
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

احمدزی به شریف : درمدت یک ماه گام های  
 عملی درراستای تامین صلح بردارید   ! 

ـ باختر 13 : رئیس جمهوراحمدزی با ارسال نامه به مقامات ارشـد  می/کابل 
پاکستان  منجمله  نخست وزیرنواز شریف  از آنها خواسته است تا موقف شانرا  
دررابطه به طالبان واضح ترسازند. قرار معلوم  رئیس جمهوردراین نامه به هفـت  
مورد اشاره  داشته  وتوجه  مقامات  پاکستانی  را به آن جلب کـرده اسـت .  
مهمترآنکه رئیس جمهور  این نامه را بایک مهلت زمانی ارسال داشته است، گفته  
ـیـن   ـی میشود این نامه یکهفته قبل ارسال شده وزمان رسیدگی به آن سه هفته تع
شده است، به این ترتیب  مقامات پاکستان  دوهفته  دیگر وقت  خواهند داشت  

 تادرخصوص نامه رئیس جمهورافغانستان  موقف شانرابیان نمایند. 
دراین نامه ازمقامات پاکستان خواسته شده به پایگاههای طالبان در آن طرف  
خط دیورندتمرکزواین پایگاه برچیده شودوازخاتمه بخشیدن به خشونت  طالبان   
درداخل افغانستان  نیزهمکاری گردد، عملیات ضدتروریسم دربرابرشبکه حقانی   
ـاز   گسترش  یابد وکسانیکه  مسئول  فعالیتهای تروریستی درافغانستان  اند بایـدب
ـا   داشت  شوند. در این نامه بصورت صریح از ارتش پاکستان  خواسته شده تا ب
صدوریک امر ازدادن پناهگاه  برای طالبان  امتناع ورزند، همچنان رئیس جمهور  
ازمقامات پاکستان خواسته اعضای شورای کویته شورای) پشاور(که شـورای  
رهبری  طالبان اند، تحت نظارت ویا نظربندقرار گیرند واقدمات عملی را برای   

 تامین امنیت کشور  که پاکستان  آن را دوست  خود میداند آغاز نماید . 
احمدزی دراین نامه خواستارتبادله زندانیان، جلوگیری ازمعالجه و تـداوی  
طالبان درداخل پاکستان ، قطع وفروش مواد کیمیاوی که از  آن درتولید بمب  
ـار   استفاده میشود، جلوگیری  از تهیه آن وسایل برقی  که از آن درانفجار ها ک

 گرفته میشود اقدام گردد . 
ارسال  نامه  ازسوی  رئیس جمهوربه مقامات پاکستانی واکنش مثبت  را در  
میان  مردم افغانستان  درپی داشته است، زیرا این حرکت نشان  داد که احمدزی  

 می خواهد  با پاکستان  حساب پاک داشته باشد . 
 طرح ترور جنرال عبدالرازق ناکام شد 

ـ باختر:    92 طالبان مـی  می/قندهار
خواستند این جنرال راباشکلدهی یک  
حملۀ انتحاریترورکننداماموفق نشدند .  
آمراقوماندانی پلیس قندهارگفت  آنان  

ساله راکه میـخـواسـت  39یک مهاجم 
جنرال عبدالرزاق راترورکندبازداشت  
کرده اند. اوهیبت اهلل نام دارد و باشندۀ  
اصلی شهرقالت مرکزوالیـت زابـل  
ـیـن   ـت است. ایـن کـودک درنـخـس
اعترافهایش به پلیس قندهارگفـت بـه  
دستورپدرش پاکستان رفته شیوه های  
انجام حملۀ انتحاری رادرآنجاآموخته و  
ازپاکستان مامورترورجنرال عبدالرزاق  

 مسئول پلیس قندهار شده است. 
جنرال عبدالرزاق که ظاهراً اندیشۀ ضد طالبانی دارد تاکنون نزده بار ازسـو  
قصدتروریستی جان به دربرده است. اوبارهاگفته به دلیل اینکه دشمن سرسخت  
طالبان است آی اس آی میخواهد به هر شکل ممکن وی را ترورکند. تاکنـون  

 طالبان و سازمان استخبارات پاکستان درین باره چیزی نگفته اند . 
 ادامۀ درگیری های داعش وطالبان درننگرهار 

ـان وداعـش در  92 ـ باختر: درگیریها میان افراد وابسته به طالب می/ننگرهار
والیت ننگرهار کماکان ادامه دارد. این درگیری ها ازیک ماه به اینسودر بخش  
هایی ازولسوالیهای شینوار، خوگیانی اوج گرفته است.به اساس گزارشها، دراین  
ـا   رویارویی ها افراد وابسته به داعش تلفات سنگینی برطالبان واردکرده وده ه
روستا را از مهاجمان طالب دراختیار گرفته اند. یک مسئول محلـی دروالیـت  
ننگرهارکه نه خواست نامش فاش شودگفت دراین درگیری ها تاکنون نزدیک  
ـان   ـاجـم به  صد طالب مسلح کشته وزخمی اند و همچنان ده ها روستا ازنزد مه

 طالب به دست افراد داعش افتاده است. 
ـان   محمد نعمان هاتفی سخنگوی نیروهای اردو دربخش هایی ازشرق افغانست
نیز درگیری های مرگبار طالبان و داعش درننگرهاررا تایید کرد و گفت کـه  

 دراین نبرد ها طالبان تلفات سنگینی دیده اند . 
 وزارت اطالعات تفتیش شد ! 

ـ افغان پیپر   99 ـفـت:  می/ کابل  : یک منبع دروزارت اطالعات وفرهنگ گ
پسرجوان آقای وزیراطالعات و فرهنگ دردفاتر مختلف این وزارت تشریف  
برده تمام وسایل و تجهیزات دفاتر این وزارت را تفتیش کرده است.پسر جناب  
وزیرکه حدود سی سال دارد وپیراهن تنبان کریمی و واسکت سیاه به تن کرده  
بود، بهردفترواردمیشدومیگفت بخاطرتشخیص و رفع مشکالت دفاتر وزارت  
اطالعات و فرهنگ آمده است. از بررسی چیدن چوکی ها تا روک های میزها  
 را نگاه می کرد.این درحالی است که پسر وی هیچ سمتی دروزارت ندارد !  

 مالقات عبداله با ستانکزی طالب 
ـ افغان پیپر 32 :آوازه است که معصوم ستانکزی بعنوان وزیر دفاع  می/کابل 

معرفی شدوداکترعبداهلل آنراردکرده، خودش را پیش رهبران میرساند وکمپاین  
داردهرچه زودترتوافق آنها رابگیردو به مجلس معرفی شود. زمانیکه اوبا داکتر  
عبداهلل مالقات داشت وخواهان توافق وی شد، رئیس اجرائیه به اوگفـت اوالً  
ـا   مریض هستی و از توان کار وزارت دفاع بر آمده نمی توانی. دوم خودت ب
طالبان رابطه داری ونباید در وزارت دفاع کسی گماشته شودکه با طالبان زیرنام  
ـتـر   تأمین صلح تماسهای مکررداشته باشد.با این استدالل ستانکزی قناعت داک
 عبداهلل را فراهم کرده نتوانست و پشت سرش خاریده از دفتر وی خارج شد. 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت
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 مبـــارک باد آمــد مـاه  روزه                 رهت خوش باد  ای  هـمراه روزه
 که بودم من  به جان دلخواه روزه       شدم در بــام تا مَـــه را ببینم
 نهان چون  ترک در خرگاه  روزه        به جز این مه ، ماهی است پنهان
 درین مه خوش به خرمنگاه روزه        بدان مه  ره بَرَد آن کس که  آید

 حضرت مولینای بلخ  

 جرگۀ اضطراری برگزارشود   ماه آینده لویه     6در 
ـ روزنامۀ ماندگار   92 ، عنوان  ” افغانستان به کدام مسیر روان است : “ می/کابل 

کنندۀ جاری بود،    نشست جمع بزرگی ازنخبگان کشورپیرامون وضعیت نگران 
که روزدوشنبۀ هفتۀ جاری ازطرف کنفرانس آجندای ملی در کابل برگزارشد.  

ماهگی دولت وحدت ملی را بـه    2 درین نشست، نخبگان سیاسی و تحلیلگران،  
های خود را ازناحیۀ بازی کالن و پروژۀ بزرگ،    نقد و بررسی گرفتند و نگرانی 

ـلـوم    اس   گرایی، پدیدۀ نوظهورداعش، نقش آی   موج افراط  آی وموقعیت نا مع
افغانستان ابرازداشتند. نقش برجستۀ نخبگان کشوردر معادالت جاری نیز مـورد  

گان ضمن تأکیدبرتقویت نظام اما تغییـرات    کنند   گفتمان قرار گرفت. اشتراک 
در نحوۀ حکومتداری، تطبیق موبه موی تفاهمنامه امادعـوت  لـویـه جـرگـۀ  

ـلـی در    اضطراری درمدت شش  ماه، به ضرورت  تهیۀ یک استراتژی مدون  م
ـنـدای    چارچوب آجندای ملی، سراسری ساختن  کنفرانس  های دایماً فعال آج

 ها و سایر مسایل ملی پرداختند.   ملی، تشخیص مشکالت ویافتن راه حل 
آقای احمدولی مسعود، رئیس کنفرانس اجندای ملی، نخستین سخنران درین  
 نشست بود. متن سخنرانی  ویرا درادامه میخوانید .              )دنباله درص آخر( 

 کشند   بیش از یک سوم مردان کابلی سگرت می 
ـ بی بی سی:    13 جوزابه مناسبت روز    31 درمراسمی که روزیکشنبه می/کابل 

ـان    جهانی مبارزه با تنباکو درکابل برگزار شد، مقام  های وزارت صحت وسازم
بهداشت جهانی از دسترسی آسان شهروندان این کشور، بویژه جوانان به تنباکو  

های آن ابراز نگرانی کردند.شعارامسال روزجهانی مبارزه با تنباکو،    و فرآورده 
 )تجارت غیرقانونی محصوالت تنباکو را خاتمه دهید(، بود. 

ـامـه    ریزی و سیاست   احمد جان نعیم، معاون برنامه  گذاری وزارت صحـت ع
های آن    درمراسم امروزگفت تجارت غیرقانونی، دسترسی به تنباکو و فرآورده 

های مالیاتی دولـت،    سازد و عالوه بر آن با ضعیف ساختن سیاست   را آسان می 
شود که قرار است در توسعه اجتماعی و اقتصادی، از    سبب کاهش عوایدی می 

 جمله در بخش بهداشت به مصرف برسد. 
ـای آن در    در مورد تجارت غیرقانونی تنباکو و میزان استفاده از فرآورده  ه

افغانستان، اطالعات دقیقی در دست نیست. اما به نوشته وبسایت سازمان بهداشت  
ازدانـش    91۲ دهد که    نشان می   9131 های این سازمان در سال    جهانی، بررسی 

سال سن دارند، سگرت می کشند. عالوه برآن    32 تا    31 آموزان افغان که بین  
کنند که یک یا چند    هایی زندگی می   از دانش آموزان افغان نیز در خانواده   11۲ 

 کشند.   عضو آنها سیگار می 
افغانستان کشوری است که سیگار در آن ارزان است و عالوه بر آن، استفاده  

های اخیر بخصوص در میان جوانان افغان افزایش یافته    از چلم/ قلیان نیز در سال 
 است. 

ـا   افغانستان کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی برای کنترل دخانیات را امض
کرده است.سال گذشته نیز مجلس نمایندگان افغانستان، قانون ممنوعیت استفاده  

 از دخانیات در اماکن عمومی را تصویب کرد . 

دفتر شورای امنیت ملی مسئول تسوید 
 !تفاهمنامه با پاکستان نیست !!

ـ باختر 92 : دراعالمیه که ازسوی شورای امنیت ملی امروز به نشر  می/کابل 
رسیدگفته شد ازچند روز بدینسوحالت حقوقی، محتوا و پروسۀ ترتیب دهـی  
تفاهمنامۀ همکاری بین سازمان های استخباراتی افغانستان و پاکستان به بحث داغ  
روزتبدیل شده است. درین جریان معلومات نادرستی به شورای ملی افغانستان و  
مطبوعات کشور از سوی منابع مشکوک داده میشود. دفترشورای امنیت ملی،  
با  ابراز تأسف برین امرکه عرصۀ منافع علیای کشور وامنیت ملی افغانستان در  
ـادۀ   ـف ـت شرایط دشوارجنگی برای اهداف شخصی وشخصیت کشی مورد اس
ابزاری قرارمیگیرد، الزم میداندبه منظور رفع تشویش افکار عامه چند نکتـه را  

 واضح سازد: 
ـامـه   ـن اول، چنانچه ریاست جمهوری اسالمی افغانستان اعالم کرداین موافقت
ـهـوری   نهایی نبوده و تاکنون از سوی شورای امنیت ملی و مقام ریاست جـم
اسالمی افغانستان تائید نشده است. قراراست این مسوده، بادرنظرداشت اصـل  
اجماع رهبری حکومت، نمایندگان مردم وشخصیتهای ملی، درپنج مرحلـۀ از  

 قبل مشخص شده نهایی گردد. 
دوم، دربحثهای مقدماتی ایکه تاحال صورت گرفته، دفتر شورای امنیت تنها  
وتنهانظریات خویش رابا ارگانهای مربوطه که مسئول تسوید این تفاهم نامه بوده  

 اند، در میان گذاشته است. 
سوم، افزون برارائۀ نظریات به مراجع مسئول، دفترشورای امنیت ملی درهیچ  
یک ازمراحل تسوید متن و روند مشورتی ایکه به این ارتباط براه انداخته شده  
ـتـر   دخیل نمیباشد. ازینرو هیچگونه مسئولیتی درتهیه وترتیب سندمذکوربه دف

 شورای امنیت ملی راجع شده نمی تواند. 
چهارم، مشاورامنیت ملی که بنابرمعاذیرصحی درخارج ازکشوربود، نتوانست  
درجلساتیکه بانمایندگان مردم دایرگردید، حضور بهم برساند. مشاور امنیت ملی  
به مجرد بازگشت از سفر با کمال صداقت در هر مجلسی که شورای ملی کشور  
ـام   الزم بداند حاضر خواهد شد و به سواالت نماینده گان مردم با صراحـت ت

 جواب خواهد گفت . 
 طالب در چند والیت   99هالکت  

ـ باختر   11 : نیروهای اردوی ملی بخاطرسرکوبی ونابودی هـراس  می/کابل 
ـان، وردوج ،   افگنان عملیاتهای تصفیوی را درولسوالیهای جرم، بهارک، یمگ
ـیـزاب   بدخشان ، دندپتان و زرمت پکتیا ، چوره ، خاص ارزگان ، دهراود و گ
والیت ارزگان ، گومل ، گیان  پکتیکا ، قدس بادغیس، خوگیانی غزنی، میانشین  
ـتـون   قندهار ، چمتال بلخ ، تگاب کاپیسا ، باال بلوک فراه ، مارجه هلمند ، پش
زرغون هرات و مربوطات والیتهای خوست وسرپل اجرانمودندکه درنتیجه نود  

 شان گرفتارگردیدند.   2و سه طالب مسلح کشته، شماری ازآنهازخمی و 
همچنان درانجام این عملیات ها تعداد اسلحه ، مهمات ثقیل وسایر تجهیـزات  

 نظامی نیز بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است . 
 تمام تحرکات تروریستی درشمال خنثی شد 

ـ باختر 91 : وزیر امور داخله امروز در یک نشست امنیتی، وضعیت  می/کابل 
ـای   ـیـروه امنیتی کشور را بررسی نمود. نورالحق علومی شجاعت و پایمردی ن

 امنیتی بویژه منسوبین پلیس ملی دروالیت هیرمند راستایش نموده گفت:  
ـان مـردم   ـن به اساس گزارش مسئولین امنیتی یک گروه صدنفـری دشـم
افغانستان که قصدداشتند بریکی ازپوسته امنیتی درولسوالی خانشین پس از انجام  
ـیـس،   حمله های انتحاری، بگونه گروهی حمله نمایند ، ازاثربیداری نیروهای پل

تروریست بـه اسـرع  32این حمله از سوی پاسداران شجاع پلیس باکشته شدن  
 وقت دفع شد . 

ـای   ـه همچنان وزیرامورداخله عملی شدن برنامه های امنیتی وپیشبرد عملیات
تصفیوی علیه گروههای هراس افگن دروالیات بغالن ، کندز ووالیات مختلف  

 را موفقانه ارزیابی کرد . 

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، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم میکند

 ارسال پول به تمام دنیا بزودترین فرصت با 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 برومفیلد ـ کلورادوداکتر غالم محمد دستگیر                       
 ؟ کدام دوپاسپورته ها ؟؟

چندی قبل دوست عزیزهمصنف گرانقدرم محترم محمدعمرملکیار درگرد  
همآئی )بنیاد آب( محترم آقای شفیع عیاردر ویرجینیا خطابۀ وطندوستانۀ ایراد  
نموده به دوموضوع مهم وحیاتی برایما افغانهای خارج مرزی  اشاره کـردنـد   
یکی موضوع دوپاسپورته ودیگری هم غصب حق رای ما درانتخابات افغانستان.  
من درین مرحله میخواهم دربارۀ دوپاسپورته هاکه چندین بارازآن درنوشته های  
خود تذکرداده ام، چندسطری حضورخوانندگان وطندوست هفته نامۀ وزیـن  
امید، که درسال بیست و چهارم خدمت مطبوعاتی خود قدم گذاشته اسـت    

 تقدیم کنم . 
ـاه   دو پاسپورته به گروهی اطالق میشود که: بنابرشرایطی در خارج از زادگ
اصلی خود دریک مملکت دیگرحیات بسربرده درعین زمان پاسپورت وطـن  
ـیـگـردیـم:   ـقـب بـرم خودراهم نگهداشته اند. برای توضیح بیشترکمی بـه ع
اعلیحضرت شاه غازی امان اهلل خان یکعده زنان و مردان افغان رابرای تحصیالت  

ـای  22عالی به خارج فرستادند که   ـن ۲ شان بوطن برگشتند و درحقیقت زیـرب
علمی  عسکری و اکادمیک را گذاشته، درآبادی علمی و فزیکی مملکت رول  
مهم بازی کردند. اما سیستم غدارنادری تعدادزیاد شانرا بدارکشید  درسیه چاهها  
انداخت  لت وکوب کرد  و بدهن توپ بست، تاجسم نحیف و زارشان پارچه  

 پارچه بهوا پرواز گیرد. 
درعین زمان سیستم نادری، مخصوصأ درساحۀ طب یکتعداد محصلین را به هند  
)داکترهمایون خان بعدها داکترخصوصی ظاهر خان(  به امریکا )داکتریوسف  
خان جنرال قوماندان شفاخانۀ نمبر یک اردو  داکترظاهرخان بعدهارئیس شورا  
ـا و   وصدراعظم  داکترمجید بکتریولو جست بعدهاسفیر درلندن  وزیر وزارته
مشاورو...و...( در جرمنی ) داکترغالم فاروق بعد وزیر صحیحه و...(و دیگران  
که من دربارۀ شان معلومات کافی ندارم. این متخصصین وطندوست بوطن بـر  
گشتند ودرساحه های طبابت  اداری و اکادمیک برای ملک و ملت خود مصدر  
خدمات شایان شدند. چون همۀ اینها جان بحق سپرده اند به روح پاک شان درود  

 و تهنیت بی پایان نثار میدارم. 
شامل صنف چهارم لیسۀ حبیبیه شدم امریکائیها سیستم  3219وقتیکه من درسال 

درسی را درکنترول خود داشتند، وفارغان اول دوم وسوم صنف دوازده رابـه  
امریکاجهت تحصیالت عالی می فرستادند. تاجاییکه بخاطردارم اسحق شهریار،  
حسن کاکر  کامرانی  خان امیرمحبت  سخی دانشجو  برادر داوودموسی  عمر  
نور وغیره به امریکافرستاده شدند،که بجزسخی دانشجو دیگران دوباره بوطـن  
برنگشتند. دروقتیکه ماصنف دوازدهم شدیم برای رفتن خارج امتحان کانکوررا  
بمیان آوردندکه تنها)عبدالتواب، گمان میکنم حکمت تخلص میکردند( ازچهار  
دهی کابل موفق ودر شق پترول به تکساس فرستاده شدکه دوباره برگشت ودر  
ـان   ـتـگ وزارت معادن و صنایع مصروف خدمت شد. عالوتأ درلست خارج رف
داکتر انوارالحق احدی سابق وزیرمالیه سابق، پروفیسردر رودایلند امریکا  زلمی  
ـاور ارشـد   خلیلزاد اشرف غنی احمدزی  اسحق نادری ازمکتب غازی و مش
اقتصادی کرزی ودیگر کسانیکه، چون معلومات کافی ندارم، واز عقب پـرده  
فعالیت دارندتبصرۀ ندارم، اماایشان خودرا می شناسند و جزو این گروه ترک  

 تابعیت کنندگان افغانی اند . 
انقالب شکست پذیرخلق وپرچم سبب شدکه یکتعدادزیادازعلما  نویسندگان   
ـات   تجار  مردم عادی وحتی بیسواد ازراههای اکثرأ غیر قانونی فقط جهت نـج
ـان   حیات خود و فامیلهای شان جبرأ مجبور به ترک وطن شده درممالک میزب
ـیـد   مسکن گزیده جهت تسهیالت امور زندگی، پاسپورت اخذ ولی همه به ام
ـنـد،   ـتـوان اینکه روزی برای وطن و زادگاه مادری خودمصدر خدمت شـده ب
ـات   ـیـح پاسپورتهای وطنی خود را هم با خود نگه داشته بودند. بناء  قرار توض

 فوق ما کتگوریهای مختلف دو پاسپورته ها داریم : 
گروپ اول کسانی اندکه دولتهای وقت آنها رابخارج فرستاد تا متـخـصـص  
ـیـده   شوندودوباره برگشته زیربنای اقتصادی واکادمیک کشور را تقویه بخـش
برای مردم خود خدمت کنند. اما مملکت را که به ایشان ضرورت اشد داشت  
ترک، وتابعیت بیگانه راپذیرفته  برای کسب موقعیت وبه اصطالح تکه شیرینی  
باسیاستمداران و اولیای امورممالک متبوعه جدید ازاحترام به مردم  مملـکـت  
ـان   وحتی دین خود دوری جستند وکدام احترام قایل نبودند، بعضی ازین تارک
تابعیت افغانستان، به عضویت دستگاه استخبارتی بیگانه هم مفتـخـر شـدنـد و  
گروهی بسیار محدود دردوام پیروی ازدین اسالم و بنای مساجد نیزکوشیدند.  

