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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
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عاقبت کار
تو می بایــد که با دشمن بسازی
اگر دشمن نسازد با تو ای دوست
توکـــل کن به لطـف بی نیازی
اگردردی رسد مخروش و مخراش
نه او مــاند نه تـو نه فخر رازی
وگر نه چــند روزی صــبر فرما

حمله راکتی پاکستان سه کودک را کشت

93جنوری/کنرـ آریانانت:ش اع المل ج له ،والی کنرگفت در نتـیـ ـه
حمله راکتی شب گذشته پاکستان بربصشهایی ازاین والیت سه کودک کشته و
 2غیرنظامی زخمی شدند،ی راکت برخانۀ در ولسوالی مرواره والیت کنـر
برخورد کرد.
این والیت بدلیل هم مـرزبـودن بـا
پاکستان همواره ازسوی پلیس سرحدی
آن کشورموردحم ت راکتـی رـرار
گرفته و دربرخی موارد شورشیـان از
پاکستان وارداین والیت شده و حم ت
تروریستی ان اد میدهند .مقامهای کنـر
میگوینددولت افغانستان بایددراین زمینه
واکنش جدی ازخودنشان بدهـد.والـی
کنرگفت کشته وزخمی های راکـت
پراکنی شب گذشتـه اعضـای یـ
خانواده بوده اند .

انتخاب جناب عبدالقدیر فایق هروی

دو طالب ماین گذار پاکستانی کشته شد

92جنوری/پکتیکاـ باختر:دوطالب پاکستانی حین جاسازی ماین شب گذشته
دروالیت پکتیکا کشته شدند .مسئول مطیوعاتی رول اردوی 916تـنـدر زون
جنوب شرق گفت این حادثه زمانی به وروع پیوست که دوطالب پاکستانی در
مربوطات ولسوالی برمل ،م روف جا سازی ماین کنارجاده درساحه بودندکه
ماین انف ارنمودوهردو کشت.

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

دزد مشهور ساحه ده افغانان کشته شد

92جنوری/کابل ـ باختر:پلیس کابل حوالی ساعت 29شب گذشته عملیاتـی
راغرض گرفتاری رستم دزد مشهوردرساحه ده افغانان کـابـل انـ ـاد دادکـه
بامقاومت مسلحانه دزدان مواجه شدودرنتی ه درگیری رستم دزد کشته ویـ
پلیس زخمی گردید.دوهمکار رستم توانستند ازساحه فرار کنند مگـر تـ
پلیس برای گرفتاری آنان ادامه دار د .

تیم فوتبال آریانای ورجینیا کپ قهرمانی تورنمنت تورنتوی کانادارا به ارمغان آورد

شجاع الملک جالله والی کنر

دولت پاکستان تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکرده است.

افغانستان صاحب ماهواره میشود

92جنوری/کابل ـ بی بی سی:امیرزی سنگین ،وزیرمصابرات اعـ د کـرد
نصستین ماهواره متعلق به این کشوربناد(افغانست ی ) تایکماه دیگر در مـدار
زمین دراختیارافغانستان ررارمیگیردوکشورب ورت رسمی به جمع کشورهـای
صاحب ماهواره میپیوندد.اوروز چهار شنیه هنگاد امضاءررارداداین ماهواره با
شرکت یوتل ست گفت شرکت یوتل ست اکنون 63ماهواره درمدارزمـیـن
دارد وبراساس رراردادمیان افغانستان واین شرکت یکی از این ماهـوارههـا در
اختیار افغانستان ررارداده میشود.سنگین بااشاره به اینکه افغانستان ساالنه حدود 21
ملیون دالرازطریق این ماهواره درآمدخواهد داشت ،گفت نفع افغانستان از این
ماهواره درکل بیش از 211ملیون دالرخواهدبود.اودرباره کاربرد ماهواره برای
افغانستان گفت ای ادتسهی ت درزمینه مصابرات وانترنت ،رسانهها ،ارتیاط اداره
های دولتی وتامین ارتیاط میان نیروهای نظامی افغانستان از کاربـردهـای ایـن
ماهواره خواهد بود.
آرای سنگین ابرازامیدکردکه بهیودرابل توجه درپوشش رسانهای در داخـل
بوجودآیدوازطریق این ماهواره رسانههای ت ویری افغانستان درکشـورهـای
هند ،پاکستان ،آسیای میانه ،شرق میانه بشمول ترکیه وعربستان سعودی رابل دید
خواهدبودوماهواره افغانستان این کشورها را تحت پوشش ررار خواهد داد.

ناز هرنوع خشونتی پرهیز خواهیم کرد

92جنوری/کابل ـ بی بی سی:نامزدان انتصابات ریاست جمهور افغـانسـتـان
گفتند اگربعدازانتصابات به نتی ه آن اعتراض داشتند ،از راه های رانونی ارـداد
خواهند کرد .آنان گفتندهیچگاهی دست به خشونت نمیزننـدواعـتـراضـات
احتمالی خودرادرفاصله بین اع د نتایج ابتدایی و نهایی ،از راه های مدنی بـیـان
خواهند کرد.دراین نشست که زیرعنوان(آجندای ملی)ازسوی بنیاد احمدشـاه
مسعودبرگزار شده بود ،بیشترنامزدان انتصابات ریاست جمهورویا نماینده هایشان
شرکت داشتند .آنان گفتندتفاهمنامۀ میان نامزدان امضـاشـده کـه درآن بـه
(برگزاری انتصاباتی متمدنانه)تعهدشده است.
احمدولی مسعود رئیس بنیاداحمدشاه مسعود در این اج س گفت این تفاهم
نامه موردریول اکثریت نامزدان انتصابات ریاست جمهور است وبیشترنـامـزدان
پای آن امضاکرده اند.آرای مسعودگفت :پیشنهاد میکنیم نهادی به ناد نهادملـی
ای اد شودکه درآن نصیگان افغانستان ،شص یتهای مستقل ونهادهای مصـتـلـ
حضورداشته باشند وبرتطییق مفاداین تفاهمنامه نظارت کنندتابه خواست خدااین
مرحله حساس تاریصی با موفقیت به ان اد برسد.
نامزدان انتصابات ونمایندگان شان درسصنرانیهای خود دراج س آجـنـدای
ملی گفتندهنگاد برگزاری انتصابات ،تصل وتقلب نصواهـنـدکـرد.خـواسـت
اساسی شرکت کنندگان هم حفظ بیطرفی نهادهای دولتی درانتصابات ریاسـت
جمهور وشوراهای والیتی است.مقامهاپیش ازپیش اع د کـرده انـدکـه در
انتصابات به نفع یاضرر کسی کارنصواهندکردوبرای برگزاری انتصاباتی شفاف و
آبرومندانه برنامه ریزی کرده اند.نامزدان گفتندوجودی دیدگاه مشـتـرک
سیاسی درزمینه برگزاری انتصابات ،کم میکندکه انتقال ردرت به گـونـه
مسالمت آمیز ان اد شود.

تیل بی کیفیت مسبب افزایش مواردسوختگی

92جنوری/رندهارـ افغان پپر :فرو غیررانونی تیل دربازارهای رندهارباعث
سوختن شماری ازاعضای خانواده هاشده است.به گزار آریـانـا ،مسـئـوالن
گمرک رندهارباپذیرفتن این مشکل میگویند :این تیل ازراه گـمـرک وارد
نمیشود .این تیل برای نیروهای خارجی واردمیشود .باشندگان این والیت علت
افزایش این رویداد های سوختگی را وارد شدن تیل بی کیفیت به شکل غـیـر
رانونی در بازارهامیدانند .رئیس صحت عامه رندهارنیزعلت افـزایـش مـوارد
سوختگی را تولیدتیل بی کیفیت می داند .

سرمنشی ناتو به افغانستان هشدار داد

92جنوری/بروکسل ـ باختر:اندرس فوگ راسموسن ،سرمنشی ناتو میگوید
افغانستان بایدتاثیرات منفی عدد امضای موافقتنامه امنیتی با امریکارابرکمکهای
کشورهای دیگر با اردوی افغان ،کم نداند .راسموسن دربیاناتش ،پیشرفـت در
مذاکرات بروضعیت نیروهای ناتو راتحسین کردولی گفت اگرموافقـتـنـامـه
امنیتی بین کابل و واشنگتن امضانشودپیمان در مورد حالت نیروهای ناتو نـیـز
تکمیل نصواهد شد.

 23جنوری/واشنگتن دی سی ـ امید  :تیم فوتیال آریانای ایالت ورجینیا ،تحت
رهنمایی وسازماندهی آذرخش واثق ،بادوازه فوتیالیست الیق افغانهای مقیم این
ایالت ،از چندین سال بدینسو درمسابقات تیم های افغانهای مهـاجـردر ایـاالت
مصتل امریکا وکشورکانادا باسرفرازیهای زیادی شرکت کرده ،وافتصـارات
زیادی رابه دست آورده است.
اعضای این تیم از 92تا 61دسمیرسال  9126درتورنمنت فوتیال که ازطرف
فدریشن CASAدرشهر تورنتوی کانادا برگزارشد ،اشتراک ورزید وباپیروزی
بر همۀ رریا ،کپ رهرمانی راازآن خودکرد .درین تورنمنت ده تیم ازکانادا ودو
تیم ازایالت ورجینیای امریکاحضور یافته بودند ،تیم هابه سه گروه تقسیم شده و
(دنیاله درصفحۀ هشتم)
مسابقات به سیستم لیگ صورت پذیرفت .

قاتل  5ورزشکار در لغمان ،کشته شد

92جنوری/لغمان ـ افغان پپر :عامل کشتار 1ورزشکاردروالیت لغمان ازسوی
نیروهای امنیتی کشته شد .به گزار خورشید ،محمد داوود امین فرمانده پلیس
لغمان میگوید :این فردکه امراهلل ناد داشت در عملیات مشترک نیروهای امنیتی
در منطقه میاخل ولسوالی علینگار کشته شدو 1همراه وی نـیـزبشـدت زخـم
برداشتند 1 .بازیکن والییال روزپن شنیه هفته گذشته درولسوالی علینگارازسوی
فردیادشده کشته شده بودند .

تدابیرشدیدامنیتی درتامین امنیت پایتخت

92جنوری/کابل ـ آریانانت:فرماندهی پلیس کابل ازتدابیر شدید امنیتی برای
تامین امنیت پایتصت خیرداده ومی افزاید :پلیس کام ً درحالت آمـاده بـا
رراردارد .به گزار راه فردا ،این فرمانده می گوید :برنامه ت شی رابص وص
دردروازه های ورودی کابل افزایش داده درعین حال ی سیستم تازه ت شـی
رابرای چندروز به اجرادرخواهدآوردکه تمامی نقاط شهررا زیرپوشش خواهد
داشت .وی پس ازافزایش ناامنیهاوحم ت انتحاری دراین شهردری نشـسـت
خیری از تدابیر شدید امنیتی برای تامین امنیت در پایتصت خیر داد .

کرزی :امریکا درحمالت تروریستی دست دارد

92جنوری/کابل ـ آریانانت :کرزی باورداردکه امریکادرعقب بـرخـی از
حم ت تروریستی مرگیار در افغانستان دست دارد .به گزار آریانا ،روزنامـه
واشنگتن پست به نقل ازی مقاد ارشددر کاخ ریاست جمهورنگاشت کـرزی
فهرستی ازحم تی راترتیب داده که بیاوراودرسازماندهی آن امریکانقش دارد
تاحکومت ویرا تضعی کند .اماسصنگویش گزار واشنگتن پست وتـهـیـه
فهرستی از حم ت انتحاری توسط کرزی را ردمیکند.درهمین حـال سـفـیـر
امریکا درکابل و فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان این اتهامات را بـه
دور از عقل و منطق می دانند.

اعمارذخیره گاه استراتژیک غله در چغچران

92جنوری/غورـ آریانانت:وزارت زراعت،آبیاری ومالداری ی ذخـیـره
گاه ستراتژی غله راباظرفیت 1111متری تن در شهر چغچران مرکز والیت
غوراعمار و به بهره برداری سپرد.سرپرست ریاست زراعت غورهنگاد افتـتـاح
ذخیره گاه گفت :هدف از اعمارذخیره گاه ،نگهداری موادغذایی درحـاالت
اضطراری مییاشدکه بابهره برداری ازآن مشکل نگهداری غله موردنیازدر مرکز
غورمرفوع شده درحفظ تعادل ریمت وتامین دسترسی مردد به مواد خوراکـی
در وضعیتهای اضطرارکم میکند.
این ذخیره گاه بامحلقات دیگرآن ،به شمول تعمیر اداری و دیوار احاطه بـا
 21متر طول و  91مترعرض دارد در مساحت 9هزارمترمربع زمـیـن اعـمـار
شد.هزینه مالی این ذخیره گاه ستراتژی 92ملیون افغانی مییاشدکه از بودجـه
انکشافی وزارت زراعت پرداخته شده است.اعمار ذخایرستراتژی دروالیات
دوردست ازاهداف وزارت زراعت است .

چهارقوماندان طالبان در غزنی کشته شدند

92جنوری/کابل ـ باختر:دری عملیات پلیس ملی در روستای عم وتلیه
ولسوالی اندر والیت غزنی 91طالب بشمول م برهانی ،مولوی عادل ،مولوی
مسلم و مولوی عابد کشته شدند.

ترور اسماعیل خان ،کار خود را کرد !

92جنوری/کابل ـ افغان پپر:پس ازآنکه محمداسماعیل خان ازطرح تـرور
جان سالم بدر ب ُرد ،مسئوالن وزارت داخله اع د کردند که حاضرندبرای تامین
امنیت نامزدها،برای آنهاموترهای زرهی و محافظین شـصـ ـی رـراردهـنـد.
بنابراط عیه وزارت داخله به هرنامزد ریاست جمهوری سه موتـرزرهـی ،سـه
موترمحافظ و 63محافظ داده خواهدشد .ازنامزدهای انتصابات ریاست جمهوری
نیزخواسته شده که افرادموردنظرخودرابرای آموز مهارتهای نـگـهـیـانـی
ومحافظت به این وزارت معرفی کنند.
این ت میم زمانی اتصاذشدکه هفته گذشته محمداسماعیل خان وزیر سابق آب
وانرژی موردحمله انتحاری ررارگرفت ولی جان سالم بدر ب ُرد .پیش ازاین گفته
شدکه اسماعیلصان بصاطرمواضع ضد امریکایی ا موردتهدیدررارگرفته تادر
کمپاین های انتصاباتی سصنی درباره مضرات پیمان امنیتی میان کابل واشنگتـن
بمیان نیاورد.اماوی یکیار دیگراظهارداشت :امیدواریم بـزودی شـاهـدخـرو
آخرین سرباز نیرو های خارجی ازکشورخودباشیم وسربازان ونیروهای امنیتی
افغانستان تامین کامل امنیت کشورخود رابدست بگیرند.والی سابق هـرات بـا
تاکید به اینکه خرو تمامی نیروهای خارجی ازافغانستان آرزوی دیرینه تمامی
ملت افغانستان است ،افزود :ما باید ازنیروهای امنیتی افغان به درستی حمایت و
پشتییانی کنیم؛ تازماد تمامی اموربص وص امورسیاسی ،نظامی وبازسازی کشور
دردست ملت افغانستان ررار گیرد.
چندروزپیش همچنین برخی ازباشندگان هرات طی تظاهراتی اع د کردندکه
دشمنان افغانستان همواره باهدف رراردادن شص یتهای مطرح کشور وافراد بی
گناه میصواهند در دل مردد افغانستان ترس و هراس ای اد کنند.

 3کشته و  2زخمی در انفجار یک خانه در کابل

92جنوری/کابل ـ افغان پپر:بر اثر ی انف ار در ی خانه در شهر کابل 6
نفر کشته و  9تن دیگر زخم برداشتند.به گزار خورشید ،حشمت استانکـزی
سصنگوی فرماندهی پولیس کابل میگوید :این رویداد شاد دیروز در منـطـقـه
گلصانه مربوط حوزه ششم امنیتی هنگامی رخ داد که خانواده های یاد شده زباله
هایی را که از کوچه ها گردآوری کرده بودند و در بین آن مواد منف ره انف ار
نیافته وجود داشت در بصاری انداخته که پس از چند لحظه مواد منف رگردید .

داکتررهین :اخگرفرهیخته مرد دانش وفرهنگ بود

92جنوری/واشنگتن دی سی ـ باختر:داکترسید مصدود رهین وزیر اط عات و
فرهنگ که درخار ازکشوربسرمییرد،مرگ استادرسیم اخگرفعال جامعه مدنی،
نویسنده وپژوهشگرکشوررابه خانواده،فرهنگیان ومردد کشورتسلیت:گفت.
وزیراط عات وفرهنگ که باخیرنـگـار
آژانس باخترصحیت مـیـکـرد ،افـزود:
فرهیصته مرددانش وفرهنگ که سالـهـای
زیادعمرخودرادرراه میارزۀ آزادیصواهـی
مردد سپری کرد ،مرگ اوضایعه بـزرگ
پنداشته میشود.تا هنوز جامعه فـرهـنـگـی
کشوردرسوگ دوخیرنگاروم ری رادیو
محلی هیرمندورادیونوا ررارداشت که خیر
وفات استاد اخگرماراسصت تکان داد.وزیر
اط عات وفرهنگ از بارگاه ایـزد مـنـان
برای متوفی جنت فردوس وبه بازماندگانش صیر جمیل استدعا نمود.
رسیم اخگرکه سالیانی ازمریضی رنج مییرد ،بصاطرمـداوا ازطـرف وزارت
اط عات وفرهنگ به هندوستان وچین فرستاده شد امـابـه صـورت کـامـل
صحتیاب نشدتاآنکه امروز داعی اجل رالیی گفت .

یک نفرشب گذشته درکابل کشته شد

92جنوری/کابل ـ باختر:پلیس کابل گفت ی باشندۀ کابل ازاثربی احتیاطی
باتفنگ چره یی کشته شد .اوچوکیدارموترفروشی رلب آسیا درحـوزه 29
امنیتی بود ،و باتفنگ بازی میکردکه فیر صورت گرفت .

هفته نامۀ امید
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محمدطاها کوشان

فریمونت ـ کالیفورنیا

حرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر است

وروره حامد جانه کر زی صییه ! دا کارونه چه ته کیی دا ناز او نصری نه ده،
دا د خلکو سرگردانی ده !
راستکاری و باورمندی ی انسان درریال مسئولیتهای فردی و اجتماعی ا
را ،رحیم معینی کرمانشاهی چه خو شرح کرده :
بحث ایمان دگر وجوهرایمان دگراست

کس ندیدیم که انکار کند وجدان را

جامه پاکی دگر وپاکی دامان دگر است
حرف وجدان دگروگوهروجدان دگراست

کس دهان رابه ثناگویی شیطان نگشود
نفی شیطان دگروطاعت شیطان دگراست
کس نگفته است ونگویدکه ددودیوشوید
نقش انسان دگر ومعنی انسان دگراست
کـس نیامد که ستاید ستم و تفرقه را
سخن ازعدل دگر ،قصه احسان دگراست
هرکه دیدم بخدمت کمری بست به عهد
مرد پیمان دگر وبستن پیمان دگر است
هرکه دیدیم به حفظ گ َله ،ازگرگان بود
قصدقصاب دگر ،مقصدچوپان دگراست

آغه حامدجان کرزی ! توخودخوب میدانی که تراکی به شانه های ملـت
افغانستان نشانید ،ویادت هست هنگامی بداخل مس دی شریفی میرفتی ،خودت
ازخودکرده پیشترسگهارامیفرستادی وآنهم بدست کیها؛ همانهایی که امروزبـا
آنهابسیارنازو نصره میکنی؛ توخودت همین طالیان رابرادرگفتی واین بـرادران
ناتنی توهرروزبه دهها خواهر وبرادروکودکان مارادرهرگوشه میهن من بصاک
وخون میکشانند؛ وآنگاهیکه مدافعین میهن برای ازبین بردن آنهات می نمایند
ودرلحظات حساس که بایدازروای هوایی استفاده کنند؛که ارتش وپلیس فصیم
مافاردآنندوازهمکاران بین المللی کم می خواهند ،تومانع میشوی! درجنگ
که نان وحلوابصش نمیکنند؛ از طرف دیگرهمین برادران توازمردد بیدفاع ماسپر
انسانی میسازند؛ ورتی بمب فرودآمد؛ طالب وغیرطالب راکه نمی شناسد .آنگاه
تو ناخن افگار راگرفته واوی کرده گو دنیاراکر می نمایی.
طالیهای وحشی خونریزانسان ستیز رادربندکشیدندوتو رهاشان نمودی ومی
نمایی ،بعددادوبیدادراه میاندازی که امریکاامنیت را بیاور! ناتوبهمکاری امریکـا
امنیت آورد؛ توخودباعث بی امنی هستی! حاالکه به نوک ناوه رسیدی؛ بـرای
بقای خودوبرادران چکه چور خودومعاونان وباندت؛ خانۀ امنی بـادیـوارهـای
آهنین میصواهی که این خیال است و محال است و جنون.
برع وه دیگر جانیان خونریز 22 ،طالب خطرناک دیگر را میصواهی رهـا
نمایی؛ بازباکداد منطق وشعور ازدیگران میصواهی که امنیت بیاورند .ای بـی
دانشان از حافظ شیراز بصوانید و بدانید:
درزل چون کمند ای دل مپیچ کان ا
سر ها بریده بینی بی جرد و بیجنایت
چشمت به غمزه ماراخون خوردومیپسندی
جانا روا نیاشد خونریز را حمایت
بااین نابکاریهای که میکنی همه هم میهنان ما به آینده سصت نگران شده اند،
آرامش فکری وروحی همه ملت افغانستان رابصاطرسیاست های نابصردانۀ خودبه
چالش کشیده یی؛ این راچندمین بار می نویسم که خواه مصواه نـاد خـودت
درصفحات تاریخ افغانستان و دنیایکی از بدنامترین وخایین ترین ومفسدتـریـن
وخودکامه ترین رئیس جمهور که بضدمسیرفـکـری واعـتـقـادبـه تـقـدس
ورضاوتهای مردمش؛ سصت در حرکت بوده ،باانقیاد ،مطلقیت وخودکامگی،
ل اجت ورزیده ،اصالت آزادی وعدالت اجتماعی وجهاد تاریصی ملت مارابدناد
ساخت ،ثیت و ضیظ صفحات تاریکی ملت مظلود مامی گردد!
وباالخره آنروزنزدی است که اش یتیمان وبیوه زنان وبیـچـارگـان و
ازپاافتادگان میهن ازعمق به سطح خواهدآمدواین کشتی خود کامـگـی تـوو
گروهت راهمچون دیگران به آتش وخون ونابودی بکشانند.و بقـول رحـیـم
معینی کرمانشاهی:
ندارد چشم من ،تاب نگاه صحنه سازیها
من یکرنگ بیزارد ،ازاین نیرنگ بازیها
زرنگی ،نارفیقا! نیست این ،چون بازشد دستت
رفیقان را زپا افکندن و گردن فرازیها
توچون کرکس ،به مشتی استصوان دلیستگی داری
بنازد همت واالی بـازوی بی نیازیها
به میدانی که مییندد پای شهسواران را
توطفل هرزه پو ،بایدکنی این ترکتازیها
توظاهرسازومن حقگو ،نداردغیرازاین حاصل
من وازکس بریدن ها ،تو و ناکس نوازی ها
درپایان از بانوی بزرگوار پروین اعت امی شعری میصوانیم باهم:
هرکه با پاکدالن صیح و مسایی دارد
دلش از پرتو اسرار صفایی دارد
زهد بانیت پاک است نه باجامه پاک
ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد...
گرگ نزدی چراگاه وشیان رفته به خواب
بره دور از رمه و عزد چرایی دارد
میرسیم به ررارداد امنیتی ،شنیده اد که هر روزباکریم خرد م رات میکنـی
وبااومیگویی دیشب ی شرط نودیگربرای معطل کردن ررارداد امنیتی اختراع
کردد .توهم بگوکه دیشب چه اختراع کردی تاآنکه به ایمل فیضی بـگـویـم
آنرابه مردد افغانستان اع ن کندوهردو میتوانیم تادوماه آینده اختراعات خود را
بناد شرط اضافه کنیم ،وبا این رو به مردد ثابت نماییم که من شاه ش اع سود
نیستم ،عیدالرحمن خان هم نیستم! و نامم به ناد آزادیصواه ورهرمان ب ا خواهدماند
ودرکتابهای تدریسی کودکان این صفات من ت لیل خواهد شد .
ش ُتر درخواب بیند پنیه دانه
گهی ع ع خودگه دانه دانه ! /
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پاریس ـ فرانسه

