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بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

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

Western Union

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
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سربرکشـــیده الله ز کوه و دمن شهید
ازقطره های خون توگلگون کفن شهید
اندر مشام نگهت مشـــک ختن شهید
شام و سحر ز تربــت پاکت همی رسد
بلبل تراست مرثیه خوان در چمن شهید
سر کرده خم بنفشه ز غم در عزای تو
در پیشــگاه هر کس و هر انجمن شهید
مادر بیاورد به زبان نـــام تـو به فخر
هرکس که گشته است به راه وطن شهید
جایش به باغ جنتِ مــأوا بود ( امیر)
به تجلیل از فرخندۀ شهید ،از دیوان شادروان الحاج سید امیر انصاری نقل شد

نادانی هیئت زنان افغان درسفر واشنگتن

آگاهان افغان وامریکا ازچگونگی اوضاع دره وبره سفراحمدز وعبداهلل
وهیئت همراه شان ابرداده ،موجودیت هفت بانو را در زمرۀ هیئت ارزشمنـد
شمرده اندکه عبارتند از :اانمها حبیبه سرابی ،سیما سمر ،نرگس نهان ،کـامـلـه
صدیقی ،عادله راز ،مری و لینا عل  .بخشی ازین جمع بشمول حبیبه سرابـی و
سیما سمر دردیدارزعما افغانستان و وزیران اارجه ودفاع ومالیۀ امریکـا ،در
کمپ دیوید حضورداشتند ،امابرای دیگرنرفتند یارفته نتوانستنـد .روزبـعـد
بعضی ازین هادر مراس بخرگداشت ازدوشیخه فرانده ،که ازسو تعداد از
زنان وداتران افغانی مقی واشنگتن بخرگ ،دربرابرکاخ سفید برگخارشد ،سه
گرفتندوبادیگران به یادفرانده شمع روشن کردند.
این اان ها که درمعروفترین هوتل پایتخت امریکا ( هوتل ویالرد) اقامـت
داشتند ،شام روزبعد دردعوت جان کر وزیراارجۀ امریکا حاضرنشدند ،وبه
اصطالح یکی ازآنان ،بخاطراجازه ندادن آنهابرا اظهار بـیـانـات درجـریـان
مذاکرات رسمی (اعتصاب) براه اندااتند .جان کر بخاطراین هفت اان  ،از
بانوان سرشناس امریکاکه درامور ایریه همیشه سه میگیرند نیخدعوت کـرده
بودتابااانمها افغان آشناشوند واحیانا ً درپروژه ها مختلف بویژه برا زنـان
افغان کمکها اود را ارائه بدارند .وقتی جان کر اس هریک ازاان هـا
افغان رااواند وازیک یک شان اواست به پابایستند تامدعوین باهریک شـان
آشناشوند ،هیچ اان افغان شامل هیئت حضور نداشتند وجان کـر بشـمـول
مهمانانش (احمدز وعبداهلل) باحیرت زیاد از نیامدن اان ها شرمنده شدند !!!
اگرزنان جوان شامل هیئت باپروتوکول چنین سفرهاآشنایی نداشتند باکـی
نیست ،اما توقع نمی رفت زنی مشتهر مثل سیما سمر که باسابقۀ سیخده سـالـۀ
وزارتها وریاست مستقل سازمان حقوق بشر افغانستان شهرۀ عال شده ! وبه بسی
از سفرها رسمی همراه با رئیس جمهور سابق رفته است ،میدانست که دردیدار
ها رسمی روسا جمهور ،حتی وزرا اارجۀ دولت مهمان ودولت میخبان،
سخنرانی نمی کنندواین فقط زعما دوکشوراند که بیانیه میدهند .الـبـتـه در
جلسات کار بین هیئت مهمان ومیخبان هر شرکت کننده بقدر معلومات وتوان
اویش ابرازنظر مینمایند.
پس سردستۀ هیئت هفت نفر زنان همراه بااحمدز وعبداهلل ،یعنی سیـمـا
سمر ،رئیس مستقل وشهرۀ سازمان حقوق بشرافغانستان  ،دراین سفر ،بنابه سابقه
و سائقۀ راوایی که داشته ودارد ،با (اعتصاب انقالبی) اود ،اسباب شرمسـار
کل هیئت افغانی رادرواشنگتن د سی بار آورد .فاعتبروا یااولی البصار (امید)

راهپیمایی دربلخ برای آزادی ۱۶گروگان هزاره

5اپریل/مخارشریف ـ بی بی سی :صدها نفردر شهرمخارشریف در راهپیمایی
اعتراضی اواستاراقدام جد دولت برا آزاد 01گروگان هخاره ازچنـگ
گروگانگیران در والیت زابل شدند .عباس ابراهی زاده ،نماینده والیت بلخ در
مجلس نمایندگان درجمع معترضان گفت موضوع تنهاگروگان رفتن 01نـفـر
هخاره نیست ،بلکه در دوماه اایربیش از 28نفرازین قوم درمسیرها مختلف در
کشور اسیریاکشته شدهاند .اگرآنها آزادنشوند ودولت امنیت راههاراتامین نکند،
مردم مابه حرکتها مدنی اودادامه اواهندداد ،تاپا ارگ اواهندرسیـد و
اواهان استعفا رئیس جمهوراواهند شد .قنبر معترض دیگرگفـت :هـدف
تظاهرات [اعتراض به] بیعدالتی وبیامنیتی وآزاد 01نفربودکه دولت در
موردآنها سکوت ااتیارکرده است .نمیدانی سکوت دولت برا چیست .مارا
دادی که عدالت تامین شود .این تظاهرات ادامه دارد تا رد 01نفرمعلوم نشده.
اوافخودگروگانگیران بصورت مشخص مسافران هخاره رابه گروگان میگیرند.
عخیخاهلل وحدت دیگرمعترض سکوت دولت درقبال 01گروگـان هـخاره را
ننگین ومرگباراواندوگفت گوش دولت نسبت به اعتراضها مردم کر است.
سه روز پیش صدهاتن درشهربامیان ه نسبت به نامشخص بودن سرنوشـت 01
گروگانیکه روزچهارم حوت/اسفند درمنطقه شاهجو والیت زابل به گروگان
گرفته شدند ،تظاهرات کردند .این مسافران ازقندهارعازم کابل بودنـدکـه از
سو گروگانگیرانی که ناشناس اوانده شدهاند ،از اتوبوس پیاده و به محالت
نامعلومی منتقل شدند .تاحال ازسرنوشت آنهااطالعی دردست نیست وبهـمـیـن
دلیل اعتراض ها گسترده درمیان مردم ،رسانهها وشبکهها اجتماعی عـلـیـه
حکومت وحدت ملی افغانستان مطرح میشود.هرچندحکومت گفته کـه در
تالشندگروگانان راآزاد کنند ،اما این اظهارات ظاهرا ً قناعت معترضان رافراه
نکرده است .

دودسته آدم ربایان دستگیرشدند

 6اپریل/کابل ـ بااتر :مؤظفین امنیت ملی در تداوم مبارزه جد برضد جرای
سازمان یافته ،دوگروه آدم رباکه تعدادشان به  2تن میرسد ،از والیات هـرات
وننگرهار بازداشت ودوطفل اردسال را ازچنگ آنان آزاد و به اانواده هـا
شان تسلی کردند.موظفین امنیت ملی درعملیات مؤفقانه دیگریک مخفیـگـاه
مهمات تروریستان را ازناحیه 15شهرهرات کشف وضبط کرده است.

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

شهادت فرخنده رابه خانوادۀ او وهمه هم میهنان صمیمانه تسلیت میگوییم ( .ادارۀ امید)

فرخنده را درداخل زیارت لت وکوب کردند ،بعدمقابل مسجد انداختند و باز کوفتند ،زیر موتر ساختند ،وباالخره دربسترخشک رودخانه سوزاندند

نامردان خشمگین زنی را درکابل سوزاندند

12مارچ /کابل ـ بی بی سی:مقامها امنیتی در کابل میگویند که مـردان
اشمگین در مرکخ شهر کابل ،یک زن را که گفته شده قرآن راآتش زده بود،
کشتند وبعد جسدش را سوزاندند .درساعت نخست این حادثه ،صالح محـمـد،
فرمانده یکی از حوزه ها امنیتی گفت :حادثه زمانی رو داد که یـک زن،
نسخها از قرآن را به آتش کشید و دهها تن از رهگذران با سنگ و چوب به او
حمله کردند و او را کشتند.او گفت که پلیس در محل نتوانسته مانع اقدام مردان
اشمگین شود  .چندساعت بعدتر ،صدیق صدیقی ،سخنگو وزارت دااـلـه
گفت مقامها امنیتی هنوز دقیقا نمیدانند چه چیخ باعث کشته شدن این زن
شد .حادثه عصر پنجشنبه 60حوت/اسفند در نخدیکی مسجد شاه دوشمشیـره
در مرکخ کابل رو داده است.
تلویخیونها اصوصی در کابل تصاویر از جسد سوزانده شده این زن را
منتشر کردهاند .ویدئوهایی از جریان لت و کوب و سپس سوزاندن جسد این
زن در شبکهها اجتماعی به ویژه فیسبو به شکل گستردها همرسانی شد.
در ویدئوها دیده میشود که پلیس کار انجام نمیدهد .یکی از شاهدان عینی
که درمحل حادثه حضورداشت گفت:آنها او را لت و کوب کردند و کشتنـد
بعد جسدش رابه روداانه (بستراشک روداانۀ کابل) اندااتند و سوزانـدنـد.
آتش نشان ها بعدا آمدند وآتش راااموش کردندوجسدش را بردند.
تلویخیون طلوع به نقل ازاانواده زن کشته شده گفت نامش فرانده است و
در 12سال گذشته مشکل روانی داشته  ،اما او قصد سوزاندن قرآن را نداشت .
شمار زیاد از کاربران افغان حادثه امروز را محکوم کرده اند.

نام نوزادی را درغور فرخنده گذاشتند

62مارچ/فیروزکوه ـ بی بـی سـی:
مادر در والیت غور نام داترش راکه
امروز 2حمل/فروردین درشهر فیـروز
کوه ،مرکخ این والیـت بـدنـیـاآمـد،
فرانده گذاشت .غنچه گل ،مادر وسعد
الدین ،پدراین داترگفتن به نام فرانده
افتخارمیکنند .این اانواده در روستـا
اهللیار درحدود 28کیلومتر شهرفیروز
کوه زندگی می کنند .مراس نامگذار
نوزاد درشفااانه مرکخ والیـت دور
افتاده و کوهستانی غور انجام شد.
درین مراس شمار از فرهنگیان و فعاالن مدنی غورنیخ شرکت کردند .
سعدالدین گفت این نام را به ااطر مظلومیت فرانده که به شکل فجـیـعـی
درکابل کشته وسپس جسدش سوزانده شد ،برداترشان گذاشتهاند .اومیگوید:
جنایتکاران فرانده را در کابل به شهادت رساندند .حال که داتر من به دنـیـا
آمده نامش را فرانده گذاشتی که [این نام] از بین نرود و همیشه زنده باشد.
مادرفرانده کوچک زیاد حرف نمیخند ودرپاسخ به این سئوال که چرااین
نام را انتخاب کرده ،فقط میگوید :به ااطر کابل !همخمان بانامـگـذار ایـن
کود  ،دههاتن ازاهالی غورنیخ بابرگخار مراس ات قرآن برا شاد روح
فرانده دعا کردند و از دولت اواستند تا عامالن قتل او را محاکمه کند.
قتل فرانده با سنگ و چوپ و سپس سوزاندن جسدش ،واکنشها زیاد
رادرنقاط مختلف افغانستان برانگیخت و بازتاب جخئیات این حادثه ازطـریـق
رسانهها وشبکهها اجتماعی ،فرانده راتبدیل به نماد ازمبارزه بااشـونـتـی
کرده که به بهانه دفاع از ارزشها دینی اعمال می شود .درکابل مردم وفعاالن
مدنی در محلی که فرانده سوزانده شده بود ،نهال کاشتند و امروز نیخ درآن
جاپرچمی برافراشتند .کار ساات بنا یادبود نیخ در این محل آغـاز شـده
است.

پروان را برای کوچی ها تخلیه کنید

 62مارچ/کابل ـ افغان پیپر :ساکنان والیت پروان باید این والیت را بـرا
کوچیها پاکستانی تخلیه کنند .براثرفشارها وزارت اقوام و قبایل وکمسیون
اسکان کوچیها شورا ملی وبی تفاوتی نمایندگان مردم پروان ،بجـخاـانـ
ذکیه سنگین ،یک هیئت پارلمانی به پروان رفته تابا اعمال فشارها مخید ،توزیع
شناسنامه رابرا  62هخارکوچی تطبیق نمایدوهمچنان زمینها مردم بومی را
برا چراگاه ها مواشی کوچی هاتخلیه وتصاحب نمایند.
اینه لیست ریاست اقوام و قبایل که تعداد کوچی ها در پـروان را 6082
فامیل مجموع  62هخار نفر و تعداد مواشی آنها بیاندازید.
-1تعدادگوسفندان کوچیها در پروان  601188راس؛ -6تـعـداد بـخ هـا
 10288راس؛ -0تعداد شتر ها  1258راس؛ -5تعداد ار ها  6218راس؛ -2
تعداد گاو ها  2628راس
نظر به این آمار و ارقام جایی برا باشنده ها اصیل پروان زمین باقی نمـی
ماند .لطفا قبل از اینکه پروان به بهسود دومی مبدل شود دست بکار شوید .

۶۱وزیر پیشنهادی جدید کابینه اعالم شدند

اول اپریل/کابل ـ بی بی سی :براساس ابرنامه ارگ ،همایون رسا ،به وزارت
تجارت وصنایع ،عبدالبار جهانی ،به وزارت اطالعات وفرهنگ ،اسداهلل ضمیر
به وزارت زراعت ومالدار  ،محمدگالب منگل ،به وزارت سرحدات وقبایل،
محمود بلیغ ،به وزارت فواید عامه ،عبدالستارمراد ،به وزارت اقتصاد ،محمداهلل
بتاش ،به وزارت حمل ونقل ،اسداهلل حنیف بلخی به وزارت معارف،سید سعادت
منصور نادر  ،به وزارت شهرساز  ،عبدالبصیر انور ،به وزارت عـدلـیـه/داد
گستر  ،عبدالرزاق وحید  ،به وزارت مخابرات وفنآور معلوماتی ،دلـبـر
نظر  ،به وزارت زنان ،سالمت عظیمی ،به وزارت مبارزه باموادمخدر ،فریـده
مومند ،به وزارت تحصیالت عالی ،نسرین اوریاایل ،به وزارت کـار ،امـور
اجتماعی وشهدا وعلی احمدعثمانی ،به وزارت انرژ وآب نامخد ومعرفی شده
اند .درین فهرست نام وزیرپیشنهاد وزارت دفاع دیده نمی شود.
درین فهرست برا وزارتها تحصیالت عالی ،زنان ،کار وامور اجتمـاعـی
ومبارزه با موادمخدرنامخدان زن معرفی شدهاند .تاکنون تنها هشت عضو کابینه
از مجلس را گرفتهاند .بجخ ازسیدسعادت نادر که بارپیش به وزارت کار و
اموراجتماعی معرفی شده بود ،همه نامخد ها پیشنهاد شده افرادجدید هستنـد.
این وزیران پیشنهاد تنهایک روزپس ازسفراحمدز وعبداهلل به امریکا اعالم
شده اند.
محمدنظیراحمدز  ،معاون مجلس نمایندگان گفت نام این افراد ومـدار
شان بصورت رسمی روزدوشنبه به مجلس تسلی داده اواهد شد ومجلس سـه
روز نیاز دارد تامدار آنها رابررسی کند .مجلس بازه بصورت جد بررسی
اواهدکردکه آیادرمیان نامخدان جدید افراد دارا دو تابعیت هستند یا نه.
( امید  :قرارابرمنتشرۀ طلوع نیوز ،نامخدوزارت اطالعات وفرهنگ ،عـبـد
البار جهانی ،درهمین چندروزاایرتذکرۀ تابعیت را بدست آورده است ).

خودکشی یک سگ پس از مرگ چوچه اش

 66مارچ  :رسانه ها چین اعالم کردند یک سگ ماده پس ازمرگ چوچه
اش ،دست به اودکشی زد و م ُرد ! یکی ازروزنامه ها چاپ چین نوشت این
سگ باپریدن ازیک سااتمان بلند در منطقۀ ژینژ  ،در والیت گوانگ دونگ،
دست به اودکشی زد ،چراکه براساس اعالم صاحب این حیوان ،چوچۀ ایـن
سگ دو روز قبل بدلیل بیمار مرد واین سگ بخاطراینکه تحمل مرگ چوچه
اش رانداشت ،به این کار دست زد .درگخارش ابرگخار شینهوا ـ ابرگخار
نیخآمده  :بنابه اعالم شاهدان ،این سگ دیروزپس ازباالرفتن از یک سااتـمـان
پنج طبقه ،و سه دقیقه زوزه کشیدن ،اودرابه پایین پرتاب کرد و جابجا م ُرد .
(امید  :تاریخ وقوع حادثه روشن نیست اما دردوسه هفته اتفاق افتاده است).
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یادداشت مدیر

انتشار امید ان شاءاهلل ادامه می یابد

بانام ایخدپا وتوکل به ذات مهربانش ،شمارۀ آیندۀ امید( )222آغازبیست
وچهارمین سال انتشارآن است ،بدین مناسبت اجسته اـواسـتـ بـه اطـالع
اوانندگان عخیخوگرامی برسان که پس ازنظر اواهی ازعدۀ عالقمندان امید،
ونیخبنابه توصیۀ ریش سفیدان دوستدارجریده وهمکاران عخیخ ،به شرط حیات
واعطا توان از جانب ذات پا پروردگار به این بندۀ عاجخ ،تاوقتی که نصیب
باشد وشیمۀ تایپ ومطبعه رفتن وغیره ،وحمایت و دستگیر عالقمندان جریده
بااودداشته باش ،بعون اهلل تعالی به چاپ امید ادامه میده .
امداد مالی و پشتیبانی پولی عخیخان عالقمند ،بنیاد ترین عامل ادامۀ کـار
امید است ،ازکلیه عخیخان میخواه تا برا تداوم چاپ امید ودر شروع سـال
بیست وچهارمین آن ،درحد توان تحفۀ تولد گونه ،برا دستگیر از امید ،اعانه
ومدد پولی ارسال فرمایند .این تقاضا برا دریافت اطمینان از تأمین مخارج امید
صورت میگیرد .آرزومندم تا از این ندا صمیمانه پاسخ ها مهربانانه بگیرم .
نسبت چاپ دومصاحبه و سه مضمون مفصل ،یادداشت رابه پایان میـبـرم،
وانتشارچندمقالۀ دوستان رادرشمارۀ بعد وعده میده  .محمدقو کوشان
*****************************************
مسلمان ومترقی ،هنوزه این ملت جاهل وبدبخت دستها و پاها شان بازنجیر و
زوالنۀ یک دین کاذب ودور ازاسالم حقیقی بسته شده است .هنوز تعـویـذ و
شویست ،استخاره وفال بینی ،جادو و سحر عالی تشخیص این عقیدۀ سخیـف
وغیراسالمی روحانیون ومال ها جاهل وچاپلوس این سرزمین میباشد .
امروزکشورها زیاد درجهان وجوددارندکه غریب ،بینوا ،محروم ازنعمت
عل ودانش بوده وحتی زیراسارت ممالک اارجی دست وپا میخنند ،امـاهـیـچ
کشور رادرجهان سراغ ندارم که اینقدر دردام شیادان یک عقیدۀ کـاذب و
دورازاسالم حقیقی برا این مدت دراز به زنجیر اسارت کشیده شده بـاشـنـد.
مذهبیونی که قرآن میخوانند اما معنی آنرانمی دانند ،ویابه نفع اود تعبیرغلـط
میکنند وازآن استفادۀ سیاسی واقتصاد میبرند ،روحانیون نامنهاد که دزد و
زنا میکنند وهنوزه عقیده دارندکه اگرنماز بخوانند گناهان شان بخشیده شده و
به بهشت میروند ،کیفیت مغخها این مسلمانان کاذب از ظرفیت مغخ پرندگان
کمتراست ،اما درشیاد  ،رهخنی وثروت اندوز ازراه نامشروع شهرۀ آفاق می
باشند .یکی ازااصیتها این شیادان دین کاذب اینست که باحکمروایان عصر
اود زندگی باهمی دارند ،یعنی یکی توسط دیگر تغذیه میشوند.
درصفت رهبران حکومت نوشته اند  :سلطه گر راگفتند چـه اـورد ؟
گفت گوشت ملت ! گفتندچه پوشید ؟ گفت پوست ملت ! گفتند ایـنـهـارا
ازچه راهی بدست آورد ؟ گفت ازجهل ملت! گفتند ازجهل ملت چـگـونـه
نگهدار ومراقبت میکنی؟ گفت درجعبۀ طالیی تقدس ! بلی! همین صنـدوق
طالیی تقدس جعلی وغلط است که شهرت اسالم حقیقی ودین بـرازنـدۀ را
صدمۀ شدید رسانده است .همین طریقۀ کاذب است که چون شعبدۀ دردست
سیاستمداران افتاده وتروریستها اسالمی ازلیبیا تاسوریه واز عراق تاپاکسـتـان
وافغانستان جهان اسالم حقیقی را لکه دارنموده اند .درطول صد ها سال ملیونهـا
فرد بیگناه ازعربستان تاافغانستان وازسوریه وعراق تاتهران قربانی همین شیـادان
دین کاذب شده اند .فرانده یکی ازین قربانی هاست .
مسألۀ مردم عوام و دین دلچسپ است .عالمی میگوید :دین ازنظر عوام یـک
حقیقت است ،درنظرمردم عال وروشنفکرچیخیست کاذب ،امابرا سیـاسـت
مداران وحکمروایان وسیلۀ مفید بکارمیرود .درافغانستان اصوصا ًامروزعقاید
غیردین مقدس اسالم مردم را هیپنوتیس کرده است  .بادیدن صحنه ها اونین
قتل فرانده لحظاتی بفکر فرورفت وبااودگفت که  :تعویذ ،طلس  ،شویسـت،
استخاره ،فالبینی ،افسونگر  ،جادوگر  ،اکسورسیخم(کشیدن ارواح ابیثه یـا
جن از وجود مریضان)،نیرنگ وفریب دینی به اشکال مختلف دراضـافـه از
هخارسال به اینطرف درپهلو اکثر ادیان بشمول دین مقدس اسالم دیده شـده
اند .درکشورهندوستان دربین بعضی شااه ها دینی معمول اینست که وقتـی
شخصی مرتکب گناهی می شود ،بانوشیدن مقدار از ادرار گرم وتازۀ گـاو،
ادایان گناه اورا می بخشد .اما دراکثرجوامع بشر باوجودیکه اینه مخارفات
درکناردین جاگرفته ویاجخء دین قلمدادشده است ،دهشت وشرارتی که عقیدۀ
کاذب ودور ازاسالم حقیقی درافغانستان رویکارآورده است ،درهیـچ جـایـی
دیده نشده است  .علت آن چه اواهدبود ؟
قتل فرانده ازحقایق پرده برمیدارد  :احصائیه ها اایرجهانی نشان داده که
امروزبدترین کشورجهان برا زندگی افغانستان است .علل سقوط عـرفـانـی،
مدنی وااالقی افغانستان درچندنکتۀ مه نهفته است ،فقط کفایت میکنـدبـرا
فهمیدن این نکات ،مصاحبۀ شاه امان اهلل و ملکه ثریا بدقت اوانده شود وصحنۀ
جنایت قتل فرانده ازنخدیک تحلیل گردد :
اول اینکه :امروزافغانستان بحیث بدترین سرزمین برا زندگی انسان به مرض
عمومی بیسواد وفقدان معارف مبتالمیباشد .درصحۀ قتل فرانده گفتارچنـد
پسرجوان ،اظهارات مال مسجد ،اعضا پارلمان وبعضی اراکین دولت به این
ادعا گواهی میدهند .جنایتی که درحق فرانده شده ،از دیگرجنایات کـامـال ً
فرق دارد .این جنایت ازطرف مردم عوام ،مال واعضا پارلمان وبعضی اراکین
بلندرتبۀ دولتی تایید شده است .ادارۀ بی بی سی اایرا ً اعالم کردکه درآزمون
امسال درافغانستان 110هخارمحصل موفق شده ،بیش از25هخارنفر به مـراکـخ
آموزش عالی دولتی راه یافته اند ،گخارش عالوه کردکه امروزدرافـغـانسـتـان
06دانشگاه دولتی و06دانشگاه اصوصی درسرا سرکشور وجوددارد .دراایر
راپور اقرارمیکندکه افغانستان یکی از کشورهایی است که کمترین سـرمـایـه
گذار رادرزمینۀ آموزش داشته است (مأاذ :امیدشماره 225صـفـحـۀ اول)
سئوال من اینجاست  * :بانداشتن پول وسرمایۀ کافی ،چطوراین کشورفـقـیـر
ضروریات 115دانشگاه رابرآورده میسازد ؟ * اینهمه دانشگاهها ومکاتب اگر
بخاطرنمایش نیست ،وسایل وکتب تدریسی ،معل اصوصا ً درین دانشگاهها از
کجا تهیه میشود؟ * آیاحکمرانان این کشور ووزیرمعارف آن و115رئـیـس
دانشگاه معیار وستاندرد یک دانشگاه رامی دانند؟
به عقیدۀ من وآنهاییکه ازنخدیک سویۀ تعلمی افغانستان رامطالعه کـرده انـد،
حقیقت داردکه بگویی  :همه جادکان رنگ است همه رنگ مـیـفـروشـنـد !
حقیقت امرآنست که عکس العمل مردم عوام ،مذهبیون واعضا پارلـمـان و
ارکان عالی کشور ،اینهمه طمطراق سویۀ علمی کشوررا درحادثۀ قتل فرانده
تایید نمی کند .این فقر علمی ومعارف سرتاسر (دنباله درصفحۀ پنج )
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کروالینا شمالی

