
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کانادا                                      استاد محمّد مُحق

 اند؟ آیا مخالفان طالب واجب القتل
 نگاهی از منظر کارنامه امام ابوحنیفه

کشی و  سواد و چاپلوس هراتی که به عربده آن مالی کم
فریبی شهره شهر است با کمال وقاحت فتوای قتل کسانی را  عوام

خرزردنردو او  صادر کرد که در برابر طالبان به مخالفت برر مری
زده شد  چاپلوسی را به جایی رسانزد که ذبزح اهلل مجاهد هم شگفت
ای بر خود  و از به عهده گرفتن مسئولزت چنان سخنان جنایتکارانه

حزا و  لرزید و رهبرانش را از آن تبرئه کردو فتواهای اشخاص بی
خدانترسی مانند مال مجزب در یک دهه گذشته سبرب برر زمرزرن 
ریختن خون هداران سرباز دولت، هداران کارمند ملکی و فرارال 

گناه این کشور بود که به گسرترر   مدنی، و هداران شهروند بی
های طالبان کمک کرد، و آنان هزچ گاه از نفریرن اعرمرال  جنایت

 شنزع خود رهایی نخواهند داشت نه در این دنزا و نه در آن دنزاو
اگر چه چنزن متملقان پوپولزستی ارز  این را ندارند کره 
در باره شان سخنی گفته شود، و اکثریت جاماه، به شمول علمای 

شناسند، اما چون سخنان  کالن و محترم کشور، آنان را به خوبی می
او در سزاق فتوایی شرعی مطرح شده است و ممکن است برخی از 

دانش فریب آن را بخورند، و نزد از این حزث کره ایرن  مردم کم
پرواتر  های شان را بی سخنان به طالبان اجازه خواهد داد تا سفاکی

از گذشته به پزش ببرند، الزم است بر این موضوع روشنی انداخته 
شود، زیرا صدور فتوای قتل در حق کسانی که با نظرام حراکرم 

ای ساده نزست، بلکه شریک شدن در  مخالفت کنند تنها چاپلوسی
های ضد بشری است، و جرم چنزن کسانی  های ناروا و جنایت قتل
ها نزستو سکوت در برابر چنزن یراوه  تر از مباشران آن سفاکی کم

ها از گناهان کبزره است، و اگر اهل قلم به نقد و ردّ آن  گویی
 نپردازند در این گناه شریک خواهند بودو

در مورد فلسفه جهاد و امکان دست بردن بره سرالح در 
ای وجود داشته و تا امروز دوام  های گسترده اسالم، از قدیم بحث
های بسزار دور، در مزان فقها این بحث پزرش  دارد، و حتی از زمانه

آمد که جنگ به عنوان عملی تبهکارانه و موجب ویرانی چرا از 
سوی شریات مجوّز گرفته استو برای توجزه این موضوع و یافتن 

ترین نرظرری  های مختلفی به مزان آمد، و ماقول فلسفه آن دیدگاه
که داده شد دیدگاه امام ابوحنزفه بود که فلسفه تجوید جنگ از 

دانست نه کفرو از نظر وی، کافر بودن کسی  نظر شرعی را ظلم می
تواند سبب تجوید جنگ با او باشد، اما ظالم برودن او حرترمرا  نمی

سبب چنزن تجویدی استو قاضی ابوبکر جصاص، فقزه و مفرسرر 
و رو  وی در نبرد “برجسته مذهب حنفی در این باره گفته است: 

با ستمگران و حاکمان بزدادگر مشهور است، و از این رو اوزاعی 
)از بدرگان اهل حدیث( گفته است ابوحنزفه را تحمل کردیم ترا 

، ص ۱)احکام القرآن، ج ”  که فتوای شمشزر را صادر کردو آن
( امام ابوحنزفه این دیدگاه را در شرایطی مطرح کرد که تجربه ۱۱

های خرالفرت  های اموی و عباسی را دیده بودو آن دستگاه خالفت
پرداختنرد،  شدند و به سرکوب مردم می مرتکب ظلم و جنایت می

شدند و در آن  در حالی که رهبران شان امزر المومنزن خوانده می
زمان رهبری بالمنازع جهان اسالم را به عهده داشتندو ستم خلفا و 

شد که مردم به ستوه آمده و دسرت بره  کارگداران شان سبب می
هایی که در برابر حاکمان آن زمان  قزام بدنندو از مشهورترین قزام

 ۱۱۱صورت گرفت قزام زید بن علی، از خاندان علوی، در سرال 
رسد، و امرام  هجری قمری بود، کسی که مذهب زیدیه به او می

ابوحنزفه به صورت آشکار از او حمایت کرد و قزامش را در برابر 
خالفت اموی شبزه جهاد پزامبر در جنگ بدر دانستو او که خرود 
در آن زمان به علت بزماری نتوانست درجنگ مسلحانه سهم بگزرد، 
مبلغ ده هداردرهم ازمال شخصی خود برای تجهزدات جنگری بره 

ترین  های مختلف، که مهم هاسرانجام دربرابر قزام زیدفرستادو اموی
آن قزام مردم خراسان به رهبری ابومسلم خرراسرانری برود ازپرا 
درآمدند وامپراطوری قدرتمند آنان که از اسپانزاتا هنردوآسرزرای 

 مزانه گسترده بود درهم شکستو )صفحۀ هشت(  

  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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 رباعی ازحضرت مولینای بلخ

 از یاد خــــدای، مرد مُـــــــطلق خیزد          بنگر که ز نور حق ، چه رونق خیزد

 این باطن مردان که عجایت بحریست          چون مــوج  زند از آن  اناالحق خیزد

 جوالی ۱1لندن،                   پروفزسرداکترعبدالخالق لالداد

دربارۀ گفت وگوی احمدمسعود 
 با بی بی سی
برا صرداقرت،  »رهبر«احمد در این گفتگو به عنوان یک 

نفس کامل ظاهر شد و مانند پردر  )مسرارود  به  قاطازت و اعتماد

 صحبت کردو  بدرگ(
هرای  پراسر  »رهبر سزاسی کریدماترزرک«او در نقش یک 

های خبرنگار بی بی سی داد )نه الف زد و نره  روشنی به پرسش
نه تبلزغ کرد و نه شاار ضد امپریالزستی داد، نه کسری   گداف گفت،

هرای  را تهدید کرد و نه کشوری را اخطار داد(و او اهداف و برنامه
های واضحری بره مرردم کشرور، بره  خود را اعالم کرد و پزام

، به کشورهای منطقه/جهان، بره سرایرر  طلبان گرایان/تجدیه قوم
داشتو دراخررازدالیرل سرقرو /  طالبان ها/جبهات وبه شخصزت

روز و آیرنرده کشرور )و  فروپاشی نظام، تصمزم خود در آن
  ها( سخن گفت: امزدواری

: عبرور از زمسرتران سرخرت مرقراومرت اهداف و برنامه 
)دستاوردها در عرصه نظامی و سزاسی(؛ ایستادگی با نزروی اراده و 
ایمان مردم خود )بدون حمایت خارجی(، ایجاد پایگاههای نظامی و 
تقویه آنها )تشکزالت نظامی بزش از سه هردار نرفرری و حرفر  
پایگاهها، نه گستر  جغرافزه در شرایط کنونی(؛ تشکزالت سزاسی 

 ساختارمند و ایجاد کمزته ها با رهبری جمای!
مروضروع  دالیل دلسردی دنزا )در موضوع افرغرانسرتران(:

سال جنگ در افغانستان و باورمندی به راه حل  ۱3اوکراین، تجربه 
ها باعث اندوای ما نه،  سزاسی و مسالمت آمزد )عدم حمایت خارجی

بلکه حق مردم ما برای آزادی، عدالت اجتماعی و ایستادن بره پرای 
خود است( )اگر کسی حمایت کرد سپاسگردار خرواهرزرم برود، 
درغزرآن، حق آنهاست که چه تصمزم می گزرند؛ دنزا حق دارد راه 

شرمرول، بره  خود را برود: فشار بر طالبان برای دولت فراگزر/همه
 رسمزت نشناختن آنها وووو(، این تصمزم آنهاست!

: مردم ما حق دارد به خاطرر زنردگری پزام به مردم کشور 
بهتر، آزادی و عدالت اجتماعی و ایجاد یرک نرظرام عرادالنره و 

ساالر مبارزه و مقاومت نماید )حمایت نسل جوان و بانوان مایه  مردم
امزدواری ماست( تا یک نظام سزاسی مشروع و عادالنه در کشرور 
بوجود آید ، مردم سخت ناراض اند، در اوضاع نابسامانی بسر مری 
برند )به ویژه نسل جوان و بانوان( و خواهان تغززر اندو این تصمزم 
مردم ما و حق آنهاست )که برای آزادی و عدالت در کشرور خرود 

ها برای شان آزادی و عدالت  بجنگند و منتظر آن نباشند که خارجی
 بزاورند(!

:احمد بزرق رژیم گذشته را طلبان  گرایان و تجدیه پزام به قوم
های قومی طالبان ذکرری  کنار خود گذاشته بود و حتی از سزاست

کرد، نشران داد کره  نکردو او در حالزکه جنایات طالبان را افشا 
شمول دارد؛ به رهایی  گزری کامال ملی، فراقومی و افغانستان موضع

عرنروان(  و آزادی تمام کشور مری انردیشرد و خرود را )بره
های تنگ قومی، زبانی، مذهبی و مرحرلری مرحردود  رهبردردایره

فریب بره  الفوک/مردم »روشنفکران«کند )و مانند شماری از  نمی
 پردازد! ( تهی برای تولزد هزجان نمی تبلزغات مزان

:از خرابی امنزت منطقه و  پزام به کشورهای منطقه و جهان
های افراطی در کشور ابراز نگرانی کرد و به جهانزران  تقویه گروه

 هشدار داد )او گفت که جهانزان پزام پدرم را نادیده گرفتند و 

ا  را با چشم سر دیدند، حال اختزار برا آنرهراسرت،  نتزجه
المللی تبدیل شده است، نرزراز بره  کشور به پایگاه تروریستان بزن

ها نرزرد  دارد، ورنه پزامدهای آن دامنگزر خود آن »توجه جدی«
این موضاگزری نشان دهنده باورمندی احمد به مردم  خواهد شد(

خود و استقالل و عدم وابستگی او است )مکتب فکری مسرارود 
 بدرگ(!

   :ها و جبهات دیگر پزام به شخصزت
او حمایت و پشتزبانی خود را از اشکال مبارزات سزاسی و 
نظامی و از هر کسی که برای آزادی و عدالت اجتماعی در کشور 
می رزمد و برای ایجاد یک نظام مشروع و پاسخگو ترال  مری 

 کند، اعالم کردو 
ها و  او گفت که تال  برای اتحاد تمام رهبران، شخصزت

جبهات در سراسر کشور ادامه دارد )او انحصارگرایی، فردگرایی، 
گرایی را رد کرد و گفت: نزاز ما اتحاد است، نه  گرایی و محل قوم

اختالف )دروازه ما بر روی همگان باز است(! و حتی ایرن شرارر 
  – »باز آ باز آ هر انچه هستی باز آ«موالنا را سرود که:

ترین پزام احمد برای کسانی  شاید این زیباترین و بخشنده
باشد که دیروز سخت اشتباه کردند و مرتکب خطاهای نابخشودنی 
شدند و حاال زمان آن فرا رسزده است که بزایند، در صف مقاومت 

جانبه از جبهه مقاومت، خطاها و  های همه ایستاده شوند و با حمایت
 اشتباهات گذشته خود را جبران کنند!

  :پزام به طالبان 
احمد گفت که ما طرفدار جنگ نبوده و خواهران حرل 
مسالمت آمزد بحران کشور هستزرم: تروقرف جرنرگ، مرذاکرره 
)حکمزت علما(، ایجاد یک دولت موقت، تدوین قانون اسراسری 
جدید و رفتن به سوی یک حکومت انتخابی/ مشروع )دیردار برا 

تسرلرزرمری «دعوت او به وزیر شدن وو و و یانی   –متقی در ایران 
 یا همان چزدی که طالبان اول از پدر  خواسته بودند(! » کامل

 :  دالیل سقو /فروپاشی نظام
کراره،  سزستم/نظام ناکاره و غنی/رئزس جمرهرور هرمره

ها )افراد نفوذی و خزرانرت در سرطروح  تصامزم نادرست، توطزه
باالیی/کالن(، مذاکرات دوحه و خرروج بردون قرزرد/شرر  

 هاو خارجی
 : ( من سه گدینه داشتم ۱۱اگست  ۱1روز سقو  )

خروج از کشور ، یکجا شدن با طالبان یا رفتن کنار مردم 
، )من گدینه سوم ، یانی رفتن به پنجشزر  و ایجاد مقاومت  دوم  

 را ترجزح دادم(!
  آینده )دورنما ( : 

فاال اوضاع تزره است، مردم ناامزد اند، فرار می کنرنرد، 
کشور به پایگاه گروه های افراطی و جنگجویان خارجی تبردیرل 

طالبان به هزچ مازار / قانون / ارزشی ، جد حاکمرزرت   شده است،
، لرذا تصرویرر آیرنرده  »خودشان و تسلزمی دیگران باور ندارند

  »تاریک      است
نگر هستم، می خواهم برای مرردم و کشرورم  اما من مثبت

ها کار می کنرم و نسرل  امزدواری خلق کنم، برای جلب ظرفزت
 جوان و بانوان مایه امزدواری من اند!

 : نتزجه گزری 
این گفتگو نشان داد که احمد به پختگی کاملی رسرزرده 
است، همه چزد را زیر نظر دارد؛ در صدد ایجاد یک جبهه وسزع و 

دهرد، الف  تهی نرمری بدرگ در سطح کشور است؛ شاارهای مزان
خرواه  انحصارگر و کزش شخرصرزرت  گوید، زند و گداف نمی نمی

 داندو  نزست، خود را ناف زمزن و زمان نمی
غرق  »خزاالت شاعرانه«کند  ، در  نمی  »دشمن سازی«

نزست ؛ مسئولزت پذیر است ، دروازه های مبارزه/ مقاومت را برر 
را دنربرال مری         »راه پردر«روی همگان باز گذاشته است ، و 

 کند!
احمد در شرایط کنونی یگانه امزد تمام مردم ما و حرتری 

 جهانزان است!
 عمر  دراز و راهش روشن و پُرراهرو بادا ! /و

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

)این است رو  امزر المومنزن نام نهاد در برابر صدمه دیردگران 
مسلمان و مومن در حالزکه زلدله یک حادثۀ جزولوجزکی است که 

جون طالبان درهررات دو  ۱1وقتن فوقتن در زمزن رخ مزدهد(,  
جون طالبران  ۱1نفر را بجرم جاسوسی برای ایران بدار اویختند,  

 1133درکابل  تقریبأ صد مکتب خصوصی را مسدود کردند که 
شاگرد درآن درس مزخواند و اکثر شان دختران بودند )شرم آور 
است برای کسانی که مزگویند طالب تغززر کرده، مخصوصآ زلمی 

 خلزلداد(و 
آنچه من در چند سطر پایان تقدیم مطالاه شما مزکنم روی اصرل 
امرماروف و نهی منکر وهم بزت مشهوریکه چه خروب سرروده 

وگر خامو  بنشزنی گناه ---شده : اگر بزنی که نا بزنا و چاه است
است بنا یافته: این عمل منع تالزم دختران یه ضد؛  اطلبوالالم و لو 
بالصزن  و فان طلب الالم فریضۀ علی کل مسلم  که بحزث حدیث 

,از انس بن مالک 1۱11, و البسوطی؛ 00۱0صحزح از طرف البانی؛
, مزباشدو درروز های جماه ضمن خطبه بارها ۱1روایت شده است

شنزده ایم که حضرت محمد صل اهلل تاالی علزه یه اصحاب کرام 
فرمود: یک گروپی از امت من از رفتن به جنت ابرا مربرورزنرد! 
پرسزدند که یا رسول خدا اینها کزانند, آنحضرت فرمود: کسانری 
اند که از سنت من پزروی نمی کنندو مالعمر به این امر از زنرهرا 

( را گرفت, پاداشی راکه از برآمردن ۱۱0رب زدنی علمأ )طه آیه
خانه برای طلب علم درحسنات شان نصزب مزرشرد )تررمرذی و 
الدارمی(از آنها سلب کردو و بضد حدیث مبارک  کره حضررت 
انس روایت کرده, آنحضرت فرموده است: بر مردم آسان گزریرد 
و سخت نگزرید)بخاری و مسلم(, وآنان را به رحمت الهی بشارت 

آمده که باید علم را  00دهزد و موجب تنفر شان نشویدو در باب 
پخش کنزد و باید بنشزنزد تا کسزکه نمزداند تالبرم را فرراگرزررد 
زیراکه علم نمی مزرد تا آنکه پنهانی شودو و ترمذی از ابی سارزرد
)رض(  روایت کرده: کسزکه رحم نکند برمردم رحم نرمرزرکرنرد 
خدواند)ج( به آنکسو من نمزدانم که مالعمریک عالرم دیرن) (
چراازین آیت واحادیث سرکشی و خودرادر زمرۀ کسانری داخرل 
ساخته است که ازسنت پزامبر اسالم پزروی نمزکنندو دوم جروالی 
طالبان مؤسسات غزر دولتی را مکلف مزسازد که به تامزر پرولری 

جروالی  ۱تخنزک جاهزکه نه آب دارد و نه برق, نقل مکان کنندو 
طالبان برای ساکنزن شهر کابل دو هفته وقت مزدهند تا تلویدیونها

و آنتن های ستالیت خود را تخریرب کررده ازبرزرن  -ویدیوها -
جوالی نظرمحمد وزیردفاع حکومت داکتر نرجرزرب در  0ببرند, 

