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ART THROUGH AGES
IN AFGHANISTAN

تألیف استاد حامدنوید به زبان
انگلیسی در دو جلد موجود است.
عالقمندان باما تماس بگیرند

بیمۀ استیت فارم

چشم حقیقت گشای ،بین که تجالی کیست وین همه خلق جهان ،واله و شیدای کیست
صورت حق تافته ست دربشرهست ونیست وآنهمه در جستجو ،کاین رخ زیبای کیست
مصر دلم پر ز شور آمـــــده است از ازل بر سر بـازار جـــان ،مایۀ سودای کیست
ناظــر این بی نظیر دیــدۀ بینای کیست
شاهد معنی ماست زیـــب صـور ها شده
حضرت توحید ذات ،در نظــرم بی حجاب آمده از شور عشق ،هستی یکتای کیست
از دیوان»شور عشق « حضرت شیخ سعدالدین انصاری رحمه اهلل علیه

حمایت باشندگان کوهدامن از سیاف

14فبروری/کابل ع طلوع نیوز:مسؤالن ستادانتخاباتی سیاف روز پنجشعنعبعه
گفتندقرارست پیکارهای انتخاباتی این نامزددروالیات دیگر نیزگسترش یابعد.
نامزددیگردر انتخابات داوود سلطان زوی ازمردم خواست به کسی رأی بدهند
که جنایتی مرتکب نشده بااد.اماری ازبااندگان ولسوالی کوهدامن کابل در
گردهمایی های جداگانه ازبرنامه های عبدالرب رسعول سعیعاف حعمعایعت
کردند.نماینده مردم کابل درمجلس نمایندگان انور اوریاخیل گفعت :معن از
قومندانان ومولوی صاحبان ومهمانان که در اینجا آمده اند میخواهم که به استاد
رای دهند.
محمدداوودسلطان زوی نیزبرنامه هایش رابه اماری ازبااندگان اهرکعابعل
بیان کرد.سلطانزوی گفت:اگرمن پیروز اوم پوهنتونها را از وضمیت کالسیک
بیرون خواهم کردوممیاری خواهم ساخت ،به مرکز فن نوین مبدل خواهند اد.
والیات ننگرهار ولغمان نیزگواه پیکارهای ستادهای انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و
زلمی رسول بودند.نماینده مردم ننگرهاردرمجلس نمایندگان حضعرت ععلعی
گفت :اگررای تانرانادرست استممال کنیدبه نزد خداو پیامبرپاسخگوخواهیدبود،
پس به کسی رای دهیدکه صادق بااد وبه وطن خدمت کند.ستادانتعخعابعاتعی
اارف غنی احمدزی نیزدروالیت نیمروزبا هوادارانش دیدارکرد.

سناتورامریکا :ممکن کرزی عمدا ًدرصددتیره شدن
روابط امریکا و افغانستان باشد

11فبروری/واانگتن دی سی ع صدای امریکا:یک مقام اراد استخبعاراتعی
امریکامیگویدکرزی حاضرنیست موافقتنامه امنیتی میان ایعاالت معتعحعده و
افغانستان رابه امضابرساند .این کارسبب خواهد ادتاروابط درازمدت بیعن دو
کشوردرحالیکه عساکرامریکادرصدد خارج ادن از افغانستان اند  ،به وضع نعا
مملومی باقی بماند.جیمزکلپر ،ر یس اداره استخبارات امریکا به سناتوران گفت
این موافقتنامه تازمانیکه کرزی بقدرت است به امضانخواهدرسید ،کلپر میگوید
به عقیده او ،که لزوما ربه مشی حکومت امریکا ارتباطی ندارد ،کرزی نمیخواهد
این سندرابه امضا رساند.اداره اوباماتهدیدکرده که اگرتوافقنامه به امضانرسد در
آنصورت امریکا به حضورش به صورت کامل در افغانستان خاتمه می بخشد.
درحال حاضر درایاالت متحده حمایت ازحضورنظامی امریکا در افغانستعان
نزدامریکاییهادرپایین ترین حدرسیده و رفتارکرزی وضع بد رابدترمیسازد .این
مطلب راکارل لیوون ،ر یس کمیته خدمات نظامی که یک دموکرات اسعت
بیان دااته است .میگوید:تاحال کرزی ازامضای سندتوافقات دوجانبه امنیتی ابا
ورزیده واین سندی است که اوباآن موافقت کرده بود .کرزی درعین حال در
بیانیه های خودمطالبی رابیان دااته که سبب بیزاری مردم ایاالت متحده امریکا
از تداوم کمکهای این کشور به افغانستان اده است .لیندسی گراهام ،سنعاتعور
جمهوریخواه بصورت پوست کنده گفت به فکراوکرزی عمدا ر میخواهد ایعن
روابط تیره اود ،گراهام از مردم افغانستان خواست تا این مطلب را درک کنند
که اوخواهان روابط مماونتی ،سیاسی ،اقتصادی و نظامی با افغانستان می بااد .

حمایت منصورنادری و اتمر از احمدزی

14فبروری/کابل ع طلوع نیوز:رهبرفرقۀ اسماعیلیان سیدمنصور نادری روز
پنجشنبه گفت:من ازتمام مردمان اسماعیلیه وحامیان مان میخواهم بادلبسعتعگعی
ادیدبه پای صندوقهای رایدهی بروندورأی اان رابرای پیروزی اارف غنعی
احمدزی به صندوقها بریزند.اارف غنی گفت درصورت پیروزی در انتخابات
1393تمام زبانهای سوم رارسمی خواهدساخت و به محرومیتهاپایان خعواهعد
بخشید .او گفت:این وحدت ملی راکه امروزدراینجا تبارزدارد با خون خود و
آخرین قطره خون خود حفظ می کنیم و توسمه خواهیم داد .

کمک  34ملیون دالری جاپان به میدان هوایی کابل

4فبروری/کابل ع باختر:امروزموافقتنامۀ دروزارت خارجه به امضاء رسیدکه
به موجب آن جاپان43ملیون دالررابخاطرتوسمه و بازسازی میدان هوا ی بعیعن
المللی کابل به مصرف میرساند.وزیرامورخارجه قبل ازامضاءاین توافعقعنعامعه
گفت جاپان43ملیون دالررادربخشهای ساختمان ترمینل وخریدبرخی تجهیزات
چون مااینهای اکسری دروازه های بررسی امنیتی وموترهای بس به مصعرف
میرساند.جاپان دومین کمک کننده درافغانستان میباادکه تاحال حدود  5ملیارد
دالرافغانستان رادربخشهای مختلف کمک نموده که صدملیون دالرآنرادرمیدان
هوایی بکابل به مصرف رسانده است.به گفته او ،سفیرجاپان درکنفرانس توکیو
تمهدنمودکه 9ملیارددالر را تا سال  2117به افغانستان کمک می نماید .
بمدا ر هیروتاکاهاای سفیرجاپان گفت :میدان هوایی کابل دروازه افغانستعان
باجهان بوده وکمکهای مابه این میدان نمادی دوستی میان مردم جاپان وافغانستان
میبااد.کمک جاپان به این میدان بمنظوراحیای منزل دوم بعخعاطعربعرگشعت
مسافرین دروازه های امنیتی ،توسمه میدان ومااینهای کنترول مسافرین میبااد .

تدویرکمسیون آمادگی برگزاری جشنواره غزنی

5فبروری/کابل ع باختر :بریاست داکترسیدمخدوم رهین وزیر اطالعات و
فرهنگ جلسۀ کمسیون آمادگی برگزاری جشنواره غزنی امروزدایراد .داکتر
رهین گفت درین نشست پیرامون بازنگری آمادگیهای الزم بعرای بعرگعزاری
جشنواره بحث گردیدتابتوانیم به همکاری وزارتها ونهادهای ذیربط جشنوارۀ هر
چه اایسته تری رادر هفته اول ماه حوت دروالیت غزنی برپانماییم .انجعنعیعر
محمدیوسف پشتون مشاورریاست جمهوردرامورساختمانی ضمن قدردانی از
کار کردهای وزارت اطالعات وفرهنگ ووالیت غزنی ،نظریات خعودرا در
رابطه به تسریع روندآمادگیهای الزم ابرازکرد.
موسی خان اکبرزاده والی غزنی نیزپیرامون کارهای انجام اده در آنوالیت
وپروژه های نیمه تمام اااره کرده ،خواهان توجه نهادهای کعه کعاربعرخعی
ازپروژه های آنهادروالیت غزنی نیمه تمام مانده ،اد.

نخستین مناظرۀ پنج کاندید ریاست جمهور برگزار شد
 5فبروری/کابل ع بی بی سی:پنج کاندیدریاست جمهوردراولین معنعاهعره
تلویزیونی طلوع نیوز ،اب سه انبه ااتراک کردند .این کاندیدان برمسایلعی
چون اوضاع امنیت داخلی وسیاست بمداز انتخابات سال آینده بحث وگفتعگعو
کردند .بحثهای نامزدان اامل مسایل چون امنیت ،فساداداری ،حقوق زن وقرار
داد امنیتی کابل و واانگتن که اجازه بودن نیروهای امریکارابمداز 2114میدهد،
بود.آنان برای 2ساعت به سئواالت مجاهدکاکر ،گرداننده برنامه پرداختند.

احمدزی ،وردک ،رسول ،کرزی وعبداهلل درنخستین مناظرۀ تلویزیونی

عبداهلل عبداهلل ،نفردوم درانتخابات  ،2119قیوم کرزی برادرر یس جمعهعور
فملی ،اارف غنی احمدزی وزیرمالیه اسبق ،زلمی رسول وزیرخارجه اسبق و
عبدالرحیم وردک وزیردفاع اسبق ااتراک کنندگان این مناهره بودند .اعش
نامزدریاست جمهوری دیگر به زودی درمناهرۀ دیگر ااتراک خواهند.
موضوع امنیت ،نقطه اساسی مناهره بود ،این درحالیست که قوای ناتودربمد
ازسال 2114ازافغانستان خارج میشودو مسئولیت به قوای امنیتی افغان انعتعقعال
میکند.قیوم کرزی دررابطه به امنیت گفت :ما برآوردن امنیت ،مبارزه بافسادو
بیکاری کواش میکنیم ،چیزهایکه برامنیت تاثیرگذاراست.عبداهلل گفت :ما به
یک راهکارواضح در رابطه به آوردن صلح ضرورت داریم ،ماضرورت به دادن
نقش مردم درامنیت داریم .به سطح منطقه ،بزرگترین خطرالنه های تروریستی
است .به سطح بین المللی ،کمک وحمایه برای قوای ما است.
اارف غنی گفت :ما باید بین صلح وامنیت تفکیک کنیم .توانایی های قوای
امنیتی افغانستان خوب است .مابه پاسخدهی بیشتر ضرورت داریم .ارتقادرقوای
امنیتی بایدبراساس اایسته ساالری بااد ،مادرحمایه ازقوای مان به اعفعافعیعت
ضرورت داریم .زلمی رسول گفت :سیاست دوجنبه دارد داخلی و خارجی .بر
عالوه آوردن صلح ،ما ضرورت به توانمندی قوای امنیتی افغان داریم ،به ابعزار
بیشترضرورت دارند.عبدالرحیم وردک گفت:ما ضرورت به بهبودقوای هوایی
داریم تامشکالت لوژیستیکی حل اود .ماضرورت به تحکیم تمام قوای خعود
داریم وضرورت به قوای امنیتی قوی داریم تابتوانندامنیت افغانستان رابگیرندو
هم ازمنطقه را.دولتداری خوب ،راد اقتصادی ،کنترول مدنعی و ااعتعراک
مردمی به امنیت می انجامد.
دررابطه به گفتگوباطالبان ،تقریباتمام نامزدان نظریات مشترک دااتندوهرپنج
نامزد خواهان مذاکرات بااورایان ادند وخواستار قطع روابط اان باگروههای
هراس افگن چون القاعده ادند.درحالیکه احمدزی کشتارمردم بیگناه وحمالت
انتحاری رانکوهش کرد،گفت بمضی ازطالبان ازخاطرفسادوبیمدالتی سالح بعر
دااته اند.درپاسخ اینکه آیا طالبان دامن مردم افغانستان هستند ،رسول به طعور
غیرمستقیم گفت کسانیکه مکاتب را می سوزانند ،اطفال مان را می کشند ،مردم
بیگناه و عساکر مان را کشند ،آنها دامنان هستند.
عبداهلل خواهان یک پروسه افاف صلح باطالبان اد ،اماگفت :ما باید واضح
بسازیم کسانیکه صلح نمیخواهند ،چاره دیگری جزمبارزه با آنان نیست.کثریت
ااتراک کنندگان نیزازگفتگوهای صلح حمایه کردند  .نتیجه نعظعرسعنعجعی
ااتراک کنندگان نشان میدهدکه  %29ازجنگ دوامدار علیه طالبعان حعمعایعه
کردند %41 ،ازگفتگوهای صلح حمایت کعردنعد و  4.%29دیعگعرازدولعت
مشترک با طالبان حمایت کردند.
دوموضوع دیگرکه موردبحث قرارگرفت ،عبارت ازاقتصادوفسادبود .احمد
زی وکرزی تمهدبستندکه دردولتهای اان پاسخگوبااد .این درحالیسعت کعه
وردک بطورمشخص خواهان ساده ساختن دیوان ساالری و تفتیش مالی اد.
پیمان امنیتی دوجانبه درمرکزگفتگوهاقرارگرفت وتمام کاندیدان حمایعت
اانرااعالن کردند.کرزی تاحال ازامضای پیمان خودداری کرده است.درحعال
حاضراز 81111نیروی خارجی درافغانستان47111 ،تن اان امریکایی هستند.

حاصالت زعفران سرپل افزایش یافت

13فبروری/سرپل ع باختر:حاصالت زعفران دروالیت سرپل ،امسال نسبت
به سال گذاته افزایش یافته است.کشت زعفران ازپنجسال بدینسو دروالیعت
سرپل ترویج یافته واکثر مردم مصروف کشت این نبات باارزش هستنعد واز
حاصلدهی وکیفیت کشت اان نسبت به نباتات دیگرراضی میبااند ،زیعراهعر
سال حاصالت زعفران نسبت به سال گذاته افزایش مییابد .خیرمحمعدر عیعس
انجمن زعفران کاران آنوالیت گفت علت افزایش زعفران حاصلعخعیعزبعودن
خاک وابتکار های ریاست زراعت وآبیاری دربخعش زراععت وهعمعکعاری
کارمندان فنی آن ریاست میبااد .پیاز زعفران ازسوی موسسه داکا وصعلعیعب
سرخ به همکاری ریاست زراعت وآبیاری به دهقانان توزیع اعده و درحعال
حاضر در121قطمه زمین مردان ودر 62قطمه زمین دیگرزنان مصروف کشت
زعفران میبااند .هرقطمه زمین زعفران نیم جریب است که درآن چعهعارصعد
کیلوگرام پیاز زعفران زرع میشود.
زعفران گیاهی است که درمناطق نسبتا رگرم ونقاطیکه دارای زمستان هعای
مالیم وتابستان گرم وخشک بااد ودرممرض بادهای سرد قرار ندااته بااد ،
زرع می اود.

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
حیات ،تجارت

چیـــــــستان !

درکشورهای پسماندۀ مثل ایاالت متحده ،آلمان ،فرانسه وغیره ،به خاطرقحط
الرجالی مفرط ،وموجودیت حکومات مستبد وبیکفایت ،معمعمعوال ر دروقعت
انتخابات ،فقط دونفر ،وبه ندرت سه نفربرای مقام ریاست جمهورکشعوراعان
تالش میکنند ،وبازهم بخاطرهمان قحط الرجالی مفرط ،مردم بیچارۀ این کشور
های پسمانده ،مجبورمیشوند تا حتی گاهی به کدام زن هم مقام نخست حکومت
رابدهند ! مگر درکشورپیشرفته و پ ُر (رجال) افغانستان ،همین حاالیازده رجعل
کاندیدمقام ریاست جمهورمی بااند ،وماااءاهلل هیچ(رجاله) ای هعم جعر عت
نکرده تا داوطلب آن کرسی گردد !!
دربین کابلیان عزیز چندین اصطالح خوب وناخوب وجوددارد ،کعه بعرای
توصیف یا تخفیف بمضی عوام (ک َل النمام) بکاربرده میشود ،که معارا دریعن
ممروضه کاری به خوبی وبدی آنهانیست و ،فقط به سببی که یکی ازمتفکرین
بیکار لست آن اصطالحات یا واژه ها را ،بمنوان صفت هریک ازکاندیداها جمع
آوری کرده ،وبرای نشر فرستاده ،بمنوان (چیستان) به نظر خوانندگان گرامعی
رسانیده میشود ،بدین قرار1 :ع چپه ااخ ِ ز ِیر َک2 ،ع دانگه یی 3 ،ع دبنگ 4 ،ع
چوتار 5ع چتاق 6 ،ع چُل َرک 7 ،ع ل َتیره 8 ،ع غولدنگ 9 ،ع ل َند َه ه ُعور11 ،ع
دَب َعه11 ،ع چوکره  .تااینجا را اوخی حساب بشمارید .
امامجلۀ فرانسوی (خبرهای افغانستان) درامارۀ ماه دسمبر2113خود ،سن هر
یازده کاندیدای ریاست جمهورافغانستان راانتشار داده ،که ترجمۀ آنرا بنابر لست
تهیه ادۀ کمسیون انتخابات ،درقرعه کشی آن کمسیون ،ذیال ر به نظرگرامی تان
میرسانیم  :1 :داکترعبداهلل عبداهلل 53ساله :2 ،محمدداوود سلطان زوی 61ساله،
 :3سترجنرال عبدالرحیم وردک  68ساله :4 ،عبدالقیوم کرزی 56سعالعه:5 ،
داکتراارف غنی احمدزی  64ساله :6 ،محمدنادرنمیم (غیر مشخص) :7 ،داکتر
زلمی رسول  71ساله :8 ،قطب الدین هالل  61ساله :9 ،محمدافیق گعل آغعا
ایرزی  59ساله :11 ،استادعبدالرسول سیاف  67ساله :11 ،داکترهدایت امیعن
ارسال  71ساله .
یادداات  :به نظرمیرسداقال ر دو کاندیدا سالهای تولدخود را دستکاری کعرده
وکمتر ازسن حقیقی خویش دراسناددرج کرده اند :اارف غنی احمعدزی و
محمدداوود سلطان زوی  .چنانچه هموطنانی سن حقیقی این دوکاندیدا وااید
هم کاندیدان دیگررا در دسترس دااته بااند ،لطفا ر به ادارۀ امید بفرستند .

مککین :از روش کرزی متاثر هستم

 7فبروری/واانگتن دی سی ع صدای امریکا:جان مککین ،سنعاتعور اراعد
جمهوریخواه میگویدازمباحثات کاندیدهای ریاست جمهوری افغانستان اطمینان
حاصل کرده که توافقنامۀ امنیتی دوجانبۀ میان کابل وواانگتن بمد از انتخابات
ریاست جمهوری امضا میگردد.او درمصاحبۀ بابخش دری صدای امریکا گفت
هریک ازنامزدان ریاست جمهورافغانستان درمباحثۀ تلویزیونی که دااتندگفتند
خواهان امضای توافقنامه برای حضورنیروهای امریکادرافغانستان اند .امامککین
تاکیدکردکاندیدهابایدازمدت زمان حضورنیروهای امریکادرافغانستان آگاهی
حاصل کنند.وی باورداردکه نیرو های نظامی کشورش درافغانستان حضور دراز
مدت دااته بااند ،اما در جنگ دخیل نشده و تلفاتی را متقبل نگردند.
چندی پیش ،جان مککین درمصاحبۀ باسی ان ان گفته بودکه از خبر ارتباطات
سری حکومت حامد کرزی با طالبان متمجب نشده است .مککین بعه صعدای
امریکا گفت ر یس جمهورمتوجه آیندۀ خود و خانواده اش است .به بعاورایعن
عضوسنای ایاالت متحده ،امریکاییها کارهاییراانجام دادند که باعث عدم اطمینان
کرزی اده است .او افزود:ازروش کنونی کرزی متاثراست ،قهرویاعصبانعی
نیست .کاش میتوانست ازاین بهترعمل میکرد .اما بمضی دالیل منطقعی بعرای
عملکردهایش موجوداست وآن تردیدوسردرگمی آینده میبااد .به گونۀ مثال:
رقم نامشخص عساکر ،توضیحات درموردعملیات نظامی -مطابق به توافقنامعۀ
امنیتی -که روان نیست.
روابط کابل وواانگتن درین اواخر به تیرگی گراییده است .به گفتۀ سناتعور
امریکایی ،ر یس جمهور اوباما و همتای افغانش از ماه جوالی به ایعنعسعوبعاهعم
صحبت تلفونی ندااته اند.مککین به این باور است که آغازبیگانگی روابط میان
کابل وواانگتن درانتخابات ریاست جمهوری 2119برمیگرددکه درآن کرزی
فکرکردامریکامی خواهددرانتخابات دستکاری کندواو راازصحنه بردارد .امعا
روابط این دومتحد درست زمانی بیشتر به خرابی گرایید که نخستین گام علنی
برای آغاز مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان با ناکامی مواجه اد .در
آن مذاکرات ،طالبان لوحۀ امارت اسالمی را در عقب دیوار دفتر طالبان در قطر
نصب کردند که با مخالفت ادید ریاست جمهوری مواجه اد.
مککین گفت:آنچنانیکه من می بینم،کرزی بیشتروبیشتر ،به نظرمن ،غیرمنطقی
اده میرود .امابرای این اعمال واقدامات غیرمنطقی ،یک اساس وجعود دارد.
مککین باورداردکه کرزی بخاطرنحوۀ گشایش دفترطالبان درقطربسیارعصبانی
اده بود و دلیلی برای عصبانیت وی وجودداات .اماتاسف من اینجاست کعه
آن رویدادکرزی را بیش از حد به مسیر نادرست و غلطی سوق داد .

 91طالب درننگرهارکشته شدند

12فبروری/جالل آبادع رادیوآزادی :درجریان عملیات مشترک نیرو هعای
افغان وخارجی درولسوالی ایرزادننگرهار19طالب کشته ودوطالب زخعمعی
ادند.یک مسئول مطبوعاتی قول اردوی  211سیالب گفت نیروهای کماندو
این عملیات راصبح دیروزآغاز کرده بودند که اب گذاته به پایان رسید .درین
عملیات نیروهای آیساف و مبارزه علیه مواد مخدر نیز ااتراک کرده بودند.
ذبیح اهلل مجاهدسخنگوی طالبان کشته ادن 17وزخمی ادن 6طالب را تایید
کرده امامیگویددرین عملیات11نفرازنیروهای امنیتی نیز کشته اده اند.

