
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

پایان این گفتار را با پند واندرز پرمغز نغز دانه دار مانندد  
انار را ازمخزن االسرار حضرت نظامی گنجوی )رح( بده ودواندان 

 باهمت وپیل تنان عیاروآگاه و دانشمند میهن هدیه می نمایم :
             ای شده خشنود به یکبارگی

 چون خر وگاوی به علف خوارگی
 فارغ ازین مرکز خورشید گرد           غافل از این دایره الوورد

 بی خبران را چه غم از روزگار از پی صاحب خبرانست کار   
 کار چنان کن که پذرفته یی     بر سر کار آی چرا خفته یی

 مست چه خسبی که کمین کرده اند
 کارشناسان نه چنین کرده اند

 در نگر و عاوزی خویش بین    برنگر این پشته غم پیش بین
 تا ز تو یاد آورد یادش بیار      عقل تو پیریست فراموش کار

 نام که بردی که ستودی ترا     گر شرف عقل نبودی ترا
 گرنه خری خر به وحل درمکش  عقل مسیحاست ازو سر مکش

 یا ز درش دامن خود دور گیر   یا به رۀ عقل برو نور گیر
 طعمه گنجشک مکن باز را   مست مکن عقل ادب ساز را

 دشمنی عقل تو کردش حرام    می که حالل آمده در هر مقام
  می که بودکآب تودروام اوست

 عقل شدآن چشمه که وان نام اوست
  گرچه می اندوه وهان را برد

 آن مخور ای خواوه که آنرا برد
 بر وگر بی نمکان ریخته    می نمکی دان وگر آمیخته
 کز همه چیزیت کند بی خبر   گر خبرت باید چیزی مخور

 کش قلم بی خردی درکشید  بی خبر آن مرد که چیزی چشید
 کند نه پای خرابات شو     میل کش چشم خیاالت شو

   ای چوالف عاشق باالی خویش
 الف توبا وحشت سودای خویش

 ورنه چوبی حرف سرافکنده باش گر الفی مرغ پرافکنده باش
 هیچ نداری چو الف مفلسی چوف الف آراسته مجلسی

 به که چوگل بی سر وپائی کنی خار نه ای کاوج گرائی کنی
 عمر نه ای سر به درازی مکش   طفل نه ای پای به بازی مکش
 سایه شودبیش چوکم گشت نور  روزبه آخرشد وخورشید دور
 سایه هر چیز دو چندان شود    روز شنیدم چو به پایان شود

 سایه شکن باش چونورچراغ   سایه پرستی چه کنی همچو باغ
 عیب توچون سایه شودناپدید گر توزخود سایه توانی پرید
 سایه نشین چشمه حیوان بسست  سایه نشینی نه فن هرکسست
 زیر و زبرتر ز فلک رای تو ای زبر و زیر سر و پای تو

 تا تو ز خود دست بشوئی مگر  صبح بدان میدهدت طشت زر
چونکه درین طشت شوی وامی شوی آب زسرچشمده خدورشدیدد 

 ووی
 شوخگن از وامه پر خون تست  قرصه خورشید که صابون تست
 در وگر عمر تو آبی نماند    از بس آتش که طبیعت فشاند

 گرتنت ازچرک غرض پاک نیست 
 زرنه همه سرخ بود باک نیست

 معده دوزخ ز کجا پر شود      گر سخن از پاکی عنصر شود
 راستی دل به ترازو گمار     گرچه ترازو شده ای راست کار
 کم کند از کیل و ترازوی تو    هر وو و هر حبه که بازوی تو

 هست یکایک همه بروای خویش روز پسین ومله بیارند پیش
 کم دهی و بیش ستانیت را  با تو نمایند نهانیت را

 گرنه فزون میده و کم میستان   خود مکن این تیغ ترازو روان
 نیشکر از راستی آن نوش تافت  گل ز کژی خار درآغوش یافت

 یاری حق دست به هم بر زند  راستی آنجا که علم برزند
 از همه غم رستی اگر راستی    از کجی افتی به کم و کاستی
 راستی مرد بود درع مرد      زاتش تنها نه که از گرم و سرد
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 در کارگــۀ شیشه گران سنگ نمی بود ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود   

 گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود دنیا همه راحتــکده می گشت بشر را 

 شادروان استاد حیدری وجودی

 ما و اوضاع روز
درطول یکسال گذشته، نشستها، گردهماییها، محافل ومجالس 
متعددی درسطح منطقه وبه سویۀ وهانی برگزارشده است، که درآن 
وضع افغانستان به صورت آشکار ونهان و سرّی وعلنی مورد بدحد  
قرارگرفته، بازده آنها اززبان سخنگویان، ومالتی اسدت عداری از 
محتوایی که درتضاد باآنچه درآن سرزمیدن سدوگدواران، بددسدت 
نیروهای وهل وونون میگذرد، باشد. داغترین این صحبتهدا اززبدان 
دوستداران حقوق بشرصادر میشودکه محکومیت کردارهای غدیدر 
انسانی نیروهای وهل وونون ازقبیل کشتارهای شبانۀ روشنفکران در 
کابل ووالیات، شکنجۀ خبرنگاران، به زندان افگندن زنان معدتدرض 
وتحقیروتوهین روزمرۀ شهروندان بویژه درمراکر شدهدری واندواع 
دیگر ستمگریها وبیداد گریهایی که ازهیچ مهاوم بیگانه نیدز دیدده 
وشنیده نشده است، را بازتاب میدهند. درین میان سخنگویان حلقده 
های سیاسی درغرب با بیان ومالتی خالی ازهرگدونده مدحدتدوایدی 
دربرابرآنهمه فجایع وبیداد وستم هایی که برآن ملت خدون آلدود 
وگرسنه و سرما زده میگذرد، نظرکانون های سیاسی حکدومدتدهدای 
متبوع شانرا بامحافظه کاری تمام و احتیاط دقیدق کده مدبدادا بداد 

بوزد، بیان می داردکه ابدراز  »امیر المؤمین«مخالفی برشملۀ دستار 
حمایت میان تهی شان ازحقوق زنان وبقیه مردم افغانستان وزآن که 
برناامیدی وحسرت واحساس بیکسی آن ملت دردمندد بدیدفدزایدد، 

 چیزی دربر ندارد. 
آخرین اوالس وهانی درین روزها با اشتراک نمدایدنددگدان 
نزدیک به صدکشوروهان در مونیخ برپاشدکه مضمون )آودنددای( 
آن دراصل بریاری رسانیدن به رئیس ومهورباشهامت اوکدرایدن و 
رزمندگان آن کشور دربرابرتجاوز عریان روسیه استوار بدود، ودر 
حاشیه حمایتی از ناراضیان ایرانی وپس ازآن گوشۀ چشمی به وضع 
دردناک افغانستان افگندند که گرهی ازکار فروماندۀ ملت مظدلدوم 
نمی گشاید. درین اوالس وزیرخاروۀ پاکستان بهاول بوتدوزرداری 
موذیانه درقالب الفاظ خیر خواهانه، از ادارۀ طدالدبدان بده صدورت 

طدالدبدان  »وضع حمل «غیرمستقیم حمایت کرد. او که مادرش در 
افغانستان نقش بنیادی داشت، گامی بیرون ازمشی آی اس آی مبتنی 
برحمایت از طالبان بیرون نگذاشت وماندندددیدگدرسدیداسدتدمدداران 
حکومتی پاکستان که محیالنه ازوهان میخواهدکه ازطالبان حمایدت 
کنند تاآنان به صورت مؤثر به دفدع داعدش بدادردازندد، تدعدامدل 

 بیشترباطالبان را بطور غیرمستقیم افاده کرد.
واما احوال ماشهروندان برون مرزی افدغدانسدتدان چدگدونده 
است؟! برعکس ایرانیان برون مرزی که بااوتماعدات وتدظداهدرات 
وگردهمایی های مؤثر وپیهم خود تووه حکومت هاوحلدقده هدای 
سیاسی غرب رابه داعیۀ خودولب کردند، ما غافل از احسداس درد 
وآالم ملت دردمند ماچون پهلوانی که زنده خوش است، چنان بدی 
تفاوت ازکنار قضایای سوزان وطن می گذریم که گویی این فجایع 
خونین درکشورما نه بلکه در کرۀ مریخ مدیدگدذرد . ایدن راندیدز 
بایدافزودکه این سازمانها و کانونهای سیاسی، فرهنگدی ومدردمدی 
اندکه درچنین مصیبت ملی هموطنان را بسیج میکنند. مدتداسدفدانده 
نزدیک به دوصدهزارشهروند افغانستان در ایاالت متحده فاقد چنین 
کانون هایی اندکه هموطنان را درمواقع الزم به واکدندش دربدرابدر 

 اوضاع ناهنجار وطن و وطنداران فراز آورند .
انجمن صلح ودموکراسی «سالها پیش درهمین ایالت وروینیا 

یگانه کانون مؤثرسیاسی شهروندان مهاورافغانستان  »برای افغانستان
که باسعی وتالش موسس و شورای عالی انجمدن، وشدمداربسدیداری 
ازهموطنان دراوتماعات ومظاهرات با شور واشتیاق گردمی آمدندد 
ودوسمینار بزرگ این انجمن درباب برگزاری لویه ورگه یا مجلدس 
موسسان و سمینارعرفان اسالمی، بسیدار ازشدهدرونددان دانشدمدندد 
وباتجربۀ مهاورما را ازسراسر ایاالت متحدۀ امریکا درورویندیدا در 
کنارهم گردآورد. دستاوردآن تالشها خاصه در راهنمایی وتربدیدت 
سیاسی و مدنی ووانان ما درکنارنقش ماندگار مبارزاتی اش تاکنون 

 درخاطره هامانده است. 

 فریمونت ، کالیفورنیا                    محمدطاها کوشان

 سخنی چند با جوانان افغانستان
 از  فـزونی آمد و شـــد در کمی     خویشتن نشناخت مسکین آدمی
 بود اطلس، خویش بردلقی بدوخت  خویشتن را آدمی ارزان فروخت

 رح( -)حضرت موالنای بلخ 
درگذر پنجاه سال درمیهن مهین ما، کهین زادگان بیدخدرد 
در اهرم چوبین قدرت خود راواسازی نمودند که آنهمه بیدخدردی 
ها تباهی و دود وآتش و خاکستر برای هم میهنان مان به گونه های 
بازیهای سیاستهای فرسوده و پیتوی، نابودی و بربادی سرمایه های 

 بشری واقتصادی و زیربناهای اداری و اوتماعی را بارآوردند .
مشکل نخستین نادانی وناآگاهی این بیخردان درشدنداخدت 
دانش خود، توانایی مدیریت ونفوذ دربین مردم وتدواندایدی هدای 
انگیزه دادن وبرنامه ریختن زیربنایی بود. دومین مشکل همه ندوبده 
دولت رسیده ها چشم وگوش وخرد و انددیشدۀ شدان زرانددوزی 
وبدست آوردن واه وشکوه خودآرایی بود وهمه شاهدیم که ایدن 
فروگذاشت ها و دمدمی مزاوی ها و ابن الوقتی ها و بدازرگداندی 
های سیاسی هم خودآنها را به تباهی وبربادی وبدنامی رساند وهدم 
میهن وهم میهنان مارا به چه بالهای خداندمدانسدوز ومدرد افدگدن 

 دچارساختند.
 بوی کبر و بوی حرص وبوی آز    از سخن گفتن بیاید چون پیاز

امیدواریم آنهایی که بار بار باربری نموده پدیدزار راسدت 
کرده اند، دست از سر این مردم بردارند، چون آن ووهر وهمدت 
خددود را ازدسددت داده ونشددان دادنددد کدده دیددگددر تدداریددخ 
کارکردهاواندیشه ها وبرنامه های روبنایی شان کارآمدی نداشدتده 

 وندارد ونخواهد داشت . 
کنون به ووانان افغانستانی چندسخندی دارم : حضدرت 

 نظامی گنجوی همیشه پند واندرزهای نغز پرمغز ژرف دارند :
 ای گرفتار تعصـــــب مانده یی         دایماً در بغض و در حب مانده یی
 گرتو الف ازعقل و دانش می زنی         پس چــرا دم در تعصب می زنی
 نیست آسان تاکه جان درتن بود          عهــــدۀ خلقی که در گردن بود

شما ووانان امیدآیندۀ همه هم میهنانیدد، از تدعدصدب و 
پراکندگی وبیخردی و سرزوری سخت بارهیزید. تاریخ پنجاه ساله 
بهمۀ ماآموخت که نفی یا نادیده گرفتن زبان وفرهنگ وهدویدت 
تباری همه ساکنان افغانستان چه بدبختی هدای زیداندبدار ودبدران 
ناپذیری رابه ارث گذاشت ونیز باهیچ دین ومذهبی بده دشدمدندی 

 نباید برخاست. گوهرخود گم مکن اظهار شو      
گام وهدف نخستین براندازی گروه گمگشتۀ بی هدویدت، 
بی دین یعنی تالبها )طالبان( را باید ازسکوی قدرت پایین کشدیدد، 
بعد ازبرسرکارآمدن یک حکدومدت مدردمدی وپدارلدمدان پدراز 
نمایندگان فرهیخته ونخبه همه مشکالت و مسایل را برادرانه وبرابر 

 حل وفصل نمایید .)دنباله درستون سوم (
************** 

اکنون برهمه دانش پژوهشان وشخصیت های سدیداسدی و 
فرهنگی است تادر هر ایالتی که درین کشورپهناور بسرمی بدرندد، 
طرح تاسیس بنیادها، انجمن ها و کانون هایی را درایدالدت شدان 
بگذاردکه برعالوۀ سایرفعالیتها، درقبال حوادث واندگددازی کده 
درکشور وبرملت بی پناه وبی یار ویاور ما میدگدذرد، واکدندشدی 
گروهی نشان دهند وفریاد دردمندانۀ ملت مظلوم ما رابده گدوش 
وهانیان برسانند. اینست رسالت روشنفکران واینست معنای راستین 

 زندگی هدفمند.
درغیرآن درحیات فقط درد واحساس که باخورد وخواب 
می گذرد، نفرین نسل هایی بدرقۀ راه شان خدواهددشدد کده درد 
ورنج گرسنگی ودرماندگی و شکنجۀ سخت دژخدیدمدان وآدمدی 
صورتان شیطان صفت را تحمل میکنند و نالۀ سدوزنداک شدان بده 

 گوش کسی وهیچ فریادرسی نمی رسد. )اداره(

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 گلبرت، اریزونا                  پروفیسرداکتر ذبیح اهلل التزام

 بانک جهانی و اقتصاد افغانستان
بانک وهانی یک موسسۀ بزرگ است که در حددود ده 
هزارمامور ومتخصص ومستخدم ، یکصدوهشدتداد ون ده عضدو و 
یکصدوسی دفتر درمناطق مختلدف دندیدا دارد. سدالدیدانده سدی 
وچهارنشریۀ عمده بچاپ میرساند وبه ارتباط افغدانسدتدان نشدرات 
متعدد خورد دارد، که یکتعدادآن به وقدفده هدای کدوتداه ولدی 
بطورمتواتر پخش میگردد، که منجمله مبصراقدتدصدادافدغدانسدتدان
)افغانستان اکونومیک مانیتور( است. این نشریه درپدایدان هدرمداه 
وگاهگاهی به وقفه های کوتاهترهم انتشار مییابد. تازه ترین شمارۀ 

ونوری امسال چاپ شدکه درآن ازیدک سدلدسدلده 22آن بتاریخ 
انکشافات که اخیراٌ دراقتصادکشور بظهورپیوسته، مطالدبدی ارائده 

مملکت عضو سهم پدولدی 181داشته است. بایدتذکردادکه دربین 
% می باشد، وتمام کاندیددهدای ریداسدت بداندک 11نسبی امریکا

رئدیدس  12تاکندون  1101ازطرف امریکامعرفی میشوند. ازسال 
رؤسای انتخاب شده، ملیت امریکایدی داشدتدندد،  12بانک ازوملۀ
نفرآن پروفیسرهای  1اقتصاد دان ارشداین موسسه 12هکذا ازوملۀ

امریکایی بودند. تحلیل ونظریات وسفدارشدات بداندک ودهداندی 
درخصوص کشور های عضو خواه مخواه کامالً بیطرفانده ندبدوده 
بلکه تااندازۀ سیاست امریکا را انعکاس میبخشند. فلهذا ادعداهدای 
بانک وهانی درمبصراقتصادافغانستان دربعض موارد ازنظرما سئوال 
برانگیز پنداشته میشوند. نکات بروستۀ که بانک ودهداندی دریدن 

 نشریه ارائه داده، قرارذیل مختصراً تشریح می گردد:
% پایین 1/1% به 2/18نرخ تورمی دریکسال گذشته از -1

آمده یعنی نصف شده است. پروفیسرمحرابی که نمایندۀ امدریدکدا 
درتیم چهارنفری مؤظف به نظارت ازپول انتقال یافته ازخدارج بده 
افغانستان میباشند، قبالً اعالم کرده بودند که وظیفۀ اول این تدیدم 
پایین آوردن سطح انفالسیون درافغانستان میباشد. ادعدای بداندک 
وهانی درین باره بامنظورداکترصاحب محرابی انطباق دارد، ولدی 
باید افزودکه درین خصوص متخصصین بانک کامالًباالی مدندابدع 
حکومت افغانستان اتکاء کرده اند ازخودچیز نوی ندیداورده اندد. 
معلوم نشدکه مامورین امارت خودبه چه اساس به چنیدن ندتدیدجده 
رسیده اند! تغییراتی که درقیم چندقلم محدود ازقبیل گندم، روغن 
وبوره وغیره واقع شده، بهیچ ووه تعیین کنندۀ شاخص عدمدومدی 
قیم شده نمیتواند. درکشورما گرچه فقیراست، درمدت یدکدسدال 
هزاران قلم امتعه وخدمات مختلف خریددوفدروش وبده مصدرف 
میرسندکه بهر یک ازآنها درمحاسبۀ شاخص قدیدم ندرخ و وزن 

 مشخص نسبت داده میشود.
شاخص قیم رابه انواع مختلف محاسبه میکنندکه یک نوع 
ساده ومروج آن عبارت از)شاخص لسایرس( بوده وآن یک نسبت 
است بین دومجموعه که در صورت این نسبدت سدرودمدع ارزش 
هرقلم به قیمت سال وجاری ودرمخرج آن سرومع ارزش هرقلم به 
قیمت سال، اساس قرارداده میشود. قصدما از ارزش عبارت اسدت 
ازحاصل ضرب قیمت ومقدار. درین شاخص درصورت و مدخدرج 
مقادیر امتعه وخدمات سال اساس بحی  ضریب بکارمیروند. سدال 
اساس راعدد صدتعیین میکنند ونتیجه راضرب صد مدیدندمدایدندد. 