جوالی طالبان ضرب االجل )اولتزماتوم( به  ۱0کویته بقتل رسزد, 
موسسات غزر دولتی صادرمزکند که یا به تامزرپولی تخنزک سابق 

جوالی خانم بونزنو  ۱۱نقل مکان کنند یا از افغانستان خارج شوند, 
کمزسار اروپائی دراثر اتهامزکه بروی ازطرف طالبان وارد گردیده 
بود که گویا وی زیر نام کومکهای یشری در افغانستان به تبلرزرغ 
عزسویت مزپردازد وظزفۀ خود را ترک کرد و با االثر کمزرسراری 
 03اروپائی پروژه های خودرا بحالت تالزق درآورد )مثلزکه در 

 133بانک جهانی چهار پروژه ای خود را به ارز   ۱3۱۱مارچ 
ملزون دالر از خاطر ظلم طالبان بر دختران مکتب خواه به تالزق در 

جوالی طالبان دوایر اکثر موسسات غزر دولرتری و  ۱3آمورد( , 
سائر موسسات خزریه را مسدود کرده مستخدمزن محلی را مجبرور 

فزصد شهریان کابرل یرا  03به ترک وظایف شان کردند؛ نقریبآ 
نفر از این موسسات امرار حزات مزکردند )این ظلم نرا  033333

بخشودنی است با فامزل های شان بر ملزونها نفر ظلم وسرترم روا 
 دشتند(و

اول اگست طالبان در طول دو روز دولت آباد و فزض آباد والیت 
فاریاب و شبرغان والیت جوزجان را بدست آوردند, سوم اگست 
مال عمر عفو عمومی را در مورد همره قرومرانردانران مرخرالرف 

اگست طالبران  0درصورتزکه اسلحه در زمزن بگدارند اعالن کرد, 
اگست حمالت تروریستی علزه سفارت  ۷سرپل راتصرف کردند, 

های امریکا درنایروبی و دارالسالم توسط افراد اسامه بن الدن که 
تحت حمایت طالبان در افغانستان بودند صورت گرفتو  یرکرروز 

اگست باد ازینکه یکی از قوماندانان قوای مخرالرف بره   ۱باددر
طالبان پزوست آنان مدارشریف راتصرف کردند, باد ازمرفرقرود 
شدن دیپلماتهای ایران در مدار شریف  دولت ایران، طرالربران را 
درخدمت امریکائزهایزها قلمداد کرد که ازنگاه نظرامری تروسرط 
پاکستان و ازنظر مالی بوسزلۀ عربستان ساودی کومک مزشرونرد, 

رانندۀ الریهای نظامی ایران راکه برای کمک بره  01اگست  ۱3
نرفرر 0مخالفزن شان اعدام شده بودند توقزف کرد وملل مترحرد 

 ۱۱ایرانی راکه دربامزان خدمت مزکردند به پاکستان انتقال داد, 
اگست طالبان مرکد والیت تخار یانی تالقان را بدسرت آوردنرد,  

اگسرت مرالنرزرازی  ۱1وسه روزباد ایبک را نزد متصرف شدند, 
هداره وازبرک سراکرن  ۱133بحزث والی  مدار شریف مقررشدو

شمال کشور که بزجا شده بودند توسط طالبان به پاکستان اخرراج 
۱شدند,  اگست امریکا راکتها را بطررف اردوگراه ترربرزروی  3

تروریستان القاعده به نددیکی خوست و جالل آباد شلزک کردند, 
۱ اگست در کابل یک مستخدم ایتالوی ملل متحد کشته و یرک  ۱

 مستخدم فرانسوی مربو  ملل متحد به ضرب مرمی 

 برومفزلد ، کلورادو                 داکترغالم محمد دستگزر
برخ چهارم دور اول عملگرد های طالب 

 (1996 -6001ظالم )
 کابل چوشمع سوخته خوابزده روی اشک

 کابل سپند ریخته درروی مجمراست
 کابل به آتش ستم قرن ، شاله ور

 کابل بخون خویش غریق وشناوراست
 کابل بدیرسُم ستوران روزگار

 خاکستری فتاده به توفان محشراست
 )از نسزم اسزر( 

:  اول جنوری جنگ درتگاب ادامه داردوطرالربران ۱00۱درسال
منطقۀ تحت تسلط قوماندان مسرارود رادرشرکرردره وگرلردره 

جنوری طالبان مروافرقرت خرود را  0زیربمباردمان قرارمزدهد, 
درمورد پایپ الین بزن ترکمنستان و پاکستان از طریق افغانسرتران 
توسط کمپنی یونزکال تکساس اعالن کرده مصئونزرت آنررا در 
داخل کشور کامآل ضمانت کرده وعده دادند؛ اما امریکا قبأل عدم 
موافقت خودرا در مورد تمدید این پایپ الین تا موقای که صلح 

جرنروری طرالربران  ۱3در افغانستان برنگردد اظهارکرده بود, 
جنروری  ۱0ازکناردریای مرغاب  در والیت بادغزس رانده شدند, 

در اثر خرابی هوا یک طزارۀ طالبان در قلمرو پاکستان سقو  کرد 
جنوری بمناسبت حلرول  ۱1نفر سرنشزنان شان هالک شد,   10و 

 ۱۱۱نفر را از زندانهای کابل  و قندهار و  ۱۱1عزد رمضان  طالبان 
 نفررا ازمحابس شمال آزاد کردندو

درجه ریشتررکره دررسرتراق والیرت 1،۱فروری زلدلۀ شدید  0
قریه  ۱3نفربی سرپناه  و  ۱13333 -نفرهالک 0333تخاررخ داد 

صدمه دید؛ این منطقۀ صاب الابور تحت کنترول مخالفزن طالبران 
فروری در والیت تخار و در مناطقری کره دراثرد  ۷مزباشد, و در 

زلدله شدید آسزب دبده بودند طالبان هم بر ایشان بمب ریختنرد و 
نفر دیگر را بقتل رسانزدند )ببزنزد که اعمال شران کرمرترر از  ۱۷

چنگبد نزست, بحزث مسلمانهای خوب که خودرا فکر مزکنند آیرا 
همزن رو  پزامبر اسالم)ص(  در حالت جنگ و ماامله با ضارفرا 

مارچ طالبان به همکاری قوای دوستم حمالت زمزنری و  ۱1بود ( 
 هوائی را بر پلخمری شروع کردندو

اول اپریل خانم کارول بالمی مدیرۀ اجرائزۀ یونزسزف درکابل برا 
مقامات طالبان دیدار ومذاکره کردو دوم اپریل طالبان یک هزأت 
علمای دینی را تاززن مزکند تا مذاکرات را با مخالفزن تحرت نرظرر 

اپریل طرالربران  1ملل متحد در مورد برقراری صلح به پزش ببرد, 
محبوس را که اکثرآ ازمردمان هداره اند به تقریب عزد سازد  ۱۱۱

اپریل االخضر ابراهزمی در کابل با مال ربانی  0اضحی آزاد مزکند 
اپریل کمزسزون حرقروق بشرر  ۱۱نفر دوم طالبان مالقات کرد, 

درسال جاری رعایت حقوق بشر را در افغانستان درمرورد زنران 
( بد تر ویا خرابترارزیابی کرد )در سال ۱00۷نسبت بسال گذشته )

هنوز هم رو  طالب ظالم در مقابل زنها بد ترر اسرت از  ۱3۱۱
تحصزالت اعدادیه و رشدیه و تحصزالت عالی محرروم سراخرتره 

اپریل تبادلۀ آتش  درشمال کابل برای بدست آوردن  ۱1شدند(, 
گلدره بزن دو گروه متخاصم درجریان بود, در اخزر اپریل جنگهرا 

 لغمان و کنر هنوزهم دوام داشتو -درتگاب
چارم می طالبان دو پوسته را در بنگی والیت ترخرار از افرراد 

می طالبران بره قرزرودات   ۷قوماندان مساود بتصرف در آورد,
می درشمال کابل تبادلرۀ  0ومحاصره ای هداره جات خاتمه داد, 

آتش بزن قوای وفادار به پریدیدنت ربانی و افراد طالبان صرورت 
می جنگهای شدید بزن  طالبان و قوای قرومرانردان  ۱1گرفت,  

می قوای هوائی طالبان  ۱۷مساود در بنگی و اشکاشم دوام داشت, 
نفر را بقتل مزرسانند و برای دو روز   0۱تالقان را بمبارد مزکنند و 

می  ۱۱قندز و تالقان دوام مزآبد,   -دیگر جنگهای پزاپی در بغالن 
کزلومتری شمال کابل است طالبان   ۱1در حالزکه جبهۀ جنگ در 

چاریکار را که تحت کنترول احمد شاه مساود مزباشرد برمربرارد 
۱کردند,  می دوائر ملل متحد در قندهار که از دو مراه بره  ۱

 اینطرف بسته بود مجددأ باز گردیدو
 من آنچه شر  بالغ است باتومزگویم    

 توخواه ازسخنم پندگزروخواه مالل
چاه یاب و بدخشان را  چنزن  -جون مال عمر زلدلۀ شدید رستاق 1

توجزه کرد؛ زلدله بر کسانزکه قوانزن اسالمی را درسرت ترطربرزرق 
 نمزکنند و به اوامر خداوندی اطاعت ندارند نازل شده است 

 نامۀ مادرانه به جریدۀ امید
به تمام  -به نام خداوند 

نویسنده های جریردۀ امرزرد و 
مشترکزن آن وخوانرنرده هرای 
محترم شان، عرض سالم تقردیرم 
می دارم و برادرعدیدالقدرم آقای 
کوشان و خواهرعدید ووفرادار 
جررریرردۀ امررزررد، مررحررترررمرره 
داکترصاحبه ثمزله جان، بافامزل 
عدیدتان به پناه وعصمت الرهری 
باشزدو البته ایرن دعرایرم بررای 
تمامی نویسنده های عدید امرزرد 

 هم است و
خو  هستم که جریدۀ امزد رامی خوانم، انتظار مزباشم به 
امزد جریدۀ امزدکه بخوانم، یادداشت بگزرم ازتمام خروبری هراو 
خوشی های آیات قرآنی واحادیث نبوی و ازآن لذت بربررم و 
دعاکنم چندین بار امزد دوست داشتنی را، به امزدآرامی افغانستران 
عدید ومهاجرین وطن، برادران وخواهران مرذهربری وبرا دانرش 
خودکه درهرگوشۀ قاره های دنزا مهاجرشدند، سالمتی آرزومری 

 کنم و 
منشأ وریشۀ وابسته به جریدۀ امزد اینجانرب هرمرانروری 
ازفرستادن کتاب پر محتوای)نگرشی به نگار  های( که توسرط 
پسربدرگم و کمک دیگرعدیدانم تکمزل وتوسط کوشان محترم به 

 دسترسم رسزد، یک جهان سپاس و
آقای کوشان، من درلزسۀ زرغونه با مرحومه عالمه جران 
کوشان عمۀ محترمۀ شما یکجا درآن مکتب دوست داشتنی درس 
خواندیم، عالمه جان چندسال و چند صنف ازمن پزشتربودو یرادم 
ازمقاالت وبزانزه هایی که درروزهای پرقدر مرارارف درصرحرن 
مکتب برگدارمزشد به گوشم است وباخودمزگتم کا  بتوانم مثرال 
فامزل کوشان نویسنده وخواننده شوم و خدا راشکررگردارم کره 
اگربه آن اندازه نشدم، چزدی کمترمزتروانرم خرودرابره ترالوت 
قرآنکریم، به خواندن و نوشتن کتابها وجریده هاخبر ها مصروف 
بسازم و راستی چزد مهمی که بزادم آمد عالرمره جران کروشران 
درسمزنارهایی که برای مالمزن درلزسۀ استقالل و لزسۀ ترخرنرزرک 
ثانوی برگدارمزشد، استاد مابودو هل اتباک عرلری ان ترارلرمرن 
مماعلمت رشدا و کسی که یک حرف به من بزاموزد او موالی من 

 استو
آقای کوشان، روزهایی است که نروری بردرگ نرددمرا 
نزست، یک اندازه خوب نزستم، به رضای خداوند)ج( تسلزم هستم و 
این رابخاطری یادآوری کردم که شاید درنوشته وگفتارم کردام 

 سکتگی باشد، شماآنرابه بدرگواری تان اصالح سازید و
دراخزر درود مزفرستم به تمام استادانی که درقزدحرزرات 
هستندوکسی که به رضای خداوند دنزای فانی راترک نرمروده، 

 بخشش خداوندالیدال رابرای شان التجا می نمایم و 
 با احترام ، هما نوری، مادر مشتاق احمدکریم نوری، نزویارک/

: با سپاس فراوان از استاد دانشمند محرتررمره جریدۀ امزد
مالمه صاحبه بى بى حاجى بانو هما نادره نورى مربى و مدرس که 
تا رتبه اول وزارت ماارف افغانستان کار و خدمت نمودند و در 
خدمت اوالد ماارف مسؤالنه ، عامالنه ، عاشقانه و صادقانه قررار 
داشتند که اوالدمانوى بزشمارى، و شش اوالد درس خروانرده و 
تالزم دیده با سجایاى نزکو و متکى به ارزشها ى مثبت و نزک تربزه 
نموده اند، ازجمله همکارقلمی همزشگی امزد، آقای کریم نوری و 
از تشویقات مادرانه و مالمانۀ استاد هما نادره نوری ازصمزم قلب 

 ابراز سپاس کرده بقای عمرشریف شان را آرزومی کنزم و/
************ 

مجروح شد و ملل متحد تمامی کارکنان خود را ازکابل برزررون 
اگست پاکستان پنج پوهنتون خصوصی افغرانرهرا را  0۱مزکنند, 

 درپشاور مسدود کردو
عسکر خود را رسمأ بنام اجرای مانورها  ۷333ول سپتمبر ایران ۱

درنددیکی سرحد افغانستان جابجا کرد که منظور اصرلری ایرران 
دیپلومات شان درمردارشرریرف ۱۱همانا اعتراض علزه مفقود شدن

۱بودو سپتمبرطالبان کشته شدن دیپلو ماتهای ایران رااقرارکررده 3
سپتمبرر  ۱0پذیرفته وکشزدگی رابزن ایران و افغانستان افدودندو  

 طالبان بامزان را که پایگاه مهم حدب وحدت است اشغال مزکنند, 
از نظامزان خود را به سرحدات  ۱33333سپتمبر دولت ایران  ۱۱

افغانستان انتقال مزدهد و طالبان درمقابل راکتهای ستنگر و لونا را 
سپتمبر پناه دادن بن الدن به افغانستان تروسرط  ۱0آماده مزسازد, 

طالبان سبب نا خشنودی عربستان ساودی را بارآورد وروی ابرن 
ملحوظ شارژدافزر کشورخود را از کابل فرا خواند و به شارژدافزر 
 طالبان اطالع داد تا ریاض پایتخت عربستان ساودی را ترک کندو

اکتوبر طالبان از اخراج اسامه بن الدن به عربستان ساودی خود  1
کتوبر طالبان آمادگی خود را جهت منع کشرت  ۷داری مزنمایند, 

 ( ۱خاشخا  اظهارکرده درمقابل ازملل متحدتقاضا )ص 
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 هفته نامۀ امید  6901شمارۀ  صفحۀ سوم

 فزاض بهرمان نجزمی
چرا پارسی زبانان دارای اکثریت جمعیتی 

 ندارند؟ نقش »بازی بزرگ«در 
بخش دوم : هم در درون جغرافزای به نام افغانستان و هرم 
در برون از آن یک اجماع پذیرفته شده وجود دارد، که پشترون/
افغان ها نه یک قوم مسلط بلکه یک ملزت واحد اند؛ پس باید برا 
چنزن نام داخل تاامل شدودر نهاد های سزاسی و اقتصرادی کشرور 
های خارجی همه کارشناسان نه نشسته اند ترا ژرفرای ترفراوت 
فرهنگی و زبانی مزان افغان ها و غزر افغانها را بدانندوبرای آنرهرا 
واژه افغان شبزه آبزست که در هر ظرف رنگ آن را می گزررد! ر 
 ودیگر اقوام برای آنها به حزث یک آبژه مستقل وجود ندارندو

ادبزات تاریخی دو سده اخزر ر هم شرقی و به هرم ویرژه 
غربی ر برخاسته از پزامد های استاماری بوده که در برخورد با نام 
افغان به حزث یک قوم واحد پرخاشگر و ویرانگر آشنایی دارنردو 
پارس قاجاری و ایران کنونی به اشرف افغان ]هوتکی[ و نزم قاره 
 هند به احمدشاه درانی به حزث سردمداران افغانِ مهاجم می نگرندو

آشرنرا  ۱۱03اروپایزان و امریکایزان با نام افغان پس از 
شدندو آثار فراوان برای شناسایی افغان ها نوشته شد، که اساس آن 

نام قوم افغان باالی اقوام غزر  ۱۱۱3را الفنستن گذاشت و باد از 
افغان در یک جغرافزا به نام افغانستان تحمزل گردیردوجرابرجرایری 
قدرت واستبداد متمرکد افغانسازی امزر عبدالرحمانی بره کرمرک 
هندبریتانوی با زور سرنزده و خشونت باالی تمام اقوام بزسواد و 
مطزع غزر افغان تحمزل گردیدواز آن زمان تا به حال به گونه نظرام 

 مند هویت زدایی غزر افغانها ادامه داردو
اکثریت مطلق پارسی زبانان بی هویت شده انرد و نرمری 
توانند طور دیگر به جد از افغان بودن و افغانزت فکرکنندوایرنرهرا 
مردمان افسوندده ای هستند که هزچگاه از هزچ فررصرتری بررای 
رهایی شان تال  نکرده بلکه با خواست های کوچک گالیه گونه 
به تسلزم طلبی شان ادامه داده اندو به همزن خاطر داشتن جرایرگراه 
 اول در ذهن عامی تا خواص پارسی زبان به تابو مبدل شده استو
سستی و ناتوانی هویت بدرگ و بالنده زبان و فررهرنرگ 
پارسی که می تواند غروربلند قومی و ملی بزآفریند باعث گردیده 
است، تا سران سزاستگران پارسی گویان بدون داشتن ادعای بدرگ 
در تصاحب ستزغ قدرت و حاکمزت فقط به داشتن نقش و موقازت 
درجه دوم بسنده استندو درین مورد در آینده به طرور گسرتررده 

