
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 فیاض بهرمان نجیمی 

 نکاتی در باره هژمونی فرهنگی فارسی 

نخست ازهمه الزم است تاهویت قومی خویش را بشناسیم. ماا     
اقوام فارسی زبانیم که نه از لحاظ فرهنگی و نه تاریا  کاهاا باا 
افغانها مشارکت داریم. حتا بده بستان های دو قوم خیلای دادیاد 
است، که بیشتر افغانها از فرهنگ و زبان فارسی متحول شده اند نه 

 برعکس.
ریشه های تاریخی و فرهنگی ما خیلی ژرف در دل تااریا  
است و تا دوران سنگ باستان می رسد. مردم ما فرزنادان تامادن 
بزرگ باکتریا یا باختری با اندیشه زردشتی اند که بعد ها فرهناگ 
های تمدنی دیگر را به خود دذب نموده و تمدن هاای یاوناان ا 
باختری، یونان ا بودایی، بودایی و اسالم فاارسای را باه وداود 

 آورده است.
هویت دعلی و تحمیلی کنونی نه پیشینه تاریخی دارد و نه 
هم با گذشته یی ما درپیوند. ما تاری ، فرهنگی و زبانی داریم کاه 

تعریف کانایام. »هژمونی فرهنگی فارسی«باید زیر بزرگ مقوله 
می کوشم ایا هژمونی فرهنگی را که بارها درباره آن نوشته وهام 
سخا رانده به گونه خیلی ساده توضیح کنم. ازمانا ار فالاسا ای 
ودامعه شناسی، م هوم هژمونی فرهنگی با امر رهبری برای تامیاا 
سلطه رابطه دارد و طرح مسأله هژمونی فرهنگی فارسی به معاناای 
برگرداندن سلطه معنوی و قدرت فیزیکی ]قدرت نرم و قادرت 
سخت[ اقوام فارسی زبان به دغرافیای تاریخی شاان کاه تاوسا  

 افغان ها/ پشتون ها اشغال شده است.
هژمونی فرهنگی فارسی بدیلیست در برابر ناسیاوناالایاسام 
تباری پشتونها و کوشش های حاکمان پشتوناتاباار بارای حا ا  
قدرت، سیطره وتسل  آن به کمک ایادیاولاوژی هاماساانساازی 
)آسیمیالسیون( افغانی در دامعه ناهمگون فرهنگی اا قاومای در 

 درون دغرافیای افغانستان می باشد .
حلقه های حاکم پشتونتبار به گونه عمدی و برنااماه شاده 
کوشیده اند بر کلیت ایده ها، باورها، ارزش ها و در کل فرهناگ 
اکثریت مردم غیر پشتون/ افغان، دهان بینی متأثر از دعال هاا و 
افسانه ها را با الهام از ایدیولوژی برتری دویانه و نژادی پرستااناه 
فاشیستی )آریایی( همچو هنجار تاریخی، سیاسی و فرهنگی بااالی 
عموم مردم غیر پشتون بقبوالنند. به پاییا کشیدن ن ریه حاکم نیاز 

 »افاغاان«به تغییر پارادیگم فارسی زبانان در برابر هویت تحمیلی

دارد. پاایاان سالاطاه حااکام  »افغانستان«درظرف بزرگی به نام 
فرهنگی و سیاسی افغانها تنها از راه به چالش کشیدن آن بر محاور 
زبان و فرهنگ فارسی ممکا است که در هر حال برای آینده همه 

 اقوام غیرپشتون سودمند می باشد .
رهایی ازاسارت فرهنگی وسیاسی افغانی نیازبه باازناگاری 
وباز تعریف تاری  های دولتی داردکه درساراپاای آن واقاعایات 
تمدنی اقوام فارس شرقی باید داگزیا گردد.  وقتی روی اسانااد 
تاریخی اصلی ونه دعلی مکث صورت گیرد، به مشکل می تاوان 

 ( 7)ص

  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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 از جوانی خارخاری در بساطم ماند و بس       بوتۀ خاری از آن گلشن به دست آمد مرا

 ازعصا درعهد پیری ، کـم نشد گمراهیم        پای دیگر بهر لغزیدن به دست آمد مرا

 شش ماهیست که نسبت کسر ستون فقرات، دست به عصا شده ام . ابیات باال از 

 )صائب تبریزی( را وصف الحال خود یافته اینجا درج کردم . محمدقوی کوشان

 گلبرت ، اریزونا                    پروفیسرداکتر ذبیح اهلل التزام 

 وضع نظام بانکی افغانستان
امریکا دردنگ فرسایشی بیست ساله، طبق اظهارات رئایاس 
دمهور بایدن، دو تریلیون دالار یاعانای ساه صادمالایاون دالار 
درهرروزبرای بیست سال درافغانستان مصرف کارد. مازیادبارآن 

امریکایی زخمی شدند. کمک ماالای  13700ن رکشته داد و 1041
ون امی چهل ونه مملکت همکاش نیزهمراه بود ولی باآنهم مجبوربه 
فرارگردید. زعمای امریکا ازپرزیدنت اوباماگرفتاه تااپارزیادنات 
بایدن، تخلیۀ افغانستان رابصورت فوری خواهان باودناد. بااالخاره 
ن امیان خاردی از افغانستان بیرون رفتند وطالبان که قدرت سیاسای 
ون امی رابدست آوردند، تسهیالت رابرای امریکا هنگام اناتاهااض

 )قیام( وکوچ کشی شان فراهم ساختند.
امریکاییان ازافغانستان برآمدند ولی به مالح ۀ اخاتاالفاات 
سیاسی داخلی، حکومت بایدن دست به تخریب اقتصاد ون ام پولای 
وبانکداری وطا ما دراز کرد تابرای خودیک بینی خمیاری تاهایاه 
کرده باشد. درواقع افغانهااباه مشاکاالت زیاادگارفاتاار شادناد. 
امریکادرگذشته بص ت نادی ممالک فقیر ازفقار ماتاصاف باود، 
اماحاالدیگرآنطورنیست. درسطور زیروضع بانکی وطا ماادرقاباال 

 پیشآمد امریکا تشریح میشود :
سیستم بانکی مرکب است ازبانک مرکزی)افغانستان باناک( 
و دوازده بانک تجارتی مشتمل برسه بانک دولتای، ها ات بااناک 
خصوصی ودوشعبۀ بانکهای خاردی. دریا ن ام بانکهای خصوصای 

% داشتاه هاای 04/47نقش نسبی عمده تری را ای امینمایند چنانچه 
% باه 77/7% به بانکهای دولتی و67/14بانکی به بانکهای خصوصی

بانکهای خاردی تعلق دارد. قسمت کمی ازبانکهابه اسااس قااناون 
شریعت فعالیت دارندکه کارهایشان راعزیزی بانک وبااناک بایاا 
المللی افغانستان بعهده گرفته اند. ایا بانکها صرف قاروض حساناه 
بدون ربح بانکی اعطامیکنند وتاداییکه است هام میشود درفعالیتاهاای 

 شان موفق بوده اند.
ملیون افغانی که  113به سرمایۀ 1101بانک مرکزی درسال 

 1330% دولتی بود تأسیس گردید. درقانون 16% آن خصوصی و71
دافغانستان بانک سرمایۀ بانک به هشت بلیون افغانی ارتاقاا یاافات. 

نمایندگی آن درکابل ووالیات فعالیت  04مرکزبانک درکابل وفعال
 دارندکه منجمله پنج نمایندگی در کابل می باشد.

مهمتریا وظی ۀ بانک مرکزی اشاعۀ پول افغانیاسات، پاول 
بایدبه مقدارکافی و درهرموقع وزمان در دسترس اقتصادقرار داده 
شودتا ازافزایش بیکاری و رکوداقتصادی دلوگیری باعامال آیاد. 
برای ح   ومراقبت پول اشاعه شدۀ بانک مرکزی بحایاث خازاناه 
ای ای وظی ه مینماید وارزش افغانی رادرمقابل طال واسعاارخااردای 
تثبیت وح   میکند. درپهلوی آن، ایا دستگاه بص ت بانک دولات 

 نیزعمل میکند که حساسات پولی دولت درآنجادمع میگردد.
پول افغانی درداخل کشورچاپ نمیشودبلاکاه باایاددریاک 
کشورپیشرفته وقابل اعتماد تهیه گاردد. دردوره هاای داودخاان 
وبعددرزمان استادربانی، پول در روسیه چاپ مایاشاد. حاکاومات 
انجنیرحکمتیار دروقت پروفیساررباانای ادعااداشات کاه دربایاا 
بانکنوتهای وارده ازروسیه نمره های مسلسل تکراری باه مشااهاده 
رسیده است، ایا نوع ادعا اطمینان راباالی کشورهای بیاگااناه کاه 
بانکنوت برای افغانستان چاپ کنند متزلزل میاساازد. باعاددرزماان 
حامدکرزی ایا وظی ه به یک کمپنی انگلیسی در بیساناگاساتاوگ 
سپرده شد وطالبان بایک کمپنی پولندی ویک کمپانای فارانساوی 
قراردادنمودند، ولی عدم برسمیت شناختا امارت طالابای ازطارف 
ممالک دهان، ایا کاررافعالغیرعملی ساخته وایا ضربه ایست کاه 
بنیۀ اقتصادوطا مارا مصدوم نموده اسات. اماارت باایادکاوشاش 
اع می بخرج دهدتازمینه برای چاپ بانکنوت برای کشاوردرداخال 

 مهیاشود چنانچه ایران وپاکستان پول خودرا خود نشر می کنند .
 بانک مرکزی به بانکهای تجارتی کشور وموسسات پولی از 

قبیل صرافان و امثالهم ادازۀ تاسیس میدهد واز اداراات 
شان مراقبت میکند ودرصورت کمبود ریزرو بانکها به آنهاقارضاه 
های قصیرالمدت اعطامینمایدتابه خواسته های غیرمترقبۀ مشتریان 
به برداشت ازحسابات بانکی شان رسیدگی کنندو از زایال شادن 
اعتمادشان باالی بانکهادلوگیری کرده شود. ایا کاار درشارایا  
عادی به ندرت  واقع میشود زیرابااناکاهاای تاجاارتای ماعاماوال 
ریزروکافی نگه می دارند. بانک مرکزی فیصدی حداقل امااناات 
مشتریان راکه بانک بایدهمیشه آماده به پرداخت عندالضرورت به 

 7/1ایشان داشته باشد، تعییا مینماید. درحال حاضر ایا فیصادی 
میباشدکه به ایا حساب درامریکااگرایا فیصدی تثبایات گاردد، 
ضریب توسعۀ عرضۀ پول ازطریق اعطای قرضه های بااناکای باه 
چهل میرسدکه یک عامل شدیداً ان السیاونای بشاماارمایارود، و 

 امادرافغانستان کدام تاثیر مشهودی باالی اقتصادملی ندارد .
% امااناات را 73درکابل بانکهابه ارادۀ خاود درحادود

نزدخودیا به بانک مرکزی بشکل ریزرو به من ور رسایادگای باه 
خواستهای مشترکیا به شکل ناقاد ناگاه مای دارناد وپاناجااه 
فیصدمتباقی رابه اعطای قرضه اختصاص میادهانادکاه ازآن هام 
صرف یک فیصدی کمی به قرضه تبدیل میگردد. بانک مارکازی 

 ایا عمل بانکهارا ن ارت می کند.
پالیسی بسیارمهم ایا بانک تامیا اساتاقارار ساطاح قایام 
یادلوگیری ازتورم پولی است که درحال حاضر دریا ساحه موفق 
نبوده وعلت عمدۀ ایا ناکامی در پهلوی یکدسته علل دیگر، ضب  
داراییهای اسعاری دافغانستان بانک درامریکا میباشد. تحدید ورود 
اسعارازحجم واردات امتعه و خدمات کااساتاه وقالات ماواد را 
بارآورده وآتش ان السیون رابیش ازپیش داما زده است. عاالوتاا 
بلندرفتا نرخ موادارتزاقی درکشورهایی که افغانستان ازآناجااهاا 
مخصوصاً گندم وارمیکرد بر سطح قیم درکشاور تااثایارمانا ای 
گذاشت. قبال افغانستان ازروسیه، اوکرایا، ازبکستان وقازاقساتاان 
گندم واردمیکرد، دنگ روسیه واوکرایا ازیکطرف و ماتاوقاف 
ساختا صدورگندم ازروسیه به قزاقستان ازطرف دیگربه واردات 

 گندم به افغانستان لطمه وارد کرد . 
ضب  امانات استعاری افغانستان بوسیلۀ امریکاوتاناقایا  
کمک ارگانهای بیا المللی که بعدازبه قادرت رسایادن طاالاباان 
صورت گرفت، بانک مرکزی ما را تاحدی ضعیف وسارآسایاماه 
ساخت که بانک مجبورشد اندازۀ برداشت پول از طرف مشتاریاان 
ان رادی راازحسابات بانکی شان محدود ومنحاصارباه چاهاارصاد 
دالردره ته، آنهم به پول افغانی وازحسابات تجار رامحدودبه معادل 

هزار دالردرماه نماید. گذشته ازآن پرداخت به اسعاارخااردای 17
بکلی بندشد. ترس بانک مرکزی ایا بودکه هجوم مرادعایاا باه 
بانکها غرض برداشت از حسابات اساعااری شاان، کاه قانااعات 
مشتریانش رافراهم کرده نتوانناد بااعاث ورشاکاسات بااناکاهاا 
خواهدگردید. درنتیجه منت رماندن ص وف طوالنی مشتریان عقب 
در های بستۀ بانکها روز ها وه ته هاطول کشیدوبااناک مارکازی 
حتی لیالم دوسه بار دره ته اسعارخاردی راکه به مانا اورتاامایاا 
استقرار قوۀ اشتراء )خرید( پول افغانی انجام میدهد معطل قرارداد 

 وتبادلۀ افغانی رابه اسعارخاردی دربازارآزاد متوقف ساخت .
بانک مرکزی یک موسسه فوق العاده اختصاصی بوده که 
ماموریا عالیرتبۀ آن بامقامات پولی دنایاا زیاادساروکااردارناد. 
مثالمتخصصیا افغانستان بانک در مجالس سالیانۀ باناک داهاانای، 
صندوق ودهی بیا المللی، بانک آسیایی وغیاره ماراداع پاولای 
اشتراک مینمایندوازخواسته هاومنافع افغانستان دفاع میکنند. بنابار 
آن یک امربس مهم است که امارت طالبان اشاخااص ماتاجارب 
وکارفهم دراماور پاولای را درراس ادارات بااناک مارکازی 
مقررنمایدکه بامتخصصیا کارآزمودۀ خاردی افاهاام وتا اهایام 
بتوانند، ودر دورمیزهای مجالس گنگ ننشینند. به مالح ۀ کمباود 
متخصصیا بانکی درکشور، یکی ازامکانات عجالتاًایا خواهاد)ص 

6) 

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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مقالۀ ذیل یکسال واندی پیش چاپ شد وبزودی مطالبی در 
تایید و نیز در تردیدآن  انتشار یافت . دالیلل بسلیلاری 
یادآوری شد، ازجمله این که تاامروز کمتر وحتی هیچیک از 
چیزفهمان پشتون درتخطئه ومحکوم نمودن گروه طاللبلان 
مقالت وگفتاری ننوشته و نگفته اند، بهمین لحاظ چلنلیلن 
خموشی وعدم واکنش را ناشی ازپذیرش اعمال طلاللبلی 
شمرده اند. پس مقالۀ آقای نجیمی رایک واکنش بجادانسته 
اند. اما تنی چند از قلمبدستان فارسی زبلان آن ملقلالله 
رابعنوان فاشیسم فارسی زبانان در برابر فاشیسم قوملی و 
لسانی طالبان ارزیابی نموده، نویسندۀ مقاله رابه گرایش بله 

 فاشیسم فارسی زبانی متهم ساخته اند.
ادارۀ امید نگاشته های مدلل وکوتاه کسانی راکه له یاعللیله 

 مقالۀ ذیل بدست بیاورد، به نشرخواهد رساند . /
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

دردوامع مسلمان تا اکنون قلمرو امر سیاسی و امر قدسی 
ت کیک نشده است و در حقیقت امر قدسی در خدمت امر سیاسای 
قرار دارد. تا آنگاه که چنیا باشد، خون وخشاونات نایاز ازکاار 

هاای نا اری  ایستد. باودودایا، درصادساال اخایارتاالش بازنمی
ارزشمندی از سوی شماری از اندیشمندان مسلمان در ایاا بااب 
انجام یافته ودیدگاهی راکه گروههای اساالم سایااسای وسایالاه 

خواستناد، باه چاالاش کشایاده اسات. اگار  اقتدارخویش می 
وگوهای روشمند در ایا زمینه رواج بیشتری یافتاه و داای  گ ت
کم در ساطاح  رود که دست ای را بگیرد، امید می های خطابه بحث

تیوریک، راهی به کاهش منازعه پیدا شود و پس از آن زمینه برای 
های پرتشنج فراهم آید.  اقلی میان ساکنان ایا سرزمیا ادماعی حد

موفقیت بخشی از کشورهای دنیا در زمینه یافتا راهای باه خاتام 
گزیاا سااخاتاا آن باا  منازعات خونیا در سطح سیاست و دای

تواند برای ما هم مایه امید و هام  های عاری از خشونت ، می رقابت
مایه آگاهی باشد. تا هنگامی که راه حلی ن ری برای پیاوناد  دست

اسالم و سیاست پیدا نشود، راه حل عملی پیدا نخواهد شد و کاش 
 بار به پایان نخواهد رسید. های قهرآمیز و خشونت مکش 

ایاکاه دربااب راباطاه اساالم  : اولیا نکتاهانت ار از دیا 
کند، مشخ  کردن انت اارات خاود از  وسیاست اهمیت پیدا می

تا دایی که ما به یااد دارم،  »انت ار از دیا«دیا است. اصطالح 
زاده در مجلاه ایاران فاردا  نخستیا بار از سوی عالمه احمد م تی

صورتی فشرده ایا موضوع را به میان آورده بود  مطرح شد، که به
ناحاوی  الکریم سروش ازمن ری دیگر، الباتاه باه و سپس دکترعبد

بندی آن پرداخت. پس  تر در مجله کیان به صورت ترو مدلل م صل
از آن مطالب بیشتری در ایا باب درقالب مقاله وکتاب نوشته شد. 

