
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

گزارش هفته نامۀ امید را ازجلسۀ محاکمۀ حسن  
ولسمل به جرم لواط وتجاوز به یک نوجوان  

مریض درمحکمۀ اسلو ، وگزارشی ازحیات اهلل  
راکه درهمان زمان ازکشور ناروی به مجلۀ پیام  
 زن فرستاده بود، درهمین شماره مطالعه کنید . 

**************** 
 را کُشت؟ »اژدهای خودی «چراگلبدین، نویسندۀ کتاب  

 انتخاب دشوار صلح برای افغانستان 
 گزارنده به فارسی دری، رزاق مأمون   -نشریۀ نیویورکر   -بارنت روبین 

)برابر باسنت مسنونۀ امید، درهرنوشتۀ که درین نشریه انتشارمی  ییابید، نیا   
نامردترین موجودتاریخ معاصرکشور، فقط )گلبدین( ونا  حزبش فقط )حزب  
گلبدین( چاپ میشود، واین امر به هیچ صورت )دستبرد( به نگاشتۀ نویسینید   

 مضمون، شمار نتوان شد. اداره( 
گلبدین رهبرحزب گلبدین، ازطریق ویدیوی از پییش   سپتمبر امسال، 92در 

واز مکان  نامعلو  بیا دوتیت   ثبت شده 
افغانستان یک پیمان صلح بیه امضیا   

 رسانید. 
     0291حزب گلبدین درساتهای  

در میییان   افراط  ترین گیروه  بعنوان 
احزاب هفتگانه مجیاهیدیین ازسیوی  
پاکستان برسمیت شناخته شد وپلکهیای  
چشمان گلبدین در قاب دستارسییاه و  
سه   ریش کامالً سیاه، بیحرکت مینمود.  

سیاتیه، اکینیون    92دهه بعدگلبدین  
مییتییفییاوت بییه نیی ییرمیی   ییید.  
اودرتصاویرویدئوی ، همان دستارسیاه  
رابه سرداشت؛ مگر ریش هیاییش بیه  
سپیدی گراییده و چشمان سنگییین و  
مرموزش ازعقب شیییشیۀ عییینیک  
  چوکات  اش به بیرون خیره مانده بود. 

امریکا، عربستان سعودی و چین،   درزمان اشغال افغانستان به وسیلۀ شوروی،  
ازسوی) ی، اس،  ی( رهیبیری   حزب مذکور ودیگراحزاب مجاهدین راکه 

مسلح وتجهیزمیکردند. توجیه پاکستانیها به س ،  ی ای این بیودکیه   میشدند؛ 
وبخش اع م جنی  ابیزارهیا را در   «روسهارا میکشد »گلبدین بیشترازهمه  

 اختیارحزبش قرار میدادند. 
این استدالل پاکستانیهابرای اداره روناتدریگان بسنده بود. واشنگتن قطعاًبدین  

توسعۀ راهبردی برای   باوربودکه شوروی هرگزافغانستان راترک نخواهد کرد.  
 یند  کشورمیتوانست توجه برمأموریت اصل  را که وارد  وردن ضیربیه  
دردناک برمسکو بود، منحرف کند. تا  نزمان، خسارت وزیان برخاسته ازیین  

گلبدیین    شکارشد. 0292سیاست، با خروج  خرین سربازشوروی درفبروری  
ودیگرگروه های افراط  باهزینۀ ملیاردهاداترعرض وجودکرده بودند. وقتی   

با سقوط روبیروکیرد،  0229فروپاش  شوروی رژیم نجیب اهلل را نیزدر اپریل  
گلبدین درتالش افتادتا قدرت رادر دست گیرد؛ میگیرحیرکیت او هسیتیه  

احیمیدشیاه   بودوبا نکه سربازانش ازجنوب شهرداخل کابل شدند، رقیییبیش، 
 مسعودقبالً ازشمال به شهرورودکرده بود. 

گلبدین بارها و بارها شهر کابل را بمباران کرد. بینیا بیه    0229در غازجون  
تخمین کمیتۀ هالل احمرجهان ، دراثرموشکباریهای گلبدین وجن  ب  امیان  

هزار نفرکه تقریباً همه غیرن ام     01 میان گروههای دیگرشبه ن ام  درکابل، 
  بودند؛ جان خودرا از دست دادند. 

از مناطق جینیوب   به تحریک اسالم  طاتبان  یک گروه موسو    0220در  
افغانستان سربر ورد و پاییگیاهیهیایی  را بیه تصیرف خیود در وردکیه  

پاکستان باحمایت ازطاتبان، تیغیییییرجیهیت   از نجاهاموشک پراکن  میکرد. 
موفق به انجا  کاری شده بودند کیه    02299طاتبان بااشغال کابل درسپتمبر  داد. 

  گلبدین هرگزنشده بود. 
شد ودر نجاازپیوستین بیه   روانۀ ایران  گلبدین درجستجوی متحدان جدید، 

طاتبان واحمدشاه مسعود رهبر اصل  مقاومت علیه طاتبان خودداری کرد. اوبیا  
مداخلۀ به رهبری امریکا درافغانستان و همینینییین بیاحیکیومیتی  کیه در  

از کنفرانس بن و به حمایت هواداران احمد شاه مسعود بیییرون   9110 دسامبر 
 ساز مخاتفت نواخت.     مد، 

از    9110احمدشاه مسعودرهبرمقاومت که درنهم سپتمبر  )به ن رمیرسیدکه 
 سوی اتقاعده به هالکت رسید، با مرگ خویش نیز ازگلبدین جلو زده بود.( 

میحیور  » رئیس جمهور بوش، اییران را  9119 زمان  که درجنوری سال 
را در خاک خود  «تروریست »نامید و نکشور رامتهم کردکه گلبدین  «شرارت 

به ن ر م  رسید که تهران رضایتمندانه او را روانۀ افیغیانسیتیان   پناه داده است،  
 کرد. 

گلبدین برای سازمانده  مقاومت مسلحانه تالشهای  براه انداخیت؛ میگیر  
درنهایت، راه پشاور رادرپیش گرفت؛ جاییکه دوستان قدیم  اش برایش محل  
بودوباش فراهم  وردند. نیروهایش مسئوتیت یک رشته عملیاتهای  راکه جلب  
توجه کردبود؛ ازجمله کشتارده سربازفرانسوی درشهرک سیروبی )درشیر   

نفر بشمول دوسربازامریکادرکابل    000وکشتن  9119مترجم(در گست    -کابل 
را به دوش گرفتند. اماگلبدین هییینیگیاه بیحییی  ییک    9102در ماه م   

پاکستان اکنون فکرمیکندکه حضوراو در داخل   فکتورجنگ  بشمارنمیآید؛اتبته 
پیمان صلح  که گلبیدیین   به مراتب مؤثرتر ازاقامتش در خارج از کابل است. 

درکاهش خشونت درافغانستان   کمترین یا هیچ تأثیری  درماه گذشته امضا  کرد، 
 نخواهد شد. حزبش در مقایسه با تالش های جنگ  طاتبان )دنباته درصفحۀ ششم( 

 
 

 

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$ 

9201 

 خانه، موتر، صحت 

 0192/ شمار  مسلسل  9102فبروری  2/   0220دتو  90شمار  دوازدهم /سال بیست وپنجم / 

 )کارل یون ، متفکر سویس ( وکمال خودش راقبول داشته باشد.  هولناک ترین چیز اینست که آدم تمام  
 )ابراها  تینکلن( همه را باورکردن خطرناک است، اما هیچکس را باورنکردن خطرناکتر است.  

)پائوتو کوئیلو،  سعی کن آنقدرکامل باشی که بزرگترین تنبیه تو به دیگران، گرفتن خودت ازآنها باشد.  
 نویسند  برازیل ( 

 

 یادداشت مدیر
 بازهم وفا به عهد

بنده دور  ماستری علیو  سیییاسی  رادر    0209تا اوایل 0200ازنیمۀ سال 
دانشکد  حقو  وعلو  سیاس  دانشگاه تهران سپری میکرد ، پیش از  ن، وقت   

برای دریافت تیسانس از ن دانشکده، ازکابل به تیهیران رفیتیم، بیا    0239در 
دانشمندان  چون داکترمحمداکر  عثمان، داکیتیرسییید میخیدو  رهییین،  
داکترسیدعل  رضوی غزنیوی، داکیتیرشیییراحیمیدنصیری حیقیشینیاس،  
داکترعبداتخاتق وفای ، داکترپاینده محمد سرهن ، داکترمحمدافضل بنووال،  
داکترعبداتقیو  قویم، داکترجالل اتدین صدیق ، داکترمحمیداکیبیرمیددی،  
داکترعزیزگردیزی و دیگر دوستان،  شنای  بهم رسانیده وازمحضیرسیه تین  
نخست کسب فیض کرده ا ، و بدان نعمت شاد بود  و هستم .)با نیخیسیتییین  
نا رامیهای منتج به انقالب ایران، دانشگاه تهران با اخالل تدریس  مواجه شیده  

 وهفته هاوگاه ماه هاکالس درس دایرنم  شد.(   
دراین دوره، درسهای دانشکده همیشه بعداز دیگرشروع میشد، در ن زمان  
داکترمحمدعثمان دفتری،  تشۀ فرهنگ  وسکرتردو  سفیارت افیغیانسیتیان  
درتهران بود وزتم  محمودغازی، یک  ازفرزندان شاه محمود کاکای ظاهرشاه  
وداماد داوؤدخان، سفیرکبیراونزدپادشاه ایران بود. این داکتردفیتیری، ازمین  
خواست تا بحی  کارمندمحل  سفارت، صبح هااز ساعت نه تاسه بعد از چاشت،  
دربدل چهارصدتومان درماه کارکنم . در مدت تقریباً سه سات  که در نجا انجا   
وظیفه کرد ، درامور قونسل  و گذرنامه، امور اقتصادی و فرهنگ  شامل امور  
 دانشجویان افغانستان  در ایران وبعضا امور سیاس  مقداری تجربه اندوختم . 

یک  ازمواردی که بیشتر)اقتصادی( بود وکمتر)سیاس ( ! ومن شیاهید و  
ناظرش بود ، فروش زمین سفارت افغانستان درنبش دوجاد  معروف تیهیران  
 نزمان )خیابانهای پهلوی وتخت جمشید( بود.  ن مسیأتیه در  غیازچینیدان  
درمحافل خریدوفروش امالک درتهران موردتوجه قرار نگرفت، اما وقت  بیه  
مرحلۀ تبادتۀ پول وزمین رسید، مطبوعات تهران غوغای بزرگ  برپاساخیتینید  
وافشا نمودندکه درین معامله، دادو ستد غدارانه صورت پذیرفته ودوسه نفیری  
درسفارت افغانستان از ن سود فراوان برده وزمین را به نرخ کاه ماش فروختیه  

 اند ! 
کتاب خاطراتش  393تا 399شادروان میرمحمدصدیق فرهن  درصفحات 

معذاتک چندسال بعدچون پس از قیتیل  «…اندرین زمینه چنین  ورده است:  
سردار )نعیم( درکابل ورسیدن خانمش به سویس، بازماندگان او در صدد شدند  
تا محل سرمایه گذاری وانداز  دارای  او رامعلو  کنند، همین معلومات عثمیان  
کمک کرد تا ایشان بریک قسمت ازدارای  اودست یابند، اما قسمت دارایی   
داؤودخان، که وی هم ازسرمایۀ گزاف عمش محیمیدهیاشیم خیان مسیاوی  
بامحمدنعیم خان مستفیدشده بود، تاجاییکه برای من معلو  شده، اصالً مفیقیود  
گردید، زیرا برای جلوگیری ازانتشار این خبرکه درخارج سرمایه دارد، اسنیاد  

  نرا ازبین م  برد. 
خبرمسافرت محمدنعیم خان به خارج باپوتهای  که علیرغم احکا  قیانیون  
اصالحات ارض ، ازناحیۀ فروش امالک خود)وشایدهم برادرش( بیه دسیت  
 ورده بود،  خرین پارچۀ حصاری راکه هواخواهان رژیم دکتاتوری بعینیوان  
وطنپرست  وب  اعتنای  به منافع خسیسۀ پوت  به دور داؤودخان کشیده بودنید،  
ویران نمود ووی اکنون باچهر  اصل  اش که قیافت یک مردمغرور، بیدانیش  
ودرعین حال استفاده جو وحمایت کننده ازاستفاده جوی  افراد خانواده اش،  
معرف  کرد. هر چندپیش از این حادثه هم اتفاقات دیگری رخ داده بیودکیه  
بهمین جهت دالتت م  کرد، اما عد  اشخاصیلکه از ن  گه  حاصیل کیرده  
بودند اندک بود و عامۀ مرد  ازتفصیل  ن بیخبر. از نجمله فروش یک قطعیه  
زمین متعلق به سفارت افغانستان درتهران توسط سردارزتم  محمودغازی داماد  
و پسرعم رئیس دوتت و سفیرافغانستان دراییران، کیه سیروصیدای  ن در  
مطبوعات ایران هم بلندشد، اما درافغانستان بجزعد  معدود از مامورین وزارت  

 خارجه وکارکنان دوتت، کس  از ن  گاه  حاصل نکرد. 
جریان حادثه ازاین قراربود که در غاز تاسیس مناسبات سیاسی  دربییین  

 ( دوتتهای افغانستان وایران  0291هش) 0211افغانستان وایران، یعن  درساتهای 
یک یک عمارت دوتت  رادرپایتختهای دوکشور برای سفارت های همدیگیر  
تخصیص داده وملکیت  نرابه طرف مقابل انتقال داده بودند. ایرانیان بیعیدهیا  
عمارت اصل  سفارت شانرادرکابل مطابق به احتیاجات گسترش یافتۀ نمایندگ   
شان تعدیل و مودرنیزه کردند. اما سفارت افغانستان درایران بهمان شکل سابیق  
دور  قاجاری باق  ماند و چون پایتخت ایران بسوی شمیران توسعه یافت، خانۀ  
رهایش  در نجا برای سفرا به کرایه گرفته شد ودفتر درعمارت سیابیقیه بیه  

 کاردوا  داد  
 
 
 

درعین حال، قیمت زمین درتهران بطورعا ، ودرمحلۀ که سفارت افغان  در ن  
واقع بود، بطورخاص روبه افزایش رفت تااینکه پس ازجهش قیییمیت نیفیت  

  ( درشر  میانه به  سمان علیین رسید . 0222هش)   0209درنتیجۀ جن   
درچنین هنگا  سردار زتم  محمودغازی بحی  سفیر افغانستان در تیهیران  
مقرر شد. وی که مرد خوشگذران، اتکلیست و مُصرف بیود، قیبیل از  ن  
درپاریس وتندن هم بحی  سفیرکارکرده بود و درهرجا عوایید سیفیارت را  
ازناحیۀ حق ویزه، حق تصدیق وغیره، که ساالنه به چندده هزارداتر باتغ میشد، به  
مصرف شخص  خودمیرساند و وزرای خارجه به مناسبت قرابت وتقرب اوبه  
شاه، جرئت نداشتندبه او چیزی بگویند. هنگامیکه به تهران واردشد، تقاضا برای  
خریداری زمین سفارت افغانستان درتهران، که قیمت  ن روزبروز باالمیرفیت،  
زیادبود. سردارکه متوجۀ چرب  تقمه شد، به مرکز مده ازخسیرش، رئیییس  
دوتت، اجاز  فروش را دریافت کرد ودرمراجعت به تهران، زمین رابدون اعالن  
ومزایده، مانندزمین شخص  خودش،باالی یکنفرازتقاضاکنندگان به میبیلیغی   
درحدود هفتادملیون تومان بفروش رسانید. به محض اینکه خبراین معامله شیوع  
یافت، خریداران دیگربه او رجوع کرده مباتغ بزرگتر راپیشنهادکرند وچیون  
بعض  ازاین خریداران پیشکارافراد خانواد  شاه  ایران بودند، کیه بصیورت  
سرسا   و درمعامالت داخل شده بودند، صدای خودراتاکابل رساندند. همه بیه  
این عقیده بودندکه باید زمین به داوطلب  گذاشته شودوبه بلندترین بهای  کیه  
عرضه میشود بفروش برسد. اما بااینکه پیشنهادهای  تایک صدوده ملیون تومان  
هم رسیده بود، رئیس دوتت فیصله کردکه همان معاملۀ اوت  که سفیر در بیدل  

میگیفیتینید کیه   »فضوت  موقوف! «هفتادملیون تومان بوده، صحیح است و 
سفیردراین معامله مبلغ  معادل چندملیون داتر رشوت گرفت و معامله راطوری  
سرانجا  دادکه حت  کارکنان دفیتیرسیفیارت از تیفیصیییل  ن  گیهی   
نیافتندومجبورساخته شدندتا اسنادی راکه به ایشان داده میشد، بدون تحیقیییق،  
صحه گذاشته درج دفترنمایند. پس ازانجا  این معامله، برای خاموش سیاخیتین  
 »سروصدا، سفیر ازتهران به قاهره تبدیل ومسئله به اصطالح ماست مات  شد . 

 این بود نقل قول ازکتاب خاطرات میرمحمد صدیق فرهن  .  
واما ننه این خاکسارشاهد جریان بوده ا  اینست که وقت  بعنوان کارمنید  
محل  سفارت  غازبه کارکرد ، زمزمۀ فروش زمین سفارت را ازسکرترهیای  
اول، دو  وسو  سفارت م  شنید ،  قای محمدنادر ایوب ، سکرتراول، نسبت  
به این موضوع بسیارمشکوک به ن رم   مد و ازفروش زمییین انیدیشینیاک  
وغمگین بود. سکرترسو ،  قای همایون اکر  چندان توجه  به  ن نشان نم   
دادوسرگر  صدورویزه و تصدیقنامه وغیییره امیورقیونسیلی  بیود، کیه  
عوایدسرشاری به سفارت داشت. در ن هنگا  توریستهای غرب  به وفرت ازراه  
زمین به افغانستان واز  نجا به هندمیرفتند، واکثرشان ازسفارت افغانستان درتهران  
ویزه م  گرفتند، که هرویزه هفت داترقیمت داشت. گاه  از قای اکر  م   
پرسید  که  یااینهمه داتربه وزارت ماتیه انتقال م  یابد؟ باخند   نننان  به مین  
میفهماندکه سئوال بیجای  میکن ! وچون گاه  از داکتر دفتری میپرسید ، بیا  

 قهقه پاسخ میدادکه خرج مهمان  های جناب سفیر از کابل نم   ید ! 
عبداهلل قادر نایب سفیرشخص بیغرض  بودکه بخاطرموهای سفییدش بیه  
) قای سرسفید( اشتهاریافته، وازدوستانش که ازراه اییران بیه کشیور هیای  
دیگرمیرفتند، دردفترش پذیرای  کرده، وگاه  هم دوسه مکتوب رادر روز  

 امضا م  فرمود، ودر امر فروش زمین دخل  نداشت . 
شخص موذی ومرموزی که سررشته دار ودالل اصل  فروش زمین بیود،  
 قای برتیان نا  داشت واز یهودیان چاالک و زیرک تهران شمرده م  شد. او به  
اصطالح ناف زتم  محمودغازی راخوب چرب میکرد، و از ندیمیان خیاص  
سفیربود. همین  د  دوسه سفیرقبل  راهم وسوسه کرده بود تازمین سفارت را  
بفروشند، اماتوفیق  حاصل نکرد. حاال همین برتیان سررشتۀ فیروش زمییین  
سفارت افغانستان درتهران را از غاز تا انجا  پیش برد، وسودسرشاری هم بدست  
 ورد. اوهفتۀ دوسه باری به دفترسفارت م   مدوباهمه کارکنان بیامیحیبیت  

 وشوخ  های فراوان رابطۀ دوستانه برقرارمیساخت. 
باالخره مشتری زمین ودالل، برتیان با زتم  محمودغازی سفیربیه تیوافیق  
رسیدند، وقرارشد هیئت  ازوزارت خارجه ازکابل به تهران بیایدودر بار  فروش  
زمین تصمیم نهای  اتخاذگردد. رئیس این هیئت فرید رشید، میدییرعیمیومی   
اقتصادی وزارت خارجه بودکه بااعضای هیئت بعنوان اتمأمور واتمعذور،  مدند  
وچندشب وروزی درتهران پاییدندوجرئت نیافتینید تیا بیرمیعیامیلیۀ دامیاد  
رهبرداؤودخان، سفیرزتم  محمودغازی ایراد گرفته ومانع  ن غیدر بیزرگ  

 شوند. )صفحۀ ششم( 
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وجاهت عل , ژورناتیست دیگرس  ان ان معلومات داد: درحاتیکه داعش از  
فعاتیتهای ترمپ تقدیرمیکنند، ترمپ به اسال  احترا  نشان نداد. اسقف یهود و  

خود میوقیع داد تیا    »تاجگذاری «کشیش مسیحیون رادرمحفل شروع کاریا  
برایش دعای خیر نمایند. اما ازعلمای اسال  دعوت بعمل نیامده بودواین خالف  

ماهینیک ازشهروندان خود را کنار گذاشته  «گفتارمیان ته  اوست که گفت: 
 .»نم  توانیم 

درجملۀ اعضای کابینه اش بلیونرهاوهنگامه طلبان شامل است: وزییرحیفی   
محیط زیست شخص  است که هدفش مسدود ساختن این دیپارتمنت بود. بیه  
اینصورت میخواهد این دیپارتمنت را که از طرف ریناردنکسن تاسییس شید  
وازپارکها, تفرجگاهها, یادگارها, علفنر ها, ب پاک, غذای پاک, نسیلیهیای  
معروض به خطر وغیره  ن ارت ومراقیبیت میییکیرد, مسیدودسیازد؛ کیه  

 هزارهاکارگرفامیلدار بیکار خواهندشد. 
وزیرصحت و امور اجتماع  یک متخصص اورتوپیدی است که در کمپن   
سامان و ادوات اورتوپیدی سها  دارد وجهت تقویۀ این نوع کمپنیهیا قیانیون  
راطرح کرد, متصدی امورصح  ساخت زیرا اوبه خالف سیستم صح  اوبامیا  
بود و میخواست  ن سیستم را کامأل ازبین برده تعویض نماید. متیأسیفیانیه تیا  
امروزاز کدا  پالن  که سیستم صح  اوباما راتعویض کنیدخیبیری نیییسیت  
وقرارگفتۀ متخصصین  که وظیفۀ شان مراقبت امورصح  است, گفته اند که:  

مریض جان خود را باتعویض سیستم صح  از دسیت    32,111در یک سال  
 خواهد داد. 

