
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

طالبان را  9111شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال “  
سشال  02گروهی متشکل از هشت شورشی اعالم کرد و بیش  از 
 است که یک گروه منزوی در سراسر جهان بوده است.

طالبان در زمان حکومت قبلی خود در افغانستان در دهشه 
تنها توسط سه کشور پاکستان، عربستان سعودی و امارات  9112

 متحده عربی به رسمیت شناخته شدند.
اداره تحقیقات فدرال ایاالت متحده )اف بی آی( پس از  

انتصاب وی به عنوان سرپرست وزارت داخله طشالشبشان، پشادا  
میلیشون دالر بشه  5اطالعاتی را که منجر به دستگیری وی شود از 

 میلیون دالر افزای  داده است. 92
در وب سایت پلیس فدرال آمریکا، سراج الدین حقانی بشه 

 معرفی شده است. »تروریست بین المللی«عنوان 
سراج الدین حقانی وزیر داخله در یک سخنرانی در یشک 

نفر از اعضای گروه او،  9252تنها «راهپیمایی در قندهار گفت: 
شبکه حقانی طالبان، در یک و نیم دهه گذشته حمالت انشتشحشاری 

 بی بی سی فارسی.»انجام داده اند.
چه معجزه ای رخ داد که سازمان ملل متحد شرق و غشرب 
تال  می کند این گروه تروریستی را به عنوان رهشبشر سشیشاسشی 

 افغانستان به رسمیت بشناسد؟
 با چه استدالل و منطقی؟

من و همسرم چهار فرزند و سه نوه خود را بزرگ کردیشم 
ماهگی، جنین در رحم مادر به یک  1و این تجربه را داریم که: در 

انسان تمام عیار تبدیل می شود و یکی از بارزترین تغییراتی که در 
ماهگی در مرحله رشد نوزاد رخ می دهد، درک مفهوم  92حدود 

است. این مهارت کودک را قادر می سازد تا بفهمد  «ثبات اشیا»
که حتی اگر اسباب بازی را نبیند یا صدای شخصی را نشنود، بشاز 
هم وجود دارد. نوزادان کوچکتر از قانون "خارج از دید. خشارج 
از ذهن" پیروی می کنند، به این معنی که فکر می کننشد چشیشزی 

 وجود ندارد که نتوانند ببینند.
ماهه حتی زمانی که مشادر  پشس از  92اما یک نوزاد 

گذاشتن او در گهواره اتاق را ترک می کند، متوجه می شود که 
مادر  آنجاست. درک مفهوم پایداری اشیا باعث ایجاد اضطراب 

می دانم بایشد «جدایی می شود، یعنی کودک متوجه می شود که 
بازی هایی  .»اینجا باشی، اما احساس می کنم مرا ترک کرده ای

مانند بازی کودکانه پنهان شدن و دیدن، عالوه بر تقویشت درک 
طول عمر جسم، این گونه احساسات را برای نوزاد لذت بخ  و 
شادی بخ  می کند. این نظر توسط متخصصان اطفال نیز تشایشیشد 

 شده است.
ماه است که نتوانسته انشد  92این تروریست ها نزدیک به 

از حالت بربریت و وحشی گری بیرون بیایند و به جهانیان نششان 
دهند که اصالح شده اند و به انسان، کرامت انسانی، آزادی های 
فردی و اجتماعی به ویژه احترام به زن اعتقاد دارند. و بشه یشک 
انسان متمدن نزدیکتر شده انشد. روز بشه روز وحششی تشر و 
 جنایتکارتر شده اند و مقید به هیچ وسیله انسانی و قانونی نیستند!

اما شگفتی من این است: کشورهای متمدن و حامیشان و  
پیشتازانی که با طبل و شیپور خود را متمدن و دموکراتشیشک بشه 
جهان اعالم می کنند. و چرا آنها برای به قدرت رسیدن طشالشبشان 
تروریست در افغانستان به هر وسیله ممکن مانند حامشد کشرزی و 

 غنی احمدزی مبارزه می کنند؟
در پایان، رباعی از شاعر بزرگ پارسی زبان عبدالقادربیدل 

 دهلوی را برایتان ترجمه می کنم :
 هردیده که عبرتی نگیرد کوراست    

 هرشهدکه لذتی نه بخشد شور است
 رختی که تغییرنه پزیرد کفن است    

 آن خانه که تبدیل نشیابدگوراست
 این هم مطلب دوم که به عرض می رسانم :

 (8)ص سرباز گم نام                   
 

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

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

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

چاپ شده، عالقمندان ودوستان کتاب غرض 
 خریدکتابها به نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل ادرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   
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 ای بار خــــدای کردگارم             من فــضل تــــرا سپاس دارم

 زیرا که به روزگار پیری            جز شکر تو نیست غمگسارم

 ناصر خسرو بلخی

 کانادا                                     استاد محمد محق 

 کندک انتحاری طالبان ؛ 
 ازخشونت تاکتیکی تاخشونت استراتژیک 

بار دیروز این گشروه  سیطره طالبان بر کشور نه پرونده خون
طلبانه امشروز آن را، و ایشجشاد  کند و نه سرشت جنگ را عوض می

های بارز آن است. شماری از ناظشران  کندک انتحاری یکی از نشانه
کردند که اگر یک گروه شورشی، حتشا بشا پشیشششیشنشه  تصور می

داری وادار   تروریستی، به حکومت دست یابد، الزامات حکومت
خواهد کرد تا ماهیت  را متناسب با نق  و جایگاه جدید  متحول 

 گرداند. 
کنند که در چنین مسشیشری در  طالبان در ظاهر وانمود می

اند و در برابر افکار عمومی داخل و خارج تضرع دارند که  حرکت
یافته بنگرند؛ اما  آنان را در نق  گروهی اصالح شده و تغییر ماهیت

دانند که از تغییر ماهیت در عمل تا تغییر در ادعشا و سشخشن،  همه می
آنان حتا اگر اراده به تغییر داششتشه بشاششنشد،  ای بسیار است.  فاصله
صورت رادیکال در پی  بگیرند.  توانند چنین تغییر مسیری را به نمی

شود  ای دیده نمی ای از چنین اراده این در حالی است که هیچ نشانه
خواهند هم از مزایای جنشگ و  دهد که می شان نشان می و عملکرد

شورشگری سود ببرند و هم از مزایای بشرخشورداری از دولشتشی 
 متعارف.

های متعارف در دنیا دارای پولیس و اردو هستند کشه  دولت
مطابق با قانون، وظیفه یکی حفظ امنیت شهروندان در درون مرزها 

گشان از  و وظیفه دیگری دفاع از کشور در صورت تجاوز بیگشانشه
بیرون مرزها است. ایجاد کندک انتحاری در اردو امشا بشدعشتشی 

پیشینه و ناسازگار با ضوابط متعارف دستگاه نظامی دولتی است و  بی
 آورد که چه هدفی در پس آن قرار دارد؟  این پرس  را در پی می

دانیم که آماده کردن کسی برای عملیات انشتشحشاری،  ما می
کاری آسان نیست، بلکه نیاز به قرار دادن وی در ششرایشط روانشی 
مانند  ویژه با مغزشویی مستمر دارد تا فردی سالم را به بیماری ربات

تبدیل کند. عملیات انتحاری اساساً برای اعمال تروریستی طراحشی 
شده است و وجود چنین نهادی در درون ارت  یک کشور، ترور و 

برگ  و کند و با شاخ انتحار را وارد بدنه یک سیستم نظامی دولتی می
تواند تبدیل به الگوی تمام سیستشم نشظشامشی  دینی دادن به آن، می

 کشور شود.
انشد و تشنشهشا  المللی از کشور رفته اکنون که نیروهای بین

کیش  مشانشده اسشت، کشه  وطن و هم های هم مخالفت برخی گروه
وگو و تفاهم حل کرد، چشه  توان مشکل خود را با آنان با گفت می

رسشد کشه  ماند؟ به نظر می توجیهی برای ایجاد کندک انتحاری می
ای، با الهام گرفتن از القاعده و  ای و فرامنطقه های منطقه بلندپروازی

گیرد که این  جا قوت می داع ، انگیزه آن باشد. این احتمال از این
داری چیزی برای عرضه کشردن نشدارد؛  گروه در عرصه حکومت

باور است و حشتشا  داری مدرن بیگانه و به آن بی زیرا با مبانی دولت
ا  را هم داشته باشد، دستاوردهایی نخواهد داششت کشه  اگر اراده

هشای  رضایت عمومی را در پی بیاورد؛ ولی برعکس، در عشرصشه
تواند از آن طریق هم بشه  جنگ و خشونت تجربه کافی دارد و می

گشیشری  سیاسی از کشورهای دیگر بپردازد و هشم بشاج  گیری باج
های خود تنها وانهاده  اقتصادی. اکنون که مردم افغانستان با نگرانی

کم این را بداند که با سیاست این گروه مبنی  اند، دنیا باید دست شده
رویه مدارس دینی در سرتاسر کشور، کندک انتحاری  بر افزای  بی

اردوی انتحاری و سپس به دولتی انتحشاری  تدریج به قول تواند به می
متحول شود که کار  صدور فرهنگ انتحاری به دیگر کششورهشا 
باشد. گروهی که کار  را با انتحار به پی  برده و از آن نشتشیشجشه 
دلخواه  را گرفته است، آن را از سطح تاکتیک به سطح استراتژی 

چه طالبان، القاعده و داعش  را در مشیشان  ارتقا خواهد داد. آن
 کند، فرهنگ انتحار است. های اسالم سیاسی برجسته می گروه

 مقالۀ دوم جناب استاد محق دراین شماره
تناقض در تفکرسیاسی طالبان،قریشی 

 نبودن امیرالمومنین
 تفکر سیاسی طالبان همیشه محل پرس  بود و پیوسته گفته 

 فریمونت ، کالیفورنیا                     محمد طاها کوشان

پرسشی از رهبران ناتو، چین، روسیه 
 و بریتانیا

 آیا هنوز ولع شما برای خونریزی افغانهافروکش نکرده است؟
الزم به ذکراست که : نسل جدید دانشمندان  ) پی  ازهمه

و روشنفکران آگاه افغانستان تنها به یک جمشهشوری فشدرال و 
دموکراسی واقعی بسنده می کنند و نه چیز دیگر. تا ده نسل دیگر 

 برای رسیدن به این آرمان واال می ایستند و می جنگند.(
************* 

شد که این گروه مانیفیست مشخصی برای دولتشداری نشدارد.  می
اخیرا کتابی به زبان عربی از سوی این گروه به نشر رسیده که بشه 
دست قاضی القضات کنونی آن، به نگار  در آمده است به نام: 
االمارۀ اإلسالمیة و نظامها. این کتاب که گویا مورد تاییشد امشیشر 

عیار از انشدیششه  ای تمام المومنین این گروه نیز قرار گرفته، نمونه
بسته از گذشتگان است، کشه  روی چشم و گو  سلفی، یعنی دنباله

از میان آرای آنان هر چه را مطابق سلیقه طالبان یافته اسشت، بشه 
ای التقاطی برگزیده است، بدون هیچ گونه نظر مستقلشی از  شیوه

خود. وی در این کتاب گاهی به مذهب حنفی، گاهی به آرای اهل 
حدیث، گاهی به ترمینالوژی تکفیری سید قطب و مشودودی در 

های کنونی دنیا، و گاهی  باره جاهلی خواندن جهان امروز و نظام
شود. این کتاب که از  به عملکرد خلفای اموی و عباسی متوسل می

سوی باالترین مرجع علمی این گروه صادر شده اسشت، سشنشدی 
های قرون، و ناتشوانشی  معتبر از بند ماندن تفکر آن در پشت گردنه

در عبور به روزگار کنونی است، که هم سطح علمی پایین رهبشران 
عیار شان به عصر  گذارد و هم جهل تمام این گروه را به نمای  می
 حاضر و مقتضیات آن را.

های موجود در کار این گروه بشه  برای نشان دادن تناقض
های اهلیت برای منصب امیر المومنین را  ذکر یک نمونه که شرط
کنیم. قاضی القضات طالبان با نقل قول  بیان داشته است بسنده می

از گذشتگان و با آوردن سه حدیث از صحیح بخاری، هفتمین شرط 
را قریشی بودن دانسته است. وی در توضیح حکمت قریشی بودن 

واجب «کند:  امیر المومنین این نظر شاه ولی اهلل دهلوی را نقل می
است که خلیفه از کسانی باشد که مردم از اطاعت وی سر نپیچند 
به خاطر نسَب و حسَب پرشکوه ، زیرا کسی که چنان نسشَشبشی 

شمارند، و واجب است از مشیشان  ندارد مردم خوار و حقیر  می
کسانی باشد که به ریاست و بلندی جایگاه شان معروف باشنشد، و 

ها را داششتشه  اندازی جنگ قوم او تجربه گردآوردن مردان و راه
باشد، و نیز نیرومند باشد تا به حمایت و نصرت وی کمر بسته، و 

های خود را نثار کند.. و همه این امور یشکشجشا  به دفاع از او جان
گرد نیامده است مگر در قری ، به ویژه پس از بعثت پیامبر اسشالم 

 »)ص( که کار قری  با او بلندی گرفت.
فکر او، این  طبق دیدگاه نویسنده این کتاب و مالهای هم

احادیث پس از قرآن در باالترین مرتبه اعتبار قرار دارد. حال ایشن 
آید که آیا امیر المومنین کنونی قریشی اسشت؟  پرس  به میان می

اگر قریشی نیست چگونه اهلیت قرار گرفتن در این منصب را پیدا 
کرده است؟ هنگامی که مردم را به اجرای احادیث ضعیف ملزم و 

کنند، چرا خود اشان احادیث متفق علشیشه را نشادیشده  مجبور می
 گیرند؟ می

طبیعی است که از منظر عقالنیت معاصر، تعیین معیارهشای 
الزم برای رهبری جامعه کار قانون، و انتخاب کسی به این منصب 
کار مردم است، و هر شهروندی حق ورود به آن را دارد، بشی 

ای که در جهان امروز  های تباری و پیوندهای قبیله التفاتی به ریشه
های  رود. البته در گذشته نیز جریان سخیف و نابخردانه به شمار می

انشد.  گرا در تاریخ اسالم به قریشی بودن حاکمان باور نداشته عقل
اما سخن بر سر این است که اگر طالبان تا سطح رهبری ششان از 

های خود رهایی نداشته باشند، مردمان گرفتشار در  چنگ تناقض 
 چنگ آنان چگونه راهی به رهایی پیدا خواهند کرد؟! /

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

چگونه می توان این وضعیت را بهبود داد و به حق تعیین سرنوشت 
 رسید و سرنوشت ملت پارسی زبان را تعیین کرد؟

هایی اسشت  ها هر چه باشد، برآیند پاسخ  پاسخِ این پرس 
بر می آیشد. خشردورزی ”  خردورزی پارسی زبانانه“ که از فرایند 

چپ و راست توانایی پاسخگویی به این پرس  های ژرف ایشن 
 جغرافیا را ندارند.

نخستین گام برای رسیدن به ،،رؤیای ملی پارسی زبانان،، 
عبور از و نه گفتن به ،،رؤیای ملی پشتو زبانان،، است. در غیر آن 
ما زندانی آن رویاهای جعلی خواهیم ماند و نسل اندر نسل، بشرای 

سال اخشیشر  952تحقق آن رؤیا کار خواهیم کرد، چیزی که در 
 تحقق یافته است.

  خردورزی پارسی زبانانه مجموعه تامالتی است که بشرای
 رؤیای ملی پارسی زبانان می اندیشد.

 اداره : این بحث روشنگرانه با مقالۀ ذیل پی گیری می شود :
 انواع افغان زدگی / پشتون زدگی

 نوشته: دکتر م باختریان - فیاض بهرمان نجیمی توسط:
در پاره پیشین از خردورزی های پارسی زبانانه ، پششتشون 
زدگی شرح شد، ویژگی های عمده آن توضیح شد. در این پاره از 
خردورزی های پارسی زبانانه انواع پشتون زدگی/ افغان زدگی یا 

 پشتون زدگی/ افغان خویی را شرح می کنیم.
. افغان زدگی اسطوره ای : یک بخشی از ذهن انسان به 9

موضوعات انتزاعی اختصاص دارد. انسان هر قدر مادی اندی  نیز 
باشد، از اسطوره ها رهایی ندارد و با اسطوره ها هویت خویشتن را 

 می سازد.
پشتون زدگی اسطوره ای این است که ذهنت مشمشلشو از 
اسطوره های جعلی پشتونی یا افغانی باشد. مانند امشیشر کشرور، 
میرویس نیکه، احمدشاه بابا و ... و با این اسطوره ها برایت هویت 

 اسطوره ای ذهنی بسازی.
. پشتون زدگی تاریخی: انسان یگانه موجشود تشاریشخشی 0
. انسان بدون تاریخ وجود ندارد . انسان می تواند تاریخ  جهان است

. افغانزدگی تاریخی در واقع مسشخ تشاریشخ   مسخ شده داشته باشد
واقعی سرزمین باختریان/خراسان است. اگر به این باور باشی کشه 

” تجاوز کرده بودنشد. عشرب هشا بشر ”  افغانستان“یونانی ها به 
بود )در کتابی ” افغان“تجاوز کرده بودند. امام ابوحنیفه ” افغانستان

که در زمان اشرف غنی از طریق وزارت ارشاد و اوقاف نشر شده 
بود، امام ابوحنیفه را افغان معرفی کرده است(. ابومسلم خراسانی 
افغان بود. باور داشته باشی که پادشاهی احمدخان یا مشیشرویشس 

. باور داشته باشی که پادشاهان پششتشون  خان، افتخارات تو است
، یک افغان زده  خوانده شده به دروغ درهندجز افتخارات توست

تاریخی هستی و دچار بیماری هویتی بنام پشتون زدگی تشاریشخشی 
 هستی.

