
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 فریمونت، کالیفورنیا             محمد طاها کوشان

 هم میهنان سیاستگر 
 از پراگندگی بپرهیزید

 پند و اندرز نغز با پایه پُرمایه حضرت عطار )رح(
 گوش کن  فردشو، پس جام وحدت نوش کن ای پسراین پندازمن

درین نوشتار روی سخن من بامدعیانی که در برر  عرا  
نشسته آرزوی مقاوت علیه بیدانشی ، ستم ، بربریت و فاشیرزم برا 

 هدف آزادی تام و تمام انسان از بند زنجیر بیگانه دارند .
در این برهه سخت و دشوارگذار درمیهن در خون و آتر  
به خاکسترنشستۀ مان بر هر انسان دانشمند فرهیخته و آگاه و چیرز 

تا نازکی های کار و ژرفای سختی ها و بالها و انردوه   فهم ماست
با چشم گشاده و گوش شنوا و وجردان بریردار  هم میهنان خود را 

نموده، الگو و نمرونره و   ببینیم و بشنویم تا داوری بی آز وبی ریا
میهن و هرمره   تا باشد که راه نو بی مانند و کارآمدی را بنویسیم 

شهروندان همین سرزمینی که از خراسان بزرگ توته ی کروچر  
آن بنام افغانستان کنونی برای ما بازمانده را از پراکندگری هرا و 

به سوی آرامی راستریرن و بررابرری و  ناسازگاری ها رها ساخته 
 رهنمون گردیم.  برادری و آبادانی

بازی های کودکانه جبهه سازی های ناکام و آنهم از نشانی 
های آنهای که در این دَورِ بیست سال پسین درسیاست بازی ازبرس 

و بر دشواری ها و  فروگذاشت های بیخردانه خوی  ناکام مانده 
 سختی های زندگانی هم میهنان ما افزوده اند.

خدا بیامرز سیلم تهرانی چی خوش بیانی دارد: همچو شرا  
گل، طبیب هر دماغ آشفته شوهوشمندان را گُل و، دیروانرگران را 
چوب باش، در میان جاهل و کامل بود فرقی سلیم مدعی گر با تو 

 بد باشد، تا با او خوب باش.
ما اگر براستی مسلمانیم و به خدا باور تام و ترمرام داریرم 

دستورات  را نیز بدون چون و چرا بپذیریم و پیروی نمروده  پس 
 و به کارببندیم.

 محسوس نیستند و نگنجند در حواس
 نایند در نظر که، نه مظلم نه انورند./ ن  .

 روزی دهان پنج حواس و چهار طبع
 خوالیگر نه فل  و هفت اخترند./ ن  .
بازهم جناب ناصرخسرو  چی ژرف و زیبا و آسان باپایه و 
پرمایه راز پنج بخ  دَرک و دریافت بدن را برا کرارکررد هرای 

 بیان فرموده:  آن
 (8بشناس که توفیق تو این : پنج حواس است هرپنج )ص 

********** 
 امنیت و رفاه میسر است .
میالدی، بنا برکشمکشهای قدرت طرلربرانره ۹۱دراواخرقرن

وجنگهای داخلی بین شاهزادگان وسرداران شمارزیادی ازاهل هنر، 
خاصه موسیقی، به سرزمینهای همسایه کوچیدند. بطورمرترترر ره 
بایدگفت که ریشۀ بسیاری ازمصیبتها وخون ریزیها درمشرق زمین 
مسلمان درتتدد زوجات پادشاهان و امیران بوده است. به هرحرال، 
در زمان امیر شیر علی خان، امیر شماری مطرب خواننده و نوازندۀ 
زن ومرد ازهندوستان به افغانستان واردکردکه بخصوص باآهنگهرا 
وآوازهای صوفیانۀ چشتی که آنهم ریشره درعررفران خرراسرانری 
داشت، مورد استقبال بسیار قرارگرفت. ازان تاریخ موسیقی هندی 
جای موسیقی خراسانی راگرفت و آن یکی تنهرا درتررانره هرای 
محلی لوگری وبدخشی و هزاره و امثال آن زنده ماند. تصرادفری 
نیست که آالت موسیقی مثل دایره)دف( درکنج هرخانه یی مانرد 

 ولی در موسیقی رسمی جا نگرفت.
ازجملۀ این آالت موسیقی)تار( برودکره برانرام دمربروره 
درشمال افغانستان وهزاره جات)غرجستان(باقیماند وپیداست کره 
تارهزاره یکهزارسال پی  ازامروزنیز شهرت داشته، چنانکه دریرن 

 بیت حکیم ناصرخسرو قبادیانی بلخی می خوانیم:
 هزاران قول خوب ونغز وباری    ازو یابندچون تار هزاره

 

  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   

0..0$ 
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 گفتم نصیحتی کن ، شــــاید به کار بستم  دیشب که در خرابات با پیر خود نشستم

 پل های  پشت سر را هرگز نمی شکستم  گفتا اگر که دنیا ، می شد دوباره تکرار 

 مهران اسدپور

 وود بریج، ورجینیا                           داکترسیدمخدوم رهین

 برمگرد، بومِ شوم
 

 آن کردی ازگناه که چون یادت آید آن
 رویت سیاه گردد و تیره شود  میر
در تاریخ کهنسال ما، رهبران و زعمای مختلف داشتره ایرم، 
دادگر و ستمگر، دانا و نادان، دلسوز به حال مردم و بی اعتنا به حال 
مردم، صادق و خاین، شجاع و بزدل، فدا کار و نفس پرور، اما هرر 
قدر این تاریخ رنگین را ورق بزنی و بی طرفانه داوری کنی، پلریرد 
ترین، ابله ترین، منافق ترین، مکار ترین، خاین ترین ، بی شررافرت 
ترین، سخیف ترین، فرومایه ترین، فاشیست ترین و بزدل و تررسرو 
ترین و متقلب ترین مانند خودت را نمی یابی. تو ملتی را به خراک 
سیاه نشاندی، تو غرور ملتی آزاده را شکستی. تو وقار و عرزت و 
اعتماد به نفس توده های با مناعت و متصوم ما را به خاک مالیردی. 
تو که با دست بیگانگان بر ما تحمیل شده بودی، آن سرزمین مقدس 
را با دست ناپاکت به صد ها گناه آلودی. تاریخ به رویت ترف مری 

 اندازد. کاش از مادر نمی زادی !
 ستدی بزرگ فرموده بود:

 اگر وقت والدت مار زایند      زنان باردار ای مرد هشیار
 که فرزندان نا هموار زایند      ازان بهتر به نزدی  خردمند

به مادر خیانت کردی، به مادر وطرن،  »فرزند ناهموار «تو 
 به مام میهن.

برمگرد ای سیه روی ترین. برمگرد ای بوم شوم که نفریرن 
پروردگار بر تو باد. نفرین ابدی آفریدگار بر تو ابرلریرس براد بره 
فحوای ان علی  لتنتی الی یوم الدین. بر مگرد، ای مظهر خیانت و 

 رذیلت. ترا می گویم اشرف غنی !

 برا از زیر ابر چادری ای ماه تابانم
این مصراع از شادروان استاد ابراهیم خلیل است که پنجاه و 
اند سالی پی  ازین، زمان رفع حجاب خانم ها، هرنرگرام صردارت 

 مرحوم داود خان شهید، سروده بود.
در بارۀ چادری و حجابی که سراپای خانم ها را می پوشیرد، 
وزیر فرهنگ هند که خانم سالمندی بود و در حرزب کرانرگررس 
عضویت داشت، طی صحبتی با رسانه هااظهارداشت که زنان هنردی 
درگذشته، برای درامان ماندن ازلشکریان شاهان دهلری وسرربرازان 

 دیگرسالطین مغولی چنین پوششهایی را بکارگرفتند. 
ازانجاکره خرراسران دیرروز وافرغرانسرتران امرروزروابر  
بسیارنزدیکی باشبه قاره خصوصا منطقۀ پنجاب داشت، ایرن گرونره 
پوش  به سرزمین ما هم انتقال کرد و شرای  امنیتی هم بره عرلرت 
وقوع جنگ های داخلی طوری بودکه خانم ها در شهرها و روستا ها 
این گونه پوش  را لزوما به کارمیبرردنرد. انرترسراب چرادری بره 
پشتونهاصحیح نیست. البته زنان پشتون هم مثل سایر زنان افغانسرتران 
چادری پوش شدند. لباس زنان کوچی که به طرورطربریرتری روی 
ودست هایشان راپوشیده نمیدارد هم ، نشان ازین دارد کره چرادری 

 پوشی رسم بومی سرزمین مانیست.
در گذشته ها، نوعی پوش  در شمال افغانستان مررو  برود 
که آن هم روی را نمی پوشید و به آن فرجی یا فرنجی می گفتند و 
در فرهنگ های لغات آن را جامۀ زنان اشراف واعیان خراسان گفته 

 اند وگویا ویژۀ بانوان طبقات باالی جامته بود.

  تار هزاره 
موسیقی قدیم ما برخوردار از آهنگ ها، نغمه ها و راه هرای 
دلپذیر مختلفی بود. گفته اند که باربد، خنیاگر مترروف پریر  از 
اسالم که برای هر روز سال، آهنگ و نوای جداگانه یی ساخته بود، 
اهل خراسان بود. همان آهنگ ها و آوازهادر دورۀ اسالمی نیزادامه 
یافت تاحدی که خلفای اموی وعباسی، آالت طرب ونروازنردگری 
ازخراسان میخواستند. دنبالۀ همان موسیقی تامدتهای دراز، البته برا 

میالدی هم ادامه یافت ودرهرردوره ۹8تحمل نشیب و فرازها تاقرن 
یی که جنگها ونزاع ها پامیگرفت، هنرها، از جمله موسیقی رو بره 
 تف و افول میرفت، زیرا رشد و بالندگی هنر تنها در سایۀ )ستون 

 سوم (

 کانادا                                   استاد محمد محق

 دوستی و دشمنیِ امارتیان
های مکرر رهبران طالبان برای  ترین مورد از تالش در تازه

شان، که خرلریرفره خروانرده  جلب دوستی امریکاییان، وزیر داخله
شود، اظهار داشته است که آنان به امریکا به چشم دشمن نرگراه  می
الملل، حترا در  داند که در دنیای رواب  بین کنند. او گویا نمی نمی

گذارند، برلرکره از امرری  رواب  انسانی، پایه را بر امر سلبی نمی
کنند؛ یتنی برای برقراری رابطه کافی نیست کره  ایجابی آغاز می

گری بررقرراری  کسی را دشمن ندانید، بلکه مهم است که چگرونره
 ویژه اگر شما به او شدیداً نیاز دارید. رابطه دوستانه را بیاموزید، به

های دیگر در ایرن دنریرا،  اما امریکاییان، مانند همه آدم
خواهند پرسید که متیار دوستی و دشمنی شما چیست؟ تا دیرروز 

گفتید امریکا و ناتو متجاوز و دشمنان ما هستند و به آن بهرانره  می
جنگی را به راه انداختید که از خونبارترین صفحات تاریخ کنونی 
این کشور است. آیا آن شتارها دروغ بود؟ پس هزاران نفری کره 

ها هزار نفری کره  از خود و هزاران نفری که از طرف مقابل و ده
شان چیست؟ چگونه ممکن اسرت  طرف کشتید، تکلیف از مردم بی

گی، تبردیرل بره دوسرت  باره ی  »کار دشمن متجاوز و جنایت«
 شود؟

پیمانی  کردند که هم ها استدالل می طالبان در تمام این سال
با امریکا خالف اسالم و دوستی با آن منافیِ اصرل وال  و بررا  

های افراطی یکی از ارکران روابر   است؛ اصلی که در نظر گروه 
گیری در این زمینه را به جایی رسانده  الملل است. طالبان سخت بین

بودند که عالوه بر کارمندان حکومت پیشین، قرترل کرارمرنردان 
هراو  نرحروی براشررکرت ها وهرکسی راکه به موسسات، قراردادی

داشت، بره جررم دوسرتری و  کار می و  های خارجی سر  سازمان 
دانستند. پس اصل وال  و برا  بره  مواالت با دشمنان اسالم جایز می
 چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟
امریرر «و  »خلیفره«نظران متتقدند که  شماری از صاحب

نوازند. از نظر آنان شبکه حقانی بره  ساز می دو ساز ناهم»المومنین 
فررسرترد کره مرا  اهمیت امریکا ایمان دارد و برای  سیگنال مری

از عنایت خاص سازمان  83فرزندان همان پدری هستیم که در دهه 
حقه مِهر بدان مُهر و نشران »سیا برخوردار بود، و به گفته حافظ 

هرا تروازن قروای  آنان امیدوارند که این سیگنرال !«است که بود
بتواند  »خلیفه«درونی میان طالبان را به نفع این شبکه تغییر دهد و 

ای  را به حاشیه براند، یا به دنبال نخود سیاه ابردی »المومنین امیر «
 المومنین قبلی فرستاده شدند. بفرستد که دو امیر

تری که مردم افغانستان دارند، این است  اما پرس  اساسی
کرنریرد، چررا برا  که وقتی شما به امریکا به چشم دشمن نگاه نمی
اند، راه دشمرنری را در  مردمی که در دین و وطن با شما مشترک

وگو برا  اید؟ چرا زبانی جز جنگ و تفنگ برای گفت پی  گرفته
ترین حقوق مردم را  شناسید؟ چرا ساده شهروندان این سرزمین نمی

کنید؟ چرا مکاتب را به روی دختران ایرن وطرن  از آنان سلب می
کنید؟ چرا نهادهای مدنی را  ها را سرکوب می اید؟ چرا رسانه بسته

اید؟ چرا در هر جا که مخالفتی دیدید، سیاست کرو   از بین برده
گیرید که از نوع جنایت جرنرگری اسرت؟  اجباری را در پی  می

 راستی متیار دوستی و دشمنی شما چیست؟ به
اگر کسی نتواند اعتماد هموطنان خود را به دست آورد، 

 گان را به دست آورد؟ آیا خواهد توانست اعتماد بیگانه

 های افغانستان قصه تلخ دانشگاه
ای مدرن است که برای رهایی خرد، تولید  دانشگاه پدیده

های  دان  و زای  اندیشه تاسیس شده است تا مترفت آدمی به افق
ای برساند. از  تر عرو  کند و او را به بین  و نگرش تازه گسترده

وجو امری ذاتی برای کار دانشگراهری  این رو، پرسشگری و جست
ها فراتر رود و از  است، و برای این کار ناگزیر است از محدودیت

های تازه را ممکرن گرردانرد.  کند تا کشف مسلمات پیشینی عبور 
کوشد سنگوارگی را از ساحت آگاهی آدمی کنار زند  دانشگاه می

 ( 8ترین) ص  و پویایی و شکوفایی را به آن بازگرداند . مهم

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

نزدیکی روسیه و چین به حاکمیت افغانستان امریکا را وادار بره -0
نزدیکی از طریق بان  جهانی نموده و از سرگیری کم  هایی نه 

 چندان بزرگ را مطرح کرده باشد.
: بازی گرگ و می  در افغانستان می رود به مررحرلره دوم  نتیجه

 داخل  شود .

 افغانستان در آستانه یك تحول
در افغانستان تحوالت سیاسی بسیار سریع تر از آن انجرام مری  -۹

شود که زمینه های تغییر آماده شود، از اینرو با هر تغییرر، چرون 
زمینه های تغیر به پختگی نرسیده است، کشمک  های بتدی شکل 
می گیرد و پدیده های که باید تغییر را انجام دهند سرربرری مری 

 شود.
تاریخ متاصر افغانستان نشان می دهد که تغییر در کشور یا برر  -1

اساس خواست ی  شخص با تتداد از یاران ، یرا تروسر  یر  
گروپ همفکران  به گونه خیزش ها و کودتا ها صورت گرفتره، 

 که در تمامی موارد، دستان خارجی برازنده بوده اند.
شرای  فتلی کشور نیز درآستانه تحول قرارگرفته است.تحول  -0

 می تواند از در جهت انجام شود.
 جنگ ها و گرفتن قدرت توس  مخالفین. 0 -۹
انجام کودتای خاموش توس  نیرو های درون قردرت.ایرن  0  -1

 عامل بسیار محتمل به نظر می رسد.
 از دست دادن حمایه منطقوی. 0 -0
 از دست دادن حمایه بین المللی. 0 -0
=فکر می کنم که کودتای خاموش روی دست است، قدرت از  0

درون خود دچار تغییر می شود با وجودیکه هسته قدرت ظراهررا 
 دچار تحول نیست ولی عمق تغییر بسیار زیاد است.

= کودتا برای تطبیق موافقتنامه دوحه و بخصوص ماده سوم آن ٥
صورت میگرد در این امر روسیه و امریکا و چین و هند و همسایه 

 ها و غربی ها با هم اند.
در تحول پیشرو همه طرف های درگیر جنگ اوکراین با هرم  -٦

اند و تنها قدرت حاکمه افغانستان در مقابل آن وجود دارد، روسیه 
 و امریکا و منطقه در این امر اشتراک دارند.

در صورت عدم تحول در قدرت حاکمه، جنگ خونین را مری  -٧
 توان در افغانستان پیشبینی کرد.

