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 ناتو نیروهایش را ازافغانستان خارج خواهدکرد 
ـ باختر 2 ـا ـو  دسمبر/بروکسل  : اندریس فوگ راسموسن ، منشی عمومـی ن

گفت اگررئیس جمهورافغانستان  وافقنامه امنیتی باامریکاراامضا نکند، نا و مام  
از افغانستان بیرون می کند. راسموسن دیروز به    2102نیروهایش راپس ازسال  

خبرنگاران در بروکسل گفت بدون این  وافق، نا ونخواهد وانست پالن آینده  
نیروهای بین المللی رامشترکاً با متحدینش وحکومت افغانستان  هیه کند. به گفته  
او، در صور یکه امضای این  وافقنامه معطل شود، نا ونمیتواندیک چهارچوب  
مناسب برای حضورمربی هاومشاورینش برای حمایت ازماموریت افغانستان پس  

داشته باشد. راسموسن ابرازامیدکردکه کرزی مشوره های لویه جرگه  2102از 
ـار   را بپذیردو وافقنامه امنیتی با امریکارا امضاکند. وزارت خارجه امریکانیز ب
ـان   ـت دیگرموقف حکومت این کشور رادرخصوص امضای سندامنیتی باافغانس
روشن ساخت. جین ساکی،سخنگوی وزارت خارجه امریکادیروزگفت امضای  
ـیـب    وافقنامه امنیتی دوجانبه یک راه برای پیشرفت خواهدبودوبه ایـن  ـر 
مشارکت هردوکشورافزایش مییابد. مقامات نا و وامریکادرحالی روی امضای  
ـیـددارنـدکـه   ـاک  وافقنامه امنیتی باکابل براساس فیصله لویه جرگه مشور ی  
وزرای امورخارجه کشور های عضو نا ودر همین موردباهم دربروکسل گفتگو  
میکنند. ایاالت متحده هم پیش ازین هشدارداده بودکه اگر وافقنامه امنیتی بـه  
 زودی با افغانستان امضا نشود،  مامی نیروهایش را از این کشور بیرون می کند. 
وزیردفاع افغانستان و وزیرخارجه عراق تروریسم  

 را دشمن مشترک کشورهای شان خواندند 
ـ باختر   2 ـابـل  دسمبر/کابل  :وزیردفاع ملی امروزباوزیرخارجه عراق که ازک

دیدارکرد، دردفترکارش مالقات نموده روی گسترش روابط میان دوکشور به  
ـان   ـاطـرنش بحث پرداختند .طرفین روی عالیق بین دوکشورگفتگونمـوده خ
ساختندکه افغانستان وعراق روابط نزدیک دینی وفرهنگی داشته واین مسایـل  
ـاری وزیـر   سبب شده  امناسبات نیک بین کابل وبغدادبرقرارباشد .هوشیارزیب
خارجه عراق  اکیدکردکه افغانستان وعراق باشرایط مشترکی همراه هستند و  
 روریسم هردوکشوررا به مشکالت بدامنی دچارساخته است .وی اضافه کـرد  
که  روریسم دشمن مشترک همه کشورهای جهان است و بایست برای برچیدن  

 بساط آن اقدامات جدی روی دست گرفته شود. 
ـای   سترجنرال بسم اهلل محمدی وزیردفاع ملی ازشهامت وایثارگری ملـت ه
افغانستان وعراق دربرابر روریسم ستایش کردوگفت ملتهای ایندوکشوردر برابر  

 آنان مقاومت کرده و ثبات نسبی را درکشورشان حاکم ساختند. 
 زیباری : مالقاتهای ما با مقامات افغان سازنده بود 

ـارجـه  دسمبر/کابلـ  باختر 2 :ضراراحمدعثمانی سرپرست وزارت امـور خ
ـبـری   امروزبعدازمالقات باهشیارزیباری وزیرخارجه عراق دریک نشست  خ
گفت افغانستان باعراق رابطه عمیق وطوالنی دارد و افغانستان خواهان گسترش  
مناسبات با آنکشور درعرصه های مختلف است. اوهدف سفروزیرخارجه عراق  
ـا   ـارزه ب ـب به افغانستان را شریک ساختن  جارب ودیدگاههای هردوکشوردرم
 روریسم عنوان نمودوگفت مابا هم مذاکرات سودمند داشتیم هردو طرف بـر  

  عمیق روابط درعرصه های مختلف عالقمند بودند. 
هوشیارزیباری وزیرخارجه عراق گفت ماباافغانهادرعرصه های دینی فرهنگی  
ومعنوی مشترکات زیادی داریم و میخواهیم روابط خود را  حکیم بخشیم .مـن  
پیام دوستی را به افغانها آورده ام که آن  حکیم روابط است وما جارب اقدامات  
خودرادرراستای مبارزه با  روریسم باشما شریک میسازیم .او ازافغانستان به عنوان  
یک کشور مستقل و مقتدریادکردولی گفت که این کشور در راستای مبارزه با  

  روریسم هنوزهم نیازمندهمکاریهای بین المللی است . 
ـتـی اسـت   زیباری یادآورشد عراق همچوافغانستان دچار حرکات  ـروریس
ـازداریـم   ـی وازاین ناحیه باچالش های فراوان روبروست ما هم چون افغانستان ن
ـات    اکشورهای بیرونی منجمله امریکا از موقف ما حمایت نمایند.او نیـزمـالق
ـات   ـام ـق خود با مقامات افغان راسازنده خواندو گفت درجریان مالقات بااین م
مسئله ایجادسهولتها غرض سفر زایران افغان به عراق مطرح گردید که مـورد  

 استقبال ما قرارگرفت . 
 شریف : افغانستان صلح آمیزبه نفع پاکستان است 

ـ باختر   01 :رئیس جمهورافغانستان وصدراعظم پاکستان امروز در  نومبر/کابل 
یک کنفرانس خبری برروابط وهمکاری نیک وحسن همجواری میان دوکشور  
 اکید کردند.کرزی گفت درمالقا یکه انجام شدروی موضوعات صلح، مبارزه  
با روریسم ومسایل اقتصادی بحث صورت گرفت واز نیت خوب وکوششهای  
صدراعظم پاکستان  شکرمیکنم وامیدوارم که این  الشهاوکوشش های شان به  
 نتیجۀ برسد  ا مردم کشورهای افغانستان و پاکستان آباد و آرام زندگی کنند. 

سپس صدراعظم پاکستان گفت یک افغانستان صلح آمیز و باثبات به منفعـت  
منطقه وپاکستان است،میخواهم کامالًواضح سازم که پاکستان خواهان روابـط  
ـتـرام   دوستانه با افغانستان در فضای حسن همجواریست که برمبنای اصول اح
متقابل با حاکمیت و  مامیت ارضی یکدیگر استوارباشد. بهمین دلیل ازآغازیـن  
مرحله دوره کارم، همکاری سازنده باافغانستان رادراولویت کاریم قراردادم که  
ـاریـ    ـازدر  قبالًنیزدرین زمینه  الش داشته ام، ما درآستانۀ سال سرنـوشـت س

افغانهاگام های مهم را بخاطر  عیین سرنوشـت    2102افغانستان قرارداریم درسال  
ـان خـود   ـغ کشورشان برمیدارند ما ازاین امر استقبال میکنیم و برای برادران اف

وپس  2102آرزوی موفقیت میکنم .ازنظرما کلید صلح پایدار درافغانستان درسال 
ـان   ـت ـاکس ازآن درگرو راه حل سیاسی جامع قرار دارد، بهمین دلیل است که پ
ـفـت   همواره ازروند صلح به رهبری ومالکیت افغانها حمایت کرده است .اوگ
یکباردیگر به  عهدم  اکید میکنم که به همکاری خویش درراه  حقق اهـداف  
ـاشـد   ـب مشترک مان که هماناصلح پیشرفت ورفاه درمنطقه و فرا ر از منطقه می

 ادامه خواهم داد.   

 

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

 362/شمارۀ مسلسل 2100دسمبر 0203/2/اول صفرالمظفر0032قوس 00شمارۀ چهاردهم/سال بیست ودوم/چهارشنبه

 تا نیمه ره رسـیدم  و دیگر توان نبود             در باغ ما به جز گُل و برگ خزان نبود
 گاهی به دردنامۀ ما هم  نظـــر کنید            کاین  قصه ها به دفتر هر داستان نبود

 یا پیشتر از آن که  زمان و مکان نبود            هرزمان دویدیمما دررهش چه بس که 
 جز عشق هیچ چشم نگاه اثر نداشت             جز عشق هیچ لب زدلی ترجمان نبود
 آری اگر به دفــتر عــشاق  بنگرید             حرفی به جـز محبت  ایزد عیان نبود

 تمام سوخت             در جویــــبارۀ فلک آبی روان نبود رافقانوارحق که خرمن 
 مجموعۀ اشعارداکتر امین رافق  »گل های خزان «از

 انتقاد وزارت خارجه افغانستان 
 ن براظهارات معین وزارت خارجۀ ایرا 

ـ باختر 0 :ارشاداحمدی معین سیاسی وزارت امورخارجه امروزبا  دسمبر/کابل 
محمدرضابهرامی سفیرایران درکابل مالقات کرد. دوطرف در موردسفررئیس  
جمهورافغانستان به ایران درآینده نزدیک، و نگرانی دولت افغانستان ازاظهارات  
 اخیررحیم پور معین وزارت امور خارجه ایران صحبت و  بادل نظر نمودند. 

ـارۀ   احمدی بااشاره به اظهارات اخیررحیم پورمعین وزارت خارجه ایران درب
ـان   انتخابات وعقدموافقتنامه امنیتی ودفاعی افغانستان و ایاالت متحده گفت هم
گونه که ما دررابطه به مسایل داخلی سایرکشورهااظهارنظرنکرده ایـم،  ـوقـع  
داریم  اآنان نیز اصول و موازین پذیرفته شده رارعایت کنند.افغانستان خواهان  
روابط نیک باهمه کشورهابشمول ایران بوده ودرروابط خویش باجهان، منافـع  
ملی کشور رادرنظرگرفته وبصورت مستقالنه  صمیم میگیرد.حکومت افغانستان  
دررابطه به موافقتنامه امنیتی ودفاعی باایاالت متحده، مشوره نمایندگان مـردم  
درلویه جرگه مشور ی رادرنظرمیگیرد و همان گونه که از مفاد این موافقتنامه  

 هویداست، این موافقتنامه  هدیدی را متوجه همسایه ها نخواهد ساخت. 

بهرامی اظهارات رحیمپوررانظروموقف وزارت خارجه ودولت ایران ندانسته  
اظهارداشت که مساله انتخابات شامل مصاحبه نبوده وخبرنگاری که این مصاحبه  
را انجام داده، صحبتهای موصوف را  حریف نموده و رسانه یی ساخته اسـت.  
 وی وعده سپرد که این مساله را با مقامات کشورش شریک خواهد ساخت . 

 د نشست بین المللی درکابل برگزار ش 
ـ باختر   0 ـای  «:نشست بین المللی زیرنام  دسمبر/کابل  ـه ـاری افغانستان و همـک

برای ارایۀ سیاست خارجی منطقه    »منطقوی :  الشهای جاری وچالشهای موجود 
گرای افغانستان ودستاوردهای کشوردرعرصۀ همکاریهای منطقوی بـرگـزار  
گردید.این نشست علمی ازسوی مرکز مطالعات استرا یژیـک وزارت امـور  
خارجه برگزارشده وباسخنرانی داکترفرامرز منارئیس مرکز مطالعا سترا یژیک  
 آغاز و با صحبت محمد یحیی معروفی وزیر مشاور رئیس جمهورادامه یافت. 

همینگونه درین نشست خانم راداکومار رئیس دهلی پالیسی گروپ وهمچنین  
مقامات ارشدحکومت افغانستان درموردهمکاریهای منطقوی صحبت کردنـد.  
ـارزه   سترجنرال شیرمحمدکریمی لوی درستیز  قوای مسلح پیرامون امنیت ومب
علیه  روریسم، شام الل بتیجا مشاورارشدریاست جمهوردراموراقتصادی در باره  
ـاور   ـانـکـزی مش مواصالت  جارت وهمکاریهای اقتصادی، محمدمعصوم است
ریاست جمهورورئیس داراالنشای شورای عالی صلح پیرامون پروسه صلـح، و  
نجیب آقافهیم مشاور ارشد وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مورد مبارزه علیه  
موادمخدردرپر وهمکاریهای منطقوی صحبت کردند. درنشست سفرا و روسای  
نمایندگیهای سیاسی کشورهای متحابه  نظریات وموقف شانرادرخصوص هـم  

 کاری های منطقوی ابراز داشتند. 
معین سیاسی وزارت امورخارجه در بیانیه اختتامیه کنفرانس اظهارنمـودهـم  
کاریهای منطقوی در اولویت های سیاست خارجی افغانستان قرار دارد و پروسه  
استانبول یاقلب آسیاگام مهمی است که درین راستا برداشته شده است. احمدی  
افزود که همکاری های منطقوی موثر رین گزینه برای  حقق امنیت، ثبات و  

 رشد اقتصادی کشورهای منطقه است.    
 جمهوری چک درافغانستان سرمایه گذاری میکند 

ـ باختر:   0 عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس با سفیر جمهوری  دسمبر/کابل 
ـاری وروابـط   چک مقیم کابل، مالقات کرد. اوضمن یادآوری نیک از همک
کشورچکسلواکیای قدیم باافغانستان، ازکمکهای کشورچک درچوکات نا و،  
ـای   ـیـروه درمورد مویل پروژه های انکشافی افغانستان قدردانی کرده، نقش ن
چک رادرآموزش و جهیز اردوی ملی مفیدو ارزنده  لقی نمود. ابراهیمی در  
رابطه به  أمین صلح وامنیت درکشورگفت دولت همواره مخالفین رابه مذاکره  
دعوت نموده ودرین راستا نقش جامعۀ جهانی به خصوص کشورهای همسایـه  

 مهم و اساسی می باشد. 
درمقابل، سفیرکشور چک ازمالقات بارئیس ولسی جرگه اظهار خرسنـدی  
نموده، افزودکه کشورچک وافغانستان روابط نیک  اریخی وبرادرانه داشته که  
بر مبنای همین روابط، متخصصین نظامی چک نیروهای هوایی افغانستان رادر  

چک دروالیات لوگرو میدان   PRTبخش  علیم و ربیه همکاری نموده ونیز یم  
ـایـه   وردک، فعالیت نموده است.وی درحالیکه ازآمادگی کشورش برای سرم
ـال   گذاری درافغانستان خبر  داد، افزود که جمهوری چک بودجۀ الزم را از س

برای پروژه های انکشافی افغانستان درنظرگرفته وقراراسـت    2102الی    2102
مـردم و  «بودجۀ موردنظرراازطریق وزارت مالیۀ افغانستان وسازمان غیردولتی 

 دربخشهای  علیم و ربیه و زراعت به مصرف رساند. »ضرورت 
درین مالقات خدای نظرنصرت رئیس عمومی داراالنشای مجلس نیز حاضر  
بودودررابطه به  عمیرجدیدپارلمان ونیازمندیهای که بخصوص دربخش  زیینی  
وجوددارد، معلومات ارائه کردکه سفیرکشور چک بر آماده نمودن ضرورت  

 های  زیینی وعدۀ همکاری نمود . 
 پنجاه وهفت طالب درغور کشته شدند  

ـ باختر   0 ـاب    32:  دسمبر/قلعه نو ـاالمـرغ طالب  ازاثر درگیری درولسوالی ب
ـاه  24والیت بادغیس کشته شدندو  طالب دیگرزخم برداشتند. جنرال داوود ش

ـلـه   وفادار قوماندان لوای سوم اردوی ملی دربادغیس گفت درگیری بعدازحم
طالبان برکاروان اکماال ی نیروهای افغان درولسوالی باالمرغاب بوقوع پیوست.  
بگفته وی درجمله کشته شدگان مالحسن اچکزی ،مال بسم اهلل ، مـالااکـر ،  
مولوی عبدالظاهر ، مال عبدالرووف، ومالجلیل ازجمله قوماندانان محلی طالبان  
  03نیزشامل میباشند. درین درگیری پنج سربازاردوی ملی به شهادت رسیدنـدو 

میل سالح    02سربازاردو وپلیس ملی زخمی شدند. بگفته اودرجریان درگیری  
 بدست آمده وچندین عراده مو ر ومو رسایکل طالبان حریق وازبین رفت . 

 تیم عدالت بانتیجه پنج صفرمغلوب تیم افغان شد 
ـ باختر   : در دورنیمه نهایی رقابتهای انتخابی فو بال دختران  اول دسمبر/کابل 

ـئـول   درشهر کابل دیروز یم افغان بر یم عدالت پیروزشد.هاجر ابوالفضـل مس
کمیته فو بال دختران گفت درین دیدار جالب  یم افغان بانتیجه پنج برصفربر یم  
عدالت پیروزگردید وبه دورنهایی این رقابتهاراه یافت .این رقابتهاازسه هفته قبل  
میان شانزده  یم دختران درورزشگاه فدراسیون فو بال راه اندازی شده که قرار  
است درادامه آن پس فردا یمهای سنگر الف واستقالل  به مصاف هم بروند و  

 برنده این مسابقه به دور نهایی راه یابد. 

 بصرۀ امیدبرخبرباال: بلی درسرزمین آبایی ما)عدالت(همیشه مغلوب )افغان(  
شده است !!! مثلی که  اری  دو ونیم صدساله )پنج برصفر(  اری  دوهزاروپنـج  
صدسالۀ مانراشکست داده ! حاال باید دیدکه )سنگریان( چطور)استقالل( راازبین  

 می برند ! 
 تفاهمنامه همکاری بین افغانستان وعراق امضا شد 

ـ باختر   2 ـاری  دسمبر/کابل  :سرپرست وزارت خارجه امروز فاهمنامه همک
ـاع   ـب راباوزیرخارجه عراق به امضاء رسانید که به موجب آن سهولتهای سفـرا 
افغانی بیشترمساعد خواهد شد. عثمانی پس از امضای  فاهمنامه گفت: این  فاه  
ـهـولـت   منامه شرایط زایران افغان به عراق را آسان میسازد و زایران افغان به س
ـنـد.   ـای خواهند وانست غرض زیارت اماکن مقدسه درعراق به آنکشورسفرنم
هوشیارزیباری وزیرخارجه عراق گفت:امضای این  فاهمنامه گام دیگری در  
ـتـی   راستای نزدیکی ملت های افغان و عراق است این  فاهمنامه پیام آور دوس

 میان هردو کشور میباشد. 
ـام   ـق دیدارهوشیارزیباری وزیرخارجه عراق ازافغانستان اولین دیدار یک م

 عراقی بعداز سه دهه دراین کشور میباشد. 
جامعه مدنی: قرارداد همکاری های امنیتی با  

 امریکا زودتر امضا شود 
ـ باختر  ـار  اول دسمبر/کابل  :اعضای شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر خواست

امضای هرچه زود ر قرارداد همکاریهای  امنیتی ودفاعی با ایاالت متحده امریکا  
شدند .نشست خبری که امروز ازسوی اعضای شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر  
درشهرکابل برگزارگردید، حمایت شانرا از صمیم لویه جرگه مشور ی مبنی بر  
امضای هرچه زود رقرار داد همکاریهای امنیتی ودفاعی میان افغانستان وامریکا  
اعالم داشته با نشراعالمیۀ خواستارامضای هرچه زود راین قراردادشدندکه در  
بخشی ازآن گفته شده ازآنجائیکه مداخله کشورهای همسایه، دهشت افگنی ،  
افراطیت ،فقروبیکاری ازجمله  هدیدات جدی برای ثبات  ، امنیت وآینده صلح  
آمیزومطمین افغانستان میباشد،روابط استرا ژ یک امنیتی باقدر های بزرگ مثل  
ـیـن   ایاالت متحده سبب  حکیم ثبات وامنیت درکشوروباعث ادامه کمکهای ب
المللی وحمایت و حکیم اعتبار وجایگاه افغانستان درمنطقه میشود،شبکه جامعـه  
ـهـوری اسـالمـی   مدنی وحقوق بشرافغانستان بادرک این واقعیت ازرئیس جم
افغانستان میخواهند ، ا روند مذاکرات واقدامات امیدبخش جهت امضای ایـن  

 قرارداد را ادامه دهند . 
 نمایشگاه آثار هنری درهنرستان ملی افتتاح شد 

ـ باختر   26 :نمایشگاه آثارهنری معاصر حت نام نمک امروز در  نومبر/کابل 
هنرستان ملی افتتاح شد.درین نمایشگاه چهل ویک اثراز استاد عبدالهی فرهمند  
به نمایش گذاشته شده است .درمحفلیکه به همین مناسبت برگزارشد، غالم نبی  
فراهی معین سیاحت وزارت اطالعات وفرهنگ گفت نمایشگاه امروزی مبین  
روش ساختن بسیاری ازمسایل عمده واساسی که ایجاب آنرادرشرایط کنونـی  
میکندبه شکل  صویری نشان میدهد.  اجائیکه هنررسامی، هنرنقاشی در مجموع  
ـایـل   هنرهای زیبا بخاطر روش ساختن ااهان  مردم بخاطر زنده ماندن  مام مس

 روزمره زندگی حال وگذشته جامعه ما یک مسأله فوق العاده است . 
اثربنده    20عبدالهی فرهمند استاددانشکدۀ هنرهای زیباگفت درین نمایشگاه 

که  حت نام نمک به نمایش گذاشته شده، طی دوسال  هیه و  ر یب گـردیـده  
است.این طرحها به شکل گرافیک ، نقاشی ، مجسمه که دریک اثر پیاده شـده  
نام آن را نمک گذاشتم که)ن(آن نقاشی و)م(آن مجسمه و )ک( آن گرافیک  

 یعنی نمک زندگی است که درعرصه هنریک کارکامالً جدیدمیباشد. 
 این نمایشگاه برای یک هفته بروی عالقمندان باز است . 

 آدم ربایان درپروان بازداشت شدند 
ـ  باختر   0 :یک گروه آدم ربادروالیت پروان ازسوی نیرو  دسمبر/چاریکار

ـایـی   های  امنیتی  بازداشت شدند .لطف الرحمن رشادمدیر  مبارزه باجرایم جن
ـار   پروان گفت اینگروه شب گذشته ازیک مخفیگاه در شهرمربوطات چاریـک

 بازداشت شدند .وی درمورد عداد رباینده ها جزئیات نداد . 

 

کتاب ارزندۀ سیرتاریخ 
 هنردرافغانستان

ART THROUGH AGES 
IN AFGHANISTAN 

تألیف استاد حامدنوید به زبان 
 انگلیسی در دو جلد موجود است.