 خواهم نوشتو
مادامزکه مدعزان برنامه محور برای تصاحرب قردرت در 
مزان پارسی زبانان وجود نداشته باشند، هزچکس و هزچ مرجرع و 
نهادی خارجی چنزن یک قوم یا گروه های قومی ر با پندار گرلره 
مانند ر را جدی به حساب نمی آورند و همچو طرف ماامله نرمری 
شناسندو پارسی گویان در کُل و تاجزکان و هدارگان بره گرونره 
اخص به علت نداشتن نماد های هویتی ر قومی مستقل و پُرادعای 
 درون قومی، در برون از بازی قدرت قرار داشته و خواهند داشت!
افغان ها روانشناسی گروهی کانفرمزستی و تسلزم طلبرانره 
اینها را مزدانند و آگاه اند که هزچ سزاستگرتاجزک و یاهداره حتا 
برای لحظه یی هم نمی تواند رویای حاکم اول بودن را درسرداشته 
باشدوو خزلی خوب آگاه اند که در بزن اینهرا مرددوران زیرادی 
وجود دارند که به حزث مواد سوخت تداوم سزطره، از آنهامزشود 

 استفاده بایسته نمودوبه این بحث هم باربار برخواهم گشتو
اما چون این نبشه رابطه به وضازت کنونی مردمان ما در 
درون جغرافزای به نام افغانستان دارد، ازینرو با یرک اشراره در 

علرزره  »جبهه مقاومت ملی«رابطه به تال  های انقره برای ایجاد 
طالبان بسنده می کنم تا حداقل روشن شود، که اینهمه سزاستگران 

 غزر افغان/پشتون تا کدام حد بی هدف و ساده لوح اندو
سوا ازاینکه نشستهای انقره چگونه سازماندهی مرزرشرود، 
آنچه پُر اهمزت می نماید اینست که تمام به اصطالح رهبرنماهای 
بدرگ قوم های تاجزک، هداره و ازبک باسرافگنده پذیرفتندکره 

 راهبر آنها یک افغان/پشتون باید باشدو
این ها که با رهبری احمد مساود مشکل دارند، در عوض 
به جای بلند ساختن یکی از نام ها از مزان چهره غزر افغان به استاد 

شان پذیرفته اند ر  «مقاومت»سزاف اقتدا نموده اند و او را رهبر 
البته درین راستا مداخله خارجی ها به ویژه سفر هرای رفرت و 

نماینده وزارت خارجه امریکا برای افغانستان  «تام وست»برگشت 
و نزد مقام های بریتانوی بی اثر نبوده استوپس می برزرنرزرم کره 
سزاستگران پارسی گویان هنوز به آن مرز از خودشناسری، خرود 
آگاهی و خرد سزاسی نرسزده اند، که دربراره بردیرل از درون 
خویش فکرکنندوکشور های خارجی نزد خزلی خوب مزدانند کره 
در بزن پارسی گویان یک اجماع برای بلند ساختن یک شخصزرت 

 از مزان خود شان به حزث رهبر وجود نداردو
* با شار و ادبزات نمی توان سزاست کرد! سزاست حوزه 
 عاطفه نزست، بلکه به شدت عقالنی و بر پایه منافع عمومی استو 

 محمد عالم جمال
 پیچیدن نسخۀ دیگرجیمز دابیز

جزمد دابزند، بنزانگذار برگشت به حاکمزتهای قومی در بن 
در  »پس از طالبان، ملت سازی در افغرانسرتران«ونویسندۀ کتاب 

روزهای اخزر ضمن مصاحبۀ در حمایت از طالبان وتوصزۀ تاامل از 
سوی حاکمان امریکایی با طالبان، نسخۀ دیگر برای ملت سرازی 
 ودولت سازی ارایه کرد و تادادی از دوستان را ذوق زده ساختو

کرار ایرن  -اسرت  »راند «دابزند، عضو فاال موسسۀ 
موسسه ضد بشری برنامه ریدی برای سقو  حاکمزتهای مسترقرل، 
سرهم بندی کودتاهای نظامی، دخالت برای به قدرت رساندن مهره 
های استخباراتی امریکا در تراز جهانی، ایجراد شرور  عرلرزره 
دولتهایی که راه رشد مستقل ملی را در پزش مزگزرند، قایم کرردن 
مناسبات سلطه وتابازت باکشورهای درحال رشد وجهان سرومری، 
سزطرۀ غارتگرانه بر منابع استراتزژیک واقتصادی جهان وتجاوز بر 

طرراح  «رانرد »حریم کشورهای مستقل در جهان استو موسسه 
اصلی پنج دهه جنگ خونزن در افغانستان است واکنون وصرزرت 
کرده است که امریکا با فرزند خوانده های تروریست خرویرش 
تاامل کند وراه را برای شناسایی رسمی گروه های تروریستری در 

 قالب یک دولتواره قرون وسطایی هموار کندو
همزن آقای دابزند وبرادرخوانده ا  در موسسه راند آقای 
خلزل زاد از ماماران اصلی حراکرمرزرت مرترمررکرد مررکردی 
بزروکراتزک قومی در بن بودند وبه جای ساخترار نرامرترمررکرد 
ودموکراتزک قدرت، امپراتوری فرد محور وقوم ساالر کرزی ر 
احمدزی را شکل دادند واز طریق قانون اساسی برای تداوم قروم 
ساالری زمزنه قانونی فراهم کردندو به جای دموکراسی از پائزن به 
 »باال، خود گردانی در محالت، وایجاد ساختار های دموکراتزک،

«دموکراسی افغاانی را بر بنزاد پزش فرضهای قروم اکرثرریرت  
فورمول بندی کردند، که در تمام کشور یکنفر به نرام رئرزرس 

 جمهور به جای همه مردم تصمزم مزگرفتو
ماماران ملت سازی! برای برداشتن موانع از سر راه گروه 
های تروریستی وفاشزستی به همکاری عبداهلل، فهزم، قرانرونریووو 
کودتاهایی را علزه استاد ربانی، داکتر ستار سزرت، محمرد ظراهرر 
 شاه، به ثمر رساندند تا یک طالب دیگر را به جای مال عمر بنشانندو

 *********** 
پارسی گویان چون سزاست را بَد می فهمند نگاه آنها بره 

 آن نزد فراتر از سود شخصی نمی رودو
اکنون طالبان به حزث نماینده قوم افغان/پشتون حاکمزت 
دولتی را در جغرافزای به نام افغانستان در دست داردو در مورد این 

من هزچ شک نردارم  -که امارت طالبان یک دولت است یا خزر 
 ۱۷0۷یک دولت است اما با تمام ویژگی های قبزله ای که از سال 

به همزنگونه وجود داشته استو دیدیم که حتا در دوران چپی ها و 
یا لزبرال ها دولت ها از پوسته قومی و قبزله ای ا  بزرون شرده 

 نتوانست!
هم جهان به اصطالح لزبرال دموکررات در رأس ایراالت 
متحده امریکا و هم کشور های به اصطالح اقتدار گررا در رأس 

های روسپی منشانه طالبانری برا »کرشمه«چزن و روسزه به سوی 
شوق و مزل می نگرندواقوام دگر برای آنها طرف ماامله سرنوشت 

 ساز نزستند!
برای قدرت های خارجی ر مهم نزست شرقی یا غربری ر 
مشروعزت بخشززدن به رژیم طالبانی پشتونی و یا شبزه آن مرهرم 

راهبردی می بزند و سروی  «ثبات»است، که یکسو آن را عامل 
 راهبردیو «بی ثبانی»دیگر آن را عامل 

این را بالگر های احساساتی و ناآگاه سزراسری پرارسری 
گویان نمزدانندو هر روز در هر نسزم به یک سو خم می شوندو بره 
عوض تشخزص منافع بدرگ قومی و تاریف دوست دشرمرن در 
درون، انتظار دارند که کدام خارجی به داد شان خواهد رسزد و 
کی با کدام مقدار پول دوست خوب می شودو کی دوست بد می 
ماندودر سزاست دوست خوب وجود ندارد، بلکه سزاست یرارنری 

 منافع!
کسی که سزاسی می اندیشد و مدرن، باید داعزه قرومری 

 خویش را برنامه محور بسازدو
سزاستگرانی که به عوض اتکا به نزروی مردمی، چشم بره 
پول و حمایت خارجی دارند، در اصل همان دشنه هرای انرد در 
دست پشتون ها، که دهه ها آن را بر پشت مردم خویش زیر نرام 
افغانستان شمولی، وحدت ملی و سرزمزنی، ضدیت با حق تازرزرن 

 سرنوشت حتا فدرالزسم فرو برده و می برندو
برای این که اقوام پارسی زبان در جغرافزای باختریان به 
یک قدرت مبدل شوند، باید نخست به خانه خود متوجه شد، زیرا 

 چالش ها خزلی زیاد اندو
هرگاه ما جایگاه خویش را دریابزم آنگاه هم در بازی های 
ژیوپولتزکی منطقه ای و هم بازی های بدرگ فرامنطقه ای سوا از 

 افغانها خواهزم رفت ! /

 قصیدۀ ازحضرت سعدی، مملو از پند ودرس
 که مال تالب گورست وبعدازآن اعمال        توانگری نه به مالست پیش اهل کمال

 تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل        گویم من آنچه شرط بالغ است، با تو می
 چوگوش هوش نباشدچه سودحسن مقال    محل قابل و آنگه نصیحت قائل

 که هست صورت دیوار را همین تمثال        بچشم وگوش ودهان آدمی نباشدشخص
 به گوش مردم نادان چو آب در غربال         نصیحت همه عالم چو باد در قفس است

 که اعتـــماد نکردند بر جهان عقال          دل ای حکیم درین معبر هالک مبند
 که پشت ماربه نقش است وزهراوقتّال        مکن به چشم ارادت نگاه در دنیا

 که آفتاب فلـــک را ضرورتست زوال       نه آفتاب وجود ضعیف انسان را
 کند که سفال دگر به قهر چنان خرد می       چنان به لطف همی پرورد که مروارید
 به راستی که به بازی برفت چندین سال    برفت عمر و نرفتیم راه شرط و ادب

 کنون که رغبت خیرست زور طاعت نیست    دریغ زور جوانی که صرف شد به محال
 رود به استعجال که پنج  روز دگر می        زمان توبه و عذرست و وقت بیداری

 کنون هوای عمل میزندکبوترنفس            که دست جورزمانش نه پرگذاشت نه بال
 روم  چو  هالل نماز شام که بر بام  می     نمایندم چنان شدم که به انگشت می

 که دیر و  زود  فراق اوفتد  درین اوصال    آفرین مبارک باد وصال حضرت جان
 که زیـــر بار به آهــستگی رود حمال     گیرم به زیر بار گنه گام برنمی

 چنین گذشت که دیگرامیدخیرنماند              مگر  به  عفو خــــداوند منعم متعال
 اند و عاشقان  جمال که عارفان جمیل      بزرگوار خدایا به حق مردانی

 به زور بازوی تقوی  و للحروب رجال      مبارزان طریقت که نفس بشکستند
 یسبحون له بالغدو واالصال  یقدسون له بالخفی واالعالن

 که صبر پیش گرفتند تا به وقت مجال      مراد نفس ندادند ازین سرای غرور
 شـــــب فراق به امید بامداد وصال       قفا خورند و مالمت برند و خوش باشند

 االجمال که دستگیری ورحمت کنی علی     التفصیل به سرسینه این دوستان علی
 به جز محــبت مردان مستقیم احوال      دانم ای نمی برم و چاره رهی نمی

 داران رحمت کنند بر بطال که مایــه       مرا به صبحت نیکان امید بسیارست
 نظر کنند به بیـــچارگان صف نعال       بود که صدرنشینان بارگاه قبول

 کند  افضال ز بهر آن که نه امروز می       المعروف توقعست به انعام دائم
 از آستان مـــربی کجا روند اطفال؟       ایم و در نعمش همیشه در کرمش بوده

 سؤال نیزچه حاجت که عالمست به حال     سؤال نیست مگر بر خزائن کرمش
 چه خواهی از ضعفا ای کریم و از جهال     من آن ظلوم جهولم که اولم گفتی
 که آسمــان و زمین برنتافتند و جبال      مرا تحمل باری چگونه دست دهد

 برد آنجا قیاس و وهم و خیال که ره نمی     توانم گفت ثنای عزت حضرت نمی
 ختام عمر خدایا به فضل و رحمت خویش      به خیر کن که همینست غــایۀ امال

 که وهم منقطعست از سرادقات جالل     بر آستان عبادت وقوف کن سعدی
************* 

 دو رباعی زیبا از حکزم عمر خزام
 ای دل غم این جهان فرسوده مخور

 ای غمان بزهوده مخور بزهوده نه
 چون بوده گذشت و نزست نابوده پدید

 خو  با  غم بوده و نابوده مخور
 خزام اگر ز باده مستی خو  با  

 با ماهرخی اگر نشستی خو  با  
 چون عاقبت کار جهان نزستی است 

 انگار که نزستی چو هستی خو  با 
*********** 

.»از پنجره رفتند واز دروازه داخل شدند «طالبان  برای بازگشت  
دوبارۀ طالبان نزروهای مقاومت خلع سالح شدند وبرا تررورهرای 
هدفمند وزنجزره یی تمامی رهبران وفرماندهان مقاومت ازصحنرۀ 

 سزاسی برداشته شدندو 
در فرجام این بازی قدرت به اساس سپار  موسسه رانرد 
ومامور آن خلزل زاد به طالبان تحویل داده شدو بر اساس اعترراف 
دابزند، از همان آغاز از بارک اوباما، ترامپ گرفته تابرایردن، برا 

 طالبان روابط مخفی وتاامل داشتندو
دابزند، در برابر یک پرسش گفت که انردیشره فردرالری 
ساختن افغانستان طرح خارجی ها بود ونه داخلی وهزرچرکرس از 
نزروهای داخلی این مساله را مطرح نکردو حال اگرر افرغرانسرتران 

 فدرالی بوجود بزاید، او از آن پشتزبانی می کندو 
همزن نکته دوستان فدرالخواه را به وجد آورده وبه پرای 
کوبی کشانزده استو از نظر دوستان تاامل با تروریستان طالب وبه 
رسمزت شناختن آنان چندان اهمزت ندارد وتنها چزدی کره مرهرم 
است، اینست که امزر المومنزن غایب، امزر دولت فدرالری براشرد؛ 
اساسات امزد  یافته ی پشتونولی با دین قبزله یی ، به جای قانون 
اساسی پذیرفته شود ، زنان محکوم به زندان و به جای آموز  هم 
سرزدن سمارق گونه  مدرسه  های مذهبی همه جا جلروه آرایری 
کنندو فدرال با چند تا مال ، ریش  و عمامه و رفتار و کرردار دورۀ 

 حجر!
نسخه های پزچزده شده از بزرون همان سرابهای اند کره 
کشور رادرآتش جنگهای قومری فرروخرواهرد برردو آمرزرد  
وپراگندگی جوامع واقوام، نداشتن جغرافزه بهم پزوستره قرومری 
برای تشکزل ایالت فدرال برای بسزاری ازجوامع واقوام برادر، تنها 
تبازض اجتماعی و قومی را در فدرالها دوالیه وچند الیه مزسرازدو 
ساختار سزاسی باید بر پایه ویژگی های اجتمراعری، فررهرنرگری 
وتاریخی خود جاماه شکل بگزردو پایه اصلی نامترمررکرد سرازی 
ساختار قدرت، دموکراسی است که باید از پائزن به براال شرکرل 
بگزرد؛ ارگانهای محلی قدرت دولتی خود گرردان و بره طرور 
 انتخابی ایجاد شوند و قدرت به طور افقی وعمودی تقسزم شودو 
در کشور اقوام خورد وبدرگ زندگی مزکرنرنرد وبررای 
تمثزل اراده سزاسی انها در قدرت باید به جای تشرکرزرل ایرالرت 
فدرال، ارگانهای محلی قدرت دولتی کوچکتر شوند وبر پایه مازار 
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 الکسندریه، ورجزنزا             پروفزسرداکتر عبدالواسع لطزفی
 (۱1) صفحاتی از سیر زندگیم دروصلت وهجرت 

بهرحال، درهمزن گشت وگدارهای بهاری منطقۀ خرو  
آب وهوای چهاردهی با حلول سال نوکه سبده هرهرای نروخرزرد 
وگلهای سوسن والله همه جا را سرسبد وپرطراوت ساختره برود، 
طبق مامول وعادات عنانوی کوچی ها درجوار و نددیک دهکده 
خزمه های شانرا برافراشتند ومرد وزن وپزر وبرنا بره ترکراپروی 
زندگی وفاالزت مامولی روزمره آغازکردندو مردهرا زیراترر بره 
کارهای مدرعه پرداختند، زن هابه پخت وپدنان شباروزی وتغرذی 
ونگهداری مواشی مصرروف شردنرد، ودخرترران پررهرزرجران 
وزیباصورت غژدی به کمک دیگران وآوردن آب موردضرورت 