قتل دخترجوانی که مردم باوجدان را تکان داد

چندروز قبل ابرتکان دهنده وتأثرانگیخ راشنیدم ،وآن ازین قرار بـودکـه
داترجوانی بنام فرانده ،که علوم دینی راآمواته بود ،و اـانـواده اش بـر
فضیلت ،ااالق واداپرستی اوگواهی میدادند ،ازطرف یکعده مردم کـابـل،
بطور وحشیانۀ به شهادت رسید .راپوراین مصیبت حاکی ازآن بود فرانده
بعدازادا نمازدرزیات شاه دو شمشیره(رح) ،بامجاور یامالیی که درآنجابـرا
اانمی دربدل پول تعویذ داده بود ،داال مباحثه واستدالل شده وعمل مجـاور
زیارت را غیراسالمی تلقی کرده بود .مجاورزیارت باشنیدن استـدالل داـتـر
جوان باقهروغضب زیاد دررو جادۀ کنارمسجدشاه دوشمشیره با فریاد به مردم
اعالم کردکه این داترقرآن مجید راآتش زده است! باشنیدن این صدا ،یکعده
مردم رهگذر بدون تحقیق درمسأله ،چون دستۀ حیوانات درنده (ببخـشـیـدبـه
حیوانات اهانت کردم) ،که ااصۀ مردم ابتدایی ووحشی صفت میباشد ،برسر و
رو این داترمظلوم ریختند ،ابتدا هرکدام بامشت ولگد وسنگ وچوب اورابه
قتل رسانده بعد یکی ازآنهاموتر رارو جسد اوگذشتانده وبعد جسد را در
دریا اشک کابل پرتاب وآتش زدند .
بنابرپیشرفت تکنالوژ وآمدن انترنت ودیگروسایل ،این جنایت دلخراش بر
االف قتل وقتال گذشته ها پرده پوشی نشد .فورا ًعکس ها وویدیوها صحنۀ
جنایت بصورت مفصل درسراسرجهان پخش شد و بیرحمی انسانها وحشـی
قرن بیست ویک به اطالع جهانیان وانسان ها مدنی رسانیده شد ،وهمه رامتحیر
و بهت زده ساات  .من از جملۀ چندین عکس وویدیو صحنۀ جنایت مـردم
کابل چندقطعۀ محدودآنرادیدم وبه بعضی ویدیوها گوش دادم .ابتدا درجـلـو
کمره بادوجوانی مصاحبه شدکه دست اونین درین جنایت داشتند .اولـی در
حالیکه انده میکردگفت( :چون همه این داتررا میخدند ،من ه نخدیک رفت
ودوسه لگدمحک درشک  ،پشت وشکمش زدم ).جوان دومی گفت( :من چند
مشت سخت برسر ورو وگردن اوکوبیدم وملتفت شدم که ازسختی ضـربـه
دست اودم را دردگرفت ،فکرمیکن ازکاراودپشیمان باش ).
بعد درویدیو دیگر مال مسجدایراانه رادیدم که طورمعمـول بـرا
اینکه اودرابرائت دهد ،تالوت قرآن شریف راگذاشت وبعد به سخـن آغـاز
کردوباموعظۀ ازمجاور یامال مسجدشاه دوشمشیره حمایت نموده وقـبـل از
تحقیقات درین جنایت ،فتوا اودراصادر و قتل داترمعصوم رایک عـمـل
مشروع دانست .نطاق هادرین واقعۀ دلخراش حمایت یکعده ازاعضا پارلمـان
افغانستان واراکین دولت را ازمجاور یامال زیارت اعالم کردند .درااـیـربـه
ویدیویی نظر اندااته وبه گفتارجوانی که درحدود62/08سال داشت ،گوش
دادم .این جوان که محل اقامتش معلوم نبود ،دررو چمنی آتش افرواته در
حالیکه قرآن مبار رادردست داشت ،صفحات آنراپاره کرده وبررو شعله
ها آتش میانداات وچنین میگفت( :فرانده ! اینه به یادبود تو! مـن حـاال
صفحات این کتاب معمولی رامیسوزان  .فرانده ! این کاررا بخاطرتو میکن ).
اوانندگان ارجمند امید ! من قبل ازتبصره واظهارنظراود براین تـراژد و
جنایت بخرگ میخواه یک سندمه تاریخی راکه قبال ً نشرنشده است ،برایتان
تقدی کن  .تقریبا ً یکماه قبل دوست عخیخ دو ورق اسنادتاریخی راکه یکی
از نخدیکانش ازجرمنی برایش فرستاده بود ،برا مطالعۀ من برا روان کـرد.
بسیار ازنکاتی که درین سندتاریخی نوشته شده ،ارتباط مستقی باقتل فرانده
دارد .در سندتاریخی چنین نوشته شده( :گفتگو شاه امان اهلل کـه تـاکـنـون
نخوانده اید .این مصاحبه درکشتی (ملتان) توسط یک ژورنالیست آلمانی انجام
شده است.این کشتی راشاه امان اهلل رابه تبعید بدرقه می کرد .درین مصاحبه اوال ً
ملکه ثریا لب به سخن میگشاید ومیگوید  :اگر درد و ال شوهـرم راافـخایـش
نبخش  ،بایدبگوی که من این سقوط را پذیرایی میکن که باالاره بمن دوبـاره
آزاد رااعطانمود .کسی نمیتواند تصورکندکه من درافغانستان چه راتحمل می
کردم .پدرم رهبریک قوم سرحد افغانی بود ومادرم یک سوریه یی است و
من در دمشق بخرگ شده ام .هنگامیکه من ازیک فضا روشنفکر دمشق به
کابل آمدم ،نمیتوانست اودرابا شرایط افغانستان وفق ده  .افغانستان یک کشور
اشن وصعب العبور وغیردوستانه است و شهروندانش بااشونت بی سابقه همراه
اند .فقط عشق من به شوهرم و ااطرات فراموش ناشدنی وشاد دوران جوانیـ
مراکمک کردندتا ضربات سرنوشت راتحمل کن ) .
شاه امان اهلل میگوید( :من یک ایالباف وبی پروانیست  ،من می اواست باآنان
(مالها) راه مصالحه رادرپیش گیرم ،اماآنهانمی اواستندازهیچ نـوع نـوآور
بشنوند ،حتی بهبودضرور ترین وسایل تخنیکی رانمی پذیرفتند ،مثال ً تلفـون
رابحیث کشف شیطان رد می کردند .دالیل من درمورد اطوط تلفون درشهر
ها مکه ومدینه به دلیل اینکه درآنجاها اسالم تحریف شده است رد می شـد!
شفااانه نمیتوانست اعمارکن چون یگانه حفاظت برابرمریضیها تعویذ (شویست)
مطرح بود .مالیات منظ رانمی اواستند برسمیت بشناسند چون برضـد اوامـر
اداوند پنداشته میشد ونظربه برداشت آنها اداوند چنین چیخ را حک نـمـی
فرمود .برضدمقررات من در مورد پاسپورت وتذکره به گونۀ شدیدمبارزه می
شد ،برا اینکه مردان بایدعکس میگرفتند طوریکه درتمام دنیا معلـوم اسـت.
علما(مالها)میگفتندکسیکه میگذاردعکسش گرفته شود ،درظرف یکسال ،یکماه
یایکروز میمیرد! اکثرا ًمردم به نواحی پلیس میآمدند و پیشنهادمیکردندکه برا
آنهااوشآیندتراست تاپنجاه شالق بخورند تا عکس آنان گرفته شـود .تـحـت
چنین شرایطی باید مبارزه صورت میگرفت .من اولتربایداردو قو واردو
قابل اعتماد میسااتی  .اماسااتن یک اردو قو هخینه میخواسـت .دریـک
کشورنادار مانندافغانستان این هخینه را ازکجامیگرفت ؟ بهرحال آرزومندم کـه
حداکثر بعدازیکسال دوباره به اواست مردم افغانستان درکابل باش ).
اوانندگان عخیخ ! شاه امان اهلل وملکه ثریا صدسال قبل عوامـل بـدبـخـتـی
افغانستان رابوضاحت ذکرکرده اند ،اصوصا ًمداالۀ دینی که از دین اصلی و
مقدس اسالم کامال ً تفاوت دارد ،درالبال این مصاحبه به درستی احساس مـی
شود .ملکه ثریامثل زینت اان یا بی بی گل جان امروز نبود ،ملکه ثریااانمی
دانشمندوروشنفکربودو یدطوالیی درقوانین قرآنی داشت .اوهمیشه روحانیون
نامنهاداسالمی را چلنج میداد وبه مبارزه دعوت میکردتادرتفسیر وتحلیل قـرآن
مجید با اواستدالل نمایند ،اما مالها مثل امروز که ازمجالس بحثها علـمـی در
رابطه با دین فرارمیکنند ،حاضرنبودند باملکه ثریاوشاه امان اهلل مباحثه کنند .آنچه
مسل است اینکه باگذشت صدسال ازسلطنت آن پادشاه (دنباله در ستون اول )

فرهاد میرزا

صفحۀ دوم
انندل ـ ورجینیا

احمدزی نظیر کاکای شان قیوم خان کوچی،
خواهان عذرخواهی واعادۀ حقوق وحیثیت
برادران طالب شان شده اند !

نخست برروان پا اواهرشهید نامراد ما فراندۀ عخیخ که قربانی جهالت
یکعده ازمردان الابالی وبیخبر از دین وآیین پا اسالم شد ،اتحاف دعامیکن ،
واز پروردگارعال برا فامیل محترم وستمدیده اش وکافۀ مردم افغانستان صبر
جمیل وجخیل التجا می نمای .
سفراحمدز و عبداهلل به امریکا ،که بارئیس جمهور اوباما مالقاتی داشتند،
ودر کانگرس امریکا احمدز بیانیۀ ایرادکرد ،که ازارزش ااصی براـوردار
بود .گرچه رئیس جمهوراوباما ماههاپیش موافقه کرده بودکه حدودده هخاریـا
کمترسربازامریکا برا تربیه ومشورۀ عساکر وپلیس ما تاآاـرسـال 6812در
کشورماباقی اواهدماند ،اما در این مذاکرات او رسما ً این راتاییدکرد .همچنان
درمذاکرات اوباما قبول کردکه مصارف026هخارعسکر وپلیس افغانستان راتا
سال  6811که درحدود 2/5بلیون دالرتخمین میشود ،اواهدپرداات .امـا او
این راه ااطرنشان ساات که تاپایان زعامتش همه عساکر امریکا را ازافغانستان
اارج اواهدکرد.
بایدگفت که بیانیۀ احمدز درکانگرس امریکا ،که بادقت واحتیاط کامل
نوشته شده بود ،به نظرمن برا جلب اعتماد بیشترکانگرس به این حکومت و
دوام کمکها امریکامخصوصا ً متقاعدسااتن کانگرس درتصویب 2/5بلیـون
دالرمصارف عسکروپلیس افغانستان ،ونیخمبلغ هشتصدملیون دالرجهت انکشاف
اقتصاد افغانستان تعهد سپرده است ،بسیار موثر بود .انصافا ً این بیانیه کـه بـا
آرامش کامل و بسیار روان وبدون اشتباه ایراد شد ،بسیارجامع بود مـبـنـی بـر
فعالیتها حکومت وحدت ملی دربهترسااتن وانـکـشـاف کشـور درامـور
اقتصاد  ،اجتماعی وفرهنگی ،حفظ حقوق وجایگاه زن در اجتماع و زمیـنـۀ
اشترا وسهمگیر آنهادرحکومت ،مجادلۀ شدید و مداوم درازبین بردن فساد
ادار ومساعی این حکومت دراودکا سااتن کشوردردهسال آینده ،تا دیگر
دست تگد به کشور دراز نکند ،ودرآاره موضوع آشتی ومذاکـره بـا
طالبان ،اگرآنهاازالقاعده ببرند وقانون اساسی ومقررات کشورراقبول نمایند.
البته این بیانیه برا کسی یاکشور که ازافغانستان هیچ نفهمدو از آنچه این
حکومت (وحدت ملی) درطی هفت ماه کرده یانکرده ،اطالعی نداشت باشد،
بسیارجذاب ،مطلوب ومطبوع بود .امابرا کانگرس امریکاکه دریک ونی دهه
به اصطالح ازسیر تاپودینۀ ما آگاهی کامل دارند ،ودرهرهفته وماهی عـدۀ از
سناتوران وکانگرس منها هردوحخب به کشورمامسافرت میکنند ،بااراکـیـن
کشور و لشکر ما مالقاتهایی دارندوحتی شایدنظر ومشوره هایی بدهند ،واز
آن گذشته ،همیشه ازمنابع استخباراتی شان ازهمه عملکردها اوب وبدآنـهـا
مطلع اند ،این بیانیه باوجودیکه ازآن استقبال فوق العاده شد ،که معموال ًچـنـیـن
نخاکتها درمقابل سران هرکشور مراعات میشود ،یک بیانیۀ پیش بینی شدۀ
سیاسی بود،منتها احمدز باجمالت امتنانیه وسپاسگخارانه اش درقسمت کمک
ها مالی وتلفات عساکر امریکاکه قبال ٌ چنین قدردانی ازآنهاصورت نگرفـتـه
بود ،توانست اعتماد کانگرس امریکا رابه حکومتش به مقایسه باحکومت کرز
بیشتر جلب کند .
درپهلو آن امریکا ،که مقصدم ازدموکراتهاوجمهوریخواهان است ،بـا
ظهور رویدادها اایرکه سوا القاعده وطالبان ،گروهی اـونـخـوردیـگـر
(داعش) دراکثرکشورها اسالمی وازجمله کشورما عرض وجودکرده ومارا
به نحو تهدیدمیکند ،فکرنمی کن قصد بر آمدن ازافغانستان راداشته باشـنـد،
وباه همه نارسایی ها این حکومت ،درچنین وقت حساس آنهارا تنهابگذارند.
وازآن گذشته ،منافع سیاسی اودشان ایجاب میکندکه بادرنظرداشت اوضـاع
نهایت حساس واطرنا منطقه ومعلومدار مصونیت ومنافع ملی وامنیتی کشور
اودشان ،بازافغانستان النۀ افراط گرایان مذهبی وتروریستها نشده وامریکـا را
تهدید نکند ،به اواستها غنی وعبداهلل درپرداات مصارف عسکـروپـلـیـس
افغانستان لبیک گفتند .اماوعدۀ کمکها اقتصاد شانرا مشروط به حسن اداره،
ازبین بردن فساد ادار و ایجادبرنامه ها اقتصاد اود درافغانستان دانستـنـد.
فعال ًمربوط به حکومت وحدت ملی است که چگونه باایفا تعهداتش درهمـه
موارد مخصوصا ً درازبین بردن فساد ادار ویک پالن اقتصاد اوب ،اودرا
مستحق دریافت این کمک اقتصاد ازامریکامیسازد.
البته درست است احمدز وعبداهلل دربیانات شان به امریکاچنین وانـمـود
کردندکه حکومت شان راهی درست رامی پیمایدودرهمه زمینه ها اقـدامـات
نیکی صورت گرفته ،درحالیکه واقعیت امراینست که درهیچیک ازساحاتی که
اواسته اندکریدت آنرابگیرند متأسفانه کوچکترین قدمی به پیش برداشته نشده
وحتی اگر حمل بربدبینی اینجانب نشود ،به جرئت گفته میتوان که نه یکقـدم
بلکه قدمها به عقب رفته ای  ،واگربخود نیایی ودررفع اینهمه بی سر وسامانیهـا،
ازه پاشیدگیها ،قانون شکنیها ،اوداواهیها ،قومگراییها که مانع ایجادحکومت،
انکشاف ،بهبوداوضاع واجرا همه امورشده است ،اقدامات عاجلی نـکـنـیـ ،
موفقیت چه که دوام این حکومت رابا اطرات زیادمواجه می بین .
احمدز درمصاحبۀ با سی ان ان ،درپاسخ به این سئوال فرید زکریا (چـرا
کرز در10سال باوجود کمکها زیاد وامکانات مساعد نتوانست آن چنانکـه
بایست ،مصدرکار شود؟)گفت :او سیخده سال بحیث اان وملک درافغانستان
حکومت کرد .اصال ً از حکومتدار امروز چیخ نمی فهمید ،انضباط ادار
نداشت ،از کارهامواظبت ومدیرت نمی توانست ،اشخاصی رابه کابینه وپستها
مه دولت گماشت که دست به چور وچپاول زدند ،وفساد ادار گسترده در
کشور حکمفرما شد ،بی قانونی وبیعدالتی وعدم رسیدگی به داداـواهـی و
اجرا کارمردم بجایی رسیدکه طالبان بعدازسه سال که دراجتماع افغانها حـل
شده بودند ،دوباره بپاااستند ودست به مبارزات سیاسی زدند ( .؟ !)
به جواب این مغخمتفکرجهان بایدگفت که وقتی طالبها ،این قاتلین مـردم
افغانستان ومخدوران آ اس آ پاکستان ،که توسط قوا امریکا باهمـکـار
نیروها مقاومت ملی ،اززعامت ننگین شان رانده شدند ،ازآدرسی که آمـده
بودند دوباره بدانجا پناه بردند .آنهامثلیکه کاکا تان قیوم کوچی میگوید( :در
کوهها افغانستان باال شدند)! نشدند ،واینکه شمامیگویید بعدازراندن آنـهـا از
حکومت ،دوباره به دهات شان رفتند وزندگی عاد (دنباله درصفحۀ پنج )

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

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

The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362
Telephone: 805 241 0780

هفته نامۀ امید

عبدالودود ظفر

شمارۀ 999
المیدا ـ کالیفورنیا

باید داعش از ریشه نابود شود

امریکا باید قوای پیاده به میدان جنگ اعزام نماید
مجلۀ تای چاپ امریکا درشمارۀ 2مارچ 6812اودگخارشی رابقل مـاکـس
بووت زیرعنوان باالبه نشرسپرد  .نویسنده یک عضو ارشـد شـورا روابـط
اارجی امریکا ومؤلف کتاب(ارتش نامرئی) میباشد .برگردان فارسی گخارش،
پس ازیک تبصرۀ کوتاه ،تقدی میگردد.
مقامات استخبارات امریکاشمار جنگجویان دولت اسالمی(داعش) را تا سی
هخار وهوااواهان آنرا تادوصدهخارتخمین مینمایند .داعش در قسمتهـایـی از
عراق وسوریه مسلط میباشد ،امانفوذ وگروهها وفادار آن درگـوشـه هـا
مختلف جهان مثل افغانستان ،الجخایر ،اردن ،مصر ،یمن ،لیبیا ،پاکستان ،چچیـن
وفلپین به درجات متفاوت وجوددارند.
ظهورداعش امنیت جهان رابه اطرعظی روبروسااته ،عراق وسوریـه رابـه
جهن تبدیل کرده است .تفاوتها وتناقضات مذهبی ونژاد سـبـب ارتـقـا و
گسترش سریع آن گردیده ،بعضی کشورها متعصب سنی مذهب شرق میانه
در دشمنی باایران ودرواکنش به پالیسی سنی ستیخ حکومت عراق وسوریـه،
بضد مردم بیدفاع یخید وشیعه ها عراق وسوریه به زشت ترین جفاها دست
زده ومیخنند.اعمال غیرانسانی وغیراسالمی داعش ،وجدان بشـر راشـدیـدا ً
جریحه دارسااته ،ااتطافها ،تجاوزها جنسی ،فروش داتـران وزنـان ،سـر
بریدن وزنده سوزانیدن اسیران ،آتش زدن به اانه هاوکوچانیدن اجبار وغیره
یک امرعاد می باشد  .بسیار ادعامی نمایندکه در داعش یک نام روپـوش
بوده ،داعشی ها ،طالبان وبقایا القاعده همه یکسان میباشند .مجلۀ تای نوشـت
که یک گروه طالبان محلی در هیرمند درروز62جون  6815وفادار اودرابه
داعش اعالن کردو مالعبدالرؤوف اادم قوماندان طالبان بحیث معاون رهـبـر
داعش در افغانستان تعیین شد .
برطبق ابرمقامات امنیتی افغانستان ،اادم بتاریخ 2جنور امسال به قتل رسید
وحفیظ حمید که بجا و تعیین شده بود ،به تاریخ 12مارچ امسال بان ُه نفـر
همراهش دریک حملۀ هوایی امریکاکشته شدند.
اایرا ًطالبان به تبعیت ازروش داعش طی یک برنامۀ ازقبل طرح شده ،بخاطر
ایجاد دشمنی میان سنی هاوشیعه ها ،علیه مردم هخاره موقف گرفته ،مسـافـران
بیچاره وبیگناه رادرراه سفر ازبس هاپایان کرده وبه جاها نامعلوم انتقال دادند.
این عمل ضدملی طالبان داعشی ،جنگ نژاد ومذهبی راکه افغانستان راسالها نا
امن اواهد ساات ،دامن میخنند واین اواست دشمنا منطقو افغانستان میباشد.
گفته میشودداعش بدون حمایت مالی ،سیاسی ونظامی بین المللی ومنطقو
قادر نمی شدبااین سرعت رشدنماید .کمی پیشتر ،یکی از سایتها انترنتی ابر
راپخش نمودکه ابوبکر بغداد رهبرداعش ،که زامی شده بود ،به یـکـی از
بیمارستانها اسرائیل بخاطرتداو انتقال داده شده است .اگرابر صحت داشته
باشد ،نشان میدهد داعش ازپشتیبانی قو اسرائیل ،این دشمن تاریخی مسلمانان
براوردار میباشد.
اگرجهان بصورت جد متوجۀ جنایات نابخشودنی داعشیان نشود ،و جلـو
اعمال ضدانسانی آنهارانگیرد ،زودباشد که نه تنهاکشورها اسالمـی ،بـلـکـه
اکثریت قسمتها جهان شاهد ناامنی ،ترور ،جنگ و جنایت اواهد بود .تفکر
داعشی وطالبی ه اکنون حتادرمیان شهریان کابل گسترش یافته که یک اان
محجبه ومتدین بنام فرانده  ،بخاطر اتهام واهی یک مال تعویذ نویس مجاور
زیارت شاه دوشمشیر ،باسنگ وچوب شمار نامرد بیدانش دریـک مـحـل
مخدح بقتل رسید ،وجسد بیجانش به آتش کشیده شد .این جنـایـت وجـدان
انسانی راتکان داد وسرتاسرافغانستان رابه مات نشانده و واکنش هـا بـخرگ
رابرانگیخت .اینک برگردان گخارش :
*
*
*
*
رئیس جمهوراوباما طی بیانیۀ ازقصرسفید درماه سپتمبر 6815قول دادکـه
داعش راتضعیف میسازد ونابودمیگرداند .ولی تنهاچیخ که تاحال تضعیف شده
ونابودگردید ،اعتبار امریکا میباشد.
بیش ازشش هخارجنگجو داعشی درحمالت هوایی به قتل رسیده ،مـگـر
تلفات ،باپیوستن تخمین یکهخار رزمندۀ اارجی درهرماه به داعش ،تالفی مـی
شود .نمایش فل سوزاندن پیلوت زندۀ اردنی باآنکه تنفرجهانی راعلیه داعـش
سبب شد ،جوانان زیادمسلمان بخاطر تشکیل االفت نو ،به داعش روآورده اند.
داعش ازتوان نمی افتد وحمالت محدودهوایی امریکاه تأثیر چندانی در
راندن شان ازسنگرها پناهگاهها شان ،بویژه درسوریه ،که ازشش ماه گذشتـه
ساحۀ تسلط اود را توسعه داده اند ،نداشته است .اگرقرار باشدحمالت هوایی
موثرواقع شود ،باید باتالشها قوا زمینی همآهنگ گردد ،که تاکنون چنـان
چیخ وجودندارد .تنهاچیخ که توقع میرود آنست که جنگجویان پیشمرگ
ک ُرد و رزمندگان شیعه مذهب تحت حمایت ایران کار انجام دهند .ولی نـه
کردها ونه شیعه هاتوان ندارند ساحات سنی هاراکه ازفلوجه تا موصل امـتـداد
دارد ،پاکساز بدارند وآنرادرقبضۀ اود نگهدارند .درحقیقت جنگاوران شیعۀ
تشنه بخون ،زیرحمایت ایران ،همان اندازه که ازجنگ علیه داعش امتیازبدست
میآورند ،بیشترازسنی ها درکنارداعش از ساحات جنگخدۀ اود دفاع می نمایند.
درسالها 6881و 6880القاعده پیش قراول داعش ،ازسو جنگ جـویـان
قبایل سنی به همکار باقوا امریکا ازساحات سنی نشین در شمالغرب عـراق
کشیده شد .برا اعمال ضربات جد برداعش ،اکنون زنده کـردن هـمـان
ائتالف پیروزمند (قوا سنی و امریکا) نیاز میباشد ،نه آنکه اوباما بصورت قطع
از تعبیۀ قوا پیادۀ امریکا در جنگ باداعش امتناع می ورزد .اعخام حداقل قوا
زمینی به نفع امریکا بوده تا متحدین ماتشویق شوند ،حداکثر مسئولیت جنگ را
بدوش گیرند ،فرستادن سه هخارسرباز به ساحه که اجازۀ اروج از پایگاه اودرا
ندارند ،یک تصمی غیرموثر وبی نتیجه میباشد .اگر قرارباشدامریکا درجنـگ
بضد داعش توفیق حاصل کند ،باید غل و زنجیرپاگیر را که به اودتـحـمـیـل
کرده است ،رفع سازد .
درصورتی که ازاعخام قوا زمینی بخاطرراه انداز عملیات فقط حرف زده
شود ،چسان میتوان ازپیشرو داعش جلوگیر کرد .این یک نوع حمـاقـت
میباشد که به داعش فهمانده شودکه ازقوا زمینی امریکا که در رو جـهـان
بهترین قوه میباشد ،واهمه وهراسی نداشته باشد !
تخمین واقعی که چه تعداد قوا باید فرستاده شود ،رقمی درمیان ده هـخارتـا
بیست هخار میابشد .قوانین جنگ که تحت آنهاعملیات صورت میگـیـرد ،بـه
اندازۀ شمار قوا درجنگ دارا اهمیت میباشد .بسیار الزمیست که مشـاوریـن
وکنترولرها هوایی قادر باشند در اط اول جبهه باقوا محلی درعـمـلـیـات
اشترا ورزند .راه انداز این فارمول سقوط زودهنگام طالبان رادراخان سال
 6881ممکن ساات .
برعالوه اعخام مشاورین درپهلو افراد حمایتی که آنهارا حفاظت و پـاس
دار کنند ،ما باید قوا ااص عملیاتی را ازبخشها مختلف نظامی ه بفرستی
که داعش را هدف قراردهند .چنانچه وقتی ازآن علیه القاعده درعراق بصورت
موفقانه استفاده نمودی  .زمانیکه هوا پیماها بمب پرتاب میدارند ،مردم رامـی
کشند ،تنها کوماندوهایی می توانند دهشت افگنان ( دنباله در صفحۀ شش )

