
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

طوریکه پیشبینی شده بود حرکت نکرد وعلت آن بسییی ر 
بغرنج است ومن نظری ت خودرادر روزه  وهفته ه ییکه درپییی  

ولی درج ی دیگرتوافق ت بین امرییکی   »است ارائه خواهم کرد.
وط لب ن رات یید مینم ید وبه ست ی  ط لب ن میپردازد که آنه  نقی   
نظر کلیدی رامراع ت کردند، مثالب الی عس کرامریک  حین خروج 
حمله نکردند. ام  ن مبرده فراموش کرده که ط لب ن توان مقی بیلیه 

به بعدتوافق تی  4102ب عس کرامریک رانداشتند، و از ج نبی ازس ل
بین ط لب ن وامریک صورت گرفته بودکه امریک  برط لب ن حیمیلیه 
نمیکند ودرجنگ شرکت نداردوفقط وظیفۀ تربیۀ اردوی افغ نست ن 
رادارد وازهم ن س ل ت برآمدن عس کرامریک  هیچ برخوردی میی ن 
ط لب ن وامریک صورت نگرفته است. خلیلزاد ب ییدایین طیرزدیید 

 مخلص نه اش رادرموردط لب ن تجدیدنظرنم ید. 
عدۀ ازم مورین ومق م ت امرییکی کیه ازنکیرنی   شی ن 
خودداری نموده اند میگویند درطی سه س لیکه خلیلزاد دراین مق  
)نم یندۀ خ ص( بود به ن ک   ترین چهرۀ دو دولت تبدیل شده بود. 
اینه میگوینداین دپلوم ت س بقه دارامریک ازنش ن دادن توانمندی 
وقوت امریک  به ط لب ن خودداری کرد ومتواترحکومت افغ نست ن 
را ن دیده گرفت وبه نظری ت وپیشنه دات عالقه نداشت. خلییلیزاد 
در موردانتق داتی که مذاکرات ب ط لب ن نب ید بدون میوجیودییت 

نیمیییدانیم  »وحضور دولت افغ نست ن صورت میگرفت میگویید 
چقدرجنگ دیگرب ط لب ن میشد ت ط لب ن به آن توافق میییکیردنید، 
م هرس ل ج ه ی بیشتر رابه ط لب ن ازدست می دادیم وزم ن به نفی  

این طرزدیدآق ی خلیلزاد خیلی حیرت آور اسیت کیه  !«م نبود.
یک دپلوم ت س بقه دار چطور این حرفه  رامیزند درح لیکه ایین 
یک حقیقت قبولشده است که وقتی مذاکرات وتوافق ت صورت 
می گیرد دو ج نب درگیرکه دولت افغ نست ن وط لیبی ن بیودنید، 
ب یدب هم درمذاکره می نشستند وخلیلزاد ب یدبحیث حکم میذاکیره 
عمل میکرد، ولی برعکس اوبحیث تسلیم دهندۀ حکومت وقیدرت 
به ط لب ن عمل کرد. اونق  یک تسلیم دهنده رابه نکوییی بی زی 
کردودرطی سه س ل همه تالشه ی  به نف  ط لب ن تم   شدو زمینه 
راطوری مس عدس خت کیه امیرییکی بیخیودی خیود شیکیسیت 

 خوردوحیثیت سی سی ونظ می  لطمۀ شدید برداشت !
عملکردآق ی خلیلزاد سبب کشته شدن هزاران هزارانسی ن 
بیگن ه وآوارگی و دربدری ف میله ، بیج شدن هزاران هیزارانسی ن 
ازخ نه وک ش نه ه یش ن، گسترش فقر ون داری وگرسنگیی وبیی 
روزگ ری ملیونه انس ن بیگن ه، برهم خوردن شیرازۀ یک کشیور، 
برب دی قوای مسلح کشور ومس عدت زمینۀ تج وز روشن پ کست ن 
درامورداخلی افغ نست ن گردید. ب وجوداینهمه جف ه یی که خلیلزاد 
برحق مرد  افغ نست ن روا داشته است اخیراً درمص حبه اش گفت  

پس از ف رغ شدن ازخدمت دولتی، به نم یندگی ازمرد  افغ نست ن «
فع لیت خودرا ادامه میدهم ونظری ت وانتق دات خودرا درقضیییۀ 

 »افغ نست ن ارائه میدار  .
این حرفه ی خیلی ج لب که بعدازبرب دی مرد  افغ نستی ن 
زده میشود، به هر اندازۀ که ب الی خودفش رآورد  ت منظورآقی ی 

درک نیمی ییم،  «به نم ینیدگیی...»خلیلزاد وهدف اورا ازکلمۀ 
نتوانستم ! چنین معلو  میشودکه اوبه اغال  کال  دچ رشده وحتم ً 
منظورش ن ازنم یندگی ط لب ن است نه ازمرد  افغ نست ن، درسیت 
وبج  می ب شد. زیرادرحق مرد  افغ نست ن به انیدازۀ جیفی هی ی 
ن بخشودنی شده که همه رابه خ ک وخون کش نیده، آواره ودربدر 
به حدی س خته که ایش ن مجبوراند اوالدخودرا بفروشند وکشیور 
رااسیر پ کست نیه  نموده است!پی   مرد  افغ نست ن بیه خیلیییلیزاد 

 !»مرابه خیرتو امید نیست شرّ مرس ن «اینست 

آق ی خلیلزاد درمص حبیه هی یی  کیوشی  کیرده تی  
وانمودس زد که توافقن مۀ دوحه ب یدتقدیرشود که زمینۀ خیروج 
عس کرامریک  رامس عدس خت وازسوی دیگرمیگوییدکیه عیلیت 
استعف ی  آن بودکه توافق ت روی شرایط نه بلکه مط بق جنتیری 

 عملی شد . 
اومیگوید درقرارداد شرایطی موجوداست که تی  کینیون 
افش  نشده است. ازگفته ه ی اوبرمی آیدکه میخواهدچیزی بگوید 

 ام  توان گفتن آنراندارد. )صفحۀ هفت (

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

جلد اول و دوم این کتاب تاریخچه  شامل ایام  
زرتشت تا سال های معاصر را با خاطرات دوران 

محصلی درفاکولته طب توأم دارد، وکتاب تازه باعنوان 
اثر  داکترغالم محمددستگیرتازه         »ابن سینا«

چاپ شده، عالقمندان ودوستان کتاب غرض 
 خریدکتابها به نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند.
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  ای در روی  جهان  ولوله انداخته ای از سینۀ پاک خود سپر ساخته

 ای درجنگ سیاهی تو قد افراخته شیر، ای مهدشکوه! ای خطۀ پنج

 صنم عنبرین

 وودبریج ، ورجینی                         داکترسیدمخدو  رهین

 سخنی با عمران خان
 تو امی بودی و در پی  تو نه د کت ب
 تو طفل بودی و درگوش تو دمید انان

گفته می شود که موسس سی سی کشور پ کست ن محمید عیلیی 
جن ح مشهور به ق ید اعظم و موسس فرهنگی آن عالمه محمد اقب ل 

 است.
حقیقت آن است که موسس اصلی پ کست ن، ف تح ن ن مدار 
خراس نی، چون سلط ن محمود غزنوی، سلط ن معزالیدیین غیوری، 
پ دش ه ن مم لیک و احمد ش ه درانی اند. به مدد این ف تح ن، اسال  
ب  نیروی شمشیر به سرزمین ه ی پنج ب و من طق دیگر پی کسیتی ن 
کنونی راه ی فت. و موسس ن معنوی آن کشور، بزرگ ن روحی نیی 
خراس نی بودند، چون علی ابن عثم ن هجویری غزنوی که به او دادا 
گنج بخ  گفته اند و مزار فیض آثی ر او در الهیور زیی رت گی ه 
بزرگی است و پیشوای ن دیگر روح نی خراس نی چون خواجه معین 
الدین چشتی، بنی نگذار طریقت چشتیه و بزرگ ن روح نیی دییگیری 
که نکر ش ن سخن را به اطن ب می کش ند. این پ دش ه ن بی ت ج و 

خراس نی بیشتیر از  -تخت در تعلیم و گسترش اسال  و تمدن اسالمی
سالطین صوری نق  داشتند و بر قلب و ضمیر ملیون هی  تین از 
مردم ن پنج ب و دیگر من طق پ کست ن کنونی، قرن ه  حیکیومیت 

 کردند.
به ی د داری که گفته بودی که اگر انگلیس ه  زب ن ف رسیی 
را در شبه ق ره از اعتب رنمی انداختند، امروزتو ب گویندگ ن این زب ن 
به ف رسی سخن می گفتی؟ بدان که پس ازدین اسال  تحفیۀ بیزر  
دیگری که ملت افغ نست ن ی  خراس ن، به تو داد، همین زب ن شیریین 
و ب  فخ مت بود که اقب ل آخرین گویندۀ ن مدار شعرفی رسیی دری 

 درسرزمین شم ، آنراشیرینتر اززب نه ی شبه ق ره می دانست 
 گرچه هندی درعذوبت شکراست/طرزالف ظ دری شیرینتراست

پس آق ی صدراعظم ! چگونه ملت متمدن و ب  فرهنگیی را 
که تو وامدار پدیده ه ی بزر  مدنی و روحی آن هستی، چن ن به 
چشم حق رت می بینی که زیرک نه، محرومیت دختران وزن ن می را 
ازتحصیل وک ر، زادۀ فرهنگ سرزمییین می قیلیمیدادمیی کینیی 
وازکشوره ی اسالمی می خواهی که فرهنگ توح  را در کشیور 
م  احترا  کنند ت  توجیه کنی عمل وحشی نۀ زن ستیزانۀ مزدورانیت 
را که برم ح کم س خته ای. ی دت ب شد که قرن ه  پییی  ازیین، 
دخترمه جری از دی رم  ، ب  خرد ودان یی و شج عت و وج هت، بیر 
سرزمین تو حکومت کرد. ملکه سلط ن رضیه را می گویم. ش ید تیو 
چن ن غرق ب زی کرکت بودی که فرصت مط لعۀ ت ریخ کشورت را 
نداشتی، هنوز هم دیر نشده. برو از است دان ت ریخ بپرس، ت  دییگیر 
نگویی که فرهنگ مرد  افغ نست ن ، زن ستیزی و محرو  داشیتین 

 زن ن از تحصیل و ک ر و پیشرفت و ارتق ست.

 باز هم در بارۀ لویه جرگه
لویه جرگه یی که در ق نون اس سی دههء دمیوکیراسیی و 
ق نون اس سی موجود تصریح شده، دیگردرهیچ ح ل قبیلیه ییی و 
بدوی نیست. عن صرتشکیل دهندۀ آن هم نه ده ی منتخب مرد  انید 
)شورای ملی و شورا ه ی والی ت و ولسوالی ه ( و درشرایط ح ضر 
که آن موسس ت درهم ریخته اند، نم یندگ ن همه نه د ه ی مردمی و 
اقش ر مختلف ج معه بویژه ج معۀ مدنی ، ونم یندگ ن مق ومت ملی، 
می توانند ج نشین آن ن شوند. این گونه لویه جرگه در واق  همی ن 
مجلس موسس ن است که در فقدان شرایط برگیزاری انیتیخی بی ت 
سراسری، در ح لت وجود بحران ه ی ح د، یگ نه راه عبورازمراحل 

 دشوارملی است. 
در چن ن گرد هم آیی بزر  ملی از تغییر نظ   به صیدارتیی 
ت  تمرکز زدایی و طرح بیطرفی افغ نست ن و س یر نی زمینیدی هی ی 
ج معه را می توان مورد بحث قرارداد وبه نتیجه رسید. اگرچه گم ن 
نمی کنم ادارۀ ط لب ن ب  برگزاری لویه جرگۀ اضطراری میوافیقیت 
کنندواین مأمول به ثمر برسد، ب زهم سوالی رامطرح می کنم. آی می  
همه نمی گوییم که حکومت ب یدمش رکتی ب شد وهمیه اقیوا  و 
اقش رخودرا دران بی بند ؟ آی  من سب است که از ادارۀ ط لب ن چنین 
خواسته یی داشته ب شیم ی  ازلوی جرگه یی که آرم ن ه ی میلیت 

 راتمثیل کند؟

 نیوجرسی                          انجنیر عبدالصبور فروزان 

 کرزی ، احمدزی و طالبان
 (0)بازیگران صفحۀ سیاه دیگر در تاریخ وطن 

کرد  ودرصحبته ی خ ص به خلیلزاد نیزفهم ند  که اشتبی ه  ...«
آق ی خلیلزادبرای  »کنفرانس بن را تکرار مکن، اوهم قبول کرد.

توافق ت سی سی بین دولت افیغی نسیتی ن «برائت خودمیگویدکه 
 وط لب ن 

*********** 
پس اگر به دنب ل راه حل من سبی ب شیم، آن از طریق لویه جیرگیۀ 
ح لت اضطرار، ی  هم ن مجلس مؤسس ن میسر خواهید بیود کیه 
گردانندگ ن آن هم ب ید از می ن خود اعض  برگزیده شونید و در 
انتخ ب حکومت ب  ق عدۀ وسی  و مش رکتی آینده ، به هیچ یک از 
سردمداران و اعض ی ک بینه ه ی حکومت ه ی بیست س ل گذشته، 
سهمی داده نشود. در غیر اهتم   به چنین س زش بزر  ملی، بدیل 

 دیگر آن است که اختی ر را به میلۀ تفنگ بسپ ریم.
در ب ب مس یل علی ی کشور، آن هم درین برهۀ دردن ک و 
خونین حی ت ملی، نب ید ازسر احس س ت تند وتیز، غیرمسئوالنه به 
 ردو قبول مس یل بپردازیم. اگرراه دیگری هست، بفرم ییدبگویید.

 در بارۀ جرگه ها و لویه جرگه ها
جرگه ه  درجوام  عشیره یی مشکالت ومعضالت بسی ری 
را حل کرده و ک ر س زبوده است. به همین ترتیب هنگ   تصمیییم 
گیری ه ی بزر ، طبع  جرگۀ بزر  می توانست به حل و فصیل 
قض ی ی عمده رسیدگی کند. ش ید قدیم ترین شکل جرگۀ بزر  
گرد هم یی وسیعی ب شدکه چنگیزخ ن در اواخرعمر درمغولستی ن 
برپ داشت ودران بزرگ ن نظ می وملکی)نیویی ن هی ( اشیتیراک 
داشتند.درزب ن مغولی به اینگونه جرگه ه ی بزر  قیورییلیتی ی 

 میگفتند.
جرگۀ بزر  دیگری را ن درش ه افش ر به اشتیراک ده هی  
هزار تن از علم  و س دات و اک بر و مش هیر ملکی و نظی میی، در 
دشت مغ ن دایر کرد و هدف او ازین جرگه اعالن سلطنت خودش 
و خل  طهم سب آخرین ش ه سرگردان صفوی بود. درین جلسه هم 
چن ن موافقت مرد  را گرفت ت  به خالفت و علمی ی عیثیمی نیی 
پیشنه د گردد که برای رف  اختالف ت بی ح صل فیرعیی مییی ن 
مسلم ن ن و تثبیت اخوت اسالمی بین ملت ه ی مسلم ن، میذهیب 
شیعۀ ام میه را نیز بعنوان مذهب پنجم اسال  بپذیرندوسب خلیفی ی 
راشدین اکیدا ممنوع گردد. البته شم ری ازعلیمی ی خیودخیواه 

 عثم نی این پیشنه د خیرخواه نه را ردکردند.
در افغ نست ن، جرگۀ شیرسرخ درقنده رنق  میهیمیی در 
س ختن آیندۀ کشور ب  انتخ ب احمد ش ه درانی به سلطنت ایف  کرد 
، ام  نخستین لویه جرگه) مجلس کبیر ملی( لویه جرگۀ پغم ن بود 
که در اواخر سلطنت ش ه ام ن اهلل برای تصویب ق نیون اسی سیی 
)نظ من مۀ اس سی( به دعوت پ دش ه دایرشد. ش ه ام ن اهلل ازش مالن 
جلسه خواسته بودت )بلی گوی( نب شندونظرخیودرابیه صیراحیت 
وآزادی ک مل بی ن دارند. ب  استف ده از چنین حقی، ارتجی ع زمی ن 
در برابرانس نی ترین مواد نظ من مه م نند من  نک ح دختران خیورد 

 س ل)صغیره( مخ لفت کردند.
ازان پس لویه جرگه ه  بیشتر فرم یشیی و بیه دلیخیواه 

 01۹2حکومت ه  دایر می شد، ت  لویه جرگۀ ق نون اس سی س ل
که وکالدر فض ی آزاد بر ق نون اس سی نوین که حکومت را از 
سلطنت جداکرد و نویدآزادی و دموکراسی داد، غیور کیردنید. 
من قشۀ مرحو  موسی شفیق، کیه دانشیمینیدعیلیو  اسیالمیی 
درعصرنوبود، در برابرپدرش که ازعلم ی جیدسنتی بیود، دران 
اجالس من قشه یی بی نظیر بودکه درآخر جرگه بیه طیرفیداری 
ازپسر رای داد. در هم ن ق نون اس سی و بعدا در ق نون اس سی پس 
از اجالس بن، لویه جرگه از شکل قدیمی آن تغییر کرد و عن صیر 
اشتراک کننده ش مل وکالی شورای ملی)هر دو ات ق( ، شورا ه ی 
والیتی و شورا ه ی ولسوالی ه  گردید. بدین گونه لویه جرگه ه  
از کنترول حکومت ه  بیرون آمد و شکل مردمی گرفت و میی 
تواند در آینده در شرایطی که انتخ ب ت سراسری مقدورنیبی شید، 

 ارادۀ واقعی ملت م راتمثیل کند./

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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گذرا برتراوش ت خرد و اندیشه ه ی موالن  فییضی نیی   ب  مروری
میوالنی    خیدمیتیی  )رح( بنده به این ب ور رسید  که بزرگترین

دو بی ره بی ز   فیض نی )رح( را که میتوان به آن تأکید نمود آن 
 نمودن دروازه کنک ش و سگ ل  و گفتم ن قرءانی است.

 حضرت عالمه اقب ل )رح( چی پرمغز و دانه دار سروده 
 که پیغ   خیدا گفتند م ر              زم  بر صیوفی و مال سالمی

 خدا وجبرئیل و مصطفی را      ولی تأویل ش ن درحیرت انداخت
چون قرءان شریف ت جه ن است حکمرواست، پس درهرزم ن 
و مک ن امر است ت  در آف ق و انفس تأمل و، تفکر و، تعقل و ، 

 تدبر نم ییم.
محمد  اَفَال یَتَدَبَّروُنَ القُرآنَ اَ ْ عَلى قلوبٍ  2۴سوره  -42آیه 

 ه ست؟ ه یش ن قفل کنند، ی  بر دل اَقْف لُه . آی  در قرآن تدبّر نمى
ص  کت بٌ اَنْزَلن هُ اِلَیْکَ مُب رکٌ لِییَیدَّبَّیروُا  00سوره  -41آیه 

ِِ . این کت ب پربرکتى است که بر تو  آی تِهِ و لِیَتَذَکَّروُ اُولُواالَلب بَ
ایم ت  در آی ت آن تدبّر کنند و خردمینیدان میتیذکّیر   ن زل کرده

 شوند.
0آیه سوره نسأ  اَفَالیَتَدَبَّروُنَ الْقُرآن ... آی  درب ره قرآن تدبّر 4
 نمیکنند؟
طیه  أَفَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ کَمْ أَهْلَکْنَ  قَبْلَیهُیمْ مِینَ 41سوره  040آیه 

. آیی   الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِی مَسَ کِنِهِمْ إِنَّ فِی نَلِکَ لَآیَ تٍ لِأُولِی النُّهَى
به ایش ن ب ز ننمودکه م  پی  ازآن ن چی گروهه راکیه درمینیزل 

و در این ک ر نش نهی  بیرای  ه ش ن راه می رفتند، هالک کردیم؟
  و زیرک ن است!  خردمندان

درقرءان شرف و کریم مهمترین ک ری که تیحیرییم شیده   
تفت  عق ید است. خداوند کریم همه ک ره ی دنی یی انس ن هی  را 

ب ر  پی مبر اکر  صلی اهلل علیه وسلم  به خودش ن واگذار نموده و به
ب ر اهلل دان  و بین  دستور فرموده پی مبر تو مسئول مسلمی ن کیردن 

آن حضرت صلی اهلل و علیه وسلم وظیفه   مرد  به زور نیستی لهذا
بن  بر این  .  انس ن را نمی پرسیدند ش ن تبلیغ بود و ایم ن و عقیده 

م  مسلم نه  نیز هیچگ ه ب ید به خود این اج زه را ندهیم ت  هیتیک 
حرمت نم ییم از همین رو دین اسال  دین آزادی مطلق انسی ن از 
انس ن است وانس ن بر سرنوشت دنی یی خوی  ح کم و میخیتی ر 

 هست.
چرا یک عده از دانشمندان اروپ یی ق ن  شده اند کیه آنیهی  
مدیون مسلم ن ه  و قرآن هستند؟ چون آنه  مغز قرآن را دری فتیه 

مین مسیلیمی ن  و به حقیییقیت آن پیی بیرده انید. ا می  
آبروی انس ن وکرامت انس ن و شرافیت انسی ن را  که خواهیم می

ب پرس وپ ل بیج  وبی منطق درمالع   از بین ببیرییم کیه قیطیعی ً 
 ب دستورات قرآنی همگونی و سنخیت ندارد.

