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افغان مینی مارکیت و نانوایی

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

عرضه کنندۀ انواع مواد خوراکۀ وطنی

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

Western Union

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

بیمۀ استیت فارم
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هر که بیدار نباشد شبی از جهد چو چرخ
معـجز موسی داری که کنی ثعبان چوب
علم باید که کند جای تو کرسی و صدور

شکایت ازشماری ازنامزدان ریاست جمهور
به اتهام جنایت جنگی

//دسمبر/کابل ـ بی بی سی:کمسیون بررسی شکایتهای انتخاباتی افغانستـان
میگویدهف :موردشکای :جدی علیه نامزدان ریاس :جمهورومعاونان آنها بـه
این کمسیون رسیده اس.:نادرمحسنی ،سخنگوی کمسیون گف ::ازآنجاییکـه
این هف :موردشکای :جدی اس :وشماری ازنامزدان به ارتکاب جرایم جنگی
متهم شدهاند ،رسیدگی به این شکایتهاازصشحی :کمسیون خارج اسـ :ولـذا
بررسی این هف :مورد به نهادهای عدلی و قضایی محول خواهد شـدپـرونـده
های مربوط درروزهای آینده به دادستانی کل فرستاده خواهدشدو اگرشکایتها
ازسوی دادگاه باصشحی :تائیدشود،افرادمتهم از فهرسـ :نـامـزدی حـذف
خواهند شدوحتی اگریکروزقبل ازانتخابات مشخص شودکه نامزدیانامـزدانـی
واجد شرایط نیستندازفهرس :حذف میشوند.سخنگوی کمـسـیـون بـررسـی
شکای :های انتخاباتی گف :هف :مورد از شکای :هاییکه به کمسیون رسیـده
مربوط به ارتکاب جنایات جنگیس.:
فهرس :نهایی نامزدان انتخابات ریاس :جمهوری افغانستان حدود یک مـاه
پیش از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعشم شد که در آن یازده نامزد و 55
معاون آنها شامل هستند.انتخابات ریاس :جمهورقراراس :در 04حمل/فروردین
0/6/خورشیدی برگزار شود .

کابل ارزیابی سری امریکا را نادرست خواند

 56دسمبر/کابل ـ صدای امریکا :وزارت خارجه افغانستان یـک گـزارش
سری اطشعاتی دول :امریکادرباره اوضا افغانستان درچند سال آینده راکـم
اهمی :خوانده گف :پیشبینیهای این گونه گزارشها بیشترنادرس :ثابـ :شـده
اس.:گزارش»ارزیابی اطشعاتی ملی«که ازسوی04ادارۀ اطشعاتی وامـنـیـ:
ملی امریکاتهیه شده ،از گسترش نفوذطالبان ودیگرگروههای مسلح درافغانستان
تاسال 5/07هشدار داده اس.:روزنامه واشنگتن پس :که به نسخۀ ازین گزارش
سری دس :یافته ،محتویات کلی آنرافاش ساخته اس.:روزنامه نوش :اگرکابل
وواشنگتن موافقتنامه امنیتی دوجانبه را امضانکنند ،پس ازبیرون شدن نیروهای
خارجی ،افغانستان شاید در هرج و مرج فرو رود.
جانان موسی زی ،سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امااین نـگـرش رانـا
درس :میخواند»:دربیشترازیک مورد ،این گونه ارزیابی ها به صورت کامل یا
هم تا اندازۀ زیاد نادرس :ثاب :شده بود«.وی با اشاره به گزارشهای اطشعـاتـی
حکوم :امریکادرسالهای گذشته گف :رویدادهاوحوادث ،اینگونه پیش بینیها
راغلط ازآب درآورده ،نیرو های امنیتی افغان توان تامین امنی :کشوررابطـور
مستقل دارندوبیش از %6/مردم افغانستان بر نیروهای امنیتی افغان اعتماد دارند.
افغانستان بیش ازسه صدهزارمنسوب پلیس واردوی ملی دارد که مصـارف
ساالنه آنهابه بیش ازچهارملیارددالرمیرسد.امریکاو کشور های عضوناتوتعهددادن
چندین ملیارددالردرسال رابه نیروهای امنیتی افغان کرده اند.

نظر سنجی  :به ناقضین حقوق بشر رای نمی دهیم

56دسمبر/کابل ـ صدای امریکا:موسسه تحقیقاتی گلفیم اسوسیـیـ ،:کـه
مرکزآن در واشنگتن اس ،:به همکاری موسسه تحقیقاتی افغان بنام ای آی آر
سی نتایج دوراول یک نظرسنجی راطی کنفرانس مطبوعاتی درکـابـل اعـشم
نمودند .این نظرسنجی به منظورارزیابی دیدگاههای مردم افغان درموردانتخابات
ریاس :جمهوری انجام شده اس.:قرارنتایج نظرسنجی %76شرک :کننـدگـان
اظهار نمودندبه کاندیدانی که متهم به فساد استند ،رای نخواهند داد ،و  %76از
مجمو دیگرگفتندآنهابه کاندیدانی که متهم به نقض حقوق بشری استند رای
نخواهندداد.نظرسنجی طی 4روزدرصحب :با 5067تن صورت گرف .:شرک:
کنندگان به اضافه اظهارنظردرمورد کاندیدان انتخابات افغانستان ،مردم ازرئیس
جمهورآینده افغانستان خواستاربهبودوضع اقتصادی،معارف وسـایـرخـدمـات
اجتماعی شده اند.
دراین نظرسنجی همچنان میزان محبوبی :نامزدان ریاس :جمهوری درمیـان
رای دهندگان رده بندی شده اس .:قرارنتایج ارزیابی نظریات مردم ،داکـتـر
اشرف غنی احمدزی درمیان سایرکاندیدان ریاس :جمهور،حدود %56حمای:
شرک :کنندگان این سروی راکسب نموده ،داکترعبداهلل عبداهلل با 52%کسب
حمای :شرک :کنندگان درردیف دوم قرارگرفته ،بهمین ترتیب عبدالقـیـوم
کرزی  %7حمای :آرا را بدس :آورده و دردریف سوم قرار گرفته اس.:
دربین موضوعات گنجانیده درنظرسنجی گفته اندکه نظام سیاسی و حقوقی
کشورباید مبتنی بر اصول شریع :اسشمی ،تعیین شود70% .گفتندافغانستان باید
باایاالت متحده روابط خوب داشته باشد و 40%هم گفته انددول :بایدبا مخالفین
مسلح ازطریق گفتگوهای سیاسی ،جنگ در کشور را پایان ببخشد .داکترپامش
هوندر مسئول این نظرسنجی میگوید با استناد به نتایج این نظرسنجی بیشترمردم
خواهان داشتن روابط باامریکاومصالحه باطالبان هستند.
طی دوماه اخیراین چهارمین نظرسنجی اس :که درموردکاندیدان ریاسـ:
جمهورافغانستان به نشرمیرسد .درنظرسنجیهای قبلی داکتر عبداهلل عـبـداهلل در
ردیف نخس :قرار گرفته بود .

آمادگی هند برای آموزش نیروهای افغانستان

57دسمبر/دهلی نوـ آژانس خبری کوکچه :یک مقام نظامی هند از آمادگی
ارتش اینکشوربرای اعزام مربیان آموزشی به افغانستان،خبر دادوگفـ :طـرح
اعزام گروهی ازمربیان نظامی هند به افغانستان به کمیته امنیتی کابینه آن کشور
فرستاده شد.پیشترسخنگوی وزارت دفا هندازآغـازآمـوزش4/کـمـانـدوی
افغانستان در ایال :راجستان خبر داده بود.مقامات نظامی هندگفته اندتاپایان سال
 00// ،5/06نیروی امنیتی افغان آموزشهای الزم را فرا می گیرند.
اعشم آمادگی ارتش هندبرای اعزام شماری ازمربیان نظامی برای آمـوزش
نیروهای ارتش وپلیس افغانستان درچارچوب روند اجرای توافقنامه همـکـاری
راهبردی دوکشوراس :که درسال5/00امضاشد.

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

روز دیگر به سخن شمس دُرافشان نشود
ورنه صد چـــوب بینداز که ثعبان نشود

ورنه از طــور کسی موسی عمران نشود
حضرت ابوالمجد مجدودآدم سنایی غزنوی

والیان 4والیت وضع امنیتی را بررسی کردند

اول جنوری/مزارشریف ـ باختر:والی هاوقوماندانان امنیه نه والی :شـمـال
امروز دروالی :بلخ در نشستی وضعی :امنیتی والیات متذکـره را بـررسـی
کردند.دراین نشس :برعشوه والیان ،قوماندانان امنیه ،محمدیوسف نورستـانـی
رئیس کمسیون مستقل انتخابات وقوماندان قول اردوی  5/6شاهین شـرکـ:
ورزیده بودند.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

اصابت دو موشک به سفارت امریکادرکابل

52دسمبر/کابل ـ بی بی سی:سفارت امریکا درکابل درپیام کوتاهی نوشـ::
حوالی ساع 6//4:صبح وق :کابل ،دوگلوله به مجتمع سفارت اصاب :کرد.
همه امریکاییهاسالم هستند وهیچ کسی زخمی نشده اس.:دراین پیام آمده کـه
سفارت به تحقیقات درباره این حمله ادامه میدهد.
سفارت امریکا درنزدیک کاخ ریاس :جمهوری موقعی :دارد و چـنـدیـن
مرکز نظامی ودپلماتیک ازجمله فرماندهی ناتو ،وزارت دفـا وشـمـاری از
سفارتهاهم نزدیک آن واقع شده اس.:پلیس کابل گف :براساس گزارشهاییکه
به او رسیده ،ماموران پلیس درحال خنثیسازی موشکهای آماده پرتاب بودند
که دس :کم دو موشک منفجرشدند.آقای استانکزی گف :این انفجارهـاکـه
ساع7 :صبح امروزدرمحله قلعه زمانخانروی دادوپلیس رازخمی کرد .اوافزود
ماموران موفق شدند موشک سوم را خنثی ویکتن را هم به اتهام تـشش بـرای
پرتاب این موشکها دستگیر کنند.هنوزمسئولی :این رویداد را هیچ فـرد یـا
گروهی به عهده نگرفته اس:

بزرگترین لیالم اموال امریکایی درافغانستان

گوشۀ از شهرمزارشریف

جنرال زلمی ویسا قوماندان قول اردوی  5/6شاهین گف :چالش ها و تهدید
های احتمالی درانتخابات بررسی ودرحل آن تصامیم اتخاذشد .ازا فزودتاکنون
در 006ولسوالی نه والی :شمال صندوق های رایدهی انتقال گردیده اس. :

عملیات نظامی آلمان درافغانستان حدود ۱۱ملیارد
یورو هزینه داشت

 57دسمبر/برلین ـ آژانس خبری کوکچه:روزنامه آلمانی راینیشه پس :در
گزارشی نوش ::عملیات نظامی آلمان درافغانستان تاپایان امسال حدود00ملیارد
یورو برای این کشورهزینه در برداشته اس.:روزنامه این نتیجه راباتـوجـه بـه
محاسبات وبررسی هاییکه سردبیران آن ازوزارتهای مختلف درآلمان داشته اند
به دس :آورده اس.:براین اساس حدود 7.02ملیاردیورو ازهزینه مشـارکـ:
ارتش آلمان درعملیات نظامی درافغانستان ازطرف وزارت امورخارجه وحدود
دو ملیارد هم ازطرف وزارت توسعه تامین شده اس .:ازابتدای سـال 5//5در
هندوکش حدود 20نیروی آلمانی وسه پلیس کشته شده اند .رئیس ستادارتش
آلمان براین عقیده اس :که این تششها نباید بیهوده به هدر رود .اقدامات جامعه
بین المللی درصورتی میتواند موثربوده ودرطوالنی مدت باموفقی :مواجه شود
که نیروهای امنیتی بومی،مدیری،:اقتصاد وبخش حقوقی این کشور پیشرف:
رو به جلوداشته باشد.وی افزود :فورابایددر این باره شفاف سازی شـود کـه
چگونه میتوان عملیات بین المللی درافغانستان بعدازسال 5/06را دنبال کرد.
رئیس ستادارتش آلمان ازوزیرامورخارجه آلمان خواس :که از منـاسـبـات
خوب خود باجامعه بین المللی به منظورمیانجیگری دراین باره استفاده کند تاهر
چه سریعترقراردادامنیتی افغانستان وامریکا که مقدمۀ به ادامه استقرارنیروهـای
خارجی دراین کشوراس :امضا شود .

نشست معاونان شش والیت درکاپیسا

56دسمبر/کابل ـ باختر:درنشستی که باشرک :معاونان والیات کاپیسا ،پروان
 ،پنجشیر ،میدان وردک ،دایکندی وبامیان درشهر محمودراقی برگزارشد ،روی
مشکشت ودریاف :راهکارها برای حل آن با استفاده از تبادل تجـارب ادارات
مربوط بحث گردید.ارتقای ظرفی :کاری کارمندان ادارات دولتی والیات یاد
شده محور اصلی بحث این نشس :راتشکیل میداد .معاونان والیات مشـکـشت
کاری فرا راه ادارات مربوط شانرابیان کردندوتاکیدشد تابااستفاده ازتـجـارب
کاری یکدیگربرای دریاف :راه حل ها ،مشکشت همکاری میان ادارات ایـن
والیات گسترده تر گردد.دراین نشس :ازهمکاری اداره یوناماکه دربلندبـردن
سطح ظرفی :کاری کارمندان ادارات والیات مذکورمساعی به خرچ داده اس:
قدردانی صورت گرف.:

انتقال رهبری ومدیریت مسئولیتهای امنیتی
به مشاوریت امنیت ملی

56دسمبر/کابل ـ باختر :درجلسۀ امروزشورای امنی :ملی ابتدا روی چگونگی
تداوم کارکمسیون انسجام پروسه انتقال ،صحبته صورت گرف :و تصمیم اتخاذ
شدتامشاوری :امنی :درکنارسایروظایف منحیث مرجع مسئول ،تصمیم گیرنده
ورهبری کنندۀ پروسه انتقال ازنیروهای بین المللی به حکوم :افغانستان میباشد.
براساس این فیصله مشاوری :امنی :ملی افغانستان وظیفه دارد تا روند یاد شده را
الی ختم آن پیگری و رهبری نماید .متعاقبا ًبشمول روسای عمومی امنی :ملـی
واداره مستقل ارگانهای محلی ،وزرای بخش امنیتی درموردوضعی :عـمـومـی
امنیتی کشور ،گزارشهای تفصیلی را ارایه نمودند.وزیـرامـورداخـلـه بـاارایـه
گزارش مربوطه خاطرنشان کردکه هیئ :عالیرتبه نیروهای امنیتی بشمول رئیس
کمسیون انتخابات هم اکنون مصروف بازدیدازوالیات مختلف اس :تـاوضـع
امنیتی را از نزدیک مشاهده وبررسی نماید.قراراس :هیئ :تا02جدی امسـال،
یک تحلیل واقعی درمورد وضعی :امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاس:
جمهوری راتهیه وبه جلسه شورای امنی :ملی ارایه نماید.درگزارش های ارایـه
شده روی وضعی :امنیتی والیات سمنگان ،ننگرهار ،پروان وسـایـروالیـات
صحبتهای تفصیلی صورت گرف :که در زمینه تصامیم الزم اتخاذ گردید.
درختم جلسه داکترسپنتامشاورامنی :ملی روی محتویـات مسـوده سـنـد
چگونگی حضورقوتهای ناتوبعداز 5/06صحب :نموده ،یادآورشد که ترجمه
متن دری سند تکمیل و روی ترجمه متن پشتومسوده کار جریـان دارد .وی
گف :که موضو متذکره برای مطالعه و بحث در اجندای جلسهء آینده شورای
امنی :ملی شامل گردد .

56دسمبر/لندن ـ رادیوآزادی:دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیرش
مطلبی رادرموردافغانستان به نشررسانیده ودرآن ازبزرگترین لیشم اموال امریکا
درافغانستان ،سخن گفته اس.:به نوشته نشریه ،در ماه جنوری سال آینده ،اردوی
امریکا تانکرهای به ارزش ملیونها پوند ،وسایل ،خیمه ها ،جنراتورهاودیگرلوازم
رادرافغانستان ،قبل از ختم ماموری :جنگی اش در پایان سال آینده به فـروش
می رساند.دریک سند مزایده که روزجمعه منتشرشد ازخریداران دعوت شده
تا این اموال رابه قیم :خیلی نازلترازقیم :اصلی آن بخرند.ولی یک مشـکـل
عمده وجود داردوآن اینکه ،خریداران این اموال را چنان که هستندودرهرجای
که هستندمیخرند ،یعنی امکان داردیک خریدار اموال خریده اش راازخطرناک
ترین نقطه های افغانستانبردارد.
اموال امریکایی که لیشم میشوند شامل همه ضروریات یک قرارگاه بـزر
نظامی اس ،:یعنی ازسیستمهای آبرسانی گرفته تاآشپزخانه و ماشین های بزر
لباس شویی وغیره .خریداران فقط64ساع :دارندکه اموال خریده شده شانرا
ازهر نقطه افغانستان که باشد بگیرند ،بدون درنظرداش :اینکه ایـن امـوال در
بگرام اس :یا در گوشهء دور دس :در جنوب افغانستان در نزدیک طالبان .

کاردو پروژۀ میدان هوایی کابل خاتمه یافت

52دسمبر/کابل ـ باختر:کاربازسازی خط تکسوی وتوقفگاه میدان هوایی بین
المللی کابل ختم وامروزبه بهره برداری رسید.داوودعلی نجفی وزیرترانسپورت
وهوانوردی میگویداقدام بازسازی بخشهای ازمیدان هوایی کابل که مـاامـروز
شاهدافتتاح دوپروژه بسیارمهم ایجاد خط تکسوی وتوقفگاه طیارات میباشـیـم
کاراین دوپروژه دراوایل سالروان میشدی آغاز وامروزبه پایه اکمـال رسـیـد.
هزینه این دوپروژه بالغ 7//7ملیون دالرمیگرددکه ازکمکهای بشعوض مردم
جاپان پرداخ :شده .سفیرجاپان تعهدنمودکه دربازسازی افغانستان بخصـو
پروژه های زیربنایی آن توجه بیشترکشورش رامعطوف خواهد نمود .
به گفته داکترمحمدیعقوب رسولی رئیس میدان هوایی بین المللی کابل ،این
میدان ظرفی :نشس :وبرخاس :هرنو طیاره را دارا بوده وسازمان هوانوردی
ایکلو معیاری بودن میادین افغانستان را پذیرفته اس. :

منصورفقیریار بهترین دروازه بان آسیا شد

56دسمبر/کابل ـ باختر:منصورفقیریار دروازه بان تیم ملی فوتبال افغانسـتـان
برترین دروازه بان قاره آسیاشد .فدراسیون فوتبال آسیا اسامی ده بازیکن برتـر
قاره آسیارااعشم کرد که به اساس این فهرس :منصور فقیریار دروازه بان تیـم
ملی فوتبال کشور برترین دروازه بان قاره آسیا انتخاب شد .به باورکارشناسـان
کارفردی وتیمی و درخشش فقیریار در رقابتهای فوتبال جنوب آسیا که درآن
افغانستان لقب قهرمانی رابخوداختصا داددراین گزینش بی تاثیر نبوده اس. :
فقیریارنامزدکسب لقب بهترین پدیده ورزش سال  5/0/آلمان نیز میباشد .

دهشت افگن توسط مردم محل کشته شد

57دسمبر/پلخمری ـ باختر:یک دهش :افگن که درترور رئیس پیشین احیـا
وانکشاف دهات والی :کندزدس :داش :درحملۀ باشنده های محل دروالی:
بغشن امروزشناسایی شده وبقتل رسید.عبداهلل ازافرادوابسته به گروه تروریستی
جنداهلل هنگامیکه قصدداش :با همکارانش دربخشهایی ازولسوالی بغشن مرکزی
حمشت تروریستی انجام دهد ،بعدازشناسایی موردحمله قرارگـرفـ :وجـان
باخ.:این فردبعنوان یکی ازعوامل اصلی ترورانجنیر محمد شفیق علمیار رییس
احیا وانکشاف دهات والی :کندزیاد می شد.انجنیرعلمیار دوماه قبل ازمسـیـر
شاهراه بغشن کندزازسوی افرادوابسته به گروههای مشترک جنداهلل وطـالـبـان
ربوده پس از دوهفته ماموران امنیتی جسد تیرباران شده اش را به دس :آوردند.

ناتوکشته شدن سه سربازاش راتائیدکرد

 57دسمبر/کابل ـ باختر:یک مهاجم انتحاری موترمملوازمواد انفجاری اش را
بعدازظهرامروزدربرابرکاروان نظامیان ناتودرنزدیک گمرک کابل منفجرکرد..
ناتو با انتشارخبرنامۀ تاییدکردکه سه سربازاش در این رویدادکشته شده اس.:در
این خبرنامۀ هوی :سربازان کشته شده افشا نشده اس. :

عامل شکنجۀ بیرحمانۀ دو هراتی دستگیرشد

57دسمبر/هرات ـ باختر:درپی نشرفلم تصویری ازل :وکوب و شکنجه دو
جوان بدس :یک باشنده هرات ازطریق رسانه های تصویری ،متهم اصلی قضیه
ازسوی منسوبان امنیتی شناسایی ودستگیرشد.این مردکه نثاراحمدچرخی ارباب
محلۀ سنوگرد حومۀ شهرهرات خوانده شده درین تصاویر دوتن ازجوانان را به
شکل بیرحمانه ل :وکوب مینماید.اودرتحقیقات ابتدایی بجرمش اعتراف نمود
اماگف :افرادیکه درفلم دیده میشوند ,اقدام به دزدی اموال مردم نموده بودند.

هفته نامۀ امید
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محمدنعیم کبیر

سکرمنتوـ کالیفورنیا

به پیشواز سالی که ازبهارش پیداست !