جان تویس یک  ازقهرمانان حقو  مدن  که همراز وهیمیفیکیر میارتییین  
توترکین  بود وشخص محتر  وباتمکین است، مورداتنقادترمپ قرارگرفیت  

. این سخنان جاهالنیۀ اوهیمیه  »بسیار گپ میزند وهیچ فعاتیت ندارد   «وگفت: 
  00رادرکانگرس و عوا  ناراحت ساخت ونشان دادکه از مبارزات وفعاتیتهای  

سال قبل درماه مارچ راهپیمائی     00سال قبل اوخبر نداشت. ناگفته نگذریم که  
مونتگمری ازطرف مارتین توترکین  وهمراهانش صورت گرفت ورئیییس  
جمهوروقت تندن جانسن به تقاضای شان تبیک گفت وحقو  مدنی  خیودرا  

 تاحدی بدست  وردند. 
سال قبل حادثۀ روزسه عقرب رخ داد و محصلین    00درافغانستان درماه اکتوبر 

که میخواستند به استماع رای اعتماد داخل پارتمان شوند مورد حملیۀ پیلیییس  
قرارگرفتند، وسرداروت  بدون ط  مراتب به قوماندانش شهیدجنرال عیییسی   
خان نورستان  امر فیرداد و م اهره چیان شهیدان دادند ) برای معلومات بیشتر به  

  رشیف سایت  ریائ  به نوشتۀ من مراجعه شود(. 
که روزساتگردقتل کین  بود بیانیۀ ایراد  9102جنوری    09جان تویس بروز  

جوانان شما به واتدین تان گوش دهیید.  «نمود وخطاب به جوانان اظهارداشت: 
هینوقت نفرت نداشته باشید، دوست  ومحبت بهتراست. هینوقت تسلیم نشوید  
و هینگاه ازحق تان منصرف نشوید. به پا بایستید. مبارزه کنید. نمونۀ مثال باشید،  
اگر بیعداتت  وب  ن م  مشاهده کردید خموش ننشینید؛ این مسؤوتیت وجدان   
شماست که  وازبلند کنید، مبارزات صلح  میز براه اندازید، وقتیکه بیه سین  

. این پندهاچقدر زیبابرای جوانان افغانستان  اسیت  »قانون  رسیدید, رای دهید 
 که واجبأ باید پیروی شود. 

ترمپ در روز اول ریاست جمهوری خود به مرکز س   ی ای رفیت. در  
مقابل دیوار ستاره ها, قهرمانان مل  که در راه خدمات استخبارات  جان داده اند  
وتا هنوز بنا  یاد نمیشوند ایستاد وگفت: رسانه هاصاد  نییسیتینید  زییرا در  
روزمحفل شروع کارمن، نفر زیادترازعین روز اوباما بود. اما این ادعا قسمیکه در  
باال ذکرشد غلط محض بود و هم از طرف رسانه ب  احترام  به  ن قهرمیانیان  
شمرده شد. قراریکه از س  ان ان  شنید  ترمپ به سخنگوی خود هدایت داد تا  
دراوتین روز روبرو شدن او با رسانه ها در قصر سفید بگوید که در روز محفیل  
شروع کار اوباما کمترنفرحضور داشتند ن ر به روز اول شروع کار ترمپ, که  

  9112از طرف رسانه به شدت رد شد و ارقا  مستند ارائه گردید:  در سیال  
نفردرمحفل شیروع کیار    299,11حدود    9102ملیون نفر ودر   0.0درحدود 

نفرکه ترمپ خواب دیده است. یعن     202,111اوباما شرکت کرده بودند، نه 
  »صاد  نییسیتینید   «از روزاول پای به جاد  صداقت نگذاشت وت  رسانه هارا 

خطاب کرد. بعدعوض معذرت واصالح اشتباه، مشاور ارشد ترمپ که ییک  
نا  داد که میوجیب    »حقیقت دیگر «خانم بالند الغرجفن  گوی است،  نرا 

 تبصر  رسانه ها گردید. 
در ظرف یک هفته پریزیدنت ترمپ اوامر متعدد صادر نیمیود: ازجیمیلیه  
امرحذف قرارهمکاری ماورای پاسیفیک, امرتغو موافقتنامیۀ تیجیارت  زاد  
امریکای شمات , امرتعمر دیوار بین سرحد امریکا و مکسیکو که مصرف  نیرا  
مکسیکو میپردازد و سبب اعالمیۀ مکسیکو بر ضد  ن و نیییامیدن رئیییس  
جمهورمکسیکو برای مالقات با ترمپ شد, امرتغوسیستم صح  اوباما و تعویض  

فیصدتعرفیه ییا تیکیس    91 ن, امرتوقف استخدا  درادارات دوتت  فدرال,  
برموادیکه از مکسیکو به امریکا میآید، که این امر درحقیقت به ضرر مشتریان  

روز    091امریکا تما  میشود, امر مسدود ساختن سرحدات برای رفیییوجی  
نفر برای امورسرحدات, امیرخیارج    0111روز, امر استخدا     21وبرای مهاجر 

ساختن افرادهسپانیک که به جر  وجنایت در قید بوده اند, زیرابرای امنیت مل   
ومحفوظ بودن شهروندان ماخطرناک اند وهر شهرداریکه اینهارا نگه میدارداز  
کمک های فدرال محرو  ساخته شوند, امر مرور مقررات فابریکه های امریکا  
و سرعت بخشیدن مرور محیط زیست پروژه های زیر بنا, امر دسترس  به پایپ  

هائیکه    -باشندگان اصیل امریکا   –الین داکوتا و پایپ الین ک  ستون ) اندین  
این پایپ الینها از زمینهایشان میگذرد مخاتفت شدید نشان داده اند(,  امر عید   
پرداخت داترحکومت به سازمانهای غیر دوتت  بین اتملل  که از سقط جینییین  

 حمایت میکنند داده نشود. 
مالقات باصدراع م انگلستان که هنگا  کنفرانس مطبوعات  رخ بطرف ترمپ  

قسیمیییکیه شیمیابیامین تصیدییق کیردییدکیه صید  «نموده گیفیت:  
درحاتیکه هنگا  مبارزات انتخابات  خود گفته بود: ناتو    »فیصدطرفدارناتوهستید 
جنوری به پوتین و یکتعداد سران ملل جهان بشمول    99منسوخ است, روز شنبه  

 جرمن  و جاپان مصاحبه های تلفون  داشت. 
امراجازه ندادن مهاجرین مسلمان از مماتک تیبیا, سودان, یمن, سوماتیا, سوریه,  

ملیون مسلمان را اجاز     020عرا , و ایران و یا بعبار  دیگر, قرارنشر س  ان ان,  
  012ورود به خاک امریکا نم  دهد. به اساس این امرس  ان ان گفته است که  

نفرمسافری را نگذاشتند که داخل امریکا شوند و اینکه چند نفر دیگر را دوباره  
به اوطان شان رجعت داده اند معلو  نیست؛ جمع غفیرمرد  در میدانها هیوائی   
ج  اف ک  و داتس به پروتست پرداختند.  این امر سبب شد تا قانون دانیان،  
کفیالن  زادی مدن  ورفیوج ، ترمپ رامتهم به پایمال ساختن قانون اسیاسی   
امریکا ساخته عملش راغیرقانون  خوانده اندوبعدیک قاض  فدرال درنیویارک  

جنوری امرداد : شهروندان هیفیت    99شا  روز شنبه    9بنا  ان دانل  در بساعت  
مماتک که اکثرأ اسالم   اندوبه امریکارسیده اند,  نهائیکه درترانزیت استنید,  
و نهائیکه ویز  قانون  دخول در امریکا دارند از خاک امریکا به اوطیان شیان  

 رجعت داده شده نمیتواند. 
جنوری اعالن کردکه ما به  92دیپارتمنت امنیت داخل  دراوایل روزیکشنبه  

امر قاض  تن درمیدهیم ومسافرین  راکه درقید اند  دیپورت نمیکنیییم. چیرا  
اجیازه  «کاری کند عاقل که باز  رد پشیمان ! وترمپ قرارس  ان ان  گفتیه : 

 ندادن مسلمانها از  

 برومفیلد, کلورادو داکترغال  محمد دستگیر                                  
خطابۀ دونالد ترمپ چهل وپنجمین رئیس جمهور  

 امریکا درمحفل تجلیل شروع رسمی کارش 
دوناتد ترمپ بعد از حلف وفاداری خطیابیۀ    9102جنوری    91بروز جمعه      

ذیل را ایرادنمودکه ازطرف یک بالگ )بدون نا  و درس( در یفون مطاتعه و  
بح  شده است, برای معلومات مزید تان نکات برجستۀ  نرا ترجمه نموده بیا  

 تبصره ای تقدیم میدار : 
برای یک مدت زیاد یک گروپ کوچک در پایتخت کشور میا از    -0

موقعیت دوتت  خود به انواع مختلف مستفید شده اند؛ درحاتیکه مرد  میا  ن  
مصارف راتادیه کرده اند.)چقدرراست گفته است: تکس دهندگان زحمتکش  
امریکا چندین بار ورشکست شدن رئیس جمهور را تا حدود یک بلییون داتیر  
تادیه کرده اند. به اصطالح ما وشما: کورخود بینای مرد . ازجیانیب دییگیر  
کسانیکه ورشکست میشوند دراوایل برای سه سال واکنون تیا هیفیت سیال  
اعتبارکریدت شان)کریدت اسکور( پایان میماند, قرض گرفته نمیتوانند و حت   
کریدت کارد برایشان داده نمیشود زیرا اعتبار خودرا ازدست داده اند. نمیدانم  
ترمپ چگونه توانست که نه تنها به فعاتیت سرمایه گذاری خوددوا  دهد, بلکه  
ملیونها داتردیگردرخزینۀ خودعالوه نماید.  یاکدا  حام  بسیارقوی داردکیه  
اورا کمک میکند؟  بفکرمن در امریکا دو طبقه وجود دارد: پوتدار که هرچیه  
کرده میتواند وغریب که هیچ کرده نم  تواند بلکه مجبوراست ملیونهیا داتیر  

 تکس بدهد و گروه متوسط در بین گیر مانده اند. دستگیر(. 
وت  برای یکتعدادزیاد شهروندان ماحقیقت بشکل دییگیردییده می   -9

شود...جنایات, باندهاوموادمخدره حیات اکثرمرد  مملکت ما راتباه کرده، در  
حاتیکه عامل باتقو   ن درک نشده است. )عامل باتقوه رامن برایت میگوییم و  
خدا کند جرأت وشهامت  درشما موجودباشدکه مانع  ن شوید: عامل اصیلی   
عامل باتقو   ن درک شده اما کس جرأت نکرده که  نرا  شکار سازد. محتر   
رئیس جمهور! عامل کشت مواد مخدره درافریدی پاکستان بودکه بییینی یییر  

پاکستان نخواست که این  ISIبوتوعاملین  نرا بحکومت امریکاروشن ساخت، اما 
منبع عایدات خود را از دست بدهد. طاتبان به کمک امریکاتوسط پاکستان خلق  
شد.درهیرمند, قندهار, فراه وهرات باذخیر  دانش عمل  در تهیۀ تیرییاک و  
هیروئین که از طرف  ی اس  ی تعلیم یافته بودند به زرع کوکنار  غاز نمودند.  
امروز پول این مواد مخدره است که طاتب و  ی اس  ی مردمان علیل و رنیج  

انگلییسیهیا  MI6کشید  ما را پارچه پارچه بهوا م  پرانند. س   ی ای امریکا و  
 حام  شان اند. دستگیر( 

ثروت مرد  ماکه حیات متوسط دارند ازخانه هایشان ربوده شده بعد به    -2
تما  دنیا تقسیم شده است. )بل ! بلیونها داتربه اسرائیل داده شده تیا در خیاک  
فلسطین  ها رهایشگاه بسازند وفلسطین  هایکه برای ده ها سیال زییرخیییمیه  
هازندگ  دارندبه قتل برسانند. هرعمل عکس اتعمل دارد وقتیکه اسرائیل طفیل  
فلسطین  رافاشیست وار بقتل میرساندعکس اتعمل شان روان کردن راکت های  
ب  هدف است. بل ! در افغانستان بلیونها داتربدون کدا  پالن قبل  نه تینیهیابیه  
مصرف بجا نرسید بلکه تخم فسادوداتردوست  را درکشورزرع و کرزی  نرا به  
اوجش رسانید. س   ی ای افرادجاهل و بل  گویان خود را که هیم پیییکیان  
مشروبات شان بودند بکابل فرستاده از متخصصین وطنیدوسیت افیغیانسیتیان  
درامریکا واروپا استفاده نشد. بل ! پول به پایگاه های ن ام  فرستاده میشود که  

 برای امنیت ما در داخل کشور رول مهم دارد و..دستگیر(  
ما باید سرحدات خود را از اوباشان مماتک دیگر حیمیاییت کینیییم؛    -3

توتیدات مارا میسازند, کمپن  های ما را میدزدند وشغلهای مارا به باد فنا میدهند.  
)کامأل صحیح است. و اماپرسان شودکه چرا این وضیعت رخ داده؟ جیواب:  
تکس زیادبر بزنسهای کوچک, بیروکراس , قیمت بودن کارگرومنافعیییکیه  

 اتحادیه های کارگری تقاضا میکنند...دستگیر(. 
ماروابط خود رابادوستان قدیم  وجدید خودتقویه میبخشیم وجیهیان    -0

متمدن رابضدتروریسم رادیکال اسالم  متحد ساخته  نها را ازروی زمین محیو  
میسازیم. نویسند  بالگ مینگارد؛ کاش گفته میشد: جهان را برای محوتروریسم  

درحقیقت بامسلمیانیهیااعیالن    -متحد میسازیم وتنها برمسلمانها متمرکزنم  بود 
جن  داد. ) امریکا با استخبارات قوی خود میداندکه این گروههای رادیکیال  
که بعص  شان مسلمانندکیانند, در کجا تمرکزدارند, ک  از نها حمایت دارد,  
مهمات جنگ  را از کجا بدست میآورند وعملیاتهای شانرا ک  ها رهینیمیائی   
میکند. اینها پرورد  خود شما به کمک انگریزها اند. اگربخواهید در ظیرف  
دوهفته همۀ این گروهها رانابود ساخته میتوانند. اما نمیخواهید! جن  وتروریسم  
در مماتک اسالم  توسط نوکران خودشماباید دوا  یابد؛ تامماتیک اسیالمی   
ازقافلۀ پیشرفت وتمدن دوربمانند و اسلحۀ تان بفروش برسد, الت جدید ن ام   
تان درمیدان جن   زمایش یابد و مرد  غریب و بینار  مسلمانهاتبیاه شیونید  
وخودشان نسلهای خودراازبین ببرند. تاسف درینجا است که کجاست هیمیان  
تیدرهای خریده شد  مماتک اسالم  که این توطئه را درک کنند ودرگیودال  
تباه  و بدنام  نیافتند. فلهذا, این گروپها همننین فعال میمانند و اننه گفته شده  

 جز فریب کدا  ارزش دیگر ندارد. دستگیر(. 
وقتیکه شماقلب تانرابرای وطندوست  بازنمائید، نوقت برای تبعیض جای    -

نم  ماند.)کاش تبعیض تنها با وطندوست  رفع میشد. مارتین توتر کین  وطن  
دوست بود چرا بقتل رسید؟ صدها اقلیتهای امریکا در راه محاف ت امیرییکیا,  
وطن شان جان داده اند. هزاران جاپان  وطندوست در هاوائ  درقییدمیانیدنید.  
تبعیض ازاقلیت نشأت نمیکند این اکثریتهاست که تبعییض طیلیب انید,ایین  
حریصان جاه وجالل اندکه تبعیض  اند, این بلیونر های گردن کلفت اند کیه  

  تش تبعیض را توسط گماشتگان خود شعله ورتر میسازند! دستگیر(. 
ماباید ننه دردماغ داریم  زادانه بیان کنیم و بح  نمائیییم. بصیداقیت    -2

تفاوتهای خودرا درمیان بگذاریم. )چقدرخوب, من همین کار را کرد . میدانم  
این نوشتۀ من بگوش اوتیای امور رسانده میشودومنت ر  کیه چیه اقیدامیات  
صورت م  گیرد. ازجانب دیگرفکرمیکنم این یک فیرییب دییگیراسیت!  
اگرنیست چرا رسانه ها، اپیوزیسیییون حیکیومیت خیوانیده شیده انید؟  
چرا مردفترستراتیژی شمابه رسانه ها خطاب کرده امرمیدهد:که خموش باشید,  
وقت بدهید ببینید تا فعاتیتها به موفقیت پیش بیرود؟ )میقیصیدگیفیتیارش(.  
چراسخنگوی دفیتیرشیمیادروغ گیفیت کیه: دروقیت میحیفیل شیروع  

روزاول    2کاراوباماکمترنفردرتجلیل  ن شرکت داشتند؟ این شهکارییهیا در 
 رخداده است. منت ریم تاببینیم دیگرچه گلهابه  ب داده میشود؟ دستگیر(. 

تیموت  نفتیل  در س  ان ان, اظهارداشت: معموأل پریزیدنیت جیدیید از  
پریزیدنت ماقبل خود به نیک نام  یاد میکنند, از خدمات او تقدیر مینمایند. اما  

 ترمپ در حق اوباما این امر با شهامت را روا نداشت. 
 
 
 
 

این مرد ازدنیای حیق   ,»هفت مملکت  که امر داده ا  بسیاربخوب  پیش میرود 
بین  به فرسخها دورافتاده است. بیل ماهر،گردانند  پروگرا  تلویزیون  به  ن  

 نا  داده است.    »جن  با حقایق «
عالوتأ سمیرکانش از س  ان ان گفت: این عجب است که ازیین هیفیت  
مماتک اسالم  هینیک تروریست که ضررشان به امریکا برسد بوجود نیامده  

که توسط شهروندان عربستان سعودی سبیب  2/00است. وت  درمقابل, حادثۀ  
قتل هزاران امریکائ  شد  وهم پاکستان کیه میرکیز تیربیییه و تیجیهیییز  

 ترورریستهاست درین تست شامل نیست. 
پروتستها درسراسر امریکا وجهان به ضد این پاتیس  ترمپ درجریان است.  
سران اکثرمماتک  چون جرمن , فرانسه, جاپان و انگلیس از این پاتیییسی  نیا  
رضائیت  نشان داده نپذیرفتن رافیوج  راخالف کنوانسیون جینوا تذکیر داده  
اند. موتف کتاب  ی سیس فواد گرگز نرا مسمو  کننده خیوانید. شیومیر  
سناتورامریکا درحاتیکه اشک درچشمش حلقه داشت گفت تا یک رشتیه در  
وجود  باق  ماندبضد این پاتیس  ترمپ مجادته خواهم کرد. یک خانم راپورتر  
س  ان ان  که در اسرائیل مسلمان توتد شده گفت به اساس این پاتیس  ترمیپ  
من نم  توانم به امریکا مسافرت کنم. پروفیسرقانون را که قانون را بطرفداری  
ترمپ در پروگرا  فرید زکریا تعبیر میکرد سخت انتقاد کرده گفت: تیرمیپ  
چیف  ف ستاف را ازمشاوریت امنیت مل  برطرف نموده ستیف بانن که یک  

 برتری طلب سفید است رابه جایش مقررکرد، اینهابرتری  طلبان سفید اند! 
باآلخره برای ما دوناتد ترمپ رئیس جمهورماست و بایید اورا میحیتیر   
بشماریم واینکه تجربۀ اداری, دپلوماس  و سیاس  ندارد ممکن درعین وظیفه یاد  
بگیرد. امید به اشتباهات متوجه شده قسمیکه وعده داده بیرای بیهیبیودهیمیه  
شهروندان امریکا سع  ورزیده امورشخص  وتجارت  خودرا یکسو بگذارد. با  

 این بیت موالنای بلخ  این بح  راپایان م  بخشم : 
 گر بین  ناکسان باال نشینند, عیب نیست     

 روی دریا کف نشیند قعر دریا گوهر است /                            
********************* 
 هامبورگسید قا هنری                                           

 ساخت شاهراه مرکزی
اخیرا دراخبار شنید  شاهراه حلقوی دوش  یکاوتن  بامیان بند امیییرکیه بیه  
والیات غور و قندهارپیوند میخورد ازطرف کمپن  چین  که درمزائده برنیده  

ملیون داتر از کمک هیای میلیل    20شده تعمیرم  گردد پول این پروژه مبلغ  
 متحد داده میشود. 

نویسنده درایا  جوان  از طرف مدیریت عموم  سمیعی  وبصیری وزارت  
زراعت دراین والیات خدمت  بود   نزمان هم همین حیلیقیه راه بیود، امیا  
مرد زمای یا بهتر بگویم دریور زمای دریوران م  گفتند هرکه ایین راه را  
پیمود ادعایش درست است که دریوراست، بعضا دو یا سه بار دریوران ریورس  
م  رفتند تا گوالی  را دوربزنند چون راه خیل  باریک وکیم عیرض بیود.  

 راستش را بگویم همین حاالکه یاد  م   ید مو دربدنم راست م  استد. 
شاه ازوالیت بامیان دیدن کرد، باید بگویم این اوتین و خرین سفرشاه درطول  

والیت بامیان بود، درهمان زمان قراربیود از  0290چهل سال پادشاهیش درسال 
کمکهای ملل متحد ازوالیت بامیان شاهراه  به والیت هرات کشیده شود، که  
والیات غور و اروزگان راهم زیر پوشش بیآورد، ومیدان هوای  بین اتملل  هم  
ساخته میشدکه پوتداران اروپا وامریکا اواخرهفتۀ خودرا دربند امیر بگذراندند.  
چرا درین مناطق اثارباستان  زیادی داریم که هنوزهم کشف نشده، ودر والیت  
بامیان طبیعت شاهکارهای خودرا نشان داده، مثال بند امیر را دید ، اگربگیوییم  

فت عمق، کیاسیۀ ان     211یک  از عجایبات دنیاست، مباتغه نکرده ا ، تقریبا  
متر قطر دارد، که به شکل دریاچۀ درهفت بینید    211شکل دایروی ودرحدود 

دردل کوه ها م  ریزد، هزاران رن  حیرت  ورسن  های  ن  بشاررا  رایش  
 وزینت داده. 