که شرح وتشریح پ ی ن زندگی  غ شیه00آی تی ازسوره مب رکه 
دنی  وآغ ز زندگی بهشت ودوزخ رابسی ر پوستکنده و بی پرده در 

آن روز، روزه ی اسیت بیه  0این ب ره فرموده وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَ عِمَۀٌ 
را دربر دارد؛  0۹ن ز پرورده. تفسیر این آیه مب رکه را که ت  آیه 

می خوانم  آنگ ه به یک چشم بهم زدن / در می ن همه خلق حیکیم 
و   گروهی را به عدل ب ز دارند! و به زندان محبت بیرنید!  کنند!

گروهی را به فضل بنوازند و به سرای دولت فیرودآرنید و بی  
 رویه ی ت زه و گُیلِ پُرب رشکفته به بوست ن محبت برند.

گروه اول که در دنی  رنج ه  برده، ری ضته  کشیده و همه هَدَر 
رفته بی ن ح ل ارب ب صومعه و دیر است! یعنی گروه  و رنجیوران 
اهل کت ب! که نه در ملت اسالمند و نه بر دین حق! وبی  کیفیر و 
گمراهی ری ضت همی کشند، و بی ایم ن و اسال ، عمله ی فراوان 

آنه  به هدر رفته و گم ن می کنند که آنه  ک ر   همی کنند، لیکن
کهف است  الَّذِیینَ  00سوره  012نیک کرده اند، و اش ره به ایه 

ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَ ۀِ الدُّنْیَ  وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعً  . یعنی 
کس نی هستند که کوش  آن ن در زندگی دنی  هَدَر رفته و خیود 
گم ن کنند نیکو ک رند!. و گروه دو  مؤمن نند که مشمول فضیل 

 خداوند گشته اند!
وپینید ده/ فَذَکِّرْ إِنَّمَ  أَنْتَ مُذَکِّرٌ.پس ی دکن)ای میحیمید(

 (40توپنددهنده هستی؛)
لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ. تو بر آن ن )یعنی ن گرونیدگی ن( دسیت 

 (44) رسی نداری ]که به قبول ایم ن مجبورش ن کنی،[
 -مُصَیْطِرٍ   در فرهنگ واژگ ن قرآن چنین تشریح شده  غ لب 

اسیت ،  -ب  سین  -دارای سیطره )اصل کلمه مصیطر ازسیطره 
چیزی که هست گ هی سین آن را به ص د قلب میکنند و سیطره به 
معن ی غلبه و قهر است وقهر نوعی از غلبه راگوینیدکیه چیییزی 
برچیزدیگری چن ن جلوه و ظهورکندکه آنرا مجبور به قبول اثری 
از آث رخود نم ید ، اثری که ی  ب لطب  وی به عن یت و فرض مخ لف 
ب  اثر مقهورب شد، م نند ظهورآب بر آت  کیه آنیرا خی میوش 

 میس زد (
  ( . لیکن هرکسی که برگردد و ک فر شود.40إِلَّ  مَنْ تَوَلَّى وَکَفَرَ )

(. پس خدا اورا به غذاب مهیین تیر 42فَیُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَکْبَرَ )
  عذاب کند.

  (هم ن ب زگشت آنه  بسوی م ست.4٢إِنَّ إِلَیْنَ  إِیَ بَهُمْ )

 فریمونت، ک لیفورنی                           محمد ط ه  کوش ن 
  کنفرانس صلح، اتفاق و آزادی

 یس (٢0سَلَ  ٌ قَوْلً  مِنْ الرَبٍّ الرَحِیمٍ )
 خداوند به نیکوک ران پرهیزگ ر سال  می فرستد.

 می بر  ازشرّشیط ن الرجیم       من، پن ه بررب رحمن الرحیم
 سرالع شقین می کنم آغ ز       هم به بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمد هلل رب الع لمین والصاله والسال  على اشرف المرسلین وخ تم 
 . النبیین ورحمه اهلل للع لمین سیدن  محمد وعلى اله وصحبه اجمعین

سال =امنیت. تندرستی وآزادی، قرآنکریم کت ب ودسیتیورعشیق 
 است

 حضرت یوسف علیه السال  پی   آورنده آرام  و آزادی بود
محمد مصطفی صلی اهلل و علیه وسلم پی   آور عشق و آزادی 

 ت   و تم   انس ن از هرگونه بند و زنجیر!
 اهلل تب رک و تع لی از ازل ع شق بود وع شق می ب شد الی م شأاهلل

 تشریف بشر به نه س زد    می خواست ب  خود عشق ب زد
یَ  أَیُّهَ  الَّذِینَ آمَنُوا إِنَا ضَرَبْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَتَبَیَّنُوا وَلَ  تَقُولُیوا 

الی   –لِمَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلَ  َ لَسْتَ مُؤْمِنً  تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَیَ ۀِ الدُّنْیَ 
(ای کس نی که ایم ن آورده اید، هنگ می که در سیفیر 12آخر)

هستید نیک برسید و نگ ه کنید و به کسی که به شم  سال  کرد )و 
گفت مسلم نم ( نگویید تو ب  ایم ن نیستی و غرض شم  مت ع ایین 

 جه نی است که بدست آورید!
قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ  عَلَى بَصِیرَۀٍ أَنَ  وَمَینِ اتَّیبَیعَینِیی  

ییوسیف(  04سوره  010وَسُبْحَ نَ اللَّهِ وَمَ  أَنَ  مِنَ الْمُشْرِکِینَ )آیۀ 
بگو ای محمد!  این است راه و روش من که مرد  را بسوی خیدا 
می خوانم از روی بصیرت و دیده وری و درستی، و هم چینییین 

که مرا پی روی می کند، و پ ک دانستن و پ ک گفتن خدار  کسی
 برای خدا نیستم.  راست، و من از همت  گیران

قرءان شریف و کریم این اسیت   بزرگترین اعج ز ا  الکت ب
و توضیح آن ت  جه ن آفرینی  هسیت ادامیه  تشریح که تفسیر و

دارد. سیرتفسیرقرآن کریم از زم ن خلف ی الراشدیین آغی زشیده 
وت به امروز ادامه دارد وتقریب ًبه تم   زب ن ه ی دنی ترجمه شیده 

برای هر انس نی که م یل به دری فت و درک و دانستن  ومی شود و
 مع نی قرآن است.

چن نچه حضرت موالن  جالل الدین محمد بلخی رومیی)رح( 
 دراین مورد فرموده ای بس ژرف و بکری دارد 

 بهر خران بگذاشتیم  پوست را، م  ز قرءان مغز را برداشتیم
جمعه است  مَثَلُ الَّیذِیینَ  ۹4سوره  -آیه پنجم  اش ره موالن  به

کَمَثَلِ الْحِمَ رِ یَحْمِلُ أَسْفَ رًا بِئْسَ مَثَلُ  حُمِّلُوا التَّوْرَاۀَ ثُمَّ لَمْ یَحْمِلُوهَ  
( ٢الْقَوْ ِ الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَ تِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَ  یَهْدِی الْقَوْ َ الظَّ لِمِیینَ )

م نند کس نیکه گفتند تورات را بردارید و برنداشتند و نپذیرفتنید، 
براستی بس ن خر است که کراسّه ه ئی)جزوه ه ( بردارند! بد مثلی 
است برای کس نی که نش نیه  و پیغ   خدا را دروغ شیمیرنید! و 

 راه نم یی نمی کند. -خداوند قو  ستمگر را
تفسیر   بگذارید ت  تفسیر این آیه شریف و کریم را از خالصه

اثر حضرت  -ادبی و عرف نی قرءان مجید جلد دو  کشف االسرار
)رح( را  نوشته ام   احمد میبدی  –خواجه عبداهلل انص ری )رح( 

ب هم بخوانیم  مثل ایش ن مثل خر است که بر گرده او دفتر و جزوه 
یی کت ب ب شد، خر را از آن دفتر چی سود؟ که هوش و گوشیی 
در نی فت! ایش ن را نیز از دعوت چه سود؟ که بر گیوش و بیر 
دلش ن مُهر بیگ نگی است و بر دیده یی ش ن پرده غفلت! نه زب نش ن 

نه دلش ن ب بت مِهر م ، اگر نقد دیین میی   و  سزاواز نکر م ست
جوی!   از دله ی درویش ن صح به  جویی و سوزعشق م  می طلبی،

و در سیرشی ن خیمی ر   سوز و شور عشق م  است،  که در دلش ن
مهرومحبت، وجی نشی ن غیرییق   شراب نکر م ، دل ایش ن حریق

 نظرلطف م است.
گویی زشراب میهیرجیوییی      این درویش ن زوصل بویی دارند

 دارند
مَی، نعره زندکزو، چینیوئیی      درمجلس نکره ی وهویی دارند

 دارند
چن نچه حضرت ابوالمع نی میرزا عبدالق ر بیییدل)رح( ژرف 

 دُرسفته یی دارند 
  مغز را بهره از کسب مع رف کی رسد، بی
 ازنشئۀ می، قسمت پیم نه نیست سرخوشی

تأمل، تیفیکیر،  هرمسلم نی که این چنداصل دستور قرءانی 
تعقل و تدبر را سر مشق زندگی خیویی  سی زنید و خیداونید 

دری بند و بفهمند.   آن مع رف را درک نموده  می توانند،  بخواهد
یکی از این راه ی فتگ ن پرهیزگ رجن ب داعی الی اهلل موالن  محمد 

 عط ء اهلل فیض نی )رح( تشریف داشتند. 

 برم ست.   (پس آنگ ه حس برسی آنه 4۹ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَ  حِسَ بَهُمْ )
می بینیم که خداوند دان  و بین  اج زه بی حیرمیتیی کیرامیت 
انس نی را به هیچ کس بجز نات بیچون یگ نه خودش، نه داده و 
احدی را نش ید که احتس ب ایم ن و نم ز و روزه و لب س انیدا  و 
خوراک و پوش ک م را آنهم ب  چوب و چم ق و تیر و تیبیر و 

 تفنگ بنم ید.
تنه  امر بمعروف و نهی از منکر را ب  زب ن و قلم امر و دستیور 

 فرموده و بس.
جواهرلعل نهرواز زندان به دخترش اندییراگی نیدی نیوشیتیه 
بود درزم ن تمدن شرق اروپ ییه  درجنگل ه  و مغ ره هی  زنیدگیی 

 ن مه ه ی نهرو به دخترش. داشتند.
، 0100 آورییل 4۹ خ نم زییگیرییدهیونیکیه )پیییدایی 

 ژوین 0٢مر 
نویسنده، شرق شن س و دانشمند مذهبی آلم نی بود کیه  0111 

نم ینده یونیت رین پگ نیسم )توحید گ رای ن چند خداییی( میدرن 
 بود.

هونکه همچنین برای ادع ه ی  درب ره ت ثیر مسلم ن در اروپ  و 
فیرهینیگ »ارزش ه ی غربی شن خته شده بود. او در کت ب اش

م  تنه  وارث یون ن و رو  نیسیتیییم، »می گوید   «اسال  در اروپ 
ب شیم کیه بیدون شیک،  بلکه وارث جه ن فکری اسال  نیز می

خود را میدییون  و نیز اروپ یی ه »زمین مدیون آن است . مغرب
ازچیینیید نییگیی ه بییه مسییلییمیی نیی ن مییی دانیینیید  

ی  سالح عقل، سیی سیی و  عقلی پزشکی، طبیعی،  ری ضی،  علو 
   هنری.

زیگرید هونکه در این کت ب مسلم ن ن را پ یه گذار عیلیومیی 
و علو  دقیقه و مخترع  نورشن سی تجربی، شیمی  داروس زی، نظیر

 می داند. قطب نم  و ابزاره یی مثل جبر و علم حس ب علومی مثل
برند روک در یک مص حبه ب  رادیو صدای آلمی ن دوییچیه 

مسلم ن ه ، چه فلسفه و طب و چه هم عرصه ه ی     ویلی میگوید
نجو ، ری ضی و فزیک نور را همیشه به گونه سیستم تیک انکش ف 
داده اند. این مسأله به ویژه در مورد مراکز علم و دان  مثل بغداد 

کند. کت بخ نه ه  در این مراکز چندین  و ی  جنوب اسپ نی  صدق می
تر از کت بخ نه ه ی کلیس  ه  و صومعه ه  در اروپی ی  مرتبه بزر 

مسیحی بوده است. اگر اسال  نمی بود، هیچ دانشگ ه، هیچ شیییوه 
تعلیمی مسیحی )قرون وسطی( و هیچ علم و دانشیی در شیکیل 

 داشت. قرآن شریف دستور فرموده  امروزی آن وجود نمی
تنه پی   رس نیی ومی نینید دییگیران ییک  ای پی مبر  -１

ای پی مبر بگو راه و روش مین و  -２روی زمین هستی.  انس ن
ای پی مبرتونمیتیوانیی   -３پیروانم عقلگرایی و دیده وری است.

همه مرد  رابزور مسلم نی بس زی، اگرکسی خواست ایم ن بی ورد 
-４درراه و رشته ای بس نیک و خجسته گ   نه ده و چنگ زده 

ای پی میبیراگیرمین میییخیواسیتیم هیمیه را مسیلیمی ن میی 
آفرید .ونیزفرمودوظیفۀ توای پی مبر تنه تبلیغ اسیت، حسی بیگیر 

ای پی مبر به خدای دیگیران   -５وپرسشگرمنم یعنی اهلل دان  وبین 
توهین نکنید، ت  آنه  ن آگ ه نه به خدای شم  توهین نم یند. یعینیی 
که پیرو ت   و تم   حضرت محمد مصطفی )ص( ب شیم و به هیچ 
کسی و به هیچ دین و به هیچ مذهبی ب  جمله ه ی خشن و طعن و 

 ننویسیم. لعن و خورد کننده نگوییم و 
(وبرعهده م جز رس ندن آشک ر]پی   0۴وَمَ عَلَیْنَ إِلَّ  الْبَلَ غُ الْمُبِینُ)

 وحی[ نیست.
اگر خداوند اراده می فرمود که ج نشینی برای پی مبر ازپشت 
خودش ب شد یک از فرزندان او )ق سم، عبداهلل ی  ابراهیم( را عمیر 

 دراز می داد.
دین اسال  ازک ره ی سی ست زندگی م جداست، خداوند کریم 
ب ر ب ر به پی مبر خود دستور فرمودند که ک ر تبلیغ امر به معیروف 
و نهی از منکر را ب  زب ن شیرین بفرم  ام  حس بگر ی  محتسب مین 

در مسی ئیل  خود هستم؛ ک رگن ه وثواب ش نرا به من واگیذار و، 
و دییده وران و  زندگی ب  یکدگر خود به ویژه دانشمینیدان 

متفکران اندیشگران ب ب ه ی علو  دینی و دنی یی، بی  شیور و 
مشوره سی ست ه ی روزمره زندگی خوی  را ص حب ن رأی بی  

 چ ره اندیشی پی ریزی نم یند. می ن ع شق و معشوق رمزیست
  

 را هم خبر نیست ؟     )منسوب به موالن ( کرا ٌ ک تبین 
 مسئله دین ب وری و ادای پنج گ نه ارک ن دستوری قرءان  

و تصدیق به قلب است. ب ور نمودن  گفتن به زب ن  اول کلمه  
به یگ نگی خداوند و پی   آوری پی مبربزرگوار. یعنی صیقل زدن 

 آئینه یی دل.
راز  دو  نم ز  پنج ب راظه ربندگی و درخواست هیداییت و 

ونی ز بنده ب آفریدگ ر.به فرموده حضرت موالن  جالل الدین محمد 
 )رح( بلخی 

       ای که در مسجد روی بهر سجود
  دل نجنبد، سربجنبد این چی سود

وبه فرمودۀ حضرت ح فظ )رح( واعظ ن ک ین جیلیوه در 
روند آن کی ر دییگیر  کنند/چون به خلوت می محراب و منبر می

 کنند می
مشکلی دار  زدانشمندمجلس ب زپرس/توبه فرم ی ن چراخودتوبیه 
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 هفته نامۀ امید  9801شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد، کولورادو                   داکترغال  محمد دستگیر

 عدالت امریکایی وعدالت امارتی
درین چند سطر زیر میخواهم یک مث ل قض وت و عیدالیت 
امریک  را که ط لب ن ک فر مین مند ب  سیستم  قض یی وعدلی ام رت 
که خود را مسلم ن سچه ن   داده اند حضور ت ن تقدیم کنم؛ ولی 
به هیچ وجه بطرفداری سیستم عدلی امریک  نبوده برای جلب توجه 
ظ لم ن زم ن رقم ی فته است. قض وت و عدالت ط لب ن در دو مق له 

 0اکتوبر تی   4٢اکتوبر و از  4٢ت   00در هفته ه ی گذشته از 
رویداد ه ی قتل، چپ ول، سوخت ندن،  ٢1نوامبر که مجموعآ ش مل 

مه جرت ه ی جبری و دیگرمرد  آزاری بود در سی ییت وزیین 
آری یی وجریدۀ وزین امید به نشر رسید. درین دو سه روز اخیییر 
می شنویم که اداره ط لب ن در حوالی یک هزار نفر را از صفیوف 
خود کشیده اند زیرا که همه این ن  آرامی ه  توسط همین دسیتیه 
ط لب خلق گردیده بود؛ این چه نوع قض وت و چه قسم عیدالیت 
است؟ اگر مجر  بودند چرا علنی در محیضیر ییک قی ضیی و 
حضورع   مح کمه نشدند. م  چه میدانیم که هرکدا  به هزار هی  
روپیۀ مردم ن گرسنه و ستمک  م  به قریه ه ی شم ل به زمین ه ی 
غصب شده مرد  محل ج بج  نس خته ب شند. این نیوع قضی وت 

 وعدالت خج لت آور است. 
یک محکمۀ قض یی عدلیی  4140نوامبر  42بروز چه ر شنبه 
Bruشهر برنزویک  Glynn Countyدر محل گلین کونتی  n swick 

اضالع متحدۀ امریک  سه نیفیر سیفییید  Georgiaای لت جورجی ی 
 پوست را به جر  قتل یک جوان سی هپوست محکو  س ختند. 

در امریک  م نند دیگر مم لک متمدن و انکش ف ی فته سیسیتیم 
قض یی و عدلی به اس س هیآت ژوری و وکالی متهمین در عم رت 
یک محکمه درح لیکه ق ضی در صدر مجلس نشسته و اختی رع   و 
ت   آن محل بدست دارد، صورت میگیرد. معموآل، در چنین وق ی  
ق نوندان ن متبحر جرب و شهیرمنطقه بحیث افسران میحیکیمیه از 
مؤکِل خود ب  همه ق نون، دالیل و ثبوتی که دارند طوری دفی ع 
میکنند که هیآت ژوری را متوجه جدی بیگن هی میؤکِیل خیود 
نم یند. چون فیصلۀ ژوری است که تحت شرایط ق نون و محکمه 

 برگزار شده مورد قبول ق ضی و همه ج نب قرار میگیرد. 
، یک جوان سی ه جلد از یک سرکی کیه 4141س ل گذشته، 

کوچۀ سفیدپوست ن بود به دویدن خود دوا  میداد کیه بی  دو 
موتره ی تِرَک تعقیب میشد. در یکی ازین میوتیرهی  پیدروپسیر 
سفیدپوست ب  سر و صورت ترسن ک و تفنگ بدست روان بودنید 
و در موتر بعدی کسی دیگر بود که ازین صحنیه فیلیم بیرداری 
میکرد. پسر، از موتر اول پ ی ن میآید و ب  تفنگی کیه در دسیت 
دارد بسوی این جوان میرود و حمله میکند، جوان سی ه پیوسیت 
میکوشد که م ن  استعم ل تفنگ  شود که حمله کننیده بی  فیییر 
تفنگ  این جوان ن مراد را در هم ن محل به قتل میرسی نید. ایین 
واقعه، در وقت ری ست جمهوری ترمپ که چندان به این طیبیقیۀ 
کثیر امریک  توجه نداشت صورت گرفت و برای م ه ه  حی دثیه 
خموش م نده بود. ولی ب  آمدن جوب یدن ف میل مقتول دادخواهی 
نمودند؛ سیستم ق نونی بک ر آغ ز کرد و به خواه  ش ن جیواب 
داده شد؛ بعد از چندی مح کمه دایر گردید. در اخیر، همه محکو  
به حبس شدند ولی ت  ح ل مدت حبس ش ن تعیین نشده است. بیه 
به نۀ مت سف بودن از واقعۀ که رخ داد میخواهند مرافعیه طیلیب 
شوند،  بگم ن اغلب یک حبس دوامدار منتظر ش ن خواهید بیود. 

