعهداتش در تشکیل حکـومـت  
وحدت ملی با عبداهلل پایبند است، نه اخال  و اوصا  زعامت دارد، ونـه در  
 حفظ منافع علیای کشور ونه به مقام واالی زعامت صاد  است، نجات دهیم و / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( افغانستان درمعرض خطرحتمی داعش  
هدایت نمی داردو ( قوماندانهای محلی طالبان گفتند.خصی که خودرا میرواعظ  
وعضوطالبان زیرفرمان قومانده مالخادم معرفی کرده ، درین اواخر وی بامـال  

 خادم دیده .ده استو  
ـارۀ   کارمندان غربی بیان میدارندکه آنهاگزار.هارابدقت ارزیابی میکنند ودرب
وجوددولت اسالمی درافغانستان وتالش .ان برای استخدام نسل نوستیزه جویان  
 یامساعدساختن فرصت به طالبان به یک نام دیگر، مطالعه وتحقی  میدارندو  

جنرال کمبل قوماندان قوای ائتال  درافغانستان گفت همکاران او گزار.هایی  
رادرمورد استخدام داعش وپخش .بنامه دردانشگاه جالل آباد وتال.های مـال  
خادم درهیرمند زیربررسی قرارداده بودند که نتیجۀ خیلی محدود بدست آمده  
استو دولت اسالمی درعرا  وسوریه بسرعت توسعه یافت، ولی مردم افغانستان  
ـام دولـت   نمی خواهندچنین کاری درینجا واقع .ودو جنرال افزودکه .اید پی
ـان   ـی اسالمی برای طالبان ناراضی جالب تمام .ود وآنهارابخود بکشدو کمبـل ب
ـنـدبـه   کرد: )طالبان ناراض بفکراینکه به منابع بزرگتر دست مییابند، می خواه
حکومت اسالمی بپیوندندو من فکرمیکنم .ماری ازطالبان بشمول مال خادم کـه  

 مترصدفرصت می با.ند، به دولت اسالمی .امل .وندو(  
این باراول نیست که گزارش راجع به دولت اسالمی درافغانستان رونما میشودو  
سال پیش مامورین محلی غزنی ادعاکردند که دولت اسالمی در ارجستان سـر  
های مردم رامیبرندو پسانتر یک مامور اعترا  کردکه اواین .ایعه راساخته بود  
تاتوجه مقامات کابل راجلب کند وآنهارا تشوی  نماید قوای بیشتربه غزنی اعزام  
بدارندو دو مامورغربی که بخاطرحساسیت موضوع ازذکرنامهای خودخودداری  

 کردند، گفتندکه آنهاموضوع را از زبان مامورغزنی .نیده بودندو 
ـان کـه   فعالیت دولت اسالمی درعرا  وسوریه توجه جنگاوران رادر افغانست
دستآوردهای عمده دارند، ولی قادرنیستندیک ولسوالی رادرتصر  خـوددر  
آورند وآنرادرقبضۀ خودنگهدارند، جلب کردو یک گزارش سازمان ملل حالی  
میسازدکه بعضی ازگروههای جدایی طلب طالبان ازکارهای دولت اسالمی در  

 .بکۀ انترنت ستایش مینمایند و 
ـتـه   ـف یک ویدئوی جهادی درانترنت نشان میدهدکه یکدسته جنگجویان گ
اندکه ده درصدرهبران باغیان درپاکستان و.ر  افغانستان وفا داری خودرا بـه  
ابوبکربغدادی، رهبردولت اسالمی اعالن کرده اند، در ویدئوکه بانمایش جریان  
گردن زدن یک زندانی خاتمه مییابد، یک رهبرباغیان بیان کردکه طرفداری او  
ازدولت اسالمی .امل گروههای جنگجویان والیات کنر، لوگر وننگرهارمـی  
با.ندو رو.ن نیست آیادولت اسالمی میتوانددرافغانستان پیشرفت کند، جاییکه  
رزمندگان سنی مذهب ازمدتهاپیش به دورطالبان جمع .ده اندکه ایدئولوژی و  
ـابـر   ـن اهدا  محلی .ان بوده بااهدا  گروههای جهادی تفاوت قطعی داردو ب
دالیل دیگر دولت اسالمی دراستخدام ا.خاص درمقایسه بااستخدام درعرا  و  
سوریه به مشکل مواجه می .ود، زیرا سنی مذهب هادرآنجاها بخاطررانده .دن  
ـا در   وبدرفتاری رهبران .یعه ها، ازورود جهادیها استقبال کردند، ولی سنی ه

 افغانستان ازمدتها بدینسو مسلط میبا.ندو  
جنرال کمبل درمورد درونمای دولت اسالمی درافغانستان طفره رفته ادعا می  
کند: )فکرمیکنم پیام دولت اسالمی درافغانستان به مشکل مواجه میشودو من در  
موردتأثیر سیاسی استخدام دولت اسالمی درافغانستان کنجکاوی میکنم وفکرمی  
نمایم درساحات طالبان درهیرمند که توسط مالخادم صورت میگیرد، به مشکل  
ـلـی   بر نخواهد خوردو عجب خواهدبوداگر طالبان بضد دولت اسالمی به عـم

 دست بزنندو( 
مال خادم وطالبان دیگرگفته اندکه تاحال یک برخورد صورت گرفته، میـر  
واعظ اظهارنمودکه یکماه پیش دریک زدوخورد یکنفر ازطرفداران او ازطر   
طالبان کشته .دو مال.اه یک قوماندان محلی طالبان تاییدکرد که بخاطرکنترول  
نقطۀ تال.ی درکجکی باهم درگیر.دند، موضوع داعش درمیان نبودو با.ندگان  
کجکی گفته اند که درمیان گروههای مختلف جنگجویان اختال  نظروجـود  
داردو یک نقطۀ اختال ، تزئین قبور وگذا.تن لوحه درباالی قبر میبا.ـد کـه  
مالخادم آنرا تقبیح میکندو وی مخالف بیر  ونشانی میبا.دکه از جانب خانواده  
 ها باالی آرامگاه های دوستان میگذارند، مالخادم همۀ آنهارا تخریب کردو  

ـان در   مال.اه اظهاردا.ت که هنوز وی به یقین نمیداندکه گروه طالبان چس
ـان   مقابل کسانیکه وفاداری خودرابه دولت اسالمی اعالن کرده اند، واکنش نش
میدهندو مال.اه متذکر.د: )اگردولت اسالمی درکجکی هیرمند ظاهر.ـونـد،  
مابه دستورمقام عالی رهبری طالبان گوش میدهیم که چگونه عکس العمل نشان  

 دهیم وچسان به ضد.ان اقدام بداریم و( 
سخنگوی طالبان، ذبیح اهلل مجاهد گفت:)پس ازدیدن ویدئوی دولت اسالمی  
که ازبعضی مردم حلف وفاداری گرفته .ده، مابررسی خودراآغازکرده ایم تابه  
کنه مسأله دست یابیم، مطالعه وبررسی ما ادامه داردتادرمورددولت اسالمی بـه  

 طرح یک پالیسی توفی  یابیمو(/ 
***************************************** 
 ازستون دوم : مردم افغانستان خدمت کندوازین به بعد )دنباله درصفحۀ هفتم( 

 ووو )دنباله ازصفحۀ دوم( زخم شمشیر التیام پذیراست  
وطغیان وحمالت انتحاری تروریسم چیزی کم کند، بلکه آتش خشم ونفرت و  
عناد ود.منی را.عله ورتر ووسیعتر ومقاومتر ساخت، وبه تعداد د.منان ملـت  
سربلندوعدالت پسندامریکا افزوده رفتو اگرقبل ازوقوع این فاجعه، فـرانسـه  
ودیگرکشورهای اروپابر زبان سرخ ابلهانه و.رافگنانۀ همین چندنفر مـکـروب  
جامعۀ .ان مهر سکوت میزدندوآنهارا متوجه خطرات چنین بیحیایـی وهـرزه  
گویی .ان می نمودند، امروز.اهدقتل دستجمعی آنهانمی بودیمو بت .کستـی  

 انتظارآتش نمرود باش ! 
خداکندکه این واقعۀ غم انگیز یک اساس وبینادمتین رابرای صلح و آ.تـی و  
همزیستی مسالمت آمیزبین مسلمانان وپیروان ادیان دیگر گذا.ته، درس عبرت  
ـیـسـت،   وانتباه برای آیندگان گردد، ودرآینده از زخم زبان که التیام پـذیـر ن