یکسال دیگر برسالهای متوالی پ ُرازمشق :ومصیب :باالی مل :افزوده شد،
وسال دیگری پیشروا س .:سالی پر از بیم و امید ،سالی که سایۀ شوم هیـوالی
وحشتناک یک رژیم مذهبی افراطی قبیلوی به کشورسایه افگنده اس.:
برروان پاک همۀ شهدای راه حـق
وآزادی وآنهایی که طی سـال هـای
گذشته در اثرحملۀ تبهکاران به رحم:
حق شتافته اند ،درود نثار باد ،و ورود
سال نو به همه وطنداران ومردم سراسر
جهان مبارک باد .
خروج قوتهای ائتشف بین المللـی،
موافق :نامۀ دوجانبۀ امنیتی و انتخابات
ریاس :جمهوری ،در سال آیـنـده از
وقایع مهمی اس :که تاریخ آینـــــدۀ
محمدنعیم کبیر
وطن را رقم خواهد زد .
خروج قوت های ائتشف :مراحل مختلف اشغال افغانستان توسط قوتهای بین
المللی ،که دررأس آن امریکاقراردارد ،باختم سال 5/0/به پایان رسید .همانطور
که درنوشته های قبلی ازین قلم ،این مراحل بعضا ً تشریح شد ،امریکاتوانس :در
تمام نقاط افغانستان پایگاههای نظامی خودراتأسیس نماید وتحکیم بخشد .زیرنام
مقابله باتروریسم بین المللی ،دریک ستراتژی جنگ وگریزباطالبان ،فرصتهـای
الزم برای تکمیل مراحل اشغال ایجادشد .طالبان بااستفاده ازین فرص :کـه در
اختیارشان بنابرنظرهایی گذاشته شد ،توانستندمجدداًبه حیث یک قدرت نظامی
مطرح وعرض اندام نمایند.سران طالبان درکویته وپشاوروسایرشهرهای پاکستان
آزادانه به تعلیم وتربیه وتسلیح جنایتکاران وارسال آنهابه افغانستان ،باخاطـرآرام
مصروف شدند .توقع میرف :باحذف چهره های مطرح طالبان توسط امریکا ،به
این غایله زودترپایان داده شود .ولی چنین نشدودرسایۀ روابط تنگاتنگ امریکابا
پاکستان ،طالبان توانستنددوباره به حیث یک خطر جدی درسیاس :افغانسـتـان
رویکارآیند.
همسویی حامدکرزی باطالبان درزمان تسلط پنج سالۀ شان وطی سیزده سال
اخیر ،باالخره امریکا رامجبورنمودتایکعده جنایتکار طالب رااز زندان گوانتانامو
بی و اززندان بگرام آزادنماید ،که باعث تقویۀ بیشترصفوف طالبان شد.
درقطر بیرق امارت اسشمی پس ازدوازده سال ،مجددا ً بصورت رسمی بـه
اهتزاز درآورده شدومشاورین امنی :ملی پاکستان رسما ً قیمومی :طالبان رادرین
رویداد مانندهمیشه بعهده داشتند .ایاالت متحده بابراه انداختن مذاکرات مخفی
باطالبان ،ماموری :اصلی قوتهای عسکری خودراکه محواین گروه اعشن شده
بود ،تعویض نمودند .اظهاراتی هم دال براینکه (طالبان دشمنان امریکانیستند) در
رسانه ها به این باورصحه گذاش.:
در0/سال گذشته ،مبالغ هنگفتی برای تأمین حوایج نظامی و لوژستـیـکـی
قوای بین المللی درافغانستان سرازیرشد .حکوم :با دریاف :مقادیربی حسـاب
پول های بادآورده ،دررأس فاسدترین کشورهای جهان قرارگرف.:
النه های تروریستی بعدازسال  5//2باهمیاری وهمکاری مهره های فـاسـد
حکوم :کرزی ،ازپاکستان بداخل شهرهای افغانستان انتقال یاف ،:قبیله پرستان
باحمای :بیدریغ ودراختیارقراردادن پناهگاهها برای جنایتکاران ،زمینۀ بیـشـتـر
فعالیتهای تروریستی وانتحاری رامهیا نمودند .طی 0/سال گذشته مافیای مـواد
مخدر ،سالهای بالندگی خود راپش :سرگذاشتند ،درحالیکه مزار کوکنار ،سر
مایه های بزرگی را برای قاچاقبران مهیاداش ،:ولی هیچ سودی برای زارعین بار
نیاورد .مافیای موادمخدر بحیث قدرت موازی باحکوم :عرض اندام کرد.
اداره یامنیجمن :دوایردولتی درکنترول جوانان کم تجربه ،خشهای عمیـق
تری را درجریان مصارف دولتی ایجادنمود .موسسات دولتی با نارسایی ،نبـود
برنامۀ منظم وحضورفساداداری حتی قادربه مصارف بودجۀ عادی خودنشدنـد.
بی نظمی اداری زیرحمایۀ امریکا،موسسات دولتی رابه ادارات عاطل وبـاطـل
مبدل ساخ. :
دس :آوردهای سیزده سال اشغال افغانستان ،گرچه برای نظامیان پنتـاگـون
شایدبااهمی :باشد ،ولی برای مردم عادی افغانستان منفعتی نـداشـ ،:فـقـرو
بیچارگی ،بی خانگی وبی نانی درروستاهاوحاشیۀ شهر هاکماکان بیداد می کند.
قسم :بزر نظامیان بین المللی درحالیکه بار وبسترخـودرابـرای خـروج از
افغانستان می بندند ،عدۀ ازآنهابرای حضورده سالۀ دیگرآمادگی میگیرند.
موافقتنامۀ دوجانبۀ امنیتی :مرحلۀ اخیراشغال افغانستان ،قانونمند ساختن آن
باامضای پیمان ستراتژیک وضمیمۀ آن موافقتنامۀ امنیتی میباشد .برای یک دهۀ
آینده امریکادربیش ازده پایگاه بزر حضورنظامی دایمی خودرابیشتر خواهد
نمود .امضای موافقتنامۀ امنیتی ویا ردآن ،سئوالهای زیادی راایجادنموده اس،:
سئوال عمده اینس :که آیاباحضورامریکاطی دهسال آینده ،کشورمیتـوانـداز
بحران کنونی نجات یابد وبسوی ترقی وامنی :گام بردارد ،ویااینکه با تحمیـل
یک رژیم معجون مرکب ازطالبها ،حزب اسشمی وقدرتمندان محلی ،بازدوباره
بسوی هرج ومرج گام برخواهد داش:؟
کرزی دوازده سال تمام وق :داش :تاخواستهای خودرابرای تأمین منافـع
ملی عنوان کندوبرای تحقق آن پافشاری نماید .کرزی بایک سیاس :خارجـی
قاطع دربرابرپاکستان میتوانس :امریکا رابرای حرک :دریک مسیـرتـطـبـیـق
خواستهایش وادارسازد .کرزی می توانس :بایک موقف ملی دربرابردشمنـان
مردم ،که هرروزفاجعۀ تازه می آفرینند ،ازقوای امنیتی درقلع وقمع کامل طالبان
استفادۀ اعظمی نماید .ولی ازاول معلوم بودکه منافع ومصالح مـلـی ،امـنـیـ:
وپیشرف :درکلۀ کرزی مفاهیم دیگری دارد ،واومرد تصمیم و قاطعی :واهلی:
زمامداری نیس .:این نارسایی های اوزادۀ چسپیدن به منافع خانواده وقبیله اس،:
ومل :وسیلۀ شددر دس :اوبرای رسیدن به این منافع زش :وغیرملی .
کمترتردیدی درموردعشیق قبیلوی کرزی بامشعمر ،گلبدین وجنرالهـای
پشتون تبارآی اس آی موجوداس .:رویدادهای حساس هفته های اخیـرازیـن
ارتباطات نامشرو پرده برداش( ،:دنباله درصفحۀ ششم )
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داکترعبدالغفور روان فرهادی

سن رامون ـ کالیفورنیا

یگانه سفراروپایی شهیداحمدشاه مسعود

یگانه سفراروپایی شهیداحمدشاه مسعود
درآغازاپریل5//0واقع شد .این سـفـر
تاریخی ،که دارای نتایج مثب :سیـاسـی
بود ،پنج ماه پیش ازشهادت او صـورت
پذیرف . :به مناسب :دوازدهمین سالگرد
این شهادت وتجلیل روزشهید ،مجلسی به
تاریخ 07سپتمبر 5/0/ازطرف افغـانـان
شمال کالیفورنیادرشهر فریمون :برگزار
شد.اینجانب دروق :محدود ،چندی از
سطوراین بیان مختصرآن سفرتاریخی را
درآن مجلس قرائ :کردم ،واینک قرار
وعده ،متن کامل بیانیه رادرجریدۀ امیدبه
چاپ میرسانم ،زیراصفحه ای چـنـداز
تاریخ معاصروطن عزیزمی باشد .
*
*
*
احوال وطن درآن زمان  :برای اینکه معنای این سفردانسته شود ،باید درچند
سطری دربارۀ احوال فاجعه بارافغانستان ازنظرامنی :واحوال جنگی ،یعنی تجاوز
خارجی ومقاوم :افغانان بیان کنیم .بیادآریم که هف :سال پیش ازاین سفر ،به
تاریخ57سپتمبر،0664طالبان به مساعدت مشاوران نظامی پاکستان برشهرکابـل
مسلط شدند .حکوم :قانونی افغانستان به سم :شمال کشورانتقال کرد .زعیـم
سابق کمونیس :افغانستان ،داکترنجیب اهلل احمدزی ،حاضرنشدکه بسوی شمال
حرک :کند ،ودفترملل متحددرکابل راکه ازچهارسال به اینسودرآن پناهگزین
بود ،ترک نماید .نخستین اقدام طالبان به قتل رساندن زعیم سابق کمونیس :بود.
نجیب66سال داش.:
مقاوم :جدی دربرابرسلطۀ طالبان ازشمال کشورآغازشد ،وشهید احمدشاه
مسعودفرمانده عمدۀ این مقاوم :بود ،وبادیگرمقاوم :کنندگان متفق شدوتـا
زنده بود هرگزنگذاش :طالبان،که آلۀ دس :آی اس آی پاکستان بودند ،برهمۀ
خاک افغانستان مسلط شوند.
سازمان ملل متحدحکوم :استادبرهان الدین ربانی مرحوم راکه در مـزار
شریف انتقال یافته بود ،مانندسابق برسمی :میشناخ :وهرگزدستگاه طالبان رادر
مقام نمایندۀ مل :افغانستان قبول نکرد ،وهمۀ کوششهای پاکستان برای معرفـی
طالبان درمقام نمایندۀ رسمی افغانی به ناکامی مطلق انجامید .بجزپـاکسـتـان و
عربستان سعودی وامارات ،همه کشورهای جهان دول :استادربانی رابرسمیـ:
می شناختند.
بیادآریم که بتاریخ 50اگس0667:یکی ازدوستان ومخلصان احمدشاه مسعود،
یعنی عبدالرحیم غفورزی ،که تازه صدراعظم مقررشده بود ،باچـنـدیـن مـرد
سیاسی افغانستان ،دراثرسقوط طیاره دربامیان جهان فانی راودا گفتند ،واز این
فاجعه آزادیخواهان افغانستان بشمول احمدشاه مسعود ،سخ :اندوهگین شدند.
در0667اسامه بن الدن فتوی صادرکردکه بایددرمقابل امریکاجهاد مسلمانان
جاری باشد ،واگرامریکاییان درنتیجۀ این جهادبه قتل برسند بجـاخـواهـدبـود.
حکوم :امریکااین فتوای اسامه بن الدن راجدی نگرف :واهمی :نداد.
ازطرف دیگر ،درسال5///و 5//0طالبان دربین اکثرملل جهان بدنام شدند
زیراتمام حقوق زنان ،بشمول حق باسوادشدن وتحصیل ایشان رازیرپا گذاشتـه
بودند ،ونیزمردم افغانستان رابه اساس تعصب فرقوی ومذهبی به قتل میرسانیدند.
اگرچه طالبان هرگزموفق به شامل شدن درملل متحدونماینـدگـی کـردن از
افغانستان درسازمان جهانی نشده بودند ،امایک دفتربنام نمایندگی درفلشـنـگ
(واقع حاشیۀ نیویارک) داشتند ،که فقط وفقط نمایندگی دایمی پاکستان درملل
متحدباآن سروکارداش .:همان دفترغیررسمی رانیزحکوم :امریکا بسته کرد.
به تاریخ اول مارچ5//0طالبان که ازمدتی به آنسوبامیان رازیرسلطۀ خـود
داشتند ،بامساعدت انجنیران مربوط القاعده ،که ازپاکستان آمده بـودنـد ،دو
مجسمۀ عظیم بودا رامنفجرساختند .این جرم ایشان را نه تنهاملتهای بودایی بلکه
همۀ جهان علم وفرهنگ ،خیان :وجفای بزر شمردندومسلمانان بافرهـنـگ
بشمول افغانان ،ازآن جمله احمد شاه مسعـودسـخـ :انـدوهـگـیـن شـدنـد،
ویونسکوآنرافاجعۀ برز بشمار آورد .سال شمسی به آخررسیدوبـتـاریـخ5/
مارچ 5//0مشعمر جشن نوروزرا نشانۀ کفراعشن وتجلیل آنرا قدغن کرد.
درمیدان جنگ ،طالبان افغانی ،طالبان پاکستانی وحتی دسته های سـپـاه و
افسران نظامی پاکستان درقندوزمی جنگیدند ،تابدخشان رابه دس :آرندوبرهمۀ
افغانستان مسلط شوند ،وتمام مقاوم :افغانان رادر هم شکنند .امااحمدشاه مسعود
وسپاه او باایشان سخ :میجنگیدند .از طرف دیگرحرکات مقاوم :مسلح در
غور ،نیمروز ،ودیگرنقاط افغانستان برضدطالبان دوام داش .:طالبان هرگزبرهمۀ
افغانستان مسلط نشدند.
آغازسفر مسعود شهید به اروپا :شهیداحمدشاه مسعود وهیئ :همراهـان او
(یکعده فرماندهان اقوام پشتون ،اوزبیک وهزاره) توسط طیاره ازشهردوشنبه به
پاریس رسیدند .یکی ازشخصیتهای برجستۀ فرانسه جنرال مـوریـان Moriand
متکفل پذیرایی اوبود .مقامات رسمی فرانسه هیئ :افغانی رادرهـوتـل اتـنـه
Atheneeجا داد .دپلوماتان افغان ازلندن وآلمان رسیده بودند .اینجانب که سفیر
ونمایندۀ افغانستان در ملل متحددرنیویارک بودم ،به پاریس سـفـرکـردم ودر
اجرای کارهای این مسافرت تاریخی وظیفه داشتم .داکترعبداهلل عبداهلل کفیـل
وزارت امورخارجۀ افغانستان نیزدرمعی :شهیداحمد شاه مسعودحاضربود .طی
این سفرزبان مذاکرات بیشترفرانسوی بودوهمایون تندردرمواردمختلف بشمول
مشقاتهاوکنفرانسها ترجمه میکرد.
اهداف سفرمسعودشهید :مسعودشهیدازکشورهای اروپای غربی طلب پول و
اسلحه نمیکرد .درهمه مشقاتهای سیاسی خویش از اروپای غربی توقع مساعدت
سیاسی راداش .:آنچه او ازاروپا طلب میکرددارای دوجنبۀ مهم بود0:ـ مساعدت
سیاسی برضدطالبان وطرفداری سیاسی ازمقاوم :مردم مقابل طالبان5 ،ـ فشـار
(دنباله درصفحۀ ششم)
سیاسی آوردن برپاکستان تاازاعزام جنگندگان

فرهاد میرزا

انندل ـ ورجینیا

کرزی قرارداد امنیتی را امضا می کند

خداکند رسانه هااز بهم اندازی مردم مادست بکشند
کرزی ازشرو حکوم :مؤق ،:عبوری وبعدهم انتخابی که مراتب آنـرا
همه بخاطرداریم ،که نخس :بامداخلۀ بیرونی وبـعـدهـم درانـتـخـابـات آزاد
دموکراسی ،باقانون شکنی هاوافتضاحاتی که همه به نفع اوبود ،به قدرت رسید،
ویا بگویم به سلطن :رسید! پیوسته ازطالبان به انوا مختلف طرفداری کرده وبه
باداران پاکستانی شان(دشمنان شماره یک کشورما) درلفافۀ جنگهای زرگـری،
که یقین داریم به کسی پوشیده نمانده ،روابط بسیارنزدیک داشته اس.:
پیشنهادات متواترآشتی اوباطالبان ،درعرصۀ بیشترازیکدهۀ حکوم :عاطل
وفاسداو که عزت وحیثی :وآبروی کشورعزیزما قربانی سیاستهای مرموز و
خودخواهانه وغیرملی گرایانۀ اوشده ،همیشه ازطرف مشعمر ،این خاین وقاتل
مردم ماردشده اس ،:اماکرزی ازطرفداری وخوشبینی اش به این گروه مزدور
وچاکران پاکستان دس :نکشیده ،ودرتمام دوران حکمروایی خودبـاخـطـاب
(جنگجویان ناراض) و(ددی کور بچیان) به دفعات صدهاطالب را از بنـد رهـا
کرده وآنهامجدداًبه کشورماحمله وبه کشتاربیگناهان دیگرپرداخته اند ،که گفته
میتوانیم دس :کرزی ازهرکس دیگربه خون مردم کشورش رنگین تراس.:
اگرکرزی رابنابرخوشبینی وجانبداری اش ازطالبان چنانکه درباال نوشتـیـم،
قضاوت کنیم ،بایدبگوییم که او یا ازلحاظ عشیق قومی ویا تاییدعقایدمذهبی و
یاهم ازترس آینده وقتی دیگررئیس جمهور نیس ،:شایدازاین گروه جـاهـل
طرفداری میکند ،وحتی فعشحاضر شده برای خوش ساخـتـن آنـهـاوبـاداران
پاکستانی شان ،یعنی برادران عینی ودوگانگی خودش ،ازامضای قراردادامنیتی
باامریکا ابا ورزد .
اماازآنجاییکه این آدم درتمام مدت حکمروایی اش آنقدرمرموزوباصطشح
درون پخته بوده اس ،:به مشکل میشودقاطعانه حکم کردکه بنابهمین ملحوظات
ازامضای این قراردادخودداری مینماید ،در حالیکه شایدعوامل دیگری درذهن
قهرمان چپن پوش ماباشد ،که ما نتوانیم حتی حدس آنرا هم بزنیم !
بهرترتیب ،بایداین راگف :که بااینهمه انتقادات وبدگوییهایی که به او نسب:
میدهیم واز اوهیوالی عاطل وبیکاره ونافهم وبی احساس و  ...تراشیده ایم ،شایدا
و غیرازآن باشدکه مااورارقم زده ایم .کرزی یک شخص تحصیل یافته اسـ:
که ماستری اش رادرعلوم سیاسی از هندوستان گرفته ،درآوان حکوم :ربانی
معین وزارت خارجه بود ،واکنون هم تقریبا ً05سال دررأس رهبری افغانسـتـان
قراردارد ،که به یقین ازهمه مشکشت ونارساییهای کشورش نسب :به هرکسی
داناتروآگاه تراس.:
اونیک میداندکه عسکروپلیس افغانستان فعشبهیچ ضورت آمادۀ دفـا از
کشور نیس ،:وایجاب تعلیم وتربیه وسشح ومهمات وتجهیزات حربی بیشتر را
مینماید ،که به بلیونهادالرمصرف دارد ،ومتأسفانه حکومتش درحال حاضرحتی
قادربه پرداخ :معاش واعاشه واباتۀ آنهانیس .:او نیک میداندکه کشورش در
همه ساحات زندگی محتاج کمکهای خارجیس ،:چه دراین دوازده سال کـار
هایی صورت نگرفته که منفع :وعایدی بیاورد ،ومردم کشورش راازفقـر و
گرسنگی وحتی ازبی سرپناهی نجات بدهد .هزارهاخیمه به نام ملل متحدبـرای
مهاجرین برگشته ازپاکستان وایران درپایتخ :کشورکه با چه حال :فشکتباری
زندگی میکنند ،مؤیداین حقیق :اس.:
اونیک میداندکه مشکل طالب گذشته ازآنکه حل نشده ،شدت بیشتر یافتـه
ودرپهلوی قتل وویرانی وتباهی ،مانع امنی :ورفاه وبازسازی نیزشده اس .:او
نیک میداندکه گروههای فعال طالب وحزب گلبدین ویکعده ازقوم گـرایـان
افراطی دیگرکه درمواضع حساس حکوم :راه یافته اند ،همه خریده شده هاو
مزدوران پاکستان اند ،وبرای ارضای خاطرباداران شان چقدردرخنثی ساختن این
معاهدۀ امنیتی فعالی :می کنند.
اونیک میداندکه پاکستان ازشرو جهادمقدس ماباشوروی تاحال چه روش
خصمانۀ رابرای رسیدن به اهداف شومش دنبال میکند .اونیک میداندکه اگـر
برای انتخاباتیکه پیشرواس ،:ترتیبات درس ،:که دردو دورانتخابات گذشـتـه
توسط قوای امریکاوناتوگرفته شد ،اتخاذ نشده وجلوهرگونه زور وفشـار و
تقلبات وقانون شکنی هاگرفته نشود بروز رویدادهای ناخوش آیند ودرگیری
جنگهای گروهی وقومی در سراسرکشور بعید ازامکان نیس .:اونیک میداندکه
دامنۀ این جنگهاکه بسیاردشواراس :جلوآن گرفته شود ،باعث متفرق شدن و از
هم پاشیدن وحتا تجزیۀ کشورخواهدشد.
بادرنظرداش :اینهمه واقعیتهاوازهم گذشته ،خواس :اکثری :قاطع مـردم
کشور ،نمایندگان لویه جرگۀ مشورتی که خا برای این امر تشکیل جلـسـه
دادند ،پارلمان افغانستان ،وحتاتاییدکشورهای چین ،هندوستان ،روسیه وهمچنان
پاکستان که هیچگاه حضورامریکا رادر منطقه لبیک نگفته اند ،بازهم ازامضای
این قراردادکه درکوتاه مدت ودرازمدت به نفع کشورمااس ،:ابا مـی ورزد،
میداندچه پیآمد هاومشکشت عظیمی رابارخواهد آورد .
به عقیدۀ من باآنکه تبصره های زش :وبدی دراین قسم :ازهمه رسانه های
درون وبرون مرزی گزارش می یابد ،وبه کرزی تاپه های ازهرقبیل زده میشود،
اماعقل وشعورانسانی ،هوی :افغانی وحب کشوریکه درآن به دنیاآمده وبه آن
منسوب اس ،:برای اوحکم خواهدکردکه برای رفاه وسعادت مردم ونجات و
اعتشی کشورش در پای این قرارداد امضابکند ،وبه این غایله که زیب وزین:
همه رسانه های دنیاشده ،پایان بخشد.
همچنانکه این قرارداد به نفع ماس ،:به نفع امریکانیزمیباشد .حضور قـوای
امریکادرپایگاههای ستراتژیک بعدازاخراج عساکرجنگی شـان در5/06کـه
تعداد عساکرشان هنوزتثبی :نشده ،همراه باچندین هزار عسکری که برای تربیۀ
عساکر وپلیس ماویابه صورت مشاورباقی میمانند ،که مصارف آن به بلیـونـهـا
دالرتخمین شده ،محض برای گل روی ما کمکهای بشعوض نبوده ،البته پـای
منفع :خودشان نیزدر میان اس. :
قبول//2بلیون دالربرای مصارف تربیۀ عساکروپلیس ما و2//بلیـون دالـر
برای دیگرکمکهای اقتصادی بعدازخروج عساکرشان در 5/06و تلفات هزارها
جوان شان ،بامصارف دیگرنزدیک به یک تریلیون (دنباله درصفحۀ هفتم)

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

امیر امان اهلل خان

Tel/Fax : (703) 491-6321 Cell:(571)435-4604

تاریخ افغانستان از  1919تا 1933

ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

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

mkqawi471@gmail.com

صفحۀ دوم

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

هفته نامۀ امید

عبدالودود ظفری
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شمارۀ 469

نگرانی از آینده

المیداـ کالیفورنیا

اگرموافقتنامۀ امنیتی امریکا وافغانستان امضا نشود

*مردم از افغانستان فرارمی کنند* ،مردم دربرابرکرزی قیام می نمایند* ،
انکشاف اقتصادی از %91/9درسال پیش به  %/11در 31/1سقوط کرد* ،
درحدوددوصدهزارنفردر31/9به کشورهای همسایه مهاجرمیشوند * ،افغانستان
همانندعراق به بدامنی مواجه میگردد.

