
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 وردک   درگیری شدید در ولسوالی جلریز میدان 
    :عبدالرحمان منگل سخنگوی والی میددان صدای امریکا   -اول جوالی/جلریز 

وردک گفت طالبان دیشب بریک مرکزنظامی در ولسوالی جلریدز کدق الدبد    
مربوط نیرو های امریکابود، بق صورت گسترده حملق کردند و بخشی از آن را بق  
کنترول خود در آوردند؛ اما با مقاومت نیروهای امنیتی بعدقدب راندده دددندد   
اوگفت  نیروهای کمکی بق محل درگیری رسدیدده  امداایدد ددجددیددوجدود  
داردطالبانیکق عقب زده ددند، دوباره حملق کنند طالبان والیات غدزندی وزابدل  
نیزدردرگیریولسوالی جلریزسجیم بودند؛ اما درضد حملۀ نیروهای امنیتی حددود  

ها و زخمیدان    پانزده مخالف مسلح کشتق و زخمی دده اند؛ اما او ارالام دالیق کشتق 
را بیان نکرد جلریز درمسیر والیات بامیان کابل الراردارد؛ منگل گفت اید مسدیدر  
مسدود نیست؛ ولی درگیری در برخی ساحات جریان دارد کق والدی و سدایدر  
مقامات امنیتی از مرکز هماهنگی خود بررسی وضعیت را بق دوش دارندد دریدد  
درگیری گفتق میشودبق نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است  طالبان نیزدداکدندون  

 درمورد اید درگیری ابرازنظری نکرده اند  
 مدرسهء دینی بدون نظارت در افغانستان   ۰۰۱۱ 

دریکی از مدارس دینی ویژه دانش آمدوزان  صدای امریکا:    -جون/کابل 03
دختر مربوط بق وزارت معارف داگردانی با چادرهای ک ن بر سرو چپنجای دراز  
ویک رنگ بردد دیده میشود  مدیرمدرسق حاضربق صحبت نمیشود اما یکدی از  
دانش آموزان اید مدرسق بق درط عدم ذکرهویتش حاضر بق مصاحبق میشود  اید  
داگرد میگویددانش آموزان مجبور استند با اید گونق لباسجا بق مدرسدق بدیدایدندد  
وزمانیکق معلمان مرد، بق صنفجایشان می آیند دداگدردان مدکدلدفدندد صدورت  
دانرابپودانند، درغیر آن ازطرف مدیر مدرسق با آنان برخوردصورت میدگدیدرد   
والتی استادهای مردبق صنف میآید بایدروی خودرا بپودانیم  مضامیدندکدق خدود  
مدرسق دارد را میخوانیم  استاد های بعضی دان علدمداانددکدق درمسداجدد درس  

 میدهندواینجا هم درس میدهند  
مکتب است، درصنف هفدت مددت کدودداهدی    ۲۱ ساره کق حاالدرصنف  

خودش رابق یکی مدارس دینی دردجرکابل دبدیل کرده بود  ساره درباره دجربدق  
چند ماهش ازمدرسق دینی میگوید"آنجا یک محیط دیگر بود، یعنی مضامید کدق  
ما درمکتب میخواندیم، مضامید ساینسی مانمیخواندیم فقط مضدامدیدد عدربدی  
میخواندیم کق دمامش مسایل دینی بود و استادان مرددا مداروی خدودرا ندمدی  
پوداندیم روی دانراطرف دیوار می گرفتند و میگفتندد درس ندمدی دهدیدم   
داگردهای خورد دمام دان با اید مشکل رو بروبودند  باکارکردن زنجا مخالدفدت  
دادتند میگفتند محیط بیرون بق زنجاساختق نشده، زنجاباید درخانق بادند وکار خداندق  

 راکنند  
  0۳33 داعی الحق عابد، معید وزارت حج و اوالاف میگوید درسراسرکشدور  

مدرسق دینی زیرنظر وزارت مدعدارف    ۲۲33 مدرسق دینی دحت نظارت آنجا و  
فعالیت دارد مدارسی کق مربوط میشود وآنجابق دکل معدیداری و آکدادمدیدک  

آموزش میدهند وسند فراغت میدهند؛ اما مدارسی کدق  ۲1ازصنف اول داصنف  
 مربوط میشود بما اکثرامدارس ابتداییق است ونصاب آن، نصاب معیاری است  

مددرسدق    ۲033 مدارس فارغ ازنظارت : وزارت معارف دأییدمیکندکق حدود 
دینی دور از نظارت آنجا فعالیت دارد  کبیرحقمل سخنگوی اید وزارت میگویدما  
درصددهستیم کق بابدست آوردن امکانات بیشتر وپول بیشتر دمامی مدارسی کدق  

 در افغانستان فعال اند آنرا در سیستم آموزش خود جذب کنیم  
حمیرا ثاالب، رییس خبرگزاری زنان افغانستان و فعال جامعق مدنی می گدویدد  
وزارت معارف نظارت چندانی بق نصاب ددریسی مدارس ندارد  خانم ثاالب مدی  
گویدالرائتجای سنتی از دید همچنان موجود است هیچ گونق کنتدرولدی ازسدوی  
وزارت معارف روی مدارس دینی نیست  نتیجق اید میشودکق مث  کق ما بدایدک  

 موج افراط گرایی روبرو بادیم  
جاویدکوهستانی، آگاه مسایل نظامی و سیاسی از افزایش مدارس دینی ابدراز  
نگرانی کرده میگویدیکتعداد ازمدارس افغانستان بامدارس پاکستانی اردباط دارد،  
ازسوی آنجادمویل میشوندوسربازگیری میکنند  بعدازحضورنیروهای بید الملدلدی  
در افغانستان و دکست طالبان در سالیان پسید، طالبان دیوه جدید مدرسق سازی را  
در درون افغانستان افزایش داده اند  بخشی ازید مدارس وابستگی دارند بامددارس  
حقانیق، نظامیق، بنوریق وسایرمدارسیکق در پاکسدتدان مدعدروف اندد  ازجداندب  
اینجادمویل میشوند، بیشدتدر اسدتدادهدای ددان از هدمدیدد مددارس آمدده   
اینجافع بسترسربازگیری بق طالبان اندحتی بخشی ازجنگجویان آسیای میانق ایندجدا  

 درس میخوانند  
هزار آن دختدران  ۲۳ هزاردانش آموزکق    ۱۳3 بربنیادآمارهای وزارت معارف  

مدرسق دینی دحت کنترول اید وزارت، مصروف آمدوزش مدی    ۲۲33 اند در  
 بادند  

 رییس جمهوروقاضی القضات، قاچاقبران را رها می کنند 
های وزیر پیشید مواد مخدر کشور،    :بنابر گفتق دلویزیون یک  –جون/کابل  ۱2

الاچاالبران بزرگ موادمخدر ازسوی رییس جمجوروالاضی القضات بدخدشدیدده  
دان )الاچاق مواد مخدر(، بر میگردند  جنرال خدایدداد    اصلی     دوند و بق وظیفق   می 

افزود: برخی ازاعضای کابینق، رهبران ججادی، وکی ن پارلمان، والیان، جدندراالن  
مستقیم درالاچاق مواد مخددر      اردو، پلیس و امنیت ملی و دوراهای والیتی، بگونق 

کرزی افزودکق الاچاالبران پس ازدستگیری حتادوماه      دست دارند اید وزیرکابینق 
 مانند، درحالیکق باید هجده یا بیست سال در حبس بادند    در زندان نمی 

مدواد      بااینجمق عبداهلل، رییس اجرایی گفت حکومت وحدت ملی در مبدارزه 
راسخ دارد درحالیکق وزارت مبارزه با مواد مخدرگفت کشت دریاک      مخدراراده 

امسال در کشور افزایش یافتق است محمد حنیف دانشیار،سخنگوی ایدد وزارت  
گفت: ما امسال بق چند مشکل جدی مواجق ددیم؛ فصل زودرس گرما سبب دد  

هدای    ددخدریدب کشدتدزار     کق کوکنار زوددررددکند ومانتوانستیدم بدرندامدق 
ها همچنان مانع دخریب کشتزارها دد و از    کوکناررادطبیق کنیم گسترش ناامنی 

 کنندگان بق موالع بق ما نرسید    سویی هم پول کمک 
 
 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

For your insurance and      
financial needs, see State 
Farm agent: 
Afzal Nasiri, Agent 
8704 Sudley Road 
Manassas, VA 20110-4405  

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

۰۱0۰ 

 خانه، موتر، صحت 
 حیات، تجارت

 ۲3۱۲/ دمارۀ مسلسل  ۱3۲2جوالی   ۳/   ۲03۳سرطان   ۲۳دمارۀ چجارم /سال بیست وپنجم /

گــاه آن آمد که با مردان سوی میدان شویم      یک ره از ایوان برون آییم و بر کیوان 
 شویم

خانه پردازیم وسوی خانۀ یــــــــزدان شویم      بی زن وفرزند وبی خان و سروسامان 
 شویم

از فـراق شهر بلخ اندر عـراق ازچشم ودل      گاه  در آتش  رویم  و گاه در طــــوفان 
 شویم

 تأکیدسناتوران امریکابر سرکوب هراس افگنان 
: دماری ازسنادوران امریکابا ددوارخواندن  دلویزیون نور  –جوالی/وادنگتد  1  

وضعیت درافغانستان از رییس جمجورامریکامیخواهند بق نیروهای امریکامستقردر  
افغانستان اجازه دهدداازدمام دواناییجای نظامی خود علیق هراس افگنان استفاده  
کنند  جان مکید رییس کمیتق خدمات سناگفت خروج سربازان امریکااز  
افغانستان سبب خواهد دد دا هراس افگان باردیگرافغانستان رابق یک پایگاه امد  

خروج سربازان امریکاازافغانستان بق معنی فراموش  ”دبدیل کنند  مکید میگوید: 
سپتمبراست  امریکا نباید افغانستان را فراموش کند   ۲۲کردن عبرت ازحادثق  

خروج سربازان امریکااز افغانستان سبب خواهددد دا دندروان یک بار دیگر  
افغانستان را بق  پایگاه امد برای فعالیتجای دخریبی دان مبدل کنند  لینزی گرام  
دیگرسنادوامریکااز اوباما میخواهدکق دمارسربازان امریکادرافغانستان راکاهش  

رییس جمجوراوباما، بایدبق مشوره فرماندهان نظامی گوش داده  ”ندهد  بگفتق او: 
ودمارکنونی سربازان امریکارا درافغانستان حفظ کند دا در مورد ادامق حضور  

 آنان رییس جمجورآینده دصمیم بگیرد  
اید سنادوران درحالی ازوضع بدامنیتی افغانستان ابراز نگرانی میکنند کق الرارست  

افغانستان    اج س سران نادو در وارسا، پایتخت پولندداچجارروزدیگر برگزاردودو  
 در صدر اجندای اید نشست الرارخواهددادت  

 پنجاه طالب در راغستان کشته شدند 
:در پی عملیات هوایی نظامیان دروالیت  دلویزیون نور   -جوالی/بدخشان   0  

طالب زخم بردادتند  فرمانده لواى دوم  ۲۱طالب کشتق دده و ۳3بدخشان  
پامیرمیگویداید عملیات درولسوالی راغستان انجام دده وسق سردستق    ۱3فرالق 

طالبان درمیان کشتق ددگان دامل اند  اید عملیات دجاجمى، ازطریق زمید وهوا  
دوروز البل آغاز دده  و اکنون نیز ادامق دارد و مخالفان مسلح، از مرکز ولسوالى،  

 عقب زده دده اند   
میگوید ممتاز میاخیل معاون والی نامنجاد طالبان  ۱3۲مسوول رسانق ای الول اردوی  

طالب دیگردرپی حملق هوایی نظامیان درولسوالی  ۲1برای والیت کابل و 
دندر    ۱30حصارک والیت ننگرهار کشتق دده اند  در همید حال الول اردوی  

خبر می دهد کق در پی عملیات هوایی نظامیان کشور در ولسوالی آب بند  
والیت غزنی سیزده طالب کشتق و دوطالب زخم بردادتق اند  بق گفتق مسوول  
رسانق ای الول اردوی دوصد و سق دندر همچنان در پی عملیات جداگانق در  
ولسوالی های جلریز والیت میدان وردک و برمل والیت پکتیکا پنج طالب کشتق  

 دده اند  
 نگرانی از اخراج اجباری پناهجویان ازپاکستان 

:وزارت مجاجرید وعودت کنندگان  دلویزیون نور   -جوالی/کابل ۱ 
میگویدکق روزانق دوصد دا سق صد پناهجوی افغان از سوی پلیس پاکستان بق  
گونق اجباری اخراج میشوند  اس م الدید جراَت سخنگوی آن وزارت  
میگویدپناهجویان فاالد مدرک درپاکستان موردآزار و اذیت الرارمیگیرندو روند  
اخراج اجباری آنان روزانق دوصد دا سق صد نفر است ودیرگی روابط سیاسی میان  
دوکشورروی وضعیت پناهجویان افغان درآنکشورداثیردادتق و مجاجران  
فاالدمدرک بامشک ت متعدد مواجق استند  مطابق موافقتنامۀ سق جانبق کق سال  
گذدتق با پاکستان وکمیساری عالی سازمان ملل امضا دده است داپایان سال  

مجاجر افغان درپاکستان دمدید دده   اما اس م    233حضوریک ملیون و ۱3۲1
 آباد اید مجلت را دش ماه دمدید کرده است  

سخنگوی وزارت مجاجرید همچنان از بازگشت داوطلبانق ده هزار پناهجوی بدون  
مدرک افغانستان ازپاکستان بق کشور خبرمیدهد  جرأت میگوید پناهجویانی کق  
بدون مدرک در پاکستان با آزار و اذیت پلیس اید کشور مواجق اند، خوددان  
خواستق کق بق افغانستان بازگردند بوزارت مجاجرید وعودت کنندگان با  
کمیساری عالی سازمان ملل در د ش است کق البل از ورود مجاجران بق کشور  
 زمینق و امکانات بازگشت آنان را در والیادیکق پناهجویان برمیگردند فراهم کند  

 دانشجوی پلیس در کابل شهید شدند   02
دد دجید    ۱1 : در پی حملق انتحاری امروز در کابل  دلویزیون نور   -جون/کابل 03

دد زخم بردادتند  وزارت امورداخلق میگوید دو عامل انتحاری پیش    13 ددند و  
از چادت امروز کاروان مودرهای دانشجویان مرکز آموزش پلیس میدان وردک  
را در منطقق اللعق حیدرخان مربوط حوزه پنجم دجرکابل آماج الراردادند   
دانشجویان دازه فارغ دده پلیس از اکادمی پلیس میدان وردک می خواستندپس  
ازادمام دوره دحصیلی نخستید عیدخود را درکنار خانواده های خود سپری کنند   
ممکد دماری از آنان بق خانواده های خود دماس گرفتق بودند و از آمدن دان  
خبر داده بودند، اما مودرهای حامل آنان درمنطقق اللعق حیدرکابل مورددوحملق  
کننده انتحاری الرار گرفت طالبان مسوولیت اید رویداد راپذیرفتق اند غنی  
احمدزی اید رویدادرا محکوم کردوگفت درماه مبارک رمضان مسلمانان عبادت  
میکنند، اماطالبان با کشتارمردم وایجاد رعب و وحشت مردکب عمل نابخشودنی  
میشوندوازعالمان دید خواست در خطبق های نماز جمعق صدای خود علیق  

 دروریستان را بلند کنند  
 اند   پایه پلیس افغانستان تعلیق شده   مقام بلند   ۰۱ 

پایق پلیس    نفرازمقامجای بلند   ۲3 :بق گفتق وزارت داخلق  بی بی سی   -جوالی/کابل 0
اند سخنگوی وزارت داخلق، دردویترش نودت وظایف    از دغلجای خود معلق دده 

اید افراد پس ازاع م نتیجق دحقیقات درباره حم ت انتحاری روز پنجشنبق  
جون دوانتحاری نیروهای    03 درغرب کابل بق حالت دعلیق درآمده است پنجشنبق  

ادوبوس عازم کابل بودند، درمسیر راه هدف حملق الراردادند     ۳ پلیس را کق با  
التحصیل    نفرکق بجزدونفرآنجاهمگی ازنیروهای پلیس دازه فارغ   0۱ براثراید حملق  

دده آموزدگاه پلیس میدان وردک بودند، کشتق ددند  بق دنبال اید حادثق وزیر  
داخلق دستور ایجاد دوکمسیون ویژه بق منظور بررسی اید رویدادوپیشگیری از  

ها    ها و زخمی   های کشتق دده   حم ت احتمالی دیگر و کمک بق خانواده 
راصادرکرد  رئیس جمجورنیزبق وزارت داخلق دستور داد دا چگونگی روند انتقال  

آموختگان مرکز آموزش پلیس در میدان وردک بق کابل بررسی    دانش 
 دودواالدامات دعقیبی صورت گیرد  

نجات «داکتر احمدناصرسرمست جایزه 
 یونسکو راگرفت »میراث فرهنگی

: احمد ناصر سرمست، موسس و مسئول انستیتدوی  بی بی سی   -جوالی/لندن 0
، مرکز عدمدلدی،  ۱3۲2 ملی موسیقی افغانستان جایزه نجات میراث فرهنگی سال  

فرهنگی وآموزدی ملل متحد)یونسکو(را بق دلیل د ش ودسدتداوردهدایدش در  
راستای حفظ و احیا موسیقی سنتی افغانستان بدست آورد  اوهمچنید برای رددد  
موسیقی در میان کودکان و نوجوانان د دجای زیادی کرده است ایدد جدایدزه  
دوسط وزیر فرهنگ ایتالیا بق او داده دد انستیتوی ملی موسیقی افغانستان ضدمدد  
اع م اید خبر افزوداید جایزه بق منظور الدردانی از دجداعدت، اراده و دد ش  

های فرهنگی ججان کق برای حفظ و نگجداری هنر بدق عدندوان مدیدراث    چجره 

گیرد انستیتوی ملی موسدیدقدی    نمایند، دعلق می   فرهنگی بشریت کار و د ش می 
با همدکداری وزارت    ۱3۲3 افغانستان ازسوی آالای سرمست ایجاد دد و در سال  

معارف افغانستان گشایش یافت اید انستیتو در ساختمان سابق مکتب هنرهای زیبدا  
بینندد  الدرار اسدت ددمدار    آموزدرآن آموزش می   دانش   ۲۳3 موالعیت دارد و  

دد افزایش یابد کق نیمی ازآنجا دخترخواهند بود سدرمسدت    033 آموزان بق    دانش 
در کنسروادوار مسکو آموزش دیده و بعدا دحصی ت خود را در زمینق موسیقدی  
در استرالیا ادامق داد  او دکترای خود را در موردموسیقی افغانسدتدان ازدانشدگداه  

برای بررسی اید موضوع کق )چدگدوندق    ۱332 مونش استرالیاگرفت  اودرسال  
میشود آسیبجای نادی ازجنگ رابرموسیقی افغانستان زودود( وبا هددف)ندقدش  
دفابخش( موسیقی برای آینده افغانستان، بجکدشدورش بدازگشدت الدرار اسدت  

هایی از اید انستیتو کق موسیقی ک سیک افغانستان و غربی ددریس میکند،    داخق 
 بزودی دردیگر دجرهای افغانستان نیز ایجاد دود  

العاده آالای سرمست بق    انجمد سلطنتی فی رمونیک بریتانیا بق دلیل خدمات فوق 
موسیقی و جوانان کشورش عضویت افتخاری ایدد اندجدمدد را بدق او اهددا  
کرد دورای فرهنگی بریتانیا در زمینق دوسعق آموزش و نصداب آمدوزددی بدق  

کند و همچنید د ش دارد دا زمدیدندق    انستیتوی ملی موسیقی افغانستان، کمک می 
 آموزان اید انستیتو را در بریتانیا فراهم کند    دحصیل دماری از دانش 

 تلویزیون پیشگام در افغانستان افتتاح شد 
اولید دلویزیون علمی ودحصیلی در افغدانسدتدان  آژانس باختر:    -جون/کابل ۱2

امروزدوسط حامدکرزی رئیس جمجور سابق افتتاح دد  درید محفدل ندخدسدت  
عبدالقدیرمیرزایی رئیس دلویزیون پیشگام گفت اولید دلویزیون میدبداددد کدق  
ددددریددس رایددگددان بددرای مددردم افددغددانسددتددان بددطددورمسددتددقددیددم انددجددام  
میدهد  بعدداکترجاویدسنگدل بنیانگدذارایدد ددلدویدزیدون درمدورد اهدداف  
ورویکرددلویزیون گفت : پیشگام اولید دلویزیون علمی ودحصیلی درافغانسدتدان  

دوسط یک گروه نخبق وعلمی گدذاددتدق    ۲031است کق اساس آن ازآغازسال  
ددومفکورۀ ایجاد اید دلویزیون دهسال پیش دوسط خودم درسویس بادحدقدیدق  
وپژوهش دخصصی دریک نشست علمی دانشمندان وصاحب نظدران درجدمدع  
پروفیسران مطرح  ودائیدگردید  ما باکمترید هزینق بزرگترید کار را انجدام داده  

سال پیش اید دلویزیون ایجادمیشدکق نشد اماحاالاید دلویزیون مدلدی    ۱3ایم باید  
است نق دجاردی ، آگاهیجای ملت را بق سطح الزم آن ردد میدهد  ، اید دلویزیدون  
رویکردمتفاوت درکارزار رسانق یی دارد آموزش  زبان بق سق لسان دری ، پشدتدو  

 وانگلیسی در آن داده میشود   
دراید محفل داکترسیدمخدوم رهید رئیس دانشگاه یومف سدویدس گدفدت:  
افتتاح نجاد دیگرآزادی بیان  مایق خودی فراوان است  افتتاح ایدد ددلدویدزیدون  
مفیدپیشگام در دوعرصق یکی سوادآموزی کق چجل سال  است کق ازید مملکت  
رخت بستق و درعرصق دوم فتور انحطاط اخ الی درسرزمید ما آمده اخ الیات ما  
زیاد ضعیف دده معنویت رابخاطردالرپرستی ازبید برده اند  رییس یوف افدزود:  
فروختد معنویت بق دالرجامعق مارابطرف سقوط اخ الی کشیده خدا کند کق بدا  

 ایجاد دلویزیون پیشگام همق اید نا رسایی ها درجامعق  ما از بید برود  
درادامق داکترکمال سادات سرپرست وزارت اط عات وفرهدندگ  ضدمدد   
دبریکی بق مسوولید دلویزیون پیشگام ایجاد اید دلویزیون رایک گام  ارزنده در  
السمت دعلیم ودربیق بق جدواندان خدواندده گدفدت : جدواندان بدق آمدوزش  

 نیازدارندوآموزش ازطریق دلویزیون پیشگام فرصت مناسب وخوب است   
عبدالحمیدمبارز رئیس ادحادیق ژورنالیستان گفت: اینکق پیشگام متمایز ازدیدگدر  
دلویزیونجاست مسووالن اید دلویزیون رسالت خودبدانندکق رهبری فکری ملدت  
را بدوش خودبگیرند  گفتنیست کق درید محفل لوح سپاس ازطرف دلویدزیدون  
پیشگام درراستای حمایت ازرسانق های افغانستان دوسط جاویدسنگدل بق کدرزی  
اهدا دد   همچنان لوح سپاس دلویزیون پیشگام دوسط عبدالحمید مبارزبق داکدتدر  
 سیدمخدوم رهید وزیرسابق وزارت اط عات وفرهنگ اهدا دد  )صفحۀآخر( 
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 کالیفورنیا   -فریمونت  محمد طاها کودان                                          
 سخنی با دانشمندان فرهیخته پشتون وجوانان میهن 

 جنرال پرویزمشرف گفت:) از من کرده حکمتیار پنجابی تر است( 
  )پیوستق بق گذدتق (  شف شف نی شفتالو 

بنده منحیث یک آدمی کق درسراسر زندگی خویش از جور، ظدلدم، کشدتدد  
وبستد آدش زدن انسان کق دد آغشتق بخونش را یکجا بدا خدرمدد گدنددمدش  
سوزاندیددندد، زخدم هدا و دردهدای ولدچدک و زوالندق را در دسدتدان  
خدابیامرزمحمدصدیق خان صبری دلگرافی مامای پدرم و خدا بیدامدرزمدحدمدد  
یونس خان مجندس پسرخالق پدربزرگ و دوهر عمق ام؛ را بق چشم سدردیدده ام  
واز زبانشان نیزازخویشاوندان ودوستان پدرو پدر بزرگم داستانجا دنیده ام کق چی  
گذدتق و سرچشمق همق بدبختی های میجد وهم میجنانم چی میبادد اگر چق داریدخ  
نویسان بزرگ و فرهیختق همانندبزرگمردان چون غبار وفرهنگ نیزدربرگدجدای  
داریخ دان نودتق اند واما نکتۀ را کق میخواهم بنویسم بق اید وضاحت گمان نکدندم  

  کق بیان دده بادد  
چرا مد چنید پوست کنده مینویسم بخاطریکق اکنون دخم کادتق دده خدانددان  
ط یی و نوکران آنجا دارد امروزثمر وحشتناک وخانق براندازو دباهکد خودرا در  
چجره های بیدانشانی چون اسمعیل یون، جمعق گل هدمددرد، جدندرال طداالدت،  
زاخیلوال، حنیف ادمر،کریم خرم، حامدکرزی، ادرف غنی احمدزی و انورالحق  
احدی و حسد حقیار و دیگر هم ال ده هایشان بق نمایش میگذارند و هدمدق هدم  
میجنان مجاهد مارا بق گونق های پنجان وآدکاردجدید، دخویف ودکنجق می نمایندد  
وبخاک وخون میکشانند  وباوالاحت دمام همۀ اید کارهاراباپودش واژه وحددت  

 ملی؟ویکپارچگی بگونق یی زیرکانق بکار می بندند  
احمدزی در هیرمند و    -دوربختانق دردازه درید وحشیگری آزادددگان کرزی 

ودازه درید واالعق جانگدازکمپنی دجرکابل چی مادم وسگواری را   بدخشان والندز 
برپانمودند واینجا کییانند وکجایی اندوچرا چنیدد ندمدوده اندد ومدیدندمدایدندد  
وخواهندکرد؟ درننگرهارهمیشق بجار وهردل عزیز همید یک هفتق پدیدش چدی  
وحشت وکشتد و آدش زدن و سربریدن کودک پیر جوان زن مدرد را هدمدق  

 دیدیم و ادک ریختیم  
 چو ازالومی یکی بیدانشی کرد     نق کق را منزلت ماند نق مق را       سعدی )رح( 