ها بپردازم و بهاتار  دا درن ر ندارم که به گزارش آن دیدگاه درایا
 دانم که دیدگاه خود را در ایا باره توضیح دهم. می

در مورد انت ار از دیا، در میان کسانی که به دیاا بااور 
رو هستیم؛ یکی دیدگاه توتالیتر  به کم با دو دیدگاه رو دارند، دست

گوید دیا آمده اسات تاا هاماه اماور  خواهانه که می و تمامیت
گی را پوشش بدهد و هیچ امر کاوچاک و بازرگای را در  زنده
گی بشر فرونگذارد، دیگری دیدگاهی که قلمرو اموردینی و  زند

داند و یکی را مزاحم دیگری  قلمرو امور متعارف را از هم ددا می
خاواهااناه  انگارد. مشهورتریا کسانیکه دیادگااه تاماامایات نمی
صورت ایدیولوژیک تیوریزه کردند، پادران بانایاادگارایای  رابه

اسالمی، حسا البناومودودی، وپس ازآنان سیدقاطاب، قارضااوی 
وشماری دیگربودند. حسا البنا بیست قاعده رابرای شناخت اساالم 
پیشنهاد داده که قاعده نخست آن به همیا ماوضاوع اخاتاصااص 

اسالم ن امی فراگیراست کاه هاماه ما ااهارزنادگای را «دارد:
دربرمیگیرد،هم دولت است وهم وطا، هم حکومات اسات وهام 
امت، هم اخالق است وهم نیرو، هم رحمت است و هم عدالت، هم 
فرهنگ است و هم قانون، هم علم است وهم حقوق، هم سارماایاه 
است وهم کار ودارایی، هم دهاد است و هم دعوت، یاهام ساپااه 

ای راساتایاا اسات وهام  است وهم اندیشه، هم چنانکه هم عقیده
حسا البنا، رساالاه الاتاعاالایام، ) »هیچ ت اوتی عبادتی درست، بی

 مجموعه رسائل(
شده حسا البنا، ایا اصل بایاش از  در میان بیست اصل یاد

همه در شکل دادن به ایدیولوژی بنیادگرا در عصر حاضار ناقاش 
شناختی که حسا البنا بنیااناش  داشته است. در واقع ایا خطای دیا

را نهاد، خشتی بود که از آغاز کج نهاده شد و ایا دیوار تا اماروز 
های فراوانی بود که به نام  رود. محصول ایا خطا، خون کج باال می

هایی که داما بسایااری از کشاورهاا را  دیا ریخته شد و فادعه
گرفت؛ زیرا بس  دادن دامنه امر قدسی به امور دنایاوی مااناناد 
فرهنگ، سیاست، دنگ و غیره، از نتایج مستقیم ایا دیدگاه بوده 

بختانه اندیشمندان متعددی به ایا خطا پی بردند و باا  است. خوش
نقدهای خود تالش کردند کاستی آن را آفتابی کنناد. یاکای از 
آنان، نویسنده و مت کر نامدار مصری دمال البنا، برادر حسا البنا، 

االسالم دیا و امه و لیس دیناا «بود که با نوشتا کتابی زیر عنوان 
 های آن دیدگاه را روشا ساخت. کاستی »و دوله

البته درمیان قدما نیز ایندو دیدگاه مطرح شده بود، امااناه 
شکل ایدیولوژیک که درایا عصرمطرح شاد. از قادماا اماام  به

الدیا سیوطی معتقد بودناد کاه  الدیا زرکشی و دالل غزالی، بدر
توان به هماه  ها در دیا ودود دارد و با تعمق در دیا می همه دانش

ها در افاعاال و  همه دانش«علوم دست یافت. غزالی گ ته است: 
ص ات الهی داخل هستند و در قرآن شرح ذات و ص ات و افاعاال 
او آمده است و ایا علوم پایانی ندارند و در قرآن به کلیات هماه 

، ص 1)غزالی، احیاء علوم الادیاا، ج  »ها اشاره رفته است. آن
161  . ) 

در مقابل ایا دیدگاه، شمار بیشتری ازدانشمندان مسلاماان 
اند که قلمرودیا را امور معطوف به آخرت دانسته و امورایا  بوده

اناد، هارچاناد کاه  دهانی را بالذات از قلمرو دیا خارج دانساتاه
بالعرض بر زبان دیا آمده باشد. یکی از قایلیا به ایاا دیادگااه، 

 الدیا رازی است که میگوید:  م سر مشهور قرآن امام فخر

 کانادااستاد محمد مُحقّ                                   

 درنگی بر پیوند اسالم و سیاست
های تدریس در دانشگاه هرات، یاکای از  : در سالاشاره 

مندی ما باه  ام ن ام سیاسی اسالم بود. عالقه های مورد عالقه  درس
های نودوانی که  ایا موضوع، ازبسیارپیشترشروع شده بود، از سال

هاای  شی ته آثار موالنا مودودی و سید قطب و دیگر تایاوریسایاا
سال، از حوزه اکادمایاک باه  13اسالم سیاسی شده بودم. پس از 

حوزه دیپلماتیک منتقل شدم و فرصتی پیش آمد کاه در کاناار 
آشنایی ن ری با مباحث سیاسی، آشنایی عملی نیز تا حدودی پیادا 

هاای  ها را از هاماان ساال های دیگر دریان کنم. ما البته دیدگاه
های پس از آن فارصات  خواندم، اما در سال تدریس کمابیش می

یافتم که در کنار مباحث ایدیولوژیک رایج در ایاا زمایاناه، باا 
هاا،  مثابه علم نیز تا حدودی آشنا شوم. افازون بار ایاا سیاست به

تجربه گروهها واحزابی که بنام اسالم سیاسی شناخته مایاشاوناد، 
ازهمان نودوانی برایم دذابیت داشات و تاا اماروز یاکای از 

گیری تحاوالت  بخش ما برای پی موضوعات مورد عالقه و انگیزه
مربوط به ایا حوزه درکشورهای مختلف اسات، از افاغاانساتاان 
وایران گرفته تاپاکستان وترکیه ومالزیاوکشور هاای عاربای و 
آسیای میانه. هرچند ادعا ندارم که متخص  ایا عرصه به معاناای 

دانام  ام کاه الزم مای هایی رسیاده اخ  کلمه هستم، اما به یافته
 باخوانندگان در میان بگذارم.

رغم شهرتی که دارد و نزدیاک باه یاک  ایا موضوع به 
قرن است که در کشورهای اسالمی بر سر آن مناقشه دریان دارد، 

شاده  گاه کاسته نشده و گرد و غبار بارپاا گی آن هیچ اما از پیچیده
هاای  گاه فروننشسته است. به ایا داهات، پایاام پیرامون آن هیچ

کنم که در ایا زمینه از ماا نا ار  فراوانی از دوانان دریافت می
شاان و چاه  خواهند، چه برای روشا شدن موضوع برای خود می

بارناد.  شان به پایاش مای هایی که در مسیر تحصیلی برای پژوهش
شود؛ از یاک ساو  عوامل متعددی سبب دشواری ایا موضوع می

پرداختا به آن نیازمند تسل  بر زبان عربی است، هام از حایاث 
کاارهاای  و و هم از حیث سااز (semantic)های معناشناختی  داللت

های بنیادگرا عمادتااً  گاه گروه ؛ زیرا تکیه(hermeneutic)تأویلی 
بر تاویل خاصی از آیات و احادیث است. از دیاگار ساو، چاون 
موضوع به سیاست رب  دارد، آشنایی با علم سیاسات و فالاسا اه 

کند و بدون آن رسیدن به درکی درست  سیاسی هم اهمیت پیدا می
کنم تاا  شود. در ایا نوشته، کوشش می از ایا موضوع ناممکا می

حد امکان با اختصار به سراغ ایا مبحث رفته و نکاتی را به باحاث 
تار ساازد و تاا حادی از  بگیرم که چارچوب قضیه را روشاا

 سردرگمی در ایا زمینه بکاهد.
: پرده برداشتا از رابطه اسالم وسیاست از اهمیت موضوع 

های تاری  اسالم، از لاحا اه  تریا نزاع یابد که مهم اینرواهمیت می
وفات پیامبر اسالم تا اکنون، به شمول پیدایش مذاهب فاقاهای و 

های کالمی، ریشه سیاسی داشته و گذشت قارون و اعصاار  فرقه
نتوانسته است به ایا منازعه پایان بدهد. اگرایا قضیاه درمانااباع 

هماه اخاتاالف نا ار و نازاع  بود، ایا ابهام می دینی واضح و بی
انگیخت. سیاست البته همیشه میدان منازعه بوده و بیشتاریاا  نمی بر

ها را در تاری  پدید آورده است و از ایا لحاظ ت اوتای  مکش کش
میان تاری  مسلمانان و تاری  دیگر مردمان ودود نادارد؛ اماا در 

های قطعی در مانااباع  میان مسلمانان نبود احکامی روشا با داللت
هاای  درده اول دیا، قرآن و سنت معتبار، راه را باه بارداشات

هاای سایااسای و  گوناگون از ایا قضیه باز کرده و برای گاروه
ادتماعی مختلف فرصت داده است تا داعیه سیاسی خود را رناگ 

های داهاان،  کم بخشی از ملت ها، یا دست دینی بدهند. دیگر ملت
زدایی از دستگااه  اند با ددا کردن امر سیاسی به تقدس که توانسته

اند راهی برای کاهش مناازعاه پایادا  قدرت روی بیاورند، توانسته
گی در قالامارو  کنند؛ زیرا سیاست را مانند دیگر موضوعات زنده

اند. تا هنگامی که دستگاه حاکمیت، خود را با امار  عقل دای داده
تاراشاد،  زند و از ایا راه برای خود تاقادس مای قدسی پیوند می

 امکان پایان دادن به منازعات قهرآمیز ودود ندارد .
پیوند زدن دستگاه قدرت با امر قدسی، دست حاکمان را  

کند و چنایاا داواماعای  ریزی بازتر می ورزی و خون در خشونت
  اند. تنها دوامعی به ثبات و شکوفاایای همیشه آبستا فتنه و بحران

آمایاز تابادیال  های مسالامات شان به رقابت رسند که منازعات می
شود. یکی از مقتضیات ایا کار، برکندن لبااس قادسایات از  می

دستگاه حکومت و زمینی ساختا آن است تا نتواند خودرا نماینده 
 آسمان معرفی کند و ازهرنقد واصالحی برتربشمارد . 

پیشه نبوت وپیامبری فراخواندن مردم است به اینکه ازخلاق باه «
الدیا رازی، المطاالاب  )فخر »حق و ازدنیا به آخرت روی آورند.

اساحااق  ( همچنان فقیه و اصولی بردسته ابو117، ص 6العالیه، ج 
قرآن نازل شده است تا بیان احکام آخرت و «شاطبی گ ته است: 

)شاطبی، الاماوافاقاات فای اصاول  »مسایل مرتب  به آن باشد.
( کسانی مانند زمخشری و دیگران هم همیا 74، ص 1الشریعه، ج 

 اند . دیدگاه را داشته
در عصر حاضر، تالش حسا البنا و مودودی برای معرفای 

خواهانه، زیار تااثایار  ای فراگیر وتمامیت نامه  عنوان ن ام اسالم به
شرای  سیاسی و ادتماعی آن دوران، عمدتاًمیان دودنگ دهانای، 

گرفت. آنان در رقاابات باا   درنیمه نخست قرن بیستم، صورت می
دار  هایی مانند کمونیسم، لیبرالیسم و فاشیسم، که میدان ایدیولوژی 

شاماول  ای داهاان تحوالت کالن دنیا شده و هر کدام ادعای فلس ه
گی را داشت، ایا رویکرد را در پیش گارفاتاناد. ایاا  برای زنده

کردند که اگر نتوانند اساالم را  تعداد از فعاالن مسلمان تصور می
خاواهااناه و  صورت تاماامایات شده به های یاد همانند ایدیولوژی 

ماثااباه بادیال و  گرا معرفی کنند، شاید نتوانند آن را باه شمول
هاای  گزیا عرضه کنند. در آن دوره تاریاخای ایادیاولاوژی دای
های دهانی داشاتاناد و دیاگار  شان داذبه های ادعا با ابرروایت پر

کردند کاه  گرا، تالش می های سیاسی، هم مذهبی و هم ملی گروه
های فکری و اعتقادی خود را در ایا دامه که مد روز باود،  داشته

های مهدی بازرگان، علی شریعاتای، ماحاماود  عرضه کنند. تالش
طالقانی و شماری دیگر از اندیشمندان مسلاماان در آن شارایا  
تاریخی، بخشی از ایا روند بود. حسا البنا در رساایال خاود باه 

کشد که هرگاه برای کمونیسام و  وضوح ایا استدالل را پیش می
ها دعوت کاناناد،  هایی ودود داشته باشند که به آن فاشیسم دولت

چرا اسالم دارای دولتی نباشد که به آن فرابخواند. شیا  ماحاماد 
 »حصااد الاغارور«غزالی، از شاگردان حسا البنا، در کاتااب 

گوید اگر یهودیان حق داشته باشند برای خود دولاتای دیانای  می
ها از تورات الهام بگیارناد، چارا  تاسیس کنند و در دنگ با عرب

مسلمانان حق نداشته باشند دولتی دینی تاسیس کنند و در دنگ با 
های سیاسای،  آنان از قرآن الهام بگیرند. یعنی رقابت با ایدیولوژی

 از عواملی بود که به ت سیر ایدیولوژیک اسالم انجامید.
کاه  دیگر، در میان آوردن شعاری زیر عنوان ایاا  از دنبه

اسالم دینی کامل و فراگیر است و هیچ چیزی از قلمرو آن خاارج 
ویژه برای مسلمانانی کاه  ماند، ظاهری براق و فریبنده دارد، به نمی

گوناه  شمارند. ایا شعار برای آنان ایا دیا را ابزار هویت خود می
نق  است و باید باه آن  شان کامل و بی شود که هویت تردمه می

افتخار کنند. در شرایطی که پیشرفت بخشی از کشورهای غربی و 
گی بخشی از کشورهای مسلمان سبب عقده حقاارت و  مانده عقب
تواند آبی بر آتش باشد و کاام  شود، ایا شعار می بینی می کم خود

گرایان را شیریا گرداند. به ایا علت، بسیاری از کسانی که  هویت
شنوند، به دای برخورد علامای و  آن را در کشورهای مسلمان می

معرفتی با ایا ایده و ارزیابی درستی یا نادرساتای آن، بارخاورد 
گیرند. در فضای عاط ای داایای باه  عاط ی با آن را در پیش می

خصاوص اگار  ماناد، باه طرفانه یک ایده نمی تحلیل و بررسی بی
پسند و پوپولیستی مطارح شاود کاه  ای در قالب شعاری عامه ایده

 شور و هیجان بیافریند.
اناد کاه  خواهانه تالش کارده داران دیدگاه تمامیت طرف

افزون بر مباحث ددلی مورد اشاره، دیدگاه خود را باا اساتادالل 
دینی مورد استنااد  دینی نیز همراه کنند. یکی از دالیل درون درون

ها، ایا آیه از سوره مائده است که به نام آیه اکمال دیا  ایا گروه
 شود: نیز شناخته می

حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر « 
اهلل به و المنخنقه و الموقوذه و المتردیه و النطیحه و ما أکل السباع 
إال ما ذکیتم، و ما ذبح علی النصب و أن تستقسموا باألزالم ذلاکام 
فسق الیوم یئس الذیا ک روا ما دینکم فال تخشوهم واخشون الیوم 
أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لاکام االساالم 

 »دینا فما اضطر فی مخمصه غیر متجانف الثم فإن اهلل غ ور رحیم.

بر شما حرام شده است مردار و خاون و «( یعنی: 0)سوره مائده، 
خدا کشته شده باشد و خ ه شاده  چه به نام غیر گوشت خوک و آن

چاه  و به چوب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آن
چه بارای  چه را سر ببرید و آن درنده از آن خورده باشد، مگر آن

بتان سربریده شده و قسمت کردن شما به وسیله تیرهای قرعه، ایا 
تان کامل و نعمت خود را  نافرمانی است،  امروز دیا شما را برای

بر شما تمام گردانیدم و اسالم را برای شما آییا برگزیادم و هار 
که به گانااه ماتاماایال بااشاد،  آن گی شود، بی کس دچار گرسنه

  »تردید خدا آمرزنده مهربان است. بی

آن بخش از آیه که مورد استدالل ایا گروه قرار گرفتاه، 
تاان  امروز دیا شماا را بارای«گوید:  ای است که می همان دمله
کنند که کامل شدن دیا به ایا معنا  و آنان گمان می »کامل کردم

گی ودود ندارد که از رادار دیاا  ای در زنده است که هیچ قضیه
 پنهان بماند. 
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ سوم

 مناسس ، وردینیا                              عبداهلل مجددی

 محاکمۀ حضرت محمدصادق مجددی
 ) به نقل ازکتاب خاطرات ایشان (

روزششم صبح چندن ر آمدند وفارش پیوست به گذشته : 
وبسترخوابم را ازاطاق بیرون بردندوما گمان کاردم کاه اماروز 
آخرحیاتم خواهدبود. بعد چنددقیقه پهره دارم برگشته گ ت برای 
شمایک اطاق دیگرتهیه شده، ب رمایید . برخاسته به اطااق دیاگار 
رفتم بااشیایی که ازخانه فرستاده بودند کمی راحات تار شادم. 
روزه تم امان اهلل خان بطرف سمت دنوبی روانه گردیاد، وبارای 
دوام محکمۀ مایان مجلس دیگری بریاست دنرال ماحاماودساامای 
تشکیل شد. ما و موالنا کتباً به دواب سئواالتی که بخ  دانارال 
محمودسامی نوشته بود، تحریراً دواب دادیم. اعضاای ماجالاس 
باالخره درپایان دوابهای ما نوشتندکه حضرت صاحب داواباات 

ه ش. 1037سنبالاۀ 17پنج سئوال رادرحضورمایان تحریرکردند 
 امضاءمحمود السامی. 