هایا فرصت طلبانی بودندکه اززمینه استفاده   opportunistدر حقیقت این همان  
کرده پروفیسرشدند  مخترع گردیدند ودرسیاستها راه یافتند و باسیاست مداران  
رشته ها تنیده از مملکت ومردم خودفرسخها دورماندند. ولی چون فـرصـت  
بازمهیا شد باداران شان به ایشان وظیفه دادندتا برای تخریب  نه آبادی مملکت   
راهی افغانستان شوند. بعضی ازینهاتاحدی بی احساس وحلقه بگوش بودند کـه  
برای رسیدن بمقام وزارت خانم جوان ومقبول امریکائی و اطفال خود راپـس  
ـعـضـی دیـگـربـر   سرگذاشته دوان دوان سوی کرسی وزارت شتاب زدند  ب
افتخارات افغانستان چون اعلیحضرت غازی امان اهلل خان اتهامات بستند تاباداران  
انگریزی خود رابرائت بدهندو یکتعداد زیادشان که مشاورارشداقتصادی کرزی  
بودندکشتی اقتصاد افغانستان را بورطۀ هالکت طوفان رشوه ستانی و فساد اداری  
ـبـی   مغروق ساختند. اینها همان دوپاسپورته های اند که در وقـت آرامـی نس

 افغانستان برضای خود ) ترک تابعیت( کرده بودند . 
ـارتـی   گروپ دوم کسانی اندکه پیشۀ تجارت داشته وبرای پیشبرد امور تـج
خود مجبور بودندپاسپورت بیگانه راجهت تسهیالت امور تجارتی به جیب نگه  
ـا   دارند. بعضی ازینها هم درکشور متبوع و هم درافغانستان تجارت وفابریکه ه
ـا   دارندکه تا حدی دراقتصاد مملکت کمک نموده برای یکتعداد محدود افغانه
زمینۀ کار مساعد ساختند، واگرحکومت کرزی واشرف غنی باآنها کمک می  
ـاد   ـتـص نمودندویابنمایند امکان داشت وداردکه خدمات بیشتررا جهت بهبود اق
ـا   افغانستان مهیاسازند. وهستند یکتعداد ازین تجارکه بعوض مقدم شمردن افغانه
ـا   دراستخدام کارگرازپاکستانیها استفاده میکنند تارابطۀ استخباراتـی خـودرا ب

 پاکستان گرمتر و مستحکمتر سازند . 
گروپ سوم آنعده دوپاسپورته های اندکه دراثرفشارظلم خلق و پرچم وطالب  
های پاکستانی مجبوربه ترک وطن شده زمینۀ زندگی مؤقر  برای خودو اوالد  
 خود دریک ملک بیگانه مهیانموده، اما افغانیت ووطندوستی)دنباله درص هفتم( 

 یادداشت مدیر 
 بررسی سیاست احمدزی با پاکستان 

جناب علی مدنی، سابق استاد دانشگاه کابل، وگردانندۀ برنامۀ رادیو نـوای  
کهساردرآسترالیا، راجع به تفاهمنامۀ امنیت ملی افغانستان باآی اس آی، وسایر  
  13مسایل مبتالب ه کشور، بامدیرامیدمصاحبۀ انجام داد، که درنشرات روزیکشنبه  

می آن رادیو پخش شد. اینک متن آن بجای یادداشت مدیر، به نظرخوانندگان  
 ارجمند می رسد :  

پرسش: آقای احمدزی رئیس جمهورافغانستان نامۀ سری ومحرم رابه دولت  
مردان پاکستان فرستاده، که درآن خواسته شده تاسران طالبان دستگیرشده واز  
راه قانونی باایشان برخوردگردد. این نامه کامالً نشان میدهدکه دولت افغانستان  
ـیـری واحـدو   ـعـگ درسیاست خارجی خودبخصوص در قبال پاکستان، موض
مشخص ندارد، ومادیدیم که این موضعگیریها درطول چندهفته درتغییر است.  
روی همین نامه صحبت کنیم که تاچه حدودتأثیرگذار بوده میتواند، ودیـگـرا  
ینکه دولت افغانستان چراچنین تغییر وضعف درمقابله پاکستان دررابطه بامسایل  

 خارجی نشان می دهد ؟ 
ـفـع   پاسخ : هرحکومتی سوءاستفاده هایی دررابطه باحکومتهای دیگربـه ن
ـان   خویش میکند،ولی کشوریکه مورد سوءاستفاده قرارمیگیرد، اگررهبران ش
یک گروه فاشیستی یاشخص کم عقل یافارغ ازعقل مثل آقای احمدزی باشد،  
به روشنی به جهانیان ابرازمیکندکه من یک نامۀ کامالً سری ومحرمانه که هیـچ  
کس دیگری ازآن آگاه نیست، فرستاده ام به دولتمردان پاکستان، وازآنان چیز  
ـاه شـود.   یهایی خواسته ام که غیرازآنها ومن، کسی دیگرخبرندارد ونبایدآگ
اصوالً این کارمسخره است ! ببینید اگرواقعاًاین نامه سری ومحرم بوده، چه دو  
ـامـۀ   هفته پیش وچه یک هفته پیش، باید )سری ومحرم( میماند، اما چراچنین ن
سری ومحرم پیش ازینکه بدست دولت نامردان پاکستان برسد، مردم درسراسر  
ـای   ـه ـازی دنیااز آن آگاه شدند؟ پس معلوم است که چنین بازیها ازهمان دست ب
ـای   نابخردانه وعوام فریبانه وانحراف اذهان مردم است تاگفته شودببینید این آق
ـان   ـت احمد زی کامالًدرراه منافع ملی وعزت ملت افغانستان کارمیکندوبا پاکس
قوی پنجه چنین اولتیماتوم داده که چنین کن وچنان کن ... )بگیر و ببند و بـه  
دست من  پهلوانش بده !(، بهرحال این نامۀ ظاهراً سری، کامالًتبلیغاتی وپروپاگند  
بوده، انحراف میدهد افکار واذهان مردم افغانستان را، دم مرغ اززیر بغلش معلوم  
است، وامضای تفاهمنامۀ امنیتی باآی اس آی کالنترین دلیل وحجت ازهمدلی  

 وهمراهی وهمفکری او با آی اس آی پاکستان میباشد. 
پرسش : درهمین هفته اخباری دررابطه باتغییرات یامقرریهای جدیـد وبـر  
کناری افرادکارکشته درریاست عمومی امنیت ملی، که نهاد اطالعاتی و ستون  
ـیـۀ ضـد   فقرات ادارۀ امنیتی کشوراست، شنیده شدکه تا حدودی اینها روح
پاکستانی داشتند، دست شان ازکارگرفته شده، ویکتعداد دیگری مثل سخنگوی  
خودآقای احمدزی منحیث معاون آن اداره تقرریافته، وهنوزهم این مقرریها و  
موقوفی هاادامه دارد. ارتباط امنیت ملی راباسیاست عمومی دولت آقای احمد  

 زی را چگونه ارزیابی می کنید ؟ 
پاسخ: این مسأله باموضوعی که پیشترباهم بررسی کردیم، صددرصد مرتبط  
اند، وآن عبارت ازسپردن مقدرات افغانستان به آی اس آی است. من مطمئنـم  

ـال    9119که شنونده های رادیونوای کهسار، بیشترازمن به خاطردارندکه درس
ـنـرال   وقتی کرزی رئیس ادارۀ انتقالی بودوبه پاکستان رفت، خواست اولی ج
ـنـد،   مشرف ازوی این بودکه خطر کالنیکه )ازافغانستان( پاکستان راتهدیدمیک
عبارتست ازینکه درقوای دفاعی وامنیتی افغانستان، افرادیکه با احمدشاه مسعود  
ـادی   همکار بوده اند، بیشترین هستندواین امر به امنیت ملی پاکستان خـطـرزی
ـان   است، شمالطفاًاین دستگاه راتصفیه بکنید واشخاصی را که سالهای سال اززم
حکومت مجاهدین درآن کارکرده اند، باید ازین دستگاه رانده شوند تاما بتوانیم  

بخاطرداریم که در    9112باخیال راحت باشمامذاکره کنیم. یک مرحلۀ راهم از 
ـیـس   یکی ازسفرهای بیست بارۀ کرزی به دربارمشرف، آقای امراهلل صالح رئ
عمومی امنیت ملی افغانستان بودند وایشان یک لیست بسیارموثقی که گفته شد  
ـاوی   حتی سی آی ای درتهیۀ آن باادارۀ امنیت ملی همکاری کرده بـود و ح
ـان بـود،   آدرس های سران طالب وسایرتروریستها، باشماره های تلفون همۀ ش
ـیـزش   درحضور رئیس جمهورافغانستان به رئیس جمهور پاکستان داد وروی م
گذاشت . این کارچنان عکس العمل مشرف رابرانگیخت که آن کاغذ رامچاله  
کرد وباکلمات دور از اخالق ومذاکرۀ دپلماتیک، آقای صالح راسرزنش کرد،  
وآقای کرزی بدون اینکه ازرئیس امنیت خود دفاعی بکندوبه مشرف بگویـد  
این شخص رئیس امنیت ملی افغانستان است وکارش اینست و هرآنچه میدانـد  
بگذارید به شما بگوید... اماکرزی چنان نکرد ووقتی به وطن برمیگشت، جنرال  
ـازی،   مشرف گوشهایش راچنان تابیدکه اگراین شخص را ازامنیت ملی دورنس

 روابط ماهیچگاه خوب نمیشود! 
این امرادامه داشت به اشکال مختلف که همه شاهـدآن بـودیـم، وزشـت  
ترینش درآمدنها و رفتنهای مکررمقامات امنیتی پاکستان ورئیس ستاد ارتشش  
وباالخره رئیس جمهورسابقش وصدراعظم الحقش همۀ اینها درهمین راستابوده  
تاامنیت ملی مارا کامالً خنثی وغیرفعال بسازند درارتباط باپاکستان. وچون واقعاً  
درامنیت ملی اشخاص آگاه ازتمام خبائث فکری وذاتی آی اس آی، موجـود  
است، این کالنترین خطربرای پاکستان شمرده میشودکه همین موضوع مهم و  
حیاتی برای آن کشور، پیش شرط اولی واصلی پاکستان برای روابطی که مورد  

 تقاضای کرزی واحمدزی بوده ومیباشد، مشخص شده است . 
این تفاهمنامۀ امنیتی مردود وضدمنافع ملی افغانستان، آن پیش شرط اساسی  
پاکستان راکامالً مهیا ومیسرساخته است، اگرچه تفاهمنامه از سوی آحادملـت،  
ازسوی شورای ملی، نهادهای مدنی، وحتااز طرف عدۀ از دستۀ اشراراحمدزی،  
نیز ردشده است. امااینکه احمدزی آیا به این اعتراضات ملت توجهی میکنـد؟  
نخیرنمیکند ! بلکه با رهنمایی کاکایش قیوم کوچی که سردستۀ فاشیستان ضد  
وحدت ملی کشور میباشد، بسیارهم زمینۀ تصفیۀ واقعی دستگاه امنیتی کشور ما  
ـار   ـی مساعد ساخته است. اجمل عابدراکه سخنگویش بود، آورده ودر بخش بس
حساس پالیسی سازی امنیت ملی مقررکرده که گویافرد بسیار مطمئن ومـورد  
اعتماد راولپندی واحمدزی میباشد .  وقس علیهذا، همۀ تقررات بعدی رابه رأی  
العین خواهیم دیدکه درراستای تصفیۀ ادارۀ امنیت ملی کشور، یعنی چشـم و  
گوش ودست وپای دستگاهی که حافظ استقالل، تمامیت ارضی وامنیت ملـی  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  : میباشد، خواهدبودوالغیر، چه تفاهمنامۀ امنیتی امضاشود یانشود  )ص ششم( 

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

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

Telephone: 805 241 0780    

ـ کالیفورنیا محمد طاها کوشان                                                    فریمونت 
 سخنی با هم میهنان و گپی با اشرپ عنی احمدزی 
ــسانۀ ما دارد و ما هیچ   عنقا سر و برگیم  مپرس از فقرا  هیچ        عالم  همه اف

 گفتن چه شنیدن            توفان صداییم دراین سازوصدا هیچ     زبروبم وهمست چه 
هفته نامـۀ  9131جوالی  32برابربا    3129سرطان   92مورخ    221در شماره  

امید نوشته بودم: )تصمیمهای مقطعی و عجوالنۀ سیاستمداران امریکا ازقـرعـه  
ـانـی   انداختن بنام دمدمی مزاج کم عقلی بنام حامدکرزی در بن، گرفته تاپشتیب
ـاز   ازتقلب اودرانتخابات دوردوم  ودستگیری دوسه بارازسقوط حکومت این ن
ـاالری و   دانه ویکدانه سیاستمداران امریکا  پشتیبانی وتوسعه خانخانی وقبیله س
کهنه گرایی فکری کرزی باطالبان ازجانب سردمداران امریکا  باالخره خـود  
شانرابه بینی رسانیده و میخواهند یکباردیگر همان اشتباهی راکه درایـران در  
براندازی دموکراسی نیم بندوابتدایی شاه ایران و به قدرت رسانیدن آخوندهای  

 متحجر تنگنظر خونریزکرده بودند بازدرافغانستان تکرار نمایند. 
 پر است آفاق از غوالن آدم رو چه ساز است این 

ــشی یا مرگ آگاهی                  )بیدل رح(  ــ ـان یا دان ــ  به این بی دانشـ
اما این تکراراشتباه، تنهایک کشور و هژده ملیون نفوس آنرا درقید زنـدان  
طالبان متحجر خون آشام رها نمیکنند، بلکه بازبه القاعده و تندروان بی دانـش  
گلبدینی وحقانی ومال عمرکمک مینمایندکه این بارباشدت و ح دت وقهرهـر  
چه بیشترداخل افغانستان شده، باهمکاری وپشتیبانی آی آس آی پاکستان  وبازبه  
رهبری وسرکردگی خونخور ملت افغانستان یعنی نواز محمد شریف صدراعظم  
پاکستان، )که افتخار ازبین بردن اردوی افغانستان را به همکاری گلبدین و حقانی  
و القاعده از بزرگترین دست آورد های کاری خویش در دوران صدارت اول  
ـار   ـه خود پیش از مشرف  دانسته و بار بار در پارلمان پاکستان از آن دفاع و اظ

 افتخار نموده بود( دمار از روزگار ملت افغانستان خواهند کشید .   
که اینبارنیزملت مابرای دفاع مشروع خویش همانند دوران مقاومت متحدتر  
ویکپارچه بازبه پاخواهند ایستاد  ولی ابعاد و زوایای پرخطر همکاری تنگاتنگ با  
ارتشیهای تنگ نظروتندرو پاکستانی و بمبهای اتمی شان خطر بزرگی را بـرای  
احاد کشور های جهان به میراث میگذارندواین ارمغان شوم مانند سرطان خبیثه  

 سرتا سردنیارابه چالش خواهدکشید. باز این بیت با پایه و مایه بیادم آمد:  
 کار سازان جهان در کار خود در مانده اند 
 آب نتواند که شوید گرد روی خویش را  

حاال به این نتیجه میرسیم که با بقدرت رسیدن نوازشریف در پاکستان عیـن  
ـتـی در   همان سناریوی سابق بابهانه اینکه حامد کرزی سنگ انداز شاهراه امنی
افغانستان است، ایاالت متحده امریکا خود را پس میکشد وچمچه انگریز یعنـی  
ارتش و آی اس آی و حکومت نواز شریف در پاکستان، همه چیز را به نیابت  

 انگریز، بدست خواهد گرفت! که ال وقع اهلل.  
در انتخابات سال گذشته نیز اوباما با فرستادن جان کیری وزیرامور خارجـه  
اش یک جفا ویک اشتباه بزرگ ونابخشودنی دیگررا مرتکب گشـت وآن  
سهیم ساختن دیوانۀ که از نگاه روانی و عصبی )سمپاتیکوتونیک( را در راس  

 قدرت در افغانستان نصب نمود .   
وامروز بازمی بینیم که برمیهن بیچاره و درمانده ماچه میگذرد. همین امروز  

بایکی از دوستانیکه بیشترازچهل و پنج سال دوست بسیار نزدیک    9132 می    92 
هستیم و ازسه سال پیش برای کار های شخصی خویش درکابل زندگی میکرد  
و تا همان سه سال پیش نیزنظرمن و او در باره اوضاع سیاسی میهن کامال درتضاد  
بود  خودش اقرار نمود که هفته نامه امید ازبنیان گذاران تا همه نویسندگانش در  

 درازنای بیست وسه سال همه برحق بودند و راست گفتند و راست نوشتند. 
و اضافه کردکه اگر امروز تو در کابل که پایتخت است بروی یک هفتـه  
نمیتوانی بگذرانی )هرچیز وهمه کس سردرگم( قانون وصداقت وخدمتگذاری  
ـاول،   ارکان دولت یک آرزوی نایاب شده و یک کالفه سر درگم. چور و چپ

 کشتن و بستن و آتش زدن و خون ریختن یک امر عادی است! 
 به قول استاد سخن شادروان خلیل اهلل خلیلی )رح(: 

ــشر را که سیاست اینست        کردند جهان تبه که حکمت اینست   کشتند ـب
ـتنه ها مهارت اینست  ــ ــ ـیر خواهی  نوع بشر       زادند چه ف ــ  در کسوت خ

دیروزبرای تحصیالت دانشگاهـی بـه    ٬ یکعده ازشخصیتهای بنام امروزی 
دانشگاههای بانام ونشان جهانی رفتند وآموزش دیدند و پژوهش کردند وپایان  
نامه نوشتند وکتاب تالیف کردند!؟ ودر مجامع بین المللی داد ازدموکراسی و  
ـام   ـن برابری و داد خواهی و ترک خشونت و تبعیض وتعصب زدند وخـودراب
دانشمند ونخبه و داکتر و پروفیسر به دانشگاهیان نمایش دادند! وآن بیچاره های  

 ظاهربین نیزقبول نمودند. 
 نی جنون رسا  نی عقل درست            سخت ناقابلم چه می پرسی )؟( 

اما! دیدیم ومی بینیم که همین ها آنگاهیکه به میهن دوباره برگشتند: ای وای  
ـابـرا   وشوربختانه که درتعصب، واپسگرایی وبیزاری ازتمدن ودموکراسی،درن
 بری وبیدادگری وخونریزی دست موسولینی وهتلروپنوشه راازپشت بستند. 

دیگرهمه هم میهنان ما از جنوب تا به شمال و از شرق تا به غرب از هرچـه  
تحصلیافته ونخبه ونکتایی پوش بوقلمون ودمدمی مزاج که ازخارج آورده شده  
 اند بدیده شک دیده و تف به این تحصیل و داکتری و پروفیسری مینمایند. 

آخردرکجای دنیا و درکدام کشور ازجهان این همه بی سروسامانی نابرابری  
وخودخواهی و خود محوری و خودکامکی کشتن و خون ریختن و آتـش  
زدن  و برباد دادن به این حد و اندازه که در میهن ما وجود دارد را سراغ دارید؟  

 به قول عالمه اقبال الهوری )رح( : 
ــوهای رمیده  ــ ـازد جز به ـب ــ ــ  هرآن قومی که میریزد بهارش                نسـ
ــگ پریده  ــ ـبائی دارد از رـن ــ ــ ــ  ز خاکش الله می روید ولیکن                 ق

 خدا آن ملتی  را سروری  داد                      که تقدیرش بدست خویش بنوشت 
ـقانش برای دیگری کشت   به آن ملت سر و کاری  ندرد                   که دهـ

اکنون بر هم میهنان ماست که با ژرفنگری و دلواپسی برای آینده فرزندان  
خویش برای چندروزباقی زندگانی خودتان  باتمام استواری و راستی تنها برای  
آینده میهن و هم میهنان ماهمه یکجا ودریک خط آگاهانه با زبان وقلـم و در  
صورت ایجاب با اسلحه شرِّ این خودکامه سرتمبه و مریض را از سر هم میهنان  
تان با همه دار ودسته متعصب بیخبرازدین و مسلمانی ونوکر آی اس آی  را از  
بیخ وبن برکنید اگراحساس مسئولیت در قبال آینده فرزندان وهم میهنان خویش  
 دارید. در غیرآن همان خرک است و همان درک !     )دنباله درصفحۀ هفتم( 
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 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ سوم

 المیدا ـ کالیفورنیاعبدالودود ظفری                                     
 ن چین جانشین امریکا در افغانستا

ـاً   ـتـرک جرمی پیج از بیجنگ، مارگراتا ازکابل و نتن هاج از اسالم آباد، مش
ـایـد(   گزارشی رازیرعنوان )باخروج امریکا، چین درافغانستان نقش بازی مینـم

روزنامۀ نیویارک تایمز به نشرسپرده اند.برگردان    9132درشمارۀ دهم فبروری 
 گزارش پس ازیک تبصرۀ کوتاه خدمت تقدیم می گردد : 

ـار   ـبـت ب ـی کشورپهناورچین همسایۀ دربه دیوار افغانستان، که حادثات مص
افغانستان راطی دههاسال از روزنۀ پاکستان مشاهده میکرد، بخاطر کاهش آالم  
ـیـت قـدم مـوثـر   ـن مردم افغانستان توجه الزم نشان نداد، وبرای برقراری ام
ـنـک، آهـن   ـی برنداشت.وقتاکه آوازۀ وجودمنابع سرشار زیرزمینی مـس ع
ـا   حاجیگک، نفت وگازشمال وغیره دررسانه های جهان انعکاس یافت، چین ب
ـان   داشتن قدرت عظیم اقتصادی برای حل مشکالت مزمن امنیتی ما تمایل نش
داد، یک نمایندۀ ویژه تعیین نمود ودید وبازدید رابانمایندگان طالبان، افغانستان  

 وپاکستان آغازکرده وآمادۀ پادرمیانی شد . 
ـافـع   ـن منظور زعمای چین ازمیانجیگری هرچه باشد، حسن همـجـواری، م
اقتصادی، امنیت منطقوی ویاجلوگیری ازنفوذ افراط گرایان اسالمی درداخـل  
خاک خود، دولتمردان افغانستان باید بااستفاده ازفرصت آماده شده درفـراهـم  
ـادر   ـاشـد، ب ـب آوری امنیت سرتاسری که آرزوی اولی تمام مردم افغانستان می

 نظرداشت منافع ملی، عزت وتمامیت افغانستان، صادقانه همت گمارند.  
ـای روبـه   ابرقدرتهای اقتصادی جهان درسرمایه گذاریهای خود درکشوره
رشد، همیشه منافع خودرادرنظر دارند، یقیناً توجه چین هم به همین منـظـوربـه  
افغانستان معطوف شده است. چین ازسرمایه گذاریهای بزرگ خود درکشـور  
های افریقایی ازسالهابدینسومنفعتهای کالن بدست میآورد، بدون آنکه به محیط  
 زیست، شغل آفرینی ورشد اقتصادی مردمان آنجاها توجه الزم کرده باشد.  

زعمای افغانستان حتماٌ باید درمعامله باچین کمال دفت واحتیاط رابـه خـرج  
دهند تامنافع افغانستان پامال نشود. درقرارداد مس عینک که نصیب چین شـد،  
ـیـون دالـر   افواهاتی وجود داردکه وزیرمعادن زمان حکومت کرزی، سی مل
رشوت گرفته بود. وزیرمعادن نمیتوانست به تنهایی بدون حمایت کـرزی بـه  
چنان کاری جرئت کند. چون کرزی دردوران ریاستش از بی مباالتی، جبـن،  
ـارمـی   سازش، اعطای امتیاز، عدم قاطعیت، قانون گریزی وخویش پرستی ک
گرفت، ونمی خواست جنایاتش آفتابی شود، موضوع رشوت سی ملیون دالر  
هم مانندصدها وهزاران اتهام دیگر درحد افواه باقی ماندوباالیش پرده انداختـه  
ـیـن   شد وحقیقت روشن نگردید. اگررشوت دادن شرکت چینی به وزیر پیـش
معادن صحت داشته باشد، ما وشما نیت شوم چین را دربرون قرارداد به روشنی  
درک می نماییم که بجز سودجویی چیزدیگری نمی باشد. اینک بـرگـردان  

 گزارش نیویارک تایمز : 
 *  *  * 

ـیـن   یک مامور ارشدحکومت امریکااظهارداشت که نمایندگان امریکا، چ
ـاراول    9131وافغانستان دریک نشست خصوصی درلندن درماه دسمبر  برای ب

ـان بـه   ـب راههای استقرارصلح رادرافغانستان جستجونمودند. سفر نمایندگان طال
بیجینگ و دیدار پنهانی شان بامقامات چینی یک قدم دیگردرهمان راه بودکـه  
کشورچین مدتهابخاطر حضور نظامیان امریکا درافغانستان باآن مخالفت  مـی  
ورزید ومیل نداشت در امورکشورهمسایه مداخله کند. هرسه کشورباردیگر در  
 ماه گذشته درامارات متحدۀ عربی دیدارداشتندوبرمسألۀ افغانستان بحث کردند.  
تمایل بیجینگ به میانجیگری، نشانۀ ازتغییرپالیسی خارجی چین میباشـدکـه  
دهها سال متوجۀ امورداخلی خود، ارزیابی توانایی خوددر جیوپالتکس آسیای  
مرکزی وامتحان قابلیت رهبری خوددرمنطقه بوده است. به عقیدۀ دیود سندی،  

ـ  9111یک دپلمات پیشین امریکادرکابل وبیجینگ ومعین زارت دفاع امریکا) 
(، چینایی هادر رقابت با امریکادرافغانستان میباشند. چین میخواهد ثابـت  9112

 کندکه از توانایی های رهبری برخوردارمیباشد 
مقامات امریکاازپیشبینی نتیجۀ مذاکرات سرباززدند، ولی حضور چیـن در  
مذاکرات قسمتی ازتالشهای گستردۀ چین میباشدکه پس از بقدرت رسیدن ژی  

 آغاز شده ، شدت اختیار کرده است.    9139جن پن بحیث رئیس جمهوردرسال 
، دومین سفری بودکه چندهفته  9131سفرهیئت طالبان به بیجینگ دردسمر 

بعدازاولین سفرغنی احمدزی رئیس جمهورافغانستان به چین صورت گـرفـت.  
به افغانستان وعده داد،    9132ملیون دالری راتا سال   192چین کمک اقتصادی  

ـاال   وحاال درجستجوی راههایی می باشدتامیزان امنیت را درافغانستان درزمانی ب
ببرد که امریکاو متحدینش ازافغانستان درحال خروج میباشند. وزارت خارجـۀ  
چین گفت بیجینگ میخواهدیک نقش سازنده بازی کند وافغانستان را در عملیۀ  
ـنـد. وزارت   صلحی که ازطرف خودافغانستان پیش برده میشود، حمایـت ک
ـان   ـب ـال خارجۀ چین به تماسهای تلفونی دربارۀ سئوال خاص دیدارنمایندگان ط
ازچین وفعالیتهای دپلوماتیکی دیگر، جواب داد، ولی مامورین افغانی گفتندکه  
ـای   ازنقش چین درآن باره استقبال میکنند. به اعتقاد کارشناسان، اتخاذ قـدم ه
نخستین درافغانستان، انعکاس تحرک آقای جنگ پنگ میباشد، که عزم دارد از  
یکطرف دپلوماسی منطقوی وموقف بین المللی چین راانکشاف دهندواز دیگر  
 سو امریکا راکه مبتکرصلح وآشتی وخوشبختی منطقه میباشد، به چالش بکشد.  
طالبان ماه پیش اولین بیانیۀ خودرابه نشرسپردند ودرآن اعتراف کردنـدکـه  
بامقامات چینی تماس داشته اند، ولی این راکه چین در مذاکرات صلح اشتراک  
داشته، ردنمودند. دربیانیه گفته شده که سفراخیر هیئت طالبان به چین، بخاطـر  
ـان بـه   ایجاد روابط همسایگی صورت گرفته است!  کسانیکه ازسفرهیئت طالب
چین معلومات خوبتر دارند، گفته اندکه چین امیدوار بودمهماندار مـذاکـرات  
میان طالبان و حکومت افغانستان باشد. چنان معلوم میشودکه تالشهای چین ریشه  
دوانیده است. یک عضو ارشدسابق طالبان اظهارکردکه یک هیئت دیگرطالبان  
ـیـشـود. وزارت   بزودی به چین میرود، وروسیه هم شامل مذاکرات ساخته م
خارجۀ روسیه بیان داشت که روسیه تنهاازآن عملیۀ صلح حمایت مینماید کـه  

 ازطرف حکومت افغانستان براه انداخته شود . 
ـارۀ     مامورین برحال وسابق امریکا بیان داشتندکه باوجودشک داشتن در ب

ـیـن   پالیسی خارجی زورگویی چین درجاهای دیگر، ایاالت متحده دخالت چ
رادرافغانستان پس ازدهها سال امتناع چین، استقبال می کند. امریکاانتظار میکشدتا  

 طرح تشریحی چین رادرباره داشته باشد. 
یک مقام پلیس افغانستان اظهارداشت چین ازقبل تربیۀ پلیس افغانستان را آغاز  
 کرده، وتمویل سالح عادی پلیس وقوای زمینی رازیرمطالعه قرارداده است.  

