
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 فیاض بهرمان نجیمی  

تالش پیرو طرزی و مهمندبه 
 سازی پشتونی ایجادهویت

اشرف غنی «حشمت احمدزی در تویتی نوشت: 
 »کند. روی برنامه نجات افغانستان کار می

ازاینکهه ار  نیهیهن  من شک ندارم که اشرف غنی پیش
شود ودر جریان حکمرانی تهش  فهراوان نهمهودتهاافهنهان ه هان 
باتعبیرخود  رانجات دهد. او ههمهانهکهورکهه دریهک نهوشه هه 

ام نه دموکرات است ونه مدرنی ت. بلهکهه یهک  دیگراظهارنموده
 گرای طرفدار مدرنیزاسیون و عقشنیت ابزاری است. م  بد قوم

وی دراصل رهرو محمود طرزی ومحمدگل مههمهنهدبهرای 
سازی پی ونی است. او نظریات پدران پی ونی م را به  ایجاد هویت

گونه می ودیک و سامانمند به مرحله بلند ارتقا داد و موفق شد در 
مدت هویت ناسیونالی  ی افنانی/ پی ونهی بهرای تهبهار   کوتاه 

ویژه در فکر جوانان پی ون بار بهه وجهود  ب ازد. ب یج گ  رده به
 آورد.

اهلل، سهرود مهلهی،  رمزهای جدید مثل پرچم، شهاه امهان
قهرمانان در ورز  کریکت و چیزهای زیاد از جمله دشمن سهازی 
تخیلی یکی پس دیگر ایجاد کرد که بخهش بهزر  از جهوانهان 

 زبان غیر پی ون ناآگاهانه عقب آن روان شدند. فارسی
  برای اهدافش یک نظام مکمل را ایجاد و جوانان آمهوز 
دیده پی ون تبار در نهادهای آموزشی غربی را کهه بها نهظهریهه 
ناسیونالی م مدرن آشنایی داش ند، بر محور افهکهار  در نهقها  
کلیدی جا بجا ساخت. آن ن ل دیگر م علق به اندییه ناسیونالیه هم 

 رود! پی ونی اشرف غنی است و از آن عقب نمی
ترین اشخاص بهه اشهرف  * چندسال پیش یکی از نزدیک

های جهالهب از  خواهم اسمش را بنوی م[ برایم قصه غنی ]فعشً نمی
های قومی اشرف غنی کرده بود. در آن زمان من یکبار بهه  برنامه

افنان  ان رف ه بودم و عمق تبعیض قومی را واضح دیده ن وان ه هه 
ها در درون ار  در تمام امهور  گفت: پی ون بودم. آن شخص می

اند. فضای گوییی ار  پی ویاانگلی هی اسهت وبها  کلیدی نصب
کنند و یا آنهها  آمیز برخورد می ک انی که پی وبلد نی  ندیاتوهین

نمایند. ح ا در بین محافظان اصلی ار  بهه میهکهل  را تجرید می
 توان باغیرپی ون مواجه شد. می

های کلیدی اداره امور پی ونها بودند. شورای  در تمام مقام
ها بودند. اگر در جایی پی ون در  امنیت ملی نیز با اکثریت پی ون

بود، ح می معاون باصشحیت آن پی ون بهود. عهده  مقام اول نمی
زبان نیز به فراوان بودند که در ظهاههر  های فارسی زیادی از پی ون

هها و  اند. کم ر تاجیک و بیی ر ههزاره زبانان شد فارسی تصور می
 صشحیت را داش ند. های بی ها نقش مجری ازبک

مثل اکرم خپلواک گُل سرسبد اشرف غنی بهود.  ک انی به
های پیوند اشرف غنی با پی ونهای م عهصهب  شخص خپلواک رش ه

 کرد. ها را در برون تأمین می دیگر از حلقه یون
تنییر فیصله مجلس با توشیح حامدکرزی در مورد شناسنامه 
کار همان حلقه بود. ح ا سندسازی درباره تعدد اقوام درهمان دوره 

گرف ه بودو در یک پرونده نزداشرف غنی نگهههداری  اول صورت
سرعت به  ها نیز به شد.تنییر شناسنامه در شکل موجود که طالب می

دهند، فیار گروه پرقدرت افراطی قومی بهود  توزیع آن ادامه می
 نیینی سازشکارانه عبداهلل عبداهلل شد. که سبب عقب

ههای در  در واقع حمداهلل محب، فضلی و دیگران گهودی
ها به گونه مهنهظهم  دست آن حلقه نامرئی بودند که کم ر در رسانه

گیری دگراندییان محفوظ باقی مانهدنهد.  شدند و از نیانه ظاهر می
وتهاز قهرار  بود که همییه باید موردتهوجهه و تهاخهت  یک حلقه

 ساز ناشناخ ه باقی بمانند . گرف ند تا مدیران اصلی برنامه می
به کابل رف م، چهنهد بهاری  GIZ* زمانی که من از سوی 

اتفاق اف اد تا به اداره امور بروم. در مهورد اداره امهور سهابهق 
خهواههم فصهفهحه   ام. اما یک نک ه را که با این نوش ه مهی نوش ه

 هیت (

  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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 نوروز تان پیروز
ورود نوروز گرامی را به ملت دردمند افغانستان تهنیت می گوییم و از بارگاه ایزدمتعال عاجزانه 

التجا می داریم تا شام تیره و رنج و ماتم ملت مصیبت کشیدۀ ما را به بامداد تابان صلح و آزادی و 

 رفاه و سربلندی برساند . 

 اس اد محمّد مُحقّ

 زدایی نکنید از طالبان قباحت
بینهیهم کهه افهراد وگهروههههایهی بهرای  دانیم و می ما می

کوشند روای ی ساخ گهی  اند، و می زدایی از طالبان کمر ب  ه قباحت
که گویها بها  و کاذب را در باره این گروه ترویج کنند مبنی بر این

اند، تا مردم افنان  ان و همچنان جامعه جهانی  دهه نود تفاوت کرده
هها، بها  آنانرابعنوان واقعیت غیرقابل انکاربهپهریهرنهد. ایهن تهش 

هایی کثیف است که سرانهجهامهی جهز  ای که باشد، تش  هرانگیزه
زده در  پایان این مردم فشکت شمار و بی های بی روزی افزودن بر سیه

 پی نخواهد داشت.
اکثریت مردم افنان  ان با 
طالبان مخالف ه  ند. اگر شماری 

های صرفا قومی  از مردم با انگیزه
یا سیاسی با این گهروه مهخهالهف 

تری از  ه  ند/ باشند ، شمار بیش
مردم، به شمول من و امثال مهن ، 
مخالفت شان در گام نخه هت بهه 

دالیل ان انهی و اسهشمهی و در    
گام بعدی به دالیل ملی و مردمهی 

 است.
کنم که چرا ما با طالبهان  جا به صورت فیرده بیان می در این

مخالفیم، و بدون تنییری بنیادی در وضعیت کیور از این مخالهفهت 
کییم، و ناگزیریم تا جایی که در توان داریم بهرای ایهن  دست نمی

 تنییر تش  کنیم.
 دالیل مخالفت ما با طالبان:

. این گهروه سهاخه هه دسهت اسه هخهبهارات مهنهکهقهه 1
ومزدورسرسپرده پاک  ان است، و باوری به منافع ملی ندارد. البه هه 

های م نفر  تعامل معقول و منکقی با پاک  ان، به مثابه یکی از هم ایه
رغم همه آسیبی که به ما رسانهده اسهت، مهوضهو   افنان  ان، علی

های سیاسی کیور باید راهکاری معقهول  جدایی است، و همه گروه
برای تعامل و برقراری روابط ح نه با آن کیور پیدا کننهد، بهدون 

که طوق بردگی آن را به گردن بیفکنند. این امها بها مهزدوری  این
ب یار فرق دارد. هر کس که مزدوری طال بان برای پهاک ه هان را 

زند، بهرای شهان بهایهد  بیند و خود را به هر عل ی به کوری می نمی
گفت: انها ال تعمی االبصار و لکن تعمی القلوب الل ی فی الصهدور! 
افنان  ان امروز کیوری سرتاپا اشنال شده است، و مردم این کیور 

 ای اخ یاردار زندگی خود نی  ند. در هیچ زمینه
تریهن قهرائهت افهراطهی و  . این گروه نماینده م حجرانه1

بنیادگرایانه از اسشم است، و چنین قرائ ی از دین به تنهایی کهافهی 
ههای  است که سبب تباهی و نابودی جوامع ان هانهی شهود. گهروه

بنیادگرای افراطی که مایه مصیبت جهان اسشمند یکی دو تا نی  ند، 
و شمارشان فراوان است، اما هیچ کدام در قباحت خود بهه انهدازه 
طالبان نی ت، جز داعش که شباهت فراوانی به این گروه دارد، و از 

 همان رو رقابت سخ ی با هم دارند.
جویی نژادپرس انه برای یک قهوم  . این گروه در پی سلکه3

هها و  جهویهی است، و در درون آن قهوم نهیهز در پهی بهرتهری
ای است و به برابری نژادها و م هاوات اقهوام  های قبیله گیری ان قام

کهنهد. ایهن گهرایهش  باور ندارد و عدالت شهروندی را تحمل نمی
ثباتی و نزا  خونین در صد سال اخیهر  تبارگرایانه یکی از عوامل بی

هها و درد بهه  هها، آوارگهی ریزی بوده و در آینده نیز سبب خون
پایانی برای همه ساکنان این سرزمین خواهد بود. شمهار  های بی دری

های م علق به سایر اقوام کهه بهرای تهزیهیهن و  محدودی از چهره
ههای  انهد آدم دیکوریین از سوی این گروه به خدمت گرف ه شهده

خهواههی مهردم را  اند که خواست عدالت ای مایه طلب و کم فرصت
تر صفوف شده، و قبل از همه بهه  تضعیف کرده، سبب شکاف بیش
دارند. در اثر سهلهکهه ایهن گهروه،  قوم و تبار خود خیانت روا می

های قومی و تباری به اوج خود رسیده و هیچ گاه در تاریخ این  تنش
 کیور به این پیمانه وجود نداش ه است. این گروه سبب شده است 

طلبی بهه صهورت فهزایهنهده  خواهی و تجزیه که صداهای جدایی
ها ان ان ایهن  طرفدار پیدا کند، و بیش از هر زمان دیگری، ملیون

سرزمین به فکر فرار از خانه و آشیانه خود باشند. این میکل هیهچ 
که کرامت ان انی مبنای تثهبهیهت  گاه برطرف نخواهد شد مگر آن

حقوق و جایگاه یک ان برای تمام شهروندان باشهد و ههرگهونهه 
 تبعیض به پایان برسد .

های م لکی باور ندارد  . این گروه به تخصص و توانایی0
های ایدئولوژیک، همه مناصب کلیدی کیهور  و مانند دیگر نظام 

رابدون در نظرگرف ن توانایی و شای  گی، به افراد خهاص خهود 
اند که بنا بهر  سوادی داده است، و افراد خاص این گروه مشیان بی

معیارهای علمی جهان امروز ح ی سواد دوره اب دایی مهکه هب را 
ندارند، از وظایف مهم نظامی گرف ه تا وظایف مالی، مهدیهریه هی، 
علمی و.. هر کیوری که به چنین وضعی ی گرف ار شود، ح ی اگر 
بقیه معایب باال را هم نداش ه باشد کمر  خواهد شک ت و زیر بار 

ترین اصل مدیری هی  ها از پا در خواهد آمد، زیرا بدیهی محرومیت
 هاست زیر پا کرده است. را که سپردن کارها به اهل آن

های م  بد  . این گروه از نظر ساخ ار قدرت از نو  نظام5
شود که از اس بداد و  و دیک اتور است و به هیچ صورت راضی نمی

سازی ساخ ار  تمرکزگرایی در قدرت فاصله بگیرد و به سوی مدنی
پریر است گامهی بهردارد.  قدرت که از طریق تمرکززدایی امکان

کهه بهه چهه قهوم،  هر نظام اس بدادی م مرکز، صرف نظر از این
مرهب، ایدئولوژی و گروهی تعلق داش ه باشد، سهبهب فهشکهت 

شهود کهه از  جامعه و سرکوب نیروها و هزاران آسیب دیگر مهی
های اندییه سیاسی توضیح داده شهده اسهت، از  دیرباز در ک اب

جمله در ک اب میهور طبائع االس بداد و مصار  االس عباد از عهبهد 
الرحمن کواکبی، ک اب جامعه باز و دشمنان آن از کارل پوپر، و 
ک اب توتالی اری م از هانا آرنت. قرآن مجید در روای هی کهه از 

کهنهد و  دهد او را مظهر اس بداد معهرفهی مهی فرعون به دست می
دانهد. ههر نهظهام  مبارزه با آن را بخیی از رسالت پیامهبهران مهی

تمرکزگرای م  بد، نظامی فرعونی است و مردم مکلفنهد بها آن 
 مقابله کنند.
. این گروه به حقوق اساسی آدمیان باور ندارد، حهریهم 6

شنهاسهد، آزادی انهدییهه و  ها را به رسمیت نمی خصوصی ان ان
ها برایش معنایهی نهدارد،  تابد، فردیت ان ان آزادی بیان را بر نمی

ارز  است، و سایر حقهوقهی  اع قادات و باورهای مردم برایش بی
ترین حقوق به رسمیت شناخ ه شهده  که در دنیای امروز از اب دایی

آدمیان است، در دیدگاه این گروه قابل درک و قابل قبول نی ت. 
آمیهز روبهه رو  شهروندانی که باچنین رف ارخودبرتربینانه واهانت

ه  ند چارۀ جز بازپس گرف ن کرامت ان انهی خهویهش نهدارنهد 
وبرای اعاده عزت خود ناگزیرند مبارزه کنند، واین خود به تداوم 

 ثباتی من هی خواهد شد. جنگ وبی
کند در حق زنان است،  . بدترین ظلمی که این گروه می7

های یک جامعه را از حقوق طبیعی شان محروم  زیرا نیمی از ان ان
های آموزشی، کاری و اج ماعی را که حق طبیعی  کند، فرصت می

سوادی، محرومیهت و عهقهب  دارد، و بی شان است از آنان باز می
کند. عواقب این موضو  در زمهیهنهه  ماندگی را بر آنان تحمیل می 

های اج ماعی، در زمیهنهه کهارههای  تربیت اوالد، در زمینه فعالیت
ها به حدی وخیم است که باید جداگانه بهه  اق صادی و سایر زمینه

ای در جهان امروز نی هت کهه بها  ها پرداخ ه شود. هیچ جامعه آن
های برابر، توان  ه بهاشهد  محروم نگاه داش ن زنان خود از فرصت

پییرف ی بکند و گامی در جهت خوشبخ هی بهردارد. ایهن خهود 
مصیب ی بزر  است که مجبور باشیم برای توضیهح چهنهیهن امهر 

هم در قرن بی ت و یکم، بحث و مناقیه کنیم،  بدیهی و روشنی، آن
دهد ناچار باشیم از  و چون گف گو با این گروه به آسانی ن یجه نمی

این سر دنیا تا آن سر به دادخواهی بپردازیم، تا ب وانیم راههی بهه 
 اجازه تحصیل و تعلیم زنان کیور خود پیدا کنیم.

  های بین المللی و عهرف . این گروه به معاهدات، میثاق8
هها  های پریرف ه شده در نظام بین الملل آشنایی نهدارد و بهه آن

داندکه همه کیورهای جههان فصهفهحه   ارزشی قایل نی ت، ونمی
 هیت( 

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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پاک  ان از ویرانه های تنظیم های غلجایى مجاهدین، تحریهک      
طالبان را پیریزى نمودند. اگرچه در آغاز آنها با شعار هاى فریبنده 
و عوام پ ند، رو پو  دینى تیکیهل امهارت اسهشمهى را بهر  
کییدند، اما ب دریج آشکار گردید که طالبان، حرک ی صرفا قومى 

حاکمیت غلجاییهاست. پیوند نامقدس طالبان با القاعده  برای اعاده 
و اهداف جهانى ا ، آنان را در تقابل ناخواس ه با جامعه جهههانهى 

 قرار داد.
تامس جان ن پروفی ور محقق در دپارتمنت امور امنهیهت 
ملی در فاکول ه عالی بحریه در کالیفرنیا و کریس مَهی هنهن اف هر 

سیاست خارجی و محقق در مرکز مکالعات عالی   بازنی  ه در امور 
دفاعی در واشنگ ن دی سی ضمن یک تحقیق می رک، در تحلیهل 
جامعه شناخ ى جنبش طالبان چنین ابراز نظر مینمایند: فدر حالیکهه 
مقامات پاک  انی آنها را یک حرکت ملی علیه خارجیان قهلهمهداد 
میکنند، اما کارشناسان غربی بکور فزاینده آنان را یک حهرکهت 
محلی و قبیلوى غلجایی و مخصوصاً هوتکی ها علیه سلکه ابهدالهی 
ها قلمداد میکنند که در شخص حامد کرزی ابدالی و مهش عهمهر 
هوتکی تبلور یاف ه است. اینکه آقای کرزی اسم اولین فرزند خود 

گراش ه است، یک نیانه دیگر از  -قهرمان هوتکیان  -را میرویس 
با طالبان و آش ی میان هوتهکهی  «مصالحه»اراده سیاسی وی برای 

  های غلجی با ابدالی ها می باشد.
یک قبیله واحد رهبری   این تحریک عمدتاً توسط            

می گردد. اکثریت شورای رهبری طالبان از قبیله هوتکی با چهنهد 
برخی افراد قبیله کاکر از کنفدراسیون قهبهایهلهی   اس ثناء در مورد 

 غُرغُیت که به مش عمر نزدیک ه  ند، میباشد.
 شورای رهبرى طالبان:

  واب  گی قبیلوی                           موقف                           نام
 هوتک غلجایی                   رهبر تحریک       مش محمد عمر 

 غلجایی             معاون رهبر تحریک             مش برادر 
 کاکر غُرغُیت         قوماندان عالی نظامی      مش داداهلل کاکر 
 هوتک غلجایی     1007وزیر خارجه بعد از      مش محمد ح ن 
 هوتک غلجایی                      وزیر عدلیه      نورالدین ترابی 
 هوتک غلجایی  وزیر ارتباطات و مخابرات         اهلل داد آخوند 
 هوتک غلجایی              وزیر آب و برق         محمد عی ی 
 م ئول امنیت شخصی مش عمرکاکر غُرغُیت          وکیل احمد 

 هوتک غلجایی                    وزیر تجارت        صادق آخوند 
 کاکر غُرغُیت           رئیس شورای کابل        محمد ربانی 
 هوتک غلجایی                       وزیر دفا           مش عبیداهلل 

افنانها یک پیوند قوی ذاتی به وقایع تاریخی دارند. وقایع 
غلجایی ها فرامو  نمی شود و تحریک ضهد   هرگز توسط  1711

سلکن ی طالبان تا اندازۀ بازتولید پیروزی هوتکیان بر پهادشهاههان 
ابدالی بود. این نک ه قابل مشحظه است زمانیکه طالبان برای   منفور 

پای خت  اولین بار قدرت را قبضه کردند بکور غریزی، فوراً بکرف 
مار  نکردند؛ بلکه اولین کارشان منلوب کردن، رانهدن و زیهر 
یوغ درآوردن ابدالیان والیات قندهار و هلمند بود. ...همزمهان بها 
ظهور و پییروى هاى سریع جنبش طالبهان در سهالهههاى اولهیهه، 
شایعاتى مبنى بر اینکه آنها لیکر شاه سابق اند، بر سر زبانهها بهود 

وق ی طالبان کن رول کابل را در اخ یار گرف ند، شاه سهابهق   اما ...
تبعیدی، که یک ابدالی بود، برای بازگیت از ای الیا دعوت نیهد. 

