
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کلیفورنیا                                 داکترمحمدحیدر
 سابق استاد ورئیس فاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی کابل

 صرف یک بالغ
باید خاطر نشان شود تا علمای کرام به طور عام ، مردم ما  
و گردانندگان قدرت حاکم بر افغانستان به این مسئلئلئه هگئا    

شوندکه در تعیین پاپ عیسویان  کاتولیئ  و تئعئیئیئن امئیئر        
امارت اسالمی    کشور  ما  شباهت کامل و غیر قابل انکار دیئد  

 می شود ! 
قریب بیشترازهزار سال است که جهت انئتئبئاا پئاپ 
عیسویان کاتولی  به تعداد دوصدنمایند  به رتئبئک کئاردیئنئال 

Cardinal  ،ازسراسرجهان به روم پایتبت ایتالئیئا مئیئفئرسئتئنئد
Conوکاردینالهای مذکوردری  مجلس خاص که  clave گئفئتئه

میشود، در یکی ازتاالرهای بزرگ محوطک واتیکان، دورم جئمئ  
شد  ودری  رأی گیری سرّی و درهای بسته، پاپ جدید را مادام 

 العمر تعیین می کنند.
رهبر مذهبی طالبان ، امیرالمؤمنین هم در ی  شورای بئه 

با عین طرزالعمل توسط ی  تعئدادمئالهئای  »اهل حل وعقد«نام
همنظر وهمفکر، مادام العمرتعیین می شود ! درین صورت میتوان 
ادعاکردکه امارت طالبان نه تنها از نگا  حقوق متداولک جئهئانئی 
نامشروع است ، بلکه از نگا   اسالم هم مشروعیت هن مشکوک و 

 قابل تردید پنداشته شد  می تواند . فاعتبروا یااولی االبصار !
تعجب هوراست، طالبان که ازتعالیم قرهنکریئم هئم خئود 
راسرشار میشمارند و دردانش علوم اسالمی هم رقیب نمی شناسند، 
تاحال به این عیب متوجه نشد  اند؟! درقرهنکریم هیئات روشئن 
وصریح موجوداند که همسویی وکردارمشابه با کئفئار رامئنئ  
 قرارداد  است، باید هرچه زودتر درپی اصالح این نقیصه برهمد.
عرض خالصانک این عاجز دورافتاد  ازوطن به قدرتمندان 
مسلط برمقدرات افغانستان بی سرنوشت وستم کشید  این است که 
اگرحُسن نیت واستقالل عمل موجودباشد، میتوان مشروعیت همه 

وامرهم  «جانبک نظام راتأمین نمود. لطفا به هیک سییم، سورۀ شوری
رجوع شود وبسا هیات دیگئر کئه دریئن مئورد  »شوری بینهم

 ارشادات صریح و واضح دارند.
تفسیرمنطقی وخالصانک هیت مبارک فوق چنین خواهدبود 
که تای  جرگک ملی، محصول انتباا هزاد وشفاف دایرشود وبا 
تایید اکثریت هرای اعضای هن مجلس، مشروعیت نظام حئاصئل 

 گردد .
 من هنچه شرط بالغ است باتو میگویم  

 توخوا  ازسبنم پندگیر وخوا  مالل            
در اخیر، جهت معلومات بیشتر دربارۀ تعیین پاپ هئا بئه 
عرض میرسدکه از هشت قرن بدینسو رواج چنین بود که پاپها می 
بایست ایتالوی نژادمیبودند، امادرسالهای هفتئاد یئاهشئتئاد قئرن 
گذشته، دراوج جنگ سرد، ی  نظرجدید به میان همدکه به اساس 
هن درهیند  باید پاپ ازی  ملیت دیگر تعیین شود. اما مان  پئاپ 
ایتالوی)جان پول( اول بودکه هنهم با فرستادن عاجل هن اجئل 

 گرفته به دارالسقر رف  شد !
کانکالو یا مجلئس خئاص  »فوت ناگهانی «متعاقب این

استقف شهر کراکو ازپولند  »تصادف «برگزارگردید واز روی 
جئان  «که درهنزمان دربالک شوروی بود، پاپ جدید باتبلئ  

ایشئان،  »برکت«تعیین شد. دیری نگذشته بودکه از  »پول دوم
رخنه دربالک لرزان اتحادشوروی افتئاد وبئا ازهئم پئاشئیئدن 

 اتحادشوروی، سیستم سوسیالیستی طرز روسی خاتمه یافت . 
باید اضافه کردکه زمینک زوال دولت شوروی وتئکئذیئب 
سوسیالیسم نوع روسی، ازی  دهه قبل به اثر ضربئات مئهئلئ  
وتعیین کنندۀ مجاهدین واقعی داخل کشورما مهیا شد  بود، کئه 

 روح شان شاد باد ! 
 والسالم، جورباشی وطندار !

  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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 چون الله رخ و چو سرو باالست مرا  هر چند  که رنگ و بوی زیباست مرا

 نقاش ازل بهـر چه آراست مرا  معلوم نشـــد که در طربخانۀ خاک

 حکیم عمر خیام

 منشور شورای عالی نجات افغانستان
 بسم هللا الرمحن الرحمی

باهگاهی از وضعیت خطیر سیاسی، اجتماعی و اقتصئادی  -
موجود در افغانستان و درک رسالت دینی، ملی و تاریبی مان برای 

 نجات کشور از بربادی و فروپاشی؛
با نگرانی عمیق از گسترش تروریزم و کشتارهای جمعی  -

سیستماتی  وهدفمندوتبدیل شدن کشوربه مئیئدان جئنئگئهئای 
جانبه برای مقابله با  تروریستی و نیابتی و درک ضرورت اقدام همه

 هن؛
بااعتقادبه ضرورت اتحادنیرومندسیاسئی بئبئاطئرحئفئ   -

هئای  استقالل، حراست از تمامیت ارضی، دفاع از حقوق و هزادی
 مردم؛

های سیاسی گذشته  با اذعان به تجربه ناکام همه نظام/رژیم -
در زمینه احترام به حق مردم مبنی بر اعمال اراد  و حاکمیت شئان 
در سطوح منطقوی )زونی/ایالتی(، والیتی و ولسوالی و ضئرورت 

 تغییر بنیادی ساختار نظام سیاسی کشور ؛
های طبیعی خداداد و ظئرفئیئت  با درک عمیق از ثروت -

تواند باعث خودکفائی اقتصادی و تأمین  عظیم بشری کشور که می
 رفا  و هسایش مردم گردد؛

با هرزوی اینکه وطن عزیز ما افغانستان به ی  جامعه امن،  -
هزاد، هباد و عدالت محور مبدل گردد که در هن کرامت انسئانئی 

های حقوق  های دین مقدس اسالم و ارزش همه شهروندان در هموز 
بشری حف  شد ، هر ی  از شهروندان فارغ از تبعیضات زبئانئی، 
فرهنگی، قومی و مذهبی از حقوق و مکلفیت مساوی دربرابرقانون 

 برخوردارباشند؛ وباالخر ؛
با باور به این امر که افغانستان باید با احترام به منشور ملل  -

متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر و پیروی از اصول احترام متقابل، 
عدم مداخله در امور یکدیگر، حسن همجواری وهمزیستی مسالمت 

های منطقوی و اتصال منطقوی مئبئدل  همیزبه جغرافیای همکاری
 گردد؛

ما امضا کنندگان منشور حاضر به منظور تأمین هماهئنئگئی 
را بنیان گذاشته و در پیشبرد  »شورای عالی نجات افغانستان«مؤثر، 

 هن به شرح زیر توافق نمودیم:
ما اهداف ذیل را تعقیب نمود  و در راستای تحقق هنهئا  -1

نماییم: الف( برگرداندن حاکمیت به مئردم از  تالش مشترک می
طریق برپایی نظام مبتنی بر اراد  جمعی؛ یعنی انئتئبئابئات؛ ا( 

 برقراری صلح پایداروتأمین ثبات سیاسی؛
ج( ایجاد نظام سیاسی پارلمانی غیرمتمرکز که در هن همئه 

های محلی انتبابی باشند، شئوراهئای  مسلولین درجه اول حکومت
منتبب محلی در کنار حکومت مرکزی از صالحیت تصئویئب و 

های توسعه ای محلی با تضمیئن قئانئون  اجرای مقررات و برنامه
اساسی برخوردار باشند و در ترکیب ادارات مئحئلئی مشئارکئت 
عمومی با توجه به تنوع قومی و مذهبی باشندگان محل تضمین و 

پذیر ممنوع باشد؛  د( مقابله با  های هسیب هرگونه تبعیض علیه گرو 
افراطیت و تروریزم به هدف جلوگیری از تبدیئل شئدن دوبئار  

جو و تئروریئزم  افغانستان به النه و حیاط خلوت افراطیت ستیز 
 جهانی.

الذکر، اصول و ارزشهای ذیل  ما برای تأمین اهداف فوق -1
دهیم:  الف( دفاع از منئافئ  مئلئی،  را مبنای فعالیت خود قرار می

هئای  حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، وحدت ملی، حقوق و هزادی
اساسی شهروندان ببصوص زنان مطابق به ارزشهای ملی و اسالمی و 
اعالمیه جهانی حقوق بشر؛ ا( تأمین عدالت اجتمئاعئی، تئوزیئ  

های ملی و مشارکت عادالنه و متنئاسئب  عادالنه امکانات و فرصت
 همه اقوام افغانستان درقدرت سیاسی به اساس شایستگی؛
طور همزمئان  ج( حمایت از نظام انتباباتی ای که بتواند به

نمایندگی عادالنه جغرافیائی، قومی، جنسیتی و حزبی را تئأمئیئن 
نماید و به کاندیدان مستقل نیز امکان رقابت سالم را فراهم سازد. د( 
پشتیبانی از اشتراک فعاالنه و عادالنه زنان دوشادوش مئردان در 

های سیاسی و اجتماعی؛  های هموزش؛ تحصیل، کار، فعالیت عرصه
 ( احترام و تضمین تنوع فرهنگی و زبانی با رعایت اصل برابری در 
 ارزشهای ملی و انعکاس هن در اسناد و نمادهای ملی؛ و( پابندی به 

گیری بر مبنئای اصئل  اصل خرد جمعی، رویکرد نهادی، تصمیم
جانبه ملی؛ ز( پرهیز از هئر نئوع  دموکراتی  و مشارکت همه

رقابت منفی که موجب تضعیف یکی از اعضای شورا یا پئیئروان 
 هن گردد.
به منظور تحقق اهداف مندرج این منشئور، شئورای  -0

رهبری پانزد  نفر  و شورای عالی متشکل از رهبران احئزاا و 
های مستقل با نفود، جامعه مدنی،  های تأثیر گذار، شبصیت گرو 

زنان نببه و جوانان فعال از داخل و خارج افغانستان ایئجئاد مئی 
نمائیم. البته، هرگا  شورای رهبری الزم ببیند، با اتئفئاق هرا در 

 نماید. مورد افزایش تعداد اعضای شورای رهبری تصمیم اتباذ می
های  در راستای تحقق اهداف و اصول منشور، پالیسی -0

مشترک تدوین و اعضا و هواداران خود را برای فعالیت هماهنگ 
 خوانیم. و همسو فرا می

ما کلیه تصامیم را به شکل شورایی و با اتکا به روش  -۵
اجماع سیاسی اتباذ می نمائیم. به منظور ادار  جلسئات شئورای 
رهبری، در اولین جلسه رئیس شورا تعیین و در پایان هر نشئسئت، 

تواند در  کس نمی شود. هیچ رئیس مجلس بعدی شورا مشب  می
 دو نشست پشت سرهم، ریاست اجالس شورا را به عهد  بگیرد.

کنند  فعالیت شورا به شمول داراالنشا  نهادهای تسهیل -۶
ها را مشب  و  های کاری را طبق نیاز ایجاد، طرز کار هن و کمیته

 های خود تمویل می نمائیم. فعالیت شان را از طریق اعانه
ها و شبصیتهای مؤثر سیئاسئی  با همه احزاا، گرو  -1

همفکر دیگر در داخل و خارج کشور بئرای گسئتئرش دامئنئه 
های شورا مذاکر  و مفاهمه نمود ، از هماهنگی، همکاری  فعالیت

 یا پیوستن هنها به شورا استقبال می نمائیم.
هر یکی از اعضا، به حیث حزا و گرو  سئیئاسئی  -۸

های شورا بئا  مستقل جهت تحقق و عملی نمودن تصامیم و برنامه
هئای خئود، تئالش  های خاص خود و متناسب با توانئائئی شیو 

 هورد. حداکثری به عمل می
یکی در «های رسانه ای خود را بر مبنای اصل  فعالیت -0

 سازیم. هماهنگ می»دفاع از همه و همه در دفاع از یکی
با جلب همکاری نزدی  دیپلماتان متعهد کشئور در  -13

های فعال سیاسی و دیپلماتی ، ارتباط مئؤثئر و  همه نمایندگی
 هدفمند با جامعه جهانی برقرار خواهیم نمود.

برای بیرون رفت کشور از وضعیت کنونی، مذاکر   -11
سازی بئرای  با طالبان و ایجاد دولت فراگیر انتقالی به منظور زمینه

نظام منتبب مردمی را مرجح دانسته، از هر فرصتی که به رسیدن 
به هشتی ملی از طریق دیالوگ واقعی ملی کم  کند، به شئکئل 

 کنیم. متحد و هماهنگ استقبال می
با تأیید مطالبات عدالت طلبانه مقاومت پنجشئیئر و  -11

هایی را که بئا هئدف  های گرو  اندراا و سایر مناطق، فعالیت
نمایند با دقت تعقیب  مقاومت علیه طالبان عرض وجود نمود  و می

های دهشئت  نمود ، از اقدامات شان در جهت خنثی نمودن گرو 
 افگن خارجی پشتیبانی می نمائیم.

تقاضاهای روزافزون و کتلوی پیروان و طرفداران  -10
مان در مورد شکل دهی مقاومت مسلحانه سراسری بر ضد سیطر  
غاصبانه طالبان را جدی گرفته، در صورتی که طالبان به مطالبات 

المللی مبنی بر تشکیل حکومت منتبب تمکین ننمایند و  ملی و بین
در زودترین فرصت ممکن وارد مذاکرات صلح بیئن االفئغئانئی 
نشوند، در جهت شکل دهی و گسترش مقاومت ملی در همه مناطق 

 شویم. کشور الی رسیدن به صلح و ثبات وارد اقدام عملی می
ما از مطالبات وسی  مطروحه در زمیئنئه ضئرورت  -10

تعدیل و اصالحات قانون اساسی در راستای تمرکئز زدائئی از 
قدرت به نف  ی  نظام غیر متمرکز که حق خودگردانی مردم در 
محالت و حق مشارکت هنها در مرکز را تضمین نماید، پشتیبانئی 

 کنیم. می
تجدید نظر بر واحدهای اداری کشور را بر مبئنئای  -1۵

های جغرافیائی،  تجارا موفق کشور های منطقه و جهان و واقعیت
 اقتصادی وفرهنگی وطن عزیزمان ضروری )صفحک هشت( 

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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خود شناسی، قابلیت کسب اعتماد، مساعی برای بر قئرار 
ساختن رابطه )با اقوام و اقشار مبتلف(، تمایل به عمل )نه شعار(، 
شکسته نفسی، تیم را محترم و مهم شمردن، همرانه بودن ) نه عادت 
توهین کردن(، ثابت قدم و مُصر، در اعمال برای پیروان نمئونئک 
مثال بودن )اندیشمند و مدنی نه ستیز  جو( و حضور همیئشئگئی 

 داشتن )دربین پیروان(.
به شرکت کنندگان این نشست احترام زیاد قایل بود  به 
شبصیت، مبارزات جهادی، دانش دینی، تجربک رزمی و هبئادانئی 
شان سر تعظیم خم میدارم و اما تبصرۀ ما روی اعئمئال بئیئسئت 
ویکسال قبل شان است که با فاسدین و خاینینی چون حامد کرزی 
و اشرف غنی گریزی همکار شدند. امروز این بئزرگئواران در 
محیط مدنی و تکنلوجی حیات مرفه و غنی بسر میبرند و میداننئد 
که مامورین دولت وقتیکه بضد پرنسیپ ایدیالوجی شان به کاری 
مامور میشوند از موقعیت خود استعفا میدهند تا موقف شان توسط 
هم نظران شان مورد سوال قرار نگیرد.ِ شما که دارای تئجئارا 
متعدد جهاد، ارتباطات بین المللی و استحباراتی بودید چطور درک 
نکردید که این فراری درجه اول دنیا چه طرح دارد؛ قصک بباطرم 

 همد میبواهم باشما شری  سازم: 
همد  است که عزرائیل با شبصی رفیق شئد  و دیئد و 
وادید های منظم داشتند. روزی این فرد به او میگوید: بئه پئاس 
رفاقتی که داریم ی  خواهش دارم. حضرت عزرائیل می شنود و 

قبل ازینکه قبض روحم «به رفیقش میگوید بفرما! او بیان میدارد: 
و ایئن خئواهئش  »کنی برایم ی  اشار  بد  که همادگی بگیرم

پذیرفته شد. چندی بعدعزرائیل حاضرشدوگفت وقت قبض روح 
است. رفیقش برهشفته شدوگفت بمن وعد  دادی که قبل از قبض 
روح برایم اشار  ای میدهی! عزرائیل گفت اشار  های متعدد چون 
تغییر رنگ مو، مشکل بینائی، مشکل شنوایی، فقدان شوق جماع و 
تکلیف تبول و تغوط برای دادم اما توکه غافل ومشغئول عئیئش 

 ونوش خود بودی! نباید برمن تهمت بندی! 
بزرگان محترم ومجرا! شما متوجه نشئدیئدکئه غئنئی 

پاینت کئانئکئور  033احمدزی جوان غیرپشتون را به اضافه از 
پاینت بر  103درکدراکادمی  جای نداد بعوض ی  پشتون را با 

کرسی اکادمی  تکیه داد، شما متوجه نشدید که گفت محئابئس 
توسط ی  قوم پشتون پر است، شما ندیدید که پست های حساس 
به کسانی سپرد  شد که فقط کریدت پشتونوالی داشتند، شئاهئد 
بودید که به زبان فارسی دری ما خط بطالن میکشیدند، فرهئنئگ 
مارا پشتونیز  کردند و خموش بودید، جداً پرسان نکردیئد کئه 
بان  مرکزی چرا بی  خارجی داد  شد و برای ساعت ها از نظر 
و مشتریان بسته شد  بود، شما متوجه نشدید که به قوای نظامی و 
امنیتی گفته شد  بود که بر طالب حمله نکنید و دفاع کنید، شمئا 
ندیدید که پاکستان فرسخ ها در خاک ما پیشروی کرد و جنگالت 
ما را لچ کردند، شما ندانستید که گفته بود شما تاج  ها را به هر 
نوعی که باشد از کشور بیرون میرانم، شما متوجه نشدیدکه بئه 
جوانهای غیرپشتون زمینه کار مساعد  نبود و به خارج مهاجر شدند 
و در طول را  جانهای شیرین خود از دست دادند، شما حرکات و 
تقلید هتلر مانند را نادید  گرفتید، درک نکردید که در روزهئای 
اخیر چرا ی  تاج  وزیر دفاع و دیگرش وزیر داخله شد و... 