ودرمخرج عددصد قرارداشدتده  112بطورمثال اگردر صورت عدد
باشد، چنین استنباط میشودکه ازسال اساس الی سال واری سدطدح 

% ارتقانموده واین نتیجه ازیک حالت انفالسیونی حکدایدت 12قیم 
مینماید . فرضاً اگردرصورت عدد نود باشد چنین برمدی آیددکده 
قیمتها بطور اوسط بین آن دوسال ده فیصدکاهش یافته واین یدک 

 حالت دیفالسیونی راتمثیل میکند.
 2422و2421بانک وهانی استدالل کرده که بین سالهای

درکشورماانفالسیون یاتورم پولی بظهورپیوسدتده وامداانددازۀ آن 
نسبت به سال ماقبل کمتربوده است. چون طرزمحاسدیدۀ شداخدص 
توضیح نشده است بنابرآن باالی ادعای بانک و امارت در اشاره به 
تحول قیمت درافغانستان حساب نمیتوان کرد وگویاادعای بداندک 

 وهانی یک ادعای میان تهی است .
ادعاشده که دریکسال گذشته ارزش افغانی به مقایسۀ  -2

یک دالر برابدربدا  2421دالرامریکا بلندرفته است، مثالً دراخیرسال
افغانی تقلیل یافت. بلند  88یکصدو ده افغانی بود ویکسال بعدتر به

رفتن نسبی قوۀ خرید پول داخلی ظاهراًبه یک دولت یک ندمدرۀ 
مثبت میبخشدد وامدا بدایدددرمدوضدوع ژرف ندگدری صدورت 
بگیردتابطور یقین بدانیم که علت بلندرفتن نرخ افغانی به مدقدایسدۀ 
دالرچه بوده است. اگرنرخ تورمی درامریکانسبت به افدغدانسدتدان 
بلندترباشد شدایددکده دراثدرآن ارزش افدغداندی بده مدقدایسدۀ 
دالرصعودکندد، وامدامدی بدیدندیدم کده ندرخ تدورمدی درسدال 

درامریکانسبت به افدغدانسدتدان خدیدلدی پدایدیدن تدربدوده 2421
 درهردو مملکت تقریبا یکسال بوده است. 2422ودرسال

گذشته ازآن، تحول درموازنۀ تجارت نیز نرخ اسدعدار را 
تغییرداده میتواند. صادرات برای یک کشوراسعارخاروی میرساند 
و وارداتش اسعارخاروی را از کشوربه خارج انتقال میدهدد. اگدر 

 بیالنس تجارت مثبت باشدعرضۀ اسعار)دنباله پایین ستون اول( 

 کانادا                                           استاد محمد محق

 روز عاشقان در سرزمین افسردگان
دیروز در بسیاری از کشورها به نام روز عاشقان تدجدلدیدل 
شد. در افغانستان هر ساله پیرامون این روز مناقشده بدوده اسدت. 

گویند که این کار نوعی تقلید از نامسلماندان اسدت و  ای می عده
ای آن را راهی به ترویج فحدشدا  برای ووامع ما شایسته نیست. عده

دانند. مال عبد الحکیم حقانی در کتاب خود برای طالبان عشدق  می
وا مدهدم اسدت  چه در این را مایه همه مفاسد دنیا خوانده است. آن

پرداختن به اصل قضیه است نه به حواشی آن. پرسش این است که 
 برخورد با پدیده عشق در ووامع چگونه باید باشد؟

شمول است که مرز زمان و مکان را  ای وهان عشق پدیده
ها، از هزاران سال  ها، ادیان و تمدن در نوردیده، و در همه فرهنگ

دهد که این پدیده  به این سو حضور داشته است. مطالعات نشان می
حتی در میان بسیاری از مووودات زنده از حیوانات تا پدرنددگدان 

های والبی از پدیده عشدق  گران داستان نیز ووود دارد، و پژوهش
کنند. عشدق در  ها، قوها و بقیه نقل می ها، پنگوئن در میان طوطی

تمام این موارد با امر ونسی پیدوندد دارد امدا در آن خدالدصده 
شود، و بلکه با انس، همدمی، وابستگی، تعهد و تعلق متدقدابدل  نمی

همراه است. به عبارتی، هر عشق با امر ونسی ارتباط دارد، اما هدر 
تدر  ها پیچدیدده امر ونسی با عشق همراه نیست. عشق در میان انسان

است، زیرا تکامل اوتماعی و پیدایش فرهنگ و شکوفایی تدمددن 
در بستر تاریخ، عشق را با آداب و اصولی همراه ساخته است کده 
بعد ونسی آن را تحت الشعاع ابعاد عاطفی، اخدالقدی و انسداندی 

هایی مانند عشق معندوی،  دهد. از این رو مقوله تری قرار می متعالی
های عرفداندی و  ها پدید آمده، و از تجربه عشق قدسی و مانند این

 متعالی نابی سخن گفته شده است. به گفته موالنا : 
 عاشقی گر زین سر و گر زان سر است 

 عاقبت ما را بدان سو رهبر است                      
عشق در اساس میان دو ونس مخالف است، میان مدرد و 

افتدد، و مشدهدورتدریدن  زن، اما گاهی میان دو همجنس اتفاق می
اش در فرهنگ ما عشق محمود غزنوی به غالمش ایاز اسدت.  نمونه
تر مشهور از خلفا و سالطین دیگر در تاریخ فراوان به  های کم نمونه

ثبت رسیده است، از امین فرزند هارون الرشید، تا المعتدصدم بداهلل 
بن وشمگیر در کتداب   عباسی و بسیاری دیگر، تا وایی که قابوس

مشهور قابوسنامه فصلی را به آداب این کار اختصاص داده اسدت. 
هایی از صوفیان نیز عشق به زیبارویان، عمدتا پسران  در میان بخش

نوووان، بسیار رایج بوده و در آثار بزرگانی مانند موالنا ودامدی، 
فخر الدین عراقی، احمد غزالی و دیگران سدتدایدش شدده اسدت. 

هدا از ودامدعده  پدیده تمایل مردان به همجنس در ووامعی که زن
تر است، و از ایدن  شوند شایع ها به بند کشیده می حذف و در خانه

رو در کلیساها، مدارس دینی و صفوف طالبان بسامد باالتری دارد، 
ها از ندوع  ها ازنوع عشق نیست، و بخشی ازآن اما اغلب این تمایل
حضور زنان در وامعه   آزاری است. محدودیت پیدوفیلیا یا کودک

بازی و نهادینه شدن آن در بعضی منداطدق  گیری پدیده بچه به شکل
 های مستندی در این باره تهیه شده است. کشور ما انجامیده و فیلم

توان پدیده عشق را از منظر علومی مانند روانشناسدی،  می
وامعه شناسی، اخالق، انتروپولوژی و حتی فلسفه مورد تحلیدل و 
بازبینی قرارداد، و بر برخی از تجلیات آن خرده گرفت، اما اصدل 

توان انکار کرد. انکار عشق به  گستر انسانی را نمی این پدیده وهان
هاست که  های ووودی انسان ترین تجربه معنای انکار یکی از عمیق

اکثریت بشر تجربه کرده است، برای شماری سبب پاالیش روح و 
گدر و  بهداشت روان بوده و برای شماری دیگر مایه درد ویدران

تر. افغانستان اما امروزه سرزمین افسردگداندی  آشفتگی روانی بیش
شود و نده چدنددان  است که نه عشق در آن به رسمیت شناخته می

 مجالی برای عشق ورزیدن مانده است./
********** 

خاروی نسبت به تقاضابرای اسعارخاروی بیشتربوده باع  تندزیدل 
نرخ اسعار میگردد. برخالف، اگر واردات نسبت به صادرات بیشتر 
باشد نرخ اسعاربلند میرود. بانک وهانی به بلندرفتن حجم صادرات 
افغانستان اشاره کرده واما تذکرداده که دولت امارت ارقام الزمده 
را راوع به واردات بدسترسش نگذاشته اسدت. بدندابدرآن گدفدتده 
نمیتوانیم که پایین آمدن نرخ دالر وبلندرفتن افغانی آیدا مدعدلدول 
بهبودی موازنۀ تجارت بوده یا کدام دلیلی دیگرووودداشته است.

 (2)ستون

 کانادا                                         استاد محمد محق

 انتقاد از حاکم در نظام امارت
ذبیح اهلل مجاهد، با اشاره به سخنان سراج الدین حقانی کده 
از انحصار قدرت در نظام طالبان شکایت کرده بود گفدتده اسدت: 
"بر مبنای اخالق اسالمی انتقاد باید به گونه محرم و محدفدوظ بدا 
امیر، وزیر یا مسئول مطرح شود." عبد الحکیم حقداندی ندیدز در 
کتابی که در باره نظام سیاسی مورد نظر طالبان نوشتده اسدت، بدا 

گویدد: "اگدر  های میانه می استناد به اقوال برخی از محدثین سده
امام بر رعیت ظلم کرد و حقوق شان را از آنان بازداشت بر آندان 

شان با آن مدخدالدف  واوب است که صبر پیشه کنند و تنها در دل
باشند.. مخالفت با حاکمان باید به قلب باشد یا به شکل نرم و ادب 

ها، زیرا سخن گفتن با حاکمان مانند سدخدن  ترین عبارت و با مالیم
 گفتن با عامه مردم نیست." 

مال هبت اهلل آخوندزاده نیز در سخنرانی خود برای علدمدا 
در کابل تاکید کرد که مخالفت با حاکمان و انتقاد از آنان نباید به 

ها صورت بگیرد، بلکه بدایدد بده صدورت  صورت علنی در رسانه
ها باع  تضعیدف  مخفیانه انجام شود، زیرا انتقاد از دولت در رسانه

گردد. کمیته فقهی این گروه نیز، در کتاب بدر الفتداوی،  نظام می
اوازه داده است که "اگر کسی در مخالفت با این گروه تبلیدغدات 

 دهد به قتل رسانده شود." کند و این عمل را مکرر انجام می می
معلوم نیست که ذبیح اهلل مجاهد و دیگر رهبران این گروه 
چقدر با علم اخالق آشنایی دارند، اما کسانی کده در ایدن بداره 

دانند که نصیحت پنهاندی مدربدوط بده حدوزه  تخصص دارند می
خصوصی است نه عمومی، یعنی شخصی که در زندگی خصوصی 

رساند، بدایدد  خود عیوبی دارد و این عیوب آسیبی به دیگران نمی
برای حفظ آبرویش از انتقاد در مأل عام خودداری، و به نصحدیدت 
پنهانی او اکتفا کرد. این موضوع هیچ ربطی به مناصب عدمدومدی 

شود که در چنان مقامی دسدت بده  ندارد و شامل حال کسانی نمی
گیرد، مانند اندحدصدار  زنند که دامن همه مردم را می تصرفاتی می

قدرت که سراج الدین به آن اشاره کرده است. در وایی که رفتار 
ها آدم پیامد منفی دارد، طبق قواعد کلی  کسی برای زندگی ملیون

فقه، مصلحت خاص یک شخص به اندازه یک وو اهمیت نددارد. 
این همان چیزی است که در دنیای امروز با عنوان تفکیک حدوزه 

 شود. عمومی از حریم خصوصی شناخته می
پردازان طالبان آرای چند فقیه قدرون وسدطدی را  تئوری

ها دست به گزیندش  کنند، و ساس از میان آن معادل اسالم تلقی می
ای که به سود استبداد طالبانی باشد همان را به  زنند تا هر نظریه می

عنوان اصول اسالمی معرفی کنند. در حدالدی کده در روایدات 
معتبرتر منسوب به پیامبر اسالم گفتن سخن حق در برابدر حداکدم 
مستبد به عنوان باالترین وهاد معرفی شده است. مشکل اساسی این 

ای قرون  شود فراورده چه به نام فقه سیاسی شناخته می است که آن
وسطایی است که متناسب میل سالطین مستبد ساخته شدده و بده 

شدود. در ایدن  همان وهت به نام "االحکام السلطانیۀ" شناخته می
ها هیچ راه حلی که ضمانت اورایی داشدتده بداشدد بدرای  تئوری

ولوگیری از ظلم و استبداد حاکمان سنجیده نشده و همه تمرکز بر 
شان به پذیرش ظلم و ستم بوده اسدت.  رام کردن مردم و واداشتن

اساسا موضوع استبداد برای فقهای احکام السلطانیه نه در گدذشدتده 
 ای بوده است و نه امروز. مسئله

در وهان امروز، انتقاد از حاکمدان از حدقدوق اسداسدی 
شود، زیرا آنان برای خدمدت بده مدردم در  شهروندان دانسته می

گیرند، و همه امتدیدازاتدی کده حداصدل  مناصب عمومی قرار می
کنند از این بابت است، و مردم حق دارند کده بدر یدکدایدک  می

شان  شان نظارت داشته باشند و از هر خطای کوچک و بزرگ اعمال
انتقاد کنند. انتقاد در برابر افکار عمومی تنها راه فشار بر مستبدان 

شان است و بدون چنین فشاری هیچ حاکم مسدتدبددی  برای اصالح
 آماده نیست که به هیچ نصیحتی گوش فرادهد./
************* 

اگردریک کشور انتقاالت یکجانبۀ اسعاری صدورت مدی 
گیردکه این عمل به خریدوفروش امتعه وخدمات تجاری ربدطدی 
ندارد، بازهم نرخ اسعارمتأثرمیشود. ادعاشده که کمکهای یکجانبدۀ 
بشردوستانۀ امریکا)حددودیدک اعشداریده یدک بدلدیدون دالدر( 

به افغانستان رسیده که دالرهای متذکره بددسدتدرس  2422درسال
ارگانهای امارتی گذاشته نشده بلکه ازطریق ارگانهدای مدندسدوبدۀ 
خودامریکا به بازارعرضه شده یابه مصرف رسیده است.درچدندیدن 
یک حالت نیز کدام کریدتی نصیب امارت نمیشود واین رویدداد 
دالربرمؤثریت و موفقیت پالیسی طالبان نمیباشد. تبدصدرۀ بداندک 
وهانی درین راستا فقط میرساندکه انتقال اسعار ازطرف امدریدکدا 

 عامل بلندرفت نرخ افغانی به مقایسۀ دالربوده است .
یک عامل دیگرکه باع  تقویت افغانی درمقابل دالرمدی  

 ( 8گردد هماناعودت افغانهای مهاور ازاروپا وامریکا)ص 
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ سوم

 نیوورسیانجنیر عبدالصبور فروزان                       

 سرگذشت ابراهیم پیامبر )ع(
ابراهیم نبی)ع( درمیان شعله های آتش که وحشیانه زبدانده 
میزدند، دست وپا بسته فرو میرفدت، خدوف وهدراسدی ازآتدش 
نداشت چون توکلش به یزدان پاک بود واز آن دلشداد بدودکده 
ماموریتش راانجام داده، پیام حق رابه مردم رسانده و بت پرسدتدان 
راخودبه ناحق بودن خدایان شان معترف دیده. به انددازه یدی بده 
خدایش تسلیم بودکه حتی دعایی برای نجاتش ازآتش نکرد چدون 
میدانست که خدایش حالتش رامی بیندو آنچه رضا وخدوشدندودی 
پروردگار بود به آن تسلیم بود. تنها وتنهابه خوشندودی خددا)ج( 

 می اندیشید نه به سوختن درآتش. 
فرشتگان همه دست به دعا وزبان به تضرع به دربارخداوند 
میگفتند: یارب ولیل، ابراهیم خلیلت را درآتش می انددازندد واو 
رابه ورم یکتاپرستی می سوزانند، تضرع داریم تا اورا نجات دهی 
ودشمنانش راخجل سازی. ابراهیم )ع( درحالیکه درمیان شعله هدای 
آتش فرومیرفت، پروردگارعالم به وبرئیل امدیدن گدفدت: بدرو 
اگرخلیلم معاونتی خواست کمکش کن واگر خواست ازآن آتدش 

 نجات یابد نجاتش ده . 
وبرئیل نزدابراهیم آمد وگفت: یارسول خدا چه خدمتدی 
میتوان کرد، خدای الیزال مامورم ساخته که اگرحداودتدی اسدت 
بفرما که روا گردد واگرکمکی ضرورت است بگوتا انجام دهم . 
هرلحظۀ که ابراهیم)ع( بسته در ریسمان به آتش نزدیک مدی شدد 
وبرئیل امین هراسانتر میگردید و هرچه از اومیخواست که طدلدب 
کمک نماید اوکمکی نمی خواست وفقط به آن می انددیشدیددکده 
ازانجام ماموریتش خداوند)ج( خوشنودباشد. وبرئیل فریاد زد: یدا 
رسول خدا فرصت کافی نیدسدت، خدداونددمدرا فدرسدتداده کده 
اگرخواهی ازاین آتش نجاتت دهم . ابراهیدم گدفدت: خددا داندا 
وبیناست ! اوبه پیروزی که خداوند برایش عدندایدت کدرده بدود 

 خوشنود بود.
وبرئیل امین که ازسالمتی ابراهیم هراسان بدود گدفدت: 
یارسول خدا به نزدیک آتش رسیده یی، میسوزی ونابود میشدوی، 

حسبدندااهلل وندعدم  کمک بخواه که نجاتت دهم. ابراهیم)ع( گفت : 
الوکیل. منجنیق دروسط آتش رسید، وبرئیل که ترسان بود صددا 
زد: یاخلیل خدا، معاونت بخواه که برآورده سازم، در آتدش مدی 