 این میکانیزم امروزه نیز بقوت خود باقی ت . 
ک ب قدرت، در سرتاسر قهبهایهل پیه هون سهرحهدی، 

به یهک پهدیهدۀ شهنهاخه هه شهدۀ  فغلجایىها( بکور ناخود آگاه 
حرکت مش ههای »و آن عبارت از  ارتبا  تنگاتنگ دارد   فرهنگی

هها   است؛ چیزی که بری انیایی ها و سپس پاک  انی  «کاریزماتیک
 بار ها و بارها به آن برخوردند.

بود که طی آن، مش عهمهر خهرقه   1000در سال            
گرامی اسشم فص( را باالی م جدی در شهر قندهار   مبارک  رسول 

به تن خود نمود. در حالیکه مش عمر قبل ازین تئاتر مرهبهی یهک 
گمنام و ناشناخ ه بود، اما این نمایش م هورانه، وی را بهه   شخصیت 

بلندای شهرت و فیوضیت روحانی در حد قدرت های صهوفهیهانهه 
 ارتقاء بخیید.( 

سهپه هامهبهر کهه در  11در فرآیند تحوالت بعد از       
توافقات بن بازتاب یافت، جامعه جهانى پروسه دولهت سهازى را 
براحیاء و اعاده جایگاه پی ونها در محور قدرت بناء نهادند. حامهد 
کرزى را که تا آن زمان شخصی ى چندان شناخ ه شده در سهکهح 
رهبرى نبود، در سای  نفوذ سن ى شاه سابق که هر دو م علق به قوم 
ابدالی اند بر سایر اقوام تحمیل نمود. تاجکان و طالبان غلجایى را 
که در تمثیل حاکمیت رسمى منازعه داش ند، یک هان از صهحهنهه 

 سیاسى و نظامى به حاشیه راند .
بنابر محاسبه غربیها، حضور یک فرد پیه هون در ر س 
قدرت آنهم بعد از یک دورۀ ن ب اً طوالنى حقارت سیاسى پی ونها 
 و اس خوان شکنى قومى در افنان  ان، می وان ت پیام روشنى براى 

 محمدعارف منصوری 

پسمنظر رقابت تاریخى ابدالی 
 (1فها و غلجایی ها 

با آنکه اکثرتحلیلگران و مؤرخین، علت سقو  دولت       
و ناکامى اصشحات امان اهلل خان را، در قیام امهیهر حهبهیهب اهلل 
کلکانى خشصه مینمایند اما نباید فرامو  نمود که اولین جهرقهه 
هاى مخالف علیه وى، در مناطق جنوب و جنوبیرقى، که زادگهاه 
و خاس گاه قبایل غلجایى است می عل گردید که توسط نادر خهان 
بیدت سرکوب شد. جنگهایى خونین اقوام جاجهى ومهنهگهل در 
دورۀ حکومت ظاهرشاه، کی ار سلیمانخیلی ها در دوران حکومت 
امان اهلل خان و کی ار توخی ها توسط عبدالرحمن خان از مهثهال 
های زندۀ تاریخ است. همچنان سرکوب وحییان  قوم صافی توسط 

 حکومت ظاهر خان اثبات دیگری ت بر این ادعا.
عبدالحمید مح ا  سیاس مدار و مور  کیور در صهفهحهه 

ک اب تاریخ تحلیلى افنان  ان مینگارد: خوانین قبیل  ابدالهی،  314
همواره از اتحاد داخلى قبیل  غلجایى در هراس بودند. و به شهیهوه 
هاى گوناگون سعى میورزیدند تا نفاق را در میان این قبیله ایهجهاد 
کنند، تا ب وانند از خکرات ایکه از طرف آنها م صور بود در امهان 

 بمانند.
بر همین اساس، جهت م فرق کردن غلجهایههها، طهر  و 

اوایهل قهرن   تکبیق اجبارى و یا به ظاهر تیویقى اسکان ناقلین در 
بی  م، به مناطق مرکزى وشمال کیور توسط حکمرانهان ابهدالهی 
روى دست گرف ه شد، تا از یک طرف غلجاییها را به ک هلهه ههاى 
کوچک در مناطق غیر پی ون نیین جابجا نمایند واز جانب دیگهر 
با ایجاد دشمنى و بى اع مادى میان آنان و سایراقوام به تضعیف هر 

 دو طرف بپردازند.
رویهمرف ه با تنییرنگرشى که درسالهاى اخیر حاکهمهیهت 
ابدالی ها ن بت به غلجاییها رونما گردید، از قوم غلجایی منحهیهث 
برادر کوچک و مورد اع ماد ن بت به سایر اقهوام در رده ههای 
پائین تر نظام بویژه در بخش نظامى اس فهاده مهیهیهد. در دوران 
زمامدارى داود خان حضور اف ران غلجایى در وزارت هاى دفها  

 و داخله گ  رده و پر رنگ بود .
افزون بر آن، طیف وسیعى از جوانان غلجایى که خواهان 
تنییر و تحول در فضاى سیاسى کیور بودند، همراه باروشنفکهران 
سایر اقوام بمحور احزاب چپگراى خلق و پرچم، نهضت جهوانهان 
م لمان، حزب قومگراى افنان ملت وسایر جریانات سیاسى دهه  
دموکراسى جمع شده، علیه حاکمیت محمد زایى ها، مبهارزۀ سهر 

  سخت را آغاز نمودند.
نورمحمد تره کی، حفیظ اهلل امین، داک ر نجیهب اهلل در  

جنا  چپ، گلبدین حکم یار، عبدالرب رسول سهیهاف، مهولهوی 
محمد نبی محمدى که بدون اس ثناء همه به قبیله غلجایهى تهعهلهق 
دارند، چهره هاى شاخص جریانات سیاسى آن مقکع تاریخ اسهت. 
در ن یجه، اف ران کمونی ت قوم غلجایى در همکارى بها م هکهو، 

، داؤود خهان، 1357ثهور  7طى یک کودتاى نظامى، در بامداد 
آخرین سردار ابدالی و خانواده ا  را تیر باران نموده، حکهومهت 
ابدالی ها را ساقط ساخ ند. کودتاى هفت ثهور کهه مهنهجهر بهه 
فروپاشی ابدالیها و به صحنه آمدن رهبران غلجایی در دو سهوى 
منازع  افنان  ان گردید، از جانب رهبران ابدالی به خیانت و نمک 

 ناشناسی غلجایی ها تعبیر گردید.
رقابت، کیمکش و بی اع مادی میهان غهلهجهایهی هها و 

ها نقش کلیدیى در اخ شفات و انیعهابهات درون حهزبهى  ابدالی 
جریان چپ هوادار شوروی در افنان  ان إیفا نمود. جهنها  خهلهق 
برهبری تره کی، نمایندگی از غلجایی ها میکرد و شاخه  پهرچهم 
برهبری ببرک کارمل، اغلب پی ونهای ابدالهی را در تهرکهیهب 

 شوروی(. افنان  ان و اتحاد  خویش داشت فاثر هنری س برادشر،
تا حدودی سایه این تقابل را در ترکیهب تهنهظهیهم ههاى 
محورى مجاهدین مثل حزب اسشمى و جمعیت اسشمى نیز نمی وان 

 نادیده گرفت.
سقو  دولت کمونی  ى داک ر نجیب اهلل احمدزى بدست  

تاجکان نه تنها مورد قبول و تائید رهبران سیاسى پی ون واقع نید 
واز آن به تعبیر انور الحق احدى، رهبر حزب قهومهگهراى افهنهان 
ملت، به زوال پی ونها ازصحن  قدرت تعبیر شد بلکه عامل محرکه  

 پی ونها بویژه غلجاییها جهت اعاده زمامدارى شان گردید .

 کارسن س ی ، نوادا                               ضیاء داؤودی

 مژدۀ مسرت بخش
انیاءاهلل نجات وطن عزیز ازچنگال مهزدوران سهیهههکهار 

 پاک  ان نزدیک است.
من درینجا پیینهاد گماش ن افراد ذیل وطندوست رابهرای 
ادارۀ والیات کیور می کنم که بعداز بوجودآمدن یک حکومهت 

 ملی درکابل، درمعرض اجرای جدید درآید :
دربدخیان، فیض اهلل خان جشل، درنورس ان شخهصهیه هی 
ازخانوادۀ شهید عی ی خان نورس انی، درکنر ازفامیل غازی وطهن 
دوست میرزمان خان کنری، درننگرهار ظاهرخان قدیر، درقندهار 
جنرال تادین خان، درکابل ازفامیل غبار بهزر ، درمهزارشهریهف 
اس ادعکامحمد نور، درهرات امیرمحمداسماعیل خان، در قندز میر 
احمدخان یارمند معین سابق وزارت داخله، درتخار ازفامیل مجاهد 
بزر  جنرال داؤود فرخاری، درفاریاب نظام الدیهن قهیهصهاری، 
درفراه بلقیس جان روشن، درسمنگان ازفامیل احمدخان سمنگانی، 
در جوزجان یارمحمد دوس م، درغزنی رحمت اهلل نبیل، درپنجییهر 
ح یب جان قوای مرکز، دربنشن ازفامیل مح رم نادری، در غهور 
اس اد احمدسعیدی، دربامیان اس ادمحمد محقق، درمهیهدان وردک 
محمدایوب سالنگی، درزابل زلمی خان زابلی که ههمهه اشهخهاص 

 وطندوست ه  ند.
درباقی والیاتی که ازقلم بنده بازمهانهده انهد، درآیهنهده 
پیینهادات خودرا تقدیم خواهم کرد. به آرزوی افنان  ان آبهاد و 

 آزاد !  /
********** 

قوم پی ون بکور عام و براى طالبان غلجاییها بکور خاص مبنى بهر 
ترک مخاصمه و روى آوردن به زنده گى صلح آمیز بهاشهد. امها 

 گرشت زمان غیر آنرا ثابت نمود .
طالبان نه تنها کرزى رامنحیث نمایندۀ پی ونها نپریرفه هه، 

بلکه مکرراً داعی  ظاهراً صهلهح  دست نیاندۀ غربیها خکاب نمودند،
 طلبانه او را با انفجار و ان حار پاسخ دادند.

گف نى است اینکه عدم صداقت کرزى نیهز بهه طهالهبهان 
پوشیده نبود، زیرا او موازى با اقدامات ظاهراً صلهحهجهویهانهه بها 
طالبان، زیرکانه تش  ورزید به بهان  جهنهگ ضهد تهروریهزم از 
حضور نیرو هاى خارجى در تقویت شاخه هاى قبیهله  ابهدالهی و 
بیرون را ندن غلجایى ها از مناطق زابل، هلمند و قهنهدههار بهههره 
بردارى نماید. الب ه از رسان  شدن رقابت خزندۀ ابدالی و غلجهایهى 

 درین دوره جلوگیرى بعمل آمد.
نظام نو پاى ابدالی درین دوره تحت فیار دو جانب  قبیهلهه 
رقیب، در بعد سیاسى، از ناحیه تکنوکراتهاى غلجایهى در داخهل 

 نظام و در بعد نظامى تحریک طالبان مواجه گردید.
ان خابات اخیر، نقکه اوج کیمکهش ایهنهدو را آشهکهار 

تهن آن  6تن آن از قوم ابدالی و  5کاندید پی ون که  11ساخت. 
از قوم غلجایى نماینده گى مینمود. در یک رقابت تنگهاتهنهگ و 
نف گیر بمصاف هم رف ند. کرزى تش  ورزید تا با اسه هفهاده از 
طر  پوتین، زلمى رسول را که از نزدیکان شاه سابق بود منحهیهث 
مهره بازى براى حفظ کرسى ریاست جمهورى الى دوره بهعهدى 
روى صحنه بیاورید. و درین راس ا جرگه بزرگان قوم ابدالی را که 
به فجرگ  قندهارى ها( م مى گردید، در کابل دائر نموده، سایهر 
کاندیدان ابدالی را بیمول برادر  به انصراف در برابر وى وادار 
نمود و بدین ترتیب، اتحاد و یکپارچکى قوم ابهدالهی را تهحهت 
زعامت خود  به نمایش گراشت. اما در مقابل نخبه گان سیهاسهى 
غلجایى با پییینه هاى مخ لف و م ضاد باههم بهمهحهور قهومهیهت 
گردآمده، در یک اقدام غافلگیرانه و سازمان یاف ه، روند ان خابات 

 را به نفع شان برگرداندند.
سال گرش ه، ابدالی ها پیوس ه در فهکهر  13درحالیکه در 

نخبهگهان  تداوم و تحکیم حاکمیت سیاسی شان در افنان  ان بودند،
سیاسی غلجایی از جمله زلمی خلیلزاد، اشرف غنی احمد زی، انور 
الحق احدی، حنیف اتمر، فاروق وردک، علی احمد جشلی و... در 
اندیی  ان قال و گرار م المت آمیز قدرت از ابدالیها به غلجایی ها 
 بودند، بدون آنکه سایر اقوام از این جابجایى قدرت سودى ببرند.

سوال اساسی در این ت که سرانجام این کیمکش تاریخى 
به کجا خواهد انجامید؟ و سرنوشت مملکت و سایر اقوام در قبهال 

 آن چه خواهد شد؟
پییفرض اینکه رهبران سیاسى هر دو قبیله که اغهلهب از 
دانش آموخ ه گان غرب اند، با الهام از تجارب مفید دیگران و بها 
درس گرف ن از گرش ه به تفاهم رسیده، بر رقابت و خصومت هاى 

 قبلى نقکه پایان بگرارند، مح مل نبوده، بعید به نظر میرسد .
تصورمن برآن ت که غلجایى ها درپى ایجاد حاکمیت      

قبیلوى خودشان اند، و حاضر نی  ند ک ى را شریک آن سهازنهد. 
درین مورد سابق  تاریخی نیز وجود. قبل از ایهن فهقهط سهه بهار 
غلجایی ها توان  ه اند قدرت را از ابدالی ها بگیرند. اولین بهار در 

، که میرویس هوتکی قدرت را گهرفهت؛ ف صهفهحه  1711سال 
 هفت (
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 هفته نامۀ امید  2901شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد، کولورادو                داک رغشم محمد دس گیر
فتح اوکراین توسط پوتین وتأثیرات 

 تکاندهندۀ آن
در سهایهت  1411مهارچ  13این مضمون بروزدوشنبه 

کلمات چ پیده با ههم  06آریائی نیر شد. م اسفانه، نمیدانم چرا، 
ومنلق، مضمون را یک اثر نامهانهوس سهاخهت؛ خهوشهبهخه هانهه 
روزدیگرآقای جر ت عزیز همه را بجز سه کلمه اصش  کهردنهد. 
دلیل دوم نیر دوباره درجریدۀ وزین امیدتحوالت زیاد درحهالهت 
جنگ روسیه و اوکراین ر  داد که باید با اطهش  خهوانهنهدگهان 
گرانقدر رسانده شود، طوریکه: مراکرات بین هیئت های روسیه و 
اوکراین بی ن یجه ماند، پوتین به اس عمال اسلح  ذروی تهدیدکرد،  

منهازل  644مرتبه بر کیف حمله هوایی شد،  65مارچ،  15در روز
مهکه هب بهه خهاک بهرابهر شهد. 05م کونی تخریب گردید و 

قصرریاست جمهوری هم از حمل  راک ی روسها به امان نهبهود. در 
روسیه مظاهرات ضدحمل  روسها دوام داشت. ژورنال ت تلویزیون 

اوف ایانیکوفا با شعار  Ovsyannikovaدول ی فچنل یک( بنام مارینا 
فتوقف جنگ( باانگلی ی وباقی بهه روسهیفبهه پهروپهاگهنهدهها 
باورنکنید. بیمادرینجادروغ می گویند. روسها بهه ضهد جهنهگ 
ه  ند( درپروگرام زنده درعقب نکاق ظاههر شهد، و ههم یهک 

سهاعهت 10ویدیوی به ارتبا  توقف جنگ پخش کرد، که برای 
مورد اس نکاق قرار گرفت که جزایش تا هنوز تعیین نیده است و 

تلویزیون برطرف شد. در شهههر  Editor in chiefالب ه که از موقف 
محصور مانده اند. پارلمان اوکراین در جهاههای  354444ماریپول 

مخفی در کییف به جل ات خود دوام میدهند. رئهیهس جهمهههور 
زلن کی به پارلمان اتحادی  اروپا، انگلیس و امهریهکها از طهریهق 
تکنالوجی ارتباطی بیانیه های جراب با اح اسات وطندوس ی ایراد 
کرد و تقاضای کمک های پییرف   بیی ر نمود. مردم اضهافهه از 

مارچ قوای روسهی بهر  16دوهف ه آب و برق و غرا ندارند. بروز
قکار مهاجرین حمله برد و یک طفل را روان  شفاخهانهه سهاخهت. 

مهلهیهون دالر  844جوبایدن رئیس جمهور امریکا در همی روز 
 کمک را که مجمو  تا حال یک بلیون دالر مییود امر داد.