 محکومین متهم بودند به 
 Menace murderقتل قصدی ی  -0

 Felony murderقتل ب  میالن جر  جدی ی   -4

 Felony murderقتل ب  میالن جر  جدی ی   -0

 Felony murderقتل ب  میالن جر  جدی ی   -2

   Felony murderقتی ب  میالن جر  جدی ی  -٢

 Aggravated assaultحملۀ شدید ی   -۹

 Aggravated assaultحملۀ شدید ی   -۴

 False imprisonmentبه غلط محبوس س ختن ی   -0

Criminمس عی جن یی جهت اجرای جر  ی   -1 al  attemp t to 

commit felony 

ژوری )ی زده نفیر سیفییید  04اته م ت از طرف  1پسرب همه
پوست و یک نفر سی ه پوست( محکو  شد، پدر پسر بیه هشیت 
اته   محکو  گردید و فوتوگرافر ب  ش  اته   محکو  کیردنید. 
 همۀ ش ن زنجیر و زوالنه از محکمه به طرف زندان فرست ده شدند.

سیستم جن یی امریک  عب رتست از ق نون جن یی امریک  و هیم  
هر ای لت اضالع متحده قوانین جن یی و عدلی خود  را دارند. و ام  
در عین ح ل فیصلۀ آخری بدست ژوری و ق ضی است که همی ن 
قوانین را تعبیر و ب  هدایت و رهنم یی ق ضی، تطبیق مینم یند. اگر 
وکیل مداف  در س یۀ ق نون بتواند مب حث ت ق نونی و احس سی تیی 
خود را به ژوری و ق ضی انتق ل دهد مجر  بیگن ه ی ب جزای کمتر 
محکو  شده میتواند؛ یک هفته قبل ازین واقعه یک مجرمی کیه 

ق نون دف ع «دو نفر را کشت و یک نفر را زخمی س خت به اس س 
ویسک نسن از ش  اته   بیری الیذمیه  Kenoshaدر شهر  »ازخود

 شن خته شد 

وروز دیگرب  م درش از ترمپ درخ نه فیلیورییدایی  میالقی ت 
 کردند...

ط لب ت  ح ل کدا  سیستم اداری، دف عی، امنیتی، اقتصی دی، 
عدلی ندارد.اگرچند نیفیردربی العی لیم -تعلیمی، تج رتی وقض یی

ومولوی است در امور دینی بوده تجربۀ حی تی شی ن جینیگ و 
کشتن بوده ب الی افراد کوچه و ب زار و ده ت و قصبی ت خیود 
کنترول ندارند. آنه  به منظرهیبتن ک ولب س ه ی چرکیین ودور از 
ارزش ه ی اسالمی هم ح کم اند هم ژوری اند و هم ق ضی. اگر بر 

نفر  01این ایله ج ری ه ی خود کنترول میداشتند ت  ح ل ب ید اقآل 
در محضرع   مح کمه میکردند کیه DPPCرا به اس س راپور مستند

مرد  میدانستند قض وت و عدالت حکم فرم ست. آنچه میخیواهیم 
تقدیم کنم برای تنویرانه ن مرد  اسیت و روی میوضیوعی ت 
حکومت اسالمی، خودکشی، عدالت، فریبک ری، غصیب زمییین 
مرد ، ام   ع دل، اط عت از مستبد بحث میشود که امید مورد پسند 
عالقمندان قرار گیرد و اگر اشتب هی به نظر میخورد لیطیفیآ میرا 

 متوجه س زید. 
سیستم کنترول ط لب یک سیستم تئوکراسی ی  کنترول میرد  
به استف ده از دین و مذهب است. به عب ره ای دیگر میییخیواهینید 
نم ی  دهند که آنه  پیرو شریعت اسالمی اند و آنهم بیه اسی س 

واقعۀ ظلم ط لبی مط لعه  ٢1قرآن و سنت پی مبر اسال . قسیمیکه در 
نمودید نه شریعت مراعت شد ونه سنت محمدی. حکومیت هی ی 
مردمی و راستین ب  جه ن تع مالت سی سی و اقتص دی و دیپلوم سی 
میداشته ب شد ت  عضو معتمد کشور ه ی این جه ن گردند. امیروز 
کشور ه  ب هم خیلی ه  نزدیک شده اند و انتنرنت مس فه را از بین 
برده و بر زم ن ثقلت بخشیده است. بدون آن، زندگی تجرید شده 
خودکشی وتب هی یک ملت است ملتی که همه اقش ر و اقوا  آن 

 بشمول زورمندان بگودال بدن می ت ریخی مفقود میشوند. 
ام   غزالی، در کت ب االربعین ترجمه بره ن الدین احمدی در 

 «تحت عینیوان  0۹فصل هشتم درفصل )ادای وظیفه( درصفحه 
داشتن ارتب   ب  عمو  مرد  اسیت و  «می نویسد   »ح لت سو 

کمترین درج ت حسن مع شرت ب  ایش ن اینست که انس ن به کسی 
مسلم ن کسی اسیت «آزار نرس ند. حضرت رسول خدا میفرم ید  
. درجۀ ب التر آنسیت »که مسلم ن ن از دست و زب ن  در امن ب شد

که به ایش ن نف  برس ند و نسبت به همه نیکی کند. در بی التیریین 
 .»درج ت اینست که آزار مرد  را تحمل کند

در قض وت و عدالت ط لبی انتح ر رواج داشت و هنوز هم در 
جری ن است. در مختصر فقه از قرآن و سنت، مؤلف عبد العیظیییم 
بدوی ترجمۀ عبداهلل محمدی در ب ره ای احترا ، ارزش خیون و 

النس ء را  01و  41( آی ت متبرکۀ نمبر ۹1۴نفس مسلم ن )صفحه 
و خود کشی نکنید، بی گیمی ن خیداونید «تذکر داده میفرم ید  

نسبت به شم  مهرب ن بوده است، وکسیکه چنین ک ری را از از روی 
تج وزک رانه وستمگرانه مرتکب شود اورا ب  آتی  دوزخ میی 

 . »سوزانیم، واین ک ر بر خدا آس ن است
ب  ت سف، نکته دلچسپی در ترجمه وتعبیر این آیت توجه ا  را 

ب  ومن یفعل نالک عدوانیآ آغی ز  01جلب نمود. شروع آیت نمبر 
ترجمه شده  »از روی تج وزک رانه و ستمگرانه«گردیده ، عدوانآ، 

است که تیعیدی و  »از روی دشمنی«است درح لیکه ترجمۀ آن 
ظلم هم )پی   نور، تفسیر ک بلی و مع رف القرآن( آمیده اسیت. 
برداشت من، ازین تعبیر اینست که کسی میخواهد دشمینیی دوا  
کند و مرد  نداند که دشمنی کردن به آت  دوزخ می نج مد؛ همین 
تخم دشمنی و تفرقه اندازی بود که دشمن ن افغ نست ن بیذر کیرده 
بودند و اکنون ثمر موقت آنراکه مزۀ تلخ خواهد داشت تیجیربیه 

و «میکنند. درهمین صفحه ب ز قران مجید به م درس میییدهید   
کسیکه مومنی را قصداً به قتل رس ند، کیفیر اودوزخ اسیت و 
ج ودانه درآنج  می م ند و خداوند بر او خشم میگییرد و اورا از 
رحمت خود محرو  میس زد و عذاب عظیمی بیرای وی آمی ده 

.....آی  ط لب ازین آی ت متبرکه بیخبر انید؟ »10النس ء  –میکند 
گم ن نمیکنم. و اینکه چرا این عمل دوزخی را در پی  گرفته اند، 
ب  کلمۀ استشه د خود و جوان ن معصو  را فریب میدهند؟ بی یید 

 جواب دهند.
ج پ ن هنگ   جنگ جیهی نیی  Kamikazeدرعصرم  پیلوته ی 

ریی ض «دو ، عس کرویتن   شم لی اثن ی جنگ ویتن   ودرسی ل 
نوجوان ش نزده س لۀ فلسطینیی )داکیتیرمیحیق( بیه  »امین ج بر

انتح ره ی وطندوستی که ملک خود را از شر دشمنی میتیهی جیم 
خ رجی نج ت دهند صورت گرفته است. ج ی تعجب اسیت کیه 
ط لب انتح ر را که دین من  کرده است جنبۀ دینی و روح نی داده 
است؛ به اس س نوشتۀ داکتر محق موضوع استشه دی اصطالحیست 
که در چند دهۀ اخیر ظ هر شده است. داکتیر قیرضی وی بیرای 
عملی ت استشه دی در مق بل اسرائیل فتیوی داد نیه بیرای قیتیل 

 مسلم ن ن معصو  و بیخبر. 
خود  کلمۀ استشه دی را اختراع دیوبندی هی ی پی کسیتی ن 
میدانم که ب  استف ده از ضعیف ن کثیر پت ن ه ، ت دیۀ  ت  یک لیک 

حضرت محمد برسر «کلدار به پدرمقتول، و فریب خود وی که  
 ۴4سفره منتظر است که ب  تو یکج  صرف طع   کند و در جنت 

مردم ن معصو  را قصدآ بیه کشیتی ر  »حور بهشتی نصیبت میشود
 گ ه فرست ده اند ت  پ رچه پ رچه شده به هوا تیت و پ ش ن شوند.

کت ب ِدورنیمی ی جی میعیۀ  400داکتر قرض وی درصفحۀ 
اسالمیِ در فصل عدالت نوشته است  یکی از مهمترین ارزشهی ی 
انس نی که اسال  آنرا برای بشریت به ارمغ ن آورده و از اصیول و 
ارک ن زندگی فردی، خ نوادگی، اجتم عی و سی سی قرارش داده 
ِعدالتِ است. یقینآ، عدالت ش لوده ای یک اجتم ع ب ثب ت بوده 
در س یۀ آن انکش ف ت اجتم عی، مدنی، سی سی، اقتص دی، دان  به 
اوج  میرسد. دین اسال  بر عدالت اصرار دارد. بنیگیریید! اگیر 
خدان خوسته پی مبرخدا قض وت و عدالت ط لبی میداشت آی  اسال  

 میتوانست که جه ن شمول شود؟ قطع  نه.
و الکن، وقتیکه عدالت امریک یی را به مق یسۀ عدالت ط لبیی 
می نگریم بی نه یت م یۀ ت ثر فراهم میگردد. این مال و مولوی که 
ادع ی مسلم نی دارند چرا قض وت ع دالنه ندارند؟ در ح لیکه فقه 
حنفی در ب ره قض وت معلوم ت ارزشمند ارائه میدارد چرا از آن 
پیروی نمیشود؟ آخر همین فقه یکی از ستون ه ی شریعت نیست؟ 
ِق ضی مسلم ن ب  فضیلت میب شد، راستگویی پیشه دارد، علیم و 
پرهیزگ ری اش به همه آشک ر مینم ید، ق ری کت ب خدا بوده بیه 
اکثر احک   دین علمیت میداشته ب شد، از سنت پی مبر آگ ه اسیت، 
صحیح را ازغیر صحیح تشخیص میدهدودرمس یل جدید ب  کیتی ب 

 -اگر درآن نی فت از سنت نبوی پیروی می دارد -خدا عمل میکند
و اگر در انهم نی فت به آنچه اصح ب اتف ق نظرداشت میراجیعیه 

و اگر در قول ایش ن خالف نظر دید به آنچه نزدیکتیر بیه  -میکند
سپس به فتوای بزرگ ن اصیحی ب،  -قرآن مجید است عمل میکند

وعالوه بر فضیلت و تقوا ب  اهل علم بسی ر گفتگو ومشورت میکند 
و زب ن  را از منکر و شکم  را از حرا  حفظ  میدارد، پ کدامین 
است، سخن طرفین دعوی را می فهمد، ع قل میب شد و پیرو هوا و 

 هوس نمی ب شد....ِ.
از ابو ملیح هذلی روایت است  عمربن خط ب در ن مۀ به ابیو 
موسی اشعری نوشت  ِام  بعد، قض وت فریضۀ بسی ر سنگین ، و 
سنۀ متبعۀ )پیروی از سنت است(. پس هرگ ه بتو واگذار شد بدان! 
سخن حقی که ق طعیت نب شد سودی ندارد، ودر نگ ه نشیسیت و 
برخ ست و عدالت بین مرد  به برابری رفت رکن و ک ری نکن کیه 

مختصرفقیه  -انس ن ص حب منصبی به جلب کردن تو طم  بورزد
۹00- ۹22 .ِ 

این بود امیر راستین و عدالت خواه که به ک ندیید قضی وت 
تم س میگیرد و رهنم یی وهدایت برای  هدیه مییدهید؛ می  در 
قض وت و عدالت ط لبی در طی بیست س ل چنین روشی ندیده ایم 

 و ازین ببعد هم توقع  وجود ندارد.
به هیچ وجه نمیتوانم تق ض  کنم که سیستم قض یی افغ نسیتی ن 
مط بق سیستم قض یی امریک  که چندان خوب هم نیییسیت عییی ر 
گردد، ام  از نگ ه ق نون، ب ید به ق نون جن یی مروجه احترا  ق یل 
شود و ق نونی تر س خته شود. و مح کمه ب ید ب  سیسیتیم هیییآت 
ژوری بیطرف و ق ضی ص دق ب  تقوا تنظیم ی بد. ت  ح ل می  کیدا  
مح کمه ای علنی از ط لب بجز قض وت صحرایی ندیده ایم, ولیی 
در س بق سه نفر ق ضی و ب  حضور متهم در محکمه و موجیودییت 
مرد  اجرا میشد. گرچه ع دالنه نبود ام  شروع یک سیستم بود که 
فکر میکردیم اصالح خواهد شد، بی خبر ازینکه، هرچینید بیرای 
سیستم ه ی بی بنی د وعوا  فریب انتظ ر بکشیم از بد بدتر شده بیی 

 نتیجه میگردد.
فقه سی سی ت لیف قرضی وی در  ٢0حسن بصری، در صفحۀ 

توصیف ام   ع دل مینویسد  کسی است که می ن خدا و مرد  قرار 
پ کست ن(، از خدا می شنود و به مرد   ISIمیگیرد )نه بین مرد  و 

می شنواند )قرآن میخوانند و قرآن تدریس میکنند ولی ت  ح ل از 
رئیس الوزراء مرد  کلمۀ از قرآن وحدیث نه شنیده اند(، هدایت 
خداوند را نگ ه نموده و راه را برای مرد  می نم ی ند )نه راه چور 
و چپ ول و غصب دارایی مرد ( و خداوند را فرم نبرداری دارد و 
مرد  را رهبری میکند )افغ نست ن مت س نه هیچوقت لیدر و رهیبیر 
وطندوست و مرد  دوست، نداشت همه ِبیرای میطیلیب خیود 
دلبریِ داشتند. بجز یک دوره ای جنج لیی امی ن اهلل خی ن و 
خودپسندی داوود خ ن(. وقتیکه حضرت عمر ف روق عس کر خود 
را به والیت ه ی مم لک اسالمی میفرست د، مسؤولیت آنه  را در 
برابر مرد  بی ن میفرمود  ِمن آنه  را برای وارد کردن شالق بیر 
بدن ه ی مرد  و گرفتن اموال و...می ن آنه  نفرست ده ا . من آن ن 
را فرست د  ت  است د و معلم مرد  ب شنیدِ. حضیرت عیمیر بین 
عبدالعزیز هنگ می که زم   خالفت را در دست گرفیت فیرمیود  
ِمرد ! من بر تر از هیچیک شم  نیستم، بجیز آنیکیه خیدا بی ر 
مسؤولیت مرا سنگین تر گردانیده است )م  ت  امروزاز لیدرطی لیب 
نه دیده ایم و نه شنیده ایم و قسمیکه در بین مرد  بی  میرد  در 
مراوده ب شد هم دیده نشده است(. امیر المؤمنین حضیرت عیلیی 
کر  اهلل وجهه یک امیرع دل بود و ق ضی زم ن هم ع دل و متقیی 
بود بود وقتیکه اختالف یهودی وحضرت علی به مق   قض  رسیید 
ق ضی به نف  یهودی حکم ص درنمود )قسمی که ژوری وق ضیی 

 امریک به مف دف میل مقتول سی ه پوست حکم نمود(. 
درعدالت ط لبی فعالهمه معصوم ن وخ دمین مرد  توسط ق ضیه ی 

 (0ن منه د مجر  شن خته میشوندوآنهم زی دتردرمحکمۀ صحرایی! )ص 
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تری که در این زمینه وجود دارد این است که فیقیه  ایراد مهم
ه  چربید و فقه  توانستنید  ه  و رشته در ت ریخ اسال  بر دیگر دان 

ه  را از میییدان  عرف ، متکلم ن، فالسفه و ص حب ن س یر تخصص
رق بت بدر کنند و عرصه زندگی دینی مسلم ن ن را در سیطره خود 
بگیرند. یکی از نت یج مستقیم این امر گسترش ی فتن اسال  فقهی به 
ج ی اسال  عرف نی بود، ی  به عب رتی، اسال  ظ هری به ج ی اسال  
معنوی، که به لح ظ اخالقی جوام  مسلم ن را به شدت دچ ر آفت 
و آسیب کرد. دینداری فقهی اس س  دینداری مبتنی بر ظواهر است 
و اموری که به تزکیه نفس و اصالح ب طن و تع لی اخالقی پیونید 
دارند بیرون از قلمرو فقه قرار می گیرند. به گیونیه میثی ل، در 

داری فقهی ادای پنج وقت نم ز ب  شرو  و ارک ن ظی هیری،  دین
بسی ر مهم است، و در ب ره حتی آداب و مستحب ت آن نیز وسواس 
فراوانی به خرج داده شده و اموری از قبیل این که ف صله دو پی  
در هنگ   قی   چه اندازه ب شد و ی  انگشت ن دست در هنگ   قعیده 
چگونه قرار بگیرد، بحث شده است، ام  در ب ره اخالص، حضیور 
قلب، تمرکز نهنی، احس س قرب الهی، و تجربه کردن حی لیتیی 
معنوی هیچ بحثی نمی شود. در اثر آن، در می ن مسلم ن ن، ظواهیر 
ی د شده ج ی روح عب دت را گرفته و سبب شده است که کمییت 
ج یگزین کیفیت شود و نی ی  و پرست  از روح و معن  تهی شیده 

ت ثیر گردد. هیمییین وضی  را  و تبدیل به حرک تی نم یشی و بی
ه  نیز دید. یعنی چیرگی فقه بر  توان در بسی ری دیگر از عرصه می

زندگی مسلم ن ن روح دین را که متکی بر وجدان دیینیی اسیت 
ه ی ری ک رانه و فریبک رانه  تقریب  ن بود کرده و ج ی  را دینداری

گرفته است. یک علت عمده سقو  اخالقی جوام  اسیالمیی و 
گسترش دروغ، نف ق، دو رویی، و رنایلی از این قبیل به حی شیییه 

پسند بوده است. به هیم  رفتن اخالق در مق بل فقه و دینداری فقه
خوردن توازن می ن دینداری ظ هری و دینداری اخالقی در زندگی 

ه ی ع رفی ن  بسی ری از مسلم ن ن ریشه در این امر دارد. اگر تالش
بود، جوام  اسالمی بیه  مسلم ن برای ترویج دینداری اخالقی نمی