 افتی، میسوزی ونابودمیشوی . 
ابراهیم بازگفت حسبناهلل ونعم الوکیل. ریسمان منجنیق را 
بریدند وابراهیم)ع( بسته درریسمانها درمیان شعلده هدای وحشدی 
آتش درکانون وسطی آن سقوط کرد. وبرئیل که هدراسدان بدود 
فریاد زد : یا ابراهیم خدایت مرا توظیف کرده ، کمک بخواه کده 
برآورده شود و اگر خواهی ترا ازاین آتش نجات میدهم، بدبدیدن 

 میسوزی ونابود میشوی، کمک بخواه ! 
ابراهیم)ع( درحالیکه درآن آتش عظیم فرو وفروتدر مدی 
رفت، کمکی از وبرئیل امین نخواست و وبدرئدیدل صددایدش را 
ازمیان شعله های وحشی آتش مکرر میشنیدکه میگفت: حسدبدنداهلل 
ونعم الوکیل. حسبنااهلل ... من به معاونت شماکاری ندارم، کارسازم 
فقط خداست که چه کارساز زیباست. وبرئیل مایوس گدردیددواز 
سقوط ابراهیم نبی)ع( درکانون آن آتش عظیم مغموم بود و در دل 

 اندیشه داشت که گویا ابراهیم درآن آتش وان داده است.
خداوند متعال که ناظراحوال ابراهیم خلیل بود فرمان داد: 
ای آتش سرد شو و سالمت دار ابراهیم را، یَنَار ک ونِی بَردا وَسَدلَدمًدا 
عَلَی إِبرَاهِیمَ . آن آتش عظیم که چندین شبانه روز شعدلده وربدود 
وغرش شعله هایش گوشهارا کر ساخته بود وگرمی و سدوزشدش 
اطراف واکناف خودرا تفتیده کرده بود، به فرمان خدای مدتدعدال

 )ج( آناً سرد شدوخاکستر گردید . 
روایت است که درآنروز که فرمدان الدهدی ندازل شدد، 
هرواآتشی بود خاموش شد، تدندور و دیدگدداندهدا هدمده سدرد 
شدندودرآن روز غذای همه ناپخته مانددوآتدش آتشدکدده هدادر 
سرزمین های فارس گ ل شد. بت پرستان خوشنودبودند ودر معدبدد 
کبیرخوشی وپایکوبی میکردندکه دشمن خدایان شان را در داده 

 ونابود ساخته اند ! 
همه این پیروزی راوشن گرفته بودندکه ازتشویشدی کده 
ابراهیم)ع( دردلهای شان درمورد ناحق بودن خدایان شان انداختده 
بود، فارغ شده اند و آرامش خاطریافدتده بدودنددروزی مدتدووده 
میشوندکه درمیان انبارعظیم خاکسترآن آتش چیزی می ونبد. همه 
به یکدیگر صدازدندتااگر تشخیص دهندکه آن ونبندده درمدیدان 
خاکسترچیست که باآنهمه عظمت آتش زنده مانده است. ونبدندده 
نزدیک میشد وهمه به دلچسای نگاه می کردند که آهسته آهسته به 
ومعیت مردم نزدیک تر می شد. بت پرستانی که بصیرت خوبتدر 

 داشتند صدا زدند : 
آدم هست، آدم . وقتی نزدیک تر شد فریاد و هدیداهدوی 
بلندکردندکه آی مردم، ابراهیم است، ابراهیم . او زنده هست ، او 

 را آتش نسوخته !
 
  

ابراهیم)ع( باچهرۀ بشاش وباسرور وشادمانی ازمیان انبدوه 
خاکستر قدم بیرون گذاشت، سدروصدورتدش زیدبدا وپداکدیدزه، 
لباسهایش پاک وتمیز بودوعطرخاصی از ووودش به مشام میرسید 
وبه روایتی دسته گلی هم باخود داشت. بت پرستان ازدیدن ابراهیم
)ع( در حیرت افتیدند وباهمدیگر بگومگو داشتندکه مدگدرچسدان 
شدکه آن آتش عظیم که همه چیز را در دادوخداکسدتدرسداخدت، 

 ابراهیم را نسوزاند واو به سالمت وشاد ازآن بدر آمد. 
ایشان باهم میگفتند مگرخدای ابراهیم که اورا ازآن آتش 
نگهداشت حتماًخدای بزرگ وتوانایی است . آوازه بده ندمدرود 
پادشاه رسید، او درتشویش ودلهره شدوهرروز وشدبدش بداتدرس 
وهراس میگذشت ودرتشویش آن بودکه مبادا خدای ابراهدیدم)ع( 

 او را به مصیبتی دچارسازد وقدرت وسلطنتش را بگیرد . 
ابراهیم نبی)ع( ازیک آزمون بزرگ دیگری به امرخددای 
الیزال)ج( پیروز بدر آمد. خداوندتحمل وشکیبایدی اورا، قدوت 
ایمان واستحکام عقیده اش را به خود تمجیدد کدرده اورا بدنددۀ 
صدیق، حلیم وصالح خودخطاب کرده به مقام دوست شفیق یعندی 

 خلیل خود رسانید. 
سالمتی ابراهیم ازآتش، هیاهوی رادربابل وشهرهای وانبی 
آن انداخته بود ومردم ووقه ووقه به بابل میآمدندتابا چشدم سدر 
خود ببینندکه حقیقتاً آن آتش عظیم باغرش شعله هایش ابراهیم را 
نسوختاند. برای همه بت پرستان مایۀ تعجب وحیدرت شدده بدود. 
کسی آنرا به سحر ووادو ارتباط میدادوکسی به اونه، ولدی عدده 
یی درتفکر رفته بودند وباخودمیگفتندکه حقیقتا هدمداندطدورکده 
ابراهیم ادعاداشت که اگرخداش نگهداریش کند کسی وچیزی بده 
او ضرر نرساند، همانطورشد وخداش اورا درمیان شعله های آتدش 

 نگاه داشت.
ابراهیم نبی بعدازین آزمون بزرگ درتبلیدغ خدود درراه 
حق ویکتاپرستی نیرومندترشد، حتی بت پرستان بعدازآن هدراس 
میکردندکه مبادا خدای ابراهیم برای آنها ضرر ومشکدلدی ایدجداد 
نماید. آنها از اذیت وآزار ابراهیم)ع( دست برداشته بدودندد وبده 
ارشاد اومی اندیشیدند وبه فحوای نص قرآن مجید عده یی به دین 

 او گراییده بودند. 
ابراهیم)ع( این مردم مهربان وحلیم برای آنهایی کده بده 
اذیت وآزارش پرداخته بودند ودرآتشش انداخته بودند عدداوتدی 
درسینه نداشت، وقتی خداوند متعال اوراازآن آتش عظیم ندجدات 
داد، بدربار خداوند)ج( تضرع کردکه ای باری تعالی آندهدایدیدکده 
ازتو فرمانبرداری میکنند آنها ازمن اندوآنهاییکه عصانگر اندتوبده 

 تحقیق بخشایندۀ مهربانی .
درپایان به نامۀ هموطن مهربانی که درشمارۀ پیدش امدیدد 
ازمن خواست تانظر عیسویان وموسویان راندیدز دربدارۀ حضدرت 
ابراهیم نبی علیه السالم نیزپژواک بدهم، باتشکر، می ندگدارم کده 
درمدارکی که بنام تورات و انجیل نگاشته شده اند، ازحدادثدۀ بده 
آتش انداختن ابراهیم)ع( یاددهانی نشده، ولی قدرآن مدجدیددایدن 
واقعه رابصورت واضح تشریح کرده است وبا استفداده ازمددارک 
باستان شناسی مووودیت بتکدۀ زیگرات که به معبد کبیرمشدهدور 

 بود دربابل تاییدشده است. 
البته این واقعه درزمانی رخ داده که ابراهدیدم)ع( درایدام 
شباب خود بود ودر زادگاهش توسط قوم خودش صورت گرفدتده 
است. زادگاه ابراهیم خلیل)ع( راهم نوشته های که مربوط تورات 
دانسته میشود وهم نوشته هایی که مربوط انجیل انگاشته میشدوندد، 

یادشده است، اما تحقیقات باستان شناسدی  Urشهری بنام )اوور یا 
که درونوب ترکدیدۀ امدروزی   Urfaدوشهررا، یکی شهر )اورفا 

کده درعدراق   Tell-el-moqayyarاست ودیگری شهر)تل المغیدر
 کنونی واقع است، وای تولد حضرت ابراهیم علیه السالم میدانند .
اما اسناد باستانشناسی بااتکا به نگاشته های تورات وانجیل 
شریف شهری را که درعراق کنونی است، بحی  زادگاه ابدراهدیدم
)ع( به حقیقت نزدیکترمی شمارندکه یکی ازشهرهای بابل قددیدم 
کلدانی بود. به اساس دریافتهای باستان شناسی همآهنگ بامدارک 
مربوط تورات وانجیل شریف، ابراهیم)ع( در اواسط عصر بدروندز

قبل ازمیالد مسیح میشود تولدشده وتا نیمه هدای  2111)برنج( که 
 ق م زندگی نموده است. 1224الی 1144اخیرآن عصریعنی

زبان بابلی ها سامری عبری بود وابراهیم)ع( بده سدامدری 
عبری وقبطی صحبت میکرد. درعصر وی دربابل پادشاهی ازساللدۀ 
نمرود سلطنت مدیدکدرد. تدورات ندمدرود را اوالدۀ ندوح )ع( 
قلمدادکرده که مرد قوی هیکل ونشان زن ماهری بود وخدداوندد
)ج( به اوسلطنت داد وازاوالده اش پادشداهداندی درآن مدندطدقده 

 برخاسته اند.
قرآن مجید درمورد زادگاه و زادروز ابراهیم)ع( تذکدری 
نداده وتحقیق آنرا طوریکه خاصۀ قرآن شریف است، بده ابدندای 

 بشرگذاشته است./)دنباله دارد( 
یادداشت اداره: خوانندگان ارومند، لطفاً در بدخدشدهدای 
 پیشین وحاضر هرکجا که واژۀ ) فلقه( آمده را به واژۀ )منجنیق( 

 الکسندریه، وروینیا         پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی

صفحاتی از سیر زندگیم در 
 (22)وصلت ودر هجرت

بهرحال، درپهلوی معلمین مکتب و اسدتدادان دانشدگداه، 
کتابهای پرمحتوا دررشته های گوناگون نیزوزء معلمین فرزانۀ من 

 بودند . 
اشتیاق نویسندگی : درصنف دهم مکتب استقالل بودم که 
ذوق وعالقۀ شدید به نویسندگی درشدعدایدرم ودوانده زد واوج 
گرفت . شب وروز درفکر وتالش این بودم که هرچه زودتدریدک 
مقاله به اسم خودم درمطبوعات وطن بچاپ برسد ونزدفامیل ورفقا 
سرفرازشوم . وقتی نوشته های پدرمرحومم عبدالبداقدی لدطدیدفدی 
وکاکایم مرحوم عبدالرشید لطیفی رادروراید ومجالت میخوانددم 
ویا از امواج رادیو میشنیدم، دلم ذوق میزدوباخود میگدفدتدم چده 
وقت باشدکه مانند آنها ازهنر وتوانایی ممتازنویسندگی برخوردار 

 شوم . 
یادم است یک شب رادیو درامی را ازآثارکاکایم ازامواج 
رادیوکابل پخش شدوفردای آن همصنفی هایم که مانندمن ودزو 
شنوندگان بودند، ازموضوع درام پرانتباه عبدالرشیدلطیفی تعریف 
وتمجیدکردند ویکی ازمعلمین تاثیر و نتایج اخدالقدی وعداطدفدی 

 آنرابه طرزوالبی برای شاگردان توضیح داد. 
این رویداد انگیزه واشتیاق نویسندگی رادرنهادم بیدشدتدر 
وداغترساخت. آنروزوقتی ازمکتب به خانه برگشتم تصمیم گرفتدم 
ازفددکددرخددودمددوضددوع راروی کدداغددذ بددنددویسددم و داسددتددانددی 
راسررشتۀتحریر آورم، ولی ملتفت شدم که ازیدکدطدرف کددام 
موضوع والبی در ذهنم تبارزنمی کردوازطرف دیگرنوشتن یدک 

 داستان بایدچندین صفحه را دربر بگیرد. 
لهذاخواستم یک پارچه کدوتداه ادبدی بدندویسدم، روی 
تصادف، درآنشب وروزطبیعت زیبای کابل درفصل بهارکدیدفدیدت 
شاعرانه داشت وچنددرخت اکاسی ویک درخت میوه دار حویلی 
ماکه پرازپندک و برگ وشگدوفده شدده بدود، دروزش نسدیدم 
روحاروربهاری فضا راپر رایحه و دالویز ساخته باکیفیت خداصدی 

 ولوه نمایی میکرد...
باشوق تمام درگوشۀ نشستم ودرحالیکه چندشدعدربدهداری 
وچندوملۀ ادبی عشقی درخاطرم پدیدار بود، پارچۀ مدخدتدصدری 
رازیرعنوان)اوراق شگوفه( برشتۀ تحریرآوردم . درآغاز ازلطافت 
وتازگی وزیبایی شگوفه ها، ازرنگ الووری آسمان وغروب اللده 
گون وطلوع مهتاب شب چهارده تذکری دادم واز وزش نسدیدم 
پررایحۀ بهاری تعریف شاعرانه نمودم، اما ازآندجداکده یدک غدم 
مرموز و اندوه عمیق همیشه مانندسایه همراه وهمگام من، برقدلدب 

 وشعایرم مستولی بود . 
قسمت اخیرمقاله شکل تراژیک وغم انگیز رابخود گفدت 
ودرخیال دیدم و نوشتم که ابرسیاهی ناگهان روی آسدمدان رافدرا 
میگیرد، مهتاب وستارگان رادر نقاب سیاه مدیدادوشداندد، طدوفدان 
سهمگینی باریزش ژاله ها شاخچه های پرگل را درهم می پیچدد و 
اوراق لطیف وزیبای شگوفه را باخشونت ووفاکاری روی خاکهای 
خیابان پراگنده می سازد تا بعداً زیرپای عابرین بی پروا یکی پدی 
دیگر ازهم پاشیده ومتالشی شوند. پروانه هاومرغکان بهاری وقتی 
شاخچه ها را بی برگ و بار وعاری از شگوفه ها می بینند چدهدچدۀ 
 غم انگیز سرداده رهساار فضای دیگر و دیار ناآشنایی می شوند...
باهمین شیوه، پارچۀ ادبی)اوراق شگدوفده( رابده پدایدان 

 رسانیدم ودرختم آن این بیت شاعرشیرین کالم رانوشتم:
 شگوفه غوره به دل ماند ژاله آب شوی    

 هالک خنجرمژگان آفتاب شوی!                     
فردا ین نخستین مقاله ام رابامحجوبیت ودل لرزان به ادارۀ 
انیس بردم ومدیر انیس که ازآشنایان پدرم بدودم، از روی ندام 
وتخلص فامیلی ام مراشناخت، پارچۀ ادبی رابا لطف وکشاده رویی 
وتشویق فراوان ازدستم گرفت وبسرعت ازنظر گذرانید و وعددۀ 
نشرآنرا داد ... چندروزبعد)اوراق شگوفه( باذکرنام و تخلص ونام 
مکتبم دریکی ازصفحات انیس بچاپ رسید، ولی درگدوشدۀ آغداز 

 دنباله دارد(  )/ ! »به غرض تشویق...«مقاله نوشته بودند: 
************ 

اصالح بفرمایند. منجنیق وسیلۀ نظامی قدیمی بودکه در کنارخندق 
های محافظ قلعه میگذاشتند وتوسط آن گلوله های آتشین حداوی
) مواد منفلقه مثل باروت وبعدها تیل رامی گذاشتدندد و بدا آلدۀ 
سنگینی از فاصلۀ دور به دیوارها و درب قالغ می کدوبدیددنددکده 

 دراثر آن محاصره شدگان مجبور به تسلیم می شدند . 
در حالی که) فلقه( چوب ضخیمی که میانۀ آن شکافته شده باشد، 
آلۀ شکنجۀ زندانیان بود که پاهای شان را در میان آن شگاف مدی 
گذاشتند و وقتی می خواستند آن شگاف را با زور تنگ بسازند ،   
با فشار اسباب خروج دردناک خون از پنجه های پای زندانی مدی 

 گردید./  
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بگیرد شما مرحمت کرده ساکدت بداشدیدد بدگدذاریدد کده مدن 
اعلیحضرت را از خرابی اوضاع ملت ومملکت واقف نمایم .امدان 
اهلل خان به طرف عنایت اهلل خان  اشاره کرد کده سداکدت شدود  

 اوشان ساکت شدند. 
دیدم که از طرف پشت سر سردا محمد عثمان خان حاوی 
شهنوارخان تاور برادرعینی میرزا محمودخان وزیرمدالدیده سدابدق 
دست خودرا روی شانه سردار صاحب گذاشته گفت سردارصاحب 
مرحمت نموده قطع کالم خودرا بنمائید، سردار صاحب بطرف او 
ملتفت شده گفتند  شهنوازشما یک نفر تاور هستید الزم است شما 
در بازار رفته وبدکان خود نشسته کرباس بفروشید شما را چه حدق 
که به حضور پادشاه داخل مصاحبین شده ایدد. آری وقدتدیدکده 
مصاحب  پادشاه ازومله دکاندارها وبازاریها تشکیل بیابد  البته آن 
پادشاه بدایدد امدروز از دسدت یدکدندفدر دزد درقصدرشداهدی 
محصورومحبوس گردد. حاوی شهنواز خان خجالتمند شدده وبده 
مکان خود مراوعت کرد .من دیدم که سردارصاحب قددری  از 
حالت خود تنازل کرده اند، مجبور شده ازکرسی برخاسته ودربین 
سردار صاحب و اعلیحضرت امان اهلل خان ایستداده بدرای سدردار 
صاحب گفتم : آنچه الزم گفتنی بود بیان کردید حال وقت عدمدل 
وکاراست ،اعلیحضرت ما وشمارابرای کار کردن خواسته اند بهتر 
است از حضور اعلیحضدرت خدواهدش کدندیدم سدبدب احضدار 