جنگ روسیه و اوکراین یک میکل جدی بین طرفداران  
سی  م اوتو کراتیک و اولیگآرک روسیه و سی  م دیموکراسی و 
کپی الی  ی امریکا خلق نموده است. هرکدام از سی  م مورد پ ند 
خود دفا  میکند و سعی میورزد تا نکات منفی و عملیات های ضد 
بیری سی  م مقابل را در رسانه ها پخش نمایند. هردو طرف نکات 

 مثبت و منفی دارد که باید بدقت به ان توجه شود.
سال و یازده ماه عمر و با شناسهایهی بها  81آنچه در طول 

امور اج ماعی، سیاسی، دینی ملک خود، تحصهیهل جهراحهی در 
انگل  ان، دولت داری خلق و پرچم و باآلخره سکونت در اضهش  
م حده آموخ ه ام این ت که: همه سی  م های پییرف   غهربهی و 
روسی برای تخریب و بربادی کیور های کهوچهک آسهیهایهی و 
افریقایی آس ین بر زده آنها را اس ثمار و به مفاد خهود اسه هفهاده 
کرده اند و میکنند. درین برخورد هیچ مملکت م جاوزبهه ههرنهام 
ونیانی که باشدبری الرمه نبوده تا و ق یکه لیدران را خریده اند و 
اجنت های خود را بر شانه های مرد بی بضاعت، بی واد، و گرسنه 
نیانیده و قدرت بدست شان داده اند، م اسفانه این گلم سوگواری 

 دوام خواهد یافت و بیی ر گ  رده خواهد شد .
اضافه از صد سال پیش انگریز ها با یک توطئه انگلیه هی 
شاه امان اهلل را مجبور به تبعید و بعوض امیر حبیب اهلل کلکانی را 
جهت اکمال اهداف خود اس عمال کردند. روس ها خواس ند خلهق 
و پرچم به قدرت برسد تا توسط آنها به آب های گرم برسهد. در 
صدمین سالگرد اس رداد اس قشل افنان  ان انگلیس واضش  م حهده 
و گروه مافیایی شان طالب را جهت مقاصد خود از طریق پاک  ان 
کامنویلت انگلیس خلق کردند تا با نفر اصلی یا اجهنهت حهلهقهه 

 بگو  مورد نظر شان که زیر تربیه است، تعویض نمایند. 
برای جهان خوب پدیهداراسهت کهه امهریهکها زیهرنهام 
دموکراسی مردم خود و جهان را فریب داده میرود. ان خاب تقلبی 
ترمپ و موفقیت وی را با کمک پوتین همه میداند. درین سی  هم 
دموکراسی کاندیدی که پولدار یعنی ملیونر یا بلیونر نی ت موفق 
نمییود؛ که بیعدال ی تام وعدم م اوات است. دموکراسی وقه هی 
حکومت مردمی شده می واند که همه اقیار با طرز تفکر مخ هلهف 
در سی  م دولت داری که هدف راس ین شان خدمت به مردم باشهد 
نه تقویت بیی ر مالی خودشان شرکت داش ه باشد. وق یهکهه یهک 
مرد و یا زن رنگه جلد مورد تجاوز پولیس قرار گرف ه بیرحهمهانهه 
کی ه مییود ضعف دیموکراسی را نیان میدهد اما وق یکه سی  هم 
محاکماتی و قضایی پولیس ویا پولی های م ؤول را جزای سنگین 

 میدهد، دموکراسی را در عمل نیان میدهد.
دموکراسی زمینه های سوء اس فاده هم در زیر چ ر خهود 
پنهان دارد و مثال برج   ، حمله بر خانه  مهردم تهوسهط گهروه 
مافیایی ترمپ، به اس فاده از حق اج ما ، جهت باطل ساخ ن ن یج  

 ان خابات که ترمپ باخ ه بود، صورت گرفت. 

درین سی  م و همه سی  م های مخ لف جهان، پروپاگنهد، 
پخش معلومات غلط جهت تولید شک و وسهواس در جهامهعهه، 
حمایت از سیاس مداران لجام گ یخ ه، اس فاده از اح اسات دینی و 
بی سواد، تقوی  افراطیون به مفاد سی  م خود، و پخهش ارقهام و 
احصائیه های سرسام آور جزء امور عملیات روزمرۀ شان ت هویهد 

 شده است.
اضش  م حده امریکا، در ممالک مخ لف از طریق فعالیهت 

و دیگران سعی می ورزد  MI6 ،ISI، ان رپول، CIAهای اس خباراتی 
تا سی  م های دول ی جهان را وفق مراد با جاگزین ساخ ن اجهنهت 
های خود مثل کرزی، غنی و عبداهلل تحت کن رول قهرار دههد و 
آنهایی را که فکر میکنند روزی بضد شان اقدام خهواههنهدکهردن؛ 
مانند شهیداحمدشاه م هعهودقهههرمهان مهلهی، احهدکهرزی پهدر 
حامدکرزی، جنرال عبدالحق، س رجنرال ق یهم فهههیهم، جهنهرال 
عبدالرازق اچکزی وباالخره داوود موسی را با توطئه های ابلهیهس 
مآبانه خود ازصحنه با ق ل و یا تبعید دورسازند وهم اضش  م حده، 
زیرنام وقایه از پخش موادمخدر بر ممالک التین تاخت وتازکهرده 
قیامهای ملی راتار ومارکرده برلیدرهاییان محدودیت هها وضهع 

برای سرکوب  1441کرده اند. در افنان  ان با قوای ناتو، در سال 
طالب هجوم آوردند تا برای مفاد خود با حضوراجنت ههای فهرو 
آوردۀ خود در کرسی های مخ لف دولت در منکقه تبارز داشه هه 
باشند. برای مردم خود و جهان از تریلیون دالر مصرف یاد میکنند 
ولی نمی گویند که هف ادو پنج فیصد آن دوباره به امریکا برگی ه 
است....ترمپ و پمپیو م ؤول آنچه در افهنهان ه هان مهیهگهررد، 
میباشند. از ن یج  پیمان اسرار آمیز چهار صد صفحه ای بهود کهه 
فقط چهار صفحه ای آن برمش شد و نیان داد که هنوز ههم یهک 
فقره به حدی مهم بود که ح ی از نکر نمایندگان ملت م  ور نگهاه 
شد. ترمپ با وعده های چنین اسرار آمیز طهالهب تهروری هت را 

 1411شناسایی بخیید و تقویه نموده وعده داد که در مهاه مهی 
ع اکر خود را از افنان  ان خارج میکند. خوشهبهخه هانهه تهرمهپ 
ان خابات را باخت و جوبایدن که رئیس جمهور شد تصمیم ترمهپ 
را پریرفت و افنان  ان را در شعله های آتش ظلم، جهالت، کی هار 
 بیرحمی طالب گراشت و ع اکر  خاک وطن من را ترک کرد.

با تاسف، که معلومات من در باره عملیات ههای روسهیهه 
ق ماً از خاطر قیودات و عدم آزادی مکبوعات شان ناقهص اسهت 
وآنچه عرض میدارم از تجارب و برداشت های شخصی خود مهن 
است. در شرو   آیا یک هم شهری و یا طرفدار روسیه می واند در 
باره ای روسیه آنچه من درباره ای امریکا بدون هراس نوش هه ام، 
بنوی د؟ روسیه در افنان  ان به تقویت خلق و پرچم پرداخهت تها 
اینکه با کی ن داوود خان اولین رئیس جمهور و فامیلش به قهدرت 
رسیدند که کم ر از گریز اشرف غنی و به قدرت رساندن طهالهب 
ظالم نبود. ولی روسیه به اهداف خود که رسیدن به آبهههای گهرم 
بود موفق نید. اما سی  م کمون  ی که در افنان  ان حاکم ساخ هه 
شد بی رحمانه و ظالم بود به دین و مرهب مردم بانوشیهدن ودکها 
دروقت نمازعصر اس هزاء کردند. م علمین صنف هیهت، دیهوانه  
روی سرک، محصلین و اس ادان دانیکده ها را به ق ل رسانیدند که 
هم صنف عزیز وس مدیدۀ من طاهر بدخیی ههم بها دوسه هان و 

ساله وپ رپنجهاه سهالهه ا   81اعضای فامیل ما بیمول یک مرد 
درمیان شان بود. مخالفین را ازهلیکوپ ربه پایان مهیهانهدخه هنهدواز 
زیرزمینی شفاخان  چهارصدب  ربرای اس نکاق و قین وفانه و قه هل 
مردمان بیگناه که نمیخواس ند کمون ت باشند اس فاده میهیهد. در 
اخیر با وجود همکاری های خلق و پرچم با اتحاد جماهیر شوروی 
چون دیگر به مفاد شان نبودند آنها را در میدان کار و زار و میکل 
اق صادی روسیه تنها گراشت، شک ت خوردند، رخت بر ب  نهد ، 
خیانت کردند و راه گریز اخ یار کردند؛ مثلیکه اضهش  مه هحهده 

 شک ت خورد و گریخت.
م اسفانه، هنوز هم بعضی از دوس ان وفادار سی  م روسهی 
با وجود تباهی ملک و حیات فردی شان از آنها طرفهداری دارنهد 
فگرچه برای بعضی ها جابجا شدن شان در اروپا، امریکا، آس رالیا، 
نیوزیلند و دیگر ممالک پییرف ه چان ی بود که حه هی اگهر در 
خواب میدیدند باور نمهی کهردنهد(، و در چهرخهش مهاشهیهن 
پروپاگندی روسی دان  ه و یا نا دان  ه حصه گرف ه اند؛ این رو  
درز های عمیق بین دوس ان خلق کرده است و قرار گهفه ه  یهک 

 دوس م؛ درین موارد باید از عقل سلیم کار گرف ه شود .
پس با خیانت ههای ههردو سهیه ه هم اوتهوکهراسهی و 
دیموکراسی که فقط برای مینول نگههداشه هن مهمهالهک چهون 
افنان  ان با لیدران دزد، فاسد ترین، قوم پرور فاشی ت نما قدم فرا 
تر گراش ه مردم را م ضرر ساخ ه اند خود را کمی بی طرفانه تهر 
آشنا سازیم. ما نباید طرف بگیریم و م وجه حال خود شویم، م حد 
و م فق گردیم و با آنچه داریم عادالنه و اح رام به همهه اقیهار و 

 اقوام افنان  انی های خود اک فا کنیم .
بفکر من، اوکراینی ها که جوانان خود را در افنان  ان از 
دست داده بودند م وجه شدند که این ضایعه براییان سنگین بود و 
 روس ها که با حرکت کمون ت های افنان  ان خیانت کرد و بزور

 بلومنگ ن ، اندیانا                     داک ر عنایت اهلل شهرانی
 »کاین چنین رفتست درعهد ازل تقدیرما«

جریدۀ وزین امید، حضرت اس اد دانیمند 1401درشمارۀ 
کیورمان جناب داک رمحمدحیدر، رئیس سابق پوهن هون کهابهل، 

مقال  ب هیهار  »چی ت یاران طریقت بعد ازین تدبیرما «زیرعنوان
پرمح وا بامعلومات خوب ولی موجز و مهخه هصهر، درخصهوص 

 سیاست وتاریخ افنان  ان نوش ه بودند . 
کاین چنین رف  ت  «جواب اول من درنوش   شان این ت:

 «چونکه بگف   عشمه اس ادخلیلی درک اب !»درعهدازل تقدیر ما

، تقدیربرآن شد که ماشاههد بهازارهها و نهیهم »عیاری ازخراسان
 دیگرما پرده نیین شدیم . 

نههگههارنههدۀ ایههن سههکههور بههه وقههت ریههاسههت جههنههاب 
داک رمحمدحیدر خان، درفاکول   تعلیم وتربیه اسی  هانهت بهودم، 
وگاهگاهی دست به نقاشی هم میزدم، که داس ان رف ار وتیهویهق 
های جناب شان را بااسی  انت های دانیگاه کابل، سهالههها پهیهش 

 درجریدۀ امید به نیر سپرده بودم . 
مضمونی راکه اس اد تحت عنوان مرکورنوش ه بودند، بهه 
ب یارعشقه خواندم وآن تاریخچ  مخ هصهری بهودکهه حهکهایهت 
ازگرش ه های کیورمان رامیکرد. چندسال پیش ک ابی راکهه بهه 

تالیف کهرده بهودنهدودرکهابهل  »افنان  ان درقرن بی ت«عنوان 
زیورچاپ یاف ه بود، آن ک اب نیزیکی ازاُمهات ک ابهایی بود کهه 

 تاریخ معاصر کیورمان را توضیح میداد. 
زمانیکه مجاهدین درمقابل ابرقدرت شهوروی درجهنهگ 
بودند، اس ادداک ر محمدحیدر فرمودۀ بودند که مجاهدین انیاءاهلل 

 »اتحادجماهیر اش راکی  شوروی«کامیاب خواهندشد ونام بزر  

مبدل خواهدشد، و آن موضو  را عهمهش  »روسیه«کوتاه شده به 
دیدیم . درم ن مقال  اس اد اگربه دقایق گف ارشهان تهوجهه شهود، 
سیاس های چین و روس وامریکا رابه شکل تحهلهیهلهی نهوشه هه و 
درنهایت روس هارا باغربیها درمقابل چین بادالیل نیان داده اندکه 

 شایداین موضو  ب یارجدی باشد. 
چون سینکیانگ یاتورک  ان شرقی که یکی ازنامهههایهش 
اوینورس ان نیزمی باشد وهم  مردمانش م لمان اند وتش  میکنند 
که از اس عمارچین خودرا نجات بدهند، درتاریخ خوانده ایهم کهه 
روسها بعدازاس عمار تورک  ان جنوبی با چهیهنهی هها ههمهکهاری 
نمودندتا اوینورس ان راف ح وضمّ خاک چین کمونی ت ب هازد. و 
ازاینکه کیورهای آسیای مرکزی از اس عمهار روس رههاشهدنهد، 
روسها هم غالباً عشقمندبه خاتمه دادن اس عمارچینی هابه اوینورهها 

 خواهندبود .
مهی  »درتاریکی های سهر «خلیل احمد حامدی درک اب

م یک هیئت عالیرتب  چین درقاهره گهفه هه 1050آوردکه درسال 
بودندکه چین پنجاه ملیون م لمان دارد، درحالیهکهه درآن زمهان 
نفوس چین به چهارصدملیون میرسید. اما در دهه های اخهیهرقهرن 
گرش ه چینی هااعشن کردندکه درحدود ده ملیون م لمان دارنهد، 
واین وق ی است که چینیهاصاحب یک ونیم ملیاردنفوس انهد، و 
شاید اگرن ل کیی وتبعیدهاصورت گرف ه نمی بود، اکنون نفوس 

 اسشم در چین می بود . 
دریکی ازروزهابعدازفراراشرف غنی احمدزی بی ننگ و 
ناموس ووطن فرو ، به حضورجناب اس ادداک هرمهحهمهدحهیهدر 
تلفون کردم وگف م که یااس اد آیندۀ افنان  ان به کجها مهنه هههی 
خواهد شد؟ باداش ن خاصیت وطبیعت عالی اسه هادی کهه دارنهد 
فرمودند: کیورماو شما درگرش ه ها بار بار به میهکهشت ب هیهار 
خکرناک مواجه شده است، ولی بقدرت ولکهف خهداونهد، پهس 
ازگرشت مدت های کوتاه معجزه آسا ازآن بحران وخکهرنهجهات 

 یاف ه است .
طول عمروصحت وسشم ی اس ادعالیقدرداک رمحمدحیدر 
خان را ازخداوند م عال طلب میدارم . بزعم خهود ازدانیهمهنهدان 
مح رم پروفی رداک رعبدالواسع لکیفی، داک رغشم محمددس گیهر، 
انجنیر عبدالصبور فروزان، خبرنگارموفق می اق احمدکریم نوری، 
سیدآقا هنری، نصیراحمدرازی ویک عداد نوی ندگان دیهگهرامهیهد 
قدردانی مینمایم ومضمون دانیمندعالیقدر اس ادداک رسیدمخهدوم 
رهین به جواب عمران خان صدراعظم پاک  ان، خهیهلهی مهوزون 

 وپرمعنی بود./
*********** 

مجاهدین که با حمایت امریکا موفق شدند سر ت لیم نههاد تهوجهه 
جدی کردند. بناء، با ریفورم جرری گورباچف، اوکهرایهنهی هها 
تصمیم گرف ند که م  قل باشند؛ نه روسی، بلکه اوکراینی باشنهد. 
بشدرنگ از طرف جهان برسمیت شناخ ه شدند و به عضویت ملهل 
م حد یک کرسی مثل کرسی که روسیه داشهت بهدسهت آورد. 
اوکراین یک خار بنل دارد که همانا گروپ فاشی ت ههای نهازی 
بود که گه و بیگاه برای حکومت درد سر خلق کرده است. بها در 

، من فکر میکنم، که این گروه جابهر KGBنظر داشت فعالیت های 
از طرف خود روسیه برای روز مبادا تیویق و فعال حمایهت شهده 

 بود. گرش ه ازینکه امریکاچه کردو روسیه چه فصفح  هیت(
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 فریمونت ، کالیفورنیا             محمد طاها کوشان
             امروز چی باید کرد       

 و راهنمای ب یار بخینده و مهربان  بنام یگانه آفریدگار
درود به فرهیخ گان دانیمند هم بار وهمزبان خیراندیش دل سهوز 

 ما
بزرگان و دوس ان اندییور ! ما امروز چرا چنین حهاله هی 
پرییان و پرپر شده داریم؟ ناگف ه پیداست که تاجیک تهبهاران و 
فارسی زبانان ما بافرهنگ و ادب لکیف و ان ان دوس ی و گرشهت 
و بخیندگی چیم گیودیم از نخ  ین روزهای که مادران و پدران 

 ما از پنج ک اب به ما این عنوان ها را درس می گف ند:
بعهداز  در این پنج ک اب به ویژه ک اب نخ  ین ف کریما( 

عناوین چنین گهلهچهیهن  -مناجات به درگاه آفریدگا و ثنای پیامبر
شده است: خکاب به نفس ، در مد  کرم ، در صفت سخاوت ، در 
مرمت بخل ، در صفت تواضع ، درمرمت تکبر، در فضیلت علم ، 
در ام نا  از صحبت جاهشن، در بیان صفت عدل ، در مرمت ظلم ، 
در صفت قناعت ، در مرمت حرص، در صفت طاعت و عبهادت ، 
در مرمت شیکان ، در بیان محبت و عیق ،در صهفهت وفها ، در 
فضیلت شُکر، در بیان صبر، در صفت راس ی، در مرمت کرب، در 

 . صنعت حق تعالی ،در منع امید از مخلوقات
نقش برسنهک   و این آموزه های کوتاه در آوان کودکی

بنای زندگی ما شده و نیزخُلق وخُوی نیکوی مادر و پدر که ههمهه 
ونیزدر هر خانه های گنلی ما طاقچه یی پر از  پرهیزگار و خداترس

ک اب قرءان، مثنوی ، بوس ان و گل  ان و بیدل و حافهظ رو  و 
 روان مارا محجوب با ادب و از خود گرر و قناعت پییه بار آورد.
چون فرهنگ وادب ما بااندییه ههای ان هان مهحهور و 
صداقت، راست گف اری و راس کرداری و اح رام بیش از حهد بهه 
بزرگان و عوام الناس برما سایه افگنده بود ب یارقهنهاعهت پهیهیهه 
ودیگران را حقدار می پنداش یم. بزرگ رین فرو گراشهت پهدران 
مان این بود که هیچگاهی مارا به تبار و زبان گرایی محرص نهمهی 
ساخ ند؛ چون همه هم میهنان ما از گویندگان همه زبانها بهه زبهان 
فارسی به ر از زبان مادری خویش کارمی گرف ند وگپ می زدنهد 
و همه اندییه بزرگان این بودکه ما باید به پیش برویم و جامعه را 

پدران پاکنژادما از دسی ه های فاشیزم قبیلهه یهی  ترقی دهیم، اما 
سهخهت  از زمان امیر شیرعلی نکفه گراری آن آغاز شده بهود، که 

غافل بودند که این فروگراشت های شان به بهههای خهون پهاک 
 جوانان و نخبگان ما هنوز ادامه دارد.