 رسیدند. وضعی وحشتن کتر از این هم می
تری که در این ب ب وجود دارد تعصب ت مذهیبیی  ایراد کالن

دانیم که مذاهب فقهی در آغ ز این گونه نبودند، بلکه  است. م  می
شم ر فراوانی از فقه  و مجتهدین بودند که در امور شرعی نیظیر 

گذاشتنید،  دادند و استنب ط ت فقهی خود را ب  مرد  در می ن می می
ام  این روند رفته رفته تبدیل به چیز دیگری شد، به ویژه از زم نی 
که خلف ی عب سی برخی از مذاهب را رسمیت بخشیییدنید و در 

ه  امتی زاتی تخصیص دادند، و بیه تیبی   ادارات دولتی برای آن
عب سی ن، س یر ح کم ن م نند سلجوقی ن، خوارزمش هی ن، عثم نی ن، 
مم لیک، و دیگران نیز عمدت  چه ر مذهب فقهی را به رسیمیییت 
شن ختند و فقه  و متخصص ن را تنه  در صورت انتس ب به یکی از 
این مذاهب قبول داشتند و برای آن ن من صب رسمی م نند قض  را 

کردند. این موضوع سبب گردید که به میرور زمی ن  واگذار می
پیروان هر مذهب نسبت به مذهب خود وابستگیِ هوییتیی، و در 
مق بلِ پیروان مذاهب فقهی دیگر حس بیگ نگی و گ ه خصیومیت 
پیدا کنند. موارد فراوانی از برخورده ی خشونت آمیز و تعیصیب 
آلود در می ن پیروان مذاهب فقهی در ت ریخ ثبت شده اسیت کیه 
گ هی به ریختن خون صده  نفر انج میده است. این ک ر به ج ییی 
رسید که خروج از یک مذهب فقهی در نظر پییروان آن سیبیب 

شد که فرد خ رج شونده مستحق کیفری در حد شالق خیوردن  می
دانسته شود. در نخست قرار بر این بود که فقه دانشی حیقیوقیی 
برای حل مشکالت مرد  ب شد نه فرقه ای برای خصومت و من زعه، 
ام  به مرور زم ن فقه در مسیر دیگری قرار گرفت. دغدغه بسی ری 
از فقه  در مب حث ش ن این بود که چگونه زمینه تفی وت پیییروان 
خود را از دیگران هموار کنند، و نگذارند مسلم ن ن همه م نند هم 
ب شند. این روش فرقه گرای نه و تفرقه افکن نه را حتی در نیحیوه 

ای کیه اگیر  پرست  و عب دت الهی نیز در پی  گرفتند به گونیه
خواندند فقه ی میذهیب  پیروان یک مذهب ب  دست بسته نم ز می
ه ی ش نرادرنم ز بگش یند،  دیگر از پیروان خود خواستند که دست

بست فقه ی میذهیب  و اگرکسی دست ه ی  را به روی سینه می
ه  را زیر ن ف بست و قس علیهذا..  دیگرت کیدکردندکه ب ید دست

کند کیه  کسی نبود از آن ن بپرسد که مگر برای خداوند فرقی می
بنده در حین نی ی  و من ج ت ب  او دست  را در چه ح لتیی قیرار 
داده ب شد! و اس س  این امر چه اهمیتی دارد که به خ طر آن صف 
مرد  را چندین پ رچه کنیم. در روزگ ری ک ر بدانج  کشید که نه 
تنه  ازدواج می ن پیروان مذاهب فقهی مختلف نی درسیت تیلیقیی 

شد، بلکه حتی گ ه از نم ز خواندن پشت سر ام   جم عتیی از  می
کردند، و در برخیی مسی جید چینید  مذهب دیگر خودداری می

شد ت  پیروان هر مذهب تنه  ب  اهل مذهب خیود  جم عت بر پ  می
 یکج  نم ز بخوانند.

بینی فقیه ن بودکه تم   دنی رابه سی ن  مهمتر ازاین امر، جه ن
دادگ ه دیده ومردم ن رابه س ن مجرم نی که به محکمه کشیده شده 

اند وخدا را به س ن ق ضی سختگیر ونکته بینی که درح ل بررسیی  
جر  و صدورکیفر است.  سیطره و گسترش چنین نگ هی در میی ن 

ه  و مواعظ آن ن  علم  و ام م ن مس جد ب عث شد که عمده سخنرانی
 گیری و ب زجویی از مرد  ب شد. مبنی بر هشدار، سرزن ، عیب

 هفته نامۀ امید   9801شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 است د محمد مُحقّ
 رابطۀ فقه و شریعت

اگر پی برده ب شیم که دین و شریعت یکی نیستند، و شرییعیت 
بخ  متغیر و ن پ یدار دین است که در طول ت ریخ انبی  متن سب بی  

تر پی خواهیم بیرد  زم ن و مک ن تغییر کرده است، آن گ ه راحت
که فقه یکسره متعلق به حوزه شریعت است و پیوندی ب  اصل دین، 

شمول است، ندارد. ام  تف وتی که فقه بی   که امور ث بت و جه ن
رغم نات متغیّرش، تکیه به  شریعت دارد این است که شریعت، علی
ای از  پی ره ای ازآی ت و  نص مستقیم دارد، نص مستقیم یعنی پ ره

اح دیث، که طبق اعتق دات دینی، منب  معصو  و مصون هستند و 
ه  راه ندارد. ام  فقه سراپ  بشری است، زیرا عب رت است  خط  بدان

از استنب ط ت و برداشته ی فقه ی مسلم ن که ازنصوص به نهین 
ش ن رسیده است، بدون آنکه هیچ عصمت ومصونیتی برای برکن ر 

 م ندن ازلغزش وخط  داشته ب شند.
ه ی دینی است، به این معن  که بر  فقه ازیکسو دانشی از دان 

ه ی دین، یعنی شریعت، پدید آمده است، و  محور بخشی از آموزه
برخوردی داشته ب شیم که بی  هیردانی    از این حیث میتوان ب آن

دیگری داریم. هر دانشی که به دست بشر پدید آمده پی سیخ بیه 
ه  برخ سته از نی زه  و تنیگینی هی ییی،  ه یی بوده، و پرس  پرس 
توان سنجیدکه آن دان  چه موفقیتی درپ سخ دادن به پرس   ومی

ه  و توجه به نی زه  و عبور از تنگن ه  داشته است. ام  از دیگر سو،  
فقه از حد یک دان  به معن ی متع رف کلمه فراتر رفته و یکی از 

گیری تمدن اسالمی بوده  ه ی مهم درشکل عن صرس زنده واز مؤلفه 
هی ی  ودرزندگی مسلم ن ن، به ویژه در سر وس م ن دادن به دستگ ه
هی  در  عدلی وقض یی نق  مستقیم داشته است، و به ویژه دادگ ه

تر از هزار س ل زیر سیطره فیقیه قیرار  جوام  اسالمی برای بی 
اند. فقه از این حیث هم بخشی از مشکل بوده است و هیم  داشته

بخشی از راه حل که دیرتر بدان خواهم پرداخت. عالوه بر ایین، 
ه ی کالنی که به ن   مذاهب فقهیی  فقه ب  سرازیر شدن در رودب ر

شوند، م نند حنفی، ش فعی، ام می و.. بیرای بسییی ری  شن خته می
هی ی   ازمسلم نه عنصری هویتی شده است که سبب مرز بینیدی
کینید.  درونی شده ومرزخودی و بیگ نه ی  م  و دیگری راتعیین می

بییینیی و  همچن ن، از سوی دیگر، فقه تجسمی از یک نوع جه ن
نگرش به انس ن و زندگی انس نی بوده است که در تق بل ب  عرف ن و 

گییرد، و در واقی  سیبیک  فلسفه و ادبی ت و هنر و غیره قرار می
کشد که ب  سبک زیست متن سب ب   زیست خ صی را به تصویر می

 ه ی ی د شده تف وت بسی ر مهمی دارد. ه  و رشته جری ن
ی فته و روشمند است، و این  ای س م ن فقه به حیث دان ، رشته

ه ی زی دی بی  عیلیم  یکی ازمح سن عمده آن است، زیرا شب هت
ه ی مینیطیقیی  ه ی متودیک و تن قض حقوق دارد و دچ رک ستی

نیست، یعنی فقه  در ت ریخ اسال  تالش عقالنی درخور تحسینی بیه 
ه ی معتبردیگرسروسی می ن  خرج دادند ت  این دان  رابه س ن دان 

ه ی  مندکنندت  هم دستگ ه ه ی به ک رگیری آنراض بطه بدهند وشیوه
رسمی عدلی و قض یی و هم افراد مومن بتوانند از آن برای حیل 
دع وی و مشکالتی که مربو  به قلمرو فقه است بهره ببرند. ب  این 

عیب و نیقیص  هم، هیچ دانشی وجود نداردکه ازآغ ز ت  پ ی ن بی 
ب شد، و فقه هم از این ق عده مستثن  نیست. اگر طب، میهینیدسیی، 

ه یی معتبر  شن سی و..که دان  شن سی، ست ره  فلسفه، شیمی، زیست
پذیرتر اسیت،   تر و سنج  وک رآمد هستند و متود ه ی ش ن دقیق

انید،  در طول ت ریخ خود دچ ر خبط و خط ه ی فیراوانیی شیده
ه ی اجتم عی به طریق اولی به این ورطه درافیتی ده و بیه  دان 
هی ی  اند. از این لح ظ، فقه نیز از ک سیتیی ه یی گرفت ر شده نقص

برد، و هیچ مذهب فقهی، به شمول فقه حنفی، کیه  مهمی رنج می
هی   خردگراترین مذهب فقهی است، نتوانسته است از این ک ستیی

ی بیم که، هرچند   برکن ر بم ند. از این رو احک   فقهی فراوانی می
برای ص در کنندگ ن ش ن منطق و مبن یی داشتیه اسیت، امی  از 

اندازی عقالنی و نیز اخالقی ق بل قبول نییسیت، و بیلیکیه  چشم
ترین مث ل در این ب ب تف وت آشک ر می ن  دورانداختنی است. س ده

مرد و زن است که در موارد متعدد و بسی ر مهمی خود را نش ن می 
به ی مرد وزن درقتل غیرعمدی، در همه میذاهیب  دهد. مثال، خون

به ی مرد است. همچنین است والیت زن و  سنی و شیعه، نیم خون
قرارگرفتن وی درمق   زع مت ورهبری ج معیه. افیزون بیرایین 

ه ی فقهی قدیم را ب  حوصله مندی ورق بزنییم  ه ، اگر کت ب مث ل
کنیم که در زمی ن قیدییم  احک   عجیب و غریب فراوانی پیدا می

رفتند ام  در عصر ح ضر و ب  معی ره ی عقیل  پذیرفتنی به شم ر می
 رسند. امروزی به هیچ صورت معقول به نظر نمی

ه  درفقه عیب مهمیی بیه حسی ب  ام وجود خط ه  وک ستی
رود زیرا همه علو  س خته دست انس ن چنین هستند و این امیر  نمی

آید غفیلیت از ایین  ک مال طبیعی است. تنه  ایرادی که پی  می
ای است  که کسی گم ن کند فقه ت فته جدا ب فته واقعیت است و این

و از علو  دیگر فرق دارد، که در آن صورت از نقد آن خودداری 
کرده و تالش برای نقد آن را از سوی دیگران هم بر نت بد. هر گ ه 
دانشی در موقعیتی فراتر از سنج  و نقد قرار بگیرد، رنگ تقدس 

شود که می  کند و به امری فراعقلی و خردگریز تبدیل می پیدا می
 تواند سرانج   به مرز خردستیزی و خرافه برسد.

آن ن خود را نم ینده دستگ ه قض یی آسم ن فرض کرده و از 
چن ن مق می ب  مرد  سخن می گفتند/می گویند. چنین احس سیی 

دهد ت  مرد  را داییم زییر رگیبی ر  است که به آن ن جرئت می
ه  بگیرند و ک رش ن تلقین حس گن ه و خودمجر  پنداری  سرزن 

در مرد  ب شد. آن ن به ج ی کمک به تلطیف روحی جی میعیه و 
تزریق حس آرام  به آن ن، سبب ترویج عذاب وجدان و شکنجه 

رس ننید.  درونی در مرد  شده و به سالمت روان ج معه آسیب می
بینی، به قضی وت در امیور  آن ن ب  تکیه بر چنین نوعی از جه ن

مختلف پرداخته و در ب ره هر موضوعی، از سی ست ت  اقتص د و 
که تخصصی داشته ب شند نظر داده، و  هنر و تکن لوجی، بدون آن

ای، از پر کردن دندان گرفته ت  روابط بیین الیمیلیل،  به هر قضیه
تیوان  مشربی را نمیی کنند. هیچ خطیب و سخنران فقیه دخ لت می

ای اعتراف کینید،  ی فت که به ن دانی خود در هیچ زمینه ورشته
بلکه به عکس، خود را در هر امری ص حب نظیر میی پینیدارد. 

نشینند ن خودآگ ه به تقلید  ه  به پ ی من بر آن ن می مردمی که س ل
توان دید کیه حیتیی  پردازند، و به راحتی می از شیوه آن ن می

کند در هر موضوعی م نینید ییک  ه  جرئت می سوادترین آن بی
متخصص اظه ر نظر کند. عالوه بر این، مرد  از این طیرییق بیه 
قض وت کردن در ب ره دیگران جرئت ی فته و در اثر آن حیرییم 

گیرد. این  ه  پیوسته مورد تعرض قرار می خصوصی زندگی انس ن
رویکرد ب عث شده است که به مرور زم ن، شریعت ب  هنر و علیم 
و ادبی ت و ق نون و فلسفه در تق بل قرار بگیرد و جوام  اسالمی 

 را دچ ر ایست یی و رکود کند.
شیود  موضوع دیگری که در ب ره فقه غ لب  ن دیده گرفته می

ه ی رسمیی دولیتیی  تک مل ت ریخی فقه در س یه نظ رت دستگ ه
ه ی نظری در ایین  تر فع لیت بوده است، که سبب شده است بی 

ه  و قدرت ه ی دولتی صورت  ب ب در پ سخ به تق ض ی حکومت
بگیرد. به عب رت دیگر، فقه در س یه حکومت و سی ست رشید و 
ب لندگی ی فته است. این درست است که برخی از مجتیهیدان و 
فقیه ن در مَنِ  شخصی خود استقالل عیمیل خیود را حیفیظ 

خواستند در خدمت درب ره  ب شینید، امی  ایین  کردند و نمی می
ح الت استثن ست، زیرا فقیه نیز م نند دیگر مرد  نی ز داشیت کیه 
ن ن بخورد و روزی زن و فرزندان  را ت مین کند، و بیرای ایین 
ک ر نی ز به حم یتگری داشت که زمینه ک ره ی نظری را برایی  

کیرد.  مس عد گرداند، و گر نه فراغتی به ک ره ی علمی پیدا نمی
کسی که برای فقه  هم امک ن ت م لی و هم موقعیت اجتیمی عیی 

برد، دستگ ه  ترین سود را می بخشید، و همزم ن از ک رش ن بی  می
قدرت بود. ب لندگی و شکوف یی فقه در س یه عن یت و حمی ییت 

ه ی سی سی ب عث شد که برخی موضوع ت ک نونی مربو   قدرت
به حقوق آدمی ن از ک نون توجه فقه  کن ر نه ده شود، و از آن 
جمله است دو موضوع بنی دیِ آزادی و عیدالیت کیه هیییچ 

ه  از هر دستگ ه حیقیوقیی سیبیب  ج یگزینی ندارد و غی ب آن
ای اسیتیقیراییی در بی ب  شود. اگر مطی لیعیه م یگی آن می بی

موضوع ت و مس یل فقهی صورت بگیرد و بررسی شیود کیه 
میزان توجه به این دو موضوع چقدر خواهد بیود، و سیپیس 

ای ب  بسی ری موضوع ت پی  پ  افت ده دییگیر صیورت  مق یسه
بگیرد، خواهیم دید که پرداختن به موضوع ت آزادی و عدالت، 
حتی به اندازه موضوع ت استنج  و احک   آن نیز مورد تیوجیه 
قرار نداشته است. از این جهت است که امروزه وقتی نوبت بیه 

رسید  ه ی جوامی  اسیالمیی میی س م نی سر و س م ن دادن به ن به
آیید  دستم یه ق بل توجهی در ب ب آزادی و عدالت به چنگ نمی

ه  استن د کرد و حیقیوق  که ب  تکیه بر من ب  فقهی بتوان به آن
ه ی قدرت ب ز طلبید. یکی از  ه  و دستگ ه مردم ن را از حکومت

ه یی که اقش ر تحصیل کرده جوام  مسیلیمی ن در عصیر  علت
ه ی سی سی  ح ضر، پس از آشن یی ب  تحوالت دنی ، به سراغ فلسفه

ه ی فقهی  دیگری م نند لیبرالیسم و سوسی لیسم رفتند، فقر دستگ ه
 م  در زمینه پرداختن به این موضوع ت اس سی بود.

برای اصالح این وضعیت، نخست ب ید بدانییم کیه فیقیه و 
ه ی فقه ست، وایین  شریعت یکس ن نیستند، بلکه فقه تنه برداشت

ه  م نند هردان  دیگری ق بل خط وصواب وپذییرش و  برداشت
ردّاست، وبن بر تجربه ت ریخی، غلبه فقه برتمدن اسالمی عوارض 
مهمی درزندگی اخالقی مسلم ن ن داشته است که بدون احییی ی 
میراث ع رف ن، متکلم ن، فالسفه وس یردانشمندان ق بل بیرطیرف 
کردن نیست، واز همه مهمتر، بدون ب زس زی فقه برمبن ی آزادی 

ه ، امک ن س زگ ری دستگی ه  و عدالت و مقوالت فربهی م نندآن
فقه ب  دستگ ه حقوق وجود ندارد، و ت  هنگ می که فقه ب  حقوق 

توانند به کده ی جهی نشیمیول  س زگ ر نشود جوام  مسلم ن نمی
 امروزی وصل شده و زب ن تف هم ب  بشریت را پیدا کنند.

ب ید به والیت فقیه و به سلطه فقیه ن پ ی ن داد و آن ن را از 
نشستن بر کرسی آسم نی فروکشید ت  در روی زمین و در کینی ر 
دیگران بنشینند، و تخصص خود را یکی از صیدهی  و هیزاران 
تخصصی بدانند که برای گشودن گرهی از مشکالت مرد  س خته 

ه ی فروبسته زندگیی آنی ن.  شده است، نه برای افزودن بر گره
ه ی بیرون از تخصص خود دست  فقیه ن ب ید از دخ لت در عرصه
 ه  به ک ردان واگذار کنند./ بکشند و ک ر را در آن عرصه
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 هفته نامۀ امید  9801شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 لندن ، بریت نی                                     داکتر ه رون امیرزاده
 استاد محمد اسحاق نگارگر:  

 ازچشم کورمالعمرآخوند نور خدا می بارد ! 
از مر  گریزی نیست و به سراغ هرکدا  م  درهرج ی که در دنی  

س له نیز  04ب شیم روزی می آید. ب الخره مر  به سراغ است دنگ رگر
 آمد.