هیئت  ازریاست توریسم بین اتملل  به زادگاه مقبول ما امد و بعد ازمشیاهیدات    
شان راپوری نوشتند، شما م  توانید تنها ازتوریسم زندگ  خوب  داشته باشیید،  
دیدن اثار باستان  شمامارابه حیرت انداخت و مناظر طبیع  خداداد شما حیتی   

 صحنه های برای هاتیوددارد که قابل توجه است. 
بعدا از بین ارگ شنیده شد، م  خواهید هزاره ها یک تیخیم راسیه افیغیانی   
بفروشند. دران زمان یک دانه تخم یک افغان  به فروش م  رسید. بدین تحاظ  

 ساخت این پروژه مهم برهم خورد. 
وقت  بنده درصفحات مرکزی وطن خدمت  بود ، دید  بعض  به دیدن موتیر  
خدمت  مام  امدند بعضیها ازموترم  ترسیدند، م  گریختند. برای تشیوییق  
متعلمین کانسرت های ازطرف خود شان ترتیب م  دادیم، وقت  نا  میتیعیلیم  
رادرمایکروفون میگرفتیم  نهابه طرف تودسپیکر ها م  امدند، میتیعیلیمی  را  
دروتسوات  پنجاب دید  که چهارساعت پای پیاده بیه میکیتیب می   مید  
وچهارساعت بازبه شکم گرسنه برم  گشت، حال واحوال دگروالیات هم بدین  

 منوال بود همننان. 
اصالساخت شاهراه ساتن  درزمان اعلیحضرت امان اهلل با یک شرکت جرمن   
پالن شده بود، که بایدتونل ساتن  از اوتن  شروع وبه دوشاخ م  بر مد، راه  
کوتاه وهموارتعمیرم  شد، از نجا که داؤود خان شیفته و دتباختۀ روسها شیده  
بود به پالنهای غازی امان اهلل پادشاه دتسوزبرای ملت ن ری نه انداخت. اما روس  

متری کوه هندوکش  نرتعمیر    291ها ن ر به مقاصدشو  ن ام  شان در ارتفاع 
کردندکه به مراتب صعب اتعبورتر واستهالک موترهازیادتراست، مخصوصیا  
در ایا  زمستان که هرسال اخبارجانکاه وواقعات ترافیک   نرا میشنویم ومی   

 بینیم./ 
********************** 

 ... )دنباتۀ صفحۀ سو ( خاطرۀ دیدار  
به امیدهیچ خارج  نباشیم تیا خیودمیاکشیورخیود را  “  و به صراحت گفت:  

گویا او تجربه اش را با دانشجویان  ” بادنکنیم هیچ کس  این کار را نخواهدکرد. 
به   دانشگاه باز خوان  م  کرد. وقت  کرزی این حرف ها را م  گفت ناگهان  

 یاد سخنان کارمل افتاد . اما این کجا و ن کجا ! 
هرچندمن درهردوحکومت  واره بود  و هستم، اما هیییچ انسیانی  شیایید  
ازن راخالق  وانسان  جرئت نتواند این هردورا باهم مقایسه کند. بگذریم. درین  

بیاد  مانیده بیودبیازگیوییم./ ” محتوا وکلمات ”چندسطر کوشید  اننه راازن ر 
 دیدگاه******* 

 میرزاعبداتغفوریعقوب  
 دروحدت سن  و شیعه 

 سن  وشیعه زادهً یک اصل وجوهریم     فرمانبران حکم خدا و پیامیییبرییم 
درما تمیزچهره وقو  وزبان مجوی       چیون دسیت وپیاوچشیم وزبیان  

 عضوپیکریم 
 حشرواتست ومکتب وتوحیدمایکیست     ری چوروح یکه به هرجسم  اندریم 

 درجن  حادثات به حکم کتاب حق    زیر تییییوای وحدت اهلل  اکبریم 
 از معنی  حقییقت ارشاد مسلمیین       واهلل بیییرادریم  به  واهلل  برادریم 

 هررنج کزعدورسداین عضوبسته را      دردودفع وسنگرویک مشت خنجریم 
 باماگزاف الف بزرگ  مزن رقیب     هریک بالکشیده به توفان شناوریم 

 درکیییا  اژدریم و دربیاز خیبریم          ما وارثان احمد و شمشیر و ذواتفقار 
 ما      هیم از یالن بلخ  و میدان خاوریم  با ما اگرحریف  و زور زماست  
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 هفته نامۀ امید  9201شمارۀ  صفحۀ سوم

 محمد رفیق رجا 
 خاطرۀ دیدار با ببرک کارمل 

ساتهای دور ودراز،  نزمان که وطن در تش جن  احزاب اسیالمی  می   
محصل بود  ی یاد نروزهابخیر. روزها اسیتیادان می    سوخت، دردانشگاه بلخ  

میکشیدند وبا أواز بلند أنیرا  ”  بکس “  مدند ودر کالس کتابنه گ  خود را از 
قرائت میکردندو ماهم دسته جمع  با دقت تما  نوت م  کردیم . اگر خیدای  

” چونیکیه “ را  ”  زیراکه “ ناخواسته کلمه   
م  نوشتیم، در امتحان نمره نم  گرفتیم و  

 گیر میکرد. ” چانس دو  “یخن ما به  
بعدازساعت درس  اینجاو نجا تشینیه  

اخبارم  پاتیدیم که جن  بکجا   وگرسنه 
رسیده وک  باک  ائتالف کرده اسیت.  

” جن  و سیییاسیت “ مرده وکشتۀ اخبارِ
هرچند درسیاست دخیل نبودییم   بودیم.  

اما ازسیرتاپیاز را م  دانستیم یامیخواستیم  
 بدانیم که چه خبراست. 

هم حزب  وازنزدیکیان کیارمیل بیود   روزی ازروزهاکس  ازمنطقۀ ماکه  
 ودرنزدیک   

های خوابگاه دانشگاه زندگ  میکردنزد   مده بودوهردو در داخل دانشیگیاه  
باهم قد  زده از اوضاع جاری قصه میکردیم ی ازتصادف روزگار، اکنون نیز بیا  

یک دفعه مثل که چیزی یادش  مد طرفم چرخید   همسایه هستیم.    ن شخص  
را بیبین ، بیا کدا  روز برویم حیرتان به دیدن  ”  کارمل ”  و گفت : اگرمیخواه  
 و بعد هم به نزد کارمل رفتیم.  او. من هم قبول کرد   

در راه رفتن بسوی حیرتان به دو چیز بیشترفکر م  کرد  که از او سیوال  
کنم: یک  از اوضاع جاری و از گذشتۀ سیاست که او یک  از معماران اصیلی   
اش بود. میگفتنداکنون هم خیل  چیزها زیر سراو است . دوستم هر چیز را با او  
مشورت م  کند. من کم  ذو  زده شده بود  که  د  مهم  را م  بینم. أدم   

و به راست  که   سخن گفته است.  ” انقالب، ارتجاع و امپریاتسم ” که یک عمر از 
 او چه خوب سخن م  گفت ی  تشین و پر حرارت. 

چوب  و  هن  اما سیاده   بود ی  ” کانتینر “ درخانۀ که ما را پذیرای  کرد، شبیه  
خوابگاه  “ فرش و ظرف ما در   تباس ورزش  اما تمیز بر تن داشت.   وکوچک!  
که گاه  گرسنه م  خوابیدیم از او بهتر بود، دست و پای راست اش  ”  دانشگاه 

م  ترزیدند. متوجه شد  بشدت مریض است. اما از ن ر روح  قوی و  را  به  
ن ر م  رسید. هنگا  که سخن م  گفت به خروش م   مد و گویا هزاران نفر  
نشسته و او سخنران  م  کند. با دقت کلمات را سرهم م  کرد و در چشمان ما  

 دو نفر تاثیرات  نرا م  دید. 
یک  ازسواالت من این بودکه : اگراز نوبه سیاست شروع کند، مهمیتیریین  

 اشتباه سیاس  را که از ن باید پرهیز نماید کدا  است؟ 
ی کم  به فکر افتاد وب  تاب شد. ابروهای بلندی داشت  نرا درهم کشید و  

چنان م  نمود که    ب خواست. پیاتۀ  ب را پایین نگذاشته تب به سخن گشود.  
” امیین “ درین باره دنیای از حرف و حدی  در سینه دارد او گفت : درزمان که  

حزب ما را با داؤود درگیرکرد، دنیا دو قطب  بود. افیغیانسیتیان در فیقیر و  
پاکستان دشمن دعوای مرزی با افغانستان داشیت.   درماندگ  دست و پا میزد.  

بزرگتریین قیدرت جیهیان   ایران هم توانای  حمایت اقتصادی مارا نداشت.  
درهمسایگ  ما روسها بود و است. من م  خواستم افغانستان به اروپا وصل شود  

کرد .  “ افتتاح  “ به همین خاطر ساختن پل حیرتان را با جدیت دنبال کرده و نرا  
هرگز قصد بر اندازی جمهوری داؤود را نداشتیم، تا مجبور شویم از ییک   اما 

به میدان کشید و در بیرابیر  ” امین “ کشور خارج  کمک ن ام  بخواهیم. مارا  
قرار داد. هیچ چیزی به اندازه استقالل ارزش ندارد. کشور و   حوادث انجا  شده  

مرد  که استقالل نداشته باشد نم  تواند قدم  در راه بهبود زندگ  خیود بیر  
 دارد. 

وقت  از استقالل سخن   کارمل باوجودشکست و انزوا چشمان روشن داشت.  
م  گفت، چشم هایش بر  میزدند و جنبه های اخالق  و انسانی  اسیتیقیالل  

چنان با عشق توصیف و تحلیل میکرد که هرگز باورنم  کردی او با  مدن   را  
و ان همه بحران فراگیر در منطقۀ ما موافق بوده باشد. سر انجا  به  ” ارتش سرخ “

در یک کشور به اتکای یک نیروی خارج  وتو   هرتحوت  که  “ روشن  گفت: 
 ”به هر قیمت و به هر دتیل  صورت بگیرد، یک اشتباه نا بخشودن  است. 

قبیله یک تفکر و ساختار زندگ  مسلط  “ وگفت:  ازمخاتفتش بانجیب پرسید  
بربخش ع یم از زندگ  مرد  افغانستان است. تصورکنید اگیر در وطین میا  
حاکمیت قبیلوی نباشد، حاکمیت  که مدا  از جنوب برخیاسیتیه وطیوفیانی   

 ”ازسیاه  رادرکشورما رقم زده ، چه مشکل دیگری ماداریم؟ 
افغانستان هیچ مشکلی  در راه   هرگز و هرگز!   ” تح ۀ مک  کرد وگفت:  

جز قبیله ندارد. سرنوشت افغانستان به ناف قبیله بنید اسیت  ”  پیشرفت وترق  “ 
هینگاه  وهینگاه  تازمانیکه قبیله در افغانستان مسلط است؛ افغاستیان قید   
بسوی  زادی و زندگ  با عزت بر نم  دارد. نجیب حزب را به انحراف کشیده  

ظلمت و تاریک  قبیلوی را   بود و برای تجدید حاکمیت قبیلوی در تالش بود.  
 ”که ما با خون دل و بدنام  تاریخ  و وابستگ  به روسها درهم شکسته بودیم. 

درین تح ه دستش را بلندکرد وبه سمت غرب افغانستان اشیاره نیمیود و  
علم سفیید بیدسیت     ببینید که  نها با چه شیادی و شیطنت به نا  اسال  “  گفت: 

گرفته واین بار بطور علن  با حمایت پاکستان بسوی قدرت در حرکت اند ی در  
 ” ن زمان تازه طاتبان درقندهارظهورکرده بودند. 

بیاردییگیر بیه   نم  دانم چه م  خواست بگوید. پرسید  چرا در برابر نها  
سازمانده  حزب تان نم  پردازید و به خصوص که نیروی قوی ن ام  دوستم  

اش  ”  امینیییت میلی  “ میتواند ازشما دفاع کند و روسها هم که به خاطر مسایل  
 حمایت خواهد کرد؟ 
به ن ر  به فکر افتیاد   ب  تاب شد و مک  طوالن  کرد.   با شنید  این سوال  

که از کجا شروع کند. خودش را به جلو کشید و زبان اش کم  گیر کرد و با  
قدرت از انسان شیطان م  سازد. هیچ چیزی بیه انیدازه  “  صدای بلند تر گفت: 

قدرت خصلتهای انسان  را ازبین نم  برد. قدرت، سیاست و جن  در افغانستان  
؛ تما  معنویت و انسانیت را نه تنها در حزب ما بلکه در تما  افغانستان به  تیش  

 میادگی    جن  سپرده است. اکنون در کشور به  ن تناسب که الز  اسیت  
اگر نه اینها که اکنون به نا  قو    روح  برای مقاومت و فداکاری وجود ندارد.  

 ”و جهاد در راه خدا به جان هم افتاده اند، به هیچ جا نم  رسیدند. 
پس از توضیح مفصل کم  صدایش را پایین کشید .با  هستگ  سرش را به  
طرف همراه من چرخاند و با تبخند و احتیاط گفت: پاچا دوستم نم  دانم ازمیا  
حمایت میکند یا نه درین باره رفقا بیشتر م  دانند. احساس کرد  خسته شیده  

 باشد. خداحاف   کرد . برگشتیم به مزار. 
” قبیییلیه ”  تا مدتها طنین صدای او بگوشم م  پپنید. به خصوص وقتیکه از 

سخنران  میکرد)دنباته در  ”  دانشگاه کاتب “ سخن م  گفت. دیروز کرزی در  
 ص دو ( 

  
 
 
 

حسن ولسمل فاشیست قومی وطالب طلب مشتهر  
 به جرم لواطت بایک پسر نارویژی محکوم گردید 

  به نشیر  9111جون سال  0مورخ    393مطلب ذیل درهفته نامۀ امیدشماره  
رسید. متن نارویژی وترجمۀ فارس  حکم محکمۀ ناروی رایک  از عالقمنیدان  
امید، چندروزقبل به اداره فرستاده بود. مدیرامید برای داشتن سند رسم  مزید،  
متن نارویژی رابه دفترقونسل  سفارت نارویژ در واشنگتن دی سی  رؤییت  

دادکه باتاییدکتب  قیونسیل سیفیارت  
ازصحت حکم محکمه وشناخت کامیل  
ازقاض  مربوطه، به مدیرامید اطمیینیان  

 داد. 
پس ازچاپ این مطلب، اشیخیاص  
زیادی درپشاور متن چاپ  رابه سیاییز  
بزرگتر فوتوکاپ  کرده ودرمحلۀ کیه  
وتسمل پس ازاخیراج ازنیاروی، بیه  
پشاور مده بود، دردروازه های مساجد  
ودکان ها نصیب کیردنیدوهیرگیاه  
ازدوستان وتسمل یکی  ییاچینیدتیای  
فوتوکاپ  هارا پاره ونابودمییکیردنید،  
کاپ  های دیگربه جای  نها نصب می   
شد. این موضوع محیط رابرای زندگ   
مالمحمدحسن وتسمل درپشاورغیرقابل  

 سکونت ساخت. 
این مطبوعات  مشتهر طاتب طلب، که قبل ازکودتای کمونیستان، در ییکی   
ازشهرستانهای شمال کشور وتسوال بود ونسبت اخاذی ورشوه ستان  واعیمیال  
فاشیست ، حکومت وقت اورا موقوف ساخت، اکنون از پشاور به جالل  بیاد  
پناه برد، اما کاپ  های هفته نامۀ امید اورادنبال نموده وروی درب مساجد ومغازه  
های جالل  باد نیزافعال سخیف و دورازکرامت انسان  او را به مرد  بازگفتنید.  
الجر  وتسمل الط  به کابل گریخت و مدتها جرئت بیرون شدن از خیانیه را  

 نداشت. 
با پسر بنۀ    -حاال که درین چندسال اخیردوباره سروکلۀ این بنه بازتواط کار 

به عمر نواسه اش،در برنامه های تلویزیون  کابل رخنمای  میکند، الز  دانستیه  
هفته نامۀ امید به یادهموطنان  ورده شود، تیااز    9111شدتاگزارش منتشر  سال 

تلویزیونهای کابل بخواهندجلوگفتارهای ستیزه  میز ن سیه روی و شیییطیان  
 خوی را بگیرند. ادار  امید  

درماههای قبل خبرهای مجمل  ازمحکو  شدن محمدحسن وتسمل، نیاشیر  
به اتها  عمل تواط در دوسه شمار  امیدبه نشررسید، که بنابرعد    «مجاهدوتس »

 دسترس  به اسنادمثبته، ازذکرنا  وی خودداری شده بود. 
اینک متن کامل و رسم  صورت جلسۀ محکمۀ شهر اسلو، پایتخت کشیور  
ناروی، به زبانهای نارویژی ودری به ادار  امید مواصلت کرده، که به تصدییق  
شعبۀ قونسل  سفارت ناروی درواشنگتن دی س  رسیده و هردو متن میوجیود  
است . درصورت جلسۀ رسم ، تشریحات صورت دعوی مدع  اتعیمیو ، و  
نیزوکیل مدافع محمدحسن وتسمل، برطبق اصول محاکم بسیارصریح وواضیح  
درج شده، وت  بجای بعض  کلمات قبیح دراینجا... گذاشته شده است. اینیک  

 متن صورت جلسۀ مذکور ذیال به اطالع هموطنان رسانیده م  شود : 
 محکمۀ شهر اسلو 

 در اسلو   0222نومبر   2جلسۀ محاکمه به تاریخ  
 Thorlcif Waalorرئیس محکمه: قاض  شهر  

 Pal Anders Nordyiو    GunnnMartha Londalenمعاونین قضا :  
 M 77460-99/ 00نمبرتحقیق: 

 Marit E. Evjemoمدع  اتعمو : وکیل دوتت)سارنوال( 
 0229علیه: محمدحسن وتسمل متوتد اول م   

 Hararld Stabellوکیل مدافع :  
پس ازجریان تحقیق ومحاکمه درعقب درهای بسته، درها باز و جرییان بیه  

 قرارذیل ابالغ شد : 
درافغانستان، بیه صیفیت    0229: محمدحسن وتسمل متوتد توضیح محکمه  

به ناروی  مده وفعال تابعیت نارویژی دارد. اومتأهل اسیت    0299مهاجردرسال 
ومیگویدکه دوازده طفل داردکه ازجمله سه نفرشان خردسن هستند. اوماهانیه  

کرون معاش بیکاری میگیرد وهیچ سرمایه ندارد، وقبال محیاکیمیه    3011مبلغ 
یاجریمه نشده است. او به اساس درخواست مدع  اتعمو  دوتت در اسلیو بیه  

به محکمۀ شهر اسلو راجع گردید، که به اساس توضیح    0222اپریل    99تاریخ  
 ذیل مورد محاکمه قرار گیرد. 

به یک   «تواطت »قانون جزا، بخاطرتجاوزجنس    029به اساس بنداول ماد   
 پسربنۀ که سنش از شانزده پایین است .  

به ساعت    0229جون  3جریان موضوع : )محمدحسن وتسمل( روزپنجشنبه  
اسلو یک بنۀ به نیا    Schousplass 3دوی روز دریک تهکاوی واقع در  

Truis Karling  را وادارساخت که  تۀ تناسلی  اورا    0292جون  2متوتد
ماتش دهد، و سپس  تۀ تناسل  تحریک شد  خود راازراه عقب به تنگنای... وی  

 فرو برده وباحرکات هیجان  میز عمل تواطت راانجا  داده است.  
صیورت    0222اصل جریان تحقیقات موضوع به تاریخ اول ودو  نومیبیر 

گرفت. متهم باوکیل مدافع خویش وبه کمک یکنفر ترجمان به تحیقیییقیات  
جواب داد، وبه بیگناه  خودتاکید ورزید. نه نفرشیهیادت دادنید وعیالوتیاً  
دونفرمسلک  این رشته توضیحات ارائه نمودند. دونفر مسلک  عبارت بودند از  

 Stin Egilازطب عدت ، و داکترپلیییس   Bente Mevagانجنیرملک   
Ikdal   از دفترمرکزی پلیس اسلو. درتحقیق همه اسناد موردتیائییید قیانیون

 محکمه مورداستفاده قرارگرفت . 
روزدور  توقیف تیقیاضیا    99مدع  اتعمو  تقاضای ده ماه حبس را با کسر 

کرده وخواستارشد که)محمدحسن وتسمل( متهم بایدبه پرداخت مبیلیغ سی   
هزارکرون به عارض باضمیمۀ مصارف جریان محاکمه محکو  گیردد، وتی   

 وکیل مدافع متهم حکم برائت اورا تقاضانمود. 
جیون    3دالیل جر  : )تروتس کارن ( شاگردصنف هشتیم بیه تیارییخ 

اسیت وییکیسیال    0292جون   2درمکتب )هرسلب( بود. عارض متوتد 0229
ازهمصنفانش بزرگترم  باشد، واز اثرمریض  )تروتییس سینیدرو ( قسیمیاً  
مشکالت  موزش  دارد. مکتب مربوطه هینگونه مشکل اخالق  و دسپلین  در  
اوسراغ ندارد. این پسر ازطرف مادر ومدیرمکتب پسر مهربیان وخیوشیبیاور  

 تعریف میگردد.  
عارض چندساعت ازمکتب رخصت داشته که    0229جون  3دراین روزیعن  

به کتابخانۀ )دینمنسک( که درنزدیک  مکتب قرارداردبرود. عارض درمحکمه  
م  گویددریک دکان)کیوسک( چاکلیت میخرید ودر نجا بیه ایین میرد 
)محمدحسن وتسمل( سرخورد که میخواست ساعتش رابخرد. هردو بعدازیک  
توقف کوتاه از دکان خارج ودرمسیرپارک)سوفنبرگ( براه افتادند. عیارض  
میگویدکه  ن مرد در راه به او گفت اگر عالقمند باشد برایش )دنباته در صفحۀ  

 ششم( 
 
 

 ناروی حیات اهلل                                                        
 شو     ونیول     تیری     جنسی     په     دطالبانو مبلغ     اروپا کی 

سالمونو او نیکو هیلو، خو      ته     درونو خپروونکو، وروسته     مجل   »  زن     پیا  »د  
    هیکیلیه     پیه     افغان     نامتو اخبار چلونک      دیوه     ک      ناروی     په     م      وراندی     ورح  

.    دراستو      د خپروتو تپاره     ئ      تاسوته     دادی     کر چ      ترالسه     گزارش     شرموونک  
    چاپ     ئ      ک   «  زن     پیا  »    په     چ      غواری     نه     امله     د ثه معاذیرو ته     تاس      چیری     که 
    بل     په     ترحوئ      خبر راک      الری     ته     د ایمیل     ماته     ژر تر ژره     چ      ده     ، نو هیله   کری 
   .   مننه     . دیره   ورسو      د هیوادواتو غوژو ته     جای کش      کو  
    توگه     په بشپله     ی   »  مجاهدوتس »اخبار      خند، چ   «  وتسمل     محمد حسن »مال  

    ئی      ، پلوی   دریزونو رنا اچوی     په     ، دهغوی   شوی     بدل     ارگان     دطاتبانوپه     اروپاک  
    جیای بیلیل     کسانو د اندونو اومرکو خپروتو ترتوتو مهم     پلوه     او دطاتب     کوی 