 مارابفرمایند.
اعلیحضرت گفت میخواهم شما بحی  رئیس وفد مذاکره 
بمعیت سردار محمد یونس خان  وسردار مدحدمدد عدثدمدان خدان 
وصاحبزاده مؤسیی ودوسه نفر از علماء برای مالقات بچه ) سقدو(
رفته وبرایشان بدانانید که من موادهای نظام نامه راکه بده خدیدال 
خود باع  شورش میدانستم منسوخ نمودم چنانچه خودشما امضداء 
کردید وذریعه اعالنبه واسطه طیاره به همگی نقاط تقسیم شد بدعدد 
تعدیل واصالح یک مووب دیگر برای ونگ وودال باقی نیدسدت 
پس چراانقالبیون ازشورش خود دست نمی بردارندوچدرااز قدتدل  

 برادران مسلمان خود امتناع نمی ورزند. 
گفتم این فکریه اعلیحضرت بسیار خوب است ولدی مدن 
واعضائ وفد در بین باران گلوله توپ و تفنگ و مترولیوز قدطدع 
میدان ونگ  را نموده ازیک محاذ به محاذ مقابل سالمت رسدیدده 
بتوانیم ؟ ازطرف محاذ ودندگ عسدکدر مدمدکدن اسدت ذریدعده 
اوامرصاحب منصبان سالمت عبور کنیم اوشان مدایدان را هددف 
گلوله قرار ندهند ولی از طرف شورشیان کدام کسی می تواند بده 
مایان  اطمینان بدهد که آنها مارا هدف گلوله خود نمی ندمدایدندد 
وفرضا من واعضاء فد دروسط هر دو وبهه  به قتل برسیم ، بدرای 
حکومت چه نفع وبرای انقالبیون چه نقصان عاید می گردد ؟ امان 
اهلل خان قدری فکر کرده گفت این یک نظریه معقول اسدت پدس 
فکریه شما چیست ؟ گفتم بهتراست که من یک مکتوب از طدرف 
خود برای سرکرده های شورشی ها نوشته و از  اوشدان طدلدب 
متارکه را نموده وبرای مالقات تعین مکان و تدحددیدد زمدان را 

 بخواهیم. 
این نظریه من پسند امان اهلل خان آمد گفت خدوب اسدت 
لذا ازکرسی خود برخاسته و از باالی میز کار امان ااهلل خان یدک 
ورق کاغذ را گرفته به عنوان حبیب اهلل وسید حسدیدن و عدلدمدا 
ومشایخ سمت شمالی باین مضمون نوشتم  .من وسردار محمدیونس 
خان وسردار محمد عثمان خان با چند ندفدر از عدلدمداء حضدور 
اعلیحضرت  برای مذاکره با شما معین شده ایم وهم بعدد ازآندکده 
اعلیحضرت مواد مخالفه نظام نامه راتعدیل نمودند و شما هدمدگدی 
اعالنها را مالحظه کردید  گمان میکنم که این ونگ وودال وقتل 
قتال برای آتیه مملکت مضر و عندالشرع غیر وایز شدمدرده مدی 

 شود.  
لذا می خواهم که شما ونگ را معطل کندیدد واز طدرف 
حکومت هم ونگ معطل میشود ویک محل برای اینکه مایان آمده 
وباشما وومیع سرکردگان مالقات کنیم معین نموده ووقت آنراهم 
محدود کنید  تا آمده و در موضوع صلح با شما مذاکره کنیم  اگر 
خدا بخواهد که این ونگ خانگی و کشتن برادران مسلمدان مدندع 

 شود . 
من و سردار محمد یونس خان و سردار محمد عثمان خدان 
ان مکتوب را امضا کرده و بعد از آن که اعلیحضرت مکتدوب را 
مالحظه و تصویب کرد ، برای محبی حاج عبدالغفار خان قدافدلده 
باشی پسر مالویس الدین خان مرحوم ساکن ده کیاک ساردم کده 
برای بچه سقو و همراهدان او فدرسدتداده و خدودم از حضدور 
اعلیحضرت اوازه رخصت خواستم . فرمودند کجا تشدریدف مدی 
روید ؟ عرض کردم که به اطاق وزیر دربار رفته منتدظدر ودواب 
مکتوب خود می باشم، گفتند خوب است. حداودی عدبددالدغدفدار 
مکتوب را گرفته و از راه ده یحی که خارج منطقه ونگ بود بده 
ده کیاک و ازآن وا در  باغ باال که مرکزبچه سقو رفته ومکتدوب 

 رابرای شان رسانید. . 
من وسدردارصداحدب هدمده سداعدت روزرادرارگ بده 
انتظاروواب بودیم باالخره بعد نماز خفتن شدندیددم کده حداودی 
عبدالغفار خان بیک حالت فالکت مراوعت ندمدوده ندامدبدرده را 

 باوواب بچه سقو بحضور اعلیحضرت حاظرنمودند. 

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 مناسس ، وروینیا                                    عبداهلل مجددی

 تعیین شورا ازسوی شاه امان اهلل خان 
 )نقل ازکتاب خاطرات حضرت محمد صادق مجددی(

هدق  باز موتر فرستاندند من  1201یوم شنبه  نهم روب   
وسردار محمد عثمان خان را  به ارگ طلب نمودندد. مدن بدجدای 
سردار صاحب ر فته اوشانرا گرفته به ارگ رفدتدیدم  بده اطداق 
کاراعلیحضرت شدیم اعلیحضدرت بداالی کدرسدی پدیدش روی 
میزکارشان نشسته بودند، درپهلوی چپ شان واالحضرت عدندایدت 
اهلل خان معین السلطنه برادرشان ودر حوالی مجلس عبداالحددخدان 
وزیرمالیه و حاوی شهنوازخا ن وبدعدض از وزراء وسدرمدندشدی 
ومصاحبین اخذ موقع نموده بودند، سردارمحمدیونس خان وچدندد 
نفر ازعلماء هم حضور داشتند. اداءسالم نمودم بطرف راست امدان 
اهلل خان حسب اشاره اونشستم، سردارعثمان هم پهلوی من نشسدت، 
بعد از احوال مختصر یک سکوت عمیق مجلس راإحاطه کرد وبعد 
چنددقیقه اعلیحضرت سرخودرا باالکرده واین سوال راندمدودندد:
) نمی دانم من باملت افغان چه کرده ام که همگی برمن شورش و 
انقالب کرده بامن ونگ  میکنند؟( بعد از این سوال دیدم سدردار 
صاحب محمد عثمان خان بیک حالت غیرعادی ازکدرسدی خدود 
برخاسته وازاعلیحضرت اوازت خواسته که وواب این استفسداررا 
از روی صداقت وصراحت به حضورش عرض کند. امان اهلل خدان 
گفت بفرمایید اوازه است . درین وقت سردار صاحدب بده یدک 
حالت غیرعادی دستار خودرا برداشته برزمین پرتاب کرده بداسدر 
برهنه بطرف امان اهلل خان نزدیک شدده واورا مدخداطدب کدرده 
وگفت اعلیحضرت سوال کردند)چراملت افغان بدااعدلدیدحدضدرت 
میجنگند( من ووابا عرض میکنم ده سال پیش اعلیحضرت مددعدی 
سلطنت شده ونصراهلل خان رادرواقعه قتل اعلیحضرت امیرحبدیدب 
اهلل شهید آمرکننده قتل ورئیس إنقالبیون دانستند ، درآن روز شما 
در خانه سلطنتی رتبه چهارم راداشتید وپیش از شما نصدراهلل خدان 
وبعدا عنایت اهلل خان بود وبعد او شما مستحق سدلدطدندت بدودیدد 
درآنوقت تمام  ملت افغانستان ازهر طبقه بحضور شما سدرخدودرا 
خم نموده وشمارا به پادشاهی خود قبول وبعد نصراهلل خان را باهمه 
صاحب منصبان وعایله سلطنتی راکه دروالل آباد محبوس بدودندد 
بحضورشما آوردند درآنوقت اعلیحضرت چه خدمدت بده مدلدت 
افغانستان کرده بودیدکه همگی یک دل شمارا بعنوان پادشاه خود  
قبول کردند ویک دیگر را تبریک گفتند ؟ خودم وواب  میدهدم 
آری درآن وقت شما با اعیان افغانستان ،با علماء با مشایخ وخوانین 
بامحبوسین ومنکوبین طور برادر غمخوار شفقدت ومدحدبدت مدی 
نمودید وقلوب همه با احسان ومالطفت خود اسیرکردید، درمقابل 
محبتهای تان همه کمربسته درخدمت شما بودند و اطاعت ازشما را 
واوب دیدند . بعد از چهار سال سلطنت همگی آن اشدخداص از 
خودآزرده ساخته وافرادی راکه سابقه نیک نداشتدندد در دولدت 
خودوای دادید، انهاهم تاوائیکه توانستند بین شماواشدخداصدیدکده 
درملت نفوذ داشتند تا شقه خالف ونفور را وسعت دادند، درنتیجه 
این شد. اراذل  بی اصل ونسب بحضور شما تقرب حاصل ندمدوده 

 حکومت را اشغال نمودند . 
من محمد عثمان خان نبیره سردارعبدالرحمان خان هستدم 
، امروز قوت شباروز خودرابدست آورده نمی تواندم ایدن اسدت 
دستاری که بسردارم .دستارخودرا از زمین برداشته پیچهای آنرا باز 
کرده به امان اهلل خان نشان دادند  وگفتنداین است حالت مدحدمدد 
عثمان خان که در سلسله نسب با ضیداءالدمدلدت  والددیدن امدیدر 
عبدالرحمان خان ود شما ضیاءالملت والدین  امیر عبدالرحمان ود 
شما مساوی است  اما اوالد هاییکه پدر خودرا نمئ شناسند صاحب 
منصب ودارای سامان وعزت ووالل هستند . اینست که مدلدت از 
شما متنفر شده وامروزکه شما بمعاونت احتیاج دارید ازین اشخاص 
که بحضور شما هستند وخدمت  می خواهید هر کدام خودرا کنار 
گرفته ونمی توانند در میدان ونگ سربازی کنندد  چده از بدی 
شرافتی خود ازکسی شرم نددارندد وحدیدات خدودرا غدندیدمدت 
میشمارند . در صورتیکه شما این ووراشخاص راتربیت وپدرورش 
نمودید امروزباید از آنها چشم امید نداشته باشید .خالصه  ایدندکده 
اعلیحضرت فکر کنند ده سال قبل چه رویه داشتند امروز باز همان 
پروگرام خودرا در معرض بگذارند تا فایده آنرا مانند سابق بدرای 

 خودو افغانستان حاصل نمایند.  
درین وقت عنایت اهلل خان بایک لهجه عتاب آمیزگفت : 
سردارصاحب زیاده ازحد تجاوز کردید  سردار محمد عثمان خدان 
که به  یک حالت عادی نبودند بطرف عندایدت اهلل روئ ندمدوده 
گفت . آقای عنایت اهلل خان شما گمان خواهید کردکه اگرامان اهلل 
خان ازتخت بیفتد شمابه تخت سلطنت نشسته وافغانسدتدان راإداره 
مینمائید من برای شما صراحتا میگویم این نظریه شما باطل اسدت  
شما در افغانستان از ابتداء سن شباب الی حال  با شخصیکه  محبدت 
و احسان کرده باشیدکدام هست؟  نی نی شما راکسدی بده دوتدا 
)توت( نمیخرد  هربالئیکه در خانددان شدمدا هسدت سدرهدمدیدن 
اعلیحضرت امان اهلل خان است )یعنی  شخصیکه قابلیت سلطنت را 
 دارد وبعد از او شخصی دیگری نیست که زمام افغانستان را بدست 

بعد از یک ساعت تقریبا وزیر دربارآمده وواب بچه سقورابرایم 
 تسلیم کرد. 

درپشت مکتوبیکه برای او نوشته بودم بعنوان ) الحمدد هلل 
الذی امرنا بالخروج علی المرتد والذندیق ( وبه مضمون ایدندکده 
امان اهلل خان ازدین اسالم مرتدشده ووزای مرتدین قدتدل اسدت 
لذامانمی توانیم باشخصی که اورامرتد میدانیم صلح یا مدذاکدره 
صلح رابمیان بیاوریم وبرای شما نه زمان ونه مکان تعدیدن کدرده 

مایان الی حدال  -عالوۀ این مضمون راهم نوشته بودند  –میتوانیم 
گمان میکردیم که شما بطور اضطراری ومجبوریت درمرکز کابل 
اقامت دارید ولی این مکتوب شمابماداناند که شما از اعمال امدان 
اهلل خان راضی وخشنود هستید بنابران برایتان اشعارمیشود وقتیکه 
قوات مایان کابل رااشغال کند شما ازافراد وصاحب منصبان یک 
امیدمرحمت وشفقت رابخاطرنداشته باشید. این مکتوب را دوسده 
نفرازعلماء امضاکرده بودند وبچه سقو مهرکرده بود ومدهدر او 
بشکل مثل  متساوئ االضدالع سداخدتده شدده وایدن عدبدارت 
درمهرنوشته شده)خادم دین رسول اهلل امیدرحدبدیدب اهلل(، بدعدد 
ازقرائت مکتوب ازوزیر دربارپرسیدم که ازطرف اعلیدحدضدرت 
چه امراست اظهارنمودکه اعلیحضرت مکتوب  رامطالعه فرمدوده 
وامرکردند که به مطالعه شما برسانم وشماراامر نمودند بدمدعدیدت 
وزراء وسردارصاحبان یک مجلس تشدکدیدل داده ودر ایدندکده 
حکومت کدام عمل را اختیارکند باهم مشوره نمائید  مجبورا بده 
اطاق دیگر که مدحدل اودتدمداع بدود رفدتدم دریدن اودتدمداع 
سردارمحمدیونس خان وسردارمحمدعثمان خان ومن وعبدالهادی 
خان وقاضی عبدالغفار خان ومحمد اکبر خان رئیس محکمه تمیز 
وچند نفر دیگرازوزیرهاواعیان شامل بودند هر کدام بده ندوبده 
خوداظهار فکریه خودرامینمودند بعضی میگفتندکده الزم اسدت 
یکدفعه دیگرهم باانقالبیون  مذاکره کنیم ویک طایفه میگفتدندد 
دوم دفعه مذاکره فایده نداردباید حکومت به شدت قلدع فدتدنده 
رانمایدوامر بدهد که مراکزواقامتگاه های انقالبیون را بدمدبدارد 

 نموده ودمار ازنهادشان بکشد . 
من تماما ساکت بودم اعضاءمجلس از سکوت من تعدجدب 
کرده گفتند شما چرا اظهار فکریه خودرانمی کندیدد ؟ گدفدتدم 
متأسفانه مخالف افکاررفقا میباشم  حال هم باشما توافق نظرنددارم 
بلکه رأی من مخالف رای شمااست گفتندخوب اسدت کده رای 

یکی انها شجاعت   –گفتم من سه وورنظریه دارم .  -شمارا بدانیم 
ومردانگی میخواهد  کفتند بفرمائدیدد گدفدتدم رای اولدی مدن 
اینست :این ده روز میشودکه بچه سقونقاط حاکمه ورؤس وبا ل 
را بتصرف خود اورده و قصرشاهی وهمگی مدحداذات ودندگ 
راگلوله باری مینماید واعلیحضرت ووزرا همه درپشت دیوارهای 
قلعه ارگ متواری ومحصور هستندواین حالت غیرخدواطدرخدواه 

 چند روزدیگر حکم فرماخواهدبود  .  
نظریه من این است که اعلیحضرت  علی الصباح  لدبداس 
ونگ را در برکرده و بذات خود باالی انقالبیها حمله کند البدتده 
اشخاصیکه خودرا فدای اعلیحضرت میدانند ودررسدالده شداهدی 
اینطورافرادبکثرت مووودهستن سعی میکنندد بصدورت وددئ 
اداخل ونگ شده وخودراپیش روی شاه بقتل برسانند، این عملیه 
دو نتیجه ببار خواهد اورد  اول خد اناخواسته اعلیحضرت بدقدتدل 
میرسد  ولی نام نامی فدای مبدأشا ن بصفت یک پادشداه بداعدزم 
وثبات وشجاع که تانفس اخرین از افکار خود مددافدعده ندمدوده 
وحیات خود خود ساخته اند در صدحدف تداریدخ بدطدور ابدد  
بیادگارمیماند واین نتیجه بفکرمن غیرمدحدتدمدل اسدت چده در 
صورتیکه فدائیان اعلیحضرت )قتال مستمیدت ( راشدعدار خدود 
نمایند یقین دارم که بنای ثبات شورشیان متزلزل شده فدرار مدی 

 نمایند .
نتیجه دوم انتصار اعلیحضرت وهمین کده دریدن مدیددان 
اعلیحضرت منتصرشوند بطوریقین میگویم که انقالبیون سدمدت 
مشرقی ازشنیدن این ورأت وشجاعت اعلیحضرت قوه مدعدندوی 
خودرا باخته روبه فرارمیدهند. رفقاهمگی ازین نظریه من تعجدب 
نموده تصدیق نمودندکه این عمل یک اندازه ونون میخواهد  لذا 
دومین را استفسار نمودند .گفتم  قراریکه من  عدلدم دارم افدراد 
عسکری در محاذ ونگ در تمام شب وروزوزاینکه وقت خدودرا 
ضایع کنند کاردیگر  ندارند وبدغدیدر ایدندکده دهدنده تدفدندگ 
خودرابطرف اسمدان گدرفدتده وفشدندگدهدارارابده هدواپدرتداب 
میکنند.وازطرف  شب با انقالبیئون مراوده نموده وهر قدرفشنگ 
که درقطارهای دارندبرای انها میدهنداین افرادعسکرکه مرتکدب 
همچو افعال میشوند ازکدام نقطه نظر صحیح ومبدأمعین ندیدسدت 
بلکه حکومت درین ده ماه بالشکرگدذاره خداطدرخدواه ندکدرده  
ومعاش مکفی برای شان نداده وقطعات عسکدری کده ازمدطدبدخ 
حکومت نان پخته برای شانداده میشود کفایت شانرا ندمدیدکدندد 
لباسهای ایشان کهنه وفرسوده شده پس یکنفر سربازتدن بدرهدنده 
شکم خالی چه وورسربازی کرده میتواند  ؟ فکریه مدن ایدندکده  
فردااعلیحضرت از افراد عسکری نظامی وغیرنظامی یدکدعدده را 
احضاروشخصا بااوشان مالقات خیلی بامحبت نمدوده بده ایشدان 
بفهمانند که خزینه مملکت برای این روزهداودمدع آوری شدده 