ـاطـر   هنوزروشن نمی باشدکه آیاچین ارادۀ سیاسی ومنابع دپلوماتیکی به خ
رسیدن به موفقیت دراختیار دارد ؟ محمدمحقق یک مقام ارشـد حـکـومـت  
افغانستان بیان داشت: )زمان زیاد الزم است تانتیجه بدست آید.( ولی چین انگیزۀ  
ـان و   ـت ـانس ـغ قوی داردکه تالش ورزد. چین مدتهانگران بودکه بی ثباتی دراف
پاکستان، درایالت شمالغربی چین تأثیر واردکندکه درآن جدایی طلبان اویغوری  
به فعالیتهای دهشت افگنانه میپردازند. نگرانی وهراس چین باخروج قوای نظامی  
 برهبری امریکا ازافغانستان افزایش یافته ویک خالء بالقوۀ امنیتی راایجاد میکند.  
ـال   برطبق اظهاریک مقام ارشد امنیتی افغانستان، درجریان سال گذشته که س
 پرازآشوب انتقال سیاسی بود، افراد امنیتی چین بطورمنظم )دنباله درص ششم(  

 سویدنعبدالخالق بقایی پامیرزاد                                        
 ن هجوم کوچی های صحراگرد به پروا

عیاران ! پروان زمین را ازنابودی به دست کوچیهای مهاجم ومفتخور  
 وطالبان پاکستانی نجات بدهید ! 

قابل توجۀ فوری نمایندۀ خاص سازمان ملل درافغانستان، وتمام مراجع  
 عدالتخواهِ دموکراتیک و حافظ حقوق بشر درجهان ! 

ـ الف: مردم پروان درطول تاریخ درحفظ آزادی، استقالل ونوامیس   پیشگفتار
ملی وطن ما، درپهلوی دیگرملیتهای برادر، قربانی های فراوان داده اند. اسکندر  
مقدونی، چنگیز خونخور وانگلیس جهانخور ازهمین وادی دلیران، سرافگنـده  

 رانده شده اند. 
ـ  حاالکه غنی احمدزی میخواهداین خانه های پدری آنهارا خالف همه   ب 
ـایـد   قوانین جهانی، برای کوچیهای)احمدزی( وطالبان مزدور پاکستان بدهد، ب
عاقالنه بیندیشدکه کوچیها درطول تاریخ حیات دوره گردی داشته ومصدر هیچ  
گونه خدمتی برای افغانستان نشده اند فقط باردوش مردمان شمال وجنوب بوده  
ـان   ـی اند. همچنان طالبان خونخوربصفت مزدوران آی اس آی پاکستان طی سال
اخیرتحت حمایت کرزی خاین، این کشور دارای سابقۀ تاریخی رابه مخروبـه  
ترین کشورجهان مبدل ساخته اند. گراف تلفات جانی وتخریبات در دوایـر  
رسمی وموسسات حقوقی داخلی وخارجی وجوددارد. هیچ کشوری درجهان  
مانندافغانستان به مخروبه تبدیل نشده است. زعمای بی خرد افغانستان نزدتاریخ و  

 مردم جوابگو هستند. 
ـیـد، ایـن    222اینک عرایض نگارنده : درصفحۀ اول شمارۀ  جریدۀ ملی ام

عنوان نظرم راجلب کرد: )پروان رابرای کوچی هاتخلیه کنید !( درخبرآمـده  
ـای شـورای   که: )فشار های وزارت اقوام وقبایل وکمسیون اسکان کوچی ه
ـان   ـت ملی( که اکثریت شان همان فاشیستهای معلوم الحال ضداقوام بومی افغانس
اند، واین کشوررا مال وملک پدری یک قوم میدانند، یک هیئت، به جزخانـم  
ـامـه را   ـن ذکیه سنگین، به پروان رفته اندتا بااعمال فشارهای مزید، توزیع شناس

هزارکوچی تطبیق نمایدوهمچنان زمینهای مردم بومی رابرای چراگاه    92برای 
 های مواشی کوچی هاتخلیه و تصاحب نمایند.( 

ـا وجـود   نگارنده ازدولت وحدت ملی که بعدازشش هزارسال بما رسیده، ب
تقلبات گسترده وخجالت آور، که فرهنگ متعالی مردم مارا در نزدجهانیان زیر  
سئوال برد، میخواهم گفتنی های خودرادرسه بخش بصورت مستند ارائه بدارم،  
ونظرآگاهان وحقوقدانان بیطرف رابه موضوع معطوف گردانم که آیااین عمل  

ـیـر    93درقرن  مجوز مدنی و شرعی دارد یا خیر؟ آرزومندم ذوات منـور وخ
ـال زار   اندیش ودلسوز، ازنظریات صائب شان مستفید وممنون سازنـدوبـه ح
پروانیان عزیز ترحم نمایند، درغیرآن، همۀ ما درنزدخدا )ج( وتاریخ محـکـوم  

 وجوابگو خواهیم بود.  
ـ درتاریخ خوانده ام یکی ازسوارکاران دشتهای قبچاق سرزمین چنگیزیان،  3

ـلـط خـود درآورد، وبـه   روزگاری ازآموگذشت و شمال کشورراتحت تس
ـال   آدمکشی وچور وچپاول وآزار واذیت مردم پرداخت. مرکزآنوقت شـم
ـار و   ـنـدز، تـخ )قطغن( بودکه فعال شامل چهاروالیت میباشد، مانند بغالن، ق
بدخشان . نام این مهاجم وغاصب )قزغن( بود، ومشاعر، ماهیت وخواص زشت  

 غیرانسانی اورادربیتی چنین منعکس ساخته : 
 هرجاکه رسید سم اسپ قزغن   نی زنده چپن یافت وبی مرده کفن ! 

 ونام قزغن رفته رفته پسانها به )قطغن( مبدل گردیده است.  
ـای   حاال اگرمردم ما درطول سالهای اخیر جور وستم، کشتار، تخریبات بناه
عامه وشهرهای افغانستان رابدست کوچیان وطالبان پاکستانی بحساب بگیـریـم،  
ازحوصلۀ این گفتمان بیرون است، وملت حقشناس ما ازنامردی هاونامـردمـی  
های این گروه کامالً متنفر ودل آزرده می باشند، چنانچه شرایط موجود درین  
باره دوگانگی دولت غنی احمد زی رانشان میدهدکه ازیکطرف طالبها رامـی  
کشند وازجانب دیگر حمایت میکنند، وهنوزهم سر  رشته بدست اجانب است.  
ـان   ـت ـانس ملت ماانتظار نتیجۀ مطلوب وعادالنه راازجهان عدالتخواه دارد، زیراافغ
امروز بدست طالبان وپاکستان وآقای کرزی به بدبخت ترین کشور روی زمین  

 مبدل شده است.  
ـاال  9 ـ مردم کمزمین وبی زمین قسمت باالی والیت پنجشیر)خنج(، کـه ح

مرکز شهرستان)ولسوالی( است. درزمان سلطنت خانوادگی محمدظاهـرشـده،  
ـا   دراجتماع وگردهمآیی تصمیم گرفتند تا ازدربار ذات ملوکانه بخواهند که ب
اعطای امرقاطع )پنجصدجریب( زمین رادروالیت بلخ)مزارشریـف( بـه ایـن  
رعایای وفاشعار توزیع فرموده از الطاف شان خوشحال وممنون گردانند. مردم  
پنجشیر ازقرون متمادی تاختم دورۀ چهل وپنجسالۀ خاندان نادری نه  تنهازمیـن  
نداشتند، از موجودیت راههای موتررو، نوربرق، مکتب ودیگر مزایای تمـدن  
ـای   ـب امروزی بکلی محروم بودند، واین ناهنجاری هاسراسردرۀ مردخیز و زی

 پنجشیر را مشمول میگشت .  
مردم خنج برای دنبال کردن موضوع، فعالیتی راتحت قیادت یکی از روشن  
ـاردنـد   ـام داشـت، گـم فکران که ازپایۀ مردمی برخوردار بود، و یارمحمد ن
ویکمقدار پول راازطرف مردم به آنهادادند تاازآن مصارف رفت وآمد وشـب  
باش شانرا تأمین نمایند. هیئت مذکوردست بکار شد ومردم خنج پنچشیر بحیث  
رعایای وفاشعار ذات ملکوانه ! دست بدعا بودندتا به اثر الطاف پدرمعنوی شان،  
ازمصیبتهای طوالنی نجات یابند واوالدشان صاحب کمال شوند وخود ازحیات  
مدنی بهره بگیرند، ودعای سر سلطان را بنمایند. مگرسالهای طوالنی گـذشـت،  
اعضای هیئت از جوانی به پیری قدم گذاشتند، ولی امر)اگرومگر پادشاه عادل(  
ـیـر   ـنـجـش به کرسی ننشست وآنهامأیوس وسرگردان دست خالی به کابل وپ

 برگشتند ! فاعتبروا یااولی االبصار . 
قرارداریم وچگونگی زندگی پرمشقت مـردم    93ـ اکنون که درآغازقرن 1

ـیـمـوده، وایـن   افغانستان ازشش هزارسال پیش دراکثر موارد سیرنزولی را پ
ـار و   مسئولیت بزرگ بدوش زعما ورهبران انگلیس مشرب و وابسته به استعم
استثمار تکیه میکند، مشاهده میکنیم که درخود والیت پروان مردم کم زمین و  
بی زمین وجوددارد، ودرسالنگ ها، شتل، غوربند نیزاکثریت مردم )یک پتک  

 ( زمین ندارند، مردم والیات پنجشیر وکاپیسا نیزبهمین مشکل مواجه هستند. 3
بنابرین حکم دولت وحدت ملی که به روی مالحظات فاشیستی صـورت    

گرفته، به هیچ صورت نمیتواند باموازین شرعی ومدنی منطبق باشد، وبه درجۀ  
اول همسایه های فقیر وتهدی دست والیت پروان مستحق چنین حقی هستندکه  

 ازشیرمادر هم برایشان حاللترست. 
نگارنده بامسئولیت پیشگویی میکنم درصورتیکه این اقدام غیر عادالنه از راه  
زور وجبر برمردم پروان تحمیل وتطبیق شود، بزودی کوچیان وطالبان پاکستان  
مالک وصاحب پروان میشوند ومردم بومی وفقیر وبی واسطۀ آن دیار راهـی  

 ناکجا آبادهاخواهندشد. 
ـلـی   پس ای مردم پروان وای شخصیتهای مصلح که درحکومت وحدت م
ـقـوم   قراردارید، لطفاًبه این مسأله بیندیشید ودست غاصبین و غارتگران راازحل
پروانی هانجات بدهید. مسئولیت این موضوع بصورت خاص ودرجۀ اول بـه  

 اعضای تیم غنی احمدزی وعبداهلل ارتباط میگیرد . 
 (2دروصف پروان شعری از روانشاد محمدشریف نسیم پروان )دنباله درص  

    وحید غیاثپورکاظمی 
 وازدگی و عدم اعتماد به نفس تا کی ؟ 

واقعی ناشی از نبودایشانرا،   –پس ازفوت آمرصاحب مسعود، مابحران عاطفی  
دردرهم ریختگی، سرگردانی وگیجی که روشنفکران وبظاهررهبران )تاجیک(  

خط کشیهای  (درآن گیرمانده اند، به مفهوم دقیق کلمه نَظارَه گرهستیم. اینکه در 
ـادبـه  «واگرائی »سراسیمه و گرفتار   «برخوردهای بین   -گروهی  ـتـم وعدم اع

نفس شده اند، که هیچ طرح وبرنامۀ در راستای تغییر وضع موجود و کوشـش  
ـیـص   برای یافتن راه حل هائی جدی در راستای اتحاد، همراهی، همدلی، تشخ
هدف مشترک، اشتراک درنظر، یاعمل ندارند،ازینکه هریک به تنهائی خودرا  

اش  «وجود مبارک »رهبر کبیردانسته وخواسته تانهاد)هم پیمانی( برحول محور  
ـتـن   «فردمحوری »ساخته شود، وچون دیگران ازین   تن زدند، آنانرابه شـکـس

متهم کرده و بر اختالفات کهنۀ که هرگز در   «پیوستگی  »پیمان و خیانت به  
فضای غتمغتول کنونی کشور قابل حل و فصل نبوده، پرداخته و تن بـه هـم  

 پیمانی بر اساس اصول و باورهای مشترک نداده است. 
ـاریـخ، از راه   باری، دراین بن بست هولناک وبیچارگی مضاعف، دادرس ت
ـتـه کـن   نیامده، به تلخی می پرسد که آیا ما از لحظه به لحظۀ این سالهای خس

نائل شده   )هم پیمانی (استفاده کرده ودرنبود ٬رهبری٬ به ساختن آن نهاد آرزوئی 
واگرائی  موجود، که خود ناشی از معامله   ایم؟ که باتاسف پاسخ مان جز نمایش  

ـیـزی   چسپیدن به  ایدئولوژی های  ویا   گری های سیاسی  تاریخ  گذشته   چ
 نیست ! 

یعنی که ما تاجیکهاهریک بصورتی برطبل تفرقه وخودمداری مالل انگیز و  
ـال   تن زدن از خرد سیاسی کوبیدیم  چندانکه چون اَلّان به گذشت این چند س
نگاه میکنیم، تعدادی از فرماندهان مقاومت پشت سرهم به قتل رسیده، گروهی  
ـادآورده   ناآشنا به ترفندهای سیاسی خلع سالح شده، دستۀ سرمست ازپولهای ب
دست به کارساخت و ساز ساختمانهای بلندمنزل وجماعتی نیزآراسته به ریـش  

گوچی،کفش اکسفوردو عـطـر   اسالمی وکت وشلوارهای ریونی، نکتاییهای 
های بولگاری،دست اندرکارتجارتهای بزرگ، خرامان خرامان درآمدوشد بـه  
دوبی، انقره، لندن،آمستردام...و زندگی به سبک وسیاق اشرافی دربرج خلیفه،  
ـلـل   توام بالبخندی درگوشۀ لب وهم نشینی بامردمان کالس باالدرسالونهای مج
 برج خلیفه وگوش دادن به موسیقی کالسیک مالیم و...خردمندان خود دانند. 
باتوجه به این وضعیت، آشکاراست که فرماندهان عظیم الشان بناء به صوابدید  

 سپرانداخته وتوکلت علی اهلل گویان سرگرم زندگی سلطانی هستند! 
این است که ما سربزنگاه ازهمیشه پریشان ترو متفرق ترهستیم، و با اردوگاه  
های ازهم جدا و پرچم های مندرس و بازمانده ازنبردهای نیم قرنی پیش تا هنوز  

 وارد این دور و زمان نشدیم. 
اگرتادیروزحامد کرزی وامروز اشرف غنی)دیوانه(که باضرس قاطع درپس  
ـا   این هویّت  ازخود مطمئن،شخصیت ومنیّتی سخت فرو ریخته پنهان است(برم
حاکم است و داردپشتونهارا درشمال و غرب کشور باخیال راحت جابجامیکند،  
ـان   ـی بیگمان نتیجه عدم اعتماد بنفس، شیفتگی زندگی مجلل وآشفتگـی مـدع

معاونیت،   رهبری تاجیکهاست،که ترجیح داده اندمثل بچه های خوب درپست 
ـار   وزارت و وکالت  ودرزیرسایه لطف وحمایت حکومت قوم برگزیده استعم

بمانند، تا اگرگرگان سیاه ودشمن آزادی از راه رسیدند، ایشان )بـوی( آزادی  
 ندهند!! 

در برزخ سنّت و تجدّد، اسالم و کمونیسم،   –اماپشتونهای تمامیتخواه که درکُل 
مذهب ومدنیّت سرگردان نبوده اند، مَوضع ایشان نیز واضح وروشن، مَـوضـع  
قومی قبیلوی است. دراین بزنگاه تاریخی با پشت گرمی به نیروهای خارجـی،  

ترس( به کبکبه ودبدبه وسخنهای پـر  -باترکیبی ازکنجکاوی آغشته به)تحقیر 
ـاقـل   طمطراق این سنگین وزنهای)مقاومت گرا(، اما میانخالی فقط لبخندهای ع
اندر سفیه تحویل میدادند و بس! و رندانه پس ازتسخیرپستهای کلیدی دولت)در  
ـای   حالیکه عقدۀ حقارت استعمارزدگی درچهره شان هویدا بود(،درتالش احی

لوی جرگه، سرودملی بزبان پشتو،خواب تجـزیـه   سنتهای پوسیده قبیلوی مثل 
کشورهمسایه پاکستان، حذف گوناگونی فرهنگی وزبانی ومذهبی وقـومـی  

 ساکنان کشور بوده اند. 
وآنگهی، همه ناروایی های زیانمند رافقط در زیرسقف)افغانستان تک قومی  

خودخواه( رابه تجزیه   –انجام داده وحق طلبان تبعیض زده، اما )گیج   )متمرکز 
طلبی، نقض حقوق بشر وجنگساالری متهم ساختند... امامالعمرتروریست ونماد  

 جهل رادرآغوش پرورش وحمایت برادرخواندگی سزاوار مصالحه یافتند. 
ـلـح   ناگفته پیداست که دموکراسی، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و ص
واقعی زیرنگین سالطین پشتون، تازمانیکه به طالبان وسایر جریانهای خشـونـت  
زای قبیلوی وعظمت طلبی قومی تحت حمایت خارجی، توام بااحترام وبعنوان  
ـانـون،   ـیـت ق حافظان منافع سنتی قوم پشتون نگاه میکنند،دموکراسی، حاکم
ـان   عدالت اجتماعی وصلح مسخ و مُثله خواهدبود. زیرا ازعملکرداین قومگـرای
درمی یابیم که از اسالم، دموکراسی،عدالت اجتماعی،صلح و هرچیز دیگر فقط  

 وفقط تمرکزادامه قدرت خود را مراد میکنند و تمام. 
و حرف آخر اینکه : الّان، من تاجیک، من هزاره، من ازبک... میدانیـم کـه  

ـاسـی  »ها و مشکالت موجودمان به واسطه    اکثربدبختی  ـی  «معامله گریهای س

همین رهبران تاجیک،هزاره،ازبک... است که این گروه جبون، گنگ و الل  
 وترسو و چسپیده به زندگی مجلل به نام ما انجام میدهند. 

ای مردمان سرافراز وسلحشور وپاک سرشت، نباید همچون مردمی درمانده،  
ـان در   ـای م ـن شکست خورده فقط درانتظار آن باشیم که خداوندبراثردعا وث
رحمت رابگشاید وبدون کوچکترین فعالیت و شایستگی تمامی مشکالت مان را  

 حل کند. 
ـای   ـاری کشـور ه از صدوپنجاه سال به این سو سران پشتونها به کمک وی
دیگرزمینهای مان راگرفتند، زنهای مان را دزدیدند ودرحالیـکـه )الالـه االاهلل  
محمدرسول اهلل( میگفتند به دالالن هندوستانی دربازار کابل وقندهارفروختنـد،  
جوانهای مانراکشتند،اما به خاطر دعا وثنای مان خدا)ج( هیچ کمکی به ما نکرد.  
امروزنیزحوادث گذشته دوباره درحال تکراراست،یعنی که همین الّان پشتونهای  
ـام   سرحدی گله گله درشمال، مناطق مرکزی وهزاره نشین وغرب کشورزیرن

درحالت جابجایی است. براساس تجربه گذشته، خداوند)ج(قرار نیست   داعش  
ـاری   ـار )مـرض( س ـت ـیـز گـرف که کمک کند، رهبران ترسو و بدبخت ن

 اشرف غنی شده اند. )استراتژیک  (سکوت  
مان این است  »زمین  –زن  «پس چه باید کرد؟ فکرمیکنم پیش شرط دفاع از  

ـازش و   که اول باید متحد شویم، دوم آدمى خردمندوغیرتجملی را که اهل س
ترس نباشد، حرفش راباغرور راحت وباصدای بلند بزند وازشک کردن درآنچه  

 تحمیل شده وازمسلمات پنداشته میشود، دریغ نکند.  
ـان   ـغ مسائلی مثل تغییرنام افغانستان، اعتراض به سیاست های داوود خانی واف
ملتی موضوع خط دیورند، نقدحکومت متمرکز، طرح انکشاف متوازن، بحث  

را مطرح کند و نهراسد، سزاوار است که فرمانـده   اکثریت، تغییرسرود ملی... 
 گفت و تا پای جان در کنارش بود . /  

 )ازسایت خاوران( 
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 اعالمیۀ انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان 
شورایعالی انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، که بیش از دو دهـه بـه  
اینطرف متکی ومتعهد به شعارعدالت اجتماعی، وحدت ملی، تمامیت ارضـی  
ودموکراسی، فعالیت صلح آمیز وبهیخواهانه دارد، درتازه ترین جلسـۀ خـود،  
دریک مرحلۀ حسرتباریکه افغانستان، یک کشورباستانی بامردم باشهامتش بسوی  
ـنـی   یک بحران خطیر وضرربار کشانیده میشود، بانفوذ روزافزون دهشت افگ
وغصب دارایی ها وآدمکشی که اکثراً دستآورد بیگانگان وگماشتگان جنـگ  
افروز همسایۀ شناخته شده اش، ازسرحدت جنوبشرقی مملکت میباشد، دست  
ـان   ـت وگریبان گردیده است، نکات ذیل رابه سمع حکومت وحدت ملی افغانس
 وسازمان ملل متحدونهادهای بین المللی، دررأس ایاالت متحدۀ امریکا میرساند : 

ـ درصورتیکه مسئولین ریاست جمهورو ریاست اجراییۀ افغانستان هـرچـه  3
زودتربه توافق تصمیم گیری روشن باهمی ومشترک درحل ایـن بـحـران و  
ـاس،   توظیف شخصیتهای صادق وطندوست وشایسته در رأس ادارات حس
خاصتاً وزارت دفاع وامثال آن نرسند، وچگونگی آوردن شفافیت وقانونیت در  
انتخابات آیندۀ شورای ملی و سنا و شوراهای والیتی روشن نگردد، این بحران  
تباهکن امنیتی واخالل رفاه عامۀ مردم افغانستان روزتاروز شدیدتر وبدترشـده  
ـنـۀ   ـی ودشمنان دهشت افگن وفرصت طلبان متجاوز درراه مقاصدشوم خود زم

 مساعد را بدست خواهند آورد .  
ـ توافقات پنهانی که بدون رویت دادن به نمایندگان ملت ورسانه های آزاد  9

صورت میگیرد، وناشیانه به امضامیرسد، ازقبیل تفاهمنامۀ تبادل استخبارات بین  
افغانستان وپاکستان، که درین شب وروز پرسر وصدابوده، واکثریت نمایندگان  
خیراندیش ملت مخالف آن میباشند یک اقدام بدفرجام ویک عمـل خـالف  
قانون اساسی وخالف موازین تعهدات بین المللی محسوب گـردیـده مـردود  

 شمرده میشود. 
ـ شورای عالی انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان بابرسی اوضاع متشنج  1

وبحرانی کنونی افغانستان، درقبال برهم خوردن امنیت مردم دراکثروالیات و  
دهشت افگنی های روزافزون که عاملین بنیادی آن ازسرحدات افغانستان بطور  
مسلح داخل کشورمیشوند، جداً به سمع مسئولین سازمان ملل متحد ونهادهای بین  
المللی میرساندهمانطوریکه دربرقراری صلح وتوقف جنگ تحمیلی آشوبگران  
ـادن   ـت ومنفعت جویان ازسرحد یک مملکت، عمالً دست بکارشده وبـه فـرس
عساکر حافظ صلح اقدام نموده است، هرچه زودتردر جلو گیری ازنفوذ جنگ  
آوران ودهشت افگنان درداخل خاک آزاد افغانستان، چنین اقدام را رویدسـت  

 بگیرد .  
ـ هرگاه بحران کنونی ودهشت افگنیها درافغانستان ادامه یابد، اوضاع روزبه  1

روزبدتر وضررناکتر شده وحالت کنونی کشورهای در گیرچنین فاجعه، همچو  
عراق وسوریه را سردچار خواهدشد. همچنان به تعداد بیجاشدگان وپناهگزینان  
افزوده خواهدشد، سرمایه ها فرار داده خواهدشد، اقتصاد ومراکزتحصیلی و  
تولیدی افغانستان شدیداً صدمه خواهد دید، تولید وقاچاق موادمخدر افزایـش  
ـارجـی روبـرو   ـارخ ـع خواهدیافت، پول افغانی به سقوط ارزشش دربرابر اس
ـنـگـی   خواهدشد و درساحۀ تاریخ وفرهنگ، آبدات وموزیم هاو مراکز فـره

 ویران خواهدگردید . 
مبادا آن مقوله باردیگر برافغانستان ومردم دردمند وباشهامت آن سایه انـدازد  

 که : دشمنان حمله آوردند ودوستان فراموش کردند... 
داراالنشاء انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، شهرالکسندریه، ایالت  

 9132ماه می سال    91ورجینیا ،  
***************************************** 
جدایی هانکشاند، وعالیق خواهران وبـرادران، چـه سـکـه وچـن انـدر،  
درهردوبخش خانواده، حتی االمکان صمیمی ودوستانه وبدون خصومت هاباقی  
بماند. به اساس همین تدابیر وروش مدبرانه بودکه هیچ نوع عداوت وخصومتی  
ـبـت   ـال مـح درجریان روزمرۀ فامیلی رخنه نکرد، و برادران سکه واندر باکم
ـادرانـدر عـزیـزم در   ـقـت م وخلوصیت برقرار واستوارمانده و محبت وشف
دیارهجرت، پس ازوفات غم انگیزمادر سکه ام، که چندماه بعـدازهـجـرت و  

ـقـویـۀ    3299دوری وجدایی ام از وطن عزیز درسال  بوقوع پیوست، باعث ت
روحی من شد. ناگفته نماندکه درهمین چندسالی که گذشت، پدرعزیز وعالـم  
ومدبر ورهنمای زندگیم ویک خواهراندر عزیزم ویک برادرسکۀ عزیزم چشم  
ـایـع   ـا ووق ازجهان بستند، وبرغم های بی پایان هجرت افزودند. البته رویداده
 بوقلمون دیگردورۀ هجرت رادرآینده این یاد داشتها به شما خواهم نوشت ... 