گپ اصلی:کودتا بازهم در افغانستان حالل مشکالت می شرود  -8
 مانند.
 کودتای نادرخان در برابر امان اهلل خان. 8 -۹
 کودتا محمد داود خان در برابر محمد ظاهر خان. 8 -1
 کودتا حزب دموکراتی  در برابر داود خان. 8 -0
کودتای حفیظ اهلل امین علیه نورمحمدتره کی وکشته شردن  8  -0
 او.
کودتای درون حزبی حزب دموکراتی  پریرروی از خر   8  -0

 گرباچف علیه ببرک کارمل.
 کودتای حاکمیت داکتر نجیب اهلل و زندانی او. 8 -٥
کودتا علیه ممثل دولت افغانسرتران حضررت صربرغرت اهلل  8  -٦

 مجددی.
 کودتای ناکام علیه دولت استاد ربانی. 8 -٧
 کودتا علیه مال ربانی قدرت طالبان و کشته شدن او. 8 -8
تمامی تحوالت کودتایی دارای شرای  مشابه اند و نشانه هرای  -۱

 امروز دیده می شود.
:کودتا حالل مشکالت در افغانستان تلقی شده است، مرردم  نتیجه 

در انتظار تحول اند و این تحول از جانب عامل خرارجری زمریرنره 
 سازی شده است.

 درنظرأست قدرت قهار حاکمه افغانستان از درون بشکند. -۹
در صورت ناکام ماندن شکستن درون قردرت حراکرمره در  -1

 افغانستان جنگ خونین در پیشرو است. /
************ 

 برخ دوم دور اول ...
می چخچران مرکز والیت غرور در  03: شدند, 0دنباله ازصفحۀ 

 تسل  طالبان درآمد.
جون ترکمنستان به بازگشائی قونسلگری طالبان درکشرورشران  ۹3

موافقه کردند. ی  روز بتد ی  هیأت طالبان به آلمان و امریرکرا 
)درنیویارک در هوتل فالشنگ حبیب مایار وداکتر بشریررزکرریرا 
ازحا رین تقا ا کردند تا به احترام طالبان همه بپا بایستند، من هم 
شرکت داشتم، حبیب زکریا گولکیپر مکتب استقالل در پرهرلرویرم 

جون ی   10بود به پا ایستاد اما من به پا نه ایستادم( سفر کردند. 
حملۀ راکتی طالبان که درایستگاه سرویس نزدی  یکی از مکاتب 

 نفر رازخمی ساخت. 11نفررا بقتل رسانیدو 11مرکزاصابت کرد
جون با آمدن حکمتیار بکابل این شهر تحرت حرمرلرۀ شردیرد  1٦

نفرر را  ۹۹0نفر را  کشتند و   ٦0راکتهای طالبان قرار گرفت که 
 زخمی ساختند.

جوالی ی  پیلوت طیارۀ میگ طالبان به میدان هوائی برگررام  ۹٦
جوالی با ورود رابررت  10فرود آمد و به قوای دولتی پیوست, 

هول  نمایندۀ جدید و خاص سرمنشی ملل متحد درکابل طرالربران 
شلی  راکتها را آغاز میکنند که بدین وسیله عدم ر ائیت خود را 
به موجودیت وی درکابل بارز ساخته و فتالیت های  را برای صلح 

 رد کردند. 

 واشنگتن دی سی                           استاد سید مستود
 چرابانك جهانی به افغانستان بازگشت؟

بان  جهانی را نباید ساده گرفت؛ این بان  در پرهرلروی 
صندوق وجهی بین المللی، سازمان تجارت جهانی، عامل ترطربریرق 

 ۹۱۱٥کننده نظم نوین اقتصادی دکتورین بروش پردر از سرال 
 میالدی به اینطرف است.

 خصوصیات کلی: -۹
بان  جهانی با بهتر گفته شود گروپ بان  جهانی )ای بری  ۹-۹

 -میگا با موسسه بیموی برانر  -آی اف سی -آی دی آ -آر دی
 موسیه حل منازعات( را می توان کیسه غرب و امریکا دانست.

سیاسی است که اغلربرا برا  -این بان  ی  موسسه اقتصادی  1-۹
 حرکات اقتصادی هدف های سیاسی را برآورده می سازد.

 رییس بان  جهانی همیشه امریکایی است. -0
فیصد سرهرم  ۹٦امریکا بزرگترین سهامدار بان  که بیشتر از  0-۹

 کلی را در اختیار دارد.
سهم امریکا سهم کنترولی بوده و قاطع در تصامیم اسرت، از  ۹-٥

این رو ریاست این بان  بدوش بزرگترین سهم دار است. )آمریکا 
 فیصد سهم را در بان  انکشاف آسیایی دارد(. 00و جاپان 

هزار رای در این بان  دارد و در مقرابرل  80امریکا بیشتر از  ۹-٦
 رای می باشد. ٧33آن افغانستان دارای 

 نکته کلیدی در خصوصیات: -1
ایجاد باور و یا کاه  درجه براور یرکری ار مرهرمرترریرن  ۹-1

خصوصیت این بان  أست که تمامی کشور های جهان متوجه آن 
 اند.
بان  با آمدن  باور ایجاد نموده و به تتقیب آن سازمان های  1-1

مالی و پولی بین المللی و منرطرقروی و کشرورهرای جرهران در 
 کشوریکه بان  پا گذاشته است پا میگذارند.

میگا یا سازمان بیموی بان  جهانی بیمه کننده آن سررمرایره  0-1
گذاری های است که در کشور های که دارای ریس  یرا خرطرر 

 سرمایه گذاری بلند اند.
بان  جهانی در ایجاد تقویه و توسته سکتور خصروصری برا  0-1

 دولت ها کار می کند.
این بان  در حیاتی ترین بخ  های اقتصاد و اجتماع سرمایه  1-٥

 گذاری می کند و یا قرصه اجرا می کند.
 حاال در افغانستان: -0

 بان  جهانی بزرگترین تمویل کننده بودجه افغانستان اسرت. ۹-0
پرروژه انرکرشراف مرلری  ٧٥33بان  جهانی تمویل کننده  1-0

 میلیارد دالر است. 8افغانستان با 
میلیون دالر را در بخ  های:زراعت، تتلیم  ٦٥3بان  جهانی  0-0

 و تربیه، صحت عامه، خانواده ها تخصیص داده است.
این پروژه ها، برای هزاران کارگر و خانواده کار خلق نموده  0-0

 و درآمد ایجاد کرده است.
این پروژه از سبب مسدود شدن مکتب دخترانه متوقف شد و  0-٥
 میلیون دالر ایستاد. ٦٥3
چندی بتد )چهار روز قبل( نسبت خراب شدن بیشترر و رع  0-٦

اقتصادی افغانستان بخصوص در همین بخ  ها پروژه هرا دوبراره 
 بکار آغاز کرد.

ملیرون دالرردوبراره 033اینبارسه پروژه بدون تتلیم وتربیه با 0-٧
 آغاز بکارکرد.

ملیون دالر تخصیص تتلیم و تربیه از جانب بانر   ۹٥3مقدار 8-0
 جهانی ایستاد و متارف بی پول و گدا تر شد.

 چرا چنین شد؟ -0
بان  جهانی از سیاست رفت و برگشت بصورت وسیع استفراده -۹

 می کند.
سیاست رفت و برگشت ی  وسیله فشار سیاسی بلوسیله منرابرع -1

پولی وعده داده شده و یا در حال تطبیق است.سیراسرت فرفرتف 
ناشی از عدم تطبیق اساسنامه و توافقنامه از جانب کشورها، توس  

 بان  اتخاذ میگردد.
سیاست رفت و برگشت با سیاست آمریکا بسیرار نرزدیر  و  -0

 حتی جز و ی  بخ  سیاست آمریکا را تشکیل می دهد.
 احتماالت: -٥

برگشت دوباره بان  چراغ سبز دوام کم  های بشر خواهانره -۹
 می تواند تلقی گردد.

این برگشت تشویق دولت افغانستان به تتامالت سیراسری بریرن -1
 المللی مطابق خواست آنان می تواند تلقی گردد.

 الدّین مهدی داکترمُحیی
نظام پارلمانی راه حل مناسب برای  
 ’مشکالت افغانستان کثیر القومی است 

چه نوع نظام سیاسی در افغانستان میتواند سبب تامین صلح 
 و ثبات شود؟

فکر می کنم که راه حل مشکل افغانستان نظام پرالمرانری  
است. بسیاری ها فکر می کنند که مشکل افغانستان مشکل طالربران 
است؛ اما باید توجه داشته باشیم که مشکل طالبان با نظام کنونی و 

میالدی شروع می شود؛ اما مشکل مرردم  133۹جامته ی جهانی از 
میرالدی وجرود  133۹از  با نظام های غیر مردمی افغانستان، پی  

که ریشه های این مشکرل خروب برر  داشت، پس متلوم می شود 
رسی نشده. ما در هر دو صورت  ررورت داریرم کره مشرکرل 

 افغانستان را بررسی کنیم.
به نظر من تا زمانی که ما حل مشکل متضله افرغرانسرتران  

است را بررسی نکنیم، هر زمانی مشکل طالبان و مشکل مثل طالبان 
دوباره در افغانستان به میان خواهد آمد. برای حل این مشکل مرن 
نظام پارلمانی را پیشنهاد می کنم، نظام پارلمانری در یر  کرالم 
برجسته ساختن اقتدار مردم افغانستان است که صالحیت را به جای 
این که به دست ی  فرد بدهد، به دست نمایندگان واقتری مرردم 

 افغانستان واگذار می کند.
پیشتر اشاره داشترم، تروجره بررای   البته همان گونه که  

اصالح قانون انتخابات و برای برگزار شدن انتخابات شفاف برایرد 
صورت بگیرد تا این که پارلمان و نماینده های مردم واقتا ممرثرل 

 اراده مردم افغانستان باشند.
من تا پایان روی این مو تگیری اصرار خواهم کردم که  

صالحیت از ی  فرد، ازی  شخص، که نام  رانظرام ریراسرتری 
نرمرایرنردهرای  گذاشته اند، به پارلمان افغانستان که مظهر اراده ی 

مردم افغانستان می باشد، انتقال نماید. من روی این اصل هرمرواره 
اصرار خواهم کرد و این را به عنوان یکی از راه حل های مناسب، 
برای حل متضله ی افغانستان کثیرالقومی می دانم. من براور دارم 
 که نظام پارلمانی برای افغانستان کثیرالقومی بهترین نظام است./

*********** 
اگست ملیشیای طالبان ی  پایگاه حرزب اسرالمری را  0

اگست هفت نفر سرنشینران  ۹٧دروالیت پکتیا بتصرف درآوردند, 
به اینرطررف  ۹۱۱٥اگست  0روسی که از تاریخ  ٧٦طیارۀ ایلوشن 

نزد طالبان تروقریرف برودنرد بره اسرترفراده ازهرمریرن طریراره 
اگست سپینره شرگره پرایرگراه  1٦ازقندهارافغانستان فرارکردند, 

استراتژی  حزب اسالمی گلبدین )که محبس ظرالرمرانرۀ وجرای 
 اعدامهای وی هم بود( بدون مقاومت بدست طالبان افتاد.

نهم سپتمبر دراثر پیشرفت طالبان به ننگررهرارو بردسرت  
و خروگریرانری  -شینوار -خیر راه -آوردن ولسوالیهای حصارک

حاجی قدیر والی ننگرهار به پاکستان و ازآنجاعازم آلمان میگردد, 
سپتمبر شهر جالل آباد بتد ازگریز والی آن به آلرمران بردون  ۹۹

مقاومت بتصرف طالبان درآمده شریتت اسالمی در سرتاسر والیت 
اعالن میکنند وطالبان مالمحمدربانی رابحیث والی ننگرهار مرقررر 

سپتمبر مهترالم مرکز لغمان بتصرف طالبان در آمرد.  ۹0میسازند. 
سپتمبر قبایل احمد زائی ها پشتیبانی کامل خود را از طرالربران  11

اعالم  داشتند، روی همین دلیل اشرف غنی احمد زی را جرهرت 
برآوردن اهداف شیطانی خود با فریب و تقلب رئریرس جرمرهرور 

وطرن را بره  131۹اگست  ۹٥ساختند که در اخیر غنی غدار در 
تسلیم کرد. طالبان درهمین روز والیت کنر را نیز  ISIحقانی ها و 

بدست آوردند. و سه روز بتد طالبان سروبی را اشغرال و جرانرب 
سپتمبر برنرام طرالربران  1٧تگاب و کابل درحرکت افتادند. بروز 

پاکستانی ها، جنرال حمید گل و بابر بدون اینکه به مقاومت روبرو 
شوند با کابل داخل شده راسأ به مقر ملل متحد رفته به اطراقریرکره 
داکتر نجیب بود داخل شده وی را بقتل رسانیده جهت ترمراشرای 

سپتمبر رابرت هول  18مردم جسد وی و برادرش را بدارآویختند, 
سپرترمربرر  1۱نمایندۀ ملل متحد به طالبان برای مذاکره می نشیند, 

طالبان بطرف شمال در حرکت افتاده  )درعرض راه مرزارع  را 
میسوزانند بمب گزاری میکنند و درخرتران مریروه دار را قرطرع 

جبل السرا   -مینمایند؛ ی  عمل  د اسالمی!(  شهرهای چاریکار
 و گلبهار را تسخیر نموده در مقابل قوای دوستم قرار میگیرند.

اول اکتوبر مالعمر رهبر طالبان از قنردهرار وارد کرابرل 
اکرتروبرر  11میشود تا دولت طالبی را درکابل پایه گزاری کرنرد.

اتحاد مخالفین خرو   طالبان را ازکابل تائید و قوماندان هرا غریرر 
نظامی شدن این شهر را تقا ا میکنند, شورای امنیت ملل مرترحرد 
آت  بس را بطرفین متخاصم سفارش کرده و تبتیض را در بررابرر 

زنها وعدم مراعات پرنسیپهای حقوق بشر وحقوق بریرن  -دختران
المللی را درافغانستان توس  طالبان تقییح میکنند؛ ملل مرترحرد برا 
تقبیح متحد المال خود بجز فریب مردم و جهان ترا حرال کراری 
عملی و مثبت برای صلح انجام نداده است. به نزد من ملل متحد در 
وظیفۀ بنیادی خود که تامین صلح در جهان است ناکام بوده است.  

اکتوبر برای اولین بار قوای احمد شاه مستود و دوستم درده  10در
 (8کیلومتری شهر مالقات میکنند. ) دنباله در صفحۀ  1٥سبز 
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 هفته نامۀ امید  4901شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد، کولورادو               داکتر غالم محمد دستگیر

برخ دوم، دور اول عملگرد های 
 (:۱994-400۱طالب ظالم )

 کابل بساط ذلت بیرون زباوراست      کابل به خون تازه جوانان ناور است
 کابل مقام وحشت دیوانگان عصر      کابل  دیر جنگ و جدال مکـرر است

 یک پاره آتش به  جهنم  برابر است   کابل ز دست دوزخــیان فریبکار
 )از نسیم اسیر(  

مریردان  -فرراه -دالرام -گرشر  ۹۱۱٥دراول سپتمبر
 0هوائی شیندند و شهرهرات تحت تسل  طالبان قرار گررفرت . 
سپتمبر اسمتیل خان با سه صد از افرادش به ایران پرنراه بررد, و 
جنرال عال  الدین به قوای حکومت پیوست و تمام غرب افغانستان 

سپتمبر قوای سیاف به جنگهای شدید برا  ٥به تسل  طالبان درآمد. 
طالبان درغرب کابل روبرو شد و چون یکی از قومانردانرانر  بره 

سرپرترمربرر  ٦طالبان پیوست سیاف هم به پاکستان مریررود. روز 
نفر برسفارت پاکستان در کرابرل حرمرلره کررده  ٥333درحدود 

نفر زخرمری  00سفارت را به آت  مینشانند که ی  نفر هالک و 
میشود این عمل مخالفت مردم را بمقابل کم  و پشتیبانی پاکستان 

سپتمبر طالبا ن اخطار میدهد که ۹٥از طالبان بر مال میسازد  و بروز 
اگر استاد ربانی ازقدرت کناره گیری نکند برکابل حمله خواهنرد 

سپتمبر  پریزیدنت ربانی با محمود میستری نمایندۀ منشی  ۹۱کرد. 
ملل متحد مالقات نموده گفته است کره مرداخرالت کشرورهرای 
خارجی )پاکستان و ایران( بزرکترین مانع اسرترقررار صرلرح در 
افغانستان میباشد )که تاکنون دوام دارد، نمیدانم چه وقت همسایره 
های بد طینت از سر مردم فقیر و بینوای افغانستران دسرت برردار 

 میشوند(. 
یکروز بتد سردارآصف علی وزیر خارجۀ پاکسرتران برا  

ظاهر خان درروم مالقات میکند و پادشاه سابق به وی اصرار نموده 
خاطر نشان ساخت که: باید به ملت موقرع داده شرود ترا بردون 
مداخالت خارجی با دایر کردن لوی جرگۀ ا طراری که مرکرب 
ازتمام اقشار وطبقات افغانستان باشد اقدام کنند )نتوانستنرد او را 
در دایرۀ خباثت خود داخل سازند؛ روان  شاد جرایر  برهرشرت 

سپتمبر دختران هرات به میسرترری از مسردود شردن  13برین(, 
طالرب  1311مکاتب شان از طرف طالبان شکایت کردند )در سال 

ظالم همان طالب ظالم است و فرقی نکرده است( ومحمود میستری 
درهمین روز به قندهارسفر نمود تا به بتضی از اعضای شورایتالری 

سپتمبر پغمان در غرب کابرل برترصررف  1۹طالبان مالقات کند.  
سپتمبر عال الدین بروجردی مرتراون وزارت  11طالبان در آمد, 

امور خارجۀ ایران درجالل آباد با حکمتیارمذاکرره کررد وشر  
سپتمبر گفت دورۀ جدید جنگها وتهدید طالبان مایۀ  18روزبتد در

تشوی  کشورش را فراهم نموده اگر طالبان به تهدید غیرمسؤالنرۀ 
خود علیه کابل دوام دهد قتل عام و خونریزی درسراسرافغانستران 
به راه خواهد افتاد و طالبان بتد از شکست شان درمیدانشهر  رب 
 1٧االجل خود را که علیه کابل اعالن کرده بودند فسرخ کررد, 

سپتمبر حکومت اعالن کرد که حا راست با تمام مخالفین بشمول 
طالبان داخل مذاکره شود اما دو روز بتد حزب اسالمی حکمتیار و 
حزب جنب  اسالمی دوستم پیشنهاد استاد ربانی را جهت مرذاکرره 
رد نموده عالوه کردند که تا زمانیکه استاد ربانی و قوای حکومتی 
شان درکابل موجود باشد مذاکراتی بین شان صرورت گررفرترنری 
 نیست )خیانت بزرگ به مقابل مردم افغانستان مرتکب شدند(.

