
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 محمد افضلی

 استاد غوریانی به حق پیوست
وفات عبداهلل سمندرغوریانی؛ مردی ازقلمروفلسفه غرب 

 واسالمی در افغانستان
 22عبداهلل سمندرغوریانی، اندیشمندافغانستانی روزگذشته)

مقیم ایالت دالویر امریکا( درگذذشذتد در ایذ   - 2222دسمبر

 مطلب، نویسنده زندگی فکری او را بررسی کرده استد
 شادروان عالمه عبداهلل سمندر غوریانی

 
بنددکه بیشتذرعذمذرا را ذر   مردی از قلمرو فلسفه رخت می

مطالعۀ آثار فیلسوفان نامدار کرده بودد ای  که اسذتذاد سذمذنذدر 
غوریانی در کجا به دنیاآمد ودرکجا از دنیا رفت، چیزی بر فهم ما 

افزایدد برای چنی  اشخا ی هویت، ا ل ونسذب  درباره او نمی 
 (8)ص

 ********* 
مردم به آن اورسی=روسی می گفتند وبعدا به هر پذنذجذره یذی 
ااطالق شدواگر شنیده باشیدمردم درافغانستان به روس، اوروس 
می گفتندد درایران نیز به نوعی چپلک)دم پایی( که در گذشته از 
روسیه و مناطق قفقاز واردمی شد، اورسی، گفته اندکه مراد همان 

 اوروسی )روسی( استد

 روز های دشوار و درد انگیز
فقر وگرسنگی و نیازمندی واحتیاج ،کمر ملت ما را خذم 
کرده استد در هیچ مرحله یی از زندگی، ملت ما درچنی  سرمذای 
استخوان سوز درجستجوی یک لقمه نان برای زنده ماندن، ای  همه 
بیچارگی نکشیده استد ای  جاست که تصویر زندگی خانواده ها ، 
خا ه کودکان معصوم، دل سنگ راآب می کند تا چه رسد بذه 

 قلب انسان های با عاطفۀ هموط د 
کمک های جهانی تا از مرحلۀ گفتار به ساحۀ عمل برسد و 
مراحل اداری را بپیماید  و به افغانستان برسد، زمانگیر اسذت، در 
حالی که ناتوانی و پریشانی مردم ، که همی  حاال احتیذاج  بذه  
کمک دارند ، همی  امروز و همی  امشب ، به اوج خود رسذیذده 

 استد 
عرض م  خدمت هموطنان مقیم در امریکا، اروپا، کانادا و 
استرالیا، ای  است که اگر هر فردی و یا هر خانواده یی مذاهذانذه 
 د دالر به یکی از خانواده های نیازمند به وط  بفرستند،  دهذا 
هزارت  را ازسرما و گرسنگی و مرگ حتمی نجات خواهنذد داد، 
لذت و آرامش روحیی که ازچنی  عمل نیکو، همان لحظه به انسان 

 دست می دهد، نخستی  اجر و بازتاب نیکوکاری ماستد 
پس ای هموط  ! دست هموط  محتاجت را به شذکذرانذۀ 
آنچه خداوند به تو وخانواده ات عنایت کرده، بگیر د در  ورتی 

 که دوستانی، آدرسی از خانواده ها و اشخاص نداشته باشند،
)کانون مهربانی ( که دوشیزۀ پاکنهادی به نام االهۀ احرار، 
ازان موسسه سرپرستی می کند، نیز مرجع خوب و مطمئنی بذرای 

 رسانیدن کمک ها به داخل کشور استد /
  

  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.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل ادرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   
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 او نه از کرم پیله نامی شد  جامۀ کعبه را که می بوسند

 الجـرم  همچنو گرامی شد  باعزیزی نشست روزی چند

 حضرت سعدی )رح(

 وود بریج ، ورجینیا                 داکتر سیدمخدوم رهی 

 به کافران اقتدا نکنید
 به کمسیون فرهنگی امارت اسالمی

در طول یک و نیم هزار سال گذشته، زبان فارسی دری، در 
کشور خراسان یا افغانستان کنونی که زادگاه آن است، وسیله تفاهم 
و وحدت ملی بی  همه اقوام وقبایل ای  کشور بوده است، هذمذان 
طورکه دی  مبی  اسالم، مایۀ اخوت، ازمراکش تا انذدونذیذزیذا را 
فراهم آوردد زبان و ادب فارسی دری، دومی  زبان و ادب فرهنذگ 
وتمدن اسالمی است، بزرگتری  رجال و شخصیت هایی که فیل پایه 
های علوم اسالمی بوده اند، متکلمان به ای  زبذان بذوده انذدد از 
محدثان بزرگ چون بخاری و ترمذی و فقهای بزرگی چون امذام 
اعظم ابو حنیفه و امام ماتریدی و متکلمذان و مذتذفذکذران بذزرگ 
اسالمی چون امام محمد غزالی و امام الحرمی  جوینی و عالذیذقذدر 
تری  مردان تفکر علمی و فلسفه چون بوعلی و ابوریحان و بذزرگ 
تری  رجال سیاست و اداره در جهان اسالم چون برمکیان و بلعمیان 
و عارفانی که به مثابه آموزگاران اخالق و تهذیب بشریت به شمذار 
می روند چون سنایی و عطار، همه در آغوا ایذ  زبذان و ادب 
پهناور بالیدندد مساعی ای  خداوندان دی  و دانش و خذرد سذهذم 
 بزرگی را در تکوی  تمدن و فرهنگ اسالمی، ازان ملت ما ساختد
اکنون شما که گویا هیچ خبذری از ثذقذافذت اسذالمذی و 
ایجادگران آن ندارید، آمده ایدتابا نفی ای  زبان وادب ، با بذخذش 
بزرگی از تمدن، تاریخ و فرهنگ اسالمی و ملی سذرزمذیذ  خذود 
دشمنی و خصومت بورزید و ملت بزرگواری را از واال تری  ودیعه 
فکر و اندیشه و تعالی روح و روان که میراث درخشان نیاکان آن 

، انگلذیذس هذا در  20است ، محروم سازیدد پیش از شما در قرن 
، روس ها درآسیای مرکزی به ای   22هندوستان ودرنیمه اول قرن

امر منکر و عمل زشت و ضد دی  و داد، یعنی نفی زبذان و ادب 
پارسی دری، مبادرت ورزیدندد امروز شما اگر از خصومت با زبذان 
و ادب پارسی دست برندارید ، پای جای پای آن کفار گذاشته اید 

 و به آن کفار اقتدا کرده ایدد م  تشبه بِِِقوم فهو منهمد /

 به ملت افغانستان توهین کرد
خای  ملی فراری، با مصاحبه اا به زبان انگلیسی، مذلذت 
افغانستان را نادیده گرفت واهمیتی به ملتی که براثرخیانت بذزرگ 
او در اعماق فاجعه قرارگرفته، قایل نشدد خای  ملی گریذزی مذی 
بایست در یکی ازرسانه های کشورحضور یابد و به زبان های رسمی 
مردم افغانستان، از مردمانی که هفت سال، رنج و درد خذطذاکذاری 
هایش راتحمل کرده بودندودرنهایت کارنیزبراثرخیانت بذزرگ او 
در بدتری  حالت مصیبت بارقرارگرفته اند، پوزا بخواهدد روسیاه 
تری  رئیس جمهور تقلبی تاریخ، فقط خواست که در چشم باداران 
انگلیس ، خودا را قربانی جلوه دهد و با اظهارات دروغ و ضد و 
نقیض، یک بار دیگر توجه ترحم آمیز غرب را بخود بکشاندد ملذت 
دردمند و سوگوار و کشور خون آلود و فروخته شده به دشذمذ ، 
برایش اهمیتی نداشت، حتی دران حد که اظهارتاسفی هم به حذال 

 درماندگی و بیچارگی مردم و سرزمینش نکردد
 جناب مال محمد حسن !

سالمٌ علی م  اتٌبع الهدید درود برپیروان و راهیان طذریذق 
 هدایتد

 امیدوارم خوابی که دیده اید، رویای  ادقه باشدد 
بلی، روح پاک پیغمبر گزیده ما خشمگی  و پریشذان اسذتد 
زیرا می نگرد که پیروان شما درکشورچه ستم وبیداد وحشیانه یذی 

والیت کشور شکنجه و کشتذار بذی  ۴0را راه انداخته اندد زیرا در
گناهان، حتی در برابر چشمان وحشت زده زنان و کودکانشان ادامه 
داردد زیرا برخال  عهد وتعهد تان، به افراد خود دسذتذورکشذتذ  
تدریجی همه کسانی را داده اید که در  ف دفاع از وطذ  قذرار 
داشتندد آیا پیامبر ما در فتح مکه با مشرکان همی  کار راکذردکذه 
پیروان تان امروز با مسلمانان درشهرها و روستاهای وط  می کنند؟! 
زیرا زنان نان آور خانواده را نمی گذارید که به خاطر لقمه یی نان 

 حالل به کار بروندد 

آنان که شوهرخود را از دست داده اند محرم با خودازکجا بیارند 
 وچرابیاورند ؟ نه خدا گفته و نه پیامبرد

زیرا قیام شما در برابر علم و دانش است، زیذرا جذوانذان 
بیسواد و نا آگاه از دی  رادر راهذهذا وجذاده هذابذرای ا یذت 
وآزارشهرنشینان بی دفاع گماشته ایددزیرا هر جا پنجشیری بیابیذد، 
با توحش نابودا می کنیددزیرا با ظلم و ستم، مردمذان مذظذلذوم 
رادردایکندی وشمال، ازخانه وکاشانه آواره می سازیدد زیذرابذا 
توسل به فشار و توهی  غرور جوانان مذارامذی شذکذنذیذد ومذی 
خواهیدبه دستور بیگانه، ملتی را فاقد عزت نفس بسازیدد زیذرا بذه 
مردم دروغ می گویید و عمل تان خال  گفتارتان اسذتد زیذرا 
رهاورد تان برای مردم، فقر وگرسنگی و تذرس و تشذویذش و 
ناامیدی استد زیرا از شومی اعمال تان، یک ملت در حال گریز از 
سرزمی  آبایی خوداستد زیرا زیر بنا های زندگی را در کشذور 
خود نابود کرده ایدد زیرافکرکرده ایدکه تقویت دی ، در ریش و 

 خشتک و نماز جماعت اجباری استد
زیرا محتوای واال و معنویت با فضیلت دی  حنیف را بذه 

 فراموشی سپرده ایدد
زیرا مایه بدنامی اسالم در چشم جهانیان شده ایذد و زیذرا 

 های دیگردددد
ازی  جاست که روح پاک پیامبربزرگوار را رنجانیده ایدد 

 فتوبوا الی بارءیکمد
پس توبه بیاورید، ازی  همه شقاوت و بیداد به پیذشذگذاه 

 پروردگار تاند
رضای پیامبر را بجویید و رضای حضرتش، در رضذای 

 خلق خداستد
ای  است طریق اعتصام به حبل المتی  دی  مبیذ  و راه 

 تمسک به عروۀ الوثقای شریعت غرٌای محمدید
 و ما علینا اال البالغد

 م  آن چه شرط بالغ است با تو می گویمد
 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل

 شاهزادۀ انگلیس و درد کودکان گرسنۀ ما
پرنس چارلز منسوب به نامورتری  خانوادۀ سلطنتی اروپذا 
که به قول حکیم انوری)پادشاه است وجهاندار به هفذتذاد پذدر( 
ازسرمهر ودلسوزی در اندوه کودکان بی پناه وگرسنذۀ مذا مذی 
سوزد ولی مدعیان اخوت اسالمی با آن همه دارایی و ثذروت بذاد 
آورد، دری  بالی فقر و گرسنگی با بی تفاوتی از کنار مذا مذی 

 گذرندد 
در سراسر مدت خدمتم، از آغاز حکومت موقت تا پایذان 
دورۀ کارم، ندیدم هیچ کشوراسالمی راکه در بازسذازی کشذور 

که غذزنذی بذحذیذ   222۴ویرانۀ ما سهمی گرفته باشدد در سال 
پایتخت فرهنگ اسالمی اعالم شد، توقع داشتم کذه کشذورهذای 
اسالمی دربازسازی بناهای تاریخی آن شهرمبارک که روزگذاری 
برتارک علم و هنر و زیبایی و تجمل می درخشید و مایۀ افذتذخذار 
جهان اسالم بود، ولی جفای روزگاران ، نقش آن همه شکذوه و 
عظمت را از سیمای تابناکش زدود ، سهمی بسزا بر دوا گیرنذد، 
اما هیچ کشور مسلمان، چه دور و چه نزدیک، دست امدادی دراز 

 نکردد
سال ها پیش، نمایندۀ پرنس چارلز به دفترم آمد و پیام آن 
شاهزاده را آورد که می خواهد یکی از منازل شهر کهنۀ کابذل را 

( های قدیمی و مسطح چوبی که 2احیا کندد خانۀ زیبایی با اٌرسی)
درگذشته سقف اکثرخانه های کابل را هنرمندانه مذی پذوشذیذد، 
دراختیارا قرارگرفتد کار را به سرعت آغازکردند و آن مذنذزل 
زیبا را احیا و ازان هنرکده یی ساختندد یک دخترانگلذیذسذی بذه 
همراه کارشناسان داخلی ما، چنان بااخالص کارمی کردکه توفکر 

 می کردی، خانۀ شخصی خود اوستد
شاهزاده چارلز درسفرا به کابل همی  که مرا دیذد، از 

 مرادخانی پرسید، با یک عالم عالقه و محبتد 
( کلمۀ اورسی یا اُرسی به نوعی پنجره گفته می شذد 2) 

که در بیشتر خانه های شهر قدیمی کابل وجود داشت و چون ای  
 گونه پنجره از روسیه و آسیای مرکزی به کابل آمده بود، 

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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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 برومفیلد، کولورادو             داکتر غالم محمد دستگیر 

 آیا طالبان را می شناسید؟
 اگرخواهی نخواهی، ملک ما آباد خواهد شد  

 ز قید ظلم ودزدی وستم آزاد خواهد شد
 اگر خواهی نخواهی، میشود وضع وط  بهتر
 شکوه و حشمت آدمکشان بر باد خواهد شد
 اگر خواهی نخواهی، ظلمت امشب سحر دارد
 زکشور دور، کی  و خدعه و الحاد خواهد شد
 اگر خواهی نخواهی، از اسارت می رهیم آخر
 دوباره زنده رسم و غیرت اجداد خواهد شد
 اگر خواهی نخواهی، می شود دانشسرا احیا
 وط  پر عالم و دانشور و استاد خواهد شددددد

ای  مقاله را با چند بیتذی از سذرودۀ زیذبذای مذحذتذرم 
 ابرهروی که پیام امیدواری دارد و درکتاب شاعر شری  سذخذ  
استاد زبان انگلیسی پروفیسر ابذوالذقذاسذم غضذنذفذر بذاعذنذوان 

بزبان انگلیسی نشر و  »نظرکوتاهی درشعر سرایی  دری افغانستان«
در آن آثار بعضی از شعرای کشور را به انگلیسی روان تذرجذمذه 
کرده اند، اقتباس کرده ام، شروع میکنمد ناگفته نماند کذه یذک 

به سایت آریایی  »تعریف طالب«قسمت مت  ای  مقاله زیر عنوان 
سپرده شد ولی چون بعد ازآن رویداد های رخداد که بذایذد بذه 
 دسترس خوانندگان گرام قرار میگرفت ای  چند سطرنوشته شدد

طی چند روز گذشته خبر در بند نگاه داشت  پروفذیذسذور 
فیض اهلل جالل استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل توسط طالبان 
ظالم با عکس العمل شدید داخل و خارج در رسانه ها منعکس شد و 
به مقابل ضدیت طالب به آزادی بیان که قرآن به مسلمی  مظلذوم 
اجازه داده تا در مقابل ظالم  دا بلند کنند حتی به جهاد بذرونذد 

سوره الحج(  دا ها بلند شد و نوشته ها ظاهرگذردیذدد  ۴0)آیت 
نزد م  کلماتی که از طر  استاد نباید گفته میشذد بذه جذواب 
تحریکی بود که: نمایندۀ طالب ظالم وی را به خلل دماغ مذتذهذم 
ساخت؛ اگر طالب به عدالت باور میداشت باید نماینده خود را که 
عامل ا لی عکس العمل شدید ازطر  یک مرد مبارز و اسذتذاد 
حقوق بود بازداشت میداشتد بهر  ورت،  دا ها، نوشتذه هذا، 
تبصره ها، مظاهرات که نمایانگر اتحاد و اتفاق هذمذگذانذی در 
سرتاسر جهان بود نتیجه داد واستادجالل رها شدد آنچه توجه م  را 

طالب  »مهمان«جلب نمود تبصرۀ بعد ازرهایی استاد بود که گفت:
داشتندد نکتۀ قذابذل تذوجذه  »با مردمان فهمیدۀ نشست«بودند و 

اینست که با چند نفرعالم و دانشمند متدی  و لو که هر نوع قدرت 
در دست شان باشد حکومت داری به سویه ای بی  المللی  ورت 
گرفته نمیتواندد سکندر مقدونی گفته است: ِم  از جنرالذی کذه 
مقتدراست ولی قوای ضعیف دارد نمی ترسم، هراس مذ  از آن 
جنرال ضعیف است که قوای شجیع و سرتیر داردد طالبان در بذاال 
چند نفر دانشمند اما جابر دارند ولی در جاده ها و قریه ها مردمان 
یله جاری و زشت خوی بد قواره پاکستانی دارند که سبب بدنامی 
اسالم و مردمان افغانستان گردیده وسیلۀ برچیدن دام  طالب ظالم 
را ازحیطۀ افغانستانی ها سرعت میبخشندد امذروز مذقذاومذت در 
فاریاب و بدخشان سر بلند نمود و دیروز پدر و پسر درکابذل در 
مقابل ظلم و بی عدالتی قد علم کردند و به زودی ای  عملیات های 
آزادی خواهی برق آسا، با توکل به خدای متعذال، سذر تذاسذری 
خواهد شدد اگرچه استاد جالل و داکتر نجیب اهلل سکنذدر جذراح 
اعصاب و دماغ و رئیس تایکواندوی افغانستان ازقید طالب ظذالذم 

عذالذیذه «بدون شکنجۀ فزیکی رهایی یافتند ولی در عی  زمذان 
عزیزی سابق مدیره ای زندان خانم ها در هذرات را کذه مذادر 