ریاست اجراییه به توافقنامۀ سیاسی پابند
است ،جانب مقابل نیست !

داکترمجیب الرحـمـن رحـیـمـی،
سخنگو رئیس اجراییۀ دولت اسالمی
افغانستان ،درزمرۀ هیئت همراه رئـیـس
جمهور ورئیس اجراییه درسفر به امریکا
به واشنگتن د سی آمد .بـااسـتـفـاده
ازفرصت ،برای از پرسشها هموطنان
مقی درامریکا را ازریاست اجراییه ،بـا
و طی مصاحبـۀ مشـروح درمـیـان
گذاشت  ،که باحوصله مند پاسخ داد .
در ذیل متن مصاحبه به نـظـرگـرامـی
اوانندگان امید می رسد :
کوشان :جناب داکترمجیب الرحمن رحیمی ،ایلی اوشحال که شما را پس
ازسالیان دراز ،دوباره می بین  .شماهمیشه دروسایل ارتباط جمعی کشور حضور
دارید ،ومطالب عمدۀ مربوط به ریاست اجراییۀ حکومت وحدت ملی را اعالم
ودرمصاحبات شرکت میدارید .من ه پرسشهایی را ازآدرس تعـداد ازهـ
میهنان مقی امریکا به شما راجع می سازم که البته بیشتر گله آمیخاسـت ،زیـرا
انتظار که ازمقام ریاست اجرایی دارند ،بخاطرعالقمند واحساس اعتبار که
نخدشان موجوداست.
پرسش اول اینست که طبق موافقتنامۀ سیاسی ،هردومقام ریاست جمـهـور
وریاست اجراییه مسئولیت وصالحیت مساو دارند ،در تأایرتکمیل کابیـنـه
هردوعلی السویه مسئولیت دارند .بارهااززبان شما شنیده شده که همیشه لیسـت
جانب شماتکمیل وحاضربوده ،و طرف مقابل تأایر وتعلیل کرده  .بنابرهـمـان
صالحیت ومسئولیت کامال ً مساو هردوجانب ،چراداکترعبداهلل تـاایـن حـد
صبرکرده ،در حالیکه نخدیک به هفت ماه ازتشکیل حکومت گذشته وماکابینۀ
فقط با هشت وزیرداری ؟
داکتررحیمی  :من ه اوشحال هست که بعدازیک دورۀ طوالنی دو بـاره
شمارااز نخدیک مالقات میکن  ،وواقعا ً به شماوبه حوصلۀ تان ادا احترام میکن
که عمر است امید رازنده نگهداشتید ،وبه ه وطنان عخیخماکه دربیـرون از
افغانستان هستند ،مصدرادمت میشوید .طبیعتا ً رابطۀ ما باامید یک رابطۀ تاریخی
وفکر است ،دردورانها بسیارحساس وسرنوشت سازمملکت ومردم افغانستان
بخصوص وقتیکه مقاومت درافغانستان جریان داشت ،صدا مقاومت وصدا
رسا مردم رابلندنگهداشت ،ازین ناحیه ازشماوتمام همکاران تان وهمه دوستانی
که درازآن دوره ها دورتاحال باشماهمکار میکنند تشکرمیکن وامیـدوارم
که همچنان ادامه پیدا بکند.
طبیعتا ً حکومت وحدت ملی ،وطنداران همه درجریان هستندکه ،بعد ازیک
بحران انتخاباتی شکل گرفت ،یک مثلث تقلبی آمدندوبانتیجۀ واقعی آرا مردم
باز کردند ودرپی آن به بحران مواجه شدی  ،در پی بحران ه نه بـه اسـاس
اواست ورضایت ما بلکه به اساس نیاز و ضرورتی که همان حاالت ایجاب می
کرد ،تن دادی به شکل گیر حکومت وحدت ملی ،توافقنامۀ سیاسی صورت
گرفت  .بعدازپذیرفتن توافقنامۀ سیاسی ،مابهمان روندپابند هستی وتالش اودرا
صادقانه انجام میدهی تااین روند موفق شود .ولی گاهی نبود ارادۀ سیـاسـی و
گاهی تأایر وگاهی تعلل وعوامل متعدد دیگر باعث میشودکه توافـقـنـامـه
طوریکه توقع میرفت ،مرحله به مرحله به وقت وزمانش عملی نشـود .یـک
چیخ راکه مابه مردم اودوطرفدار ها اوداطمینان میدهی  ،اینست که بـه
رغ تمام تخلف وتأایر و عملی نکردن کامل توافقنامه ،ما به اصولیکه داشتیـ
وتعهد که با مردم داشتی  ،پابند هستی  .شایدزمان بگیرد ،اما سرهیچیک ازآن
اصول وارزشهایی که باورداری وبه مردم وعده داده بودی  ،ان شاء اهلل معامـلـه
صورت نمی گیرد.
درموردکابینه ه گلۀ طرفداران ما وه تمام مردم بجاست ،که ماهها قبل باید
تشکیل میشد .نظرمااین بودکه کابینه هرچه زودترتکمیل شود وآنهـایـی کـه
صالحیت وتوانایی کارداشتند ،به کاراود ادامه میدهند وآنهایی ه که نداشتند
ه رهبر حکومت وحدت ملی و ه پارلمان افغانستان درموردکار آنـهـا و
کفایت شان ،جا االی کنند برا اشخاص متخصص ،تصمی بگیـرنـد .امـا
متأسفانه چنین نشدواین امرطول کشید ،وهمین لحظۀ که باشماصحبت میکن  ،به
جخ وزارت دفاع ،دیگراعضا کابینه معرفی شدنددرمرحلۀ دوم ،وامـیـدوار
هستی که هرچه زودترمجلس به آنهارأ بدهد.
گذشته ازکابینه ،در والیات ودرسطح ریاستها مستقل وبعضی سفارت هاه
همین مشکل وجوددارد ،وما این روند راادامه میدهی امایک مسأله راکـه نـه
بعنوان سخنگو حکومت ،بلکه بعنوان یک کسیکه درین جریان هست  ،به مردم
اودمیخواه حرف بخن  ،می اواه توضیح بده که گاهی اوقات تعـهـد و
ارادۀ طرف سیاسی ،که حکومت راتشکیل میدهد ،عین اراده وعخم مانیست ،و
میخواهند کار هارا به تأایربیندازندو مشکل ایجادکنند ،میخواهندما رانـاامـیـد
بسازند ،میخواهندصفی راکه ماایجادکرده ای وازماحمایت میکنند ،درز ایجـاد
شود ،تالش صورت میگیردکه نمونۀ یک حکومت غیرمتمرکخ راناکام نشـان
بدهندوبگویندحاالکه چنین حکومتی کارنداد ،در آینده اگرحکومت پارلمانی
ه بیاید باموجودیت صدارت ،همینطور اواهدبود ! اما بحث ها اصالحـات
انتخاباتی وغیرمتمرکخشدن قدرت ،بعنوان یک آرمان برایما مطرح است وماان
شاءاهلل مطلب را مردم توضیح میدهی وروشن میسازی که اگراین تجربه موفق
نبوده ،معنی اش این نیست که این نوع یا مودل ناکام است ،دلیلش کار شکنی،
تخلف وبی توجهی طرف دیگربوده ،وعوامل دیگرمثالطور نمونه دوهفته پس
ازتشکیل حکومت وحدت ملی مامیرفتی طرف تفویض صالحیتها برا رئیس
اجراییه ،مگرتاهنوزجخیک بخش بسیارعاد  ،دیگرصالحیت هاتاهنوز عملـی
نشده است .اماسرنوشت کشوروآرامی وصلح وثبات برایما اهمیت دارد وماآرام
آرام ه اهداف اودرادنبال میکنی وه تالش میکنی تااین تجربه موفق باشد .
س :بسیارتشکر ،قسمت اایر راکه توضیح دادید ،درپرسش بـعـد مـن
مضمربود ،ولی درکل پاسخ روشنی دستگیرم نشد ،بخاطر که عرض کـردم
مسئولیت وصالحیت هردومقام کامال ًمساویست ،اگر یک جانب تعلل میکنـد،
مسئولیت جانب دیگراست که به عام مردم کارشکن رامعرفی بکند ،وایـنـکـه
موافقتنامۀ سیاسی دربرابرجامعۀ جهانی باحضورنمایندۀ ااص دبیرکل سازمـان
ملل ووزیراارجۀ ایاالت متحده امضاشده ،حاالوقتی یکجانب اینقدر تأایـرو
تعلل میکندکه درماه هفت حکومت فقط هشت وزیرداری  ،حال والیات ه بد
ترازینست ،چراموضوعات مخفب میماند ،آیانباید مردم ازجریان آگاه شوند ؟
ج  :من باشماموافق که مسئولیت وصالحیت بحث همانطوراست که شـمـا
اشاره کردید ،بخشی ازوزرا مربوط مامیشدکه بایدمعرفی میکردی وبخشی ه
مربوط ریاست جمهور بود .لست وزرایی که بما مربوط میشده ،درهر مرحلۀ
زودترتکمیل ومعرفی شده ،شایددلیل اینکه ما نیامده ای تمام نامهـارا بـیـرون
بدهی  ،طبعا ًبعضی نخاکتهایی وجودداشته ،درمرحلۀ اول یکمقدار سکتگی هایی
صورت گرفت ،مشوره ها الزم نشده بود ،ولی درمرحلۀ دوم مشوره هـایـی
صورت گرفت ولست تکمیل شده وهمگی معرفی شده اند( .دنباله در ص)2
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صفحۀ سوم

درنگی بر سفر اخیررهبران به واشنگتن

پیرامون اولین مسافرت رهبران سیاسی حکومت به اصالح وحدت ملـی بـه
واشنگتن ،پرسشهایی راباجناب داکترعبدالوهاب هاد  ،سابق استاد حقـوق و
علوم سیاسی دانشگاه کابل ،وژورنالیست سابقه دار صدا امـریـکـا درمـیـان
گذاشت  ،که شرحش چنین است :
کوشان :ازنگاه شما لخوم سفررهبران حکومت وحدت ملی به واشنگتن چـه
بودوبه ابتکار کدام یک ازدوطرف ،ایاالت متحده یا افغانستان صورت گرفت ؟
داکترهاد  :دریک پاسخ کوتاه :هردو ! واما میدان میخواهیدبه ااتصاربراین
موضوع روشنی بیندازم .مسافرت رسمی زعما دو گانۀ حکومـت ،ازپـیـش
گفته ام ،غیرقانونی ومغایرباقانون اساسی افغانستان ،برا حکومـت اوبـامـا و
کانگرس امریکا از بدو امرسئوال برانگیخ ،ولی درعین حال بـادرنـظـرداشـت
شرایط واوضاع نابسامان امنیتی افغانستان ه برا قوا درحال اروج امریـکـا
ازافغانستان و ه برا سرنوشت موافقتنامۀ ستراتژیک امنیتی تازه امضـاشـدۀ
امریکا بارهبران حکومت جدید ،هرآن مطرح بوده است.
هض حکومت غیرقانونی افغانستان برا اوباما ،که اودیک حـقـوقـدان و
متخصص قانون اساسی است ،وهکذا برا دموکراتها و جمهور اواهان در
کانگرس که امروز رهبر اکثریت رادرهردو مجلس بدست دارند ،دشواربوده
وباید هرچه زودتر به شکلی در داال ه برا اودشان وه برا ملت امریکا
قابل پذیرش میشد ،و فضا عدم اعتماد درحلقات مختلف جامعۀ واشـنـگـتـن
تاحدزیاد باید مرفوع میگردید .نگرانی امریکا ازرهگذرماندن 2288عسـکـر
امریکا درافغانستان ،که میبایستی تاآار 6812جختعدادقلیل بخاطـرپـاسـدار
سفارتش درکابل ،باید ازافغانستان اارج شوند ،وهکذا تشدید حمالت دهشـت
افگنی القاعده وطالبان ازمسایل دیگربودکه نخدمقام ها امریکا ،سفرزعـمـا
تازۀ افغانستان رابه واشنگتن بیشترموجه میساات.
درجانب افغانی نیخضرورت سفرهرچه زودترهردورهبرحکومت به واشنگتن،
ازهمان روزها اول دستیابی آقایان غنی وعبداهلل بقدرت ومشاهدۀ واقعیتهـا
دشوار واشکاالت عظی کار اودشان ،برا هردو شان هرچه زودترنمایان
گشت .نبود مخیدقوا امریکا و متحدین آن درافغانستان پس ازگذشت10سال،
تنهاباعث ایجادیک اال نظامی برا قوا نظامی افغانستان نه ،بـلـکـه وزنـۀ
محسوس بر وضع پولی واقتصاد متکی به دیگران افغانستان داشت وفعالـیـت
بسی شرکتها اصوصی داالی وبعضا ً اارجی رادرکشور بطی وحتی متوقف
ساات .کسر بودجۀ دولت که حکومت پیشین رانگران سااته ومجبورسااتـه
بود برا پرداات معاشات مامورین ازااارج طالب کمک گردد ،به حـالـش
باقی ماندوحکومت جدیدرامجبور ساات بالنوبه ازکشورهاوموسسات کمک
دهندۀ بین المللی طالب کمکها فور گردد .
ک شدن محسوس مأکوالت قوا نظامی وپلیس درآارین ماهها حکومت
سابق ،درحکومت تازه ادامه یافت .میخان بیکار ملیونها نفر ،باعث فقـر وبـی
چارگی مخیداودشان وملیونهاتن اعضا اانواده ها مظلوم شان شـد ،ودر
مجموع جام صبروحوصلۀ مردم رابطور ترسنا لبریخساات .شیوع فسـاد و
چور وچپاول مامورین دولتی در وزارتها بی وزیر وسهمناکتر ازهمـه ،عـدم
موجودیت پالنها اقتصاد وعده داده شدۀ هردورئیس به مردم حین مبارزات
انتخاباتی ،که یک مثال مصدق آن عدم موفقیت حکومت در ارائه دست کـ
یکی ازآن وعده ها وعملیه تشکیل یک کابینۀ جدیدبودکه تاامروزادامه دارد،
فکرمیکن تیمها غنی وعبداهلل رابه زانو درآورد وتاحدزیاد دوجانب رامجبور
ساات راه رقابت وعدم همکار راهر چه زودتربهتر تر دهند ،ومشتـرکـا ً
دست بکارشوندویک (وحدت واقعی) دربین اودشان ایجادکنند ،نه اینکه باز
ه شعاردهندکه تشکیل حکومت وحدت ملی برا حفظ وتأمین وحدت در
بین اقشارمختلف مردم افغانستان است ! بااین چراش ،رهبران افغان در پی جلب
توجۀ جامعه بین المللی ازحکومت شان ،بخصوص درپی جلب تداوم همکار
حکومت ومردم امریکاباحکومت شان شدند ،تا باالاره باتفاه بامقامات امریکا،
تاریخ مسافرت شانرابه واشنگتن به 65مارچ تعیین کردند.
س :سفررهبران افغانستان دقیقا ً چه اهدافی داشت ؟
ج  :اگربه سخنان رهبران ه قبل ازمواصلت شان به واشنگتن وه در بـعـداز
سفرشان به واشنگتن رجوع کنی  ،یاسخنانی رابیادآوری که آقا احمدز در
کنفرانس مطبوعاتی مشتر باآقا اوباما درقصر سفید ایرادکرد ،مسافرت هر
دو شان به واشنگتن ،فکرمیکن عالوه برجلب مساعدت وکمکـهـا تـازه،
عمدتا ً یک هدف کلی داشت وآن ایجاد یک فصل نوین درروابط افغانسـتـان
وایاالت متحده بود .غنی و عبداهلل قبل ازپروازشان جانب واشنگتن ،درمـقـالـۀ
مشتر درواشنگتن پوست( 66مارچ) زیرعنوان(فصل بعد یک اتحاد بـس
مه ) گفتند :درحالیکه دراولین انتقال صلح آمیخ ودموکراتیک قدرت درتاریخ
کشوراود ،ما وحدت رابرشقاق ترجیح داده ای (که البته اشارۀ به انتخابات نمی
کنند !) مابه ایاالت متحده سفرمیکنی تاهمکار بین کشوراود وامریکارا عمیق
ترسازی  .باتعاون وکمک ایاالت متحده مردم زحمتکش افغانستان قادراواهند
بودکشورمارا دوباره اعمار کنند ،اقتصادمارا رونق بخشندودربرابردهشت افگنی
مقاومت کنند).
امااگر به کالم شان درواشنگتن رجوع کنی وسخنانی رابیادآوری که غنی به
تعقیب صحبت ومذاکرات یکجایی وبعد محرمانۀ اود موافق به پروتـوکـول
معمول ،با اوباما درقصرسفید ،درکنفرانس مطبوعاتی نسبتا ً مطول اودش بااوباما
اظهارکرد ،روشن میشودکه هردورهبرحکومت وحدت ملی سعی کردند در
تمامی مدت سفربه واشنگتن ،یک چیخعمدۀ راجستجو کنندکه ،به نـظـرم از
دیدگاه آنها ،درپیشگیر یک طرح نوین وکشودن فصل تازه درهمکار بین
حکومت جدید ومردم افغانستان وحکومت ومردم امریکااست.
س  :منظورشما ازطرح نوین وفصل تازه نخدحکومت جدیدچیست؟
ج  :فکرمیکن زعما تازه بخصوص آقا احمدز  ،که پیداست با جریانات
وا وپیچ ها سیاسی دولت امریکابخصوص ارگانها اجرایی وتقنینی ایـن
کشورآشنایی بیشتردارد ،وهردو درگذشته چه بصفت شاگرد وبعـداسـتـاد و
کارمندبانک جهانی ،یابحیث وزیراارجۀ اسبق افغانستان ،باواشنگتنی ها سروکله
شورداده وبه یقین باروحیات جامعۀ امریکاآشنایی بیشتردارند ،نه تنهابسـرعـت
درپی احیا مجدد کمکها قبلی شده اند ،بلکه درپی آن افتاده اندتاکمکهـا
نوین این کشورعظی ومقتدرجهانی رابرا افغانستان بطورمستدام ومحک جلب
نمایند ،وبااین عمل فصل نوینی رادرروابط همکارانۀ دوکشور بازسازنـد .وامـا
مهمترازآن فکرمیکن هردوزعی متوجه شده اندکه برا تحکی هرچه بیشـتـر
روابط بین دوکشور بایدسعی کنند ازیک طرح وستراتژ مبتنی بـرنـخدیـک
ساز مردمان دوکشور وایجاد همبستگی ها روحی ومعنو کاربـگـیـرنـد.
عملی که برا یک بشرشناس یا انتروپولوگی چون آقا احمدز  ،متخصص
درهمین رشته ،شاید سهلتر تمام گردد .
س :لطفا ًدربارۀ بکارگیر ستراتژ بشر توضیح دهید.
ج  :ادارات موقت وانتقالی وانتخابی آقا کرز  ،که پایه گذارآن همه مـی
دانند ،وسیعا ًایاالت متحده بود ،که قوا آن چندهفته قبل از نمودارشدن کرز
درصحنۀ سیاسی افغانستان برا سقوط حکومت طالبان(نه امحا طالبان یامـیـخ
بانان القاعده) به افغانستان حمله کردند ،ازهمان آغاز (دنباله درصفحۀ شش )