اول اکتوبر، درنزدیکی پلخمرری جرنرگ شردیرد بریرن 
افرادحزب گلبدین وقوای سیدکیان رئیس فرقۀ اسماعلیه ر  داد. 
دهم اکتوبر، حکومت پاکستان به مستود خلیلی نمایندۀ سریراسری 
حکومت افغانستان ابالغ کرد تاپاکستان را تررک کرنرد )چرون 

 مستودخلیلی ی  تاج  بود وبه ساز شان نمی رقصید(.
اکتوبر قوای حکومتی قسمت اعظم والیت هررات را  ۹0

بدست آوردند و درعین زمان  برای دوشب درنرواحری جرنروبری 
وغربی کابل بین حکومت و طرالربران جرنرگ جرریران داشرت.  

نفر را درکرابرل   ٥اکتوبر دراثری  حملۀ راکتی شان  ۹٥درروز
اکتوبر طالربران قشرلرۀ  10نفر را زحمی ساختند,  ۹٥بقتل رسانده 

 ٥نفر راکشتند, مالعمرکه تا هنوز  ٥عسکری قرغه را بمبارد کرده 
نومبر دیده نشده گفت: با گرفتن قدرت ، استادربانی واحرمردشراه 
مستودرامحاکمه میکند )به گمان اغلب گناهشان مقاومت مرقرابرل 

 پاکستان وشکست پاکستانیها بود(.
اکتوبر، رابین رافایل، متاون وزارت امورخارجۀ ایاالت متحدۀ  03

امریکا حین مواصلت به میدان هوایی بگرام با قوماندان احمد شراه 
مستود آمر نظامی قوای حکومتی مالقات کرد.  قراراست مرتراون 
وزارت خارجۀ امریکادرکابل ازاستاد ربانی نیز دیدن کرده بتد بره 
پاکستان برگردد )درین مالقات ازمستود تقا ا شده بود کره بره 
طالبان تسلیم شود که کاله پکول در مقابل رابین گذاشت و گفرت 
تابه اندازۀ همین کاله زمین افغانستان به تصرف داشته باشم بررای 
نجات افغانستان دوام میدهم؛ نمای  شیطنت امریکا که بره اشرارۀ 
انگریز ها برای ده ها سال از پاکستان و طالب ظالم و ترروریسرت 

 حمایت کرد(.
   

 محمد آصف فکرت درگذشت
پرژوه   نگار و نسرخره محمّد آصف فکرت هروی، فهرست

افغانستانی وپژوهشگرِ پیشین مرکز دائرۀالمتارف بزرگ اسرالمری 
، روزگذشته )چهارشنبه، هفتم اردیبهشت ۹0٧٧تا۹0٦٥طی سالهای 
 سالگی ازدنیارفت.٧٦ماه( در

ها در سرزمین مادری خرود بره  محمّد آصف فکرت، سال
نگاری و پژوه  پرداخت وازآنزمان کره مریرهرمرانِ  کار روزنامه

نگار در بخ  نسخ خطّی کتابرخرانرۀ  ایرانیان شد، درجایگاه فهرست
آستان قدس ر وی به فرتّرالریّرت 

 پرداخت.
پس از تأسریرس مررکرز 

المتارف بزرگ اسالمی، او  دائرۀ
کسانی بود که در سرال  از نخستین
به ایرن نرهراد عرلرمری و  ۹0٦٥

 ۹0٧٧پژوهشی پیوست و تا سال 
که ناچار رخت مهاجرت برر ترن 
کرد، به تألیف و ویرای  مقاالت 

ویژه مداخل حوزه افرغرانسرتران  به
 همّت گماشت. 

المتارف برزرگ اسرالمری  ازجمله نوشتارهای او در دائرۀ
، اِبْرنِ  توان به افغان، اِبْنِ اَبی الْحَدید، اَبوذَرِ هَرَوی، اِبْنِ بُرطْرالن می
، اِتِّحادِ مَشرْررِقری،  ، اَخْسیکَتی ، آخال تِکّه، اُرُزْگان ، اِبْنِ اَزْرَق جُنْدی

 و بسیاری دیگر اشاره کرد.  اِتِّفاقِ اِسْالم، اِبْنِ حَجَرِ هَیْتَمی
محمدآصف فکرت، نویسنده، پژوهشگر، مصحح مرترون، 

های برجسته زبران و ادبریرات  مترجم و شاعر افغانستانی از چهره
های فارسی، پشتو، عربی و انگلیسری تسرلر   فارسی بود و به زبان

 داشت.
در شهر هرات متولد شد. مردرسره  ۹01٥فکرت در سال 

ابتدایی را در مدرسه موفق و تتلیمرات ثرانروی را در سرلرطران 
الدین فوری گذراند. سپس لیسانس زبان و ادبیات فارسری را  غیاث

نگاری را در دانشگاهی در  از دانشگاه کابل و فوق لیسانس روزنامه
های نویسندگی و مطبوعاتی خرود را  هندوستان گرفت، و فتالیت

به والیت فاریاب منتقل شد و به عرنروان  ۹0٥۱آغاز کرد.در سال 
مدیرمسئول روزنامه فاریاب چند سالی مشغول به کار شد. آصرف 

، روزنرامره «بیدار»، روزنامه «کتاب»فکرت در نشریاتی همچون 
های گوناگون فتالریرت  در سمت «جمهوریت»و روزنامه  «انیس»

هرایری را  داشت، و در دو شهر مزارشریف و قندوز نیز روزنرامره
افتتاح کرد. همچنین عضو انجمن تاریخ و آکادمی علوم افغانستران 

 بود.
با هجوم ارت  شوروی به افغانستان آصف فکرت در سال 

های  به ایران مهاجرت کرد ودرشهرمشهدساکن شد وفتالیت ۹0٦۹
نگار در کتابخانه آثار خرطری  خودرابه عنوان پژوهشگر و فهرست

در  ۹0٦٥آستان قدس ر وی آغاز کرد. هرمرچرنریرن از سرال 
المتارف بزرگ اسالمی فتالیت پژوهشی خود را آغاز کرد و  دائره

به کرانرادا  ۹0٧٧بی  از صد مقاله علمی نوشت. سرانجام در سال 
 مهاجرت کرد.

کتاب و صدها مقاله منتشر شده است؛ از  13از او بی  از 
)احروال دولرترمرردان  «نشیرنران کرابرل کرسی»های  جمله کتاب

 «افغانان»اهلل خان(، ترجمه کتاب  افغانستان در روزگاران امیر امان

 «لرنردی»، «لغات زبان گفتراری هررات»نوشته منت ستوارت، 

و  »فارسی هروی، زبان گفتاری هرات«های مردمی پشتو(،  )ترانه
 ./۹010تا  ۹13٧های  )تاریخ افغانستان در سال »عین الوقایع«

************ 
راکت خسارات زیادبه سرفرارت  ۹0نومبر براثر اصابت  ٦

نومبرسره طریرارۀ  ۹3ایتالیاواقامتگاه سفیر هند درکابل وارد آمد, 
میگ ازقندهارپرواز ومیدان هوائی برگررام را برمربراردکرردکره 
خسارات سنگین واردشد)طالب وپرواز طیارۀ میگ؟(. دو روزبترد 
قوای حکومتی به طالبان درجنگ شدید درگیرشده آنهارامجبوربه 
عقب نشینی درمیدانشهر کرد وطالبان درارتفاعات جنروب غررب 
کابل جابجا شده متباقی قوای خود را به ریشخور وچرهرارآسریراب 

فقره ای صلرح  18نوامبر  پریزیدنت ربانی پالن  ۹٦تمرکز دادند. 
 10محمود میستری را پذیرفت اما مخالفین دولت آنرا رد کردند, 

نوامربرر  1٦نوامبر طالبان زندان پل چرخی رابتصرف درآوردند و 
عدد بمب را در نقاط مخترلرف کرابرل  ۱پرواز  ۱قوای طالبان طی 

نرفرر را  ۹03نفر را بقتل رسانیدنرد و  0۱ریختند که در اثر آن 
زخمی ساختند )بتوض الصلح خیربه کشتارمسرلرمرانران مرترصروم 

 پرداختند(.
دسمبر قوای حکومت و طالبان درپنج کیلومتری شرهرر  ۱
 –تروپ  -ماشیندار -ساعت به تبادلۀ شدید راکت ۹٦کابل برای 

تفنگ و تان  پرداختند, سه روز بتد شهر کابل چهار برار هردف 
آت  توپخانۀ طالیان قرار گرفت که سه نفر را کشتنرد ودو نرفرر 

دسمبر طیاره های میگ دولتی ازمریردانرهرای  11زخمی ساختند, 
کابل و بگرام پرواز کرده موا ع طالبان را در نرزدیرکری کرابرل 
 بمباردکرد و درعین زمان بروجردی متاون وزارت خارجۀ ایران 

 هامبورگ                                     سیدآقا هنری

 من آن ستارۀ صبحم 
 که از طریق ادب رَوم پیش پیش
درآوانی که نه انترنتی بود و نه فیسبوکی و نه تلویزون و 
رادیویی، وطندارانی که تشنۀ شنیدن خبراز او اع وطن برودنرد، 

بودکه با قد رسا پنج شنربره  »امید« روی می آوردند و »امید «به
ها مانند اسپ چاپار درتمام دنیا دروازه های صاحب دالن را مری 

مشتاقین درمغازه های خوراکه فروشی صف می بستند ترا   کوبید.
را بدست آرنرد.  »امید نشریه تازه«امید شان را برآورده سازند و 

بنده که افتخارنمایندگی  آن ستارۀ صبحم که از طریق ادب روم 
پی  پی  را در شهر هامبورگ جرمنی داشترم، شراهرد مرغرازه  
خوراکه فروشی منطقه  بل شتید بودم که هر هرفرتره چرهرارصرد 
شماره  آن درظرف چند ساعتی به فروش میرسید که البته ترترداد 

من آن ستاره    زیادی مشترکین هم ذریتّه پوسته جریده ی مردمیِ
صبحم که ازطریق ادب روم پی  پی  را بردسرت مری آوردنرد. 
اینکه چند مغازه  دیگر به چه تتداد فروش میکردند به من متلروم 

در ترمراس  امریرد نیست چه آنها توس  پوسته رأسا با مرکز دفترر
 بودند.

البته چندین نشریه دیگر هم در سراسر دنیا به نشر میرسید 
عالقمندان بودندکه  اما اکثریت قلم بدستان، استادان، چیز فهمان و
 با نبشته های خود زیب این جریده میشدند.

باید از شخصیت ملی، شجاع، امانتدار و فهیم محترم آقای 
محمد قوی کوشان که پشت کاردارند و داکتر ثمیله جان خانم و 
پسران شان که کوشان صاحب را مدت سی و ی  سال تمام تنرهرا 

عرض شرکرران »این رشته را به نقد جوانی خریدند«نگذاشتند و 
 داریم.

وای ازآن روزی که چار    بادو ابرو قتل دوعالم کرده ای
قلم بردسرت   )یتنی برادرگرامی شان طاها جان کوشان ابرو شوی

که همکارشان است( باید هم ازچنین فامیل همین انتظرار راداشرت 
شخصیت فرهنگی علمی ادبری مررحروم غرالم   که درزیرتربیه 

حضرت کوشان که عمری درمطبوعات بسربردند و ریاست نشرات 
رادیو افغانستان را رهبری میکردند بزرگ شده براشرنرد و برایرد 

 چراغ  را روشن نگه دارند./
*********** 

ستی می ورزد تا حزب وحدت وجنب  را با ائتالف که درکرابرل 
 تشکیل شده همکار سازد؛ تا به اهداف شوم خود نایل شوند(. 

جنوری بمنظور احتمال ی  اتحاد  1: بتاریخ ۹۱۱٦در سال
 ٧بین حزب اسالمی وجمتیت اسالمی مالقات صرورت گررفرت, 
جنوری, دولت ایران ازرهبران تنظیمهای جهادی دعوت کرد کره 
به تهران رفته دربارۀ صلح در افغانستان مفاهمه کنند و هرمرکراری 

متلوم میشود که ایران ازپیشرفت طالبان و  -پاکستان را تقا ا کرد
پشئونهای سنی مذهب افغان درهراس اند و این درحالریرسرت کره 
پاکستان به گروه طالبان کوم  میکنند؛ طالبان این پیشنهاد را رد 

جنوری طالبان فتوا دادند که مردها درناحیۀ تحت تسل   8کردند. 
شان ری  بگذارند وبه کارکنان دولتی که ری  میتراشیدند اخطار 
دادندکه اگر ری  نگذارند از کار بر طرف میشوند )تا هنوز ایرن 

جنوری راپور داده شد که درچهرارمراه  1٥امر جبری دوام دارد(. 
اخیرراههای ورودی راطالبان ازجوانب  شرق وغرب بروی شهریان 

 کابل مسدود ساختند)چه ظلم و خیانت عظیم!(.
اول فروری دو طبارۀ طالبان کابل رابرمربراردکرردنردکره 
دراثرآن ده نفر را بقتل رسانیدند و بیست نفر دیگرر را مرجرروح 

فروری در حدود سه هزار نفرطالبان ستی کردنرد ترا  10ساختند, 
خطوط دفاعی شهر کابل را تخریب نموده وعملیات زمینی توپخانۀ 
خودرا به پی  برانند  و جابجا سازند.  این از شدیدترین بررخرورد 
بین قوای حکومتی و طالبان در پنج ماه اخیرر  پرنرداشرتره شرده 

نفر به جبهه  ۹٥333تا  ۹3است.در اواخر فروری طالبان در حدود 
طالب ترازه  0333های جنوب و غرب کشور فرستاده و در حدود 

دم دیگر از بین مهاجرین افغان مقیم پاکستان استخدام کرده اند تا 
بصوب افغانستان اعزام گردند )این عمل با فرستادن پنرجرابری هرا 

 جهت کشتار مردم متصوم افغانستان دوام دارد(. 
سوم اپریل طالبان همه مسلمانان جهان را به جهراد عرلریره 
حکومت کابل دعوت کرد )خود یاغیان اند ونام از جهاد میبرنرد( 

نفر ازعلمای افغانستان ویکرترده عرلرمرای ایرران  ۹333و تقریبأ 
وپاکستان درقندهار دورهم جمع شده مال عمر رهبرطالبرهرا را بره 
لقب امیر المومنین مفتخر ساختند )چه خیانت و بی احترامی بمقام 
امیر المومنین های اسالم (,  در طول ماه اپریل راکتهای طرالربران 

نفر دیگر را مجرروح  ٥٥3نفر غیر نظامی را بقتل رسانیدند و  ۹83
سوره نسا  تفسیر کابلی؛  ۱0ساختند )این گونه افرادبه اساس آیت 

و هرکه بکشد مسلمانی )مومنی( رابه قصدپس جرزای وی دوز  
 است؛ جاوید باشند در آن(.