چندید هفتق پیش از آمدن گلبیدید راکتیاریاهم بقول جنرال مشرف کق گفت: 
) ازمد کرده حکمتیار پنجابی در است(؛ جمعق گل همدرد یکی از سدراندی کدق  
خود را نماینده الوم پشتون میداند؟ باهمیاری هم ال دۀ دیگرش اسدمدعدیدل یدون  
دریک گودق از ام الب د بلخ بامی بجای مادگل مومند منارکاددت  وبدق انددازه  
ودوان دانش و فجم و درایت و کفایت خویش خواست دا اظجار الدرت نمایدی و  
بچق درسانی نماید کق اگرالبیلق ساالری و زورگویی وچپاولگری ما راندپدذیدریدد  
بازهمانگونق کق مادگل مومند بابایشان بق پشتیبانی بادارانش ماد نادر غدار و هداددم  
ج د و زایرداه وماد نییم وماد داوود لیونی سرداراجیران انگریزخونریز؛ دفدرالدق  
میانداختندومیکشتندوآدش زده و ویران میکردند؛ امیرگلبیدید راکتیدار بداز بدق  
همدستی جنراالن ای اس آی پاکستان بق دستور انگریز خونریز آورده می ددود  
و همچون گذدتق زورساالری و زبان ساالری و وحشت ودهشت کشتد سداالری  
راداآنکق هیچ کافری زنده نماندو دید خدایعنی امیرگلبیدید راکتیار بدق اریدکدق  
الدرت دکیق بزند؟ ادامق خواهند داد؛ کاید خیال است و محال است و جنون، بدق  

   ۱۲ ویژه در اید الرن  
و اید آغای ادرف عنی احمد زی میخواهد دا الصر داراالمان را دوباره سدازی  
نماید ؟ آنجم باچی دد و فرت و میگویدکق در آینده از او یاد کنند؟  بلی از هدر  

احمدزی را یاد خواهند نمود اماهمانند داه دجاع وندادرغددار،  -دوی دان کرزی  
الصاب ومادگل مومند انسانسوز و گلبیدید راکتیار  جناب رئیس جمدجدور     هادم 

برآمده از دقلب کار بسیار خطرناک یکق دازی را پیشق نموده، خودرا عقل کل و  
ناف زمید پندادتق هرچق وزیر و والی و الواماندان هسدت دسدتدشدان راازبدرای  

اوم لمبر پرمان از پشت بستق نموده کق اینگدوندق     برگزیدن همکارانشان؛ با صدور 
رودجای عبدالرحمد خانی و نادرخانی و هادم خانی باز اید کشور را در پرددگداه  

 خطرناک دیگر راهنمایی می نماید  
هرکی مکتب رفت آدم می دود      نور چشم خلق عالم میشود  استداد بدیدتداب  

 )رح( 
جناب رئیس جمجور ما کق ماداء اهلل دانش آموختق دانشگاه امریکایی بدیدروت  
است وادعای دومید مغزمتفکرججانی را نیز دارد؟  منحیث سر الومانددان اعدلدی  
دستور محاصره ددمنان میجد را نمی دهد ودنجا بق عقب راندن اکتفا مدیدندمدایدد؟  
دریک عقب زدن طالبان چنددد ازسربازان جوان مابق دجادت میرسند؟ وبازدوباره  
و برای چندید بار اید جنگ وگریز ادامق داده میشودوبق طالبان الوت داده میشود  

 و روحیق سربازان نیرومند و با دجامت ما دضعیف می گردد؛ چرا؟ 
ودازه با چنید اوضاع نابسامان و خطرناک وحساس میجد اید مغز متفکربق حدج  

 عمره میرود و باچنان مصارفات گزاف؟ 
 گیرم کق هزار مصحف از بر داری         با آن چی کنی؟ کق نفس کافر داری  
 سر را بق زمید چی مینجی بجرنماز؟        آن را بق زمید بندددق کق در سر داری    

 حضرت ابوالسعید ابوالخیر )رح(                                                              
گپ را با دخصیتجای دانشمند و فرهیختگان دانشگاهی پشتون دبار     و اکنون رخ     

امروز از نخبگان و دانش ورزان و دانش پژوهان پشتون میپدرسدم   میجد میچرخانم: 
کق آیادرعشیره های پشتون بجزمحمدگل مجمندمنفور ومزدور؛ بزرگان و نخبگان  

  -سیاستدان نام آورسید ددمدس الددیدد خدان مدجدروح    دیگرپرآوازه چون 
دانشمند سیاستگر دجید محمدد    -دجید محمد موسی دفیق     دانشمندونخبۀ سیاست 

علیجم أجمعید؛ پیداکرده نمیتوانید کق دنجا چدندان ندام   هادم میوندوال رضوان اهلل 
منفور ومغضوب فادیست بردریخواه الادل و ضد فرهنگ و ادب و زبان دیدگدر  
االوام یعنی محمد گل مجمند را منحیث نماد فرهنگ و ادب و داریخ و سیاسدت و  

 دید پشتونجا بق رخ دیگران میکشید  الیامت است کق آدش بق دست غول افتد  
اندتدقداد     کق بسیاری ازنخبگان و دانشمندان پشتون دربسا نکتق های کق  دوربختانق 

میشود؛ هنگام گفتگوهمنوا وهم مفکوره میبادندوهمینکق ازایشان خواستدق مدی  
بزرگوارا   بزرگواردرید ججاد بازبدان والدلدم اسدت بدرای جدواندان     دود کق 

عشایربنویسید وبگویید دا ازداریکی بق رودنایی بیآیند و بدا دیدگدر بدرادران و  
خواهران خود با برابری در داهراه دمدن و سرفرازی و نیکنامی گدام بدردارندد؛  
خوددان نیزمیگویند کق کاری نیک وحق است ولی عشایرما الجرمیشونددیدا دل  

 آزرده میشوند   ؟ 
مجمترید و نازکترید ردتق اینست کق نوجوان وجوانان درسراسرمیجد چی دختدر  

اید بدازارگداندان و     مداری    وچی پسربااید آدفتق بازارسیاست وسیاستمدارهای 

 کروالینای دمالیپروفیسرداکتر حمیدهادی                  
 چرا اینهمه تروریسم ؟

اخیرا درماه جون امسال دوواالعۀ دهشت افگنی یکی دردجراورالندو در ایالت  
نفردیگر زخمی دد ودیگدری    ۳0نفربق التل رسیده و   13فلوریدا رخ دادکق درآن 

درمیان هوایی استانبول دردرکیق بوالوع پیوست کق درآن دراثدرگدلدولدق بداری  
نفرزخمی ددند  انعکاس ودعبیراید    ۱03نفره ک و   1۲وانفجار بمب دوسط الادل 

فاجعق درهرکشوربق نحوی ودرهرزبان بق گونۀ بوده است  درایاالت متحده، دانلد  
درمپ کاندیدریاست جمجوری دستۀ جمجوریخواهان اع م دادت کق امریکاباید  
آدش راباآدش جواب بدهد یعنی اگردروریستجاانسانجا را بق التل برسداندندد مداهدم  
بایدبدان دیوه جواب بدهیم  خانم هیلری کلنتد کاندیددموکرادجابرای ریداسدت  
جمجوری اع م دادت داامریکا باید محتاطانق رفتارنموده، الوای پلیس وخبررسانی  
خودرا دقویق کرده وسیاست خارجی معقولی راعلیق دروریسم پیریزی ندمدایدندد   
بجمید منوال درهرکجا سوؤالی پیدامیشودکق چرا اینجمق اعمال دروریستی والدتدل  
مردم بیگناه ؟ آیادید افراطی مسوؤل اید خونریزیجا میباددیا فاددیدسدم ندژادی،  
زبانی یاالبیلوی یاسیاست نادرست وبیرحمانۀ کشورهدای مسدلدح ایدد فدجدایدع  
ومصیبتجای بشری راسبب میشود  حقیقت امرآنست کق هرکدام ازعدلدل فدوق  
درالسمت خودچنید فجایع راسبب دده میتواند، امدادربدارۀ افدزایدش سدرسدام  

 آوردهشت افگنی درچنددهۀ اخیرنظریات الابل دوججی بوجودآمده است   
دربارۀ ظجور والیام دروریسم درداریخ بشرصفحات ودوره های مختلفی وجود  

جداگانۀ پیشنجاددده است   آنچدق بدایدد    داردودربارۀ علت افزایش آن نظریات 
بیاددادت اینست کق التل وخونریزی ازابتدای خلقت انسان داامروزوجوددادتق  
است واید مسالق درداریخ ادیان عیسوی، یجودیت واس م ومتباالی ادیان امروزی  

 یک پدیدۀ دازه وجدیدنیست، طورمثال :  
اول: درداریخ کشورهای غیراس می جنگجا وخونریزیجایی مثدل ددعدر   

کق دامل ده جدندگ   CRUSADERSرومد هابراسراییل، حملۀ صلیبی ها یا  
یابیشتربوده وهرکدام ازید خونریزیجابق رهبری کدلدیدسداهدا ازاروپدا نشدات  
کردومنجر بق التل هزارها یجودومسلمان درکشورهای درق میانق ددده اسدت   
همچنان جنگجای اسراییلی هاعلیق مردم بیدفاع فلسطید،حملۀ روسجا بر افغانستان،  
سق جنگ انگلیس درافغانستان، حملۀ امریکادر ویدتدندام، و اخدیدرا حدمدلدۀ  

 امریکابرکشورعراق مثالی ازید دهشت افگنیجای مجم داریخی میبادد  
دوم: خونریزی ودهشت افگنی درداریخ کشورهای اس می هدم سدابدقدۀ  
طوالنی دارد، التل خلیفق های دوم، سوم وچارم اس م بدست دهشت افدگدندان  
صورت گرفت  بعدازخ فت خلفای راددید، معاویق وخانواده اش سلدطدندت  
وحکمروایی براساس الوانید اس م حقیقی رامدبددل بدق سدیداسدت کدرده  
ازحدوداخ الی پابیرون نجاده ونواده اش دالودۀ درارت، خونریزی والتل والتال  

ها یادمیکنم، اید کدلدمدق    ASSASSINمسلمانان را برپانجاد  والتی ما از الاد ن یا 
استعمال   HASHISHازآنعده مردمی دعریف میکندکق در زمان جنگ چرس یا 

 ASSASSINمیشدند کق همان ها    HASHISHIANمیکردندوبنام هشی دیان یاد  
یاالاد ن بودند  اینعده مردم افراطییون دینی بودندوبعد ازگرفتد چرس درحالت  
بیخودی با هیجانات زیاد دست بق التل مردم میزدند وخوب میجنگیدندد  ایدد  
گروه مردم دباهت بق افراطیون دینی اس می دادتندکق درالدیم بعدازمجدالدس  

بق آنجا دست میداد  TRANCEدبانق هق میزدندواهلل هو میگفتند و حالت جذبق یا  
و دباهت بق مردم بعضی ادیان درق دور دادت کق ادعامی کردنددرید حالت  
از خودرفتق ودرکانالجای روح سیرمیکنند وبا ارواح اموات روبرو میشوندد  در  
زیرهمید عنوان میتوانیم ازالتل والتال خمینی درایران، درارت گروه القداعدده،  
حزب برادران اخوانی مصر، احزاب دریراس می پاکستان ودروریستجای رسوا  

 SUICIDE BOMBERوبدنام طالبان، دستق های مجاهدید وابستق بق اید گروه،  

برامریکدا    ۱33۲ها، حملۀ دهشت افگنان عربی و مصری دریازدهم سپتمبرسال 
نام برد بحث دربارۀ   ISISوباالخره ازبوجودآمدن  دروریستجای دولت اس می  

دروریسم ججانی وداریخچۀ آن درید مقالۀ مختصرناممکد است، مد درید نودتق  
میخواهم درجواب )چرااینجمق دروریسم( دربارۀ افزایش دروریسم معاصر یعنی  
چند دهۀ اخیرصحبت کرده و نتیجۀ دحقیقات خدودرا درزمدیدندق خددمدت  

 خوانندگان ارجمندامیدبعر  برسانم:  
مد عقیده دارم برخ ف سیرداریخی دروریسم ججانی کق مبحثی مغلق بوده  
و عوامل زیادی درآن دست دادتق است، دروریسم چنددهۀ اخیر و افزایش آن  
علل واضح ورودنی دادتق وبحث آن روی اسناد و مدارک معتبر استوارمیبادد   

 دروریسم دازه وجدید چند دهۀ اخیردوسبب عمده دارد :  
ماازدروریسم کدق امدروز    ۲313حملۀ روسجا برافغانستان : البل ازسال   -  ۲

مشاهده میکنیم آگاه نبودیم  کشورهای مثل افغانستان وممالک ددرق مدیداندق  
باوجود غربت وبدبختی درچنگال حکومتجای دکتادوردجاربی مثل امروزبابمب  
افگنجا و دهشت افگنان بنام دید افراطی ندادتند  حملۀ روسدجدابدرافدغدانسدتدان  
ودخریب بنیادهای اجتماعی، سیاسی واالتصادی افغانستان زمینق رابرای دهشدت  
افگنی های جدیدآماده ساخت  اید حملق منجربق التل یک ملیون افغان واضافق  
ازیک ملیون معلول جنگ دده ودرحدود هفت ملیون افغان رابشمول طدبدقدۀ  
رودنفکر ودعلیمیافتق درپاکستان، ایران ومتباالی کشورهای ججان آواره ساخت   
یکعده مردم دریف ونجیب ما در کمپجای غیرالابل دحمل پاکستدان زنددگدی  
کردند یادردجرهاوالصبات ایران سنگ وچوب والمچید ایرانیدجدا راددحدمدل  
کردند  حملۀ روس برافغانستان دراثرفشار امریکا صورت گرفت، اید عدمدل  
عواالب وخیمی رابرای افغانستان، ممالک منطقق وججان غرب بارآورد  والدتدی  
عساکرروسیق داخل افغانستان ددآالای زبگنیوبریژنسکی مشاورامنیت ملی رییس  

ماموفق ددیدم دداروسدیدق راداخدل  «جمجورضمد نامۀ بق کاردراظجاردادت:  
 !»افغانستان نماییم دا اینکق ویتنام خودرادرآنجاآزمایش کند 

پس ازدهسال بادکست روسجادرحالیکق عساکرآنجادرحال خونریزی بوطد  
خود برگشتند وهلیکوپترهای بنام اللۀ سیاه مردگان وجوانان زخمی روسی رابق  
آنطرف دریای آمونقل میداد، کشورمظلوم ما در چنگال مجاهدید مسلح، پولدار  
و ظالم گرفتاردد  جنگ داخلی ممثل صحنۀ عجبیی بود، ملت آزادمنشی کدق  
امپردو ری روسجارا ازپادرآورد، فادح جنگ سردبید امریکا وروس دد و دیوار  
برلید از عظمتش فداکاریش فروریخت، خوددرلجد زارمصدیدبدت جددیدد  
گرفتارآمد  با جنگ داخلی کابل زیبا وباستانی ودجرهای دیگربق صحنۀ دراژدی  
جنگ و خون ریزی مبدل دد، مردم ازهمق جا از دور و ندزدیدک چدون  
الدخورانی برجسدکابل زیبا ریختند  درینجا دیگر روسجانبودند، مدجداجدمدیدد  
جدیدی کق برکابل سرازیرددند بعضی باپای پیاده ازراه کوه وددت بدکدابدل  
رسیدند، بعضی باعراده جادی آمدندکق نمبرپلیت)دوبی( باخوددادت  بعدضدی  
باالی دانکجا ومودرهای نظامی سواربودند وبعضی دوسط طیاره بکابل رسیدندد،   

 )دنبالق درصفحۀ دشم( 
 افغان فوندیشن تقدیم می کند  :

    1933تا 1919داکترعزیزغوثی : تاریخ افغانستان از
  با سرنوشت هفت پادشاه ما 

دالر )شامل هزینۀ پست( 25برای خوانندگان امید :   
The Afghan Foundation, 2242 Peak Place, Thousand Oaks, CA 91362 

Telephone: 805 241 0780    

 ورجینیا   -سپرنگفیلد الحاج امان الملک ج لق                                      
 لذت افطار درمسجد مبارک مصطفی

ماه مبارک رمضان کق ماه رحمت وماه مغفرت وماه نجدات ازآددش دوزخ  
است، روبق پایانی خودمیرود وبق اصط ح عوام کق ده روزاول آن گران، ده روز  
دومی آن خزان وده روزآخری آن پران گفتق میشود کق حاال دردهدۀ خدزاندی  

 خود الراردارد   
گرفتد روزۀ اید ماه مبارک کق درروزهای طوالنی سال ودرموسم گدرمدای  

ساعت مکدمدل بدرای  ۲2ددید مصادف است، کق امساک ازخوردونوش برای  
مسلمانان مشکل وطاالت فرسا اماالوت ایمان، ع الۀ عمیق بق دید مقددس اسد م،  
دوکل برذات پروردگار، دابعیت ودسلیمی بق احکام الجی، ارادۀ متید، عزم راسدخ  
مومنان صادق رانیرو میبخشدکق بر عطش وفاالۀ ایام طوالنی دمدوزی وگدرمدای  

 سوزندۀ آن غلبق یافتق با دوق وع الق بق ادامۀ روزه فخر ومباهات نشان بدهند  
مد نمونۀ برجستۀ اید عزم واراده ودوق ونشاط، کودش ودد ش جدواندان  
افغاند رابرای فراهم نمودن افطاریۀ روزه داران درمسجدمبارک مصطفدی عدلدندا  
واظجرا مشاهده نموده ام، یعنی دجیق وددارک افطاریۀ لذیذ ومدکدفدی مشدتدمدل  
ازدوالسم پ و، سالد وسبزی، سوپ وس دکق درآدپز خانۀ مسجد ازجانب خداندم  
راحلق معاونۀ مسجد وچندخانم رضاکارافغان ومسلمان دیگر پخت وپدزمدیدشدود  
وباچای سیاه وسبز وآب بودلی وخرما وپیزاهابرای اطفال بطور رایدگدان بدرای  
مراجعید ونمازگزاران مسجد بق نحواحسد وپسندیده بانظم ودردیب ازجانب یکعده  
جوانان رضاکارافغان کق درراس آن الحاج مدحدمدداالدبدال حسدیدندی ریدیدس  
مسجدمبارک مصطفی والاری صفی اهلل والداری سدیددولدی امدامدان مسدجدد  
ومحمدبشیرفضلیار، محمد امان صدیقی منشی مسجد، داوؤدبرکدت، ذبدیدح اهلل  
نیکزاد، ذبیح اهلل جوانمرد، صمیم سروری، دفیق ضیایی، رفیع جان، داوؤدبدابدر،  
ظفراعظم ضیااعظم، یاسمید اعظم، مرسل جان، ودیعق جان ومسلمانان کشدورهدای  
دیگر، درالطی های جداگانق برای صدهامرد و زن وطفل جابجادده، کق هرفرد بق  
سجولت وبدون ضیاع والت یک الطی گرفتق در کنار میزهایی کق برای صدرف  

 افطاریق آماده دده، می نشینند ودناول میکنند  
درانتخابات عمومی مسجدمصطفی وافغان اکادمی کق امسال صورت گرفت،  
در آن افراد نیکوکار، صادق وفعال، جوانان مسؤول وبااحساس دعیید ومندتدخدب  
ددندکق ازدوجق وکارفجمی، فعالیت متداوم وع المندی ددان درامدور مسدجدد  
وافغان اکادمی رونق دایان بجبودی نمایان، انسجام بجتر اموراداری واجدرایدیدوی  
دغییران و دنوع ارزنده وموثر رونماگردید، کق همق امورهردو بنگاه عام المنفعق بدق  
نحو احسد و دایستق بق پیش میرود ورضایت وخودی والدنداعدت هدمدوطدندان  

 راکمایی نموده اند  خداوند برای همۀ دان اجر وافر دارید نصیب بفرماید  / 
****************************** 

بسر نمایند؛ دا اینجا جوال های بیشترراپرازکلدار، درهم، دینار، دالرو یورو و ریدال  
 بنمایند  

در مکادب و دانشگاهجا با زبانی بیآموزند کدق     برنامق هم اید است دا جوانان پشتون 
برای پژوهش و سگالش هیچ کتاب معیاری الابل استفاده در آن زبان وجود ندارد   
زبان انگریزی راکق هشتاددرصد از دانشمندان ما نیز نمی دانند چی برسد بق آنکدق  
جوانان ما از کتب دیگر زبانجای فخیم ودانشگاهی دنیا بتوانندبجره ببرند  یگانق زبانی  
کق میماندومیتوانند بق آسانی بق اللق های دانش وفرهیختگی برسند هدمدیدد زبدان  
پربارفارسی است و بس  اید بدان معنی نیست کق خداناخواستق دیگر زبانجدارا مدا  
نفی یا درک نماییم،  نق، اید زبان در درازنای بیشتراز دوهزار وپنجصد سدال کدار  
ونودتار وپژوهش ودرجمق ها و دعر و ادب دوانستق دا امروز الد راست بایستدد و  
خودرا با استفاده از دیگر زبانجای عربی، یونانی، چینایی، فرانسدوی، آلدمداندی ،  
روسی و انگریزی آنچنان چاق و چلق بسازد کق بیگانگان دور و نزدیک از خدوان  

  رنگارنگ اید زبان بجره می برند  
پروفسور فرانسوی هانری ماسق : درجشد بازنشستگی اش در دانشدگداه سدوربدد  
فرانسق چنید می گوید: )مد عمرم را والف ادبیات فارسی( کردم و برای اینکق بق  
دما استادان و رودنفکران ججان بشناسانم کق اید ادبیات عجیب چیدسدت، چداره  
ندارم جزاینکق بق مقایسق بپردازم و بگویم کق ادبیات فارسی برچجارستون اصدلدی  

 استواراست  فردوسی  ، سعدی، حافظ و موالنا، 
 فردوسی، همسنگ وهمتای هومریونانی است و بردر از او 

 سعدی،آنادول فرانس فیلسوف را بق یاد ما می آورد   
حافظ با گودۀ آلمانى الابل الیاس است کق خود را داگرد حافظ و زنده بق نسیمدی  

 کق از ججان او بق مشامش رسیده، می دمارد 
اما موالنا ، در ججان هیچ چجره ای را نیافتم کق بتوانم موالنا را بق آن دشبیق کدرد او  
یگانق است و یگانق باالی خواهد ماند او فقط داعر نیست بلکق پیشتر جامعق دنداس  
و بویژه روانشناس کاملی است   کق ذات بشر و خداوند را دالیق میشناسد الدر او  
را بدانید و بوسیلق آن خود را و خدا را بشناسید و مد اگر دا پایان عدمدرم دیدگدر  

 حرفی نزنم همید چند جملق برایم کافی است    
باگزینش چند بیتی از الصاید حضرت سنائی غزنوی )رح( خوانندگان را بدق  

 خدا می سپارم  
 نور خود ، زآفتاب، نبریده ست     عیب درآیینق است ودر دیده ست 
  هرکی اندر حجاب، جاوید است    مَثَل او ، چو بوم وخوردید است 

 از خیال و حواس    دو نبینی 
 چو نیی خط و سطح ونقطق دناس 

 فاش است    نور خوردید درججان 
 آفت، ازضعف چشم خفاش است /  

******************************** 
 )دنبالق ازصفحۀ سوم( داستانهای همسو با تصوف  
 کرد مار اعادقان یکدگر   -بق عادق چنید گوید:حکمت حق درالضاودرالدر 

در نظر صوفیان با اید کق عشق حقیقی، عشق بق جمال حق اسدت، عشدق هدای  
دنیوی)مجازی( هم اگر سبب دبدیل اخ ق دود و آدمی را بق سوی کمال رهبدر  
گردد، مقدمۀ خدادناسی و ظجور عشق الجی دواند بود، زیرا عشق بدق مدخدلدوق  
مقدمۀ عشق بق خالق است و البتق در صوردی کق مقصود از آن پیدوندد ارواح و  
دکامل وجود بادد، نق درک لذایذجسمانی، داید اید گونق عشدق هداسدت کدق  
 مولوی آن ها را صیقل روان و زدایندۀ آالیش های درون بق دمار آورده است : 
 )دنبالق درصفحۀ دشم( 
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 هفته نامۀ امید  1201شمارۀ  صفحۀ سوم

 کالیفورنیا   -المیدا عبدالودود ظفری                                                   
 گاهی حل نظامی وجود دارد 

 THE NATIONALزلمی خلیلزاد مقالۀ رازیرعنوان باالدردمارۀ اخیرمجلدۀ  

INTEREST      بق چاپ رسانده کق برگردان آن پس ازیک دبصره دقدیم میشود 
آالای خلیلزادامریکایی افغان دباریکی ازادخاص مطرح درامورافغانستان بویدژه  

میبادد  پالیسی سازان امریکاخصوصادخص جورج    ۱33۲سپتمبر   ۲۲پس ازواالعۀ 
بوش رییس جمجوروالت امریکابق مشوره های خلیلزاد دربارۀ مسایل افدغدانسدتدان  
حرمت میگذادتند، بنابرآن هرآنچق در افغانستان درزمان زعامت بوش واالع ددد،  
خلیلزاددرآنجادخالت مستقیم دادت ودردکل دادن اوضاع دست آزاددادتق است   
چون نامبرده با اعمال نفوذ درکنفرانس بد باحذف داکترسیرت کق رای اکثریت  
دام ن جلسق راباخوددادت، حامدکرزی رابحیث رییس حدکدومدت مدوالدت  
گمادت درمدت سفاردش درکابل زمام اموررادراختیارخود  گدرفدت وکدرزی  
راامر ونجی می نمود، هرآنچق میخواسدت مدیدتدوانسدت اندجدام دهدد، لدجدذا  

کشوراروپدای  ۲2اوهمانندکرزی ودیم ناکارۀ او مسوؤل میبادد دراعمار وبازسازی 
غربی پس ازجنگ عمومی دوم، بق دمول انگلستان، فرانسق وجدرمدندی غدربدی  

ملیارد دالر کق بحساب ارزش امدروز دالدربدالد     ۲۱ازطریق پ ن جورج ماردال  
ملیارد میگردد بق مصرف رسید  رهبران باکفایدت، بدافدراسدت، صدادق  ۲۱3بر 

ووطندوست آن کشورهانق دنجامردم خودرانجات دادند بل کشورهای مدخدروبدۀ  
خودرابق دگوفایی ودرالی دگفت آوری سوق دادند  اما زعمای بیکفایت، البیدلدق  
پرست، یکق داز، خودمحور وباج ده افغانستان بایک دریلیون )یک هزارمدلدیدارد(  
دالرکمک نظامی واالتصادی نتوانستند نق دنجامردم خودرانجدات دهدندد بدلدکدق  

 اکثریت مطلق جامعق را بیچاره در ساختندوهمق را فراری نمودند   
دایدحکومت امریکا ازدجاوزخودبرافغانستان بخاطربدسدت آوردن اهدداف  
عیان وپنجان خود راضی بادد، مگراکثریت الاطع مدردم بدیدچدارۀ افدغدانسدتدان  
باحضورالوای امریکا بیچاره درددند، نظام بازارآزاد، گرانی سرسدام آورکدرایدۀ  
منازل، صعود بی کنترول الیم موادخوراکق، کاهش دولیددات داخدلدی، مدردم  
رازمینگیرساختق وهزاران نفررامجبوربق گدایی کرده وهنوزهم درافدق دداریدک  
افغانستان نقطۀ رودنی بچشم نمی خورد  دراثربیکفایتی، ناکارآمدی، حیلق بدازی  
ونیرنگ کرزی، در طی چجارده سال ریاستش، ملیونجادالرپول کمک بدازسدازی  
افغانستان بق یغما برده دد ودردمامی سطوح دولت چور وچپاول صورت گرفدت،  
زمینجای دولتی غصب ددند، فساد افغانستان رادرججان همانند دولیدد و الداچداق  
دریاک مشجورساخت  کرزی درجلو گیری آن هیچ کاری نکرد چدپداولدگدران  
رادشویق نمودداپول دزدی رادرداخل افغانستان سرمایق گذاری کدندندد، یدعدندی  