 بپرهیزند وجامعه رابسوی آرامش و همبستگی هدایت نمایندو آمین / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( مقالۀ چهارم و نتیجه گیری  
ربیع بن زیاد وصفاریان ودیگران که همه مسلمان ومومنان بهتر تر از طالبان بودند  
وبه تعلیم قرآنی, )لکم دینکم ولی دین(, ایمان دا.تند,  و میخواستند روش سیدنا  
محمد)ص( راپیروبا.ندکه فرموده بودند: برمردم آسان گیرید نه سخـت؛ بـه  
معابد ضررنرسانید،  بلکه اعراب و مسلمانان فو  چونکه از وحشت و بربریت به  
ـان   ـب اسالم گرائیده بودند , به فرهن  وتاریخ مااحترام گذا.تند؛ طالبان اگرطال
ـای   حقیقی مدرسه های اسالمی میبودند باید از آنها درس میأموختند وبـت ه
بامیان را تخریب نمی کردندو  مالعمر که نه حضرت ابراهیم)ص( بت .کن بود  
و نه رسول اهلل)ص( بت .کن و نه بخاک پایشان میرسید ح  ندا.ت که ایـن  

 خزینۀ جهانی را منهدم سازدو 
اگر القاعده, مربی و مغنی طالبان و پسانها که طالبان حامی وی .د برامریکاحمله  
نمیکردند؛ ملک ما زیربمباردمان امریکائیها و متحدین .ان زار و ویران نمی .دو  
ـیـشـۀ   ـل همین طالبها وجنگهای نیابتی پاکستان بود که به نیابت انگلیس توسط م
پاکستانی وهمکاری طالیان زیرنام اسالم و.ریعت  اسالمی نه بلکه رسم و رواج  
های خرافاتی خود .ان سبب .د که امریکا و جهان بداد مادربی فرزند, خانـم  
بی .وهر واطفال بی پدری که  طالبها کشتند و تجاوزکردند و سربریدند؛ بیایند  
و طالبان بد کرداررا بجزای اعمال .ان برسانند ومردم را از.ر افعال .نیع .ان و  
ـا(   کشتارهای بیجایشان نجات دهندو  عجب اینست که کافرها )بزعم طالـب ه
مسلمانها را نجات میدهند و حمایت میکنند وطالبهای مسلمان آتش میافروزند و  
گردن میبرندو اگراین فجایع را برمردم ناتوان وعلیل ماطالبهای پاکستانی که در  

ـا وجـود   ISIحقیقت قشون   بودند وهستند وارد نمیکردند؛ امریکا در خاک م
نمی دا.ت و پاکستانیها تا ابد خجل و .رمندۀ .کست های متواتـر خـود در  

 افغانستان می بودندو 
بهر صورتیکه بود,امریکا وانگریزها ودیگرمتحدین .ان آمدند, نه اینکه ملک ما  
راآبادسازند بلکه باتروریسم و مسلمانان افراطی مبارزه کنند وبرای دستگیری بن  

ملیون دالرجائزه اعالن کردندو جلسۀ غیردموکراتیک بن را درجرمنی    1۷الدن  
دایر نمودند وحامد کرزی راکه برای این منظورتربیه کرده بودند وبرای اینکه  
برایش بینی خمیری بسازند و از وی یک مجاهد بترا.ند به ترینکوت فرستادندو  
ـار   در عین زمان )دزد راگفتند که دزدی کن و صاحب خانه راگفتند که هو.ی
باش(و بناء کرزی وگروپش .کست میخورد اما هلیکوپتر امریکا آماده وحاضر  
ـا کـه   باش بود که اورا نجات دهند و جائی محفوظ دوراز نظرها پنهان کنند ت
جند روز بعد بحیث رئیس موقت اجرای وظیفه کند وبرای انتقال قدرت ازاستاد  
ربانی به کرزی آمادگی بگیردو انتقال صورت گرفتو  کرزی با لویه جـرگـه  
های خریده .ده رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان .د و دوباردر انتخابات  
جعلی و تقلبی رئیس جمهور.دو  کرزی تقریبأ چهارده سال را درخواب نعمت  
و سر.ار ازدالرهای بوجیگگی امریکا و ایران گزرانید, دوستان وخویشاوندان  
ـاه   را ملیونر ساختو از وضع مملکت و صلح حرفی بزبان نیاورد وهمه اورا .
.جاع دوم عنوان دادند و وی هم برای اینکه درتاریخ به این نام یاد نشود بدربار  
ـا   رفیقش جورج دبلیو بوش و دیک چینی دو د.من مردم افغانستان و امـریـک
روی میآورد و.ر  هائی را که امروزهم برآن تائید دارد تقدیم حضور بـوش  
صاحب میکند؛ که به آن پیشنهادات وی بوش اعتنائی نکرده جدأ آنها رارد می  
کندو تعجب درینجاست که دیگرنامی از آن تقاضا ها بزبان نیاورد وصدائی نمی  
کشد, تاپیمان دفاعی وامنیتی که برای دفاع وامنیت افغانستان حتمی و ضروری  
ست آماده میشود وبعد ازگفت و .نود های نوزده ماهه بوی میرسد وآنجناب  
آنرامیپذیردو   لویه جرگه را برگزار میکند ؛ امابه مشورۀ .ورا که باید آن پیمان  
امضا.ودچون پوست پیازی ارزش قایل نمیشود و دفعتأ )وامرهم .ورا بینهم( را  
فراموش مینمایدو   تاسف درینجاست که حتی مشورۀ پروفیسرحضرت صبغت  
ـای   اهلل مجددی پیر و مر.د و دستبوس خودرا که استخاره اش یکی ازفکتوره
ـعـی    مهم  موفقیت وی در احراز کرسی ریاست جمهوری اسالمی بود, هم وق
ـیـرو   قایل نشدو نمیدانم چه قدرتی بر کرزی مستولی گشت که نه به تقاضای پ
ـنـد و   مر.د گوش داد و نه به اوامر خداوندی بلکه غوغا سرمیدهد, .  میـک
چون یک زمامدار خود مخنار یه سخن  هیچکس گوش نمیدهدو اینکـه چـرا  
پیمان مشارکتی را که این پیمان دفاعی وامنیتی جزء آنست پذیرفت و اکنـون  
رد کرد,  خال  )والموفون بعهدهم اذا عاهدو( عمل میکند؛ که یکی از اسـرار  

 سیاسی مدنی و دینی  قرن بیست ویک خواهد بودو  
ـیـکـه   کرزی افغانستان را به قهقرائی فساد و نا امنیتی سو  دادو  کرزی هر وقت
روی پردۀ تلویزیون ظاهر میشود یک .ر  ویک سن  دیگر را دردبه مـی  
ـار   ـت اندازد که دپ دپ آن انکر االصوات را بخاطرها تازه میسازدو یکی از گف
های اخیرش توجیه نادرست وبیخبری او ازتاریخ است که امضای پیمان دفاعی  
و امنیتی را مانند معاهدۀ گندمک ودیورند قلمداد میکندو تنها کسانی بضد پیمان  
دفاعی وامنیتی اندکه خواهان تجزیۀ افغانستان بوده بگفتۀ مشر  رئیس جمهور  
مردود پاکستان استنادکرده میخواهند باپتانهای آنطر  سرحد یکجا .ونـد و  
خو.ی باداران پاکستانی و انگریزی خو درا بدست آورده مملکت را بـدسـت  
طالبان افراطی بسپارند تا خرافات و عنعنات  نیمه اسالمی وغیر مدنی را برمردم با  
 .هامت افغانستان تحمیل کنند که : این خیال است و محال است وجنون ووو 

اگر کرزی, مکتوب تسلیمی مال عمر را بحیث یک رئیس جمهور راستین مردم  
افغانستان میپذیرفت امروز طالبان قادر به این کشتار های مردم معصوم وبیگناه ما  
نمیشدندو امکان دارد درتاریخ حکومتداری, اواولین قومندان اعالی یک کشور  
ـا   با.دکه د.من مردمش را دوست خود تلقی کرده مال عمر وقوماندانانش را ب
پنج بادیگارداجازه دهد که بسوی مرز باداران .ان آی اس آی پاکستان محفوظ  
رجعت کنند تا باز کشتار و جنگهای نیابتی پاکستان را پیش برده به غالم غالمی  

ـاب 17غالمان گردن خم کنندو)برای معلومات بیشتربه صفـحـۀ   ـت  Wrongک

Enemy   تالیفCarlotta Gall   مراجعه .ودو( اگرکرزی طالبهای د.من مردم را
ازحبس رها نمیکرد و هم انتحاری را به یک مقدار پول گزا  دوباره به قـرار  
گاهش نمی فرستاد؛ او دوباره بر نمی گشت تا پیر و جوان وطفل و زن ومـرد  
ـتـه   معصوم مارا با حملۀ انتحاری خود پارچه پارچه سازدووومتاسفانه, قسمیکه گف
ـتـی اداری   ـای ـف آمد افغانستان ازسلطان خوارزمشاه تا سلطان فساد, ضعف وبیک
کرزی, بجزچند سال دورۀ امانی , کدام زعیم ملی ندا.ت که برای رفاه وآرامی  
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کندو چوکات به این    صالحیت مذاکره و چوکات مذاکره را پاکستان تعیین می 
معنا است که آیا هد  ادغام طالبان است، یا رسمیت سلطه طالبان در بخشی از  