 و.....و بهتر نیست بگوئید:
   هتش  ما از  ضعیفی  شعله یی  پیدا  نکرد

 چون چراغ حیرت ازهئینه ها  تابان شدیم )بیدل(
شما بزرگواران محترم خود شناس نبودید، اعتماد خود را 
در بین افغانستانی ها درحال از دست دادن هستید، برای رابطه بئا 
افغانستانی هاتمرکز فکری وعملی نداشتید، شعارهای خئوا و 
گفتارغرا و متهیج داشتید اما در عمل روز امتحان ناکام ماندید و 

کار ما، گفتارما «وطن را ترک کردید واقبال الهوری گفته است: 
، شکسته نفس نبودید، تیم خودرا به عوض مئتئفئق »را یار نیست

 ساختن دو پارچه ساختید ! 
بلی گفتار و شعار همرانه داشتید، به وعد  های تان ثابئت 
قدم و مُصر نبودید، کدام اندیشک راستین برای نجات وطن در طول 
قدرت های تان نداشتید تا امروز من از شما پیروی میکئردم، در 
بین مردم افغانستان همیشه حضور نداشتید، مالقات های بین المللی 
شما را بیشتر مصروف نگا  کرد  بود، شما از پول دارایئی کئه 
داشتید مان  فروش چند طفل شدید؟ و درین حال فاقگی چند نفر 
را از گرسنگی نجات داد  اید؟....بناء مردم اگر شما را لیدر نمئی 
پذیرند ریسمان درازی شد  اید که از ورود شما در میدان نجئات 
وطن هراس مار گزیدگی دارند که همه از نتیجک اشتباهئات خئود 

 تان است .
 تو هم از خود بیرون ه محو خورشید حقیقت شو

 به ی  پرواز جزو خویش  را کل میکند  شبنم )بیدل(
اضافه از هفتاد فیصد نفوس افغانستان را جوانان تشکیئل 
میدهد و احمد مسعود جوان یکی از هنهاست. این جوانان از زمان 
جهاد و بیست سال قبل متفاوت اند، این ها پرکارتئر، از خئود 

 (۸گذرتر، دانشمند، وطندوست، شکسته نفس، بی هالیش)ص

 برومفیلد، کلورادو                  داکترغالم محمد دستگیر

آیا منشور شورای مقاومت ملی برای 
 نجات افغانستان را باید پذیرفت؟

  مشت  خاک  تیر  را هئینه کردن حیرتست
 جلو  یی کردی که ماهم دیدۀ حیران شدیم )بیدل(

 1031اسد  10م مطابق 1311اگست  10بروز یکشنبه 
از طریق "زوم" پروگرامی را   »10تماشا «خورشیدی تلویزیون 

مئنئشئور «پبش نمود که جناا محترم هقای محمدیونس قانونی
را به سم  جهانئیئان  »شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان

رسانید. درین پروگرام یکتعداد از افئغئانسئتئانئی هئا بشئمئول 
احمدمسعود رهبرجوان و مدبر جبهک مقاومت ملی و محترم صالح 

 الدین ربانی رئیس جمعیت اسالمی  هم حضور داشتند.
درین پروگرام، گفتار هقای قانونی را با فصاحت کالم و 
بالغت خطابک که دارند با مقدمک زیبا و کلمات همیشگی شان بئه 
دقت شنیدم و متن منشور را از نظرگذشتاندم؛ چنین برمیآیدکه بئا 
زحمات زیاد ونظر داشت جنبه های قانونی و اجتماعی و قومی این 
متن تهیه شد  بود. درین متن ی  تعداد کمینه ها معرفی گئردیئد 
ولی کمیتک صحت عامه در بین شان وجود نداشت. بزعم مئن در 
ی  جامعک ساعی و فعال مردمان هن اگر با بدن سالم نباشند عقئل 
سلیم در هن جامعه وجود نداشته به هسانی این مردم بی عقل مورد 
استثمار ی  دستک محدود قرار گرفته هلک دست بیگانگان میشوند و 
 کشور خود را به تباهی سوق میدهد که ما همه شاهد هن هستیم.

، محترم رحمئت ا  10درین پروگرام تلویزیون تماشا 
فقرۀ فصل دوم منشور را قرائت نمودنئد، بئه  10یارمل به پشتو 

اهئداف و چشئم «تعقیب شان محترم داکتر یاسا حسین، پبئش 
را به زبان دری به سم  شنوندگان رسانیدنئد. مئحئتئرمئه  »اندازها

داکتر عالیه یلماز فصل چهارم را به زبان اوزبیکی تقدیم نمود. و 
هم به چند سلوال ژورنالستان دعوت شد  جواا هایئی عئرضئه 

 گردید.
   با مراد نی  وبد یکسان نمیگردد فل 

 این خم نیلی که دیدی رنگها داردجنون )بیدل(
چرا در هر جلسه باید «سوال مهم و دلچسپ این بود که: 

این سلوال مرا  »یکی از بزرگان؟! ریاست مجلس را بدوش گیرد؟
بفکر دیزاین پالن های مرموز برای سرنوشت مردم افغانستان در 
وقت جهاد بضد روس ها طیران داد که نبواستند مجاهدین  یئ  
لیدر داشته باشند وهنها را به گرو  های هفت گانه و هشئتئگئانئه 

 110پارچه پارچه ساختند. با تاسف باید عرض کرد که در ظرف 
سال افغانستان درتحت چترکنترول و رهنمایی انگریز ها و دیگران 
لیدر نداشت. خوشببتانه قهرمان ملی شهید احمد شا  مسعود یئ  
الماس درخشان بود که ازالبالی خاکسترجنگ بااستعداد و اوصاف 
لیدرشپ جالیش پیداکرد که به سرعت نورهسا درجهان بئحئیئث 
لیدرشناخته شد، احترام شد و قدرش درک گردید! بیائید دربئار  
لیدر و اوصاف هن قدری عمیق تر برویم تا مردم مبصوصا جوانان 
بدانند که انتباا لیدر در ی  جامعک کوچ  در اجتماع و یا ی  

 کشور به کی ها می زیبد .
خاطرنشان بایدساخت که بفکرمن یئ  رهئبئرامئروزی  

همان ملکهای دیروزی اندکه به باور من لیدر نیستنئد. تئعئریئف 
دکشنری هیفون برای لیدر به فردی اطالق میشود که فرماند  یئا 
قوماندانی است که ی  گئروپ، اورگئنئایئزیشئن یئا یئ  

Sکشوررارهنمایی میکند. واما سوزان هرکئومئایئفئز  u san  R.  

Komives ، ویندی واگنرWen d y Wagn er  و هئمئکئاران شئان
ایدیشن دوم کئه تئوسئط  »لیدرشپ برای دنیای بهتر«درکتاا

Jossey-Bass  نشر یافته است، مودل لیدرشپ  1311و کاپی رایت
را معرفی کرد  اند: مؤلفین به این عقید  اند که ی  لیدر بئایئد 
ارزش های فردی، ارزش های اجتماع و ارزش های جامئعئه یئا 
کمیونیتی را مد نظر داشته باشد که تشریح هن خارج از حوصئلئک 

 این مقاله است. 
تعریف لیدر در دکشنری انگلیسی بئه فئارسئی کئالئج: 

پیشوا، رهبر، رهنما، فرماند ، قائد، رئیس، سرکرد ، لیدر، هادی، «
میباشد.  رهبر را داکتر معین، را  بر،  »پیشرو، سردسته و استادکار

پیشآهنگ و فرماند   تعریف کرد  است.ولی در انترنت شما بئه 
اوصاف د  گانه ی  لیدر بر میبورید که من فقط عناوین نوشتئک 

اپئریئل  11که بئه روز  Jennifer Varneyداکتر جنیفر وارنی 
 نشر شد  حضور تان تقدیم میکنم:1311

 فریمونت، کالیفورنیا                      محمد طاها کوشان

سخنی با بزرگانی که از بیکاری 
  جبهه بازی می نمایند

 هر دید  که عبرتی نگیرد کور است
 هر شهد که لذتی نه ببشد شور است
 رختی که تغیر نه پذیرد کفن است
 هن خانه که تبدیل نیابد گور است 

 حضرت ابوالمعانی بیدل )رح(
سفید پوشان سیه دل بی دانش را بنگرید همئه در یئ  
صف برای نوکری و غالمی همه مردم ما را در بند می کَشنئد و 
کرامت و شرافت و هویت ملت ما را با شالق و قنداق و مئیئلئه 
تفنگ پست و زبون و زیر دست می سازند؛ از پنجاا و پشاور بئه 
کابل می هیند و برای ملت ما برنامه و را  کار و بئرنئامئه مئی 
ریزند.اما در برابر هنان ما تا می توانیم با شوق خود خواهی و جا  
طلبی که داریم به پراگندگی بیشتر از پیش کار می نماییم و نادان 

 ها در ی  صف و دانا ها در صد را  به گورستان می رویم.
ای جناا وزیر! جناا والی! جنابان جنرال و مارشال و 
رئیس و مشاور!هیا گاهی شد  که سر در گریبئان فئرو بئرد  و 
کاردانی و توانایی خود را در ترازوی وجدان خئود سئنئجئیئد  

 باشید؟
افغانستان نبستین کشوری است که تئا پئیئش سئقئوط 

این احزاا هیچگئا  همئار   حزا رسمی داشت!؟ 10 جمهوریت
اعضای خود را رسانه یی نساختند. و بسیاری این احزاا قومی و 
رهبران شان نیزحتی در سیاست و مدیریت وبرنامه ریئزی هئیئچ 

 صالحیتی اکادمی  نداشتند.
را را  انداخته اند و حتی از گرفتن نام   اکنون جبهه بازی

شورای اداری خود نیز شرم دارند و نمی توانند نام ببرند، هئمئه 
 چادری پوش !؟ 

سئال  ۵یکه تازی خودخواهی و سرتمبگئی داوود در
ریاست جمهوری قالبی اش که تنها خود را عقل کل و ناف زمین 

خلقی ها و پرچمی های که بئی خئبئرهاز  می پنداشت و همچنان 
زیربناهایی فرهنگ و دین میهن بکلی بیببربودند، امابا سرتمبگی 
و جهالت کشتند و بستند و هتش زدند؛ بجز تفرقه و پراگئنئدگئی 
اقوام و زبان و سمت چی دست هورد های داشتند؟ واشتباهات و 
فروگذاشتهای هنها بود که تا امروزمردم ماقربانئی داد  راهئی 

مانئنئد  هستندو شورببتانه باز هیوالهای بی دانش کودن فرومایه 
را چنین بئه گئودال  کرزی و احمدزی و طالب سرنوشت میهن

نیستی و فروپاشی همه چیز زیربنایی و روبنایی زندگی مردم را به 
  تباهی سوق داد  برباد کرد  راهی هستند. 

از نام اگر نگذری از ننگ برون ه ! بس نیسئت ایئنئهئمئه 
بیچارگی هاو دودهتش وخون وخاکستر؟همه داد می زنئیئم کئه 
مسلمانیم.خوا اگر مسلمانیم این هیت قرءان شریف را خواند  ایم 

مایدهقُلْ لَا یَسْتَوِی الْبَبِیثُ وَالئطَّئیِّئبُ  ۵ که چی می فرماید:سور 
وَلَوْ أَعْجَبَ َ کَثْرَۀُ الْبَبِیثِ  فَاتَّقُوا اللَّهَ یَا أُولِی الْأَلْبَئااِ لَئعَئلَّئکُئمْ 

گا ( ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هئر  هیچ)»بگو:  133تُفْلِحُونَ
چند فزونی ناپاکها، تو را به شگفتی اندازد! از )مبالفئت( خئدا 
بپرهیزید ای صاحبان خرد، شاید رستگارشوید!یعنی از پراگندگی 
و نادانی )جهل( بپرهیزید و بدستور خدا به یگانگی چنگ بزنید تا 

 بر جاهالن پیروز گردید.
همه چهاری  باال و عقل کل و ناف زمین!؟ شرم است در 
کشوری که همه داد از تاریخ دوهزار و پنجصد ساله می زنند؛ اما 
شورببتانه فرهنگ همرا  بودن و همدیگر پذیری ) بئرابئری و 

 برادری( را نمی دانند و نمی شناسند.
در افغانستان ی  جبهه با وقار و حیثیت بین المللی وجود 
دارد و هنهم به رهبری جوان دانشمند و هگا  که سیاست و زبئان 
دپلوماسی و فنون حربی را تام و تمام هگا  است ومی دانئد؛ بئا 
گذشته پاک، با مدیریت و هگاهانه جوانان همه اقوام ساکئن در 
افغانستان را در محور جبهه مقاومت ملی افغانستان گل دسته بسته و 
خود با همسنگرانش برای رهایی از غالمی و نوکری پئاکسئتئان، 
پاسداری از کرامت و شرافت فردفرد میهن، هزادی بئی قئیئد و 
شرط حضور زنان در جامعه، هزادی بیان و دادگری و دادگستری 
یعنی عدالت اجتماعی، برادری و برابری سر در کف خود را فدای 

 این هرمان پاک ومقدس جانانه در پای مام میهن می گذارند.
نیروی جوان همین اکنون همه باهم درسنگرهای جئبئهئک 
مقاومت ملی افغانستان درگوشه گوشه میهن برطالبان یئورش مئی 

.جوان هگا  و خرد مند باید از  برند و دشمن را از پا درمی هورند
پراکندگی و چند دستگی و گرو  گرایی بپرهیزند؛ خمچه ها را 
دانه دانه شکستن هسان است اما ی  قود  بهم پیوست را نئمئی 
توانند بشکنند. نشودکه بازدرمیدان سیاست جوانان پاک طینت مئا 
را خبث طینتان برای جا  و مقام مفاد و شبصی شان بئه بئازی 

ان شاءا  -بگیرند و باز در وادی بدببتی بفرستدشان.که الوق  ا 
 (۸)ص
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 هفته نامۀ امید  7901شمارۀ  صفحۀ سوم

 نیوجرسی                            انجنیر عبدالصبور فروزان 

 (1)سرگذشت ابراهیم پیامبر )ع( 
ابراهیم ع باهن صدای ملکوتی هرامش خاصی درقئلئبئش 
احساس کرد، بیقراری هایش درجستجوی خالق حقیقی سرد شد، 
هنچه راکه درفراق هن شب و روز میسوخت دریئافئت، بئدنئش 
هرامش گرفت، خوشنود بود و فرحت وتازگی سرا پای وجودش 

 را فرا گرفته بود . 
خدای الیزال چون میدانست که ابراهیم دربرابئرقئومئی 
قرارمیگیردکه دربرابر دعوت او ایستادگی مینمایند وپئرسئتئش 
اصنام و بتان  رابه خدای یکتا و حقیقی ترجیح میدهند، لذا درهن 
شب تاری  راز هسمانها وزمین رابه ابراهیم نشان داد تادر دعوتش 
ازهن علم ودانش استفاد  نماید. دیگروسوسه و تشئویشئی کئه 
درجستجوی خالق حقیقی هزارش میداد به پایان رسید  بود، تسلیم 
خدای شد  بودکه نصرت ویاری تنهاازجانب اوست. ابراهیم ع هن 
شب راباهن پیام ملکوتی فرحت ببش سپری کردوفردا به قئریئه 
همد. طراوت و خوشی سراپایش رافرا گرفته بود، روح وروانئش 
هرام بود، اطمینانی درقلب خود احساس میکردکه در ماموریتئش 

 پیروز وکامگارمیشود.
با سار  روبرو شد، سار  که تغییری درابراهیم میدیئد و 
تشویش ونگرانی قبلی را در رخسارش ندید گفت: ابراهیم ! مگئر 
چیز دیگری درچهر  ات میبینم، نور وتئجئالی خئاص، خئوش 
ومسرور معلوم میشوی، مگر اتفاقی افتید  است؟ ابراهیم ع جواا 
داد: من گم کرد  ام را پیداکردم، سار  گفت گم کرد  ات هدفت 
چیست یا ابراهیم؟ ابراهیم روبه هسمان کرد وگفئت مئن خئدای 
حقیقی را، خدایی که مال  هسمانها وزمین است پیداکئرد  ام، 
خدایی که به هرچیز توانا وبیناو شنوااست، خدایی که حیات و 