خهود  -حاال چی باید کرد؟ ماتاجیکان و فارسی زبهانهان
بزر  بینی و غرور و پیوند های نیم بند و خهام خهانهوادگهی و 
مصلحت اندییی هارا کناربگراریم و به آینده جوانان مها نهیهک 

همه از ایده ها و باور ها و الگوهای که تا امروز ههیهچ  بیاندیییم .
باید و شاید بگرریم و به میهن و فرهنگ و تهبهار   میوه یی نداده ،

خویش ژرف بنگریم و باگام های اس وار کوتاه مدت، میان دوره 
و آینده اندییی، آئین داد و وداد را برای بازمانده هایمان ههدیهه 

 نماییم.
حضرت موالنا بلخ فر ( چی پند و اندرز ژرف پرمابه و با 

 پایه دارد:
کارت این بوده ست، از وقت والدت صید مردم کهردن، 

 از دامن وُداد.
 و به فرموده رودکی خدابیامرز:

 هرکه نامخت ازگرشت روزگار        
 ز هیچ آموزگار نیز ناموزد، 

ماوقت خود را برای برپایی و دوباره بکارگیهری ههمهان 
راهکارهای دیروزکه کارگر و مفید نبود و امروزکامش  ایده ها و 

و وقت گرانبهای خویهش  م رود شده، دیگرتوان و خرد و اندییه 
 هدر ندهیم. ضرب المثل ب یار ژرف و با نک ه یی ننزی داریم :-را 

 امروز مده به مفت برباد         بگرش ه گرشت زو مکن یاد
 و حضرت خیام فر ( چی ژرف پند و اندرزی دارد

 از دی که گرشت هیچ ازو یاد مکن
 فریاد مکن فردا که نیامده ست

 بر نامده و گرش ه  بنیاد مکن
 حالی خو  با  وعمر برباد مکن

جوانان حوصله خواندن نوش ه های دراز و ک ابهای ضخیم 
را ندارند، زندگی را زیادتر از زاویه مادیات می نهگهرنهد تها بهه 
معنویات، یکی از قوم نزدیک خودم یک روز برایم چنین گفهت: 

 بچه ماما جان چه خوب یک مقوله اردو است:
خداسی کم بی نهههی  -مگر تم  -ای پی ه تم خدا نهی هو

 هو !
حاالباین چنین جوانان کاری نمودتاازراه چیهم وگهو  

بایدنمود و ما باید و شاید اولویت همین امروز را در  باآنها گف گو 
 انگیزه دادن به جوانان یکی از مهم رین ها همین است. نظر گرف ه 

اگرامروزما مانندگرش گان مافروگراشت نماییم فردامهارا 
 نیزنقدخواهند نمود./

 هفته نامۀ امید   2901شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 سدنی ، آس رالیا                                نصیراحمد رازی 

 از کنگینۀ تصوف
 »خریداران یوسف  «

 حُ ن یوسف به کشفی ن وانند فروخت
 آنقدر ه ت که ما هم ز خریدارانیم
سرحلقه ی خریداران یوسف زنی است که تاب تهحهمّهل 
ای  ادن و رسیدن به نوبت اوندارد و می خواهدهرچه زودتر بهیهع 

 کند و یوسف را بخرد .
 سوخ ند مصریان ازشوق او می   بفروخ ند گفت یوسف را چومی

 چون خریداران ب ی برخاس ند   پنج ره هم سنگ میکش خواس ند
 زان زنی پیری بخون آغی ه بود ری مانی چند در هم رش ه بود

 گفت ای دالل کنعانی فرو    درمیان جمع آمد در خرو 
 ام ده کشوه ری مانش رش ه    ام  ز آرزوی این پ ر سرگی ه

 دست دردست منش نه بی سخُن  این زمن ب  ان وبامن بیع کن
 ف منکق الکیر عکار (

روزی یوسف را درمصربه عنوان برده می فهروخه هنهد، 
آنانی که درآن میانه بودند، ازشهوق دیهدار اومهی سهوخه هنهد 
وبرک انی که در پای یوسف زر می ریخ ند وخریدار  بهودنهد، 
ازح رت چیم می دوخ ند. فروشنده که شور و شوق خهریهداران 
رادریافت، دربهای یوسف ده برابر وزن او زر ناب خهواسهت کهه 
فنان ازهمه برخاست . درجمع خریداران پیرزنی ژنده پهو  کهه 
بادست خود ری مانی چند رش ه وبه خون دل آغی ه بود خهریهدار 
یوسف شد. می اقانه پیش آمد وفروشنده راگفت : از آرزوی ایهن 
جوانم حیرانم وبرای خریداریش ده کشف ری مان رش ه ام وهرچه 
زود بامن معامله کن ودس ش رادر دست من بگرار . فروشنده پاسخ 
داد: این درّ ی یم درخور تونی ت که ده برابروزنش زر می خواههم 
نه ری مان بی ثمر. پیرزن با اف ردگی گفت: می دان ه هم بهدیهن 
قیمت نمی فروشند، امّا جود من بهه مهوجهودیهم ب ه هگهی دارد 
وخواس م دل خو  دارم که در زمره و گروه خریداران یهوسهف 

 ه  م وبر یکی ازخریدارانش افزوه باشم .
لیک اینم ب که چه دشمن چه دوس گهویهدایهن زن ازخهریهداران 

 اوست
 هردلی کو همّت عالی بیافت           دلت بی من ها حالی بیافت

دیگرخریدار یوسف دربازارآشف ه زلیخاست، زلیخا دخ ر 
درعنفوان جهوانهی  «طیموس یکی از پادشاهان منرب زمین بود. 

نیمه شبی خوابی خو  دیدکه جوانی بلندباال و زیهبهارو از در 
درآمدکه سراپایش غرق نور بود و چیم از تماشایش کور. زلیهخها 
به همان دیدارنخ ت دل ازدست بداد ومرغ جانش در دام عیهق 
اف اد و آتش عیق وجود  را دربرگرفت . نمی دان ت آن کهس 
که از او دل ربوده کی ت؟ شهرودیار  کجاست ونامش چیه هت 

فحدیث عیق، علی اصنر مظههری  »وهمه راز را پنهان می داشت.
 کرمانی(

زلیخا زن عزیزمصر که خود درمصربه جمهال وی زنهی 
نبود وهنوز بکر بود، چون حدیث یوسف بینید صهبهر  نهبهود. 
دراخبار است که یوسف هفت سال درخان  زلیخابود و زلیخها وی 
می نواخ ی ولباس نو می پوشاندی ودل بر او ب  هه بهود وچهون 
یوسف به اونمی نگری ت، تمام خانه ازرخام سپید و روشن منقهش 
به نقش صورت خویش کردتا درآن نگرد، زلیخا راباخویی ن بینهد 
و دل به اوآویزد. زلیخا شیف ه ودلباخ ه ی یوسف بود ولی درخان  
ی دل یوسف هرچند جایگاه عیق بود، جهزعیهق روی دوسهت 

 مهردیگری مأوا نداشت.
چون مالک یوسف را برای فرو  به بازار آورد، منهادی 

 فریاد می زد :
منادی بانگ میزدازچپ وراست  که میخهواههدغهشمهی بهی کهم 

 وکاست
 ر  او مکلع صبح صباحت             لب او گوهر کان مشحت

 زسیمای صشحش چهره پرنور         به اخشق گرامش سینه معمور
چون زلیخا رابیش طاقت تحمل نماند به قهیهمهت زیهادی 

 یوسف راخریداری نمود و به خانه برد . 
هم رعزیزمصرکه جمال وزیبایهی  «همچنین آمده است:

خیره کنندۀ یوسف را دید بی اخ باردل در گروعیق اوگهراشهت 
وچون یوسف درخانه ی اوبود، درهربارکه صورت اورامهی دیهد 
شعله ی سوزان عیق تندتر وسوزاننده ترمهی شهد، ههرچهه مهی 
خواست خودرا ازاین فکرمنصرف کند، می رنمی شهد وههمهواره 
درفکر یوسف وبه یادیوسف بود. باالخره چاره ای برای دردخهود 
جزاین ندید که دست به دامان یوسف زند وطلب وصال کند، دل 
یوسف که سشله ی دودمان نبوت وپروریدۀ دامان عصمهت بهود، 
روی از اوبرگردانید و از وی اعراض نمود. فقصص قرآن و تاریخ 

 پیامبران(
یوسف درادبیات عرفانی اسشم تهجهلّهی کهامهل حُ هن 
یانیکویی است. مثالی از ولی کامل وپیراست که سمت معیوقیّهت 
ومحبوبیت دارد . درداس ان یوسف و زلیخای جامی مهظهههرح هن 

 است ومعیوق و زلیخا عاشق .
جمال آف اب حقیقت درچهره ی یوسف وانعکاس نهورآن 

 چهره ی دل افروزدرجهان مادّی همه راعاشق وفصفح  هیت(

 ال کندریه، ورجینیا           پروفی رداک ر عبدالواسع لکیفی
 (11فصفحاتی از زندگیم دروصلت و درهجرت 

 گاه برچیم تر و گه بر مژه، گاهی به خاک
 همچو اشک ناامیدی خانه بردوشیم مافبیدل(
راس ی ازوقت ترک وطن محبوب خودما ومنزلگ  مهادر، 
دیگرماهمه دردیار غربت، باتعبیرهمین بیهت جهاودان حضهرت 
بیدل، درهمه قاره هام واری وخانه بردوشیم، پس بیایید گاهگاهی 
ازآن خانه هاوزادگاه آبایی خود، ازآن کوچه های وطن شیهریهن 
وبه غم نی    خود، ازمردم وشهروندان، هم صحبت وهم نیهیهن 
یادکنیم وتافرصت حیات است، درالبهشی خهاطهره ههای دور 
ودلنیین آن ایام ازدست رف ه، باردیگر خودرادر دامهان مهیهههن 
عزیز دریابیم وباگرش ه های نایاب والهام بخش وروحهپهرورآن، 
درجهان خود زندگی کنیم... باهمین برداشت، دریادداشهت ایهن 
شماره، چندشهروند عادی وساکنین بی پیرای  اعماق کوچه ههای 
کابل را بحیث نمون  اشخاص ساده دل وباشهامهت وبهاههمهت و 
خدم گارکوچ  اندرابی که یقیناً نظیرشان درکوچه های شمانهیهز 

 بودوبا  داش ه اند به شما معرفی می کنم .
اینها نمون همان اشخاص عادی وبی بضاعت وازنظرافه هادۀ 
ه  ند که بارسنگین ک ل  محدود ساکنین یک محله راهمه روزه 
بدو  میکییدند وباصداقت  واز خودگرری وتهحهمهل ههرنهو  
میکل ومیقت، خالی ازهرگونه غرض وخصومت وتهبهعهیهض، 
دربدل کم رین مزد، وظایف محول  خودرا ازصبح تاشهام انهجهام 
می دادند وشب رادرکلبه های خود با شکرونیهایهش وآمهادگهی 
کارفردا سحرمی کردند. سل ل  همین افراد بردبار وناداراست که 
امروز زیادترین شهروند اصلی افنان  ان راتیهکهیهل مهیهدههنهد 
وهنوزهم در وطن وزادگاه خود باقهی مهانهده و بهاصهدههادرد 
وجراحت ومحرومیت، زندگی میق بار راچه درکلبه هاوویهرانهه 
های منازل شان وچه درسنگرهای گرم مقاومت وحفظ نهامهو  

 وطن، به امید کدام فردای روشن سپری میکنند.
بهرحال، اینک شمّه ی ازجریان زندگی وزحم کیی ههاو 
مراودات اج ماعی و ان انی سه فردعادی وظهاههراً قیهرپهایهیهن 
کوچ  اندرابی را تاجاییکه حافظه یاری میدهد به شما تیریح مهی 
کنم . اینها به نامهای داده نیکبخت نان پزیانانوای، الله خهدایهداد 
سقاء وبابه بخت بلند خارکش وجوالی شهرت داش ندودر پییه و 

 کار خود خدم گارهمه بیمارمی رف ند.
داده نیکبخت که قرارحکایاتش درسابق جهزو نهوکهران 
خریده شدۀ یک فامیل م مول بود، درجوار وم صل منزل نییمهن 
ماتنورنان پزی داشت وفعالیت روز مره ا  بابلندشدن دود به هه 
هاوخارههایهیهکهه آتهش تهنهور رامهی افهروخهت آغهاز مهی 
یافت.گاهگاهی که برای خرید نان گرم خانگی نزد  مهیهرفه هم 
میدیدم که دس مال ژولیده یی راب ر  پیچانده وآس ینچ  نهیهمهه 
سوخ ه راتا آرنج پوشیده است. درحالیکه رخ اره های اس خوانی 
ا  راتف سوزان تنور سرخگونهه مهی سهاخهت بهکهورمهکهرر 
مقدارمعین خمیرهموارشده رادست وبازوی خود بهایهک نهفهس 
سریع به دیوارداغ تنورمی چ پاند وبعدعین عملیه رابدون انهدک 

 توقف برای پخ ن ده هانان دیگر انجام میداد. 
داده نیکبخت زن نیک سرشت، م واضع وپرعاطفه وآمادۀ 
خدمت به اکثر ساکنین محله بود. اجورۀ ناچیز نان پزی خهودرا 
بالکف ومناعت دراخیرهرماه به اساس محاسب  چوب خط فامهیهل 
مربوطه صادقانه دریافت میکردوباپول آن ههیهزم مهاه آیهنهده 
ومایح اج خودرا تهیه می نمود... ولی اسفا که زندگی پرمیهقهت 
او دریک حادث  فاجعناک، که بعدتربه شما توضیح خواههم داد، 

 در پایان یک شب هولناک خاتمه یافت./ فدنباله دارد( 

 های شیطانی چهره
 میرزا ابوالپیم

 تان   هرکه بیندچو به این چهره شیطانی
 تان خط زندبرسروبرصورت انسانی

 نگرم  چو به کردار وبه رفتار شما می
 تان آشکارست همان خصلت حیوانی

 الف اسالم زنید وسخن ازدین گویید  
 تان ما که دیدیم غلط خوانی حقانی

 دین ومذهب شده ابزاروازآن سودبرید 
 تان ام شک به سراپای مسلمانی کرده

 خبرید    ازخرد، دانش وازعلم وهنربی
 تان به ستوه آمده این خلق ز نادانی

 گوش ماکرشده ازپرت وپالهای شما 
 تان های عجیب وخذف افشانی وزسخن

 چهرۀ شُوم شماشدعلنی شکرکه نیز  
 تان جمله اسرار نهان و پُت و پنهانی

 بوده مزدوراجانب زهمانروزنخست 
 تان مُهرِنوکرصفتی خورده به پیشانی

 نگذارید قدم بی نظر آی اس آی  
 تان این چنین دولت رسواشده ارزانی 

 تان ارزش یک کَپَه نسوارندارید شما    این سخن گفتم وسوگندبه تفدانی
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 هفته نامۀ امید  2901شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی                                 انجنیرعبدالصبور فروزان
 کرزی ، احمدزی ، طالبان

 (6فبازیگران صحنۀ سیاه دیگر درتاریخ وطن 
مناسب دان  ه مییودکه درینجا از راپوری که توسط دف رحهقهوق 
بیر درکابل تهیه شده است نیز یادآورشویم کهه نهقهاب ازروی 

 طالبان برمی دارد:
جهنهوری ام هال نیهرشهده اسهت، 16درین گزار  که ب هاریهخ

کی ارهای صحرایی، بازداش ها وق لهای سربازان، اف ران امنهیه هی 
ومامورین دول ی، لت وکوب ها و مرچ پاشیدن بهروی دخه هران 
مبارز وقهرمان، لت وکوب وشکنجه هاو زندانی ساخ ن خبرنگاران 
شجا  توسط گروه بدنام طالب ترکرداده شده ودرمورد آن عهده 
ازجوانانی که نقیص  جن ی دارندودر جامعه به ایزک میههورانهد، 
نیز گزارشهاو مصاحبه ها تهیه شده که طالبان تاکنون بی ت تن این 

ساله رابه اتهام داش ن غریزۀ هوموسکچواله هی  10تا14جوانان بین
بازداشت کرده اند و پس ازلت وکهوب وقهمهچهیهن زدنههها بهه 

 آنهاتجاوزجن ی دس جمعی کرده ورها ساخ ه اند .
این گزار  که ازصحبت م  قیم باقربانیان تهیه شده، ازتهعهدادی 
ازآنهاییکه مورد تجاوزدس جمعی طالبان قرارگرفت اند مصهاحهبهه 
های مفصلی ارائه شده ولی عهدۀ دیهگهرآنهههاازتهرس تهعهقهیهب 
وتهدیدطالبان ازمصاحبه خودداری نموده اند. یک هن اییهان کهه 

من برای گرف ن معا  خود رف هم «خودرا رامز معرفی کرد گفت:
که طالبی مرا نیانی کرد وصداکرد فاو ایزک اینجابیا( وق ی رف م 
مرابه اتاقی بردند، لت وکوب کردندوقمچین زدنهد ولهبهاسهههای 
مراکییدند ویکایک با من لواطت کردند تاجایهیهکهه وضهع مهن 
خراب شدو بعد لباسهای مرا پوشاندند و رهایم کردند وگهفه هنهد 
اگرخواس یم دوباره پیدایت می کنیم .  رامز که بی ت ساله اسهت 
گفت: ازوق یکه طالبان به حق من این جنایت را کهرده انهد بهه 