ـاهـر    قلمرو افغانستان و آتش  بس با کابل، یا .کستن قانون اساسی افغانستانو ظ
کندو باید بدانیم    دهند، چوکات را پاکستان تعیین می   مذاکره را طالبان انجام می 

 گذردو   ای به نام طالب نمی   گاه از وسیله   که پاکستان هیچ 
صبح: چین اخیرا میزبان نمایندگان طالبان بودو آیا این پاسخ مثبت به درخواست  1 

 جمهورغنی مبنی برهمکاری باتال.های صلح بود، یامعنای دیگری دا.ت؟   رییس 
ای به چین سفر    امراهلل صالح: من مدتی پیش برای .رکت در یک نشست منطقه 

کرده بودمو در حا.یه این کنفرانس آقای لیژیان، مقام وزارت خارجه چین، به  
ـان و    من گفت که کشورش به خواهش رییس  ـت جمهور غنی و با تواف  پاکس

های مذاکره نقش ایفا کندو این به این معنا    خواهد در تالش   چراغ سبز امریکا می 
است که چین در هماهنگی با امریکا در این زمینه کارمیکند، نه در رقابت یا در  
موازات باآنو اماپرسش مهم اینست که چین چی کرده میتواندکه امریکا، اروپا  
ـنـسـت کـه   وترکیه کرده نتوانستو چین امتیازهاوضعفهایی داردو امتیازش ای

تواند    پیمانش است، برآنکشورنفوذ دارد، همسایه پاکستان است ومی   پاکستان هم 
که در    دلیل این   گذاری دا.ته با.دو به   نسبت به امریکا، روی طالبان، قدرت نفوذ 

 تواند استفاده کندو   جن  مستقیم با طالبان نبوده مقداری اعتبارات دارد که می 
مشکل چین یا ضعفش این است که از طالبان .ناخت نداردو اطالعاتـش را از  

گیرد، گرچه افغانستان تا حال .صت جنگجوی ایغوری را به چین    پاکستان می 
اند،    های ضد تروریستی افغانستان .ده   تحویل داده است و آنان متوجه ظرفیت 

که چین تازه آغاز کرده است و    بینندو دیگر این   هم از عینک پاکستان می   اما با آن 
ها چوکات ذهنی دارندو امریکا میگوید پشتیبان    چوکات ذهنی نداردو امریکایی 
گوید قانون اساسی برایش معیار استو وقتی    قانون اساسی افغانستان است و می 

ـال    میانجی ما چوکات ذهنی ندا.ته با.د، مشکل کالن خل  می  ـتـم .ود و اح
ـاد    وجود می   عدول از قانون اساسی به  ـق آیدو اگر میانجی به قانون اساسی ما اعت

عنوان مثال میزبانی از یک گـروه    .ودو به   ندا.ته با.د، مشکل بزرگ خل  می 
 تروریستی نقض قانون اساسی ما استو این را باید مدنظر دا.ته با.یمو 

صبح: خواست استراتژیک پاکستان برای آوردن طالبان روی میز مـذاکـره  1 
طلبان مخالف آنان    گویند که طالبان پاکستانی و جدایی   ها می   چیست؟ پاکستانی 

در افغانستان حضور دارند و دولت افغانستان تمامیت ارضی پاکستان و مرز را به  
 ها ترتیب اثر داده .ود؟   خواهند به این نگرانی   .ناسدو آیا آنان می   رسمیت نمی 

گویند که    ای می   امراهلل صالح: کاری که امروز استخبارات پاکستان میکند، عده 
در دوران ضیاالح ، جهاد و تهاجم .وروی ریشه دارد، اما این نادرست اسـتو  
پاکستان از بدو تاسیس سیاست مشخصی را در قبال افغانستان دنبال کرده است،  

عنوان    متفاوت بوده استو گاهی از بندر کراچی به     .ان در هردوره   های   اما وسیله 
ـان    اندو گاهی هم غرب را اجازه نداده   وسیله فشار استفاده کرده  اند که با افغانست

سال موف  بودندو گاهـی بـرای    ۰۰ مراوده مستقیم دا.ته با.دو در این پالیسی  
 اند، مثل طالبانو   ها استفاده کرده   نفوذیابی از گروه 

ای    گردندا.ته اسـتو عـده   پاکستان درسیاست ثابت ومشخصش هیچگاه عقب 
.ناسدو اما واقعیت    میگویند مشکل دراینست که افغانستان دیورند رابرسمیت نمی 

برعکس استو این پاکستان است که دیورند را احترام نکرده استو آنان اند که  
آباد    اندو امروز در جالل   اند و استقالل افغانستان را برسمیت نشناخته   مداخله کرده 

کلدار در گردش است و در لغمان معامله تجارتی با واحد پول پاکستان صورت  
.ان پیشرفـت هـم    گیردو در هلمند هم داستان همین استو آنان در سیاست   می 
گوید    گفت، امروز اما دنیا می   اندو روزی طالبان را همه دنیا تروریست می   دا.ته 

خواهد سیاست دفاعی،    همان تروریست را بیاور روی میز مذاکرهوپاکستان می 
امنیتی، خارجی و اقتصادی افغانستان را کنترول کند، یا به تعبیر دیگر، در ایـن  

کننده با.دو در دنیای امروز چیزی به نام ا.غال مستقیم وجود    زمینه همکار تعیین 
خواهند بر ما سلطه دا.تـه    ها ندارندو آنان می   نداردو توان ا.غال نرم را پاکستانی 
کنند    قدر ناامن می   بینندو مثال جنوب را آن   با.ند و این سلطه را در ضعف ما می 

خواهند سـی    که ما توان استفاده از چابهار را ندا.ته با.یمو در عرصه امنیتی می 
درصد افسران ما را تعلیم بدهندو ملت افغانستان .ک دارد که این سی درصد را  

خواهد در رگ رگ    کندو می   دهد یا جاسوس تربیه می   می  «تعلیم »پاکستان  
ـیـم دیـده   ساختارهای امنیتی ما کسانی حضور دا.ته با.ند که در پاکستان تعل

ـاعـت    با.ندو این که افغانستان آنان را در مذاکرات اخیر تا چه حد می  ـن تواند ق
 توانمو   هایی که بازی .د، من چیزی گفته نمی   دهد، با توجه به برگه 

و ارتش قدرتمند دارد، چـرا در پـی    افزار اتومی    صبح: کشوری که جن  1  
ـا   کنترول سیاست دفاعی و خارجی کشور ضعیفی چون افغانستان است؟ حتـم

ـال    ترسد که به قیمت بی   پاکستان از چیزی می  ـب ثباتی داخلی این سیاست را دن
 نظرتان از چه چیزی پاکستان هراس دارد؟   کندو به   می 

امراهلل صالح: ببینید، چرا اسراییل بسیارخوش است از وضعیت امروز خاورمیانه؟  
کردند،    سوریه حاضر بودبا اسراییل صلح کند، ترکیه ودیگران میانجیگری می 

اما اسراییل خوش نبودو حاال در قلمرو سوریه و در مرزهای اسراییـل داعـش  
تواننـد    حاکم استو اسراییل هیچ .کایتی نداردو آنان هر وقتی که خواستند می 

داعش را بمباردمان کنند، سوریه یک دولت مقتدر بود، ارتش دا.ت، اسراییل  
با آن خوش نبودو پاکستان هم عین سیاست را داردوپاکستان نظم دولتی افغانستان  

کرد، اما هیچ مجاهدی    داندو پاکستان مجاهدان را حمایت می   را د.من خود می 
های پاکستان تحصیل کندو در نسل مجاهـدان    را اجازه نداده بود که در دانشگاه 
ـان    اندو به   های پاکستان فارغ نشده   حتا .مار اندکی هم از دانشگاه  خاطری که آن

ـان    نمی  خواستند پیروزی جهاد منجر به یک دولت مقتدر در افغانستان .ودو آن
خواستند پیروزی جهاد، افغانستان را پارچه پارچه کندو خواست ما همیشه از    می 

گویند،    پاکستان اینست بگذاریدکنردر کنترول دولت افغانستان با.د، اماآنان می 
ها، مالها، سران قبایل و فرماندهان در کنر حاکم با.ند و بـه    نه! بگذارید ملک 
وآمد کنندو این سیاست نشان میدهدکه پاکستان است که دیورند    پاکستان رفت 

سال چی    ۷۰رسمیت نمیشناسد، در ین   را احترام نداردو اگرافغانستان، دیورند را به 
آباد؟ اگر ایـن    کرد؟ آیا افغانی در پیشاور در گردش است، یا کلدار در جالل 