 ازکاریدهای دهکده دست بکارشدندو
ازشماچه پنهان، تصادفاً روزی یکی ازآنهاکه درپی تهزرۀ 
آب یکی ازخزمه ها بود، بالهجۀ خاص وپراز محبت، نددیکترریرن 
راه رسزدن به کاریدمشهور وپر آب صاف وزالل دهکده را که بنام 
)سقاوه( یادمزشد، ازمن جویاشدو همان وقتزکه مزخواستم بره او 
رهنمایی کنم، ناگهان نگاه وحشی وپرشرار اوچون پرتو سوزنرده 
در تاروپودهستی ام نفوذکرد وهمان لحظه دراعماق دل پرترپرشرم 
احساس کردم که بادل وجان فریفته وگرویدۀ اطوار وگفتراربری 
آالیش وجمال طبزای بی پزرایۀ او شده ام و ایرن دیردارگرذری 
درخاطرم ماندگار شدوپس ازآن روز هرمرتبۀ کره بره دهرکرده 
مزآمدم باهداران خزال وآرزوهای آتشزن بره سرراغ نرظرارۀ آن 
دخترک مقبول خانه بدوس می افتادم، ولی دیداراو کمترمزسرمی 
شد وکدام نام ونشانی هم ازو نداشتم که مزان ده هاخزمۀ همرنگ، 

 جویای احوالش گردم و 
دیری نگذشت که آخرین روزهای تابستان به پایان رسزد 
وفصل یغماگر پایزد بردشت وچمن ومدرعه چزره گردید، برگهای 
توت زرد وبی فروغ گشت وچنارها یکی پی دیگر بری بررگ و 
عریان شدند، هوای دهکده رو به سردی مزرفت، کوچزان حوالری 

 قلاه نزد قرارعادت همه ساله رخت سفرمی بستندووو 
آخرین مرتبه ایکه درهمان سال به دهکده رفترم، هرمره 
چزددرنظرم مغموم وافسرده جلوه مزکرردو دخرترران سررمسرت 
وپرهزجان کوچی، مثل اینکه سزلی خدان خورده باشند، دلرگرزرر 
وپژمرده و زردگونه به نظرمی آمدندووو یک روز صبح هنگامزرکره 
آفتاب رنگ پریدۀ پایزدی ازعقب درختان عرریران وبری بررگ 
وعریان وبی برگ وبار اولزن شااع خودرا بردهکده پخش مزکررد، 
ناگهان دیدم که خزمه هاازاطراف قلاه برداشته شرده وقرافرلرۀ 
کوچزان با گرد و غباری که درروی مابر ازعقب شان برلرنردبرود، 
درخم وپزچ کوچه باغ ها ازنظر ناپدید مزشوندو به سرعت وبرادل 
لرزان به همان قطاه زمزنی که کوچی ها در فصل بهاران خزمه زده 

 بودند نددیک شدم، ازخزمه وخزمه نشزنان اثری نبود !
علفهای دور وپزرش آنران زرد وبری فرروغ جرلروه  

مزکردوآتش دیگدانهاخامو  شده وجد خاکسترسرد، حررارتری 
نداشتندو آبخورۀ اشتران متروک وفضا از هلهلره وصردای زنرگ 

 (۱وجرس تهی گردیده بودووو) صفحه 
********* 

 سادی گوید :
 نه خود سریر سلیمان به بادرفتی و بس               که هرکجا که سریری است می رود برباد

سریر به مانی تخت و حزف است اگر ازاین قصزدۀ پندآموز سادی 
 چند بزت دیگری را نزد نخوانم :

 جهان برآب نهاده ست و زندگی بر باد
 غالم همت آنم که دل بر او ننهاد

 وجود عاریتی، خانه یی ست بر ره سزل
 چراغ عمر نهاده ست بر دریچۀ باد 

 بر آنچه می گذرد، دل منه که دجله بسی 
 پس ازخلزفه بخواهد گذشت در بغداد

 نه خود سریر سلزمان به باد رفتی و بس
 که هرکجا که سریری است می رود بر باد

 جهان نماند و روشن روان آدمزی 
 که باز ماند ازو در جهان به نزکی یاد
این قصزده را که بوی دلددگی و خستگی و بزداری اززندگی 
درآن هویدا است، سادی شاعربدرگ قرن هفتم هجری، زمرانری 
سروده است که این قرن خونزن ترین و دردانگزدترین تاری  ملرل 
اسالمی را رقم زده است و درنزمۀ اول قررن هرفرترم هرجرری، 
چنگزدخان خراسان وهرچه را در او بود نابود کرد، ودر نزمۀ ایرن 
قرن، هالکوخان دست به قتل عام بغداد، مقر خالفت اسالمی زد، و 
جهان اسالم با فجزع ترین ودردانگزدترین دورۀ حزات خودرا بره 
چشم سردیدو سادی درماتم سقو  بغداد وقتل آخریرن خرلرزرفرۀ 

 عباسی، مستاصم باهلل قصزدۀ دردانگزدی دارد با این مطلع :
 آسمان را حق بود گر خون ببارد بر زمزن

 بر زوال ملک مستاصم امزر المؤمنزن /
 

 هفته نامۀ امید   6901شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 حکیم ناصرخسرو بلخی حجت خراسان
 بخش نهم افاضات جناب داکترسیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم 

 بها گزر و رخشانی ای شار ناصر
 مگر خود نه شاری، بدخشان نگزنی
صحبتی داشتم با مدیرنشریۀ امزد، آقای محمدقوی کوشران، 
در مزان صحبت ها، اززبان سوخته ام برآمد که امسال بره حسراب 
قمری یک هدار وپنجاه سال از تولد شاعر، نویسنده، فرزرلرسروف 
ومتفکر خراسان، درقرن پنجم هجری، حکزم ناصرخسرو برلرخری 
قبادیانی می گذرد و مردکه گریبانم را گرفت که باید درین براره 
آنچه رابه من می گویی، به طورمرتب به نشریۀ امزد بگویی و چارۀ 
نداشتم جد از پذیرفتن و چون گریبانم به چنگش افتاده برود ! و 
خدابزامرزد ابراهزم خلزل را که راست گفته بود : خردا هررگرد 

 نزندازد مسلمان را به چنگ او !
ناچار، پذیرفتم ودراول هرماه او مانند محصل بی چروب، 
وادارم به گفتار در باب آن گرامی مرد فرهنگ بدرگ خراسرانری 
می کند و البته باید او را تحسزن کرد که پزرانه سر با دردهای قلنج 
و کمر و ناتوانی اقتصادی، هنوزهم دست از دامران نشرر امرزرد 
برنداشته و مطمئنم که نه تنها تادامن کفن نکشد زیرپای خاک، از 
دامان امزد دست برنمی دارد ! وخدا مزداند که شایرد درحرزرات 
بازپسزن نزد امزد را درآن جهان به نشر برساند، بردون تربرارزرض 

 وتاصب مزان بهشتزان و دوزخزان و
دربارۀ اشاار حکزم ناصرخسرو می گفتزمو او درقصاید خود، 
آغازسخن ویا تشبزب قصزده از وصف طبزات ویا مستقرزرمراً بره 
مواع  وپند واندرز می پردازد، مانند این قصزده که در وصرف 

 خدان و زمستان سروده است :
 چه بود این چرخ گردان را که دیگرگشت سامانش  

 به گلشن جامۀ زربفت ، بدریدند خوبانش 
 پس ازوصف طبزات، به ماانی حکمت آمزد رو می آورد: 

 مرا در پزرهن، دیوی منافق بود وگردنکش
 ولزکن عقل یاری کرد تا کردم مسلمانش

باهمزن وزن وقافزه شاعران حکمت گرای بادی نزد سخن گرفرتره 
 اند و حکزم خاقانی درقصزده یی مزگوید :
 چنان در بوتۀ تلقزن مرا بگداخت کاندر من 

 نه شزطان ماند و وسواسش، نه آدم ماند وعصزانش
ازمتأخرین مزرزا عبدالقادربزدل نزد درین بحر وقافزه، طبع آزمروده 

 است، واز جملۀ ابزاتش یکی این است :
 جهانی را به حسرت سوخت این دنزای بی حاصل
 چه یاقوت و کدامزن لال   آتش در بدخشانش

ازشما چه پنهان، این فقزر مصراع دوم ابوالماانی را هرگد نرمری 
 پسندد، که او درسرزمزن آبایی ا  خواهان آتش شود و 

درین قصزده حکزم ناصرخسرو به وصف زیبایی از ابرسزراه مری 
پردازد:همان ابری که هر ماه ثور باغر  اردی بهرشرتری، شرالق 

 آتشزنش را برفرق ودامان آسمایی وشزردروازه می کوبدو
 (۱بغرد همچو اژدرها چون برعالم بزاشوبد )
 ببارد آتش و دود ازمزان کام ودندانش

 خدینۀ آب وآتش گشت برگردون، که پنداری
 ز خشم خویش و ازرحمت مرکب کرد یددانش

 بمزرد، چون بگرید سزر، تا هشزار پندارد
 که چزدی جدکه گریه نزست ترکزب تن وجانش

 مگر تخت سلزمان است کد دریا سحرگاهان
 (۱نباشد بر کُه و هامون مگر بر باد جوالنش )

 وخطاب به ابرسزاه می گوید :
 چنزن تزره چرایی ای مبارک تخت رخشنده

 همانا کد سلزمانت بدزدیدند دیوانش
وصف ابرسزاه دراشاار دیگر استادان ادب نرزردآمرده اسرت و 
 منوچهری شاعر استاد درتشبزه ابرسزاه را درقصزده یی بااین مطلع :

 پالسزن ماجر و قزرینه گرزن  شبی گزسو فروهشته به دامن
 ابرسزاه را به خرمن سبد آتش گرفته تشبزه می کند :

 که عمدا در زنی آتش به خرمن  چنان چون صدهداران خرمن تر
از متأخرین بزدل وصف زیبایی از ابرسزاه دارد، او ابرسزراه رابره 
دیوانۀ تشبزه می کندکه باموهای ژولزده وخاک آلود راه می رود، 
باخود به صدای بلند گپ می زند، ناگهان می خندد و برارد مری 

 گرید و می دود :
 همان دیوانۀ ژولزده مویی است   که باسودای خویشش های وهویی است

 گهی از برق برآفاق خندد      گهی برخاک سزل گریه بندد
 به تزغ کوه گاهی سزنه مالد     گهی گزرد ره دشت و بنالد

—————— 
 بزاشوبد، ازآشوبزدن به مانی خشم گرفتن، آشوب به پاکردن و -۱
بنا برروایات تخت سلزمان بر باد حرکت می کرد، بااسترفراده  -۱

ازاین مضمون، شاعران بدرگ پارسی دری مضامرزرن حرکرمرت 
 آموزی بزان داشته اند و 

 

 سدنی ، آسترالزا                                  نصزراحمد رازی
 )رح(حکایاتی از گلستان حضرت سعدی 

بازرگانی راشنزدم که صد وپنجاه شتربار داشت، حکایت: 
وچهل بندۀ خدمتگارو شبی درجدیرۀ کزش، مرابه حجرۀ خویرش 
درآورد، همه شب نزارمزد ازسخنهای پریشان گفت، کره فرالن 
انبارم به ترکستان و فالن بضاعت به هندوستان است؛ واین قبالۀ 
فالن زمزن است وفالن چزد را فالن ضمزنو گاه گفرتری خراطرر 
اسکندریه دارم که هوایی خو  است، بازگفتی نه کره دریرای 
مغرب مشو  است و سادیا سفری دیگرم درپزش است، اگررآن 

 کرده شود، بقزت عمر خویش به گوشه ای بنشزنم و 
گفتم: آن کدام سفرست  گفت: گوگرد پارسری خرواهرم 
بردن به چزن، که شنزدم قزمتی عظزم دارد، و ازآنجا کاسۀ چزنری 
به روم آرم، و دیبای رومی به هند، وفوالد هندی به حرلرب، و 
آبگزنۀ حلبی به یمن، و بُرد یمانی به پارس، و زان پرس تررک 
تجارت کنم، وبه دکانی بنشزنم و انصاف ازین ماخولزرا چرنردان 
فروگفت که بزش طاقت گفتنش نماندو گفت: ای سادی تو هرم 

 سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنزده و گفتم :
 آن شنزدستی که دراقصای غور بار سررراالری بزفتاد ازستور

 گفت: چشم تنگ دنزادوست را    یا قناعت پُر کند یاخاک گور
پادشاهی باغالمی عجمی درکشتی نشست و غالم، حکایت: 

دیگر دریا راندیده بود ومحنت کشتی نزازموده، گریره و زاری 
درنهاد و لرزه براندامش اوفتادو چنانکه مالطفت کردند آرام نمی 
گرفت و عزش ملک ازو منغض بودو چاره ندانستندو حرکرزرمری 
درآن کشتی بود، ملک راگفت اگرفرمان دهی، مرن اورا بره 
طریقی خامُش گردانم و گفت غایت لطف وکرم باشدو برفررمرود 
تاغالم به دریا انداختند، باری چند غوطه خورد، مویش گرفترنرد 
وپزش کشتی آوردند، به دو دست در سُکان کشتی آویختو چون 
برآمد به گوشه ای بنشست وقراریافتو مرلرک راعرجرب آمرد 
پرسزد: درین چه حکمت بود  گفت: از اول محنت غرقه شردن 
ناچشزدن بود وقدرسالمت کشتی نمی دانست، همچرنرزرن قردر 

 عافزت کسی داند که به مصزبتی گرفتار آید و
 ای سیر ترا نان جوین خوش ننماید      معشوق منست آنکه به نزدیک توزشتست
 حوران بهشتی را  دوزخ  بود  اعراف      از دوزخیان پـــرس که اعراف بهشتست

 فرقست مزان آنکه یار  در بر    تا آنکه دوچشم انتظار  بر در
باطائفۀ دانشمندان درجامع دمشق بحثری هرمری حکایت: 

کردم، که جوانی درآمد وگفت: درین مزان کسی هست که زبان 
پارسی بداند  غالب اشارت به من کردندو گفتمش خرزرراسرت، 
گفت پزری صدوپنجاه ساله درحالت ندع است وبه زبران عرجرم 
چزدی همی گوید ومفهوم مانمی گرددو گر به کرم رنجه شروی، 
مددیابی، باشدکه وصزتی همی کندو چون به بالزنش فررازشردم، 

 این می گفت:
 دریغا که بگرفت راه نفس   دمی چند گفتم برآرم به کام
 دمی خورده بودیم گفتند بس  دریغا که بر خوان الوان عمر

ماانی این سخن رابه عربی با شامزان همی گفتم وترارجرب 
همی کردند ازعمر دراز وتأسف او همچنان برحزات دنزاو گفرترم: 

 چگونه ای درین حالت  گفت: چه گویم !
 ندیده ای که چه سختی همی رسدبه کسی

 که از دهانش به در می کنند دندانی
 قزاس کن که چه حالت بود در آن ساعت

 که از وجود عدید  به در رود جانی
گفتم: تصور مرگ ازخزال خود به درکن و هم را برطبزارت 
مستولی مگردان که فزلسوفان یونان گفته اند : مداج ارچه مستقزم 
بود اعتماد بقا رانشاید، و مرض گرچه هایل، داللرت بررهرالک 
نکندو اگر فرمایی طبزبی رابخوانم تا ماالجت کندو دیده بر کررد 

 و بخندید و گفت :
 چون خرف بزند اوفتاده حریف دست برهم زند طبزب ظریف
 خانه از پای بند ویرانست خواجه در بند نقش ایوانست
 پزرزن صندلش همی مالزد پزرمردی ز ندع می نالزد

 نه عدیمت اثر کند نه عالج چون مخبط شد اعتدال مداج
یکی درصنات کُشتی گرفتن سرآمده بود، سزصد حکایت: 

وشصت بندفاخر بدانستی، وهر روز به نوعی ازآن کشتی گرفتیو 
مگر گوشۀ خاطر  باجمال یکی ازشاگردان مزلی داشت، سزصد 
وپنجاه ونُه بند  درآموخت، مگریک بند که درتالزرم آن دفرع 
انداختی وتأخزرکردیو فی الجمله پسردرقوت وصنات سررآمرد 
وکسی رادرزمان او با او امکان مقاومت نبود، تابه حدی که پزش 
ملک آن روزگار گفته بود: استاد رافضزلتی کره بررمرن اسرت 
ازروی بدرگی است وحق تربزت، وگرنه به قوت ازو کمترنزسترم 

 وبه صنات با اوبرابرم و 
ملک را این سخن دشخوار آمد، فرمود تامصارعت کنندو مقامری 
متسع ترتزب کردند وارکان دولت واعزان حضرت و زورآوران 

 (۱روی زمزن حاضرشدندو )صفحۀ 
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 مناسس ، ورجزنزا                                عبداهلل مجددی
محاکمۀ حضرت صاحب محمدصادق 

 المجددی از خاطرات ایشان
: حضرت محمدصادق المجددی مرشد ورهنرمرای پزشگفتار

طریقۀ عالزۀ نقشبندیۀ مجددیه ، درافغانستان بروزدهم ماه جمرادی 
نومبررسرال  ۱0هر   برابربا۱۱۷1هر ق )عقرب۱0۱0الثانی سال 
 م( درشوربازارکابل متولدشدندو۱۱00

حضرت المجددی بادازمراجات اعلزحضرت امران اهلل خران 
ازسفر اروپامالحظۀ کردندکه اعلزحضرت درتطبزق برنرامره هرای 
خود شدت کرده ، باعث اندجار عادات دینی وملی ملت افغانستان 
مزگردند، کوشش کردندکه بااعلزحضرت صرحربرت نرمرایرنردو 

 اعلزحضرت برای شان اجازۀ مالقات ندادند و 
لذاحضرت صاحب به فکریک انقالب سلمی اقدام کردند، 
باخوانزن سمت جنوبی تماس گرفته توافق وتاهدشان راحراصرل 

(که مسئولزت قوای ۱کرد وخصوصاً برگدعبدالغنی خان احمدزی)
 ۱۱عسکری گردیدراداشتندو حضرت صاحب با رفقا بروزدوشنبره

