
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

اند که همهمه  اند، و از آن نتیجه گرفته داشته پیامبران ریش نگاه می
مومنان باید ریش خود را نگاه دارند. این در حالی است کمه از 

ها تعداد شمان  تر از هزاران پیامبر، که طبق برخی روایت میان بیش
تر از یک صد و بیست هزار گفته شده است، در قرآن تنهما از  بیش

بیست و پنج نفر نام گرفته شده و از بقیه شان هیچ اطمعیمی در 
دانیم، چه رسد به اینکه کسی  های شان را نهی دست نیست، حتی نام

 درباره ریش و قیافه شان اطعع داشته باشد.  
داشتند این استدالل از  حتی اگر ههه پیامبران ریش هم می

این جهت نادرست است که یهل پیامبران دیگر برای مسلمهمانمان 
آور نیست، و قرآن تاکید کرده که برای هر امتی شریمعمتمی  الزام

خاص داده است و مسلهانان به پی روی از شرایع دیگمر ممکملم  
شرائمع “ نیستند. این مبحث به تفصیل در یلم اصول فقه زیر ینوان 

های پیش از ما مورد گفتگو قرار گرفتمه و  یعنی شریعت”  من قبلنا
محل مناقشه بوده است. از این گذشته معلوم نیست که ریش داشتن 
هارون به ینوان یهلی یبادی و به ینوان بخشی از شریعت بموده 

های بشری که هر انسانی به سلیقه  است یا به ینوان یکی از یادت
 دهد. خودش انجام می

ای در این زمینمه ممحمر   استدالل قرآنی دیگری که یده
سوره نساء از قول شیحان آمده  ۱۱۱اند این است که در آیه  کرده

یعنی و ممردم را ” وآلمرنهم فلیغیرن خلق اهلل“است که گفته بود: 
فرمان خواهم داد که در آفرینش الهی تمغمیمیمر آورنمد. آنمان 

گویند تراشیدن ریش نویی از تغییر آوردن در آفرینش المهمی  می
است. در جواب به این استدالل گفته شده است که اگر تراشیمدن 
موی صورت نویی از تغییر در آفرینش الهی باشد پس تمراشمیمدن 
موی سر و زیر بغل و زیر ناف هم تغییر در آفرینش الهی است، و 
هما  باید ناروا باشد، زیرا اختصاص دادن حکم آیه به یکی از ایمن

توجیهی ندارد. جالب است که شبیه این، در میان مسیحیان قدیمم، 
در باره جراحی بیهاران این پرسش محر  شده بود که آیا این کار 

های آنان معمتمقمد  دخالت در اراده الهی نیست؟ شهاری از مذهبی
آیمد و  بودند که مریضی بر اساس اراده پروردگار به وجود ممی

مبتع شدن شخص به آن بخشی از تقدیر الهمی اسمت، و تمعش 
پزشکان برای جراحی و بریدن بخشی از بدن بیهار مخالفت با اراده 
خداوند است، و بهتر است بگذاریم او بهیرد تا در کار خدا دخالتی 

 نکرده باشیم!
کنند حدیثی است  طرفداران ریش استدالل دیگری که می

که در این زمینه روایت شده است. مشهورترین روایت در بماره 
ریش حدیثی است منسوب به پیامبر اسعم که بخاری روایت کرده 

یعنی با ”  خالفوا الهشرکین وفروا اللحی و أحفوا الشوارب“ است: 
ها را کوتاه کنید.  ها را رها و سبیل مشرکان مخالفت بورزید، ریش

اند آمده اسمت:  در روایت دیگری که بخاری و مسلم روایت کرده
که ههان معنا را دارد. در روایت ” قصوا الشوارب و وفروا اللحی“ 

ها  دیگری گفته شده است که ده چیز از فحرت است و یکی از آن
ها به سود ریش گمذاشمتمن و  ریش است. این ها مهم ترین روایت
اند دلیلی قاطمع بمرای  ها نتوانسته تاکید بر آن است. اما این روایت

فرضیت یا وجوب ریش باشند، و دروازه را بر روی اختعف نمرمر 
که شهاری آن را واجب، شهاری مستحب، و  میان یلها ببندند، چنان

های مشهمور  اند. یکی از شخصیت شهاری دیگر صرفا مبا  دانسته
قدیم که آن را مستحب دانسته قاضی ییاض است که نرمرش را 

اند. در مذهب شافعی هم نگه  نووی و ابن حجر یسقعنی ذکر کرده
 داشتن ریش مستحب شهرده شده است.

آن چه سبب اختعف شده این است که اوال احکام قحعمی 
هم در سحح وجوب یا تحریم، باید پایه و اساسی در قرآن  دین، آن

های ظنی الثبوت بمه  داشته باشند، و تنها از روی احادیث و روایت
آیند. در قرآن حکهی در باره ریش نیست و احادیث یاد  دست نهی

های بخاری و  شده هم قحعی الثبوت نیستند، هرچند که در کتاب
مسلم آمده باشند، بلکه ظنی الثبوت هستند، یعنی به صورت قحعی 
 معلوم نیست که آنها راپیامبراسعم گفته باشد.)صفحۀ هشت( 
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 سی و یک ساله شد »هفته نامۀ امید«
با این شماره ، جریدۀ امید سی ویکمین سال انتشارش را با نام مبارک حضرت حق )ج( آغازمیکند. 

سال پیش این جریده  12باتوکل به ایزدتوانا، همچنانکه زوال حکومت جرم وجنایت طالبان مزدوررا
 جشن گرفت، زوال دوباره و نابودی عاجل وکامل آن را نیز جشن خواهدگرفت، بعون اهلل تعالی

 استاد محهد محق

 آیا ریش در اسالم مهم است؟
در روزهای گذشته یکی از دوستان ویدیویی را فرستماد و 
نرر من را در آن باره خواست. این ویدیو مربوط به وایظ مشمهمور 

گمفمت. المبمتمه  هندی، ذاکر نایک، بود که در باره ریش سخن می
موضوع ریش در این روزها در افغانستان نیز دو بماره از سموی 
حاکهان کنونی مورد توجه خاص قرار گرفته و حکومت این گروه 

 شود. نیز در نزد مردم به این نام شناخته می
شوم که بسیار متاسفم از  پیش از پرداختن به آن یادآور می

بابت گرفتن وقت خوانندگان برای شر  و توضیح چنین مموضموع 
هم در روزگاری که جوامع انسانی همر روز  اههیتی، آن ساده و کم

دارند و در حال تعش  قدمی تازه برای کش  کاینات بزرگ بر می
های کیهانی در دیگر نقاط کهکشمان  برای برقراری ارتباط با تهدن

ها داخل  های دیگرند، ولی ما ناگزیریم سایت راه شیری یا کهشکان
که ممردم حمق داشمتمه  منابع کهن بگردیم تا راهی پیدا کنیم به این

باشند سر و صورت خود را به دلخواه خود بیارایند، و کسی حمق 
ای نخواسته را بر آنان تحهیل کند. معلوم نیمسمت  نداشته باشد قیافه

 که آیندگان از این بابت چقدر به ما خواهند خندید!
ذاکر نایک در پاسخ به کسی که از وی حکم ریش در اسعم 

گوید که ریش در اسعم فرض اسمت و  پرسد با قاطعیت می را می
اند، و تنها  گوید ههه یلها و مجتهدان بزرگ آن را فریضه دانسته می

اند کمه آن را مسمتمحمب  چند نفر محدود در این زمانه پیدا شده
 اند. دانسته

از افرادی مانند ذاکر نایک که کارشان پردازش یمواممانمه 
دین و گرم کردن بازار از این راه است توقعی بیش از این نیمسمت. 

ام، اما در چمنمد  من اگر چه ویدیوهای فراوانی از این وایظ ندیده
ام در موضویاتی که محل مناقشه بسیار  ام دیده مورد که تهاشا کرده

داری یلهی به  و اختعف نرر گسترده بوده است، و باید بنا بر امانت
نررات مختل  و دالیل هر یک اشاره کند، وی نرر خود را کمه، 

اندیشانه به یمنموان نمرمر  اتفاقا نرری نادرست هم بوده است، جزم
قحعی اسعم معرفی کرده و مردم را دچار حیرت کمرده اسمت. در 

مسلهان با گریه و اندوه بمه او   یکی از این موارد، یک خانم تازه
گوید که پدر و مادرش در زمانی از دنیا رفتند که چیزی در باره  می

اسعم نشنیده بودند، و او بعد از وفات آنان با اسعم آشنا شده است، 
و اکنون نگران است که حکم آنان در دنیای دیگر چیست و آیما 
آنان به دوزخ خواهند رفت؟ ذاکر نایک با لحنی که در آن همیمچ 

شود،  قلب و نگران دیده نهی دردی با اشک و آه آن خانم خوش هم
با قساوتی مشهئز کننده، اما با انباشتگی از غروری خاص، که گویا 

گوید پدر و مادر تو بر کفر  نهاینده خدا در میان آن جهع است، می
 رود، و تو نباید بر کافر دل بسوزانی ! اند و کافر به جهنم می  مرده

این در حالی است که موضوع یاد شده از قدیم االیام محل 
اختعف بوده است و کسانی که به یدالت خداوند باور دارند چنین 
برداشتی از موضوع ندارند و معتقدند که تا بر کسی اتهام حمجمت 
نشود مستحق یذاب نیست، و به آیه پانزدهم سوره اسراء اسمتمدالل 

یعنی تا پیاممبمری ” و ما کنا معذبین حتی نبعث رسوال.“اند که:  کرده
نفرستیم کسی را یذاب نخواهیم کرد. این مبحث زیر ینموان اهمل 
فتره، یعنی کسانی که در فاصله زمانیِ میان بعثت دو پیامبر به دنمیما 

اند، مورد بمحمث قمرار  آمده و از سوی کسی دیوت به دین نشده
های مههی در این باب شده است. ذاکر نایک اگر  گرفته و استدالل

گفت که در بماره ایمن  خواست یالهانه برخورد کند باید می می
توان داد، به  موضوع نررات مختل  وجود دارد، و نرری قحعی نهی

ویژه آن که نرر قحعی دادن در امور غیبی کع دشوار اسمت، امما 
یک نرر که پایه قرآنی هم دارد و با یدالت خداوندی هم سمازگمار 
است این است که چنین کسانی معاف هستند و یذابی متوجه شمان 
نخواهد شد. با چنین جوابی که هم ریشه دینی داشت و هم با یقل و 

 توانست آن زن سوخته دل را آرام کند . منحق برابر بود می
 

 پیام نوروزی احمد مسعود : 
جنگ تا تشکیل دولت منتخب و 

 فراگیر ادامه خواهد یافت
احهد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در پیمام 
سال نو خود طالبان را به خاطر اجازه ندادن به بازگشایی ممدارس 

” دروغ و تمزویمر“ متوسحه دخترانه سرزنش کرد و گفت طالبان با 
های بسته مدارس روبرو کرد. وی زنان  دانش آموزان را با دروازه

و دختران شجاع افغانستان را مخاطب قرار داده افزود: تا وقتی که 
اراده و انگیزه و امید برای آموختن یلم و دانش وجود دارد، هیمچ 

 گروه خودکامه و استبدادی توان ایستادن در برابر شها را ندارد.
 آمرصاحب جوان احمد مسعود )حفظ اهلل( 

احهد مسعود در این پیام که شب گذشته آن را از طریمق 
” سال بمد“ صفحه رسهی فیسبوک خود منشر کرد، سال گذشته را 

نامید و طالبان را متهم کرد که با گرفتن قدرت از راه زور بایث از 
 بین رفتن صلح شد.

طالبان اما منکر تصرف قدرت از راه زور است، و سقوط 
جههوریت را در نتیجه فروپاشی از درون و خستمگمی ممردم از 

 داند؛ جنگی که مدیی است آن را پایان داده است. جنگ می
احهد مسعود در بخش دیگری ازپمیمام خمود تماکمیمد 

گفتگوهای این جبهه با طالبان شکست خورده است. او بما  کرد: 
های چندماه گذشته خود با طالبان گفت که ایمن  اشاره به نشست

است. مسعود افزود کمه ”  تسلیم شدن و بیعت“گروه فقط خواستار 
 جنگ تا تشکیل دولت منتخب و فراگیر ادامه خواهد یافت.

********** 
درقضیه ریش هم وی، به ههان شکل بالحنی قاطع فرضیمت آنمرا 
محر  میکند وسپس اشاره گذرایی به شهاری اندک از یلهای این 

کند که گویا نررشان چندان ایتباری نمدارد، بمدون  روزگار می
اینکه دالیل هریک ازدوطرف را منصفانه بررسی کند و با نگاهمی 

 یقعنی به تحلیل این موضوع بپردازد.
کسانی که با یلومی مانند اصول فقه، کعم، تفسیر و سایر 

دانند که حکم قحعی و ممتمفمق  های مرتبط آشنایی دارند می دانش
یلیهی در باره ریش وجود ندارد و از اساس یک قضیه اختمعفمی 
است، و هر کس که به صورت قحعی در این باره نرری بدهمد و 

کمه  گویی کرده است. یلت این آن را نرر قاطع اسعم بداند گزافه
در باره ریش اختعف نرر وجود دارد این است که در قرآن مجیمد 
هیچ حکهی در باره ریش محر  نشده است. در قرآن فقط یکمبمار 

ای که  یعنی ریش به میان آمده و آن هم در ضهن قصه” لحیه“کلهه 
مربوط به مشاجره کعمی میان موسی و هارون است که در آیمه 

ال تأخذ “گوید:  جا هارون به موسی می سوره طه آمده و در آن ۱0
یعنی سر و ریشم را رها کن! این آیه اساسا در ”  بلحیتی و ال برأسی

باره ریش نیست و در باره ماجرایی میان بنی اسرائیمل و همارون 
 است که موجب خشم موسی شده است.  

گویند از ایمن  کسانی که بر اههیت ریش تاکید دارند می
اند و یهل آنان برای ما  شود که پیامبران ریش داشته آیه دانسته می

 اند که نه تنها هارون بلکه ههه  آور است. برخی ادیا کرده الزام

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

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

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

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

هم مسلک من است اتهام نهوده دروغ بسته اید؛ که باز برمیگمردم 
: بر شهما 5بگفتارپرمعنا و واالی سیدنا محهد )ص(که فرموده اند

راستی الزم است, زیرا راستی بسوی نیکوئی و نیکموئمی بسموی 
 بهشت  رهنهائی میکند...

وشها را ازدروغ برحذرمیدارم زیراکه دروغ بسوی شر و 
شربسوی دوزخ راهنهائی میکند. ههچنین الزم میدانم کمه آیمت 
متبرکۀ ذیل را که خداوند فرموده است: در دلهایشان یمک نموع 
بیهاریست پس افزود به ایشان اهلل بیهاری را و ایشانراسمت یمذاب 
دردناک به سبب آنکه دروغ میگفتند )تفسیرکمابملمی(, بمخماطمر 

 مبارک تان تازه سازم.
خحاب صاحب نرر به احترامی که به شها و به مفکموره و 
گفتار تان دارم میخواهم جنت جایتان باشد نه دوزخ؛ و هم چمون 
درچریان گفتار دوسایتۀ تان ازظلم و تمعمصمب وقمتمل یمام و 
انتحاریون طالبان که بعضی شان جزغعم غعمان پاکستانی ارزشی 
دیگر نداشته و جنگهای پروکسی یا نیابتی انگریزها را از طمریمق 
پاکستان بر زن و مرد وپیر و جوان معصوم و بمیمگمنماه مما روا 
میدارند, چیزی بزیان نیاوردید, مجبور شدم تا مقاله های ذیمل را 
حضورخوانند گان گرامی تقدیم کنم تا خود فیصله نهاینمد کمه 
 وطن فروش حقیقی و خائنین اصلی این سرزمین ماتم زده کیست؟ 

 معیهر, طالبان و ایهال ظالهانۀ شان :
دراواخرریاست جههوری پروفیسرصبغت اهلل مجمددی از 

ISIبهیان آمدن یک گروه بیحرف درمقامات پماکسمتمان و   

مذاکرات شروع شد. پعن شان به یربستان سعودی , اممریمکما و 
بما  CIAشعبات استخباراتی شان ارائه گردید. پعن پذیرفته شد و

وحمهمایمت پمولمی  55درخلقت گروهی بنام طالبان 50پاکستان
 ISIسال زحهات  11یربستان سعودی آستین بر زد. ازجانب دیگر 

که حکهتیار"بچه خواندۀ" خود را بر اریکۀ قدرت کابل غمرس 
؛ فلهذا برای جانشبن وی معیهررا که 55نهاید, به ناکامی منتج شد

برای مدت کهی قوماندان یکی ازگروپهای کوچک ممقماوممت 
بهقابل قوای متهاجم روسها درسالهای  قبل بود بحیث لیدر طالبمان 

 ۱۱۱۱ - ۱۱۱0برگزیدند. معیهردر پیشرفتهای یهلیاتی ونرامی 
کدام رول بحیث حکهفرمانداشت ) زیراکه یهلیاتهای جمنمگمی 
توسط اردوی پاکستان سوق واداره میشد(. چشم راست معیهر در 
وقت مقاومت توسط شرپنل صدمه دیده بینائی خود را از دسمت 
داد. فکرمیشود که معیهر دختر کعن اسامه بن الدن را بمنمکما  
خود درآورده و دخترش را اسامه بحیث زن جهارم خود به زنمی 

 . 5۱گرفته است
اکمتموبمرشماگمردان ممدارس  ۱1: بروز ۱۱۱0در سال

0اسعمی زیرنام طالبان شهرسرحدی سپین بولدک را که تمحمت  0
تعداد این گمرو   -کنترول طرفداران گلبدین بود اشغال کردند

نفرتخهیمن شمده وبسموی  ۱544جدید الورود درمیدان کارزار 
1هملمهمنمدوهمرات بمه پمیمشممروی خموداداممه دادنمد.روز 4 

اکتوبردراثربرخوردی که بین طالبان وقوماندانهای حزب اسعمی 
گلبدین بنام سرکاتب وحزب اتحاد یبد االمین و حزب محاذ امین 
اللی رخ داد طالبان قوماندان اللی را از شاه ولی کموت رانمدنمد 
وجادۀ سپین بولدک الی قندهار را بروی ترافیک )پاکستانیها( باز 

 کردند.
نوامبر طالبان قندهاررا بدست آورده جمانمب والیمات 1۱

هلهند و زابل به پیشروی خود ادامه دادند,  تعداد یهومی طالبمان 
نفر تخهین شده و شخصی بنام مع یهمر آنمرا  1444درین مرحله  
نوامبر لشکرگاه مرکز والیت هلهنمد را تصمرف 14رهبری میکند. 