هفته نامۀ امید

محمدکبیر نمیم
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شمارۀ 769
سکرمنتوع کالیفورنیا

جبن ،جنون یا جنایت ؟

نظام فرتوت ،متحجر ومنحط قبیله بازهم به سوی یک آزمون ناکام دیگر !
دست نهادن روی کالم اهلل مجید ،کتاب مقدس آسمانی ،درپیشگاه خداوند
(ج) وملت ،سوگند یادکردن که» :استقالل ،حاکمیت ملی ،تمامیت ارضعی،
ساتنه ،او دافغانستان دخلکوحقوق اوگتی خوندی کوم«...قبول مکلعفعیعت و
مسئولیت بزرگ ومقدس است برای سوگندیادکنند .درعین حال به فعردفعرد
ملت ،نهادهای مدنی ،تقنینی وقضایی حق میدهدتابادقت مراقب اوضاع بعوده،
عالیم تخلف رااناسایی ،بازبان ،قلم وتصویر ،تخلف رابه صراحت ،به پیروی از
قانون مکلف ساخته و ،درصورت سرپیچی به کیفراعمالش رسانیده اود .بااتکاء
به همین حق ،انتقادسالم وسازنده ازهراخصی که بااد ،دررأس اداره ویعارده
های پایین ،نبایست برفحوای(حب علی وبغض مماویه) اخص پندااته اعده،
بسوی سمت ،مذهب ،زبان وقوم جهت داده اود .
همسویی با طالبان یک جنایت است .لطفاربه این سه عنوان که درهفته هعای
اخیردررسانه هابه خط درات نواته اده ،توجه اود( :فرمانده طالبان درقندهار
اززندان بگرام آزاداده بود)( ،دختری راکه قصد حملۀ انتحاری دااعت ،بعه
خانواده اش بازگردانید (،).تصاویرحملۀ هوایی درامال کابل جمعلعی اسعت.
نیویارک تایمز).
یکی ازحقوق ومنافع مردم ،درراستای وهایف دولت برمبنای قانون اساسی،
تأمین امنیت وسپردن جنایتکاران به پنجۀ قانون است .قوتهای امنیتی افغانستعان،
ادارۀ زندان بگرام راازآیساف(قوتهای یاری امنیت بین المللی) باچهارهزارزندانی
تسلیم ادند .کمسیونی برای بررسی مجدد پروندۀ این زندانیان توسط فرمانعی
مؤهف اد .هاهرا ر پس ازغور وبررسی ،زندانیان دسته دسته آزاداده به صعف
طالبان پیوستند .ملت به گروگان گرفته ادۀ افغانستان توسط نظام قبعیعلعه ،در
آیندۀ نزدیک ،باتأسف وحسرت ،ااهدآزادادن آخرین جنایتکار از این زندان
خواهدبود.
باحضورمراجع قضایی سه گانه ،ایجادهمچوکمسیونی ،متشکل از افرادغیر
مسلکی ،مشکوک وفاقداهلیت ،کامال ر یک بدعت نارواوغیر قانونی بود .ادارۀ
دادستانی با استیذان دیوانمالی قضا ،میتوانست محکمۀ ویژۀ رادایرنمایعد .ولعی
دایرنمودن همچونهادی ،رسیدگی به اسناد ،اوراق واواهد ،به وقت کافی ،پول
وافر وافرادواجد صالحیت نیازداات .دستگاه فاسددولت فاقعداسعتعمعدادایعن
مدیریت بود ،لذاچندنفرانتصاب ادند ،فیصله هایی صادروچنانچه مقام ریاست
جمهوری میخواست ،طالبان رارهانمودند .آیااین یک جنایت آاکارنیست؟
آنهایی که دربند نگهدااته اده بودند ،چه کسانی بودند؟ چیزی که عیعان
است چه حاجت به بیان است! درطول سیزده سال گذاته ،حتا سالهای پعیعش
ازآن ،قتلها ،آدمرباییها ،تیزاب پاایدنها ،عملیات انتحاری ،بمبهای کعنعارجعاده،
انفجارها ،ترورها ،گردن زدن وچماق زدن وسنگسارها ،همه زیرعنوان دراعت
عملیات دهشت افگنی (تروریستی) آمده میتواند .بیش ازسه هزارسربازخارجی،
چندین هزارافراد اردووپلیس ملی درعملیات بخاطردفع این دهشت افعگعنعهعا،
قربانی وافراد ملکی بیشماردرحین این گیرودارهابه اهادت رسیدند .خسعارات
فراوان مالی ،تخریب سرکها وپلها ،افاخانه ومراکزامنیتی ،مکاتب وبناهای عام
المنفمه که ازپول خیرات که بنام ملت داده اده بود ،اعماراده بودنعد ،ارقعام
دراتی راارا ه میکند ،که اتالف آن یک جنایت مالی است و ،عاملین آن بایعد
برای مدتهای مدید دربند نگهدااته می ادند.
تهیۀ آذوقه ،لباس وخدمات بهدااتی برای زندانیها کاری نبودکه ادارۀ فاسد
وبی همه چیزازعهدۀ آن بدراده میتوانست! اینهمه مصارف ازکیسۀ قعوتعهعای
ا تالف وتکس پردازان اان ،نه بخاطرسر گرمی بود ونه بخاطرعناد یادامعنعی
قومی ،زیراسربازان خارجی نه به این سرگرمیهاعالقه دااتندونه به تمعصعبعات
قومی و زبانی وسمتی باور !
به گفتۀ مغز متمفن درجه اول(اارف غنی احمدزی) 98درصداین زندانیان
بایک زبان تکلم میکردند ،وازیک سمت وجهت بودند واین تصادفی نبود ،زیرا
عملیات دهشت افگنی ،قتل هاوآدم ربایی هاآنها را به زندان انداخته بود وباید در
همانجا می ماندند.
امنیت وحفظ مردم از دستبردو تمدی وتجاوز و وحشت که وهیفۀ ر یعس
جمهوراست و ،درقانون اساسی صراحت کامل دارد ،علت در بندکشیدن ایعن
جنایتکاران بود ،وهیفه ایکه قوتهای خارجی بجای ر یس جمهور بی کفعایعت
بمهده گرفته بودند .درمواردی پولهای کالن از(کمرخلیفه) بصورت آاکعارو
پنهان در جیبهای این جنایتکاران کثیف ریخته اده وتاآنطرف مرزهای دیورند
بدرگه اده اند!آیارهایی این جنایتکاران یک جنایت نیست؟
تمدادزیاداین زندانیان آزاداده ،به بخشهای مختلف کشور در رتبه های بلند
ترتوسط دستگاه استخبارات نظامی پاکستان(آی اس آی) تعوهعیعف اعده،
عملیات تروریستی رابراه انداخته وباعث هالکت صد هابیگناه دیگراده اند .
ناموس دستخوش سیاست ! بین سالهای 1996و2111زمانیکه طالبان به دند
امالی ریختند ،خانه هاراآتش زدند ،مواای رادرکاریزها انداختند ،ااجار وباغها
راسوختند و ،بسافجایع واعمال ضدانسانی و ضداسالمی راانجام دادند .گروگان
گرفتن زنان ودختران باکره و تقدیم آنهابه باداران عرب وپاکستانی ،اگعرچعه
تکراریادآوری مجدد آن ارم است ،وارم آورتراینست که اگرطالبان تاهنوز
اناخته نشده بااند ،وطالبان درتکراراین بی ناموسی ها ارم ندارند.
برادری به پستی ودنا ت تن درمیدهد ،وناموس ن ُه سالۀ خودراکه ممصوم و
بیگناه است و ،برای رفتن به جنت هیچ مانمی ندارد ،مجبور معیعسعازد تعامعواد
انفجاری را درکمربسته ودرنزدیکی سربازان خارجی خودرا منفجربسازد ،یمنی
وجودممصوم وبیگناه این طفل نه ساله در بازارومحضر عام بایدتکه تکه اعود،
تاسیاست منحوس پنجابی هادر افغانستان یک قدم دیگربه پیاده اده نعزدیعک
اود ! ارم بر این ورور و ننگ بر این کلتور !ارم براین ر یس جمهوردر امتناع
امضای قراردادامنیتی ،بخاطردریافت تضمین داخل نشدن به خانه های افغانعهعا،
درحالیکه طالبان خوداان ناموس اانرادرمحضرعام تکه تکه میسازد ،بعه چعه
تضمینی نیازدارند؟
طالبان نه تنهابرمال وناموس ومسکن اقوام دیگرساکن افغانستان حرمعت و
عزت قایل نیستند ،بلکه ناموس خودراهم بخاطرسیاستهای غیرانسانی ،درطبق
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بحث مختصری برسه موضوع ذکرشده
(متفکردوم جهان!) دراولین مناظره انتخاباتی

داکتراارف غنی(دومین متفکرجهان!)دراین مناهره انتخاباتی ضمن تا یعد
غیرصریح ،تمرکزقدرت درنظام ریاستی،کرزی ساالری ،بدون هدف قراردادن
این نظام ،کواش نمودتا راه حلی راپیشنهاد نماید .راه حل این جناب این بودکه
بایدیک اورای پنجصد نفری مرکب ازدانشمندان واهل خبره تشکیل اود تا با
تقسیم ویاتفویض صالحیت های بیست گانه مندرجه درقانون اسعاسعی بعرای
ر یس جمهور ،این تمرکزقدرت بدست یک نفرچاره جویی اود.
آقای(دومین متفکرجهان!) بایدبدانندکه ازلحاظ حقوقی ،ر یس جمهورکه با
رای مستقیم مردم انتخاب گردیده اند ،قدرت اجرایی اان،که ناای از اراده
ملی میبااد ،غیرقابل انقسام میبااد .مطابق روحیه قانون اساسی ،صرف تفویض
صالحیت به مماونین ر یس جمهورکه مستقیما ر بالوسیله مردم انتخاب اده انعد،
قابل قبول بوده میتواند .آقای غنی میخواهدهمانندکرزی ساالری ،که سعابعقعه
اوم ومضربیش از یکصدوبیست مشاوررابنانهاده اند ،باکم بهادادن به معجعلعس
نمایندگان وارگانهای منبمث ازقانون اساسی ،نهاد اضافی دیگری را بمیان آورد.
جناب داکترعبداهلل بامنطق عالی بروفق قانون اساسی ضرورت تمدیل قانون
اساسی رابرای بمیان آوردن نهاد صدارت بیان نمودند .درست است که طعبعق
گفته متفکردوم جهان ،افغانستان البراتوار تجربه نظام ها نیست .امابایدگفت که
افغانستان تجربه نظام صدارتی را دردهه دموکراسی دااته است ،وبه همین منوال
حتی درزمان تسلط نظام حزب دموکراتیک خلق پست صدارت موجود بعود.
این تیم"داکتران بدون مرز" بودکه افغانستان راباتهدیدوتطمیع خلیلعزاد درلعویعه
جرگه قانون اساسی ،منحیث البراتوارتجربه نظام ریاستی هدف قراردادند.
نتایج اوم این نظام راامروزمیبینیم که حتی متفکردوم جهان! یکی ازمدافمین
آنزمان نظام ریاستی ،هم درصددراه حل برای آن میبااد .آقای معتعفعکعردوم
جهان! که واقمیت تلخ تمرکزقدرت رادرنظام ریاستی مشاهده نموده ،بصورت
پیهم اکایات والی ها واورا های والیتی رامبنی برعدم صالحیت دراجعراات
اان وکاغذ پرانی دولتی ناهر بوده اند ،برای رفع این مشکل راه حل اساسی را
بیان نمیکند .جناب اان صرف به صورت پراگنده وسطحی بمضی ازاصالحات
را درین مناهره پیشنهادکرد .راه حل اساسی همان است که جناب داکترعبداهلل
متذکرادند،یمنی نهادینه ساختن عدم مرکزیت اداری ازطریق تمدیل قعانعون
ارگانهای محلی وسایرقوانین .
فرمایشات متفکردوم جهان! رادرباره طالبان ،میتوان منحیث موجه پندااتن
این گروه منحیث یک واقمیت ایدیولوژیک جاممه افغانی ،طبق فرموده ایشان
دانست .خدمت اان بایدگفت که درباره گروه های مماثل ایدیولوژیک دینی،
نژادی ،سیاسی ،که درخشونت و دهشت افگنی همچون گروههای مماثل طالبان
اند ،کشورهای پیشرفته مهددموکراسی این نوع گروهکها راباندهای تروریست
دانسته ومیدانند .به هم چون گروهها اجازه فمالیت سیاسی نمیدهند .مانند گروه
Ku Klux Klanدرامریکا ،گروههای نیونازیسم درتمعام اروپعا ،گعروه بعادر
ماینهوف Baader -Meinhofدرجرمنی Red Brigades ،دررایتالیا.
آقای متفکردوم جهان! نمیگویدکدام بخش ایدیولوژی این گروه (فاایستی
مذهبی)بااحکام مبارکه اسالمی ،ارزاهای مندرجه اعالمیه جهانی حقوق بشعر،
میثاقهای حقوق مدنی وسیاسی ،ارزاهای بشری درقرن بیست ویکم و باالخعره
قانون اساسی ما مطابقت دارد؟!/
*****************************************
اخالص دودسته به پاکستان تقدیم میدارند .بی غیرتی وبی ناموسی ،و غالمی و
بی فرهنگی هم حدواندازه داردو ،ر یس جمهورافغانستان بالجاجت ازین حدودو
ثغور خود رامبرا پندااته وبه هراقدامی درحمایت ازطالبان وپاکستان دست می
یازد و تمامیت ارضی وحاکمیت ملی را خداه دار میسازد .آیااین یک جنایت
سیاسی دیگرنیست؟! واقما ر خنده آوراست ودرعین حال تأسف آور .
به موهفین وزارت داخله فرمان داده میشودتااین طفعل پعس ازدریعافعت
ضمانت به خانواده اش سپرده اود .روزنهم فبروری کاخ ریاست جعمعهعوری
ااهدبرپانمودن قیافت خودمانی برای تقدیر وستایش عملکرد این طفل توسط
ر یس جمهور ومشاورینش بود ! کی میتواندبه چنین امبده بازیهامردم وخود را
فریب دهد؟ یک جبون ،یک مجنون یایک جنایتکار ؟ بازگردانیدن این طفل
به جنایتکاران چه سرنواتی رابرایش رقم خواهدزد؟ مگربرادربیغیرت وخانوادۀ
بی عزت وفروخته اده به او رحم میکنند؟ اورانوازش خواهندداد؟ یا بینی و
گوش اوبریده اده تاآخرعمردرخانه محبوس می ماند؟ آیازمینۀ تملیم وتربیۀ او
دریک محیط سالم وامنتربهترین مشوره ازطرف مشاورین چپ وراست نبود ؟
فاجمۀ وازغر غوربند ،یک رسوایی دیگر  :یکی ازفرماندهان باند جنایتکعار
که به حکم برادربزرگ آزاداده بود ،به منطقۀ چهارده غوربند والیت پعروان،
که براساس اصولنامۀ ناقلین دورۀ امانی درآن جاسکونت داده اعده انعد ،بعه
فمالیتهای تروریستی آغازمیکند ،امنیت ااهراه اهررابه خطرمواجه ساخعتعه و
مقدمات ااغال منطقه راتوسط طالبان فراهم مینماید .قوتهای امنیتی ،پلعیعس و
اردوی ملی برای احیاء امنیت وتصفیۀ منطقه ازوجودهراس افگنان به آنجااعزام
میشوند ،قوماندان طالب و زیردستانش به خانۀ یکی ازاهالی به زورداخل اده و
ازآنجابه تیراندازی میپردازند .اردوی ملی بخاطرپواش هوایی ازقوتهای ا تالف
استمداد میجوید و ،خانه ایکه ازآنجاتیراندازی اده ،مورداصابت راکت قعرار
داده میشود .سردستۀ باندجنایتکارآزادادۀ طالبان وافرادش ،بشمول چهارنفر از
اعضای این خانواده درین حادثه هالک می اوند .
هیئتی برای دریافت حقیقت ازطرف ر یس جمهوربه منطقه اعزام میشعود،
مالعبدالستارخواصی ،طالب اناخته اده ،نمایندۀ نامنهادمنعطعقعه درمعجعلعس
نمایندگان ،که بحیث ر یس هیئت توسط کرزی توهیف اده بود ،تمدادتلفات
را14نفرملکی قلمدادنموده عکسهایی هم به دفترکرزی ارا ه مینماید .ر عیعس
جمهور باردیگر باطمطراق ،ضمن محکوم نمودن این عمل قوتهای ا تالف ،دلیل
امتناع خودرا درامضای موافقتنامۀ امنیتی موجه جلوه میدهد !
روزنامۀ نیویارک تایمز ،اسنادارا ه اده توسط حکومت راجملی و مربعوط
حوادثی میداندکه درسال  2119دروالیت قندوزاتالق افتاده بود .والی پروان

محمد طاها کواان

فریمونت ع کالیفورنیا

سخنی باجوانان و تذکری به آقای جامد کرزی

در معععععیان سنگ ها میناستم
گفت محصور صف اعداستم
زندگی کردن میعععان دامنان
بامن آموزای اه گردون مکان
عالمه اقبال الهوری (رح)
ااتباه هاو فروگذااتها ازحقیقت های سیاسی،اجتماعی ،امنیتی و اقتصادی
افغانستان همیشه ازطرف سردمداران حکومات افغانستان تاامروزادامه دارد .خود
سریها وخودمحوری ها وسلیقه های ضد همه اهروندان افغانستان دوستدااتنی
ما؛ وتنهاخواست یک خانواده ویک قوم ویک زبان باعث بدبختی ها ،بربعادی
وکشتارها و آتش زدن و برباد دادن میهن گردید.
مژه خم کن  ،ز رمز خلوت تحقیق  ،در بگشا
بیدل (رح)
به عزم چارۀ غفلت ز مژگان کسب عبرتکن
ما بیادداریم که سردارسرخ محمدداوود ،که باوجود وابستگی اقتعصعادی،
نظامی وسیاسی که خودش عامل اصلی این وابستگیهای چهارمیخه بود؛ در برابر
برژینف دبیر حزب کمونیست اتحاداوروی سابق؛ همانند آغه جامد کرزی در
برابرامریکای امروز؛ ایستاد و از عواقب وتاثیرات این عمل پرطمطراق واحمقانه
و بیجاوبی موقع؛ تا امروز میهن وهم میهنان ما درخون وآتش و خاکستر کشانده
اده و همین آغه جامدکرزی نیزهمان ااتباه وفروگذاات رامرتکب می گردد
وبزعم خودش میخواهد خودرایک رهبردلسوز به هم میهنان و میهن درج تاریخ
نماید .چنانچه باری خودگفت :واهلل گه بانم ،مام سیاست میکنم!؟ جامدآغه ،صد
هانارواوهزارهاخیانت به ملت کردی ،ولی حیفاکه هیچکدام آن(سیاست) نبود !
بارها نواتم وباردیگراز زبان حضرت ابوالممانی بیدل(رح) مینویسم:
بهکارگاه هوس از ستم اریکی چند قیامتستکه آتش بدست غول افتد
و اما ای جوانان ارجمند:
چون چراغ الله سوزم در بیابان اما ای جوانان عجم جان من وجان اما
عالمه اقبال الهوری (رح)
اماییدکه آینده سازان این مرز وبوم هستید؛ اما در این سرزمین زندگانی
درازی را میگذرانید .انشااهلل .آیاازاینهمه سرگذات ملت مظلوم درچندین قرن
گذاته پندو اندرزی گرفته اید ،یانه؟آیااما نوجوان و جوانهای دختر وپسر چه
میخواهید؟ تا چند نسل باید اماها به قوم و زبان و سمت متفرق و خعونعریعز
همدیگربااید؟ تاچند وتاکی بی پروا وبمه چی گویان همان راه هعم معیعهعن
ستیزی و بیگانه پرستی مانند بزرگانی که ارم تاریخ و مایه فساد و بعربعادی و
بیسوادی وکوچیدن اجباری به درون و بیرون میهن؛ مادر وپدرخواهرو برادرت
را راهی ناکجاآباد ها کرده اند؛ ادامه میدهید؟
ایشه گردید و اکستن پیشه کرد
سنگ چون برخودگمان ایشه کرد
عالمه اقبال الهوری (رح)
مسئولیت ایمانی ووجدانی توتاجیک ،توپشتون ،توهزاره ،تو اوزبیک ،تو
ترکمن ،تو بلوچ و تو نورستانی ،تو سید ،تو حضرت و تو مال در برابر میهن و
هم میهنانت چه هست؟
امابسیاری ازکشورهای دنیا راخوب به دقت مطالمه نمایید؛ ببینید که همعه
گبرو ترسا ویهود ومسلمان وبی خدا وباخدا زیریک پرچم و زیریک آسمعان
در محدوده یک جغرافیای همان کشورچگونه بدون تبمیض بدون تمصعب و
بدون درنظرگرفتن خوردوکوچک بودن گروههای نژادی وزبانعی درپعرتعو
قانون؛ باآرامش نسبی از 85تا 95درصد؛ همانندکشورهای آلعمعان ،فعرانسعه،
انگلستان ،ایتالیا ،هندوستان ،آسترالیا ،کانادا ،افریقای جنوبی وامریکا؛ بامردم و
اایسته ساالری حکومات اان؛ زندگی بسر میکنند .چرا؟ و به کدام دلعیعل و
برهان؟این غزل ناب عالمه اقبال الهوری را بخوانید:
به آدمی نرسیدی  ،خدا چه می جوئی
دگر به شاخ گل آویز وآب و نم درکش
دوقطره خون دلست آنچه مشک مینامند
عیار فقر ز سلطانی و جهانگیری است
سراغ او ز خیابان الله مـــی گیرند
نظر ز صحبت روشن دالن بیفزاید
قلندریم و کرامات ما جهان بینی است

ز خود گریخته ئی آشنا چه می جوئی
پریده رنگ  ،ز باد صبا چه می جوئی
تو ای غزال حرم در ختا چه می جوئی
سر یر جم بطلب  ،بوریا چه می جوئی
نو ای خون شدۀ ما ز ما چه می جوئی
ز درد کم بصری توتیا چه می جوئی
ز ما نگاه طلب  ،کیمیا چه می جوئی

چرامهین وهم میهنان من نسل اندرنسل بیسواد ،پرخااگر ،بدبخت و دامعن
همدیگر بااند؟
جوانان ! امامادرهاوپدرهای آینده این مرزو بوم بپاخیزید ،دست بدست هم
داده از دسایس ودستهای آلوده وپراز آزونیات اوم دست اندرکاران همسایگان
نامردونامسلمان میهن یمنی ایران و پاکستان جلوگیری نمایید .باهم خواهر وبرادر
و برابر دریک خط پشت و پهلوی یکدیگراده ،باانتخاب اایسته ترین افعراد،
که بویی ازسمت و قوم وقبیله و زبان ازایشان به مشام نمی رسد و ،متعمعهعدبعه
پاسخگویی به اهروندان بااند؛ ر یس جمهور میهن را برگزینید.
و اما ها هم مردانه وار ،همکاران راستکار وراست کردارحاایه حکومعت
ایشان ونیزناهرو مراقب گفتار وکرداراان بااید .اما بمد از انتعخعاب ر عیعس
جمهور ،بزرگترین وهیفه و وجیبه ومسئولیت اما آموختن ودرس خعوانعدن
است ،پدرمرحوم من به ماوصیت می فرمود :آنگاهیکه من م ُردم ،اول مکتب و
یا دانشگاه تان را بروید ،بمد از فراغت به کفن و دفن من بپردازید.
وبااین غزل ناب حضرت ابوالممانی بیدل(رح) به آقای جامدجان کعرزی
تذکری تقدیم میگردد .پاینده وسرفرازباد میهن دوستدااتنی ما افغانستان !

بروت تافتنت گربه شانی هوس است
به حرف و صوت پلنگی نیأایداز روباه
ز ادمی چه معاش است همجوالی خرس
به وهم وا نــــگذارد خرد زمام حواس
چه الزم است به شیخی عالقۀ دستار
به دستگاه شتر مرغ انفــــعال مکش
غبار عبرت سر چنگ های خرس بگیر
ز تازیانه و چوب آن چه مایۀ اثر است
تنیده است به دم البگی جنون هوس
به سحر پوچ ز اعجاز دم زدن بیدل

به ریش مردشدن بزگمانی هوس است
فسون غرشت افسانهخوانی هوس است
تالش صوف و نمد زندگانی هوس است
رمه به گرگ سپردن شبانی هوس است
خری به شاخ رساندن جوانی هوس است
که محملت همه بر پرفشانی هوس است
که ریشگاوی واین شانهرانی هوس است
برای کون خران مــیهمانی هوس است
بدین سگان چقدر میزبانی هوس است
در این حیاکده گوسالهبانی هوس است

*****************************************
تمدادتلفات را دوکودک میخواند ومحل اصابت راکت راجایی قلمدادمیکندکه
طالبان درآنجاسنگرگرفته بودند .چراطالبان ناموس وطفل ومنزل اخعصعی از
اهالی منطقه رابحیث وسیله ،سپروافزارجنگی خودقرارمیدهند؟ (ص اشم)

افغان فوندیشن تقدیم می کند :

امیر امان اهلل خان

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

تاریخ افغانستان از  1919تا 1933

ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

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

mkqawi471@gmail.com

صفحۀ دوم

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

هفته نامۀ امید

عبدالودود هفری

شمارۀ 769
المیداع کالیفورنیا

افغانستان و شاه خانم مسیحی !

گروه غوربرستراتژی نوامریکاNew America Strategic Study Groups ،

گزارای رازیرعنوان(اایدبانوی اول آیندۀ افغانستان ،یک مسیحی بااد) ،بتاریخ
دوم جنوری2114به نشرسپرده ،که اخصیت داکتر اارف غنی احمدزی را
بیشترآفتابی میسازد .من برگردان فارسی گزارش راپس ازیک تبصرۀ کعوتعاه
خدمت تقدیم می نمایم .