 تکلیف روانی دچارشده وشب خواب ندارم. 
ساله است، گهفهت: 10قربانی دیگرکه خودرا صمد معرفی کرده و

ازروی دوسیه ها آدرس مراپیداکرده بودندوکدام ک هی گهفه هه 
بودکه او ایزک است. طالبان به خان  ماآمدند ومراباخهود بهردنهد 
ودریک اتاق بندی کردنهد. اول لهت وکهوب وشهشق کهاری 
کردندوبعد به من تجاوزجن ی دس جمعی نمودندو رهایم کهردنهد. 
سه روزبعد همان طالبان دوباره به خان  ماآمهدنهد، مهن بهراییهان 
عررکردم که با آنکه نقیص  جن ی دارم ولی اهل این کارنی ه هم. 
آنهابه شیون وفنان من اع نا نکرده باخودبرده ودر اتهاقهی بهنهدی 
ولت وکوب کردند، جانم رالچ کردنهد وههمه  شهان بهه حهقهم 
تجاوزجن ی کردند، حاال ازخانه گریخ ه ودرمنزل یکی ازاقهاربهم 

 پناه برده ام. 
این گزار  دردناک دف رحقوق بیرکه ماهیت اصلی طالبان ونو  
اسشمیت آنهارا برمش می ازد مرابه یادآنروزهایهی انهداخهت کهه 

طالبان کابل رااشنال کردندومنفنگارنده( باسه تن از 1006درسال
ژورنالی  های خارجی ازسه روزنام  مع برجهانی به نواحی مخ لفه  
کیورسفرکردیم تاازجنایات ومظالم طالبان راپورها تهیه نماییهم . 
یکی ازین سفرهای مابه قندهاربود. درآنجا مارابه دف ر والی طالبان 
رهنمایی کردند، والی یک طالب جوان بودکه یک پای نداشت ما 
راپریرایی کرد. یکی ازین ژورنالی  هاپ رجوانی از اسهکهاتهلهنهد 
بودکه چهرۀ شفاف وگونه های ارغوانی وموهای خرمایی ا  بهه 
او زیبایی عجیبی داده بود که واقعاجوان خوشگل وزیبا بود. والی 
صاحب طالبان بدون ازدست دادن فرصت چیم وگوشش مه هوجهه 
این جوان سفیدچهرۀ اسکاتلندی شد وبه اندازۀ بهت زده شهدکهه 
ح ی ازگپ زدن ماند. کوچ کشنی دردف هروالهی بهودکهه بهروی 
میزانگور، انار وسیب گراش ه بودند معلوم مییدکه بهرای آمهدن 
ماآمادگی گرف ه شده بود. والی صاحب دریک کنج کوچ نی هت 
وبه من گفت: ترجمان صاحب، دا گشلی ته وایه چه ماپه خهنهگ
فسنگ( کی کیزنه ! آن جوان خوشنمای اسکاتلندی پهلوی والهی 
صاحب نی ت ووالی صاحب به اندازۀ خودرابه او نزدیک ساخ هه 

 بود که هردو ران به ران شده بودند !
مصاحبه شرو  شد وسئوالها مکر  گردیدومن ترجمه مهیهکهردم، 
امادرطول مدت مصاحبه هو  وگو  والی صاحب بکرف حُ هن 
جمال آن جوان بودوهر لحظه بانگاههای شهوت آمهیهزب هوی او 

چند باراین رامیگفت وچندبار  »عجب گشلی یی «میدیدومیگفت:
رعیه به اندام والی صاحب اف یدکه فکرمیکنم فیار های جهنه هی 
بود. درواقع والی صاحب به حدی به ح ن وجمال اومهحهو شهده 
بودکه به ماکمک کرد ومارابه جاهای دلچ پ بردکه راپورتهههیهه 
بداریم و عک برداری کنیم! مثش درجایی رف یهم کهه یهکه هعهداد 
زیادرادیوها، تیپ ریکاردر ها، ک ت ها، فی هه ههای مهوسهیهقهی 
راازهمه جاو ازهرکس وهرخانه غصب کرده بودند ودرمهیهدانهی 
سرهمدیگرانباش ه بودند وتعدادوسیع شهروندان قندهار اعم از پیهر 
وجوان واطفال پای لچ درآنجاجمع شده بودند بهرای مهحهاکهمهه 
وسنگ ار آن رادیوها وغیره که تعدادشان ممکن بیی رازپنهجهصهد 
بود، ان ظارمیکییدید. دیری نگرشت که مولوی طالبان که رئهیهس 
محکم  والیت قندهاربود، باچند ریش و لنگوته دار تفنگ بدسهت 
آمدودرجایی که برایش تعیین شده بود ای  اد. اول آیاتی ازقرآن 

 شریف خوانده شد بعدرئیس محکم  طالبان گفت که این اشیاء 

کارشیکان است، و در هرخان  که باشد غضب خدابه آن خانه نازل 
مییود وکفار آنهارا برای گمراهی م لمانان ساخه هه، وبهاگهفه هن 
چندمزخرف دیگری ازین قبیل، حکم کردکه آنهاسنگ هارشهونهد! 
نعره های اهلل اکبر کییده شد و هرکس سنگی رابهرآن انهبهاشهت 
رادیو وتیپ ریکارها پرتاب کردو همه زیرسنگواره هها مهدفهون 
شدند! درخ م سورۀ فاتحه خوانده شدو درودبرپیامبرفرس اده شد و 

 جمعیت پراکنده وطالبان برموترهای شان سوارشده رف ند !
جای دیگری مارابردندکه خانمی راسنگ ارمیکردند، واقعاصحهنه  
دردناک و غم انگیزی بود، خانم مظلوم وبیچارۀ که چادری ب ر  
بود، یک طالب از یک بازووطالب دیگراز بازوی دیگر  گرفه هه 
بودند ودرمیدانی که وسط آن یک حفرۀ نیم قدی حفرشهده بهود 

به لحاظ خدا  «اورا کش میکردند واوفریادمیزدوبه پی ومی گفت:
من بیگناه ه  م به لحاظ خدامن بیگناه ه  م، ای خدا بدادم بهرس، 

سرانجام اورا درآن حفره انداخ ند که فقط  »ای خدا به دادم برس
ق مت علیای بدن وسر  معلوم میید. رئیس محکم  طالبان آمهد، 
آیات قرآن شریف خوانده شد وآن رئیس طالبان آن خانم بیچهاره 
رابه زنا م هم ساخت و حکم سنگ ار  را داد. ههرکهس سهنهگهی 
ب وی آن خانم مظلوم پرتاب کرد، زجه ونالهه هها و و  ووای 
گف ن های اوسراسرفضا راپیچانده بودکه آه  ه آه  ه خهامهو  
شد وآن بیچاره زیرانباری ازسنگپاره هها بهادرد ورنهج جهان داد 
وآخرین سنگ را رئیس محکمه پرتاب کرد، ثناوصفت خهداونهد 
راگف ه درود به پیامبر فرس اد ومجلس خاتمه یهافهت، ولهی عهدۀ 

 زیادمردم منموم  و طالبان م رور بودند .
بی ت ودوسال ازآن واقع  جانگدازمیگررد ولهی صهدای شهیهون 
وزاری های آن خانم ومن بیگناهم گف ن هایش هنوزهم درگهوشهم 
طنین دارد، که سخت آزار دهنده وغم انگیزاست. آثارغم وانهدوه 
درچهرۀ ژورنالی  های همراهم نیز دیده میهیهد وبهرای دریهافهت 
حقایق نزد رئیس محاکم طالبان رف یم. درمصاحبه سئواالتی مکهر  
شدکه به هیچیک جواب درست داده نیهدواکهثهراً آن رئهیهس 
چرندیات میگفت ودرپهلوی هرچرند خود کلم  اسهشم راعهشوه 
میکرد، که غیراسشمی بود. یکی ازسئوالهااین بودکه چکور ثابهت 
شدکه آن خانم زنا کرده ودرعمل زنایک زن ویهک مهردمهکهر  
است، پس آن مرد کی است کجاست وچرا سنگ ارنید؟! وقه هی 
من این سئوال راترجمه کردم رئیس مانند مارپیچید وچیمهههایهش 
ازکاسه برآمد درحالیکه واقعا چهرۀ یک جهانهی راکیهیهده بهود 

قضیه زیرتحقیق است مکابق شریعت غرای محمهدیفص(  «گفت:
او نه نام آن شخص راداد ونه کدام معلوم  ! »تصمیم گف ه مییود.

دیگری وگفت : در اسشم حق مرد وزن فرق میکنهد، مهرد یهک 
 درجه دارد و زن درج  دیگر!!

شب درمحل زندگی ماکه تعمیرصلیب سر  بود، ماباهم نیه ه هیهم 
وموضو  را دوباره مکر  کردیم. آن ژورنالی  های همراهم ازمهن 

گف م اول اینکه ازنگهاه  »تو که م لمانی چه میگویی؟ «پرسیدند:
اسشم ثبوت کردن زنا ب یار کارمیکل است، شواهدومدارک زیاد 
میخواهد وتنهااگریک مرد وزن دریک اتاق دیده شوند وخهلهوت 
باهم داش ه باشند، حکم زنا شده نمی تواند، واگرثابت شدمرد وزن 

 »هریک صدصد دره میخورند ودرقرآنکریم سنگ ارحکم نیده.

قرارما برین شدکه فردا نزدوالی برویم وازاو کمک بخواهیم کهه 
آدرس آن مرد رابما بدهد. به برکت ح ن وجمال ژورنهالهیه هت 
اسکاتلندی رفت وآمدما درمقروالیت آزادبود، هروقهت کهه دل 
مامیید میرف یم بدون تششی وپرس و پال، ح ی طالبهان مهحهافهظ 
والیت عشق  والی صاحب رابه ژورنالی ت درک کرده بودند وباما 

 شوخی وخو  خلقی میکردند ! 
به دف روالی رف یم، اوازدیدن اسکاتلندی وماخوشحال شهد وچهای 
ومیوه خواست، درحالیکه نگاههای گرمی به آن ژورنالی ت دوخ ه 
بود ودرخیاالت و رویاهای اوغرق بود، گفه هیهم والهی صهاحهب 
ماآمده ایم که دوکمک به مهاکهنهی یهکهی ایهنهکهه مهاراپهیهش 
امیرالمومنین فعلیه العنه( ببرید ودوم نام وآدرس همان مردی کهه 
باآن زنی که سنگ ار شد زنا کرده بود به ما بدهید. والی صهاحهب 
به چرت رفت وبعداز لحظه یی گفت ترجمان صاحب میلهمهنهوتهه 
وایه چه دغه دواله زما په توان کی ندی، ما اصرار زیهادکهردیهم، 
سرانجام به پی وگفت پیت امیر المومنین صاحب نگردید، حه هی 
من هم پییش رف ه نمی وانم واز قضی  آن مرد هم بگررید، ولی اینه 
آدرس خان  آن زن رابرای ان میدهم که درگرر بخارا در شهرکهنهه 

 است . 
مادیدیم که چیزدیگری ازین والی کنده نمییود، آدرس راگرف هه 
راساً به گرر بخارا رف یم، وق ی به دروازۀخانه رسیدیم طالبان خبهر 
شده آمدند وطفشن پای لچ وسرلچ کوچه راامرکردندکهه مهرابهه 
سنگ بزنند وما در زیر باران سنگ طفشن ازآن محل فرار کردیهم 
وبه تعمیرصلیب سر  آمدیم. هم  ما منموم بودیم کهه ههم لهت 
خوردیم وهم مکلب بدست نیامدوبدن وما ازاصابت سنگها سهوز  
میکرد ! من که مانندآن ژورنالی  هاسخت عشقه داش م تا حقیهقهت 
رادرمورد آن خانم پیداکنم، پشن سنجیهدم وآنهرابهه ههمهکهاران 
ژورنالی ت خود تیریح کردم . آنهاگف ندمگراین پشن خهکهردارد 
وتواح یا  جانت راکنی! گف م شمانروید من به تنهایهی مهیهروم. 

 فصفح  هیت(

 فیاض بهرمان نجیمی
 امریکا ، طالب و دموکراسی

 فبخش یکم(چرا فارسی زبانان بازندگان اصلی اند؟ 
ما همییه مردم ساده دل و ساده انگار در حوزه سیاسی بوده ایم و 

را به کار می بهرم مهنهظهورم  «ما»باقی مانده ایم. وق ی من واژه 
سال حاکمیت  14سیاسی های فارسی زبان در همه سکو  است! در 

اشنال در افنان  ان، بیی رین ثناخوان دموکراسی، فارسی زبان هها 
بودند نه پی ون بار ها. بخیی ازپی ون های حاکم در دوران اشنهال 

با باال رف ن از سرشهانهه ههای  «جامعه جهانی»به یاری به اصکش  
، «دمهوکهراسهی»غیر پی ون ها بر س یغ حاکمیت نی  ند و ام یاز 

آزادی های ن بی مدنی و جمهوریت را به نام خویش درج کردند. 
ارچند اینها همییه اقلیت بودند ولی با اف انه قوم بزر  و هویهت 
زدایی دیگران در یک سده گرش ه به راح ی حاکمان بشمهنهازعهه 

 باقی ماندند.
اینها در کدام یک از ان خابات توان  ند بدون ر ی غیر پی ونها بهه 
قدرت برسند؟ اکثریت آرای دریاف ی کرزی و احمدزی از برکت 
غیرپی ونها بود. در حالی که رقیب های آنها که به گونهه عهمهده 
عبداهلل عبداهلل هربار بدون ر ی پی ونها برنده ان خابهات شهد، امها 
قدرت را دو دست به پی ونها تقدیم کرد. سوا از آن بخش اقلهیهت 
حاک پی ونی، تنه اصلی آن ها در برون از حهاکهمهیهت عهلهیهه 

می جنگید. واضح است که پی ون های قبایل بدون  «دموکراسی»
آن وی مرزبا پاک  ان نه تنها اکثریت نی  ند بلکه به میکل شهایهد 

در صد در جنرافیای افنان  ان باشند، چون دیگر قهوم  35در حد 
ها به مثل گچراتی ها، پیه ای ها، نورس انی هان بلوچ هها بهیهیه هر 
 پی ون شده اس ند تا دارای قومیت ها و هویت های م  قل خودی.
تجربه دهه های اخیر به پی ون ها آموخت که چگونه دیگر اقهوام 
را فریب دهند و به کمک ماشین زور و سهرکهوب بهاالی آنههها 
حاکمیت نمایند. آنچه در پی ونها قوی است، ژن قدرت است. بهه 
همین خاطر هیچگاه آماده نی  ند آن را، در یک بازی م هالهمهت 
آمیز قدرت یا تق یم و یا تفویض به اکثریت کنند. در کیور های 

نمونه های زیاد موجود اند کهه اقهوام  «جنوب»یا  «جهان سوم»
اقلیت توان  ه اند بر اکثریت حکم برانند. در نزدیکی ما نهمهونهه 

 عراق دوران صدام ح ین را داریم ویا هم سوریه بیار اسد را.
به همین خاطر حفظ قدرت برای این اقلیت مهم رین هدف اسهت. 
مهم نی ت درر س قدرت کی می واند باشد، دموکرات، کمونی ت 

بهمهاروشهن 1411آگ ت15یا رادیکال اسشمی. رویدادهای پس از
ساخت که نخبه های این قوم به همراه یی م حدههای غهربهی آن 
چگونه از جمهوریت و دموکراسی اس فاده غیراخشقی و ابهزاری 

 کردند!
در حالیکه ه درین سالها ه اکثریت دانش آموخ ه های غیر پی ون با 
امید زیاد کوشش داش ند تا جامعه را باز نهمهوده و فضهای آزاد 
گف مانی و امکانات دموکراتیک را همگانی سازنهد؛ در مهقهابهل 
جوان های پی ون بار در فکر تکمیل نظریه هویت سازی شان بهوده 

 و فیردگی و همب  گی درون قومی ایجاد نمودند.
یک بررسی پژوهیی ازآن دوره نیان میدهد که تنهها اکهثهریهت 
فارسی زبانهابودندکه ازنهادهای پوشالی دموکراسی حمایهت مهی 
کردند. درنهادهای مدنی فعال بودند؛ بدون تهحهریهم یهاسهبهوتهاژ 
ان خابات برای آن قربانی ها داد و فضای عمومی را در دفها  از 
ان خابات به ر، پیوس ه گرم نگهداش ندوباآلخره ازآنهچهه بهه نهام 

جوان یاد می شد، حمایت کردند و تا به حال به آن  «دموکراسی»
 وفادار باقی مانده اند.

باید با تلخی پریرفت که با وصف قربانی های زیاد، بازنده اصهلهی 
 همین ها بودند .