 .ناسیم، تاثیر فرهنگی ما در آن طر  چی استو   مرز را ما به رسمیت نمی 
صبح: وقتی افغانستان مقتدر بود، به عضویت پاکستان، در ملل متحد رای نداد،  1 

طلب راحمایت کرد، بر بخشی از    جویان تجزیه   مخالفان پاکستان راپناه داد، ستیزه 
 قلمروش ادعای مالکیت کرد ودردسربرای این کشور تازه تاسیس درست کردو 
امراهلل صالح: بلی! آنزمان افغانستان این سیاست را دا.ت، بنا بر منافع و مالحظاتی  

ای که در آن زمان وجود دا.ت، اما سود استراتژیک را پاکستان بـردو    منطقی 
جی؛ نیروی خدمات ویژهو    اس   نیروی خاصی درکوهات مستقر است به اسم اس 
ـا    اس   این نیرو را امریکا به پاکستان ساخت و تا حال اس  جی از حمایت امـریـک

ها گفتند که ما متحد استراتژیک .ما    ها به امریکایی   برخوردار استو پاکستانی 
خواهند ثبات ما    .ویم، آنان می   استیم اما از ناحیه افغانستان و .وروی تهدید می 

جی و    اس   .ان اس   را برهم بزنند و ما را کمونیست بسازندو امریکا قانع .د و برای 
گاه به امریکا نگفت که این کشـور را در    نیروی هوایی ساختو پاکستان هیچ 

ـتـه   برابر هند تقویت کند، همیشه از ناحیه افغانستان امتیازهای استراتژیک گرف
جی همیشه بر ضد افغانستان    اس   .ان منبع درآمد استو اس   است و افغانستان برای 

 استفاده .ده است، طالبان را هم حمایت میکردو ما زیر فشار، دچار تالطم فکری 

 ت بازگشت همه به سوی اوس
ـ  وفات الحاج مستری محمدحسن قربانزاده رادرکابل، به خانواده های محترم  
 قربانزاده، بیات، .اه سمن، رهین واحمدی صمیمانه تسلیت میگوییم و امید 

 عبداهلل وفات هارون امین را تاثر انگیز خواند 
ـ آوا: داکترعبداهلل رئیس اجرایی طی بیانیـۀ درگـذ.ـت  8۰ فبروری/کابل 

هارون امین یکی ازدیپلماتها و.خصیتهای برجسته کشور را تاثرانگیزخواندومتن  
 کامل این اعالمیه به .رح ذیل است:  

 از خدائیم و به سوی او باز می گردیم 
باتأثر واندوه فراوان اطالع یافتم که هارون امین یکی از دپلماتها و .خصیتهای  
ـیـن   ـای ام ـیـوسـتو آق برجستهءکشوربه اثربیماری سرطان به رحمت الهی پ

مقاومت وآزادی افغانستان ازداعیهء بـرحـ  مـردم    ٬ درمراحل مختلف جهاد 
خویش دفاع نمود و در نقش های مختلف خدمات .ایسته و ماندگاری از خود  
ـلـی   به جای گذا.تو آقای امین تحت رهبری .هیداحمد.اه مسعود قهرمان م
کشور علیه ا.غال سرخ وسیاه فعالیت نمودو به صدای رسای عدالت خواهی و  
ح  طلبی درجریان مقاومت ملی و جن  علیه طالبان وتروریسم در رسانه های  

 بین المللی تبدیل .دو 
ـاالت   آقای امین درمرحلهء بعدازسقو  طالبان بحیث .ارژدافیرافغانستان درای
متحده وسپس سفیرکشور درتوکیو ایفای وظیفه نمود و در راه ر.دواستحکام  
روابط افغانستان بااین کشورهاگامهای استواری بردا.تو آقای امین به استقالل،  
صلح وثبات درین سرزمین متعهد بود و در این راه از هیچگونه سعی و تـالش  
دریغ نورزید و درگذ.ت اورا درین مرحله ضائعه بزرگی برای کشور واستعداد  
ـار   ـاه پـروردگ ـارگ های .کوفا واندک این سرزمین تلقی میکنم وبه وی از ب
 مغفرت و آمرزش می طلبم و برای خانواده و بازماندگانش صبر و استقامتو 
اداره : همۀ همکاران هفته نامۀ امید، وفات دوست گرامی، مجاهد با استقامت  
ودپلمات هو.مند، مرحوم مغفورجناب محمدهارون امین را یک ضایعۀ بزرگ  
برای وطن .مرده، روح اورا درذیل الطا  الهی .ادخواسته، به بازماندگان .ان  

 صبرجمیل آرزومیکنند و 
***************************************** 

 )دنباله ازستون اول صفحۀ .شم( مقالۀ چهارم ونتیجه گیری  
 هم بخدای عالم معلوم است که چه میشود؟ و حکومت وحدت ملی چه میکند؟ 
وطنداران نهایت عزیز وگرانقدر: اورا  فو  که به زحمات زیات تهیه .ـده  
برای آن نیست که خداناخواسته سبب حزن خاطر .ما .ده روزهای بد ظلم و  
ستمگرائی یک یا چند گروپ را بخاطر حزین .ما تازه سازدو این زحمات را  
ازسببی متحمل .دم تا .ما حقای  را درک نموده عالمانه ومنصفانه به یک نتیجۀ  
برسیدکه کی دوستدار این وطن بوده؟ کی با دغل کاریها و فتنه انگیزیها و قتل  
و قتال نسلهای ما و .ما را تباه نموده؟ از فیلسوفان آماتور.ان که درپیش کامرۀ  
ـاهـدیـن   تلویزیونش نشسته با طمطرا  و چهرۀ دوروی بانگی سرداده همه مج
ـان   ـب جانفدا راتوهین میکند وتهمت میبندد اما کلمۀ ازظلم و نامسلمانی های طال
ـاب   بزبان بدگویش نمی آورد که با این عمل .ان با مقاله های خطاب به خـط

 عکس العمل نشان داده .د تا از حقای  برخوردار گردندو  
ـلـۀ   اما ازگفتار چند روزپیش آقای خطاب چنین بر میآید که وی فقط از جم
کسانی اند که از )صم بکم عمیاً فهم الیرجعون( برخورداراند ؛ خطاب, علومی و  
.ورای نظار را متهم به تباهی کابل ساخته و باز از تبهکاریهای طالبان حرفی بزبان  
نمیآوردو  متاثر نشوید و بدانید که هرآنچه میگوید و به هرسخنی که زبان تاب  
میدهد ولب میگشاید روی اسنادفو  بجزکذب و دروغ حرفی دیگر نیست و  

 ازآخوری که آب مینو.د مسموم .ده استو  
اگرعلومی که اکنون وزیرداخله است آنچه درباره اش گفته میشود راسـت  
ـتـن   با.د؛ درحقیقت کودتای او با دیگر رفقایش سبب تضعیف و بعد ازبین رف
رژیم کمونستی داکتر نجیب اهلل احمدزی گردیدو بفکرمن با پیوست با مجاهدین  
از کرده اش پشیمان بود و حاضر .د بوطن صادقانه خدمت کندو خداوند )ج( 
بندگانی را که توبه میکنند میآمرزد واز گناهان .ان میگزردو ابوصوفیان در حال  
جهالت چه اضراری بود که به مسلمانان نرسانید؛ اما وقتیکه مسلمان .ـد درب  
های جنت برویش باز گردیدو من نمی دانم که اینها چه کسانی اند که از یکسو  
خود را مسلمان و مومن می ترا.ند و از جانب دیگر نه به آیات قرآن و نه بـه  
سیرت سیدنا محمد)ص( ارزش قایل میشوند! اما دامنۀ نفا  و برادر کشی را به  

 بسیار خوبی دامن زده راهی هستندو 
تیم ظاهرخان بیست مرتبه دورجهان سفرهاکردند و مردم و دول بین المللی را  
ـار   زیر نام )پروسۀ روم( گپها دادند ولی نتیجۀ که به مفاد مردم ختم .ود رویک
نیامدو اگر خدمت مردم هد  میبود نه سیر وتما.ا, یک ستراتیژی مستند در  
 ظر  سه الی پنج سفریا جلسه,  اهدا  بهیخواهانه بر کرسی عمل تکیه میزدو 
جوانان زیرک وهو.یار وطن؛ .ما که آیندۀ این مرزجاودان هستید باورکنید  
که این پیمانها و دادو ستد های سیاستمداران آماتور و لو که بمفاد مردم و ملت  
ما هم با.د بک امرمؤقتی و چند ساله است, آنچه که مهم , دایمی و حیاتیسـت  
وحدت ملی قایم ود.من .کن , امید , صبر و توکل به خـداونـد)ج( بـوده  
کو.ش کنید که احساسات معصوم و بی آالیش .ما مورد دستخوش د.منان  
ـنـد   ـا. مرئی و یا غیرمرئی وطن تان قرارنگرفته ازخائنین ملی درهرجائی که ب
زیرهرنام و نشانی و القابی که با.ند دوری جوئیدو با آنانیکه منافع ملی کشور را  
درسردارند , دردل میپرورانند و درعمل برای .ما ثابت  ساخته اند واز مملکت   
ما و .ما با قربانی سرو قلب پارۀ خود دفاع کرده اند؛ قوت دل, چشم رو.ن و  