 ممات بدست اوست، خدایی که شری  ومانندی ندارد .  
ابراهیم ازشادی وخوشی اش  میریبت وماجرای شئبئی 
راکه گذشت به سار  بازگفت. سار  که ازحرفهای ابراهیم به وجد 
همد  بود گفت: یا ابراهیم تو مرد نیکو وباعفتی، تورسول ونئبئی 
خدای یکتایی، تو رهنمای مردم ازظلمات به سوی روشنئایئی و 
اصنام پرستی به یکتاپرستی هستی، من با تو ام وازتو اطاعت میکنم 
ودر امری که مامورشد  یی مدد همکاری ات مینمایم. ابئراهئیئم 
گفت: اگرخدای یکتا والیزال مراهدایت نمیکرد مئن از زمئرۀ 
گمراهان می بودم، من ازهنچه که به خدای حقئیئقئی شئریئ  
میسازند بیزارم وازهمه بت پرستی وشرک روگردانید  ام وروی 
بسوی خالقی هورد  ام که هفرینندۀ هسمانهاوزمین و هر هنئچئه 
درمیان هنهاست میباشد. ابراهیم به سار  گفت: ببانک برادرزاد  ام 

 میروم تاپیام خدارا به او اخبارنمایم .
لوط که ازدیدن کاکایش سبت مسرورشد  بود گئفئت: 
یاابراهیم نوروتجالی خاصی ازسیمایت می جهد، هرامش واطمینان 
بی مانند در روح وروانت دید  میشود، مگر اتفاقی افتید  اسئت؟ 
ابراهیم گفت: من پیام خدای یکتاوحقیقی را برایئت هورد  ام، 
خدایی که هسمانهاوزمین دراختیار وقدرت اوست واو خئالئق و 
رزاق همه است، وماجرای هن شب رابرایش حکایت کرد . لئوط 
که در مبارزۀ ابراهیم دربرابر بتان وبت پرستان همنوا بود گفت: یا 
ابراهیم تو پیامبر خدایی، تو رسول خالق یکتایی، تو درماموریتت 
تنها نیستی، خدای یکتا وقادر توانا راباخود داری، من ازتو پیروی 

 میکنم ودرین را  که حق است، باتو ام.
ابراهیم نزد پدررفت، هذر که به کهنسالی رسئیئد  بئود 
وپشتش خمید  بود، سرگرم تراشیدن سنگ ساختن بت هابود. اوبه 
هنهابه نظرخدایی دید  وهر چکشی رابا احتیاط به هن سنگهامیزد و 
پارچه های هنرابه زیرپاهایش مئی ریئبئت، او درتئراشئیئدن 
سروصورت هن بتها دقت خاصی داشت وبه هنها ثنئا و صئفئت 
میگفت ومدد میبواست. ابراهیم پدر را نظار  میکئرد وافسئوس 
میکشید که بااین پیری وضعیفی هنوزهم بتانی راکه خود ازچوا 
وسنگ میتراشید خدا می گفت وعبادت مینمود. هذر سربلندکرد، 
ابراهیم رادیدکه بانفرت و انزجار به بت ها، و با ترحم و مهربانی 

 به پدر نگا  می کند و گفت :
یا ابراهیم مرا درین کهولت وپیری با بتهاوبت پرستی هایم 
تنهاگذاشتی، فکرمیکردم که تو دستیارمن میشوی، فکرمیئکئردم 
که توروزی پیکرتراشی کنی ومن ترانظار  کنم، فکرمیکردم که 
توهیین پدر راپیش میگیری وعصای پیری ام میشوی، مئگئر تئو 
مراتنهاگذاشتی، همدست وهمکارم نشدی وبه بتانی که من به خون 
دل میتراشم به نفرت نگا  میکنی، من سبت ناامیدم ! ابراهیم راکه 
خدای مهربان به مهربانی ونرم دلی توصیف کئرد، ازکئهئولئت 
وبیچارگی پدرغمگین میشودوغصه گلویش رامیگیرد ومیئگئویئد: 
ای پدرجان چه ضرورت است که تو این بتئان راکئه بئادسئت 
خودازچوا وسنگ ساخته ای، ببدایی میگئیئری و پئرسئتئش 
میکنی؟ هذر قدراست دربرابئرابئراهئیئم ایسئتئاد  بئه چئهئرۀ 
زیباوپرجاللش نگا  میکندومیگوید: فرزندم هبا ونیاکان واجئداد 
وپدرم و قوم ومردمم اینهارا پرستش کرد  اندو پرستش میکننئد، 

 من ازهیین هبا واجدادم نمی گذرم. 

 ایالت نوادا                                        ضیاء داؤدی

 برای نجات عاجل وطن
حاالوقت هنست که قیام عمومی افغانها علیه طالبان وحشی 
پاکستان لعنتی به صورت فوری شروع شود که وطن نجات یابئد. 
نیروهای مقاومت، مارشال دوستم، جنرال علیپور، استادعطامحمئد 
نور وامیر اسماعیل خان فوراً متحدشوند و والیات هئمئسئرحئد 
باتاجیکستان واوزبیکستان را تسبیرکنند وبعد باالی همه افغانئهئا 

 صداکنند تا قیام عمومی را علیه طالبان هغازنمایند.
هرات، بامیان وپروان و پنجشیر وبغالن فوراً خئواهئنئد 
برخاست وبعد مردم کابل فوراً به این قیام لبی  خواهند گفت، و 
سپس والیات دیگر یکی پی دیگر به شمول والیت های شرقئی و 
جنوبی کشور به پا خواهند ایستاد، و پاکستانی هئای لئعئنئتئی و 
 مزدوران هنرا مانند پش  ها به طرف جنوا فرار خواهند داد.

پس از استقرار اوضاع، حکومت مردمی فوراً سرحئدات 
شرقی وجنوبی را مستحکم کنند، و درصورت لزوم از روسیئه و 
هندوستان کم  هوایی ببواهند. وظیفک دومی عاجل حکئومئت، 
مهار و تنظیم ها های افغانستان برای تولید برق و روبرا  کئردن 

 زراعت کشور باید باشد .
 به هرزوی هزادی و ترقی افغانستان ! /

*********** 
ابراهیم بانگا  همیبته ازمهربانی وبیزاری به هذرنگا  کرد 
وگفت: پدرجان، من میبینم که توبا قوم خود وبامردم خئود در 
گمراهی هشکاری قراردارید. ابراهیم پدرش را کئه هثئارخشئم 
 درچهر  اش نمایان شد  بود تنهاگذاشت وبسوی ماموریتش رفت. 
ابراهیم در دهکدۀ خئود بئاهئرکئی مئالقئی مئیئشئد 
ازوجودخداوند یکتاوتواناحرف میزد وبتها راساخت دسئت بشئر، 
ازسنگ وچوا میگفت وببدایی گرفتن هنها را نکوهش میئکئرد. 
او ازدهکد  یی به دهکدۀ دیگرمیرفت ومردم رابه پرستش خدای 

 حقیقی دعوت میکرد، وبتان وبتبانه هارانکوهش میکرد .
دیری نگذشت که حرفهای ابراهیم درسراسر بابل پبئش 
شدودرمیان باشندگان دهکد  هابگومگوی درمئورد حئق بئودن 
یاناحق بودن اصنام بوجودهمد  بود. در سراسربابل غلغله ها افتید  
بود واهل هن دربگومگوی هن بودندکه پسرجوانی پیداشد  کئه 
خدایان مارا ناحق میگویدودین هبای مارا باطل میداند، دراستدالل 
ومنطق رقیبی ندارد ومردم رابه خدایی دعوت میکندکه یئگئانئه 
است، ومیگوید که هن خدا مال  زمین وهسمانهاست وبهرچیزقادر 
وتوانامیباشد. ازخدایان معبدبزرگ هئراسئی نئداردومئیئگئویئد 
ازخدایی میترسم که نگهدارمن است. ابراهیم درسراسر بابل باایمان 
اینکه بتان واصنام بتکد  های هن شهرچیزی بجزسنئگ وچئوا 
تراشیدۀ دست انسان نیستند، شهرت یافته بودوکمترکسی بودکه از 

 او نشنید  باشد ویابا اومالقی نشد  باشد . 
ابراهیم درماموریتش دررا  اشاعک هیین حق ویکتاپرسئتئی 
ازهیچ مشکلی نگران نبود وازهیچ خوفی نگران . باگذشت هرروز 
بتان معبدبزرگ شهر ارزش خدایی خودرا ازدست میدادند وبرخی 
ازعابدین هن معبد دربرابرهن بتان دو دله شد  بودنئد ودرخئدایئی 
شان ش  پیدا شد  بود . وحرفهایی ابراهیم که می گفت: این بتان 
ازسنگ اند وازچوا اند، نه حرف میزنند، نه بیئنئایئی دارنئدنئه 
شنوایی ونه احساس خوبی وبدی، درگوشهای شان طئنئیئن مئی 
انداخت وبه ش  وتردیدبه هنها می دیدند، ولی عدۀ دیگردرهتش 
کینه ودشمنی برعلیه ابراهیم )ع( میسوختند وهن مبارک رادشمئن 
خدایان خودمیدانستند. گپ به جایی رسیدکه بزرگان بابل بئاهئم 
جم  شدند تاچارۀ برای خاموش ساختن غوغای را که ابئراهئیئم 
درشهر برپاکرد  بود بسنجند وباهم میگفتند: اگراین جوان  رااز 
هنچه که ادعامینماید بازنداریم، دیئر یئازود درمئیئان بئابئلئیئان 
درفکروعقیدۀ شان که به خدایان معبدبزرگ دارند، ش  افئتئاد  
وزایل میشود، اصنام وبتان ما بی ارزش میشوند واهل بابل ازهئم 

 پارچه میگردند وبجان هم می افتند.
تصمیم برهن شد تادانشمندان واهل خبر  یی راکئه سئرۀ 
روزگاربودند ازسراسر بئابئل وشئهئرهئای هئمئجئوار جئمئ  
نمایندوباابراهیم)ع( مقابل سازند، تا اورا در منطقش مغلوا سازند 
وادعایش را ضعیف نمایند وخدایان خودرا ازرسئوایئی و بئی 
هبرویی نجات دهند ! جم  غفیری ازاهل بابل و کلد  درپای معبد 
زیگرات کبیرگرد هورد  شدند. ابراهیم پیامبر)ع( باقلب سلیم وبا 
روح سرشار ازمحبت الهی وبا عزم وارادۀ متین ازمیان جئمئعئیئت 
عبور کرد، پته های زینک معبد را با استواری پیمود و رویئاروی 
دربرابر رجال، دانشمندان وسرشناسان بابل که در میان شان هذرهم 
بود قرار گرفت . غریوی از میان جمعیت برخاست وهیاهوی درثنا 
وصفت خدایان معبد ازهردهن شنید  میشد، اما ابراهیم خئامئوش 
بود و حمد خالق توانا ویکتا رابرزبان داشت. هئمئه شئادمئانئی 
میکردندودف ونای می زدند که امروز ابراهیم درمنطقش شکست 
 میبورد وخدایان معبداز رسوایی نجات می یابند. )ستون سوم(

 سپرنگفیلد، ورجینیا                   محمدفاروق ذکی کابلی

 طالب نمی ماند !
منظور ازعنوان این نوشتار هنست که به دالیل منطقئی و 
عینی طالب و امارت طالبی ماندنی نیست، یابه زودی طئورکئامئل 
ازبین میرود وبه زباله دان تاریخ سپرد  میشود، ویا الاقل به شکئل 

 وشمایل فعلی وتندی وتلبی کنونی پایدار نیست.
امارت اسالمی نامنهاد ودست نشاندۀ پاکستان، یئاتئحئت 
فشارهای هزادی خواهانک ملی ومقاومت مسلحانک مردم ما، ویاتحت 
فشارهای جامعک بین المللی ویاهم بااشتراک هردو، خورد وخمیئر 

 خواهدشد . 
طالب دربرابرفشارهای همه جانبک داخلی وخارجی باالخر  
ازتمامیتبواهی، زورگویی، دشمنی وخصومت باحقوق وفرهنگ 
سایراقوام کشورمنصرف شد  به حکومتی که درهن همک اقئوام 
وهمک افکارشامل گردد، تن خواهد داد. تن دادن طئالئبئان بئه 
حکومتی مطابق به عصروزمان وخواست مردم وطن، که از قاعدۀ 
وسی  ملی برخوردارباشد، به هن معنی است که طالبان ومفئکئورۀ 

 طالبی درکورۀ زمان ذوا شد  است . 
امارت اسالمی نامنهاد طالبان به اصطالح دربین دوسئنئگ 
هرداست، هرگا  به ظلم، جهالت، بی فرهنگی ومدنیت سئتئیئزی 
خودادامه دهد، زیرهسیاا سنگ مقاومت ملی وفشارهای جامعئک 
بین المللی هرد میشود، ولی هرگا  ازتعصبئات قئومئی، دیئنئی 
ومذهبی وتمامیتبواهی خود بگذرد، ازطرف رد  های پایئیئن و 
تاریکتر طالبان وگروههای تروریستی دیگرمانند القاعد ، داعئش 
ود  هاگرو  تروریستی جاهلتر از خودش ساقط و مضمحل خواهد 

 شد.
جامعک جهانی وکشورهای بزرگ جهان که ملیاردهادالئر 
وجان چندین هزار از فرزندان جوان خودرادرجنگ افئغئانسئتئان 
برای مبارز  باتروریسم ازدست داد  و هنوزتئعئدادی ازاعضئای 
حکومت طالبی درلست سیا  هنهاقرار دارند، به هیچئوجئه نئمئی 
توانند باطالب کئنئارهیئنئد، یئاحئکئومئت امئارت اسئالمئی 
نامنهادرابرسمیت بشناسند، زیراشناسایی حکومت طالبان به معئنئی 
برسمیت شناختن تروریسم است که درهیند  شکست وکنترول هن 
بسیارمشکلتر خواهد بود. کشته شدن الظواهری رهئبئرالئقئاعئد  
وحامی طالبان درکابل، رابطک نزدی  طالبان باالقاعد  را هشکار و 

 طشت دروغگویی وحقه بازی طالبان را ازبام انداخت . 
دلیل عمدۀ دیگرهنست که اگرچه روسیه، چیئن، ایئران 
وهندوستان قبل از خروج امریکا ازافغانستان بحیث یئ  عئمئل 
تکتیکی ازطالب حمایت وبااستفادۀ ابزاری ازطالئبئان، امئریئکئا 
راوادار به خروج ازافغانستان ساختند، اکنون نمی گذارندطالئبئان 
دراین منطقه حکومت کرد ، کشورهای هسیای میانه، ایران و چین 

 را با صدورمفکورۀ منحط طالبی وتروریسم تهدید نمایند.
همچنان مبالفتهای داخلی دربین حرکت طالبئان مئیئان 
گروههای قندهاری و جناح حقانی ازیکطرف و ضدیت ومبالفت 
طالبان پشتون وطالبان غیرپشتون ازطرف دیئگئر، کئه نئاشئی 
ازخودخواهیها وجهالت حکم براین حرکت است، حکومت طالبی 

 راازداخل منفجر خواهد ساخت. 
به شهادت تاریخ، حکومات دکتاتوری، ضدملی، مغئرور 
وخودسر که جز هوا وهوس مقام، شهرت و زراندوزی، هرمئان 
دیگری نداشته اند، همیشه محکوم به شسکت بود ، دیر یازود درج 
فهرست شکست خوردگان ورسوایان تاریخ میگردند. تاز  تئریئن 
مثال روشن وگوا  گویای این حقیقت، شکست مفتضح حکومئت 
ضدملی، فاشیست ومغرور اشرف غنی احمدزی است، که باخیانت 
ملی وفرارننگین خود، شرمساری دنیاوهخرت رابرای خودوحلقه 
فاسد دور و برخود، ومصیبت، بیچارگی، خواری، فقر وتفرقک ملی 

 رابرای ملت ووطن ما به ارث گذاشت !
 نیست غیراز خودسری ها سنگ مینای حباا
 این سر بی مغز رابیدل هوا خواهد شکست /.

 اظهار تسلیت
باتاسف اطالع یافتیم که جناا محترم عبدالواحد عئلئی 
سابق معاون ریاست تشریفات وزارت امورخارجئه، ویئکئی از 

جهان فانی  1311جوالی10همکاران قلمی هفته نامک امید، به تاریخ 
 راوداع گفته به رحمت حق پیوست.

همکاران جریدۀ امید به این وسیله الطئاف و رحئمئت 
خداوندی رابرای روح ایشان، وصبرجمیل برای خانواد ، دوستان 

 ورفقای هن مرحوم هرزومیکنند.
*********** 

گفتگو هغازشد  و جر و بحث ها میان ابراهیم ودانشمندان 
بابل به تندی گرایید. ابراهیم بامنطق قئوی خئدادادش بئا ارائئه 
حقایقی ازخلقت هسمانها و زمین که خداوند)ج( برایش ارزانئی 
کرد  بود، مکرر ازناحق بودن خدایان معبد وازخدای یکتا وقادر 
مطلق که همک هسمانهاوزمین درقدرت اوست حرف زد . )صفحئک 

 هشت(
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 )رح(حکایتی از گلستان سعدی 
ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از کوفه به در همد و همرا   پیاد 

 گفت: رفت و می ما شد و معلومی نداشت.خرامان همی
 نه به استر بر سوارم نه چو اشتر زیر بارم »

 نه خداوند رعیت نه غالم شهریارم
 غم موجود و پریشانی معدوم ندارم

 «گذارم  زنم هسود  و عمری می نفسی می

روی؟! برگرد کئه بئه  اشتر سواری گفتش: ای درویش کجا می
 سبتی بمیری. نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت.