هفته نامۀ امید

شمارۀ 999

انجنیر عبدالصبور فروزان

تلویزیون ژوندن

نام کتاب  :زندگینامۀ استاد عبدالرشید لطیفی
نویسندگان  :داکترعنایت اهلل شهرانی و داکتر لطیفی
به برگ الله رنگ آمیخ ا عشق به جـــان ما بال اـنگیخ ا عشق
اگر این ااکـــدان را واشـــگافی درونش بنگر اونریخ ا عشق
آغازبخش دوم معرفی این کتاب پرتب وتاب راباچندبیست بـاالاز سـروده
ها فل (عشق ودوستی) سااتۀ دراماتیست فقیداستاد عبدالرشید لطیفی مخیـن
نمودم که اودبیانگر یکی ازاندیشه ها در کنجکاو وشگافتن اعمال نهادها
جامعۀ وقت افغانستان بود ،تا محتویات تلخ وشیرین آنرادرنمایشنامه ها صحنۀ
تمثیل یا(پوهنی نندار ) وقت به تماشابگذارد و پند وانتباه ونصایح جانانه رابـه
تماشا چیان عرضه بدارد .همان نهادهایی که از زوایا آن بسـی رویـدادهـا
تراژیک واونریخ ها اجتماعی در درامه هاپدیدار می گردد...
بهرحال ،درین قسمت ،فشردۀ ازگفتاروتقریظ روشنگردوست نهایت محترم
وگرامی ام ،نویسنده ،روزنامه نگار ومترج آزموده وفرزانۀ وطن جناب سیـد
فقیرعلو ازصفحات رنگین کتاب بشماارائه میده  ...( :اایرا ً اثرفوق ذریعـۀ
دوست دانشمندوگرامی ام پوهاندداکتر واسع لطیفی به اینجانب رسـیـد ،وبـر
نگارندۀ ناتوان افتخاربخرگی ارزانی فرمود .پوهاند لطیفی زندگینامۀ استادمرحوم
رادرجراید دوران غربت وآوارگی زیب صحیفۀ مطبوعات کرده بودند ،ولـی
ارادتمندان وهوااواهان استاددنیا هنر ،اصراربرآن داشتندکه چـون عـمـر
روزنامه هاوجراید محدود ،ونگهداشت آن برا ارباب تفحص وتحقیق مسایل
فرهنگی وهنر دشواراست ،بایدرسالۀ مستقلی دربار زندگی استاد تهیه وطبـع
گردد تانام نامی این مردمبارز مشروطه اواه وهمسنگرمرحوم محی الدین انیس
ودرعین زمان محققین وپژوهشگران آینده وقتی دربارۀ هنر وتیاتـردر دوران
(عصر طالیی) مطلبی رق کنند ،مأاذ موثق ومعتبر درااتیارداشته باشند ،درغیر
آن باشرایطی که طبقۀ تعلیمیافته وچیخفه روبروست ،این شمع هـابـرا ابـد
ااموش اواهدشد ،وفرداییی اواهی داشت که مطالب ارزنده به جهان هنـرو
فرهنگ عرضه کرده نخواهی توانست.
نگارنده ،این اثر راازچندین جهت سخاوار برازندگی وباامتیازااص مینگرم،
نخست ازهمه ،مولف محترم ،استادلطیفی راچون رهبر و رهنما درزندگی اود
قرارداده ،واو راسایه واردنبال کرده وبه این ترتیب اثررا پرمایه و اواندنـی و
موثق سااته ،که هربیوگرافی نویس دیگر درین امرناتوان میبود .بـه ایـن
ترتیب به هرپیمانۀ که بیوگرافی نویس درموردشخصی که شرح حال اورا بـاز
میگوید ،مناسبت نخدیک ازقبیل ارادت ،همفکر یا ارتباطات اانوادگی داشته
باشد ،که البته این ارتباطات رااحساسات مشتر واهداف مشتر پایدار مـی
سازد ،بهمان پیمانه این قبیل آثارمستند وموثق گفته میشود ،تابه نقـل قـول از
دیگران ،که برای اوقات باحب وبغض ویا احساسات شخصی همراه میباشد...
مخیت دیگراین اثر ازین جهت است که داکترفرهاد لطیفی ،فرزند ارجمند
استاد(عبدالرشید لطیفی) به زوایا بسیارعمیق زندگی پدر و سایرنویسنـدگـان
وبخرگان ادب آن عصر ،که ازمشاهیر وبخرگان وطن اوداند ،روشنی اندااته
وحیات روزانۀ ساده وفقیرانۀ شان را بازگو میکند .
به تأییدنوشتۀ فرهاد لطیفی ،نگارنده نیخکه صباحی چند ریخه اـور اـوان
دانش وفضل این بخرگواران بوده ام ،حکایتی رادرین راستا باز میگوی تا موید
حرفها داکترفرهاد لطیفی گردد ،وآنرا زادۀ احساسات وعواطف روانی پدر و
فرزند ندانند .درایامی که استاد فرزانۀ ما مسئولیت نشر روزنامۀ ملی انیس رابـه
دوش داشت ،سنت بر این رفته بودکه مرحومی سرمقاالت روزنامه رادرمحیط
گرم وآرام کتابخانۀ کوچکش واقع اندرابی ،که عصرمحل محفل دوستان بود،
و ارادتمندان استاد بی تعارف یگان پیالۀ چا تلخ میسر بود ،مینوشت ،وعـلـی
الصباح نگارنده سرمقاله وسایرمطالبی که احیانا ً شب تصحیح و تأییدمیکرد ،می
بردبه مطبعه تاترتیب وصفحه بند وطبع روزنامه گرفته شود...
همکاران انیس :وقتی استاد نشرروزنامۀ انیس رابدوش گرفت ،همکاران واراد
تمندان استاد همگی دست بدست ه داده درامر ارتقا سویۀ نشراتی روزنامـه
درمقام همکار برآمدند .مثال ًمرحوم عبدالرحمن پژوا به ترجمـۀ گـیـت
آنجلی ،اثر فیلسوف وشاعر بنگال ،تاگور پرداات (هرچند داکترروان فرهاد
نیخ درترجمۀ این اثر سهمی بسخاگرفته اند ).داکترمحمدرسول وسا مضـامـیـن
صحی روزنامه راتهیه میکرد .درینجا بیمورد نیست اگرذکرایر ه از بـرادر
مرحوم وسا کنی  ،وآن عبارت ازمرحوم محمداسالم مین است .این شـخـص
درآنوقت که کورسها آموزش پشتودوام داشت ،علیه کسانیکه هی دادمیخدند
آمواتن لسان پشتو دشواراست ،قدعل کرد ولسان پشتوآموات ،و معل لیسۀ
حبیبیه بود  .همچنان محمداسل ااگر یگان مقاالت انتقاد مینوشت .مـعـاون
انیس مرحوم غالم جیالنی آریخو بودکه ازلیسۀ نجات برآمده واز طریق ترجمۀ
منابع آلمانی همکار میکرد .مخصوص ترجمۀ یک کتاب آلمانی بنام اولـی
بولی روانشناس آلمان که موضوعات غامض زندگی رابخبان ساده تحلیل میکرد
اوانندگان فراوان داشت.
واما اوداستاد برعالوۀ تهیۀ سرمقاله وتنقیح مضامین وارده ،به ترجمۀ اثـر
بنام(موفقیت درسایۀ اراده) ازتألیفات اریخون سویت مارون بود ،پـردااـت...
هنوز ترجمۀ این اثربه پایان نرسیده بودکه استاد برا یک مسافرت رسمی عازم
اارج شد ،وناگخیرمرحوم احمدعلی کهخاد ،مورخ شهیروطن بقیۀ ترجمۀ ایـن
اثر را به عهده گرفت .
 ...باتأسیس پوهنی نندار  ،استاد بحیث رئیس آن موسسه مقررشـد .درآن
عصرپوهنی نندار درکول لیسۀ استقالل قرارداشت وبایک مقدار ترمیمات و
تهیۀ چوکی وروشنی اندازهاوغیره به مشکل زمینه برا نمایش آثارهنر فراه
گردید .همین که استادبحیث رئیس پوهنی نندار برگخیده شد ،نخستین درام
استاد بنام میراث رو پرده آمدکه مرحوم عبدالرشیدجلیا بحیث قهرمان درام
درآن رول اساسی داشت .چون استاد لطیفی مرد مبارز ونقد واامۀ انـتـقـاد
داشتند ،همچنانکه درنامۀ انیس برا عالمۀ بخرگوار سلجوقی نخستین رئـیـس
مستقل مطبوعات افغانستان ،که مردمحافظه کار بود ،همیشه دردسرهایی ایجاد
میکرد ،درپوهنی نندار نیخاین دردسرهاوجود داشت .درتمثیل ایـن درامـه،
طوریکه محترم داکترشهرانی توضیح داده اند ،این چهره هارول ها اویش را
باموفقیت تمثیل میکردند وکف زدنها وشادباشها تماشاگران راتحویـل مـی
گرفتند .البته درقطار معرفی این ادمتگخاران آرت وتمثیل به ذکـرچـنـدنـام
دیگر ه همت میگاری تاحق مشروع آنان نیخ درین سلسله اداشده باشد .
چون نقشهایی که رو ستیژ تمثیل میشد سخاوار دیکورجداگانه ا بود ،این
کاربعهدۀ مرد ظریفی بنام کاکارسول سپرده شده بود .این شـخـص دراـالل
توقف یک صحنه ،بالفاصله دست بکارمیشدوباجوان دیگر بنام الیفه عـلـی
محمدنجار دیکورصحنۀ جدید راآماده می سااتند .کار ادار پوهنی ننـدار
بعهدۀ جالل الدین اشنوا بود ،و درین سلسله نگارنده نیخداوطلبانه دروزاه هـارا
کنترول وتماشاگران را درچوکیها شان رهبر میکرد .چون روزنامۀ انیس و
پوهنی نندار درفاصلۀ محدود قرارداشتند ،همینکه ازکارانیس فارغ میشدم،
فورا ً اودرابه پوهنی نندار میرساندم ،ارادت وااالص (دنباله درستون سوم)
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نیوجرسی

مظهر تعصب زبانی وقوم گرایی (به ادامۀ گذشت)
عالوه برمرحوم فیض محمدکاتب ،عدۀ دیگر ه بودندکه امیر حبیب اهلل
کوهدامنی به ایشان اعتماد وباورکرده بود وبرایشان مقام ومناصب دولتی داده
بود ،اماآنها عین عمل کاتب رامشق وتمرین کردند .ازآنجمله مرحوم عبدالحی
حبیبی بودکه امیر اوراسرمحرر جریدۀ طلوع افغان درقندهارسااته بود .استـاد
حبیبی ازطرف روز در طلوع افغان چیخها نیکویی دربارۀ امیرمینوشت ،امـااز
طرف شب شبنامه پخش میکردومردم قندهارراتشویق به شورش وبغـاوت در
برابر امیرمی نمود ،وبه اظهاراینکه تاج وتخت را ازپشتونها ،تاجیکهاگرفته انـد،
قندهاریان رابه اش وغیض میآورد وآتش تعصب وجدایی را دامن میخند.
بهاءالدین کشککی که شخص قل بدستی بودوامیر اوراسرمحـرر روزنـامـۀ
حبیب االسالم که درکابل نشرمیشد وروزنامۀ دولتی بود مقررکرد .اوهـ در
ظاهروصف امیر رامیکرد امادرشب ،شبنامه پخش میکرد وپشتونهارا تشـویـق
میکردتابرعلیه امیرحبیب اهلل کوهدامنی قیام نمایند .به اساس معلومات شفاهـی
دوست دانشمند وفاضلی ،مولیناعبدالشکور رشاد ه اینگونه فعالیتها اـفـیـه
داشت و پشتونها رابه قیام وبغاوت تشویق میکرد .اطرافیان وفادار امیر اورا ازین
گونه حرکات آگاه میسااتند ولی اوهرگخکسی رابخاطرچنین فعالیتها اذیت و
آزار نکرد وبه اشخاص قل بدست سخت احترام داشت ،ولو اینکه برعلیه اوه
می بودند .قل بدستان فوق الذکر تا اایر دروظایف شان بماندندوحتی امـیـر،
کردۀ شان را به رو شان نکشید.
اما نادرغدار اشخاص صادق ووفادار رامجازات میکرد وبه زندان می افگندوبه
دارمی آویخت ،واشخاص ااین ونمک حرام رامنصب و مقام میـداد ،چـون
اود ااین ونمک حرام بود .زمانیکه قدرت رابه دست گرفت ،صدهـاتـن از
همکاران امیرحبیب اهلل کوهدامنی رابه دار آویخت وصدهاتن ازکسانی راکه با
امان اهلل اان همکار بودندکشت یا به زندان انداات .درین راستا چنـان انسـان
سفیهی بودکه حتاآنهایی که امان اهلل اان رامحض دوست داشتند وهیچگاه بااو
مالقات نکرده بودند ،نیخ زنجیر وزوالنه کرد وبـه دارآویـخـت .یـکـی از
شخصیتها برجستۀ سیاسی کشورشاه محمدولی اـان درواز اسـت کـه
شخصیت فاضل وادیب چیره دستی نیخبود .شاه محمدولی اان ازبداشان بود
ونادر اورابخاطراینکه نمایندۀ دولت امان اهلل اان بود ،به دارآویخت شاه محمد
ولی اان درواز به نادر گفت که اگر مرابه داربخنی ،مرد ها دیگر زنـده
هستندکه ماهیت تراکه نمایندۀ انگلیس هستی ،افشاء اواهندکرد .نادر افـخون
براینکه شاه محمدولیخان رااعدام کرد ،اعضا اانوادۀ اورا بند کرد ،وامـر
نمود که هیچ یک ازبچه ها بداشان رااجازه ندهندشامل مکتب شوند .چنانکه
پسردرواز راکه فعال درکالیفورنیا زندگی میکـنـد ،ودرآنـوقـت کـود
کوچکی بود ،نادر به زندان انداات ،که بخاطراین ظل نادرغدار ازنعمت سواد
بی نصیب ماند .نادراین امررا بخاطراین صادرکردکه شاه محمدولی اان راوقتی
به پایۀ دارمی بردند ،به سیدشریف کنر یاورااص نادربود وحلقۀ دار رابـه
گردن درواز انداات ،شاه محمدولی اان به اوگفت به نادر بگوکه مرابیگناه
می کشی ،امایک نامرد نکنی که اوالدمرا از درس ومکتب مانع نساز !
اواجه بابو یکی ازسرشناسان کوهدامن بود که پدرش میرمسجد اان از
قهرمانان جنگ باانگلیسها بود .دردولت امیرحبیب اهلل کوهدامنی وزیردااـلـه
بود ،و زن هاو اطفال کوچک ااندان نادر را که مردها شان فرارکرده بودند،
به عخت واحترام ااص حفاظه و نگهدار نمود ،وقتی نادر سلطنت راغصـب
کرد ،اواجه بابو راکه مرد ریش سفید بود ،گرفتارکرد وزندانی ساات ،بعـدا ً
هاش برادر نادر اوراکوته قفلی کرد وکسی حق صحبت ودیدار بااو رانداشت،
ودریک سلول مدهش زندان تااایرحیات قفل بود ودرآنجاجان داد .
جنرال محمدصدیق اان برادرزادۀ صاحبخاده عطاءالحق اان وزیر اـارجـۀ
امیرحبیب اهلل کوهدامنی ،درزنان سلطنت امان اهلل اان در جالل آباد قطـعـات
عسکر راسوق واداره میکرد که جنازۀ محمد یوسف دیره دونی ،پدر نادر و
هاش راازدیره دون هندوستان آوردند ،امان اهلل اان به نسبت ایانتی که ایـن
ااندان مرتکب شده بود ،امرکرد تاجنازۀ اوراکسی احترام نکند وبه پیش جنازۀ
اونرود .ولی جنرال محمدصدیق اان که دوستی ورفاقت بااانوادۀ نادر داشت،
بدون درنظرداشت امرشاه امان اهلل اان ،رفت وجنازه راسر شانه گـرفـت ،در
قبرستان مهترالم دفن کرد ومجلس فاتحه اوانی ه برا اوگرفت  .شاه امـان
اهلل اان ازین عمل سخت آزرده شد وبه او گفت توجنرال من هسـتـی ،چـرا
االف امرمن اینکار راکرد ؟ جنرال به شاه گفت شما ااتیاردارید هرچه می
کنید ،ولی نادردوست من است وپدرش رامیشناس  .اما زمانیکه نادرسلطنت را
غصب نمود ،جنرال محمدصدیق اان رابادیگر همراهان امـیـرحـبـیـب اهلل
کوهدامنی کشت و دوپسرش را زندانی ساات !
امیرحبیب اهلل کوهدامنی یگانه زمامدار درتاریخ افغانستان است که اـود
اواستارشاهی وتخت وتاج نبود ،بلکه مردم اورا به رضاورغبت اود پـادشـاه
سااتند .اوکوشید تاازین انتخاب معذرت بخواهد ،ولی مردم نگـذاشـت کـه
اینکار رابنماید .حتی شاه حبیب اهلل بنابه توطئه نخدیکان دربارشاه امان اهلل اـان
تشویق شده بود تاسردارعثمان اان رابحیث شاه قبول کند ،وشیراان اان یکی
ازشخصیتها برجستۀ چاریکارمانع این کارشد .شاه حبیب اهلل گـرچـه سـواد
نداشت ،اماصداقت وایماندار  ،شجاعت وازاودگذر  ،تقو واداپرستـی،
وفا وسخاوت ،گذشت وغیرت وناموسدار اواصوصیاتی واالتر و باالتر از
سواد بود ،وسبب شده بودکه بهترین دولت وحدت ملی را که درآن همه اقوام
حتی برادران نادر واعضا اانوادۀ شاه امان اهلل اان شرکت داده شدند ،کـه
درتاریخ افغانستان نه بلکه درتاریخ جهان مثال آن دیده نشده است  .دربارش مملو
ازاشخاص شجاع ،دلیر ،مبارز ،مجاهد ،متقی ،وطندوست ،باناموس ،دانشمند و
فاضل چون شادروان استادالیل اهلل الیلی ،شیرجانخان نواسۀ صاحبخاده غـالم
جان اان قهرمان معرکۀ استقالل ،سیداحمداان نواسۀ میربچه اان غاز قهرمان
معرکۀ استقالل ،اواجه بابو پسر میرمسجد اان قهرمان جهاد علیه انگلیسـهـا
بخاطرآزاد وطن ،وغیره اشخاص بخرگ منش وفداکار بود .همۀ اینها دشمنان
انگلیسها تجاوزگر وفداییان درراه وطن بودند وبرا نخستین باردست انگلیسها
ازترتیب وتشکیل دولت برا افغانستان که قبال معمول بود ،قطع شد .
اما نادر ،سلطنت رابه یار انگلیسهاو به بهانۀ برگرداندن آن به شاه امـان اهلل،
غصب کرد واالف وعده وقرارش واالف اواسته و تقاضا مردم ،توسط
برادرانش دریک مجلس اانوادگی پادشاه شد وباال ملت تحمیـل گـردیـد.
حرکات واعمالش توسط انگلیسهارهبر میشد وآنچه انگلیس میخواست همان
میکرد .دونمایندۀ انگلیس یکی سیدعبداهلل شاهجی هندوستانی ودیگراهلل نـواز
هندوستانی ناظراعمال نادر بودند ،ودربارش مملو ازاشخاص ااین ،ظال  ،قاتل،
بخدل ،کذاب ،وطنفروش وددمنش چون هاش جالد برادرش ،محمدگل مومند
ددمنش اونخور ،ااینین ظال وچون شاه ولی وشاه محمود ،چاپلوسانی چـون
فیض محمدزکریاوسرداراحمدشاه اان ،چپاولگران ودزدانی چون زلمی اان
منگل وسربلنداان جاجی ،آدمکشانی چون سیدشریف کنـر سـریـاور و
عبدالوکیل نایب ساالرنورستانی و دیگران بودند .
اسل سراج یکی ازصاحب منصبان امیرحبیب اهلل کوهدامنی را نادرغدار با

مار الیلی ناصر

صفحۀ چهارم
وودبریج ـ ورجینیا

قتل فرخنده  ،قربانی دیگری در دیار بی عدالتی ها
گوش مروتی کو کخ ما نظر نپوشد

دست غریق یعنی فریاد بی صدایی (بیدل)
اگر فرزند مادرش را بخا بسپارد ،امریست عاد وداستانیست معمولی.
اگر مادر فرزندش رابخا می سپارد ،آوازۀ آن درشهر سایه افگنده وباعث
تأثر دیگران می گردد .
باکمال تأسف درسه چهار دهۀ اایر درکشورما ،تجاوز به زنان و کودکان ،به
عقددرآوردن داتران اردسال بامردان کهنسال ،سنگ سار وبه آتش سوز
زنان توسط متعصبین مذهبی وطالب بچه ها بیسواد امریست عاد وداستانـی
ست معمولی ،که این قصه ها بانشر چند سطر درپاورقی نشرات چنـدروز
نمایان گشته وبخود به دست فراموشی سپرده میشود .متأسفانه نه حکومتهاونه
آنانیکه برکرسیها عدالت تکیه زده اند ،دراین موارد اقدام جد نمی دارند وبا
وعده ها دروغین وچندحرف زبانی در رادیوهاوتلویخیون ها به رو حادثات
غ انگیخ چادرسیاه افگنده ،و میگذارند سیر زمان این داستها رقتبار را از ااطره
ها محو سازد ! ازقول شاعر  :محتسب گر می اورد ،معذور دارد مست را !
بدبختانه دربسیار موارد زنان وادارمیشونداودشان درصدد انتقام برآیند ،که
درنتیجه بازه دردادگاه جاهالن مته شده به زندان میروند ودرآنجا با صدهابی
ناموسی دیگر روبروشده ،یا اینکه ااموشانه به زندگی شان ااتمه می دهند.
اماداستان مرگ فرانده به وسیلۀ جوانانی که اودشان راروشنفکرمیشمارند،
وبه امریک مال بسیواد وباپشتیبانی یکی ازآمرین با قـدرت دولـت ازیـن
حرکت ،داستانی هست شرم آور وفراموش ناشدنی ،که اشک ندامـت را از
چش هخاران زن درجهان فرودآورد ،قلب هخاران انسان ِ انساندوست راجریحـه
دار ساات .امیداورم این بار حکومت وعده ها دروغی را کنار گذاشته ،به نام
ادا وبه نام انسانیت از روح آن داتر مظلوم دفاع نماید ،متهمین رابـه دادگـاه
عدالت واقعی بسپارد ،و نگذارد قتل فرانده مثل صدهاقصۀ دیگر بـه دسـت
فراموشی سپرده شود .الهوتی گفته است :
بیگانه جدا ،دوست جدا می شکند
هرکس به طریقی دل ما می شکند
ازدوست بپرسید که چرامی شکند !
بیگانه اگرمی شکند درد نیست

جنگ وتأثیرآن برکودکان جنگ دیده

تصویراین کود آوارۀ سوریایـی
اشک ندامت را ازچش هخاران انسـان
در جهان فرودآورد ،قلب هاراجریحـه
دارساات وهنگامه بپاکرد.این تصویر
در دسمبر6815حین دیـدارعـثـمـان
ساغرلی عکاس ترکـی ازپـنـاهـگـاه
آوارگان سور درشمالغرب سـوریـه
گرفته شد( .هدث) این داتر چهار
سالۀ سور کـه بـامـادر ،دوبـرادرو
اواهرش باویران شدن اانۀ شان ،بـه
کمپ آوارگان پناه برده بود ،تـوجـه
ساغرلی را جلب کـردواـواسـت از
کود عکسی بردارد.
طفلک جنگ دیده که جـختـوپ
وتفنگ باچیخ دیگر آشنا نبود ،کمرۀ عکاسی رابا تفنگ اشتباه کرده ،دستها
لرزانش رابه عالمۀ تسلی بلندکرده ،لبهایش را ازترس به فشـرده ودرقـلـب
کوچکش برا ادامۀ زندگی دعامیکند.
نادیا شعبان عکاس ابر غخه هفتۀ گذشته بانشراین تصویردر(تویتر) هنگامه ا
در جهان برپا کرد .دستها لرزان وچشمان وحشتخدۀ کود سور  ،سـیـل
نفرت رادرجهان جار ساات  .بیایید بایک صدابگویی  :لعنـت بـراـدایـان
جنگ ! لعنت براسلحه سازان ! لعنت براسلحه فروشان ! ولعنت برتوا سیاستمدار
بی وجدان ! که دستها لرزان وقلبها وحشتخدۀ هخاران کود رادر جـهـان
نادیده می گیر ! /
*****************************************
به استاد ،استگی ها روزانۀ کار انیس رابه فراموشی میبرد.
درپایان بی مناسبت نخواهدبود اگرازیکعده دراماتیستها محترمی که بااسـتـاد
لطیفی درپهنۀ درام همکار میکردند ،ذکرایر بعمل آورم ،به این معـنـاکـه
مرحوم استادمحمدعثمان صدقی درام عاطفه ،مرحوم استادعبدالغفوربرشنا درام
الال پلنگ ومرحوم عبدالرؤوف بینوا درام چوکی دراطر است ،تـهـیـه وبـه
نمایش گذاشته بودند ،که همه این درام ها کمید وانتقاد بود وهرکدام بـه
نحو گوشۀ از زندگی روزانۀ مارا به باد انتقاد میگرفت( ) .دنباله دارد)
*****************************************
پیشکش نمودن قرآن وقس راضی ساات تاازجنگ دست برداشته وتسـلـیـ
شود ،درمقابل جانش به امن اواهدبود ،وکسی به اوضرر نمیرساند .وقـتـی
اسل سراج تسلی شد ،نادرهمانروز اورا وچهارتن دیگر راکه بیگناه بودنـد ،بـه
سیدشریف کنر سریاورااصش تسلی کردتا ایشانرا به حلقه ها دار بیاویخد.
نادر به نظاره آمد واسل سراج که حلقۀ دار به گردنش بود ،به سیدشریف گفت
که برا اعلیحضرت حرفی دارم  .نادرنخدیکش آمد واوبه نادرگفت تومرابـه
قرآن وقس اینجاآورد  ،چطورشدکه مثل یک انگلیس مرابه دار میخنی! وآنچه
دشنام و ناسخا بود به نادرگفت وبسو تف کرد ،نادر آنقدرغضب شدکـه بـه
سیدشریف امرکرد حلقۀ دار را ازگردن اسل سراج دورسازد وباقمۀ تفنگ اورا
بکشد .سید ِ ناشریف درپیشرو نادر چنان همه هایی به جان اسل زدکه بدنـش
سوراخ سوراخ شد ،اون ازپارگی هاوجودش فواره کرد ،بخمین غلتید وبخون
تپید ودر پیش چشمان نادرغدار جان داد .شاروان میرغالم محمدغبار نیـخازیـن
مطلب یادآور نموده است( / .دنباله دارد)
*****************************************
توسان ـ اریخونا
حبیبه احرار رفعت