انس ن موجودی پیچیده، هنرمند و ب زی گری عجیبی است. یکروزدر 
نق  فرشته ظ هر میشود و روز دیگر در نق  شیط ن. است د نگ رگردر 
هر دو نق  خیلی موفق بودند. در روز مر  ش ن هم فرشته دوست ن و 
همه شیط ن دوست ن هر دو گریستند و مر  او را یک ض یعه بزر  

 ن میدند.
است د نگ رگر وقتی لب س انس نیت بیدل و موالن ی بزر  را به تن می 
کردند، غرق در عشق خدا و خلق او میشدند. سخن ن شرین، ع می نه و 

 درویش نه ایش ن مخ طب ن را از خود بی خود می کرد.
ام  خدا ن خواسته اگر ایش ن لب س شوونیسم قومی و عم مه مال عمر و 
ط لب ن خون آش   رابه تن میکردند، به هیچکسی رحم نمیکردند. چن نچه 

که نسل کشی وتب هی افغ نست ن و ویرانی مجسمه ه ی بی  11درس له ی
بدیل بودای ب می ن تحت مدیریت نصراهلل ب بر پ کست نی جری ن داشت، 
هزاران روشنفکرچپ وراست به دالیل تب ری در داخل و خ رج کشور از 
 جن ی ت ط لب ن ب چشم سفیدی دف ع می کردند، همچن نکه امروز میکنند.
است د نگ رگر ب  یک تعداد همفکران ش ن خود را نزد مالعمر به 

به مجردی ” قنده ر رس ندند. چن نچه است د نگ رگر ب  افتخ ر می گفت  
که مال محمد عمر آخوند را در آغوش گرفتم، اول چشم کور او را 

 ”بوسید ،از چشم کور او نور خدا می ب رد.
وقتی ازاست د میپرسیدند که ط لب ن لشکر پ کست نی است و افغ نست ن به 
صوبه پنجم این کشور تبدیل شده است، چگونه شم ازین گروه حم یت 

است. ” دالخور” پ کست ن یک کشور” میکنید. است دجواب ج لبی داشتند 
ق بلی پلوخوران ب  “نمی توانندکشور” دالخوران بیغیرت“به ب وراست د، 

رااشغ ل کنند. است دنگ رگرکه هنوزدرقیدحی ت بودندهم ن ” غیرت
ب  هم ن چوچه ه ی ج هل مالعمرکه از چشم کور ” دالخوران بی غیرت“

ق بلی پلوخوران “دوب ره سر زمین ” نور خدا منی ب رد!” او به گفته است د 
را ت  دری ی آمو ” لوی پ کست ن” را اشغ ل کردند و بیرق ” ب  غیرت

 برافراشتند.
ج لب این بود دسته چه ر نفری، که ب  است د نگ رگر از بریت نی  به دیدار 
مال عمر به قنده ر رفته بودند ، از مال عمر تق ض  کردند که بحیث سفیر 
و دیپلوم ت در سف رت افغ نست ن در لندن که در دست نیروه ی مخ لف 
” ط لب ن قرارداشت، مقرر شوند. ام  مالعمر برای ش ن گفته بود که

برادران! جه ن از جمله بریت نی  ام رت م  را برسمیت نمی شن سد، چگونه 
ولی درنه یت مال عمر ازجمله رفق ی ش ن ” می توانم شم رامقررکنم؟

جنرال ص فی را بحیث نم ینده سی ر ام رت اول ط لب ن در اروپ  مقرر 
کرد. نبی مصداق، ک روانی واست د نگ رگردست خ لی به لندن برگشتند 
و در یک کنفرانس مطبوع تی از افتخ ر مالق ت ش ن ب  مالعمر درشهر 

 لندن تجلیل کردند.
من اولین ب ر ب  افک ر شوینستی است د نگ رگر در یک کنفرانس علمی 

در  4111در س ل ” افغ ن اک دمی” که به ابتک ر محتر  ش پور امینی بن  
لندن برگزار شده بود، آشن  شد . مهم ن و سخنران اصلی این کنفرانس 
داکتر چنگیز پهلوان، از کشور ایران بود. است د نگ ر گر نه مهم ن این 
کنفرانس بود و نه هم کسی از وی به کنفرانس دعوت نموده بود. ایش ن 
ن گه ن ب  جمعی از تندروان قبیلوی مقیم بریت نی  از شهر برمنگهم انگلست ن 
خود را به کنفرانس رس نده ت  کنفرانس را سبوت ژ، مهم ن برن مه را تحقیر 
و جنگ قومی می ن حض ر براه به اندازند. چن نچه بعد از صحبت چنگیز 
پهلوان، است دنگ رگر به سرستیژ رفتند در کن ر مهم ن اصلی برن مه نشستند 
و شروع کردند ب  خوان  اشع ر بی ربط و جمالت پر از تعصب و توهین 
آمیز. در بخشی از صحبت ش ن است د نگ رگر خط ب به چنگیز پهلوان 

ایران دشمن افغ نست ن است. شم  ایرانی ه  سید جم ل الدین ” گفتند 
”. افغ نی را از ایران اخراج کردید و در امور افغ نست ن مداخله می کنید

منظورش ن از مداخله حم یت از جبهه مخ لف ط لب ن در زم ن ام رت اول 
 ط لب ن بود.

سلیم ن الیق و من که پشتون هستیم هم به زب ن ” در ج ی دیگر گفتند 
ف رسی صحبت می کنیم و هم شعر می سرایم، ولی ف رسی زب ن ن شم  در 

 ”افغ نست ن پشتو حرف نمی زنند.
کس نیکه ب  است د نگ رگر از نزدیک آشن یی دارند، می دانند که است د 

بودند، ” تُرت گوی” شخص حلیم بود، ولی در عین ح ل به اصطالح عوا 
وقتی عصبی می شدند از کنترول خ رج میشدند.چن نچه ت ز و ت خت 

این ت جیک ن از کدا  فرهنگ واال و تمیدن ”  ایش ن شدت گرفت 
خراس نی در سر زمین افغ ن حرف می زنند؟ شم  از کدا  حوزه تمدنی 

 ”مشترک می ن ایران ب  سرزمین افغ ن حرف میزنید؟
منظوراست د نگ رگر ازحوزه تمدنی مشترک واکن  به صحبت چنگیز 
پهلوان بودکه حرف ازمشترک ت فرهنگی وت ریخی میی ن اییران 
وافغ نست ن دربسترحوزه تمدنی میزد. به ب وراست دنگ رگر سرزمین افغ ن 

کوه ه ی ” لر و بر“و ” دالخور”یعنی سرزمین پشتونه ، بیشترب پ کست ن
سلیم ن مشترک ت فرهنگی دارد و ب  ایران هیچ مشترک ت فرهنگی ندارد 

 به جز از همس یگی.
چنگیزپهلوان که بی  ازیک س عت سخن ن تحقیرآمیز وپرازتعصب 
او را بحیث یک مهم ن خ رجی گوش می داد، سر انج   ب  تواض  و زب ن 

است دگرامی! وقتی دولت وقت ایران ” نر  برای جن ب نگ رگر گفت  
سید جم لدین افغ ن را بقول شم  از ایران اخراج کرد، تقصیر نسل من 
چیست؟ و ی  هموطن ن ف رسی زب ن شم  وقتی زب ن پشتو حرف نمی زنند، 

چنگیز پهلوان دربرابرانک راست د نگ رگر و ”این به من چه ربط دارد؟
درک بدوی وی ازحوزه تمدنی ومشترک ت فرهنگی واردبحث نشد.

 ( 0)صفحۀ 

 شم ل ک لیفورنی                                مشت ق احمد کریم نوری
 ملتی که از چاله به چاه می افتد  
 و در چهارسو چنواری می شود 

سقرا  گفته است وقتی دیدید س یۀ انس نه ی کوچک درح ل بلند 
 شدن است، بدانیدکه آفت ب آن سرزمین درح ل غروب کردن است. 

0امروز اگست است، روزتولد ، تقویم ورق خوردت  رسیدبه 1
امروز. تولدواژه ایست درپی معن شدن، مفهومی است درتب وت ب 
رسیدن به روی  ه ، تولدگ هی به نۀ است برای نگ ه به مسیرتوفندۀ 
پرتالطم ومواج زندگی. خداوند بزر  راش کر وسپ سگزار  که س ل 
دیگربه زندگی من افزود. م درگرامی ا  ازمن سئوال نمودکه جشن 
تولدت کدا  ج ومحله را می پسندی؟ الجر  گفتم آغوش پ ک ومنزۀ 
خودت را. به به نۀ این روز، امروزقلم برداشتم ت نوشتۀ م ه دسمبر  
رابرای نشرادامۀ سلسله مق الت بقیه داراین قلم درجریدۀ امید رابنویسم، 
چون برای م هه ی بعدازاگست راقبال نوشته ا . دلیلیکه دراین روزه چرا
)پُرنویسی(کرد  بیشترترکیز روی کت بم است که امک ن دارددرشروع 
س ل جدید   به زیورچ پ آم ده شود وبه ب زاربی ید وبه خدمت هموطن ن 

 گرانم یه و مط لعین پرم یه پیشک  گردد. 
دراین روزه ی م ه اگست اوض ع واحوال وطن ووطنداران عزیز 
بروفق مرادنمی ب شد، و خالء قدرت بوجودآمدۀ فعلی رابعضی ه قسمی 
توجیه مینم یندکه )از بد بترش توبه(! وبعضی هم بدین نظرکه امک ن 
متحقق شدن صلح وآرامی محسوس وملموس است! به راستی چه غ یت 
ه یی بودکه دو رئیس جمهورکشورم  پیدانموده بود، سرنتیجۀ انتخ ب ت 
وسرحکومتداری وقدرت گیری از دوتعمیر جداگ نه درف صلۀ چندصد 
متری )ار  و سپیدار( دو رئیس جمهورحلف وف داری ی دنمودند. و 
دیری نگذشت که آن )دوت ( ب مع مله واخذ سهمیه)یکت ( شدند وچه 
وقت ه یی رسیده مثل این م ه اگست که)یکت یی( هم نم نده که زنگ 
رابه گردن پشک بیندازد! چون همه شیران اند. اکنون ازآن )دوت ی( 
)یکت ( شده، یکی اش فراری ب ب  فرارکرده وهمه شمول ک ک )عبداهلل 
ک ک ( ب ور داشتن دریشی ه ، ب  گروه ط لب ن برای حکومت شراکتی 
ونظ   ام رتی درچ نه زنی اند، ولی هنوزهمه چیزدر ه لۀ از ابهی   
قراردارد. بلی، دراین روزه ملت م  به رعربی رانه، بلکه ت بست ن اوغ نی 
راتجربه نموده راهی است، فکر میشودکه ب )دوت ی( داکترغنی و 
دیس نت مالغنی، مالحی این کشتی طوف نی رامدتی بعدکه پردنی  کمی 
خوابید به مالغنی سپرده خواهدشد، وعج لت ً)سه ت ی( که ش مل)کرزی، 
عبداهلل وگلبدین( ب شد که دربین بیرق سرخ وسبزه ی دیروز وبیرق سی ه 
وسفیده ی امروز)بیرقی( عمل مینم یندودارند )رایزنی( می کنندوبه این 
ترتیب آن داکترغنی که)اولتیم تون( میداد و تون صداه را) ابر و غب ر 
میس خت( وبه مخ لف ن جمهوریت پی   میدادکه )میخوریمت ن( ی ب م زانوبه 
زانو بنشینید ی  زانوه ی ت ن رامی شکنیم! خودش برای )عملی ت زانوه ( 

فراری ب ب (،  -به ام رات متحدۀ عربی رفته وج نشین)داکترغنی اولی
)مالغنی دومی( عبدالغنی برادر اکنون وعده داده وبی ن داشته که 
م دیگرزانوی ت ن را نمی شکنیم واگرهم قبال زانوه ی ت نرا شکست نده ایم 
دیگرمطمئن ب شیدکه همۀ ت ن رام می بخشیم! )بلی به این میگویند 
بگیرش که نگیریت!( آن ن ملت رامی بخشند، ملتی که هییچ جیر  
وگن هی نداشته ولی گ هی درچ له وزم نی درچ ه انداخته شده اند، ام  
عوض اینکه ملت ببخشد، طرفه ی درگیری و من زعه می بخشند! وبی ن 
میدارندکه بروید وح الکه مورد عفو قرارگرفته اید برویدو )ام ن ن مه( 

 اخذ کنید . 
طوریکه درصفوف طوالنی برای گرفتن)ام ن ن مه( صف کشیده 
چن نچه درهمین ت زگیه  ک مران علیزایی رئیس س بق شورای والیتی 
هرات )در زم ن جمهوریت( ازتعمیری که ام ن ن مه ه را توزی  میکنند 
ب در دست داشتن ام ن ن مه ازتعمیر بیرون آمد، ا  ازاوض ع واحوال 
ودیدن وض  موجوده وان رشی برآمده ازآن قسمی مینم یدکه بعضی 
ه وقت)ک ره ی خ نگی ش ن( راقبال انج   داده اند وقت)خط ام نی( 
گرفته اند ! بلی عزیزان ومط لعین گرامی، گفتن حقیقت توطئه جویی 
نیست وتوطئه جویی گفتن حقیقت نیست. ب ید تف وت ه را دری بیم نق  
خبرنگ ری وروزن مه نگ ری حرفوی واصل اصیل ژورن لیسم مکتبی ب ید 

 درک شود . 
میالدی که درعرصۀ ژون لیسم رول خبرنگی ری  0114درس ل 

تحقیقی وتطبیقی درج معه در ح ل رونق گرفتن بود، نویسنده والترلیمن 
ودانشمند وج معه شن س امریک  ج ن دوهوی درمورد نق  روزن مه 
نگ ری ودنی ی مرد  س الری بحثه ی تخنیکی ودی لوگی داشتینید، 
محورصحبت ه ی ش ن روزن مه نگ ری درج معۀ ع ری ازفتنه وفس د 
وهکذا به دوراز دکت توری وتک صدایی ومشخص  در دولت ملی 
وفراجن حی و فراقومی وفرازب نی. لمپن براین ب ور بودکه روزن مه نگ ری 
ب یدبه عنوان می نجی ومترجم بین مرد  ودولتمردان عمل کند وبدین 
ترتیب خبرنگ ری تعویض به یک وسیله میشدبرای هدفکه من بحث 
مفصل آنرادرکت ب دیگر)مطبوع تی ن( وهکذا درسیرژورن لیسم درنیم 
قرن اخیر را مورد کنک ش قرارداده ا . همین طور راج  به صنعت چ پ 
وپیدای  وزای  اخب ر چ پی وبولتن ه ی خبری ازقرن هفده واینکه 
ژورن لیسم یک ابزار ووسیلۀ علمی و اک دمیک وپُر از فن واسلوب 

 ومیتود است، ودارای ظرفیته و ظرافته .
که روزن مه نگی ری هیم  Journalismeژورن لیسم، به فرانسوی

ی دمیشود، که تغذیۀ اطالع ت واخب ر وتحلیل ه ی راست ودرست رابه 
مرد  ب زگو می کند. دراین وظیفۀ شریف و حربۀ نحیف و حرفیۀ 
ظریف، فرد خودش هم استقالل داشته ب شدوهم ازنعمت سواد، نزاکته  
ونظ فته یی برخوردار ب شد وج یگ ه خودونق  رس نه ه ی گروهی 
 ووس یل ارتب   جمعی رابداند و به ک رش عشق وعالقه داشته ب شد . 

ازنق  فوتوژورن لیسم آگ ه ب شدکه عک سی بخشی ازفوتوژورن لیسیم اسیت  
چطور توسط کالود دتلوف عک س هسته گیذاری    0101اگست س ل  4۹که در  

شد، وآن اینکه زم نی که در هم ن س ل درک ن دا سفربری انیگیلیییس آغی زشید،  
درصفوف سرب زان، جک برن رد سرب زبود. دراین وقت دیده شیدکیه )وییتیی  
خردس ل( دست  را ازم درش چطورجدا میکندوبه طرف پدرش جیک بیرنی رد  
می دود و دتلوف ازآن صحنه عکس میگیرد، هرچند جک برن رد درآن جینیگ  
چندم ه بعدکشته شد، ام  این عکس به مث بۀ یک عکس ت رییخیی بی قیی می نید  
وعک سی ش مل فوتوژورن لیسم شد، و )ویتی( خیرد سی ل حی الکیه اضی فیه  

 ازهشت دس ل عمردارد، رئیس یک موسسۀ صلح خواه نه درک ن دامی ب شد .  
بلی کس نیکه ازعلم ژورن لیسم برخوردار اند وک ر ب کیفییت ژورنی لسیتیییک  
راانج   میدهند، نیکومیدانندکه این وظیفۀ ش ن خوش خدمتی وطرفیداری نیدارد،  
صرف حق وحقیقت، نه فض ی جمهوری ی  ش هیی و مشیروطیه، فیدرالیی  
ومتمرکز وام رتی و... هیچ چیزک رش ن رانب یدتحت الشع ع قرار بدهید ودرهیمیه  
اوض ع واحوال وشرایط قلم مزدی و قلم مزدوری درآن نیییسیت. روزنی میه  
نگ رهستی نه روی ن مه نگ ر وی  زورن مه نگ ر! وب دار راقبول نیمیی کینیدوبی دار  
نمیداشته ب شد. آق یی کسی رانمی پذیرد، راست میب شدوراست میییگیویید واز  
راستی ودرستی دف ع میکندت  ملت  آق ب شد وبی نیوبی شید. زورنی میه نیگی ران  
ومزدوران ومع مله گران)خط ک ر را خط ب میکنند( وافش می نم ینید )میزدوران  
هغه خلک دی که کله چه یو ب دار له السه ورکوی، نو له بل ب دار په لیتیه شیی  
وگرزی( ! روی همین اصل وملحوظ خداوندرا ش کریم که درطیول چیهی ردهیه  
ک روخدمت درمطبوع ت به مث بۀ یک مطبوع تی س بقه دار، هیچگ هیی بیه چیپ  
وراست نلغزیدیم والحمدهلل همواره درخط مستقیم وراست ودرسیت درخیدمیت  

 وطن و وطندار و ابن ی بشر بودیم . 
چندروزقبل درب رۀ به رعربی و ت بست ن اوغ نی درمص بۀ رس نه ییی گیفیتیم  
اینکه دراین روز ه  رژیم تغییرکرده وموضوع تیی رخ داده کیه بی رهی ازآن  
درنوشته ه وبرن مه ه ی رادیویی وتلویزیونی ا  بی ن نموده بیود  کیه تی رییخ  
درح ل تکراراست وسن ریوه ی اتف ق افت ده دوب ره دارد تکرارمیشود. امی  چشیم  

 ه کور وگوشه  کربود. بقول امیرج ن صبوری   
 ازشهر مردم ن تفنگ آمده ا            از دهکده خسته زجنگ آمده ا  

 جمعتی می آیند وجمعی میروند       زین آمدوشد به تنگ آمده ا    
بلی، نش طی که درنتیجۀ غم دیگران ح صل شود گن ه است. بلیی بیراسیتیی  

م  تلخ ترین صفحۀ ت ریخ جیهی نیییم ! آری    -هرسطر پُر ازن له و هربند پر ازدرد  
دراین روزه که این قلم روی صفح ت ک غذنق  می بنیدد، میلیت شیکیییبی   
ودردمندافغ نست ن ب ردیگرروزه ی سخت ودشوری راتجربه مینم ینید، روزهی ییی  
که زم مداران  خود بی ن میدارندفراری ب ب  که دروقت فرار حتی وقیت نییی فیتیه  
که کف  ه ی  رابپوشد واین جمله وسخن ن اورا ت ریخ به مث بۀ گپه ی از فیراری  
ب ب  درج خواهدنمودکه چطورب ردیگرت ریخ تیکیرارشید! جیهی ن آزاد کیه  
خودرامداف  ونم یندگ ن وح می ن حقوق بشر ونم دی ازانس ن دوسیتیی وبشیر  
پروری والگویی ازدموکراسی ومرد  س الری ج میزدند ومی الفیدند، ب نواخیتین  
دهل وسرن کذب وبهت ن ازنوع پروری، دموکراسی ومردمس الری بیحیث میی  
نمودند، چطوریک ملت و یک تمدن راب یک سرنوشت شو  موهو  ون میعیلیو   
ره  نمودند ! ت ریخ این راب کمرشکسته زخم خورده وخیون آلیودش بیه ثیبیت  
خواهد رس نیدکه ب تخلیلۀ کشورافغ نست ن توسط ن تو ازب ل ه ی هواپیمی ی غیول  
پیکر )ح می ن بشردوستی ونوع پروری( انس ن ن توان افغ ن می افتد امی  دنییی ی  

 گوی آزاد درفکر انتق ل اتب ع ومترجمین وخدمتگ ران ش ن بودندوبس ! 
اوتلویح ً اض فه نمود م  نب ید ازاشخ صی ب شیم که همواره اعیتیبی رومیورال  
دشمن را ب المی برندومیخواهند عز  وارادۀ قی طی  و خیلیل نی پیذییرمی  را  
زیرپ گذارند . او خط ب به رس نه ه ی خط ک ر وخالفگو ومراج  ودستگ ههی ییی  
که درتبلیغ دشمن مب درت میورزند ودرین راست  ب هرنیرنگ ودروغ کیوشی  انید،  
بی ن داشت که ب یدهمۀ م  متفق ً تحریم وسبوت ژ ش ن کنیم، خصوص  آن نییکیه بیه  
نحوی ازانح  میخواهند اعتب ردشمن راب الببرند، و عز  وارادۀ ق ط  وس طی  وخیلیل  
 ن پذیر همه م وشم  راکتم ن نم یند وهمه ران دیده وسست وسبک جلوه بدهند.  