بدون شک درین بازی نابرابراش باه ک انی راکه میهوربه نخبه های 
قومی غیرپی ون شده بودند نبایدفرامو  کهرد.آنهههازالهوههایهی 
بودندکه بجزازمنافع شخصی، خانوادگی ومحلی به هیچ چیزی نمی 
اندیییدند. در کله ی آنها نه برنامه وجود داشت و نه ههم داعهیهه 
بزر  هوی ی. اکنون هم مثل گرش ه کماکان زندگی میکنند.گف ه 
میید افنان  ان ب وی جامعه بازدرحرکت است. موجهی ازرسهانهه 
های بی اثرو واب  ه به حمایت کیورهای خارجی درهمه جها بهه 
مانند قارچ سر زده بود، که هیچکدام هدفمند کار نمی کرد. مردم 

 بی سواد و نا آگاه از رسانه های اس فاده بهینه نمی کردند.
زمانی که در کابل بودم همه روزه تعداد از روزنامه های چاپی بهه 
دف رمیرسید. تنهامن آنها را از نظرمیگرراندم وفردامیدیهدم ههمهه 
طعمه آتش پخت وپز مییوند. وضعیت تلویزیونهاواهداف نیراتی 
آنها روشن بود.چندتلویزیون خصوصی مثل طلو ، آریانا وغیره ه 
 هرچند م علق به غیرپی ونهاه یک هدف راتعقیب میکردند، حفهظ

وتهفهوق حهاکهمهیهت پیه هونههها .بهرنهامهه ههای  وحدت ملهی
آنهاسراپادرجهت تهحهمهیهق مهردم بهودیهاههم ههمه هان سهازی
]آسیمیشسیون[. به برتری خواهان پی ون مجال داده مییدتهااقهوام 
دیگرراتحقیروتوهین کننهد. دربههه هریهن حهالهت صهرف نهو  
دموکراسی لیبرال را در جامعه به شدت سن ی و مرهبهی تهبهلهیهغ 
میکردند. درخط کاری آنها چیزی بنام هویت سازی و فهرههنهگ 
سازی فارسی وجود نداشت وحاالهم بهمان شهکهل سهابهق ادامهه 
دارد.برعکس شبکه های تلویزیونی پی وماننهد لهمهر، شهمهیهاد، 
ژوندون، ارکوزیا، هیواد وغیره نهه تهنههها بهه گهفه همهان ههای 
دموکراسی، آزادی و عدالت اج ماعی جایگاهی قایل نبودندبلکهه 
برعکس هم آنها مبلغ دو خط فکری: عظمت طلبی پی ونی واسشم 
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 هفته نامۀ امید 2901شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 حکیم ناصرخسرو بلخی حجت خراسان
درچهار شمارۀ پیهم مکالبی راجع به حکیم ناصرخ رو بلخی 
یمگانی راازقول جناب داک رسیدمخدوم رهین پییکش کردیم. 
اینک پنجمین بخش آن مباحث مفید وآموزنده، از زبان اس اد 

 رهین:
مرهب اسماعیلیه در خراسان درقرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
پییرفت ب یار بویژه در روس اهای اطراف بخارا داشت. تاحدی که 
به دربار سامانی نیزراه یافت، و نصرابن احمدسامانی را گرویدۀ 
خودساخت . اما با مقاومت شدید نظامیان ونیز خصومت موثر 

 سلکان غزنه و پس از وی شاهان سلجوقی رو به افول گراشت .
حکیم ناصرخ رو با عیق واع قاد شدید به این مرهب، مخالفان 
رابا تازیان  شعر میکوبد واز انحکا  موجود در دربارها وحلقه های 
اشرافی خراسان به تندی ان قاد میکند. او نه تنها بر دربارها و 
درباریان وزندگانی غافشنه و پر عیش ونو  شان می تازد، بلکه 

 برمردم عام نیزان قادها دارد. 
 ز اهل خراسان  صغـیر و کـبیر        بنالم به تو ای علــیم قدیر             

 زین که بگرفتی، ایشان مگیر بتر         خراسانیان گر نجستند دین
در برابر او عقیدۀ علماء وعام  مردم خراسان نیز ب یارتلخ وتند 
بود ومیگف ند که این مرد فاضل ایکا  دیندار می بود و اینهمه 

 فاضل نمی بود :
 مرا گویند بیدین است وفاضل به ر آن بودی

 که دینش پاک بودی و نبودی فضل چندانش
آورده اندکه درگیرودار گریز ازچنگ مخالفان روزی به شهری 
رسید و نزد کفاشی رفت تا کفش خودرا ترمیم کند. دروسط کار 
به فاصله یی ازآنجا مردمان گردآمده بودند. مرد کفا  
ازجابرخاست تا ببیندکه چه ر  داده است، پس از لحظه یی 
برگیت درحالیکه پارچ  کوچک گوش ی بر روی درفش خود 
داشت . ناصرخ رو ازاو پرسید: چه خبر بود؟ کفا  جواب داد: 
که یکی از پیروان ناصرخ رو دس گیرشده بود و اورا پاره پاره 
کردند ومن هم یک گوشت پاره را برداش م . حکیم ناصرخ رو 
درحالیکه ترسیده بود گفت: کفش مرا به من بده، نمی خواهم 
درشهری که پیرو ناصر خ رو درآن راه داش ه باشد کفیم را 

 ترمیم کنم !
این حکایت، هرچند واقع نیده باشد، اما داللت میکند ازنفرتی که 
مردم خاصّه علمای دین در خراسان ازناصرخ رو وعقاید 

 اوداش ند .
ناصرخ رو بارها وبارها در دیوانش از رنج غربت ودوری از 

 خانمانش در بلخ نالیده است آنهم با لحن دردناک و سوزنده :
 گویی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا  آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا  

 صفرا همی فزاید زاندُه بسرمرا  درحال خویشتن چوهمی ژرف بنگرم   
 چرخ بلند جاهل بیدادگر مرا  گویم چرا نشانۀ تیر زمانه کرد         

 جز بر مقرّ ماه نبودی مقر مرا گر برقیاس فضل بُدی چرخ را مدار    
 این گفته بود گاه جوانی پدرمرا    نی نی که چرخ ودهر ندانندقدرفضل  

 ناید به کار هیچ مقر قمر مرا   با خاطرمنور رخشنده از قمر           
 دین و خرد بس است سپاه وسپر مرا  با لشکر زمانه و باتیغ تیز دهر      

 ( تن من درین جهان    همسایه یی نبود کس ازتو بتر مرا2ای ناکس ونفایه)
در اینجا با فرار از تن، ناصرخ رو ازآنچه نفس اماره اورا ازفضایل 

 بدور می داشت و از غلب  خود برنفس سخن گف ه است . 
 افگنده بود مکر تو درجوی وجر مرا گر رحمت خدای نبودی وفضل اوی    

درین قصیده یکبار دیگر ناصرخ رو تعبیرروشنفکرانه ا  را 
 ازقضا وقدر بیان میدارد : 

 وین هر دو  رهبرند قضا و قدر مرا            هرکس همی حذر زقضا وقدر کند   
 نام قضا خرد کن و نام قدر سخن                     یاد است این سخن زیکی نامور مرا 

 اکنون که عقل ونفس سخنگوی خودمنم            ازخویشتن چه بایدکردن حذرمرا
 نفایه: به معنی بی مقدار ، پ ت وبی ارز  . -1

************ 
خاطر برنامه های بزر  و چند مرحله یی اس راتیژیک شان چیهم مهی  
ب  ند. چرا؟ چون برنامه دموکراتیک سازی افنان  ان از برنامه خهارجهی  
ها خارج شده بود. حاال این موضو  را کمی از نظر تهاریهخهی بهررسهی  

، در زیر تاثیر تلقی ههای  1064 کنیم. زمانی که محمد ظاهرشاه، در دهه  
اطرافیان اندییه ور و روشنفکر فارسی فرهنگ، تن به تهنهیهیهر قهانهون  
اساسی داد و نیم ر  دموکراسی را با گزینش اولین نخ ت وزیر برون از  
حلقه خانواده سلکن ی از میان فارسی زبان کابلی یعنی داکه هر مهحهمهد  
یوسف نیان داد، فکرمهیهکهردکهه امهریهکها ازطهر  وی حهمهایهت  
خواهدکرد.اما پس از سفر به امریکا و مشقات بها جهان اف کهنهیهدی  
دریافت که کا  سفید نه تنها از اقدام وی حمایت نکرد، بلکه اقهدام وی  

 را با دادن هیدار، پیش از وقت نامید. 
کیوری که پس از جنگ دوم جهانی، تاریخ پُر از جنایات در برابر  
بیریت دارد هیچگاه به دموکراسی به حیث یک ارز  عام بیری نه  
نگری  ه و تا اکنون نمی نگرند. دموکراسی برای امریکا ها همییه ابزار  
سیاسی و شکلی از قدرت نرم برای سیکره بر جهان بوده و در برابر آن  

 برخورد سلیقه ای و ان خابی داش ه اند. 
تا اکنون، از اکثریت رژیم های غیر دموکراتیک    1005 در فاصله میان  

و دیک اتوری های خین ناقض حقوق بیری حمایت قوی سیاسی،  
نموده اند. بدیهی است که در سیاست همییه  نظامی و اق صادی 

پنهان ت وارجحیت بردومی بر اولی  «منافع»در عقب  «اخشق»
میهود. ازینرو ابلیس امروز را فردا فرش ه می نامند. به قول 

تروری  های دیروزمی وانند «فیل وف آلمانی یورگن هابرماس 
هابرماس این  »شخصی های سیاسی امروز ویافردا برای آنها شوند.

حرف را درست پس از سقو  طالبان صفریک گف ه بود.ازاین 
فرازمادیدیم که چگونه برای طالبان تروری ت ب  رسازی 
کردندوگام بگام باآنها داخل معامله شدند. سالها پیش آلمان و 

 (7ناروی باب مراکره با طالبان را گیوده بودند. فدنباله درصفح  

 شمال کالیفورنیا                        احمدمی اق کریم نوری
نقش ژورنالستان وتاثیرژورنالیزم برافکار  

عامه ، وفشار برغاصبین و زورگویان به 
فتمکین و حرمت به حقوق بشر و انسانیت

1) 
میشدى به خدمهت مهکهالهعهیهن  1411این نوش ه در ماه مارچ 

گرامى پییکش مى گردد. واقعاطوریکه مىگف ند بهزرگهان کهه 
زمانى فرامیرسدکه آنقدر بى برک ى که شورى در نمک و شرینى 
در بوره نمى ماند، نوتهاى صدى را که فمیده( کنى از خرید چیهز 
هاى عادى ضرورت هاى روزمره دیگر چیزى باقى نهمهى مهانهد. 
زمانى بود که کس نوت هاى کشن را میده نمى توان  ند. و همین 
طور مى گف ند که ساعت دقیقه، هف ه روز و ماه هف ه و سهال ههم 
ماه مى شود حاال که دیده مى شود دارد ثلث قرن برق آسا سپهرى 
مى شود. وق ى اولین ماه سال جدید در آسمان درخیید طبق سنت 
بومى امریکایى ها که به هر ماه کامل یک نام مخصوص میداش هه 
باشد، ماه کامل جنورى ماه گر  است در این ماه صداى زو زو 
گر  ها زیاد تر شنیده مى شود. و ف گرگان باران دیده ( و برف 
من ظر با وجودى سردى هوا فعرق کنان( درخیز وج ت ه  هنهد. 
کرونا و اومیکرون میکل اساسى اخیر که آخر دهه دوم این قهرن 
را براى مردم گی ى خیلى دشوار ساخ ه و حیات بیهریهت را در 
سیاره زمین تهدید مى نماید و هر روز به هزاران قربانى داشه هه ، 
بعضى ها ف مى توجیه مى نمایند و از سالها و سده هاى گهرشه هه 
مثال مى آورند که در طول چند قرن در خ م دهه هاى بی هت آن 
جهان و بیریت روى زمین با مریضى هاى رو برو شده اند که بهه 
میلیون ها قربانى در پى داش ه ، و شماره بی ت در هر قرن بهرابهر 
بوده با یک ویروس و میکروب بزر  در دنیا، که بعضى ها آنهرا 

میلیون کیلو م ر  554بخیى از تیورى توطئه دان  ه اند که بیش از 
مربع زمین را تحت فیار و تهدید مر  قرار داده و میدههد . در 

یعنى چهار قرن قبل طاعونى جان وزى از شهر مارسهى  1714سال 
فران ه بلند شده و عالمگیر گردید که در مدت کمى به لهک هها 

و قهرن بهعهدى آن  1814قربانى در پى داشت . دقیقأ در سال 
مریضى ف وبا ( از کیور هاى اندونیزیا و تایلند و فلیپین به میلیون 
کی ه و قربانى داشت . و به همین ترتیب در قرن بعدى آن و در 

دنیا را بیمارى دیگرى بنام انفلهونهزا فهرا گهرفهت از  1014سال 
ه پانیه بلند شد و به میلیون کی ه در پى داشت . که بیهریهت در 

 1414مقابل ا  درمانده شده بود. دقیقا صد سال بعد آن در سال 
کرونا از یوهان چین شرو  شد و عالمگیر شهد و کهابهوس ایهن 
ویروس سه سال مى شود که چنان پهن شده و قر بانى گرف ه روان 
 ست که سازمان صحت جهانى اعشم نمود که کمر سی ه هم ههاى 
بهداش ى جهانى را خم و کپ نموده است . و هنوز هم نه تنها کهه 
کم نیده بلکه با سویه هاى دیگر آن چون اومیکرون به شدت در 
حال پیش روبى و قربانى گیرى در اقصاى دنیا جریان دارد وابناى 
بیر را درحیرانى وبیچاره گى وا داش ه  ست . منجمهان و اعهداد 
شناسان و پژوهیگران که در باره هر سده نظریه پردازى داش ه اند 
و در باره این موضوعات که او هم در اخیر دهه دوم قرن هها پهى 
در پى بمیان إمده ، نظریه پردازى نموده اند و جهوابهات مهوثهق 
نداش ه اند . که آیا واقعا طبیعى بوده و یا هم ساخ ه و آورده دست 
بیر ، و جز تیورى هاى توطئه همگانى ؟ که الههى بهه لهکهف و 

 مددت این بش را از سر بیریت رفع و دفع ب از. 
را سال ارزن نام گزارى کرد، و این پیینهاد  1418کیور هند سال 

را به سازمان ملل م حد همان وقت نمودند تا سالهى را در سهکهح 
جهانى به نام سال ارزن م ما نمایند، در ماه مارچ سال قبل سازمهان 

میشدى را به نام سال جهانى ارزن نام گزارى  1413ملل م حد سال 
نمود. و چه زود سال دیگر فرا رسید وسال بعدى انیهاءاهلل پهیهش 
روى که سال جهانى گیاهى بنام ارزن است که بعضیههها درجهههان 
سوم فکرمیکنندکه صرف براىف بودنه( ها ارزن است. در سال بعد 
برنامه هاى اطش  رسانى وآگاهى بخیى درباره فواید ارزن بهراى 
تندرس ى و امکان کیت آسان آن، و رشد و توسعه جهانى آن کهه 
ف بى باد و بى بخار(است اجرامییود این گیاه مى تواند در خهاک 
هاى ضعیف رشد کند و به ثمر برسد و نیاز چندانى هم به زحمهات 
زیاد و افت کیى و غیره ندارد. و به راس ى که سال ماه شده وق ى 
این تایید ملل م حد را در همان وقت خواندم با خود گف م ههنهوز 

پیش رو است و امروز که دیدم که دارد یک  1411و  1411سال 
در حال سپرى شدن است، و یازده ماه بعد  1411ماه از سال جدید 

هم سال ارزن  ست. و فارزن( هم فارزان( بدست نمى آید ههزاران 
زحمت بکار دارد . فتاتو نانى به کف آرى و به غفلت نخورى ( در 
غرب زمین اکنون ازبرنج کرده مردم رو به طهرف ارزن خهورى 
نموده اند چنانچه دروطن در بعضى نقا  اطراف کیور نان جو مى 

 داش ند و در بعضى نقا  هم تان جوارى .
ژورنالیزم چی ت و ژورنال ت کی ت از نوش ه هاى طویل و نیهر 
شده صاحب این قلم مى باشد که بار ها هم به شکل مهونهوگهراف 
نیر وتکثیرگردیده وشاخصه هااین حرفه ظریف ووظیفه شهریهف 
 وحربه نحیف وعلم وفن واال وباالآن بامی ودواسلوب علمى وهمه 

 
  

فروزنده وارزنده  ن مورد بررسى قرار گرف ه و ظرفی هاوظهرافهت  جانبه 
هاى این علمیه و وظیفه که الزمه کارى روزنامه نهگهارى در ورطهه و  
کارزار ژورنالی م مى باشد وبا هم الزم و ملزوم میباشد وتهاثهیهر آن بهر  
افکار مردم وتحت فیارقراردادن قلدران و جباران به احه هرام بهه اراده  
مردمى وتمکین به خواست همگانى ومدنظرگیرى همهه نهزاکهت ههاى  
اصلى وعمومى به می اقان ومنادیان ورهروان این علم وکارپییکش شهده  
وک اب نگرشى برنگارشهاى نگارنده درجریده امیدنیزحاوى ب ا نهکهات  
مهم میباشدکه باک اب مکبوعاتیان وسیرژورنالیزم درپنجاه سال اخهیهر، و  
رساله افنان  ان دربحرطوفانزاى زمانه موضوعات زیادى بهاخهودههمهراه  

 دارد وخو  ه  م که این سل له ادامه دارد . 
ان ان بزر  نی ت جز به وسیله فکر ، شریف نی ت جز بهه واسهکهه  

 اح اساتش، و قابل اح رام نی ت جز به سبب اعمال نیکش . 
در این روز ها باز هم طالبان ادعا مى نمایند که همه موضوعات حهقهوق  
بیر را بر آورده ساخ ه اند؟ و امنیت را آورده اند ، نل ون ماندال گفه هه:  
امنیت تنها به معنى عدم جنگ در کیور نی ت، امنیت و اهمیت حقیقهى  
یعنى تمام افراد جامعه بدون توجه به نژاد دین طبقه جن یت و پهایهگهاه  
اج ماعى حقوق فردى و اساسى براى رشد برخوردار باشند. ولى راپهور  

  1411 تازه فدراسیون بین المللى روز نامه نگاران افنان  ان را در سهال  
میشدى به حیث خکر ناک نرین کیور براى ژورنال  ان و اهل مکبوعات  

خبرنگار و اهل رسانهه ههاى    0 دان  ه، و به طوریکه در سالى که گرشت  
افنان  ان کی ه داش ه، الب ه در سکح جهانى مجموعا چهل و پنج خبرنگهار  

نفر در مک یکو و چهار نفر در هند و    8 نفر از افنان  ان    0 از بین رف ه که  
نفر در پاک  ان و م باقى دردیگرکیورها بوده است. تازه اتحادیه ملى    3 

ژورنال  ان افنان  ان با ان یار ن ایج یک نظر سنجى ابراز داش ه که از زمان  
باز گیت طالبان به قدرت بیی ررسانه ها در تهیه ونیر خبر آزادى شهانهرا  
از دست داده اند. و زیاد تر روز نامه نگاران گف ه اند که مجبور به خهود  

خبرنگار و اههل    544سان ورى شده اند اتحادیه ملى در این نظر سنجى با  
  05رسانه ها م یکل از مرد و زن صحبت داش ه طبق گزار  اضافهه از  

در صد شرکت کننده گان گف ه اند که پس از حاکمیت طالهبهاًن آزادى  
درصدشرکت کهنهنهدگهان ههم    04شان را از دست داده اند. و در حدود 

گف ه اند که رسانه ها سان ور مى شوند. حکومت قبلى افنان  ان قهانهون  
دس زسى به اطشعات و قانون رسانه ها ى همگانى را تصویب کهرد. کهه  
گف ه مى شود که یکى از به رین قوانین در نو  خود در منکقه بود . امها  
در حدود شش ماه گرش ه این قوانین بحالت تعلیق در آمده اتحادیه مهلهى  

درصد ازروزنامه نهگهاران کهه در    04زورنال  ان بیان داش ه که بیش از 
نظرسنجى تازه این نهاد شرکت کردند گف ه اند که در وضعیهت فهعهلهى  
کدام حمایت حقوقى و قانونى از رسانه ها وجود ندارد اکهثهر شهرکهت  
کننده گان مى گویند که دخالت هاى اداره اطشعات و فرهنگ طالهبهان  
در والیات و اداره نهى از منکر شان ، و جلو گیرى مقام هاى طالهبهان از  
ضبط مصاحبه ها و ترس و هراس مردم از صحبت با رسانهه هها مهوانهع  
اصلى جمع آورى اطشعات براى تهیه خبر در افنان  ان تحت حاکمهیهت  
طالبان اند این در حالى است که مرکز خبرنگاران افنان  ان از مقام ههاى  
طالبان خواس ه اند که میکل خبرنگاران و اهل رسهانهه هها را بهررسهى  
نمایند . در کابل باز هم تازه کارمندى دیگرى رسانه یى ذکى ح هیهنهى  
مدیر م ؤل سابق تلویزون حاور از سوى افراد ناشناس در کابل به شهدت  

 لت و کوب شده  ست. 
خبرنگاران افنان  ان بانیر این خبر از حکومت طالبان خواس ه است کهه    

به این رویدا. رسیدگى کند طالبان در باره این رویداد ابراز نظر نهکهرده  
 اند 

امروز بی ت چهارم جنورى روز جهانى آموز  است یهک روز بهیهن  
میشدى به پینهاد موس ه تعلیمى و    1418 المللى که در سوم دسمبر سال  

تربی ى و فرهنگى و آموزشى واب  ه به سازمان ملل م حد ف یون کو ( بهه  
ملل م حد ه  ه گزارى شدو در مجمع عمومى آن سازمان با قکعنامهه بهه  
تصویب رسید. و روز جهانى آموز  را به منظور تجلیل از نقش تعلیم و  
تربیه در ایجاد صلح جهانى و توسعه و تفاهم اعشم نهمهودنهد. آمهوز   
حقوق بیر است و حق ان انى و حقوق فردى و اساسى، و یهک خهیهر  

مح وب مهى    1414 همگانى و م ولیت عمومى است. و همین شعار سال  
شود که توسط موس ه یون کو براى روز جهانى آموز  ان خهاب شهده  
بودوام ال چهارمین سالى  ست که از آن تجلیل و تبهجهیهل مهیهگهردد.  
هرچند بعد ازتصویب همچو روزى گ  ره کرونا در جهان پهن شد. ولهى  
باوجودآن درسکح جهانى به خاطر قدردانى مثبت همهچهو روزى گهپ  

 هاوسخن هایى زده شده ومى شود./فدنباله درشمارۀ آینده (  
 امریکا، طالب و دموکراسی 

( برای حوزه فرهنگی و زبانی فارسی و ترکی داشه هن  5فدنباله ازصفح  
 شبکه های تلویزیونی سُچه به زبان های بومی قدغن بود. 