تیور      پیه     تیری     د جنس      باندی     هلک     نارویژی     یوه     په     وراندی     کیژی، ثه موده 
 شو.     بندی 

    په     د جون     کال   0229 د      تری     اوالدونه   09 او      دی     کلن   93     چ      صاحب     وتسمل 
،    دی     کوونک    زده     اوتگ      د اتم     چ      ته  Truls Karling    کلن   09 ،    نیت      چلورم  

خینو      په     د بدن     چ      ورکری     اجازه     ته     ده     ک      بدل     د ه پیسو په     چ      وراندیزکوی 
،    بیییایی      ( ته   )زیرزمین      تهکاوی     یوی     بیا هلک     . وروسته   ووه      الس     برخوئ  
    نوموری     چ      .کله   کوی     ( پری   )تواطت     تیری     او جنس      تل      حان پس      په     دروازه 
خیبیر      شوونک      ، خپل   را خالصیژی     خخه     کار روائ      د طاتب      صاحب     د وتسمل 

 .   رسیژی     ته     دپوتیسو اداری     او بیا خبره     وای      مدیرته     دشونزی     هم     ، هغه   وی 
شار      د اسلو په     نیت      دریم      د نوامبر په     کال   0222 د      غونه     د محاکم      د وتسمل 

د   Marit E. Evjemoاو      د نیومیوتی   Harald Stabell    چ      شوه     جوره     ک  
 .   کوته     تر سره     دنده     توگه     په     وکیل     سرکاری 
    وکتلیه     نمبر دوسیه  "Thorleif Waaler " 22- 22391  M/15    قاض      چ      کله 

    په     ئ      ، وتسمل   واوریدت      ئ      کسانو اونهو نفرو شاهدانو خبری     او د دوو مسلک  
    ورکوتو محیکیو      جریم      کراونو په     نارویژی   29111 او د      زندان     میاشت      تس 

    په     دتگشت     د محکم      به     ک"اونه   9111 او      ته     هلک     همهغه     ک"اونه   21111     کر چ  
 .   کیدی     ورکول     ته     حکومت     د ناروی     توگه 
    ، ادعائ    وتشتیده     ته     پیشور خخه ناروی     ته     ک      کال 0299   په     چ      وتسمل     حسن 
    بیه     خبری     هغه     چه     بریل      داس      خو اوس     دی     تلل      ویری     ته     د تروریز      چ      ترته 
    ، چی    گیلیبیدیین     ، تژترتیژه   هر چازوروالی     بل     . خکه که   وی     نه     سم      هم     ئ  

    او د ییوسیف     ویل      ورته     نه     خوراو او ه ئ      ، نه   کیده     د مال تیر گنل     دتروریسم 
 .   ساته     خوندی     ئ      کرینکار تر تن      او صوف      سرخه 

د      چ      خبری     صاحب     د مالوتسمل     ک      گن      پس    پرته   903     په     د مجاهد وتس 
    کی      مرک      یوی     په     سره     متق      وزیر، مالامیرخان     د پوهن      اصطالح     طاتبانو په 
    د امیارت     اره     په     د معارف     کیدل     تاکل     توگه     وزیر په     ... د پوهن    تاس  »:    وای  
    جیدی     تیه     معیارف     به     وروسته     دی     ته     گن      تعبیر کیژی، چ      پر بدتون     پاتیس  
     خند پیه     وتسمل     چ      او سرگندیژی     موم      مفهو      خپل     اوس  «...   وش      پاملرنه 
    هیمیدی     په     چ      !! او کله   تری     مینه     خومره     کوونکو سره   زده     دپوهن      هم     خپله 
خپلوهیوادواتوته      الری     داخبارته     دمجاهدوتس     زه »     خند وای      متق      ک      مرک  
    صاحب     وتسمل     ته     او اداری     د طاتبانو وزیر گوت      چ      سرگندوی  «  ورکو      داد 

 .   تور قدر تری     خومره 
    رسوای      ستوری     ح النده     د خپل     اروپا ک      په     طاتبان     چ      نده     شکاره     خو اوس 

د      دده     پلیوه     د عمر ته     چ      سره     کوونک    زده  «کافر »    یو داس      ته     هم     ، هغه   ته 
    چ      وتری     غیرت     دومره     به     . یا طاتبان   کوی     پرتوگ     تول     ، خه   پر تل  دی     تمس  
    چیپیه     بیه     او که     وگل      رسوای   «  تحریک »    د خپل     کیدل     پورته     تمن      د خپل  
خیر، د خپلو سیتیرگیو      دنورو توطیانو په     به     محکمه     ؟ یا طاتب    ش      پات      خوته 
 ؟   خنگه     او که     نروتو محکوموی     په     د دیوال     هم     ، وتسمل   کش  

    دومیره     شی      دریزونو خخه جال و تیدل     سیاس      ته     دده     که     رسوای      د وتسمل 
،    تری     اره     پوری     وتسمل     پخپله     چ      ده     پیشه     اخالق      ، خکه دا یوه   نده     خبره     مهمه 
    ال تیر اوسیه     حکمتیار صاحب     بلکه     اخته     ندی     یواخ  وتسمل     مرض     دی     او په 
او د      کیوی     او روزنیه     کسیانیو پیاتینیه     شان     او کرنیکار په     د سرخه     پوری 

    کیس      ورته     دیری     هم     هکله     په     د دوری     د هلکتوب     ربان      اتدین     پروفیسوربرهان 
    کیدل     او پیریان      کول     میل      د شپ      کیژی. د طاتبانو د جمع      اوریدل     او خبری 

    دی     نیه     هم     ته     در شل     الد پیل     ئ      وتسمل     چ      تری     رسوا داستانونه     خو بیا دومره 
 نور.     ، او داس    رسیدت  

 شو :     ونیول     تیری     جنس      په     د طاتبانو مبلغ     اروپا ک  
    خیونیلی      د معارف     شان     : د طاتبانو په   چ      ده     کش      دی     په     مرداری     اصل      دده 
    دودی     د میعیارف     ئ      کیدل     حای پر خای     چ      ورکوی     اهمیت     دومره     ته     غلیم 

    او د تویدیزی     تلل      اروپا ته     چ      سر ددی     ؛ په   خبر تعبیر وی     یو مثبت     کوتو تپاره 
عقدو کو او جاهلو عناصرو      ته     شان     دطاتبانو په     بیاهم     تیدت      ئ      گان       زادی     نل  
؛    کیوی     ورسره     او مرک      سات      ورسره     ، اریک    ملکه موم      په     وچوت      خپل     ته 

    ، پیردی   شیوی     تیوی     توک     په     د خیرات     مالیان     پوهیژی      چ      دی     په     سربیره 
را      گیر تیه     د هیواد د دشمنانو د نقشو د تطبیقوتو تپاره     هم     او اوس     دی     اجیران 
 .   کوی     ئ      او ستاینه     پتوی     پری     سترگ      بیا هم     دی     شوی     ک      وراندی 

ییا      خپله     یواخ  دده     نه     مخه     ته     د درید     دده     تجاوز خبره     جنس      ددغه     د وتسمل 
کیییژی      گنل     هم     دتوتوهغوکسانو بدنام      چ      ده     رسوای  «  تحریک »دطاتبانود 
    کوی     ورته     تیکن      او بیا هم     پیژن      صفت     په     کس     پلوه     دطاتب     وتسمل     چ      کو  
 .   اوچتوی     الری     ته     دخپرون       وازدوتسمل     اوخپل 
    او جهادی     کراتو د طاتب      په     تیر وگنو ک      په  «  زن     پیا  »، مونژد    وروره     گرانه 

کیدتو خخه      واکمن     ته     او د دوی     اخیست      حخه پرده     ماهیت     بنستپاتو د کرغیژن 
    ورک      خبرداری     خلکو تیریدی     د مونژ په     نن     چ      هکله     چه په     مو د هغه     وراندی 
    نه     د شمنان     دا د توتو او  زادی     چ      درگندیدی     تیریدو اله     په     ورخ      ؤ. د هری 

    دول     تول     په     ، بلکه   کوالی     نش      ساتنه     او خلکو د ناموس     خاوری     یواح  د خپل  
د      تیوتی      پی"      دوه     او الندین      رسوای      .د وتسمل   کوی     تر پشو الندی     پلمو ی  
    د مونژ د خلکو ژوند تیه     ئ      اتو کاتو راهیس      ته     کیژی چ      گنل     زنزیرک"ی   یوه 
 .   دی     کری     مخ     سره     تباه  

طاتبانو      ورخپانو د دوو تنو تور رتبه     پاکستان      نیه     شلمه     د سپتامبر په     کال     د روان 
.    وکیری     تیییری     دوو هکانو جنسی      په     ی      غوشتل     خبر ورکر، چ      هکله     په 

    ک      ناموس    او ب      ، جنایت   خیانت     هیل تول     یواخ  به     نه     طاتبان     چ      ده     حرگنده 
    حینو برخو او په     په     ، بلکه   ندی     شوی     پات      ورورو حخه وروسته     د خپلو جهادی 

 .   دی     هم     ال مخک      نه     د هغوی     ک      او بد تمن      بدکرداری     بیا په     تیره 
،    وی     نه     دیر خپه     ک      کلن    93     په     هم     باید د خپلوکلو خخه هغه     صاحب     وتسمل 
    ییوی     ته     . که   پری      یوات  ندی     هغه     ک      برخه     دی     په     ورونو ی      طاتب      تکه چ  

    هلک     یو خوان     په     قومندان     طاتب      ک      حما      یوه     په     د کابل     مخک      خوا خو وری 
    داس      وتسمل     ته     او پیوستون  «  اسال  »    ته     وفاداری     خپله     کوتو باندی     تیری     باندی 

    جرمن      چ      هم     قومندان     د طاتبانو تور رتبه     اتدین   ، مال سراج   وسوده     کسانو سره 
 «  ملک   وسیم »    کلن     تسن     په     چ      ؤ، وغوشتل      باد ک    اسال      خاطر په     په     د ت      ته 

پلیسو      او خبره     راخبریدی     خلک     چیغو او غاتمغال     په     خو د نوموری     وکل      تیری 
    بند کی      د پلیسو په     تپاره     تور د ته وخت     اخالق      په     اتدین   او مالسراج     رسیدی     ته 

 . )دنباته درصفحۀ ششم(   پریوری  
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دوسروده از اوست. هردوسروده به روان  وعاری ازتکلفهای معمول ترجیمیه  
درافغانستان، برگردان شده اند، کلمات به دقت انتخاب شده اند و ریتم شعیردر  
برگردان رعایت شده است. بح  بدی دربار  زندگ  وسلوک رفتاری وپنداری  
ابواتحسن خرقانیست، نسبت  ازعرفان و جامعه یاتصوف وسیاست. اینکه چگونه  
میتواند عرفان درروزگار جدید،  موزه های  جدی برای هردو گروه اهل معنا  
واهل دعوا داشته باشد. مبح  بعدی دربار  نسبیت فرهنگ  و فمینیسم اسالمی   
است. بح  با یک مقدمۀ ب  حاشیه روی شروع میشود، بعدازیک فصل بندی  
خوب ونثری دتنشین به شرح هرکدا ، تاریخنه وانواع فمینیسم اسالم  پرداخته  
است، ودرعین حال ضرورت بح  رادرالبالی  ن توضیح داده ونتیجه گییری  

 بسیار گزیده دارد... 
وباالخره تُبلُباب بح  ها، شرح حال  خرمجموعه است، خاطر  با نثری فو   
اتعاده وبااستفاد  بجا ازاصطالحات فرهن  عامیانه درنثر، گزارش  ظیرییفیانیه  
ازوضعیت ذهن  وذوق  فضالی افغانستان درغربت غرب. نویسنده با زیرکی   
توصیف کرده که چگونه جانیان اصل  درجان ما نشسته اند کیه جیهیان میا  
مکافاتش راپس میدهد. ازتهیه مایگ  وتذبذب مدعیان فضیلت پرده برداشتیه،  
حکایت همان سخنران   تشین فلم نوستاتژیا، که مجبورمیشود خیودرا  تیش  
بزند...  د  پس ازشنیدن حرف دل خیل  ازاین فضال چنین حیاتی  پیییدامی   
کندونویسنده به خوب  توانسته این حس درماندگ  رانشان دهد. اینکه اینهمه بال  
از سمان برسرما نباریده، نتیجۀ طبیع  تأمالت روشنفکرانۀ مرد  است، فالشبک  
های  که دربین نوشته به روایتهای قدیمتر زده نیز هم شخصیتهای میوردبیحی   

 رابهتر م  شناساند وهم خودفضا رابرای خواننده عینیت م  بخشد... 
خالصه اینکه، مجموعۀ نوشته های جناب جواد، کتاب  خواندنی  اسیت از  
دغدغه های یک روشنفکرراستین. پرداختن به همین مسایل اندکه سطح عیوا   
وخواص راروشن میکند، تشخیص رازها ورویاها ومصایب یک ملت ونوشتن  
دربار   نها، ازطرف  چنانکه گفته شد، سرفصلهای جدی برای هیرجیویینید   
معرفت  درافغانستان ارائه میکندکه سرمشق پژوهشهای بعدی شان باشد. هرکدا   
ازاین موضوعات را میتوان چندین وچند رساته کرد وامیدوار  این امرخییلی   
زود اتفا  بیفتد. بهمان قصۀ فلم نوستاتژی برمیگردیم وفرزانۀ که چراغ  رادر  
سرداب  بدست داردوباید  نرا روشن نگهدارد وباهراس ووسواس به  نسیوی  
ببرد، چرا که سرنوشت جمع  وحاف ۀ جمع  بسته وچشم دوخته به دستیهیای  

 اوست. واتبته به قول رودک : 
 اندر بالی سخت به دست  ید    فضل وبزرگواری و هشیاری 

اگربالهای سخت  که روزگاربرسرما ورده، ماراچنین پرورده، مییبیایسیتی   
چراغ  راکه ساتها وقرنها، فرزانگان بسیاری به سخت  روشن نگاه داشیتیه انید،  
امروزنیز درروشن نگاهداشتنش سع  شود. سیدطیب جواد، سیهیم خیوییش  

 «رادراین سرداب سخت، بخوب  انجا  داده وهمننان انجا  میدهد.  
حال بعداز ذکرفشرد  مقدمۀ  قای سیدرضا محمدی، چندمطلب دتنسپ  هم  

راجع    32ازصفحات دیگرکتاب خواندن  جواد رابه شما ارائه میدهم. درصفحۀ  
 به پنج صفت جوانمردی درافغانستان چنین معلومات میدهد: 
 نخستین راست   پیشه کن    چو نیکان از بد اندیشه کن 
 ز بندنفس بد  زاد بودن    همیشه پاک بایدچشم و دامن 

 مکن بد باکس  کو باتوبدکرد   تونیک  کن اگرهست  جوانمرد 
 ترا  نگه به  ید مردی و زور   که خود راکمتربین  از مور 

 درون را پاک دار ازکین مرد     که کین داری نشد یین مرد  
 تواضع کن، تواضع برخالیق   تکبر جزخدا رانیست الیق 
 فتوت چیست، دادخلق دادن   به پای دستگیری ایستادن 

تُب وتباب این است که کاکگ ، سخاوت، صفا ووفاست وجان  ن سینۀ ب   
کینه است. دتیل  نکه صفات جوانمردی راهفتاد ودوگفتیه انید، قیدسیییت  
وحرمت هفتادودودرفرهن  ودین ماست. از ن هفتادودوصفت، من چندنمونۀ  
بارز نرا نا  م  بر : راست ، پاک ،  زادی، صبر، فقر، شکستگ ، تقوا، اخالص،  
شکر، توکل، رضا، جود، سخا، تطف، حرمت، تهذیب، استقامت، حیا، صد ،  
صفا، وفا، ایثار، فراست، همت، محبت، غیرت، شو ، انس، سروری، تمکیین،  

 تمنا، سماع و... 
کتاب جناب جواد، ترجمه اش راازیک سیرود شیاعیر  90واینهم درصفحۀ  

اسپانوی )فدریکو گارسیا تورکا( زیرعنوان)کنسرت گسسته( به شما مطاتعییین  
 گرام  امیدتقدیم م  دار  : 

 مک  مخمور منجمد نیمۀ ماه، شکسته است یکپارچگ  شب تار را 
 زهکش ها، کفن تجن درتن خموشانه پرخاش م  کنند 

 وبقه ها، مرثیه سرایان سیاه  از صدا افتاده اند 
 درکاروانسرای کهنۀ قریه، ساز اندوهگین از نوا افتاده است 

 و پرتو ن ستار  بسیاردیرینه، افسرده است 
 باد سرانجا   سوده است، درسردابه های سیاه کوهستان 
 ویک سپیدار، فیساغورث یک دشت دست نخورده 

 دست ساتخورده اش را برافراشته است، تابه صورت مهتاب بزند. 
درهمین جا یاد  ازچندمصراع چن  شکستۀ یک شاعرفارس  زبان  مد کیه  

 بنده سابقاً درهمین جرید  وزین امید تذکرداده ا  : 
 ای چن  شکسته نغمه کن ساز   باروح شکسته شو هم  واز 
 دل رفت وبخون نشسته برگشت    ایکاش نرفته بود از  غاز 

 چون تارتوقلب من گسستست    زین قلب گسسته نغمه ای ساز 
اینک درپایان معرف  مختصریک کتاب ارزشمند وخواندنی ، بیه  رزوی  
صحت وسعادت دوست وخویشاوندعزیز وگرام  ا ، سیدطیب جواد، و ارائه  
نوشتۀ پژوهش  وتاریخ  اش دربار  احوال و ثارشیخ ابواتحسن خرقان  خاتمه  

 م  دهم : 
 «نانش دهید و ایمانش مپرسید   »

هزارسال پیش درعهد و قلمروسلطان غزنه، محمودغزنوی، شیخ ابواتیحیسین  
هر که درایین سیرا   »خرقان  از سرصفا وایمان به درخانقاهش نوشته بودکه  

در ید، نانش دهید وازایمانش مپرسید، چه  نکس که به درگاه حق تعات  به جان  
هزار سال بعد که برای هرافغان فقیط ییاد   «ارزد، برخوان خرقان  به نان ارزد. 

پرحسرت  ن دوران و ن مردان مانده است، وبجای  ن روشن نگری وگشاده  
دست ، کشورهای اسالم  نمونۀ کوته اندیش  وافراط جوی  شده است، وموج  
قوی ازخشونت وتعصب چون طوفان ملخ که برمزرعۀ سبزی بیفتد، از)اتف(تا  
)یا(ی کشورهای اسالم  از)افغانستان تا یمن( رافراگرفته است. در سیا وافریقا  
به بهانه و در تفافۀ دین، بر بینواترین بندگان خدا دهشت وخشونت تیحیمیییل  

 میشود. 
از اینرو، گمان کرد  که شایدبیهوده نباشد تاتالش کنم، بسیارعاجزانه بیرای  
روبیدن غبارفراموش  ازچهر  نوران  یک پیرطریقت ورهنورد راه راسیتییین  
حقیقت، شیخ ابواتحسن خرقان ، به امیداینکه تاکیدی باشد به این نکته که ایین  
دین و یین ما رسم دوست ، یکرنگ ، یکدت ،  زادگ ، وارستگ  وپیوستگی   

 افراط جوی  ودهشت افگن .  «مکتب »است نه 
 (    299هجری ) 209ابواتحسن عل  بن جعفرخرقان ، درسال  –یک : زادگاه  

 ( 9درقریۀ خرقان )به وزن سمنگان( ازتوابع بسطا  که یک  از)دنباته در ص 
 
 
 
 
 
 

 هفته نامۀ امید   9201شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب : نانش دهید و ایمانش مپرسید 
 نویسنده : سیّد طیّب جوّاد 

 عاتم ز ناتۀ عشا  مباداخات   که خوش  هن  وفرحبخش هوای  دارد     حاف  
همین بیت دتنوازحاف  شیراز رابخاطری درصدرصفحه نوشتم که نویسنید   
عزیز وپرکار، سیدطیب جواد خودعاشق ادب وبیان مؤدب و گذشیتیه هیای  
تاریخ  وعنعنوی وطن است، وبادل ماالمال محبت از جوانمردی و رنیدی، از  
کاکه های کابل، از رندی وقلندری، ازپهلوانان و شیرمردان وطین، از شیییخ  
ابواتحسن خٌرٌقان  وازشهروندان نسبتاً فراموش شده، خاصتاً یهیودییان کیهین  
زیستان افغانستان وباالخیر ازنسبیت فرهنگ  وفمنییسیم اسیالمی  درکیتیاب  
پرمحتوایش سخن میگویدوناته های پرعشق وفرهن  دوست  و)نوستاتیوژی(  

نانش   »وطن عزیز رادرتحریر دتپذیرش به صدام   ورد... کتاب  رازیرعنوان  
)که ازقصه هیای   «دهید وایمانش مپرسید 

شیخ خرقانیست( درنودوهشیت صیفیحیه  
بااهتما  حشیمیت اهلل سیروری تیوسیط  

 انتشارات امیری بناپ  
 رسانده است. 

نویسند  دانشمند طیب جواد کوشیییده  
است تابه فحوای چندمصرع راز  فانی   

 که گفته است : 
 ساقۀ ما ریشۀ ما برگ ما       
 ذره ذره هست  ما مرگ ما 

 جمله را مدیون  ن  ب وگلیم    
 وای اگر پیوند ها را بگسلیم 

پیوندهای دیرین پراندیشه وپرعیاطیفیه  
 راناگسستن  وماندگارسازد... 