صدراعظم ت یوان ب  اش ره به افغ نست ن گفت این رویداده  و وقی یی  ظی هیر  
وهویداس خت که اگر لیدرشپ وکشورداری راست ودرست نب شد ومیدییرییت  
درهرعرصه ه صورت نگیرد ونتواند قوت وصالبت اوتوریتیه و عیز  راسیخ  
داشته ب شد، به همین ترتیب طرح، برن مۀ ستراتژیک وانگیزه تولید نتوانید، حیتیی  
ب کمک ه ی خ رجیه هم نمیتواند درخودتغییری رونم  نم ید. هکیذا کشیورداری  
درست ودولت س زی راست درآن تحقق نی فته ب شد واهیل کی ر وکیوشی   
وخدمت را درخود نیگیییرد و بیه اخیتیالس وفیتینیه وفسی د روآورده  
وهوشداره وهوشمنده  وهویت ه  را ن دیده انگ رد، به مرورزم ن از هم می پی شید  
وبه پرتگ ه سکون وسقو  رهنمون می شود. این سخن ن درنهن ایین راتیداعیی  

 میکند  
 ج ن سپردن همچو مردان زندگیست   -در جه ن نتوان اگر مردانه زیست  

زم مداران افغ نست ن ب ید ازحرک ت پوپولیستی)عوا  فریب نه( فکیر بیرتیری  
خواهی وبلندجویی و سیکت ریستی راکن ر بزنند. جو ب ید رئیس جمهورامریکی  بیه  
دنب ل سقو  ک بل به دست تحریک ط لبی ن، وفیرارغینیی احیمیدزی رئیییس  
جمهورافغ نست ن به ام رات متحده، ب یدن که مرخصی ت بست نی در کمیپ دییویید  

اگست دراولین واکن  رسیمیی    0۹بود، استراحت رانیمه تم   م نده وروزدشنبه  
به بحران افغ نست ن گفت یکم ه قبل درگفتگوب  محمداشرف غنی، ازهمتی ی خیو 
)غنی( اطمین ن ح صل کرد که ارت  ونیروه ی امنیتی افغ نست ن دربرابیر تیهی جیم  
ط لب ن مق ومت خواهندنمود. او که هشت س ل مع ون رئیس جمهور ب رک اوبی می   
بود وقبال هم سن تور، به گفتۀ دون لد ترامپ که درجری ن مب رزات انتخی بی تیی بیه  

س ل حضوراو درسی ست ای الت متحده پرثمر نبیوده ! جی لیب  2۴اوگفت که  
است که جوب یدن گفت سیتیراتیژی ایی الت میتیحیده درایین دو دهیه  
حضوردرافغ نست ن هیچگ ه )حکومت س زی وملت سی زی( یی  اییجی د ییک  
دموکراسی متحد و مرکزی نبوده ! )درح لیکه زلمی خلیلزاد درمقیرری والیییهی   
وری سته  همواره ازچوکره ه  و گنگ بیروت استف ده می نمود( هم ن خلییلیزادی  
که در دوران جمهوری خواه ن ودموکرات ه  درحصۀ افیغی نسیتی ن دسیت  

 ب زداشت.)دنب له دارد( 
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 هفته نامۀ امید 9801شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 ه مبور ، جرمنی                                   سیدآق  هنری
 (0)فرارمغز های دانشمند 

هنگ   آمدن ام   خمینی جوانکه ی احس س تی بشمول احمدی 
که بعدادودوره رئیس جمهور ایران به کمک نظ میه  ودست  نژاد،

تم   قدرت را بدست گرفتند و شخصیت ه ی م نند   راستی ه  شد
بنی صدر مردان مسیلیمی ن   آیت اهلل شریعت مداری و ابوالحسین

می نه رو ع لم و شج ع ب  اینکه بنی صدر پسر خواندهء خمینی بیود 
خل  قدرت و تهدید به مر  کردند که بنی صدر شب نگ ه ب تغیییر 
لب س و چهره اش ب هواپیم ی نظ می فرار وبه پ ریس پن هنده شید. 

همین س ل دردی رغربت ج ن به ج ن ن سیپیرد  00.01.40او روز 
وهمچن ن پسرآیت اهلل شریعتمداری به شهر بن آلم ن فرارو پن هنده 
شد وآیت اهلل شریعت مداری را در منزل  درشهر مشهد تی  روز 
مرگ  تحت تعقیب گرفت رض  ش ه حکم اعدا  خمینی را صی در 
کرده بود که شریعت مداری ب  صدور لقب آیت اللیهیی وی را 
نج ت داد البته این جوان ن نوکیسه کنترول میدان هوایی تهران را 
هم دردست داشتند خ نم که ب  شوهرش میخواست ترک ایران کند 
یکی از این جوان ن نظرش به گردنبند مطالی خ نم افت د و خطی ب 
به وی گفت خ نم این گردن بند را شم  حق نیداریید بی  خیود 

م ل مرد  است شوهر خ نم دست به گردن بند زدوآنرا پی   ببرید 
کله خود برد و گفت آغ  ایین   روی آن آق  ریخت و دست  را به

 از پیشت میرود.
نفراعض ی سف رت من سب ت امریک  واییران  ٢٢ب گروگرفتن  

را ت  امروز ت ریک کردند جیمی ک رتراقراربه پشیم نی و نداشتین 
 معلوم ت ک فی کرد.

ش ه ایران قرارداد استخراج تیل را ب ج پ نیه  سردست داشیت. 
امریک  که قبال پالن برانداختن ش ه را ریخته بود این ب رب  همک ری 
رادیو بی.بی.سی و تبلیغ ت منفی، ش ه را ب  ک رد ازپشت سر زد بی  
اینکه آنج شصت هزارعس کرش ن ت  دندان مسلح درایران همی  در 

ویزای   ح ل دف ع حملۀ احتم لی شوروی بود و به ش ه ایران حتی
ایران را تی  امیروز در لیجینیزار  بود و ب ش را در امریک  ندادند 

 کشیدند.
ب یدگفته شودکه اصال مال ه ی ایرانی را ب  ط لبی ن میطیلیق  

بیسواد نمی توان مق یسه کرد ب الخ صه چه آنه برای ملک خودک ر 
میکنند و ط لب ن مردم ن غال  صفت و برای رض ی خ طر پ کست ن 

 و انگریز درخدمت اند.
هیزار ٢٢همین قسم ب  ویتن   شم لی قرادادی بستند ب  دادن 

تلف ت وصده هزار زخمی وهشت د ملی رد دالر ویتن   جنوبی را تنه  
گذاشتند حتی هلی کپتر ه ی خودرا از کشتی به بهر انداختنید و 

 گریختند!
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امریک ییه  آنه  را درداخل ک نتینره  می نداختند وقفیل میییزدنید. 
عس کرش ن در بیرون ب  م شینداره ی ثقیل فیرمیکردند که خیون 
م نند جوی روان میشد؛ این صحنه ه  را جوانی درتیلفون دسیتیی 
اش ثبت کرده بود و چند ب ر در مطبوع ت نشر شد؛ ام  چند روز 
بعد نه فلمی بود نه فلم گیر؛ ام  چه شد که دوس ل بعد ح مد کرزی 

ط لب و از بییین بیردن   ب  هم ک ری سی آی ا برای دوب ره س زی
 قوای نظ ر کمر بستند؟

برژنسکی مش ور ارشد رئیس جمهور امریک  جمی ک رتر در  
می نویسد  افغ نست ن من ب   1۴کت ب تختۀ بزر  شطرنج  صفحۀ 

بزر  سی سی دارد و ان رشی سی سی آنج  ح کم است. افیغی نیهی  
 قرب نی بزر  دادند.

نظریه پردازان امریک  خواستند افغ نست ن را به سوسییی لیییز   
روسیه تبدیل کنند که در آن به حیث یک وسیله ک ر گرفته شید 

 ب ال خره به ف جعه تبدیل شد.
این هم مطلب دیگر   به سلسلهء پشتون س زی سردار نعیم خ ن 
و داوود خ ن که نه تنه دکت تور بودند بلکه دکت توری فرهنیکیی 
ش ن بدتر از آن بود مرحو  عمید مستوفی والیت ک بل قصه کرد 
در والیت هرات چه ر س ل تدریس به زب ن پشتیو کیردنید کیه 
ح صل  هیچ بود اجب را دروس م  پس بیه زبی ن فی رسیی دری 

شم ل از طیرف وزارت  به والی ت  01۹٢برگردانده شد در س ل 
زراعت خدمتی بودیم درحکومتی اندخوی مرحیو  عیبیداالحید 
لطیف زاده س بق نط ق رادیو اوغ نست ن ح کم بود برای م  عیکیس 
خودرا ب  سردار ولی نش ن داد که در پشت عکس به پی ی خیود 

البته کت ب  «برای برادر  عبداالحد ج ن تقدیم است  »نوشته بود 
هیم  خ طرات پدرش سردار ش ولی خ ن مشهور به ک بل گیرک را 

آق ی لطیفزاده نوشته است بهر ح ل ح کم ص حب میرد خیوش 
خوی و آزاده مشرب بود قصه کرد در این اواخر پشتو تولنه نی   
گذاری ه ی ت زه کرده که نمی خواهم شم  بی خبر م نیید میثیال 
دهمزنگ را بریکوت ودارالم ن را دارالفنون، زایشگ ه را زیژنتون، 
شف خ نه را روغتون، ح کم را ولسوال به همین سلسله عشرتکده را 

 پچقتون، دالل محبت را پچقوال و ف عل را پچقچون گفتند.
ومک تب میگویندپیخیتیوخیبیری  ب زهم درین اواخردرادارات

وکی، کس نی که عرایض به دوایر میبرند و به زب ن ف رسی دری 
که زب ن م دری ش ن است گفته میشود   اول پختو ی د بگیییر بی ز 

 بی  ! /
************* 

درویشی را دید  سربرآست ن کعبه همی م لید ومی گفت  ی  غفور 
 ی رحیم تو دانی که ازظلو  وجهول چه آید.

 عذر تقصر خدممت آورد      که ندار  به ط عت استظه ر
 ع صی ن از گن ه توبه کنند      ع رف ن از عب دت استغف ر

 )گلست ن حضرت سعدی علیه الرحمه(

 سدنی، آسترالی                                         نصیراحمد رازی

 واژه هایی از کنگینۀ تصوف
 آمد وان کان زرم آمد وان سیمبرم آمد بصرم و سمع آمد قمرم و شمس

 آمد چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد نور نظرم آمد مستی سرم
 آمد آن یوسف سیمین بر ناگه به برم آمد توبه شکنم آمد آن راهزنم

 آمد وی خبرم دی مست بدان بودم کز امروز به از دینه، آن مونس دیرینه
 آمد تنگ گل بر رهگذرم آنکس که همی جستم دی من به چراغ اورا   امروز چو

 آمد زان تاج نکورویان نادر کمرم بگرفت مرا در بر دست میان کرد او دو
 آمد گوارش بین چون گلشکرم و وخمارش بین  وان هضم وان خمر وبهارش بین آن باغ

 آمد سپرم وز طعنه چرا ترسم چون او آمد آب حیات از مرگ چرا ترسم کو
 آمد وان تاج ملوکانه بر فرق سرم امروز سلیمانم کانگشتریم دادی

 آمد یارب چه سعادت ها که زین سفرم بشد دردم درعشق سفر کردم ازحدچو
 آمد پرم و وقتست که برپرم چون بال وقتست که می نوشم تابرق زندهوشم

 آمد وقتست که برغرم چون شیر نرموقتست که درتابم چون صبح درین عالم
 آمد جاییکه جهان آنجابس مختصرم بماند اما بردند مرا جانا بیتی دو

این غزل مولوی رامیتوان به هفت گ   در راه رسیدن به حقیقت، عشق 
وی  حق تجزیه کرد. درتم می آنه سخن ازمعشوق است، که این معشوق 

است که بودش همه حی ت حقیقی و نبودش مر  روح »عشق«خود 
است، وی  نمود عشق است درمعشوقی که انس نی ک مل است وراهبر 
ع شق به سوی حقیقت، که بیت ه ی پ ی نی بی نگرآن است. این غزل از 
انس نی سخن میگویدکه زهربی عشقی وی رنج هجران ازمعشوق را تجربه 
کرده وتوفیق وصل رامی ی بد. به توالی درهربیت، شن خت بیشتر، درک 
 عمیق تر، تع لی روح ودر نه یت وصل وخ موشی ع شق رابی ن میکند.

 ایم ن، بی نم زمنفعت کند ونم زبی ایم ن منفعت نکند
سئوال کردکه ازنم ز ف ضلتر چه ب شد؟ یک جواب آنک گفتیم ج ن 
نم ز به ازنم ز م  تقریره، جواب دو  که ایم ن به ازنم زست زیرانم ز پنج 
وقت فریضه است، و ایم ن پیوسته، ونم زبه عذری س قط شود ورخصت 
تأخیر نب شد و ایم ن بی نم زمنفعت کند ونم زبی ایم ن مینیفیعیت 
نکندهمچون نم زمن فق ن و نم زدرهردینی نوع دیگرست وایم ن به هیچ 
دینی تبدُّل نگیرد. احوال او و قبله ی او وغیره متبدّل نگردد و فرق ه ی 
دیگرهست به قدرت جذب مستم  ظ هرشود، مستم  هم چون آردست 
پی  خمیرکنند، کال  همچون آبست در آرد آنقدر آب ریزد که صالح 

 اوست . شعر
 چشمم به دگرکس نگرد، من چه کنم    

 ازخودگله کن که روشن یی  تویی
چشمم به دگرکس نگرد، یعنی مستم  دیگرجوید جزتو، من چه کنم 
روشن یی  تویی، بدین سبب که تو ب توی ازخود نرهیده ای تی  

 روشن ییت صدهزار تو بودی. ) فیه م فیه مولوی(
س لک   سیرکننده به سوی خداکه م دا  که درسیراست، می ن مبدأ 
ومنته  است. س لک کسی رامی گویندکه به طریق سلوک به مرتبه ای 
میرسدکه از اصل وحقیقت خودآگ ه شود وبداندکه اوهمین صورت 
ونق  نیست واصل و حقیقت او مرتبه ی ج معه ی الوهیت است که 
درمراتب تنزّل متبلّس بدین لب س گفته و اوّلیّت عین آخرشده وبه مق   
فن ءفی اهلل ومرتبت والیت وصول ی فته است. بعضی گویند س لک کسی 
است که به طریق تصفیه ازمراتب کثرت به سیررجوعی درگذشته وبه 
تجلّی احدیّت دربحر وحدت ف نی و مستغرق شده ب شد. نیزگفیتیه 
اندس لک کسی است که دراثر مواظبت وطی مدارج معنوی وتحمّل 

 ری ض ت، درطریق وصول به حقیقت است. مولوی گوید  
 س لک ن راه را محر  شد               س کن ن قدس را همد  شد 

 ط رمی دید  برون ازش  جهت   خ ک گشتم فرش آن ط ر  شد 
 خون شد  جوشیده دررگه ی عشق   دردوچشم ع شق ن  نم شد 

مراد ازس لک اول، حضرت آد  صفی است که چشمه ی لطف ازل 
وصندوق اعجوبه ی قدرت ونه ل بوست ن کرامت است. شیروانی گوید  
س لک ن هشت ط یفه اند  دوفرقه ازایش ن راس لک ن وط لب ن خوانند  یکی 
متصوّفه، دیگرمالمیه وچه رط یفه دیگر ط لب ن وس لک ن آخرتند که 
ایش ن زهّ د و فقرا و خدّا  و عبّ دند. انص ری گوید  بدان که س لک ن راه 
عبودیّت سه مردند  یکی ع بد، نفس وی مقهورخوف عقوبت، یکی 

 ن وی ع رف، دل وی مقهورسطوّت قربت، یکیی میحیب، جی
 مقهورکشف حقیقت . )فرهنگ اصطالح ت عرف نی(

********** 
 الکسندریه، ورجینی            پروفیسردکترعبدالواس  لطیفی

 (0)تصفحاتی از زندگی ام دروصلت ودر هجر 
ب ی دآوری ازآرزوی گر  ب زدیدوطن شیرین وسیتیمیدییدۀ می ، 
بگذارید شم را از آرزوه ی دیگر ، ازآن ای می که هنوزدرمیلیک 
ومیهن عزیزخودزندگی و بود وب ش وهیدفیهی ییی داشیتیم، بیه 
شم ب زگویم . راستی ت ی د  هست بزرگترین آرزویی که عیمیومی ً 
دردل هرانس ن ازطفولیت ت کهولت ریشه میگیرد و پیرورش میی 
ی بد، هم ن آرزوی آزادی نسبی واجراات دلپسندآزاداست که قیید 
وم ن  اجب ری سدراه آن نب شد... آزادیی که جزء اس س ت زندگی 
فع ل انس ن وسردفترحقوق بشر درجوام  امروزی بشم رمیی آیید. 
هرج که کلمۀ آزادی را میخواند  ی  میشنید ، دلم نوق میزدواین 
ترانه ازصنوف اول مکتب هنوز بیه یی د  اسیت کیه درروزهی  
ورویداده ی خ ص درقط ر همس الن زیرعنوان )وطن آزاد( چنین 
می سرودیم  ای وطن درخدمتت آم ده ایم/ برجم لت عی شیق و 
 دلداده ایم/ ت بودمشهورن   ن می ات/بنگریم آب دی وآزادی ات !

ش عرمع صرفرانسه که آث ر اورادرصنف اخیرلیسیۀ  »پول ایلوار«
استقالل دربررسی ادبی ت فرانسه مط لعه کرده وبعدچندپ رچۀ او را 
ترجمه هم کرد ، احس س ت خودراازطفیولیییت تی  کیهیولیت 
دربرابرکلمۀ آزادی وتعبیرع لیمقدار آزادی چنین بی ن میکند ومیی 

 سراید  

 حجت خراسان ، حکیم ناصرخسرو بلخی
درشم رۀ پیشین مطلبی درب رۀ حضرت نی صیرخسیرو بیلیخیی 

اثرارزشمند ش دروان است دخلیل  »یمگ ن«یمگ نی رابه اس س کت ب
اهلل خلیلی)رح( راکه ب مقدمه وتعلیق ت داکترعن یت اهلل شهرانیی، 
س له  پی  انتش ری فته، چی پ شید. دنیبی لیۀ میطی لیب جینی ب 

 داکترسیدمخدو  رهین نیالً تقدیم میگردد . اداره
قص ید حکیم ن صرخسرو به صالبت کوهس ران بدخش ن است، «

ح وی نک ت دل انگیزی از حکمت وپند واندرز و اظه ر دلتنگی از 
 زادگ ه  وتبلیغ در راه آنچه بدان گرویده بود. 