ما هنگام نوشتا دوابها باآنکه دردستها وپاهایم زناجایار 
وزوالنه بسته شده بود اصال درد ونارامی نکردم وهیچگونه تارسای 
ازعواقب نداشتم چون عقیدۀ راس  دارم که اوتاعاالای)ج( بارای 
کسیکه درراه دیا مقدس اسالم صادقانه خدمت می کاناددارئات 
وهیبت میدهد. بعداز آنکه ازحبس رهاشدم از شیراحمدخان شنیدم 

ازدارئات  «که خود امان اهلل خان درموردما باه اوگا اتاه باود:
حضرت شوربازار زیاد متعجب شدم، عجیبتر اینکه درزمان محاکمه 
وقتیکه از اوسئوال میکردم وی باقطی نسوار بازی مایاکاردوباعاد 
باقهر قطی نسوار خودرا نشان داده بما گ ت که اعلیحضرتا ما به 

 »!اندازۀ ایا قطی نسوارممنون حکومت وشخ  شما نیستم 

روزهارا به قرائت قرآن شریف میگذشتاندم، حالت روحی 
ما بهترشده بود و دیگرسنگینی زنجیرهاارا حاس نامایاکاردم . 
روزیازدهم پهره دارم آمده گ ت که شما را غالم دستگیرخان قلعه 
بیگی خواسته اند. باوی به اطاقی که محکمۀ عسکری منعقد میشاد 
رفتم. غالم دستگیرخان باآهنگر منت رما بودند مراکه دید گا ات 
که اعلیحضرت فرموده اندتا زنجیرهای شمارا بازکنم وتنها زوالناه 
درپاهای تان باشد. گ تم ازطرف ما به اعلیحضرت باگاویایادکاه 
زنجیرهامرا ناآرام نساخته بلکه ازاوضاع نابسااماان وطاا ومالات 
درعذابم . آهنگر زنجیرهارا شکستاند وما کمی آزادشدم، دانستام 
که امان اهلل خان فکری درسردارد. گمانم درست باود زیارایاکای 
ازرفقا برایم گ ت امان اهلل خان بخاطری کاه از وداود بارادرم 
نورالمشای  صاحب در هندخوف داشت، سیاست دیگری را اختیار 
نمود و امیا اهلل خان دبارخیل راکه ازدوستان صامایامای بارادر 
بزرگوارم بود، نزد اوفرستادتا اوشان راقااناع ساازدکاه باکاابال 
برگردند واگرقبول کنندوبه کابل بیایند، آنوقت اماان اهلل خاان 
اینجانب را نیزازمحبس رهاخواهندنمود. وقتای ماا خابارآوردن 
حضرتصاحب را شنیدم وضعیت خودرا فراموش کردم وباه ایاا 
خوف افتادم که شاید امان اهلل خان برای برادرم دام گذاشته بااشاد 
واو راحبس کند تاآزادانه وباخیال آرام پروگرامهای فاسدخود را 

 ادراکند.
 باعجله به برادرم ایا بیت راتحریرنمودم :

 عزیزان کیست تا گوید ز یوسف پیرکنعان را  
  که عشق آخرگلستان میکندبرخویش زندان را

همچنان ایا احوال ش اهی هم فرستادم که آمدن امیا اهلل 
خان به هندوستان ازروی صداقت نیاسات چاون اماان اهلل خاان 
میخواهد شمارا تحت کنترول خودبیاورد. اگر سرم راهام باریاده 

 برایتان بیاورد شما تشریف نیاورید.
متا مکتوب امان اهلل خان برای برادربزرگوارم نورالمشای  

 ه ش  1037میزان  13صاحب ازایا قرار است: فرمان پادشاهی، 
عزیزم شیرآغا )لقب برادرم درخانه شیرآغا بود واماان  «

اهلل خان بعدازکوشش واشاتاراک دوبارادربازرگاوارم درداهااد 
استقالل، برای یکی ازبرادرانم لقب شمس المشای  وبرای دیاگارم 
لقب نورالمشای  را بانشان المر اعلی اعطانمود(. از دو ونیم سال باه 
اینطرف اقامت شما در هند وعللی که برای اقامت درآنجاپیشناهااد 
مینمودید، چنیا فکرمیدهدکه اندیشۀ دامنگیرشماشده ویاخاوفای 
برشمامستولی گشته، که شاید درصدد ضررشما هستم ویام اکاورۀ 
مخصوصی نسبت به شما دارم. البته اقدامات تاازۀ بارادرشامااکاه 
دراثر بی کری وعدم سنجش نموده مساعد خیال شما شاده بااشاد. 
ولی ازآنجا که نیت وفکرما علی العموم نسبت به هرفرد افغاان و 
رعیت ما خالی ازهمه گونه آالیش وغرض است وتااانادازۀ کاه 
اصالح احوال شان ممکا باشد، ضررونقصان رعایای باوفای خودرا 
من ورندارم. طوریکه تاحال ثبوت ایا محبت پدرانه وتحمال بای 
اندازۀ خودرا درحق فرزندان افغان خود داده ام، پس چطور درحق 
شماکه آشنای خصوصی ما هستید خیال بدی مینمایم. باالا ارض 
اگرکدام مقصدی نسبت به شمامیداشتم، آیا اقامت شما درهند مانع 
آن شده میتوانست وآیاما نمی توانستم م کاورۀ خاود را ادارا 
 نمایم. بااندکی تأمل ممکا نیست ایا ن ریه راتصدیق ننمایید. پس 

به شما اطمینان میدهم که کدام ضررمالی وداانای راداع بشاماا 
آرزوندارم و یکبارهم بشما امرمیدهم که باکمال اعتماد واطمیاناان 
بوطا عودت نماییدوخود را وتمام خاندان خودرا ازاینهمه تشویش 

 وپریشانی برهانید. 
برادرشما مرتکب اعمال ناشایستۀ که برضدآنهمه الاطااف 
ومحبت ما نسبت به خاندان شامااباود، گاردیاده، ولای آمادن 
شماوابرازحسا نیت شما باپاس آشنایی شما توأم گردیده ماماکاا 
است دزای سنگیا آنراکه از روی قانون ملزم میشوند، نسبات باه 
اختیاراتیکه قانون بما داده تخ یف بدهم . ایا ن ریۀ خیرخواهاناۀ 
ما}است{ که یکبار دیگربشما توضیح نمودم. )امضاا، اماان اهلل 

 .»خان(

باید بگویم که اختالف بیا خاندان ماا واماان اهلل خاان 
وقتی شروع شدکه در لویه دارگاۀ اول کالاماات بای ادبااناه 
رادرموضوع تعدد زودات حضارت ماحاماد )ص( اداءناماودو 
برادربزرگوارم حضرت نورالمشاایا  صااحاب باه عاتااب اورا 
مجبورساخت تاازگ تا آن کلمات توبه کند. بعدازآن برادرم وقتی 
فهمیدندکه امان اهلل خان دردل عقیدۀ راس  بادیاا اساالم نادارد، 
 ازهمکاری باامان اهلل خان دست کشیدند وراهی هندوستان شدند. 

ش حضرت موالنا عبدالرحاماا 1037ربیع الثانی  10بروز
ومالفضل الحق آخند به شهادت رسیدند، دوروز بعدمالعبدالاقاادر 
آخوند ومالعبدالحنان شهیدشدند. یقیا داشتم که بازودی ناوبات 

ربیع الثانی ماا وثانااءداان غسال ناماوده 17ماهم میرسد. بروز
ولباسهای پاک پوشیدیم ومنت رشدیم تامارا هم بشهادت بارسااناد، 
ولی روزبه پایان رسیدوکسی نیامد، روزهای بعدهم منت رماانادیام 
خبری نشد. ظاهراً امان اهلل خان ماناتا ارباود تااامایاا اهلل خاان 
نورالمشای  صاحب راقانع ساخته وازهند بکابل بیاورد. )امایاا اهلل 
خان فرستادۀ امان اهلل خان وحادی عبداهلل هار دو دریاک زماان 
نزدنورالمشای  رسیدندامایکی برای ترغیب به آمدن اوشان به کابل 
ودیگری هم برای ممانعت ازآمدن به کابل. حضرت صاحاب مای 
خواستندکه حرکت کناناد ولای درهامایاا روزخابارشاهاادت 
موالناصاحب درتمام درایدواخبار هندوستان نشرشد وضمانااً ناام 
حضرتصاحب هم دردملۀ شهدا ثبت بود واگرچه روزبعدتکاذیاب 

 شد، درنتیجه نورالمشای  صاحب حرکت نکردند. عبداهلل(
احواالت واوضاع مملکت ازطریق دوستان وپاهاره داران 
برای محبوسیا همیش میرسید. چهل روزازشهادت موالنا نگذشاتاه 
بودکه درسمت مشارقای شاورش عالایاه حاکاومات آغاازشاد 
وعلماومشای  که ازفرستادن دختران مکتب باخاارج و شاهاادت 
چهارن رازعلمای افغانستان وحاباس حضارتصااحاب شاورباازار
)اینجانب( و بی حجابی زنان بسیارناراحت شده باودناد تصامایام 
گرفتندکه بامردم شنواریکجا شده وامان اهلل خان را ازیا سیااسات 
غلطی که پیش گرفته بود، بگرداند ویا حکاومات وی راساقاوط 
دهد. همان بودکه درمنطقۀ شنوار خوانیا وروسای قبایل مختالاف 
بسرکردگی مالصاحب شکنوری که یکی ازعلمای مشهور طریاقاۀ 
قادری درسمت مشرقی محسوب میشودومقام بزرگای نازداهاالای 
منطقه داشتند، انقالب راشروع کردندوبه حکومت شاناوارهاجاوم 
برده وهمه ماموریا حکومت راماحاباوس ناماودناد وباعادازآن 
مرکزعسکری حکومت واقع قلعۀ علی خیال راماحااصاره کارده 
ودرخالل سه چهارروز عساکررا مجبوربه تسلیم کردند وبعد منطقۀ
)دکه( راکه نقطۀ سرحدی افغانستان است تصرف نمودند. سقاوط 
دکه به قوت شورشیها افزود وبزودی منااطاق کانار وکااماه و 

 سرخرود ولغمان به دست شورشیان افتاد. 
شورشی هاباغ شاهی ودیگرعمارات دالل آباد رامتصرف 
شدندو)محمدعلم خان( رهبرشان درباغ شاهی متمرکزشد. حکومت 
محلی وقایع رابه مرکزخبر داد. امان اهلل خان که بسیاردچار انقالب 
شده بود فوراً امرکردندتاعساکر با تجهیزات کامل برای سرکوبی 
انقالب فرستاده شود. وزارت حربیه هم به سرعت یک غندعسکار 
راکه دود هزارن ر میشد بطرف داالل آباادفارساتااد. احاواالت 
واوضاع مملکت ازطریق دوستان وپهره داران برای محبوسیا مای 
رسیدوباعث امیدواری شان میشد غیرازما هیچ امیدبارای رهاایای 
نداشتم وخود رابه خدای یگانه)ج( سپرده بودم . بزودی حملۀ دوم 
شورشیان که من م تر شده بودند آغازشدودولت هم باافارساتاادن 
اشخاص مختلف وپیامهای ضدونقیض نه تنهاکمکی به آرام ساختا 
مردم نکردبلکه اوضاع رابدتر ساخت وافاراد حاکاومات ماورد
}غضب{حکومت قرارگرفت. دریا میان دستهای نامارئای بارای 

 خرابی بیشتراوضاع درفعالیت بودند. 
درمحبس رشوت گرفتا ازمحبوسیا امری عادی بودواگر 
برای زندانبانان رشوت داده نمیشد هارگاوناه مشاکال رافاراهام 
میکردند. زندانبان ما هم بعدازایا که برایش گ تم که اوباه ماا 
هیچگونه کمک کرده نمیتواند لذابرایش پول نمیدهم، باه پاهاره 
دارها امرکردوقتی که برای وضومیروم ماراناگاذاردتاابااساناای 
معصوم دان مالقات کنم. بعدازنماز شب باگرباه ای کاه عاادت 
کرده بودروز دوبار به اطاقم بیاید، پشکک بحدی باما ال ت داشت 
که شبها نزدیک پاهایم میخوابید ورفیق خاوبای بارای روزهاای 

 تنهایی ام بود. 

روزهاکه کسی نمی خواست مراببیند یاباما حرف بازناد 
ویاحتی نامم رابزبان آورد. یکروزصباح وقاتای ازخاواب بارای 
نمازبیدارشدم دیدم که پشک نزدیک دای نمازما نشسته ونجاست 
کرده، ازگردنش گرفتم وبادست آهسته به کله اش زدم، دیدم باا 
خجالت مثل ط لی گناهکار بما نگاه میکند. عجباتارایاا باودکاه 
بعدازآن با چنگالهایش به دروازه میزدومیو میومایاکارد کاه ماا 
بیدارشاوم ودروازه رابارایاش باازکانام تاااو رفاع ضارورت 
کندوبرگردد . پشکک ما مؤدب بود باوفاوبه ماراتاب باهاتاراز 
بسیاری انسانهایی بود که ما میشناختم . بیاد بیت میرزاعبدالاقاادر 

 بیدل افتادم: 
 گر ز باطا برنخیزد اختالف خاصیت  
 آتش ویاقوت درظاهر برابربوده است 

 پس یقینم شدکه آدمی معنی بود نی دست وپا 
 ورنه خرس دربزرگی ازکه کمتر بوده است !

روزهامیگذشت وشبها به روزمیآمد وزندگی یکاناواخات 
ادامه داشت. گاهگاهی محمدایوب که بخدمت ما گماشتاه شاده 
بود مرا تسلی میدادواحوال پریشانی حکومت رامیآورد، تاایاناکاه 

هق حدودساعت سه یاچهار بعدازظهارآواز 1007روزاول ماه ردب
فیرت نگ راشنیدم، رفته رفته صدای فیرها بیشترشد و حس کاردم 
که در ارگ دنگی بوقوع پیوسته است. صدای احمددان زندانبانم 
را شنیدم که به پیره دار امرکردتابه دروازۀ اطاقم زنجیر بیانادازد. 
نیم ساعت بعداز یکی ن امی هاکه ازنزدیک اطاق ما مایاگاذشات 
شنیدم که به صدای بلندبه رفیق خودمیگ ت )بچۀ سقو آمد(، یقیا 
کردم بخاطری که ما بشنوم باصدای بلندحرف میزد. تعجب کردم 
چون حکومت باحبیب اهلل کلکانی عهد وپیمان بسته، درایم گذشته 
اش راع وکرده وبرایش زمیا وقلعه داده بود، وبازچطور سقویاهاا 
مستقیماًبکابل آمده اند؟ آیادر دولت کسی نیست که مقابله نماید. 
در نزدیک شام دروازه های سمت غربی وشمالی ارگ بساتاه شاد 

 ومنصبداران و وزیرصاحبان راترس فراگرفت.
ت صیل آمدن وحملۀ حبیب اهلل کلکانی را هماراهاان وی 
اینطور برایم نقل کردند: بعدازینکه حکومت باوی مصالحه کارد، 
حبیب اهلل به قلعۀ که حکومت برایش بخشید مقیم شد وزمینه برای 
تجمع همراهانش بصورت یک دمعیت من م فراهم گاردیاد. وی 
ازطریق افزایش اخبار خیانتهاون اق پارتی های شامل درحکاومات 
وفعالیت شورشیان سمت مشرقی را روزانه دریافت میکرد. پاارتای 
محمدولی خان باحبیب اهلل مراوده داشت وخود عبدالوکیال خاان
)اشتباه چاپی شده، دراصل نام محمدولی خان بوده اسات. اداره( 
بخاطرکمکهایی که در گذشته باحبیب اهلل کرده بود امایادوارباود 
تاپادشاه یارئیس دمهورشود، بهمیا دلیل باه اوکاماک مایاکارد 
وازتصامیم امان اهلل خان که وی رامحبوس کند یا به قتل بارسااناد 

 آگاه میساخت . 
روزدوم ردب، باطلوع صبح فیرها آغازشد، شنایادم کاه 
قوای حکومت توانسته است کوه آسمایی وگردنۀ ده افاغااناان را 
ازمهادمیا بگیرند، امادنگ درحوالی برج شهرآرای کلوله پشاتاه 
واطراف میدان هوایی داری است. ازطرف دیگر تاعاداد ازماردم 
وردک و لوگر ومیدان که بنام لشکرایلجاری یادمیشدند همراه باا 
بعضی خوانیا خودآمده و دروازۀ بزرگ ارگ رااشاغاال کارده 
تقاضاداشتند برای شان اسلحه داده شودتابطرفداری حکاومات باه 
دنگ بروند. امان اهلل خان امرکرد تابرای شان اسلحه توزیع شاود، 
اما مردمی که آمده بودند ازپریشانی حالت حکاومات اساتا ااده 
کرده وهرکدام دوسه میل ت نگ باخود برداشته رفتند وبه خااناه 

 های خود بردند . 
امروزاول صبح فیرت اناگاهاا زیاادشاده  -روزسوم ردب

ومعلوم میشودکه تعداد شورشی هازیاادتارشاده اسات، ازطارف 
حکومت هم قوای بیشترتهیه شده است و طیاره ها وتوپهای بزرگ 
آماده هستند تاقصرباغ باال وکوه علی آباد و پای منار وخواده بغرا 
را بمباران کنند، اماعجیب بودکه حتی یک بمب ویا یک گلوله به 
اهداف اصابت نمیکرد. هنگامیکه برای وضومیرفتم اردمندی سناا 
معصوم دان رادیدم بسیارمشوش بود، اورا تسلی داده گ تم بزودی 
حکومت سقوط میکند وانشاءاهلل ماآزاد میشویم. احمددان صاوباه 
دار سخنان ما و اردمندی راشنیده وبرپهره دار قهرشاده دشاناام 

 داده گ ت چرا اینهارا ماندی گپ بزنند .
حدود دوازدۀ ظهر برای تجدیدوضو بیرون رفتام وقاتای 
دوباره به اطاق میآمدم دیدم که ازدروازۀ اطاق ما تا دروازۀ ارگ 
راتعدادی ازعساکر بات نگهای بارچاه دار احااطاه کارده اناد، 
فکرکردم که حکم اعدام صادرشده است، بی اعتنا براه خود ادامه 
دادم وداخل اطاق شدم، اماوقتی دیدم که سردارصاحب ماحاماد 
عثمان خان وغالم دستگیرخان قلعه بیگی واحمددان خان صاوباه 
دار ومحاماد نابای داان پسارخاالاه ام وغاالم فااروق خاان 
پسرسردارصاحب ومحمدیوسف دان و اردمندی سنامعصوم داان 
همگی دراطاق ما دمع شده اند، یقیا کردم که همه بارای وداع 
باما آمده اند. همینکه داخل اطاق شادم ساردارصااحاب مارادر 
آغوش گرفت ودرگوشم گ ت که خیریت است. بعدازادای نامااز 

 (  7ازسردار صاحب دلیل آمدن ) ص 
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 حکیم ناصرخسرو گوید :
 پیش داعی ما امروز چو افسانه ست  حکمت ثابت با قرۀ حرانی 

مراد از داعی او، المستنصرباهلل خلی ۀ فاطمای اسات کاه 
حکیم را به مذهب اسماعیلی دعوت کرد و او را در مراتب مذهبی 

 اسماعیلیه، لقب حجت که باال تر ازداعی است، عنایت نمود .  
ناصرخسرو با هرمس نیز آشناست. باید گ ت که هرامساه 
افراد متعدد نامداری بودند ولی مراد حکیم دریاا بااب، هاماان 
هرمس است که مسلمیا به او ادریس گ ته اند وآمده است که او 