خانم روال احمدزی
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داکتراشرف غنی احمدزی

گزارش تصویراحمدزی را درحالی نشان میدهدکه دریک اجتماع عیسویها
در بیروت درسال 2119باباالکردن هردودست به پیشانعی خعود ،بعه Priest
Stevenیک کشیش کلیسا احترام میکند.اارف غنی که یکی ازجعدیعتعریعن
حامیان طالبان تاسال 2111بود ،در انتخابات سال 2119اکست خورد .اکنعون
باقبول جنرال عبدالراید دوستم وسروردانش ،متملق به اقوام اوزبیک و هزاره،
بحیث مماونان خود ،آرزوداردبه مقام ریاست جمهورنایل اود .اوکعه بعارأی
مردم در انتخابات2119مقام چهارم رابدست آورد ،رأی دهندگان فعکعرمعی
کردندکه اوبادااتن تجربۀ ماموریت بانک جهانی ،وزیرمالیه ور یس دانشعگعاه
کابل ،میتواندافغانستان رابه مسیربهتررهبری نماید .ولی حاال که ابماداخصیتش
بیشترهاهراده ،درانتخابات امسال بازهم بازنده خواهدبود .حتی لقب کعذایعی
(مرد متفکردوم جهان) کمکی برایش کرده نمی تواند.
مردم افغانستان عااق دین وآیین خودهستندوبخاطرحفظ آن جان خود رافدا
میکنند ،هرگونه تخطی وبی حرمتی به دین اسالم راباخون خودجواب میدهند.
کسی راکه باترک مسجد ،به کلیساروآورد ،به ادت مردودمی امارند .اارف
غنی که بنابرقول خانمش Rulaخودرابسیارمسیحی میپنداردتایک مسلمان ،نباید
انتظاردااته باادکه مردم مسلمان افغانستان درین انتخابات برایش رأی بدهند.
اارف غنی ازهمان آغازطرفدارجدی طالبان بود .بادااتن نظریات سخیعف
قبیلوی ،تاآخرین لحظۀ سقوط رژیم طالبان ازآنهادفاع میکرد .چهارروزپس از
واقمۀ 11سپتمبر2111اوویکنفرپشتون پاکستانی بنام ااهدجاویدبرکی ،که هر
دوکارمندبانک جهانی بودند نظرداده بودندکه یک ملیارددالر کمک جعامعمعۀ
جهانی برای بازسازی افغانستان ،بایدبرای انکشاف مناطق پشتونی دوسوی خعط
دیورندبه مصرف برسد .هردوکاراناس قبیله گرا ههوروعروج طالبان راازیعن
مناطق ،زادۀ فقروبیسوادی مردم آنجاهاوانمودکرده بودند .ازینکه طالبان مخلوق
دستگاه مخوف آی اس آی پاکستان میبااند ،وآنهارا همانندآدمکهای میخانیکی
(روبات) بخاطرحصول مقاصدخود استممال میکنند ،تذکری نداده بودند.
درحالیکه ملیونهامردم مابویژه در دهکده هاوروستاهای افغانستان در سال2111
ازدااتن حداقل مزایای عصری زندگی محروم بودند ،و ازنبودسرک ،مکتب،
آب آاامیدنی صحی وکلنیک ،افاخانه وغیره رنج وعذاب میکشیدنعد ،ایعن
نظراارف غنی که پول خیراتی به باز سازی افغانستان درآنسوی سرحد درداخل
پاکستان مصرف اود ،جفای عظیم به مردم افغانستان بوده ومیبااد.یقینا ر زندگی
بااندگان مناطق پشتون نشین ماورای خط دیورنددر گذاته وحال ،به مراتعب
بهتراززندگی مردم مناطق روستایی افغانستان بوده واست .آنها ازمظاهرتعمعدن
چون سرک اسفلت ،مکتب آب صحی ،خدمات بانکی ،گاز ،کعلعنعیعک و
بیمارستان ووسایل ترانسپورت عمومی ،سالهاپیش برخورداراده بودند ،لهذااین
نظر واهی(مرد متفکردوم جهان)!! یک مفکورۀ ضدملی میبااد .به جر ت می
توان گفت که داکتراارف غنی یک آدم(خودکش بیگانه پرور) بعوده وبعا
حمایت ازطالبان ،درخدمت آی اس آی قراردارد.
چون انتخابات ریاست جمهوری2114نزدیک اده میرود ،مردم باید به یک
کاندیدخوانام ،دارای صحت بدنی ،ثبات روانی وفکری ،بدون درنظرگرفتعن
قوم ،نژاد ،سمت وزبان رأی بدهند .اخصی رابه ریاست جمهوربرسانندکه در
خط مشی اوتبمیض وتمصب زبانی ،تباری ومنطقوی بشدت محکوم اده بااد.
اخصی بایدانتخاب اود که طرفدارجدی انکشاف متوازن اقتصادی واجتماعی
بوده ،بضد فسادمزمن اداری ،کشت کوکنار وقاچاق تریاک معبعارزۀ جعدی
نماید ،همکاران وبویژه مماونانش ااخاص دارای تجربه ونیکنام بااند .در حعل
مشکالت آنی و درازمدت مردم تالش صادقانه کند ،اتحاداقوام ومعلعیعتعهعای
مختلف رامدنظردااته  ،وعدالت اجتماعی راتأمین نماید.
کسانیکه اارف غنی راازنزدیک دیده اند ،رفتارواطوارش رامشاهده نمعوده
اند ،ادعامیکنندکه وی نه تنهامریضی جسمی دارد ،بلکه از مریضی روانی هعم
رنج میبرد .یک اخص عصبی ،بدخو ودمدمی مزاج میبااد ،بادااعتعن زبعان
فحش ،مخالفان خودراباکلمات خیلی رکیک دانام ناموسی میدهعد .لعهعذااو
اایستۀ مقام ریاست جمهور نمیبااد.اینک برگردان فارسی گزارش خعدمعت
تقدیم می گردد :
*
*
*
در رأی جویی هفته های اخیرداکتراارف غنی احمدزی ،عضو پیشین کابینۀ
کرزی ،باگرفتن %29رأی ازنزدیکترین رقیب ،داکتر عبداهلل عبداهلل کعه %25
آرا راازآن خودساخته است %4،پیش میبااد .درسال2119داکترغنی باکعرزی
رقابت نمود ،درردۀ چهارم قرار گرفت .اارف غنی جیمز کاروایل رابصعفعت
مشاورانتخاباتی خوداستخدام کردوازمذاکرات صلح باطالبان درصورتی حمایت
کردکه دهشت افگنان درآغازآتش بس رابپذیرند.
یکی ازویژگیهای جالب توجه درمورداارف غنی ،خانمش بنام روال میبعااعد.
داکترغنی هنگام تحصیل دردانشگاه امریکایی بیروت در اواخردهۀ هفتاد ،بعا
روال آانااد .روال RULAکه به یک خانوادۀ مذهبی عیسوی تملق دارد ،ااید
مقام بانوی اول کشورافغانستان را ،که نهایت مذهبی محافظه کاراست ،تصاحب
نماید .روال بخاطرموقف اجتماعی ،ایک پوای لباسهای اروپایی ،برجسته ترین
زن غربگرادرامریکامیبااد .اارف غنی بروزهای یکشنبه درمراسم معذهعبعی
کلیسای محل ،همراه باپسرش ،طارق ،ااتراک میورزد .طارق فرزند غنی که در
امریکابدنیاآمده ،ادعامیکندکه روالیک عیسوی لبنانی میبااد .خانم روال دریک
مصاحبه باابکۀ خبری سی بی اس CBSامریکا اههارکرد»:هرگاهیکه داکتعر
اارف غنی یکماه یادوماه بمد بخاطردیدار ازخانواده به امریکابازمیگردد ،معن
برایش غذای لبنانی طرف عالقه اش راآماده میسازم( «.دنباله درصفحۀ اشم)

داکتر سنزل نوید

یونیورستی اریزونا

سیاست زبانی در افغانستان :
اختالفات زبانی و وحدت ملی()4

سیاست زبانی جمهوریت دموکراتیک افغانستان()1978 -1992
درسال 1973محمدهاهرااه که ازسال1933به بمد سلطنت افغانستان را در
دست داات ،توسط کودتای26سرطان برهبری محمد داوودصدراعظم سابق و
عموزادۀ ااه درماه جوالی همان سال خاتمه یافت .دردورۀ حکومت جمهوری
محمدداوود ،گروههای خلق وپرچم در نتیجۀ وساطت وکاردانی سفارت روسیه
درسال1977دوباره باهم متحدادند .درماه اپریل سال بمدگروه متعحعدحعزب
دموکراتیک خلق افغانستان دریک کودتای خونین نظامی که توسط افسعران
مربوط به حزب براه انداحته اد ،محمدداوودرابا اعضای فامعیعلعش درقصعر
جمهوریت ازبین برده تأسیس جمهوری دموکراتیک خلق افغانستان را اععالن
نمودند .درکابینۀ اول حزب دموکراتیک خلق مقامهای مهم دولتی مساویانه بین
اعضای دوجناح حزب ،یمنی خلق وپرچم تقسیم اد ,نورمحمد ترکی بحعیعث
ر یس دولت ومنشی حزب دموکراتیک خلق و ببرک کارمل وحفیظ اهلل امین
بحیث مماونین ترکی اخذموقمیت نمودند.
نورمحمدترکی دراولین نطق رادیو ی،که در 5ماه می1978پخش اد,ادعا
نمودکه حزب دموکراتیک خلق افغانستان هیچگونه ارتباطی باکمونیسم ندارد.
اوهرگونه اایمات برخالف این ادعا را افترای فتنه جویانه مخالفین اعالم نمود. .
اما درواقع رژیمی که بمد ازکودتای اپریل1978بوجودآمد ،نظام لیعنعنعسعتعی
اوروی را در همه موارد ،بشمول سیاست زبانی چند ملتی پیروی مینمود.
دربین ماههای اپریل و می1978اورای انقالبی حزب دموکراتیک خلق با
صدوریک سلسله فرامین اهداف رژیم جدیدرا اعالم نمود .ازجملعه ،فعرمعان
اماره چهارکه در15ماه می همانسال صادراد ،تساوی بین همه گروههای قومی
وزبانی راتأییدنموده اعالم داات که همه زبانهای هفتگانۀ کشوریمنی پشعتعو,
دری,ازبکی،ترکمنی ،نورستانی،پشه ای و بلوچی ،بحیث زبانهای ملی افغانسستان
اناخته خواهداد .سیاست زبانی حزب دموکراتیک مطابق بعودبعامعفعکعورۀ
تساوی گرا ی لینن واعالمیۀ وی که(همه زبانهاباهم ازنگاه اهمیت مساوی بوده و
هیچ زبان امتیازی باالی زبان دیگری ندارد ).درسال2111جریدۀ هعفعتعه وار
(کارگر)مربوط حزب کمونیست انگلستان به تعمعجعیعدازاقعدامعات حعزب
دموکراتیک خلق افغانستان نوات» :گروههای منکوب ادۀ زبعانعی بعرای
نخستین بار زبان مادری خودرا ازراه رادیو انیدند .تسلط پشتونها رسماخعاتعمعه
یافت وکشوربه اساس قانون اساسی جدید به یک دولت مدنی چند ملته مبدل
اد .اسالم تحت انقیادقرارنگرفته است ،اما دولت درارتقای مذهب تعمعهعدی
نکرده ونه در اموز مذهبی مداخله خواهد نمود« ...
درماههای بمد رژیم به تأ یدتمهد خود درراد زبانهای مختلف ملی و حمایت
ازاقلیتهای زبانی اقداماتی بممل آورد .اماباوجوداین مساعی ،تمصبات زبانی در
نهادازبین نرفت .طوریکه درباالگفته اد ،اعضای حزب خلق بطورعموم متشکل
بودندازپشتونهای غلزا ی باعالیق ادید قبیلوی .درحالیکه پیروان پرچم را اکثرا
دری زبان وپشتونهای اهرنشین تشکیل میداد ،که به زعم خلقی هاازععادات و
رسوم اصلی و ارزاهای پشتونی کامالبدورمانده بودند.نورمحمدترکی خعود،
چنانچه قبالبه آن اااره رفت ,درگذاته مربوط به گروه(ویش زلمیان) بودودر
نهادحمیت پشتونخواهی داات .انورالحق احدی مینویسدکه خلقی هاباپیشبعرد
این سیاست درخفا میخواستندکه بتدریج پشتو را زبان مسلط افغانستان بسازنعد:
»روابط بین االقوامی با بقدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان در
سال 1978موردتوجه مزید قرارگرفت .دردورۀ حکومت جناح خلق حعزب
دموکراتیک ()1979- 1978رهبران کمونیست عالوه برزبانهای پشتوو دری،
زبانهای ازبکی ,ترکمنی ،بلوچی ونورستانی رانیزبحیث زبانهای ملی برسمعیعت
اناختند .اما چنین بنظرمیرسید که با پیروی از این سیاست خلقی ها سمی داانتد
که تسلط زبان دری را ازبین برده و درعوض زبان پشتو را بحیث زبان همگانعی
مکاتبات رسمی تقویت نمایند«.
به ادامۀ گفتۀ احدی ،میتوان اضافه نمودکه این اندیشه مطعابعقعت دااعت
بااصول(سیلینیه)مارکسیزم-لیننسزم ،یمنی ممزوج ادن زبانهای مختلف درانتها با
یک زبان واحد .به اساس همین اصل بودکه باوجودحمایت لینن اززبعانعهعای
محلی ،درعصرستالین تسلط زبان روسی بحیث زبان رسمی وهمگانی برسمیت
اناخته اد.لینن ایجادجاممۀ کمونیستی رادرکشوری که مردم آن ازسواد کامل
بهره مندنیستند ،غیرممکن میپنداات .بنابراین مفکوره ,بیسوادی اکثریت مردم
افغانستان سدبزرگی درایجادجاممه سوسیالیستی بشمارمیرفت .اینست کعه بعا
پیروی ازستراتیژی زبانی اوروی درآسیای مرکزی ،رژیم مبارزۀ جدی علعیعه
بیسوادی رادررأس سیاست زبانی قرارداد .ازآنجا یکه اکثریت نفوس بیعسعواد
کشور رازنان تشکیل میداد  ،برنامه های سوادآموزی بزرگساالن بیشترمتعوجعه
زنان ،بالخصوص زنان دهات بود .امابابروزاغتشااات ادید برعلیه رژیم ،برنامه
های سوادآموزی بزرگساالن به کابل و دهات اطراف آن محدود ماند.
مبارزه درمقابل رژیم دموکراتیک خلق بالفاصله بمدازاعالن اصالحات بنیادی
اورای انقالبی آغازاد .قیامهای مردمی ابتدادر هرات آغازیافته وازآنجابسرعت
بدیگرمناطق ایوع نمود .در اواخرسال1978حزب دموکراتیک خلق چعهعار
گروه زیر رابمنوان دامنان رژیم اعالن نمود :حزب اسالمی افغانستان ؛ حعزب
(ملت) متشکل از پشتونخواهان؛ حزب ما و یستی(املۀ جاوید)؛وحزب(سعتعم
ملی) .مملوم است که برسمیت اناختن اقلیت های زبانی وتمهد رژیم برای تقویۀ
این اقلیتها ،نتوانست که مخالفت گروپهای سیاسی قومی و زبانی را بمقابل رژیم
کاهش دهد.
منازعات ادیدداخلی بین حزب دموکراتیک خلق ،قدرت رژیم را ضمیفتر
ساخت .بنابرتحلیل ناهران سیاسی ،یکی ازعوامل ضمف رژیم اختالفات بین دو
جناح حزب ،یمنی خلق وپرچم درتطبیق ایدیولوژی مارکسیزم -لیننسیم بعود.
»ترکی طرفدارآوردن تغییرات بنیادی بود و میخواست جهت برآوردن اهداف
انقالب ،یک قشرمنظم وقوی کارگرمانند حزب کالسیک کارگر لینن بوجود
بیاورد.درحالیکه ببرک کارمل عقیده داات افغانستان هنوزبرای اقتباس کامل از
ستراتیژی لینن آماده نیست ،وفکرمیکردکه درابتدا بایست یک جبعهعۀ معلعی
مخالف نظام کاپیتالیستی ایجاداودتاکشوررابه سیستم سوسیالیستعی یعکعقعدم
نزدیکتربسازد« .امابگفتۀ دیوید ادواردز ،علت عمدۀ اختالف بین ایندوجعنعاح
عداوتهای قومی وقبیلوی بود.
برسر اقتدارآمدن پرچم وتدوین قانون اساسی جدید  :ادغام خلق وپرچم،که
درسال1978باوساطت سفارت اوروی درکابل فراهم آمده بود ،نتوانست ناهم
آهنگیهای عمیق طبقاتی ،قومی ،ایدیولوژیکی واختالفات اخصی راکه بیعن
اعضای ایندوجناح وجود داات ازبین ببرد .خصومتهای دیرینه بین خلق وپرچم
بالفاصله بمدازبقدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق سرازنوآغاز اد .جنعاح
خلق،که ازوفاداری وحمایت اکثریت سران اردو برخورداربود ،برای ازبعیعن
بردن نفوذپرچم توطئه چیده رهبران برجسته آنرا (دنباله درصفحۀ اشم)

پیام به عالقمندان امید

صفحۀ سوم

دوستان عزیزی که جهت فراهم ساختن زمینۀ انتشارمداوم امید یاری میرسانند،
محبت فرموده چک اعانۀ جدیداانرا بفرستند .خداوند بهمۀ اان اجعر وافعر
نصیب بدارد .چک های تان راقابل پرداخت به هفته نامۀ امید بنویسید .بامحبت
واحترام ،محمدقوی کواان
****************************************
اندیانا
داکترعنایت اهلل اهرانی
یادی از گذشته های فاکولتۀ هنرهای زیبا ()2
ازتصادف نیک مماون علمی دانشگاه کابل ،آقای داکتررسول که در ععیعن
حال ر یس فاکولته ساینس نیزبود ،دردفترر یس پوهنتون تشریف داات و ،وی
به تاسیس امبات جدید خصوصا موسیقی عالقمندی خاص داات ور عیعس
پوهنتون با من قول داد وگفت که تو کارهای خودرا به هررنگی که میخواهی
پیش ببر ومن از کارها وافکارت حمایه خواهم کرد  .بمد ازدوسه مالقات دیگر
بار یس پوهنتون جناب انجنیرسمیدی ،برایم فرمودکه اینک کارهارابه آسانعی
انجام دادید ،یافتن استاددرین فنون کارآسان نیست ،زیراکه درراته های هنعر،
تملیم یافتگان مسلکی در وزارت مطبوعات وجودندارد ،ولی من عرض نمودم
که امکان دارد که بمضی هارا باصفاتیکه اما میفرما ید پیدانمایم .
اولین اخصی راکه ازمطبوعات پیداکردم جناب داکترمحمدنمیم فرحان بود،
اگرچه به تقرروی تکلیفهادیدم ،رنجهاکشیدم وطمنه ها انیدم ،ولی اینکاراکنی
های میان تهی نتوانست درعزم راسخ من سکتگی واردنماید ،سپس زلیخعاجعان
نورانی وبمدااستادعبدالقیوم بیسدراآوردیم وازتیاترخودرابیغم ساختیم .دریکی از
جرایدمصاحبۀ یکی ازدوستان راخواندم درآن فرموده بودکه بمجردیکه پایم در
پوهنتون رسید ،دیپارتمنت تیاترراتاسیس نمودم ،فورااینجانب عکس الممل نشان
داده گفتم امارامابحیث استاداستخدام کردیم ،اشماه پیش ازامادیپارتعمعنعت
تاسیس اده بودوپروگرامهاترتیب گردید ،و امانامزد کدربودیدکه هنوزهیچ
صالحیت ندااتید ،باالخره آن دوست قانع اد وازکردۀ خود پشیمان بود .
اولین استادان امبۀ تیاترداکترمحمدنمیم فرحان ،زلیخاجان نورانی و اسعتعاد
عبدالقیوم بیسدبودند  .اولین آمردیپارتمنت تیاترمحترمه زلیخا جان نورانی وآمر
عمومی این راقم بود ،داکترفرحان وخانم نورانی درکدردانشگاهی پیشنهاداده
بودند واستادبیسد بشکل حق الزحمۀ یا قراردادی کارمینمود .
درموردموسیقی به همکاری جناب داکترنمیم فرحان ،استادسلیم سعرمسعت،
استادفقیرمحمدننگیالی واستادحسین ارمان رادرامبۀ موسیقی ،منحیث استعادان
موسیقی استخدام نمودیم واولین استادان این دیپارتمنت هرسه استادمتذکره می
بااند .اولین آمردیپارتمنت موسیقی داکترفرحان وآمرعمومی راقم این سطور
بود  .بمدازینکه امبۀ موسیقی تاسیس گردیددومحصل اول امبۀ مذکور ناصر
سرمست وخالدارمان که پدران اان برای هریک سکالرایپ های تحصعیعلعی
دریافته بودند ،بموافقه آمریت هنرهای زیبا به خارج فرستاده ادند .
درامبۀ تملیم وتربیۀ هنرجناب استاد غالم محی الدین ابنم غزنوی را استخدام
نمودیم تابه محصالن مضمون آرت ابتکاری راتدریس نماید ،استاد ابنم یکی از
موفق ترین استادان بشمارمیرفت  .درین وقتیکه دیپارتمنتهاهریک اروع بکعار
نمودوفارغ التحصیالن جدیدامبۀ هنرهای زیبا منحیث اسیستانت عز تقرریافتند،
ر یس پوهنتون کابل فرمودکه اینک دیپارتمنتهای امازیادومیتواندمثل یعک
دستگاه مستقل یاآمریت عمومی اناخته اود  ،ودرهمین مقطع مفاهمات بعود
که از ر یس پوهنتون مبلغ چهارصدوپنجاه هزارافغانی رابنام بودجۀ یکسالۀ هنر
های زیبافرمان گرفتیم .دروقتیکه امربودجۀ ساالنۀ هنر های زیبارا ازانعجعنعیعر
سمیدی اخذنمودیم ،داکترنمیم فرحان هم تشریف داات  .وازبسکعه جعنعاب
فرحان رادرکارهاارکت میدادم ،دوستان مارا بنام های علی اکبر وعلی اصغعر
خطاب مینمودند .
جناب آقای داکترنمیم فرحان که بمدازتاسیس امبه های تیاترو معوسعیعقعی،
جهت تدریس درمضمون تیاتر استخدام گردیده بود  ،تا ایام برآمعدن بسعوی
دیارغیروهجرت ،منحیث مماون بامن همکاری مینمود ،خعداونعد صعحعتعش
راخوب دااته بااد  ،اکنون تکالیف صحی دارد .داکترفرحان بمدامعنعحعیعث
ر یس فاکولته هنرهای زیبا  ،تاسالهای زیادی کارنمود .
قابل یادآوری میباادکه اساس وبنیانگذاری فاکولتۀ هنرهای زیبابه روانشعاد
سمیداهیدپوهاندداکترسیدبهاءالدین مجروح ویاران اکادمیک اوتملق ونسبعت
مییابدو ارتقادهندۀ دوامبۀ نقاای ومجسمه سازی به فاکولتۀ هنعرهعای زیعبعاو
موسس امبات موسیقی وتیاتراین جانب عنایت اهلل اهرانی میبااد ،وکریدت
رسمی ساختن دوامبه نقاای وهیکل تراای درتاریخ افغانستان بجناب پوهعانعد
میرحسین ااه نسبت دارد ،وجناب آقای حیدرزاد ازآغازتاسیس کعورسعهعای
نقاای ومجسمه سازی تاوقت هجرت منحیث استاد وبمد ازرسمی ادن اولعیعن
آمردیپارتمنت واستادرسمی ودومین استاد رسمی طوریکه ذکرگردیعد ،معن
نویسندۀ این سطوربودیم .
یکی ازدالیل عمدۀ مکررتوضیح نمودن راقم این سطوربه جهتی میبااد کعه
یکتمداد بصورت کاذب حقایق را میپواانند وهمه را بخودکریدت میدهند و به
سویۀ اکادمیک بازهم منحیث استادبه سویۀ یونیورستی این نوع معبعالعغعات و
تبلیغات سوء  ،کارنادرست وبیجاست .
درپوهنتون کابل مارو سای چون پروفسرداکترعبداالحمدجاویدو استادداکتر
محمدحیدرخان رادااتیم که عالقمندبه انکشاف هنر و تقویۀ دهندۀ زیعبعایعی
اناسی بودند ،داکترجاوید درانکشاف رادیوکابل ،وتشویق نمودن هنرمعنعدان
مخصوصاآوازخوانهای زن  ،بحدی اعظمی کارهای بنیادی را انجام داد که باید
بنامش مضمون علیحده نواته اود .
ناگفته نماند که استادان فاکولتۀ هنرهای زیبا  ،زمانیکه ترفیمات علمی خویش
رابدست میآورند ،باید تحقیقات علمی نموده ونواته های خویش را درمجالت
واخباربچاپ برسانند .بیاد دارم که یکی از استادان هنرهای زیبا فرموده بودکعه
استادان هنرهای زیباباید استثنا یت دااته ومضامین ومقاالت ننویسند ،درحالیکه
این کار در هیچ جای جهان مممول نیست وپروفسربایدقلم دااته ونویسنده هعم
بااد .هراستادفاکولتۀ هنرهای زیباکه به سویۀ پوهاندی(پروفیسری) میعرسعد،
بایداانزده اثرعلمی بنویسدکه دو اثرآن باید کامال ابتکاری بااد ومقاالت اوچه
درداخل وچه درخارج به چاپ برسد .
درخارج افغانستان جنابان استادعبدالکریم رحیمی ،مرتضی جعان پعردیعس،
محترمه ماریا جان دارو ،محترمه فتانه بکتاش عارفی ،استاد ارادبهزادسلجوقی،
استاد یوسف کهزاد ،استادحسین ارمان ،استاد عزیزاهلل هدف ،آقای گل احمعد
ایفته ،آقای خان آقاسرور ،محترم عبدالستارجفایی ،محمدنمیم رفاه ،مشمل ترنم
(نوریه پرستو) ،آقای حامد نویدویکتمداد دیگرفمالیتهای هنری را ازطریق قلم ،
زبان ویاعمل انجام داده اند .
نگارندۀ این سطورنیزدرکاروان خدمتگاران هنردرافغانستان همراه بوده کم از
کم صدمقاله درخصوص هنرنواتم ،هرهنرمندیکه در خارج پعدرودحعیعات
گفت ،دربارۀ وی مقاله نواته ونامش را جاویدان ساختم( ،دنباله درصفحۀ اشم)
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داکتر عبدالغفور روان فرهادی