 وشماکه افراد ) دنباله درصفحۀ پنج (
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 وودبریج، وروینیا                      خواوه محمد نعیم صدیق
 علماء ، مشایخ و روحانیون لوگر

نشریۀ وزین امیدبدست مطالعه ام قدرارگدرفدت وازمدطدالدعدۀ آن 
امیدواری برایم پیداشدکه الحمدهلل افغانستان عدزیدزرا فدرزنددان 
دلسوزی هست که درسفر وحضدر، دراقدامدت وغدربدت وطدن 
ووطنداران خودرافراموش نکرده اند. چون من هم یکی ازمخلصان 
وخادمان قلم بدستان این کشور مردزا بودم وهستم، اگدر قدبدولدم 

 فرمایند، زهی افتخار !
مصمم شدم تاآنچه ازرشحۀ قلمم دراین ایام کهولت بچکد، تقدیدم 
شما عزیزان نمایم. البته مشوقم دراین امر شخصدیدت فدرهدندگدی 
شناخته شدۀ کشوردانشمند زمان ما سیادت پناه داکترسیدمدخددوم 
رهین، که همواره درزنده ساختدن افدتدخدارات فدرامدوش شددۀ 
کشورسعی بلیغ داشته اند، بوده است که مدن بدخداطدر اطداعدت 

 امرشان، بخدمت شماعزیزان قرارگرفته ام. 
نخست باید ازوالیت لوگرکه زادگاه منست آغازنمایم، بده اسداس 
)ح بّ الوطن من االیمان(، نه به پاس سمت پرستی وترودیدح دادن 
محلی برمحلی! هرچندکه ما باورداریم که:) هرم لک م لک ماسدت 

 که م لک خدای ماست(بازهم به گفتۀ حیدری صاحب ووودی :
 خاک یوسف خیز دارد همچو کنعان لوگر است

 ای عزیزان اشک هندوچین و ایران لوگر است 
ش بمدن گدفدت تدارسدالدۀ 1214حیدری صاحب ووودی درسال

درمورد )علمأ، مشایخ وعرفای( این والیدت بدندویسدم، مدعدذرت 
خواستم نه پذیرفت ومصرانه در این مورد تقاضامی نمود، باالخره 
درشرایط ناهمواریکه گشت وگذاردرمحالت مشکل میدندمدودوبده 
شماعزیزان معلوم است که تحقیق درهرموردی کده بداشدد مدواد 
وشرایط مناسبی درکار دارد، با آنهم دراندک زمانی رسالۀ رادراین 
زمینه تهیه نمودم که ازطرف بنیاد شیخ سعدالدین انصاری حدلدیدۀ 
طبع پوشید. اینک من هم بااستفاده ازآن رساله، یکدی ازبدزرگدان 
رابه معرفی خواهم گرفت، خداکند طرف تدووده وقدبدول شدمدا 

 معززین قرارگیرد.
لوگر رادرطول تاریخ به القاب متفاوتی یادکرده اند: خاک پداک، 
مهدعلم و فرهنگ اسالمی، زادگاه پاسداران ناموس اکبر واصغدر، 
دروازۀ وهاد، گدام غله، حامی تمامیت ارضی . خاک پاک به این 
دلیل: لوگر ازنوابع غزنی بود واکثراً علدمدا وروحداندیدون زمدان 
غزنویان درمحله یی بنام ومع اولیاگردهمایی مینمودند ودرمدورد 
وموضوعات مربوط به تفاهم میرسیدند. هرگاه به یدکدی ازآندهدا 
)قبضی( میرسید آن شخص رابه سرزمین لوگرمیفدرسدتدادندد، بده 
مجردرسیدن دراین سرزمین فیض اثر قبض او به بسدط تدبددیدل 

 میشد، بنااً لوگر را خاک پاک لقب داده اند. 
مهدعلم وفرهنگ برای اینکه علما واردوعاملی ازایدن مدرزوبدوم 
سربر آورده اند، مانند:شیخ احمد وشیخ یونس سجاوندی، مدوالندا 
یعقوب چرخی، سید احمد )صامت( )مالفداروق(. درپشدتدومدثدل 

 شدکه کنز خو هر حوک وایی، چه مال فاروق یی ومنی(
زادگاه پاسداران ناموس اکبر واصغر: برای اینکه اکثراً وهاد علیده 

 متجاوزین ازهمین سرزمین شروع شده است. 
دروازۀ وهاد: برای اینکه درایام وهادعلیه قشون سدرخ شدوروی، 
مهمات مجاهدین هجده والیت ازطریق لوگربه منداطدق مدرکدزی 

 وشمال انتقال میشد.
گدام غله: چون والیت لوگرنزدیکترین والیدت بدکدابدل اسدت، 
دروقت کمبود موادارتزاقی اولین موادخوراکی ازلوگربه کدابدل 

 میرسید.
حامی تمامیت ارضی: اهالی سلحشور لوگرتا پای وان درراه حفظ 
تمامیت ارضی کشوروان نثاری مینمودند. درین راستا ازنایب امین 
اهلل خان لوگری، غالم حیدرخان چرخی، ونرال غوث الدین خدان 
لوگری درمحاذات با انگلیس ها درواقعۀ پنجده و نورستان میتدوان 

 یادآور شد.
دروالیت باستانی لوگر شماری ازمبلغین فرهدندگ اصدیدل اسدالم 
عزیز، علماء امت، پیران طریقت دربسترخاک آرمدیدده انددکده 
تاهنوز ازفیض قدوم پرمیمنت شان درآن مدرز وبدوم بدرکدات 
مشهوداست. الزم می بینم درنخست مشت نمدوندۀ خدروارگدفدتده، 
اسامی انگشت شمار آنهارا اشارتاً، وعندالموقع به ذکرتفصیلی آنها 

 باردازم، زیرا :
یاد مردان خدا یاد خداست               مداه را از مدهدر اندوار و 

 ضیاست
محّمد ابن اسحق ابن ابراهیم بن سالم بدن عدبدداهلل ابدن عدمدرابدن 
الخطاب، نواسۀ پنجم خلیفۀ دوم آیین مقدس اسالم درمنطقۀ برکی 
راوان والیت لوگر آرام گرفته است. این شخصیدت کده از اثدر 
فتوحات زیاد در راه ترویج وتلقین آیین برگزیدۀ رحمان، افتخدار 
لقب ابوالفتح رابدست آورده بود، درنزدیک پل ووگی دفن شده، 
مزار پرانوارشان زیارتگاه عام وخاص است. این شخصیت ارومند 
ودّ تمام حضرات فاروقی ومجددی افغانستان، هدندد، پداکسدتدان 

 ماوراالنهر، چین وبلغاریاست . 
سلطان سیداحمدکبیر، موالناشاه محی الدین، شداه خدلدوت، شداه 
صامت، سیدمحمدپرنده، موالنامحمدعثمان پادخدوابدی، خدلدیدفده 
صاحب سید عبدالقادر، مال فاروق فقیه شناخته شده، سیدد ابددال، 
میر ابدال، نور ابدال، باباصاحب موسهی، باباصداحدب حصدارک، 
مالصاحب حاوی آقامحمد، مروکی صاحب، صاحبزاده صداحدب 
آقاوان سرخلیفۀ حضرت امام ربانی) موالنا شیخ احمد برکی، شیخ 
 حسن برکی و شیخ یوسف برکی( و... رحمه اهلل علیهم اومعین . 

 سدنی ، آسترالیا                              نصیراحمد رازی

 واژه های همسو با تصوف
معجزه : امری خارق العاده ازطرف پیغامبران که افدراد عدادی از 

صادر شود »پیامبر«آوردن نظیرآن عاوزباشند. خرق عادت اگراز
 صادرشودکرامت گفته میشود.»ولی«معجزه نامیده میشودواگراز

 برداشته صد مرده سرازخاک همانا    
 ظاهرشه ازباد صبا معجزعیسی است )وامی(

 معجزموسی داری که کنی شعبان چوب   
 ورنه هرچوب ماندارکه شعبان نشود )سنایی(

 مگرصالبتش ازمعجزات داووداست   
 که باشدآهن وفوالد پیش اوچوخمیر )عنصری(

 به سرمعجزه ی صالح اندر آن ناقه    
 به صبروخوشدلی هود اندرآن غوغا 
 )شیخ روزبهان، فرهنگ تلمیحات(
درکشف المحجوب هجویری فرق بین کرامت ومعجزه این گونده 
بیان شده است: پس بدانک سرّ معجزات اظهارست واز آن کرامات 
کتمان وثمره ی معجزه به غیربازگردد وکرامت خاصّ مرصاحدب 
کرامت را بود ونیزصاحب معجزه اندر شرع تصرف کند و انددر 
ترتیب نفی واثبات آن به فرمان خدا بگوید وبدکدندد وصداحدب 
کرامات را اندرین به وزتسلیم وقدبدول احدکدام روی ندیدسدت. 
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مرحوم والل الدین همایی گوید : درکتب صوفیه سخن ازکرامات 
و خرق عادات وکشف و شهود واشراف برضمیر وامثال این گونه 
امور غریبه فراوان دیده میشود. گروهی ازمردم گمان میکنند کده 
صدورکرامت وخرق عادت ازبشر محال و ممتنع است واین گونده 
سخنان ونوشته هارا حمل بریاوه سرایی و ژاژخایی میکنند؛ وحدال 
آنکه اگربه مبانی واصول این امورآشنا شویم وافراط وتفریدط را 
کناربگذاریم، می بینیم که صدورپاره یی ازکرامات وخرق عادات 
که ازآن به کشف وشهود واشراف برضمیر وامثال آن عبارت مدی 
کنند، ازحدود امور طبیعی خدارج ندیدسدت وتدا حددی امدکدان 
صدورامور و احوال غریبه را ازبشر باور توان کرد؛ اما بده شدرط 
که ازسرحد امکان عقلی خارج نشدود.)فدرهدندگ اصدطدالحدات 

 عرفانی(
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کرد. هنگامی که فرعون ازموسی عاوزآمدد اورابده مدبدارزه بدا 
وادوگران خویش فراخواند. ساحران درمجلس فرعون، مدارهدای 
خویش رابه طرف موسی رهاکردند، موسی به فدرمدان خدداوندد، 
عصای خودرا بر زمین انداخت وآن عصا، اژدهاشد وهمه ی ماران 

 140، آیده ی1ساحران رافرو بلعید. چنانکه درسوره ی اعدراف
میفرماید: فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین. یعنی: پدس اندداخدت 

 عصای خودرا، پس آنگاه آن اژدهایی شد هویدا .
همچنان موسی عصای خودرا برسنگی زد وازآن آب روان شدد 

 وبنی اسرائیل ازآن نوشیدند. )فرهنگ تلمیحات(
 مرغی که برآن ... بیتی از رباعی مالی روم است: -0

 برخوان ازل گرچه ز خلقان غوغاست  
 خوردندوخورند، کم نشدخوان برواست

 مرغی که برآن کوه نشست وبرخاست  
 بنگرکه درآن کوه چه افزود وچه کاست

تجلّی : ظاهرشدن، روشن ودرخشنده شدن، ولوه کردن . در  -2
عرفان نظری و حکمت اشراقی وذوقی، خلقدت ودهدان عدبدارت 
ازتجلی حق است که همه چیز راآفرید. درتجلدیدات ندیدزمداندندد 
حکمت، بحثی که قایل به ترتیب درنظام خلقت است، نظم خاصدی 
برقراراست و انواع و اقسامی دارد. مانند: تجدلدی اول و دوم و 
 سوم، تجلی ومالی، تجلی واللی، تجلی اسمایی، تجلی افعالی ...

وتجلی سه قسم است: یکی تجلی ذات وعالمتش اگدراز بدقدایدای 
ووود سالک چیزی مانده بود، فنای ذات وتالشی صدفدات اسدت 
درسطوات انوار آن، وآن را صعقه خوانند. قسم دوم ازتجدلدیدات، 
تجلی صفات است؛ وعالمت آن اگرذات قدیم به صدفدات ودالل 
تجلی کند از عظمت وقدرت و کبریا ووبروت، خشوع وخضدوع 
بود. قسم سوم تجلی افعال است؛ وعالمت آن قطع نظراز افعال خلق 
و اسقاط اضافت خیر وشر ونفع وضرر بدیشان و استوای مددح و 
ذمّ قبول و رد خلق. چه مشاهده ی مجرد فعدل الدهدی، خدلدق را 
ازاضافت افعال به خودمعزول گرداند. واول تجلی که بدرسدالدک 
آید درمقامات سلوک، تجلی افعال بود وآن گاه تجدلدی صدفدات 
وبعد ازآن تجلی ذات. وشهود تجلی افعال رامحداضدره خدواهدندد 
وشهود تجلی صفات رامکاشفه و شهود تجلی ذات رامشاهده. فدی 
الجمله تجلی حق سبحانه تعالی، سبب استتار خلق است واستدتدارش 

 مووب ظهورخلق . )فرهنگ تلمیحات(
************ 

بهمین ترتیب محل تبلیغ وتلقین اکثریت عرفای غیرمقیم هم، همین 
والیت لوگر بوده است. مانند: سیدوالل الدین)مشهوربه سیدوالل 
بخاری}وهان گرد{ منطقۀ شکارقلعه، که مزار مجاور وخادم ایدن 
 عارف بزرگ تاهنوزدرمنطقۀ مغل خیل باالی تاه یی)ص هفتم(  

 تعیین شورا از سوی شاه امان اهلل خان
همین مملکت هستید هرکدام تان درمال حکومت شریک 
وسهیم شمرده میشوید وازحقیقت این اموال نزد خداوندد وخدلدق 
مسئول هستید من از احوال واز احتیاوات شما واقف شده وایندک 
برای هر کدام شما فئ نقر بیست بیست پوند طال بطریق بدخدشدش 
منظور کردم که تسلیم شوید وبرای عساکر غیر نظامی تفندگدهدای 
حکومت که نزدشان است بطور انعام برایشان بخشیدم وهدم بدرای 
هرکدام شما یک فرمان امرنمودم که بنویسند هر کدام که کشتده 
شود برای بازماندگان او )واگر زنده ماند برای خود او( مشدغدول 
ونگ کردیده اش معقول منظور فرمودم وبعد این همه الطداف از 
شما میخواهم که بصداقت وراستی درمدافدعده بدچده سدقدو ودر 
فرونشاندن این آتش نفاق کوشش نمائید وحاال برای هرکدام پدول 
انعام وفرامین مرحمت آئین راتسلیم کنند . من باکمال اطدمدیدندان 
گفته میتوانم که به ظرف دو سه ساعت قوت بچه سدقدومدتدشدتدت 
وپراگنده میشود چه هرکدام از افراد نظامی وغیرنظامی به ودیت 
داخل ونگ گردیده ومیدانند که اگرهزیمت نمودند تفنگهارا از 
دستهای شان وپوند های طال را از ویب ایشان بچه سقو وهمراهدان 

 او میدزدند . 
درینجا وزیر مالیه میرهاشم اقا به وواب من گفت دریدن 
فرصت وزارت مالیه نمی تواند که خزینه مدمدلدکدت را خدالدی 
وویبهای  افراد عسکری رامملو کند واین مجازت  دریدن وقدت 
قرین صالح نیست . گفتم اقای وزیراگر این تدبیر را در عدرصده 
عمل نگذاشته از ان کار نگیرید باز دو نتیجه از ان حاصل خدواهدد 
شد : قوای حکومت منهزم شده و حکومت مدوودوده بدارئدیدس  
) شخص امان اهلل خان وتمام وزراء واعیان( سقدوط خدواهددکدرد 
وانقالبیون آمده شهر وقصرشاهی راتصرف شده وخزینه مملدکدت 
رابه یغما خواهندبرد . چه خواهدشد اگرخود شما بدست خود قبل 
ازآنکه خزینه را دزدها ببرند به اندازه دوسه ملیون روپیه افدغداندی 
رابه افراد ملت  خود انعام بدهید ؟؟  من اعتقاد ودازم دارم کده 
عسکرها بعد از گرفتن انعام وفرامین مرحمت امیزشکدسدت ندمدی 
نمایند  پس نتیجه دوم اعنی انتصار قوات حکومت وانهزام قدوت 
شورشیها حتمی است درآنوقت  وزارت مالیه وحکومت میدتدواندد 
که مدت یک ماه این دو ملیون افغانی را از ملت واز طریق مالدیده 
وضرایب دوباره مسترد کند ومن گمان میکنم این تددبدیدر عدیدن 

 صالح وهم خیلی معقول است  .                            
 زربده مردسااهی راتاسربدهد    وگرش زرندهی سربنهد درعالم/

 بانک جهانی و اقتصاد افغانستان
دررسانه های خاروی راوع به افغانستان ندزدشدان اعدتدبداردارندد  

آیاتاچه اندازه درانجام سفر  -14وازروابط خاروی راضی هستند، 
و اخذپاساورت ودرخریدوفروش امالک وتعامل بانک سدهدولدت 

آیاخویش وقوم ودوست ورفیدق دارنددکده  -11احساس میکنند، 
درحاالت اضطراری دست خود راپیش آنها درازکدندندد وکدمدک 

آیامحیط زیست را مطلوب مدیدداندندد -12بدست آورده بتوانند، 
وازآلودگی هوا، ازدحام وبی نظمی وخطرات ترافیکی، گل و الی 
درکوچه وبازار، زباله وکثافات درشهر بوسیلۀ افدرادکده آشدغدال 
شانرادر هر کجاکه بخواهند خالی کنند رنج میبرندیا بی تدفداوت 

آیا ازفقدان یا کدمدبدود مسدتدراح عدمدومدی درداخدل  -12اند، 
 شهرهاشکایت دارند یانه،

آیامووودیت پارکهاوتفریحگاههدابدرای اطدفدال درشدهدر  -10 
آیاصدنددوقدهدای شدکدایدات  -12راقناعت بخش میشمارندیاخیر، 

رادرگوشه وکنارشهرکافی میداندیاخیر تابداندوسدیدلده بدتدواندندد 
دربهبود امورشهرداری وانتخاب یاسرزنش مامورین مسئول همدراه 

 صالحیت داران به تماس باشند.
مسایل پانزده گانۀ فوق )که طبعایک لست مکمل نیست( بامقیداس 
خوش بودن یک فرد درزندگیش ربط مستقیم دارند. الزمست برای 
هریکی ازفقرات یک وزن )یک فیصدی( تعیین گردد که تدمدام 
مخاطبین آنرا رعایت کنند. البته حداکثر نمرات یدک صدد مدی 

 باشد.
ملل متحد یک شاخص محدودتر ازین فهرست تدعدیدیدن  

کردکه به اساس آن دروۀ خوش بودن درزندگی رامطرح ساخدتده 
شد، 0/2کشورماازده نمره حائز نمرۀ 2422که براساس آن درسال

کشوردندیداکده 101درصد( وازوملۀ 20)یعنی ازصددرصد صرف
مدقدام داشدت ! بده عدبدارت 101شامل آن مطالعه بود درصف 

دیگرمردم افغانستان ازنگاه خوش بودن درزندگی پایین ترین نمره 
 را در وهان دارا میباشد.