 نخستیا ریاضی دان و دانا به علوم گوناگون بوده است .
 از ره نام همچو یکدگر اند     پیش بی عقل، هرمس و هرماس 

 )هرماس به معنی شیطان( .
ایا هرمس یا ادریس از دیدگاه مسلمیا پیغمبری است که 
در زندگی خویش برای تماشای بهشت خواستار رفتا بدان دا شاد 
وچون تمنایش پذیرفته شد به بهشت رفت و پس از تماشای بهشت، 
وقتی رضوان )دربان بهشت( از او خواست که بیرون رود، اوگ ت 
که ازچنیا دایی بیرون نخواهم رفت و در بهشت مااناد. عارفاای 
اسالمی از او وزندگانیش که پیش ازمردن به بهشت رفت ماعاانای 

 زیبایی آفریده اند. حکیم سنایی گوید :
 بمیر ای دوست، پیش ازمرگ اگر می زندگی خواهی

 که ادریس از چنیا مردن بهشتی گشت پیش از ما 
با استناد به حدیث نبوی)ص( موتوا قبل ان تاماوتاوا ، 
بمیرید پیش ازآن که بمیرید، ادریس را ماثاال آورده اناد وآن 
درتداول عرفا مردن پیش ازمرگ است، که در داساتاان طاوطای 
مولینا ازآن سخا رفته است . آن دا که موالنا ماردن را چانایاا 

 توضیح می دهد :
 مقصد طوطی ز مردن بُد نیاز     با نیاز و فقر خود را مرده ساز 

حکیم ناصرخسرو وقتی ازسقراط و افالطون ساخاا مای 
 گوید، خود راباالتر از آنان می داند:

 چون ما ز حقایق سخا گشایم     سقراط و فالطون سزد عیالم 
عیال به معنی روزی خور، یعنی کسی که نان ازکف کاس 
دیگرمی خورد و به همیا معنی است که زوده چون باه ماوداب 
احکام فقهی، شوهر مسئول ن قۀ اواست، عیال خوانده می شاود . 
امام شافعی دربارۀ امام ابوحنی ه می گوید که مردمان در فقه هماه 

 عیال ابوحنی ه اند. )الناس کلهم فی ال قه عیال ابوحنی ه.( 
او می گویدکه سقراط باید برحکیمان دهان فخرکند کاه 

 حجت خراسان او را نزد خود مأذون بپذیرد :
 فخردوید برحکیمان دان سقراط بزرگ    

 گر تو ای حجت مر او را پیش خود مأذون کنی !
مأذون به معنی ادازه داده شده و از ماراتاب ماذهابای 
اسماعیلیه است. سقراط فیلسوف بزرگ یونان باساتاان و اساتااد 
افالطون بود. تعالیم وی بیشتر ازطریق مکالمه و مذاکره ایراد شده 
است . سقراط چون به آییا مسل  عهدخویش معتقدنبود و آورده 
اند که او به توحید اعتقاد داشت، براثر فتوای بازرگاان عصارش 
محکوم به اعدام شد و او صرف به احترام ادرای قانون، دام زهار 

 شوکران را سرکشید و دنیا را وداع گ ت .
ناصرخسرو از افالطون نیز یاد می کند و دانش خاود را 

 برتر ازو می داند :
 ای فتنه برعلوم فالطونی                ایا تاج علم های فالطون است

 فتنه به معنی دلباخته و م تون است .
افالطون فیلسوف مشهور یونانی که درنیمۀ قرن پنجم پیش 
ازمیالد می زیست، او شاگرد سقراط بود و کسی بودکه اکاادمای 
راتاسیس کرد. او به دلیل آن که به صانع دهان اعاتاقااد داشات، 
مورداحترام خاص حکمای اسالمای اسات و اباو نصارفاارابای 
درکتابش)الجمع بیا رأییا الحکیمیا افالطاون الاهای و ارساطاا 

 طالیس( اورا حکیم الهی نامیده است.
 ز تصنی ات ما زاد المسافر     که معقوالت رااصل است وقانون

 اگر برخاک افالطون بخوانند     ثنا گوید مراخاک فالطون
حکیم ناصرخسرو به بقراط نیز تا نمی دهد. بقراط طبیب 
و حکیم بزرگی بود که صدسال پیش از اساکانادر مای زیسات 
ودرعهد باستان به عنوان پدرطب کها شهره است . او به روستاهاا 
س ر می کرد و به درمان روستاییان می پرداخت تا آنان زحامات 

 آمدن به نزد او را برخویش هموار نکنند : 
 زدیا حکمت آموز وبقراط را  به اندک سخا گنگ وخاموش کا
قرن پنجم هجری شاید واپسیا عصر درخشان حکمات وفالاسا اه 
درخراسان و سپس در همۀ دهان اسالم باشد، زیرا فقها و عارفاای 
بسیاری در سرآغاز دورۀ بعد به ن ی فلس ه و طارد فایالاساوفاان 
پرداختند ودر رأس آناان مارد بازرگ شاریاعات و تاقاوا و 
پرهیزگاری، حجت االسالم امام ابوحامد محمد غزالی باود . ایاا 
بزرگمرد دهت ن ی فلس ه و فیلسوفان نخسات کاتااب ماقااصاد 
ال الس ه را نگاشت و پس ازآن به دهت ردّ آراء فالس ه ومخال ات 
با دیدگاه های شان تهافت ال الس اه را تاألایاف کارد و درآن 
بزرگتریا فیلسوف عصر، ابوعلی سینای بلخی را هدف قرار داد و 

 او را درسه مسئله تک یر کرد و دره ده مسأله فاسق خواند .  

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 حکیم ناصرخسرو بلخی حُجّت خراسان 
 بخش سیزدۀ افاضات جناب داکترسیدمخدوم رهین دربارۀ حکیم 

 به هرنوعی که بشنیدم ز دانش
 نشستم بر در او ما مجاور

 نماند از هیچ گون دانش که زان ما
 نکردم است ادت بیش و کمتر

حکیم ناصرخسرو تنهاشاعر بزرگ و نویسندۀ گراناماایاۀ 
زبان وادب پارسی دری نبود، او دانشمند وفیلسوف و آگاه از همه 
علوم عصرخویش، دست کم در حد مبادی، از فلس ه وحکمت تاا 
علم موسیقی نیز بود . او درشناخت فلس ه از فالس ۀ هند باستان تاا 

 ردال اسکندرانی و فیلسوفان یونان باستان، دستی توانا داشت . 
درراه عمر، خ ته نیاسایدای پسر    گر باایادت باپارس زداناای 

 هندوان
او ازتعالیم برهمنان نیک آگاهی داشت وآناانای را کاه 
خود بت پرست امیال ناپاک خود بودند و درعیا حال بر بارهاماا 

 لعنت می فرستادند، خطاب می کند ومی گوید :
 بت نشسته درمیان پیرهنت      توهمی لعنت کنی بر برهما

حکیم ناصرخسرو به ابنای زمان خاصه دوانان پاناد مای 
دهدکه همه کسانی که درتاری  آدمیزاد شهره به علام و داناایای 
شده اند، به مدد آموزش و علم آماوخاتاا باوده اسات . اگار 
پیوندخانوادگی) نسبت( با بوال ضل بلعمی نداری درعلم وآموختا 

 می توانی بوال ضل بلعمی شوی : 
 بوال ضل بلعمی بتوانی شدن به فضل   

 گر نیستی به نسبت بوال ضل بلعمی
بوال ضل بلعمی و ابوعلی بلعمی دو صدراع م دانشمند و 
مدبر عهد سامانیان بودند. عهد سامانیان دوران زیاباا ودلاپاذیار 
فرهنگ و تمدن خراسانی بود، که پس از عهد شان نسل های بعدی 

 حسرت روزگار سامانیان رامی خوردند:
 به عهد دولت سامانیان و بلعمیان   

 چنیا نبود دهان با نهاد و سامان بود
حکیم ناصرخسرو نیزمعتقد اسات کاه پاس از عاهاد 

 سامانیان، روزگار خراسان و مردمش دگرگون شد. 
 خراسان زآل سامان چون تهی شد  دگرگون گشت احوال خراسان
شهرت و اعتبار عهد سامانیان، به دلیل آزاداندیشی و رشد 
فرهنگ درزمینه های گوناگاون تاا دیار روزگااری در افاواه 
گویندگان مطرح بوده است، به دلیل آن که عهدسامانیان، روزگار 
رشد وارتقای علم و ادب وفلس ه بود وآن از برکت علم دوساتای 

 وآزاداندیشی امیران سامانی به حساب می رود . 
ناصرخسرو به دوانان سرزمینش می گوید که اگر عالام 

 بیاموزید خود به دایگاه همه بزرگان علم وفلس ه می رسید :
 ( به دهان در  1اهرون از علم شد، سمر )

 گر تو بیاموزی ای پسر، شوی اهرون
اهرون دانشمند وطبیب اسکندرانی بود. او را در طاب 

 وحکمت آثاری است . 
یادم می آیدکه در کتابخانۀ وزارت اطالعات و فرهناگ 
که با تالش های ما و رئیسه مرکز بیا المللی مطبوعات، دوشیازه 
مرضیه حباب، تاسیس شده بود، دریکی از محافل آن مرکز استااد 
محمدصالح پرونتای مرحوم درسخنرانی اش اشاره باه کاتااباهاای 
مودود در الماری های آن تاالر گا ات: هایاچ مای دانایادکاه 
نویسندگان ایا کتاب ها، همه بیسواد باودناد . حااضاران ازیاا 
گ تارآن مرحوم تعجب کردند، ولی به تعقیب آن گ ته اش اضافه 
کرد که: بلی، همۀ ایا بزرگانی که ایا کتابهاا را ناوشاتاه اناد، 
درآغاز بیسواد بودند وبه مددآموختا به دایی رسیدند که چنایاا 

 مآخذ بزرگ از خود به یادگارگذاشتند .
ناصرخسرو باهمه مت کران دورۀ اساالمای و آثاارشاان 
آشنایی کامل داشت، از آن دمله قسطا ابا لوقا البعالاباکای باود، 
قسطا و پدرش لوقا هردو از دانشمندان عالیقادر عصار عابااسای 
بودند. مقتدرباهلل خلی ۀ عباسی به مقام علمی قسطا احتارام خااص 
داشت و او را اکرام می نمود. آثار بیش بهایی از او که نزدیک به 

 سی عنوان می رسد بجا مانده است . 
 هرکسی چیزی همی گوید ز تیره رأی خویش

 تا تو پنداری که او قسطای با لوقاستی 
ازدملۀ بزرگان علم در دورۀ اسالمی یکای ازمشااهایار، 
ثابت ابا قرّۀ حرّانی بود. او متولد شهر حرّان درسوریه بود و آییا 
صابئی داشت. ثابت ابا قره در دربار معتضد عباسی دایگاه بزرگ 

 داشت. 
گویند روزی معتضد با ثابت در بوستانی قدم می زدند. خالایا اه 
معتضد عباسی دست به روی دست اوگذاشت و دفاعاتااً باایاک 
حرکت تند دست خود را ازروی دست او برداشت. ثابت پارسایاد 
که یا امیرالمؤمنیا چرا چنیا کردی؟ معتضد گ ات: دسات ماا 
نباید باالی دست توباشد چراکه العلم یعلی وال یعلی علایاه. داناش 
برتری می دوید و چیزی برآن برتری ندارد . ثابت از بازرگاان 
طب و ریاضی و تردمه بود . او را آثار بسیاریست از دمله تردمه 
 های او ازطب دالینوس و دغرافیای بطلیموس از یونانی به عربی.

 

 الکسندریه، وردینیا            پروفیسرداکتر عبدالواسع لطی ی

صفحاتی از سیرزندگیم در 
 (11)هجرت و در وصلت 

راستی درپهلوی کامیابی هاوموفقیتهای زیادی که دردورۀ 
دوازده سالۀ مکتب نصیبم شد، بایداعتراف کنم که ازطعام تالا  
ناکامی نیزبی بهره نمانده وباایا کابوس وعا اریات هاولانااک 
نیزروبرو شدم. تاداییکه حاف ه ام کمک میکند علل ذیل وعادم 
توانایی گذری دسمی وفکری ام باعث عدم موفقیتم دراماتاحاان 

 سالنۀ یکی ازصنوف رشدی گردید :
درنیمه های سال تعلیمی به یک مریضی شدید ودوامداری 
که حدود دوماه را دربرگرفت مباتاال شادم. نا ارباه اعاراض 
وعالیمی که مادرم بعدهابرایم حکایت کرد، ایا مرض ما تاب 
محرقه بودکه درآنوقت بنام )دامنه( نیزیاد میشد. مدت یاکامااه 
وچندروز باتب داغ ودردهای بطنی وبی اشتهایی وباعاضااًحاالات 
نیمه یغما دربستر افتادم وبعضی شبها حالتم طوری خاراب وبای 
خودمی بودم که مادرم وخواهربزرگم فکرمیاکاردناد زنادگای 
راپدرود خواهم گ ت ودربالینم دعا وگریه وزاری مایاکاردناد. 
درآن ایام هنوزدوای موثرضدمحرقه وآنتی بیوتیک کشف نشده 
بود ویگانه دوایی که برایم تجویزکرده بودند، شربت تل  کنیاا 
ومقداری ادویۀ یونانی وخانگی بودکه هیچکدام باالی میکاروب 
عامل محرقه یا تی وئید تاثیری نداشت وبعضاً عاوارض داانابای 

 رانیزضمیمۀ مرض اصلی میساخت . 
باالخیر پس ازسه ه ته تاب ساوزانام تادریاجااً پاایایاا 
امدوبحران مهلک محرقه سپری شد، ولی ضاعایا ای عاماومای 
وتاثیرات ناگوارآن چنده تۀ دیگرنیزطول کشیدوحالت صحی ام 
ازدهات مختلف متضررگردید. حاف ه ام درتهیه واخاذ دروس 
روزمره حساسیت وتوانایی سابقۀ خودرا برای مدتی ازدست داد 
ودر دورۀ نقاهت کدام ادویۀ مقوی ازقبیل ویتامیا هاوهمچاناان 
غذای الزمه که پروتییا هاوویتامینهای احیاکننده را احتاواکاناد 

 میسرنبود، لهذا مدتی ضعیف و ناتوان ماندم .
بهرحال، امتحانات ساالنه فرا رسیدوما دردومضمون کاه 
یکی آن مضمون حساب بود نمرات موفقیت بدست نیاوردم ودر 
روزتوزیع نتایج، پارچۀ ناکامی رابدستم دادند. تلخای وفاالکات 
آنروزسیاه هرگزفراموشم نمیشود ومانندشخ  گنهکار ومحکوم، 
ازقطارهمصن ی هایم زود دداشده وبادل شکسته وخاطر پریشاان 
سرراست نزدمادرم که درچنیا مراحلی یگانه پناهگاه وغمگسارم 
بود بخانه برگشتم . اوکه مانندساالاهاای گاذشاتاه بایاصاباراناه 
درانت ارمژدۀ موفقیتم بود از شنیادن خابارتالا  نااکاامای ام، 
مانندکسیکه ضربۀ نامرئی خورده باشد شدیداً دردمند شدوبرخود 
پیچید وبرای اینکه اشکهایش رانبینم، باآه سردی رویاش را باه 
سمت دیگری متوده ساخت... بعدتر وقتی ماراخایالای افسارده 
وغمگیا دید لب به تسلی ودلاداری کشاود وباادعاا ونایاایاش 
همیشگی خود بازهم در افق آرزوهایش موفقیت وکامیابای مارا 

 پیش بینی میکرد ./ )دنباله دارد(
*********** 

گویند حکیم عمرخیام درمحضر امام غزالی مسائالاه یای 
درمثلثات وریاضی را تشریح می کرد. درهمیا حال، مؤذن اذان 
نماز دیگرگ ت. امام ازدا برخاست و گ ت: داءالحاق و زهاق 
الباطل . پس ازآن زمان، بسیاری از گویندگان و عرفا به ردّ آراء 

 وافکار فیلسوفان و فلس ه های یونان پرداختند .
 حکیم خاقانی گوید :

 درم بر کردۀ ازل منهید چشم بر پردۀ امل منهید
 ای حکیمان وعالمان دهان     های دهل از بر ادل منهید

 فلس ه در سخا میامیزید           وانگهی نام آن ددل منهید
 ق ل اسطورۀ ارسطو را            بر در احسا الملل منهید 

 بر طراز بهیا حلل منهید نقش فرسودۀ فالطون را
= = = = 

 به گوش دانش بشارات رهروان نرسید  
 کسی که ره به اشارات پورسینا برد 
پورسینا همان ابا سینای بلخی فیلسوف بازرگ خاراساان 
 درعهد سامانیان بود و کتاب اشارات والتنبیهات او مشهور است . 
بدیا گونه کمر فلس ه و علوم عقلی بدست ایا بازرگاان 
چنان شکست که دیگر به آسانی قد بلند نکرد و ایا مخال ات باا 
علوم عقلی وفلس ه برسراسر دهان اسالم سیطره گسترد تاا قارن 
ه تم هجری فرا رسید و خراسان و مردمش با همۀ آنچه داشات، 
بدست چنگیزیان نابود شد و دهان اسالم نیز ازفیض علوم طبیعای 
و عقلی تهی گشت وانحطاط فکری و خرافات ودهل دانشیا آن 
نهضت فکری وعلمی شد که بعدها اروپاییان نایاز ازآن باهاره 

 دستند./
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 بروم یلد، کولوراد                      داکتر غالم محمد دستگیر
–1110)م، دوراول عملگردطالب ظال 7برخ  

1331:) 
 چرا ایا مرگ ها  پایان ندارد چرا ایا درد هادرمان  ندارد
 مگر اینجا به دز حیوان ندارد چرامادرکشی کودک کشیها
 دم شاد ولب خندان ندارد   چراایا میها درخون نشسته

 از نجات
دنوری طالبان با تهادمی کاه تاوسا    6:  1331در سال 

تانک و اسلحۀ ثقیل همراهی میشد کنترول یکاولناگ را دوبااره 
 033اا  133دنوری کشتار بدون محاکماۀ  11بدست آوردند, 

ن ری راکه طالبان حیا اشغال یکاولنگ  به عمل آورده بودناد باه 
قتل رسانیدند که موسسۀ ع و بیا المللی شدیدأ تقبیح کرد؛ عایاا 
عملی که "هوچیما کمونست" با تسلیم شدن ویتنام دنوبی در اثر 

ن ار  033فشار امریکا هزار ها ن ر از ویتنام دنوبی را قتل نمود و 
ویتنامی های دنوبی را در کمپهای نامنهاد "تاعالایام و تاادیاب 
دوباره" که شکنجه میشدند، گرسنه بودندو فاقگی دراودش باود، 
امراض متعدد بدون دوا وکار های شاقه را انجام میدادند فرستااده 
بودند )شما خود قضاوت کنید که آیا حال زار مردم فقیار ورناج 
کشیدۀ افغانستان بدتر ازویتنام دنوبی توس  کمونست ها نیست؟(  

 11دنوری طالبان دبل السراج و چاریکار را بمباران کردناد,  13
دنوری چون قیودات مصوبۀ شورای امنیت درمورد افغانستان نافذ 
شد پاکستان هم بنوبۀ خود امرمسدود کردن دمله دفااتارطاالاباان 

 17ونمایندگیهای شرکت هوائی آریانارادرکشورش صاادرکارد. 
دنوری ستیت بانک آف پاکستان حسااباهاای بااناکای باا الدن 

 والقاعده رادرپاکستان قیدکرد.
فروری ملل متحد ادازه نداد که طالباان دو طایاارۀ  11

انتونف شرکت هوائی آریانا را دهت کنتارول امانایات آن باه 
 17333پاکستان ب رستد. اما استثناء به ایا شرکت ادازه داد تاا 

حادی افغان را که عازم مکۀ مع مه بودند به عریساتاان ساعاودی  
فروری طالبان بامیان را تخلیه میکنند  واما مخال یا  10انتقال دهد. 