 اخت س وردوت را رسما اجازه داده بود    
ادرف احمدزی باخودمحوری ویکق دازی باغصب ص حدیدتدجدای مشدروع  
والانونی دیگران، افغانستان رابق یک ستیژنمایش یکنفری دبدیل کرده وبصدفدت  
دکتادور عمل مینماید  ناالضان حقوق بشر، مختلسان، ردودخوران والداچداالدبدران  

 مشجور را سفارت، وزارت ومشاوریت می بخشد   
خلیلزاد باآنکق حافظ منافع امریکادرافغانستان بود، باالدرت ونفوذی کق دادت،  
میتوانست بق مردم افغانستان هم خدمت صادالانق کند وازضیاع ملیاردهادالر امریکدا  
جلوگیری نماید وآنرابق هرمنظوریکق داده دده بود بق مصرف میرسیدوحق مادر  
وطد )افغانستان( را ادامیکرد، لجذا وی کق پشتبیان کرزی واحمدزی میباددر ودر  
دقلب بقدرت رساندن هردوبق صورت مستقیم وغیرمستقیم دست داددت، مدثدل  
 کرزی واحمدزی مسوؤل میبادد  اید هم برگردان مقالق خدمت دقدیم می دود : 

* * * * * 
بق دومداخلۀ نظامی ویک عملیات    ۱33۲سپتمبر ۲۲ایاالت متحده پس ازواالعۀ  

نسبتا کوچک دست زدکق دراثرآن رژیم هادرافغانستان، عراق ولیبیا دغییریافتدندد   
برنامق ریزی ودطبیق آن درهرسق موردکق پس از جنگ صورت گرفت، ناکافدی  
بود  هزینق های هنگفت ونتایج بدست آمده آرزوهای مدارابدرآورده سداخدتدق  
نتوانستند  االدامات دولت وملت سدازی، پدس لدگدد ایدجدادندمدود والدوای  

 امریکادرمناالشات دوامدار عملی و منطقوی گرفتاردد    
اید دصورکق درمناالشات ملکی )حل نظامی( وجودندارد، درسراسردنیا ددت    

پیداکرد ونمی دوانست اساس پالیسی یابرنامق ریزی ستراژیک را دشکیدل دهدد   
ادامۀ مشک ت، رالابتجای منطقوی، مناالشات فرالوی، سدقدوط دولدتدجدا ددوام  
بادجدیدهای افراط گرایی ودهشت افگنی، السمتی از چالشجای بسیارحداد وآندی  
رابرای ایاالت متحده دحمیل کردکق حل آنجا دنجا ازراه نظامی یداددندجداازطدریدق  
دپلوماسی ناممکد می بادد  هدف آن است کق درجستجدوی طدرالدی بداددیدم  
داسترادژی سیاسی ونظامی رابصورت موثراعمال کنیم  آن طریق همیشق بق دولت  
وملت سازی ضرورت دارد دابتوان مشک ت عمدۀ سترادژیک راحل کرد  بدون  
دک د ش خواهدددکق ازدولت سازی وملت سازی بق اندازۀ افغانستان وعدراق  
احتراز گردد، بالخصوص کق هردو را همزمان پیش نخواهیم برد  بنابر آن مدجدم  
است کق ازمداخ ت اخیر بیاموزیم دا از ادتباهات اجتناب دود یاحداالل ددوجدق  
خودرابق کمبودیجا معطوف سازیم  همچنان اید آموزه ها باید هندگدام دصدمدیدم  
گیریجا دربارۀ الابلیت ومجارت دپلومادیک درنظر گرفتق دود، زیرابخاطرخطراددی  
 کق دردولت وملت سازی رخ داد، اید بدان می ماندکق طفلی رابق آب اندازیم    

دربحث هادربارۀ مشک ت ما درافغانستان وعراق بردوموضوع داکیدمی دود،  
اول اینکق برنامق های مابق محیط های سترادژیک موجودآنجاها همنوا نبودند ومابق  
صورت کامل بق پیروزی دست نیافتم  درمورد افغانستان وزارت خارجۀ امریدکدا  
متکفل امور بودر امریکادرافغانستان دولت وملت سازی رابا بی میلی ودصدادفدی  
دعقیب کرد  درمسالۀ عراق، وزارت دفاع عجده داربود، مابق یک ادغال بدبدخدتدی  
آور االدام کردیم، پیش ازآنکق الدرت رابق عراالیجادفویض بداریم  پسانتروظدیدفدۀ  
دولت و ملت سازی میان وزاردجای خارجق ودفاع دقسیم دد  درلیبیا امریکدابددون  
هیچ برنامۀ خواست لیبیای پس ازالذافی رامدیریت کند، امریکافکرنمی کدردکدق  

 کشورهای اروپایی ودرکای دیگرمسؤولیت رابدوش خواهند گرفت  
موضوع دوم بسیار وخیم میبادد  گفتق میشودکق بجترید برامق هم نمی ددواندد  

درمناالشات مدلدکدی جدجداندی   »حل نظامی «نتیجۀ مطمینی بارآورد  بااید حال  
وجودندارد  چنانیکق آالای گولدبرگ درماهنامۀ اد نتیک گزارش داده کق رییس  
جمجوراوباما پس ازعملیات درلیبیابق همید نتیجق رسیده است  بردادت ددخدصدی  
مد اینست کق اید احساسات با وجودیکق الابل فجم میبادند، موضوع راخیلی ساده  
میپندارند  نتایج حاصلق درافغانستان وعراق بصورت یقینی دوالعات مدارابدرآورده  
ساختق نتوانستق است، ولی اینجم رودد نمیباددکق بدیل دیگریکق امریکدا ندقدش  
رهبری خود رابق دیگران گذادت،)طوریکق درسوریق ولیبیادیده ددد( ندتدیدجدۀ  
بجتردهد  حداالل یک دجدیدواالعی کق منجربق استعمال الوه دودر ازدد دددجدای  
دپلومادیک پشتیبانی مینمایدکق باالخره استفاده ازالوه رانفی میکند  درعید حدال  
مد ازید نظرکق فرمان ریاست جمجوربق دنجایی میتوانست دجاجم رابرافدغدانسدتدان  
وعراق بسرعت بق پیروزی کامل برساندو حضور دوامدار امدریدکدادرآندجداهدا  

 ضروری نبود، طرفداری نمیکنم  
جنگجای افغانستان وعراق امتحانی بود برای دریافت اندازۀ لیاالت ماکق الابلدیدت  
سیاسی و نظامی را بصورت مختلط طرف استفاده الراردهیم  کسانیکدق طدرفددار  
استفادۀ الوی ازالدرت نظامی مادر افغانستان وعراق میبادند، داید اید حقیقت را با  
بی دفاودی ببینند، امامد بق اید نظرمیبادم کق حتادرکشمکشجای کم اهمیت )دنبالدق  

 (2درصفحۀ 

 آلمان رضا خنجی                                                                       
 نوای بینوایی

 لزوم فرستادن یک )وفد( به رهبری طالبان ظلمت، مزدور و مزوّر 
پیش ازاظجارمطلب، االدام داریخی وماندگاردراللجای پرآرمان ولی محروم ملت  
دریف وبزرگوارافغانستان راکق عبارت از اعماروافتتاح )بند سلما( بق همۀ مدلدت  
ستمدیده، رنجکشیده، گرسنق، برهنق، بیکار، بی روزگار، دردمدندد ودر سدوگ  
نشستۀ عزیزان هرخانواده درطول چجارده سال حکومت نابکار، ناکام، ندامشدروع  
وفاسد حامدکرزی، اید خاید ملی وباندفادیستی نابکارش، دبریدک وددجدندیدت  
میگویم، از کمکجای سدخداوددمدندداندۀ کشدوردوسدت وبدرادرهدنددوسدتدان  

 هزارفرهنگ،دوست وفادار وصدیق ما، اظجاردشکر وسپاس مینمایم   
برعکس، ازحاکمان نظامی وملکی بیخرد، بی وجدان، بی ایمان، نا مسدلدمدان،  
خاید بق همسایق وبق منطقق وجامعۀ ججانی، یعنی پاکستان، بخاطررویش، پرورش،  
دسلیح ودمویل وصدور دروریسم بید المللی و دد دادن بق غد مدی کشدورهدای  
استعماری درججان کنونی، لعنت و نفرت عمیق افغانستانیان وججانیان رامیدرسداندم   
حاکمان نظامی پاکستان بویژه آی اس آی نسبت خیانتجای آدکاروآفتابدی ددان  
درافغانستان وججان و ویرانی کشورما ازبیخ وبد بدست اید نامردان، بایستی چدون  
کرزی خاید وباندش دردادگاه بید المللی هاگ محاکمق ومجازات دوندد، زیدرا  
جنایات اینجادر افغانستان بق مرادب بیشتر وبددرازجنایت صرب ها در بدوسدندیدا  

 میبادد    
درید فرصت کق مردم مابق یک پیروزی نیک فرجام وداریخی دست یدافدتدق  
اند، ضرورمیدانم دابق روح آن زعمای افغانستان کق بنیان چنید پروژۀ هستی آفرید  
راسالجاالبل بادرک نیازهای مبرم مردم ماگذادتند ولی پیش ازرسیدن بق آرمان دان  

 ججان را بدرود گفتند، درودبی پایان نثارکنم   
سق دیگر، خواهشم ازحکومت نامنجادغنی احمدزی وعبداهلل اینست دا حقدوق  
مردم دریف محل راکق بخاطرآسوده حالی ملت ما ازگذددت و سدخداوت و  
جوانمردی کارگرفتند وزمینجاوباغات دانرا درساحۀ بندسلدمدا بدق حدکدومدت  
اهداکردند، ذره ذره سنجش وبدون معطلی وکاردکنی و بروکراسی، بدرایشدان  
بپردازد ودست مغرضید وخاینید ملی رادرآستید کوداه ندمدایدد، کدمدتدریدد  
وکوچکترید غفلت، مسامحق وحادیق روی و بجانق جویی در اید زمدیدندق الدابدل  
پذیرش وعفو نیست  ادرف غنی و عبداهلل آگاه ومحطاط بادندوازآه مظدلدومدان  

 حذر کنند   
برمیگردم بق اصل مطلب یعنی اعزام وفد بجانب رهبری طالبان : فکر مدیدشدد  
بعدازالتل م منصور منفوروکثیف، رهبری جدیدطالبان بادرک هدمدق جداندبدق  
ازاوضاع، مسایل ومصایب وسیق روزیجای مردم مابدست آی اس آی وددغدیدیدر  
درسیاست امریکا واینکق هیچ افغانی کق خون افغانیت، اسد مدیدت وانسداندیدت  
دردراینش جاری است، دیگرفریب زعمای غدار پاکستان وهیچ ددمد دوسدت  
نماو دورو وفریبکار رانمیخوردوبق ندای صلح لبیک میگوید وبق مدندبدرمدذاکدره  
بابرادران افغانی مینشیند وحتی پیش ازآن اصوال ودرعا آدش بس راهم میپدذیدرد  
وبق داریخ پاسخ میدهدکق دیگر درسرزمید آریانا، خراسان وافغانسدتدان جدندگ  
وآدمکشی ناروا و غیرمجاز است، وبدینگونق دجاعت، همت وغیرت افغانی رابدق  
ججانیان آدکارمیسازد وراه غازیان رادنبال میکند ولی طالبان بق کدارددازه دسدت  
زدند، ازاس ف نابکاردان فرادر رفتند، انسانجای بیگناه رادرداهراه بدغد ن الدنددز  
ازمودرپایید کردندوسربریدند و بربریت دانرا بق اثبات رساندیددنددوایدد عدمدل  
نامشروع وبزدالنق وغیر انسانی رادر والیت فاریاب دکرارکردند،ومردم ددریدف  
ماوججان را دوکق کردندوثابت ساختند کق پابنددریعت نبوی والواندیدد مددندی  
نیستند، نق بق زن احترام دارندنق بق مادرنق ازخدا درس دارند نق از پیغمبر درم   ایدد  
حرکت باعث وحشت ورنجش مردم ماوباعث دعجب جدجدان ددد، ندگدارندده  
فکرمیکردامریکااید االدام رانکوهش میکندوآنجاردنبیق مینمایداماصدایی برنخاست  
ودولت نیم جان احمدزی هم واکنشی نشان ندادو بصورت کج دار ومدریدز بدق  
الضیق برخوردکرد   وامادجریان الجرمان کابل ودیگر دجرها، جامعۀ مدنی وجامعۀ  
زنان وهمق االشارملت بق پا خاستند وطی دظاهرات خیابانی حکومدت راهدودددار  
دادنددادربرابرچنید جنایات برخوردالاطع کند، درغیرآن مردم مجدبدورانددبدرای  

 زنده ماندن س ح بردارندواز نوامیس ملی دان دفاع کنند   
بنابرید دادیرنشده دولت نیم جان، وفد باص حی راهم بق جانب رهبری طالبان و      

هم بق جانب کشوریکق دم اید جانوران زیرسم سواران دان الرار دارد بفرستد واز  
 اید طریق بق حل وفصل الضایا بپردازد   

: ازدولت نیم جان دونفرازدورای علما وروحانیون دونفر، ازددورای  درکیب وفد 
صلح دونفرازمجلس نمایندگان دونفر وازهراجتماع دیگری کق ضدرورت دیدده  

 دود  
دراخیر بحیث یک دجروندکشورکق سرزمید آبایی ام بربادرفتدق از کدرزی  
خاید ملی میپرسم: دماازهمان آغازکار ازپجلوی داه امان اهلل برخاستق ودرپجدلدوی  
م عمر کور، اید دجال داریخ وجاهل بی مروت و بی عزت ونوکرحلقق بگدوش  
آی اس آی دکیق زدید، درحالیکق اس م رهبرمعیوب ومعلول رادرعا واصوال نمی  
پذیرد، چنانچق حضرت مجددی درآغازکار بق اید موضوع وضاحت دادندوامیر  
المومنید م عمر راخ ف دریعت والوانید مدندی اعد ن کدردندد  ازجداندب  
دیگرطالبان درمددی کق ذریعۀ دماوامریکاوعربستان سعودی وپاکستان وامدارات  
متحدۀ عربی بق الدرت رسیدند، نشان دادندکق موجودات بیسواد، جاهل ومتحجدر  
ومتعصب، ددمنان درالی وسعادت بشریت بیش نیستدندد  پدس ددمداچدگدوندق  
کشوربافرهنگ ومتمدنی رابق آنجا سپردید ومردم دریف ونجیدبدش راپدایدمدال  
کردید، کشتید، فراردادید واز نعمت زندگی محروم ساختید  فدکدرمدیدکدندیدد  
چندملیون انسان راکشتید؟ آالای کرزی  سربق گریبان فروبرید وآنجمدق کشدتدار  
وجنایات رادرذهد خود دداعی نمایید  بنابرید دمالیاالت پدرمعنوی بودن افغانستان  
را ندارید، دما نام کثیف دانرا بانام کابل پیوند نزنید، دمابایدخودرابق دادگاه مدلدی  
بسپاریدیا افغانستان رادرک کنید، دماامروزسرمایق های بی حساب دراختیاردارید،  

 خون ملت را با برادران دان مکیدید   
دراثر بیکفایتی دما افغانستان امروزازعقب مانده درید کشورهای ججان اسدت،  
در فساد اداری وکشت ودولید والاچاق موادمخدر حایز نمرۀ اول ددده اسدت    

پروندهلیکوپترهستید، الوای هوایدی وزمدیدندی    ۲1سال صاحب   ۲1دمادر طول 
درسطحی کق بتواند ازکشور دفاع کند ندارید، در حالیکق همسایق ها بمب ادومدی  

 دارند   
باادتراک طالبان دردولت وسجم دادن بق گلبدید، اید الصداب  آیندۀ افغانستان:  

کابل، پیش بینی میشودکق دمام کرگسان پنجابی وسندی و پشتونجای پختونخدواه  
وهمق دهشت افگنان عربی وعجمی بق کشور آفتاب سرازیرخواهندددد وازیدد  
خاک پاک، پاکستان ثانی ایجادخواهد ددونامی درصفحۀ گیتی ازآریانا، خراسان  
وافغانستان باالی نخواهدماند  فع  کشورما درحدالدت سدردرگدمدی الدراردارد،  
فکرمیشود صاحب ندارد، اختیارات درهمق ابعاد ازخارجی هاست، ددمداوغدندی  
احمدزی وباند فادیست دان ابزاری بی جان بیش نیستید  خداوند درروزآخدرت  

 نیزاز دماخاید ملی حساب خواهدگرفت وجای دان ججنم سوزان خواهدبود  
ددمنان درالی وسعادت افغانستان کینۀ دیریدندق بدق دل    -۲:   پیشنجاد ضروری 

دارند ومیخواهندبق وسایل مختلف امنیت ساحۀ بندسلما رابرهم زندندد وحدادثدق  
بیافرینند  ضرورت جدی احساس میشوددادوسط یک الطعۀ ویژۀ دعلیدم یدافدتدۀ  
کوماندودحت ریاست دخص وزیردفاع ساحۀ بند سلمادحت مراالبت دبانق روزی  

 روزنامۀ ماندگار، کابل                                                  احمدعمران 
 نرخ آقای حکمتیار چند است؟ 

کق هنوز    پیوستد گلبدید رهبر داخۀ اصلیِ حزب اس می بق روندصلح مثل اید  
بق دکلِ عملی دحقق نیافتق ودراید مسیرمشک ت و موانعی بروز کرده است  در  

های دیگری واردکابل دده ودربارۀ آنجا    درید مورد، هیأتِ اید حزب با درط   دازه 
و گوکرده است  ریاست جمجوری درواکنش بق      بامقامجای دولت افغانستان گفت 

نامۀ البلی با اید حزب نجایی دده وجدایدی    های دازۀ گلبدید گفتق کق دوافق   درط 
طرف در کدندار    های دازه باالی نمانده است گلبدید ازچندسال بق اید   برای درط 

هایی را    دهد، د ش   کق همچنان بق جنگ با دولت و نیرو های خارجی ادامق می   اید 
هم برای رسیدن بق یک دوافق سیاسی با دولت افغانستان آغاز کرده اسدت  ایدد  

ها ازدولتِ پیشید، بادوجق بق حضورو نفوذاعضای حزب بررییس جمدجدور    د ش 
پیشید، آغاز دده و دا امروز وآنجم با دوجق بق حضور و نفوذسدرانِ ایدد حدزب  
درکنارِدو پایگاه الدرت درافغانستان ادامق دارد گلبدید هرازگاهیکق احساس کرده  
ادامۀ جنگ بق نفع او نیست، طبلِ صلح را بق صدا درآورده، بدون اینکق واالعا دراید  

درطجای دازۀ اید حزب نیزکدق    عرصق یک گامِ مثبت وواالعی بردادتق بادد  پیش 
نامۀ صلح انجامید، خالی    وگوهای طوالنی کق بق ددوید مسودۀ دوافق     پس از گفت 

درطجای دازۀ خود، بق سق مورددیگرنیز ادداره    از دلچسپی نیست  گلبدید درپیش 
(  ۱ ( لغو پیمان امنیتی با امریدکدا؛ ۲ نامۀ صلح گنجانده دوند:   کرده کق باید در دوافق 

نامدق از    ( امضای دوافق 0 دعیید جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از کشور؛و  
 نامِ دولت جمجوری اس می افغانستان با اید حزب و نق دولت وحدت ملی  

جاست کق    ها دروط دازۀ گلبدید برای پیوستد بق روندصلح اند  اماسوال اید    اید 
درط    راستی با پذیرشِ اید پیش   درطجاچقدرواالعبینانق میتوانندبادندوآیا بق   اید پیش 

 ها دوافق نجایی بااید حزب حاصل میشودیا خیر؟ 
بق نظرمیرسدکق گلبدید الیمتِ واالعیِ خودرا در بازارسیاستِ افغانستان فرامدوش  

برد کق دولت نوپای اس می در    سر می   کرده وهنوزفکرمیکندکق دردهۀ هفتاد بق 
هایی کق برای آن چیده اند، گرفتار است  او واطدرافدیدانِ    وضعیت بحرانی در دام 

اوحتا برای یکبارهم کق دده سری بق فضای مجازی و غیرمجازیِ جامعۀ افغانستدان  
نزده اند کق بدانند موالعیت و وزنِ اید حزب در داخل وبیرون ازافغانستان چگوندق  
است  او و اطرافیانِش دچار اید دوهم دده اندکق هنوزمیدتدواندنددهدمدان ندقدش  

کنندۀ راکق در دهۀ هفتاددرمعادالت سیاسیِ کشور بازی میکردند، همچندان    دعیید 
 برای خود حفظ کنند  

بینانۀ اید حزب رابق مسایل کشورنشدان    درطجای دازۀ گلبدید نگاهِ غیرواالع   پیش 
دهد  داید افغانستان هنوزدچاربحرانجای امنیتی و سیاسی بادد، ولی هرگز ایدد    می 

بحران ها بق معنای آن بوده نمیتواندکق کشوردر وضعیت اسدفدبدارِدهدۀ هدفدتداد  
الراردارد  حاالموالعیت وجایگاه افغانستان با وجودهمۀ مشک ت، بادهۀ هفتادالابدل  
مقایسق نیست واگرکسی اید واالعیت رادیده نمیتواند، بق معندای آنسدت کدق از  

 چرخۀ زمان بق بیرون پرداب دده است  
گلبدید بدون آنکق دحلیل درستی ازوضعیت دادتدق بداددد، دد ش داردکدق  
افغانستان رانخست وارد دهۀ هفتادسازدوآنگاه بق امدتدیدازگدیدری بدرای خدود  

درطجایی راکق نامبرده برای پدیدوسدتددِ خدود بدق    واطرافیانِش االدام کند  پیش 
بدگدیدرد     روندصلح ارایق کرده، مسایلی نیستندکق دولت درموردآنجابتواند دصمیم 

بودن ونبودنِ نظامیان خارجی در افغانستان، خواست یک حزب، دولت و سازمان  
خوبی درک کنند  درایط فعلی، منافعِ افغانسدتدان    نیست؛ اینرااو اطرافیانِ اوباید بق  

راباجامعۀ ججانی گره زده واینکشور رابق دلیل دعجد دوجانبق در رسیدن بدق صدلدح  
 ودموکراسی کمک میکنند  

دولت افغانستان با وجود همۀ ادکاالدی کق برآن وارد است، ندق یدک دولدتِ  
دمامیتخواه ازدیپ دولتجای خودکامۀ پیش از دحوالت پانزده سال اخیراست وندق  

های ک نِ سیاسی را کق بق سرنودت جدمدعدیِ    ازدیپ دولتجایی کق الادرانددصمیم 
ها بگیرند  والتی بحث پیوستد حزب    مردم ربط دارند، بدون حضور و مشورۀ آن 

ردردددندداز    گلبدید بق روند صلح مطرح دد، فضای مجازی ورسانق  های کشدورپ
 های انتقادی نسبت بق اید دصمیم    ها وپست   نودتق 

اید فضاآنگونق کق برخی ازطرفدارانِ پروپاالرصِ گلبدید دعبیرکردند، از سوی  
یک جناح، حزب یاگروه سیاسی و غیرسیاسی علیق اید حزب رالم نخورد؛ بلدکدق  
اید فضا از بطد مطالباتِ جمعیِ مردم بیرون آمد و فضای مجازی وغیرمجازی را  

های حزب اوبق هیچ صورت منطقی بق    درط    انبادت  ازسوی دیگر، پذیرشِ پیش 
ها اگر پذیرفتق دوند، با دوجق بق وضعیت افغانسدتدان،    درط   رسد  اید پیش   نظر نمی 

اید کشور را عم   وارد یک بحرانِ خطرناک و دازه خواهد کرد کق بدق هدیدچ  
 پذیر نخواهد بود    صورت مجارِ آن بق وسیلۀ نیروهای موجود امکان 

های دهۀ هفتادعبورکرده وهر گروه و حدزبِ    افغانستان عم   از مناسبات سال 
خواهد با دولت وارد دعامل دود، باید ایدد ظدرافدتِ    سیاسی یاغیرسیاسی کق می 

هدا و    درستی دناسایی کند و بعد با دوجق بق دیدگاه   داریخی و سیاسی را نخست بق 
 امکانات خود، با آن برخورد نماید  / 

********************************* 
 آسترالیا  –سدنی  نصیراحمد رازی                                                    

 (۲1)داستانهای همسو با تصوف  
: دصوف خراسانی برپایۀ عشق بق حق بنیادیافتق است واظجار دوق بدرای  عشق  

دقرب بق خدا واعتقادبق پیوستد بق دریای هستی الجی، مجمتدریدد آرمدان دریدد  
مکتب بق دمارمی آید  درالرآن کریم کلمۀ عشق نیامده، اماازمحبت بسیارسدخدد  
رفتق است وچون درمحبت دوطرف وجوددارد، پس بایددرحق دعالی مدحدبدت  
بادددااید موهبت دروجود بندۀ او هم دمکد یافتق بادد  اید آیۀ دریفق بق محدبدت  

)آل   »الل ان کنتم دحبون اهلل فادبعونی یدجدبدکدم اهلل «باریتعالی اداره می کند:  
( ای پیغمبربگدوکدق: اگدرخددا رادوسدت داریدد ازمدد پدیدروی  0۲عمران 

کنیدداپروردگار دما رادوست بدارد  درید معنی ادعاربس دلکش وزیبادرادبیدات  
 عرفانی ما سروده دده کق بعنوان مثال بق یکی ازادعارمولوی اکتفامی کنیم 

 چون برست ازعشق برآسمان     چون نروید در دل صدرججان ؟ 
 هیچ عادق خود نباددوصل جو    کق نق معشوالش بود جویای او 
 در دل دومجرحق چون دددودو    هست حق رابیگمانی مجر دو 
 دشنق می  نالدکق ای  آب گوار    آب هم نالد کق کوآن آبخوار 
 جذب آب است اید عطش درجان ما   ما ازآن ا و اوهم آن ما 

درادبیات فارسی زیبادرید جلوۀ عرفان، دجلی عشق الجی است، ودرنظر صوفیدق  
دنجاعشق بق ذات حق است کق عشق حقیفی والیزال بشمارمی رود، عشدقدجدای  
دیگر  اغلب مجازی وناپایداراست وصوفی بق چیزی کق نپاید دل درندبدنددد  بدق  
احتمال زیاد عشق بق خدا از فلسفۀ نواف طونیان االتباس دده ومدار همدۀ انددیشدق  
ودعلیمات عرفان اس می الرارگرفتق است  یگانگی باخدا وادحادعشق ومعدشدوق،  
وحدت وجود وبسی آرا و اصط حات دیگر نیزمنبعث ازعقاید نو افد طدوندیدان  
دانستق دده است  نزد صوفیق عشق بزرگترید راز زندگی بلکق اساس دکوید عالدم  

 هستی است، ججشی است بسوی کمال و زیبایی وخیر ونیکی   
 گرنبودی عشق، هستی کی بدی    کی زدی نان بردوو دوکی ددی؟ 
 ( ۱بازهم مولوی درداستان وکیل صدرججان ازالول معشوق خطاب)ص 
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 برومفیلد, کولورادو داکتر غ م محمد دستگیر                             
 روزه مضرنیست بلکه برای صحت مفیداست 