 نکوه  مکن چرخ نیلوفری  را   برون کن زسرب د خیره سری را 
 بری دان زافع ل چرخ برین را  نکوه  نش ید، زدان  بری را 

 چوتوخودکنی اخترخوی  رابد   مجو ازفلک ک   نیک اختری را
دراین ابی ت حکیم ن صرخسرو روشنیفیکیرانیه اعیتیقی د بیه 
تأثیراجرا  فلکی بر حی ت انس نی و نفی آنچه عوا  الن س دریین 

 ب ب می اندیشیدند ومی اندیشند خط بطالن می کشد. 
درین قصیده حجت خراس ن مق   علم وآمیوزش را بیرتیری 

 خ ص می نهدومی گوید 
 بسوزند چوب درخت ن بی بر     سزاخودهمین است مر بی بری را

سپیدارم نده ست بی هیچ چیزی  ازانروست که بگزیده مستکبیری 
 را

ودرین ج  بیتی رامی آورد که کم ل روشنگری اورا می رس ند 
و انگ ر آن را درقرن بیست ویکم میالدی و درعصرم  ب توجه بیه 
دستی بی آدمیزاد به اجرا  فلکی ودست ورده ی ن س  درشن خت قمر 

 و مریخ ومشتری سروده است  
 درخت توگر ب ردان  بگیرد          به زیرآوری چرخ نیلوفری را

درین قصیده او بر ش عران مداح و دبیرانیی کیه درخیدمیت 
 امیران وپ دش ه ن بودند می ت زد و می گوید 

 نگر ت  نه بشمری ای برادرگزافه    به دان  دبیری و نه ش عری را 
 که این پیشه ه یی است نیکو نه ده   مر الفغدن نعمت این سری را 

 ) الفغدن به معنی اندوختن(
 دگرگونه علمی وراهی است دیگر   مر الفغدن نعمت آن سری را 

حکیم ن صرخسرو به شعرمتعهد عقیده منداست وآنرا درخدمت 
زهد و پ رس یی و انس نیت وعدالت بک ر می برد، و به همین سبیب 
ازش عران زم ن روح ً دوری میجوید وبه تعهدشعر درراه تبلیغ بیه 
زهدوپ رس یی ونیز به عدالت و انص ف اعتق د میی ورزد . بیدیین 
گونه او ش عری ودبیری را که هیردو در خیدمیت دربی رهی ی 
استبدادپرورده بک ر میرفتند، نفی می کند وش عران زم ن را کیه 
الف ظ پ ک دری را درخدمت درب ره  وامیران ن بک ر، بک رمی برند 
سرزن  می کند وحتی عنصری ش عیربیزر  دربی رشی هینیشی ه 
خراس ن، قبلۀ احرار زابلست ن را سرزن  می کندکه چیرا بیجی ی 
ست ی  ی ران بزر  پی مبر م نند عم ر ی سر و ابونرغف ری، به مدح 

 وست ی  ش هنش ه خراس ن پرداخته است  
 پسنداست ب  زهد عم ر وبونر     کند مدح محمود، مرعنصری را 

در روزگ رم ، هنگ   برگزاری تبلیغ ت انتخی بی تیی وغیییرآن 
تبلیغ ت خ ص در ب رۀ فض یل داشته ونداشتۀ شخصیت هی ورجی ل 
معمول است . درآن روزگ ران این گونه تبلیغ ت به وسیلۀ ش عران 
درب ری صورت میگرفت وبس ازش عران از همین طرییق روزگی ر 
میگذرانیدند. ولی حکیم ن صرخسرو ب آن سختیگیییری خیودش، 
برشیوۀ سرای  قص ید مدحیه بدینگونه خط بیطیالن میییکیشید. 
اوش عری را تنه  وتنه  درراه زهد وپ رس یی ودرخدمت فضی ییل 
انس نی میپسنددونیز در طریق حرمت واحترا  به پیشوای ن رهبیران 
ف طمی که برای اوحکم ام   زم ن آن عصر راداشتند، وشی عیران 
عصرخود را که مدیحه سرای ن بزرگ ن اداری ونظ می روزگ رخود 

 بودند، نکوه  میکند  
به علم وبه گوهرست یی مرآنرا  که م یه است مرجهل وبدگوهیری 

 را
*********** 

ای آزادی ! من روی ب زیچه ه ی طفولییت و اوراق میدرسیه ا ، 
روی تنۀ درخت ن وبرسرریگه ی س حل وتوده هی ی بیرف، اسیم 

 ترامینویسم،
ب الی تم   صفح تی که مط لعه کرده ا ، روی جمی  اوراق سفید، 
 ب  رنگ و ب خون و درپهن ی دشته  وصحرا ه  اسم ترا می نویسم،

برتص ویرطالیی، روی اسلحۀ رز  آرای ن ومب رزان، اسم ترا میی 
 نویسم،

درظلمت اسرارآمیزشب وزیب یی ه ی روح انگیزآسم ن، درپیرش 
پرترنم مرغک ن ودرافق دوردست ودرهمه س یه هی وروشینیهی ی 

 طبیعت اسم ترامینویسم،
درشفق صبحگ ه، روی امواج کف آلود دری ه ، برسر بی دبی نیهی  
وبرقطرات حی ت بخ  ب ران وب آهنگ رعد و سیرتوف ن ه  اسیم 

 ترا می نویسم،
برسرت ج پ دش ه ن، بردروازۀ قصیرهی وکیلیبیه هی ، بیرجیبییین 
داست نه وروی دسته ی لرزان ودسته ی کرخت، روی چهره هی ی 
رنگ پریده ومی ن لبه ی خ موش، روی وسوسه ه واندیشه هی ی 
مر  وپرتو درخش ن زندگی، روی ب له ی پرندگ ن وروزنه هی ی 
امید، روی همه آرزوه  اسم ترامی نویسم وتیرا میی جیوییم ای 

 «اندوه ه ی اول زنیدگیی»آزادی ! / )چون بخ  بعدی ب عنوان

ب موضوع بسی رمتف وت شروع می شود، لهذااین بخ  بسی ر کوت ه 
 آورده شد. اداره(
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همدست ن اوطرح شده بود، نیدخل نبود، ولیی ازجیزئییی ت آن 
ب خبربودودرب طن نه تنه آنرات ییدکرده بودبودبلکه از حم یته ی او 
وازحرفه ی نیکی که درمص حبه ه ی  نث رط لب ن کرده چینییین 

 برمی آیدکه ب آن طرح خوشنود بودوبرای  ایدآل بود. 
خلیلزاد سخیت درتیالش اسیت راهیی بیرای بیرائیت  

خودجستجو نم یدت اگر تقدیر نمیشود حداقل مالمتی رااز سرخود 
اگرغنی فرارنیمیی کیرد  »دورس زد. اوبرای برائت خودمیگوید 

انتق ل منظم قدرت صورت میگرفیت، راه بیرای بی قیی می نیدن 
دربخ  دیگری ازمص حبیه  !«یکتعدادعس کر امریک  ب ز می م ند.

به ت ریخ چه ردۀ اگست یعنی یک شب قبل ازفرار غنیی، »میگوید
ب ط لب ن وحکومت افغ ن صحبت شد که دوهفتۀ دیگر صبرکنیدکه 

ازقراین  «یک سلسله تدابیربرای مش رکت قدرت صورت میگیرد.
این صحبت ه برمیآیدکه ب این پیشنه د امریک ، ط لبی ن و غینیی 
موافقه کرده بودندکه همه در ظ هربود، ام درب طن غنی فرداشیب 

 آن فرار کرد آنهم ب  ملیونه دالر . 
ب یدی دآورشدکه غنی احمدزی چندروزپس ازفرار دزدی 
دالره را ردکرد و ب  پررویی گفت که یک هیئت بین المللی تعیین 
شودوتحقیق نم یدکه بج یی نرسییید، ولیی روسیییه بیراسی س 
راپوره یی که ازطرف س زم ن ج سوسی اش بیه دسیت آورده 
میگویدکه اشرف غنی درشبی که فرارمیکرد چه رموتر پراز دالیر 
ب خود درمیدان هوایی آورد، ایینیکیه چیه میقیدارآنیراخیود 
وهمسفران  بردند معلو  نیست ام یک دوست امیرییکی ییی ا  
درح لیکه میخندید گفت دالره را درمیدان هوایی کی بیل نشی ن 

 دادندکه مثل خشت روی یکدیگر چیده شده بود .
قراراطالع تی که درین اواخر افش شده است، پالن طوری 
بود که طی هم ن دو هفته که خلیلزاد ازآن یی دنیمیوده، دولیت 
مش رکتی درقطرس خته میشدو کرزی وداکترعبداهلل به قطرمیرفتند 
وآن دولت راکه دررأس  مالبرادر ودردو ج نب  مالح مدکیرزی 
ومالداکترعبداهلل میبود بک بل می آورنیدو وزرای میخیلیوطیی از 
ط لب ن واشخ ص غیرط لبی برگزیده میشد، ولی بیخبرازاینکه غنیی 
احمدزی قبالب ط لب ن مربو  حق نی که م نندخودش وعمران خ ن 
ومحمود قریشی غلج یی ه اند جور آمدکرده بودند وطرح وپیالن 
امریک یی رای  این که آس ن س خت ی اینکه برهم زد، که درآینیده 

 روشن خواهد شد. 
خلیلزاد دریک مص حبه غنی احیمیدزی رامیوردانیتیقی د 
قراردادو گفت که درظ هرب  امریک  در توافق بود وپیالن دولیت 
مش رکتی راقبول کرده بود، ام  دربی طین چیییزدییگیری بیودو 
ب فرارخود پالن رابرهم زد واینهمه مشکل رابرای مرد  افغ نسیتی ن 
بوجود آورد.  خلیلزاد ازغنی احمدزی ش کی است که اوازییک 
ج نب ب  م  در مذاکره بود وازج نب دیگر درخف  ب ط لب ن تیمی س 
گرفته بود، رفت وآمده ودید وادید ه ییی بی آنیهی داشیت کیه 

 بعده م ازآن آگ ه شدیم.
این اظه رات خلیلزادخودثبوت آنست که غنی ب طی لیبی ن 
بخصوص ب حق نی ه  و عمران خ ن درتوافق رسیده بودکه دولت 
رابه ط لب ن مربو  حق نی تسلیم دهد. احتیمی ل زیی دمیییرودکیه 
درمالق ت سه س عتۀ غنی وعمران خ ن که بصورت سرّی درک بل 
صورت گرفت، این توافق ت بعمل آمده ب شد.انکش ف تی که بعده  
درمورد قض ی صورت گرفت نش ن میدهندکه اشرف غنی احمدزی 
وگروه مربوط  ب گروه حق نی درتم س وحتی درتوافق رسیییده 
بودند، چن نکه درهم ن روزی که فرارمینمود به میییرزکیه وال 
هدایت داده بودت  م موریته ی پلیس درحیوزه هی ی میخیتیلیف 
شهرتخلیه شوند وپلیس رخصت شده به خ نه ه ی ش ن بروند وعین 

 همین هدایت رابه وزارت امنیت داده بود. 
غنی احمدزی درین دسیسه به اندازۀ زیرک نه عمل کردکه 
حتی بسم اهلل خ ن محمدی وزیردف ع وامراهلل ص لح مع ون  ازآن 
آگ ه نبودند وهمه راغ فلگیر س خت. کرزی ازاین دسیسه آگ ه بود 
وفکرمیکردکه وقتی ط لب ن واردک بل شوند پیالن طیرح شیدۀ 
خلیلزاد تطبیق میشود. روی همین دلیل او وداکترعبداهلل درکی بیل 
م ندند وفکرمیکردند مالبرادر دررأس حکومت ط لب ن قرارخواهد 

 گرفت که درآنصورت جزء آن حکومت خواهندبود. 
فضل احمدمعنوی گفت که روزفرار غنی یک نوع احس س 
کرد  که به نحوی اوض ع حکومت تغیییییر کیرده اسیت، بیه 
دفترعبداهلل رفتم ت دری بم که چه گپ است، م ازفرارغینیی خیبیر 
نداشتیم. عبداهلل برایم گفت ط لب ن برای دو هفتۀ دیگرداخل ک بیل 

 نمیشوند، من و کرزی ص حب قراراست که به دوبی برویم. 
درین گفتگو بودیم که کرزی زنگ زد وگیفیت نیفیری 

 گریخت، داکترعبداهلل گفت امک ن ندارد چه میگویی! 
درهمین وقت بودکه تلفون خلیلزاد آمدوبه عبداهلل گیفیت 
اشرف غنی فرار کرد، عبداهلل گفت شم را خدا جزا بدهدکه وطن 

 را خراب کردید، وتلفون راقط  کرد وگفت  
 توس قره هم ک رنداد ! که مرادش ازبسم اهلل خ ن بود.

معنوی میگویدبه داکترعبداهلل گفتم بی که ی برآیییم یی  بیه 
پنجشیر برویم وهرقدر پ فش ری کرد  اوقبول نکردوگیفیت مین 

 ج یی نمیرو  وبه خ نۀ خودمیم نم.

 ...کرزی ، احمدزی و طالبان 
ط لب ن رات یید میکندکه مواد ومقرره ه ی قرارداد را مراع ت 
کردند وحتی میگویدکه همۀ ط لب ن بدنیستنند ومث ل می آوردکه 
در بعضی والی ت دختران مکتب میروند، وب ز حتی می 
افزایدط لب نی راکه من می شن سم ایم ن الظواهری نفردو  الق عده 
رانمی شن سند وش مل کردن دولت افغ نست ن رادرمذاکرات 
ک رخوب میداند وازواردکردن فش ربی حد بر دولت افغ نست ن 
برای ره یی پنج هزارط لب ن ج نی وانتح ری اززندان ی دآوری 
نکرده خودداری مینم ید و اینکه یکی اززندانیه ی ط لب هم ن 
ط لب انتح ری بودکه درمیدان هوایی ک بل خودرا منفجرس خت 

تن انس نه ی بیگن ه وزخمی شدن صده تن 0۴1که سبب شه دت 
دیگر گردید، ط لب ن رابرائت داده می گویدکه به این نیت او 
ره نشده بود! او صحنه ه ی تراژیک فرارمرد  و شهری ن ک بل 
رادرمیدان هوایی ک بل که ازظلم وبیداد ووحشی گریه ی ط لب ن 
همۀ زندگی خودرا ره کرده وبه قیمت ازدست دادن ج ن ش ن از 
شرارت ط لب ن فرارمی نمودند، دگرگون نش ن داده وادع میکندکه 

آن فراره  یکی بخ طرترس بودو یکی هم بخ طرجستجوی »
 فرصت برای زندگی درامریک  و اروپ  !

آق ی خلیلزادبه قرارداد دوحه که مجموع ًچه رصفحه است 
مرد  امریک  ب یدخوش  »به اندازۀ ارج می گذاردکه میگوید 

ب شندکه جنگ افغ نست ن ختم شد، مص رف آن ازش نه ه یش ن 
در ح لیکه اکثری  ! «دورشد، وم هدف خودرابدست آوردیم.

ازسی ستمداران امریک  وس یرکشوره ی جه ن این قرارداد گنگ را 
 Mc Herterنکوه  کرده اندکه سبب تراژدی مرد  افغ نست ن شد. 

نم یندۀ خ ص ووزیرخ رجه  »مش ور امنیتی ترمپ میگوید 
موافقتن مه تسلیمی راب  ط لب ن امض کردند. این سقو  نتیجۀ 

است که ط لب ن م را شکست ندادندبلکه  4141قرارداد فبروری
  ! «م خود خودرا شکست دادیم.

نم یندۀ اسبق ای الت متحدۀ  Niki Heleyخ نم نیکلی هیلی 
امریک درس زم ن ملل، مذاکرات ادارۀ ب یدن را ب ط لب ن نکوه  

 «مذاکره ب ط لب ن یعنی مع مله ب  شیط ن می ب شد.  »کرده میگوید 

خلیلزاد درمص حبه ه ی  که طیف وسی  دارد، ازصحبت 
درموردمداخلۀ پ کست ن درامورداخلی افغ نست ن، ازبمب ران پنجشیر 
توسط طی رات ودرونه ی قوای پ کست ن وازتالشه ی عمران خ ن و 
محمودقریشی ورئیس آی اس آی درامورداخلی افغ نست ن واز قتل 
ع   دردرۀ پنجشیر خودداری نموده وازکشته شدن هزاران نفر 
افرادملکی وبیج شدن بی  ازچه رصدهزارف میل ن شی از جنگ 
ط لب ن، ازلت وکوب زنه وژورن لیسته توسط ط لب ن وازاعم ل زشت 
ط لب ن دربرابرزنه  ودختران حرفی بزب ن نی ورده که م یۀ افسوس 

ط لب ن حقیقت »بوده و چشم پوشی ازحقیقت است. اومیگوید
افغ نست ن است کدا  طرزدید دیگری برای افغ نست ن ندارند 
وطرزدیده آن ن بیشتربه یک حکومت اسالمی است. آنه  دروقت 
برآمدن عس کرم  همک ری همه ج نبه کردندکه جنرال مکنزی 
ش هدآنست، ومن همواره ب آنه )ط لب ن( درتلفون بود  ومیگفتم 
که فالن سرک رابسته کنید، فالن بس رااج زه دهید، فالن ک ر 

  ! «رانم ییدوفالن ک ر رانکنید.

خلیلزاد، غنی احمدزی راموردت خت وت زقرارداده 
میگویدکه هردو وزیر خ رجه)پ مپئو و انتونی بلنک( وقت زی درا 
ب غنی احمدزی مصرف کردندت  او راق ن  س زندکه مذاکرات 
جدی است وبرآمدن م )امریک ( جدی است، ام  او التف تی نکرد 
ومسئله راجدی نگرفت. اومیگویدکه برغنی فش رآوردیم ولی به 

غنی احمدزی ب وجود  «اندازۀ ک فی ب الی  فش رنی وردیم.
فش ره واه نت ه  درموقف خودپ  فش ری کردکه قصدی برروی 
هدفی بودکه در ظ هرچن ن وانمودکردکه یک انس ن خرجهل 
بوده وقوۀ ادراک ضعیفی دارد، ام درخف  طرح ونقشۀ برای تحقق 
اندیشه ه ی ف شیستی پشتونیسم خود راداشت، و برای طرد 
ون بودی ملیته ی ت جیک، اوزبیک وهزاره ودیگرملیته ی 
کشورفع لیت مینمود. دراینج بی یید اززب ن غنی احمدزی بشنویم 

یک «که این توطئه ه ی ن مقدس راچطور طرحریزی کرده بود 
پنجشیری راوزیردف ع س ختم ت  امراهلل مصروف شود، محقق 
راآورد  ت هزاره ه مصروف شوند،کدره ی بی اعتب ر را 
دورکرد  وآدمه یی راکه به فرم نم بودمقررنمود . در 
والیته والیه ر هم ازافراد خ ص ب اهداف خ ص مقررکرد . م رش ل 
دوستم راخواستم، ب دست خ لی ب معلم عط  به شم ل فرست د  ام هیچ 
اج زه نداد  که قبالیک مرمی به قول اردوی شبرخ ن بفرستند 
ت که سقو  کرد. م رش ل وعط  که به مزار رسیدند بخ طری که 
کدا  خرابی نشود وغ فلگیرش ن کنم، خود  فوراً مزار رفتم ویک 
بچۀ قهرم ن رابه صفت قوم ندان قول اردو تعیین کرد  به ن   
مومند)نبیح اهلل مومند( وبرای  گفتم ن   مومند را زنده کنی 
وخصوصی برای  هدایت الز  داد  وجمعه خ ن همدرد 
راتحریک کرد  وگفتم که وقت انتق   نزدیک است ام عجله نکن 
که خرابی نشود. به اسم عیل خ ن چن ن دا  ش ند  که مثل موش 

 «در تلک افت د...