نخستین  شنای  ا  باسیدطیب جواد ازطریق رفاقت وهمفکیری ا  بیاپیدر  
اندیشمند وعاتم ونویسنده اش جناب محتر  پروفیسر میرحسین شاه میسرشید،  
که مدت  درشورایعات  دانشگاه کابل پهلوی هم م  نشستیم، دردهای مشتیرک  
داشتیم و ازسایۀ تاریک واختنا  اسفناک  که فضای علم  واکادمیییک رادر  

 برمیگرفت، رنج م  بردیم ... 
بهرحال، این  شنای  زمانیکه سیدطیب جواد باهمشیره زاد  عزیز  شمیم جان  
ازدواج نمود، به خویشاوندی رسید. به یاد  هست زمیانیییکیه جیوادبیحییی   
سفیرافغانستان درواشنگتن مقررگردید، اقدامات ابتکاری را رویدست گرفیت  
وازجمله تعدادی ازافغانهای مقیم واشنگتن وورجینیارا جهت مشوره در راستای  
بهبودوضع اجتماع  واقتصادی افغانستان در یک جلسۀ میزمدوردعوت نمودکه  
بنده جز  ن مجمع بود ، و ن ریات خودراباساس تجارب  که داشتم ارائه داد .  
مدت  هم باجواد عزیز به دعوت کوشان عزیز جز  اعضای هیئت تحریرهفتیه  

 نامۀ وزین امید بودیم .  
به هرروی، مقدمۀ کتاب پرمحتوای سیدطیب جواد رانویسند  چیره دسیت  
 قای سیدرضا محمدی، رئیس اتحادیۀ نویسندگان افغانستان نوشته، که فشیرد   
  نرا جهت  شنای  بیشتر خوانندگان عزیزبه مطاتب مربوطۀ  ن تقدیم م  دار  :  

 چراغ  زیر دامان  ادب  از دیده م  سوز   
 بساط دل همین، ازسوختن گرمست دکانش    )بیدل( 

 ندره تارکوفسک  فلمسازمشهور روسیه فلم  داردبنا  )نوستاتژیا(، این فلیم  
دربار  عسرتها وحرمانهای انسان فرزان درغربت سنگین روزگار جدید اسیت.  
روایت دیگرازعصرجدید چاپلین که در ن انسانهاکم کم جان شیییدا وذهین  
کنشگرخویش رابه سلطۀ روبه فزون  ماشین مییبیخیشینید، درنیوسیتیاتیوژی  
تارکوفسک  ، اما، باید فرزانۀ چراغ  راازین سوی سردابۀ به  نسوی  ن، بی   
 نکه خاموش شود ببرد. این حمل چراغ دریک ریتم کُند، بارها وبارها اتیفیا   

 م  افتدو همین حکایت نوستاتژیست. 
حکایت سید طیب جواد وفرزانه های همانینید او شیرح حیال هیمییین  
نوستاتژیست. کسانیکه وطن  بای  راترک کرده اند وتیرک نیکیرده انید،  
فرزانگان  که علیرغم ساتهازندگ  درغربت غرب، هنوزکلمات زبان مادری رابه  
نیکوی  م  شناسندو دراستفاده از نهاعشق  وسواس گونه دارند، خواندن نوشته  
های شان چون اتواح  روحان  دتنشین است، چراکه درسرداب عسرت، چراغ  
دانای  راباعشق ووسواس به دست گرفته اند، سرما وتلخ  سرداب رابه جیان  

 میخرندتاپاسدارفضیلت باشند. 
نخستین بار سیدطیب جواد را ازطریق ترجمه هایش ازشعرغرب شنیاخیتیم،  
ترجمه ها، ب  هیچ اغراق  فو  اتعاده بودند. بعدهاچندنوشتیه وگیفیتیگیو از  
اوراخواند ، دتبستگ  ا  به اوبیشتر شد...وقت  من به کابل  مد  اوسفییرشیده  
بود، سفیری مؤفق وباتشخص که ادبیات وفرهن  سرزمین میادری رامیثیل  
سیاست روز میدانست. به چندین زبان زنده تکلم میکرد، ازهرکدا  ترجمه های   
داشت ودرعین حال همراه باهمسر گرامیش،دل نگران کودکان افیغیانسیتیان  
وتنهای  های مرد  بامیان بود. بعدها فرصت همنشین  بااو رایافتم، فرزانه تراز ن  
بودکه تصورمیکرد . ادبیات مدرن راخوب میشناخت وافیغیانسیتیان رامیثیل  
شعرعاشقانه دوست میداشت، محتشم وفاضل وادیب بود، به قول بیهق  واتبیتیه  

 هست وسال های سال بخیر بماناد .   
خیل  خوشحاتم که باالخره مجموعۀ ازنوشته های او درکابیل چیاپ می   
شودکه هم میتواند او دتمشغوت  هایش رابه همگان بشناساند وهم سر فصلهای  ا   
روایتهای مکتوب به اهل فضل عرضه میکندکه دربار  هر کدا  میییتیوان بیه  
تفصیل پژوهش کرد. بطورمثال مقاتۀ اول که دربار  تاریخ یهودیان افغانسیتیان  
است، سرفصلهای  ازمبح  یهودپژوهش  و همینطور جامعه شناخت  افغانستان  
را ارائه میکند، اینکه چطورذهنیت یهودتباری درافغانستان شکل گرفته و نیرا  
باتصور نژادگرای  دیگری مقایسه میکند که بعدها درافغانستان رواج ییافیت  
وروایت رسم  شد، یا نوشتۀ بعدی که دربار  رسم دیرینۀ جوانمردی وسلوک  
رندی درتاریخ اجتماع  افغانستان است. چنانکه میدانیم فتوت نامه هیابیخیشی   
جدی از تاریخ فرهنگ  مشر  زمین است، اینکه چگونه هرصنف   داب نامۀ از  
فتوت داشته که تزو   غاز به کاردر ن صنف بوده است، ودرمنطقۀ  ما بازماند   
عمل   ن میراث تا دیرباز بانا  های کاکه و داش و توط  در جامعه باق  مانیده  
بوده است.  قای جواد بخوب  این بح  رابخش بندی کرده است، هفت مبح   
که زاویه های مختلف بح  رابررس  میکند وبعد به دوبح  جداگانه اماهمانند  
میپردازد: بح  رندی درفصل سو  که دربار  قلندران و ملنگان وبهلوالن قیلیم  

 م  زند.  
شایدشایسته تربودکه این دوبح  رامقاتۀ جداگانه میکرد، چراکیه بیحی   
فتوت به تنهای  بسیارمهم ودرعین حال دراین ایا  نادیده گرفته شیده اسیت.  
دوبح  بعدی هم خیل  خوب اند. قصۀ تطورتاریخ  رندی و بعدنقش اجتماع   
قلندران وملنگان وبهاتیل وچه بسا بشودبه  نهاعقالی مجانییین رانیییز افیزود.  
جنونمندان  که ازفراوان  خرد ودربسیار وقت ها از رندی خودرا مجنون می   
 نمایاندند تاهمسخن خویش راگفته باشندهم از  فات ارباب سلطه درامان باشند.  
بح  سو  معرف  فدریکو گارسیا تورکا، شاعر جاودانه زبان اسیپیانیییایی   

 وترجمۀ  
 
 
 

 سویدن اتحاج عبداتخاتق بقای  پامیرزاد                                     
 یادی ازکاکه های مشهورکابل زمین 
 و رونق باغ لطیف درشهدای صالحین 

کاکه های شهرمانند کاکه تیغون، کاکه سلور، کاکه سمیع ودییگیر هیم  
مسلکان شان بادستارهای مشهدی وپشاوری، شاتهای راهیراه وخیوشیرنی   
مشرق ، پیزارهای اوگ  پَت یا کفشهای زری یاموزه های گل میخدار، با باتکه  
های شان ازباال به پایین م  خرامیدند وپراک میگفتند، وتغاز میخواندند ) تغاز  
همان کلمۀ نغزاست(. طنبور، دمبوره، غینک، چن  دهن ، زیربغل ، داییره  
)دف( توته)ن ( ورباب از الت موسیق  رایج روزبود، طبله وهارمونیه نومود  

 شده بود.  
چلم چ  هابا قلیان خودکه اغلب از ن  هاوسرخانه های  نهابا سیم نیازک  
وموره های رنگه تزیین م  بود، صدا میزدند تازه چلم، چلم چلم چیزی بیازار  
بتان گشت ... سپس قوغ  تش راکه اغلب از زعال ارچیه می  بیود، تیازه  
میکردندتا دود ن مشتری را بیشترتب کند. چلم کشها ن  چلم را  الی تیبیهیا  
گذاشته بایک نفس دود نرا فرومیبردند وقسمت  از ن را ازدهن و دماغ بیرون  
میکشیدند، غلغل وقلقل شیشه های چلم ن رهارا بیشترجلب میکردند، همینکیه  
یک  دودمیکشید، به دیگری میداد، همین طورنوبت به نوبت دورمیزد. گوییا  

 این بیت مناسب حال  نهاگفته شده: 
 ما ازتب قلیان کس  کا  گرفتیم   خر زتبش بوسه به پیغا  گرفتیم 

کسان  که اهل درد بودند تل  ازچرس یعن  حشیش رابه سرخانۀ چلم م   
گذاشتند، حلقه راگر  میکردند، پف مینمودندوبه قول خودشان کیف می   
گرفتند و سیر درملکوت میکردند. چرس  هاچه دردامنۀ جبۀ شهدای صاتحین  
یا محل دیگر حلقۀ خاص  ترتیب میدادند ودایره وار م  نشسیتینید. ییکی   
ازتفرجگاه های  نان باغ تطیف بود، همان باغ  که برایش عوا  این من یومیه  
راساخته بودند: شرشر  او، کش کدن گو، همان گوشۀ پیتو، بخدا باغ تطییف  
است به خدا باغ تطیف است ! پیش ازدودکردن، یک  ازحریف هاازجیاییش  
بلندشده میگفت: پره پره ! دوم  میگفت جان پره، سوم  صدامیکرد هرکس  
که بدم  بره، چهارم  جواب میداد سرنبره ! بازهم هیرکیدا  بیا وازخیود  
صدامیکردند: یا باباقوی مستان، دور قبرت گلستان، هم بهار هم زمستان ! بعض   
شان میگفتند: شاخ جوانیت نشکنه، اسپت بُدری نخوره، بختت جوان، تییغیت  

 بُرّان، پَرتُو فلن  ملنگه !  
درگوشه های دیگر جبه، شادی وانها)میمون  ها( دعانویس ها تعیوییذ و  
شویست میدادند وفاتبین ها فال میدیدند، ادعای گشایش میکردند و بخت بسته  
را بازمینمودند! سعدونحس راتعیین میکردند. بنه های شوخ  نهارا اذیت کرده  
میگفتند : فال توفال اس، خوردن تو نان ودال اس، بین  تو پَرواره، خدا تیره  

 برداره !  
درمحیط  این چنین ودرگوشۀ دیگر، مرد  دور خرس  که خوی و منش  
 دم  دارد جمع میشدند. صاحب خرس، این حیوان باهوشتر از سایرچارپایان  
رابه رقص م   ورد وبنه هابه شوخ  میپرداختند وم  گفتنید خیرسیه ده  
 رقص  وردیم ! هفت صدسال پیش موتینای بلخ بیت  به این مضمون دارد : 

 بگیر  خرس فکرت را، ره رقصش بیاموز  
 به هنگامه بتان  ر  ز رقصش محتشم باشم 

بالل(   –بعض  ازروستاییان به جمع مرد  پیوسته ودوغ تازه، جواری)ذرت  
عرضه کرده صدامیزدند: دوغ تازه، دوغ مسکه یی . کسی  کیه جیواری  
میفروخت این من ومه رام  خواند : جواری جان جواری، چیوبیکیت پُیر  
 مرواری، چقدر مزه داره،  غا ببر جواری. )این من ومه نزده بیت است.(  

گاه  هم صدای گندنه واال وکهنۀ زری کو، از کوی وبیرزن بیگیوش  
میرسیدکه م  خواندند: گندنه اوی، گل سرشوی، تارهای کج   مییخیریین  
اوی، گشنیزتازه، پاک وخوشبوی ! زن خانه: اوگندنه واال بیاکم  باال ! بعض   
هاهم پکوره، کرای ، شش کباب، دل وجگر، پالو توتک  )پالوی که باوزن  

 میفروختند، درتبن  ها ومجمع هاوکرای  ها به فروش م  رسید.  
چوری فروشها، روی چادرخود چوری رنگارن  راازبیقینیه هیاکشیییده  
وهموارم  کردند، دستهای شان پراز چوری میبود. صایب در همین باره گفته  

 است:  
 سیه چوری بدست  ن نگار نازنین دید   

 به شاخ صندت  پینیده ماری عنبرین دید  
همین چوری فروشها بودندکه درمینابازار هندوستان دل جهانگیز پادشاه هنید  

 راربوده بود که ب  اختیار میگفت:  
 مینا! که خون شددتم ازدوری او    من یار غمم ز دست مهجییوری او 
 در یینۀ چرخ نُه قوس قزح ست   عکس  ست نمایان شده ازچوری او 

یک  دیگرازتفریحات مرد  کابل واطراف  ن کاغذپران  است که غاتباً باالی  
با  هاوتپه های سرسبزصورت میگیرد، خصوصاً این سرگرم  درموسم بهار به  

 درجۀ اعل  م  درخشد.  
رَسَن، یک  ازسرگرم  های دیگرمرد  مابودکه چوبیهیای درازی رابیه  
صورت پایه درزمین گورمیکردند، طنابها و رسنها را به یکدیگرنصب میکردند  
ویکنفر دارباز باچوب دست روی رسن راه میرفت حت  گاه  باچشم بسته که  
امروز شکل پیشرفتۀ  نرا درسرکس هامیبینم. این چنییین کیس را)غیازی(  

 میگفتند. 
) وضاحت  ازجانب تلخیص کننده( : سروده کهنه زری کو وسرود  گندنه  
واال، هشتادسال قبل از امروز درمیان شهریان کابل رواج داشیت وتیوسیط  
هنرمندی بنا  )هالل( خوانده م  شد. هالل درحاتیکه خریطه هیای میمیلیو  
ازگندنۀ شسته وپاک دردست میداشت ودردست دیگرش نمونۀ از اسیبیاب  
کهنۀ منزل میبود، دربازارهاوکوچه های کابل راه م  پیمود وصدامیزد: کهنۀ  
زری کو های ! زنان  واز اورا م  شنیدند و نزدیک میطلبیدندش وازنیزدش  
گندنه میخریدند یااسباب کهنۀ خانه را به نو تبدیل م  نمودند. اینک مشاهده  
کردیم که یکسال قبل هنرمندمشهورکشور فرهاد دریا سرود  کهنۀ زری کو  
رادر دهمین جشنوار  بین اتملل  شبکۀ تلویزیون  ریانا درشهر زیبای دهیلی ،  
پایتخت هندوستان هزارفرهن ، باسبک و شیو  جدید ومنحصربه خیودش  
موفقانه اجرا نمودوبه  ن روح وروان تازه بیخیشییید ودرجیهیان پیر وازه  

 وماندگارساخت. 
درباال یادی ازباغ تطیف کابل کرد ، بجا م  نمایدتادرپایان این نیوشیتیار  

 سرگذشت  ن باغ را ازقلم عزیزاترحمن حیدری دراینجانقل کنم : 
اینک داستان باغ تطیف خدمت شماعزیزان طورمختصربیان مییگیردد تیا  
نوجوانان وجوانان ماکه درعاتم غربت ودوری ازوطن بسرمیبرند و گاهگاه   
 هن  باغ تطیف رابه  وازهنرمندخوب کشور، )مرحو ( استاد )عبداتجلیل(  
زالند میشنوند، بدانندکه تطیف ک  بودواین باغ در کجاموقعیت داشت : ایین  
باغ درنزدیک  باالحصارکابل ودر غازشهدای صاتحین میوقیعیییت داشیت  
وازطرف کرنیل عبداتلطیف خان بنایافته بود. کرنیل عبداتلطییف ازقیبیییلیۀ  
مومنداصالًمسکونۀ شاتیزغزنه بود.انسان خوش مشرب ودارای رتبۀ کرنییلی   

 بودازین جهت به کرنیل تطیف مشهوربود. )دنباته درصفحۀ هشتم( 
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 هفته نامۀ امید  9201شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 نیوجرس انجنیرعبداتصبور فروزان                              
 تلویزیون ژوندن

 مظهرتعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان 
درین بخش ازسلسله نوشتارها، بازهم به مومند م  پرداز  : محمدگل مومنید  
شخص ظاتم، مزوّر، فاقد عاطفۀ انسان  وبرده صفت  بودکه باعلم و فیرهینی   
وتمدن بشری که مربوط اقوا  دیگر، بجزقو  پشتون بود، دشمن  دیوانیه وار  
میورزید. او بیشتربه یک حیوان درنده خوشباهت داشت تابه یک انسان . بیه  
استناد ازاعمال و کرده هایش سینۀ او ازترس خداخات  بودودستهایش بیاخیون  
هزاران هزارانسان مومن وبیگناه  توده ! تأسف است که  بد  درچهارراه  بلخ  
باستان که زادگاه بزرگترین دانشمندان، فالسفه، اطبا ، شعرا  ونویسنیدگیانی   
است که شهرت جهان  وتاریخ  دارند، به نا  فاسدانسان  بااین دنیائیت ودون  
همت  نامگذاری میشود. این توطئه زاد  افکارحلقۀ متعصب وقومگرای  اسیت  
که بیشتر  ن درقصرریاست جمهوری بوده وشامل حنیف اتمرخادیست، فارو   
وردک، اکر  خپلواک، اسماعیل یون، واحدطاقت، اشرف غن  احیمید زی،  

 حامدکرزی، قیو  کوچ ، امرخیل، کریم خر  ودیگران میباشد. 
اگرچه برای والیت بلخ که گهواره وجایگاه بزرگان جهان  علم و فلسفه و  
ادب ودانش چون موتیناجالل اتدین محمدبلخ ، ابوعل  سینای بلخ ، نیاصیر  
خسرو بلخ ، رابعۀ بلخ ، دقیق  بلخ  وصدهاتن دیگرم  باشد، یک توهییین  
واهانت بزرگ  است که جای  وچهارراه  بنا  انسان درنده خو وفیرهینی   
ستیزی چون محمدگل مومند نامگذاری میشود، وت  اینکار زمینۀ  نرامسیاعید  
میسازدتا یاد این ظاتم وددمنش را درخاطره های مرد  علم پروربلخ زنده سازدوبا  
دیدن  ن  بده وگذراز  ن چهارراه ، نفرین وتعنت به اونثارنمایند، تاباشدکه به  
حکم قر ن مجید)فبا و بغضب عل  غضب( گردد. بعضاً به این فیکیرانیدکیه  
محمدگل مومند تحت تأثیرچنگیزرفته وپیییرومیکیتیب اوبیود، وتی  ایین  
طرزدیدسئوال برانگیزاست چون چنگیز وهتلر باهمه بدی هایش شخص شجاع  
وغیرتمندی بودند، اما محمدگل مومند ازاین دوصفت کامالً مبرا بود و کسی   
بودکه اصالً شخصیت  نداشت. اویک انسان ظاتم، بزدل، خیانت پیشه ومزوری  
بودکه شیو  ظلم وبیداد راازهرجا وازهرکس  که م  بیودمی   میوخیت و  
بکارمیبرد. مثالً زمانیکه امیرعبداترحمن خان درمیمنه وفاریاب حمله کیرد بیه  
انداز  مرد   ندیار راقتل عا  نمودکه ازکشته پشته سیاخیتیه بیود ودرقیتیل  
وخونریزی نه مرد رامیشناخت نه زن را، نه طفل راونه پیر و جوان را. اوبه انداز   
مرد  بیگناه  ن سرزمین کشت که درکوچه هاو خیابانهای  ن تنهیای بیییسیر  
وسرهای ب  تن به صدهاوهزارهاافتیده بود. درکوچه هاوخیابانهای  ن خیون  
میجوشید ودرخانه هاماتم بود. هرک  رام  دیدند سرمیزدند، زنهاومردان پیییر  
وناتوان رادرچاههام  انداختند حت  سرزن هاراچون نمونۀ بیغییرتی  خشیک  
تراشیدند، به عفت و بروی دختران باتغ ونوباتغ تجاوز کردند، سینۀ زنهیارامی   
بریدند، حت  به زنها و اطفات  که قر ن مجید رابه او پیییش کیردنید وامیان  
خواستند، رحم نکرد به قر ن مجید بیحرمت  کرد، پروای قر ن راننمود و ن  

 زنها واطفال قر ن بدست راقتل عا  نمود.  
محمدگل مومندعین همین شرارتهاوددمنش  های عبداترحمن خان رابر مرد   
شمات  روا داشت. چون اهل خانواد  یحی  )برادران دیره دونی ( پشیتیوانیۀ  
مردم  نداشتند، یگانه مردم  که از نهاحمایت میکردند، عد  ازپشیتیونیهیای  
قبایل  بودند و سایراقوا  کشور بااین خانواده واین خانیواده بیا سیاییراقیوا   
کشوردشمن بودند، تذا محمدگل مومندکه شخص دتخواهشان برای بیر وردن  
اهداف شو   نهابود و بعد ازقتل عا  مرد  شمات  اورابیه صیفیحیات شیمیال  
کشورمؤظف ساختندتاهر ننه ظلم و بیدادی که بلدبود برمیرد   نیدییارکیه  
هنوزخاطره های ظلم وبیدادعبداترحمانخان  در  نجا اتتیا  نیافتیه بیود، وادارد  
وایشانرا به انداز  زیرشکنجه وظلم خردوخمیر سازدکه دییگیرکسی  تیوان  

 بلندکردن سر ویارای بلندکردن  وازشانرا نداشته باشند.  
حکومت  نزمان)دور  سلطنت نادر وظاهر( محمدگل مومندرابرای تحقیق  
سه هدف به شمال کشورکه از ازمنۀ قدیم بنا  ترکستان ییادمیییشید وییکی   
ازبالدهای پرفیض وعلم پرورسرزمین خراسان بود، فرستاد: اول سرکوب  مرد   
 ن مرز و بو ، دو  ازبین بردن فرهن  غن  وتمدن تاریخ   ن مناطق وسیو   
تحمیل حاکمیت پشتونهابرباشندگان بوم   ن ساحات . مومند ازعمل زشت به  
 تش کشیدن کتب،  ثارخط  وقلم  مرد   ندیار که به زبانهیای میرد   ن  
نوشته شده بودن وازجمله  ثار گرانبها وارزشمند علم  ودانش   ن مرد  بودند،  

 که ن یر نهارا نمیتوان درجای دیگرجهان پیداکرد  غازنمود.  
وقت  که متعلم مکتب بود ، ازیک مادرباع مت اندخوی  کیه شیوهیرش  
قربان  شکنجه های مومندشده بود وخودش بادوطفل یتیم وکوچکش ازظیلیم  
واستبداد مومند خانه وکاشانۀ خودرا رها واز اندخوی فرارکرده وبه مزارشریف  
پناه برده بود، وما  ن زن دتیر وباشهامت را په صدا میکردیم، شنییده ا  کیه  
درنخستین  وان  که محمدگل مومند به میمنه رسید، باتزویر وفیرییب میرد   
 ندیار رادربازار سر پوشید  اندخوی جمع کیرد، چیون زبیان اوزبیییکی   
رادرزمانیکه درترکیه تحصیل م  کرد  موخته بود، بامرد  به زبان اوزبیییکی   
حرف زدتا اعتماد ایشانرا حاصل نماید وبرایشان گفت هرچ  کتاب و ثارفلم   
وخط  که درخانه های خود دارید، بیاورید وتحویل دوتیت کینیییدتیابیرای  
شماکتابخانۀ ساخته شودوهمه کتابها ونسخ خط  در نجا محفوظ باشندوازحیف  
ومیل شدن  نها خودداری شود. مرد  پاک طینت میمنه که همه جیوانیمیرد،  
سخ  باهمت باال وعلم پرور اند، گفته های این انسان حیله گر میکیار رابیاور  
کردند وازصد  دل  ننه کتاب قلم  ونسخ خط  که هیرکیدا  سیابیقیه و  
ارزشهای خاص داشتند وحاصل اندیشه های دانشمنیدان وعیلیمیای  نیدییار  
بودند،وحت  ازنگاه مات  نیزکس  نمیتوانست ارزش وبهای  نهاراتخمین تخمین  
نمایند، ازهرخانه جمع کردند وبه مومند به امیداینکه اوکتابخانه میسازد و  ن  

 کتابها در نجا محفوظ م  مانند، تسلیم کردند .  
این مادر داغدید  اندخوی  ) په( میگفت برای اینکه همه کتب ونسخ خط   
مرد  میمنه وفاریاب جمع شده باشد، مومند بعدازجمع  وری رایگیان، اعیالن  
کردکه برای هرنسخه وکتاب خط  که  ورده شود پول نقد پرداخته میشیود،  
برای اینکه  نهادرکتابخانه ایکه درن رگرفته شده است محفوظ بمانند. بیاایین  
تزویر، مرد  حت   ن کتابهاونسخه های خط  وقلم  راکه پربهاترین  ثارهیم  
ازنگاه علم  ومعنوی وهم ازدید گاه ارزشهای پوت  بودند،  وردند وتسیلیییم  
محمدگل مومندکردند، که بعدها معلو  شدکه برای  نهاپول ناچیزی وحت هیچ  
پول پرداخت نشد. وقت  همه کتابها جمع شدند، نفرهای محمدگل مومند همیۀ  
 نهارا با ب  پروای  وب  احترام  درپشت االغهابه روزبیازار درمیحیل بیازار  
سرپوشیده اندخوی  ورند ودرمحضرعا   نهارا چون متاع ب  ارزش بابیعزتی   
وب  حرمت  انباشتند. بعداً چوک  ومیزی باالی  نهاگذاشتند. مرد  حیرت زده  
بودندونم  دانستندکه چرا ن گنجینه های پربهای شانراکه ساتها  نهارا درالبالی  
دستماتهای ابریشم  باحرمت واحترا  نگهداری نموده بودند، بااین بیعزت  وب   
احترام  ور  ور  وپاره پاره شده بروی خاک چون متاع بی  ارزش بیابی   

 اعتنای  وبیحیای  انباشته اند. بگومگوی زیادی دربین مرد  بود.  
 