 ازآن بق کق مردودمردم ددن            بگور سیق رفتد وگم ددن 
 رازق فانی                                                                                 

چندی البل نویسندۀ بنام وخشور بدخش درسایت فرهنگی ودانشوری آریدائدی  
مضمونی دحت عنوان: " حقیقت روزه در زیر غبار دروغ دیکق داران دید" ندوددت  
کق مرابی نجایت متأثرساخت  چون اسم دان یک اسم معمول افغانستانی ندیدسدت  
نمیدانم کق آغا وطندارمد است یانق؛ لجذا اورا"وخشورصاحب"خطاب میکنم یقدیدد  
دارم دماهم مثل مد کنجکاو هستیدکق اید"وخشو" چق مدعدتدی دارد؟ بدق ایدد  
مختصردربارۀ "وخشور"دالت کنید: وخشو درلغتنامۀ دهخدا دارای ددش مدعدندی  
مختلف است, چون؛ پیغمبر, وخش سرزمینی است درکنار جیحون و "وخشداب"  
رودباری است از دعب جیحون, وخشت بق معنی وهشت و در اوستا  اید کدلدمدق  
فقط بق زردشت اط ق میشود کق بق اید اردباط بیتجای ذیل را دهخدا انتخاب کرده  

 است:  
 با ندا نمودند وخشور را      بدید آن سرپا همق نور را )رودکی( 

همیگوینددپدندداری کدق      یکی حال ازگذدتق دی دگر ازنامده فردا 
 وخشورند یا گندا )دالیقی( 

 دل ازدیرگیجابدید آب دوی   بگفتار وخشور خودراه جوی 
 الیاسی از وخشوردادار کد )فردوسی(  بگوای خردمند ازاید در سخد 

نمیدانم دوضیح  وخشور صاحب درید باره چیست اما دیده میشود کق مدید ن  
معنی کلمۀ وخشور بطرف زردشت بیشتر بوده و)بدخش( اختصار برای بدخشدان  
است  مد بر)دیکق داران دینی( کق وخشور صاحب دذکر داده دبصرۀ ندارم امدا  
مجبورم چند کلمۀ در بارۀ سوء استفاده از اس م ودیگردعایدرآن کدق ازطدرف  
ددمنان اس م دامد زده میشود نکادی بعر  برسانم  اید گروه بعو  کق اسد م  
را یک دید صلح و دفقت ومجربانی معرفی نمایند, آنرا ازیکسو مسلمان نمداهدای  
دوروی ومنافق چون میر عمرصدیق نام بد میدهندوازجانب دیگرآیدیالوژیدجدای  
مختلف؛ خصائیل نیک, دعلیمات مجم اجتماعی, بشری, دینی وفلسدفدی  اسد م  
رامورد حم ت ناجوانمردانۀ ججالت خودالرارداده بق معنی حقیدقدی آن دالدت  
ننموده  درعو  واهیات خودرابرکرسی انتقاددکیق میدهند  دا افکارمسدلدمداندان  
خودباور, جوانان  وافراد کم فجم دردید مبارک اس م رامغشوش ساختق آنجدا را  
متردد سازند  اینگونق مردم بددر, فجیح دروهنگامق طلب دراز)دیکق داران دیدد(  

 اند؛ هردو برای دخریب دید مقدس اس م بر آمده اند  
دالیل پزدکی دراددیدده اندد بدرای  «وخشور صاحب, ازیکسو ادعادارد کق:  

یعنی براستدالل     »روزه؛ و گرفتد آنرا کودیده اند با اید دالیل موجق جلوه دهند 
اجازه وفرصت اسدتددالل    «پزدکان عقیده ندارندولی درعید حال داکی اندکق:  

  پس چرادمابق  استدالل مسلکی پدزددکدان ددوجدق  »راهم برای کسی نمیدهند 
 ندادتید؟ 
پدس    «در انگلیسی یادنموده نودتق اید:   acetoneدر فرانسوی و   ćetoneدما از  

بدن دروع بق استفاده از چربیجا میپردازد و چربیجای ذخیره دده بق ندوع کدتدون  
  »دبدیل میشود )بوی بدی کق از دهد روزه دار میآید, از همید کدیدتدون اسدت( 

چقدر ادتباه بزرگ و دجمت ناحق بر کیتون بیچاره   اید کیتو اسیدوزیس اسدت  
کق بوی میوه مانند دربدن ) مخصوصأ در الکجولیزم و مر  دکر دداوی نشدده(  
دولید میکند؛ میخانیکیت بوی دهد روزه دار طور دیگراست و منشداء مدعددوی  

 دارد   
دما ازدحقیقات پروفیسر بازنشستۀ لومق لیندا بنام ویلیام جدارویدس کدق اصد   

هفت    Adventism)جارویتز( است  نام برده اید؛ لومق لیندا یک دانشگاه مسیحی  
روز بوده در چاردردان درج است کق دنجا رابطۀ نزدیک و اجازۀ ددحدصدیدل در  
مؤسسات دان برای پیروان عقیدت دان دادتق وهم با آنجائیکق دمایل بق مدذهدب  
دان دارند   روی همید ملحوظ بود نتوانستند در دانشکدۀ طب کابل بکومکدجدای  
خود دوام دهند  پس آنچق اید گروه مذهبی در بارۀ اس م دحقیق میکنند سدعدی  
میورزند دا زیاددر برای بد نامی دان نتیجق گیری کنند نق بطرفداری آنجا, دما نتیجۀ  

 دحقیقات اورا چنید نودتق اید: 
طرفداران روزه میگویند: بدلیل روزه بسیاری از سموم از بدن خارج میشود     -۲

اما باید بدانند درمقابل دما, درمعر  هیپادیت, اخت الت کلیق, بیماریجای خدون,  
بستق بدق    –بیماریجای اللبی, ورم مفاصل, بیماریجای اعصاب و روانی یاحتا سرطان  

درایط ارثی ویا نقاط ضعف ساختاری بدن دما, الرار میگیرد  اید ادعا کام  غلط  
است و پروفیسردر اخیر, جملق راه گریزخودرانودتق: بستق بق درایط    اید نتیجدق  
گیری غیر علمیست همۀ امرا  و حاالدی را کق ذکر نموده الطعأ درهنگام روزۀ  
ماه مبارک رمضان درنزد یک مردبال  مججزبق درایط رمضان کدق از آفدتداب  
نشست دا صبح صادق هر نوع غذا و مشروبات صرف میتواند امکان ندارد بمدیدان  
 آید  اینجا امرا  مزمنی اند کق سالجا بکار است دا بق مرحلۀ اعرا  دبارز یابند  

هنگامیکق بدن با کمبود انرژی مواجق میشود بدن طدی فدرآیدنددی بدندام    -۱
کادابولیزم دروع بق دکستد ماهیچق ها و دیگربافتجای پرودینی و دبدیدل آن بدق  
انرژی میکند  اید کتابولیزم )درحالت روزه( درواالع نوع )خودخوری( محسوب  
میشودکق بادولید اوره و امونیاک )بعنوان مواد فرعی( منجر بق افزایش اسیددیدتدق  
خون میشود  نتیجق اسیدی ددن خون: ضعف, خستگی ددید, کدج خدلدقدی,  
افسردگی, کاهش میل جنسی و کسالت است  بازهم همۀ ایندجدادربدارۀ رمضدان  
مبارک جزدجمت عجوالنق, چیز دیگر بوده نمیتواند؛ اوره, عبارت از نایدتدروجدد  

است و امونیاک امونیم هایدرو کلوراید  برای جواب دما   BUNیوریای خون یا  
 الصۀ مشجور ذیل بخاطرم گذدت: 

پادداهی فرزندش را ججت دحصیل علوم مروجۀ روزکق حکمت و مندطدق و    
فلسفق است نزد عالم متبحر زمان میفرستد  دجزاده متوادر ججت کسب علم ودانش  
بق نزد استادش ماها رامیگذراند  روزی پادداه ججت آزمایش سویۀ ادراک علمدی  
دجزاده اورا با استادش بق دربار طلب میکند و از دجزاده میپرسد کق: در بیدد ایدد  
مشت بستق ام مد دیی دارم بگو اید چق خواهد بود؟ دجزاده بعد از احدتدرامدات  
مروجۀ درباری بق پامیایستد ومیگوید: فرمانروای عالم درید مشت االدس داهداندق  
دیی است کق مدور بوده ووسط خودسوراخ دارد  داه ازید پاسخجا خدوددندود  
دده وبق فرزندمیگوید: پس بگونام آن دیی را   داهزاده جواب میدهد: درمشدت  
دما )سنگ آسیاب( نجفتق  است  پادداه بادعجب بر اسدتدادش الدجدرو غضدب   
روامیدارد وبق وی عتاب کنان میفرماید: مد میخواستم از فرزندم یک مردعداالدل  
ودانا وبا منطق وحکمت وادراک و احساس بمد دقدیم کنی   استاد دجزاده, بازهم  
باهمان پرودوکول درباری بق پا می خیزد وبا صدای م یم میگوید: داها  مد آنچق  
میدانستم بق او ددریس کردم, کتابخانۀ داهی را در الدومش نثار نمودم و برای حل  
مشک ت درسی وعلمی اش همیش درجوارش بوده با احترام خالصانق حل مدی  
ساختم؛ معلوم میشودکق دجزاده ظرفیت جذب آنجمق ددریس راندادتق و خدرد  
وعقل ذادی اش کمبود دارد، ورنق ازدانشی کق بق اوآموختم، دوانست دیی مخفی  
دردست مبارکتان را درست دناسایی کند کق گرد است ودروسط هدم سدوراخ  
دارد، پس آموزش مد صحیح بوده، مگراید بق عقل ودرایت داهزاده دعلق دادت  
کق فکرنمایدآیا آسیاسنگ در کف دست یک دخص جامیدگدیدرد یداخدیدر؟   
وخشور صاحب  پروفیسربشما معلومات مکفی داد  اماآنجااز داثیرروزه نبود بلکدق  

 وگرسنگیجای دوامدارچون اعتصابات غذائی سیاسی   starvationدربارۀ فاالگی یا  
 

 هفته نامۀ امید   1201شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : رویدادها )تجارب( افغانستان 
 )بخش دوم( مؤلف : پروفیسرداکتر حمیدهادی  

درهمید ساعادیکق معرفی اثرداریخی وپرمحتوای دوست نجایت گرامی ام  
پروفیسرهادی را دربخش دوم رویدست میگرفتم، یادم ازیک جملۀ ماندگار و  
حسردبارمورخ فقیدوطد میرغ م محمدغبارمیآیدکق درسایت پرمطلب بانوی  

ملت افغانستان بعدازهرغسل خون و  «نویسنده وفرزانق ماریا دارو چنید خواندم :  
وماریا دارو دردعبیراید جملۀ   »آدش، همان پیرهد چرکید گذدتق رابردد میکند  

مردم افغانستان الیام کرده ادغالگران استعماری رادکست داده   «:داریخی نودتق  
اند، اما بار دیگرداهان وحکومت استبداد ونوکران استثمار براریکۀ الدرت نشستق  

 »اند    
بجرحال، محتویات ارزدمند کتاب دازۀ پروفیسرهادی رودنگر رویداد های  
حسردبارچند دهۀ اخیرافغانستان نیز زدوبندهای ددمنان ودستبرد اجنبی واستعمار  
گران، استثماردده گان ونوکران گمادتق دده وپروردۀ دست بازیگران راکق  
درمثلث سیاست ودید ودروریسم، ملتی راباربار بق خاک وخون کشانیده است،  

 دجاعانق ومدبرانق برم  ساختق است  
پروفیسرحمیدهادی درادامۀ مقدمۀ اثرخود کق مد فشردۀ آنرااززبان انگلیسی  
درجمق ودردمارۀ گذدتۀ جریدۀ مردمی امید بق دماارایق دادم، عظمت داریخی  
بلخ ومزاردریف رابا ذکردعرا ودانشمندان وعلمای آن خطۀ ممتاز آریانا دشریح  

دجر زیبا وداریخی مزاردریف سرزمید  «کرده ودریک السمت چنید نودتق اند 
آریانا نتوانست برای مدت طوالنی ودوامدار ازمزایای صلح ودگوفایی  

یک کابوس هولناک    ۲332برخورداربادد: یک روزگرم دابستان ماه آگست 
دیگراید دجررادربر گرفت، اید مردبق یک کتلۀ البیح بسیارپایید وابتدایی  
بنیادگرا، وحشی وویرانگر)داگردان مدرسق( بنام طالبان درحالیکق باگروه  
دروریستی القاعده وملیشای پاکستانی مدارس دینی دیوبندی واعضای آی اس  
آی پاکستان همراه بودند، باسواری درکجای پیکاپ دویودا ومججزبااسلحۀ التالۀ  
ثقیلق حتی دانک وهلیکوپتربق دجرحملق کردندوحدودچجارداهشت هزارنفر  
رادرنزدیکی محوطۀ مقبرۀ)زیارت سخی( معروف، التل عام نمودند  روزنامۀ  

دفصیل گواهی آدکار درارت طالبان   سندی دایمزدرید بارچنید راپور نودت:  
سبب نارامی پالیسی سازان غرب ددکق چنید اعمال بنیادگرایی وبنیادگران  
درروند بازی بزرگ عصری الابل استفاده میدانند دابدید وسیلق نفوذ وداثیر  
ایرانیجاوروسجارادرافغانستان ممانعت کنند وذخایرعظیم نفت وگازآسیای میانق  
پادادی بماندبرای الدردجای چندملیتی غرب، ازطرف دیگرطالبان ججت انتقام  

کق عدۀ ازمردم دمال بشمول هزاره هابرضدآنجاالیام    ۲331ازدکست دان درسال 
 کردند، زیادر دست بق داراج وکشتار زدند     

  ۲332پروفیسرهادی بااستنادجراید معتبرامریکاچنید ادامق میدهد: درماه اکتوبر 
روزنامق نیویارک دایمزگزارش دادکق نصف جمعیت افغانستان )زیرسلطۀ طالبان(  
محکوم دده اندر خدمات صحی برای زنان درواالعیت متوالف دده، دعداد زیازنان  
ودختران واطفال بخاطرامرا  و نبود معالجۀ طبی بق کام مرگ رفتق اند  لیونارد  
روبد دنید، مدیر اجراییق داکتران وابستق بق سازمان نحقوق بشرمیگوید درهیچ  
نقطۀ ججان دیده نشده کق زنان ازحقوق حقۀ انسانی خودوخدمات صحی الزمی  
باچنید گسترش ووسعت سرداسری محروم گردیده بادند  همچنان جودی مان  

راپور دادکق اید اظجارات راجع بق    ۲332دسمبر   ۳گزاردگر وادنگتد پوست در 
)زنده ها درپنجۀ مرگ( میباددکق زنان زیرسلطق وچنگال بدکرداردرید  
عناصرضدزن و زن ستیزان رنج میبرند، درخانق هایشان اجبارا محبوس میشوند،  
اید رویدادبق اعمال نازیجای جرمنی دباهت داردکق درحق یجودیان روا  
میدادتند   بجرحال، صفحات زیادی درید فصل اول کتاب مملو ازچنید گزارش  
های دکان دهنده ومستند وچشمدیدهای حسردبارمیبادد  مولف ژرفبید درفصل  
دوم کتاب پرمحتوای خود راجع بق منشا وبق میدان آمدن طالبان مطالب دحقیقی  
ودحلیلی زیاد ومستندی را نگادتق کق فشردۀ پراگراف آغازآنرا بق دمادرجمق  
میکنم : سد دزو یک دحلیلگر والایع درگیری رزمی حریفان میگوید:  

اگردماددمد خویش وخود رابدرستی بشناسید، هیچگاه ازنتیجۀ نبردهراس  «
 »ندادتق بادید   

درطول یک جنگ دقریبا یک دهق سالجای هشتاد، مردم البایل وگروه های  
الومی افغانستان متفقا برضددجاوزالشون دوروی، درحالیکق دججیزات وآموزش  
ومنابع پولی سیا وعربستان سعودی ازطریق پاکستان بدسترس دان گذادتق میشد  
باعث دکست دورویان وفرو پادی کمونیسم ددند، افغانجاجنگ سرد رابق نفع  

آغازوداعقب نشینی    ۲313غربیان بردند، درید گیر وداروجنگ ونبردکق از 
روسجاادامق یافت، حدوددش ملیون افغان بق ممالک همسایۀ پاکستان وایران فرار  
کردند، همچنان دقریبا یک ملیون دیگرکشتق ددندوحدودیک ملیون  
دیگرزخمی گردیدند ودعدادزیادی البل ازبرآمدن ادحاددوروی از افغانستان  

 دراثرجراحات برای همیشق معیوب ماندند      ۲323دراپریل  
بزودی بعدازعقب نشینی الشون دوروی، مجاهدید پیروزمند ازهم پادیده  
ومتفرق گردیدند بطوریکق صدراعظم یک ادحادی کق دقریبا سق سال دوام کرد،  
دعدادی عساکررابق دورخودجمع کرده کابل را زیر دلیک راکت وگلولق  
الرارداد ودعدادزیادمردم وطد خودرابق التل رسانید، دعداددیگرمردم ازدور  
ونزدیک دوسط جنگجویان دیگر)وارالرد(ها جذب دده وهرکدام برای  
خودعساکرخودرا جمع آوری کردندوبق کشتاروچپاول آنجاییکق بق االوام  

 دیگردعلق دادتند االدام کردند    
کق جنگ داخلی بشدت جریان دادت، صدهاهزارافغان هنوز از  ۲331درسال 

وطد خودفرارمیکردند، یک گروه بیسواد وعقب ماندۀ فرهنگی )مرسوناری(  
کق بنام طالبان یادمیشوند، دوسط پاکستانیجاوهمدستان دان کمک مالی ددند،  
آموزش جنگی یافتند، درلباس وپوش روند سیاسی کشانیده ددندوالیافۀ البیح  
رابنام و زیرچتردید اختیارنمودند و با گروه دروریستی القاعده همدست  
گردیدند  متعاالبا افغانستان راادغال کردندواید ملت جنگزده رادرهیوالومنج ب  
هرج ومرج غوطق ور ساختند    درید رویدادپرازدباهی بسی عوامل وپدیده های  
افسانوی موجود است کق چطورم عمر)سرکردۀ طالبان( دوانست یک گروه  
ظاهرا کوچک طالبان رادر برابرجنگساالران غاصب الندهار بسیج و روانۀ میدانجای  

 کارزار دباهکد نماید   
نظریق ودیوری کق طالبان ولیدردان ازدجرالندهارسربلندکردند ودنجابا سی نفر  
طالب ودصت البضق دفنگ چنان پیشروی نمودندکق دجرهای هرات  
ومزاردریف وکابل واحتماال هشتادفیصد مملکت رازیرسلطق آوردند، درواالعیت  
یک خدعق و نیرنگیست کق دنندباد مرگبار راهمراه دادت  اید جای بسیار بجت  
وخودباوریست کق باورکنیم داگردان ابتدایی مدرسۀ دینی بتوانند پیشرفتق درید  
اسلحۀ جنگی رابکار برندو جتجای بمب افگد وهلیکوپترهای مججز باچشمجای  
دب بید رابق پرواز آورند     مناالشات زیادی بمیان آمدکق چق ادخاصی مسوؤل  
طرح پ ن سترادژیک طالبان بوده اند وسوق الجیشی ومصارف مالی  
بعدهاحدودهفتاد الی هفتادوپنج هزارداگردمدرسق رادریک لشکرجنگی دان  
راسربراه نمود ؟ منابع خبری گواهی میدهندکق حکومت پاکستان وپلیس نظامی  
آن آی اس آی و گروه های بنیادگرای اس می سازمانجای مدارس مسوؤل  

 الکسندریق، ورجینیا پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی                       
 صفحاتی ازیک زندگی پرنشیب وفراز 

 (۱۲)دروصلت وطن و درغربت هجرت  
 : خوانندگان نجایت ارجمندوگرامی   نمونق هایی از سجوها و ادتباهادم  

دماکق مطالعۀ اید زندگینامۀ بی پیرایق را ازآغازداحال ادامق داده اید، یقینا بخاطر  
خواهیددادت کق دریکی ازبخشجای گذدتق بق دماوعده دادم کق عندالمدوالدع  
دمۀ از سجوهاوادتباهادم رانیز درید مسیرزندگی پرنشیب وفرازم، ازکدودکدی  
داکجولت برایتان خواهم نودت، میخواستم چنید فصل حساس رادراخدیدرایدد  
اودوبیوگرافی ام دذکردهم، ولی همید حاالخواستم دمۀ ازگودۀ دیگرزندگی  
وسجوها وادتباهات سیرحیادم رادریکی دودماره بنویسم، وبعدبق ادامۀ سلسدلدۀ  
عادی بپردازم  درعید زمان میخواهم اید االدام بیسابقق، موضوع یدک االدتدراح  
ابتکاری زیرعنوان )اعترافات( نیزبشمارآیدداسایرنویسندگدان و فدرزاندگدان  
عندالموالع داجاییکق بخاطردارند، سجوهاوادتباهات آموزندۀ سیرحیات خدودرا  
بادایید مقولۀ معروف کق )هیچ انسانی خالی ازسجو و خطا نیست( دربخدشدجدای  
حیات خانوادگی، اجتماعی، اداری وسیاسی بق رددتدۀ ددحدریدرآورندد وبدق  
نشربسپارند  بق عقیدۀ بنده اید موثردرید منابع و درسجای پرانتباهی خواهدبدود  
برای دشکل واستوارنگجدادتد پایق هاو نردبان محکم حیات اجتدمداعدی نسدل  
کنونی وآنجاییکق دازه درجوامع بواللمون الدم میگذارند ووظایف ومسوؤلیتجایی  

 بدوش دان گذادتق میشود   
بجرحال، نخستید سجووادتباه دکاندهندۀ سیرحیادم درکودکی ودر سدندیدد ده  
سالگی رخ دادکق ازوالوع آن خاطرم داامروزجریحق داراست: درپجلوی خانۀ ما  
درکوچۀ اندرابی دخص آرام وبیغرضی زندگی میکرد کدق خدیدل بدزرگ  
کبودران رنگارنگ دادت وگاهگاهی آنجارادرآسمان نیدلدگدون مدحدلدق بدق  
پروازمیآورد  روزی روی بام منزل مابایکی ازهمساالن وهمبازیجایدم نشدسدتدق  
وبابازیچۀ )غولک( کق از دوداخۀ چوبی و رابر ساختق دده بود، مسابقۀ نشدان  
زنی روی یکی ازدیوارهادادتیم، ناگجان خیل سرمست کبودران همسدایدق بدق  
پروازآمدوچند مردبق فضای منزل ما را دور زد، یکبار ازروی دفند بیلزوم، بدون  
سنجش واندیشق ازعاالبت کارناپسند خود، جمع سیارکبودران راباهمان غولدک  
رابری نشانق گرفتم وسنگ سختی راازکاسۀ چرمی آن بسوی مرغکان خدوش  
خط و خال رهاکردم، دریک چشم بجم زدن سنگ بر سینۀ یکی ازکدبدوددران  
الیمتی همسایق اصابت کردومرغک بیزبان مجروح دد واز خیل عقب مداندده  
برزمید افتاد    مد کق منتظراید سانحۀ دلخراش نبودم، زمانی بق اید کدارغدلدط  
وسجوبزرگ خودمتوجق ددم کق فریادمردهمسایق کق ازگودۀبامش ناظرصحنق  
بود، بلندددوگفت: نتیجۀ اید کاربدفرجام رادام بق پدرت خدواهدم گدفدت  
 داسرزنش دوی واگرکبودرالیمتی ام ضایع دود پول الیمت آنرا باید بپردازد   

ازکلمۀ سرزنش زیاد دلگیرنشدم زیراخودرا سزاوارآن میدانستم، ولی کلمدات  
ضایع ددن کبودر وپرداخت پول الیمت آن مراسخت دکان داد ودراندیشق و  
حیرت افتادم کق اید پول اضافی راپدرم ازکجاخواهد پرداخت، غم ضایع ددن  
کبودرخودرنگ نیزبرایم جانکاه بود  بزودی ملتفت ددم کق دصمیم وعدمدل  
عاجل دفند بدون سنجش عداالدبدت کدار وفدرامدوش کدردن نصدیدحدت  
وهودداربزرگان، باعث اید عمل بدفرجام دد  راستی ازآنجاکق عفوخواسدتدد  
واعتراف بق گناه نزد کودکان آنزمان معمول نبود، مد هم جرات عفوخواستد  
ازآن همسایۀ عزیز را نکردم و زجرت  در دلش باالی ماند، درحالیکق اعدتدراف  
دجاعانق طالب پوزش صمیمانق میتوانست رنجش اورابرطرف سازد وضمیر مرا  

 نیز دسلی بخشد   
سجو وادتباه پراز پشیمانی دیگرم زمان فارغ التحصیلی مکتب ودمول درفاکولتق  
های دانشگاه کابل بود، پس ازدوزیع دجاددنامۀ بکلولریا، ریداسدت دددریسدی  
وزارت معارف، فارغان مکادب رابراساس محاسبق و صوابددیدد خدودش بدق  
فاکولتق های مختلف معرفی میکرد، اسم مد درروز اع م نتایج، درلست داملید  
ک س )پی سی بی( دورۀ مقدمادی فاکولتق های ساینس وطب درج یافتق بود،  
ولی خودم کق ع المندردتق های اجتماعی خاصتا فاکولتۀ حقوق یاادبیات بودم،  
ازرفتد بق پی سی بی سرکشی نمودم ودرهفتق های اول آغازدروس فاکدولدتدق  
هاعو  حاضر ددن بق ک س درس، دربارۀ دبدیلی ردتۀ مطلوب دده پدرم را  
وادار ساختم دانزد رییس پوهنتون والت مرحوم داکترمحمدانس کق ازآدنایانش  
بود، عریضۀ دبدیلی مرا ارایق دهد، رییس پوهنتون کق آیندۀ طب وسدایدندس  
رابرایم مفیددرمیدانست بق دبدیلی موافقت نکرد بازهم برای دبدیلی بق فاکولتدۀ  
حقوق پافشاری ود ش بیجوده کردم کق چندید هفدتدق رادربدرگدرفدت ندق  
دنجادبدیلی ام عملی نشدبلکق ازدعقیب آغاز دروس پی سی بی عدقدب مدانددم  

 وباپشیمانی خیال دبدیلی رااز سر دورکردم   
با انتباه ازید ادتباه ود ش بی ثمرخود، دردعقیب دروس مساعی بیشتر بدخدرج  
دادم وپس ازختم موفقانۀ پی بی سی دامل فاکولتۀ طب ددم، و صرف مساعی  
بیشترکردم داجاییکق درپایان دحصی ت نظری وعملی فاکولتۀ طب )کق باکوداه  
بینی وناعاالبت اندیشی در ابتدامیخواستم خود راازآن دبدیل کنم،( درکدرعلمی  
و هییت ددریسی آن البول ددم ودر پجلوی فعالیتجای ددریسی، دردتۀ میکروبیو  

بحیث مدیرنشرات ومسوؤل مجلۀ)افغان میدیکال    ۲32۲دا    ۲322لوژی ، ازسال 
ژورنال(، و متعاالبا معاون علمی ودف دیپاردمنت میکروبیولوژی وباالخیربحیث  