د به درک مذ ، »فرزندان بی سر پرست است محبوس ساخته اند
چهره ای خاثف و لبان بسته ای استاد جالل در فوتوی یذادگذاری 
بعد از رهایی پیام دیگر داردد در طی چند روز اخذیذر، زیذنذب 
عبدالهی)عبدالحی یا عبد الهی( خانم جوان نو نامزد شده در دشت 
برچی کشته شد، مخدوم عالم محبوس شد و رها شد، در انذدراب 
جنگ دوام دارد، در دره  و  جنگ به فرماندهی جنرال شجذاع 
شروع شد، ولسوالی بادغیس فتح گردید، قصاب کابل بذه یذاران 
ملیشۀ پنجابی خود مشوره داد: ِهرچه عاجل بغاوت متذعذصذبذیذ  
فاریاب را خاموا کند وگرنه دامنۀ ای  فتنه و بغاوت بذدیذگذر 
والیات خواهد رسیدِ؛ چون خودا مملو از فتنه و بغاوت اسذت 
فکر میکند همه مانند خودا استد قرار معلومات قاری فصذیذح 
الدی  فطرت، طالب نیروی تازه نفس به فاریاب فرستادد متاسفانذه 
رویداد های وط  به حدی به سرعت در تغییر است که ای  نوشتذه 

 هم ممک  تازه کردن بکار داشته باشد د
با تعقیب بیست سال انتحارها، شهید ساخت  مسذاجذد و  

معلومات از منابع مختلف خبری و رویداد های کنونی به ای  نتیجه 
رسیدم که برای شناخت بهتر طالب تعریف  یذل مصذداق پذیذدا 
میکند: طالب از نظردینی خارج ازدایرۀ اسذالم، از نذظذر تذمذدن 
بداخالق، از نظر اجتماعی ضد جوامع متمدن، دشم  دانشمندان و 

 روشنفکران، از نظر اقتصاد جاهل، نزد خود عالم کل، از نظر 

 استاد محمد مُحقّ
 مقاومت ، مذاکره یا جنگ ؟

در فضای آشفته کنونیِ کشور و غلیان احساسات، کذه 
هذا  شود، مفاهیم نیز دچار آشفتگذی، و داوری  دامنگیر همه ما می
جا نکاتی را در سه مورد باال عرض  شوندد در ای  گرفتار التهاب می

 مفاهیم و آشفتگی مباح  بکاهد:  کنم، امید است از تیرگی می
د مقاومت: مقاومت یک کنش و انتخاب است، انتخابذی 2

خذویذید  خویی و بیگانه با بردگی و بذرده زاده آزادگی و آزاده
مقاومت نه حزب است، نه تشکل، نه گروه و نه دسته بخصو ی، 

توانند مانند افراد  ها و اقشار مختلف می ها، گروه اما احزاب، تشکل
آزاده به ای  انتخاب روی بیاورند و راه مقاومت را درپیش بگیرندد 

دهد و به حاکمیت استبذداد  بنابر ای ، هرکس که ت  به تسلیم نمی
نهد اهل مقاومت است، چه استذادی کذه در  ذنذف  گردن نمی 

دهد، چه بانویی که مانند  اا الفبای آزادگی را آموزا می درسی
ایستد و  ذدای  شیر شرزه در برابر کفتاران طالب در خیابان می

کند، چه عالمی که بر منبرا اسذتذبذداد و  اعتراضش را بلند می
ای برای  کند، چه شاعری که شعر و ترانه زورگویی را محکوم می

سراید، چه هنرمندی که آهنگی اعتراضی یا حذمذاسذی  آزادی می
گری که در میذدان  بخشد، چه تحلیل سازد و به مردم روحیه می می

کند، چه آن دلیر  های حاکمیت خودکامه را برمال می رسانه زشتی
مرد یا دلیرزنی که خود را برای نبرد مسلحانه با سلطه سرکوبذگذر 

ها اهل مقاومتند، و مالکیت آن متعلذق بذه  کندد همه ای  آماده می
یکایک آنان استد در ای  زمینه همه جایگاه مساوی دارند و کسی 
بر کسی برتری نداردد اگر سیاستمداران هم به ای  مسیر مذردمذی 

های مردم تاکیذد  های سیاسی شان بر خواسته پیوستند و در فعالیت
کردند، خطاهای گذشته شان بخشوده خواهد شد و  فحه بهتذری 
در کارنامه سیاسی شان گشایش خواهد یافتد طبیعی است که هر 

های آن  جریان وسیع مردمی نیاز به ساختارهایی دارد که خواسته
را تدوی  و با سازوکارهای موثر در عر ه سیاسی دنبال کندد کار 

ای مکمِل یکدیگرند و یکی بدون دیگری بذه  ای و کار نخبه توده
 انجامدد جایی نمی
د مذاکره: مذاکره در  ات خود بد نیستد مذاکره یعنی 2

تالا برای اینکه اگر گرِهی با دست گشوده شود بذه دنذدان بذاز 
ریزی به دسذت آیذد  های مردم بدون خون نکنیم، و اگر خواسته

دروازه قتل و قتال را نگشاییمد از ای  حی ، مذاکره همیشه و در 
ها باشد، و حتی در بدتری  شرایط هم  هر حالتی باید یکی از گزینه

نباید کامال دروازه آن را بستد اما مهم ای  است که مذاکره تبدیل 
به معامله نشودد معامله اینست که فردی، یذاحذزبذی، یذاقذومذی، 

های همگانی و منفعت عذمذومذی را فذدای  یاگروهی خواسته 
های فردی یا گروهی خود کند و به نام مذاکره برای خود  خواسته

سهمی در قدرت و ثروت بخواهدد ای ، مذاکره نخواهد بود، بلکه 
های همگانی خواهذد  های ملی و خواسته معامله و خیانت به آرمان

های سیاسی هستند وبه هد  تامی   بودد اگرکسانی که داخل تشکل
های عمومی وارد مذاکره شدند، ودرپی منافع شذخذصذی  خواسته

وگروهی خودنبودند، بایدکارشان را تاییدکنیم، و اگر در ضذمذ  
تعهد به منافع همگانی، در فنون و شگردهای مذاکذره خذطذاهذای 
تخنیکی کردند حق داریم از کارشان انتقاد کنیم تا از تذکذرار آن 
خودداری کنند، اما نبایدبه خاطر برخی از ای  دست خطاها، ا ل 

 مذاکره را مردودبشماریم و در را برهرگفتگویی ببندیمد
د جنگ: جنگ در  ات خود بد است، هذم بذه لذحذا  ۴

شمذول اخذالقذید  دینی، و هم به لحا  قواعد جهان موازی  درون
شوند و عذواقذب  ها سبب تداوم خشونت و ویرانی می اغلب جنگ

گر استد جنگ برای جنگ هذیذچ  بار و ویران آن برای همه زیان
 کند د گتر معنا پیدا می مفهومی نداردد جنگ برای آرمانی بزر

از ای  رو، جنگ انتخاب واپسی  و نهایی است، یذعذنذی 
بست انجامیدد اما اگر طذر   های دیگر به ب  هنگامی که همه راه

مقابل، گروه و حاکمیتی باشد که به هیچ زبانذی نذفذهذمذد، بذه 
های مردم ت  ندهد، و به جز شالق و شکنجه ابزاری برای  خواسته

ای جز جذنذگ  تعامل با مردم نداشته باشد، در ای   ورت، چاره
نخواهد بودد حاکمیتی که بنای کارا را بر سرکوبگذری و سذتذم 

های خود به هر جنایتی دست میزند، منافع  نهاده و برای تحکیم پایه
افذزایذد، و از  کند، بر رنج و درد مردم می عمومی را قربانی می

آمیز آماده ا الح نیست، جنگ با آن جایز است،  های مسالمت راه
و بلکه، برای کسانی که واجد شرایط هستند، فریضه است، هم از 

 (  8نظر شرعی و هم از نظر اخالقید پیامبر اسالم گفته است: ) 

روابط سیاسی ناکام، از نظر فعالیت مفعول، از نظر فلسفی ارزا 
 اتی منفی، در نظر جهان تروریست،  از نظر حقوق بشرمخصو آ 
حقوق زنها ناقض،  از نظر پذیرا مسؤولیت فرسخ ها دور، از 
نظر افراد همه یله جاری، از نظر دولت داری فاقد امکانذات، از 
نظر خدمات عامه بی باور، احترام به ارزا های انسانی مفقود، در 
قوم پرستی قهرمان، در وعده عهد شک ، در معامالت دروغگذو، 
در فریبکاری سرآمد زمان، در نوکری پاکستان وفادار، بررسی از 
گرسنگان مسؤولیت خدا، ازخانم هاترسان، با غیرپشتون دشذمذ ،  
باجمهوریت دشم ، از انتخابات گریزان، با دموکراسی در ستیذز، 
نفرت از زبان فارسی، نفرت ازهزاره ها و تاجیک ها، دوسذتذدار 
چی  و روس و پاکستان، ضد آزادی بیان و مفکوره، فقدان توجه 
به  حت مردم، به هنر و موسیقی حساس، سوء استفاده از اهلل 
اکبر، برزده به بربادی فرهنگ فارسی، روباه  فت غصب مذال 
مردم، قاتالن چپاولگر، دشمنان آبدات تاریخی، اختطا  گذران 
وطنداران، حسادت و قتل در محافل عروسی، بضد طذبذیذب و 
متخصص دندان، بضد پاکی و نظافت، مسدود ساخت  حمام هذا، 
غیر پشتون ستیزی به اوجش، کسب بی اعتمادی دنذیذا، فذقذدان 
مشروعیت داخلی و خارجی، ترس از تشریک مساعی بذا اقذوام 
دیگر، در بی  خود اختال  نظر ناموزون، قوای انتذحذاری جذزء 
ارتش شان،تجاوز بر حریم شخصی و قیچی کردن موی سر یذک 
جوان با سیلی های دردناک، احترام به حضورطالبان پاکستانی ، 

خیال محمد غیور که سالها در باکستان نانوایی داشته است قرار «
، »نیویارک تایمزرئیس پولیس ترافیک کابل گماشته شده اسذت

توکل شان به چی  و روسیه و امریکا، اوالمرشان اسذتذخذبذارات 
 پاکستانددد

باچنی  گروه چگونه میتوان در یک سفره نشست و بح  
منطقی همه جانبه سر دادد دیده میشود که والد شان پاکستان ای  
ها را قسمی تربیه نموده اند که به جز کشت  و بست  و تجاوز در 
خورجی  خود چیز دیگرنداشته باشند تا بعد از اشغال افغذانسذتذان 
توسط ای  ملیشه های پاکستانی زمینه ریشه دوانی شنگل مانند را 
برای فالیز بد رنگی به نام  وبۀ پنجم خود تدریجآ با آبیذاری از 
خون افغانستانی های رنجبرستم کشیده به ثمر رسانند؛ عمران خان 

ظاهرآ به  2222جنوری سال 20 دراعظم پاکستان به روز جمعه 
BBای  هد  رسیدودرتلویزیون  C  :نذیذروی انسذانذی «گفذت

متخصص و آموزا دیده به ویژه در زمینه های پزشکی، فناوری 
بروز  -اطالعات، مالی و حسابداری به افغانستان فرستاده شود تا از

)که برای ای  مقصد خلق نموده بودنذد( دریذ   -بحران انسانی
باشند کذه  ISIد یعنی اینها ممک  اعضای »کشور جلوگیری کنند

KGBمانند مشاوری   عصر کمونست ها میخواهند هر چذیذز را  
 تحت کنترول و نظارت خود نگه دارندد 

اشغال نیابتی را به اشغال نذیذمذه «قرار گفتۀ امراهلل  الح 
ارتقا دادندد حتی کرزی دوست قدیمی عمران خان هذم  »مستقیم

افغانسذتذان بذه نذیذروی کذاری «تبصره ای زرگری کرد که: 
 د »متخصصی  شان نیازی ندارند

هذا بذه  KGBحیف است که فراموا کردند سرنوشت 
کجا انجامیدد با ای  همه مداریگری ها اگر طالب ظالم از خرجهل 
خود فرود نیاید و به خواسته های مردم افغانستان و جهان لبیذک 

 نگویند بدست خود سرنگونی خود را رقم میزنندد
وطنداران عزیز! شرکت جبهۀ مقاومت بذه سذرکذردگذی 
امیر اسماعیل خان در ایران نشان داد که طالبان حاضرنیست از راه 
 لح و مذاکره پیشآمد کنند و خشونت خود راحتی دری  نشست 
مذاکراتی با ترک عصبانیت مجلس به جهانیان ثابذت سذاخذتذنذدد 
درک م  چنی  است که غیرپشتونها آمادۀ پیداکذردن راه دیذگذر 
برای نجات وط ، عزت و فرهنگ خود باشنددددددمذقذاومذت بذا 

 موفقیت و سر فرازی دوام داردد 
ای  نوشته را با سرودۀ زیبای محترم داکترشیبا رحیمی و 
به اجازه ای شان پایان میبخشمد ای  پارچۀ زیذبذا درحذقذیذقذت 

االسراء یابنی اسرائیل جزء  2۱سورۀ نمبر  82تفسیرآیت متبرکۀ 
میباشدکه میفرماید و بگو: آمد حق ونابود شد باطلد بدرستذی 2۱

 د2۱۱ فحه  ۱پیام نورجلد  –که باطل باشدنابودشدنی
 صبرکن جانا که ایام طغیان رفتنیست

 ظلم ظالم،جهل جاهل، زوروعصیان رفتنیست
 صبرکن جانا که آخر میشود سر، شام تار

 تیره گیهای شب تاریک هجران رفتنیست
 صبرکن جانا سحر در راه و نورحق به پاست

 ظلمت گمراهی از اعماق دوران رفتنیست
 صبرکن جانا بهار آید درختان بشکفد

 سردی و بی حاصلی فصل زمستان رفتنیست
 صبرکن جانا که حق پیروز باشد عاقبت

 با یقین گویم ترا هر آنچه باطل رفتنیست
 گرچه دنیا ملتهب باشد کنون جانا مترس
 صبرکن آخرهر آنچه را زطوفان رفتنیست
 گرچه در راهت به جز خارمغیالن می نبود

 خار ره آخر ز صحن این بیابان رفتنیست  /
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ سوم

 نیوجرسی                                                                انجنیرعبدالّصبور فروزان

 (0)کرزی ، احمدزی و طالبان  
از دیرزمانی به اینطر  تالشهای پیگیری به نفع طذالذبذان، 
مساعدکردن زمینه های شرکت یاغصب قدرت واعذطذای هذویذت 
سیاسی برای آنهادرخارج کشور ازطریق ایاالت متحده وپاکسذتذان، 
ودرداخل توسط کرزی، غنی احمدزی و گروه متعصب مربوط شان 
که درارگ النه کرده بودند، وشامل آقذایذان مذحذب، فضذلذی، 
داوؤدسلطانزی، زاخیلوال، سالم رحیمی، حنیف اتمر، میرزکذیذوال، 
جمعه همدرد، زلمی ویسا وتعداد دیگری ازمتعصبی  می شد، جریان 

 داشتد
تالشهابه نفع طالبان درادارۀ ترمپ بیش ازهروقت دیگر اوج 
گرفت وبرای خوشنامه طالبان، ازحمالت انتحاری آنهادر شهر کابل 
وقتل وکشتارآنهادر والیات کشورچشم پوشی می شدد آقای پامپئو 
وخلیلزادعملیات انتحاری طالبان رادرغرب کابل کارداعش دانسته نه 
کارطالبان، درحالیکه ریاست امنیت ملی اسنادی راکه موئیذدعذمذل 
طالبان بود وازآن  حنه های انتحاری به دست آورده وارائه کذرده 
بود د یکی ازتالشهای ادارۀ ترمپ دعوت طالبان به کمذپ دیذویذد 
بودکه جان بولت  بعنوان اعتراض که نبایدباگروه تروریستی طالبان 
چنی  معامله شود، ازسمت مشاورامنیت ملی امریکا استعفا کردوایذ  
عمل راتوهینی برای ملت بزرگ امریکا شذمذرد، وادارۀ تذرمذپ 
ازاجرای ای  کارکه جزوتالشهای خلیلزاد درچوکات مذذاکذرات 

 دوحه بود،  رفنظرکردد
خلیلزاد که بااهدا  گروه النه کذرده درارگ دروجذود 
طالبان همنوا بود، با داشت  موقف خاص درادارۀ ترمپ، درتسذریذع 
پروسۀ به قدرت رساندن طالبان نقش بارز وحیاتی داشت، محصذول 
همۀ ای  تالشهاتوافقات چهار فحه یی دوحه میباشد، که طالذبذان 
رابقدرت رساند وشیرازۀ زندگی مردم ماراازهم پاشید وملیونهاانسان 
 بیگناه اعم از زن ومرد وطفل، پیر وبرنا رابه پرتگاه نیستی فرو بردد

آنچه دری  توافقنامه درج است ودرمعرض عام گذذاشذتذه 
شده، همه برای مساعد سازی زمینه های قدرت گیری طالبان اسذتد 
مثال به اساس آن بودکه ترمپ اعالن کردکه عساکرامریکا به تاریخ 

بکلی ازافغانستان خارج میشود، تعزیرات وضذع  2222اول ماه می
شده ازطالبان برداشته شد، نامهای سرکرده های ای  گروه ازلیستهای 
تروریستی و سیاه زدوده شد، بردولت افغانستان فشارانداخته شذدتذا 
پنج هزارطالب جانی وانتحاری رااز زندانهارها نماید ودولت عمال به 
حاشیه رانده شدد شرایط مضحکی چون حملذه نذکذردن طذالذبذان 
برعساکرامریکا حی  خروج، که بدون آنهم طالبان باامریذکذایذیذهذا 

جنگ نمیکردند و اینکه طالبان تروریستهارا درافغانستان 2220ازسال
جا ندهند، که خنده آوراست چون خود طالبان گروه تروریستی اندد 
مضحک تراینکه دری  توافقات ازطالبان تقاضای)کاهش خشونت(!
؟ شده بودکه به منطق جورنمی آیدد زیراخشونت خشونت است چه 

 کم باشد چه زیاد !
هد  آن تقاضا شعله ورنگاهداشت  شعله های جنگ توسط 
طالبان بودد جالب اینست که دری  موافقتنامه مواد ومقرره یی دیده 
نمی شودکه مانع اشغال نظامی شهرها ووالیات وپایتخذت تذوسذط 
طالبان می شدد ای  توافقات به اندازه یی یکجانبه وبه نفع طذالذبذان 
دیزای  شده که اکثریت سیاستمداران بزرگ جهان آنذرا مذذمذت 
کرده اند وحتی سیاسیون امریکا نیزآنرا بی مذفذهذوم، نذاقذص و 

مشاورامنیتی درادارۀ ترمپ آنذرا  Mc Masterغیرعادالنه خوانده اندد 
 نام نهاده است ! »موافقت نامۀ تسلیمی «