می طالبان درحوالی شهرکابل با شکست های مرترتردد  18
 (  1نفرشان زخمی ) ص  ٥3نفر شان هالک و 83مواجه شده
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 و برغفلت صاحبان آن به نوعی افسوس می خورد :
 شاد بادی و قصر تو متمور    ( شاعر به مدح درگوید۹3تات)

 ( برجهان غرور۹۹برتوای فتنه) قصرتوزین سخن همی خندد
در سرای غرور نیسرت  برتوخنددکه غافلی توازآن      

 سرور
 یادآور این بیت حکیم سنایی :

 تا کی از دارالغروری ساختن دارالسرور
 (۹1تا کی از دارالفراری ساختن دارالقرار)

این دو حکیم، ناصر خسرو مبلغ و داعی مذهب اسماعیلی و حکیرم 
سنایی شاعر وعارف سنی مذهب حنفی، در موعظه ونصیحت وپند 
واندرز و اعتراض برمفاسد اجتماعی و ظلرم وسرترم و رشروه و 
ریاکاری و تفاوت های فاح  طبقاتی به ی  نوع اعتراض داشتره 

 اند . 
حکیم سنایی مانند حکیم ناصرخسرو از مرگ و پرس  آن جهانی 
انذار می دهد و ستمگران و ثروتمندان بی عاطفه و کشرورداران 
بدون احساس و درد رنجبران وزحمتکشان را به تشریح می نشینرد، 
با سرزن  آنانی که پیرانه سر عقبا را و سرزن  آن جرهرانری را 

 فراموش می کنند :
 ای دل غافل مباش خفته درین مرحله
 طبل قیامت زدند خیز که شد قافله 

 روز جوانی گذشت موی سیه شد سپید
 (۹0پی  اجل در رسید ساخته کن راحله )
 آن که ترا زاد مرد آن که زتو زاد رفت

 (۹0نیست از آن جز خیال نیست ازین جز خله )
 خیز و درین گور ها درنگر و پند گیر

 ریخته بین زیر خاک ساعد و دست و کله
 آن که سرزلف داشت سلسله برگرد رو

 سلسلۀ آتشین دارد از آن سلسله
 (۹٥فرش تو در زیر پا اطلس و شتر و نسیج )

 بیوۀ همسایه را دست شده آبله
 او همه شب گرسنه تو ز خورش های خوب

 کرده شکم چارسو چون شکم حامله 
 مال یتیمان خوری پس چله داری کنی
 (۹٦راه مزن بر یتیم دست بدار از چله )

 و در قصیدۀ دیگری حکیم غزنه می فرماید :
 ای خداوندان مال االعتبار، االعتبار
 (۹٧وی خداوندان قال االعتذار االعتذار)

 پی  از آن کاین جان عذرآور فروماند ز نطق
 پی  از آن کاین چشم عبرت بین فروافتد زکار
 پند گیرید ای سیاهی تان گرفته جای پند
 عذر آرید ای سپیدی تان دمیده بر عذار 

 (۹8می نبینید آن سفیهان را که ترکی کرده اند؟ )
 همچو چشم تنگ ترکان گور ایشان تنگ وتار
 سر به خاک آورد امروز آن که افسر بود دی 
 ( )دنباله دارد(۹۱تن به دوز  بُرد امسال آن که گردن بود پار)

------------- 
دیوان جمع دیو به متنی شیطان و نیز مراد ازآن انسان بدمنر   -۹

 و بدکن  است . 
کلمۀ )شاید( در قرن چهارم وپنجم بیشتر به متنی سزاوار است  -1

 و الزم است به کار رفته است:
 شیفته کرد مرا عشق و والی تو چنین

 شایدم هرچه به من عشق و والی تو کند )منوچهری(
 قارن: نام کوهی است در مازندان . -0
آب در هاون کوبیدن )کوفتن( کنایه از عمل ویا گرفرتراری  - -0

 بیهوده وبی ثمر است .
برزن به متنی کوچه، گذر و محله است . چنانکه می گرویریرم  -٥

 کوی و برزن.
موذن ، همان مؤذن مسجد است و مراد آن است کره اگرربره  -٦

قیاس ما باشد مطرب که عمری را با طرب می گذراند باید بیشرترر 
ازمؤذن که زندگانی خش  وبی طرب وشادمانی دارد، عمر بیشتر 

 کند، وحال آنکه چنین نیست .
مغفر)به کسر اول( به متنی کاله خود که درجنگ ها به سرمی  -٧

کردند، و جوشن به متنی جامۀ زرهی که در جنگ ها به ترن مری 
 کردند . 

 ذوالمن یتنی صاحب منت ها، صاحب عطا ها، پرودگار عالم .  -8
نگارخانه، خانه یی که در دیوارهای  نگارهای زیبا نق  مری  -۱

کردند . به همین مناسبت ما نام )گالری ملی( را کره ترابرلروهرای 
نقاشی نقاشان بزرگ افغانستان را درآن گرردآورده برودیرم، بره 
)نگارستان( تبدیل کردیم، که سپس از روی تتصب آن را دوبراره 

 گالری ساختند !
 تات یتنی تا ترا . -۹3
 فتنه به متنی عاشق و دلباخته .  -۹۹
جهان غرور به متنی جهان فریب و فریبندگی . دارالسرور و  -۹1

 دارالقرار به متنی جهان دیگر ودارالغرور و دارالفرار این جهان .

 هفته نامۀ امید   4901شمارۀ  صفحۀ چهارم 

حکیم ناصر خسرو 
 ( ٧)بلخی حجت خراسان 

 ادامۀ افاضات جناب داکتر سیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم :
اندرز ها و پندهای حکیم خراسان بیشتر به مخاطبان جوان و پیران 
و پادشاهان و امرا و شاعران درباریست . او به پادشاهان و امرا می 
گوید که شما چگونه مغرور پادشاهی هستید که خود مثل غرالمری 
در خدمت نفس و امیال نفسانی و ثروتمندشدن از راه ظلم بر رعایا 
هستید وهری  ازین خصایل ناستوده به منزلۀ بندی است که شمرا 

 را همچون غالمان درخوی  بسته است :
 بهتر بنگر که خود کجایی  ای غره شده به پادشایی
 هرگز کی دهدش پادشایی؟! آن راکه به بند بسته باشد 
 زیرا که به زیر بند هایی  تو سوی خرد ز بندگانی 

 چیز از شهری و روستایی گر شاه تویی ببخ  و مستان
 زیرا که ز خلق خواستن چیز    شاهی نبود بود گدایی

خطاب دیگر او به پیران است، به پیرانی که پیرانه سر در حسررت 
جوانی و عمر رفته و آرزوهای برباد شده و یاد گناه و عصیان مری 

 نشینند :
 زین چاه آرزو ز چی برنایی ؟ تا کی خوری دریغ ز برنایی 
 کاخر اگرچه دیر بفرسایی دانست بایدت چو بفرسودی

 جان رابه آت  خردوطاعت    ازمتصیت چراکه نه پاالیی؟
 جان و دل و دوگوش ودو بینایی برمتصیت گماشته روز وشب
 رفتی به بی فساری و رسوایی (۹پنجاه سال بر اثردیوان )

اکنون به دست تروبره  ( که صورت گنهانت را  1شاید)
 بیارایی

و درین بیت به مخاطب به گونه یی تسلی می دهدکه مرثرل پردر 
 نخستین، می توانی با توبه مشمول بخشای  گردی :

 تو هم ز نسل آدم و حوایی اول خطا ز آدم و حوا بود
 او برپیران نهیب می زند و آنان را مورد عتاب قرارمی دهد :

 باخویشتن شمارکن ای هوشیار پیر
 تا برتو نوبهار چه مایه گذشت و تیر

 دین را طلب نکردی و دنیا ز دست رفت
 همچون سبوس تر نه فطیری و نه خمیر

 آن کردی از گناه که چون یادت آید ازآن
 رویت سیاه گردد و تیره شود  میر

و درین قصیده پیر را و جوان را و جنگجویان را مرورد خرطراب 
قرارمی دهد ، با ذکر حسرت برگذشت ایام و رسریردن روزگرار 

 پیری :
تا کهنم کرد صرحربرت دی و     چند بماندم درین جهان کهن من

 بهمن
 خسته ازآنم که شصت سال فزون است
 تا به شبان روز ها همی بروم من 

نو شده ای، نوشده کهن شوی آخر  گرچه به جان آهنی به تن کُه 
 ( 0قارن)

 گویی بهمان زمن مه است ونمرده است
 (0آب همی کوبی ای رفیق به هاون )
 تا تو درین برزنی نگاه کن ای پیر
 (٥چند جوانان برون شدند ز برزن )
 گر به قیاس من و تو بودی مطرب 
 (٦زنده بماندی به گیتی از پس موذن )
 راست نیاید قیاس خلق درین باب 

 (٧تیر فل  را نه مغفر است ونه جوشن)
 علم اجل ها به هیچ خلق نداده است
 (8ایزد دانای دادگستر ذوالمن )

 و درین جا به نظامیان جنگجو اندرز می دهد:
 خلق جهان جملگی نهال خدایند
 هیچ نه بشکن ازین نهال و نه بر کن
  خون به ناحق نهال کندن اویست
 دل ز نهال خدای کندن برکن

 وجوان را از میگساری برحذر می دارد :
 گلشن عقل است مغزتو مکن ای پور
 گلشن او را به دود خمر چو گلخن

 و به پیران حریص خطاب می کند : 
 شد گل رویت چو کاه و تو به حریصی

 ( و گلشن! ۱راست همی کن نگارخانه)
درین جا یادم آمد که هر روز وقتی در راه رفتن به وظیفه ازکنرار 
رادیو تلویزیون ملی می گذشتم، درجوار آن عمارت زیبای سربره 
فل  کشیدۀ مرد ثروتمندی را مری دیردم کره درمریرانسرالری 
درگذشت، وآن عمارت زیبا به اصطالح ازسرش سربریرل مرانرد . 
درگذشته ها شاعران دروصف بناهای عالی و زیبای ثروتمنردان و 
 بزرگان شترهامی سرودند. ناصرخسرو ازآن وصف ها یادمی کند 

 السکندریه، ورجینیا         پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

صفحاتی اززندگیم 
 (۹0)دروصلت ودرهجرت

این  میپردازم به مترفی فردسوم همین شهروندان عرادی 
ولی خوشکردار و سنگین بار که همیشه زنردگری حراشریروی را 
باوجود محرومیت ها، باقناعت و بردباری و خدمتگزاری پریر  
میبردند، وجز عطوفت به کسی آزارشان نمی رسید . این شخرص 
بنام بابه بخت بلندخارک  وجوالی، مردتنومند وقوی هریرکرلری 
بودکه برعالوۀ خدمت به دیگران، تمام هیزم ومواد سوخت تنور 
نان پزی داده نیکبخت رامانند ی  پسرحقیقی و فرمان برردارش 
تهیه میکرد و پشتاره های بزرگ خاربته را ازفاصله های دور بره 
پشت خودحمل کرده وبا وجودتندمزاجی، هریرچرگراه لرب بره 

 شکایت نمی کشود. 
بابه بخت بلند بای  دکان زغال فروشری نریرز شرراکرت 
وهمکاری داشت و عندالزوم جوال آرد وبرنج بتضی سراکرنریرن 
اندرابی را ازمندوی تا منزل شان حمل میکرد وبراهررمرزدی کره 
برای  میدادند قناعت داشت. ی  پای  کمی شکرلنگی میکررد 
وموازنۀ بدن  همیشه به یکطرف متمایل بود. ازسنگینی بار هریرچ 
وقت شکوه نمیکرد و شکرخدا رابجامیآورد. یکروز درفصل سرد 
زمستان کابل درحالیکه جوال سنگین آرد رابرپشت خرودبرخرانرۀ 
ماحمل میکرد، پای  روی برفهای یخ بست نزدی  درب مرنرزل 
لغزید وسخت برزمین خورد. رهگذری فوراً به کمرکر  رسریرد 

مرگ بهرترراسرت «وباکمی نال  دوباره بپا ایستادوآهسته گفت: 
  »!ازین زندگی که ما داریم 

وقتی درهمین لحظه این سطور رامینویسم یادم از داسرتران 
خرارکر  و «کوتاه ی  نویسندۀ فرانسوی میآیدکه راجع بره 

چنین نوشته است: مرد مسن خارک  و چوب شکن لنگ  »مرگ
لنگان پشتارۀ هیزم رابا شکم گرسنه وتن رنجور بدوش میکرشریرد 
وباهمه مشقاتی که داشت، پای  به سنگ خورد وخسته و وامانده 
پشتاره را به کنارراه گذاشت وسربسوی آسرمران بررد ومررگ 
خودرا آرزوکرد... مرگ بیرحم وحرا ررجرواب فروراً آرزو 
وخواه  چوبشکن شور بخت راقبول کررد و مرانرنردشراهریرن 

 تیزچنگال برسرش فرود آمد وباشیوۀ خاص از او پرسید :
این  به سروقتت رسیدم ، از من چه میخواهی؟ چروب  «

شکن که باور نمی کرد خواه  شتابزده و ناعراقربرت انردیشر  
اینقدر زود و باواقتیت قبول و برآورده می شود، سخرت ترکران 
خورده و به لرزه افتاد و ازگفتۀ قبلی خود پشیمان شرده چرنریرن 

 جواب داد : 
هیچ، ای رفیق حا رجواب و دستگیر! میخواستم درین راه 
پرمشقت بامن کم  ویاری کنی واین پشتارۀ سنگین هیزم راباهم 

 »!یکجا به منزل برسانیم... 

اما بابه بخت بلند، حمال شجیع و با شهامت ومرترترقرد بره 
پاداش نی  خداوندی ، مانند چوب شکن داستان نویس فرانسوی 
که خود سست عنصر و عهدشکن نبود ، و از مشقات زنردگری و   
از تلخی مرگ باکی  نداشت ، و به این  باور  برود کره وقرتری 

حساب زندگی انسان  پوره می شود ، دیگر از مررگ گرریرزی        
 نیست . 

بهرحال، این مردتنومند واستوار پس ازمرگ نرابرهرنرگرام 
وفاجتناک داده نیکبخت که اورا مادر خواندۀ خود مریردانسرت، 
زود ژولیده و خمیده و زار و زبرون گرردیرد و دیرگرر کسری 
رانداشت که درپایان روزهای سخت حمالی وخسرترگری، کردام 
کاسه آش گرم به دست  بدهد و درسختی هرا ودشرواری هرای 

 روزگار غم شریک  باشد. 
میگفتند چندروزی پس ازمرگ زن نران پرز، نرزدیر  
دروازۀ بسته وقفل شده اش می آمد وتکیه به دیوار، ساعتری بره 
تنهایی و آهستگی میگریست، تا این که دیگر آن محله را بررای 
همی  ترک گفت ودیگر اثری از اودیده نشد و ازخراطرره هرا 

 زودفراموش گردید ! /
************* 

 راحله به متنی مرکب، اسپ یا شتر وامثال آن . -۹0
 خله، عمل یا گفتاری که دل را بیازارد . -۹0
 اطلس، شتر  و نسیج ، فرش های فاخر و گران قیمت .  -۹٥
چله نشستن عبارت از چهل روز به اعتکاف نشستن  عبادت و  -۹٦

تأمل بود، مآخوذ از من اخلص للله اربتین صباحاً، تجری فی قلبه 
 ینابیع الحکمه. 

هرکس که در راه خدا از سر اخالص چهل برامرداد برنرشریرنرد، 
 سرچشمه های حکمت در دل او به راه می افتد . 

االعبتار، عبرت گرفتن ، عبرت بگیرید. االعرترذار، پروزش  -۹٧
 آوردن، پوزش بیاورید . 

 ترکی کردن، به متنای تکبر و غرور و سرکشی کردن . -۹8
 گردن بودن به متنی سرک  بودن و مغرور بودن ./ -۹۱
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 هفته نامۀ امید  4901شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 مناسس، ورجینیا       عبداهلل المجددی

نقش حضرت نورالمشایخ 
 مجددی درانقالبات افغانستان

برا  -: بخ  نخست این مقاله درشمارۀ گذشتره یادداشت اداره 
ناکامل به نشررسید، و قسمت عمدۀ آن ازچاپ بازمرانرده  -تأسف 

 بود. جهت تکمیل مقاله، ناگزیر بخ  پایانی آنرا بازنشرمی کنیم : 
نظریات نورالمشایخ براهالی سمت جنوبی تاثیرنرمرود وبراعرث 
شدتا آنهانسبت به حکومت امان اهلل خان بدبین شوند وایرنرجرانرب 
نویسنده باوجودیکه درآن زمان نوجوان بودم وبامسایل سریراسری 
آشنایی اندکی داشتم، حس کردم که تخم انقالب درآن مرنرطرقره 
کاشته شد وبزودی مملکت میدان جنگ میگردد، اما نمی توانسترم 
افکارخود را بانورالمشایخ صاحب درمیان برگرذارم، لرذاسرکروت 
اختیار کردم ومنتظرشدم تابرادربزرگم حضرت شمس الرمرشرایرخ 
ازسفربازگردند. بتد از بازگشت ازسفر، من برای شان گفرترم کره 
اگر درافغانستان انقالب شود، مسبب آن حضررت نرورالرمرشرایرخ 
 خواهد بودوامان اهلل خان هم اوشان را بانی انقالب خواهددانست.
از  «حضرت شمس المشایخ صاحب بادرایتی که داشتند گفتند: 

انقالب جز تضتیف افغانستان وبربادی ملت چیزدیگری بدست نمی 
آید واگرحکومت امان اهلل خان به سرکوبی شورشیان موفق شرود، 
آنوقت کار هایی راکه حاال نمی تواند انجام دهد، باکمرال آزادی 

بتداز برادر شان نورالمشرایرخ در مرورد ترو ریرح  »اجرامیکند.
 خواستند. نورالمشایخ جواب دادند:

من ازین چیزهاواقف نیستم امااینکره مرن ازامران اهلل خران  «
واو اع اوشکایت کرده ام، این ی  امرواقرتری اسرت وایرنر  
خدمت شماهم عرض میکنم که باید ما فقرا درآینرده ازامران اهلل 
خان دوری نموده وبا اومراوده نداشته باشیم تا حرکات و اعرمرال 

هرفرت «حضرت شمس المشایخ گفتند:  »اوباعث بدنامی مانشود.
سال قبل که من برایت گفتم باامان اهلل خان آشنایی نرکرنریردومررا 
مجبور نسازید تابا او آشنا شوم چون آشنایی او رابررای خرانردان 
مامضرمیدانم، آنوقت چرابه نصای مرن گروش نرداده ومرراهرم 
مجبورکردیدتا پادشاه رامالقات نمایم و بااو آشناشوم . حرال کره 
اینکارصورت گرفته است، بزودی بااو قطع مراوده کرده نمیتوانم 
واینکار را ازشجاعت دورمیدانم . درخصوص اینکه اعمال امان اهلل 
خان خوب نیست من باشما موافقت دارم ودرهمان روزجمتره اول 
سلطنت او برایتان اظهار نمودم که این شخص قابل اعتمادنریرسرت. 
اماحاال اگرخدا ناخواسته درافغانستان انقالب واقرع شرود، چرون 
همگی مسلح هستند، این انقالب خونین خواهدبود و تتداد زیرادی 
ازمسلمانان بیگناه کشته خواهندشد، لذا من انقالب را خوب گفتره 

 »نمی توانم.