دالیل موجود وشه دت غنی احمدزی گواه برآن اندکه 
 اگر خلیلزاددرطرح تسلیمی قدرت به ط لب ن که ازطرف غنی و 

از انکش ف رویداده معلو  میشودکه هم کرزی وهم عبداهلل 
امیدواربودندکه پالن خلیلزاد تطبیق میشود ومالبرادر دررأس 
حکومت ط لب ن قرارمیگیرد، ولی وقتی رئیس آی اس آی جنرال 
فضل ح مدبک بل آمدوک بینۀ ط لب ن را تهیه کرد، مرابرادر راتقریب ً 
ازصحنه کشید وازآن روزبه بعدکرزی که خ موش بود به سخن 
آمد وچیزی درمطبوع ت گفت که بی نگرن امیدی اش بود ، 
زیرامالبرادر م نندکرزی ازقبیلۀ درانی است وکرزی دانست که 
پ کست ن غلج یی ه رانسبت به درانی ه  بهتردانسته که درست هم 
میب شد، چراکه گروپ حق نی ازجملۀ گروپی است که برای 
پ کست ن حیثیت آب حی ت داردوهمیشه ازآن حم یه کرده است . 
قراری که معلو  میشود خلیلزاد از مال برادر خ طرۀ خوش داشته 
اوراآد  خوب تعریف کرد وگفت وطن خودرا دوست دارد. 
چنین برمیآید که مالبرادر به مزاج پ کست نیه  برابرنیست و چند 
روزبعد ازآمدن فیصل ح مد رئیس آی اس آی بک بل الدرک شد، 

 وت کنون درکدا  جلسه ی سفرط لب ن دیده نشده است.
خلیلزاد درصحبته ی  ط لب ن رات ییدمی نم ید، ازتخطی ه  
وکشت ر وویرانی ه ی آنه  وجف  وبدبختی ه ی مرد  ن شی ازظلم 
وبیداد ط لب ن حرفی نمیزند و حتی اینرا هم اعتراف نمی 
نمیکندکه ط لب ن ازمواد موافقتن مۀ ن منه د دوحه تخطی نموده اند . 
اوبیشتر تالش داردت  اهلل وب هلل رابه گردن اشرف غنی احمد زی 
وتیم او بیندازد وبرای نج ت خود ازمالمتی، حرفه ی ضدونقیض 
میزند! مثالً یکب رمیگویدکه رئیس جمهورس بق برای  هدایت داده 
بودکه هدف تنه  برآمدن قوا ازافغ نست ن است، که حقیقت  هم 
همین است، وب ری میگویدکه این قرارداد ن منه د آنطوری طرح 
شده بود تطبیق نشد، ب زمیگویدکه مرد  امریک  ب یدخوش 
ب شندکه جنگ ختم شد وب رمص رف آن ازش نه ه ی ش ن برداشته 
شد، درصحبت دیگری طوری وانمودکردکه گوی  این موافقتن مۀ 
ن منه د جلوخونریزی وویرانی ک بل راگرفت ! ام  حقیقت درآن 
است که این موافقتن مه یک توطئه بودکه کشورم  را ویران 
ومرد  م راتب ه کرد وهمت ی توافق تی بودکه درزم ن 
امیرعبدالرحمن خ ن بین انگلیسه وروسه  بدون آگ هی مرد  
افغ نست ن وحتی بدون آگ هی امیر درغی ب ملت وامیرصورت 
گرفت، و بخشه یی ازسرزمین م به روسه  تسلیم داده شدوبعد 
سندآنرانزد امیرآوردندکه امض نم ید. ولی توافق ت ن منه د دوحه 
که مضحکترین توافق ت درت ریخ میب شد، اصالطرزالعملی برای 
خروج عس کرامریک  وج گزین کردن ط لب ن بود که درآن نه 
تنه حکومت ومرد  افغ نست ن سهیم نبودند بلکه کوچکترین ارزشی 

 به ملت ودولت افغ نست ن ق یل نشده بود !
اصالً برای خروج عس کرامریک  این توافق ت ضرورت 
نبود، امریک هروقتی که میخواست ازافغ نست ن بیرون شود پی  
روی  را کسی نگرفته بود وممکن به وجهه بهتر وآبرومندانه 
ترمیتوانست خ رج شودورسواییه یی راکه درچوک ت توافق ت 
دوحه درجه ن دید نصیب نمی شد. ثمرۀ توافق ت دوحه بجز 
ازهویت سی سی دادن به گروه ط لب ن، آزادی ج نی ن وانتح ری ن 
ط لب، تقویۀ صفوف آنه ، زدودن تروریسته ی ط لبی ازلست 
سی ه، آزادی تروریست ن از زندان گوانت مو وبرهم زدن شیرازۀ 
زندگی یک ملت، چیزی نبود! گذاشتن ن   توافق ت آنهم توافق ت 
صلح برآنچه دردوحه بین مالبرادر و خلیلزاد امض  شد، یک 
اشتب ه، یک جف  وحتی بیعدالتی مطلق است . بهترآنست که آنرا 

 توطئه ودسیسۀ دوحه ن مید که اسم ب مسم  است.
این دسیسه به اندازۀ مغلق است که درک اهداف  خ رج از 
حوصلۀ دانشمندان وک رشن س ن میب شد وجواب سئواله یی که در 
اطراف آن درنهن اکثرمرد  خطورمینم ید به آس نی سراغ شده 
نمی تواند. مثالً واضح نیست که چرا امریک  س له قبل برای ط لب ن 
دفتری)به سویۀ یک سف رت( درقطراعم رکرد؟ چرا 
چه رصدف میل ط لب رادرآنج  ج گزین کردندومص رف دفتر 
واع شه و اب تۀ ف میله ی ط لب ن ازکدا  مرج  پرداخته میشد 
وضرورت چه بود؟ چرا ط لب ن ج نی از زندان گوانت ن مو ره شدند 
وچرازمینه ه ی سفرط لب ن رابه کشوره ی اروپ یی مس عدمیس ختند 
ومص رف آنه  ازچه قرار واز کج تدارک میشد؟چراتبلیغ تی به نف  
ط لب ن میشدکه گوی ح ال آنه  مردم ن ضدزن نبوده وزن 
ستیزنیستند، ومالق ت دوط لب رادریک میزب خ نم شکریه ب رکزی 

 درسویس ترتیب دادند)ص هشت( 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 
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Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 
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دل م ، دانۀ م ، ن لۀ م ،   چشم  امیدنداریم زکشت دگران 
 ریشۀ م 

بیدل ازفطرت م قصرمع نیست بلند پ یه داردسخن ازکرسی اندیشۀ 
 م 

در ظرف چند روز اخیر کمیتۀ ت ئید اعتب رملل متحد رای دادند تی  
چوکی ملل متحد به ط لب داده نشود ولی کمک ه ی بشری ب  آمد 
آمد زمست ن به مرد  فقیر داغدیده و رنج کشیدۀ افغ نست ن فرست ده 
میشود که یک امر ضروریست. آنچه همه میداند اینست که سیستم 
کنترول ط لبی نب ید شن خت سی سی پیداکند، ط لب ظ لم تروریست 

 خلق شده است، و میدانیم  
 خوی بددرطبیعتی که نشست        نرودت  به وقت مر  ازدست/.

 ...استاد نگارگر 
خیلی شگفت زده شده بود از منطق وفرهنگ واخالق به اصطیالح 

 دانشمند افغ نست ن !
بدبخت نه هرقدرحض ر ازاست د نگ رگرخواه  کردنید جی ی ایین 
حرفه  نیست، لطف قط  کنید، است دنه احترا  به مهمی ن خی رجیی 
گذاشت ونه به تق ض ی حض ر جواب مثبیت دادنید. وازطیرف 
دیگرگروه تندرو همدست ش ن پ فش ری داشتندکه این بیهیتیریین 
فرصت تصفیه حس ب است، واز است د نگ رگر خواستند کیه بیه 
صحبته ی خودادامه بدهد. ب الخره محفل به هرج و مرج و تینی  
قومی می ن حض ر تبدیل شد. نزدیک بود جنگ و خونریزی آغی ز 
شود و پ ی پولیس لندن کشیده شود. ام  ب  خواندن دعی ی خیییر 
 توسط مرحو  ام نی ر، نم ینده گلبدین در لندن محفل پ ی ن ی فت.

بسی ری ط لب طلبی ن در  4110بعد ازسقو  ام رت اول ط لب ن در 
لب س دموکرات، تکنوکرات و موالن  شن س و بیدل شنی س وارد 

دهه گذشته مق الت است دنگ رگرمعمیوالدر  4ب زی جدید شدند. در
س یت جرمن آنالین، تریبون معروف شوینیست ه  به نشرمیرسییید. 
ولی در زم ن ام رت دو  ط لب ن صحبت ه ی است د نیگی رگیر بی  
بعضی رس نه ه  سر ش ر ازنصیحت و معرفی راه راست به طی لیبی ن 
بخصوص در مورد ک ر و تحصیالت دختران بیود. ایین دییدگی ه 
ایش ن ب  تف وت دیدگ ه ط لب دوستی ایش ن بیست س ل قبیل ییک 
گ   مثبت بود. ش ید است د نگ رگر به این نتیجه رسیده بودنید، کیه 

 از جه لت ط لب ن ظلمت می ب رد نه نور خدا.
امیدوار  جن ب ش پور امینی، برگزار کننده کنفرانس روزی نیوار 

 صحبت است د نگ رگر در آن مجلس پر تشنج را نشر کند.
 خداوند از سر تقصیرات مرحو  است د نگ رگر بگذرد !/

محمداسحق نیگی رگیر اززمیرۀ نی قیلییینیی بیود کیه اداره  
درشهرمزارشریف زاده شد و درلیسۀ معروف بی خیتیر آن شیهیر 
دبیرست ن)لیسه( رابه اتم   رس نید. نخست از زمرۀ م ئویست )شعله 
یی( ه ی معروف ومشهور به )مضطرب ب ختری(بود، بعد ه  غسل 
تعمید کرده و ظ هراً از کمونیسم جدایی اختی رنیمیود، وخیودرا 
)نگ رگر( ن مید وبه عرف ن اسالمی پن ه برد. او که یک پشتونیست 
معتقد شمرده میشد، به این سلک ت  هنگی   میر  وفی دارمی نید. 

 مضمون آق ی داکتر امیرزاده گواه گوی ی این ادع است !!!
********* 

 حکایت شمارۀ شش
 ازکتاب مستطاب گلستان

 » باب دوم در اخالق درویشان  «
    }حضرت مشرف الدین مصلح سعدی بن عبداهلل شیرازی{

زاهدی مهم ن پ دش هی بود. چون به طع   بنشستند کمتیر از آن 
خورد که ارادت او بود و چون به نم ز برخ ستند بی  از آن کیرد 

 که ع دت او، ت  ظنّ صالحیت در حق او زی دت کنند.
 ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی

 روی به ترکست ن است ک ین ره که تو می
چون به مق   خوی  آمد سفره خواست ت  تن ولی کینید. پسیری 
ص حب فراست داشت. گفت  ای پدر! ب ری به مجلس سلطی ن در 
طع   نخوردی؟ گفت  در نظر ایش ن چیزی نخورد  کیه بیه کی ر 
 آید. گفت  نم ز را هم قض  کن که چیزی نکردی که به ک ر آید.

 ای هنره  گرفته بر کف دست
 عیب ه  بر گرفته زیر بغل

 ت  چه خواهی خریدن ای مغرور
 روز درم ندگی به سیم دغل

 ...کرزی ، احمدزی و طالبان 
دادندکه دررس نه ه ی معتبر)ازجمله نیوی رک ت یمز( بیه 
نشر گذاشته میشود؟ و پرسشه ی زی دی ازاین قرار که همۀ اینه در 
ح لتی انج   می شوندوتحقق می پذیرندکه دولت افغ نست ن برپ  و 
پ برج  ومرج  ق نونی توسط همۀ جه ن شن خته شده بود ومعلیو  
نشدکه چراگروه تروریستی وآدمک  ط لب ن رابردولت افغ نستی ن 
ب همه س ختم ن سی سی ونظ می  ترجیح دادند؟ ب  وجوداینکه کمی 
ه  و ک ستی ه ی فراوانی درآن دولت بود، ولی یک نظ می بودکه 
پ رلم ن داشت وآزادی بی ن وحقوق زنه  رامراع ت میکرد واگیر 
اهداف واغراض دیگری نبود، می شدکه درآن اصالحی ت آورد 
وافراد ص لح را دررؤوس آن قرارداد، وضرورت نبودشیرازۀ یک 
کشورا برهم زد، یک ملت را به برب دی روبیرو کیرد تی گیروه 
تروریستی ومتحجرط لب ن را روییکی ر آورد وبیه قیول میرد  

 بخ طریک شپ  نب ید پوستین را آت  زد !/
این جریده درنیل همین  0100* تصحیح الز   درشم ره 

بلیون( تصحیح  00بلیون( به ) 000) 0٢سطر 4عنوان، درپراگراف
 میگردد . اداره

 کنفرانس صلح ، اتفاق ، آزادی
زک ت و صدقه و خیر ج ریه   این نه برای نم ی  و  سو   

خود نم یی است، بلکه درخف  و حتی هنگ   دادن به دسیت نییی ز 
مند، شم  به چشم ن  ب ید نگ ه نکیند ت  آن شخص، خود را مدیون 
شم  نداند. یعنی به گونه ت   و تم   ب  فروتنیی فیخیر فیروشیی 

 دستگیری نم ییم.
چه ر   روزه )صو (  تنه  بستن دل از انیدیشیه هی ی 
فروم یه و بد، بستن چشم از دیدن پلشتی و عیب دیگران، نگهداری 

دادن و گرفتن رشوت  دست از خی نت و جن یت و ویران کردن و 
 است .

پنجم  حج خ نۀ خداوند است برای تالش به نیکی و نیکیو 
ک ری و تمرین پرهیز و توبه از گن ه ن صغیره و کبیره و رانیدن 
وسوسه ه ی شیط نی از درون دل و ایث ر و فداک ری. یعنی صیقیل 
زدن آینه دل از همه زشتی و پلشتی ه  و رنایل بد اخالقی وسوسه 

 ه  وغریزه ه ی شیط نی است.
 کس ئی مروزی که رحمت خدا بر اوب د چی نغز گفته یی دارد 

   ب دل پ ک، مرا ج مۀ ن پ ک رواست 
  دل وج مه پلیدست وپلشت  بد، مر آنراکه

که این پنچ رکن بین بنده وآفریدگ راست وبستیگیی بیه 
 هیچکس دیگرندارد.

ابراهیم میفرم یید   02سوره 2آفریدگ ر دان  و بین  در آیه 
و م  هیچ رسولی در می ن قومی نفرست دیم، مگر به زب ن آن قو  ت  
بر آنه  ... الی اخیر آیه . در این ب ب شرح پی   اهلل یگ نه را کیه 
رسول کریم به زب ن قوم  بی ن نموده، موالن  جالل الدین محمید 
بلخی رومی )رح( به ف رسی چی آس ن و پرمغز و نغز بحیر را در 

           کوزه یی ج  داده و به م  می رس ند 
 م  درون را بنگریم و ح ل را م  برون را ننگریم و ق ل را

ک ریست که م  برای آخرت خیود  ادای این پنج رکن، 
کنیم .م  را در هیچ ج ی قرءان شریف امر به نگهداری قرءان و  می

دین ی  مذهب، دستور نداده، بلکه م  را دستور به نگهداری خودم  
از شرک و گن هه  و پلشتی ه  و زشتی ه  فرموده. خداوند کرییم 
ب ر ب ر فرموده که من نگیهیدارنیده )ا  الیکیتی ب( در لیوح 

هستم. بگذارکه ن  ب وران و ن گروندگ ن، هزار ه  جیلید  محفوظ 
قرءان را بسوزانند، ولی آنه  ب  صده  ترجمه و تفسیر و شرح وبی ن 

 قرءان عظیم الشأن در اینترنت، چی ک ر کرده می توانند بکنند؟
آی پی مبراکر )ص(نزد آن کس که هرروزه خی کیروبیۀ 

فرومیپ شید؛ بعد سه روزغیبت او، آنجنی ب بیه  خ نۀ خودرااز ب   
خ نه اش ازبهر پرس  ح ل و احوال  تشریف بردند؟ این از کم ل 
و جم ل خلق و خوی ستوده و نیکوی سرور و سردار و آق  و ب دار 
م  بود! و مؤمنین به جز اهلل و پی مبر، دیگر سرور و، سردار و، آقی  
و ب داری ندارند. و در مس یل ک ر ه ی دنی یی خوی  بر اصل شور 
و مشوره اولی البص ر، اوالالب ب، اولی النهی متفکرین خیردمینید 
ک وشگر و پژوهشگر در شوری ص حب ن رأی تدبیرحکومت را می 

 نم یند./
شهر   4140دسمبر  00)کنفرانس صلح، اتف ق و آزادی، 

 فریمونت.ک لیفورنی (

 عدالت امریکایی و عدالت امارتی
عدالت ط لبی افراد و طرفداران خود را وقتیکه در میحیضیرعی   
مرتکب جر  میشوند مح کمه نمیکند؛ گن ه ازشریعت نیست گینی ه 
از ج هالن ط لبی است که اکثریت ش ن از عنعنۀ یک قو  پییروی 

«خداوند دستیورمیییدهید کیه   ٢0دارند. درسورۀ النس ءآیت 

)مسؤولیت ه ( و ام نت ه  را به کس نی بسپ رید که ش یستگی آنرا 
داشته ب شد و هرگ ه می ن مرد  حکومت و قض وت کیردیید بیر 
اس س عدالت حکم کنید، بدرستی که نیکو پند میدهد شم  را بیه 

. قسمیکیه دییده »پی   نور –آن، هم ن  خداوند، ب شد شنوای بین  
میشود ط لب ازین درس قرآنی پیروی ننموده مق م ت حس س را به 
کس نی سپرده اند که ممکن به اهداف آن تصدی وارد نب شند، بیه 
کس نی سپرده اند که ب ید خطیب و مالی مسجد میبودند و اینیکیه 

خشت خ   گیذاشیتیه شیده ازآب «چه میکنند مثل آنست که 
وحی ت مرد  را مورد دستخوش قدرت طلبی خود قرار  »میگذرند

میدهند؛ رئیس دانشگ ه ک بل کدا  تجربۀ اک دمیک دارد؟ کیدا  
پروژه ای تحقیق تی را رهنم یی نموده است؟ چند نشریه در مجلیه 

 ه ی معتبرعلمی دارد؟
در قض وت و عدالت ط لبی فریبک ری و نقض عهد نم ی ن اسیت. 
در مختصر فقه از قرآن و سنت، مؤلف عبدالعظیم بن بدوی ترجمۀ 

صیحیییح  0001از حدیث نمبر  2٢1عبداهلل محمدی در صفحۀ 
. در صفیحیۀ »کسیکه فریبک ری کند از م نیست«روایت کرده  ِ

2 رواییت  0201از ابو هریره در حدیث حسن االرواء نمبر  ۴2
است که پی مبر فرمود  سه گروه در روز قی مت دشمن ش ن هستند  
کسیکه در عهدش به ن   من سوگند خورده و سپس آنرا شکسیتیه 
است، کسیکه انس ن آزادی را فروخته است )فروش میرد  آزاد 
افغ نست ن به پ کست ن( و پول آنرا خورده اسیت )غصیب دارای 
مرد  ( و کسیکه شخصی را بک ری گرفته و از زحم ت  استفی ده 

 کرده ولی دستمزدش را نداده است )غنی و ط لب(. 
در قض وت وعدلیۀ ط لب غصب زمین و ملکیت مرد  رایج اسیت  

فقه مختصر از سعید بن زید  ٢11درب ره ای غصب زمین در صفحه 
روایت است  از پی میر شنید  که فرمود  ِهرکس قطعۀ زمیین را 
غصب کند )به هم ن اندازه( هفت طبقه زمین در گردن او طیوق 
میشود )متفق علیه(. از س لم از پدرش رضی اهلل عنه روایت اسیت 
که پی مبر  فرمود  اگر کسی قطعه ای زمین را به ن حق بگیرد روز 
قی مت ت  هفت طبقه در زمین فرو برده میشود )صحیح(. اگر کسی 
زمین را غصب کرد و در آن درخت ک شت و بن یی آب د کرد بیه 
قط  درخت و تخریب بن  مجبور س خته شوئد به دلیل فرموده ای 

 . »صحیح –به عرق انس ن ظ لم هیچ حقی تعلق نمی گیرد «پی مبر  
در ب ره ای اط عت از اهل استبداد قرض وی در فقه سی سی صفحه 

نوشته است  فرعون برای خود ک میی خیود )قیو   0۴1 - 0۹1
خوی  را فروم یه و ن  آگ ه ب ر آورد )و آن ن را در سطح پ ی نی از 
فرهنگ و رشد فکری نگ ه داشت، مثلیکه ط لب بر ج هالن ییلیه 
ج ری عمل دارد، در ظرف بیست ویک س ل هم ن ج هالنیی کیه 
بودند هستند و افراد خود را اقال روش اسالمی  را تدریس نکیرده 
اند(، ایش ن هم از او فرم نبرداری و پیروی کردند؛ براستی آنی ن 

. ودوب ره در میورد پیییروان »مردمی ن  فرم ن ومنحرف بودند
...و)اطرافی ن و قو  فرعون( از امیراو «فرعون قرآن میفرم ید  

پیروی کردند، در ح لی که فرم ن فرعون رشد ی فته و رهنم ی به 
سوی هدایت نبود )وارزشی نداشت( او درروز قی مت پیشی پییی  
قو  خود بوده )و ایش نرا همچن ن که در دنی  به کفر و گمیراهیی 
رهبری میکرد، در آخرت( آنه  را به سوی آت  جهینیم رهیبیری 
خواهد نمود، چه بد ج یگ هی است که به آن وارد میییشیونید. 

این آیت متبرکه برای افرادیکه از چنین فرعونی ن   ».10-1۴هود
 پیروی دارند، هوشداری آت  جهنم میدهد. 40قرن 

مت سفم ازینکه مرد  افغ نست ن، وطنداران عزیز  وستمکشیده مین 
بعد ازانتظ رطوالنی برای صلح و امنیت توسط ییکیدسیتیه دزدان 
وطنفروش فریب داده شدند، به معنی حقیقی نه امنییت دوامیدار 
وجود دارد و نه قض وت وعدالتی که قرآن وپی مبرخدا رهنم ییی 
فرموده است. ب  چنین روشه ی غیر اسیالمیی، غیییر میدنیی و 
غیراخالقی ط لب درجه ن ب  وجود تبلیغ ت می ن تهی پی کسیتی ن 
واجنت ه ی امریک یی ش ن ن   بد کم یی نموده اند. عالوتآ، ط لب ن 
ظ لم مملکت را دودسته به پ کست ن تسلیم نموده خیود را غیال  
غالم ن س ختند ام  ح ضر نشدند ب  غیر پشتونه از در قضی وت و 

 عدالت پی  آمد نم یند! ولی م  