فروری طالبان بامیان را  17دابجا میشوند ولی سه روز بعد بتاری  
فروری راپورداده شد کاه طاالاباان  10دوباره بتصرف میآورند. 

ن ر افراد غیار نا اامای را  113فروری  17و 10درروزهای بیا 
فروری مال محمد عمر رهبر طاالاباان حاکام  14اعدام کرده اند. 

تخریب همه معابد قبل از اسالم را بشمول دو بودای بزرگ بامیاان 
کیالاوگارام بااروت,   73333صادر کرد:  ایا ان الق با استعمال 

کیلو گارام در ماحاضار  173مایا ضد تانک وچهاربمب   133
وزیردفاع طالبان مالعبداهلل, والی سرپل مالعبدالمنان, قاوماانادان 
شهزاده ولعل محمد بمب ساز تخریب گردید. عالوتأ, یک گروپ 

ن ری طالبها بشمول مالنورالدیا ترابی, وزیر شریعت, قادرت  17
اهلل مجال وزیر فرهنگ و اطالعات, درداخل مجسمه ها برای دابجا 

 ساختا مواد من جره سوراخها تهیه نموده بودند.
سوم مارچ هیأتی از ادالس قبرس دره تۀ گذشاتاه  باا 
مسؤول امور افغانستان در وزارت خاردۀ واشنگتا و چانادتاا از 

مارچ مالمحمدعمربدلیال  11افغانهای مقیم ایا شهر دیدار کردند. 
 133اینکه در تخریب بودا ها تاخیر رخ داد امر قربانی و خیرات 

مارچ طالبان امربستاه کاردن دوائار  10راس گاو را صادر کرد. 
BBC را درکابل بدلیل اینکه نشریات واخبار شان رادع بطالاباان و

زندگی مردم حقایق را منعکس نمی سازند صادرکرده وبه کایات 
نمایندۀ ایا موسسۀ نشریاتی نیز گ ته اند تاا  (Kate Clark)کالرک 

مارچ طالبان تجلیل سال نورامناع کاردناد 11کابل را ترک کند. 
 )مثل سالهای گذشته وحال(.

چهارم اپریل ازموقع قدرت دادن طالبان تا اکاناون ایاا 
باراول است که به اهل تشیع ادازه داده شد تامح ل دعاگوئی رادر 

عایاساوی  463روز شهادت حضرت امام حسیا)ع( که به ساال 
اپریل طالبان هازاران مااماوریاا  7درکربالواقع شد برگزارکنند.

دولت را به اتهام  اینکه با رژیم دموکراتیک خلق  روابطی داشتند 
اپریل در ن ر است مسؤولیا ساه  6از وظایف شان بر طرف کرد. 

با و قبرس بمن ورمذاکره دهت دستجوی راه حال  -گروپ روم
سیاسی برای صلح افغانستان با دائرکردن لویاه دارگاه درداخال 
افغانستان در شهر ژنیو ساویاس دیادن کاناناد؛ طاالاباان ایاا 

اپریال  13کوششهارادروضع فعلی بی ثمروبی نتیجه تلقی کردند. 
مالقات بیا اعضای کانگرس امریکا و هیأت طاالاباان باریااسات 

اپریل مال محماد رباانای  14متوکل وزیرخارده صورت گرفت, 
سالگی در اثرمرض سرطاان )چاه  07مرد شماره دوم طالبان بعمر 

نوع سرطان تشخی  مکمل باید به اطالع ملت رسانیده میشدِ بعضی 
به ایا فکر اند که ممکا از هید فوت کرده باشاد( درپااکساتاان 

اپریل طالبان علی الرغم بحران بشری  و تاوساعاۀ  03وفات یافت, 
دنگها در اکثر مناطق افغانستان هر نوع مذاکره را تحت ن ر مالال 

 متحد رد کرد )یعنی که قطعأ به صلح باور نداشتند و ندارند(. 
می طالبان که یکاولنگ را در اوائل فروری از دسات  7

می طالبان در 17داده بودند ایا ولسوالی را دوباره بدست آوردند.
 63تالقان تمامی آالت موسیقی راآتش زدند و در والیت فااریااب

مرد را که ریشهای خو درا تراشیده بودند محکوم به دازا کارد. 
 بسترۀ که به کومک مالی  133می ش اخانۀ  14یک روز بعد در 

 17دمهوریت ایتالیا درکابل دهت تداوی زخمی های دناگ در 
اپریل به فعالیت آغاز کرده بود بدلیل اینکه کارمندان زن و مارد 
ایا ش اخانه باهم صحبت کرده یکجا صرف عذا کرده اند مسادود 

 کردند. 
می طالبان از ملل متحد تقاضا کرد تا تمام نماینادگای  13

داالل  -های خود را به استثنای کابل در سائر شهرها مثل هارات
می پروگرام غذائی  11قندهار و مزارشریف مسدود نمایند.  -آباد

نا ار را کاه  033333نانوائی درکابل روزانه  177دهان با ایجاد 
ن ار آن  73333یک پنجم ن وس اهالی ایا شهر میباشد و منجمله 

معلولیا و زنها میباشند, نان تهیه میکرد؛  یک منبع ایا پاروگارام 
اظهار داشت که اگر طالبان ادازه ندهند تا به کومک ایاا زناهاا 
تعداد حقیقی اعضای خانواده هایشان را که به ایا ناان ضارورت 
دارند معلوم  کند پروگرام خود را قطع خواهد کرد )هدف طالاب 

می طالبان به هانادو  10همیا است تا مردم از فاقگی دان دهند(. 
های تبعۀ افغانستان هدایت دادند تا مرد های  شان لابااس زرد و 
زنهای شان بُقره بسر کنند تا از مسلمانان به آسانی فرق شوند )عیا 
کار نشانی کردن را هتلر به مقابل یهودان کرد؛ بیشتار از هاتالار 

می طالب ها در قلمرو  01پیروی دارند نسبت به قرآن و حدیث(, 
 خود ادازۀ رانندگی موتر را از خانمهای خاردی سلب کرد.

دون یکاولنگ درنتیجۀ بمباران  طالبان بخاک یکساان  11
داون  17دون به امرطالبان نانوائهای زنانه مسدود شاد.  17شد, 

طالبان قرارگاه عسکری حادی قادر را درولسوالی کااماۀ والیات 
 نورستان بهمکاری اهالی آن تخریب کردند.

اول دوالی کمپ مهادریا ناصر باغ در پشاور که از سال 
به اینطرف پناه گاه مهادریا افغان بود به اسااس تصامایام  1163

افغان )پشتون ها( را مجبور به ترک ایا کاماپ  43333پاکستان 
خانواده به کمپ شمشه تاو اناتاقاال داده  43 – 73نموده روزانه 

میشود )ثبوت منافقت مشرف از یکسو به پشتون ها ضرورت دارد 
و از دانب دیگر آنها را بی عزت و بی پناه میسازد, حیف است که 
پشتون های ما دغل کاری های حکومت پاکستانای هاا را درک 
نکرده برادران و خواهران افغانی خود را دهت رضای ایا انگریاز 

 بچگان بخاک و خون میغلطانند(,
در  G8کشوربزرگ صنعتی   6دوالی وزرای خاردۀ  11 

شهر ژن ایتالیا دلسه کرده بر طالبان فشار وارد کاردناد کاه در 
قلمرو خود مراکز تربیۀ تروریستی را از بیا ببرند؛ طاالاباان ایاا 

 اتهامات را رد کرد.
 Shelter Now"ِ؛نا ارعضاو 10سوم اگست باه تاعاداد 

International (SNI)  یا "همیا اکنون سر پناه بیا المللی" در کابل
به اتهام ترویج عیسویت درافغانستان دستگیر وتوقیف شادناد کاه 

 1آلاماانای و 0امریکاائای ,  1ن رآن خاردی شامل   6ازدمله 
ن ر افغان بودند؛ مرکز ایا موسسۀ غیار دولاتای  14آسترالیائی و 

به اینطرف در افاغاانساتاان  1333عیسوی در آلمان بوده از سال 
 مشغول فعالیت بودند )ایا ادعای طالبان راست است(.

اگست در طول یک ه ته قونسل امریکا, آسترالیاا و  10 
همکااری داشاتاناد و  SNIآلمان برای دیدن وطنداران شان که با 

درقید طالبان بودند بکابل آمدند اما دراثرعدم موافقۀ طالبان بدیدن 
 و مالقات آنها موفق نشدند.

اکتوبرگلبدیا ازمجاهدینی که در برابر تهادم اتاحااد  17
شوروی دنگیده بودند تقاضا کرد که دربرابر امریکا و تهادم آن 

 بر افغانستان به مقاومت ضد امریکائی یکجا شوند.
اخیر اکتوبر بمباران طیاره های دنگی امریکا سبب کشته 
شدن یکتعداد غیر ن امی گردید اما تا حال نتوانسته مقاومت طالبان 
را درهم زند, مالعمر اعالم کرد که دنگ حقیقی علیه امریکا تاا 

 هنوز شروع نشده است.
اکتوبر هزارها دنگجویان قاباایال پشاتاون سااکاا  01 

پاکستان در نزدیکی سرحددایگزیا شده آمادگی خاودرا بارای 
شهادت در راه ح   اسالم در برابر امریکا شعار داده اناد )اعاالن 

 امکان حملۀ انتحاری برامریکا بود(.
نهم سپتمبر، احمد شاه مسعود قهرمان مالای تاوسا  دو 
ژورنالست الجزایری که بمب را درکامرۀ خود مستور کرده بودند 
و یک ماه مهمان استاد سیاف بودند در خواده بهاءالادیاا تاخاار 

 شهید ساخته شد.
یازدهم سپتمبر، همشهری های عربستان سعودی و پیاروان 
اسامه با الدن بلند منزل های دوگانۀ تجارتی و اقتصادی نیویارک 
را با دو طیاره عمل انتحاری انجام دادند. همچنیا یک طایااره ای 
دیگر پنتگون را مورد حمله قرار داد. طیاره چهاارم کاه بصاوب 
واشنگتا دی سی هدف داشت توس  سر نشینان و عمالاه طایااره 
دلوگیری شد وبه پنسلوانیا سقوط یافت ودریا حملۀ تروریساتای 

ن ر ازعلما به مالعمر  1333سپتمبرتقریبأ 13هزاران ن رکشته شد. 
فتوا دادندکه اسامه با الدن اگارباه خاواهاش خاودآرزو دارد 

 افغانستان را ترک کند؛ میتواند./)ادامه دارد(

 نیودرسی                            انجنیرعبدالصبور فروزان 
 )ع(سرگذشت ابراهیم پیامبر 

)به ادامۀ گذشته(: تالشهای ابراهیم علیه السالم درراه تبلیغ آیایاا 
حق باگذشت هرروز بیشتر ووسیعتر میشد وتقابل اوبا بت پرستاان 
سختتر وخشنتر میگردید. به هرداییکه میرفت مردم حالاقاه اش 
میکردند وبااو در وبحث درموردخدایش مینمودند ودارودنجالها 
برپا میساختند. آذر هم درآن گ تگوها حضوربهم می رساند تامگر 
فرزندش را ازادعایش مانع شود. اهالی شهربابل هرداییکه ابراهیام 

یا ابراهیم تودرمیان همه به ماهارباانای  «رامی دیدند صدامیزدند:
وعطوفت شهرت داری وازهمه نارم دل تارو مشا اقات تاری، 
مگرحادت چیست که در برابر بتان واصنام معبدکبیر وخدایان ماا 

اومیگ ت ای قوم ماا، ای پادرماا،  »چنیا سنگدل ونامهربانی؟
آنهایی راکه شمامی پرستید وبه خدایی گرفته اید چیست؟ ماردم 
بسوی همدیگرنگاه کردند ودرفکر رفتند وچارۀ نیافتنددز ایا که 
بگویند بتان واصنامی اندکه شبها وروزها به پای آنهامی نشایانایام 
وعبادت میکنیم . ابراهیم)ع( گ ت: بتان و اصنافی کاه ازساناگ 
وچوب تراشیده شده اند؟ مردم گ تند:آری هامایاناطاور اسات! 
ابراهیم گ ت: آیاآنهاسخنان شمارا شنیده میتوانند، آیااآناهااما ااد 
ومضاری برای شمارسانده میتوانند؟ دمعیت گ ت: نه آنهاازسناگ 
وچوب اند، توقع چنیا چیزی ازآنهانداریم . ابراهیم گ ات: پاس 

 چطور آنها سزاوار پرستش وخدایی شده میتوانند؟
چون دمعیت بت پرستان دربرابر سخاناان اباراهایام)ع( خاودرا 
عادزدیدند، به غی  آمده وباخشونت و انزدار فریادزدندکاه: یاا 
ابراهیم ایا چه حرفهایی است که میزنی، مگرنمیدانی که پادران 
ونیاکان ماهمیا کاررا میکردند؟ ابراهیم)ع( گ ات:آیاا نایااکاان 
وادداد خودراکه مدتها پیش ازشمابودند درپرستش باتاان دیاده 
بودید؟ به یقیا که شمابا پدران ونیاکان خود درگمراهی هولناکی 
قرار دارد، ما باشما وپدران تان درآنچه که میپرستید وبه خدایای 
گرفته اید، سر ناساز گاری دارم، آنهابایست نابود شوناد تااماردم 
ازظلمت وگمراهی نجات یابند. اگر خدای حقیقی مارا هادایات 
نمیکرد ما هم چون شماگمراه میبودم ودرزمرۀ طائ ۀ گاماراهاان 
حساب میشدم . ما ازآنچه که به خدای یکتا شریاک مایاساازیاد 
بیزارم وبه خدایی او ایمان آورده ام که آفرینندۀ آسمانها وزمیاا 
است. ای قوم ماا وای پادرماا، آیاا درماوردخادایای بااماا 
دردنجالیدکه مراهدایت کرده است؟ ای قوم ما آفتاب ومهتااب 
وستارگان خدانیستند، همه هست کردۀ خدا اند، آنها رابه خادایای 
که بهرچیزآگاه وبیناست شریک نسازید. ای قوم ما چرا به دهال 

 وگمراهی خود اعتراف نمیکنید؟
بت پرستان که ازسخنان ابراهیم نبی به قهرآمده بودند صدازدند:یا 
ابراهیم چرا باخدایان مادشمنی داری، ازخدایان معبدکبیر بارحاذر 
باش که خشمگیا نشوند وبالیی باالی تو نیاورناد وباه مشاکالای 
دچارت نسازند! ابراهیم گ ت: ای قوم ما ازآنچه که شمابه خدای 
واحد وتوانا شریک ساخته اید ترس وهراسی ندارم، تنهااز خادای 
واحد وقهارمیترسم که هرچه بخواهدهمان میشود، پروردگاری که 
بهمه چیزعالم است. ای قوم ما، عجب است که مرامیگاویایادکاه 
ازآنچه که شمابه خداوندتوانا شریک ساخته ایاد باتارسام، ولای 
افسوس است که شما خود از خدایی که قادر وتوانابهمه چیزاسات 

 شریک برایش قایل هستید نمی ترسید!
بت پرستان که دربرابرایا سخنان ابراهیم)ع( حارفای ناداشاتاناد 
ودربرابر منطق و استدالل اوعادزشده بودناد فاریااد کشایادناد: 
یاابراهیم درمیان بابلیان آتشی انداخته یی، خدایان مارا بیهوده وبی 
ارزش میدانی، حرمت واحترامی به معبد کبیر زیاگارات ناداری، 
شهربابل راهمه به تشویش ونگرانی انداخته یی، ایا چه کاریست یا 
ابراهیم که پیش گرفته یی وچه ظلمی است که درحق ماوخدایاان 
ما روا میداری، چرابه خدایان وادداد ونیاکان ماکه ادداد ونیاکان 
توهم اند دشما شده یی، مگرآنهابه تو حق عبادت وسجود ناداده 
اند؟ آیاتودرایا هیاهو که براه انداخته یی میخواهی کاه مااراباه 
تمسخرگیری وملعبه انگاری، اگرایا بتان واصنامی که مامیپرستیم 
خدا نیستند وفق  متاع بی ارزش اند، پس خدایی راکه تومیپرستی 
و شایستۀ عبادت وسجود میدانی برای مانشان داده میتوانی یا اینکه 
حرفهایت هوایی است؟! ابراهیم)ع( گ ت:ای قوم ما، ما شمارابه 
تمسخر نمیگیرم، برعکس میخواهم شمارایاری نمایم تااازظالاماات 
وضاللت به سوی نور وروشنایی بروید وازگمراهی نجات یاابایاد. 
خدای ما خدای همۀ عالمیان است، آنکه مراهست کرده وآناکاه 
مرابه راه حق هدایت کرده است، آنکه اگرگرسنه شوم برایم طعام 
میدهد، اگرتشنه شوم تشنگی ام رارفع میسازد واگرمریاض شاوم 
ش ایم میدهد، خدایی که حیاتم رابگیرد ودوباره زناده ام ساازد، 
آنکه امید دارم گناهانم راببخشد. پس ای قوم ما ایا اصنام وبتاان 
بی دان راکه نه حرف میزنند، نه دیده میتوانند نه شنیده میتوانناد 
نه به شمایاری رسانده میتوانند نه به خود، چیست کاه باخادایای 
گرفته اید وبیهوده پرستش می نمایید، قسم به آنکه دان اباراهایام 
دردست اوست، روزی ما به حق اصنام و بتان شماخواهام رسایاد 
وبنیادآنهارا برخواهم کشید ! ابراهیم پیامبر دستاهاایاش رابساوی 
آسمان بلندکرد وباتضرع وخشوع فریادی ازدل بارآوردکاه: ای 
پروردگارعالمیان، دانشی اعطافرما واز نیکانم شماار. پاروردگاارا 
مراتوفیق عنایت فرما تا بازآیندگان به نیکویی ام یاادناماایاناد، 