عالوه از نار ایتی حضرت نورالمشایخ صاحب، شکایات متتدد 
سپهساالر نادر خان وزیرحربیۀ وقت امانی که همواره درمجالس از 
اعمال پادشاه اظهار نار ایتی مینمود و رؤسای قبایل را بره عردم 
اطاعت ازپادشاه تشویق میکرد، نیزنق  مهمی در روشرن نرمرودن 
آت  انقالب داشت. اولین شرارۀ این آت  از زبان امرالدین خران 
حکمران کالن سمت جنوبی درخوست بیرون جهید. وی دریرکری 
ازمجالس تطبیق قوانین جدید راکه ازطرف دولت امران اهلل خران 
و ع شده بود، الزمی دانسته واهالی رابه اطاعت ازیرن قروانریرن 
تشویق مینمود. یکی ازحا رین برای  گفت که قوانیرنری راکره 
مخالف قرآن مجید وسنت باشد قبول کرده نمی توانیم. امرالردیرن 

هنروزهرم «خان ازجهل ویا غرور یاعدم عقیده با اسالم جواب داد:
شماعقب آن ورق پاره های پوسیده)منظورش قرآن پراک برود( 
میروید، امروز دنیادیگراست واحتیاجات انسانی دیگر. شرمراایرن 

ایرن  »خیاالت کهنه وقدیمی رااز دماغ خود باید خار  نرمرایریرد.
جمالت که به زودی درهمه جاپخ  گردید، آغازانقالب خونینری 
شدکه قبالًذکرگردید. در انقالب اول که به سرکردگی مالعبرداهلل 
مشهوربه مالی لنگ آغازشد، قوای دولت کامیاب گردیرد. چرون 
امان اهلل خان حضرت نورالمشایخ وسپهساالرنادر خان رامحررکریرن 
اصلی این انقالب میدانست، لذاحضرت نورالمشایخ بتداز مشوره با 
برادربزرگ خرود بره هرنردوسرتران سرفررنرمرودنرد وچرنردی 
درسرهندشریف سکونت داشتند. امان اهلل خان سپهساالر نرادرخران 
راهم به عنوان سفیربه پاریس فررسرتراد وبررای مردتری ازدسرت 

 محرکین اصلی انقالب راحت شد. 
حضرت نورالمشایخ سالها درسیاست افغانستان نق  بسیارمثربرت 
رابازی کردند و یکی ازبانیان انقالبات متتدد ازجمرلره اسرترقرالل 
کشوربودند، اماچون مسلمان صادق وخوشباوربود، بره سرادگری 
حرف دیگران راقبول میکرد. به همین سبب حاصل زحرمرات بری 

 شائبه شان درتاریخ بنام دیگران ثبت شده است. 
امان اهلل خان دراثر زحمات و نظریات مثبت وی به پرادشراهری 
رسید، و درزمان جهاد برای استقالل کشور، درسمت جنوبی تمامی 
کارهای ملی ومحاربات با رهبری حضرت صراحرب اجررا شرده 
واکثریت مطلق مناطق وزیرستان بدست افغانها افتاد، امرا پراداش 
اینهمه زحمات نصیب سردارشاه ولیخان گردیردکره برنرام فراترح 

 وزیرستان مشهورشد. 

 خالده فروغ

 ها ! حماسه آفرین دره
 فرماست جا حکم یأسی این  طلسم
 های ایمانت بشکن این طلسم را با دست
 اند در نبودن تو های پنجشیر متحیر ایستاده درخت

 اند  کشند، صدا ها بغضی شده  بادها آهسته نفس می
 های بستۀ گلوها درجوی

 درود بر جبین تو مستودِ سرزمین من
 های هیجان و حال دریا گاه که تو بودی، مو  آن
 گاه که تو بودی رسیدند تا آسمان، آن می

 جا ماه سر افراز بود و بادهای آتشینِ این
 سوز ها را پاسخی بودند خانمان هجوم ملخ

 مستودِ سرزمین من ! صتود کردی تا رهایی
 گذاشتی،  ها را بر جای خود شان و سنگ
 ها هم، دلی دارند سنگ

 ها پایه آوازی برآور از کوه
 ها جان بگیرند  که سنگ

 های سیاه بدبختی بروند و به جنگ شیشه
 تو صتود کردی تا رهایی، دریا را به راه خودش گذاشتی

 های دریای پنجشیر چه آبی جریان دارد اما در رگ
 رسد در سراشیبی ست که به پایان می دریا، هم عمر بلندی

 نگاهی کن و ستاره بیافرین شبی
 هایت را بریز و بریز اش 

 قدر طوفانی که غرق کند چشم دریا روشن شود و دل دریا آن
 دشمنانِ آب و شرافت را
 مستودِ سرزمین من! 

 خوابت را رها کن، دروازۀ نگاهت را باز نگهدار
 هوای اطرافت را ببین، مثل گذشته گوارا نیست

 شناسی کسی را نمی شناسی، هیچ کسی را نمی
 اند هایی که با تو بودند لباس صدای شان را عوض کرده آن

 دیگری را در سریال سال  کنند نق  بازی می
 ها کو  کرده ها تا دوردست صداقت از دل

 شود از رسالت نیز در روزنامۀ زمانه خبری نشر نمی
گیرند هنوز از نرام  قدر زیاد است که سودجویان انتام می نامت چه
 تو

 فروشند، از خود و بیگانه فروشند و خاکت را می زبانت را می
 سازند، از خود و بیگانه فرهنگ می فرهنگت را بی

از کابل و بلخ و هرات و بدخشان و قندهار زبانت را بره زنرجریرر 
 کشند می

 تو با شکوه بودی
 شناسمت گاهی ندیدمت اما می هیچ

 دانستم که با شکوه بودن، خطرناک است تا دیر زمانی نمی
 که خاص بودن خطر ناک است

 که تو خصم شان باشی شوند بی آن همه خصمت می
کوشند حذفت کرنرنرد از کرترابرچرۀ  خواهند نباشی و می همه می

 یادداشت متنویت
 گذرد؟ دانی در رؤیای پنجشیر چه می اما تو بیا کجایی، نمی

 برخیزکالهت را چونان تاجی بر سرت بگذار و با خون آهت
 حماسۀ دیگری بیافرین
 گیرند ها جان دوباره می ها و درخت ها و سنگ با تو دریا و کوه

 شوند سنگران تو می گیرند و هم ها جان دوباره می دره
 سرِ پنجشیر را به شورش بیاور

 گان تاریخ را بر دیوارهای پنجشیر بیاویز تابلوی آزاده
 پایتخت آزادیتا به نام اصلی خود صدا شود : 

************* 
همچنان درجنگهای خانگی که بتداز عهد امان اهلل خران بروقروع 
پیوست، سردارشاه ولیخان فاتح کابل، وسپهسراالرنرادرخران برنرام 
پادشاه و نجات دهندۀ افغانستان مسمی گردید، درحالیکه ایندونفر 
بدون کم  حضرت صاحب که شخص صاحب نفوذ وروحرانری 

 بود، به آن مقامها رسیده نمی توانستند.
متاسفانه درکتابهایی که درهمان زمان وسالهای برتردآن درمرورد 
انقالبات افغانستان، پادشاهی امان اهلل خان، حبیرب اهلل کرلرکرانری 
ومحمدنادرخان تحریر یافته، هیچ نامی خدمات ارزنردۀ حضررت 
نورالمشایخ برده نشده است ومصداق این حقیقت است که تراریرخ 

 »راآنهایی می نویسندکه درقدرت اند.

: محمدنادرخان با سابقۀ جهادی که داشرت شهادت محمدنادرخان 
نزداقوام و قبایل مختلف افغانستان محترم بود. وی قبل ازآمدن بره 
افغانستان وصحبت با قبایل درمو وع جنگ علیه دولت حبیب اهلل، 
با انگلیسها مذاکره کرد. دولت انگلیس هم پول کافی دراختیرارش 
گذاشت ووعدۀ کم  برای  داد. نادر خان بتدازمالقات براسرران 
 قبایل، باوجود وعده های مالی به آنها، فهمیدکه نمی تواند باپول 

 سدنی ، آسترالیانصیراحمد رازی                                  

 واژه هایی از کنگینۀ تصوف
 در اسالم 7سرآغاز تقدس عدد ها : عدد 

در موارد متتددی چهره می نماید:  ٧در قرآن کریم عدد 
آمده اسرت  00سورۀ فاتحه هفت آیه دارد، در سورۀ یوسف، آیۀ 

 ٧گراو الغرر خروردنرد،  ٧گاو فربه را  ٧خوابی دیدم که  «که:
 ٧باید «0٧و در آیۀ   »خوشۀ خش  نابودکردند. ٧خوشۀ سبز را 

سرال  ٧سال بگذرد  ٧سال متوالی زراعت کنید و ...که چون این 
  »قحطی پی  آید.

راه آفرریردیرم ٧برباالی سرشمرا «۹٧سورۀ مؤمنون آیۀ
  »وازخلق غافل نبودیم.

 این متنا را میرابوالقاسم میرفندرسکی چنین سروده :
 هفت ره برآسمان از فوق ما فرمود حق
 هفت در از سوی دنیا جانب  عقباستی

خداوندآسمانها وزمیرن رادرهرفرت  «: 0سورۀ یونس آیۀ
 »روزآفرید وآنهابرعرش استوارشدند.

پروردگارشما خداوندی است که  «٥0سورۀ اعراف آیۀ 
روزآفرریرد وردرروزهرفرترمر بررعررش  ٦زمین وآسمانهارا در

 »قرارگرفت...

 دریاسخن رفته است. ٧از 1٧درسورۀ لقمان آیۀ
برخی ازمسلمانان ومفسران قرآن میگویندمباحث مطررح 

مو وع طبقه بندی میشوند: وعد، وعید، وعرظ،  ٧درقرآن، کالً در
 قصص، امر ونهی، دعا، نیای .
 (.00تن بودند)سورۀ کهف،٧اصحاب کهف 
اوست آن که برای شماآفرید آنچره  «:1۱سورۀ بقره آیۀ

درزمین است، سپس به آسمان پرداخت وهرفرت آسرمران بررپرا 
 »داشت.

بگوکیست پرروردگرارآسرمران  «: 8٦سورۀ مؤمنون آیۀ 
 »های هفتگانه وعرش عظیم؟

 »آسمان... ٧پس گذراندآنهارا از«:۹1سورۀ فُصّلت آیۀ 

آسرمران  ٧خداوندی که آفرید ...«: ۹1سورۀ تحریم آیۀ
 »و...

آسرمران پری درپری٧آنکه آفرریرد «: 0سورۀ مل  آیۀ
 )طباقاً(.

آیانردیردی کره چرگرونره آفرریرد  «۹٥سورۀ جنّ آیۀ
 پروردگارهفت آسمان را تو در تو )طباقاً(.

حضور چشرمرگریرری دارد:  ٧درآداب شریتت نیز عدد 
 ٧بار شستن برای تطهیرکامل، قرارگرفترن ٧بارطواف خانۀ خدا، ٧

اندام برزمین هنگام ادای نماز)پیشانی، دوکف دسرت، دو زانرو، 
 بار رمی جمرات ازآن جمله اند .  ٧دوشست پا( و

دربران  ٧درکتاب بحرالحقایق می خوانیم کره دوز  را
است. ازاندام های آدمی، چشم، گوش، زبان، شکم، اندام تناسلری، 

 ٧در برآنهاکشوده می شود. د ررسرالرۀ)شرمراره ٧دست و پا که 
ناطرق  ٧نبی یا  ٧درعالم سفلی «پیکر نظامی( نقل شده است که٧و

ظهورکرده اند، که آدم نخستین آنهاست ولی ظاهراً نخستین بشرر 
نیست. سپس نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، و محمد القام بره 
ترتیب مبتوث شده اند. محمدالقام پسراسماعیل است که فرقه ای 
از سبتیه او را امام و قایم الزمان می دانند. بین هر دو تن ناطق یرا 

 »اند... صامت واسطه  ٧نبی ، 

*************** 
مردم را واداربه نجات افغانستان نماید، چرون فرتروایری ازطررف 

 علمای دین علیه حبیب اهلل کلکانی صادرنشده بود. 
نادرخران کره ازمرو روع مرایروس شرده برود، نرزد 
برادربزرگوارم حضرت نور المشایخ به هندوستان رفت واز او اع 
نابسامان کشور وازینکه مردم مشرقی و جنوبی به حضرات احترام 
دارند، سخن گفت وازحضرت نورالمشایخ خواه  کرد تامترحرداً 
علیه دولت حبیب اهلل کلکانی اقدام نمایند وافغانستان رااز برحرران 
نجات دهند. حضرت نورالمشایخ هم پیشنهادوی را قبرول نرمروده 
آمادگی خود را برای همکاری اعالم نمرودنرد، بره شررطری کره 
نادرخان پادشاهی رابرای خود نگیرد وزعامت برایرد بره شرورای 
افغانستان واگذار شود وتنهاازطریق همین شورا پادشراه انرترخراب 
شود. محمدنادرخان هم ظاهراً این شرط راقبول نرمرودوبرتردازیرن 
موافقت داخل افغانستان گردیدند. محمدنادرخان چون میردانسرت 
که حضرت نورالمشایخ برای استقالل افغانستان با انگلیسها جنگیده 
اند وبامسلمانان هند بر  د حکومت برتانوی هند فتالیت داشترنرد، 
 مو وع توافق وگرفتن پول از انگلیس هارا از ایشان پنهان نمود. 
قبایل سمت جنوبی ازحضرت نورالمرشرایرخ پرذیررایری 
شایانی نمودند ویکی از نمایندگان مقتدرقوم خروط بنام آدم خان، 
پس ازمالقات باحضرت صاحب، موافقه کردکه انتخراب پرادشراه 
افغانستان فق  ازطریق شورای مردمی صورت گیرد . متتاقب آن 
متن این موافقت درحاشیۀ قرآن مجید تحریرگردیرد و حضررت 
 (8صاحب نورالمشایخ، محمدنادرخان وآدم خان خروط )صفحۀ 
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 هفته نامۀ امید 4901شمارۀ  صفحۀ  ششم 

سالهاست که حیات عادی مردم را برهرم زده، برااعرمرال 
انتحاری هزاران هزار هموطن بیگناه مارا اعم ازطفرل ومررد وزن 
شهیدساخته که پارچه های گوشت بدن آنهاهنوزهم درشاخه هرای 
درختان درکنار خیابانهاوشهرهااند. مکاتب و تتلیمگاه هرارابرروی 
اوالد وطن بست وچندین نسل ازجوانان کشوررا ازنتمت ترترلریرم 
وتربیه محروم ساخته ، مزارع وتاکستانهای مردم راتخریب کرده، 
به ناموس مردم تترض وتوهین نموده، موادمرتردنری مرارا دزدی 

 کرده اند. 
طالبان باخانمها ودختران که ناموس وطن انردونریرمرۀ از 
پیکرملت اند، باکین توزی وبیحرمتی برخوردمی نمایند ودرصردد 
اندکه این نیمه پیکرملت مارا فلج سازندوآنرهرارا روحراً وجسرمراً 
شکنجه نمایندوازهرگونه حق مدنی وانسانی محروم کنند. براآنرهرا 
برخورد خشن وغیرانسانی دارند وبااستتمال الفاظ بدآنهارا توهریرن 
و تحقیرمی نمایند وبه نامهای ناشایست ودور از ادب آنرهرارایراد 

 میکنند.
طالبان ازآغازغصب قدرت تاکنون بریر  ازچرهرل ترن 
ازخواهران مارابه جرم اشتراک درمظاهرات صلح آمیز برازداشرت 
وبندی نموده اندکه این دختران قهرمان که دربرابرلشکر جهالرت، 
حقوق انسانی خودرامیخواستند برای هفته ها درمحالتری زنردانری 
نمودندکه هیچ ی  ازاعضای فامیل شان نمی دانسرترنردکره آنرهرا 
کجایند. آنها را بامیلۀ تفنگ ازخانه هرایشران درتراریرکری شرب 
کشیدند و زندانی کردند ودرطی آن مدتی به قراراعتراف یرکری 
ازین دختران مبارز، آنچه عمل زشت وناشایستۀ نربرودکره درحرق 
آنهاانجام دادند وانواع شکجه هارابر آنها روا داشتند. طالبان با ایرن 
اعمال زشت، ماهیت ددمنشانه وخصلت بی ناموسری خرودرانشران 

یذحبوذ   دادند، خاطرات فررعرون ونرمررودراترازه سراخرترنرد. 
وعنتنۀ زشت عبدالرحمانی وهراشرم جرالد   یس تحی   نساءمک و ابنامک

رازنده نمودند. تتدادی ازآنان را بصورت ناجوانمردانه ومررمروز 
درکابل، مزارشریف وهرات بقتل رساندند و تتدادزیرادی هرنروز 
الدرک اند. این ی  توهین بزرگی بهمۀ ملت ماست. آن دخترران 
قهرمان مربوط همۀ ملت است وطالبان به ناموس وطن تجاوزکرده 
اند که دیر یا زودملت ازآنهاانتقام خود رامیگیرد. اگرمردن وطرن 
غیرت نکردند اطمینان دارم این دختران مبارز وزنهرای قرهررمران 
پوزۀ این مزدوران اجنبی رابه خاک ذلت خواهند مالید وآنهاازیرن 