گزارشی زیرعنوان »افغانها ازآیندۀ بدون امریکادرتشویش اند«به قلم مارگریتا
و نتن هاج درشمارۀ/دسمبر5/0/روزنامۀ وال ستری :ژورنال به نشر رسـیـده
اس .:پس ازیک تبصرۀ کوتاه ،برگردان گزارش خدم :تقدیم میشود .
چنان معلوم میشودکه نبض مردم ونبض اقتصادافغانستان بصورت مطلـق بـا
موافقتنامۀ امنیتی گره خورده که بااظهارات ضدونقیض آقای کرزی وبیانـات
مقامات امریکا وناتو ،هرآن درنوسان میباشند .وقتاکه لویه جرگۀ مشورتی بـر
خشف ارادۀ آقای کرزی وحلقۀ نزدیک به او ،موافقتنامۀ امنیتـی امـریـکـاو
افغانستان رادرشرایط کنونی به نفع مردم تشخیص دادوامضای هرچه زودترآنرا
تقاضا نمود ،مردم نفس راح :کشیدند ،امیدواربه آینده شدند ،وپول افغانی در
برابر اسعارخارجی صعودکرد .ولی درختم جلسات جرگه وروزهای پس ازآن،
که کرزی درامضای آن شرایط نوپیش کشید ،امیدهابه یأس مبدل شد وارزش
افغانی سقوط کرد ،چنانچه رئیس بانک مرکزی افغانستان طی یک مصاحـبـه
بااعتراف به سقوط ارزش پول افغانی ،ازنزول بیشترقیم :آن هشدار داد.
چندروزبعدتر ،زمانیکه جان کری وزیرخارجۀ امریکاتغییرموقف امریکارا در
این مورداعشن کردوبیان داش :که حکوم :اوباما در امضای زودموافقتنامه پا
فشاری نمیکندوآنراپس ازانتخابات بارئیس جمهورآینده که درماه اپریل 5/06
انتخاب میگردد ،میگذارد ،یکبار دیگرمردم میدوارشدند ،اضطراب کـاهـش
یاف :وقیم :پول افغانی باردیگر باالرف.:
یکی ازدوستان صاحب مطالعه ،کشمکش آقای کرزی راباحکوم :امریکـا،
یک جنگ زرگری خواندوازامکان دوحال :ناشی دانس0 ::ـ چون حکوم:
امریکا درافغانستان عمش شکس :خورده وبرنامه داردکه بصورت کامل قـوای
خود راخارج گرداند ،آقای کرزی به هدای :امریکا ظاهراًبرامریـکـادرمـوارد
مختلف می تازدوحتاآنرایک قوت استعماری میخواند ،تاامریکابهانۀ برای خروج
کامل پیداکند ،و به مردم نشان دهدکه امریکادراثرشکس :نه بـلـکـه دراثـر
فشارحکوم :افغانستان ازآنجاخارج شده اس5 ،:ـ کرزی وامریکابه مـوافـقـه
رسیده اندکه کرزی ازامضای موافقتنامه تاآنجا سرتکانی کند که مردم افغانستان
مجبورشوند بخاطرآینده وآرامی خود ،ازکرزی مصرانه تـقـاضـاکـنـنـدکـه
موافقتنامه راامضا بدارد .چنانچه هم اکنون همین حال :ادامه دارد.
درهردوحال :کرزی بصورت پنهانی ازامریکاتضمین هایی گـرفـتـه کـه
دیگران ازآنها بیخبرهستند ،ورنه کرزی بهیچ صورت دربرابرقیم خودامریکا که
او را بقدرت رسانیده ،چنان جرئ :نمی تواند .با مشحظۀ حقه بازیها ،فریبکاریها
و نیرنگهای سیزده سالۀ کرزی ،امکان هرگونه ناروایی درعملکرد وی وجـود
دارد .امیداس :روزی این همه پنهانکاریهاراشخصی مثل آقای اسنودن،باتـرک
تابعی :وفرارازامریکا افشانمایدوتعامشت پش :پرده رابرمـش سـازد .ایـنـهـم
برگردان گزارش:
*
*
*
قیم :خانه درساحات قیمتی شهرکابل پس ازآنکه یک هفته پیش شـامـشن
لویه جرگۀ مشورتی ازموافقتنامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکاحمای :کردند،
دوچند باالرف .:یکروزپس ازآنکه رئیس جمهورکرزی به تأخیرانداختن آنـرا
تاکیدداش ،:ارزش خانه سقوط کرد وبه حال :پیش برگشـ .:شـفـیـق اهلل
محمدی /7ساله ،یک رهنمای معامشت اظهارنمود(:اگرموافقتنامۀ امنیتـی بـه
امضا نرسد ،هر کس فرارمیکند ،کرایه گرفتن خانه متوقف میشود .در صورتی
که موافقتنامه که پس از5/06حظورنظامی امریکارا درافغانستان الزم میسـازد،
امضا نشود ،من هم تصمیم دارم ازافغانستان خارج شوم) .
تااین اواخر مقامات رسمی امریکاوافغان همسان فکرمیکردندکه با وجودیکه
آقای کرزی موقف خا درباره اتخاذکرده ،موافقتنامه باالخره به امضامیرسد،
ولی اکنون آنهادرموردامکان واقعی می اندیشندکه حمای :امریـکـابصـورت
کامل درماههای آینده قطع شودو کشورافغانستان که ازمنابع کمتربرخوردار می
باشد ،بصورت بالقوه سقوط نماید .کمترکسی ازسیاستمـداران درکـابـل در
حمای :ازموفق آقای کرزی صدابلندکردند ،حتایکی ازبرادرانش بنام محمـود
کرزی ،آنراشیپورخطر وانمودکرد .محمودکرزی که درانتخاب دوبارۀ حامـد
کرزی در5//6نقش داش ،:بیان نمود :این موضو ازپیش به اقتصادافغانستان
زیان زیادواردکرده ،واگرموافقتنامه به امضانرسد ،اقتصاد بصورت مطلـق بـه
سقوط مواجه میشود .بایدموافقتنامه امضا شود ،راه دیگری وجودندارد .اگروی
(حامدکرزی) آنراامضانکند ،فکرمیکنم بسیارخطرناک خواهدبودومـردم در
برابر وی بسیج می شوند !
باغیان طالبان موقف کرزی راتحسین کردند( :اگرکرزی درمخالفـ :خـود
صادق باشد ،این بدان معناس :که وی حقیق :رادرک کرده اس ،:خـداونـد
مخالف :وی رابرطبق غرورافغانی واقعی :بخشد ).طالبان افزودندکـه خـروج
کامل امریکایی ها (راه را برای تفاهم میان افغان ها باز می سازد).
زمان بسرع :میگذرد ،هفتۀ پیش قصرسفیدگف :یاموافقتنامۀ امنیتی باید در
اخیر همین سال امضاشود ،ویادرموردبرنامه ریزی گزینۀ صفر (خروج کامـل
قواء) اقدام شودکه قوای باقیماندۀ امریکادر/0دسمبر 5/06از افغانستان خارج
گردند .به باورقصرسفید خروج کامل قوااز افغانستان ،هش :ملیارددالری کـه
امریکا تعهدکرده که ساالنه بخاطر انکشاف اقتصادی ومصارف ارتش وپلیـس
بپردازد ،بخطرمواجه میشود.
نهایی نشدن موافقتنامۀ همگون میان امریکاوعراق ،امریکارامجبور ساخ :تـا
قوای خودراازعراق در5/00بکشد .کشورعراق ازآنوق :از افزایش دهشـ:
افگنی فرقوی دررنج وعذاب میباشد .درحالیکه عراق درمقایسه باافغانستـان از
منابع نفتی برخورداربوده وقادرمیباشد مصارف ارتش خودرا بپردازد.
به عقیدۀ سیدسلیمان احمدی ،دانشجوی50سالۀ حقوق درکابل( :ما بایدازعراق
پند بگیریم ،وقتاکه دارای یک ارتش قوی شدیم ،به آنهاضرورت نمی داشتـه
باشیم ،ولی اکنون هیچ چیزی نداریم).
درافغانستان یک سابقۀ بدشگون دیگروجودداردوآن سقوط فوری حکوم:
داکترنجیب اهلل درسال0665بودکه ازجانب شوروی حمای :میشد .وقتی ارتش
مجهز و مسلح وحکوم :وی به شکس :مواجه شدکه مصارف آن ازطـرف
شوروی پرداخته نشد ،ومواد سوخ :متوقف گردید ،جنگ تباهکن داخـلـی
راشدت بخشید ،کابل به مخروبه تبدیل شد ،گروههای مخالف مجاهدین رادر
مقابل هم قرار داد ،وطالبان رادرقدرت آورد .فوزیه کوفی ،یک قـانـوگـذار
برجسته ازشمال افغانستان گف» ::من می بینم که تاریخ تکرار می شود«.
کرزی قوای امریکارامتهم نمودکه موادسوخ :ارتش افغانستان راکه یـک
ضرورت حیاتی میباشد ،قطع کرده اس :تابر اوفشار (ستون سوم همین صفحه)

داکتر سنزل نوید

پیام به عالقمندان امید

یونیورستی اریزونا

سیاست زبانی در افغانستان :
اختالفات زبانی و وحدت ملی

نوت مؤلف :این مقاله برای یک مجموعه
بزبان انگلیسی برای استفادۀ افـغـانسـتـان
شناسان نگاشته شده وتوسط نشرات بریل
درهالند بچاب رسیده اس .:ترجمۀ دری
این مقاله توسط جناب داکترلـعـلـی در
وبسایتهای»خاوران« و »گفتمان«به نشـر
رسیده اس .:چون در این ترجمه پاورقیها
که تحقیق دقیق و بیطرفانه مؤلف رانشان
میدهد ,شامل نبوده ودرعوض آقای لعلی
افکارخود رادر پاورقی درج نموده بودند,
اینک با اظهارتشکرازداکترلعلی بخـاطـر
داکترسنزل نوید
توجه شان به این مقاله ،شخصاترجمۀ آنـر
ابعهده گرفته واینک به نشرآن اقدام میکنم تاترجمه کامل باشد .سنزل نوید

جامعهء افغانستان جامعۀ غیرمتجانس بوده ومتشکل ازگروههای قومی و زبانی
پشتون ،تاجک ،ازبک ،ترکمن ،هزاره ،نورستا نی ،ایماق و بلوچ وبعضی اقلی:
های دیگرقومی اس,:که هریک وابسته به منطقۀ مشخص جغرافیائی میباشـد.
این گروههای قومی وزبانی طی قرنهای متمادی پهلوی هم زیسته ودرمجمـو
جامعه افغانی امروزی را تشکیل میدهند .
سیاس :زبانی افغانستان درجریان قرن بیس :بنابرشرایط سیاسی و اجتماعی و
انگیزه های مختلف سیاسی رژیمهای برسراقتدار-که گاهی هدف آن تعیین و
تقویۀ وحدت وهوی :ملی وگاهی پیشبرد انگیزه های قومی واندیشـه هـای
سیاسی بود -بموازات تاریخ پرفرازو نشیب سدۀ بیس :افغانستان مکرراتغـیـیـر
نموده اس .:دراین مقاله سیاس :رژیمهای مختلف برسراقتدارافغانستان درسدۀ
بیس :درتعیین زبان ملی ورسمی افغانستان و حد کاربردآنهاباتوجه خا به دو
لسان مهم وعمدۀ کشور ,دری (زبان فارسی افغانستان) وپشتو ,بررسی میشود.
تنو زبانی :زبانهای عمدۀ افغانستان بنابرتعداد نفوس گویندگان آنان عباتند از
زبانهای پشتو  ،دری و ازبکی .
پشتو :پشتویا پختو که تامدتی بنام »زبان افغانی« هم شناخته میشد ،یکـی از
شاخه های جنوبشرقی زبانهای هندو-اروپائی س ،:که پشتونهای افغانستـان و
پشتونهای ساکن مناطق شمالغربی پاکستان کنونی به آن صحب :میکنند .پشتـو
دارای دو لهجه ،یعنی لهجه های شرقی وغربی میباشد .تاریخ ظهورادبیات پشتو
بصورت دقیق معلوم نیس ،:بعضی شرو ادبیات پشتوراقرن شانزده میشدی و
بعضی قرن چهاردۀ میشدی تخمین نموده اند .درهرصورت ،زبان پشتوبحـیـث
زبان ادبی درقرن هژده میشدی باتشکیل دول :درانی توسط احمد شاه ابدالی در
سال  0767اهمی :بیشتر حاصل نمود.
به اساس آمار(سی آی ای)پشتونهابزرگترین گروه قومی افغانستان بوده بین
/7تا %6/نفوس کشورراتشکیل میدهند .این گروه به عشایرمتعددتقسیم شده
ودوشاخۀ مهم آن شامل اقوام درانی و غلزائی یاغلجی میباشد .عشیرۀ درانی ،که
سرزمین آنهاجنوب وجنوبغرب قندهارمیباشدو از0767تـا0677حـکـومـ:
افغانستان رادر دس :داشتند ,بزرگترین قبایل پشتون راتشکیل میدهد .دومـیـن
گروه قومی ازنگاه تعدادنفوس عشیرۀ غلزائی اس :که درمناطق بین قندهـارو
غزنی زندگی میکنند.اقوام دیگرپشتون شامل قبایل سرحدی وزیری ،ختـک،
شنواری ،مهمند ،یوسفزی وافریدی ویابگفتۀ انگلیسها(نگهبانان خیبر)میباشند .در
اثرترسیم خط سرحدی دیورند درسال 076/در شرق وجنوب افغانستان ,که با
پافشاری انگلیسها و موافقۀ امیرعبدالرحمن خان صورت گرف,:قبایل مرزی بین
افغانستان وهندبریتانوی تقسیم شدند .انورالحق احدی مینگاردکه در اثرموافقـۀ
خط دیورندنفوذقبایل پشتون بطورقابل مشحظه تقلیل یاف ،:امابا انتقال اجباری
اقوام پشتون توسط امیرعبدالرحمن خان درمناطق ازبک نشین شمال کشور این
زیان تا اندازه ای جبران شد .
دری  :دری زبان فارسی مروج افغانستان اس :که لهجه های مختلف آن بـه
صورت بومی درقسمتهای شمال وشمالغرب توسط اقوام تاجک ،که بیـش از
یک سوم نفوس افغانستتان راتشکیل میدهندصحب :میشود .دری همچنان بحیث
زبان بین القومی درافغانستان شناخته شده ولهجه های مختلـف آن درهـرات،
بدخشان  ،پنجشیر ،غور ،غزنی ،هزاره جات ،بلخ وکابل صحب :میشود .امالهجۀ
کابل بحیث لهجۀ معیاری توسط رادیو وتلویزیون عمومی :یافته اس.:
دری گفتاری ریشه خودرا ازخصوصیات آواهای دری باستانی اخذ نمـوده
اس .:تلفظ دری کتبی مبنی برهمان لهجه ایس :که اززمان سامانیان به بعـددر
مناطق شمال افغانستان کنونی مروج بوده وازدورۀ غزنویان ,یعنی سده های دهم
ویازدهم ببعدبحیث زبان اداری و قضائی سلطنتهای بعدی وهمچنان زبان تجارتی
وبین القومی باقی مانده اس .:باایجاددول :درانی وتاسیس افغانستان مـعـاصـر
توسط احمدشاه ابدالی(درانی)درسال 0767زبان دری کماکان مقام سابق خود
را بحیث زبان اداری ,قضائی و بازرگانی حفظ نمود .علی الرغم حاکمی :کامل
سرکردگان اقوام پشتون برهمه سطوح باالئی اداری دول ,:تسلط برزبان فارسی
دری شرط مهم رسیدن به مقامات مهم دولتی واستخدام درشعبات اداری بـود.
بنابرآن ,پشتونهاو ازبکها و همچنان اقلیتهای دیگرزبانی جه :دستیابی بمقامـات
اداری ناگزیر بودندکه زبان وکتاب :فارسی(دری)رافراگرفته وبه آن آشنائـی
کامل حاصل نمایند ,بااینکه دستگاه حاکمه درتصرف پشتونها بود ،فراگرفتـن
زبان دری شرط الزمی برای استخدام دردستگاه دولتی بشمارمیرف .:اینس :که
تعدادگویندگان زبان فارسی دری نسب :به زبان پشتوافزایش یاف .:به اسـاس
راپوری که توسط ادارۀ سی آی ای ایاالت متحده تهیـه شـده%2/ ،نـفـوس
افغانستان به زبان دری و %/2به زبان پشتو صحب :میکنند .
ازبکی  :ازبکهاوترکمنهای افغانستان ازنگاه قومی وزبانی ریشۀ ترکی دارند.
این اقوام درمناطق زراعتی شمال افغانستان ازفاریاب تا والی :بدخشان بودوباش
داشته ودرحدود %7نفوس افغانستان را تشکیل میدهند.اقوام ترکمن و ازبک در
اواخر قرن04م درضمن تهاجمات ازآسیای مرکزی مهاجرت نموده درمناطـق
شمال افغانستان کنونی جاگزین ودراکثرروستاهای شمال بااقوام تاجک ممزوج
شدند.دراواخرقرن06م ،امیرعبدالرحمن خان سلطۀ حکوم :مرکزی رابـاالی
خان نشینهای ازبک درشمال مستحکم نمود.برعشوه در نتیجۀ انتقال اجباری اقوام
پشتون درمناطق شمال کشور ,پشتونها در حومه های ازبک نشین رخنه نمودند.
هدف عبدالرحمن خان ازاین اقدام تامین وتقویۀ اتحادملی بوسیله اختشط گروه
های مختلف زبانی و قومی ،یعنی اقوام ازبک  ،ترکمن وپشتون بود.
بااینکه به نسب :اشغال سرزمینهای آسیای مرکزی توسط روسیه تزاری وبعد
اقیامهای مردم آن ناحیه برعلیه بلشویکها ،گروههای تازه دم مهاجرین ازبک از
آسیای مرکزی به نواحی شمال افغانستان جاگزین شدند ,باانتقال بیـشـتـراقـوام
پشتون در دهۀ065/ودهۀ 06//درصفحات شمال (دنباله درصفحۀ ششم)

صفحۀ سوم

دوستان عزیزی که جه :فراهم ساختن زمینۀ انتشارمداوم امید ازچندماه پیش
اعانۀ دوماهه ،سه ماهه یا شش ماهۀ فرستاده بودند ،لطفا ً توجه فرمایند که میعـاد
تجدیدآن درماه دسمبر 5/0/میباشد .لذامحب :فرموده جک اعـانـۀ شـانـرا
بفرستند .خداوند بهمۀ شان اجر وافرنصیب بدارد .چک هـای تـان راقـابـل
پرداخ :به هفته نامۀ امید بنویسید .بامحب :واحترام ،محمدقوی کوشان
****************************************
بیاورد موافقتنامه راامضا نماید .باجودیکه قوای ائتشف هرگونه انقطا را در
تمویل موادسوخ :ردکرد ،این موضو به افغانهایادآوری می نمایدکه قـوای
امنیتی/2/هزارنفری شان تاچه حدمحتاج حمای :امریکامیباشد .فرهادقـالـیـن
فروش شهرکابل که درجریان جنگهای داخلی دهۀ نود درکابل زندگی میکرد،
اظهارنمودکه کرزی باید خودرا ازواقعیتهای آنوق :آگاه سازد ،وبایدموافقتنامه
راامضاکند ،زیرا مردم مازمان حمرانان پیشین(مجاهدین وطالبان) راکه بی قانونی
وهرج ومرج بود ،خوش ندارند.
عین ترس راجوانانی که ازجنگهای داخلی خاطرۀ خراب دارند ،بیان میکنند.
بویژه زنان نگران هستندکه آزادی هایی راکه دردوازده سال گذشته به سختـی
بدس :آورده اند ،درصورت خروج خارجیها به خطرمی افتد ،وتوجۀ جهانیان
را ازافغانستان تغییرجه :میدهد.
منیژه بابک دوشیزۀ پانزده ساله دانش آموزگف(::طالبان شـایـدبـرگـردنـد،
دختران ازرفتن به مکتب ودانشگاه منع میشوندوافغانستان دیگرمحل خوبی برای
زندگی نمی باشد).
پیش ازپیش درسال روان که کرزی چانه زدن باامریکاراآغازکرد ،و شرایـط
تازۀ پیش کشید ،بشتکلیفی سیاسی وشک وتردید رابراقتصاد لرزان افغانسـتـان
تحمیل نمود .بانک جهانی پیشبینی میکندکه انکشاف اقتصادی افغانستان درسال
جاری ک ُند می شود وبه 0//درصدمیرسد ،درحالیکه درسال پیش این انکشاف
6/06درصدبود .این یک سقوط تند ونزول سریع رانشان میدهد .مـامـوریـن
غربی هشدارمیدهندکه بدون موافقتنامۀ امنیتی دوجانبه ،اقتصادبیشترکندمیشود
وخروج مردم سرع :اختیارمی کند.
کمشنری عالی سازمان ملل برای مهاجرین بخاطررسیدگی به یک سـنـاریـو
آمادگی میگیردکه درآن مشکشت دوصدهزارنفرمهاجر نو که درسال آینده به
کشورهای همسایه میروند ،میباشد .این مهاجران بـخـاطـرنـگـرانـی دوامـدار
ازنبودامنی :درجریان انتخابات ،وخروج قوا ،وطن خودراترک خواهند نمود.
درصورتیکه قوای امریکابصورت کامل خارج شوند ،شمار مهاجران نو خیلـی
باال می رود.
آقای کرزی که جانشینش درماه اپریل 5/06انتخاب میشود ،لویه جـرگـۀ
مشورتی رابااظهار اینکه موافقتنامه پس ازتکمیل انتخابات به امضاخواهدرسیـد،
تکان داد .باوجودیکه لویه جرگه موافقتنامه را تصویب کـردوخـواسـتـارآن
شدکه بزودی امضاشود ،کرزی یک سلسله تقـاضـاهـای دیـگـررا عـنـوان
کردوخواهان آن شدکه امریکاباید نقش میانجی رادرآوردن صـلـح مـیـان
حکوم :وطالبان بازی کند ،زندانیان افغانی را اززندان گوانتانامـو آزادسـازد،
وفورا ًحمشت بر خانه های افغانهارا قطع نماید.
به عقیدۀ احمدشاه ،یک راننده درشهرقندهار ،همه افغانهاطرفدار بودن قـوای
خارجی درافغانستان نیستند ،زیرایکی ازعلل بی ثباتی در کشورشان همین هامی
باشند.
ولی حتا درمیان کسانیکه دربارۀ حضورنظامی امریکادرافغانستان پس از5/06
مشکوک هستند ،بسیاری ازآنهاباتاکید ادعامی نمایندکه تمویل افغانستان ازطریق
خارجیها ادامه پیداکند .قیام الدین هشل یکی ازکاندیدهای ریاس :جمهوری که
طرفدار امضای سریع موافقتنامه نمی باشد ،چنین اظهارداشـ( ::مـاضـرورت
داریم باجامعۀ جهانی ارتباط داشته باشیم ،بویژه باامریکا) !
بعضی ازمشاوران کرزی که ازتصمیم وی مطلع نبودنـد ،گـفـتـنـدکـرزی
موافقتنامه را امضا مینماید .عمرزاخیلوال وزیرمالیه اظهارنمود( :موافقتنامه نهایی
وامضامیشود ،بحران وجود ندارد/ ).
****************************************

درویش دریادلی

ببخشین ،شما حرامی هستین یا نی؟!