 ) دنباله در ص حۀ شش( 
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 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 سدنی ، آسترالیا                                      نصیراحمد رازی
 از کنگینۀ تصوف

( همیا دوست وباقی حاجاب ازیاا دو 1میان بنده وحق حجاب)
ظاهرمیشود و آن صحّت است ومال آن کس که تا درست اسات 
میگوید خداکو ما نمی دانم ونمی بیانام، هامایاا کاه رناجاش 
پیدامیشود، آغازمیکندکه یا اهلل یااهلل وبه حق هماراز وهاماساخاا 
میگردد، پس دیدی که صحت حجاب اوبود، وحاقّ زیارآن درد 
پنهان بود، وچندانک آدمی را مال ونوا هست، اسباب مرادات مهیا 
میکند وشب وروزبه آن مشغول است، همیا که بی ناوایایاش رو 

 نمود، ن س ضعیف گشت و گرد حق گردد : 
 مستی وتهی دستیت آوردبه ما    ما بنده ی مستی وتهی دستی تو
حق تعالی فرعون را چهارسال عمر وملک وپادشاهی وکاماروایای 
داد، دمله حجاب بود که اورا ازحضرت حق دور میداشت، یاک 
روزش بی مرادی ودرد سرنداد تانبادا که حق را یاادآرد، گا ات 

 توبه مراد خودمشغول می باش وما را یادمکا شبت خوش باد .
 از ملکت سیر شد سلیمان                   و ایوب نگشت از بال سیر

حجاب: دراصطالح، مانع میان عاشق ومعشوق، ونیاز  -1یادداشت:
انطباع صور را در دل گویندکه مانع قبول تجلی حقایق است. مانع 
واسباب پوشیدگی میان فیوضات وتجلّیات حق وانسان، چیزهایای 
است که مخالف باگوهرن س بوده و با وی مشابهات ومانااسابات 

 نداشته باشد. 
نس ی گوید: اصل حجاب چهارچیزاست: دوستی ماال، دوساتای 
داه، تقلیدمادر و پدر ومعصیت. اصل مقامات هم چهاراست: اقوال 
نیک، افعال نیک، اخالق نیک ومعارف.)فرهاناگ اصاطاالحاات 

 عرفانی(
فرمود اینکه میگویند درن س آدمی شرّی هسات کاه در  -فصل 

حیوانات وسباع نیست نه ازآن روست که آدمی ازیشان بدتراست، 
ازآن روست که آن خوی بد وشرّ ن س وشومی هایی کاه درآدم 
است، برحسب گوهر خ ی ست کاه دروسات کاه ایاا اخاالق 
وشومی ها وشرّ حجاب آن گوهرشده است، چندانک گوهرن یاس 
تر وع یم تر و شریف تر حجاب او بیشتر، پس شاومای وشارّ و 
اخالق بد سبب حجاب آن گوهربوده است، ورفاع ایاا حاجاب 
ممکا نشود االّ با مجاهدت بسیار، و مجاهدها به انواع است. اعا ام 
مجاهدات آمیختا است با یارانی که روی به حق آورده اند وازیا 
عالم اعراض کرده اند. هیچ مجاهده ای سخت ترازیا نیسات کاه 
بایاران صالح نشیند که دیدن ایشان گدازش و افنای آن ن س است، 
وازیا است که میگویند چون مارچهل سال آدمی نابایاناد اژدهاا 
شود، یعنی که کسی رانمی بیندکه سبب گادازش شارّ وشاومای 
اوشود، هر داکه ق ل بزرگ نهند دال برآن است کاه آن داای 
چیزن یس وثمیا هست و اینک هردا حجاب بزرگ گوهر باهاتار 
چنانک ماربرسر گنج است تو زشتی مار را مبیا، نا اایاس گاناج 

 راببیا . )فیه مافیه دالل الدیا بلخی(
 سباع= درندگان .

 )ع(سرگذشت حضرت ابراهیم 
پروردگارا ازوارثیا فردوس بریا شمارم، ای خدای باخاشاایاناده 
ومهربان، پدرم رابیامرز گرچه در زمرۀ گمراهان است، ولی برماا 
حق پدری دارد. خدایا درآن روزیکه عالمیان رابساوی قضااوت 
خود حشرمیسازی، مرارسوا نگردانی، آن روزیکه نه مال منا اعات 
رساند نه اوالد، مگرکسی که بیایدبه پیشگاه پروردگارش بااقالاب 
سلیم واندیشۀ فارغ ازک ر! درحالیکه اشک ازچشمان ابراهیم خلیل 
سرازیرمیشد و بدن مبارکش ازدالل ودبروت خداوند)ج( درلرزه 
بود، دبیا مبارکش رابه خاک گذاشت وبه تضرع ونیایاش الاهای 
پرداخت. فرشتگان همه خلیل خدا را ن اره داشتند وصدای آمایاا 
آمیا شان در اقصای سموات وعرش معلی صعود میکرد، رحامات 
وعنایت پروردگار برابراهیم)ع( داری بود. ناالاه هاا وزاریاهاای 
ابراهیم، خداوند ذوالجالل واالکرام را فرحت داده وخاوشاناودی 

 ورضایتش در همه عالم پدیدار بود .
بت پرستان که حرفی به گ تا نداشتند ازنیایش وتضرع اباراهایام
)ع( به خدایش درحیرت افتیده بودند، همه خجل وسرخم باسیاهی 
دردل وشرمساری درسینه پراگنده شدند، درحالیکه اباراهایام)ع( 
هنوز سربه سجود وزبان به ثناوص ت خداوند)ج( داشت وباخاالاق 
خود در راز ونیاز بود.داعیۀ برحق ابراهیم نابای وماناطاب قاوی 
خدادادش بت پرستان رابه عجزآورده بود ودرسراسرباابال کسای 
ازبزرگان وچیزفهمان شهرنبودکه دربرابر استدالل محکم وماناطاق 

 قوی او حرفی داشته باشد.  
سرانجام بزرگان وسرشناسان شهرگردهام آمادناد تااچااره یای 
بسنجندوابراهیم )ع( راخاموش سازند واهاالای شاهاررا ازدودلای 
درپرستش اصنام ماعاباد رهااناماایاناد و یاگااناه چااره راآن 
میدانستندتاابراهیم)ع( درمنطق واستدالل مغلوب سازند و فیاصالاه 
برآن شدکه چون کسی ازشهروندان بابل توان ایستادگی رادربرابر 
منطق واستدالل ابراهیم ندارند، بایست به نزد نمرود پاادشااه کاه 
خودرا خدامی گ ت ودر خرد وبینش نزدمردم خود فاوق هاماه 
دانسته میشد بروندوتقاضای مشادره راباابراهیم)ع( نمایند. )دنبالاه 

 دارد(
 
 

 سان راسسکومشتاق احمدکریم نورى                      
 حرمت فرهنگها وپاسداشت زبانها

 پرسیدیکى که عاشقى چیست؟     گ تم که چوما شوى بدانى!
 پایمال خزان شدیم شدیم ما که زیا بوستان شدیم شدیم   

 مرده خوشبخت وزنده بدبختست  دردیارى که شی  برتختست
عجیب است که در کشور هاى فندمنتلستى به دنیال روزه خور مى 
گردند که دزا اش بدهند و در مألى عام بیشتر ظاهر و هویدا اش 
بسازند و بدون پرسان که چه عذر شرعى دارد مجازاتش مى کنناد 
و ترور شخصیت اش، اما گرسنه یى را و یا هم بى خانه و کاشااناه 
بى را و یا برهنه یى را نه سیر مى سازند و نه سار پانااه بارایاش 
تدارک مى بینند و نه مى پوشانند و نه هم لباسى برایش مى دهنند 
حتى به کسانیکه لباس هاى ژولیده و پاره پاره یى دارند نگااه هاا 
قبل از آنکه به مشکل اساسى او متوده شوند و بپردازند از دا هاى 
دریده دامه او بدن و دسم او را نگاه مى کنند، بعادا گاانادى باا 
ویرایش و پیرایش از خلی ه دوم حضرت عمر رض از خالا ااى 
راشیدیا که گ ته اند : در میان پاره گى لباس یک شخ  ، بعضى 

/ ایاا -ها صرف محل پاره گى هاى آنرا مى بینند ، تا ف رش را 
مقاله در ایا روز هاى نوشته مى شود که از داناگ روسایاه و 
اوکرایا که روسیه آنرا ) عملیات ویژه ( مى نامد هشت و نیم ماه 
سپرى گردیده هر چند تحریم ها بر علیه روسیه در اروپا و ایاالت 
متحده بیشتر وضع شده مى رود ولى والدیمیر پوتیا مى گوید که 
از تحریم شونده کرده تحریم کرده زیادتر آسیب مى بیند ایا در 
حالى أست که هنوز بر دنگ دوازده ساله سوریه ناقاطاه پاایاان 
گذاشته نشده، کشیده گى مرزى بیا تادکستان و قارغایازساتاان 
مودود است و کشور آذاربایحان و ارمنستان که بر سر نواحى قره 
باغى دعوا دارند به حیث یک دشوارى باقى مانده موضوع تایاوان 
که چیا آنرا از خود مى داند و اینکه کشور هاى غربى در زبان ، 
دفاع از حریم تایوان را شعار مى دهند دیده شود که در صاورت 
حمله احتمالى چیا به تایوان سناریو اکران شده اوکرایا تاکارار 
خواهد شد و یا ایا بار ) ناتو بى ها ( پوستیا را چاپاه خاواهاناد 
پوشید و یا ) روى دیگر ( شان را ناتو هایى نشان خواهند داد. ؟ 
کشور هاى هم مرز با افغانستا ن با ودود نشست ها و گ تگو هااى 
امنیت منطقوى بر گزار کردند و مى کنند که یکى هم چندى قبل 
نشست گ تگوى منطقوى که چهارمیا نشست منطاقاوى در بااره 
افغانستان بود که براى دو روز در دوشنبه بر گزار گردیده بود که 
بررسى کردن اوضاع و احوال کشور ها و تهدید ها و چالش ها از 
خاک افغانستان به کشور هاى منطقه ، در آن نشاسات دو روزه 
مشاوران و دبیران شوراى امنیت ملى از کشور هاى روسیه چایاا 
هند ایران و همیا طور از چهار کشور آسیاى میانه گردهمایاى را 
تشکیل داده بودند خاور خبرگزارى رسمى دولتى تادکستان هم از 
آن م صل یاد نموده أست. که نگرانى هاى امنیتى باراى کشاور 
هاى منطقه رو به حاد شدن مى رود و باید بحث هاى ما اصال در 
ایا باره انجام شود شایان یاد آوریست که نشست گ تگو امانایات 

خورشیدى به ایا سو صورت ماى گایارد  1017منطقوى از سال 
نشست هاى سال اول و دوم بعد از بدو تاسیس در تهران انجام شاد 

 1311و نشست سوم هم به میزبانى کشور هند در ماه نوامبر ساال 
ترسایى بر گزار گردیده بود و اخیرا هم در بایاسات و دومایاا 
گردهمایى نشست اعضاى شانگهاى کاه در سامارقاناد کشاور 
ازبیکستان بر گزار شد , که به نکات مهم و نقاط ن ر اکثر شان در 
ایا مقال و مجال بیشتر خواهم پرداخت، اما متأ س انه افغانستان در 
زمان ایا دو ادالس در رقابت نتوانست کاه عضاویات شاوراى 
حقوق بشر را بدست آورد، تا صداى ، بى صدا یى ها را بلند ناگاه 
داشته باشد، البته افغانستان با لنگش مدیریت دپلماسى سالهاست که 
نتوانسته فرصت هاى بدست آمده را است اده کند و فرصات هااى 
زیادى را هم از دست داده، و نتوانسته که در بسا کار ها و عارصاه 
ها وظایف خانگى اش را هم به شکل درست انجام دهد ، تا فرصت 
اقناع دامعه دهانى را مرفوع سازد و به ایا ترتیب بار هاا باا باا 
بست ها مواده بوده و شده، رقابت براى چهار کرسى میان کشاور 
هاى آسیا پس یک، که عبارت از کوریاى دنوبى ، بنگله دیاس ، 
افغانستان، مالدیوى ، و یتنام، و قرغزستان ، و وینزویال باود کاه 
افغانستان و وینزویال موفق نشدند. شوراى حقوق بشر که مقر آن 

کشور عضو یت  107در ژنیو مرکز سویس است و در حال حاضر 
کشور هااى  17حقوق بشر سازمان ملل متحد را دارد و در حدود 

دیگر هم خواهان عضویت شوراى مذکور را خاواساتاه اناد . و 
بسیارى از کشور هاى شامل چنبره دهانى ملل متحد که در ناقاشاه 
هستى ودود دارند و در ایا راستا کار ها ى محوله شاان را هام 
نیکو انجام داده اند. رإى گیرى هم براى ایا شورا هم سرى انجاام 

بود . و کشور هاا  1317الى  1310مى شود، که ایا براى سالهاى 
باید روز تا روز از واال تریا و باال تریا و بزرگتریا معیار ها خود 
شان را بر خوردار سازند و با اعالمیه دهانى حقوق بشر کار هااى 

میزان، در  11اکتوبر و مصادف به  11شان را وفق بدهند که روز 
 اثر بى برنامه گى ها و بى ن امى ها و اینکه کرسى افغانستان هم 

در ملل متحد ملتوى باقى مانده ، و حکومت فعلى هام از ساوى 
دامعه دهانى به رسمیت. شناخته نشده ، لذا در ایا رقابت که تحت 
نام. رقابت دشوار و ن س گیر مسما شده ، در عدم یک ن ام قاابال 
قبول و رسمى از ایا عضویت در شوراى ملل متحد محاروم شاد. 
اگر حکومت ها در برابر حقوق بشر و قانون و عدالت داواب ده 
نباشند، باعث هر بیشتر نقض حقوق بشر مى شود، چون رژیم هاى 
دیکتاتور و غاصب خوش تر مى شوند که دیگر نهادى نیست کاه 
بر مسایل حقوق بشر ن ارت کند و باعث نقد ناقصیا حقوق بشار 
شود ، لذا میدان را زیادتر شغالى مى بینند و نموناه هااى ناقاض 
حقوق بشر همیا حاال بر سر اهل تشیع ، و همیا طور در والیات 
پنجشیر، که خود آقاى ریچارد بنت نماینده مخصوص حقوق بشار 
یونیما ، در س ر اخیر ش در پنجشیر، و باز دیدش از بسا نقاط آنجا 
بیان داشت، و وضاحت نمود، و تازه هم براى بار چندم به ماقاباره 
قهرمان ملى باز هم بد اندیشان و اوباشان هتک حرمت نموده اند و 
به آرامگاه شان أسیب رسانده اند، که ایا کار خود به خود ناقاض 
آشکار حقوق بشر و تخطى از همه حرمت ها در مقابل زنده هاا و 
مرده ها است. به راستى زندگى در دایى که یک مشت ناادان و 
لجوج دور و برت باشد ، سخت است، اما و ولاى زناده گاى در 
دایى که قدرت در دست همان نادانان باشد. دشوار و مشکل چاه، 
که وحشتناک است. مثلیکه. ریس الوزرا طالبان مى گوید دیزیکه 
به میل ما نباشد مطلق حرام است. و یا هم مال حنا اى وزیار امار 
المعروف شان ، علم حرام است. هنرى فورد مى گوید فرقى نماى 
کند که ه ت ساله باشى و یا بیست ساله و یا ه تاد و یاا هشاتااد 
ساله، هرکس آموختا را متوقف کند، پیر خواهد شاد هارکاس 
پیوسته بیآموزد ، دوان خواهد ماند ، مهم تریا چیز در زنادگاى 

 آموختا و دوان نگه داشتا ذها است .
ایا در حالى أست که در افغانستان حکومتى بر سر کار أست کاه 
فراگیرى علم را حرام مى داند. و حتى در لست امتاحاان دهاناده 
کانکور امسال ، نام دختران پیش تاز و ممتاز را حذف نموده اند. و 
تودیه مى دارند که غرب مى خواهد خواهران ماا را باى پارده 
بسازند. ایا در حالى أست که تازه یونسیف با کمک بریتانیا دوره 

ماهه نانوایى براى دختران محروم از درس را تادارک  1آموزشى 
دیده اندو چند نهاد گویا کمک هاى نقدى دارند، ماى خاواهاناد 
ماهى بدهند ، اما ماهى گیرى را یاد ندهند ، ایا ها در ایا عصر و 
زمان عوض اهرام فشار بر باالى طالبان به خاطر درس و تحصیل ، 
دل شان خوش که ) خبازى ( دارند یاد مى دهند، و طاالاباان هام 
خوش که خواهران شان در فراگیرى خبازى بى پرده نمى شوناد، 
ایا در حالى أست که قیمت ها به طور سر سام آور بااال اسات و 

 نرخ آرد هر روز بلند رفته مى رود.
از سوى هم وزارت کار و امور احتماعى طالبان اخبار نماوده کاه 
پنج هزار کار گر و پانزده هزار چوپان براى کار و آماوزش باه 
خارج فرستاده مى شود، ایا در حالى أست که همیا تاازه اعاالم 

اتباع افغانستان در زندان هاى پاکستان  1133گردید که در حدود 
بدون فیصله دوسیه. نسبتى شان بسر مى برند حتى کسانیکه کارت 
مهادرت و یا ) شناختى کارت ( را هم بدست دارند افغانستاان در 
سال دارى به خاطر تغیرات اقلیمى دو میلیارد دالار زیاان کارده 

مصر تغیرات ژرف و شاگارف  -است. همیا ادالس شرم الشی  
ناشى از مسایل اقلیمى را پر چالش و مملو از دشوارى خواند، و به 
کار مشترک و ت اهم و علم تاکید نمود. ایا در حالى أسات کاه 
دارایى هاى خاردى افغانستان منجمد و دسترسى آن کشور و ایاا 
دولت ، به بانک هاى بیا المللى مسدود شده، که با توده به تکاناه 
هاى ارز و ارزش ، و ایا محدویت ها بحران ) نقد دیند گى ( را 
در پى داشته ، و منجر به کاهش شدید ارزش پول ملى افغاانساتاان 
شده ، که بحران هاى أست که انبار شده و بدون تعاطى افکار روى 