هنوز اکثرسیاسیون ودولتمندان امریکا بصورت دقیق هد  
تالشهای امریکا را به نفع طالبان درک نکرده اند ودرتوافقات دوحه 
چیزهای مخفی گنجایده شده که بیشترمردم وحتی سیاستمداران شان 
هم ازآنهاآگاه نیستندد ای  توافقات که جفایی برحق مردم افغانستان 
است، زمینۀ خروج عساکرامریکا وبقدرت رسیدن طالبان رامسذاعذد 
ساختد امریکااعالن کردکه میدانهای هوایی بگذرام و قذنذدهذار 
ودهدادی را تخلیه کردند ولی تاکنون ازمیدان هذوایذی سذبذزوار
)شیندند( حرفی زده نشذده ونذه حذرفذی زده مذیذشذودد نذه 
امریکاییهاازتخلیۀ آن حر  زده اند ونذه طذالذبذان ازاشذغذال آن 
خوشحالی کرده اند ونه خبری وراپوری ازآن در مطبوعات اسذتد 
ای  میدان یکی ازمیدانهای مهم ستراتژیکی و نظامی است که توسط 
روسهادرمنطقۀ ستراتژیک سبزوار، که حدودچهل کیلومتذرازایذران 

 فا له دارد ساخته شده استد
تاجاییکه دیده میشود هد  اساسی بوجودآوردن طالذبذان  

توسط کشورهای حمایه گر وتمویل گرآنها بدنام کذردن اسذالم 
ولطمه زدن برجامعۀ مسلمان است، چنانکه طالبان بااعذمذال زشذت 
وغیرانسانی که درزیرچتراسالم انجام می دهند، قضاوت وبرداشذت 
جوامع بشری رابه ای  باور آورده که دی  اسذالم دیذ  خشذونذت 
وقساوت قلب استد ای  خیانت وجنایت طالبان حتی طرز دید عذدۀ 
ازمسلمانان مخصو ا آنهایی که زجر وا یت طالبان راچشیده انذد 
تغییرداده استوازکنج وکنارکشور وحتی جوامع اسالمی وقتا فوقتذا 

   .»اگراسالم همی  است مرا ازاسالم تیر«شنیده میشودکه 
 ای  مشکل عمدتاً دربی  جوانان مسلمان دیده میشودد حتی 

عدۀ ازمسلمانان رفتار خش  وظلم وتعدی طالبذان را دیذده بذه 
مسیحیت گراییده اند، چنانچه بااشغال مجددکشور توسط طالذبذان 
بیش ازپنجهزارهموط  مسلمان که به مسیحیت گراییده اند توسذط 
کلیساها از افغانستان تخلیه شدند واکثریت آنهاکسانی اندکه یاخود 
توسط طالبان ا یت وآزار وشکنجه دیده اند یاخویشان ووابستگان 

 شان د البته فعالیت کلیسارادر ای  مود نمی توان نادیده گرفت د
هد  ثانی ازایجادطالبان تولیدناآرامی، شعلذه ورسذازی 
جنگ، ایجادبی امنی و بی ثباتی درجاهاییکه ضرورت می افذتذد، 
وایجاد دردسر ودلهره برای کشور های آسیای میانه، روسیه، چی  
وایران میباشدد پاکستان طالبان رانعمت خدا داد بذرای حصذول 
اهدا  ستراتژیکی وسیاسی خود ازافغانستان وهندوستان می داند 
وطی چهل سال بیشتری  منفعت رابااستفاده ازیذ  گذروه بذدسذت 
آورده و از آنهادرتضعیف دولت افغانستان، اشتعال همیشگی جنگ 
وویرانی ، ایجادناامنی، قتل وکشتارمردم بذیذگذنذاه ورشذکذسذت 
اقتصادملی افغانستان استفادۀ اعظمی نموده ومینمایدد پاکستان نذه 
تنهادشم  سوگندخوردۀ مردم وخذاک مذاسذت بذلذکذه ایذ  
کشورهفتادوچهارسال پیش به منظورایجاد دشمنی باوط  ومذردم 

تفرقه انداز وحذکذومذت «ماتاسیس شدد ای  کشورروی سیاست 
»ک  انگلیس بی  هندوستان و افغانستان ساخته شد وازهمان آغاز  

پیدایشش عداوت ودشمنی در رأس  مشی سیاسی هرزعیم پاکستان 
گنجانیده میشودد شدت و ضرورت ای  دشمنی را بذرای دولذت 

تذا «پاکستان میتوان ازگفتارجنرال ضیاالحق دریافت که میگفت : 
 »زمانی که کابل درشعله های آتش نسوزد پاکستان آرام نمیشودد

طرزتفکر خصمانه ونیت شوم زعذمذای پذاکسذتذان رامذیذتذوان 
ازگفتارنوازشریف درک کردکه درمحکمۀ الهور بذرای بذرائذت 

اگرم  هیچ خدمتی به پاکستان نکرده ام، ولی یذک «خود گفت:
خدمت بزرگ نموده ام وخطری راکه ازطر  شذمذال مذتذوجذه 

منذظذورا خذطذراردوی  !»پاکستان بود برای همیشه ازبی  بردم
مقتدرافغانستان بودکه دراثر تالشها، بهانه جوییها ولجاجت گلبدی  
حکمتیار بهمکاری وهدایت نظامیان پاکستان بعدازسقوط دولذت 

 نجیب ازبی  برده شدد
اکنون که یکباردیگراردوی مجهزکشور دراثر تالشذهذای 
اشرفغنی احمدزی از هم پاشید وکشورتوسط طالبان اشغال شذد، 
نظامیان پاکستان یکباردیگربه هد  دیرینه ونامقدس خود رسیذده 
اند د غنی احمدزی اردویی راکه حا ل زحمات وتالشهای بیست 
سالۀ یک  دوچهل کشورجهان بود وازنگاه تجهیزات و مهمذات 
جنگی غنی تری  اردو درتاریخ افغانستان بود، به نفع پاکستان وبه 
خاطر پیروزی طالبان ازهم پاشان کرد وقصداً نیسذت ونذابذودا 
کردد بیایید اعترا  اورا دری  مورد اززبان خودا بشنذویذم کذه 

شمافکرکنید اگر م  امرجنگ رامیدادم طالب درمذقذابذل  «گفت:
تنها کوماندوها هم مقاومت نمیتوانستند چه رسدبه قوای هذوایذی 

  ».وقول اردوها 

برای نظامیان پاکستان طالبان متاعی پرارزا وحذیذاتذی 
میباشند، که حمایت، تقویت نظامی ومالی آنهذارا فذرض غذیذ  
خودمیدانند وبرای جلوگیری ازسقوط شاندرروزهای اول اشذغذال 
کابل سی ملیون دالربرای مصار  نظامی ولشکری آنان فرسذتذادد 
ای  درحالیست که ملت پاکستان خوددرفقر وفاقه بسذرمذیذبذردد 

ازگذفذذتذذارجذذنذذرال ارزا طالبان رابرای پاکستان رامیتذوان 
کردکه گفته بذود: حمیدگل رئیس سابق آی اس آی درک 

مردم پاکستان بایدبدانند که اگر زن های خود را از دست بدهند  «
 آنقدر مشکل نیست که طالبان راازدست بدهند(!

اکنون که نظامیان پاکستان بااشغال کابل توسط طالبان به 
هد  ناپاک دیرینۀ خودرسیده اند، تالشهای همه جانبه رابه سطح 
جهانی ومنطقوی برای استحکام رژیم خون آشام وغذیذرانسذانذی 
طالبان براه انداخته، نقابی بروی آنهاپوشانده اندتاچذهذرۀ خشذ  
وماهیت ظالمانۀ آنهاراپنهان کنند تاباشدکه مردم جهان را فریذب 
دهند وزمینه های برسمیت شناخذتذ  رژیذم خذونذخذورطذالذبذان 
رامساعدسازند، که چندان کاری نیفتاده وسیلی ناامذیذدی بذروی 

 خودخورده اند د
اکنون که نظامیان پاکستان بااشغال کابل توسط طالبان به  

هد  ناپاک دیرینۀ خودرسیده اند، تالشهای همه جانبه رابه سطح 
جهانی ومنطقوی برای استحکام رژیم خون آشام وغذیذرانسذانذی 
طالبان براه انداخته، نقابی بروی آنهاپوشانده اندتاچذهذرۀ خشذ  
وماهیت ظالمانۀ آنهاراپنهان کنند تاباشدکه مردم جهان را فریذب 
دهند وزمینه های برسمیت شناخذتذ  رژیذم خذونذخذورطذالذبذان 
رامساعدسازند، که چندان کاری نیفتاده وسیلی ناامذیذدی بذروی 

که طالبان کابل رااشغال نمذودنذد،  200۱خودخورده اندد درسال
زندگی درکابل دراثر جنگهاوراکت پراگنیها سخت ورقتبار بذود، 
مردم به کمبود شدیدمواد ارتزاقی ومحذروقذاتذی دچذاربذودنذد 
وزندگی پرعسرت در سراسرکشور بخصوص درکابل بودد گلبدی  
باهمکاری وهدایت آی اس آی برعذالوۀ ایذنذکذه شذهذرکذابذل 
راموردحمالت ظالمانۀ راکتی خذود قذرارداده بذود، راهذهذای 
موا التی رادرچهارآسیاب لوگر در میدانشهر توسط قذومذانذدان 
امان اهلل ودرسروبی توسط قوماندان زرداد برای شهریذان کذابذل 
 مسدود کرده بود واجازه نمی دادکه حتی یک سیرآرد، روغ   

یا ودرسروبی توسط قوماندان زرداد برای شهریان کابل مسذدود 
کرده بود واجازه نمی دادکه حتی یک سیرآرد، روغ  یذا زغذال 
بکابل برسدد وقتی طالبان به حومۀ کابل رسیدند عی  پالن راکذه 

راکت بزن ومردم رابه «طرح پاکستان بود مرعی االجراقراردادند 
ایذ   »مضیقۀ اقتصادی، غذایی قراردهید تامملکت سقوط کنذدد

 هدایت آی اس آی برای گلبدی  وطالبان بودد
بقدرت رسیدند پاکستان  200۱ولی وقتی طالبان درسپتمبر

فوراً ششصدهزار ت  آرد، روغ ، برنج، تیل پترول، تیذل خذاک، 
موادمحروقاتی زغال وچوب وسایر موادارتزاقذی ومذحذروقذاتذی 
رابکابل روان کردکه قیمت ای  موا بصورت سرسام آوری پاییذ  
افتید وپاکستان سرحدات خودرا بازکرد ورفت وآمد رابدون قید 
وشرط وپاسپورت اعالن کردد ای  یک نوع نذمذایشذی ازجذانذب 
پاکستان بودکه گویاباآمدن طالبان ارزانی وفراوانی شذدد ایذ  
کمک بخشی ازسی ملیون دالری بودکه عربستان سعودی درآنزمان 
دراختیارپاکستان برای استحکام رژیم طذالذبذان گذذاشذتذه بذودد 
درآنزمان پاکستان وطالبان ازنگاه پولی تشویشی نداشتذنذد زیذرا 
ضروریات پولی طالبان توسط سعودی وامارات عربی به هذدایذت 

 امریکا مرفوع میشدد   
اکنون زمامداران پاکستان برای رسیدن به ایذ  هذد  

دری  مورداتخذا   200۱خویش، سیاست متضادی باسیاستی که در
نموده بودند، رویدست گرفته استد بااشغال کابل توسط طالذبذان 
درپانزده اگست پاکستان سرحدات خودرابروی مردم افغانسذتذان 
واموال تجاری افغانستان بست، مواد تجاری رااجازه نذدادکذه از 
پاکستان به افغانستان وبالعکس برودکه درنتیجه قلت موادارتزاقی 
ومحروقاتی درافغانستان بخصوص کابل ایجادشد، قیمت هاسرسام 
آور بلندشد وازطر  دیگر انگور ومیوه جذات تذازه وخشذک 
تاجران افغانستانی که باپاکستان و دیگرنواحی جهذان مذیذرفذت 
دربنادر گدام شده، گندیده وتلف شدندکه ضربۀ شدیداقتصادی به 
کشتکاران وتاجران کشور بودد ای  عمل پاکستان سذبذب فذقذر 
وبیچارگی وقحطی وقیمتی بیشتر درافغانستان شذدد سذیذاسذیذون 
پاکستان ای  فقرو بیچارگی مردم راچون آلۀ بذرای فشذارآوردن 
برکشورهای  لحدوست ومجامع بی  المللی درجهت بذرسذمذیذت 
شناخت  رژیم طالبان استفاده مینمایندد مقامات بلندپایۀ پذاکسذتذان 
بشمول  دراعظم عمران خان، وزیرخارجذه مذحذمذودقذریشذی، 
مشاورامنیتی ونمایندۀ پاکستان درملل متحد بذه یذک سذلذسذلذه 
تالشهاوالبیگریها به نفع طالبان آغازنموده اندداینها حذالذت فذقذر 
وبیچارگی مردم افغانستان راکه خود زادۀ آن اند، چون پذیذرهذ  
پرخون حضرت عثمان درهرجلسه وگردهمایی بذیذ  الذمذلذلذی 
ومنطقوی بحی  یک فشارروحی وروانی به رخ مذردم جذهذان 
میکشندتا احساس بشری مردم جهان راتحریک نمذایذنذدوآنذهذارا 
دریک مضیقۀ اخالقی و بشری قراردهند ومجبورگردندکه رژیذم 
غیرانسانی وددمنشانۀ طالبان رابه رسمیت بشناسند یااینذکذه بذاآن 

 داخل معامله شوندوکمکهای مادی نمایندوپول بدهندد
پاکستان بحدی پالن تسلط همه جانبذه رادرافذغذانسذتذان 
درموجودیذت طذالذبذان روی دسذت داردکذه قذرارگذزارا 
خبرنگارنیویارک تایمز، درهمان روزاول اشغال کابذل، دوگذروه 
طالبان یکی به ریاست امنیت ملی ودیگری به وزارت مذخذابذرات 
هجوم بردندد مامورینی که درآن ادارات نذوکذریذوال بذودنذد 
میگویند ما باالی وظیفه بودیذم کذه بذدون آگذاهذی گذرو  
ازتفنگداران باپیراه  وتنبان و ریش ولنگوته داخل شدندوباعجلذه 
داخل دفاترخاا وزارت شدند، همه دوسیه هاواسناد رابشذمذول 
کست ها، کمپیوترها، سی دی هاوفلم هارا با احتیاط زیاد جذمذع 
کرده باخود بردندد آنهابا اینکه شباهت به طالبذان داشذتذنذدولذی 
هیچکدام آنهاطالب نبودند، فارسی وپشتونمیدانستند وباماهیچ گپ 
زدندحتی سالم علیک هم نگفتند، آنهامیان خودبذه نذدرت گذپ 

 میزدند، آنهم به زبانی که بیشترا انگلیسی بود د
ای  یک حقیقت مسلم است که طالبان مولودتذالذشذهذای 
سازمانهای جاسوسی سی آی ا و آی اس آی میباشند، اماهد  ای  
دوسازمان درموجودیت طالبان ازهم فذرق داردد آی اس آی 
بخاطری طالبان راپرورا داد، حذمذایذه وتذقذویذه و مسذلذح 
نمودوتعلیمات نظامی داد تابواسطۀ آنهاشعله های جنگ وبی امنی 
رادر افغانستان برای همیشه مشتعل نگهدارد وای  کشوررا به یذک 
کشوربی ام ، عقب مانده بازندگی قرون وسطایی، فاقدسیذسذتذم 
تعلیم وتربیه، بااقتصاد ورشکسته ومحتاج تبدیل کنذد، اسذتذقذالل 
سیاسی آنراازبی  برده وتسلط نظامی خودرا درآن حذاکذم سذازد، 
وسرانجام به شعبۀ ازشعبات قبایلی خود مبدل سازدد چنانچذه ایذ  
هد  درگفتارپرویزمشر  رئیس جمهورسابق بخوبی انذعذکذاس 

تذمذام  «گذفذت  2222یافته است داوبعدازسقوط طالبذان در
خونریزیها، تمام قتلها وویرانیها که در افغانستان طی چذنذدسذال 
اخیر ورت گرفت، مسئولیت آن بدوا احمدشاه مسعذود اسذتد 
اگر اونمی بود ای  جنگ وخونریزیها ورت نمیگرفت، افغانستان 
باپاکستان دریک کنفدریش جز  وبۀ پنجم سرحدی پذاکسذتذان 

  »میشدومردم آن به ام  وآرامش زندگی میکردندد

امادانست  هد  سیا از ایجاد طالبان خیلیهامشکذل اسذت 
 ( ۱وبُعد چندی  جانبه داشت،که دروهلۀ اول ازبی  بردن )ص 
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 هامبورگ، جرمنی                                   سیدآقا هنری
 (2)فرارمغز های دانشمند 

به ملک مذا تذهذاجذم  20۱0د22د2۱وقتی اتحاد شوروی 
م در بیانیۀ خود 2082/۱آورد، جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا 

گفت، ما سه ماه قبل از لشکرکشی روسیه به افغانستان خبر داشتیمد 
حداقل هوشداری به مجاهدی  ما یا اسلحۀ مورد نظررا الی جذون 

 که مجاهدی  ما به روسها زخم کاری برسانند، ندادند 208۱
معاون رئیس جمهور ، رئیس سذیدآیدای، 2082در اوائل 

برژنسکی پولندی نژاد مشاور جمی کارتر، هنری کیسنجذر وزیذر 
خارجۀ اسبق یهودی نژاد ، کارتر رئیس جمهور ؛ و چند سنذاتذور 
امریکاو غربیها در مقابل کمره دراسالم آبذاد وشذهذرپشذاور و 
واشنگت ، در مقابل ده ها هزار مهاجر و کمره شعار می دادنذد : 
اسالم در خطرافتاده، مساجد پامال عساکرروسی می شود، ما باید 
دست به کار شویم، مجاهدی  را کمک کنیم ! آن زمان از دایذه 
های مهربان تر از مادر بودندد مثلی که از پدر پدر و هفت پشذت 

 مسلمان بوده باشند!
اتفاقا م  در ورکشا  موتر در محل بریمر هافذ  شذمذال  

با خانمی امریکایی که رتبۀ تولی مشری  208۴آلمان ماه می سال 
داشت سرخوردم د پرسیدم چرا مجاهدی  ما را که بذرای آزادی 
دنیا می رزمند اسلحۀ به درد بخور نمی دهید؟ بهانه اا  تذرس 

 وسعت جنگ در  حنۀ بی  المللی بود
و آمدن حکومت اسالمی  2088د2د22بعد خروج روس ها  

از طر  مجاهدی  همه ی اروپایی ها وامریکا سفارت های شان را 
کمونستان روابط داشذتذنذد د   در ایام حکومت  بستند درحال که