 رییس همید فاکولتق اجرای وظیفق کردم    
راستی جملۀ داریخی مرحوم داکترانس هنوزبیادم است والتی مردبۀ دوم عریضۀ  
دبدیلی ام رابرایش دقدیم کردم، باکمی خشونت بازهم رد کرد وگفت: مسایل  
حقوالی وادبیات رامیتوانی درخارج فاکولتق نیز بیاموزی وکسب معلومات کنی،  
ولی ساینس وطب راباید درک سجای درسی ودرالبرادوارها بیاموزی ودرردتدق  
 های عملی کق بق آن ضرورت بیشتراست، اجرای وظیفق کنی      / )دنبالق دارد( 

***************************** 
وغیره بیشتر صدق میکند, نگادتق دده است  اید حاالیکق دمادعبیرغلط وبیجدا  

ساعت باالیمانده روزه دار بدا    1ساعت گرسنگی کق در    ۲1کرده اید، درظرف 
خورا ک ها و نودیدنی های متنوع  دغذی میشود دغییرات فوق درموازنق گرفتق  
میشود؛ درنزد یک مرد بال  وصحتمند امکان نداردبق اسدثدندای آندچدق کدق  

    بستق بردرایط ارثی و یا نقاط ضعف ساختاری بدن  «پروفیسردما بیان نموده 
 اید حاالت رخ دهد    »دما است    

روزه سبب از دست رفتد سریع آب، پتاسیم وسدیم میشود  بازهم ددعدبدیدر    -0
سنگ آسیاب ماننداست  آب والکترولیتجائی راکق دمادذکرداده ایدجزءسیرم  
خون است کق هنگام فعالیتجای فزیکی باعرق ضایع میشوندنق ازبداعدث روزه,  
اگراید دغییرات احتماأل بمیان هم آید با افطارنودابق های متنوع غیرالکجولی در  

 دوازن میآیند  
روزه منجر بق از دست دادن سریع آب, سدیم و پوداسیم است  ایدد کدار    -1

سبب کاهش حجم خون میشود  همچنید کمخونی, کاهش ایمنی بدن, پوکی  
استخوان, صدمق بق کلیق یا آسیب کبدی از عوار  دیگر روزه است  در پایان  

ساعت دشنگی خدویدش را    2مقالۀ دحقیقی خویش یادآوری میکندکق بیش از 
ادامق ندهید  بازهم معلوم میشود کق نتیجق گیری بیتوازن است  در روزه آب  
بصورت سریع ضایع نمیشود ) در اسجاالت و استفراغات آب بدن سریعأ ضایع  
میشود, دستگیر(  مایعات دورانی دحت کنترول کلیق ها بوده دردوازن گرفتدق  

دالیقق عرق کردن(کق برگرده هاوغده های فوق الکلیدق    33میشوندبق استثنای) 
فشار آورده حدوادث نداگدواربدارمدیدآورد  درروزه ایدد یدک حدالدت  

PAGE4 



 

 

 هفته نامۀ امید  1201شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرسی انجنیر عبدالصبور فروزان                                         
 تلویزیون ژوندون 
 )پیوست بق گذدتق( مظهرتعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان  

مدت زمانی بودکق مرجر بردهان مردم زده بودند ودرکشدورچدندان ددرایدط  
اختناق، درس ورعب حکمفرما بودکق کسی رایارای سخد گفتد نبود، هرکسدی  
دهد می کشود بردهنش میزدندوهرکسی سری می افراخت سرش بریده میشدد  

 هرجا کق خری بود برآورد سری  (  –)هرجا کق سری بود فرورفت بق خاک  
ظلم دیوۀ حکومتداری وججالت وفقر، رمزبقای سلطنت وحکمروایی بود، ای  
بساخونجای ناحق کق ریختق دد وای بسارسرهای بیگناه کق زده دد، ای بسا زنجیدر  
وزوالنق ها، الید وفانق ها، دیل داغ کردنجا، ناخون کشیدنجا، ای بسا واسکت بریدنجا،  
کلق منارکرده هاکق دودمان سدوزایی ومحمدزایی کردند  دیوه ظلمجاودکندجدق  
هایی کق رواج مستبدان الرون وسطی بود، حکمرانان اید دوطایفق حتی ددیددراز  
آنجا برملت مامشق ودمرید کردندداکسی صدایش رابلند نکند وآنجاییکق صددای  
دانرابلندکردند، آنرادرگلوی دان خفق کردند  نوکری وچاکری بیگداندگدان و  
خاکفرودی درط رسدن بقدرت بود، بق الول والرارآنجا اعتماد نبودوالدرآن رادام  
دزویر ساختق بودند، درجمع آوری مال ومنال چنان حریص بودندکق مدال ایدد  
وآنرانمی دناختند و ملک وزمید دیگران راغصب میکردندد وبدق وبسدتدگدان  

 وخویشان خودمیدادند   
یکی ازید سر درمداران ظلم وبیعدالتی نادرغداربدودکدق هدمددسدتداندش اورا  
اعلیحضرت محمدنادرداه غازی؟  نام نجاده بودند)برعکس نجندنام زنگی کافدور (  
دخص ظالم، بیرحم، مزدورصفت، نامرد وبی مروت، خیانت پیشق والاددل بدود   
درایمان ضعیف بودوبق الرآن مجید بیحرمتی میکرد وهنوززنده بودکق مردم اورا  
)نادر غدار( میگفتند  نادرنق دنجا بق مردم ووطد خاید بود بلکق اعضدای خداندواده  
وبستگانش هم ازخیانت و دزویر اومتضرردده بودند  مث  زمانی کق حلقۀ غ مدی  
انگلیسجارادر گردن انداخت، بق بجانۀ اینکق سلطنت رابق داه امان اهلل برمیدگدرداندد،  
هوا خواهان داه ازجملق غ م نبی خان چرخی رااغوا کرد، برادرش محمد عزیزبق  
سلطنت چشم دوختق بود چون در میان برادران دیره دونی بدزرگدتدرددان بدود،  
خودرامستحق داج ودخت میدانست، نادر اورافریب داد وباوعده دروغدیدد کدق  
بعدازگرفتد سلطنت اوپادداه است واکنون بجتر است ازگ وبرخورد دورباددکق  
کشتق نشده وبرای سلطنت حفظ دود، بجمکاری ودوصیۀ انگلیسجا اورابدق آلدمدان  
االامت گزید کرد، ولی زمداندی کدق سدلدطدندت رابددسدت آورد، ندادربدق  
محمدعزیزاعتنایی نکردوخودرا پادداه اع ن نمود  محمدعزیز ازیدد ندیدرندگ  
نادرسخت آزرده بودوخود و هردوپسرش، داوؤد ونعیم، دازمانیکق مردند داغ اید  

 نیرنگ نادر را درسینق دادتندوبق نادربق بدی نگاه میکردند  
هادم برادربزرگ نادر ودخص ظالم، مستبد وددمنش بود، درخدوندریدزی و  
کشتارمردم بیگناه چنان عادت دادت کق مردم اوراهادم ج د می گفتند  انسدان  
حریص ودنیاپرست بود، ملک وزمید مردم رابق زور یا بق پول ناچیز میخریدد و  
خودرا صاحب هزاران جریب زمید ساخت، کق ضرورت بق آنجاندداددت وبدی  
اوالد مررد  دوالش بندی وزنجیر وزوالنق کردن بود، ازدکنجق دادن زندانیان لذت  
میبرد، صدای زنجیروزوالنۀ محبوسان راخوش دادت ودرساختد زندانجاودکنجق  
گاهجاسخت  ع المند بود، برای بندی هایش درزندانجای گنبدکوددوالدی، زنددان  
ارگ داهی وزندان سرای مودی درداخل دجرکابل، دیگرجای نماندوهادم زندان  
دهمزنگ راکق ازمخوفترید زندانجای ججان بود اعمارکرد  هادم صدراعظم ج د  
دراعمار اید زندان سخت دلچسپی دادت ودحت نظرو مطابق نظرش ساختق ددد،  
کق بخشجای برای مجرمید، سیاسیون، زنجا، اطفال وبخشی برای فامیلجادادت کدق  
همق اعضای خانواده اعم ازپدرومادرواوالد یکجازندانی میشددندد   درزمسدتدان  
سردی و برودت طاالت فرساودردابستان گرمی کشندۀ بیدادمیکرد  سلولجای آن  
هواکش و رودنی اندازی ندادت، نمناک، کثیف وداریک بدود هداددم جد د  
امرکرده بود کژدم ومار درسلولجای زندانیان رهاکنند دابندی ها همیشق درخدوف  

 ودرس بسرببرند  
هادم ج دکق کاکا وصدراعظم محمدظاهرداه بود ازدیدن زندانجا چنان لدذت  
میبردکق انسانجای آزاده از بسترگلجا وچمنزارها، عجیب اینکق هادم کق صدراعظم  
بود ودرخانواده اش بق صدراعظم کبیردجرت دادت، هرچجاردنبق ها عصرانق از  
زندان دهمزنگ دیدن میکردوازآن فرحت صاحب میدندمدود، وایدد بدرایدش  
اعتیاددده بود، مثل اینکق کشتار یجودیان برای هتلر خودی بارمی آورد وبدق آن  
معتاددده بود  هدف او ازدیدن زندان وزندانیان دا اگرزندانیی درسجولدت بداددد  
دکنجق عذابش را افزون نماید، مث  خواجق بابو کق مردریش سفیدوکجنسالی دده  
بود وازبزرگان ومعززید دمالی بود ونق سال رادرزندان بازنجیر و زوالنق درپداهدا  
ودستجایش سپری کرده بود، یک چجاردنبق عصرکق هادم از مقابدل سدلدولدش  

صدراعظم صاحب، صدراعدظدم  «:میگذدت برخاست وازعقب پنجره صداکرد  
صاحب  نق سال دده کق بدون گناه درزندان مانده ام، زن وفرزندانم را ازبید بدرده  
اند،مال ومنالم راضبط کرده اندوچیزی برایم نمانده وچیزی هم نمی خواهم، فقط  
لطف کنیدکق درید پیری ونادوانی مرارهاکنند، مد گناه دیگرنکرده ام، فقط زنجا  

هاددم   ».و ناموس دمارا حراست کردم، ازخدادرس کنیدکق ریش سفیددده ام  
غضب دده فرمان دادکق درهمان ساعت خواجق بابو راکق سخت نادوان بود کودق  
الفلی نمایند   هادم هرچجاردنبق یکی دوزندانی را امرکودق الفلی میدداد  کدوددق  
الفلی آن بودکق زندانی داکق میمرد اجازۀ دیدن بیرون از سلولش راندادت وهدم  
کسی ازبیرون اجازۀ دیدن اوراندادت وسرانجام درهمان کدوددق جدان مدیدداد  

 وبازنجیر وزوالنق دفد میکردند 
خواجق بابو نوادۀ میرمسجدی خان یکی ازالجرمانان کشوردرمعرکۀ با انگلیسجدا  
برای آزادی وطد بود، درکابینۀ داه حبیب اهلل کجدامنی سدمدت وزیدرداخدلدق  
رادادت وچنان مردصادق وامانتکار بودکق والتی داه کجدامدندی ارگ دداهدی  
رادخلیق وبق جبل السراج رفت، خواجق بابو ازرفتد ابا ورزید وگفت مد وزیرداخلق  
هستم وظیفۀ مد اینست کق اید زنجاو دخترهایی کق درارگ باالی مانده ومردیدندۀ  
دان فرارکرده اند حفظق کنم داکسی بق ایشان اذیدت وآزار ندرسداندندد، ایدد  
زنجاودخترها، زنان ودختران خاندان نادر وداه محمودبودندکق خوددان فرارکرده  

 بق انگلیسجادرجنوبی دسلیم ددند وزنجاودختران خود رادنجارهاکرده بودند  
عطش ظلم واستبدادهادم بق جور وبیدادی کق زندانیدان دردهدمدزندگ مدی  
کشیدند فروننشست وصدراعظم کبیر؟  درصدددد دازنداندی بسدازدکدق درآن  
ازهوا وفضای آن خفق دوند ودوستان دان )پایوازها( انکام دیدار دانرا ندداددتدق  
بادند  اوبرای برآوردن آرزویش، مجندسان ایتالوی و آلمانی راکق دراعمارچندیدد  
زندانجامجارت دادتند، استخدام کردوآنچق میخواست برایشان گفت  اید مجندسید  
بعدازمطالعات دالیق، محلۀ پلچرخی کابل راکق میدان سوزان، خشک وبدی آبدی  
بود انتخاب نمودند  اید ددت دردابستان آفتاب کشندده ودرزمسدتدان بدرودت  
وسردی آن از استخوان میگذدت ودرآنزمان رفت وآمد ازکابل بق آنجاناممدکدد  
بود چون کسیکق آنجامیرفت همروزه بکابل بازگشت نمدیدتدوانسدت وددب را  
بایددرجایی سپری می کرد  هادم ازید انتخاب سخت خودحال دد، بخصدوص  
اینکق زندانیان ازدید وادید پایوازان محدروم مدیدشددندد، اگدرکسدی ازدوازدۀ  
ظجردرآنجامی بود ازگرما ه ک میشد، هادم فیصلق کردکق اید زنددان طدوری  
ساختق دودکق گنجایش بیش ازسیزده هزار بندی را دادق وجای بدرای زندداندی  
کردن چجارصدفامیل رانیزدادتق بادد  ممکد درآنزمان نفوس کابل بجمید انددازه  

 بوده بادد    
اید اولید باردرداریخ بشریت بودکق سلولجای زندان فامیلی طرح دده بدودکدق  

 کالیفورنیا  –فریمونت  داکترمحمداعظم افضلی                              
 ناتوانی های حکومت وحدت ملی 
عددالدت    -۲مقولۀ مشجورمردمی است: دوپادداه دریک االلیم نمی گنجد  زیرا  

بحران اداره وسیع میشود  دوموضدوع    -0ستم طغیان می کند،    -۱زوال می یابد،  
فوق بادشریح بحران اداری، جزو عمده و اساس اخت فات بید دوالوه را ایضداح  

 میکند   
نفر مشاوربرای خود در    ۱۳دا  ۱3آالای رییس جمجور باموفقیت کاذب درحدود 

امورمختلف اداری دعیید نمود، یکتعدادازید الماش کسانی اندکق برای ریداسدت  
جمجور الصدا کاندیددده بودند، امادراساس درجملۀ طرفداران آالای غنی بودندد  
ودر روزهای اخیر، رای خودرابق جناب دان بااحساس طرفداری وهمکاری مطلق  
دقدیم کردند   متباالی براساس اردباط الومی، سمتی، لسانی ویارفاالتجدای سدابدقدق  
ازجانب خودآالای رییس جمجور، بامعاش دالری وامتیازات فوق العاده داحدال بدق  
خدمت ریاست جمجورالراردارند کق دعیید وزرا، سفرا وغیره ازوظایدف عدمددۀ  

 مشاورۀ دان بشمار می رود   
برخ ف داکترعبداهلل هرالدرمجادلق کردکق دعیید وزرا وغیره ازوظایدف الدوۀ  
اجراییق است، چون مربی ندادت پیشنجادهایش ردگردید  ع وه ازیدد، ریدیدس  
جمجور متیقد بودکق وظیفۀ داکترعبداهلل دااخیرماه سنبلق امسال خدتدم مدیدشدود  
وخودش بق الدرت دام درچوکی ریاست جمجور دا پنجسال دوره باالی میماند  اید  
نزاع درداخل ارگ مددی دوام کرد وبا هرکدام ازید دونفر جداگانق گدفدتدگدو  
نمود ودراخیر برایشان هدایت داد کق نسبت بق بحران موجود، هردومقام ریاسدت  

 جمجور وریاست اجرایی برای پنجسال است    
فیصلۀ وزیرخارجۀ امریکا مشاورید وطرفداران غنی احدمددزی را ددوکدق  
ساخت، و مثل اینکق آب باالی آدش ریختانده دود، کورۀ آدشدیدد مشداوریدد  
ریاست جمجوری رابخاکستر مبدل کرد  درنتیجق مقام ریاست جمجور برای آنکدق  
حریف را از خود دوربسازد، داکترعبداهلل را بحیث نمایندۀ افغداندی درچدنددیدد  
کنفرانسجابق کشورهای چید، درکیق، داجیکستان وهندوستان مدعدرفدی ندمدود   
درغیاب داکترعبداهلل برای وزارت دفاع ملی یک وزیرسرپرست وبرای ریاسدت  
امنیت ملی یک رییس سرپرست دعیید نمود  بااید دحول جدید، حکوت پودالی  
پاکستان دست بکاردد وازطریقق های مختلف وبامشوره با اجنتدجدای ددان کدق  
درستون پنجم، دولت افغانستان اختیاردام دارند، بق دفعات طالبان خونخور وجاندی،  
اید ستوران جاهلیت را از راهجای مختلف بق داخل افغانستان فرستاد کق دروالیدت  
بغ ن درناحیۀ دندغوری طوریکق چندماه الل دوسط وزیرالبایل، )گلجابق رویدتدان(  
گ ب منگل دعوت دده بودند جابجا دوند ومنتظر اوامر بعدی بادندکق درهمان  
ناحیق )والیت بغ ن( فاجعق بیآفرینند دازمانیکق اید والیت نیزمانند الندز سدقدوط  

 کند  
بدبختانق ازیک ماه بق اینطرف هرچق مردم منطقق، افراد امنیت کق محاصره دده  
اند وخودوالی بغ ن بق وزارت دفاع وداخلق ازخطرات زیداد اطد ع مدیددهدندد  
اماکسی نمی دنود   و اگر بشنوند بازهم اختیار ارسال عسکرودججیزات راندارندد،  
وباالخره اگرالوۀ امنیت یامردم منطقق دلف میشوند، برای دولت چق فرق میکندد   
یکتعداد جوان ومردم زحمتکش ازبید میروند، میگویند اید مردم ازجدمدلدۀ مدا  

 نیستند   
خوانندۀ عزیز  بنگرید کق بحران اداره، دراکم دطاول ودجاوز ودرد ماندگدی و  
نایشایستگی در ددبیر ملک ونظام چطور عدالت زوال میگردد وستم طغیان میکند،  
لذاباجنگجای دحمیلی، مشک ت االتصادی هویدادده، کیفیت زندگی الاطبۀ مدردم  
طور محسوس پایید آورده میشود، و طبق دستدورصددراعدظدم سدابدق وطدد،  
سردارهادم ملعون، دامیتوانید مردم را گرسنق نگاه کنید، ورنق بد ی جدان ددان  

 خواهد دد   
آیاباالخره بابجانق آدتی وصلح، حکومت وحدت ملی دوگانق بق سق گانق دبدیدل  
خواهد دد؟ بق گفتۀ دانشمندان : مثلی کق الطار ودونل باهم ازدواج کنند، ویاباایدد  

اخت فات طبقادی بید مرغ وخروس حدل   «جملۀ پرمعنی، مقالق راختم مینمایم :  
 /   »نمی دود     

******************************* 
کق اگرکسی رابندی میکرد، فامیل وعیالش را درزندان دیگرزندانی میکرد، مثد   
زمانیکق ملک الیس خوگیانی، میر زمان خان کنری، حسد خان گردابی مومنددی  
را زندانی کرد، زن و فرزندان دانرادرزندان دیگری زندانی کرده بود، وهدمدیدد  
کاررابر خانواده های غ م نبی خان چرخی ورادمردبزرگ عبدالخالق الجرمان هدم  
انجام داده بود  دادروان استادخلیلی اید دورۀ ظلم وبیدارادریاد دادتجای گرانبجدای  

اید محشربودومحشربود باالی خانواده های مردم، اطفال  «:خودچنید بیان میدارد  
گناهی نکرده بودندوزنجاگناهی نکرده بودند ورسم هم نبود ابدا اید بدعت درهیچ  
زمانی نبوده است، حتی امیر عبدالرحمان خان باهمق سختگیریجایی کق دادت زن  
واطفال مردم را زندانی نمیکرد    ومد بدبخت خیال میکدردم کدق ایدندکدق زن  

بایدیادآورددکق اید زماندیدسدت کدق هداددم،   »وفرزندمرا بق زندان برده اند    
دادروان استادخلیلی رادرزندان انداختق بود، الضاراکق هادم مریض ددومرد وبدق  
هوس ساختد زندان پلچرخی نرسید، امابرادرزاده اش داوؤد کق درجور واستبداد  
پرورده ودربیت دیدۀ اوبود، اید زندان رااعمارکردداآرزمان کاکای ستدمدگدرش  

 رابرآورده ولعنت ابدی نصیب خودو اونموده بادد  
پسرناظرحکیم سالیان البل برایم حکایق کرده بودکق اززبان پدرش کق ناظرهاددم  
بود، دنیده کق هادم بق اندازۀ انسان ظالم وبی مروت بودکق درصدارت همدیدشدق  
باالی میزش یک المچید دادت کق دستۀ آن مرصع بود، هروالتی حرف ریدیدس  
دفتر یاناظری خودش نمی آمد آنان را با المچید مثل خرواسپ المچنیدد کداری  
میکرد  بق داییداید گفتارپسرناظر دادروان اسدتدادخدلدیدلدی چشدمددیددخدودرا  

درصدارت مامیدیدیم کق آوازالمچید  «دریاددادتجایش چنید حکایق نموده است:  
ود ق والفاق می آیدو میگفتند سردار)هادم( خشم گرفتق بق ف ن ریس امدروز  
واوراالفاالکاری کرده است وف ن رییس راد الکاری کرده است، اید آالای غ م  
سخی راکق بعدا معاون بانک دد ومدیرعمومی محاسبق دروزارت مدعدارف بدود  
یک روز زیرد ق گرفت، یک کس دیگرفرهاد نام دادت وکیل التجاره پشاور  
بود، یکروزبدون محکمق ومحاکمق در صدارت زیرالمچید ود ق افتداد ومدثدل  

 »اینکارهازیادکرد  
جای داسف ودالم است کق اید دودمان مزدوراجنبی پرست بامردم افغانستان ندق  
مثابۀ بردگان بلکق بق مثابۀ حیوانات برخوردمیکردند و جای درم وننگ وعاراست  
کق درصدارت یک کشوربعو  الانون، د ق والمچید حکمدفدرمدابدود، ایدد  
رامیگویدن الانون جنگل، دورۀ وحشت، دورۀ کق محمدظاهرداه پداددداه بدود،  
ومتعصبینی چون اسماعیل یون والبیلق پرستانی چون حامدکرزی ودبعیض گرانی  
چون ادرف غنی احمدزی و زلمی خلیلزاد بجمان دوره دورۀ ط یی ندام ندجداده  
انددامردم را فریب داده حقایقی راکق درکشورگذدتق است، کتمدان ندمدایدندد   
دلویزیون متعصب ژوندن نیزپیوستق ازآن ددمنشان وددمنشان امروزی سدتدایدش  

 میکند وسایرمردم کشور راهمیشق دحقیرودوهید مینماید  / )دنبالق دارد( 
**************************** 

کق ازجملۀ سلسلۀ اید بخش اهدایى دررسانق هاى گروهى، دونودتۀ اید دست در  
سالجاى البلى اهدأبراى جنابان و بزرگوران، سید فقیرعلوى کق مد أن جوان الدیدم  
را )پیرمطبوعات( دذکاردادیم، وهکذاغ م حسید فعال، کق فعالیت دان داچندسال  
پیش مشجود بود، پیشکش گردیده،کق درهمید جدریدده وزیدد نشدرددده ،و  
ازامیددو هفتق نامقء مردمء افغانستان االتباس دده، براى کتاب مد سیرژورنالیدسدم  

 اندیانا  –بلومنگتد  داکترعنایت اهلل دجرانی                                  
 (2)تاریخچۀ مختصر هنردر افغانستان  

درنقادی بجزاد رنگجای سرد مانند سرمق یی، سبزدیز، فیروزه یی، سبز روددد،  
زیتونی، زرد، الجوه ای بیشتر بکاررفتق یادرکیبی ازط  ونقره و رنگجای مدخدتدلدف  
دیگر  اید خصوصیات فوق رااستادحبیبی درکتاب هنرعجددیموریان ندیدزذکدر  

م( گویدد:  ۲۳0۳-۲1۳1نموده است  مؤرخ بزرگ خوندمیر)مؤلف حبیب السیر 
بجزاد ادکال دگفت ونوادرصنعت خویش رادرمقابل ما مجسم میکندد طدراحدی  
وهنرمندی او چون اللم مانی آثارهمۀ نقادان دنیا راازصفدحدۀ روزگدار سدتدرده  
وانگشتان معجزه آسایش صور ونقوش همۀ صنعتگران ونقادان وفدرزنددان آدم  
رامحوکرده است  مویی ازاللم او بق مجارت واستادی باادکال بیدجدان جدان مدی  

 بخشد  
 موی اللمش ز اوستادی      جان داده بق صورت جمادی 

دربارۀ بجزاد واسلوب کارش نودتق است: کدار   Paintingبلوچق درکتاب پینتینگ  
های مکتب بجزاد درعصرحسید بایقرا درخشش بی مانندی دارد  سبدک هدرات  
صحنق های جنگ رامخصوصا زدوخوردهایی کق سواران دراثدندای مدحداصدرۀ  
دجرها بجان همدیگر می ردند، آنقدرعالی و بکر درسیم کرده کق اعجاز کار اورا  

 رودد جلوه میدهد  
سرپرسیساکسس دربارۀ دشابق رنسانس اروپا وهرات اداره نموده و نگادتق اسدت:  
مد الصد دارم دربارۀ نتایج رنسانس درخشان دورۀ دیموری کق درهرات مرکزیت  
دادت وبااحیای مجدد مشابجی کق دوره های داریک اروپا را درهم مدیدشدکدسدت  
مختصردبصره نمایم  بق یک نگاه هردوججان ازهم متفاوت است، زیدرارنسداندس  
هرات بااخ ص زایدی بق مذهب اس م منطبق گردیده، درحالیکق رنسانس اروپدا  

 در مقابل مذهب عیسوی بق علت خوبترساختد اوبق میان آمده است  
همچنان رنق گروسی دانشمندفرانسوی راجع بق مکتب بجزاد دردبریز و احدتدرام و  
منزلتی کق نزدداه اسماعیل صفوی دادت دحریرات زیادی کرده است  والتیدکدق  

ه متصرف دد، بجزاد راباخودبق دجردبریدز بدر  3۲2داه اسماعیل هرات رادرسال 
)دبریزاز دجرهای مشجورآذربایجان جایی کق صایب دبریزی، دمدس ددبدریدزی  
پیرموالنای بلخی رومی، داه صفی الدید ولی، دیخ محموددبستری وغیره درآن  
محیط نموکرده اند ( داه صفوی امورکتابخانۀ دربارداهی رابق بجزاد سپرد  یدکدی  
ازداگردان بجزاد داه طجماسب پسرداه اسماعیل بودکق همواره باجمدع غدفدیدری  
ازهنراو ودعلیمات اوبرخورداربودند   البتق البل ازعدزیدمدت بدجداندب ددبدریدز،  
استادبجزادداگردان زیادی رادرهرات پدرورده اسدت، الداسدم عدلدی هدروی  
واستادمحمدی کق ازداگردان معروف او بودند الابل یادآوری میبادند  الاسم علدی  
ازنقادان زبردست مکتب هرات درالرن نجم ودهم هجری میباددکق الاضی احدمدد  
المی اوراجزو استادان مشجورممالک خراسان مثل خواجق میرک و موالنا حاجدی  
محمد واستادبجزاد دمرده گوید: موالنا الاسم عدلدی ندقداددی رادرکدتدابدخداندۀ  
امیرکبیرعلیشر کسب نموده وبق سبب دعلیم ایشان گوی سبقت از  االدران ربدوده  
وپیوستق درم زمت امیرکبیر کمرخدمت بستق بدود  )گدفدتدار فدوق از الدول  