ه ق سفرراآغازکردند وباداز زحمات زیراد برا  ۱00۷ربزع االول
دزدهاوقطاع الطریق به گردید رسزدندو ولری خروانرزرن قربرایرل 
عهدوپزمان شکستانده ازترس حکومت خانه های خرودرا تررک 
کرده بودندو برگدعبدالغنی خان عهدوپزمان شکستانده مرارذرت 
خواسته، ضمناً برای حضرت صاحب ورفقا یکمقدار البسه وپرول 
فرستاد تا ازافغانستان به هندبروندو حضرت صاحب این پزنرشرهراد 
راقبول نکرده وزندگی رازیر برزررق انرگرریردهرا عراردانسرتره 
خودراتسلزم حکومت کردندو برگدعبدالغنی خان ایشان راترحرت 
حراست به کابل آوردند و محاکمۀ شان درپرغرمران برریراسرت 

ه ق ۱00۷ماه ربزع االول۱3اعلزحضرت امان اهلل خان به تاری  
شروع گردید و باداً محبوس ودرخالل حبس دومحاکمه به ریاست 
عبدالادیدخان وزیرحربزه و ریاست جنرال محمودسامی صرورت 
گرفت ودرنتزجۀ این مرحراکرمرات حرکرم اعردام صرادرشردو 
چهارنفرایشان اعدام شدند، ولی حکم اعدام حضرت صاحب بره 
تاویق افتاد و وقتی که اعلزحضرت در ارگ شاهی محصورقروای 
سقوی گردیدند، حضرت صاحب راازحبس رها نموده مرکرلرف 
ساختندتابحزث رئزس هزئت صلح باحبزب اهلل خان کلکانی صحبرت 
کند، حبزب اهلل کلکانی صلح راقبول نکردو اعلزحضرت استرارفرا  
نموده قندهارتشریف بردندو اعالن شاهی دوباره درقندهار متأسفانه 

 وثمری نداده، اعلزحضرت پناهگدین هند بریطانی شدند 
 محاکمه به ریاست اعلیحضرت امان اهلل خان

من ودیگرهمراهان درخارج دروازه بودیم تا نقالً ازخاطرات: 
ازسرنوشت خود آگاه شویمو بادازنماز همان منصبدار دوباره آمد 
و مرا مخاطب ساخته گفت بزایند: ازهمه وداع کرده داخرل براغ 
شدم، چشمم به قصری افتادکه رنگ سرخ داشت یک منرصربردار 
ویک عسکرازمن نگهبانی مزکردندو نددیک عمارت که رسرزردم 
دیدم حضرت مولزنابه یک گوشۀ باغ باالی خاک نشسته اند ویک 
عسکر رسالۀ شاهی باتفنگ برچه دار باالی سرشان ایستاده است، به 
اشاره به اوشان ادا  احترام نمودم باد داخل عمارت شرده وبره 
صالونی درطبقۀ دوم رهنمایی شدم، محمدسمزع جان قرومرانردان 
پولزس به استقبال آمده مراداخل صالون بدرگی بررد کره یرک 
مزدطوالنی باهفت چوکی دروسط آن گذاشته شده بودو امان اهلل 
خان درکرسی وسط به محل ریاست جلسه نشسته بود، بره طررف 
چپ اومحمدولزخان وکزل شاهانه وعبدالادیدخان وزیررحرربرزره 
وبطرف دست راست اومحمد یاقوب خان وزیردربار ومحمدسمزع 
خان قوماندان پولزس نشسته بودندو مقابل کرسی امان اهلل خان یک 
چوکی برای کسانزکه پادشاه از آنهاسئوال مزکررد قررارداشرت، 
وپهلوی آن مزرزا محمدایوب خان سرمنشی حضور پادشاه اخرذ 
مکان کرده بودو داخل صالون شده گفتم: السالم علی من الرتربرع 
الهدی، و باالی چوکی خالی نشستمو امان اهلل خران برااحرتررام 
ازکرسی خود بلندشد باددوباره نشست وشروع به احروالرپررسری 
نمود، من هم بااعلزحضرت احوالپرسی نموده منترظرر سرئرواالت 

 پادشاه شم و امان اهلل خان بالهجۀ بسزارعادی پرسزد :
اعلزحضرت : کجا رفته بودید  من: اعلزرحرضررت واقرف 
هستند کجارفته بودم پس حاجت سئوال چزست  اعلرزرحرضررت: 
آری من واقف هستم ولی مزخواهم اززبان خودشما هم بشنوم و من: 
چون اوضاع حکومت که سراسرمخالف شریات است برمن خزلری 
ناگوار افتاد، خواستم با برادران هموطن خودمفاهمره و اترفراق 
نموده، حکومت را ازین راه بازگردانم وسای کنم قوانزن مخالرف 
شریات منسوخ گردد وطورمسالمت باحکومرت مرذاکرره کررده 
تادیل مسائل را خواهش کنم وبقدر طاقت در ازالۀ نفرت وشقراق 

 که بزن رعزت وپادشاه و حکومت حادث شده کوشش نمایم و
اعلزحضرت: کدامزک از اعمال من وحکومت من مرخرالرف 

 شریات است 
من: ممکن است من سئوال کرنرم کردامرزرک ازاعرمرال 

 اعلزحضرت موافق شریات است 
من: آری همگی اعمال وقوانزن موجرودحرکرومرت رامرن 

 مخالف شریات مزدانمو
 اعلزحضرت: اگرچنزن است پس چرادرکابل برایم این مسائل 

را اظهار ننمودید، با اینکه هروقت می خواستزد مرا مالقات کرده 
 می توانستزد 

رویم رابطرف محمدولزخان نموده گفتم: وکرزرل صراحرب 
آیامن در روز ورود اعلزحضرت از اروپا ازشماخواهش نکردم که 
ازطرف من به پادشاه عرض کنزد که مزخواهم حتماً یکدفاه اوشان 
رابصورت عاجل مالقات کنم  بازبروز سوم ورود اعلزرحرضررت 
خواهش خودراتکرار کردمو محمدولزخان بدون تردید تصردیرق 
کرده گفت بلی حضرتصاحب ازمن این خواهش راکردنرد ولری 
گرفتاریهای اعلزحضرت که در روزهرای ورود داشرترنرد مرانرع 
گردیدکه خواهش شانرابحضورتان عرض کنمو باداز محمدیاقوب 
خان پرسزدم که وزیرصاحب آیا دودفاه بخرانرۀ شرمرانرزرامردم 
وخواهش نکردم ازاعلزحضرت برای وقت مالقات بگزرید  اونزرد 
تصدیق نمودومصروفزتهای اعلزحضرت راعلت عدم تاززن وقرت 

 نشان داد و 
باد به اعلزحضرت گفتم: براردازآنرکره دانسرترم وکرزرل 
اعلزحضرت و وزیرصاحب دربار بحضورشما خواهش مرا رسانرده 
نمزتوانند، مجبورشدم تاچندروزباداز باز گشت شمااز اروپا عریضۀ 
رابانوان خزرمقدم بنویسم وتوسط خواجه نظرمحمد که مسئولزرت 
حرمسرای شاهی رادارد، بحضور اعلزحضرت بفرستم وطالب تاززن 
مالقات رانمایم و امابادازیکساعت انتظار، خواجره نرظررمرحرمرد 

اعلرزرحرضررت ازخرزررمرقردم  «ازحرمسرا  بازگشت وگفت که
شماتشکرمی نمایند ومزفرمایند که من حاالبه لباس خواب هسرترم 
وعالوه ازآن فاال نمزتوانم برای شماوقت مالقات تاززن کنم چرون 
مشغولزت هایم بسزاراست، هروقت که فرصت به دست آمد شمارا 

  »مالقات خواهم کردو

من حتی المقدور سای کردم تابحضوراعلرزرحرضررت  -بلی
رسزده وخرابی اوضاع وطن را شفاهاً بحضورتان عررض کررده 
وخواهش کنم ازاین سزاست حکومت دست بردارشوید،و الّا یرک 
انقالب بسزارخطرناک درافغانستان بوقوع می پزوندد که عرواقرب 
وخزم آنرا هزچکس تصورکرده نمزتواندو متاسفانه که اعلزحضرت 
عمداً مرامالقات نکردندو لذا بادازاینهمه سای وکوشش مجبورشدم 
که باعلما ومتااهدان خودمفاهمه نموده وحرکتی رابراه بزندازیرم 
تااعلزحضرت مجبورشوند به صدای مراگرو  دهرنردو ایرنرک 
امروزبحضوررسزده ومزتوانم بی کم وکاست اضرار وخرابی هرای 
سزاست موجود راشخصا بگو  پادشاه رسانده تادیل آنراخواهش 
کنمو اگرحکومت خط حرکت وسزاست داخلی خودرا تغزرزررداده 
واعلزحضرت همانطوریکه درابتدای سلطنت خرودمرطرزرع اوامرر 
شریات بودند وبه عنانات وارزشهای ملت احترام مزرگرذاشرترنرد، 
بهمان طریق دولت را رهنمایی کنند، من هم مثرل سرابرق مرطرزرع 
ودوستدار اعلزحضرت خواهم بود و افغانستان باقدمرهرای راسر  
بطرف ترقزات عصرحاضر تحت اطاعت شریات راه پزمایی کررده 

 واز انقالب محفوظ خواهد ماندو 
اعلزحضرت: اگرحکومت خواهشات شمارا ردمزکرد وباشما 
اتفاق نمی نمود، آنوقت شماچه می خواستزرد برکرنرزرد   مرن: 
اگرحکومت طریق مسالمت بامن اتفاق نمزکرد البته هرچه ازدسترم 
می آمد می کردم و اعلزحضرت: شما یکی از روحانزون درجه اول 
افغانستان محسوب مزشوید ووظزفۀ شماجلوگزری ازخون ریردی 
است، ولی ازاین بزانزۀ شمامالوم مزشودکه برای  جنگ وجدال و 
ریختاندن خون هموطنان خودآماده بودیدو چطوربه این عمل اقدام 

 کردید 
من : اگرمطابق پالنی که سنجزده بودم، نه تنهاجنگی بزن من 
وحکومت واقع نمزگردید بلکه بزنی کسی هم خون نمزشدو پادشاه 
ازاین اظهارمن خزلی متاجب شده گمان کردکه عساکرمرکدکابل 
ووزرا وصاحب منصبهاهمه با من متفق بودندو همزنکه درسرمرت 
جنوبی یک قوۀ عسکری بدست مزآوردم شهرکابل رابه من تسلزرم 

 مزکردندو
اعلزحضرت: ازاین اظهارات شمامالوم مزشرودکره ترارداد 
متفقزن تان فراوان اند چون مزگویزدکه موضوع منجربه جرنرگ 
نمزشدو آیاازمامورین حکومت کدام اشخاص باشما متفق بودنرد  
چون شمادر ابتدای تحقزق تاهدکردیدکه دروغ نمزگویزرد، پرس 

 اسامی همفکرهای خود را مفصالً بزان کنزد و 
من : اعلزحضرت از جوابزکه من عرض کردمم گمان کررده 
ایدکه مامورین و موظفزن حکومت یاوزیرصاحربران وصراحرب 
منصبان بامن همفکرهستند، لذا عرض مزکرنرم کره هرزرچرکرس 
ازمامورین دولت بامن همفکرنبود، تنهاشخصی را کره ازصراحرب 
منصبان دولت شماست ومن همفکرخودمزدانستم، عبدالغنی خران 
غندمشر قوای جاجی است وبس و اما دربرزرن رعرزرت وعرلرمرا 

 وروحانزون همه با من همفکر بودند وهستند و 
اعلزحضرت: خوب است، ازاین جمازتهراکردام اشرخراص 

 باشماتاهدکرده بودند 
من اسامی ارباب های احمدزایی های منطقۀ مرچرلرغرو را 
تاجایزکه بزادم بود، بزان کردم و مزرزامحرمردایروب خران مری 

 نوشت و 

اعلزحضرت: ازاهالی کابل واطرراف، اشرخراصرزرکره 
باشمامتفق بودندچه نام دارند  من: بطورعموم هرفرد ازافرادرعزت 
بامن همفکرهستند ولی درین طبقه ازاشخاص صاحب نرام کسری 
نزستو اعلزحضرت: خوب است اسامی آنهارا بگویزد و من: عررض 
کردم که هرفرد از افرادملت بامن همفکرهستند ولری ازخروف 
نمزتوانند نظریات خودرابزان کنندو اگر اعرلرزرحرضررت کسری 
راموظف سازندکه بدون مارفی خود برودونظرطبقۀ کارگر وعُمال 
وحمامی ودکاندار رابپرسد، یقزن دارم که آنهاعدم رضایت خرود 

 رااز حکومت اظهار مزنمایندو
اعلزحضرت: آیاسردارمحمدعثمان خان باشما همفکربوده 
باشد ) سردارمحمد عثمان، پسرسردارمحمدعمرخان ونوادۀ سردار 
پاینده محمدخان محمدزایی و یکی از رجال بردرگ و نرامردار 
افغانستان هستندو( من : سردارصاحب حکم مامایم رادارند وبرامرن 
محبت فوق الااده دارند، ولی دراین مسئله بااوشران هرزرچ گراه 
مذاکره نکرده بودم واوشان قطااً ازفکر من ونظریات من واقرف 
نزستند، اگر اوشان واقف مزبودند، حتماً بامن یکجا بطرف جنوبری 
مزرفتندو شنزدم که متاسفانه حکومت اوشان راباپسرشان محبروس 

 کرده، این اجراات حکومت خالف قانون است و 
اعلزحضرت: من گمان داشتم سردارصاحب نسربرت بره 
محبت وبه قرابتی که باشما دارند، همفکر شما خواهندبود وعالوه 
براین سزاست فاالًچنزن اقتضا  مزکندکه سردارصراحرب ترحرت 
مراقبت باشندو بشما اطمزنان مزدهم که هزچ زحرمرتری بررایشران 
نخواهدرسزدو چون دروقت صدور امرگرفتارنمودن سردارصاحب، 
من برای قوماندان پولزس گفتم که سردار صاحب را بره کرمرال 
احترام درقلاۀ سرای سلطنتی آورده ومحل مناسب به مقرام شران 
برایشان تاززن نموده، آنهارامحترمانه مراقبت کنند وهرمرزرنرکره 
تحقزقات شماتمام شود، سردارصاحب هم ازمراقبت رهاگرردیرده 

 بخانۀ خود مزروند و 
من: بازمؤکداً مزگویم که سردارصاحب هزچ خبرنداشتنند 
وواقف نبودندو محبوس نمودن اوشان برای حکومت هزچ فرایرده 
ندارد، بلکه مخالف احکام شریات ومخالف قوانزن مدنری اسرتو 

 البته اعلزحضرت اختزار دارندو
اعلزحضرت: شما رابازاطمزنران مرزردهرم کره ازطررف 
حکومت برای سردارصاحب هزچ زحمتی نخواهدرسزد وعنقرریرب 
ازمراقبت هم رها شده بخانۀ خودخواهند رفتو من: ازاین فرمودۀ 

 اعلزحضرت تشکرمزکنمو/
)دنبالۀ این بحث آموزنده وجالب درشمارۀ آینده تقدیرم 

 خواهدشدو اداره(

 زلزله پکتیکا طبیعی نبوده است
۱ شبکۀ اطالع رسانی افغانستان : زمزرن لررزه  -سرطان  0

والیت خوست و پکتزکا طبزای نبوده بلکه تحقزقات، آثار و عالیم 
بزانگر انفجار مواد خام رادیواکتزف دریکری از ولسروالرزرهرای 
پکتزکاستو تزم تحقزقاتی طالبان به هزچ کس اجازه نمزدهرنرد در 
ساحات نددیک شود که در اثر انفجار شکاف ها در آن مرنراطرق 

 شکل گرفته استو
نفر از هموطنان بزگرنراه  ۱133این طبزای نزست در حدود 

ماه کشته و زخمی شده در حدود هدارها نفر نا پدید اسرتوایرن 
انفجار صدای به همراه داشته که حتی هموطنان کرابرل صردای 
انفجار را شنزده اند و در ضمن در جلد زخمی های حادثه آثار و 
عالیم بزماری جلدی ظاهر شده که بزانگر انفجار رادیواکتزف در 
آنجا مزباشدو عالیم آن سوز  جلد با سرخ شدن جرلرد، سروز  

 بزنی، گلو وووو
تحقزقات نشان داده که امراض بر خاسته از انفجار رادیرو 
اکتزف ساری استو پارازیت رادیواکتزف به حد ساری است کره 

 فزصد شااع دارد مزتواند به جلد انسان آسزب برساندو 3,1
مثل این حادثه در آغاز حکومت کرزی در بدخشان نرزرد 
اتفاق افتاده بود که به هدار ها نفر به کشته شدندو اگر مواد بزشتر 
از رادیواکتزف در دست تروریست ها و جنایتکار ها قرار برگرزررد 

 فاجاه انسانی رخ خواهد دادو
ده دقزقه باد از حادثه پکتزکا آمدن باران در آن سراحرات 

 همه بزانگر انفجار رادیواکتزف در آن ساحه استو
اگر این زمزن لرزه حادثه طبزای مزبود باد از زمزرن لررزه 

 باران نمزشدو
اگر حادثه طبزای مزبود مردم مبتال به تفس تنگری در آن 
محالت نمزشدند که بزشترین نجات یافته ها فاآل بره آکسرزرجرن 

 ضرورت دارندو
اگرمواد خرام دردسرت ترروریسرترهرا وگرروهرهرای 
جنایتکارباقی مانده باشد تکرار همچوحوادث امکان پذیر اسرتو 
باتاامل به آب وهوا مواد رادیو اکترزرف براعرث زمرزرن لررزه 