1 . افغان زدگی ملی: ملت یک امر مدرن است و متعلق به  
عصر دولت ملت . یک ملت به اساس جغرافیای مشخص و قرارداد 

 اجتماعی شکل می گیرد .
احمد “افغان زدگی ملی این است که احمد خان ابدالی را 

بگویی و از این طریق قبیله خودششوی و او را مشوسشس ” شاه بابا
بدانی، یعنی ملت سازی میهنت را بنام یک خان ظالشم ” ملت افغان“ 

و جنایتکار وتباه کننده اقوام بلوچ، تاجیک و اوزبیک و هشزاره 
بدانی. در حالیکه عصر او عصر رعیت بود و حتی او مفهوم ملشت 
را نشنیده بود و نخوانده بود. پشتون زدگی ملی ایشن اسشت کشه 

” افشغشانشی“ معرفی کنی و خشود را ”  افغان“هویت ملی خود را 
نیز بشماری، بشاز هشم ”  افغانستانی“بشماری، حتی اگر خویشتن را 

 یک افغان زده و پشتون زده هستی.
. پشتون خویی فرهنگی: فرهنگ داشته های مشعشنشوی 0

انسان های یک سرزمین است. هرگاه به عادت ها و عشرف هشای 
. اگشر بشه  باورمند باشی، تو یک پشتون خو هستی”  پشتون والی“ 
که جاهالنه است، باورمند باشی، یک افشغشان خشو ” ننگ افغانی“ 

باورمند باشی، یک افغان خو هستی ”  غیرت افغانی“هستی، اگر به 
” جرگه و جرگه گی و لویه جرگشه“ که یک بیماری است. اگر به 

به مثابه راه حل باورمند باشی، یک افغان زده فرهنگی سشیشاسشی 
 هستی.

. افغان زدگی جیوپولیتیکی: تمدن ها و فرهنگ هشا در 5
جغرافیا های سیاسی رشد می کنند و بالنده می ششونشد.اگشر بشه 

” لر او بر افغانستان یا لوی پشتونستان/ پشتشونسشتشان“جیوپولیتیک 
باورمندباشی، یک بیماری افغانزدگی جیوپولیتیکشی داری. اگشر 

افغانستان است، مسشخ ” رود آمو تا رود سند“باورمند باشی که از 
 فکری جیوپولیتیکی شده ای.

. افغان زدگی نمادین یا نام شناسانه: اسم یا نام اسشاس ۶
فرهنگ سازی است. انسان ها با نام یکدیگر خود را تاریخ خود را 
و فرهنگ خود را می شناسند. نام های اصلی و نام هشای جشعشلشی 

. نام ها اختصاص به اشیا و اشخاص ویژه دارند. نام ها   وجود دارد
به ویژه نام های جغرافیایی تاریخمند هستند و تاریخ تحول خاص 

 بر  ” افغانستان“خود را دارند . اگر باورمند باشی که نام جعلی 

 فیاض بهرمان نجیمی
 رؤیایِ ملّیِ پارسی زبانان باختریان

 (9)خردورزی های پارسی زبانانه 
مردمانِ )اقوام( پارسی زبان، برای قرار گرفتن در کشنشار 
توان  یکدیگر بی  از هرچیز نیازمند رؤیایی مشترک هستند که می

نام نهشاد. هشدف از  »رؤیایِ ملّیِ پارسی زبانان باختریان«آن را 
باختریان جغرافیای سیاسی ای است که تمدن باختری / باکتریا در 
دوران پی  از اسالم در آن بالیده بود و در دوران سشاسشانشیشان و 
ورود اسالم نام نامی خراسان بر آن نشست و تمشدن خشراسشانشی 

توسط ائشتشالف ”  افغانستان“مسلمانی را آفرید، امروزه نام جعلی 
 پشتون/افغان بر آن تحمیل شده است.-استبداد انگلیس  –استعمار 

رؤیای ملی پارسی زبانان باختریان، رؤیایی اسشت کشه 
تمامی آرزوهای تحقق نیافتة آنهابرای سرزمین شان درآن متبشلشور 

شود. این رؤیازمانی میتواند تحقق پیدا کند که زبان فارسی در  می
آن محور همبستگی قرار گیرد و تک تک اقوام پارسی زبان رابشه 

 هم پیوند زند وبرای آنها رؤیا وآرمان تولید کند.
این رؤیا برای آنکه تنها رؤیای من، تو و او نباشد،بلشکشه 
رؤیای همة مردمانی باشد که در طول تاریخ با زبان فارسی زیسته 
اند، کتاب خوانده اند و نوشته اند و با این زبان زندگی خشود را 
معنا کرده اند و زندگی روزمره خود را فردا کرده اند و به امروز 

 رسیده اند، باید بر اشتراکات بنا شود و تکیه کند.
اقوام فارسی زبان مانند تاجیکان، هزاره ها، ایمشاق هشا، 
عرب ها، ترکان فارسی گوی، سادات و ... ده ها اشتراک دارند، 
اما این زبان فارسی است که گرانیگاه اشتراک و همبستگی آن ها 
را تمثیل می کند و حافظه مشترک تاریخی برای آن ها شکل مشی 

 دهد.
های این اقوام مانند محل زیست، شکشل چشهشره،  تفاوت

هویت های محلی اگرچه ارزشمند، زیبا و قابل احترامند امّا اگشر 
یا رؤیایی مشترک به وحدت نرسند، من، تو و او،   در مفهوم، نقطه

توان بر اساس آنها آیندۀ جمعشی زیشبشا در  ما نخواهیم شد و نمی
 جغرافیای مستقل با سبک زندگی هم زیستی همکارانه را رقم زد.

بیانیه حق تعیین سرنوشت پارسشی «در اندیشه نویسندگان 
شده، همین رؤیایِ مشتشرک اسشت؛ و  تصور گم »زبانان باختریان

ای بهتر برای ما پارسی زبانان باختری از  گام اوّل رسیدن به آینده
همه اقوام، مشخص کردن این رؤیا، سخن گفتن از نسبت شرایشط 
گشاه  کنونی سیاست با آن، واکاویدن دالیل دوری ما از آن و آن

 رسیدن به راهکارهایی برای تحقق آن رؤیاست.
جنب  حق تعیین سرنوشت زبان فارسی را به مثابه هویشت 
سیاسی مطرح می کند و برای ایجاد رؤیای ملی پارسی زبشانشان ، 
 هویت های سیاسی قومی را در درون هویت ارزشمند می سازد.

زبان فارسی تمدن آفرین است و تمدن بزرگتریشن چشار 
چوب هویتی است و کالن ترین سطح هویت مشی بشاششد. زبشان 
فارسی می تواند پشتیبانی تاریخی، فرهنگی و تمدنی را برایشمشان 
پارسی زبانان ایجاد کند و برای پارسی زبانان هویت ملی ششکشل 

 دهد.
جنب  تعیین حق سرنوشت به این باور است که پشارسشی 
زبانان با پشتیبانه تاریخی بزرگی که دارند، باید تمثیل حقیقی یک 
ملت را داشته باشند و نه تمثیل محض ادبیات پارسی و عرفشان و 
تصوف، بلکه هویت سیاسی آنان به عنوان ملت پارسی زبشان ، از 
یک سو بر این ادبیات سترگ استوار شود و از سوی دیگر نگهبان 

 این ادبیات سترگ باشد.
بیانیه راهبردی حق تعیین سرنوشت پارسی زبانان باختریان 
پیشنهادی برای تفکر در باره رؤیایِ ملّی ما پارسی زبانشان اسشت. 

های زیبای پشارسشی   رؤیایی که حول آن تمامی تکثّرها و تفاوت
کثشرت «زبانان به وحدت تبدیل خواهد شد و همان اصل عرفانی 

 عرفان پارسی را تحقق می بخشد. »در وحدت
پی  از هر چیز نیازمند  »رویایِ ملّیِ پارسی زبانان«تحقق 

 گویی به پرس  های ستُرگ و بنیادین است: پاسخ
 زبان پارسی چیست؟

 پارسی زبانان باختری کی ها هستند؟
 وضعیت موجود پارسی زبانان چگونه است؟

این وضعیت نتیجة اثرچه عواملی تاریخی، جغرافیایشی و 
 است؟

 توان برای آن طرح مطلوب ارائه کرد؟ چگونه می
 دشمن اصلی که به میان آورنده این وضعیت کی است؟ 

جغرافیای باختریان یا خراسان نام زیبنده است، و آن را افتخار و 
 نماد هویت خود بدانی، دچار بیماری افغان زدگی شده ای.

اگر نام های نمادین جعلی مانند پیغله ماللی، نازو انا و ... 
قهرمانان تاریخی تو باشند و به آن ها افتخار کنی، یک پشتون زده 

یشا ”  بریالشی“ نمادین و نام شناسانه هستی. اگر نامت یا تخلص ات 
بود، بدانی که دچار افغان ” افغانیار“یا ” افغان زاده“و یا ” توریالی“

 زدگی هستی.
. افغان زدگی / پشتون زدگی زبانی: زبان هرکس معرف ۷

و نمایانگر هویت اوست. گویندگان یک زبان نام زبان خشود را 
. اگر بپذیری که نام زبان ایران و   تعیین می کنند، نه کسانی دیگر

، یک افشغشان زده ” دری“است و نان زبان ما ” فارسی“تاجیکستان 
زبانی هستی. در حالیکه استادان زبان شناس دانشکده زبان فارسشی 
دانشگاه کابل در برابر تمامی فشار ها و جعلیات ایستادگی کردند 

 است.” فارسی دری“و گفتند نام زبان ما 
افغان زدگی / پشتون زدگی زبانی این است که الشقشاب 
فرهنگی سیاسی پشتونی را ، القاب و مصطلحات ملی فکر کشنشی. 
مانند پوهنتون، پوهنزی ) حتی به حروف الفبایت حرف الشفشبشای 
پشتو را بیفزایی: پوهنحی(، پوهنیار، پوهنمل، دگر جنرال، تشورن 

 جنرال و ...
. پشتون زدگی / افغان زدگی هنری: هنر زبان نشمشادیشن 8

هر ملت است. لباس یک بخشی از هنر نمایی ملشت هشاسشت. بشه 
عنوان مثال اگر بپذیری که واسکت چگمه دوزی پشتونی یا گنشد 
افغانی لباس ملی توست، یک پشتون زده هنشری هسشتشی. رقشص 
بخشی دیگری از هنرهای ملی است. اگر اتن پشتونی را رقص ملی 
بدانی، گند افغانی را لباس ملی بدانی. این جنبه هشنشری پششتشون 

 زدگی توست.
. پشتون زدگی زن ستیزانه: زنان رکن اصشلشی تشمشدن 1

هستند. زن ستیزی نمونه پستی بدویت است. پشتون خشویشی زن 
ستیزانه این است که زن را زندانی خانه و نوکر مردان خشانشه و 

 متاعی برای خرید و فرو  بدانی.
: اصل فقه تمدنی است،  . افغان زدگی حقوقی تشریعی92

چون درمدینه ایجاد شده است و مدینه یعنی شهر و تمدن یعنی در 
. حقوق نیز تنظیم زندگی سیاسی مدنشی یشک مشلشت    شهر زیستن

است. پشتون زدگی حقوقی تشریعی این است که پشتونوالشی را 
به عنوان نمونه برقع / چادری را که پشتون   شریعت و قانون بسازی

ها از هند آورده اند، حجاب اسالمی بدانی و در حالیکشه حشجشاب 
قرآنی این نیست، بلکه حجاب قرآنی پوش  فاخشر زن مسشلشمشان 

 است، و چادری دربند کردن یک زن و زنان جامعه است.
پشتون زدگی حقوقی تشریعی این است که بشرای زنشان 
حق تحصیل و کار و سیاست قایل نباشی و او را زندانی خشانشه و 

 کده/ کوچ و ... بدانی .
9 . افغان زدگی هویتی: هویت اصیل یعنی احساس تعلق 9

، هویت جعلی یعنی احساس تعلشق دروغشیشن و  به اصل خویشتن
. افغان زدگی و پشتون خویی هویتشی  مصنوعی، به هویت دیگران

این است که قبول کرده باشی پشتون نام هویتی اقوامی کشه بشه 
زنند ، است و افغان نام هویتی اقوامی کشه بشه  زبان پشتو سخن می

زبان پشتو سخن نمی زنند، می باشد. به این ترتیب هویت پاره شده 
 جعلی پیدا کنی و بیگانه با تاریخ و فرهنگت شوی.

9 . افغان زدگی نژادی: نژاد یکی از دروغ های ساخشتشه 0
استعمار کهن و مدرن تاریخ است که رنگ پوست و قیافه ظاهری 
انسان ها را محور برتری جویی سیاسی ساخته است. پشتون زدگی 
نژادی بدین معناست که دروغ پشتون ها را قبول کنی که تاجیکان 
و پشتون ها از نژاد آریایی هستند و به این ترتیب بر اقوام فارسی 
زبان مانند هزاره و عرب و ترک و... بشرتشری جشویشی نشژادی 
فاشیستی هتلری داشته باشی، در حالیکه اسطوره های پشتونی بشه 

 نژاد سامی بنی اسرائیلی یا عربی بر می گردد.
. پشتون زدگی سیاسی: سیاست یعنی تدبیر امور کشور 91

. سیاست یعنی گرفتن قدرت، افشزایش  قشدرت،   به وسیله قدرت
. افغان زدگی سیاسی این است که پذیرفته باشی که  نمای  قدرت

پشتون ها برادر بزرگ هستند، راس قدرت یعنی ریاست جمهوری 
و تاجداری و پادشاهی از آن آنهاست و بایشد آن هشا قشدرت را 
تقسیم کنند و فارسی زبانان در قاعده هرم قدرت مانند بشردگشان 

 سیاسی باشند.
پشتون زدگی سیاسی این است که رهبر سیاسی ات یشک 
 پشتون باشد، ولو چپ اندی  باشی یا راست اندی  یا ملی اندی .

9 . پشتون زدگی روانی/ ذهنی: آزادگی یا بشردگشی از 0
ذهن انسان شروع می شود. انسان آزاد و مستقل، ذهشن آزاد و 

، انسان برده ، ذهن برده دارد. بی  از یک و نیم قشرن   مستقل دارد
فرهنگ سازی پشتونی باعث پشتون زدگی روانی/ ذهشنشی ششده 
است. افغان زدگی / پشتون زدگی ذهنی/ روانی به این معشنشاسشت 

بدون پشتون هشا ”  که این فکر بردگی در ذهنت ترسیم شده باشد: 
نمی شود و باید با پشتون ها زیست مشترک سیشاسشی داششت و 

 ”. بردگی سیاسی آن ها را قبول کرد
 ( 8. پشتون زدگی راهبردی/آرمانی/رویایی: هر)ص95
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 هفته نامۀ امید  5901شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد ، کولورادو  داکترغالم محمد دستگیر

برخ سوم، دور اول عملگرد های 
 (۱995–500۱طالب ظالم )

 فریشششششاد کز برای خدا می کشند مرا           
 بی هیچ گناه و سهو وخطا می کشند مرا

  پای پششششیاده رفته ام ودرس خوانده ام
 پرسید چرا برای کششی ها می کشند مرا

            اهریمنان دین پُششششر از فششتنه و فساد
 از بهر چه و چون و چشرا می کشند مرا

 سهیال حضرت دوستیار    
جنوری: وزیرپولیس مذهبی امرمعروف و 1: 911۷درسال

نهی منکردرماه مبارک رمضان احکامی را برای خارجی های کابل 
وضع و به نشر سپرد که  به اساس آن خانمها باید درخانه های خود 
باقی بمانند و صرف عذا در محضر عام, اجرای کنسرت موسیقی 
و دعوتها بشمول دعوتهای خصوصی در طول این ماه مشمشنشوع 

جنوری میدان هوائی بگرام و ولسوالی چاریکار بدست 9۶مبیاشد. 
طالبان افتاد مال عمر امر کرد که یکنیم میلیارد افغانی برای غربا و 

جنوری طالبها جبل السراج و گلبهشار را کشه  01نادارها داده شود,
جشنشوری  19درسر راه پنجشیر وسالنگ قرار دارد بدست آوردند, 

طالبان در دره ای غوربند به همکاری اهالی شنشوار وسشیشاه گشرد 
 شهرهای چهارده و باخان را بدست آوردند.

روز وقشت  1فروری مقامات طالبی به ذکورشهرکابل 00
داد تا ری  بگزارند )ال اکراه فی الدین( و شصت زن شهر کابل را 
به علت عدم مراعات احکام اسالمی در مورد پوشیدن لباس مشورد 

 مجارات قرار دادند.
عکس گرفتن اشخاص  -مارچ مقامات طالبی فلمبرداری 8

را منع کرده واردات و صادرات کسیتهای ویدیوئی و ادیشو را 
مارچ انشفشجشار یشک 98برای افغانها و خارجیها ممنوع قرار داد, 

نشفشر را  52ذخیرۀ اسلحه در جوار قوماندانی پولیس جالل آباد 
مارچ مکاتب پسران 01نفر دیگر را مجروح ساخت,  952هالک و 

 مجددأ رسمی آغاز شد.
از افراد طالبان در والیات بشادغشیشس و  0522اپریل،  ۷

اپریل شورای امنیت ملل 9۶فاریاب یر قوای دوستم حمله کردند, 
متحد از جناح های مختلف افغانستان با االخص طالبان تقاضا کرد 
تا دشمنی را کنار گذاشته و به دورمیزمذاکره ومفاهمه برای صلح 

اپریل قوماندان طالب عبدالوحیشداخشطشار  00دورهم جمع شوند, 
میدهد که مجسمه های بزرگ بودا را در بامیان تخریب خشواهشد 

 کرد.
می  طالبان ولسوالی اسمار والیت کنر را که تا هشنشوز  0

تحت ادارۀ حکومت  پریریدنت ربانی یودنشد بشدسشت آوردنشد, 
می طالبان به اهل تشیع شهر کابل اجازه داد تا روز عاشورا را 9۷

می پاکستان و به تعقیب آن عربستان سعشودی و  05تجلیل کنند, 
می امارات متحد عربی حکومت طالبان را برسمیت ششنشاخشت  08

ماه تقریبآ نه ماه بعد از قدرتیشکشه امشریشکشا  0200ولی در سال 
مشی 00برایشان داد هیچ مملکتی آنها را برسمیت نه شناخته است. 
 طالبان وهمدستان شان قندز و بغالن را اشغال کردند.