جـــــهان طــــبیعت

چه اوش بهار بهار که رنگ دیگر دارد
جمال غنچۀ گل لطــــــــــف دیگر
چه اوش بهار بهار که دوستان جمع اند
به فرش سبخه و گل کیف دیگــــر
چه سرو سرو که قامت کشیده برلب جو
به جمع سبخه و گل نیک مـــــنظر
چه الله اللۀ زیبا فـــــــــرا به دامن دشت
به یادبود شهیدان مـــــــوج دیگر
چه شرشراست به کوهسار که مینوازد دل
ز شور عشق بسی شــــــور در سر
چه برگ برگی که نقشش بسان دفترعشق
زلطف ایخد یکتا حسن دیگـــــــر

دارد
دارد
دارد
دارد
دارد
دارد

هفته نامۀ امید

انجنیر عنایت اهلل حبیب
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شمارۀ 999
هامبورگ ـ آلمان

نام گذاری دومحل درکابل به یاد دو خانم

محل شهادت دواان رابنام میدان فرانده و استادیوم شاه بی بی مسما کنید !
درکشورها جهان رس ورواج است تا برا عبـرت وفـرامـوش نشـدن
حوادث تاریخی ،محلها راکه درآنجا وقایع غیرمترقبه صورت گرفته ،قسمی
نامگذار میکنندتا درذهن شهروندان جاگرفته و فرامـوش نـاپـذیـربـاشـد .
بطورمثال درشهر هامبورگ درجاده ها و محل ها دیگر شما اسامی اشخـاص
رامیخوانیدوبه نظر جلوه میکند که در زمان جنگ جهانی دوم ویانظام فاشیسی
آلمان ناز جنایات صورت گرفته ومردمان را ازاانه وکاشانه شان ربودند وبه
قتلگاه رهسپار کردند (مانند نظام الق وپرچ در سالها  18و 08عیسو و تا
حال توسط جاهلین مذهبی درافغانستان) .
این مانع سنگهارا به آلمانی stolpersteinوبه انگلیسی stumbling blocks
نامند .عکس به اندازه ده سانتیمتر مربع بوده ونام مقتولین بیگناه (شهدا ) درفلخ
برنج messing /bronzeحک شده است .این عالی درجاده ها اهالی را متوجه
وآگاه میسازندکه درین محل واین اانه حادثه غیرانسانی ،وحشتنا ودوراز
تمدن صورت گرفته نباید فراموش نمودوآگاه بودتا درآینده بازهـ چـنـیـن
جنایتی صورت نگیرد.گروهها فاشیستی وافراطی نبایدبه قدرت برسندونظام
و سرنوشت جامعه رابدست گیرند وشهرومملکت رابه گورستان وقهقرا بکشانند
ودرس وعبرتیست برا شهروندان وجوانان ومردم توریست که به این مـحـل
گردش میکنند .
نه تنها این مانع سنگها مردم را به وحشت گذشته ها متوجه میسـازد بـلـکـه
محلها زیادیادبود Gedenkstätteدرآلمان و سایرکشورها اروپاوجهان وجود
دارد که محل نمایشگاه بوده و روزانه صدها نفر درین نمایشگاها میروندایرات
ودعایی به روان شهدا میکنند ولعنت میگویند به عاملین وقاتلین ،که به بشریـت
وانسانیت ضرر رسانده اند .این نمایشکاههاطورمثال درپراگ بنام شهرماریتـر
یخیا که نازیها فاشیست درآنجا قربانگاه داشتندیادرپولندشـهـر auschwisst
اوشفیست که مردم رابه داش ها سواتاندند .وصدهانمایشگاهها دیگر در کشور
ها جهان که دوره بربریت رابه مردم اود وجهانیان سمعی و بصر آموزش
میدهند و آگه میسازند که جلو بربریت را گرفت .
بدبختانه درطول تاریخ افغانستان ه صدها جنایات سیاسی صورت گرفته و
تاریخ پراون داری  .اما درنی قرن اایرکه همه روز جنایات را بچش سر مـی
بینی وبخاطر داری نباید شهروندان بگذارند که درین عصرترقی وپیشرفت ،این
حوادث ناگوارتنهابرا چشمدید ما مردم باشد .برا نسل نوومعارف وجوانـان
آینده این حوادث را باید سمعی بصر برایشان گذاشت که امید است عبـرت
گیرند وبدانندکه چه ظلمها و حوادث ناگواردرین شهرصورت گرفته است .
لذا الزم است محلیکه دوشیخه فرانده را وحشیانه کشتند و سواتاندند بایـد
بنام میدان فرانده مسمی شود .مسجدشاه دوشمشیره محل قتل وحشیانه اانـ
فرانده که درقدی بنام مسجد باغ عل گنج وبهترگفت بنام مسجد لکی مشهور
بود ( ماهنامه افغانهاچاپ لندن ) مینویسد  :مادراعلیحظرت شاه امان الـه اـان
یکمقدارپول جمع آور نمود ( یک لک روپیه ) و مسجد را آباد نمودند  .از
این جهت بنام مسجد لکی مشهور بود .
باغ عل گنج ازشهر کهنه کابل از دامنه ها کوه شیردروازه آغـاز شـده
تادوطرف دریا کابل را در برمیگیرد .البته شهرکهنه کابل به نقطهء اطالق می
شود که برا نخستین بارمردم به آنجا آمده و اساس مدنیت راگذاشته اند ،بعد
مساجدوآبادیهایی درین محل بنانمودند  .اشخاص با نفوذ آن وقت بخاطر زیست
بهتر تفریحگاه ها وباغ ها را اعمارکردند .ازجمله باغ هاییکه در شهرکهنه کابل
موقعیت دارد ،میتوان ازباغ قاصی ،باغ علیمردان اان ،باغ عل گنج ،چهارباغ ،باغ
لطیف ،باغ شهرآرا و جهان آرا و باغ دیوان بیگی نام برد(به قول رادیو آزاد ) .
درزمان حکومت شاه محمودحان ،افغانستان عضو ملل متحد گردید اعضا
کابینه و بیشتر ازفارغ التحصیالن آلمان بودند .استادیوم کابل ،جاده ماهیپر و
تنگ غاروتحت نظاارت وزیرفوایدعامه آنخمان دیپلوم انجنیراکرم پرونتاو آلمان
هاآبادشدند (استادیوم کابل برا ورزش جوانان وشهروندان کابل آباد گردید.
میگویند برا آباد استادیوم حتی ازسنگها نقاره اانه وکوتوالی سابق کابل
که بخور فیل ها تخریب شده بود استفاده شده  ،تعمیرکوتوالی سابق در مـحـل
رستوران ایبر وبه پشتونستان وات در زمان داوداان مسمی شد ( .مـرحـوم
پرونتا در زمان القی ها به شهادت رسیدند ).
در استادیوم کابل محلیکه برا سپورت وتفریح بناگردید ،جاهلین مذهبی
طالبی درزمان اوج قدرتشان ،اان شاه بی بی یک شهروند بیگنـاه کـابـل را
وحشیانه باماشیندارکالشنکوف درمال عام در استادیوم به شهادت رساندند و
جهالت وحماقت اودرا به جهانیان ثابت نمودند ،الزمست این محل بنام استادیوم
شاه بی بی مسما شود.
با این نامگذار ها میتوان شهروندان شهیدمانرا مانند جوامع دیگر قسمیکـه
در باال یاد نمودم ،برا تجلیل نامشانرا ثبت تاریخ نمود  .همچنا ن اهالی شهرهـا
باید جلو اوداواهی زمامدارا ن بی کفایت را بگیرند ومانع شوندکه هرجـاده
ومحل رابه نامها بی معنا و نادرست نامگذاز کنند (مانند فرودگاه بین المللی
کابل بنام کرز ،یا منطقه سبخوار بنام شیندند و امثال اینها ) ..باید هیئت نـخـبـه
وکارشناسان درنامگذاریها تعیین واستخدام شوند / .
*****************************************
فرخنده نوروز ما را آتش زدند (دنباله ازصفحۀ هفت )
که تــــو آدم نشو جـــان پدر
پدر با پسر گفت به قـــــهر
در پـــی تربیتت کـــــــردم سر
حیف ازآن عمرکه ا بی سروپا
بی ابر از پـــــــدرش کرد سفر
دل فرزند از این حرف شکسـت
زندگى گشت به کامش چو شکر
رنج بســـــیار کشید و پس از آن
حاک شـــــهر شد و صاحب زر
عاقبت شوکــــت واالیی یافت
امــــر فرمود به احضـــــار پدر
چند روز بگذشت وپس ازآن
نـــخد حاک شد و بشناات پسر
پـــدرش آمـــــده از راه دراز
نظـــر افکـــند به ســـراپا پدر
پسراز غایت اوداواهی و کبر
تو کنون حشمت و جــاه بنگر
گفت گفتی که تو آدم نشو
گفت این نکته و برون شد ز در
پیر اندید و ســـرش داد تکان
گفتـــ آدم نشــــو جان پدر
من نگفت که تو حـــاک نشو
عل از بهر دین پروردنست نه از بهر دنیا اوردن
هرکه پرهیخ و عل و زهد فروات
ارمنی گ ِرد کرد و پا بسوات
باب هشت در آداب صحبت .گلستان سعد (رح)
و در فرجام :بهار آمد زاویش و آشنا بیگانه اواه شد
که گل بو تو اواهد داد و من دیوانه اواه شد .واقف الهور
فرارسیدن نو روز باستانی را به همه ه میهنان دوستداشتنـی اـویـش در
سراسر جهان به ویژه در افغانستان؛ میمون و اجسته میخواه  .از ادا بی همتا
ویگانه آرزو بهروز وبهخیستی وآرامی و جانجور وتندرستـی را بـرا
هریک از ه میهنان اویش در سراسر دنیا و همه اانواده اداونـد در رو
زمین دارم /.

عبدالخالق بقایی پامیرزاد

سویدن

افغانستان ازپاکستان غرامات جنگی می خواهد

تفسیر دردها تو ام ا دیار درد
من قاصد صدا تو ام ا دیار درد
درگوش ناکسیکه تراسوات،اودبسوات تصویرقدنما تو ام ا دیار درد
نفرین و ناسخا تو ام ا دیار درد
از دشمنان دوست نما روز بازپرس
اواهان اون بها تو ام ا دیار درد
دور ازتودر بهشت دل تنگ میشود
(زنده یاد رازق فانی)
مردم جهان وکشورها منطقه اوب میدانندکه درقرن61درحال وجـود
سازمان ملل متحد وکشورها بخرگ ،که اودرا حافظ صلح قلمداد میکننـد،
دولت نوبیناد وتروریست پرورپاکستان ،در آغازجهاد مردم ما علیه استعمار سرخ
وسیاه ،ودرواقع برا تطبیق برنامه ها اشغالگرانۀ اود ،درامور داالی کشورما
مدااله نمود ،جنگ رادامن زد ،ملیونهاانسان را کشت ،وطن مارا ازبـیـخ وبـن
ویران ساات ،وهست وبود مارا ذریعۀ مخدوران حلقه بگوش اودبه یغما بـرد.
اردو ما راکه درجهان نمونه بود ،پاشان کرد وصدهافروند هواپیماها جنگی
وترانسپورتی ما رانیست ونابود نمود ،ونواز شریف به پاس ادمات جنایتکارانه
اش ازمجلس پاکستان اواهان امتیاز وانعام گردید !
این کمینه حدود دوسال قبل ازرو تمام جنایات پاکستان درکشورم طـی
نوشتۀ مبسوط ومستند پرده برداشت واواهان غرامات جنگی وجبران حیثیت
وآبرو برا ملت عخیخم ،که درطول تاریخ ابرقدرت ها جهان پیشـش زانـو
زده ،گردیدم  .گفتمان من در جریدۀ پیشتازو محبوب امید ،این چراغ روشـن
آزاد ومدافع عدالت ودموکراسی به چاپ رسید ،ولی ازهیچ مرجع ومنبعـی
صدایی برنخاست !
اینک که کمرپاکستان زیر بارتجمع تروریستان بین المللی ا شده ،و هست
وبودش مورد تهدید ونابود قرارگرفته ،ودرجهان ازاود نام بـد بـرجـا
مانده ،ومی اواهد طالبان رابادولت افغانستان آشتی بدهد واین لکۀ سـیـاه رااز
جبین مردم وکشورش بخداید ،درهمین موقع حساس ،پرویخمشرف دکتـاتـور
مطلق العنان پاکستان ،اعتراف کرده که و درزمان حکومت کـرز  ،بـرا
شکست دادن نظام افغانستان ،ازطالبان حمایت کرده وآنهاتمویل وتسلیح نموده
وبه افغانستان اعخام کرده است .
جهانیان شاهد اندکه فوج پاکستان درین مدااله وتجاوزآشکار در کنارطالبان
قرارداشت .این اعتراف احمقانه و ااینانه درمطبوعات جهان طنین افگنـده ،و
ملت افغانستان وجامعۀ مدنی ،شورا ملی و پاسداران حقوق بشر ودموکراسی
وعدالت اجتماعی ،دردادگاه بین المللی هاگ ازطریق ملل متحد اقـامـۀ دعـوا
نمایند ،واواهان غرامات جنگی وجبران اساره شوند .
نکتۀ مه دیگر که بایدبعرض رسانیده شود ،تصفیه وپا ساز دهشت
افگنان بین المللی درآن کشوراست ،که باید به اوطان شان برگردانیده شـونـد،
واین موضوع مه راملل متحد تحت نظارت جد قراردهد .نکتۀ سوم اینـکـه
برا اشک کردن ریشۀ تلخ تروریس  ،الزم است مدارس مذهبی پاکستان ،که
تعدادش به هخارهامیرسد ،و ملیونها نوجوان رامغخشویی کرده وبرا کشـتـار
انسان هاتحت تربیه قرارمیدهند ،زیرنظارت سازمان ملل وکشورها اسـالمـی
بشمول دولت پاکستان قرارداده شوند ،ونصاب تعلیمی طالب به وزارت معارف
مدغ واصالحات بنیاد درآن وارد گردد ،تامردم جهان در آینده زندگی فارغ
از ترس و هراس داشته باشند .
ازمالها بیسواد وک عقل تضمین گرفته شود تادرصورتی که به صورت
مخفی به این جنایت دست بخنند ،به دادگاه محول ومجازات گردند .این اسـت
راه اصولی محو وطرد تروریس  ،این پدیدۀ شوم و بتۀ تلخ درپاکستان .به امیـد
رسیدن به چنین آرمان ! ./
*****************************************
قتل دختر جوانی که ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
کشوراست که رهبریت فاسد ودین کاذب واشن راتحمیل کرده است .
دوم اینکه  :درقتل فرانده ،مانند دیگرفجایع درکشور ،رهبریت بیکفایت نقش
عمدۀ دارد .بیاددارم زمانیکه یک پیلوت اردنی توسط تروریستـهـا آیسـس
(داعش سابق) دستگیروتهدید به مرگ شده بود عبداهلل پادشاه اردن سفررسمی
اودرادراارج فورا ً توقف داده به وطنش برگشت ،اما باابرقتل فرانـده دو
رهبر بیکفایت افغانستان در واشنگتن به کنفرانس مطبوعاتی وبذله گویی وبـه
انده آوردن ابر نگاران ادامه میدادند ! همین رهبریت بودکه درتقلب انتخابات
و کجرو ازقانون اساسی بادسیسه سازیها دینی ،زندگی مشتر و باهـمـی
داشتند .برا حکمرانان افغانستان پیرو ازروحانیون مفسد جخء اساسی سیاست
حفظ قدرت بوده وفتوا روحانیون برا بقا شیادان سیاسی دربدل اریطـه
ها دالر ودینار بدنبال داشت .این عمل ناجایخ رهبران کشور به مالها قـدرت
داده تاازقرآن وشریعت دین مقدس اسالم بدعتی بسازند.
سوم اینکه :بصراحت ادمت شماعرض کن که به استثنا اداوند یکتا ویگانه،
هرچیخ دیگردرجهان باید نظربه گذشت عصروزمان ،شرایط محیطی بایدتغییـر
کند .درگذشته درعل بیولوژ میگفتندهر حیوان یازنده جانی قـویـتـراسـت
چانس بیشتر زنده ماندن رادارد .اما امروزاین تعریف فرق کرده ومیگویند هـر
حیوان یاانسانی که قدرت تطابق به تغییرات شرایط محیطی رادارد ،چانس بیشتر
زنده ماندن را دارد .این یک قانون بیولوژیست ،ونمی توان آنرا رد کرد.
حضرت محمد(ص) پیغمبراسالم این حقیقت بیولوژ را1588سال پیش تایید
فرموده بودند .ابوداوؤدحدیث شماره 5621پیغمبراسالم (ص) راچنین روایت
میکند[ :بعدازهریک صدسال ازبین ملت مسلمان کسی قیام اواهدکرد که دین
راتجدید و ریفورم نماید].
فلسفۀ تجدید درهردین وتطبیق قوانین دینی نظربه شرایط عصرو زمان اهمیت
بخرگی دارد .امروزاکثرادیان اصوصا ًدودین یهودییان و عیسویان ریفورم قابل
مالحظۀ شده اند .برعالوۀ جداشدن دین از سیاست ،قوانین دینی که تأثیرمستقی
برحیات روزمرۀ مردم دارد ،تغییرات عمیقی نموده است .فروعات دین مقدس
اسالم از 1588سال به این طرف نظربه مقتضیات عصروزمان تغییر نـکـرده
است وبراساس همین دلیل میباشدکه بعضی مالها نادان ازبعضی بحـث هـاو
قوانین ریفورم نشده استفاده نموده ومردم رابه بدبختی مواجه سااته اند .گرچه
بحث تجدیدنظر وریفورم درفروع دین اسالم نمیتواند دراین مقالۀ کوتاه بحـث
شود ،اما مختصرا ً بایداشاره کن که قوانین وراثت وجخا  ،بریدن دسـت وپـا،
سنگسار برا مرد یا زن زناکار ،معامله با مردم کشورهایی توسط کشوراسالمی
فتح میشود ،قابل مطالعه وباز بینی وتجدیدنظرمیباشند .اکثرچنین قوانی امـروز
دربسا ازکشورها اسالمی تطبیق نمی شوند.
عالوتا ً درحالیکه قرآن عظی الشأن درمدت 60سال بعدازرحلت پیغـمـبـراـدا
(ص) جمع آور شده است ،احادیث مبارکه اضافه از صدسال بـعـدازوفـات
رسول ادا جمع آور وضبط شده است .دو حدیث معروف ومعتبر یـکـی
احادیث اسماعیل بخار ودیگر مجموعۀ احادیث مسل حجاج است ،که نظر
به مؤلفین تعدادآن به صدهاهخار بلکه یک ملیون میرسد .باوجودیکه تعدادایـن
هردو مجموعۀ احادیث ک شده اند ،باآنه تناقض دراحادیث درعین موضوع و
یا اینکه محتویات آن قابل مناقشه است .درموثق بودن آنهابحث ومشاجراتی در
بین علما دینی ایجادشده است ،نکتۀ مه درینجاست که (دنباله درصفحۀ هفت )