چون به نبله محمود در رسیدیم توانگر را اجل فرا رسید. درویش 
به بالینش فراز همد و گفت: ما به سبتی بنمردیم و تو بر بئبئتئی 

 بمردی.
 شبصی همه شب بر سر بیمار گریست
 چون روز همد بمرد و بیمار بزیست

 ای بسا اسب تیزرو که بماند
 که خر لنگ جان به منزل برد
 بس که در خاک تندرستان را

 دفن کردیم و زخم خورد  نمرد
********* 

نگفته هایی را بگوید ودیدگا  های تاز  یی را بئر ر  خئوانئنئد  
بگشاید. افزون برکاوشگری شبصی اش، انتساا نویسند  به یکی 
ازسرشناس ترین خاندان های روحانی افغانستان، که درقضایئای 
سیاسی این دور  نقش مؤثر داشته است، هم به وی مدد رسانید  تا 

 ازهن طریق نیز منب  اطالعات در اختیارش باشد . 
فصول کتاا پس از مقدمه وتمهیئد، بئابئیئان اوضئاع 
اجتماعی وفکری افغانستان ازاواخر قرن نوزد  تا اواسئط قئرن 
بیست هغازمی گردد وفصل هایش حاوی معلومات دربارۀ عصئر 
سراج المله والدین امیرحبیب ا  خان شئهئیئد، حئوادث پئس 
ازشهادتش، هغازسلطنت شا  امان ا ، تاریخ روابط افئغئانسئتئان 
بابریتانیا، شرایط بین المللی وداخلی پیئش ازاسئتئقئالل، جئنئگ 
استقالل وجبهات جنگ، پایان جنگ ومذاکرات وقرارداد صلئح 
ونقش جهاد وعلمای اسالم درمبارزات علیه استعماربریتانیا، تأسیس 
روابط سیاسی افغانستان باسایر دول، اصالحات و تدوین قوانیئن، 
اصالحات اقتصادی، نهضت تعلیمی ومطبوعات وسقوط هن دورۀ 
طالیی درزندگی مردم افغانستان، که براثر شتابزدگی شهریارجوان 
و حیله های استعمار انگلیس که قیام هایی را درچندنقطک کشئور 
برپاکرد، تا در نهایت سلطنت هن پادشا  ترقی خوا  سرنگون شد، 
وهمه زحمات او درساختن جامعه یی مرفه، تحصیل یافته وهگئا  
که کشور فرورفته درخواا قرون وسطایی را باتمدن نوین هشنا 
سازد، برباد رفت . فصول بعدی دربارۀ اغتشاش هاوعئوامئل هن، 
سفرشا  وملکه به اروپا ونقش ادارۀ جاسوسی انگلیس در انقالبات 

 افغانستان است . 
مؤلف، سردارحیات ا  خان عضدالدوله را ازشبصئیئت 
هایی می شماردکه از ارکان حکومت محمدنادرشا  بود ، اما باید 
دانست که او وبرادرش سردار عبدالمجیدخان به وسیلک حبیئب ا  

 کلکانی به قتل رسیدند وزمان سلطنت نادرشا  را درنیافتند . 
دربارۀ قاضی عبدالرحمان پغمانی که از اعدام او افراطیون 
ما حماسه هاروایت کردند، ومؤلف مقام علمی اورا می سئتئایئد، 
بایدگفت که اوجهت تحری  قبایل برضدشا  امان ا  روانک هن 
سوی سرحد بودکه دستگیر وبه کابل هورد  شد، و سزای چنئیئن 
شبصی درهرنظامی مرگ است . مقام علمی او راهم از صحبت او 
باشا  امان ا  می توان دریافت. به روایت مرحوم محئمئدصئادق 
مجددی درخاطراتش، هنگامی که شا  از حکم قئرهنئی دربئارۀ 
حجاا زنان از او پرسید، جواا دادکه اجاز  دهید که به قئرهن 
مراجعه کرد  هیات مربوط را برای تان بیاورم . توق  ازچئنئان 
شبصی که بر باالترین کرسی فقاهت کشور  نشسته بود، این رفت 
که دست کم هیات مربوط به حجاا را، که در هن شب و  روز 
موضوع عمد  بود، در حف  داشته باشد و یا  بگویدکه در کئدام 

 سورۀ قرهن مجید است.
: جناا فاضل دانشمند فضل غنی مجددی، سابئق یاداشت

استاد دانشگا  در عربستان سعودی، از معدودپژوهشگران بویژ  در 
ساحک تاریخ افغانستان میباشدکه تاحال بیش از چهل وپنج تألیئف، 
ترجمه و مقاالت علمی انتشاریافته درمطبوعات افغانستانی و عربی 
داشته است . موصوف مجلک فقه را بیش ازبیئسئت وپئنئج سئال 
بصورت ماهانه به چاپ رسانید  و به عالقمندان تقدیم نمود  است. 
عالقمندان هثار ایشان می توانند برای دریافت کتاا های ارزندۀ 

 جناا مجددی به ایمیل ذیل تماس بگیرند:
fazlghanimogaddedi@yahoo.com 

ازبارگا  الهی)ج( برای هقای مجددی که ازهئمئکئاران 
هستند، و پژوهش های علمی و تاریبی ایشان  »امید«دیرینک قلمی

در صفحات هن چاپ شد  است، توفیقات مزید در خئدمئت بئه 
تاریخ وفرهنگ کشور، توأم باسالمتی شان را استدعا می داریئم. 

 )ادار (

 هفته نامۀ امید   7901شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 دو اثر سودمند ازیک نویسنده
هقای فضل غنی مجددی راخوانندگئان گئرامئی امئیئد 
بامطالعک نگاشته های عالمانک شان می شناسند. ایشان پژوهشگئری 
پویا و دانشوری پرکار ودقیق هستند واز خصای  ایشان تواض  و 
فروتنی خاصی است که ویژۀ اصحاا معرفت و خئرد اسئت، 
وحاصل نگریستن عالمانه به صدق و کذا ادعاها وعدم پافشاری 
بردیدگا  شبصی است، که اکثرقلم بدستان ما ازین خصئیئصئک 

 خردورزانه مقدارکی فاصله دارند . 
 استاد فضل غنی مجددی

نگاهی برمشبصات این دواثر حاکی ازتعداد ناچیزچاپ 
هن است، که بر کتاا گریزی هموطنان مهاجرما دریئن کشئور 

 پهناور وقارۀ اروپا داللت دارد.
مطالعک اسالمی درباا هنر وموسیئقئی «یکی ازین دواثر

باتوجه بدان که اصحاا تحجر در  ».است وجواز وعدم جواز هن 
دیارما موسیقی وغنا را ناجایز وحتی حرام می دانند، نگاشتن چنین 
کتابی هن هم بامراجعه به مناب  ومآخد دست اول اسالمی، و خوض 
و دقت بسیار دراقوال و روایات بزرگان دین، طعن و لعن اذهئان 
سنگ شد  یی راکه موسیقی وغنا را ناجایز وحتی حرام می دانند، 
پاسخ محکمی است، گویای این نیز هست که دردمندانه، درطلیعک 
قرن بیست وی  که بشر به مریخ ومشتری دست یافئتئه و بئار 
درخت دانش انسان، چر  نیلوفری را به زیرمی هورد، در دیارمئا 
هنوز جایز یاناجایز وحالل وحرام بئودن مئوسئیئقئی دغئدغئک 
خاطرکسانی است که امروز درهن ماتمکدۀ بزرگ اهل گشایش و 

 رهایش هستند و بند و گشاد امور راسامان می دهند.
نگئاشئتئک  »مطالعک اسالمی درباا هنر وموسیقی«کتاا

هقای فضل غنی مجددی که ناشرهن مؤسسک فقه اسالمی است، پس 
ازمقدمه وتمهید، ذیل فصول هنر موسیقی درادبیئات وفئرهئنئگ 
اسالم، غنا وموسیقی درنظام اسالمی، مسللک فقهی موسیقی وغئنئا، 
جواز یاغیرجواز ومسایل مربوط به این هنر روح نئواز، ازدالیئل 
قرهنی تا غنا درایام رسول اکرم)ص( ودیدگا  صحابه وتابعیئن و 
فقهای مذاهب مبتلف اسالمی را با ایجاز ولی با دقت تمئام بئیئان 

 داشته است.
مطالعک این اثرتحقیقی رابه همک هنردوسئتئان، خئاصئه 

 شیفتگان موسیقی و غنا توصیه می داریم . 
صفحه یی ازتئاریئخ «اثردیگرهقای فضل غنی مجددی 

 »صفحئه یئی«است، که هرچند مولف هنرا  »معاصرافغانستان

نامید ، ولی کتابی است نزدی  به شش صدصفحه، که این هم به 
وسیلک مؤسسک فقه اسالمی درایاالت متحدۀ امریکا به نشر رسیئد  
  «است. نگارند  ، این اثر تاریبی را اهدا به نسلی کرد  است که

می خواهد به جای قصه ها و حکایت ها ، حقایق تئاریئبئی را 
 »بررسی کند.

موضوعات کتاا پیرامون رویدادهای افغانستئان بئیئن 
تاسقوط غم انگیئز  10یعنی از اواخرقرن  1003و 1033سالهای 

سلطنت شا  امان ا  رادربر میگیرد. در بارۀ این دور  ازتئاریئخ 
افغانستان کتابها ومقاالت زیادی نگاشته شد ، باهنهم هقای فضئل 

 غنی مجددی بانگا  موشگافانه اش توانسته است 

 سدنی، هسترالیا                             نصیراحمد رازی 

 از گرونج تصوّف
ابوسعید و ابن سینا : یکی ازمسائل مشهورزندگی بوسعیئد، 

 -013دیداراوست با فیلسوف نامدار معاصرش ابوعلی سینا)صفر
(، وسبنی که هر ی  ازاین دور درپئایئان دیئدار، 01۸رمضان

دربارۀ دیگری برزبان راند  است. برطبق روایات، بوعلی گفئتئه 
و بوسعیئدگئفئتئه اسئت:  »هر  چه من میدانم او میبیند. «است:

تقابل دونوع معرفت مشّئائئی (1)»هرچه ما می بینیم او میداند.«
واشراقی. این داستان هرچه باشد، ازهمئان روزگئار بئوعئلئی 
وبوسعید، درمیان اهل خانقا  شهرت داشته است. قدیئمئیئتئریئن 
سندهن کتاا حاالت وسبنان بوسعیداست که درنیمئک اول قئرن 
ششم تالیف شد  است، سند بعدی اسرارالتوحید است و در تاییئد 
این  دو سند صوفیانه ، اطالعاتی که ازکتابشناسی هثار ابن سینابه 
دست می هید، قابل مالحظه است یعنی تایید این که میان بوعلئی 

 و بوسعیدمکاتباتی وجود داشته است . 
اگرببواهیم اصل مسأله راازبنیاد باتردید تلقی کنیم، یعنی 
مسألک مکاتبات این دورا نیزامری بی اساس بدانیم، قدری بادشوار 
روبروخواهیم شد وناچار باید پذیرفت که دست کم مکاتئبئاتئی 
میان ایشان وجودداشته است. اولین تردیدی که میئتئوان کئرد 
اینست که بگوییم هیا این بوسعید همان بوسعیدابوالبیراست یئا 
بوسعید دیگری است، که بعدهابه علت شهرت واعتبار عرفانی او، 
این مکاتبات به نام وی تمام شد  است. دومین تئردیئدی کئه 
وجوددارد درباا زمان ومکان دیدارایشان است. اسنادمکئتئوا 
درین بار  بسیارمبهم است ودو زندگینامه نویس ابوسعید نشئانئی 
 -محل دیدار رامتفاوت ذکرکرد  اند: صاحب حاالت وسبنان 

که درمجموع اطالعات درست تری میدهد وحدودنیم قرن مقدم 
محل این دیدار را در مئیئهئنئه، زادگئا   -بر محمدبن منور است

 بوسعید نشان میدهد، وصاحب اسرارالتوحید درنیشابور . 
شهرمرکزی نیشابئور کئه  -میدانیم که بوعلی به نیشابور
هرگزنیامد  است. مسیر سفراو  -محیط زندگی بوسعید بود  است

نسا و باورد و طوس و شقان و جئاجئرم و  «به تصریح خودش
واین نشان میدهدکه از مسیئر حئدود  »ازهنجا به گرگان است.

رادکان طوس به سوی غرا وشمال غربی بود  است که راهئی 
است کوتاهتر واحتماالً دالیلی هم وجودداشته که بوعلی درشهر 

 -که ازمراکز قدرت غئزنئویئان اسئت -بزرگی چون نیشابور
هشکارا نشود. بهرحال، احتمال اینکه این دیدار در نیشابور باشد، 
تقریباً منتفی است. می ماند احتمال دیگر و هن مالقات درمیهنئه 

بود  است و  »نسا و باور و طوس «است. ازهنجا که مسیر بوعلی 
مهنه خود از قرای خابران است و خابران ازنواحی میان باورد و 
سرخس، پس احتمال هن میرودکه درعبور از باورد ایئن دیئدار 
صورت پذیرفته باشد. تردید دیگری که وجئود دارد دربئاا 

به بعد  030تاریخ این دیداراست. قدرمسلم این است که بوعلی از
دیگربه خراسان نیامد  است وهموار  درگرگان و ری و همدان و 
اصفهان بود  است، و حرکت او ازمشرق ایران، یعنی ببئارا و 

 باشد.  030تا 001خوارزم، هم باید درحدود سال 
استاد فروزانفر حدس زد  است که این دیدار در فاصلئک 

ودر مسیرسفربئه  030باشد، و احتماالً درهمان سال  001-030
گرگان. استاد دانش پژو  نیزحدس زد  است کئه ایئن دیئادر 
دریکی ازسفرهایی باشد که این دو داشته اند ازقبیئل سئفئربئه 
خرقان، گرچه سفربوعلی به خرقان افسانه ای بیش نیست. استاد 

راسال مالقات دانسه اند به شاهد اشار  ای  001زرین کوا حدود
که شیخ دریکی از مواض  شفا دارد و درهن از یکی ازتئجئارا 

در کو  بلندی بین ابئیئورد و  001که در -مؤلف درباا خیال
یئادشئد   -طوس انجام داد  است، یعنی همان کو  هزارمسجد

است. درصورت پذیرفتن این تاریخ باید بپذیریم که بوعلی درین 
ساله، ودرین تاریئخ نئه  00ساله بود  است و بوسعید  11تاریخ 

 بوعلی فیلسوفی برجسته بود  ونه بوسعید عارفی مشهور. 
اما نظراستاد زرینکوا به لحاظ سند مورد تئردیئد اسئت 

نئدارد  001زیرا ابن سینا، هرگز چنین سبنی درارتباط باتاریخ 
گفته است، امری اسئت  001وهنچه او درباا تجارا خویش در

جداگانه وهنچه درباا تجربه درکو  بلندی بین ابیئورد و طئوس 
داشته است امری دیگر، و چندصفحه میان این دومطلب فاصئلئه 

مرتبط با بودن درکو  میان ابیورد و  001است . بنابراین تاریخ 
ساله بودنش 11طوس نیست وایرادی که به لحاظ جوانی بوعلی و 
 درهن تاریخ حاصل شد  است، عمالً منتفی است . 

---- 
برتلس، خاورشناس شوروی اصل داستان راجئعئلئی  -1

میداند ومعتقداست که این افسانه ها، مدتها بئعئدازمئرگ ایئن 
دومرد ساخته شد  است، وعلت هن هم این بود  است که اهئل 

 (۸)ص 
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 هفته نامۀ امید  7901شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 حکیم ناصر خسرو بلخی حُجّت خراسان 
 بخش دهم افاضات جناب داکترسیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم 
 بهشت کافر و زندان مؤمن       جهان است، ای به دنیا گشته مفتون
 (1ازیراتوبه بلخ چون بهشتی       ازیرا من به یمگان ماند  مسجون)

حجت خراسان قصاید خود را یا با وصف طبیعت ویئا وصئف 
الحال خویش و باخطاا مستقیم به پیران وجوانان، هغاز میکئنئد. 
دراین قصید  پس ازوصف الحال خویش، به مواع  و انئدرز مئی 

 پردازد :
 (  1گسستم ز دنیای جافی امل             ترا باد بند و گشاد و عمل)
 (0غزال وغزل هردوان مر ترا           نجویم غزال و نگویم غزل )
 مرا ای پسر عمرکوتا  کرد           فراخی امید و درازی امل
 (0زمانه به کردارمست اشتری           مرا پست گسترد زیر سپل)
 (۵بسی دیدم اعزاز و اجالل ها           ز خواجک جلیل و امیر اجل)
 ولیکن ندارد مرا هیچ سود            امیر اجل، چون بیاید اجل

پس ازین به وع  و اندرزگویی می پردازد و به انفاق یا صدقه 
و خیرات دادن که حکم توشک هخرت راداشته است، روی مئی 

 هورد :
 (۶پشیزی گر امروز بدهی ز دل       درمیت بدهند فردا بدل )

خدایت یکی رابه د  وعد  کرد    بد  ، گرنداری به دل درخلئل)
1 ) 

حکیم ناصرخسرو توشک هخرت را در عمل نیکو ببصوص انفاق 
یاصدقه و خیرات دادن می داند، و برهن است که هرکسی باید در 
سفری که می رود توشک را  فراهم کند ، در حدی که کشاورزی 
که در فاصلک نزدیکی ازخانه اش به کارزمین وهبیاری هن می رود، 

 قرصه نانی به کمر می زند :
 چو ورز  به ابکار  بیرون شود      یکی نان بگیرد به زیر بغل

توبی توشه خواهی همی برشدن   ازین تیر  مرکز به چر  زحل)
۸) 

ضروربودن توشک هخرت به وسیلک پرداختن خیرات وصدقات 
ودیگر اعمال نیکو در گفتار دیگر بزرگان اندرزسرای ادا فارسی 

 دری نیز بیان شد  است. 
 سعدی می فرماید : 

 بسی به دیدۀ حسرت ز پس نگا  کند    
 کسی که برگ قیامت زپیش نفرستاد

 کلمک برگ دراین جا به معنی توشک سفر است . 
حکیم ناصرخسرو می گویدکسی که حتی از فقیرانه ترین مواد 
خوراکی به فقرا دریغ ورزید  است، چگونه توق  نعمت های هن 

 جهانی را دارد :
 ولیکن کسی کاو نداد  ست دوغ      چرا دارد امید شیر و عسل
امروز اگر هن حکیم بزرگوار درقید حیات می بئود از هئمئه 
هموطنان خود در غرا می خواست که با پرداختن اقال پنجا  دالر 
درما ، خانواد  یی را در هن ماتمکدۀ بزرگ که افغانسئتئان نئام 

 دارد، ازگرسنگی نجات دهد . 
----------- 

مسجون به معنی زندانی، از کلمک سجن به معنئی زنئدان .  -1
مأخوذ ازحدیث نبوی)ص( الدنیا جنت الکافر و سجن المؤمئن . 
بسیاری باساد  لوحی پنداشته اند که نباید چنان بئه کئاروتئالش 
درزندگی مادی پرداخت که جهان را مانند کافران، برای خئود 
مرفه ساخت . حال هن که این حدیث نبوی اشار  به هن داردکئه 
بسیاری ازلذت هایی که مسلمانئان ازهن مئحئروم انئد، بئرای 
غیرمسلمانان جایز شمرد  شد ، مانند نوشیدن بئاد  کئه بئرای 
مردمؤمن ممنوع است وغیر مسلمانان برای نوشیدن هن درهیئیئن 

 خویش جواز دارند.       
جافی به معنی جفاکار، امل به معنی هرزو که جم  هن همال  -1

است. شاعران مصلح واندرزسرا درزبان فارسی دری و عئربئی 
کثرت همال را نکوهید  اند. چنان که شاعر بزرگ عئرا مئی 

 فرماید :
 تعلقتُ بآمال طوال، ایُّ همال      

 واقبلت علی الدنیا، ملحا،ایُّ اقبال
)به هرزوهای دراز هویبتی، چه هرزوهایی / وبئه دنئیئاروی 

 هوردی، چه روی هوردنی!(
بند وگشاد : به معنی حل وعقد، یعنی امور مربوط به زندگئانئی 

 را فیصله دادن.
 عمل: به معنی خدمات دولتی .