دوهم جون طالبان سفارت کبرای ایران مقیم کابل را بشه 
 دلیل مداخله به امور داخلی کشور مسدود کرد.

جون یک هلیکوپتر مربوط قوای قوماندان مسعود کشه  ۷
یک اندازه اسلحه و مهمات را از کوالب تاجکستان به پنجششسشر 

جشون بشعشد  99انتقال میداد  تغییر جهت داده به طالبان پیوست,  
نفر طالبان پلخمری به قوای  1222ازجنگهای شدید در پلخمری؛ 

جون مال محشمشد 91حکمتیار که از متحدین طالبان است پیوست. 
غوث وزیر خارجة طالبان درمزار شریف اسیر شد وعبد الشخشلشیشل 

جون ایران سرحد خود 9۷بعوض  وزیرخارجة طالبان مقرر شد, 
جون دونشفشر از 91را با افغانستان دراسالم قلعه مسدود ساخت, 

قوماندان های پشتون مربوط اتحاد که مخالف طالبان میجنگیدند به 
جون جشت  05طالبان پیوست و شهر قندز را تسلیم طالبان کردند. 

نفشر  0های جنگی طالبان شهر تالقان را بمباران کرد که دراثر آن 
جون پشاکسشتشان  12نفررا زخمی ساختند.  90را بقتل رسانیدند و 

 قونسلگری خودرا مجددأ درمزارشریف باز کرد.
دوم جوالی جنگ در اطراف کابل دوام دارد, طشالشبشان  

عفوعمومی را برای همه افغانهای خارج کشور در صورت بازگشت 
افغان از ایشران و 02222بوطن اعالن کرد, در طول ماه جون 

پاکستان بوطن عودت کرده اند, سوم جوالی طالبان برای دوروز 
 02مسلسل  بندیخانة میمنه را که اکثرأ طالبان اند بمبارد کرد که 

نفر دیگر شان زخمی میشود, مال محمد  12نفرشان کشته میشود و 
غوث وزیر خارجه و مال منصور وزبرهوا نوردی طالبان در جملشة 

جوالی نمایندۀ صلیب احمر بین الملشلشی بشا 91محبوسین بودند, 
اسمعیل خان درمحبس طالبان دیدن میکند, ش  روز بعد طشالشبشان 

 ولسوالی امام صاحب را درشمال قندز بتصرف درآورده به 

جوالی مؤسسة عشفشو بشیشن  0۷شیرخان بندر هم دست می آبند.  
( نفر محشبشوسشیشن افشراد 0222المللی اعالن کرد که دو هزار )

غیرنظامی هزاره و تاجک در محبس پلچرخی بحالت رقت بشار در 
 بند نگاه شده اند.

خود  0۷8هفته نامة امید در شماره  911۷در ماه اگست 
طالبان مزارع مشردم را «خبر ذیل را با یک عنوان درشت نشر کرد:

سوخته و با انداختن اجساد گاو ها در چاه های آب آشامشیشدتشی، 
آب را در شمالی مسموم کردند. مرکز پمپ آب را مشنشفشجشر و 

من فرق بین این وحشیان نامسلمان  »منازل رهایی را ماین گذاشتند
 دشمن بشریت و یزیدیان میدان کربال نمی بینم....

اگست ایاالت محدۀ امریکا موقتأ سفارت افغانستان را  90
 درواشنگتن بست تا به طالبان شناسائی رسمی نداده باشد.

دوم سپتمبر ملک فهد پادشاه عربستان سعودی با مال ربانی 
رئیس )به پریزیدنت برهان الدین ربانی کدام ارتباط فامیلی نداشته 

( حکومت طالشبشان در جشده 8مربوط قوم غلجائی کاکرمیباشد
 مالقات میکند, 
سپتمبر وزیرصحت عامة طالبان به شفاخانها امرمیکشنشد  ۶

که بکارخانمهای وظیفه دار شفا خانها خاتمه بخششیشده بشعشوض 
سپتمشبشر  8خانمهای دیگر)طالبی / پاکستاانی( را استخدام کنند, 

قوماندانان حزب اسالمی در قندهار با طالبان یکجا شده بصشوب 
سپتمبر سه پیلوت طیاره هشای جشت  1مزار شریف براه میافتند, 

اتحاد مخالفین طالبان ازمیدان هوائی شبرغان برخاسته و به میشدان 
سپتمبر طالبشان 92هوائی شیندند می نشینند و یه طالبان میپیوندند. 

میدان هوائی مزار شریف را متصرف شده و جنرال دوستشم بشعشد 
سپتمبر طالبان بشه 09ازششماه غیبت مجددأ به مزار شریف میرسد, 

خبر نگاران خارجی ابالغ میدارند که صحبت با زنها و همچشنشیشن 
برداشتن عکس هر ذیروح بشمول انسان و حیوان ممنوع اسشت. در 
اخیر سپتمبر خانم بونینو کمیسار اروپا در امور بششری بشا هشیشأت  
معیتی ا  بکابل امد تا چهل ملیون دالریکه اتحادیه اروپا عاجأل به 
افغانستان داده بود ارزیابی کند اما نظر به اینکه در شفاخانه از یک 
خانم عکس گرفته بود برای دوساعت با همراهان  توقیف گردیشد 
 )فقط حظ میبرند که افغانستان بدنام شود و پاکستانیها خو (.

0 امارت اسشالمشی  «اکتوبر طالبان اسم افغانستان را به  2
اکتوبر رابرت هول )هال( نشمشایشنشدۀ  01تبدیل کرد,  »افغانستان

خاص ملل متحد از وظیفه ا  استعفا میدهد و این وظیفه مؤقتأ به 
االخضر ابراهیمی وزیر اسبق وزارت خارجة الجزایرسپشرده ششد, 

 »ادارۀ پروگرام ملل متحد برای کنترول موادمشخشدر «اکتوبر 00
اعالن کردطالبان تحریرأ موافقه کرده اندکه تمامی حشاصشالت  

consortiuاکتوبر برای  05چرس وخاشخا  راازبین میبرند,  m  

Cen)کنسرسیوم= شراکت چندین کمپنی تشجشارتشی(  tGaz  بشه
عشربسشتشان  Delta Oilدلتا آیل  – ONICاشتراک  کمپنی امریکائی 

Inpexکمپنی های   -سعودی   Itochu کمپنی  –جاپان وHyundai  

پاکستشان و وزارت  Crescent Petroliumکمپنی  –کوریای جنوبی 
کار و پطرول ترکمنستان برای تمدید لولة نفت پشطشرول بشطشول 

کیلومتراز  ۷52کیلومتر بین ترکمستان و پاکستان با عبور  90۷2
خاک افغانستان؛ در عشق آباد ترکمنستان امضا شدکشه ظشرفشیشت 
ساالنة این پایپ الین بیست ملیارد متر مکعب گاز تخمین ششده و 
مصارف آن بالغ بر دوملیارد )بلیون( دالر خواهد بود )تمام ایشن 

 کشتارها فقط برای همین منظور بی بنیاد بود(.
اوایل نوامبر راپور داده شد که طالبان از چهار مشاه بشه 
اینطرف راه مواصالتی به هزاره جات را مسدود کرده اند یخبندی 
و سردی هوا سبب از بین رفتن زراعت درین منطقه شده و مشواد 

نوامبر مشامشوریشنشی کشه دررژیشم  0غذائی رو به کاه  است, 
کمونستی  تحسین نامه و تقدیر نامه گرفته بودند طالبشان از کشار 

تن مشواد  ۶22نوامبر ملل متحد جهت انتقال  91برطرف کردند. 
غذائی مربوط پروگرام غذائی جهان ازجالل آباد به هزاره جات از 
طالبان تقاضا میکند تا سرک عزنی کابل هشزاره جشات را بشاز 
بگزارند؛ طالبان تقاضای ملل متحد را رد کرده پیشنهاد میکند تا از 
راه شمال و میدان هوائی بگرام استفاده کنند,.در مناطق مرکشزی 

نفر بدلیل کمبود مواد غذائی مواجهه به  9۶2222افغانستان تقریبأ 
مرگ نگاشته شده )و این امارت اسالمی نگذاشت انهشا از مشرگ 

نوامبر بیست گور دسته جمشعشی در نشزدیشکشی 9۷نجات یابند(. 
طالب دفن شده کشف گشردیشد,  0222شبرغان که درآن اجساد 

جنرال دوستم مسؤولیت این کشتار را بدو  جنرال ملک حشوالشه 
نوامبر بشعشد  00کرده انتقال اجساد را توسط طیاره اجازه میدهد, 

ازتصرف میمنه توسط قوای دوستم جنرال ملک اوأل به ترکمنستان 
نوامبشر درنشتشیشجشة  05و از آنجا به مشهد ایران بحرکت میافتد, 

میانجیگری ملل متحد طالبان پنج قومانشدان دوسشتشم را دربشدل 
محبوس  902چهارعساکر طالبی آزاد میکنند, درماه اکتوبر دوستم 

نوامبر طالبان در اثشر فششار  0۷طالب را یکجانبه آزاد کرده بود, 
ملل متحد و صلیب احمر به خانمها اجازه میدهند تابه شفاخشانشهشا 
استخدام شوند, طالبها از ایران تقاضا کردند تا جنرال مشلشک را 

 بگناه سهیم شدن وی به قتل عام به افغانستان تسلیم نماید, 

 پروفیسر داکتر ذبیح اهلل التزام 

 نــاکــامــی
 ذاتیکه رفت رفت زمسکین خبرنماند     

 اخالف رااشاره به سمت سفرنماند
 هر رفته رفته است به اقلیم بی نشان     

 مانا که باد بود وزید هیچ اثر نماند
 هستی تمیز دانی و دانا نمی کند         

 جوهرفروش نماند وهم پیله ورنماند
 عمری دویدم هرسوکه باشدجلو روم   

 بختم چو خفته دید قضا و قدرنماند
 آثارطبع ناشدۀ خود به همره برد          

 زاندیشۀ خلیلی دگر مستطر نماند
 صدها خیال منظره منقوش مغز او        

 نقاش چین بمرد ازآن ها خبر نماند
 ازسرزمین مصر زلیخا و یوسفش        

 رفتند و هم کنیزکی درحضر نماند
 هرمز بمرد و تاج مرصع به بادرفت     

 رنگ فصوص ونقره و زر درنظرنماند
 درکلبۀ جدث شده محبوس وبی نصیب    

 قارون ازآن مخازنش گردی ز زرنماند
 حدی نداشت مُلک سلیمان پادشاه    

 اسطوره ماندازآن، پشیزی مگرنماند
 دنیامحیط رسم گذشت است عموم را      

 هیچ حضرتی زجمع رسل)ع( محتضرنماند 
 اینجاگذرگهیست نه الیق به اهتمام  

 هرکسکه دیدم آمدورفت آنقدرنماند
 وضع زمانه را نتوانند دوباره دید      

 روپس نکرد، امیروگداپسنگر نماند
 اززیرخاک بذربزحمت سرش کشید    

 فرجام زیرخاک برفت وثمر نماند
 شد داینسورعصرمسلط برین زمین    

 صرف استخوان چندازآن جانورنماند
 صدها نظام و کره و اجرام آسمان       

 گردیده صدمراتبه زیر وزبر، نماند
 تبدیل شدزمین به میدان حرص و آز   

 الطاف و یا عنایت نسل بشر نماند
 جایع سئوال کرد لب نان ز نانبای        

 آشفته شد خباز به سائل پدر نماند 
 اشرف زبسکه بارتقلب به پشت کرد   

 او را اضافه طاقت و زورکمر نماند
 پت نیست کارفاسداشرف زمحتسب   

 فسق غنیی مختفی دور از نظر نماند
 تزویروکذب وچوروچپق شغل مختصش  

 زان قدوه افتخاربرای پسـر نماند
 ملکم خرابه کرددشمن ویرانگربه چل  

 باالی خشت خشت دگربی پدرنماند
 گامی به پیش رو بــنهیم دو بر قفا  

 درجستجوی فایده صرف ازضررنماند
 تقلیدلهجه بسکه به میهن رواج یافت  

 دیدم دگر نهیق به آواز خـر نماند
 شد ممتلی سراسر کشوربه عیب شر   

 حاجت به شو و فتنۀ دور قمر نماند
 نارگناه ما زند آتش به خشک و تر  

 ایزد ز جرم و جهل بشر بیخبر نماند
 چون کوزۀ دوالب تۀ چرخ بی ثبات  

ــتقر نماند  از ذره تا ستاره یکی مس
 ناکام گشته ایم به سرعت ذبیح مآل  

 میر اجل  به  ما مـــجال ظفر نماند
************ 

یک روز بعد ازین تقاضا راپورتر کمیسشیشون حشقشوق بششر از 
گورهای دسته جمعی دیدن کرد همچنین این راپورتر از آن قریشه 
های گردو نواح مزار شریف دیدن نمود که طالبان افشراد غشیشر 

 نظامی را در خانه هایشان قتل عام کرده بودند. 
 02پنجم دسمبر طالبان یه نزدیکی کشوتشل بشنشگشی در

کیلومتری غرب تالقان به پیشرفتهائی نایل شده اند؛ احمشد ششاه 
مسعود ازاین طریق برای رساندن مواد غذائی و مهمات حربی یشه 

دسمبر هیأت طالبان )پاکستانیها( جهشت  ۶پنجشیر استفاده میکرد, 
مطالعة پروگرام تمدید  پایپالین از ترکمنستان به پاکستان از طریق 
افغانستان با کمپنی اونیکال عازم تکساس امریکا شدند, قبأل هیأت 

Bridasطالبان جهت مذاکره به عین منظور با کمپنی  به ارجنتایشن  
نیز سفرکرده بودند, طالبان به هردو کمپنی یونیکال و بشریشداس 
اجازۀ داده اند تا دفتر نمایندگیهای خود را درکابل افتتاح نمایند, 

9 دسمبر جنگ درجلریزبین طالبان ومخالفین شیعه مذهب ششان  1
دسمبر مشال عشمشر  01کیلومتری شهر کابل درجریان بود,  52در 

رهبر طالبان به تقاضای ملل متحد در مورد رعایت حقوق زنان در 
افغانستان جواب رد داد و گفت که:  هیچ عملی که با اوامر قرآن 
در تضاد باشد اجازه داده نمیشود که بنام حقوق بشر در افغانستان  
انجام داده شود )کا  میدانست که اسالم باحقوق بشروحقوق زن 

دسمبر به منظور صدمه رساندن  بشه پشروگشرام  19شروع شد(, 
غذائی جهان برای مناطق مرکزی افغانستان  طالبان برای دوروزپی 
در پی بامیان را زیر بمباردمان قرار دادند ) این که ظلم اسشت و 

خشوانشده، »ظلم را شرک عظیم «لقمان  19خدواند درسورۀ نمبر 
 (. /)باقی در آینده(.91آیت
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 هامبورگ                                 سیدآقا هنری

 از شوخی های بزرگان
اتاق انتظار دفتر شاه بسیار کالن و روشن بود گشل هشای 
جریبن وبیل در بالکن های آن آویزان و به مقبولی آن می افشزود 

 این بندهء اهلل دو بار آنجا رفته بودم.
روزی استاد سخن خلیلی بزرگ ودانشمند مرحوم سشیشد 
شمس الدین مجروح انتظار دین شاه بودند ناگهان زنبوری سبشزک 
گردن خلیلی راگزیده ومجروح صاحب آنرا دم و دعا کرده بعشدا 

در همین وقت شاه ظاهر بشرای   لعاب دهن خدرا باالی زخم مالیده
مرحوم کهگدای گفته آغاصاحب واستاد داخل بیاینشد   سکرتر 

خلیلی دست  را باالی زنبورگزیدگی گرفته با مجشروح صشاحشب 
داخل اتاق شدند شاه از استاد پرسیده چرا دستت را درگشردتشنشت 
گرفتی استاد جواب داده زنبور سبزک مرا گزید، شاه پشرسشیشده 
داکتر خواستی یا تینچر الکهول زدی خلیلی گفته وال صاحب حاال 
که مرهم زبان سگ ماندیم اگر فایده نکرد پی  داکتر می روم . 
درین حال مجروح صاحب را خنده گرفته ششاه پشرسشیشده چشرا 

گویند ششاه را  آغاصاحب می خندی، وی واقعه را بیان کرده. 
آنقدر خنده برداشته بود که گاهی در یک دیوار دفتر می خشورد 

 گاهی در دیوار دگر !
مرحوم داکترعبدالحکشیشم  91۶5  هنگامی که در سالهای

طبیبی در جاپان سفیر بود، آقای عبدالستار شالیزی دوست ورفیشق 
صمیمی وهم صنفی ا  به شهر توکیو به دیدن وی رفته بود اتفاقا 
همان شب اول طبیبی دردعوتی خبر بود برای شالیشزی صشاحشب 

بیا یک جامیرویم من دعوتم تو هم همراهم بیا در جشواب  گفته 
گفته تو دعوتی نه من طبیبی گفته بود چه فرق میکشنشد دعشوتشی 
بزرگی است چه یک نفر یا دو نفر شالیزی گفته شما دریشی هشای 
دپلماتیک پوشیده ای من چنین لباس با خود نیاورده ام طشبشیشبشی 
گفته دکان های است که دریشی به کرایه میدهند نمبر یشخشن را 
بگو من برایت دریشی می خواهم وفتی دریشی را به تشن گشرده 
گفته ببین بچیم چه خوب درجانم چسب نشسته فقط دریشی خودم 

او کمال دریشی نیست کمال توست کشه   است طبیبی گفته بچیم
 باهمرای  می سازی ! /  درهر قالب که بیفتی

*********** 
مجموع هزینة اقتصادی که برای این آدمکشیهشا، مشردم 

ملیشارد دالشربشرآورد گشردیشده  022ازجیب خودپرداختند بی  از
است. درین ارقام گسیختگی وضع اقتصادی اروپا، تامین زندگشی 
افراد ازکارافتاده و حقوق بازنشستگی آنان به حساب نیامده است. 