سن رومان ع کالیفورنیا

ه ُشدار به رئیس جمهورآیندۀ ما

عنوان کتاب :هنرمندان تاریخ ساز تیاتر ()2
مؤلف :ماریا دارو
این ابرهاکه مینگرم آسمان کیست؟ اندر ورای ابر نهان اختران کیست؟
این دود های تیره که در باغ اد بلند از ااخسار سوخته و آایان کیست؟
چونانکه ازهالکووچنگیزگذاته است گویدزمانه بازکه اکنون زمان کیست؟
دامن اگرقویست ،نگهبان قویترست می دانم اینقدرکه خداپاسبان کیست!
(اادروان استادعبدالرحمن پژواک)
درسلسلۀ گلچینی ازذکر زندگینامه هاودستآوردهای هنرمندان ،نویسندگان و
درامه نویسان که درواقمیت تمثیل گران وروانگران ،نشیب وفرازدردهای کهن
وزخمهای نوین اجتماع رادرهم کوبیده ،ولی پرطاقت وسربلند ِ ملت بااهامعت
افغانستان میبااد ،کتاب ارزامند وپرمحتوای پژوهشگرعزیز بانوماریا دارو را در
صفحۀ 137آن میکشایم ،وتصویروزندگینامۀ اخصیت نخبه واعهعیعروطعن،
نویسنده وااعر درهردوزبان فارسی دری وپشتو ،دپلومات ورزیده وآزمعوده
ومبارز سخن وقلم ،مرحوم استادعبدالرحمان پژواک ،جلب نظرمیکعنعد .معن
گواه وامه یی ازاحساسات وطنخواهی ،وداغ هجرت ودردهای غربت اورا در
چندمصراع ازیک قطمه امرش ،که درآغازاین نواته به امامطالمین گعرامعی
جریدۀ وزین امیدتذکردادم ،منمکس می یابم.
بهرحال ،هنوزمتملم مکتب بودم که اولین آانایی ام بادانشمندو سخنوراجیع
وپرجاذبه وناموروطن مرحوم پژواک ازطریق دوستی ورفاقتش باعم مرحومم
استادعبدالرایدلطیفی و ،پدرمرحومم عبد الباقی لطیفی ،که بمعدهعاهعردو در
وزارت خارجۀ وقت بااوهمکارادندحاصل گردیدو ،هم آخرین بارقبل ازوفات
المناکش ،اورادریک اپارتمان دورافتادۀ یکی ازجاده های واانگتن دی سی ،در
عالم تنهایی وانزوا وعاللت مزاج ،ولی باهمان فکروگفتار رسایش ،با ممیت پدر
مرحومم عبدالباقی لطیفی ،که ازکالیفورنیابه دیدنش آمده بود ،مالقات کردم.
حال بایادآوری ازبازدیدحسرتبارهمان روز او ،همین لحظه چندمصراع ازقطمعه
اهر(نای خموش) اوچنین یادم آمد:
کا ین من وفابود وعشق دین من
اندر ازل نوات قضا برجبین من
ای رازجوی مهر ووفادرسراغ حق از رخنۀ گمان منگر بععر یقین من
بگذات آن که نغمۀ آزادمیسرود هر نی که دااتی نفس آتشین من
اکنون نوای نای خموش ازاسارتست پژواک های خامۀ اورآفرین من
یا رب مبععععععاد آیینۀ خاطر کسی گیرد غبار از نفعععععس واپسین من
مبرهن است که درپهلوی نویسندگی وااعری ونگارش درامه های رادیویی
وتمثیلی تیاتر ،آزمودگی وکاردانی ودستآوردهای ابتکاری مرحوم پژواک در
ساحۀ سیاسی ودپلماتیک ،درمدیریت سیاسی وزارت امورخارجه ،درماموریت
های خارجش درسفارتهاوکنفرانسهای بین المللی ونمایندگی دایمی افغانستان در
سازمان ملل متحد ،اهرت وطنی وجهانی دارد .درهمین راستا ،زمانیکه من در
اواسط سالهای دهۀ اصت میالدی درانستیتوت صحت عامعۀ یعونعیعورسعتعی
هامبورگ (آلمان) مصروف تحصیالت تخصصی طب(راتۀ مایکروبیولوژی)
بودم ،یکروزعصروقتی ازانستیتوت مذکوربه اتاقم برمیگشتم ،عکس جعذاب
استادپژواک درروزنامۀ مشهورآلمانی(آبندبالت) ،درقسمت سرمقاله نظعرم را
جلب کرد .درپای فوتوی استاد ،ارح مفصلی راجع به انتخاب اوبحیث ر یعس
بیست ویکمین اسامبلۀ عمومی سازمان ملل متحدتحریریافته بود ،که ازاعمعف
خواندن آن به اصطالح درپیراهن نمی گنجیدم ،ومضمون راباترجمه ازآلمانی به
فارسی دری به آدرس سفارت افغانستان درآلمان ارسال نمودم ...
حال درکتاب پرمطلب بانوی نویسنده وپژوهشگرماریا دارو ،که با استفعاده
ریفرانس ازنواتۀ تحقیقی پروفیسررسول رهین ،بیوگرافی مفصل استادپژواک
تحریریافته است ،قسمتی ازآنراتقدیم میکنم :
»عبدالرحمان پژواک درهمان سن نوجوانی چون چهلچراغ روان درآسمان
فرهنگ وهنرافغانستان میدرخشید .استادان وهم صنفانش استمدادوذکعاوت و
سجایای اخالقی اورامی ستودند ،وآیندۀ درخشان ویرا پیشبینی میکردند .درآن
روزگارفاکولتۀ طب تازه دراهرکابل تأسیس گردیده بود ،وی بنابرععالقعه و
استمداد اامل دانشکدۀ طب گردید،درحالیکه طبع امرآفرینش اورابسوی هنرو
فرهنگ میکشاند .رویدادهای نهضت امانی واهادت برادربزرگش درپیروی از
نهضت مترقی امانی ،وهمچنان مرگ نابهنگام پدرش حعدودسعالعهعای-1938
1939م مسئولیت خانواده وتهیۀ نفقۀ فامیل ،اینهمه مشکالتی بودکه مانع ادامعۀ
تحصیلش درراتۀ طب گردید ،امابمضی دوستان بدین باور اندکه عالقمعنعدی
اودرساحۀ فرهنگی وتشویق امراءزمان ودوستان همقلمش سبب ادتا تحصیل
طب راناتمام رهانمود وبسوی فرهنگ بشتابد .روی همچودالیل استعادپعژواک
ماموریتش رادرانجمن تاریخ افغانستان بصفت ترجمان زبان انگلیسی آغازید ،ودر
ضمن به نواتن آثارادبی وهنری نیزپرداخت .چندی بمددرامبات معخعتعلعف
ریاست مستقل مطبوعات تقررحاصل نمود ،وسپس مدیرمسئول روزنامۀ اصالح
مقرراد ،وبمدآژانس باختررارهبری نمود ،وازآن به بمد به ریاست پشتوتولعنعه
منصوب گردید .
اایان یادآوریست که مرحوم استادپژواک درانجام وهعایعفعش درادارات
مختلف مطبوعاتی وفرهنگی به اصل آزادی بیان عقیده داات ،وفرهعنعگ را
دوست میداات ،امابرخالف عالقه اش ،درسال 1946م پعایعش درععرصعۀ
سیاست ودپلوماسی کشانده اد .استاددر زمانی اندک استمداد ،پشتکعار وفعرا
گیری علم سیاست خودرامتجلی ساخت و ،بانعیعروی سعراعار نعردبعان راه
دپلوماتیک راسریمتروتندتر تازید .وی سالیان زیادی بصفت سفیرونعمعایعنعدۀ
دایمی افغانستان درملل متحد بامسئولیت وعالقمندی ایفای وهیفه نمود .عملکرد
اودرکارزار دپلوماسی ازهرنگاه خیلی چشمگیراست ،بنابرژرف فهم ومعیعزان
تجارب به وهایف خطیردپلماتیک گمااته اد ،که ازجمله ریاست تجدیدنظر بر
منشورسازمان ملل متحد ،ریاست کمسیون حقوق بشر ،ریاست مجمع عمومعی
وریاست اسامبلۀ خاص سازمان ملل متحدبرای (نامیبیا) رامیتوان نام برد .خالقیت
وتالاهای جناب استادپژواک به عضویت رسانیدن افغانستان درسازمانهای تحت
اثرسازمان ملل ،مثل یونسکو و حقوق بشر ویونیسف و ،پیوستن به اععالمعیعۀ
حقوق بشر و تحرک نقش کشورهای اامل نهادعدم انسالک درعرصۀ بعیعن
المللی خیلی برازنده و ستودنی است.
مسجل به اسنادآرایف سازمان ملل ،پژواک مؤلف حق تمیین سرنوات ملت
هاییکه به آن خودارادیت هم میگفتند ،میبااد .حق خودارادیت قبل ازتالاهاو
زحمات مرحوم پژواک ،صرفا ر به اکل یک اصل سیاسی اناخته اده بود،مگر
دراثرمساعی اومنحیث حق مسلم ملتها ،درمنشورسازمان ملل (قید) گردید«.
بقیۀ فمالیتهای ادبی ،سیاسی واجتماعی اخصیت نخبه وفرزانه ومرحوم استاد
عبدالرحمن پژواک رابالست مکمل آثارونمایشنامه های ارزامنداو ،درالبعالی
کتاب پرمحتوای بانو ماریا دارو بابمضی ازفوتوهای (دنباله درصفحۀ اشم)

تقریبا ردوصدسال پیش ازامروز ،برادران سدوزایی بایکدگر می جنگدیدندو،
یکدیگررا به چنگ آورده نابینامیساختند .درهمان زمان هریفی ازاهل کابل ،که
خواب دیده بود دهباای ضرابخانۀ پادااهی است ،گفته بود :سکه برزر می زنم،
تاصاحبش پیدا اود !اکنون که موسم کمپین انتخاباتی دروطن آغازاده است،
به بمضی از نامزدان گوش میدهیم که آوازایشا ،تصویرایشان ومحافل اعانعدار
ایشان راتوسط تلویزیون می انویم وتمااا می کنیم.
این مقاله که هشدارنامه ایست ،به طرفداری یامخالفت یک نامزد مشعخعص
نگااته نشده و ،خطاب است به کسی که درانتخابات پیروز اود ،هرکعدام از
یازده نفربااد .از خدامیخواهیم اایسته ترین ایشان ،که باایمان صادق ،صادق و
راستکار ،وباتجربه ودانای کاربااد ،انتخاب اود وبتواند دستگاه دلتی خالی از
فساد ونیرومندایجادنماید وازاحوال سردرگمی کنونی ما رانجات بخعشعد ،بعر
کرسی ریاست جمهوری بنشیند ،ان ااءاهلل .
میدانیم که هرنامزد پالنها آماده کرده ،که درزمینه های اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی ،روابط خارجی وغیره طرح هایی دارد .بمضی نامزدان ایعن پعالنعهعارا
مفصل ترتیب داده اند وبمضی مجمل  .البته این کارهادرانتخابات کشعورهعای
جهان ،هرکدام به طرزی صورت میگیرد ،امانه درکشورهای دکتاتوری وخاصه
دکتاتوری نظامی ،که خداوند ما را ازآن نجات بخشد.هرنامزدمیگوید :من یک
تیم دارم .تیم کلمۀ انگلیسی است که افغانان ازآن ازنزدیک یک قرن به اینسعو
آانایی دارند ،اماآن تیم فوتبال است که اما ،جناب ر یس جمهور ،گول کیپر ِ
آن خواهید بود ،وبایدضربه های ثقیل توپ رادرسراسرمیچ تحمل فرمایید !
دراین لمحات که این مقاله رامی نگارم و ،درخانۀ ریش سفیدی افتاده ام و،
انچه راازگرم وسرد روزگاردیده ام ،به خاطرمی آورم ،به فکراحوال نیم قعرن
پیش می افتم که اوضاع کشوربه این اندازه خطیرنبود .البته من ادعاندارم که در
آن سالیان احوال ما گل و گلزار بود ،امامیگویم که ااه ،صدراعظم ،کعابعیعنعۀ
وزراء ووالیان وقاضیان دااتیم و ،هرگاه سفرمیکردیم ،درراه ما انعتعحعارگعر،
اختطاف گر وبمب کنارجاده وجودنداات.
درست است که درآنزمان راوت خوران دااتیم ،که به پول افغانی راوت
میگرفتندوآنهم اندک ،نه آنکه(به طرزامروز) به دالرراوت بگیرند وآنهم بسیار!
البته درآن روزگاردرمیان مردمان نیکو صفت وباایمان ،متأسفانه ،آثارااخعاص
دیگراز روی سوءاخالق ،دزدی ،فساد ،زن ستیزی ،ممتادبودن موجودبود ،امانه
به این پیمانۀ مدهش که امروزبه آن دست وگریبان هستیم و ،در آنزمان بعیعجعا
ادگان داخلی وچهارراهی قنبرندااتیم ودراهرکابل کسی زمستان رازیرخیمه
نمی گذرانید.دربارۀ اینهمه احوال ،به ر یس جمهورآیندۀ کشوره ُشدارمیدهعم،
زیرا درین چندسال اخیر گروههای جنس دیگری در دیارماعروج کرده اند ،که
به ترسیم مجمل آن می پردازم :
1ع انتحارکنندگان :که به ناحق ایمان برآن دارندکه ازراه انتحار سر راست به
بهشت می روند ! حملۀ انتحارکنندگان محض برسپاه و پلیس وافراد امعنعیعت
نخواهدبود و ،باکی ندارندکه مرد و زن ،پیر و جوان درآتش بسوزند .ایشعان
درپی زوال امانیز خواهندبود ،ای جناب ر یس جمهور !
2ع اختطاف گران ،ایشان گوناگون اند ومردو زن ،پیر وجوان را میربایند و،
برای آزادی آنان هزاران دالرطلب میکنندواگردرین جرم کامیاب نشوند ،باک
ندارنداختطاف کردۀ خودرابقتل برسانندگرچه زن و کودک و سالخورده بااد.
3ع اهل فساد اداری:نیز درپی چارۀ کارخودخواهندبود و ،راوه گیری رابعه
دالرادامه خواهنددادودرسطحهای پایین وباالپیروان وحامیان خواهندداات .مبادا
که درکابینۀ اما ،حامی یاحامیان پیداکنند ،آیامیتوانید چارۀ کارایشان را کنید؟
4ع مافیا  :درسطح دیگراین طایفۀ نوههورموجوداست به چندیعن صعفعت:
مافیای قدرت ،مافیای ثروت ،دسته ای ازایشان چپاولگران بانک و استشوگران
پول (منی الندرر) که مثالهای ایشان رادرچند سال پیش دیده واناخته ایم .همان
هایی اندکه دراهردوبی خانه های قصرنما دارند .باآنهاچه خواهیدکرد؟ قانون
تطبیق نمیشود و ،اگربه تطبیق آن کوایده اود ،دستگاه عدلی ما درحال کنونی
مانندجال ماهیان است از چندسوراخ! چپاولگران ازآن سوراخ بیرون میروندو از
ماهی به نهنگ تبدیل میشوند .آیااین جال ماهی رامی توانید ترمیم کنید؟
مافیا صورتهای رنگارنگ دارد ،یکی ازآن مافیای خانوادگی است ،مرکب از
دوبرادر یااوهر وزن ،که مثال رقرارداداستخراج یک ممدن را باسرمایه گذاری و
امدادتکنیکی خارجی به چنگ می آرندو ،ازین راه انواع امتیازات معالعی را
حاصل میکنند .مافیابا مافیاسازش میکند :کبوتربا کبوتر ،باز با باز کندهمجنس
با همجنس پرواز !
 5ع زورمندان :همه آگاهندکه دروطن ،جنس دیوصفتی بنام زورمندان ههور
کرده اند ،ازجملۀ ایشان غاصبان زمین اند ،که بمضی دسته های مسلح دارنعدو،
بهترین زمین غصب اده آن زمین دولتی است ،حاضر وآمعاده وفعارغ ازبعاز
خواست مانند مال بی صاحب !
 6ع هراس افگنان :که البته بمضی ازجنس اماره یک ودوی فوق الذکر می
بااند .اکثرآلۀ دست آی اس آی میبااند ،وبه هیچ مذاکره حاضرنمیگعردنعد،
اگرچه به ایشان (برادران ناراضی) خطاب اودو ،اگرچه اززندان بگرام توسط
کمیتۀ فرمایشی آزاداوند(ونه توسط مقامات عدلی) و ،یکمدۀ ایشان دوبعاره
درصف هراس افگنان برتبۀ باالمی رسند وآدم می کشند.
7ع نفاق افگنان  :ایشان ازخوپیروان متمصب دارندو ،حتی دررسانه ها ارارت
میکنند .ایشان املۀ تمصب زبانی یاتمصب فرقۀ مذهبی یا هردو رادامن میزنندو،
پهنای آتش افروزی ایشان دور ازپیشبینی می بااد.
8ع قاچاقبران تریاک وهیرویین :ایشان به کشت کنندگان تریاک و صاحبان
البراتوارهای تولید هیرویین ارتباط دارند و ،نوعی از مافیا هستند .میگویندتمداد
ممتادان مابه یک ملیون میرسد.
9ع دیگرمفسدان :که فهرست گروههای ایشان درین مختصرمجال ندارد.
درجملۀ ده نفرنامزدان که انتخاب نشده بااند ،اایدچندنفرامارادر معقعام
ر یس جمهورتحمل کنند وچندنفرهم کناره بگیرند ،امادوسه تای اان دربعارۀ
اعمال سابق وجاری امادوسیه خواهندساخت ،تا ثابت کنندکه امامثال ر درپعی
ثروت اندوزی ،یابسته به سوءاخالق یا حتی ارتباط به خارج بوده اید و ،تهمتهاو
بهتان های مکارانه به پای اما خواهندبست و ،برضداما پروپاگندخواهندکرد و
رسانه های نازدانۀ ما اتهامات ایشان را(خبرساز) خواهند انگاات.
خالصه اینکه اینهمه گروههای مفسدان دریک اباروز وسط ماه حمل 1393
ناپدید نمیشوند!
بیایید از جمع به مفردبیاییم .نفاق افگن اگرزورمندبااد و ،چپاولعگعر اگعر
غاصب زمین بااد و ،اگر هردوبسته به مافیا بااد ،بااماپنجه خعواهعنعدداد و
خواهندکواید یک دوتارسانه را بکاراندازندو ،سرراته کنند معقعالعه ای در
نیویارک تایمز ویاواانگتن پوست درتقبیح اما چاپ اود و ،خدانخواهدکعه
درکابینۀ وزرای اما متحدی پنهانی پیداکنند ( دنباله درصفحۀ اشم)