 گوش .نوا با.ید و بدانید که آینده از .ماستو  
دراخیر ازخداوند تمنا دارم تا هرکسیکه برای رفاه و پیشرفت ملت با .هامت,  
رنجبرده, ظلم رسیده وستم کشیده افغانستان ازتۀ دل بدون تبعیض, قـومـی و  
مذهبی ومنطقوی  حاضر خدمت اند موف  وسر فرازدا.ته, آنهائیکه وطن را به  
امریکا, انگریز, پاکستان, ایران و هرمملکت دیگرمیفرو.ند ویا بحیث اجنـت  
ـان   ـت ـانس ـغ های .ان درخاک مقدس وطن ماجهت منافع بادارانشان, نه مردم اف
کارمیکنند بخداوند میسپارم تا آنها را چه مرد با.د یازن, چلی با.د یا طالب ,مال  
با.د یا مولوی ,خورد ضابط با.د یا افسر, قوماندان با.د یا جنرال, وکیل با.د یا  
سناتور, وزیر با.د یا ریئس جمهور بکیفر اعمال .ان برساند و استدعا میدارم تا  
ـان   ـیـوۀ . اهلل)ج( به آه نیم .ب طفلکان پابرهنه, سر لچ و گرسنۀ یتیم,  ومادرب
لبیک لطف بفرماید, وآنها را از .ر ظالمان و قاضیان خود فروش و سفیه به امان  

 خود نگه داردو آمین یا رب العالمینو 
منبع دری, انگلیسی والکترونیکی استفاده .ده، در    ۶2درین سلسله مقاالت از 

 صورت ضرورت با ما به تماس .ویدو داکتر دستگیر 
***************************************** 

 )دنباله درصفحۀ .شم( مصاحبۀ امراهلل صالح  
که چارچوب برای مذاکره باید تعیین .ودو این چارچوب    به او بدهدو دیگر این 
توانند برای مذاکره چارچوب تعیین کنندو    کندوطالبان نمی   را پاکستان تعیین می 

ـات   ـان روی چـوک ـت آنان چنین صالحیتی ندارندو تا دولت افغانستان و پاکس
تواند به مذاکره چوکات تعیین کندو طالبان    مذاکرات به تفاهم نرسند، طالب نمی 

 غیر از جن  چیز دیگری بلد نیستند، ذهن استراتژیک ندارندو  

 اندو   ایم، اما آنان تا حال ثابت قدم   .ده 
.ان روی خشـونـت در    گذاری   گویند دلیل سرمایه   ها می   صبح: اما پاکستانی 1 

.ان ناامن است، بخشی از    که .هرهای   گویند با آن   افغانستان ترس استو آنان می 
کند، از طالبان حمایت    اند، بحران امنیتی تهدید.ان می   قلمرو.ان را از دست داده 

ـان اسـت،    کنند و کابوس آنان .کل   می  گیری دوباره افغانستان زمان داوودخ
 افغانستانی که برای آنان دردسر ایجاد کندو آیا این ترس منطقی نیست؟ 
ترسید،    امراهلل صالح: بیشتر مثال سوریه را دادمو اسراییل از نظام دولتی سوریه می 

کندو پاکستان هم از دولت مقتدر    پارچه .دن آن کشور استقبال می   اما از پارچه 
پارچه بود و مزار، هـرات و    ترسدو آنان وقتی افغانستان پارچه   در افغانستان می 

کابل جداگانه با پاکستان مراوده دا.تند، خوش بودندو حال من روی این گـپ  
میزنم که چگونه این ترس را گم کنیمو نسخه پاکستان برای این ترس طالب بود؛  

های خالی و تفنگهای پرو ما    دیدگاه به قول سمیع حامد کله   اقتصاد و بی   دولت بی 
حیث یک دولت داریمو پاکستان میخواهد این رابطه بین    نیاز به رابطه با پاکستان به 

اقوام افغانستان با پاکستان با.د، نه بین دولت افغانستان و پاکستانو در زمان استاد  
ربانی، از قندهار جداگانه به پاکستان پرواز وجود دا.ت، از مزار جداگانه و از  

گویند    بردندو آنان به غربیها می   هرات جداگانهو ازین وضعیت پاکستانیهالذت می 
ها توان ایجاد دولت مقتدر را ندارند، در حالی که مانع ایجاد دولت مقتـدر    افغان 

خود.ان هستندو این ترس را پاکستان ایجاد کرده است و افغانستان آن را گـم  
تواندو در یک افغانستان باثبات، هیچ .هروندی داوطلب نخواهد .د تا    کرده نمی 
 گردانندو   ثبات کند، این آنان هستند که چرخه خشونت را می   پاکستان را بی 

وجودداردکه بربخشی از قلمرو پاکستان      صبح: امادرافغانستان ناسیونالیسم قومی 1 
 اند؟   ها ایجاد نکرده   ادعا دارد، آرمانش تجزیه پاکستان استو ترس را این 

ی این ادعا تاریخ و زبان استو پیشاور پایتخت زمستانی    امراهلل صالح: ببینید، پایه 
برخی از .اهان کابل بودو با امضای معاهده دیورند، پشتوزبانان به دو بـخـش  

دار .ده استو اگر مثال    اند و موقعیت استراتژیک قوم پشتون خد.ه   تقسیم .ده 
محمدباقی میماندباقلمروش، قوم پشتون دست بلند استراتژیک    دوره امیردوست 
دا.تو پاکستان و افغانستان واقعیتهای نوتاریخی هستندو سرکوب    در منطقه می 

پذیر است و نـه    احساسات نه با رو.ی که پاکستان در پیش گرفته است، امکان 
تواند با استفاده از زور خاکش را بازپس بگیردو پـس راه وسـط    افغانستان می 

ها ممکن نیـسـتو    چیست؟ اول باید همه بدانیم که تقسیم فرهنگی اقوام و زبان 
رودو یک قوم    ماند و با زور از بین نمی   ها هم باقی می   همبستگی فرهنگی پشتون 
ـازه    رودو دیگر این   و زبان هیچ وقت از بین نمی  که پنجاب تا سرحد مرگ، اج

 ها به لحاظ قلمرو و سیاست به وحدت برسندو   نخواهد داد پشتون 
ـا    مشکل پشتون  ها با .مال افغانستان نیست، مشکل فرهنگی و استراتژیک آنان ب

پنجاب استو برای حل این مشکل با پنجاب نیاز به اتحاد ملی در افغانستان استو  
بعدازین اتحاد، حتمی نیست که مشکل ما با پنجاب ازراه تفن  حل .ودو ببینید  
دردنیای امروزبین امریکا، کانادا و میان کشورهای اروپایی، سرحد وجود نداردو  

کنند، بدانند که با آنان پنجاب مشکـل    ها دفاع می   کسانیکه ازداعیه اتحاد پشتون 
 های افغانستانو   عمی  استراتژیک دارد، نه غیرپشتون 

گویند که .هروندان    صبح: برخی از نخبگان فرهنگی غیرپشتون افغانستان می 1 
های قومی نخبگان پشتون هستندو در پاکستان هم گفته    غیرپشتون قربانی آرمان 

طلب قومی در افغانستان همیشه به د.منان پاکستان    .ود که ناسیونالیسم افزون   می 
کنید که اگر آجندای ناسیونالیسم پشتون محدود بـه    میدان داده استو فکر نمی 
های افغانستان با.د، ترس پاکستان از ایجاد یک دولت    قلمرو افغانستان و پشتون 

 رود؟   مقتدر در افغانستان حداقل کاهش یابد، اگر از بین نمی 
سرنو.ت استیـمو    ها هم   های افغانستان، با پشتون   امراهلل صالح: ببنید، ما غیرپشتون 

توانیم بدون پشتون افغانستان    اینراباید همه بپذیریمو اگرکسی فکر کند که ما می 
پذیر نیستو سرنو.ت    دا.ته با.یم، یا بدون فارسی افغانستان دا.ته با.یم، امکان 

اقوام غیرپشتون افغانستان با قوم پشتون، فراتر از حدی گره خورده است کـه  
ها    اش پشتون   .ود، اگر حنجره   ای بلند می   .ودو حال وقتی داعیه   حدس زده می 