 کردند.
طالبان به شهر غزنی رسیده   05جنوری ۱۱۱5:10در سال

توسط قوای حکومتی  پریزیدنت ربانی تقویه شدند  وبرای باراول 
با قوای حکهتیاربرخورد میکنند.  تا پایان جنوری  طالبان کنترول 
والیات پکتیا و پکتیکا را بدست آورده خحرمستقیمم را بصموب 
حزب اسعمی دروالیت لوگرو مقر وی  در چهار آسیاب متموجمه 

 ساختند. 
فروری طالبان میدان شهر را که به تصرف حکهتیار بود ۱4

بدست میآورند و توسط قوای حکومت استاد ربانی تقویه میشدند؛ 
تا این تاریخ شش والیات را اشغال کرده اند. یک روز بعد لموگمر 
 ۱1بتصرف طالبان درآمد و اکنون چشم براه کابل دوختمه انمد, 

فروری  چهارآسیاب بدون جنگ بدست طالبان میافتد و حکهتیمار 
کیلوممتمری  ۱5فروری  طالبان به  ۱۱بصوب سروبی فرارمیکند, 

کابل رسیده اند و صلیب احهر بین الهللی با موافقت طالبمان بمه 
فروری  پمریمزیمدنمت  ۱۱فعالیت خود درکشورادامه میدهد. در 

ربانی بعد ازختم دورۀ ماموریتش بحیث رئیس جههوربه ملل متحمد 
پیشنهاد کرد که مذاکرات به جوانب مختل  در بمارۀ آیمنمدۀ 
افغانستان بشهول طالبان شروع شود و طالبان تشکیل یک کهیسیون 

والیمت  14را متشکل ازمسلهان های خوب )؟( و نهاینده همای 
پیشنهاد کرده اضافه نهودند که دریین زمان باید قوای بمیمحمرف 

 درکابل مستقر گردد.
والیتی که درتصرف داشتند تحبیمق  ۱اول مارچ طالبان در 

احکام شریی را جاری ساختند و در لشکرگاه اشخاصمی کمه بمه 
 ارتکاب سرقت دستگیر شده بودند دست راست و پای چپ شان 

 

 برومفیلد, کولورادو                   داکتر غعم محهد دستگیر
برخ اول دور اول عملکرد های طالب ظالم 

(300۱-۱993) 
نکتۀ مههی که بفکر من یک موهبتی برای تاریخ افغانستان 

روز شهارجنگهای داخلی از ظهور تما «و نسل آینده است کتاب 
که گرد آورنده ای آن محترم الحاج  »زوال طالب و وقایع جهانی

محهد یریم امینی میباشد و به دریافت این اثر خیلی ارزشهنمد از 
طرف نویسنده ای کتاب افتخار بخشیده شدم؛ این است که کتاب 
جامع تر ازکرونولوجی زکریا بوده یک مآخد ارزشهند تاریمخمی 
است که شاگردان تاریخ باید از محالعۀ آن فمیمضمیماب گمردنمد. 
انشاءاهلل در آینده اگر حیات باقی بود و صحت اجازه داد ازیمن 
کتاب استفاده های ای شایاینی با اجازه نویسنده صورت خواهمد 
گرفت. و هم برخ های دیگر این ینوان در شهاره های آینمده ای 

 جریده ارزشهند امید کم کم تقدیم میگردد.
، ۱۱5چند سال قبل، چند مقاله در پنج برخ در شهاره های 

هفته نامۀ وزین امید زیر ینموان  ۱55و  ۱51، ۱5۱، ۱54، ۱۱۱
خحاب به خحاب متاسفانه بدون اندک تاثیر به خحماب بمه نشمر 
رسید. چون ظلم، انسان کشی، تجاوز به ناموس و ملکمیمت غمیمر 
پشتونها، سر بریدن ها، دروغگویی ها، افغانستان یمزیمز مما را 
مستعهره ای پاکستان ساختن، مانع تحصیعت دختران به ستانمدرد 
امروز، دشهنی به فرهنگ فارسی دری، پشتونیزه ساخمتمن وطمن 
وتغییر تقویم خورشیدی هجری به تقویم مهتابی یا قمهمری کمه 
مشکعت متعدد ارتباطی خلق میکند از حد تحهل گذشمتمه اسمت 
خواستم جهت معلومات نسل جوان آن کرونولوجی را که به اساس 

توسط  »کرونولوجی رویداد های مهم افغانستان«معلومات از اثر 
دکتر یلی احهد زکریا طر  گردیده  با تبصره های الزمه حضور 
خوانندگان یزیز تقدیم میدارم. در آن زمان مقاله چنین آغاز یافته 

 بود:
به  »قضا فلکی«( به اصحع  کابلیان 14۱0هفتۀ گذشته )

پروگرام تلویزیون پیام افغان که مالک و متصدی آن دانشمهمنمد 
محترم  آقای خحاب است, بر خورد کردم. خحاب صاحب با آواز 
خحابی و گفتار سلیس و روان و یگان زشت گویهای واضح و یما 
پس پرده وزیر لب نرمک نرمک جواب سخت برای آنهائیکه بمه 
مذاق شان برابر سخن نهیگویند, متوجهه شدم. خحاب صماحمب, 
درین گفتار خود داکتر اشرف غنی کاندید ریاسمت جمهمهموری 
وداکتر یبداهلل کاندید ریاست جههوری افمغمانسمتمان را همدف 
قرارداده انتقادات شانرا بیان کردند که در مقابل اشمرف غمنمی 
صاحب انتقادات روزمرۀ سرزبانها و دربارۀ داکتر یبداهلل از انتقماد 
گذشته به مراتب به زبان تاب خوردۀ دردهن خود توهینمهما سمر 
دادند. به محترم داکتر یبداهلل, مجاهد, سابق وزیرخارجۀ افغانستان 

 »وطمنمفمروش «ورئیس یک حزب اپوزیسیون مقتدر؛ خحاب 
بعضی ها به داکتر یبداهلل این لقب را داده  1411)اکنون در سال 

اند( خحاب کرد. در مرحلۀ اول که شنیدم فکر کردم کمه از آن 
زبان تاب خورده بخحا رفته, اما وقتیکه به تکرار این کلهه از زبان 
خحاب صاحب شنیدم دفعتأ فکر کردم که این آن خحابی نیمسمت 
که تفسیر قرآن پاک را بفارسی و پشتو به سهع مسلهانان جمهمان 
میرساند )امروز نرر به اشتباهات متکرر داکتر یبداهلل به فکر یهیق 
فرو رفته ام که ازین هم مسلک خود چه بسازم( و داد ازمسلهانی 

به قمولمو  ۱و پیرو قرآن و سنت نبوی میزند زیراکه قرآن مبارک
للناس حسنأ هدایت میفرماید و حضرت سمیمدنما ممحمهمد)ص( 

که مسلهان کسی است که مسلهانان  از زبان و دست او  1میفرمایند
آن را چنین به نرمم در  1ایهن باشند که موالنا یبدالرحهن جامی

 آورده است:
 گرچه یامی بود و گر یالم مسلم آن بود به قول رسول
 بود از قول  و فعل او سالم که به  هرجا بود مسلهانی

برمیآید داکتمر  0تا جاییکه از البعی کتب موثق و مستند
یبداهلل و گرو  مجاهدین شان گفته بودند که اگر به اندازۀ یمک 
کعه )پکهول( هم از خاک ما بهاند تا آخرین رمق بمه ممقمابمل 
حهعت پاکستانی و طالب ایشان به دفاع خواهیم پرداخت و ایمن 
که وطن فروشی نیست بلکه وطندوستی برمع است که بما دادن 
جانهای شیرین و ریزش خون خود ثابت سماخمتمه انمد )همدف 
مجاهدین راستین است نه پرکنندگان جیب همای تمهمی بما دالمر 

 امریکایی( . 
خحاب صاحب پس چنین پیداست که شها بمرای نمفمع 
کاندیدهای طرف نرریالیجناب تان وتولید وسوسه وتسهم افکمار 
 افغانهای خوشباورمابه این دوکنوروطندوست )؟( وقابل احترام که 

 مناجاتی از مجلس اول مجالس سبعۀ 
 حضرت مولینا جالل الدین محمدبلخی علیه الرحمه

 تا دل ز کهال تو نشان یافت جان یشق تو در میان جان یافت«
 جان بارگه ترا طلب کرد در مغز جهان المکان یافت

 هرجان که به کوی تو فرو شد از بوی تو جان جاودان یافت
 فریاد و خروش یاشقانت در کون و مکان نهیتوان یافت
 از درد تو جان ما بنالید درمان ز تو درد بیکران یافت

 چون درد تو یافت، زیر هر درد درمان ههه جهان نهان یافت
 «هرچیز که جان ما ههی جست چون در تو نگاه کرد آن یافت

هرکه حعوت این نام یافت از ذروۀ یرش تا پشت فرش، پمیمش 
ههت او پر پشهای نسنجد و هرکه را به جهال این نام صید کردند، 
هیچ صوت وصیت و رنگ و بو او را نتواند صید کمردن و همر 
کلبهای که آفتاب سعادت این نام بروی تافت، شرفات و کنگمرۀ 
قصر ملوک یالم را خدمت آن کلبۀ او فرستند، تا او را پرستمنمد. 
هرکه حلقۀ بندگی این نام در گوش کرد، دنیا و یقبی را فراموش 
کرد. هر که از مشرب یذب این نام سیراب شد، یُهراناتِ یالم در 
بصرو بصیرت او خراب شد. روزی که آفتاب سعمادت از بمرج 
 »اقبال برآید و دوست دیرینه از اقصای سینه ناگاه بدرآید کمه:

یعنی آن مؤمنی را که گزیدهام از  «افهن شر  اهلل صدره لعسعم
خاک و بخریدهام او را از دست جهل و خودپرستی و پسندیدهام 
و اوصاف پسندیده بخشیدهام و او را الیمق خمدممت و دقمایمق 
پسندیدۀ آداب طایات گردانیدهام، اجتبا و اصحفا کردهمام و دل 
او را با وفا و صفا بسرشتهام و به شر ، نرم گردانیدهام که شَرَ َ و 

ایمن  «افهن شر  اهلل؟ »وَسَّعَ و زَیَّنَ و نَوَّرَ از یک قبیلند در معنی
شر  که کرد؟ من کردهام که اللهّام، بخود کرده ام به جبرئیل باز 
نگذاشتم. به میکائیل حواله نکردم. صدرۀ صدر در میان تن اسمت. 
صدر، سینه بود که حرم کعبۀ دل است چنانکه آن حرم در ممیمان 

خمیمر  »زمین است، این حرم سینۀ بی کینه در میان تن است که 
بهترین جواهر در میان قعده بود تا اگر به کنارها  «االمور اوسحها

آفتی رسد، آنچه خعصه است، در میان سعمت بهاند. ایشان گمرد 
او ههچون پاسبانان باشند و سینه در میان ههچون خزینهمای. دگمر 

بعضی مفسران گویند: این الم تهلمیمک  «لألسعم »چه میفرماید؟
است، یعنی هرچه بیرون اسعم است از هنرها و دانشمهما در دل 
یاریت است و اسعم دردل حقیقت است و مقصود اوست. چنانکه 
در خانه مقصود یروس بود نه کنیزکان و نه گنده پیران حاجبه و 

 آینده و رونده ./
********** 

درمحضریام قحع شد)کاریکه فریون در حق ساحمران کمه بمه 
مارچ  افمراد حمزب  ۱حضرت موسی )ع( سرتسلیم خم کردند(. 

وحدت مناطق تحت تصرف خود را درنواحی داراالمان با اسلحمۀ 
دست داشته به طالبان تسلیم میکنند ودرحوزۀ جنوب غرب کمابمل 
طالبان اولین حهلۀ خود را بر قوای حکموممت شمروع کمردنمد 
)وامروز این طالبان حق ناشناس سرهزاره هایشان رامیبرند(.  در 

مارچ راپورداده شد که از دو روز به اینحرف قموای  ۱ههین روز
طالبان با قوای اسهعیلخان در دالرام فراه جنگ داشتند و اکمنمون 

ممارچ حمزب  ۱جانب میدان هوائی شیندند در حرکت میباشند 
وحدت و طالبان موافقه میکنند که متحدانه بضد قوای حکومتمی 

مارچ  طالبان والیت نیهروز را بحیث دههیمن والیمت ۱۱بجنگند. 
 افغانستان تصرف کردند.

اپریل طالبان سه ولسوالی بادغیس رابتصرف درآوردند,  0
اپریل تهاسهابین حزب اسعمی حکهتیار و طمالمبمان بمرقمرار  14

انتقال روغنیات  -اپریل طالبان به استثنای مواد غذائی 11گردید, 
اپریل طالبان درفراه با ورود  1۱و نفت بسوی کابل را منع کرد. 

نفرقوای حکومتی ازکابل بکومک اسهعیل خان شکمسمت  1544
 خوردند. 
می  اسهعیل خان قوای طالبان را از والیت فراه میراند  ۱1

وکنترول شهر بدست میگیرد و یک روز بعد قوای حکومتی زرنمج 
 مرکز نیهروز را از تصرف طالبان خارج میسازد.

دوم جون  طالبان در جنوب کابل میدانشهر ومحهد آغمه 
را موردحهله قرارمیدهند. سوم جون یکروز بعد سه قوای مخال  
دولت یعنی گلبدین+ جنرال دوستم + طالبان سعی میورزند تا باهمم 
یک اتحادی تشکیل داده کابل را اشغال نهایند اما بین حمکموممت 

روزه پذیرفته میشمود و  ۱4جون موافقۀ آتش بس  ۱وطالبان بروز
جون  طیاره ۱0طالب اسیرمیگیرد,  544حکومت مجهویأدرحدود 

های جنگی اسهعیل خان دالرام را درفراه بهباران میکند ودر روز 
1 جون شهر بامیان با قوای طرفدار حکموممت آزاد ممیمشمود  4

ودرحدود یک صد هزار نفر ساکنان غیرنرامی بکوه های دور و 
جون  سردارولی به دیوت مقامات پاکستان  14نوا  پناه میبرند. 

به یک سفر رسهی چهار روزه وارد پاکستان ممیمشمود وبماپمای 
اندازقالین سرخ شاهانه استقبال میشود و با بینریر بوتو صدر ایرمم 
کشور و رئیس جههورلغاری معقاتهای جداگانه انجام میدهد و من 

مضهمون نمه  »تصهیم یک جنرال«یکس العهل خود را زیرینوان 
چندان معیم درنامۀ هفتگی امید به نشر رساندم که تاریخ نشر آن 

 به خاطرم نیست. 
 کیلومتری )صفحۀ هشت(  15اگست  طالبان در  ۱بروز 
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 هفته نامۀ امید  2901شمارۀ  صفحۀ سوم

 نیوجرسی                                انجنیریبدالصبور فروزان

 کرزی ، احمدزی ، طالبان
 (5)بازیگران صحنۀ سیاه دیگر درتاریخ وطن 

آن خانم سرسفید مادر ههان خانهی بود که طالبان سنمگ 
سارش نهوده بودند. حرفها شروع شد واز اوپرسیمدم ممادرجمان 
واقعیت ازچه قراربود؟ اوکه گریه میکرد واشمک ازچشمهمانمش 

دخترم بیگناه کشته شد، شوهرش چندوقت پیش  «میریخت گفت:
شهیدشد و طفلکهای یتیم از اوماند، یک برادرشموهمردخمتمرم از 
کعنهای طالبان بود، وقتی طالبان به قندهمار رسمیمدنمد اوبمعمد 
ازسالهاآمدوچند روز وقت وناوقت می آمدو مامیمگمفمتمیمم کمه 

 برادرزاده هایش رامی بیند.
یک روزنزدیکهای شام آمد باطفلهابازی کرد نمان خمورد 
ودیرماند ولی نرفت، دخترم درتشویش شد، طفلهارا خواب بمرو 
اوبه گفتن حرفهایی که الزم نبود شروع کرد ودرآخربه دخمتمرم 
دست درازی کرد ودختر فغان وفریاد زدوبه شکلی خود راازدست 
اوخحا داد وبه بام برآمد به ههسایه هاصدازدکه به دادم برسمیمد، 
مردم محله ههه خبرشدندوآمدند وطالبان هم رسیدند. درههان نیهۀ 
شب هیاهوی بزرگی درکوچه برپاشده بود، طمالمبمان آن ممرد 
راباخودبردند. فردا چندطالب باتفنگ آممدنمد ودخمتمرم رابما 

 خودبردند وبه بهانۀ زنا سنگسارش نهودند . 
آن مادر سرسفید جگرسوخته که نواسه هایش درپهلویش 
نشسته بودند در حالی که اشکهای خودرا باچادرش پاک میمکمرد 

بچیم به خداقسم می خورم که دخترم پاک بمود وبمرای  گفت: 
اینکه آن مردطالب لعنتی به حقش تجاوز نکند چیق وفمریماد زد 
تامردم اورا از شراو نجات بدهند. اگراین کار رانهی کرد حتهاً آن 

نحوۀ صحبمت او بمه  مردم خدا نشناس درحقش تجاوزمی کرد.
اندازه یی غم انگیزبود وبه اندازۀ گمیمسمت کمه ممن همم بما 
اویکجاگریستم، تحفۀ که تهیه دیده بودم برایش دادم، دستهمایمش 

فمرزنمدم  رابوسیدم وخداحافری کردم . در دهن دروازه گمفمت:
دیاکن که انتقام دختربیگناه مرا خداوند ازاین ظالهان بگیردکه او 

  »راهم کشتند وهم بدنام کردند.