سهراب پروان دره یی

صفحۀ چهارم

منشأ فساد اداری ووطنفروشی درافغانستان

آلمان

درنگی پیرامون پیشینۀ خاندان طالیی  :دربارۀ خاندان سلطان محمد طالیی در
دوران نادرغدار وخانوادۀ مستبدوخون آاام وبیدادگران ،درنصاب تمعلعیعمعی
ممارف ،قلمهای مزدور ومبلغان سرکاری وچاپلوسان دربار واماری ازتعاریعخ
نگاران وابسته به استبداد ،سخنان بسیاراغراق آمیزوگمراه کننده نواته اند .بعه
باورصاحب نظران واقمی ومردمی ،اینهمه نواته هابه خواندن نمی ارزد ،زیعرا
کلیشه گونه میبااند .آن نواتۀ باارزش تاریخی که کمتر دردسترس نسعلعهعای
دیروزوامروز قرارگرفته است ،مقالت مؤجزی بقلم(مهاجرافغان) بوده است که
در امارۀ اول نشریۀ(جمهوری افغانستان) دریکم سپتمبر1951صعص18 / 11
طبع اده بوده است .مهاجرافغان دربارۀ خیل وتبارخاندان طالیی ونادرغعداربعه
ایجازواطمینان کامل نواته است که...:درحدود 1231قمری دودمان احعمعد
ااهی مضمحل اد ،ودودمان جدیدی ازنسل محمدخان(مشهوربه محمد زایی)
که دردربارودودمان احمدااهی قربی دااتند ،اوال رمملکت رابدست آوردندو از
همین خاندان فرزندان متمددسردارپاینده محمدخان وبرادران وزیرفتح خان در
گواه گواۀ مملکت ازکشمیرتاهرات وآمو وسندتاکناربحرهند مسلط گشتند.
ازجملۀ برادران وزیرفتح خان ،اخصی بنام سلطان محمدخان اهرت داات،
واین سردارعیاش و رعُونت پرست(خودآرا ،سست وکم عقل) حکمدارپشاور
ومربوطات آن بود .وی در(وزیرباغ) پشاور آیینه خانه دااعت واوقعات او
پریواان درباری به عیش ونوش می گذات .این مخلوق عجیب(طال) را بسیار
دوست داات ،طالمیخورد (کشتۀ طال) ،طالمیپواید(پوااک طال) ،برفرش و
بسترطالمیخوابید ،دستبند وپایزیب وبازوبند وکفش طالیی میپواید ،وحمایعل
سنگین طالبه گردن میبست ،وبااین عشقی که سرداربه طالداات ،باالخره بعه
(سردارطالیی)وسلطان طالیی نامزداد .بایددانست این همان سرداروطنفروش
است که کشمیر وسرزمین پشتونخوا رابقول قوی(مهاجرافغان) دربرابرطالیعی
چندبه رنجیت سنگهه فروخت ،و افغانستان راازراه بحرآزاد محروم سعاخعت.
بقول مهاجرافغان ،سلطان محمدطالیی44پسر و36دختردااته است .این جمعع
غفیر(گروه بسیار) طالیی زادگان همواره جراثیم دربارامیران افغان بوده اند.
(مهاجرافغان) دربارۀ (یحیی خیل) این واقمیتهای تلخ تاریخ رابروانی ودریغ
ودرد عیان میکندکه»:ازجملۀ فرزندان زیاد سلطان طالیی ،آنانیکعه بصعورت
مشروع به وی اند ،دوبرادرسردار یحیاخان وزکریاخان ممروف اند ،سرداریحیا
خان نیزطالپرستی و وطنفروای وارتکاب مالهی (آلت لهو وبازی بی هعوده)
ومناهی را از حضرت پدربه ارث برده بود(.مهاجرافغان) پس ازبیان بیماریهعای
عقلی وجنون پول دوستی وطالپرستی این خاندان ،مطالب دردناک دیگری را
نیزفاش کرده است ،ازجمله نواته :
»سرداریحیاخان یک دخترخودرابدربارامیریمقوب خان(نیمه دیعوانعه) بعه
لطایف الحیل داخل ساخت ،وسرداربدین وسیله تقربی به درباراویعافعت ،ودر
نازکترین اوقات حیات مملکت که انگلیسان درجنگ دوم ازطرف غازیان ملت
فشرده میشدند ،وسپاهیان افغان برنمایندۀ انگلیس(کیوناری) نام قهرکردند .همین
سرداریحیاخان بارها ازانگلیس پول گرفت وممنویات امیرراضمیف ساخعت و
تفرقه در صفوف مجاهدین ملی انداخت ،تاکه باالخره ذریمۀ دخترخود امعیعر
ضمیف النفس راکشان کشان به مقتل سابق قشون انگلیس به (گندمک) برد و
مماهدۀ منحوس گندمک رادرچهارم جمادی االخر 1296قمری(16می 1879
م) به سرامیرفاقداالراده امضاءکرد ،و این اقدام دومی بودکه خلف بمدازسلف
نمود .یمنی پدریحیا(طالیی) والیت پشاور وبنگش راسیکها فروخت ،وپسرهم
به لطایف الحیل امیریمقوب خان رامجبوربه امضای مماهدۀ منحوس گنعدمعک
کرد .دختریحیاخان یگان علت عیاای وعطالت وسستی مزاج امیریمقوب ادتا
که سلطنت اوسقوط کرد ،وزمام اقتدارافغانستان درحدود 1297ق بعه کعف
آهنین امیرعبدالرحمن سپردند .این امیرمیدانست که فرزندان سرداریحیا ،سردار
محمدیوسف ومحمدآصف ،تحت تربیۀ مخصوص انگلیسهاقرارگرفت اعده
بودودر دیره دون برای مقاصدبمدی پرورش میشوند .امیرعبدالرحمن خان بعه
گفتۀ مهاجرافغان ،درمرض مرگ به فرزندان خودتوصیه کعرده بعودکعه از
خاندان یحیاخان احترازجویند ،ولی سرداریوسف وسردارآصف به باورمهاجر
افغان ،بمدازتربیۀ چندین ساله توسط انگلیسهابه وطن برگشتند ،وبنام مصاحبیعن
دربارامیرمقررادند ...سردارمحمدیوسف نقش پدرخودرابازی کردودخترخود
راداخل دربارامیرحبیب اهلل سراج نمود ،وهمین دخترکه مشهوربودبعه(معلعکعۀ
هندوستانی)امیررابه عیاای گرفتارکرد ،وبرادران دخترکه نادرخان ،ااه محمود
خان و هاام خان وااه ولیخان بودند ،نیزبیرون دربار وارگ ااهی قدرت را در
دست گرفتند .امیردرسال1337ق درکله گوش لغمان بدست همین معردم در
حالت اغماء وبیهوای بقتل رسید(.بقول بمضی از مورخین ،نادرخعان درقعتعل
امیرنقش دااته بوده است).
ااه امان اهلل نیزااتباه پدرراتکرارکرد ،وپس ازپیروزی قبال رتعنعظعیعم اعدۀ
انگلیسها درجبهۀ جنوب ،ااتباها ر به نادرخان رتبۀ فیلدماراالی و معقعام وزارت
دفاع رابخشیدوبه عالیترین مقام دولتی تمیین نمود ،ودر نتیجه زمینۀ زوال سلطنت
خودرا ،خالف پندزیرکانۀ پدرکالن خود فراهم ساخت ،وتاج وتعخعت رابعا
خوابینی تاریخی نسبت به خانوادۀ مصاحبین ،دریک قمارسیاسی بعاخعت ،و
اینک درسدۀ بیست ویکم باز هاهرخان پس ازسی سال بعنعام بعابعای قعوم و
فدراسیون قبایل درانی واردممرکۀ ساخته ادوتاریخ باردیگربگونۀ دوران اعاه
امان اهلل باپیچ ومهره های نوتکرار گردید».
هاهرخان ملک ومال ااه امان اهلل راغصب کردودختراوهندیه امروز درکابل
به دادگاه مراجمه کرده ،خواهان جایدادپدری خوداده است .هعاهعرخعان و
سردارولی دامادش بنیاد فساداداری رابارویکار آمدن حکومت کرزی گذااتند،
وجایدادامان اهلل خان وامالک دولتی رابرای خودقبال کردند ،وهمزمان بفروش
رسانیدند ،وبقول نبیل غمین مسکینیار ،حدودبیش ازیک ونیم صدملیون دالعررا
هردو نفربه بانکهای خارج انتقال دادند .این کارتوسط دوبرادرانجام میشده کعه
یکی آن ر یس دفترهاهرخان ودیگرش وکیل دعوای اوبود.
بی مهری چه ازطرف هاهرخان وچه ازطرف اورای ملی وقت افغانستان در
موردااه امان اهلل که آدم وطنپرست بود ،علنا رصورت گرفت ،وجعنعازۀ اورا
نگذااتنددرکابل بخاک سپرده اود .القاب مطنطن که سزاوارااه امان اهلل بود،
همه به نادرغدار متملق ساخته اد ونام آن جالدخون آاام را(اعلیحضرت اهید
سمید؟) گذااتند .در حالیکه اوبهترین فرزندان وطن راکشت وامالی رادوبعار
چوروچپاول کرد .هاهرخان درطول چهل سال سلطنت یک کارزیربنایی انجام
نداد وملت بیسواد ،فقیر ،گرسنه ،برهنه ومریض راتحویل تاریخ داد ،ودریعک
سازش مخفی خانوادگی قدرت رابه داوودخان واگذاات ،وخودراهی ایتالعیعا
گردید ودراهرروم مسکن گزید .سی سال رابه عیش ونوش سپری نمود .
ویرانیهای امروزافغانستان ناای ازغفلتهای سنگین این خانواده و ساللۀ درانی
وبارکزیی میبااد ،که طی بیش ازسه صدسال نخواستند یک حکومت ملی بعه
ارادۀ ملت ستمدیده وزجرکشیدۀ افغانستان به وجودبیاید( .دنباله درصفحۀ اشم)

هفته نامۀ امید

الحاج امان الملک جالله
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شمارۀ 769
سپرنگفیلدع ورجینیا

دطالبانو لخوادرافغانستان دوباره قبضه کول

تاسی گرانوهیوادوالوته پوره مملومه ده چه دافغانستان دویاللی ملت په قربانی
اوسرخندنه همت اومقاومت ،داوروی اتحاد فوجونه د افغانستان خخه په وتلو
مجبوراول،اودافغانستان حکومت دمجاهدینو الس ته ورغی .کوم مجاهعدیعن
مهاجرین یادجهادلیدران چه په پاکستان کی ددیری مودی دپاره پاتی اوی وو،
هغوی دپاکستانیانو خویونه خصلتونه یمنی دروغ ویل ،غولول ،دمعال دولعت
دراغوندولو حرص ،کنچوسی ،غالتگی ،بی همتی ،چاپلوسی اوچل ول پعه
استادی طریقوؤزده کری وو ،اودوطندوستی جذبات ملعی اوبشعردوسعتعانعه
احساسات ،همت ،میالنه ،فداکاری وصداقت ،همدردی او پیرزوینی یی له زلو
خخه بهراوی وو .نوپرکابل باندی لکه دماتی د مرغانو(گرگسهای الاعخعور)
راوالوتل .هرچه چه یی السوته ورتلل هغه یی قبعضعه کعول ،چعوراوتعاالن،
خودسری ،خامتمایی(خودخواهی) نفاق ،خانه جنگی ،وژل تنبول ،بندیعانعول،
برمته نیول(گروگانگیری) دپاتکونو جولول او دهری ناروا اوناجعایعزی الری
خخه جانته پیسی او جایداد پیداکول وو .بی بازخواستی ،بی ننگی ،وحشعت
اوهلم دبیگناهانوعوامو په سرونو میخونه تک وهل ،دبیگناهوزنانه وو وغوالنخی
غوچول ،بیگانه ااریان په کثیروتوکی ژوندی سوزول چه ددغو نامنهادو مجاهد
وکافرومسلمانانو دهلم اوبربریت خخه به ایطان هم دده کوله ،خپل ممراج تعه
ورسیدل  .داستادربانی کمزوری جهادی حکومت چه فرمان اوکنترول یی د
دلکشاله مانی خخه بهرنه چلیدو ،نوپداسی بحرانی اوغم زپلوحاالتو کی یوه دله
ایمانداروطنپال ،حق پالونکی جوانان طالبان دیوبی نومه مجاهدمال( مالعمر)پعه
مشری پخپله منطقه کی ددی نارواو دختمولو دپاره په پوره همت تینگ ایمان
اوسرخندنی میدان ته راووتل اوهغوتول طاغوتیان ،جابران فرعونیان چه دمجاهد
دپاک نامه دالندی یی هالمانه وحشیانه نارواناجایزه کردار اداکول ،راگیری او
بی وسلی اوبندیوانان کلل ،چه ددوی دا قهرمانانه اقدام دولس اوعوامو دداد او
تسلی سبب او ،اوتول ولس یی تراا و دریدل اوتول قندهاریی داهلل اکبعرپعه
نمره دهالمانودپنجونه راخالص اوآزادکلل.
پدغه وخت کی چه دپاکستان دآی اس آی ایجنیتان اوتربیه اوی مالزمان
چه له پخواخخه په افغانستان په فمالیت او ورانکاریو بوخت وو ،اودمجاهدیعنعو
اوجهادی تنظیمونودلیدرانو سره جوختی الیکی ساتلی وی ،سمدستی یی ددی با
همته ایمانداروطالبانوجوانانواختیار او اداره په الس کی ونیوله اوپه چتکی یی په
زرهاوپاکستانی پوزیان اوافسران دطالبانوپه جاممه کی افغانستان ته راویستل ،او
دی ملی عدالتی اسالمی غورزنگ ته یی یونظامی سیاسی اوعوامی اکل ورکل
اوپه دیره بیره یی دموترو دتیل اودیزلو دک دک تانکونه ،ماایندارکارتوس،
راکت لینچرونه ،خوراک ،لباس ،دارودرملو،داکترانو ،نرسانولوی بهیردافغانستان
لوری ته اروخوزاوو.
هغه حوک چه دعقل اوپوهی خاوندان وو ،هغوی پدی حیران او چعه دا
دومره وسلی ،تیل ،کارتوس ،مااینداری ،زغری دارتانکونه ،غلی دانی ،راکتونه
دقندهاردکومی زیرمی خخه راوزی ،اودا عسکری نظم اوانضباط ،دارودرمعل،
داکتران ،نرسان طالبانودکوم بابای ولی دزیارت خخه راوباسی؟
خومظلوم ملت چه دجنگساالرانو جابرانو ،هالمانوطاغوتیانو اوپاتک دارانعو
دهلم اوجبر او زورزیاتی خخه پری ته راغلی وو ،پدری دعا ووچه کوم سعور
کاپر دی راای خوچه زمونژددی کافرومسلمان نما اوهلم وتیری خخه خالص
کاندی .پدغه وجه هیحوک هم دطالبانود لشکرمقابلی ته راپورته نشول ،بلعکعه
دملگرتیا اویوجای کیدو ژمنی هم ورسره وکلی.
لوستونکو ته به مملومه وی چه دطالبانو داسی پرله پسی بریالیعتعوبعوه چعه
جنوب ارقی والیات یی دقبضی دالندی راوستل ،اومخ په کابل راهی اعول،
نوزمونژ دیوارویاللی نومیالی مجاهدغازی احمدااه مسمودهم چه دیواسعالمعی
عدالتی حکومت هیله من وو ،ددی اسالمی اریمت قایعمعونعکعو اوامعنعیعت
راوستونکوطلبانو هرکلی ته میدانشارته ورغی اودهغوی دمشرانوسره یی کتعل
اومشوری وکلی اوخپل مالتل یی ورته سرگند کل ،اوبیرته کابل تعه راغعی،
اودکابل ااریی بی له کوم مقاومت خخه طالبانوته پریشود اوپخپله دخپلو سعر
تیروننگیالیو مجاهدینواوملگرو سره دپنجشیردی ته واللل ،ازطالبانوپه آسانی پر
کابل قبضه ولگوله .
حوورزی پس چه طالبانو دافغانستان لرغونی هیواد دامارت اسالمی افغانستان
په نامه اعالن کلل ،نوغازی احمدااه مسمود وپوهیدو چه د کاسی الندی نعیعم
کاسه اته او داکومی لشکری چه دطالبانوپه نامه او لباس اوگعیعره اوحعیعره
افغانستان ته راننوتی ،داتول دپاکستان غشتلی تجربه کارافسران اوپوزیعان دی
اوغوالی چه داسالم اواریمت ،عدالت او امنیت ترنامه الندی افغانستان دپاکستان
پرپنزمه صوبه بدل کاندی ،اودافغانستان اوپاکستان داسالمی فدریشن دجولیدو
آوازی او دندوری مخ په خپرولو کلی ،اوتولوبه داویل چه اسالم سرحدنلری!
افغانستان دپاکستان سره په یواسالمی فدریش کی ااملول داسی ممنی لعری
چه حوک یوه سپینه پاکه چینی دیو خچن ناپاکه سین سره گده کلی ،یمنی د
افغانستان ال ملیونه نفوس دپاکستان د 151ملیونه نفوس سره گدکاندی! نعو
نتیجه به یی چه وی؟ ختمیدل او ورکیدل !نوهم هغه ووچه زمونژ ویاللی نومیالی
قهرمان غازی احمدااه مسمود دننگ اوغیرت مال وتلله اودگران هیواد د بعیعا
ژغونی په هدف یی جان جهادته چمتوکلل ،ترهغه یی دطالبان سره دقره ووهل
ترحوچه طالبانوپه یوه ایطانی دسیسه هغه داهادت مقام ته ورساوو .اناهلل وانا الیه
راجمون  .په افغانستان دطالبانو ترهگری وحشت اوبربریت مخ په زیاتیدو وو چه
د غازی احمدااه مسمودداهادت خخه دوه ورزی وروسته یی پر امریعکعایعو
تیروریستی عمل اجراکلل اودسپتمبر په یولسمه یی11ع 9په نیویارک کی دوه
بین المللی تجارتی مشهوربلدنگونه اودپنتاگون مانی ونلولی ،تولو نلی یی مقابل
ته راپورته اوه ،اوداکتوبر 2111کال په غونده سره په افغانستان ته یرغل وکل،
طالبان اوالقاعده یی تارپه تارکلل .خوافسوس چه اوس بیاهعغعه دوحشعت او
بربریت توری وریزی پرافغانستان باره مخ په خپریدو اکاری ،اوملت ته یی دا
ویره پیداکلی چه گوندی طالبان به دوباره په افغانستان قبضه ولگوی.
زمونژ نامتولیکوال اودانشمند سیلونکی ااغی محمدطاها کواان پدی حقلعه
پخپل ارزامندکتاب (آنچه رامن ازقرآن آموختم) په 67پانه کی داسی لیکلعی
دی :ترجمه( :کله چه دپاکستان ملیشه ،القاعده او طالبانو وحشی تیروریسعتعی
لشکردافغانستان خخه والل ،جنگ اوفتنه پای ته ورسیده ،مگردادی چعه اوس
بیاد اسالم اواسالمی جهادپه نامه میدان ته راوتلی ،هرهغه کارچه داسالم دعالعی
ارزختونو مخالف او د نلیوال بین المللی قانون پرضد وی ،دجهادپه نامه سعرتعه
ورسوی ،او د حق خخه سرغلونه کوی ،چه داتول غیراسالمی اودکفر نه هعم
بدتر کارونه دی).
که جناب کرزی صاحب دامریکاییانوسره داکوم تلون چه د مشورتی لوی
جرگی لخوا منل اوی ،امضانکلی ،نودطالبانو دبیا راتلو اوپه هیواد دقبضه کولو
اودوباره دوحشت اوبربریت او وهلو تکولو سرغوسولو ،الس پریکولو سلی به
را ژوندی ای/ .

مهدی اخوان ثالث
به احمدااملو

فرستنده  :اسد روستا ،کالیفورنیا

زمــــــستان

سالمت رانمی خواهند پاسخ گفت ،سرها درگریبان است
کسی سر برنیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را
نگه جز پیش پا رادیده نتواند ،که ره تاریک ولغزان است
وگر دست محبت سوی کسی یازی
به اکراه آوردست ازبغل بیرون ،که سرما سخت سوزان است
نفس ،کز گرمگاه سینه می آیدبرون ،ابری اود تاریک
چو دیوار ایستد درپی چشمانت
نفس کاین است ،پس دیگرچه داری چشم
زچشم دوستان دور یا نزدیک ؟
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین
هوا بس ناجوانمردانه سرد است  ...آی...
دمت گرم و سرت خوش باد
سالمم را تو پاسخ گوی ،در بگشای
منم من ،میهمان هرابت ،لولی وش مغموم
منم من ،سنگ تیپا خوردۀ رنجور
منم ،دانام پس آفرینش  ،نغمۀ ناجور
نه از رومم ،نه از زنگم ،همان بیرنگ بیرنگم
بیا بگشای در ،بگشای ،دلتنگم
حریفا ! میزبانا !
مهمان سال وماهت پشت در چون موج می لرزد
تگرگی نیست  ،مرگی نیست،
صدایی گرانیدی ،صحبت سرما و دندان است
من امشب آمدستم وام بگذارم ،حسابت را کنار جام بگذارم
چه می گویی که بیگه اد ،سحر اد ،بامداد آمد ؟
فریبت می دهد ،برآسمان این سرخی بمد از سحرگه نیست
حریفا ! گوش سرما برده است این ،یادگار سیلی سردزمستان است
وقندیل سپهر تنگ میدان ،مرده یا زنده
به تابوت ستبرهلمت نه توی مرگ اندود ،پنهان است
حریفا ! رو چراغ باده را بفروز ،اب با روز یکسان است
سالمت را نخواهند پاسخ گفت
هوا دلگیر ،در ها بسته ،سر ها درگریبان ،دست ها پنهان
نفس ها ابر ،دل هاخسته و غمگین
درختان اسکلت های بلور آجین
زمین دلمرده  ،سقف آسمان کوتاه
غبارآلوده مهر و ماه  ،زمستان است/ .
یادآوری :طی دوهفتۀ اخیر درسراسرارق ایاالت متحده و ،ازجمله ورجینیا و
حومۀ واانگتن دی سی ،سرما و سردی بیدادکرد ،برف پاغنده پاغنده بارید و،
کوچه پسکوچه ها ،جاده ها و بزرگراهها رابست ،دو سه ایالت برای بیش از دو
هفته ازنممت برق وگرما محروم ماندند ،مکاتب ودانشگاهها ودانشسراها ،ادارات
دولتی و بانکها و ،ازجمله چاپخانۀ که (هفته نامۀ امید) راچاپ میکند ،بیش از پنج
روز ازکاربازماندند .درنتیجه این امارۀ امید بایک هفته تأخیر به دست امارسید.
بدین سبب ممذرت اداره حتما ر پذیرفته میشود.
درچنین حالت ،پارچه امراادروان مهدی اخوان ثالث خطاب بعه اعادروان
احمدااملو(ی به گفتۀ خودش کابلی بچه) بسیاربجابه نشر رسید ،زیرا همسایعه
های مهربان هم درچنان هوای سرد ،جواب سالم همدیگر رانمی دادند و ،دست
درازاده برای قول دادن را بااکراه به دست میگرفتند ،از بس هوا سعرد بعود،
یمنی هوا بس ناجوانمردانه سرد بود ! /
*****************************************
فرانکفورت ع آلمان
سیدامیرالدین

دربارۀ تخلف تلویزیون ژوندون

مقاله هاومطالبی رادربارۀ اههارات گستاخانه وبی ادبانۀ تلویزیون ژوندون در
حق اقوام افغانستان درهفته نامۀ امید مطالمه کردم ،اماذکریک مطلب بسیار عمده
فراموش اده وآن نقش وزارت اطالعات وفرهنگ ،اخص وزیر اطالعات و
فرهنگ وکمسیون بررسی اکایات وتخلف های رسانه یی درقبال واقمه بعود.
چون من درآنروزهادرکابل بودم و ،جریانات وانمکاسات رااز طریق تلویزیونها
و ،نیزنظریات دوستان می انیدم ،خواستم برین موضوع کمی روانی بیندازم .
کمسیون بررسی اکایات وتخلفهای رسانه یی به ریاست وزیراطعالععات و
فرهنگ ،داکترسیدمخدوم رهین درهرف حدوددهسال ،ازیکطرف به بررسی و
رفع اکایات پرداخته و ،ازجانبی کوایده تاازآزادی بیان ،حقوق خبرنگاران و
رسالت اطالع رسانی حمایت کند .بهمین جهت درین مدت طوالنی حتی یعک
فرستندۀ رادیویی وابکۀ تلویزیونی ازجانب این کمسیون مسدودنشده و ،یا به
حالت تملیق درنیامده است .وزیراطالعات وفرهنگ واعضای کمسیون همواره
کوایده اندکه اختالفها ازراه تفاهم حل اود و ،بایک ممذرت خواهی ساده و،
یا نشردیدگاه ودفاعیۀ اخص یاموسسۀ ااکی در همان رسانه مشکل حل ونزاع
برطرف اود .درمواردیکه اکایت حادبوده و ،هردوجانب یمنی افرادااکی و
رسانه هردولجاجت کرده اند،راه آاتی وگذات مسدودبوده و ،ازطرف ااکی
بااصراردنباله گیری قضیه ازطریق مراجع عدلی تقاضااده ،کمسیعون نعاچعار
موضوع رابه سارنوالی محول کرده .پس ازچندروزی ،وقتی رسانه متوجه اده
که ادامۀ این حالت به سودآن نیست ،دوباره به اخص وزیرمراجمه کعرده و
ااتباه وتخلف خودراپذیرفته و ،ازفرد یاموسسۀ ااکی ممذرت خواسته ،وزیر
اطالعات وفرهنگ دوباره کتبا ر ازدادستانی خواسته که چون مسئول رسانه بعه
ااتباه خودپی برده وتمهد کرده که درآینده چنین تخلفی ازوی سرنزند و ،از
جانبی هدف کمسیون ،اصالح وبهبودرسانه هاست نه کینه توزی ومجازات ،در
چنین حالتی اخص یاموسسۀ ااکی نیز اکایت خودربه آسانی واپس میگیرد و
 ،دادستانی هم قضیه رادنبال نکرده ،خاتمه یافته تلقی می کند.
این ایوۀ پالیسی سبب اده که ازیکسو رسانه هابسوی بهبودبرونعد ،اصعالح
اوند وبیشتربیاموزند و ،ازجانبی تملیق ویاانسدادآنهاصورت نگیرد .درقضعیعۀ
تلویزیون ژوندون پس ازنشرمطالبی که سخت تفرقه انگیزبود و ،درحالعیعکعه
چنین انتشارات میتواند آتش جنگهای داخلی راروان کند ،درتمدادزیعادی از
مردم خشم وهیجان آفرید ودربرابرعمارت اورای ملی مظاهره راه افتادو سرو
صدای اعتراض ازهرسو بلنداد .وزیر اطالعات وفرهنگ واعضای کمسیون به
خاطرفرونشاندن موج هیجانات ،به سارنوالی پیشنهادکردندتاانتشارات تلویزیون
ژوندون ونشرروزنامۀ بنام(انصاف)راکه درآن به تصویب لویه جرگۀ مشورتی
مبنی برتاییدامضای موافقتنامۀ ستراتژیک باامریکا ،اعتراض بی ادبانه اده و ،در
بارۀ اعضای جرگه گفته اده بود:که مثل سگ پیش امریکاییها(ص اشم)