 عالقمندان باما تماس بگیرند
 ارسال پول به تمام دنیا 
 به زودترین فرصت با
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

ـ کالیفورنیا محمدکبیر نعیم                                                             سکرمنتو
 واحسرتا که دشنه هارا برپشت ملت 

 د هرچه عمیقتر فرو بردن
ـیـن   موافقتنامه، قرارداد، پیمان، به هرسویه و اسمی که باشد، درراستای  أم
منافع ملی یک امرنهایت ضروری درفضای آشفتۀ سیاست بین المللـی اسـت.  
سئوال درموردموافقتنامه نیست، بلکه شعبده بازی اولیای امور دربرگزاری ودفاع  
ازآن، حیثیت وآبروی همه رابه باد فناداد، ومردم دنیا به ماهیت اداره ودررأس  
ـتـه   ـال گـذش آن به زعامتی بیشترآشنا شدندکه ملت افغانستان طی دوازده س

 باحسرت وحرمان شاهد سیاهکاریها ودلقک بازی های آن بوده اند. 
جناب حضرت صبغت اهلل مجددی )شهزاده جان( رئیس اسبق مجاهدیـن،  
رئیس افتخاری شورای همآهنگی، اولین رئیس جمهور دولت اسالمی افغانستان  
ـیـت   ـاوصـالح ودارندۀ ده هامنصب ومقامهای دیگر، مـردی کـه بـه امض
اوهزارهاقبضه سالح از حویلخانه های جهاد کشیده شده ودربازارسیاه بفـروش  
رفته است. شخصیت برجستۀ ضد حکومت اسالمی شهیداستادربانی که دریک  
ائتالف نامقدس باگلبدین، کابل رابخاک وخون وآ ش کشیدندوکابلیان بدبخت  
ـنـدو   ـت ـاخ وبی چاره را درسرمای جانسوززمستان درخانه های شان محبوس س

 نگذاشتند دولت نوپای مجاهدین نسج بگیرد وقوام یابد. 
جناب حضرت صاحب همه صفا ی راکه سایررهبران جهادی دارند، خودبه  
 نهایی دارند. ازهمین سبب همیشه درصدرقراردارندوقرعۀ ریاست همیشه به نام  
مبارک ایشان اصابت میکند! وچه کسی مستحق  روباکفایت  ر، بحیث رئیس  

 لویه جرگۀ مشور ی ویاهرنام مزخرفی که روی آن میتوان گذاشت ! 
جناب حامدخان کرزی قندهاری که سزاواراست خاک)کرز( و )قندهار(  
ـاه   به این)بچی( نازدانۀ خودببالد وجای اورادرمسندفرمانروای کابل درپهلوی ش
شجاع وببرک محفوظ ومسلم نگهدارند. عکس های اورا بالنگی درپهلوی عکس  
های میرویس نیکه، احمدشاه درانی و مالعمر جا دهند ویااعطای لقب بابای ملت  
درفرهنگ قبیله جایگاه اورا محفوظ بدارند. افتخار برخاک مردخیزقندهار که  
ـامـدکـرزی   زعامت خاک افغانها)افغانستان( به خدمتگارانی چون مالعمر وح

 زیبنده است وایشان حق دارند  ازعامت آینده را عیین نمایند ! 
ـیـس   جناب حامدکرزی، رئیس ادارۀ موقت، رئیس حکومت انتقالـی، رئ
ـلـوی،   ـی ـب ـاسـدق جمهوربار اول ورئیس جمهورباردوم، ورئیس بالمنازع ادارۀ ف
دوازده سال بایدانتظارمی کشید ابامشوره ومصلحت و نصیحت استادش جناب  
حضرت صاحب وموافقۀ ازقبل گرفته شدۀ سه هزار کور وکر وبی اراده، آنچه  
بایددراول عنوان میکرد، اکنون درپایان دورۀ ماموریت خود باالی آن پافشاری  
ـایـش   میکند. ازجملۀ سه هزارنفر، یک مردوطنپرست هم برنخاست  ابراین نـم

ملیون امریکایی وصدهاملیون آسیایـی  031ملیون افغانستانی،  01مضحک که  
واروپایی وآسترالیایی،ناظرو ماشاگرآن بود، نفرین نثارکند وازمیان این مجلسی  
ـا    ـتـج که  مام موادقانون اساسی رابصراحت زیرپا گذاشته است، به رسم اح

 بیرون شود.  
واحسر اکه )ملتی( بااین)سرفرازی( و)مردمی( بااین)سربلندی( از طـرف  
مشتی قدرت طلب واسیرهوا وهوس وبیگانه پرست به گروگان گرفته شده، و  

 هر روزاز روزبیشتردشنه های برهنه برپشتش عمیقتر فروبرده میشود.  
دولت مدت یک هفته  مام فعالیتهای اقتصادی وفرهنگی رامتوقف نمود و  
رخصتی عمومی اعالن کرد،  اسه هزارنفرباخاطرآرام به وظایف محوله حاضر  
شوندوبه آنچه قبالً برآن موافقه شده بود، صحه بگذارند. جان کری وزیرخارجۀ  
امریکا قبل ازانعقاد جرگۀ مشور ی اظهارنمودکه روی قرارداد موافقه صورت  
ـای   گرفته است. درمدت یک هفته، شهریان کابل، نهادهای مدنی وکانـدیـده
ریاست جمهوری به یک سکوت مرگبار فرورفتند وهیچ حرکتی از هیچ سویی  
به عمل نیامد. بلی، دشنه هاآنقدربرپشت ملت عمیقترفروبرده شده اسـت کـه  
یارای نفس کشیدن ندارد، چه رسدبه اعتراض وقیام و انقالب، که هموطنان ما  

 در لویزیونهای برون مرزی همیشه روی آن  أکید دارند. 
ـان   ـی حقیقت اینست که همسرم حمیراجان بعدازیک سفردوماهه به وطن ب
نمود: )مردم بی  فاوت شده اند، هیچ نوع ار باط عاطفی بین حکومت ومـردم  

 نیست، مردم میگویندکه آنچه قبالً فیصله شده، همان می شود .( 
پایگاه نظامی درافغانستان عرض وجود کرد  211درحدود   2101 ااوایل سال 

ـار کـه  211که   پایگاه آن مربوط به قو های ائتالف بین المللی بود. درهـردوب
ـاری   ISAFشورای امنیت م م، ماموریت  ایساف یعنی قوت های بین المللـی ی

امنیت رابه کابل وبعد به سایروالیات  صویب نمود، هیچگونه پیش شرطی برای  
 وسعۀ فعالیت این قو ها ازطرف دولت عنوان نشد. به نا ـو ودررأس آن بـه  
 ایاالت متحده موقع داده شد ا ابتکار مام عملیات رادرافغانستان بدست بگیرد. 

ـاسـد،   ـتـی راف مصارف هفتۀ دوبلیون دالرامریکادرافغانستان، ادارات دول
 انکشاف زیربنای اقتصادی رامعطل وجنگهارا حاد ر ساخت .  

دولت افغانستان ودررأس آن آقای کرزی، درطول دوازده سال در فرصت  
های ممکنه میتوانستند شرایط راکه اکنون طرح کرده، مطرح وقدمهای بزرگی  
را دربازسازی وعمران زیربناها وعمران زیر بناهای اقتصادی به کمک این دالرها  
بردارند. بدبختانه اداره فاسد رشد، قدر های منطقوی ومحلی جدیدی درحمایۀ  
ـات   امریکابوجود آمد و معامالت دوجانبۀ امریکا باپاکستان اوضاع رابه بـحـران
جدیدی رو برو ساخت. دردوازده سال گذشته فرصت کافی برای چانـه زدن  
ـنـد   ـانـونـم وجودداشت، امادولت درخواب غفلت، کوچکترین  الش برای ق
ـا در   ساختن حضورقو های خارجی به خرچ نداد.  ازمانیکه رئیس جمهوراوبام
مبارزات انتخابا ی دوردوم به ملت امریکا ازپایان یافتن جنگ درافغانستان وعده  

 داد.  
، کرزی راازخـواب دوازده  2102آوازۀ خرو  قو های امریکا ااخیرسال 

ساله بیدارنمودومتوجه خطرا ی شدکه استمرارقدرت خود، خانواده وقبیلۀ اورا  
 هدیدخواهدکرد.ازطرف دیگرانتخابات ریاست جمهوروپایان دورۀ مأموریت  
اونزدیک شده رفت، وکرزی در  الش برای  حکیم واستمـرارقـدرت خـود  
 موافقتنامۀ امنیتی رابهانه قرارداده  اخواسته های نگفتۀ خودرا جامۀ عمل بپوشاند. 
ـفـل   کرزی مقام وحیثیت خودراازیک رهبرمشروع وانتخابی، به یـک ط
 لجو  پایین آورد، مخصوصاًوقتیکه رئیس جرگه دردعائیۀ اختتامیه)ص ششم( 

ـ ورجینیا داکترعبدالوهاب هادی                                                   الکسندریه 
 سابق استادفاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل 

 ر نامۀ سرکشاده به نامزدان ریاست جمهو 
 محترمان داوطلبان کرسی ریاست جمهورافغانستان ! 

نامزدی شمارابرای شرکت درانتخابات جهت احرازکرسی ریاست جمهور،  
بادرنظرداشت اوضاع وحاالت عینی واهنی فوق العاده نامساعد،که معلوم نیست  
پس ازانقضای محتمالً بی حاصل میعادماه جاری برای امضای  وافقنامۀ امنیتـی  
باامریکا، اوضاع میهن درختم سال بعدچگونه خواهدبود، بیشتربخاطرجرئت و  
 جسار ی که برای مقابله باهزاراهامشکل نشان داده اید، به شما هنیت میگویم. 

اماسنگینی اشکال درکشور ودوام الینقطع بی امنیتی درجامعۀ مضطرب ما،  
که به چندمثال معدودآن مختصراًاشاره خواهم کرد، مرا وادار میسازدبه موفقیت  
کاری شماخوشبین نباشم ویگانه امیدی که داشته باشم آن باشدکه درپایان ایـن  
انتخابات وموفقیت انتخابا ی یکی ازشما، دیگران مایوس نگردیده وراهی رابر  
گزینندکه  احال سابقه ندارد، راهی که باپیمودن آن یقین دارم یک گام مثبت  
ومتین درجهت  أمین دموکراسی وایجادیک حکومت آماده به خدمت به میهن  
برداشته اید. ولی قبل برآن باارائه چندمثال معدودمیخواهم مختصراً  وضیح کنم  
چرادرمورد مبارزات جاری ونتیجۀ انتخابا ی هریک شمابادرنظرداشته اوضاع و  

  عامل جاری خوشبین نیستم : 
برادران ! دردنیای امروزی، چه دریک کشوررشدیافته وکامالًآشنابا چـر   
های حکومت مردم یادموکراسی است، ویادریک کشورجوان و ازه دم، داو  
طلبان ریاست جمهورپس ازآن واردصحنۀ انتخابا ی میشوندکه قبل برآن ودر  
یک مدت زمان نسبتاًکافی، برنامه های اصالحی سیاسی واجتماعی خودرا کـه  
درپر وقانون اساسی کشور و کمک متخصصین واعضای حزبی ومتکـی بـر  
واقعیتهای جامعه طرح ریزی شده، به مردم پیشنهادمیکنندویقین میداشته باشندکه  
ـا هـم   ـه درعقب سندمر بۀ آنهاهمه اعضای حزبی ویاحداقل گروه سیاسی آن
فکرانه ومتعهدانه باپرسونل فنی و کنوکرا های آنهاقرارخواهند گرفت، وازآن  
ـان   درکنارخودشان سرسختانه دفاع خواهندکرد، وبه سئواالت بیحـدوحصـرش
جواب خواهندداد. چه این سئوالهادرمورد اهداف اصلی برنامۀ کاری آنهاباشد و  
یا درموردسترا ژی ومشی های آنهادرساحات مختلف حیات جامعه. درغیرآن،  
وهمانطورکه در وجود شمابرادران افغانم می بینم که آشکارافاقدوسایل فـوق  
الذکر میباشید، درجوامع دیگرهیچکس حاضربه داوطلبی برای ریاست جمهور  
ـامشـروع،   جامعۀ خود نمیشود، مگراینکه امیدداشته باشدکه میتواندازراه های ن
دستبازی درانتخابات ویابهره برداری ازمصارفات بیحد وحصرغیرقانونی و عمیل  
ـان رادر   فشارپولی برمردم نادار، فکرکندمی  واندرضایت جبری رأی دهندگ
ـات   ـاب انتخابات بدست آورد، که مثالهای ازین گونه اعمال راشایدبتوان درانتـخ

 گذشتۀ افغانستان نیزسراغ کرد ! 
ـا   مسلماً شما یازده نفر بخاطر داوم آشوب دیرینه درمیهن، حق داریـد ادع
ـاری و   ـادیـک گـروه ک کنیدکه مجال  شکیل یک حزب سیاسی ویاایـج
 کنوکرات رابرای رسیدگی محتملۀ  ان به آالم مردم خود مد هانیافتید، اماهـر  
ـتـی   طوری بوداین سیزده سال اخیریک دورۀ آبادانی  وأم به ناراحتی های امنی

ـانـه  22بود، ومردم ازنقش بزرگ ایاالت متحده و  کشوردیگربه اشکال وباپیـم
های متفاوت بهره مندشدند، یک زمان نسبتاً کافی بودواجازه داد عدادزیادفعالین  
سیاسی افغان مبادرت به  شکیل احزاب سیاسی کنندکه کردند. اماباحیرت می  
بینیم شما نها افرادی میباشیدکه جزءآن عده افرادفعال نبوده اید، وطوریکه بـه  
نظرمیرسدبازهم بی حزب وبی گروه متحدسیاسی مشتمل ازافراد خبیر وکاردان  
میباشید. نکندقصداً خواسته ایدبه پیروی ازآقای کرزی عمل کنیدکه برغم صد  
هاعیب ونقص درمیان اعضای غیر متجانس حکومتش وشیوۀ ناهم آهنگ وعدم  
مسئولیت پذیری اعضای حکومتش، همواره بامباهات گفته است: )ازحزب و  
حزب بازی نفرت( دارند! درهرحال برهنه بگویم که به درجۀ اول این  نهایی و  
ـلـق   بیکسی مرادی وعملیا ی خود ان است که  اکنون درنزد مردم  شویش خ
کرده است، وشماهریک خواسته ایدبا عیین دو معاون بانفوا قومی وقبیله یـی  
برای خود ان آرای  مردم رادرسایۀ نفوااین دو ن ازمعاونین  ان جبران کنیـد،  
درحالیکه میدانستیداین معاونین اکثرازشهرت خوب بهره مندنبوده حتی گویند  
سوادکافی هم ندارند ! کاری که شماکرده ایدعین کاریست که آقای کرزی در  
هنگام  عیین معاونین خود ونتیجتاً درانتصاب افرادبیشترمتعلق به آن دومعاون در  
حکومتهای خود نمود، وازهمان آغازکار  خم بی مسئولیتی وبی کفایتی وناهم  
ـیـد،   ـاش آهنگی وعدم  وافق فکری رادرمیان اعضای غیرمتجانس کابینۀ خودپ
وخودبدست خودزمینۀ ناکامی ممتدحکومتش راباعدم رعایت از قانون وحتی  
ـاداداری   قانون اساسی و عدم موفقیت دربرخوردبامعضالت عدیده چـون فس
ـا   وقاچاق موادمخدر وغیره ندانم کاریها فراهم کردومردم وکشورشان راالبته ن
 خواسته، دزد رین وقاچاقبر رین وضعیفترین کشوربه جهانیان معرفی کرد . 

ولی بایدگفت اگرحکومتش هربار وانست بدون سروصدای مردم عمرکند  
،بامن همنواخواهیدبودکه دلیل آن وسیعاً پرداخت های بی حساب پولی امریکا،  
خدمات بیشمارکارمندان فنی وخدما ی امریکا وسایردول نا و وبرغم انتقادات،  
فعالیتهای هزارها)انجیو( یاموسسات غیررسمی وحکومتی دول کمک دهنده به  
افغانستان بود، که سبب شدمردم بیچارۀ ما درسراسرکشورخیال کنندکـه ایـن  
حکومت آقای کرزی بودکه ملیونهاخردسال افغان راقادرساخت شامل مکتـب  
شوند، سعی حکومت اوبودکه این بند وآن پل واین شفاخانه وآن کلنیک وی  
این بناودهها پوهنتون وصدهاروزنامه وزیاده ازیکصدرادیو وده ها لویزیون در  
کشورشان فعال گردید ! همانگونه که این ازبرکت حکومت آقای کرزی در  
ـیـسـی   ـل افغانستان بی هیچ بودکه میهن شان اکنون دارای یک نیروی نظامی وپ

 هزارنفرمیباشد!  011عظیم گردید که  عدادآن متجاوز از 
واماآقایان ! اینکه درپایان آن دورۀ )اضطراری(البته آگنده ازبی انسجامیها، نا  
 مامیها، حیف ومیلهای عظیم وچوروچپاول فراوان پولهای ارسالی دول کمک  
دهنده قرارداریم، ونابرابریهای عایدا ی دربین اقلیت بلیونر وملیونروباقی جامعۀ  

ملیونی فقیرمابیدادمیکند وعایدات ساالنه فی نفردرافغانستان چنـدصـددالـر  23
خوانده میشود، ونبود  رسناک عدالت قضایی وعدلی وبی باکی پارلمان ملت ما  
شهرت عالمگیریافته، مسلماً صبروحوصلۀ مردم ماکمترشده و  وقعات شان از  

 حکومت یکی ازشما، به مرا ب زیاده  رازپیش شده است.)صفحۀ ششم(  
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  :

                                                            امیر امان اهلل خان                                                              
1933تا  1919تاریخ افغانستان از   

$ 35.00        $ 50.00         $ 75.00         Other: ______ 
 همۀ درآمد برای امور خیریۀ  وطن )مکاتب نسوان، کلنیک ثابت و سیار( فرستاده می شود .

The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 
Telephone: 805 241 0780   Cell: 805 300 8585 

ـ کالیفورنیا داکترمیرمحمدیونس مشرف پویان                               دوبلین 
ـ پی. اچ . دی .   ام دی 

 عاشورای حسینی یا روزتعیین مقدرات اسالم 
 با نظریات چندتن ازدانشمندان ومؤرخین معروف غربی 

ـاریـ  اسـالم    61روزدهم محرم سال  هجری که ازحزن آور رین وقایـع  
محسوب میشود، برای مسلمانان جهان حادثۀ بس مهم وبااهمیت بود، وخاطرات  
آن  اجهان باقیست فراموش نخواهدشد.درین روزحضرت امام حسین )ع(نواسۀ  
پیامبرگرامی اسالم حضرت محمد)ص( باهفتاد ویک  ن اهل بیت ووابستگان  
آنحضرت درصحرای کربالبه امریزید بن معاویه بشهادت میرسند. امام حسیـن 
ـات   )ع(باشهادت خودوعزیزان و یارانش، دین اسالم راازسقوط وفروپاشی نج

 بخشیده وحیات  ازۀ در اسالم دمید .  
ـای   ـه  اری  اسالم سوگواری وعزاداری آن بزرگوار ومنسوبینش رااز سمبول
حیا ی ومعنوی مسلمانان دانسته وروی این هدف هرساله دربالدمسلمین  جدید  
میگردد. انعقاداین مجالس دراجتماعات اسالمی نقش بارزداشته وعالوه ازارزش  
های اسالمی ومعنوی یک عمل منطقی وبجاست که ازعواطف انسانی وحـس  
حمایت ازمظلوم نمایندگی می کند، وضمناً مسلمانان بخواب رفته را نبیه کرده  
وازخواب غفلت بیدارمیسازد،  اهیچگاه  سلیم ظلم نشوندو زیریوغ استعمارنروند  
و شعارمعروف حضرت سیدالشهداء امام حسین)ع( راکه گفته بود من مرگ با  

 عزت رابرزندگی باالت  رجیح میدهم، سرمقش خودسازند. 
حضرت رسول اکرم)ص( حسین راخیلی گرامی میداشت ومیگفت: )انامن  
ـلـمـه  حسین وحسین منی(، یعنی من ازحسین هستم وحسین ازمن است. ام س
)رض( زوجۀ حضرت رسول اکرم)ص( میگوید: پیامبراکرم)ص( رادرخواب  
دیدم که میگریست وبرسرومحاسنش خاک نشسته بود. علت آنـراازحضـرت  
پرسیدم، فرمود: اآلن حسین کشته شد. ابن عباس)رض(نیزآنحضرت رادرنیمه  
روزآشفته وغبار آلوددیدکه دردست مبارکش شیشۀ خون بود، سئوال کرد:این  
چیست؟ حضرت جواب داد: خون حسین ویاران اوست و ابه امروز دنبال او  
هستم. دقت کردندکه درهمان روزامام محسین کشته شده بود.) رندی، سنن، به  

،  003ص    0، االصابته،    240ص   0نقل ازصواعق محرقه، مسنداحمد،    
(. پیامبر گرامی اسالم)ص( برگلوی امام حسین بوسه  040ص    0االستیعاب،    

میزدومیگریست، لبانش رامی بوسید ومیگریست، اورا شادمیدید ومیگریست، و  
 وقتی او را غمگین می دید، بازمی گریست. 

بلی همین حسین)ع( که هدفش امربه معروف ونهی ازمنکربودومیخواسـت  
ملت اسالم راازبدبختی واضمحالل نجات بخشد، چگونه ممکن بود بـه یـزیـد  
ـاری   ـای نص ملعون دست بیعت درازکند. یزید بن معاویه عمر خود رادر دیره
سپری کرده بود. درحالیکه عیسویان حتی درزمان پدرش دردستگاه حکومـت  
اسالمی رخنه کرده بودند،چنانچه یزید غالم مسیحی داشت بنام )سـرجـون(.  
یزیددرحالیکه برای قتل امام حسین پالن طرح میکرد، درین باره ازسرجون هم  
مشوره خواست، اوهم عبیداهلل بن زیاد پسرکاکای یزید رادرحالیکه یزیدبا اونظر  
ـیـن   خوب هم نداشت،ولی آدم فاسق وخونخوربود، به یزیدپیشنهاد کرد، وهم

 عبیداهلل بودکه جنگ باامام حسین)ع( رابراه انداخت.  
طبری مؤر  مشهورمینویسد: مسلم بن عقبه به امریزید  مام آنچه در مدینـه  
بود برای لشکر خودحالل قرارداد. درنتیجه مردم آنجاراکشتند واموال شانرا بـه  
غارت بردندو مام صحابه راکه درمدینه زندگی می کردند، به نالـه وزاری وا  

ـ( ننگین  ـریـن  0030، چاپ مصر، سال 023ص    0داشتند.) اری  طبری،    ه
رفتاری که عساکریزید ومردم شام انجام دادند،  جاوزات صریح وشرم گینـی  
بودکه به زنان ودختران مدینه نمودند، که درنتیجه ده هزارفرزند نامشروع بجای  

، چنانچه ابن جوزی نیزاین موضـوع را  020ص   2گذاشتند ) اری  یعقوبی،   
 (060 اییدکرده است.  ذکره الخواص ابن جوزی ص  

یزید درقساوت قلب، الحاد، کشتار، غار گری،  جاوزبه اموال و ناموس مردم  
بی بندوباری، فسق وفجور وغیره اعمال ناشایسته شهرت داشت، لذا حضـرت  
امام حسین )ع( که وظیفۀ وجدانی و مسئولیت دینی وایمانی داشت، نمیتوانست  

 درمقابل چنین زمامدار ملت اسالمی بی  فاوت باشد . 
استادعباس محمود عقاد، استادمصری صاحب کتاب الحسین ابوالشهداء می    

نگارد: )شجاعت حسین صفتی است که ازشخص مانند حسین  عجب آورنیست،  
زیرا شجاعت افرادمثل ظهورطال ازمعن است، یعنی حسین معدن شجاعت است،  
واین حقیقتی است که آنرا ازپدران ونیاکان به ارث برده است، وبه فـرزنـدان  
خودبه ارث گذاشته است. اودرجنگهای افریقای شمالی وطبرستان وقسطنطنیه  
شرکت داشت، دروقایع جمل وصفین نیزهمراه پدرش حاضربود. البته درمیان  
فرزندان آدم کسی درشجاعت قلب وقوت روحی شجاع  ر ازحسین، درمقایسه  
باآنچه اودرکربال بدان اقدام کرد، پیدانمی شود، واضافه میکندکه حسین بـن  

( )برای او  0علی)ع( درشجاعت روحی وجسمی میان مردم ضرب المثل بود) 
همین بس که درطول صدها سال  اری  دنیااوهمچنان شهیدفرزندشهیـد وپـدر  

 (241ـ 033شهیدان باقی مانده است.( ابوالشهداء ص  
درجای دیگراستادمحمودعقاد میگوید: درروزعاشورافکرمیشدکه یک نوع  
ـا   مسابقه میان خصلتهای حسینی برقرارشده بود، یعنی فضایل حسین هرکدام ب
دیگری مسابقه میداد: صبرحسین میخواست از سایرصفات آنحضرت پیشقدم  
شود، رضای حسین به آنچه رضای خداست، میخواست از صبرش پیش بیفتد،  
اخالص حسین میخواست ازهمۀ اینهاپیشی بگیرد. شجاعت حسین میخـواسـت  
گوی سبقت را از صفات دیگربرباید. بهرحال، من قادرنیستم دربارۀ اخـالص  
حسینی کمترین سخنی بگویم، کوچکترازین هستم، ولی میتوانم بگویم آنچه در  
ـیـن،   روزعاشورا بیش ازهرچیزجلوه گر وهویدا است، آرامش وطمانینـۀ حس
اطمینان حسین، سکون واستقامت حسین است. بلی این سخنی نیست که من می  

 گویم، بلکه سخنی است که ازهمان روزهاآن رادرک کردند.  
ـفـه،   عالوه از عدادکثیر مورخین ودانشمندان اسالمی، عدۀ زیادی از فـالـس
مورخین وعلمای غربی نیزدرموردواقعات وفجایع کربال مقاال ی نوشته اند. در  
عاشورای سال گذشته نامهای پنج نفرازعلمای غربی رااکر کرده بودیم، که هر  
کدام نظریات خودرادرموردحادثۀ کربال  ذکرداده بودند، امسال نظرچند نفـر  

 دیگرشانرا به صورت خیلی مختصر  شریح میکنیم . )دنباله درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید  269شمارۀ  صفحۀ سوم

ـ کالیفورنیا عبدالودود ظفری                                                           المیدا 
   موافقتنامۀ امریکا وافغانستان

ـتـن   روزنامۀ نیویارک  ایمزگزارشی رابه قلم جان یاروسالف  رافیموف و ن
  2100نومبر   20ها ، زیرعنوان )امریکاوافغانستان به موافقه رسیدند( درشمارۀ  

 خودبه نشرسپرده است. برگردان فارسی آن پس از یک  بصره  قدیم میگردد. 
درچندروزاخیربانزدیک شدن  اری  انعقادلویه جرگۀ مشور ی به خاطربحث  
برموافقتنامۀ امنیتی، رسانه های خبری امریکایکباردیگر متوجه افغانستان شـده،  
مقاالت وگزارشهایی رادرباره نشرکردند. آقای کرزی لویه جرگه راباوجودغیر  