اوغان ملتی ها ،سورخلقی ها ،طالب ها ،گلبدینی ها و دیگر همه سمسوری ها
و فاشیس :های اوغان ( پشتون ) ،در خلوت و در نبشته گک های خود و در
نشس :ها و گرد هم آیی های پشتونی  /اوغانی خود ،در گفتگو و مشاعره و
مشاجره  ،هر سخن ناشایس :و هر دشنامی که از هر زبان یاد گرفته اند ( پشتو،
فارسی ،اردو ،پنجابی،عربی ،روسی ،انگلیسی،جرمنی،فرانسوی و غیره و غیره)
به ما تاجیک ها و هزاره ها و دیگر مردمان غیر پشتون نثار می کردند و مـی
کنند .اما کمتر کسی شنیده بود که چند نفر فاشیس :اوغان بیایند و در محضر
عام و در پیش روی صدها هزار نفر ،در تیلویزیون  ،نه ببرند  ،نه بیاورند  ،بـی
هیچ تشویش و بی هیچ پروا  ،بگویند که  :تاجیک ها و هزاره ها و همه غـیـر
پشتون ها » نا اهل ،ناخلف  ،حرامی و از جای دیگر آمده « هستند !
ما دیدیم و شنیدیم که چند روز پیش شاغلی اسماعیل یون و شاغلی جـنـرال
واحدطاق ،:درتلویزیون ژوندون ،همگی مامردم را دشنام دادند و »حرامی «
و چی و چی خواندند و نوار سخنان شان در تمام رسانه های اجتماعی بار بار بـه
نشر رسید و کمتر کسی از اوغانستان اس :که از این ماجرا آگاهی نیافته باشد .
من در این جا  ،به هزاره ها و اوزبک ها و دیگران کاری ندارم که به اسماعیل
یون و به واحد طاق :چه پاسخ های دادند و چه واکنشی در برابر آنها داشتنـد.
در این چند روز چشم به راه و گوش به آواز بودم که تاجیک ها چه میگویند و
چه می کنند در برابر دشنام و توهینی که به ما کرده اند ؟
شماری از بزرگان ،میانه ساالن  ،جوانان و حتی کودکان تـاجـیـک ازخـود
واکنش نشان دادند و در مزم :و نکوهش اسماعیل یون و جنرال طـاقـ :و
فاشیزم اوغانی به طور کل سخن گفتند و مقاله نوشتند و اعتراض های گوناگون
کردند و حرک :های اعتراضی و احتجاجی را روی دس :گرفته اند و  ،....اما
چیزی که ناپیدا و نامعلوم و غایب اس :حضور رهبران و بزرگان عـزیـز و
مهربان و محترم تاجیک در این غایله می باشد  .از آن دلربایان شیک پـوش و
چکر کوش  ،هنوز هیچ صدایی برنیامده و از سنگ شان آتشی نپریده اس. :
من نمی خواهم که نام های بلند باالی به (رهبران )تاجیک را در اینجا بنویسم .
اما دلم میخواهد از ایشان بپرسم که  :عالی جنابان ،بزرگواران  ،لیدر ها و رهبران
عالیقدر تاجیک  ،ببخشیدآیاشماحرامی هستیدیا نی ؟ (دنباله درصفحۀ ششم)

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

هفته نامۀ امید

نامۀ ازپروفیسرداور وپاسخی ازپروفیسرلطیفی

درهمین تازگیها دومین نامۀ پیآمد یادنامۀ دورۀ پرمبارزۀ نخستین اتـحـادیـه
محصلین افغانستان ،ازطرف هموطن فرزانه وگرامی ،هم قلم عالم وروشن بـیـن
جریدۀ امید ،پروفیسرحیدرداور ازشهر برول آلمان ،باضمیمۀ مضمونی که در
شمارۀ گذشته نشرشد به آدرس این جریده ،عنوانی پروفیسرعبدالواسع لطیفـی
همکارسابقه دارامید مواصل :کرد ،که ایشان نیزبه نوبۀ خودپاسخ سرکشاده ای
به دوس :دیرینه اش ارسال کرده ،که متن آن به شماارائه میشود .اداره
دوس :نهایـ :عـزیـز وفـرزانـه،
دورازدیده ونزدیک به دل ،داورعزیـز
شاعر مبارز وژرفنگر ،دومـیـن نـامـۀ
پرلطف وگهربارت ازدس :کـوشـان
عزیز باضمیمۀ چندقطعه شعرنغزی کـه
دردیوان (ارمغان آزادی) ات درج نشده
بــود ،بــدســتــم رســیــد .یــادم
آمدازروزگارپرافتخـاری کـه هـردو
درجمع سایرمحصلین مبارز ،واقعیتهـارا
باانتقادات سالـم وافشـای مـظـالـم و
رویدادهای حسرتـبـارآن دوره مـی
نوشتیم.
مقاالت سره وپرمحتوا بعدازانتخاب کمیتۀ نشرات اتحادیه ،که بنده عضوآن
بودم ،در جریان پرسروصدای کنفرانسهای هفته وار به سمع عـشقـمـنـدان و
تشنگان حقگویی وحقخواهی میرسید .گرچه روش سیاس :مستبدانۀ حکوم:
وق(:صدارت شاه محمود) تحمل ادامۀ آن جریان پیشتازرا نداش ،:وزودبساط
آنراباحبس کردنهاومحروم ساختن ازتحصیل ،با خشون :برس :و ناشیانه درهم
کوبید ،ولی حرک :وجنبش بی سابقۀ آن اولین اتحادیه ثب :تاریـخ گـردیـد
وماندگارشد ،تاجاییکه بعدهادر چندین نشریۀ معتبرتاریخی ،خاصتا ًدراثرمعروف
(افغانستان درمسیر تاریخ) مورخ فقیدمیرغشم محمدغبار(،افغانستان درپنج قـرن
اخیر) موردفقیدمیرمحمدصدیق فرهنگ ،ونوشتۀ پروهشی داکتر اکرم عثمان
وپروفیسررسول رهین وپژوهشگران دیگر ،باتفصیل یادآوری شد.
به این اساس اولین اتحادیۀ محصلین دانشگاه کابل ثب :تاریخ گردید هـمـان
تاریخی که فقیدغبار درپیشگفتارش نوش (::ماتاریخ گذشتۀ کشورخودرابرای
این مطالعه مینماییم که اوضا امروزی خودرا صحیحتر درک نماییم ،تامبارزین
جوان افغانستان درحرک :به پیش ،خط درس :آگاهانه اختیارنمایند ،زیراایـن
تاریخ اس :که سیرتکامل یک جامعه را درروشنایی نشان میدهد) .
راستی کاش آن جریان وحرک :پیشتاز محصلین بیدار ،درفعالیتهـای نسـل
های مابعد جوانان ودانشجویان وطن عزیز ،که شرایط مسـاعـدتـر وکشـوده
تربرای ابرازعقیدۀ خودداشته اند ،ادامه می یاف ،:ومقابل تفرقه وتبعیض قومی
وزبانی ،که اتحادیه دریکی ازدرامه های تمثیلی خودزیرعنوان (وحدت ملـی)
شدیدا ً تقبیح کرد ،به مبارزۀ پیگیر می پرداختندوذهنی :عامه را دریـن شـب
وروزی که موضو انتخابات ریاس :جمهورگرم اس ،:درمسیرانتخاب یـک
کاندید الیق و باتجربه وکاردان وصاف نی ،:روشن می ساختند .حال در همین
راستا چند مصرا از قطعه شعرتازه ات را که با محب :و خلوصی :زیرعـنـوان
(عقب افتاده ماچراهستیم؟) به من ارسال کرده ای ،تذکر می دهم :
مهـد تاریـخ آریا هستیم
ما که ا زخلد آسیا هستیم
ما گرفتار صد بش هستیم
سخ :درقید ماجراهستیم
عقب افتاده ما چرا هستیم ؟
فخراجداد ماوشوک :ما
رفته از یاد مـا شهام :ما
بسکه تاراج گشته ثروت ما
وحدت مل :وشهام :ما
مل :زار و بی نوا هستیم
غافل ازاهل کار وفارغ بال
زعما درتشش جاه وجشل
غربا بی سواد و بی منوال
اغنیاغرق پول وم ُلک ومنال
ماکه محکوم به قهقرا هستیم
وق :آنس :که دیده بازکنیم مل :خویش سرفراز کنیم
دس :ذل :به کس درازکنیم
ما نبایدکه حر و آز کنیم
عیب این اس :که خودستا هستیم
جان خودکن فدای کشورخود سر خود کن نثار مادر خود
بشنو تو حدیث (داور) خود
تو بشو یـــــــاور ِ برادر خود
ما که هم بندۀ خدا هستیم
واینهم قطعه شعری ازدیوان( ارمغان آزادی) ات درهمین راستا :
این خوش آن روزکه مایکدل ویکدس :شویم
تا که چون شیر ژیان حلقوم دشمن بِد َریم
وق :آن اس :که مادس :به کار بزنیم
تا به کی غره به خویشیم وچنین خیره سریم
داوری کن توخدایا که درین دهر فنا
ما چرا مل :افسرده و خونین جگریم
حال گفتاردوستانه وبرادرانه ام رادرهمینجا باآرزوی صح :وسـعـادت و
حوصله افزایی اش :درانشاد سروده های بیشتر ،همچواین نشـیـدۀ پـرافـتـاده
وبیدارکننده ات ،که ضمیمۀ نامه ات زیرعنوان (چرا ای مسلمان )...ارسال کرده
ای ،خاتمه میدهم :
اسیر دام شیـــــطانی مسلمان
حقیر وسس :ایمانی مسلمان
هم از احکام قرآنی مسلمان
هم از آیین اسشمی گریزان
نه گمراهــی و نادانی مسلمان
مروت راه ورسم زندگانیس:
توکه ازدین گریزانی مسلمان
نباید من ترا گویم مسلمان
ز بس بی عهدوپیمانی مسلمان
نداری الف :ومهر و محب:
که دردش رانمی دانی مسلمان
فقیر و مستمند از تو بنالد
چرابامسلمین جنگ وعداوت اگر اهل مسلــــــمانی مسلمان
توگر بهتر ز حیوانی مسلمان
رهاکن فته و آدم کشی را
نباشد مشرک و جانی مسلمان
مسلمان پیرو دین نبی اس:
اگر نـــو نسل افغانی مسلمان
وطن از بردگی آزاد بنما
تو باید از وطن رانی مسلمان
گروه خاین و عصانگران را
بجا کن خصل :رزم آوری را اگر تو مــرد میدانی مسلمان
که باشد دشمن جانی مسلمان
حذر از دام تذویر عدو کن
طش و گوهــــر کانی مسلمان
به یغما می برد اهل خیان:
بده ایثار و قــــــربانی مسلمان
برای خدم :خلق وطن تو
(حیات جاودان اندرستیزاس ):تو درخوابی و حیرانی مسلمان
بود اوصاف سبحانی مسلمان
سخاوت با تهی دستان نمودن
حدیث داور فرزانه بشنو
اگر فرزند افغانی مسلمان
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شمارۀ 469
عـــــشقری *
درسرای جاودانان باز خوان آراستند
خوان سزاوار همایون مهمان آراستند
تاکه دانستند آنجا شهسواری می رسد
طاق نصرت دررهش ازکهکشان آراستند
تاکه دانستندکآید شاعری کرباس پوش
مسندش را نوریان باپرنیان آراستند
تاکه دانستندگردی می رسدازنسل شان
سربه داران خراسان آستان آراستند
رهرو یک القبای وادی تجرید را
بامرصع تاج وسیمین طیلسان آراستند
باعروس نورعقدش را امام عشق بس:
حجله اش برتارم رنگین کمان آراستند
آنکه دراندیشۀ سود وزیان هرگزنبود
برسر بازار الهوتش دکان آراستند
پیشه ورپیری ستم فرسودۀ خاک ضحاک را
دادفرمایان درفش کاویان آراستند
عندلیبی راکه عطرعشق درمنقارداش:
در سرابستان فردوس آشیان آراستند
این بخارایی گهر با رودکی هم سلک شد
خازنان قدس گنج شایگان آراستند
باغبانان سخن با یاداین دستان گران
بوستان باآب جوی مولیان آراستند
لب فروبسته گان ازچشم خون پاالی خویش
باغ زرد یاد را با ارغوان آراستند
شعراودرگوش هم خواندندازبیم عسس
بزم خود با دیدۀ گوهرفشان آراستند
ای خوشاپاکیزه دامانان که دررگبارمر
ازحریر عشق بر سر سایبان آراستند
عشقری شیرازه بندی را مگرازسرگرف:
کاین چنین امشب کتاب آسمان آراستند
* دریک روزگرم ودم کردۀ تابستان سال0/27درزندان مخوف پل چرخی،
درآن برزخ معلق ارواح واشباح ،دوس :گرانمایۀ سی واند ساله استادحبیب مرا
ازوفات قلندرشعرصوفی عشقری آگاه ساخ .:برای خشنودی اوکه بـه ایـن
بزرگمرد ،ارادت میورزید ،با دشواری استخوان سوزی صفحۀ کاغذی و مدادی
فراچنگ آوردم و بیتی چند نوشتم .بیفزایم که تعبیری (برای خشنودی او)را از
این روبه کار بردم که این چنین سروده هایی رادرخور شأن آن جوانمرد عافی:
سوزنمیدانستم ونمیدانم .این شعردرآن روزان وشبان متورم تب آلود،که زندانیان
حتاباهم اجازۀ سخن زدن نداشتند ،به حبیب نیازی پیشکش شد ،وایـنـک کـه
تصادفا ًبه نسخه یی ازآن دس :یافتم ،به دوس :گرانمایه ام ،جناب آقای نیشب
رحیمی می سپارمش که درباب آن شاعرجان باخته کتاب نوشته اند وشایـددر
آینده نیزپژوهشهای خویش را دراین عرصه ادامه دهند .واصف باختری
*****************************************
سای :خاوران
حقـ(شمس الحق)ـانی
نصیحتهای حکیمانه وگهربارمتفکردوم به متفکرسوم
متفکردوم :مگرصدبارنگفتم که حرف دل را بـه زبـان آوردن خـطـای نـا
بخشودنیس :وسیاستمدارداناوخردمندهرگزنبایدمرتکب چنین خطای بـزر
گردد چون درغیر آن شنونده سخنانش چند تن محدودی بیشترنخواهد بود.
متفکرسوم:داکترصاحب شمابکلی حق بجانب هستیدماواقعا ًکه مرتکب یـک
خطای بزر شدیم.

صفحۀ چهارم

»جرقۀ آذر« اشعار باقی قایل زاده

نازم آن م ُشتی که مغز زورمندان بشکند
ت ُف برآن دستی که دلهای ضعیفان بشکند (قایل زاده)
هفتۀ پیش مجموعۀ ارزندۀ اشعارباعنوان باال ازسوی فرهنگی بزرگوارجناب
آقای عبدالرشید بینش ،به ادارۀ امید ارسال واهداء شد .باتشکرازلطف جـنـاب
استادبینش که از ً 57سال تا امروز این کمینه را در انتشار مجلۀ خراسـان ،نـامـۀ
خراسان وهفته نامۀ امید یاری وهمکاری فرموده اند ،ونیز تقدیم سپاس به جناب
استاد احمدراتب ،که بعضا ً سروده های شادروان قایل زاده رابرای نشربه امـیـد
فرستاده بودند ،اینک دربارۀ »جرقۀ آذر«ومرحوم قایل زاده مطالبی تـقـدیـم
میدارم  :این مجموعه باهم :آقای حامد
یوسف نظری نخس :درسال5//0باتیراژ
یکهزار نسخه ،وباردوم درسال 5//6بـا
همان تیراژ توسط انتشارات کاوه درشهر
ک ُلن آلمان در002صفحه بچاپ رسـیـده
اس .:دراین مجموعه مطالب ارزنـده در
بارۀ شخصی :ممتازواشعارعالی شـادروان
قایلزاده ازبزرگان ادب فارسی دری چون
داکتر لطیف ناظمی ،داکتراسداهلل حبیب،
داکتر اکرم عثمان ،میراسماعیل مسـرور
نجیمی ،داکترمحمدحسین بهروزوجناب
عبدالرشید بینش ،بامطالبی ازسوی نـاشـر
تمثال شادروان باقی قایل زاده
کتاب ،جناب نظری صفحات نخس :را
ویژۀ خودساخته درپی آن
سروده های آموزندۀ مرحوم قایل زاده آمده اس. :
از میان مطالب دوستان دربارۀ قایل زاده ،اما دراینجا بخشهایی از نـگـاشـتـۀ
جناب بینش باقطعاتی ازسروده های شاعرمرحوم را میآوریم :جناب بینش زیـر
عنوان(تبصرۀ گذرایی برمجموعۀ گزیدۀ اشعار مرحوم باقی قایل زاده بـه نـام
جرقۀ آذر) نگاشته اند» :ارجمند دانشمند حامد یوسف نظری ،ناشراین مجموعۀ
پربار ،به وسیلۀ والد بزرگوار شان جناب برادر ودوس :قدیم و باصفایم ،حاجی
محمد یوسف نظری ،یک جلدازاین گزیدۀ اشعاررابرای مطالعۀ من فـرسـتـاده
ضمناًازین هیچمدان خواستند تاتبصره وتقریظی درپیرامن سروده های نـاب
شاعرنابینا و روشندل ومبارزافغان ،مرحوم باقی قایل زاده بنویسم ،تادرچاپ نـو
این مجموعه که روی دس :اس ،:درزمرۀ دیگرپیشگفتارها بگیرند...
اشعار وسروده های ناب این شاعرتوانا ازچندین مزایای ادبی و فـرهـنـگـی
برخورداراس .:اول :نشیده هاوسرایشهای این سخنورجوان ،لبریز ازانگیزه های
مبارزاتی ومردمی اس :ومن ازغزلهای عاشقانه وآنچنانی دراین مجموعه به شمار
انگشتانم هم نیافتم .دوم :دراشعار و چکیده های او نوآوریهاومضمون آفرینیهایی
به وفرت نظرربایی داردکه راس :بگویم من نظیرآنهارادردیوان هیچ شـاعـری
ندیده و نخوانده ام  .سوم :منظومه های اوبصورت کل ،ازآنچنان استعارات بکر
و ناسفته ای برخوردار اس :که من درحیرتم این استعارات و عبارات دل انگیزرا
ازکجابه دام گرفته وچون د ُرهای شهواری باهم تلفیق نموده اس .:اگراین سخنم
را به مبالغه نگیرند ،بسا ازاستعارات و ابداعات کشم باقی جان قایل زاده ازلحاظ
بدیع وبیان بااشعارصائب اصفهانی پهلومیزندوخواننده رابه تعجب وامـی دارد.
چهارم  :احساس وطن پرستی ومردم دوستی وفرزانگی این شاعردرهر شعـرو
منظومه اش باعبارات متنوعی تجلی میکندوبه خواننده اش اثرعمیقـی رابـجـا
میگذارد ،ومن راس :بگویم ازخوانش اغلب آن مصار بی اختیاربه وجد آمدم
وبه او احنس :گفتم.
حاال برمیگردم به تک بی :ها ومصارعی که در دلم چنگ زده وبه تحسینـم
واداشته اند .این طنززیبا درشعر(ناله های غریبانه) درصفحۀ  6چه بجاآمده :
دردسراست صحبت این خشکه عاقالن
یادش به خیر سال خوشی بود کاندران

ز آن رو سخن به مردم دیوانه می زنم
مانند رعـــد نعــــرۀ مستانه می زنم

بر ک ِشت کوکنار و حشیش آتش افگنید
دریای گلبــــهار کـــف آلوده می رود
گویید نقـــص های حقـــیقی مملکت
هر کشوری که چشم طمع دوخته به ما
باقی بدون ریب وفـــادار میهن است

همت کنید و مــــزرعۀ زعفران کشید
بندی زنید و جانب دشت و دمان کشید
مردانـــه وار معنی لفظ از بیان کشید
خیزید و چشم او ز قفا با سنان کشید
او را برای تجربه و امــتحان کشید

درغزل(شیپور یگانگی) :

مشحظه میفرماییدکه شاعروطن پرس :مامرحوم قایل زاده باچه عشـق وا
حساس دراشعارباال تازیانه وار درس وطن دوستی وشجاع :رابه مردمش القا و
آرمانش را تبارزمی دهد .قایل زاده تاآنجاکه من مشحظه میکنم ،درهمه اشعارش
روحیۀ شهام :وتحرک راباعبارات و اشارات برانگیزنده ای افاده نـمـوده ،و
همچو کاوۀ آهنگر دلیرانه فریاد می کشد و به مردم خود می گوید که :
متفکردوم:توباچه منطقی این سگ دیوانه رابه تلویزیون :راه دادی !؟مگرتـو
نمیدانستی که من درآستانه انتخابات قراردارم ومنجمله به رای حرامیها نیازمندم!؟
یا میخواهی با این حرکات ناسنجیده ات قاتل شناخته شده را از چنگم برهانی !؟
متفکرسوم:داکترصاحب بازهم میگویم شماحق بجانب هستیدمن نباید این کار را
میکردم ولی باورکنیدکه دیگرتحمل شنیدن شعار های اهان :باری که(:من افغان
نیستم ویامن ازافغان بودنم خجال :میکشم)رانداشتم.فکرکردم جواب المذهب
رابیخدا بهترمیداند و ازین رو جنرال طاق :را به تلویزیونم دعوت کردم.
متفکردوم:اسمعیل جان احساس وطندوستانه ات قابل قدراس :اما این رابدان که
تنها داشتن احساس انسان را به هدف نمیرساندبلکه برای رسیدن به هدف برعشوه
احساس عقل سلیم انسانی نیز الزم اس ،:من حتی توان شنیدن این را ندارم کـه
کسی یک حرف هم خشف افغان یاپشتون وپشتونوالی بگوید واگر توانش را
داشته باشم زبان آن شخص را از پش :سرش بیرون خواهم کرد.امابرای رسیدن
به هدفم برای یک مدتی حتی با قاتل شناخته شده طشب کرام از سر سازش و
مداراپیش می آیم .مگر نشنیده ای که گفته اند آش مرد ها دیر پخته می شود و
یا به قول شاعر:
دربیابان گر به عزم کعبه خواهی زدقدم سرزنشهاگرکند خارمغیشن غم مخور
دورگردون گردوروزی برمراد مانرف :دایما ًیکسان نباشد حال دوران غم مخور
گربهارعمرباشد باز در تخ :چمن
چترگل برسرکشی ای مرغ خوشخوان غم مخور
حاال هم بهترخواهدبودکه خودت مدتی ازصبر وخویشتن داری کار گرفته و
انتظاربازگش :دوباره واستحکام مجددامارت اسشمی افغانستان رابکشی ودیگر با
حرکات ناسنجیده ات نه پشنهای مرابه خطرمواجهه سازی ونه برادربزر مان
کرزی صاحب را در موقف قراردهی که نزدهرکس وناکس بازیـرپـاکـردن
غرورافغانی اش خرابی های شماراترمیم کند.زمانش که رسیدتوخواهی دیدکه
من از قاتل شناخته شده گرفته تامنکران افغانی :ودیگرمخالفان پشتونوالی به چه
نحوی باایشان تصفیه حساب خواهم کرد که تصورش حتی از ذهن تو و طاق:
جنرال طاق :بیرون باشد ! /

در جنـــون آباد استبداد  ،رمـز عبرتم
محو نیرنگ خیانت پیشه گانم مدتیست
دست خائن می خورد برلقمۀ تاراج تاب

حلقۀ زنجیر جرئت در کمــر پیچیده ام
در طلسم مردم کوته نظـر پیچیده ام
من به قطع بازوی بیـدادگر پیچیده ام

وضع ناجور ونامتعادل محیط زندگی ،وشرارتهای مفسدین زمان ،شاعـر را
پیوسته نارام وبیقرارنگه داشته واثرات تلخ وناهنجارآن در البشی چکیده های او
منعکس اس ،:که درشعر(طناب مر ) چنین میخوانیم:
قسمت این رمه غیر ازخار زهرآلود نیست

جز گالب زرد در گلـــــزار میهن نام ما

سبزه زار این چراگــه خرم و مسعود نیست
رنگ دیگر تا نظــــر انداز ها مشهود نیست

عید و عاشورا ندارد گوســــفند ناتوان
خون عاجز ریختن را فرصت موعود نیست
سعی وکوشش بایدت تاحق ز شدادان گرفت
بی تقاضا دادن حق عـــادت نمرود نیست
بار خود را تا به کــی مانید بر دوش قضا
خانه روبی پیــــشۀ پیغمبر و معبود نیست
کج نشسته راست می گویم چه خوف ازپیچ وخم
هرکه راپرسم دراین محنت سراخوشنود نیست
بر مزار کشته گان راه حق فهمیده رو
بوی خون پاک می آیدعبیرو عود نیست

 ...خوانندۀ گرامی! من ازبرداش :واحساس شمابامطالعۀ این اشعار بکر وبلند
باال وبرانگیزنده چیزی گفته نمی توانم ،امااین موسپید رنج کشیده ومظالم دیدۀ
تان ازخوانش اینهمه سروده های ناب ،همچو ماری به خودمی پیچم و به شور
وفغان می آیم .احسن :براین خامۀ گویا واین اندیشۀ واال ،روان :شاد باد( .دنباله
درشمارۀ آینده)
*****************************************
اشرف غنی احمدزی ( ...دنباله ازستون دوم صفحۀ پنجم)
ااشرف غنی رئیس منصوب مریکادر»کمسیون همآهنگی گذار افغانستان«اس!:
http://zeroanthropology.net/2013/09/05/ashraf-ghani-ahmadzai-orthe-top-thinker-in-the-world-scouting-for-the-empire-in-afghanistan/
Or
http://www.khorasanzameen.net/php/en/read.php1995

برگرفته از سای :ارزندۀ خراسان زمین :

http://khorasanzameen.net
http://www.khorasanzameen.net

جریدۀ امید سرازشمارۀ 645مرتبا ً درصفحۀ ویژه در سای :خراسان زمین قابل
دسترس می باشد .