باندتروریستی طالبان ومدافعین ارتقاء وشناساندن آنهامنحیث یک گروه سیاسی

برطیق خیرنامه دفترریاست جمهوری افغانستان حامدکرزی باسصنان عالمـانـه
یی؟؟؟دررابطه باحمله تروریستی92جدی2629دررستورانتی وارـع دروزیـر
اکیرخان گفتند :میارزه باتروریسم زمانی به موفقیت می ان امدکه میان رربانی و
تروریست تفکی صورت گیرد .بهمین منوال شورای امنیت مـلـی(بـیـروی
سیاسی کرزی)درجلسه نوبتی خود به تاریخ92جدی2629گـزار هـیـئـت
موظ حقیقتیابی حادثه سیاه گرد ولسوالی غوربندوالیت پروان رااستماع نمود.
بیروی سیاسی کرزی خواهان رطع فوری عملیات وبمیاران هوایی(یعنی رـطـع
میارزه برعلیه تروریسم) توسط نیروهای خارجی گردید .اع میه بیروی سیاسی
کرزی،درین موردبدون استماع نظروالی پروان،ارزیابی جامع رضیه در پیوند با
راهیردمیارزه علیه تروریسم ،منع پناه دادن تروریست هاوهمدستی باآنهاصـادر
شده است .حقیقت کشته شدن تروریستها ،اخ ل نظم عامه ،فعالیتهای تروریستی
رتل بیش ازنودنفرازساکنین محل ومامورین دولتی بالوسیله م عیدالرحمان ،که
درین عملیات بقتل رسید ،درخیرنامه(بیروی سیاسی کرزی) انعکاس نیافته است.
دررابطه بااینکه سیاستهای نادرست کرزی چطوردردهسال گذشته مانع میارزه
برعلیه تروریسم طالیان شده وهمچنان درموردعدد اتصاذ پالیسی روشن درمقابل
دولت حامی تروریسم درذیل توضیح میدهم.
2ـ طالیان ی گروه تروریست وسیله هژمونی منطقوی پاکستان مییاشد ،نـه
ی گروه سیاسی بابرنامه اداری ،سیاسی وارت ادی .جاه طلییهای منطقـوی و
توسعه طلیی پاکستان ،که درورت ظهورآنها کرزی نیزدرخدمت ایـن پـروژه
پاکستان بود ،موجب بمیان آمدن باند طالیان گردید .درین باره زیادنوشته شـده
نمیصواهم مطلیی بنویسم.اما درباره ماهیت تروریستی اعمال طالب وتحلیل ماهیت
این باند منحیث یکی ازانواع جنایات سازمانیافته توضیحاتی ارایه می نمایم.
باوجوداخت ف درموردتعری تروریسم که تاهنوزمانع بمیان آمدن میـثـاق
میارزه برضداین پدیده شده است ،اماباآنهم درمورد تعری ذیل ی نوع توافق
نسیی موجود می باشد :
تروریسم عیارت است ازرتل ،معیوب نمودن،آسیب رساندن وتهدیـد ارادی
وسیستماتی مردد بیگناه مییاشد ،که برای افگندن هراس در جامعه به منظـور
اهداف سیاسی صورت میگیرد.اجرای ارادی عمل تروریستی برضدمردد ملکی
،این عمل راازرربانیان ملکی دری عملیات ت ادفی جنگی تفریق مینماید.
درین روزهادربعضی ازتلویزیونهای افغانستان ،بشمول صحیتهای عدۀ ازسصن
گویان کرزی ،هرنوع تلفات ملکی راکه درضمن عملیات جنگی صورت می
گیرد ،تروریسم میصوانند .بعضی اورات درجنگ ب ورت ت ادفی به شـکـل
تراژی افرادملکی صدمه مییینند ،که بهیچ وجهه عمدی وسیستماتی نمییاشد.
بهمین صورت طیق روانین جنگ منازل مسکونی وسایراماکن ملکی نیایدمورد
هدف ررارگیرد ،امااگرازخانه ،حتی مس د ،کلیسا ویامکتیی شلی صـورت
میگیرد ،به اساس ضرورتهای عاجل نظامی ،این اماکن م ونیت خودرااز دست
داده ومنحیث اهداف جنگی شناخته میشوند(.میـثـاق هـای ژنـو  2212و
پروتوکول های ضمیموی )2222
تروریست افرادملکی راعالما ًوعمداًازپیش حساب شده مـوردهـدف رـرار
میدهد.هدف رراردادن مردد ملکی سیستماتی مییاشد،یعنی این شکل اجرای
عمل پیهم تکرارمیگردد .ورتی تروریستها برافراد بیگناه دربانکی درج ل آبـاد
شلی نمودندیای فروشگاه رادروزیراکیرخان منف رساختندویادر رستورانتی
باالی مراجعین شلی نمودندویاافرادبیگناه رادرمراسم عروسی موردهدف ررار
دادندویادر رندهارباالی بازیکنان درمیدان بازی فوتیال حمله نمودندوچهارنفررا
کشتند ویااینکه افرادبیگناه رامانندگوسفندسرمییرندوبا سراین افراد فوتیال بازی
مینمایند ،اینهاهمه طالیان یعنی جنایتکاران تروریست اندکه بایدمنحیث جنایتکار
باایشان معامله گردد نه اینکه به آنهاهویت سیاسی داده شودوبه ناد بیگناه از زندان
بدون تحقیق آزادشوند .این افرادکه کرزی آنهاراتلویحا ًرربانی تروریسم تلقـی
مینمایدوپاکستان راتروریست وافغانهارارربانی تروریسم میداند ،درک نادرست
کرزی ومشاوران؟؟ امنیت ملی شانرا ازپدیده تروریسم وانمود میسازد .افرادی
که دریوتوپ دیده شده همراه باسرهای ازتن جداشده فوتیال میکردند به زبان
پشتو له ه رندهاری صحیت میکردند .
بعضا ًعدۀ ازطالیان نکتایی پو این گروه جنایتکار رامقاومت ملی میدانند ،و
برای انتحاریهاردسیت رایل شده آنهاراشهیدمیگویند .وارعیت اینست که عدۀ از
م های وابسته به سازمان استصیاراتی پاکستان عدۀ ازمردد را شستشوی مـغـزی
نموده برای عملیات نظامی آماده میسازندوبه ایشان میگویندکه انتحاروسیله رفتن
به جنت است .درحالیکه ررآن م ید انتحاررامنع میدارد .گردن مردد را بریدن
وبا سر بریده فوتیال نمودن وسایرجنایاتی که درفوق ذکر نمودیم آیا با تعالیـم
اس می مطابقت دارند؟ آیاکتاب مقدس مانمیگویدکه ( ولقد کرمنا بنی آدد)
آیااعمال خ ف کرامت بشری فوق بااین حکم ررآنی موافق است؟ مردد ما در
موردهمچون اعمال وحشیانه وفردی که عمل راان اد میدهدومی میرد ،میگویند
که وی مردارشد .در حقوق بین الملل مرتکب این اعمال دشمن نوع بشر تلقـی
میگرددHOSTIS HUMANI GENERIS .
کرزی بایدازپدیده تروریسم درافغانستان که چهارضلع دارد :یعنی طـالـیـان،
القاعده ،دولت حامی تروریسم پاکستان ورربانی تروریسم یعنی دولت ومـردد
افغانستان صحیت مینمود .اماکرزی اینطور صحیت نمی نماید ،چه عـ وه بـر
پیوندسازمانی که درگذشته بااین باند جنایتکاران داشت باایشان پیوندتیاری دارد.
بارهامشاهده شده که کرزی باتاخیروگاهی هم بسیاردیردرباره رربانیان حمـلـه
های تروریستی طالیان اظهارهمدردی نموده ویااعضای خانواده این رربانیان را
درنزدخودبپذیرد .اماهمیشه تلفات ملکی ناشی از عملیات جنگی روتهای بـیـن
المللی راشدیدا ًو عاجل محکود و رربانیان این خانواده راکه ،وارعا ًرابل همدردی
مییاشند ،امادراثرعمل غیرر دی وارع شده برجسته میسازدونسـیـت عـوامـل
سیاسی سرو صدا خلق میکند .
کرزی گاهگاهی ب ورت ارادی یاغیرارادی مکنونات رلیی خودرابیان مـی
کند .دری م احیه بای روزنامه هندی چندسال ریل گفت(دنیاله درص)3

داکترسصی اشرف زی سیدکاغذ

سیدیاگوـ کالیفورنیا

فرقه وهابی
در کشور های عقب مانده,دستنگروبی سواد

امروز دین اس د به خطربزرگ مواجه است وازدوجیهه بزرگ مورد تاخت
وتازعقیدتی ومذهیی ررار گرفته یکی پروپاگندهای منفی جهان غرب درمقابل
اس د بویژه بعدازوارعه دلصرا 22سیتمیرشدت اختیارنمود وبه حضرت محمد
پیامیرگرامی اس د توسط کاریکا تورهای توهین آمیزاهانت نمودند وپیشـوای
مسلمین جهان را تروریست معرفی وررآن را چندین بار به آتش کشیدند.
دود افراطی گرایان !! دین رادرتضادباوارعیتهای جهان دانش رـرارداده و
مذهب را باعقاید عقیگرایانه تواد نموده اند  ,توسل به خشونت  ,تـعـ ـیـات
مذهیی  ,رومی ونژادی جامعه مارا به عقب ماندگی کشیده وامروزامت اس می
ازنا رسائی ,کج اندیشی ,پشصار گری واستیداد رنج مییرد واین افراطگرایان زیر
پو دین ومذهب مرتکب جنایات خیلی خطر ناکی شده اند که نه به اسـ د
ونه به انسان ارزشی رایل اند .
سر بریدن  ,انتحار  ,سنگسار کردن به آتش کشیدن وبه حرمت زنان مسلمان
ت اوزکردند,کلیسارابه آتش کشیدند ,به مساجدحمله ومسلمین بیگناه رادر ورت
نماز به رگیار ومسلسل بستند وحتی بمب را بین ررآن جاه سازی نموده ودر روز
عیدرربان درداخل مس دانف اردادند واین جنایات بناد دین اس د در افغانستان ,
پاکستان ,عراق سوریه واخیرا ً درم رتاامروزادامه دارد .این روشهای خشونت
آمیزغیراس می وغیر انسانی توسط طالیان وبص وص القاعده که ازی فررـه
هابی پیروی میکنند باالی مردد بی دفاع اعمال میشود .
از پیدایش فرره وهابی یک دو پن اه سال نمی گزرد واین فرره به اسـ د
بکلی ی تعری جدید ارائه کرده ومسلمین را به خ وص جوانان مارا بـه
تردیدوناباوری به اس د ومذهب شان ررار داده است  .این فرره خودرا مسلمان
وارعی ولی پیروان سنی  ,شیعه ومذاهب دیگررا مشرک رلمداد میکنند .
اس د رااین افراطگریان درجهان بحیث ی دین خشن ,بیرحم که مصالـ
همه ارزشهای ناب اس می است معرفی وبرضددانش وتح یل است ,درسـت
همان رو بدوی ریل از اس د که در شیه جزیره عربستان حکمفرما بود امروز
توسط فرره وهابی احیاه شده  ,فرره وهابیت ی گروه تکفیری است که بـا
عقاید همه مسلمین میارزه میکند .
درد ناک ترین کاری که وهابیت مرتکب شد آتش زدن به کتابصانه بزرگ
المکتیه العربیه به بهانه وجود کفریات بود دراین کتابصانه بیش از31هزارکتـب
کمنظیروبیش از 11هزار نسصه خطی منح ر به فرد وجودداشت ودرمیان آنها
برخی ازآثارخطی دروان جاهلیت ورراردادیهودیان باکفار رـریـش بـرضـد
حضرت رسول اکرد (ص)وجود داشت مراس ت وآثار خطی حضرت علی ,
حضرت ابوبکر ,حضرت عمر خالد ابن ولید وطارق ابن زیاد وبرخی از صحابه
پیامیر گرامی اس د نگهداری میشد ورران م ید به خط عیداله این مسعود بـود
که دراین کتابصانه بزرگ اس د نگهداری میشد ومزید بر آن درهمین کتابصانه
انواع وس ح های کفارمکه که در زمان حضرت رسول اکرد برضد مسلمـیـن
بکاررفته بود بطور نمونه جمع آوری وحتی ی تعداد از بت های که هنـگـاد
ظهوراس د مورد پرستش بود به حیث شواهد تاریصی گذاشته شده بود مانـنـد
بت الت  ,بت عزی وبت هیل وجودداشت  ,هنگاد تسلط وهابیان در ح ازبـه
بهانه کفریات این کتاب خانه بزرگ به اتش کشیده شد و ریورشهـدای بـدر,
بارگاه ائمه بقیع تصریب گنید اماد حسین  ,حمله بر ن وکشتار ح ا بی دفاع
یمنی ومررد مطهر فاطمه بنت اسد مادرامیرمومنان را که ی بار گاه تـاریـخ
اس د شناخته کیشد از بین بردند واین افراطی گرایان به یزید راتل حضرت اماد
حسین حضرت یزید (رض) خطاب میکنند وآنرا خلیفه هفتم اس د میشناسند .
جمله معروف همفرکه ی جاسوس انگلیس درعربستان بـودپـس ازبـاز
گشت به انگلستان به طورافتصارآمیزدرکتاب خود نوشت که(:من بااتحـاد دو
محمد ( محمد ابن عیدالوهاب ومحمد ابن مسعود جد آل خاندان ابن سـعـود )
دین حضرت محمد را ویران کرده اد .
محمد ابن عیدالوهاب از ناحیه ن د برضد ترکان عثمانی که در آن زمان شیه
جزیره عربستان راتحت کنترول داشت ریاد مسلحانه نمودوبه تعداد زیاد مسلمین
ترک عثمانی را از تیغ گزرانید وانگلیس که درآن زمان رریب سرسصت ترکان
عثمانی بود وعثمانی ها از نگاه نظامی تا اطریش پیشرفت کرده بودند اروپا را به
تشویش انداخت وکشور استعماری انگلیس که زعامت سیاسی خودرا را توسط
پیشروی ترکان عثمانی بصطر دید  ,ریاد محمد ابن عیدالوها ب را برضد ترکان
عثمانی درشیه جزیره عربستان کم نمودانگلیسهابااین هدف ترکـان را در
جنگ باعربهام روف ساخت تاجلوپیشرفت ترکان عثمانی رادراروپامها کند ,
دراثرجنگهای شدید ریایل عربهای شیه جزیره عربستان ترکان عثمانی ازعربستان
عقب نشینی کردند و از نگاه سیاسی ترکان را ضعی ساختند ,بعد برای بدست
آوردن ردرت بیشتر سیاسی محمد ابن عیدالوهاب با ریایل دیگرعرب درجنگ
وخونریزی های شدید م روف شد تا اینکه محمد ابن سعود سرسلسله خاندان
سعودی به یاری محمد ابن عید الوهاب ویارانش شتافت وریایل متمرد متعددشیه
جزیره عربستان را مغلوب نمود ومحمد ابن عیدالوهاب با خاندان با نفـوذ ابـن
سعوداتحادنمودودخترخودرابه ازدوا بیکی از شاهان ابن سعود در آورد وفرره
وهابیت بحیث مذهب رسمی کشورعربستان شناخته شد و محمدابن عیدالوهاب
فتوا صادر کرد که هر ریایلی که از ریادت پادشاه سعودی سرکشی کند بغاوت
در مقابل اس د است وباغی کافراست وباید از بین برده شود.وبه این تـرتـیـب
خاندان ابن سعودی سلطنت سعودی را در شیه جزیره عربستان تاسیس نمود و
ذخیره سرشارنفت درشیه جزیره عربستان توسط انگلیسـهـاکشـ وامـتـیـاز
استصرا نفت باعقدررارداد دوجانیه که انگلیس سلطنت خاندان ابن سعود را در
مقابل صدورنفت درانگلستان حمایه کلی خواهد نمود به امضا رسید که این ررار
داد تا امروز پابر جا است  .در آمد ساالنه نفت امروز سعودی ها تقرییا ً به دوصد
وپن اه بلیون دالرمیرسد نفوس سعودی  93ملیون است که ازآن مله تـنـهـا23
ملیون تیعه سعودی است ومتیاری ده ملیون دیگربحیث خـارجـی خـدمـات
اجتماعی  ,ارت ادی وانکشاف صنعتی را برای کشور سعودی ان اد میدهند .
خاندان سعودی دارای پنج هزارشهزاده است شیه جزیره عربستان را(ص)3

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

عیدالودود ظفری
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سپاه روبه افزایش معتادان موادمخدر
یک بحران عظیم دیگر درافغانستان

* یک ملیون وشش صدهزارمعتاد وجوددارد .
* درهرده نفر یکنفردرسطح ملی ودرهرپنج نفر یکنفردرشهرهرات
معتادمی باشند .
اعظم احمد گزارشگرروزنامۀ نیویارک تایمزی گزار تکاندهنده را از
شهرک اس د رلعه ب ورت م ور ،که درآن چهره های استصوانی معتادان را
نشان میدهد ،درشمارۀ سود نومیر9126آن روز نامه بـه نشـرسـپـرده اسـت.
برگردان فارسی آن پس ازی یادداشت کوتاه خدمت تقدیم میگردد.
کشت کوکناردرگذشته هاب ورت خال خال دربعضی رسمتهای افغـانسـتـان
وجودداشت ،برخی خانواده هابرای تسکین دردخودوآراد سازی کودکان از
تریاک استفاده میکردند .والیت هیرمندکه اکنون به مرکزکشت کوکنارتیدیل
شده وافغانستان رادرجهان درمقاد اول تولیدتریاک ارتقاداده ،درسالهای  2221ـ
 2222درداخل ساحۀ پروژۀ انکشاف وادی هیرمند وارغنداب ،حتایـ بـتـۀ
کوکناروجود نداشت .ب ای تریاک ،هزاران تن موادزراعتی هرسال به والیات
دیگر صادرمی نمود.
پروژۀ انکشاف وادی هیرمند باداشتن آب کافی تضمین شده ازبند ک کـی،
درکشت تصم بذری گندد اص ح شده ،استعمال کودهای کیمیاوی ،استفاده از
تراکتورورروض بان زراعتی ،دررأس والیات افغانستان ررارداشت .در حدود
 %91کودهای تولیدی وتوریدی درپروژۀ هیرمندبه م رف میرسـیـد.طـیـق
اح ائیۀ آنورت2111تراکتور شص ی وجودداشت .حاصل اوسط فی جریب
زمین درآن اباالتراز حاصل فی جریب زمین دراکثرمناطق گندد کاری والیات
بود .در ماههای خزان وزمستان روزانه دههاموترپ ُرازفرآورده های زراعتـی از
رییل گندد ،تربوز ،پنیۀ محلو  ،کن اره وغیره به بازارهای داخل و خار انتقال
داده می شد.
مشک ت وجنگهای بیش ازسه دهۀ اخیر حاالت رابسرعت تغییرداد ،کوکنار
جای گندد وپنیه وغیره راگرفت .تریاک حیثیت بزرگترین رلم صادراتی راپیدا
نمود ،مافیای تریاک ظهورکرد وراچاریران بزرگ به فعالیت شروع نمودند .به
خاطرجنگ وبی امنی ،مردد م یور به فراربه گوشه های جهان بشمول ایران و
پاکستان شدند .درایران شمارزیادمردد مابویژه جوانان بیکار وبی روزگاربسوی
اعتیادتریاک کشانده شدند .درداخل افغانستان هم باوفورتریاک ،نیود شغـل و
م روفیت ،بسیاری ازجوانان برای رفع غم غ ۀ خودبه دودکردن تریـاک و
مشتقات آن روآوردند.
بازگشتی های تریاکی ازایران همراه باتریاکیهای داخل لشکرمعتادان راتشکیل
داده اند ،که مشکل بزرگ دیگربرمشک ت افغانستان مییاشد.ت مع ررتیارصد ها
جوان درمح ت کثی  ،زیرپلهاوعمارات مصروبه هربیننده راجگرخون میسازد.
درگذشته هادربرابرکشت کوکناربسیارحساسیت نشان داده میشد .خواندن این
گزار مرابیادوارعۀ انداخت که درسال 2239درتصار به وروع پیوسته بود .بـه
حکومت اع ی تصارگزار رسیده بودکه درکلفگان چندجریب زمین کشت
کوکنارنزدی برداشت مییاشد .ی هیئت تعیین شد ،من هم کـه دریـونـت
تروی ی زراعت تصار وظیفه داشتم عضوآن بودد .مزرعۀ کوکنـارکـه دوراز
سرک عمومی ررارداشت ،تصریب شد ،ازدهقان کوکنارکار وریش سفـیـدان
منطقه تعهدگرفته شدکه آینده به کشت کوکنارارداد نکنند .ولی حاال زارعـان
هیرمند وجاهای دیگربکم مافیای تریاک ،راچاریران بزرگ ،مامورین عالی
رتیۀ دولت ،ردرتمندان محلی درتیانی باگروه تیهکارطالیان ،ب ای موادغذایـی،
زهره هل (تریاک) تولیدمینمایند ،وبه جهان عرضه میکنند .طالیان ازدرآمـد
بادآوردۀ تریاک ماشین جنگی خودرافعال نگهداشته ،به رتل مردد بیگناه ادامـه
میدهند ،صلح وامنیت رابرهم میزنند ،وزمینۀ گستر اعتیاد را مساعدمیسازنـد.
این هم برگردان فارسی گزار نیویارک تایمزدرهمین زمینه :
*
*
*
معتادهای کالیدنما بامودهای ژولیده ،چشمان بی نور وفرورفته ،در کـوچـه
های شهرک اس د رلعه گشت وگذارمیکنند .دررریه هاییکه همانندشهرک های
متروک ومردد مییاشند ،خانواده ها ،شامل مردان زنان واطفال ،اعتیادخودرا بـا
خار نشدن ازحویلی های گلی خود ،پنهان مینمایند .حیدر سی ساله کـه در
پهلوی ی رطی مملوازپودر شکرمانند نشسته بود ،اظهارکرد( :بعضا ًفکرمیکنم
که مردن بهترازین زندگی است ).خانوادۀ حیدرهم که شامل زن وکودکان می
باشد ،چهره های الغر و استصوانی اعتیاد خود را مصفی میسازند .
درهرات که ی والیت دارای ثیات وپیشرفت مییاشد ،شهرک متـروک
بندی اس د رلعه شدت بحران رانشان میدهد .افغانستان که درتولیدتریاک مقـاد
اول راداشت ،اکنون درشمارمعتاد هاهمم پیشگاد درجهان مییاشد.
شمارمعتادان افغانستان درحدودی ملیون و3صدهزارنفرتصمین میشودکـه
بیش ازپنج درصدنفوس کشوررااحتوامیکند .این فی دی بلندترین اندازه رادر
جهان نشان میدهد .باساس مطالعات اخیردفتربین المللی موادمصدر ،درسطح ملی
درهرده نفریکنفرمعتادمییاشد .در شهرهرات درهرپنج نفریکنفر معـتـادوجـود
دارد .برطیق گزار دفتر موادمصدروجرایم سازمان ملل ،ازسال9111تا 9112
استفاده ازمواد افیون داردوچندشده وافغانستان راهمترازایران وروسیه ساختـه،
شماراستفاده کنندگان ازهیروئین درافغانستان%211افزایش یافته،اکثرکارشناسان
موادمصدرفکرمیکنندافزایش استفاده ازهیروئین ازآن تاریخ شروع شده است.
کشوریکه ازمشک ت وف کتهای ناشی ازجنگهای درازمدت وفساد اداری
دررنج مییاشد ،موضوع اعتیاددردرجۀ پایان اولویت رراردارد .تص یص ساالنۀ
حکومت بصاطرتداوی معتادهاکمترازچارملیون دالرمییاشد .درافغانستان بااستفاده
از29ملیون دالرکم جامعۀ جهانی امکان تداوی92هزاروارعه درسال وجـود
دارد .درعوض جامعۀ جهانی وحکومت افغانستان متوجه کاهش تولیدتریـاک
بوده اند .ازسال9112تاحال امریکابیش از3ملیارددالربرای محوکشت تریاک و
معرفی نیات بدیل م رف کرده است .ت شهابرای محو کشت کوکنارازترس
از دست دادن حمایت مردد ازحکومت در ساحات کشت کوکنار ،دراکـثـر
مناطق ب ورت غیررسمی متور شده است.
دردوسال گذشته بابلندبودن ریمت وتقاضادرسطح جهـان ،سـاحـۀ کشـت
افزایش یافته ،در9112به بلندترین درجه رسیده بود .افزایش ح م وفـراوانـی
عرضۀ تریاک ،تقاضای محلی رابه م رف تریاک تحری نمود .نمایندۀ مواد
مصدرملل متحددرافغانستان آنراهمانند تکتی شرکت کوکاکوالخواندکه بـا
عرضۀ زیاد ،بازاررااشیاع کرد وتقاضارابرای کوکاکوالزیاد ساخت .ادامۀ حالت
موجودتوجه به تداوی معتادان راکاهش میدهد و(متـادون) Methadonبـ ـای
هیروئین به معتادان تهیه نمیگرددتابه تدریح معتادان ازاعتیادبه هیروئین نـ ـات
یابند ،ی برنامۀ جامعه هم وجودنداردکه بحران موجوده را رسیدگی نماید.
داکتراحمدفواد عثمانی مدیرکاهش تقاضابه موادمصدروزارت صحت عامه
بیان نمود( :تنهاچیزی که تولیدتریاک به ارمغان آورده ،ی ملیون معتـادمـی
(دنیاله درصفحۀ ششم)
باشد).