 
 
 

چون مرد  اوزبیک وترکمن پاکدل، ساده دل وخوش قلب وصاد  میزاج  
ٌ غیم   اند، هرگزدرفکرشان نم  گنجیدکه  مومند تزویرکرده باشد، وت  اکثرا
وغصۀ فراوان  داشتند، چون  ن کتابهاونسخ خط  نزدشیان خیییلی  عیزییز  
ودوستداشتن  بودند، ساتهای سال همد   نها وزیب وشیرین  محیافیل وشیب  
نشین  های شان بودند و برایشان طاقت فرسا بودکه  نهارا به چنان حاتت زار وب   
احترام  ببینند. غم واندوه درسینه  نهازیادمیشد ونم  دانستندکه بیازی ازچیه  

 قراراست.  
پس ازساعت  محمدگل مومند شیادباچندتن پشتونهای ناقل که حاضر باشهای  
اوبودندودرعقبش حرکت میکردند پدیدارشد، مرد  حیرت زده منت ربودندکه  
چه واقع میشود. مومندباالی هریک ازکتابهیاییکیاییک قید  هیای نیجیس  
خودراگذاشت وطوری باالی کتابهاحرکت میکردکه  نها پاره پاره میشدند. این  
عمل مومند نه تنها ن کتب ونسخ نایاب وپر ارزش راتوته توته میکرد بلکه قلب  
کسان  که این صحنه ران اره م  کردندنیز توته توته نمودوحیتی  بیعیضی   
هاازتماشای این صحنۀ دتخراش غش کرده به زمین خوردند وغم وغصه قلیب  
همه راحزین وجریحه دار ساخت. این کتابها شامل مسایل دین ، علم ، داستان ،  
عرفان ، تاریخ ، شعر، فلسفه، ساینس وطبابت وتفاسیرقر ن شریف واحادی   
پیامبر)ص( ، حکایات وزندگینامه های اوتیا وشاهکارهای  نهابودند. هیرییک  
ازین کتابهاونسخه های اصل  قلم  با ثناوصفت پروردگار الیزال ودرودبه روان  
پاک پیامبرگرام  اسال   غازشده بودکه شیو  نویسینیدگیان ودانشیمینیدان  

 خراسان  میباشد. 
بعداً محمدگل مومند چون نمرود باالی چوک  نشست وبرای اینکیه میرد   
 ندیار راکه اکثراً تاجیک واوزبیک وترکمن اند تیوهییین نیمیوده بیاشید،  
صداکردکه اینها درزیرپای من چیست؟ مرد  گفتندکتاب است ونسخه هیای  
قلم ، بازصدازد اینهابه کدا  زبان است؟ مرد  گفتندبه زبان ترکمن واوزبیک.  
مومندگفت زبان اوزبیک وترکمن زبان مغل است وزبان بیگانه است و زبان ماو  
زبان وطن ما پشتواست! امرکردباالی کتابهاتیل بپاشند وخیود گیوگیرد زد  
وکتابها تش گرفت. صحنۀ دتخراش  بودومرد  گریه میکردند ودانستینیدکیه  
مومند شیاد تزویرکردو ن مرد  پاکدل به گفته های اوباورکرده بودند و او  

  نهارا بازی داده بود . 
دودغلی  ازالبالی کتابها و درد وغم واندوه ازسینه های مرد  برخاسته وفضای  
بازار اندخوی را دتگیر واندوهگین ساخته بود. یک  ازریش سفیدان  ن محل که  
ازدیدن این صحنه سخت ملول شده بود، باصدای که  توده به غم واندوه بیود،  
درحاتیکه اشک ازچشمانش سرازیرمیشد به زبان ترکمن  گفت:  خرمحمدگل  
مومند توازخدا بترس وفکرکن که چه جنایت وگناه  کردی، توکتابهای  را  
دردادی که همۀ  نها  یات قر ن، نا  خدا ونا  پیامبر راداشیتینید، تیودرروز  

مومند که زبان ترکمن  رامیدانست فوراً   « خرت نزدخداچه جواب میده ؟ 
امرکردکه  ن مرد ریش سفید راتت وکوب وبه دار بیییاوییزنید. میرد   ن  
 مردبرای روزها درحلقۀ دار دربازاراندخوی بود تاعبرت  برای دیگران گردد.  
سپس محمدگل مومند خداناترس ب  دین وب  فرهن  امرکردتاهمه مردم   
که در نجا بودند وچپن وگوبینه به تن داشتند،  ستین های چپن و دامن گوبینه  
های ایشان را قین  نمایندوهمه  نهارادر تش انداخت تایکجا باکتابها بسوزنید.  
بدین ترتیب مومند جنایتکاروحیوان صفت توهین بزرگ  به تباس، عنعینیه و  
فرهن  مرد   ندیارکرد وبه تباس  توهین کردکه تباس موالناجیالل اتیدیین  
بلخ  بود، تباس ابوعل  سینای بلخ  بود، تباس ناصرخسروبلخ  بیود، تیبیاس  
ابوریحان بیرون  بود. موتیناجالل اتدین محمدبلخ ،  ن ابرمرد جهان تاوقیتی   

 زنده بود درهمه عمر چپن درشانه وگوبینه در تن داشت . 
 په،  ن زن باع مت اندخوی  که ازدوستان فامیل مابود، میگفت که شوهر   
به خانه  مدسخت  زرده وملول ودتگیربود، چشمانش پراشک بودو از نینیه  
بسرش  مده بود ازمن واوالدهایم خجاتت میکشید، ومتواترمیگفت مرگ بیه  
مراتب بهتر ازین رسوای  وب   بروی  است. غم وغصه شوهر  رابیمیارکیرد،  
چندی نگذشت که نفرهای محمدگل مومند مدندوزمین وخانه وباغ مارا به یک  
غلج  که به زبان)دغه( گپ میزد، دادند. شوهر  مقاومت کردودرزییرمشیت  
وتگدنفرهای مومند جان دادومن هردوطفل خودرا گرفتیه فیرارکیرد  کیه  

 اوالدهایم رانشکند وبه مزارشریف به درگاه شاه اوتیا  پناه برد  .  
این داستان غم انگیز راساتیان قبل از زبان  ن بانوی عفیف اندخوی  که چون  
مادر برای من عزیز ومهربان بود، وگاهگاه  درمزارشریف مهمان اوم  شدیم  
شنیده ا . نم  دانم که او هنوززنده است ویابه رحمت حق پیوسته، اما داستیان  
وغم وغصه اش رابه شمادوستان بیان کرد ، تاحقش رابجا کرده وصدایش رابه  
مرد  رسانده باشم، ونیز گوشۀ دیگرازجنایات محمدگل مومندملعون وخیبی   
طینت سیاه او، و درجۀ شقاوتش رادرقومپرست  پشتون  ثبت تاریخ مرد  م لو   
 کشور  کرده باشم. / )دنباته دارد(   ********************* 

( صدچندان دیگربگفتند، اوگفت مرا مهم  است پییش  دنباله ازستون سوم ) 
  -او، تا نشان دادند.چون به درخانۀ اورسید پیری دید نشسته، پسری اَمرَد پیش او 

و صراح  و پیاته ای پیش اونهاده، و نور ازروی اوم  ریخت.   –صاحب جمال  
در مد وسال  کرد و بنشست. شیخ یوسف درسخن  مد وچنان کلمات عیاتی   
بگفت که بوعثمان متحیّرشد. پس گفت: ای خواجه ازبرای خدای، بیاچینییین  
کلمات  وچنین مشاهده ای، این چه حال است که تو داری؟ خمیر و اَمیرد؟  

 –وکم کس دارندکه اوپسرمن اسیت    –یوسف گفت: این امرد پسرمن است  
وقر نش م   موز . دراین گلخن صراح  افتاده بود، برداشتم وپاک بشسیتیم   

 که کوزه نداشتیم.    -وپر ب کرد  که هرگه  ب خواهد بازخورد 
عثمان گفت: ازبرای خدای، چرا چنین م  کن  تامردمان م  گویند  ننه م   
گویند؟ یوسف گفت: ازبرای  ن م  کنم تاهیچ کس کنییزک تیرک، بیه  
معتمدی به خانۀ من نفرستد ! عثمان چون این بشنید درپای شیخ افتاد ودانست که  

 این مرد درجۀ بلند دارد./)دنباته دارد(   
********************* 

 مخمس بر غزل امیر خسرو دهلوی                        سرود  میرزاعبداتغفوریعقوب  
 غم صدخزان کشید  که بهارخواه   مد      ز نگه نگاه نبستم که نگارخواه   مد 
 به هجو  ناقراری چه قرار خواه   مد      خبر  رسیده امشب که نگارخواه   مد 
 سرمن فدای راه  که سوارخواه   مد        بت ب  مثال قدرت م  چرخ المکانم 
 به قدت فدا سرمن به رهت نثار جانم          ز تب فرا  رویت شب وروزدرفغانم 

 به تبم رسیده جانم تو بیاکه زنده مانم         پس از نکه من نمانم به چه کارخواه   مد 
 چو بود بدا  زتفت سرعاشقان مکلف        به شراروصل سوزد تن انت ارچون خف 

 بخیال چشم شوخت همه صیدهاکشدصف     همه  هوان صحرا سرخود نهاده برکف 
 به امید نکه روزی به شکارخواه   مد      ز در  تو بر نگرد  به سر  چو تیغ رانند 
 به سرشکسته  یم چو مرا به پا نمانند       وگر  برای وصلت دوجهان ستم کشانند 
 غم و غصهً فراقت بکشم چنانکه دانند       مگر  زبخت روزی به کنارخواه   مد 
 تک وتازعشق داردزحریم حسن فرمان    طرب وصییال  رد تپش بالی هجران 

 توی   نکه مینمای  تب دردخویش درمان     کشش  که عشق داردنگذاردت بدینسان 
 به جنازه گر نیای  به مزار خواه   مد 

 رقیب مشنو     به حریم دل خرامان دم  ازدرکر  شو  بت جان جاودانم سخن 
 دوجهان وجان ببازدبه تویعقوب  بیک دو 
 به یک  مدن ببردی دل وجان وصبرخسرو 
 چه شوداگر بدینسان دو سه بار خواه   مد 

  ستراتیا –سدن  نصیراحمد رازی                               
 (99)داستانهای همسو با تصوف 

قَیوّال : درجلد اول کتاب فرهن  نوربخش، قوال اینگونه معناشده: قیوال  
کس  راگویندکه اشعارصوفیان رادرمجاتس سماع با وازمخصوص وحال ویژه  
میخواند وصوفیان به  هن  او سماع میکنند. معموال قواتها هم دف میزنند وهم  
میخوانند. براین اساس، قوال همان کس  است که درمجاتس صوفیانه مسئوتیت  
اجرای موسیق  برعهد  اوست. اومجری موسیق  خانقاه  است. اما امروزه این  
واژه درکنار معنای گسترده اش که تما  خوانندگان ونوازنیدگیان میجیاتیس  
صوفیانه را دراقص  نقاط جهان دربرمیگیرد، به نوع  موسییقی  نیییزاطیال   
میشودکه توسط گروه  از موسیق  دانان کشورهای هندوستان وپیاکسیتیان،  
ودرین دودهۀ اخیر در افغانستان اجرامیشود. موسیق  ساده وجیذاب قیواالن  
افغانستان وپاکستان از نننان ظرافت های  برخورداراست که میتوان گفت  نها  
زیباترین نوع موسیق  عرفان  رابه جهانیان هدیه کرده اند.  نهاباسازهای اندک  
امابه شدت موثرخود وبا بیان  عاشقانه به نوع  موسیق  بدون مرزدست یافتیه  

 اند. 
قوات  که شکل  ازموسیق  عرفان  است، مانندبسیاری ازاشکال اجرای   ن  
درگوشه وکنارجهان همواره موردی برای بح  میان اهل شریعت وصوفیییان  

-0902-بوده است. بعض  ظهوراین نوع موسیق  رابه زمان امیرخسرو دهلی  
ه نسبت میدهند. امیرخسرو دهلوی عالوه بر نکه یک صیوفی  بیود،    0290

فردی شاعر وموسیقیدان باتبحری برموسیق  هند و افغانستان بود، از وییژگی   
مهم فور  های موسیق  وی، ترانه وقوال است. او دوازده جوان راگرد ورد و  
دانش ابتدای  قوات  رابه  نها موخت. با این حال مدارک  نیزوجیود داردکیه  
نشان میدهد قوات  به پیش از امیرخسرو بازمیگردد. پیران بزرگ سلسله هیای  
چشتیه و سهروردیه درجنوب  سیا ازتحسین کنندگان قوات  بوده اند، وگفیتیه  

ه هنگا  خلسه ودرییک  0929درسال   »کاک   «میشودکه قطب اتدین بختیار 
مراسم قوات  خرقه ته  کرد. جنیش چشتیه سماع رابه قوات  مبدل کردند، بیه  
طوریکه خواجه معین اتدین چشت  تحت تاثیرموسیق  قوات  کامالً از هیوش  

 م  رفته است.  
همننین افرادی چون عبداتقادرگیالن  به اهمیت سماع درمجاتس خود پ   
برده بودند،  نهاموسیق  رادرجهت ارتقای ارزشهای فرهنگ  مرد  شبه قاره و  
همینطور تبلیغ اسال  وارائه توصیه های مذهب  بطورگسترده بکارمیگرفیتینید.  
مراسم  نها معموالً روزهای پنجشنبه درمکان خاص انجا  شده ودر طی   ن  
قواالن در گروههای که افراد  ن زوج بودند، درمراسم  صوفییانیه تیوسیط  
موسیق ، جشن  روحان  به پامیکردند. امروزهم این مراسم تغییرنیکیرده، امیا  
تعدادافراد قوال به یازده نفرمبدل شده است. تاپایان قرن یازده هجری، سیمیاع  
جلسۀ روحان  بود وقوال سع  داشت خودش رابافضاهای مرموزی میرتیبیط  
ساخته وبه کمک غفلت ازخود به حق نزدیک گردد. دراین مجلس صوفییانیه  
افراد به گردهم نشسته همراه باتعمق، باگوش سپردن به موسیق ، بیه تیدرییج  
مغلوب خلسه میشدندو از طریق همین موسیق ،  رامش وتعادت  بدسیت می   
 مدکه شخص رابه هدف واالیش نزدیک میکرد. قوال کارمیوسیییقی  اش  
راباانتقال پیا  های مذهب   غازکرد. تنها ازدهۀ پنجاه قرن گذشته بودکه قیوال  
توانست از مذهب جداشده ودردو جنبۀ غیرمذهب  هنر وایجاد رابطۀ حس  بیا  
شنونده اش،  نهم درسطح  گسترده تروبصورت اجرای روی صحینیه گیا   

 بردارد. 
این تحوالت دروهلۀ اول نتیجۀ تالش )نصرت فتح عل (خان بود. قوات  در  
زمان اوبه اوج شکوفای  معنوی اش دست یافت. موثرترین نکتۀ که درمیورد  
کار این استاد ب  ن یرگفته اند اینست که درموسیق ، سر خداوند مستقیماً جان  
 دم  راهدف قرارداده است. اوتوانست موسیق  قوات  رابه صورت هینیری  
منسجم به جهانیان عرضه دارد. پس از او برادران )صبری( هم درجهت جدایی   

 قوات  ومذهب قد  های اساس  برداشتند.  
سازهای قواالن منحصر میشودبه هارمونیه که ازقرن شانزدهم میالدی توسط  
پرتگات  ها واردهند شده بود وقواالن صدای کشش   نرابرای کارخود بسییار  
مناسب یافتند، همننان طبله، سارن  و طوته یا ن  . به خوانند  اول مَهٍرّی می   
گویند، اودرگروه جایگاه مهم  داراست وهم زمان باخواندن به نواختن سازنیز  

 مشغول است . 
نشستن قواالن برروی صحنه هم از فور  خاص  پیروی میکندکه نسبت بیه  
گذشته تغییرات  یافته است. سابقاً  نهادرمراسم خودبه شیو  خانقاه  دورهم م   
نشستند. امروزه که اجرا بر روی ستیژ انجا  میشود، خوانند  اصل ، میهیری،  
سمت راست وخواننده های کمک  سمت چپ مینشینند. یک خواننده هم برای  
مواقع ضروری درکنار نها جای میگیرد ونوازند  طبله درپشت این فیرد می   
نشیند.بطور کل  این موسیق  محل  ومردم  است.  موزش  ن بیه صیورت  
سینه به سینه بوده واز پدران به پسران رسیده وهمگان امکان دستیاب  به  موزش  

  نرا ندارند. 
بدیه  است که باتوجه به قوانین اسالم  وجایگاه مردساالرانه، زنان حیق  
شرکت درموسیق  مذهب  رانداشته اند، واین امر تابه امروزنیز در میان قیواالن  
رعایت شده است. برنامۀ یک قوال را با واژ  سفر معنا میکنند، اوشنونده اش رابا  
خودهمراه کرده وبه سفری دور ودراز میبرد، سفرزمان  میسراست که نوازنده  
شنونده اش را درحاتت خلسه فروبرده باشد. خلسه ایکیه میوسیییقی  قیوال  
ایجادمیکند، به کمک ابزاری قوی ایجاد میشودکه درطول قرنیهیا درجیهیت  
وحدت ویگانگ  دتهافور  گرفته است. شنونده باحرکت  مالیم درسیروبیدن  
خودبه حال سماع ازخود بیخودمیگردد. رسیدن به این درجه نیزبستگ  به حیال  
هرشخص دارد، هر چندتاثیر درموردهمگان یکسان نیست، اماهرشنیونیده بیه  
انداز  ظرفیت وجودی خود وحال و اراده به معرفتی  دسیت ییافیتیه ازیین  
سفرحاصل  بدست م   ورد. تغییر سطح  گاه  به من ورپیذییرش هیرچیه  

 بیشترمحتوا یک  ازمهمترین اهداف قوال م  باشد. 
خواندن اشعار موتینا بازبان فارس  وپاکستانیهاو هندیها بیاتیهیجیۀ خیاص  

 خودشان، ذهن رابه سوی وحدت جهان  عرفان میکشاند. 
ده هزار   –داستان : نقل است که درنیشاپور بازرگان  کنیزک  ترک داشت  

و غریم  داشت درشهری دیگر. خواست که شتابان برود ومیال    –دینارخرید  
خود رااز وی بستاند. ودر نیشاپور برکس اعتماد نداشت که کنیزک رابیه وی  
بسپارد. پیش بوعثمان حیری  مدوحال باز نمود. بوعثمان نم  پذیرفت، بازرگان  
 شفاعت بسیارکرد وگفت: در حر  خود او را راه ده که هرچه زودتر باز یم. 