من به محل زندگی ما درتعهیرصلیب سرخ بمرگشمتمم و 
خدارا سپاس کردم . دوستان ژورنالیست من که دقیقمه شمهماری 
میکردند وتشویش و دلهرۀ فراوانی بخاطر سعمت من داشمتمنمد، 
بادیدن من به مجردی که از ریکشا پایین شدم خوشحالی کردنمد. 
داستان را باایشان درمیان گذاشتم ههه مسمروربمودنمد وهمهمان 

 روزقندهار راباطیارۀ صلیب سرخ ترک کردیم . 
بیست ودوسال ازآن روزگارمی گمذرد، ولمی همنموزهمم 
شیون وناله های آن خانم بیگناه که بااصابت هرسنگ ویش و وای 
میکرد وگریه های آن مادر رنجور سرسفید وچهره های معمصموم 
فرزندان آن زن بیگناه هنوزهم نقش خحرم است وآزارم میمدهمد، 
بخصوص وقتی این جانیان آدمکش رادوباره به قدرت دیمدم آن 
زخم هاوآن دردها تازه شد، ولی خوشحالم که صدای آن خمانمم 
بیگناه ودرد آن مادر سرسفید رابه مردم رساندم واین داستان غمم 
انگیز به زودترین وقت در روزنامه های معتبرجهان پمخمش شمد 
وبرای یکی ازآن ژورنالیستها جایزۀ پولستر کهایی کرد و مرا بمه 

 اینجا فراری ساخت. 
یکی ازآن ژورنالیستها که دوباره به افغانستان رفت بمود، 
طالبان از اوپرسیده بودندکه آن ترجهانی که باشها ههکاری میکرد 
کجاست ! جای تأس  است که خبرشدم که ههین معمحهدحسمن 
لنگ اکنون درمقام صدارت افغانستان در مقامی که روزی شهیمد 
محهدهاشم میوندوال درآن بود، نشسته است که مرا به یمادشمعمر 

 پرمفهوم و زیبای حافظ شیراز)ر ( انداخت که گفت :
 این چه شوریست که در دور قهرمی بینم 

 ههه آفاق پر از فتنه و شر می بینم
 اسپ تازی شده مجرو  به زیر پاالن

 طوق زرین ههه بر گردن خر می بینم
 هر کسی روز بهی می طلبد از ایام 

 مشکل آن است که هر روز بدتر می بینم
 ابلهان را ههه شربت ز گعب و قند است

 قوت دانا ههه از خون جگر می بینم
چندی قبل ههین معحسن لنگ که در باال درموردش گپ 
زده شد، صدایش را یوتوب مانده وبا شیوۀ که گویا گریه میکند، 

رسول اهلل مبارک زما په خوب کی راغل او ما ته ووایه  «میگوید: 
یجب است که اکنون این طمالمب  »چه ز ستاسونه دیر ناراض یم.

میخواهد تابرای پوشش چهره های جانی شان و فریب مردم از نام 
رسول اهلل مبارک سوء استفاده نهایند، چنانکه در مرحلۀ اول شان 
ازخرقۀ مبارک سوءاستفاده نهودند واین بازی ازهمهمان بمازی 
هاییست که باداران پاکستانی شان برای آنهاطر  کرده وآموزانده 
اند، تابرای تحکیم قدرت ازاحساسات پاک مذهبی مردم مااستفادۀ 
ناروا نهایند وماهیت ددمنشانه وغیرانسانی خودرا بپوشاننمد، وبمه 
مردم نشان دهندکه گویااین گروه ظالم به اندازه یی مقام ومنزلت 
ربانی دارند که حتی رسول اهلل مبارک هم درخواب آن هامی آید، 
و چون مردم ما مسلهان اند، با این نیرنمگ هما زود بمازی ممی 

 خورند !

این ادیای این معی لنگ به ادیای مسیلهۀ کذاب ماننمد 
است که پس از رحلت پیامبر)ص( به مردم گفت که شب برای من 
وحی آمد ومن پیامبر هستم، و مردم را گهراه کرد ! این نمیمرنمگ 
مثل نیرنگ الرنس یربی است که خود راپیرسیدکرم ساخمت واز 
احساسات پاک مذهبی مردم برای تحقق مرام انگلیسها اسمتمفماده 
نهود. حاالاین معی لنگ میخواهدههان کار را بکند کمه الرنمس 
کرد، ولی بیخبر ازینکه دیگرمردم فریب چنین فتنه گمری همارا 
زیرنام اسعم نهی خورند ومردم آگاهندکه طالبان کیهااند، ازکدام 
آخور تغذیه می شوند وبرای چه مقاصدی بوجودآورده شده اند . 
این معی لنگ بااین دروغش هتک حرمت بزرگی به پیامبرگراممی
)ص( نهوده و جای تعجب است که چحور پیامبرگرامیی که خاتم 
رسوالن و پیامبران است به خواب یک معی لنگی که ازدیدن یک 
جوان خوشنها به فشارجنسی دچارمیشود وریشه در اندامش ممی 
 افتد، می آید وباو صحبت می کند)ایوذباهلل من الشیحان الرجیم(!
درتاریخ کهترشنیده شده که کسی پمیماممبمر)ص( رابمه 
خواب دیده باشد، اگر به خواب کسی آمده باشد آن خواب اولیاء 
است که ایشان ازآن خواب وازآن نعهت محو شده انمد، زبمان 
نگشوده اند و هست وبود دنیا راترک کرده اند، کاری به جز برای 
یقبی نکرده اند وفنافی اهلل شده اند. ولی این معی لنگ با تزویمر 
و ریا گریه کنان به خود اتهام می بنددکه گویارسول اهلل مبمارک
)ص( در خوابش آمده است وآن را دریوتیوب میگذارد تا توجمه 
مردم رابخود جلب نهایدکه گویا مسیلهۀ کذاب دوباره زنده شده 

 است. 
باوجودی که این ادیای معحسن لنگ جز فریب و دغمل 
و جز کذب ودروغ نیست، امااینکه میگوید رسول اهلل ممبمارک 
ازایشان)ازههۀ طالبان( سخت ناراض است، درآن هیچ شک وشبهۀ 
وجود ندارد، زیرا ایهال زشت طالبان، مرالم آنها، قتل وغارتگری 
های آنان، خصوصیات ضدانسانی ومردم آزاری آنها، دروغمهما 
وشیحنت های آنان این رامیرساندکه نه تنهارسول اهلل مبارک )ص( 
بلکه خدا ومعئک و الناس اجهعین ازآنها ناراض اند وبه کذب و 
دروغ و بهتانی که به بهترین یالم رسول اهلل)ص( می بنمدنمد، بمه 

 آنهالعنت میفرستند!
در وهلۀ اول هم وقتی این گروه بدنام و ریماکمار بمی 
احترامی بزرگی به پیامبر  اکرم)ص( کردند وخمرقمۀ ممبمارک 
پیامبرگرامی)ص( راکه مقدسترین است و یادگار گرانبمهما ازآن 
حضرت، نه تنها برای مردم مابلکه برای ههۀ مسلهانان جهان است، 
کشیدند وبرای اینکه از احساسات مذهبی مردم ماسوء اسمتمفماده 
نهایند، آنرا برشانه های کثی  کسی که مردم ندانست او کی بود، 
زیرپوشش معیهر انداختند. درسفرقندهار باژورنالیستهمایمی کمه 
قبعازآنها یاد آورشدم، وقت یاری کرد ومجاور خرقمۀ ممبمارک 
رامعقات کردیم واز او خواستیم تا بگوید که قضیه ازچه قراربود، 

وقتیکه طالبان قندهار را گرفتند چند روزبمعمدآممدنمد  «اوگفت:
ومراگفتندکه ماخرقه را بیرون میکشیم وبه جان امیرالهؤمنیمن!؟؟ 
می کنیم، من برایشان یذرکردم که اینکار رانکنیدکه بی حرمتمی 
به خرقۀ مبارک وبه پیامبرخدا است وهم ازخرقۀ مبمارک وقمت 
زیاد سپری شده، مبادا صدمه ببیند و تخریب شود، حرفم خموش 
آنهانیامد وگفتند امیرالهؤمنین امر کرده است. من ازهمهمان روز 
گریه میکردم ودیابه دربار خدامیکردم که مرابه این گناه نگمیمرد 
وبخداوند)ج( یذرمیکردم که خدایا تومیدانی که من به این کمار 

 راضی نیستم ، این ظلم است .
روزمویود رسید، طالبان مردم زیاد راجهع کرده بمودنمد 
وچندطالب رفت وخرقۀ مبارک راکشید وآورد ودرباالی شمانمه 
های شخصی که رویش با دستهال کعن پت بود وکس ندانست که 
کیست انداختند. طالبان میگفتند این امیرالهؤمنین است، ولی مردم 
رویش را ندیدند، مردم گریه میکردندکه چرا به خرقمۀ ممبمارک 
پیامبر این بی حرمتی شد . طالبان فکرمیکردندکه مردم بااین کمار 
خوشحال میشوند وطرفدارآنها، ولی بریکس ههه غهگین بمودنمد 
وبه حال اینکه به خرقۀ مبارک بی حرمتی شد گریه میکردند. ممن 
از غم وگریه از خود رفته بودم . وقتی طالبان دیدندکه مردم ازاین 
یهل شان ناراض اند، خرقۀ مبارک را ازشانه های آن شمخمص 
کشیدند وبه جایش گذاشتند. من نفل ها خواندم توبمه هماکمردم 
وقرآن خواندم که خدامرا به این بی حرمتی شریک نسازد. این بی 
حرمتی بزرگی بود چون بدن پیامبرگرامی)ص( مقدس، معحمر و 
منور بود ونباید لباس آن مبارک به جان دیگری تهاس ممیمکمرد، 
خرقه مبارک ههان بوی خوش بدن پیامبر)ص( رادارد . اوگفمت 
باوجوداینکه چند بارمحدود خرقۀ مبارک را برای باریدن رحهمت 
خداوند یا دورشدن از مصایب از سربنده همای خمدا، بمایمزت 
واحترام، با قرآن خوانی هاودیاهاوگریه ها و نیایش ها بااحتیماط 
وحرمت تهام بیرون کشده شده ولی این اولین باری بودکه چنین 
بی حرمتی به خرقۀ مبارک شد وآنرا به جان شخصی نهودند کمه 

 »!معلوم نشد کی بود 

دربارۀ اینکه آن شخص که خرقۀ مبارک را بمه جمانمش 
کردند، آیا معیهر بود یاکس دیگری، نرریات مختملم  دربمیمن 
 مردم بود، مثع درقندهاربایک یده مصاحبه کردیم وآنها مردم  

حکیم ناصر خسرو بلخی 
 ( ۱)حجت خراسان 

 ادامۀ افاضات جناب داکتر سیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم
حکیم ناصرخسرو به کثرت آثار شهرت داشمت، وآثمار 
باقی مانده از او را به چهارصد کتاب ورساله گزارش داده انمد. 
 خودش نیز به کثرت آثارخود اشاره دارد آنجا که می گوید :

 منگر بدین ضعی  تنم زآن که در سخن
 زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا 

درجای دیگرهم اشاره به این دارد که هرسال یک کتماب 
 یلهی به اطراف جهان می فرستد :

 هرسال یکی کتاب دانش       باطراف جهان ههی فرستم 
 او به مراتب یلهی و کثرت آثار خویش نازان است :

 با خاطر منور روشنتر از قهر     ناید به کار هیچ مقر قهر مرا 
دیوان حکیم ناصرخسرو حدود یازده هزار بمیمت را در 

 بردارد، شامل قصاید، قحعات وابیات پراگنده . 
حکیم ناصرخسرو دیوان شعری به زبان یربی داشت کمه 

 مثل دیوان فارسی اش از اههیت خاص برخوردار بود :
 بخوان هردو دیوان من تا ببینی    یکی گشته با ینصری محتری را 
)محتری= ابویباد ولید ابن یبید طایی از شایران بمزرگ 
یرب درقرن سوم هجری است. او درحلب به دنیاآمد و به بمغمداد 
سفرکرد، به دربار الهتوکل یلی اهلل خلیفۀ یباسی رسید و او را 
مد  کرد . او درآخریهر به شهرمنبج در حلب برگشت و درههمان 

 جا درآغوش خاک خفت. (
آثار دیگر بازمانده از حکیم ناصرخسرو فقط چنمدتمایمی 

که حمدود شمش  »روشنایی نامه«است . ازآثار منروم او یکی 
 »سعادت نامه«صدبیت را دربر دارد می باشد. اثر منروم دیگر او 

 است در سه صد بیت . 
است که حاوی خاطرات او  »سفرنامه«از آثار منثور او 

ایمرانمی  «از سفرطوالنی اش به شهرهای یراق یجم و فمارس 
وآسیای صغیر، یربستان و مصر است . ناصر به هرشهری  »کنونی

ازشهر بلخ سنجش  »فرسنگ«که رسیده، از فاصلۀ آن شهر بامعیار 
به یهل آورده. سفرنامۀ او که به زبان ساده و شیوای فارسی دری 
نگاشته شده، معلومات جالبی دربارۀ آن سرزمین ها به دست ممی 
دهد. جالب این است که با آن که او سفرنامه اش را پمس از  
بازگشت به مولدش شهر بلخ نگاشته، هیچگونه حکایت ازگرایمش 
او به مذهب اسهاییلیه درآن مشهود نیست، جز آن کمه صمفمت 

 خوان نهادن خلیفۀ فاطهی را تشریح می دارد . 
وجه دین ، رهایش و گشایش، پاسخ به نود ویک مسئملمه 
فلسفی، خوان االخوان، زادالهسافرین، که هنگام سفرنگاشته، جامع 

بمه خمواهمش اممیمر  »ابوالهیثم«الحکهتین، که درشر  قصیدۀ 
 بدخشان یلی ابن اسد ابن حارث نگاشته . 

درههۀ این آثارموضوع زهد واندرز وحکهت ونصایح اخعقی 
 وشر  یقایداسهاییلی موردبحث قرارگرفته است.)ادامه دارد(
 یک رباعی زیبا از حکیم حجت خراسان

 کیوان چو قران به برج خاکی افگند
 زاحداث، زمانه را به پاکی افگند

 اجالل تو را ضوء سِماکی افگند
 اعدای تو را سوی مغاکی افگند

************ 
یادی بودندکه درآنجا حضورداشتند. یدۀ زیماد قمبمول نمهمی 
کردندکه آن شخص معیهر بوده باشد، بعضی گفتندکه اگمرممع 
یهر بود پس چرا رویش رالچ نمکمردنمد کمه ممردم ممیمدیمد. 
بعضامیگفتندکدام جنرال پاکسکتانی بود وتی برخی به این یقیده 
بودند که کدام انگلیس بود و فقط سه فیصد مردم میگمفمتمنمدآن 

 شخص معیهر بود . 
ولی بهرحال هرکسی که بود آن یک بیحرمتی بزرگی بمودبمه 
خرقۀ مبارک که ازآن استفادۀ سیاسی شد. اگراین شخص معیهر 
بود یاکس دیگری، ولی معیهر به جزای ایهال خود رسید وخرقۀ 
مبارک اورا شرماند وچنان مرد که خداوند اورا نه الیق جنازه ونه 
الیق فاتحه دید، وبعدازسه سال ازوفاتش پماکسمتمانمی هماایمعن 
کردندکه معیهری وجودندارد وقبع مرده است ومعلوم نشمد بما 
جسد اوچه کردند وقبر ومزاری به اودرست نشد که کسی بمرآن 
دیا کند! اینست غضب خداوند برکسی که به دین او افترا ببندد، 
ودین اورا آله بدست آوردن دنیا وقدرت بسازد و بنده های خدارا 

 اذیت وآزار نهاید.
اکنون معحسن لنگ جای پای معیهر راتمعمقمیمب نمهمود 
وافتراآتی به پیامبر گرامی)ص( بست که گویامبارک درخمواب 
اوآمده است وبااو صحبت کرده است. معحسن لنگ باید بداندکه 
بااین یهل بی احترامانۀ خود جزای سنگین تر ازجزای ممعیمهمر 
راخواهد چشید وخداوندمتعال می فرماید: فسیمرو فمی االرض 

سوره یهران(/ )ادامه  ۱15فانررو کی  کان یقبه الهکذبین)آیه
 دارد.(
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 هامبورگ سیدآقا هنری                                        
 اوالد فروشی در دوران سلطنت 

 دیره دونی ها وامروز
در روزگاری که مردم ما مخصوصاً در والیات نیهمروز و 
فراه و بدخشان اوالد های خود را به مبلغ یک یا دو هزار روپمیمه 

فروختند، شاهزاده احهد شاه رئیس همعل احمهمر چمحمور  می 
کرد؟! و مادرش با محهد یهمر  چپاولگری در صندوق پول آن می

جاجی در ترانسپورت شریک بود شهزاده نادر برای سگش گمردن 
هزار   15444بند محع و شهزاده بلقیس باال پوش قره قلی به مبلغ 

 افغانی فرمایش میدادند
محترم میر محهد نبیُ مشرف، که در اتحادیۀ خیریه با مما  

درشهرهامبورگ ههکاربود، گفت: کهک هایی به ما رسید، ممن 
رسانی و سرطبیب در والیت فراه بودم. از مما   رئیس هیئت کهک

لست اجناس را نادیده، امضاء طلب کردند. برایشان گفتیم: ایمن 
لست کهکها را ما قبول نداریم. از روی اموالی که به ما تحمویمل 

دهیم. هر چه آنها پافشماری کمردنمد، قمبمول  دهید، رسید می می
شان رأساً با شاهزاده تهاس گرفمت. شماهمزاده   ء نکردیم. نهاینده

پندارید؟ گفتم: نمه،   برایم گفت: داکتر صاحب شها ما را دزد می
کند. وقتی اموال را باز کردیم بمه  اما هیئمت کورکورانه کار نهی

مراتب کهتر از لست بود. این خیانت را برای ما مرد خمدا دوسمت 
 دیگری هم قبلًا گفته بود . 