 مزشودودوکپسول دیگرآن هنوزدرهمان محل باقی استو/
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 هفته نامۀ امید 6901شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سزد اسالم ده نمکی
 طالبان بخشی از قدرت ملی پاکستان
برای فهم درست سزاست خصمانه ی پراکسرتران، عرلرزره 
افغانستان، و درک استراتزژی جنگی ارتش این کشور که پایه ی 
فرهنگ استراتزژیک اردوی پاکستان را شکل می دهد، برررسری 
رابطه ی تنش آلود این کشور از بدو تاسزس با هند، به محروریرت 
منازعه کشمزر الزمی است، شناخت الیه های زیرریرن مرجرادلره 
پاکستان باهند است که به ما کمک مزکند تا درک نمایم که چرا 
این کشور به افغانستان به عنوان یک همسایه نمی بزند، و بگرونره 
 پزوسته به دنبال ایجاد دولت دست نشانده در افغانستان بوده استو
منازعه پاکستان با هند به محوریت قضزه کشمزر تنرهرا برر سرر 
اختالف ارضی در منطقه کشمزر محصور نمانرد برلرکره ادعرای 
افغانستان مبنی بر مالکزت بخشی از اراضی ماورای خط دیرورنرد 
پاکستان را از بدو تاسزس وارد مناقشه با همرسرایره غرربری ا  
افغانستان نزد نمودو جدال ارضی پاکستان با هند و ادعای مالکزرت 
دولتمردان افغانستان باالی بخشی از مناطق ماورای خط دیرورنرد 
عامل این شد که در استراتزژی دفاعی پاکستان افغانستان و هرنرد 
منحزث کشور های پاکستان ستزد که در تال  فروپاشی این کشور 

 نو پا هستند تاریف شوندو
 ۱00۷ذهنزت نخبگان پاکستان را نسبت به افغانستان پس از سرال 

مزالدی از گفته نخستزن حاکم نظامی پاکستان جنرال ایوب خران 
اقدامات و ادعای  «می توان درک نمود بنا به گفته ی ایوب خان 

ارضی افغانستان علزه پاکستان در تبانی  باهند صورت گرفته است 
هند و افغانستان به این باور هستند که از دو سو به ما ضربره زده 

ایوب خان به این عقزده بود  »پاکستان را تحقزر و نابود می کنند 
که هتد و افغانستان به این باور هستند که پاکستان نمی توانرد بره 
عنوان کشور مستقل دوام بزاورد از ایترو همواره نخبگان پاکستان 
این ترس را داشته اند که ممکن است، هند و افغانستان عامل های 
بی ثباتی در مناطق سرحدی این کشور را فراهم نمروده، برنرا بره 
ادعای مالکزت ارضی افغانستان بر این مناطق،  در پی کروچرک 
سازی فدیکی پاکستان شوند، از اینرو پاکستان از آغاز تاسزس در 
تال  محدود ساختن حضور فدیکی و سزاسی هند در افغرانسرتران 
بود، تا اینکه این کشور در دهه شصت مزالدی، بخاطر نرفروذ در 
امور داخلی افغانستان و ایجاد رژیمی که سزاست خرارجری ایرن 
کشور را مطابق مزل و خواسته پاکستان تنظزم کند، کارت گرروه 
های اسالمی و جهادگران مهاجر را وارد بازی نمود، ابداری کره 
پاکستان مزخواست به وسزله آن وضازت و مناسبات مسرلرط برر 

 ( ۱منطقه را به نفع خویش تغززر دهدو )دنباله درصفحۀ 
********** 

وبابی تفاوتی آنها را روبروی پدر به زمزن مزددومزگفت: این بتان 
بی ارز  تراکس نخرید ! آذر خشمگزن مزشد وابراهزم راعرتراب 
مزکرد: فرزندم باخدایان به حرمت واحترام برخوردکن که نشرود 
گنهگار گردی وخدایان به خشم آیند ! هرروزکار ابراهزم هرمرزرن 
بودو رفته رفته عالقۀ خرید بت هادردهکده سردشد وکراروبرار و 
تجارت آذر روبه کسادمزرفتو آذر وظزفۀ فرو  بتان را ازابراهزم 
گرفت و مانندسابق خود  درذمه گرفت ترارونرق پرزرشرترر  
احزاگرددو آذر هرچه می کوشزدتا محبت بتان رادر دل ابراهزم راه 
دهد وبه پرستش شان تشویقش کند، برهرمران انردازه ابرراهرزرم 
ازآنهادوری مزجست وبی عالقه مزشد ومزل ورغبتی به آنها نشران 
نمی دادو پدر دلهره داشت که این فرزند  به خدایان محبت نمی 
گزرد ومجذوب بتکده نمزشودو هررروز مرزران پردر وفررزنرد 
 گفتگوبود، ابراهزم بت هارانکوهش مزکرد اما آذرآنهارا مزپرستزدو 
در دهکدۀ آذر بتکدۀ زیگرات که بدرگترین بتخانۀ شهربابل برود 
قرارداشت که به روزهای موعود مردم ازسراسربابل درآنرجرامری 
آمدند وبه پای بت ها سجده کرده گریه و واویالمزکردند، حاجات 
مزخواستند ونذر و نذرانه مزدادندو ابراهزم کوچک عالقۀ نرداشرت 
که درآنروزها که جمع وجو  خاصی داشت، درآن بتکده برود، 
اما پدر اصرارمزکرد واوراکشان کشان مزبردو ابراهزم هر قدمی که 
به بتکده نددیک مزشد مغموم تر، ناراضی ترونارام ترمزشدو بهانره 
ها مزتراشزد وخلق تنگی مزکردتابه آنجاسرد وبی تفاوت به بتهرای 
اومزنگریستوو به اهل قریه وبت پرستان تاجب مزکرد که مگرنمی 
 دانندکه اینهاخدانزستند از چوب وسنگ اندوساختۀ دست پدر  !
ابراهزم تازه جوان که درجستجوی خدای حقزقی بود بهرکسی که 
درقریه برخورد مزکرد ازناحق بودن خدایان واز بی ارزشری برتران 
سخن مزگفت واز خدایی که همه درقدرت اوست آگاهی مزردادو 
ابراهزم دردهکدشه خودشهرت یافت، قدرت استدالل برزرنرظرزرر 
وخداداد   مردم رامات ومبهوت ساخته بود، هرر کری برااو 
روبرومزشد ورااو جر وبحث مزکرد، درختم مباحثه تسلزم مرنرطرق 
قوی و استدالل اومی شدو اهل قریه عالقه مزگرفترنردبراابرراهرزرم 
نوجوان داخل صحبت شوند، ازاستدالل ومنطق وی به حزرت مری 
افتادند وابراهزم بطالن خدادان ناحق آنها راثابت مزساخت وقناعت 
آنهارابراینکه بتان ازسنگ وچوب اند وخدا شده نمزتوانند فراهرم 

 می ساختو/)ادامه دارد(
 

 نزوجرسی                             انجنزر عبدالصبور فروزان

 )ع(سرگذشت ابراهیم پیامبر 
روایت است که پادشاهی از ساللۀ نمرود در بابل خواب می 
بزندکه درآن سال پسربچۀ تولد مزشودکه سلطنتش رانابود مزسرازد 
وباخدایان شان بزرحمی مزنمایدو اومحلۀ بدرگی اعرمرارمرزرکرنرد 
ومخبران را درسراسرقلمرو  موظف می سازدتاخانم های براردار 
رانشانی نمایندوبه آن تجماگاه بزاورندوتامدت زایمان شان آنهارا 
درآن قزدنگهدارند، اگرمتولد پسر بود سر بدنند واگر متولد دخترر 
بود مادر راهدایا وتحفه هادهند و رها نمایندو مزگویند درآن سرال 

 هفتادهدار بچۀ نوزاد را سر زدند و 
آذر پزکرترا  که ازمخلصان نمرو بود ومقرب بتکده، شک 
برمزشودکه همسر  امله است واصرار مزنمایدتا به تجماگاه زنان 
حامله رود تانافرمانی آن پادشاه نمرود که چون خردا پررسرترش 
مزشد، نشودو دریکی ازروزهایری کره خرانرم کسرالرت داشرت 
وبرجستگی یی درجسمش مشاهده مزشد، آذرسررآسرزرمره شرد 
وهمسر  راخطاب کرد: امتلی مگرنگفرترم کره براردارهسرتری 
وبائزست به تجماگاه تسلزمت کنم، مگر ازفرمران نرمررود خردا 
سرکشی مزکنی  خانم گفت نه آذرچزدی نزست من خودم مزدانم، 
تومردی واز رازوجود زنها کمترمزدانی! خانم مزدانست که حقزقتاً 
بارداراست وطفل دربطنش می جنبدونمزخواست طفلرش بردسرت 
نمرودسرزده شودو گفتگومزان زن وشوهراوج مزگزرد وپریشرانری 
آذربزشترمزشد تامبادا ازنمرود که خدایش مزگفت نافرمانی شرودو 

 سرانجام خانم راگفت:
من به حرفهای توباور ندارم، حالت مثل همزش نرزرسرت، »

آخرمی دانی که نمرود خداصاحب من وتواست، من نمزرخرواهرم 
دشمن او ازبطن تو تولد شود، من مزخواهم که خود آزمایش نمایم 
که حمل داری یاخزر ! خانم که مزدانست حاملره اسرت سرخرت 
درهراس شده بود، ضربان قلبش شدیدتر و بدنش داغترشده برود، 
به طفلی که دربطنش بود می اندیشزد، هرچه فرکررکررد چرارۀ 
دیگری ندید وراه دیگری برایش نبود، مگربه آنچه آذر مزرگرویرد 
تسلزم شودو خانم بروی زمزن خوابزد، سکتگی درنرفرس هرایرش 
بزشترمی شد، چشمانش به اقصای آسمانها دوخته شده بود ودانست 
که دیگرحزله هاوبهانه ها کاری نزفتاد ودانست که فرزند  درزیر 

 تزغ جالدان نمرود جان مزدهد و 
آذر دستهای خودرا روی بطن همسر  گذاشت، هرنراحرزرۀ 
بطن راکه لمس می کرد فشارمزداد ولی آن نراحرزره هرمروارترر 
وآرامتر احساس مزشد، سراسر بطن خانم را چندین بار لمرس کررد 
وفشارداد تااشتباهی رخ ندهد، ولی هربار هرمروارترر وآرامرترر 

خانم »احساس مزشد، درحالزکه امتلی شش ماه حامله بود و گفت: 
این حرف آدر بررای  ! «تشویش مکن به یقزن که حامله نزستی

خانمش تسکزن داد ولی اومزدانست که حامله است وشرب روز 
درفکرآن بودکه چطور راه حلی پزدانماید وطفلش را از سربریدن 
نجات دهدو سرانجام طفل به نُه ماهگی خودرسزرده برود ومرادر 
عالماتی دروجود خود مزدید ودردزایمان گاه گراهری وجرود  
رامی فشرد، چارۀ دیگری نزافت ویک شب که درد  شدید شده 
بود، درحالزکه همه درخواب بودند، ازخانه برآمد وبه قریۀ مجاور 

 رفت و ازآنجا به مغارۀ که در دوردستها قرارداشت پناه برد و
آن شب را درآنجا سپری کرد، شب دیگرشد، مغاره تاریک 
ولی فضای آرام داشت، نزمه های شب دردشردیردی ازخرواب 
بزدار  کرد، دانست که درد زایمان است، به دهنۀ مغراره رفرت 

ودربزرون مغراره  «ایکا  کسی به کمکم برسدو »وباخودگفت: 
بجدتاریکی شب ودرخشش ستارگان راندید، تنها و هراسان بداخل 
مغاره رفت، درد  شدیدترشد وبدنش مرزرلررزیرد، فرریرادزد و 
خداوند را به مددخواست، ناگهان برقی درمغاره درخشزد، چشمان 
اوخزره شد جسمش آرامش گرفت وبه خواب آرامی رفتو وقتری 
چشمانش رابازنمود، فرزندی رادرآغوشرش دیردکره ازدرخشرش 
چهره ا  مغارۀ تاریک روشن و خوشنما وخوشبرو شرده برود، 
وباچشمان مهربان بامهربانی که نظزر  دیده نشده بود به مادرنگاه 
مزکرد و مادر دیگرخوف وخطری از مخبرران نرمررود احسراس 
نمزکرد، درد وغمش همه فرامو  شده وخوشی وسروری درروح 

 وروانش دمزده بودو 
من دیگررترنرهرا  سپاس خداوندرابجاآوره وبه طفلش گفت:

نزستم از چزدی نمی ترسم تو دنزای من هستی، تو آبرم من هستری، 
اسرت(  -پدرجانم  -تو آبرم من هستی )که درزبان عبری به مانی 

وباداً یددان الیدال اورا ابراهزم که به مانی )پدر مرلرت( اسرت، 
 خطاب کردو

روایت است که طفولزت ابراهزم درآن مغاره سرپرری شرد 
ودرهمان سالهای اول زندگی درپی یافتن راز حقرزرقرت هسرتری 
وخدایی که مالک حقزقی جهان است می انردیشرزرد وشربرهرارا 
دربزرون مغاره که مقام رفت وآمد فرشتگران ومرحرل ترجرالی 
یکتاپرستی بود، بااین اندیشه ها سپری  مزکرد و  اوبه سرترارگران، 
کهکشان ها، آرامش شب، مهتاب و زیبایی آسمان نزلرگرون مری 
اندیشزد وخالقی راکه آنهمه راهست کرده است وهمۀ این نرظرم 

 ونسق درقدرت اوست، جستجو می کردو  

زمانی به ستارگان تفکرکرده می پنداشت آنهایا یکی ازآنرهراکره 
درخشش بزشتر داشت وازهمه دورتر نمایان مزشد، خداباشد، ولری 
وقتی صبح مزدمزد همه ناپدید مزشدند وابراهزم باخود مرزرگرفرت 
مگرآن که ناپدید شود  خدا شده نمی تواندو به مهتاب می اندیشزد 
وبه نظارۀ آن شبها مزنشست، به زیبایی ودرخشش آن فکرمرزرکررد 
ومزگفت امکان داردخدایی که من در جستجوی آنم همزن باشرد، 
ولی مهتاب خورد مزشد، خوردمزشد وسرانجام ناپدید مزرگرشرت، 
وشبها ضرورت بودتا دوباره نمایان شود وآهسته آهسته قررصرش 
تکمزل شود، ابراهزم به مهتاب مظنون شد وباخرودگرفرت آنرکره 
کوچک شود، ناپدیدگردد وبازبدرگ شود، خداشده نمی توانرد، 

 چون اراده ا  بدست خود  نزست !
ابراهزم که ازهمۀ اینها مأیوس شده بود، به آفتاب نگریسته 
باخودگفت: از همه کالنتر وروشنتراست، کسی رایارای تماشرای 
آن نزست، گرمی مزدهد و روشنی، همه ازگرمی وروشرنری ا  
فزض مزبرد، پس خدایی راکه من مزپالم همزن است ! اما آفرتراب 
غروب کرد، شب تاریک فرا رسزد، آن گرمی و روشنایری زایرل 
شد، ابراهزم مأیوس شدوگفت آنکه افول کند خدانزسرت، خردا 

 قدیر وتواناست و
خدای رحمان ابراهزم راکه ازصالحزن بود، درهمان صباوت 
نبی ورسول خود برگدیده بود ولی درابتالیرش گررفرتره برودترا 
خودچه می اندیشد وچه راهی رامی گدیندو سرانجام آن پرادشراه 
می مزرد ونمرود دیگری جانشزنش مزشودو ابراهزم راکره سرالرهرا 
درآن مغاره زندگی کرده بود ودرجستجوی خدای حقزقی بود بره 
خانه نمی آورند تادستزار پدر شودو آذر که مقرب پرادشراه برود 
وپزکرتراشی مزکرد وبت می پرستزد، مردم دهکده که همره برت 
پرست بودند اورابه دیدۀ حرمت وعدت مزردیردنردو اوابرراهرزرم 
راتشویق مزکردتا کسب وپزشۀ را اختزارکند که هم نام دارد وهرم 
نان، ولی ابراهزم هرگدبه آن عالقۀ نشان نداد واینکه مردم دهکده 
آن بتان راپرستش مزکردند وبه خدایی گرفته بودند، سرخرت در 
تاجب بود، چون خودمزدیدکه پدر  آن بتان را ازسنگ وچوب 
مزسازدو آذر برای اینکه زندگی ابراهزم را بابت وبت پرستی گرره 
زند، بتهایی راکه می ساخت به ابراهزم مزداد ترابره برازار بربررد 
وبفروشد وبه ابراهزم تاکزد مزکردکه با آنها باحرمت و احرتررام 

 برخورد نماید و
مگر دید پدر وپسر ازهم فرق داشت، برترهرا بررای آذر 
خدابود وشایستۀ پرستش ولی برای ابراهزم که هنوزبالغ نشده برود 
چوب بودند وسنگ بودند بی ارز  وبی اهمزت ! ابراهزم کوچک 

پدرجان این بتهاچرا حرف نمی زنند، چرا  »باربار ازآذرمی پرسزد:
دیده نمزتوانند وچراشنزده نمی توانند وچطور مزشودکه خداباشند 

 » آذر ازسئواالت پسر  سرآسزمه مزشود ودرتال  پراسرخری  
مزشود که قناعت ابراهزم کوچک را فراهم سازدو درخرود عرجرد 
احساس مزکند، هرچه مزکوشد جوابی که قناعت ابراهزم برزراورد 
نمی یافت، الجرم خموشری اخرترزرار مرزرکررد وبره چرزردی 
خودرامصروف مزساخت تامگر از آنچه راکه ابراهزم پرسزده است 
فرامو  نماید و مگ ابراهزم که در جستجوی رازحقزقت وخالرق 
حقزقی بود، دست برنمزداشت وپاسخی مزخواست ! آذر ناچارشده 