محمد یوسف صفا

بـــه یـــاد مـــادر

صفحۀ پنجم
سپرنگفیلد ـ ورجینیا

نــــــام اوبت روشنی بخش ضمیر
ا جمـــالت آیـــۀ بـــدر منیر
مــادرم ! ا مـــادرم ! ا مـادرم
اا پایت ســــرمۀ چش ترم
ه از او اـــواه روانت شاد ِ شاد
ذات حق افرشته یی چون تونخاد
زندگــــانی داشت اوش پیرایشی
در کنـــارت داشـــت آســایشی
فارغ از تشـــویش و سودا زمان
تکیه گاه من تو بود بی گمان
چیره شد غ بر من از باال و پست
رفتی و دامان عشرت شد ز دست
وا از این درمانـــدگی ،بیچارگی
تر ما کرد ز چه یک بارگی
اون چکان شد این دل افگار من
در فراقــــت گریه ها شد کار من
هیچ کس از درد مــن آگاه نیست
اواب راحت رابه چشم راه نیست
یـــاور روز بــد و دمــــــساز من
ا که بـــود ه دم و ه راز من
رهنـــمایی هـــا تـــو بشنفتمی
راز هـــا اــویش با تـو گفتمی
می کــشد دل هر زمان فریاد تو
نالــــه ها دارم کـــنون در یاد تو
ا که بود یک زمان تــاج سر
گــــریه دارم نوحه دارم تا ســحر
در نبودت زندگی پـــژمرده است
آه ! مادر اـــــاطرم آزرده است
زندگـــانی بشــــر همواره نیست
لیک فرمان قضا را چــاره چیست
عذر اواه  ،نادم  ،شرمنده ات
کرده ام گر کوتهی در ادمتت
یا ز فــــرمان تو ســـر پیچیده ام
عفــو کن گــر ااطرت آزرده ام
سوات در آتش سر و جان و تن
داغ گشــــت در فـــــراقت مادرم
(یوسف) است و ذکرتو روز وشبان
نـــام زیـــــبا تــــو اش ورد زبان
*****************************************
درمورد مسایل اجتماعی که جواب آن درقرآن مجید یااحادیث شریف وجود
ندارد ،توصیۀ رسول ادا(ص) به دلیل قضاوت شخصی گذاشته شده بود .مثال
آنرا درصحبت حضرت محمد(ص) با آل موعظ قاضی انتخاب شده اش در
مصربه وضاحت میخوانی  ،اما وقتی دروازۀ اجتهاد بسته شـد وسـخـنـگـو
سئواالت عصرجدید بدوش فقها اسالم افتاد ،کنفرانس فقها وظیفـۀ اـودرا
طورشایسته اجرا نکرد .چون قرآن عظی کتابی جامع بوده وازمسایل مختلف از
سیاست ،عدالت ،ازدواج ،میراث ،قانون جنگ ،حقوق زنان ،حقوق یتـیـمـان،
ساینس ،نجوم ،نظریات پیدایش زمین وسیارات ،به وجود آمدن انسان ،طبابت و
عل انکشاف طفل در رح مادر وصدها مسایل اجتماعی بحث کرده است ،در
تفسیرقرآن ،علما اسالمی فقه از متخصصین علوم مختلفه بطور دایمی وبحـد
الزم استفاده نکرده اند .مثال ً تاجاییکه مطالعۀ من درقسمت مسایل طبی نشان می
دهد ،آیات قرآنی که مربوط عل طب میباشد ،بصورت صحیح تفسیرنشده
است .آیاتی که ایلی مغلق درمورد بیولوژ وعل سیارات میباشد ،نظربه عدم
موجودیت متخصصین بخرگ ساینس ،طورصحیح تفسیر نشده اند .
این عدم توجۀ علمی درقرآن مجید واحادیث مبارکه است که آیات قرآن و
احادیث یاغلط تعبیرشده اند ،ویاروشن سااته نشده وباالاره در دست مالها
جاهل افتاده وآنها ازآن برا بدست آوردن مقاصد شخصی استفاده میکنند.
مرگ فرانده باهمان پیمانه ایکه تأثرانگیخاست ،بیشترازآن انسان را بـه حـال
تفسیر ناقص وغلط ازدین مقدس اسالم درجهان امروزنگران میسازد .مذهبیون
افراطی که چون سیماب غلت میخورند وازمباحثۀ علمی فرارمیکنند ،دشمنـان
اصلی دین مقدس اسالم میباشند.
مرگ جانگداز فرانده این پیام رابرا همۀ ما آورد :ماهمه بایدبه ااطرحمایت
ازدین حقیقی اسالم قیام کنی  ،وعقایدکاذب رامهار بخنی ونظربه ارشادات دینی
اود ،باید مطابق به عصروزمان زندگی کنی / .
*****************************************
احمدزی نظیر کاکای شان ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
رادرکشورشان پیش گرفته وفساد ادار وعدم رعایت قانون وعدالت وانصاف
سبب شدآنهابحیث مخالفین سیاسی به مبارزه بپردازند ،گپ بسیـارنـادرسـت و
ظالمانه است آنهاکه ازپاکستان برا ویرانی وطن وکشتارمردم بیگناه مـاآمـده
بودند ،باکمال سرافگندگی وشرمسار بوباره به کشورباداران شان پناه بردنـد،
والبته بنابر سیاستها غلط وناروا حکومت بوش که با حمله برعراق ،تـوجـۀ
شانراازافغانستان به عراق معطوف سااتند ،بااستفاده ازین فرصت ،آ اس آ
بعد ازسه سال آنهارا سروسامان مجدد داد ،واین ااینین وقاتلیـن مـردم مـارا،
طوریکه مشرف بیشرف اعتراف کرد ،برا کشتاربیشترمردم مابه افغـانسـتـان
فرستادند ،وتا امروزه میفرستند ،حتابه پیمانی که باجناب شما بسته وتـعـهـد
کردند که هردوکشور یکجا بمقابل طالبان پاکستانی و افغانی که هردو بد انـد،
مبارزه میکنند وآنهارا نابودمیسازند ،نیخارج نگذاشتند ،وهنوزه مالعمر ،حقانی
وگلبدین به آدرسهایی که از حکومت پاکستان وآ اس آ پوشیده نیـسـت،
باکمال آرامش زندگی میکنند وحتا حمالت وقتل وقتال آنها درکشورما ده چند
بیشتر ازگذشته شده است .
اما متأسفانه شمابا اغماض وکتمان اینهمه حقایق ،آگاهانه وقصدا ً و عمدا ً به ایـن
گروه مخدور تهمتی می بندیدکه حتااودشان ازآن اطالعی ندارند ! وآن اینکه
شمااین قاتلین مردم مارا که اگرفرد از افراد فامیل من وشمارا نکشته اند ،بـه
هخاران هخار زن ومرد وکود بیگناه کشورما رابخا واون کشانده انـد،
مخالفین سیاسی افغانستان میخوانید ! به آن ه بسنده نمی کنیدومثل کاکا تان
قیوم کوچی اواهان آن میشویدکه بنابرظل وحق تلفی که بربرادران طالب تان
صورت گرفته ! ازآنهاعذراواهی واعادۀ حقوق وحیثیت شـود ،کـه گـنـاه
بخرگتر را مرتکب میشوید .
شاغلی احمدز ! اگربحیث یک مسلمان به اصطالح بسیارساده و عـامـیـانـه،
پروردگار عال راکه ناظرهمه اعمال وکردار وپندارماست ،باال سـراـود در
نظرداشته باشی  ،آیا بجاست که ازین نامسلمانان که مغایر ومخالـف هـدایـات
پروردگارعال  ،وچشمپوشی ازآیات صریح قرآن پا  ،به کتشن بدون موجب
صدهاهخار اواهروبرادرمسلمان هموطن وویرانی کشور شان آنه بـرا بـر
آوردن اهداف سیاسی یک دشمن شنااته شده(پاکستان) می پردازد ،مامحض
به لحاظ پشتون بودن شان ،ازآنها طرفدار کنی ؟
شاغلی احمدز ! این گروه اونخور ننگ پشتون ودشمنان اسالمیت وانسانیت
هستند ،حمایت وپشتیبانی به ناحق ازآنها گناه بخرگ و نابخشودنی است  .جناب
مغخمتفکرجهان ! اگراین گروه سفا که فعال ً ازمانیستند ،میخواهند دوباره بـه
کشورما تعلق بگیرند ،بایدسربه اا بگذارند ونخست ازپروردگارعالـ کـه
ناظروشاهدآنهمه کشتار هاوویرانیها آنهاست ،طالب عفو مغفرت شوند .بعـدا ً
بدون شرط واواستی ،از زن ومردوارد وکالن کشور ،ازآسمان وزمین کشور
ازکوه وصحرا ودشت ودمن کشور ،ازچاه وکاریخ ونهر ودریا کشـور ،از
حیوان ونبات وپرنده وچرنده وجنبنده وزنده کشور که همه به نوعی قربـانـی
حمالت وحشیانه ،کشتارها ظالمانه وویرانی بی باکانۀ آنهاشده ،و این کشـور
زیبا وشاداب مارا به ماتمسرا وویرانه مبدل سااته اند ،ازالوص نـیـت عـذر
اواهی االصانه وبی شائبه نمایند ،سالح بخمین بگذارند ،ازهمـه گـروهـهـا
تروریستی مانندداعش والقاعده وغیره ببرند ،وباقبول قانون اساسی واحترام بـه
همه حقوق وارزشها فرد انسان درجوار برادران و (دنباله درصفحۀ هفت )

هفته نامۀ امید
داعش باید از ریشه نابود شود (دنباله ازصفحۀ سوم)
بلند پایه را دستگیر وموردبازجویی وموااذه قراردهند .اطالعا استخبـاراتـی
جمع نمایند که درمحو ساز کامل شبکۀ دشمن بکار گرفته میشود .
دریک چهارچوب نسبتا ً وسیعتر تعهد قوا امریکا ،ماشایدبتوانی مـخـالـفـان
محلی داعش رادرعراق و سوریه بیشتر بسیج بداری  ،اماالزم است درکـاراـود
ایلی محتاط باشی  ،نباید دسته ها کشتارشیعه هارا که به دستور جنرال قـاسـ
سلیمانی ،قوماندان ایرانی عمل میدارند ،تواناتر گردانی  .شاید قوا نظامی عراق
بانفوذ ملیشه ها درآن به یک مصالحۀ بد کشانیده شده باشد ،امریکا باید تـالش
ورزد قبایل سنی عراق وسوریه را تشویق کند شامل قوا ضد داعش شـونـد.
بغداد وجنرال سلیمانی شاید این امررا تایید نکنند ،ولی امریکاباید آن نگرانی را
نادیده انگارد .بدون حمایت قبایل سنی وغرب ،به یک کارناممکن در جنـگ
باداعش دچار میگردد / .
*****************************************
ریاست اجراییه به توافقنامه پابند است ( ...دنباله ازصفحۀ سوم)
شاید ه وطنان مادربیرون بسیار درجریان نباشندکه گاهیکه ماناگخیرشده ایـ
دالیل تأایر وانگیخه هایی راکه کی مسئول بود ،گفتی به مردم ودر رسانه هـا
توضیح دادی  .موضعگیر مابسیار روشن بوده ،دریک نشستی کـه روسـا
پارلمان آمده بودند ،جناب داکترصاحب موضوع را تشریح دادند ،ومـابـهـیـچ
صورت نه عامل تأایربوده ای ونه طرفدارش .
س :حکومت وحدت ملی از روزایجاد تا امروزیک کار یایک پروژۀ که به
ثمررسیده باشد ،انجام نداده ،مسأله کابل بانک درچهل روزباید تصفیه میشد ،در
صدروزکابینه بایدتکمیل میشد ،به پاکستان یک مهلت معینی داده شدتا تقاضا
افغانستان رابرآورده بسازد ،ظرف فالن مدت قوۀ قضاییه ودادستانی کل بـایـد
اصالح وبازساز می شد و و و ،هیچکدام ازین فقره ها سرانجامی نیافت ،ومن
ناگخیر برمیگردم بهمان اصل مسئولیت وصالحیت مساویانۀ دو رئیس .ریاست
اجرایی چه پاسخ دارد درین موردکه هرچه ازآدرس حکومت وحدت مـلـی
وعده داده شده ،هیچکدام به ثمرننشسته است.
ج  :به نمایندگی ازریاست اجراییه میخواه این موضوع راروشن بگوی که نه
ضرب االجل تعیین کردن باورداشته ای ونه ضرب االجل تعیین کرده ای  ،یعنی
هیچگاهی رئیس اجراییه ضرب االجلی رادرمورد تعیین نکرده چراکه درشرایط
افغانستان وضعیت طوریست که شماهیچ کار راباضرب االجل تعیین کـردن
بجایی برسانید .ولی به این معنانیست که هیچ کار صورت نگرفته باشـد ،در
عرصه ها مختلف بشمول مسایلی که شمانام بردید ،کارهایی صورت گرفتـه
در حد نسبی.
س  :مثال ً؟ ج :درموردکابل بانک پیشرفتهایی صورت گرفته ،شمااگرمصوبه
ها شورا وزیران وکابینه رادنبال کنید ،شورا وزیران دردوازده سـیـخده
جلسۀ که داشته ،طبیعتا ًدرهرجلسه مصوبه هایی صورت گرفته که این مصوبه ها
بیشترش مربوط میشده به کارها عملی واجرایی مردم مربوط بـوده ،درروز
ها اول از بحث آمادگی برا مقابله با سرد درزمستان درکابل ،فراه کردن
گاز وبرق وموادسواتی از چوب تا دیخل وتیل ،گندم وآرد وتمام نیازمندیها
زمستان مردم به عمل آمدکه الحمدهلل به این مشکالت روبرو نشدی درسـطـح
ذاایر ستراتژیک وواردکردن مواد .دربحث آمادگی مبارزه باحوادث طبیعی
اقدامات جد صورت گرفت ،گرچه ماحادثات بسیاربخرگی ه داشتی کـه
بیشتروطنداران ما دروالیت پنجشیرتلفات زیادداشتند ولی درسطح بیست وسـه
والیت کشورحوادث رخ دادواقدامات بموقع عملی شد ،درسطح جمع آور
وتداو معتادین دروالیت کابل ،سااتمان مرکختوانمندساز معلولین کـه از
طرف ایران تنظی شده بود ،دادستانی کل آنرابه وزارت کارواموراجتماعی نمی
داد ،اینکارتصفیه شد و ایرانی ها دو باره حاضرشدندفعالیتها این مرکخ راازسر
بگیرند ،برگخار امتحانات کانکور ازترتیبات تانهایی شدنش ،چگونگی تقسی
بورسیه ها ،حل مشکل ویخه برا کسانیکه ازاارج می آیند ،موانعی ایجاد میشد
که برطرف شد ودرمیدان هوایی فعالیک بخشی بازشده تابرا کسانیکه مـی
آیند درهمانجا برایشان ویخه داده شود ،یعنی مسایلی از این قبیل که میتوان لست
مصوبه ها شورا وزیران رابه شماه بفرست  .تاجاییکه مربوط به ریـاسـت
اجراییه میشود اقدامات وکار هایی صورت گرفته ،دربخش تعیینات ومقـرر
هاهمه به مشوره ها عمل شده ،اما درشش ماه بایدکارها بیشتر میشد .
س :ازمقرریها فرمودید که پرسش بعد من ه است که آقا احمـد ز ،
آقایان اتمر و زاایلوال ودرین اواار والی قندزرا ،ظاهرا ً تا جاییکه عام مـردم
متوجه هستند ،کامال ًبدون مشوره باهمتا اود ،رئیس اجراییه ،مقررکرده ،در
حالیکه کسی بنام زاایلوال مشاور اقتصاد باشد ،معنی اش چیست؟ وزیرمالیۀ
که کیسه وبیت المال االی رابه این حکومت سپرد ،یااتمر واینهاه آیابه تاییـد
مقام ریاست اجرایی رسیده بود ؟ چراکه امضا هردومقام درهرمقرر باشد.
ج  :اینجا چیخهایی راباید ازه تفکیک کنی  ،که مقرریها دردفتـر ریـاسـت
جمهور ودر ریاست اجراییه ،تقررمشاورین درسطح ریاست جمهور و درسطح
ریاست اجراییه بصورت مستقل وبدون مشوره صورت گرفته ومیگیرد ،حدود
بیست وچندمشاور که رئیس اجراییه برا اودومعاونین اود تعیین کـرده،
هیچکدام درمشوره با رئیس جمهورصورت نگرفته ،ودرپا هیچکدام امضـا
رئیس جمهوره نیست ،وتمام مقرریهایی که درین سطوح ویااز اـردتـریـن
مامور تامامورین عالیرتبه واارج رتبه ،اینهارااود رئیس اجراییه تصمی گرفته
وتعیین کرده ،ورئیس جمهوره درحوزۀ اودش.
بحثی که برمیگردد به اهلیت ،که آیااینهااشخاص شایستۀ هستـنـدکـه درآن
مقامها باشند ،بحث کامال ًجداگانه است وآنرامیگذاری به قضاوت مردم ،واود
شان ه میفهمندکی درکجامقررشودوکی نشود ،درسطح مقرریها حکومتـی
درسطح والی ها ،درسطح وزرا و غیره طبعا ً مشوره صورت گرفته واگرمشـورۀ
صورت نگرفته ،ماآنرا متوقف سااته ای تامشورۀ الزم صورت بگیرد .
س  :متشکرم ،موافقتنامۀ سیاسی که بین طرفین امضاشد ،بنابه گفـتـۀ شـمـا،
تفویض صالحیت تا حال صورت نپذیرفته ،واودموافقتنامۀ سیـاسـی کـدام
محلی از ا ِعراب درقانون اساسی کشور ندارد ،یعنی اارج از قانون ایجادشـده،
اماصالحیتهایی راکه آقا احمدز ا ِعمال میکند ،کامال ً ودقیقا ً همان صالحیت
ها مندرج قانون اساسی میباشد ،این تفویض صالحیت چه وقـت صـورت
اواهد گرفت ورئیس اجراییه چرا درین باره کوتاه می آید ؟
ج  :درتوافقنامۀ سیاسی طبعاًاین موضوع ذکرشده ،ودرآن آمده که یک هفته
بعدازفرمانی که پس ازجریان مراس تحلیف صادرشد وبه اساس آن ریـاسـت
اجراییه ایجادشد ،دوهفته بعدفرمان دیگر صادرمیشودکه طی آن صالحیـت
ها رئیس اجراییه بصورت روشن مشخص میشود .ما درمورداینکه بـایـدایـن
بحث عملی شود ،مذاکرات بسیارمفصل داشته ای  ،باالاره یک بخشی ازآن،
البته باتأایرچند ماه ،که شامل صالحیت مقرریها درحوزۀ ریاسـت اجـرایـیـه
ودرشورا وزیران وهمچنان ریاست شورا وزیران امضاشد ،ولی دربـخـش
دیگررئیس جمهورمیگفت که باقوانین نافذۀ کشورمشکل داردوباید یک فرمان
تقنینی صادرشود ،وچنین فرمانی ه وقتی صادر میشود که پارلمان درتعطیالت
باشد ،بعدکه پارلمان به تعطیالت رفت واین بحث دنبال شد ،گفتندکـه اـوب
اشتباه شده واین امرنیازبه فرمان تقنینی نداشته ،حاال رئیس جمهورمیتواند برای
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ازصالحیتهاراکه در قانون اساسی آمده ،تفویض بکند  .سرمتن این صالحیتـهـا
کارشده ولی طرف برا اعطا برای ازصالحیتهاچانه زنی ومشکل دارد ،قبول
نمیکند ،وماه اصرارداری که رئیس اجراییه بایدصالحیتها الزم ه دربخش
مقرریها وبرطرفیها وه دربخش بودجۀ عاد و انکشافی ودیگرامورمملـکـت
داشته باشد .امیدواری هرچه زودتراین فرمان صادرشود ،درغیرآن یـکـی از
دالیلیکه کارمملکت پیش نمیرودومعطل مانده همین موضوع است.بدون روشن
شدن صالحیتها اصال ً کاراجرایی ازنظرقانونی دچار یک بن بست میباشد ،واین
بدین معناست که کارریاست جمهور ه به مشکل وبن بست روبرومیشود وبه
نفع مملکت وپیشرفت کارمملکت نیست که درصدورفرمان بیشترازین تأایـر
بیاید .البته ماه لحظه به لحظه دنبال میکنی وکدام تعللی ازطرف مانیست بلـکـه
ازطرف مقابل است .این اواست ماست که همیش مطرح میشود وطبیعتا ً تالش
میکنی بصورت مسالمت آمیخ وبامذاکره ومباحثه این موضوع سرانجامی یابد.
یک موضوع مه دیگررا نیخباید یادآورشوم  :درموردموافقتنامۀ سیاسی که در
قانون اساسی مبنایی ندارد ،واقعیت امر اینست که تمام روندسیاسی در افغانستان
بربنیادهمان توافقنامۀ است که بین هردو رهبرامضاشده ،البته مخالـف قـانـون
اساسی نیست ،باروحیۀ قانون اساسی توافق دارد ،اماجریان حرکت بعد ازبحران
براساس همان توافقنامه شکل گرفته ،برا ما بسیار محترم است وهرنوع تخلف
از آن برا ماقابل قبول نیست وتخلف ازآن به معنا رفتن به طـرف بـحـران
وشکستن تمام قول وقرارهاست .
س  :پ ُست مشاوریت امنیت ملی درافغانستان کامال ًکاپی ازامریکاست درحالیکه
درامریکابیش ازشصت سال پیش وقتی مقام مشاوریت امنیتی رئیس جـمـهـور
ایجاد شد به اساس یک قانون مشخص درهمین زمینه ایجادشد تا درهمه زمینـه
ها امنیتی ،سیاسی ،اقتصاد وغیره که باامنیت ملی امریکا رابطه دارد ،فقـط
نقش مشوره دهنده به رئیس جمهورایاالت متحدۀ امریکا را دارد  .درافغانستـان
متأسفانه این میراث حرام آقا کرز مانده که هیچ مبنایی درقانون اسـاسـی
ندارد ،ولی بدترازآن اینست که حاال آقا اتمرکه این مقام رادارد ،بیشتربه جا
وزارتها دفاع واارجه ودااله وامنیت ملی تبازرمی دهدکارهایش را ،درکار
تمام این نهادها مدااله میکند وصالحیت اجراییو برا اودقایل اسـت ،در
حالیکه اگرچنین نهادمشورتی الزم باشد ،باید یک کمیتۀ مـتـشـکـل ازوزرا
امنیتی ،معاونین هردو مقام وشخص اود روسا جمهور واجرایی بایدتشکیـل
گردد ،که فقط مشوره بدهد .به نظرمن نهادفعلی بیشترکارشکنی میکندتامشوره
دهی ! نظرشما درباره چیست ؟
ج  :مابه یک اصل همیش تأکیدکرده ای وهنوزه برآن پابرجا و استوارهستی
که ما درافغانستان نیازمند تقویۀ بنیان حکومت میباشی  ،وقتی وزارتها ونهاد هـا
وجوددارند ،هرکدام بایدتقویت شوند وکاراز طریق آنان صورت بگیرد ،نـا
دیده گرفتن هرنهاد یاوزارتی یامدااله درکار هروزارت به نفع مملکت در دراز
مدت نیست .نقش شورا امنیت ملی هنوزه ازنظرمن یک نقش مشورتی در
اموراست ،و مخالف مداالۀ فراقانونی هرنهاد درامورنهاد دیگرهستی  ،ووظیفۀ
اودمیدان که بایدنهادها حکومتی تقویت شود وکارازهمین مجرا پیش برود.
شاید تالشهایی صورت بگیرد امابهیچ عنوان موردحمایت مانبوده ونیست .
س :برنامۀ تلویخیون آشنا صدا امریکاهمه افغانهاشاهدبودندکه درمـالقـات
جان کر باآقایان عبداهلل واحمدز  ،وزیراارجۀ امریکا صراحتا ً ازاحمـدز
تشکرکرد که باوجودیکه برندۀ انتخابات بود ،از اودگذر کرد وبـاعـبـداهلل
حکومت مشتر ساات ! وداکترعبداهلل این گفتار ناصحیح جان کر باکف
زدن استقبال کرد .اگرچه آقا صیقل درروزنامۀ آرمان ملی اـواسـت ایـن
موضوع راماستمالی کند ،اما نشرات کابل این عمل رانپسندیدند .درحالیکه برندۀ
اصلی اصالحات وهمگرایی بود ومقام اول باید به آن داده میشد ومقام دوم بـه
متقلبین  .میشود این امررا توجیه کرد ؟
ج  :صحبتهایی وزیراارجۀ امریکا اگردر زمینۀ تحوالت افغانستان به نحو از
انحا توجیه شودتاحد معنا پیداکرده میتواندکه اوب ،در افغانستان وضعیـت
عاد بایدطور دیگر پیش میرفت ودرآن وضعیت عـاد هـرکسـی کـه
انتخابات رامیبرد ،الزم نبودکه قدرت را تقسی بکند .ولی وضعیت استثـنـایـی
ایجاد شد ،درغیرآن این حرف بی معناست ومفهومی ندارد ،مردم افغـانسـتـان
حاالت رابسیارواضح و روشن میدانند که انتخابات راکی برده بود وبرندۀ واقعی
انتخابات کی بود .بخرگترین قربانی انتخابات راما دادی وبخرگترین قـربـانـی
انتخابات شخص رئیس اجراییه بود ،آنه بخاطرمنافع مملکت و اصالح نـظـام
انتخاباتی ،تابار دیگر این دورباطل تکرارنشود .در مالقاتها ونشستهایی کـه در
واشنگتن صورت گرفت ازرئیس جمهورتا دیدارکمپ دیوید ،تاتمام مالقاتها
که درکانگرس واقع شدکه در اکثرشان من حضورداشت  ،آنهاازاـودگـذر
رئیس اجراییه به تشکیل حکومت وحدت ملی درپی بحران تقدیرکـردنـد و
گفتندکه مامی فهمی که شمابخاطر کشورتان قربانی بخرگ دادید ،وعین زمان
از طرح اصالح نظام انتخابات قاطعانه دفاع کردندتا آن تجربه ها تلخ در آینده
تکرار نشود.
س  :بسیارتشکرجناب داکتررحیمی ،سه چهارپرسش کوتاه دارم ،و میخواهـ
شماه پاسخ ها کوتاه ارائه بفرمایید .اول اینکه مسئول ترتـیـب وتـنـظـیـ
پروتوکول سفرداکترعبداهلل به واشنگتن کی بود؟ به ااطر پرسیدم که وقتی
دیدار هردورهبرافغانستان باآقا اوباما صورت گرفت ،دو رئیس جمهـور رو
برو ه نشستند ،درحالیکه ما دو رهبر وزعی علی السویه داری  .دوم ،آیاآقا
بار جهانی ازطرف شما معرفی شده ؟
ج  :آقا جهانی ازسو آقا غنی معرفی شده ،البته مالحظاتی وجود داشـت
ومااعتراضات اودرا گفته بودی  ،اماتصمی آقا غنی بوده که ایشان بعـنـوان
وزیراطالعات وفرهنگ مقررشوند(.قراراظهار اان هاشمی وکیل قندهار در
مجلس ،دریک برنامۀ تلویخیون طلوع ،آقا بار جهانی تذکرۀ افغانی نداشت
وفقط دراوایل ماه حمل امسال تذکره گرفته است .کوشان)
درموردترتیبات پروتوکول یک کمیتۀ مشترکی درکابل تشکیل شده بـودتـا
درهمکار وزارت اارجه با سفارت امریکا درکابل به این امربپردازد .البته همه
میدانندکه این اموررا وزارت اموراارجه بدوش دارد .امامتأسفانه درجـریـان
کارمدااالتی نابهنگام و عجلۀ از سو برای مسئولین ریاست جمهور که به
سفارت مادرینجا آمده بودند ،صورت گرفت که یک مقدار ترتیبات جلسات
رادربرای از موارد بره زد.
درموردسفرداکترصاحب صحبتها بسیار روشن بودکه ما ازین هر دو رهبربـه
صورت مواز ومساویانه استقبال میکنی  ،که چنین ه شد به استثنا دومورد :
یکی درکنفرانس ابر بودکه گفتند درپروتو کول امریکاسابقه نداردکه سه
نفریکجا کنفرانس ابر بدهند ،و بحث دوم ه دردیدار بارئیس جمهوراوباما،
شما دیدیددر دیدار در قصرسفید ،معاون رئیس جمهورامریکا ،براالف معمول
که معاون رئیس جمهوردرچنین محافل حضورنمی یابد ،آمـدنـدواشـتـرا
کردند تاتوازن حفظ شود ،ولی درتمام نشستها آقا اوباماه بارئیس اجرایـیـه
جدا دیدند ه بارئیس جمهور ،ه وزیراارجه امریکابا رئیس اجراییه مالقـات
جداگانه داشت وه بارئیس جمهور .در کمپ دیوید ودرکمیته ها مجلس سنا
ودرتمام جاها دوستان امریکایی ما این نکته رامراعات کردندو آنهامی فهمـنـد
وزن وجایگاه ریاست اجراییه و حضورما را وقربانی راکه(دنباله درصفحۀ)1
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درنگی برسفر اخیر ( ...دنباله ازصفحۀ سوم)
آغازمسئولیتها وظیفو اودشان رادربرابرحکومت ومردم امریکا فرامـوش
کردند ،وبجا پیش گرفتن اعمال واجرااتی که سبب تشویق بیشترمردم امریکا
به دوام کمکها بیشترشان به مردم افغانستان شود ،سد همچو اواستۀ شـدنـدو
شخص کرز اود رادر محراق روابط امریکاوافغانستان بالدیده قرارداد ،وبـه
گونۀ لویی 15درفرانسۀ عهدنظام سلطنتی ،اود رابدیل دولت وبا بی زبان(دولت
من !) تلقی کرد ،وبامشاهدۀ جاه وجالل حکومتی وتشریـفـات دردااـل و
پذیراییها ازاودش درکشورها مختلف جهان بخصوص در امریکا ،اودرابه
اصطالح نورچش همه پنداشت ،ودرمقابل هرگونه مسئولیتها کار اصـلـی،
اودرادربرابرجوامع پیشرفتۀ غربی ،بخصوص امریکا فراموش کرد ،واشارات
وبعد رفته رفته فریادها صریح دولت وموسسات کمک دهنده به افغانسـتـان
رافراموش کرد که درمجامع علنی وبین المللی تشکیل یافته برموضوع افغانستان،
شخص او وحکومتش رامتوجه نقایص وعیوب ممتدکار میساات ،و ازش
میخواست حساب پولها داده شده به حکومت ومردم افغانستان رابه حکومات
مردمان مالیه دهندۀ کشورها شان هرچه زودتربدهد ،اما او بدین ااطـارهـاو
اهمیت مردمان مالیه دهنده سایر کشورها وقعی قایل نشد وباکلمات فریبـنـده،
وعده امروز رابه فردا موکول میکرد  .مخید برآن ،اودرپیش گرفتن اصومت
باامریکاوغرب ،پافراتر نهاد وباایران نخدیکی ازحدزیاد راقای کرد بـحـد
بااشتراکش در مجالس منطقو ودورتر اکثرباچهرۀ بشاش ،به کلمات توهـیـن
آمیخ زمامداران ایران به امریکا و دساتیر اهانت آمیخبه اـودش ،اهـانـت بـه
افغانستان ومردم شریف آن راقبولدار میشد ،وقس علی الهذا .
به نظرم این بوددرسهایی که رهبران دوگانۀ جدیدازگذشته بیاددارند وکنون
میخواهند بادرپیشگیر افشا حقایق تلخ وتعیین ضرب االجل هـاوحـرمـت
گذار به مردم امریکا ،حکومت فعلی وبعد امریکا راتشویق به توجۀ مجددبه
افغانستان کنند .به تأسی ازین ستراتژ بودکه به نظرم ،آقا احمدز دربیاناتش
درقصرسفید و روزبعد درکانگرس امریکااظهارداشت که بصفت رئیس جمهور
کشورش ازکمکها وایثار10سالۀ حکومات ومردم امریکادرافغانستان سـپـاس
گخار میکند ،ازشرکت بیش ازیک ملیون عسکرامریکا در مبارزه علیه دهشت
افگنان درافغانستان ،واززیاده از6612داتروپسر جوان امریکا قدردانی مینماید
که برا دفاع ازمردم افغانستان اون ها شانرا ریختند .
س :دربارۀ سخنها احمدز پیرامون طرحها اقتـصـاد واجـتـمـاعـی
حکومت وحدت ملی درکانگرس چه گفتنی دارید ؟
ج  :به نظرم آقا احمدز درقصرسفید وکانگرس اواست سخنانش رادر
این مواردمختص به اعالم چنداصل وپرنسیب سازدوبیشتربکوشد با شفافیت و
عدم کتمان حقایق ،مردم امریکارادرجریان حقایق اقتصاد واجتماعی افغانستان
بگذارد .درین راستااوگفت ثبات سیاسی برگرانسگ رشد اقتصاد اعمـارمـی
شود ،چیخیکه بگفته اش طی58سال اایرباالثرجنگها (دربرابرتهاج شورو )
وبعددر برابرطالبها ،حکمرانیها ضعیف وادارۀ ناسال اقتصاد باعث افه شدن
میخان قبال ً قلیل رشداقتصاد شده وماافغانها رااینک درپایان 10سـال بـازهـ
دستنگرکمکها اارجی ومتکی به کمکها اارجی نگهداشتـه اسـت ...از
آنجاست که افغانستان درحال حاضرنمیتواندبه تنهایی اودش اینهمه االهاوک
وکاستیها رارفع نماید .درسخنانش درکانگرس ،احمدز طالب معاونت شرکت
ها سرمایه گذار ،کمک موسسات غیرانتفاعی وارسال کاردانان به افغانستان و
کمک حلقات علمی شدتا افغانستان رادر تهدابگذار شرکتها و مـوسـسـات
معامالتی موثر یار بخشند.
س :یعنی همین مسایل روح سخنان اورا درامریکاتشکیل میداد؟
ج  :مسلما ًآقا احمدز درگفته هایش نکات وپیشنهادات نوین داشت کـه
آنراازکمک طلبیها مکررواسته کنندۀ رهبران پیشین افغانستان برا امریکاییها
فرق میداد .واماآنچه که به نظرم اهمیت دارد وبردیگرمسایل رجحان داشت باز
ه طرح ستراتژ بشر و براوردعالمانه بامالیه دهندگان امریکا بودکه سپاسش
رابه همۀ آنها بصفت یک رجل سیاسی ،ازطریق نمایندگان شان درکانگرس به
آنها ابراز وبه آنهاوعده دادکه حکومت جدید راه جداازحکومت ناکام کرز
اواهدداشت ودرساحات فساد وارتشا دولتی وقاچاق مواد مخدر حرفش رابه
کرسی عمل اواهد نشاند.
س :جناب داکترهاد ! فکرنمی کنیدتعریف وسپاسگویی احـمـدز از
حکومت ومردم امریکا بیش ازحد بوده باشد؟ دررسانه ها کابل بر ایـنـهـمـه
سپاسگویی انتقاد فروان شده است .
ج  :ازین امراطالعی ندارم وبخوداجازه نمی ده برآن تبصره کن  ،اماعرض
مینمای که قلوب مردم جنگ وبالدیدۀ ما سالهاست توسط حکومات کشـور
ها بظاهر دوست ودرباطن دشمن ،جریحه دارباقی مانده است ،وحال اگرمـی
بینیدکه رهبران حکومت وحدت ملی به دلیل اعمال نیک وکمک دهندگان و
سربازان امریکاازآنهاقدردانی میکنند ،معتقدم که مردم مااوشحال میگردند .
س  :نظرشما به مشی جدید وبه ظاهرهمکارانۀ احمدز وعبداهلل با پاکستـان
چیست که دربارۀ آن محتمال ً صحبتهایی درواشنگتن داشته اند ؟
ج  :سخنان دورهبر راباید درمقالۀ منتشرۀ شان درواشنگتن پوست و بعد در
قصرسفید و کانگرس سراغ کرد .آنان درنشریۀ پوست در ارتباط به همکار با
پاکستان درمقابل دهشت افگنان گفته اندکه مابه تهدیدات دهشت افگنی باایجاد
مشارکتها درسطح حکومتدار ها جهانی ،منطقو واسالمی وملی عـکـس
العمل نشان میدهی  .بعد در قصرسفید ازاحمدز شنیدم که گفت :برا تأمیـن
امنیت ماسعی داری از یک مجرا سیاسی دست بکارشوی  .وافخود :مـاقصـد
داری ازیک موقف قدرت باطالبان به مذاکره بپردازی  ...مشروط براینکه طالبان
قانون اساسی ودموکراسی ونظام قبولشدۀ مارا بپذیرند .
بدنبال آن درکانگرس ،احمدز اعالم داشت که :افغانستان گورستان طالبان
اواهدشد .او درمورد نقش همکارانۀ پاکستان باافغانستان در برابرطالبان ،تا جایی
که بخاطرداری  ،چیخ بیشترنگفت .اماناگفته پیدا است که جوانب افغـانـی و
امریکا درمذاکراتی که درروزاول ورود به ایاالت متحده درکـمـپ دیـویـد
داشتند ،درین باره به تفصیل صحبت کرده اند ،واطمینان دارم پذیرفته اند کـه
درین موضوع بایدصبرکنند تا روشن گردد پاکستان عمال ً بـه چـه کـارهـا
سودمند یامضر دست اواهد زد  .البته توقع تعداد زیاد افغانها منجملـه اـودم
اینست که جانب افغانی دربرابروعده ها پاکستان فورا ً عکس العمل نشان ندهد
وسعی کند ازمنتها احتیاط کارگرفته واقدامی نکندکه دوستی باکشـورهـا
دوست چون هند رابه مخاطره بیفگند.
کوشان  :جناب داکترعبدالوهاب هاد ازشمابخاطراین مصاحبه ممنون .
داکتروهاب  :من ازشماتشکرمیکن فرصت رامیسرسااتیدتاگفتنی های را با
هموطنان درجریدۀ موفق شما ،امید عخیخ پیشکش کن /.
*****************************************