راستی خانۀ محقری که درآن بدنیاآمدم، درپیچ وخم یکی ازنواحی شهرقدیم  
کابل، درکوچۀ اندرابی واقع بود، کوچه ایکه درآن فامیل مرحوم قاری نـور  
محمدکهگدای وفامیل مدیرمحترم کاروان، فامیل مبارزفقید مرحوم عبدالصبور  
ـا قـرابـت   غفوری وفامیل مرحوم قاری عبدالرسول خان)که هردوخانواده بام
ـیـل   ـام خانوادگی هم داشتند(، فامیل عبدالجمیل خان وفامیل انجنیرنعیم خان، ف
مرحوم عبدالنبی خان وچند خانوادۀ محترم دیگراهل کسبه، بامشاغل آبرومنـد  
ـیـت   بقالی، خرده فروشی، پیزاردوزی، سلمانی، گادیرانی وامثال  آن مصـروف
داشتند، زندگی میکردندوهمه همسایگان نیک وپر محبت ما بودنـد. کـوچـۀ  
اندرابی نسبتاً فضای کشوده وبه اصطالح دلواز داشت، ودرقرابت جوی شیر و  
دریای کابل واقع بود وباغ مکتب غازی ومستورات وباغ یعقوب خان درجـوار  
سایرخانه ها، زینت بخش این محله بود. این کوچه وزادگاه محبوب، مأمـن و  
ـافـت   ـاخـت وب محراق احساسات وآرزوها ورویاهای طفالنه ام بوده وبـرس
مراودات اجتماعی وتشکل سلوک وعاداتم تاندازۀ تأثیرمستقیم داشتـه اسـت.  
لهذاکوچۀ اندرابی ورویدادهای آنراهرگز فراموش نکرده ام، وبعدها درمراحل  
پیشرفتۀ عمر، باوجود سکونت درنواحی دوردست شهر، جسته جسته به دیـدار  
آن کوچه میرفتم وازدیدن بعضی منازل ودکانچه های آن که هنوزبحال خـود  

 باقی مانده بود، لذت می بردم وباخاطره هایم زندگی می کردم . 
همین لحظه یادم ازشعرشاعرونویسندۀ شهیرفرانسه، ویکتور هوگومی آیدکه  
ـارۀ   درمجموعۀ )برگهای خزانی( خود، صحنۀ رقت انگیز بازدید وعودت دوب
 خود را پس ازسالهاجدایی، به محله و مسکن آبایی اش چنین ترسیم میکند : 

 چطورباکمترین زمان، همه چیز را درتغییر می بینم ، 
 ای طبیعت، تو با جبین پرطنطنه ات،  

 چه القید وبی پروا و فراموش کارهستی ! وچطوردرمسیرپرتحولت 
 تارهای مرموزی راکه پیوند قلب های ماست، 

 ازهم پاره می کنی و درهم می کشنی ! 
 خانه ایکه درآن می زیستم، دیگر مرانمی شناسد 
 وآن درختی که ساقه اش کتیبۀ نام های ما بود 

 یا ازریشه قطع شده ویامرده است !  /      )دنباله دارد( 

 هفته نامۀ امید   999شمارۀ  صفحۀ چهارم 

ـ ورجینیا پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی                                  الکسندریه 
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب و فراز 
 در وصلت وطن و در غربت هجرت  

ـان عـزیـز   درین نوشته اولترازهمه، ازمدیر مدبرجریدۀ مردمی امید، کوش
ممنونم که باوجود تراکم مضامین ارزشمند وروشنگر نویسندگان آزمـوده و  
تحلیلگران فرازنه درقبال رویدادهای حسرتبار وطن عزیز، وانعکاس جهانی آن،  
ـارب   به من موقع دادتازندگینامۀ خودیا )اتوبیوگرافی( ام را، که مشحون ازتـج
وانتباهات والهامات و اندوخته هاوآموخته های حدود هشتادسال عمر گـذران  
ـا   یک انسان پرماجرا میباشد، باتجدید نظر دریادداشتها ونوشته های پارینه ام ب
 واقعیت های آن بنویسم وصادقانه به شماخوانندگان نهایت گرامی تقدیم بدارم . 
این زندگینامه درسه مرحله ودرسه صحنۀ حیات شهروندی وانسانی با رویداد  
های واقعی آن، انعکاس مییابد، وسالهای عمر رامی پیماید، همچنانکه نویسنـدۀ  

 شهیرفرانسه)المارتین( درقطعه شعرمعروف )دریاچه( مینگارد : 
کشتی حیات ما درشبانگاه ابدیت، پیوسته بسوی سواحل جدید، بدون امکان  
بازگشت رانده میشود، وهرگزنمی توانیم روی اقیانوس زمان یـکـروزهـم بـه  
خواهش دل خود لنگر اندازیم ... وشاعراندیشمند عشقی، دراراۀ سـرگـذشـت  

 خود میگوید:  
 اشکم ز سرگذشت در غم هجر         یکی ازسرگذشت من اینست 

بهرحال، یادم می آیدکه به ارتباط همین موضوع سالهاقبل دروطن عزیزنیـز  
صفحاتی ازگزارشات زندگی خودرا زیرعنوان )یادداشتهای خصوصی من( در  
روزنامۀ ملی انیس، درآن ایامیکه مدیریت آنرا محترم عبدالحمید مبارز وریاست  
آنرا مرحوم استادعبدالرشیدلطیفی بعهده داشتند، به نشرسپرده بودم، که چندین  
شماره رابقسم پاورقی دربرگرفت وبعد دردیارهجرت درجریدۀ وزین کاروان  

 نیزچاپ شد. 
اینک بااستفاده ازهمان یادداشتهاوبااضافۀ قسمتی ازسایرخاطرات خویش، این  
کارخطیر، یانوشتن اتوبیوگرافی خودراآغازمیکنم. بنده این یادداشتهارا بحیـث  
نمونۀ ازجریان پرنشیب وفراز حیات روزمرۀ یک فردعادی افغان)باشندۀ کابل(،  
درقطارملیونهافردیگرملت با شهامتی که درین شب وروزسخت ترین وپرمشقت  
ـلـت   ترین دورۀ تاریخ خودرا سپری میکند، ازروزهای اول زندگیم ودورۀ وص
وطن عزیز، تامرحلۀ هجرت ودورۀ جدایی دردناک مادروطن، بطور فشرده به  
ـا   شماتقدیم میدارم . من به این باورم که تعدادی ازشما خوانندگان گـرامـی، ب
ـات روز   خواندن این خاطرات، دربرخی ازقسمتهای آن، شمۀ ازگزارشات حی
مرۀ خودرانیز ازآن روزگارفراموش ناشدنی که درسرزمین مقدس ما بود وباش  
داشتید، بیادخواهیدآورد ویارویدادهای مشابه را ازمسیرحیات خوددربعـضـی  

 ازگزارشات آن  منعکس خواهید یافت.  
راستی وقتی به نوشتن این سطورآغازکردم، یادم ازچندجملۀ مقدمۀ نخستین  
فصل کتاب اعترافات)کانفسیون( نویسندۀ فقید فرانسه ژان ژاک روسو، آمـد  
ـاد   ـع که درحقیقت یک اتوبیوگرافی بی نظیروپر از حقایق زندگیش درتمام اب
اجتماع وقت بود، وفشرۀ حمالت سر آغازش چنین است: )من به معاملۀ دست  
ـیـن   میزنم که درنوع خود سابقه ندارد وهم کمترکسی پیدا خواهدشدکه به چن
نویشته های حاوی همه واقعیت هاوحقایق زندگیش مبادرت ورزد، نوشته ایکه  
درآن یک فرد بشری درپهلوی هموعانش تمام وقایع سیرحیات خودرا با همـه  
کوایف وپهلوهای آن به جامعۀ خود ارائه دهد. بعبارت دیگر، نوشته ایکه بتواند  
منحیث یک عملنامۀ تمام عیان، جهت قضاوت بر اعمال وکردار وطرز تفـکـر  

 وبینش وشیوه های مراودات اجتماعی یک انسان، عرض اندام کند...( 
ـات( ژان   بهرحال، بنده درین نوشتۀ اتوبیوگرافی خود، البته نه مانند)اعتر اف
ژاک روسو، بلکه منحیث یک سلسله یادداشتهای ریالستیک، یاواقعبینانه، حتی  
ـای   ـه ـت ـنـگ ونـزاک االمکان سعی خواهم کردتاجاییکه عرف وعادات وفره
ـیـت   اجتماعی ما اجازه میدهد، گزارشات زندگی راصادقانه بنویسم وباخلـوص

 بشماتقدیم کنم . 
روزهای اول زندگی : قرار بیانات مادرعزیزم، روزجمعه بودکه من پس ازنه  
ماه ونه روزحیات بی سروصدای داخل رحمی، به این جهان پرماجرا وآکنده از  
روشنی هاوتاریکیهاو ابهام چشم کشودم. البته بنده مانندشما وتمام مردم دیگـر،  
ازین روزپرحادثه چیزی بخاطر ندارم. تنها کسیکه ادعامیکند اثرحوادث لحظات  
تولدخود رابیاد دارد، پابلو پیکاسو نقاش ورسام کیوبیسم است، که میگویـددر  
اطاقی که بدنیاآمد، ازدحام وسروصدا زیادبود ودود سگرت یکی از حاضرین  
سخت اذیتش میکرد ! ... امابگمان اغلب پیکاسو درین قصۀ خودمبالغه کرده و  

 کمترکسی حرفهای اورا باورخواهدکرد...  
بهرحال، هویداست که درین روزفرخندۀ خانوادگی، اولین تنفسم با گـریـه  
توأم بود است. حاالاگر بخواهید این گریۀ نخستین وسرآغاز زندگی راازنقطـه  
نظر طبابت بشما توضیح بدهم، سبب اصلی آن همان دردهایی است که شـش  
های ماهنگام اولین شهیق هستی احساس می کند، اماشاید درپهلوی این حقیقت  
طبی، بعضی مسایل غامض دیگر نیزموجود باشد... مثالً ممکن است انسان نوزاد  
ونوپیدا، هیچگاه خوش وراضی نباشدکه آن محل وجایگاه آسوده وآرام ومرفۀ  
داخل بطن مادر خودرایکباره ترک بگوید، وناگهان زندگی پرنشیب وفـرازی  
ـال   راکه سرانجام آن معلوم نیست و)تا گریه نکند کسی شیرش ندهد...( استقب

 نماید وازبهشت پرازنعمتهای رایگان، تبعیدگردد ... 
راستی درآن روزگار برای زنان حامله دروقت والدت طفل شان، شفاخانه یا    

ـای   ـاره زایشگاه میسرنبود، و دایه ها یایک یاازخانمهای اقارب یا همسایگان، ک
ـیـر   والدت نوزاد را سربراه میکردند، وچه بسااوقات که طفل دراثر عدم تـداب
ـایـش   وقایوی الزمه، مواجه به جراثیم ومکروب های مضره میگردید، یا اعض
صدمه میدید. بهمین اساس درماه های اول عمرم بودکه قرارگفتۀ مادرم، سخت  
ـبـخـش   مریض ونارام شدم و مدت سه هفته جزگریه ونالش، کدام لحظۀ فرح
نداشتم. درآن ایام بخاطرهیچیک این فکرخطور نمیکردکه مرابرای معالجه نزد  
داکترببرند، وعقیده براین بودکه اصالً داکترهانمی توانندمرض طفـل نـوزاد  
ـای   راتشخیص وتداوی کنند، لهذا انواع ادویۀ خانگی و جوشانده هاوروغن ه
مالشی راکه سراغ داشتند، ازتطبیق آن بجان من دریغ نکردند وشایدتایک مدت  
ـای   طوالنی یک سلسله تأثیرات سوء ادویۀ مذکور وحالت پراز دردونارامی ه

 آن ایام، دراعضا و شعایرم باقی مانده باشد.  
بهرحال مریضی ام چندین هفته ادامه یافت تاباالخیر روبه بهبودی رفت وشفا  
ـارام   یافتم، ولی کمبود شیرمادر سوءتغذی، گاهگاهی طوری مرا زجر میدادون
ـیـکـه   میساخت وبه گریه میآوردکه فکرمیکردند باز مریض شده ام، و روزهای
مادرم نظربه بعضی معاذیراقتصادی غذای کافی ومقوی نمی خورد، شیراونیـز  
کمبود میکردومن گرسنه میماندم وچه بسا شبهایی که بهمین مناسبت بیخـواب  
ـادردومـی،   ونارام میشدم، و مادرم نیزبه بالینم بیدار میماند. دیری نگذشت که م
یعنی همسردومی پدرم نیز واردخانواده شد واین تحول جدیدعالوه بر تأثیرات  
روانی واحساسی که برمادرم وارد آورد، برمشکالت اقتصادی روزمره وتهیـۀ  
مایحتاج ماکه تنها معاش ماهوارپدرعزیزم جوابگوی آن بود، فشار سنگین  بیشتر  
ـعـضـی   راوارد می نمود، ولی ازنقطۀ نظر روابط اطفال وافراد خانواده، باجـودب
کشیدگی هاوعدم توافقی که بین هردوخانم )سابقه وجدید( رخ میداد، پـدرم  
 باتدبیر و توجه مزید سعی میکرد مراوات محکم فامیلی برهم نخورد و کار به  

ـ کالیفورنیا داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ                                سندیاگو 
یکی از پژوهشگران ادبی وتاریخی کشور 

    جهان فانی را در کلیفورنیا  وداع کرد 
بنام آنکه به آدمی قدرت تفکر بخشید تا حق را از باطل تمیز دهد وستایشگر  
حقیقت باشد،  بنام خداوند جان وخرد ،آفریننده ای که عظمت وتوانایی اش نه  
ـا   به وصف آید ونه در فهم گنجد  چه رسد به آنکه قلم وزبان هر قدر رسا وتوان
باشد بتواند به تشریح بیان وصفات وعظمت اش بپردازد پس اورا نیایش میکنیم  

 وازوی یاری میجوییم . 
ــوجود این موجود ها   ود  همه  معبود ها            ای ز تو م  ای تو  معـب
ــه واال گویمت واال تری   ــ ــه  از ادراک ما باالتری            هر چ  ای ک
 آن توانم کو که تعریفت کنم           آن زبانم کو که توصیف ات کنم 

 دوستان گرامی و وطنداران ارجمند سالم بر شما  
شخصیت علمی ونویسنده عالیمقام استاد کامل انصاری    9132 می     32 بتا ریخ  

جهان فانی را دور از وطن درهجرت وداع کرد ودرشهریونیون ستی کلیفورنیا  
بخاک سپرده شد وجمع غفیری وطنداران دوستان ومخلصان وی درمراسم بـه  

 خاک سپاری این شخصیت ادبی اشتراک کرده بودند. 
ـیـراث   ـنـگ م اودربخش ادب وفـره
بزرگی برای جامعه افغانها باقی گذاشت  
وفرآورده های  ادبی،تاریخی، علمی و  
تحقیقی اوتوسط نوشته ها،آثار،کتب و  
رساله های متعدد درنشرات بیرون مرزی   
بخصوص هفته نامه امید وهم در شبکـه  
های اجتماعی وسیاسی انترنتی کـه در  
اروپا امریکاوهم داخل افغانستان نشرات  
دارند بچاپ رسیده است مرد با دانش وبا  
تحصیل بود فارغ التحصیل لیسه  باختـر  
ـار   مزار ومدتی هم بحیث معلم وآموزگ
درهمبن لیسه اجرای وظیفه نـمـود واز  
ـلـوم از   دانشکاه کابل موفق به اخذ دیپ
فاکولته اقتصاد گردید وسپس به بانـک  
 انکشاف زراعتی کابل توظیف گردید. 

خدمتگار صادق وشخص با درد وطن بود که وظایف ومسئولیتهای خویش را    
با منتهای امانت داری انجام داده وبه عزت وسر فرازی کشورش کوشیده وکار  
نامه هاو خدمات کامل جان انصاری خیلی زیاد است که صرف شـمـه ای از  
فعالیت های علمی وی را درخالل گفتارخویش بطورمختصر تذکرمیدهـم: از  
سالهای متمادی  به این طرف آقای انصاری واینجانب همکاری قلمی هفته نامـه  
ـلـف   امید بودیم وتماسهای نزدیک درگرهمآیی های فرهنگی که درنقاط مخت
امریکابر گزار میشد باهم  دیدارو تبادل نظرداشته ودر همه خاطرات اش خودرا  

 شریک احساس میکنم .  
 قلبی که از تپیش ماند  نامی که جاویدان شد  

 در کوره  راه تاریخ  روشنگر زمان شد                                                    
ـتـر و   جناب کامل انصاری که دوستان وهمکاران مسلکی اش نظربه کـرک
شخصیت عالی که داشت وی را ٌکامل جان  ٌ خطاب میکردند .آقای انصاری در  
یک فامیل روحانی بدنیا آمد وگذشتگان آقای انصاری  از) ایشان های  معـزز(   
شهر تاریخی مزار بودند که  رهبری امور اداری مرقد شاه والیتماب را در مزار  
شریف به عهده داشتند او فرزند محمد رسول خان مشهور به بهادر آغا  است که  

 یکی از صاحب منصبان ورزیده ژندارم وپولیس وقت در مزار بود . 
او یک مرد باکرکتر، دارای سجایای عالی، متدین، پرهیز کار ونمونه شایسته  
یک مردمسلمان واقعی بود ومزید بران مرد بی آالیش وخوش صحبـت بـود  
ـیـک   دوستانی که بامرحوم انصاری معرفت داشتند اورا مرد نیک اندیـش ون
روش خطاب میکردند صداقت وامانت داری طرز کارش واحترام متقابله طرز  

 کالمش بود . 
 مرد نمیرد به مرگ مرگ از او نام جوست    

 نام چوجاویدشدمردنش آسان کجاست                                                    
کامل جان انصاری با فرهنگیان وفریختگان ادب وفرهنگ مانند استادسخـن  
وپژوهشگرادبیات فارسی استادواصف باختری، داکترولی پرخاش، استادسمندر  
غوریانی وزلمی بابا کوهی وسایرفرهنگیان فرهیختگان وفرزانگان ادب کشور  
مراوده ودوستی داشتند .سوانح مکمل آقای انصاری در کتاب ٌ کی کیست در  
ـیـسـر   فرهنگ بیرون مرزی افعانستان   جلد دوم چاپ سویدن که توسط پروف
رسول رهین تحریر وازجانب شورای فرهنگی افغانستان به نشررسیده است آثار  

  َونوشته های تحقیقاتی وی نیزدراین کتاب درج گردیده است  
ـبـود خـود   ـع آقای انصاری با رضایت قلبی دارفانی را وداع گفت وبسوی م
ـال   شتافت گرچه خانم، پسران ودوستان خودرا به سوگ نشانید ولی خوشا بـح
این مرد عمیق نگر وزهی سعا دت که جوانان شایسته وتحصیل کرده به جامعه  

 تقدیم نمود . 
هرچند رفتنش قلوب مارا سخت غمگین و خاطر ما را آزرده ساخـت ولـی    

مرگ سرنوشت محتوم بنی آدم است هرکه آمدبه جهان اهل فناخواهدبودولی  
خوشبخت کسی است که خاطرات فراموش ناشدنی، روش نیک وسیرت نیکو  

 از خود در میان دوستان ومخلصان باقی میگذارد . 
یینات است و ما به مقدرات الهی تسلیم          مرگ وزندگی مشیت آ فریدگار کا 

ـانـد   هستیم و خداوند آقای کامل انصاری را غریق رحمت خود بسازد وبه باز م
 گان اش صبر اعطا نماید . روح وروان این مرد با دانش شاد ویادش گرامی باد . 
 هرچند رفته یی ودل از ما گسسته ای     پیوسته پیش چشم و خیالم نشسته ای  

وفات کامل جان را به خانم محترمه شان  آریانا جان وپسران رشید شان هریک  
اوستا وعمرجان وخواهرنازنین شان بانوسلماجان سروری وداکترصاحب شکور  
جان سروری داماد فامیل انصاری از ته دل تسلیت میگویم وخودرا به حیث یک  
دوست خیلی نزدیک درسوگ فامیل  سهیم دانسته و روح روان اش را در قرب  
 رحمت الهی خواسته وبرای یازماندگان آن مغفور صبر جمیل آرزو میکنم./ 

***************************************** 
 )دنباله ازصفحۀ هفتم( خلق افغان  

ــشور زین ستم                       ــ ـهرآزادی ک  ب
 متفق گردید  ! پاشان،ت ا به کی؟ 

ـائنان مُلک وملت، یک سره                    خ
 نیست ونابودکرده،عصیان تابه کی؟ 

 ای خدا روزی رسان تا خائنان 
 گشته نابود،ظلم ایشان، تابه کی؟ 
 ٬حیدری٬دورازوطن درملک غیر 
 دردغربت درد هجران،تا به کی؟ 
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 شادروان محمدکامل انصاری

امـید را برای دوستان تان 
اشتراک کنید، مطمئن باشید 

 ازشما ممنون می شوند .



 

 

 هفته نامۀ امید  999شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسیانجنیرعبدالصبور فروزان                                     
 ن تلویزیون ژوندو
 )به ادامۀ گذشته( مظهر تعصب زبانی و قوم گرایی  

امیرحبیب اهلل کهدامنی به پاس دلیری وشجاعتش، به اخذ تقدیرنامۀ شجاعت  
ـان را   ـت ازطرف جنرال انورپاشاه ترکی شده بود، جنرال انورپاشا عساکرافغانس

 تربیت نظامی میداد. 
نادر بخاطر سرکوبی وقتل عام مردم شمالی به اخذنشانی به همین نام  ازطرف  
انگلیسها موفق شده بود، که آن راهمواره وبا بیشرمی خاص به سمت چپ کاله  
خود می آویخت ! نادربااستفاده ازنام امان اهلل خان براریکۀ قدرت رسید، که نه  
تنهاتخت شاهی رابه امان اهلل خان تسلیم نکرد، بلکه اوالد اورانیز ازآمدن به وطن  
مانع شد. ازدوست عزیز وفرزانه ام پروفیسرداکترحمیدهادی شنیده ام که امان  
ـیـکـرد.   اهلل خان به غربت وبیچارگی دچارشده بود وزندگی سختی راسپری م
وسیلۀ نقلیۀ بجز یک بایسکل نداشت که سودا وضروریات خانه را توسط آن  
انتقال میداد. نامۀ به شاه ولی که شوهرخواهرش بود واو را شاه جان میگفتنـد،  
نوشت: )شاه جان دراینجابه مشکالت زیاد اقتصادی دچارهستم وزندگی بـرای  
من وفامیلم سخت وسخت ترشده میرود. همان خانۀ که درکابل ازخودم اسـت  
بفروش وپولش رابرایم روان کن، تاقسمتی ازمشکالت زندگی را به آن رفـع  
کنم.( شاه ولی که برادر نادراست، نامۀ شاه امان اهلل راگرفته به نزد نادر میـرود،  
نادر نامه رامیخواند وبه شاه ولی میگوید: )امان اهلل بیل نزده که خانه را خریـده  
باشد،این خانه حق دولت است واوحق نداردکه آنرابفروشد، بگذارش که در  

 آنجا درغربت بمیرد.(  
اما امیرحبیب اهلل کهدامنی درزمانیکه جشن استقالل وطن راتجلیل میکرد، به  
اراکین دولت خودامر کردکه: )پیش ازینکه جشن بگیریم یک خط به امان اهلل  
خان روان کنید و روزاستقالل رابرایش مبارک بگویید، چون دروقت او بودکه  
ـاز   استقالل بدست آمد.( اراکین دولت مطابق امرامیر عمل کردند وپیش ازآغ

 جشن استقالل، نامۀ تبریکیۀ برای شاه امان اهلل به روم مخابره کردند.  
ـامـی   شاه حبیب اهلل کهدامنی از افسران ترکی چون انورجمال پاشا تربیۀ نظ
گرفت، افسرماهر ونشان زن بی بدیل شد. بنابه شجاعت و مردانگی اش شامـل  
ـان داد،   قطعۀ نمونه شدودرجنگ استقالل دلیری و شجاعت خاصی ازخـودنش
بحدی که احمدعلی خان درانی از شجاعت وسطوت اودرحیرت افتیده وبه امان  
ـاصـی   ـیـری خ ـاعـت ودل اهلل خان نوشت:)حبیب اهلل سربازقطعۀ نمونه ازشج
برخوردار است که کمترکسی آنرا دارد، ونشانزن بی نظیراست. درفن حـرب  
درایت خارق العاده داردکه شایستۀ جنرالی است. ( شاه امان اهلل خان این پیشنهاد  
ـلـب تـوسـط   رامنظورکرد وبه حبیب اهلل کهدامنی رتبۀ جنرالی دارد. این مط