پسرم توهنوزخورد هستی وقتی بدرگ شدی خرودت  «مزگفتک
 »مزدانی که اینهاخدایان اندو

وقتی ابراهزم کوچک بت هاراازخانه برای فرو  برزررون 
مزکرد، درپای آنها ریسمانی می بست وکشان کشان به بازار مزبرد 

بت بخرید، از سنگ وچوب است، نمی بزنرنرد ونره  «وصدامزدد:
مزشنوند ونه حرف مزدنند، همه سنگ اند و چوب ! سود وزیرانری 
ازآنها به شمانمزرسد و گاهی آنهارا به تمسخر مزرگررفرت وپروزۀ 
آنهارا درآب داخل مزکرد ومزگفت بنو ، آب برنرو  ! مرردم 
باحزرت به ابراهزم وعملش می نگریستند ودرجرئتش درترارجرب 
مزکردندکه نخستزن باری است که خدایان شانرا رسوا وبی آبررو 
مزسازد وآنهم یک پسربچۀ نابالغ!  بچه های قد ونزم قد دهکده که 
ابراهزم راتاقزب مزکردند همنوا بااو بتان را استهدا مزکردند وصردا 

«مزددند: بت بخرید، سنگ بخرید، ازچوب ساخته شده و ازسنگ  
ساخته شده، نه حرف مزدنندنه مری برزرنرنرد، سرودوضررری بره 

 »شمارسانده نمی توانندووو

مردم حزران بودندکه این پسربچه چه مرزرگرویرد وچررا 
باخدایان مابزرحمی دارد! درمزان شان گفترگروهرایری پرزرداشرد 
واختالفات نظری بوجودآمده بودو کسی می گفت آخراین یرک 
حقزقت است که این بت هاازسنگ وچوب ساخته شرده، حررف 
وسخن نمزدنند وبزنش ندارد، دیگری برآشفته شرده مرزرگرفرت: 
خامو  با  که به گناه داخل مزشوی ومروردغضرب خردایران 
مزگردی! مردم مزگفتند که این پسربچه کزست وپدر  کزست که 
بااین بزحرمتی باخدایان عمل می کند  یکی ازمزران صرداکررد: 
پسرآذر است، جمازت صداکرد مگرآذر پرزرکرر تررا  اسرت  
آذرخو به خدایان ازهمۀ مانددیکتر است، عجب ازآن پدری کره 
بت وبت پرستی آیزن وپزشۀ اوست چطورمزتواندچنزرن فررزنردی 
 بارآید ! ابراهزم درختم هرروز بتها راکشان کشان به خانه مزآورند 
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 پوره نموده اند و
طالبان که براى هر چزد و هر کار از خود راه و رو  
ارائه مى دارند اما در حصه نفوس شمارى و تثبزت واقاى جمازت 
و نفوس کشور به همان کار هاى دولتها و حکومتها که با نظریات 
و چرندیات و الطالئات که به شکل تخمزنى و احتمالى که گویرا 
اداره یى دارند بنام احصایزه مرکدى و مالومات ، و آن اداره هرر 
ساله تخمزنى از نفوس کشور یک ارقام ارائه مى دارنرد کره از 
آخرین گدار  اداره احصائزه مرکدى در دولت فرارى بابا اشرف 
غنى من در مطبوعات یاد نمودیم و جالب أست که تازه گویا همه 
کار ها سر براه أست و هزچ جاى کار ها نمى لنگد اما در ماه قبلى 
اداره طالبان و ریاست احصائزه مرکدى به یک تخمزنى و کرار 
چوت انداز و خداى پجاتى دیگر متوسل شده که در آن کشرور 
کثزر االقوام و زبان هاى گونه گون و اقوام شریف گوناگون تا به 
یک نفوس شمارى واقاى و اصلى صورت نگرفته و در چشم انداز 
فالى چندان محسوس و ملموس نمى باشد بلى اداره احصرائرزره 
مرکدى دولت طالبان تازه اخبار داشته که گویا آخرین رقرم از 
نفوس و جمازت کشور عدید ما حدس زده و استخاره نمروده انرد 
که در این بر آورد شان در این ماه حمل نفوس افغانستان تخمزنى 

مزلزون نفر ارزیابى گردیده نظر به صحبت هاى مال حسزرب  00/0
اهلل موعد مااون اداره ا حصا بزه مرکدى کشور افغانستان که بره 

 00/0تاری  دهم ماه حمل انجام داده در کل نفوس افغانستان را 
مزلزون نفر بر آورد گردیده مولویجه که در یرک کرنرفررانرس 
مطبوعاتى صحبت مى نمود بزان داشته که رشد نفوس در افغانستان 
در سال جارى به طور سر سام آور باال بوده ، او گفت کره رشرد 

 نفوس در شهر ها متفاوت أستو
در صد أست در حالزرکره در  0/۷1رشد نفوس درًکابل 

سایر شهر ها و خزال پردازى ها و خزال پلو هاى که صورت گرفته 
در صردد  0/۱0و به تاقزب آن مثل هرات بل  قندهار و ننگرهار 

سنجش شده أست که در بزن این تخمزن هاى بى تظمزرن کره از 
 ۱۷/  1مزلزون نفر تخمزنى ارزیابى شده در افغانستان  00/0جمله 

مزلزون آن هم زنان  ۱1/  ۱مزلزون نفر آن مردان مى باشند و هکذا 
 ۱0/  ۱در صد ارقام تخمزنى  ۷3/ 1اعالم شده است گفته شده که 
مزلزون نفر آن  ۱/   1یانىو  ۱۷/  0مزلزون نفر آن در روستا ها و 

در شهر ها مسکن گدین اند و همزن طور تخرمرزرن دیرگرر روى 
در صرد  0/  0حدسزات و تخمزنات که گویا نفوس کوچى ها 

جمازت را هم احتمالى گویا کوچى ها را تشکزل مى دهد تا یرادم 
نر فته باشد که مالموعد مااون اداره احصائزه مرکدى طالبان گفته 

سال را تسکزرل مرى  ۱1در صد جمازت را افراد زیر سن  0۷/ 1
دهد که نظر به این راپور و آمار افغانستان داراى جمازت جروان 

بلى داراى قشر جوان أست ولى نه تنها که جروانرگررایرى  -أست
نزست بلکه جوانکشى است و قتى جوانان از فر  بزکرارى و برى 
روزگارى خود کشى مى نمایند و یا از درس و تحصزل باز داشتره 
مى شوند و به سزستم هاى قواى بشرى و خدمات کارى جذب نمى 

 شوند و مورد تحقزر قرار مى گزرندو
به راستى انسان بودن و به انسانزت التدام داشتن را برایرد 
آموخت و به باضى ها تفهزم و تدریس نمودو طالبان تا عزد سارزرد 
فطر به کارمندان و مامورین دولتى گفته اند که نکتایى ندنرنرد و 
ریش را به اندازه یک قبضه داشته باشند و همزن طور به کارکنان 
خدمات صحى تا به عزد وقت داده اند که گفت شرده ) فررصرت 
نهایى ( دارند که ریش هاى شان را مطابق دسرترورات شرریرارت 
بلنددددد بگذارند و در هنگام کار هم کاله بر سر داشتره براشرنرد 
مردان از مداخله در کار زنان پرهزد نمایند و و کارمندان زنان هرم 
حجاب مکمل اسالمى را مراعات نمایندو به این ترتزب هر روز سر 

 گذاشته روان اندو  مردم کاله 
اما واى از جمهوریت ,و ) جمهوریت طالبان ( که هنوز هم برارضرى  
هاى شان با دیده درایى در رسانه ها ظاهر و هویدا مى شوند و یا مرود نرو کره  
توئزت مى نمایندو و باضى هاى شان که در کابل مانده اند هر روز به خانره هراى  
کرزى و عبداهلل در رفت و آمد هستندو به همه حال ستون پنج اپورچونست هرا و  
در مجموع مرتجازن که از هر دوغ پاغنده مى زنند همزشه راه گنجشرکرکرى بره  
خود مى مانند چنانچه ساادت که در کمسزون انتخابات گند هاى زده بود و غرنرى  
او و چند تاى دیگر را قدر مى نمود مثل امرخزل حاال این جنابان ، و جاللترمرآبران  
) امارت ( هم شده اند به راستى به قول زنده یاد رازق فانى عجب صربررى خردا  
دارد و به هر ترتزب امروز در موقازت که فرار داریم و در نقطه که ایسرتراده ایرم  
جهان در یک موقازت نا مطمئن قرار دارد و همان طوریکه مى گفتند که جرهران  
روى شاخ گاو قرار دارد جنگ روسزه با اوکرایرن کره دولرت روسرزره آنررا  

 ) عملزات ویژه ( یاد مى نماید واقاا بحران زا أست و 
تازه همزن امروز سرگى الورف وزیر امور خارجه روسزه 
در باره خطر جنگ جهانى دیگر، و همچنان و وقوع جنگ هسرتره 
یى هشدار داد سرگى الروف ضمن مصاحبه مرفرصرل کره در 
تلویدون دولتى روسزه داشت و نشر شد ادعا کرده که اوکرایرن ، 
از طرف ایاالت متحده و بریتانزا تشویق مى شود تا مانع پزشرفرت 
 گفتگو هاى صلح شود و توافقى صورت نگرفته باشد و نشودو 

 شمال کالزفورنزا                  مشتاق احمدکریم نورى
 به سلسله نوشته هاى 

 پاسداشت زبان مادرى و حرمت فرهنگها
 سخن گفتن اندر زبان آفرید     به نام خدایى که جان آفرید
 زمزن و زمان و مکان آفرید     به نام خدایى که جهان آفرید

: در سالهای اخزر، همکارگرامی توضزح ادارۀ جریدۀ امزد 
آقای کریم نوری، درهرشماره موضوعات تازۀ روز وماه را 
مزنگاشتند، به تجلزل ازروزهای بزن المللی که توسط سازمان ملل 
متحد مشخص شده مزپرداختند، ومسایل سزاسی مبتالبه تازۀ مزهنی 
وجهانی را به بحث مزگرفتند و درچهارپنج ماه اخزر، نسبت وفات 
پدربدرگوارشان، خواستند برای چندشمارۀ پزهم مطالبی رایکجایی 
به اداره بفرستند، که درنتزجه اکثرمطالب قبلی خارج دایرۀ مطالب 
جدی جدید قرارگرفتند و این امر باعث شد که مباحث چندماهۀ 

 قبلی، خوانندگان را از پزگزری مطالب تازه محروم بسازد و 
باچاپ بخش آخری ازموضوعات قبلی، امزد است ازشمارۀ 
بادی، آقای نوری به روال گذشته، مطالب تازۀ روز و ماه را برای 

 چاپ ارائه بفرمایندو
ماموال در آستانه روز جهانى کتاب هفته کتاب بر گدار 
مى شود و جنبه هاى مؤثریت مطالاه باز گو و باز رسانى مى شود 
زیرا در چندى قبل در آستانه روز جهانى کتاب ، با لطزفه گونه نزد 
همراه بوده که اگر مى خواهزد چزدى را پنهان کنزد در الى یک 
کتاب بگدارید کس نمى یابد چون مزالن و عطش به طرف کتاب 
رو به کاهش است و یونسکو و ملل متحد روى اهمزت کتاب و 
مطالاه گپ ها و مثال هاى ارائه مى دارد در همچو آستانه یانى 
روز جهانى کتاب ، کتاب دیگر من تحت عنوان نگرشى بر نگار  
هاى نگارنده در حریده امزد تازه از چاپ بر آمده که وسزلتإ از 
جناب محترم محمد قوى کوشان ناشر دو هفته نامه وزین امزد و 
و  -متهمم کتاب نگرشى بر نگارشهاى نگارنده از چاپ بر آمده 

چاپخانه آل پرنتر به سر پرستى آغاى فرشزد پازوکى آنرا چاپ 
نموده و آغاى مزکائزل رویا وردک دیداین پشتى کتاب را انجام 
داده که از همه شان ابراز امتنان مى نمابم و در این کتاب در حدود 
پاندده نفر ازفرهنگزان پرمایه و هنرمندان گرانمایه تقری  هاى 

 زیبا نوشته اند:
جناب داکتر عنایت اهلل شهرانى ، جناب داکتر عالم محمد 
دستگزر، جناب قاضى محمد شریف صالح، جناب استاد عدید اهلل 
هدف ، جناب محمد قوى کوشان ، جناب سزد آقا هنرى، جناب 
امان الملک جالله ، جناب ذبزح اهلل امانزار ، جناب انجنزر عبدالخالق 
روکى ، محترم استاد شاه آقا مجددى ، محترمه خانم حنزفه فریور 
، محترمه خانم نذیره کریمى ، محترمه خانم مریم سلزمان ، محترمه 
خانم ژیال راتب نصرتى، محترمه خانم صالحه یوسفى ، محترمه 
خانم عادله جان ادیم ، و همزن چندین خانم هاى دیگر براى کتاب 
دیگرم تقری  هاى با لطف و مهربانى نوشته اند و و همزن طور 
آقایان گرامى دیگر نزد براى کتاب بادى من نزد تقری  ها و ابراز 
نظر هاى وقت نوشته اند و کتاب تازه من که تازه از چاپ برآمده 
باقطع و صحافت زیبا در چهار صدو سى ویک صفحه به خدمت 
مشتاقان خوانش و پژوهش و بزنش پزشکش گردیده ، وسزلتآ و 
ذریاتأ از همه کسانى که لطف و محبتى نمودند اظهار سپاس مى 
نمایمو باز بارگاه الهى برایشان سالمتى کامل تمنا مى نمایم و که 
براى چاپ این کتاب که براى آن هدینه هنگفتىً در کار أست و 
از دوستان عدید تقا ضا گردیده بود که در حد توان مااونت 
نمایند و یا حداقل هدینه یک جلد کتاب را با مصارف پستى نزد از 

 یاد نبرند و 
روز جهانى کتاب سالها قبل از طرف موسسه فرهنگى 
آموزشى و تربزتی یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد در سال 

مزالدى با شاار کتاب براى همه و یا کتاب به مردمان سزاره  ۱0۷0
زمزن در همان سال تدویر یافت مرام یونسکو به مثابه هدف که 
مقدس باشد وسزله نزد مقدس استو تحریک طالبان با پهن نمودن 
امارت شان بر بسته ماندن مکاتب متوسطه ها ولزسه ها دختران 

 تاکزد و تایزد مى نمایندو
طبق گفته عدید احمد رایان سخنگوى وزارت تالزم و  

تربزه  تمام مکاتب متوسطه و لزسه تا امر ثانى   مسدود مى ماند 
) و طالب نزد باید مسکوت بمانند ( ) در ارتبا  به مسدود ماندن 
مکاتب با وجودى وعده ها و وعزدها طالبان قسمى بر مال شده مى 
رود بسا گپهاى طلبه ها چندان نمازى نباشد ( به همزن خاطر کار 
دار سفارت ایاالت متحده براى افغانستان مک کهرى مسدود ماندن 
مکاتب به روى دختران باالتر از صنف ششم را بسزار نا امزد کننده 
و مایوس کننده خوانده است او نزد در تویتر  نوشته أست که از 
گدارشهاى مبنى بر اینکه طالبان به دختران باال تر از صنوف ششم 
اجازه رفتن به مکاتب را نداده اند عمزقأ نگران است و ولى طالبان 
هنوز هم ادعا مى دارند که با همچو یک رو  و منش که در اصل 
پلتفارم و اصول طالبانه شان أست دنزا باید اوشان را به رسمزت 
 بشناسد و آنان ) طالبان ( شریط به رسمزت شناسى بزن المللى را 

 غزلی زیبا ، ژرف و پرمحتوا از 
 استاد واصف باختری گرامی

 های میهن 
 آنکه شمشزر ستم بر سر ما آخته است

 خود گمان کرده که برده ست، ولی باخته است
 های مزهن، بنگر پور تو در پهنه رزم
 پزش سوفار ستم سزنه سپر ساخته است
 هر که پروردۀ دامان گهر پرور تست
 زیر ایوان فلک غزر تو نشناخته است
 دل گُردان تو و قامت بالنده شان

 چه بر افروخته است و چه بر افراخته است
 گرچه سرحلقه و سرهنگ کماندارانست
 تزغ البرز به پزشت سپر انداخته است
 کوه تو، وادی تو، درۀ تو، بزشه تو
 در سراپای جهان ولوله انداخته است

 روی او در صف مردان جهان گلگون باد!
 هرکه بگذشته زخویش و به توپرداخته است
********** 

سرگى الروف این سخنان را یک روز باد از صحبت هاى جنرال 
لوید آستزن وزیر دفاع ایاالت متحد ه که گفته بود : ایاالت متحده 
خواستار تضازف روسزه تا حدى أست که دیگر نتواند مانند 
اوکراین ، به جایى دیگر از جهان حمله کند او اعضاى ناتو را 
متهم به ) ریختن تزل باالى آتش ( و دامن زدن به جنگ و چاق 

 سازى بحران ها کردو 
این در حالى است که به دنزال حمله روسزه به اوکراین 
فنلند و سویدن که آرام ترین کشور ها در سطح دنزا پنداشته مى 
شوند خواهان عضویت به ناتو شده اند قرار أست رهبران کشور 
هاویات شده در ماه مى رسما اعالم عضویت نمایند و مورد تایزد 
پزمان اتالنتزک شمالى ) ناتو ( هم قرار گزرند و این مقارن به 
هشدار هاى جهانى و فاالزت هاى پشت پرده است و مسکو واکنش 
نشان داده و گفته که به شدت با توساه و گستر  ناتو در شرق 

 مخالف استو
به هر ترتزب در باره جدا سازى محصلزن و متالمزن و 
پرده آویدانى در بزن صنف و یا کالس درسى و یا سه روزه سازى 
پوهنتون ها و دانشگاه ها بزن دختران و پسران ، که سه روز از 
طبقه ذکور و سه روز هم قشر اناث باشد و یا ماندن ریش هاى 
دراز و دور انداختن نکتابى و یا تصمزم گزرى به اجبارى شدن 
چادرى و ملتوى ساختن و مسدود ماندن مکاتب براى دختران در 
صنوف متوسطه ها و لزسه ها ، و بلند نگه داشتن ساطور سانسور بر 
باالى رسانه ها چون شمشزر داموکلوس ) محب حمداهلل تازه گفته 
که باعث سقو  جمهوریت تلویدون طلوع شده بگزر  که 

 نگزرید ( !
واقاا حزا و شرم خوب چزد است و چشم سفزد ى و دیده  

و یا فساد گران اخالس پزشه گان همان  -درایى هم حدى دارد 
جمهوریت ، که از امارت فرار نموده اند و در ترکزه لنگر انداخته 
اند و سابق ترکزه در بدل حرید یک آپارتمان و امالک عادى 
ویده دائمى براى مهاجران افغان مى داد اما حاال به قول ظریفانه با 
ورود این ) فرارى هاى گریدى ( از تزم ) دولت ساز ( و ثبات و 
همگرایى و وفادارن به ) جمهوریت توب ( به با ز هم به قولى 
ظریفانه توب در مزدان اردغون أست که هر طرف شوت نماید و 

 شارت کند !
به عنوان حسن ختام این بخش و قسمت همزن گفته سمزع 
 حامد براى این نوشته و شماره کافى و شافى خواهد بود که : 

 اگر سوزى کتابم را برؤى خاک مى نویسم -
 جواب امتحانم را به برگ تاک مى نویسم،  -
 مده از مزوه باغت اگر چه گشنه ام اما، -
 مرا بگذار در مکتب که سزب و ناک بنویسم، -
درغزرآن قلم ها وکالم ها برایتان نفرین ولانت -

 خواهندگفت !/ 
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

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

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

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 
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تا به نفس خویش کافرنگردی، به خدامؤمن 
 نشوی. طاغوت هرکس نفس اوست . 