بلی خوانندۀ گرامی از این مثالها زیاد است. در سمالمهمای 
حکومتهای نوراحهد ایتهادی و داکمتمر  ۱۱5۱و  ۱۱54، ۱۱۱۱

سالی به وطن ما رخ داد. وطن که باید صدها مملمیمون  ظاهر، قحط
انسان را نان بدهد، اگر چند بیل سهنت، جهت مهارکردن و تقسیم 
بندی آب دریاهای ما که قسم رایگان به مهالک ههسایه می ریزد 

سال به این طرف، بند آب  54در وطن به کار برده شود. دریرصۀ 
سلها دروالیت هرات، نسبت دخالت های تروریستمی حمکموممت 

یک غمنمد  14۱5/5که باالخره در ماه  ایران کارش پایان نیافت 
کرد، بند سلها به کهک مهلکت دوست  یساکر از آن محافرت می

هندوستان قسها تعهیر و افتتا  شد. و از بند آب دریای لمغمهمان. 
نسبت اخحار و دخالت حکومت پاکستان بمه خصموص درایمام 
پادشاهی یبداالحد کرزی و غنی احهدزی خبری نشد ، به چشهمم 
دیدم ایام پادشاهی شاه ظاهر وخوب به یاد دارم کمه ممردممان 

های مان یک یا دو کیلو ذغال را در  صاحب وقار کابل ههسایه
پاکتی انداخته، مثلی که میوه یا لباس گرانبهایمی را در دسمت 
گرفته باشند، تا فامیلشان شب را درخانۀ با هوای سرد نگذرانند یما 

ها شام تاریک به داشهای حهام رفته، خاکستر گرم را دربدل  بعضی
 چند پولی می خریدند

دگرجنرال محهد نذیر کبیرسراج همم از ایمن واقمعمه   
بمابمت »می نویسمد:  55درکتاب خود یادآوری کرده درصفحه 

خشک سالی در والیات بدخشان، غور، چخچران و فراه خشکسالی 
رخ داد. تعدادی از مردم از گرسنگی جان سپردند که به کمهمک 
اردو این مشکل رفع شد. من از شهزاده احهد شاه خواهش کمردم 
یک روز، یک سایت توسط طیاره در والیت غوررفمتمه ازممردم 
دلداری کند، برایم گفت: من رفتنی هندوستانم، مرا در گیر پمدرم 

تر این بود که وی یک هفته بامیان برای تفریح رفت،  ندهید. یجب
بعداً به هند. سراج یعوه میکند دوپسرشاه به دانشگماه یسمکمری 

 رفتند،)صفحۀ هشت(  
********* 

درادبیات هفت شهریشق)هفت وادی( بن مایمۀ داسمتمانمهما 
معهوال سیر وسلوک انسانی است که به اسارت خود درزندان تمن 

پی برده و در پی آن است که بماسمپمردن راه  «غربت غربی »و
جان به  »کهال به جایگاه حضرت حق یعنی مبداء ازلی خویش یا

«جانان بازگردد ودرحق فنا گردد. دراین قصه ها اغلب سمالمک  
درقالب مرغی که خواهان رسیدن به پادشاه مرغان، سیمهمرغ یما 
ینقاست ظاهرمیگردد، به پرواز درمی آید وکوهها ووادیمهمایمی 
راکه طی میکند و دشواری هایی راکه از سر می گذراند، تهثمیمل 
مرحله های سیر به سوی کهال و فنای در حقّ ودشواری همای آن 

 می باشد. 
شهاری ازنامداران یرفان وتصوف ازجهله ابن سینا، اممام 
محهدغزالی، سهروردی شهید، شیخ نجم الدین رازی وفریدالمدیمن 
یحار نیشابوری قصه هایی دلکش وگیرا ازسفر روحمانمی انسمان 
طالب کهال ویاشق در قالب سفر گروهی ازمرغان ترتمیمب داده 
اندکه درههۀ این قصه ها گذرازهفت مرحله یامنزل )هفت وادی، 
هفت کوه، هفت بیابان وصحرا، هفت دریا( ممحمر  اسمت کمه 

است. دراین میان شایمدگمویماتمریمن،  5کاربردی رمزگونه ازیدد
یحار نیشابوری باشدکمه  «منحق الحیر»شیواترین و کاملترین آنها 

 او زبانزد شده است، چنان که موالنا فرماید : «هفت شهریشق»
 هفت شهریشق را یحار گشت       ماهنوز اندر خم یک کوچه ایم
هفت وادی اززبان یحار یبارتست از: وادی طملمب، وادی 
یشق، وادی معرفت، وادی استغنا، وادی توحید، وادی حمیمرت، 

 وادی فقر و فنا .
دریرفان، ههچنین سخن ازهفت تنان وهفت اخیار درممیمان 
 است که یبارتند از: قحب، غوث، اخیار، اوتاد، ابدال، نقبا، ونجبا 

 هفته نامۀ امید   2901شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 سدنی ، آسترالیا                                 نصیراحهد رازی
 از کنگینۀ تصوف

 سرآغاز تقدّس عدد ها
می گویند اندیشهندان سومری پایه گذار یلم ستاره شناسمی 
بودند، وشناخت فلک ها، یاآسهان های چندگانه )بعداً هفتگانمه( 
برپایۀ نجوم سومری هادر شش هفت هزارسال پیمش ازایمن آغماز 
گردیده است. به نوشتۀ محهّدمعین در رسالۀ هفت پیکمرنمرماممی، 

توجه کرد قوم سموممراسمت،  5ظاهراً نخستین قومی که به یدد
زیراآنها بودندکه متوجه سیاره هاشدند وآنهارا به ینوان خدایمان 

بمرای  5انواع پرستش کردند. این راهم ممیمدانمیمم کمه یمدد
سومریهاوآسوریها یددی مقدس بوده است. گویا آغازگر تقسیمم 
ماه به هفته های هفت روزه نیز آنها بوده انمد، کمه ایمن همم 

 5نزدآنها میباشد. منجهین بابلی یمدد 5نشانگرتقدس واحترام یدد
است کمه بمه  0و 1رانشانۀ تکامل میدانستند زیرا ترکیب ایداد 

سیماره 5ترتیب نهود مثلث و مربع درفضاهستند. کیهیاگران نیزبین 
فلز زیر نسبت قایل بودند :  آفتاب = طع / مماه = نمقمره /  5با

مشتری = قلع / زهره = مس / زحل = سرب / مریمخ = آهمن / 
 یحارد = جیوه .

یدد هفت درمذاهب و تاریخ جهان، درتصوف و در سنمن  «
وآداب اههیت زیاد داشته و شهارۀ بسیاری از امور و ممواضمیمع 
هفت بوده است مانند : هفت طبقۀ زمین، هفت طبقۀ آسهان، ایمام 
هفته، هفت فرشتۀ مقدس در نرر بنی اسرائیل، هفت بمار طمواف 
برگرد کعبه در دورۀ جاهلیت، هفت پمروردگمار آریمایمی نمزد 
هندوان قدیم، هفت امشاسپند مذهب زرتشت، تقسیم جهان به هفت 
کشور یاهفت اقلیم، ایتقاد به هفت مقمام ودرجمۀ ممقمدس در 
مهرپرستی، هفت ایزد درمذهب مانوی، هفت در و هفت طمبمقمۀ 
دوزخ درقرآن، هفت شبانه روز بعی قوم یاد، هفت گاو فربمه و 
هفت گاو الغرکه فریون درخواب دید، هفت یضوی که بمایمد 
برزمین باشد، هفت بار تحهیر درقوانین طهارت، مراتب هفتگانه در 
مذهب اسهاییلیه، هفت شهر یشق و هفت مردان در تصوف، ههه 
این هاوبسیاری از موارد دیگرکه درافسانه های دیرین و سایرشئون 
تهدنی بشر دیده شده است، نشانۀ اههیت فوق العادۀ یمدد همفمت 

 )از لغت نامۀ دهخدا( ».درنرر اقوام مختل  جهان است 
به هرتقدیر، اززمانی که انسان به راز منروممۀ خمورشمیمدی 

جمایمگماه شماخصمی  ۱1و  5وسیاره های معتبرآن پی برد، یدد 
ازهفت سیارۀ شمنماخمتمه  5درسلسلۀ ایداد پیداکردند. ایتبار یدد 

ازگردش ساالنۀ زمین بمه دور خمورشمیمد )بمه  ۱1شده و ایتبار 
پندارآن روزگار، گردش خورشید به دور زمیمن( و رصمدشمدن 
خورشید در برج هایا صورت های فلکی دوازده گانه مایه گرفت. 
هفت سیاره یبارت بودند از: زحل )کیوان(، مشتری)بمرجمیمس(، 

 مریخ)بهرام(، خورشید، زهره )ناهید(، یحارد )تیر(، و ماه .
نیمزبمه ممرورزممان مموردتموجمه  04و ۱1، ۱۱یددهای 
 قرارگرفتند.

دین های بزرگ وفراگیری نیزکه پس از دین های قومی و 
محلی درچندین هزاره پیش، یکی پس از دیگری پابه یرصۀ وجود 
نهادند، ههه زیرتأثیر فرهنگ ها واسحوره های قومی و ممحملمی، 
منزلت ویژه یی برای یددهای خاص قایل شدند کمه تمااممروز 

 ههچنان پا برجاست . 
 7عدد 

بی تردید پرآوازه ترین یدد ازگروه یددهای ویژه، همفمت 
است. پیشینه های تاریخی به دست آمده نهایانگرآن اسمت کمه 
آمیختگی یدد هفت با انسان، دست کم بین هفت هزارسال پمیمش 
ازاین آغازشده است. می توان گفت که جنبۀ تقدس یدد همفمت 
باکش  هفت کرۀ آسهانی در روزگارباستان پیوند دارد وازههمان 
زمان که انسان پنداشت جهان هستی ازهفت فلک یاهفت کره یما 
هفت آسهان تشکیل گردیده، این یدد، منزلت یک وجودآسهانی 
را پیدا کرد وجایی مهم درفرهنگ ملت ها بمرای خمودبمازکمرد.

 (۱۱)مجلۀ صوفی شهارۀ
 در عرفان و تصوف 7عدد 

دریرفان وتصوف، استعاره ها وتعبیرهای فراوان وزیبمایمی 
وجود دارد. ازآنجا که امکان بررسی ههمۀ آنمهما  5درمورد یدد 

درظرفیت این نوشتارنیست، به یادکردی ازمههترین آنها بس ممی 
دریمرفمان همفمت  5کنیم . شایدجالبترین وگیراترین جلوۀ یدد 

شهریشق یابه سخن دیگر هفت وادی سیر وسلوک باشد که دربارۀ 
آن کتابها، رساله هاومنرومه های فراوانی ضبط تاریخ ادبیات شده 

 است. 
رساله الحّیر ابن سینا قصۀ مرغانی است که دردام صیاد افتاده 
اند ولی موفق میشوند به یاری مرغان آزاد از دام رها شوندو بمه 
پرواز درآیند. آنها هفت وادی باآب وگیاه ودامگاه همای آنمهما 
راپشت سرمی گذارند وطی سفری طوالنی وپرخحر ازهفت کموه 
میگذرند ودرهشتم کوه فرودمی آیند ودرآنجا صورت هاونمقمش 
های زیبا ونعهت فراوان می بینند. سپس به راهنهایمی والمی آن 
والیت، به قلۀ کوه نهم میروندکه جایگاه حضرت ملک است وبه 
 دیدار او نایل می گردند که جهالی به کهال دارد، وبقیۀ داستان . 

  

 السکندریه، ورجینیا           پروفیسرداکتر یبدالواسع لحیفی
 (۱1)صفحاتی اززندگیم دروصلت و درهجرت 

شخصیت دومی ههین ردی ، الله خدایداد سقا میباشدکه 
یعوه برشغل سقایی خود، درنیهۀ دوم روز آمادۀ هرنوع خدممت 
ودست پیشی به آشنایان و ههسایگان بود. او هرروز صبح وقمت 
پس از ادای نهاز، مشک چرمی پر از آب صاف نل محله راکمه 
درسایات معین آب جاری داشت، بدوش میکشید و بمه ممنمازل 
مشتریان خود میرسانید وکوزه های خالی را بدون سروصدا پمر 
می کرد وبافروتنی وصداقت وسربه راه پی کارخودمیرفت. بمه 
این صورت از حولۀ ک  دست وکهایی حعل، مایحتماج خمود 

 ویایلۀ خودرا تهیه مینهود.
اوگفتار و کردار نیک داشت، اطفال وجوانان کوچه را به 
اطایت پدر ومادر و درس خواندن و تعاون توصیه ممیمکمرد و 
شاگردان گریزپای مکتب ابتدایی ههجوار را که گاهگماهمی در 
گوشه های دوردست کوچه به بجل بمازی و شمیمر و خمط 
میپرداختند، باخشونت و شدت توبیخ وتنبیه کرده پمدران شمان 

 رابرای جلوگیری این یهل محلع می ساخت . 
راستی الله خدایداد آب مموردضمرورت روزممرۀ داده 
نیکبخت نان پز رانیز تهیه میکرد ولمی دریموض پمول نمقمد 
مزدماهانۀ خودرابا اوچنین قرارکرده بودکه چای جوش ودیمگ 
شوربایش راپس ازختم نان پزی مجاناً روی آتش و خاکستر تنمور 
برای جوش خوردن وپخته شدن بگذارد وقرص نانی هم بمرایمش 
بدهد. ولی چه افسوس که این مراوده وقرارداد صادقانمۀ داده 
نیکبخت والله خدایداد ناگهان در اثریک حادثۀ جانکاه به مرگ 
دردناک وپرفاجعۀ زن شوریده حال انجامید وههۀ ساکنان اندرابی 
راسخت تکان داد ویزادار ساخت. یادصحنۀ دلخراش این حادثمه 

 هنوز مرا تا استخوان می لرزاند .
حادثه چنین اتفاق افتاد : یکروز وقت سحر هنگامی کمه 
داده نیکبخت می خواست دیگ جوشان شوربای کله متعلمق بمه 
الله خدایداد رابعد ازپخته شدن از روی آتش وخاکستر داغ تنور 
بردارد وبرون آورد، ناگهان محتویات دیگ روی آتش میمریمزد، 
سر وصورت وقسهتی از تنه اش در بخار وتم  داغ شموربمای 
جوشان وآتش زیرخاکستر به سختی میمسموزد ودرآن لمحمرمۀ 
 فاجعناک هیچ کسی رانداشت که چارۀ بکند وبه دادش برسد . 
به این صورت داده نیکبخت ) ودراصل بدبخت( تیره روز 
درظرف چند سایت جان به جان آفرین سپرد، و وقتی بابرآممدن 
آفتاب، مشتریان والله خدایداد سقا به سراغش آمدنمد، ممانمنمد 
مردمی که ناگهان دچارصایقه شده باشند با جسدنیم سوختمه و 
بیجان زن پرکار وخدمتگار روبرو شدند، داد وفریاد و ناله وگریه 
از هرسو به آسهان رفت وغبار غم وماتم برکوچۀ اندرابی سمایمۀ 
هیبتناک انداخت، ازههان سایه هایی که امروز برسرشهر مصیبت 
زدۀ کابل را به تاریکی کشانیده است . یصرههان روز ممردان 
محله جنازۀ زن نان پز را تا قبرستان قول آبچکان بدوش کشیدند 

 وبخاک سیاه سپردند . 
حال با یادآوری این حادثۀ مرگباری که بحورتصادفی و 
غیرقصدی رخ داد، جا دارد ازکسانی هم یادکنیم کمه درطمول 
جنگ های تحهیلی وخانهانسوز افغانستان و درهمجموم وتماراج 
مکرر حهله آوردان برشهروندان، صدها وهزارها فرد بیگناه وبی 
بضایت زیر آتش بهب و راکت وگلوله وامثال آن سمرتما پما 
سوختند ومانند داده نیکبخت کسی به دادشان نرسید وبا درد و 
مایوسی جان سپردندو چه اس  انگیزاست که این آتش افروزی 
وآدم سوزی قصدی با جنگ افروزی تحهیلی منفعمت جمویمان 

 منحقه هنوز ادامه دارد./)ادامه دارد( 
*********** 

که قوام یالم ازبرکت وجود ایشان دانسته اند. درقصمۀ شمیمخ 
دقوقی درمثنوی کبیر، تهثیل بسیارزیبایی از هفت ابدال وجمود 

 داردکه پر از رمز و رازاست.
پیشینیان برخی براین باروند که سیرتکاملی کلمی روان همفمت 
مرحله دارد : جهادیت، نباتیت، حیوانیت، انسانیت، مملمکموت، 
جبروت، و الهوت. این هفت مرحلۀ تکامل را درمثنموی مموالنما

 )دفترسوم( هم می یابیم که
 وز نها مردم به حیوان سرزدم ازجهادی مردم ونامی شدم

 مردم ازحیوانی وآدم شدم پس چه ترسم، کی زمردن کم شدم؟
 تا برآرم از معیک پّر و سر حهلۀ دیگر بهیرم از بشر

 آنچه اندر وهم ناید آن شوم بار دیگر از ملک پرّان شوم
گمویمدم انّما المیممه  پس یدم گردم یدم، چون ارغنون