 میز قرار دارد.
امروز بکبار دیگر موضوع پاییا آوردن لوحه ها، و تغیر آن از سه 
زبانه که معموال به درى و پشتو. و انگلیسى مى بود، به تک زبااناه 
که پشتو باشد ، عوض مى گردد. وقتى لوحه دانشاکاده زباان و 
ادبیات، تنها د ژبو او ادبیاتو پوهنزى ، تابادیال گاردد و باراى 
دیپارتمنت. زبان و ادبیات درى ، درج گردد، که د فارساى درى. 
دیپارتمنت. دیده مى شود که هر کجاى کار ، در ایا دولت ء بار 
سر اقتدار مى لنگد. در همیا تازگى ها. بیست و نهم ماه مایازان ، 
روز زبان ازبیکى بود که یاد آورى و تبجیل نگردید، که با است اده 
از فرضت گرامیداشت ایا روز را به همه ترکتباران عزیز کشور و 
دهان صمیمانه تبریک مى گویم زبان وسیله افهام و ت هیام اسات، 
هکذا باز گو کننده تنوع زبانها، و فرهنگها و زمینه ساز گا اتاگاو 

 تمدنها را مرفوع مى سازد. 
بعضى ها زبان را به ماشیا خیاطى. تشبیه مى نمایند، که باریاده ء 
تکه ها را با هم بخیه نموده و لباس رنگارنگ افهام و ت هیم و تنوع 
فرنگها را مى سازد، اما نوعیت سیاست هاى کنونى و پاهاا شادن 
نادانى بر دانایى همه موضوعات را دگر گون. و متغیر مى سازد، با 
یک دلیل مى توان چهل عالم را مى توان قانع ساخنا، اما به چاهال 
دلیل نمى شود یک داهل و نادان تاریک اندیش را قانع ساخت. / 

 )ادامه دارد(
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دستجوکرد. اززمان احمد شاه ابدالی به بعد یاک عاده زیااد از 
دبیران و آموزگاران از دغرافیای ایران کنونی به دربار های درانی 
ها دعوت شدند، چون افغان/پشتون ها قوم بیسواد هم در عارصاه 
اداری و هم مدیریت همچو طالبان کنونی بودند. اگر زبان فارسای 
از پشتونتباران دانش آموخته گرفته شود، با زبان قومی به گذشتاه 
خیلی دور از ن ر زمانی پرتاب می شوند. بخش بزرگ از باسوادان 
فارسی تبار وارداتی مردمان مزدبگیر و مطایاع درباار باودناد و 
نتوانستند چهره های سرشناس فارسی زبانان خاودی را پارورش 
دهند. نه تنها مقاومتگران در بیا آنهاا وداود ناداشات، بالاکاه 
وفادارتریا سربازان ومدح سرایان دررکاب شاهان شدند. ازمایاان 
دبیران مطیع کسی بیرون نشد تا رهرو بونصرمشکان و یافردوسای 

 شود!
در سوی دیگر در دامان نسل های دبیران، افغانهای درباری 
زبان فارسی آموختند و با ادبیات فارسی درهم آمیختند. شاعران و 
نویسندگان فارسی از میان آنها زاده شد، که برای فارسی زبااناان 

پذیرفته شدند. استبداد هم هویت  »خودی«اصیل به حیث همزبان 
می زاید و هم هویت میزداید! هویت زدایی همان بوده که ازن ار 

های مطیع مبدل ساختند! وقاتای شاباه  »گله«فکری انسانها رابه 
توسا  پشاتاون تابااران  »ترکان دوان«ن ریه ناسیونالیسم شبیه 

فارسی نویس به مثل محمود طرزی به کابل وارد ساخته شد، بیشتر 
فارسی زبانان باسواد آن را به راحتی پذیرفتند، چون آنهاباه قاول 

 برای کار روی هویت خویش نداشتند. »فکر سلیم«گرامشی 
از زمان امیرحبیب اهلل، بردگی فرهنگی و آسیمیالاسایاون 

به برنامه بزرگ با هدف اصالای  1103قومی آغاز شد که در دهه 
هویت زدایی اقوام غیر افغان/ پشتون مبدل گردید تا امروز اداماه 
دارد.گام نخست برای رهایی باید تکرار کرد : زدودن سایاطاره 
فرهنگی ا ایدیولوژیکی حاکم پشتونی تنها از طریق برگشات باه 

آن »هاژماونایاک«هویت زبانی و فرهنگی فارسی و ایجاد ن اری
 میسر است.

مطابق آنتونیو گرامشی ، نیل به هژمونی فرهنگی در دو 
قاابال »مااناوری«]سنگری[ و داناگ  »دنگ موضعی«م هوم 

توضیح است. اگر ساده تر توضیح کنم، مبارزه موضعی یا سنگری 
یعنی مبارزه فکری روشنگرانهِ فرهنگی نیروهای آگاه فارسی زبان 
باید بر ضد فرهنگ حاکم افغانی باشد که شامل ارزش های هویتی 
فارسی یعنی: رنگارنگی قومی زیر یک چتر زبان فارسی، عادات و 
سنت های مثبت تا خوراک، پوشاک و موسیقی مشترک را در بار 
می گیرد که نسبت به فرهنگ پشتونتباران مت اوت اسات. چاناد 
ت اوت عمده را می توان درمودودیت فارهاناگ تاالاوراناس و 
همدگر فهمی در میان فارسی زبانان یافت که با فرهنگ خشونت و 
زورگویی قبیله ای در تضاد است؛ و یا ارزش اخالقی دوستای در 
برابر ن رت و انتقام پلورالیسم در برابر استباداد و ده هاا ارزش 
اخالقی و فرهنگی دیگر که نمی توان آنها را دریا متاا لایاسات 

 کرد.
ایا ارزش های ریشه در دل تاریا  دارناد و باا تامادن 
باختری یا باکترایا گره می خورند. در درون ارزش های فرهنگای 
و تمدنی فارس شرقی هم پدیده دموکراسی را می توان پیگایاری 
کرد ] مدنیت یونانو باختری[، هم تالورانس و همدگر فاهامای را 
] اوستایی[، هم عدم خشونت را ]بودایی[ و هم عارفاانای ]اساالم 
فارسی[ ا اینها وثیقه های اند برای کاوتااه شادن راه باه ساوی 

 مدنیزاسیون!
هر تحولی نیازمند تدارک فرهنگی است! فعالایات هاای 
روشن کران و آموزش یافتگان آگاه ما به ویژه از میان نسل آگااه 
دوان ]چه دینی یا غیر دینی[ دارای نقش محوری در شاکالادهای 
باورهای هژمونیک فارسی و باردن آن باه ساوی ماردم دارد. 
روشن کران آگاه ما باید مسایل مهم تاریخی و ارزش های فرهنگی 
خویش را به زبان ساده و روزمره به مردم ارشاد نمایند و دغرافیای 

 اتنیکی ا زبانی خویش را به گونه روشا تعریف کنند .
نیاز است تا توده های مردم افسون زدایی شوند و ب همنند 
که آنها افغان نیستند، بلکه اقوام فارس شرقی اند با تاری  بازرگ 
برخاسته از دل تمدن بزرگ باختر یا باکتریا. ایا فرهنگ و پسانها 
زبان آن بزرگتریا زبان تمدنی در دهان اسالم بوده می باشد. بایاد 

نشان دادن باه خاواسات قاوم  «رضایت»فرهنگ تا در دادن و 
حاکم راازذها مردم پاک کرد و فرهنگ قومی و زبانی فاارسای 
رابحیث ابزار باشکوه معنوی و هویتی داگزیا آن کارد. در هام 
شکستاندن هژمونی حاکم صرف با ایجادن ریه هژمونیک فاارسای 
بحیث پیش شرط اصلی برای تولید آگاهی تارسیادن باه رهاایای 
مکمل ممکا است و بس . ایا ن ریه از درون تمام اقوام فاارسای 

 زبان با تعلقیت های مختلف مذهبی، دنسیتی،سنی می گذرد .
وظی ه و رسالت مهم باید تاسیس یاک ائاتاالف بازرگ 
فارسی زبانان برای آینده باشد. در ت اوت با قدرت حااکام تاک 

 قومی که پیوسته کوشیده سلطه اش را از طریق کنترل ادبار و 

 نکاتی در بارۀ هژمونی فرهتگی فارسی
اسنادی یافت که دایگاهی تاریخی و پرنقشی برای قوم 
افغان/ پشتون قایل شود. از همیا رو حاکمان و ایدیولوگ ها 
کوشیده اند عقده دیرینه حقارت شانرا دردعلها حل کنند. الزم 
است تا اقوام فارسی زبان از یوغ اسارت سیاسی، فرهنگی و در 
کل ایدیولوژیک افغانس / پشتونی رها ساخته شوند.گام نخست 
عبارت از رهایی فکری آموزش یافتگان فارسی زبان از دعلیات 
مبتذل تاریخی است. برگشت به ارزش های فرهنگی ا تاریخی 
فارسی به گونه مستقیم زمینه ساز ایجاد هویت مستقل خویش می 
گردد، که در دراز مدت راه را برای بالندگی اقتصادی، ادتماعی، 

 فرهنگی و ایجاد حوزه بزرگ سیاسی فراهم می سازد.
از من ر رواب  ادتماعی، هژمونی فرهنگی را می توان 
یک پراکسیس فکری مستمر و یک ن ام ارزشی یکپارچه نامید، 
که باید زیر مجموعه ها و نگرش های مختلف فکری ا عقیدتی را 
زیر یک چتر زبان و فرهنگ فارسی در درون خود در آورد. همه 
اقوام فارسی زبان به لحاظ مشترکات زبانی و ارزشی با وصف 
ت اوت های قومی، مذهبی، دغرافیایی و حتا دیدگاه های مختلف 
سیاسی زیر یک مجموعه ی بزرگ می توانند در همزیستی 
مسالمت آمیز باهم زندگی کنند ا حتا سایر اقوام غیرفارسی نیز می 
توانند زیر ایا چتر بزرگ مکان آرام و بدون تبعیض برایشان پیدا 

 کنند.
ت اوت سلیقه ای یا حتا عقیدتی نباید مانع ایجاد اهداف 
مشترک یعنی اتحاد اقوام فارسی زبان به حیث یک قوم بزرگ 
شود. البته رفتا به ایا راه دشوار گذار است، چون موانع هم در 
درون و هم در برون قوم مشترک ودود دارد. ساختا یک برنامه 
دامع می تواند تمام نقاط ضعف و خال های شناخته شده را پر 
کند. باید تجارب صد ساله پشتون ها برای ایجاد بسیج در میان 
اقوام پراگنده و همیشه دشما همدیگر را علیه خودشان به کار 

 برد.
علت بقاء حاکمیت پشتونها: استمرار حاکمیت پشتونی 

سال اخیر 133نتیجه سیطره هنجاری وایدیولوژیک آن بویژه در
بوده است. سیطره و سلطه فرآیندی است که در آن طبقه حاکم، 
دامعه را به شیوه ی ارزش های فکری خاص خودش هدایت و 
کنترل می کند. ن ام های دودمانی افغانی/پشتونی و حتا پس از 
سقوط دودمان محمدزایی ها، شگرد ها، اخالق و فکر حاکم را 
بدون کمتریا دستکاری ح   و ادامه داده اند. از عامی تا خواص 
پشتونتباران بدون استثنا باالی ح   قدرت و سیطره قومی شان 
باالی سایر اقوام، ادماع و وفاق کامل درون گروهی یا درون 
قومی داشته و خالف آن را حتا نمی خواهند در خواب هم ببینند ا 
نجیب اهلل قدرت را به هم قومی هایش رها کرد و در پایان هم در 
فکر همکاری با طالبان کشته شد. حامد کرزی خواست قدرت را 
تنها به همتبارش بدهدکه دز اشرف غنی باخته در انتخابات کس 
 دیگری نبود.
غنی هم فرار کرد  تا قدرت به دز از طالبان به دست اقوام دیگر 

 نه افتد.
مطابق نمونه های زیاد تاریخی بار ها دیده شده که حتا اگر 
ساختار قدرت یکپارچه هم نبوده ولی برای ح   آن، نوع ادماع 
مطلق میان پشتونتباران ا حتا آنهای که با زبان و فرهنگ فارسی 

 پرورش یافته اند ا ودود دارد.
سایرگروههای تحت سلطه وستم حاکمیتهای پشتونتبارخیلی 

پذیرفته اند که نقش دوم یا سوم داشته و کوشیده  »گله وار«هم 
اند وفاداری شان را به آرمان ها وارزش های قبیله ای زیرنام 

ح   افغانستان به حیث دغرافیای واحدح    »افغانیت«،  »افغان«
 کنند.

چرا یک نخبه غیرپشتون فراتر از افغانیت نرفته است ؟ 
برای ما سالها یک پرسش محوری ودودداشته که چراباودود 
اکثریت بودن و نیز شرای  مساعد درمقطعهای مختلف تاریخی، 
بازهم فارسی زبانان نتوانستندادعای فرداول بودن در قدرت 
رابکنند و برای آن یک طرح یا یک فکر بکر ارایه نمایند. چنانچه 
موضوع حق تعییا سرنوشت نیز هیچگاه برای نخبگان اقوام فارسی 
دغدغه نبوده است. ایا وضعیت تااکنون حتا در درون مقاومت نیز 

 ودود دارد.
پاس  به ایا پرسش دشوار نیست. استبداد قومی روح 
مبارزه طلبی در مسیر بازیافت هویت خودی و استقاللیت را در 
درون اقوام غیر پشتون نابوده ساخته است.اکثریت مطلق نخبه های 
غیرپشتون بویژه فارسی زبانان تادیک وهزاره به شدت 
کان رمیستهای مصلحتجو ومعامله گران تسلیم طلب بوده اند، که نه 
تنها درأت اقدامی را نداشتند، بلکه خیلی می ترسیدند تا برچسپ 
ضد پشتونی نخورند. در عدم درک از م هوم کلیدی هژمونی 

 فرهنگی فارسی نه ته است!
اگر اقوام فارسی زبان فهم و درک درست از هژمونی 
فرهنگی و تاریخی شان می داشتند؛ اگر به هویت تمدنی و زبانی 
شان به حیث اقوام با پیشینه بزرگ تاریخی آگاهانه پی می بردند، 
آنگاه هم دارای حاف ه تاریخی می بودند، هم عقب پشتونتباران 

 خودرامی داشتند . »ما«اقتدا نمیکردندوهم

زور تأمیا کند، هژمونی فرهنگی باید راه ادماع و وفاق برای 
فارسی سازکار درست مبارزه است. ایا گ تمان باید در یک 
فرایند دوامدار دیالوگ و بحث و ت سیر ها شکل گیرد تا ادماعی 
بر سر معانی و م اهیم مشترک مطابق اصل ات اق ن ر به ودود 

 آید.
بذر تخم هژمونی فرهنگی فارسی و تبلیغ هویت فارسی به 
حیث هویت مستقل تاریخی، فرهنگی و زبانی اکثریت اقوام در 
دغرافیای ساخته شده استعماری به گونه یی طبیعی فکر مقاومت را 
تقویت می کند؛ مرکز قدرت و استیالگری افغانها را به چالش 

کشد و باآلخره ابزاری مختلف مدرن سیاسی را برای مقاومت  می
به ودود میآورد. بدون شک گسترش طرح ن ری هژمونی 
فرهنگی فارسی بدون یک نهاد هدفمند سیاسی ناممکا است! ایا 
نهاد می تواند یک حزب سیاسی باشد و یا هم فرا حزبی به عنوان 
چتری که در برگیرنده ساختار های مختلف برای یک هدف روشا 
وبزرگ یعنی آگاهی دهی و آگاه سازی مردم از هویت اصلی 
شان.رهایی و رستگاری فارسی زبانان به دست خودشان است ! 
بدون هویت سازی قومی قوم مدرن نمی شویم! کوشش حاکمان 
پشتونتبارچنان بوده تااقوام فارسی زبان را به گروههای گویا 
کوچک ومحلی تقسیم کنند تاهویت اصلی شان پاک شده ودرون 
قوم افغان/ پشتون حل شوند ]مثل گجراتی ها یابخش از پشه ای 

 ها[.
الزم است به پاشنه آشیل افغانیت تیر بزنیم و هویت 
بزرگ و با شکوه مان را دوباره برگردانیم ا هرگونه درنگ و دبا 

 یک معنا دارد ا تداوم اسارت و بردگی ! /
 محاکمۀ حضرت مجددی

پرسیدم گ ت دریا سه روز باوکیل صاحب محمد ولی 
خان رادع به رهایی ما مذاکره کرده اندوامروزهم وکیل صاحب 
دواب داده اندکه )اعلیحضرت میخواهدحضرتصاحب را ازحبس 
رهاکنند ولی الزم است که حضرتصاحب یک عریضه بحضور 
پادشاه بنویسدوطلب ع وکند.( بعد سردارصاحب ادامه دادندکه 
حاالآمده اند تاما عریضه رانوشته کنم واوشان آنراتوس  وکیل 
صاحب بحضوراعلیحضرت برساند. گ تم سردارصاحب ما چه 
گناه کرده ام که طالب ع وشوم؟ چهارماه قبل بحضوراعلیحضرت 
عرض کردم که رفتارحکومت مخالف شریعت وعادات و رسوم 
مردم است ودولت باید سیاست خودراتغییردهد. اعلیحضرت هم به 
خاطر همیا مراحبس نمودند و موالناعبدالرحما صاحب راباپسرو 
داماد شان ومالعبدالقادرشهید کردند، امروز هم نتایج وخیم ایا 
سیاست خودرا بچشم مشاهده میکنند. ما هرگزاظهارتوبه وندامت 
نمیکنم. سردارصاحب باعصبانیت دواب دادند : فرزندم ایا کالم 
شما ازعاقبت اندیشی دوراست، شماهنوزدوان هستیدوامیدها 
دارید وگذشته ازآن هیچ عیب نیست که یکن ر رعیت 
ازحضورپادشاه طلب ع ونمایدچون منزلۀ پادشاه مانند پدراست 
واوالد همیشه بخدمت گذاری پدر بایدحاضرباشد، شما باید 
حتماًتوبه نامه بنویسید. گ تم سردارصاحب امروزشمابرای ما به 
مثابۀ پدر هستید وما امرشما رااطاعت میکنم ولی اطاعت از 
اوامروالدیا وقتی وادب است که مخالف اوامر اهلل)ج( 
وضدتعلیات شریعت حضرت محمد)ص( نباشد )الطاعه لمخلوق 
فی معصیت اهلل( لذا ما هرگز از اعلیحضرت طلب ع ونخواهم 

 کرد وازدناب شما استدعامیکنم تامرا ازیا تکلیف معاف نمایید.
سردارصاحب گ تندما برای محمدولی خان چه دواب 
بگویم. گ تم برایشان بگوییدکه محمدصادق میگویدکه ما 
ازگ تارسه ماه قبل خودبرای اعلیحضرت که درمجلس عسکری 
اوضاع وعواقب سیاست دولت راهشدار داده بودم پشیمان نیستم. 
سردارصاحب باناامیدی پرسید پس هیچ مکتوبی نمی نویسید؟ 
گ تم اگرقرارباشد کسی دیگری متا مکتوب رابرایم تحمیل کند 
ومرا وادار کندکه آنرا امضاکنم، ما اینکار رانمیکنم، اما 
اگرمرابگذاریدکه آنچه راکه میخواهم بنویسم مکتوب رامینویسم. 
سردارصاحب گ ت بسیارخوب است هر طوریکه میخواهید 
بنویسید. بعد قلم وکاغذ راآماده کردند وما ایا عبارات رابتاری  
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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 

 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.  