اتقصه قبول کرد. ن بازرگان برفت، بوعثمان راب  اختیار ن ربر ن کنیزک  
افتاد و عاشق او شد، چنان ب  طاقت گشت، ندانست که چه کند. بیرخیاسیت  
وپیش شیخ خود ابوحفص حداد رفت. ابوحفص اورا گفت: تو رابه ری می   
بایدشد، پیش یوسف بن اتحسین. بوعثمان در حال عز  عرا  کرد، چون به ری  
رسید، مقا  یوسف حسین پرسید، گفتند:  ن زندیق مباح  راچه م  کینی ؟  
تواهل صالح م  نمای ، تورا صحبت او زیان دارد. ازاین نوع چندی بگفتینید،  
بوعثمان از مدن پشیمان شد، بازگشت. چون به نیشاپور مد، بوحفص گیفیت:  
یوسف حسن رادیدی؟ گفت: نه. گفت چرا؟ حال بازگفت که شنید  اومردی  

 چنین است، نرفتم و باز مد . بوحفص گفت: بازگرد واو را ببین. 
 بوعثمان بازگشت و به ری  مد و خانۀ او پرسید. )دنباته درستون دو ( 
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 هفته نامۀ امید 9201شمارۀ  صفحۀ  ششم 

شب  برای من روایت شده بودکه بها  اتدین مجروح وگلبدین در یک محفل  
دپلوماتیک در پشاور دعوت شده بودند. در ن محفل یک بار با هم رخ به رخ  

 »مجروح پاسیخ داد:  «اژدهای خودی چیست؟ »شدند. گلبدین از اوپرسید: 
 «اژدهای خودی، تو هست  

دردهمین ساتگشت مرگ بها  اتدین مجروح، دانشمند ارشد امور   اشرف غن  
اژدهیای  »فصل های  از کتاب   اجتماع  دربانک جهان  بود ودخترش، مریم، 

ترجمه کرد. درپایانۀ   «پایان اقامت مؤقت یک مهاجر » را زیرعنوان  «خودی 
مسافر،   »در ن رقم خورده است،  مده است:   02933جون    99متن، که تاریخ  

 «شماری از  د  های غریبه را دید که به خیمه گاه مهاجران نزدیک م  شدند. 
شان م  رسید، همنو نقاب  سیاه   تا به ناف های  ریش های ژوتید  شان که  «

چشمان شان از پس نقاب ها، به سان ییک     صورت های شان را پوشانیده بود. 
جفت غار، شعله های خشمگین، حسودانه، نفرتبار ودشمنانه را به بیییرون می   
جهاند. بعد از  ن که مردان برافروخته، از روی بدجنس  و دروغ، جماعت  از  
مرد  را به سنگسار کردن دو انسان تحریک کردند، مسافر پیکره های مردگان  
را دفن م  کند و خطاب به مهاجران ندا سرمیدهد: شما از نماینده های تیرورو  
غر  درفسادبا  غوش باز استقبال کردید وبه  نان فرصت دادییدکیه شیمیارا  
رهبری کنند. شما اهریمن سیاه را درسینه جادادیدتا بیشترازین قلبهای تانراتیره و  
 »تباه گرداند وسپس اژدها، قادر است بار دیگر تاخت بردارد و شما را ببلیعید. 

باید از خود م  پیرسییید کیه   زمانیکه غن  احمدزی با گلبدین پیمان بست،  
یک بار دیگر خیز بردارد و شما را درکا   «فرصت م  دهد که   »اژدها « به   یا  

 »خودش فرو برد. 
بها اتدین مجروح، بیش ازس  سال پیش شرح دادکه غربت وخشونت، تاچه  

مهاجران روزتاروزدر پرتگاه قهرو  «میزان  جامعۀ افغانستان رادرهم میشکست.  
خشونت درم  غلتند.  نان گرفتار جال حرص و حسادت  شده اند که ایشان را  

 »بطور فزاینده به سوی نفرت و تشدد م  راند. 
به ن رم   یدکه هدف مداخلۀ جهان  به رهبری امریکا در افغانستان برقراری  
 رامش بود؛ مگراین مأموریت بیشترینه برکشتن تروریستهامتمرکزبودتابه تأمین  
صلح؛ و کارهای  از نها سر زد که افغان ها مجبور شدند به طاتبان پناه بیبیرنید.  
مرد  افغانستان در درازای چهاردهه، اینک در  ستانۀ دورِ پنجم جینی  قیرار  

  دارند. 
به ن رمیرسدکه هم داکترغن  وهم بسیاری از افغانهاعز  جز  کرده انیدکیه  
برای ایجادصلح، تصامیم  دردناک وسخت اتخاذ کنند. حزب اسالم  وعیده  
داده است که دریک روندن ارت ، جن  افزارهایش را برزمین بگذارد. حزب  
اسالم  قانون اساس  راپذیرفته و دربرنامۀ تأمین عداتت انتقات  و مصیاتیحیه  

  شرکت خواهد کرد. 
دو   حال که طاتبان درچندین جبهه دست به پیشرویهای  زده اندوبه ن رمیرسد 

نگاه به  ن نیقیطیۀ   نیروهای حکومت  را فلج کرده است؛  دستهگ  و اختالف،  
دور که زمان  افغانستان بتواند باگذشته خودتصفیه حساب کرده واین بح  که  
چگونه میان ادعاهادرزمینه عداتت کیفری ونیازهای یک جامعه صلح  میزتوازن  

بیاوجیودادامیۀ سیازش ومصیاتیحیه میوجیود   برقرار کند؛ دشیواراسیت. 
مذاکرات، پیمان باگلبدین اتگوی  رابرای دیگران که چنین روزی   درپروند   

  فرارسیدن  است، فراهم میکند. 
اشاره: دکتربارنت روبین پژوهشگر استاد دانشگاه نیوریورک، از افغانسیتیان  

 /    شناسان معروف امریکای  است. 
******************* 

 ... )دنباته ازصفحۀ سو ( حسن ولسمل  
دست بزند، برای پول مییدهید.   «عقبش »کاری داردواگراجازه دهدکه به  

بعداز کم  اگر ومگر عارض رضایت نشان میدهد. عیارض میییگیوییدکیه  
اودرحدودیکساعت در ن پارک منت ر این مرد)محمدحسن وتسمیل( میانید،  
وسپس هردوباهم اول بطرف یک بقات  رفتندکه  ن مرد مختصراً به  ن سرزد،  
وبعدبسوی )شوس پلس( براه افتیدندو ن مرد اورابه تهکاوی)کجلر( هیداییت  

 کرد.  
عارض میگویدکه  ن مرد)محمدحسن وتسمل( درب تهکاوی را از داخیل  
قفل کردو ازاوخواست که برهنه شود. درین وقت عارض متوجه میشودکه  ن  

دست زدن میخواهد،  ن مرد پتلون خیودرا   «عقب »مرد چیزی بیشتر غیراز به 
پایین  ورده و ته تناسل  اش رابه دست گرفته و گفت که  نرا ماتش دهدوبیه  
اومحکم چسپیده رویش رابوسه کردن گرفت وگفت تو رادوست دار ، توبنۀ  
من هست .  عارض میگویدکه بعداً به اوامرکردکه به زانو بنشیند وکوشید  تیۀ  
تناسل  تحریک شده اش رابدون استفاده ازپوقانه )کاندو ( به ... داخل کینید،  
امادرمرحلۀ اول موفق نشد،سپس بااستفاده ازپوقانه توانست تاحدی ازتنگنای...  
 به داخل پیش برودوباحرکات متواتر وجانکاه عمل تواطت رابه اکمال رساند. 
عارض میگویدکه  ن مرد)محمدحسن وتسمل( به اومحکم چسپیییده بیود  
وغر  نشئۀ تذتبار خودبود. برای اوخیل  درد ور وطاقت فرسادبود، اما ازترس  
جان نم  توانست داد وفریادکند.  ن مرد تلفون،  درس وسین وسیال اورا  
پرسید، وت  عارض تنهاسن خودراگفته معلومات بیشترنیمی  دهید.  نیگیاه  
ازتهکاوی بیرون رفته وبارسیدن به مکتب موضوع رابه معلم خودمیگویدوباهم با  

 مدیرمکتب صحبت میکنندومدیرفوراً به پلیس تلفون میکند. 
عارض میگویدکه درساعات بعدازظهر راه میرفت ومیییلیرزیید وازتیرس  
روزهای بعد رانم  توانست به مکتب برود. اومیگویددرروزهای بعد حادثه ییا  
اوراذریعۀ موتربه مکتب میرساندند ویاازراههای چپ وبیراهه به مکتب میرفت.  
بعدازیک مدت اودریافت که دیگرمشکل است به  ن مکتیب بیرود. چیون  
شاگردان راجع به  ننه براوگذشته بودصحبت میکردند، اواحساس کیردکیه  
بعض  هامیگفتند اوپشت است، عارض پس ازیک مدت به مکتب )هوفین( نقل  

 مکان کرد.  
متهم )محمدحسن وتسمل( میگویدکه اوهمان روزقیبیل ازظیهیربیاعیارض  
برخورد، این عارض بودکه اورا دنبال کرده وبه زورداخل تهکاوی شد. متیهیم  
میگویداین بنه بودکه درب تهکاوی را ازداخل قفل زد. متهم خیود رادر ن  
تهکاوی زندان  شده دید. متهم)محمدحسن وتسمل(که  ن بنه پیتیلیون اورا  
بازکرده وبادست  تۀ تناس  اورا کش میکرد، متهم )محیمیدحسین وتسیمیل(  
میگویدکه  ن بنه پوقانه)کاندو ( راباخود ورده بودوبه اوپوشاند. درحاتیکیه  
متهم نم  دانسته پوقانه)کاندو ( چیست. متهم میگویدکه  ن بنه اورا بوسییدن  
گرفت. متهم به پلیس گفته است که  ب انزال شد  من  را از تۀ تناسل  خیود  
باکاغذ پاک کرده وبه بیرون تهکاوی انداخه است. متهم)محمدحسن وتسمیل(  
میگویدکه  ننه به اوگذشته چندان بیادش نیست، امااین بنه بیودکیه هیمیه  
چیزراانجا  داد. متهم میگویدکه  ن بنه براوضاع حاکم بود واینیکیه اودریین  

 جریان تحریک جنس  شده، بخاطری است که اویک انسان است.  
محکمه توضیحات تروتس کارتن  رامورد اعتباردانسته وتاکیدم  کند که  
هینگونه شک وتردیدی درحقیقت توضیحات  ن پسربنه دیده نیمیییشیود.  
محکمه به استناد ثبوت زمان  ومکان  نتیجه میگیردکه)محمد حسن وتسیمیل(  
متهم اول عارض رابه تحریک عمل جنس  واداشته و سپس )دنباته درصیفیحیۀ  

 هفتم( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )دنباته ازصفحۀ اول( باز هم وفا به عهد  
 قای دفتری در دوروزاخیراقامت هیئت درتهران، عصرروز مرابا خیود نیزد  
ایشان برد، اقامتگاه  نها روبروی کابار  میام  متعلق به محمود قربان ، شوهراول  
خانم گوگوش، دربهترین محالت خیابان پهلوی و تقریباً درشمال تهران واقیع  
شده بود.  قای دفتری که یک ماشین تایپ دفتر را نیز  ورده بود، دراتیاقی   
کوچک مرا رهنمای  نمودوبعداورا  دستنویس هیئت را برای تاییپ کیردن  

حیف که حاف ۀ مُفرّی دار  وهیچ جملۀ از ن   –درچندکاپ  دراختیار  قرارداد  
اسناددرخاطر  نمانده، امااینقدریاد  هست که طرزانجا  معامله باتفصیل در ن  
بیان شده وبعد تایید هیئت وزارت خارجه درپاییان  ن اسینیادتیحیرییرشیده  
بود.روز خرباردیگر با قای دفتری به اقامتگاه هیئت رفتم واسناد خری را تایپ  
کرد  وشب دفتری مرا به خوابگاه یعن  کوی دانشگاه رسانید، و در راه به مین  
گفت که زمین سفارت فروخته شد، وما ازجنجال بزرگ  فراغیت ییافیتیییم.  
چندروز بعدکه ازختم معامله وفروش زمین گذشته بود، همان  قیای بیرتیییان  
درسفارت به من گفت :  غای کوش  ! باما زیادزحمت کشیدی بیا بیرون واین  
ماشین فلوکس مرا ببین، اگرخوشت  مد  نرابه تو م  بخشم . من تعارف برتیان  
را صریحاً ردکرد ، زیرا درک نمود   نرا به عنوان حق اتسکوت به من میدهد  
تا از متن اسنادی که تایپ کرده بود ، به کس  چیزی نگویم ! روز دییگیر  
موضوع را به داکترعثمان دفتری بیان کرد ، گفت کارخوب  کردی، اما راست   
نباید از  ننه شنیده وخوانده ای اندرباب معاملۀ زمین سفارت، هرگزوهینگیاه  

و خوانندگان متوجه شیده    –باکس  سخن بگوی ، پاسخ داد : سمعنا و اطعنا !  
 اندکه من هم چنان کرد  !!! مگر نه ؟ 

راست  از ن معاملۀ که ملت ماضررکرد، سفیربصورت اوتی ، بیرتیییان بیه  
حدمتوسط ودوسه نفری هم بطور ادن  بهره های  بیردنید، وبیزودی زتیمی   
محمودغازی به سفارت به قاهره رفت،  قایان سرسفید، نادر ایوب ، داکتردفتری  
و همایون اکر  به کابل برگشتند.  قایان عبداتباری راه  بحی  نایب سیفیییر،  
همایون انور بحی  قونسل وسکرترسو  وشخص  به نا  محمداکیمیل غینی   
احمدزی، بحی  سکرتردو  به تهران  مدند، کارو بارمن مربوط به این سوم   
شد ! نم  شناختمش چنانکه اومرا نم  شناخیت. رابیطیۀ کیاری احیمیدزی  
باکارمندان محل  بسیار کرخت وعاری ازمحبت بود. چون هرروزحما  نیمی   
گرفت، یخن کرت  اش مدا  پرازگرده های سبوسک وپوستک موهایش بود،  
و دختری  ایران  به نا  سوسن که اوهم کارمندمحل  بود، بارهابه اوم  گفیت:  
 قای اکمل وقت  کاغذی رابرای شما م   ور ، هم از بوی ناخوش شماوهم از  
گرده های یقۀ شماناراحت میشو ، تطفاً حما  گرفته به دفتربیایید ! و او پیاسیخ  
میدادکه من پریروز خودرا شسته ا  !این  قای اکمل احمدزی بعضیاً بیه مین  
میگفت مکاتیب راخوب مسوده و تایپ میکن ، تایپست الیق  هست ! ومین  

 پاسخ میداد  تطف شمازیاد !  
 قای احمدزی درحات  این توصیف ! را ازبنده م  نمودکه تما  کارمینیدان  
وزارت امورخارجۀ افغانستان، باید تایپ کردن رافرا میگرفتند، وخودش نیییز  
دست  به این فن داشت، یعن  خود تایپست بود، واین امراگربرای کس  قیابیل  

 افتخار نباشد، سبب فرودست وپایین بودن شخص  را نیز بار نم   ورد. 
بهرحال پس از مدن شادروان عبداهلل ملکیاربحی  سفیردرتهران، نسبت دوری  
راه، که ازشهرتهران به کرج کوچ کرده بود ، بااجاز  سفیر کبیربزرگوار، بیه  

 کار  درسفارت پایان داد  . 
جوش انقالب ایران بودومن وهمسر  که تازه صاحب نخستین کودک خود  
شده بودیم، درسرمای سوزان کرج ازبابت صفهای طوالن  برای خریید تیییل  
خاک وموادغذای  به تن   مدیم، الجر  عز  وطن کردیم، شبی  شیادروان  
داکترعل  رضوی غزنوی به منزتم  مدو بعدازصرف نان شب، به ایشان عرض  
کرد  که استادعزیز، ثمیله ومن میخواهیم برگردیم به وطن، اینجا وضع بیرای  
ماغیرقابل تحمل شده . استادحرفم را باتلخ  برید وفرمود: عیاتت محمدزایی ،  
خودت درس خواند  ایران شاهنشاه ، میخواه  خودرا درزندان پلینیرخی   
بیندازی و ینده اینهارا برباد ده ؟ رفتنت همان وزندان  شدنت درکابل همان !  
چندوقت  تحمل کن بسیاری ازدوستان درن رداریم تابه اروپا، امریکا،  ستراتیاو  
کانادا مهاجرت کنیم، با این حاتت پاچای  تره ک  وامین وگسترش جنیگیهیا،  
افغانهارابه زودی بسیاری ازکشورهابحی  مهاجرم  پذیرند...  ن سخن اسیتیاد  
درست ثابت شد، چون ط  هشت نُه ماه  بسیاری از دوستان وهم صنفانیم بیه  
ایاالت متحده، کشورهای اروپای ، کانادا و  ستراتیا مهاجرت کردند، اما مین  
وخانواده ا  چهار سال وچندماه درکابل شداید روزگار راتحمل کرده باالخیره  

به ایاتت ورجینیای امریکا    0290بامشکالت زیاد به پشاوررفتیم، تا اینکه درمارچ 
 رسیدیم ! 

بهرحال نصیب بودوبه کابل رفتیم واسباب تشویش فراوان واتیدیین خیود  
رافراهم ساختیم، همان پیشبین  رضوی مرحو  به حقیقت پیوست، و دردومین  
ماه اقامت درکابل، مدت  مهمان زندان صدارت شد ! کوتاه سخن، بیا اتیمیا   

دسمبرکابیل    90کنفرانس بن وتوظیف ادار  موقت، بعنوان خبرنگار امید، روز 
رفتم وشاهدیک  ازتاریخ  ترین روز های کشورشد ، برای نخستین بار درسیه  
سد  اخیر، انتقال مساتمت  میز قدرت رخ داد، وهنگامیکه استادبرهان اتیدیین  
ربان  شهید، حامدکرزی را در غوش فشرد وحکومت رابه اوتسلییم فیرمیود  
درحاتیکه قدرت بالمنازع دراختیارش بود، مثل بسیاری ازهم میهنانم اشک شادی  
از چشمانم فروریخت، استادرادید  که باشکوه فراوان،  راسته به تما  نمادهای  
مدنیت، به کرزی تبریک گفت ودعای خیربرای  یند  ملت ما کرد. بیاردو   

بازهم بوطن برگشتم تامنحی  خبرنگار شاهدتویه جرگۀ قیانیون    9119درجون 
اساس  تازه شو ، که شد  وبابسیاری ازبزرگان دوتت پیشین وفعل  مصیاحیبیه  

 هاانجا  داد ، که شمۀ از نرادرشمار  قبل  نوشتم.  
اینک بازبه وعده ا  وفانموده، داستان دیدارعجیبم بامحمداکمل غن  احیمید  
زی، کاکای اشرف غن  احمدزی را، درسرسرای انترکانتیننتل کابل مینگیار ،  

پس    9119که به ن رخود  عبرت  فرین تواند بود:شا  دومین روزتویه جرگۀ 
ازتما  اجالس، بادوستان عزیز  که از امریکا واروپا به کابل عزیزرفته بودیم، به  
هوتل برگشتیم، در الب  )سرسرای( کانت  ننتل داخل شدیم، چشمم به اکیمیل  
خان افتاد که باشخص  صحبت میکرد، )حس اذیت کردن( درمن بیدارشد وب   
اختیار بسویش رفتم وبعد ازچا  سالمت  وبغلکش ، مرابه دوستش معرف  کرد،  
من که  گاه بود  در وزارت امورخارجه داخل کارشده، بالفاصله ازش پرسید   
که  قای اکمل درکجاکار میکن ؟ گفت در وزارت خارجه. پرسید  زیردست  
کدا  وزیر کارمیکن ؟گفت معلومدار زیر دست وزیرخارجه ! گیفیتیم نیا   
وزیرتان چیست؟ باخشم پاسخ دادکه وقت  میدان  چرام  پرس ؟! خیواسیتیم  
بیشترخشمگین شود، گفتم من ور اینست که نامش را بگو تاازدهین میبیارک  
خودت بشنو  ! باناراحت  جواب نامربوط  داد، دوستش دستش راگرفت کیه  
ازمن دورشوند، و یک  دوهمراه من هم خواستند مرا دور سازند، الجیر  بیه  

 نامش را نداری ! این راگفتم وهرکدا  به طرف  رفتیم . 
نفربودیم، داخل رستوران شده ودور ییک    09-00من بادوستانم که شاید 

میزدراز نشستیم،  قای عل  سراج بادوستانش که شامل چندخانم بودند، چهارمیز  
دورترازما نشسته بودند، ما چای مینوشیدیم وازدیدن  های طول روزباهم گیپ  
م  زدیم، که  قای اکمل غن  احمدزی باحاتت عصبان  که ازوجناتش خشم و  
ناراحت  میریخت، بطرفم  مد، دودستش را به تبۀ میزگذاشته وبا وازبلندگفت:  
محمدقوی تایپست ! توبه کدا  حق  به من توهین کردی؟ گفتم توهین  درکار  
نبود، اسم  راخواستم اززبانت بشنو  وتو حت  ازبیان  ن نا  هراسیدی ! گفیت  
همین حاال تعدادی ازقومم اینجایند صدایشان میکنم،  نوقت ببین که بیرسیرت  
چه بالی  خواهد مد !  نیم  ازدوستانم ایستادشده ودوسه نفری نزدیک  مدند  
وبراو پرخاش کردند، دید  سردارعل  سراج بادوستانش سیاتیون را تیرک  
 –میکنند، تعجب کرد . درین هنگا  برادرعزیز  هدایت اهلل رحمان  بگراموال  

براو غریدکه وقت قو  ترسان  تان گذشته، اگرزود گم    -خدایش رحمت کناد 
خوردنت پشمان شیوی !   »گُر «وگورنشوی، بالی  سرت م   وریم که از  

خالصه  نقدرنوازش دریافت که باجبین  گنده ازعر  راهش را گرفت و)گم  
وگور( شد، امابه فرزندش اجمل غن  احمدزی ازین بابت گفته بود واین تیوده  
بنۀ بیشعور، که در ورجینیا اززمر  پایلچ های محلیۀ شیان بیود، پیس از ن  
درهرجاکه مرا میدید، باتنفر وبیان چندین فحش  بدارکه درشأن خودش بود،  
نوازشم میکردوحت  پس ازسه هفته که دوباره به امریکابرمیگشتم، درمیییدان  

 هوای  کابل نیزبار بارازکنار  گذشته ومشت ومال زبان  ا  نمود ! 
غرض از اینهمه فرمایشات، اینست که این خاکساربااشرف غن  احمد زی،  
برادرش، پدرمرحومش، کاکا وبنۀ اَودُرش شناخت وصمیمت قدیم  دار  .  
چناننه متن صحبتهای تلفون  مرحو  شاه جهان احمدزی را باخود ، که درامید  
چاپ کرده بود ، یافتم،  نرانیزبه  گاه  سروران گرام  خوانند  امید تقدییم  

 خواهم کرد. /       ******************* 
 ... )دنباته ازصفحۀ سو ( اروپا کی طالبانو  

دپیییسیو او      ش      شایدوکوالی     اندیواالن     نور طاتب      او دهغه     اتدین   مالسراج 
. خو هغوی او نور    کری     تورونوحخه خالص     اوحان ددی     زورخخه کارواخل  

    کرو ورو د حسیاب     توتوناوره     ددی     خلک     چ      بایدیادوتری     سرکشان     طاتب  
د      خیایینیان     او غیرطاتیبی      اونور طاتب      وتسمل     اتدین   اوسراج     دی     اخسیتونک  
 ./   غواری     تیدل     ک      میدان     په     محکم  

****************** 
 ... )دنباتۀ صفحۀ اول ( چرا گلبدین 

در حاشیه افتاده؛ مگر این مسأته نشانگر  ن است که امکان توافق بین حکومت  
این مصیاتیحیه   شناخته شده وجود دارد.  «تروریست  »افغانستان و یک گروه  

زمینه را برای ایجادیک اتگوی تعامل ومذاکره باطاتبان افغان،حکومت افغانستان  
  و امریکا که قرار گزارشها در قطر از سرگرفته شده فراهم میکند. 