 استادحبیبی(  
ریزه کاری ونجایت باریک بینی چنان باریک نگری و    -۲خصوصیات کار بجزاد:  

دالت کامل درکارهاکق هیچ بینندۀ نمی دواندایراد و انتقادی درظدرافدت ودالدت  
  -0دالت و درستکاری دردمام کارها بدون غدلدطدی،    -۱درکارهایش را بنماید   

رنگ آمیزی    -1حیات بخشیدن درصحنق ها، صحنق های مجالس، جنگجا ومناظر،  
های مختص بخودش، آنقدر دررنگ آمیزی استادمجارت دارد کق گویی هرنقطۀ  

استادبق دورنماها بق مانند ریالیست هداوالدعدی    -۳مقابل راروح بخشی کرده است،  
رندگدجداراکدق    -2نمی گذارد وسبک اودقاضای مراعات دورنما رانمی ندمدایدد، 

استادبجزاد بکاربرده، عموما ساختۀ خوداومیبادد ودوام آن رندگدجدازیداد اسدت  
بدرگدجدای درخدتدان،    -1وهرگزدر رنگ آمیزی های او خطایی دیده نمیشود   

مویجای سر، ریش هاودیگر ریزه کاریجای بجزاد سحرآفرید است والدرت خارق  
بجزاد وپیروان او سعی میکردند دادخاص روحانی    -2العاده بخرج داده دده است،  

  -3وبزرگان رادریک نیم دایرۀ کق ادعۀ آفتاب درآن نمایان است وانمودسازندد،  
الددرت    -۲3بجزاد انسانجاراازیک جانب بصورت پروفایل درسیم می ندمدایدد،  

درکیب رنگجا واستعمال گونق های مختلف رنگجادریک دابلوازالدردجدای الداهدرۀ  
 استادبجزاداست  

دربارۀ استاد بجزاد نظرات انتقادی خیلی کم اسدت،  نظریات انتقادی دربارۀ بجزاد :  
یگانق نظری کق استادحبیبی بق آن درکتاب ظجیرالدید محمد بابر )دالدیدف اسدتداد  
حبیبی( ذکرکرده اینست کق بابرداه پادداه باسواد و عالم دیموری درهندومولدف  
کتابجاومخترع خط بابری دربارۀ بجزادچنید گوید: اسدتدادبدجدزاد ودداه مدظدفدر  
دردصویربق سعی واهتمام علیشیربیگ اید مدقددارمدعدروف ومشدجدوردددندد،  
ازمصوران بجزاد بود، کارمصوری رابسیار نازک کرد اماچجره آرایی بدی ریدش  
رابد میکشاد، غبغب اورا بسیار ک ن میکشید، آدم ریشدار راخوب چجره کشایدی  

 میکرد  
: کارهای بجزاد خیلی نایاب وکم پیدا میبادد، برخی ازکارهای اومفقدود  آثار بجزاد 

است ودعدادی کق پیدادده امضای بجزاد درآن مشاهده مدیدشدودوبدق واالدعدیدت  
یکتعدادآن امضاهاودستخط های ساختگی وجعلی میبادندد  دونسدخدۀ واالدعدی  
کاربجزاد یکی خمسۀ نظامی گنجوی کق فع  در موزۀ انگلستان ودیگری بوسدتدان  

 ه بق ادمام رسیده ودرکتابخانۀ الاهره میبادد    230دیخ سعدی است کق در 
: باغ بجشت  دصویر ضحاک، دصویدر سدلدطدان  برخی ازآثار دیگر استاد بجزاد  

حسید بایقرا، دش مینادور درظفرنامق یا داریخ امیردیمور، پذیرایی دیرید، محدمدد  
خان دیبانی اوزبیک، جنگ دودتر مربوط الصر گلستان ایران وغیره کق هرکدام  

 بااسنادی منسوب بق هنرخط بجزاد میگردند / )دنبالق دارد( 
***************************** 

 نیویارک  - فلشنگ                                 مشتاق احمد کریم نورى 
 گرداننده وگویندۀ برنامۀ دلویزیونى دریچۀ سخد 

 سخنى در باب مطبوعات 
سلسلقء در باب مطبوعات کق در دمارهءالبلى هفتق نامقء وزید امید نشر گردید       

و اخیرء أن با و بق پایان رسیده بود، در حالیکق از بقیقء أن و ادامقء اید باب، کق در  
أن دماره یاد اورى نکردیده بوده، بق هرحال اید سلسلق ادامق خواهدد داددت ددا  
درالید اثرى کق زیرکارم است دامل گردد، اینک بانشرالسمت دوم کق ازطدرف  
صاحب اید اللم اهدأیی است بق دوسدت دانشدمدندد و ارزددمدنددم جدنداب  
پروفیسرداکترعنایت اهلل دجرانى فرهنگى دایستق وهنرمند فرزانق و ددخدصدیدت  
بق     چندبعدى کق عمر پربار وبا سعادت خود را براى ارج گزارى و خدمت گزارى 

بارورى وغنامندى فرهنگ ارزنده وهنرفروزندۀ مان والف نموده، راالم اید سطور  
استاد دجرانى را اززمانیکق محصل پوهنتون کدابدل بدودم و اوددان اسدتداد و  
امردیپاردمنت هنرهاى زیبای دانشگاه کابل، کق بعدهابا دجداعدت وجسدارت أن  
کانون فرهنگى و هنرى را بق دانشکده دبدیل نمودند،مى دناسدم، هدکدذامددددى  
مدیداست کق در مطبوعات با هم دناخت داریم وهمکارهستیم، درضمد اززمدان  
دشکیل ادحادیۀ سراسرى هنرمندان افغانستان کق رییس عمومى آن ادحادیق انتخاب  
ددند،بق صفت معاون ادحادیق باهم همکارهستیم، باادب اخ ق،مجربانى،فروددندى،  
دانش وخلوص نیت دان أدنایى دارم، ایشان براى اثرمطبوعادیان کدق زیدرکدارم  
است، با چند دانشمندارزدمنددیگر،دقریظ زیبانودتق اند،در ضمد چند سالى است  
کق مقاالت مد کق درأستانۀ سوم می روز ججانى مطبوعات، دروسدایدل ارددبداط  
جمعى نشرمیگردد، دکل اهدایى دادتق، براى آن پیشکسودان وبدزرگدان ورطدۀ  
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 هفته نامۀ امید 1201شمارۀ  صفحۀ  ششم 

  -داجیکجدا   -پشتونجا   -مردم افغانستان   -سرزمید افغانستان   –چق درسجایی آموختیم  
فرهنگ، ندحدوۀ زنددگدی ودیدد    -گروهجای الومی دیگر   -هزاره ها، الزلبادجا 

 ومذهب   
)درالسمت فرهنگ ورسوم ودجلیل مراسم خاص افغانجدا، مدولدف گدرامدی  
پروفیسر هادی سروده های مردمی وادبیات موالنای بلخی وخیام، خواجق عبداهلل  
انصاری و امثال آنجارا اززبان فارسی دری بق انگلیسی ساده وزیباددرجدمدق کدرده  

 است ( 
ظجور واردقای اس م وداثدیدرات اجدتدمداعدی    -یفتلیجا   -امپرادوری کودانیجا   

 –افغانستان دردورۀ ددجدزیدق    -نقش سامانیجا   -امپرادوری عباسیجا   -وسیاسی آن 
-مبارزات درجبجۀ غدربدی   -مبارزات افغانستان دربرابراستی گرانی درجبجق درالی 

فیصلق ندامدۀ    -۲233فیصلق نامق پشاورجون   -دورۀ داه دجاع   -پادداهی پشتونجا 
بقدرت رسیدن باردوم دداه  -۲203فیصلق نامۀ الندهار ماه می   -۲202الهورجون  
  -۲223،12دیدرعدلدی    -۲2۱2-03دوست محمدخان   -بازی بزرگ   -محمود 

،  ۲223جنگ میوند   -۲213یعقوب خان   -23/۲212جنگ دوم انگلیس و افغان 
افغانستان درعصرنوآوری امیرامان  -امیرحبیب اهلل -۲223/۲33۲امیرعبدالرحمد  

امان اهلل    -۲3۲3جنگ سوم انگلیس وافغان)ماه می و جون    -۱3/۲3۲3اهلل خان  
نادروالصۀ ابدراهدیدم    -نقش برادران مصاحبان   -خان بحیث دجددطلب)ریفورمر( 

  -10/۲300محمدظاهرداه    -رژیم نادرخان و دهشت ودرور در افغانستان   -بیگ 
دهدۀ    -( ۲3۳3رژیم داوؤد وپالیسی امریکا)سالدجدای    -داوؤد بحیث صدراعظم 
اید دجزاده داوؤد کی بدود؟ حسدد    -جمجوری داوؤد   -اخیرپادداهی ظاهرداه 

 احیای اس میست ها در دورۀ داوؤد    -منشا کوددای داوؤد   -درق کی بود؟ 
سوابدق    –فصل چجارم : دوریجا، دست نشانده هاو مسیرجنگ داخلی افغانستان  

  -الیام مردم در برابر رژیم مارکسیستدی   -ع یق ودرگیریجای دورویجا درافغانستان 
عکس العمل ججدان    -روسجاافغانستان را دسخیرکردند   -ادامۀ دجاوزادغال دورویجا 

  -۲322/3۱دورۀ نجیب اهلل    -جنگ روسجادر وادی پنجشیر   -در برابراید ادغال 
 سقوط نجیب اهلل     -عقب نشینی دحقیرآمیز روسجا ازافغانستان 

  -فصل پنجم: جنگ داخلی:)مجاهدید، آیید طالبان وبازی بدزرگ جددیدد 
-برهان الددیدد ربداندی   -مجاهدید چق کسانی بودند   -۲33۱/32جنگ داخلی 

یونس خالص، عبدالرسول سیاف، پیرسیداحدمدد گدید ندی،    -گلبدید حکمتیار 
محمدنبی محمدی، صبغت اهلل مجددی، عدبددالدرددیدددوسدتدم، اکدبدر بدای،  
محمداسماعیل خان، احزاب دیعق در افغانستان، حاجی الددیدر در جد ل آبداد،  

  -التل مسعودواجراات ودقاضاهای سیداسدی   -الوماندان عبدالحق، احمدداه مسعود 
 داثیر جنگ داخلی وهویت کابل     -الیافۀ اجتماعی سیاسی جنگ داخلی 

اید بودعناوید عمدۀ جلداول کتاب الطور وپرمطلب ورودندگدرپدروفدیدسدر  
هادی، اما عناوید جلددوم همید کتاب ماندگارداریخی پردفصیل وپر دحلیل والایع  

صفحق بق نشررسیده است بعدا بق دما ارایق خواهدم  ۳13حسردبارافغانستان راکق در 
 داد  

درینجامعرفی مختصرجلداول رابااکتفابق درجمۀ فشردۀ مقدمق وپیدشدگدفدتدار  
مدولدف عدالدم وپدژوهشددگدر ژرفددندگددر، دوسدت ندجددایدت گددرامدی ام  
پروفیسرداکترحمیدهادی باذکریک جملۀ ماندگدار ازسدخدندان ریداضدی دان  
وفزیکدان بزرگ، انشتدیدد، وبدق آرزوی صدحدت وسدعدادت وخددمدات  

دنیدایدک جدایدگداه   «بیشترمطبوعادی وپژوهشی پروفیسرهادی خادمق میدهم :  
خطرناک بوده میتواند، نق بخاطراینکق مضرت وبدکاری می کنند، بلکق بخاطدری  
مردمی کق حوادث رامی بینند ولی درحد دوان و ص حیت خود هدیدچ االددام  

 /  »وعمل مقتضی را انجام نمی دهند   
***************************** 

(امید با دبصره های فوق فدرق بدیدد  1    )دنبالق ازصفحۀ  روزه مضرنیست  
فاگی دام والحطیجای دوامدار و روزۀ ماه مبارک رمضان آدنا دده  بادیدد  وهدم  
دبصرۀ دما رادربارۀ خداوند )ج( نمیخواهم دکرارکنم اید نشانۀ عدم مدعدلدومدات  
دمااز الرآن مجید است خداوند بارها فرموده اندکق:  هرآئینق خدا ظلم نمدیدکدندد   

, دفسیرکابلی(,برای پنددادن و ما نبودیم  سدتدمدگداران  13بوزن ذره )النساء آیۀ 
, دفسیر کابلی(یاای اهل کتاب از حدمگذرید در دید دان و  ۱33یاظالمید )الشعراء  

, دفسیر کابلی(  دما درید  ۲1۲مگوئید در دان خدا مگر سخد راست )النساء آیۀ  
 السمت ازحد دان زیادگذدتق اید   

  ۱3۲۱یک دروغ داخدار اسدت   درسدال  »روزه ومرگ سلولجای دماغ «
زیرعنوان کشف جدید: متخصصید انستیتوت ملی دحقیقات عمدر انسدان , در  

(: دجارب آنان نشان مدیددهددکدق روزه  ۱۱ایالت بالتیمور امریکا اع ن کردند) 
سلولجای جدید درمغزبوجودمیآورد  نموی سلولدجدا درالسدمدتدی ازمدغدز کدق  

نام دارد صورت میگیرد, جائیکق مرکزحدافدظدق   (Hippocampus)هیپوکامپس  
ودعقل انسان وجود دارد  اید کشف برای اید پر اهمیت است کق چنیدد ندمدوی  
حجروی برع وه بجبودحافظق, دعقل و آموزش چیزهای نو, ممکد است بداعدث  

و   (Alzheimer)دقلیل و االعات امرا  مغزی چون فرامودی ددید هنگام پیری  
 گردد    ,(Parkinson)فلج مغزی مر  پرکنسد  

یکی دیگر ازفواید بسیارمجم صحی روزه کق درسالجای اخیرکشف دده والایدۀ  
انسان ازمر  اللبی است  محققید طب درایالت یودای امریکا) پیدروان کدثدیدر  
مسیحیت مورمانیسم درینجامسکد دارند, دستگیر( بق اید کشف نایل دده اندو از  

  Growthروزه هدورمدون نشدوو ندمدایدا  «آنچق داحال دقدیم گردیداینست:  

Hormone    رادرخون روزه دار بیست چندزیاد میسازد وفعالیت ایدد هدورمدون
باعث دغییرات متعدد صحی دده کق یکی آن بجبود صحت اللب است  بر عد وۀ  
روزه, سپورت بدنی نیز اید هورمون نشو نما را در بدن ازدیاد مدیدبدخدشدد, لدذا  
سپورت های خفیف هنگام روزه در کسانیکق دوان آنرا دادتق بادند, مفید خواهد  

 بود  
کسانیکق هنگام روزه درایط مناسب افطار و سحر را مراعت نمیکنند از چربدی  
خون برای دولید انرژی کارمیگیرند با اید عمل کتابولیک مواد متعدد دیدگدرکدق  
درچربی بدن ذخیره دده اند وباعث امرا  میگرددنیز از بدن دورساختق  ددده  
اطراح میدارد ؛ اید مواد دامل ذرات مضرۀ هوای آلوده دجرهاست کق در مدواد  
دحمی انسان جا گرفتق است  در زمان دورکردن دحم از بدن کولسترول خدون  

 هم کم میشود کق یک دغییر خیلیجا صحت بخش است  
برخی ازدجارب مشترک روزه داران مخصوصدأکسداندی روزه رابصدورت  
درست انجام داده انداینست کق روزه باعث خودی روانی ایشان دده و فدکدر و  
فجم دان دیزدر ورودنترمیگردد وهم انرژی بدن دان باال میرود و یکی از میکانیسم  
چنید دغییرات روانی از نگاه بیولوژی انسان  چنید است کق درهفتۀ دوم رمضدان  

درخدون   ( Endorphin)وروزهای باالیماندۀ ان دردح هورمونجای انددورفدیدد  
نیززیاد میگردد اید هورمونجا انسان را آرام, خوش وبیدارنگجدادتق صحت رواندی  
رادرماه مبارک رمضان بجبودی نمایان نصیب میسازد  کمبودی ددید اندورفدیدد  

 نزد بعضی معتادید دیده دده است  
یکی از دستآوردهای خیلی مجم روحی ماه مبارک رمضان اینست کدق ارادۀ  
انسان روزه دار برای کنترول خواهشات نفس خیلی الوی میگردد  روزه داریدکدق  
دحت درایط روزه داری با برخورد کسی روبرو میشود با جواب )مد روزه دارم(  

)ایگوی( ویراکق  باعث دقویت اخ ق دواضع,   Egoاز پرخاش جلوگیری نموده  
 دل رحمی, درک بجتر حقایق و الضاوت عادالنق میگردد, بجبودی  میبخشد  

اکنون بیائیدحقیقت غیرمغرضانق بیشتررادربارۀ روزه ماه مبارک رمضان ازمدد  

؟ )دنبالق ازصفحۀ دوم(بعضی ها ک ه های پدکدول  چرا اینهمه تروریسم  
بسردادتندوگروهی پیراهد دنبان وواسکت سیاه پاکستانی بق برکرده بدودندد   
چندی ازآنجالباس کموف ژ عسکری پودیده  اماصاحب منصبان پاکستانی دیگر  
بق کموف ژ ونجان کردن هویت خودضرورت ندادتند اکثریت مجاجمید ریش  
های سیاه، چشمان درس آور، لنگی وچپلی آرایش البیلوی آنجابوددربدیدد ندو  
واردید مردانی بادریشی، پیراهد ونکتایی غربی دیده میشد، اینجاریش درادیده  
دادتند، بعض بزبان روان انگلیسی یازبان مادری خودصحبت میکردنددو عددۀ  
غرب زده ها باانگلیسی دکستق وریختق رفع حاجت می نمودند  الاچاالبران دید  
ودریاک درجاده های کثیف وپرخاک بامودر  مرسدس بنز حرکت میکردند   
دربید اید عده مردم بعضی ازنمایندگان سازمان ملل هم دیدده مدیدشدد، ایدد  
دنجابخاطردمادای صحنق های جنایت آنجا آمده بودند، اید گروه های مختلدف  
بخاطراستقرارصلح وخودبختی اید ملت مظلوم بکابل نیامده بودند بلکق آمدده  
بودند داچوروچپاول کنند، التل کنند، اطفال رااختطاف کنند بق زندان هدتدک  
حرمت کنندودریاک و هیرویید راببرندوآنچق ازدارایی اید ملت فقیربجا مانده،  

 بق غارت ببرند  
درخ ل اینجمق بدبختی هاومصیبت، درآنطرف سرحد دربازارالصق خوانی  
پشاور ودرکوچق های پرخاک وکثیف کق دکانجای اسلحق فرودی آزادانق  
اسلحق و دریاک میفروختندوصدای موسیقی بلندهندی گودجارا کر مینمود،  
دبجا آبستد حوادث خونباری بود، درینجابودکق اسامق بد الدن عربی،  
داکترایمد الظواهری مصری، عبداهلل عزام فسلطینی ورسول سیاف ویکعدۀ  
دیگرگردآمده وبنیادحزب دهشت افگد القاعده راریختند وبطرف افغانستان  
حرکت ودرپناهگاهجا جا گزید ددند  امریکاچون مقصدش برآورده دده بود  
وروسیۀ کمونسیتی دکست خورده بود، بق کشورش برگشت وسرنودت  
افغانستان در دست القاعده ونظامیان پاکستان سپرده دد  ظاهرا اید ناکامی  

ددوبعد بطورمرموزی حملق برعراق    ۲۲/3سیاسی امریکا منجربق دراژدی  
 دروادنگتد پ نگزاری دد   

دوم : دحقیقات ومطالعات اید نویسنده کق واالعات دروریستی ودهشت افگنی  
سال گذدتق مطالعق  ۲11مسلمانان راعلیق حکومت، مردم وداسیسات امریکادر 

کرده است، نتیجۀ دکاندهنده ومجمی را راجع بق ظجور و علل دروریسم  
یعنی  ۲313سال گذدتق، البل ازسال ۲12معاصرنشان داده وآن اینکق : درطول 

حملۀ روس برافغانستان حملۀمسلمانان بق مقابل امریکادیده نشده است  اید مطالعق  
کق دصادف باحملۀ روس برافغانستان مینماید  ۲313نشان میدهد کق بعدازسال 

اعمال مکرر دروریستی مسلمانان بق مقابل امریکاودرداخل وخارج کشور دیده  
دده است، معنی اید احصاییق آنست کق اگرحملۀ روسجا بر افغانستان نمی بود  
واگربعد ازخروج روسجا ازافغانستان، امریکایک سیاست بی مباالدی  
دربرابرافغانستان نمی دادت، بق احتمال اغلب دبکۀ القاعده دشکیل نشده، حملۀ  
اسامق بد الدن برامریکاصورت نگرفتق و حتی ازجنگ عراق وامریکا جلوگیری  
دده وامروزافغانستان وکشور های درق میانق درآدش جنگ وبدبختی نمی  
سوختند  بق جرات میتوان ادعا کردکق اید دوالدرت ججانی یعنی روسیق  
وامریکا سبب نارامیجای کنونی دده وبق احتمال زیاد اینجمق التل والتال ادامق  
پیداکرده و کشورهای جدیدی رادرآدش خود خواهدسوخت  داریخ دجادت  
میدهد کق ضعف اخ ق سبب سقوط امپرادور هادده والیام فادیسم ودروریسم  

 را دعلق ورساختق است   
ملیون نفرازممالک اس می و  23دردهۀ اخیر بنابرسیاست نادرست ججان غرب  

درق میانق دراثرجنگ مجاجر وآواره دده اند  احصاییۀ ججانی نشان میدهدکق  
ملیون اید مجاجرید اطفال میبادند  عواالب سیاسی چنید    03پنجاه درصد یعنی  

دراژدی درحیات ملل بی اثرنخواهد بود، نارامی درکشورانگلیس، جداددن  
آیرلند، احتمال آزادی اسکادلند و دشنجات درکشورهای اروپایی دیگر پیام آور  

 بدبختی های دیگری خواهد بود کق دامنگیر الدرت هاخواهد دد   
* مد میگویم اگرحملۀ روس برافغانستان وسیاست غیرمدبرانۀ امریکابعد از  

رخ نمی    ۲۲/3خروج روسیق ازافغانستان نمیبود، القاعده وجودندادت ودراژدی  
 داد، 
 *RICHARD CLARK   آمردعبۀINTELLIGENCE   الصرسفید در زمان

اگر حملۀ امریکا  «جارج بوش اخیرا دردلویزیون سی ان ان چنید اظجاردادت:  
 »وجود ندادت   isisبر عراق نبود، امروزگروه دروریستجای آیسس 

برای دوضیحات بیشتر راجع بق موضوعات فوق ودریافت اسناد و مدارک  
 AFGHANISTANلطفا مراجعق بفرمایید بق کتاب جدید اثراید نویسنده : 

EXPERIENCES, AUTHOR HOUSE 
PUBLISHER,AMAZON.COM  

 صفحق/    ۲۱33آمیختگی سیاست، دید ودروریسم، حاوی دوجلد در 
**************************** 

 )دنبالق ازصفحۀ سوم( گاهی حل نظامی وجود دارد  
هم الزم است امریکاباالوت الوی مختلط وهمآهنگ داخل معرکق دود   
اگرچق غیرمحتمل میباددکق امریکا دردوپروژۀ بزرگ دولت وملت سازی  
همزمان درآینده های نزدیک، مثل افغانستان وعراق ادتغال پیدانماید،  
مادرمناالشات بق میزان خورددر مواجق خواهیم بود کق نتیجۀ آنجااهمیت  
سترادژیک بق امریکا دادتق میبادد  درید نوع ستیزه جوییجا امریکاچارۀ ندارد  
بجزد ش برای دولت وملت سازی کق الودجای معتدل سیاسی رادحکیم بخشد،  
دوافق محلی سیاسی راحمایت کند ونجادهایی راکق نظم رابرالرارمی سازند، بنا  

 نجد  
خبرخوش آنست کق مداخلۀ امریکادرجریان دودهۀ گذدتق بق امریکا  
درسجای مفید ارایق دادتق است، کق بااص ح کفایت دپلوماسی، نظامی  
ودیگرنجاهای خود درساحات کشمکش بصورت همآهنگ استفاده کند   
براساس دجربۀ خودم بصفت سفیرامریکا درافغانستان وعراق، بق اید باور رسیده  
ام کق هزینۀ بالقوۀ مداخ ت بق میزان خورددر الابل مدیریت میبادندکق اگر  
ازد دجای دپلوماسی ونظامی ودجربیات درآن کشورها بصورت مختلط استفاده  

 دود   
مجمترید دورۀ آموزش برای امریکاییجا    ۱33۳و ۱330مدت زمان میان سالجای 
رییس جمجوربوش ورهبری کنگرۀ امریکابق    ۱330درافغانستان بود، درسال 

دوافق رسیدندکق امریکاالادرنمی دودداازظجرمجدد دروریستجا درافغانستان  
جلوگیری کند بدون آنکق نجادهای آنکشوررا بازسازی کندویک دولت  
کارآمد وعامل بنانجد  فراهم آوری کمک بق افغانستان برای بازسازی نجادهای  
ضروری خود حضور سنگید امریکاییجارا درآنجاالزمی ساخت  کنگرۀ  

منظورنمودکق دامل دقویت  »پیروزی سریع «طرحی رابنام    ۱330امریکادرسال 
پیشروی های نظامی بودکق الوای ماطی یک برنامۀ بازسازی سیاسی واالتصادی  
 انجام میداد  بوش مرابخاطردطبیق آن طرح بصفت سفیردرافغانستان گمادت  

طرح پیروزی سریع، یکی ازموفق درید د دجای مادرافغانستان بود، در آنزمان  
دحت پ ن    ۱3۲3فقط بیست هزارسربازامریکا درآنجاوجوددادت، ولی درسال 

surge  هزارسرباز رسید / )دنبالق دارد( ۲13دماردان بق بیش از 
******************************* 

)دنبالق ازصفحۀ سوم(ددمنان بق دجادت رسیده اند چق هندی و  نوای بینوایی  
همکاری سداکدندان    -0چق افغانستانی، درلوح مناسب بق خط جلی ثبت دود،  

بق خانواده    -1مناطق مربوط درامر حفظ ونگجداری بند حتمی و ضروریست،  
 های الربانیان کمکجای الزم بق صوابدید مقام دولت صورت گیرد  / 

 )دنبالق ازصفحۀ دوم( داستان های همسو با تصوف  
 هر کق را جامق ز عشقی چاک دد             او ز حرص و عیب کلی پاک دد 
 دادباش ای عشق خوش سودای ما              ای طبیب جملق علددددت های ما 
 ای دوای نخوت و نامددددوس  ما              ای دو اف طون و جددددالینوس ما 

 نیزدرهمید مورد فرماید : 
 آنچق معشوق است صورت نیست آن      خواه عادق اید ججان خواه آن ججان 