غزال به معنی ههو و مجازاٌ به معنی دختران زیبا دراشئعئار  -0
فارسی دری به تکرار ذکرشد  است . یکی ازشاعران امروزین می 

 گوید :
 نوشتم این غزل نغز را به ها دو دید 

 مگرکه رام غزل گردی، ای غزال رمید 
 مراد ازغزل شعرعاشقانه است . 

سپل به معنی پای اشتر، به مناسبت درشتی و بزرگئی هن .  -0
درزبان عامیانک فارسی دری افغانستان، کلمک سپل مجازاً به اشباص 

 زمبت وکلفت سپل پای گفته اند .
خواجه به معنی کلمک هقا درهن روزگار به کارمئی رفئت.  -۵

خواجک جلیل و خواجک بزرگ به وزرا و صدراعظم اطالق می شد . 
چنانکه خواجک بزرگ احمد حسن میمندی و دیگر وزیران عئهئد 
سامانی وغزنوی که منزلت صدارت داشتند، خواجک بزرگ نامید  

 می شدند . 

 جلیل به معنی بزرگ، و اجل به معنی بزرگتر و بزرگوارتر .
پشیز به کم بهاترین پول مثالً شش پولی اطالق می شد، وهن  -۶

سکک ساخته از مس بود، و درم سکک نقر  یی، وایئن هئردو بئر 
اثرکثرت استعمال رنگ هن سیا  می شئد، بئه هئمئیئن دلئیئل 

 درافغانستان به سکه های فلزی پول سیا  میگویند.
برگرفته شد  ازهیک قرهنی : من جاء بالحسنت، فله عشر امثالها.  -1

 )هرکس که ی  عمل نیکوانجام دهد، د  چند پاداش می یابد.( 
مراد از تیر  مرکز کرۀ زمین است که به اعتقاد قدما درشرق  -۸

وغرا هن را مرکز منظومک شمسی می دانستند . ابوریحان بیرونی 
بنیاد این عقید  را زیر و رو کرد و کوپرنی  دانشمند پئولئنئدی 
مرکز نبودن کرۀ زمین را به صراحت رد نمود . پیش از او کسان 
دیگری نیز در اروپا دراین باا اظهارنظرکردند که بئا واکئنئش 

 شدید کلیساها روبرو شدند . /
 پاسداشت زبان ها ...

دوستان نادان ودشمنان دانا ازین موضوعات استفاد  های 
ابزاری کردند. بعد سروپاگریبته در کنفرانس تاشکنئد وایئنئکئه 
برای واخانی وپامیری هاقزاقستان و قرغزستان درصورت تبلیئک 
مناطق شان پناهندگی همیشگی میدهند، تابه این ترتیب واخان را 
ازباشندگان بومی تبلیه کنند، وغیردوست هرادرهنجاگویا مسکئن 

 گزین نمود  باشند.
درکنفرانس تاشکندهم کشورهای هسیای میانه باوجودیکه 
ازتروریسم واهمه دارند اماموقف گرفته نتوانستند وخانئم ریئنئا 
امیری نمایندۀ وزارت خارجک امریکا درامورزنان افغانستان هم که 
درهن شهربود درهن کنفرانس شرکت نکردوبئرای تئام وسئت 
نمایندۀ امریکادرامورافغانستان هرزوی موفقئیئت کئرد. خئانئم 
 ریناهمین کاررا دردوحه نیزکردکه برسم احتجاج باطالبان ندید !

اوزبیکستان دراین نشست قسمی برنامه ریزی داشت کئه 
گویابه دنیا جابزند که تبتک خیزبادنیا تاشکنداست ومسایل امنیتئی 
واقتصادی وستراتژی  هسیای میانه هم از کوریدورتاشکند قابئل 
عبور وحل است! امام علی رحمان رئیس جمهئورتئاجئیئکئسئتئان 
هرچندبه شکل تلویحی ازی  حکومت همه شمول یادکئرد امئا 
درمقابل قلمروافغانستان وادعای ارضی یاحذف اراضئی واخئان 
چیزی نگفت.پیام امیرخان متقی هم گویاهمینکه طالبان خئوا، 
خوا کارهارمیکنند، به بدکارهااجاز  نمیدهند، لهذا پئول هئای 
منجمدشد  رابدهید، ولی راج  به حقوق بشرومکاتب دخترانه هیچ 

 چیزی نگفت ودیگرکشورهاهم سر زیر ریگ نمودند .
درهمچواوضاع باتوجه به تئکئانئه هئای ارز وارزش 
وسرنوشت مردم ماگر  خورد  بااقتصاد مقاومتی، واقتصاددانئان 
پارتیزانئی، درجئو حئاکئک سئیئاسئی روان اسئت، وطئبئق 

ملیون نفئردرخئطئر  0/1۸راپورجدیدسازمان غذا وزراعت جهان 
مرگ بباطرعدم غذا درافغانستان قراردارند. تاز  وزیئرخئارجئه 

sepجدیدپاکستان با همتای چینی اش مئوضئوع  ek  کشئورهئا
یادهلیزاقتصادی که چین واسالم هبادشامل هن اند، بازهم مئطئرح 
کرد، وازکوریدور واخان یادنمود، که گویا با کمربنئد وجئاد  
ازپروژۀ یادشد  تاسینکیانگ چین وبلوچستان وبهمین طور هسیای 

 میانه گسترش یابد.
اما انسجام نظری درهیچ عرصک مئدیئریئت دپئلئمئاسئی 
واقتصادی وجود ندارد، تنها هندوستان کمی مئوقئف گئرفئت 
وازرئیس جمهورجدیدش که پانزدهمین رئیئس جئمئهئوراسئت 
وازی  اقلیت انتباا شد  یادکرد. هرچندریاست جمهوری هنئد 
سمبولی  است، خانم دروپادی مورمو که اصالمعلم بود، درهفتئک 
قبل سوگند وفاداری یادنمود. اواولین شب  ازی  اقلیت قومئی 

سئالئه واز ۶0ودومین زنی درهنداست که به این مقام میرسد. او
قبیلک به حاشیه راند  شد  است، ودر مراسم تحلیف گفت انتبئاا 
او دستآورد همک فقیران کشوراست. اومنسوا به قبیلک اسئت کئه 
هشت درصدجمعیت ی  ملیاردوچهارصدملیونی نفئوس کشئور 
میباشد. به قول موالنای بلخ : ازمحبت خارها گل می شود، وبقول 

 حاف :
 درخت دوستی بنشان که کام دل به بارهرد
 نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار هرد/.

 محتسبین زنان !
محمد صادق عاکف، سبنگوی وزارت امر به معئروف و 

محتئسئبئیئن «گوید که در هیند  نزدی  ریاست  نهی از منکر می
شود که در ببش اصالح زنان کئار  در این وزارت ایجاد می »زنان

خواهد کرد.زنان محتسب این ریاست برای شهروندان زن توصیه و 
 رهنمایی خواهند کرد.

دهی از کئارکئرد  محمد صادق عاکف در نشست گزارش
وزارت ما در تالش است تا در این ببش ی  »این وزارت، گفت: 

ریاست داشته باشیم که تا به همین شکل خواهران مسلمان ما با ما 
به گزارش طلوع،  «سهیم بگیرند و هنها اصالح زنان را انجام دهند.

افئزایئد کئه  سبنگوی وزارت امربه معروف و نهی از منکر مئی
شکایت به اینوزارت رسید  وبه بسئیئاری ازیئن 1333نزدی  به

شکایتها رسیدگی شد  است.درموردحجاا ولئبئاس زنئان نئیئز
 (    0)ستون

 هامبورگ                                       سیدهقاهنری  

 برگی ازخاطرات استاد بزرگوار مددی 
از عادات خوا ما یکی اینست که به بهانئهء روزهئای 
اعیادسال، نو روز ، تولدی و یادی ازبزرگان نببه گان اسئتئادان 
اقوام وخویشاوندان خود میکنیم؛ من هم به همین علت روزعئیئد 
قربان احوالی از ایشان گرفتم که این باردرضمن گفته های استاد 
عبدالوهاا مددی که ماشاء ا  هشتاد وچهارمین سالگی عمرخود 

قوی ایشان حیرت انگیز اسئت و مئؤلئف   را میگذرانند و حافظهء
دوجلد کتاا که هر ی  هن اضافه از پنج صئد صئفئحئه دارد 
وبیشترین ببش های هن ازموسیقی وطنی ما چه کالسئیئ  چئه 
محلی و به تمام امورات هنها گفته های شیرین علمی و نغزی دارد 
و صد ها مقاله و بیانیه هایی دیگر؛ چنین درد دل کردند درقسمت 
چهارم مکرویان با دوستان درروزهفتابی نشسته وسرگرم گئفئتئن 
خاطرات بودیم که دوستم هقای اسمعیل قاسمیارچنین گفتند اطفال 

وش   د  و دوازد  ساله مصروف بازی فوتبال سنگ انئدازی و د
بودند که ناگهان راکتی ازراکتپرانی های گلبدین راکتیاردرمیدان 
بازی کودکان خورد که کلهء پسربرادرزاد  ام مانند توپ فوتبال 
پیش روی ما افتاد وهری  ما دست شکسته دیگرپای شکسئتئه و 
پریشان حال درفکرجدی تداوی شدیم و هم دربالک پنجا  وچهار 
که هقای ناظمی زندگی داشتند مهمانان شان گفتند که درهئمئیئن 
راکت پرانی ها چند نفرازدوستان شان کشته وزخمی شدند کئه 
ازجمله دختردوازد  ساله ی ازجم  شان غایب شد هرچه جسئت 
وجوکردیم سودی نداشت هوا تاری  شد شب را با دل غئمئیئن 
بسربردیم که فردای هن شب نعش دخترک را دربئاالی شئاخئه 

 درخت هویزان دیدیم.
فرید  عثمان انوری همکار صمیمی ام   یادش ببیر خانم

قهروعتاا همیزبمن   فردای هنروزدردفترم همد  و با چهرۀ گرفته
گفت هنوزهم معطلی چه وقت می برایی؟ درِ دفترم را مئحئکئم 
برویم بست. فردای هنروزشنیدم که فرید  جان ازوطن خارج شد . 
چند باردیگرهم مرا تشویق کرد  بود که ترک وطن کنم چئون 

احزاا خلق و پرچم هم حوصله همهء ما بسررسید  بود   درسایهء
 وهم حزبی ها ازمن جواا نشنیدند.

من به ترک وطن تصمیم نداشتم چرا نه حزبی بودم و نه 
بکارکس کار داشتم با اینکه قبالهم چندین بارمرا بئه هئمئکئاری 
خواستند و ازمن جواا رد شنیدند من به وظیفئهء خئود ادامئه 
میدادم. باالخر  به اثرخواهش مکررفامیل اول به ایران وبعدا بئه 

موسیقی بئورس هئای  مملکت هلمان که دومرتبه دررشتهء دانش 
 گرفته بودم و درشهرهامبورگ نزد فامیلم مقیم شدم ./

********** 
 لندن                                    محمدعارف منصوری

 اِینه گنده گى !
از کابل اطالعات مؤثقى که ی  سر سوزن در هن ش  
وجود ندارد، میرسد که با هالکت رهبر القاعد  و فرار شغال گونه 
خلیفه حقانى به مغار  هاى خوست، جلسه اضطرارى در ارگ بئه 
ریاست مال حسن گوساله دایر شد. مال بیادر در جلسه خطئاا بئه 
حاضران گفت که: بقول بچه هاى کابل: اینه گند  گى ! مردارى 
را خلیفه کرد و جسد متعفن ظواهرى تَلَ ِ گردنِ ما شئد. حئالئى 

 همرا  این نعش بویناک چه کنیم؟ 
مال حسن موسیچه بعد از سکوت طوالنى، سرِ افگند  اش 
را بلند کرد  به مالیعقوا گفت: بچیه! ورشه هغه د کابل په دریئا 
واچاو . امریکى، بن الدن سر  همدغه چلند وکر. مال حنفى کئه 
لود  لود  سیل میکرد، گفت: چند روز صبر میکنیئم تئا دریئاى 
کابل، جسد را به دریاى سند برساند. وقتى جسد در زیر پل اتئ  
پیدا شد، مالمتى را سر پاکستان میآندازیم که ظواهرى مثئل بئن 
الدن در پاکستان کشته شد  و اصالً در افغانستان نبود. به هى قسم 
دوستى ما با امریکا هم خراا نمیشه. فاید  دیگرش اینست که بقه 
هاى دریاى کابل که در اثر گرمى هوا زیاد شد  اند، با خئوردن 
جسد متعفن ظواهرى، مسموم شد ، میمیرند. چند روز پس میتوانیم 
از این سوژ  بنام مبارز  حمارت بباطر محیط زیسئت اسئتئفئاد  
تبلیغاتى کنیم. خو باید خلیفه به ارگ خواسته و ی  قف پئایئى 
ورداشته شود که بار دگه دوستاى امریکایى ما را خفئه نئکئنئد!

************ 
ی  خواهرمسلمان که درهن مستور ومئحئجئوا »چنین میگوید:

هئای مئردم  باشد؛ لباس تنگ، باری  و نازک نباشد و از لئبئاس
کنند، با هن مشابه نباشد، بئه هن شئریئعئت  غیرمسلمان استفاد  می

 گوید. حجاا می
تئن از  033بربنیاد همارهای این وزارت، تا کنون نزدی  به «

 های گوناگون اخراج شد  اند. نیروهای امارت اسالمی به علت
کسانی که زیر سئن »معین نظامی هن وزارت درین نشست گفت: 

تراشیدند، از  بودند، به مواد مبدر معتاد بودند و ریش شان را می
گویند  های این وزارت همچنان می مقام«صفوف اخراج شد  اند.

که در ی  سال گذشته فرمان حجاا به شیو  بهتر هن عملی شد  
 شود. / است و نتیجه هن در جامعه به خوبی دید  می
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 هفته نامۀ امید 7901شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 السکندریه، ورجینیا             پروفیسرداکترعبدالواس  لطیفی

 صفحاتی از سیر زندگیم 
 (1۶)در وصلت و هجرت 

اولین روزمکتب: شش سال ازعمرم میگذشت که پئدرم، 
که خودپروردۀ دامان معارف)ازجملک فارغان دور  هئای اول 
فاکولتک حقوق وعلوم سیاسی وعضو انجمن ادبی کابل بود( مئرا 
بارهنمایی های فرزانه ونصایح دلنشین به مکتب عالی اسئتئقئالل 
داخل نمود، ولی مدتهاقبل وپیش ازینکه به سن شش سالگی برسم، 
بیصبرانه دراشتیاق وهرزوی شمول به مکتب بودم. ایئن تئمئایئل 
وعالقک بینظیر را، ازهمه زیادتر مادرم در دل وجانم بیدارسئاخئتئه 
بودوطوری ازمکتب و هیندۀ درخشان هن وازمکتبی های عئزیئز 
وکتابهای هموزند  ومعلمین دانا به من صحبت وحکایت مکردکئه 
گفتارش مانند مشعل پرنوری برشعایرم روشنی میانداخت، وعالقه 

 واشتیاقم رابیشترمی ساخت.
بهرحال، هنروزفرخند  که باچنین احوال شامل مئکئتئب 
شدم، هرگزفراموشم نمیشود، وپیشآمدهاو جزئیات هن ی  به ی  
مقابل چشمم مجسم است. شب قبل این روزخجسته، مئن ازفئرط 
خوشی وهیجان کمترببواا میرفتم وهنوز تئاریئکئی شئب بئه 
هخرنرسید  وسحرگا  بهشتی کابل درفضای پرهرامش کوچه های 
اندرابی پدیدار نشد  بودکه روی بسترم نشستم وبه انتظار روشنئی 
روز دقیقه ها ولحظات رامی شمردم . چشمم متوجه کلکیئن هئای 
اتاق محقرما در جستجوی اولین شعاع وشفق داغ صبحگاهی بئود. 
راستی مادرم نیزکه همیشه سحرخیز ونمازگزار بود، ازیئن شئور 
وانتظار وهیجانات بی بهر  نبود. قبل از وقت عادی همئه روز  بئه 
وضو وادای نمازصبحانه پرداخت وزودتر ازهمیشه به تهیک چئای 
مصروف گردید. اگرشما کیفیت و سرور واحساسئات پئرشئور 
سحرگا  عیدزمان طفولیت خودرا بیادداشته باشید، حالت من درین 

 روزمیمون بهمان کیفیت واحساس بود.
همینکه نبستین شعاع هفتاا دیوارهای بئلئنئدحئویئلئی 
ماراازخالل شاخچه های درخت تنومند اکاسی روشئن وطئالیئی 
ساخت، تپش مبصوصی درقلبم احساس کردم وخودرا برای رفتن 
با پدرم هماد  ساختم . مادرم هنگام وداع ی  قلم پنسل رابه جیب 
باالیی ام گذاشت وچندکلمه رابقسم دعا زیرلب زمئزمئه کئرد.. 
شایدمیگفت: خدایا پسرم رابه توسپردم ... اورا نی  عمل وصالح 

 وساعی و سربرا  بار بیاور... !
پدرم بامالیمت دستم راگرفت وهردو ازخانه برون شدیم، 
درتمام را  فکرمی کردم که اکثررهگذران ودکانداران متئوجئه 
حرکات ورفتارمن هستند ومی دانندکه شامل مکتب مئیئشئوم . 
درحالیکه پدرم قسمتهای عمدۀرا  رابرایم نام میبئرد ومئعئرفئی 
میکرد، ازکوچه وپسکوچک اندرابی، که دریادداشتهای گذشتک خود 
مفصال هنرابشما توضیح داد  ام، بیرون شد به بازار د  افئغئانئان 
وچهارراهی مقابل سرای گادیبانه وازهنجا به بازار ارگ وباالخر  

 به دروازۀ بزرگ سیمی وحویلی مکتب استقالل رسیدیم . 
منظرۀ عمارات پهلو به پهلو ودرختان بلند وصحن هبپاشی 
شدۀ هن درنگا  کنجکاوم جلو  وعظمت خاص داشئت، ویئادم 

وقتی هدم به مکتب شامل شود «ازسبنان مادرم میآمدکه میگفت: 
باهمین خیاالت بئه در ودیئواروکئنئج  »هرچیز رایادمیگیرد...