هفته نامۀ امید

داکترجمیل حنیفی
مترجم :داکتر لعل زاد
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اشرف غنی احمدزی »متفکربزرگ« جهان
پیشآهنگ امریکا در افغانستان

»فصل ناتمام تاریخ افغانستان«عنوان مقالۀ اس :که بتاریخ 4سنبلۀ 0/65در
روزنامۀ 7صبح بنام(اشرف غنی احمدزی)ودر وبسای :ایشان بنام (اشرف غنی)
به نشر رسیده اس .:دراین مقاله وسایرمقاالت اشرف غنی احمدزی دربارۀ تبار
شناسی و تاریخ افغانستان بطورمطلق هیچ چیزنوی وجود ندارد .بخش عمدۀ این
متنهاقطعات انتزاعی تصدیق نشده (واکثرا دس :نخورده)از منابع سیاسی وعلمی
زبان انگلیسی اروپائی-امریکائی اس .:گواهینامۀ علمی او ازنهادهـای غـربـی
شامل بعضی ویژگیهای مرموزی اس .:پایان نامۀ دکترای اوتوسـط دانشـگـاه
کولمبیا در دهۀ 067/اوال برای نشرپذیرفته شدوبعدا ازنشرات کشیده میشـود.
اوبهنگام حضور دردانشگاه امریکائی بیروت دراواخردهۀ 067/کـمـکـهـای
گستردۀ از یک دانشمندمارکسیس :لبنانی بنام فوادسعد دریاف :میکندکه برادر
همسرش(روال) میباشد(روالغنی بخاطرحضورعمومی ولباس شیک اروپـائـی
بعنوان غربی ترین زن درمیان نخبگان کابلی شناخته میشد) .موضو وبـخـش
بزر محتوای پایان نامۀ ماستری اشرف غنی (علوم سیاسی،ای یو بی-0677 ،
در وبسای :ایشان گذاشته نشده) بنام (اشرف غنی احمدزی) وپایان نامۀ دکترای
او(انسانشناسی ،دانشگاه کولمبیا{0675،یا0676؟ پوش آن دیده شود}  -در
وبسای :ایشان وجوددارد)بنام(اشرف غنی)،کامششباه :دارند .پـایـان نـامـۀ
دکترای او(به خاطرۀ فوادسعد) اهداشده اس .:هردوسند در لیس :او سی ایل
سی ثب :اس.:
درمقالۀ زیرعنوان(ستایش ازاشرف غنی احمدزی ) بعنوان (متفـکـربـزر
جهان)( 7صبح00،جوزا )0/65گفته شده که اشرف غنی دریـک خـانـوادۀ
کوچی دروالی :لوگربه دنیاآمده اس .:چنین ادعائی هیچگونه اعتبارتاریخـی
یافرهنگی ندارد .این خودساز(چهره قهوۀ باماسک سفید)شهروند ایاالت متحده
وپیشآهنگ نیروهای اشغالگر امریکائی اس .:من درعین محلۀ کابل قدیم بـنـام
(گذر فورمولی ها) درشمال کوههای باالکوه زندگی میکردیم .اشرف غنی در
این محله زاده وبزر شده اس .:اوبرخشف ادعاهای مصرانۀ رسمی اش ،نه در
والی :لوگرزاده شده ونه زندگی اولیۀ خود را درآنجا گذرانیده اس .:پـدراو
(شاهپسندکه بنام شاه جان وشیرآغا ملقب بود) هیچگونه رابطۀ قبیلوی معلومدار
وفعال (قابل اثبات)به پشتونهای کوچی یا مسکون افغانستان ندارد .شاهـپـسـنـد
هرگزدرحکوم :افغانستان کار نکرده اس .:اوایام اولیۀ جوانی خویش رابحیث
کارمنددریک شرک(:خصوصی-حکومتی)بنام(ریاس :نقلـیـات)درکـابـل
گذرانیده اس .:حکوم :کابل سهمی دراین شرک :داش ،:اما آنـر ااداره و
رهبری نمیکرد .شاه پسند دردهۀ  067/به پاکستان مهاجـرت کـرده ویـک
شرک :بزر موترهای باربری رابه راه میاندازد .این کامـیـونـهـا مصـروف
انتقاالت در سراسر خط دیورند بود.
ادعای تعلق اشرف غنی به هوی(:احمدزی)صرفااقراری اس :که نمیتوانـد
ثاب :گردد .عضوی :معتبریاموثق به یک اصل ونسب پشتونی نیازبه اقراروسند
(ثبوت)دارد .نسب پدری اشرف غنی(پیش ازپدربزرگش) شایدبه یـکـی از
دهقانان درسرخاب لوگر مرتبط باشد .پدر ِپدربزر اوبهرام(یک نام باستانـی
پارسی) ویکتعداد زمینداران پشتون دراین ساحه ،ازجملۀ همکاران ،میزبانـان و
پیش آهنگان نیرو های اشغالگربرتانوی درجریان جنگ دوم افغان -انگلیس (
 )077/ -0777بودند .شواهداین موضو درگزارشات وسیع نشرشده دربارۀ
این جنگ وجود دارد .بعشوه ،پدربزر پدری اشرف غنی بنام عبدالغنی یکی
ازهمکاران نیروهای مزدوربرتانیه(به رهبری محمدنادر) درجریان سالهای-0656
 06//درسرنگونی حبیب اهلل کلکانی اس .:عبدالغنی به پاس ایـن خـدمـات
توسط نادرشاه بالقب نظامی اعزازی ،لباس ارتشی اروپائی بشمول مـوزه هـای
سیاه پاشنه بلند ،چندین جوره چوکیهای پوش چرمی ،پول تقاعدوخانۀ رایگان
در محلۀ قدیمی کابل مفتخرمیشود .این خانه یکی ازتعدادزیادخانه های ضبـط
شده توسط حکوم :کابل ازمخالفین قبلی بود.شایعات وسیعی وجودداش :که
درجریان دهه های06//و066/عبدالغنی نفوذفوق العادۀ باالی گـروهـی از
دزدان داش :که دردش :سقاوه والی :لوگر فعالی :داشتند .یک آدم وحشی
صف :بنام(بش ّی)که اکثرا به خانۀ غنی رف :وآمدداش ،:گفته میشدکه رهبـر
این دزدان بود .بشی ،برادرکوچک زن دوم عبدالغنی (مادربزر اشرف) بود.
مادراشرف غنی (کوکبه ملقب به ضیاگل)دختراحمد علی لودین ،پارسیوانی
ازمنطقۀ کوهدامن بود .احمدعلی شاید شیعه بوده باشد .قسم :فوقانی صورت
اشرف غنی شباه :زیادی به احمدعلی لودین دارد .عکسهای لودین درمجـلـۀ
سالنامۀ کابل دردهه های 06//و066/وجوددارد (به اساس چهرۀ ظاهـری و
وضع عمومی ،میتوان مشابه :زیادی بین اشرف غنی و مایک تایسن وگروچو
مارکس دو رگه پیداکرد).خانوادۀ که من درآن بزر شدم ،گهـگـاهـی بـا
خانوادۀ که اشرف غنی درکابل تولدوبزر شده بود ،مـراوده داشـ .:نـام
اشرف غنی بهنگام تولد(اشرف)بود،به افتخارشاه اشرف هوتکـی ،یـکـی از
حاکمان پشتون دراصفهان ایران درسدۀ هجدهم .برادربزر اشرف ،به افتخار
احمدشاه درانی(احمدشاه)نام داش:؛ کاکای جوان او(میرویس)نام داش :بـه
افتخار میرویس هوتک ،حاکم پشتون کندهاردرجریان اوایل سدۀ هـجـدهـم.
اشرف برخشف ادعاهای اودروبسای :خودش وسایرجاهای دیگر ،مـکـتـب
ابتدائی رادرکابل خوانده اس ،:نه درلوگر .پسوند(غنی)درجریان مکتب عالی
(لیسه) به اشرف عشوه میشود .اودردهۀ067/بنام(اشرف غنی احمدزی)شامل
دانشگاه امریکائی بیروت میشود .او ازآن ببعددر ادعای این سه هوی :شخصی
خوددرنوسان بوده اس .:این نوسانات بخصو پس از5//0بسیارتندمیشودکه
اوبطور رسمی پیشآهنگی ماشین جنگی امپراتوری امریکا در افغانستـان را بـه
عهده می گیرد .
پارسی ،زبان خانوادگی خانواده غنی بوده اس .:پدر ،پدربزر و اکثری:
اقارب پدری ومادری اودرکابل زندگی ووفات کرده و در گورستان شهـدای
صالحین درجنوب شهرکابل مدفون اند .من بصورت واضح متن ومحتوای تولد
وپرورش اشرف غنی درکابل را دراواخردهۀ066/واوایل دهۀ062/بخـاطـر
دارم .اشرف غنی مکتب ابتدائیه رادرکابل ودرلیسه حبیبه به پایان رسانیده اس.:
اشرف غنی دردهۀ سالهای067/بحیث ترجمان درپروژه های مختلف تحقیقاتی
اروپائی -امریکائی درکابل کارمیکرد .دسترسی به این شبکه های علمی غربی
به اشرف غنی کمک میکندتابه دانشگاههای بیروت وکولمیبا راه یابد  .اشرف
غنی ازسال5//0بدینسوبحیث مشاورعمدۀ(بومی)برهبران مداخله گر استعماری
امریکائی درافغانستان خدم :میکند .درماهی ،:آنچه اشرف غنی برای نیروهای
اشغالگرامریکائی درافغانستان انجام میدهد،همان چیزهاییس :کـه اسـشفـش
درجریان جنگ دوم افغان انگلیس برای برتانویها ودرجریان سالـهـای-0656
 06//انجام داده بودند .ظاهراهمدستی باخارجیهادرنسب پدری اشرف غـنـی
جریان داردکه دراصطشح فارسی کابلی ها به آن (وطنفروشی) و ...میگویند.

رابطۀ فرهنگی اشرف غنی باجامعه وفرهنگ قبیلوی پشتون ،حداقل برای سه
نسل قطع شده اس( :احتماالازاواخر سدۀ نزدهم) .هوی :پشتونی متشـکـل از
داشتن مثلث ،خون پشتون(پشتو لرل-ادعا و نشان داده شود) ،صحب :پشـتـو
(پشتوویل)بحیث زبان اولی(مادری)وکار پشتو(پشتو کول) میباشد .بـراسـاس
سوابق تاریخی وویژگیهای اجتماعی وعامۀ اشرف غنی ،ادعای اوبرای هویـ:
پشتونی فقط توانائی اودرصحب :بازاری پشتومیباشدوبس .اشرف غنی یـک
(بومی) واقعی کابل اس - :اویک کابلی اصلی اس .:او و برادر کـوچـکـش
(حشم :غنی)بصورت هشیارانه ازسال5//0بدینسویک هـویـ :کـوچـی
پشتونی رابرای خوداخترا کرده اند .حشم :غنی که هیچگونه تحـصـیـشت
رسمی ندارد ،قسم :اعظم جوانی خوددر جریان دهه های سـالـهـای067/و
066/رابحیث رانندۀ تکسی در ورجینیاگذرانیده اس .:مـن بـطـورتصـادفـی
حشم :غنی رادرسال  0664درآپارتمان پدرش درویرجینیا مشقات کردم .اوبه
سختی به پشتوصحب :میکرد .حشم :با وسیله سازی آشکاربرادربزرگش ،راه
خود را در پارلمان افغانستان بحیث نماینده کوچی ها باز میکند.
رئیس دانشگاه براون درکنفرانسی دربارۀ افغانستان درماه می5/00درمعـرفـی
اشرف غنی اعشم کردغنی برایش گفته (ظاهرا باافتخار!) که تاریخ تولـداو را
پدرش(شاه پسند)دردایره المعارف(دانشنامه) نوشته اسـ !:مـفـکـورۀ(دایـره
المعارف)درخانوادۀ اشرف غنی و (اکثری :وسیع خانوادۀ کابلی ها) درجریان
دهۀ سالهای 066/با واقعیتهای فرهنگی زندگی محلی درکابل وبخصو کابل
قدیم ناسازگاراس .:درحقیق ،:این یک تضادعمیق اس :که بتوان نام دایـره
المعارف رادرفرهنگهای بیسوادجوامع کوچی افغانستان پیداکـرد .غـنـی در
کنفرانس دانشگاه براون ،بخاطراخترا ودرواقعی :جعل عمق تاریخـی بـرای
گمراه سازی ودرهم سازی سیاسی تفصیشت خویش ،بیان کرد که درمعرفـ:
شناسی بغداد نوشته بود...
تصویرهای زیادی ازاشرف غنی وجودداردکه اورا (تقریباکامش برهنـه) در
محضرعام(برای وضو!)دریک جوی آب درشرق افغانستان درسال5//6نشان
میدهد! چنین یک نمایش بی حرمتی ازبدن ،جائی درفرهنگ اسشمی افغانستان
ندارد .درتصویردیگری دیده میشودکه دریک مراسم رسمی نظامی ،روی خود
رابابیرق پاک میکند! برای کسانیکه عشقمندفیشن ومودلباس اند ،حضورعمومی
اشرف غنی نمایشگر الماری لباس طعم بلند وتنو زیاداس ::ازپیشاعصری تـا
عصری ،ازعصری تاپساعصری ،ازدریشیهای زیبای اروپائی بانکـتـائـی هـای
گرهدارتا جوره های شلوارکمیس چیندار(گیبی) روستائی .در افغانستان هـیـچ
کسی بجزازاشرف غنی چنین کاالهای متنو  ،دریشی های اروپائی ،لنگیـهـای
افغانی وسایرلباسهای ظریفانه را نمی پوشد .به باورمن هیچکسی نمیتواندتـنـو
لنگی های رادریابدکه جمجمۀ اشرف غنی راتزئین میکند! دیده نشده که اشرف
غنی چپن بپوشد (جیلک های سبزراهدارآستین درازکه حامدکرزی میپوشد).
من تصویرهای غنی رادردریشیهای پاریسی اش ندیده ام .همچنان هرگز ندیده
ام که اشرف غنی لباسهای(افغانی)راکه درافغانستان میپوشد ،دراروپا یاامریکا بر
تن کند .دالیل این اختشف سبکهادرعرصۀ سیاسی و فرهنگی فقط میتواندبرای
روال ،جنرال دیویدپتریوس وتوماس گویتیرمعلوم باشد .بهارگذشته اشرف غنی
یک ریش نسبتادراز هنرمندانه رابابروت خودبه نمایش گذاش .:امادرجـوالی
تمام چهره اش تراشیده بود!! چنین تغییرات(میل به بی ثباتی کامل) در(ارایـۀ
خود درزندگی روزمرۀ) اشرف غنی رامیتوان بسادگی به(طعم)یا دیـنـامـیـک
سیاستهای افغانی وجهانی یاموقعی :متغیرجایگاه اشرف غنی دراین دینامیکها ویا
پیچیدگیهای فزیولوژیکی عمیق در درون اشرف غنی ربط داد که فقط میتوان
حدس و گمان زد.
اشرف غنی وکلیرلکهارت (یک سرمایه گذاراروپائی با بنیاد مرموز علمی و
وابستگیهای نهادی)کتابی نوشته اندبنام (ترمیم/تعمیردولتهای ناکام)که تاحدی به
افغانستان پرداخته اند .برای رد اصولی محتوای این کتاب ،به فصل 06کـتـاب
(اقتصادسیاسی جنگ) توسط سی تی کاینی و آرلی مادرز  5/00انستیتیـوت
کاتو مراجعه کنید .اشرف غنی عضوشورای اتشنتیک اس:؛ لکهارت همکـار
شورای اسپین اس .:غنی و لکهارت روسای مشترک موسسه موثری :دولتـی
اندکه مقرآن درواشنگتنی دی سی میباشد .این دو متخصص خود ساز دردول:
سازی وترمیم دول ،:اخیرا(آمادگی برای سوریۀ جدید) راابدا کـرده انـد.
اشرف غنی نمونۀ حیوان خانگی عجیب ودوستداشتنی(افغان)غرب (شایدفراتر
از تازی افغانی)اس .:او دراین اواخرتوسط(مجلۀ چشم انداز)بـرتـانـوی بـنـام
(متفکرعالی) درجه دوم درجهان درسال  5/0/اعشم شد .نیویـارک تـایـمـز
 5//6اشرف غنی رابحیث (تعلیم افته ترین وغربی شـده تـریـن نـامـزدان
افغانستان)اعشن کرد .درسال  5//4روال نادر ،انسان شناس برجستۀ شرق میانـه
برایم گف :که اشرف غنی بخاطری دربین دانشمندان اروپائی وامریکـائـی و
نخبگان سیاسی مشهوراس :که"انگلیسی بسیار خوب" صحب :میکند! مـایـکـل
کنیدی یک جامعه شناس امریکائی و شرک :حامی پروژۀ(مشغولی :افغانستان)
درکنفرانس افغانستان در دانشگاه براون درسال5//6محزونانه اشرف غنـی را
چنین خطاب کرد(:آرزوداشتم تعدادزیادی مثل تووجودمیداش .):چقدرزیبا!!
ببینید اوچگونه دستها ،چشمها وانگشتهای کبوتری و درخورستـایـش خـودرا
حرک :میدهد!!
وقتی اشرف غنی وزیرمالیه افغانستان بود ،درجریان مجالس وزرای کـرزی
مشهوربه بدخلقی وتندمزاجی بود .اودرجریان ریاس :دانشگاه کابل بخاطرعدم
برخورد مناسب با استادان محلی دانشگاه مشهوربود .امادرمشقاتها وگفتگو ها با
مهمانان اروپائی -امریکائی اش در آنزمان کامش آرام و ساده معلوم میشود .این
اثرات اجتماعی متغیر ،در برخوردهای زبانی اشرف غنی و حرکات بدنی او در
عرصۀ اجتماعی نیز دیده می شود.
درکنفرانس5//7درانستیتوت بروکینگز(درمحضراشرف غنی)لخدربراهیمی
مشاورخا منشی عمومی ملل متحد دربارۀ افغانستان ،در موردکارائی اشرف
غنی (وقتیکه بحیث معاون براهیمی خدم :میکرد) چنین نظرداد(:این واقعایک
تجربۀ بودکه با اودرافغانستان برای دوسال بسیاربسیارطوالنی وکامل کارکردم.
قبل ازاینکه وظیفه راترک کنم ،یک قصه درموردش گفتم .من گفتم شما می
دانید ،یک بادیه نشین کوشش میکرد شترخودرابارکند .اوتمام انوا اشیای خود
رایکی پس ازدیگری درپش :شترمیگذاش .:بعدا بایک کیسۀ بزر آمده و
گف :نمیدانم اینراهم عشوه کنم یانه .شتربرگش :و برایش گف :شـمـاراسـ:
بروید (آنراهم بگذارید) ،من درهیچ حالتی برخاسته نمیتوانم .اشرف مانندهمان
آدم درافغانستان بودوهنوزهم مثل اواس .:یگانه تفـاوت ایـنـسـتـکـه اومـی
خواهدبرخیزد)! جیمز کارویل ستراتژیس :معروف سیاسی امریکائی بصورت
آشکار بحیث مشاور و رایزن درمبازرات انتخاباتی اشرف غنی برای ریـاسـ:
جمهوری افغانستان در5//6خدم :میکرد.غنی دریک بیانیۀ عمومی دررابطه به
کارویل چنین گف"::این پسر لوزیانااس :که درک میکند(آنرامیشناسد) .اگـر
شما نیواورلیان رابشناسید ،افغانستان راهم می شناسید) .نیواورلیان شهـر(خـانـۀ)
کارویل اس .:تعجبی ندارد که حاال (دنباله درپایین ستون سوم صفحۀ چهارم)

حسین سرهنگ

صفحۀ پنجم
یونین ستی ـ کالیفورنیا

فردوسی و شهنامه (شاهنامه)