بانک وهانی محض بااشاره به تحول سطح قیم ونرخ اسعدار 
وحجم صادرات و عوایدداخلی وپرداخت معاشات دروقت وزمدان 
موقوت درکشور اندازۀ رفاه و خوشی مردم وتحول آندرا بدهدیدچ 
ووه افاده کرده نمیتواند. برای تحلیل وتثبیت دروۀ خوش بدودن 

 مردم الزمست گامهای فراختر برداشته شود. 
امیداست که بانک وهانی ودگرمراوع تدواندا درآیدندده 
راوع به اینکه تحوالت اقتصادی و سیاسی آیاباع  افزایش خوشی 
افغانهادرزندگی گردیده یامیگرددیا خیر، در نشرات خود مطالبدی 

 ارائه نمایند./ 
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 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 فیاض بهرمان نجیمی
اشرف غنی با برنامه تعمیق و تداوم 

 ها میخواهد برگردد اسارت غیرپشتون
اشرف غنی روی برنامه نجات »حشمت احمدزی در تویتی نوشت: 

ازایدن  من شک ندارم که اشرف غنی پیدش«کند. افغانستان کار می
که ارگ نشین شودودروریان حکمرانی تالش فدراوان ندمدودتدا 
افغانستان باتعبیرخودش رانجات دهد. او، همانطورکه دریک نوشته 

ام نه دموکرات است ونه مدرنیست. بلکده یدک  دیگراظهار نموده
 مستبد قومگرای طرفدار مدرنیزاسیون وعقالنیت ابزاری است.

اودراصل رهرومحمودطرزی ومحمدگل مهمندبرای ایدجداد 
سازی پشتونی است. اونظریات پدران پشتونیسدم رابدگدونده  هویت

میتودیک وسامانمندبه مرحله بلند ارتقا داد و موفق شد در کوتداه 
مدت هویت ناسیونالیستی افغانی/ پشتونی برای تبارش بسازد. بسیج  

 ویژه در فکر ووانان پشتونتبار به ووود آورد. گسترده به
اهلل، سرودملی، قهرماندان  رمزهای ودیدمثل پرچم، شاه امان

در ورزش کریکت وچیزهای زیاد ازومله دشمن سازی تدخدیدلدی 
زبدان  یکی پس دیگرایجادکردکه بخش بزرگ ازوواندان فدارسدی

 غیرپشتون ناآگاهانه عقب آن روان شدند.
برای اهدافش یک ندظدام مدکدمدل را ایدجداد وودواندان 

دیده پشتون تباردر نهاد های آموزشی غربی را که با نظریه  آموزش
ناسیونالیسم مدرن آشنایی داشتند، بر محور افدکدارش در ندقداط 
کلیدی وا بجا ساخت. آن نسل دیگر متعلق به اندیشه ناسیونالیدسدم 

 رود! پشتونی اشرف غنی است و از آن عقب نمی
ترین اشخاص به اشرف غندی  چند سال پیش یکی از نزدیک

هدای ودالدب از  خواهم اسمش را بنویسم[ بدرایدم قصده ]فعالً نمی
های قومی اشرف غنی کرده بود. درآن زمان من یکبدار بده  برنامه

افغانستان رفته بودم و عمق تبعیض قومی را واضح دیده نتوانسدتده 
ها در درون ارگ در تمام امدور  گفت: پشتون بودم. آن شخص می

اند. فضای گویشی ارگ پشتو یا انگلیسی است و بدا  کلیدی نصب
آمددیددز  کسددانددیددکدده پشددتددوبددلددد نددیددسددتددندددیدداتددوهددیددن

نمایند. حتا دربیدن مدحدافدظدان  برخوردمیکنندویاآنهاراتجرید می 
 توان با غیرپشتون مواوه شد. اصلی ارگ به مشکل می

های کلیدی اداره امور پشتونها بودند. شدورای  در تمام مقام
ها بودند. اگدردرودایدی پشدتدون  امنیت ملی نیز با اکثریت پشتون

بود، حتمی معاون باصالحیت آن پشتون بود. عدده  درمقام اول نمی
زبدان ندیدز فدراوان بدودندد کده  هدای فدارسدی زیادی از پشتون
اند. کمتر تاودیدک و بدیدشدتدر  زبانان شد فارسی درظاهرتصورمی

 صالحیت را داشتند. های بی ها نقش مجری ها و ازبک هزاره
مثل اکرم خالواک گ ل سرسبد اشرف غندی بدود.  کسانی به

های پیوند اشرف غنی با پشتونهای متعصدب   شخص خالواک رشته
 کرد. ها را در برون تأمین می دیگر از حلقه یون

تغییر فیصله مجلس با توشیح حامدکرزی در مورد شناسنامه 
کار همان حلقه بود. حتا سندسازی در باره تعدد اقوام در هدمدان 

گرفته بود و در یک پرونده نزد اشدرف غدندی  دوره اول صورت
ها ندیدز  شد.تغییر شناسنامه در شکل مووود که طالب نگهداری می

دهند، فشار گروه پرقدرت افراطی  سرعت به توزیع آن ادامه می به
 نشینی سازشکارانه عبداهلل عبداهلل شد. قومی بود که سبب عقب

هدای در  در واقع حمداهلل محب، فضلی و دیگدران گدودی
ها به گونه مدندظدم  دست آن حلقه نامرئی بودند که کمتر در رسانه

گیری دگراندیشان محفوظ باقی مانددندد.  شدند و از نشانه ظاهر می
وتداز قدرار  بود که همیشه باید موردتدووده و تداخدت  یک حلقه

 ساز ناشناخته باقی بمانند. گرفتند تا مدیران اصلی برنامه می
به کابل رفتم، چند باری اتفاق  GIZزمانی که من از سوی 

ام. امدا  افتاد تا به اداره امور بروم. در مورد اداره امور سابق نوشته
خواهم تکرار کنم همانا مشاهدات  یک نکته را که با این نوشته می

من از نزدیک بود. آنجا دیدم که چگونه در اطراف ارگ تدندهدا 
نظامیان پشتونها بودند.آنها حتا به فارسی صحبت نمی کردند. آنجا 
هر سرباز و هر فرمانده پشتون بود. محیط گویشی و تبادله نظر هم 
پشتو بود. این که امروز زبان طالبان را اکثریت مردم افدغدانسدتدان 
نمیدانند، هسته آنرااشرف غنی گذاشت.زماندیدکده اشدرف غدندی 

های تداودیدک، ازبدک  گفت، کمترعقل سیاسی”  تحول وتداوم“ از
یاهزاره قد دادکه هدف ویرابحی  برنامه ادامه پشتونسازی مکمدل 

 افغانستان درک کنند.
ومدهدوری، دوسدت عدزیدزم  در دور دوم انتخابات ریاست

لطیف پدرام یگانه کسی بودکه آنرا بارهابسیاردقیق افشا نمود، اما 
ذهن همه آنتنهای بلندنداشت که به عمق خطرپی ببدرد.حداال ایدن 

هدای قدومدی روی ندجدات افدغدانسدتدان  مووود سدراپداعدقدده
فکرمیکندوممکن در تالش پی افگنی بدرندامدۀ بداشددکده دسدت 
ایدئولوگهای ناسیونال سوسیا لیست هتلری راازعقب ببدنددد،تدمدام 

ریخته چدوندان  بینی کاذب بهم  های حقارتش رادرخود بزرگ عقده
 خواه غیرپشتون باقی خواهندماند.  زهرماری برای مبارزان عدالت

 )دنباله در ستون دوم همین صفحه(

 سانفرانسسکو                            مشتاق احمدکریم نوری
پاسداشت زبانها وحرمت فرهنگها 

 ونوعیت سیاستها
اهدابه مرتضى پردیس، استادهنرهاى زیبای پوهنتون کابل وهنرمند 

 بلندجایگاه وطن ومشاوراتحادیه سراسرى هنرمندان افغانستان
او مبتکر رنگ آزادى وهنرساالر هنرهاى تجسمى میباشدد 
وقرارأست دروشنواره بزرگ هنروفرهنگ که دربیست وپنجم ماه 

فبرورى برگزار میشود، از اوشان بدندام 
هنرمندبرترو شایسته تبجیدل وتدجدلدیدل 

 گردد. او بیان مى داردکه :
 من نقاشم سروکارم بابرس ورنگ است   

 نفرتم ازونگ وتوپ وتفنگ است
 درهر رنگ تجلى پروردگارمى بینم   

 زندگى را درصلح هردیار مى بینم
استادمرتضى پردیس احمددزى، انسدان 
شریف ومبتکروشخدصدیدت شدخدیدص 
وبدون تدبدعدیدض، وفدرهدندگ پدرور 
وهنردوست و مدردمدى پدابدندداصدول 

 هنروفرهنگ مى باشد.
 خدایا شروع سخن نام توست    ووودم به هرلحظه آرام توست
 دل از نام و یادت بگیردقرار     خوشم چونکه باشى مرا درکنار

سال ودید میالدى فرا رسید و تا نشر این مقاله اقال یک و 
نیم ماه دیگر هم از آن سارى مى شود، من به خاطرمصدروفدیدتدهدا 
وکار روز مره به خاطر معیشت و زندگى وهمچنان کارباالى کتاب 
ودیدم )هنر وفرهنگ در گذرگاه زمانه( و اینکه هنرمند کیست و 
فرهنگ چیست ، لذا مقاله هاى این سلسله راهم اقال کوشدش مدى 
نمایم که کمى پیشتر بنویسم به همین خاطر وقتى در ایدن ابدتدداء 
سال این نوشته را تکمیل مى نمایم و تا تأیپ میگردد ، ماه دیدگدر 
فرا میرسد واقعا که بى برکتى درهدمده چدیدزهدا ومدوضدوعدات 
 رونماشده   وقیمت ها هم به طور سرسام آور رو به فزونى است. 

باید گفت که تنها دو روز در سال است که نمیتوانى هیدچ 
کارى کنى، یکى دیروز و دیگرى فدردا ، امدا اگدر هدرکسدى 
دریکسال بخواهدکه هر روز درخود یک تغیر نیک و مثبت بیإورد 

تغیر، و آنهم تغیر نیک و  212و ایجاد کند ، در یک سال مى شود 
مثبت . در این کتاب ودید یاد آورى گردیده ، که سعى دارم تدا 
انعقاد چهارمین وشنواره هنر و فرهنگ ، که قرار است بزودى بده 

میالدى در کالیفورنیا شمالى از  2422تاریخ بیست و پنجم فبرورى 
طرف اتحادیه سراسرى هنرمندان افغانستان تدویر یابد، این کتاب 
را به اهل علم و هنر و فرهنگ پیشکش نمایم در ایدن اثدر اشداره 
نمودیم که ووهه هنرمندى در رقصانى و عریاندى و دهدل زندى 
نیست بلکه در پیام در مصاحبه در مصافحه و مباحثه و همین طدور 
در زیبا کالمى و نغز نویسى و نمایش گردانى و نمایش نامه نگارى 
و بسا مسایل و موضوعات است که روى آن عدکدس و مدکد  

 گردیده است.
در این آواخر در دنیاى مجازى و مجرا هاى شبکه هداى  

اوتماعى ، بعضى ها. تنها را تهنا مى نویسند، همینطور فقط را فقد، 
متاسفانه را متعسفانه و هکذا خالصانه را خالیسانه و یا هم ، راضدى 
را رازى،  گلثوم را گلسوم ! و احیانا هم تذکار داده شود نه تدندهدا 
که در پى اصالح و رفع نقیصه نمى شوند که حتى بر غلط شان هم 
سخت پافشارى مى نمایند. مثل پارچه تمثیلى که محتدرم حداودى 
کامران صاحب ، نقش یک داکتر را داشت و زمانى که مریض را 
معاینه مى کرد به خاطر شنیدن ضربان قلب مدریدض، گدوشدکدى 
معاینه را به طرف راست قرار داده ، که بیمار و یدا مدریدض مدى 
گوید داکتر صاحب اگر ضربان قلب را مى شنوید ، خدو قدلدب 
طرف چپ است نه به طرف راست و یا شانه راست ام، ) داکدتدر 
کامران صاحب ( مى گوید که طبابت ودید ثابت ساخته که طرف 
راست است، و حتى ویب را معاینه باید نمود که چند در کدیدسده 
است و منظور شان این بود که سابق طبیبان گرامى بدعدضدى شدان 
فیس را براى اشخاص بى بضاعت نوشته بودند که رایگان است، و 
سر فیس چانه زنى نبود، حاال مریض با مرگ دست و پنجه نرم مى 
کند، انشورنس و کو پیمنت در خواست مى شود. چیزى دیدگدرى 
که در این عصر حاضر و در این دنیاى دیجیتالى دیده شدده ، در 
رسانه هاى مجازى با تیلفون هاى همراه از میت در وقدت شدتدشدو 
عکس مى گیرند و بدون اوازه نشر مى نمایند، و نامش را مداندده 
اند که آزادى رسانه یى است، در حالیکه هر قدر میددان شدغدالدى 
باشد و میالن و ووالن براى تازیدن اسپ هدا بداشدد، آدمدى در 
چوکات ادب و اخالق و نزاکت ، قید است، و نه باید که از حدد 
معمول و فضاى ترسیم شده تعادل و اندازه و اوازه عدول ندمدود. 

 همه در محدوه ادب و اخالق قید مى باشند. 
هرموضوع و هر چیز را مى شود و نباید بده صدفدحدات 
مجازى کشاند حتى نمى شود در مراسم خوشى کسى و یا دوستدى 
اشتراک کرد،  و اودوست که خودپول گزاف را براى فلمبردارى 
داده، نباید مهمانان تیلفونهادسدتدى راکشدیدده ازرقدص وقدرص 
وازبعضى موضوعات که فضاى خصوصى پنداشته میشود عدکدس 
کندویاگرفت ویا وریان محفل را به صورت زنده و الیف از فیس 

 بوک اش نشر نمود .

این ها آزادى نیست، بل بى بند و بارى، بى تووهى و حدتدى بدى 
نزاکتى و پاینتر از است. همه چیز در یک محدوده قیدد أسدت و 
احاطه و محدود شده است. به همه حال فکر کنم برأى فعال همدیدن 
قدر در این حصه کافى است . در این روز ها که کشور عزیز مدا 
در یک بى نظامى قراردارد. باز عطش تغییر نام واده ها و محدالت 
شروع گردیده ، شهر چاریکار را طالبان شهر امام اعظم رح مسدمدا 
نموده اند، و ممکن است هم بزودى نام لغمان را در بابا، نام بدغدالن 
را امام قطیبه، و همین طور ننگرهار را میالى صیب ) صداحدب ( 
پکتیا را پیر کرم شاه ، و حتى امکان آن مى رود که ارزگان را مال 
عمر کلیى و یا شهر قندهار را مال هیبت اهلل شار و یا کلی، تغیر نام 
دهند. در افغانستان عزیز و دیدنى دار نباید هیچ کدار و خددمدت 
شود فقط نام تغیر کند و تغیر داده شود، و با ایدن مدوضدوعدات، 
انگار نمایند که کار شان کارستان است. اگر طول تاریخ و عدرض 
وغرافیا در این خطه نظر اندازى شود چه در زمان اشغال بریتانیا و 
شوروى و ناتو و حتى استیالى پاکستان و غیره و حتدى از زمدان 
اسکندر و وانسوز و غیره نام نهى و اسم گزارى نمودند، اسکدنددر 
مقدونى در هر محیط و محلى که لشکر کشى مى نمود و به قولدى 
آنچنانى ، که گویا فتوحات مى نمود ، در هر مکانى که مى رسید 
و گویا فتوحات داشت ، محلى و مکانى را بنام خود و القداب اش 
نام گزارى مى کرد و سکه یى به نام اش ضرب مى زد چنانچه در 
نواحى شمالى بزرگ و مربوطات بگرام کوهستدان چداریدکدار و 
کاپیسا محل هاى را بنام اماراتور و یا مقدونیده کدوچدک و یدا. 
اسکندریه و یا الکزاندریه تون مسما مى ساخت اما از آن تاریخ در 
حدود دو هزار و پنجصد سال سارى مى شود اما. چداریدکدار بسدا 
مکان هاى که چند صباى هم اگر تحت سلطه و سیطره قرار داشت 
همان است که بود ، و همین طور بسا وا ها و مکان هداى دیدگدر 
همان طور که بود است ، مد وزر زمان و گذشت ایام و باد هدا و 
تند باد ها بدان تغیرو آورده نتوانست. و همدیدن طدور در زمدان 
قدرت حزب دموکراتیک خلق نه ) ترون شار ( وداى و ودالل 
) والل آباد را گرفته توانست ( و نه هم شفاخانه على آباد ) ندیداز 
محمد مومند روغتون شد ( و نه هم شفاخانه وموریت را که به نام 
) سورگل ختیز روغتون ( مسما نموده بودنددوباره بهمان چدیدزى 
که بود، است)شفاخانه ومهوریت ( همه این چیدز هدا روزى در 
تاریخ واقعى توسط ژورنالستان واقعى و قلم بدستان حقیقى نوشتده 
خواهد شد ، به هر ترتیب ) تاریخ ( را کده سدر چداده کدندى 
) خیرات ( مى شود اما نباید که تاریخ را ) خیراتى ( ندوشدت و
)خیرات(کرد. )خیر( مردم و ثواب همگانى و ) خدیدریدت ( و 
حقانیت در ابراز حقیقت ها و عدالت و احیاى قانون و مندکدى بده 