نفرازسراسرافغانستان که  ـوسـط  2311قانونی بودن آن دایرساخت، و درآن  
والی ها عیین گردیده بودند، بنام نمایندگان ملت اشتراک ورزیدند. اعضای لویه  
جرگۀ مشور ی پس ازچهارروزبحث، طی یک قطعنامه بااکثریت قاطع آراءعقد  
آنرا درشرایط حاضربه نفع افغانستان  لقی نمودند وسفارش کردندکه موافقتنامه  
درطی یکماه بایدنهایی گرددوازطرف آقای کرزی امضاشود. آقای کرزی بابی  
ـیـدو   ـیـش کش اهمیت دانستن فیصلۀ جرگه، درپایان جلسات شرایط دیگرراپ

  وسط رئیس جمهورآینده موکول کرد.  2102امضای آنرابه بعداز انتخابات سال 
کرزی ثابت کردکه وی نه  نهابه افکارعامه ارزش قایل نیست، شورای ملی  
رااهمیت نمیدهدوفیصله های آنرانمی پذیرد، به اعتراضات دانشمندان، سیاست  

نفری لویه جرگۀ خود  2311دانان دررسانه های خبری وقعی نمیگذارد، فیصلۀ 
راهم قبول نمیکند و سفارشات شانرا ارزش نمی دهد. اگرکرزی نمیخـواسـت  
موافقتنامه راعقدنماید،چراوقت خود، حکومت ومردم راضایع ساخت مصارف  
زیادی راقبول کرد، مردم شهرکابل رابه مشکالت مواجه ساخت و مانع دروس  

 دانشجویان دانشگاه  علیم و ربیه شدوآنهاراازخوابگاه شان بیرون راند؟!  
جان کری، پس از اییدنمایندگان لویه جرگۀ مشور ی ونکول کـرزی از  
ـا   امضای آن، باکرزی  ماس گرفت وازوی خواست آنرازود رنهایی سازد،  
حکومت امریکاومقامات نا ووقت داشته باشند ر یبات خود رابرای سربازانـی  

 درافغانستان باقی می مانندبگیرند.   2102که پس از 
ـفـر  23خانم سوزان رایس، مشاورامنیت ملی امریکابروز  نومبربه افغانستان س

کردوباحامدکرزی دیدارنمود. کرزی شروط  ازه رادرمیان گذاشت که شامل  
ـان و   ـب ـال ـاط انتخابات شفاف، عدم حمله برخانه های مردم، شروع مذاکرات ب
خالصی افغانهای زندانی ازگوانتانامو بود. کرزی گفت بخاطر حقق شرایطش با  
ـانـکـردن   طرف امریکاچانه زنی مینماید، خانم رایس موقف کرزی رادرامض

 موافقت نامه نادرست خواند وشرایط وی راغیرعملی وانمود کرد.  
هیچ انسان باوجدان ووطندوست درافغانستان طرفدارحضورسربازان خارجی  
در وطنش نمیباشد، ولی شرایط ناهنجاروسیاستهای همسایگان طماع بویژه دست  
درازی هاوستیزه جویی های پاکستان دروجود طالبان وشبکۀ حقانی، ایـن را  

 الزمی میسازد اافغانستان یک متحدپر قدرت جهانی داشته باشد.  
سر کانی بیمورد کرزی به این ادعای کسانیکه فکرمیکنندکرزی با حقه بازیها  
ونیرنگهامیخواهد ازامریکا امتیازبیشتربگیرد، برادر ویا کسی راکه اومیخواهد به  
قدرت برساند، صحه میگذارد اآیندۀ خود و خانواده رامصون سازد. چنانـچـه  
محترم حامدگیالنی دربرابرسئوالی بیان داشت:)کرزی به هرکاری دست میزند  
ـاشـد.(    اخودرامطرح کند، او یک شخص دمدمی مزا  وغیرقابل پیشبینی میب
ـنـد،   حضرت صبغت اهلل مجددی که خودراقیم، ناصح ومرشدکرزی فکرمیـک
اظهارکردکه کرزی مشوره رامیشنود وقبول مینماید، ولی آنرا عملی نمی نماید،  
خدا برایش  وان عمل بدهد. من به مجددی صاحب میگویم که کرزی عـمـل  

 میکندبه آن چیزهاییکه به نفع خودش، خانواده ودوستانش باشند !  
اکثریت مردم افغانستان ازآینده  رس ووحشت دارند، روزهای شوم ونحس  
دوران حکمروایی طالبان رابخاطردارند،هیچکس حاضر نیست زیرچتر مزدوران  
ـان   پاکستانی زندگی کند. اگرخداناخواسته چنانیکه کرزی وغیره هـواخـواه
طالبان آرزوی برقراری رژیم منحط آنهارا دارند، یکباردیگر درافغانستان پابگیرد،  
ـازی ونـو   سیل مهاجر هاشروع میشود، سرمایه های باقیمانده فرارمینماید، بازس
سازی متوقف میشود، اقتصادبرهم میخورد، زندگی مردم  باه میشود، دستآورد  
های سیزده ساله به یغمامیرود، مردم بخصوص زنان یکباردیگر ازحقوق انسانی،  
مدنی وشرعی محروم ساخته میشوند، کسی صدای خودرابلندکرده نمی  واند،  
آزادی بیان، خوشی، شادمانی، موزیک، رقص، ورزش وغیره ازافغانستان کوچ  
میکنندو افغانستان به ما مستان  بدیل میشود. مردم به امراض روانی گرفتار می  
شوند، پاکستان دروجود طالبان وشبکۀ حقانی برافغانستان مسلط میشود، خداوند  

 آنروز را نیاورد. اینک برگردان فارسی گزارش :  
* * * * 

نومبر( بیان داشتندکه اختالفا ی  21مقامات افغانستان وامریکابروزچهارشنبه) 
راکه مانع امضای موافقتنامۀ امنیتی دربارۀ حضوردراز مدت نظامی امریکا در  
افغانستان بود، حل کرده اندوازشکست مذاکرات جلوگیری نمودند. درصورت  
ـار    شکست مذاکرات، قوای امریکا مجبورمیشد درسال آینده ازافغانستان خ
ـا   گردد. پیشرفت مذاکرات زمانی واقع شدکه جان کری وزیرخارجۀ امریکاب
کرزی در دوروزپی درپی  ماس قایم کردودرموردمادۀ بحث انگیز وجنجالی  
قراردادامنیتی که سربازان امریکااجازه داشته باشندبه خانه های افغانهاداخل شوند  
صحبت نمود.جان کری ازراه صحبت  لویزیونی  اییدنمودکه موافقت صورت  

نومبر بکارآغازمینماید، آنـرا  20گرفته است به شرط آنکه لویه جرگه که بروز 
  صویب کند . 

ـات(   ـاه ـب ـت این موضوع که رئیس جمهوراوباما به درخواست کرزی به )اش
ـانـده   امریکا دردوازده سال گذشته طی مکتوبی اعتراف کند، هنوزناحل باقیـم
است.)این مکتوب به امضای اوباما درروزافتتاح لویه جرگه به کرزی رسیدو آن  
را درجلسه قرائت کرد. مترجم( قصر سفیدبروزچارشنبه بیان داشت که هنـوز  
موضوع زیرغوراست که چسان به مردم وحکومت افغانستان اطمینان)مقتضی(  
ـال   دادکه لویه جرگه موضوع موافقتنامۀ امنیتی رازیربحث میگیرد. درعین ح

 جان کری هرنوع)معذرت( امریکاربخاطرپیشبردجنگ نفی نمود.  
ارشاد احمد معین وزارت خارجه ویکی ازمذاکره کنندگان عمده کابل در  
مذاکرات، هم بیان داشت که موافقتنامه به اصطالح دوجانبه امنیتی اکمال یافته  

 است، )چیزمهم آنست که معامله صورت گرفته است.( 
مسودۀ موافقتنامه که در وبسایت وزارت خارجۀ افغانستان شام چار شنبه بـه    

ـیـه،   نشررسیده، یک چارچوب محدودبرای قوای امریکادرمورد  علیـم و ـرب
در افغانستان باقی میمانـد،    2102مشاوریت وبرنامۀ ضد روریسم که پس ازسال 

پایان می یابد.  2102وضع نموده است. اجازۀ حضورقوای ائتالف درماه دسمبر 
در آنجاباقی میماند، به  خمین بعضی امریکاییهادر  2102شمارسربازانی که پس از 

حدود ده هزارخواهد بود . عقدموافقتنامه بخاطرادامۀ کمکهای امریکاومتحدین  
آن که بزرگترین  مویل اردووپلیس ملی افغانستان میباشند، الزمی است. ناکامی  
ـامـل قـوای   دررسیدن به یک موافقتنامۀ امنیتی مشابه باعراق، علت خرو  ک

، دهشت افگنی ازآن  2100امریکا ازعراق شد. پس از جاوزقوای امریکادر سال 
  اری  قوس صعودی پیمود . )دنباله درصفحۀ ششم( 

 آلمان پروفیسرداکترحیدر داور                                                               
 بنام خداوندبخشاینده ومهربان 

سیاست فرسودۀ اقتصادی ومالی دولت 
 د عواقب سرسام آوری رادربر دار
 هموطن گرامی ومهربان آقای کوشان، مدیر مدبرجریدۀ امید ! 

ـامـۀ   خداوندراشکرگزارهستیم که شماصحت یاب گردیدید  ابه نشرهفته ن
خجستۀ خویش وخدمتگزاری درراه  نویرااهاو وآگهی مردم ما ادامه بدهیـد.   
در ضمن بنابر قاضای رفقا، نوشتۀ رابه ار باط اوضاع نا هنجارو رقتباراقتصادملی  
کشوروخودمختاری  شبثات اقتصادشخصی که درحقیقت منشأ هر  ومـر   
اقتصادی،  ضاداجتماعی و مرکز ثروت وعوایدمیباشد، به شماگسیل بـدارم .  
امیدواریم درانتخابات سر نوشت سازی که عنقریب درقبال داریم، خداوند کار  
ـقـر   سازچنان زعیم ملی بادرایت ودلسوزی رابما عطافرمایدکه چاره جویـی ف
 اقتصادی ونجات ازگرسنگی رایکی ازاهداف کلیدی وبنیادی خویش بداند. 

بادرک اینکه خوانندگان محترم جریدۀ امیدراجع به مشکالت و دشواریهای  
ـازهـم   عدیدۀ کشوروفروگذاشت حکومت دررفع معضالت آگهی دارنـد، ب
احتمال میرودکه برخی ازهموطنان ماملتفت نشده باشندکه سهل انگاری بیشتـر  
دولت درراه احداث یک سیستم اقتصادملی انکشاف پذیرومتکی به  ولیـدات  
داخلی وصادرات قانونی، رفع حوایج حیا ی مردم و أمین عوایدسالـم دولـت  

 رادردراز مدت قابل سئوال ومواجه به مخاطرۀ جبران ناپذیرمی سازد.  
ـاد دو   خوانندگان ارجمندطبعاًبه این نکته ملتفت شده اندکه سیاست و اقتص
ـلـوب   رکن سازندۀ جامعه والزم وملزوم همدیگرمیباشند.در حالیکه سیستم مط
سیاسی موجد رشداقتصادی بوده، همینطور سیستم سالم اقتصادی ممد سیاسـت  
ـان   دولت میباشد. باکمال  أسف باید ااعان داشت که ایندو رکن بنیادی افغانست
ـیـدات   مواجه به سکون و ورشکست میباشد. با أسف بایداعتراف کردکه  ـول
ـالـت   داخلی، صادرات قانونی، سیستم مالی وبانکی افغانستان درحال حاضربـح

 عنعنوی وبدوی قراردارد.  
کشورمابدبختانه فاقدهرنوع سیستم اقتصادی میباشد.  شبثات اقتصاد فردی و  
بازارهای مابه پیمانۀ آزادوعاری ازکنترول میباشدکه اینگونه آزادی بی لجام بازار  
ـاس   ـن حتی درلیبرالیسم کالسیک موجودنبود. واردات سیل آسا والمحدود اج
مصرفی موردضرورت حیا ی و روزمرۀ مردم ازقبیل خوراکه، پوشاکه،  کـه  
باب، البسۀ متنوع گرفته  ا کانزرفهای میوه ومشروبات وهمینطوراموال  جملی  
مانندعراده جات لوکس، سامان فیشن و عمیرا ی، برقی، الکترونیک و امثال آن  
ـاف   چنان بازارهای داخلی افغانستان راقبضه وانحصارکرده که امکانات انـکـش
  ولیدات داخلی، عوایدملی ومالیات مستقیم دولت رابرای ابد مختنق میسازد. 

درحالیکه افغانستان ازطریق صادرات مرعی به آن پیمانه اسعار خارجی بدست  
نمی آوردکه واردات سرسام آورکشوررا مویل نماید، پس سئوالی باین ار باط  
مطرح میشودکه چه اشخاصی ازناحیۀ اینگونه  جارت واردا ی بهره می برندکه  
 درحقیقت منافی انکشاف اقتصادی ومالی افغانستان محاط به خشکه میباشد.  

معضلۀ کلیدی واندیشناک افغانستان اینست که سرنوشت اقتصادی و سیاسی  
ـنـش و   کشوربه اختیاردول خارجی وبالخصوص به ارادۀ همجواران ستیزه م
غرض آلودمامیباشد. کشورهای پاکستان وایران ازیک طرف باسرمایه گذاری  
های ناممنون وصادرات نامطلوب خودشالودۀ اقتصادی و ولیدات ملی افغانستان  
راازهم می پاشانند، وازجانب دیگر بانفواسیاسی که درکشورمادارنـد، دولـت  
افغانستان را عجیزمی نمایندومانع بوجودآمدن یک رژیم ملتگرا واستقراراوضاع  

 درسر زمین باستانی مامی گردند.  
احتمال خطربزرگ وجبران ناپذیری که از ناحیۀ چنین وابستـگـی شـدیـد  
اقتصادی وسیاسی برپیکرجامعه وارد خواهدشد، اینست که مباداهمسایگان بی  
عاطفۀ مادر درازمدت به غرض برآوردن اهداف شوم شان، سرحدات گمرکی  
خودرابروی مردم مامسدود بسازندوحیات اقتصادی افغانستان محاط به خشکه را  

 مشکلتر بسازند. 
ـاط بـه   درنتیجۀ مبادی سیاست اقتصادی بما علیم میدهدکه یک کشورمـح
ـغـرض   خشکۀ مانندافغانستان که محصورشده باشد، حتمی والزمی است که ب
اعاشه وابا ۀ مردم مایحتا  حیا ی وضروریات روزمره را درداخل کشور ولید  

 نماید  افردا دست همت به دامان خارجیان دراز نکند.  
باکمال  أسف بایدبه عرض رسانیدکه وزارت مالیۀ افغانستان بـخـواب خـر  
گوش فرورفته وبه این حالت دل خوش میکندکه ازناحیۀ  جارت واردا ی هر  
ـنـکـه   قدر بیشترباشد، بهمان پیمانه عوایدزیادگمرکی بدست می آرد. غافل ازی
عواید بی پیمانۀ گمرک سرمالیات مستقیم مانند مالیات برعایدات، مالیات بـر  
موسسات، مالیات براسهام واصناف را میخورد وخسارۀ اقتصادی ومالی آن بـه  

 ملیاردهامیرسد.  
هموطنان صاحب نظرمامیدانندکه گمرک درعصرحاضریک منبع سالـم و  
ـاعـی،   مطلوب عایدا ی نبوده، بلکه یک وسیله وآلۀ سیاستهای اقتصادی، اجتم
ـتـرازیـک   کلتوری وحمایوی میباشد. عایدات گمرک طورمثال در آلمان بیش

 فیصد نمی باشد.  
ـلـی و   ناگفته نماندکه واردات چندان خلق کنندۀ کار، باعث رشدعواید م
 وزیع عادالنۀ ثروت نبوده، بلکه ازآن یکعده سرمایه داران و  جار استفادۀ نهایی  
و زودثمرمی نمایند. خالصه  جارت واردا ی در افغانستان پولدار را پولـدار ـر  

 وغریب راغریبتر میسازد.  
درفرجام باید ذکردادکه جلوگیری ازوظایف مهمۀ وزارت مالیه، وزارت  
ـا ـی،   اقتصاد وبانک مرکزی میباشد اازطریق گمرکات  ربیوی، امتیازات مالی
اعطای سبسیدی،  شویق اسعاری وسرمایه گذاری درازمدت، حـجـم واردات  

 را قلیل و مایل به سرمایه گذاری های داخلی وخارجی را قویه نماید.  
چون  فصیل بیشترراجع به امکانات سرمایه گذاریهای درازمدت در ساحات  
زراعت، مالداری، صنایع ماشینی ودستی، پیداوارمعنی، انکشاف  وریسم وامثال  
آن بادرنظرداشت  أمین امنیت سراسری در افغانستان از حدوداین مقالۀ مختصر  
  جاوز مینماید، موضوع رابه نوشتۀ آینده محول می نمایم. ومن اهلل التوفیق /.  
*************************************** 
ـیـل   ـبـدالـجـم مینگارم: محترمان عبدالصمد خالقی، عبدالحمید هو کی، ع
نورستانی، جانبازجان، محمدقاسم، داکترعبدالحکیم رحمانی، عبدالغفار خالقـی،  
عبداهلل، سیدکمال گولکیپر، داکترمحمدسرور واصل، داکترنصیراحمدبرومند،  

 سخی احمدخا م واکرام الدین صاحبی .  
برادرمحترمم، من هم بعضی موضوعات ضروری وقانون ومقررات ورزشی  
ـلـس و   آنوقت را برای مدت ده ماه درایالت اندیانا، سانفرانسسکو، الس انـج
ـیـون ورزیـده   ـا مـرب کلورادو، وازآنجاجاپان، هانکانگ،  ایلند وهندوستان ب
ـتـم، و   ومعروف ومتخصص ورزش و ربیت بدنی بطور عملی ونظری آموخ
ـتـه شـده،   ـایـل آمـوخ درضمن لسان انگلیسی هم  قویه شد، و مام ایـن مس

 درجمنازیوم دانشگاه کابل  طبیق شد، که در آنوقت  ازه اعمار شده بود.  
 باسالم دوباره به شماداکترعزیزو  مام همصنفی هایم درلیسۀ عالی حبیبیه ! /. 

 پیام به عالقمندان امید  
ـاه جـون   دوستان عزیزی که جهت فراهم ساختن زمینۀ انتشارمداوم امید ازم
اعانۀ شش ماهۀ شانرا ازقرارهرماه بیست دالرفرستاده بودند، لطفاً  وجه فرماینـد  

ـانـۀ    2100که میعاد جدیدآن درماه دسمبر  میباشد. لذامحبت فرموده جک اع
ـابـل   شانرا بفرستند. خداوند بهمۀ شان اجر وافرنصیب بدارد. چک های  ان راق

 پرداخت به هفته نامۀ امید بنویسید .بامحبت واحترام، محمدقوی کوشان 
**************************************** 

ـ کالیفورنیا محمدطاها کوشان                                                     فریمونت 
 مه امیتو که چهل سال شنیدیم، امیتو میخوانم.! 

 افسانه سرمنگسک را بگویم یا نگویم 
ـاری   خدای بیامرزد بزرگان را و نگهدارد خوردان را. در مسجد نهر درسن ق
صاحب خدا بیامرز عبداهلل خان امام ما بود. همه خوردساالن نزد ایشان اساسات  

 خواندن قرءان شریف و همه واجبات دینی را می آموختیم. 
 بغیر عشق  علیمی نکردیم          بیامرزد خدا استاد مارا   

مال مأانی داشتیم که نامش را خوب بیاد ندارم. اما در غیاب مالمأان گاهگاهی  
شخصی مشهور به صوفی بولی؛ ااان میگفت. این شخص چرا به صوفی بولـی  
مشهور شده بود: او در مندوی و لیالمهای  جار ی بولی میکرد؛ یعنی که به آواز  
بلند متوا ر؛هرکسی برای خرید شئی مورد نیاز که در لیالم گذاشته شده بود و  
قیمتی میگفت؛ این صوفی صاحب خدا بیامرز اعالن میکرد  ا دیگر کسی برای  
دو باالیی اشاره نمی داد؛ شئی لیالمی به آخرین نفری دو باالیی کرده بود  علق  
ـتـی   میگرفت.  پسانها صوفی صاحب مرحوم در پشت مسجد  شریف پل خش

 دکه ای انگشتر فروشی داشت. 
ـبـر.   اما در گفتن ااان به ویژه نام پاک اهلل ) ( را اشتباه میگفت: هل ال و اک
روزی پدر خدا بیامرزم حضرت کوشان؛ به صوفی صاحب گوشزد نمود کـه  
صوفی صاحب کلمات ااان مبارک را اشتباه میخوانی و شیوه درست خواند آن  

 را برایش بسیار با محبت گفته بود. 
پدرم با خنده برایما نقل میکرد: که صوفی صاحب اول خوب گپ های مرا  
به دقت گوش کرد، من فکر کردم که قانع شده و شیوه درست خـوانـی را  
آموخت؛ ولی یکبار با پیشانی  رشی که هیچگاهی از وی ندیده بودم؛ باچهـره  
بسیار جدی گفت:  و مره خیال بیسوادا کدی، اگه ده مکتب نرفتیم، چهل سال  
پشت قاری )صاحب( سفید، پشت خطیب سرپل مه نماز خواندیم و یاد گرفتیم.  
 و کتی چند ا کتابهای کافری و انگریزی که خواندی و یاد گرفتی مره  الیـم  

 ) علیم( میتی. مه امیتو که چهل سال شنیدیم، امیتو میخوانم.! 
وبرای ماپندمیگفتند که وقتی می بینید پند و اندرز نیک خیر خواهانه به کسی  
  اثیر ندارد دستور خداوند را کار بگیرید : واااخاطب هم جاهلونه قالو سالما! 

حاال می بینینم که این آغه جامد جان کر زای درس و سبقش را از آی اس  
آی پاکستان و دشمن درجه یک کشور و ملت افغانستان یعنی میا نواز شریـف  
ـان   پنجابی؛ که در این سی سال از آناه شنیده و فهمیده؛ سی سال دیگر نیز هـم

 چیز را میگوید و عمل میکند . 
دوهزار و پنجصد نماینده و ریش سفید؛ همه ملت افغانستان را دو  وت ارزش  
نداده و با گفتن افسانه سرمنگسک که نخودش ازآن چیزی بدست می آورد و  
ـلـق   نه ملت افغانستان، و نه اعضای سازمان ملل متحد.همانند:پسر شو  چشم خ
آزارسنگ میزند به کوچه و بازار؛هرروزیک دروغ، یک بهانه، یک ناز و یک  
نخره .همانند اسالفش بجز  رویج نفاق و کشتن و  رس و ظلم و مال اندوزی و  
ـاریـ    ـات   فرهنگ خشونت ؛ارثی دیگری برای آینده ها ندارد. و در صفح
ـاه   آینده افغانستان همانند اسالف سر  مبه و جاهل بیدانش  نوکر مزد بگیر با سی

  رین رنگ نوشته میشود. 
کسی که نه به عالم دین، نه به دانشمند نه به ریش سفید و جوانان دانشمند بـه  
هیچ پندو اندرزگوش نداده و همان سبق های شنیدگی اش را  کرا می کند؛ چه  
ـا   ـی آبرو وچه عزت وچه جایگاهی نزدخداوند) (،هم میهنان وسایـرمـردم دن
خواهدداشت.هرگپ وهرگفته اش به سویه جهانی بهتان و دروغ ثابت میگردد.  
 و هنوزهم چند بی دانش همرکاب و هم مکتب از او میرویس نیکه میسازند. 