زبانی در    که هیچ فارسی   اند، با آن   با.د، باز هم اقوام دیگر افغانستان در آن سهیم 
خوست زندگی نمیکند، اما باداعیه دیورند پیوند داردو ببینید چه تضمینی وجود  
دارد که اگر امروز قوم پشتون قربانی یک معضله استراتژیک است، فردا یک  

طلبی دست بکشدو    قوم دیگر نبا.دو چه تضمینی وجود دارد که پنجاب از فزون 
ای وجـود    چه ضمانتی وجود دارد که فردا پنجاب همه ما را نبلعدو هیچ قرینـه 
کندو این    ندارد که در فردای تایید رسمیت دیورند، پاکستان سیاستش تغییر می 

کشور حاضر نیست هیچ نوع ضمانتی در این مورد بدهدو من مخالف این نظریه  
استم که اقوام غیرپشتون افغانستان، قربانی داعیه نخبگان پشتون در مورد دیورند  
ها عقبه    هستندو در روز بد قوم پشتون عقبه اقوام غیرپشتون هستند و غیرپشتون 

هاو طالبان ظلم کردندو اقوام غیرپشتون کجا پناه بردند و از کدام راه بـه    پشتون 
 کدام کشور رفتندو این را باید فراموش نکنیمو 

ـا    اس   صبح: گفتید رئیس آی 1  آی، برای ایجاد میکانیسم گفتگوهای محرمانـه ب
 بینید؟   طالبان به کابل آمده بودو دورنما را چگونه می 

کنم که در .ش ماه آینده سطح خشونت بلند میرودو .اید    امراهلل صالح: فکر می 
هانشان دهند، این با.دکه خشونت    ترین نرمشی که پاکستانی   تنها نرمش و بزرگ 

ها    یابدو پاکستانی   و انفجار را در کابل کم بسازند، اما در کل خشونت افزایش می 
ـان  ٬  خواهند از راه جن  ساحه تحت تسلط طالبان را وسیع بسازند   می  برای آن

در    1۵8۰ وجود بیاورندو این حداقل نه ماه را در سال    جغرافیای کنترول .ده به 
هایی اجرا کنند که روحیه دولت و ملت افغانستان    برمیگیردو بعدازآن .اید بازی 

ها .عار است و    را بشکنند و بگویند که دفاع از دموکراسی، جامعه مدنی و این 
کنند، اما پیش از دوسـه    بیایید از موقف ضعف مذاکره کنیدو بعد مذاکره می 

کنندو اما سوال این    سازی نمی   آوردی که گفتم هیچ گاهی مذاکره را زمینه   دست 
ـان مـوفـ     است که آیا پاکستان موف  می  ـت ـاکس .ود؟ اگر ما متحد .ویم، پ

.ودو اگر کابل در تفرقه با.د، در عقده انتخابات بجنگد و مصرو  تقسیم    نمی 
 .ویمو حاالهم از نگاه روانی کابل در عقده انتخابات استو   با.د، ما موف  نمی 

ـعـرفـی    صبح: در مورد سه .خصیتی که برای مدیریت ارگان 1  های امنیتی م
ـنـگـی    توانند نیروهای امنیتی را در فصل   اند، چه نظر دارید، آیا می   .ده  های ج

 آینده، مدیریت کنند تا ساحه کنترول طالبان وسیع نشود؟ 
 (۰دهدکه .اریدگی همیشه از باال ودر)دنباله درص    امراهلل صالح: تاریخ نشان م 
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 کار بنیادی کرد و نخبگان و مدیران آینده جامعه را پرورش دادو 
  8118 واقعیت این است که)معلم عزیز( پیش ازتاسیس دبیرستان معرفت درسال  

ـانـده    در کابل، در سال  های .صت خور.یدی در منطقه تحت فرمان یک فرم
های هفتاد در    مجاهدین در غزنی، توانست پنج مکتب تشکیل دهد و بعد در سال 
 دادو   پاکستان هزاران کودک مهاجر را در مکاتب خود آموزش می 

های فقیرنشین غرب کابل موقعیت    دبیرستان عالی معرفت در یکی از پسکوچه 
 داردو 

آموز دبیرستان معرفت    دانش   1۰۵۵ ، حاال به 8171 عقرب/آبان 17 رویش متولد 
اندیشد، بلکه عمالً در حال تدوین دستاوردهای تجربی خود بعنوان الگویی    نمی 

طورکلی جوامعی مشابه    برای به کار بستن آن درآسیا، افریقا، امریکای التین و به 
 به جامعه افغانستان استو 

مارس دردوبی موف     8۷ آموزگار برتردیگر، در   2 اگراودر دوربعدی رقابتش با  
.ود، راهش برای بیان نظریه جدیدی درعرصه آموزش وپرورش بیشترهموار  
خواهد .دو چراکه مقام آموزگار برترجهان، مخاطبان بیشتربرای حرفهایش پیدا  
 میکندویک ملیون دالر جایزه این مقام هم پول خوبی در این زمینه خواهد بودو/ 

 هشدار ازسقوط احمدزی به دامن پاکستان 
ـفـت: روابـط    وگو بافارس دراسـالم   خان درگفت   علی   نثار   چودهری  ـادگ آب

پاکستان وافغانستان هیچ زمان بخوبی امروزنبوده، بعدازحادثه تروریستی پیشاور  
فرمانده ارتش پاکستان راهی افغانستان .دواین کشورکمال همکاری رابـرای  
ـا    ـای ایس مشخص .دن عامالن این جنایت دا.تو بعدازحادثه پیشاورنیروه

های مشترکی در خاک افغانستان انجام دادند      باهمکاری ارتش پاکستان عملیات 
ـتـرک    .به   ۶الی   ۷که بر اثر آن   نظامی کشته .دندوخان گفت: عملیاتهای مش

ایسا  وارتش پاکستان با همکاری افغانستان انجام .دوبه دوکشورمربو  میشد،  
ها فاش نشدو وی افزود: برای اولین باراست    به همین علت جزئیات این عملیات 

که افغانستان برای مبارزه باتروریسم بطورجدی باپاکستان همکاری میکند وچنین  
ـان      همکاری در روابط دو کشور مثال  ـت ـاکس زدنی استو چودهری گفـت: پ

ـازی    اعتمادی به یکدیگرراکناربگذارند وبرای اعتماد   اند بی   وافغانستان توانسته  س
    بیشترتالش کنندو رهبران سیاسی ونظامی ارتبا  مستمربایکدگر راحفظ کرده 

 وبرای مبارزه باتروریسم مصمم هستندو 
وی افزود: به دنبال برقراری امنیت در مرز مشترک هستیم زیرا این موضوع  

ـابـل    برای پاکستان و افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار استو اسالم  آباد وک
برای نظارت بیشتربرعبور ومرورافراد دردوطر  مرزمشترک، .ناسایی افراد  
مشکوک و.ناسایی نقل وحرکت تروریستها در مرز مشترک به تواف  رسیده  

اندو مرزمشترک بسیار طوالنیست که نظارت برآن رابا د.واریهای زیادی مواجه    
های    میسازد بااین وجودارتش ونیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستندبا عملیات  

امتیاز ونظارت بیشترامنیت را درین مناط  برقرارکنندو سران دوکشوربایدبه    بدون 
ـا   ـا  ب این موضوع توجه دا.ته با.ند که حفظ روابط دوستانه ازبرقراری ارتب
یکدیگرمهمتر استوعلیخان گفت: بعداز حادثه پشاور، افغانستان اطالعات ارائه  
.ده توسط فرمانده ارتش پاکستان درزمینه این حادثه راپذیرفت وبه سـرعـت  

 وارد عمل .د که این امر بسیار خو.ایند بودو 
آبادتأثیربسیارزیادی بـر    غنی به اسالم   وزیرداخله پاکستان گفت: سفرا.ر  

گسترش روابط دوکشوردا.ت وسفررهبران سیاسی پاکستان ازجمله اسفندیار  
ـات کـردنـد،    ولی  خان، محمود خان اچکزئی و .یرپائو که با کرزی نیز مالق

 باعث تحکیم این روابط .دو 
درین حال، برخی ازآگاهان میگویند پاکستان باید  سقو  در دامنِ پاکستان :  

ـاسـخ   های اسالم  ازغنی احمدزی خرسند با.د؛ زیرا وی به تمام خواست   ـادپ آب
مثبت داده وعمل کرده استوآنان ازدستور اخیر غنی احمدزی یادمیکنندکه در  

 افزار از هند به حالت تعلی  درآمده استو   نتیجۀ آن، درخواست جن  
ـان    این آگاهان میگویند  رئیس   جمهوراحمدزی بایدتوازن را درمناسبات می

پاکستان وهند درنظر دا.ته با.د، هندازمتحدان استراتژیک افغانستان به حساب  
ـتـریـن کـمـک   می   رود و این کشور درکنارامریکا، آلمان، جاپان و ازبـزرگ
گان افغانستان بوده، واماپاکستان درچنددهۀ اخیر، تمام توان خـودرابـرای   کنند  