درحادثۀ ترافیکی  ۶نفرجان باختند

5اپریل/کابل ـ تلویخیون نور :دریک رویداد ترافیکی درمسیرشاهراه میدان
ورد -بامیان  2نفرجان بااتند و11نفرزامی شدند .رویداد درپی واژگـون
شدن ،یک موترفالینکوچ در منطقه کوتل اونی ولسوالی جلریخ رو داد .در
میان کشته شدگان 5زن و6کود شامل اندو وضع دونفرزامی وای است.

هفته نامۀ امید
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بازگشت همه به سوی اوست

ـ وفات مرحوم مغفورجناب استاد شمس الدین متین سلجوقی ،یکی ازاـدام
سابقه دارمعارف کشور ،درنیویار را به اانوادۀ بخرگ سلـجـوقـی بـویـژه
محمدنعی مهرزاد سلجوقی صمیمانه تسلیت میگویی  ،روح آن همکارعخیخامید
را درذیل رحمت الهی شاد می اواهی  .همکاران قلمی هفته نامۀ امید

یادبود فرخندۀ شهید

بخاطر یادبود شهید فرانده ،محفلی به ساعت 2دیگردرسالون اجـتـمـاعـات
مسجدمبار مصطفی(ص) درشهر انندل ایالت ورجینیا برگخارشد ،که تعـداد
زیاد ازبانوان وآقایان هموطن درآن حضور داشتند .محفل باتـالوت آیـات
قرآنی آغازیافت ،وذوات ذیل دررابطه به قتل ظالمانۀ فراندۀ شهید سخنرانـی
کردند  :جنابان استاد راشدسلجوقی ،قار سیدولی مبار  ،انجنیرمحمدهاشـ
رایق ،پروفیسرلطیفی ،اان نجیبه الیل،مولو صفی اهلل ،معتص الیلی ،وپس
از ادا نماز ،اان طاهره شیرز صحبت نمود ،ونیخآقا سیدجواد حسینی بـه
قرائت مرثیۀ سوزنا پرداات  .محفل بااتحاف دعابه روان شهید فـراـنـده
وابراز تسلیت به پدرومادر داغدیده واانوادۀ آن مرحومه پایان یافت.

شمع افروزی به یاد شهید فرخنده

شام سه شنبه  01مارچ یکعده ازافغانها مقی واشنگتن بخرگ ،در برابـرکـاخ
سفید ازشهید فرانده تجلیل کردند .آنان بیش ازیکهخار شـمـع رابـه یـاد او
افرواتند ،به جاهالن ونابکارانی که آن داترجوان بیگناه را باقساوت غیرقابـل
باور لت وکوب کردند ،بعدزیرموتر نمودند ،وسپس جسد بیجان او را درکنـار
روداانۀ کابل آتش زدند و باتخته سنگها بخرگ برجمجمه وبدن سواتـۀ او
کوفتند ،نفرین فرستادند ( .امید)

جوامع افغانی دراکثرشهرهای بزرگ جهان ،به ماتم فرخندۀ شهیدگردهم آیی ها
ومراسم روشن ساختن هزاران شمع رابه یادآن دوشیزۀ شهید برپاکردند .عکس
باال گوشۀ ازچنین مراسم ومحافل در شهر واشنگتن دی سی می باشد .

*****************************************
احمدزی نظیرکاکای شان ( ...دنباله ازصفحۀ پنج )
واواهران ه میهن شان بایستند وبرا رفاه واوشبختی واعتال ونـوسـاز و
شکوفانی کشور شان دست بکار شوند.
برادرم جاللتمآب غنی احمدز  ،رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان عخیخ !
این است راه عخت وسربلند  ،راه آشتی ملی وراه اوشبختی ورفاه وآرامـش
کشورعخیخمان افغانستان سربلند ! . /
*****************************************
قتل دخترجوانی که ( ...دنباله ازصفحۀ پنج )
تروریستهایی درلباس دین مثل گروه طالبان ازهمین احادیث قابل مناقشه استفادۀ
سوءکرده اند .
درمورد مسایل اجتماعی که جواب آن درقرآن مجید یـااحـادیـث شـریـف
وجودندارد ،توصیۀ رسول ادا(ص) به دلیل قضاوت شخصی گذاشتـه شـده
بود .مثال آنرا درصحبت حضرت محمد(ص) با آل موعظ قاضی انتخاب شده
اش درمصربه وضاحت میخوانی  ،اما وقتی دروازۀ اجتهاد بسته شد وسخنگـو
سئواالت عصرجدید بدوش فقها اسالم افتاد ،کنفرانس فقها وظیفـۀ اـودرا
طورشایسته اجرا نکرد .چون قرآن عظی کتابی جامع بوده وازمسایل مختلف از
سیاست ،عدالت ،ازدواج ،میراث ،قانون جنگ ،حقوق زنان ،حقوق یتـیـمـان،
ساینس ،نجوم ،نظریات پیدایش زمین وسیارات ،به وجود آمدن انسان ،طبابـت
وعل انکشاف طفل در رح مادر وصدها مسایل اجتماعی بحث کـرده اسـت،
درتفسیرقرآن ،علما اسالمی فقه از متخصصین علوم مختلفه بطـور دایـمـی
وبحدالزم استفاده نکرده اند .مثال ً تاجاییکه مطالعۀ من درقسمت مسایل طبی نشان
میدهد ،آیات قرآنی که مربوط عل طب میباشد ،بصورت صحیح تفسیرنشـده
است .آیاتی که ایلی مغلق درمورد بیولوژ وعل سیارات میباشد ،نظربه عدم
موجودیت متخصصین بخرگ ساینس ،طورصحیح تفسیر نشده اند.
این عدم توجۀ علمی درقرآن مجید واحادیث مبارکه است که آیـات قـرآن
واحادیث یاغلط تعبیرشده اند ،ویاروشن سااته نشده وباالاره در دست مالها
جاهل افتاده وآنها ازآن برا بدست آوردن مقاصد شخصی استفاده میکنند.
مرگ فرانده باهمان پیمانه ایکه تأثرانگیخاست ،بیشترازآن انسان را بـه حـال
تفسیرناقص وغلط ازدین مقدس اسالم درجهان امروزنگران میسازد .مذهبیـون
افراطی که چون سیماب غلت میخورند وازمباحثۀ علمی فرارمیکنند ،دشمنـان
اصلی دین مقدس اسالم میباشند.
مرگ جانگداز فرانده این پیام رابرا هـمـۀ مـا آورد :مـاهـمـه بـایـدبـه
ااطرحمایتازدین حقیقی اسالم قیام کنی  ،وعقایدکاذب رامهار بخنی ونـظـربـه
ارشادات دینی اود ،باید مطابق به عصروزمان زندگی کنی / .
*****************************************
ریاست اجراییه به توافقنامه پابند است ( ...دنباله ازصفحۀ شش )
مابرا حفظ صلح وثبات در کشوردادی .
س  :همۀ افغانها میدانندکه از چادر که یک پدیدۀ استعمار انگـریـخ بـه
افغانستان آورده شده بود ،استفاده ها ناجایخ واطرنا میگردد ،بسیـار از
تروریستها ودهشت افگنان درزیراین وسیلۀ فتنه به کشتارمردم ماپردااتـه ،در
حالیکه هنوزه دروالیات ودهکده ها در تمام افغانستان ،زنان وداتران بایـک
چادرکالن به کاردرکشتخار هامیپردازند وهیچ ایراد ه نداشته وندارد .درزیر
این چادر لعنتی حتاقاچاق مواد مخدر وکارها ناشایست زیاد عملی میشود.
آیا حکومت کدام برنامۀ برا زدودن چادر دارد ؟
ج  :نظرما اینست که مسایل فرهنگی ازحوزه هایی است که اگر حکومـت
مستقیما ًداالت کند همیشه نتایج منفی درپی داشته است ،اما ماازتالشها جامعۀ
مدنی وآگاه ساز مردم وهرتالشی که برا آزاد بیشتر وبرا احقاق حقوق
زن باشد ،ما دفاع وحمایه میکنی اما درعین حال االف تحمیل واالف هتـک
حرمت ومداالۀ بسیار صریح را درمسایل شخصی مفید نمی شماری .
س :برا جوانهامشکل بیکار از اه مسایل است ،اینهمه دانشـگـاهـهـا و
انستیتوتها هرساله هخاران داتروجوان تحصیلکرده رابیرون می دهندو حکومت

محمد طاها کوشان

فریمونت ـ کالیفورنیا

فرخنده نوروز مارا آتش زدند

میهن ماپ ُر از پیر وحضرت و آاوند ومال و جن گیر استخاره گر و جادوگر و
مدار و ازین قبیل مار وگژدم وغندل هاست  .اما شوربختانه که ه میهنان ما در
تاریکی مطلق وبه ویژه پس از برگشت بسیار از پاکستان؛ فرهنگ اشونت و
مخارفات بنام مذهب و دین و هرچه دیوانگی و پرااشگر و کثافت کار
را بااود به میهن مقدس ما آورده اند.
شمایک روز ازمدعیان روحانیت و وارثین نبوت چه درمنبر وچه در اانقاه و
چه درمجالس عرفانی و روحانی؛ همانند موالنا جالل الدین محمدبلخی که باچه
قوت واستوار وپایدار با الطایالت و مخارفات ضد قرءآن عیـارانـه مـی
رزمید؛ دیده وشنیده ایدکه دربارۀ استفاده ازقرءآن شریف برا پـیـداکـردن
روز ،تهمت بستن و دروغ گویی وجادوگر مردم راآگاه سااته وفهمـانـده
باشند؟ بجخجفنگ گفتن وترسانیدن جوانان ما از (ادا دیوصفـت پـیـر و
حضرت ومال وآاوند) نه شرح وتفسیر اداوند کری مهربان و بخشنده .این از
قشر مدعیان روحانیت و وارثین پیامبر !
سیاسیون عقل کل و ناف زمین ما تابه روز بقدرت رسیدن نوکر و درمانگر درد
ها مردم جلوه کرده و بمجرد تکیه بر اریکه قدرت؛ چهرۀ اصلی شان نمایان و
بجخیک مشت حرف پوچ برا مردم وجمع وغند کردن سرمایه برا اویش؛
ازهمدرد وادمتگذار وتالش وکوشش برا بهروز وپیروز و شاد دلی
وکامیابی میهن وه میهنان درکی نیست که نیست .درزیرریش شان چنان فاجعۀ
رخ میدهد که بایدرئیس مدار باجمبوریش یکجا درمحل واقعه اگر نه به جنازه
و فاتحه اش میرفتند .چه کردند و چی گفتند؟ در جهان کشور را چنین دیده
اید که پس از انتخابات رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بی کابینه در شش ماه؟
که ازدست شان دست ها براداست
ریاست به دست کسانی اطاست
سعد (رح)
بیدانشی و نا آگاهی بخرگترین و اطرناکترین دشمن انسان است.
دوشیخۀ شهید بی بی فرانده یکی از داتران آگاه از قرءان ادا کری بودکه
با مخارفات و واهیات و الطایالت ستیخید وجام شهادت را نوشید .اما تو جوان
دانشمندوآگاه دربرابر میهن و ه میهنانت چه مسئولیت و وظیفه دار ؟ حاصل
تحصیل تو چیست؟ برا ادا؟ برا مادر میهن؟ و برا اواهر و برادر بیچاره
و بی دانشت چی کرده میتوانی و چه باید بکنی؟ جنگ و ستیختودر دو جبهـه
پراطر است :اول باکهنه گرایان گندیده مغخ .دوم بانوجوان وجوان محروم از
زیور و جوهر دانش  .دستور اداوند است بخوان و به قلمی که حضرتش عل
آمواته و به ما ارزانی داشته بنویس و روشنایی ببخش و ه میهنانت را از لـبـه
پرتگاه نیستی به گلستان زندگی بخش هستی بکشان  .داستان پسر بد سرشت و
پدر دلواپس را از زبان حضرت جامی (رح) میخوانی ( :دنباله درصفحۀ چهارم)
*****************************************
برنامۀ موثر ایجاد شغل وجذب جوانان درطی 15سال نداشته وهنوز ه شغلخایی
دیده نمیشود .درین باره حکومت وحدت ملی چه راهی اندیشیده است ؟
ج  :کاریابی یکی ازبحثها پیچیده وجنجالی است درمقابل حکومت وحـدت
ملی ،ما درمرحلۀ آمدی وحکومت راگرفتی که یک میراث بسیاربد حکومت
آقا کرز رابااود داری درتمام عرصه ها ،روابط بسیاراراب بابیرون وبرادر
اواندن طالبها ،قطع وکاهش کمک ها ،شما دیدید که کمکها ایاالت متحده
به نصف کاهش یافت ،یعنی افغانستان ه کمکها اارجی اش تضعیف شده و
ه بحران انتخاباتی آمد ،وحکومت درمارکیت بصورت جد هنوزفعال نیست،
وضعیت چندان اوبی نیست ،اما تالش جد جریان داردکه طی یگان برنامـه
هایی مسألۀ استخدام واشتغالخایی مطرح شوده دربـخـش اصـوصـی هـ
حکومتی ولی درهر حال یک مشکلی است بسیار جدید وحساس کـه تـالش
داری در زمینه کارهایی انجام بدهی .
ازشما آقا کوشان بسیارتشکر که پرسشها هموطنان عخیخما در اارج رامطرح
کردید ،وامید دارم تاجایی به آنهاجواب داده باش  ،و ه امیدوارم که ادمـت
شما به ملت ازطریق ادامۀ انتشارهفته نامۀ امید ادامه یابد.
کوشان  :بنده ه ازشما جناب داکتررحیمی تشکروسپاس می کن  ،که وقـت
زیادشما راگرفت  .موفق وسرفرازباشید/.

معرفی مختصر داکترمجیب الرحمن رحیمی

داکترمجیب الرحمن رحیمی ،پژوهشگر ،نویسنده ،مترج مسایل افغـانسـتـان،
تحصیالت اویش رادر رشتۀ علوم سیاسی ،از Department of government,
University of Essexبریتانیا بدست آورده ،وصاحب تألیفات ذیل میباشد :
1ـ حیات صحابه (رضی اهلل عنه ) درشش جلد وسه هخارصفحه چـاپ شـده
است؛ 6ـ نقد برسااتارنظام درافغانستان ،شش بارتجدیدچاپ شده اسـت؛ 0ـ
احمدشاه مسعود شهید راه صلح وآزاد  ،دردوجلد چاپ شده است؛ و5ـ فلسفۀ
ظهور دولت درافغانستان ،تیخس داکتر چاپ شده ،وبه زود برگردان فارسی
در آن انتشاراواهدیافت .همچنان صدها مقالۀ پژوهشی سیاسی واجتمـاعـی
درنشرات افغانی در اارج وداال کشور ،تراج زیادمسایل تحـقـیـقـاتـی ،و
سخنرانیها تشریحی دربارۀ معضالت افغانستان در دانشگاهها بریتانیاوسازمان
ها پژوهشی افغانی درکشورها اروپایی .