از این گروه می پرسم: جناب آقای میرویس نیکه بعد ازآنهمه کشتن و بستن و  
برباد دادن؛ چند مکتب، چند نهر آب برای سیراب سازی زمینهای زراعتی؛ چند  
 کتابخانه و قصر وووو به آیندگان میهن که ما و شما باشیم به میراث گذاشته؟ 

 هرکسی که پاس  این پرسش مرا با سند نه افسانه؛ داد؛ مخلصش می شوم. /    
***************************************** 

ـ آلمان زین العابدین عثمانی                                                  فرانکفورت 
 رواج مرغ بازی ومرغ کلنگی درکشور 

ـا    درکشورعزیزماازجملۀ بازیهای جوانان وشوقی های کالنسال و مخصـوص
کاکه ها واشخاص نیک درگذشته ها، یکی هم مرغ جنگی بـوده اسـت، بـه  
ـنـداولـی   طوریکه کاکه های به اصطالح )سرچوک( با لُنگی های مشهدی وچ
ـتـه   ـت وسایر لباسهای محلی، مرغ های کلنگی و  ربیه کردگی خودها را برداش

 روزهای جمعه ورخصتی به میدان های مرغ جنگی می رفتند . 
ـیـدان   مرغ جنگی دراکثر نقاط شهر برگزارمی شد، ولی بـه اصـطـالح م
بخصوص مشهوربودند. میدان مرغ جنگی چهاردهی، که درآن عموماً مرحوم  
محمدفاروق سرا  رئیس المپیک درچندین سال، مشهوربه سردارآغا، بچه های  
شاهقل، خلیفه نظام، خلیفه عزیز پنجشیری جمع می شدند. دیگرمیدان نزدیک  

 جبه زارهای گذرگاه، آقاعلی شمس وجودداشت.  
دراین میدان هاروزهای جمعه ورخصتی ها حریفان کاکه ومرغ باز که گاهی  
ایشانرا بنام )کاکه سلور( نیز یادمی کردند، گردهم آمده وباالی مرغ های  ربیه  
شده شرط می بستند، این شرط هاگاهی به یک هزاروگاهی به دوهزارافغانی هم  
میرسید. کاکه هادور دور میدان میگشتند وباسخنان طعنه آمیزعجیب  مرغ خود  
راآبداری می کردند وبه جنگ  شویق می نمودند. گاهی عالوه ازشرطی که از  
طرف دونفرصاحبان مرغ بسته می شد، بین دیگرمردم که برای  ماشای مـرغ  
جنگی آنجا جمع می شدند نیزشرط های نقده صورت می گرفت، شرط بازها  
ـیـز   دور دورمیدان گشته ومی گفتند: آغا مرغ بیادرت بزنه ... وازرادیو کابل ن

 رفقای هنرمندشان داستان مرغ کلنگی را  مثیل وپخش می کردند :  
 قابو می دهد برای حمله      کُت کُت می کنه برسم گله  

ـان   حریف لت می کنه، گردنش پت می کنه، میدانه چت می کنه، ای ج
 صاحب، مرغ بیادرت عجب کُلنگیست، باغیرت وبانسب کُلنگیست ! 

ـاظ   ـف با درنظرداشتن شرایط واوضاع اجتماعی همان روز صنیفی راکه با ال
 مردم ایجادشده بود، برای عالقمندان ادب وفرهنگ کشور  قدیم مینمودند. / 

 جوابی خدمت برادرعزیزم داکتردستگیر دارم بدین شرح : 
برادرمحترم ودوست داشتنی ام جناب داکترغالم محمددستگیر مطلب جالبی  

جریدۀ دوست داشتنی امید، و درآن نام های یکعده    333نوشته بودند درشمارۀ  
 از فو بال بازان معروف لیسۀ عالی حبیبیه ازقید بازمانده بود. بااجازۀ آن 
 (  2همصنفی گرامی وعزیز ایالً آن نام های محترم را)دنباله درستون  
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ـ آسترالیا نصیراحمد رازی                                                                سدنی 
 (2)غزنه، غزنی یا غزنین  

در استقبال از اعالم شهرغزنه بحیث پایتخت فرهنگی جهان اسالم در سال جاری  
ـفـت   عیسوی، دانشمندوپژوهشگرنصیراحمدرازی، به  قاضای امید لبیـک گ
ـیـن بـه   ـیـش ـای پ مطالبی رادرزمینه گردآورده، که سه بخش آن در شماره ه

 نظرگرامی خوانندگان رسید. اینک بخش چهارم  قدیم میگردد: 
ثروت وجالل دربارمحمود  ااندازۀ بود که  اچندقرن بعداز وی هیچ پادشاهـی  
چنان نبود. شاعران عصراوهم اشعارگزاف ومیانخالی در وصف وی ودربار وی  
ـا   میسرودند. دربار سلطان محمودشکوۀ فوق العاده داشت، دوهزارغالم  رک ب
کاله چهارپر وگرزهای سیمین در سمت راست  خت او ودوهزار دیگربا کاله  

 دوپر وگرزهای سیمین در جانب چپ او بودند.  
ـان   دوهزار وپنجصد پیل هم که گاه بردرگاه داشت، درباراورابه دستگاه پادشاه
افسانوی هندمانندمیکرد. محمود خوبرو بودوچهارشانه و نمکین، چشمهای ریز و  
موهای سر  وی سیمای یک  رک اصیل را نمادمیکرد. دالوری وی چون مال  
دوستی وی بی نظیربود. افراط در  وقیف وزرا وامرا واصرار درمصادرۀ اموال  
ـا    اهل مکنت اورانزدمردم عامه گهگاهی ظالمی غیرقابل اعتماد جلوه میداد. ب
های بی موقع به قسط گهگاهی بررعیت  حمیل میکرد. نزدمردم نوعی گدایی  
پادشاهانه  لقی میشد، کسانی راکه به نام قرمطی  وقیف و گاهی اعدام مینمود،  

 مالدارانی بودندکه هرچه داشتند به سلطان میدادند  اازمرگ رهایی یابند.  
ـام عـرب،       اری  غزنه درسه قرن اول اسالمی خیلی مهم است، سپاهیان وحک

خراسان وسیستان دردورۀ فرمانروایی عبدالملک براین سرزمین لشکر کشیده و  
باحاکم بومی این سرزمین، زنبیل که اقامتگاه  ابستانیش در زابلستان بود، به نبرد  

 پرداختند.  
ـان کـه از      مردم غزنه بیگمان آرین بودند، اماسپس بامردمی دیگرچون  رک

ـهـم   آسیای میانه به این شهرآمده بودند درآمیختند. درقرن سوم هجری مطابق ن
 میالدی، فرزند یعقوب لیث صفا به غزنه وکابل رسید. 
م کـه  0101مطابق  222بیهقی به  فصیل از باران وسیل شدید ابستان درسال  

  222نصف غزنه رازیرآب برد، سخن دارد، ومیگویدکه سلطان محمود درسال  
ـازد،  0106مطابق   م  صمیم گرفت که قصربا شکوه برطبق طرح خـودش بس

وازمسالح هندی ومجسمه های هندی بعنوان یادگارجنگ کارگرفت، ودرمتصل  
ـان آورده بـود.   ـتـب آنـرا ازخـراس آن مسجد وکتاب خانه بنا نهادکـه ک

فیلخانۀ بزرگ به گنجایش یکهزارفیل بـود  »دیگرازساختمانهای عصرمحمود  
)که سلطان محمود به این فیالن بسیارمی نازید، که درختم این پژوهش داستانی  

 «ازقابوس نامه را دررابطه به این موضوع بعنوان ختام اکرخواهم کرد. 

ـال  0002مطابق  301درسال   ـاد. در س ـت م غزنه باردوم بدست سلجوقیان اف
میالدی  یمورگورگانی این شهـررابـه نـواسـه اش    0210هجری مطابق  412

پیرمحمد فرزندجهانگیر بخشید. وی ازاین شهربه حیث پایگاهی برای حمله بـه  
م بابر درغزنه ظاهرشد وحاکم آنرا  0312مطابق    301هندکارمیگرفت. درسال  

مجبوربه عقب نشینی بطرف قندهار ساخت. پوهاند حبیبی معتقداست که دوراه  
ازغزنه به هندمتوسل بود، یکی از گردیز و وادی چمکنی و کُرم به دریای سند،  
 ودیگری ازسرزمین شرن به درۀ گومل و ازآنجا به وادی دریای سندمیرسید. 

درسمت غرب شهرغزنه مایل به زاویۀ جنوب درحدودپنج میل دور دردامنـۀ  
ـعـد   ـعـودس قلعه آسمان خراش گل کوه، جایی بنا )نای قلعه( واقع است که مس
دراشعارآبدار خود از وحشت و اریکی پرهول آن داستانها دارد. این محل زندان  

 مسعودسعد بوده، چنانکه میگوید : 
 نالم به دل چو نای من اندر حصار نای 

 پستی گرفت همت من زین بلند جای  
نام این قلعه درطبقات ناصری قلعۀ نای و درزین االخبارگردیزی نای المان و  
در اری  سیستان نیزبه همین نام آاًده است. عالمه ابوریحان بیرونی گـویـدکـه  
سلطان مسعودبه من ظرایفی اهدا داشت که درجملۀ آن سنگ سیاهی بود از قلعۀ  

 نای .  
ـقـطـۀ بـرخـوردو ـالقـی   هنر ومعماری : هنر ومعماری دردورۀ غزنویان ن
جریانهای هنری اسالمی وبیگانه بود. شگوفایی معماری وسایرهنر های صناعی  
ـانـی در   ـام وجودداشت. البته این شگوفایی از جارب هنری پیشین مـراکـزس
ـان   ـنـر درزم خراسان وماوراالنهر مایه میگرفت، که اندک بعدبا بالنـدگـی ه
سلجوقیان درهم آمیخت. سبکی که اززمان سلطان محمود وسلسلۀ او درمناطـق  
غزنه بوجودآمده بود: دربداعت و نوآوری ازاهمیت خاص برخوردار اسـت.  
آثاری که درمناطقی چون غزنه، بُست، بل ، هرات ونیشاپور  ولیدشده، شاخص  

 از کامل هنر ومعماری اسالمی است.  
بابسی  أسف که جنگها وزمانه به اثرگذشت قرون متمادی مارا از آثار اریخی  
دورۀ غزنویان ونیز زئینات آنهامحروم ساخته است، نواحی مختلف  ختگاه های  
ـنـد   کهن غزنی کامالً متروک افتاده و گزارشهای  واریـ  هـم نـمـی  ـوان
ـای   ـتـه ه ـاف  صویرکامل و جسم گویاازعظمت  وشگفتی آنهاسخن گویند. ی
گوناگون باستان شناسان که در سالهای اخیربرحجم اطالعات ما افزوده، هنوزهم  
نمیتواند پرده از عظمت هنرومعماری آنزمان برکشد. شاید درآینده هایافته های  

 جدید بیشتربتواند کوشندگیهای هنری آنزمان راپررنگ کند. 
ـا   ـه ـای آن مناره هایی که ازمد هاپیش درویرانه های غزنه پیداشده وپاسنگه
باآجر های منشورشکل هنوز پابرجاست، دارای  زئینات وکتیبه هاهستند. ایـن  
مناره هارا قبالً به اشتباه )طاق نصرت ها( فتوحات هند سلطان محمود وفرزند او  

  314فرض میکردند، ولی امروزثابت شده که منسوب به مسعودسوم متـوی  
 م میباشند./)دنباله دارد( 0022مطابق  

**************************************** 
 آب زن، ریشه همان است و ثمر نزدیک است 

 درندامت گل مقصود به بر نزدیک است 
 دامنی هست به دستی که به سرنزدیک است   

 گام زن هیچ مگو چند دگر  ا به کجاست 
 گر بیفتی ز لب بام ، به هرگوشه سراست  
  اکی آهنگ زمان حرف پذیرمن وماست 
 دوری منزل مقصود ز خود بینی هاست 

 اگر ازخوش کنی قطع نظر، نزدیک است   
 مو  ها قافله دار جرس است ای غواص 
 لنگرکشتی دل زود رس است ای غواص 

 غفلت از عمر زکف رفته بس است ای غواص 
 رهبر کام  و پاس نفس است ای غواص 

 سراین رشته نگه دار، گهرنزدیک است    /.   

 هفته نامۀ امید   269شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: عرفان بیدل 
 مؤلف: داکترامین رافق 

ـای حضرت اات  ــ  چه دارداین صفات حاجت به آیات       به جز ورد دع
ر لب عبارات  ـانی در  دل  و ـب ــ ـهادت فرق دارد       مع ــ ــ  همین غیب و ش
ــرم اگر باشد به کامت      خموشی نیست)بیدل( جزمناجات  ــ ــ ــ  زبان شـ

ازآغازسخن سرایی حضرت بیدل  اامروزهزاران کتاب ورساله و مقالـه در  
 جلیل و حلیل گفتارگهربار وی برشتۀ  حریرآمده، که به گفتۀ سرودۀ باالی او 
)همین غیب وشهادت فرق دارد، معانی دردل و برلب عبارات( براستی حضرت  
ابوالمعانی بیدل، این شهسواررموز و پرده های نهانی فکروضمیرانسان، درهمـه  
ـیـن،   آثارش معانی دل وروح و روان واندیشه را درجلوۀ اشعار رنگین وپـرنـگ
ـاس   استادانه وماهرانه از قلب برلب آورده وفریادهاوصدای شکست دل راانعک
داده است. همسلک شیرین سخن ویکی ازبیدل شناسان جوان وطن، داکترامین  

ـابـل  023رافق کوشیده  ادرکتاب پرمطلب)عرفان بیدل(که در  صفـحـه درک
 وسط مرکزانتشارات بشارت بچاپ رسیده، این انعکاسات ماندگار بیدل راچه از  
قلم وزبان برداشت ادبی خود، وچه اززبان بیدل شناسانی چون مرحم اسیر)قندی  
 آغا( ومفکرین و حلیلگران دیگر جهان شعروادب، ماهرانه  فسیر ونگارش کند.  
همین لحظه یادم می آیداز ألیفات ارزشمنددوست دوراز دیده و نزدیک به  
دل، بیدل شناس وبیدل دوست وطن درهجرت، آقای حبیب اهلل)همنوا( چغتایی  
ـهـر   که حدودده جلد زیبا ودالرا رازیرعنوان بیدل ستان وگلدسته در رکیـه)ش
ـار   ـع استانبول(  ألیف وشرح مفصلی بر زندگی واشعارحضرت بیدل، بابیان اش
ـتـر   استقبالیۀ خودش برشتۀ  حریرآورده وبه من بوسیلۀ دوست دانشمندم داک
 شهرانی فرستاده است، و قبالً دوجلدآنرا درجریدۀ وزین امید معرفی کرده ام .  
بهرحال، درهمین راستاداکتر رافق درقسمتی ازپیشگفتارش نوشته: ) البته باید  
ااعان داشت ه بیدل خوانان وبیدل شناسان بیشترازهرجای دیگر، درکشور عزیز  
ماافغانستان بودند، شعرواسا یذبلندآوازه مثل ملک الشعرامرحوم قاری عبـداهلل،  
ـایـق   ملک الشعرامرحوم صوفی عبد الحق بیتاب، مرحوم میرغالم حضرت ش
جمال، مرحوم استاد خلیل اهلل خلیلی، مرحوم عالمه صالح الدین سلجوقی وعدۀ  
بی شماردیگری که اگر نهابه اکرنامهای گرامی شان بپردازیم، کتاب محـجـم  
ـبـر   دیگری ازآن ساخته خواهدشد، درپهلوی موشگافی هاییکه درآثاردیگرخ
ـیـرهـرات   گان سلف مثل حضرات حکیم سنایی غزنوی، عطار نیشاپـوری، پ
خواجه عبداهلل انصاری، حضرت عبدالرحمن جامی، حضرت موالناجالل الدین  
ـیـرازی،   ـافـش ش محمد بلخی، حضرت شی  سعدی شیرازی، حضر خواجه ح
حضرات ها ف وواقف، اقبال الهوری، صائب  بریزی اصفهانی وهزاران هزار  
شاعرعالیمقدار دیگرداشتند، ودرموردهریک میگفتندومینوشتند ومن وشماراهم  
ازشکوه وغنامندی فرهنگی خراسان باستان  اافغانستان نوین خبرمیدادنـد. هـم  
چنان واما درموردحضرت ابوالمعانی بیدل وشعرش ودید گاه بلندش بانظریات  
متفاوت ونه مختلف گرهم آمده، شبهاراسحر میکردند وبه نتایجی دست مـی  
یافتندکه درخالل انجمنها، مصاحبه ها، مقاالت وباالخره کتب شان آنهـمـه را  
دیدیم وشنیدیم وخواندیم و هنوزمیخوانیم . نقدبیدل اثرمرحوم عالمه سلجوقی  
یکی ازآنهاست. من که خودیکی ازمریدان حضرت بیدل بوده وبـرمـزارآن  
حضرت برسم ارادت زانوزده ام، روزهایی راکه بدان منظوربه هندرفته بودم با  
ـاری   ـف غزلخوان صوفی مشرب وبنام رسیدۀ رادیوی افغانستان محترم رحیم غ
سرخوردم، چون دریافتندکه من به حضرت ابوالمعانی بیدل عالقۀ مفرط دارم،  
ـتـه و   کتاب کلیدعرفان مرحوم قندی آغا رابمن اهداءکردندکه با شکرپذیرف

 چند بارآنرا خواندم .  
چنانچه قبال عرض شدکه درموردشعربیدل حتی بیدل شناسان مشهور نظریات  
متفاوت داشتند، من هم ازین قاعده نتوانستم برون شوم ونا گزیربرداشتهایی را  
ـایـدآنـرا   که من ازبیت بیدل داشته ام، بی  وجه بدانکه از کدام رخنۀ  صوف ب
بدست آورد ویادرکدام پهلوی عرفان آنرا  کیه داد، برروی کاغذریخته و قدیم  
حضورشمامیکنم واین را بایدگفت که  نهابر عدادمعدودی ازابیات گـردآمـده  

 درکلید عرفان درنگ صورت گرفته است.( 
همچنان دوست گرامی ام داکترسیدمخدوم رهین، که خودوقتی استادشعبۀ  
دری فاکولتۀ ادبیات بوده ودرادب فارسی دری دانش و شناسایی همگانی دارد،  
درقسمتی از قریش خودبرین کتاب، زیر عنوان) حلیل بر حلیل( نگاشته اسـت:  
)بیدل، این جلوه پردازوآیینه ساز سترگ عشق وعرفان درمیان شعرای فارسـی  
سرایی مکتب هندی ازچنان راه وروشی برخورداراست که کمترسخنوری بـه  
پایۀ قلم ورزی وسخن سازی اورسیده میتواند. بیدل رامیتوان به عنوان بنیان گذار 
)عرفان طبیعی( بازشناخت. این  عبیربیانگرنمادپردازی های عشق عرفانی بیدل به  
واژه هاومفاهیم طبیعت است که درجامۀ زیبایی گل میکند، اندیشه های عرفانی  
بیدل که گاه درشکست رنگ افاده میگردد وگاه درپس آیینه چهره می افروزد  
گاه از)محسوس به نامحسوس( ودیگرگاه از)نامحسوس به محسوس( درسیالن  
ـیـل بـر   است...کارآقای رافق که در نحوۀ خود پیشینۀ ندارد و میتوان آنرا حل

  حلیل نام گذاشت، ازستایش فراوان برخورداراست...( 
راستی طوریکه دوست گرامی ام داکترعنایت اهلل شهرانی دریک اثر  ألیفی  
ـتـرش   خودزیرعنوان)سخنسرایان پارسی هند( اشاره کرده، وقتی ازنضج وگس
فکری بیدل سخن میگوییم، دردیدگاه اول نقش سازنده وپرنفوا زبان شیـریـن  
فارسی رادرمسیرانکشاف وپختگی فکری وسخنسرایی بیدل ماندگارمییابیم که  

 اوخودمیگوید : 
 فارسی ازرفعت اندیشه ام                    درخوردبافطرت اندیشه ام 

ـان   بیدل هنگامی پابه جهان سخن شعری وادبیات گذاشت که دوران درخش
شهریاری شاه جهان دراو  شهرت وقدرت خودبود. بیدل ازآغازطفولیت بـه  
حمایۀ پدرفرزانه وبعداً عم وخالۀ خودکتب پر محتوای دینی وخاصتاًقرآن مجید  
رابه کُنه ومعانی عالی آن فرا گرفت وعلوم وفرآورده های ادبی رامانندگلستان  
وبوستان وامثال آن مطالعه کرد، وبابزرگان ودانشمندان وقت دیداروصحبتهای  
پرثمر نمود. شهرقدیم پتنه درزمان بیدل یک مرکزمهم فرهنگ ومجامع علمی  

 وشعرا ومفکرین روشن ضمیرمحسوب میگردید.  
ـلـک   معرفی مختصرمجموعۀ ارزشمند)عرفان بیدل(  ألیف دوست وهـمـس
گرامی داکترامین رافق رابادعوت خالصانۀ خوانندگان عزیز جریدۀ وزین امید  
ـادت   ـع به خواندن ومطالعۀ این کتاب پرگهروگرانبها وبه آرزوی صحـت وس
مولف عزیزبااکرچندمصراع ازمخمس خودش بریک غزل حضرت ابوالمعانی  

 بیدل خا مه میدهم : 
 دل پرخون شده و دیدۀ  ر نزدیک است 
ــذر عمر به هردور قمر نزدیک است   گـ

ـ کالیفورنیا کامل انصاری                                                         کاسترو ولی 
 سرشی طایفۀ طی درزمان پیغمبراکرم)ص( 

 کاردانی دختر حاتم طایی 
ـیـن   روایت برآنست که طایفه ودستۀ قوم طایی ازقبول منشورایمان و آی

 محمدی )ص(، درحیات پیامبراسالم اباء میورزیدند و مردمی جستند. 
 شنیدم که طی درزمان رسول)ص(      نکردند منشورایمان قبول 

ـنـدو   ـت ـاراس ـی  ابدانجا که دستۀ ازمجاهدین برحق اسالم بسوی طی لشـکـرب
خواستند این طایفه را که حا م طایی نیزازاین قبیله بود،گوشمالی سنگین بدهند.  
لشکریان فرمان گرفتند که هرکس ازاین قبیله، از قبولی آیین اسالم سرکشـی  
کند ویابه پاکی ایمان نیاورد، بنابرنوشتۀ )کا ب هزاره( مور  نامی کشورما بـه  

 )یاسا( رسانیده شود . 
ـاک دیـن  ـاپ ـاک بـودنـدون ـاپ  بفرمود کشتن به شمشیر کین              که ن
زنان ومردان قبیلۀ طی اسیرگرفته شدندوبه زنجیربسته گردیدند. در میان اسیران  
ـان   ـی زنی بودجسور وفکور که اورا دخترحا م طایی گفته اند وموصـوفـه ازم
اسیران برخاست وبه فرمانروای لشکرخودرامعرفی کردو گفت که موالی من  
اهل کرم وبخشش بوده است، وبنااً ازسر افسراسالمی طلب بـخـشـش وکـرم  

 خواست .  
 زنی گفت من دختر حا مم         بخواهید ازین نامور حاکمم 

 کرم کن به جای من ای محترم    که موالی من بود اهل کرم  
 پیغمبراسالم)ص( امرفرمودند  ا بندوزنجیر راازدست وپای زن بیرون سازند. 

 به فرمان پیغمبر نیک رأی       کشادند زنجیرش از دست وپای 
مسلمانهامتباقی اسیران را دربندنگهداشتند وبعدهمه راسربه نیست کردند، که  
کشته شدگان سیالب خون جاری بود. دخترحا م طایی دیدکه اهل سرزمینش  
یعنی طایفۀ از طی زیر یغ مسلمانهاکشانیده می شوندو اوخود نظاره گـر ایـن  
حادثۀ اسفناک هست، باضجه وناله به کسانیکه فرمان گردن زدن راعملی مـی  
ساختند، گفت: این رسم و آیین مروت ویارمندی نمیباشدکه مردان قبیله ام می  

 میرندومن زنده باشم، و وای شمشیرزن مرانیز گردن بزن ! 
 به زاری به شمشیرزن گفت زن    مرا نیز باجمله گردن بزن 
 مروت نبینم رهایی ز بند          به  نها و یارانم اندر کمند 

ـایـی   دخترحا م طایی ازبس که فغان کشید ونالۀ آسمانی سرداد وفریاد ره
یاران را استدعاکرد، لرزه براندام مسلمانان افتاد. این ناله های جانگـداز زن بـه  
گوش پیغمبراسالم رسید. پیغمبراکرم )ص( به پاس مردانگی ومروت این زن  

 که به طایفه اش وفاداربماند، همه را بخشیدند. 
 ببخشود آن قوم دیگر عطا      که هرگز نکرد اصل وگوهر خطا 

  صحیح محمدعلی فروغی(    236)کتاب کلیات، بوستان سعدی، باب دوم ص 
**************************************** 
 اطالعیۀ مطبوعاتی ادارۀ مدعی العموم هالند 

اطالعیۀ مطبوعا ی ادارۀ مـدعـی    2112هفته نامۀ امیددرسال  220درشماره  
العموم کشورهالند رادربارۀ یکی ازجانیان خادیست که در آن کشوردربند بود،  
ـفـن   انتشاردادیم . اینک درپیآمد انتشارلست پنج هزار نفری شهدای گلگلون ک
وطن، که درآن حتی ازچاپ نام اولش هم خودداری گردیده بود، آن اطالعیه  
را باردیگربدست نشرمیسپاریم،  ا بازهم کسانیکه عضوی ازخانوادۀ شان قربانی  
ـنـد.   جنایات خادیستان شده، موضوع را به ادارۀ مدعی العموم هالند اطالع بده

 ادارۀ امید 
 پلیس جنایی هالند افغان متهم به جنایات جنگی رادستگیرکرد. 

ـنـدز بـود،   معاون سابقۀ خادنظامی افغانستان، که زمانی هم والی والیت ک
مارچ ازطرف پلیس جنایی درشهر رو ردام دستگیر شد. عبـداهلل  00بروزجمعه  
ـات  0330سال عمردارد، درسال  36ف که   ـام ـق  قاضای پناهندگی سیاسی ازم

هالندکرده بود. وزارت امورپناهندگی هالند نسبت شبهات مبنی برسهیم بـودن  
وی درنقض حقوق بشر و جنایات جنگی، ازدادن پناهندگی سیاسی به نامبرده  

به ادارۀ مدعی العموم مـحـول    2111اباورزیده، دوسیۀ پناهندگی او را در سال  
 نمود. 