ـنـی   مهارافغانستان ومنزوی کردن آن به کاربسته استو این آگاهان ازسقو  غ
احمدزی به دامن پاکستان هشدار میدهند ومیگویندنبایدبه این زودیهابه پاکستان  

 اعتماد کردو/ 
 تردید ادعای عملیات ارتش پاکستان درافغانستان  

ـ صدای امریکا:    81 ریاست جمهورافغانستان گزارش هایی را  فبروری/کابل 
رد کرده که گویا نیروهای پاکستانی و سربازان افغان و ناتو عملیات مشترک را  
در داخل افغانستان انجام داده اندو ارگ بانشر خبرنامۀ تصریح کرد : در داخـل  
افغانستان جز نیرو های افغان به هیچ کشور دیگری اجازۀ عملیات داده نمیشود و  
 نه هم نیرو های افغان با نظامیان پاکستانی عملیات مشترک را انجام داده اندو 

پیشترازین دفتررئیس جمهورپیشین افغانستان به استنادگفتگوی وزیر داخلـۀ  
پاکستان باخبرگزاری فارس ایران گفته بودنظامیان پاکستانی در هماهنگی با نیرو  
های ناتو و سربازان افغان، عملیات نظامی را در خاک افغانستان انجام داده انـدو  
دفترکرزی بانشرخبرنامۀ به عملیات نظامیان پاکستانی درقلمرو افغانستان واکنش  
نشان داده وآنراتخطی از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقالل افغانها خوانده  

 استو 

های کمبل به تغییرمشی امریکا  گزینه
 ن برای افغانستا

ـ صدای امریکا 81 ـان  فبروری/وا.نگتن  : فرماندۀ قوای امریکاو ناتو در افغانست
ـهـور   میگوید چندگزینه برای بازنگری پالیسی امریکادرافغانستان به رئیس جـم
ـفـت   ـاگ ـای امـریـک کشورش پیشنهاد کرده استو جان کمبل به سناتـور ه
ـایـی   تهدیدطالبان بروضعیت افغانستان نگران کننده است واومیخواهداین تـوان
ـاع درمـوردچـگـونـگـی   راازلحاظ پالیسی دا.ته با.د تابادر نظر دا.ت اوض

 حضورسربازان امریکاتصمیم گیردو 
جنرال کمبل دراستماعیۀ روزپنجشنبه درکمیتۀ خدمات قوای نظامی مجلس سنا  

هایی را به رهبری سیاسی ونظامـی    گفت : درمورد تغییروضعیت قوای ماگزینه 
ـای   امریکافراهم کرده ایم، تا به فرمانده قوای ائتال  توان تغییرکاربرد ازقوته

 موجوددرافغانستان وتغییر موقعیت جغرافیایی آنان را بدهدو 
ـاخ    کمبل پیش ازظاهر.دن درپیشگاه این کمیته، گزینه  های خود را بـرای ک

  8۵ سفیدپیشکش کرده بودو حضورقوای امریکادرحال حاضر درافغانستان بـه 
هزارسرباز رسیده وتوقع می رود تا پایان امسال به پنج هزارتن تقلیل یابـدو بـه  

به پایان میرسدو    1۵8۶ اساس طرح کنونی، عملیات نظامی ایاالت متحده تاپایان 
ـابـل   .مارسربازان امریکابه یکهزار تن )به سطح تأسیسات یک سفارت( در ک

 محدود خواهد .دو 
ـا    ، می    خواهان بااین طرح رئیس جمهورمخالفت کرده   اماجمهوری  گویند اوبام

بایداین پالیسی را دگرگون کرده و خروج سربازان را ازافغانستان بـه گـونـۀ  
ـاتـور   ـن مسئول و مشرو  به وضع امنیتی آن کشور انجام دهدو جیف سَشن، س
جمهوریخواه از ایالت ارکنسا روزپنجشنبه گفت جمهوریخواهان ودموکـرات  
هاهردوخواهان حمایت قویترازنیروهای امنیتی افغانستان انـدوایـن مـوضـوع  
ـای   رابایدرئیس جمهور درک کرده در پالیسی خود بگنجاندو.ماری از اعض
ـاد   ـه ـن ار.د نظامی ودپلماتیک بازنشستۀ امریکاروزگذ.ته به همین کمیته پیـش
کردندکه خروج قوای نظامی امریکا ازافغانستان درعوض جدول زمانی باید به  

 اساس وضعیت امنیتی از آن کشور صورت گیردو 
ـهـور   طوری به نظرمیرسید که گزینه های پیشنهادی جنرال کمبل به رئیس جم
اوباما .امل نگهدا.ت .ماربیشترسربازان امریکادرافغانستان درعـوض طـرح  

 کنونی امریکا با.دو 
های    آقای کمبل بدون فراهم کردن جزئیاتی، به سناتوران تعهد سپرد که گزینه 

خود را درجریان استماعیۀ پشت درب های بسته به آنان تشریح خـواهـدکـردو  
کمبل به قانونگذاران گفت تهدیدطالبان جدی است وازافزایش جن  درتابستان  

بار است که نیروهای امنیتی افغان با کمترین      امسال نگران میبا.دزیرااین نخستین 
ـادرمـورد    کمک قوای بین  المللی باطالبان مواجه خواهند.دو این جنرال امریـک

ـادر نـظـر    1۰۵ .مار قوای امنیتی افغان)که اکنون به   هزارتن میرسد( گفت ب
دا.ت اهمیت افغانستان، امریکا باید تمویل مالی آنان را ادامه دهد تا افغانستان بار  
دیگر به النۀ دهشت افگنان مبدل نشودوسناتوران امریکادراین کمیته نیز با ایـن  

 بررسی آقای کمبل تواف  نظر دا.تندو 
ـیـز   ـان ن ـت ـانس جنرال مذکوردر مورد رخنه کردن گروه دولت اسالمی به افغ
یادآوری کرده گفت گزار.هایی درین مورددریافت کرده استو اما به گفتـۀ  
ـان نـخـواهـد   ـب جنرال کمبل، مفکورۀ آن گروه با طالبان متفاوت است و طال
گذا.ت آن گروه به افغانستان رخنه کندو اوگفت .ماری ازگروههای پراگندۀ  
ـیـث   طالبان به هد  جلب توجه ودریافت منابع مالی، خودراتغییرنام داده، وبح

 گروه داعش معرفی میکنندو 
ـادقـت   آقای کمبل اماافزوداستخبارات افغانستان وقوای ائتال  وضعیت را ب
ـا.ـدو اودر   نظارت میکنند تا از راه یافتن داعش درآن کشور جلوگیری .ده ب
ـتـه   حالی درموردتهدیددولت اسالمی درافغانستان سخن میگفت که هفتۀ گذ.
خبرکشته .دن یک فرمانده پیشین طالبان نشر.دکه رهبری داعش رادر.ـر   

 وجنوب افغانستان بعهده دا.تو 
امنیت ملی افغانستان گفت که عبدالرو  خادم در نتیجۀ )عملیات( کشته .ده،  
ـارۀ بـی  ـی     اما گزار.هایی نیزنشر .دکه خادم با پنج تن دیگر در نتیجۀ حملۀ ط

 پیلوت امریکاکشته .دو 
بندی خـروج    جان مکین، رئیس کمیتۀ خدمات قوای نظامی، که همواره زمان 

سربازان امریکاراازافغانستان توسط رئیس جمهوراوباما انتقاد کرده، گفت امریکا  
نباید اجازه دهد طالبان، گروه دولت اسالمی، و سایرگروههای دهشت افـگـن  
ـیـت   ـع حضور .انرادرافغانستان تقویت بخشندو مکین افزود اگرچیزی از وض
ـیـم   ـاس تصـم ـایـد بـه اس ـب کنونی عرا  آموختیم، همین است که جن  ن

 سیاستمداران خاتمه یابدو 
غنی احمدزی نیزخواستاربازنگری پالیسی امریکادرخصوص افغانستان .ده و به  

ها و قانونگذاران امریکاگفته که خروج سربازان ازافغانستان بهتر است بـه    رسانه 
ـان  ـنـدی    اساس وضعیت و نیازمندی های امنیتی صورت گیرد تا به اساس زم ب

 فرضیو 
ـتـمـداران   ـاس قرارست غنی دراواسط ماه مارچ به ایاالت متحده سفرکند و سی
امریکایی متوقع اند تاآمدن رئیس جمهور افغانستان به وا.نگتن به چگـونـگـی  
تغییرستراتیژی ایاالت متحده درمورد افغانستان به تواف  برسند و آن را رئیـس  

 جمهور اوباما در حضور رهبر افغانستان اعالم کندو 
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 )دنباله ازصفحۀ اول؛ عزیز رویش در پی ارایۀ  الگوی جهانی  
این جایزه که باجایزه نوبل مقایسه .ده، دررقابتی جهانی به آموزگاری داده  