ممالکی که سفارت شان را نبستند ،ای کاا می بستند، خذانذدان 
ظالم آل سعود، پاکستان و قطر بودد که اول سلفی هذا را بذعذدا 
حکمتیار و پیروان خود را مسلح کردند، خوکان طال خور را طذال 

ملذیذون  2۱2دادند، که خون بریزند د سعودی ها که در پاکستان 
نفر  0۱کارگر و در کابل 2۱نفر نفوس دارد در سفارت خانه شان 

شان فعالیت داشتندد ایرانی ها هم به همیذ    از جواسیس و منافقان
ملیون زیاد نبودد  2۱منوال، نفوس ما آن وقت در داخل مملکت از 

به خصوص شهر کابل به  د هزار هم نمی رسیدد کابلی که نسبتاً 
آباد مانده بود میدان جنگ خاندان آل سعود جهت ترویج مذهذب 

ملیارد دالرتابه آن وقت خرج کرده بذودنذد ؛   155»وهابی که 
، مارگرت الزنر، شام 2گردانندۀ میز مدور تلویزیون آلمان، کانال 

مذهبی سلفی که از مرزسعودی پیشتر نرفته بذه  «222۱جنوری 
استثنای پیروی از چند مالی دی  فروا جنگ سلفی هذا واهذل 
تشیع شدکه کابل را بخاک یکسان کردند، وقتی گلبدی  با اینکذه 
 دراعظم برحال بود در طول همی  مدت باالی رعیت خود راکت 
پرانی داشت بعدراکت پرانی های که حتی بذاری دریذک روز 

راکت های پاکستانی را نثار مردم خود کرد و تقریبا هشتاد  ۱822
الی یک  د و بیست هزار کابلی را شهید کرد ، با ای  هم شکست 

 خورد و طالبان را روی کار آوردند
خانم مادلی  البرایت وزیر خذارجذۀ  200۱اما در اگست  

امریکا در پشاور برای خانم های مهاجری  وط  ما در محضر عذام 
گفت : م  از دل شما می آیم، خودم یهود  هیونیزم از گیرنذازی 
های آلمان از چکسلواکیا به سویس گریختم ، بعدا به امریکا، امذا 

ملیون دالری را جهت اشغال شهر کابل  ۱22چند ساعت بعد چک 
توسط طالبان، در اسالم آباد به دست جنراالن پاکستذانذی سذپذرد 

پاکستانی ها به امر باداران شان طالبان را بذه کذابذل مسذلذط        
 کردندد )ادامه داردد(

 دددآیا تحوالت فاریاب 
ها را خذلذع  گویند که پشتون حالی می ها با خوا ازبیک

گونه  ریح  سالح کردندد در تحوالت نظامی گذشته رویدادها ای 
شدد بنابرای ، از منظر عدالت اجتماعی و پذایذان  تفسیر قومی نمی

 استبداد قومی، تحوالت فاریاب آهنگ خوشی دارد!/
 کرزی ، احمدزی و طالبان

ودلهره به روسذیذه، چذیذ ، ایذران وهذنذدوسذتذان، 
وبوجودآوردن ناآرامی به کشورهای آسیای میانذه و بذی ثذبذات 
ساخت  آنهاست، چنانکه ای  پروژه هم اکنون جریان دارد وخواب 
را از چشمان رهبران ای  کشور برده، وهمه در دد چذاره سذازی 
برای به امان بودن از گزندطالبان اندد طالبان به اندازۀ گروه شریر 
وفسادانگیز)مفسدی  فی االرض( اند که حتی ای  کشذورهذاکذه 
باامریکا ضدیت دارند، در موجودیت امریکا نسبت به موجودیذت 

 طالبان درافغانستان خشنود بودندد
ولی خوبی طالبان درآنست که هرکشور وهرمقامذی کذه 
برایشان پول بیشتر بدهد، درخدمت آن کشور قرارمیگیرندوبه آن 
مقام سجده میکنند، بی تفاوت از اینکه آن مقام والدیمیرایلیچ لین  
روسی باشد یامقام مائوسته تونگ چینایی وچه جورج واشنگذتذ  

 امریکایی ! /
 
 

 
 

 هفته نامۀ امید   0101شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 سدنی، آسترالیا                                       نصیراحمد رازی

 گزیدۀ از ادبیات تصوفی
قلندر : درویش مجرّد شوریده حالی که ازهر قید وارسته وبه لباس 
وخوراک وطاعت وعبادت اعتنایی ندارد و از ردّ وقبول خلق فارغ 

 است د
آن رند وقلندری نهان آمد فاا     در دیدۀ م  بجو نشذان کذف 

 پاا
یااوست خداویافرستاده خداا  ای مطرب جذان یذکذی نذفذس 

 ماراباا
 )کلیات شمس تبریزی(
هزارنکتۀ باریکتر زمواینجاست   نه هرکه سربتراشدقلندری دانذد 

 )حافظ(
چندگویی ازقلندر وزطریق ورسذم او   یذاحذدیذ  اوفذرونذه 

 یاقلندروار باا  )سنایی(
 موآن رندُم که نامُم بی قلندر    نه خان دیرُم نه مان دیرُم نه لنگر
 چو روج آیو بگردم گردگیتی   چوشو آیو به خشتی وانهم سر

 )بابا طاهرعریان(
 ای سنایی دم دری  عالم قلندروار زن

 خاک درچشم هوسناکان دعوی دار زن                 )سنایی(
عشق : عشق جذبه ی الهی است که  وفی راازخود بیخود میکند 

 تا همه او شودد
ابونصر سراج گفت: عشق آتشی است که درسینه ودل عذاشذقذان 
مشتعل گردد وهرچه مادون اهلل است، همه رابسوزاندوخاکسترکندد

 (۱02)تذکره االولیاعطار،ص
خرقانی گفت: وقتی اندیشیدم که ازم  آرزومندتر بنذده 
ای هست؟ خداوند چشم باط  م  گشاده کردتا آرزومنذدان اورا 
بدیدمد شرم داشتم ازآرزومندی خویشد خواستم که بدی  خذلذق 
عشق جوانمردان وا نمایم تاخلق بدانندکه هر عشق، عشق نذبذود، 
تاهرکه معشوق خودرا بدیدی شرم داشتی که گفتی: م  تذو را 

 (۱8۱ص  -دوست دارم د)تذکره االولیاء عطار
خرقانی گفت:هرکه عاشق شد خدارا یافت وهرکه خدای 

 (۱20ص  -را یافت خودرا فراموا کردد)تذکره االولیاء عطار
ابوسعید ابوالخیر را ازعشق پرسیدند، گفت: عشق دام حق 

 استد
 (۱۱سهروردی، ص  -)عوار  المعار  

خرقانی گفت: عشق بهره یی است ازآن دریا کذه خذلذق 
رادرآن گذرنیستد آتشی است که جان رادر آن گذذرنذیذسذتد 
آوردبُردی است که بنده را درآن خبرنیستد )تذذکذره االولذیذاء 

 عطار(
 طبیب عشق مسیحا دم است ومشفق لیک

 چو درد در تو نبیند که را دوا بکند )حافظ(
حکایت : پادشاهی پسرخود رابه جماعتی اهل هنر سپذرده 
بود تا اورا از علوم نجوم و رمل وغیره آموخته بودند واستاد تمام 
گشته باکمال کودنی وبالدتد روزی پادشاه انگشتذری درمُشذت 
گرفت، فرزندخود راامتحان کردکه بیا بگو درمشت چذه دارم، 

 گفت آنچه داری گردست و زرداست ومجوّ  استد 
گفت نشان های راست دادی پس حکم ک  که آن چذه 
چیزباشد، گفت می باید که غربیل باشد د گفت آخرای  چذنذدیذ  
نشان های دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی ازقذوت 
تحصیل و دانش ای  قدر بر تو چون فوت شد که  در مشت غربیل 

 نگنجد !
اکنون هم چنی  علمای اهل زمان درعلوم موی می شکافنذد 
وچیزهای دیگررا که به ایشان تعلق ندارد به غایت دانسذتذه انذد 
وایشان رابرآن احاطت کلی گشته وآنچ مهم است وبه اونزدیکتذر 
ازهمه آن است، خودی اوست وخودی خود را نمی داند وچیزهذا 
رابحلّ وحرمت حکم میکندکه ای  جایزست وآن جایز نیست وای  
حالل است یاحرام است، خودرانمی داندکه حالل است یذاحذرام 

 است جایزست یاناجایز، پاک است یاناپاک استد
پس ای  تجویف و زردی ونقش وتدویرعارضی اسذت کذه 
چون درآتش اندازی ای  همه نماند  اتی شود  افید ازی  هذمذه 
نشان هرچیزکه می دهند از علوم وفعل وقول هم چنی  باشد وبذه 
جوهر اوتعلق نداردکه بعدازی ، هم باقی آن است نشان ایشان هذم 
چنان باشدکه ای  همه رابگویند وشرح دهند ودر آخذر حذکذم 
 کنندکه درمشت غربیل است، چون ازآنچ ا ل است خبرندارندد 

م  مرغم، بلبلم، طوطیم، اگر مراگویندکه بانگ دیگذرگذون 
ک ، نتوانم ، چون زبان م  همی  است ، غیرآن نتوانم گفذتذ  بذه 
خال  ، آنک او را آواز مرغ آموخته است او مرغ نیست دشذمذ  
و یاد مرغان است  بانگ و  فیر می کندتا او را مرغ دانندد اگر 
اورا حکم کنندکه جز ای  آواز، آواز دیگرگذون کذ ، تذوانذد 
کردن، چون آن آواز برو عاریت است و از آن او نیست، تواندکه 
آوازدیگر کند چون آموخته است که کاالی مردمان دزدد از خانه 

 قماشی نمایدد /
 )فیه مافیه مولوی(

 الکسندریه، ورجینیا           پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی
 (0) صفحاتی از زندگیم دروصلت ودرهجرت 

: تا یادم است تلختری  وشدیدتری  اندوه های اول زندگی 
غمها واندوه های دوران طفولیت وقتی پدیدار میگشت که حادثه 
یا مصیبتی بریکی ازاعضای فامیل ما رخ وبردل وجانم وتا اعماق 
روحم اثر ناگوارمی انداختد راستی در همی  لحظذه کذه ایذ  
سطور را مینویسم بخاطرم میآیدجریان مصیبتهذای جذانذکذاه و 
تکاندهنده که از دودهه به اینطر  وخذا ذتذادرهذمذیذ  شذب 
وروزطی جنگها و کشتارافراد وآوارگیها وبی خانمانی های پذی 
درپی دراکثر شهر های ویران افغانستان، برسریکی ویذاچذنذدیذ  
عضوفامیلهای درمانده وتیره روز بوقوع می رسد وناگزیر پدری 
یامادری یاخواهر وبرادری ویافرزندی راانذدوهذگذیذ  و داغ 
دارساخته وجراحات روحی التیام ناپذیذری راخذا ذتذا درروان 

 حساس کودکان بجا میگذارد د
درهمان روزگارکودکی که بیش ازهفت سال عمرنداشتم، 
چه اندوهی می توانست ازی  عمیقتر وجانکاه ترباشدکه یکذروز 
دیدم مادرعزیزم ناگهان سخت مریض ودردمندشد وسذبذب آن 
بطور ناخودآگاه وازفرط رواداری، همی  خودم بودم !؟ بذلذی 
تعجب نکنید، همی  مادری که چون جذان شذیذریذ  دوسذتذش 
میداشتم، اتفاقاً بخاطرم  مریض شدومدت یکماه تمام دهذنذش 
نسب آسیب گلو از بازشدن مذانذد، فذکذیذ  او بذیذحذرکذت 
شدوجزمایعات دیگرهیچ لقمه نانی را خورده نمیتوانستد فاجعذه 

 ای  طور به وقوع رسید :
روزی مشغول خوردن کشمش نخودی بودم که باخواهرم 
از دکان الله فتح واقع درجوار مسجداندرابی درمقابل یک)شذش 
پولی( آنزمان خریده بودم، چنددانه کشمش رابه مادرم نیزتقدیم 
کردم، اوکه مصرو  خیاطی بود به خوردن کشمش های مذ  
میل نداشت ولی باا رار زیادچنددانه رابه دهنش پذیذش کذردمد 
وقتی باعجله وبی میلی به جویدن آغازکرد،یک چوبک کشمش 
دراثر سرفۀ ناگهانی درجدارنازک مخاطی گلویذش گذیذرافذتذاد 
وتخریش کرد و سرفه های بیشتر راتولیدنمود، ولذی چذوبذک 
خارج نشد وباع  تشویش و ناراحتیش گردیدد شب هذمذانذروز 
شدیداً تب کردوروزهای مابعد مذریضذی اشذت بذیذشذتذرشذد 
ودوامدارشدد م  درحیرت بودم که چگونه یک چوبک کشمش 
به تنهایی خود سبب ایذنذهذمذه حذوادث نذاگذوار ومذریضذی 

 دوامدارگردید !
حاالمیدانم که همان چوبک سبب تخریش والتهاب مخاط 
گلوشده وزمینۀ مساعد رابرای فعالیت میکروبهای عادتاً بی ضذرر 
ده  که بقسم)سایبذروفذایذت( وجذود دارد، تشذکذیذل داده 
وبامیکروبی که درچوبک هم ضمیمه بود، یک محراق التذهذابذی 
وانتانی ساخته بود وتدریجاً باالی اعصاب ناحیوی تاثیذرنذمذوده 
باع  رکود و شخی عضالت فکی  شده بود، ومانع بازشدن ده  

 میشدد
ازآن به بعد مادرعزیز وشوربختم دیگرنمی توانست لقذمذه 
نانی بده  بگذارد و به سختی حر  میزدوجز چای وجوشذانذده 
وغذای مایع، چیزدیگرخورده نمی توانستد روزهادرگوشۀ خانه 
نشسته وراه عالج چنی  آفت مشقتبار رانمی یافتد نمیدانم چذرا 
داکتران آنوقت مرض اوراتداوی نکردند؟ شایدداکتذر و دوای 
الزمه برایش میسرنشد ویاا الً درشفاخانۀ زنانۀ)قلعه باقرخان( ویا 
شفاخانۀ گندنای کابل کدام داکتری پیدا نشدکه مرض ا ذلذی 

 اورا تشخیص و تداوی کندد
یک ماه تمام مریضی مادرعزیزم ادامه یافت وغم واندوه 
بی پایانم ازی  رهگذرکذه خذودرانذیذز درتذولذیذد ایذ  آفذت 
مقصرمیدانستم، روزافزون بودومانند نباتی کذه ازمذنذبذع آب 
دورمانده باشد پژمرده و زردگونه میذشذدمد شذبذهذاوقذتذی بذه 
بسترمیرفتم فکرمریضی وبدبختی مادرم خواب ازچشمم میذربذود 

 وهرقدردعا و نیایش یادداشتم زیرلب برایش میخواندمد 
چندمرتبه باخواهرم که ازم  بزرگتر بود به زیارت شذاه 
دوشمشیره که درحوالی کوچۀ اندرابی واقع بودرفذتذیذم ودعذا 
کردیم وچندپولی هم به مجاورزیارت خذیذرات دادیذمد نشذاط 
زندگی وآرامش روحی ام ازبی  رفته وهمه جاوهمه چیز درنظرم 

 مکدروغم انگیزجلوه میکردد
به نظریۀ مختصصی  ناراحتی های روحی درافذغذانسذتذان 
شخص مبتالبه چنی  غم واندوه جانکاه بایذد مذتذوجذه عذواقذب 
ناگوارآن گرددوبه مجادله اقدام کندودر عوض دلخوری وپنهان 
نگهداشت  غم واندوه وزجرت روحی خود، بایدبه اشکارساختذ  
وبروز دادند آن درنزددوستان واقوام کنیم وهم فراموا نکنذیذم 
که گریه و ریخت اشک درچنی  مراحل تاثیر تسکذیذ  دهذنذده 
وشفابخش دارد و سرشک گرم مابرای شستشذوشذوی غذبذارغذم 
وتاثیرات مضرآن همیذشذه آمذاده خذدمذت اسذت وبذاکذی 
ندارداگرگاهگاهی برای تسلیت خود گریه کنذیذم واز سذوزا 

 آتش غم بکاهیم د 
بهرحال، ای  مریضی ومشقات مادرم بذودکذه مذرابذرای 
نخستی  بارباغم واندوه عمیق انسانی وعذاطذفذی آشذنذاسذاخذت 
ودرتشکل گوشۀ از روندمعنوی کرکترم نقش ماندگذاری بذازی 

 کردد / )دنباله دارد(
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ پنجم 

حجت خراسان ، حکیم 
 ناصرخسرو بلخی قبادیانی

درشمارۀ پیشی  مطلبی دربارۀ حکیم نا رخسرو بلخی یمگذانذی 
اثرارزشمند شادروان استادخلیذل اهلل  «یمگان »رابه اساس کتاب

خلیلی)رح( راکه بامقدمه وتعلیقات داکترعنایت اهلل شهرانی، سالها 
پیش انتشاریافته، چا  شدد دنبالۀ مطالب جناب داکترسیدمخذدوم 

 رهی   یالً تقدیم میگردد د اداره
درقصیدۀ دیگری بازهم از دوری زادگاهش درد میکذشذد وبذه 
دست باد به خانواده ودوستانش و احبان فذکذروانذدیشذه پذیذام 
دردناکی می فرستد، وپس از آن از ناپایداربذودن جذاه وجذالل 
وبخت واقبال یادمی کند ویک باردیگر چنان که درقصیدۀ حکیم 
عنصری برآن بیتی که محمودغزنوی را ستوده بذود، و حذجذت 
خراسان برآن اعتراض داشت، به شخص محمودغزنوی وفتوحات 
او می تازد و ازمرگ که به هر جاه وجاللی پایان دردناکی مذی 

 بخشد، یادمی کند:
 سالم ک  ز م  ای باد مر خراسان را 
 مراهل فضل وخرد رانه عام ونادان را
 خبر بیاور ازایشان به م  چو داده بوی 
 ز حال م  به حقیقت، خبر مر ایشان را

 بگویشان که جهان سرو م  چو چنبرکرد
 به مکر خویش و خود ای  است کارکیهان را

 نگر که تا نفریبدت عهد وپیمانش 
 که او وفانکند هیچ عهد وپیمان را 

 نگه کنید که دردست ای  وآن چو خَراس
 به چند گونه بدیدید مر خراسان را 

)خراس = یعنی آسیابی که با خر گردا می کرد، وهذرکسذی 
 پس از آسیاب کردن گندمش آن رابه دیگری می سپردد(