 راجعون 
گذشته از موارد یاد شده، تقریباً درهمهمۀ نموشمتمار هما 

رابه تکرارمشاهده کرد.  5ومنرومه های یرفانی می توان ردّ پای 
بیش ازههه درمثنوی موالناجعل الدین محهدبلخی، دیوان شهس، 
آثار فریدالدین یحار نیشابوری ودیوان حافظ اشاره ها و استعاره 

 هایی از این یدد به چشم می خورد . / 
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 هفته نامۀ امید  2901شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 مناسس، ورجینیا                   یبداهلل الهجددی
نقش حضرت نورالمشایخ مجددی 

 درانقالبات افغانستان
محترم آقای کموشمان السمعم 

 یلیکم. 
ازیادداشتهای پدرم ممحمهمد 
صادق الهجددی اولیمن سمفمیمر 
افغانستمان درمصمر، مموضموع 
حضرت صاحب نورالهشایمخ و 
موضوع شهادت ایلمیمحمضمرت 
محهد نادرشاه را انتخاب نهموده، 
جهت نشمر در ممجملمۀ)اممیمد( 
فرستادم. حسب ویده بمه نشمر 

 بسپارید.
بااحترام تشکمرات تمقمدیمم 

 است. یبداهلل الهجددی
حضرت فضل یهرمجددی ملقب به نورالهمشمایمخ یمکمی  «

ازمشایخ بزرگ طریقت ها، ازنفوذ روحانی بین مردم درافغانستمان 
وهندوستان برخوردار بودند. اوشان بعدازفوت برادربزرگ شمان 
حضرت فضل محهدمجددی ملقب به شهس الهشمایمخ، ریماسمت 
خاندان مجددی رابعهده گرفتند . حضرت شهس الهشایخ پسر اول، 
حضرت نورالهشایخ پسردوم و اینجانب محهدصادق الهجددی پسر 

 سوم پدربزرگوارم حضرت غعم قیوم مجددی میباشیم. 
حضرت نورالهشایخ ازآوان جوانی باتعدادی ازاراکین دولت 
ازجهله محهد ابراهیم جان پسرممحمهمدسمرورخمان بمارکمزایمی 
ویبدالعزیزجان پسرمعاذاهلل خان ایشک آقاسی معرفمت حماصمل 
نهودند، وازههین طریق باشهزاده امان اهلل خان ملقب به یین الدوله 
آشناشدند. این آشنایی بعدهااسباب مشقت های فراوانی را بمرای 
خاندان مجددی فراهم نهود. امان اهلل خان آهسته آهسته خود رابه 
حضرت نورالهشایخ صاحب نزدیک ساخت وبامعقاتهمای ممداوم 
وشکایت از پدرخود حبیب اهلل خان شهید، وی راممردی یمیماش 
وغافل ازاسعم وخود را شخصی پابندبه قوانین و دیندار وفدایمی 
اسعم وافغانستان معرفی کرد که پنج وقت نهاز رابمه جمهمایمت 
ادامیکندوههواره به فقراکهک مینهاید. وی بدین وسیله توانسمت 
نرر حضرت نورالهشایخ رابسوی خودجلب کند. حضرت صاحب 
هم بدون اینکه حقایق رابدانند، داخل میدان سیاست شده وخعف 
مصلحت برادربزرگ شان حضرت شهس الهشایخ صاحب، بااممان 
اهلل خان پیهان مؤدت بستند. بعدهاکه ازایهال امان اهلل خان به برادر 
بزرگ خود حضرت شهس الهشایخ شکایت میمکمردنمد، اوشمان 

 درجواب می گفتند :
ای برادرمن در ابتدابرایت میگفتم بااین شخمص آشمنمایمی  «

خوب نیست واین شخص بلکه درهروقت پادشاهان وشهزاده هاجز 
برای مقاصدخود به چیز دیگری محبت وپابندی ندارند... بمرایمت 
میگفتم که آشنایی بااین شخص سبب بربادی خاندان مامیگردد. ما 
ازآبا واجداد خودبه تعلیم وتعلم طریقۀ نقشبندیه مشغول هستیم وبا 
پادشاهان ومامورین دولتی جز بقدرضرورت معرفمت و آشمنمایمی 
الزم نیست... آنوقت نصایح مراقبول نکردی وبه گریه وزاری امان 
اهلل فریفته شده وخود رابلکه مراهم داخل میدان سیاسی نمهمودیمد 
واینک امروز خود شهااز ایهال وی شکایت میکنیمد. حمال همم 

امماحضمرت  »اگرمیتوانید گوشه گیری کنید و الّا شکایت نکنید.
نورالهشایخ به ههکاری باامان اهلل خان الی سال پنجم سلحنت وی 
ادامه دادند وبعدازآن بخاطرایهال پادشاه از وی آهسته آهسته دور 
شدند و بسوی زرمت و کتواز وغزنی سفرکردند وبااقوام احمهمد 
زایی، سلیهان خیل وتره کی و اندر معقات نهودند ووقتی رؤسای 
این اقوام راجع به امان اهلل خان سئوال میکردند اوشان هم صریحاً 
از ایهال پادشاه اظهار نارضایتی میکردنمد. اقموام ممذکمورهمم 
دانستندکه نورالهشایخ صاحب دیگراز امان اهلل خان پشتیبانی نهی 

 کنندوبه دوام سلحنت وی رضایت ندارند.
نرریات نورالهشایخ براهالی سهت جنوبی تاثیرنهود وبمایمث 
شدتا آنهانسبت به حکومت امان اهلل خان بدبین شوند واینمجمانمب 
نویسنده باوجودیکه درآن زمان نوجوان بودم وبامسایل سمیماسمی 
آشنایی اندکی داشتم، حس کردم که تخم انقعب درآن ممنمحمقمه 
کاشته شد وبزودی مهلکت میدان جنگ میگردد، اما نهی توانستم 
افکارخود را بانورالهشایخ صاحب درمیان بگذارم، لمذاسمکموت 
اختیار کردم ومنتررشدم تابرادربزرگم حضرت شهس المهمشمایمخ 
ازسفرباز گردند. بعد ازبازگشت ازسفر، من برای شان گفتمم کمه 
اگر در افغانستان انقعب شود، مسبب آن حضرت نورالمهمشمایمخ 
 خواهد بود وامان اهلل خان هم اوشان را بانی انقعب خواهددانست. 
 «حضرت شهس الهشایخ صاحب بادرایتی که داشتند گفتند: 

از انقعب جزتضعی  افغانستان وبربادی ملت چیزدیگری بمدسمت 
نهی آید واگرحکومت امان اهلل خان به سرکوبی شورشیان موفمق 
شود، آنوقت کار هایی راکه حاالنهی تواند انجام دهد، باکمهمال 

بعداز برادر شان نورالهشایخ درمورد توضیمح  »آزادی اجرامیکند.
 خواستند. نورالهشایخ جواب دادند:

« من ازین چیزهاواق  نیستم امااینکه من ازامان اهلل خمان و  
اوضاع اوشکایت کرده ام، این یک امرواقعی است واینک خدمت 
 شهاهم یرض می کنم که باید ما فقرا درآینده از امان اهلل خان 

دوری نهوده وبا اومراوده نداشته باشیم تا حمرکمات و ایمهمال 
حضرت شهس الهشایخ گفتند: هفت سال  «اوبایث بدنامی مانشود.

قبل که من برایت گفتم باامان اهلل خان آشنایی نکنیدومرا مجمبمور 
نسازید تابا او آشنا شوم چون آشنایی او رابرای خانمدان ممامضمر 
میدانم، آنوقت چمرابمه نصمای ممن گموش نمداده وممراهمم 
مجبورکردیدتا پادشاه رامعقات نهایم و بااو آشناشوم . حمال کمه 
اینکارصورت گرفته است، بزودی بااو قحع مراوده کرده نهیتوانم 
واینکار را ازشجایت دورمیدانم . درخصوص اینکه ایهال امان اهلل 
خان خوب نیست من باشها موافقت دارم ودرههان روزجهعه اول 
سلحنت او برایتان اظهار نهودم که این شخص قابل ایتهادنیمسمت. 
اماحاال اگرخدا ناخواسته درافغانستان انقعب واقع شمود، چمون 
ههگی مسلح هستند، این انقعب خونین خواهدبود و تعداد زیادی 
ازمسلهانان بیگناه کشته خواهندشد، لذا من انقعب را خوب گفته 

 »نهی توانم.

یعوه از نارضایتی حضرت نورالهشایخ صاحب، شمکمایمات 
متعدد سپهساالر نادر خان وزیرحربیۀ وقت امانمی کمه همهمواره 
درمجالس از ایهال پادشاه اظهار نارضایتی مینهود و رؤسای قبایل 
را به یدم اطایت ازپادشاه تشویق میکرد، نیزنقش مههی در روشن 
نهودن آتش انقعب داشت. اولین شرارۀ این آتش از زبان امرالدین 
خان حکهران کعن سهت جنوبی درخوست بیرون جمهمیمد. وی 
دریکی ازمجالس تحبیق قوانین جدید راکه ازطرف دولت امان اهلل 
خان وضع شده بود، الزمی دانسته واهالی رابه اطایت ازین قوانین 
تشویق مینهود. یکی ازحاضرین برایش گفت که قوانینمی راکمه 
مخال  قرآن مجید وسنت باشد قبول کرده نهی توانیم. امرالدیمن 

هنوزهم  «خان ازجهل ویا غرور یایدم یقیده با اسعم جواب داد:
شها یقب آن ورق پاره های پوسیده)منرورش قرآن پاک بمود( 
میروید، امروز دنیادیگراست واحتیاجات انسانی دیگمر. شمهماایمن 

ایمن  »خیاالت کهنه وقدیهی رااز دماغ خود باید خارج نهایمیمد.
جهعت که به زودی درههه جاپخش گردید، آغازانقعب خونینی 
شدکه قبعً ذکرگردید. در انقعب اول که به سرکردگی معیبداهلل 
مشهوربه معی لنگ آغازشد، قوای دولت کامیاب گردیمد. چمون 
امان اهلل خان حضرت نورالهشایخ وسپهساالرنادر خان رامحرکیمن 
اصلی این انقعب میدانست، لذاحضرت نورالهشایخ بعداز مشوره با 
برادربزرگ خمود بمه همنمدوسمتمان سمفمرنمهمودنمد وچمنمدی 
درسرهندشری  سکونت داشتند. امان اهلل خان سپهساالر نمادرخمان 
راهم به ینوان سفیربه پاریس فرستماد وبمرای ممدتمی ازدسمت 

 محرکین اصلی انقعب راحت شد. 
حضرت نورالهشایخ سالها درسیاست افغانستان نقش بسیارمثبت 
رابازی کردند و یکی ازبانیان انقعبات متعدد ازجهلمه اسمتمقمعل 
کشور بودند، اماچون مسلهان صادق وخوشباوربود، بمه سمادگمی 
حرف دیگران راقبول میکرد. به ههین سبب حاصل زحهمات بمی 
شائبه شان درتاریخ بنام دیگران ثبت شده است. امان اهلل خان دراثر 
زحهات و نرریات مثبت وی به پادشاهی رسید، و درزممان جمهماد 
برای استقعل کشور، درسهت جنوبی تهماممی کمارهمای مملمی 
ومحاربات با رهبری حضرت صاحب اجرا شده واکثریت ممحملمق 
مناطق وزیرستان بدست افغانها افتاد، اما پاداش اینههه زحمهمات 
نصیب سردارشاه ولیخان گردیدکه بنام فاتح وزیرستان مشهورشد. 
ههچنان درجنگهای خانگی که بعداز یهد امان اهلل خمان بموقموع 
پیوست، سردارشاه ولیخان فاتح کابل، وسپهساالرنادرخمان بمنمام 
پادشاه و نجات دهندۀ افغانستان مسهی گردید، درحالیکه ایندونفر 
بدون کهک حضرت صاحب که شخص صاحب نفوذ وروحانمی 

 بود، به آن مقامها رسیده نهی توانستند.
متاسفانه درکتابهایی که درههان زمان وسالهای بعدآن درمورد 
انقعبات افغانستان، پادشاهی امان اهلل خان، حبیمب اهلل کملمکمانمی 
ومحهد نادرخان تحریر یافته، هیچ نامی خدمات ارزندۀ حضمرت 
نورالهشایخ برده نشده است ومصداق این حقیقت است که تاریخ 

 »راآنهایی می نویسندکه درقدرت اند.

دربخش دوم یادداشتهای محهدصادق الهجمددی، در  -اداره 
شهادت محهد  «شهارۀ آینده، ادامۀ خاطرات فوق راتحت ینوان 

 انتشارخواهدیافت. »نادرخان
********* 

 است! «کودکانه»این گروه پراگنده، بی برنامه و حتا خود محور 
ستراتیژیک فکر نهودن تنها زمانی مهکن ممی شمود همرگماه 
نرریه رهنهای ههگانی برای اقوام فارسی زبان در ههه یرصه های 
هویتی م سیاسی، اجتهایی ، اقتصادی و فرهنگی م تدوین شود.اگر 
اندیشهند فارسی زبان م هرچه یاجل به این امرفکرنکمنمد دیمری 
نخواهد بود که هویت مردم مان بوسیله زور وفشارنابمودخمواهمد 

 شد! )نقل از فیسبوک نویسنده(/

 رباعی 
 دیشب که در خرابات با پیر خود نشستم 

 گفتم نصیحتی کن شاید به کار بستم
 گفتا اگر که دنیا میشد دوباره تکرار 

 پلهای پشت سر را هرگز نمی شکستم

 فیاض بهرام نجیهی
 بزرگترین حماقت خودفریبی 

 و باور به چیزیست که وجود ندارد !
فارسی زبانان دو ساندروم دارند: نافههی سیاسی م تاریخی و 
نا فههی اقتصادی! سیاست با اقتصاد آغاز می گردد. لنین با تاثمیمر 

سیاست بیان فشمرده «پذیری از نرریه کعزویتس درست گفته بود:
 »و متهرکز اقتصاد است.

زمانی که فهم اقتصادی در بین فارسی زبانان مفقود باشمد و 
از اقتصاد سیاسی بی خبر، آنگاه یک راه می ماند، دنباله روی م 
دنباله روی در قدرت ]شاهی، جههوری ها و طالبی[ بمه یمقمب 
پشتونتبار ها با قنایت جایگاه های از پیش تعیین وسههیه بندی شده 

دولمت «و پذیرش نقش درجه دوم ودستنگر زیرنام اشتراک در 
 .»ههه شهول

آنههه سیاستبازان فارسی زبان به ویژه در دو دهه اخیمر در 
اصل بردگان قدرت بوده اند تا نهایندگان قومی زبانی . آن گملمه 
های مدیی رهبری فارسی زبانان نه سرمایه انسانی مردم خویش را 
درست میدانستند و میدانند و نه به آن بها قایل اند؛ نه از نقمش و 
اههیت محیط جغرافیایی و ژیوپولتیکی خویش به حیمث اممکمان 
توسعه باخبر اند و نه هم از ارزش و توانهندی های بزرگ طبیعمی 

 یعنی منابع طبیعی خود واق  اند.
فقر سیاسی سیاستگران یک قوم سبب فقر یهومی آن ها می 

 شود!
 وضعیت فارسی زبانان چنین است، زیرا:

• اندیشهند بودن در بین اینها دربهترین حالت تهمسمک بمه  
مسایل دینی است، که در آن حوزه حق بدیت به جمز از تمکمرار 

 مکررات را ندارند.
• آینده نگری فکری به ویژه در درون نسل جوان فمارسمی  

زبان به ندرت دیده می شود. بیشتر آنها دنباله رو، مُقلد و ممحمیمع 
 اند.

• مهم نیست محیع کی اند اما اطایت پذیری کود ژنتیمکمی  
 آنها است.
• مشام بسته در حوزه سیاست و قدرت دارنمد و از همهمیمن  

 خاطر بوی قدرت را هیچگاه درست حس نهی کنند.
• مثل کَر ها یادت به سرجنباندن و تایید دارند تا این کمه  

 خود چیزی بگویند و طر  رهایی محر  کنند.
• منترر اند تا لقهه را دیگری به ویژه خارجی ها به دهمان  

 آنها بدهد و از فکر ابتکار و حرکت سیاسی بی بهره اند!
با چنین خصایص مشکل است در برابر ایدیولوژی حماکمم 
پشتونی و حاکهیت پشتونتباران به مبارزه سیستهاتیک برخماسمت؛ 

 زیرا:
م نخست شناخت روشن از موضوع و مفهوم قدرت در میان 

 فارسی زبانان مفقود است،
 م و دوم از ایدیولوژی مدون ناسیونالیسم قومی رنج می برند.
اقوام فارسی زبان پیش ازینکه همویمت قموممی داشمتمه 
باشندهویت دینی دارند. داشتن دین خیلی خوب است، اماهمویمت 

 دینی درسراسر جهان اسعم مشترک است.
جغرافیای فرهنگی و زبانی فارسی بمه گمونمه طمبمیمعمی 
پلورالیستی است و سه مذهب سنی، شیعه جعفری و اسهاییلمی را 

 در خود جا داده است.
اما اکثریت سنی ها به یوض توجه بمه همویمت زبمانمی و 
مشترکات فرهنگی، بیشتر با نگاه دین باورانه نزدیکی شمان را بما 
طالبان وافراطی های سنی مشترک می یابنمد تما همهمسمویمی و 
ههکناری با ههزبانان و هم فرهنگی های خویش. به ههین خماطمر 
فارسی زبانان جهع نهی شوند و اکثریت را به وجود آورده نمهمی 
توانند! بیشتر متن هایکه زاده می شوند در ههین مسیر اند و نه در 
سهت و سو دهی هویت سازی بر پایه تاریخ، فرهنگ و تمهمدن 

 فارسی.
می بینیم که یقعنیت در بین فارسی زبانان مفقود اسمت. در 
 نبود یقعنیت هویت هم مشکل میداشته باشد و شکل نهی گیرد.