همه شبکه های که توسط غیر پی ونها ایجاد شده بودند، فکر احهمهقهانهه  
را تبلیغ می کردند و نیم از برنامه های شان را بهه زبهان   «وحدت ملی »

 پی و در خط حمایت از حاکمیت مصرف می نمودند. 
در صهد    64 در ن یجه فضای مجازی دیداری و گف اری با حدود بیش از  

تبلینات در خدمت تداوم قدرت پی ون ها و زمینه ساز تداوم حاکمهیهت  
آنها بودند. همه یی این ابزار مدرن امکان رشد و گ ه هر    «اس بدادی »

ناسیونالی م محض قومی پی ونی را در همراهی با تحویهل ههای دیهنهی  
دیوبندی و سلفی از اسشم، در فکر توده پی ون سخت و سفت ساخ هه و  

 راه را برای برگیت طالبان به حاکمیت فراهم کرد. 
حامیان خارجی حاکمان آنزمان افنان  ان یعنی امریکایی ها و مه هحهدان  
آن، طر  های پی ونیزه سازی حاکمیت در تمام عرصه ههای سهیهاسهی،  
 اج ماعی وفرهنگی را به خوبی میدیدند ومیدان  ند ولی در برابر آن به  
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر90( دالر ـ یکسال  )45ماه ) 6کانادا:   

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 »پدر ورزش های نوین درافغانستان «
 -زندگینام  میرعبدالرشید بینم  «به تازگی رسال  باعنوان 
درکابل بچاپ رسهیهده، کهه  »پدر ورز  های نوین درافنان  ان

مولف آن آقای احمدصمیم صمیمی، باشندۀ کانادا، با همکاری همه 
جانب  بانو رشیده بینم قادری، دخ ر مرحوم بینم می بهاشهنهد. ایهن 

صفحه  13صفح  پییگف ار و تقریظ و11صفح  م ن،  53رساله در 
آلبوم خانوادگی شان، ازمهکهبهعه  

 فیصل کابل ان یاریاف ه است.
 زندگینام  میرعبدالرشید «ذیل

 بینم چنین می خوانیم :
میرعبدالرشید بینم فرزند 
مرحوم میرمحبوب خهان درسهال 

ه   دریک خانوادۀ منهور  1186
وروشههنههفههکههر درگههرر دروازۀ 
الهوری کابل چیم بدنیاگیودنهد. 
دورۀ اب داییه رادرمک ب امهانهی، 
ثههانههوی وتههحههصههیههشت عههالههی 
رادرکیورآلمان در رش   تربهیهت 
بدنی وسپهورتفورز  دلهخهواه 

 شان بک نگ(به پایان رسانیدند. 
اس ادمعزز وگرامی میرعبدالدرشید دردوۀ سلکنت امان اهلل 
خان درجمع نخ  ین گروپ ازشاگردان امانی غرض تهحهصهیهشت 

ه   بهه کیهورآلهمهان اعهزام 1108م مکابق 1010عالی درسال
 گردید...  

جناب اس ادبینم کهه یهکه هن ازههواداران دسه ه  دوم 
اعلیحضرت امان اهلل خان بود آزادانه وم  قشنه درراس ای حهفهظ 
اس قشل ونوامیس ملی فعالیت مینمودودر آن زمان برادران بهزر  
اییان مرحوم میر غشم محمدخان غبار ومیرغشم حامد خان بهههار، 
عمراه باپ ران کاکای شان میرزاسیدداؤودخان وسیهداکهرم خهان 
سکرتر سفارت لندن، درسرای موتی حبس بودند...جناب بینم ده 
سال عمر عزیز  رادرشرایط ب یاردشوار، میکل ونام اعد تحهت 
 نظارت وکن رول شدیدسردارمحمدهاشم خان درتبعیدسپری نمود.

راه اندازی تمرینات جمناس یک فادمهان آزادصهبهحهانهه( 
نخ  ین گام اس اد در مکاتب بود ودومین اب کارشان تاسیس کلهپ 
ثقیل  معارف میباشد، م ئولیت تدریس بک ینگ راخهود بهدو  
داشت، تدریس وزنه برداری رامهحه هرم عهبهدالیهکهورخهان کهه 
تحصیشت عالیش رادرفران ه به پایان رسانده بود ورش   پهلهوانهی 
رابه اس اد میهورپهلوانی کیوراس ادنظام الدین واگرارکرده بود... 
اس اد بینم درمک ب سپورت، خودشخصا مضامین تاریخ سهپهورت، 
 فزیولوژی و بک ینگ رابه شکل نظری وعملی تدریس مینمودند .

اس اد بینم آثارزیاد ازخودبجاگراش ه ازجمله پنج اثرمهههم 
شان درافنان  ان چاپ شده عبارتند از: که هاب اتهله هیهک بهرای 
جوانان، کابل قدیم که خودتالیهف نهمهوده،  وکه هابهههای مهن 
هی لرراسوخ اندم، شبخون افنان، ونبردمنفک ابیکه هی هلهرنهوشه هه 

 بود(ترجمه کرده بود...
سال زندگی ب اریهخ 75شادروان میرعبدالرشید بینم پس از

در کابل چیم ازجهان پوشید ونهامهش درتهاریهخ  1361جدی 17
ورز  افنان  ان به خط زرین درج شهده، وبهراسهاس زحهمهات 
وخدمات ماندگار  لقبف پدرورز  نوین در افنان  ان( راکمایی 

 نمودند. روحش شاد وخاطرات شان جاویدان باد ! 
********** 

اینهاهمه چالیها وموانع جدى وبنیادیهنهى اسهت کهه رویهکهردو 
دولت کنونى با آنها، میزان موفقیت و ناکامى اورا در پنج  عملکرد

 سال آینده میخص خواهد نمود ./
 امریکا ، طالبان و دموکراسی

حاال طالبان را آورده اند، چون با حربه دموکراسی امکان تهحهقهق 
اس راتیژی آسیای میانه بزر  عملی نبود. اکنون سیاست به گونهه 

 دیگر ادامه می یابد.
در گرش ه موجودیت امریکا و ناتو در افنان  ان یک ح ن بهرای 
هم ایه ها داشت و آن رفع خأل قدرت در منکقه بهود.بهه قهدرت 

 بود. «وضع موجود»رسیدن طالبان پایان 
را می توان آغاز تنییر در روابط بین المللی بهه سهوی  1410سال 
نامید، که چین و روسیه مهنهدس ههای  «نظم جدید جهانی»ایجاد 

آن ه  ند. در وضعیت جدید در حال شکلگیری، افهنهان ه هان بهه 
روسیه و حوزه منافع چین می شود.  «حریم خلوت»سرعت داخل 

این را آمریکایی ها دقیق می دانند. از آن زمان برنامه برگیت از 
افنان  ان آغاز گردید. به گونه عمدی نهخهواسه هنهد حهاکهمهیهت 
درجنرافیای افنان  ان را به صاحبان اصلی آن یعنی اکثریت غهیهر 

بهازی پهایهان »پی ون واگرار کنند، زیرا با حاکمیت غیر پی ونها 
 .«میافت

دوره ان خابات ریاست جمهوری نیان داد کهه بهرنهدگهان  0تنها 
یعنی فهارسهی  «دموکراسی»واقعی ان خابات تنها مدافعین واقعی 

زبانان به همراهی ترک زبانان بوده اند. اما هربار در ن یجه مداخلهه 
م  قیم آمریکایی ها معادله خشف عقل و اراده آزاد مردم تنهیهیهر 

 داده شد و قدرت به گونه نامیرو  به پی ونها داده شد.

 ...پسمنظر رقابت 
محمد داود توسط  ، که حکومت 1078بار دیگر در 

اف ران نظامی کمونی ت سرنگون شده و بشفاصله قدرت به رهبر 
حزب دموکراتیک خلق، نور محمد تره کی، ت لیم گردید و بار 

، که مش عمر، رهبر طالبان، به قدرت رسید. در 1006آخر در سال 
هر بار بنابر تندروى، انحصارگرایى و عدم تعامل با دیگران، 
عوامل فروپاشى خود را خودشان فرآهم نموده اند. تجربه تاریخى 
نیان داده که رهبران غلجایى، دول مردان مدبر، واقعبین و دور 
اندییى نبوده. در تمام دوره ها، حاکمیت شان براى کل کیور، 

 بحرانزا و فاجعه آفرین بوده، بقا و دوامى نداش ه.
رهبران ابدالی بدلیل حضور طوالنى در قدرت عمدتاً 
شخصیت های مع دل، راحت طلب، محیل و مصلحت اندیش بوده، 
از سن ها و تعصبات قبیلوى فاصله گرف ه، تحت تأثیر اخشق و 
خصل هاى اج ماعى تاجیکان رشد نموده اند. با سایر اقوام از در 
مدارا، ساز  و معامله برخورد نموده غالباً کلید حل میکشت را 
در سیاست ج  جو مینمایند. اما در مقابل رهبران غلجایى شخصیت 
هاى خودخواه، جاه طلب، م  بد و اق دارگرا اند، اغلب از میان 
طبقات م وسط پایین جامعه برخاس ه، رییه و پییینه در رهبرى و 
رفاه ندارند. مرز میخصى با سایر اقوام داش ه، تعلق شدید و 
عمیقى به اصول قبیلوى شان دارند. تا سرحدى که حاضرند سن ها 
قبایلى شانرا منحیث فرهنگ ملى تعمیم بخیند، خودرا باشنده 
اصلى افنان  ان و سایر اقوام را مهاجر دان  ه، حق زعامت را ویژه 
خود میدانند. از گرش ه روابط نزدیکى با انگلی ها دارند، بدالیل 
غیر مؤثق پیوند نژادى، مورد حمایت و توجه حلقات یهودى در 
جهان اند، پاک  ان از نفوذ قابل مشحظه در الیه هاى مخ لف آن 
قوم برخورداراست. اما ن بت به سایراقوام وح ى در مقای ه با 
ابدالی ها از رهبران درجه دو سیاسى و کادر تخصصى بیی ری در 
سکح کیور برخوردار اند. روشنفکران غلجایى که اغلب به 
محورحزب قومگراى افنان ملت، م یکل اند، یگانه جریان سیاسى 
رییه دار، در افنان  ان اند که از داش ن افکار برترى جویى 

درمقابل ابدالیها شدیداًبه  انکارنمیورزند. وتفوق طلبى قومى،
فقدان کادر رهبرى ایکه ب واند بعنوان یک تیم قوى زعامت را 
تمثیل نماید مواجه اند. تنها شخصیت مکر  آن حامد کرزى است 

ساله، خود را بنیانگرار افنان  ان  13که با کوله بار تجربه سیاسى 
نوین دان  ه، خویش را م  حق زعامت افنان  ان میداند و توان  ه 
درین مدت م حدین قابل مشحظه از سایر اقوام بدور خویش، جمع 
نماید. اوتنها مانع جدى دربرابر دولت نو بنیاد غلجایى در شرایط 
کنونى مح وب مییود، واگر رهبران غلجایى ن وانند با گزینه 
هاى، اعکاى مقام نمادین وتیریفاتى، سهیم ساخ ن درقدرت 
اجرایی و یا باحرف فزیکى، اورا از سر راه شان بردارند، 
ناگزیرند او را در پنج سال آینده بعنوان رقیبى جدى و مهار 
نیدنى تحمل نمایند. چنانچه از قرائن و شواهد برمیآید، او از 
فرداى تحویلدهی قدرت درپى ایجاداپوزی یون قدرتمندازرهبران 
سن ى، سیاس مداران معامله گر و دول مردان رانده شده از 

و دید وا دید هاى سوال  میباشد. تماس هاى میکوک، قدرت
برانگیز اخیر وى با سران قدرتها محلى، حاکى از این تش  

 هاست.
این رقابت و کیمکش تاریخى، نه تنها زیر ساخت ها و 
پایه هاى اساسى دولت سازى را در افنان  ان م زلزل نموده، بلکه 
وفاق ملى را آسیب جدى زده، زمینه مداخله خارجى و اس بداد 
داخلى را م اعد ساخ ه است. افزون بر آن، فرص هاى م اعد و 
مناسبى را از مردم افنان  ان گرف ه، ما را از کاروان پییرفت و 

 تمدن جهانى عقب نگهداش ه است.
تفوق طلبى و برترى جویى قومى، سم ى، زبانى و نژادى، 
همواره باعث ایجاد شگاف عمیق اج ماعى و عدم میارکت ملى 
در جهت اع شى کیوربوده.آنچه م لم است اینکه، نقش کلیدى 
عنصر قومیت در نظام سیاسى، ماهیت دول ها را در افنان  ان، قوم 
محور نموده، زمین  واگرایى را در ساخ ار نام جانس اج ماعى 
کیور قوت بخییده است. ضمناً قومیت زده گى سیاست، سایه 
سنگین و نامیمونش را در سایر عرصه هاى زنده گى اج ماعى 

 مردم تعمیم بخییده.
از سوى دیگر، تعارض اج ماعى بر مبناى قومیت که 
توزیع غیر عادالنه قدرت ثمره اج ناب ناپریر آن است، نه تنها 
مانع توسعه کیور گردیده بلکه بروند ملت سازى، صدمه جبران 

 ناپریرى وارد نموده است.
م لماً واب  گى و نیاز رهبران سیاسى بر حمایت و پی وانه 
قومى، آنان را نه تنها دنباله رو بزرگان قومى ساخ ه بلکه ملزم به 
برخورد محافظه کارانه در قبال سن ها وعنعنات کهنه ودست وپا 
گیر قبیلوى که ن یج اً مانع تخصصگرایى فردى و رویکرد 

 تحولگراى اج ماعى است نموده است.
گرایش افراطى به منافع قومى، موجب کمرنگ شدن مصالح ملهى 
و بهدر رف ن قابلیت و پ ان یل کل جامعه در م هیهر پهویهایهى و 

 شگوفایى بوده است.