 مرز وبوم پاک بیرون خواهندانداخت.
اینهمه ظلم واستبدادی که طالبان برمردم ما روامریردارنرد 
واینهمه صدمه و آسیبی که به پیکروطن وجامتۀ مرا طری بریر  
ازبیست سال واردکرده اند، دال برین است که اینهرادشرمرن قسرم 
خوردۀ مردم وخاک ماهستند ومشتی ازمزدوران و غالمان حرلرقره 
بگوش نظامیان وآی اس آی پاکستانند که برای نابودی وطرن مرا 
وبه بیچارگی واسارت کشیدن مردم ماگماشته شده اند. چرنرانرکره 
حکومت استبدادی آنهاکه بنام امارت یادمیشود نیزساخت وبافتری 
است که دراسالم آباد دیزاین وطرح شده وازنظامیران و آی اس 

 آی پاکستان مستقیماً دستورمیگیرد.
طوریکه دیده شد بتدازغصب قدرت، فیض حمیدجرنررال 
پاکستانی ورئیس آی اس آی بکابل آمد ودرارگ جای بودوبراش 
برای اوتدارک شد ودری  مجلسی که حتی عدۀ ازسرکرده هرای 
طالبان ازآن دل خوش نداشتند ودری  فضای مرترخراصرم دولرت 
طالبان راساخت. درآن مجلس نزاع به اندازه یی بین سر کرردگران 
طالب بلندشدکه ترموزهای چای رابرفرق یکدیگرکوبیندند وی  
دیگر راباتفنگ و زورتهدیدنمودند. دوطالبی که یکی درآن صحنه 
بود جریان آن مجلس رادرصحبت تلفونی کره تروسر  دیرگرران 

تول مشکالت هغره وخرت  «شنیده شده است چنین تشریح نمود: 
پیل شول چه دغه خارجی میلمه راغل اونژدی ؤ چه له توپه کونره 

به اساس صحبت ایندوطالرب کره خرود  »سخه کار واخستل شی.
درارگ حضور داشتند، سرکرده های طالب هری  سرالح هرایری 
راآماده ساختند وقریب بودکه جنگ وخیم شود، ولی آن مهرمران 
خارجی به شکلی نزاع راخاموش ساخت. درصحبت تلفونی اینردو 
طالب خودمیگویند که حقانی خیل ها ادعامیکردندکه مرا قردرت 
رابه زورتفنگ وسالح گرفته ایم ما بیشترمستحق هستیم ومالبررادر 
وطرفداران او میگویند که گررفرترن قردرت حراصرل زحرمرات 
مادرمذاکرات دوحه است. آخر مهمان خارجی به اساس پالنی که 
پی  خودش بود قدرت رابه حقانی خیلهاداد ومالبرادر راازمیردان 

درآن مجلس شخص مجهول الهویه رامشهوربه مالهبت اهلل »کشید.
در رأس قراردادو کرسی های مهم وحساس اداری ومملکتی رابره 

 گروه حقانی تسلیم کرد.
سایر مناصب دولتی رابه طرفداران مالبرادر دادنرد. ولری 
هیچی  ازین افرادطالبی به جزجنگ وکشتن، تخصرص دیرگرری 
ندارند وهمه بشمول هبت اهلل ازمالهای بی سواد وکم سواد میباشند 
که هیچی  آنهانه تنهاکدام شایستگی ندارند، بلکه اشخاص قسری 

 القلب وبیرحم هستند.
امتیازی که مالهبت اهلل نسبت به دیگرسرکردگان طرالرب 
دارد، اینست که یکی ازفرزندان او دررشتۀ انتحاری تربیه شده ده 

در والیت هلمند در روزبازار خود رامنفجرسراخرت 13۹8ودرسال 
که تتداد وسیع مردم بیگناه که برای خرید مایحترا  شران آمرده 
 ( 8بودند شهیدساخت، وپارچه های بدن به خون آلودۀ شان )ص 

 نیوجرسیانجنیرعبدالصبور فروزان                          

حکومت طالبان غیراسالمی و 
 غیرانسانی است

 (8)کرزی، غنی احمدزی، طالبان 
َذا َحََكُُْت بَْْيَ النَّاِس َأ  

ِ
ََل َأْهِلهَا َوا

ِ
َ یَأُْمُرمُکْ َأ  تَُؤدُّوا اْْلََماََنِت ا  َّ اَّللَّ

ِ
ا

َُكُ ا ِِبلَْعْدل  ََتْ
این آیۀ مبارکه راکه خ  مشی سیاسی و تیت دولتداری 
وحکومتداری از دیدگاه قرآن عظریرم الشرأن اسرت، برخراطرری 
درآغازگنجانیده ام تاازیکجانب مایۀ خیروبرکت باشد، وازجرانرب 
دیگر به گروه طالبان که بیشترازاسالم وشریتت حرف میزنند وقال 
اهلل وقال رسول میگویند وبا گفتن چنین کلمات بره چشرم مرردم 
خاک میپاشند وحقیقت راکتمان مینمایند، نظری انداختره براشرم، 
تامتلوم شودکه آیا این قال اهلل وقال رسول گفتنهرای ایرن گرروه 
واقتاحقیقت دارد یا اینکه اینهمه شرع وشریتت گفتنهای شان برای 
 فریب واغوای مردم، غصب قدرت وجمع آوری مال ومنال است. 
در وهلۀ نخست، درمورد این آیۀ مبارکه صحبت مینماییم 
که زوایای اساسی وبنیاد ی  سیستم دولتی وخ  مشری سریراسری 
ی  کشوررا ازدیدگاه قرآن مرجریرد روشرن مریرسرازد، وبرترد 
درموردحقیقت و ماهیت گروه طالبان واینکه این گروه کی هااند، 
گذشتۀ شان ازچه قراراست، هدف ازتولد آنهاچه بود، آلرۀ کردام 
دستهایی اند وهدف وغایۀ بقدرت رساندن آنهاچه بوده، تربرصرره 

 کنیم.
قسمت اول آیۀ مبارکۀ فوق، بخشی است مربوط به مرردم 
وبه مفهوم وسیتتر مربوط ملت میشودکه فرض دینری واسرالمری 
ووظیفۀ وجدانی فرد فردجامه را مشخص میسرازد، کره زعرامرت 
کشوررا که امانت ملت است به اهل آن وبه آنرکره شرایسرترگری 
آنرادارد بسپارند. درعین زمان این بخ  آیۀ مبارکه شرامرل حرال 
زعیم انتخاب شده که جز  مردم است نیزمیشود. به ترتیبی آنرچره 
که به او ازطرف ملت سپرده میشود به کسرانریرکره شرایسرترگری 

 تخصصی وتقوی دارند، بسپارد . 
که درآیه ذکرشده، چنریرن اسرترنربراط  »اهلها «ازکلمۀ 

میشودکه دری  ملت مسلمان یا دری  کشوراسالمی نه تنهازعیرم 
کشورباید ازطرف مردم انتخاب شود، بلکه آنچه مرنراصربری کره 
مربوط انتظام و ادارۀ امورملت ومملکت میشود بایست بره افرراد 
واشخاصی که شایستگی تخصصی وقدرت کاری وتقواداشته باشند 
تفویض گردند. حتی ازدیدگاه اسالم درتفویض امورمملکتری بره 
 اشخاص بیشتر به توانمندی تخصصی وعلمی آنهاتاکیدشده است. 
به تایید این مطلب می توان یادآور شد زمانی که پیامربرر 
گرامی)ص( درمدینه سیستم دولتی را برای ادارۀ امرورکشروری 
تاسیس کرد، روزی از روز ها حضرت ابوذر غفراری )رض( کره 
یکی از صحابۀ مقرب بود نزد پیامبر) ص ( آمد و از مبارک تقا ا 
کرد تا او را در یکی از مناصب دولتی مقرر سازد، پریرامربرر)ص( 

یا اباذر اینهمه اماناتی از ملت است که بمن سپرده شده،    «گفت :
 »تو شایستگی آن را نداری  و من نمی توانم این کار را نرمرایرم.

 «درحالی که در جای دیگری پیامبرگرامی)ص( فرموده برود: 

 »تقوای ابوذر باالترازهمۀ صحابۀ من است.

این عمل پیرامربرر)ص( نشران مریردهردکره درسرپرردن 
امورمملکتی شایستگی تخصصی ودان  مربوط آن نسبت به ترقروا 
وپرهیزکاری اولیت داده میشود. حتی درمیان قوم بنی اسررائریرل 
برتردازمرروسری)ع( خررداونردمرتررترال طرالروت راپرادشراه آنرهررا 
مقررکردباوجوداینکه پیامبری درمریران آنرهرانریرزبرود، وعرلرت 
آنراخداوند) ( درفزونی علم)علم مملکت داری( وسالمتی جسرم 

 طالوت میداند.
َُكُ ا  «قسمت دوم این آیۀ مبارکه َذا َحََكُُْت بَْْيَ النَّاِس َأ  ََتْ

ِ
َوا

هم وظیفۀ زعیم انتخاب شده وهم وظیفۀ ملت درانرترخراب  »ِبلعدل
زعیم رامتین میسازدکه زعیم منتخب درحکم وفررمرانر  ومرلرت 
درانتخاب زعیم عادل باشند. کلمۀ تَحْکُمُوا درین بخ  آیه بشردت 
خاصی ذکرشده و امرمطلق است. پیامبرگرامی)ص( میفرمایدکره 

و  »کار ی  روزۀ پادشاه عادل برابربه شصت سال عبادت است.«
متیاراصلی درحکومت تطبیق عدالت میباشد. زیبایی لطیفی دریرن 

است که دربرگیرنردۀ فررد فررد ازجرامرتره بَْْيَ النَّاِس آیۀ مبارکۀ 
 صرفنظر ازتتلقات جنسی، مذهبی، لسانی می باشد .

جالب اینست که یکی ازسرکرده های طالبان، ذبریرح اهلل 
حکومت  «مجاهد درمصاحبه اش بای  ژورنالیست خارجی گفت:

طالبان دموکراسی نخواهد بود، زیرا بتضی ازاساسات دموکراسری 
متضاد بااسالم است. مثال دردموکراسی حاکرمریرت مرردم اسرت 

این گفترۀ او تراجرایری یر   »ودراسالم حاکمیت خدا وقرآن.
حقیقت است که حکومت طالبان دمروکرراسری نریرسرت برلرکره 
اتوکراسی و مطلق التنانی است، حکرومرتری کره براارادۀ مرردم 
مخالفت داردوی  گروهی در قدرت است کره نره ترنرهرامرردم 

 آنهاراانتخاب نکرده بلکه مردم مخالف آنهاست.  
درحقیقت حکومت طالبان ی  حاکمیت اجنبی است کره 
 باالی مردم تحمیل شده اند. به انتخاب وارادۀ مردم نه، بلکه با 

% درخراک ۱٥زورجنگ وتفنگ بوجودآمده و خرود طرالربران 
 پاکستان نشو ونمووپرورش یافته اند وبرای مردم ما بیگانه هستند.
این سرکردۀ طالبان به این عقیده است کره امرور مرردم 
نبایدازطرف خودمردم اداره شود بلکه خداوند) ( بایدبیاید وآنرا 
اداره کند ! ذبیح اهلل مجاهد که پرورش یافتۀ مردارس انرترحراری 
پاکستانی است هنوزهم در  اللت ماقبل اسالم قرراردارد وهرنروز 
ندانسته که خداوندمتتال نه تنهاادارۀ اموردنیروی بشرر رابردسرت 
خودبشر داده، بلکه ازمیان بشر ازنفس خودشان پیامبران و رسوالن  
خودرا هم انتخاب نموده تاپیام وهدایات او رابره بشرریرت ابرالغ 
نمایند. همۀ رسوالن و انبیایی که مبتوث شده اند بشربودند وحتی 
خداوند به محمد)ص( میگویدکه درامور بامردم مشوره کن، وبراز 
خودانسان رادر روی زمین خلیفۀ خودساخت. برعکس عقیدۀ ایرن 
سرکردۀ طالبان، هرگز بادموکراسی مغایرت نداردو آن اساسراتری 
که دموکراسی بروی آنهابنایافته است، قرنها قبل پریر  ازترولرد 
دموکراسی، توس  اسالم بنیانگذاری وعر ه شده بود. مثالآزادی 
بیان، آزادی واحترام به عقاید وپنداشتهای دینی ومذهبی دیگران، 
تتیین زعامت ازجانب مردم، مشوره و رأیگریرری مرردم درامرور 
کشوری، همزیستی مسالمت آمیز با پیروان مذاهب دیگر، احتررام 
ومتاونت همجواری، منع تبتیض نژادی، مذمرت برردگری وبررده 
داری، حق زندگی ومهاجرت، تساوی حقوق مرد وزن درکسرب 
تحصیل، اشتغال، اعطای حق مدنی، ازدوا  وطالق ومیراث بررای 
زن، تمجید از مقام زن و مرادر، آزادی زن ازیروغ مرردسراالری 
واعطای حق انسانی او، احترام و اکرام به مقام انسان همره وهرمره 
ازجملۀ ارزشهای واالیی اندکه اسالم برای بشریت عنایت فرموده، 

 ودموکراسی آنهارا جزو خودساخت.
ُلذ َل به تتقیب این آیۀ مبارک، آیۀ  َأِطیُع ا هللَا َوَأِطیذُعذ ا الذرَّ

آمده که اساسی برای ثبات وبقای سیستم دولرتری  َوُأوَِل اَْلْمِر ِمنْذ ْ 
وسیاسی میباشد که هم ملت وهم زعیم منتخب درگفتار وکردار و 
پندارش بطورمطلق ازخدا ورسول  پیروی نماید و مرلرت ازآن 
زعیمی که انتخاب کرده اند)نه ازکسی که به زورقدرت راگرفتره 
باشد(، اطاعت وپیروی کند.  به اساس این آیۀ مبرارکره اطراعرت 
اززعیم انتخاب شده مطلق نیست، درصورتیکه زعریرم مرنرترخرب 
وظایفی راکه به اوتفویض شده به درستی انرجرام نردهرد ویرابره 
امورمردم وکشوردرست وارسی کرده نتواند وعمل و کرردارش 
دور ازعدالت باشد، اطاعت او از ذمۀ ملت نه تنهاساق  میشودبلکره 
حرام نیزمیگردد. ابوبکرصدیق)رض( وقتی بحیث خلیفۀ مسلمریرن 
انتخاب شد، درحضورمردم که تتدادشان خیلی زیادبود، ایستاد شد 
ای  «وخ  مشی خالفت را تشریح کرد ودر بخشی ازآن فررمرود:

مردم تازمانیکه من ازخدا ورسول او پیروی مینمایم ازمن اطراعرت 
کنید واگراز حق وعدالت عدول کردم بااین شمشیرکج مرا راست 

  »کنید وآنگه اطاعتم از ذمۀ شماساق  میشود.

به اساس هدایات قرآنی ودستورپیامبر)ص( شرط اسراسری 
بیتت، انتخاب شخص ازطرف مردم، شناخت کامل از او، حضرور 
فزیکی او درمیان مردم، صحبت وپرس  وپاسخ مستقیم بریرن آن 
شخص ومردم میباشد. حتی دربتضی ازمذاهب نمازجماعرت رابره 
امامت کسی که اهل ونسبت، شخصیت، تقوا وعلم ودانر  اوبره 
مقتدیان ثابت نشده باشد جایز نمیدانند. دراسالم حکرم اسرت ترا 
بیتت واطاعت، امامت وخالفت باید روشن وشفاف درحضرورعرام 

 مردم بدون پرده داریهاصورت گیرد. 
اگرزعیم ی  کشوربخصوص ی  کشوراسالمی تروسر  
مردم انتخاب نشود، آن شخص زعیم نه ، بلکره شرخرص غراصرب 
وجابر و مخالف ارادۀ مردم است که اطاعت از او ناروا وحتی گناه 
است. ازدیدقرآن شریف درآن جامته ایکه زعیم با زور وظلم باالی 
مسلمانان بدون ر ایت شان تحمیل گردد، اگراهل آن جامته برای 
ازبین بردن آن شخص ظالم قیام ننماید وشرای  ظالمانره زنردگری 
رابهبود نبخشند، خداوندنصرت ورحمت خود را شامرل حرال آن 
جامته نمی نماید وحالت زندگی آنهارا تغییرنمی دهرد وظرلرم را 

 ازباالی آنهابرطرف نمی کند.
حکومت طالبان ازدیدگاه اسالم و دموکراسی وهر میرثراق 
مدنی واجتماعی، ی  حکومت غیرمشروع وغیراسالمی بوده، هیچ 
نوع مشروعیت قانونی نداشته وی  سیستم استبردادی وجرابررانره 
است که به زورجنگ وتفنگ برمردم ما تحرمریرل شرده، کشرور 
ومردم مارابخاطر فشارآوردن برجامتۀ جهانی جرهرت زدودن نرام 

 آنهااز لستهای سیاه تروریستی، گروگان گرفته اند. 
این رژیمی قرون وسطایی عرقربرگررا،  ردترمردن،  رد 
ارزشهای انسانی،  دتتلیم وتربیه و فرهنگ انسانی میباشد. طالبران 
ورژیم آنها هرگز ازمردم مانمایندگی کرده نمی توانند. اینهابررای 
مردم وکشورما بیگانه اند، قاتلین فرزندان وطن اند. همین اکرنرون 
هزار هاهزار نه بلکه ملیونهاهموطن ما، مادران وپردران درسروگ 
فرزندان شان اندکه طالبان آنهاراکه ازوطن وناموس وطرن خرود 
دفاع مینمودند شهید ساخته اند، وطن مارا ویران وهزاران خانرواده 

 را دربدر وبی خانمان کرده اند. 
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/ رمرز -مهمان رب التزت، و ماه هم، ماه خدا و پرفیض و برکت ،
برترازفهم وگمان أست خدا مى  -ها در رمضان أست خدا مى داند 

لیله القدرهمان أسرت  -هر شبى توبه کنیم از گنه پاک شویم -داند
روزه ات  -گر نباشدهمه اعضاى تو تسلریرم خردا -خدا مى داند

صرفه نان است خدا مى داند. چون این ماه رستگارى و پررهریرز 
ماه بررکرت ز  -گارى أست ماه پر از طاعات و عبادات و برکت. 