تهام زدو بند ها و معامله گری های فارسی زبان ها م به ویژه 
تاجیک ها م با پشتونتبار ها یهدتاً بر بستر ایدویولوژی های مذهبی 
]کهونیستی و اسعمی[ بوده است تا هویتمی ! بمر پمایمه ایمن 
ایدیولوژی ها معامله گران تنها کوشیده اند داخل قدرت ساخمتمه 

 شوند نه تغییر سیاست به نفع مردم خویش!
و باآلخره آنعده از فارسی زبانان که برون از آن ایدیولوژی 
ها به گونه دنیوی فکر می کنند، در نوع دیگر معامله را بر مبمارزه 

 ترجیح داده اند.
آنها فکر ستراتیژیک نداشته و ندارند و در مسایل سیاسی و 
اجتهایی از حد غریزه فراتر نهی روند م رومانتیک، شایمرانمه و 

 احساساتی برخورد می کنند.
به ههین خاطر برخورد های اینها نه یقعنی و نه بلنمد ممدت 
بلکه واکنشی ، کوتاه مدت، زود گذر و فراموشکارانه بوده است، 
چون حافره بلند و کوتاه معیوب دارند. مسوولیت بار اصلی ضع  
 ها ، کوتاه فکری ها و شکستها بردوش )ستون وسط این صفحه( 
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 هفته نامۀ امید 2901شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 شفیق اهلل تُرک اوغلو
 هویت کاذب و اقتدار طلبی

من در این نوشته کوتاه به دنبال تعصب یا برتری طلمبمی و 
یاهم تُرک طلبی نیستم که هر کسی را که اگر تُرک باشد یا نباشد، 

 هویت تُرک را بر او برچسب بزنم. 
در واقع من به دنبال راست آزمایی موضوع کتهان هویت دو 
فرد متنفذ و تأثیر گذار تُرک در اوضاع و تحوالت سیاسی کشور 
هستم که این دو شخص با کتهان هویت خود می خواهند از یمک 
سو خود را فرد ملی گرا جاه بزنند و روی هم رفته به دنبال اقتدار 
طلبی هستند و توانسته اند در تعامعت سیاسی با شرکای خمارجمی 
افغانستان و کشورهای منحقه سر سازش و تفاهم ایجاد کنند و بمه 
جایگاه مورد ایتبار دست یابند اما با وص  آنکه این دو شخصیت 
در داخل و خارج کشور از ایتبار و جایگماه خماصمی بمرخمودار 
هستند، هیچ گاهی در میز مذاکره تقسیم قدرت در کشور چه در 
کنفرانس بن و پس از آن در سایر تعامعت حق رأی نداشتند. حتی 
در کنفرانس بن که اتفاق نرر اکثریت آراء برای تعیین یلی احهد 
جعلی منحیث سرپرست حکومت بود، اما با کنمدوکماو همویمت 
قومی او و پی بردن حلقات بزرگ قدرت او از صحنه سیاسی دور 

 زده و به حاشیه کشانده شد. 
جای تعجب این است که چرا آقای یلی احهد جعلی هویت 
خود را انکار می کند، در حالیکه پر واضح است که او متعلمق بمه 
تُرک های غزنوی است و حتی دخترش بهار جعلی به این نمکمتمه 
ایتراف می کند و تا جایی حتی اقارب نزدیک او ههین حاال بما 
هویت تُرک تذکره الکترونیک گرفته اند اما با آن همم شمخمص 
خودیلی احهدجعلی طفره میرود وادیای هویت کاذب دارد و 
می خواهد به اقتدار برسد که نه تنها اینکه به اقتدارنهی رسد بلکه 
بخت آزمایی او بیشتر با این هویت کاذب اش شخصیمت اش را 

 خدشه دار خواهد کرد. 
از یلی احهد جعلی که بگذریم شخص دیگری بنام احهدشاه 
صدیقی که متعلق به تُرک های قزلباش افغانستان است و سماکمن 
اصلی توپخانه قندهار است و قزلباش ها که لشکر سرخ یا قحمعمه 
سرخ نادرخان افشار بود از زمان حکهروایی نادر افشار در حوالی 
قندهار مسکن گزین شده اند و امروز به هزاران خانه زندگی دارند 
و اکثریت شان ههچنان از هویت خود آگاهی دارند و در همهمیمن 
اواخر با هویت تُرک تذکره الکترونیک گرفته اند، اما احهدشماه 
صدیقی که پسر محهد یلی صدیقی است و متعلق به ههین تُمرک 
های قزلباش قندهار است فقط با پسوند درانی در تخلص اش ممی 
خواهد بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بتواند بخت آزمایی کند در 
اقتدار طلبی اما آنچه واقعیت امر است اینکه هیچ گاهی نمه تمنمهما 
اینکه او با هویت کاذب اش به قدرت نهی رسد بلکه با همویمت 
کاذب اش هیچ گاهی نهی تواند سپیدنهایی و ملی گرایی کمنمد، 
بهتر است ابتدا به هویت اصلی خود برگردد و پس از آن در پمی 

 تسلط بر حاکهیت آستین بلند بزند. 
من در نوشته ای بعدی با ارائه اسناد و مدارک بیمشمتمر بمه 
راست آزمایی هویت این دو شخصیت های تُرک خواهم پرداخت 
در یین حال کوشش می کنم بحور انفرادی در روزهای نزدیک در 
اینجا در آمریکا از نزدیک با شخص آقای جعلی نشستی داشمتمه 
باشم و در مورد هویت اش نرر خودش را بخواهم و پس از آن بما 
معلومات بیشتر خدمت شها قرار گیرم در یین حال تعش می کنمم 
تا نرر آقای احهدشاه صدیقی را که خود را درانی جاه زده است 
 نیز داشته باشم و بفههم واقعا با هویت کاذب به دنبال چه هستند. /

********** 
طالبان را، تحت پوشش خبرى قرار داده بود. که منجمر بمه بماز 
داشت اش شده بود. هر چند بعدا گفته شمد کمه نماممبمرده آزاد 

در Kabul lovers  -گردیده، فیصل مدرس مجرى کانال کابل لورز

شبکه یوتیوب أست که میعد یزیزى مالک آن شبکه و ادریمس 
رحیهى فلهبردار آن شبکه مى باشد. این در حالى أسمت کمه در 
ههین هفته شوراى امنیت سازمان ملل متحد جلسمه دیمگمرى در 
ارتباط به قضیه افغانستان داشت. که در آن خانم میشل بماشملمیمت 
کهشتر یالى ملل متحد براى حقوق بشر در سمخمنمرانمى اش از 
سازمان ملل متحد خواست که ناقضان حقوق بشر در افغانستان ، 
خصوصأ کسانى که حقوق زنان و دختران و اهل محبمویمات را 
پایهال مى کنند مور د سوال و پاسخ قرار بدهند خانم باشله این در 
خواست را در نشست خاص شوراى امنیت ، که به پشنهاد کشمور 
ناروى براى برسى خشونت در برابر زنان و دختران به شکل خاص 
و در مقابل ههه مردم به نحوى یام دایر شده بود . محمر  کمرد. 
) شایان یاد إورى أست که خانم میشل باشلت که من قبع در بماره 
اش سالها قبل نوشته ام در محبویمات کمه چمحمور در زممان 
دیکتاتورى پینوشه از کشورش مهاجر گردید و به آسترالیا رفت و 
بعدا با کار و کوشش در خارج از کشورش براى انتخابات ریاست 
جههورى کشورش در شیلى و یاچیلی خود را نماممزد نمهمود و 
انتخابات را برد و مدنى را که ریس جههورکشورش بود موفق بود 
در کار هایش و ههچنان محبوب بود وماندبراى مردم )صمفمحمۀ 

 هشت(

 شهال کالیفورنیا                      مشتاق احهدکریم نوری
نقش ژورنالیستان و تأثیر ژورنالیسم 

برافکار عامه، وفشار برغاصبین و 
زورگویان به تمکین وحرمت به حقوق 

 (1)بشر وانسانیت 
اما در افغانستان که دارد شش ماه شود از سلحه و سمیمحمره 
طالبان در قدرت  هنوز مکاتب دختران مسدود و ویده اممروز و 
فردا مى دهند و تازه هم مع نوراهلل منیر وزیر معارف طالبان از بماز 
شدن مکاتب دختران در شروع ماه حهل یاد نهمود، و ذبمیمح اهلل 
مجاهد هم بر این گفته تاکید نهود . اما خانم هد بار ریس بمخمش 
زنان دیده بان حقوق بشر طالبان را خعف کار و خمعف گموى 
خواند که ههچو ویده هاى زیادى نهوده اند ولى یهلى نهوده اند 
و یا نهى نهایند . این در حالى أست که بدون موضموع ممکماتمب 
دختران ، و شرط هاى که جامعه جهانى مبنى بر رسهیت شناخمتمن 
طالبان داشته . خواهشات اندکى بوده که طالبان بمدان تمهمکمیمن 
نداشته اند و نکرده اند. در حالیکه از موضویات هنر و فرهمنمگ 
فراموش ههه شده که أزادى هاى فردى و یهومى فرهنگ زبان و 
ادبیات موسیقى رسامى تیاتر و سینها و خحاطى و ههه هنر هماى 
هفت گانه با آمدن طالبان بساط اش بر چیده شده و در شمرط و 
شروط ها هم شامل نشده و نیست. کار رسانه دارى و اهل رسمانمه 
بودن و داشتن هم از داخل رو به فلج شدن مى رود در سالى کمه 
گذشت طبق راپور فدراسیون جهانى روزنامه نگاران افغانستان بمه 
حیث خحر ناک ترین محل و کشور براى ژورنمالسمتمان و اهمل 

 51خبرنگار و اهل رسانه کشته داشتمه و  ۱محبویات بوده. که 
خبرنگار و اهل رسانه ها کتک کارى و مورد ضرب و شتم قمرار 
گرفته اند در ههین تازگى ها طبق راپور جدید کهیته حهایمت از 
روز نامه نگاران که از نا پدید شدن دختران و زنان نخبه یاد شده و 
خبرنگاران إن طور در داخل در طلسم دایره شیحانمی احماطمه و 
محدود شده اند که حتى نهى توانند اخبار موثق را از یک رسانمه 
بنام خود مستقل نشر نهایند ./ فیصل مدرس ، مجرى کانال لفرس 
، که تراهرات در والیت پنجشیر و کشته شدن ممردم را تمحمت 
پوشش خبرى قرار داد ههراى میعد یزیزى مالک شبکه یاد شمده 
و ادریس رحیهى فلهردار باز داشت شدند. نورمحهد هاشهى معاون 
رسانه یى سعم افغانستان در کابل آن قسم از سوى شبه نرماممیمان 
جنگوى طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته بود که یک قسهت 
از رویش از فرط لت و کوب از شناخت بر آمده بود. ههین طمور 
ذکى حسینى مدیر مسؤول سابق تلویزون خاور ، نیز آن طور لمت 
و کوب شده که بر انسان بودن بعضى انسان نها ها تردید و شک 
مى شود. خانم نررى ، خانم دیگرى که به خاطر ایمتمراضمات و 
تراهرات لت و کوب شده ، یالیه یزیزى افسر پولیس سمابمق از 
هرات برده شده و زندانى گردیده و به ههین خاطر کمه همر روز 
نرامیان طالبان به حریم شخصى مردم داخل مى شوند و اهل خمرد 

 و دانش و رسانه ها را با خود مى برند.
تهنا زریابى پریانى و پروانه ابراهیم خیل را نرامیان طالبان به  

شکستن دروازه شان با خود برده اند استاد فیض اهلل جعل اسمتماد 
حقوق پوهنتون را براى سه شب زندانی نهوده بودند طالبان ، همر 
روز کارمندان رده هاى پایین دولتى سابق بازداشت مورد لمت و 
کوب قرار مى گیرند یالى رتبه ها خو وقت به خارج رفته اند و 
در ییش ونوش ویدیو هاى شان به بیرون درز مى کند. ولى مردم 
یادى که حتى از تایهنى به خیر خانه رفته نهى توانند مورد إزار و 
شکنجه قرار مى گیرند دختران جامعه مدنى از خانه هاى شان ممى 
برند . این حالت را طالبان نهى گویند که محرم شان کى أست و یا 
چحور بى محرم ههراى طالبان بروند. در هیچ جاى دنیا در یصمر 
حاضر دیده نشده که در ایتراضات مدنى و حارى از خشمونمت 
برؤى شان مرچ ) فلفل ( پاش داده شده. و یا گاز اشک آور برؤى 
شان استفاده شده و یا دختر خانهى ازکاپیسا و قتى از ممحمفمل 
یروسى به خانه باز مى گشت توسط شبه نرامیان طالبان کشته شد. 
و ههچنان دختر خانم دیگر از جامعه مدنى در دشت بمر چمى ، 
توسط طالبان و به مه چى گویان شان کشته شده، و این جنایات بار 
ها تکرار شده مى رود . ههین طور در بسا والیات دیگر از جهملمه 
در هرات و بلخ و کابل و زابل این کار ها بار ها تکرار شده و در 
حال انجام شدن قرار دارد./ گذشته از اینکه به موتر رانان گفمتمه 
شده که زنان بى محرم را در موتر هاى شان نبردارند ، و یا اندازه 
گیرى ریش با شیشه الکین و لهس شرمگاه ها مردان به خاطر گویا 
نرافت و یا در چیک پاینت ها موتر ها ایستاده نهودن و مردم را 
از موسیقى ها باز داشتن  و با ففاق و چپعق ریش و سر رهگمذران 
را که به مراتب از محتسب اجرا کننده حکم کرده اصع  أسمت 
قیچى زدن،  و یا حهام هاى زنانه را بستن و دهها مشکل آفریمنمى 

 دیگر را براى مردم جور کردن .
تازه اتحادیه ملى ژورنالستان افغانستان با انتشار یمک نمرمر  

 سنجى ابراز داشته که از زمان باز گشت طالبان به قدرت بیشتر  

رسانه ها در تهیه و نشر خبر آزادى شان را از دست داده انمد. و 
زیاد تر ژورنالستان گفته اند که مجبور اند کمه دسمت بمه خمود 
سانسورى بزنند، و چنانچه با وجودى که این کار را هم کرده اند 
هنوز هم در اهرام فشار طالبان قرار دارند. اتحادیه ملى زورنالستان 

خبرنگار زن و مرد  544افغانستان در این نرر سنجى اخیر اش که 
اشتراک نهوده بودند، و ههراى شان صحبت شده بود طبق این نرر 

در صد شرکت کننده گان گفتمه انمد کمه پمس از  ۱5خواهى 
حاکهیت طالبان آزادى شان را در بخش اطعیات و گزارشات از 

در صد شرکت کننده ها هم گفتمه  ۱4دست داده اند. و در حدود 
اند که رسانه ها محلق سانسور مى شوند ، حکومت و یا دولت هاى 
قبلى در افغانستان قانون دسترسى به اطعیات و قانون رسانه ها و 
ههگانى را تصویب نهوده بود که گفته مى شود کمه یمکمى از 
بهترین قوانین در نوع خود در منحقه بود اما در پنج ماه گذشته این 
قوانین به حالت تعلیق در آمده، اتحادیه ملى ژورنالستان افغانستان 
بیان داشته که نود در صد روز نامه نگاران که در نرر دهى و نرمر 
سنجى اخیر این اتحادیه شرکت کرده اند گفته اند که در وضعیت 
فعلى کدام حهایت حقوقى و قانونى از رسانه ها وجود ندارد اکثر 
شرکت کنندگان مى گویند که دخالت اداره اطعیات و فرهنمگ 
طالبان و وزارت امر بالهعروف و نهى از منکر طالبان در مر کز و 
والیات وجلو گیرى مقامات از ضبط مصاحبه ها و صحبت ها و 
ترس مردم از حرف زدن ها با رسانه ها موانع اصلى جهمع آورى 
اطعیات براى تهیه خبر و ارائه گزارش و راپور مسلکى و حرفوى 
را در افغانستان فعلى و حاکهیت موجوده طالبان با دشوارى هماى 
یریم مواجه نهوده أست و به نحویکه روزنه و دریچه امید در چشم 
انداز کنونى چندان ملهوس و محسوس نیست و در دورنهما اگمر 
اوضاع و احوال بدین منوال ادامه باید روز بد ترى خواهد بود تا 
بهترى که آینده بدان جواب خواهد داد. ممرکمز رسمانمه هماى 
افغانستان از مقام هاى طالبان خواسته اند که حهله دیگر ى را که 
باز هم به جان یک خبرنگار را در کابل بررسى و ارزیابى نهایند. و 
ذکى حسینى مدیر مسؤول تلویزون خاور نیز از سوى کارممنمدان 
حوزه امنیتى نیز به شدن مورد لت و کوب و خشمونمت حمیمران 
کننده یى قرار گرفته ، نهاد مصوونیت خبرنگاران باز هم بما ابمراز 
این موضوع و نشر یک خبر دیگر به خاطر فشار فزاینده طالبان بر 
باالى روز نامه نگاران از مقاالت  مسؤول این گروه خواسته اند که 
در این باره هم رسیدگى کنند که طالبان در این باره هم تا نوشتمن 
این سحور ابراز نرر نکرده اند. کهیته بین الهللى حهایت از روز 
نامه نگاران نیز خواهان بررسى خشونت ها در حصه ژورنالستان و 
اهل رسانه ها و ههچنان خواستار رهایى خبرنگاران باز داشت شده 
، شدند. استیون باتلر هم آهنگ کننده بخش آسیا در این کهیته باز 
داشت خبرنگاران را به صورت زنجیره یى را محکوم نمهموده و 
اوضاع و احوال را نگران کننده خوانده و گفته که ایمن نشمان 
دهنده بى تفاوتى و شدت گرفتن روز افزون حهعت گروه طالبان 

 یلیه رسانه هاى آزاد است. 
ههین ترتیب اخیرا انجهن خبرنگاران بدون مرز و یا سرحد هم 
با ارائه گزارشى از افزایش فشار بى حد حکومت طالبان بر بماالى 
گزارشگران و اصحاب محبویات، که ایصاب ههه اهل خمرد و 
پژوهش را خراب نهوده از طالبان خواسته که اقدامات جمدى و 
واقعى را به خاطر فشار بى اندازه و بى سابقه گروه شان کمه از 

، فضاى رسانه یى  141۱زمان به قدرت رسیدن شان در ماه اگست 
افغانستان به گونه ى بنیادى دگر گون شده است. که بیش از چهل 
فیصد رسانه هاى افغانستان تعحیل شده اند و این تعحیلى روز تما 
روز رو به فرونى است. ایمن در حمالمى أسمت کمه وزارت 
امربالهعروف و نهى از منکر طالبان که محتسبان آن حموزه هماى 
امنیتى و نهاد هاى دولتى را تدریس گویا تدریس اصول مذهب و 
آیین مى کنند. در حالیکه بسیار شان اصول دین و آیین را نمهمى 
دانند. و کسانى را که مى خواهند گویا تدریس نهایند به مراتب از 
آنان کرده اصول را مى دانند. و مى گویند که با این طمور بمى 
اصولى و نرافت و نزاکت این محتسبان ، ما باید أنان را تمدریمس 
کنیم ، تا آنان ما را اصول بیآموزند . یادما أست از نونهالى ها ونو 
بأوه گى هاکه گفته مى شد: اصول ء دین بدانى بما اصمولمى ، 
اصولى دین ندانى بى اصولى هر آن کس که اصول دین نداند . 