قرار قراین، عبداهلل ف  صمیم داشت بروزجمعه باخانمش به شکل غیرقانونی  
ازطریق سرحدجرمنی وهالند عازم برلین شود و، این در حالیکه موصوف نـه  
دارندۀ پاسپورت بوده ونه اجازۀ خار  شدن از هالند راداشت. بالفاصلـه پـس  
ازگرفتاری شخص عبداهلل ف منزلش در شهر رو ردام مورد الشی قرارگرفت.  
حین  الشی منزل، یک سلسله اسناد، عکس هاو فلم های ویدیویی بدست آمده  
که مواد مذکور از طرف پلیس جنایی مورد حقیقات قراردارد. حین  حقیقات  
ـات   ـای ـن پلیس جنایی، واقعیتهایی برمالگردیده که شبهات مبنی بر ار کاب ج
ـای   ـتـه ه ـف جنگی وشکنجه را  قویه بخشیده وجمعی ازشاهدان هم درطول ه

 گذشته بیانات التزامی علیه ف ابرازداشته اند. 
ـات   ـان عبداهلل ف درطول سالهای هشتاد میالدی معاون خادنظامی بود، قراربی
ـتـی   شخص وی، وظیفۀ اوجلوگیری ازجمیع فعالیتهای ضد رژیم قبلی کمونیس
ـامـی   ـادنـظ بود. پلیس جنایی هالندقبال هم  حقیقا ی پیرامون مسئول قبلـی خ
ـال   افغانستان ومسئول بخش  حقیق آن ارگان انجام داده است. افرادمـذکـورس

سال حبس گـردیـدنـد.    00و   3گذشته ازطرف محکمۀ شهر دنبا  محکوم به  
 محکمه بتاری  دهم اپریل حکم  وقیف عبداهلل ف را  مدید کرد.  

ـام   ـتـل ع  حقیقات پیرامون جنایات بین المللی، ازقبیل جنایات جنگـی، ق
ـنـد، کـه   ـاش ـب وشکنجه ازجملۀ صالحیتهای ارگان سر اسری مدعی العموم می
ـیـم   ـیـشـود.   ازطرف فرقۀ ملی پلیس جنایی هالندبه مرحلۀ اجرا گذاشتـه م
ـان   مذکورازهمکاری کارشناسان حقوق جزای بین المللی، مورخین، سیاستـدان
ـازجـویـی   ـلـۀ ب وفرهنگیان برخوردار میباشد. دولت هالند مصمم است  ابوسی
ـنـد   و عقیب جزایی جنایات بین المللی، درسطح ملی وجهانی اعالم کندکه هال

 قرارگاه جنایتکاران وشکنجه گران نمی باشد.  
ـیـب   ـق ـع درخور وجه است اینکه جامعۀ جهانی  الشهای الزمه رابه منظور  

 جزایی همچوافرادانجام دهد، اجنایتکاران رافرارگاهی باقی نماند. 
قربانیان و سایر افرادی که حاضر باشند معلومات پیرامون خاد نظامی وعبداهلل  
ـیـرنـد.آدرس   ـاس گ ـنـد ـم ـال ف ارائه کنند،میتوانندبافرقۀ پلیس جنایـی ه

 internationalcrimesunit@klpd.politie.nlما: 
******************************************* 

 )دنباله ازصفحۀ پنجم( شادروان موالنا خسته  
 1 مزارشریف روی بوریا با پارچهٔ نان خشک زندگی میکرد 

خسته جهت اشتراک در مراسم جشن استقالل از مزار شریف به کابل آمد. وی  
هنگام اقامت خویش در پایتخت، با شعرا و اهل فرهنگ و ادب اینجا معـرفـت  

ش. وکیل دورۀ هفتم شورای ملی از مـزار    0022 حاصل کرد. در بر  حوت  
شریف کاندید گردید. خسته در پارلمان موضع مشخص داشت.  برضد مفاسد  
اداری حکومت وقت قد علم نمود و در صف مخالفان حکومت قرارگـرفـت.  
این صراحت بیان وی سبب گردید  ا از رفتن به مزار شریف محروم شده حق  

 کاندیدشدنش  ازدورۀ هشتم شورای ملی سلب شود )دنباله درصفحۀ هفتم( 

امـید را برای دوستان تان اشتراک کنید، 
 مطمئن باشید ازشما ممنون می شوند .
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 هفته نامۀ امید  269شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نویسنده: آدم خان یوسفزى                      مترجم: سید محمد هاشمی 
 بحران هویت ملی وآپارتایددر افغانستان 

مقالۀ ایل راآقای یوسفزی به پشتو نوشته و، به ادارۀ امیدارسال نموده بـود،  
که دو ونیم ماه پیش به نشررسید. اینک آقای هاشمی آنرا به فارسی برگردانده،  

به نظر خوانندگان امیدرساندیم. اینک  2112سال 200باسپاس ازیشان، درشمارۀ  
ـان   ـان وبـر ـری خـواه که باجنجالهای سخفیانۀ که عظمت طلبان وقوم گرای
بالجاجت  مام ازدر  نام قوم ا باع افغانستان در ذکرۀ برقی جلوگیری میکننـد،  
الزم دانسته شد ااین مقاله باردیگر چاپ شودکه بساازمسایل مبتالبه جامعۀ ما، و  
 اسباب نزاع هاو  نافر بین اقوام باهم برادرو برادرکشور را روشنترمیسازد . اداره  
ـان(   ـا )اوغ ـان( ی از مدت  قریبا بیست سال به اینطرف در مورد واژه ا)افغ
ـیـچ  ـردیـدی   مشاجرات لفظی و قلمی میان روشنفکران ادامه دارد. درین ه
ـلـی   وجودنداردکه واژه )افغان( درداخل افغانستان یا خراسان بحیث هویـت م
ـبـه و بـدون اغـراض   پذیرفته  نشده واگرروی این موضوع  حقیق همه جان

 صورت گیرد نتایج دلچسپی بدست خواهد آمد. 
ـان   ـت این یک  واقعیت غیرقابل انکاراست که درحال حاضر در داخل افغانس
ـتـون   غیرپشتونهابه پشتونها)افغان(یا)اوغان(خطاب میکنند ,اما اگر ازیـک پش

مترجم( جوابش حتما این    -پرسیده شودکه  وکیستی؟ )قوم و قبیله  و چیست؟ 
است که من پشتون هستم. یعنی اینکه خودرا بطورطبیعی پشتون میداندنه)افغان(!  
ـاسـی   ـی ـیـزه س ازینجابه اثبات میرسدکه اطالق واژه افغان برپشتونهاروی انـگ
استواراست. برای روشن کردن این موضوع بهتراست که آنرامورد  حلیـل و  
ـانـه را  ـت ـاب پـخ ـت بررسی قرارداده  و ازآنهابشنویم. عنوان فصـل سـوم ک
)پختون=افغان: ریشه و سابقه  اریخی(اختصاص میدهد. درین کتاب درمـورد 

درآثار اریخی شرقی)پشتون( معموالبنام )افغان( یاد شده  »)افغان( اینطور آمده:  
ـتـون(   است اما عدادی ازدانشمندان غربی معتقدندکه قدامت  اریخی واژه)پش

بـطـور عـمـوم  »در همین کتاب میآیـد:   .«نسبت به)افغان( طوالنی  ر است 
ـان( و   پشتونهاخودرا)پشتون(خوانده اندوساکنین غیرپشتون افغانستان )خـراس

دراکثرنوشته  »جای دیگر مینویسد:   .«خارجیهااکثراآنهارا بنام افغان یادکرده اند 
ـعـدادی   هاوحتی اشعارپشتونها)پشتون(وافغان مترادف خوانده شده اسـت,  
ازنویسندگان وشعراء مانند آخوند درویزه و خوشحال خان ختک پشتون وافغان  

ـای دیـگـری   .«را منحیث کلمات مترادف مورد استعمال قرارداده انـد  درج
دهم بدینسواکثرنویسندگان غربی ومستشرقین واژه  03از آغاز قرن  »مینویسد: 

 «افغان را به معنی خاص و قومی  آن مترادف پشتون شمرده اند. 

ازصدهاسال به اینطرف فارسی زبانهاهرکسی راکه پشتوگپ میزند افغان       
ـان   ـغ دانسته اند. اگرازیک هزاره,ازبک, اجک, یابلوچ پرسیده شـود کـه اف

 کیست؟ فورا یک پشتو گوی رابرایت نشان میدهد. 
گرچه واژه )افغان( و)افغانستان( روی ملحوظات سیاسی از اواخر حکومت  

سال میشودبطور رسمی  بلیغ شده است ؛ اما این    33عبدالرحمن خان که  قریبا 
واژه همیشه دو روی یک سکه بوده که در ظاهر به ا باع )خراسان(یا)افغانستان  
کنونی( خطاب میشده ودرباطن منظور پشتون بوده که امروزهم همان واژه دو  
ـاده   ـف ـت روی)افغان( با دومعنی مختلف یکی حقیقی ودیگری سیاسی مـورداس
ـتـون   ـتـرادف پش قرارمیگیرد،که درجرگه های خصوصی)افغان(یا)اوغان( م
ـاع   ـب ـام ا  بحساب آمده و خار  ازین نوع جرگه هارنگ آن  غییریافته به  ـم
)خراسان( )افغانستان کنونی(اطالق میگردد.بعضیها الش دارند)افغان(و)اوغان(  
را به دو معنی مختلف  فسیر و  وجیه نمایند که همچو  وجیهی کامال بی اساس  

 و غلط است. 
ـاسـب   اصل سوال اینست که آیاواژه )افغان(برای هویت ملی یک کلمه من
وقوی است؟ آیاکلمه )افغان( میتواند میان ا باع خراسان یا افغانستان یکپارچگی  
بوجودآورد؟اگر وانایی وضعف واژه )افغان( را به دقت مورد بررسی قراردهیم  
به این نتیجه میرسیم که نه  نها مردم اوغانستان بلکه حتی همه پشتونهاهـم واژه  
ـیـد   )اوغان( یا )افغان( را به حیث هویت ملی وقومی خویش نپذیرفته اند.در ائ
حقیقت نا وانی وعدم ظرفیت این کلمه)افغان(برای هویت ملی  حقیقا ت سـر  

 اولف کارو را ازکتاب پختانه )پتانز( برایتان ایال روایت میکنم او مینویسد: 
ـتـرجـم(   ـ اگرازیک یوسفزی یاخلیل)دوقبیلۀ پشتو زبان ساکن پاکستان . م

مترجم( فورا درجوابت  -پرسیده شود که کی هستی )قبیله یا قوم  و چیست؟  
ـانٔ   ـغ میگویدکه من افغان هستم. آنهابه پشتو گپ میزنند اما درنسـب خـودرأاف
معرفی میکنندٔ. مهمتر از همه اینکه اکثریت آنها درپاکستا ن زندگی میکنند و  

  ابعیت پاکستانی دارند. 
جای دیگرمیگوید:ٔ ساکنین مناطق باال مانند ختک,آفریدی؛ وزیر وغیره به  
نظر آنها )به نظر یوسفزی و خلیل(پشتون های خوبی اند اما آنها در ٔافغانٔ بـودن  

 «خود شک دارند. 

ازادعای افغان اصیل بـودن دسـت  »درموردقوم غلزائی یاغلجائی میگوید:  
کو اه اینکه  نهاپشتون هاییکه از طریق سلسله خرشبون  »ومینویسد: «برداشته اند 

ـیـل   ـب ـایـل ازق ـب به سربن وصل میشوند)خرشبون پسرسربـن اسـت کـه ق
یوسفزی,خلیل,داودزی, چمکنی, هشتنگر, خویش کی, مندر, گیگانی به آن  

مترجم (بیرق اصلـی و  -منسوب میشودکه همه مقیم پاکستان یا پاکستانی اند  
 «واقعی افغانیت را بلند نگهمیدارند و قویا ادعای ٔافغانٔ بودن را دارند. 

ـای    مام گفته های فوق واقعیت دارد واین روشن شده است که همه پشتونه
افغانستان)خراسان(ادعای افغان بودن راندارند, نهایک حلقه کوچک است که  
ـتـه   بیرق افغانیسم رابلندمیکنندو شعارمیدهند که آن هم جنبه ملی وانسانی نداش

 بلکه روی انگیزه های نژادی وقبیلوی استوار است. 
آنچه که در روشنایی این حقایق بدست ما میآیداینست که واژه افغان یااوغان  
ـا   نمیتواندپشتونهارا باهم یکجا سازد,  نها کلمه ایکه برای همه پشتون یاپشتوزبانه
ـاره   قابل قبول است واژهٔپشتونٔاست و بس. اینجا بهتر است به یک نکته مهم اش
شود و آن قدامت استعمال کلمه ٔافغانٔ است.داکترحبیب اهلل  ژی مینویسد:ٔ وازه  
ٔافغانٔ حداقل هزارسال قبل درحدودالعالم بهمین شکل موجوده ٔافغانٔ اکر شـده  

ـار  «است.  ـنـگ وفش چیزیکه سوال برانگیز است اینست که هزار سال فـره
ـازد،پـس درقـرن  «افغان »امپراطوری فارس نتوانست پشتون را  کـه     20س

ـتـوان  -عصرانفجارمعلومات است)عصر زنده شدن هویتها   ـی مترجم(  چگونه م
 کلمه افغان را بر همه پشتون ها  حمیل کرد؟ 

چنانچه دیدیم که محققین این حقیقت رابه اثبات رسانده اندکه واژه ٔافغانٔبه  
آنعده ازپشتونهاکه ازسلسله خرشبون به سربن میرسند منسوب است )خرشبون  

ـتـرجـم(,    -پسرسربن است واکثریت قاطع پشتونهای خرشبونی پاکستانی اند  م
ـادرقـوم   باوجودآن درمیان آنها)سلسله خرشبون(  نهاقبیله یوسفزی وخلیل قوی
خودرا ٔافغانٔ معرفی میکنند , که آنها هم  ابعیت پاکستانی داشته و پاکستانی های  
محکم و وفاداراند.سوال اینجاست که چراپشتونهاخوداسم مستعارخویش )افغان(  
ـان کـه خـود    ـان راردمیکنند و نمیپذیرند؟و جای حیرت است که فارسی زب
مخترعین کلمه)افغان( اند چگونه میتوانند )افغان( را  بعنوان هویت  ملی خویش  

 بپذیرند؟! 

چنانچه میبینیم پشتوزبانهاهرآنکه راکه فارسی گپ میزند فارسی وان میخوانند  
فرق نمیکند که آن شخص هزاره باشد یا ازبک,  اجک یا پشتون یابلوچ ودلیل  
ـلـوی.   ـی اساسی آن اینست که ٔفارسی وانٔ یک هویت زبانی است نه قومی وقب
بهمین  ر یبٔپشتؤنهم ازیک هویت قبیلوی به یک هویت زبانی  بدیل شـده  
ـاکـه درنسـب   است ودلیل آن نیز واضح است چنانچه میبینیم که آنعده پشتونه
ـنـد آن   ـان پشتون نیستند مانند قبایل اورمر, متی, غلزایی یا غلجایی, لودین و م

 پشتون خوانده میشوند زیرا آنها به پشتو گپ میزنند. 
ـتـشـکـل   درجامعه پشتوزبانهای افغانستان یک حلقه کوچک نژاد پرسـت ٔم
ازکمونیستهای رانده شده ازقبیله وسایرملحدین و مشرکین انـدکـه زیـرپـرده  
پشتونوالی یأپشتونیسٔمشب راسحر میکنند, همین ها اندکه جرگه های خصوصی  
 شکیل میدهندوشعارهای پشتونوالی یا پشتونیسم, اقلیت واکثریت راسرمیدهند  
وبرای بدست آوردن مقاصد شوم خویش حتی آنعده ازفارسی زبانانـی راکـه  
درنسب پشتون بوده و یاپدران شان پشتو زبان بوده )پشتو زبان هاییکه در نسب  

مترجم(رانیزپشتون میخوانند  اباین  ر یب اکثریت نمایش دادن  –پشتون نبودند  
 پشتونهارا درافغانستان )خراسان( ازین طریق  أمین نمایند.  

ـان   ـارسـی زب اماجهت دیگرمسأله رافراموش کرده اند،درصور یکه یک ف
ـتـرجـم(  -پشتون نسب ویا ازنسل پشتو زبان درگذشته )یک یا چند نسل قبل  م

ـنـدچـه   ـت راپشتون بخوانیم پس آنعده ازپشتوزبانهای را که در نسب پشتون نیـس
بخوانیم ؟ مانندقبایل منسوب به اورمر, و قبایل منسوب به متی)بی بی متو زن  

مترجم( مانند: غلجایی یا غلزایی ، لودین وغیره.  پرسشی که اینجا    -شاه حسین 
به میان میآید این است که آیا قبایل منسوب به متی مانند غلجی, لودین یا لودی,  
سیانی, نیازی, سوری وغیره راکه درنسب  اجیک اندمیتوان  اجیک یافارسـی  
وان خواند؟ اگرفارسی زبانهای راکه درنسب پشتون بوده اندپشتون بخوانیم , بناء  

  مام قبایل مربوط به متی نیز  اجیک شمرده میشوند. 
به  ائیدگفتارباالسراولف کارو مینویسد: ٔباقی هرکسیکه پشتو گپ میزندوبـه  

-26 2 0 غلجایی منسوب است، دو خانواده پشتو زبان دهلی به شمول لـودیـن 
ازسلسله زن بـوجـود آمـده انـدٔ)مـولـف(.    333 0   -03 2 0 وسوری  0 23 0 

درینجاازیک خانواده دیگرکه درغورزندگی می کردندبه اسم شنسبانی معروف  
بودوبه  ازگی مسلمان شده بود یاد آوری میکند،این همان خانواده اسـت کـه  

شمال هند رافتح کردواسالم را پخش نمود ورا  پریتوی  0232 چندقرن قبل در 
ـیـده  1 رابه شکست مواجه کرد  درین خانواده یک جوان برازنده شاه حسین نام

ـنـطـورمـی  1 میشٔدومی نویسد:ٔبی بی متو رابه نکاح شاه حسین درآورد  ـی ٔوهـم
نویسد:ٔاولین نکته آشکارابراساس رواجهای سنتی اینست که غلجاییها درنسـب  

ٔوادامه میدهد:  1 افغان نیستندٔ.ومینویسدٔ:شاه حسین  اجیک ودر اصل ایرانی بود 
ـای   ٔمابراساس قواعد جینولوژی بررسی کردیم که غلجاییهااوالده بیتنی ونوه ه
قیس اند، امااین ازطریق دخترش بی بی متو بحساب میایدوبی بی متو  ـوسـط  
ـان   ـای یک شهزاده خارجی به زنی گرفته شده بود که حسین نام داشـٔت در پ
ـیـن   ـهـزاده حس مینویسد:ٔبهرصورت این یک موضوع آشکاراست که این ش

ـانـواده غـوری  1 ٔافغانٔنبودٔ  ـهـزاده ازخ واین روشن است که حسین یـک ش
 1 بود.سراولف کارو درپایان کارخود غوریهارا اجیک وایرانی میخواند 

براساس  حقیقات باال به این نتیجه میرسیم که یک پشتون میتواند یک فارسی  
ـاهـم اقـوام   ـه زبان رافارسی وان, فارس وحتی  اجیک بخواند، زیرا در  اجیک
مختف داخل شده اند ویک  اجیک پشتوزبان را نیز میتوانیم پشتون بخوانیم زیرا  
ـتـونٔیـک   هردؤ اجیک وپشتونٔ هویتهای زبانی اند, اگرروی  این اصل کهٔپش
هویت قومی ویانژادی است پافشاری کنیم پس روی این اساس هر پشتو زبانی  
را که درنسب پشتون نیست نمی  وانیم پشتون بخوانیم که درآن صورت سخن  
ازپشتون اصیل وبدل به میان میاید که در صورت دوم هر آ ن کسی را که پشتو  
ـا اسـم مـرکـب   ـتـووان ی گپ می زند ودر نسب پشتون نیست می  وان پش

ـادرمـورد واژه    1 مانند :کرانی پشتون , متی پشتون و  اجیک پشتون خواند  ام
ٔافغانٔ باید گفت که یک نام مستعار خالص قبیلوی است که  نها دوقبیله به آن  
گردن نهاده اند که یکی آن قبیله یوسفزی ودیگری قبیله خلیل اسـت وبـرای  

 دیگران قابل قبول نیست.  
درواژه های پشتون،  اجیک، فارسی وان یک وجه مشترک وجودداردکـه  
ـاهـده   آن زبان است)هویت زبانی( اما درٔافغان ٔ این وجه )هویت زبانی( بـمـش
نمیرسدومن نمیدانم که یک  اجیک، ازبیک ، بلوچ، نورستانی یا هزاره راچگونه  
میتوان افغان خواند؟ جواب آن از نظرسیاسی آسان است)جواب سیاسی: بلـی  

ـتـؤنرا    -میتوان خواند  مترجم( آیا قابل قبول است که از لحاظ سیاسی یکٔپش
ازبک,  اجک ویا هزاره بخوانیم؟  اگرما ازنظر سیاسی هویت مردم افغانستان را  
افغانٔ بپذیریم آیاپشتونهای پاکستان راهم میتوان افغان خواند؟ اگر جواب مثبت  
باشدپرسش بوجودمیایدکه چراپشتون پاکستان رامیتوانٔافغانٔ خـوانـد؟ یـک  
 یوریسن نژادپرست اینطورجواب میدهد:آنهاپشتون اند و همه پشتونها افغان به  
حساب می آیند ، اگرجواب همین باشد درین صورت کلمهٔافغان ٔمنحـصـربـه  
ـایـد یـک   ـیـم؟؟ ش پشتونهامیشودپس بقیه اقوام ومردم خراسان را چه بخوان
 یوریسن نژادپرست دیگری بیاید وبگوید:پشتون های پاکستان رامیتوانیم افغان  
بگوئیم زیراپشتون قوم واحدی است که در میان آن سرحدآمده ومااین مرز را  
ٔ  انـد،   نمیپذیریم. ماهم این سخن را پذیرفتیم بلی یک قوم است وآنهاهم ٔافغان
ـا   ـه ـلـوچ حاالمی بینیم که از جهت دیگر اجیکها، ازبیکها، هزارها،  رکمنها، ب
ونورستانیهاو ... صدای حق وعدالتخواهی رابلندمیکنندومیگویند:نصف قوم ما  
هم آنطرف سرحددر اجکستان، ازبکستان،  رکمنستان، ایران، پاکستان و حتی  
چین مقیم اند، درین صورت آنهاهم افغان خوانده میشوندآنها هم درین وطن حق  

اگربپذیریم که پذیرفته شده که افغان مترادف بااسم مستعار پشتون است،    1 دارند 
پس به این اساس بلوچ،  اجیک، نورستانی، ازبیک، هزاره ،  رکمن وهمه غیـر  

 پشتونها ٔافغانٔبحساب نمیآیند. 
درروشنایی حقایق فوق این واقعیت آشکار میگردد که واژهٔ افغانٔ یک اسـم  
مستعار قبیلوی بوده وظرفیت هویت ملی را ندارد.سراولف کارومی نـویسـد:  

 1 پشتونهای پایان )پاکستان کنونی( افغانستان کنونی رأ خراسان ٔ می گویند 
اینجاسوال پیدامیشودکه چراپشتونهای پایان )پاکستان( وکوچیهااین وطن را به  
جای افغانستان، خراسان میخوانند؟ این خودبیانگراین حقیقتست که اسم اصلی  
این وطن )افغانستان موجوده(خراسان است جالبترازهمه اینکه پشتونهای پاکستان  

  1 مترجم( می نامند -پشتون های افغانستان راپشتونهای خراسانی)خراسانی پختانه 
واسم اصیل ایـن  کشـور  «خراسانی »سوال بنیادی این است که هویت بومی 

 راچه کسی  بدیل کردوچه اهدافی داشت؟  «خوراسان »خراسان  
عده ای معتقداند که احمدشاه درانی موسس افغانستان است و عده ای هـم    

میرویس خان را بانی افغانستان می پندارند، ولی حقیقت این است که نه دروقت  
میرویس خان اسم این کشور افغانستان بود ونه احمدشاه درانی اسمی از افغانستان  
برده است ، احمد شاه دولت قبیله خودش ٔدرانی ٔ را  أسیس کرد، گرچه پادشاه  

 دولت درانی بود ولی در عرف امیر خراسان محسوب می گردید . 
 )دنباله درشمارۀ آینده ( 

 محمد ایوب عظیمی 
 ه شادروان موالنا خال محمد خست

ـار، مـرد   حافش قرآن، مردادیب، شاعر، محقق، منتقد، خطاط،  ذکره نـگ
سیاست، نویسنده،امام مسجد،دانشمندعلم حدیث، عالم جیددین، آموزگار، سخن  
ـاالخـره   ـیـت وب سنج، روزنامه نگار، مبارز و علمبردار عرصۀ آزادی ومشروط
ـلـص بـه   ـتـخ شخصیت شناخته شدۀ دورۀ معاصر کشور مرحوم خال محمدم