 مؤرخین کشورتایید شده است.  
ـان، بـه   نادر به سفارش عضوی ازخانوادۀ امیرحبیب اهلل خان پدرامان اهلل خ
فرانسه به تحصیل فرستاده شد، درآنجا ناکام ماندودرنیمۀ سال بازگشت، شامـل  
کورس مستعجل ششماهۀ خردضابطی شد، وبعد ازفراغت، به سفارش عضـوی  
ازخاندان شاهی، حکمران مشرقی شد، که مردم مشرقی مدتها ازعمل واذیت او  
درعذاب بودند. نادربه مردم مشرقی اعتماد نداشت وایشان رابه نظرخوب نمـی  
دیدوازمردم کنر سخت نفرت داشت، ومردم شمالی را دشمن خودمی شمـرد  

 واز ایشان می ترسید.  
ـاهـد و   امیرحبیب اهلل کهدامنی به قرآن مجید تسلیم شدوخداوند)ج( راش
مددگارگرفت. گرچه توان مقابله رانادر وهمدستان اوراداشت و قدرت دوباره  
گرفتن سلطنت راهم درخود میدید، ولی بخاطر اینکه خوب بیگناهان نریزد وبه  
عزت وآبروی کسی تعرض نشود، از قدرت وسلطنت گذشت، وآنگاهی که با  
نادر ودرباریانش، که اکثراً اشخاص خیانت پیشه بودند، روبروشد، به صدای بلند  
گفت: )خدایا توآگاهی ومیدانی که چرامن اینکار راکردم)تسلیم شده ام( وتو  
شاهداین روزباش که من به این وطن وبه این مردم خیانت نکرده ام( وبه تحقیق  
که خداوند الیزال)ج( درآنزمان ودرآن مکان حضور داشت وآنچه ایـن دو  
دشمن در دل داشتند به آن کامالً آگاه بودکه امیرحبیب اهلل کهدامنی دربرابـر  
زورنادر کمزورنبود، امادربرابرآنچه دربرابر زورقرآن مجیدبه عاجـزی وکـم  
زوری اش اعتراف کرد و تسلیم شد، وآنچه خداوند)ج( تدبیرکند همان میشود،  
ـیـزار   وبه تحقیق که خداوند)ج( عادل است ودوستدار عدل است وازخاینین ب

 است، وبنده ازدرک تدبیرخداوند)ج( عاجزاست.  
هشتادوسه سال ازشهادت آن مرد باخدا وپاکدل گذشت، دشمنانش درهمـۀ  
ـاک   ـان پ این زمان حاکم روزگاربودند وتوانمند. آنچه ناسزایی که درآن انس
ـنـد   طینت وجوانمرد هرگز نبود به اوبستند، تهمت کردند وبهتان نمودند، نوشت
وگفتند، به اندازۀ که ازدیدگاه بنده، شاه حبیب اهلل کهدامنی بایدمنفورهمه میشد  
ـتـه   واین مدت زمان کافی بودکه فراموش میشد، وخاطره اش به نسیان گـذاش
میشد وازاو نام ونشانی نمی ماند، اما برعکس، یادش زنده میشود وآنهاییکه حتی  
با اوقرابت ندارند، واز اومتمتع نشده اند،  هم اورا برمیدارند وکارنامه های اورا  
عیان میسازند، امروز صفحات انترنتی ازایمان متین او، از شجاعت بینظیراو، از  
ناموس داری وغیرت قوی او، ازسخاوت بی پایان او، ازمردانگی، جوانمـردی  
وعیاری او، ازفروتنی وشکسته نفسی او مملو میسازند. دانشمندان حق شناس و  
ـنـد   خبرگاه زبردست اعم از هموطنان وبیگانگان دربارۀ اومینویسند، می نـویس

 ومینویسند که اویا او همین اکنون زنده است وتاج شاهی برسردارد.  
به تحقیق آنهایی که به خداوند)ج( تسلیم اند ودرراهی که رضای اوست جان  
میدهند، مرده نیستند، زنده اند وجاویدان . واین قول خدای رحمان)ج( اسـت  
وخداوند متعال راستگوی حقیقی است. امیر حبیب اهلل کهدامنی که بچۀ انگور  
فروش شمالی، عیارپابرهنه وپادشاه بی تاج بود، مکتب ومدرسه نخوانـده بـود  
ـازدو   وپدرش باغبان بود، وسقاء معرکۀ استقالل، خداوند محبوب القلوبش میس
نامش راجاویدان ویادش رادرخاطره هازنده میسازد، سمبول جوانمردی وغیرت  
پاک دامنی وعفت، صداقت وایمانداری وناموس داری، غریب نوازی و وطن  
دوستی وکفرشکنی میسازد. اما نادر سپهساالر دربارنشین، پروردۀ انگلیس وشاه  
باتاج وتخت، جنرال آزموده، دپلومات شناخته شده، صاحب لشکر و حشـم،  
ـیـری   فرزند طالدوست ودنیاپرست، از نظرها می افتد، کسی درموردمطلب خ
نمی یابدتا بنویسد، اگر نویسند خصایص زشتش رانویسند. صفحات انترنتی را  
ازظلم وستم او، ازبیداد وبیرحمی او، ازخیانت وبی ایمانی اوپرمیسازند، ازنامش  
مردوزن تنفرنمایند ودوره اش را دورۀ ننگ وعار دانند، به سیه دلی وسیهکاری،  
ـازد،   غداری وجباری مشهورگردد، وخداوندالیزال)ج(  آنکه راخواهد عزیزس
وعزیز میشود، وآنکه راخواهدذلیل سازد، ذلیل میشود وبه تحقیق که خداونـد  
متعال راستگوی حقیقی است. امیر حبیب اهلل کهدامنی درصفحات تاریخ وطن  

 به عیارخراسان مشهورمی شود ونادر به غدار دیره دونی ! 
 سعدیامرد نیکونام نمیرد هرگز    مرده آنست که نامش به نکویی نبرند 

جفاها وظلم های نادر غدار درحق ملت مظلوم ما یکی ودو و صد و دوصـد  
وهزار وده هزارنبوده، بلکه آن نامرد مزدورانگلیس ووطن فروش پرآوازه،  هر  
آن روشنفکر و نخل پرباری راکه دربین احاد ملت میدید، ومیدانست که افکار  
وطنخواهانۀ آنان روزی درجامعه پیاده شده، وطومار فرمانفرمایی نوکران انگریز  
رادرمی پیچاند، بدون لحظۀ تردید، به جالدش میسپرد وسرش را ازتنش جدامی  
 ساخت. خوانندگان ارجمند امید حتماً از شخصیت برازندۀ عبدالرحمن لودین 

ـ آلمان داکترمحمد اسماعیل رضایی                                               کسل 
 فلسفه بسیارگفته شده وعمل معلوم نیست !؟ 

ـلـی   اعالمیه های متعدد دولت ازطریق رسانه هاشنیده میشود، اما اجراات عم
ـات   وجودندارد. لذا یادآورمیشوم که اوالً ازعملی شدن اعالمیه ها لطفم معلـوم
ارائه فرمایند، ثانیاً وزرای محترم که جدیداً به کار آغاز نموده اند، نیزراجع بـه  
 خط مشی واهداف کاری که درنظر دارند، توسط رسانه ها ابراز نظرفرمایند. 

بطورمثال دولت ازپروژۀ قرارداد بندرچاه بهار صحبت نمود، ده هاپروژۀ دیگر  
، کابل بانک، وغیره پروژه های اقتصادی. ازشروع کار حکومت جدیدنزدیک  
ـاسـی رادارنـد.   ـای اس به نه ماه میگذرد ومردم انتظار برآورده شدن نیازمندیه
ً بـرای   ـا نیازمندی های اساسی مردم عبارت اند ازفراهم آوری کار، مخصـوص
جوانان، تأمین امنیت واقعی، تکمیل نیازهای صحی و آموزشی وغیره فعالیتهای  
اقتصادی میباشد. باعرض چندسطرباال، میخواهم مختصراًراجع به نیازمندی های  

 اساسی مردم ووظایف دولت، نظریات خودرا ارائه نمایم: 
ـ امنیت سرتاسری: همسایۀ جنوبی ماودستگاههای استفاده جوی آن اصـالً  3

عالقۀ به امنیت داخلی ماندارد، زیرااستفاده ازکشت خشخاش، آبهای رودخانـه  
های کابل وکنر وپنجشیر، که همه مفت و رایگان دراختیارش قراردارد، بـرای  
شان اهمیت حیاتی دارد، وبخاطر ادامۀ این حالت، مرتباً افراد انتحاری وبـمـب  
گذارجاده یی واقسام آالت قتل را ازآنسوی سرحد رابه کشورما می فرستد، لذا  
هرقسم باور به وعده های پاکستان درکمک به ایجادآرامش درافغانستان حرفی  

 هوایی وفاقد زمینۀ عملی میباشد، نبایدبه پاکستان اعتمادکرد. 
ـ به عقیدۀ بنده، قوای طالبان یک ارگان مستقل نیست، مرکزاصلی آنان در  9

ـال   ـامـه ریـزی اعـم پاکستان موجوداست، آی اس آی درهمانجا برایشان برن
تروریستی وآدمکشی وتخریب عمارات وزیربناهای اقتصادی کشورما میریزد ،  
واین گروه جاهل هم طبق آن به شناعت ودهشت وکشتار مردم ما ادامه میدهد.  
همین طالبان اندکه بنابدستور آی اس آی، زمینۀ کشت انبوه خشخاش وتولیـد  
تریاک وهیرویین را مهیاساخته وازین صنعت کثیف ساالنه ملیاردهادالربه اقتصاد  
پاکستان کمک مینمایند. برای دفع این بال، یگانه راه جلب همکاری سازمان های  
بین المللی باحکومت افغانستان میباشد، که شایدتاحدی در کاهش تولید مـواد  

 مخدر مفیدواقع گردد. 
ـان،  1 ـ فراهم آوری زمینه های شغلی و ایجاد کاربرای مردم بخصوص جوان

ازاهم وظایف دولت است، اما متأسفانه همه شاهدیم وهردو رئیس این حکومت  
ازما شاهدتر اند که کمترین اقدامی درین زمینۀ حیاتی برداشته نشده، وازهمین  
سبب تعدادی ازجوانان بیکار، که بی نوشت مانده وکار وعایدی ندارند، خـود  
ـاهـد   بخود به گروههای تروریستی وخرابکاری جذب میشوند، ویا چنانکه ش
ـا   هستیم صدها جوان ما درجستجوی کاربه اقصی نقاط دنیا مهاجرت میکنندو ن
رسیده به مقصد، طعمۀ نهنگهای بحرها درسراسردنیا ازسواحل آسترالیا واندونیزیا  
ـتـی   تا سواحل یونان و ترکیه وفرانسه میگردند. نمی دانم مسئوالن مملکتی ح

 لحظۀ هم به این امرحیاتی توجه می نمایند! ؟ 
ـادی کشـوراز  1 ـتـص ـاعـی واق ـ توجه به تهیۀ انرژی برق درزندگی اجتـم

ضروریات اولیه است، که حکومت کرزی وحکومت فعلی درآن تا حال ناکام  
مطلق بوده اند، پروژه های زراعتی وضع بهتری ازبرق نداشته، کـه هـرکـدام  

 توجۀ جدی وعاجل دولت راتقاضا می کند. 
ـ باالخره موضوعی راکه درهرنوشته تکراردرتکرارذکرنمـوده ام، ولـی  2

گوش شنوایی دروزارت مالیه نیافت، همانا طرح وتنظیم بودجۀ کشوراست که  
سال بصورت علمی    31وظیفۀ اولی واساسی دولت میباشد. این طرح متأسفانه در 

تنظیم نشده، که باعث میشود ارگانهای دولتی درمرکزووالیات نتوانند وظایف  
ـیـه   ـال خویش راطور باید وشاید، اجرا کنند. خواهشمندم درزمینه وزیرجدیدم
توضیحات مفصلی ارائه بدارد. تازمانیکه مصارفات وعواید دولت تنظیم نشود،  
مکلفیت های دولت دربرابرمردم عملی شده نمی تواند. مثال روشن اینست که  
دولت دربرابرحوادث تلخ طبیعی اخیر درکشور، قادرنشد سروقت وبه انـدازۀ  
ـات   کافی به قربانیان ومصیبت رسیدگان رسیدگی شایسته بنماید، زیراتخصیص

 بودجوی صحیح دروالیات تنظیم نگردیده است . / 
***************************************** 
ـهـن   شهید، شهردارنامدار کابل اطالع دارند، که باسرپرشوربرای خدمت به می
ـا   ازدل وجان میکوشید، وبعنوان یک روشنفکرآگاه از مسایل، باانشاء نگاشته ه

 وسرایش اشعارمردمی، در تنورافکارمردم سهم ارزنده داشت.  
بیایید لختی ازجریان اقدام نابخرانه ووطن دشمنانۀ نادرغدار درحق آن فرزنـد  
فداکاروطن را ازرسالۀ پژوهشگرپرتالش، آقای نصیر مهرین، باعنوان )درنگی  
برزمینه های استبدادشناسی نادرشاه، بامکثی برچگونگی قربان شدن عبدالرحمن  

ساله آمده است: )... نادرشاه روزی پـس از    29لودین( باهم بخوانیم. درصفحۀ  
ـان   ـان ـب صرف غذا باشهردار یارئیس بلدیۀ شهرکابل، عبدالرحمن لودین، به نگه
ـان   شاهی دستور دادکه لودین را بکشند. امر او درآن به اجرادرآمده، جسدبیج
لودین رابرروی خری نهاده به خانه اش بردند. اماچندتن )مورخین( ازصـرف  
غذاچیزی نگفته اند. ازبقیۀ گزارشها وفقدان توحیدنظرمیان آنها، چنین استنباط  
میشودکه هنگام اجرای امرشاه وشهادت لودین، اشخاص بیشتری حضورنداشت  
اند. اینکه شاه درکمال آرامش تصمیم خودراعملی نموده، میتواند لـزومـدیـد،  
طرح قبلی وآمادگی او رانشان دهد. درواقع شاه باآن دیدار، خواسته بـودکـه  
هنگام صحبت وحتاصرف غذا بالودین، شخص دیگری حضورنداشته باشد، در  
حالیکه هنگام صدوردستور کشتن جنرال غالم نبی چرخی، جمعیتی ناظرصحنۀ  
مرگ اوبودند وگزارش قتل اوباچشمدیدهای غالم جیالنی چرخی که بعدتـر  

 اعدام شد، سازگاری دارد. 
باآنکه عامل مرگ لودین رامیتوان درخشم استبدادی شاه نشان داد، امابه منظور  
ـان،   ـادرخ دریافت بیشتراوصاف وفرهنگ سیاسی آن نظام ونماد سیاسی اش ن
الزمست تانظریات مختلف درمورداین قتل سیاسی وازجمله دالیل حکـومـت  
راپهلوی هم قراردهیم تاراهی بسوی حقیقت برده بتوانیم. پس نخست اوآنچه که  
دولت درین موضوع گفته است، می آغازیم: اصالح، ارگان نشراتی رسـمـی  

خودبااطالعیۀ کوتاهی که پس ازکشته    3112اسد   1مورخ  22دولت در شمارۀ  
ـیـح داد:)نـظـر بـه   شدن لودین به نشرسپرد، علت محکومیت اوراچنین توض
ـعـه   خیانتکاریی که ازعبدالرحمان لودین رئیس بلدیه، برضدمفاد و مصالح جام
قوالً، کتباً )؟( وعمالً دراغتشاش موجود اشرارقریۀ کلکان وکهدامن به ظهـور  
پیوست، مشارالیه محکوم به اعدام گردیده، تفصیالت خیات اورابه شمارۀ آینده  
ـلـۀ   به اطالع خواهیم رساند، انشاء اهلل تعالی( ! ولی اندکی پس ازآن، وزیـرداخ
رژیم به منظورتوجیۀ جنایت نادرخان، اتهام دیگری برقربانی اوبست، چنانـچـه  
غباربعنوان یک شاهدعینی واقعه نوشته است: محمدگل خان مهمند وزیرداخله،  
ـاد   برمنبرمسجد چوب فروشی کابل باالشده، نطقی دایربر کفر، زندقه و الـح
عبدالرحمان ایراد کرد وبوتلی راکشیده به مردم نشان داد و گفت این بـوتـل  

 شرابی است که ازخانۀ عبدالرحمان بدست آورده ام! 
ولی سیدقاسم رشتیا مسموعات خویش رااززبان سرمنشی های حضور ظاهـر  
شاه، میرزامحمدنوروز وحافظ نورمحمدکهگدای، راچنین نوشته که: چون واقعۀ  
ـابـل،   شورش دوم سمت شمالی رونماگردید، عبدالرحمان خان رئیس بلدیۀ ک
 ازدولت خواست تابرای حفظ ماتقدم، مردم کابل را مسلح سازد. این پیشنهاد،  

 نجیب سخی   
 هجوم ضدفرهنگ و افغانستان درمسیرتاریخ 

 )مولوی   (بینی خالف آدم اند                نیستند آدم غالف آدم اند    اینکه می 

بوسیلۀ نوشته های فرزندان مرحوم میرغالم محمدغبار اطالع حاصل کردیم،  
که فردمشهد نشینی بنام کاظم کاظمی  درشرائطیکه دیگرافغانهارا ازمشهد اخراج  
میکنند امااوافغانستان درمسیرتاریخ رابدون اجازه واستشاره قانونی  ایرانی نویسی  
کرده است  باوجود در خواست وممانعت خانوادۀ مرحوم غبار  اومانند کسیکه  
 اجرت اینکار ار ازقبل دریافت کرده باشد   این دستبرد رابسر رسانیده است !  
ـان   درحقیقت طرزادای اصطالحات، مراودات محیطی وشکل گرامری زب
پارسی دری، که درآن لحن کالم ، آهنگ زبان و سکۀ صدای این مورخ نهفته  

 اند .   است  آنرابادستنویس خورده کاتب ایرانی قلم و ایرانی صداعوض کرده 
ـان و   اگرتاریخ بیهقی را ازادبیات بیهقی منزوی کنیم، سیاق کالم وع طر زم
دوران بیهقی راازآن زدوده ایم  اگرادبیات وطریق بیان عالمه ابوالفضل را از  
ـانـچـه   آئین اکبری بیرون کنیم، این کتاب بروایتی خشکی مبدل میگردد   چن
ـاتـب   ترجمۀ اردوی آن شاهد این مدعاست . تنهاازطریق طرزبیان وادبیات ک

شویم ، که ملت ستمکش هزاره ،    فیض محمدهزاره درسراج التوریخ ماآگاه می 
 قربانی چه ظلم وجنایت هولناکی در عصر امیر عبدالرحمن شده بودند . 

خبر و سبک مغز را مورد نوازش وتفقد اداری،    دولت ایران مشتی افراد بی   
مطبوعاتی قرار داده است ، در نتیجه این هیچمدانان خودراچیزدان تصورکرده    

(  و  3 لهذا آنها رادرنقش مورخ، ادیب، شاعر، و...کوک کرده ومیچرخاند! ) 
ـات مـورخ   ـی اگرنه شخصیکه حداقل قریحه وسواد داشته باشد  میداندکه ادب
ـان   معرف احاطه وشناسائی  اودرموضوع موردبحثش است ، یعنی ادبیات در زب
اصلی مورخ بخش جداناشدنی ازتاریخی که نوشته است میباشد  لهذاتحـریـف  

ها مقصد دیگری دارند بجُز از    این ادبیات تحریف بحث تاریخی است  آیااین 
 تحریف تاریخ ، زبان و فرهنگ ما ؟! 

اگرتاج التواریخ ایرانی نویسی شده رابخوانیم  ماباادبیات نیمه پارنوگـرافـی  
مجله های زن روز واطالعات هفتگی عصرمحمدرضاشاه مواجه میشویم، کـه  
این نزول سطح قلب هرافغان باحساس  را جریحه دار میسازد،که تاج التواریخ یا  
هر اثردیگرمربوط به تاریخ، سنت و روایت ملت ما مستحق چنین بیعرضگی و  
بیحرمتی نیستند !! این ایرانی نویسیهابرای ماواقعاً  ماتم وعزای فرهنگی هستند    

ـان    لهذابه تمام ملت افغان ومخصوصاَ اهل قلم وفرهنگ  جدا ازموضع ونظر ش
درمورداثرمرحوم غبار  فرض است که بپا ایستاده شوندتا آهنگ کـالم ایـن  
مورخ بزرگ راسالخی وسانسور نکنند !   زیرا این دشمنان علم وآگاهی ملـت  

 ما  بهمین نکته اکتفاوبسنده نخواهندکرد.   
رادمردی که عمر را درزندان، تبعید وتبعیض بسربرد   اما تاریخ این ملت را  
ـانـش را   نوشت  نبایداجازه داده شود، که مشتی افرادمعلوم الحال،  ادبیات وزب

 زندانی ایرانی نویسی فارسی شیرازی بسازند !  
ـادری   اودرخانوادۀ دری زبان تولد شده ، در دامان پاک و پر از مرحمت م
بزرگ شده ، که با همین زبان درس مردم داری و وطنپرستی را برایش آموخته  
است ، این مورخ با همین زبان پارسی در ی فکر کرده ، و در همین زبان نوشته  
 کرده ، و در حالیکه بهمین زبان تکلم میکرد   این جهان را وداع نموده است .  

این باالترازاستعمارفرهنگی دریک جهت وفرهنگ فروشی درجهت دیگـر  
ـات،   قضیه است، که سیاق کالم، جهت و مرام سخن مورخی رابا تعویض کلم
اسما وافعال تغیربدهند  یا اینکه صادقانه، و درشت بنویسندکه به زبان ایـرانـی  
ترجمه شده است  تاهمه بدانندکه این متن اصلی وکالم نویسنده نیست  درغیر  
 صورت، تاریخ خاکفروشان و فرهنگ فروشانرا در عین ترازو وزن میکند ./ 

شود که اختراع نموده اسـت،    ـ این شیوه راانگلیس زیاده ازدوصدسال می 3 
ها ودستیاران آیندۀ خود را ازقبل زیرنام شاعر، فیلسوف، مورخ ،عالم    یعنی مهره 

ها فعال می شـونـد       دین وغیره، معروف ومشهورمیسازد تا گاهی که این مهره 
 موجودیت شان شک وتردیدخلق نکند. )ارسالی سایت ماریا دارو( 

ـا  یادداشت اداره  : نسبت تراکم مقاالت، بخش دوم نگارش بانو ماریا دارو ب
عنوان )سرنوشت خانواده ها درجوامع غربی( درین شماره از چاپ بازماند. در  

 شمارۀ بعدی ان شاءاهلل به نشرخواهدرسید . 
***************************************** 
ـابـچـۀ   ـت نادرخان رابر او بد گمان ساخت، وهنگامیکه لودین دساتیر وی رادرک
جیبی خود یادداشت میگرفت، پادشاه دفترچه اش راباخودگرفت وشب همـۀ  

 محتویات آنراخوانده، تمام یادداشتهاواشعارانقالبی ویرا مطالعه کرد.  
فردای آن شب، عبدالرحمان لودین رابه مجلس وزراء احضارنموده، آنـچـه  
ـیـده، فـی   راکه دریاداشتهای اومخالف خود یافته بود، همه رابررخ وی کش

 المجلس امرنمود که اعدامش کنند. ( 
نکتۀ اخیرنیزگفتنی است که سراسرافغانستان را غوغای رحمـدل بـودن و  
نکشتن فردی ازافراد افغانستان توسط محمدظاهرشاه فرزند  نادرغدار پرکـرده  
بود، وباتبلیغات سازماندهی شده ازآغازبقدرت رسیدن ظاهرخان تادم مرگـش  
ـار   ـی وحتا تاامروز همین توهم وادعای دروغین پروپاگند میگردد، درحالیکه بس
ساده حساب کنیم : ظاهر خان باهالکت نادرخان  بالفاصله به پادشاهی رسید، او  
آن هنگام بچکچه نبود ! کالن مردکۀ نزده ساله بود، کامالً بالغ بود، وشاید هـم  
عاقل ! ازآغازین روزهای حکمروایی خود، اوحکم اعدام دهها هموطنش امضا  
کرد وبدست جالد سپرد، یعنی هرآنچه فرمان اعدام پس از هالکت نادر صادر  
ـان وجـود   شده، بدون شک حکم ظاهرخان و امضای او درپیشانی وپایان فرم
ـال   ـیـل وق داشته است، طوریکه گفتم، او بچکچه نبود که به تپ تپ پای وق
کاکای جالدش هاشم بترسد، اگر، بازتکرار میکنم اگر اورا در آن زمان بالغ و  
عاقل می پندارند، آیا نمی توانست به فرمان سلطنتی، دهن وقلم خونخور کاکای  
ـایـش   جالدش را ببندد ونگذارد آنهمه فرمانهای مرگ هموطنانش را بـه امض
برساند. چنین است آنهمه به زندان فرستادنهای زن هاو فرزندان شیرخور زندانیان  
سیاسی، که بدون شک بدون دستخط اعلیحضرت معظم همایونی، آن بیچارگان  

 به چنان افتخاری رسیده نمی توانستند !  
آقایان یون، جنرال طاقت، غنی احمدزی، انوارالحق احدی، زاخیلوال، داکتر  
کاکروسایرپیروان نادرغداروخاین وطن و محمدگل مومندفاشیست و دشمـن  
وطن ! امید است اینهمه حقایق برای شماو همفکران وهمسنگران تان مایۀ پند و  
اندرزباشد، ودر توانمندی و عدالت خداوندی مشکوک نباشید،  و دسـت از  
حمایت ظالم بردارید و آتشی راکه درکف گرفته اید، بیفگنید که سرانجام این  
آتش شما و هم جنسان تانرا می سوزاند، و منفورابدی نزد خداوند)ج( و خلـق  