چنید عشقی درجستجوی خال وخط زیباو لب ودهان فریبانیست، بلکق بق دندبدال  
آن جمال وصف ناددنی است کق موجب دجانس روح وروان عادق مدیدشدود   
خلیفق کق حرمسرایی ازصنم های مداهدرو درکدندارداددت از الصدۀ جدندون  
وسرگشتگی مجنون دردگفت دد، فرمان دادکق لیلی رابق حضدورآوردندد ددا  
دریابدکق اوراچق جمالی بی همتاست، وآنگاه کق دراو اید نشان ندید وآن چجدرۀ  

 دلربا والامت رعنا نیافت : 
 گفت لیلی را خلیفق کید دویی      کز دو مجنون دد پریشان و غددوی 
 از دگر خوبان دو افزون نیستی     گفت خاموش چون دومجنون نیستی  

دوبرسیمای ظاهرنظردوختق یی اما مجنون بق جمال درون اوفریفتق گشتق  دربدارۀ  
 عشق بنده بق پروردگارسخد بسیاررفتق است  

فقجا ازید فکرانتقادهای ددیدنموده اندوحتی درالرن سیزدهم هجری جمعی راکق  
درعشق خودنسبت بق پروردگار مبالغق روا میدادتند در اصفجان کشتندد  غدزالدی  
طوسی ازنادر کسانی است کق دراحیاالعلوم در جواز عشق بنده بق خدا بیان کدرده  

 است: اماعشق هرگز بق وصف درنمی آید وحدعقل نمی گنجد، 
 در دو عالددم عشق را بیگانگی                      اندر او هفتاد و دو دیددددوانگی 
 سخت پنجان است پیدا حیردش                    جان سلطانان جان  در حسردش 
 پس چق باددعشق؟ دریای عدم                    در دکستق عقل را آندددجا الدم 
 کاش کی هستی زبانآآی دادتی                   دا ز هستان پدددرده ها بردادتی 

 هرچق گویی ای دم هستی ازآن                      پردۀ دیگربر اوبستی بدان)مثنوی( 
درنظرصوفیق عشق باید بق موثربادد نق بق اثر، چنید عشقی است کق جاویدد مدی  

 ماند زیرامولود ارادۀ الجی است : 
 جملق اجزای ججان زآن حکم پیش  جفت جفت وعشقان جفت خویش )مثنوی( 
نق دنجاآدمیان بلکق دمام مظاهرهستی وموجودات ازجماد ونبات وحیوان عداددق  
جمال محبوب ازلی و دلدارلم یزلی هستند وجملق خداوند رامی ستایند  خ دصدق  
سخد اینکق عشق حرکتی است بسوی کمال دام وبقای ججان وددوق زنددگدی  

 مولود عظمت عشق است   
 آدش عشق است کاندر نی فتاد                 جودش عشق است کاندر می فتاد 

 باد وخاک وآب وآدش بنده اند                   بامد ودومرده باحق زنده اند)مثنوی( 
درگذرزندگی مقاطع ولحظق هایی وجودداردکق روال عدادی زنددگدی،  داستان:  

زندگی روحی، زندگی دخصی وزندگی اجتماعی انسان را دگرگون مدیدسدازد   
یکی ازید دگرگونیجا اولید برخورد دوعادق ودو عارف است  اید حدقدیدقدتدی  
 است درچجارروایت، کق حقیر درچجاردماره درح یکی ازآنجا رابیان می دارم   

: اید روایت بیش ازدیگر روایتجا بق واالعیت نزدیک است وکدمدتدر  روایت یکم  
رنگ افسانق دارد  حکایت ازم الات موالنا ودمس درخان دکّر فدروددان دارد   
موالنا فقیق ومدرس بزرگ بابیش ازچجارصدداگرد و دانش بسیارکق پاسخدگدوی  
هرپرسش درزمینۀ دید، دریعت وک م اسدت ، ندق دردی داردوندق ددوری  
وگجگاهی همانند دیگرفقیجان ازسرسرگرمی دعری میسراید ودراید میددان هدم  
طبع آزمایی میکند  درروزی کق الراراست داریخ عشق بام الات دو ندمدودعشدق،  
دمس و موالنا ورق خورد، موالنا سواربرمرکب ودیخوار باگروهی ازداگدردان  
کق بدنبال او روانند ازمدرسۀ پنبق فرودان بیرون آمده وازخان ددکدر فدروددان  
میگذرد کق غریبۀ داجر نمایی بق ظاهر وردکستق، مرکب او را متوالف مینمدایدد   
بیگانۀ پرص بت بانگاهی نافذ چشم درچشم فقیق باوالار نشستق برباالی مرکب مدی  
اندازد وبسیارالاطع پرسش گر سؤالی مبنی بر مقایسق، یدا بدرددری ویداددفداوت  
محمدپیامبرعلیق الس م وبایزید بسطامی عارف میشود، کق درواالع مقایسۀ دریعت  
وطریقت است  موالنابیشتر بر اساس مصلحت اندیشی وجوابگویدی فدقدیدجداندق  
درجمع داگردان است، اما آنچق کق در درون وی، ازطرح چنید پدرسدشدی رخ  
میدهد، غوغایی است کق درجانش سر می افرازد، واید دایدازآن روسدت کدق  
وی باور داردکق دعوی پیرطریقت باآنچق صاحب دریعت میگویدد مدغدایدرت  

 ندارد، ولی هریک ازحال ومقامی نشان دارد   
موالنا ازاید پرسش وپاسخ در درون هم آدفتق وهم مست گشتق و دمس ازندگداه  
او، دورومستی وغوغای درون ویرا درمی یابد، اونیز از نگاه پدرندفدوذ وگدزیدر  

زنبور عسلی هستم کق باغ هاراگردیده  «ناپذیر دمس می خواندکق بااومی گوید:  
ام و دو رابرگزیده ام، دادلخی پندارهای خشک وزاهدمآبانق ات رابدق حد وت  
عسل عشق دگرگون کنم، ولی بااید بارگران علم وپندارچگونق راهی دیدارحدق  

موالناکق ازخردسالی غایت خواسدتدش رسدیددن بدق حدق اسدت،   »میبادی؟ 
ودرگذرسالجاآدش اید خواست ورویا را درزیرخاکستر مشغدلدۀ وعدظ ودرس  
ومدرسق بق فرامودی سپرده، ناگجان درمی یابداید بیگانق باآن نگاه نافذ وسدؤالدی  
کق عمری در درون وی بوده اید خاکستررا کنارمیزند واوراچنید سودایی ودعلق  
ور میکند، میدانددنجااوست کق میتواند دستگیر وراهبر اوبادد، با نگاه بق ددمدس  

 »مرا برگیر بامد بمان واید بار راازدانق های خستۀ مد بدردار   «پاسخ میدهدکق:  
ازمرکب پایینی می آید، بااوهمراه میشودو او رابق خلوت سرا وخلودسدرای دل  

 میخواند، پنجان نکتق هایی دراید روایت خود رانشان می دهند : 
دوالف موالنا درمقابل دمس، دوالف طالب حق است دربرخوردباانسان کامل  دنجا  
انسان کامل است کق میتواند طالب دناخت حقیقت وخستق ازجریان متداول، خو  
گرفتق وثبت ددۀ زندگی راکق راه بسوی حقیقت را گم کرده متوالف کند، وراه  
عشق رابرای رسیدن بق حقیقت بق او نشان دهد، واید همان استت کق درخان دکر  
 فرودان ادفاق افتاد  م الات پیرکاملی چون دمس وطالبی حقیقی چون موالنا   

پایید آمدن ازمرکبی کق جامعق براساس معیارهای عارضی واعتباری بق او داده،  
نشانی از دور انداختد ورهایی ازسنگینی آن معیارهاست، وبق نگاهی دیگر فدرود  

کق سوار برچنان مرکبی نمدی    –آمدن ازمرکب دانستق ها واعتیارهای غیرحقیقی  
دواند همراهی پیرحق رادادتق بادد، موالنا کق طالب دیدار لقای حق است، درنگاه  

 ...«وبیان دمس، ازدل خود، ندای حق رامیشنود، درمقابل دمس کق میگویدد:  
ددیدخ  «، بادمام وجود درنگاهش پاسخ میدهد:  »دیخی وسری، پیشرو  و راهبری 
، وازمرکب دیخوخیت بق زیرمی آید، با دمس  »نییم، پیش نییم، امر درابنده ددم 

همگام میشود وخودرا بق دست او میسپارد داراهبرش بق حضورعشق حدق و اهلل  
 بادد  / )دنبالق دارد( 

**************************** 
 )دنبالق ازصفحۀ چجارم( معرفی نشرات جدید  

خوانندۀ گرامی جریدۀ وزید امید، درهمید فرصتیکق درجمۀ فشردۀ دندجدا یدک  
السمت عمدۀ مقدمق و پیشگفتارپروفیسرهادی رابق پایان می رسانم، اززبان کودان  
عزیز دنیدم کق متد کامل هردوجلدکتاب انعکاس دهندۀ )رویدادها وددجدربدۀ  
افغانستان( دوسط دخص مولف پروفیسرحمیدهادی درآینده بدق فدارسدی دری  
درجمق خواهددد  لجذا ججت فشرده دادتد اید معرفی اولی، فع  بق ذکرعناویدد  

 عمدۀ کتاب اکتفا میکنم : 
فصل سوم: افغانستان: دیدروز، امدروز    –بقیۀ فصل دوم : نقش عربستان سعودی  

 وفردا  
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 موجب دده دادر هیچ الالبی متداول نگنجد  
واصف باختری عارف بودن موالنا را دلیلی محکم برای ماندگاریش ذکر کرده  
و افزود: دجرت بی مانند مولوی بعنوان چجره ای درخشان و برجستق در داریخ  
مشاهیرعلم و ادب ججان بدان سبب است کق وی گذدتق از والوف کامدل بدق  
علوم وفنون گوناگون, عارفی است دل آگاه, داعری است درد دناس, پر دور  
وبی پروا و اندیشق وری است پویا کق آدمیان را از طریق خوار دمردن ددمدام  
پدیده های عینی و ذهنی اید ججان, همچون: علوم ظاهری , لذایذ زود گدذر  
جسمانی, مقامات و دعلقات دنیوی , دعصبات نژادی, دینی و ملی, بق جستجوی  
کمال و آرام و الرار فرا می خواند  آنچق موالنا میخواهد دجلی خلق و خدوی  
انسانی در وجود آدمیان است کق با دزکیق درون و معرفت حق و خدمدت بدق  
خلق و عشق و محبت و ایثا و دوق بق زندگی و درک صفات ناستوده بق حاصل  
می آید  وی ادامق داد: هنر بزرگ او بحث و برسی های دلنشید و جاودانق ای  
است کق بق دنبال داستان ها پیش می آورد و اندیشق های درخشان عرفداندی و  
فلسفی خود را در الالب آنجا الرار میدهد  داستان بجانق ای است دا بجتر بتواند در  

 پی حوادثی کق در الصق وصف دده، مقاصد عالی خود را بیان دارد  
استاد باختری با اداره بق داثیر فراوان دمس دبریزی بر دکمیل ددخدصدیدت و  
موفقیت های مولوی گفت: موالنا و دمس مکمل یکدیگر بودند  بیجوده نبدود  

خوب گویم و خوش گویم  از اندرون رودد و منورم،  «گفت:    کق دمس می 
 «موالنا »گرفتم دا وجود   پیچیدم و بوی می  جودیدم و می  آبی بودم برخود می 

وی افزود: دمدس،  .«رود خوش و دازه و خرم   بر مد زد، روان دد  اکنون می 
موالنا را با افق دیگری از معنویت و عرفان آدنا کرد و روح او را در آسمانجای  
بردر بق پرواز درآورد  بق دم او بود کق خرمد وجود موالنا مشتعل دد و هر چیز  

ذات فانی خود را آدکاردر نمایان   «ماسوی اهلل »غیر از دوست رنگ باخت و  
 ساخت  

اید استاد دعر و ادبیات فارسی دصریح کرد: جوهره دعلیمات دمس بود کدق  
در سایق ظل اهلل درآیی، از جملق سردیجا و مرگجا امان یابی، موصوف بدق  »اگر  

بدیدندد    صفات حق دوی، از حی الیوم آگاهی یابی، مرگ دو را از دور مدی 
میرد، حیات الجی یابی، پس ابتدا آهستق دا کسی نشنود، اید علم بق مددرسدق    می 

حاصل نشود و بق دحصیل دش هزار سال کق دش بار عمر نوح بود، برنیاید  آن  
 «ای بق یک روز   صدهزار سال چندان نبادد کق یک دم با خدا برآرد بنده 

 «دمدسدی »وی درباره اثر جاودانق مولوی یعنی دیوان دمس گفت: غزلیات  
موالنا بق دمامی، حاصل و ثمره چنید فضایی است  در مواججق با اید ادعار ما با  
داعری نق بق دیوه معمول سر و کار داریم؛ ادعاری کق بق لحاظ حس و حال و  

بدیل و منحصرند؛ ادعاری کق    دور و هیجان در دمام طول داریخ دعر فارسی بی 
بق درستی و راستی، همراه و همگام با ضرباهنگ درونی سراینده آن ددکدل  

آن کق داعرش در الید لفظ و زبان خاصی مانده بادد استاد واصف   اند، بی  گرفتق 
باختری افزود: دانستد اید کق در سخد او چق نوع موسیقی و الوانیندی وجدود  

هایش از کدام سنخند و هنجارگریزیجایش از چق نوعند، مشکل ما   دارد و استعاره 
کند؛ بلکق فقط دناختی سطحدی از    را در دناخت حقیقت دعر موالنا حل نمی 

سازد  حال آن کق بزرگوارانی همچون موالنا،   ظاهر ک م او را برای ما میسر می 
 اند :  های ظاهری در زندگی بوده  همواره منکر چنید دلبستگی 

 رو بق معنی کوش ای صورت پرست    زان کق معنی بر دد صورت پرست 
وی در دکمیل گفتق هایش بیان دادت: بیان اید نکتق بق معنای عدم آدنایی موالنا  
با اصول و موازید دعر و ادب نیست؛ بلکق بق گواهی ناال ن و آثدارش، وی  
هنگام سرودن اید دعرها از هودیاری و منطق حسابگرانق آدمجای معمدولدی و  

کرد و ندق    داعران معمولی بق دور بوده است  نق وزن برای دعرش انتخاب می 
برای ریتم و نوع بیان و درکیبات و دخلیش حساب و کتاب منطق دعری زماندق  
خود را بق کار میگرفت اید داعر و ادیب بلند آوازه افغانستان ک م مولوی را  
مملو از نور عرفان اس می دانستق وگفت: معارف عرفان اس می درجریان سیال  

یابد  هرسخندی،    جودد ودرعرصق امکان سخد، مجال ظجورمی     ذهد موالنا می 
ای    ای در دل ندکدتدق   ای، نکدتدق   ای در الصق   سخد دیگررا دداعی میکند؛ الصق 

دیگروبدینگونق است کق هزار دوی مثنوی درساختار درالی وحدت درعدیدد  
 کثردش دکل میگیرد  گفتگو با سایت دفقنا 

******************************** 
 )دنبالق ازصفحۀ دشم( روزه مضر نیست  

لجذاماه رمضان دنجا ماه بستد دهد ازصرف غذا و نودیدن مشروبات ندیدسدت   
حدود پنچاه نفردانشمندان, ساینتیستجای مسلمان وغیرمسلمان  از  ۲331درسال  

(  ۲نقاط مختلف ججان درکانگرس بید المدلدلدی رمضدان درکداسدابد ندکدا) 
کشورموناکودور هم جمع دده صحت رادرید ماه دحت بحث و مناالشۀ علمی  

روزۀ ماه رمضان اکدثدر  «الرار دادند   در پایان کانگرس بق اید نتیجق رسیدند:  
ناخودی های طبی را بجبود بخشیده  هیچگاهی و خامت حالت طبی موجوده و  

  »یا حالت صحی بنیادی را سبب نمیشود 
کنفرانس علمی دیگر در دانشگاه اصفجدان    ۱33۲سال    ۲۱-  ۲3و باز دراکتوبر 

( برگذار دد و روی صحت و رمضان بحث های عدلدمدی صدورت  ۱ایران) 
 (۱گرفت(  

متأسفانق دریک ویبسایت ایرانیجائی کق پیرو اس م نیستند در ویدب سدایدت  
( در روز دنبق  0مضمونی راکق درآرنج کونتی ریجستر)  Lisa Littleخودازاللم  

بق نشر رسیده بود دوباره پخش نمودند کق بجز) افساندق و    ۲322سوم جنوری  
اغوا( و پروپاگند بق ضد رمضان چیز دیگر گفتق دده نمیتواند و از الدریدندق  
برمیآید کق اکثرهمان افسانق و اغوا را نویسنده وخشو ) پیامبر, زردشت؟( دوباره  

( در جدوالی  1االتباس نموده بق نشر سپرده است  داکتر غ م محمد دستگیر ) 
رسالۀ کوچکی در زبانجای فارسی و انگلیسی ددحدت    ۲10۱و رمضان    ۱3۲۲

با معلومات مستند ومحدقدق   Ramadan and Healthعنوان رمضان و صحت یا  
بطبع  رسانیده درجمۀ فارسی دری آن درامید, هفتق نامۀ مردم افغانستان  و هدم  

مقاالت علمی    0۳3درسایت آریائی بق نشر رسیده است  درید اثر ازجملۀ مرور 
آن استفاده دده است  درینجا یکقسمت محدودآنرا دقدیم    ۳0درید باره فقط از 

میدارم دامسلمانان ججان بدانند کق روزه مضر نبوده برای صحت مفید است واز  
کق ددمنان اس م فقط برای اغواگری جوانان ما داپق زده اندد,    »افسانق واغوا «

 فرسخجا دوراست  
درینجا سعی میورزم, دا دربارۀ داثیرات فزیولوژیکی روزه, داثیرات روحی و  
سایکولوژیکی روزه, مفاد صحی ادای نماز دروایح,  چق نوع ادویق و مواد روزه  
را نجی نمی کند و کدام مریضان از گرفتد روزه در رمضان معاف اند سطدری  

 چند حضور دان دقدیم نمایم: 
داثیرات  استق بی یامیتابولیسم ماه مبارک رمضان: استق ب یا میتابولیدسدم    -۲

یک عملیۀ مغلق کیمیاوی و انزایمی بوده همق خوراکق های راکق مدا صدرف  
 Krebsمیکنیم مخصوصأ دحم, الند و امینو اسید )پرودید( در اثردعام دیکق در  

cycle   رخ میدهدباآلخره  اید موادبق آب و کاربد دای اکساید ددبددیدل ددده
درجریان دولید انرژی صورت گرفتق؛ آب ازطریق ادرار وکاربندای آکسایدد  

 ازطریق ریق ها 
طرح میگردند  دغییرات حاد و مزمنی کق در اثرعوامل مختلدف بدارمدیدآیدد    

 انومالیجای استق بی را سبب دده میتوانند  
 در ماه مبارک رمضان اگرمقدارمکفی نودیدن آب بعد از افطار دا سحر صورت  

 بازگشت همه به سوی اوست . 
وفات دادروان امیرحسید حسد زاده رادرورجینیا بق مادرو پدر داغدیده    -

اش و خانواده های محترم حسد زاده، صانعی، فریادی، ذکا، الادری، احمدی  
 ونجم صمیمانق دسلیت میگوییم   امید 

به یاد شادروان محمدعصیم کوشان، که همکارمهربان امیدتا روز  
 پیوستنش به حضرت حق )ج( بود . 

  (1991شادروان محمدعصیم جان بابرادربزرگش محمد قویم جان )      
: برادرمحترم آالای کودان   حادثۀ غم انگیز  نوراحمد م ل، ازکالیفورنیا  

وضایعۀ بس دردناک محمدعصیم جان، کق نق دنجادما بلکق همق خوانندگان امید  
رامتاثر ساخت، بق دمادسلیت گفتق وبق اید درددما خود راهمدرد دان میدانم   
چون مشیت و رضای خداوند )ج( بود، جز صبر وحوصلق چارۀ نداریم  خداوند  

 اورا غریق رحمت فرموده وجایش را فردوس برید بدارد   آمید 
******************************* 

 استاد واصف باختری در گفتگو با شفقنا 
کالم موالنا جالل الدین بلخی مملو از نور عرفان اسالمی است/وی  

 انقالبی عظیم و ستودنی در شعر و ادب فارسی  
هشتم میزان)مجر ماه( در برخی کشورها از جملق ایران ، روز بزرگدادت مقام  
موالنا ج ل الدید محمد بلخی)مولوی( نام گذاری دده است  بق همید مناسبت بق  
سراغ یکی از مفاخر ادبیات افغانستان یعنی استاد واصف باختری رفتق و گفتگویی  

 با وی دردیب دادیم  

 جناب استاد واصف باختری 
سال از عمرش می گذرد، کارنامق  13استاد واصف باختری کق اکنون بیش از  

سال است کق در عرصق  23ای درخشان در فرهنگ و ادب افغانستان دارد  او  
ادبی و فرهنگی افغانستان حضوری فعال دارد، دعر می سراید، مقالق می نویسد و  
رهنمونی واالعی برای جوانان و دیفتق گان ادبیات پارسی است وی با دبریک روز  
بزرگدادت مولوی بق همق اهل ادب و عرفان ، درباره موالنا ج ل الدید بلخی  
گفت: سودای موالنا، سودای خوش الرب بق حضرت حق بود؛ وجودی لبریز از  

دوانست عافیت نشید    عشق و آدش کق نق داب هجران از دوست را دادت، و نق می 
واری بود کق الفس   سار غفلت بادد  استاد باختری افزود: موالنا، جان فردتق  سایق 

خواست؛ انگار آدمی از عالمی دیگر بود کق غربت خاک،   دد را دکستق می 
یاد یار؛ کق دمام   یار و بی  دوانست زنده بادد، بی  دامنگیرش دده بادد  چگونق می 

ای از او بود وی گفت: موالنا، زندگی خود را والف   اش جلوه  زندگی 
های   بزرگدادت نام عظیم و اعظم جان ججان کرده بود؛ هر چند بق رنگجا و گونق 

 متفاوت؛ گاه در کسوت دریعت و زمانی نیز در جامق طریقت  
ادیب و داعر سردناس افغانستان درباره روحیات معنوی موالنا اضافق کرد:  
زندگی او همچون سرود پردور روحی سرکش بود کق با فراز و فرودهای  
عرفانی د حماسی سردتق دده بادد  آیا او اجدادش، نسل در نسل، منظمق روحانی  
و دابناکی بودند کق چراغ دل را بق آدش عشق حق زنده نگجدادتق بودند   
دلدادگانی رها از دعلق خاک، و رهروان راهی کق مقصد ان بحر دوحید  
بود واصف باختری موالنا را دخصیتی عارف و آدنا بق اصول عرفانی معرفی  
کرده و گفت: ج ل الدید از اوان کودکی دا آن هنگام کق دانشمندی محترم و  

رفت، با اهل عرفان و طریقت آدنایی و   محبوب در دجر الونیق بق دمار می 
دوستیجا دادت و با اساس و اصول نظری و فکری آنان نیز بیگانق نبود؛ علم معقول  

اش را بق نیکی آموختق بود، مریدان و داگردان بسیاری دادت،   و منقول زمانق 
رفت؛ وی درباره   امید مردم و معتقد خاص و عام و مرجع دینی دجر بق دمار می 

اوضاع دعرفارسی در زمان مولوی و پیش از آن گفت: دعر فارسی در دوره های  
پیش از موالنا با طلوع امثال رودکی , عنصری , ناصر خسرو , مسعود سعد ,  
خیام ,انوری ,نظامی ,خاالانی راه درازی سپرده ودر الرن هفتم هجری کق زمان  

 زندگانی مولوی است , بق کمال خود رسیده بود  
استاد واصف باختری داکید کرد: دعر عرفانی هم در همید دوره بق پیشرفت  
های بزرگ نائل آمده و بدست عرفای مشجوری همچون سنایی , عطار و دیگران  
آثار با ارزدی مانندحدیقق , منطق الطیر , مصیبت نامق , اسرار نامق و غیره پدید  
آمده بود ادیب دجیر افغانستان دناخت دالیق از موالنا را سخت عنوان کرده و  

دوان نماینده دانشی ویژه و محدود بق دمار آورد     دصریح کرد: مولوی را نمی 
اگر دنجا داعرش بنامیم یا فیلسوف یا مورخ یا عالم دید, در اید کار بق راه صواب  
نرفتق ایم   زیرا با اینکق از بیشتر اید علوم بجره وافی دادتق و گاه حتی در مقام  
استادی معجزه گر در نوسازی و دکمیل اغلب آنجا در جامعق دعرگامجای اساسی  
بردادتق , اما بق دنجایی هیچ یک از اینجا نیست, زیرا روح متعالی و ذوق سردار,  

 بینش ژرف 
  

 
 
 
 