داکتر غالم محمد دستگیر

خطاب به خطاب

صفحۀ پنجم
برومفیلد ع کولورادو

برای هفته نامۀ امید چندین معقعالعه
نواته ام که میخواستم یکی بمد دیگر به
مطالمۀ خوانندگان گرانقدرهفته نعامعۀ
وزین امید برسانم .اماهفتۀ گذاعتعه بعه
اصطالح کابلیان (قضافلکی) به پروگرام
تلویزیون پیام افغان که مالک ومتصدی
آن آقای محمد عمرخطاب اسعت ,بعر
خوردم .خطاب صاحب با آواز خطابی
وگفتارسلیس و روان ویعگعان زاعت
گویهای واضح و یا پس پرده وزیر لب
نرمک نرمک جواب سخت به آنها عی
که به مذاق اان برابرسخن نمی گویند,
متوجهه ادم .وی درین گفتار خود داکتر اارف غنی کعانعدیعد ریعاسعت
جمهوری وداکتر عبداهلل کاندید ریاست جمهوری افغانستان را هدف قعرارداده
انتقادات اانرابیان کردندکه در مقابل اارف غنی صاحب انتقادات روزمرۀ سر
زبانها ودربارۀ داکتر عبداهلل از انتقاد گذاته به مراتب به زبان تاب خوردۀ دردهن
خودتوهینهاسردادند .به محترم داکتر عبداهلل ,مجاهد ,سابق وزیرخارجۀ افغانستان
ور یس یک حزب اپوزیسیون مقتدر؛ خطاب(وطنفروش) خطاب کعرد .در
مرحلۀ اول که انیدم فکر کردم که از آن زبان تاب خورده بخطا رفته ,اما وقتی
که به تکرار این کلمه از زبان خطاب صاحب انیدم دفمتأ فکر کردم که این آن
خطابی نیست که تفسیر قرآن پاک را بفارسی و پشتو به سمع مسلمانان جهان می
رساند و داد ازمسلمانی و پیرو قرآن و سنت نبوی میزند زیراکه قرآن مبارک1
به قولو للناس حسنأ هدایت میفرماید و حضرت سیدنا محمد(ص) میفرمایند2
که مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او ایمن بااند که معوالنعا
عبدالرحمن جامی 3آن را چنین به نظم در آورده است:
گرچه عامی بود و گر عالم
مسلم آن بود به قول رسول
بود از قول و فمل او سالم
که به هر جا بود مسلمانی
تاجاییکه از البالی کتب موثق و مستند  4برمی آید ،رهبرگروه مجاهدینی
که داکترعبداهلل مربوط آن بود ،یمنی آمرصاحب اهید مسمود(رح) درپاسخ به
مماون وزیرخارجۀ امریکا گفته بودندکه اگر به اندازۀ این کاله (پکعول) هعم
ازخاک مابماند ،تاآخرین رمق به مقابل حمالت پاکستانیها وطالبهایشان بعدفعاع
خواهیم پرداخت .اینکه وطن فروای نیست ،بلکه وطندوستی برمال است که با
دادن جانهای ایرین وریزش خون خود ثابت ساخته اند .ااغلی خطعاب پعس
چنین پیداست که امابرای نفع کاندیدهای طرف نظرعالیجناب تان وتعولعیعد
وسوسه وتسمم افکارافغانهای خواباورما به این داکتروطندوست و قابل احترام
که هم مسلک من است ،اتهام نموده دروغ بسته اید؛ که بازبرمیگردم بگفتارپعر
ممناو واالی سیدنامحمد(ص)که فرموده اند« :براما راستی الزم است ,زیعرا
راستی بسوی نیکو ی و نیکو ی بسوی بهشت رهنما ی میکند» .امعاراازدروغ
برحذرمیدارم زیراکه دروغ بسوی ارو ار بسوی دوزخ راهنما ی میکند .هعم
چنین الزم میدانم که این آیت متبرکه که خداوند فرموده« :دردلهایشان یعک
نوع بیماریست ،پس افزودبه ایشان اهلل بیماری راوایشان راست عذاب دردناک به
سبب آنکه دروغ میگفتند ( »تفسیرکابلی) ,بخاطر مبارک تان تازه سازم .
خطاب صاحب نظربه احترامی که بشما وبه مفکوره وگفتارتان دارم میخواهم
جنت جایتان بااد نه دوزخ؛ وهمچنین درجریان گفتار دو ساعتۀ تان ازهعلعم و
تمصب وقتل عام و انتحاریون طالبان که بمضی اان جزغالم غالمان پاکستانعی
ارزای دیگرندااته وجنگهای پروکسی یا نیابتی انگریزها را ازطریق پاکستعان
برزن ومرد وپیر و جوان ممصوم وبیگناه ما روا میدارند ,چیزی بزیان نیاوردید,
مجبورادم تامقاله های نمبر  3را با اجزاء سه گانۀ آن قبل ازمعقعاالت دیعگعر
حضورخوانندگان گرامی تقدیم کنم ،تاخودفیصله نمایندکه وطنفروش حقیقی
وخا نین اصلی این سرزمین ماتم زده کیست؟ چون این مقاالت ازترتیب پعالن
اده برآمده اند ،بدین ملحوظ نمبرمآخذ هم ازجا ی تقدیم میگرددکه تفکیک
وقوع برخی ازحوادث را در دورۀ طعالعبعان زیعرععنعوان ذیعل بصعورت
کرونولوژیک  44تشریح میکند.
مقالۀ نمبر : 3مالعمر ,طالبان و اعمال هالمعانعۀ اعان:44دراواخعرریعاسعت
جمهورپروفیسرصبغت اهلل مجددی ازبمیان آمدن یک گروه بیطرف درمقامات
پاکستان و ISIمذاکرات اروع اد .پالن اان به عربستان سمودی ,امعریعکعاو
امبات استخباراتی اان ارا ه گردید .پالن پذیرفته ادو CIAباپاکستان 54در
خلقت گروهی بنام طالبان 55وحمایت پولی عربستان سمودی آستیعن بعرزد.
"بچه خواندۀ"خود را بعراریعکعۀ
ازجانب دیگر23سال زحمات ISIکه حکمتیار
قدرت کابل غرس نمایند ,به ناکامی منتج اد57؛ لذا برای جانشین وی مالعمررا
که برای مدت کمی قوماندان یکی ازگروپهای کوچک مقاومت بمقابل قوای
متهاجم روسهادرسالهای1981بود به حیث لیدرطالبان برگزیدند .معالععمعردر
پیشرفتهای عملیاتی ونظامی 1996-1994کدام رولی بحیث حکمفرماندااعت
(زیراکه عملیاتهای جنگی توسط اردوی پاکستان سوق واداره میشعد) .چشعم
راست مال عمردروقت مقاومت توسط ارپنل صدمه دیده بینا ی خعود را از
دست داد .فکرمیشودکه مالعمر دخترکالن اسامه بن الدن رابنعکعاح خعوددر
آورده ودخترش رااسامه بحیث زن چهارم خود به زنی گرفته است.56
درسال :1994بروز13اکتوبرااگردان مدارس اسالمی 44زیرنام طالبان اهر
سرحدی سپین بولدک راکه تحت کنترول طرفداران حکمتیعاربعود ،ااعغعال
کردند -تمداداین گروپ جدیدالورود درمیدان کارزار1511نفرتخمین اده و
بسوی هیرمندوهرات به پیشروی خودادامه دادند.روز31اکتوبردراثربرخوردی
که بین طالبان و قوماندانهای حزب اسالمی گلبدین بنام سرکاتب وحزب اتحاد
عبداالمین وحزب محاذامین اللی رخ داد،طالبان قوماندان اللی راازااهولیکوت
راندند وجادۀ سپین بولدک الی قندهار را بروی ترافیک (پاکستانیها) بازکردند.
21نومبرطالبان قندهاررابدست آورده جانب والیات هیرمندوزابل به پیشروی
خودادامه دادند ,تمدادعمومی طالبان درین مرحله 2111نفرتخمعیعن اعده و
اخصی بنام مالعمرآنهارارهبری میکند 31 .نومبر لشکرگاه معرکعز والیعت
هیرمند را تصرف کردند.
درسال 24 :1995جنوری45طالبان به اهرغزنی رسعیعده تعوسعط قعوای
حکومتی ر یس جمهوری ربانی تقویه ادندوبرای باراول باقعوای گعلعبعدیعن
برخورد میکنند.تاپایان جنوری طالبان کنترول والیات پکتیا وپکتیکارابدسعت
آورده خطرمستقیم رابصوب حزب اسالمی گلبدین در والیت لوگرو مقر وی
در چهارآسیاب متوجه ساختند.
11فبروری طالبان میدانشهرراکه بتصرف گلبدین بودبدسعت آوردنعدکعه
توسط قوای حکومت استادربانی تقویه میشدندوتااین تاریخ 6والیت راااعغعال
کردند ,یک روز بمد لوگربه تصرف طالبان درآمد (دنباله درصفحۀ هفتم)

هفته نامۀ امید
شاه خانم مسیحی افغانستان (دنباله ازصفحۀ سوم)
یکی ازنگرانی های خیلی جدی وپرازخطر خانوادۀ اارف غنی وزیرمالعیعۀ
پیشین ،آنست که وی برای زنده ماندن درتقال ومجادله میبااد .روال ،هعمعسعر
داکترغنی گفت»:من فکرمیکنم اونمیداندتاچه وقت زنده بوده میتواند ،وبایعد
هرچه زودترآنرامملوم کند«.غنی ازصحت کامل برخوردارنیست ،قسمتعی از
ممدۀ خودراچندسال پیش درمریضی سرطان ازدست داده ،سیستم معقعاومعت
بدنی اودرحالت ناتوانی قراردارد .ندرتا رمیتواند بیش ازچهارساعت ابانه بخوابد.
داکتراحمدزی اکثرباخانمش بخاطر نیایش وعبادت به کلیسای محل حاضعر
میشود .خانم روال گفت اوهرش یک اخص بسیارمذهبی مملوم نمیشود ،ولی
خودرابیشتر یک مسیحی می پندارد تایک مسلمان که ازخانوادۀ مسلمان به یک
خانوادۀ عیسوی مسکن گزین اده است.
داکتراحمدزی فکرمیکندکاری راکه پیش گرفته ،ارزش آنرا دارد تعا بعاج
صحت خودرابپردازد .باوجوددااتن سرطان ممده ،عدم توجه کمک کنندگان
بین المللی واعضای کابینه ،تالش مینمایداقتصاد غارت ادۀ افغانستان رانجعات
داد .اگروی درکارخود توفیق نیابد ،جهان باید قیمت گزاف بپردازد.
اارف غنی رامرگ تمقیب میکند .اوکه یک اخص نحیف 55ساله است،
همیشه بادانه های تسبیح خودمشغول میبااد .وزیرسابق مالیۀ افغانستان روزانه سه
بارغذامیخوردتابدن سرطان زدۀ خودرابصورت دوامدارتغذیه بدارد .اوهنعگعام
خوردن نااتای صبحانه که مقداری برنج وکیله بود،درحالیکه آاپزش مصروف
آماده سازی غذای دیگربود ،بیان داات:تنها دو درصدممده ام باقی مانده است !
چهارپاسبان مسلح باکالانکوف ،احاطۀ ویالی وی رادرمنطقۀ وزیر اکعبعر
خان ،که محل زندگی نخبگان اهرمیبااد ،زیرنظردااتند .منطقۀ وزیراکبرخان
باایجاد موانع سنگربندی اده ،تادربرابرحمالت موترهای پ ُرازمواد انعفعجعاری
محافظت اود .همچنان طیاره های هلیکوپتر توپدار ناتو بدون وقفه ساحه رازیر
نظردارند .ندرتا ر یک هفته بدون آنکه حداقل یکنفر مامور اراددولتی به قعتعل
نرسد ،سپری میشود .داکترغنی که مریضی اش تاحدی زیرکنترول است ،باآه
کشیدن گفت :این وهیفه یکی ازبدترین وهایف در روی زمین می بااد /.
*****************************************
معرفی کتابهای تازه (دنباله ازصفحۀ چهارم)
اش مطالمه خواهید کرد.
اخصیت دیگرادیب ،زبانشناس ،مترجم درامه های پرانتباه از معطعبعوععات
دراماتیستهای فرانسه ،ودپلمات ورزیدۀ که توانست بحیث سفیرونمایندۀ دایمی
افغانستان درسازمان ملل متحد ،بمدازپژواک فقید بدرخشد ،ودرین راستاخاصتا ر
در مقاومت برضدتالش نافرجام طالبان جهت احرازکرسی نمایندگی این گروه
تاریک اندیش و افراطی وقهقرایی ،درملل متحد اهرت ملی وجهانی کسعب
نمود ،همانا دوست وهم صنفی عزیزم داکترعبدالغفورروان فرهادی می بااعد
که بیوگرافی مفصل اورادرصفحۀ 177کتاب بانو دارومطالمه خواهیدکرد.
بهرحال ،عالوه برچندبیوگرافی مفصلی که بطورگلچین ونمونه در دوبخش
ممرفی کتاب پرمحتوای ماریا دارو بشماتذکردادم ،حدود بعیعش ازیعکعصعد
بیوگرافی وکارنامه های هنرمندان ،نویسندگان ،دراماتیستها وممثلین تیاتروفلعم
سازان و ریژیسوران نیزبافوتوهایشان براتۀ تحریرآمده است.اینک بانظرداات
صفحات ارزامندومحدود جریدۀ وزین امید ،تنها اسمای چنداخص آنهاراکه
خاصتا ردرراتۀ درام وتیاتردستآوردی دااته اند و ،بنده باآنهااناسایی دااته ام ،به
اما یادآور می اوم :
استادعبدالغفوربرانا ،عبدالرایدجلیا وحمیدجلیا ،استادعبدالراید لطیفی برندۀ
نخستین جایزۀ درامه نویسی(متخصص سالون) وتولید کننده وسناریو نعویعس
اولین فلم فارسی درافغانستان ،عبدالتواب لطیفی برندۀ جایزۀ درامه نعویسعی از
یونیورستی کالیفورنیا ،الس انجلس ،UCLAمحمدولی لطیفی سناریونویعس و
هیروی فلم(روزهای داوار) ،استادعبدالرؤوف بینوا ،فیض محعمعدخعیعرزاده،
استادصالح الدین سلجوقی ،استادداکترعنایت اهلل اهرانی ،محمدعثمان صدقی،
محمدعلی رونق ،احمدااه علم ،محمدافیع رهگذر ،اعظم رهنورد زر یاب ،سایر
هراتی ،ضیاقاریزاده ،محمدناصرغرغشت ،داکترمحمد اکرم عثمان ،داکترمحمد
نمیم فرحان ،حاجی محمدکامران ،عبدالمنان ملگری ،داکترمحمدرفیق یحیایی،
زلیخا نورانی ،استادعبدالقیوم بسید ،محمداکرم نقاش ،محمدابراهیم نسیم ،اسداهلل
آرام ،محمد صدیق برمک ،عبیداهلل بکتاش ،عبدالرحمن بینا ،سونارام تلوار ،ستار
جفایی ،خانم رویاسادات ،عبداهلل اادان،استاد رفیق صادق ،مهدی هفر ،فضعل
محمدفضلی ،محمدیوسف کهزاد ،مشمل هنریار ،عبداللطیف نشاط ،محمداکبر
نادم ،امین اهلل ندا،جالل نورانی ،استاد عبدالحق واله ،حبیبه عسکر ،مرتضی بایقرا،
عزیزاهلل هدف ،سمد ورکزی ،هاهر هویدا ،ببرک وسا ،محمدحسین ارمعان و
بسی هنرمندان ودرامه نویسان وممثلین وفلم سازان وموسیقی دانان دیگر ،کعه
درکتاب بی سابقه وپرمحتوا وپربهای نویسندۀ پژوهشگربانوماریا دارو باتفصیل
وذکردستآوردهای هنری وفرهنگی اان اناسایی اده اند.
ممرفی مختصریک کتاب ارزامندوپرمطلب را باآرزوی صحت و سمادت
ماریا دارو ،بااین چندبیت اادروان استادعبدالرحمان پژواک خاتمه می دهم :
مهر و ماهی دااتیم واخترانی دااتیم
یادایامی که ماهم آسمانی دااتیم
راک مینو ،میهن مینو نشانی دااتیم
خاطرازاندیشۀ آوارگی آزاد بود
سوی مصر ِعشق باهرتحفه ازکنمان دل جای قاصد ،یوسفی در کاروانی دااتیم
*************************************
دربارۀ تخلف تلویزیون ژوندون (دنباله ازصفحۀ پنجم)
د ُم جنباندندوصدای تاییدایشانرا ازامضای موافقتنامه ،به واق واق سگ تشبعیعه
کرده بودبه تملیق درآیند .گفتنی است که این مورددوم درکمسیون اکایعات
مجلس سنایا مشرانو جرگه باحضوروزیراطالعات وفرهنگ مطرح اده و ،یک
سناتور ازعلمای وطنخواه هزاره ،مسدودادن این روزنامه راازوزیر اطالعات و
فرهنگ خواسته بود .درکابل دربارۀ ارتباط تلویزیون ژوندون به حلقه هایی در
همسایۀ ارقی و ،وابستگی این روزنامه به افراطیون همسایۀ غربی ،حعدس و
گمانهای بسیاری زده میشود .دادستانی پیشنهادکمسیون بررسی اکایات وتخلف
های رسانه یی را موردتاییدقرارداد .درین حال این درتوان وصالحیت وزارت
اطالعات وفرهنگ بودکه پیشنهادکمسیون وتاییدسارنوالی رافوراربه مرحلۀ اجرا
بگذارد .دکمۀ روان وخاموش کردن همه تلویزیونها بدست وزارت اطالعات
و فرهنگ است .اماوزیراطالعات وفرهنگ این کاررانکرد ودرعوض ،پیشنهاد
کمسیون وتاییددادستانی راکتبا ر به تلویزیون ژوندون ابالغ نمود .هدف آن بود
که مثل بسیاری ازموارد قبلی ،اخص مسئول تلویزیون به کمسیون معراجعمعه
کرده ممذرت بخواهد و ،یابصورتی آن تخلف آاکار راتوجیه نمایدو ،قضیعه
بدون به تملیق درآمدن آن تلویزیون خاتمه یابد .اماتلویزیون ژوندون از ایعن
فرصت سوءاستفاده کرده ،به تحریکات پرداخت جممی رادر برابرعمارت قضا
به مظاهره آوردکه امارهای مرگ بروزیراطالعات وفرهعنعگ سعردادنعدو،
تصاویر داکتررهین را پاره و زیرپا کردند و،این صحنه راپیهم درتلویزیون بعه
(دنباله درصفحۀ هفتم)
نمایش گذااتند.