تبری  بره  -صوت خوش قرآن و آذان مى آید -آسمان مى آید 
 -سالمم بر تو اى ماه شریف و ماه بى هرمرترا -مومنین عاشق پیشه 

درودم برتو اى ماه عزیزخالق یکتا، صبح نشراط دم زد، فریرض 
سحرمبارک/ عی  صبوح مستان )مشتاقان(، بریکدیگر مربرارک/ 
عید گشاد ابرو، بربست رخت روزه/این را حضر خجستره ، آنررا 

و اصطالح دیگر هم که دهه اول رمضان المربرارک  -سفر مبارک 
دهه گران ، دهه دیگرش را دهه خزان ، و دهه اخیر اش را هم دهه 

ولى رمضان پاینده و باقى أست واین انسانهاست که براهرر  -پران 
 رمضان سالى ازعمر پربار شان کم مى شود . 

ناگفته نماند که امسال نظر به تقویم چینایى را سال پلنرگ 
مى دانند و سال قبل هم سال کاو بود . تقویم چینریرزى از زمران 
ایوان تسنگ و از مرحله هاى چین باستان که سر نخ آن حتى قررن 

کره بره  wuها قبل از میالد در وقتى که سلسله امپراطورى وهو 
منصوب دانسته مى شود و بره آن تراهریرچرو  Hanسلسله هان 
taichu  گفته میشود که دراصل همان جرنرتررى چریرنرایرى را

بازگومیکند که ملتها ى بیدار و پرکار و پر قدامت و با ستانرى از 
این تقویم استفاده مى نمایند در هر سال در تقویم مرذکرور اسرم 
ی  حیوان بکار برده مى شود مثال ی  چند سال قبل سال اش را 
سال اژدها مسما نموده بودند و براى دوازده ماه در هر ماه نام   را 
بکار مى بردند و ارزیابى شان طورى أست که شخصیت هرر کره 
وابسته به ماه تولد که در آن بدنیا آمده مى براشرد فرر را سرال 
گوسفند را به بتضى خطاب مى شود که آدم گوسفندى أست و یا 
بر باالى مردم گوسفندى گرگان حکومت مى کند هر چرنرد ایرن 
گفته را حاال به چرچیل بر چسپ زده اند : ملتى گوسفندى سرزوار 
حکومت گرگان است ( و یا در سال مار و اژدها گفته شرده برود 
 -تصادفأبسا ازدیکتاتوران زمانه هم در همان ماه تولد شده بودنرد 
به قول حضرت موالنای بلخ ، من همیشه موالنای بلخ مرى نرویسرم 
ودر زبان گفتارى و نوشتارى به آن مى پردازم ، زیرا کسانى که به 
زادگاه خداوندگار بلخ حضرت وقتى نمى گذارند و بیشترر روى. 
خاستگاه موالنا ، و همین طور آرامگاه موالنا ترکیز مریرنرمرایرنرد 
ونسبت به زادگاه و بلخ حتى رومى را ترجیح مى دهند ، حترى بره 
کسانى مثل من قابل بر تاییدن نیست که بتضى ها نام شان رارومى 
مانده اند و یا چند نفر ) جوینده ( نام ها اسرم عرزیرزان شران را 

 صرف و فق  تنها رومى مانده اند . 
یکى از مسولیت هاى والدین ماندن نام درست بر سر اوالد 
أست تا اوالد که کالن مى شود از نام اش پیشمان نشود و در صدد 
تغیر نام خود نبرآیید و من در ان باره ها هم در مطبوعات نوشته ام 
و همه در برنامه هاى سه ساعته تلویزونى ام دریچه سخن برار هرا 
گفتیم ، افضل نام ها عبدالرحمن و عبداهلل أست اما حاال یگانى بره 
قول شرین گل پرسوز سوزى مى مانند که خارجه یى رقم باشد و 
به ترتیب مى خواهند از نافهمى در زندگى بسوزاندش و یا کسانى 
که سر چند اوالدکه نمى پاید تولد مى شد اسم اش را ) ببرانرى و 
بوبانى ( مى مانند ، گذشته از اینکه پسته گل ولد بادام گرل و یرا 
قیسى گل بنت انار گل ، و ازاین مثالها زیاد است که من روى آن 
مسایل زیاد ترکیز داشته ام خوب از گپ گپ برخاست ومیخیرزد 

 و من دراین باره باز هم خواهم نوشت . 
ازحاشیه به متن مى آییرم بره شرتررمروالنرای برلرخ کره 

برا یرار  -درباالتذکار نمودم : بادشمن تو ، چرا یار بسیار نشست 
 -پرهیز از آن گلى ، که با خار نشسرت -نشایدت ، دگر بار نشست

/ و یا براز هرم فررمروده -بگریز از آن مگس ، که بر مار نشست 
یرکرى  -عجب دنیا عجب سودا عرجرب شرور -خداوند گار بلخ ؛

 -عجب حاکم عجب رعیت دریرغرأ  -مسکین یکى ظالم یکى زور
به همه حال اصطالحات و  رب  -یکى فاسد یکى نادان یکى کور

المثل هاى زیادى أست که منجمان و سیاسیون و اهل قلم و خررد 
وهمه نخبگان از آن استفاده مى نمایند و خوب است کره دوسرت 
گرامى و دانشمندم جناب داکتر عنایت اهلل شهرانى مرجرمروع از 
 رب المثل ها که بیشتر از هشت هزار  رب االرمرثرل مریرشرود. 
دری  کتاب ارزشمند چاپ نموده اند و من در آن کرتراب شران 
تقریظ نوشته ام و چنانچه اوشان براى چند کتاب من تقریظ هراى 
علمى نوشته اند که از اوشان و همه اهرل مرطربروعرات و کرافره 
روشنفکران و همه نخبه گان که در ایرن دهرهراى کراروخردمرت 
درمطبوعات، اینحانب ازلطفها محبتهاى خالصانه و صادقرانره شران 
مستفید بودیم و هستم که خداوند  زندگان شان را بره پرنراه و 
عصمت و حفظ و عزت خود داشته باشد و آنرانرى شران کره بره 
رحمت حق پیوسته اند روح هاى شان همواره شاد باد و جنات نتیم 

 مکان شان باد . 
بر مى گردم به مو وع نوروز و تقویم چریرنرایرى و یرا 
چینیزى. چند سال قبل سال گاو بود و امسال سال ببر أست و همین 
 طور یکى از سالهاى پسین سال موش بود و سالهاى که به مثابه سال 

 شمال کالیفورنیا                        مشتاق احمد کریم نورى

 کتاب جدیدم انتشار یافت
 به سلسله نوشته هاى بقیه دار این قلم 

 »پاسداشت زبان مادرى و حرمت فرهنگ ها «
عنوان  »نگرشى برنگارش هاى نگارنده در جریده امید«

کتاب جدیدم با اهتمام محترم محمد قوى کوشان چاپ شده و در 
بنگاه نشراتى آل پرینت در ورجینیا که به مدیریت آقاى فرشید 
فتالیت دارد از چاپ بر آمده وبه خدمت مشتاقان علم و دان  و 
مطالته پیشک  گردیده که ذریتتأ و وسیلتأ از همه اساتیدگرانمایه 
وپرمایه که درحصه چاپ این کتاب همکارى صادقانه نموده 
اندویابالطف و محبتها تقریظ هاى عالمانه نوشته اند از صمیم قلب 
ابراز سپاس وامتنان مى نمایم نخبگان و روشنفکرانى که تقریظ 
هایى با خامه هاى پربار شان لطف و محبت فرموده اند جناب 
داکتر عنایت اهلل شهرانى استاددانشگاه کابل و رئیس اتحادیه 
اتحادیه سرتاسرى هنرمندان افغانستان ، جناب داکتر غالم محمد 
دستگیر مبتکر و اولین رئیس اتحادیه داکتران افغان در ایا الت 
متحده، جناب محمد قوى کوشان مدیر مسؤول جریده وزین امید 
و مطبوعاتى سابقه دارافغانستان، جناب هنرساالر استاد عزیزاهلل 
هدف استاد تیاتر و هنرمند توانا و برازنده تیاتر و سینما کشور ، 
جناب بابا جان امان المل  جالله ، قلم بدست سابقه دار و همکار 
ارزنده ما در مطبوعات ، جناب قا ى محمد شریف صالح سابق 
رئیس دیوان جزأوالیت کابل واستادکدرقضأ، جناب حضرت 
استادشاه آقا مجددى، متین تدریسى وسرپرست وزارت متارف 
کشور، جناب سید آقا هنرى مطبوعاتى سابقه دار ونویسنده با 
سب  منحصر بفرد، جناب ذبیح اهلل امانیارهنرمندوژورنالست سابقه 
دار، جناب انجنیر عبدالخالق روکى شخصیت اجتماعى و فرهنگى 
و انسان متحد و متتهد به همبستگى ملى، هکذا ممکن این کتاب از 
اولین هاى باشد که ی  تتداد از بانوان برازنده و ورزیده کشور 
نیز قلمفرسایى نمودند و تقریظ هاى نوشته اند ، محترمه خانم 
حنیفه جان فریور شاعر و نویسنده و مدیر مسؤل ماهنامه پیام روز 
، محترمه نذیره جان کریمى خبرنگار ارزنده و مشهور ، محترمه 
خانم عادله جان ادیم هنرمند برجسته و موفق سینماکشور ، محترمه 
خانم ژیال جان راتب نصرتى خانم نخبه و روشنفکر ، محترمه خانم 
مریم جان سلیمان خانم روشنفکر و نخبه ، محترمه خانم صالحه جان 
یوسفى متلمه سابقه دار متارف ، البته از عزیزانى که تقریظ هاى 
نوشته بودندو بتد ازبسته بندى کتاب واصل شده أست انشا اهلل در 
کتاب دیگرم به چاپ می رسد بخیر، که ی  گیتى ممنون و 
مشکور از لطف مرحمت و محبت همه شان، و دیروز جناب 
کوشان مژده تبریکى چاپ کتاب را که در ورجنیا از مطبته گرفته 
بودند برایم احوال دادند که من از اوشان و محترمه داکتر ثمیله 
کوشان هم ابراز ممنونیت مى نمایم که براى چاپ این اثر   علمى 
کوش  و زحمات زیاد را متقبل شدند که تن هاى شریف همه شان 
 که لطف ها و مهربانی ها داشته اند . الهى به طبیبان نیازمند مباد . 
هر چند کتاب تا تحریر این نوشته بمن نرسیده ، و ممکن 
در نوشته هاى بتدى بتد از وصول کتاب چیزى هاى در آن باره 
خواهم نوشت از هزینه چاپ کتاب و اینکه همان طوریکه تیل و 
در مجموع روغنیات و خوراکه باب و همه چیز هر روز رو به 
گرانى شده أست همان طور کاغذ و هزینه هرشى روبه قیمت شدن 
روان است ودلیل آنراهم بیشترسرجنگ روسیه و اوکراین مى 
اندازند که در باره این جنگ و علت و انگیزه آن و همین طور 
سقوط جمهوریت و تخلیه صفر سازى نیرو هاى ناتو از افغانستان و 
آمدن امارت اسالمى ، و اینکه جهان با ی  دپلماسى نادرست و 
عدم مدیریت کارأ در لبه پرتگاه و احتمال جنگ جهانى 
دیگرقرارگرفته ، ومن در برنامه هاى سه ساعته تلویزونى دریچه 
سخن مفصل در باره این مو وعات صحبت نموده ام و به دوام 
این مو وعات و هکذا راجع به کتاب و بسا مسایل فتلى جهانى 

 بتدأ در این سلسله نوشته هایم انشا اهلل خواهم پرداخت.
این نوشته را بتد از نوروز و درین ماه مبارک رمضان 
مبارک مینویسم ماه مبارک که با دهه هاى رحمت و مغفرت و 
نجات از آت  دوز  همراه است دعا مى کنیم که به برکت این 
ماه غفران و شکران و به تتبیرى بهار دلها ، خداوند  رحم و 
روشنى خود را شامل حال و احوال وطن و جهان بسازد. و خیر 
همگانى را در پی  داشته باشد . و همان طوریکه همه روزه داران 
مهمان خداوند منان هستند همه مشتاقانه طبق فرموده الهى که اى 
مردم خوشحالى کنید و حرمت گزارى داشته باشید تا رستگار 
شوید و در روز رستاخیز جواز صراط را بدست آورید و دعا نمایم 
که خداوند   , آن قدم و یا قدم هاى پر لغزش را که سوى شر 
روان اند هدایت فرماید، و قدم هاى لغزنده را تخفیف دهد و هر 
که شر خود را باز داردخداوند خشم خود را از آن بر دارد. و هر 
که ظلم و ستم روا مى دارد خداوند  جزا اش را بدهد و بستر 
 عدالت را پهن کند واقتا رمز و رموز در صیام نهفته أست . و همه 

  

./ یا ۹۱۱٦و  ۹۱80. ۹۱٧1میالدى،  ۹۱٦3موش ثبت و راجستر 
 سال گوسفند و بز و با بر سال اسبابا مثال و ویژه گى هاى آن. 

. و ۹۱83، ۹۱٦8مثال سال شادى و ویژه گى آن سهالهاى 
 ۹۱۱0،  ۹۱81،  ۹۱٧3. / ۹۱٥8/ و یا سال سگ سالهاى - 1330
بود. که  ۹۱8۹. و ۹۱٦۱/ و یا سال مرغ و یا خروس -133٦. 

ویژگى هاى هر حیوان، از نگاه شوخى و فادارىً. و همین طور 
. با ویژه هاى خرد قدرتمند و خردمند/ ۹۱٧٦. ۹۱٦0سال اژدهها 
 ۹۱۱3و همین طور سال اسب  13۹0،  133۹. ۹۱٧٧سال مار / 
و بدین ترتیب سال خرم و نیکو ، و یا سال و ماه نا خرم را  1331

به ارزیابى مى نمایند و یا سال ببر که امسال أست // نوروز را 
به مثابه ی  نما وممتد کتله وسیع  13۹3سازمان ملل متحد از سال 

از ملت هاى که در حدود چهار صد میلیون از نوروز باستان تحلیل 
و تبجیل مى نمایند مجمع عمومى سازمان ملل متحد در شأن و 
چهارمین جنرال اسامبله اش که بتد از ظهر روز شنبه بیست سوم 

میالدى در نیویارک تشکیل جلسه نمود که  133۱فبرورى سال 
نوروز را با اتفاق آرا به تصویب رساندندو به حیث یکى از 
مناسبت هاى بزرگ جهانى که یکى از میراث هاى بزرگ فرهنگى 
متنوى بشرى پنداشته مى شود و براى تسامع و تساهل الگو مى 
شود و بخ  بزرگ از جغرافیا را در نقشه هستى احتوا مى کند 
یتنى ازمناطق بالقان ومنطقه دریاى سیاه قفقازآسیاى میانه خاور 
میانه و تا ترکیه و دهلى و بنگله دی  و آذربایجان جشن گرفته 
مى شود درهیچ نقطه از گیتى نوروز نا شناخته نیست و در هیچ 
جاى کره خاکى نیست که بخاطرنوروز ) هفت میوه ( صرف نشود 
و سبزى چلو. نوروز ى طبخ نگردد و رسم و روا  نوروزى انجام 
نگردد . یادم أست که این پیشنهاد مبنى بر رسمیت شناسى نوروز. 
از طرف نماینده دایمى کشور آذربایجان مطرح شده بود و اینکه 
بتضى ها این کار مربوط خود شان مى دانند که کار انان بوده ولى 
در نتیجه کار مشترک همگانى قلمرو حوزه نوروزى بوجود آمده 

از آن  -، که قدامت و سر نخ نوروز پیروز به هزارن سال مى رسد
 -بما میراث مانده جشن نوروز -سال و از آن ماه و از آن روز

نوروز خوشى هستى است که سبزه هاى ترد زندگى به لطف نور 
در آرزوى فردا هاى سرشت از پاکى و صفا قد مى کشد نوروز 

 باستان و سال نو خورشیدى مبارکباد !
ودست دشمنان نوروزى ازدست درازى به این همبستگى 
حهانى کوتاه باد. براى ما و خانواده و دوستان و عزیزان و 
همکاران این نوروز و رمضان و این عید ستید فطر بى حضور پدر 
گرامى و بزرگمرد براى همه کسانى که با اوشان شناخت و مترفت 
داشتند واقتا دشوار و طافت فرسا است . بزرگمرد که در نوروز ها 
و رمضان ها افطار ها سحر ها و اعیاد به ناز و عزت با همه بودند ، 
این اولین نوروز و رمضان و عید  أست که به خواب ابدى 
فرورفته وچاره نیست به جز اینکه گفت که اناهلل مع صابرین 
خداوند  با صابران است این بخ  را در این ماه مبارک رمضان و 
در آستانه عید ستید فطر واولین رمضان وعیدبدون حضورپدر)عید 
بى پدر( بزرگمرد برومند اندیشمند دانشمند ارزشمند خردمند 
شکوهمند و فروغمند جنت مکان الحا  پاسوال قومندان امنیه 
مرحوم مغفور نورالدین خان نورى شخصیت چند بتدى قهرمان 
ش  ساله ورزش دوش در افغانستان و صاخب قلم مربى آگاه مدیر 
مدبر صاحب منصب با دسپلین قومندان پولیس حاذق و خادم مردم 
انسان نهایت مهربان متدین صادق به دین وطن دوستان همکاران و 
همه هموطنان و داراى صله رحم شفقت به ابناى بشر و دهها نیکو 
صفاتى دیگر ، امروز که به تصویر هاى زیبا و به آن خنده هاى 
مقبول و تبسم هاى ملیح و منحصر به فرد تان پدر جان که نگاه مى 
کردم با خود مى گفتم اى کاش پدر جان عزیز این فوتوهاى 
قشنگ وباوقار وپرازتمکین و مملوازخوبیهاى بى شمارى که 

پدر عزیز/ به  -داشتید نفس میکشیدند. با خودمیگریستم و میگفتم 
 -دل ترا مى خواهد  -چه مشغول کنم دیده و دل را که هنوز 

  -دیده ترا مى جوید
بلى مطالتین گرانقدر و گرانسنگ سوم فبرورى بزرگترین 
تکیه گاه هیرو و الگوی زندگیم را از دست دادم غم و فقدان 
بزرگمرد که نه تنها فرزندان و نواسه ها خانم مهربان شان که 
 ( 8ا افه ازپنجاه سال راباهم بامنتهاى حرمت واستقامت محبت)ص
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 اهل ریا   با نمراز رالّین و    کین نمازم را میامیز ای خدا
بیم از پراگندگی و ناسازگاری به ویژه در کارهرای مرهرم 
پاسبانی و نگهبانی ناموس میهن و حق شهروندی ازدستبرد دشرمرن 

وهمپایه ی پاسبانی  برابر مهم است که خداى پاک سهمگین و چنان
 از باور دینی و راه و روش پیامبر اکرم قرار داده است.