ـتـالن   «خسته » فرزندمالرستم ونوۀ مال عبدالرحیم , دردهکدۀ دهباز از وابع خ
ـلـت   ماوراءالنهر) اجکستان موجوده(درخانوادۀ ازمهاجران آندیار،نتیجـۀ وص

 پدری پنجشیری و مادری ختالنی دیده به جهان گشوددیده. 
پنجشیری بودن استادخسته را استادواصف باختری از زبان خودش چنین بیان  

که درآثارپُراسـرار      هنگامی که مولوی خسته مبنی بروسعت معلوما ی »نموده؛ 
ـات   ـی ـل ـاپ ک حضرت ابوالمعالی بیدل داشت، افتخار صحیح متن واهتمام چ
حضرت بیدل راازطرف ریاست  ألیف و  رجمۀ وزارت معارف نصیب گردید،  
ـاهـره   باپخش این خبریکی از دانشمندانی که درآنزمان سفیرکبیرافغانستان درق

ـاده،    بود، نامۀ نیش   داری عنوانی وزیرمعارف وقت  وسط عبداهلل روؤفی فرست
وزیرموصوف راموردمالمت قرار داده بودکه چراکار  صحیح و چاپ کلیات  

 سواد و بیگانه سپرده است .   آثار سخنور بزرگی چون بیدل را به یک مرد بی 

عین نامه پیش ازآنکه به وزیربرسد، به دست یک  ن از اراد مندان مـولـوی  
خسته افتاده، فو وکاپی گرفته واصل نامه رامستردنمود.نحوۀ بیان نامه، مولـوی  

گان حضـور    خسته رابرآشفته کرده، درمجلسی که چند ن از شاعران ونویسند 
ـاکـه درایـن   داشتند، در پاس  این نامه واکنش نشان داده چنین گفتنـد:ٔازآنـج

ـان یـک    ام، الزم می   سواد وبیگانه قلمداد شده   مکتوب بی  دانم که شمارادرجری
سواد هستم، به هموطنانم بـه    که من سواد دارم ویا بی   سلسله وقایع قراردهم. این 

شمول جناب سفیر، نگارندۀ این نامه پیداست که به  بصرۀ مزید نیازی نیست. اما  
دربارۀ بیگانه بودن خودبایست بگویم که هرگز وابداً بیگانه نیستم و آباواجدادی  
ـلـک   به این خاک  علق دارم. پدرم به نام مال رستم از پنجشیر است کـه درس
مُنشیان سردارمحمداسحاق خان والی مزارشریف منسلک بود. هنگامیکـه وی  
ـتـش کـه   علیه امیرعبدالرحمن خان قیام کرده و منهزم گردید، ارکان حکوم

االصـل مـن    پدرمن نیزدرشمارآنان بود، به ماوراءالنهرفرارنمود. پدرپنجشیـری 
درختالن رحل اقامت افگندوبادختری ازهمان ناحیه ازدوا  کردکه من نتیـجـۀ  

 وان مرابیگانه نامید، آیا یک پنجشیری در ایـن    طورمی   همان وصلت هستم. چه 
 «ٔمرز و بوم بیگانه است 

االصل، ختالنی    استادواصف باختری فرموده اند،موالناخسته راباید پنجشیری 
المدفن بشناسیم، پدرش به علتی که درست روشن    المسکن وکابلی   المولد، بلخی 

گی باشد، ختالن را    نیست و احتمال دارد فشارهای اقتصادی و  أمین حوایج زند 
به قصد بخارا  رک گفت. بخارا در آن زمان به داشتن مدارس شهرت داشـت.  
ـاکـن بـود،   خسته به مدرسه گام نهاد و درمدت پنجسال که پدرش در بخارا س
قرآن کریم و علوم وابسته به آنرادرنزدقاری باباجان وقاری میرشریف آموخت  
ومبادی هنرخط راازنزدپدرش فراچنگ آورد وسایر دانشهای زمانش چـون:  
ـ دری، عـربـی و   صرف، نحو،  جوید، عقاید، فقۀ اسالمی و ادبیات )پارسی 
 رکی( را فرا گرفت ودراندک زمان به حفش قرآنکریم نایل آمد.صرف و نحو  
ـیـث   را نیزکه به نظر آموزگاران معارف اسالمی اولی به مثابۀ مادرودومی بـح

داند، در همان    پدراست و هر دانشجو در آغاز از آموختنِ آن خود را ناگزیر می 
 مدارس فرا گرفت . 

خال محمدازمحضر دانشمندان بخارا استفادۀ زیادنمود. آغاز شاعری وی نیز  
به گمان اغلب مقارن همین ایام و یا کمی بعد  ر بوده است.خانوادۀ خسته بخارا  
را به قصد مهاجرت به بل   رک گفت و نخست در مضافات بل  سکنا گزیـد.  

ـانـواده،    خسته که هنوز در آستانۀ شباب بود، به منظور  هیۀ هزینۀ زند  گـی خ
ـا    درسیاه  ـارب گرد مزار شریف دست به کار دهقانی زد ومدت دوسال به این ک

مندی و پشتکارپرداخت و چندی هم بحیث مال امام در ارالت    کمال حوصله 
قره به امامت اشتغال یافت در این موقع مال رستم جهت ادای مراسم    ضلع بوینی 

ویک بهار و خزان را پشت سـر    حج، عازم عربستان شد.خسته زمانی که بیست 
 ر    گذاشته بود، به قصد دست یافتن بر دانش بیشتر و اندوختن معلومات گسترده 

 1 در فرهنگ و معارف اسالمی، رهسپار هند شد 
از علوم و فرهنگ آن سامان فراوان آموخت. نزد عبدالغنی یاقـوت راقـم  
ـلـوی   ـه ـنـد در پ دهلوی، خطاطی را به کمال رسانید ،مولوی خسته دردیار ه
ـلـه   فراگیری علوم با سخنوران و دانشوران آن دیار ار باط برقرار نمود از جـم

ـای   ـان  »عالمه اقبال الهوری ،دو مجموعهٔ شعری خودرا بنام ه ـت و  «خُـمـس
ـنـروسـخـن   «رمزحیات   »دیگری  درآن محیط بنشر رسانید که بین ارباب ه

به   «مولوی »شهرت کسب کردو با آموخته های فراوان و کسب افتخار لقب  
کشورش برگشت ومد ی درشهر مزارشریف دریکی از حجره های مسـجـد  
جامع گذرعزیز آباد به  دریس علوم بخصوص  علیم حُسن خط پرداخت بعـداً  
در مدرسۀ اسدیهٔ مزار شریف به حیث استاد مقرر شد. خسته مدت شش سال در  
ـنـی را   این وظیفه باقی ماند. سپس مدت یکسال در مکتب متوسطه علـوم دی

به صفت معلم غیر   «خواجه خیران » دریس کرد. او چند گاهی را در مدرسۀ  
رسمی نیز وظیفه اجرا نمود.خسته مردفقیر،وارسته،درویش خو بود باوجود فهم  
ودانش  اپای عمر بافقرو نگدستی زندگی کرده هیچگاه دست بطرف کسـی  
دراز نکرد،زمانیکه درمدرسه اسدیه  دریس میکرددر یک حجـره کـوچـک  
 مدرسهٔ دیوان بیگی وزمانی در زاویه مدرسهٔ خواجه خیران  )صفحۀ چهارم( 
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ـاون   ـع ـای دوم برنده به  شکیل کابینه و عیین وزرامیپردازد، وناگزیربه  قاضاه
ـیـع   خوددر عیین وانتصاب افرادپیشنهادی شان به پستهای حکومتی اهتمام وس
ـاخشـم   نشان میدهدکه این خالف وعده های شمابه مردم خواهدبودومـردم ب
خواهندگفت )بازهمان آش است وهمان کاسه( وبرایشان چنان ثابت خـواهـد  
شدکه شاخص و معیار)حکومت داری خوب( شمافضیلت ودانش و عیین افراد  

 مسلکی به پستهای مربوط نه، بلکه اساساً چیزدیگر بوده است ! 
راهی راکه من برای شمایازده افغان وطندوست پیشنهادمیکنم آن است که به  
ـان   ـب ـی حکم وطنخواهی ووجدان بشری خود ان عمل کرده از همین حاالبه رق
انتخابا ی  ان  عهد بسپاریدکه حاضریددرفرجام انتخابات البته)شفاف(، نه  نهابه  
برندۀ انتخابات ادای احترام فوری خواهیدکرد، بلکه حاضرخواهیـدشـدهـمـه  
امکانات بشری و جربۀ کاری خود وهمکاران ویاران  کنوکـرات خـودرادر  
اختیاررئیس جمهور جدیدقراربدهید، وبعد بادرپیش گیری مصالحه وگذشـت  
متقابل، برای اولین بارهستۀ یک)حزب سیاسی ملی متین ومستحکم( را بـرای  
رسیدگی به اموربسیارسنگین کشور پی ریزی کندکه همآهنگی سودمندو هـم  
کارانۀ شما رادرهمه ارکان دولت امکان پذیرمی سازدوشمارا ازمزایای دسپلیـن  
ـفـواقـومـی و   حزبی موثربهره مندمیگرداند، که همواره نفواقومی سد راه ن
قبیلوی وزبانی ونژادی در حکومت شماواختالف  ان خواهدشد، و به افغانستان  
ـادانـش   عزیزموقع خواهدداد امورش رابه صاحبان فضیلت وبدست فرزندان ب
خود بسپارد. درغیرآن یقین داشته باشیدهریک ازشماباشیوۀ کنونی قماربزرگی  
زده اید، واین ا هام راهمین حال برخوردواردخواهید کردکه مصالح ومفادعلیای  
میهن وهم میهنان خودراقربان خواهشات خودپرستانۀ خودمی کنید، که حقیقت  

 نداردومن شاهد راست گویی ومردم خواهی اکثریت شماهستم. / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( واحسرتا ...  
کرزی رامکلف به امضای موافقتنامه دانست واخطاردادکه درغیرآن ازهمه  
مقامهااستعفا داده ومهاجرت خواهدنمود! این درامه چه ازقبل مهندسـی شـده  
بودچه فی البداهه بمیان آمد، بازی کودکانۀ یک طفل خردسال راارائه میکنـد،  
که بی اندازه مزخرف، خنده آور وموجب خجالت است، خجالت نـه بـرای  
ـبـری   کرزی که ازآن باکی ندارد، بلکه برای ملتی که چنین موجودی رابه ره
ـا   ـاالرایـن جـرگـه ب خوددوبارانتخاب نمود ! نمایندگان ایاالت متحـده در 
 حیرمشاهده نمودندکه چطورکرزی حیثیت وآبروی ملت رادرمحضر سازمان  

 های بین المللی بااین جسارت ووقاحت معامله می نماید.  
اگرکرزی باهزارزبان ادعاکندکه این موافقتنامه را امضانمیکند، نه ملت اورا  
ـیـت   ـاف ـع باورمیکند، نه امریکا ونه خودش ! اگرکرزی هزاربارادعا کندکه بام
قضایی سربازان خارجی موافقت ندارد، ادعای باطل است. اگرکرزی به هزاران  
جانی وآدمکش بنام طالب، معافیت وپناه میدهد، چطورمیتواند این معافیت را از  

 سال اخیراورا درچوکی وقدرت نگه داشته است . 02قو هایی دریغ کندکه در 
آنهاییکه درمساجد، معابر، محافل غم وشادی، درعزاداری و کفین و  دفیـن  
ـان را   بااستفاده ازکالم اهلل شریف، خون زن ومرد وطفل بیگناه را میریزند، زن
ـان   ـت ـانس ـغ مالء عام پارچه پارچه میکنند وبی عزت،  احال در کدام محکمۀ اف
محاکمه شده اند؟ آیامراجع ومحاکم قضایی ادارۀ فاسدکرزی به این استقـالل  
وشفافیت وکفایت رسیده اندکه یک سربازخارجی رامحاکمه نمایند وعـزت  
 وشرافت محکمه رابه دالر وسایرامتیازات مالی وسیاسی معاوضه ومعامله ننمایند؟ 
واقعاًخنده آوراست، کرزی بااین انکار، نمی  واندوجاهتی برای خودکسب  
کند. خزانه داری کرزی حتی  وان پرداخت یک روزۀ اعاشۀ چهارصـدهـزار  
عسکروپلیس ومنسوبین امنیت ملی راندارد. حتی مشاورین، وزرا، والیان که از  
دالر های مالیه دهندگان امریکا به زندگی طفیلی خود ادامه میدهند، درصورت  
قطع آن افغانستان را  رک خواهندداد. خرو  عساکرامریکایعنی انحالل اردو و  
پلیس، خرو  عساکرامریکا یعنی ازهم پاشیدن حکومت وهمه دستگاههای آن !  
پس واضح است که کرزی در درخواست خودبرای رد فویض معافیت قضایی  
 مانندهمیشه صادق نیست، کرزی ملت رابازی نمی دهد، خود رابازی می دهد ! 
ـا   ـه جناب رئیس جمهور! از روز ورودوحضورسربازان خارجی، چندبار آن
ـنـد؟ وایـن   ـت داخل منازل افغانهاشده اند؟ درین منازل چه کسانی سکونت داش
ـاه رابـه   ـن کسان با بمب وخمپاره وواسکت، کدام زن وطفل و پیروجوان بیـگ
شهادت میرسانند؟ واضح است که شما از طالبان دفاع میکنید، ازبرادران ناراض  
 ان،  اکسی آنهارا عقیب و  وقیف وسرزنش نکند. اگر رگ افغانی دارید، آن  
طفل، آن زن که برروی سرک  که  که میشود، ازکدام کشوراسـت؟ وچـه  
گناهی کرده است؟ جنایتکار درهرکجاکه میرود باید عقیب ودستگیرشود، اگر  
کسی به او پناه میدهدوخانه اش  الشی میشود، درجنایت با جنایتکار شـریـک  
ـای مـردم   است وسزاوار عقوبت. آقای کرزی ازداخل شدن وحمله به خانه ه
 فریادوفغان میکند، ولی به عاملین جنایات مشهودیعنی طالبان معافیت میخواهد ! 
ـلـی دریـک   درست بخاطردارم که آقای امراهلل صالح رئیس وقت امنیت م
مصاحبۀ  لویزیونی اطهارنمودکه پاکستانیهاوطالبان با اسناد ومدارک وواسکتهای  
انتحاری دستگیرمیشوندوحکومت آنهاراآزاد میسازد . بلی آقای کرزی شـرم  
است اصرارشما روی این دونکته، رد معافیت وحمله به خانه هایی که  بهکاران  

 را پناه میدهند.  
بلی خوانندۀ عزیز! شاگرد واستاد نقش خودرابسیارماهرانه بازی نمودنـد و  

سالگی به بازنشستگی نیازداشت ودیگری به لقب)بابا( ! یکی به باز  44یکی درسن 
گشت به اروپا نیازداشت ودیگری به امریکا! این سناریو را نهاپاکستان میتوانـد  
ـنـه   بنویسد و وسط چندوطنپرست مانندکرزی وحضرت صاحب روی صـح
ـنـگ   بیاورد، یکی اصرارنماید و دیگری انکار ! مرحبا وآفرین برادبیات وفره
ـاز   شام  فارسی که درمورد وجیزۀ داردوبرای هرمکار وفریبکار ونیـرنـگ ب
 ضرب المثل: بهررنگی که خواهی جامه میپوش من ازطرزخرامت می شناسم ! 
این موافقتنامه به هرنامی که یادشود، درنزداهل بصیرت حاجت به  فسیر و  
ـنـد    وضیحی ندارد. سبکسری وبی پروایی اعضای این جرگۀ مشور ی که مان
ـاحضـور   ـتـی ب اسپ گادی به یک سمت کشانیده میشدند، به پیمانۀ بودکه ح
هشتادحقوقدان، نتوانست ازورودکلمات خارجی مانند پرسونل وپالیسی درقطع  
نامۀ اخیرجلوگیر ودرعوض از کلمات ناب فارسی استفاده شود. درهمچوقرار  
دادهابایداصالت فرهنگی وزبانی ملتها حفش شودواحتیاط کامل بعمل آیـدکـه  

 متأسفانه درجرگۀ مشور ی بابیرحمی پایمال گردیده است .  
پیشنهاد اضافه نمودن یک پایگاه دیگردر بامیان، درپهلوی نُه پایگاه دیـگـر،  
مبین این حقیقت  ل  است که دولتمردان وسیاهی لشکرسه هزارنفری)جرگه(  
 اکدام اندازه بقای خودوکشوررا درحمایت از بیگانگان سراغ مینمایندوازقبـل  

 خودرا به امضای این سندملزم دانستند. 
معاملۀ کرزی باجرگۀ مشور ی، معاملۀ پشت پردۀ کرزی باجان کری وزیر  
ـا   خارجۀ امریکا، معاملۀ کرزی باحضرت صبغت اهلل مجددی و معاملۀ کرزی ب
آی اس آی پاکستان وطالبان، دشنه های  یز، زهردار وخطرناکی است که هـر  

 چه بیشتربرپشت ملت فروبرده شده است. / 

 )دنباله ازصفحۀ دوم( عاشورای حسینی  
ـان   حضرت امام حسین)ع( ازنظر واشنگتن ایرونیک مور  امریکایی: امـک
داشت که امام حسین درصورت بیعت کردن بایزید ازکشتن خودرا نجات می  
داد، ولی اوکه مسئولیت رهبری مسلمین رابعهده داشت، بخوداجازه نمیداد یزید  
ـان   رابعنوان خلیفۀ مسلمین قبول کند، لذا به مقصدنجات اسالم ازچنگال یزیـدی
خویش را برای پذیرفتن هرگونه سختی وشکنجه درسرزمین خشک، ریگهای  
ـاویـدان    فتیده وآفتاب سوزان عربستان آمادۀ پیکارساخت، لذا روح حسین ج
 وفنا ناپذیراست. ای سمبول شجاعت، ای قهرمان وای شهسوارمن، ای حسین !  
موریس دوپری دربارۀ عظمت حسین ابرازنظرمیکند: مورخین ما عظمت و  
ـیـن ازیـن عـزاداری   جالل روزعاشورا راندانستند، زیرادرسی که پیروان حس
آموختند، اینست که همچنانکه رهبرشان شعارمیداد و به هیچ صورت زیربارظلم  
واستبدادنرفت، لذاایشان هم بایدمقابل ظلم واستبداد سلیم نشوند. درمجلس عـزا  
داری حسین یادآوری میشودکه حسین)ع( جان ومال وفرزندان خودراقربانـی  
کرد اشرف وناموس مردم وعظمت اسالم محفوظ بماند، ولذا برماست که این  
خط مشی ودستورالعمل حسینی راسرمشق ورهبرزندگی خودقراربدهیم. حسین  
بامرگ باعزت وشرافت رابر زندگی باالت  رجیح داد. حسین ازنگاه روحانیت  
شبیه  رین انسان به حضرت عیسی)ع( است، در حالیکه آالم ومصایب اونسبت  

 به مسیح خیلی سخت  روشدید ر بود. 
نظرچارلز دکنز: منظورازجنگ امام حسین خواستهای مادی ودنیایی نبود، ور  
نه خواهران و زنان واطفال راباخودبه صحرای کربال نمی برد. پس بادالیل عقلی  
 میتوان ثابت کردکه امام حسین)ع( محض برای صیانت اسالم خودرا فدا کرد.  
ـام   نظریۀ پورشو  امداس  وندون دربارۀ سیدالشهداء: گزارشهای شهادت ام
حسین)ع( زمانیکه هنوزخردسال بودم، مراعمیقاً متأثر و متألم میساخت. لذامـن  
اهمیت  جلیل این حادثۀ بزرگ  اریخی را درک کرده ویقین دارم که این فدا  
 کاریهاسطح بشریت را ار قا بخشیده وخاطرۀ آن جاوید بوده وقابل یادآوریست. 
ـا   دراخیربه روان پاک حضرت سیدالشهداء امام حسین علیه السالم و یاران ب

 وفایش ا حاف دعا می کنیم . / 
***************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ سوم( موافقتنامۀ امریکا وافغانستان  
ـارف قـوای   اگرچه عراق غنی ازدرآمدنفت، برخالف افغانستان، قادربود مص

 امنیتی خودرا بپردازد .  
موافقتنامه باامریکامیتواند مثل یک مودل برای عقدموافقتنامه بانا و وچندین  
کشورعضوآن، طرف استفاده قرارگیرد. چنانچه جرمنی و ایتالیاقصددارندکـه  

بگذارند. طالبان باعقدقـرار    2102شماری ازقوای خودرادرافغانستان پس ازسال  
داد شدیداًمخالف هستندوعزم دارند جهاد خودرا اآنوقت ادامه دهندکه یکنفر  

 سرباز خارجی درافغانستان حضورداشته باشد.  
نومبرایمل فیضی سخنگوی کرزی گفت وزیرخارجۀ امریکا  03روزسه شنبه 

موافقت کرده که رئیس جمهوراوباما مکتوبی به کرزی ارسال کندودرآن بـه  
غلطی واشتباهات دوازده سالۀ امریکادر افغانستان اعتراف مینماید. درعوض آن  
افغانستان اجازه میدهددر موارد ویژه سربازان امریکا داخل خانه های افغانهاشده  
میتانند. آقای فیضی محتاطانه از ذکر واژۀ)معذرت( که در قاضانامۀ کرزی از  
اوباما خواسته شده بود، طفره رفت ومواردویژه رامشخص نساخت. ماموریـن  
ـای   امریکایی اظهارداشتندکه هیچ نوع  عهدی درارسال نامه داده نشده است. آق
احمدی شام چارشنبه بانکول ازصحبت دربارۀ رسیدن مکتوب ویاهرنوع اطمینان  
ازجانب امریکاگفت دربیانیۀ افتتاحیۀ لویه جرگه آقای کرزی صبح روزپنجشنبه  

  فصل الزم در مورد داده میشود.  
کرزی درین اواخرحمله برخانه هارامانع بزرگ درعقد موافقتنامه  لقی کرد،  
باوجودیکه مذاکره کنندگان جانب امریکامعتقدبودندکه مسأله درمـذاکـرات  
میان کرزی وکری درماه اکتوبردرکابل حل شده باشد. منع کامل دخـول در  
خانه های افغانها، حتی اگربخاطرحفاظت جان امریکاییها هم باشد، برنامۀ ضـد  

 شدیداً ضربه میزند.    2102 روریسم امریکا راپس ازسال  
ـاب وبـه  2311اکثریت اعضای  ـتـخ نفری لویه جرگه را مقامات والیتی ان

منظوری کرزی رسانیده اند، که برطبق قانون افغانستان ضروری و الزمی نبود.  
ـازان   کرزی  اکیدبرانعقادلویه جرگه داشت که موضوع مصونیت قضایی سرب

قراردادمشارکت    2100امریکاراموردبحث قراردهد،درحالیکه لویه جرگۀ سال 
سترا ژیک راباامریکا ایید کرده بود. بادرنظرداشت  رکیب اعضا، غیرمحتمـل  
مینمایدکه لویه جرگۀ کنونی برخالف میل کرزی فیصله صادربدارد. این بدان  
معنا نیست که نمایندگان  قاضاهای جدیدنمی نمایند، اعتراف یامخالفت نـمـی  

 کنندکه یک دور ازۀ مذاکرات راباامریکاالزم سازد. 
ـاسـت  2102بسیاری ازمخالفان گفتندکرزی که درماه اپریل سال  ـام ری ـق م

جمهوری را رک مینماید،قصداًبحران خلق میکندومذاکرات رادنباله دارمیسازد  
ـامـد    ادرصحنۀ سیاسی باقی بماند واعتبارملی خودراجال و صیقل دهد. سیـدح
گیالنی یک سیاستمدارعمدۀ افغانی که معاونیت ریاست لویه جرگه کنونی را  
قبول نکرد، اظهارداشت:)این آدم یک انسان دمدمی مزا  وغیرقابل استنادمـی  
باشد، هرچیزراقبول میکندونمی خواهدنا وان وازکارافتاده باشد(! امنیت درکابل  
پیش از دایرشدن لویه جرگه بصورت استثنایی ضیق بود، سرکهای عمده بنـد  
بودندو مامی ساحات مجاورلویه جرگه قطع ار باط شده بودند. طالبان درحالیکه  
مسئولیت حمله راکه درحوالی ساحۀ لویه جرگه به روزشنبه صورت گرفت و  

نفردرآن جان دادند، بدوش گرفتند،  عهدنمودندکه اعضای لویه جرگه رابه  00
 نام خاینین ملی هدف قرارمی دهند.  