 واقعیت ها است . 
با این شعر تازه دوست گرامى ام وارث الشعرا آقاى ندذیدر 

 ظفر ، بر ختم این نوشته نقطه مى گذارم : 
 چه بالیى به باغ آوردند  
 دزد را با چراغ آوردند 

 بلبالن را کشیدند از گلشن 
 واى آن خیل زاغ آوردند!/)ادامه دارد(

********* 
  پیشگیری از در افتادن به اسارت مضاعف از مسیر مبارزه عددالدت

 گذرد!/ تا مرز ودایی می «حق تعیین سرنوشت»خواهانه برای 

 غزلی ازحضرت سعدی علیه الرحمه
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی
 عهد نابستن از آن به که ببندی و ناایی

 دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم
 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

 ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه
 ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی

 آن نه خالست و زنخدان و سر زلف پریشان
 که دل اهل نظر برد که سریست خدایی
 پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند
 تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی
 حلقه بر در نتوانم زدن از دست رقیبان
 این توانم که بیایم به محلت به گدایی

 عشق و درویشی و انگشت نمایی و مالمت
 همه سهلست تحمل نکنم بار ودایی

 روز صحرا و سماعست و لب ووی و تماشا
 در همه شهر دلی نیست که دیگر بربایی
 گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم

 چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
 شمع را باید از این خانه به دربردن و کشتن
 تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی

 سعدی آن نیست که هرگز ز کمندت بگریزد
 که بدانست که دربند تو خوشتر که رهایی 

PAGE 6 

 مرتضی پردیس احمدزی



 

 

 هفته نامۀ امید  0011 صفحۀ هفتم

Omaid Weekly 
12286 Ashmont Ct #202 

Woodbridge, VA 22192-7075  U.S.A. 
Tel/Fax : (703) 491-6321        

Email: mkqawi471@gmail.com 
 

 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

( دالر90( دالر ـ یکسال  )45ماه ) 6کانادا:   

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 داکتر حمیداهلل مفید

چرا مردم افغانستان علی الرغم 
 تالش های دولت، افغان نشدند

:اگر دولتمداران بجای راستی و صداقت یک نگاه تاریخی 
وعل و فریب را پیشه کنند وامعه بجای صداقت به فریب و ودعدل 

 روی می آورد،. آنگاه شیرازه زندگی برهم می خورد.
بنگرید :قبایل مغول در زندگی ابتدایی شان هریک وددا 
از هم بسر می بردند. همه افراد و قبایل دیگر دشمن آنها شدمدرده 
می شدند . تنها فرزندخواندگی می توانست شخصی را وارد قبیلده 
و خانواده دیگر کند. لذا قبایل پیوسته در وریان نابودی همدیگدر 
می رزمیدند. هنگامی که یک قبیله بر قبیله دیگر فایق می آمدد، 
بزرگان قبیله مغلوب را می کشتند و ووانان و کودکان آنها را بده 
بردگی می گرفتند. یعنی قبیله شکست خورده نابود می شدد. امدا 
چنگیز این مناسبات عنعنوی را برهم زد. او هنگامی که یک قبیلده 
دشمن را شکست داد، تنها رهبران قبیله را کشت. اموال قبیدلده را 

 غارت نکرد و همه قبیله را در کنار قبیله خویش پذیرفت.
چنگیز نظام منضبط ارتشی را بنیاد نهاد. در نظام وددیدد، 
چنگیز ووخه های ده نفری از ونگاوران را تشکیل داد این ده نفر 
از قبایل مختلف می بودند. این ده نفر سوگند بدرادری یداد مدی 
کردند. این ده نفر تعهد می کردند که برادران خود را در مدیددان 
ونگ تنها رها نمی کنند. هیچ کس حق رهدا کدردن ودوخده را 
نداشت. ده ووخه یک گروه صدنفری می شد که در راس آندهدا 

می  «زگون»یک فرمانده تعیین می گردید این گروه صدنفری را 
خواندند. بعد ده گروه صد نفری زیر رهبری یکی از فرمدانددهدان 
بزرگ که آن را خود چنگیز تعیین می کرد فعالیت داشتندد. ایدن 

 نام داشت. «مینگن»گروه هزارنفری 
) در اینجا خاطر نشان می گردد که تئوری هزاره ها کده 
گروه هزار نفری چنگیز خان بودند نادرست است، زیرا هدزار را 
در مغولی ) مینگن( می گویند نه هزار( و در نهایت ده گروه هزار 

بود. چندگدیدز از  «تومن»نفری یک لشکر را می ساخت که یک 
تومن )لشکر ده هزارنفری( تدرتدیدب  12همه اقوام مغول توانست 

کند. او با این اقدام از یکطرف لشکری منضبط تحت فرمان خدود 
داشت، در عین حال همه قبایل را متحد ساخت و زمینده را بدرای 

 برپایی یک اماراتوری بزرگ و دیرپا بنیاد گذاشت.
این تجربه توسط ترکان عثمانی اعمال شد و افغانستان هدم 
از آن برخوردار گردید. صاحب منصبان نظامی افغان به تدرکدیده 
فرستاده شدند تا آموزش نظامی ببینندد و مشداوران تدرکدی بده 
افغانستان فراخوانده شدند تا ارتش یا اردوی افغانستان را بسدازندد. 
آنها تجربه چنگیزخان را همانگونه که خود از آن اسدتدفداده مدی 
کردند، در افغانستان هم اعمال کدردندد. در اردوی افدغدانسدتدان 
کوچکترین واحد نظامی را دلگی نام نهادند که متشکل از ده ندفدر 
بود، بعد تولی که صد نفر سااهی داشت، بعدش کندک و غندد و 
فرقه. اما چیزی را که در اینجا فراموش کرده بودند و رهدبدران 
حکومت نتوانست آن را تطبیق کنند، حس قومی بدود. ودواندان 
بدخشان و بامیان در والل آباد خدمت می کردند و یک فیدصددی 
بلند این ووانان دوباره به خانه های شان بر نمی گشتند. بیشتر آنها 
را گرما می زد. اما ووانان ونوب به شمال خدمت نه که حکومت 
می کردند. چون حاکمان اغلب از قوم پشتون و فرماندهان نظامی 
نیز تقریبا همه پشتون بودند. درمیان مردم این ومله ها دهدن بده 
دهن می گشت که مادر پشتون قوماندان می زاید و مدادر دیدگدر 
ملیتها عسکر. در دلگی ده نفری که خدمت می کردندد، عدمدومدا 
متشکل از همه ملیتها نبود. هزاره ها و ترکمن ها را معمدوال بدرای 
خدمات لوژستیکی به اصطالح آن زمان نفرخدمت می سداخدتدندد. 
ونوبی به خاطری که شمالی را سرکوب و تاراج کرده بودندد، از 
خدمت در نظام معاف شدند . اما رهبری نظام را در دست داشتندد. 
دولت حس تابعیت را در مردم تقویت می کرد و برای مردم رسما 
تذکره تابعیت توزیع می نمود. هرچند در قانون اساسی گفتند که 
هرکس از افغانستان است، افغان است. اما برخالف آن عدمدل مدی 
شد. متاسفانه هیچ تاویک و هزاره و اوزبیک حس افغان بدودن را 
پیدا کرده نتوانستند. چه خوب فرصتی بود در چهل سال حکومت 
محمد ظاهرشاه که در هر واحد کوچک ندظدامدی ودوانداندی از 
هرملیت استخدام می شدند وسوگند برادرخواندگی یاد می کردند 
و دوسال تمام دوستی و محبت تبادله می کردند و هنگدامدی کده 
ترخیص می شدند، حس دوستی و صمیمیت را بداخدود شدان بده 
خانواده و دهکده های خویش می بردند. در این صورت بود کده 
افغانستان، افغانستان می شد و همه مردم هم خود را افدغدان مدی 

 نامیدند. اما دیدیم که چنین نشد و نخواهد هم شد.
ایدون بهتر است تا پشت افغان و افغان بازی را بگذاریم و 

 همه خود را افغانستانی و باشندگان یک سرزمین واحد بنامیم.
:در این نگارش از کتاب قانون چنگیدز کده در  یادداشت

برگه بخوانیم و بدانیم به نشر رسیده بود استفداده اعدظدمدی شدده 
 است./

 علما و مشایخ لوگر
به نام علی ملنگ بابا شاهدمدعای ماست. سیدمحمدمیربرکات یا 
میر برک، یکی ازمشایخ بزرگیست که درمنطقۀ کانی کرم 
وزیرستان میزیست وآتش ونگ اقوام وزیری ومسعود راهمواره 
خاموش مینمود، بنااً اورا بنام )اورمر بابا(یاد میکردند. اوهم 
بادوازده تن از اعضای فامیلش به لوگرآمده درمنطقۀ برکی راوان 
اقامت گزیدند. ایشان به لهجۀ خاص خودشان )اورمری( حرف 
میزدند، اوالدۀ شان در ولسوالی برکی برک سکونت داشتند 
ودارند وبنامهای پدران خود )زقوم خیل، توراخیل، گل چور، 
باروخیل، درویش، شیخان خیل، اسنتوبی، خرم خان و...(

 یادمیشوند.
پنج نواسۀ میربرک بنابرخواهش سلطان محمودغزنوی برای 
وهاد سومنات به هندوستان رفتند. بعداز سومنات چون 
محمودغزنوی شهامت وکارنامه های آنها را دید، پس ازفتح، با 
بخشیدن اقطاع اراضی نوازش دادکه آن محالت منحی  ارتباط 
صوتی بنام آنها مسما گردید وتاهنوزبهمان نام هایاد میشوند: 
میرشکر) شکردره(، میرکمر) کمری(، میرچکر)چکری(، میریحی

 )ده یحی(، میرخورد) خوردکابل( .
اوالدۀ سیدعلی همدانی)رح( ازکشمیر روبه سوی لوگر 
نهاده، یکی آنها درمناطق پاراچناربازماند، وسیدحامدصامت، سید 
خلوت و سید محمد پرنده به لوگر آمدند و درمناطق پادخواب 
شاهانه )شانه( پادخواب روغنی و چرخ اقامت گزیدند ومروع عام 

 گردیدند. 
همچنان سه خلیفۀ حضرت امام ربانی)رح( در ولسوالی 
برکی برک)شیخ احمدبرکی، شیخ حسن برکی وشیخ یوسف 
برکی( در مکتوبات امام ربانی بنام هرسه شیخ موصوف مکاتیب 

 وداگانه شرف صدوریافته است . 
ه و ابوالفضل 114خواوه احمد )سراج الدین( متوفی 

ه ازعلماء نامدار زمان 021خواوه محمدیونس سجاوندی متوفی 
خود بودند. خواوه احمدکه ملقب به سراج الدین است، عالم ویّد 
درعلم میراث است وکتاب مشهورسراوی تألیف اوست، وخواوه 
محمدیونس راکه ملک الکالم هم می گفتند عالم در معرفت قرآن 

 مجید است و رساالت مشهور درتجوید از او بازمانده است. 
ش درعلم قافیه وعروض 111همچنان قاضی سیری متوفی 

شهرت دارد. موالنا )واهبی( و موالنا)بیکسی(. درمورد خواوه 
محمدیونس گفته میشودکه وقوف قرآن عظیم الشأن نتیجۀ زحمات 
اوست واو را شیخ االسالم وشمس االئمه می خوانند، چنانچه 

 درلوح سنگ مزارش نوشته اند :
 ملک الکالم است، نیست کس مانندش  
 قطب است که خاص وعام می دانندش
 از روی وقوف زینت قرآن داد       

 زان روی ملک الکالم می خوانندش)ادامه دارد(
 عزیزان محترم! 

بهارزندگی راپشت سرگذاشته ام ودراین ایام  18من که 
کهولت ازمن هیچمدان وز سیاه کردن صفحاتی چیزی 
میسرنخواهد شد. آنچه درحافظه باقی مانده، همچو میوه های 
خشکی که بازمانده درشاخه های بلند خواهد بود، که گذشت 
زمان وباد وباران مزۀ آنرا برده باشد ویابه مثابۀ گل های خشکیده 

 وپرپر برسرمزاری ولب تووه خواهدکرد.
دستور آقاصاحب  »االمر فوق االدب«بهرصورت، به حکم 

 محترم اوراشد. من خادم ودعاگوی شماعزیزان هستم. 
 2422فبروری  1عرض حرمت، خواوه محمدنعیم صدیق، 

 میالدی/ 
****** 

پس باید قدرت در مرحله قبل و پسا قدرت سیاسی، به ابزار 
های کسب قدرت تووه کرده و در تعامل با سایر گروه های 
قومی، از احتیاط الزم کار گیرد. در ضمن، طرح بسیج تاویک ها 
باید روی یک مانیفست، اورایی شود. مانیفستی که بتواند قدرت 
گمشدۀ تاویک را دوباره باز گرداند و اقتدار تاریخی آن را اعمال 

 نماید./

 حکایتی ازگلستان سعدی )رح(
یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت. 
فرمود تا وامه از او بر کنند و از ده به در کنند. مسکین برهنه به 

رفت. سگان در قفای وی افتادند. خواست تا سنگی بر  سرما همی
دارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاوز شد. 

اند و سنگ را  گفت: این چه حرامزاده مردمانند، سگ را گشاده
بسته! امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت: ای حکیم! از من 

 خواهم اگر انعام فرمایی. چیزی بخواه. گفت: وامه خود می
 رضینا مِن نوالِکَ بالرَحیلِ.

 امیدوار بود آدمى به خیر کسان
 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

ساالر دزدان را بر او رحمت آمد و وامه باز فرمود و قبا 
 پوستینی بر او مزید کرد و درمی چند.

 عبدالناصر نورزاد

چالش های رهبری و تفکر 
 سیاسی تاجیک ها

قدرت سیاسی و ودال روی کسب آن، از موضوعات 
محوری سیاست است. انسان از زمان شناخت قدرت سیاسی و 
اهمیت آن برای بقایش، همواره از راه ها و طرق های مختلف های 
برای کسب آن تالش کرده است. این طرق و راه ها، بعضی مواقع 
منجر به کشمکش های خونین میان انسان ها شده و در عصر 

 حاضر، روش های مدنی نیز در آن اثر گذار بوده است.
تاویک ها نیز برای کسب قدرت و حفظ هویت شان، 
فرازوفرود های فراوانی را گذرانده اند. اگر به متون تاریخی، 
دقیق تووه کنیم در می یابیم که تاویک ها حد اقل پس از سلطنت 
سامانیان و غزنویان از متن به حاشیه قدرت کشیده شدند و با 

ها به صورت گسترده زمینه افول  تشکیل حکومت ابدالی
ها، از محور قدرت تنزیل یافت. این موضوع در ابتدای  تاویک

امر، چیزی قابل لمسی نبود و چندان حساسیتی هم در میان تاویک 
ها، خلق نکرده بود، اما اتصال روش های هژمونی طلبانه دیگران 
در برابر تاویک، تاویک ها را آهسته آهسته در برابر این موضوع 
حساس ساخت و منجر شد تا تفکر سیاسی در محور نیروهای 
تاویک شکل بگیرد. در نتیجه، با آغاز سده بیستم و با کسب 
قدرت سیاسی توسط ویب اهلل کلکانی و بعدها پروفیسور برهان 

 الدین، نمودهای از اقتدار سیاسی تاویک ها، پدیدار شد.
تاویک هاباحساسیت خاص نسبت به کسب قدرت سیاسی، 
از ابتدای قرن بیستم با ایجاد حلقه های فکری و ایدیولوژیک 
تالش کردند تا خلق تاویک را از این بحران بکشند؛ اما نبود یک 
دید استراتژیک در میان رهبران و توده های تاویک، باع  شد تا 

ها به صورت تدریجی، از متن به حاشیه قدرت، رانده  تاویک
ها در رأس هرم قدرت  شوند؛ تا وایی که امروز وایگاه تاویک

سیاسی بخصوص پس از به قدرت رسیدن طالبان شکل نمادین و 
 تزئینی به خود گرفته و یا هیچ شده است.

مبح  فعلی در این نوشته، بررسی متغیرهای متفاوت در 
ها در  ساز تضعیف و مانع فراروی تاویک شرایط کنونی که زمینه

وهت کسب اقتدار سیاسی ایجاد کرده است، می باشد نه پرداختن 
به عوامل آنها که از حوصله نوشتۀ حاضر بیرون است. اما آنچه 
مهم است این است که فقدان یک دید ایدیولوژیک و یک تفکر 
بسیج گر، باع  شده تا تاویک ها به ندرت بتوانند در محور یک 
بسیج تاویک تبار گرد آیند. علت این کار، مووودیت روحیه 

کار و تا حدودی فردگرایی در میان تاویک ها بوده که  محافظه
ها را با دشواری ودی مواوه  امکان بسیج سیاسی و اوتماعی آن

 ساخته است.
در ضمن، از اینکه تاویک ها در طول تاریخ مبارزات 
شان، با روش های متمدنانه و مدرن مبارزه کرده اند، در حالیکه 
این روش ها اغلب با شکست مواوه شده است. زیرا دشمن، با 
شیوۀ و طرق متفاوت به مقابله با تاویک ها می پردازد، در حالیکه 
تاویک ها، روش نهایت محتاطانه را در پیش گرفته و تووه می 
کنند تا در مبارزه برای کسب قدرت سیاسی، کسی را آزرده 
نسازند. این کار با ووود ظرفیت فرهنگی بالنده و پویای ووان 

ها، مانع بزرگی در این راستا فراروی کسب  محور در میان تاویک
 ها، محسوب می شود. اقتدار سیاسی تاویک

در قدم بعدی، رهبری ای که قرار است بوسیله قدرت 
تاویک ها برای کسب قدرت سیاسی، آماده شود، به علت فقدان 
یک ساختار منظم تشکیالتی سیاسی و بسیج گر که توان خلق 
انگیزه در میان تاویک ها را نماید، یکی دیگر از چالش ها، 
فراروی کسب قدرت سیاسی از سوی تاویک ها محسوب می 
شود. در مرحله بعدی، اگر توفیقی برای تاویک در امر کسب 
قدرت سیاسی، محسوب شود، این خلق بادید بسیار باز، بدون 
تعصب و تنگ نظری، دیگران را نیز در قدرت سیاسی، شریک می 
سازند. اینجاست که دشمن ازاین خال وخوش قلبی 
تاویکهاسواستفاده کرده وبرای حذف آنهاازقدرت سیاسی، 

 راههای رامی یابد.)ستون اول این صفحه(
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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.  