 بااین هزینة سرسام آور، چه کارهاکه نمی شدانجام داد.
 9111جنگ بین المللی دوم : جنگ دوم جهانی کشه از

ادامه داشت، شعله های خشودرا تشاهشفشتشاد  9105آغاز وتاپایان
مشلشیشون  15ودوکشورجهان گستر  داد. محصول جنایی آن 

ملون نفرفاقد عضوهای دست وپا وچشم، و ریختشه 02نفرقربانی، 
ملیون جنین و 90ملیون لیترخون خالص به زمین وسقوط  9۷شدن 

 912خرابیهای ناشی ازجنگ غیرازخانه ها واماکن عشمشومشی، 
هزار البراتوار بشود. 8هزاردانشگاه و  ۶هزاردبستان و دبیرستان و

تعدادکسانیکه تنهادر انگلیستان ازچشم های مصنوعی اسشتشفشاده 
کردند بالغ بریک ملیون بود، هم چنانکه دولشت ششوروی پشس 
ازپایان جنگ برای سربازان فاقد پا ازدولت همکار خود)امریکشا( 

 خواست تاچهارملیون پای مصنوعی بسازد . 
هیتلر برافروزندۀ آت  جشنشگ بشاششکشسشت فشجشیشعشی 
روبروگشت و کشورآلمان بی  از ده ملیون نفرقربشانشی وبشیش  
ازهفت ملیون نفربی خانمان ششده وبشیش  از یشک مشلشیشون 
ودوصدهزارتن بمب برروی شهرهای آن ریخته شدو دسشت کشم 

 دوصد وپنجاه هزارنفر درشهرها ازمیان رفتند. 
بعدازجنگ دوم جهانی، سه چهارم مردم برلشیشن رازنشان 
وکودکان بی سرپرست ویک چهارم دیگر راپیرمردان ومعلولشیشن 
وافراد ازکارافتاده تشکیل میدادند. ازین دسته ها کسی پیدانشمشی 
شدکه پدر ومادر وبرادر یایکی ازفامیل خودرا از دسشت نشداده 

 باشد .
آیا به چنین وضع رقتبار، میتوان گفت بشرصنشعشتشی بشه  

 ارز  انسان هاپی برده و خودرا بهترشناخته است ؟
هیچ فردی دراهمیت صنعت وحیاتی بودن آن شک ندارد، 
ولی جای سخن این جاست که اگرزندگی بشر تشنشهشادرصشنشعشت 
خالصه گردد، یک چنین زندگی به نفع وسود بشرهست؟! یااینکه 
باید درکنارتشکیالت صنعتی، رهبری اخالقی ومعنوی وجودداشته 
باشد، تاکنترول آنرابدست گرفته و بشر طغیانگر ازآن برضد کیان 

 مادی ومعنوی خودسوء استفاده نکند.
دراهمیت صنعت همین بس که قرآن دربارۀ حضرت داود 

ما به او زره بافی «(82-می فرماید: وعلمناه صنعته لبوس لکم)انبیا
یعنی یکی ازنعمتهایی که درحق  «راآموختیم که به نفع شمااست.

شماابرازداشتیم همین بود که اورا بااین فن آشناساختیم، ولی همین 
نعمت صنعت در صورت عدم رهبری صحیح بالی جشان وآتش  

 ( 8کیان مادی ومعنوی بشرها می گردد . )ص 

 هفته نامۀ امید   5901شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 سدنی ، آسترالیا                          نصیراحمد رازی

 شب زنده داری های ابوسعید ابوالخیر 
وپدرشیخ ما حکایت کردکه هرشب چون ازنمازخشفشتشن 
فارغ شدیمی و با سرای آمدیمی، من، درٍ سرای زنجیرکردمشی و 
گو  می داشتمی تا بوسعید بخسبد. چون اوسر بازنهادی، گشمشان 
بردمی که اودرخواب شد، من نیزبخفتمی. ششبشی، نشیشم ششب، 
ازخواب درآمدم، نگاه کردم بوسعید رابرجامه ندیدم، برخاسشتشم 
ودرسرای  طلب کردم، نیافتم. بشه درٍ سشرای ششدم، در بشه 
زنجیرنبود، بازآمدم و بخفتم وگو  می داشتم . به وقشت بشانشگ 
نماز، او ازدر سرای درآمد آهسته و در سرای زنجیرکرد و با جامه 

 شد و بخفت . 
چندشب گو  داشتم، هرشب همچنین می کرد. ومن این 
حدیث بر وی پیدا نکردم وخویشتن ازآن غافل ساختم. اما هرشب 
گو  می داشتم، وچون هر شب همچنان بیرون می شد، مراچنانکه 
شفقت پدران باشد، دل به اندیشه های مختلف سفرمی کشرد کشه 
الصدیق مولع بسوءالظن. با خودمی گفتم که او جشوان اسشت، 
نبایدکه به حکم الشباب شعبهٌ من الجنون، ازشیاطین انس ویا جشن، 
یکی راه او بزند. خاطرم برآن قرارگرفت که یک شب او راگو  
دارم تاکجا می شود ودرچه کارست. یک شب چون اوبرخشاسشت 
وبیرون شد، من برخاستم و بر اثر وی بیرون شدم، وهشرچشنشدمشی 
رفت من از دور براثر وی می رفتم وچشم بر وی مشی داششتشم، 
چنانکه اورا ازمن خبرنبود . بوسعید می رفت، به رباط کهن رسید، 
در رباط شد ودر ببست. من بربام رباط شدم، او درمسجدخانه ای 
شدکه درآن رباط بوده است و در فرازکشید وچوبی فشرا پشس 
درنهاد. ومن به روزن آن خانه مراقبت احوال او می کشردم . او 
فرازشد ودرگوشة آن مسجد چوبی نهاده بود و رسنی در وی بسته. 
آن چوب برگرفت ودرگوشة آن مسجدچاهی بود برسرآن چاه شد 
وآن رسن درپای خود بست و آن چوب که رسن در وی بسته بود 
به سرآن چاه فراز نهاد، و خویشتن را ازآن چاه بیاویخت، سرزیر، 
وقرآن ابتدا کرد. ومن گو  می داشتم . سحرگاه راقرآن خشتشم 
کرده بود، چون قرآن به آخررسانید، خویشتن ازآن چاه برکشید، 
وچوب هم برآن قراربنهاد ودر خانه بازکرد وبیرون آمد، ودرمیان 

 رباط به وضو مشغول گشت.
من ازبام فرود آمدم وبه تعجیل به خانه بازآمدم وبرقرار 
بخفتم تااودرآمد. و چنانک هرشب، سر بازنهاد. وقت آن بشودکشه 
هرشب برخاستمی، من برخاستم و خویشتن از آن دور داششتشم، 
وچنانک پیوسته معهود اوبود او رابیدارکردم، و به جماعت رفتیم، 
و بعداز آن، چندشبها اوراگو  داشتم همچنین می کرد. و مدتشی 
برین ریاضت مواظبت نمود، وپیوسته جاروبی برگشرفشتشه بشودی 
ومساجد می رفتی، و ضعفا رابرکارها معونت می کردی . وبیشتشر 
شب هادرمیان آن درخت شدی که بشر درمششهشدمشقشدس اسشت، 
وخویشتن برشاخی ازآن درخت افگندی وبه ذکرمشغشول بشودی 
درکل احوال . و درسرماه های سخت سرد به آب سشرد غسشل 
کردی وخدمت درویشان به نفشس خشود فشراکشردی. )اسشرار 

 التوحید( .

 خودخواهی های بشر
انقالب صنعتی درجامعه های بشری بربسیاری از آرمانهای 
انسانی، جامة عمل پوشانیده ومجموع جهان رابه صورت کششور 
واحدی درآورد تاآن جاکه ملت های مختلف به صشورت مشلشت 
واحدی درسرزمین خاصی زندگی می کنند، اما براثر عدم رهبری، 
از ارزشهای اخالقی کاست، وتحول صنعتی بالی جان بشر گردید، 
وهم اکنون کیان معنویت، بلکه هستی مادی او راتهدیدبشه عشدم 

 میکند.
انقالب صنعتی به ملتهای قوی، نیرو وتوان بخشیدکه در 
پرتو قدرت نظامی و پوش  نیروی صنعتی، به فکر توسعه طلشبشی 
افتاده وبه قلمرو فرمانروایی خود توسعه دهند، به فرآورده هشای 
طبیعی ملل ضعیف چشم طمع دوخته ودست درازکنند وازاین راه 
تب استعمار واستثمار درکشورهای افریقایی وآسیایی گرفت وملل 
این سامان مورد تهاجم وتاخت وتازملتهای نیرومند وصعنتی قشرار 
گرفتند وملت مشرق زمشیشن وافشریشقشایشی دچشار سشرنشوششت 

 بسیاررقتباری گردیدند.
ازطرف دیگر، اصطکاک منافع دولتهای اسشتشعشمشارگشر، 
خودمایة شعله ورشدن آت  جنگ درنقاط مختلف جهان گردیشده 
وموجب ویرانی هاوکشتارهای وحششیشانشه وتشلشفشات حشیشرت 
انگیزگردید، تاآن جاکه مجموع تلفات دوجنگ جهانی مشعشادل 
بامجموع تلفات جنگی بشربوده است. آماری راکه دراین مشورد 

 منتشرکرده اند مورد دقت قرار دهیم :
روزطول کشید در  95۶5جنگ جهانی اول که مجموعاً 

۶حدود  1ملیون نیروی انسانی رابسیج کرد، ازین تعدادحشدود  5
ملیون نفر)یک هفتم( درخود میشدان جشنشگ ازمشیشان رفشتشنشد، 

1ودرحدود ملیون)یک سوم( نفرنشیشز دراثشر نشقشص عضشو  0
ملیون نفربرای ابد عاجز وناقص گشتند، وطشبشق  ۷ازکارافتادند و

ملیون نفربصورت مفقودین جشنشگ بششمشار 5گزارشها درحدود 
آمدند وتازه تعدادتلفات درشهر هاوآبادی ها بی  از ارقام تلفات 

 وزخمی های میدان جنگ بود. 

 الکسندریه، ورجینیا          پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی

 صفحاتی از سیر زندگیم 
 (90)در وصلت و درهجرت

درآغازنوشتة امروزیادم ازهمان سیر وگشت وگشذارهشای 
خیالپروری میآیدکه گاهی برای یک یاچندروز دراطراف پرامشن 
و صفا وزیبای کابل میسرمیشد، و بازندگی بی آالیش  دهشاتشی 

 هاوکوچی هاودهاقین آشنا میشدم. 
خوب بخاطرم است که پدرم اقارب نزدیک ودوسشتشانشی 
داشت که درغرب کابل درمنطقة چهاردهی زندگی مشیشکشردنشد. 
بعضا باهمه افراد فامیل به آن دهکده وصحیفة دلپذیر به مهمانشی 
میرفتیم ویکی ازین دهات پرآب ودرخت که بشاغشهشای سشیشب 
ودرختان پرتوت وپرحاصل داشت بنام قلعة ناظشر یشادمشیشششد، 
همانجایی که درنظرشهروندان کابل خیلی زیبا وپر سشرورجشلشوه 
میکرد وفضای دالویز وآسمان آبی وروشن داشت. هنوز منشظشرۀ 
چنارهای سربفلک کشیده و مزارع سرسبز وجویشبشارهشای ایشن 
دهکده درحافظه ام نق  پرکیف وماندگاری دارد. هنوزکشوچشه 
باغهای آنراکه بااحساسات سرشار وزمزمه هامشی پشیشمشودم بشه 
خاطردارم، هنوز آبهای سرد وشفاف کاریزهاو ترنم نسیم بهشاری 
پررایحه در البالی شاخچه های درختان فراموشم نشده است. رمه 
های کوچک گوسفندان و چوپان بچه های ساده دل وسرششاری 
که زمزمة نای وآهنگ چهاربیتی های عاشقانة ششان درکشوچشه 
منعکس میگشت، مرا بااحساس خاص تادل وجان به خود مجذوب 
وفریفته میساخت . شبها ستارگان ومهتاب سیماب گون در پهنای 
آسمان بی گردوغبار جلوه ودرخششنشدگشی خشاصشی داششت. 
هرباریکه آن درخشندگی هاجلوه های ملکوتی رابیادمی آورم، 
قطعه شعر)شب مهتاب( استاد خلیلی فقید بخاطرم میآیشدکشه آن 
مناظردل انگیز رادرچندبیتی که هنوز جسته جسته درحافظه دارم، 

 چنین منعکس ساخته است :
سشتشاره روششن و  -درختان سبز و انبوه  -شب اندر دامن کوه 

 شب عشق و جوانی-در پرتو فشانی  مهتاب
ز دور آید صشدایشی چشون  -نشیمنگاه بلبل  -میان سبره و گل 
 ز نی های شبانی -سرود آسمانی 
قدمگاهً غزاالن را کنم گوهشر  -قدمگاهً غزاالن  -فراز کهساران 

 ز اشک ارغوانی       -فشانی 
نباشد جز طبیعت هیچشکشس  -بلرزد شاخ کم کم  -ببارد ابر نم نم 
 به غیر از شادمانی -را حکمرانی 

من از دل با تشوانشدر  -نشسته شاد و خرم  -من و تو هردو باهم 
 تو گرم مهشربانی-گفتگو های نهانی 
حمایل سازمت از الله های  -بریزم پی  پایت  -بچینم گل برایت 

 -ارغوانی 
 چو یاقوت رُمانی      

هشجشری  9121مشیشالدی  9112)سروده شده درشهر کابل  
 خورشیدی(

بهرحال، این گشت وگذارهای پرفیض و خیشال انشگشیشز 
درمنطقة خو  آب و هوا عادتاً در فصل بهار زیادتر میسرمیششد 
و هروقتی نزدیک درب بزرگ قلعة ناظر میرسیشدم، کشودکشان 
وساکنین آشنا وپرمحبت دهکده باگشاده رویی ولهجة دلپشذیشری 
به من مانده نباشی میگفتند، ازشنیدن این جملة ساده وبی آالیش  
که درشهر کمتر بگو  میرسید، گاهی به فکر فرورفته وتعبیرات 
گوناگونی درمخیله ام راه مییافت... اماوقتی دانستشم کشه ایشن 
)مانده نباشی( را زیادتر به کسانی میگویندکه بافعالیت وجدیشت 
زیاد وتدارک مایحتاج ازشهر پیاده آمد ویا زمینی را قلشبشه زده 
ومزرعه یی راآبیاری کرده اند، روحاً یکنوع احساس انشفشعشال 
میکردم وباخودمیگفتم من بامقایسة مردم اینجا نه کشدام زمشیشن 
سختی رابیل زده ام، نه کدام کوزه آب را ازعمق کاریز تشابشرج 
قلعه بدو  کشیده ام، نه رمة گوسفندی رابه چراگاه برده ونه راه 
دور ودراز دهکده رابا بارگران پیاده پیموده ام که سزاوار)مانده 

 نباشی( باشم ...
این وقت بود که به ساکنین واهل کار دهکشده احشتشرام 
بیشتر قایل گردیده و خود رامدیون تعارفات بی آالی  ومهمشان 

 نوازی های صمیمانة آنها می دانستم . 
منظرۀ دیگریکه درین دهکده فکروهوشم را بخشودجشلشب 
میکرد واندیشة خاصی درنهادم بشجشا مشیشگشذاششت، مششاهشدۀ 
یکتعدادکوچی هابود که درپشت دیواربلند قلعه در بین خیمه هاو
)غژدی( زندگی میکردند وبعضا درمعرض باد وباران یشا آفشتشاب 
سوزان قرارمی گرفتند. گاهی اطفال ژولیده وپابرهشنشة آنشهشارا 
میدیدم که با چشمان رنگ کشیده وموهای ژولیده نزدیک درب 
بزرگ قلعه آمده ودر بدل کاسه های شیر وماست خود مقشداری 
گندم وجواری وتیل و نمک مطالبه میکردند... گاهی زندان فعال 
 (8وقوی هیکل شانرامیدیدم که دوشادو  مردان مشغول )ص
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 هفته نامۀ امید  5901شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی                           انجنیرعبدالصبور فروزان

 حقیقت گروه طالبان
طالبان که اکنون قدرت راغصب کرده اند وبشادسشتشان 
ناپاک وخون آلودشان گلوی مردم مارا می فششرنشد، درتشال  
اندتابرای خودهویت کاذبی بسازند و خود رابرای مردم چشیشزی 