وکنارمکتب ومعلمین وسایرشاگردان که هرسورفت وهمدداشتنئد 
نظرمی انداختم که ازکجا وازکی باید هرچئیئز رایئادبئگئیئرم، 

 ودروقت بازگشت به خانه به مادرم حکایت کنم !
وقتی دراتاق مجلل مدیرمکتب داخل شدم، پدرم بئایئ  
مردخارجی دست داد وبا اوبه زبانی حرف زدکه نئدانسئتئم چئه 
میگوید، بعدهادانستم که ایئن شئبئ  )مئوسئیئو فئریسئی( 
مدیرفرانسوی مکتب استقالل بود. چندشبصیت متیئن وبئاوقئار 
دیگرنیز درین اتاق مئوجئودبئودنئد وبئاپئدرم دسئت دادنئد 
وهمدیگرراشناختند. من خاموش ومحجوا بهری  نگا  میکردم 
ودرذهن وخیالم برایشان عظمت و اقتدارخاص قئایئل مئیئشئدم. 
باالخر  با اشارۀ مدیر روی ی  چوکی بلندپهلوی پدرم جاگرفتم، 
پاهایم دروقت نشستن کوتاهی کرد وبه زمین نرسید ونفس هایم به 
شمار افتاد، سرم راباهزادی وهسانئی هئرطئرف دورنئمئی دادم 
زیراچشمان همه اهل مجلس متوجه من بود، ویکی ازحئاضئریئن 
ههسته به دیگری گفت: برای شمول درمکتئب هئنئوز خئیئلئی 
خورداست! پدرم باچندکلمه مراقوت دل داد وههستئه هئریئ  
راباذکرنام ووظیفک ماموریتش، ازمدیرتامعاون ونگران صئنئفئهئا 

 وچندنفرمعلم برایم معرفی کرد.  
ساعتی نگذشت که بعدازامضای چندفورمه توسط پدرم، 
نام مرادرکتاا حاضری صنف مدخل که بنام صئنئف )ابئجئد( 
نیزیادمیشد، ثبت کردند وبعد قرارشدکه ی  هفته بعئد بئاشئروع 
سال تعلیمی، دروسم راهغازکنم . وقتی دوبار  به خانه بئرگشئتئم، 
همه ازقبول شدنم به مکتب اظهارخوشی کردندو مادرم به شکرانک 
این روزتاریبی حلوای فراوان پبت وبه همسایگان تقسیم کرد . / 

 ) دنباله دارد(

 مناسس، ورجینیا                              عبدا  مجددی

به ادامۀ مجلس محاکمۀ حضرت 
 محمدصادق مجددی توسط 

 شاه امان اهلل خان
اعلیحضرت: ازعلما وروحانیون کدام شب  باشما همفکر 
بود، ومبصوصا هیا صاحبزاد  موسلی لوگربانظرشما موافق بئود 

 وهیا بهم عهدوپیمان کرد  بودید؟
من: هیچ ی  ازعلمایی که من میشناسم علناً بامن اظئهئار 
همفکری نکرد  اند، ولی بازتکرارمیکنم هرفرد از افرادملئت و 
علما وروحانیون قلباً مبالف سیاست فعلی دولت هستند، اما ازترس 
بزبان خوداظهار نمی کنند. مبصوصاصاحبزاد  موسئلئی بئامئن 
شری  نبود. )البته درهمک تحقیقات کلمک که خئالف واقئعئیئت 
اظهارکردم همین بود. صاحبزاد  موسلی شب  روحانی وخلیفئک 
والدخود در تعلیم طریقک قادریک نقشبندیه، بامن عهد وپیمان مؤکد 
نمودندوهمادگی خود را برای جلوگیری ازسیئاسئت حئکئومئت 
اظهارنمودند، لیکن وقتیکه ازقریک زرغون شهربااوشان به تئمئاس 
شدم، دفعتاً پیام فرستادندکه من نمی توانم باشماهمکئاری کئنئم 

 زیراخانوادۀ من درموسلی تحت فشارحکومت قرارمیگیرد.(
اگرچه وقتیکه امان ا  خان سلوال کرد هیئاصئاحئبئزاد  
موسلی باشما همفکربود میبواستم حقایق را بگویم چون واقئعئک 
شکستاندن عهدوپیمان اوبیادم همد، ولی برایم الهام شدکه مقابئل 
بدی، بدی نکنم وبیغیرتی رابا بیغیرتی جواا ندهم.  صئاحئبئزاد  
صاحب که ازخوف زوال نعمت دنیایی عهدشکنی نمودوخئدمئت 
دین اسالم رابرخود واجب ندانست، البته معذوراست که بامئن بئه 
این رویه عمل کند. حال اگرمن اظهارکنم صاحبزاد  صاحب بامن 
همفکربود وبه عهد وپیمان مؤکد بهم مربوط بودیم، یقین است که 
حکومت اوشان راحبس کرد  ومحاکمه مینماید وهستی ومئتئاع 
دنیایی شانرا ضبط میکند. همچنان صاحبئزاد  صئاحئب یئکئی 
ازروحانیون ومشایخ عصرحاضرهستند وحکومت امان ا  خان که 
دشمن روحانیون است، میبواهد بهرنوع بئاشئد ایئن اشئبئاص 
رانابودکند تا به فراغت هنچه در زوایای خاطرخود نسبت به خرابی 
اصول دین اسالم و بربادی عادات اسالمی وافغانی مبفیانئه مئی 
پرورانید، اجراکند. ازهمین سبب نبواستم یکنفردیگرهم ازمشایخ 
 تحت فشارقرارگیرد، لذا باجدیت به امان ا  خان جواا دادم :

من: صاحبزاد  صاحب موسلی را اعلئیئحئضئرت خئوا 
میشناسندکه شب  کم جرئت وترسوست وعالوتاً به مال ومتئاع 
دنیایی زیادعالقه دارد. این نوع اشباص هئرگئزنئمئی تئوانئنئد 
ازخانواد  واموال خود صرفنظرکنند، چه رسدبه این که سرخودرا 
بکف گرفته وداخل اینگونه اقدامات شوند. اعلیحضرت ازطئرف 
صاحبزاد  صاحب نگرانی نداشته باشند زیراوشان مصدر هیچ نوع 

 اضطراا و ناهرامی حکومت شد  نمی توانند . 
دراین اثنا عبدالعزیزخان وزیرحربیئه گئفئت: حضئرت 
صاحب چطورشماباعث جنگ وجدال ومسبب ریبتن خون برادران 

 دینی خود می شدید ؟
من باعصانیت گفتم: عبدالعزیزخان ازشما میپرسم هیاشمابه 
این اوضاع حکومت راضی هستید؟ جواا داد: من راضی نیسئتئم 
ولی به این درجه که باعث انقالا شوم ناراض هم نبواهم بود . 
گفتم: هیاشمابرای انقالا وشورش داخلی کوشش نمی کردیئد؟ 
وقتیکه من برای اوگفتم هیاشما خیال انئقئالا را نئداشئتئیئد؟ 
اعلیحضرت رئیس مجلس هستندوازمن سلوال میکنند، شمابئکئدام 
حق خودرا داخل این میدان میکنید؟ بهتراست سئاکئت بئاشئیئد. 
وزیرصاحب مثل شبصی که دفعتاً به ها سرد غوطه زد  باشد به 
منتهی درجه خجالت وخنکی سکوت را اختیارکردند، گمان کردم 
که مرغ روحش قفس قالب را وداع کرد چون رنگ او ازتئرس 

 مثل کا  زرد شد وسکوت کرد .
)توضیح : در وقتی که امان ا  خان به اروپابود ووکالئت 
پادشا  رامحمدولیبان میکرد، عبدالعزیزخان به وزارت حئربئیئه 
ومستشاری وکیل شاهانه مشغول بئود و بئه واسئطئک بئرادراو 
عبدالحکیم خان حاکم اعلی سمت جنوبی وچئنئدنئفئراشئبئاص 
دیگرعزم نمودکه ی  جمعیت انقالبی بریاست عبدالعزیزخان وبه 
مبالفت محمدولیبان تشکیل دهد، وبا جرنیل محمودسامئی کئه 
رئیس قول اردوی کابل بود مفاهمه کرد  بود. چون محمودسامی 
بامن محبت زیادداشت ازمن مشور  خواست ، گفتم من عبدالعزیئز 
خان را خوا می شناسم ، او نمی تواند انقالا کند، باید بئا او 
اتفاق نکنید. همان بودکه نقشک عبدالعزیز خان  بهم خئورد ، و 

 فهمید که من باعث ناکامی  او شدم .(
اعلیحضرت به ادامک تحقیقات خود پرسیدند: هیئاجئنئاا 
سیدحسن صاا مشهور به نقیب که یکی ازاحفاد حضرت غئوث 
االعظم سید عبدالقادر  جیالنی رحمت ا  علیه هستنئد، بئا شئمئا 

 همفکر بودند ؟

من: نقیب صاحب بامن همفکرنبودنئدولئی مئن وقئتئی 
دربرکی لوگر رسیدم، توسط یکی ازمریدان شان برایشان مکتوا 
فرستادم، یقین است مکتوا من برایشان نرسید  واگر رسید  هئم 
باشد جواا ندادند ویقین دارم نقیب صاحب ازاین خیاالت بیگانه 
هستند. )سیدحسن صاحب مشهوربه نقیب درعهدسلطنت امیرحبیب 
ا  خان شهید ازبغدادخارج شد  وبکابل پنا  هوردند. امیرصاحئب 
شهیدحسب خواهش خودشان درجالل هباد برایشان محل سکونئت 
عطاکردند. درابتدا ریش خودرامیتراشئیئدنئد وزنئدگئی هزادی 
داشتند، این وضعیت اوشان بر علما ومشایخ جالل هباد ناگوارهمد  
وشروع به اعتراض نمودند. نقیب صاحب بحضورامیرصاحب شهید 
شکایت کردند وباالخر  بعدمشورۀ علما، امیرصاحب شهیدبئرای 
نقیب صاحب امرکردندکه بایدشما ریش خودرانتراشئیئد، درهن 
صورت من علما رااز تنقید واعتراض من  میکنم. ازهنئوقئت الئی 
حال نقیب صاحب، صاحب سفیدبلندی هستند ولی ازوقتیکه بکابل 
همد  اندالی حال تحریراین سطور که تقریبا پنج سال میشود کسی 
بچشم خودندید  که نقیب صاحب نمازفرض رابه جماعت یا تنهئا 

 اداکرد  باشند.(
اعلیحضرت: درمسلله برهنه کردن روی زنهاکئه بئاعئث 
حرکت شمامقابل دولت شد  برایتان میگویئم کئه مئن ازمئال 
عبدالرحمن خان رئیس تمیز واستاد شما استفسارنمودم، اوشان فتوا 

 دادندکه روی زنهابرهنه باشد شرعاعیب ندارد.
من: مالعبدالرحمن هرگزاین فتوا رانمی دهندونداد  انئد، 
اگراوشان این نوع فتواهارا میدادندبامن همفکرنمیشدند وازمنصب 

 وعزت خودصرفنظرنمیکردند.
اعلیحضرت تکراراً گفتند که مالعبدالرحمن به من فئتئوا 
دادند ومن تکراراً  سبن شان را ردکردم ، باالخر  به این عبئارت 

وا  وبا  و تا  که مالعبدالرحمن  «فرمودۀ خودرا تایید نمودند:
  »فتوا دادند.

من خیلی متحیرشدم که چرااعلئیئحئضئرت روی دروغ 
خودپافشاری میکند، در حالیکه ازهمه وقای  هگاهی داشتم، چون 
وقتیکه امان ا  خان ازمولینای شهید درین موردسئلئوال نئمئود  
بودند، حضرت مولینا برایشان گفته بودندکه روی زن اصل عورت 
نیست ولی همگی علمای مذاهب چارگانه به این مسللئه مئوافئق 
هستندکه برهنگی روی زن موجب فساد اخالق وباعث ظهورفتنئه 
میشود و عالوتا برهنگی روی زن نسبت به محارم عورت نیست نه 

 نسبت به اجانب.
من: اگرواقعامالعبدالرحمن خئان ایئن فئتئوارا بئرای 
اعلیحضرت داد  باشند، من از همین لحظه مبالف مالعبدالرحمئن 

 خان هستم. 
 اعلیحضرت: چطور بااستادخود مبالفت مینمایید؟ 

من: دین مقدس اسالم اطاعت پدر ومادر وپئادشئا  رادر 
دائرۀ اطاعت هنها ازاحکام شریعت محصور کئرد  واگئریئکئی 
ازکسانیکه باالی ماحق دارند، زیردست خودرابه قبول کردن ی  
حکم مبالف شریعت مکلف کند، هنوقت اطاعت او واجب نیسئت 
بلکه مبالف با اوواجب است. مالعبدالرحمن خان استادمن هستند 

 ولی درامور دینی من ازاوشان تقلیدنمی کنم. 
گذشته ازهن فرض کردیم که مالعبدالرحمن خان فئتئوا 
دادندکه روی زنهارابرهنه کنید، جناا پادشا ، هیااین فتوا راهئم 
دادندکه وزیر ها زن های خود را به لباس های اروپایی مئلئبئس 
نمود  ودست های شان را مطابق عادت اروپایئی هئا زیئربئغئل 
خودگرفته ازخانه بیرون شد  به باغ های عمومی مشغول سیئر و 
تماشا شوند، همینکه در باغ عمومی با دیگر وزیران مالقات نمایند 
این وزیر دست زن هن وزیر را و هن وزیر دست زن این وزیر را 
بوسید  وبه چهرۀ زیبای اوکه به انواع هرایش وزینت مزین است، 

 مبهوتانه بنگرد؟
اعلیحضرت: این مسائل راحئاالمئورد بئحئث قئرارداد  
نمیتوانیم. بعضی ازاشباص مرابه نوشیدن شراا متهم مینمئایئنئد، 
ولی من قسم میبورم که تابحال طعم شراا رانچشید  ونمی دانئم 
چه مز  دارد، زیراشراا حسب تجربک حکما و توصیک داکئتئران 
برای صحت مضر وباعث امراض میشود. ازاین سبب من شراا را 

 نبورد  ام ونمی خورم . 
من: ما مسلمانان که ازنوشیدن شراا ودیئگئرچئیئزهئای 
ممنوع اجتناا میکنیم به خاطری است که درقرهن عظیم الشأن این 
چیزهارا حرام کرد  است. دراین اجتناا درقدم اول از اوامراسالم 
اطاعت میکنیم چون هرچه راکه اسالم من  میکند، بباطرسالمت ما 

 و جامعه است .
اعلیحضرت: هیا حضرت نورالمشایخ برادرشمئا کئه در 
هندوستان هستند باشما همفکربودند وبین شما واوشان مکاتبئه و 

 تبادلک افکار شد  ؟
من : حضرت صاحب نه تنها با من همفکر نبودند بئلئکئه    
مرا من  کردند و برایم نوشتند که موجب انقالا نشئویئد . / 

 ) دنباله دارد(
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کمپنی ها مثل والت دیزنی، نایکی و بسا نام های دیگر مثل کاتی 
لی کیفورد  و غیر  .یاد میشود. درکشورهای هند، نیپال، بنئگئلئه 
دش وغیر  وقسمتهایی ازامریکای التین، بادستبند یابابستن دستبند 
ویا پانر  در روزدوستی ها، بین شان رد وبدل میشئود، واکئنئون 
درتالطم مواج انقالا رسانه یی وگسترش شبکه هئای مئجئازی، 
دردایرۀ دنیای دجیتالی وانقالا فرهنگی بیشتر ازپیش قئراردارد، 