 داؤود موسی با ترور به شهادت رسید
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محمد داوود موسی، بازرگان  حوت=اسفند، مردان م لح ناشناس
ا   گراری افنان  ان، را مقابل خانه ومیاور اتاق تجارت و سرمایه

در شهرکابل به ق ل رساندند. شب دوشنبه نیزعارف مرادی 
صراف بود، در شهرس ان سانچارک سرپل باشلیک افراد م لح  که

 جان باخت.
زیدصدیق، ازنزدیکان محمد 
داوود موسی، گفت مردان م لح 
که سوار برخودرو حوالی 

صبح به وی شلیک کرده  8ساعت
جان الکوزی  وم واری شدند. خان

مدیره اتاق تجارت و  عضو هیئت
نیوز    گراری، به طلو  سرمایه
موسی نمایندگی شرکت  گفت

 مرسدس بنزرا در افنان  ان
سال در تجارت فعال بودوضمن فعالی های 34داشت ونزدیک به 

 گراری بود . م  قل تجاری، میاور ارشد اتاق تجارت و سرمایه
گراری، قانون مالیات وقرارداد  نویس قانون سرمایه او در تهیه پیش

 میان افنان  ان وپاک  ان نقش داشت./ ترانزیت
اداره وهمکاران جریدۀ امید وفات همکارقلمی قدیمی خویش 
شادروان محمد داوؤدموسی راضایع  فرهنگی شمرده، روانش را 
در زیررحمات الهیفج( تمناکرده وبرایش بهیت برین خواس ه وبه 

 هم  بازماندگانش صمیمانه ت لیت میگویند.
************* 

 چرا؟
چون تاجیک ها، ازبک ها و هزاره ها به گونه طبیعی 
رابکه خونی و مرهبی با کیور های دارند، که امریکایی ها نمی 
توان  ند باالی آنها در یک برنامه دراز مدت راهبردی ح اب 
کنند. در ضمن اکثریت غیر پی ونها عشقه نداش ه و ندارند ابزاری 

 شوند بر علیه همزبانان شان در منکقه.
به اساس تجربه تاریخی تنها با پی ون ها می شود معامله 
کرد؛ آنها را خرید وبرای اهداف اس راتیژیک مورد اس فاده قرار 
داد.کاری را که زمانی اس عماری بری انیه سپس اس عمار شوروی و 

 سال اخیر سیکره جویان امریکا به راح ی انجام دادند. 14در 
در دو دهه اخیر چهره های پی ون بارمثل خلیلزاد، کرزی، 
غنی و دیگران همه مجری سیاست های اس رتاتیژی امریکا در 
منکقه در سکو  مخ لف بوده اند. بدون شک این افراد در شکل 
دهی و تاثیر گراری اس راتیژی امریکایی نقش داش ه اند، اما اصل 
اس راتیژی را نهاد های اس خباراتی امریکا برنامه ریزی می کردند 

بر می گردد. گرانیگاه کارمی رک دو  1074که آغاز آن به دهه 
 «6ام آی »و  «سی آی ای»نهاد اس خبارات آنگلوساک ون یعنی 

 پاک  ان بود.
نباید فرامو  کرد که اصل طر  محدود سازی زبان و 
فرهنگ فارسی به عصر اس عمار هند بری انیه ای می رسد. برای بار 
نخ ت اس عمار بری انیا به کمک کمپنی هند شرقی کیف نمود تا 
نخ ت باید دولت های فارسی زبان روبیده شوند تا راه برای 
اس یشی آنها فراهم شود. به همین خاطر دولت صفوی ها را به 
وسیله قبیله کوچک هوتکی ها ساقط ساخ ند و سپس قدرت 
دولت هند منولی فارسی زبان را توسط نادرشاه افیار تضعیف و 
بعد ب ا  آن را توسط احمدشاه درانی برچیدند. جنگ پانی پت 
احمدشاه درانی آغاز اشنال و اس عمار بری انیا برهند بود. فدنباله 

 دارد (

 حکمتی از گلستان حضرت سعدی
هر آن سرّی که در سر داری با دوست در میان منه چه دانی که 
وق ی دشمن گردد و هر گزندی که توانی، به دشمن مرسان که 

 باشد که وق ی دوست شود.
رازی که نهان خواهی، با کس در میان منه وگر چه دوست مخلص 
باشد که مر آن دوست را نیز دوس ان مخلص باشد، همچنین 

 م ل ل.
 خامیی به که ضمیردل خویش  باک ی گف ن وگف ن که مگوی
 ای سلیم آب ز سرچیمه ببند  که چو پر شد ن وان ب  ن جوی

 سخنی در نهان نباید گفت      که بر انجمن نیاید گفت   
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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 
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 ...فتح اوکراین 
نکرد حوادث جاریه در اوکهرایهن جهگهر خهرا ، تهاثهر آور 
ومضکرب کننده است. این عملیات از یک سهو چهنهیهن حهالهت 
راک باری قصاب کابل را بخاطر زنده می ازد و از جهانهب دیهگهر 
راکت باری شهرهای زیبای اوکراین که یکی بعد دیهگهر ویهران 
میگردند و به خاک یک ان ساخ ه مییوند قصاب اوکراین را بهه 
جهان معرفی نموده است. بر کشن رین قوه انرژی ذروی و چندیهن 
مراکز دیگر راکت پرتاب شد، ملیونها نفر بیجا و ترک اوکهرایهن 
کردند، شفاخانه اطفال با راکت تخریب شد که از طرف نمایهنهده 
روسیه فدرال درملل م حد رد گردید ولی شواهد بیمول تخهریهب 
بی ت وچهارمرکزصحی دیگر گف ار نمایندۀ روس را نفی میکنهد، 
زاییگاه را طالب مانند با راکت های ظالمان  خود تخریب  نمودنهد 
و خانم های حامله را بی عزت ساخ ند و بر م جد زیهبهای شهههر 
ماریوپول حمله بردند و بمباردمان دوام دارد؛ بها یهک تهعهداد 
تخلفات دیگر همه اعمالی ت که توجه قانون دانان محاکمه  بهیهن 
المللی ها  را جلب نموده میخواهند خیانت جنگی را تحقهیهق و 
در صورت لزوم م همین را محاکمه نمایند. دراضافه از دو ههفه هه 
مقاومت شدید مردان و قوای نظامی اوکراین تعجب روسها را بهار 
آورده از مر  شش هزار و یا اضافه تر از ع اکر خود و از دست 
دادن تقریبآ ده فیصد افزار جنگی و هم قوماندانان مجهرب خهود 

 یقینآ که به تیویش شده اند.
گف یم، اوکراین یک خار که جماعت فاشی ت ها ونازی ها 
است در بنل دارد که داعش مانند ظالمانه بهر روسهی نهژاد ههای 
جنوب حمله برده اند و پوتین با این بهانه ای نجات این جوامع از 
شر این گروه بی لجام دو ایالت روسی نژاد را که خهود خهواههان 

 پیوست به روسیه بودند، برسمیت شناخت.
برداشت من، از جنگ روسیه و اوکراین بعد ازینکه روسیه 
ای پوتین قیون خود را در سرحد اوکرایهن از سهه صهوب بهر 
حمشت از شرق و جنوب و از بیش روس از شمال تقریبآ سه هفه هه 
قبل آغاز نمود تا هنوز به هدف عملیاتی س راتیهژیهکهی خهود بها 
وجود بمباردمان و راکت باری های سرسام آور موفق نیهده انهد. 
بعضی ها عقیده دارند که روسیه نمی خواهد اوکراین را م  عمهره 
ای خود سازد و مرکز اوکراین کییف را به تصرف بیآورد، ولهی 
حمشت جابرانه و محاصرۀ کیف این پروپهاگهنهد را واههی مهی 

 پندارد. و فریبی بود که بر فریب های گرش ه افزوده شد.
بالفرض محال، اگر پوتین اوکراین را ف هح و بهه اسهاس 
اس ناد تاریخی که همیش اوکراین جزء روسیه بوده و حال بهایهد 
دوباره به بنی  روسیه بپیوندد، موفق شود، این ف ح عواقب وخهیهم 
جهانی با خود خواهد داشت. یعنی ممالکی که از سالها و یا قرن ها 
به این طرف ق م ی از خاک خود را ازدسهت داده انهد و حهال 
مق در هم ه  ند ادعای برگیت آن خکه ها را به سرزمین مهادری 
خواهان خواهند شد. مثآل هندوس ان میخواهد پاک  ان به بنیهه ای 
که از آن جدا ساخ ه شده اند بپیوندد، افنان  ان سر زمین ههای را 
که به برتش اندیا  ق م ی از پاک  ان امروز توسط امیرعبدالرحمن 
خان از دست داده اند دوباره جزء خاک خود نموده عدم شناخهت 
خط دیورند را تقویت می بخید. ایران می واند خراسان کبهیهر را 
که افنان  ان جزء آن بود تقاضا کند. کوریای شمالی بر کوریهای 
جنوبی با تمام قوای که دارد هجوم ببرد. آیرلندی های جنوبی می 
خواهد آیرلندی های شمالی به آنها یکجا شوند. به همین صهورت 
چین ممکن نه در آیندۀ دور از وصلت سایبریا به خاکش صدا بلند 

 کند؛ اگر قبآل این موضو  را با پوتین در میان نگراش ه باشند.
این امکانات بایدجدی گرف هه شهود. اگهرراسه هی ایهن  

اح ماالت عملی شودما دیگر سیارۀ بنام زمین نهخهواههیهم داشهت. 
پرابلم ها باید از طریق مراکهرۀ «ق میکه صدر اعظم آلمان گفت: 

. »داد وگرفت سیاسی حل شود نه میدان نبرد و ق ل هزاران بیگناه
گفت وشنود باید م وازن باشد، خواهیات یک طهرف بها زور و 
تهدید به جانب مقابل تحمیل نه گردد؛ با چنین رو ، نیه هت از 
مراکره به زور ساالری رنگ دیگر می گیرد که کس نمیهخهواههد 

 ملوث شود. 
امید این چند سکر فوق به نظر عمیق نگری  ه شده بکوشیم 
در چنگ این ظالمان  وفعالین ضد بیریت نیف یم و جای دارد کهه 

 این نوش ه را با ق م ی از غزل سید همایون هاشمی که در سال 

 از طالبان قباحت زدایی نکنید
ههایهی  به شمول کیور های اسشمی از طریق اح رام به چنین میثاق

مکانی م تعامل با دنیا را یاف ه و راه همکاری با جهان را در پهیهش 
های بین المللی اسهت،  اند. ان انیت مبنای می رک همه میثاق گرف ه

و این اح رام به ان انیت، در اح رام به جایگاه شهروند و اع نها بهه 
های پریرف ه شهده  شود. هر سلک  که به میثاق ر ی مردم م جلی می

اع نایی کند و به ر ی  جهانی، به ویژه میثاق جهانی حقوق بیر بی
سهاز  و خواست مردم بها ندهد، هم مایه بحران داخلی و هم زمیهنهه

 ای و بین المللی خواهد شد. تینج در سکح منکقه
این دعوا، دعوایی شخصی نی ت، دعوای اکثریت مهردم 

های ان انی و اسشمهی اسهت،  این سرزمین است، و مب نی بر ارز 
که اگر پریرف ه شود، به سود همه ساکنان این سرزمین، به شمهول 

کس از آن بابت زیان نخواهد کرد. امها اگهر  طالبان، است و هیچ
ها و بنیاد قضیه نیاید، بحران ادامه خواهد یافت، و  تنییری در پایه

 در ن یجه راهی جز مخالفت با این گروه نخواهد ماند. /
 ...تالش پیرو طرزی و مهمند

تکرار کنم همانا میاهدات من از نزدیک بود. آنجا دیهدم 
که چگونه در اطراف ار  تنها نظامیان پی ونها بودند. آنها ح ا به 
فارسی صحبت نمی کردند. آنجا هر سرباز و هر فرمانده پیه هون 
بود. محیط گوییی و تبادله نظر هم پی و بود. این که امروز زبهان 
طالبان را اکثریت مردم افنان  ان نمیدانند، ه  ه آن را اشرف غنی 

 گراشت.
گفت، کم هر ”  تحول و تداوم“ * زمانی که اشرف غنی از 

های تاجیک، ازبک یا هزاره قد داد که هدف وی را  عقل سیاسی
 به حیث برنامه ادامه پی ون ازی مکمل افنان  ان درک کنند.

جمهوری، دوسهت عهزیهزم  در دور دوم ان خابات ریاست
لکیف پدرام یگانه ک ی بود که آن را بارها ب یار دقیق افیا نمود، 

 های بلند نداشت که به عمق خکر پی ببرد. اما ذهن همه آن ن
های قومهی روی  حاال اشرف غنی سراپا موجودی با عقده

کند و ممکن در تش  پی افگنی بهرنهامه   نجات افنان  ان فکر می
های ناسیونال سوسیالی ت هی لری را از  باشد که دست ایدئولو 

 عقب ببندد.
بینی کهاذب  های حقارتش را در خودبزر  او تمام عقده

خهواه غهیهر  ریخ ه و چونان زهرماری برای مبارزان عهدالهت هم به
 پی ون باقی خواهند ماند.

پییگیری از در اف ادن به اسارت مضاعف از م یر مبهارزه 
  تا مرز جهدایهی مهی »حق تعیین سرنوشت«خواهانه برای   عدالت

 گررد ! /
 کرزی ، احمدزی و طالبان

تدارک رف ن راتهیه کردم، یکی از پییخدم های ادارۀ صلیب سر  
که بامن دوست شده بود برایش گف م یک جوره پیراهن وتهنهبهان 
قندهاری کهنه وچرک، یک پ و، یک لنگی کهنه ویهک جهوره 
بوت کهنه برایم پیداکن وچنهدپهولهی بهرایهش دادم واو فهوراً 
آنهاراآماده ساخت ویک ریکیاواالی مکمئن راهم پهیهداکهردکهه 
اصشمعلوم بود ولی با آمهدن طهالهبهان کهارخهودراازدسهت داده 

 وریکیامی راند. 
روزدیگرصبح وقت آن لباسهاراکه تعفن عرق آن آزاردهنده بهود 
پوشیدم وبه ریکیاواال گف م مرابه این آدرس برسان ولهی ب هیهار 
دور ای  اده کن وهمانجا من ظرم با ، اگرمیکلی پیداشد فوراً بیها 
ومرا بگیروپول هنگف ی برای دادم. او همانکورکرد مرابه مهحهلهه 
رساندومن زنجیردروازه رابه آه  گی بصهداآوردم، لهحهظهه یهی 
نگرشت که در نیمه بازشد ودرعهقهب آن خهانهم سهرسهفهیهدی 
مراشناخت که دیروزآمده بودم، گفت رازه رازه دننه رازه، مهن 
داخل خانه شدم ودروازه رافوراً ب ت، چای ونان آورد ومهربهانهی 

 کرد. /فدنباله درشمارۀ بعد(
*********** 

 سروده شده ترکر داده پایان بخیم: 1410
 ب یار سخن گف ه عمل هیچ نکردیم  

 میکل همه جادیده وحل هیچ نکردیم
 گف ندکه صلح آیدوآرامی به ملت  

 ما مزه ازآن شهد وع ل هیچ نکردیم
 چک چک بنمودیم به هرخاین ملت  

 وآن هموطن پاک بنل هیچ نکردیم

 خریداران یوسف
، 318محبوب خود می گرداند . کُربن درک اب آفاق معنوی ص 

 ح ن ونیکویی راچنین بیان کرده است :
بدان که اول چیزی که حق تعالی بیافرید گوهری بودتابهنهاک،  «

اورا عقل نام کردکه اول ما خلق اهلل تعالی العقل. واین گوهرراسهه 
صفت بخیید: یکی شناخت حق ودیگری شناخت خود وآن دیگهر 
شناخت آن که نبود پس ببود. ازآن صفت که به شهنهاخهت حهق 
تعالی تعلق داشت ح ن پدیدآمد که آنرا نکویی خوانند. و ازآن 
صفت که به شناخت خود تعلق داشت عیق پهدیهدآمهد کهه آن 
رامهرخوانند وازآن صفت که به نبودتعلق داشت، حزن پدیهدآمهد 

 »که آن را اندوه خوانند.

یوسف جوان مثال بارزح ن یانیکویی است، زلیخا مثال بارزعیهق 
 -یامهراست. درک اب تف یرادبی وعرفانی کیف االسرار مهیهبهدی

آمده است که لحظه ای که زلیخا  077ص  1حبیب اهلل آموزگار ج
قصد یوسف کرد ودرآن خلوت خانه ب ی بود، زلیخها بهرخهاسهت 
وچادری برسرآن بت کیید! یوسف پرسید این چه بودکه کردی؟ 
گفت ازآن بت شرم دارم که به مامی نگرد! یوسف گفت: از به هی 
که نبیند ونینود ونه درسود وزیان به کارآید شرم داری، چهرا از 
آفریدگار جهان وجهانیان شرم نکنم که دانابه احوال همگهان چهه 
آشکار وچه پنهان، شنونده ی صداها، نیوشنده ی رازها، بیننده ی 
دورهاست! یوسف این بگفت و برخهاسهت وآههنهگ در کهردو 
زلیخاازپس وی دوان، پیراهن او ازپس گرفت تهااورا نهگهاه دارد 

 پیراهن ازپس درید. 
مناظرۀ زلیخا و یوسف : زلیخاگفت ای یوسف نیهکهومهوی داری! 
گفت اول چیزی که درخاک بریزد مو باشهد. زلهیهخهاگهفهت ای 
یوسف نیکو رویی داری، گفت نگاریده ی حهق اسهت. گهفهت 
صورت زیبای تو تنم را گداخت، گفت شیهکهانهت مهددمهیهدههد 
ومیفریبد. گفت آتیی به جانم افروخ ی، شرر آن بنیهان. گهفهت 
اگربنیانم خود درآن سوزم. گفت تینه راآب ده که ازتیهنهگهی 
خیک شده، گفت کلیدبه دست باغبان و باغبان سزوارتهر بهدن . 
گفت ای یوسف خانه آراس ه وخلوت ساخ ه ام خیزتمهاشها کهن، 
گفت ازتماشای جاودانی و سرای بیرونی باز می مانم. گهفهت ای 
یوسف دس ی براین دل غمناک نه و این خ    عیهق رامهرههمهی 

 برنه، گفت به آقای خودخیانت نکنم وحرمت برندارم.
خریدار دیگریوسف دخ ری ت بازغه نام ازن ل عاد که بهه مهال 
وجمال نظیر خودنداشت وغایبانه عاشق جمال یوسف شهد ودرآن 
آیینه جمال حقیقت دید و از مجازبه حقیقت رسید. بازغه غایبهانهه 
عاشق یوسف می شود، عیق نه تنها ازدیدار برمی خیزد ب اکه این 
دولت ازگف اربرمی آید، گاهی هم جلوه ح ن ازراه گو ، جهان 
وهو  را ازدل می رباید، گاهی هم اثرونیانه درمیان نی ت فهرد 
غایبانه عاشق می شود. وق ی که بازغه حدیث یهوسهف وح هنهش 

 راشنید دل به ماهرویی او ب ت .
 حدیث یوسف و وصفش چو بینید   به ماه روی او مهر  بجنبید

میل به دیدنش پیداکرد شاید شنیدن تخم دیدن باشد، بامال ومنهال 
فراوان گوهر ومیک و زر راهی مصرشد، درمصر جویای یوسف 

 گردید .
جمالی دیدبیش ازحدّ ادراک   چون جان زآلهودگهی آب وگهل 

 پاک
 به گی ی مثل او نادیده هرگز       ز کس مانند او نینیده هرگز

نخ ت ازدیدن او بیخود می شودواز ذوق بیخهودی ازخهود آزاد 
می گردد. پس از بیهُیی ازخواب غفلت بیدارمی شهود وسهئهوال 
آغازمی کند: بدین خوبهی جهمهالهت راکهه آراسهت؟ عهبهارت 

 یادآورشعری است :
 حُ ن یوسف دردوعالم کس ندید  حُ ن آن داردکه یوسف آفرید

 بازغه ادامه می دهد :
 مه روی تولو  نامه ی کی ت    سرزلف توحرف نامه ی کی ت

چون یوسف به سخنان اوگو  کرد درجواب گهفهت کهه ایهن 
 صنعت از صانع من است :

 ز ذرات جهان آیینه ها ساخت         
 ز روی خودبه هریک عک ی انداخت

 به چیم تیزبینت هرچه نیکوست   
 چو نیکو بنگری عکس ر  اوست

 ف از مجل  صوفی، شمارۀ پنج(  