 جلوه دهند که آن نیستند . 
اینها درین روزها دربرنامه های تلویزیونی ظاهرمیششونشد 
ومیکوشند تاخودرا پاکترین کسان معرفی نمایندکه گویشا دامشن 
آنها باهیچ لوثی ملوث نیست و دستان شان به هیچ خونشی آلشوده 
نیست، در ترور هیچکسی دست نداشتند، هیچ خانة را ویران نکرده 
وهیچ طفلی رایتیم نساخته و هیچ مادری را درانشدوه فشرزنشد  
ننشانده و هیچ خانمی را بیوه نساخته اند! هیچ کلبه وکاشانة را برباد 
نکرده وهیچ خانوادۀ را دربدر وآواره نساخته، هیچ مزرعی راپامال 
نکرده وهیچ درخت وباغی را از ریشه نکنده، به هیشچ نشامشوسشی 
تعرض نکرده به هیچ عزتی دست درازی نکرده وهیچ بیگناهشی را 

 تیرباران نکرده اند !
درحالیکه همه شاهداند وهمه کس دیده اندکه این گروه 
اینهمه اعمال شنیع و اینهمه جنایات مده  راتک تک نه یکشبشار 
ونه ده بار ونه صدبار، بلکه هزارها هزاربار باقوت و شدت بیشتشر 
باقساوت وشرارت بی  ازحد به سرحدی مرتکب ششده انشد کشه 
بشریت به آن ننگ وعار مینماید، و اینها باچنین اعشمشال زششت 
وناسزا وجنایات نابخشودنی خود بلکه هایی به دامشان بششریشت 
گذاشته اند که نسلهای بعدی را مات ومبهوت خواهدساخت، که 

 آیا انسانی بااین صفات شیطانی میتواند وجود داشته باشد ؟!
این گروه درجلوه نمایی هشای ششان درقشالشب انسشان 
نیکوکاربه حدی عدول می نمایندکه حتی آنهایی که برای بقدرت 
رساندن دوبارۀ شان دندوره میزدند و اتن میکردند به حیرت افتیده 
اندکه این گروه چقدر دیده درآ اند، چقدر دروغگو، چقدر بشی 
حیاوفریبکار وچه مقدار حیله گر ودغاباز اندکه نه شرم دارند ونه 

 حیا، نه دین دارندونه آیین !
مامیدانیم که اینهاچها کرده وکیها اند. بطورمثال ازخانشم 
شکریه بارکزی می توان یادکردکه باآنهمه آرای  غلیشظ خشود 

دریک هوتل سویتزرلند باسه طالشب لشنشگشوتشه دار  029۶درسال
پیراهن تنبان پو  در دوریک میزنشسته و باآنان گپ میزدتا نشان 
دهدکه گویاطالبان دیگرزن ستیز نیستندومخالف برهنه بودن سشر 
وروی زن نستند وازآرای  مفرط آنان بد نمیبرند! اخشیشراً حشیشن 
صحبت رویاروی تلویزیونی ا  باذبیح اهلل مجاهد، سشخشنشگشوی 

تو دگه ازی گپها ره نزن، مایکدگی خوده خشوب »طالبان گفت: 
مشناسیم . ببی حاالبین خودهستیم، شمابودین که امنشیشتشه بشرهشم 
میزدین، شمابودین که انتحاری می کدیشن ومشردم بشیشگشنشاهشه 
میکشتین، شمابودین که سرک وشفاخانه هاراه ویران می کدیشن، 
شمابودین که مکتبه در میدادین! خودت میدانی که جلشوتشان ده 
دست پاکستان است! سیا و امریکا وامریکا نگشو! بشبشیشن مشابشیشن 
خودهستیم همی امریکا شماره ده قدرت رسشانشد، هشمشی پشول 
امریکابودکه شماره طالب ساخت، دگه ده چشم مردم خاک نپاشین 

 «!و ازخدا بترسین 

یا اینکه کس دیگری مشهوربه کریم سادات که وقتافوقتا 
ازآلمان دربرنامه های تلویزیونی ظاهرمیشودوبه نفع طالبان صحبت 
میکند وسنگ دوستی و نزدیکی باطالبان را به اندازه یی درسشیشنشه 
سینة خودمیزند که باری مال هبت اهلل )لعنت اهلل علیه( راکه یشک 

0فرزنشد  درسشال 2 درروزبشازار درهشلشمشنشد خشود را  9۶
منفجرکردوصدها انسان بیگناه راکشته وزخمی ساخت، )رحم اهلل( 
گفت! وقتی شناعت طالبان ورویة زشت آنهارا دربرابشر دخشتشران 
وزنان کشورمشاهده نمود، دریکی ازصحبتهای اخیرخشودگشفشت: 

طالبان نمی توانندخودرا بادار مردم فکرکشنشنشد، هشرچشه کشه »
آنهابگویند مردم بگویند یا هرچه آنهامیکنند مردم بایشد بشکشنشنشد. 

 «طالبان نباید مردم را برده وغالم خود فکرکنند.

این گروه ظالم وخداناترس به حدی دربشرابشرمشردم مشا 
خصومت وعداوت دارند که نه تنهاانسانهای زنده را درکششور 
اذیت وآزارمیدهند، توهین وتوبیخ می نمایند، بلکه به مرده هاهشم 
حرمت ندارند وبی احترامی میکنند. چنانکه وقتی با هشمشدسشتشی 
قوای نظامی پاکستان در درۀ پنجشیرحمله کردند، قبرهارا ویشران 
کرده مرده هارا ازقبر کشیدند. این گروه چنان بشی دیشن، بشی 
شرافت، خونخور وسفاک وجاهل اندکه اخیراً درمقبشرۀ مشبشارک 
مجاهدکبیر، منجی آزادی و استقالل کشور، حامی حیثیت وناموس 
کشور، قهرمان ملی ومحبوب القلوب مشردم، ششهشیشداحشمشدششاه 
مسعودغازی)رح(، رقص وپایکوبی کرده جهشان رابشه حشیشرت 
انداخت که این گروه چقدر وحشی، جاهل، بی ادب وبی فرهنگ 

 اند!
سراج الدین حقانی که هم درگروه طالبان وهم درگشروه 
همتای آنها، داع  نشقش  کشلشیشدی ورهشبشری دارد، اخشیشراً 

صدنفربچه های 0298درسال  »درمحضرکثیری ازمردم گفت که 
انتحاری رابکابل روان کردم تادرهوتل انترکانتیننتشل عشمشلشیشات 
انتحاری انجام بدهند. آنهابه هوتل حمله کردند چیزی کافری که 
بود به قتل رساندند، اتاق به اتاق رفتند وکافرکشتند )درآن وقت 
 دربالروم هوتل یک عروسی هم بود، انتحاریون درمیان آنان نیز 

خود رامنفجرساختند، تعداد زیادی ازمدعوین اعم ازطشفشل، زن، 
مرد راشهید ساختند وحتی یک فامیل از آسترالیا برای اششتشراک 
درعروسی آمده بودندکه همة اعضای آن شهیدشدنشد و کسشی 

مشن  »ازآنها زنده نماند. نگارنده( سراج الدین حقانشی گشفشت 
درآنزمان درنورستان بودم وبچه های انتحاری ازهمانجا برایم تلفون 
کرندوگفتندکه عملیات راما موفقانه انجام دادیم، ماخشودکششتشه 
میشویم، ولی پیامبرخدا را دیدم که دردهن دروازۀ هوتل ایستشاده 
بودوبرای ماامرمیکردکه بزنید. ببینیدکه حتی پیامبر هم بابچه های 

العیاذباهلل ایشن افشتشرا وبشهشتشان بشه  !«انتحاری کمک می کند.
پیامبراکرم)ص( یک جنایت وظلم عظیم به اسالم وپیامبرخدااست، 

وما ارسلناک الشیّ رحشمشت  »پیامبری را که خداوند می فرماید:
 «للعالمین. من نفرستادم ترا ای محمد بجز رحمتی برای عالمشیشان

سراج الدین حقانی اورابحیث تروریست وقومانشدان عشمشلشیشات 
 تروریستی و انتحاری معرفی کرده است !

این بیان حقانی وگروه انتحاری اوتوهین بزرگی به پیامبر 
خدا ودین خدا وبه همة مسلمانان است. جای تأسف است زمانیکه 
دردنمارک کارکاتوری نشر شده بود، همین مسلمانان دیشوبشنشدی 
پاکستان که حامیان وآموزگاران طالبان اند درسراسر پشاکسشتشان 
غوغای عظیمی برپا کرده حالتی را بوجودآوردندکه به اصشطشالح 
زمین وآسمان، سنگ وچوب را چک میکندند، ولی اکشنشون بشه 
پیامبر )ص( این چنین توهین بزرگ میشودوآن مشبشارک راکشه 
بهترین تمثال انسانیت عطوفت ومشهشربشانشی اسشت، قشومشانشدان 
تروریستهاوانتحاری معرفی میکنند، هیچیک ازین مالهای پاکستان 
صدای خودرا نکشیدند وچون خفاشان کنج عزلشت و خشامشوششی 

 اختیار نمودند !
این گروه چنان پای خودرا ازگلیم خود درازمیشکشنشدکشه 

خطاب مینمایند،  «مجاهد»حتی انتحاریون و جنگ جویان خودرا 
که توهین به جهاد ومجاهد میباشد و طوری فکرمیکنند که مشردم 
همه کورانند و کرانند وآنهارانمی شناسند، کشتار و ویرانگری ها، 
مظالم واذیت وآزار آنهارا فرموا  کرده اند. این گروه طی بیش  
ازبیست سال انسانهای بیگناه راکشته، روندزندگی مردم را بشرهشم 
زده، امنیت عامه را ازبین برد، مردم رابه فقر وفاقه کشانیده، بشه 
هزارهاحتی به ملیونها مادر وپدروفرزند وهمسر راداغدار ساخشتشه 
وبخاک سیه نشانده اند. این حقیقت چون آفتاب روشن است کشه 
اگرطالب نمی بود، جنگ نمی بود واگر طالب نمی بشود قشوای 
اجنبی نمی بود. هنوزخاطرات دلخرا  قتل عام درمزار ششریشف 
وبامیان ودرشمالی درسینه های مردم زنده است وداغ ودرد آن 

 قتلهای عامه درقلبها تازه است.
جالب این است که اثرطالبان درنشستهای تلویزیونی شان 
ادعامیکنندکه گویا بیست سال جهادکرده انشد وبشدیشن تشرتشیشب 
میخواهند ذهنیت عامه رابه نفع خود تحریف کنند، درحالیکه ایشن 

باامریشکشایشی هشاتشوافشق  0290ادعاغلط است، زیرا آنهادرسال 
کردندکه نه مامزاحم شما میشویم ونه شما مزاحم ماشویشد ! وآن 
سال به بعد طالبان از حمله برامریکاییها وامریکاییها ازحمله بشاالی 
طالبان خودداری کرده وکدام جنگ وبرخوردی بین شان صورت 
نگرفته است. ازآن سال به بعد هرچه که طالب کشته است سربازان 
وطن که همه اوالداین وطن و مسلمان بودند وبرای دفاع از ناموس 
 وطن کمربسته بودند، وهمه شهدای پاک اند، روح آنها شاد باد . 
دستة دیگری راکه طالبان کشته اند آنهایی بودندکه حرب 
و نظام کاری نداشتند، افرادملکی، کسبه کار، کارگر، معلم، متعلم، 
راه روو همه بیگناه شامل زن ومرد وکودک وپیروجوان بشودنشد. 
لذا این کشتارطالبان مسلمان کشی بود نه جهاد ! از دیدگاهقشرآن 
این اعمال طالبان فساد فی االرض وخودطالبان مفسدین فی االرض 
میباشند وازنگاه قوانین مدنی جهان عمل شان تروریسم و خودآنها 

 تروریستها گفته می شوند.
تالشهای دیگری که طالبها درنشست های تشلشویشزیشونشی 
مینمایند کتمان این حقیقت است که آنهااجیرانی اندکه درنتیشجشه 
مساعی مشترک سازمانهای آی اس آی و سی آی ا بوجودآمده اند 
وتوسط نظامیان پاکستان سوق واداره و تربیه وتسلیح مشیشششونشد. 
درمورد هویت طالبان واینکه چرا بوجودآورده شده، سشخشنشهشای 
زیادی گفته شده وفریضه هایی بی شماری ارائه گردیده است، که 
همه سئوال برانگیز اند ومغشو  کننده ! تاجایی مغلق بودن ایشن 
مسئله رامی توان درالبالی اوراق واسشنشادی دریشافشت کشرکشه 
درآرشیفهای سازمانهای جاسوسی فوق الذکر موجوداند وتااکنون 
بدسترس عام قرارداده نشده اند. ولشی بشرخشی ازدولشتشمشنشدان 
امریکاوپاکستان که ازساخت وبافت این پالن آگاه اند یا اینکه به 
آن اسنادمحرم دسترسی دارند، وقتا فوقتا ازچگونگی پالن ایجاد و 

 هدف ایجاد طالبان سخن گفته اند.
بینظیربوتو یکی ازین اشخاص است که معلومات دسشت 
اول درین موردداشت ودروقت صدارت اوطالبان بشوجشودآورده 

طالبان  »گفت: 022۷دسمبر 05شد. اودرکمپاین انتخاباتی ا  در
یک پروژۀ مشترکی بین پاکستان، امریکا، انگلستان وعشربسشتشان 
سعودی بود، وبرای اینکه دراهداف ستراتژیک واقتصادی ازآنهشا 

 دسمبرهمانسال  0۷موصوف در «استفاده شود بوجودآورده شدند.
 

 دو سرودۀ زیبا در وصف فارسی دری
 پارچه شعرنغزی ازاستادمؤمن قناعت شاعرتوانای تاجیک :

 قند جویی پند جویی ای جناب                 هرچه می جویی بجو
 هرچه می جویی بجو   بیکران بحریست گوهر بیحساب

 فارسی گویی  دری گویی  ورا                 هرچه می گویی بگو
 لفششظ  شعر و دلبری گویی ورا               هرچه می گویی بگو
 بهر من تنها زبشششان مادریست               همچو شیر مادر است
 بهر او تشبیه دیگر نیست  نیست            چونکه مهر مادراست

 زین سبب چون شوخیهای دلبران               دوست می دارم  ورا
 چون نواز  های گششرم مادران                دوست می دارم  ورا

 :از شادروان قهار عاصی، شاعر نام آور میهن 

 کالم مطالست پارسی
 گل نیست ماه نیست، دل ماست پارسی  

 غوغای کُشششششه ترنم دریاست پارسی
 از آفتاب معجششششزه بر دو  می کشد    

 رو بر مراد روی به فشششرداست پارسی
 از شام تا به کاشششغر از سند تا خجند    

 آییششششنه دار عالم بشششاالست پارسی
 تاریخ را ، وثشششیقة سبز ششششکوه را         

 خون من وکششالم مشششطالست پارسی
 روح بزرگ طبل خراسششششانیان پاک   

 چتر شرف چراغ مشششسیحاست پارسی
 تصششویر را مغازلششه را و ترانششه را       

 جغرافیشششای معشششنوی ماست پارسی
 سرسخت در حماسه و هموار در سرود   

 پیدا بود  ازین که چه زیباست پارسی
 بانگ سپیشششده عرصة بیدار با  مرد     

 پیغمبر هنر، سششششخن راست پارسی
 دنیا بگو مبا  ، بشششزرگی بگو برو    
 ما را فضیلتیست که ما راست پارسی

************* 
  فاضل نظری

 آبروداری کن ای زاهد ! 
 کبریای توبه را بشکن ! پشیمانی بس است 

 ی خالی نگهبانی بس است  از جواهرخانه
 ترس جای عشق جوالن داد و شک جای یقین 
   آبروداری کن ای زاهد! مسلمانی بس است 

 برم  اند و من آیینه با خود می سنگ خلشق دل
 بشکنیدم دوستان! دشنام پنهانی بس است 
 یوسف از تعبیرخواب مصریان دلسردشد 

 بارد! فراوانی بس است  هفتصد سال است می
 دهیم  نسل پشتِ نسل تنها امتحان پس می

 دیگر انسانی نخواهد بود قربانی بس است 
 برسرخوان تو تنها کفر نعمت می کنیم! 

 سفره ات را جمع کن ای عشق !
       مهمانی بس است 
************* 

توسط آی اس آی ترورشد تاجزئیات بشیشششتشررا دریشن مشورد 
افشانسازد، زیرا درزمان زعامت وی این نقشه طرح ودیشزایشن و 

 اجراشده بود. 
خانم هیلری کلنتن درزمانی که وزیرخارجة امریکا بشود، 

درمحضربرخی ازسشنشاتشوران  0221دریکی ازصحبتهای  درسال
طالبان که امروزبا ما میجنگند، ماآنهارا بیست سشال  »امریکاگفت:

  !«قبل بوجودآوردیم.

سرتاج عزیزمشاورارشد دولت درصدارت نشوازششریشف، 
درزمان ریاست جمهوری اوباما بشه امشریشکشاآمشد و بشارئشیشس 
جمهوراوباما مالقاتهایی داشت. اودرمصاحبه ا  درتلویزیون سی 

 ان ان گفت :
طالبان جزء پالنهای ستراتژیکی ماسشت. پشاکسشتشان  » 

ازآنهاحمایت میکند، آنهادرخاک پاکستان زندگی مشیشنشمشایشنشد، 
فامیلهای شان درپاکستان بسر میبرند وازخدمات مالشی وصشحشی 
برخورداراند. طالبانی که زخمی میشوند در شفاخانه های پاکستان 
تداوی میشوند، اعضای خانواده های آنهادرشفاخانه های ما تداوی 

  «میشوند ودولت پاکستان با آنهاهمکاری می کند.