موافقتنامه که درحالت پیش نویس قراردارد، به امریکاصالحیت می دهدکه  
 نهامقامات امریکاحق دارنددرمسایل قضایی افرادنظامی و ملکی خود صمیـم  
ـامـل   ـا ش بگیرند. این ماده رضایت امریکاراحاصل میکند. قراردادیهای امریک
مصونیت قضایی ازقانون افغانستان نمی باشند. موافقتنامه حکم میکندکه باقـرار  
دادیهای امریکاوکارمندان شان مطابق به قوانین افغانستان معامله صورت بگیرد.  
موافقتنامه هم چنان دربارۀ دفاع امریکاازافغانستان دربرابرحملۀ خارجی واضـح  
نمی باشد. کرزی خواهان آن است که درصورت  جاوز همسایه های پر قدرت  

 مثل پاکستان، امریکابایدازافغانستان دفاع کند. 
ـاو   یک ضمیمۀ مسودۀ موافقتنامه مسایل کلیدی ازقبیل پایگاههاو سهولت ه

  شریح مینماید./    2102وسایل قوای امریکاراپس ازسال 
  *************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ دوم نامۀ سرکشاده به نامزدان ریاست جمهوری  
ـیـد  برادران! درمصاحبه های اکثرکو اه وبی  شریح خودشان، پیوسته میگوی
ـارداشـت(،   )صلح میخواهیم، بدون  أمین امنیت اصالً نبایدکاروپیشرفتی راانتظ
آیاکدام طرح جامع برای دستیابی به صلح باطالبان ارسال شده ازپاکستان دارید؟  
چه نوع سترا ژی ومشی رابرای نیل به  أمین صلح باطالبان ارسالی پاکستان درنظر  
گرفته اید؟ صلح ازراه قوت جنگی ویاصلح بامزدوران پاکستان ازراه دلجویـی  
 و ضرع و زاری به نزد آنها واین خواستۀ مزبوحانه که اگر)این مالبرادر( یاآن 

)مالبرادر( راضی شود باحکومت افغانستان به مذاکره بپردازد، فرقی نداردهزینۀ  
آن چه باشد! مردم جداً منتظرجواب شماداوطلبان حکومت آیندۀ خوداند. برای  
دریافت راه حل،  اری  پرافتخارکشور  انراورق بزنیدوبنگریدکه اسالف مابـه  
ـاع   حکم ملیت طلبی اا ی خودو مردم خودشان و شخیص دقیقی کـه ازاوض
داشتند، برای  أمین صلح ازمجاری صلح آمیزچه راه هایی رابرگزیدندواگرازآن  
طریق میسرنشد، چسان صلح نهایی رادرمیدانهای جنگ بادشمن بدست آوردند.  
یک دلیل آنکه طالبان به جرگه وصحبت باحکومت کرزی  اکنون حاضرنشده  
ـیـف(   ـع اند، علت آن بوده که حکومت اورابقول خود شان)یک حکومت ض

  شخیص داده اندوبرای آن هیچگونه احترامی قایل نیستند.  
برادران درمصاحبه های خود ان اکثربه موفقیت نسبی نیروهای عسکری و  

هزارنفری افغانستان اشاره کرده ومدعی شده ایدکه: )اگراین نیروها    011پلیسی 
ـنـی   ـع کمبودی دارندازرهگذرسالحهای ثقیله وعدم  هیۀ آن ازسوی دوستان ی
ایاالت متحده است( شمااطالع دارید که حکومت آقای کرزی  صمیم دارداین  
نوع سالحهاراازکشورهند بدست آورد، کشوری که میزان حساسیت پاکستان را  
دربرابرآن همه میدانند! شماکه درین مورد احال صحبت نکرده ایدومردم مـی  
ـای   خواهندازآن آگاه شوند، درشرایط جاری چگونه این عمل حکـومـت آق
کرزی راارزیابی میکنید؟ مخصوصاًوقتی میبینیدقبل برین، کابـل از مسـکـو  
ـان   خواست هلیکوپترهای دولت سلفش ا حادشوروی سابق و متجاوز برافغانست
رامجدداً دراختیارافغانستان قراردهد، نمیدانم چه نظردارید ودرمعادله بین کسب  
سالح ازروسیه وهم پیمان قبلی آن هند، وجلب کمک ازغـرب بـخـصـوص  
ایاالت متحدۀ امریکا، به کدام طرف رجحان قایلید وچرا احال درموردسکوت  
اختیارکرده اید؟ قضاوت واستدالل شمارابراین معادله بیشتربخاطری خواهانم که  
می بینیم حکومت افغانستان، که بعضی ازشماباآن  اهمین چندروزقبل همکاری  
ـان رابـه   ـت  نگا نگ داشته اید،  اکنون درصددآن بوده واست  اصلح درافغانس

 همکاری مستقیم پاکستان  أمین و ضمین نماید ! 
برادران ! مردم میخواهندبداننددرصورت خرو  کامل قوای امریکا،مصارف  
ـادات بـی   قوای موجوده راازکجاپوره خواهیدکرد؟ و اگرآقای کرزی ازانتق
موقع ودرآخرین روزهای باقیمانده از ریاست جمهوری برعملیات حربی امریکا  
ـاالت   ـاای درافغانستان دست نکشد، وقبل ازانقضای ماه جاری موافقتنامۀ امنیتی ب
متحده راامضا نکند، که نتیجۀ مستقیم آن ازبین رفتن کلی چهاربلیون دالردرسال  
برای  أمین مخار  وآموزش وپرورش افراد اردو وپلیس افغانستان و پرداخت  
ـلـی و   ـب مقدارمماثل چهارملیارددالر درسال برای اکمال پروژه های انکشافی ق
جدید خواهدبود، چگونه میخواهیدجبرانات پولی و اقتصادی کنید؟ درحالیکه  
همه میدانندحجم بودجۀ ملی مازیاده ازدو بلیون دالر نیست! مزید وبه فرض آن  

افغانستان باکمبودهایی در    2102که موافقتنامه بین دوکشورامضا شدوامابعداز 
ـلـی وارد   عوایدپولی خودخواهد داشت، چه  غییرا ی رادرمصارف بودجۀ م
خواهیدکرد؟ مخصوصاًوقتی متیقن هستیدکه دیگرآن ایام  کرارنخواهدشدکه  
ایاالت متحده حاضرشدبه  نهایی درافغانستان شش صدبلیون دالررا درمبارزه علیه  
دهشت افگنی  و قریباًچهاربلیون دالررادرساحۀ اعمار قوای عسکری وخدمات  
ـاحـۀ   ملکی و انکشافی افغانستان مصرف کرد، که قبالً گفتم مقدارزیادآن درس
ملکی دزدیده شد. مردم جداً نیازدارندبدانند با قلیل عوایدمالیا ی و گمرکی و  
بیالنس  جار ی نامتعادل وبودجۀ ملی قلیل وغیرمتعادل، هزینۀ مصارف کثیر را  
چگونه پوره خواهیدکرد؟ چیزیکه مد هاقبل بایدحکومت آقای کرزی بـرآن  

 فکر میکردوامروزبشماکمک میشد. 
برادران! چرادربارۀ  عدادنفوس هموطنان  ان درداخل وملیونهانفری که در  
خار  کشور، بخصوص درایران وپاکستان بسرمیبرند،  اکنون صحبت نکرده و  
درموردارقامی به مردم ارائه نداشته اید؟ مخصوصاً اینکه درگذشته به احصائیه  
ـای   گیریهایی درداخل مبادرک شد. واگر ارقامی درموردمهاجرین درکشوره
همسایه بخصوص ایران و پاکستان ندارید، چراآنرا ازمجاری ادارات مهاجر ی  
دول همسایه و ادارۀ مهاجران موسسۀ ملل یا)ان اچ سی آر( ملل متحـدبـدسـت  
نیاوردید؟ آقایون چگونه میتوانیددرحالیکه  عداد دقیق ویااجمالی نفوس کشور  
ـیـد وازآن   اومهاجرین آن رادرکشورهای همسایه ودور رازآن بدرستی نمیدان
ـا) ـودۀ   اطالع دقیق ندارید، ویانمیدانیدچنددرصد نفوس ما راکودکان وزنان ی
عظیم بی سوادان وبیکاران(  شکیل میدهند، که برغم ادعای  ازۀ وزارت معارف  

ـیـت  00ده ملیون  شان شامل مکتب اند، ولی درهرحال در  والیت رقم شـمـول
ـتـران   پسران در مکا ب بسیاربسیارکم بوده وازوجودمعلمان زن درمکا ب دخ
اصالً اثری نیست! واین مغزهای ملیونهاطفل وکودک شامل مکتب ویابیرون از  
مکا ب ماست که همه روزه  لف میگردد. آقایان  اکنون هیچ نگفته ایدکه هر  

% مامورین دولت رامعلمان  21% بودجۀ ملی ماصرف معارف میگرددو  03چند 
مامیسازند، درنظرداریدچه راه هایی را برای جبران  قلیل احتمالی بودجۀ معارف  
فراهم سازیدوازکدام مجرا میخواهیداین کارصورت گیرد؟  قلیل  عدادطالب،  
جلب کمک سکتورخصوصی وکاهش درمالیات آنها؟ ویاجلب کمک انجیوها  

 ومنابع دیگر؟ 
برادران! شمانامزدان ریاست جمهوری درحالیکه میدانم معتقدیدکه افغانستان  
ـیـل   ـق یک کشورعمد اً زراعتی است و اهنگامیکه سکتورصنایع خفیف وبعدث
رونق نیافته وجایش رادراقتصادوحیات  جاری و داد وستد نگیرد، زراعت مد ها  
درمنزلت یک سکتورمسلط دراقتصاد ماباقی خواهدماند. ولی سئوال اینست که  
شمادراظهارات  ان جزچند کلمۀ اجمالی، ارقامی درموردمساحۀ زمینهای قابـل  
زرع ولم یزرع نداده ونگفته ایدکه برای بیشترین میزان استفاده اززمینهای مساعد  
میخواهید جه کاری کنید اچیزی نصیب ملیونهازارع بی زمین وهزارها بیکاری  
ـافـت   گرددکه درداخل وخار  کشوربخصوص درایران و پاکستان برای دری
کاردرساحۀ زراعت روزشماری میکنندواین درحالی که همه می بینیم درزمستان  

افغانی می خرند، البته درصور یکه قدرت  0211جاری مردم هربوجی آرد رابه  
 پرداخت آنراداشته باشند، وکس نیست نر  هارا  احد امکان کنترول کند ! 

برادران! شمادرمورد بیکاری  عدادعظیم بیکاران حرفهایی کو اه گفته ایـدو  
هزارنفررا کاردار    211بعضاًبی مقدمه اظهارداشته ایدکه مثال: ) اپنج سال دیگر  

میسازید( درحالیکه همه میدانیدهرسال به هزاران نفر ازه به جمع بیکاران  زیید  
دست میدهد. شمامیدانیدکه اهمیت رسیدگی به این قشروسیع بیکاران، یک بُعد  
امنیتی داردوبااین گفتۀ قدمای ماهمنظریدکه )بیکاری موجدمریضی اسـت(.  
همین بیکاریست که ملیونهاجوان بیکارمادرکشورهای همسایه یابه جنگ خلیج و  
کشته شدن هزارها ن شان کشاند، ویابسترگرم پرورش دهشت افگنان طالب به  
 دست حلقات پاکستان شد. شماچه پالنی برای عال  این دردبی درمان ما دارید؟ 

سخنم راکو اه میکنم وازبودجۀ نامتوازن  جار ی وبودجۀ ملی نا متـوازن و    
ـنـد   ـل  ورم پولی شدید، که رقم آن درساحۀ موادار زاقی کنون  اچهل درصدب
رفته، وغیره مطالب حاد، که مردم نیازشدیدبه شنیدن نظریات شمادارند، چیزی  
نمیگویم. ولی درآخروهمانطوریکه درمقدمۀ این نامه بشماوعده دادم، میخواهم  

 چندکلمۀ بعنوان پیشنهاد به شما  قدیم دارم :  
 راه معمول آن است که پس از پیروزی یکی ازشمایان در انتخابات، شخص 
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خاصی به  علیم و ربیه داشت. وی در طبیق پروژه های انکشافی ملل متحـد  
ـارف   ـع دردهات افغانستان نقش بارزی داشت ویکی از خدمتگزاران باارزش م

پس از قاعد درریاست انحصاردولتی بحیث  رجمان  0030افغانستان بود. درسال 
بعدازسپری    0342انگلیسی شامل کارشدوپنج سال اجرای وظیفه نمود. درسال  

نمودن حبس در زندانهای وحشتناک خلقیها وپرچمیهای خونخور ، وطـن را  
 درآلمان بسربرد.   2100 رک گفت و ازمان وفا ش به  اری  دوم نومبر 
 زهرچمن که گذشتم به هرگلی که رسیدم 

 به آب دیده نوشتم که یار جای  وخالیست    /. 
*************************************** 

ـ ورجینیا                                                                                  عبداهلل   ویانا 
 چرا قومگرایان ازذکرنام اقوام درتذکره هراس دارند ! 

ازچندیست که قومگرایان بخاطرسلطۀ نامشروع خودبردیگر اقوام افغانستان،  
دست به دسیسۀ  ازۀ زده اند، که جزادامۀ سلطۀ ناجایزشان بردیگراقوام محکوم  
ـام قـوم   ـن ـال ب افغانستان هدفی دیگرنیست . چون این گروه غاصب صدهاس
ـاالبـه ایـن   اکثریت با دسیسه و وطئه باالی اقوام دیگرحکومت نموده انـدوح
واقعیت پی برده اندکه برخالف آنچه میگویند، دراکثریت نیستند، واگردیگر  
اقوام غیرپشتون باهم ا حادکنند، دراکثریت قرارمیگیرند، وبه سلطۀ جابرانه وبی  
خاصیت آنها خا مه میدهند. لذا حاال درصددآن اندکه ازاکرنام اقوام در  ذکره  
 خودداری گردد امعلوم نشودآیاواقعاً این غاصبین در اکثریت هستند ویانه ؟! 

جالب اینکه درمجلس نمایندگان اگرنمایندۀ اقوام دیگرازحق خود مبنی بـر  
اکر نام اقوام در ذکرۀ  ابعیت حرف میزنند، ازطرف این گروه خودخواه بـه  
ـام   خیانت ملی متهم میشوند! درحالیکه دردوره های طوالنی در ذکرۀ  ابعیت ن
اقوام اکرشده وهرقوم حق دارد انامش در ذکره در  گردد،  امعلوم شودکه  

  عدادنفوس آنهاچنداست. 
خداوند) ( این گروه راکه باخودخواهی و قلب ودسیسه قدرت را غصب  
میکنند، وافغانستان فقیر راهمچنان فقیروپسمانده نگهداشته اند، هدایت نیکی کند  
 اازخودخواهی دست بکشند،ازجنگ وجنایت دست بردارند،وازغصب قدرت  
ـان   ـت ـانس بادسیسه وکمک بیگانه خودداری کنند، وبه حق دیگراقوام ساکن افغ
ـیـد   احترام نمایند، وحق برادری وبرابری برای همه اقوام راقبول کنند، بـه ام

 آنروز ! / 
**************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ چهارم( شادروان موالنا خسته  
و جالب اینکه در سن پنجاه ساله گی به خدمت عسکری جلب شد.خسته در پی  
این محرومیتها، به حیث مامور فروشات در کتابفروشی ابن سینا وظیفه گرفت و  

ش. دکان کتابفروشی در منطقۀ کاه فروشی کابـل گشـود.    0003 اوایل سال  
ـات    0003 مولوی خسته در اواخر سال   ـی ش. جهت  صحیح اهتمام و چاپ کل

ش. در  0020 بیدل برگزیده شد و آنرا مؤفقانه به پایان رسانید. در میزان سال  
زمرۀ وکالی انتصابی شامل لویه جرگۀ نخستین قانون اساسی دوران مشروطیت  

ش. امتیاز نشر جریدۀ وحدت را حاصل نمود.  0022 افغانستان شد. از بر  قوس  
جریدۀ مذکور بیش از بیست شماره به عمر خود ادامه داده نتوانست.با  أسیـس  
انجمن آریانا دایرۀ المعارف، از مولینا خسته دعوت به همکاری صورت گرفت.  

 وی نیز در  هیۀ مطالب جلد سوم آریانا دایرۀ المعارف سهم فعال گرفت. 
استاد زریاب میگویند؛ موالنا خسته مرد کوچک اندامی که ریشی  نـکـی  

ـا   «کلوش »داشت، مردی عجیب و غیرعادی بود. در روزهای گرم و داغ   به پ
داشت و کر ی پوالدی رنگش در ن الغر و استخوانیش کالنـی مـی کـرد.  
فرو ن و محجوب به نظرمی رسید وقتی راه می رفت، چشم هایش زمین را می  
نگریستند.آدم کم گپی بود شاید هم با هرکسی نمی خواست گپ بزند شرمیده  

 1 و محجوب 
موالنا خال محمدخسته عالقهٔ به موسیقی داشت، دررساله کوچک موسیقی  
دنان خوداستاد قاسم، نتهو، سرآهنگ، شیدا ورجب علی افغان رامعرفی کـرده  

 سطری است.   03 است این رساله پنج ورق  
مرحوم مولینا خال محمد خسته آثار فراوان در نظم و نثر سرود و نوشت که  

اگر همۀ این کارکرد های او فراچنگ آیـد و   »به گفتۀ مرحوم حسین نایل 
ضمن مجموعه یی  نظیم گردد ، در آن صورت دایرۀ المعارفی از آن به وجود  

ـال   . «خواهد آمد که ارزشمند  واند بود و گرانبها  این چند اثر محدود او  ا ح
ـا در دو   ـه ـاب از آن ـتـخ چاپ گردیده: مجموعۀ اشعاردر شش جلـد و ان
 جلد،خمستان، رمز حیات، یادی از رفتگان، معاصرین سخنور، ضرب المثل ها و 

 بازگشت همه به سوی اوست 
ـتـرم   ـ وفات مرحوم الحا  محمداکبر میالن را درآلمان به خانواده های مـح
ـال   میالن، کمال وکلیه بازماندگان بویژه برادرارجمندجناب ضیاءاهلل فیاض کم

 صمیمانه  سلیت میگوییم . امید 
ـ وفات مرحوم الحا  خواجه معرا  الدین صدیقی رادرهامبورگ به خانواده  
های محترم صدیقی، خوشدل، نظام، الکوزی، عظیمی، سید، حسن زاده وکلیه  

 بازماندگان صمیمانه  سلیت میگوییم . امید 
ـ وفات مرحوم داکترمحمدعظیم رضازاده سابق رئیس شفاخانۀ میوند را در  
 آلمان، به خانوادۀ رضازاده وکلیه بازماندگان صمیمانه  سلیت میگوییم . امید 

 ابراز تسلیت 
وفات مرحومه خانم فخریه رهگذر رابه دوستان عزیزوهمکاران گرامی هـر  
ـایـزه   یک محمدسمیع رهگذر، زهره رهگذر، فوزیه رهگذر، نظیفه رهگذر، ف
ـای   رهگذر وپروین رهگذر، ازطرف خود، همکاران مطبوعا ی وهـمـه اعض
 خانواده صمیمانه  سلیت میگویم.              مشتاق احمدکریم نوری، نیویارک 
**************************************** 

 ضایعۀ فرهنگی 
دانشمندوخدمتگزارسابقه دارمعارف کشورمرحوم جنت مکان محمد اسماعیل  

 راحل، چندی پیش ازآلمان به رحمت حق پیوستند. انا هلل واناالیه راجعون. 
ـال   اینک فشردۀ زندگینامۀ مرحومی  قدیم می گردد: اسماعیل راحـل درس

میالدی درشهرکابل چشم به دنیاگشـود، دورۀ    0320خورشیدی برابربا   0233
ـقـرر   ابتدایی وثانوی رادرلیسۀ حبیبیه  کمیل نمودودرهمان لیسه بصفت معلم م
شد . بعدازسه سال معلمی، بحیث مفتش درریاست  فتیش وزارت معارف  بدیل  
ومدت دهسال درآن آن وظیفه درمرکزووالیات مصروف بود. بعدازآن معاون  
 لیسۀ حبیبیه  عیین گردیدوبعددرغزنی بحیث مدیرمعارف ایفای وظیفه کرد.  

بحیث مدیرمرکز ربیه درریاست انکشاف    0002مرحوم راحل درشروع سال 
دهات موظف شدوچهارده سال بحیث مدیرمرکز ربیه، آمر پروژۀ شیوکی و  
پروژه های لوگر ومدیریت نظارت درمرکزریاست خدمت نمود. دراواخرسال  

که ریاست انکشاف دهات به انکشاف محل  عدیل یافت، به شعبۀ سـواد    0024
ـیـل   آموزی وزارت معارف که  ازه بایک  حول جدیدبه معرفی یونسکو شک

 شده بود، شامل کارشد. 
ـنـد   شادروان راحل درزمان ماموریتهای خود یک مر به به ایران، دوباربـه ه
وستان و سیلون)سری النکا( ویک باربه بنکاک  ایلندمسافرت نوده است. هکذا  
درهمین پروگرام انکشاف دهات یک مر به به ایران ویک دفعه به پـروگـرام 

ـافـرت   IULA)ا حادبین المللی حکومات محلی(  به هالند، آلمان وسویـدن مس
کرده که کارآن بیشترپروگرام های  ربیوی وآموزشی بود. همچنان دربرنامـۀ  
سوادآموزی در یونیورستی اندیانای ایاالت متحدۀ امریکا مصروف فراگرفتن  

 اساسات سواد آموزی حرفوی گردید. 
آن مرحوم دربرنامه های  ربیوی درمنطقۀ لوگر، چارآسیاب و جنوبی زحمت  
زیادکشید ودرآن زمان نتایج مفیدی نیزبارآمد. مثال پروگرامهای  ربیۀ دختران  
منطقۀ لوگر وأم با أسیس کورسهای خیاطی وخامکدوزی بودکه  ولیدات این  
ورکشاپهادرموسسۀ نسوان کابل به نمایش گذاشته میشدوبفروش میرسیدوپول  
ـلـی   ـادمـح آن به دختران پرداخت میگردید. این پروژه  أثیرمثبتی روی اقتص
ـنـج   ـارف پ منطقه داشت . مرحوم راحل درزمان ماموریت خود دروزارت مع
کتاب دررشته های  اری   ربیه،  ربیه معلم، اصالح شخصیت، معلم و علم،  ألیف  
ـای   ـنـه ه ـی و رجمه نمود، ونیز درانکشاف دهات چهل رساله وپامفلیت درزم
مختلف نوشت و رجمه کرد. درساحۀ سوادآموزی سه کتاب برای کورسهای  
اکابرساحۀ کوهدامن ودوکتاب برای کورس های اکابربغالن  ألیف نمـودکـه  

 پس ازچاپ بدسترس دانش آموزان قرارگرفت . 
 Lockheart رجمۀ کتاب اصالح شخصیت ازدانشمندانگلیسی    0332درسال   

 Roincessو Marcopoloحایز جایزۀ مطبوعا ی  رجمه گردید. همچنان کتابهای   

Desise   ـامـۀ که مرحومی مشترکاً بابرادرش شفیع راحل  رجمه کرد، در روزن
ـقـل   ـت ـاب مس ـت انیس درپاورقی بچاپ رسید وکتاب مارکوپولوبعداً بعنوان ک

 انتشاریافت . 
ـات   مرحوم اسماعیل راحل دردورۀ وظیفه داری خود درریاست انکشاف ده
موفق به افتتاح دوصدمکتب ابتدایی ومتوسطه ازجمله چند مکتب دخترانه در  

 دهات افغانستان شده است .  
 بگفتۀ دوستان وهمکارانش مرحوم راحل انسان باعطوفت ومهربان بودوعالقۀ  

 عالقمندان کتب تاریخی توجه فرمایند 
ـای  20و   21جلددوم کتاب ارزندۀ)افغانستان وجهان درقرن  ـه ( حاوی پـژوهش

ـاقـطـع   گستردۀ علمی و اریخی پژوهشگرگرامی جناب محمد سعید فیضی، ب
ـای    212وصحافت زیبا در  ـاوزوای ـیـده، وگـوشـه ه صفحه  ازه به چاپ رس

 دوصدسال اخیرکشوررا روشنتردربرابر دیدخوانندگان عالقمند اری  میگذارد. 
عالقمندان درشمال کالیفورنیامیتوانندکتاب راازفروشگاه میوند، ودر سایرجاهابا  

 ارسال بیست وپنج دالر دریافت کنند.  لفونهای  ماس: 
ــ    4402 ــ    322ـ ــی     301ـ ــض ــدفــی ـی ــ    0232ســعـ   400ـ
 کامران فیضی   301

***************************************** 
 طنز 

 چشم شیشه یی 
ـنـد   آورده اندکه یکی اززمامداران عجم، برای بستن پیمان بادولتی قـدر ـم
شرایطی گذاشته بود، وهرصبح وشام برآن شرط دیگری می افزود.  ازه  رین  
شرط آن بودکه رهبردولت قدر مند نخست بایدچشم کور سرکردۀ جنگندگان  
ناراض راکه مقیم حوالی کویته است،  ماماً عال  کند،  ا این زمامدارعجم پیمان  
ـعـجـزه   نامه را امضانماید . دولت قدر مند خبردادکه جمله طبیبان شان ازاین م
عاجزآمده اند، اماحاضراند یک چشم شیشه یی بجای آن چشم کور سرکـردۀ  
جنگندگان ناراض نصب کنند. مذاکرات درین باره جریان دارد و شرایط نوین  

 هم در راه است !!! / )جانورشناس( 
 مخلص 

 رشتۀ دوستی 
ـتۀ دوستی اگر بِبُری        نیست آسان باز بستن آن  ــ ــ  رشـ

ــسی ز دست دهی     هست دشوار  ازه کردن آن   اعتمادِ کـ
  ندخویی اگرکنی  وبااحباب    دل شان بشکند ز دیدن آن  
  ندرستی اگر  و حیف کنی     سخت باشد عال  رفتن آن  
 عمر خودرا  لف اگر بکنی       پس محال است بازگشتن آن 
 گر جوانی گذشت بی هوده     چه  وانی پس ازگذشتن آن؟ 
ــراغ  و برسد       سخت باشد  را کشیدن آن  ــ  بارِ پیری س
 شام این زندگی رسدبه یقین    چار روزاست  ا رسیدن آن 
ــدت ایمان     نیست ممکن  را خریدن آن   گر بِمِیری  نباش
 مرگِ مؤمن چون صبح امید   رحمت حق بُود دمیدن آن 

*************************************** 
ـاد   و  ذکرۀ خطاطان قرن یازده الی دوازه هجری.به روایتی برای بارنخست است

 رابرای حضرت بیدل استفاده نمود. «پدر معنی »خسته لقب ابوالمعانی  
خورشیدی کتابخانه عامه دروالیت بل  بنام موالنا خستـه دردو  0040 درسال 

طبقه درجوارمطبعه دولتی بل  اعمار گردیده است، مولوی خال محمد خسته بعد  
ش. داعی اجل را لبیک گفته  0032 سنبله    26 از هفتاد ویک سال عمر به  اری   

ودر حصه جنوبغرب پای  په باالحصارکابل،دامنۀ شهدای صالحین بخاک سپرده  
 شد. از خسته چهار فرزند )دو پسر و دو دختر( بجا مانده است. 