داکتر سنزل نوید

یونیورستی اریزونا

سیاست زبانی در افغانستان :
اختالفات زبانی و وحدت ملی()6

رسمی شدن دوزبان دردورۀ حکومت شاهی مشروطه :درماه مارچ 2236در
حالیکه بحران سیاسی بمناسیت مسألۀ پشتونستان به انتهای وخامت رسیده بـود,
سردارمحمدداوودازپست خود استعفا داد .دوماه بعدازکناره گیری وی از مقاد
صدارت ،رابطه دپلوماسی بین افغانستان وپاکستان با وساطت شاه ایران دوبـاره
استقراریافت بااستعفای محمدداوود ،آخرین صدراعظم وابسته بصانواده  ،وعادی
شدن روابط باپاکستان ,تغییرات عمده درساختارسیاسی کشور رونما گردید .در
سال2236محمدظاهرشاه داکترمحمد یوس (غیرپشتون) رابعنوان صدراعظـم
انتصاب نمودودرسال  2231رانون اساسی جدید با پشتییانی کامل شاه تأسـیـس
وحکومت شاهی مشروطی اع ن شد..
پشتوزبانان تشویش داشتندکه تغییرات درصحنۀ سیاسی کشورباعادی شـدن
روابط باپاکستان وکاهش تیلیغات رادیوئی بزبان پشتوعلیه پاکستان ،توجه دولت
نه تنهادرموضوع پشتونستان بلکه درمورد توسعۀ زبان وفرهنگ پشتونیزکاهش
یابد .اینست که درجریان تسویدرانون اساسی مسألۀ سیاست زبانی وتعیین زبـان
رسمی به میاحثات تندوتهیج آمیزبین طرفداران دوزبان ،یعنی زبانهای دری و
پشتومنتج شد .در96ماه می 2231راپوری که توسط سفارت ایاالت مـتـحـدۀ
امریکا درکابل دررابطه به موضوع تهیه شده بود گزار داد:
اخت فات زبانی ،که مستقیماباناهماهنگی بین پشتونهای برسرارتدار و فارسی
زبانان مأدون آنهامرتیط میگردد ،درماه مارچ بااعتراض یکی ازاعضای پشتوزبان
کمسیون{تسویدرانون اساسی}که خواستار تعدیل دوبارۀ مسوده رانون بوده و
اصرارداشت که مادۀ جدیدتوجه مزیددولت رادرتقویۀ زبان پشتوتوصیه نموده
وشناختن پشتورا به عنوان زبان رسمی افغانستان تأییدنماید ,میاحثات زبانـی بـه
مرحله تهییج رسید .ی عضوازب زبان کمسیون ،صدارت شاه وکابینۀ جدید
رادرای ادذهنیت نوین ملی موردتردیدررارداده باخشم جلسه راترک نمود .
طرفداران زبان پشتوادعاداشتندکه پشتو زبان اکثریت مردد افغانستان بوده و
دولت افغانستان توسط پشتونهاپایه گذاری شده است.برع وه ،پشتوبرخـ ف
زبان فارسی ،که ع وه برافغانستان درکشورهای دیگر نیزتکلم میـشـود ,زبـان
مصتص به کشورافغانستان مییاشد .بنابراین دالیل اصرار داشتندکه پشتوبایسـت
بعنوان یگانه زبان رسمی کشور اع ن شود .طرفداران زبان فارسی بنوبۀ خـود
ادعامینمودندکه فارسی ازررن دهم می دی بیعدیعنی اززمان ای ادآن دربلـخ و
هرات و غزنه زبان کتیی وادبی افغانستان بوده وفارسی گفتاری ونوشت وخوان
افغانستان مصتص بصودافغانستان است ،وبافارسی که درایران و تـاجـکـسـتـان
صحیت میشود تفاوت دارد.
به تعقیب این میاحثات ،ریل ازاع ن رانون اساسی,داکترعیدالظـاهـررئـیـس
جرگۀ ملی ورئیس کمسیون مشورتی رانون اساسی ،ت میمات آخری کمسیون
را درموردسیاست زبانی به خیرنگاران توضیح نموده اظهارداشت که دررـانـون
اساسی پشتووفارسی مانندسابق بحیث زبانهای رسمی افغانستان شناخته شده ،امادر
آینده درمراس ت رسمی ب ای کلمۀ فارسی(،دری) بکاررفتـه وبـهـردوزبـان
اهمیت مساوی داده خواهدشد .متعارب آن داکترمحمدیوس صدراعظـم در
ی کنفرانس مطیوعاتی به این مسأله اشاره نموده توضیح نمودکه زبان پشتـو
جزء فرهنگ وتاریخ سیاسی کشور وزبان اکثریت مردد افغانستان مییاشدو لهذا
همیشه بحیث زبان ملی افغانستان شناخته شده است .اوع وه نمودباوجود اهمیت
فرهنگی وتاریصی پشتو ،به انکشاف وتقویۀ این زبان توجه جدی میذول نشده
است .با نظر داشت اهمیت پشتو ،رانون اساسی جدیدشامل مادۀ جداگانۀ بـرای
گرفتن اردامات جدی درانکشاف وترویج زبان پشتـوخـواهـدبـودتـاغـفـلـت
حکومتهای گشته درین رسمت جیران شود.داکتریوس تأکیدنمودالزد است
مردد افغانستان زبان ملی خودرادرست آموخته وبه آن تسلط کامل حاصلنمایند .
بعدازاع ن رانون اساسی برای رسیدن به این مراد ،دولت به اردامات خاصی
دست زد .به وزارتصانه های معارف واط عات وکلتوردستور داده شدکه باهـم
کاری شعیات دیگردولتی پ ن مؤثری جهت انکشاف وترویج زبان پشتوطرح
نمایند .برع وه مقررات جدید وضع شدکه باساس آن کارمندان دری زبان در
ادارات دولتی م یور بودندکه درکورسهای آموختن زبان پشتوسهم بگیرند .در
سال  2232اردامات جدی برای تعمیم سوادآموزی بزبان پشتوتحت رهـیـری
وزارت معارف وپشتوتولنه وکم یونسکوآغازسد.به اساس یکی ازگزارشات
سفارت امریکا درکابل ...:اردامات جدیدجهت بهیودبرنامه های نامطلوبی کـه
ری برای ترویج زبان پشتو{تدوین شده بود}،ممکن است که تشویش آنـعـده
پشتوزبانانی راکه ـ بیم داشتند کم شدن ع رۀ دولت درموردمسألۀ پشتونستان و
تقلیل برنامه های پروپاگندی رادیوئی بزبان پشتو منتج به کم شدن ع رۀ دولت
بزبان وفرهن پشتوخواهد شدـ تا اندازه ای برطرف نماید .نشانه های اهتـمـاد
جدی دولت برای تقویۀ زبان وفرهنگ پشتوموجود می باشد،امااینکه آیـاایـن
اردامات جدا ًعملی خواهدشدنمیتوان مطمئن بود .
با اینکه اردامات دولت برای تعمیم زبان پشتو بطوریکه تورع میرفت مـوثـر
وارع نشد ،اماپشتوتولنه به پیروزیهای چشمگیری درانکشاف زبـان وادبـیـات
پشتونایل شد .همچنان دپارتمنت زبان وادبیات پشتوی پوهنتون کابـل درایـن
زمینه گامهای موثری برداشت .باتأسیس دپارتمنت زبان شناسی درپوهنتون کابل
وپژوهشهای علمی توسط زبانشناسان افغان وخارجی ع وه برزبان پشتو ،زبانهای
دیگر افغانستان نیز مورد توجه محققین ررار گرفت.
دموکراسی وبروزآگاهی زبانی رومی :بعدازت ویب رانون اساسی و استقرار
م ددآزادی مطیوعات ،که دردورۀ صدارت محمدداوود خان بتعویق افـتـاده
بود ،نشرات جدیدباتشکیل گروهیندی های سیاسی بوجودآمد .گروههای مهم
سیاسی که دراین ع رعرض وجودنمودعیارت بودند از :گروه سوسیال نشنل
پشتون به ناد( افغان ملت),گروه مارکسیستی لینیستی بناد(حزب دموکراتیـ
خلق افغانستان)،گروه مائوئیستی(شعلۀ جاوید) ،وحزب(ستم ملی) .گروه اخیر
الذکردرسالهای آخر2231توسط طاهربدخشی مربوط به رود تاج ,کـه در
ابتداجرءاعضای کمیتۀ داخلی حزب دموکراتی خلق بود ،پایه گذاری شـد.
این گروه باگروه شعلۀ جاوید -ازنگاه اینکه هردوطرفدارم ادلـۀ طـیـقـاتـی
ستیزگرطیقۀ پائین جامعه و بسیج نمودن طیقۀ دهقان بودند -شیاهت داشت ،و
اعضای خودرا ازبین ارلیتهای رومی درکابل جلب نموده وازطرف ارواد تاج ,
ازب و بعضی ارلیتهای دیگردروالیات شمال افغانستان حمایه میشدند.
درسال2232حزب دموکراتی خلق بدوشعیۀ خلق ،تحت رهیری نورمحمد
ترکی ،وپرچم تحت رهیری بیرک کارمل ،که درگذشته رئـیـس اتـحـادیـه
مح لین بود ,م زاشد .ترکی وهمکارنزدیکش حفیظ اهلل امین هردوپشتونهای
غل ائی بودندواع ای جناح خلق را اکثرا افرادرییلوی روستائی تشکیل میداد.
ازجانب دیگر ,بیرک کارمل از تعلیم یافتگان شهری بود .اعضای پرچم رابیشتر
افراد طیقۀ متوسط شهری ,پشتونهای دری زبان وتاجکهای شهرنشین تشکـیـل
(دنیاله درصفحۀ هفتم)
میداد .

صفحۀ سوم

پیام به عالقمندان امید

دوستان عزیزی که جهت فراهم ساختن زمینۀ انتشارمداود امید ازچندماه پیش
اعانۀ دوماهه ،سه ماهه یا شش ماهۀ فرستاده بودند ،لطفا ً توجه فرمایند که میعـاد
ت دیدآن درماه دسمیر 9126مییاشد .لذامحیت فرموده ج اعـانـۀ شـانـرا
بفرستند .خداوند بهمۀ شان اجر وافرن یب بدارد .چ هـای تـان رارـابـل
پرداخت به هفته نامۀ امید بنویسید .بامحیت واحتراد ،محمدروی کوشان
****************************************
اندیانا
داکترعنایت اهلل شهرانی

یادی از گذشته های فاکولتۀ هنرهای زیبا

جای خوشی ومسرت است که این بالط پروردگارعالمیان ،فاکولتۀ هنـر
های زییادردانشگاه کابل دررطارسایرفاکولته هااخذمورع نموده ،وشنیده میشود
که استادان صاحب هنرودانشمندان فاکولتۀ مذکوردست بکارهایی زده ،فعالیت
های بسیارخوب راان اد داده اند ،که درآینده برای آموز اوالدوطن عـزیـز
افغانستان بدردخواهد خورد.درین شکی نصواهدبودکه درهرابتکاروتاسیـس و
آغاز ،مشک تی رخ میدهدولی بعدهابه اثرسعی وت ونوآوریهابه رواد مـی
رسند که نتایج خوب را بیارمی آورند.
درانکشاف هنردرافغانستان بسی شص یتها ،کارهای بنیادی راان اد داده انـد،
روانشادع مه ص ح الدین سل وری دردوران غازی شاه امان اهلل خـان بـاراول
مفکورۀ تیاتررادرهرات وکابل به اذهان مردد واردساخته ورهرمانی رادراساس
گذاری بازیگری ،تمثیل وتیاتربدست آوردوسپس استادعیدالرشیدلطیفی که او
رامطیوعات افغانستان منحیث(پدرتیاتر)درافغانستان میشناسند ،فداکاریهاوجـان
نثاریهاکرد ،میسزد اورابزرگترین شص یت هنرتمثیل شناخت ،چونـکـه اوتـا
آخرین رمق حیات درانکشاف وتقویۀ هنربازیگری کارکرد و زوایای علـمـی
تیاتررا به شاگردان جید وبادانش خود توضیح داد ونوشـتـه هـای زیـادی را
بیادگارگذاشت .
پروفیسرغ د محمدم ورمیمنگی ازنوابغ نقاشی باراول درتـاریـخ کشـور
(مکتب صنایع نفیسه کابل) رادردوران اعلیحضرت شاه امان اهلل خـان غـازی
تاسیس کردوشاگردان زیادتحت تربیه رراردادوهری آنهاراهنرمندان شهـیـر
کشورساخت وچندجلدکتاب هنری رابچاپ رسانید .استادعیدالغفور بـرشـنـا
هنرمندودانشمندچندب ُعدی ،مکتب صنایع نفیسه را انکشاف دادومضامین مصتلفۀ
هنرراع وه نمود ودرمطیوعات درامه نویسیهاکردوبه تیاتروانکشاف آن سعیهـا
بصر داد ،ونیزدرهنر موسیقی چه دررادیو وچه درمطیوعات خدمات ارزنـده
نمود ،وخود هنرمندبزرگ نقاشی–موسیقی ونویسندۀ صحنه های تمثیل بود و
صاحب تالیفات مییاشد .هنرمند دیگری را بناد استادعیدالغفورخان بـایـد پـدر
هیکل تراشی درکابل بشناسیم .
استادغ د حسین واستاد فرخ افندی دوبزرگ مردی مییاشند که ناد گرامی و
محیوب هردو درراس فعالین هنروانکشاف دهندگان خ وصاموسیقـی رـرار
دارند وهردوتاآخرین نفس زندگی شان درهنر خدمت نمودند .
درروزگاران تح یل این نگارنده به تشویق استاد عیدالغفوربرشناکه استادمـن
درنقاشی بود ،سه کتاب درخ وص هنروتدریس هنرتالی وبـدسـت نشـر
سپردد ،کتاب اول بناد(آرت برای معلمین مکاتب ثانوی ودارالمعلمین ها ) دود
(اصول تدریس آرت تربیوی ) سود (هنردرافغانستان) .اول الذکربه تعداد پنـج
صدجلدچاپ استنسل به امرجناب محترد پروفیسرتوریالی اعتمـادی رئـیـس
موسسۀ تعلیم وتربیه بطیع رسید واولین رهنمای تدریس آرت در افغانستان بشمار
میآید ،دومی نیزکه ازجملۀ اولین کتاب هنروازطرزتدریس آن بحث مینمایـد،
درسال2611ه وزارت معارف آنرادریکهزارنسصه چاپ کرد.کتاب سومی
که تذکرۀ صورتگران وپیکرتراشان معاصرافغانستان بشمارمیآید ،به تشویق و هم
کاریهای بیدریغ استادبرشنابناد(کتاب هنردرافغانستان)نوشتم ودرمطیعۀ فرانکلین
معارف به تیراژیکهزارنسصه درسال2611ه بزیورطیع آراسته گردید.
بعدازفراغت ازفاکولته بیش ازصدمقاله وهفده کتاب دربارۀ هنر تحریروبچاپ
رساندد .درآغاز فراغت دردارالمعلمین کابل تدریس نمودد ،وبااستادان پوهنتون
کابل وروئسای فاکولته ها  ،گاهگاهی درخ وص هنردرتماس شدد .روانشـاد
استادداکترسیدبهاءالدین م روح میگفت که استاد داکتر عیداالحمدجاویـد و
پروفیسرحییب الرحمن هاله وشصص خود دایم درت بودندکه بـایـددر
چوکات پوهنتون کابل ی شعیه هنروجود داشته باشدواین موضوع راباپوهاند
غ د حسن م ددی بمشوره گرفتند .باپیداکردن آرای امان اهلل حیدرزادکه معلم
مکتب صنایع کابل بود ،استادان متذکره که ردرت تشکیل کورسهاراداشتنـد،
فی له بعمل آوردندکه مضامین نقاشی وهیکل تراشی بدون کریدت وخار از
رسمیات پوهنتون تدریس گرددوجناب آرای حیدرزاد ،بهترین کاندید جهـت
تدریس کورسهابشمارمیآمد ،مدتی بعدجناب آرای امان اهلل پارسانیزعهـده دار
تدریس کورسهاخار کریدت نیز گردید .
کورسهای نقاشی وم سمه بگونۀ فعالیتهای ماورای درسی ،شاگردان بااستعداد
رامیپذیرفت ،دراواسط دهۀ ش ت د ،آغازبکارنمود که محترد عیـدالـوهـاب
سعیدیکی از فعالین این کورسها چه درتدریس چه درتح یل وچه درهمکاریها
ارتیاط خاص داشت .
درسال2221د که هنوزکورسهای نقاشی وم سمه سازی دربیرون و خار از
ن اب تعلیمی فاکولتۀ ادبیات ررارداشت ،دریکی ازروزها ،دانشمندعالیمقاد و
شص یت هنردوست افغانستان ،پروفسراستاد میر حسین شاه که رئیس فاکولته
های تعلیم وتربیه وادبیات وعلود بشری بود ،تلفون کردوفرمودکه بایدفردا در
م لس آمرین دیپارتمنتهااشتراک کنم که میصواهدشعیات نقاشی وهیکل تراشی
رارسمی بسازد .استادفرمودندتاکنون کسانیکه کورسهای مذکوررافرامیگرفتند،
بدون کریدت وغیررسمی بود ،وهردوشعیه دررسمیات فاکولته بایدشامل گردد
تامح ن میتوانندبافراگیری چهارسال ،در آن بصشهاشهادتنامه بگیرنـد .درآن
م لس آمرین دیپارتمنتها ،آرای حیدرزاد ونگارنده این سطورحضورداشتیـمـه
م لس بریاست محترد پوهاندصاحب میرحسین شاه آغازیافت وشعیات نقاشی
وهیکلتراشی منحیث ی دیپارتمنت کوچ رسمیت پیداکرد و مـربـوط
فاکولتۀ ادبیات وعلود بشری گردید .
آنروزیکی ازروزهای خوشی من درزندگی بود ،استادمیرحسین شاه بـاایـن
عمل نیکش درنظرد چنان میدرخشیدکه گویی نورالهی در وجناتش میتابید ،زیرا
اوبااحساس کامل وع ره خاص ،اساس دیپارتمنت فاکولتۀ هنرهای زیـیـارابـه
صورت رسمی گذاشت ،وخدایش اوراطول عمروصحت کامل بیـصـشـدکـه
اکنون تا اندازۀ معمرشده اندو درایالت کالیفورنیاتشری داند ،بناء بایدگفت ناد
نامی پوهاند صاحب میرحسین شاه بصاطربنیانگذاری رسمی فاکولتۀ هنرهای زییا
جاویدان خواهد بود .طوریکه ذکرشد ،خشت اول راشهید سعید پوهاند صاحب
م روح گذاشته بودند وپوهاند صاحب میرحسین شاه بارسمی سازی آنـراکـه
زرین بود زرینترساختند .سپس نگارندۀ این سطور(شهرانی)بابنیانگذاری شعیات
تیاتروموسیقی وارتقا دادن این دیپارتمنتهابه فاکولته بناد(فاکولتۀ هنرهای زییـا)
برزییایی و درخشندگی هنرهارونق بیشتربصشید (.دنیاله درصفحۀ ششم)
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برول ـ آلمان