 به ملک تُرک چرا غرّه اید یادکنید
 شکوه دولت محمود زابلستان را 

باشکست  0۴2)درای  زمان پادشاهان سلجوقی قدرت را درسال 
سلطان مسعود غزنوی، دردشت دادنقان مرو، به دسذت آوردنذد، 

 ودولت سلجوقی را درخراسان بنیادنهادندد(
 کجاست آن که فریغونیان ز هیبت اوی 

 ز دست خویش بدادند گوزگانان را 
) آل فریغون پادشاهان محلی جوزجانان و اطرا  آن بذودنذد 

 وسلطان غزنه داماد امیر فریغون بودد (
 چو هند را به سُم اسپ ترک ویران کرد

 به پای پیالن بسپرد خاک ختالن را 
)اشاره به لشکرکشی سلطان به خوارزم به انتقام خون فرمانروای 
ختالن که شوهرخواهر سلطان بذودو بذه ا ذطذالح امذروزی 

 کودتاچیان بودندد(
 چو سیستان ز خلف، ری ز رازیان بستد
 وز اوج کیوان، سربرفراشت ایوان را 

)خلف آخری  فرمانروای سیستان = نیمروز، بود که به دسذت 
 سلطان بزرگ غزنه منقرض شد د (

)اشاره به لشکرکشی سلطان بزرگ غزنه به عراق عجم و تسخیر 
 آن بالدد(

 کسی چنو به جهان دیگری نداد نشان
 همی به سندان اندر بنشاند پیکان را
 فریفته شده می گشت درجهان آری
 چنو فریفته گیتی مر ای  چنینیان را
 شما فریفتگان پیش او همی گفتید
 هزار سال فزون باد عمر، سلطان را

 کجاست اکنون آن فرّ و آن جاللت و جاه 
 که زیرخویش همی دید برج سرطان را 
 )برج سرطان، مثل بلندی و ارتفاع استد(
 بسود چنگش و فرسوده گشت دندانش

 چو تیزکرد براو مرگ چنگ و دندان را
دری  جا حکیم نا رخسرو، حجت خراسان، برسلذطذان غذزنذه 
تعریض دارد، بر فتوحات او، وآن روزگاری بود کذه مذحذمذود 
بزرگ، به عنوان شاهنشاه کشور خراسان، در پهنای قلمرو سیاسی 
وجغرافیایی ایران بزرگ، برای  سرزمی  پهناور فرمانروایذی کذرد 
وپس ازشکست ساسانیان به دست سپاه عرب، نخستی  شاهنشاهی را 
در گسترۀ  پهناور ساسانیان ،  اولی  بنیادگذار ای  دولذت عذظذیذم 

 الشأن بود د
حکیم نا رخسرو نه تنهابرفتوحات یک جهانگشا که بطورطبیعی 
درروزگار که  متضم  کشتار و ا یت وآزار بیذگذنذاهذان بذود، 
اعتراض دارد، بلکه درد وی از رفتارمحمودبذزرگ بذا طذایذفذۀ 
اسماعیلیان، که آنان را به تبعیّت ازتمایالت خلفای عباسی، ملحذد 

 وقرمطی می نامید، نیز ظهورمی کندد 
سلطان غزنه که از خلفای بغداد، تنها اطاعت تشریفاتی ومذهبی 
داشت، زیرا خراسان ، از ظهوردولت طاهریان به بعد بذه عذنذوان 
کشورمستقل وآزاد از سیطرۀ بیگانگان برقلمرو خود حکمذروایذی 
 داشتند، دیگر ر  اطاعت تشریفاتی به آن مقام معنوی داشتند و 

بیشترازآن زیر تأثیرسیاسی ونظامی آن نبودند د سلطان غذزنذه در 
خصومت با اسماعیلیان که آنان را قرمطی می نامید و ملحد مذی 
پنداشت، به قول خودا، درنامه اا به خلیفۀ بغداد نگاشت که م  
انگشت درکرده ام وقرمطی می جویم که چون راست کرده آیذد 
بر دار کشیده آید د سلطان در پاسخ به خلیفۀ بغداد، ای  را نگاشت 

نگاشته آید، آنچه را درباب حسنک وزیر  »خرفت«تابه آن خلیفۀ 
 و امتناع او ازپذیرفت  هدیۀ خلیفۀ فاطمی مصر تذکاربه عمل آمد د 
یکباردیگر هم سلطان بزرگ غزنه خلیفۀ بغداد را تذهذدیذدکذرده 
بودکه به بغداد لشکر کشد وخاک آن را به غزنی  بیاورد وشریفی 

 دیگر را ازعباسیان برجای او بنشاندد    
البته بایدگفت که پس ازمرگ سلطان محمود، نظرشخص 
سلطان مسعود وخصوص تحریکات درباریانذش چذون ابذوسذهذل 

 زوزنی، سبب شدتاآن وزیر نامدار دربلخ به دار کشیده آید د
بایدگفت که مخالفت حجت خراسان حکیم نا رخسرو با 
شاهنشاه غزنه، نه  ر  به خاطرآن بودکه او جهانگشای بزرگذی 
بود، وهرجهانگشایی خواهی و نخواهی کشتارهایی در پی داشت، 
بلکه حجت خراسان، به خاطر رفتار سلطان غزنه دربرابر اسماعیلیه 
که پیروان خالفت فاطمی بودند، نیزاثرداشت، و درنذظذرحذکذیذم 
خراسان، اینکه به قول او ظاهریان، پیروان مذهب اسمعیلی را بذه 

 الحاد متهم می کردند، نیزمایه خصومت و آزردگی بود :
   نام نهی اهل فضل و خرد را 

 رافضی و قرمطی و معتزلی                         
نام نهادن اسماعلیان به قرمطی که سلطان ازآنان به ای  نام 
یادمی کرد، اشاره به جنبش قرمطیان بود که دراول شاخه یذی از 

 اسماعیلیان بودندد
ای  شاخه از اسماعیلیان به سبب اعمال زشت وقبیح آنذان 
ازجانب اسماعیلیان نکوهش شدد پیشوای ای  طایفه مردی بودبه نام 
حمدان االشع  که پیروان او به اعمال زشت ونکوهذیذده دسذت 
بردند، اورا به سبب آن که گام های کوتاه برمی داشت، قرمطذی 
نامیدند، که برخاسته ازنوعی خط نگاری که حرو  را به  ورت 
کوتاه می نگاشتند گرفته شده است د ابوسعید الجّنابی رهبربذزرگ 
ای  طایفه بودکه به اعمال قبیح دست زد، وپس از او ابوطاهرابذ  
ابوسعیدجنّابی برکاروان حاجیان در راه مکذه حذمذلذه مذی بذرد 
وحاجیان را اسیر وداشته های شان رابه غارت می برد د او دریکی 
ازحمالت خویش دوهزار مرد حاجی و هفت  دزن را اسیذرکذرد 
وباخود بردد او برشهرمکه حمله برد و حاجیانی راکذه در حذال 
طوا  بودند، گردن زد، ودستور داد تااجساد آنان را درچاه زمزم 
بیفگنند، و پوا خانۀ کعبه را پاره پاره کرد وبه سپاهیذان خذود 
بخش نمودد اوحجراالسود را شکست وبا خودبه منطقۀ هجر برد و 

 بیست ودوسال آن را درآن منطقه نگه داشتد
عبیداهلل المهدی بنیانگذار خالفت فاطمیان، طی نامه یذی 
اورا نکوهش کرد واز ای  تاریخ اسماعیلیه به سبب اعمال نکوهیدۀ 
قرمطیه ازآنان تبراء جستندد عبیداهلل المهدی بانکوهش ای  اعمذال 
زشت، از او خواست تا هرچه زودتر حجراالسود را به جایگاه آن 
برگرداندد استعمال کلمۀ قرمطی براسماعیلیه از باب اهانت به ایشان 

 به سبب اعمال زشت قرمطیان به کاررفته است د /
************* 

دهد که ایتال  مخفی بی  طالبان و  گیری سوق می را به ای  نتیجه
جریان ا لی مقاومت شکل گرفته که هدفش تضعیذف جذریذان 

تواند بذاشذد تذا در آیذنذده مذانذع  ازبیکی طالبان در شمال می
تواند بذه واقذعذیذت  هاشوندد ای  تعبیر هم می  گیری ازبیک قدرت

های  ای برای ترکیه باشد تا تالا تواند بهانه نزدیک باشد و نیز می
 ایران را نقش برآب کندد

توانذد  البته ای  احتمال زمانی به واقعیت نزدیک بوده می
های مذردمذی  فرض بگیریم که درواکنش که ای  موضوع را پیش

تبار طالبان در شمال، دست تذرکذیذه  علیه بازداشت فرمانده ازبیک
خواهد به زعم خودا از یذک تذوطذیذه  است و ای  کشور می

جلوگیری کندد البته حتی اگربح  دخالت ترکیه هم دربی  نباشد، 
توان ای  احتمال را درنظر گرفت که بعد از مذاکره تذهذران،  می

های مقاومتی الزم  کنند، با نزدیک شدن به تاجیک طالبان فکر می
 ها وجود داشته، پس گرفته شودد است که امتیازاتی که به ازبیک

ای  سیاستی بود که غنی از آن زیاد استفذاده کذردد ایذ  
سیاست بر ای  ایده استوار است که از سه قوم عمده غیرپشتذون، 
 یکی را در کنار خود داشته باا و دوتای دیگر را سرکوب ک !

به هرحال تحوالت اخیر فاریاب پایان خاموشی و آرامش 
چند ماهه پس از تسلط طالبان بر کشور استد پس از ای ، ناآرامی 
در نقاط دیگری از کشور با رنگ و شمایل تحوالت فاریذاب بذه 

قومی تاریخش منقضذی شذده  وقوع خواهد پیوستد حکومت تک
های اجتماعی تفسیرها از تحوالت فاریاب کذامذال  استد در رسانه
 قومی است د 

 ) ادامه در ستون دوم  فحۀ چهارم (

 رستم روشنگر
 آیا تحوالت فاریاب 

 به مذاکرات تهران ربطه دارد؟
در حال حاضر دو جریان تحت نام مقاومت علیه طالبذان 

 فعالیت سیاسی دارد :
یک جریان تحت رهبری مسعود ثانی)احمد مسعذود(  -2

رودد ای  جریان دفاتر  است که جریان ا لی مقاومت به شمار می
رسمی در دوشنبه، تهران و واشنگت  داردد ای  جریان سذخذنذگذو، 

الملل داردد ای  گروه رهذبذر  تشکیالت رسمی و مسوول روابط بی 
دارد و مسوول بخش نظامی داردد ای  گروه شاخه نظامی دارد و 

والیت رهبذری  22های مقاومت را در  عمال فعالیت نظامی چریک
های ضد طالبان دارد و به ای  گذروه  کند و همه روزه عملیات می

کندد طالبان با وجود انکار جبهه مقاومت، اخذیذرا  تلفات وارد می
ای به تهران فرستاد تا با جبهه مقاومت به رهذبذری  هیات بلندپایه

ها، اعترا  تذلذخ  د ای  اقدام طالبان را بسیاری مسعود گفتگو کند
طالبان به موجودیت جبهه مقاومت و جدی گرفت  آن به عذنذوان 

 اندد یک رقیب جدی نظامی تعبیر کرده
جریان سیاسی دیگری نیز تحت نام جبهه مذقذاومذت -2

فعالیت سیاسی داردد ای  جریان تا کنون فعالیت رسمی نذدارد و 
معلوم نیست که دفتر رسمی و مرکزی آن کجا اسذت، رئذیذس و 

گران  رهبر آن کیستد اعضای عمده ای  جریان را عمدت  سیاست
های پیشی  حکومت غنذی و  منتسب به جریان مقاومت اول، مقام

دهندداز رسذول  شماری از رهبران سیاسی مخالف طالبان تشکیل می
سیا ، عطا محمد نور، محمد محقق، کریم خلیلی، عذبذدالذرشذیذد 
دوستم، امراهلل  الح، یونس قانونی و حتی حنیف اتمر به عذنذوان 

شودد ای  جریان تا کنون سذروسذامذان  اعضای ای  جریان یاد می
کندد چندی قذبذل  ندارد و روش  نیست که چه مسیری را طی می

های یاد شده منتشر شد که در آن ادعذا  ای از ادرس چهره اعالمیه
شده بود که یک شورا تحت عنوان شورای رهبری مقاومت ایجاد 

 ها هستندد شده استد اما واضح نشد که رئیس و اعضای آن کی
در مورد جریان دومی سه دیدگاه وجود دارد : بعضی ها 

های حکومت غذنذی  گویند که ای  جریان ادامه طرحها وبرنامه می
های  گویند که چهره ها می علیه جریان ا لی مقاومت استد بعضی
اند که بعد از قدرت گرفت   سیاسی منسوب به ای  جریان، کسانی

های اجتماعی و سیاسی شان در خذطذر  ها و موقف طالبان، دارایی
نابودی قرارگرفته ودرتالا اندکه ازطریق علذم کذردن بذحذ  

های خود را از طریق معامله با طالذبذان  مقاومت، جایگاه و دارایی
هذا امذا  احیا کنند یا از نابودی کامل جلوگیری کننذدد بذعذضذی

گویند که ای  جریان در واقع در خدمت اهدا  کشورهذایذی  می
چون هند، ترکیه، امریکا، روسیه، پاکستان وددد هستذنذدد ایذ   هم

کشورها با آرایشی از نیروهای مخالف طالبان، در  دد تشذکذیذل 
شمول یاد  حکومت ایتالفی هستند که از آن به عنوان حکومت همه

 شودد می
باید گفت که تا کنون جریان دومی، رابطه خود را بذا 
جریان اولی تعریف نکرده استد گاهی بعضی از اعضذای ایذ  

زنند و گاهی اظهاراتذی  جریان در حمایت از جریان اول حر  می
توان آن را در تضاد با جریان ا لی تعبیر کردد انگار  دارند که می

اند که به جریان ا ذلذی  اعضای ای  جریان تصمیم جدی نگرفته
تذوان  و ل شوند و یا مسیر جداگانه را طی کنندد در واقذع مذی

گفت که جریان دومی در میان جریان ا لی مقاومت و طذالذبذان 
 شناور است و نقطه اتکای مشخص نداردد

بذیذنذی  سه احتمال در مورد آینده ای  جریان قابل پذیذش
آیند؛ همه اعضا به  است: همه اعضای ای  جریان با طالبان کنار می

شوند؛ بعضی از اعضا به طالبان و  جریان ا لی مقاومت و ل می
 پیوندندد بعضی به مقاومت می

که کدام از احتماالت فوق محقق خواهد شد، بستگی  ای 
های جریان ا لی  های طالبان، به جا به به چند عامل دارد: به جا به

مقاومت، به چگونگی انکشا  تحوالت سیاسی، به تصامیم فردی و 
 به تصامیم کشورهای  یدخل و  ینفو د
های  توان رابطۀ بی  ناآرامی حاال با توجه به نکات باال می

اخیرفاریاب و مذکرات اخیرطالبان وجریان ا ذلذی مذقذاومذت 
درتهران پیدا کردد ایران در یک اقدام ابتکاری غافلگیر کنذنذده، 
طالبان را با جریان ا لی مقاومت به مذاکره کشاندد هرچندگفتذه 

نتیجه بوده اماکشورهای  یدخل بویذژه  شده که ای  مذاکرات بی
اند که مبادا توافقات پنهانی بی  جریان  ترکیه احتماال نگران شده

ا لی مقاومت و طالبان شکل گرفته باشد کذه در ایذ   ذورت، 
جویانه  د در واقع تالا  لح دانند ها آن را به زیان خویش می ترک
ها از سوی تمامی کشورهای  یدخل معروض بذه سذبذوتذاژ  ایرانی

است و در ای  راستا ترکیه و پاکستان رقیب جدی ایران به شمذار 
 روند د می

تذبذار  ها، بازداشت فرمانده اوزبیذک به احتمال زیاد ترک
ای ازتوافق پنهان طالبان وجریان ا لذی  طالبان درفاریاب را نشانه

 مقاومت تفسیرکرده باشندد چنی  تفسیری ترکیه)ستون دوم(
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 هفته نامۀ امید 0101شمارۀ  صفحۀ  ششم 

ومجبورگردندکه رژیم غیرانسانی وددمنشانۀ طالبان رابه رسمیت بشناسند 
 یااینکه باآن داخل معامله شوندوکمکهای مادی نمایندوپول بدهندد
پاکستان بحدی پالن تسلط همه جانبه رادرافغانستان درموجودیت طالبان 
روی دست داردکه قرارگزارا خبرنگارنیویارک تایمز، درهمذان 
روزاول اشغال کابل، دوگروه طالبان یکی به ریاست امنیت ملی ودیگری 
به وزارت مخابرات هجوم بردندد مامورینی که درآن ادارات نوکریوال 
بودند میگویند ما باالی وظیفه بودیم که بدون آگذاهذی گذرو  
ازتفنگداران با پیراه  وتنبان و ریش ولنگوته داخل شدندوباعجله داخل 
دفاترخاا وزارت شدند، همه دوسیه هاواسناد رابشمول کست ها، 
کمپیوترها، سی دی هاوفلم هارا با احتیاط زیاد جمع کرده باخود بردندد 
آنهابا اینکه شباهت به طالبان داشتندولی هیچکدام آنهاطالب نبودند، 
فارسی وپشتونمیدانستند وباماهیچ گپ زدندحتی سالم علیک هم نگفتند، 
آنهامیان خودبه ندرت گپ میزدند، آنهم به زبانی که بیشترا انگلیسی 

 بودد
ای  حقیقت مسلم است که طالبان مولودتالشهای سازمانهای جاسوسی 
سی آی ا و آی اس آی میباشند، اماهد  ای  دوسازمان درموجودیت 
طالبان ازهم فرق داردد آی اس آی بخاطری طالبان راپرورا داد، حمایه 
وتقویه و مسلح نمودوتعلیمات نظامی داد تابواسطۀ آنهاشعله های جنگ 
وبی امنی رادر افغانستان برای همیشه مشتعل نگهدارد وای  کشوررا به 
یک کشوربی ام ، عقب مانده بازندگی قرون وسطایی، فاقدسیستم تعلیم 
وتربیه، بااقتصاد ورشکسته ومحتاج تبدیل کند، استقالل سیاسی آنراازبی  
برده وتسلط نظامی خودرا درآن حاکم سازد، وسرانجام به شعبه یی 
ازشعبات قبایلی خود مذبذدل سذازدد چذنذانذچذه ایذ  هذد  
درگفتارپرویزمشر  رئیس جمهور سابق بخوبی انعکاس یذافذتد 