ـتـه   درهمین آواخربه یاد بود از چهلمین سالگرد وفات موالنا خال محمد خس
سمیناری در  االر مرکز بین المللی مطبوعات در کابل برگـزارگـردیـد.درایـن  
سمینارکه ازطرف وزارت اطالعات وفرهنگ، خانواده موالناخسته وبه اشتراک  

 (4شماری ازدانشمندان وفرهنگیان برگزارشده بود،دراین سمینارپیرامون)ص  

 

Manufacturers & Wholesalers of Oriental Rugs 
 We Buy, Sell, Clean, and Repair 
 Antique & Semi-Antique Rugs 

Abdullah Khaja 
Owner 

Phone: 703-461-0207 
 703-461-0208 
Cell: 703-629-2380 

marcopo-
lorugs@aol.com 
648 S. Pickett St. 

 مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو

 به مدیریت عبداهلل خواجه
 قالین های ما بهترین جنسیت و نقش های زیبا و نفیس دارد
مارکوپولو مرکز بافندگی وعمده فروشی اقسام قالین های بافته شده در افغانستان ، 

 ایران،ترکیه ، هندوستان و سایر کشورها

درقلب شهر الکسندریه، ایالت ورجینیا درخدمت همه مشتریان، به ویژه هموطنان گرامی 

 با مناسب ترین قیمت می باشد .
هرنوع شاریدگی، پارگی، رنگ رفتگی، چملکی وهر 

گونه نازیبایی  که بر فرشهای ظریف وقالینهای گران 

بهای شما واردشده باشد ، در مارکوپولو اورینت رگز 

باچیره دستی تمام، با دستمزد بسیارارزان ودرکوتاه  

 ترین زمان ، به حال  اولیۀ شان برگردانده می شود. 

اگر به این خدمات نیاز دارید ،  به ما تلفون کنید،  ما 

آن را از دم دروازۀ خانۀ تان تحویل گرفته ، پس از 

 ترمیم دوباره برمی گردانیم .

ما بهترین جنس قالین ، قالینچه ، پای انداز، 

قالین های مدور، پوش بالش و دوشک را با 

 نازل ترین قیمت عرضه  می کنیم.

 بهای قالین در مارکوپولو 
 قیمت شکن است 
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

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

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

 9102هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر
 ارسال دارند. 
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 اثر باستانی  به وزارت فرهنگ سپرده شد   6
ـ باختر   :شش قلم اثرباستانی که ازایاالت متحده امریکا بـه  اول دسمبر/کابل 

دست آمده، رسما به وزارت  اطالعات وفرهنگ سپرده شد . این آثار ـوسـط  
مأموران امنیت داخلی وگمرک امریکاازنزد قاچاقبران آثار اریخی بدست آمده  
است . اکلیل حکیمی سفیرافغانستان درواشنگتن، امروزدرمحفلیکه  در وزارت  
ـان   خارجه کشوربرگزارشد، آثارمتذکره رابه  یمورشاه اسحق زی معین جـوان
وزارت اطالعات وفرهنگ  سلیم کرد. بگفته حکیمی این آثاربه سلسلۀ  سلیـم  
دهی اثرهایی میباشدکه قبالنیز امریکا برخی آثار اریخی راکه ازافغانستان قاچاق  

 شده بودبه افغانستان  سلیم داده است واین سلسله ادامه خواهد داشت . 

 آقای اکلیل حکیمی سفیرکبیر افغانستان در واشنگتن  
معین جوانان وزارت اطالعات وفرهنگ به نمایندگی از داکترسید مخـدوم  
رهین وزیرآن وزارت ازایاالت متحده امریکابخصوص  وزارت امنیت داخلی  
وگمرک آنکشوروسفارت افغانستان در واشنگتن اظهارسپاس کرد. عمرسلطان  
مشاوروزارت اطالعات و فرهنگ گفت این آثارازموزیم ملی  ارا  نشده، بـل  
ـاق شـده   ـاچ درنتیجه کاوش های غیرقانونی بدست آمده وبه ایاالت متحده ق
است. او گفت سه پارچه طالیی  این آثاربرمیگردد به قرن اول میالدی  ویـک  
ـارچـه   صراحی مسی احتماالبه قرن اول  اسوم میالدی  مربوط میشود.و دو پ

میالدی میباشداوگفت وزارت اطالعات وفرهنـگ در  02برنزآن مربوط قرن 
شرح آثار اریخی کشورکتابی نشرکرده وآنرا به  مام  گمرکات کشورفرستاده  
است، از اینرو اکنون نه هزاراثرباستانی از کشورهای  مختلف به کشـور بـر  

 گردانده شده است . 
 پرواز شرکت هوایی امارات به کابل آغاز میشود  

ـ باختر: وزارت  رانسپورت وهوانوردی میگوید سر ازفرد ا    0 دسمبر/کابل 
اولین پروازطیارات  شرکت هوایی امارات متحده عربی به کابل آغاز میشـود.  
مسئول نشرات وزارت  رانسپورت وهوانوردی گفت: شرکت هوایی امارات  

قوس بکابل آغازمیکند.اواین برنامه  00متحده عربی  اولین پرواز خود را فردا   
رایک آغازمثبت خواندکه دیگرشرکتهارا شویق میکند اپروازهای شانرابه کابل   
آغاز نمایند.پروازطیارات شرکت هوایی متحدعربی همه روزه ازدبی به کابل و  
عکس آن صورت میگیرد.هواپیمایی امارات متحده عربی ازجمله بزرگتـریـن  
ـای مـدرن   شرکتهای هواپیمایی درخاورمیانه است که باداشتن دوصد هواپیـم
 مسافربری درهفته سه هزارپروازرابه شهرهای  مختلف  جهان انجام  میدهد . 

ـازه   ـان اج برخی ازشرکتهای هوایی کشورهای آسیایی واروپایی نیزخواه
ـای هـوایـی   ـه یافتن پروازشرکتهای شان به افغانستان شده اند. مسئوالن شرکت
خصوصی می گویند اجازه دادن به شرکتهای خارجی شرکت های داخلی را  

 ورشکست می سازد. 
ملیون دالربه دفترسکرتریت مجمع  07بانک جهانی  

 مساعدت کرد 
ـ باختر  :دفترسکر ریت مجمع انکشاف زیربنا، امروزدرکابل  اول دسمبر/کابل 

آغازبه فعالیت نمود .درمحفلیکه بهمین مناسبت  دویر یافت، دیپلوم انجنیرنجیب  
اهلل اوژن وزیرفوایدعامه گفت: ایجادو اسیس سکر ریت مجمع انکشاف زیربنا  
ـلـی دارای   برمبنای اهمیت پدیده مجمع  درراستای طرح و طبیق برنامه های م
ـتـه   ـنـداش اولویت ومتمرکز سازی کمکهای مالی جامعه جهانی یک نیازمبرم پ

(ملیون دالـررا  21میشد. بانک جهانی به منظور قویه بنیه مالی این سکر ریت  ) 
 (سال مساعدت کرده که دربخشهای مختلف  به مصرف میرسد. 2برای) 

ـای   همچنان محمداکبربارکزی سرپرست وزارت معادن، معینهای وزارت ه
 رانسپورت وهوانوردی ملکی، مالیه، انرژی وآب بالتر یب پیرامون مـوضـوع  

 صحبت نمودند. 
**************************************** 

 )دنباله ازصفحۀ هفتم( شادروان موالنا خسته  
سمینارپیرامون جایگاه،کارنامه ها، شخصیت، وابعادمختلف زندگی فرهنگی و  
ادبی موالناخال محمدخسته صحبت شد: مثالًگفته شد؛امروز خاطرۀ مردی را  
گرامی میداریم که عمرپرباری را درویشانه در خدمت فرهنگ ، ادب ومردم به  
ـای کـوه   سربرد. موالنا مانندبحری بودکه به ظاهرآرام واما در دل خودموجه

 پیکر ازاالم انسان وهمدردی با مردم خاصأ محرومان جامعه داشت . 
موالنا مرد ادب وسیاست بود، وعمری را با مناحت درکمال فقر گذارنید وسربه  
زورمندان زمانه خم نکرد. به همین  ر یب شماری ازدانشمندان و محققان مقاالت  
ـانـی و   علمی و پژوهشی خویش را دررابطه به ابعاد مختلف شخصیت وزنـدگ
 مبارزات عدالت خواهانه موالنا خال محمد خسته نوشته بود ند ،بخوانش گرفتند. 
دراخیرمحفل محمدیوسف خسته پسرموالناخسته ازوزارت اطالعات وفرهنگ  

 بخاطر برگزاری این سمیناروسهمگیری اشتراک کنندگان قدردانی نمود. 
 منابع : 

 ـ پرطاووس،محمد حنیف حنیف بلخی . 
ـیـن   ـ برگرفته از مقالۀ مرحوم نیالب رحیمی که در سمیناری در پیوند به سیهم

 1 سالگرد موالنا خسته چاپ روزنامه ماندگار 
 ـ دانشنامه آزاد آریانا. 

 ـ موالنا خسته در یادداشت های زریاب. 
ـام   ـی ـاپ پ ـ آشنایی باشخصیتهای کالن افغانستان داکترشمس الحق آریانفـرچ

 / 1 مجاهد 

 نهفته های تاریخ افغانستان
این اثرگرانبها وپرمحتوای تاریخ 

معاصرافغانستان  را که دردوجلد)یکهزارصفحه( 

بقلم دانشمندخالد صدیق بچاپ رسیده، میتوانید 

 ازتلفونها و وبسایت ذیل بدست آورید:

 242ـ447ـ 20192644ـ 226ـ 6626
Www.khaledsiddiq.com 
Facebook: Khalid Siddiq 

 

  
 

 انفجاردردانشکدۀ علیم و ربیه ننگرهارهفت زخمی بجاگذاشت 
ـ باختر:درنتیجۀ انفجاربمب درداخل فاکولتۀ علیم و ربیه    2 دسمبر/جالل آباد

ـیـش  01/00دانشگاه ننگرهارهفت محصل زخمی شدند.انفجارحوالی ساعت  پ
ازچاشت امروزهنگامی ر  داد که بیشترمحصالن قصدداشتنداین نهاد حصیلی  
را رک کنند.بررسی های ابتدایی پلیس نشان میدهدکه بمب در وقفگاه وسایط  
آن فاکولته درداخل یک مو رسایکل جاسازی شده بود.ماموران امنیتی یک  ن  
را به ا هام این بمب گذاری دستگیرکرده اند.گفته میشودفرد دستگیرشده مالک  
ـانـه   ـاخ ـف مو رسایکلی است که درآن بمب جاسازی شده بود.داکتران در ش
ـنـده   مرکزی شهرجالل آبادوضعیت صحی دوزخمی این رویداد را نگران کن

 گزارش کردند . 
 مردانی دخترجوان یک معلم راتیرباران کردند 

ـلـم    01 ـع ـ باختر:مردان مسلح ناشناس باحمله برخانه یک م نومبر/فیض آباد 
شب گذشته دروالیت بدخشان دخترجوانش را یرباران کردند.این رویداد در  
محلۀ موسوم به کنگورچی ولسوالی کشم هنگامی ر  دادکـه گـروهـی از  
ـلـه   ـان حـم مهاجمان مسلح باالی خانه شخصی بنام عبدالمنان مدیرلیسۀ عبدالمن
ـتـر   کردند.همسایه های این خانواده میگویندمهاجمان پس ازحمله، مهوش دخ
ـنـون هـویـت   شانزده سالۀ این معلم را یرباران کردند وازساحه دورشدند. ا ک
مهاجمان وانگیزۀ آنان روشن نشده است. ماموران امنیتی جستجورابرای شناسایی  
ودستگیری عامالن رویداد آغازکرده اند. اکنون هیچ فردیاگروهی مسئولیـت  

 این حمله رابدوش نه گرفته است .   
 طالب دروالیات کنر ونورستان کشته شدند   66
ـ باختر   0 ـادر  06: دسمبر/پارون  طالب مسلح درجریان  ازه  رین درگیری ه

والیات کنر ونورستان  کشته شدند.این درگیریهادرنوارمرزی این دووالیـت  
هنگامی ر  دادکه گروهی ازطالبان مسلح قصدداشتند از پاکستان باالی برخی  
ـفـت دو   پوسته های امنیتی افغان حمله کنند.یک قوماندان پلیس سرحدی گ
قوماندان محلی طالبان نیزمشمول کشته شده هااند.بگفته وی طالبان قصد داشتند  
به برخی پوسته های سرحدی ولسوالیهای شیگل کنر وکامدیش نورستان حمله  
کنند.به اساس گزارشها نظامیان درپایان این درگیری به دههاجنگ افزار طالبان  

 مسلح دست یافته اند. 
 حمله انتحاری درهیرمند دوغیرنظامی را کُشت 

ـ باختر   0 : درنتیجه یک حمله انتحاری دروالیت هیرمندکه  دسمبر/لشکرگاه 
نفرزخمی شدند. این رویداد در  00چاشت امروزر  داد، دوغیرنظامی کشته و 

سه شنبه بازار ولسوالی مارجه هنگامی ر  داد که یک مهاجم انتحاری مـو ـر  
ـیـس   سایکل مملو از مواد انفجاری اش را به یک مو ر رنجر حامل سر بازان پل
ـازار بـرای   کوبید.رویداد هنگامی ر  داد که صدها باشنده محلی به سه شنبه ب
ـای   دادو ستد آمده بودند.داکترها وضعیت صحی شش  ن از زخمی شـده ه

 رویداد را که غیر نظامیان اند نگران کننده خواندند. 
 یک قوماندان طالبان سلفی درکنر کشته شد 

ـ باختر   0 : انجنیرعبدالمرجان ولسوالی مانوگی گفت عطااهلل یکی  دسمبر/کنر 
ازقوماندانان مشهور طالبان سلفی درمربوطات  دره پیچ ولسوالی مانـوگـی آن  
والیت ازاثرحمله جنگنده های بدون پیلوت کشته شد.به احتمال قوی که برادر  
این قوماندان طالبان بنام حیات اهلل نیز درین حمله کشته شده است. چندی قبـل  
ـای بـی   حاجی دوران یکی از طالبان در دره کالیکل نیز در حمله جنگنده ه

 پیلوت آیساف کشته شد ه بود. 
 سه ماین گذار در تخار گرفتار شدند 

ـ باختر   0 ـار  دسمبر/ القان  ـت : پلیس والیت  خاردیروزسه ماین گذاررا گـرف
ـازی   ـاس نمود.آقاگل قطغنی قوماندان امنیه والیت  خارگفت این افراد حین ج
ماین در قریه جوکدو در مسیر ولسوالی خواجه غار گرفتار شدند.منبع افـزود  
مولوی عبدالقهار امام مسجد قریه جوکدو نیزشامل دستگیرشده هامیباشدوآنان  
گفته اند که به هدایت مقامات طالبان دست به ماین گذاری ها جاده های پررفت  

 و آمد می زدند . 
 توظیف گروپهای نظارت درشاهراه ها  

ـ باختر    0 ـیـر  دسمبر/کابل  ـای غ :مسئوالن کمسیون جلوگیری ازاخاای ه
قانونی که دروزارت امورداخله فعالیت دارندمیگویندگروپهای سیار نظار ی  را  

 در شاهراه کشور  وظیف ساخته است. 
کمسیون روزگذشته نشست دیگری رابرگزارکرد. عبدالحکیم رئیس  فتش  
وزارت امورداخله میگویدبطورنظارت وجلوگیری  از اخاای های غیرقانونـی  
درمسیرمعین گروپهای نظار ی  وظیف  وبه شکایات هموطنان رسیدگـی واز  

 اخاای های غیرقانونی درشاهراه جلوگیری کرده اند. 
وزارت امورداخله درحالی از وظیف گروپهای نظار ی درشاهراه سخن می  
گویندکه اخیرأ ادعاهای مطرح شده که گویاشماری ازافراد  پلیس درشاهراهها  
دست به اخاایهای غیرقانونی زده باعث آزار و اایت رانندگان ومسافران میشود،  
ـارت   حرفی که وزارت امور داخله آنرا رد کرد، مگر  متعهد به  حقیـق ونـظ

 درشاهراه شد . 

 پنجصد افسرجوان پلیس درترکیه آموزش دیدند  
ـ باختر  :معین ارشد امورامنیتی وزارت امورداخله، فراغـت  اول دسمبر/کابل 

پنجصد افسرجوان پلیس ملی راکه در رکیه آموزش دیده اند، گام مهمی در  
جهت مسلکی شدن پلیس ملی کشور خواند.محمد ایوب سالنگی معین ارشـد  
امورامنیتی که به هدف شرکت درمراسم سومین دورفراغت پنجصدافسرجوان  
پلیس ملی به  رکیه رفته بود؛ ضمن سپاسگذاری ازکمکهای جاپان برای  مویل  
روندآموزش افسران جوان پلیس در رکیه وهمکاری دولت  رکیه درفـراهـم  
سازی زمینۀ آموزشهای مسلکی به این افسران، فراغت سومین دور افسـران از  
یکی ازنهادهای آموزشی معتبر رکیه را به مردم ودولت افغانستان  بریک گفته  
 صریح کردکه فراغت این افسران نقش مهمی دربلند بردن ظرفیت مسلـکـی  

 نیرو های پلیس ایفا می نماید. 
پیش ازین نیزیکهزار افسرجوان پلیس ملی افغانستان دردو دوره آمـوزشـی  
شش ماهه، ازآکادمی پلیس سیواس  رکیه فراغت حاصل نموده و این رونـد  

 درآینده نیز ادامه خواهد داشت . 
 فوتبال افغانستان چهار پله صعود کرد 

ـ باختر   01 :در ازه  رین رده بندی فیفا، فو بال افغانستان چهارپلـه  نومبر/کابل 
صعودکردودرجایگاه یکصدو بیست ونهم قرارگرفت .علی رضاآقازاده سکر ر  
جنرال فدراسیون فو بال گفت  یم ملی فو بال افغانستان پیش ازین دررده یکصد  
وسی وسوم قرار داشت که باکسب مقام قهرمانی درمسابقات جنوب آسیاو کار  
ـنـدواز رده   کردهای یکماهه  وانست در رده بندی جدیدفیفاچهارپله صعودک

قرار گیرد. مقامات فدراسیون فو بال آرزودارندرشد یم ملی فو بال  023به   000
 در سال آینده نیز ادامه یابد. 

قراراست  یم ملی افغانستان سال آینده در رقابتهای چلنج کپ آسیا کـه در  
 کشور مالدیف راه اندازی میگردد اشتراک نماید. 

سفیرامریکا :امضای پیمان امنیتی فصل  
 ت جدیدی ازهمکاری با افغانستان اس 

ـ باختر   24 : ایاالت متحده امریکامتعهدبه ادامه همکاری بادولت  نومبر/هرات 
میباشد. سفیر  2102ومردم افغانستان بخصوص والیات غرب افغانستان بعدازسال 

ایاالت متحده درکابل که به والیت هرات سفرنموده، دردیدارباسید فضل اهلل  
وحیدی والی هرات بااعالم این خبرگفت امضای پیمان امنیتی فصل جدیـدی  
ـیـمـز   ازهمکاریهای دوستانه ودوجانبه رابین کابل وواشنگتن خواهدگشود. ج
کننگهم میگویدٔمطابق به فیصله لوی جرگه مشور ی امضای پیمان امنیتـی دو  
جانبه که حضورامریکارادرافغانستان  ضمین میکند؛ به نفع هردو کشور اسـت.  

ـان  2102سفیرامریکا گفت حضورسربازان امریکایی بعد از سال   ـت ـانس ـغ دراف
متفاوت خواهدبود.بنابه اظهارات وی در صور ی که موافقتنامه امنیتی میان دو  
کشور امضا شود،امریکا  صمیم دارد در بخشهای آموزش نیروهای امنیتی افغان،  

 مشاوره و بازسازی به فعالیت های خود ادامه دهد. 
درین دیدارسیدفضل اهلل وحیدی والی هرات نیزبخشی ازدستآوردهای اداره  
ـای   محلی دربخشهای مبارزه بافساد اداری؛جلب همکاری موسسات دربخش ه
بازسازی واجرای پروژه های انکشافی را مطرح ساخت وازموجودیت وروحیه  
همکاری بین ادارات محلی و مراکزدپلوما یک درین والیت یادآوری نـمـود.  
ـادولـت ومـردم   والی هرات از همکاری جامعه جهانی دردوازده سال گذشته ب
افغانستان نیزبه نیکی یادآوری نمود واظهارامیدواری نمود  ابا داوم این همکاری  
هاصلح وثبات وامنیت درافغانستان مستقرشود.وحیدی  قاضای دولت افغانستان  
مبنی برجلوگیری ازبازرسیهای منازل مردم ملکی ؛عملیا های شبانه ؛احترام بـه  
ـلـح  در   قانون ومقررات داخلی وآغاز  الش های مشترک بخاطر استقرارص
کشور رامنطقی وخواست ملت افغانستان دانست.وحیدی ازایاالت متحده امریکا  
خواست  اریشه طالبان و القاعده را درمرزهای خار  ازافغانستان ریشه کن نمایند  
 ا صلح پایدار در کشور  امین گردد.والی هرات مفاد قرار داد امنیتی ودفاعـی  
بین واشنگتن وکابل راگسترده دانست وازایاالت متحده امریکا خواست  ا روند  

 را افزایش دهد.   2102کمکهایش بعد از سال  
ـار   جیمزکنینگهام سفیرامریکا درکابل درپاس  به سئوال جیالنی فرهاد خبرنگ
آژانس باخترگفت:ٔدولت امریکا  ضمین میکند  ادرآینده به همکاریهای خـود  
ـان ایـن   بخاطررسیدن به اهداف مشترک بادولت افغانستان همکاری کندٔ.اوبابی

ـاوت خـواهـدبـود    2102مطلب که نقش امریکا بعدازسال   ـف ـت درافغانستان م
ـلـح   ـاطـرآوردن ص افزود :مانهایت  الش میکنیم  ابعداز امضای این پیمان بـخ

 درافغانستان به   عهدات خود عمل نماییم. 
 پیام صلح قهرمانی رقابت های فوتسال شد 

ـ باختر   0 : رقابتهای فو سال امروزدرکابل باقهرمانی  یم پیام صلح  نومبر/کابل 
ـال کشـور   پایان یافت.دین محمدصافی مسئول کمیته فو سال فدراسیون فو ب
گفت این رقابتهاکه ازپنج روزقبل در جمنازیوم خراسان واقع گذرگاه کابل میان  
هژده  یم فو سال با هماهنگی فدراسیون فو بال راه اندازی شده بود،سرانجام  یم  
پیام صلح نتیجه دودرمقابل یک  یم متحدچهاردهی را شکست داد و مقام نخست  
این رقابتها را ازآن خودساخت و یم متحد چهاردهی در مکان دوم این رقابت ها  

 قرار گرفت. 

 