استقبال ازغزل استادسخن ابوالمعانی بیدل

عنوان کتاب :هنرمندان تاریخ ساز تیاتر
مؤلف  :بانو ماریا دارو
بیا باهم به ع ر خویش برگردیم ،بیا بالحظه های داغ تاریخ همسفر گردیم
توناد رهرمانان را اگرپرسی ...ب زچندتا نمی دانم،
درون رده های داغ تاریخ هزاران رهرمان بوده ،که بی ناد ونشان مرده ...
کتاب تازه چاپ شدۀ بانوی نویسنده ،پژوهشگرودوستدارفرهنگ وهـنـر
وطن ،بانوماریا دارو راکه هفتۀ گذشته ازدست دوست عالم و هنرمندد اسـتـاد
داکترعنایت اهلل شهرانی بدستم رسید ،بصاطری بااین جمله شعرآزادخانم آر ،
نشرشده درصفحۀ111آغازکردد ،که کوشش پرهمت وخستـگـی نـاپـذیـر
ماریادارونیزدرهمین راستای شناسایی وبه نمایش گذاشتن نصیگان ورهرمانان هنر
و ادبیات وطن تحریریافته ،وتازه در122صفحه بات اویریادگاری اززندگینامه
های درخشان هنرمندان ودرامه نویسان ورژیسوران وسناریونویسان ،تـوسـط
موسسۀ(بیج ون پرانتد) باویراستاری استادشهرانی ،درکانادابه چاپ رسیده است.
ماریا دارو که بعدازفارغ التح یلی صن دوازده ع رمندهنرتمثیل شده و در
ادارات مصتل رادیوافغانستان ووزارت اط عـات وفـرهـنـگ واتـحـادیـۀ
کوپراتیفهای دهقانی اجرای وظیفه کره است ،دوکتاب دیگرهم زیرعنـاویـن
(آوای ماندگار زنان) و(پا برهنه بازگشت) راتحریروتألی نموده وبچاپ رسانده
است .کتاب ارزشمندومح م دیگر باعنوان(چهره های جاودان) نـیـزتـازه
بچاپ رسیده ،که بعدها بشما معرفی خواهدشد.
بهرحال ،نویسندۀ پژوهشگر ماریادارو دربارۀ کتاب(هنرمندان تاریصسازتیاتر)
خویش ،پیشگفتارمف لی داردکه فشردۀ آن چنین است »:هنرهای زییانمـادی
ازفرهنگ هرکشوربشمارمیرود،گرچه اکثرآثارتاریصی ممالـ مـصـتـلـفـه
شواهدی ازردامت تاریخ سلحشوری مردمان بومی هرکشوررابه نمایـش مـی
گذارد ،ولی هنروادبیات وآثار فرهنگی نیز از عادات وسلیقه های خاص دوره
های مصتل  ،رویداد هاراباواژه های خیلی دلنشین زبان شعروادب ازرـلـم بـه
تحریرآورده است.اینگونه آثارنویسندگان وهنـرمـنـدان هـرکشـوربـدسـت
خوانندگان وع رمندان دورونزدی میرسد،وت اویرفرهنـگ مـردد رادر
انعکاس اندیشه هاوافکارمدبرانۀ آنهادرذهن آدمهای دوردست م سم میسازد.. .
زمانیکه رموز زندگی رادرپرتو علم وپدیده های اجتماعی دانستند کوشیدند تا
درت ن ات انسان بسوی آزادی ورهایی ازظلم و استیداد ،درعوض دسـت
زدن به اسلحه وجنگ ،راههای معقول دیگر رابرای بیداری وتنویرمردد پـیـدا
کنندوارعیتهاوانتقادات رادرنوشته هاوپدیده های هنروخاصتا ً درنمایشات تمثیلی
تیاتروامثال آن منعکس سازند ،بعیارۀ دیگری مکتب تنویراذهان ورروشنگـر
رویداد های اجتماعی رابه رسم تیاتروصفحه های تمثیلی به میدان آوردند« ...
بانوماریا دارو درادامه دستآوردهای تیاتررادرجهان غرب ودر افـغـانسـتـان
توضیح داده ازدستآوردهای رنسانس یادکرده که در طول آن نمایشات تیاتری
او گرفت ،وسپس راجع به انکشاف هنرخاصتا ً دردورۀ محمدظاهرشاه چنیـن
مینویسد» :انکشاف هنررادردورۀ پادشاهی محمدظاهرشاه میتوان به سه مرحلـه
تقسیم کرد ،دردهۀ اول ماننددورۀ پدر  ،ی سکوت مطلق سرتاسری سایـه
افگندودردهۀ دود وسود پادشاهی اودراثرمساعی دانشمندانی چـون عـ مـه
سل وری ،استادبرشناو استادعیدالرشیدلطیفی روح درپیکرتیاتر دمید ودرسـال
 2699هش ،بعدازی سکوت طوالنی تیاتربانمایشنامۀ بناد میراث ،اثرشادروان
عیدالرشیدلطیفی درپوهنی ننداری دوباره آغاز گردید .اماباسانسورهاوریـودات
بیش ازحدنمایشات به صحنه میرفت وحتابعضا ً بسیارآثارنویسندگان ازسانسـور
حکومت جان بس مت نمییرد.باآنهمه ریودات ،علماودانشمندان زیـاددررشـتـۀ
تیاترونمایشنامه نویسی ظهورکردندکه خدمات استادبرشنابعدازع مه سل وری
درخور ستایش مییاشدوهمچنان استادان ودانشمندان دیگردراین دوره مانند استاد
عیدالرشیدلطیفی ،استادعیدالرحمن بینا ،استادعیدالرووف بینوا ،استادعیدالرحمن
پژواک ،استادعیدالرشیدجلیا ،عیداللطی نشاط مل خیل ،ان نیرمحمـدعـلـی
رونق ،غ د حضرت کوشان وسایر دانشمندان درجهت رشدوانکشاف تیاترآثار
جدیدتولیدکردند ،اما هیچ عمارتی بناد تیاترتعمیرنگردید ،وتیاترپغمان نـیـزدر
خشم بغاوتگران سوخته بود ،تنهاچشم وچراغ هنرمندان کابل هـمـان سـالـون
سپورت لیسۀ استق ل بودکه ازطرف دانشمندگرامی ع مه سل وری که رئیس
مستقل مطیوعات بودند ،به اسم پوهنی ننداری مسماوتحت شرایـط ریـاسـت
مطیوعات رسما ً نمایشات آغازگردید ،وآغازاولین نمایشنامه درسال 2699هش
اثراستادعیدالرشیدلطیفی طوریکه ری تذکررفت ،بناد میراث درپوهنی ننداری
روی صحنه رفت وبعدا ً نمایشات مشهورمانند(الالملنگ) اثـراسـتـادبـرشـنـا،
(شمعدانهای نقره یی) (اوپدرد نیست)(،شاد زندگی)(،باالپو ) وغیره ازتراجم
وآثار استادعیدالرشیدلطیفی وتراجم ازداکترعیدالغفورروان فرهـادی ،آثـاری
ازمحمدشفیع رهگذر ،حییب اهلل سها( ،گرسنگان) اثرتوفیق الحکیم وآثار سایر
نویسندگان روی ستیژرفت ،ومردد تاحدودی باناد وکارنامه های تیاترآگاهـی
پیداکردند .همچنان متعلمین لیسۀ استق ل نیزدرهمین سالون به نمایشات تیاتری
پرداختندوشاگردان آن لیسه بعدا ً هنرمندان بزرگ ومعروف تیاتروموسـیـقـی
گردیدند ،مانندمهدی ظفر ،فضل احمدنینواز ،ظاهرهویدا ،جلیل زالنـد ،مـیـر
محمد نیی ن یمی ،عیدالرحیم یسیر ،عیدالقیود بیسد ودیگران ...
مول ارجمندداور دراخیرپیشگفتار که حدودهفت صفحه رادر بـرمـی
گیرد ،می افزاید :بهرحال این کتاب سران اد باهمه مشک تی که درتهیۀ آن رو
بروشدد ،باالخیردرهمین سال جاری بعدازچهارسال تحقیقات وگردآوری های
اسنادوفوتوهاوبیوگرافیها ،به پایان وبه نشر رسید ،تاناد ونشان تیاتروکارنامه های
دراماتیستهاوهنرمندان واکثرا ً با فوتوهایشان در ی کتاب ماندگارگردد ،و
تاریخ سازان تیاترافغانستان بامرورزمان ،ازذهن وخاطرمردد مازدوده نشوند...
دوست فرزانه وگرامی استادداکترعنایت اهلل شهرانی بامشوره های سودمندو
ویراستاری دریق وارزشمند  ،همکاری رابل ذکری در نشراین کتاب بامؤل
گرامی ماریا داور نموده ودرتقریظ مف لش که حدود21صفحه رادربر میگیرد
معلومات همگانی دربارۀ هنر و تاریخ هنروارزشها وپیامدهای اجتماعـی هـنـر
ازرییل هنرنقاشی وم سمه سازی وخاصتا ً هنرتیاترارایه داده ،که چندسـطـر
چنین است»:کتاب هنرمندان تاریخ سازکه این تحت مطالعۀ شماخوانندگـان
محترد ررارمیگیرد ،کتابیست ارزنده ومهم که جایش درمیان کتاب های هنری
درافغانستان خالی بود .مول دانشمندبانوماریادارو درین م موعه بسی معلومات
تازه راداخل وبررسیهاورسیدگیهایی رادر بارۀ هـنـربـازیـگـری وبـازیـگـران
هنردرافغانستان ان اد داده است«.
استادشهرانی راجع به خ وصیات کتاب نگاشته» :ازروی معلوماتی که در
کتاب هنرمندان تاریخ سازتیاتربرایم بدست آمد ،شص ا ً خود ماریـاجـان هـم
ت میم نوشتن کتاب دربارۀ تیاتروهنرمندان تیاتررا داشت( ،دنیاله درصفحۀ )3

دوست گرامی واندیشمند محترد آرای روی کوشان !
سال نوعیسوی فرارسید ،واین ارادتمند رابه نوآوری وادارنمود ،تادر آینـده
ع وه برسی عتیقۀ نویسندگی ،نوشته های مسلکی واشعار حماسـی خسـتـه
کننده ،گاهگاهی داستانهای تفننی ور ه های فرحناکی هم تقدیم جریدۀ وزین
امید نمایم  .ازهمین جهت میصواهم بغرض سرگرمی وخوشنودی خوانندگـان
گرامی ،سرگذشت شگرف وخنده آوری رار ه نمایم که بانشریکی ازاشـعـار
تغزلی من ارتیاط دارد .شعرمذکوررابغرض تفهیم بهتراین داستان دراخـیـرایـن
نوشته تقدیم خوانندگان باذوق مینمایم.ر ه ازین رراراست ،ورتیکه سالیان ریل
یکی ازاشعارتغزلی راکه به استقیال ازی غزل معروف استادسصنسرا عیدالقادر
بیدل گفته بودد و درجریدۀ(صلح وافغانستان امروز) منتشرۀ شهربن آلمان به طیع
رسید ،ی خانم شوخ طیعیت وخو الحان وطن همراه من یکنوع مناظـره و
گفتگوی گستاخانۀ درتلفون نمود ،که الزد میپندارد رسمتی ازآن گفت وشنود
خنده آور رابدون ت رف به نظرخوانندگان شاعر مشرب برسانم.
خانم بالحن گیرا ویکنوع شیوۀ تع یزآمیزصداکرد:آرای داورشعر شماراکه
درجریده خواندد ،مرا خو خراب کرد ! درجواب خانم گفتم :همشیرۀ محتـرد
معذرت میصواهم هرگاه غزل من باعث کدورت خاطرمیارک شماشده باشـد،
درحالیکه این بندۀ عاجزگاه گاهی درحقیقت بصاطرفرحت وخوشی هموطنان
نغمه سرایی می نماید ،علت شکوۀ شمارا نمی دانم چیست !خانم باشوخی وی
نوع چیره دستی ازمن سئوال کردکه :داورصاحب شماکه دایم اشعار حمـاسـی
ووطنی میسرودید ،پس چه ب یی برشمانازل شده که دفعتا ً چنین غزل عاشقانه و
مستانه سروده اید .میترسم که میاداخدای ناخواسته عاشق ودلیاختۀ کداد دوشیزۀ
سفیدپوست موط یی فرنگستان شده باشد !
من که اولین بارچنین سئوال گستاخانۀ راآنهم ازی خانم منور هموطن شنیدد،
چنان درمانده بودد که جواب بالمثل درفکرد خطورنکرد .به خانم عرض کردد
که :ی دخترگندمی رنگ و سیه موی عالی تیارافغانی دلربایی خاصی دارد!!
ورتیکه ازوی خواهش کردد که اوال ً خودرامعرفی نماغیدتابدانم که آیاباهـم
دیگرکداد سابقۀ آشنایی یاشناسایی داریم ،به جواب گفت هرگاه شهرت خود
را افشانماید ،دیگرنمیتواندهمراه من چنین بی پرده وعریان مغازله کند! من امتنان
کنان سئوال کردد که:میصواهم همینقدربدانم که آیابنده باکداد خانم آزمـودۀ
وطنم م احیه دارد و یاباکداد دوشیزۀ زودآشنای کشورد .به خانم عرض کردد
که خانمی باچنین جسارت نیایدهراسی ازافشاکردن شهرتش داشته باشد ،زیرابا
م احیه ا همراه ی شاعرآزادمنش وعاشق وطن خداناخواسته کداد عمل نا
شایسته راان اد نمیدهد که باعث سرافگندگی وسزاوار شرمندگی باشد .خانم بعد
ازی ورفۀ کوتاه گفت :داورصاحب هرگلی رامیزنیدبه سرخویش میزنید ،من
ی دخترافغان هستم وهمین ردرکافیست که شمابه من همشیره خطاب کنید !
ازهمشیره پرسیدد که آیامق دازتلفون کردنش آزاردادن بنده بوده ویامراد
خاصی دارد؟ درجوابم بای لیصندمرموزی که حتی از ورای تلفون احسـاس
میشد ،بمن گفت:آرای داورشمادرغزل عاشقانۀ خودبه پیمانۀ جسارت بصر داده
ایدکه تماد اعضای بدن ما راغریق بوسه مینمایید .شماازاستادبیدل استقیال کرده
اید ،درحالیکه بیدل وجودمطهرخانمهارا بوسه باران نکرده !
درحالیکه چنین ادعای خانم انگیزۀ تع ب وتأمل مرابارآورد ،به وی گفـتـم
خواهرهموطن این تهمت ویکنوع افترایی است که درحق من مینمایید .اوالًباید
بعرض برسانم که هرشاعری به پایۀ بیدل نمیرسد ،ثانیا ً هرگاه شمابه مفهود غزل
من پی مییردید ،ملتفت میشدیدکه این عاجزدرخوابیکه دیده ،برخی ازاعضای
مقیول وغیرمستورمعشورۀ خیالی ا رابه ررارگرفتۀ شماغریق بـوسـه کـرده
است .خواهرمحترد شماباید بدانیدکه خواب دیدن کداد عمل ارادی نیوده بلکه
یکنوع حادثه وپیشآمد تحت الشعور مییاشد ،که انسان حاکمیتی باالی آن ندارد.
خانم آزارگرولی بافرهنگ دراخیرصحیت ازخرلنگش فرودآمده ازراه م افحه
وتواضع گفت :معذرت میصواهم داورصاحب عزیز ،هرگاه کداد شـاهـرگ
وجودمیارک شماراجریحه دارساخته باشم ،شما نیایدانکارکنیدکه تازه عـاشـق
کسی شده اید،زیراعاشقی سرافگندگی نیوده بلکه ازممیزات حسـنـه ویـ
من ب عالیۀ انسان مییاشد .درآینده مزاحم شمانمیشود ،ولی امیدوارد هـمـواره
خواب شیرین بیینید تااشعارشیرین بگویید ،باحرمت فراوان ،آشنای شما !
این هم همان غزلی که باعث چرب زبانی خانم هموطن ماگردید :
»به باغی که چون صیح خندیده بودد زهربرگ گل دامنی چیده بودد«(بیدل)
شراب لیـــــــان تو نوشیده بودد
به خوابی که دیشب ترادیده بودد
در آغو ناز تو خوابیده بودد
به خوابی بنازد که من تادل صیح
که سر تا به پای تو بوسیده بودد
دماغم معطر ز بوی تـــــو باشد
ز گلزار ح ُسنت گلی چیده بودد
بدامان گرمت که آنشب غنودد
به گلیرگ روی تو لولیده بودد
زچشمان حیرت سحرگاه چوشینم
به ساق دو پای تو مالیده بودد
دوچشمم که نقش جمال تو باشد
بت نازنینم نه نالـــــــیده بودد
زجور وجفای توهرگزدرآنشب
که لب با لیان تو ساییده بودد
ک د شکر بیز و شیرین بگویم
که عطردوزل توبوییده بودد
گلی رانسازد به مـــویت برابر
در اعماق رلیم تراشیده بودد
به ناز و نواز تـــرا یار جانی
اگر دل نمی بود نلغزیده بودد
دل بی زبانم فدایــــت نمودد
که گرد نهال تو پیچیده بودد
من آن عشق پیچان سروتوبودد
که درباغ عشق توروییده بودد
منم بید م نون بی حاصل تو
ز طرز نگاه تو فهمیده بودد
به پیکان ابرو مرا می کشی تو
رسم بر وفایت نسن یده بودد
که روزی توبامن جفامینمایی
که جزتوکسی ران وییده بودد
به(داور) ثناگوی عشق توسوگند
*****************************************
فرانکفورت ـ آلمان
زین العابدین عثمانی

به سلسلۀ بازی های روی کوچه

برف جنگی و یصمال  :برف جنگی هم یکی ازبازیهای جوانان کوچه در
ایاد زمستانها تاآخرماه حوت دواد میداشته باشد .شکل بازی ساده است ،هرپسر
برف رابافشارکلوله نموده ،بسوی پسردیگر به زوربازو حواله میدهد ،وبهمـیـن
شکل به دههاجوان کوچه یکی بر دیگری توپ برفی حواله نموده وورت خود
رابه خوشی سپری می نمایند .دختران نیزگاهی درحویلی خانۀ شان به این بازی
میپردازندو بعضا ً بابرادران وسایرجوانان خانواده مشغول برف جنگی میشوند.
تعداددیگری که س ُرخوردن ویصمال زدن روی یخ راخو دارند ،محل بازی
راانتصاب میکنند ،اگرآب نزدی باشد توسط سطلهاآب آورده ودرمحل تعیین
شده میریزندتافردایخ برای یصمال زدن آماده شود.بعضـی جـوانـان کـ
کفشهای مص وص یصمال خود رامیخ زده وبعد باسرعت یصمال میزننـد.
سعی میکنندکه میخ هابه اصط ح کله دارباشدتا روی میخ تیزترحرکت شـود.
بعضا ً آنها دوپای خود را رات کرده بطور نیمه ایستاده یصمال میزنند .

حسین سرهنگ

صفحۀ چهارم
یونین ستی ـ کالیفورنیا

فردوسی و شهنامه (شاهنامه)