تمام خونریزیها، تمام قتلها  «گفت  2222اوبعدازسقوط طالبان در
وویرانیها که درافغانستان طی چندسال اخیر  ورت گرفت، مسئولیت 
آن بدوا احمدشاه مسعوداستد اگر اونمی بذود ایذ  جذنذگ 
وخونریزیها ورت نمیگرفت، افغانستان باپاکستان دریک کنفدریش 
جزء  وبۀ پنجم سرحدی پاکستان میشدومردم آن به ام  وآرامش 

  »زندگی میکردندد

اما دانست  هد  سیا از ایجاد طالبان خیلیهامشکل است وبُعد چندی  جانبه 
داشت،که دروهلۀ اول ازبی  بردن اسالمگرایی شدیدی بودکه درزمان 
اشغال افغانستان توسط قشون سرخ اوج گرفته بود، وتعدادوسذیذع 
افراطیون ازکشور های مختلف زیرچتر اسالم وجهاد درپاکستان جمع 
کرده شده بود وبرای جنگ بداخل افغانستان فرستاده میشدندد طی ای  
مدت تبلیغات وسیعی به نفع اسالم ومجاهدی  درمطبوعات جهان غرب 
 ورت میگرفت که سبب برجستگی اسالم برای آزادیخواهی شده بود 
وبعدازشکست عساکرسرخ از افغانستان، فروپاشی شوروی، نه تنهابرای 
موجودیت آن جوا و خروا اسالم واسالم گرایی ضرورتی احساس 
نمیشد بلکه بحی  خطرجهانی تلقی میگردید وباید ازبی  میرفتد طالبان 
بااعمال خش  و غیرانسانی، شکنجه هاوا یت وآزار مردم افغانستان، 
سنگسارکردن زنان ودست بریدنها، محاکمات  حرایی، محو هرنوع 
تمدن وپیشرفتی که از غرب منشأگرفته بود، تطبیق افکارعقبگرایانۀ 
قرون وسطایی ومظالم آنها، زن هاتحت عنوان تطبیق قانون شریعت 
اسالم، توانستند ضربات سنگی  وجبران ناپذیربه آیی  مقدس اسالم 
واردنمایند وچهره خش  وخصومت ددمنشی، بربری، عقبگرایی وضد 
 تمدن رابه آنان بدهند، ایشان تروریزم را جزء اعمال اسالمی کردند د
قبل ازشکست قشون سرخ وفروپاشی شوروی، تروریزم رابه ندرت به 
اسالم ارتباط میدادند ودرمطبوعات غرب چیزی ازآن دیده نشده استد 
بعدازآن در اثر اعمال خش  وضدبشری طالبان، القاعده وداعش اکثراً 
اسالم وتروریزم پهلوی هم  کرمیشوندد بطورمثال عمل انتحاری که یک 
عمل ضداسالمی، ضدانسانی وخش  وبربریت وکفرمطلق است، گلبدی  
حکمتیار دریکی از مصاحبه هایش آنراتمجید کرد وبه آن مرتبت ومقام 
اسالمی داد واستشهادی معرفی اا کرد ! حنیف حقانی وزیرداخلۀ 
طالبان در حبتی درلوگردرماه اکتوبر درجمع کثیری ازطالبان گفت: 
ماکه امروز به ای  مقام ومنزلت رسیده ایم، ازبرکت قربانی آنهاییست 
که واسکت مملو ازموادمنفجره رابه ت  کردند و خود رادرمیان دشم  
منفجرکردندد مقامات طالبی دراکتوبرسال گذشته مجلسی دربال روم 
هوتل انترکانتیننتل کابل دایروازانتحاریهای شان یادبودکردند، ازفامیلهای 
انتحاریهاتقدیر نموده وبرای هرفامیل انتحاری ده هزارافغانی ویک نمره 

 زمی  بخشیدند !
ای  جزئی ازفعالیتهای طالبان وهمتا وهم پیمان شان گلبدی  است برای 
امتزاج تروریسم بااسالم د طالبان به حدی درامتزاج تروریسم بااسالم فعال 
اندکه واحد نظامی بنام قطعۀ بدری دارندکه درآن انتحاریان بسیج، )بی( 
تربیه وپرورا می یابند وقوماندان ای  قطعه به نام مولوی حمداهلل 
مخلص) لعنته اهلل علیه( بود که دردورۀ اول طالبان والی پکتیا وبعدوالی 
خوست شد ودردورۀ دوم طالبان بحی  قوماندان امنیۀ کابل مقررشدد 
ای  انسان جهنمی که خون هزاران طفل، زن، مرد وپیر وجوان بیگناه 
دردستهای کثیف اوبوده، بتاریخ دوم نوامبر در یک حملۀ انتحاری طالبان 
داعشی توسط انتحاری که خودا تربیه کرده بود، کشته شدد لعنت خدا 

 به ای  انسان کثیف و قاتل باد !
هد  دیگربُعداقتصادی داشت برای بهره برداری ازحوزه های نفت 
وگاز آسیای میانه که کمپنی بریداس ارجنتاینی وکمپنی یونوکال 
امریکا تالا کردندتا ازطالبان برای ای  منظوراستفاده کنندکه بجایی 
نرسیدد جالبست که درطرح یونوکال، تطبیق پروژۀ بهره برداری، که 
دولت امریکا سخت به آن عالقمندبود، بدون برسمیت شناخت  رژیم 
طالبان توسط امریکا ناممک  بود، زلمی خلیلزاد برای تدوی  ای  برنامه 
وترتیب طرح مذکور ازطر  یونوکال استخدام شدد احتماالً خلیلزاد که 
ازهمان آوان طرفدار سرسخت تحکیم حکومت طالبان بود، حذتذی 
پیشنهادکرده بودکه به آنها خوشۀ زیتون پیشکش گرددد دری  طر هم 

 یکجانبه وبه نفع طالبان عمل کردکه سبب ناکامی پروژه شد !
 (0هد  سومی نه نهایی از ایجادطالبان، تولیددردسر)بقیه در فحۀ

 نیوجرسیانجنیرعبدالّصبور فروزان                         

 (0) کرزی ، احمدزی و طالبان
از دیرزمانی به اینطر  تالشهای پیگیری به نذفذع طذالذبذان، 
مساعدکردن زمینه های شرکت یاغصب قدرت واعطای هویت سیاسی 
برای آنهادر خارج کشور ازطریق ایاالت متحده وپاکستان، ودرداخل 
توسط کرزی، غنی احمدزی و گروه متعصب مربوط شان که درارگ 
النه کرده بودند، وشامل آقایان محب، فضلی، داوؤد سلطذانذزی، 
زاخیلوال، سالم رحیمی، حنیف اتمر، میرزکیوال، جمعه همدرد، زلمی 

 ویسا وتعداد دیگری از متعصبی  میشد، جریان داشتد
تالشهابه نفع طالبان درادارۀ ترمپ بیش ازهروقت دیگر اوج گرفت و 
برای خوشنامه طالبان، ازحمالت انتحاری آنهادرشهرکابل وقتل وکشتار 
آنهادر والیات کشورچشم پوشی می شدد آقای پامپئو و خلیلزادعملیات 
انتحاری طالبان رادرغرب کابل کارداعش دانسته نه کارطالبان، درحالیکه 
ریاست امنیت ملی اسنادی راکه موئیدعمل طالبان بود وازآن  حنه های 
انتحاری به دست آورده وارائه کرده بود د یکی ازتالشهای ادارۀ ترمپ 
دعوت طالبان به کمپ دیوید بودکه جان بولت  بعنوان اعتراض که 
نبایدبا گروه تروریستی طالبان چنی  معامله شود، ازسمت مشاورامنیت 
ملی امریکا استعفا کردوای  عمل راتوهینی برای ملت بزرگ امریکا 
شمرد، و ادارۀ ترمپ ازاجرای ای  کارکه جزوتالشهای خلیذلذزاد 

 درچوکات مذاکرات دوحه بود،  رفنظرکردد
خلیلزاد که بااهدا  گروه النه کرده درارگ دروجودطالبان همنوا بود، 
با داشت  موقف خاص درادارۀ ترمپ، درتسریع پروسۀ به قدرت رساندن 
طالبان نقش بارز وحیاتی داشت، محصول همۀ ای  تالشهاتوافقات چهار 
 فحه یی دوحه میباشد، که طالبان رابقدرت رساند وشیرازۀ زندگی 
مردم ما راازهم پاشید وملیونهاانسان بیگناه اعم از زن ومرد وطفل، پیر 

 وبرنا رابه پرتگاه نیستی فرو بردد
آنچه دری  توافقنامه درج است ودرمعرض عام گذاشته شده، همه برای 
مساعد سازی زمینه های قدرت گیری طالبان استد مثال به اساس آن بود 

بکلی  2222که ترمپ اعالن کردکه عساکرامریکا به تاریخ اول ماه می
از افغانستان خارج میشود، تعزیرات وضع شده ازطالبان برداشته شد، 
نامهای سرکرده های ای  گروه ازلیستهای تروریستی و سیاه زدوده شد، 
بردولت افغانستان فشارانداخته شدتا پنج هزارطالب جانی وانتحاری رااز 
زندانهارها نماید ودولت عمال به حاشیه رانده شدد شرایط مضحکی چون 
حمله نکردن طالبان برعساکرامریکا حی  خروج، که بدون آنهم طالبان 

جنگ نمیکردند و اینکه طالبان تروریستهارا 2220باامریکاییها ازسال
درافغانستان جا ندهند، که خنده آوراست چون خود طالبان گروه 
تروریستی اندد مضحک تراینکه دری  توافقات ازطالبان تقاضای)کاهش 
خشونت(!؟ شده بودکه به منطق جورنمی آیدد زیراخشونت خشونت 

 است چه کم باشد چه زیاد !
هد  آن تقاضا شعله ورنگاهداشت  شعله های جنگ توسط طالبان بودد 
جالب اینست که دری  موافقتنامه مواد ومقرره یی دیده نمی شودکه 
مانع اشغال نظامی شهرها ووالیات وپایتخت توسط طالبان می شدد ای  
توافقات به اندازه یی یکجانبه وبه نفع طالبان دیزای  شده که اکثریت 
سیاستمداران بزرگ جهان آنرا مذمت کرده وحتی سیاسیون امریکا 

 Mc Masterنیزآنرا بی مفهوم، ناقص وغیرعادالنه خوانده اندد 

نام نهاده  »موافقت نامۀ تسلیمی «مشاورامنیتی درادارۀ ترمپ آنرا 
 است !

هنوز اکثرسیاسیون ودولتمندان امریکا بصورت دقیق هد  تالشهای 
امریکا را به نفع طالبان درک نکرده اند ودرتوافقات دوحه چیزهای 
مخفی گنجایده شده که بیشترمردم وحتی سیاستمداران شان هم از 
آنهاآگاه نیستندد ای  توافقات که جفایی برحق مردم افغانستان است 
زمینۀ خروج عساکرامریکا وبقدرت رسیدن طالبان رامساعد ساختد 
امریکااعالن کرد که میدانهای هوایی بگرام و قندهار و دهدادی را تخلیه 
کردند ولی تاکنون ازمیدان هوایی سبزوار)شیندند( حرفی زده نشده ونه 
حرفی زده میشودد نه امریکاییهاازتخلیۀ آن حر  زده اند ونه طالبان 
ازاشغال آن خوشحالی کرده اند ونه خبری وراپوری ازآن در مطبوعات 
استد ای  میدان یکی از میدانهای مهم ستراتژیکی ونظامیست که توسط 
روسهادرمنطقۀ ستراتژیک سبزوار، که حدودچهل کیلومترازایران فا له 

 دارد ساخته شده استد 
تاجاییکه دیده میشود هد  اساسی بوجودآوردن طالبذان تذوسذط 
کشورهای حمایه گر وتمویل گرآنها بدنام کردن اسالم ولطمه زدن 
برجامعۀ مسلمان است، چنانکه طالبان بااعمال زشت وغیرانسانی که 
درزیرچتراسالم انجام می دهند، قضاوت وبرداشت جوامع بشری رابه 
ای  باور آورده که دی  اسالم دی  خشونت وقساوت قلب استد ای  
خیانت وجنایت طالبان حتی طرزدید عدۀ ازمسلمانان مخصو ا آنهایی 
که زجر وا یت طالبان راچشیده اند تغییرداده وازکنج وکنارکشور 

اگر اسالم همی  است «وحتی جوامع اسالمی وقتا فوقتا شنیده میشودکه 
ای  مشکل عمدتاً دربی  جوانان مسلمان دیده میشودد  .»مرا ازاسالم تیر

حتی عدۀ ازمسلمانان رفتار خش  وظلم وتعدی طالبان را دیده به مسیحیت 
 ۱گراییده اند، چنانچه بااشغال مجددکشور توسط طالبان بیذش از

هزارهموط  مسلمان که به مسیحیذت گذرایذیذده انذد تذوسذط 
کلیساهاازافغانستان تخلیه شدند واکثریت آنهاکسانی اندکه یاخود توسط 
طالبان ا یت وآزار وشکنجه دیده اند یاخویشان و وابستگان شاند البته 

 فعالیت کلیسارادری  موردنمیتوان نادیده گرفتد
هد  ثانی ازایجادطالبان تولیدناآرامی، شعله ورسازی جنگ، ایجادبی 
امنی و بی ثباتی درجاهاییکه ضرورت می افتد، وایجاد دردسر ودلهره 
برای کشور های آسیای میانه، روسیه، چی  وایران میباشدد پاکستان 
طالبان رانعمت خدا داد برای حصول اهدا  ستراتژیکی وسیاسی خود 
ازافغانستان وهندوستان می داند وطی چهل سال بیشتری  منفذعذت 
رابااستفاده ازی  گروه بدست آورده و از آنهادرتضعیف دولت افغانستان، 
اشتعال همیشگی جنگ وویرانی ، ایجادناامنی، قتل وکشتارمردم بیگناه 
 وورشکست اقتصاد ملی افغانستان استفادۀ اعظمی نموده ومینمایدد 

پاکستان نه تنهادشم  سوگندخوردۀ مردم وخاک ماست بلکه ای  
سال پیش به منظور ایجاد دشمنی باوط  ومردم ماتاسیس شدد ۱0کشور

انگلیس بیذ   »تفرقه اندازوحکومت ک «ای  کشورروی سیاست 
هندوستان و افغانستان ساخته شد واز همان آغازپیدایش عداوت ودشمنی 
دررأس مشی سیاسی هررهبرپاکستان گنجانیده میشودد شذدت و 
ضرورت ای  دشمنی را برای دولت پاکستان میتوان ازگفتارجنرال 

تا زمانیکه کابل درشعله های آتش «ضیاالحق دریافت که میگفت : 
طرزتفکر خصمانه ونیت شوم زعمای  »نسوزد پاکستان آرام نمیشودد

پاکستان رامیتوان ازگفتارنوازشریف درک کردکه درمحکمۀ الهور 
اگرم  هیچ خدمتی به پاکستان نکرده ام، ولی «برای برائت خود گفت:

یک خدمت بزرگ نموده ام وخطری راکه از طر  شمال متوجه 
منذظذورا خذطذراردوی  !»پاکستان بود برای همیشه ازبی  بردم

مقتدرافغانستان بودکه دراثر تالشها، بهانه جوییها ولجاجت گلبدی  
حکمتیار بهمکاری وهدایت نظامیان پاکستان بعدازسقوط دولت نجیب 

 ازبی  برده شدد
اکنون که یکباردیگراردوی مجهزکشور دراثر تالشهای اشرفغنذی 
احمدزی از هم پاشید وکشورتوسط طالبان اشغال شد، نظامیان پاکستان 
یکباردیگربه هد  دیرینه ونامقدس خودرسیده اند د غنی احمدزی 
اردویی راکه حا ل زحمات وتالشهای بیست سالۀ یک  دوچهل 
کشورجهان بود وازنگاه تجهیزات و مهمات جنگی غنی تری  اردو 
درتاریخ افغانستان بود، به نفع پاکستان وبه خاطر پیروزی طالبان ازهم 
پاشاند وقصداً نیست ونابودا کردد بیایید اعترا  اورا دری  مورد 

شما فکرکنید اگر م  امرجنگ  «اززبان خودا بشنویم که گفت:
رامیدادم طالب درمقابل تنها کوماندوها هم مقاومت نمیتوانستند چه 

  ».رسدبه قوای هوایی وقول اردوها 

برای نظامیان پاکستان طالبان متاعی پرارزا وحیاتی میباشند، که 
حمایت، تقویت نظامی ومالی آنهارا فرض غی  خودمیدانندوبرای 
جلوگیری از سقوط شان درروزهای اول اشغال کابل سی ملیون دالربرای 
مصار  نظامی ولشکری آنان فرستادد ای  درحالیست که ملت پاکستان 
خوددرفقر وفاقه بسرمیبردد ارزا طالبان رابرای پاکستان رامیتوان 
ازگفتارجنرال حمیدگل رئیس سابق آی اس آی درک کردکه گفته 

مردم پاکستان باید بدانند که اگرزن هذای خذودراازدسذت  «بود: 
 بدهندآنقدرمشکل نیست که طالبان راازدست بدهند(!