آصف علی زرداری شوهر بینظیربوتو اعشتشراف نشمشوده 
است که طالبان در یک همکاری بین پاکستان، امریکاو عربستشان 
سعودی بوجودآمد که ازطریق آی اس آی تربیه وتمشویشل مشی 

 شوند.
محمودقریشی وزیرخارجة پاکستان و رئیس آی اس آی  

دراواخرحکومت اشرف غنی به کابل سفرکردند ودرصحبشتشهشای 
 شان با خبرنگاران گفتند:

طالبان نقشة ازطرف پاکستان است، پاکستان باالی آنها  «
 )دنباله دارد(  !»مسلط است وتحت اوامر دولت پاکستان می باشند.
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 هفته نامۀ امید 5901شمارۀ  صفحۀ  ششم 

شهادت وی رااز زبان برادربزرگوارخود نورالمششایشخ صشاحشب 
 اینطورشنیدم:

حشدودسششاعششت پششنشج عصششراز ارگ مششوتشرفششرسشتششادنششد  »
ومراخواستندوگفتند که اعلیحضرت محمدنادرشاه زخم خشفشیشف 
برداشته اند. وقتی به ارگ رسیدم شاه محمودخان باحالت پریشان 
بسویم دوید وگفت که اعلیحضرت زخمی شده اند. گفتشم خشودم 

 باید اعلیحضرت را ببینم . 
شاه محمودخان مجبورشده گفت: اعلیحضرت درهمان موقعی که 
زخم برداشتند شربت شهادت رانوشیدند. بشه مشعشیشت وی بشاالی 
جسدمحمدنادرخان آمدم وبعد ازشاه محمودخان پرسیدم: تشاحشال 
چه تدبیرکرده اید؟ شاه محمود خان که کامال خودراباخته بشود، 
گفت: واالحضرت سردارمحمدهاشم خان صدراعظم برادربزرگ ما 
درمزارشریف تشریف دارند ومن فکرمیکنم کشه تشا آمشدن او 
ازمرگ اعلیحضرت به کسی چیزی نگوییم وهمین حاال بشرایش  
تلفون میکنم که فوری به کابل بیاید تابعدازآن بشه مششورۀ او 
ودیگراشخاص خیرخواه عمل کنیم . من حرفهای شاه محمودخان 
رانشانة از پریشانی وبزدلی اودانسته وبه اطاق دیگرکه صشاحشب 
منصبان عسکری، افرادخاندان شاهی و دیگر رجال برجسته جمشع 

 شده بودند، رفتم و گفتم :
امروز که خادم صادق افغانستان اعلیحضرت محمدنادرخان بدست 
یکی از خائنین وطن بشهادت رسید، برمن وشما الزم اسشت کشه 
خدمات اورا فرامو  نکرده ودر مقابل محمدظاهرخان پسراو رابه 
پادشاهی قبول کنیم واینک من به او بیعت میکنم. بعد دوبشاره بشه 
اطاقی که محمدظاهرخان باالی جسدپدر  نشسته واشک میریخت 
رفتم و دست  راگرفته به اطاقی آوردم که همه در آن جشاجشمشع 

 شده بودند وباز گفتم : من به محمدظاهرخان بیعت میکنم.
بعدازآن صاحب منصبان وروحانیون ودیگشران هشمشه بشه 
محمدظاهرخان بیعت کردند، امااینطور معلوم میشدکشه عسشاکشر 
متردد هستند ومیترسند. بهمین سبب من به قلعة جنگی کشه مشحشل 
اقامت عساکرکابل بود، رفتم وخطاب به عساکر گفتم: نشادرششاه 
پادشاه ترقیخواه ما بدست یکی ازخائنین وطن شهیدشد. من یگانه 
پسراو اعلیحضرت محمدظاهرشاه رابه پادشاهی بشرداششتشم وبشه 
اوبیعت کردم. آیاشما عساکری که فرزندان من هستشیشد، درایشن 
بیعت بامن موافقت دارید؟ عساکرهمه بامن موافقت کردند وبشه 
محمدظاهرخان بیعت کردند. بعد اسلحة خودرا برداشته به دروازۀ 
ارگ آمدند وبرای ادای سالم پادشاهی حاضر ششدنشد. مشن هشم 
بامحمدظاهرخان ازداخل ارگ بیرون آمدم، عساکرهمینکه ما را 
دیدند، گفتند: زنده باد پادشاه جوان ما. بعد بافیشر صشد تشو ، 

 پادشاهی اعلیحضرت ظاهرشاه اعالن گردید .
محمدموسی خان قندهاری خود  برایم گفت کشه اگشر 
درهمان روز پادشاهی محمدظاهرخان اعالم نمیشد وعسشاکشربشه 
اوبیعت نمی کردند، درکابل وتمام مملکت ششور  وانشقشالب 
صورت میگرفت وخودم از ترس ششور  ششب رادر کشابشل 
گذشتانده نتوانستم وباموتر بسوی قندهار حرکت کردم . اماصبشح 
آن معلوم شدکه هیچ واقعه ای رخ نداده واهالی کابل بعدازآنکشه 
فهمیدند حضرت صاحب نورالمشایخ به محمدظاهرخان بشیشعشت 
کرده، باآرام  شب راسپری کردند وصبح بعد دسته دسته ازهشر 
قوم وقبیله برای بیعت به پادشاه و اظهار سپاسگزاری بشه حضشرت 

 نورالمشایخ به ارگ آمدند .
برای انتظام شهرچشنشیشن رأی داده ششدکشه جشنشازۀ  

محمدنادرخان تاآمدن محمدهاشم خان معطل گردد چشون بشرای 
بعضی از وزرا احوال رسیده بودکه معاونین قاتل تصمیم دارند تشا 
دروقت تشییع جنازه حمله کنند واشخاصی راکه باجنازه می روند 
هدف گلوله قراردهند. این موضوع همه رابه تشوی  انداخته بود 
ونمی دانستندچه کنند. درینجا بازهم حضرت نورالمشایخ باشجاعت 
پیشقدم شده و به شاه محمودخان گفتند :اعلیحضرت محمدنادرشاه 
بغیر ازحق پادشاهی برمن حق دوستی و رفاقت دارد، مشن فشردا 
خودم باجنازه بیرون میشوم، ببینم که کی جرئت دارد حمله کنشد 
ویافیرکند. بعدبه صاحب منصبان گفت که فردا از دروازۀ ارگ 
تامقبرۀ خاندانی نادرشاه درتپة مرنجان عساکربا اسشلشحشه بصشف 
ایستاده شوند واگردیدندکه کسی خیال حمله رادارد، بدون معطلی 
اورا بین ببرند. فردای آنروز جنازه راهشمشانشطشورکشه حضشرت 
نورالمشایخ دستور داده بود دربین صف طویل عسشکشری ازارگ 
بیرون کردند وخودحضرت صاحب پای پیاده به معیشت جشنشازه 
روان شدند. ازخاندان شاهی و وزرا حتی یکنفشرهشم در مشراسشم 
اشتراک نکردند. جنازه به مسجدعیدگاه که جمع کثیری ازاهالشی 
کابل درآنجا جمع شده بودند آورده شد. بعداز ادای نماز، حضرت 
نورالمشایخ بر منبررفته وازصفات نیک محمدنادرشاه یاد نشمشوده 
گفت : آنهایی که میخواهنددر افغانستان انقالب برپاکننشد بشایشد 
بدانندکه من وخاندان من تاآخرین رمق حیات برای آرامی ورفاه 
کشورخواهیم جنگید. بعد درهمان جا لقب )المتوکل علی اهلل( رابه 
اعلیحضرت محمدظاهرشاه داد. متعاقب آن جنازه با احترام تشمشام 
درتپة مرنجان که مقبرۀ جد محمدنادرخان، سردارسلطان محمدخان 

 (8دفن است دفن گردید. ) ص 

 (  8)حکیم ناصر خسرو بلخی حجت خراسان 
 ادامة افاضات جناب داکتر سیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم :

 ز حجت پند بشنو ، کاگهست او 
 ز رسم چرخ دوار ستمکار 

 نکرد از جملگی اهل خراسان
 کسی زو بیشتر با دهر پیکار

حکیم ناصرخسرو، برعکس شاعران درباری که سروکشار 
شان با پادشاهان وامراء و وزراء، سپهساالران ودیگر شخصیت های 
وابسته به قشر اعیان واشراف بود، او باتوده های مردم ازروستاییان 
ودیگرعامة مردم محشوربود. به همین دلیل زبان فاخر شعری اوهم 
برخوردار ازروابط باقشرهای پایین جامعه به خصوص روستاییشان 

 بود . 
 صبرکن برسخن سرد  زیرا کان دیو
 نیست آگاه هنوز ای پسر ازنرخ پیاز

به همین گونه نرخ لوبیا کشه درآن روزگشار خشوراک 
تهیدستان بود درشعراو داللت بر رابطه ا  با عامشة روسشتشایشیشان 

 دارد . 
 عامه گوید نیستی آگه ز نرخ لوبیا 

خصایص زندگانی دهقانان دراشعار او انشعشکشاس دارد، 
تاحدی که او ازعادت دهقانانی که وقتی به غرض آبشیشاری بشه 
 سرزمین می روند، قرص نانی هم زیر بغل می زنند، یاد می کند :
 (9چو ورزه به ابکاره بیرون شود     یکی نان بگیرد به زیر بغل )

همین طوراو حتی به خرافات رایج میان مردم نیز تشوجشه 
دارد، اما به شیوۀ روشنگرانه . از آن جمله نظر او دربارۀ زاغ است 
 که عوام الناس آن راوسیلة جدایی وهجران و نحس می دانستند . 

 او درقصیدۀ با این مطلع : 
 جهانا چون دگرشد کار وسانت      دگر گشتی چو دیگرشد زمانت
درین قصیده وصف زیبایی ازآمشدن زمسشتشان، آن هشم 
زمستان زودرس ودیرپای یمگان بدخششان دارد و پشس ازوصشف 
ورود زمستان وفرار بهاران به وصف باغ هاوبستان های خزان زده 
وسردی کشیده می پردازد ، و ورود زاغان را که خیل بلبالن ازآن 

 به هزیمت یعنی شکست رفته اند، شرح می دارد :
 هزیمت شد همانا خیل بلبل           ز بیم زنگیان بی زبانت
 ( . 0مراد از زنگیان، زاغ هاست به مناسبت سیاهی رنگ آنان )

ناصرخسرو وصف زیبایی از زاغ هابر مبنای اعتقادعشامشه 
 دربارۀ این پرندۀ بد آواز زشت رو دارد :

مرا ازخواب نوشین دو  بجهاند  سحرگاهان یکی زین زنگیانت)
1) 

اگر هیچم سوی توحرمتی هست     یکی خامشو  کشن او رابشه 
 جانت

 وگرمهمان تست این ناخو  آواز  مرا فریاد رس زین میهمانت
 آنگاه خطاب به زاغ، او را پیغمبر جدایی و هجران می نامد :

 چه گویم ای رسول هجر گویم      فغان ما را ازین ناخو  فغانت
 مرا ازخانمان بانگ تو افگند         که ویران باد یکسر خان ومانت
 (  0به رفتن همچو بندی لنگ ازآنی    که بند ایزدی بستست رانت )

 ( روز غریبان         سیاهی روی و آواز گرانت5سیه کردوگران)
 (۶نجویی جز فساد و شر  همیشه        ازیرا گرگ باشد میزبانت )
 نشان مدبریت این بس که هرگز       چو عباسی نشویی طیلسانت
درین بیت ناصرخسرو خلیفة عباسی بغشداد را نشیش  مشی 
زندکه جامة زاغ مثل لباس سیاه خلیفة عباسی چرکین وسیاه است . 
ناصر خسرو همانطور که گفتیم دلباخته و پیرو خلفای فشاطشمشی 
مصراست که در رقابت وخصومت باخلفای عباسی قرار داشتند .)

( جامه و درف  عباسیان را به رنگ سیاه ابومسلم خراسانشی کشه ۷
جهان اسالم را ازبیداد امویان نجات داد وعباسیان را به روی کشار 

 آورد، قرار داد .
 پس از آن روشنگرانه خطاب به زاغ می گوید: 

 به تو در خیر و شری نیست بسته     ولیکن فال دارند این و آنت
واز دو بیت بعدی او پیداست که مردمان عصر او دسشت 
کم درمحیط یمگان می پنداشتندکه قاغ قاغ زاغ برلب بشام هشا، 
داللت برآن داردکه درآن خانه مصیبتی روی می دهشد، و اگشر 

 فردی بیمار است به کام مرگ می رود.
 ناصر خسرو درچنین حالتی می گوید :

 به بانگ بی گنه زاغ ای برادر      مگردان رنجه آن خیره روانت 
 (8که برتو دم شمرده ست وببسته     خدای کردگار غیب دانت )
 چو دادی باز دم های شمرده        نداردسود ازآن پس آب ونانت
و اما چرا زاغ را پرندۀ جدایی و هجران و شوم گفته اند، 
باید گفت که این عقیده به شومی وپرندۀ هجران بشودن زاغ از 
عرف ومعتقدات خرافاتی عرب به زبان وادب فارسی دری سرایت 
کرده است . منوچهری که عربی گرای ترین شاعشرقشرن پشنشجشم 

 هجری است، می گوید :
 غرابا مزن بیشتر زین نعیقا              که بیزار کردی مرا از عشیقا 

 (8نعیق غراب یعنی بانگ زاغ . )ص 

 مناسس ، ورجینیا                        عبداهلل مجددی

نقش حضرت نورالمشایخ مجددی 
 (1)در انقالبات افغانستان 

 »خاطرات سیاسی حضرت محمدصادق المجددی )رح( «به نقل از
محمدنادرخان هم داخل کابل گردید ودرقدم اول به خانقاه 
مجددی ها در شور بازاررفت وبامن)نویسندۀ کشتشاب( مشالقشات 
کردتابه مردم کابل نشان دهدکه تحت حمایت خانشدان مشجشددی 
قرار دارد وبه رهبری آنهاداخل کابل شده است. اما زمانیکه ارگ 
شاهی راتصرف کرد، رفقا ومنصبداران زمان امان اهلل خان را بشه 
دورخود جمع نمودوبه کمک آنهاسعی کردتا مانع آمدن حضرت 
نور المشایخ به کابل گردد وخود  اعالن پادشاهشی نشمشودوبشه 
تعهدی که درقرآن مجیدامضا کرده بود پشت پا زد . بدین صورت 
وقتی که حضرت نورالمشایخ بکابل رسیدند، مقابل عمل انجام شده 
قرارگرفتند وبخاطرجلوگیری از ادامة خونریزی وجنگ ، انشزوا 

 اختیار کردند . 
من همچنان بخدمت درخانقاه مجددی مشغول بشودم واز 
افرادخاندان محمدنادر خان که درزمان حبیب اهلل کلکانی به خانقاه 
پناه آورده بودند، محافظت می کردم . وقتی حبیشب اهلل ازآمشدن 
نادرخان بکابل خبرشد، برای اینکه وی به ارگ شاهی حمله نکند، 
عساکر  رابه خانقاه فرستاد تا افرادخانوادۀ نادرخان را بشه ارگ 
انتقال دهد، من بهمراه خانوادۀ نادرخان به ارگ رفشتشم وازمشادر 
حبیب اهلل کلکانی خواه  کردم که به فامیل نادرخشان صشدمشه 
نرسد، چون یقین داشتم که حبیب اهلل ومادر  بشه وعشده خشود 

 وفاخواهند کرد . 
افراد خانوادۀ نادرخان تشاروزی کشه خشود وی ارگ 
راتصرف کرد، درقصرشاهی باعزت و در امن وامشان زنشدگشی 
کردند. اگرچه نادرخان بدون اعتنابه فامیل  ارگ را به گشلشولشه 
بست، اما ازطرف حبیب اهلل کلکانی صدمة به خانوادۀ وی نرسید. 
حبیب اهلل فرارکرد تا درسمت شمال دوباره قوا جمع آوری کندوبا 
نادرخان بجنگد. نادرخان پیغامی برای وی فرستاد ودر حاشیة قرآن 
مجید تعهد کرد که اگرتسلیم شود هیچ آسیبی بشه او ورفشقشایش  
نخواهد رسید. حبیب اهلل کلکانی مانند هرمسلمان دیگر به احتشرام 
قرآن شریف خود راتسلیم کرد، اما نادرخان بازهم بشه تشعشهشد  
درحاشیة کتاب مقدس مسلمانها پشت پا زد و با خدعه حبیب اهلل 

 کلکانی رادستگیر وبعد اعدام نمود . 
بعد ازاستقرار حکومت، نادرخان ازمشن خشواهش  کشرد 
تاوظیفة وزارت عدلیه را به دو  بگیرم . جواب دادم کشه مشن 
الیحه ای رامتکی براساسات شریعت اسالم ترتیب داده به شما می 
دهم، اگرقبول کردید من هم وزارت راقبول می کنم درغیرآن بشه 
خدمت درخانقاه ادامه خواهم داد . متعاقب آن قانونی صالحشیشت 
واختیارات وزارت عدلیه رابراساس شریعت اسالمی، استقالل قوۀ 
قضا و مساوات بدون امتیاز افراد درمحاکم شرعی ترتشیشب داده 
برای نادرخان فرستادم، نادر خان بعداز قرائت الیحه ازمن سئشوال 

 کرد :
» به اساس این قانون اگرکسی ازمن شکایت کشنشد آیشا  

محکمه مرا احضار می کند؟ گفتم : بلی حکم شرع همیشن اسشت 
وشما بهتراز خلفای راشدین نیستید. نادرخان گفت: اینطور الیشحشه 
را قبول کرده نمی توانم . من هم جواب دادم : درین صورت مشن 

 »هم وزارت عدلیه راقبول کرده نمی توانم . 