جنگ دوقهرمان ازدیدگاه فردوسی ،قهرمان خراسانی وایرانی
(دنیاله ازشمارۀ  )231برمیگردیم به رستم که جوان وتنومند بارمی آیدمانند
پدر  ،وحتی رویتر وبرترازپدر  .فردوسی رستم رادری ل ونشرمحاط به
ل ونشرچنین توصی میکند( :ل ونشریکی ازصنایع ادبی است که چنداسم
ویاصفت ویافعل دری م رع توسط اسم ،صفت ،رید یا فعل توجیه یاتعری
شده باشد).
به روز نــیرد آن یل ارجمند به شمشیروخن ر ،به گ ُرز وکمند
بریدودریدوبیست وشکست ی ن را ســر و سینه و پا و دست
عناوین کارروراییهای رستم عیارتند از2:ـ کشتن رستم پیل سفیدرا9 ،ـ رفتن
رستم به کوه سپندو گرفتن دژ6 ،ـ آوردن رستم کیقیادرا از الیرزکوه1 ،ـ جنگ
رستم با افراسیاب1 ،ـ هفت خوان رستم :خوان اول ،جنگ ر َخش با شیر(ر َخش
ناد اسپ رستم است3).ـ خوان دود :یافتن رستم چشمۀ آب را2،ـ خوان سـود:
کشتن رستم اژدهارا2،ـ خوان چهارد :کشتن رستم زن جادو را2 ،ـ خوان پن م:
گرفتارشدن (اوالد) بدست رستم21 ،ـ خوان ششم :کشتن رستم ارژنگ دیو را،
22ـ خوان هفتم :کشتن رستم دیوسپید را29 ،ـ لشکرکشیدن رستم و روزد او
باشاهان هاماوران ،م ر وبربر26 ،ـ رزد رستم باسه شاه و گشادن کـاووس را
ازبند21،ـ رزد رستم با تورانیان21 ،ـ رفتن رستم به شکار ورسـیـدن نـزدشـاه
سمنگان23 ،ـ آمدن تهمینه دخترشاه سمنگان نزد رستم22 ،ـ زادن سهـراب از
تهمینه (مانندپدر پهلوان بار می آید( ).چون رستم دوباره به زابل برمیگردد ،و
سهراب نزدمادر بزرگ می شود ،وپدر وپسریکدیگررانمی شناسند22،).ـ نامۀ
کاووس به رستم وخواندن او رابه جنگ سهراب22 ،ـ لشکرکشیدن کاووس با
رستم به جنگ سهراب91 ،ـ رزد رستم با سهراب92 ،ـ باز گشتن رستم وسهراب
به لشکرگاه99،ـ ک ُشتی گرفتن رستم باسهراب96 ،ـ کشته شدن سـهـراب بـه
دست رستم .
اینهاصرف چندنمونۀ محدودی کارآزمونهای رستم درشاهنامه می باشند ،و
سراسراین کتاب وزمین ازشهامت رستم رنگین است .در حماسه سرایی هـیـچ
نویسندۀ چه شرری وچه غربی هیچ رهرمانی به رستم فردوسی برابری کرده نمی
تواند .یگانه داستان حماسی در تاریخ بشرکه شاهنامه به آن شیاهت نسیی دارد،
داستان ایلیاد Iliadیونانی مییاشد ،که آنراهومرHomerدرحدود 2یا 2ررن ریل از
می د نوشته بود .نه تنهاکه تاریخ دریق نوشتن آن معلود نیست ،در تاریخ تقرییی
آن نیزاخت ف زیادی وجوددارد .درین شیاهت نسیی ،گرچه ایلیاد تقرییا ًهـزار
سال ریل ازشاهنامه نوشته شده ،ولی زییایی و برازندگی شاهنامه هویداست .
صفت بارزشعرحماسی برانگیصتن حس تحَی ُّر و ستایش است ،و فـردوسـی
استاد این صنعت ادبی است .اگرشاهنامه رابهترین منظومۀ حماسی رلمدادکنیم،
ایلیادرامیتوان به درجۀ دود بهترین حساب کرد .موضوع ایلیاد افسانۀ معـروف
جنگ تروی Troieمییاشد ،جنگی که درین حماسه توصی شده ،به د َور ِعشق
و زن میچرخد.پاریس شهزادۀ تروی به یونان میرودو ه ِلن Heleneزن مَن ِـل َـس
Menelasرافریب میدهدوباخودبه تروی می برد .جنگ شش سالۀ تروی بصاطر
این زن درمیگیرد .همچنان اگه ممنـن Agamemnonپـادشـاه آرگـس Argos
دختری راکه اشیلیس Achillesپهلوان نامدار گرفته از وی میگیرد( .اشیلیس در
ایلیاد معادل به رستم درشاهنامه مییاشد ).در نتی ۀ ررابت ومشاجرۀ سصتی بـیـن
پهلوان اشیلیس وشاه آرگس درمی گیردکه آسیب زیادی به سپاه یونان میرسد.
اکثرجنگهای ایلیاد به خاطرزن ویاحسادت بر زن رخ داده وبه معیارهای شـرق،
اس د وحتی شاهنامه ،مملو ازبی ناموسی وبیغیرتی مییاشد.برخـ ف ایـلـیـاد،
جنگهای شاهنامه برپایۀ ورار ،غیرت ،شهامت ،وطن پرستی ،دفاع ازننگ ونـاد
وبعضا ً انتقاد استواراست.
چنین نیست که درشاهنامه زن نیاشد ،ویاعشق نیاشد ،ولی جنـگ بـر ایـن
موضوع هانیست ،بطورمثال ب ورت بسیاررومانتی  ،تهمینه دخترشاه سمنگان
برحسب ت ادف م راتش بارستم صورت میگیرد و عاشق رستم میشود:
یکی بنده شمعی معنیر بدست خرامان بیامد به بالین مست
الیته فرهنگ ادبیات فارسی دری درین هزارسال بعدازفردوسی برای ارـنـاع
عقده های جنسی دررالب الفاظ صرف بااین حادیۀ رستم و تهمینه زورآزمایـی
هایی کرده اند .ازجمله اشارۀ حافظ به این نکته:
زل آشفته وخوی کرده و خندان لب و مست
پیرهن چاک وغزلصوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی ولیش افسوس کنان
نیمه شب دو به بالین من آمد بنشست
سر فراگو من آورد به آواز حزین
گفت ای عاشق دیرینه مگرخوابت هست
عاشقی را که چنین بادۀ شیگیر دهند
کافر عشق بود گرنیود باده پرست
خندۀ جاد می و زل گره گیر نگار
ای بساتوبه که چون توبۀ حافظ بشکست
از ذکرمقایسۀ داستان ایلیاد به هیچ صورت نیایدنتی ه گیری شودکه فردوسی
حماسه نویسی رااز هومرتقلیدکرده ،واگرفرض محال کرده باشد ،از او بـه
مراتب بهترکرده است .اوال ً که درح م این دو منظومه فرق فاحشـی وجـود
دارد ،ایلیاد مشتمل از 21326م رع می باشد ،که هرسه سه م رع ی بیـت
حساب میشود ،درحالیکه شاهنامه حاوی ش ت هزاربیت است که یـکـ ـدو
بیست هزارم رع میشود .ثانیا ً اینکه شروع شاهنامه توسط دریقی بلصی شـده،
واگردر نوشتن شاهنامه از هومرتقلیدشده باشد ،بایداول دریقی این کاررا کرده
باشد ،وبعداز مرگش ،فردوسی این تقلید راادامه داده باشد ،که هنوز دورتر از
امکان می گردد / .
*****************************************
یخ باید دراندازۀ تعیین شده آماده شود ،مث درفاصلۀ 21تا91متر ،سـه طـرف
محل یصمال توسط ریگ ،خاک وسنگ خوب محکم بندی میشود .فـقـط
رسمت پیشروی محل یصمال بازمییاشدتاب ورت آزادداخل میدان شوند.
غرسی :غرسی هم یکی ازبازی جوانان است که به شکل دونفربا ضربۀ شانه و
ی پایه دونفرمسابقه میدهند .ضربۀ شانه ازطرف حکم میدان غرسی نمره داده
میشود ،فقط به ورت تعیین شده غرسی ضربه واردمیشود ،بعدازمانده شـدن و
بدون افگارشدن ،ی استراحت ده دریقه اع ن میگردد وبعدغرسـی دوبـاره
آغاز میشود ،برنده کسی است که بیشترین نمرات راگرفته باشد .
پاچا وزیری :پاچاوزیری یکی ازبازیهای بسیارردیم درکوچه هاست .طیق ررار
ریلی روزی راجوانان برای این سرگرمی تعیین کرده ،مانند ی جشن کوچه را
باکاغذهای رنگی سرخ ،زرد ،سیز ،آبی ،نارن ی وغیره توسط تارهای محـکـم
زینت داده،حتی تعدادی چراغ مثل روزهای جشن دررسمتهای کوچه روشـن
میسازند  .ورتی اهل کوچه وهمسایه هاوخویشاوندان داخل کوچۀ (ص پن م)

هفته نامۀ امید

محمد ظاهر رسول زاد
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شمارۀ 699
سانفرانسسکوـ کالیفورنیا

نظروپرسشهای بیغرضانه من
درپیرامون جشنواره رومی درشهرالس ویگاس

دراواخراکتوبروشروع نومیرسال 9126ی سلسله اع نات درتلویزیونهای
بیرون مرزی جهانی اریاناافغانستان و زرین پصش شدکه دران ازدایرشدن شنوارۀ
خیرمیدادندکه درجریان ماه نومیربه گردانندگی ارای عیداهلل ناصردایرمیگردد و
ازهنرمندان پراوازۀ کشوردرالس ویگاس دعوت مینمودندتادراین جشـنـواره
حضوربهم رسانده وازجوایز آن برخوردارگردند .

نویسندۀ مضمون هنگام دیدار ازبقایای مدرسۀ بهاءولددربلخ()9006

ازدیدن وشنیدن این اع ناتیکه ب ورت مکررنشرمیگردید ،سئـواالتـی در
ذهنم خطورکردور د نمودد تاآنچه رابصاطرد خطورنموده از نمره تلفون ایـن
جشنواره جویاگردد .درشمارۀ شان که دررسمت پائین اع نات یادداشت نموده
بودندوبه نفرمسئول ان زنگ زدد ،دخترخانمی جواب داد ،س د دادد وبااحتراد
پرسیدد که اع نات تلویزیونی شمارادیدد ،یکسلسله پرسشهامرا واداشت تا از
شماجویا شود .فرمودندبفرمائیدتاجواب بگویم ،گفتم آیااین جشنواره به مشوره
واجازه کداد بورد مطیوعاتی برگزارشده ویابه م لحت کداد م مع فرهنگی؟
وبازچراشماناد اصلی موالنای بزرگ راکه ج ل الدین محمدبلصی اسـت ودر
تماد جهان شناخته شده حـذف کرده وفقط ناد رومی رادراع نات تان یادکرده
اید؟ خانم موظ فرمودندکه موالنادوناد داردرومی وبلصی ومامیتوانیم بهردو
ناد ایشانرامسمی سازیم.
گفتم :خانم گرامی! دری جشنواره بزرگ نیایدنـاد اصـلـی مـوالنـاکـه
محمدج ل الدین بلصی مییاشدحذف گرددوصرف کلمۀ رومی یاد شودوایـن
کوتاه رلمی رئیس شمای نوع بی توجی است که باید دلیل آن روشن شـود،
زیراموالنا زادۀ شهربلخ وازخانوادۀ بوجودآمده که آنهانیزدر شهر بلخ بـوجـود
آمده وبزرگی یافته اند ،اما دختر خانم فرمودندکه رومی وبلصی هـر دویـ
شص یت داشتندوبی اسم ورسم درتاریخ آمده اند ،دیدد ازاین دختر خـانـم
جواب روشنی گرفته نمیتوانم وبه اصط ح مرغ شان ی لنگ دارد.
بهرحال چون هنوزجشنواره آغاز نیافته بود ،ص ح دیدد تاشکییائی بـصـرچ
دهم وبیینم که این جشنواره چگونه آغازوچگونه ان اد مییابد.
دوستان وآشنایان نزدیکی که جشنواره اشتراک کرده بودندو پروگرامها را
میدیدند وتعقیب میکردند ،پیوسته بامن درتماس بودندو برع وه برگزارکننده،
تلویزیونهانیزدرهردوروزجشنواره به بینندگان خودشان ازچگونگی اوضاع در
محافل جشنواره جسته وگریصته اگهی میدادندومامیدیدیم ،وبرع وه تماسهای
انفرادی وخیرچینیها در پرتوپروپاگندهای صحیح وغلط این حقیقت راهـمـه
روزه بمافا میساخت وآوازه های آن ائی نشان میدادکه هنرمندان ومشترکین
این جشنواره ازنیودانتظاد وسرشته درست درهردوشب احساس ناراحتی کرده
وانتقادهای سالم شانرابه کمیته های این جشنواره بار هاگفته اندوحتی رسمیکه از
زبانهای اشتراک کنندگان جشنواره گفته اند ،هنرمندان وژورنالستان از نـدانـم
کاریهای مؤظفین این محافل به ستوه آمده وصدای اعتراض شانراخ وصـابـه
رئیس و گرداننده این جشنواره یعنی آرای عیداهلل ناصرگفته اند ،اماجدی تلقی
نشده و حتی بعضی ازهنرمندان ازبیعدالتیهااش ریصته اند ،مگرتاثیرمطلـوبـی
صورت نگرفته است وخشونتهانیزدراین گفت وشنودهاوارع گردیده که شرح
آن کسال است اما روزی فا خواهد شد .
بهرحال هرچندخودد نتوانستم به این جشنواره هنری ویا گردهمائی هـنـری
برود ،امای نکته رانیایدناگفته بگذارد وباصراحت به عرض برسانم ،آنانیکه با
ارواح بزرگان وعارفان ب ارسیده بازی میکنندویا به منظورجمع آوری پـول و
منافع مادی شان ارت اددیگران رادرنظرنمی گیرند ،ومسئولیتهای کاری شـانـرا
صادرانه ودرست ان اد نمیدهند ،خدمات بهی خواهانه واحساسات کریمانه شان
نیزشکل معکوس رابه خوداختیارمینمایدوعملکردخوب وپربارشان شـکـل نـا
مطلوبی راجلوه میدهد ،مثلیکه فعالیتهای کارمندان جشنواره فرهنـگـی آرـای
عیداهلل ناصردرنظرهنرمندان وژورنالیستهامقیول نیفتادوصدای شکوه و اعتراض
هنرمندان وشرکت کنندگان جشنواره آرای ناصرآما تیرهای م متیار رـرار
گرفت واززبان گردانندگان برنامه های تلویزیونی صیح وشاد پصش گردیدوبه
شنوندگان آنهااین عقیده را پصش کردکه جشنواره الس ویگاس بی نظمیهـای
بی شماری داشت و فاردنظم وترتیب بود.
بایداین حقیقت راباصراحت بگـویم که دایرساختن جشنواره اشکالی ندارد و
یادعوت هنرمندان افغان رانیزمیتوان به آسانی ان اد دادامانظم وترتیب ومقررات
مطلوب وعادالنه رادری جشن واره بایستی ی تیم کاری واهل فن که باتماد
امورو خم وپیچ های تشریفاتی ومردد داری واردمییودندو زیرنظارت وکنترول
جدی شان ان اد میدادند تاچنین بی نظمی وسهل انگاریهارخ نمیدادویکـتـعـداد
هنرمندان محیوب مانراچنین به شکوه نمی آوردندوبرخی ازآنهارابه گریـه وا
نمیداشتند ،که متاسفانه این حقایق تلخ ازطریق برنامه گزاران و مهمانانیکـه در
صحنه بودندبگو همه مارسیدوحتی شهره آفاق شد و این وارعیت را روشـن
ساخت تا بگوئیم که متاسفانه مدیریت عیداهلل ناصرکه در راس این جشـنـواره
ررارداشت وتیم کاری شان ازاین جشنواره رومی خاطرۀ رابل تعریفی بیادگـار
نگذاشتندکه ماندگار بماند .
ی مطلب رابایستی طراحان وبرنامه گذاران محترد مابدانندکه شص ـیـت
اشصاص وهموطنان خودرا فدای شهرت خویش نسازند ،مثلی که درمعاملۀ این
جشنواره صورت گرفت ورسمیکه دیدیم و شنیدیم که آرای عیداهلل ناصرکـه
متاسفانه تاهنوزایشانراب انیاورده ایم ،ازی ناک اآبادبه سرزمین کالـیـفـورنـیـا
تشری آوردندوچند دوست ابن الورت Opportunistپیدانموده وبه تشویق انها
درمدت کوتاهی پ ن جشنواره رومی رادرالس ویگاس پیاده ساختندومعلـود
شدکه این آراباحساب دریقی که باخود و تیم کاری خود کرده بود مطمئن بود
که بااشتراک باالترازیکهزارمدعوین وجوانان وهکذا خانمهای شان درکازینـو
های الس ویگاس میتواندمیالغ هنگفتی رابهر اسم ورسم ازجییهای شان بـیـرون
سازندوبااین طراحی ماهرانه ی بزنس سودمندی را ازاین سفرتفریحی خود به
دست اورد ،که آفرینش باد .امامنحیث ی مسلمان باوجدان بایدبگویم که این

محمدسعید فیضی

ایالت تاریخی سیستان

المیداـ کالیفورنیا

و بازدید انگلیس هاازآن به سرپرستی مکماهون ()9
زمستان سیستان بسیارباتابستان آن فرق دارد .سرمای زمستان بسیار شدیداست،
مص وصا ً سوزبرف آن بسیارشدیدمییاشد ،این سرماازماه دسمیـرآغـازیـافـتـه
تاآخرمارچ ادامه دارد .مااین سرماراتحمل کردیم ،زیرا ماناچاربودیم دردشـت
های پهن وهمواربه کارادامه دهیم ودر سواحل هامون وکناررودخانه هـاهـمـه
جامشغول بودیم .چادرهای مادر زمینهای مربوط ررارداشت ،خودمانیزیابـاآب
دریای هامون یاباآبهای دریاهای دیگرسروکارداشتیم .درین مورع سرمای شدید
وجودداشت که باعث اذیت وآزارمامیگردید .اردوی مانیزبزودی پی بـردنـد
چطورخودشانرا ازسرماحفظ کنند ،زیراهیزد وشاخۀ گزفرانان در دسـتـرس
ماررارداشت ،وباآنهاتوانستیم دیوارضصیمی به دورخیمه های خویش ای ادکنیم،
همچنین اطراف حیوانات مثل اسپ وشتر و غیره راحفظ نماییم ،الیته اینکاربرای
اشصاص نابلدمشکل مییاشد...
چه درزمستان وچه درتابستان ماکارهای خودراباع له وفشاران اد میدادیم ،کار
های نقشه کشی ونقشه برداری ازآبهای روی زمین زیاد داشتیم ،ومی بـایسـت
اط عات مادرهرموردجامع باشدواین اط عات راصحیح وکامل جمـع آوری
کنیم .تعیین میلهای خط سرحدی پس از آنکه مذاکرات آن به اتماد رسید ،کار
بسیارمشکلی بود .یک دوده میل آن دشت وکوههای بی آب وعل بود ،آب
برای انسان وحیوان بایدرسانیده میشد.یک دمیل راه ازین خط سرحدی ازکنار
دریا و بات ق عیورمیکردو این کار رنج وزحمت فراوان داردکه تحمل آن بـی
اندازه سصت و دشوارمییاشد .مادرین عملیات پن اه نفرراازدست دادیـم ،ایـن
اندازه تلفات نتی ۀ وضع طییعی آب و هوای این ایالت بود ،دونفرماازگرمـا و
هفت نفرازسرما ونیودآب وسه نفرازسرمایخ زدندوچهارنفرغرق شدند...
به یکی ازنقشه کشهای معروف وبامعلومات هندوستانی بناد خان بهادرصفـی
الدین ،ان اد این کارمحول شدکه اولین شص ی بودکه به این دشت داخل مـی
شدوخود اونیزمیدانست کسی غیرازاو این استعدادرانداردکه به این کارمشکل
میادرت ورزد .خان بهادریکی از طراحان باسابقه بودمص وصا ًعادت کرده بود
که ازدشتهای بی آب وعل نقشه برداری نماید .ازکناردریانزدی چار برج
بایکدستۀ ده نفری که چهارنفرآنهاراه بلدبودند ،حرکت کردوباعشق ان اد این
ماموریت ازراهنمای عقلی غفلت ورزیدواحتیاط را ازدست داد .در یکی ازآن
شیهاسه نفرازچارنفراصرارکردندکه دیگرپیش نروندو مراجعت نمایند ،ولـی
شیخ صفی الدین ریول نکردکه کارخودرانا تماد بگذارد ،این سه نفرخـودرابـه
شترهابسته وشترهارابهم بسته رها کردندبهرجاکه هو حیوانی آنهاراهـدایـت
نمایدبروند ،طولی نکشید که همه بیهو شدند وشترهاآنهاربه محلی رسانیدکه
درآن ا شص ی برای شکارگوره خررفته بودوآنهاراپیداکردوبـهـو آورده
خودرابه محل خودرسانیدند .روزبعدازحرکت کردندودر آفتـاب سـوزان و
دشت پهن بی آب ماندند ،چندنفری ریگزارراکندند تاشایدبه آن برسـنـدولـی
موفق نشدند ،ناچارسینه های خودرابه شنها می سایدندتا تشفی حاصل نمایـنـد،
رهنمای چارد که باشصص صفی الدین مانده بود ،ازتشنگی ازهو رفت ،ورتی
که باریماندۀ آنهابه سرورتش رسیدندوشیخ رایافتند ،دیدنداودرگذشته واسـپ
اوهم در کنار مرده است...
بهرحال هرچیزآخرداردواین رانون کلی برای ماهم رونماشد و خـوشـحـالـم
بگویم تور ماهم درسیستان به آخررسید ،کارحکمیت پایان یافت وما در21
ماه می 2211ازآن احرکت کردد وطرف هندوستان راه افتادیم ،تاازراه ت ارتی
رباط ونوشکی مراجعت نمودیم .عیورازدشت سوزان بسیارسصت وطارت فرسا
بود ،لهذاشیانه حرکت میکردیم وروزهااستراحت مینمودیم .درین مـراجـعـت
یکنفر سوارماتل شدآنهم ازشدت گرما.
ممکن است ت ورشودآنچه که درموردسیستان گفت آمد ،سیسـتـان بـرای
زندگانی مناسب نیست ،بایدبصاطرداشت که درمدت تور ما درسیستان تماما ًما
درخیمه هازندگی مینمودیم واینطورزندگی درآن جابدترین زندگانی اسـت.
هرگاه کسی خانۀ مناسیی داشته باشدو وسایل زندگی درآن اجمع باشدکـه از
سرماوگرما محفوظ باشد ،و پشه وحشرات درآن راه نیابند ،سـیـسـتـان بـرای
زندگی خیلی خوبست.
ازآثارخرابۀ بناهای ردیم که باریمانده ،پیداست که درآن ایاد سیستان چـقـدر
آبادوپرجمعیت بود ،ومردمان آن چقدرثروتمندبودند وچه جاهای مناسیی برای
زیست داشتند .تماد اینهانشانۀ آنست که سیستان مدنیت باشکوهی داشته اسـت.
تماد این خرابیهاوصدمات ونا خوشیهاسیب فسادوآشوبهاشده که جای تمدن و
مدنیت رادرآن ا گرفته است ،ودرین مورع طییعت هم انتقاد خـودراگـرفـتـه،
ویرانی و خرابی رابه اع درجه رسانیده است.
توسعۀ کشت وزرات مانندگذشته ،جای حشرات مضره راخواهد گـرفـت.
طوریکه ری تذکرداده شد ،خرابی بندهاوانهارکه توسط تیمورلنگ وپسـر
رخ داد ،آن اهرگزدیگرروی آرامش وآبادانی راندید .ایالت سیستان مـمـکـن
است باردیگرروی آبادی رابییند ،زمین آن فوق العاده حاصلصیزاسـت ،وضـع
جغرافیایی ،منابع طییعی و حاصل خیزی آن سرزمین یکی ازبهتـریـن ایـاالت
محسوب میشود .منابع طییعی ازحیث غله وهم ازحیث مال وحشم سیسـتـان را
دارای اهمیت نظامی ،سیاسی وارت ادی ررارداده است .هرگاه کسـی دریـن
رابطه تردید دارد ،بهتراست ازکوششهای فوق العادۀ رریب ماروسیه که درآن
سرزمین بکارمییرد ،مطالعه کندوبداندآن دولت چگونه میکوشدنفوذما(انگلیسها)
رادرآن اازبین برده وخودراجانشین سازند.
ایالت سیستان اوضاع واحوال آن ی موضوع بسیارمهم است ونمی توان بـا
چنین بیانیۀ مصت رتماد آنهارابه بررسی گرفت .م ماهون اضافـه مـیـکـنـد
ازکارهای سیاسی ماکه درآن اصورت میگیرد ،نمیتوانم چیزی اظهاربدارد .بـه
ع وه دررشته های دیگرهم ازرییل نژادشناسی ،هواشناسی ،حیوان شناسی وگیاه
شناسی ومطالب دیگرتاحال ب ورت درست وصحیح وری کاغذآورده شـده
که ازطرف هیئت ما به مقامات مربوطه تسلیم داده شده است ،تابه این سرزمین
مهم و رابل توجه کم الزد بشود/.
*****************************************
نگارنده نمی توانداین عاید بی زحمت و بادآورده راآنهم ازجیب هموطنان خود
ی پول ح ل تلقی نمایم.
به نظرمن ارای عیداهلل ناصرچند روزدیگربایدانتظارمیکشیدودر نوروز سـال
اینده یکی از پارکهای بزرگ وپرشهرت ی منطقه را به اجاره میگرفت ومیله
نوروزی کشورمارا دران ادایر میساخت وبا اشتراک هزاران نفرحدارل بیسـت
دالرفی نفردراین میله تکت دخول رامیفروخت وبا اوردن رستورانهای سـیـارو
فروشات غذاومشروبات غیرالکهولی میتوانست به ده هاهزاردالراضافی راکمائی
نمود ،واز این عایدح ل هم خدمت به هموطنان خود مینمود وهم ازی عایـد
ح ل بهره مندمیگردید ،بهرصورت این نظرعاجزی مشورت و رسالت بود .
امور سلطنت خویش خسروان دانند ! /