بخش و بر جامعه تاثیرگذا.ته استو در    آموزان منبع الهام   میشودکه برای دانش 
افغانستان بسیاری فکرمیکنندکه آقای رویش چنین معلمی استو اماحاال اوتنها به  

کند، بلکه درپی تئوریزه کردن الگویی قابل تعمیم درجـوامـع    جایزه فکرنمی 
 مشابه جامعه افغانستان استو 

هایی درکار او هست که ازیکسو   این آموزگارسختکوش معتقداست ویژگی 
ـقـی دریـن   خودش رادرجمع معلمان برترجهان قرارداده وازسوی دیگر، منط

زده،    های جن    ویژه جامعه   ویژگی هاوجود داردکه میتواند درسراسر جهان به 
سنتی وفقیر، بعنوان تجربۀ موف ، تئوریزه وبکار بسته .ودو رویش این ویژگیها  
راچنین بر.مرد: )آموزش درجامعه پس ازجن ، فقیر وسرکوب .ده ازلحاظ  
ـتـی   تاریخی، ازمنظرآموزش خل  امیدواری نسبت به آینده، تشوی  جامعه سن
برای فرستادن دختران به مکتب و تاکیدبرآموزش دختران برای ایجاد تـحـول  
ـای   ـاره فرهنگی در نگاه جامعه، کمک کردن به جامعه دردوران انتقال ازهنـج

ـیـم    زندگی سنتی وقبیله  ای به زندگی مدرن و مدنیو الگوی مامیتواند قابل تعـم
سادگی برای ایجاد تحول عمی  وگسترده دردرون جامعه ]به کار بستـه    با.دو به 

.ود[و راه ماسیزده سال بیشترطول ندارد، ولی دستاوردی که داریم وعمالً آنـرا  
ـال    نشان می  ـیـزده س دهیم، بسیارکالن استو اگرهرنظام آموز.ی بتواند در س

 اینقدرراه راطی کند، جهان ماجهان متفاوتی خواهد بودو( 
ـای    رویش درمکتبش عالوه برمضمونهای درسی، زمینه آموزش موضوع   ه

ـتـر   ـیـش ـال ب متنوع ازدموکراسی تا موسیقی را فراهم کرده، معلمی که پنجس
ای تخصص ندارد، میگویدمحیطی رافراهم    آموزش رسمی ندیده ودرهیچ ر.ته 

کرده که درآن چیزهایی فراتر ازفرمولهای .یمی و فیزیکی آموزش داده می  
آموز    .ودو به نظراو، مهم اینست که این فضای آموز.ی نگاه جدیدبرای دانش   

دارتبدیل میکندو(اومیگوید    خل  میکند واو رادرمحیط وجامعه به یک فردمعنی 
ـیـک   ـادم حاال به مرحلۀ رسیده که تجربه خودش را درچهارچوب نظری و اک

ای نیرومند و    اش به اندازه   تنظیم کندو رویش معتقد است که تجربه سیزده ساله 
قابل تعمیم هست که بعنوان الگویی جهانی مطرح وگفته .ودکه بابکاربستن چه  

ـان بـه    رهیافتهای آموز.ی می  ـت ـانس ـغ ـعـه اف توان ازوضعی مثل وضعیت جام
ـان    های دیگر عبور کردواو می   وضعیت  گوید کارش در سیزده سال گذ.ته نش
ـاس    می  دهدکه ازکجا و با چه نگاهی آغازکرده وبرنامه آموز.ی خود رابـراس

این نگاه چگونه تهیه کرده، با جامعه چگونه ارتبا  برقرارکرده ومحیط را به چه  
.یوۀ آماده کرده تابه این مرحله رسیده استو آقای رویش میگویداین ویژگیها  

 درداستان اوبعنوان یک )نقطه قوت( مطرح استو 
موفقیت کارآقای رویش ازنظرخودش، عمدتاًمرهون تالش نوآوری وایجاد  
دیدگاهی فراخ برای خود و.اگردانش در درون و بیرون مکتب بوده استو در  

اندازی نسبت به آینـده بـرای    دورن مکتب تجربه اوباخل  انگیزه، امید و چشم 
ایکه این مکتب درچارچوب آن کارمیکند، به تجربه    .اگردان، مکتب وموسسه 

خاصی تبدیل .ده استو تاکید اوبرآنست که این امرنباید.اگردان را به ورطه  
گرایی محض بکشاند، بلکه باتعریف واقعیتهای اجتماعی،    پردازی و آرمان   خیال 

های    زمینه آنرابایدبرای آنهافراهم کردتاجایگاه خودرادرمیان این واقعیتهاوآرمان 
واقعیتهایی مثل افرا  و تفریط، خشونت،    -خل  .ده درذهن خود.ان دریابند 

آموزان با    خواهیم دانش   ماندگی و آقای رویش میگوید: نمی   تبعیض، فقر و عقب 
    آمـوز مـی   فرضها باواقعیتهامواجه .وندو فقریک واقعیت استو به دانـش   پیش 

گوییم این فقر در برابرتویک واقعیت استو حال هرکسی که برتو آنرا تحمیل  
کرده ]را بگذارکنار[، حاال توهستی که ازآن )فقر( متاثر میشویو حال کارت  
    اینست آنراچطورمیشناسی و رفعش میکنیو خیلی مراقب هستیم کـه دانـش 
آموزان باواقعیتها بیگانه نشوند؛ بدانندکه دربهشت زندگی نمیکنند؛ جن  هست،  
نفرت هست، خشونت، تبعیض وتعصب هست در درون جامعه؛ احساس کنند  

های عمیقی درساختارهای فرهنگی، باورهای اعتقادی و نظام    که اینهاهمه ریشه 
اقتصادی جامعه داردو اما یک مصدا  مشخصی را به عنوان عامل بدبختی خود  

 نباید تصور کنندو( 
آموزان مکتب معرفت نشان دادکه این پیام را خوب درک    وگو بادانش   گفت 
ـعـه را    البنین به رهبری جامعه می   اندو ام   کرده  ـام اندیشد، رهبری که نیازهای ج

آموزدیگرگفت قصه معرفت متفاوت است چراکه .اگردان    درک کندو دانش 
ـنـدو   ـت آن با هیچ به صدر رسیدند، یعنی درآزمون کنکورهیچ مـردودی نـدا.

 ا.را عوض کرده استو   اش داده ومسیرزندگی   دیگری میگفت رویش انگیزه 
بخش دوم تجربه آقای رویش در بیرون مکتب معنی یافتو خودش میگوید  
وقتی .اگردان به استقالل، معنی وجایگاه خود.ان در اجتماع پی بـردنـد، بـه  

جامعه ایکه   –سفیران دبیرستان معرفت در درون خانواده هاوجامعه تبدیل .دند 
بگفته او، هنوزبه جدیت آموزش وپرورش پی نبرده بود و بویژه اعتقاد چندانی  

ـاز    خوبی به یاد می   به آموزش دختران ندا.تو عزیز رویش به  آورد که در آغ
وگو میکرد و    آموزان گفت   کارش به صورت مستقیم و دوبه دوباوالدین دانش 

به تعبیر   –میکو.یدآنها رامتقاعدکند که از آموزش فرزندان خود حمایت کنند  
خودش، اگر خانوادۀ برای فرزند خود یک دارد، نیم آن را برای پر کردن .کم  
ـیـزان   و نیم دیگر آن را برای تغذیه مغز او اختصاص دهدوبه باور رویـش، م

ـیـط خـود چـه   موفقیت معلم از این لحاظ سنجیده می  قـدر    .ود که در مـح
ـاال    تاثیرگذاری دا.ته وچه تعداد آدم  ها رابراه آوردهو ارزیابی او ازکارهایش ح

اش بر .اگردان    این است که ویژگی اصلی تجربه او نا.ی از همین تاثیرگذاری 
 و محیط اجتماعی محل کارش است و 

ها کارآقای رویش ازین لحاظ درخورتوجه است که او خودش    ازنظربسیاری 
ـیـر    یک فرد خودساخته است و با الهام گرفتن از .خصیت  های تاثیرگذار، مس

اش تعیین کردو دردهه دوم زنـدگـی    ا.راپیش ازآغاز دهه دوم زندگی     زندگی 
ـا    ای تبدیل .دو نو.ته   .ده   نگار .ناخته   اش به روزنامه    های اودرآنهابرای بسیاریه

ـا    برانگیزنده بودو رویش سیاسی   نویس بودو درکنارسیاستمداران مینشست، اماب
ـاسـت را   ـی بنیانگذاری دبیرستان معرفت، سیاستمداران راترک کرد، هرچندس
 توان   بعنوان یک امربنیادی رها نکردو حاال معتقد است که با کار باکودکان می 

 
 