جنگ دوقهرمان ازدیدگاه فردوسی ،قهرمان خراسانی وایرانی
درین نگارش جنگ میان دوپهلوان نام آورشاهنامه ،که یکی ایرانی ودیگری
خراسانی ومتعلق به سرزمین افغانستان امروزی ،به تفصیل ذکر خواهدشد .قبش ً
تذکر داده بودم که شاهنامه رامیتوان به سه بخش عمدۀ داستانها ،پهلوانیها وذکر
تاریخ تقسیم کرد .پهلوانی های شاهنامه ازجملۀ بهترین ومهمترین قسم :هـای
آن بشمارمیرود ،که از قیام کاوۀ آهنگر درزمان ضحاک آغاز وباقتل رسـتـم
وسلطن :بهمن ختم می گردد.
قبل ازینکه ازجزئیات ونتیجۀ جنگ بین این دوقهرمان سخن آورده شـود،
الزم می افتدکه این دوقهرمان راباکارروایی وتوانایی شان ،قسمی که درشاهنامه
آمده بشناسیم .نخس :می پردازیم به معرفی ستم .برای شناخ :بهترازرستم ،از
پدرکشنش شرو میکنیم که سام نریمان نام داش ،:و پادشاه وهم پهلوان بـود.
فرودسی چنین مینگارد:
دلش بود جویا دل آرام را
نبود هیچ فرزند مر سام را
نگاری ب ُداندر شبستان اویزگلبر رخ داش :وزمشک موی
که خورشید چهر و برومند بود
ازآن ماهش امید فرزندبود
ز بارگراننش آزار داش:
زسام نریمان همو بار داش:
خوب ،ازین نه ماه سپری میشودوفرزندی به دنیامی آید ،باموهای سفـیـد،
رخسارسرخ ،مژه وابروان سفید ومتباقی جلدش هم سفید(یعنی پیس) .مادر و
دایه هاتولدچنین طفلی راازپدرش سام تاشش روز مخفی میدارند .بـعـدا ً دایـۀ
هوشیاری این موضو رابه سام میگویدکه خداوند به توطفل بسیارزیبایی داده،
ولی سام ازدیدن طفل به هیب :افتاده ،این طفل شش روزه رابـه دشـ :بـرده
وبرسرسنگی میگذارد و خودش برمی گردد( .این صحنه شباه :زیادی داردبه
گذاشتن ابراهیم( ) پسرش اسماعیل( ) راهمراه مادرش دردش :سوزان) .پس
از برگش :سام ،شیرمادۀ به حکم خداوندآا ًده وطفل راشیرمیدهد.
چه شدگربردیگری خوارشد(فردوسی)
کسی راکه یزدان نگهدارشد
بعدا ً به سیمرغ ندا میرسدکه بروآن ناتوان وبیچاره رانجات دهد .سیمرغ طفل
راباچنگالش برداشته وبه آشیانۀ خودمی بردوهمراه با چوچه های خـودش بـه
خون وگوش :مردار طفل رامی پرورانید.
شکاری که نازکتر آن برگزید که برشیر مهمان همی خون مزید
ابا بچگانش همی آرمید
به مرداروخوش همی پرورید
مدار این توازکاریزدان شگف :فگنده نشدهرکش او برگرف:
بد و نیک هرگز نماند نهان
نشانش پراگنده شد در جهان
خوب ،سیمرغ نام طفل را(دستان) میگذارد ،ودستان آهسته آهستـه بـزر
شده میرود .ازقضا شبی سام خوابی می بیندکه مردی از هندوستان برسراسـ
عربی سواراس :ونزدسام می آیدواو راازپسر قوی ،جوان ونیرومندش مـژده
میدهد .سام ازخواب بیدارمیشود و فردای آنروز علماودانشمندان راجمع کرده
وازخوابش برای آنها قصه میکند ،وآنهادرتعبیر خواب شاه میگویندکه بایـدبـه
سراغ پسرش برآیند .سام باورنداردکه پسرش زنده مانده باشد .این بزرگـان و
کسانیکه خواب راتعبیرمیکردند ،به پادشاه اطمینان دادندکه پسرش زنده اس::
نگردد ز سرما و گرما تباه
که یزدان کسی راکه داردنگاه
به اثرتشویق دانشمندان ،سام همراه باآرگاه وبـارگـاهـش روانـۀ کـوهـی
میشوندکه طفل راگذاشته بود .شام میشود ،آنجاخیمه میزنندوبعداز خوردونوش
می خوابند .سام بازدرخواب می بیندکه غشمی به مقابلش مـی آیـدوپـادشـاه
راسرزنش میکندکه ای مردموسفید! چگونه طفلی رابه سبب داشتـن مـوهـای
سفید برون ازخانه بردی وبرسنگی بگذاشتی؟ فردا چون ازخواب بیدار شد:
ابرآفریننده کرد آفرین بمالید رخسارگان بر زمین
توانا و از برتران برتر اس:
بدانس :کودادگر داورس:
به من بازده پورافگنده را
به زحم :برافراز این بنده را
نیایش همانگه پذرفته شد
چو بادآوراین رازهاگفته شد
سیمرغ ازباالی کوه دارودستۀ پادشاه رامی بیندومی داندکـه بـرای بـردن
پسرش آمده .سیمرغ به پسرسام خطاب کرده می گوید:
ترا پرورنده یکی دایه ام هم :دایه هم نیک سرمایه ام
نهادم ترا نام (دستان زند) که باتوپدر ساخ :دستان وبند
بی آزاد نزدیک او آرم:
روا باشداکنون که بردارم:
جوان چون زسیمرغ بشنیداین پرازآب چشم ودل اندوهگین
پسربه سیمرغ گف :که ازبودن من درینجاخسته شده ای ،درحالیکه آشیانۀ تو
آرامگاهم و پَر ِ توتاج سرم اس :وبعداز خداوند ،ازتو ممنونم .سیمرغ به جـوان
میگویدکه اگرتخ :پادشاهی پدرت را ببینی ،آنگاه خواهی دانس :کـه ایـن
آشیانه به دردت نمی خورد ،یکباراین را تجربه کن :
نه از دشمنی دور دارم تراسوی پادشاهی گزارم ترا
ولیکن تراآن ازین بهتراس:
ترا بودن ایدر مرادرخورس:
سیمرغ پس جوان رابرمیدارد ونزدپدرش وآرگاه وبارگاه پدرش سام پـیـاده
میکند ،یک پرخویش رابه جوان داده ،چنین نصیح :کرده ودوباره به آشیانـه
اش درقلۀ کوه پرواز می کند:
ابا خویشتن بر یکی پر من همیشه همی باش با فر من
ز نیک وبد گف :وگوی آورند
گرت هیچ سختی بروی آورند
که بینی هم اندرزمان فر من
برآتش برافگن یکی پر من
بعدازپرواز سیمرغ به سوی آشیانه اش ،باچپن پهلوانی تن جوان را پوشاندند،
وپدرش نامی براو گذاش::
چو(دستان) وراکرد سیمرغ نام
همی پور را(زال زر) خواند سام
سام میخواهد امپراتور منوچهر راازین قضیه پیداشدن ولیعهدآگاه سازد:
که سام آمد از کوه با فرهی
ز زابل به شاه آمد این آگهی
بسی از جهان آفرین کرد یاد
از آن آگهی شد منوچهرشاد
سام باپسرش زال چندروزی نزد منوچهر با قدر وعزت زیادی پذیـرایـی
شدند.
برآیین خسرو پرستان شود
وزان پس سوی زابلستان شود
زابل یا زابلستان آن زمان یکی از والیات افغانستان امروزی اس ،:که حدود
اربعۀ آن ازطرف شمال اوروزگان و قسمتی ازغزنی ،به جنوب آن قنـدهـار و
قسمتی از ایال :بلوچستان پاکستان امروزی  .به سم :شرق آن قسمتهایـی از
والیات غزنی و پکتیا وازجانب غرب قسمتهایی ازوالیات اوروزگان وقندهار.
ذکرحدود اربعۀ زابل جه :تشخیص وتعیین ملی :زال وپدرش سام اهمیـ:
زیاد دارد ،که خراسانی (افغانی امروزی) زال رابه اثبات می رساند ،چون زابـل
امروزی یک والی :پشتوزبان نشین اس :ومحاط با تمام والیات پشتون نشیـن
اس ،:به احتمال زیادکه درنش :وبرخاس :سام بامنوچهر که دامنۀ کوه الرز(در
ایران امروزی) زندگی میکرد ،دراخیرمشقات چندروزه منوچهرعهدی نوش:
( دنباله دارد)
وتمام مناطق ذکرشده راجزوقلمرو سام قلمدادکرد.

هفته نامۀ امید
به پیشواز سالی که ازبهارش پیداست ! (دنباله ازصفحۀ دوم)
وبه تمام اقوام ساکن درکشورثاب :نمودکه کرزی برای استمرارقدرت خود و
خانوادۀ خود ،به قانون اساسی ،تصامیم جرگه ها ،عقایدوآرای آگاهان سیاسی
ومل :اعتنایی ندارد .
کرزی بحیث یک متمرد درمقابل ولینعم ،:یک بیمارروانی ومتلون مزاج در
افکارعامه وبحیث یک خاین ملی درپیشگاه قانون ،درمراوده ومعامله باسازمانها و
افرادی هس :که درتباهی ونابودی کشور جفاهای نابخشودنی دربرابـرمـلـ،:
نقش اصلی داشته اند .ولی در مخاصم :ومقابله باجناحهای دیگرقـرارداردکـه
طی 05سال گذشته اوراحمای :نظامی واقتصادی وسیاسی داده اند .تاجاییکه در
مصاحبه باروزنامۀ پرتیراژلوموند ،امریکارایک قدرت استعماری بحیث یکطرف
دیگرقراردادازجایگاه یک دوس :متحدوقابل اعتماد به یک رقیب پایین آورده
اس .:سناتورهای امریکادریک نشس :ویژه ،کرزی رابی عقل خطاب نموده و
امتنا اورا ازامضای سندهمکاری دوجانبۀ امنیتی ،اهان :به خودشان وپولـهـای
فراوانی که طی  05سال گذشته درافغانستان مصرف نموده اند ،تلقی نمودند.
جیمزدوبینز فرستادۀ ویژۀ رئیس جمهورامریکا ،به تاییدگفتۀ بسم اهلل خـان
وزیردفا افغانستان ،درین نشس :اظهارداش :که این سندامضاء خـواهـدشـد.
پوتین رئیس جمهورروسیه ،رئیس جمهورچین ،نواز شریف ،ووزرای خارجـۀ
پیمان ناتو همه به طرفداری ازامضای این سند ابرازنظرنمودند.
ازطرف دیگرمشعمروگلبدین سردستۀ جنایتکاران طالبان وحزب اسشمی ،این
نوکران سرسپردۀ آی اس آی ،کرزی راتشویق نموده اندتاازامضای این سنـد
خودداری نماید .جمعی هم درامریکااین عمل کرزی رادر ردیف قهرمانیـهـای
میرویس نیکه واحمدشاه درانی تقدیر نمودند! گردانندۀ یکی ازتلویزیونـهـای
برون مرزی درالس انجلس هم دربرنامۀ(ازگ گ می خیزد) امتنا کرزی را
ستایش نموده این عملش رادلسوزی به ساکنان جنوب وشرق افغانستان دانس!:؟
چه کرزی وچه برنامه سازان قبیلوی بایدازخود بپرسندکه عل :یورش نظامیان
امریکابه منازل افغانهاچیس:؟ چرابایددهش :افگنان وجنایتکاران ،انتحـاری را
درحریم خانۀ خود جادهد ،تاتعقیب وسر زنش آنهاسبب هجوم نظامیان گـردد.
آیا متششی ساختن اجسادزنان و کودکان دربازارواماکن عامه،بی حرمتی وبی نا
موسی طالبان نیس:؟ درحالیکه ابراهیم( ) بخاطرشکستن بتهای سنگی به آتـش
نمرود انداخته میشود ،چراطالبان ازطرف کرزی نوازش داده میشوند ،واز زندان
ها رهاودوباره به صف تبهکاران فرستاده میشوند؟ بخاطریکه کرزی یک طالب
بود وهس :وخواهد بود !
آهنی را که بدگـــــهر باشد
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد
چون که ترشد پلید تر باشد
سگ به دریای هفتگانه بشوی
چو بیاید هنوز خــــر باشد
خرعیسی گرش به مکه برند
داوود خان هم فکرمیکردکه به تنهایی میتواند تمامی :ارضی واستقشل کشور
را حفظ نماید! زمانی پرچمی هاوخلقی هابه دورتره کی وببرک جمع شده و
انقشب ثور رابرگش :ناپذیرمی پنداشتند ،طالبان باتصرف %62خاک افغانستان
به کمک پاکستان ،دهش :افگنان عرب وحامیان آنهادرغرب ،به این فکرخـام
بودندکه سلطۀ قبیله برای همیشه درافغانستان قایم خواهد ماند! ولی تـاریـخ در
مقابل این پندارها وافکار باطل ،جواب دندان شکنی داده اس ،:که دریـنـجـا
ضرورت به تشریح وتوضیح آن نیس. :
وامروز کرزی(مشر) دیگری درجمع قبیله پرستان ،تصورمیکندکه با امتنـا
ازامضای موافقتنامۀ امنیتی ،رضای :دارودستۀ قبیله پرستان را حاصل خـواهـد
کرد،حضورمشمتوکل،مشظریف ،مشمجاهدوصدهامشی بی نام ونشان دیگر در
مقامات باالوپایین ادارۀ کرزی ،حضورقطب الدین هشل،کریم خرم ،قـاضـی
وقاد دردوربشقاب کرزی ،اصرارکرزی درآزادساختن موجودی بنام مشبرادرو
سایرجنایتکاران محبوس درگوانتانامو ،همه اسنادگویای همسویی ومقارب :او با
گروههای تروریستی طالبان وحزب گلبدین ومشحقانی اسـ .:اگـرکـرزی
اطمینان داردکه بااتکا به این گروههای منفور وجنایتکارمیتواندوجاه :مخدوش
خودراترمیم ونامی درتاریخ کمایی کند ،به خطارفته اس .:به تحقیق نام منفـور
او بحیث یک زمامدارفاسد و بی اراده ومجنون درتاریخ باقی خواهدماند.
اینکه این نمایش مضحک که کرزی براه انداخته ،توسط امریکا کار گردانی
میشودیاخیر ،سئوالیس :که آینده به آن پاسخ خواهدداد ،واین آینده دیرنیس.:
کرزی سه ماه دیگردراختیارداردتابحیث یک دوس :درکنارامـریـکـاازتـمـام
مزایای بازنشستگی وامنی :شخصی برخوردارشود،یابعنوان یک رقیب ،آنطور
که خودش گفته ،درمقابله باامریکا ،با بدنامی عرصۀ سیاس :راترک گـویـد.
انتخابات آیندۀ ریاس :جمهوری به این سئوالهاجواب ارائه خواهد نمود.
انتخابات ریاس :جمهوری :اگرانتخابات ریاس :جمهوری ازچال و خدعه و
نیرنگ بازیهای رئیس جمهورکرزی ،جان سالم بدر برد ،گزینه های ریـاسـ:
جمهورهیچکدام نمیتواند تفاوت بارزی با ادارۀ کرزی داشته باشد .آیانفـوذ و
مداخلۀ قدرتمندان محلی وبازاری که درظرف 0/سال اخیرروابط نزدیکی بـا
قوتهای خارجی قایم وازین نفوذ درساحه های سیاسی واقتصادی ،سودسرشاری
برده اند ،کاهش خواهدیاف:؟ خیر ! آیاآنهاییکه درانتخابات پیروزنشده انـد،
صحنۀ سیاس :راترک نموده ودربیغوله ای خواهندخزید؟ خیر !
شایدیکی به کرسی ریاس :شورای ملی تکیه بزند ،ودیگری جـای رئـیـس
مجلس علیا (مجلس سنا) را بگیرد .عدۀ درشمار مشاورین ازخیرات واسـقـاط
خارجی ها برخوردارشوند وجمعی راهی والیات .و به این ترتیب مصـونـیـ:
مقام ونفوذسیاسی خودراحفظ نمایند .و همان آش وهمان کاسه بازهم ادامه می
یابد ،راترفندهای تازه و تجارب بیشتر!
باآنچه گفته آمد ،ادارۀ آینده شایدبدترازادارۀ فعلی باشد ،وبدتراز آن که مهره
های حزب گلبدین وطالبان که درحمای :کرزی و حکوم :اودرپش :پـرده
فعال هستند ،بروی صحنه آیندومانع اصشحات وریفورم هایی شوندکه امنیـ:
واقتصادکشوررابهبود بخشیده می تواند .چه کرزی دررأس وچه کرزی در د ُم،
فرقی نمی کند .حکوم :آینده به اشتراک گلبدین وطالبان ،بیشتربه پاکستان و
منافع ملی آن تمکین خواهدنمود .باجابجایی مهره هافساداداری دوام خـواهـد
یاف ،:تعصب وتحجرگرایی ازدیادخواهدیاف ،:باخرابی اقتصاد ،سلب آزادی
های فردی و اختناق ،کشوربسوی بحرانهای جدید وسرانجام تجزیـه وخـانـه
جنگی سوق خواهد یاف.:
درسیاس :خارجی ،نفوذدولتهای همسایۀ ایران وپاکستان افزایش یافته وآنها
رایکقدم دیگردررسیدن به خواستهای شان کمک خواهد نمود .صلح باطالبـان
یعنی تسلیم محض به پاکستان ،باآمدن چهره های خشن وعقبگرا بالـبـاسـهـای
ژولیده ومحاسن پرپشم وافکارقرون وسطی مجال هیچ نو حـرکـتـی بسـوی
پیشرف :وترقی میسرنخواهد بود.
اگرکرزی پیمان امنیتی راامضانکند ،حکوم :جدیدبه نحوی آنرا امضاخواهد
نمود ،وامریکا با رهایی ازمداری بازیهای کرزی ،دردام پاکستان وطالبان اسیـر
خواهدماند .حکومتی که میداندبقا وادامۀ آن درحمای :ومساعدتهای تنهاوتنها
امریکامیسراس ،:حاضرخواهدشد تاحضورونفوذ وشرایط بیگانگان راپذیرفته
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وبه وعده هاوتعهداتی دل خوش کندکه هیچ نو ضمان :اجرایی نـخـواهـد
داش.:
نتیجه میتوان گرف :که مل :افغانستان چه دربود پیمان امنیتی وچه درنبـود
آن ،چه بااجرای انتخابات ریاس :جمهوری ویاعدم آن ،بد بختانه پنج سال پـر
مشق :دیگررا بافرازوفرودهای سیاسی ،یک اقتصادمافیایی وسیاس :خارجی
متزلزل وفساد اداری تجربه خواهد کرد .مل :درآتش فقر وتنگدستی کماکان
خواهدسوخ ،:واقتصاد افغانستان زیرشعار(بازارآزاد) درانحصارمافیای سرمایه
هیچ نو تأثیر ونقشی درتوان بخشی اقتصادملی نخواهدداش. :
تئوری (بازار آزاد وکنترول آن توسط عرضه وتقاضا) که درشرایط جوامع
مرفه وآرام اروپایی توسط آدام سمی :ارائه شده وسرمشق جاهشن اقتصـادی
درافغانستان قرارگرفته اس ،:درنبودامنی ،:مداخلۀ خارجی ،فقروتنگدسـتـی،
حضورفعال مافیای موادمخدر ،فساداداری ،انحصارمواداولیۀ حیـاتـی تـوسـط
مافیای سرمایه ،به یک هیوالی وحشتناک تبدیل خواهدشد ،که صنایع مـلـی
راخواهد بلعید ،اجناس وادویۀ فاقد کیفی :را واردبازارخواهدنمود ،وباتـبـانـی
وساخ :و باف :بااراکین فاسد دول ،:قدرت سیاسی رابه ضررتوده ها ونـفـع
خود رهبری خواهدنمود .کاشکی اوضا وشرایط سیزده سال گذشته اجازه می
دادتاتصویر بهتروقشنگ تری ازآینده ارائه شود ،ولی افسوس ! /
*****************************************
سیاست زبانی درافغانستان( ...دنباله ازصفحۀ سوم
تعدادنفوس اقوام ازبک که قبش دراین نواحی اکثری :کامل را تشکیل میدادند
رو به کاهش گذاش. :
سیرتحول سیاس :زبانی :زبان پشتوبه نسب :اکثری :نفوس اقوام پشتوزبـان
ازیکطرف ،وتسلط پشتونهادرسیاس :افغانستان ازطرف دیگر ,از ارج بخصوصی
برخورداربود .بااینهم ازنگاه اهمی :وپرستیژزبانی پشتو پشتوبعدازدری بدرجه
دوم قرارمیگرف .:اقدامات غیر منظم وپراگنده دردوره های مختلـف بـرای
پیشبرداهمی :پشتوتوسط حکمروایان افغانستان(که خودبا وجودپشتون بودن به
زبان دری مکالمه مینمودند) درپیش گرفته شد .اولین قدم دراین راه درقـرن
نزدهم دردورۀ سلطن :دوم امیرشیرعلی خان( )0776-074/بر داشته شدوآن
ایجادالقاب نظامی واداری واصطشحات اوامرو قواعد عسکری به زبان پشتوبود.
القاب اداری ازقبیل لقب لوی ناب که به وزیرکل یاصدراعظم خطاب میـشـد،
بعدازسقوط سلطن :شیرعلیخان ازبین رف :اماالقاب واصطشحات نظامی ماننـد
سابق ادامه یافته و جزء زبان عسکری افغانستان شد.
دردوره سلطن :امیرحبیب اهلل خان()0606-06/0مسأله زبان دوباره مـورد
بحث قرارکرف .:درسال0600محمود طرزی ,نویسندۀ بنام و آیدیلو جنبش
ملی :خواهی نوظهور افغانی ,یک سلسله مقاالت در بارۀ اهمی :زبان درجریدۀ
سراج االخبارکه خودسرمحررآن بود درج نمود .دریکی ازاین مقاله ها طرزی با
آوردن چندین دلیل ادعا نمودکه پشتوپدرتمام زبانهای هندوآریائی اس .:امـا
اعتراف نمودکه درین نتیجه گیری ممکن اس :که احساسات ملیگرائی خودش
سهیم باشد .متعاقب آن طرزی درسراج االخبارستونی رابه ادبیات پشتووفارسی
تح :عنوان»هیچ ملتی بدون زبان خودوهیچ زبانی بدون ادبیات خود بقا نخواهد
کرد« اختصا داد  .چارسال بعددر شمارۀ05سپتمبر0602طرزی مقالۀ دیگری
زیرعنوان»زبان واهمی :آن« منتشرنموده وفارسی (دری) رازبان رسمی وپشتو
را زبان ملی افغانستان اعشن نمود.بااینکه طرزی خودتنهابه زبان فارسی مینوش,:
به خوانندگان توصیه نمودکه درتقویه وارتقاءپشتوبحیث زبان مـلـی کشـور
مساعی جدی بخرچ دهند .وارتان گریگورین مینویسدکه »بعقیده طرزی و هم
کارانش ،اسشم ،تاریخ گذشتۀ افغانستان وزبان پشتو عناصری بودند کـه بـاهـم
عناصری رابرای اتحادموزائیک قومی افغانستان به یک مل :واحـدتشـکـیـل
میداد«.اماطرزی ازاهمی :فرهنگی زبان فارسی(دری)ونفوذسیاسی آن بحیـث
زبان بین المللی که در ایران ,افغانستان وآسیای میانه تکلم میشد،کامش آگاه بود.
وی زبان فارسی رابعداززبان عربی ازنگاه اهمی :آن دربین زبانهای خاور میـانـه
بدرجۀ دوم قرارداده وارتقای آنرابعنوان زبان رسمی افغانستان توصیه نمود.
وضع قوانین و اعشن آزادی مطبوعات در دوره سلطن :امان اهلل خان(0606
 )0656به تقویۀ مطبوعات وتوسعه سریع جرایددرنقاط مختلف کشور کمکنمود .چندین جریده درقندهار ووالیات شرقی وجنوبی بامقاالت در زبان پشتو
آغازبه نشرنمودند .درسال 0657انجمن پشتویا»پشتومرکه«باهمکاری علـمـای
قندهاروتشویق و هزینۀ دول :جه :تقویۀ زبان وادبیات پشتوتاسیس شد .اولین
قانون اساسی افغانستان،که درسال0656توسط لویه جرگۀ پغمان بـتـصـویـب
رسید ،لقب تولواک (قائدکل)راکه کلمۀ پشتواس :به شاه افغانستان اعطانمود.
امادرقانون اساسی این دوره به مسألۀ رسمی بودن و ملی بودن هیچیک از زبانها
اشاره نشده اس. :
نادرشاه درسال0656به تعقیب اغتشاشات دامنه داری که منتج به استعفای امان
اهلل شاه ودوره نه ماهۀ سلطن :حبیب اهلل کلکانی شده بود ،بقدرت رسـیـد .از
جمله اقدامات مهم وی انکشاف وتقویۀ زبان و ادبیات افغانستان بود .بقول مـی
اسنکنازی ,افغانستانشناس فرانسوی ,نادرشاه دردورۀ اقام :خوددرفرانسه (ابتدا
بعنوان سفیرافغانستان در پاریس وبعد درزمان تبعیداختـیـاری اش درجـنـوب
فرانسه) بافعالیتهای اکادمی فرانسه،که درارتقای زبان وادبیات فرانسه فعـالـیـ:
مینمود ،آشنائی پیدانموده وبه تأسی ازآن مفکوره درسال06/0انجمـن ادبـی
افغانستان راتح :سرپرستی داراالنشاء شاهی تأسیس نمود .ازجملۀ اقـدامـات
برجستۀ این انجمن نشرمجلۀ کابل وسالنامۀ کابل بود.چنانچه گریگورین مینگارد:
»...انجمن ادبی بطورکلی چهارهدف راتعقیب مینمود:تحقیق وتوضیح میـراث
تاریخی افغانستان ،پژوهش دربارۀ ادبیات وفولکلورافغانستان ،ترویج وانکشاف
زبان پشتوو گسترش معلومات دربارۀ افغانستان وفرهنگ آن «.همکاران قلمـی
مجلۀ کابل رادانشمندان ،ادبا ونویسندگان نخبۀ کشورکه طبقۀ روشنفکرو بنیـاد
گذار مطبوعات نوین کشور بودند ،تشکیل میداد.
مطبوعات دردورۀ سلطن :محمدظاهرشاه پسروجانشین نادرشاه ،تـوسـعـۀ
بیشتریاف ،:درسالهای اول سلطن :ظاهرشاه جریدۀ دوهفتگی انیس که درسال
آخرسلطن :شاه امان اهلل شاه تأسیس شده بودو همچنان جریده اصشح که در
دوره انقشب درجنوبی آغازشده بود به شکل اخبارروزانه بزبانهای دری وپشتوبه
نشرآغازنمودند .همچنان متن جرایددیگری که درکابل و والیات تأسیس شده
بود ،بهردو زبان نشر می شد( .دنباله درشمارۀ آینده)
*****************************************
یگانه سفراروپایی شهیداحمدشاه مسعود (دنباله ازصفحۀ دوم)
پاکستانی ،و دسته های افسران پاکستانی ودسته های مسلح افغانی ،که درآنسوی
خط دیورند تربی :نظامی وتسلیح میشدند ،دس :بگیرد.
آنوق ،:شهیداحمدشاه مسعوداظهارعقیده میکردکه آنچه حکوم :پاکستان
تحریک میکند ،یعنی جنبش طالبان ،روزی دامنگیرپاکستان نیزخواهد شد.
پذیرایی فرانسه  :مشقاتهای عمده باشهیداحمدشاه مسعودصورت گرف0 ::ـ
وزیر امور خارجۀ فرانسه آقای ) Vedrineویدرین)(که قبش ً به افغانستان سفر
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شخصی کرده بود5).ـ رئیس سنای فرانسه/،ـ رئیس شورای ملی فرانسه .درطی
این مشقاتها ،اینجانب(که بسا مشقاتهای دپلوماتیک درزندگی خودشاهد بـوده
ام) ملتف :ومطمئن شدم که شهیداحمدشاه مسعود ،روحیات شخصیتهای اروپا
یی رابخوبی میشناسد ،وباکمال لیاق :میداندموضو پیکارآزادی افغانستان رابـا
چه عبارات با ایشان طرح کندوتایید جانب مشقات خودراحاصل نماید .یعنی که
شهیداحمدشاه مسعود دپلومات الیق بودوطرف مذاکرۀ خودرا قناع :می داد.
مشقات باافغانان ودیگران :مشقات باافغانان درپاریس درتاالرهوتل میریدیان
؛ مون پارناس که زیاده ازپنجصدنفرگنجایش داش ،:صورت گرف .:افغانـان
ازپاریس وحوالی آن ونیزازشهرهای دیگر فرانسه وجرمنی ،دنمارک وانگلستان
وسایرشهرهای اروپایی ونیز یکعدۀ دوازده نفری افغانان ازایاالت متحدۀ امریکا،
به شمول محمد قوی کوشان مدیرجریدۀ امید ،حاضرشده بودند .شهیداحمدشاه
مسعود دربارۀ جریان پیکارآزادی درمقابل طالبان ودربرابر دخالتهای پاکستـان،
معلومات مفصل دادوبه پرسشهای حاضران پاسخ تقدیم کرد.
عدۀ زیادفرانسویان که قبشًبه افغانستان وحتی به پنجشیرمسافرت کرده بودند
ویا احوال افغانستان رامطالعه میکردند ،به مشقات شهید احمدشاه مسعوددرهوتل
آتنه آمدندوشهیدمسعودبدون ضرورت به ترجمان باایشان به فرانسوی صحب:
میکرد .هرکس ازاوعکس میگرف :واکثر امضای اورابحساب خاطره حاصـل
میکردند.
شهیداحمدشاه مسعودبه سفارت افغانستان درپاریس(/5جادۀ رفایل ،ناحـیـۀ
 )04آمد .محراب الدین مستان کاردارسفارت افغانی بود ،ودر آنجـااشـخـا
سیاسی کشوربه دیدن اوآمدند .یکی ازشخصیتهای ایرانی مقیم پاریس ،که در
بارۀ افغانستان تحقیق میکرد(وراجع به ایران وکشورهای اسشمی چندین کتاب
به فارسی وفرانسوی نوشته بود) بنام داکتراحسان نراقی ،بامسعود درسـفـارت
افغانی دیدار و صحب :کرد ،وبعدازمشقات ،به من(که آشنای قدیـم اوبـودم)
گف» ::مانندچنین شخصی :درافغانستان ودرایران نبوده ونیس ،:واگر دشمنان
افغانستان به دسیسه او راازمیان نبردارند ،افغانستان باراهنمایی اوپیشرف :خواهد
کرد وبه بیراهه نخواهدرف .:خداوند او راهدای :می فرماید«.
سفربه شهر ستراسبور (قرارگاه پارلمان اروپایی)  :ستراسبور شهـری
اس :درشرق فرانسه نزدیک به مرزآلمان وقرار گاه پارلمان اتحادیۀ اروپا .رئیس
آنوقتۀ پارلمان اتحادیۀ اروپا ،خانم نیکول فونتن Fontaineبطوررسمی شـهـیـد
احمدشاه مسعود رادعوت کرده بود .درستراسبور وقایع عمده جریان یاف.:
0ـ مشقات باخانم نیکول فونتن ومعاونانش5 ،ـ کنفرانس مطبوعاتی بـزر
دربارۀ اوضا افغانستان وراجع به پیکاردرمقابل طالبان/ ،ـ صحب :شهیداحمدشاه
مسعود بادسته های وکشی کشورهای اروپای غربی که دارای تمایشت مختلف
سیاسی بودند ،وشرح دادن دالیل ضرورت مساعدت سیاسی به افغانستـان6 ،ـ
تهیه وترتیب یک ضیاف :نهاری برای مذاکره ( ورکنگ لنچ) به میزبانی خانم
نیکول فونتن که درآن درحدودبیس :وکیل عضوپارلمان اروپایی انتخـاب و
مهمان شده بودند ،هرکدام سئواالتی داشتند .درنتیجۀ این مجلـس وجـوابـات
شهیداحمدشاه مسعود ،حاضران همه ،ضرورت مساعدت سیاسی رابه پـیـکـار
آزادی افغانستان ،درپایان سئوال وجواب تاییدنمودند.
چندروزپیش ،سفیرپاکستان درپاریس نامه ای به عنوان پارلمان اروپا برضد
احمدشاه مسعودنوشته بود وخانم فونتن طی نامۀ جوابیۀ ،نظریات سفیرپاکستان
را ردکرده بود.
مشقات باافغانان در ستراسبور  :درشهرستراسبور اجتما عمدۀ افغانان
که ازشهرهای آلمان وهالندوشمال اروپاآمده بودند ،منعقد شد .فرماندهان متحد
بامسعودازاقوام مختلف که درین مسافرت اشتراک داشتند ،هریک بـیـانـات
مختصری دادند .سپس مسعودشهید با ایرادبیانات مفصل به حاضران اطمینان داد
که طالبان باوجودهمه مساعدت پاکستان ،هرگزهمۀ خاک افغانستان رازیرتسلط
خویش آورده نخواهندتوانس .:دراین بیانات وسئوال وجواب که بعداز بیانات
صورت گرف ،:شهیداحمدشاه مسعود دربارۀ مساوات حقوق زنان ومردان در
افغانستان(که طالبان آنرازیرپا کرده اند) سخن گف .:سئوال وجواب باقناعـ:
همه پرسش کنندگان پایان یاف .:یگانه استثنا نمایندۀ آقای گلبدین حکمتیار بود
که ازشهرهامبور آلمان آمده بود ،وطی بیانات خویش احمدشاه مسعود را
مشم :می کردکه درمقابل طالبان ازافسران نظامی سابق که کمونیس :شـده
بودند ،کارمیگیرد( .ازجملۀ تقریبا ًچهارصدنفرحاضران ،حتی یکنـفـر هـم از
نمایندۀ آقای حکمتیارمقیم هامبور  ،پشتیبانی نکرد).
سفربه بروکسل ،پایتخ :بلژیک :بروکسل مرکزقوۀ اجرائیۀ اروپا میباشد.
شهیداحمدشاه مسعوددرپایان سفراروپا به پایتخ :بلژیک مسافرت کرد ،وبـا
وزیرخارجۀ بلژیک مشقات واز او مطالبه کردکه پیام اورا به همه اعضای عضو
اتحادیۀ اروپا واعضای پیمان اتلس شمالی (ناتو) برساند.
درشهربروکسل ،شهیداحمدشاه مسعود درجملۀ مشقاتهای متعدد بـا یـک
دپلومات عالیرتبۀ سفارت امریکادربروکسل دیدارنمود ،وبه او خطرطالبـان و
ضررسیاس :پاکستان راگرف ،:که همه برضدمنافع امریکا تمام مـیـشـود ،و
خواهش نمودکه این نظراورابه حکوم :خود به واشنگتن خبردهد .چندروزبعد
بتاریخ اول می ،5//0راپورسیاسی ساالنۀ وزارت خارجۀ امریکا صادرشـدکـه
دریک فصل آن آمده بود :قوای نظامی پاکستان به طالبان افغانستان امداد مـی
رساند( .بخش پایان درشمارۀ آینده)
*****************************************
ببخشین آیاشما حرامی هستین؟ (دنباله ازصفحۀ سوم)
من باور دارم که گ جنرال طاق :در بارۀ شما صدق نمی کند ،اما اگر چنان
که او می گوید نباشد ،چرا شما خود را خاموش گرفته اید و لب نمی گشایید ؟
شمافریادوفغان فرهاد عظیمی را در مجلس شورا نشنیدیدکـه گـفـ»:مـن
تاجیک هستم و به هوی :خود افتخارمیکنم « و در برابر فاشیستهااعتراض کرد؟
شما خبر ندارید که در مجلس سنا باالی آقای محمد عالم ایزدیار حمله کردند و
میخواستند ل :وکوبش کنند؟ شما خبر ندارید که مردم تان ازشنیدن آن توهین
ها ودنشامهای فاشیستهای اوغان به ستوه آمده اند و از شما توقع دارند که از خود
یک واکنشی نشان دهید و سخنی بگویید و از شرف و حیثی :خود دفا کنید
و حشلی بودن خود را به نمایش بگذارید؟ در این حال که شماصدای تانرا نمی
کشید و اعتراض نمی کنید ،چه وق :ر غیرت شما خواهد جنبید؟!همین .
(تاجیک میدیا)
****************************************
وز هرکه قهرمان ،ما قهرمان تر!
ز هر که پهـــــلوان  ،ما پهلوان تر
شویم یک ذره با هم مهربان تر!
کنیم یک قهرمانی دیگر ایـــــکاش
منصور سائل شبآهنگ ـ مونشن ،آلمان
درویشی ومستی به جهان راه نجات است