 وپیامهاوشعار هایی راهم همه ساله باخود درقبال میداشته باشد.
درهغازهسته گذاری مدیراجراییوی یونسکو باطرح اینکه 
به همدیگرحرمت و تمکین قایل بایدبود، سرمنشی وقت ملل متحد 
باری گفت برفهای تنهایی و خوابهای زمستانی، باصدای تابستانی 
وپرحرارت دوستان ورفقای مهربان و قدردان ها میشوند، هرچند 
موضوع روزدوستی ورفاقت زیادتراستبوان بندی اش درزمئان 
کوفی عنان)اهل کشورغنا، که من دربارۀ همه سرمنشی های م م 

بئود و در  100۸ا پریل ۸سالهاقبل نوشته ام، کوفی انان متولد 
 وفات نمود. 131۸سال

باری همان انان گفته بود دوست خوا مثل الماس اسئت 
که ازهمه چیزها با ارزش وپراز جالیش است، وبراستی دوسئت 
خوا ازعقب خنجرنمیزند، ظاهر وباطنش یکسان میباشد ومئثئل 
طال. دوستان خوا ارزش شان باالمیرود، چون نفس شروع زندگی 
عشق قسمتی اززندگی ودوست خوا وهمدم مهربان قلب زندگی 
وستون فقرات ایستادگی محسوا میئگئردد. دوسئتئان عئالئی 
پیداکردن شان دشواراست، ترک کردن شان مشکل، دوربئودن 

 شان مشکلتر وفراموش کردن شان ناممکن !
دراین جهان پهناورکه امکانات پئژوهشئی زیئاداسئت 
وهموار  روی احسان، ادا، اخئالص، اخئالق ومئهئربئانئی 
ترکیزمیشود وموردتاییدقرارمیگیرد، اما احسان کنند  هاکمیئاا 
اندو احسان درک کنان نایاا ! اما باوجود فراز و فرود زمانه در 
مد وجزر زمان یادها ازخاطر  هازدود  نبواهدشد، حتی به اجبار 

 ودوستی هاورفاقتها ماندنی خواهد بود، حتی باسکوت !
دردنیای مجازی وصفحک رخنما، هرکسی میگویئدتئعئداد 
دوستان بیشماردارند، ولی غیرفعال وغیراکتیف ! یادرمواردی فعال 
اندکه نبایدباشند. بلی، فیسبوک وبه بقول هنرمندورزید  خانم نغمه
)فیسبوکسی!( که راقم این سطورنیزپئنئج هئزار)دوسئت( دارد 
واضافه ازهن نظربه قانون) متا( اجاز  نیست، حتی همان هاییئکئه 
درفیسبوک هم بستر  انداخته اند وناخواند  دارند امضامینماینئد، 
هر فاتحه راالی  میکنند)می پسندند( وبهر بی ابرو وکم ابرو هم 
کامنت رنگین کمان میدهند، ولی کارهای علمی واکادمی  کئه 
دید  میشود مشتاقان زیادی نمی داشته باشند. بعضئی شئان کئه 
درکار فیسبوکداری)فیسبوک چلونکی( هئای مئاهئرشئد  انئد، 
درصفحک اصل)الی ( وکامنت ندارندونمی نمایند! امایگان شئان 

سئاعئت 10خاله به دلت نمانئه )سئتئوری پئیئج راکئه بئرای
میماندوبعدپاک میشود، وغیراز خودت کس دیگری دید  نئمئی 

 تواند )الی ( و حتی )قلب ( می فرستند !
برنارد شاو درحصک دوسئتئی طئنئزگئونئه یئی دارد: 
ازچهارراهی قلبم عبورکردی و هیچ به الیت سبز وسر  مئتئوجئه 
نشدی)نارنجی راخو هیچ دقت نکردی!( اما پولیس دلم تراتعقیئب 
خواهدکرد وهمر جنایی ومدیرترافی  دلم ترابه تحقیق وتعقیئب 
خواهندبرد، وورقه وتکت دوست دارم رابا برگک جریمه که همانا 
تعقیب کالس سیفتی دوستان باشد برایت خواهندسپرد وهنئرابئه 
مثابک یادداشت تکت گونه در وایبئر)بئاران بئرف پئاک کئن( 
خواهندگذاشت تادوستی هاعادی پنداشته نشوند واصالئتئا بئدان 

 التزام باید داشت 
جئوالی 03روزجهانی دوستی ورفاقت دربسا کشورهئااز

جئوالی هئم  03اگست که روز جهانی جوانان میابشد و 11تا
روزجهانی دوستی تجلیل میگردد. در روزجهانی جوانئان هئمئان 
گفتک مشهور را )جوونا نمی دونن و پیر ها نمی تئونئن...!( روی 
دوستی های واقعی وباهم دوستان جانی ونامی، واصل رفاقت هئا 
دقت ومکث میشود. کیفیت دوستی هابه تعدادشان نه بل به وفابئه 
عهدشان وقدامت شان وپاسداری ازارزشهاکه نمی خواهندهنرابی 
ارزش وضدارزش نمایند ودوستان مهربان ورفقای قدردان همیشه 
چر  روزی شان پرگردش باد نفس های شان داغ وصداهای شان 
باد ! معجزۀ که اصل دوستی ورفاقت واقعی رابیمه میکند وبئرای 
هدمی هرامش وجدان وخوشئی وسئروربئه ارمئغئان مئیئآورد، 
ظاهروباطن یکسان میباشد وهموار  موهبتی وتحفه یئی خئاص 

 زندگی. وقوت قلبی ولطف الهی رابا خودمیداشته باشد.
از جملک شعارهایی که درابتدای هسته گذاری روزدوستی 
ورفاقت درپی داشت یکی هم: گرمای حضورت رادوست دارم ای 
دوست ای رفیق! بود. دوستی و رفاقت والتزام به پیمان ووفئابئه 
عهد چوکی های خالی اند درمیان فکرهدمی که بی واسطه وبهانه 
درمیان عزیزانش سلطه وسیطر  اش راپهن کرد  باشد. به سالمتئی 
دوستان واقعی که وقتی برند  باشی بگویدرفیق من است واحیانئاً 

 اگر بازند  شوی بگویدمن رفیقش هستم! 

 شمال کالیفورنیا                      مشتاق احمدکریم نوری

پاسداشت زبان هاوحرمت فرهنگ ها 
 وتنوع وتهاجم سیاست ها

به نام خداوندحق باوران، سالمی کنم خدمت سروران، 
سالمی که خود ذکرنام خداست، خدایی که یادش سبب ساز 
ماست، خداوندسرچشمک همه خوبیهاست خداوند روزی دهندۀ 
تواناست، به لطف ورحمت خداوندجان داریم، خداوند جان دهند  

 به روح انسان هاست !
خداوندا محبت وصمیمیت ورفاقت را درمیان ابنای 
بشرمستحکم نگهدار، و مردم عزیزافغانستان رابه استحکام دوستی 
ها، یکدلی هاویکرنگیهاتوانایی بیشتر وبهتر ارزانی فرما ! شروع 
این نوشته رادربارۀ )روزجهانی دوستی و محبت ورفاقت( 
هغازمینمایم. سازمان ملل متحد درنتیجک جنگ دوم جهانی و 
هسیبهای ناشی ازهن که ازطرف نازیهاانجام شد  بود، تشکیل 
گردید. اضافه از هفت دهه است که این چنبرۀ بزرگ جهانی 
بااعالمیک جهانی حقوق بشرش با ی  مقدمه وسی ماد  درخدمت 

 جهانیان قراردارد. 
سازمان ملل برای تحکیم مثبت فضای بین المللی 
تالشهاوکوششهای سودمندی داشته، که یکی ازهنهاطرح روزهای 
مهم وحیاتی برای جهانیان وچگونگی مسالمت همیززیستن زمینیان 
درروی زمین داشته باشد، خصوصابدنبال پایان جنگ سرد، که 
فوکویاما دانشمندونظریه پرداز امریکایی جاپانی االصل هنرا پایان 
تاریخ خواند، ولی بعدها برای ترمیم این گفته اش به نحو تلویحی 
گپها و بحث های دیگری نیزداشت، که امروزباحملک روسیه به 
اوکراین تحت نام )عملیات ویژ ( وابرازنظرهای مقامات روسی، 
که روسیه همان شوروی سابق است،تاریخ تکرارمیشود را درذهن 

 هاتداعی میکند.
همینطورجنگها در یمن، سوریه، مشکالت هذربایجان 
باارمنستان برسرنوای قر  باغ، کشیدگی درخود هسیای مرکزی 
بین تاجیکستان وقرغزستان بنام ادعای ارضی، ازموضوع )بهار 
عربی( وکشیدگیهادرکشورهای خلیج، خاورمیانه راهم به بشکک 

 باروت مثال زد  اندکه درحال انفجار وانفالق است.
درین نوشته ازعراق وکشیدگیها درهنکشور، موضوع 
ترکیه وادعای ارضی در سوریه، بلوایی که درکردستان هابرا  
انداخته بودند که اگرهموطن خوا نبودیم ونشدیم، همسایک خوا 
شویم ، در فکرکردستان مستقل، وباالخر  موضوع تایوان وچین 
وموضوع تحریم ها به خاطر جنگ روسیه با اوکراین، که اروپایی 
ها اکنون به خاطر نفت و روغنیات و غله جات، تحریم ها را به 
مثابک عریضه نمودن باالی خودی ها ، و شلی  مرمی و فیر 

 تفنگچه بر خود یاد می نمایند.
افزون برهن سازمان غذا وزراعت جهان بحران بعدی 
یاجنگ بعدی را )جنگ نان( پیشگویی نمودوصدراعظم ایتالیا هم 
درما  قبل، جنگ بعدی جهانی را )جنگ نان( وا نمود ، ومن 

 درهیند  روی هن بیشتر خواهم نوشت . 
درحالیکه درین ما  به حساا دور  یی کشورچین ریاست 
شورای امنیت ملل متحد رابدوش دارد وما  بعدی سپتمبر مجم  

سپتمبر روزجهانی  11ملل متحد برگزارمی گردد، و 11جهانی
صلح مسماشد ، این درحالیست که درچشم اندازکنونی صلح، غذا، 
دوستی و محبت و رفاقت روی کاغذ هاست، اما در دل ها و ذهن 

 ها نیست !
سازمان ملل بباطرحرمت دوستی  1311درسال 

 -هاوپاسداشت رفاقتها بباطرتمکین به اصل اصیل) رفاقت 
رفقات( که )رفا( یش رفته و )قات(ش باقی ماند ، روزجهانی 

گرو  که اهل زمین اند. البته سرنخ  11دوستی درمیان ابنای بشرو
دوستها وتحکیم اخالق ومحبت هاازهغاز ادیان سماوی و ارشادات 
گهربارحضرت نبی اکرم)ص( مرعی االجرا میباشد، اینکه بعدهاهم 
بعضی هادرحصک محبت ودوستیها سبنان مطلوبی ارائه نمود  اند، 
کم نیستند. )جوسیس هال( موسس پستکارت هاوهیین تبریکی 

هسته گزاری  1003هاراازطریق موسسه اش )هالمارک( درسال 
نمود ، که باکارتهایش، دیزاین غروا، گل، شم  وپروانه، قلب 
)هنهم تیرخورد !( وتبادلک تحایف بنام یکی از طراحان دوستی 
ومحبت که همدگرتان ویا مان رادوست داشته باشیم، به ابنای 
بشرباید تمکین داشت، وبرای همدگرگفت وابرازنمود، نه اینکه 

 )و  از ما در دل ماست!( باید بیان داشت .
خانم نین عنان همسرکوفی انان سرمنشی  100۸درسال

هنوقت ملل متحد، که باری همین کوفی انان گفته بودکه شرایط 
جهانی برای هماد  شدن ی )زن( به مقام سرمنشی سازمان ملل 
مهیا شد ، و خانم عنان هم شبصیت کارتونی وینی یو  را بعنوان 
سفیردوستی درجهان معرفی نمود. اکنون روزدوستی ها نه تنهاملل 

 متحد، یونسکو، جامعک جهان تبجیل وتجلیل مینمایند، بعضی از 

بهترین دوست ورفیق شفیق هن خواهدبودکه اولین قطرۀ 
اش  میبیند میلرزد، دومین قطر  اش راپاک میکند وتا سومین 
نریبته هنرابه لببند عوض میکند وبرای چهارم خندۀ واقعی رابر 
لبانت می کارد. درنزدی  دوستان خوا چایت سرد میشودولی 
دلت گرم! دوستان خوا وخراا چه هدمی باشد وچه کشوری، 
 خوبش باعث خوشی می شودوخرابش سردلت ریبته می باشد !

برای کشورما اضافه از هفت دهه میشود مملکتی 
تأسیس شد  ودرطول  1001درهمسایگی قرارداردکه در سال 

اینمدت برای مادوست جلو  نمایی کرد  یا جامیزند، اما ذرۀ 
ازدوستی ومحبت ورفاقت نداشته است! از زایش وپیدایش 
پاکستان، به مثابک ی  غدۀ سرطانی درمنطقه وهمسایگی افغانستان، 
چه حکومات ملکی وچه نظامی اش همد  ورفته اند، ولی دراصل 
همک شان ادامه دهندۀ)سیاست عمق ستراتژی ( رادنبال دارند، 
ومن درکتاا جدیدم روی هن بحث کرد  ام . عدم رأی نمایندۀ 
افغانستان درسازمان ملل مبنی برعضویت ی  کشورمستقل اسالمی 
پاکستان، اولین جرقه های عقد  مندانه رادر دل پاکستانیهاکاشت، 
وبعدهاهم سیاست)دا پشتونستان زمونژ( هنقدربراین کدورتهاافزود 
که حتی درفاصلک خط اندازی دیورند تاتشکیل پاکستان، راج  به 

 دیورند چندان گپ وموقفی بلندنبود.
هی اس هی به مثابک دولتی درداخل دولت، کف دست 
زمامداران افغانستان رابزودی میبواندوسیاستهای کجدار 
ومریزافغانستان را ولنگراندازی صرف به حرف شانرا که بارها 
میگفتند پایتبت زمستانی شان هنطرف دیورنداست، با سیاست 
پشتونستانی وسرمایه گذاری وحساا روی خان های دوسر  که 
کت کت شان دراینجا و تبم دادن شان درپاکستان بود، هنقدرهمه 
اغفال شد  بودند که درفضای مکدر وتاری  ناشی ازهن، فارس 
سابق به یکبارگی همد و دروسط دهک سی وچهل خود را ایران 
خاندودولت خداداد افغانستان هم ا  توکلی هنرا پذیرا شد! ایران 
بااغفال دولت افغانستان دراصل به فحوای اینکه همان هریانا را 
احیانمود  است،ووالیتی راهم خراسان نامید ، واصل همان قصک 
)مُهر کن( که )حسن( را )خس( بکن ! وهن اینکه نوکری 
ازهرچیزیکه بادارش میگفت بیاور، می دزدید، روزی بادار برایش 
گفت برو وبرایت ی  مُهر بساز. اوکه نامش حسن بود وسه حرف 

درواق   -داشت، رفت وبه مهرکن گفت برایم مهر بسازبه نام )خس
دوحرف(، چون مهرسازشروع بکارکرد، نوکرگفت لطفا نقطک   
را کمی مابین تر بزن! وقتی بادار مُهرنوکر رادید هنرا )خس( 
خواند ونوکر به خس مشهورشد ! واین ضرا المثل پدیدهمدکه 
از خس هم می زنی! ایران هم مثل همان نوکر، باتغییرنام فارس به 
ایران، حاال میبواهدهمه داشته های فرهنگی مارابنام )هریانا= 

 ایران( ببود منسوا بسازدو ساخته است.
امتیازدیگربه خانهای دوسر  پول ومعاش تادیه نمودن 
وچوک فوارۀ ها را بنام میدان پشتونستان مسماکردن، 
کدورتهای بیشتری را دردل پاکستانیها کاشته میرفت . جادادن 
تنظیمها وتعدد حرکتها وپیدانمودن ستون پنجمی برای روزمبادا، 
وسیاستهای کرزیی و احمدزیی گونه که اگرجنگ باپاکستان باشد 
جانب پاکستان رامیگیرند، ویاخانک دوم اکثردوستیهای شان 
پاکستان است! اینهاهمه باعث تولیدعقد  درپاکستانیهاشدکه 

 باالخر  به دشمنی قسم خوردگی باافغانستان مبدل گردید. 
این مشکالت تابدانجا پیشرفت که اکنون به ادعابرغصب 
منطقک واخان شد ، و گپ ازسیم خاردار سرحددیورندگذشته 

کیلومترخاک افغانستان جهت  10وپاکستان درتالش بدست گرفتن 
 همسایه شدن باتاجیکستان میباشد.

بیاد داریم که پاکستان سالهاقبل نقشک افغانستان بدون سر و 
بدون کله، یعنی واخان جداشد  ازافغانستان راتهیه ومنتشرکرد  
بود، لذااین پالن شان ریشه در همان دشمنی هایی است که 
زمامداران ناببرد افغانستان ازبدون تاسیس پاکستان پیش گرفته 
بودند . بعدازینکه منصوراحمدخان سفیرپاکستان در کابل وقتی در 
دیدار و صحبت اخیرش باسفیرچین درکابل موضوع واخان را 
مطرح ساخت، وبه شبکه های مجازی ودرمیان)دانایان( و)نادانان( 

 پبش شد،
 )دنباله درصفحک پنج( 

PAGE 7 



 

 

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 
 192 107 1227ارسال دارند.  تلفون 

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

 VA 22192—7075    U. S. A. 

Volume 31, Issue No. 1097,  AUGUST 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.  