مشتاق احمد کریم نوری

صفحۀ پنجم
فلشنگ ـ نیویارک

به افتخارقهرمانی تیم ملی فوتبال

اهدا به جناب داکترغالم محمددستگیر ،موسس واولین رئیس انجمن
داکتران افغان درایاالت متحدۀ امریکا !
درسالهایی که اخیارخوانی مشتاران زیادی داشت ،ومن گزارشهای ورزشـی
وجامهای جهانی ومسابقات اولمپی رادرمطیوعات مینوشتم بسیاری ازعزیزان
باشوق وذوق ازآن یادومراتشویق مینمودند ،ان من داکـتـران درسـال9112
تحسین نامۀ کنده کاری شده درچوب رابالط ومهربانی برایم اهدانمودند ،که
ممنون شان هستم  .چندی ریل درمحفلی بابسیاری ازورزشکاران وورزشکـاران
سابق و ع رمندان مطالعه صحیتی دست دادکه بالط ومـرحـمـت ونـواز
خواهان نوشته های ورزشی گردید.
باصعودروزتاروزی تیم ملی فوتیال کشورعزیزمان دربصش آرایان و خانمها،
خ وصا ًکه درین اواخر درراستای ورز فوتیال ،تکواندو ،زییایی انـداد و
کریکت دستآوردهای چشمگیری بدست آمده ،وپیش بینی شده که اگراوضاع
بدین منوال ادامه یابد ،درجاد جهانی 9199که دررطربرگزارمیگردد ،ممـکـن
افغانستان ازسهمیۀ آسیابه آن راه یابد .امیداست باآمدن آرای کراد الدین کریـم
بحیث رئیس کمیتۀ ملی المپی  ،که رئیس فدراسیون فوتیال کشورنیزبود ،بـا
بلندبردن ظرفیت سازی وای ادرابطه بالیگهای برتر ،و سر براه سازی مسابقات و
روحیه دهی تقویتی وتکاملی زمینۀ پرور مربیان وحَک َمهاوای اد ورکشـاپ
هابرای شناخت چهره های جدیدجوان وبااستعداد ،که صرف ازلیـارـت شـان
بتوانندافتصارپوشیدن پیراهن تیم ملی راکمایی نمایند ،نه ازروی رابطه وواسطـه
وررابت خانوادگی وررابت .بایدبه مشک تی ازین رییل رسیدگی جدی صورت
بگیرد :طیق گزارشی ،درررنتین ورزشکاران سال ریل ،مسئول ررنتـیـن وبـدن
سازی که حرفوی و مسلکی نیود ،به مسابقه دهندگان جاد تکواندو شیانه رابلی
پلو فرمایش داده بود !
تیم ملی بانوان کشورکه هرروزشاهدپیشرفت آنان هستیم ،امیدواری هـای
زیادی به دلهاچنگ میزند .درلست ارائه فدراسیون بین المللی فوتیال بانوان مـا،
که درردۀ 222ررارداشت ،به مقاد 212باالرفت .زهرامحمودی کپتان تیم ملـی
فوتیال افغانستان ،که امضایش رادر توپ ،بسیاری ازچهره های مطرح ومشهور
جهان درداخل وخار می خواهند ،اخیرا ً جایزۀ فعالیتهای بشردوستانه راازسوی
بنیادمحمدعلی کلی دریافت نمود .بنیادمحمدعلی کلی بوکسرسنگین وزن و
نامدار امریکادرهفتۀ دود دسمیرلست نهایی برندگان را اخیارکرد .مـراسـم در
زادگاه محمدعلی درایالت کنتاکی برگزارشدکه برای شش بازی کن جـهـان
مدنظرگرفته شده بود ،ازین جمع سه نفرازامریکا ،یکنفراز اوگاندا ،یکـنـفـراز
هندوستان ویکنفرازافغانستان ،که همین خانم زهرا محمودی کپتان تیـم مـلـی
فوتیال بانون مییاشند ،که وارعاًافتصارزیادی رابرای هموطنانش کمایی کرد.
این امرازجهتی ارز استثنایی داردکه هرروزدراخیارجهان گزار هـای
تکان دهنده اززنان افغانستان انتشارمییابد ،که یکی رابینی بریده اند ،دیگری رالب
وآن سومی را لیها ،وصدهاوارعۀ دلصرا دیگر .دراین بین ظهورزنانی ممتازمثل
بانومحمودی مانندستاره هایی اندکه درآسمان تاری وطن مان به درخشش می
آیند .ویابانوماریابشیر دادستان(سارنوال) والیت هرات ،که جایزۀ ش اع تریـن
زن رادر جهان حاصل مینماید ،ویابانوفوزیه کوفی درلست زنان مشهورگیـتـی
جاگرفته است.بهمین ترتیب روزتاروزدیده میشودکه اگروحدت ملی درعرصۀ
سیاسی باعدد مدیریت درست آسیب پذیرشده ،ولی درعرصه های دیگرملت
ما رشدکرده ورشادت داشته است.
بیادداریم که اخیرا ً دررهرمانی تیم ملی فوتیال مان درحوزۀ جنوب آسیا ،ناد
آرای یوس کارگر ،مربی محترد تیم ملی آنقدرسرزبانها افتادوموردتقدیرررار
گرفت ،که اگرنامزدمقامی میگردید ،بدون تقلب وحوالۀ بوتل برحریـ ! بـا
شفافیت برنده می شد.
بهرصورت ،حال مصت را ًمیپردازد به جاد جهانی فوتیال پیشرو ،و 69تیم راه
یافته درآن ،که درماه جون در2گروه باهم مسابقه می دهند .شایان یادآوریست
که برای راهیابی به این جاد جهانی 916کشورخودراثیت ناد کرده بودند ،کـه
بامسابقات راره یی ومطابق سهمیۀ هرراره  293مسابقه ان اد یافت و9661گول
ردوبدل شد .این مسابقات اوجون9122آغازگردیده وتـاجـون 9126ادامـه
داشت ،تا 69تیم نهایی مشصص گردیدواین ششماه بعدررعه کشی میان شان
صورت گرفت ،که ررارذیل اند:
درگروه اول تیمهای مکسیکو ،کروشیا ،کامرون وبرازیل ،درگـروه دود
اسپانیا(رهرمان فعلی جهان ورهرمان جاد اروپامییاشد) ،چیلی ،هالند وآسترالـیـا،
گروه سود شامل یونان ،جاپان ،ساحل عا وکو لمییا ،گروه چهارد انگلسـتـان،
کوستاریکا ،یورگوای وایتالیا ،درگروه پنج فرانسـه ،هـنـدوراس ،اکـوادور
وسویس ،درگروه شش نای یریا ،بوسنیا ،ارجنتاین وایران ،درگروه هفت ایاالت
متحده ،پرتگال ،گانا وجرمنی (آن گروه راگروه مرگ گفته اندکه تیـمـهـای
سرعتی رادر خوددارند) ،وباالخره درگروه هشت روسیه ،کوریای جـنـوبـی،
بل یم و ال زایرحضوردارند.تماد تیمهادرگروههای خویش اول به م اف هـم
رفته ،دوتیم بازنده حذف شده ودوتیم شان به دوربعدی میرسنـد ،پـس ازآن
بین 23تیم برنده مسابقات آغازشده وبازنده هاحذف میشوند ،تاباالخره دوتیم به
دورۀ پایانی رسیده ورهرمان جهان ونایب رهرمان مشصص میشوند.
بایدگفت درشروع هفتۀ دود ماه جون 9121تیم میزبان یـعـنـی بـرازیـل
واردمستطیل سیز(چمن فوتیال) میگرددوباکروشیامسابقه می دهد.
ازتیمهای راه یافته به مسابقات جهانی امسال تقرییا ًهمگی ی یاچند باربه این
مسابقات حضورداشته اندوتنهاکشوربوسنیاهرزه گویناست که برای باراول بـه
جاد جهانی راه یافته است .
رابل یادآوریست که ازع رمندان نوشته های ورزشی این انب ،یـکـی هـم
جناب آرای محمدردیرکییرسرا  ،مدیرمسئول نشریۀ اندیوال نیز بوده اندکـه
همواره به بنده نظرلط ومشورانه داشته اند .همچنان باید مراتب امتنان وتشکر
خودراازلط همیشگی جناب ریله گاهم جناب دگروال نورالدین خان نـوری،
ستارۀ ورز ازلیسۀ عالی حیییه ورهرمان شش سال متواتردو افغانستان ،مـی
باشم ،که نوشته های ورزشی مرابادرت ولط وع رمندی مطالعه میفرمایند/ .
*****************************************
بازیهای سرکوچه (دنیاله ازصفحۀ چهارد)
محل جشن میشوند ،ازطرف تکت فروشان وروماندان دروازۀ کوچه ،که ریـ
این دروازه را نیزتزئین کرده اند ،م یوراند تکت ده پیسگی بصرندوبعد داخـل
شوند .اگرکسی تکت اخذنمیکرد ،داخل کوچه نشده وطرف کارخودمیرفت،
اما اگرشص ی تکت نصریده وداخل کوچه میشود ،اورا نزد پاچای آنروز ویـا
وزیرآنروز برده میگوینداین شصص تکت نصریده ،بعدپاچا یاوزیرحق داشت او
راعفوکند یاامراخراجش را ازکوچه بدهد ! درداخل کوچه جوانان م ـروف
سانقه بازی ،شدوم  ،توپ دنده ،دنده کل وغیره میشوند .اگرکداد شصص
موسفید داخل کوچه شود ،تماد جوانان وبچه هاازبازی دست کشیده وبه احتراد
آن ریش سفیدسعی میکردندخودرا درگوشۀ پنهان نمایند ،وبعدازینکه آن مـرد
محترد داخل خانۀ خودمیشود ،همه دوباره به بازیهای خودشروع می کنند/ .

هفته نامۀ امید
راه نجات (دنیاله ازصفحۀ دود)
 :کا طالیان سپاه من مییودند .درسال9116ویا  9111به یاد دارد دررابطه بـا
م بورجان یکی ازروماندانهای طالب که درسال  2223هنگاد حمله به کابل در
راه ج ل آبادکشته شد گفت :م بور جان دروطندوستی وجهاد ازهیچ فـردی
کمترنیود.
حامدکرزی بادپلوماسی مصفی تماس خانوادگی ب ورت دوامدار در صدد
ادغاد وداخل ساختن گروه تروریست جنایتکارطالب در دستگاه دولتی وارتقای
آنهابحیث ی گروه بوده است ،درحالیکه این طرزالعمل زمینه ت زیه افغانستان
رابمیان میاورد .درین راستا رسما ً موفق شده وعدۀ رادرروی صحنه بناد شورای
عالی صلح بمیان آوردکه باطالیان منحیث ی گروه سیاسی مذاکره نماید .این
شورای نامنهادنه مشروعیت سیاسی داردونه هم ماموریت ملیی برایش ازجانـب
نهاد های مشروع ملی وسیاسیون کشورداده شده است.
این ،به اصط ح شورای عالی صلح  ،که عدۀ ازسود جویان مالی و سیاسـی
برای گرفتن معا وسایرامتیازات درآن جمع شده اند ،حتی درسطح جـهـانـی
نمونۀ ازآن برای حل ی منازعه سیاسی دیده نشده است .راعدتا ًدری منازعه
درچهارچوب ی دولت موضوع مرکزی مورد تنازع ردرت سیاسی مییاشـد
که یک انب آن حامل حاکمیت یاردرت سیاسی مییاشد،وجانب دیگری کـه
خواهان کسب ردرت یامشارکت درردرت مییاشد .درهمچون یـ حـالـت
مذاکره بین دولت وجانب مقابل صورت میگیردیعنی درتماد مذاکرات سیاسی
برای رفع منازعات یکطرف دولت وطرف دیگر مصالفین ررار میداشته باشنـد.
شورای عالی صلح نه سرپیازاست نه ته پیاز ! کرزی مذاکرات سیاسی مصفی را
گاهکاهی پیش مییردکه حتی رئیس واعضای به اصط ح شورای صلح ومعاونین
رئیس جمهورازآن خیرنمییاشند .جوان باتربیه و باتح ی ت عالی امابی ت ربـه
وخاد ،رئیس شورای عالی صلح،راگرگهای پیررود پرست درشورای عالی صلح
استعمال مینمایند.همین گرگان اندکه فشارمیاورند تا زندانیان طالب ازبگراد آزاد
شوند .هنوزهم شص یکه موجب شهادت مرحود استاد ربانی شد همه کـاره و
اعتمادی تیم تمامیت خواه کرزی عضو این شورامی باشد.
بنابرین کرزی وتیم رود پرست اوب ورت دوامدارمانع رلع و رمع و م ازات
طالیها به بهانه های مصتل ازجانب روتهای بین المللی ونیرو های امنیتی گردیده
اند .طیق فرموده جناب موالنافریدعضو ائت ف ملی افـغـانسـتـان دربـرنـامـه
تلویزیونی طلوع(جنوری)9121ورتی مرحود شهیدجنرال داوود عـمـلـیـات
ت فیوی تروریستان راموفقانه در شمال آغازنمود ،این کرزی بودکه ویـرابـه
کابل خواست واورامتهم به ت فیه رومی نمود .منع عملیات شیانه ازجانب نیروی
های بین المللی ،منع استعمال نیروی هوایی بالوسیله نیروهای بین المللی ،رهایی
هزاران نفرازجنایتکاران طالب اززندانها ،فراهم نمودن زمینه فرارآنهااز زندانهاهمه
ت هایی اند درجهت زنده نگهداشتن طالیان و هویت سیاسی بصشیدن به این
جنایتکاران .درهمچون ی فضااگر ملل متحدخواهان مذاکره سیاسی بـایـ
گروه تروریست میگردد و یابعضی ازنیروهای بین المللی ب ورت مستـقـ نـه
واردتماس یا مذاکره باتقلید ازکرزی باطالیان میشوند ،نیایدآنهارام مت کـرد،
این دولت آرای کرزی است که چنین تغییر وعملکردراباعث شده است.کرزی
وهمفکرانش ماننداشرف غنی احمدزی باپیش کشیدن خیاالت واهی مانندتوطئه
برعلیه گویندگان ی رود وی زبان و مذاکرات سیاسی باتطهیر طالیان بحیث
ی گروه سیاسی درصدد آنند که دری نوع اتحاد نظامی-سیاسی باطالـیـان
حاکمیت رومی خودرامستقرسازندوبعضاًافرادکله خاد سیاسی ازسایرارواد رادر
این توطئه شری خود سازند .درهمچون ی معادالت فکتورپاکستان و اینکه
طالب وسیله هژمونی پاکستان درمنطقه مییاشد ،ازنظرانداخته شده است ،مـگـر
اینکه این رود پرستان باپذیر نوکری پاکستان در صدد رلع ورمع دیگران و
ای اد حاکمیت مطلق پشتونی باشند.
طیق یادداشتهای محترد امراهلل صالح که درروزنامه وزین هشت صـیـح بـه
صورت مسلسل نشرمیگردد؛باری کرزی به ژان ارنو نماینده خاص ملل متحـد
برای افغانستان گفته بود :مشکل افغانستان این مییاشد که ارلیتهادرردرت سیاسی
آمده اند ،اگراینها ازردرت رانده شوند پرابلمی درافغانستان وجودنصواهدداشت.
فاعتیروایااولواال ب ار.
 9ـ عدد اتصاذ پالیسی روشن در مقابل دولت حامی تروریسم.
اسناد بیشمارحقوری بشمول منشورملل متحد ،رطعنامه های شورای امنیت ملل
متحد که تماد اعضای ملل متحد بشمول پاکستان مکل به رعایت و تطییق آن
می باشد موجود اند که اعمال ذکر شده فوق راتروریستی می شناسند .کافـی
است که رطعنامه شورای امنیت ملل متحد  2626 ،سال  9112را اساس رـرار
دهیم وبرطیق آن اسناد و مدارک جمع شده مینی برمحکومیت پـاکسـتـان را
منحیث دولت حامی تروریسم به شورای امنیت ملل متحد تقدیم نمائیم.
طوریکه دری نوشته ریلی خودذکرنموده بودد دولت افغانستان هیچگاهی
ب ورت جدی ازم رای دپلوماتی موضوع جنگ ت اوزی پاکستان برعلیـه
افغانستان رامطرح نکرده است .کرزی گاهی دولت پاکستان رادولت برادخطاب
مینماید ،گاهی میگویداگر پاکستان موردحمله امریکا ررار گیرد وی از پاکستان
دفاع میکندو زمانی هم که طیاره های بی سرنشین امریکایی تروریستـان رادر
رلمرو پاکستان موردهدف ررارمیدهند کرزی با پاکستانیها احساس همدردی و
همنوایی می کند.
دربیشترازدهسال اخیراین دولت افغانستان بود که پیهم خواهان جدا نـمـودن
گروه تروریست طالب ازالقاعده وحذف نامهای آنان از فهرست تعزیرات ملل
متحد بود .این نابغه شرق ،اشرف غنی و کرزی بودندکه با جدا شـدن گـروه
طالب ازالقا عده دردسته بندی این گروه در ی ردی بالوسیله شورای امنیت
د  ،د ،طیل نواختند وآنراتحول بزرگ میدانند ( م احیه تلویزیونی اشرف غنی
با آرای کاکر تلویزیون طلوع) .درحالیکه باخواندن کتاب آرای بروس رایـدل
(هم آغوشی مرگیار) درهمه جا از پیوند فکری ،سازمانی و سیاسی القاعده-آی
اس آی و طالیان ذکر و مدارک و اسناد ارایه میگردد.
فرصتهای خوبی راما نسیت عدد موجودیت اراده سیاسی و ضع دید ملی
از دست داده ایم .یکی ازین فرصتهابعداز کشته شدن بن الدن درپاکستان بـود.
افغانستان میتوانست با استفاده ازهمچون ی فضایی ،جلسه خـاص شـورای
امنیت ملل متحد راخواستارمیشد وبا تماس گسترده باتماد سازمانهای سـیـاسـی
جهانی ومنطقوی بشمول سازمانهای ارت ادی بافرستادن هیئتهای متشکل ازتماد
جناحهای سیاسی خواهان تور فعالیتهای شورای کویته ،گروه حقانی ،حزب
اس می حکمتیار وسپردن این جنایتکاران به افغانستان میگردید .اسناد حقورـی
فراوانی دررابطه بامنع حمایت ،تمویل ،ت هیز ،تربیه ودراختیاررراردادن رلمرو
خودبه این گروههابالوسیله شورای امنیت د د ت ویب شده است .پـاکسـتـان
متعهد ومکل به احتراد به این اسناد ت ویب شده شورای امنیت د ،د مییاشد .
عامل اصلی جنگ و تداود جنگ در افغانستان پاکستان و آی اس آی مـی
باشد .پاکستان بابراه انداختن جنگ نیابتی برعلیه افغانستان از طریق باندجنایتکار
طالیان مرتکب جنگ ت اوزی برعلیه افغانستان شده است .غرض دفاع ازخود
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مقابل این جنگ ت اوزی ازم رای دپلوماتی ای اب میکند که ی برنـامـه
ملی تنظیم گردد .طوریکه درنوشته های ریلی خودذکرنموده اد ،برنامه ملی باید
شامل اردامات ذیل باشد:
ال  .تحت ریاست وزیرخارجه گروه کاری با عضویت نمایندگان وزارت
داخله ،وزارت دفاع ،ریاست امنیت ملی تشکیل و تماد موارد مداخله پاکستان و
شمولیت پاکستان و دستگاه استصیاراتی آن در جنگ ت اوزی بر افغانستان دسته
بندی و ثیت گردد.
ب .بامنحل ساختن شورایعالی صلح ،جیهه ملی برای ن ات افغانستان مـانـنـد
شورای همکاری احزاب که ری ً ا ز طریق تفاهم و مذاکره بین احزاب بمـیـان
آمده  ،تشکیل شود که ی طرح سیاسی را به حکومت برای ن ات افغانستـان
ارایه واین طرح راحکومت بعدازت ویب م لس نمایندگان تطییق نماید.
 .درطرح پالیسی برای ن ات افغانستان میتوان ی کنفرانس بین المـلـلـی
تحت نظرشورای امنیت ملل متحدرابشمول کشورهای همسایه در نظرگرفت .
د .افغانستان ب ورت جدی و عاجل اج س خاص شورای امنیت ملل متحد
درباره اوضاع افغانستان راتقاضا نماید.ی هیئتی متشکل از روسای م لـسـیـن
شورای ملی ،وزیرخارجه ،رهیران احزاب و جریانهای سیاسی جیهه ملی بـرای
ن ات افغانستان غرض طرح شکایت افغانستان ازجنگ ت اوزی پاکستان برعلیه
افغانستان به شورای امنیت ملل متحد بروند .شورای امنیت ملل متحد میـتـوانـد
کمسیون حقیقتیابی را به منطقه برای ارزیابی شکایت های افغانستان و مـدارک
ارایه شده درین زمینه بفرستد.
ه .هیئت فوق بایدمدارک جمع شده مینی برت اوزپاکستان رابـرای تـمـاد
سازمانهای سیاسی منطقوی وبین المللی حضوری وشص ی طی سفرهای متعدد
تقدیم دارند .شاید پاکستان با اردامات ت فی جویانه من مله ای ادموانـعـی در
مقابل انتقال اموال ومسدودنمودن راهها متوسل گردد ،درین زمینه بایدکمسیونی
درباره الترناتیفها درین مورداردامات نماید .با موجودیت روتهای بین المللی در
افغانستان وتوجه شورای امنیت د د به اوضاع افغانستان ،امکان مانورپاکستان بـه
صورت دوامدارکمتر مییاشد .غرض ی راه حل دایمی مشک تی را باید تـا
حدی ریول نمود.
و.کمسیونی ازجانب جیهه ملی برای ن ات افغانستان تشکـیـل گـرددتـادر
روشنی موادرانون اساسی،رانون جزای افغانستان ،خ وصا ً ف ل جرایم برعلیـه
امنیت خارجی دولت ،رانون اجراات جزایی وسایر روانین ،موضـوع هـزاران
طالب رهاشده رابررسی نمایند.حتی به جرد خیانت ملی افرادمسئول را ،بشمول
رئیس جمهور ،درصورت دالیل اتهاد ازم اری رانونی ،مورد تعقیب ررار دهند.
اینهمه به ضرورت میرد امضای رراردادامنیتی باامریکاسصت مربوط مییاشد
که درباره آن ی دانشمندسابقه دارووطنصواه یعنی عیدالحمید میارزطی مقالـۀ
که اهمیت تاریصی داردنگاشته است .حامدکرزی که به آن مقاله اهمیت نداده،
مسئولیت وحتی محاکمه خود رابه گردن گرفته است/.
*****************************************
معرفی کتاب تازه (دنیاله ازصفحۀ چهارد)
چونکه درکتاب هذا بارهاناد گرامیش درجمع هنرمندان ودانشمندان مطیوعاتی
وبص وص درجمع هنرمندان تمثیل به مشاهده رسید ،واوخـود واردمسـلـ
تیاتربوده است ،واین دیده میشودکه درکتاب هنرمندان تاریصسازچه کـار
ستانی راان اد داده است که رریب نصواهد داشت .رارم این سطـورکـتـابـهـای
مرحود استاد غ د حضرت کوشان واستادمهدی دعاگوی رادررسمت تـیـاتـر
افغانستان خوانده بودد ،کتاب آرای خان آراسرور ومقاالت جناب محمدنعـیـم
رفاه رانیزمطالعه کرده بودد ،که هرکداد درذات خوددر خوراهمیت مییاشند.
اهمیت ومقاد معنوی این کتاب :کتاب هذا(هنرمندان تاریـخ سـازتـیـاتـر)
افغانستان که بقلم توانای شص یت بااحساس هنردوست وطن دانشمند ماریاجان
دارو که این درمقابل چشمان خوانندگان گرامی رراردارد ،ازجملۀ کتابهایی
مییاشدکه وارعا ً درتاریخ فرهنگ افغانستان جایش خالی بود .یکی ازخوبی های
این کتاب هم درت و شرح وبسط دربارۀ هری ازهنرمندانی است که ازروی
اسناد و چشمدیدها تهیه گردیده است .مزیت دیگرکتاب اینست که ازکـتـب
دیگری که دراین مسل نوشته شده ،مکملترودریقترمییاشد«...
مؤل عزیزماریا دارو زندگینامه های بسی هنرمندان ،نویسندگان و شص یت
های مطیوعاتی راکه درهنرتیاترخدمتی کرده وآثاری داشته اند ،برشتۀ تحریر
آورده است ،وحال که این معرفی مصت رکتاب پر محتوایش راجهت نشـربـه
جریدۀ وزین امیدمیفرستم ،جاداردچند جملۀ از زندگینامۀ مطیوعاتـی وژورنـا
لیستی وگرایش تیاتری مرحود غ د حضرت کوشان ،پدربزرگوارمحمدروی
کوشان را ،که این پسر فرزانه را به نشرجریدۀ امیدوبه دواد خدشه ناپـذیـرآن
پرور و ترغیب نمود(ومن تاحال افزون بریک دکتاب ودیوان ورساله وآثار
ادبی وعلمی هموطنان عزیز رادستون ویژۀ آن معرفی کرده اد) بطورگلچین به
شماارائه دهم » :مرحود غ د حضرت کوشان(که بنده درایاد ت دی ا در
رادیوافغانستان بااوهمکاربودد وپروگراد جالب ترازوی ط یی راباداوود فارانی
تهیه میکردد) خدمات وفعالیت مطیوعاتی او ازعضویت در شعیۀ نشراتی جراید
بحیث محررآغازگردید .بعدسرمحرروسپس به صفت معاون روزنامۀ اصـ ح،
معاون ریاست ه ل احمر ،آمرنشرات رادیوافغانستان ،رئیس کتابصانه های عامۀ
کابل ،رئیس نشرات وزارت اط عات وکلتور(فرهنگ) ،رئیس آژانس باختر،
رئیس اداری وزارت اط عات وفرهنگ ومعاون ادارۀ اط عات ملل متحد در
کابل اجرای وظیفه کرده است .مرحود غ د حضرت کوشان دررشتۀ خدمات
عامه طی ی فیلوشپ درلندن به تح یل پرداخت .درطول دورۀ خدمات خود
به اخذتقدیرنامه ها ،مدال مینه پال و جوایزمطیوعاتی نایل گردیده است .
اوموسس وبنیانگذارومشوق نشرم لۀ خراسان ،نامۀ خراسان وجریدۀ وزیـن
امید(درایاالت متحدۀ امریکا) درپهلوی فرزندبرومند (محمد) روی کوشان
مییاشد .وی مؤل وناشرچندین رساله به لسان فارسی دری وانگلیسی بـوده و
کتابش زیرعنوان (سرگذشت ی ملت مظلود) درامریکابچاپ رسید .مرحود
کوشان درامریکابرای ت لیل ازروزهای ملی افغانستان چندین دراد (بـه لسـان
انگلیسی)برشتۀ تحریرآورد وتوسط شاگردان مکتب درشهرهیواردبه نمـایـش
گذاشت .ان من متدینین ادیان مصتل  ،اوراطی نامۀ رسمی(مردخدا) و مـرد
متدین واحتراد کنندۀ همه ادیان محسوب نمود«( .دنیاله دارد)
*****************************************
فرقۀ وهابی (دنیاله ازصفحۀ دود)
مل ب منازعه خویش دانسته چون به خانواده های مرفع بزرگ شده اندو این
شهزادگان تن پروربارآورده به آموز وکسب حرفوی ع ره ندارندوعمومـا ً
این شهزادگان رانون گریز ,شهوت پرست ودین گریزوازتوان باالی فـکـری
وذهنی برخوردار نیستند .
متاسفانه یکتعدادازمسلمین چشم وگو بسته مادر افغانستان وسایر کشورهای
هم وارشاه عربستان رابحیث خادد الحرمین میشناسند وتماد عاید نفت که ارز
آن به صدهابلیون دالردرسال میرسدوچون ازفرره وهابی پیروی می کنند سعی
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که فرره وهابی رادرکشورهای مسلمین جهان توسعه بدهند .ودراین راه سرمایه
های هنگفت را به م رف میرسانند  .فرره وهابی را بص وص درکشـورهـای
غریب ,عقب مانده ,دستنگر وبیسواد مانند افغانستان  ,پاکستان ,یمن ,شیخ نشینان
عرب وچندکشورافریقائی دراثرحمایه روی پولی توسعه میدهند .درین کشور
ها بص وص درپاکستان مدارس ومساجدراتمویل کردندونظربه آمـارواررـاد
اح ائیوی حکومت پاکستان 3هزارمدرسه وجودداردکه م های مـدارس را
تعلیم فررۀ وهابی داده وبا پول زکات عربهای وهابی وسلفی تمویل میشوند .
افراطگرائی ریشه درفقر ناآگاهی ,بیسوادی وکوتاه نظری دارد .طالیان مردد و
جوانان مارا با فتوای غلط شستشوی مغزی داده وبه انتحارمتوسل میسازد ولـی
هدف اصلیش نسل کشی رتل عاد مردد بیگناه وبیدفاع کشوربه منظور تضعی
سیاسی افغانستان است سیاست تحری طالیان عواد فرییی  ,گمراهی ,فسـاد,
انحطاط فکری  ,فرره بازی ودین سازی بود که من ر به ی نفاق ملی گردید/.
*****************************************
یادی ازگذشته های فاکولتۀ هنرهای زیبا (دنیاله ازصفحۀ سود)
درین اواخرشنیده شد که درورت ریاست دانشمند جوان جناب استاد عالم فرهاد
باهمراهانش درجۀ ماستری را برآن ع وه نمودند که خداوند برایشان اجرجمیل
عنایت فرماید.
درین اواخربحضورپوهاندصاحب میرحسین شاه عرض س د واحتراد تقدیم
کردد ،بعد ازتعارفات ازتاسیس ورسمی ساختن هنرهای زییا که افتصـار بـر
آنهاست چیزی بیاددارند فرمودند که بمانند دیروز درذهن شان رـراردارد ،و
افتصار بنیان واساس گذاری رسمی ساختن هنرهای زییا را باخود دارند .
درورت رسمی شدن شعیۀ هنرهای زییامادونفرجناب آرای حیدرزاد وعنایت
اهلل شهرانی که استادان رسمی وشامل کدرعلمی پوهنتون بودیم ،استادان اولی را
تشکیل میدادیم ،وب ورت عاجل پروگراد های فاکولته راباکریدتهای کورسها
تهیه نمودیم  .آرایان استاد محمدهمایون اعتمادی وآغاصاحب سیدحمایت اهلل
حسینی استادان حق الزحمۀ بودند  ،سپس جنابان حامد نوید وتمیم اعـتـمـادی،
منحیث استادان رسمی تشری آوردند ،طوریکه جناب نویدفرمودندآنهاتنـهـا
یکسال درکورسها ی نقاشی تدریس نموده اند وبس .بدبصتانه زمانیکه حکومت
کمونستهابمیان آمد ،آرایان امان اهلل حیدرزاد ،حامد نوید ،وتمیم اعتمادی بمدت
کوتاهی ازافغانستان برآمده و راهی ه رت شدند .
رارم این سطور ،بعدازمهاجرشدن استادان محترد ،تماد کـارهـای اداری و
تدریسی شعیۀ هنرهای زییا را ان اد میدادد  .زمانیکه مح ل دورۀ ماستری هنر
درامریکابودد ،پروگرامهای تیاتروموسیقی را از یونیورسیتی اریزونا باخـودبـه
افغانستان آورده بودد  ،هدف من آن بود  ،روزی بیاید که این دوشعیه رانیـزدر
رطارشعیات درهنرهای زییا شامل نمایم ،واگرخواست خداوندباشد ،شعیۀ هـنـر
های زییا را به ی فاکولتۀ مستقل ارتقابدهیم  .وخداوند بدربـارخـود آرزوی
دیرینۀ مرا برآورده ساخت واین منحیث ی فاکولتۀ مستقل ومهم دررطـار
فاکولته های دیگرپوهنتون رراردارد .ناگفته نیایدگذاشت پروگراد های فاکولتۀ
مهندسی رانیزازاریزونا باخودآورده بودد ،ولی درکابـل درآن رسـمـت بـه
مشک ت زیادروبروشدد ونتوانستم بدان کارموفق شود .
ارتقای دوشعیۀ نقاشی وهیکلتراشی به فاکولتۀ مستقل  ،کارآسانی نیود ،پیش
ازینکه شعیات تیاتروموسیقی رااساس وپایه گذاری میکردد ،بایدپروگرامهـای
چهارساله راتهیه میداشتم وآن کاردست کم ششماه رادربرگرفت  ،زیرا ترجمۀ
پروگرامها وتطییق آن بامحیط وغیره ورت زیادراضرورت داشت .بعدازتکمیل
پروگرامها ،موضوع تاسیس شعیات نوچون تیاتر  ،موسیقی  ،تعلیم وتربیه آرت
وغیره را درم لس بسیارکوچ استادان هنرهای زییاکه جدیدا ازفاکولته فارغ
التح یل ودرکدرنامزدشده بودند ،درمیان گذاشتم که با اکثریت تائیدگردیدو
ریاست آن م لس راشص ابدست داشتم  .پیش ازآنکه مق د تاسیس شعـیـات
تیاتر وموسیقی ودیپارتمنتهای دیگررا به ریاست فاکولته اط ع دهم الزد دیدد،
یکیاربطورشفاهی بامرحود ان نیرعزیزالرحمن سعیدی ،رئیس پوهنتون کابـل،
موضوع رادرمیان بگذارد ،درین ورت کسیکه مراهمراهی کرد ،یکی ازجوانان
ارجمند بناد عیدالمال دوست زاده بود ،که تصلص او را جدیدا برایش انتصاب
کرده بودیم واو مرا درمیان خلقی ها تنها نگذاشت ( .دنیاله درشمارۀ آینده)
*****************************************
سپاه روبه افزایش معتادان موادمخدر (دنیاله ازصفحۀ دود)
باوجودیکه بحران اعتیاددرچندسال اخیربه بدترین حالت رسیده ،اسـتـفـاده
ازتریاک درافغانستان ی پدیدۀ نو نمییاشد .مقامات رسمی صحی جهان دریافته
اندکه مشکل موادمصدرریشه درسنتی داردکه از تریاک ب فت دوا اسـتـفـاده
میشده است.
اولین چالش درسرراه روای امنیتی افغانستان آن بودکه این ت ور عامه راکه
خودافرادامنیتی مثل ی باندموادمصدرعمل میکنند ،بر طرف گرداند .مشکـل
اعتیادباوجودکنترول شدید هنوزهم وجود دارد .درماه پیش ریاست عمـومـی
امنیت ملی31نفر کارمندخودرابه خاطراعتیادشان به موادمصدر از وظای شان
سیکدو نمود.
درروستاهااوضاع بدترمییاشد .دربعضی رریه هاشمارمعتادان خیلی بلندبـوده
تاسی درصدنفوس آنهامیرسد .این درصدی دراثرمطالعۀ نمونه ،لـعـاب دهـن
وپیشاب باشندگان آن اهابدست آمده است .شاید درهیچ جای افغانستان استفاده
ازموادمصدر ،مثل م رف مواددر هرات ،صورت نگیرد .هرات ی والیـت
موفق بوده ،ارت اددرحال پیشرفت دارد ،ودارای جامعۀ نسیتا ًمـتـررـی اسـت.
شهرهراک ی شهر پرازتپش وجنیش مییاشد .جاده هاوآبروهایش پاک بوده
مثل جاده هاوآبروهای شهرهای دیگرافغانستان پرازاشغال وکثافات نمیـیـاشـد.
مگرهرات بامشکل اعتیادکه معضلۀ جدی افغانستان مییاشد ،درمیـارزه اسـت.
نمایندۀ وزارت موادمصدردرهرات بیان داشت که درحدود 31تا21هزارمعتـاد
دروالیت وجوددارد ،ولی کارمندان صحی شمارآنان راتایک دهزارتصـمـیـن
مینمایند .باساس دریافت نوی نهادبین المللی درشهرهـرات حـدود%2مـردد
معتادمی باشند.
ازبحران اعتیاد ،معض ت دیگری مثل جنایت ونگرانی صحت عامه نـاشـی
میشود .دری گزار سال9121دانشگاه جان هاپکنزدیده می شـودکـه%22
معتادانیکه ازطریق تزریق درشهرهرات استفاده میکنند ،به مرض ایدز م ـاب
مییاشند ،درحالیکه درشهرکابل م ابان ایدز به سه درصدمیرسد.
معتادانیکه درایران ب فت عمله کارمیکردندوبه هرات بازگشته اند ،شهرک
بندری اس د رلعه محل ت مع شان مییاشد .اکثریت معتادان ادعامیکنندکه عمـل
اعتیاددرایران دامنگیرشان شده است .مقامات ایرانی که ت دارندبه بـحـران
معتادان خودرسیدگی کنند ،هزاران معتادافغانستان راازکشورخوداخرا کرده
اند ،اخراجی های معتاددرهفتۀ شش روزدوباره به اس د رلعه رومی آورند.
درشهرهرات معتادان درسرکهاوپارکها رهگذران رااذیت میکنند ،از پیاده رو
هاوموترداران باسماجت پول میطلیند .رسمتهایی ازشهربه مح ت ناسالم وکثی
تیدیل شده که پ ُرازخریطه های ریگ ،سنگ ولیاسهای کهنه مییاشند(ص )2
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عیدالقدیرفایق هروی