اکنون که نظامیان پاکستان بااشغال کابل توسط طالبان به هد  ناپاک 
دیرینۀ خودرسیده اند، تالشهای همه جانبه رابه سطح جهانی ومنطقوی 
برای استحکام رژیم خون آشام وغیرانسانی طالبان براه انداخته، نقابی 
بروی آنهاپوشانده اندتاچهرۀ خش  وماهیت ظالمانۀ آنهاراپنهان کنند 
تاباشدکه مردم جهان را فریب دهند وزمینه های برسمیت شناخت  رژیم 
خونخور طالبان رامساعدسازند، که چندان کاری نیفتاده وسیلی ناامیدی 

 بروی خود خورده اند د
که طالبان کابل رااشغال نمودند، زندگی درکابل دراثر  200۱درسال

جنگهاوراکت پراگنیها سخت ورقتبار بود، مردم به کمبود شدیدمواد 
ارتزاقی ومحروقاتی دچاربودند وزندگی پرعسرت در سراسرکشور 
بخصوص درکابل بودد گلبدی  باهمکاری وهدایت آی اس آی برعالوۀ 
اینکه شهرکابل راموردحمالت ظالمانۀ راکتی خود قرارداده بود، راههای 
موا التی رادرچهارآسیاب لوگر در میدانشهر توسط قوماندان امان اهلل 
ودر سروبی توسط قوماندان زرداد برای شهریان کابل مسدودکرده بود 
واجازه نمی دادکه حتی یک سیرآرد، روغ  یا زغال بکابل برسدد وقتی 
طالبان به حومۀ کابل رسیدند عی  پالن راکه طرح پاکستان بود مرعی 

راکت بزن ومردم رابه مضیقۀ اقتصادی، غذایی «االجر اقرار دادند 
ای  هدایت آی اس آی برای گلبدی   »قراردهید تامملکت سقوط کندد

 وطالبان بودد
بقدرت رسیدند پاکستان فذوراً  200۱ولی وقتی طالبان درسپتمبر

ششصدهزار ت  آرد، روغ ، برنج، تیل پذتذرول، تذیذل خذاک، 
موادمحروقاتی زغال وچوب وسایر موادارتزاقی ومحروقاتی رابکابل 
روان کردکه قیمت ای  مواد بصورت سرسام آوری پایی  افتذیذد 
وپاکستان سرحدات خودرا بازکرد ورفت وآمد رابدون قید وشرط 
وپاسپورت اعالن کردد ای  یک نوع نمایشی ازجانب پاکستان بودکه 
گویاباآمدن طالبان ارزانی وفراوانی شدد ای  کمک بخشی ازسی ملیون 
دالری بودکه عربستان سعودی درآنزمان دراختیارپاکستان برای استحکام 
رژیم طالبان گذاشته بودد درآن زمان پاکستان وطالبان ازنگاه پولی 
تشویشی نداشتند زیرا ضروریات پولی طالبان توسط سعودی وامارات 

 عربی به هدایت امریکا مرفوع میشد د
اکنون زمامداران پاکستان برای رسیدن به ای  هد  خویش، سیاست  

دری  مورداتخا  نموده بودند، رویدست  200۱متضادی باسیاستی که در
اگست پاکستان سرحدات  2۱گرفته استد بااشغال کابل توسط طالبان در 

خودرابروی مردم افغانستان واموال تجاری افغانستان بست، مواد تجاری 
رااجازه ندادکه از پاکستان به افغانستان وبالعکس برودکه درنتیجه قلت 
موادارتزاقی ومحروقاتی درافغانستان بخصوص کابل ایجادشد، قیمت 
هاسرسام آور بلندشد وازطر  دیگر انگور ومیوه جات تازه وخشک 
تاجران افغانستانی که باپاکستان و دیگرنواحی جهان میرفت در  بنادر 
گدام شده، گندیده وتلف شدندکه ضربۀ شدیداقتصادی به کشتکاران 
وتاجران کشور بودد ای  عمل پاکستان سبب فقر وبیچارگی وقحطی 
وقیمتی بیشتر درافغانستان شدد سیاسیون پاکستان ای  فقرو بیچارگی 
مردم راچون آلۀ برای فشارآوردن برکشورهای  لحدوست ومجامع بی  

 المللی درجهت برسمیت شناخت  رژیم طالبان استفاده مینمایندد 
مقامات بلندپایۀ پاکستان بشمول  دراعظم عمران خان، وزیرخارجه  

محمودقریشی، مشاورامنیتی ونمایندۀ پاکستان درملل مذتذحذدبذه  
تالشهاوالبی گریها به نفع طالبان آغازنموده اندداینها حالت فقر وبیچارگی 
مردم افغانستان راکه خود زادۀ آن اند، چون پیره  پرخون حضرت 
عثمان در هرجلسه وگردهمایی بی  المللی ومنطقوی بحیذ  یذک 
فشارروحی وروانی به رخ مردم جهان میکشندتا احساس بشری مردم 
 جهان راتحریک نمایندو آنهارا دریک مضیقۀ اخالقی و بشری قراردهند  
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سذازمذان مذلذل «اسد درتویتی نوشت که  20سرمنشی روزجمعه
متحدخود رابه تحقق و پیشبرد  لذح، ایذجذادفذر ذت وحذقذوق 

خذانذم  »بشربرای همگان وعدالت در افغانستان متعهدمذی دانذدد
 ۱/22نانابامو هوتا وزیرخارجۀ نیوزیلند تازه بیان داشت که معادل

ملیون دالر به عنوان کمک بشردوستانه برای معاونت بذه مذردم 
آسیب دیده ازجنگ وبحران در افغانستان اختصاص داده استد او 
درتویتی  تذکاردادکه به مبلغ سه ملیون دالرنذیذوزیذلذنذدی رابذه 
کمکهای بشردوستان به موسسات هالل احمر ونمایندگذی دفذتذر 
پناهندگان سازمان ملل درافغانستان کمک میکندد  البته آسترالیانیز 
وعدۀ همکاری داد، باچندکشور دیگر برای اسکان موقت گروهی 

 ازافغانها اعالم آمادگی کرده اندد 
ای  درحالیست که حتی هنرمندان سرشناس وفرهنگذیذان 
نامدار جهانی ازجمله درهمی  هفته خانم آنجلینا جوبی ابذرسذتذارۀ 
هالیوود ستارۀ سینمای امریکا دراولی  پستش بعدازمشکل رخ دادۀ 
اخیر درافغانستان نوشت: پس ازآنچذه درافذغذانسذتذان رخ داد، 
شهروندان ای  کشوردرحال ازدست دادن توانایی هایشذان بذرای 
برقراری ارتباط باجهان خارج از شبکه های اجتماعی هستند و ای  
که آزادانه دیدگاههای شانرا بیان نمایند)م  به ایسناگرام آمذدم 
تاداستانهای آنانی راشریک کنم و دای آنهارابرسذانذم کذه در 
سراسرجهان برای بدست آوردن حقوق اساسی وبشری شان مبارزه 
می کنندد( عکس اولی  پوست آنجلینا جولی حاوی پیام کتبی یک 
دخترجوان افغان است که به گفتۀ او پس ازتصر  کابل تذوسذط 
طالبان به اوفرستاده استد ای  دخترافغان نوشته:)ماهذمذه دارای 
حقوق بودیم، ماقادربودیم آزادانه از حقوق خود دفذاع کذنذیذم، 

آمدند ماهمه ازآنهاواهمه داریم وفکرمیکنیم  -طالبان -اماوقتی آنها
که تمام رویاهای مان برباد رفتد( وهمی  باع  شدکذه الجذرم 
درحدود دوساعت بعد ای  ستاره مشهورمعرو  به ایستاگرام آمذد 
وحدود دوملیون کاربروتعقیب کننده آنر)فالو( تعقیب کذردنذدد 
انجلیناجولی هنرپیشۀ نامدار هالیوود فعال حقوق بشر وفذرسذتذادۀ 
ویژۀ کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد وهمی  طور سفیرحس  
نیت سازمان ملل رادرکارنامه دارد، وبه افغانستان هم سفرهاکذرده 
وبارها مراتب همدردی وهمکاری خودرا بامردم مظلوم افغانستذان 
ابراز کرده است ، وشکر که هنوزهم تمکی  به انسان وانسذانذیذت 

 داردد
انسان فقط درقبال گفته هایش مسئول نیست بلکه درمقابل 

 بی تفاوتی هاوسکوت هایش نیز مسئول شمرده می شود د
 چو اندر نیستان آتش زدی           ز شیران بپرهیز اگر بخردی

 واقعاً )چه سخت نعره می زند گلوی سرزمی  م ( اهلل اکبر 
 از زاهد بی مغز تو مجو معرفت حق     

 کف از دل دریا چه خبر داشته باشد!
درای  روزهاکه هنوزبرای لیدرشپ وزعامت ملت درکابل 
تصمیم  ائب گرفته نشده، و بح  جریان دارد، آقای  بذیذح اهلل 
مجاهد سخنگوی ای  گروه که اولی  باربود چهره اا رسانه یذی 
شد ازقانون جدید رسانه ها یادنمود، وهکذا ازحکومت مشارکتی 
وهمه شمول نیزگپ هایی زدد گروه طذالذبذان رادیذوشذریذعذت 
رادرقندهار دوباره افتتاح نمودند وهکذا نشریذۀ مذعذرو )ضذرب 
مؤم ( نیزدرحال احیا است وگفته شده که تصمیم گذرفذتذه انذد 
کسانیکه مدتها سرنام پوهنتون ودانشگاه درجنگ وجدال بودنذد، 
واینکه میدان هوایی کابل دوباره میدان هوایی کابل باشد نه میدان 
حامدکرزی، امکان دارد میدان هوایی کابل بنام میذدان هذوایذی 
ابوهریره وپوهنتون کابل )غته مدرسه( نامگذاری شود وبذه ایذ  
ترتیب طومار )جمهوریت توب( و)باباتذوب( خذتذم شذود !او 

 گریزتوب وفراری توب نهادینه شود !
نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد کذه در 
ای  ماه دوبار سرافغانستان تشکیل شده بود، یکی قبل ازسذقذوط 
کابل ودیگرا بعداز سقوط کذابذل وخذالءقذدرت وانذارشذی 
بوجودآمده ناشی ازآن  ورت گرفته بود، یادآورشده است کذه 
افغانستان النۀ تروریستهادیگرنشود واجازه داده شود که افغانهاکه 
میخواهند وط  راترک کنند خارج بروند)ای  شد فیصله وگذپ( 

 ۱2شورای امنیت ملل متحد! به راستی ازبد بدترا توبه ! درلیست
نفری که باغنی احمدزی دردوهلیکوپتر فرارکردند، یک زن کذه 
روالغنی بوده وسه نفرسرشناس باغنی)حمداهلل محب، فضل محمود 
فضلی و وحید عمر( بوده ودیگران همه بادیگاردهای نزدیک بذه 
دفتراحمدزی، اما درای  لیست شاه حسی  مرتضوی ماسذت مذال 
ولطیف محمود مسکه مال نبودند، بعدا لطیف محذمذود درمذیذدان 
هوایی کابل دیده شدکه هردم شهید ایستاده بود و ممک  در دل 
میگفت درحصۀ فرارغنی احمدزی که ای  فرار عمق ستراتذژیذک 
وط  دوستی شان رانشان میدهد ! براستی چه وعده ها غنی دادکه 
امان اهلل خان پروژه هایش راتکمیل می کنم، او اهل گریز بود م  
اهل گریز نیستم ! اماخودا گفت که یادداشت هذا ولذب تذا  
وکاالهایش را برده نتوانسته ! ای  درحالیست که سه بادیگارا به 
مشورۀ معصوم ستانکزی از ارگ غنی فرارکرده و آنان ازکشذور 
نرفته وطبق گفتۀ معصوم ستانکزی وجنرال بادیگار بذه مذولذوی 

 تلفون کرده که از ارگ غنی فرار کرده وآنان فرا رسیدند !
 بلی، حاالکه جمهوریت توب وبابا توب و زلمی توب خاتمه یافت، 

 

 شمال کالیفورنیا                       مشتاق احمد کریم نوری

ملتی که ازچاله به چاه افتاده و 
 (2)درچهارسو چنواری می شود 

   در جهان نتوان اگر مردانه زیست 
 جان سپردن همچومردان زندگیست
زمامداران افغانستان باید ازحرکات پوپولیستی)عوام 
فریبانه( فکر برتری خواهی وبلندجویی و سیکتاریستی راکنار 
بزنندد جو بایدن رئیس جمهور امریکا به دنبال سقوط کابل به 
دست تحریک طالبان، وفرارغنی احمدزی رئیس جمهورافغانستان 
به امارات متحده، بایدن که مرخصی تابستانی در کمپ دیوید 

اگست دراولی   2۱بود، استراحت رانیمه تمام مانده وروزدشنبه 
واکنش رسمی به بحران افغانستان گفت یکماه قبل درگفتگوبا 
محمداشر  غنی، ازهمتای خود)غنی( اطمینان حا ل کردکه 
ارتش ونیروهای امنیتی افغانستان دربرابر تهاجم طالبان مقاومت 
خواهندنمودد او که هشت سال معاون رئیس جمهوربارک اوباما 
بود وقبال هم سناتور، به گفتۀ دونالد ترامپ که درجریان مبارزات 

سال حضور او درسیاست ایاالت متحده 0۱انتخاباتی به اوگفت که 
پرثمر نبوده ! جالب است که جوبایدن گفت ستراتژی ایاالت 
متحده درای  دو دهه حضور درافغانستان هیچگاه )حکومت سازی( 
و)ملت سازی( یا ایجاد یک دموکراسی متحد ومرکزی نبوده 
است! )درحالیکه زولمی خلیلزاد درمقرری های والی ها و ریاست 
ها همواره ازچوکره ها و گنگ بیروت استفاده می نمود( همان 
خلیلزادی که در دوران جمهوری خواهان ودموکرات ها درحصۀ 

 افغانستان دست بازداشتد
باید گفت ماموریت نظامیان امریکا درلشکرکشی به 
افغانستان، مبارزه باتروریسم و پیشگیری ازحمالت تروریستی علیه 
ایاالت متحده ازخاک افغانستان بوده استد واقعا وجدان وتمکی  
زیباتری  و سنگی  تری  واژه هایی است که خداوند)ج( به 
هرکسی باید ارزانی فرمایدد وبازهمی  باید دیروز درمصاحبۀ 

با شبکۀ ای بی سی گفت که خارج ساخت  همۀ 2222اگست 28
شهروندان و اتباع ایاالت متحده و همکارانش ازافغانستان حتی 

 ۴2اگربه معنی باقی ماندن مادرافغانستان  پس از تاریخ اعالم شدۀ
اگست نیز باشد، سربازان درآن کشور باقی خواهدماند! چنانچه 
در حبت های ای  هفته اا گفت که روند انتقال ازافغانستان یکی 
ازبزرگتری  ومشکل تری  روند تخلیۀ هوایی درتاریخ افغانستان 
است ! ایکاا می گفت ای  روند سریع وپرشتاب گریز تاریخ 
است د بهرحال اکنون که با فلوته بازی هاوشارالتانی های)زولمی( 
خلیلزاد )غنی ها( تبادله شدند )داکترغنی به مالغنی، ا هان عامه 
قسمی توجیه میدارندکه ای  کارهای پیش ازاینکه به نفع اسالم 
باشد به سوداسالم آبادخواهد بود که آینده بدان جواب خواهد 

 داد د 
 هر سطر پر از ناله و هر بند پر ز درد      

 ما تلخ تری   فذذذحۀ تاریخ جهانیم
امروزکه جهان آزاد همه به افغانستان ومردم درد دیده اا 
پشت کرده اندودرمیدان هوایی کابل مردم دردمند شب هاوروزها 
بایک لباس بدون آب وغذا حتی بدون پاسپورت وشناسنامه حتی 
گفته میشود با بیل برق وکتابچۀ  دایی درفکر اینکه اگرکشوری 
برای شان رحم ومعاونت نمایدتا افغانستان راترک کرده نمایند 
وبتواند آیندۀ نامعلوم وموهوم شان رابیمه نماید، هرچندکانادا 
وکشور های اسکادنیاوی وچندکشور دیگربه شمول چندمملکت از 
حوزۀ بالکان البانی، کوزوو، مقدونیه، وعدۀ پذیرا افغانهارانموده 
اند، وکشور های ترکیه، امارات متحده، روسیه، ایتالیا، آلمان 
وآسیای میانه به پذیرا موقتی ودراختیارگذاشت  حریم فضایی 
شان برای انتقال افغانها وعده داده اندد جالب است که بایست دور 
دادن )ناتویی ها( بامردم )ناتوان( افغانستان درهمی  هفته 
کشورفقیر افریقایی یوگندا درحدود دو دشهروندافغانستان 
راآماده شده که بپذیرد، حتی کشور امریکای التی  ویاامریکای 
جنوبی کولمبیا نیزوعدۀ پذیرا افغانها را نموده که درای  سیل 
مهاجران رول ونقشی راایفانمایدد و البته چندکشور انگشت شمار 

 دیگر د
بدی  ترتیب بهارعربی که درخاورمیانه یکبار رخ داد، 
درافغانستان دهه هاست که درحالت تکوی  وتکراراستد دیده 
شودکه بافرا رسیدن ای  )تابستان اوغانی( چه بازیهای 
دیگررادرقبال داشته وای  سرنوشت باای  مردم مظلوم و 
کشوربالکشیده چه بازیهایی خواهد داشت که آینده بدان جواب 

 خواهدداد د 
درهمی  هفته که افغانستان هنوزدر خالء زعامت قراردارد 
وزعمای دنیا جسته وگریخته و کنده کنده درحصۀ افغانستان 
مظلوم رهاشده، سخ  پهلوی سخ  میگذارند، آقای فرانک 
والتراشتانیمایر پر رئیس جمهورآلمان دراولی   حبت هایش 
بعدازفرار غنی احمدزی وگرفت  کابل توسط گروه طالبان وعکس 
هاوویدیوهای نشرشده مردم ناالن وحیران وپریشان وگریان 
افغانستان درمیدان هوایی کابل گفت برای همۀ غرب شرم 
آوراست وای  کشورهادر مسئولیت ای  تراژیدی برزگ سهیم و 
شامل اند، و تازه هم آنتونیو گوتراا سرمنشی سازمان ملل متحد 
درپیام به مردم افغانستان گفته که ای  سازمان درکنارمردم آن 

 ایستاده استد

 غزلی از حضرت سعدی شیرازی

 چشمۀ خورشید
 شر  نفس به جود است و کرامت به سجود
 هر که ای  هر دو ندارد عدمش به که وجود
 ای که در نعمت و نازی به جهان غره مباا
 که محال است در ای  مرحله امکان خلود
 وی که در شدت فقری و پریشانی حال

  برک  کای  دوسه روزی به سرآید معدود
 گذری ساک  باا خاک راهی که بر او می

 که عیون است وجفون است وخدود است و قدود
 ای  همان چشمۀ خورشید جهان افروز است

 که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود
 خاک مصر طرب انگیز نبینی که همان

 خاک مصر است ولی برسر فرعون و جنود
 دنیی آن قدر ندارد که بدو رشک برند
 ای برادر که نه محسود بماند نه حسود
 قیمت خود به مناهی و مالهی مشک 

 گرت ایمان درست است به روز موعود
 دست حاجت که بری پیش خداوندی بر

 که کریمست ورحیمست وغفورست و ودود
 از ثری تا به ثریا به عبودیت او

 همه در  کر و مناجات و قیامند و قعود
 پایان کرمش نامتناهی، نعمش بی

 هیچ خواهنده از ای  در نرود بی مقصود
 پند سعدی که کلید در گنج سعد است

 نتواند که به جای آورد اال مسعود
)خلود = جاودانی/ عیون= شورچشم/ جفون= پلک چشم/ خدود= 

 رخساره ها/ قدود = پوست بزغاله(
 )در تأثیرتربیت( 7ازباب  8گلستان سعدی حکایت 

گفت یا بُنَّی اِنَّک مسئولٌ یومَ  اعرابیی را دیدم که پسر را همی
القیامۀِ ما ا اکتَسَبتَ و ال یُقالُ بم  انتسبتَد یعنی تو را خواهند 

 پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیستد
 او نه از کرم پیله نامی شد جامۀ کعبه را که می بوسند
 الجذرم همچنو گرامی شد باعزیزی نشست روزی چند