 گیرم که هزار مصحف از بر داری        
 آن را چه کنی که نفس کافرداری

 سررابه زمین چه می نهی بهرنماز        
 آن را به زمین  بنه که بر سر داری
 )اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر(

 وووبرخ چار دور اول 
اکتوبر طالبران  0کردند تا حکومت طالبی برسمزت شناخته شود, 

ماه به اینطرف ندد شان محبوس بود  ۱1پنج تاجر ایرانی را که از 
اکتوبر طالبان به اثردرخواست یاسرعرفات لزردر  ۱۱آزاد کردند, 
نفر ایرانی کره درمردار  0نفر محبوسزن و اجساد  ۱3فلسطزنی ها 

 شریف کشته شده بودند توسط صلزب احمر به ایران انتقال داد, 
اکتوبر طالبان آمادگی خود را جهت استرداد اسامه برن الدن  ۱۷

اظهار کردند  مشرو  بر اینکه علما این موضوع را تائزد و امریکا 
شواهد مبنی بردست داشتن اسامه درحمالت تروریستی سرفرارت 

اکتروبرر  ۱1های شان در نایروبی و تاندانزا به طالبان ارائه دارند, 
تاجک را اسزر گرفت و بره مردار   ۷13طالبان در درۀ اندراب 

شریف انتقال داد, یک روز باد طالبان اعالن کردند که گورهرای 
نفر طرالرب  033دسته جمای را در دشت ارچی که در آن اجساد 

اکتوبر طالبان و مخالرفرزرن  ۱۷زیرخاک شده بود کشف کردند, 
برای یک هفته آتش بس جهت تبادلۀ همۀ اسرا موافقت کردند اما 
چون طالبان اسماعزل خان را آزاد نمزکردند  تبادلۀ اسررا صرورت 

اکتوبر طالبان بزک طزارۀ صلزب احمر اجازه دادند تا  03نگرفت, 
 تن ادویه را بمزدان هوائی بگرام برسانندو ۱013
۱ نومبرطالبان ازایران تقاضا کرردترا افرغرانرهرائری راکره  -۱

درآنکشورپناه برده اند مجبوربه بازگشت به افرغرانسرتران کرنرد, 
نومبرطالبان کتابخانۀ پلخمری)کتابخانه مملو ازکترب خرطری ۱3

 11333قدیمی اسالمی وشامل آثارناصرخسروبلخی( را کره 
جلدکتاب داشت طامۀ حریق کرد،اماآنان خبرر را ردگرفرترنردمرا 
تنهاکتابهایزکه با پرنسزپ اسالمی مطابقت نداشت آتش زده ایرم 
)کجاست لست کتابهای که با پرنسزپ اسالمی مطابقت نرداشرت؛ 
بازهم یک عملزکه در از بزن بردن علم و دانش قهرمان شردنرد و 

 بضد قرآن و حدیث  رفتار کردندو(و
دسمبر شورای امنزت به طالبان اخطار داد که اگر آتش برس را  ۱

دسرمربرر  ۱1رعایت نکنند تحریماتی علزه شان وضع خواهد شدو 
اسامه بن الدن که طالبان از او درافغانستان حمایت و مرحرافرظرت 
مزکنند اظهار داشت که هزچ نوع فاالزتی  را از افغانستان علزه هزچ 
کشوری براه نمی اندازد )در حقزقت این همان وقتزست که پرالن 

بر امریکا طرح مزکرد و  ۱33۱خود را جهت حمله یازدهم سپتمبر 
 تحفۀ کرستمس داد( و / )باقی در آینده(ُو

 وووصفحاتی از سیر زندگی 
سالها گذشت ولی آن خاطرۀ حسرتبا ازمن دور نشد ودیگرندانستم 
آن قافلۀ آشنای کوچزان درعقب کدام دهکدۀ دیرگرر خرزرمره 

 برافراشتند وآن دخترک با نگاه وحشی به کجا مسکن گدید و 
یکروز اشاار خزالپرور)ویکتور لوی( شاعرمااصرفرانسه رامطالاره 
مزکردم، قطاۀ)گریه های خدانی( اوکه اینک چندمصرع آنررابره 
شماترجمه مزکنم، یک باردیگرمرابزاد همانروزی انداخت که قافلۀ 
کوچزها درصبحگاه سرد پایزد در خم وپزچ کوچه باغی های قلارۀ 

 ناظر ازنظر ناپدید مزگردید :
ای سرودهای گریه آلود پایزد، برمدار اندوه هاوعشق های من نزد 
اشک بریدید، بگذارید زمدمۀ حدین نسزم درخالل گلهای پرژمررده 
آهنگ وداع را در قدسزت شما مناکس سازدووو وشما ای ناله هرای 
برگها وبته های خدان زده و رنگ پریده، خاطره و رویرای غرم 
انگزدمرا باخود بدرقه راه سازیدووو امشب همه چرزرد خرامرو  
وپریشان ومغموم است ، که زمدمۀ رقتبال برگهای تنها و پژمرده، 
روزنه حسرتبار گذشته هارا باز می کندووو آیا می شرود برهراران 
دیگر را انتظارکشزد وشگوفه والله و سوسن را باز دردشت ودمرن 

 و چمن ووادی و کوهسار ها نظاره کرد  !/ )دنباله دارد(
********** 

افغانستان، این ماموریت را به حرکت طالبان منحزث برخرشری از 
 قدرت ملی پاکستان تحویل داده شد و /

 آیا مخالفان طالب واجب القتل اند!
ها از مردم روی کرار  خلفای عباسی با وعده برداشتن ستم

آمدند، اما مدت زیادی نگذشت که آنان نزد دست به سررکروب 
مخالفان خود زدند، از جمله ابو مسلم و شماری دیگر را به قرترل 

های دوباره  ها مجددا آغاز یافت و قزام رسانزدند، و این بار مخالفت
 به مزان آمدو 

یکی از کسانی که دست به قزام زد محمد بن عربرد اهلل 
 ۱01ماروف به نفس زکزه از خاندان هاشمی بود کره در سرال 

هجری قمری رخ دادو این بار نزد امام ابو حنزفه از این قزام حمایت 
کرد، و مردم را به شرکت در جنگ در برابر خالفت عباسی فتروا 
داد و گفت که همراهی با او برابر با هفتراد حرج نرفرل اسرتو 

 ( و۷۱، ص ۱)الکردری، ج 
گزری دلزرانه در برابر ستم  امام ابوحنزفه در اثر این موضع

رانان، چندین بار در زندگی دستگزر و شکنجه شد، و چندیرن  حکم
سال در تبازد و فرار بسر برد و سرانجام جانش را از دست داد، و 

نظزر در تراریر  اسرالم  این یکی از عواملی که او را به فقزهی کم
 تبدیل کردو

اعتقادی نزست  بنا بر این، از نظر امام ابو حنزفه، کفر و بی
بخشد، بلکه ظلم و ستمی  که جنگ و قزام مسلحانه را مشروعزت می

است که به نام خالفت اسالمی و از آدرس کسی بره نرام امرزرر 
دهد ترا در  شود، و همزن به مردم حق می المومنزن روا داشته می

برابر  به پا بخزدند و به سقو  آن کمر ببندند، هرچنرد ادعرای 
اسالمزت داشته باشدو این موضاگزری امام ابو حنزفه پایه عقلی و 
 شرعی دارد و از نظر اخالقی نزد کامال درست و پسندیده استو

دانند که آنان با زور جنرگ  در مورد طالبان همه مردم می
و کشتار و با حمایت قاطع استخبارات پاکستان بر افغانستان مسلط 
گردیدند و برخورد شان با مردم مبتنی بر ستم و سرکوب است، به 
اضافه تبازض قومی، زبانی، و مذهبی، و نزد به عالوه بره خرطرر 

هرا در  انداختن منافع ملی، حزف و مزل اموال عامه و فرو  آن
بازارهای پاکستانی، قاچاق تجهزدات نظامی بره ایرران، چرور و 
چپاول ماادن، محروم ساختن زنان ازحق آموز ، سرکوب آزادی 
بزان وووو که مجموع این مفاسد نه در خالفت اموی وجود داشت و 
نه در خالفت عباسی و گروهی شورشی که با زور بر مردم مسرلرط 

شود و آنان را با شالق  و شکنجه زیر سزطره خود نگره  مری  می
دارد از پایه و اساس فاقد مشروعزت است ، و مخالفت با آن هزرچ  

 مانع شرعی ندارد و 
کرد این گروه در پنجشزر، اندراب، قندهرار، ترخرار،  عمل

بلخاب و دیگر  مناطق ، و قساوتی که در قلع و قمع مردم به خرج 
سرازد کره  عزار سلطان جائر مری دهند ،  از آنان مصداق تمام می

مخالفت با آن ، در احادیث منسوب به پزامبر اسرالم ، براالترریرن 
فضزلت شرعی را دارد، و کسی که در این راه کشته شود به مقام 

ردیف حمده بن عبد المطلرب قررار  سزد الشهدا نایل گردیده و هم
گزردو )این حدیث را حاکم نزشابوری در مستدرک نقل کررده  می

که چگونه باید بره  و ناصرالدین آلبانی صحزح دانسته استو( این
مقابله این گروه برخاست بستگی به شرایط، تشخزص و انرترخراب 
خود شهروندان دارد، چه به شکل گفتاری و نوشتاری، چه با سرود 

گری فکری و فرهنگی، چره برا  و آهنگ حماسی، چه با روشن 
 سازی و فاالزت مدنی، و چه حتی با قزام مسلحانهو شبکه

بدون شک، نه من طرفدار جنگ و خشونترم و نره هرزرچ 
سوزد،  انسان دیگری که دلش به حال این سرزمزن جفا کشزده می

کنزم  دانزم که جنگ به تنهایی راه حل نزست، و آرزو می و همه می
که دیگر شاهد هزچ فزر مرمی و شنزدن هزچ صردای انرفرجراری 

های رسزدن مردم به حقوق شران مسردود  نباشزم، اما اگر همه راه
ای نماند، نه تنها از نظرر شررعری  شود و جد جنگ مسلحانه چاره

جواز دارد، بلکه برای رهایی کشور از چنگ این گرروه و آزاد 
گر، ایرن کرار بره  ای استبدادی و سرکوب کردن مردم از سلطه

 یابدو  ای شرعی ارتقا می فریضه
تنها راه جلوگزری از ادامه جنگ و خشونت تسلزم شردن 

طرف است  ای بی طالبان به خواست مردم و واگذاری امور به اداره
که مورد قبول اکثریت ملت قراربگزردو دراین صورت، طالبان هم 

 توانند بخشی ازساختار باشندو/ می
  

 حکایاتی از گلستان
پسر چون پزل مست اندرآمد، به صدمتی که اگرکوه رویزن 
بودی ازجای برکندی و استاد دانست که جوان به قوت ازو برترر 
است، بدان بندغریب که از وی نهان داشته بود، بااو درآویرخرتو 
پسر دفع آن ندانست، به هم برآمد، استاد به دودست از زمرزرنرش 
باالی سربرد وفروکوفتو غریو ازخلق برخاستو ملرک فررمرود 
استاد را خلات ونامت دادن وپسر رازجر ومرالمرت کررد کره 
باپروردۀ خویش دعوی مقاومت کردی وبه سرنبردی و گفت: ای 

 پادشاه روی زمزن ! 
به زورآوری برمن دست نزافت، بلکه مرا ازعلم کُشتی دقزقه 
ای مانده بود و همه عمر ازمن دریغ همی داشتو امروز بدان دقزقه 
برمن غالب آمدو گفت: از بهرچنزن روزی که زیرکان گفته انرد: 
دوست راچندان قوت مده که دشمنی کند تواندو نشنزرده ای کره 

 چه گفت آنکه ازپروردۀ خویش جفا دید:
 یا مگر کس درین زمانه نکرد   یا وفا خود نبُرررود در عالم
 که مرا عاقررربت نشانه نکرد   کس نزاموخت علم تزر ازمن 

 طالبان بخشی از قدرت ملی پاکستان
پاکستان که توان و منابع کافی برای سلطه کشمزر و ایجراد 
توازن در برابر رشد اقتصادی، نظامی و گستر  اقتدار ملی هرنرد 
را، در مناسبت های خارجی و داخلی نداشت ناگدیرر شردترا در 
استراتزژی دفاعی خویش ابدار های نزابتی را منحزرث برخرشری از 
قدرت ملی پاکستان تاریف نماید، تاریفی که پایه های رفتار ثابت 
پاکستان را برای بدست آوردن عمق استراتزژیک در افرغرانسرتران 
شکل می دهد، تحلزلگران تا کنون روایت های مختلفی از اهداف 
سزاسی عمق استراتژیک پاکستان در افغانستان ارایه داده اند، اما از 
آنجایی که نویسندگان نظامی پاکستان بخصوص مرزا اسلم بزرک 
ریزس پزشزن ستاد ارتش این کشور، عمق استراتزژیک را به عنوان 
یک مفهوم جغرافزایی مطرح نموده است، به این نتزجه می تروان 
دست یافت که، ایجاد دولت دست نشانده در افغانستان، پاکستان را 
صاحب جغرافزایی می سازد که این کشور می تواند، در صرورت 
رویا روی نظامی با هند افراد و ساز و برگ نظامی خرود را در 

 افغانستان منحزث حزا  امن متفرق سازدو
کلزه پژوهش گران امور منطقه به این نکته توافرق دارنرد، 
پاکستان منحزث کشور که از رحم منازعه استقالل هند از بریطانزرا 
به دنزا آمد، در برابر توساه فداینده سزاسی، اقتصادی، نظامی هندو 
رابطه دوستانه این کشور با افغانستان به رویکرد جنگ های نزابتی 
پنابرده و ارتش این کشور از ستزده جویان اسالمی منحبث بخشری 

 از قدرت ملی این کشور در منطقه بهره مزگزردو
درسالهای دهه شصت مزالدی سده گذشته ماهنرامره ارترش 
پاکستان دیدگاههای نویسندگان نظامی اینکشور راپزرامون عملزات 
نفوذی و سودمندی جنگ های نزابتی به وسزله متحدان غزر دولتی 
به نشر سپرد که، این نوشته ها مناکس کننده تمایل اسرترراترزرژی 

 دفاعی پاکستان به بازیگران غزر رسمی بودندو
دگروال محمد شفزع در ماهنامه نظامی اردوی پراکسرتران، 
استراتزژی جنگ های نزابتی و نا متاارف را برای ارتش این کشور 
نسبت به جنگ های متاارف رحجان داده، تاکزد می نرمرایرد   
پاکستان با توجه به منابع محدودی که در اختزار دارد، برای مهرار 
چالش های استراتزژیک امنزتی و تهدید های بزرونری، برایرد از 
راهکار ارتش و جنگ های نا متاارف در منازعات مرنرطرقره ی 

مزالدی دگرمن شرمرس الرحرق  ۱010استفاده نماید   و در سال 
عرالوه برر  «قاضی، در ماهنامه ی ارتش پاکستان می نویسرد 

تهدیدهای متوجه از جانب هند، حضرور ارترش شروروی در 
و به  »افغانستان مایه نگرانی دیگر برای امنزت ملی پاکستان است 

دلزل منابع محدود اقتصادی دگرمن شمس الحق قاضی توصزه می 
نماید که پاکستان باید در سزاست دفاعی خود تجدید نظر نمروده 
برای مهار تهدید های امنزتی ارتش این کشور برنامه های دفاعری 
خود را با پزش فرض ایجاد ارتش مردمی و متحدان غزرر دولرتری 

 تنظزم نمایدو 
پاکستان که به نسزت منابع محدود مالی و اقتصادی تروان 
پزگزری مستقزم مهار تهدید های امنزتی در جبهه هرای هرنرد و 
افغانستان را نداشت مسوولزت مدیریت تهدید های بزرونی از ناحزه 
افغانستان وهند را به پزکار جویان اسالمی واگذار نمود، و پرس از 

 شکست گلبدین حکمزتار در ایجاد دولت دست نشانده در