مختص کاندید شدگان

شنتلی ـ ورجینیا

ای که خود راکرده ای کاندید بهر سلطنت
سلطنت برباد شد اکنون شده جمهوریت
و َه چه جمهوریتی آلوده با ظلم و فساد
اکثراعضای دولت جاهل و بی معرفت
فارد علم و تص ص فارغ از اندیشه ها
انت اب شان نیوده بهر خیر مملکت
خوی فاشیستی ورا صاحب مقامی ساخته
استفاده می کند از صـــــــیعۀ افغانیت
هست دراین مل تیعیض نژادی دایما ً
نیست در ذهن حریفان ارز انسانیت
دین اس د است هادی درتماد مملکت
ناکسان ترسی ندارند ازخدا و آخرت
ازتع ب دست بردارید تا ایمن شوید
حق شما رامی کندآراد وبصشد عافیت
طالیان وگمرهان رامی کندمغضوب خود
گر اطاعت می کنند از فررۀ وهابیت
انتحار ورتل عاد وکشتن اطفال و زن
نیست جایز در همه ادیان و هم اس میت
گرتو داری آرزوی مهتری دراین دیار
روی خود برتاب از ظلم و جفاومع یت
کل ارواد وطن باشند باهم غمشری
هر که حق زندگی دارد و حق امنیت
هست رانون اساسی رابل تعدیل و غور
رفع م هوالت الزد است و اص ح لغت
اکثریت است آمال تفوق پیشگان
لغوب اید کرد آن را هست ضد حریت
بامساوات ار شودرفتار با مستضعفین
حق ز توراضی شود این است نیکوم لحت
هر پ نی راکه داری عرضه برشورا نما
چون شود ت ویب اجرایش نما با خیریت
ملت بیچارۀ ما رنج ها را دیده است
ظلم شاهان را ت فی کن به لط ومرحمت
کرزی هرکار رابه نفع رود خودایفا نمود
ترک کن آنراکه مذمود است وهم بدعاریت
مملکت باعدل و داد توشود نعم الی د
طول عمرت ازخدا ملـــــت نماید مسئلت
تاجداران جهان رفتند یکسرزیر خاک
ناد کسری با عدالت یافت فـــر و منزلت
گرعدالت راکنی تأمین درین ماتمسرا
هر که انسان است می گوید برایت تهنیت
*****************************************
سویدن
ان من

بازسازی تپۀ پغمان عاجل نیست

دولت ناتوان کرزی بایست ده ملیون دالر خر بازسازی تپۀ پغمان را ع التاًبه
دسترس نیازمندان ومحتاجان کشوربگذارد.کاربازسازی تپۀ پغمان عاجل نیست و
دراولویت ررارندارد ،بلکه ی کارشوری وذوری پنداشته میشود ،واحساسات
وتع یات کور شوونستی درآن بیشتردخیل است.درماه حمل یعنی حین ت لیل
ازسال نووبهارنو و نوروزباستانی ،درۀ پغمان سرد ویصیندان خواهدبود،وطوریکه
الزد است ،دولت نصواهدتوانست برنامۀ خودراب ورت آبرومندانه تطییق نماید.
درُبعددیگردیده میشودعدد عقدپیمان امنیتی باامریکا ،کشوررادر ی بحران
فراگیرفروخواهدبرد ،ومشک ت ناشی ازناکامیهای دولت را ،مثل همیش ملت
شری افغانستان بدو خواهدکشید.
امروزحق اولیت بایدبه محتاجان ونیازمندان کابل ووالیات داده شود وحـیـات
خودواوالدشان ازتیاهی ن ات یابد .تعداداین مهاجرین برگشته جمع بی اشدگان
داخلی دراثرجنگهای متواترکه پاکستان بر ماتحمیل کرده ،یابعیارت واضحتـر
کرزی وبرادران طالیش برملت ستمدیده تحمیل کرده اند ،به ملیونهاتن میرسد،
لذانه خانه دارندنه نان ونه پوشاکه ،نه کلنی صحی ونه شغل معین ،نه برق ونـه
دیگر وسایل زندگی .وباوجودبار باران وبرف درکشورکه هواده درجه زیر
صفررفته ،اورگانهای دولتی هنوزازجان نییده اند ،تنهابنیادبیات است که دست
بکارشده وطی چندروزبه دستگیری ازعدۀ ازنیازمندان مطیعۀ دولتی وفابریـکـۀ
نساجی بگرامی شتافته است.
ازتوضیحات آرای بیات دانسته شدکه آنها22نقطه رادرتمـاد کشـور زیـر
پوشش ررارخواهندداد ،وبنابرین اکثریت نیازمندان ومحتاجان ازدریافت کم

محمدیوس صفا

مستی آهنگ

سپرنگفیلد ـ ورجینیا

خدنگ تیر مژگان که شد در ســـــــینۀ تنگم
که همچون الله سرتاپا به خون خویش گلرنگم
زدست گلرخان دهر صــــــد داغم به دل باشد
که از سنگین دلی هر ی به رنگی میزند سنگم
بزن چنگی به تـــــار ساز مطرب تا توان باشد
که من از فیض عشقی پای تا سر مستی آهنگم
نوا های فــــــل تازد جهانی را به شور آرد
خموشی نیست در بارد هــــمان نالیدن چنگم
نمی دانم چه سازد چارۀ نـــــازک دماغی ها
که از کم طارتی بـا از خود و بیگانه در جنگم
صفای باطنم بالیدنـــــــی دارد به خود هردد
کدورت در مزاجم نیست یاران عاری از زنگم
تکل برطرف(یوس )که بی یرانه عمری شد
خراب التـــفاتی زان دو چشم شـــوخ افرنگم
...............................................................

ک ُله داری

نمی زیید ک ُله بر خار و برخس
ک ُلـــه داری نیاشـــــد کار هرکس
ک ُ ه برداریت پیشه همان بس
برون کش ازسراین فکر ای ک ُله باز
*****************************************
محرود خواهندماند .ی خانم درمطیعۀ دولتی گفت ماتشکرمیکنیـم ازآرـای
بیات ،ولی این کمکهاهمه م ارف مارامثل کرایۀ خانه وبل برق تکافونمی کند.
کرزی میلغ سی هزاردالرکرایۀ طیارۀ سفربه افریقای جنوبی را از برادرانش
بگیردوخر مردد نیازمند درف ل سرما بنماید .
بنابرین ازدولت ناتوان کرزی ،ازشورای ملی ،ازجامعۀ مدنی واز اورگانهـای
حقوق بشروهمه سرمایه داران خی ِّر خواهشمندد تادیر نشده ،دست بسوی مردد
م ییت دیده درازنمایند وحیات آنهارااز خطرمرگ ن ات بدهند .این مسـألـۀ
حیاتی راباید درصدرهمه مسایل ررارداد ،تادرپیشگاه خداوند( ) رستگاربـود.
غفلت بیشتروکم توجهی گناه نابصشودنی است/.
****************************************
سپاه روبه افزایش معتادان موادمخدر (دنیاله ازصفحۀ ششم)
عظیم نیازی ی جوان سی ساله درحالیکه دوخریطۀ پرازبوتلهای خالی راکه
ازایران باخودآورده بود ،حمل میکرد ،به تندی ازداخل رریه عیورکـردتـا بـا
فرو بوتلها ،مادۀ طرف ضرورت خودرا بصرد .وحیداحمدی 92ساله پس از
اخرا از ایران دردوسال پیش باعظیم نیازی یک اشـد ،هـردودربـارۀ مـرگ
شص یکه آنهارضا می نامیدندوصیح همانروزفوت شده بود ،صحیت میکردند.
آرای احمدی اظهارداشت (:این سود روزاست که شص ی دراین امی میـرد).
وی بایادآوری ازامراض کشنده ،لحظۀ مکث نمود چرتی شدوچشمان خـون
گرفته ا درصورت استصوانی ا فرو رفت .هردوبداخل کمپ رفتندتاجسد
بی ان رضارامشاهده نمایندکه دری غارسنگی گذاشته شده وبای پ ستی
زردرنگ پوشانیده شده بود  .جسدرضا طوری گذاشته شده بـودکـه چـهـرۀ
الغر دیده میشد ،مگسها وزوزکنان بداخل غارمیرفتندوخار میشدند ،بـوی
ی عطرغلیظ به مشاد میرسید .آرای نیازی بااشاره به ی آدد اسکلیت نماکـه
درهمان نزدیکی دری سایۀ کم عرض درازکشده بود،گفت( :دوست رضـا
فرداخواهد م ُرد).
اگرچه اکثریت معتادان هرات ازایران واس د رلعه آمده اند ،شماری دیگـر
آنهات میم گرفته انددرحوالی مرزبمانند ،ویاتوان سفرزیاد تررانداشتند .استعمال
نشئه آوردرجامعه ریشه دوانیده تماد باشندگان اس د رلعه بدان میت شده اند.
کودکان هم شامل معتادان مییاشندزیرا دودموادنشئه آوررادیگران استنشاق می
نمایندوبناد secondhand opium smokerیادمیگردند.داکترشهاب الدین اظـهـار
کرد(:ماد مردد منطقه معتادشده اند،اگرپاپو خودراازپابکشید ،معتادان آنـرا
میدزدند ).بصاطرمشاهدۀ عمق م ییت ،داکترشهاب الدین مارابداخل کمپ برد.
ی راه مارپیچ خانه هاراکه درعقب دیوارهای گلی رراردارند ،ازهم جـدا
می سازد .اوبه ی خانۀ جدیدالتعمیراشاره کردوگفت( :این خانۀ ی راچاریر
است .هرشص یکه دراین اپاک معلود میشود ،راچاریرمییاشد .دری خانه زنی
به ناد بی بی گل دروازه را گشود ،رفت تا شوهر را که  61سال داشت ،و
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Omaid Weekly

P.O. Box 30818
Alexandria, VA 22310

Tel/Fax : (703) 491-6321
Cell:(571)435-4604
Email: mkqawi471@gmail.com

تذکرالزم  :شعرزییا ونثرسصتۀ که تحت عنوان (عشقری) ازرلم جناب استاد
سصن وادیب بزرگ زبان فارسی جناب استادواص باختری ،درصفحۀ چهارد
امیدشماره  231انتشاریافت ،به لط آرای اسد روستا به اختیاراداره گذاشته شده
بود .بدین وسیله ازایشان تشکرمی شود .اداره
*****************************************
فرستنده:استاداحمدراتب ،نیویارک
شادروان باری رایل زاده

گهوارۀ شبنم

کوته سصن که موی تو عمردرازماست

محراب ابروی تو ،محل نماز ماست

دستی به نقش پای تو دستی به دیدد اد
رش

غیار گشته اد  ،اندر هوای یار

گه در امید وصلم و گه نا امید بصت

حقا که این دو رمزنشیب وفرازماست

چون سرمه ای به چشم رریب امتیازماست

ای لط پیکرت زده صد طعنه برنسم

این آن ونی ،دومحورسوز وگدازماست
جوالنگۀ هوای تو آغو باز ماست

مژگان مشو سوار نگاهش ز نازکی
ترسم که نشکنی کمر  ،این نیازماست
زلفت به گ َرد ِخال ر ُخت حلقه زدچو مار
یا لشکر حیش ز پی ترک تاز ماست
جزجامه از رگ رگ ِ گل برتنش ندید
این ح ُسن دید از نظر پاکیاز ماست
باری مصور به اسم حقیقت فریب خلق
شوخی جلوه محرد عشق م از ماست
آبی که آبروی مرا برد  ،خورده اد
در شیشۀ حیا عرق شرد ساز ماست
*****************************************
سیاست زبانی درافغانستان (دنیاله ازصفحۀ سود)
دراواخرسالهای2231جمیعتی متشکل ازاستادان ومح لیـن دپـارتـمـنـت
شرعیات پوهنتون کابل(سازمان جوانان مسلمان)راتشکیل دادند .که پس ازمدتی
ناد آن به(جمیعت اس می افغانستان)میدل شد .بنیادگذاران جمعیـت اسـ مـی
برهان الدین ربانی ،یکی ازاستادان دپارتمنت شرعیات ازاهالی تاج بدخشان،
وگلیدین حکمتیار مح ل ان نیری مربوط به پشتونهای ایالت رـنـدزدرشـمـال
افغانستان بود .جمعیت اس می بعدابنابرتفاوتهای رومی وآیدیولوژیکی اس می
بدو شاخه ،یعنی(جمعیت اس می)تحت رهیری ربانی و(حزب اس می) تحـت
رهیری حکمتیار ،منشعب گردید.
بوجودآمدن گروهیندی های سیاسی دراین دوره تأثیرمستقیم باالی اوضاع
سیاسی افغانستان ورشدآگاهیهای رومی وزبانی درسالهای بعد داشت( /.دنـیـالـه
درشمارۀ آینده)
*****************************************
وم روف استفاده ازموادبود بیاورد.
دادمحمد ،شوهرخانم که هفت سال موادمصدراستعمال نموده است ،گفـت:
( در این جا هیروئین بسیار به آسانی بدست می آید ).خانم شکایت کنان بـیـان
داشت که شوهر هرروز او را لت وکوب میکندو پول کودکانش را بـزور
می ستاند تا مادۀ طرف ضرورت خود را تهیه کند .دادمحمد در شدت گرمـی
روز ک ه پشمی به سرداشت ،خیره خیره از ی فاصله نگاه می کرد و تیسـم
می نمود/ .