شمارۀ 769
یادی ازگذشته های فاکولتۀ هنرهای زیبا (دنباله ازصفحۀ پنجم)
وکتابهای زیاددربارۀ هنردرافغانستان نواته وبه چاپ رسانیدم  ،همچنان اتحادیۀ
بزرگ رابنام(اتحادیۀ سراسری هنرمندان افغانستان)تاسیس نمودم،واولین ر یس
انتخابی آن تمیین ادم ودر بیست ونه مملکت جهان نمایندگی دااتیم  ،بدبختانه
یکی ازاستادان سابقه دارفاکولتۀ هنرهای زیبادرتخریبات اتحادیۀ هعنعرمعنعدان
دست درازی میکرد .بسیارامیدواربودم استادان سابقۀ هنرهای زیباچون امان اهلل
حیدرزاد ،حامدنوید ،تمیم اعتمادی ،داکترنمیم فرحان و دیگران آثارگرانسنگ
چون مقاالت ،رساالت وکتابهادربارۀ هنردر افغانستان بیادگاربگذارند ،اما متاسفانه
ننواتند وبچاپ نرسانیدند .
محترم داکترنمیم فرحان یک اثربسیارکوچک بنام(کمیدی زنان عصبی) که
سالها پیش ترجمه کرده بود  ،درجرمنی بچاپ رسانید .خوابختانه درین اواخر
جناب آقای نوید اثرزیبای دربارۀ تاریخ هنربزبان انگلیسی نواتند ،ایکاش ایعن
اثررا اوالبفارسی ،بمدا به انگلیسی تحریرمیکردند ،استادان هنرهای زیبا اعایعد
نتوانند ازآن مستفید اوند .
جناب آقای مرتضی جان پردیس ،که زحمات زیاددرانکشاف و تقویۀ هنر
درافغانستان میکشد ،کتابی نفیس رابزبان انگلیسی تهیه دااته وچون اکل البوم
را دارد  ،بناء استفاده از آن مشکلی ندارد .
یک کتاب بسیارارزنده ومهم دربارۀ تیاتردر افغانستان توسط محترمه ماریاجان
دارو تحریر وتکمیل اده است که اینجانب ویراستاردرآن کتاب بوده ومقدمه
ها نواتم وازآغازتا انجام آنرامطالمه نمودم امید است بزودی درکابل بعه طعبعع
برسد.
عزیزان ،ارجمندان وفرزندان ممنوی این خدمتگارهنردرافغانستان امامحمد
اکبرجان سالم  ،سید فاروق جان فریاد  ،محمد عالم جان فرهاد ،مهتاب العدیعن
جان زبردست ،محمد جان پاوند ،ایرزمان جان ،اارف جان انحورگر ،نجیعب
جان عثمانی ،عبدالواسع جان رهرو عمر زاد ،حسین زادۀ واالگهرودیگران اما
میدانید که فرزندان ممنوی کی ها هستید ،پدران تان ممابدآسه ماهی ،ودهعهعا
هیاکل درکابل  ،منارچکری  ،سازندۀ هده  ،ممابدآی خانم فندوقستان  ،آثارطال
تیپه  ،هیکلهای باعظمت بامیان  ،لشکرگاه  ،ااترگرام وغیره را بادستهای ممجزه
آسای اان تهیه دااته اند  ،اما فرزندان نابغه های چون کمال الدین بهزاد ،میعر
علی هروی ،میرزابایسنقر ،استادمیرزایمقوب کابلی  ،استادعظیم ابکم  ،استاد میر
حسام الدین نقاش  ،استادمحمد رضا سهیل خراسانی ،پروفسرغالم محمدمیمنگی
استادصالح الدین سلجوقی ،استادعبدالراید لطیفی  ،استاد عبدالغفوربرانا  ،استاد
غالم حسین ،استاد قاسم افغانستان ودیگران می بااید که بگونۀ فرزندان ممنوی
اان استمداد آنها را بمیراث برده اید .
براماست که درزندگی خود تمام صفات عالی هنرمندان واقمی را دااعتعه
بااید  ،باهمدیگردست برادری داده درفمالیتهااریک اوید ،به هیعچعکعس از
طریق رفاقت ،دوستی خویشی وارتباطات اخصی لقبهاولک بخشیهاننما عیعد،
زیراکه اماوارثان اصلی هنردرافغانستان میبااید  .به هرکسیکه تاالری را بنامش
مسمی می کنید  ،یا لقب میدهید ویاترفیع علمی میدهید  ،متوجه بااید کعه از
روی ممیار و استندرد و سنجش برای اان تفویض بفرما ید .راه اعمعا  ،راه
هنرمندی میبااد وهنرمندی راه صداقت وحقیقت است .
حاالکه علی المجاله برای عنایت اهلل اهرانی ،نمیم فرحان ،حامد نوید وامان اهلل
حیدرزاد لقب هاو یا تاالرها را به نام اان تفویض نموده اند ،خداوندهمه را خیر
و برکت دهدکه یادی از پیران سالخوردۀ اان را می نمایند امیدواریم که ایعن
اعمال نیک وقدر دانی آن گرامیان از روی یک ممیاروبرنامه ریزی بااد ،زیعرا
زمانی که یک نفر از خارج منحیث پروفیسرمهمان یا یک اخصیت فرهنگعی
وسیاسی به فاکولتۀ هنر های زیبا می آید ،و می بیند که نام یکی از ما چهار نفر
به خط درات نواته اده و یا عکس ما در سردیوار پدیدار اسعت ،خعواهعد
پرسید که این اخص کی است و چه کرده است  ،طبما جوابی بسیار قانع کننده
را باید ارا ه کرد .
نام فاکولتۀ هنرهای زیبارا ویاامبه های هنری را  ،اگربنام کسی می سازند ،
ممانمتی نیست ولی درصورتی است که آن اخص باید نابغه بااد ،معثعالبعنعام
حضرت بهزاد اگرداده اود  ،بخاطری مناسب میافتد ،یک اثربهزاد دست کعم
پنجاه تاصد ملیون دالر قیمت دارد  ،واو صاحب سبک است ورسانعس را در
ارق ببارآورد  ،اگربنام میرعلی هروی اود  ،او نابغۀ بی همتا بود کعه خعط
نستملیق را به اوج آسمان ها رسانید  ،بهترین نامیکه درآن سئوال بروزنمی نماید،
کلمۀ زیبای (هنرهای زیبا)میباادواین نام تاقیام قیامت بسنده وپاینده بایدبااد.
دوستان وعزیزان نهایت گرامی ام ،دست اندرکاران فاکولتۀ هنرهای زیعبعا،
امیدوارم فاکولتۀ هنرهای زیباکه منحیث مهمترین دستگاه هنری درافغانسعتعان
میبااد  ،هرآن لک بخشی ها یکه صورت می یابد ازروی استندردوممیاربعایعد
صورت بگیرد ،تاعامل آنها درنزدخداوند ،خلق و وجدان خود رستگار اوند .
خدایا تو آن کن که پایان کار توخوانود باای ومارستگار
یادداات واستدراک  :نگارنده این سطوررساله کوچکی را بنام(خاطرات من
ازتاسیس فاکولتۀ هنرهای زیبا(سالهاپیش تحریرنموده بودم  ،من فکرمیکردم که
هر اخصیت محترم به موقف و کارهای خود قانع میبااد  ،ولی دیده اد کعه
دوستان محترم با کار کم مزد زیادمیخواهندوحقوق کسانیکه مرحوم اده انعد
وباما نیستند نام های مبارک اانرا ازمیان میبرند ،وبدان سبب اینک تاحدتوان،
همه حقایق رابه حد قدرت بندگی با صداقت تمام درقید تحریرآوردم ،مسئول
وجوابده گفته هاونواته های خودمیباام  .ومن اهلل التوفیق/
توضیح ضروری  :دربخش نخست مقال باال ،مدت تدریس آقای حامدنوید
درفاکولتۀ هنرهای زیبایکسال درج اده بود ،اماقرارگفتۀ خودآقای نوید ،ایشان
چهارسال درراتۀ نقاای تدریس کرده بود .
*****************************************
ه ُشدار به رئیس جمهورآینده (دنباله ازصفحۀ چهارم)
(چنانکه تجربه کرده ایم) ،آنگاه احوال ریاست جمهوری اما به کجاخعواهعد
کشید؟ گیرم که درعرصۀ انتخابات(اگرافاف وخالی ازتقلب صورت پعذیعر
اود) موفق اوید ،درمیدانهای مابمد ،اینان خواهندکواید امارا بخاک افگنند.
احوال روحی امامهمترین جزء احوال اخصی اماست ،خدانکند که امعا
هم بهمان بیماری روحی مبتالاوید ،که درخواب ببینیدکه مماهدۀ گندمک را
امضاکرده اید !
اما بگویید نگارندۀ این مقاله به آیندۀ کشوربدبین است ،اماچنین نیست .اگر
اماصادق هستید ،توکل خودرابه اوتمالی کنیدو ،ازاتفاق بااین گروههای دیعو
صف کناره گیربااید و ،اگربشود ایشان رابا اسناد به پنجۀ قانون بسعپعاریعد و
محاکمۀ ایشان راسرعت بخشید .آنگاه نود درصدافرادملت خاصه جوانان بااما
متحدخواهند بود.
میتوانستم بسیاربنویسم تاچندین ستون وصفحۀ این جریده و ،ساعات رادیوو
تلویزیونها هارادربرگیرد ،امابه همین چندصفحه کفایت کردم ،زیرا (اگردرخانه
کس است ،یک حرف بس است)!./
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منشأ فساد ووطنفروشی درافغانستان (دنباله ازصفحۀ پنجم)
آنهادرجنگهای ذات البینی دمارازروزگار ملت کشیدند ،وبه اصطالح (آب را
خت کردند وماهی گرفتند !)
ملت باارف افغانستان امروز زیرسم ستوران46کشورجهان نمره می کشد و
هرروزدههاتن کشته میدهد ،ولی فریادرسی ندارد .طالبان پشتون تباردرخدمت
بیگانه قرارگرفته،مسئولیت اینهمه کشتاروویرانی رابمهده میگیرند ،ولی امریکا
که بخاطرمحوتروریسم به منطقه آمده ،چنانچه الزم است ،بحال ملت افغانستعان
توجه ندارد .حاالکه قصد دارددراخیرامسال افغانستان راترک بگوید ،تروریسم
درپاکستان دست نخورده مانده واین فریبکارتاریخ(امریکا) برعکس ،تعوجعۀ
بیشترخودرابه پاکستان ممطوف دااته تابه افغانستان .کشورما امروزدرلست عقب
مانده ترین کشورهاقراردارد ،ودرتولید موادمخدر درجهان اول نمره است.
ماراال محمدقسیم فهیم مماون اول ریاست جمهوری سال پعاردر اجعالس
والیان درکابل ،پیشنهادکردکه آقای کرزی بهتراست طی یکسال که ازوهیفعه
اش باقیمانده ،به منظورحکومتداری خوب ،نظام پارلمانی صدارتی رابجای نظام
فملی که کال ردکتاتوری است ،جای گزین سازد ،که به مذاق فاایستهای تمامیت
خواه خوش نخوردوآنهادر صددتخریب فهیم وهوادرانش برآمدند .درحالیکعه
نظامهای فدرالی و صدارتی درجهان نتایج مثبت بارآورده ،وباعث وحدت ملی
وارتقاء سطح زندگی مردم اده اند ،ولی فاایستهای ما ازآینده هراس دارند و
باالی نظام فملی تاکیدمیورزند .فکرمیکنندافغانستان کدام ایء انتیک یاقالینچه
است وکسی آنرامیفروادوبه خارج انتقال میدهد!
اوضاع امنیتی کشوربدست آی اس آی پاکستان بدترازگذاته اده ومردم
رادریک واهمه قرارداده است .امیداست حکومت فملی با تدبیروازخودگذری
دراین مرحلۀ حساس وخطرناک ،ازاین بن بست باکامیابی عبورنماید ،ودستآورد
های یازده ساله بدست دامنان مردم ماخاک ودود نگردد.
حوصلۀ ملت به تنگ آمده ،مردم آرامی ،دموکراسی ومساوات و عدالعت
اجتماعی میخواهد ،دیگرنمیخواهد تحت ستم یک قوم بحیث غعالم زنعدگعی
کند .زعمای قوم پشتون بایدازگذاته هاعبرت بگیرندو به خواسته های مردم تن
بدهندونگذارندوحدت ملی که ضامن بقای افغانستان است ،صدمه ببیند.
نامگذاریهای اهرکهاوکارته هاوخیابانهابه یک قوم اختصاص یافته و دراامار
وسروده های پشتون افغانستان رامال وملک احمدااه و میرویس قلمدادمیکنند،
درحالیکه اگروجدان اان رابکاراندازند ،این خطه آریانا وخراسان بعود وطعی
کمترازیکصدوپنجاه سال نامش به افغانستان مبدل اد .آریانااصعال سعرزمعیعن
زردات و یما(جمشید) بود ،سرزمین کنیشکابود ،سامانیان ،صفاریان ،طاهریان
وحکومتهای ملی ،خراسان را ازچنگال اعراب ااغالگر نجات دادند ،مردم آریانا
و خراسان ،درهجومهای بیگانگان قربانی داده اند .درآن برهه ها ،برادران پشتون
اقلیت کوچی وکوچکی درکوههای سلیمان بودند ،و بمدا ر آهسته آهسته به کل
مملکت نفوذخودراپهن نمودند ،اصفهان و هندوستان راخراب کردندو رمعق
حیات مردم بومی مارا ازتن اان گرفتند .بخاطرحفظ وکسب قدرت ،پسر پدر
راوبرادر برادرراکشته یاکورکرده اند.
وزارت سرحدات وقبایل ازبدون بوجودآمدن ،کاری درراه وحدت قعوم
پشتون(لر وبر) انجام نداده وخون یتیمان وبیوه های افغانستان را باالی اوالدقبایل
به مصررسانیده است .بدست این وزارت ناقلین سرحدی ،کوچیهاوطالبان هلمت
تاکنارآمورسیده اند ،حاالهم تالش درین جهت ادامه داردو هیچ قدرتی آنرامهار
نتوانسته ونخواهدتوانست .خداوند به داد مردم افغانستان برسد ! آمین /
*****************************************
سیاست های زبانی درافغانستان (دنباله ازصفحۀ سوم)
بمنوان سفیرتبمید نمودند ،وبقیه راازکاربرطرف ویا بزندان انداختعنعد .دیعری
نگذات که عداوت ادید داخلی بین رهبران جناح خلق بروزنموده ومنتج بعه
مرگ اسرارآمیزنورمحمد ترکی و غصب قدرت توسط حفیظ اهلل امین اد.
اختالفات ادید فرقوی بین حزب دموکراتیک خلق افغا نستان توأم باتشدیعد
مقاومت علیه رژیم باالخره زمینه رابرای حملۀ نظامی اتحاد اوروی برافغانستان
آماده ساخت .دردسمبر1979ارتش سرخ اوروی برای جلوگیری ازسعقعوط
رژیم مارکسیستی درافغانستان ،به کابل حمله نموده وبمدازبقتل رساندن حفیظ اهلل
امین ،ببرک کارمل را ،که همزمان باقوای سرخ داخل افغانستان اده بعود ،بعه
قدرت رساندند .ازاقدامات اول کارمل ایجادحکومت ا تالفی ،متشکل از سران
پرچم وخلقیهای مخالف حفیظ اهلل امین بود .طوریکه درسال1984ازجملعۀ13
نفراعضای پولت بیروی اورای انقالبی حزب دموکرایک هشعت نعفعرآنعرا
اعضای پرچم وبقیه را اعضای جناح خلق تشکیل میداد.
پس ازحملۀ نظامی اتحاداوروی مبارزه علیه رژیم مارکسیستی ادت یافت.
قیامهای ادیدمردمی درمقابل قوای دولتی وعساکراوروی درسراسرافغانستان
آغازاد .باوجود پشتیبانی قوای اعزامی اوروی ،که بتدریج تمدادآن به 121
هزارنفررسید ،رژیم مارکسیستی نتوانست که حاکمیت خودرادرمقابل مبارزات
گستردۀ مجاهدین حفظ نماید .بنابرآن درسال  1986مقامات اوروی بعبعرک
کارمل راوادارنمودندکه ازمقام خویش بنفع یکی ازاعضای دیگر پرچم ،داکتر
نجیب اهلل ر یس سابق خاد(دستگاه امنیتی)استمفانماید .نجیب اهلل بالفاصله برنامۀ
(آاتی ملی)راکه حاکی ازعقب نشینی حزب دموکراتیک خلق افغانستعان از
سیاست های افراطی مارکسیستی-لیننستی بود ،اعالن نمود( /.بخش نهایی در
امارۀ آینده)
*****************************************
جنون ،جبن و جنایت (دنباله ازصفحۀ دوم)
زیراآنهاجر ت واهامت مقابلۀ رویاروی باسربازان اردوی معلعی نعدارنعد.
تبلیغات بی ممنی ونادرست و اعالن جهادمقابل امریکا توسط مالخواصی ،کعه
هیچگونه صالحیت ارعی برای اصداراین فتوا ندارد ،چه دلیل دااته میتوانعد؟
مال خواصی هم درامارحواریون کرزی ازحزب گلبدین وطعالعبعان ،هعمعان
امارهایی رانشخوارمیکندکه پاکستان خلق نموده است.
نظام منحط وفرتوت قبیله ،برای استمرارخود به هرخس وخاااک متمفن و
پوسیده دست می اندازدتاخودرا ازسقوط ارم آورنجات دهعد .چعه اعرم
آوراست که یک روزنامۀ ممتبرجهان ،ر یس جمهور را جملکارثابت میعسعازد،
تحقیقات وبررسی هاوراپورهای موسسات بین المللی وحقوق بشر ،ادارۀ او را :
درجه اول در فساد اداری ،درجه اول در تولیدوقاچاق موادمخدر ،و درجعه
اول درجملکاری وفریب قلمداد می نمایند! نام خدا آقای کرزی! اینست حاصل
کارسیزده ساله ات به ملت :
جنون ،جبن و جنایت و شعبده بازی !!!
واحسرتا که درکاخ ریاست جمهوری (ارگ) صرف جنایتکاران و دیوانگان
مجال توطن طوالنی می یابند !
اکنون که کرزی برای رفتن به سیاهترین اعماق تاریخ آمادگی می گعیعرد،
مغز متمفن دیگری میخواهد نظام فرتوت قبیله رادرافغانستان استمرار بخعشعد !
اارف غنی ،مغز متمفن درجه اول(:درامارۀ آینده)

هفته نامۀ امید
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ع وفات مرحومه بی بی حاجی صاحبه حلیمه پوپل را درورجینیا ،به خانعواده
های محترم پوپل ،کاوش ،بختیاری ،اعتمادی ،فرحتی وتاج ،بعویعژه دوسعت
گرامی وگردانندۀ دانا وادیب محافل ادبی اام عرفان ،آقای عبدالولی پعوپعل
صمیمانه تسلیت گفته ،برای مرحومه بهشت برین وبه بازماندگان صبر وافعر و
اجر جزیل استدعا می کنیم  .امید
*****************************************
خطاب به خطاب (دنباله ازصفحۀ پنجم)
درآمدواکنون چشم براه کابل دوختند13 ,فبروری چهارآسیاب بدون جنگ
بدست طالبان میافتدوگلبدین بصوب سروبی فرارمیکند16 ,فبروری طالبان بعه
15کیلومتری کابل رسیده وصلیب احمربین المللی بموافقت طالبان بفمعالعیعت
خوددرکشورادامه میدهد .در18فبروری استادربانی بمدازختم دورۀ ماموریتش
بحیث ر یس جمهور ،به ملل متحدپیشنهاد کردکه مذاکرات به جوانب مختلف
دربارۀ آیندۀ افغانستان بشمول طالبان اروع اودوطالبان تشکیل یک کمسیون را
متشکل ازمسلمان های خوب(؟)ونماینده های31والیت پیشنهادکرده اضعافعه
نمودندکه درعین زمان بایدقوای بیطرف درکابل مستقر گردد.
اول مارچ طالبان در 9والیتی که درتصرف دااتند تطبیق احکام اعرععی را
جاری ساختندودرلشکرگاه ااخاصی که به ارتکاب سرقت دستگیر اده بودند
دست راست وپای چپ اان درمحضر عام قطع اد 8.مارچ افرادحزب وحدت
مناطق تحت تصرف خودرا درنواحی داراالمان بااسلحۀ دست دااته به طالعبعان
تسلیم میکنندودرحوزۀ جنوبغرب کابل طالبان اولین حمعلعۀ خعودرابعرقعوای
حکومت اروع کردند .درهمین روز 8مارچ راپورداده ادکه از دو روز بعه
اینطرف قوای طالبان باقوای اسممیل خان دردالرام فراه جنگ دااتندو اکنعون
جانب میدان هوا ی ایندنددرحرکت میبااند 9 .مارچ حزب وحدت وطالبعان
موافقه میکنندکه متحدانه بضدقوای حکومتی بجنگند18.مارچ طالبان والیعت
نیمروزرابحیث دهمین والیت افغانستان تصرف کردند.
 4اپریل طالبان سه ولسوالی بادغیس رابتصرف درآوردند 21,اپریل تماسهعا
بین گلبدین وطالبان برقرارگردید 23 ,اپریل طالبان به استثنای مواد غعذا عی-
انتقال روغنیات ونفت بسوی کابل را منع کرد 28.اپریل طالبان درفراه بعاورود
 2511نفرقوای حکومتی از کابل به کمک اسممیل خان اکست خوردند.
 13می اسممیل خان قوای طالبان را ازوالیت فراه میراندوکنترول اهربدست
میگیردویک روز بمد قوای حکومتی زرنج مرکز نیمروز را از تصرف طالبعان
خارج میسازد.
 2جون طالبان درجنوب کابل میدانشهرومحمدآغه راموردحمله قرار میدهند,
3.جون یکروزبمدسه قوای مخالف دولت یمنی گلبدین ،جنرال دوستم وطالبان
سمی میورزندتا باهم یک اتحادی تشکیل داده کابل راااغال نمایعنعد ،امعابعیعن
حکومت وطالبان بروز 9جون موافقۀ آتش بس11روزه پذیرفته معیعشعود ،و
حکومت مجموعأ درحدود 511طالب اسیرمیگیرد14 ,جون طیاره های جنگی
اسممیل خان دالرام را درفراه بمباران میکندودرروز21جون اهربامیان باقعوای
طرفدار حکومت آزادمیشودودرحدودصدهزارنفرساکنان غیرنظامی بکوه های
دورونواح پناه میبرند31 .جون سردارولی به دعوت مقامات پاکستعان بعیعک
سفررسمی چهارروزه واردپاکستان میشودوباپای انداز قالین سرخ ااهانه استقبال
میشودو بابینظیربوتوصدر اعظم کشور و ر یس جمهورلغاری مالقاتهای جداگانه
انجام میدهد .من عکس الممل خودرازیرعنوان"تصمیم یک جنعرال" مضعمعون
نچندان مالیم درنامۀ هفتگی امبد به نشر رساندم .
بروز 9اگست طالبان در 35کیلومتری کابل رسیده و پایتخت را زیر آتعش
راکتهاموردحمله قراردادندکه سبب قتل 21نفروزخمی ادن  24نفرغیرنظامی
گردید 23 ,اگست دالرام که یک اهرمهمی بین قندهاروهرات است ،ازتسلط
طالبان خارج وتحت کنترول حکومت درآمدوبروز 27اگست گراگ راطالبان
متصرف ادند 31 .اگست قوای حکومت درهیرمنداکست خعوردو دالرام
ازطرف طالبان تسخیرگردید.
دراول سپتمبرگراک ،دالرام ،فراه ،میدان هوا ی ایندندو اهر هرات تحت
تسلط طالبان قرارگرفت 4 .سپتمبراسممیل خان باسه صد نفرازافرادش به ایعران
پناه برد ,وجنرال عالءالدین به قوای حکومت پیوست وتمام غرب افغانستان به
تسلط طالبان درآمد.
 5سپتمبرقوای سیاف به جنگهای ادیدباطالبان درغرب کعابعل روبعرواعد
وچون یکی ازقوماندانانش به طالبان پیوست ،سیاف هم به پاکستان رفت.

روز  6سپتمبردرحدود 5111نفربرسفارت پاکستان درکابل حمله کرده آنرا به
آتش مینشانند ،که یکنفرهالک و 34نفر زخمی میشوند .این عمل مخعالعفعت
مردم رابمقابل کمک وپشتیبانی پاکستان ازطالبان برمال می سعازدوبعروز 15
سپتمبرطالبان اخطارمیدهندکه اگراستادربانی ازقدرت کناره گیری نکند برکابل
حمله خواهندکرد19 .سپتمبراستادربانی با محمودمیستری نمایندۀ منشی معلعل
متحدمالقات نموده گفت مداخالت کشورهای خارجی(پاکسعتعان وایعران)
بزرکترین مانع استقرار صلح در افغانستان میبااد.
یکروزبمدسردارآصف علی وزیرخارجۀ پاکستان باهاهرخان درروم مالقعات
میکندوپادااه سابق بوی اصرارنموده خاطرنشان ساخت که باید به ملت موقعع
داده اود تا بدون مداخالت خارجی با دایرکردن لوی جرگۀ اضطراری کعه
مرکب ازتمام اقشاروطبقات افغانستان بااد اقدام کنند21.سپتمبردختران هرات
به میستری ازمسدودادن مکاتب اان ازطرف طالبان اکایت کردندومحمعود
میستری درهمین روزبه قندهارسفرنمودتابه بمضی ازاعضای اورایمالی طالبعان
مالقات کند21 .سپتمبرپغمان درغرب کابل بتصرف طالبان درآمد 22,سپتمبر
عالءالدین بروجردی مماون وزارت امورخارجۀ ایران درجالل آباد باگلبعدیعن
مذاکره کردواش روزبمددر28سپتمبرگفت دورۀ جدیدجنگهاوتهدیدطالبعان
مایۀ تشویش کشورش رافراهم نموده ،اگر طالبان به تهدیدغیرمسؤالنۀ خودعلیه
کابل دوام دهند ،قتل عام و خونریزی درسراسرافغانستان براه خواهدافتاد .طالبان
بمدازاکست اان درمیدانشهر ضرب االجل خودراکه علیه کابل اعالن کعرده
بودندفسخ کردند 27 ,سپتمبرحکومت اعالن کردکه حاضراست باتمام مخالفین
بشمول طالبان داخل مذاکره اود ،امادوروزبمد حزب گلبدین وجنبش اسالمی
دوستم پیشنهاد استادربانی راجهت مذاکره رد نموده عالوه کردندتازمانیکه استاد
وقوای حکومتیشان درکابل موجودبااد ،مذاکراتی بین اان صورت نمیگیرد.
14اکتوبرقوای حکومتی قسمت اعظم والیت هرات رابدست آوردند ودرعین
زمان برای دواب درنواحی جنوبی وغربی کابل بین حکومت وطالبان جنگ
جریان داات .در روز 15اکتوبر دراثر یک حملۀ راکتی طالبان  5نفردرکابل
بقتل رسیده و15نفرزحمی ادند 23 ,اکتوبرطالبان قشلۀ عسکری قرغه را بمبارد
کرده  5نفر راکشتند ,مالعمرکه تاهنوز 5نومبردیده نشده گفت :بعاگعرفعتعن
قدرت ،استادربانی واحمدااه مسمودرامحاکمه میکند( بگمان اغلب گناه اعان
مقاومت بمقابل پاکستان واکست پاکستانیها بود).
 6نومبربراثراصابت 13راکت خسارات زیادبه سفارت ایتالیاو اقامتگاه سفیعر
هنددرکابل واردآمد11,نومبرسه طیارۀ میگ ازقندهار پرواز ومیدان هعوا عی
بگرام رابمباردکردند،که خسارات سنگین وارد اد(طالب و پرواز طیارۀ میگ
؟؟؟) .دوروزبمدقوای حکوم به طالبان درجنگ ادید درگیراده آنهارامجبوربه
عقب نشینی درمیدانشهر کردوطالبان درارتفاعات جنوبغرب کابل جابجعااعده
متباقی قوای خودرابه ریشخوروچهارآسیاب تمرکزدادند 16 .نومبراستادربانی
پالن  28فقره ای صلح محمودمیستری راپذیرفت ،اما مخالفین دولعت آنعرارد
کردند23,نوامبرطالبان زندان پلچرخی رابتصرف درآوردندو 26نوامبعرقعوای
طالبان طی9پرواز 9بمب رابرنقاط مختلف کابل ریختندکه دراثرآن 39نعفعررا
بقتل رسانیدندو141نفررازخمی ساختند.
 9دسمبرقوای حکومت وطالبان درپنج کیلومتری اهرکابل برای 16ساعت به
تبادلۀ ادیدراکت ،ماایندار ،توپ ،تفنگ وتانک پرداختند ,سه روزبمداعهعر
کابل چهاربارهدف آتش توپخانۀ طالبان قرارگرفت که سه نفرراکشتنعد ودو
نفررازخمی ساختند 22,دسمبر طیاره های میگ دولتی ازمیدانهای کابل وبگرام
پروازکرده مواضع طالبان رادرنزدیکی کابل بمعبعاردکعردو ،درععیعن زمعان
بروجردی مماون وزارت خارجۀ ایران سمی میورزدتاحزب وحدت وجنعبعش
رابا ا تالفی که درکابل تشکیل اده همکار سازد.
درسال :1996بتاریخ 2جنوری46بمنظوراحتمال یک اتحادبین حزب اسالمی
وجممیت اسالمی مالقات صورت گرفت 7 ,جنوری ,دولت ایران ازرهعبعران
تنظیمهای جهادی دعوت کردکه به تهران رفته در بارۀ صلح درافغانستان مفاهمه
کنندوهمکاری پاکستان راتقاضا کرد .مملوم میشودکه ایران ازپیشرفت طالبان
وپشتونهای سنی مذهب افغان درهراس اندواین درحالیست که پاکستان به گروه
طالبان کمک میکنند؛ طالبان این پیشنهادراردکردند 8 .جنوری طالعبعان فعتعوا
دادندکه مردهادرناحیۀ تحت تسلط اان ریش بگذارندو به کارکنان دولتی کعه
ریش میتراایدند اخطاردادندکه اگرریش نگذارند ،ازکار برطرف میشوند25 .
جنوری راپورداده ادکه درچهارماه اخیرراههای ورودی راطالبان ازجعوانعب
ارق وغرب بروی اهریان کابل مسدود ساختند( .دنباله درامارۀ آینده )

صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()45دالرـ یکسال( )90دالر
کانادا 6 :ماه ( )55دالر ـ یکسال ( )110دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )65دالر یکسال ()130دالر
ـ
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دربارۀ تخلف تلویزیون ژوندون (دنباله ازصفحۀ اشم)
اسماعیل یون مالک این تلویزیون ،که نویسندۀ کتاب مشهوردویمه سقاوی
است ،بطورمسخرۀ قیافۀ پیشوای قومی بخودگرفت و ،جالبتر اینکه مقام قضاکه
اصوال بایددرپایان قضیه ،یمنی وقتیکه بایددوسیه تکمیل وبه قضاسپرده اعود،
اههارنظروحکم کند ،درین موردباابتکار خود ،یافرمان مقام باال فورا ر حکومت به
لغوپیشنهادتملیق داد! بمداز این ،تلویزیون ژوندون چندین اب پیروزی خودرا
طی برنامه های تلویزیونی جشن گرفت .وقتی اعضای اورای سراسری مردم
کابل که تمدادی ازدوستان من هم عضوآن اند ،ازوزیراطالعات وفرهنگ ،که
بنیانگذارور یس آن اوراست ،خواستندکه اجازه دهد مظاهرۀ بزرگ چندهزار
نفری راضداین زورگویی وزدوبند های ناجوانمردانه دراهرراه اندازند ،قبعول
نکرد.گفته میشودکه وی مدتیست بادلسردی درحالیکه رابطۀ تلخ وکرختی بعا
دستگاه دارد ،درانتظارپایان یافتن دورۀ کارش درحکومت حاضراست/.
*****************************************
فرانکفورت ع آلمان
زین المابدین عثمانی

در ادامۀ بازیهای روی کوچه

میربده کان :میربده کان هم یکی ازجملۀ بازیهای بسیارقدیم کوچه های کابعل
بود ،که در دوتیم ده ده نفری دریک محل مخفی آغازمی اود .بطورمثال یک
تیم درعقب یک دیوارپنهان میشودو ،تیم دوم درعقب دیواردیگر ،که حریفانی
که جورۀ خودراقبال ر انتخاب کرده ،دیده نمیتوانند .پس بقرارقرعه هرکسی که
ب ُرد ،صدای اول را انتخاب میکند ،بطوریکه باالی تیم دوم صدامیزند :برادر ِگل!
نام بَدَه ِ خوده بگوکه درکجای صف قراردارد؟ اگرطرف مقابل توانست بگوید
که درصف ده نفری ،نفرپنجم یااشم فالنی جان قراردارد ،و اگردرست بااد،
فورا ر میگوید بیا جورۀ خودرا ازپیش ماتسلیم او! بهمین قرارگروه دوم بعاالی
گروه اول صدامیزندکه درصف اما ،فالنی جان درکجاست؟ اگردرست بااد،
فورا ر میگویدبیاجورۀ خوده ببر! تابه آخر اناسایی حریفان ادامه می یابد .درپایان
دوحَک َم ازهر دوجانب صداهای درست رامحاسبه نموده به گروه موفق تحعفعۀ
تهیه اده را تقدیم میداردکه بازی باخوای پایان می یابد.
جزبازی  :جزبازی هم یکی ازبازیهای بچه هاودخترهاست ،که به ترتیب پای و
هوایاری بازی میشود .اول روی زمین راقطمه چوب یا سنگعی خعط کشعی
میشود ،برای دوپای چپ وراست و ،درآخریک خانۀ پایانی دروسط .لشپعاک
که توته سنگی ممموال ر صیقل اده است بادست درخانۀ اول گذااته اده وبعه
اصطالح یک لنگه لشپاک به خانۀ بمدی انداخته میشود ،اگربازی کننده لشپاک
را روی یکی از چارخط آن احاطه انداخت ،نوبتش تمام میعشعود ،وحعریعف
واردبازی اده ومثل نفراول بازی رااروع میکند.
خانه هاهمان اکلهای مستطیلی است که پیش ازبازی روی زمین نقشه میشود و
تقریبا ر هرخانه 75سانتی ارتفاع ودومترعرض خط کشی می اود .بازی کننده
بایدباهوایاری ودقت لشپاک رابه خانۀ بمدی بفرستد تاروی خط نیاید ونوبتش
به پایان نرسد ،زیرابازنده میشودو به اصطالح نوبتش می سوزد ! برنعده کسعی
میشود که لشپاک رابه خانۀ آخر بدون ااتباه برساند .
ت ُشله بازی :تشله های ایشه یی بین بچه های کوچه قدروقیمت زیعاد دااعت،
وازنظرنقش ورنگهای متنوع نیزاهمیت داات .بازی طوری اروع میعشعودکعه
اولی تشلۀ خودرادردامن نفردوم می اندازد تا از روی دامن او به زمین بعرسعد
وبمدسمی میکند آنرا در(ق ُط) یاچقوری که قبل ازآغازبازی درزمین کنده اده
برساند .اگرتشله واالی اول ،تشلۀ نفردوم را میزد ( ،دنباله درصفحۀ هشتم)

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

متهم به قتل رئیس ناحیه  3هرات بازداشت شد

 12فبروری/هرات ع رادیوآزادی:مسئوالن امنیتی والیت هرات میگویعنعد،
یکتن رابه اتهام قتل یلدا وزیری ر یس ناحیه چهارم اهرداری اهرهعرات بعاز
داات کرده اند .فردبازداات اده یکی از اعضای خانواده اوهرخانم وزیری
میبااد.تحقیقات پلیس درین زمینه جریان دااته گمان میرودکه درقضیه افراد
دیگرنیزدخیل بااند.یلدا وزیری دوماه قبل ازسوی افراد نااناس به قتل رسید.

برمیدان هوایی هرات  43ملیون دالر مصرف میشود

نشان میدهد که ساحه ،دولتی بوده است؛دوسیه ساحه کودکستان مقابل سیلعو
که فمال به بالکهای خالف پالن ممامله اده؛دوسیه های اختالس اعهعردار در
پروژه سرک سازی لطیفی وقوباش نیازی انترنیشنل درسه دوسیه؛ دوسیه بالک
های 24،25،26و27که به اساس ممامله اهرداربه اساس سند جملی توزیع اده
ودوسیه بالک28که اخصی توزیع گردیده وکروکی 28بصورت دولتی که
قبالترتیب اده بود.کمسیون تأکیدنمودهروقتیکه ر یس بلدیۀ کابل خعواهعان
بحث وتوضیحات درین زمینه هابااد ،حاضربه گفتگومیبااند واماازحاضرنشدن
اهردار درجلسات کمسیون ،تاالرعمومی و رسانه ها به ادت انتقاد نمودند .

12فبروری/هرات ع رادیوآزادی:حضرت عمرزاخیلوال ،وزیرمالیه افغانستان
دیروزدرهرات یک قرارداد درازمدت رادرین خصوص با مایکل والنسعیعس،
سکرتر جنرال وزارت خارجه ایتالیا امضا کرد .والنسیس گفت:این یک قرضه
دراز مدت به هدف عالقمندی و سهم گیری دولت افغانستان بخاطر انکشاف و
راد میدان هوایی هرات است که نه تنها به نفع هرات بلکه به نفع تمام معردم
افغانستان است .ومانهایت خرسندیم که بامردم افغانستان کمک ومماونت میکنیم.
این میدان یک عامل مهم برای انکشاف وپیشرفت همه مملکت می بااد.
کارپروژه جدیدمیدان هوایی هرات درهرف چهارماه آغازمیشود .مقامعات
میگویندباتکمیل ادن این پروژه ،پروازهای بین المللی از میدان هوایی هعرات
افزایش می یابند.پرواز ها از هرات به دهلی نو سه ماه قبل آغاز اده است.

هالکت  66طالب درننگرهار

 13فبروری/کابل ع 8صبح  :صدهازن ومردافغان ،بایک ملیارد ممترض در
سطح جهان همصدااده وخواستارتامین مصونیت زنان ،به دادگاه کشعانعیعدن
عامالن خشونت وهمچنین پایان دادن به خشونت علیه زنان ادند.روز پنجشنبعه
چهاردهم فبروری ،یک ملیاردممترض درسطح جهان ضدخشونت علیعه زنعان
امارداده وخواستارپایان دادن به تمام خشونتهادرجهان میشوند .براساس گزارش
ملل متحد ،از هفت ملیاردنفوس جهان سه ملیاردآنرازنان تشکیل میدهند .سازمان
ملل میگویدبررسیهاییکه درسطح جهان صورت گرفته ،ازهرسه زن یک زن
باخشونت مواجه است.
نزدیک به پنجهزارنهادمدنی درسراسرجهان ،روز چهاردهم فبروری رابمنوان
روزقیام ضدخشونت علیه زنان نامگذاری کرده ودراین روز نزدیک به یعک
ملیارد زن ومرد درسراسر جهان ،برضدخشونت علیه زنان امار میدهند.
صدهازن ومردافغان نیزروزپنجشنبه 24دلو ،بااین حرکت جهانی همصدااده وبا
راهاندازی راهپیمایی درکابل ،خواستار تامین عدالت در کشور و پایان دادن بعه
خشونت علیه زنان ادند.
این راهپیمایی که ازسوی ابکه زنان افغان سازماندهی اده بود ،درآن امارهایی
چون(خشونت بس است ،ماعدالت میخواهیم ،عامالن خشونت مجازات اوند)
سرداده میشد .این راهپیمایی ازچهارراهی زنبق آغازوبه وزارت امور زنان خاتمه
یافت.داکترثریاصبحرنگ از کمیشنران کمسیون مستقل حقوق بشر ،درین راه
پیمایی گفت زنان درافغانستان باخشونتهای ادیدی مواجهاند.اوگفت :امروزدر
هرگواه کشورمازنان قربانی میشوند ،لب وگواشان بریده میشود،سالخی می
اوند ،بفروش میرسند ،به بدداده میشوند ،موردتجاوزقرارمیگعیعرنعد .امعروز
دختران ماجر ت نمیکنندکه به مکتب بروند ،نه امنیت دارند و نه مصونیت.
بااینحال ،راهپیماییکنندگان درقطمنامه خودمیگویندزنان در افغانستان معانعنعد
گذاته درتاریکی زندگی میکنندوازحقوق اسالمی و انسانی خعودبعرخعوردار
نیستند .درقطمنامه راهپیماییکنندگان آمده( :امروزکرامت انسانی ما بابعریعدن
اعضای بدن ،بددادن ،فروش و نکاح اجباری صدمه میبیند ،کرامتی راکه هدیه
الهی است وباید ارج گذااته اود .عامالن ومرتکبین خشونت علیه مامحکوم به
اندکی مجازات اناخته نمیشوند ،آزارواذیت مانقض یک قعاععده اخعالقعی
پندااته نشده واصالمنحیث مختل کننده نظم جاممه به آن توجه مبذول نگردیده
ازسوی دیگر ،مازنان منحیث یک فرد جاممه درتصامیم ارزنده دولت سعهعیعم
نبوده ،مشارکت ورهبریت ما نیزبه اکل خیلی ضمیف و حتا نمایشی میبااد.
زنان درافغانستان درحالی باممترضان دیگرکشورهاامارهایی ضد خشونت علیه
زنان سرمیدهندکه اخیراباخشونتهای وحشتناکی مواجه بودهاند .

بکس مملو ازمواد انفجاریه کشف شد

همصدایی زنان افغان با یک میلیارد زنان معترض دنیا

شکایت از فساد در شهرداری کابل

12فبروری/کابل ع باختر:ر یس واعضای کمعسعیعون معواصعالت وامعور
اهرداریهای مجلس اورادرموردکارکردهای اهرداری کابل وفساد موجود در
آن اداره ،به رسانه ها مملومات ارا ه کردند .قیس حسن ر یس کمسیون گفت با
اعزام هیئت کمسیون جهت بررسی کارکردهای بلدیۀ کابل دریافت اعدکعه
مواردزیادی ازخالفکاری ونقض قانون توسط اهردارکابل صورت گرفتعه و
اسناد نشاندهندۀ اینست که اهردارکابل به فساد ،اختالس وسعوءاسعتعفعاده از
صالحیت های دولتی متهم می بااد.
قیس حسن ازمواردی چون قراردادناحیه دوم؛احکام اهرداری برای ساختمان
ساحه عقب لیسه امانی که برای سیدولی وارکایش به صورت غیرقانونی توزیع
اده؛ سه دوسیه ازبالکهای 38و39و41که هم دولتی بعوده وهعم بصعورت
اخصی طی مراحل اده وتمرفه ها تثبیت کنندۀ ساحه دولتی میباادکه مردم از
ناحیه پنجم اخذوپول را به بانک تحویل نمودند،همچنان اسنادوکست ویدیویی

14فبروری/جالل آبادع باختر:در دوعملیات نیروهای امنیتی در ولسوالیهعای
ایرزادوخوگیانی والیت ننگرهارانجام اد46،طالب مسلح کشته ادنعد.دریعن
عملیات چهارکارخانه تولید هیرویین نیز تخریب وازبین برده اد .دردوعملیات
دیگرنیروهای پلیس در ولسوالیهای مارجه ونهرسراج والیت هیرمند 6طعالعب
کشته ،چهار طالب زخمی و 5طالب بامقداری جنگ افزار بازداات ادند.
دریک عملیات دیگرپلیس که روزگذاته درولسوالی قرغه یی والیت لغمان
راه اندازی اد142 ،کیلوگرام هیرویین کشف و ضبط گردید.دردوعملیعات
دیگرپلیس روزگذاته درولسوالیهای پنجوایی ومیوند والیت قندهارانجام اد6
بایک فیرمرمی هاوان بازداات اده اند.دربرخورددیگرپلیس دیروزدرمنطقعه
حیدرآباد مرکزاهرغزنی یک طالب همراه بامقداری جنگ افزاربازداات اد .
12فبروری/کابل ع باختر :پلیس کابل اخصی را به اتهام نگهداری یک بکس
مملوازمواد انفجاری دردکانش ازناحیه سوم اهربازداات نمود .ایعن بعکعس
دپلومات که بداخل آن دوحلقه ماین ضدوسایط و 811کیلوگرام موادانفجاری
جاسازی اده بود ،قراربود درفمالیت تروریستی و تخریبی درکابل استفاده اود
ازیک دکان حلبی سازی ازساحه کوته سنگی کشف وبدست پلیس افتاد.مالک
دکان بازداات ادامااودراعتراف ابتدا ی گفت بکس ازاخص دیگریست که
نزد او به امانت گذااته اده بود .گفته اده یک تمداد اوراق تبلیغاتی طالبان نیز
درداخل بکس جاسازی اده بود .

پنج ملیون افغان نیازمند امداد اضطراری اند

12فبروری/کابل ع صدای امریکا:سازمان ملل خواهان کمکهای بشر دوستانه
به مردم افغانستان است ومیگویددرسال 2114به 416ملیون دالرنیازاست تعابعه
آسیب دیده های حاالت اضطراری وجنگ رسیدگی اود .معارک بعودیعن
مماون دفترملل متحددرافغانستان ،امروزدریک نشست خبری ازجاممه جهعانعی
خواستار 416ملیون دالر برای رسیدگی به آسیب دیدگان حاالت اضطرای ،در
سال جاری میالدی اد .اوگفت پنج ملیون نفردرافغانستان به کمکهای اضطراری
نیازمندنددرحالیکه این کشورازجمله کشوری های به امارمیرودکعه ازنعگعاه
رساندن کمک ها نیز باچالشهای بزرگ مواجه است .من به عنوان همعاهعنعگ
کننده کمک های بشری اینجاحضوردارم تاتوجه تانرابه ضرورت کمکعهعای
بشری به افغانستان جلب کنم واعالن کنم که به 416ملیون دالرکمعک هعای
جاممه جهانی وسازمان ملل نیازاست .پیام اصلی من امروز اینست که کمکهعای
بشردوستانه بایددرسطح بلند ،به صورت جدی و با در نظر داات نیازمندی هعا
ارایه اود.
آقای مارک گفت درحالیکه ادامه درگیریهانیاز به کمکهای عاجل راافزایش
داده اماادامه درگیریهاروند کمک رسانی را داوارکرده ،به امار بیجا اده هعا
افزوده و امار ممیوبین را بیشترکرده وحوادث طبیمی مانند سیالب ،خشکسالی،
زلزله نیزهمه ساله نیاز به کمکهای بشری را افزایش داده است.
به تشخیص آقای بودین،افغانستان خطرناکترین کشعوربعرای کعارمعنعدان
مؤسسات کمک رسانی نیزبحساب میآید .اوگفت:درآغازسال 2114افغانستان
باآینده نامطمئن روبروست واحتمال دارد که انتقال نظامی وسیاسی تغییراتی را
در این کشور به وجود آورد اما ابراز امیدواری می کند که در نعتعیعجعه ایعن
تغییرات تحوالت مثبت رخ دهد.
*****************************************
بازی های روی کوچه (دنباله ازصفحۀ هفتم)
وتشلۀ خودرا طرف قط یاچقوری نزدیک کرد ودرآن انداخت ،برنده اعدن
وی رااعالن میکنند ،وبازی بهمین طریق ادامه می یابد.
غولک بازی :غولک رااکثرخودبچه ها ازدو توته رابر ویک توته چرم برای
گذااتن سنگچل میسازند ،یمنی رابرهاراازدوجانب به توتۀ چرم می بندند .بمعد
نوک دیگررابرهارا به یک دوااخه که ممموال ر از درختهای دور ونزدیک معی
بُرند ،بسته میکنند.
بچه ها با چنین اسلحۀ سردی نشان گیری کرده و هر کسی توانست سنگ ریزه
را به هدف تمیین اده بزند ،برنده اناخته می اود  .ولی بمضی جوانانی که به
اکار گنجشک و پرنده های کوچک عالقمند اند ،با استفاده از این اسعلعحعه،
چند پرنده و اگر ماهر بااند پرنده های زیادی را اکار می کنند ،و به خعانعه
برده ومادران اان از آن قورمۀ مزه دار گنجشک می پزند .
تاصحبت آینده خدابااما بااد/.

جنجال با اتحادیه اروپا درمورد (قانون اجراات جزایی)

11فبروری/بروکسل ع بی بی سی:اتحادیه اروپاتمدیل درقانون اجرات جزایی
افغانستان راگامی به عقب خوانده است.براساس تمدیالت ماده 25و 26قعانعون
اجراات جزایی ،اعضای خانواده درپرونده های مربوط به خشونت خانوادگی
نمیتواننددردادگاه اهادت بدهند.بیشترقربانیان خشونتهای خانوادگی ،زنعان و
کودکان اند .چنین خشونتهایی ،مانند قتل ناموسی ،اکنجه وآزارواذیت جنسی،
درجایی اتفاق میافتندکه ااهدان محدودی جزاعضای خانواده ندارند.درچنین
مواردی ،بستگان قربانی وعامل خشونت ،اعضای یک خانواده اند.
پیچیدگی مساله درجاممه سنتی افغانستان اینست که به سختی کسی حاضراست
علیه پدر ،برادرویایکی ازاعضای خانواده خوددر دادگاه اهادت دهد .سازمعان
های مدافع حقوق بشرتاکیددارندکه بایدسازکار قانونی وجود دااته بااعدکعه
اعضای خانواده متهم وقربانی به تامین عدالت کمک کنند.قانونگذاران افغانستان
اماباتوسل به این نکته که نمیتوان کسی را به اجبار واداربه اهادت دادن کعرد،
هاهراسمی دارندروحیه محافظه کارانه جاممه افغانی رادرقانون اجراات جزایعی
نیزحفظ کنند.اهادت عضوخانواده علیه عضودیگرحتی برای تامین عدالت در
جاممه افغانی احتمال دامن زدن به دامنیهای خانوادگی را درپی دارد .بمید نیست
تصوراودکه قانونگذاران افغان به این جنبه مساله نیزتوجه دااته اند.
این ماده ازقانون اجرات جزایی که به گفته مقامات اتحادیه اروپا اخیراتمدیعل
اده ،تاکیدکرده که دردادگاه رسیدگی به پرونده خشونتهای خانوادگی ،ااهد
بایدبیرون ازخانواده بااد .کاترین ااتون ،مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا،
گفت این یک گام به عقب درراستای تامین عدالت ومبارزه برای بدست آوردن
حقوق زنان ودختران درافغانستان است.اونگرانست که این تمدیل مانع پیگعری
عامالن خشونت علیه زنان وکودکان اود.فماالن حقوق زن درافغانسعتعان هعم
نگرانندکه تنهادو هفته فرصت دارندتامانع تصویب این قانون اوند.
این قانون درپارلمان تصویب اده واگرکرزی هرف 15روزدیگرآنرا رد نکند،
تمدیالت تازه قابل اجراخواهدبود .امامقامهای وزارت دادگستری افعغعانسعتعان
میگویندنگرانی نهادهای مدافع حقوق زنان واتحادیه اروپاناای ازسوءتمبیرماده
25و 26قانون اجراات جزایی است .یوسف حلیم ،مماون وزارت عدلیه به بعی
بیسی گفت آنچه درماده 25و 26برآن تاکید اده ،ممنوعیت اجباردرگرفتن
اهادت است .بگفته اوبراساس قانون جزای افغانستان هرکسیکه در مورد مسالۀ
اطالعات دااته وحاضرباادداوطلبانه دردادگاه اهادت دهد ،معانعمعی وجعود
ندارد .وی افزود:ممموال درپرونده های مربوط به خشونتهای خانوادگی ،اقارب
متهم برای اهادت احضارمیشوند .درحالیکه همانگونه که متهعم حعق دارددر
دادگاه سکوت کند ،اقارب متهم نیزحق دارندسکوت کنندونبایدبه اجبارواداربه
اهادت اوند .

امریکا 4۳۳ملیون دالربه حمایت ازاقتصاد افغانستان میدهد

11فبروری/واانگتن دی سی ع بی بی سی :قرارست امریکاطرح جدیدی رابه
ارزش 311ملیون دالربرای حمایت از اقتصاد افغانستان رویدست بگیرد .بخعش
اول این طرح اامل 77ملیون دالراست که هدف آن افزایش توانایی تعجعاری
ومالی افغانستان برای راه یافتن این کشوربه سازمان تجارت جهانی در اواخعر
امسال خوانده اده است .مقامات امریکاگفتنداین طرح ازسوی اداره تعوسعمعه
بینالمللی امریکا عملی خواهد اد.یک مقام وزارت خعارجعه امعریعکعابعه
خبرگزاری فرانسه گفت :تحقیقات نشان داده که اگرکشورهای مثل افغانستان
اصالحات قانونگذاری برای عضویت درسازمان تجارت جهانی راعملی سازند،
تولیدات ناخالص داخلی آنها درجریان 5سال 21درصد راد خواهد کرد.
این برنامه ،ممامالت تجاری افغانستان باکشورهای آسیای میانه وهند را حمایت
خواهدکردوبه دولت افغانستان کمک خواهدکردتا درآمد خعودراازطعریعق
جمعآوری مالیات بر ارزش افزوده ،باال ببرد.بخش دوم طرح اامل مصرف 92
ملیون دالرروی توسمه نیروی کارماهر در افغانستان است که با ایجادهمکاری بین
دانشگاههای امریکاوده دانشگاه افغانستان صورت خواهد گرفت .این برنامه از
اول جنوری امسال آغازاده است.بخش سوم اامل 121ملیون دالربرای حمایت
ازکشاورزی در زمینه تولید غله ،تقویت دامداری و افزایش امنیت غذایی است.
یک مقام وزارت خارجه امریکاگفت:درکناردیگر مزایا ،این طرح زمینه دست
رسی حدود 411هزار کشاورز به فنآوری وبازاریابی را فراهم میکندو انتظعار
میرودکه تولیدغله راتا 21درصد افزایش دهد.امریکا درزمانی این طرح رااعالم
میکندکه قرارست تاپایان امسال نیروهای خارجی ازافغانستان خعارج اعونعدو
نگرانیهای وجودداردکه کاهش کمکهاموجب بدتر ادن وضمیت اقتصادی در
افغانستان اود.اخیراکنگره امریکاکمکهای توسمۀ اینکشوربه افغانستان راتا 51%
کاهش داد و انجام کمکهای بیشتررابه امضای موافقتنامه امنیتی منوط کعرد.
موافقتنامه امنیتی سندی است که به اماری از نیروهای امریکااجازه میدهد تا
پس از پایان ماموریت رزمی ناتو در پایان امسال ،در افغانستان باقی بمانند.
دیروز وزیرخارجه آلمان نیزدردیدارش ازکابل اعالم کرد که ادامه کمعک
های آلمان به افغانستان به امضای موافقتنامه امنیتی این کشور با امریکا وابسته
است.