 

به خریدوفروش اسناد قرضۀ دولتی، مرام خودراکاه عاباارت از 
تغییردادن فیصدی ربح باشد، حاصل مینماید. مثالاگرمرام ازماهاار 
کردن ان السیون باشد، بانک مرکزی اعالم میداردکه اقتصااد در 
معرض خطران السیون قراردارد. ایاا ناوع اعاالمایاه باه ماردم 
میرساندکه بانک مرکزی درن ردارد تافیصدی رباح)دساکاونات( 
راباالببرد. کسانی که اسنادقرضۀ دولتی دراختیاردارند باه هاراس 
می افتندکه بلندرفتا فیصدی ربح باعث تنازیال قایامات اسانااد 
دردست داشتۀ شان شده وایشان را خساره مندمیسازد، لذا آنهاعجله 
کرده به ارادۀ خود به فروش اسنادقرضۀ دست داشته پیش ازپیاش 
اقدام میکنندکه ایا عمل خودبخود مودب تنزیل قیامات اسانااد 
وبلندرفتا فیصدی ربح وباعث دلوگیری ازپیشرفت ان االاسایاون 

 میگردد. / )دنباله دارد(

 درنگی بر پیوند اسالم و سیاست
و »اند، مانند:  آنان به آیات دیگری نیز گاه استدالل کرده

و کتااب را بار تاو »یعنی:  «نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئ
( آنان 61)سوره نحل،  «مثابه روشنگر همه چیز. ایم به فرود آورده

گای  اند که هر بخش از امور زناده از ایا آیه چنیا برداشت کرده
اش نمانده اسات.  باره در قرآن مورد تبییا قرار گرفته و ابهامی در

رسند که کامل بودن دیا، به معنای پرداختا  از آن به ایا نتیجه می
ها است.  گی به شمول سیاست، اقتصاد و مانند ایا به هر قضیه زنده

کنند که ارداع دادن قضایای عرصه عمومی به عقل  آنان گمان می
گیری در ایا عرصه را به قارارداد اداتامااعای،  متعارف و تصمیم

ها وانهادن، به معنای ناق  شاماردن  عرف، سیره عقال و مانند ایا
 دیا است.

شان،  استدالل ایا گروه به آیات قرآنی برای اثبات دیدگاه
گوید قرآن را روشنگر هاماه  ای که می استداللی سست است. آیه

صورت مطلق نایاسات،  به »همه چیز«چیز قرار دادیم، مراد از آن 
توان دانست که مراد از آن همه چیازی اسات  گی می ساده بلکه به

 که به دیا مرتب  است. 
ای دیاگار از قارآن آماده و  در آیاه»همه چیز«تعبیر 

صاورت ماطالاق  وضوح معلوم است که مراد از آن همه چیز باه به
ریح فیها عذاب ألیم تدمر کل شیئ بأمر «گوید:  نیست. آن آیه می

بادی را بر آنان فرستادیم که دارای عذابی دردنااک «یعنی:  »ربها
 »کارد را به فرمان پروردگاارش ویاران مای »همه چیز«بود و 

اند کاه ماراد از ویاران  ( م سران گ ته17و  10)سوره احقاف، 
چه در دهان ودود داشت باا آن  کردن همه چیز، ایا نبود که هر

شد، چون در ایا صورت باید زمیا و آسمان و هاماه  باد نابود می 
شد. استدالل به آیه اکمال دیا نیز بارای آن  کاینات هم نابود می

رساند، و  دیدگاه درست نیست، زیرا سیاق آیه چنان چیزی را نمی
توانید ببینید که پس و پیش آن دمله سخاا  با دقت در متا آیه می

های حرام و حالل دارد،  از موضوعی ساده و دزئی، یعنی گوشت
 گی. ای شامل تمام مسایل خرد و درشت زنده نامه نه سخا از ن ام

اما اگر ایا مالح ات بگذریم و بپذیریم که سخا از کامل 
بودن دیا در میان است، باید من ور از کامل بودن دیا را درسات 

دا است. سخا از کاامال باودن  ب همیم؛ زیرا منشأ لغزش در همیا
دیا مانند سخا از کامل بودن هر دانش یا دستگاه م هومای اسات 

شود. وقتی سخا از کامل باودن  که برای هدف خاصی طراحی می
گوییم، مراد ما کمال آن شیئ از حیث خاصی اسات  یک شیئ می

که آن شیئ برای آن ساخته شده است. برای نمونه، فرض کانایاد 
که دستگاهی برای نشان دادن زمان شب وروزساختاه شاده باناام 

کندکه ایا ساعت یک ساعت کاامال  اش ادعا می  ساعت وسازنده
نق  است، یعنی هدفی را که از ساختا آن در نا ار اسات،  وبی
دهد. طبعاً مراد از کاامال باودن  صورت تمام و کمال انجام می به

ساعت ایا نیست که هم دما رانشان مایادهادوهام فشاارخاون را 
نما است اده میشود وهم به کار امواج  مشخ  میکندوهم بجای قطب

آید. قصه کامل بودن دیا نیزازهمیا قابایال اسات.  مغناطیسی می
وقتی آیه قرآن میگوید که اسالم کامل است، یعنی بحایاث دیاا 
کامل است، ودیا شامل امور مشخصی درزمینه عقایاده، اخاالق، 
احکام وعبادات است، نه راهکاری برای تجارت وزراعت وطبابات 
وسیاست وصناعت وهرچیزیکه در زندگی ودود دارد. نباید کامل 
بودن دیا به ایا معنا فهمیده شود که چون دیا کامل است، پاس 
بایدرهنمودهای کافی هم برای طبابت داشتاه بااشاد، هام بارای 

شناسی، هم علوم فضایی، هم ریاضیات، هم  مهندسی، هم برای زمیا
هاایای کاه  شناسی، هم سایر علوم و رشاتاه شناسی، هم معدن زبان
 ها نیاز دارند./ )دنباله دارد( انسان

 محاکمۀ حضرت مجددی
 پیشانی ع و ترا پرچیا نسازد درم ما

 آیینه کی برهم خورد ازگردش تمثال ها
اعلیحضرتا! ما گاهی بدخواه حکومت وملت اسالم نبوده 
ونیستم وهیچگاه عملی که مخالف اسالم وبه ضررحکومت بااشاد 
ازما صادر نشده ودرآینده هم صادرنخواهد شد، لذا خود رامجرم 
نمیدانم. اما درحقوق اهلل حسب مقاتاضایاات انساانایات خایالای 
فروگذاریها ازما صادرشده وبحضوراوتعالی که غا اور وغا اار 

 است، طلب ع و و مغ رت را همواره نموده و می نمایم . 
 امضا، صادق محمدالمجددی

مکتوب رابه سردارصاحب دادم، اوشان باعادازماطاالاعاۀ 
مکتوب گ تندکه ایا خ  طلب ع و نه بلکه اناتاقااد از اعاماال 
حکومت را انتقادمیکند وفایدۀ ندارد. گ تم شما ازطرف ولایاخاان 
بعنوان خبررسان آمده وپیامش رابما رسانیدید، خوب منهم آنچاه 
راکه ب کرم رسید نوشتم وبشما میدهم که به وکیل صاحب بدهیاد 
تاحضورپادشاه تقدیم کند ویک کلمه اضافه تراز آنچه نوشتم نمی 

 نویسم.
باید بگویم که دلیل نباشاتاا ماکاتاوبام بصاورتای کاه 
تحریرکردم ایا بودکه نه تنها قبال سه بارحقایق رابرای پادشاه بیان 
کرده بودم واوشان را ازخطرانقالب آگاهی داده بودم، بلکه نامای 
خواستم چیزی بنویسم که امان اهلل خان ازآن به حیث سندعلیه ماا 
است اده کند ودرهرگوشه وکنارمملکت پخش نمایدومرا نزدمالات 
شخ  نادم وپشیمان ازقیام علیه دولات دالاوه دهاد. باعادازآن 
مرابعنوان کسیکه به ملت ودولت خیانت کرده وحاالبازباان خاود 
اعتراف کرده، بقتل رساند. ما ازخداوندبی نیازسپاساگازارم کاه 
مرارهیا احسان بندگان خودنساخت ودرهمه احوال توفیق کرامت 
فرمودتا دست عجز رابجز بدرگاه اوتعالی به بارگاه دیگاری دراز 

 نکنم . 
دنگ داری است وانقالبیون مواضع مهم راتصرف کارده 
وارگ راگلوله باران میکند. امان اهلل خان  وزرا ازاوضاع ناامیدشده 
وراهی برای حل میجویند. عساکری که ازطرف دولت فارساتااده 
میشود دنگ نمی کنند وداسوس ها شرای  حاکاومات واهاالای 

 شهررا همواره به شورشیها خبرمیدهند.
حدودعصر برای وضو ازاطاق بیرون رفتم ودرباازگشات 
دیدم که بازهم سردار صاحب عثمان خان همراه باقالاعاه بایاگای 
واحمددان خان دراطاقم منت رم هستند. سردارصاب باخوشحاالای 
گ تندکه اعلیحضرت حکم رهایی ما ودیگر رفقاا را داده اناد. 
بعدهمان آهنگری که با گریه دست وپاهایم رابسته بود، باشادمانای 
زنجیرهارا شکستاند. سردارصاحب پیشانیم رابوسیده گ ت خانواده 
و دوستان منت رهستندوباید زودتربخانه برویم. بادوستان ماحاباس 
خدا حاف ی کردم وگ تم انشاءاهلل شماهم که هیچ گناهای ناکارده 
ایددز اینکه با مرحوم موالنا قرابت داشتید به زودی آزاد خواهید 
شد. سردارصاحب گ تندکه پادشاه حکم آزادی همه راصادرکرده 

 است.
همینکه از دروازۀ ارگ بیارون شادیام تاعادادکاثایاری 
ازدوستان ومخلصیا راکه منت ر رهایی ما باودناد دیادم، هاماه 
بااحترام ومحبت فوق العاده ازما استقبال کردند وباوساه باارانام 
نمودند. سردارصاحب باعجله گ تند سوارگادی شویم چون هاماه 
درخانه منت رهستند. گ تم بگذاریدچند دقیقه قدم بزنم چون امروز 
روزتولد دوبارۀ منست ومیخواهم نعمت آزادی راحس کنم. بالای 
ما زمانی از حبس رهایی یافتم که امان اهلل خان، کسی که ماراباه 
زندان افگنده بود، خودش درارگ محبوس است ونمیتواناد قادم 

چون صبح شاد  -بیرون نهد.) شخصی همه شب برسربیمار گریست
او بمرد بیمار بزیست(! )المعقبه لحکه وهوسریع الحساب(. همینکه 
درمحله ام پاییا شدم، ازهجوم مردم نمی توانستم ن س بکشم. اول 
به مسجدرفتم ونماز شکررا بجاآورده وبعدباخااناه داخال شادم./ 

 ) دنباله دارد(
 دو قطعه از حضرت سعدی علیه الرحمه

 مظلوم دست بستۀ مغلوب را بگوی   
 تا چشم بر قضا کند  و صبر بر جفا

 کاین دست بسته را بگشایندعاقبت   

 وان گشلللللاده باز ببندند بر قفا

 سخن به ذکر تو آراستن مراد آنست 

 که پیش اهل هلنر منصبی بود ما را
 و گر نه منقبت  آفتاب  معلوم  ست 

 چه حاجتست به مشاطه روی زیبارا

 وضع نظام بانکی افغانستان
بودکه طالبان ازامریکاتقاضانمایندکه پروفیسرداکترشااه ماحاماد 
محرابی راکه نه تنهامورداعتامااد اماریاکاا قاراردارناد، بالاکاه 
دراموربانک مرکزی تجربۀ کافی اندوخته اند، ادازه بدهدتا بحیث 
رئیس عمومی سرپرست افغانستان بانک ماقاررشاوناد ودرداخال 
 کشورموثرانه ادراات نمایند ونه ازبیرون بدون کدام تأثیرمشهود.   
تقرر ارکان مهم دولتی کابل دراثرتصاامایام وماداخاالت 
مستقیم وغیرمستقیم امریکا یک عمل بیسابقه نیست، اگارطاالاباان 
واقعا آرزوی حل مشکل مودودۀ پولی واقتصادی ونیرون رفت از 
اختناق کنونی رابه اسرع وقت داشته باشند، باید انعطاف پاذیاری 
اختیار نمایندواعتماد امریکاومتحدیا ودنباله روانانش و ارگانهاای 
پولی بیا المللی راباالی بانک مرکزی افغانستان احیا کناناد. اگار 
دستگاه دولتی کالً فاسدنباشد یک فرد درراس بااناک مارکازی 
دست به فساد اداری درازکرده نمیتواند، ولای اگاروضاع باحاال 
مودوده ادامه یابد، قرارتشویش )یو. ان. دی. پای= پاروگارام 
انکشافی ملل متحد( ورشکست ن ام بانکی افغانستان یک امرحتمی 
پنداشته میشود. قراراظهارات ایا موسسه الی اخیرسال داری چهل 
درصدامانات بانکی افغانستان ازبیا خواهدبود. باناکاهاای کشاور 
امانات زیاد دربانک مرکازی دارناد وباه سارعاتای کاه پاول 
ازدافغانستان بانک کشیده میشود دیری نخواهدگذشت که بااناک 
مرکزی سقوط کندوایا رویداد یک فادعۀ ترمیم ناپذیاربااناکای 

 درکشور رابارآورد. 
خوشبختانه امریکااخیراً تاحدی کمکهای بشردوستانه راباه 
افغانستان داری ساخته ودرداریاان یاکاساال گاذشاتاه شاایاد 

بلیون دالر دریا راستا مصرف کرده باشد. طبعا رشتۀ  1/1درحدود
کنترول پول متذکره بدسات خاوداماریاکااباوده و طاوریاکاه 
خاطرخواهش بوده، پول رابه مصرف میارسااناد ودسات اماارت 
طالبی را دریا ساحه کوتاه نگهداشته اسات . هاماچاناان مالال 

بارای  1311متحدازکشورهای عضو مبلغ پنج بلیون دالربرای سال 
بلیون دالر قسامااً وعاده  644/1افغانستان تقاضاکرده که تاکنون 

 داده شده وقسماًپرداخته شده است.
درامریکا وکشورهای پیشرفتۀ صناعتی، بانکهای مارکازی 
برای تن یم عرضۀ پول پالیسی های متعددی دارندکه عندالضاروره 
بکار میبرند. مثال فیدیرل ریزرو سیستم امریکا)متشاکال ازدوازده 
بانک( ازپالیسیهای ذیل است اده میکند: اگارمارام تاوساعاه دادن 
عرضۀ پول باشدکه دربلندبردن سطح استخدام ملی و توسعۀ تولیاد 
ملی کمک کند، حداقل ریزرو امانات راتقلیل میدهد، واگارمارام 
از تنقی  عرضۀ پول باشد تاان السیون رادرامریکا ماهاارناماایاد، 
فیصدی حداقل ریزرو امانات را بلندمایابارد. عاالوتاا اگارمارام 
ازتوسعۀ عرضۀ پول باشد بانک مرکزی فیصدی تکت پولی خودرا 
)دسکونت ریت( که ازبانکهای تجارتی از درک قارضاه باه آن 
بانکها حصول میکند، کاهش مایادهادودرحااالت بارعاکاس آن 
دسکونت ریت رابلند میبردتا پول کمتارغارض اعاطاای قارضاه 
بدسترس بانکهاقرارداشته باشد. برای توسعۀ عرضاۀ پاول بااناک 
مرکزی خریداسناد قرضۀ دولتی رااز باازارتاوساعاه مایاباخاشاد 
وبرخالف برای تنقی  دادن عرضۀ پول بانک مارکازی فاروش 
اسناد قرضۀ دولتی رابه بازار زیادمیکند وازآن طاریاق پاول را 
ازمردم دمع آوری می نمایدتا مقدارکمترپول درداریاان بااقای 

 بماند. 
درموردی که اقتصاد مواده به رکود فاش گردد، بااناک  

مرکزی فیصدی تکت پولی اش راکه ازبانکها حاصل مینماید حتی 
به ص رتقلیل میبخشد. گذشته از آن، به پس اندازهای بانکهاا کاه 
دربانک مرکزی دمع شده اند، تکت پولی میدهد واسنادقرضۀ ناه 
تنها بانکها را بلکه ازسایرموسسات مالی غیربانکی راهم که مواداه 
به خطرخساره باشند می خرد وخساره راخود فیدیرل ریزرو بعهده 
میگیرد. حتی اینطورهم شده که بانک مرکزی اسناد قرضه راباالی 
بانک تجارتی ب روش میرساندوتکت پولی هم میپاردازد وفاردای 
همانروز اسنادرا دو باره ازبانک تجارتی به یک نرخ بالانادتارمای 
خرد. دربعضی موارد اسنادمالی در خطرافتادۀ موسسات مالی راباه 
اسنادقرضۀ دولتی که ازاعتباربیشتربرخوردارندو دراخاتایاارخاود 
داردتبادله مینماید. گاهگاه اسنادقرضۀ دولتی رابه لیالم میاگاذارد 
طوریکه هرخریدارکه تکت پولی بلندتر بپردازد، اسنادراصااحاب 

 می شود.
 یک روش دیگر فیدیرل ریزرو ایا بوده که بدون مبادرت 