 خدا می سازد . 
ـان سـکـوت   درشمارۀ پیش ازابیات استاد عبدالحی حبیبی که یعقـوب خ
معروف به کاکاجان دربرنامه های رادیوپاکستان خطاب به آل یحیی وخانـدان  
ـا   سلطان طالیی و نادرسفاک می گفت، بیت دیگری رابه شما نقل میکنـم، وت
 شمارۀ آینده شمارا درانتظاربخش دیگری ازحقایق تاریخی کشورمی گذارم : 

 صبابه قهربگو خاندان یحیارا   که سربه کوه وبیابان توداده ای مارا  
 وتکراراً: نادرغدارکه استقالل ما برباد کرد 

 خاطر مامای خود، انگریزها را شاد کرد     /                                                  
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چین دارای بعضی مزیت های دپلوماتیکی بشمول سرمایه میباشد، که افغانستان    
به آن شدیداً محتاج میباشد تااسالم گرایان افراطی را ازمیان بردارد، ویاطرفهای  

 عمده، مانند ایران وروسیه روابط کاری داشته باشد . 
ـانـک   آقای غنی احمدزی رئیس جمهورافغانستان اززمان وظیفه داری در ب
جهانی، ازتجربۀ درازمدت معامله باچین برخوردارمیباشد. غنی به چین بصفـت  
یک منبع عمدۀ کمک وسرمایه گذاری نگاه میکند. برعالوه احمدزی ومقامات  
دیگررسمی افغانستان، چین رایک منبع اعمال نفوذ برپاکستان، یک متحدچین،  
که جای امن برای طالبان میباشد، می شناسندومیخواهنددرهرگونه معاملۀ صلح  
باطالبان شرکت داشته باشد. غنی احمدزی که دریک همایش تجلیل ازشصتمین  
سال ایجادروابط چین وافغانستان صحبت میکرد، اظهارداشت: )امیدوار هستم که  
چین نقش سازنده درآوردن صلح درافغانستان بازی کند، زیرا هرچیزیکه چیـن  
انجام میدهد، برطبق یک طرح وتوجۀ کامل صورت میدهد. اکنون که چینایی  
 ها درموضوع دخالت دارند، ما شاهد قدم های زیادی به سوی خواهیم بود.( 

ـنـد،   ـاش چنی اعزام سربازان خودرا بجزاینکه شامل قوای صلح سازمان ملل ب
غیرمتحتمل خواند. امریکا بااشتراک خوددرمذاکرات باچین میخواهد چین بـه  

چرخبالی که همسان چرخبالهای امریکایی میباشند، به قـوای   MI-17افغانستان 
امنیتی افغانستان بدهد، ازوزارت دفاع چین تقاضا شد درموضوع روشنی اندازد،  

 واکنشی نشان نداد.   
هوهشنگ یک کارشناس امورافغانستان درنهاد روابط معاصربین المللی چین،  
که باوزارت امنیت ملی چین پیوند دارد، گفت: )چین ازدادن این نوع وسایـل  
ـیـن   ثقیل به افغانستان اباء خواهدورزید، درعین زمان وی این مفکوره راکه چ
وامریکابصورت مشترک درتربیه و آموزش قوای امنیتی افغانستان، وپیلوتهای  
ـانـه(   ـن ـی ـب ـع طیارات هلیکوپترهمکاری بدارند،یک مفکوره )امکان پذیر و واق
پنداشت. هر دوکشورامریکا وچین ازقبل درتربیۀ دپلوماتهای افغانستان مشترکاً  
همکاری دارند. آقای هو که دراکثریت مذاکرات پنهانی اخیردر بارۀ افغانستان  
شرکت داشته، گفت که چین ازپاکستان تقاضاداشت طالبان راتشویق کند در  
تالشهای مصالحه شرکت ورزندوکمکهای زیادتر رابه اسالم آباد وعـده داده  
است. یک بیانیۀ وزارت خارجۀ پاکستان بروزدوشنبه، پس ازمذاکرات سه جانبه  
ـلـح   درکابل، صادرشد، وعده دادکه پاکستان درهمکری با چین ازپـروسـۀ ص

 حمایت مینماید.  
کشور چین پس ازآنکه دردهۀ هشتاد مجاهدین رابااعطای سالح در بـرابـر  
اتحادشوروی کمک نمود، دردهسال گذشته، یک موقف غیر فعال پیشه کرد.  
چینایی ها درمان رژیم طالبان دردهۀ نود روابط سیاسی نداشتند، ولـی روابـط  
تجارتی رابازنگه داشتند وبارهبران طالبان دیداروازآنها تقاضاکردند که ازجدایی  
ـاور   طلبان اویغور درایالت مسلمان نشین سینکیانگ حمایت ننمایند. به اساس ب

عمدتاً    9119دپلوماتهای خارجی وچینایی، مقامات چینی بارهبران طالبان ازسال  
ـاطـر   ازطریق پاکستان درداخل خاک پاکستان مالقات میکردند. به همیـن خ
ـات   موقف چین درمورد افغانستان دراکثرمدت دهۀ گذشته بیشتـرزیـرنـظـری
ـا   پاکستان بودکه ازیک نقش سیاسی برای طالبان وخروج فوری قوای امریـک
ـیـت   ـل ـاب حمایت میکرد. ولی درچند سال گذشته نگرانی های چین درمورد ق

 پاکستان درکنترول اسالم گرایان افراطی افزایش پیدا نمود. 
آقای سدنی یک مقامت بلندپایۀ سابق وزارت دفاع امریکا اظهارکرد : )چین  
میخواهد یک قدرت جهانی باشد، اکنون چین درک کرده که این کار چقدر  
ـیـن   مشکل میباشدکه بانفوذ دیگران به نتیجه رسید. من پیشبینی نمی کنم که چ

 ناکام میشود، ولی ادعا مینمایم که نتیجه مجهول می باشد.( / 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( هجوم کوچی های صحرا گرد  
 شاعر شوریدۀ آن وادی عیاران تقدیم میشود : 

 خوشا پروان ووضع بی مثالش     نبینم یاالهی من زوالش 
 هوای گلبهار وآب نیالب     دل وجان تازه می سازد زاللش 
 بنازم تپۀ گل غندی اش را    که مشک سوده می بیزد شمالش 
 زیارتگاه عام وخاص باشد      مزار صوفی صاحب کمالش 
 عدو دست وسر وگردن شکسته   جبینش پر عرق از انفعالش 
 سکندر باهمه کشورگشایی     تبه شد مکنت وجاه وجاللش 
 اگرحرف مرا باور نداری     بپراز روس وازانگلیس حالش 
 بود جاوید نام مسجدی خان     که شیر مادرش بادا حاللش 
 کنون ازوصل دیدارش بعیدم     دهم دل را تسلی باخیالش 
 )نسیم( ازمحنت غربت چه نالی    نکردی شکرایام وصالش 

زنده یاد محمدشریف نسیم پروان، دروقت انجنیرمسا، مدیر قلم مخصـوص  
 وتحریرات وزارت فوایدعامه بودند. روح شان شاد ! 

درفرجام تکرارمیکنم : درصورت تسلط نامشروع طالبان وکوچیها برسرزمین  
عیاران پروان، بزودی شهرک مسعودشهید وگل غندی زیبا را ارغوان زارلش، به  
 چراگاه کوچیان مبدل خواهدشد، وآنگاه پشیمانی وندامت سودی ندارد .   

 این هم موضوع دیگر : حماقت و دیوانگی بس است ! 
برنامه های )عقربه( و)لبخندمهمان( که ازطریق تلویزیون آریانای کابل بـه  
نشرمیرسد، اصال به کسانیکه درامر تولید ونوآوری ابتکاربه خرج میدهند، صدق  
میکند، نه به شخصیتهاییکه درارگانهای امنیتی )داخل، دفاع و امنیت ملی( اجرای  
وظیفه مینمایند، زیراهمه میدانیم اوضاع ازبد بدترشده، وافغانستان روزانـه سـه  
 صدنفر دربرابر حمالت آی اس آی تلفات میدهد. دوسه نمونه بعرض میرسانم :  

ـنـد  3 ـبـخ ـ روزیکه جنرال عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دفاع دربرنامۀ ل
شهید گلگون کفن    99مصاحبه داشت، باتأسف عمیق مصادف بودبه خاکسپاری 

 اردوی ملی دروالیات جنوبی بدست پاکستان  
( که نوبت صدیق صدیقی دربرنامۀ عقربـه  9132می 32ـ درهفتۀ جاری ) 9

ـابـل   باید اجرامیشد، حمله برهوتل ومهمانخانۀ دولتی درکلوله پشته نفس شهرک
صورت گرفت وبرنامه حذف گردید. )دیده شودکه لبخندها وگفتارهابه )زهر  

 خند( مبدل میشود. 
ـ درهمین هفته سروکلۀ آقای کرزی که میخواهدبرخیانت هایش درطول  1
سال گذشته پرده بشکد، نیزبرای شرکت دربرنامۀ)عقربه( ظاهرگشت ودر  31

آگهی چندتن رانشان دادکه دوان دوان ازعقب او راهی بودند، ازجمله ابراهیمی  
 رئیس پارلمان کشور ! 

ـ چیزبسیارمضحک درین برنامه ها، مشاهدۀ فعالیتهای روزمرۀ اسـت کـه  1
شامل غذاخوردن، مهمان نوازی، ورزش وغیره میباشد، ونمایش کاخ هامیباشد،  
که فاصله بین حاکمان وملت گرسنه وهردم شهیدمارا متبارزمیسازدوبه تفاوتهای  
سرسام آور وبی عدالتی هامهر تایید میگذارد. شاید مردم فقیر وگرسنه ومحتاج  
ـاد   ـه به یک لب نان خشک، بگویندکه شما اینهمه ناز ونعمت رااز برکشـت ج
ـای   بدست آوردید، ولی کجاشد حق صفوف که بیشترین تلفات رادرسنگـره
ـتـر   داغ آنها متحمل گردیدند، واکثریت رخ درنقاب خاک کشیده اند. پس به
ـلـه   است ازهوسهای خام وکارهای احساساتی که بین بزرگان جهادو مردم فاص

 وبدبینی ایجاد میکند، پرهیز گردد.  
ناچاردراینجا به یک مثال دیگرنیز میپردازم : روزیکه وزیرامورزنان حکومت  
 کرزی دربرنامۀ )لبخند( صحبت میکرد، تمام جایداد )دنباله درصفحۀ هشتم( 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( بررسی سیاست احمدزی باپاکستان  
احمدزی وکوچی و اتمر و اضالم و اذناب شان، به آنچه دلخواه بلکه وظیفه و  
مکلفیت شان بوده، که سخت به مذاق انگریزبرابر بلکه به هدایت آن بوده، می  
ـاری ایـن   رسند، وسقوط افغانستان بسوی صوبۀ پنجم پاکستان به یاری و همک

 شرمندگان تاریخ تکمیل خواهد شد . 
درین وسط که آقای ادیب فهیم، پسرارشد مارشال فهیم هم بحیث معاون دیگر  
ـفـۀ   امنیت ملی معرفی شده، این یکی ازهمان خنده آورترین ومزخرفترین تح
است که گویا به نیمۀ خواب بردۀ حکومت وحدت ملی پیشکش شـده، ودر  
واقع احمدزی بزبان بی زبانی میگوید اگراین نفرخود رادرینجا مقررکرده ام،  
نفرشما راهم درهمان اداره مقررنمودم . تاجاییکه معلوم است، آقای ادیب فهیم  
شایدبرای بسا از مناصب تجارتی، بلدنگ سازی وغیره فهم زیادی داشته باشد، اما  

 نمی دانم چه سابقۀ در امورامنیت ملی خواهد داشت؟  
فرمودۀ شمارا تاییدمیکنم که تمام اقدامات احمدزی واتمر واطرافیانش، برای  
خنثی سازی واضمحالل ادارۀ امنیت ملی ماست، چه تفاهمنامۀ کذایی امضاشود  
یانشود، چون منظورتفاهمنامه نیز همین است که درافغانستان دیگرادارۀ امنیـت  

 ملی وجودنخواهد داشت، جزبه نام و یک شعبۀ آی اس آی درکابل . 
ـان   ـت پرسش : آقای کوشان شماازتفاهمنامه یادکردید، رسانه هاودولت افغانس
اعالن کردکه آقای حسام الدین حسام معین ادارۀ امنیت ملی بافرمان آقای احمد  
زی مجبوراً آنراامضاکرد، وبعدش بخاطر عکس العملهای بسیارشدیدی که درین  
ـای   رابطه ازطرف شورای ملی، جامعه مدنی، فعاالن سیاسی وحتا ازطـرف آق
کرزی ودو رئیس اسبق امنیت ملی یعنی آقایان امراهلل صالح و خالد، نشان داده  
شد، بعدازآن دولت اعالن کردکه هنوزمااین تفاهمنامه راامضا نکرده ایـم، در  
حالیکه علناً اعالن شدکه این تفاهمنامه امضاشد، وآقای حسام آنراامضاکرد وبعد  
 ازسوی احمدزی ازوظیفه سبکدوش گردید، و حاال این عقب نشینی رامی بینیم.  
به نظرشمااین تفاهمنامه تاچه حدودی میتواندبه نفع افغانستان باشد، درحالیکـه  
میبینم درسراسرکشورحوادث انفجاری وانتحاری ازآنسوی مرز فرستاده میشوند  
برای ازبین بردن مردم وزیرساختهای افغانستان، چقدراین تفاهمنامه موثراسـت  

 درهمین شرایط ؟ 
ـنـج   پاسخ : درتفاهمنامۀ امنیتی بین آی اس آی وامنیت ملی افغانستان، من چل
ـای   میدهم به هرآنکس که درمسوده وترتیب وامضایش دست داشته وخودآق
احمدزی وبویژه زیرکترین وخطرناکترین همراهش حنیف اتمر، که درواقـع  
هیچکاره است، زیراشورای امنیت ملی درقانون اساسی افغانستان محلی از ا عراب  
نداشته وصرفاًیک کاپی بسیارناقص وکارتون مانند ازشورای امنیت ملی امریکا  
میباشد، این مقام اصالً کدام صالحیت اجرایی وحکمی نداشته وصـرف در  
ـیـم   ـن اموری که دولت ازش بخواهد فقط نظرمشورتی بایدارائه بدارد، ما می بی
وقتی آقای سپنتااین مقام راداشت، خودرامجازبه امرونهی به سایرادارات نـمـی  
دانست، مگرحاال این آقای اتمردرحدی ازغرور و خودبزرگ بینی قـراردارد،  
که حکم میفرمایدبه امنیت ملی که آنچه من تهیه وترتیب کرده ام را بایـد بـه  

 اجرا بگذارید ! 
ـیـم   بهرحال من به اینان چلنج میدهم که اگریک ماده که مناصفۀ آن میشود ن
ماده، برای ملت پیداکنند وبگویندکه درچندین فقره و مادۀ که این تفاهمنامـه  
ترتیب وامضاشده، یک نیم سطری ازآن به نفع منافع ملی واستقالل وحاکمیت  
ـلـت   ملی افغانستان میباشد ! اگراین آقایان نیم سطری درین تفاهمنامه به نفـع م
پیداکردند و اعالن نمودند، بنده تمام اعتراضاتم راپس گرفته واقرارخواهم کرد  
که اینها درست گفته اند و من غلط فهمیده ام ! درحالیکه آنچه روی کاغذ آمده  
وسخنگوی آی اس آی هفتۀ پیش اشتهارداد، این تفاهمنامه از معاهدۀ گندمک  
ودیورند هم غالم منشانه تراست و هیهات که درسالهای آغازین قرن بیسـت و  
یک، عزت وشرافت و استقالل وحاکمیت ملی وسرنوشت ومقدرات افغانستان  
چنین زبونانه و منفعالنه توسط شخصی بنام احمدزی بهمکاری کاکایش کوچی  
و پادوی حنیف اتمر، به پاکستان فروخته شد ! اگرامضاشده که شده، حاالکـه  
میخواهنداین کثافتکاری راترمیم کنند، بایدبدانندوآگاه باشند که چمچـه زدن  
بیشتردرین آشی که خودپخته اند، بوی متعفن وگند آنرا بیشتر به مشام جهانیان  

 خواهد رساند. 
پرسش: بخش دیگراز ارگانهای امنیتی ودفاعی افغانستان یعنی وزارت دفاع نیز  
تصفیه هایی رویدست گرفته شده واشخاصی گماشته شده میروند. یکهفته پیش  
ـان   ـت ـانس ـغ احمدزی اعالن کردکه معصوم ستانکزی بحیث وزیردفاع آیندۀ اف
خواهد بودواین موضوع را مجمع تماس اعالن کرد. به نظرشما آنچه دردوران  
طوالنی کرزی در این وزارت رخ داد، چون اشخاص متعهد به تمامیت افغانستان  
ـاه   هم در دولت وهم درسطح وزارت دفاع بیشتربودند، ممکن نبودتا همۀ دستگ
ـام   وزارت به دل آی اس آی بگردد،آن اشخاص نمی گذاشتند افغانستان به ک
ـازشـده،   پاکستان فروبرود، اماحاالمی بینیم که درین بخش مهم نیزتصفیه هاآغ
وتقررفردی چون آقای ستانکزی که سابقۀ کاری، جز درشورای صلح، درجای  
دیگری ندارد، چقدرموثر است وچه کاری دروزارت دفاع کرده میتواند، در  
حالیکه مادرآنجا افرادکارکشته وافسران مجربی دررابطه بامسایل جنگی و امنیت  

 عمومی افغانستان داریم ؟ 
پاسخ : درموردآقای ستانکزی بعد پاسخ میدهم، ولی درمورداینکه گفتید در  
بین تمام قدمه های ارتش افسران دلیر وکارکشته داریم، مشکل پاکستان باهمین  
کارکشته هاست، بخاطریکه این کارکشته ها بسیارطالب کشته اندوزیادنـوکـر  
پاکستان کشته اند، لذاکار کشته شده اندومیدانندکه کی هابرخالف منافع ملی  
ـیـن   افغانستان هستند. درطول تقریباًپانزده سال کرزی واحمدزی دیدیم که هم
کارکشته هاجلوفعالیت بیشترخرابکاران پاکستانی راگرفته اند، وطن که تخریب  
شده، مگرازتخریب بیشترش جلوگرفته اند. پس قوای امنیتی افغانستان خارچشم  
پاکستان وآی اس آی است. وقتی درمورد امنیت ملی وآقای امراهلل صالح قبالً  
عرض کردم، ارتش ملی در کنارآن وهمسان وهمگام وهمطرازآن اداره، مورد  

 نفرت آی اس آی است . 
این تصفیه هادروقت آقای کرزی شروع شد، وآن توازنی راکه گفته میشد    

دراستخدام سربازان بین اقوام باشد، خوداین توازن دربین کشوری که میخواهیم  
ـاکـه   بسوی وحدت ملی ببریمش، حرف نادرست است، هرفرزندوطن ازهرج
هست وباهرزبانی که گپ میزند، وقتی حاضرمیشودبرای دفاع ازوطن وناموس  
ملت خود جان فداکند وشامل خدمت عسکری شود، هیچکس نبایدا ونشایـدا  
بفکرش برسد که این شخص ازکدام قوم وسمت وزبان اسـت ! آن تـوازن  
خواهی یکی ازکالنترین توطئه هابود، شایدبخاطرداشته باشیم که غنی احمد زی  
درهمان زمانها ودرکمپین انتخاباتیش گفت شماتعادل قومی را بروید درزنـدان  
بگرام ببینید، نودوهشت درصدش مربوط به یکزبان است، واین درست نیسـت  

۲، البته اینرا نمیگویدکه  ۲9 بندی داشته باشد ودیگران 29که گویندگان یکزبان 
 چراآن اکثریت بندی شده وچه عملی رامرتکب شده بودکه بندی شد؟! 

درکابل براورنگ پادشاهی نشانده شـد،    9113دسمبر   93وقتی کرزی بتاریخ 
این برنامه راآغازکردندکه دیگرچیزی بنام مقاومت و مجاهدوآنهاییکه هـمـه  
ـا   اسباب سرشکستگی ابرقدرتهاشده بودند، باید محوشوند، واین محو شـدن ب
ـتـریـن   ارتش ملی افغانستان وامنیت ملی افغانستان وتمام عناصری که کوچـک
 حرکتی به نفع ملت خودو به ضررپاکستان میکنند، بایدکوبیده شوند،  آهسته  

ولی پیوسته از کرزی شروع شدواینک بجاهایی رسیدکه بخش دومـش رابـه  
ـیـن ایـن زی وآن زی   احمدزی دادندتا تکمیلش کند، یعنی هیچ فرقـی ب
وجودندارد، اینهاباهم پیوندفکری کامالًیکرنگ دارندوفقط درهمان خطی که  
ـاشـد،   ـان ب ـت ـاکس برایشان رقم زده شده، که بایدافغانستان بحیث یک صوبۀ پ
شمابظاهررئیس جمهورداریدوانتخابات میکنیدوشورا دارید، اما هرآنچه میکنید  
بایدازطرف اسالم آبادرهبری شوید ! یعنی تمام اینها بهم پیونددارند وهموطنان  
روشن بین ماکه خط رااز بن پی میگیرند، وتابه امروز میرسند، همان یک جهت  
وبرنامه ویک خط السیراست که پاکستان هرچه بیشترحاکم برمقدرات افغانستان  
ـیـره راکـه   شود، هرگونه موافقتنامه اعم ازتجارتی واقتصادی وهمکاری وغ
باافغانستان امضاکرده ومیکند، هیچکدامش را مراعات واجرایی نساخته، وایـن  
ـیـچ   دولت ودولت قبلی ازینکه مال التجارۀ پاکستان به آسیای مرکزی بروند ه
قیدوبندی ندارد وهیچکس چیزی نمی گویدواعتراضی ندارد، افسرهارا نیزبـه  
پاکستان گسیل کردند، اینهمه مال وچلی که برایما بی تربیت ساختند، حاالببینیم  

 که افسران مارا چگونه بی تربیت میسازند ! 
تنهاگوشۀ امیدهمۀ مااشخاص آگاه ومتعهدکه الحمدهلل درداخل کشورزیاد اند،  
منسنجم شوند وماوشمایی که درخارجیم، هرکاری از نظرفکری ازدست مامی  
آید، درهمکاری باآنان دریغ نکنیم، تاجلواز میان رفتن سرزمین آبایی ما، آریانا  

 وخراسان شکوهمند وافغانستان امروز را بگیریم . 
 پرسش: درمورد آقای معصوم ستانکزی چیزی نگفتید ! 