 

هکذا توسعۀ حجم واردات خدود زمدیدنده سداز ازدیداد 
مقدارعواید گمرکی بوده میتواند. چدون عدوایددحداصدل شدده 
درمراوع مختلف دولت به ثبت میرسد،مشکل است کده درابدالغ 
حجم آن ازطرف وزارت مالیه به مقصدتبلیغ سیاسی مبالغه صورت 
گرفته بتواند، زیرادولت مکلف وووابگوست که تدزیدیدد عدایدد 
رایکایک قلمداد کندوصورت مصرف آنرابه مفتشین عندالمدوقدع 
تصریح نماید. اگر ادعای مبنی بدرازدیداد عدوایددداخدل خدالف 

 حقیقت باشد، زودیادیر حقیقت آشکارمیگردد . 
بگفتۀ بانک وهانی درحجم صادرات افدزایدش بدعدمدل  -1

آمده که بگمان اغلب این زادۀ بلندرفتن قیمت اقالم صادراتی بده 
نسبت انفالسیون وهانی میباشد. بانک وهانی به اینکده آیدادولدت 
درتوسعۀ بازارصادرات ویافتن مشتریان ودید برای کاالهای افغانی 

 نایل بکدام موفقیتی شده یا خیر، چیزی نگفته است. 
قراری که دیده شده، مارکیتهای عمدۀ صادرات افغانستدان 
هنوزهم همان پاکستان وهند باقی مانده اند. تدازمداندیدکده امدارت 
درساحۀ بین المللی برسمیت شناخته نشود مشکل است بازارامدتدعده 
صادراتی افغانستان گسترش یابد وبه تعداد معامله داران تدجدارت 

 خاروی افزایش بعمل آید.
بانک وهانی دراموراقتصادی وهان یک موسسه فوق العاده 
مستعداست واما در موضوع افغانستان درشمارۀ مدوردبدحد  ایدن 
مبح  موضوعاتی رامورد تحلیل و مداقه قرارداده که گرچه همده 
ازاهمیت برخوردارند ولی کدام بهبودی دروضع زندگی افدغداندهدا 

 رادریکسال گذشته منعکس نمی سازند. 
ساده ترین شاخصی که رفاه اقتصادی ممالک را تدمدثدیدل 
میکند هماناتولیدناخالص داخلی سرانه)وی دی پدی فدی ندفدر( 
میباشدکه درتشریحات بانک وهانی توضیح نشده است. اگدر ایدن 
شاخص ازتاثیر تورم قیم پاکسازی شود پیشرفت اقتدصدادی رابده 

 ووه نسبتا خوبی به نمایش می گذارد. 
اگر ارزشهای تمام امتعه وخدمات به نرخدهدای بدازار کده 
دروریان یکسال درداخل کشورتولید میشود ومع گردند، حاصدل 
ومع حاصله تولیدناخالص داخلی رابووودمی آورد. درمدحداسدبدۀ 
تولیدناخالص داخلی بعضی اقالم ازقبیل اوناس مستعمل، حسابدات 
پولی، موادممنوعه وفروشات غیر قانونی آنها وتولیداتی که بدرای 
مصرف خودمولدین بدست می آیندونه به منظور فروش دربدازار، 

 شامل تولیدناخالص داخلی نمیشوند. 
بنابرآن تولید ناخالص داخلی مساویست به)تمام مصدارف 
یکساله توسط کلیه مستهلکین باالی امتعه وخدمات( ودمدع)تدمدام 
مصارف سرمایه گذاران درتوسعۀ اوناس سرمایوی ازقبیل ماشدیدن 
وافزار وفابریکه وات والری های باربری وعمرانات وامثدال آن( 
ومع) تمام مصارف دولتی باالی اوناس وخدمات( ومع) صادرات 

 خالص(. 
صادرات خالص عبارتست ازتفاوت بین ارزش صادرات و 
ارزش واردات دریکسال . اگراین تفاوت مثبت باشد تولیدناخالص 
داخلی زیاد واگرمنفی باشد تولیدناخالص داخلی کدم مدیدشدود، 
زیراصادرات به تولیدات داخلی تعلق میگیرند و واردات منسدوب 

 به محصوالت دگرممالک می باشند . 
ارزش تولیدناخالص داخلی نه تنها تدابدع مدقدادیدرامدتدعده 
وخدمات است بلکه تابع قیمتها نیز میباشدد. مدثدالدرصدورتدیدکده 
درمقادیرامتعه وخدمات درمجموع تغییری وارد نشده بداشدد وامدا 
درقیمتهای آنها دراثر خریدوفروش افزایش رخ داده باشد بدازهدم 
می بینیم که حجم تولیدناخالص داخلی تزیید یدافدتده، حداالندکده 
درعمل در سطح زندگی مردم کدام بهبودی مشهدودی واردنشدده 

 است. 
برای اینکه این معضله حل گردد تولیدناخدالدص داخدلدی 
ظاهری را ازتاثیر تحول قیم پاک می سازند وتولیدناخالص داخلی 
واقعی راحاصل میکنند. درآنصورت گفته می تدواندیدم کده آیدا 
اقتصاد کشور به مقایسۀ یکسال معین انکشاف کرده یابه عقب رفته 

یک لک افغانی بدوده  2421است. فرض شود وی دی پی درسال
ودرسال بعدی به یک لک وپنج هزارافغانی ارتدقداوسدتده اسدت، 
درآنصورت گفته میشودکه تولیدات ناخدالدص داخدلدی اسدمدی 
یاظاهری دربین ایندو سال پنج درصد زیادشده، امدا اگدردرعدیدن 

 مدت سطح قیم)بشمول قیم 

اوناس وخدمات صادراتی( هشت فیصد بلندرفته باشدد، آندوقدت 
تولیدخالص داخلی واقعی که ممثل پیشرفت اقتصادی پدندداشدتده 

 شده میتواند سه فیصد کاهش یافته است. 
درچنین تحلیالت اهمیت اکثرنفوس رانباید نادیده گرفت. 

به صدنفرمدیدرسدیدد ودرسدال  2421فرض شودکه نفوس درسال 
بعدی به یکصد ودونفر. درآنصورت تولیدخالص داخلی واقدعدی 

افغانی پایین آمده ولدذادرسدطدح  2/1افغانی به تقریبا 1/1سرانه از
زندگی افراد بطوراوسط کاهش بعمل آمده زیراقوۀ خرید هرفدرد 
کم شده می باشد. طبق گزارش بانک وهانی تولیدناخالص داخلدی 

دالرامریکا رسیدکه این رقدم  248به  2424سرانۀ افغانستان درسال 
دالرتقلیل یافت. بدرای  211به  2421طبق ادعای ملل متحد درسال

کدام رقمی درزمینه مووودنیست واز همین وهت است  2422سال
ونوری امسال نشرشد، 22که بنده نشریۀ بانک وهانی راکه بتاریخ 
 یک ممثل ناکافی وعجوالنه می پندارد . 

اگرنیک بنگریم می بینیم که سدطدح عدایدد سدرانده بده 
هرمعیاری که باشد یک شاخصی است که ازاهمیت زیاد بردارنمی 
باشد، آنچه که مهمتراست مقدار و کیفیت امتعه وخدماتیست کده 
عاید باالی آنهابه مصرف میرسد. پروفیسر امارتیدا سدندد هدنددی 
وپروفیسرمحبوب الحق پاکستانی شاخص انکشاف بشری را طدرح 
کردند که مرکب است ازسه شاخص فرعی یعنی معلومات دربدارۀ 

 عمر منتظره، شاخص تحصیالت وشاخص عاید. 
شاخص انکشاف بشری یک اوسط هندسی سه فقرۀ فدوق 

کشور راتهیه کرد و شاخدص  111الذکرمیباشد. ملل متحدفهرست
سویس با  2421انکشاف بشری رابین صد و صفرقراردادکه دراسل 

 018برهزار درصدرلست ومقام افدغدانسدتدان بدااخدذ 112گرفتن 
برهزار به دروۀ یکصد وهشتادم تثبیت گردید. بانک وهانی دربارۀ 
اینکه آیادرمقام افغانستان درین اواخر یعنی درمدتی که طدالدبدان 
رویکار آمده اند کدام تغییرمثبت و چشمگیری بوقوع پدیدوسدتده 

 یاخیر، تبصره یی ندارد . 
شاخص انکشاف بشری نیزمظهربهبودی سطح زندگی مردم 
به نحوی که الزم است بوده نمیتواند. برای اینکه بهدتدراسدتدفدهدام 
شودکه تاچه اندازه یک ملت از نگاه اقتصادی واوتماعدی مدرفده 
الحال میباشد ایجاب مدیدکدنددکده بداالی یدکدعدده مدتدحدولدیدن 

 دیگرنیزنظراندازی صورت بگیردکه یکتعداد آنهاعبارتنداز
مرگ ومیر  -2تولید، کیفیت ومصرف موادخوراکی، -1
 -0دروۀ اوسطی تحصیل افراد تاسن هژده سدالدگدی،  -2اطفال، 

مقدارمحروقات وانرژی برای تنویر وتسدخدیدن و پدخدت وپدز 
وضع عمومی حفظ الصحه وموودودیدت دارو  -1دراختیارافراد، 
مووودیت آب برای آشامین وتنظیف وطهارت  -1وطبیب ونرس، 

داشتن وسایل عصری  -8واندازۀ سهولت برای بدست آوردن آب، 
درخانه ازقبیل رادیو، تلویزیون، تلفون، کامایوتر، یخچال، مواشی 
برای سواری وحمل ونقل، بایسکل، موترسایکل، تیزرفتار والری، 
سرکهای اسفالت شدۀ شهری، سوپر مارکیت، وغیره تدجدهدیدزات 

 وسهولت های ضروری .
اگریک گام هنوزهم ولوتر برویم باید تحقیق کنیدم کده 
تاچه اندازه اززندگی خود خوش وراضدی هسدتدیدم. اکدتدشداف 
معلومات درین ساحه ایجاب میکندکده از یدکدتدعدداد اشدخداص 
بطورنمونه مستقیماً پرسش بعمل آید. ازیشان پرسیده شودو آمدار 

تاچه انددازه ازکداروبدار ودرآمددخدود خدوش -1گرفته شودکه
تاچه اندازه وضع صحی شان قنداعدت بدخدش  -2ومطمئن هستند، 

آیا زندگی خانوادگی شان مطلدوب شدان  -2است ودردنمیکشند، 
آیادرانتخاب همسر، وای رهایش، انتخداب -0واقع میباشد یاخیر، 

 -2شغل وخوراک وپوشاک وغیره تاچه اندازه آزاد میدبداشدندد، 
آیادسترس کافی به امکانات تحصیل به رشته های موردعالقۀ شدان 

آیا تاچه اندازه از شرّ اختتاف ودزد ودغل وکیدسده  -1دارند یانه، 
بر و مامور وپولیس ووکیل وقاضی وهمسایه وکوچگی ودکانددار 

آیا تاچه  -1وسایرمعامله داران واین وآن خود رادرامان می بینند  
اندازه ازاحتمال انفجار غیرمترقبه درواده های عبورومرور خدوف 

تا چه اندازه تفرقۀ نژادی و  -8دارند واحساس مصونیت نمیکنند، 
تاچه انددازه  -1زدوخورد داخلی آنهارا رنجور و متأذی می سازد، 

 گزارشات ) دنباله در صفحۀ پنجم( 

 بانک جهانی و اقتصاد افغانستان
به وطن می باشد. هنگامی که افغان ها برمی گردند طبعاً یکمقددار 
اسعارباخودمی آورند. اگرمقداراسعار واردشده چشمگیرباشد تاثیر 
موقتی آن برنرخ افغانی محسوس میگردد. شایدیکتدعددادافدغداندهدا 
درخارج به تنگ آمده وعزم عودت بوطن راداشته بداشدندد ولدی 
یکتعدادآنهااز رژیم طالبان می هراسند وبه برگشت به وطدن اراده 
ندارند. درصورت معکوس، فرارمردم از کشوربر ندرخ افدغداندی 
تاثیرمنفی دارد، مهاورین همراه باپول افغاندی بده خدارج کدو  
نمیکنند، ایشان اوالً نقود خودرابه اسعارخاروی تدعدویدض کدرده 
وبعد بیرون میروند، احتمال میرودآنانیکه خیال برون رفت رادارند 
اخیراً استفهام کرده باشندکه تعدادی ازبرون رفتگان درخدارج بده 
مشکالت مواوه شده دوباره به وطن برگشته وهنوز هدم بدر مدی 
گردند. این مسئل باع  شده که به مقایسه یک یایک ونیدم سدال 
قبل کمترنفرخارج رو باشند ولذا تقاضابرای خریداسعار خاروی به 

 تناسب عرضۀ آن تقلیل یافته باشد. 
تغییردرعرضۀ پول هم برنرخ اسعارتاثیرگذاشته میتدواندد. 
اشاعۀ پول ودیداگر سبب توسعۀ عرضۀ پول دربازار شودکه ندرخ 
پول)ربح( درداخل تنزیل کند و کسانیکه پول زایددارند تشدویدق 
شوندکه یک اندازه آنرابه واهایی انتقال دهند که پول بیشتدرقددر 
میشود، درنتیجه قیمت افغانی درداخل کاهش میدیدابدد. بدرخدالف 
اگرعرضۀ پول درداخل کاهش یابد، درنتیجه تکت پولی بلندمیرود 
و وروداسعارخاروی افزایش مییابد وقیمت افغانستان بلنددمدیدرود. 
سرمایه گذاران خصوصی خاروی اوالً بایداسعار را دربازارآزاد یدا 
دربانکها به افغانی تبدیل کنند که درهردوصورت ندرخ افدغداندی 
بلندمیرود. یکی ازکارشناسان درمور افغانستان بانام طارق فرهدادی 
ادعا داشته است که زمینه برای ورودسرمایۀ خصوصی خاروی بده 
افغانستان فعال فراهم نیست وسرمایه گذاران خصوصدی خدارودی 
هنوز هم ازپیشآمد وطرزحکومتداری طالبان خدوف دارندد. پدس 
نقش امارت درتقویۀ نرخ افغانی ازطریق تشویق سرمایده گدذاری 

 خصوصی خاروی تاکنون مجهول بوده است . 
بگفتۀ بانک وهانی ازمشکالت مراوعین بانکهاکاسدتده  -2

شده وسارده گذاران فعالًمیتوانند به آسانی پول شداندراازبداندکدهدا 
برداشت کنند. بگمان اغلب رسیدن بانکنوتهای ودید وهدمدچدندان 
انتقاالت یکجانبۀ اسعار ازخارج اسباب سهولتهای بانک رامدوودب 
شده ومزید برآن پرداخت معاشات کارگران رادرمواقع مدوقدوت 
ممکن ساخته باشد. طبق دستورامریکا یدک مدقددارمدعداشدات از 
تخصیصیۀ کمکی امریکا وازطریق سایرموسسات کمدک دهدندده 
توزیع میگرددکه به طالبان هیچ ربطی ندارد وکدام کریددتدی بده 

 امارت شان راوع نمیسازد.
بانک وهانی اظهارداشته که تقداضدابدرای کدارگدران  -0

ماهرو غیرماهر بنابر مشکالت ووی تقلیل یافته که چنین یک امدر 
دراثر سرماهای زمستانی وهم گرماهای تابستانی وقوع می یدابدندد. 
درینجا طبعاً نقش ازطبیعت میباشدنه ازمردم. دروای دیگرامریدکدا 
ادعاکرده که باخروج عساکرش ازافغانستان درحدوالدی یدکدصدد 
هزارنفر ازافغان هایی که درظرف بیست سال اشغال باامریکایدیدهدا 
همکار بوده اند نیز به خارج انتقال داده شده اند. درودمدلدۀ ایدن 
تعدادنفر طبعاً هزاران شخص چیزفهم ومسلکی نیزشامل بوده اندکه 
درنتیجه فرارشان ازوطن در عرضۀ کارگرماهر تقلیل آمده که این 
وضعیت کار فرمایانی راکه میل به استخدام آنددسدتده ازکدارگدر 

 رادارند دلسردساخته که دیگردرپی استخدام شان نیفتند . 
بانک وهانی به این باوراست که درعدایددات دولدت  -2

ازدیادبعمل آمده است. اگراین ادعادرست باشد، علل آنرامیدتدوان 
ازیکطرف درتقلیل نسبی تقلب اداری وقاچاق سراغ کرد وازوانب 
دیگردرمعرفی وتوسعۀ چشمه های ودید عایداتی ازقبیل فدروش 
وثایق، پاساورت، محصوص برق وصفایی، ومع آوری مدالدیدات 
ازکسانیکه ازسابق به نسبت گریز ازمالیات مدیون مانده بوده اندد، 
افزایش در فروش تولیدات دولتی ازقبیل معدنیات وغیره وستجدو 
نمود. امکان داردکه اصالح بیجک ها تطبیق دقیدقدتدر ندرخدهدای 
مستقل درگمرکات تااندازۀ از دزدی محصوالت گمرکی کداسدتده 
باشد. درعین زمان انفالسیون وهانی وبلندرفتن ندرخدهدای امدتدعدۀ 

 وارداتی نیزبه بلندرفتن عواید گمرکی ممدواقع شده است. 