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

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

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.
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معلمین عزیز ،متعلمین ومنسوبین سابقه دارلیسۀ عالی غازی!
اینجانب م .کبیرسراج فارغ التحصیل سال 0322خورشیدی
آن لیسۀ گرامی ،به خواهش برخی ازفارغ التحصیالن قبلی،
آغازبه جمع آوری اطالعات برای تهیۀ تاریخچۀ آن
موسسۀعالی تعلیمی نموده ام ،که کاریست بس دشوار ،و
امریست که به همکاری وسیع دوستان ضرورت دارد.
انتظاردارم منسوبین سابقه دارلیسۀ عالی غازی مرادر تدوین
تاریخچۀ موردنظر یاری نمایند .شماره های تماس :
cell: 703- 598- 7891 703- 542- 8107
Email: mkseraj@gmail.com
تیم فوتبال آریانا( ...دنیاله زصفحۀ اول)
تیم فوتیال آریانای ورجینیا متشکل ازنصیه ترین بازیکنان فوتیال جوانان افغان می
باشد ،ودرگذشته هم درمسابقات ازخود برتری و شایستگی نشـان داده انـد.
آذرخش واثق مربی ومسئول تیم در مسابقات تورنتودرصحیت باخیرنگارامید،
بابیان مطالب باال ،افزود :ت شهاوفعالیتهای تیم مادربدست آوردن کپ متذکره،
در اجرای تماد روانین ومقررات تورنمنت ،باانضیاط ودسپلین فوق العاده مضمر
است .آرای واثق ازهمکاریهای صمیمانۀ اعضای تیم فوتیال آریانا یاد کرده وهمۀ
آنهاستایش نمود .موصوف از افغانهاییکه رفت وبرگشت تیمهای فوتیال ورجینیا
به کانادا رایاری پولی ومالی رساندند ،اظهارتشکرنموده وا زآنان راذی ًمعـرفـی
کرد  :محترمان عیدالکریم نظری ،مال افغان بیکری ،ان نیر اسداهلل یوسفـزی
مال افغان مینی مارکیت ،اختریوسفی ریلستیت ،نادرآتش،عطاءاهلل امیـنـی .
آرای واثق آرای واثق درپایان صحیت گفت:تیم فوتیال آریاناوسایر ورزشکاران
افغان متورع اندکه تیمهای خویش راهمیشه تقویت نمایند .
همکاران امیداین پیروزی رابهمه اعضای تیم آریاناوکلیه ورزشکاران عزیز
تیری میگویند .اداره

نافرجامی 222ملیون دالرخرج سوادآموزی نظامیان

93جنوری/واشنگتن ـ آریانانت :به گزار خورشید ،بازرس ویژه امریکا
برای بازسازی افغانستان در گزار تازه خود نگاشت ناتو ر د داشت تاپـایـان
امسال می دی تماد نظامیان افغانستان با هزینه  911ملیون دالرتوانایی خواندن و
نوشتن سطح اساسی رافراگیرند اماتافیروری  9126یش از ی سود سـربـازان
افغانستان بیسواد بودند.درگزار آمده که محو 211درصد بی سوادی نظامیان
افغانستان امکان پذیرنیست.افغانستان هم اکنون611هزارنیروی امنیتی دارد.

افزایش دستگیری قاچاقبران موادمخدر در کابل

92جنوری/کابل ـ آریانانت :به گزار راه فردا ،معاون میارزه بامواد مصدر
وزارت داخله میگوید :درطول 6ماه گذشته بیش از 11تن موادمصدر راکش و
ضیط کردند که در پیوند با این راضایا بیش از  211راچاریر نیز بازداشت شـده
اند.باز محمد احمدی افزود :بیشترین عملیاتهای پلیس میارزه باموادمصدرامسـال
درشهرکابل و دروازه های ورودی کابل صورت گرفته که درنتی ه دستگیری
راچاریران مواد مصدردر شهر کابل  21برابرافزایش یافته است.پلیس میارزه بـا
مواد مصدر در طول  6ماه گذشته دستاوردهای خوبی داشته است.

نافرجامی222ملیون دالرخرج سوادآموزی نظامیان

93جنوری/واشنگتن ـ آریانانت :به گزار خورشید ،بازرس ویژه امریکا
برای بازسازی افغانستان در گزار تازه خود نگاشت ناتو ر د داشت تاپـایـان
سال روان می دی تماد نظامیان افغانستان با هزینه  911ملیون دالرتوانایی خواندن
ونوشتن سطح اساسی رافراگیرند اما تاماه فیروری سال  9126بیش از ی سود
سربازان افغانستان بی سواد بودند.درگزار آمده محو %211بیسوادی نظامیان
افغانستان امکان پذیرنیست.افغانستان هم اکنون 611هزارنیروی امنیتی دارد .

دو طالب ماین گذار پاکستانی کشته شدند

92جنوری/پکتیکاـ باختر:دوطالب پاکستانی حین جاسازی مـایـن شـب
گذشته دروالیت پکتیکا کشته شدند .مسئول مطیوعاتی رول اردوی 916تنـدر
زون جنوب شرق گفت این حادثه زمانی به وروع پیـوسـت کـه دوطـالـب
پاکستانی درمربوطات ولسوالی برمل ،م روف جا سازی ماین کنارجـاده در
ساحه بودندکه ماین انف ارنمودوهردو کشت.

هفده طالب مسلح کشته شدند

92جنوری/کابل ـ باختر:ی منیع وزارت دفاع ملی گفت :در عملیاتهای
مشترک ت فیوی نیروهای امنیتی که در 91ساعت گذشته دربصشهای ازکشور
صورت گرفت،هفده شورشی طالب کشته شدند .این عملیاتهاکه دروالیـات
هیرمند ،لوگر ،میدان وردک ،ارزگان  ،کندز ولغمان راه اندازی گردیدبرع وه
کشته شدن22طالب مسلح 2 ،نفردیگرشان زخمی و22طالب مسلح دیگرتوسط
نیروهای امنیتی بازداشت شدند.این عملیاتهابه منظورپاکسازی مح ت ازوجود
شورشیان طالب راه اندازی شده بودکه طی آن مقداری مهمات و موادانف اری
نیزبدست نیروهای پلیس افتاده است.

حمله مهاجمان انتحاری به پایگاه آیساف

92جنوری/رندهارـ آیانانت2 :مهاجم انتحاری به پایگاه نیروهای آیساف در
ولسوالی ژیری حمله کردند .مهاجم نصست باموترمملو از موادمنف ره خودرادر
مقابل دروازه پایگاه منف رکردو2مهاجم حمله نمودند.درگیری 21دریقه ادامـه
داشت وتماد مهاجمان که یونیفورد نظامی آیساف به تن داشتندکشته شدند.

سندامنیتی بر جوسیاسی افغانستان سایه می افگند

92جنوری/واشنگتن دی سی ـ صدای امریکا :جن ساکی ،سـصـنـگـوی
وزارت خارجۀ امریکادرپاسخ به اینکه ترجیح امریکابرای امضأی این سندرئیس
جمهوربرحال یاآیندۀ افغانستان است گفت:اولویت عمده ،داشتن ورت کافـی
برای پ نگذاری های الزمی ایاالت متحده ومتحدین ناتواست واگراین سندسال
گذشته یا بسیارپیشترازانتصابات افغانستان امضامیشد ،مردد افغانستان میتوانستنـد
بااطمینان خاطربه پای صندویهای رای بروندواین موضوع گرییانگیر جریانـات
سیاسی افغانستان نمیشد.

تصاویرحمله هوایی در شمال کابل بیربط است

93جنوری/نیویارک ـ بی بی سی:روزنامه نیورک تایمزگزار داد گزار
ت ویری ریاست جمهورافغانستان درباره کلی حمله هوایی به روستای وازغر
والیت پروان به رسانهها نادرست ودو عکس این گزار نیزمربوط به سه سال
ریل است .ریاست جمهوری افغانستان تاکنون در این باره واکنش نشان نـداده
است.درگزار این روزنامه آمده که طالیان همواره گزار های حمله نـیـرو
های امریکایی رابه غیرنظامیان نشرمیکنندکه شامل ت اویری ازخانههای تصریب
شده وخون آلود ،اجسادتکه تکه شده ونوارهای ت ویـری از خـاکسـپـاری
افرادیست که هیچ مدرکی بردرستی این اسنادوجود ندارد.این روزنامه بااشاره
به نشرگزارشهای دولت افغانستان درباره کشته شدگان غیرنظـامـی دروالیـت
پروان نوشت اینیارحکومت افغانستان کار مشابه طالیان را ان اد دادهاسـت .بـه
گزار این روزنامه در این حمله هوایی دو خانه تصریب و دو کودک نیز در
یکی از این خانهها کشته شده اند.گزار افزودکرزی دیروزنیزدرکنفـرانـس
خیریا بااشاره به گزار اخیرپروان ،خطاب به خیرنگاران درکابل گفـت:
ویدئو رادیدهاید؟ زنانیکه صورتش نیست؟ آنان نیزفرزندان این خاک بودند.
ب یرسالنگی والی والیت پروان گفت درحمله والیت پروان اعضای ارشـد
گروه طالیان کشته شدندوهیات حقیقتیاب دولت درگزارشش به رئیس جمهور
کام ازطالیان حمایت کرده است .بگفته اوتعداد کشته شدگان غیرنظامی تنهادو
کودک بوده وادعای کشتاربیشتر غیر نظامیان حقیقت ندارد.
نیروهای ناتوگفتنداین حمله هوایی به درخواست نیروهـای ارتـش مـلـی
افغانستان به منظورن ات جان سربازان کماندوی این ارتـش انـ ـاد شـده و
درخواست پوشش هوایی زمانی صورت گرفت که ی مشاورامـریـکـایـی
ارتش افغانستان وی سربازارتش ملی افغانستان کشته شدند.
دفترکرزی هیاتی رابرای بررسی این حادثه به والیت پروان اعزاد کرد .این
هیات پس ازتحقیق گزار دادکه 29غیر نظامی در نتی ه بمیاران نـیـروهـای
امریکادراین حادثه کشته شدهاند .عیدالستار خواصی که ریاست این هیات رابه
عهده داشت گفت مردد شب را به دلیل ادامه بمیاران دربیرون ازخانهها سپـری
کردندوادعاکرده در این حادثه 21خانه ویران شده است.والی پروان به ایـن
روزنامه گفت هیچی ازاعضای هیات انتصابی رئیس جمهورافغانستـان بـرای
تحقیق به دره ناامن وازغر نرفتندو حتی آرای خواصی نیزراننده ومحافظ خود
رابه این دره فرستادتا بامردد م احیه کند ،عکس بگیرد و ت ویر برداری کند.
این روزنامه نوشت آنچه هویداست اینست دوت ویری که بعنوان عکسهای
افرادرربانی شده دردره وازغر نشرشده ،مربوط به این حادثه نیست ،زیرا ایـن
ت اویر مربوط به سه سال ریل است.یکی از ت اویرمربوط به مراسـم خـاک
سپاری رربانیان دری حمله هوایی ناتو درسال 9112بودکه دروالیت رنـدوز
توسط گیتی امیج Getty Imagesگرفته شده ودرم له تایمزبه تاریخ 1سپتامیر
سال 9112نشر شد .در این حمله 21غیر نظامی کشته شده بودند.عکس دود
که کمی خیره ومربوط به دوکودکی است که درکفن پیچانده شدهانـد .بـر
اساس همین گزار این عکس سالهاست که دروبسایتهابناد کشتار غیرنظامیـان
توسط حمله هواپیماهای بدون سرنشین درپاکستان استفاده شده واکنون دولت
افغانستان وطالیان ازآن استفاده میکنند.نیویورک تایمزمینویسداین عکـس دو
روزپیش ریل از اینکه دولت ت اویر رادرسی دی کپی وبه رسانهها ارسال کند،
در وبسایت طالیان نیز در ارتیاط به همین حادثه استفاده شده بود.
ایمل فیضی سصنگوی کرزی به نیویارک تایمز گفت این اولین بار است که
میشنود بعضی از اسناد مربوط به این حادثه تقلیی بوده.
ت اویری که توسط دفتر رئیس جمهور به رسانهها ارسال شـده شـامـل 2
عکس دیگروی ویدئو است .در این ویدیو مراسم خـاکسـپـاری را نشـان
میدهد وخانههای که ویران شدهاند .این ویدیو ت اویر زنی را نشان میدهـد
که صورتش کام نابود شده است.
نیویورک تایمزنوشته فایلهایکه دراین سی دی است نشان میدهد که بتاریخ
22دسمیرسال 9126ای ادوحدودیکماه ریل ازحمله هوایی بوده که رابل اعتماد
نیست .تاریخ عکسهانیزاپریل 9121رانشان می دهد و ثیت ت اویر ویدیویی نیز
غیر رابل اعتماد است.
نیویارک تایمزافزوده که حتی اگرت اویرویدیویی مربوط به وازغرباشد،
نیزهیچ شواهدوجودنداردکه نشان دهداین افراددرحمله هوایی کشته شده و یا
اینکه در کداد حادثه دیگر.یکی ازاعضای هیات به نیویارک تایمزگفت هیـچ
تحقیق درکارنیوده ورئیس جمهورتنهابه گفتههای آرای خواصی گـو داده
است.
در همین حال دفترکرزی امروز اع د کردکه اوباتعدادی ازخـانـوادههـای
رربانیان اخیربمیاران نیروهای خارجی درولسوالی سیاهگردغوربنددیدار کردو
در موردچگونگی آن حادثه بااین افراد گفتوگو کرده است.

اشتراک هفته نامۀ امید
بهترین تحفه برای دوستان است.

کرزی :امریکا درحمالت تروریستی دست دارد

92جنوری/کابل ـ آریانانت :کرزی باورداردکه امریکادرعـقـب بـرخـی از
حم ت تروریستی مرگیار در افغانستان دست دارد .به گزار آریانا ،روزنامـه
واشنگتن پست به نقل ازی مقاد ارشددر کاخ ریاست جمهورنگاشت کـرزی
فهرستی ازحم تی راترتیب داده که برباور او درسازماندهی آن امریکا نـقـش
دارد تاحکومت ویرا تضعی کند .اماسصنگویش گزار واشنگتن پست وتهیه
فهرستی از حم ت انتحاری توسط کرزی را رد میکند.سفیرامریکادرکابـل و
فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان این اتهامات را به دور از عقل و منطق
می دانند.

اعمارذخیره گاه استراتژیک غله در چغچران

92جنوری/غورـ آریانانت:وزارت زراعت،آبیاری ومالداری ی باب ذخیـره
گاه ستراتژی غله راباظرفیت 1111متری تن در شهر چغچران مرکز والیت
غور اعمار و به بهره برداری سپرد.سرپرست ریاست زراعت غورهنگاد افتتـاح
ذخیره گاه گفت :هدف از اعمار این ذخیره گاه ،نگهداری مـوادغـذایـی در
حاالت اضطراری مییاشدکه بابهره برداری ازآن مشکل نگهداری غله مورد نیاز
درمرکزغورمرفوع شده درحفظ تعادل ریمت وتامین دسترسی مردد به مـواد
خوراکی در وضعیت های اضطرار کم میکند.به گزار وزارت زراعـت،
این ذخیره گاه بامحلقات دیگر آن ،به شمول تعمیر اداری و دیوار احاطه بـا21
مترطول و  91متر عرض دارد در مساحت  9هزارمترمربع زمین اعمار شد.هزینه
مالی این ذخیره گاه ستراتژی 92ملیون افغانی مییاشدکه از بودجه انکشـافـی
وزارت زراعت پرداخته شده است.اعمارذخایرستراتژی دروالیات دوردست
یکی ازاهداف وزارت زراعت است وتابه حال ،در چندین والیـت بشـمـول
بدخشان ،رندوز ،بامیان ،دایکندی ،وتصاراعمار ذخایر استراتژی زیـردسـت
گرفته شده است.

رهایی زندانیان بگرام (بی احترامی)به محاکم ست

92جنوری/کابل ـ صدای امریکا :رهایی 62زندانی ازمیان 22زندانی تـوسـط
کمسیون رسیدگی به دوسیه های زندانیان انتقادشدید نیرو های امریکاونگرانی
کمسیون مستقل حقوق بشررادرپی دارد .رفیع اهلل بیدار ،سصنگوی کمسـیـون
مستقل حقوق بشرگفت درموردرهایی یاعدد رهایی زندانیان وم رمین تنها نهاد
های عدلی ورضایی حق ت میمگیری رادارند .این کمسیون همچنان ازرهایـی
دست معی این زندانیان ابرازنگرانی کرده میگویددوسیه های هرزندانی باید بـه
صورت جداگانه مورد ارزیابی ررار گیرد .نگرانی داریم که ردمهاوی جریان
عدالتی کامل که ماتوروع داریم مراعات نمیشود ،مانگرانی داریم ازایـن رهـا
شدنی که فرهنگ معافیت رادرکشورتقویت میکند ،دراین صورت است کـه
مایکیاردیگربه نقض حقوق بشر کم میکنیم.کمسیون مستقل حقوق بشرمی
گوید درصورتیکه دوسیه ها ب ورت درست ارزیابی نشودوم رمین درنتی ـه
این اردامات بدون سپری کردن ی پروسه عدالتی رهاشوند ،آنان به م رمین
متکرر تیدیل شده به جرایم خطرناکتری دست خواهند زد.
نیروهای امریکابانشراع میه رهایی این زندانیان راخطرجدی به امنیت تـلـقـی
کرده وگفتندافرادی اززندان رهاشده اند که دست شان به خون افغان ها آلوده
است .این نیروهادراع میۀ خودصدور فرمان رهایی این زندانیان رامـحـکـود
کرده گفتنددرمیان رهاشده ها افرادی وجوددارندکه اسناد و مدارک روی بـر
علیه آنان وجود دارد که نیاز به پیگرد عدلی و رضایی دارد.به اساس این اع میه
رهایی فرارانونی محیوسین گامیست به سوی عقب گرد حاکمیت رـانـون در
افغانستان.نیروهای امریکادراع میه خودگفتند 11%این 22زندانی که 62تن شان
فرمان رهایی رادریافتند ،درمنازعات بازداشت شده ومستقیما ًدرحم ت تصرییی
شرکت داشتندیاکسانی اندکه درکشتار 12غیر نظامی ونیروهای امنیتی افغـان
دخلیل بوده اند61% .این زندانیان مستقیما ً درحم تی شرکت داشتندکه درآن
نیروهای امریکایاائت ف کشته و زخمی شده اند.درمیان 62زندانی که فرمـان
آزادی شان صادرشده 22تن شان درتولید موادمنف ره دست داشته و سه تـن
شان درحم ت مسقیمی شرکت داشتندکه درآن 22سربازاردوی ملی کشـتـه
شدند.
اماعیدالکشوردادرس ،عضو کمیته ارزیابی دوسیه هـای زنـدانـیـان بـگـراد
میگویدهیچ دوسیه علیه این زندانیان وجودنداردوانتقادات در مورد را ادعـایـی
بیش نمیداند .اومیگویداتهامات فقط ادعااستند ،در رالب ی ادعا باری مـانـده،
مابسیاربرایشان مورع دادیم ،همینقدر ورت که دوسیه هاتحت بررسی مـارـرار
داشت ،اگراسنادی میداشتند برایماروان میکردند ،برای ماارگانهـای مـحـتـرد
کشفی گفته که در مورد اینها حتی ی اط ع هم نداریم.
کرزی بصاطررسیدگی به سرنوشت محیوسین این زندان کمیته رسیدگـی بـه
دوسیه های زندانیان را طی فرمانی ای اد کرد.این کمیته ریل ازاین 311زندانی
بگراد راکه توسط نیروهای خارجی به اتهاد دست داشتن درحم ت تصرییـی
وعضویت گروه طالیان بازداشت شده بودند ،به دلیل آنچه نیود اسناد کافی برای
نگهداری آنان گفته شده رهاکرد .رهایی زندانیان درآن مرحله نـیـزواکـنـش
نیروهای امریکا رادرپی داشت و این نیروها 22زندانی را خطرناک و تهـدیـد
جدی برای امنیت گفتند و خواستار عدد آزادی آنان شدند.