 )دنبالق ازصفحۀ پنجم( سخنی در باب مطبوعات  
والف نموده اند ،دخصیتجاى پرمایق و نخبگان گرانمایق و بى ادعاى کق در زندگى  
پرباردان الدر دوند، ولوکق اندک درحصق دان گفتق دود،هرچند کق بق صورت  
صحیح بق هیچ وججق نمىشود، کق در مقابل دان اداى دید نمود،ولى از انجاییدکدق  
در افغانستان، طبق گفتق دجیدمحمد هادم میوندوال کق درافغانستان مدردهء بددو  
زندهء خوب وجود ندارد،همواره اوضاع و احوال السمى رالدم زده ددده، کدق  
اززندگان و اهل درک، مدرک ومسلک کمترالدردانى، یداداورى وددجدلدیدل  
صورت بگیرد،درحالیکق هستند، کسانیکق بق فضل الجى درالیدحیات اند، ولى کدق  
انگارکق گویا خدا ناخواستق نبادند و یا نیستند،در اید سالجاى پسید کق هیج کدارى  
درعرصق حکومتدارى خوب و نحومدیریت راست و درست انجام نگردیده،ولى  
درالدرت ودولت حضور دادتق اند، لجذا بق خاطرأنکق خودرا روسدفدیدد جدلدوه  
بدهند، میگویندکق ازادى بیان و ضرورت ایجاب ایجاددموکدراسدى، ندتدیدجدق  
کودش ود ش اودان بوده، در فضا و هواى رها دده کنونى ، حتى وکیلى کدق  
بادیگارد هایش خبرنگارى را لت و کوب میکند، میکوید، کق براى دوام و الدوام  
أزادى بیان گویاکق التزام دارند، چون بق خلوت میروندأن کار دیگرمى کنند ولى  
از دربیونجاى الورغ دده دان وعظ ونصیحت میکنند، وکار ددنداس وکدار دان  
وکارکشتق جا زده میشوند، واحیانا کدام دغییراگر در سطح أزادى بیدان بدوجدود  
أمده بادد، یدطوال دارد، و مربوط و منوط بق چند نفرخاص نمیدشدود، درسدت  
است کق اضافق ازسق صدنشریق و دهجا ایستگاه واستیشد صدوددى و صدورددى،  
درفضا وهواى رالم خورده کنونى، کدق بدیدش از چدجدل کشدورجدجدان در  
کشورحضورنظامى دارند، ولى در داخل نظام و رده هاى باالیى ادخاصى ظدجدور  
و بروز نموده اند، کق مفکوره الرون وسدطدایدى دارندد، ودمدوکدرسدى رابدق  
دخترهمسایق می خواهند، ولى براى زادگاه وخاستگاه خودبجز ازسلطق وسیطرهء  
خود و هم المادان دان، بق چیزى کمتر از أن هم الناعت نمى کنند و أید درددیدب  
ارزدجا را بى ارزش  ضدارزش ساختق، بر مغز هاى خواب بردهء ددان سدیدلدى  
بیدارباش میزنند، گپ ازحق وحقیقت میزنند،وسخد از حکومت مدردم بدراى  
مردم میگویند، ولى در اصل ددمد أزادى بیان و دوکراسى اند، و درایط بدست  
أمده را وسیلق براى اردزاق و ادتیاق خودمى دانند، لجذا باید دانست کق غاصبان و  
ظالمان أزادى را رایگان نداده اند و نمیدهند،بلکق مظلومان باید أنرا همدواره خدود  
بدست أورند، بق الولء سید جمال الدید افغان أزادى گدرفدتدق مدیدشدود، داده  
نمیشود،هنوزکق هنوزاست درید فراز و فرود زمانق مسیر ددوار و طدوالندى در  
پیش است دا زمانیکق امانات و امورات بق اهل أن سپرده دود وعق نیت، محبدت،  
مصونیت وعدالت درذهد وضمیر اکثریت نجادینق گردد، ولى هستند بزرگانى کق  
با عزم و ارادهء استوار و اهنیید بق صید حوادث دتافتق اند و بدرکدج رویدیدجدا  
وسیاهیجانق گفتق اندوبراى أوردن حق ، حقیفدت، عدزت و اصدالدت لدحدظدق  
فروکذادت ننموده اند، وهمدواره در کدار و پدیدکداربدوده اندد، بدلدى در  
معرفتءمطبوعاتء أزادء ما معنى پروازچنید است، با بال دکستق بق هدواى ددو  
پریدن و دپیدن،کشوریکق درضعفء مدیریت ، سوق و ادارهء ضعیف و عددم  
امنیت در باد ق دعصب و حقق بازى غرق است، و در صدرء جدولء کشور هاى  
فاسدء ججان سال بق سال الرار گرفتق مى رود، ده الولءلرد اکتد فیلسوف انگلیسى  
کق گفتق، الدرت فساد مى اورد و الدرتء مطلق فسادء مطلق،وگودق گیرى و بدق  
مق چى گویى از مقاومت و مبارزه بق الول نیچق همید خواهددد کق بى مایق درینجا  
و پسترینجا بردو حکومت و سیاست حواهند کرد، چند روز البل در بلخ دخدصدى  
جمعق خان همدرد را کق هر والت درد میأورد، مرد اللم و اندیشق خطاب ندمدود،  
خوب والتى دره کى دیوریسد درق اللمداد دودوادرف غنى مغز متفکرپندادتدق  
دود، و گ ب منگل مبارزء خستگى ناپذیر، پس همدرد، چق کمى دارد؟ بق هدر  
حال اوضاع و احوال از مددجا است کق بدید منوال ادامق دارد، هدرکسدى روى  
صحنق مى أید سازخودش را میزند، اما مجم اید بوده وهست کق اهلء واالعى اللدم  

بق زیر بارء هر ساز و أوازى کلق جنبانى ننموده اند و فقط بدراى روددد     و ک م 
کردن اذهان عامق وبق کرسى نشاندن حق و عدالت عام نق و عادالنق در دد ش و  
کودش اند و براى پیاده کردن اصل اصیل ژورنالیسم همیشق درفعالیت،جسدارت،  
وضاحت و ممارست بودنند وهستند، اید سلسلق درباب مطبوعات، در مدقدال و  
مجالء دیگر انشااهلل دنبال خواهیم نمود با حرمت وارادت کریم ندورى مدعداون  

 ادحادیقء هنرمندانء افغانستان /  
********* نگیرد و یا کارهای فزیکی درجریان روز بعمل آیدد بددن بدق  

مصاب میگردد  اید کمی آب غلظت خون را بلدندد   dehydrationکمی آب یا  
را بارمیآورد  ع ودأ در اخیرمداه مدبدارک رمضدان   hemoconcentrationبرده  

دغییرات ذیل رخ میدهد کق بق مفاد صحی عضویت مدیداندجدامدد, وعدبدارددندد  
پرودید مچموعی, کریداددیدندیدد,   ,LDLاز:کولسترول عمومی, کولسترول بد یا  

پدایدان آمدده,   ESRدرایگلیسیریدها, دکر خون, و درسب کریوات سرخ یدا  
و لنفوسیتجا بلند میروند, در حالیکق یوریدک اسدیدد,   HDLکولسترول خوب یا  

 ,CPKو هدیدمداددوکدریدت,   ,ALT,AST,ALPالبومید, انزایمجای جگر مانند  
لوکوسیت های مجموعی, پلتلیت ها,و گرانولوسیت ها بحال خود مانده کم و یدا  

   ۳,2,1,2,3,۲3زیاد نمی گردند) 
اگر روزه دار, بید افطار و سحر آب و مایعات مکفی ننودد عضویت وی امکدان  

(  فلجذا, روزه دار اید نکتق را مدتدوجدق  ۲۲دارد بق خطر کم آبی معرو  گردد) 
دده جدی بگیرد  در صورت ننودیدن آب و مایعات مکفی بدن میتواند کق بدق  

% بداددد فدرد  ۳درجق های مختلف دیجایدریشد مصاب گردد:  اگر کم آبدی  
دشنگی, خشکی دهد و یک اندازه خشکی جلد را حس میکند,) مخصوصدأ در  

% رخ دهد ضربان اللب بلندد رفدتدق,  ۲3-۳آخر روز, دستگیر(  اگر کم آبی بید  
فشار خون پایان میافتد  اگر روزه دار دفعتأ دغییر وضیعت دهد برایش سر چرخی  

%  بلند در دود روزه داربق داک مدیدرود) ۲3خفیف رخ میدهد و اگر کم آبی از  
(  بناء, هروالتیکق یکی ازید ع یم از طرف روزه دار درک مدیدشدود بدایدد  ۲۱

ب درنگ آب و مایعات نودیده بق روزۀ خود پایان دهد  در روز بیست وهشدتدم  
رمضان روزه داریکق آب و مایعات مکفی نگرفتق است؛ غلظت خون دان بدلدندد  

 clotting timeو زمان لختق ددن خون یا    bleeding timeرفتق, زمان نزف خون یا  

 (۲0بلند رفتق اما از حدود فزیولوژیکی خود بیرون نمیروند) 
مادر دیردهنده بطفل, باید روزه نگیرد  اما هستند کسانی کق نمیخواهند از دیگران  
عقب مانده  روزه میگیرند؛ اینجا بدانند کق: کمی آب سبب دولیدکمی دیدرددده  

ددندقدیدص  micronutrientدر درکیب دیردغییرات رخ میدهد  دحم دیرو دیگر  
ها مانند جست, مکنیزیم, و پوداسیدم)دندبدالدق    macronutrientنمیآبداما درمقدار  

 (  2درص  
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 سویدن عبدالخالق بقایی پامیرزاد                                               
 هرکه ناموزد ز درس روزگار            هیچ ناموزد زهیچ آموزگار 

 چندکلمۀ دوستان ولی عریان با آالایان داکترخلیلزاد وباری ججانی   
آن برادران محترم پیرامون اعمارخانقاه پدرمولیناج ل الدید محمد بلخی )خلیلزاد  
اورا رومی گفت( نظریات مخالف درمطبوعات ورسانق های داخلدی وخدارجدی  

 ابرازکردند، یکی درکابل ودیگری درسفربق امریکا    
اید حقیقت رودد وانکارناپذیراست کق حضرت مولیناج ل الدید محمدبلخی از  
  -اوغانستان است ودرسنید کودکی باپدرش وخانواده حید حملۀ مغل، ازآریداندا 

سدالدق درآن    ۲0خراسان بق کشوربرادر درکیق نقل مکان کرده و ج ل الدیدد  
سرزمید بق بلوغ فکری رسیده وبحیث یکی ازفرزانگان ملکودی ججان مبدل گشتق  
است، وافتخاراوبق سرزمید بلخ و بق افغانستان عزیزمیرسد  اید هدم یدک ارزش  
ججانی است کق نواب ، ف سفق والجرمانان گیتی بق هرکشوریکق دعلق دادتق باددندد  
سرمایۀ معنوی بشریت امروزدمارمیشوند وازهمید ججت است یونسکوکق دبعدۀ  
ازسازمان ملل متحداست، نگجداری اید میراثجای بشریت رابر عجده دارد وازآندجدا  

 پاسداری وپاسبانی میکندداازنابودی درامان بمانند  
جان سخد اینجاست کق اید ذوات محترم وآگاه ازمسایل ججانی در مصاحدبدات  
دان بامطبوعات خارجی وداخلی همانگونق کق درباالاداره دد، عددم مدوافدقدت  
دانرا درمورداعمار خانقاه پدرموالنا دوسط کشور دوست درکیق صریحدا اعد م  
کردند وع وه براینکق دوستداران وهوا خواهان آن حضرت رامتاثر سداخدتدندد،  
روابط دوستانۀ دوکشوررانیز خددق دارکردند، واید بامنافع ملی افغانستان کدامد   
دردضادمیبادد  برای مزیدمعلومات ایندودخص بایدگفت همکاریجای صادالداندۀ  
درکیق برمی گردد بق سالجای بسیار پیش آنجم دربخش نظامی وصدحدی، وزارت  
دفاع بق کمک درکیق بپاایستاد، اردش راآموزش داد، یکعده افسران بورس هدای  
نظامی گرفتند وازآنطرف مججز بااسناد ارکان حربی برگشتند، جنرال غ م عدلدی  
پنجشیری، جنرال سعیدگلبجار وغیره، دربخش صحت عامق نیز دفداخداندۀ عدلدی  
آبادآبادگشت، نام سنادوریم رفقی بیگ هنوزدر گودجاطندیدد مدی انددازد  در  
رددهنرموسیقی نیزدرکیق ماراکمک کرده و روابط دوکشور درطدول دداریدخ  

 همیشق حسنق بوده است   
باید اذعان کردکق کاراعمار ودرمیمات بناها، الصرهاوباغجادرکشورما داریخ رودد  
دارد، داه درالیخواه )بابر( بق اید امردوجۀ بیشتردادت و امیرمستبد عبدالدرحدمدان  
خان نیزدرید زمینق کارهای مفیدی انجام داده است، اماسوگمندان از بدو ایدجداد  
وداسیس کشوری بنام افغانستان نق دنجاهیچ دوججی بق حال دودمان دریف مدوالندا  
وسایراسطوره های فکری کشورما چون ابونصرفارابی، ظجیرالددیدد فداریدابدی،  
ناصرخسرو وده هاوصدهاعالم ومتفکر دیگربعمل نیامده ودانشمندان معاصرمانیزبق  
فرامودی سپرده دده اند، اما بنام برادران پشتون پروژه های عالدی بدق صدورت  
متکرر درابعادمختلف ثبت دده کق بیعدالتی وکم بینی رانشان میدهددو وحددت  
ملی راخددق دارمیسازد ونفرت وبدبیندی رامدیدان االدوام مدی کدارد  هدیدچ  
بازخواستگری درطی دوصدوپنجاه سال دیده نشدکق بق اص ح اید زورگدویدی  
بپردازد ودعادل ومساوات رابرالرارسازد، برعکس یکعده عناصرفادیسدت ازروی  
کینق ونادانی وفرط دعصب مثل عبدالکریم خرم وجمعق خان همدرد ودیدگدران،  
آن فرزانگان رابیگانق دمرده وازهیچ نوع دحقیرواهانت درموردددان خدودداری  

 نمی ورزند  
ولی ازهمید دیار وازسرزمید بلخ فرزانگان دیگری برخاستق اندکدق امدروزمدندار  
یادگاری رادرآن سرزمید بنام محمدگل خان مومند بناکرده اندوازآن پداسدداری  

 ونگجداری هم میکنند، ببید دفاوت ره ازکجاست با بق کجا   
عامل مجم دیگری کق باعث عقب مانی خجالتبار کشورماوکشورهای مشابق وابستق  
بق استعمار واستثمار درطول داریخ دده، هماناموجودیت س طید، داهان وامدیدران  
مفتخور، مزدور وکاسق لیس وبی خاصیت می باددکق افراد بی جاندی دردسدت  
باداران دان بیش نبوده ونیستند  اینجا برای دوام وبقای سلطۀ نامشروع دان پیوستدق  
جانب عقبگرایان راالتزام کرده بامدرنیزه وپیشرفت ودرالیدات امدروزی پشدت  
کرده اندوهرپدیدۀ نوظجور را درنطفق خاموش ساختق اند   درینجا برای ثدبدوت  
الول مابق یک رخدادداریخ درکشورب کشیدۀ ما میپردازیم ودوجۀ اید دودخدص  
مشارالیق رابدان معطوف میسازیم  خیلی جالب وغیرالابل باوراست و استخوانسدوز،  
مگرهمید ملت صبور، دکیباوالجرمان است کق دربرابر چنید مصایب پیوستق سینق  
سپرکرده وبا بیگانگان وبیگانق پرستان دست وپنجق نرم کرده اسدت  ندویسدنددۀ  
فرزانۀ کشورداکتراکرم عثمان درمجلۀ وزید فردا مقالۀ طویل، مستند ومبسوطدی  

 نودتق کق دراینجابق یک بخش آن اداره میشود :  
بق حوالۀ دادروان میرمحمدصدیق فرهنگ درداریخ افغانستان در پنج الدرن   «…

بق دولدت    ۲222جنوری   0۲اخیر، وکیل حکومت هندبردانوی درگذارش مورخ 
متبوعش مینگارد: یک سیداستانبولی ازچندی بق اینطرف درکدابدل مدیدبداددد،  
اومیگویدکق برای دفریح درضمد مسافرت های خود بکابدل آمدده وازطدرف  
امیرمحمداعظم خان برای مشورۀ خصوصی پذیرفتق میشود وبعداز فدتدح کدابدل  
دوسط امیردیرعلیخان، او دوسط سردارغ م محمدخان الندهاری بق امیرمکدتدوب  
فرستاده ودرآن ذکر کرده کق: حاالیکماه ازوعدۀ دما میگذرد امابرایم دداالدحدال  
کدام وظیفق وکاردعیید نشد  معلوم میشودکق دماهم مثل اعظم خان وعده خد ف  
هستید  بمد اعتمادندارید بگویید زیرامجمان نوازی بق هفتق می باددنق بق ماه، اوکدق  

باالخره مرحوم فرهنگ نتیجق میگیرد    سید درایام االامدت   !«حادم طایی نیست  
خوددرکابل بق سیداستانبولی یارومی دجرت دادت وبعنوان یکنفرخارجی)حتدی  
نمایندۀ کدام کشورخارجی( دناختق میشدنق بعنوان یکنفر ازادباع امیرافغدانسدتدان،  
زیرااگرچنید نمی بود امکان ندادت کق وی دونفرزمامدار رادریک نظام مطلدقدق  
وخودکامق بق لحنی کق دیدیم مخاطب ساختق وعده خ ف بنامد وآنجابق اخراج او  
ازکشوراکتفاکنند  اساسا درآنزمان هیچ فردی ازافرادملت اجازه ندادت دابق دداه  
والت نامق بنویسندویابق امورکشور وسیاست بق اوپیشنجاد بدهد چق رسدبق اندتدقداد  

 »واعترا     
اینک بدنبال اید واالعیت داریخی، داریخ رابازهم ورق میزنیم ونظر دانشمندان نخبدق  
را پیرامون کاربردکلمۀ )رومی( رودد میسازیم  در صفحۀ کتاب )راه نیدسدتدان(  
منتشرۀ سفارت افغانستان دردرکیق بق نگارندگی محترم الیوم ملکزاد چنید آمدده: 
)    اصط ح رومی اساسا یک کلمۀ استعماریست ودقریبا ازاواخرالرن چدجدارم م  
وپس ازمرگ دیوسیوس اول، بوجودآمده وآن بق زمانی اط ق میشودکق رومدی  
هابر بخشجایی از درکیۀ امروز بشمول استانبول یا اس مبول سیدطدره یدافدتدندد و  

 امپرادوری خودرابدوبخش 
 

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.  

 

 

  

 

نامگذاری نمودند    بنابرید مجاجرت واالامت خداندوادۀ    -غربی   –درالی و رومی  
 موالنا دردرکیق هیچ ربطی بق روم و رومی ندارد، زیرا :  
سال عمردادت و دقدریدبدا  ۲0اوال مولینا حید خروج ازسرزمید آباییش بلخ برید  

پسرجوانی بود، یعنی اینکق زادگاه ومحیط ردد ودربیت او همان دجربلخ است ندق  
جای دیگر  دوما: مولینادرمعیت پدروخانواده اش سالجای زیادی رادردام، حلدب،  
سوریق، عراق وعربستان گذرانده و اززیستد درسایۀ حکومت )بیزانس( ویداروم  
درالی ابا ورزید    دراخیر خواهش دده داهموطنان ازکاربرد کدلدمدۀ )رومدی(  
درپجلوی نام حضرت مولینا خودداری فرمایندوبجای آن واژۀ )بلخدی( رابدکدار  

 گیرندداهم خرما وثواب هردو بدست آید   
درپایان گفتارباال، دذکررفتق کق دریک روزی دریک مجلس در سفارت درکیدق  
بشمول جناب عبداهلل گل رییس جمجوروالت درکیق، اید بحث بداالگدرفدت واو  
ازجناب مسعودخلیلی سفیرافغانستان خواست دا ازآوردن کلمۀ رومی درکندارندام  

 مولیناخودداری فرمایند   
مقالۀ داکتراکرم عثمان کق خیلی مسدتدندد ومدطدول اسدت بدندام    -۲پاورالی:  

در آن مدقدالدق    -۱مجلۀ فردا      ۲012پاکزادکابلی دردمارۀ پنجم سال اول سال  
ازدانشمندان مشجورایران چون عبدالکریم سروش ودیگران نیزنام برده دده کدق  
سیدجمال الدید افغانی راپایق گذارمجم اندیشۀ دجدد درججان بخصوص درددرق  
معرفی کرده اندوازمشک دی کق س طید صفوی براو درایران خلق کدرده اندد  

 سخت نکوهش بعمل آمده است  
کمکجای کشوربرادردرکیق بق افغانستان طی سالجای اخیراظجدرمدد الشدمدس    -0

است، ضرورت بق دذکارودکرار ندارد  درکیق بق همق مسلمانان اهل سنت درججان  
مساعددجای نقدی میکند ودرامورفرهنگی پیشقدم است  پیداوار درکیق درسراسر  

اماافغانستان بق همکاری پاکستان دروریسم رابق ججان ارمغان    -1ججان صادرمیشود   
داده است وخواب رابر مردم ججان حرام ساختق است  اید افتخار  بیشتربق آالدای  

 کرزی میرسد کق بحیث پدرطالبان درسطح ملی وبید المللی لقب یافتق است  
پروژه هدای مدفدیدد    -۱کلمۀ افتخار رابق )لکۀ بدنامی( دبدیل میکنیم   -۲نوت:  

وماندگاردرکیق درابعاد ساختمانی عرفانی، دینی ازوالیت بلخ گرفتق داکابل، هرات  
وسایرنقاط کشورادامدق دارد مسدجددبدزرگ درددجدر مدزارددریدف وپدل  

 درک از نمونق های آنست  /    –جدیدمحمودخان درکابل ومکادب افغان  
******************************* 

 )دنبالق ازصفحۀ هفتم( روزه مضر نیست  
خون کمی زیادت رخ میدهد  در اخیر رمضان مادر دیر دهندۀ کدق روزه دار  

(  روزۀ  ۲1,۲۳بوده است, بطور اوسط در حدود یک کیلوگرام وزن میگدیدرد) 
و یا مغلق معافیت کدام داثیدر مدندفدی   immune complexماه مبارک رمضان بر  

 ( ۲2ندارد) 
  ۱ ۱اگر روزه با درایط آن  دعقیب دود و از پرخوری بیجا صرفنظر دود, مردها  

(  دنجا یک اثرازعدربسدتدان  1,۲1کیلوگرام وزن میبازند)   ۲ ۱کیلوکرام و خانمجا  
( )متیقنم کق دلدیدل  1,۲2سعودی ازدیاد وزن رادراخیر رمضان راپورداده است ) 

آن پرخوری افراطی دان است, دستگیر(  اید دنقیص وزن درابتدا ازباعث کمدی  
آب و در آخر رمضان از سبب ضیاع دحم کق ججت دولید اندرژی بدمدصدرف  

(  همچنید گفتق دده است کق ادخاص فدربدق ندظدر بدق  ۲2میرسد بعمل میآید) 
ماه اگسدت سدال    ۱3ادخاص نورمل و کم وزن زیاددر وزن میبازند  ولی بروز  

باستد گلوب نودت: نادرأ رمضان در وزن بدن انسان دغییرادی وارد میسازد   ۱331
(3 ) 
داثیرات سایکولوژیک روزۀ ماه رمضان:  در اثر مطالعادیکق در استانبول درکیق    -۱

بعمل آمده بق اید نتیجق رسیده اندکق: )درماه مبارک رمضان کددام ددغدیدیدرات  
 سایکولوژیک دیده نشده است   

ادخاص سالم, رمضان را بدون کدام زجرت و دکلیف پذیرفتق در حدالدی کدق  
معتادید سگرت, چای و کافی بی حوصلگی, زود رنجی و دحردیت نشدان مدی  

((  ایرانی ها کق در ویبسایت خود و ذکر دیگران کق از بی حوصلگدی  ۲2دهند) 
و زود رنجی روزه داران را راپور داده  اند ، ممکد هدف دان همید گروپ بدوده  

 (0بادد) 
برای مطالعۀ عادت خواب در ماه رمضان, دیپاردمنت فامیلی پرکتدس دانشدگداه  
ایاالت متحدۀ عربی نزدمحصلید طب عادت خواب داندراهدندگدام روزه داری  

خواب در مدت البل از رمضدان,  scoreمطالعق کردند و بق اید نتیجق رسیدند کق:  
هنگام رمضان و بعد از رمضان کدام دغییر فاحش نشان نداد  ساعات خواب البل از  

 (  ۲3رمضان درازدرازماه رمضان دریافت دد ) 
سکور خواب آنست کق اگر خواب البل از پنج صبح صورت گدیدرد خدواب  
مربوط روز البل میشود و اگر بعدازپنج صبح صورت گیرد مربوط هدمدان روز  
میشود محصلید کمبود خواب خود را با یک ساعت دیردرخواب د فی نمودند   
درافغانستانکارهای دولتی والت دردروع و والت در ختم میشد کق برای استراحت  

 و دیگر امور والت کافی میسر میساخت  
داثیر دغییرات رودنی و داریکی را کق مسلمانجا  در ماه رمضدان آددندا اندد, در  

را   Jet Legسفرهای طویل و گذر از دایم زونجای مختلف, کمتر  نا آرامدیدجدای  
 (                                                       )دنبالق دارد( ۱3دجربق میکنند) 

 
 
 

 )دنبالۀ خبرافتتاح تلویزیون پیشگام ازستون دوم صفحۀ اول( 
دلویزیون پیشگام برنامق های رازیرنام دنیای درخانق های دما ، بررسی وندگداه  
ژرف بق ثقافت وفرهنگ اس م، کیجا پیشگام اند ؟ اندیشق های بردر ، بزرگترید  
مناظره مردمی در افغانستان ، ازکجا بایدآغازنمود دولت یاملت ؟ کابلسدتدان ،  
خانواده مد معرفی دنیا ازدید عمیق پیشگام، زیباییجای زندگی رادرصبح  پیشگام  
دجربق کنید ، آیینق برای وضعیت زنان درافغانستان درکندارسدایدربدرندامدق هدا  

 رانشرمیکند  
 با موزیم انالین آشنا شوید 

باختر:موزیم ان ید کق دوسط داکتر کمال سادات سرپرسدت    -جون/کابل ۱۳ 
وزارت اط عات وفرهنگ ، افتتاح دد، هنرمندان میتواند آثار دصدویدری و  

 دجسمی خویش را ازاید طریق بق نمایش بگذارند  
با ایجاد اید موزیم ان ید آگاهی مردم ازمیراث های فرهنگی کشور ، دسترسی  
بق اسنادهنری، معلومات درباره فرهنگ ودمدن افغانستان، آگاهی افغانجا ازآنچق  
بوده اند، آنچق هستندوآنچق میتوانند بادند افزایش مییابد  ازجانبی هم احسداس  
متنوع فرهنگی مشترک با کاربرد اید موزیم افزایش می یابد و راه بق سوی چند  
 فرهنگی و هم دیگر پذیری بق صلح ججانی خود باوری و دگوفایی بازمیشود  
 حکومت بابرنامه درنشست وارسا اشتراک میکند 

:حکومت افغانستان با یک برنامق منظم دجیدق  دلویزیون نور   –جوالی/کابل  1
دده در نشست وارسا ادتراک میکند مشاور امنیت ملی ریاست جمجورمیگوید  
درید برنامق مسایل امنیتی سیاسی االتصادی واجتماعی گنجانده دده ودر نشست  
وارساباکشورهای عضونادو وکشورهای کمک کننده بق افغانستدان ددریدک  
ساختق میشودو حکومت درید نشست با دستاورد های خوبی ادتراک خواهدد  

 کرد  
الراراست داکمترازیک هفتق نشست سران ناددو در وارسدا بدرگدزار ددود   

افغانستان وججان  ” محمدحنیف ادمرمیگویدبرای اید نشست برنامق منظم را زیرنام  
دیروزامروز وفردا دجیق کرده کق دامل مسایل امنیتی سیاسدی االدتدصدادی و  
اجتماعی میشود  در اید نشست انتقال امنیتی انتقال سیاسی چگونگی اص حات  
انتخابادی پیشبردصلح ومصالحق ومشک ت االتصادی در دوسال گدذددتدق در  

 نشست وارسا مورد بحث الرار می گیرد  
الراراست درنشست وارسا بق اضافق اعضای نادو دماری دیگر ازکشدور هدای  
کمک کننده بق افغانستان نیز ادتراک کنند حکومت امیدوار است دا بتواند در  
اید نشست حمایت نظامی االتصادی وسیاسی جامعق ججانی را برای دراز مددت  

 در امرمبارزه با دروریسم بق دست آورد  
 جنگ درولسوالی حصارک شدت گرفت 

صدای امریکا: درکناردرگیریجای دازه در حصارک، در    -اول جوالی/ننگرهار 
ولسوالی کوت ننگرهارنیز نیروهای امنیتی افغان با افراد داعش درگیر جدندگ  

 اند  
وچجار ساعت گذدتق بدق ایدد طدرف،    سخنگوی والی ننگرهارگفت ازبیست 

نیروهای امنیتی افغان درمناطق کوهستانی ولسوالی حصارک با طالبان دددیددا   
طالب کشتدق  0۱درگیراند  درنتیجۀ حم ت هوایی برمواضع طالبان و درگیری  
و از نیروهدای    ۳1 دده و دوسرباز افغان جان باختق اند اودمار زخمیان طالبان را  

 دد دمرد    ۲0 حکومتی را  
اهلل مجاهد سخنگوی طالبان میگویددرنبردحصارک، سق فرددان کشتق دده    ذبیح 

و دماری هم زخمی اند  یک مقام امنیتی محل گفتق کق اگرنیروی دازه نفس بق  
 در گردد    میدان نبرد نرسد، ممکد وضعیت بیشتر از پیش وخیم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