 چنان )کسى ( که در ) گل ( بند بهاند.  
بر مى گردیم به سخنان منسوبین وزارت امر بالهعروف و نهمى 
از منکر طالبان که گفته اند که رسانه هاى افغانستان باید انرژى و 
توانایى هاى شان را به خاطر بقأى نرام؟ به خرج بمدهمنمد؟ بمه 
گزارش آژاتس خبر گزارى باختر ، مقامات آن وزارت خانمه، از 
رسانه ها و اولیأى امور وسایل ارتباط جهعى خواسته اند کمه در 
کنار بازتاب دادن نکات دیگر ، نکات مثبت؟ نرام را نیز انعکماس 
بدهند. و حقایق را براى جهان برسانند؟ این اظهارات ههزمان بما 
آن أست که طالبان اخیرأ که باز هم به ادامه سرکوب ومنمکموب 

خبرنگار دیگر از  1خبرنگاران و کارمندان وسایل ارتباط جهعى 
جهله فیصل مدرس که تراهرات در شهالى )پروان ، کاپیمسما و 
 پنجشیر( و کشته شدن جوانان و ایهال فشا و بر مردم را ، از سوى 
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تروریسم مذهبی ناشی ازامارت تروریستی طا لبان / شا خۀ ریشوی 
رزمی مخا لم   -ارتش پاکستان می باشند؛ و جبهۀ مقاو مت ملی

طالبان در دوسوی هندوکش هم توقع داردکه ههمسما یمه همای 
 افغانستان مانع تروریسم کاریی پاکستان درآن شوند.

ازاین نگاه که هم طالبان دریشی پوش هم طالبان ریشو ، جاسوسان 
ونوکران پاکستان وههچنان نوکران امریکا وانگلیس می باشمنمد؛ 
بهتراست که ههکاری اولی در رسیدن دومی به قدرت را بررسمی 

 ههه جا نبه کنم. 
کهک طالبان دریشی پوش وسههداریهده در جههوریت ننگین در 

تروریست / شا خۀ ریشوی ارتمش  -به قدرت رسیدن طالبان ریشو
پاکستان، یکی از موضویات مهم تاریخ ناشاد افغا نستان میبماشمد. 
دراین را ستاوا قعیت این هست که ههانگونه که طالبان دریشمی 
پوش با وجودحضور بلند مد ت ناتو وکهک های هنگفت ممالمی 
ونرامی امریکا ودیگر کشورهای غربی وهند، حکموممت کمرده 
نتوانستند ! بدون شک، امارت طالبان به کهک پاکسمتمان دوپمه 
وغرق در فقروفساد مالی واداری وسیاسی ،حکومت کرده نهیتموا 
ند. اینکه چراطالبان دریشی پوش با وجود حضورنما تمو/ بمعک 
نرامی جهان غرب وکهک های هنگفت مالی ونرامی ایضای آن 
بخصوص امریکا حکومت کرده نتوا نستند ، برمی گردد به نادا نی 
وغارتگری وطهع کاری ونوکریی سه گانۀ آنهابه سازمان همای: 
اطع یات مرکزی امریکا وایم آی شش / سازمان جاسوسی بریتانیا 
وآی اِس آی/ شبکه ی جا سوسی ارتش پاکستان. طرفمه ایمنمکمه 

تروریسمت  -طالبان دریشی پوش بد لیل هم قبیلگی با طالبان ریشو
ودشهنی باقوم های غیرافغان که بیشتراز هفتاد درصد نفوس خمرا 
سانِ افغا نستان نامیده شده توسط هند بریتانیا وروسیه تمزاری ، 

ترسایی را شکل میدهند؛ زیر فرمان شبکه امنیمتمی  ۱۱۱4درسا ل 
پاکستان ، افغانستان را به آن ها تحویل وبا بکس های مهلو از دهها 

 ملیون دا لر فرارکردند!
جا لب این است که ،در ص  طا لبان دریشی پو ش ،چند نمفمردا 
نشگاه دیدۀ کم دا نش وجود دا شتند وشبکه های جما سموسمی 
امریکا وانگلیس وپاکستان ، آن ها را بدروغ تکنوکرات نا مید ند. 
 -تکنوکرا ت های دروغین که با وجود کهک های هنگفت ما لی
نرا می غرب ، حکومت سازی وبازسازی کرده نتوا ستند. بنا برآن 

تروریست همرگمز   –، به صرا حت ، می گو یم که طا لبان ریشو 
 -حکومت کرده نهی توا نند. وقتیکه می گو یم که طا لبان ریشمو
تروریست حکومت کرده نهی توا نند ، اسمتمد ال لمم ممتمکمی 

 بردومسئله می با شد:
نخست ،به کهک طا لبان دریشی پوش بقدرت رسیدند ؛دوم ، توان 
اداری وسیاسی واخعقی حکومت ساختن وحکوممت کمردن را 

 ندارند.
دررا بحه به اصل نخست، به صراحت میگویم که طمالمب کمرزی 
وطالب غنی وط لب خلیلزاد، آنهارا بقدرت رساندند. بحورنهمونمه 
طالب کرزی درآغازورودطا لبان زیمرفمرممان نصمیمراهلل بمابمر 

 1۱5وزیرداخله پاکستان ، محا بق نوشته ستیم  کمول در ص
وقتیکه جورج بموش ”  هزاردالربه آنهاداد. 54مبلغ ” جنگ اشبا  ” 

تروریست والمقما یمده  -بنام جنگ یلیه تروریسم، طالبان ریشو
ههکارشان را روا نه پاکستان کرد و طا لبان دریشمی پموش را 
درجای آنها به ارگ کابل نصب کردوطالبان دریشی ازگونه غنمی 
را ههدستان اوساخت. طالب کرزی وطمالمبمان دریشمی پموش 
ههکارش، به فرمان پرویزکیانی رئیس شبکه امنیتی ارتش پاکستان 
، دوباره زمینه سازی وههکاری برای بازگشت طالبان ریشمو بمه 
افغانستان برای جنگ یلیه تاجیکهاکردند. طالب خلیلمزادوطمالمب 
کرزی وطالب غنی ، پیشتر هم درامریکا وپاکستان، به نفع طا لبان 

 تروریست کارمی کردند. –ریشو 
، جنگ اشبا  ، نوشته  1۱5بحورنهونه ،ستی  کول در صفحه های 

خلیلزادگفته بود که میخوا هد نیروی ضد طالبان را از ” است که : 
نیروی ضدطا لبان سماخمتمن خملمیملمزاد ”  پشتونها درپشاوربسازد.

برمیگردد به دشهنی اوبا تاجیک ها وخدمتگاری به نراممی همای 
پاکستانی. زیرا که تاجیکهامخال  سلحه پاکستان بمرافمغمانسمتمان 
میباشند. پیشتراز نیروی ضد طا لبان سا ختن درپشماور، خملمیملمزاد 
ازحامیان اصلی طالبان درامریکا بود. برای نهونه، ستی  کول در 

خلیلزاد بمه ”  جنگ اشبا  ، نوشته است:  11۱-11۱صفحه های : 
شورای امنیت ملی امریکا گزارش داده بود که طالبان بنیادگمرای 
ضدامریکا ، مانند ایران معیی نهیباشند وضدشیعۀ ایران همم ممی 
باشند. ازاین رو، امریکا باید از آنها حهایت کمنمد. بمعمد ازآن 

یمونمیمکمال ” خلیلزادبه شرکت نفتی یونیکال دیوت و جذب شمد.
شرکتی بودکه میخواست نفت وگازآسیای ممرکمزی راازطمریمق 
افغانستان به پاکستان وازآنجاازطریق دریابه غرب انتقا ل دهمد. 
برنامۀ که بخاطرتروریسم کاریی طالبانی پاکستان درافغمانسمتمان، 

 ازمیدان بیرون کرده شد. )دنباله درشهارۀ آینده(
 حکیم یهر خیام

 چون بلبل مست راه در بستان یافت
 روی گل و جام باده را خندان یافت

 آمد به زبان حال  در گــوشم گفت
 دریاب که عمـر رفته را نتوان یافت

 ابراهیم ورسجی
طالبان ریشو به کمک طالبان دریشی پوش 

 بقدرت رسیدند
طالبان ریشو به کهک طالبان دریشی پوش حاکم بر 
جههوریت دروغین، به قدرت رسیدند، امادرحکومتداری ، به گونۀ 

 فاجعه باری شکست خوردند!
ازاین نگاه که باند طالبان متشکل ازطالبهای دریشی پوش 
وهوتلچی درامریکا وانگلستان ودیگرکشورهای غربی وطالبهای 
ریشوی پای دو درکویته وپشاور وکهی مدرسه رفته درپاکستان، 
هم به قبیله های افغان تعلق دارند هم نوکران امریکا وانگلیس 
وپاکستان می با شند. به سخن دیگر گروه طالبان متشکل از طالبان 

تروریست وبیخبرازدین وسیاست،  -دریشی پوش وطالبان ریشو
توسط امریکا وانگلیس وپاکستان، یلیه دولت اسعمی مجاهدین 
ساخته شده بودند و یلت سا خته شدن آنها نا فرمان برداریی مجا 

انگلیسی  -امریکایی -پاکستا نی-هدین تاجیک ازشبکۀ زیر زمینی
بود. ازنرر ساختاری ، اطعیا ت دقیق دارم که 
درساختارتروریستیی طالبان ریشو ، افغانها/پشتون های دوسوی 
مرز دیورند ،مرزمیان افغا نستان وپاکستان جاسازی شدند. افغانهای 

امنیتی  -قبایلی که محلق تا بع آی اِس آی / شبکه ی اطعیاتی
ارتش پا کستان بود ند ومی باشند. ازاین نگاه که پاکستان بعداز 
وفا ت شوروی، دروا شنگتن ولندن بی اههیت شده بود ، نرامیها 
وامنیت کاران آن برنامۀ تروریسم کاری را در افغا نستان باساختن 
گروه طالبان بنام تحبیق شریعت برای یوام فریبی تیاروراه اندازی 
کردند. ههچنان ، ازاین نگاه که امریکا وانگلیس بعد ازکهونیسم، 
اسعم را دردسر یارقیب برای خود فرض کرده بودند، 
ههکارپاکستان در تروریسم کاریی طالبانی برای بدنام کردن اسعم 
درافغانستان شدند ورشد اسعم هرا سی وگروه های محا فره 

 کاردرغرب هم مشوق یا انگیزه دهنده به آن ها شد.
درشرایحی که پا کستان به پایکاه تروریسم پروری وافغا 
نستان به آزمایشگاه تروریسم طالبانی تبدیل شده بود ، اسعم 
هراسان غربی وچینی وروسی هم، برای بدنام کردن اسعم ، 

درصد  ۱۱ههسازتروریسم کاران پاکستا نی شدند. ازاین نگاه که
ایضای گروه طالبان توان تعوت قرآن راندارند، بخاطربیست و 
هفت سال توحش وتروربنام اسعم ، مورد پسند اسعم هرا سان 
درغرب وشرق واقع شدند! طوریکه دیده شد، پاکستان برای جلب 
حهایت یربستان، القایده را ازیرب های آواره 
درقلهروخودساخت ودرکنار طالبان جابجا کرد. ازاین نگاه که ، 
بخاطرحهایت امریکا ازاسرائیل وقربا نی کردن فلسحینیها، بسیاری 
جوا نان یرب مخا ل  آن میباشند، شهاری ازجوا نان یرب، به 
القایده پیوستند والقایده هم درکنار طالبان به نفع برنامۀ 

 تروریستی پاکستان قرارگرفت یاقرارداده شد.
برای نهایش نوکریی طالبان به پاکستان، ههین بس است 
که فرمانده آنهانصیراهلل بابروزیرداخله آن کشور بودوامارت اول 

اواخرماه  – ۱۱۱۱طالبانی تحهیل شده برکابل دراوایل اکتوبر
خورشیدی را او اداره میکرد وفیض حهید رئیس  ۱155سنبله سال 

روز شا نزدهم ماه  -141۱آی اِس آی درروز ششم ماه سپتامبر
خورشیدی به کا بل آمد و کا بینۀ دوم طالبان را  ۱044سنبله سا ل 

ساخت. به سخن دیگر، امارت اول طالبان را وزیر داخله پاکستان 
وامارت دوم آنها را فیض حهید فرمانده شبکۀ امنیتی ارتش ساخت 
واکنون ندیم انجم جانشین او اداره میکند. یعنی معهبت اهلل 
امیرامارت طالبان یا وجود خارجی ندارد یا فرمانبردار محلق ندیم 

 انجم رئیس شبکۀ امنیتی ارتش پاکستان می باشد.
جالب اینست که امارت اول طالبان را وزیرخارجه پاکستان 
وههتا یان یربستا نی وامارا تی او برسهیت شناختند ، اما امارت 
دوم آنهاراخودپاکستان هم جرئت نهیکند برسهیت بشناسد. یلت 
یهدۀ بی تفاوتی یربستان و امارا ت متحده یربی به امارت دوم 
طالبان ،سهم نگرفتن ارتش پاکستان به کهک نرامی های آنها 
درجنگ یهن یلیه هوثی های طرفدارحکومت معی ایران می با 
شد. باوردارم که حکومت معی ایران بنام دروغین دشهنی طالبان 
با امریکا ، نگاه مثبت نسبت به آن دارد ، اما ازترس ایرانیهای دا 
 خل وخارج ایران ، جرئت برسهیت شنا ختن آن را نهی کند. 

ایضای دایم وغیردایم شورای امنیت سازمان ملل هم 
برسهیت شناختن امارت طالبان رامنوط به ساختن حکومت فرا گیر 
درجا معۀ چندقومی افغا نستان وریایت حقوق بشر وحکومت قا 
نون وپاسداری از حقوق زنان وحق تحصیل دختران ساخته اند. 
هند و چین وروسیه هم که دارای جهعیتهای بزرگ مسلهان 
میباشند؛ ازاین پرسهان ابراز نگرا نی کردند که افغا نستان زیر 
اداره طا لبان پایگاه تندروان وتروریستان مذهبی شود 
وازمسلهانهای آنها سربازگیری کند. هند که دارای بیشترین 
جهعیت مسلهان بعداز اندونیزیا در جهان اسعم میباشد، بابرگزاریی 
گردههای کشورهای منحقه دربارۀ افغانستان بدون شرکت پا 

 کستان ، نشان داد که اوضاع آن را ریزبینانه زیر نرر دارد.  
 کشورهای آسیایی مرکزی هم ههسو با هند در مبارزه با تهدید 

 از حضرت سعدی شیرازی

 چشمۀ خورشید جهان
 شرف نفس به جود است و کرامت به سجود

 هر که این هر دو ندارد عدمش به که وجود
 ای که در نعمت و نازی به جهان غره مباش

 که محال است در این مرحله امکان خلود
 وی که در شدت فقری و پریشانی حال

 صبرکن کاین دوسه روزی به سرآید معدود
 گذری ساکن باش خاک راهی که بر او می

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

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

 خاک مصر است ولی برسر فرعون و جنود
 دنیی آن قدر ندارد که بدو رشک برند

 ای برادر که نه محسود بماند نه حسود
 قیمت خود به مناهی و مالهی مشکن

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

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

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

 هیچ خواهنده از این در نرود بی مقصود
 پند سعدی که کلید در گنج سعد است
ای آورد اال مسعود  نتــواند که به ـج

)خلود = جاودانی/ عیون= شورچشم/ جفون= پلک چشم/ خدود= 
 رخساره ها/ قدود = پوست بزغاله(

 ...نقش ژورنالیستان
و بعد ختم کار بان کى مون ، إنتونیو گوتراش به مقام سرمنشى 

پیش بینى ها باز گو کننده این أست که به  -ملل متحد رسید
احتهال زیاد سرمنشى بعدى سازمان ملل متحد زن خواهد بود و او 

جهان براى پذیرش سرمنشى سازمان  -هم ههین خانم میشل باشلیت 
ملل متحد از زمان که فقید کوفى ینان سر منشى سازمان ملل 

چنانچه کوفى ینان یادم أست که در  -متحد بود آماده شده بود
در زمان ماموریت اش در  -روز جهانى زنان  -آستانه هشت مارچ 

ملل متحد که من نیز در آن محفل آن وقت ملل متحد به صفت 
و گزارش آن محفل و سخنرانى را  -روز نامه نگار حضور داشتم 