أَقِیمُوا الدِّینَ واَل  ....» فرماید: مى ۹0درسوره شورى، آیه 
در آن ترفررقره ایرجراد  ؛ )...دین را برپا دارید و(1)«تَتَفَرَّقُوا...

ناسرازگراری را در ردیرف  ٦٥نکنید...(ودرآیه سوره انتام، آیه 
هرا قررار داده  هاى آسمانى وزلزلره شکنجه و دشواری وآذرخ 

قُلْ هُوَ الْقادِرُ عَلى أَنْ یَبْتَثَ عَرلَریْرکُرمْ » فرماید: است، آنجا که مى
عَذاباً مِنْ فَوْقِکُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِکُمْ أَوْ یَلْبِسَکُمْ شرِریَرتراً وَیُرذِیرقَ 

؛ )بگو: اوقادراست که ازباال یا اززیرپاى (2)«بَتْضَکُمْ بَأْسَ بَتْض...
هاى پراکنده شمرارا  شما، عذابى بر شما فرستد، یا به صورت دسته

با هم بیامیزد، وطتم جنگ )واختالف( رابهری  شمرابره وسریرلره 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْرلِ اهللِ » درآیۀ دیگر می فرماید: دیگرى بچشاند. و
وهمه باهم یکجابه رسن)ریسمان(خداچرنرگ )«جَمِیتاً واَل تَفَرَّقُو ...

زنیدوپراگنده مشوید( اگرمسلمانان همه بگونۀ همگانی به ریسمران 
خداکه قرآن مجیداست چنگ زنندبه کم  ویراری هرمردیرگرر 

 می یابیم. ازافتادن درگودالهای بدبختی وتباهی رهایی
واَل تَرکُرونُروا » سوره آل عمران می فرمایرد: ۹30در آیه 

مرانرنرد  )و »( 0کَالَّذِینَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَتْدِ ما جا َهُمُ الْبَیِّناتُ)
ناسازگاری کردند، )آن هرم(  کسانى نباشید که پراکنده شدند و

نیز در  هاى روشن )پروردگار( به آنان رسید(و که نشانه پس از آن
وَأَنَّ هذا صِراطی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِرتُروهُ » فرمود: ۹٥0سوره انتام، آیه 

واَل تَتَّبِتُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُرمْ بِرهِ لَرتَرلَّرکُرمْ 
های  )این راه راست من است، از آن پیروی کنید! و از راه «تَتَّقُونَ

سازد! این  پراکنده پیروی نکنید، که شما را از طریق حق، دور می
کرنرد، شرایرد  چیزی است که خداوند شما را به آن سفرارش مری

 پرهیزگاری پیشه کنید!(
 حضرت حافظ )رح( پند و اندرز ژرفی دارد:

 پیران سخن به تجربه گفتند، گفتمت
 هان ای پسر که پیر شوی، پند گوش کن!

 و حضرت ابوالمتانی بیدل )رح( می فرماید:
 یکدست خودسرانند خُرد و بزرگ دنیا، 

 کرد، سگ هم مرس ندارد خرگرفسارگم 
راز و رمز پیروزی های کاروان مقاومت گران نخستین به  

رهبری آمرصاحب شهید)رح( قهرمان ملی افغانستان و پایان دهنده 
خرد و بزرگ هم شهروندان افغانستانی در  جنگ سرد این بود که 

ی  راه باهم برادر و برابر گرد آورد باخردمندی و اندشره ورزی 
 دیوهای سر  و سیاه را از پا درآوردند.

اکنون مقاومتگران جوان همه آگاه و کار کشته کارزارها 
ارتشی جناب  -جوان آگاه و کارفهم سیاسی به رهبری خردمندانه 

احمد مستود جبهه مقاومت ملی افغانستان را به پا ایستاده نموده اند 
باید و شاید همه اقوام باهم برابر و برادر ی  دست و در ی  راه 
برای آزادی تام و تمام همه شهروندان افغانستان این کارون را بره 

 سرمنزل مقصود برسانیم.
 با این بیت حضرت صائب )رح( این نامه را پایان می بخشم

 از عصا در عهد پیری، کم نشد گمراهیم
 پای دیگر، بهر لغزیدن به دست آمد مرا ! /

 برخ دوم دور اول ...
اکتوبر طالبان جهاد )طالب ظالم نمیداند که جهاد چه وظریرفرۀ  1۱

مقدس است که در مقابل مسلمانان متصوم مجاز نیست( را عرلریره 
دوستم اعالن میدارند, یکروز بتد طالبران برادغریرس را بردسرت 
میآورند.دوم نوامبر ی  طیارۀ جنگی دوستم کابل را بمباران کرد 

 اما طالبان آنرا درکوهدامن سرنگون ساختند.
نوامبر طالبان پس از تسل  کابل صدها نفر تاج  وپنجشیرری  ۹3

را به قندهار انتقال دادند تا احتماأل در آینده از این اشخاص حریرن 
نفر نظرر بره دوام  ٥3333نوامبر   ۹۹تبادلۀ اسرا استفاده نمایند. 

جنگها از بادغیس بطرف قلتۀ نو بحرکت افتادند, چه ظلرمری کره 
مردم را ازخانه ومل  ایشان مجبور به ترک نمودند، عملیست نرا 

  ۹8بخشودنی. 

و اسرترالرف را  -کلکان -نوامبر طالبان در جنگهای شمال، گلدره
یکی بتد دیگر بدست آورده جانب قره باغ به پی  درحرکت خود 

نوامبر ی  طیارۀ جت جنگی دوستم که ی  پایره  11دوام دادند, 
ستنگر را نقل میداد در والیت بادغیس توس  طالبان سرقروط داده 

دسرمربرر  8دسمبر طالبان والیت بادغیس را تصرف کردند,  ٦شد.
شرکت هوائی آریانا که بتصرف طالبان درآمده برود پرروازهرای 

هرات و پاکستان شروع کرد درین  -جالل آباد -خود را به قندهار
و یر  طریرارۀ  ٧1٧زمان شرکت آریانا چهار طیارۀ بوئیرنرگ 

 توپولف داشت./ )باقی دارد(.
************ 

 ...نقش نورالمشایخ 
متفقاً آن را امضا کردند وتاکید گردیدکه زمانی که هرسه آنرهرا 
داخل شهرکابل شدند، آن وقت مو وع انتخاب پادشاه به مشورت 

 بزرگان همه اقوام صورت گیرد. 
در عین زمان روسای قبایرل دیرگررهرم آمرادگری شران 
راابرازکردند و جنگ با دولت حبیب اهلل کلکانری آغرازگرردیرد. 
همزمان شاه ولی خان به کم  قوای سمت جنوبی داخرل کرابرل 
شده قصرشاهی را محاصره کرد وقوای حبیب اهلل کلکانی مجبرور 

 به فرار گردید. /)دنباله دارد(
 ...حکومت طالبان 

به هرطرف پراکنده شد. بود. درآن حملۀ انتحاری حیواناتی چرون 
 خر، اسپ قاطر و اشتر نیز کشته شدند. 

طالبان اخیراً اظهارنمودند که طی بیسرت سرال گرذشرتره 
پنجهزارویکصد حملۀ انتحاری راموفقانه انجام داده اندکره اکرثرر 
مردم بیگناه رابقتل رسانده اند. افرادی که برای حملرۀ انرترحراری 
آموزش میبینند عمدتاً فرزندان کسانی اندکه ازفقر و بریرچرارگری 
توان اعاشه واباتۀ آنهارا ندارند وآنهارا درخردسال به طالبان تسلیرم 
مینمایند وطالبان درمدارس انتحاری پاکستان آنهرارا شرسرترشروی 
مغزی کرده، انتحاری تربیه می نمایند. مالهبت اهلل لتنه اهلل عرلریره 
یگانه سرکردۀ طالبان است که فرزندش انتحاری تربیه شرده برود. 
فرزندان سایرسرکردگان طالب کورس های انتحاری رانرخروانرده 
اند، اکثراً درمکاتب خصوصی پاکسرترانری درس خروانرده انرد. 
انتحاری فق  ازمیان مردم مهاجر بسیارنادار و بیچاره گرفته میشود 
و پدران ومادران شان را با حور وغلمان جنت برازی مریردهرنرد!/ 

 )ادامه دارد( 
 ...کتاب جدیدم 

و صداقت و پر از وفا دارى و اخالص سپرى کردند و تا دم مرگ 
پدرم ، مادر جان در کنار شان قرار داشت با اغترنرام از فررصرت 
شایان یاد آورى مى دانم که تا از همه خرواهرران و بررادران و 
عروسان و دامادان و نواسه ها و اوالد هایم که صمیمانه در خدمت 
شان قرار داشتند جا دارد از یکای  شان ابراز امتنران و شرکرران 
نمایم مادر جان متلمه صاحبه بى بى حاجى محترمه هماجان نرورى 
همواره صادقانه واخالصمندانه درکنارشوهرشان قرارداشتندواقرترا 
در حصه همه شان منحیث ی  روز نامه نگار وطن به حکم وجدان 
باید گفت که این زو  مهربان و من با سن و سالم ا افه از پنرجراه 
سال به مثابه فرزند بزرگ شان صادقانه بگویم که من حترى برراى 
یکروز و ی  لحظه هم ندیده ام که حتى تون صداى شان درمقابل 
همدیگرشأن بلندباشدچه رسدبه قهروغضب بودن ، با منتهاى عزت 
و محبت و صداقت مسیر زندگى را دنیال کردند امروز که به مادر 
جان نگاه مى کردم و همراى شان صحبت مرى نرمرودم دیرده و 
فهمیده مى شد که فقدان همسر و همدم ا افه از نیرم قررنره اش 
باالی  چه تأثیر بزرگ داشته هر چند کوش  مى نماید که باعرث 
تقویه روحى ما و دیگر خواهران و برادانم باشد و خداوند   سایه 
مادر جان را از سرفامیل ماکم نکند و سالمتى کامرل را بررایشران 
ارزانى داشته باشد تا در خال   ایجاد شده فقدان ولى خانواده ما ، 
به. خانواده قوت قلب و نیرو و مورال ببخشد چون : غم مرگ پدر 

پردر  -جگر مى سوزد و دردى کمى نیست  -کوچ  غنى نیست 
کره برى او زنردگرى جرز مراترمرى  -زیبا گل باغ وجود است 

تیشه یى  -نیست .بلى ! پدر آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل 
 -همى گفتم که پدر از برم رفرت  -بود که شد باعث ویرانى من 
مرا گر دولت عالم ببخشند برابرر بره  -جمال سایه او از سرم رفت 

 نگاه پدرم نیست . / 

 قصۀ تلخ دانشگاه های افغانستان
وبیر   شود، همه کم گی امروزۀ بشر دیده می تحوالتی که در زنده
 دستاورد دانشگاه است.

دانشگاه بود که پای بشر را به فضا باز کرد و حرکرت بره 
سوی دیگر کرات منظومه شمسی ما را آسان ساخرت، و ایرنر  

های کاینات را برای چشم و گروش مرا  رود تا دورترین کرانه می
 پذیر کند. دسترس

ای متفاوت دارد.  دانشگاه در کشورهای جهان سوم اما قصه
ها را به  های عاشق سلطه سیاسی دانشگاه های قدرت و گروه دستگاه

سنگرگاه اعتقادات ایدیولوژی  خود تبدیل کردند تا اندیشریردن 
از میان برداشته شود و دانستن ناممکن گردد. آنان با تحمیل فضای 

شران ترهری  ها را از روح اصریرل بسته و سرکوب اندیشه، دانشگاه
اش  توان جنازه جان تبدیل کردند که تنها می ساخته و به جسدی بی

ها  رغم محرومیت هم نهاد دانشگاه علی ها حمل کرد. با این را بر شانه
های تحمیل شده پلی برای وصل شدن به جهان امرروز  و محدودیت

بوده است و کارنامه آن در مقایسه با نهادهای کالسی  آموزشری 
 سزاوار دفاع و تمجید است.

اند  آموزش قرون وسطایی، از نوعی که طالبان تجربه کرده
کردند، دانشگراه را دشرمرن خرود  و کشیشان در اروپا تجربه می

پندارد و با آزادی اندیشه سر جنگ دارد؛ زیرا دانشگاه هماننرد  می
های قرون وسطی نیست که کارش پاسداری از توهمات  آموزشگاه

گاه  های کاهنان باشد. آموزش قرون وسطایی هیچ کشیشان و انگاره
ای تولید نکرده است؛ زیررا از اسراس  به کشفی نرسیده و اندیشه

اش نرهرادیرنره  خود سترون است. آموزشگاهی که ماموریت اصلی
کردن غرور کاذب و توهم دانایی است، آن هم دانایی درباره همه 
چیز، چه نسبتی دارد با توا ع علمی، اعتراف به ندانستن و ترالش 

ناک برای یافتن و فراگرفتن، که تار و پود کار دانشگاهی را  عط 
دهد؟ دانشگاه همیشه در این دیار غریب بوده اسرت و  تشکیل می
تر از هر زمان دیگر است؛ زیرا کسانی کره دشرمرن  اکنون غریب

انرد اکرنرون برر  آزادی اندیشه و مخالف سرسخت نهاد دانشرگراه
انرد. آنران ترا  سرنوشت آن تسل  یافته و پا بر گلوی آن نرهراده
زار تروهرمرات  خشکاندن کامل این چمن و تبدیل آن بره شروره

ایدیولوژی  خود به پی  خواهندتاخت. آنان همه توان خودرابره 
کار خواهند بست تا کار دانشگاه ترویج شِبه علم باشد، نره عرلرم، 

هابه آن جهل مرکب میگفترنرد. درایرن روزهرا  چیزیکه درگذشته
شنویم: اسرترادان  های افغانستان می های تلخ فراوانی ازدانشگاه قصه

ورزیده یکی پس ازدیگری کو  میکنند، آنان که امکان مهاجرت 
ندارند،زیرفشارونظارت هستند، دختران وپسرران براهرراس قردم 

دارند و محی  دانشگاهی دیگررجرایری بررای پررسریردن و  برمی
ای ومردنریرت  فکرکردن نیست. دانشگاه به جوالنگاه عناصرعقرده

گرردان درآمرده  ستیزتبدیل شده واین شهردان  به تسخیر بیرابران 
است. درروایتی آمده است که ازپیامبراسالم پرسیده شد: قیرامرت 

لوچانِ بررهرنرۀ  کی برپا خواهد شد؟ او پاسخ داد: آن گاه که پای
درازی  کشری و دسرت گرسنۀ گوسفندچران در شهرها به گرردن

 پردازند./

 ...هم میهنان سیاستگر  
عطا ز ایزد، مر پیر و جوان راسمع و بصر و ذوق و شم و حس، که 

ز ره چشرم و  -ز نایافتن ، خیر امان رادیدن  بَدو یافت جوینده، 
ز ره گوش بوی از ره بینی، چو مزه کام و زبان را پنجرم  -شنیدن 

بساوش که بدانی نرمی و درشتی چو ز خرز، خرار  -ز ره دست 
خالن رامحسوس بود هرچه در این پنج حس: آیدمحسوس مر ایرن 

بدان بر تو گشایرنرد ترا   متقول جز آن رااین پنج دَرِعلم ، -را دان
 هنر و عیب جهان را./ -بازشناسی 

ازراهزنان حواس   راه تودل داند! دل راشرنراس  دُورشو،
 )حضرت نظامی )رح(.

حضرت موالنای بلخ)رح( درداستان کَر)نراشرنروا(کره بره 
دیدارهمسایه بیمار خوی  رفته بود )پی  از رفتن باخود سنرجر  
های در گفت و شنود که من چگویم و پاسخ اوچنین خواهد بود و 

و بررآورد   در پایان همه اش ناپسند ازآب درآمد( در باره سنج 
 چنین می فرماید: های اشتباه انسانی 

 آمد اندر هر نمازی اهدنا      ازبرای چارۀ این خوف ها