نادرخان می دانست که خانوادۀ مجددی درافغانستان قدرت 
بزرگ معنوی بودند و وی بدون کمک حضشرت نشورالشمشششایشخ 
صاحب نمی توانست مردم رابه دورخود جمع کند، لذا تصشمشیشم 
گفت تاهرچه زودتر اشخاص بانفوذ این خشانشواده را ازکششور 

 دورنگه دارد.
چندی بعد مرابه حیشث وزیشرمشخشتشار و بشرادرزاده ام 
سناءمعصوم مجددی رابه حیث مستشار درمصشر مشقشررکشرد تشا 
ازیکطرف از اوضاع داخل بیخبر بشاششم واز طشرف دیشگشر از 
برادرخود حضرت نورالمشایخ دور شوم وکمتر در مسایل دولتشی 
سهم بگیرم .اگرچه من از نیات نادرخان واقف بشودم امشا ازآن 
جاییکه زیارت بیت اهلل شریف وتعلیم درجامعة االزهر برایم اهمیت 
بسزا داشت، قبول کردم وبه مصر رفتم . متعاقشب آن نشادرخشان 
وزارت عدلیه را به برادرم حضرت نورالمشایخ پیشنهاد کشرد تشا 
بدین ترتیب به ملت نشان دهد که خانوادۀ مجددی ها با دولشت او 
همکاری می کنند، اما به تشویق من، برادرم وزارت را قشبشول 
نکردند وبه نادرخان گفتند که مجددی ها باخاندان شمشا دوسشتشی 

 خود را ادامه می دهند اما در دولت شامل نمی شوند .
حضرت نورالمشایخ به وعدۀ خود وفاکردنشد ودر روزی 
که نادرخان شهیدشد، بحیث شخص روحانی که ملت به او اعتماد 
داشت، پسرمحمدنادرشاه، محمد ظاهرجان رابه پادشاهی به مشلشت 
معرفی کردند. متعاقبا عساکرارگ شاهی، روحانیون وکافة ملشت 
 بیعت کردند واعلیحضرت محمدظاهرشاه رابه پادشاهی برگزیدند. 
 من درزمان شهادت محمدنادرخان درکابل نبودم اما حوادث روز   
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جاى او مقرر شده هنوز هم در سفر ها و دیدار ها و ابراز نظر ها و 
مداخله ها دارد. همین تازه اخبار گردیده که این ) فرد هفت دم ( 
به کشور قطر رفته و در دوحه است این زولمى تا گویا میانجگیرى 
کند با طالبان و دیگران. تا نا مستعدى را در همه جا گیر کرده و 
) دوپه ( کند باید این زولمى را سرحای ا  نشانند، که در هشیشچ 
امور به ویژه در امور افغانستان که خیلى نا مستعد برآمشده دیشگشر 

 .  دهن باز نکند
در حالیکه هنوز دموکراتها قدرت را نگرفته بودند بعد از انتخابات 

و همینکه توجیه شد که جشو بشایشدن  0202جنجالى ماه نوامبر 
دموکرات برحریف جمهوریخواه  غلبه نموده، در جریان بحران 
انتخاباتى و عدم تمکین ترامپ و هوا داران  به نتیجه انتشخشابشات 
نامه هاى سر گشاده به تیم جدید ارسال شد ازطرف بسا نهادها ، و 
ما، که موافقتنامه بین خلیلزاد و مال عبدالغنى برادر ، باید به غور و 
مداقه مرور شود و یک باز بینى و باز نگرى عمومى و اسشاسشى 
گردد ماده هاى پیدا و پنهان ا  و اصل هاى مکتوم ا  بشررسشى 
گردد اما چون شما هم مستعد از جیو پلتیک منطقه و خیمشه ششب 
بازى هاى سیاسى موجوده نبودید همان طور سر بستشه از آن تشیشر 
شدیدو فقط به فحواى اینکه راه گنجشککى باز شده که افغانستان 
را از نیرو ها تخلیه کنند ، فارغ از اینکه به ابعاد گوناگون آن فکر 
کرده شود که با همچو تخلیه و برآمدن چه پس کشک هاى را در 

 پى مى داشته باشد. و چه نا بسامانى را بوجود خواهد آورد. 
به شما گفته شده بود که باید قبل از تخلیه ، شخص و یا اشخشاص 
کار کشته و غیروابسته وبدور ازتعصب و برترى جویى و خواهى 
را بگمارید. که نکردید. قواى هوایى و زمینى را بشه صشورت 
حرفوى ) ترن ( نماید و جنرالهاى اعزازى و اشخاص غیرحرفوى 
وفاقد معلومات هاى مسلکى را کنار بزنید و براى آنان زمینه هاى 
فرا گیرى دروس مسلکى را فراهم بسازید. این شما بودید کشه از 
جنرالهاى افتخارى حتى تعریف و تمجید هم مى کردید و نحویکه 
آنان به سینه هاى جنرالها شما مدال و نشان غصب مى نمود ، و 
نظامیان شما هم به سینه هاى آنان، و همین طور که در ایشن کشار 
کسى مستعد نبود ، استعداد لیدر شناسى و رهبر شناسى هم نشبشود 
نمونه ا  در بن جرمنى بود که همان غفلت و سهل انگارى تا بشه 
حال قربانى مى گیرد و آسیب های  محسوس و ملمشوس اسشت. 
اگر تصمیم گیرندگان احالس بن ، ) مستعد ( مى بشودنشد. و از 
کسانى که از چنبره قومى نظر داشتند آنان را کنار مى زدند و بشه 
همجو دید گاه ها نه و نى مى گفتند حالت پس دوباره به هشمشان 
حال سابقه که بود نمى رسید و حتى اکنون که دیشده مشى ششود 
 اوضاع و احوال بدتر از بیست سال قبل در افغانستان شده است. 
آقاى بایدن عدم پشیمانى و معذرت نخواهى و لحاجت هاى شما با 
غنى احمدزى و گلبدین خروتى زى و دیگرانى زیادى اند چیست 
؟ که إنان نیز از یک سهو و خطا و خبط هاى شان عذر خشواهشى 
نمى کنند و دهه ها أست که حکومت دارند و قدرت و ثروت ، و 
بر گرده هاى مردم خود را تحمیل و بار ساخته اند و از مردم بشاج 
مى گیرند و برف هاى بام هاى خود را بر بام هاى دیشگشران مشى 

 اندازند. و در قاموس شان معذرت خواهى جا ندارد.
حتى آنان قسمى جا مى زنند که گویا این آنان أست که مردم را  

مى بخشند نمونه ا  طالبان و گروه حقانى است که مى گویشنشد 
گویا به مردم عفو عمومى اعالم نموده اند. و مردم را بخشیده اند؟ 
جو بایدن مى گوید که اگر قوت های  را نمى کشید باید نشیشرو 
هاى بیشتر روان مى کرد اگر به واقعه تراژیدى غم انگیشز یشازده 
سپتمبرتمکین مى شد و به قربانیان مظلوم إن تراژیدى غم ناک و 
خانواده هاى ماتم دار شان توجه و دقت مبذول مى شد . وضع به 
این جا نمى رسید که حاال حتى اپوزسیون و دیگشران از احشیشاى 
مجدد حرکت هاى جهنمى ترورستى جهانى با به قشدرت رسشیشدن 
طالبان حرف مى زنند و امکان زیاد أست که انتخابات بعدى را هم 
به خاطر همین موضوع افغانستان و غیر مستعد بودن در آسشیشب 

 شناسى هاى ناشى از آن را هم ببازید. 
آیا همین لجاجت و غیر مستعد بودن نیست که آغاى بایشدن مشى 
گوید که از کار ها و اقدامات و بى کفایتى و بى مباالتى طالبشان 
در افغانستان که در حال انجام و تکوین أست. ناراحت است. امشا 
نمى توانیم به همه مشکالت و ناهنجارى هاى همه دتیا رسیشدگشى 
کرد؟ و به این قسم از ابر قدر بودن هم به نحوى تلویحى و ضمنى 
انکار مى شود. شما حتى مستعد این نبودید که با کشور هاى دنیشا 
به صورت عام و با جهان سوم به نحوى خاص چطور رفتار پشیش  
گرفته شود چطور کار ها برنامه ریزى شود این شما بشودیشد کشه 
گفته بودید پاکستان به شما نسبت به افغانستان چندین بشار ارز  
دارد. و همچو سخنان مستعد بودن را نشان نمى دهد . شما مشعشاون 
ریاست جمهورى در دوران اوباما بودید که اسامه بشن الدن در 
هیبت آباد پاکستان پیدا شد او هم یک دهه بعد از جشرم هشا و 
حنایات ا ، این ) مستعد بودن بود ( که او بعد از سالها فهمیشده 
شود که کحاست، ولى هنوز کشور محل اختفاى اسامه پاکستشان 

 (8ارز  داشته باشد. و )ص 

 شمال کالیفورنیا                      مشتاق احمدکریم نوری

 نقش ژورنالستان 
 و تاثیر ژورنالیزم برافکارعامه  
وفشار برغاصبین و زورگویان به تمکین وحرمت 

 (1)به حقوق بشر وانسانیت
پنج ماه قبل یکسال از ریاست جمهورى جو بایدن به حیث 
ریس جمهور ایاالت متحده سپرى شد و یک سال شد که او در 
کاخ سفید مستقر است. او درسخنرانی  گفت افغانستان به دلیل 
محکمى قبرستان امپراتوریهاست ، و این کشور )مستعد وحدت 
نیست(. بایدن در إن نشست روبه طرف حاضرین و خبرنگاران 
نموده و گفت اگر کسى فکر مى کند که مى تواند تا افغانستان را 
تحت یک دولت واحد متحد کند دست خود را بلند کند . او که 

جنورى صحبت مى نمود به یکسالگى ریاست جمهورى  91روز 
ا  ، گفت بعد از سپرى شدن دو دهه ماندن درافغانستان هیچ راه 
سهل و ساده براى خروج و تخلیه وجود نداشت . ) به این مى 
گویند استعداد ( بایدن بادى دیگرى از دل کشید چنانچه چند هفته 
قبل هم در اجالس اقلیمى باد هاى محکمترى از دل خالى کرده 
بود . بایدن که تازه پا به سن هشتادمیگذارد، یکسال قبل به حیث 
مسن ترین ریس جمهور ایاالت متحده وارد قصر سفید شد، او با 
پشت سر گذاشتن یک انتخابات جنجالى و پر از چال  ، که حتى 
کسى را که او جانشین ا  شده بود که دونالد ترامپ باشد حتى 
منتظر  براى دوره تسلیمى در کاخ نماند و قبل از رسیدن او قصر 
را ترک کرد. و طبق عرف که برای  تبریکى مى داد، تبریکى 
هم نداد. و این در حالى بود که دقیق چهارده روز قبل از ورود 
)بایدن( به کاخ سفید، طرفداران پربا قرص ترامپ به ساختمان 
کانگرس هجوم بردند. و بیرق کنفدراسیون را در تعمیر کانگرس 
بلند نموده بودندکه دریک سالگى آن رویدا د جو بایدن امسال در 
ش  جنورى سخنرانى داشت. وسخنرانى بعدى او درهمین هفته به 
خاطر یکساله شدن گرفتن قدرت دموکرات ها از جمهوریخواهان 
بود که در واشنگتن دى سى و در کاخ سفید مستقر شده اند. جو 
بایدن در این سخنرانى ا  هم در حصه افغانستان و خروج شتاب 
زده و تخلیه آنچنانى و صفر سازى عساکر   خوشوقتى داشت ، 
و از مرکب جهل پایین نشد و با لجاجت که خاصه بشر و بیشتر از 
سیاسیون و قدرتمندان غاصب و خود کامه أست . معذرت 
نخواست. و از نوع برآمدن و تخلیه از افغانستان و پشت دور دادن 
با مردم افغانستان دفاع کرد . و یاد آورى هم داشت که ازکارها 
واقدامات ا  در حصه افغانستان نادم و پیشمان هم نمى باشد. 
بایدن با این طورصحبت نمودن ا  حتى از ابر قدرت بودن امریکا 
طفره رفت که ما نمى توانیم همه مشکالت همه را حل و فصل 

 کنیم.
در حصه سخنان او که ایجاب مى کند که بیشتر نوشت و 
گفت من کمى به عقب بر مى گردم و موضوع را از زمان 
استعماری انگلیس و بریتانیا کبیر که سیاست انگریز ى را براه 
انداخته بود که تفرقه بینداز و حکومت کن . دامن زدن به مسایل 
قومى و مدهبى، و معاهده هاى پیدا و پنهان گندمک و دیورند و 
خط کشى هاى سرکوبگرایانه سرحدى چه در پنجده و چه هم. 
دیورند ، افغانستان بجا مانده را قسمى با این جغرافیا طرح ریزى 
نمودند که تاریخ آنرا بیاد دارد ومن در این نوشته بیشتر بدان نمى 
پردازم البته سر این موضوعات و مسایل در طول دهه ها کار و 
خدمت در مطبوعات هم نوشته ام و هم صحبت ها نموده ام که با 
بسته شدن تونل سالنگ حتى رابطه جنوب و شمال کشور قطع مى 
شود و دهها موضوعات دیگر که در این نوشته نمى شود تا روى 

 همه کوتاهى هاى ابر قدرت ها مکث گردد. 
همین چندى قبل جیمى کارتر رئیس جمهور سابق ایاالت 
متحده گفت امریکادرپرتگاه سقوط و سکون قرار گرفته،و یا هم 
که گفت که با همکارى ومشورت با انگلیسها ، از طریق اعمال 
مذهب بر بسا کشور ها رخنه نموده، اگر دولت هاى مستقر در 
کاخ سفید به خصوص بعد از یازده سپتمبر توجه دقیق مبذول مى 
داشت و در اجالس بن کوتاهى هاى زیادى را مرتکب نمى شد و 
از شخصى گم نامى بنام حامد کرزى جانبدارى نمى شد و اقال 
تمکین به همان رأى گیرى یازده جمع دو راى مى بود و مى شد 
که استاد عبدالستار سیرت را مى گذاشتند تا زمام امور در دست 

 بگیرد. 
آقای بایدن ، شما کسى را نماینده امریکا در امور افغانستان 
ساختید که از نظر ذهنى مستعد و آماده وحدت نبود و نمى باشد . 
زولمى خلیلزاد را به مردى براى همه فصول تبدیل نمودند و او هم 
آنقدر )داشتى ( بر آمده که اگر جمهورى خواهان در قدرت باشد 
و با هم دموکرات ها، او باید مقام و منصبى داشته باشد و خصوصا 
اگر براى افغانستان از طرف ایاالت متحده نمایندهء باشد باید همین 
گرگ باران دیده، و گاو پیر که همیشه کنجاره خواب دیده، باید 
براى افغانستان این مکاره، همه کاره و هرکاره باشد و کار بزند. 
 در حالیکه استعفا هم نموده و یا سبکدو  هم شده و تام ویست به 

 ...حکیم ناصر خسرو 
اعرابی که زندگانی کوچ نشینی داشتند، هرگاه درجایی سکونت 
موقت اختیار می کردند دختران شان برای آوردن آب به نزدیک 
ترین چاه می رفتند و پسران جوان قبیلة دیگر برای دیداراین 
دختران به سرچاه می شتافتند. نگاه ها به هم دوخته می شد 
وپسران به آن دختران سخت دل می باختند. دختران نیز سوز 
عشقی در دل می نهفتند، چراکه زن در عشق صبوراست وعاشق 

 شدن زن در عرف عامه ناپسند. وبه قول موالناجامی :
 عیبی که برون زند سرازجیب          از مرد هنربود ز زن عیب

 . «فر  حرمسرای خوی  است »چراکه زن بازهم به قول او 

روزی می رسیدکه این قبیله ازآنجا رخت سفرمی بست و 
روزدیگر که پسران دلداده به سوی این قبیله می آمدند، بجای اهل 
قبیله زاغ هارا می دیدندکه نشسته واز ریزه های نان ویا گندم که 
به زمین افتاده بود تغذیه می کردند، یعنی به جای آن خوبرویان، 
زاغ های سیاه زشت قیافه رامی دیدند . این بود که از زاغ 
متنفرمی شدند وآن را پرندۀ جدایی)غراب البین( می دانستند. 
بعضی ازین جوانان درجستجوی آن دلبران به هرسو می دویدند 
وگاه به دیر راهبی در مسیرراه بیابان می رسیدند و ازراهب 
)صاحب الدیر( سراغ دختران رامی گرفتند، وآن راهب به حال 
شان گریه می کرد . فحن لی و بکا و انّ لی و شکا ، به حالم ناله 
کرد وبه درد من شکوه کرد و قال لی یا فتی ومی گفت که ای 

ماه شب چهارده، دختران زیباروی(  -جوان ! آن بدور)جمع بدر
که در جستجوی شان آمده ای، تا دیروز اینجا بودند وامروز 

 سحرگاه ازین جا رفتند .
همین عوالم به ادب ما هم رخنه کرد و زاغ پرندۀ زشت روی 

 وبدآواز را مظهر جدایی و هجران ساخت .
حکیم ناصرخسرو بی آن که به خرافات معتقدباشد ازآنچه زبانزد 
 عوام بود در طریق پند واندرز سرایی خوی  بهره می جست . 