*********** 
ولی خوشخدمتی توب وکله جنبانی توب آغازشده، همه 
دریشی هارا برداشته اند تا احیاناً روی دریک)موقعیت توب( 
دیگر آنرا اگرپیدا شود بکشند و بپوشند ! فعال نکتایی دارها کرته 
و ایزار پوا شده اندو هرکدام شان وانمود مینمایندکه دایه های 
مهربانتر ازمادر اند، همۀ آنانی که در)جمهوریت غنی احمدزی( 
در رده های باال بودند و انگارمیشدکه ازدل وجان جمهوریت طلب 
اند، اکنون توجیه میکنندکه درا ل طالب طلب بوده اند ! اگرای  
بازماندگان بقایای جمهوریت که هرکدام شان ازمحالت خارج 
ازکشورکه گریز نموده اند، پیام های باچشم سفیدی ارسال 
میدارندکه درحکومتی که زیرکاراست مشارکت شان درقدرت 
تسجیل یابدد واقعا شرم هم خوب است، اما درمقابل بعضی هاواژۀ 
شرم یامینماید، به ای  حساب اگرخارج از امتحان شدگان که قبال 
موردآزمون وابتال قرارگرفته اند ودرهیچ سیستم حکومت داری 
ممد نبوده اند، بازهم دریک حکومتی گویا مشارکتی روی  حنه 
بیایند، وا ل شایسته ساالری دوباره به طاق نسیان گذاشته شود 
ودوباره روی رابطه ساالری ترکیزز شود، به ای  حساب آخری  
میخ و فانه به حکومت مظهر اراده وممثل خواستۀ مردم خواهد 
بودد زیرا تیمی که همی  حاال به پاکستان رفته اند آنجا نیزفقط 
وفقط ازمشارکت خودشان واینکه اسالم آباد سرطالبان اعمال فشار 
کنندکه آنان رادرترکیب حکومت زیرکار)همه شمول 
ومشارکتی( داشته باشند وخالص، واگر ازای  مرحله وبرهه 
مدبرانه عبورنشود وبازمعادله معامله ارجحیت داده شود، اسطوره 
های مقاومت بیطرفی، علم ودانش ومعرفت فقط مطبوعاتیان ا یل 

ونه به سازمانی بیرونی وابسته اند،  02و 02اندکه نه به کودهای
وروزنامه نگاران باید دولت بعدی را تشکیل بدهند، اگر ریگی در 
کفش ها نباشد، حکومت روزنامه نگاران دردنیا مدل مدرن بوده 

 است ! / د  

PAGE 7 



 

 

خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

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

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

نیاز عمومی در آن گستره، آثار ارزشمندی تحذویذل مذحذقذقذان 
های جدید و قدیم داده استد بنا بر آن، اسذتذاد غذوریذانذی  دانش

باشد و بارها دیدگذاهذهذای  تعصب می اندیش و بی دانشمندی فراخ
 ».متنوع و متکثری را تجربه کرده است

ای از دانش و فهم علمی رسیده بود  استاد غوریانی به مرحله
که نیاز به تقلید نداشت و با ای  که در مذهب حنفی، دیانت خود 
را محدود کرده بود؛ اما خود منهج خا ی داشت و در ضمیرا به 
نوعی از نگرا پلورالیزم فکری و فلسفی رسیده بودد هذر نذظذری 

پسندیدد گویا گلچی  با  که در هر تفکری از دید او معقول بود، می
تذر  های بهتر و قشنگ ای است که در باغ هستی به سراغ گل سلیقه
 رود د می

 های فردی و اجتماعی : ویژگی
از هرات تا بلومنگت  آمریکا راه درازی استد از شرق تذا 
غرب و برای سمندر غوریانی مسیری که گویا از لحا  فکری آن 
را پیموده بودد فالسفۀ شرق تا غرب را مانند مذرواریذدهذای در 

کذردی، بذر کذف دسذت  آستی  داشت و هر زمان که طلب می
نهادد خصلت عارفان، انزوای زاهدان، استغنای دنذیذاگذریذزان،  می

ناپذیری از مطالعذۀ  پژوهان، تفکر اندیشمندان و سیری تقالی دانش
 کتاب، از  فات  اتی و دایمی استاد غوریانی بودد

هیچ تحولی استاد غوریانی را از مسیر اندیشیدن مذنذحذر  
نکرد و تا آخری  روزهای حیاتش، بازهم بذه خذوانذدن کذتذاب 

گذرا در  های اول روی کار آمدن رژیم چپ مند بودد در سال عالقه
افغانستان که تهیه کتاب بسیار دشوار بود، استاد غوریانی، کتذاب 
ِپدیدارشناسی  ه ِ هگل را توسط یکی از هذمذکذارانذش، از 

 فرانسه خریداری کردد
اا را زیاد دوسذت داشذتد  استاد غوریانی سرزمی  پدری

کذنذد:  عبدالعلی نور احراری زادگاه نیاکانش چنی  تو یذف مذی
که نام خانوادگی استاد سمندر است، مأخو  از  «غوریانی»واژه »
منطقه در سی مایلی غرب هرات است، یعنذی هذمذان  «غوریان»

فوشنج باستان که به روایتی پنجصد سال پیش از هرات بنا یافذت، 
کذه شذالذوده دولذت  «طاهر فوشنجی»سرزمینی شخصیتی چون 

.«مستقل خراسان را از زیر سلطه تازیان گذاشت به همی  جذهذت  
 بیشتر به غوریانی مشهور بود تا سمندرد

استاد غوریانی، اهل تملق نبود و در ای  مذورد مذرحذوم 
تذوان اسذتذادراپذاسذدار  به جرئت مذی»نویسد:  اکرم عثمان می

دلیرآزاداندیشی نامیدو اورا اندیشمندی فساد ناپذیربه شمذارآوردد 
 .«او هرگز مداحی زورمندان وکژاندیشان رانکرده است

شیوۀ نگارا استاد غوریانی فیلسوفانه بودد یعذنذی بذرای 
خواص بود؛ جز در مقاالت سیاسی، بیانی سنگینی داشتد وا ذف 

در »گذویذد:  باختری در دفاع از ای  ویژگی سمندر غوریانی می
شود، زیرا استاد عالماً و  مقاالت استاد کسی با دشواری روبرو نمی

دانذد،  عامداً مقاالت سیاسی را با آن زبانی که برای آن مناسب می
می نویسد، اما وقتی که نفس یک موضوع پیچیده و دشوار است، 

تواند آن موضوع را بسیار ساده برای همگان و برای  کس نمی هیچ
 .«پذیر نیست هر با سوادی بنویسد، چنی  چیزی ا الً و ابداً امکان

ها و درک عمومی  سمندر غوریانی در مورد تفاوت جایگاه
یک وقتی چارلی چاپلی  و انشتای  باهم مالقذی »گوید:  جامعه می

شوند، چارلی چاپلی  به انشتای  گفت که عجیب دنیایی است و  می
جای حیرت است که شهرت شما دنذیذا را تسذخذیذر کذرده و 

شمول شده است د انشتای  در جواب گفت: برادر در ا ل تو  جهان
بختی هستی؛ زیرا مردم از هنر تو آگاهی دارند، آن را  آدم خوا
پسندند، ولی بر هنر م  کسی وقذو  کذامذل  کنند و می درک می

فهمندد هرکسی که یک قاب  دانند و نمی ندارد، اکثریت آن را نمی
کند مفهوم زمذان را  ساعت بر بند دست خود بسته است، فکر می

شناسم، مساحذت را  گوید گز و متر را هم می داند و با خود می می
توانم با انشتای  جر  گیری کنم؛ پس می توانم اندازه دانم و می هم می

تذوانذنذد و  و بح  و جدل کنم، یاحداقل به ای  باوراند کذه مذی
 .«قادراند تا در اینگونه مباح  شرکت ورزند

استاد غوریانی، طبع شاعرانه نیز داشذت: بذرای اسذتذاد 
غوریانی شعر در الویت نبود؛ با آن هم بسیار به شعر عالقه داشت و 

 کردد غزلی از عبداهلل سمندر غوریانی: آزمایی می گاهی طبع گه

 عشق حق بهر عروس معرفت زیور مرا ست
 در طریق عشقبازی لطف حق رهبر مراست

 کام دل هرگز نیابم از لب لعل نگار
 زانکه اندر گنج حسنش خو  از اژدر مراست

 باشد کسی اندر جهان محرم رازم نمی
 مشورت در هر غمی با شاهد و ساغر مراست
 راز خود با کس نگویم جز به قلب خویشت 
 بهر شرح غم نوشت ، لوح دل دفتر مراست
 م  بدست آورده ام گنج قناعت را ولی

 شوکت درویشی م ، تاج اندر سر مرا ست
 پرستان کم نشی  ای سمندر، عاشقی؟ با بت

 گر خلیل کار عشقم، پیشهای آ ر مراست
استادغوریانی استادآثار زیادی در قالب مقاله دارد که در 

آوری، هر بح  آن با چند مقاله در هذمذان حذوزه،   ورت جمع
بدیلی خواهد شدد در اخیر به چند مورد از آثار  تبدیل به کتاب بی

 استاد غوریانی اشاره می کنیم:
 ترجمه تخلیصی ازعروه الوثقی سیدجمال الدی  افغان

 رسالۀ ماتریالیسم دیالکتیک و ماده ومعنی
رسالۀ دیالکتیک مجرد ومشخصد هردو رساله توسذط اتذحذادیذه 

 نویسندگان افغانستان چا  شده استد
 رساله فلسفی درباره دفاع از برکلیسم در فلسفه

شماره از  22مقاالت تحقیقی زیر عنوان تقدم شعور بر ماده که در
 مجله شرعیات دانشگاه کابل به نشر رسیدد

 مقاالتی راجع به پروازهای کیهانی به اساس تیوری نسبیت انشتای د
 مقاالت تحقیقی زیرعنوان زادگاه هنر وزیبایی شناسی
 ترجمه مقاالتی ازتوفیق الحکیم دانشمندمعرو  مصر

مقاالت تحقیقی در بررسی فتاوی کمیته فذقذهذی کذنذفذرانذس 
کشورهای اسالمی )ای  مقاالت تذوسذط دکذتذررازق سذمذنذدر 

 های دیگر ددد برادراستاد، به انگلیسی ترجمه شده( و مقاله
اخیراً کتابی تحت عنوان مجموعه تأمالت فلسفذی عذالمذه 
غوریانی به کوشش پروفیسر سیدحس  اخالق، توسط انذتذشذارات 

دهد که مذبذاحذ   امیری درکابل به چا  رسیده است و نشان می
علمی استادغوریانی درآینده نیزبیش ازپیش موردتوجذه خذواهذد 

 بود د
: : تمام همکاران امذیذد بذه شذمذول  یاداشت ادارۀ امید

مدیرمسئول آن، وفات عالم، فیلسو ، نویسنده وشاعذربذزرگذوار 
حضرت استادسمندر غوریانی را ضایعۀ عظیم درکلیه زمینه هذای 
فوق می شمارند وبه روح مبارک شان دعا ودرود فذراوان مذی 
فرستند، وبه همسرگذرامذی وبذازمذانذدگذانشذان  ذبذرجذمذیذل 
میخواهنددحضرت عالمه استادغوریانی همکارشایستذه وگذرامذی 
هفته نامۀ امید بودند، که افتخار انتشار شایدبیش ازسه  دمذقذالذۀ 
شان را نصیب شده است د نام شان جاودان باد ! محمدقوی کوشان 

 ، مدیرمسئول هفته نامۀ امید
 مذاکره ، مقاومت یا جنگ

مَ ْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ، وَمَ ْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، أَوْ دُونَ “ 
)سن  ابوداود و تذرمذذی( یذعذنذی: ” دَمِهِ، أَوْ دُونَ دِینِهِ فَهُوَ شَهِید

هرکس برای دفاع از مالش کشته شود شهید است، هرکس بذرای 
اا کشته شود شهید است، هرکس برای دفاع از  دفاع از خانواده

جانش کشته شود شهید است، و هرکس برای دفاع از دینش کشته 
شود شهید استد در ای  باره دالیل شرعی فراوان وجود دارد و 

شودبه آن پرداختد اگرطالبان  اگر نیاز باشد درمبحثی جداگانه می
های مردم ندهند و بخواهند با زور و سرکوب بر  هم ت  به خواسته 

ای شرعذی تذبذدیذل  مردم حکومت کنند جنگ با آنان به فریضه
 شودد  می

ای  را به یاد داشته باشند که هر انسذان حذق دارد بذرای 
آبرویش از خود تا پای جان دفاع کند و اگر کشته شذد شذهذیذد 
خواهد بودد اگر گروهی به آبروی یک ملت تعرض کند و آن را 

آبرو گرداند، جنگ بذا  در برابر دنیا شرمسار و در پیشگاه تاریخ بی
 او از اوجب واجبات خواهد شدد

بنابرای ، بهتر است درتحلیل و ارزیابی شرایذط کذنذونذی 
مفاهیم را به روشنی در نظرداشته باشیم ونگذاریم که آشذفذتذگذی 
اوضاع سیاسی کشوربه آشفتگی تحلیل و داوری بینذجذامذدد امذا 
خوب است که ای  موضوعات درپهنه عمومی به بح  گرفته شود 

 تاسطح تفکرسیاسی درجامعه مابه پختگی بیشتری نزدیک شودد/
 

 استاد غوریانی
نیست؛ هویت آنها، مجموعه تفکراتی است کذه در  هذ  دارنذدد 

گوید که م  تنها در مرگ پدرم سه روز مطالعذه  وقتی خودا می
نکردم و روز دیگری را بدون مطالعه در عمرم سراغ ندارم، خذود 

شوندد  متولد می «اندیشه»ها، از اول  دهد که برخی انسان نشان می
 به قول موالنا:

 ای ای    مابقی تواستخوان و ریشه ای برادرتوهمی  اندیشه
ای باقی  های مانند استاد غوریانی با چه اندیشه اما ای  که شخصیت

 کنیمد ها اشاره می ماندند، ابعادی دارد که به برخی از آن
 تعادل در اندیشۀ درون دینی و بیرون دینی :

الدی  سلجوقی، بذهذاالذدیذ   سمندر غوریانی مانند  الح
مجروح، محمداسماعیل مبلغ و دیگرانی که در افغانستان آن زمان 
پیشگام مباح  فلسفی بودند، مسیر روشنفکری دینی را بدون سذر 

متذحذجذرانذه و   و  دا پیموده بود؛ چرا که در آن عصر، اندیشه
وجود نداشت تا از افکار دیگران بهراسدد امذروزه   )انتحارطلبانه(

گردد و بح  بیذرون دیذنذی در  متاسفانه جوامع ما به عقب برمی
 گیردد قلمرو ارتداد قرار می

های فلسفی سقراط، اب  سیذنذا و  سمندر غوریانی، اندیشه
هگل را بدون تبعیض مطالعه کرده و همه را در حافظه خود داشت 
تا در زمان مناسب به شاگردانش در دانشگاه کابل عرضذه کذنذدد 

سمندر غوریانی عذالوه بذر «وا ف باختری درباره او گفته است: 
ای  که برای نخستی  بار مکتب فرانکفورت را به عالقمندان تفکر 
فلسفی در افغانستان معرفی کرد و اگزستانسیالیسم را بذا نذگذاه 
انتقادی به بح  گرفت، کارل پوپر را نذیذز بذرای بذار اول، 
درافغانستان مطرح ساختد استادغوریانی کار واقعا بزرگی انذجذام 

هذای  داد که در شناساندن و توضیح بخشی از باورها و انذدیشذه
ورزان نامدار جهان اسالم هم پیشگام بودد  ای از اندیشه فلسفی عده

در افغانستان م  ندیده ام که قبل از استاد غوریانی کسذی دربذاره 
متفکرانی چون مال  درا و مال هادی سبزواری و عذبذدالذرزاق 

 .»الهیجی، چیزی عرضه کرده باشد

استاد غوریانی خود در باب نزدیکی افکار فالسفۀ مسلمان 
میرباقر داماد که استاد مال درا بود، وقتی درباره شیخ «گوید  می

الرئیس ابوعلی ب  سینای بلخی، فیلسو  نامدار شذرق  ذحذبذت 
آورد و استشهاد  کرد و خصو ا وقتی از زبان اب  سینا مثال می می
گوید )ب  سینا(  الف د یعنی می گفت: قال شریکنا فی جست، می می

 »باشد شریک م  در همی  هنر و در همی  ف  می

 توازن در عملکرد دینی و دنیوی :
سمندر غوریانی تا آخر عمر با خدا رابطه داشت و با تذ  

آوردد در عی  حال آن چه در سر انباشذتذه  نحیف نمازا را بجا می
گذاشتد ظرفیت جامعذه را در نذظذر  بود در عمل به نمایش نمی

های آخر بیان  اا را بیشتر در سال های سیاسی گرفت و دیدگاه می
کردد با همگان رفاقت  ادقانه داشت و در نقد نظریات فالسفۀ  می

کردد بذه  ورزان چپ برخورد علمی و منصفانه می به ویژه اندیشه
شذد  پنداشتندد حتی گاهی تصذور مذی همی  خاطر او را دشم  نمی

که استاد غوریانی، گویا مصداق نقل قولی از جواهر لعل نذهذرو 
هر کس تا بیست و پنج سالگی مارکسیذسذت «باشد گه گفته بود: 

نباشد احمق است و هر کس بعد از بیست و پنج سالگی مارکسیست 
 ».باشد احمق است

با توجه به همی  ویژگی، تحوالت سیاسی، تغذیذیذری در 
شرایط زندگی استاد غوریانی به وجود نیاورد و خذطذری او را 
تهدید نکردد عزیزالدی  جامی از دوستان نزدیک استاد سذمذنذدر 

گذاری وزارت عدلذیذه )دادگسذتذری(  غوریانی در انستیتو قانون
گونه  گوید: با ای  که استاد هیچ وقت، ضم  تایید نکات قبلی، می

گرایش سیاسی و حذزبذی نذداشذت، مذارکذس را از تذمذام 
شناخت و در سفرهای که بذه  های افغانستان بیشتر می مارکسیست

ها بهتر درک  المسلمی  را نیز از اخوانی مصر داشت حرکت اخوان
 کرده بودد

اسذتذاد «در عی  حال، مرحوم اکرم عثمان معتقد بود که 
اسذت و از  سمندر غوریانی کارشناس و متخصص علوم اسالمی 

هذای  دانشگاه االزهر قاهره، که به یقی  از معتبرتری  آموزشذگذاه
باشد، سندفراغت دریافت داشته اسذت، عذالقذه  علوم اسالمی می

مفرطی به توجیه و تأویل علم کالم، که آمیزهای از عذقذالنذیذت 
 باشد، نشان داده و به حکم ضرورت و  یونانی و الهیات اسالمی می