سرایت می کند بر بی گناهان ظلم جباران

تــر کن نمد خویش ازین شعله گذر کن
زمین را می د َرد شیری که خشم آلود میگردد

دو بی :انتخابی توسط هنرمند عزیز استاد مرتضی بایقرا
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کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی) توسط
بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل ناصری،به
تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده است .عالقمندان
میتوانندیک نسخۀ آنرااز مرجع ذیل بدست بیاورند :

– Memoirs of Khalilullah Khalili: An Afghan Philosopher Poet
A Conversation with his Daughter, Marie (ISBN-13: 9780615889726, 554 pages, $19.99) is available in paperback in
English and Persian at www.amazon.com.

************************************
کرزی قراردادامنیتی راامضامیکند (دنباله ازصفحۀ دوم)
دالرکه دراین دوازده سال نخس :مارا ازبشی طالب نجات دهدوبعد برای تأمین
ثبات وامنی :خاک ما دربرابراین ددمنشان جنگیدند ،اگرازیکطرف برای مـا
کمکی کرده اند ،به یقین شامل منفعتهای بزرگتربرای امنی :ومنافع ملی خـود
شان نیزبوده اس .:البته موقف جغرافیایی وسوق الجیشی ما ولوکه بااختراعات
و انکشاف تکنالوژی مخصوصا ً درساحۀ حربی ،شایداهمی :سابقش را نداشتـه
باشد ،اما باآنهم ازمنافع زیادی برخورداراس ،:که آنهاحضورشانرا درکشورمـا
برای امنی :خود ،منطقه وجهان مفیدمیدانند.
شایدبرای امریکاامضای این قرارداد(امنیتی) که باساس آن سالهای زیادی در
منطقه باقی بمانند ،همانطوریکه درباالگفتیم ،دارای اهمی :زیادباشد ،امااصرار و
تشش آنهادرامضای این قرارداد ،که وزیر خارجه ،مشاورامنی :ملی ووزیردفا
همه سرآسیمه یکی بعددیگری برای متقاعدساختن کرزی درامضای این قـرار
دادبه کابل ریخته و سبب لجاج :وخودخواهی بیشتراوگردیدند ،لزوم نداش.:
مخصوصاًاین اظهاروزیرخارجۀ امریکاکه (اگراین قراردادراکرزی امضانمیکند،
وزیردفا افغانستان امضاکند) ،آنقدرتشویش وسرآسیمگی امریکا رادرامضای
قراردادنشان میدهدکه وزیرخارجۀ یک کشور مهددموکراسی وقانون شناسی،
وقتی پای منفع :خودشان درمیان باشد ،احترام به قانون کشوری دیگـربـرای
شان مطرح نیس ،:و برای رئیس برحال یک کشورمستقل که به اساس قـانـون
اساسی افغانستان تنها اومیتواندچنین قرارداد راامضاکند ،اهمی :قـایـل نشـده،
اصراربه امضای قرارداد رابه سویۀ وزرای دفا دوکشوررامینماید ،که به نظرمن
تحقیر واهانتی اس :برکشورماکه قانون ومقرراتش نادیده گرفته می شود .
این عملکردآقای کری وزیرخارجۀ امریکانظیر روش یکعده از کانگرسمـن
هایی حزب جمهوریخواه اس :که پشن صحی اوباما راکه روی آن درکانگرس
وسنای امریکابحث صورت گرف :وبه اکثری :آراء ازهردونهاد گزارش یاف:
وبعدازامضای رئیس جمهور اوبامابه حیث قانون کشورشناخته شد ،مخالف قانون
اساسی امریکاکه بایدقانون کشوراحترام شود،این قانون سازان جمهوریـخـواه
امریکابه آن احترام نکرده به مخالفتها ،عکس العملهاوتبلیغات نادرس :برعلیه آن
پرداختند ،به اندازۀ که برای عدم پرداخ :مصارف آن ،چـرخ اجـرائـیـوی
حکوم :رابستندکه درنتیجه56بلیون دالردول :خساره مندشد ،وهنوزهم ایـن
قانون سازان متأسفانه ازقبول آن سربازمی زنند .
درین شکی نیس :که اوضا درکشورماکه البته هیچ وق :آرام نبوده ،فعـش
نسب :عدم امضای قراردادامنیتی باامریکاازیکطرف ،و انتخابات ریاس :جمهور
ازطرف دیگر ،دراوج تشویش ونارامی رسیده ومردم مامخصوصا ً آنهایی کـه
حساسی :واهمی :این دوامر مهم راخوب درک وارزیابی می توانند ،نیک می
دانندکه اگراین دو معضله به صورت شایسته آنچنانکه مطلوب ودلخواه مل :ما
ومنفع :کشورماس ،:انجام نیابد ،یعنی کرزی ازلجاج :طفشنه که بیـشـتـراز
خصوم :اوبالمقابل حکوم :اوباما منشأ گفته واز اوهمیشه انتقاد کرده ونیـزاز
خواسته های شخصی او نشأت کرده ،دس :نکشد و انتخابات بایک نـظـم و
شفافی :عاری اززور وفشاروتقلبات وقانون شکنیهاصورت نـگـیـرد ،فـردای
کشورمابااینهمه اختشفات قومی و مذهبی وسمتی وزبانی که متأسفانه فـعـشبـه
اوجش رسیده ،ویکی از عوامل مهم آن نشرات غیرمسئوالنۀ رسانه های بیـرون
مرزی اس ،:که باتبصره هاونشرات تلویزیونی شان زیرنام وحدت ملی ،امادر
واقعی :ازهم پاشی ملی ،تبصره هاواظهارات نادرس ،:مغرضانه و زهرآگیـنـی
ارائه میدارند ،که بااین کارفقط خصومات وتعصبات درونـی قـومـی شـان
راتسکین میبخشند ،بی توجه به اینکه بااین گفتاربی بندوبارشان چقدرمخالفتهای
قومی ومذهبی رادامن زده ،و چقدر مردم مارا ازهم دورترودورترمی سازند .
درموردامضا یاعدم امضای قراردادامنیتی باامریکا ،تبصره هاوخبرهای ضدو
نقیض زیادبه نشرمیرسد ،که بعضاًبسیارمسخره وبازاری و دور ازواقعی :اسـ.:
مثش ً خبری که چندروزپیش باوجودعدم صح :آن توسط یکی ازتلویزیونهای
بیرون مرزی به تفصیل وآب وتابی زیاد ،همراه باعصبانی :وبرآشفتگی خاصی
ارائه شد ،گویی که واقعاًاین خبرصح :دارد ،ومویداین واقعی :اس .:وآن

سهراب پروان دره یی

گپ کوتاه با بانو فتانۀ گیالنی

آلمان

بانوفتانۀ گیشنی درنشس :نخبگان افغانستان دربرنامۀ آقای نصیر فیاض ،بـه
تاریخ شنبه7دسمبر5/0/بایک نو پررویی غیرمترقبه گفتند» ،من ازدیدن یک
تعدادسیاسیون افغانستان خجال :می کشم ! «این سخن سخیف ،ناسنـجـیـده و
کودکانۀ او ،باعث حیرت وتعجب مشمولین جلسه گردید ،وهریک راتکان داد
وبه اصطشح (به خود خوردند) .الزم اس :ایشان ازشاملین مجـلـس مـعـذرت
بخواهدوآینده حد واندازۀ خودرا بشناسند وبایک تیرچندفاخته راشکار نکنند.
سخن نگفته به کنجی نشس :ص ُم ب ُکم به ازکسی که نباشد زبانش اندرحکم
به این بانوی خودخواه بایدگف :که خودرا بشناسدوبه تاریخ خانوادگی خود
هم یکبار نظراندازی بکند .مل :افغانستان اگریک قدم به پیش برداشته ،مذهبیون
افراطی وشیخ وپیر ومش شش قدم این مل :را به عقب رانده اند .دورنمی رویم،
دردورۀ سلطن :ظاهر شاه اولین بار دودتنباکو و ...ازمنزل افسانوی شما ،متصل
سفارت هندوستان به مشام مردم مارسیده وآنجا محل جمعی از مریدان جاهل و
بیسوادونیمه وحشی بود ،وشماخوب میدانید کوف و چوف وتعویذ وطومـار
همین هامردم مارادرجای شان میخکوب کرده بود ،وحاالهم وضعی :به شکل
بدترازگذشته ادامه دارد.
شوهرشما،آقای سیداسحق گیشنی درجملۀ غاصبین زمین ،باسیدمنصورنادری
شاملس :که ادعاهای کاذب مبنی برپاکی اش دیگرکارسازوقابل قبول نیس.:
بانوی دیگری ازخانوادۀ شمارئیس هشل احمرافغانستان ،آن اداره را گـروگـان
گرفته وهیچ کارمثبتی نه دربخش کمک به حادثه زدگان ،نه دربخـش جـمـع
آوری کودکان روی خیابانهای کابل وتمام والیات ساخته نیس .:او جای نظیفه
نواز غازی دخترشاه محمودخان راکه سالهای سال رئیس زایشگاه بود ،گرفته و
پیرصاحب هم درنقش شاه محمودخان وشاه ولیخان نقش بازی میکند .ازگـ
های بسیارضروری ولی خجال :آور دیگرمنصرف میشویم ،وتوصیه میکنیم به
قول برادران هزاره ،آینده (خام پورته نکنی) ! چرا که مردم مـاازدیـدن روی
یک تعدادروحانیون دین فروش افغانستان ،که چون به خلوت میروند آن کار
دیگرمی کنند ،نه تنهاخجال :می کشند ،بلکه حال شان بهم می خورد ،واز ادامۀ
حضوراین بیگانگان چوچۀ انگلیس ،بدکردار و جهال :گسترخسته شده اند ! /
****************************************
خبراینکه (امریکاتصمیم گرفته قراردادامنیتی راکه کرزی امضانمی کنـد ،بـا
جمعی ازمردم شمال یعنی اعضای شورای نظار(عبداهلل عبداهلل ،قانونی فهیم وامر
اهلل صالح امضا کند) ونیز(امریکاعساکرش راازشرق و غرب افغانستان به شمال
کشورانتقال میدهد) ویک سلسله چرند و پرند دیگر.
روزدیگرهمین شخص نظرخواهیهایی راکه توسط یک موسسۀ خارجی وچند
دستگاه خبررسانی افغانی بشمول طلو نیوزانتشاریافته وتقریبا ً همه عبداهلل عبداهلل
را برنده اعشن کرده بودند ،بابرافروختگی بی مثالی همه راتوطئه واشتـهـارات
نادرس :دنیای غرب وگروههای طرفدارعبداهلل دانسته ،بدون اینکه بیندیشدکه
اینگونه نظرخواهی ها که ازعدۀ محدودی پرسش میشود ،معنی این رانداردکه
عبداهلل ویا این وآن براستی برنده میشوند ،آنا ً مثل همیشه زبان به بدگویی هـای
همیشگی کشوده به عبداهلل اعشن چلنج صادرکردکه درهرگوشه از افغانسـتـان
بشمول زادگاهش اگرانتخابات بین او وعبداهلل صورت بگیرد ،اوبرنده خواهـد
شد ! و اضافه کردیقین داردمردم افغانستان باسابقۀ بدی که عبداهلل دارد ،به هیچ
صورت به اورأی نمیدهند ،وبه این قسم این نظرخواهیها دروغی بیش نیس! :
پایانش اینکه چنانکه قبش نوشتم ،کرزی این قرارداد راامضامیکند ،و اگراحیانـا ً
امضانکند ،طوریکه ازخبرهامی شنویم ،امریکاازاولتیماتوم خود ،کـه درعـدم
امضای این قرارداد عساکرش رابیرون وکمکهایش راقطع وحتی سفارتش رادر
افغانستان می بندد ،منصرف شده ،ویقین دارم حوصلۀ آنراخواهندداش :کـه
بعدازانتخابات بارئیس جمهور آیندۀ افغانستان این قرارداد راامضا بکند.
امیدوارم مردم کشورمامخصوصا ًگروههای مخالف ،خاصتا ًرسانه های خبری
که درین مرحلۀ حساس بانشرات سالم وبیطرفانه که مسلک شان ایجـاب مـی
کند،میتوانند نقش بارزی دربهبوداوضا و نزدیک ساختن مردم بازی کنند ،از
آن دریغ نورزند .ومن اهلل التوفیق
*****************************************
اجبارا ً وطن راترک گف :ومقیم ایال :ورجینیای امریکاشـد ،ودرهـژدهـم
دسمبر5/0/دراثرمریضی مهلکی چشم ازجهان پوشید .روحش درپناه رحم:
ایزدی شادباد! (داکترلطیفی)
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میان شاپینگ سنتر * ایستگاههای بس درسه طرف تعمـیـر ،و
خدمات 39ساعته  .نشانی 11/ :بیورگارد شمالی ،شهرالکسندریۀ
ورجینیا .شمارۀ تلفون تماس 31/6 :ـ  137ـ 111
*****************************************

ضایعۀ علمی وفرهنگی

پوهنوال محمدقاسم هاشمی ،اسـتـاد
آزمودۀ دانشکدۀ تعلیم وتربیه ،مـفـکـر
وسخنور الیق وناقد وتحلیلگر اوضـا
حسرتباروطن ،حایز تخصص دررشتـۀ
تعلیم وتربیه وتاریخ وزبان انگلیسـی از
موسسات علمی داخل افـغـانسـتـان و
یونیورستی های امریکاوقـاهـره ،روز
چارشنبه 07دسمبر 5/0/بـرابـربـا57
جدی 0/65خورشیدی ،در اثر یـک
مریضی طوالنی دراورجینـیـا پـدرود
حیات گف .:اناهلل واناالیه راجعون .
من باآن شادروان مدت بیش ازبیس:
سال درهجرت شناسایی داشتم ،به مطالعه
وپژوهش علمی عشقۀ خا داش .:اوتقریظ پرمحتوایی برکتاب دکشـنـری
یافرهنگ انگلیسی به فارسی دری وفارسی دری به انگلیسی ،که بنده چندسـال
قبل درهجرت تألیف کرده ام ،تحریر نموده که درصفحات اول کتـاب درج
اس. :
اکثرا ًازطریق دوس :گرامی ام داکترسیدامام الدین بهرامی ،که با وی بستگی
خانوادگی دارد ،ازدید وبازدیدوصحب :های دلپذیراو مستفیدمیشدم .مـدتـی
درانجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان نیز عضوی :فعال داشـ .:درایـام
مریضی وافتادگی اش چندین باربه عیادتش درشفاخانه های مختـلـف رفـتـم.
هرمرتبه حال :صحی او بحرانی ترمیشد وقوای جسمی اش روبه تحلیل میرف،:
ولی قوای دماغی ومعنوی اش مانندهمیش استوار وروشن بود ،وکمترشکایتی
برزبان می آورد.
مرحوم پوهنوال محمدقاسم هاشمی درسال06/6م درکابل تولد و پـس از
فراغ :ازلیسه ،شامل فاکولتۀ تعلیم وتربیه گردید ودرسال 064/دپلوم فراغ:
حاصل نمود .تحصیشت عالی رامرتبۀ اول در یونیورستی کولمبیای نیویـارک
موفقانه بسررسانید ،وجه :خدم :به وطن عودت کرد ،ودرکدرعلمی فاکولتۀ
تعلیم وتربیه به تدریس پرداخ. :
درمسافرت دوم به امریکاسندتحصیشت عالی راازیونیورستی ایال :تکـزاس
دررشتۀ تاریخ وجغرافه بدس :آورد .وی سفری هم به تهران جه :مـطـالـعـۀ
سیستم تدریسی آنجانموده ،ومتعاقبا ً دردانشگاه قاهره دپلوم ماستری را دریـک
پروژۀ تحقیقات علمی نصیب گردید.
شادروان استادهاشمی چندین سال بحیث استادزبان انگلیسی در مـوسـسـات
مختلف دولتی وشخصی نیز ایفای وظیفه نمود .باری هم مدت هف :ماه درزمان
حکوم :کمونیستی وتسلط روسها درزندان پل چرخی زندانی شد(.ستون دوم)

مغازۀ قالین فروشی شرقی مارکوپولو
Manufacturers & Wholesalers of Oriental Rugs
We Buy, Sell, Clean, and Repair
Antique & Semi-Antique Rugs

قالین های ما بهترین جنسیت و نقش های زیبا و نفیس دارد

Abdullah Khaja
Owner
marcopolorugs@aol.com
648 S. Pickett St.