داکترمجیب الرحمن رحیمی حین دریافت دپلوم داکتری
داکتررحیمی از دورۀ نوجوانی به جهادپیوست و پیوسته باقل و فکر درتحکی
وبه ثمر رساندن مقاومت ملی ملت افغانستان کوشیده ،وبه عنوان یـک جـوان
متعهد به وحدت ملی وعدالت اجتماعی درکشور بذل مساعی نموده است.
موصوف پس ازایجاد حکومت وحدت ملی ،درمقام سخنگو رئیس اجرائیۀ
دولت اسالمی افغانستان ایفا وظیفه می دارد / .

صفحۀ هفتم

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

کسل ـ آلمان

خسارات وارده بربناهای دولتی ،والتیام
دردهای روحی ملت را کدام مرجع
رسیدگی خواهد فرمود ؟ !

امیدوارم دربارۀ پرسشها ذیل ،دانشمندان بادرد ما نظریات اودرا از طریـق
این هفته نامۀ وزین ارائه فرمایند :
اول  :اساراتی که برسااتمانها دولتی ازطرف متجاوزین شورو  ،وبعـداز
طرف طالبان پاکستانی وارد آمده است ،مثل قصرداراالمان ،قصرتپۀ تاج بیگ،
قصر چهلستون ،دستگاهها پارکها صنعتی و صدها بنا فرهنگـی مـانـنـد
مجسمه ها بخرگ بودا وآثارتاریخی موزی ها تخریب وتاراج شده اند ،بایـد
حکومت وحدت ملی اقدامات عملی را آغازبدارند ،و اعادۀ مبالغ این اسارات
را ازدولت روسیۀ فدرال ،که میراثخور اتحادشورو معدوم اسـت ،ودولـت
غدارپاکستان مطالبه نماید.
درتمام این بناها وسااتمانها تخریب شده ،حقوق آحاد ملت ،بویژه آن پـا
برهنه هایی که دردشتها سوزان پاکستان وایران بسرمی برند ،حـق وحصـه
دارند ،وباید حقوق آنها به ایشان پردااته شود.
دوم  :دربارۀ صلح وامنیت ،باآنکه همه روزه درکنار میخها مدور و مستطیل
و ذونقۀ تلویخیون هاودر صفحات نشرات چاپی این مسایل مطرح وبررسی می
گردد ،اما مطالب عمده یکی دربارۀ تولیدمواد مخدر ودیگر استفـاده ازآب
دریاها ما میباشند .درهردو این موضوعات مقامات وافراد استفاده جـو
پاکستانی ،اهداف شوم اود راپیش برده ومی برند ،وبرا ادامۀ این حـالـت،
اوضاع امنیتی کشور ما را روزتاروز بدترسااته وامکان برقرار صلح را سلـب
می دارند .هرچندمبالغ هنگفت دالر طی چهارده سال ازسو جامعۀ جهـانـی
برا محو کشت موادمخدر به افغانستان داده شده ،ولی همین مافیا موادمخدر،
بادادن رشوت به مقامات دولتی ،همۀ آنراتباه و برباد کرده اند .همین افراد مافیا
که افغان وپاکستانی که همواره از منابع ومراجع آ اس آ ونظامیان پاکستان
دستورمی گیرند ،باهمه دهقانان بیچارۀ افغان رویۀ ظالمانه داشته باپرداات پول
بسیارک  ،آنهارا مجبوربه کشت اشخاش سااته وحاصل دسترنج ایشـان رابـه
قیمت کاه ماش میخرند وبه کاراانه ها هیروئین ساز پاکستان انتقال میدهند.
مفادسالیانۀ این مافیا برا پاکستان ساالنه به ملیاردها دالر بالغ می گردد.
جلوگیر ازکشت وقاچاق موادمخدر ازتوان دولت مرکخ بیرون است ،چه
رسدبه توانایی کنترول توسط پلیس سرحد  .لذا بهتر است حکومت وحدت
ملی ،ازمنابع ملل متحد وسازمانها جهانی مبارزه باکشت وقاچاق موادمـخـدر
بصورت جد وپیگیر کمک بگیرد ،تابخشی ازمنبع پولی طالـبـان ودهشـت
افگنان گلبدینی وحقانی وحاال داعش را نابود بگرداند.
سوم :تنظی بودجۀ دولت است که درباره معیارها علمی وعملی مـوجـود
است ،نمیدان وزارت مالیه باداشتن مشاورین اارجی که بهر کدام شان ماهـانـه
هخاران دالرمعاش میدهد ،چرا درعملیۀ تحلیل و ارزیابی دراواستها وزارتهـا،
عملیات موجۀ علمی رابکارنمیبرند؟ اقالم مصارفات بایست جهت رفـع نـیـاز
مندیها اصلی مردم ازقبیل تولیدانرژ برق ،اشتغالخایی وسایرنیازما به مصرف
برسد .وزیرمالیه سابق آقا زاایلوال ،بااینکه دوسه سال قبل حامدکـرز بـه
رسانه ها گفت که دراخانۀ بیت المال چندین ملیارد دالرموجوداست ،هـنـگـام
اتمام وظیفه اش ،اخانۀ االی را به حکومت وحدت ملی تسلی داد ،مـگـر بـا
حیرت تمام دیدی که چنین شخصی بالفاصله ازطرف رئیس جمهوربـحـیـث
مشاورامور اقتصاد مقررشد !
چهارم  :باالاره استفاده ازانرژ آبها فراوان کشوربایـددراولـویـت کـار
حکومت وحدت ملی قرارداشته باشد .درست است که مـرتـبـا ً در ااـبـارو
مصاحبات ،مسئولین ازوقوف اویش براهمیت این امربیانات ارائه میفرمایند ،اما
طی چهارده سال ماحتی نتوانستی یک بندآب گردان تاتکمیل وبخشی ازانرژ
برقی مورد ضرورت راتهیه بداری  ،بند سلماهنوزسرنوشت نامعلوم دارد وبـنـد
کجکی به سرانجامی نرسیده ،وبه همین قیاس سایربند ها  .مادرکشوراود مـی
توانی به حد کافی از انرژ باد و انرژ آفتاب و انرژ آب تولیدکنی  ،مگـر
دریغ ازیک مرکختولید انبوه انرژ  ،که هنوزنداری .
درتمام زمینه هایی که عرض شد ،توجۀ مخید وجد آقایان غنی و داکـتـر
عبداهلل را آرزو میداری  ،تاباکلمات والفاظ باز نکرده ،عمال ً دوسه پروژۀ مهـ
تولید انرژ را سروسامان بدهند/ .
*****************************************

احمدزی  :زمان التیام بخشیدن به
زخم های طالبان است !

61مارچ /واشنگتن ـ رویترز :غنی احمد ز رئیس جمهور افغـانسـتـان
گفته شکنجه و بد رفتار با طالبان ،سبب تشدید آزردگی و رنجش آنـان
گردیده است.آقا غنی گفته است حاال زمان آن رسیده تا به زا هـا
طالبان التیام بخشیده شود و از آنان باید معذرت اواهی صورت بگیرد .

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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عبداهلل :حکومت وحدت ملی موفق است

62مارچ/کابل ـ صدا امریکا :عبداهلل رئیس اجرائیۀ افغانستان میگویدآنانیکه
درانتظار سقوط حکومت وحدت ملی اند ،بصورت کامل مایوس اواهند شد.
اودرموردنگهدار 2088سرباز امریکا تا پایان امسال درافغانستان وتاثـیـر ان
باال امنیت در کشور گفت این قوا بصورت کل در شیوه حمایتی که در پیش
گرفته اند ،و پایگاه ها شانرا در قندهار و هرات فعال نگهدارنـد .مـوصـوف
درمصاحبه ااتصاصی به تلویخیون آشنا صدا امریکا گفت سفر به واشنگتن
دستآوردها اوب داشته وبطورمشخـص در مـوردمـالقـات در کـمـپ
دیویدبخصوص تجدید روابط ایاالت متحده وافغانستان اظهار اوشبینی نمود.
آقا عبداهلل افخود باوجودیکه تشکیل حکومت وحدت ملی یک صفـحـه
جدید روابط میان دوکشور رابازکرده ،اما این سفرمه بود تا باقـانـونـگـخاران
امریکاوسایر مقامات برا برطرف کردن"تصویر منفی" که قبل از حکـومـت
وحدت ملی از افغانستان بجا مانده بود ،مالقات ها صورت میگرفت.
درقسمت اقتصاد تفاه نامه میان وزارت مالیـه افـغـانسـتـان و اـخانـه
امریکاپنجصد ملیون دالرکمک تشویقی ،به امضا رسیدکه شامل اصالحات در
بخش ها مختلف نیخ میشود.
رئیس اجراییه میگوید افغانستان تاکنون در عرصه امنـیـتـی ،اقـتـصـاد ،
وانکشافی ازحمایت ایاالت متحده براورداراست .افغانستان به اـودکـفـایـی
نرسیده ومتکی به کمکها بین المللی وایاالت متحده در راس کشـورهـا
کمک دهنده قرار دارد .امیدوار مااینست که حکومت وحدت ملی درظرف
دهسال آینده به اتکا در عرصه امنیتی و اقتصاد سوق بدهند.

دستآوردنشست کمپ دیوید ۰۸۸ :ملیون دالر برای
اصالحات نظام درافغانستان

62مارچ /مریلند ـ 0صبح  :احمدز وعبداهلل روزدوشنبه ،سوم حـمـل ،در
کمپ دیوید،تفریحگاه رئیس جمهورامریکابامقامات امریکا رو مسایل مربوط
به امنیت ،همکار ها منطقها  ،مصالحه ومسایل اقتصاد صحبت کردند .این
نشستها ازسو سه مقام برجستۀ امریکا ،جان کر وزیراارجه ،اشتون کارتـر
وزیردفاع و جکوب لیو وزیرمالیه ایاالت متحده گردانندگی میشد.
درکنفرانس ابر درپایان این نشست  ،رئیس جمهور و رئیس اجرایـی از
جانب افغانستان وجان کر و اشتون کارترازجانب امریکابا ابرنگاران صحبت
کردند .کر ازتعهدایاالت متحده با مردم افغانستان ازطریق رابطه بادولتـیـکـه
بقول او «همهشمول »است ،اطمینان دادوگفت« :حکومت وحدت ملی کـه
اکنون مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به عهده دارد و دستور اصالحات نظام
نیخاز جانب این دولت طرح شده ،درمرکخرابطۀ دوجانبه ماقرار دارد» .کـر
افخود امریکا بنابرتوافقنامۀ همکار ها ستراتژیـک بـه هـمـکـار هـا
ستراتژیک با افغانستان متعهد است وکمسیونی که برا اعـمـال مـفـاد ایـن
موافقتنامه تعیین شد ،نشستی را امسال به ریاست صالحالدین ربانی وزیـرامـور
اارجه برگخاراواهدکردو اونیخ یکی ازاشترا کنندگان نشست بوده سفر
به افغانستان اواهد داشت .
وزیراارجه امریکاگفت کشورش برنامه جدید رازیرنام «همکار برا
توسعه افغانستان »ریخته وبرمبنا آن ،حکومت افغانستان می تواند اصالحات
الزم رادرنهادها ادمات عامه بمیان بیاوردوامریکابرمبنا رابطه ستراتژیکـی
که باافغانستان دارد ،برنامه مطروحه اصالحات را حمایت میکند .به اساس ایـن
برنامه ،امریکا مبلغ 088ملیون دالربرا اصالحات نظام به افغانسـتـان کـمـک
اواهد کرد.
وزیردفاع امریکاگفت حضورنخدیک به ده هخارسرباز امریکادر افغانستـان،
نشانه همکاریها کشورش باافغانستان است و امریکاآماده است منابع الزم مالی
رابرا نیروها افغان مهیاکند .کارترگفت« :وزارت دفاع اعالم میکندکه منابع
الزم مالی را برا نیروها افغان جستجواواهدکرد تاافغانستان بتواند هـخیـنـه
نیرو  026هخارنفر اش را تا سال 6811تامین کند» .اوافخود وزارت دفـاع
ازنخدیک با کانگرس کاراواهدکرد تا هخینهها الزم را برا نیروها امنیتی
افغان مهیاکند .رابطۀ افغانستان وامریکابه تعدادسربازانیکه درافغانستـان حضـور
اواهندداشت ،وابسته نیست ،بلکه برنوع رابطه وهمکار جامعی وابسته اسـت
که دو کشور برا رفتن به جلو ایجاد میکنند.
درنشست ابر  ،رئیس جمهور غنی احمدز باقدردانی ازسربازان امریکاکه
جان ها شان را درافغانستان ازدست داده یا زا برداشتهاند ،گفت افغانستان این
قربانی ها را به یاداواهدداشت ،افغانستان میتواند آینده اقتصاد بهتر داشته
باشد وبه مرکخترانخیت انرژ میان کشورها منطقه مبدل شود .به قول او شمار
سربازان امریکایی راکه در افغانستان باقی اواهند ماند ،رئیس جمهور اوبـامـا
تعیین اواهدکرد ،اما ابتکار نوعیت همکار ها اقتصاد را افغانستان تعریف
اواهدکرد .بقول احمدز برنامه جدیدهمکار جهت توسعه افغانستان زمینـه
رابرا رشد اقتصاد کشور میسر اواهد ساات.
رئیس اجرایی نیخبا سپاسگخار ازحکومت و مردم امریکا ،بحثها نشست
روزدوشنبه رامثمراواند وگفت این یکی از بهترین مجالسی بوده اسـت کـه
افغانستان ازلحاظ کیفی بامقامات امریکاداشته است.دربحث مصالحه وبـرنـامـۀ
جدید اداره افغانستان برا مذاکره با طالبان ،مقامات امریکامیگوینداز رونـد
که افغانی باشد وابتکارآن در دست افغانهاباشد ،حمایت میکند .با این حال ،جان
کر گفت طالبان زمانی میتوانند فرصت برگشت به مصالحه راحاصل کنندکه
دست از اشونت بردارند ،رابطهشانرا با سایر گروه ها تروریستی قطع کنند و
قانون اساسی افغانستان رابپذیرند .این در حالیست که طالبان همواره بر تغیـیـر
قانون اساسی افغانستان به عنوان یکی از شرایط گفتگو تاکید کردهاند.
با این حال ،جان کر گفت هرگروهیکه بخواهد امنیـت امـریـکـا رابـه
اطرمواجه بسازد ویابه امنیت افغانستان صدمه برساند ،افغانستان و امریکابـرا
دفاع ازمنافع مشتر شان دربرابراین گروهها اقدام اواهند کرد.
رئیس جمهوراحمدز ورئیس اجرایی عبداهلل دیروزنشستی نیخ درکاخ سفید
با رئیس جمهور اوباما داشتند.

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

 ۶۱طالب هالک شدند

5اپریل/کابل ـ تلویخیون نور :وزرات دااله اعالم کرد درپی یک سلسلـه
عملیات سیخده طالب کشته شده اند .آنان دربیست وچهار سـاعـت گـذشـتـه
دروالیتها تخار ،کندز ،سرپل ،میدان ورد  ،فراه و هیرمندکشتـه شـدنـد.
هشت طالب زامی وچهارطالب زنده به دست نیروها امنیتی افتاده اند.

م م  :هزاران جنگجوی خارجی در افغانستان است

5اپریل/کابل ـ صدا امریکا :هیئتی ازکارشناسان ملل متحد که تحری هـا
علیه القاعده را نظارت میکنند بانشرگخارش جدید گفته که شمار جنگجویان
اارجی به گونۀ بی پیشینه ازاواسط 6815تا مارچ 6812حدود 11۷افخایـش
داشته است .بیشترآنان زیرچتر گروهها وابسته به القاعده و دولت اسالمی اند
در سوریه و عراق فعالیت دارند .در گخارش آمده که حدود 2288جنگجـو
اارجی درافغانستان فعالیت داشته اند.
محمدایوب سالنگی ،معین امنیتی وزارت اموردااله حضور جنگ جویـان
اارجی رادرافغانستان تایید ،اما ارقام ارائه شده در گخارش ملل متحد راتایید یا
رد نکرد .اوافخود بیشترین حضورجنگجویان اارجی درمناطق جنوب ،شرق و
شمال شرق کشور است که بیشترآنان به زبانها عربی واردو صحبت میکننـد.
جنگجویان اارجی باعبور ازاط دیورند واردکشورمیشوند وتمویل و تجهیـخ
آنان نیخ از مناطق قبایلی پاکستان صورت می گیرد .

حکم اعدام به برادرمتجاوز برخواهرش تجاوز

 6اپریل/تخارـ بااتر :محکمۀ دروالیت تخاریک (نا)جوان رابه جرم تجاوز
جنسی براواهرش به اعدام محکوم کرد .این (نا) مردمته است که بارهابخور
براواهر هفت ساله اش تجاوزجنسی کرده است .مته پس ازواکـنـشـهـا
اانوادگی ومردم ،ازسو پلیس گرفتارشد .محکمه استیناف تخار روز گذشته
پس ازبررسی اسناد و شواهد ،این مردرا به اعدام محکوم کرد .یـک قـاضـی
محکمه گفت آنان به رویت اسنادکافی وگواه دهی برای ازاقارب مته  ،و
را به جرم تجاوز براواهر ارد سالش به اعدام محکوم کرده اند.

اگربه پیشنهاداتم رسیدگی نشود استعفا میکنم

 08مارچ/قندزـ بااتر :والی قندز هشدارمیدهدکه اگروزارت دااله بخاطـر
جلوگیر ازفعالیت افرادمسلح غیرمسئول دراین والیت اقدام جد نکند و
از سمتش استعفا میدهد .محمدعمرصافی در دیدار با بخرگان وموسفیدان قنـدز
گفت حضورگسترده افراد مسلح سبب مشکالت فراوان به باشندگان این والیت
شده وبخاطررسیدگی به این معضل تااایرماه جار به ادارات مربوط درمرکخ
فرصت داده است .صافی گفت این افرادمسلح ازحمایت برای مقامات بلندپایه
براوردار اند اما و مشخصا ً از کدام مقام نام نبرد.

۶1شهید و ۱6زخمی درحملۀ انتحاری درخوست

اول اپریل/اوست ـ بااتر :دریک رویدادانتحار پیش ازچاشت امروز در
والیت اوست11نفر شهید شدندو 25نفربشمول یک عضو پـارلـمـان زاـ
برداشتند .مهاج انتحار درحالیکه بمبی را دربدنش بسته بود ،درمیان انبوهی از
تظاهرکننده ها اودش رامنفجر ساات .تظاهرات به ااطربرکنار سرپرست
والیت اوست راه انداز شده بود .بیشترین قربانیان و زاـمـیـهـا رویـداد
غیرنظامیان اند  .رویداد درساحۀ موسوم به تپۀ متون شـهـراـوسـت درسـت
هنگامی رخ دادکه صدهاتظاهرکننده میخواستند بسو ورزشگاه شهربروند و
اجتماع اعتراض آمیخبرعلیه سرپرست والیت اوست شکل دهند.
یک مسئول صحی والیت اوست ،وضعیت حداقل پانخده زامی را نگران
کننده گخارش کرد .تاکنون هیچ فردیاگروهی مسئولیت این رویداد انتحار را
به دوش نگرفته اند .
*****************************************
شالقیان ملی واارجیان ملی را به اا سیاه نمالی ،پ ُف کردن مشک منافع ملی
بی فایده است.
درجریان پ ُف کردن مشک منافع ملی ،یکبارصدا هیبتناکی بلند شد .رهبران
حکومت وحدت ملی و صاحب نظران ملی مثل زرد چوبه ،زردشدند وهمگی
فریاد زدند :
ـ انتحارملی ،حملهء ملی ،انفجارملی ،انفالق ملی ،دشمنا ن ملی ،م ُـردن مـلـی،
ملی...مللللللللللل....
با شنیدن این صدا ملی  ،نیمی ازمنافع شناسان ،ازکلکین ها ملـی ونـیـمـی
دیگرازدروازه ها ملی بیرون پریدندوگریختند.
وقتی به چهارسوی دیدم غیراز»عطرزنندهء ملی «کسی را نیافت  .ناگخیرازاتاق
منافع ملی اارج شدم؛ دربیرون در ،با پسر جوانی براوردم که پوقانه ها
هوایی(ملی) رامی ترکاند ومی اندید!/
*****************************************

شبکه حقانی مسئول حمله درخوست است

 2اپریل/کابل ـ بی بی سی :امنیت ملی اعالم کردحمله انتحار پنـجـشـنـه
گذشته توسط شبکه حقانی انجام شده که درآن 68نفرکشته و 20نفرزاـمـی
شدند.فرد انتحار شاه غالم نام داردو ازملتان پاکستان به اوست آمـده بـود.
سراج الدین حقانی ،رهبرشبکه حقانی هدایت مستقی این حادثه رابعهده داشت.
افرادیکه درحادثه دست داشته شناسایی شده و اقدامات الزم انجام اواهد داد.

نامردان جنایتکار و قاتلین فرخندۀ شهید
*****************************************
کابل
احسان سالم

حکومت وحدت ملی یا پوقانهء ملی

سالهابودکه دنبال تعریف منافع ملی میگردیدم .ازهرکسی می پرسیدم ،جوابی
نمی شنیدم که یخ دل را آب میکرد .ازبخت نیک ،دوستی مرابه نشستی دعوت
کرد که درآن علما منافع شناسی و دانشمندان ملیگراحضورداشتند .مـنـهـ
فرصت راغنیمت شمردم ودر بارهء منافع ملی اواهان تفسیروتأویل شدم .یک
ازحاضران صدا زد:
ـ به اجازۀ بخرگان ،دراین اوضاع بحرانی ،تاوقتی که آدم ،همنوا با صدا د ُهل
ملی )،اتن ملی (رادرست اجرا نکند ،نباید ازمنافع ملی گپ بخند.
دانشمند دومی گفت :ـ تعریف شما کامل نبود.آدم لچ ولق نمی تواند درپـیـش
چش ملت اتن کند .نخست پیراهن وتنبان ملی به تن کند ،بعد ازآن بایـد اتـن
کند.
سومی غ غ کرد وگفت :ـ شما منافع ملی رابه بیراهه بردید .تا زمـانـی کـه
روزانه سه مرتبه پیش ازنان ،سرودملی رابه چهارده قرائت نخوانی  ،هض کردن
منافع ملی دشوار است.
شخصیت چهارمی که با این تعریفها موافق نبود،فریادزد:شما همگی بینی منافع
ملی را بریدید .افغان ها تا هنگامی که درد ملی نداشته باشند ،صدا برحق منافع
ملی راشنیده نمی توانند !
اعضا مجلس پرسیدند:ـ دردملی را چگونه پیدا کنی ؟
پروفیسرگفت:ـ حاجت پرسان نیست؛ روزانه سه دفعه م ُلی بخورید ،ه دردملی
پیدا میشود ه صدایش.
سیاست شناس شقیقه سفید که تا این دم ااموش بود ،لبخند زد وگفت:ـ با تأ
یید نظرداکترانهء پوهاند صاحب ،برا بلند نگهداشتن سرمنافع ملی ،نباید اجازه
دهی که غرورملی مان پایین بیاید !
یکی ازحضار پرسید:ـ غروربه کالم تان ،چه کنی تا غرورملی مان پایین نیاید ؟
سیاست شناس پیر گفت:ـ درحاالت که غرورملی تان پایین بیایید ،بیدرنگ بـا
یک داترهجده ساله باید عروسی کنید....
یک عضوجوان مجلس که با این تفسیرپیرانه ،سازگارنبود ،گفت:
ـ به اجازۀ صاحبنظران ،به نظرمن ،منافع ملی یعنی :چسپاندن سرین ها ملی بـا
چوکی ها ملی ،با استفاده ازسرش ها بین المللی.
ـ صبرکنید برادران،گپ ها شما غیرملی شدند .ازمن بشنوید :هروقتی که مـا
وشما دالرها ملی ،قصرها ملی ،موترها ملی و نوکرها ملی را صاحـب
شدی ،آن گاه منافع ملی اودش سرلچ وپا لچ به سو ما وشما می دود.
آارین صاحبنظرمجلس مشتش رابرمیخکوبیدوگفت:ـ شما سرپشقل سوارهستید
وکشمیررا می بینید .حق ناشناسی ه اندازه یی دارد .اگرما وشما به پلـیـس و
اردو ملی مان افتخار نکنی و پوز جاسوسان ملی( ،دنباله درستون دوم )