پاسخ: من قصدتوهین به هیچ کسی راندارم، اماآنچه آقای ستانکزی تاحال انجام  
داده، ودرقتل کی هادست دارد، خودش میداند، امافکر میکندکس دیـگـری  
نمیداند، درحالیکه همه میدانند ! درست است که او تحصیالت نظامی داشته، اما  
بحیث شخصی که کارآی اس آی را بسیار آسان ساخت وکسی راکـه بـرای  
ترورشهیداستادربانی فرستاده بودند، تاروبروی آن شادروان رساند وخود الفرار،  
ولی فراری که الاقل یک چشم زخمی بر اوبرسد تا نگوینداوشریک قتل است،  
یعنی شهیدزنده مانندشکریه بارکزی ! تجربۀ درارتش ندارد. تقررش تـوسـط  
احمدزی کامالً درهمان خط تسلیم افغانستان به پاکستان است که پیشتربه عرض  

 رسانیدم .  
ـان   پرسش : ختم صحبت رادررابطه باحکومتی که بنام وحدت ملی است به پای
میبریم. درین حکومت دوجناح است که یکی داردبسیار و مرتباً پررنگترشـده  
میرود وجناح دومی کمرنگ ترشده میروند. نقش جناح آقای داکترعبداهلل که  
بحیث رئیس اجراییه حکومت است، شماچه فکرمیکنید آیامیتواند درمقابل این  
ـتـی   ـی ـن موج پاکستان خواهی وآی اس آی خواهی وموج سقوط ارگانهای ام
افغانستان به دامن ارگانهای امنیتی پاکستان، پایداری کندوچگونه میتوانـدازیـن  

 سقوط جلوگیری کرده وبتواندکاری برای مردم بکند؟ 
پاسخ : جناب استادمدنی، من ازعمق دلم میخواهم این مسأله رابگویم باهمیـن  
عقل قاصرم، اینکه چیزی بنام رئیس اجراییه و پنجاه درصد حکومت وحـدت  
ملی، بسیارخوبست که بشنویم ولی باور نکنیم ! کدام پنجاه درصد وکدام رئیس  
اجراییه ؟ معلوم نیست که این جناح باوردارد که بابیش ازدوملیون آراء ملت به  
ـیـت   ـال ـع این مقام رسیده، اگردارد چرا باتکیه برهمین آراء، جلوکوچکترین ف
ـال   مخرب احمدزی رانگرفته؟ بعضی هامیگویند این حرف درست نیست ومث
ـات   ـیـون اصـالح می آورندکه خانم شکریه بارکزی رااحمدزی رئیس کمس
انتخابات برگزید وداکترعبداهلل آنرا ردکردوبه جای اوکسی دیگررا برگزیـد.  
این ادعای خالف واقع است، داکتر عبداهلل وقتی درین کارموفق بوده میتوانـد  
که به روشنی اعالن شود فالن شخص به اثرپیشنهادرئیس اجراییه بحیث رئیس  
ـیـگـذرد،   کمسیون اصالح انتخابات مقررشد، تاحال که بیش ازیک ونیم ماه م

 همچو چیزی اتفاق نیفتاده !  
بهرحال، درعالمی از ابهام، پاسخ گفتن به پرسش شماآسان نیست، اما این را  
ـا   ـای ن ـه میتوان گفت : درتمام مسایل ملی وازجمله امضای تفاهمنامه ومقرری
صواب، انحالل یاتضعیف امنیت ملی واردوی ملی، و بعدش وزارت داخله و  
والی هاو ولسوالها و قوماندانان پلیس والیات، شامل تصفیۀ احـمـدزی قـرار  
میگیرد، اگرهمچنان سکوت وهمراهی داکترعبداهلل رابیشترشاهد باشیم، یقیناًکه  
داکترعبداهلل به عین سویه و اندازۀ احمدزی واضالمش، شریک این خیانت هاو  
 جنایتهاخواهد بود، و گریزی وگزیری ازاین مالمت واتهام نخواهدداشت. / 

ـعـداددیـگـر از   درپایان این یادداشت مطول، طبق وعده، نام های مبارک ت
سال یادمیکنم : جنابان داکترمسعـود    91همکاران قلمی هفته نامۀ امید رادرطول 

ـال،   ـع آرام، داکترشریف فایض، احسان لمر، محی الدین شمس، غالم حسین ف
ـانـی  سارا راحیل مجددی، داکترمحمدحیدر، مولیناعبدالقدیرشهاب، شاداب مع
)استادآیین(، داکترمحمداکرم عثمان، داکترمحمدیونس باذل،محـمـدمـوسـی  
ـلـمـی،   معروفی، داوود موسی، محمدعارف پوپل، محمدنعیم مجددی، حامدع
ـالـد   ـهـزاد، خ حاجی محمد یوسف نظری، محمدنبی کهزاد، محمدیوسف ک
ـیـر   ـب صدیق، زلمی بارکزوی، داکترنورمحمددادخواه، داکترحقگو،محمد ک
آهنگ هروی، عبدالقدیرفایق هروی، محمدیوسف صفا، انجنیر سید شـریـف  
کاللی، استادکریم نصرتی،محمدحسین نصرتی، عبدالحی آرین پور ولوالجی،  
عبدالعزیز جوالن، حسین سرهنگ، عبداهلل صادقی، محمدنعیم اختـری، ارشـد  
ـیـر   محصل، فقیرمحمدمعالجی، عبدالر حیم گران، سمیع هادی پور، محمـدنص
ـلـی،   مهرین، سراج الدین ادیب، کریم نواب، فضل الرحمن فاضل، مسعود خلی
ـبـر   داکترفهیم عینی صافی، نجات اهلل خلیلی، معتصم باهلل خلیلی، داکترسیـداک
ـادی،   ـبـدالـحـق ه زیوری، غوث واصل، محمدظاهرعزیز، سیامک، داکترع
عبدالمتین، داکتر روشندل، عبدالکریم تمنا، احمدضیا، داکترحبیب پذیرا، داکتر  
محمدطاهرهاشمی، داکترمحمدعثمان هاشمی، پاکزادکابلی، داکترغوربنـدی،  
ـعـدالـدیـن   سیدعزیزاهلل مرموز، عبدالرحیم پروانی، عادله فرهادی، پروفیسـرس
ـیـر،اسـحـق   هاشمی، نیرومندساعی، وطندوست، سمیعه ساعی، کریم پیکارپام
نگارگر، سراج الدین وهاج، داکترنادرعمر، داکترظهیرالدین رزبان، ذوالمـجـد  
 عالمشاهی. انشاء اهلل طی دوشمارۀ دیگر همکاران ارجمنددیگررا نیزنام میگیرم./ 
***************************************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ سوم( چین جانشین امریکا  
ازکابل دیدن میکردند ونگرانی خودرادرمورد مکانهای امن جنگ جویان بیان  
میداشتند. فرانز ملین، نمایندۀ اتحادیۀ اروپا درافغانستان اظهارنمودکه وی بـرای  

مشاهده نمود:) چینایی    9131باراول عالقمندی چین رابه مسایل افغانستان درسال 
هادرپی یک محلی بودندتا سیاست خارجی خودرا توسعه دهندوآنرا طـوری  

 سازماندهی بدارند که ازآن تهدید ستراتژیک به امریکابه نظر نیاید.(  
جریان نشست ماه اکتوبردرموردافغانستان در بیجینگ، یک جنرال چینایی،  
اشتراک کنندگان امریکایی رادرنشست، باپیشنهاد خود متعجب گرداند. جنرال  
ـان   بیان کردکه وزارت دفاع امریکا دربارۀ تربیه وآموزش قوای امنیتی افغانست
ـاری   توسط چین وامریکامطالعه مینماید. به بیان یک مقام رسمی این نوع همـک
امریکاوچین تاحال غیر قابل باورمیباشد. مقامات رسمی به مقامات نظامی چیـن  
تماس گرفته اند، وپس ازقدری مذاکره به این نتیجه رسیدندکه عالقمندی جدی  
وجودنداشت.چین فقط میخواست گزینه هارا امتحان کندکه در افغانستان چـه  
کرده میتواند. ابتکارات سابق درآوردن صلح در افغانستان، بشمول تالشهایی که  

 درقطر صورت گرفت، به ناکامی انجامید. ولی   9131ازطرف امریکادرسال  
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 هامبورگ ـ آلمانمحمدحیدر اختر                                      
 ت سخی احمدحاتم هم ازمیان ما رف

بازهم درعالم غربت ازمرگ یـک  
ـقـه دار رادیـو   ـاب هنرمندخوب وس
تلویزیون افغانستان اطالع یافتیم که،در  
ایاالت متحدۀ امریکا مهاجر شده بود و  
چندین سال در دیار غربت به سربرد تا  
اینکه یکسال قبل خانمش دراثرمریضی  
سرطان وفات یافت و جنازه اش را بـه  
کابل برد. زمانی که بازهم بوی وطن به  
ـازگشـت بـه   مشامش رسید قدرت ب
ـار   امریکا برایش ناممکن شد و دردی
خودش در کابل ماند ودرخانه اش که  
واقع سرای غزنی بود زندگی میـکـرد  
ـارابـدیـت   ولی تنهازیرا خانمش به دی
ـابـه   پیوسته بود واوالد ش درامـریـک

 زندگی خودمشغول اند. 
این هنرمندمردمی سخی احمدخاتم میباشد، که یکی ازسابقه ترین هنرمندان    

افغانستان بودوسالهاعالقمندان موسیقی ازآواز دلنشین این هنرمندازطریق رادیو  
 افغانستان ومجالس هنری مستفید می شدند 

ـای  3133سخی احمدخاتم درسال  ـب خورشیدی درگذرکتابفروشی شهر زی
کابل، در یک خانواده هنردوست زادشد. از پنج سالگی به موسیقی عالقه پیـدا  
نموده و به نواختن آرمونیه آغاز کرد مشوق اصلی خاتم، خانواده و به خصوص  
مامایش خلیفه حبیب خیاط بود. چون اعضای خانواده خاتم عالقه مند موسیقی  
بودند، هنرمندان زیاد به خانۀ شان در رفت وآمد بودند. درجمله هنرمندان استاد  
ـاش   برکت علی خان مدتی که درکابل بود در منزل ایشان مهمان گونه بود و ب
داشت، و خاتم وبرادر بزرگترش عزیزاحمد پنهان توانستند از ایـن فـرصـت  
استفاده کرده اساسات موسیقی را نزد استاد برکت علی خان آموختند. سخـی  
ـقـی   ـی احمد خاتم،بعدها مدتی هم نزد استاد نبی گل و استاد محمود درس موس

خورشیدی افتخار شاگردی استاد سراهنـگ را    3111رافرا گرفت. درسال از  
کسب نمود وبه رسم خراباتیان نزد استاد محمد حسین سراهنگ سرتاج موسیقی  
افغانستان گُرماند. هرزمانیکه وقت برایش میسرمی شد، نزد استاد سراهنگ رفته  

 درس موسیقی می گرفت و درخانه به تمرین وریاض می پرداخت. 
سخی احمد خاتم ازلیسه حبیبیه کا بل فارغ شده در پهلوی درس کـورس  
 انگلیسی رانیز تعقیب میکردوهمچنان جوان سپورتمین و فتبال باز خوب بود 

خاتم اکثراً غزل می خواند و غزلهای ناب را از دیوان شعرا انتخاب می کرد  
و به آواز گرایش در البالی موسیقی تقدیم هنردوستان میکرد. به خصوص در  
نعت خوانی پیرو طریقۀ چشتیه بود. طریقه چشتیه که رهبرآن حضرت خواجه  
معین الدین چشتی میباشد، مزار ایشان درمنطقه راجستان هندوستان است. ایـن  
طریقه درسالیان درازی بدین سو درافغانستان رایج بوده و درخانقاهای متعـددی  

 در اطراف واکناف کشور وجود داشته و دارد. 
سخی احمد خاتم که ازجمله نعت خوان های خانقایی بود، همیشه شب های  
ـیـروان   جمعه در خانقا ها رفته درجمله دیگر هنرمندان وآواز خوانان، بـرای پ

 طریقه چشتیه مجرایی می داد . 
ـان دارد. ولـی در   خاتم آهنگ های بی شماری در آرشیف رادیو افغانست
تلویزیون افغانستان چند آهنگ محدود از او موجود است. او نتوانست آهنگ  
های پیشتر را بیشتر لبسنگ نماید. زیرا زمانی که تلویزیون افغانستان به نشرات  
آغاز کرد برابر بود با کودتای ننگین هفت ثور و دولتمداران آن زمان چنـدان  
عالقۀ به آهنگ های صوفیانه و مذهبی نداشتند وبیشتر آهنگ های به اصطالح  

 انقالبی را اجازه ثبت و نشر می دادند . 
خاتم برعالوه که یک هنرمند خوب کارمند دولت نیزبود به زبان انگلیسـی  
ـنـد   ـان تسلط داشت وسال ها به حیث ترجمان انگلیسی در موسسات دولتـی م
ریاست هوایی ملکی، شرکت امریکاییها درکابل، دفتر ملل متحد کار میکـرد.  
آخرین کارش را که به یاد دارم منحیث ترجمان انگلیسی درشرکت سرویـس   

خورشیـدی یـکـی    3123و   3121ملی بس ایفای وظیفه مینمود. درسال های  
 دوبار دردفترش باهم دیدیم . 

سخی احمد خاتم انسان آرام، خوش برخورد و شوخ طبع وصوفی مشـرب  
بود. بعدازآنکه به زیارت بیت اهلل شریف مشرف شد، به صورت سال تمام روزه  
 میگرفت بجز روز های که گرفتن روزه ممنوع بود مانند روز های عید و غیره. 
باالخرقسمت چنین رفته بود که در دیار خودش درشهرکابل، جهان فانی را  
وداع بگوید و جنازه اش محترمانه توسط اعضای خانواده و عالقمندان آوازش  

 در حظیرۀ آبایی شان به خاک سپرده شد.  
وفات این هنرمند مردمی را به خانوادۀ محترم خاتم، عالقمندان موسیقی و  
همه هنرمندان افغانستان تسلیت می گویم و از بارگاۀ ایزد متعال برای مرحومی  
 اجر اخروی وبرای خانواده شان صبرجمیل می خواهم. خداوند بیامرزدش./  

: وفات شخصیت برازندۀ هنری وفرهنگی شادروان استاد  یادداشت ادارۀ امید 
سخی احمد خاتم یک ضایعۀ بزرگ برای جامعۀ هنروفرهنگ افغانستان بشمار  
می آید. روان آن همکارگرامی را ذیل مراحم الهی شادمی خواهیم، وبه کلیـه  

 بازماندگان شان ازصمیم قلب تسلیت میگوییم . همکاران هفته نامۀ امید 
***************************************** 

 سدنی ـ آسترالیااستادیار داکتراسداهلل حیدری                       

 ن خلق افغا
 استقبال ازشعرمرحوم عبدالهادی داوی با مطلع : 

ـغان تا به کی؟  ــ ــ  تا به کی اوالد اـف
 تابه کی هان تابه کی هان تا به کی؟ 

ن لعینا ن، تا به کی؟  وغ اـی رـی  تا به کی ای خلق افغان، تا به کی؟               زـی
ماشای   یزیدان، تا به کی؟  دل              در ـت ه ـب راـن ه وـی ــه ملک ما ـب ــ  گشـت

ــمله همدستان وی              خون ملت خورده جوالن،تابه کی؟   عقل کل  ! با ج
ـان ، تا به کی؟  ـتل عام بی گناهـ ی خـدا              ق ــن ـب  انتحاری های بی دـی
ــری ها به هر سوی وطن               ظلم بی حد برگروگان، تابه کی؟   راه گـی
 سر بریدن های بی جا ، بی جهت               هرطرف درملک افغان،تابه کی؟ 
ــدار وطن                کُشته ی دست پلیدان، تابه کی؟  ــ  عسـکـرمظلوم و پاس
 نوکری  آی اس آی  و )ع وغ (                   تابه کی آزاده مردان، تابه کی؟ 
 ع وغ روزهاوشب درعیش ونوش                خلق مامظلوم وبی نان،تا به کی؟ 
ـنی                    دوردنیاگشته خندان ، تا به کی؟  ــق غ  از سفر های حق و ناح
ـیسـت                      زنده ماندن باسرطان،تا به کی؟  ــ  بته ی بد را بال نا بشکـن

ر دهـل غرب ، ای آزادگان                   خوشخرامی کرده رقصان تابه کی؟   زـی
 )دنباله درصفحۀ  چهارم ( 

خداوند)ج( ذاتی است که خلق می کند، بعد روزی می دهد، بعد می  
 میراند و بعد زنده می سازد. صدق اهلل العظیم 

می    92ـ وفات مرحومه بی بی حاجیه آمنه جان فهیمی رادر ورجینیا، بتاریخ  
به یگانه فرزندش خالدجان فهیمی، خانواده های محترم فهیمی، انورزی،    9132

کبیرسراج، رهین، کوشان، مرشدی، شریف )وردک(، افضل بویژه کـریـمـه  
ـعـراء   ـلـک الش جان افضل، امانی و خانوادۀ بزرگ حضرت قاری عبـداهلل م
ـهـی   افغانستان صمیمانه تسلیت می گوییم، وروان مرحومه رادرقرب رحمت ال

 شادمیخواهیم. امید 
به خانواده های    9132می   99ـ وفات مرحومه ثریا ساویز رادر ورجینیابه تاریخ 

محترم ساویز، عظیم، گردیزی، مدنی، وافی وفامیل خواجه هاصمیمانه تسلیت  
 میگوییم، وروان مرحومه راقریب رحمت الهی )ج( میخواهیم. امید 

ـاری را در   ـ وفات همکاردانشمندوگرامی شادروان استادمحمدکامـل انص
کالیفورنیا به خانوادۀ ارجمندانصاری، همکاران هفته نامۀ امید و جامعۀ علمی و  
فرهنگی افغانستان صمیمانه تسلیت میگوییم . روان آن پژوهشگرپرکار رادرذیل  
مراحم الهی شادمی خواهیم وبه کلیه بازماندگان وهمکارانش صبرجمیل آرزو  

 می کنیم . همکاران امید 
***************************************** 

 ؟ )دنباله ازصفحۀ دوم( کدام دو پاسپورته  
ـثـ در   خودرافراموش نکرده باقوت قلم  باکنفرانسهابا اولیای امورمملـکـت م
ـاوران،   امریکا  بامضامین سیاسی واجتماعی در هفته نامۀ وزین امید  سایتهای خ
خراسان زمین و آریائی واز طریق تلویزیونهای بیرون مرزی و اکنون ازطریق  
پرو گرام )بنیاد آب( به مبارزات مادی و معنوی خود پرداخته آمادۀ، خدمت به  
وطن بودندومیباشند  امامتأسفانه ازطرف زورمندان افغانستان وکسانیکه به برکت  
تپ وتالشهای همین دوپاسپورته های امریکاسبب شدتا امروز مقامهای بـزرگ  
درشورا ومعاون ریئس جمهور ووزیر ومعین و رئیس وغیره برایشان مهیاگرددو  
ـان   ـارلـم این مقامها را بافعالیتهای فسادکارانه شرم آور ازآن خودساخته اند   برپ
فشارآوردندو مجبورساختندکه پارلمان  وآنهم پارلمان بدون اینکه تحقیق نماید  
که کدام دو پاسپورته ها؟ بالدرنگ درب های خدمت دوپاسپورته های صادق  

 و وطندوست رابمقابل مردم ستمدیده وغیورافغانستان مسدود ساختند. 
مردم و وکالی محترم پارلمان افغانستان! دوپاسپورتۀ مورد نظرتان آن دو  
پاسورته هاباشدکه هم عامل بزرگ اختالس  رشوه خوری و فساداداری اندوهم  
پولهای شمارادزدیده خودرا دهها وصدها مراتبه بیشتر ازدوپاسپورته های وطن  
دوست، غنی تر وبانکهای خارج را از پولهای حرام خود مشبوع ساخته اند. این  
دوپاسپورته هادشمنان من وتو اند، مراکه دوپاسپورتۀ وطندوست وصادق ملک  
ومردم خود هستم بد نام و شمارابا تخریب جای و مزرعه وجوانهای شهید تان در  
گلیم سوگواریهای روزمره جاداده اند. اینهادوستان ظاهری ودشمنان باطنی مااند.  
اینهاآنهائی اندکه به اصطالح دزد رامیگویند دزدی کن و صاحبخانه رامیگویند  
ـاروب   هوشیارباش. نه آن دو پاسپورته های که با افتخارسگ شوئی کردند  ج
کشی وپاککاری نمودند  ساعتهابه پای ایستادند تاطفلی تریبه کنندکه متخصص  
راستین شودنه با چَتَک دپلومهای ساختگی پاکستانی وایرانی و... وبیایندو بمردم  
خودخدمت کنند. کسانیکه درشناختن دوست ودشمن خودآگاه  نیستندو بگفتۀ  
دشمنان وطن قدم میگذارندودوستداران حقیقی آن سرزمین جاویدرا از خدمت  
دورنگه میدارند، درحقیقت دهن جوال راباآن دزدان گرفته جزء خاینین ملـت  

 شمرده میشوند وسیه روسی ابدی در تاریخ افغانستان نصیب میگردند .  
این وطنداران ازخواب سنگین بیدارشده وظیفۀ اخالقی وایمانی دارندکه از  
ـار   این دو پاسپورته های صادق وپرکار وطن، که همانگونه تربیه شده انـد، ک
گرفته وطن رابدست اوالدش که درآنجاتولدشده، آباد سازند نه دشمنان دوست  
نمای داخلی وخارجی ما. بهتر است کلمۀ منحوس واینگونه تبعیضی دو پاسورته  
 ها از قاموس لغوی افغانها و پارلمان به دور انداخته شده ملغی قرارداده شود . 

ـانـه     ناگفته نماندکه هندوستان  پاکستان  اسرائیل وبعضی ازممالک شرق می
بواسطۀ فعالیت وکمکهای همین دوپاسپورته های خود بود که امروزدرهرساحه  
های اقتصادی  مدنی  اخالقی  سیاسی  اجتماعی وطبی به مردم و مملکت خود  

 خدمات شایان عرضه داشته ملک خویش را آباد ساخته اند.  
 توخواه از سخنم پند گیر خواه مالل !         من آنچه شرط بالغ است باتو میگویم 

سرودۀ شادروان رازق فانی تحت عنوان )عجب صبری خدا دارد(، راکه بـه  
صورت تلویحی، حالت افراد دو پاسپورتۀ که بردارایی ملت افغانستان چنگ و  

 چنگال انداخته و دار وندارملت رابه غارت بردند، بیان میدارد : 
   خداگرپرده بردارد   ز روی کارآدمها 

 چه شادیهاخوردبرهم  چه بازیها شودرسوا 
  یکی خندد ز آبادی  یکی گرید زبربادی 

 یکی ازجان کند شادی  یکی ازدل کند غوغا 
   چه کاذبها شودصادق  چه صادقها شودکاذب 

 چه عابدهاشودفاسق  چه  فاسقها شود مال 
   چه زشتیهاشودرنگین چه تلخیها شودشیرین 
 چه  باالها رودپائین  چه سفلیها شود علیا 
  عجب صبری خداداردکه پرده برنمیدارد 
 وگرنه بر زمین افتد  زجیب محتسب مینا 

***************************************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ دوم( سخنی با هم میهنان  

یااهلل گفتن بی شور بدرد نمی خورد دست و آستین بر بزنید و پت پیزار  را بلند  
 کرده در راه روان شوید. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 

وگپ آخراینکه: ای آقای اشرپ عنی احمق زی ازخواب گران خیز و بدان و  
آگاه باش اگرازین راهیکه درپیش گرفته یی، برنگردی، نام تو نیز درصفحات  
تاریخ همچون هیتلر و موسولینی و پنوشه نوشته خواهد شد. اگرچه میدانم که به  
خدا و روز آخرت باورمند نیستی  اما بازهم از فردای حسابرسی اندیشه بـدار.  

 اگرچه رخ نیکو و آبرویی برای خود باقی نگذاشته یی ولی بازهم: 
 عرق گرفته زپندم رخ نیکوی ترا              زمن مرنج که میخواهم آبروی ترا 

 درپایان غزل نغزحضرت ابوالمعانی بیدل )رح( را باهم میخوانیم: 
 به طبع مقبالن یارب کدورت را مده راهی 

 برین آیینه ها مپسند زنگ تهمت آهی 
 چراغ ابلهان عمریست میسوزد درین محفل 
 چه باشد یک شرر بالد فروغ طبع آگاهی 

 جهان آیینۀ وهم است و این طوطی سرشتانش 
 نفس پرداز تقلیدند و می گویند اللهی 

 پر است آفاق از غوالن آدم رو چه ساز است این 
 باین بیحاصالن یا دانشی یا مرگ ناگاهی 

 به حیرتگاه وصل افسون هجران عالمی دارد 
 فراموشی نصیبم کن مگر یادت کنم گاهی 
 تپش ها دارم و از آشیان بیرون نمی آیم 

 باین اندازه مژگان هم ندارد بال کوتاهی                         )دنباله درستون سوم( 

 شادروان زین العابدین عثمانی 
 چرا دوپینگ در ورزش نفوذ کرد ؟ 

رشدفزایندۀ استفاده از دارو )مواد مخدر نیروزا( دردهسال اخیر باعث نگرانـی  
کلیه مسئولین ورزشی ودولتمردان کشورهای غربی شده است. سازمانهای بیـن  
المللی ورزشی وسایرنهادها ماننداتحادیۀ اروپا قوانین جدیدی رادریـن رابـطـه  
تصویب نمودند، که به ابعاد نوین وگستردۀ پدیدۀ )دوپینگ( توجه کافی نشده  
ـاکـن   است، ویا توجه به اینکه قهرمانان کشورهای درحال توسعه ازیکسو، وام
عمومی ورزشی ازسوی دیگر، بطور جدی درخطرآسیب هاوزیان های ناشی از  
اثرات مستقیم وغیرمستقیم دوپینگ قرارگرفته اند. ازینجاست که بنده هم خود  
 را مکلف دانستم تا گزارشی درزمینه به خوانندگان گرامی امید ارائه نمایم .  