عوام معتقد بودند که وقتی شکارچیان به شکارکفتار می روند، و 
از دور او را در داخل غاری می بینند، به صدای بلند به همدیگرمی 
گویندکه این جا کفتار نیست، می بینیم که این جا کفتارنیست . 
درین حال کفتار که سخنان آنان را می شنود باخود می گوید که 
شکارچیان اورا نیافته اند ! شکارچیان به آن گفتار ادامه می 
دهندکه این جا کفتارنیست وآهسته آهسته به کفتارنزدیک می 
شوندوهمان گفته را تکرار می کنند وکفتار هم خود راآرام می 
گیرد. شکارچیان درحال همان گفتار، آرام آرام او رابه بند می 
کشند وبه بیرون غار می کشانند، حکیم ناصرخسرو درقصیده یی 
با این مطلع، به آنانی که دو  شان سنگین ازبار گناهان است، 

 وخود را سبکبار می شمارند، می گوید:
 نیابی بردرخت این جهان بار       مگر هشیارمرد ، ای مرد هشیار...
 درخت این جهان را سوی دانا      خردمند است بار و بیخرد خار
 نهان اندر بدان نیکان چنان اند        که خرما در میان شاخ بسیار...
 سبکباری کنی دعوی و آن گه         گناهان گشته برپششت بانبار
چوکفتاری که بندند  ، به عمدا همی گویند کاین جا نیست 

 کفتار          
--------------- 

ورزه = کشاورز، برزگر، دهقان / ابکاره = آبیاری زمین، کار  -9
 آب .
زنگی دراصل به مردمان زنگبار ، درافریقای شرقی اطالق شده  -0

 است و بر همه سیاه پوستان تعمیم یافته است .
 خواب نوشین، خواب شیرین . جهاندن به معنی تکان دادن . -1
رفتار لم لم گونة زاغ به سان زندانیانیست که بند وزوالنه درپا  -0

 داشته باشند.
گران به معنی مزاحم و نامطبوع ، چنانکه درین حکایت سعدی  -5

که فرمودست: یاد دارد که شبی یارعزیز  از در درآمد، چنان 
دستپاچه ازجا برخاست که چراغ  )شمع( به آستین کشته شد. 
ویار  بنشست وعتاب آغازکرد که چون مرا دیدی به چه معنی 
چراغ کشتی؟ وسعدی درپاسخ اوفرمودکه به دومعنییکی آنکه 
پنداشتم که آفتاب برآمد)اذا طلع الصباح بطل المصباح = چون 
بامداد فرا رسید، دیگر چراغ درکار نیست.( ودیگر، معنی این 

 ( 8دوبیتم به خاطرآمد : )ص 
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

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

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 

 2922هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 
 392 105 1225ارسال دارند.  تلفون 

mkqawi471@gmail.com 
12286 Ashmont Ct #202. Woodbridge 

 VA 22192—7075    U. S. A. 

Volume 31, Issue No. 1095,  JUNE 21, 2022, ISSN 1098-8777 

Founder, Publisher & Editor-in-Chief: Mohammad Qawi Koshan 
12286 Ashmont Ct #202,  Woodbridge, VA 22192-7075  U.S.A. 

Tel :(703) 491-6321     Email : mkqawi471@gmail.com 

 

کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

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

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

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

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

 سرباز گمنام
همین اکنون من و برادران هم سنگرپشتون، اوزبشیشک و 

دسشت  درقندهار با همه سالح و مهمشات  هزاره خود درپناهگاهی 
 داشته مان زندگی زیر زمینی داریم تا روز موعود ان شأاهلل.

شکواییه من سربازفارسی زبان تاجیک برای برادران معـزز  
 پشتون

برداشتن دربدن خوی  از چشنشدیشن    عزیز برادر: من زخم  
والیت های جنوبی خصوصاً ولسوالی نادعلی هلمند، ولسشوالشی 
پنجوائی کندهار، وساالر غزنی رادر جریان وظایفم با افتخار بیشاد 

عامیانه بنویسم ماین یشا  مناطق ذکر شده جزکشورمن است. دارم.
دیکر مواد انفجاریة انسان ک  توسط همان هم تبار قریه خودتان 
که درکنارجاده، به دروازههای مکاتب، شفاخانه ها یا زیشر پشل 
وپلچک جاسازی می کردند، امابرعکس توسط مانظشامشیشان ایشن 
سرزمین، ازنظرامروزی شما فارسیوانان تاجیک، کشف و خنثا می 
گردید قابل تذکر و یادآوری است. درجریشان گشزمشه وعشبشور 
کاروان نظامیان ازقریه و قصبات ولسوالشی هشای چشک،نشرخ، 
سیدآباد، ششگاو، ساالر،ازباغ شماپشتونهای عشزیشز بشاالی مشان 
انداخت سالح های سبک و سنگین باپیکا و راکت صشورت مشی 

مجروح شدن تخریب و   گرفت و بعضی اوقات منجربه شهادت یا
 سربازان وسایط مان می شد.

مگربرعکس مانظامیان درپی و کوش  این بشودیشم کشه 
دراین قریه جات و قصبات انسان های مظلوم هم میهنان عزیشزمشا 
همراه بامواشی شان که دار و ندار زندگی شان بود، زیست دارند، 
از انداخت متقابل تاحدی به خاطر تلفات شماجلوگیری مینمودیم 
و از نظر من حیات تک تک تان شما در اولویت ما بشود، چشون 
تصور می کردیم شما جان ما هستید و جان خودرا فدا مینمشودیشم 
که خدا ناخواسته نباشد آسیبی برای شما هابرسد اما افسوس دیدما 

   و درک مان غلط و اشتباه بود.
مانظامیان غافل ازاینکه دید برادران پشتشون مشثشل دیشد 

نظرملی نبوده جز تفکر قومی! من متیقن هستم پششتشون هشای   ما
عزیز روزی این نامه من را بخوانند و ازخجالت آب خواهند ششد. 
چون شما هاخیلی درمقابل این فرشتگان نجات تشان جشنشایشات 

اگشر   وخیانت و نامردی های قومی شئونسیتی رامرتکب شده اید.
می فهمیدیم روزی کاروان وسایط نظامیان ملی مان را بشه خشاطشر 
تجلیل از آمدن گروه ناخلف پنجاب دروالیت کنر سنگ باران می 

 کنید ازهمان روزباشما صفحه دشمنی راباز مینمودیم .
برای آسای  آرام  شما عزیزان من هم و مسلکشانشم   -0

امشا امشروز  درهمان قریه و قصبات تان خون خوی  ریختاندیشم.
والیت یادشده به کشتن من وهمتبارانم  ازهمان قریه، ولسوالی، و 

تجاوزعلیه هویت فرهنگی من وبا بی حرمتی نموده باالی زیشارت 
مقبره ها شاعران، نویسندگان، نیکان، قهرمانان راستین مان اتن برپا 

 مینماییدآیااین است همدلی وهمدیگرپذیری وبرادری؟
جهت حذف هویت تاجیک و پارسی ستیزی به خاطشر  -1

ابششقششای پشششتششونششوالششی نششیششروهششای جششوان جششنششگششی 
خصوصاًدروالیات پنجشیر و بغالن و اندراب ها آنشهشم   میفرستید.

طبق سهمیه بندی قبیلوی منطقوی. آیا تاجیک ،هشزاره وازبشیشک 
ازنظرشما از قوم ابوجهل است که با این لشکرکشی هایتان در این 
مناطق نه به انسان نه به حیوان رحمی ندارند بلکه ازروی کشیشنشه 
عداوت درخت، زمین کشت و تاک های انگور راتخشریشب مشی 

 نمایند.
اگرمی دانستیم که روزی درچنین حالتی نامردی ازطشرف 
بعضی حلقات فاشیست نمک حرام قرار میگیریم، آن قریه جشات 
رابه جهنم تبدیل مینمودیم که امروز توان تقویت کمربستن گروه 
تبهکار تروریستی رانمیداشتند چنانی که امروز جوانان ناآگاه شما 

پنجشیر، بغالن، تشخشار، بشدخششان،  حق زندگی عادی ملت های 
 سمنگان و بهسودهزاره راجهنم ساخته اند.

خواننده عزیز ! من متعصب نیستم، ایشن یشک واقشعشیشت  
است، اما اگربخواهید ازروی قوم پرستی محاسبه فکرحذف هویت 

 ما درسرتان باشدکورخوانده اید.
بلی من متعصبم، اماحرمت خاص برای بهترین کدرهای نشظشامشی 

به طورمشحشدوداز چشنشد  ازبرادران پشتون داشتیم و داریم. میشود
شخصیت آگاه و دانا منحیث فرزندان صدیق ومتین شان یاد نمایشم 
ازجمله شهید جنرال صاحب رازق غازی، جنرال شهید زلور زاهشد 

 غازی، جنرال عزیزاهلل کامران غازی.

این غازیان علیه نوکران پنجاب یعنی طالبان وحششی تشا 
آخرین رمق حیات خوی  مثل کوه هندوک  دربشرابشر دششمشن 
سفاک ایستادگی نموده وبه بهشتشریشن درجشه ششهشادت نشائشل 

 هشدار: آمدند.
اما شماهاییکه امروز ظلم وجنایت مینمائید این یک قرض 

 است که باید با قیمت گزاف جبران  کنید.
نوت : امروز طالب در داخل مسجد تکیه خانشه مسشابشقشه  

کشتی پهلوانی برگزار میکند. اما نیروی های راستین مقاومت حتشا 
باجراب داخل شدن را درداخل مسجد برای خود ننگ ومشکشروه 

 این است حرمت برای انسانیت و اسالمیت.  میدانستند.
تو خواننده این شکوائییه ام  و در فرجام با این سروده ام 

 را به خداوند دادگر دادگستر می سپارم :
 هال قلمرو غم، سرزمین رنجورم!
 سر بریده ی تاریخ، زخم ناسورم!

 وار  چون گذشته رستم مرا ببخ  که هم
 بر آشیانه ی بدخواه تو نمی شورم
 مرا ببخ  که گنگم سوال های ترا

 آور آه مجبورم! به این خموشیِ شرم
 سرِ مبارز و ناترس داشتم، چه کنم

 مرا فروخت به دشمن رئیس جمهورم
 اکنون چنان شکست غرور مرا که هم

 به اشک های خودم هم نمی رسد زورم
 خانه ی شادی، نمای بربادی جنازه

 قرارگاه فغان، شهر خالی از شورم
 دلم انار جنوب است، من شمالی ام
 تنِ گداخته ی باغ های انگورم

 بعید نیست پس از سال ها در این برهوت
 به نام تو، گل سوری بروید از گورم ! /

 ...انواع افغان زدگی 
ملتی راهبرد های خود را برای حرکت به سوی آرمان هشا 
و رویاهای مشترک ملی خود دارد. پشتون ها در طول صشدسشال 
آرمان ها و رویاهای ملی خود را بر ذهن فرزندان اقشوام دیشگشر 
تحمیل کرده اند . افغان زدگی راهبردی این است کشه در ذیشل 
راهبرد سیاسی پشتونیسم یعنی پشتون سشازی کشل سشرزمشیشن و 
 حکومت کردن بر همه اقوام سیاست خود را تنظیم کرده باشی. 
پشتون زدگی / افغان زدگی آرمانی این است کشه بشرای 
آرمان های پشتونستان بزرگ و لوی افغانستان خواب و خیال ببینی 

 و ذهنت را آماده مبارزه بسازی.
پشتون زدگی / افغان زدگی رؤیایی این است که نتوانشی 
رؤیای مشترک ملی فارسی زبانان را در رویاهایت ترسیم کنشی و 
چشمانت را ببندی و آن را تخیل کنی. پشتون زدگی آرمانشی آن 
است که نتوانی آرمان کشور مستقل فارسی زبانان را در سرزمیشن 

 باختریان به هدف تبدیل کنی. 
پشتون زدگی راهبردی آن است که نتوانی برای تشکشیشل 
کشور مستقل فارسی زبانان و اقوام متحد برنامه ریزی کشنشی و 

 زندگی سیاسی خود را وقف آن کنی./
 ...صفحاتی از سیر زندگیم 

کار واجراات روزمره بود وبدون روپو  وبرقع خدمات مربوطه 
را انجام میدهند...باخودمیگفتم چراکشوچشیشان مشانشنشد دهشاتشی 
هاوسایرشهروندان نمی توانند خانه و سرپناه واقامتگشاه دایشمشی 
داشته باشند، واطفال شان شامل مکتب شده وازدرس و تحشصشیشل 

 واساسات تمدن شهری برخوردار شوند...؟
آن روزهاگذشت ودرطول سالهاوضع کوچی هانیز بهترشد 
وعدۀ شان شهر نشین شدند، ولی چه اسشف انشگشیشزاسشت کشه 
امروزمهاجمین وجنگ آورانی که با خود جهل وفالکت و اختناق 
و ستم را از بادیه به شهرارمغان میآورند، شهروندان وشهرنشینان را 
به حیات خانه بدوشی وبدوی سوق میدهند وهزاران طفل وجوان 
را ازنعمت درس وتحصیل وکسب وکار محروم ساخته به فقشر و 
بینوایی مادی ومعنوی سردچارمیکنند وسیرزندگی شانرا به مراتب 

 بدتر و پر مشقت تراز حیات کوچی ها می سازند!.../
 
 

 خودخواهی های بشر
ودر ذیل آیة یادشده می فرماید: لتحصنکم من بأسکم فهشل انشتشم 

8شاکرون. )انبیا  تشا ازیشن طشریشق، ششمشارا ازقشدرت  »( 2
یکدیگرصیانت وحفاظت کنیم، آیا در برابرآن نعمت سپشاسشگشزار 

این آیه به روشنی میرساندکه صنعت، مشایشة حشفشاظشت «هستید؟
وصیانت انسان است، در برابر این نعمت بزرگ، به سان دیگرنعمت 

 ها باید شاکر وسپاسگزار بود.

 ...نقش حضرت نورالمشایخ 
بعد ازآن همه دانستندکه پادشاهی به پسر محمدنادرخان رسشیشده 
ومتعاقب آن سیل تهنیت نامه ها ازهمه جابه ارگ سشرازیشر ششد. 
محمدهاشم خان بعدازیک هفته ازمزارشریف بکابل آمد ودوبشاره 

 وظیفة صدارت را به دو  گرفت . 
بایدگفت که خاندان محمدنادرخان اینهمه زحشمشات حضشرت 
نورالمشایخ رامثل همیشه نادیده گشرفشت وهشرگشزدرهشیشچشیشک 
ازجرایدکشور نه تنهانامی از وی برده نشد بلکه همه خدمات وی 
بنام شاه محمودخان درج گردید، درحالیکه شاه محمودخان ازترس 
باجنازۀ برادرخود تا قبرستان نرفشت ! ایشنشهشم یشکشی دیشگشراز 
قدرنشناسی های این خاندان بودکه تازمانیکه محتاج هستند خشادم 
وغالم اند اما وقتی ضرورت ندارند، حتی اظهار آشنایی هم نشمشی 

 کنند . 
اگر درتاریخ نامی اززحمات وفداکاریهشای فشرزنشدان صشدیشق 
افغانستان برده نشده بخاطرترس ویا حسادتی بوده است که تعدادی 
از نابخردان کرسی نشین کشور درطی قرنها درمقابل آنهاداشته اند. 
چه حقیرند کسانیکه دستآوردهای دیگران را بنام خود ثبت میکنند 
ومذبوحانه در تالشند تابادستبرد زدن به افتخارات آنها، حشرمشتشی 

 راکه هرگزمستحق  نیستند. گدایی کنند./

 ...حکیم ناصر خسرو 
 گر گرانی به پی  شمع آید         خیز  اندر میان جمع بک 
 ورشکرخنده یی است شیرین لب   آستین  بگیر و شمع بک 

معنی آستین  بگیر وشمع بک  را همگان می دانند ، ووای به حال 
 آنکه نداند. 

درروزهای برفی آنهم در ارتفاعات یمگان زاغ هشا درهشوا  -۶
درجستجوی رزق و روزی با قاغ قاغ خود و گرگ هشا درزمشیشن 

 درتال  یافتن طعمه سرگردان می بودند.
مدبریت ) به فتح ب( به معنی بخت برگشتگشی، از ادبشار .  -۷

طیلسان به معنی ردا و جامه یی دراز با آستین هشای فشراخ کشه 
قاضیان در برکنند، شبیه آنچه امروز درمراسم فراغت ازتحشصشیشل 

 می پوشند .
خیره درینجا به معنی مستبد وبه اصطالح سرتنبه . دم به معشنشی  -8

نفس، یعنی انفاس تو معدود )شمرده شده( است، وچشون آن را 
 بازدادی کارت در این دنیا تمام است./

 ...نقش ژورنالیستان 
کشور مظلوم افغانستان این طور رها شود و با آمدن یشک رژیشم 

 جناحى یک ملت سه و سى میلیونى به گروگان گرفته شود . 
سفیرسابق خود شما درکابل گفت که به مردم افغانستان خشیشانشت 
شدواین سفیر انگلیس بودکه در زمان قدرت انگریز وبریتشانشیشای 
کبیر درهندوستان روبروى مردم دم گاو را بلندکرد ومقعد گاو را 
بوسید و قسمى توجیه نمود که وقتى شما هندوستانى ها گشاو را 
احترام مى کنید که به مثابه )مادر ( أست که گویا شیر مشى دهشد 
گوساله مى آورد و حتى سرگین ا  قابل استفاده أسشت . پشس 
سفیر گفته که شرم گاه گاو قابل بوسیدن است. آیا به این عشمشل 
سفیر چه باید گفت . استعداد؟ و مستعد بودن در چه؟ جو بایدن به 
خاطر حمله داع  در زمان تخلیه شان از افغانستان و کشتشه ششدن 
اضافه از دو صد نفر از افغان ها و سیزده نفر هم از سشربشازا ن 
امریکا که در نواحى میدان هوائى کابل کشته شدند .باز هم عشذر 
نخواست و صرف مراتب همدردى. ا  را ابراز نشمشود. ایشنشکشه 
افغانستان مستعد پذیر  اتحاد نیست ، باید گفته شود کشه بششر 
مستعد پذیر  سهو و خطأً و اشتباهات خود نیسشت. بشلشى آغشاى 
بایدن این شما ها بودیدکه بدون بررسى که این حرکت ها وتنظیم 

 ها و احزاب نامستعد دست کارى شده اند ویا خیر ؟
به خاطر گویا ضربه زدن به پکت وارسا و یا پیمان ورشو و جنگ 
سرد ازمجرای پاکستان استنگر فرستاده شد تاچر و برژتسکى بشه 

 نزدیک مرز هاى افغانستان رفتند. /