به مدیریت عبداهلل خواجه
مارکوپولو مرکز بافندگی وعمده فروشی اقسام قالین های بافته شده در افغانستان ،

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

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

ما بهترین جنس قالین  ،قالینچه  ،پای انداز،

گونه نازیبایی که بر فرشهای ظریف وقالینهای گران

قالین های مدور ،پوش بالش و دوشک را با

بهای شما واردشده باشد  ،در مارکوپولو اورینت رگز

نازل ترین قیمت عرضه می کنیم.

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 .

بهای قالین در مارکوپولو
قیمت شکن است

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

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:
 6646ـ416ـ 1/114677ـ 971ـ494
Www.khaledsiddiq.com
Facebook: Khalid Siddiq
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P.O. Box 30818, Alexandria, VA 22310 U.S.A.
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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
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه مارچ 31/9
ارسال دارند.
تلفون 9619ـ917ـ 71/
mkqawi471@gmail.com
Omaid, POBox 30818, VA 22310 USA

ترکیه دربلخ مجتمع بزرگ فرهنگی به نام
موالنای بلخ می سازد

57دسمبر/مزارشریف ـ باختر:ترکیه اعشم کردبه زودی یک مجتمع بزر
فرهنگی رابه نام موالناجشل الدین محمدبلخی عارف ،صوفی وشاعر پارسی گو
دربلخ افغانستان میسازد.این مجتمع درساحۀ مدرسۀ خواجه بهاالدین ولـد پـدر
موالنای بزر که درولسوالی بلخ موقعی :داردساخته خواهدشد؛ مدرسه ایکه
درحال حاضرتنهابقایایی ازآن به چشم میخورد.مقامهای ترکیه گفته اند که برای
ساخ :این مجتمع بزر فرهنگی حداقل سه ملیون دالرهزینه خواهند کرد.
درتاسیسات مجتمع بزر موالنا ،بخش موالناشناسی ،کانون بزر علمی،
مرکزپژوهشهای ادبی عرفانی ،کتابخانه بزر  ،پارک بزر تفریحی باساحۀ
سبز زینتی ،رستوران ،:توقفگاه موتر ،مدرسۀ بزر برای فراگیـری عـلـوم
اسشمی وانسانی ومسجدبزر درنظرگرفته شده اس.:
نقشۀ این کانون بزر علمی ازسوی مهندسان ترکی طراحی شده اسـ.:
کمال الدین اردوغان مسئول نهادانسجام وهماهنگی کمکهای ترکیه گف :آنان
پس ازهف :سال پژوهش وتشش درنظردارند کار ساخ :مجتمع بزر موالنا
جشل الدین محمد بلخی را تا یک ماه دیگرآغازکنند.جنرال عبدالرزاق قادری
آمرامنی :قوماندانی پلیس والی :بلخ میگویدماموران امنیتی امنی :مهنـدسـان
ترکی وروندساخ :مجتمع بزر فرهنگی موالنا راتامین خواهندکرد.درکنار
ساخ :این مجتمع بزر  ،بقایایی ازمدرسۀ خواجه بهاالدین ولد پـدرمـوالنـا
نیزترمیم وبعنوان یک بنای تاریخی حفظ خواهدشد؛ کانون انسان سـازی کـه
خداوندگاربلخ نخستین سالهای زندگی اش را درآن سپری کرده اس.:
درحال حاضربنابرگذش :ایام وکم توجهی مقامها ،ازمدرسۀ خواجه بهاالدین
ولدکه زمانی ازبزرگترین مکان کسب فضیل :وفراگیری علوم اسشمی وانسانی
درخراسان بود ،به جزبقایایی ازمخروبه چیزی باقی نمانده اس.:درگذشتـه در
کنارساختمان مدرسۀ پدرموالنا،چله خانه هایی نیزوجودداش :که درآن مریدان
پدرموالنا ودیگر طشب به اذکار ،ریاض ،:تذکیۀ نفس وعبادت می پرداختند.
ازبقایای مدرسۀ خواجه بهاالدین ولد برمی آید که این بنای تاریخی به سـبـک
خاصی معماری شده اس.:
داکترسیدمخدوم رهین وزیراطشعات وفرهنگ میگویدمدرسۀ پدر موالنابا
حفظ اصال :معماری وقدم :تاریخی آن زیر نظر کارشناسان باستان شناسی و
آبدات تاریخی آنان ترمیم خواهد شد.به گفتۀ داکتر رهین ،درکارترمیم این بنا
ازمواد ساختمانی استفاده خواهد شد که درگذشته دراعمارساختمان اولـی آن
بکاررفته بود.وزیراطشعات و فرهنگ دربارۀ ساخ :مجتمع بزر مـوالنـادر
زادگاهش دربلخ گف :بدون شک این کانون علمی فرهنگی درنو خـود در
منطقه بی نظیر خواهد بود.
استادحیدری وجودی شاعر ،عارف وموالناشناس مشهورافغانستان ،ساخـ:
کانون بزر موالنارادرشناساندن افکاراین بزرگمردعلم و عرفان ارزنده خواند.
استاد وجودی گف":به تعبیرما اندیشه ونظام انسانی موالنا ،کارگاه آدم سـازی
اس :ازاینروایجادمرکزموالنا شناسی گام ارزنده ایس :برای اصشح جامعه.
اهل تصوف ،پژوهشگران ،فرهنگیان ومقامهای وزارت اطشعات و فرهنگ
کشورامیدوارنداین مجتمع بتواندبه زودترین فرص :به بزرگترین منبع آموزش
درگسترۀ اندیشۀ موالنا وتعلیمات اسشمی و انسانی درمنطقه تبدیل شود .
موالنا جشل الدین محمد بلخی ملقب به خداوند گاربلخ ازبزرگترین شعـراو
عرفاییس :که تاکنون جهان دیده اس.:آثارموالناپرازحکم ،:فضیل ،:اندرز و
عشق حقیقی اس:؛ تاجاییکه به مثنوی معنوی اثرمعروف وی قرآن زبان پارسی
دری لقب داده اند.موالنا جشل الدین محمددرسال4/6هجـری درشـهـربـلـخ
خراسان زاده شد.اوضا متشنج وق ،:قتلها ،غارتهای لشکریان مغل وخصومتهای
خوارزمشاه با خواجه بهاالدین ولد پدرموالناباعث شد تا موصوف مـدرسـه و
دیارش راباخانواده اش ترک گوید ورهسپار دیارهجرت شود .دراین ایام موالنا
کودک شش هف :ساله بیش نبود.خانواده موالنابعد ازسفرهای زیاد وزیـارت
خانۀ خدابه شهرقونیۀ ترکیه مسکن گزین شد.خواجه بهاالدین ولد درقـونـیـه
مسنددارمدرسۀ بزرگی شد وشاگردان ومریدان زیادی اختیارکرد.موالنابعد از
درگذش :پدربرمسندمدرسه نشس :وتا اخیرعمربه تربیۀ طشب درگسترۀ علوم
اسشمی ،عرفان وتصوف پرداخ.:اکنون مرقدش درشهرقونیۀ ترکیه ،زیارتگاه
عام وخا اس. :

رقابت شرکت های عربی وامریکایی
برای خرید »کابلبانک نو«

 57دسمبر/کابل ـ بی بی سی :وزارت مالیه افغانستان اعـشم کـردکـه دو
شرک :خارجی برای خریدکابلبانکنو از دول :افغانستان رقاب :میکنند و
برنده این داوطلبی اعشم خواهد شد .مسئوالن وزارت مالیه گفته اندبسته هـای
پیشنهادی دوشرک :خارجی رابازکرده اندوازمیان این دو،شرک»:کروکاپیتال
پارتنرز« عربی ،پیشتازاین رقاب :اس.:آقامحمدکوهستانی رئیس خزائن وزارت
مالیه گف :درجریان بررسیها ،شرک :عربی امتیازبیشتری نسب :بـه شـرکـ:
داوطلب امریکایی بدس :آورده وپول بیشتربرای خرید کابلبانکنو پیشنهـاد
کرده اس :که برنده احتمالی این رقاب :شناخته میشود.
مقامهای رسمی هنوزرسماشرک :برنده رامعرفی نکرده وقرارس :حکوم:
افغانستان ازمیان ایندوشرک :یکی را برگزیند.وزارت مالیه میگویـدشـرکـ:
کرول کاپیتال پارتنرز عربی برای خرید کابلبانکنو57,2 ،میلیون دالرپیشنهاد
کرده وهشتاد امتیاز به دس :آورده وشرک :امریکاییCBGIگفته برای ایـن
بانک 50ملیون دالرمی پردازد و 74امتیاز به دس :آورده اس.:
پس ازیک فسادگسترده مالی درکابل بانک ،دول :کنترل ایـن بـانـک را
گرف :وبرای جلوگیری ازورشکستگی آن دههاملیون دالرهزینه کرد
کوهستانی گف :هردو شرک :برای خرید تجهیزات کابل بانک 5/ملیون
دالرپیشنهادکرده انداماپیشنهاد دوشرک :درموردخرید امتیاز این بانک متفاوت
اس .:شرک :عربی حاضر شده برای خرید امتیاز 7ملیون بپردازدوشـرکـ:
امریکایی 0ملیون دالرپیشنهاد کرده اس.:

فرمانده ارتش بریتانیا  :احتمال دارد طالبان بعضی
مناطق افغانستان را سال آینده تصرف کنند

 57دسمبر/لندن ـ بی بی سی:فرمانده ارتش بریتانیا هشدار دادکه احتمال دارد
پس ازخروج نیروهای خارجی ازافغانستان ،طالبان مناطقی راکه درسالهای اخیراز
دس :دادند،دوباره تصرف کنند .جنرال پیتروال گف :باخروج نیروهای بریتانیا
درپایان سال آینده ،شایدخبرهای بدی مبنی بردس :بدس :شدن بعضی مناطق
درافغانستان شنیده شود.اوبه روزنامه دیلی تلیگراف گف :طالبان برای باز پس
گیری مناطقیکه نیروهای مابازحم :زیادازچنگ آنها بیرون کردند ،جـنـگ
خواهند کرد.
نیروهای بریتانیادرسال 5//0واردافغانستان شدندوتاکنون 667سرباز خود را
در نبردهای این کشور از دس :دادهاند.روزجمعه ناتوتایید کردکه سه سرباز این
سازمان در اثرحمله انتحاری درکابل پایتخ :کشته شدهاند.درحال حاضر 25//
سربازبریتانیادرافغانستان مستقرهستند؛درحالیکه شمار آنهادرآغازامسال به 6هزار
میرسید ودول :بریتانیا گفتهاس :که تمامی نیروهای رزمی خود را تا پـایـان
سال 5/06از افغانستان بیرون میکند.
درسفری که کامرون اخیرابه افغانستان داش :گف :امنی :نسبی در افغانستان
تامین شده ونیروهای بریتانیاحاالباسرهای بلند میتوانند به خانه برگردند .هـدف
اصلی این ماموری :تامین امنی :در یک سطح اساسی بود تاافغانستان به پناهگاه
امن تروریستهاتبدیل نشودو ماموری :نیروهای ماتاآخرسال آینده موفقانه بـه
پایان خواهد رسید.نخس :وزیر بریتانیا هفته پیش گف :که نیروهای بریتانیایی
ماموری :شان برای امن تر ساختن افغانستان را باموفقی :به پایان رساندهاند .

میدان هوایی کابل راه انتقال ملیونها دالر است

56دسمبر/کابل ـ باختر :مفتش خا امریکابرای افغانستان درتازه تـریـن
گزارش خودمیدان هوایی بین المللی کابل را راه انتقال ملیونهادالرامریـکـایـی
دانس .:جان سبکومفتش ویژۀ کانگرس ایاالت متحده دراموربازسازی افغانستان
ادعانمودکه پولهای سرازیرشده کمکی به افغانستان نیزشامل پولهای انتـقـالـی
میباشد ،درحالیکه خارج ساختن پول میتواند به مثابه فرارسرمایه ازافغانستان تلقی
شود.دراین گزارش گفته شده بعدازماههاتاخیربرای شمارش پول یک ماشـیـن
نصب شدامااین ماشین شماره مسلسل پول رایاداش :نمیکند.مفتش خا امریکا
برای افغانستان (سیگار)افزود :راههای هوایی یگانه گزینه میباشدکه ازانتقال غیر
قانونی پول دالرجلوگیری میشود ،امامقامات امریکانگرانی خودرامبنی برانتقال
پول توسط اشخا از طریق(وی ،آی ،پی)ابرازمیدارند ،زیراآنهابه این باورند
که این اشخا بابکسهای غیرقانونی مورد بازپرسی قرارنمی گیرند وپول بـه
ممالک خلیج وسایر جاها انتقال داده میشود .
رئیس گمرک میدان هوایی کابل درواکنش به این گزارش گف : :هـیـچ
وق :بعدازفیصله شورای وزیران ،هیچکسی نتوانسته بـیـش از5/هـزاردالـر
امریکایی ویامعادل آنراانتقال دهد ،حتی کسانیکه همه روزه پروازدارند نمیتوانند
5/هزاردالرانتقال دهند .نشرگزارش سیگار ازحقایق دوراس ،:اگرکسـی از
ماشینها وچک بدنی ماعبور نمایدتوسط کمپنی گلوبل که ازسوی خارجیهااداره
میشود ودر میدان هوایی حضوردارند نخواهندتوانس :چیزی راانتقال دهند.در
عقب ماشینهای سیستم امنیتی ما ،هیئ :موظف ازبانک مرکزی وجود دارد که
پول را میشمارد.ماهفته گذشته ازانتقال غیرقانونی 004هزاریورو ویکصدهـزار
پوندجلوگیری کردیم وحامل آنرابه امنی :ملی تسلیم نمودیم که آنهابه ارگان
های عدلی خواهند سپرد.
محمد یعقوب رسولی رئیس میدان هوایی بین المللی کابـل گـفـ ::مـن
گزارش سیگار راردمینمایم ،اما افرادیکه میتوانند ازطریق وی آی  ،پی عـبـور
نمایند میتوانند مقداری پول رادر جیب انتقال دهند زیراآنهاتششی نمیـشـونـد،
امکان انتقال ازسوی این افراد میرود.
بایدگف :سرمفتش خا امریکادرگزارشهای قبلی خودنیزبه موارد خشف
ورزی درکارساختمان تاسیسات نظامی،مکاتب ومحشت دیگر حرفهایی داشته
وازشیوه کارنظامیان امریکاانتقادنموده اس.:مگر گزارش اخیردررابطه به انتقال
پولهای غیرقانونی ازطریق میدان هوایی اس :که کنترول آن به دس :نیروهای
افغان اس. :

دو نظامی به اتهام قاچاق موادمخدر محاکمه شدند

56دسمبر/هرات ـ باختر:یک صاحبمنصب قوماندانی امنیه هرات به اتـهـام
سوءاستفاده ازصشحیتهای وظیفوی ازسوی محکمه ابتدایی جرایم ناشی ازفساد
اداری به سه سال زندان محکوم شد.دوسیه متهم امروزدرجلسه علنی محکمه بـا
حضومردم بررسی شد .متهم مطابق فقره یک ماده65قانون جرایم عسـکـری
بارعای :مواد قانون اجراات جزایی موق :غیابا به /سال حبس محکـوم شـد.
یکتن دیگرازمنسوبان نظامی هرات به اتهام سوءاستفاده ازصشحی :وظیـفـوی
وقاچاق مواد مخدر به دوسال حبس محکوم شده اس. :

اشتراک هفته نامۀ امید
بهترین تحفه برای دوستان است.

شش طالب مسلح درنورستان کشته شدند

56دسمبر/نورستان ـ باختر:شش طالب دردرگیری بانیروهای نظامی دروالی:
نورستان کشته شدند.درگیری شب گذشته درنوار دیورند ولسوالی کامدیش با
پاکستان هنگامی رخ دادکه گروهی ازطالبان ازآنسوی نواربـریـک پـوسـتـۀ
ماموران مرزی افغانستان حمله کردند .سایرطالبان مهاجم درجریان درگـیـری
دوباره به پاکستان فرارکردند.

در انفجار ماین دو نفر کشته شدند

56دسمبر/قندهارـ باختر:درنتیجه انفجارماین دوشرک :کنندۀ یک مـراسـم
عروسی کشته و 7نفرزخمی شدند.این رویداد ناوق :شام گذشته درمحلۀ شیر
علی کاریز ولسوالی میوند هنگامی رخ داد که موترحامل کاروان یک مراسـم
عروسی آماج انفجاریک ماین کار گذاری شده کنارجاده قرارگرف.:زنـان و
کودکان نیزشامل زخمیهای رویداد اند.داکتران وضع صحی زخمی را نگـران
کننده خواندند .

بزرگترین نمایشگاه فرهنگی هنری در بامیان

 55دسمبر/بامیان ـ آژانس خبری بین المللی کوکچه :اولین نمایشگاه فرهنگی
هنری تح :عنوان »بسوی روشنایی« بانمایش بیش ازسه صد آثارهنری نقاشان
بارنگ روغنی ،خطاطی ،تصاویر و صنایع دستی زنان دروالی :بامیان گشایش
یاف.:برگزارکنندگان این نمایشگاه میگوینددراین نمایشگاه سـه روزه ،آثـار
هنری حدود پنجاه هنرمند به نمایش گذاشته شده اس :که بیانگر فرهنگ کهن
و چند هزار ساله از دوره های مختلف تاریخی بامیان اس.:
عزیزفرهمند ،مسئول موسسه روانی اجتماعیIPSOدربامیان ویکی ازبرگزار
کنندگان این نمایشگاه میگویدهدف اصلی برگزاری این نمایشگاه فرهـنـگـی
هنری ،شناسایی استعدادهای گمنام وناشناخته اس.:اومیگوید:ما درجریان کـار
خودباافرادزیادی برخوردیم که عشقمندی ،توانایی واستعدادفوق العاده کارهای
هنری راداشتند ،اما فرصتها وامکانات برای این هنرمندان فراهم نبوده وموسسه
بین المللی روانی اجتماعی ایپسو آثارآنانرابه نمایش گذاش :تاتشویقی بـاشـد
برای این هنرمندان.
دیدارکنندگان این نمایشگاه وهنرمندان بااستقبال گرم از نمایشگاه فرهنـگـی
هنری ،خواستاربرگزاری بیشترهمچونمایشگاهها شده از دول :خواستند تا توجه
بیشتری نسب :به هنرمندان و فرهنگیان این والی :داشته باشند .شیماظفری یکی
ازفرهنگیان بامیان به رادیوآشنا صدای امریکا گف :متأسفانه وزارت اطشعات و
فرهنگ درگذشته نسب :به هنرمندان توجه کمتری داشته اس.:شیما که درحال
دیدارازچنداثرنقاشی بارنگ روغنی اس :میگوید درهراثرهنری که چه اطفال
روی کاغذرسامی کرده اند وچه هنرپیشه های دیگر به تصویرکشیده اند نمونه
تاریخ کهن بامیان و احساس درد و رنج زنان ،اطفال ومردم این والی :اس.:
علیرضارحیمی یکی ازاین هنرمندان که حدود //اثرش بارنگ روغنـی در
تابلوهایی به اندازه های متفاوت به نمایش گذاشته شده،میگوید:براساس روایات
تاریخی،هیوان :سانگ زایرچینی اولین نقاشی های رنگ روغنی دربامیان کار
شده بود ومن هم عشقه دارم تا موضوعاتی که بیشتر درجامعه بامیان احساس می
شود آن را روی تابلو با رنگ روغنی به تصویر بکشم.
محمدآصف مبلغ معاون والی بامیان که ازنمایشگاه دیدن میکرد به هنرمندان و
فرهنگیان بامیان وعده سپرد که تا دوسال آینده مرکزفرهنگی هنری بامیان بـا
بودجه بیش از 5/ملیون دالر امریکایی ساخته خواهد شد.این نمایشگاه فرهنگی
هنری که ازسوی موسسه روانی اجتماعی به همکاری مالی وزارت خارجه آلمان
راه اندازی شده اس :به مدت سه روز در مرکز بامیان ،ادامه دارد .

افغانستان صاحب عالمت تجارتی شد

56دسمبر/کابل ـ  7صبح  :افغانستان نشان رسمی صادرات و استندرد تجارتی
اش رامعرفی کرد .قبل ازاین کاالهای صادراتی افغانستـان نشـان صـادراتـی
نداشتند؛ به این دلیل در مارکی :بینالمللی تقلبهای وسیعی باالی کـاالهـای
صادراتی کشور صورت میگرف.:
به گفته مقامات هماکنون بیش از 7/درصدقالین افغانی بنام پاکستان صادرمی
شود .درافتتاح نمایشگاه محصوالت باغداری یامیوه تازه افغانستان که درباغ بابر
کابل برگزارشده بود ،لوگوی استندرد تجارتی نیزبه صادرکنندگان افغان معرفی
شد» .افغانستان واقعا شگف :انگیز «عنوان نشان استندرد کشور اس.:
به گزارش صدای آلمان ،مزمل شینواری ،معین وزارت تجارت داشتن نشـان
استندردصادرات افغانستان رابرای جلب اعتماد مارکی :های منطقه وجهان مهم
توصیف میکندومیگوید :ما این لوگو را به مارکتهای جهانی معرفی میکنیم .در
نمایشگاهها و در مجالس دوجانبه مطرح میشود .هروق :که اقشم تـولـیـدی
دارای همین لوگو باشند باید مورد اعتماد بازارهای جهانی قرار گیرند .
او می گوید پس ازاین تشش خواهدشدتاازصادرات کاالهای بیکیفی :بنام
افغانستان جلوگیری شود .محصوالت افغانستان دربازارهای منـطـقـهای دارای
شهرت هستندولی تاکنون هیچ وق :با یک معیار مشخص تجارتی صادرنشـده
بودند .اکنون حکوم :درنظرداردکاال های افغانستان برابربامعیارهای پذیرفـتـه
شده و با کیفی :به بازارهای جهانی صادر شوند.