شیوع استفاده ازمواد مخدر نیروزا امروزه به یک صنعت ده ملیارد دالری درسال  
مبدل شده وکارخانه های تولیداین داروها ازتولید و تجارت این مواد به ثروت  
ـیـن   هنگفت دست یافته اند. درحالیکه طبق اکثرقوانین موضوعۀ کشورها، چن
ـامشـروع   ثروت اندوزی که به ضرر صحت افراد جوامع صورت میگیـرد، ن
شمرده شده وعلیه آن احکام صریح وجوددارد که باید جلوآن گرفته شود. اما  
درهرحال، علیرغم غیراخالقی بودن دوپینگ، این عمل درمیان ورزشکاران تمام  
کشور ها کم و بیش روبه فزونی بوده، سعی میکنند تا بااستفاده از موادمـخـدر  

 نیرو زا، درمسابقات ورزشی جهان بدرخشند.  
سال اخیربه گونۀ به یـکـدیـگـر  91رکوردهای رشتۀ های مختلف ورزشی در 

نزدیک شده اندکه درحدآخرین تواناییهای جسمی و روحی انسان قرار گرفته  
ثانیه است، وحتی در مواقعی    31/3اند.گاهی اختالف زمانی بین رکوردهادرحد 

درطول چندین مسابقه ثابت مانده است. درنشریۀ وزارت جوانان فرانسه آمـده  
تا    3212سال از  22که مدت تمرینات دوقهرمان بایسکل سواری درفاصلۀ زمانی 

روز افزایش یافته است. به عبارت    921روزدرسال به   92به ده برابریعنی از 3291
دیگرمیتوان چنین نتیجه گرفت که کلیه روزهای غیرعادی تعطیل در طول سال  
رااین دوچرخه سوار به تمرین پرداخته است. متأسفانه آمارهای جدید تری در  
رابطه باسالهای اخیر رادراختیار نداریم، ولی می توان بااطمینان گفت که سالهای  

 اولی قرن بیست ویک این آمار همچنان روند روبه رشدی خواهد داشت./ 
***************************************** 

 به خاک آستانت چون هالل ازبسکه گم گشتم 
 جبینی یافتم در نقش پیشانی پس از ماهی 

 ندانم مژده وصل کی دارد انتظار من 
 که حسرت سخت گلبازست باگرد سرراهی 
 چراغ عبرت من از گداز شمع شد روشن 
 به غیراززندگانی نیست اینجا داغ جانکاهی 

 به تنگیهای دل یک غنچه نتوان نقش بست اینجا 
 شکستم رنگ تا تغییر دادم بستر آهی 

 ببینم تا کجاها می برد فکر خودم )بیدل( 
 به رنگ شمع امشب در گریبان کنده ام چاهی./ 

***************************************** 
 هامبورگ ـ آلمانسیدآقا هنری                                           

 ت دزدانی چراغ بدس
کابلی که هوای گوارایش ظهیرالدین بابررا چنان مسحورخود کرد که گفت  
مرا اینجا دفن کنید، وباغی هم درگذرگاه کابل تعمیر کرد،که هنورهم اسـت  
ومرقد وی هم همان جاست.اما امروزهمان کابل گرفتارچنان آدم نماهایی شده  
که اگربابر زنده شود پای لچ ازتعفن دهن فاروق  وردک وامثالش بـه طـرف  

 دهلی می دود. 
امروزبادوستی درلندن تیلفونی صحبت میکردم، ازمن پرسید انجنیر صاحـب  
ضیا راکه می شناسی؟ گفتم بلی، دفعۀ پیشترکه ازکابل جان دیدارکردم شبـی  
مهمانش بودم شخص تحصیلیافته، نیک سیرت و مردی پاکی است.  گفت وی  
درادارۀ یونیسف کابل کارمیکرد، از طرف شخص فاروق وردک راپورتکمیل  

باب مکتب برایشان رسیده، جهت متیقن شدن درنقشه    32شدن واسناد تکمیلی  
های مکاتب عمیقا غورکرده واشتباهی شده اند، موضوع راباوزارت معارف در  
میان گذاشته وخواستگاردیدن مکاتب شدند. انجنیرصاحب باهیئتی بـه دیـدن  
مکاتب رفته اند، فقط یک باب مکتب رابرای شان نشان داده اند وباقی مکاتب  
باتردستی های )که وردک به وی مقرر شی( بوده ذریعۀ کمپیوترازیک مکتب  
پانزده مکتب ساخته یک مکتب را درنزدیک کوهی نشان داده، دگرش را در  
لب دریایی سومی اشرا باچند درخت سیبهای وردک، امااین احمق همان یـک  
مکتب را ازچندجهت عکاسی کرده، انجنیرصاحب بعد مشاهدۀ این مداریگری  
فاروق خان، بودجۀ یونیسف رامؤقتا بندکرد)چنانچه نداشتن پول را وردک در  
مصاحبۀ تلویزیونی اقرارکرد، اماعلت آنراگلبدین بازی کرد(!! انجنیرصاحـب  

ضیاتهدیدبه مرگ شد، فعال وی درلندن پناهندگی داده و قبول هم شده است.                                     
سال قبل هوس دیدن مملکت تونس کردم، آنجا بامردمش داخـل    12تقریبا  

منزل    3211صحبت شدم، برایم قصه کردندحبیب الرقیبه رئیس جمهور امرداد 
رهایشی برای ضرورتمندان تعمیرشود که بعدیکسال پروژه تکمیل شد، و روز  
تحویل منازل به مستحقین، رئیس جمهورخود شخصاآمدند وازپروژۀ پنجاه باب  

؟ منزل بوددیدن کردند( وکلیدهای منازل را به صاحبانش  3211منزلیکه نمونۀ ) 
ـبـه   ـی تسلیم میکردند، مرد معززی هنگام گرفتن کلید دریک متری حبیب الرق
ـار   بایست وپیش نرفت، رئیس جمهورپرسید چراپیش نمیآیی؟ آن مرد فـداک
گفت اگرمن واقعیت رابگویم وقتی شماازشهرمابیرون شدید، والی مرامیکشد.  
آقای رئیس گفت تودرپناهی منی! مرد مبارزگفت شماهمان پنجاه خانۀ راکـه  

کلیدکه روی پطنوس مرصع می بینید  3211دیدید دگرخانۀ وجود ندارد، این 
فقط کلیداست، حبیب الرقیبه باعصایی که دردست داشـت درگـردن والـی  
کوبیدومسئولین راهمه یکجاهمان لحظه روانۀ محبس کرد. باتأسف عمیق که ما  
نه حبیب الرقیبه داریم نه مرد میدانی ! به قول دوست مهربانم طاها کوشان، جامد  
جان کرزی راداشتیم که نه مرد دنیاشد ونه ..آخرت !!! حاالهم که بوی مردی و  
مردانگی وشرافت ملی وعزت کشوری، ازکاخ ارگ جمهوری رخت بسته و تا  

 فرسنگ ها و فرسخ ها استشمام نمی گردد ! /. 
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 ”.خواهد بود   
که ما چنین مشکالتی را در داخل  دولت داریم و دولت این مشکالت    درحالی 
 تواند حل کند، پس این بازی  بزرگ و این پروژۀ کالن چیست؟   را نمی 

ما در داخل افغانستان چندپارچه هستیم و در کنار آن اعتماد ملی وجود ندارد  
بریم و در عین حال، در افغانستان و در ماحول  ما    سر می   و در یک خالء کامل به 

ـار    های بزرگ و با برنامه، با منافع  مشروع و غیرمشروع، برنامه   قدرت  ـی های بس
ها و مشکالتی که در داخل و در میان مردم داریم،    کالن دارند. با توجه به چالش 

بینید که    تواند ما را قربانی سازد. امروز شما می   ها در افغانستان نیز می   تقابل قدرت 
شود و در    حتا در بورد سیاست  خارجی از درون  دولت چندین صدا بیرون می 

ـایـل    سوی دیگر طالبان، داعش و ناامنی وجود دارد. ما چه  طور باید با این مس
برخورد کنیم تا در پایان راه، تمام این مشکالت مهار شود و ما زیر پای نشویم،  

 قربانی نشویم و کشور ما میدان  جنگ یا عقب جبهۀ دیگران نشود ؟ 
شود و ایـن مـوج    روز به واقعیت مبدل می   پدیدۀ نوظهور  داعش که روزبه 

طـور بـه    ها و چه   ها را کی   گرایی  فزاینده، از کجا سرچشمه گرفته و این   افراط 
ها همـه سـواالتـی    کنند؟این   شان را تأمین می   شمال افغانستان آورده و امکانات 

ها فکر کنیم و    کننده استند  ما امروز وقت داریم که دربارۀ این   جدی و نگران 
تصمیم بگیریم، شاید فردا خیلی دیر باشد ! موقف  ما دربارۀ این مسایل کـالن  

 ورزان و کل  مردم افغانستان چیست؟   چیست  موقف  حکومت و شما اندیشه 
آی    اس   نقش دیگران مشخص است  مثل نقش داعش، نقش طالب، نقش آی 

ونقش کشورهای منطقه وفرامنطقه. امانقش افغانستان چیست و جایگاه افغانستان  
در این معادالت کجاست؟ چه کسی از افغانستان در قبال  این معادالت نمایندگی  

گی اطمینان کـرد؟    توان به این نماینده   طور می   میکند ودر نبود اعتماد ملی، چه 
ـتـی    مبادا زیر پا شویم و نشود یک بار  دیگر افغانستان پایمال جنگ  ـاب ـی ـای ن ه

 یی شود !   یی و فرامنطقه   منطقه 
ـیـر    چه باید کرد؟ این را شما باید بگویید و باید تمامی اندیشه  ـأث ورزان و ت

ـند. کسانیکه بازی میکنندوآدرس غلط   گذاران به یک تفاهم و یک توافق برس
 دهند، مسوول و مقصر اند. پس باید متوجه باشیم!   دهند و ملت را فریب می   می 

ـ با در نظرداشت    تشکیل دولت وحدت ملی همان  طور که در گذشته گفتیم 
شرایط افغانستان چه از دیدگاه تقویت روند دولت ملت شدن، چه از نظر مـدل  

ـ یک ضرورت  تاریخی بوده و است، و هیچ      دموکراسی  که در افغانستان داریم 
دولت  »کنیم، نباید مشکالت را در    بدیل  دیگری هم ندارد. زمانیکه قضاوت می 

ـایـدمـورد    جست  «وحدت ملی  وجو کرد، بلکه نحوۀ کارکرد دولتمردان راب
ها،    قضاوت قرارداد. زیرادولت وحدت ملی درمعنای حقیقی آن یعنی از بهترین 

تدریج    زده استفاده کرد تا به   های یک کشور  بحران   ترین   ها و خوب   ترین   نام   نیک 
 با ایجاد یک دیدگاه واحد، از بحران به سمت  ثبات و پیشرفت رهنمون شد . 

ـفـی اسـت، در   ـن آیا حکومت فعلی واجد  این تعریف است؟! پاسخ من م
ـاد الزم بـرای  «وحدت ملی »حکومت  نامتجانس  موجود زیر نام نیک    ، اعتم
دست نیست    ها با هم نیستند، دولت یک   رسیدن به دیدگاه واحد ایجاد نشده، تیم 

و مردم همه نگران استند. پس دولت وحدت ملی تقصیری ندارد، بل نـحـوۀ  
 داری مشکل دارد که باید اصالح گردد.   کارگردانی و حکومت 

شما بزرگانی که در این مجلس حضور دارید، یک چهارچوب  کالن و یک  
نقشۀ راه ترتیب دهید و آن را عملی کنید. شما این توانایی را دارید، زیرا مسایل  

فهمید، پس نگذارید که دعوا تنها بر سر  قدرت باشد و    خوبی می   افغانستان را به 
ها از دست برود.ما باید هم در    ها وقت افغانستان را گرفته و فرصت   امتیازطلبی 

گی    داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان در خصوص تأمین روابط، آماده 
 «بازی کـالن »طور تحلیلی درست از اوضاعی که    الزم را داشته باشیم و همین 

نام گرفته، داشته باشیم و موقعیت استراتژیک  خود را بدانیم و بفهمیم که فقـط  
کند. ما    یک دهلیز انتقال نیستیم که منتظر باشیم که چه کسی به حال  ما رحم می 

ها    ها را در راستای منافع ملی استفاده کنیم و نباید به پیمان   ها و استراتژی   باید طرح 
 افتد.   تکیه کنیم و بگوییم که پیمان داریم و ان شاء اهلل هیچ اتفاقی نمی 

خواهند    ها دالر را به مصرف میرسانند و می   زمانی که کشورهای دیگر میلیون 
ـان   در محور افغانستان منافع مشروع و غیرمشروع داشته باشند، پس یعنی افغانست

گونه    یک کشور مهم است و ما یک موقعیت  استراتژیک داریم. پس کی و چه 
کند و آیا یک آجندای ملی داریم که این کار را    بندی می   های ما را دسته   برنامه 

 های گروهی و شخصی؟   بکند یا آجندای 
ـان    چندوقت میشودکه ازکشورهای دور ونزدیک فقط افراد استخباراتـی  ش

آیند و میروند، ملت افغانستان اصالً خبر نیست، اما زمانی که یک سند بیرون    می 
کنند که از    آید و تحلیلگران تعجب می   میشود، در میان  دولت جنجال به میان می 

کجاشدوکی امضا کرد. مگراین امضا کردن درپشت سر  یک ملت نیست، مگر  
پروسۀ ملی همین است و منافع ملی همین را ایجاب میکند؟ آیا مـردمـی کـه  

اند، مستحق  این هستند که در پشت سرشان امضا شود و    سالیان دراز زخم خورده 
 زمانی که افشا شد، به گردن یکدیگر بیندازند؟ 

یی که    نامه   باید چهارچوب دولت وحدت  ملی را درست بسازیم، همان تفاهم 
است را مو به مو عملی کنیم و تشکیل دولت وحدت ملی را به شکل واقعی آن  
عملی بسازیم تا یک حالت  حکمی داشته باشد که هم آن عده از دوستانی کـه  

گویند دولت باید    اند و هم آن عده از دوستانی که می   خواهان حکومت موقت 
 استمرار یابد  حرف  هر دو طرف عملی شود و یک دولت وحدت ملی  واقعی 

نامـه    که در تفاهم   جرگه   با معیارهای اصلی را داشته باشیم و برویم به طرف لویه   
ونیم سال بعد،    ونیم سال بعد برگزارمیشود. امامن فکرمیکنم که یک   است و یک 

    رو باید در شش   بینند  از این   ناوقت است وهر روز مردم ضربۀ این حالت را می 
 جرگۀ اضطراری تشکیل شود که البته امکان  آن نیز وجود دارد .   ماه آینده لویه 

در لویه جرگۀ اضطراری باید مسایل ملی  افغانستان را در یک گفتمان قـرار  
داده و به یک توافق  جمعی برسیم و زمانی که نظام تثبیت شد، یـک دولـت  

ـایـد    وحدت ملی  واقعی را با آرایش  جدید بیاوریم. بنابراین شما فرهیخته  گان ب
یک استراتژی مدون را تهیه کنید و هم در تطبیق آن، قدم به قدم ایستاده شوید،  

 شود که به عنوان یک گروه فشار حرف بزنید و سپس عقب بنشینید.   یعنی نمی 
اند و    با همکاری هم باید یک استراتژی تهیه کنیم و هم آنانی که در داخل نظام 

اند را با خود همنوا و این استراتژی و نقشۀ راه را مو به    هم آنانی که بیرون از نظام 
 مو تطبیق کنیم و دین تاریخی  خود را ادا سازیم. 

ماه انتظارکشیدیم که انشاء    2 تفاوت بود. ماهیئت  آجندای ملی،    دیگرنباید بی 
اهلل اوضاع بهبودمییابد  اما چنین نشد. بنابراین بایددست به کار شویم. اگر بتوانیم  
ـیـد   ـأی زیرچترآجندای ملی، یک استراتژی مدون و نقشۀ راه ترتیب کنیم و ت

دست آوریم، به لطف  خدا موفق خواهیم شد که افغانستان    بزرگان  کشور رانیز به 
 پارچه حفظ کنیم و به مراحل  پیشرفت و آبادانی گذار دهیم ./   را یک 

 کارمندوزارت شهرسازی متهم به فساد شدند   6
ـ آرمان ملی 92 عضو ارشدوزارت  2:رئیس جمهوراحمدزی وظایف می/کابل 

شهرسازی را که به فساداداری متهم شده اند، به حالت تعلیق درآورد ودادستانی  
کل آنها رادرحالی ممنوع الخروج اعالم کردکه یکتن ازین افراد از مرز تورخم  
ـهـر   ازکشور فرارکرد.به گزارش خبرنگارآرمان ملی، احمدشاه همت رئیس ش
ـیـس   سازی مرکز، محمدامین امین رئیس امالک واسکان، احمدنوازبختیار رئ
تصدی خانه سازی، گل رحیم زیارمل رئیس پالن، سیدامان اهلل سادات مسئـول  
مالی دفترانسجام اپارتمانها ومحمد امین قانع مسئول دفترانسجام اپارتمانها، شـش  
فردی اند که وظایف شان به حالت تعلیق درآمده است. نورحبیب جالل سرپر  
ست دادستانی کل به رسانه ها گفت این شش تن ممنوع الخروج شده اند وازآنها  

 تحقیق جدی امروز آغاز میشود . 

امابنابر معلومات یک منبع آگاه به تلویزیون طلوع، یک تن ازین افراداز مسیر  
مرز تورخم فرارکرده و خودرابه پاکستان رسانیده است. گفته میشود درپرونده  
متهمان اعضای ارشدوزارت شهرسازی، وزیرپیشین  ودوتن  نمایندگان مردم در  
ولسی جرگه نیز دست دارند که احتماالً هویت این دو نماینده پس از تحقیق و  

 بررسی افشا خواهد شد. 
ـنـد   ـیـزن قابل ذکراست، کسانیکه دردولت افغانستان دست به فساد وچپاول م
ـام   بیشترپولهای دزدی شده رادرخارج از کشور سرمایه گذاری میکنند ویا به ن
ـیـق   ـق خانم یااقارب نزدیک شان خانه وجایداد می خرند، که برای هیأت تـح
موضوع بسیار مهم میباشد . به همین گونه بر گرداندن متهمان به فساد اداری از  
کشور های غربی کارنسبتاًدشواراست، اماحکومت میتواند ازکشورهای چـون  
پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و ممالک عربی متهمان را به آسانی به کشـور بـر  

 گرداند و در صورت اثبات جرم، آنها را مجازات نماید . 
***************************************** 

 تصحیح ضروری 
مضمونی توسط محترم داکتر سخی اشـرف زی  9132 فبروری    39 بتاریخ  

ـار   سیدکاغذ در مورد  وفات پروفیسرغالم علی آئین وقددردانی ازخدمات وک
ـنـوان در   نامه های علم اداری وسیاسی این شخصیت بزرگ افغانستان تحت ع

ـیـد.    229گذشت یکی ازشخصیتهای علمی، درهفته نامۀ امیدشماره   به نشـررس
ـتـه   متأسفانه اسم محمدعارف آئین پسر بزرگ پروفیسرآئین سهواً درآن نـوش
 ازنشربازمانده است. لطفا خوانندگان محترم امید ودوستان مطلع شوند. اداره  

های شخصی اورابشمول خانۀ افسانوی وزندگی افسانوی  هجوم کوچی ها:  
ـفـر  شبهه شاهان وشاهدختان تیموری هند بود، فقط چیزی که کم بـود، دون
)چوری پران( در باالی سر او دیده نمی شدند !!! خداوندا ! دست دعا به بارگاه  
ایزدی توبلندمیکنم تاهمۀ ملت افغانستان را زین تباهی،خواری ومذلت ونومیدی  
وگرسنگی نجات بده، وبه شاهراه ترقی، رفاه وسعادت جاودان برسان، وعدالت  

 رایک سان درسرزمین خورشید تأمین فرما ! آمین یارب العالمین./ 
امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 

 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .

 )دنباله ازصفحۀ اول( متن سخنرانی احمدولی مسعود  
 الرحیم   الرحمن   اهلل    بسم 

ورزان ونخبگان کـه بـه    تک  شما فرهیختگان، اندیشه   باسپاس  فراوان ازتک 
ـا   دعوت  مالبیک گفتیدوتشریف آوردید تابتوانیم نگرانیهای مردم  افغانستان راب
شمادرمیان بگذاریم و روشنگر  بسامسایلی باشیم که امروز دامنگیر ماشده است.  

ـال    البته این بار  اول نیست که ما چنین مجالسی رابرگزارمیکنیم، بلکه چندیـن  س
ـارکـه ایـن    است که مسایل و نگرانی   های ملی  افغانستان رادنبال میکنیم وهر ب

ـان   مسایل و نگرانی  ـا    ها بیشترشده، از شما دوستان برای اشتراک در این گفتم ه
 کنم.   گزاری می   آوری شما سپاس   ایم. یک بار  دیگر از تشریف   دعوت کرده 

ً آجندای  »سال پیش، طرح مختصری را زیر نام  39بیادداشته باشیم که تقریبا
بیایید با هم به  »زمان زیر نام    پیشکش  حکومت  وقت کرده بودیم. در آن  «ملی 

، آجندای مختـصـری را ارایـه  «صلح، ثبات  ماندگار و به مفاهمۀ ملی برسیم 
داشتیم  درهمان زمان این جملۀ درشت را نیز اضافه کرده بودیم که صلح نسبیی  
که در افغانستان آمده، مدیون حضور  نیروهای خارجی در افغانستان است و اگر  
ما و شما و رهبران  افغانستان تالش نکنیم و دست به دست  هم ندهیم و مسایل را  
ـا   در میان  هم حل نکنیم، فردا به مشکالت دچار خواهیم شد. دقیقاً از آن روز ت

 گذرد و امروز شاهد مشکالت  فراوان هستیم .   حال دوازده سال می 
حتاسه سال پیش، همین طرح آجندای ملی را در مشورت با بسیاری ازبزرگان  

های مشورتی، خواستیم به شکل    ها ونشست   زنی   ازطریق کنفرانسهای فعال، رأی 
مدون به مردم ودولت  افغانستان ارایه کنیم تابتوانیم ازطریق  این طرح به وحدت  

از راه رسید و هیأت کنفرانس آجندای ملی،    9131 و تعهد برسیم. اما انتخابات  
بین خود نشستند و به این نتیجه رسیدند که از دل آجندای ملی، طـرح دولـت  
ـتـرم    ـامـزدان مـح وحدت ملی را برای مردم ارایه کنند و به همین نسبت، با ن
ـیـل دولـت   انتخابات در تماس شدیم و توافق اکثر نامزدان  محترم را در تشـک

 وحدت ملی حاصل کردیم . 
ـیـری    البته طرح دولت وحدت ملی پیشنهادی ما، طرحی بود به  خاطر جلوگ

هدف  موفقیت انتخابات، دموکراسی و بخاطر  اینکه بتوانیم درابتـدا    ازبحران وبه 
در یک چهارچوب  اصولی بین  خود به توافق برسیم و سپس هرکسیکه برنـده  

ـاده سازد. این  گونه هم انتخابات موفق    شد، بیاید و طرح دولت وحدت ملی را پی
آمد، دموکراسی موفق میشدوهم مردم مأیوس    میشد، هم مشروعیت بدست می 

نمیشدند. اگرچه اکثرنامزدان توافق کردند، امازمانی که انتخابات به دور دوم  
رفت و میان دو نامزد میانجیگری کردیم، متأسفانه بنا به هر ملحوظی که بـود،  

 که کشور دچار بحران شد.   ها قبول نکردند و یا تحویل نگرفتند تا این   این 
ها پیشنهاد    زمانیکه آقای جان کری آمد ونسخۀ دولت وحدت  ملی را به این 

کرد، بحران از راه رسیده بودوآنها دولت  فعلی رافقط برای گـریـز ازبـحـران  
بینی بحران و جلوگیری از آن بود. طرح    تشکیل دادند. درحالیکه طرح ما، پیش 

ما، یک طرح  بومی و افغانی بود  طرحی که طی نشستها، کنفرانسها وسمینارها  
گانی را با خودحمل    ازنظریات  نخبگان  افغانستان بهره برده بود و یک توافق  نخبه 

ـ صرفاً    کرد. اما زمانیکه کشور به بحران رفت، از این طرح به   می  صورت  ناقص 
ـ برداشت صورت گرفت  چنان  که امروز که تقریباً    برای گریز مقطعی از بحران 

گذرد، ماهایی کـه طـراح دولـت    ماه از زمان  اعالم  دولت وحدت ملی می   2 
بینیم. بنابراین، وقتی    وحدت ملی هستیم، قطعاً تشکیل دولت وحدت ملی رانمی 

برخی ازتحلیلگران قضاوت میکنند که دولت وحدت ملی در افغانستان کارایی  
ـقـی    دارد ویا خیر  تعجب می  کنم، زیرا اصالً دولت وحدت ملی به معنای حقی

هایی در هر سه قوه دارد کـه    گی   شکل نگرفته است. دولت وحدت  ملی ویژه 
هاست. حتا بخش اجرایی آن را ببینید که جدیداً یک نفر را    دولت  فعلی فاقد  آن 

اند که تا حال رأی    به حیث  نامزد وزارت دفاع برای تکمیل کابینه معرفی کرده 
ـیـل    2 اعتماد نگرفته. یعنی پس از   ماه تا هنوز یک پایۀ دولت وحدت ملی تکم

نشده و قسمتی هم که تکمیل شده، نامتعادل است. بخش پارلمان و بخش قضا نیز  
در جای خود مانده. هر روز دعوا و تنش است که چه کسی در رأس کمسیون  

شود    اصالح انتخاباتی باشد. تصورکنید چقدر زمان میبردکه در این مورد توافق  
ـات   ـاب و کمیسیون بیاید و اصالحات  قانونی صورت بگیرد و بعد به طرف انتخ
برویم ونمایندگان جدیدانتخاب شوند و دورۀ دیگرپارلمان آغازگردد تا سرانجام  

های دیگر     گونه بخش   یک پایۀ دیگر  دولت وحدت ملی تشکیل شود. به همین 
آن را تصور کنید . بنابراین، دولت وحدت ملی هنوز تشکیل نشده، مشکـالت  
ـات،   ـاب امنیتی وقوت  دشمن افزایش یافته و بررسی مردم از دموکراسی و انتخ

ـات    قناعت  ـاب بخش نیست. در عین حال در بُعد اقتصادی، در دوران کمپاین  انتخ
ماه،    2 آوریم  اما در مدت    بارها گفته شده بود که ما سر دسترخوان  مردم نان می 

نان از دسترخوان مردم گم شد و رفت. پس مشکل در کجا است و چرا چنیـن  
کردند که از یک حالت  بد عبور کرده و به یک حالت  بهتر    شد؟ مردم فکر می 

طور که شرایط را    شود  اما متأسفانه آن   خواهند رسید که مرحلۀ گذار نامیده می 
 بینی کرده بودیم، نشد.   پیش 

ـیـراث   یکی از مشکالت اساسی، مشکالت حکومت  گذشته است که به م
مانده و پابرجاست وحکومت  فعلی آنرابا خودحمل میکند. مسالۀ دیگر، چالش  

های جدید ونوظهورامنیتی است که مدیریت و رهبری  الزم و متحدانه بـرای    
ها، یکی دیگر از مشکالت     ها و امتیازگیری   مقابله باآنهاوجود ندارد. انحصارطلبی 

فراراه حکومت  فعلی است و مشکالت قانونی و حقوقی که تحلیلگران بارها به  
اند نیز یکی دیگر از مشکالت  عمده است. شاید تصور بر ایـن    آن اشاره داشته 

ـان   ـه باشد که ما هنوز وقت داریم، اما باید به یاد داشت که مردم افغانستان و ج
کنند و    ها علیه ما استفاده می   وقت ندارند  زیرا دشمنان افغانستان از همۀ فرصت 

 گذرد.     کار از کار می 
است و ایـن  ”  بازی بزرگ “ ها را شدیدتر ساخته است،    موردی که نگرانی 

رود و ما در    آید و به کجا می   بازی کالن، مردم را نگران ساخته که از کجا می 
که از پروژۀ معدن    کدام موقعیت قرار داریم. حتا اخیراً وزیر دفاع هند بعد از این 

های دخیل    اگر میان قدرت “نشینی کرد، این جمله را گفته که    گک عقب   حاجی 
 در جنگ افغانستان توازن ایجاد نگردد، جنگ شمال بسیار خطرناک و مهیب 

 
 