مدت ها قبل در محبویات نوشته کرده بودم . که کوفى ینان 
گفته بود این چنبره جهانى را یک زن او هم نه چندان دور رهبرى 
خواهد نهود و نیاز هم أست که این برابرى جنسیتى در ههه مسایل 

تصور مى شود أن زمان نزدیک شده أست ( بر مى  -حفظ گردد
گردم از حاشیه به متن که خانم میشل باشله خاطر نشان ساخت در 
ههین نشست تازه شوراى امنیت ملل متحد : که ریایت نکردن 
حقوق اساسى زنان و دختران اقتصاد افغانستان را سخت متضرر 
ساخته ، این در حالى أست که افغانستان را با ههه دشوارى هایش ، 
بحران اقتصادى فرا گرفته أست . کهشنر یالى حقوق بشر خانم 
میشل باشلیت افزود که پس از حاکهیت طالبان فعاالن حقوق بشر ، 
زورنالستان ، ومیعن مدافع ، قاضیان، زنان و دختران و جامعه مدنى 
با تهدید هاى پیهم روبرو شده ، برخى مجبور شدند که کشور را 
ترک کنند و شهارى دیگر که نتوانستند بیرون شوند خود را 
مجبور شده اند تا پنهان نهایند. نشست هاى شوراى امنیت در باره 
افغانستان به خصوص بعد سقوط کابل چندین بار صورت گرفته 
در نشست چهار شنبه شش دلو إنتونیو گوتراش سرمنشى سازمان 
ملل متحد گفت که : وضعیت افغانستان به یک تار مو ) موى ( بند 
است . او این بار از زاویه دیگر از ههه کشور هاى شامل چنبره 
سازمان ملل خواست تا تهامى معامعت مورد ضرورت براى انجام 
فعالیت هاى بشر دوستان در افغانستان ء تحت حاکهیت طالبان را 
مجاز کنند . نشست هاى شوراى ) امنیت ( یکى پى دیگرى انجام 
مى شود . اما از ) اههیت ( مردم افغانستان و خواسته هاى بر حق 
شان و آزادى هاى انسانى شان که از مادر هاى شان آزاد بدنیا 
آمده اند و از حقوق فردى و اساسى شان خبرى نیست که 
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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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اما اگر از حوزه فقه و اختعفات فقها پا بیرون بگذاریم به 
داری  رسد که موضوع تاکید بر ریش، و تاکید بمر دیمن نرر می

متکی بر ظاهر، از دیرباز مورد انتقاد شهاری از دانشهندان، به ویژه 
اش حضمرت  یارفان مسلهان، قرار داشته است، و یک نمهمونمه

ابوالهعانی یبدالقادر بیدل است که در اشعار مختملمفمی بمه ایمن 
 گوید: موضوع اشاره کرده است، از جهله در یک جا می

 ریش دفتر تزویر، خرقه محضر بهتان 
 هاست دین شیخ اگر این است فسق پارسایی

ههین مفهوم ظاهرنگری را در جایی دیگر به این یمبمارت بمیمان 
 داشته است:

 ز شیخان برد وَهم ریش و دستار آدمیت را 
 مبادا این قدر حرفم گرفتار دُم و یالش

دانمد و  داری زیر نام دین ممی حتی در جایی ریش را وسیله دکان
 گوید: می

 داریِ ریش است مسلّم  بر شیخ دکان
 خرس این ههه سوداگر پشهینه نباشد

ها به نام دیمن و تمهمرکمز بمر  نقد بیدل ناظر به ریاکاری
کارهای نهایشی و دور افتادن از معنویت و تعالی اخعقی است که 

 داران ظاهرگرا و ریاکار به آن گرفتار هستند. دین
اما کسانی دیگر از منرری کامع متفاوت به موضوع ریش 
نگاه کرده و مبالغه در دراز کردن ریش را نشانه کهبود در میمزان 

اند . امام ابن الجوزی حمنمبملمی دریمکمی از  یقل و خرد دانسته 
هایش که لحایفی را در آن گرد آورده و نامش را اخمبمار  کتاب

ترین آثمار اوسمت،  الحهقی و الهغفلین گذاشته، و یکی از شیرین
های حهاقت اختصاص داده است. او در  فصل پنجم آن را به نشانه

رود  های حهاقت که به خحا نمهمی یکی از نشانه“گوید:  جا می آن
درازیِ ریش است، زیرا صاحبش از حهاقت خالی نیست. روایمت 
گماه  شده است که در تورات چنین مکتوب گردیده: ههانا رُسمتمن

ریش مغز آدمی است، و هر کس در درازیِ ریمش افمراط کمنمد 
مغزش کاهش یابد، و هر کس مغزش کاهش یابد یقلش کاسمتمی 
گیرد، و هر کس که یقلش کم باشد احهق است. برخی از حکهما 

اند حهاقت کود ریش است، و هر کس که ریشش دراز باشد  گفته
حهاقتش افزون است. کسی از مردم شخصی را دید کمه ریشمش 
دراز بود، گفت به خدا سوگند اگر این ریش از رودی بمیمرون 

خشکید! احن  بن قیس گفته است: همر گماه  آمد آن رود می می
اش حکمم کمن  پیشانی با ریشی دراز دیدی به نادانی مردی بزرگ

حتی اگر امیه بن یبد شهس باشد. حضرت معاویه درسرزنش کسی 
گفت: درگواهی بر ضدتو حهاقتت و سستمی یمقملمت و درازی 
ریشت کافی است. یبد الهلک بن مروان گفته است: هر کس کمه 

 (11-1۱)صص ” ریشش دراز باشد یقلش کوسه خواهد بود.
فشرده سخن این است که حکهی قحعی در باره ریمش در 
اسعم وجود ندارد، و آراستن ظاهر انسان از اختیارات شخصی هر 
فرد است، و بقیه حق ندارند به قیافه او تعرض کرده و شمکمل و 

 قواره خاصی را بر او تحهیل کنند. 
در حقیقت موضوع لباس و قیافه “شیخ شلتوت گفته است: 

و شکل و شهایل شخصی از امور یادات است، و تراشیدن ریمش 
هم در ههین ردی  قرار دارد ، و شایسته این است که انسان ببینمد 

پسندند تا ههان را ممرایمات  محیط  و مردم پیرامونش چگونه می
)محهود شملمتموت، ”  کند و شکلی نامأنوس برای خود برنگزیند.

 (/ 1۱4الفتاوی،   ص 
*********** 

 ...برخ اول دور اول 
کابل رسیده و پایتخت را زیر آتش راکمت هما ممورد حمهملمه 

نفر غیر نراممی  10نفر و زخهی شدن  1۱قراردادند که سبب قتل 
اگست  دالرام که یک شهرمههی بین قندهار و هرات  11گردید, 

است از تسلط طالبان خارج و تحت کنترول حکومت درآممد و 
 اگست گرشگ را طالبان متصرف شدند. 15بروز 
اگست قوای حکومت درهلهند شکمسمت خمورد و دالرام  1۱ 

 ازطرف طالبان تسخیر گردید ./ ) باقی دارد(

 ...اوالد فروشی 
کردند،  درس نخواندند، اما نهرات ایلی گرفتند. هر سال ترفیع می

اما قادر به ادارۀ یک بلوک هم نبودند. اگر اینها دراردو محبوبیتی 
ههین شهزاده فلم زندگی شهزادۀ «داد. داشتند کودتایی رخ نهی می

گوید: اینه زندگی،ای ممردم  بیند و در پایان تهاشا می جاپان را می
 اند! پدر ل... و چی و چی برای ما چه زندگی پیش کرده

کنمد:  نقل می ۱45۱استاد فروزان درجریدۀ امید، شهارۀ 
دانشهند یزیز وگرامی، پروفیسر داکتر حهیدهادی در اثر گمران 

که به زبان انگلیسمی  «تجارب ازافغانستان»   بهایش تحت ینوان 
نویسد: پنج یا شش ساله بودم که پدرم بمه  نگاشته شده است، می

حیث والی فراه موظ  شد و ما ههه به آن والیت کوچ کمردیمم. 
ساختند  در فراه یادت بر آن بود که دو روز درهفته را روزبازارمی

و در آن روز ههۀ اهالی والیت چه زارع و چه کسبه کارازدهات و 
آوردنمد  خودرا برای فمروش ممی  قصبات آن متاع دست داشتۀء

ودریک دشت کعن هرکس درگوشه ای چادرشب یا گملمیمم را 
کرد و مال و متاع خود را برای فروش باالی آن ممی  ههوار می

  گذاشت. من و برادرم که هنوز خوردسال بودیم، پدرم اجازه ممی 
داد که در آنجا به روز بازار برویم و ما از جنب و جوش ممردم در 

بردیم، ولی چیزی سخت و دردناک که درآنجما  آن دشت لذت می
شد، مادرانی بودند که اوالد خردسال شان را که ههه پما  دیده می

برهنه و با لباسهای ژولیده بودند، از فرط گرسنگی و ناتموانمی و 
آوردند. وقتی که روز به نزدیکهای غمروب  فقر برای فروش می

شدند،  شد و آن دختران و پسران خرد سال فروخته نهی آفتاب می
به لحاظ »زدند که:   کنان فریاد می آن مادران بیچاره یذر و زاری 

 «میرند! خدا اینها را رایگان بگیرید که از گرسنگی می

باید یادآورشد که این یادداشت جناب پروفیمسمورهمادی 
های سالهای  نهایشگر وضع زندگی مردم ما سالها قبل از خشکسالی

باشد. بدین معنی کمه  در دورۀ حکومت شاه می ۱۱51الی  ۱۱۱۱
توان بمهمانمه یما یملمت بمرای   تنها آن سه سال قححی را نهی

فقرآلود و پریسرت دورۀ سلحنت چهمل سمالمۀ ممحمهمد  اوضاع 
ظاهرشاه قلهداد کرد، بلکه وضعیت زندگی در سراسر کشمور در 

انگیز و اسفناک بود و اکثریت محلق مردم  آن دوران چهل سالۀ غم
با فقر، بیچارگی، تنگدستی و زندگی پر مشقت دست وگمریمبمان 
بودند. اما امروزحتی در پایتخت وطن و تهام والیات این واقعات 

و مع حسن رئیس انگریز بچگان میگوید   «به مرا تب دیده میشود
خدا روزی رسان است این وظیفه ء ما نیست.وضع کنونی به ههۀ 

 معلوم است که حاجت به تشریح نیست./  وطنداران
 ...نقش ژورنالیستان 

کشورش/ و ههین طور آنتونیو گوتراش سرمنشى سازممان مململ 
متحد که من راحع به او نوشته هاى در محبویات سالها قبل داشته 
ام که صدرایرم کشورش پورتگال بود. که بعدا کهشنر یمالمى 
پناهگزینان ملل متحد شد در زمانى که بان کى مون سرمنشى ململ 
متحد بود. و بعد ختم کار بان کى مون ، إنتونیو گوتراش به مقمام 

پیش بینى ها باز گو کننده این أست که  -سرمنشى ملل متحد رسید
به احتهال زیاد سرمنشى بعدى سازمان ملل متحد زن خواهد بود و 

جهان براى پذیرش سمرممنمشمى  -او هم ههین خانم میشل باشلیت 
سازمان ملل متحد از زمان که فقید کوفى ینان سر منشى سازممان 

چنانچه کوفى ینان یادم أست کمه  -ملل متحد بود آماده شده بود
در زمان ماموریت اش  -روز جهانى زنان  -در آستانه هشت مارچ 

در ملل متحد که من نیز در آن محفل آن وقت ملل متحد به صفت 
و گزارش آن محفل و سخنرانى را  -روز نامه نگار حضور داشتم 

مدت ها قبل در محبویات نوشته کرده بودم . که کوفمى یمنمان 
گفته بود این چنبره جهانى را یک زن او هم نه چندان دور رهبرى 
خواهد نهود و نیاز هم أست که این برابرى جنسیتى در ههه مسایل 

تصور مى شود أن زمان نزدیک شده أست ( بر ممى  -حفظ گردد
گردم از حاشیه به متن که خانم میشل باشله خاطر نشان ساخت در 
ههین نشست تازه شوراى امنیت ملل متحد : که ریایمت نمکمردن 
حقوق اساسى زنان ودختمران اقمتمصمادافمغمانسمتمان راسمخمت 
متضررساخته ، این درحالیست که افغانستان را باهمهمه دشموارى 

 هایش، بحران اقتصادى فراگرفته أست./

 آیا ریش در اسالم مهم است ؟
در حقیقت تنها چیزی که در این زمینه قحعی است ظمنمی 

هاست. صدور حکم قحعی از روی روایمت ظمنمی  بودن این روایت
گفتند که ظن  پایه یلهی ندارد، زیرا از قدیم در یلم اصول فقه می

 شود. موجب یقین نیست، یعنی روایت ظنی موجب یلم قحعی نهی
افزون بر این، این پرسش محر  شده است که آیا ریش از 
احکام تعبدی است یا از احکام معقوله الهعنی؟ احکام تمعمبمدی 
وابسته به حکهت و مقصد خاصی نیستند و باید بدون چون و چرا 
اجرا شوند. اما احکام معقوله الهعنی آن بخش از احکام شمریمی 

ها به حکهت و غرض خاصی پمیمونمد خمورده  است که حکم آن
ها را نادیده بگیریم و فرض را بمر  است. اگر ظنی بودن آن روایت

ها واقعا سخنان پیامبر اسعم هستند، حکهت از  این بگذاریم که آن
گذاشتن ریش فرق شدن و تفاوت یافتن با مشرکان ینموان شمده 
است، یعنی خود ریش مقصود بالذات نیست، و به اصحع  یملمم 
اصول فقه حسن لذاته نیست، بلکه مقصود از آن ممخمالمفمت بما 
مشرکان است، و در نتیجه حسن لغیره است. احکامی کمه حسمن 
لغیره هستند اههیت شان وابسته به مقصدی است که از آن طریمق 

ای  کند. اگر هدف این باشد که مسلهانمان قمیمافمه تحقق پیدا می
متفاوت با غیر مسلهانان داشته باشند، این هدف با نگاه داشتن ریش 

همای  شود، زیرا بخشی از غیر مسلهانان، مانند مذهبی بر آورده نهی
دارند، و بمخمشمی  یهود و سیک و مسیحی ریش خود را نگاه می

تراشند. اگر قرار باشد شریمعمت حمکمهمی  دیگر ریش خود را می
ای باشد که در هر جا و همر  جهان شهول صادر کند باید به گونه

زمان معنا داشته باشد. شیخ محهود شلتوت، شیمخ اسمبمق االزهمر، 
اگر ما صرفا مشابهت با غیر مسلهانان را پایه تمحمریمم “گوید:  می

بگردانیم در این صورت باید نگه داشتن ریش را تحریم کنیم زیمرا 
 ”های دراز دارند. راهبان مسیحی ریش

های یمبمادی  پرسش دیگر این است که آیا ریش از سنت
های یادی  های یادی؟ طبق قواید اصول فقه، سنت است یا از سنت

پیامبر اسعم جنبه تشریعی ندارد و مومنان مکل  بمه پمیمروی از 
ها نیستند. شهاری از اهل یلم بر این نررند که ریمش اسماسما  آن

مربوط به یادات است و نقش یبادی ندارد، زیرا یبمادت یمهملمی 
است که سبب تزکیه نفس و تقرب انسان به خدا و تغییر حماالت 

شود، و ریش چمنمیمن  روحی انسان به قصد پاالیش معنوی او می
 نقشی ندارد، و اساسا نهی تواند بار معنوی و اخعقی داشته باشد.
ههچنان این موضوع با حدیث دیگری که مسلم روایمت 

شود، در تعمارض  کرده و از نرر محدثین حدیث صحیح دانسته می
گیرد که گفته است: إن اهلل ال ینرر إلی أجسامکم و ال إلی  قرار می

هما و  یعنی خداونمد بمه بمدن”  صورکم و لکن ینرر إلی قلوبکم
نگرد. محتوای این  های شها می نگرد بلکه به دل های شها نهی چهره

حدیث، حتی اگر ظنی الثبوت باشد، با رو  دین ههخوانی دارد و 
کند. به یکس احادیث مربوط به ریمش  بر اصلی اخعقی تاکید می
سازد و معمنمای  داری نهایشی را برجسته می که ظاهرگرایی و دین

معقولی ندارد، و هدفی را که محر  می کند از نرر اخعقی قابمل 
دفاع نیست، زیرا مخالفت با نامسلهانان در ذات خود یهلی زشت و 
به اصحع  قبیح لذاته است، زیرا یهل اخعقی نزدیک سماخمتمن 

 ها با ههدیگر است نه فاصله انداختن و مرز کشیدن میان شان. انسان
با توجه به این نکات بوده است که شهاری از دانشهندان 
برجسته مانند شیخ محهد ابوزهره، شیخ محهود شلتوت، شیخ جماد 
الحق، یوس  قرضاوی و شهاری دیگر، ریش را از مسمتمحمبمات 

اند که هرچند نگه داشتن آن، از نرر آنان، خوب است امما  دانسته
تراشیدن آن گناهی ندارد. داراالفتای مصر نیز در فتوای شمهماره 

خود گفته است که یلها در باره حکمم  5/۱۱/1445مورخ  1۱۱
ریش اختعف دارند، و گفته است که در این زمینه سه نرر اسمت، 

های یادات است و جنبه تعبمدی  یک( این که ریش از جهله سنت
ندارد و امری که در باره آن آمده است برای ارشاد و رهنمهمایمی 
است، و نه تنها به درجه وجوب که حتی به درجه استحبماب همم 

که ریش از جهله مستحبات است، و سموم(  رسد، دوم( این نهی
که واجب است و تراشیدن آن حرام. این فتوا سپس افمزوده  این

است که مخالفت با یک یهل از منرر شریی تمنمهما در امموری 
ها اجهاع وجود داشته باشد، نه در امور  درست است که بر سر آن

 اختعفی.