 

 ...سخنی با بزرگان 
ما پیر و پیتاله ها تاریخ مصرف مان گذشته تنها کاری که 
می توانیم انجام دهیم مشور  و یاری رسانی معنوی و مادی به جبهه 

و وجئیئبئه  مقاومت ملی افغانستان است تا وجدان خودرا هسود 
 دینی میهنی خویش را ادا نماییم./

 سرگذشت ابراهیم )ع(
از اصنام وبتانی که ازسنگ وچوا بودند وشایستگی پئرسئتئش 
راندارند، چون نه حرف میزنند نه دید  میتوانندونه شنید ، نه نفعی 
ونی ضرری ازهنها انتظارمی رود سبن گفت. ابراهئیئم)ع( روبئه 
جمعیت کرد وباصدای رساگفت: ای قوم من شما درموردخدایئی 
بامن مجادله میکنیدکه مرابه را  خیرهدایت کئرد  اسئت. مئن 
ازهنچه راکه به خدایی گرفته اید وهنچه راکه شری  خدای واحد 
وتوانا میسازید بیزارم. شمابه هسمانها وزمین نظراندازید، مهئتئاا 
وهفتاا وستارگان را ببینید که خدای من هفریدگارهنهاست. هیا به 
چشم بصیرت هنها رامی بینید، هیادرمورد هنهاتفکئر کئرد  ایئد، 
اگرکرد  اید پس چراهدایت نمی شوید و منقاد هفریگارهنهانمی 
شوید؟ شما را  گم شد  اید، چشمان تان پت و دلهای تان سیه شد  
است ودر عذاا دردناکی قرار دارید. جمعیت خاموش شد  بود، 
دانشمندان وسرشناسان بابل که پدرابراهیم هم درمیان هنهابود، در 
برابرگفته های ابراهیم نبی حرفی نداشتند، همه سرخم وشرمند  به 
حرفهای ابراهیم فکرمیکردند وبرخی به هفتاا وهسمانها نئگئا  
میکردند تا هیات و نشانه های خدایی راکه ابراهیم هنرا عئبئادت 
میکند ببینند، وبه این می اندیشیدند که حقیقتاً هنچه را ابئراهئیئم 
درمورد بتان واصنام معبدمیگوید همانطوراست، مأیوسی سراپئای 
جمعیت رافرا گرفته بود وخاموشیی که زادۀ هن بئود بئاالی 

 هنهاسایه افگند  بود.
یکی ازدانشمندان بابل که از تحمیق وتجهیل گفتئه هئای 
ابراهیم نبی)ع( بیش ازهمه به غی  همد  بودونسبت به دیئگئران 
هشفته تروخشمگین ترمعلوم می شد، برخاست وابراهیم راخطاا 
کرد: ای جوان  که نشیب وفراز دوران را ندید  یی وتئلئبئی 
وشیرینی زندگی رانچشید  یی، این دین نیاکان ماست واین هییئن 
پدران ماست، توبااین اتهامی که به خدایان معبد میزنی وهنهارابی 
ارزش میشماری وناحق میدانی، مگرنمی ترسی که هنهابه خشئم 
هیند وغضب شوند وهفتی باالی توهرند وبه مصیبتی دچارسازند ؟! 
ابراهیم گفت من ازخدایی می ترسم که اگربه مصیبتی مئرادچئار 
سازد هیچ کسی توان یاری ام را ندارد واگر مرا نگه دارد هئیئچ 
هفت ومصیبتی ازهیچ کسی به من واردشد  نمی تواند. بتان معبئد 
ازسنگ وچوا اند، زیان وسودی ازهنهامتصورنیسئت. شئمئاازهن 
خدای یگانه بترسید که مال  زمین وهسئمئانئهئاسئت، اگئربئه 
دردومصیبتی مبتالشوید به جز ذات او دیگری مددگارتان نبواهد 
بود. هن خدای یکتا، قادرتوانا را پرستش کنید، ازسجدۀ بئتئان و 
اصنام بی ارزش وبیکار  دوری جویید، به خدای یکتئا شئریئ  
ومانند نیاورید واز شرک بترسید ! حرف های ابراهیم از کئو  و 
برز  وازهسمانها انعکاس میکرد وجمعیت راخاموش ساخته بئود 
وهمه در تفکربودند ومأیوس ازاینکه دانشمندان وسرشناسان شان 

 کاری برای خاموش ساختن ابراهیم کرد  نتوانستند.
خدای الیزال)ج( ایستادگی ابراهیم را دررا  حق ایئمئان 
قوی اوراستایش کرد  مقام ومنزلتهای رفی  داریئن رانصئیئبئش 
ساخت. بزرگان وخبرگان بت پرستان را ذلیل و سرافگند  نئمئود 
وابراهیم را در امن وامان خود قرار داد. ابراهیم )ع( با قدم هئای 
استوار ازمیان جمعیت بت پرستان که همه شرمند  وخجل بئودنئد 
بیرون شد. هذر ازعقبش را  میرفت ولی درخاتمه پسئر درراهئی 

 رفت و پدر در را  دیگری ! / )دنباله دارد(
 از گرونج تصوف 

خانقا  ایمانشان دربرابرنفوذ روزافزون علوم عقلی، کاستی 
نیابد، وبهمین دلیل دو رمز برجستک فلسفه وعرفئان را دربئرابئر 

 یکدیگر قرارداد  اند. 
ش  نیست که این دوتن درقرون بعد، نمونه ها وچئهئر  
های برجستک دونوع معرفت مشایی واشراقی بود  اند وشعروادا 
فارسی سرشاراست از اشاراتی که دربین بوعلی وشفای او نمودار 
علم وفلسفه است، و بوسعیدنشانک اشراق، اگر ببواهیئم نئظئریئک 

 برتلس راقبول کنیم، مکاتبات ایشان رانمی توانیم انکارکنیم، 

 گلبرت ، اریزونا               پروفیسرداکتر ذبیح ا  التزام

 سیالب وحشت
 دزدان را ز مملکت ار می کشیم ما      از سنگ خود سبیکۀ زر می کشیم ما
 صف میکشیم تادم آخربه پشت ملک    لشکر یکی به پشت دگرمیکشیم ما
 دشمن بگفت درآتش افغان شدیم خشک   صدهاقرابه آتش ترمیکشیم ما
 اصالح کنیم وطن که ز تادو خراب شد  سنگ ازفراز قله به سرمیکشیم ما
 شمشیراتفاق که باشدبه کف، دمار       ازجان دزد ورهزن و غرمیکشیم ما
 با بادبان وحدت اگرکشتی رانده شد     دربحر جان خودزخطرمیکشیم ما

 گردستهای یک دگری سربسرنهیم      افعی ز آستین بدر میکشیم ما
 مثل خلیل)ع( تکیه به اهلل اگرشود     سالم بدن ز موج شرر میکشیم ما

 تن درلباس نرم قناعت مدثراست     سختی که میرسد زقدرمیکشیم ما
 قایل نه ایم هنوز به تکریم اتفاق   خودشرحه شرحه کرده ضررمیکشیم ما

 گشتیم اسیرکافر، به توقیرپای وی       دستار اعتقاد زسرمیکشیم ما
 گاهگاه درعمق خندق اوهام میرویم  گوئیم که ازخالب گهرمیکشیم ما

 بینیم به خواب دیو که مرفوع کنیم عطش   درچاه نباشدآب مگرمیکشیم ما
 منسوب میکنیم به خویش آنچه خودنه ایم   درچشم کور کحل بصرمیکشیم ما

 دایم به حمل بارخفیف وثقیل خویش     منت زگاو و قاطر وخرمیکشیم ما
 تنهابه تنگ نامده حیوان زدست ما   بلکه فغان نسل بشر می کشیم ما

 برجای آنکه دست نوازش کشیم به روش  چشمان قهرطرف پسرمیکشیم ما
 زانجاکه اغتصاب به میهن رواج یافت   صدنقشه ضدملک پدرمیکشیم ما

 باراستگو میزنیم، ندانیم بخود کشیم   صائم بروی آیینه گرمیکشیم ما
 حرف سالم ازحنجره خارج نمی شود   سیالوه ازغالف مگرمیکشیم ما

 ناحق سخن به طرزکنایت رواج شد  هرگپ زگوش مردم کرمیکشیم ما
 نادیده پشت پرده اساطیرگفته ایم    یعنی زقبر مرده خبر میکشیم ما

 عادت گرفته ایم که زموضوع برون رویم  مقصدسراست پاوکمرمیکشیم ما
 مارا دهن پُراست زبهتان و اتهام    خالی نمی شود، چقدر میکشیم ما

 کسب نشاط ازآن زمین نیست محتمل   زحمت بالاثرچو قمرمیکشیم ما
 حاصل زباغ افغان محروم انکشاف است   بربیخ هرنهال تبرمیکشیم ما

 آنچه که گفته ایم برآن معتقد نه ایم   فریادتوبه ها به هدرمیکشیم ما
 سیالب وحشت است هنوزهم زکوه روان  تاحال زجرعصرحجرمیکشیم ما

 از بسکه مفتخور شدیم گوله گرخوریم   کی رایگان آه زجگرمیکشیم ما
 درالنه دانه چند به منقارما نهند   آیا ذبیح باالخره پر میکشیم ما ؟

************ 
مگراینکه بگوییم این بوسعید که طرف مکاتبک بوعلی اسئت، یئ  

 -به علت شهرت بوسعئیئد مئهئنئه -بوسعید دیگری است که بعدها
درعنوان مکاتبات، نامش تغییر یافته است وشایدهمان بوسعید اسئت 
که به روایت عین القضات، بوعلی، رسالک اضحوی را خئطئاا بئه 

 اونوشته است. )اسرارالتوحید(
بوسعید و حج : یکی ازنقاط ضعفی که معاصران وی درزندگئی او 
جسته اند، بی توجهی اوست نسبت به حج . درموقعیتی که غئالئب 
صوفیان او شصت بار وهفتاد بار حج گزارد  و زحئمئت بئادیئه 
رابرخویش هموارکرد  اند، ازبوسعید در شگفت می شد  انئدکئه 
حتی یکبارهم به زیارت مکه نرفته است، نه تنها خود به حج نرفته که 
غالب مریدان را نیزازرفتن به حج باز میداشته ومیگفته است بئجئای 
این کار چندبار برگرد مزارابوالفضل حسن سرخسی، بگردند وهنرا 

 حج خویش انگارند. 
که درحال سماع احئرام  -یکبارهم که درهمراهی فرزندش بوطاهر

عئازم  -گرفته بود و لبی  زد  وههنگ زیارت کعبئه کئرد  بئود
زیارت حج شد، چون به خرقان و بسطام رسید، حج خئویئش رابئه 
زیارت خاک بایزیدبسطامی و دیدار بلحسن خرقانی مبدل کئرد و 
ازهمانجا به نیشابور بازگردید ودر عمرهشتادو سه سئالئک خئویئش 

 هرگزبه حج نرفت . 
وایئن  -خئدای دانئد «کئه  -و بر سرجم  -بوسعید گفته است
که هرکس راکه خدا در را  مکه فئراپئیئش  -هفتادسوگوند است

ودر پاسخ معترضی که  »اونهاد، هن کس راازطریق حق بیفکند  بود.
پیران حج کرد  اند و تو حج نئکئرد  ای، سئبئب  «به اوگفت: 
این چه میگویی پیران سفرحجئاز کئرد  انئد  «گفت: »چیست؟

وتوحج نکرد  ای، بس کاری نبود هزارفرسنگ برفتن و به زیر پای 
بازگزاردن تا خانه ای سنگین را زیارت کنی. مرد، هن بودکه اینجئا 
نشسته در شباروزی اند باربیت المعمور بر زور سر وی طواف کنئد. 

 »بنگری تاببینی.

و هنگامیکه یحیی ماوراءالنهری ازسفر حج بازگشته بود ودر میهنه به 
هنچه هورد  ای باجم  درمیئان  «زیارت بوسعیدهمد، شیخ بدوگفت:

وهن درویش درپئاسئخ بئوسئعئیئد  »باید نهاد وایشان را فاید  داد.
شئیئخ  »یاشیخ رفتیم وشدیم و دیدیم و یافتیم و یار هنجا نه! «گفت:

دیگربار بگفت . شیخ نعر  ای  »دیگربار بگوی «نعر  ای بزد گفت:
سدیگر بار بگفت. شیخ نعر  ای  »دیگرباربگوی«دیگربزد وگفت:

ورای صدق این مئرد،  «بزد . پس شیخ روی به جم  کرد وگفت:
این تلقی ابوسعید ازحج، صورت تند  »صدقی نیست. از وی بشنوید.

در نقدرفئتئار  -و بی پروای اشاراتی است که از اواسط قرن چهارم
کسانی که ظاهر اعمال ومناس  را دید  واز عمق سمبولیسم هن بی 

 در ادا صوفیه دید  می شود. ) اسرارالتوحید( -خبربود  اند

 منشور شورای عالی نجات افغانستان
دانیم و تسهیل حق مردم را برای اعمال حق حاکمیت شان در  می

واحد های منطقوی و محلی ادار  )ایالت/زون، والیت، ولسوالی( 
 دانیم. به شمول انتباا حاکمان حتمی می

1 تعدیل وضعیت مشورتی شوراهای منتبب محلی را  -۶
به شوراهای با صالحیت در مورد بودجه انکشافی ادار  مئحئلئی، 

های  های انکشافی در زمینه ها، لوایح و پالن طرح و تصویب مقرر 
مدیریت امور معارف، تدریس زبان و ترویج فئرهئنئگ بئومئی، 
صحت عامه، توانمند سازی زنان، فعالئیئت پئولئیئس مئحئلئی، 

هوری  های عمومی، حمل و نقل عمومی، وض  و جمئ  زیرساخت
دانیم. و مئن ا   مالیات و حفاظت محیط زیست ی  نیاز مبرم می

 التوفیق
 (1311اگست  10برابر با  1031اسد  10)

 آیا منشور شورای عالی را بایدپذیرفت؟
محقق و راز توطله ها را به هسانی بئی پئرد  سئاخئتئه 
میتوانند، خود شناس اند و اعتماد مردم را در میدان عمل و مبارز  
عمالً صاحب شد  اند، در حالیکه میتوانستند در اسئتئانئبئول و 
تاجیکستان و اروپا   امریکا و هسترلیا حیات مرفه وشکئم سئیئر 
داشته باشند، جان میدهند و وطن را هزاد میسازند؛ یئکئی ازیئن 

مقاومئت را  «بزرگان درمصاحبه با موسوی دربی بی سی گفت :
. محترم! مقاومت از خود لیدر وپیشآهئنئگ »رهبری خواهم کرد

دارد کوشش نکنید که تفرقه بیاندازید تا به هدف مشبصئک خئود 
برسید، موفقیت دراتحاد و اتفاق است؛ اکنون باید درک کئرد  

 به مفاد تان نبود. »تفرقه«باشید که 
 ایمینی از طینت نا راست نتوان داشت چشم
 رفته  گیرید  اعتماد از خانه های بی ستون

بزرگواران گرانقدر و عزیز! چند ساعت بعئد از شئمئا 
به لیدرشپ احمد مسعود ببش اول  »جبهک مقاومت ملی افغانستان«

خطوط اساسی جبهک مقاومت ملی افغانستان را کئه از سئوی 
فرماندهان، علماء و بانوان مقاومتگر در سی و چهار فقر  با ثئنئا 

 00وصفت خداوند جل و علی شانه و درود به سیدنا محمد و هیت 
که می فرماید: اجازۀ )جهاد( داد  شئد  بئه  11سورۀ حج جزء 

کسانی که جنگ بر هنان تحمیل شد  به خاطر اینکه هنها مورد ظلم 
 –واق  شدند و به درستی که خدا بر یاری هنها البته )کلمک تاکید 

 دستگیر( قادر است )پیام نور( خواند  شد. 
متن خطوط اساسی را که باید همه بدقت ببواننئد یئ  
کاپی هن با مساعی دانشمندگرانقدرمحمد طاکوشان به دسترس من 
قرارگرفت، خواندم که همه اسالمی، تحکئیئم وحئدت مئلئی، 
حاکمیت ملی، بشردوستی، ملت متمرکز با مشارکت سیاسئی، و 
خواهان افغانستان قوی هزاد و تحصیل یافتگان مرد و زن، مبارز  با 
فرهنگ زدایی، انسجام کادر ها بود....، عمال به جهاد خود دوام 
میدهند تصمیم شان قاطعانه است نه مانند کج دار و مریز شما. شما 
از نام احمد مسعود که در قطار تان بود به مفاد منشئور تئان در 
مصاحبه ها یاد می کنید ولی وی با درایتی کئه دارد در بئازار 
سیاست سهم خود را نگه نمود و پرنسیپ اتئفئاق و اتئحئاد بئا 

 افغانستانی ها را بر کرسی تکیه داد .
حزم توهسان کئنئد دشئوارتئو  عزم توپایند  چون کهسارتو

 )اقبال(
معید( یشی در امری )فرهنگ  به معین هوش یاری و آ گاهی و دور اند  حزم 

بازهم شما در ظرف ی  سال ناظر بودید که این طئالئب 
ظالم نوکر کامنویلت انگریز چه جنایاتی بود که نکرد  اند، بئه 
مذاکر  عالقمند نبودند چون به جز جنگ و هدم کشی و غصئب 
مال مردم کدام استعداد دیگر ندارند هنوز بعد از اضافه از یکسال 
شما بزرگواران به هنها وقت میدهید که به خواسته های شما لبی  
بگویند، هنها بیعت شما را کاردارند و فقط! همکاری تان با جبهئک 
مقاومت ملی و قیام عمومی مردم سبب نجات افغانستان میشود نه 
منشور ها و شعار ها و گفتار ها.....مردم افغانستان مظلوم ظالئمئان 
طالبی اند خداوند به هنها اجازۀ بلند کردن صدا و جئهئاد داد  
است...تأمل در جهاد ومقاومت به مفاد دشمئن اسئت ! هیئنئدۀ 
افغانستان دردست جوانان و مشورۀ بزرگان مجرا و علمای صادق 

 و انسان دوست است.
 مبور جام فریب از نقش صورتبانک گردون
 به لعبت بازبنگر کز پس  چادر  کند  بازی
 من ازسر باختن بیدل چه اندیشم درین میدان

 که طفل اش  هم برنیز  و خنجر  کند بازی )بیدل( /