تعیین شده ازسوی امریکا   «خطوط سرخ » گلبدین درمذاکرات صلح، تما  
انحالل گروههای جنگ ، پابندی برای  تش بیس     وحکومت افغانستان ازجمله 

دایم ، احترا  به قانون اساس  افغانستان وقطع رابطه با سازمانهای تیروریسیتی   
و اواییل    0291حزب گلبدین که قرارگزارشها، درساتهای   راپذیرفته است.  

ساتهای هفتاد قرن بیست به صورت بانوان بدون حجاب تیزاب افشانیده بیود،  
همه مردان و زنان میتوانند درچهارچوب قانیون، از  »همننان قبول کرده که  

حقو  مساوی و مسئوتیت های خویش بدون برتری و تبعییض بیهیره مینید  
 «شوند. 

درعوض، گلبدین خواستارایجادشرایط مشابه  شیدکیه طیاتیبیان نیییز  
خواستارچنین شرایط برای صلح میباشند؛ ازجمله تضمین زندگ  مصون اعضای  
حزبش، ادغا  جنگجویانش درتشکیل نیروهای دفاع  و امنییتی ، بیرداشیتین  

 تحریمهای جهان  ورهای  زندانیان شامل این شرایط اند. 
به عوض خواستهای سیاس  واجتماع  افیراطی ،   گلبدین درحال حاضر، 
احکا  وهدایات دین    »زمان تاکیدکرده که    ودرعین  قانون اساس  راپذیرفته 

خشت پایۀ تما  سیاستهای دوتت بشمارمیرود ودرماده های دو  وسو  قیانیون  
اساس   مده است که دین مقدس اسال ، دین رسم  جیمیهیوری اسیالمی   
افغانستان است و هیچ قانون  نم  تواند مخاتف اعتقادات واحکا  دین میقیدس  

 «اسال  باشد. 
حضور سربازان خارج  در افغانستان ازجمله مسایل بسیییاردشیوار بیود.  
گلبدین مانندطاتبان، پیش شرط خود برای شروع مذاکره بیرای تیوافیق بیا  
حکومت را، همین موضوع قرار داده بود. عامل بن بست و تأخیر در مذاکره با  
حکومت، تا حد زیادی همین موضوع بود. سرانجا  سازش سیاس  بدین گونیه  

هردو جانب در صورت  که امنیت مل  و منافع مل  ایجاب   »شکل گرفت که  
؛ مگر این حمایت، بیدون  «کند، از خروج نیروهای خارج  پشتیبان  م  کنند 

 کدا  ضرب االجل یا پیش شرط برای نیروهای خارج  است. 
دشوارترین بخش این توافقنامه درمیان بیشترافغانها، میوضیوع تضیمییین  

مترجم( از پیگرد قانون  به خاطر اعمال جنگ  و سیاس     -ومعافیت )جنایتکاران 
عنوان شده است. این نکته به احتمال زیادبرای رئیس جمیهیورغینی    «گذشته 

احمدزی که در بار  کشتارشماری ازمرد  بدستیورگیلیبیدیین بیاخیبیربیود،  
رئیس دانشیکید    شخصاًدشواربود. این قضیه شامل قتل سید بها اتدین مجروح 

)ادبیات(دانشگاه کابل دوست و همکارداکترغن  احمدزی نیییزهسیت کیه  
بعدازاشغال کشورازسوی شوروی، ازکابل فرارکردودرپشاوررئییس میرکیز  

شب شصتمین ساتروز توتد ش، دو    0299فبروری  00اطالعات  افغان بود. در 
  دمکش مسلح او را در خانه اش از پا در وردند. 

را صادرکرده بود، به   گزارش هاییکه گلبدینه شخصادستورکشتن مجروح 
به جزئییات   A.J.PPساتیان بعد، پروژه عداتت درافغانستان   سرعت انتشاریافتند. 

جلسۀ حکمتیار با افرادش به هدف برنامه ریزی مرگ بها  اتدین مجروح دست  
 3333 یافت. 

میخائیل گرباچف رهبیر    0292چرا گلبدین، مجروح راکشت؟ در دسمبر  
شوروی به رئیس جمهور روناتد ریگان گفته بودکه وی بدون مالح ه وضعیت،  
قوای شوروی را از افغانستان بیرون خواهد برد. دپلومات ها دست به کار شدند  
تا برنامۀ یک حکومت انتقات  را تهیه کنندکه پس از خروج شوروی، حکومت  

ً به نتایج یک ن رسنج  که از سیوی   را درکابل دردست گیرد. دپلوماتها مکررا
که در میان افغانهای مهاجر، در اوایل همانسال راه اندازی شده   بها  اتدین مجروح 

بود؛ رجوع میکردند. ن رسنج  نشان میداد که هفتاد درصد مهاجران از تشکیل  
یک حکومت به رهبری ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان درمقایسه بیارهیبیران  
جهادی پشتیبان  میکردند. بسیاری ها بدین باور بودند که مرگ مجروح در واقع  

 پاسخ  به  ن ن رسنج  وهشداری برای حامیان ظاهرشاه بود. 
شهکارناتما  بها اتدیین   «اژدهای خودی »احتماالت دیگرهم وجود دارد:   

مجروح که در نوع خود حماسۀ من و  ونثر مسجع بشمارمیآید، من ر   فریده  
وب  نا  توصیف   «نیمه شب »شده که در  ن، واکنش و مشاهدات یک مسافر  

شده که دریک دنیای  مانند دنیای مجروح، به سرگردان  افتاده است. مسیافیر  
    درجریان مشاهداتش، بااژدهای چندچهر  ظلم وستم دست وپنجه نر  میکند. 

 
 
 
 
 

 

PAGE 6 



 

 

 هفته نامۀ امید  9201 صفحۀ هفتم

Omaid Weekly 
2002 Mayflower Dr. 

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

Email: mkqawi471@gmail.com 
 

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

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

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

و من که ابواتفضلم از رسول خالفت امریکا شنید  که سلطان از جامعۀ مدن     «
هیا زد و    فرمود که استاد  بونصر مشکان عطسیه   و پارتمان وطن  صحبت م  

اشک خوشحات  بر دامن چکانید و روی گردانید و زبان خاموشانید و هیییچ  
نگفت که دانایان خود دانند که پارتمان داشتن، شاخک چسپاندن است بر جانِ  

 »جور. 
اند این است که ذکر خیر    یک نکته جاتب که علما در  ن زیاد دقت نکرده 

پارتمان در شعر بیشتر از نثر، شده و دتیلش این است که ما شعر راعزیزتر ازنثیر  
 ریم که چنین اسیت کیه    تر داریم در شعر م    داریم. پس  ننه را دوست   م  

 ایم.   پارتمان را در شعر بیشتر از نثر داشته 
هیای میثیل پیارتیمیان،    های دانشمندان رقیب که گیوییا واژه   این حرف 

دموکراس ،  زادی بیان، جامعۀ مدن  و چندتای دیگر به دالیل سیییاسی  و  
پایه و فاقد    گنجد، کامالً ب    اجتماع  و روان  در بسیاری از اوزان عروض  نم  

باشد که یک ن ر اجمات  درین تحقیق دست داشته، بر تمیا     اساسات علم  م  
 کشد.   ادعاهای  نها خط بطالن م  

گیریم که از بلخ تیا    برای اینکه از اصل مطلب دور نرویم سراغ موالنا را م  
قونیه مز  تبعیدهای فراوان را چشید تا سرانجا  چند تا شعرش در امریکاترجمه  

هیای    نماید که در این حادثات پارتمان خواه    و چاپ شود و هیچ هم بعید نم  
اونقش داشته باشند. دردفتر اول مثنوی موتوی یک حکایت  مده کیه نشیان  

 اند:   دهد عرفای مانیزب  توجه به مسایل پارتمان  نبوده   م  
 گفت کرزی، کاکه تیغون راکه هَ            یک خبر دار  تو ای فرخنده پ  

 در جوابش گفت  ن نامهربان             پارتمان  مد به کشور پارتمان 
 هاپیش ماصفراست وهیچ   پارتمان            چون بگفت ، پس بگویم، درمپیچ 

 رویم   گرنیای  ماکه تنها م     رویم   ما ز باالییم و باال م  
 پس بگویم پارتمان راصدسال                 در نیابد حال پخته هیچ خا  

 ای برادر غم نداری بُز بخر   من خبر کرد  ترا ای ب  خبر 
ازمسایل مهم پارتمان شناس  مسئله روبرو شدن موالنا، عارف جهانگیرد و  

باشد. این پرسش ع یم کیه    بدوش، باسعدی متفکرگلستان  و بوستان  م    خانه 
چرا این دوپارتمان شناس همروزگارباوجودیکه هردو درمورد پارتمان بیحی   

اسیت.    اندهمننان حل نشده باقی  میانیده   اند، باهم ندیده ومالقات نکرده   کرده 
برخالف فردوس  که به مسایل قوم  وفرقوی درپارتمان عالقمندبود، سعیدی  

باشد. برای سعدی تفکیک جنس میرد و زن    بیشتردتبسته به مسایل جنس  م  
های مورد توجۀ غرب مطرح است. سعدی برای اینکه بر    فراتر از هنگامه سازی 

باشد، نا  اثرخود رابوستان گذاشته و با ایجیاد    اهمیت پارتمان تأکید بیشتر نموده 
نوع  تناسب میان پارتمان وبوستان خواسته که یک ذهنیت مثبیت در میورد  

 پارتمان بوجود بیاورد: 
 نمودند برجنس مردان ستم   شنید  که در پارتمان عجم 
 گرفتند و بستند دروازه را    ر  نیکمردان  زاده را 

 که اوجو فروشیست گند  نمای             مبادا رودمردی در ن سرای 
هر ننه که در دَ  دسیت    سر گُزیدند، زود   زجنس سیه 

 بود 
 بر رد زن ازپارتمان   که سرم                  بود از عالمات  خر زمان 

 که محتاج گشتند حت  به زن                چنان قحط سات  شد اندروطن 
 خداحاف  ای روز پیروز ما   زن و پارتمان وای بر روز ما 

 به بعض  ازاین ها بگویید باز   چه خوش گفت دانای دانسته راز 
 هلو، مستر! افسوس بعض  خرند               بن   د  اعضای یکدیگرند 

اگرچه ازنگاه تقد  زمان  الز  بود اوتتر از ن ام  بگویم اما از ن ام  از این  
گویم که او بسیار به خوشباش  و عیش وعشق    جهت پس تر از سعدی سخن م  

پرداخته وبدتر که تما  این ها رابرای دیگران نیز توصیه کرده است.برای حف   
اییم کیه در ن    عفت کال  درین بح  به  ن نمونه از شعر ن ام  توجه کرده 

 ازچند وچون عشق وخوشباش  وطلب خوش   نقدر ها اثر نیست. 
با  نکه در  غاز این مناظره، ن ام  رک وراست اندیشه های پارتمان  خود  
را بسط و توسعه نداده وت  ابیات پایان  این مناظره کامالً واضح و  شکار از فهم  
و درک عمیق عصر و زمان او و بیان شفاف و روشن خود او از ایین سینیت  
دیرینه، حکایت دارد. بدتیل داخل شدن دربح  پارتمان است که حریفان بیه  

اند و احساسات نادموکراتیک خیود را    جای خمسۀ ن ام ، خمسۀ خبیثه گفته 
 اند:   ارضأکرده 

 بگفتا از کجا باشم؟  تغای !   نخستین بارگفتش کزکجای ؟ 
 بگیفتا پند دیوان را نیوشند   بگفت  نجابه صنعت درچه کوشند؟ 

 بگفت افغان اگرباشد عجب نیست          بگفتااین وت  شرط ادب نیست 
بگیفیتیاپیس چیراعیاقیل     بگفتا دیو با دیوانه جوشد 

 خروشد؟ 
 بگفتا بهتر  ن باشد نگوی    بگفتا ازدموکراس  چه گوی  
بگفتامیاکیه گُیهی  بیود    بگفتا ما که داریم و نمردیم 

 خوردیم 
 بگفتا  زنده  بادا خرسواری    بگفتا با زمان ناسازگاری 
 بگییفتا از کنارابت نخیزی   گریزی   بگفتا از سیاست م  

 بگفتا، ها، شتر دیدی؟ ندیدی!                 بگفت ازعقل هم گاه  شنیدی؟ 
 بگفتا هابفرما یک شَکرخند                 شناسند   بگفتا پارتمان را م   

 بگفتا ترتل  ت ، صد برابر   بگفتا بر چه خند  ای برادر 
 بگفتاپاسخ اما نیمه جان است   بگفتا پرسش اماپارتمان است 
 بگفتاپرسش ازعینِ جنون است                بگفتا حاتتش امروز چونست 

 بگفتا ها قلییندر، هَ  قلندر   هایت گشته ابتر   بگفتا گفته 
 بگفتا تییرتال ال گفته باشد   ات  شفته باشد   بگفت اندیشه 

 بگفتا ترتل  ت ، ترتل  ت    بگفتامست مست ، مست ب  مَ   
 بگفتا ترتل  ت ، ترتل  ت    چنین دیوانه تا ک    بگفتا این 

 بگفتا ترتل  ت ، ترتل  ت    بگفت این جمله میگوی  پیاپ  
 بگفتا تر تال ال، ترتل  ت    بگفتا تن تنن تن، ت  تن  ن  

اتدین محمد حاف ، کس  است که    از ارکان اصل  شعرکالسیک ما، شمس 
تنها با ذکرموهو  و مجهول از پارتمان بسنده کرده و ظاهراً چینیدان گیرد ن  
نگشته. این گپ مانند روزروشن است که بح  درموردپارتمان درعصرحاف  از  

رفته زیرا بلند بودن سطح فرهن  اندیشه وتفکر ازسویی     بدیهیات به شمار م  
وپا گرفتن دموکراس  از سوی ، دیگر از واضحات و شامل مساییل روزمیره  

دیده به  غشته شدن با  نها سطح شعرخودرا از اثیربه    اند که حاف  الز  نم    بوده 
حضیض بکشاند. این نکته درموردحاف  روشن نیست که اوتنهابه تحصیییالت  
دانشگاه  اکتفأ کرده ویا اینکه بعداً شامل پوهنتون نیز گشته وت  حیدسیییات  
موثق این فرض راصد در صدبه اثبات میرسانند که چون او واژه دوتیت را  

های مدرن، پیشبرد امیور    دانسته که در دوتت   است پس حتماً م     استفاده کرده 
دانسته پس حتماً پارتمان به    بدون پارتمان ناممکن است. و چون این حقیقت را م  

باشد و ما تا هنوز به کشف این فرا روایت    شکل استعاری در کالمش ممزوج م  
ع یم موفق نگردیده بودیم.  ننه را گفته  مدیم تماماً بر اسیاس ایین بیییت  

 حضرت حاف  بوده است: 
 اگرچه دوتت ازاین کارسخت بیزاراست 

  زار است   خداش اجر دهد هر که مرد  
بیان استعاری حاف  گویا درکال  بیدل به اوج خود رسیده و این بزرگمیرد را  

 هامبورگ کاکه تیغون                                                
 شناسی پارلمان باستان

اتلغت، اصل و ریشه    کنند که از دید فقه   دانشمندان غرب  به جهر اعال  م  
های  سیای  این کلمه تا یک قرن    کامالً اروپای  بوده و درزبان »پارتمان «کلمۀ  

 پیش به چشم نخورده است. 
قبل از اینکه به بح  علم  در این مورد شروع کنیم، به جواب این عاتم نمایان  

خواه  ارو سنتریست  و پان    باید گفت که یک چنین ادعای  برخاسته ازخود 
باشد و هدف  ن نیز چیز دیگری جز بستن هر چیز به ناف    امریکانست  م    

 امریکا و اروپا نیست. 
ایدو    یک حکایت مشهوراست که اگربا ن  شناباشید پشت ور  را خوانده  

 اگرهم نباشید تطفاً برای حف  منافع مل  با  ن  شنا شوید: 
اند که درشش کروه  غزنین حمام  بود که شستنگاه     ورده «حکایت:  

ها و    مردان حق گشته و اما غزنویان را در شهرت  ن شستنگاه عموم  گپ 
ها بودی که گویا  ن جایگاه، سنگین بوده و محل عبور اجنه و شیشک و    سخن 

های به    »سرپرایز «مادر ل باشد و چنین گفتند که کیسه ماالن را درگلخن  ن  
عف    عو و سگان خارج  عف   ن ر رسیده که از هیبت  نها، سگان داخل  عو 

اتفضل بیهق  با این ن ر ریش موافقت نجنبانیدی و هم    کردن گرفتندی. تیکن ابو 
 بدین سبب در تاریخ خود ذکر این حما  نیاوردی. 

بین  دید مردی به     ن حما  شد واز زیر عینک ذره   ازقضاروزی سلطان در 
غایت خوش سیماوسیمگون پیکر و نوران  ن ر به او دیده و سویش هَ  تبسم   

نماید. گفت: کیست  ای نیکو شمایل    که کامالً خات  از اشارات اروتیک بود م  
 و خوش خصایل؟ گفت: شیطان. 

اند، خیل  مهیب    ها نقش کرده   حول، شیطان را بردیوارهای حما    گفت: ال 
 بین .   شکل ووحشتناک است.گفت: نخیر، شیطان منم که م    وبد 

اند؟ گفت: چه گویم، قلم درکف    گفت: پس ازچه ترا چنان زشت نقش کرده 
 »دشمن است، هرچه خواهد کشد وچنان که خواهد کشد. 

بدبختانه که این طرزاستدالل برای دانشمندان غرب  کم  کهنه وازمود افتاده  
امااین گفته را   old is goldاندکه    معلو  میشود. بااینکه انگلیسیهاخودهمیشه گفته 

 فقط برای مقاصد موردن ر خود استفاده میکنند و بس. 
در گرماگر  حوادث پارتمان خیز اخیر مجله نیویارک تایمز برای  نکه نشان  
دهد ک  مرهون احسان کیست، مقاتۀ به چاپ رسانید که تب و تباب  ن جز  

 تکرار مکررات  شنا، چیزی بیشتر نیست: 
... راست گپ این است که اگر شما چند ماه یا خدای نخواسته چند سات   «

دست به جستجوو پابه پژوهش بزنیدوخداوندحوصله تحقیق برای شما ارزان   
فرماید و حکومت پاسپورت خارج  شما را نادیده گرفته و معاش داخل  شما  
راقطع نکند و محکمۀ عات  شمارا به علت کدا  گناه کرده و یا نکرد  کبیره از  
یک پا  ویزان نکند به یقین کشف خواهید کرد که کلمۀ پارتمان، اصالً از بیخ و  

  »ریشه واساس یک کلمۀ اصیل و سُنه و سَر  افغان  نیست. ... 
دهیم شاید    ها حت  از اینکه ما این گفته را مورد بح  قرار م    برخ  

هابعد    دتخورشده واین کار را حمله برتاریخ فرهن  پنج هزار ساتۀ ما بدانند. این 
ازکسب پنج هزارسال تجربه و فرهن  و اندوختن پنج هزار سال تاریخ، کم   

ترسند که خدای نخواسته کس نگوید که چون ما    کوتاه ن ری نموده وم  
باشیم.    پارتمان را نیز نداشته   ایم، پس باید خودِ    کلمۀ پارتمان را در زبان خود نداشته 

خدمت این دوستان عرض شود که بیحوصلگ  خوب نیست نوشته راتا  
ایم و خوب میدانیم که ک      خربخوانید. مایک عمر در این راه قلم و قد  زده 

چه داشته و امروز چه دارد. در غیر  ن اگر عصبان  هستید بگویید که اصالً به  
 کس چه که فالن کس در قدیم فالن چیز را داشته یا نداشته است. 

اند و ارزشها    ها جهان  شده   از طرف دیگر امروز در عصر جهان  شدن، معیار 
ها با تما  اختالفهای     شوند. ببینید، طاتب   برادرانه میان باشندگان زمین تقسیم م  

های رهبری شده زمین به زمین    شان مثالً از راکت   که باامریکا داشتند از تکناتوژی 
زمین به هوا با چهر  حق به جانب استفاده   –نعوذبااهلل    -های    وحت  راکت 

میکردند همننانکه  قای بوش با همه تفاوتهای که با اسامه بن الدن دارد، از شیو   
مدرنیست  حق    منسوب به او فیض برده و استفاده از نرا بابرخ  اصالحات پست 

 داند.   مسلم خود م  
رسیم به اصل گپ که همانا تحقیق در مورد قدامت    ازین حرفهاکه بگذریم م  

پارتمان و کلمۀ پارتمان باشد گفتن  است که ما جانب اختصار را مراعات  
 ایم ور نه درچنته ما حرف نوی نیست که نیست.   کرده 

های  غازین دمکراس  را در پادشاه     حفریات پارتمان : اگر چه نشانه 
کیومرث که اول ملوک عجم بود باید جست وت  برای اثبات تدویر پارتمان،  

 پیش ازپادشاه  جمشید، هیچ اسنادعقل  ونقل  موجود نیستند. 
باشد.    در ن ذکرشده شاهنامه فردوس  م    «پارتمان »قدیمترین مأخذی که  

ترین کنایات درمورد پارتمان    جان کال  این است که بیشترین اشارات و واضح 
دربخش اساطیری شاهنامه یافت میشودکه از جمله پادشاه  جمشید را نیز در بر  

کوبِ ما هر عقل سلیم و هر  د  با معرفت بدون    گیرد. با این استداللِ دشمن   م  
گرفتن هیچ نوع کمک از کامپیوتر، میتواندخودبه تنهای  سابقه طوالن  پارتمان  

های ما محاسبه کند. این را هم باید اضافه کنیم که بنابرشرایط    رادر سرزمین 
اساطیری  ن زمان، پارتمان نیز شکل اساطیری داشته است. پیش از  نکه به نقل  

های موردن ر خود بپردازیم برای احتیاط ناگزیریم این نکته را    از یک  از قسمت 
اتقاسم فردوس  در زمان حیات خود متهم به زرتشت  بودن    بیفزاییم که ابو 

  یند:   است از همینجاست که تحن این ابیات کم  تند به ن ر م    بوده 
 که این پارتمان را بیاورده باد   یاد   چنین گفت جمشید،  ن زنده 

 گربۀ کس چنین نآفرید   شتر   به عهدمن است این که  مدپدید 
 مگر پارتمان جای مال بود؟    توانا بود هر که دانا بود 

 که جنرال وشیخ ومال گُزید؟              سَر مردمان را چه ماری گَزید 
 اتف هم ندارد درون جگر   ساالر ب  پا و سر    یک  جن  

 عجم زنده کرده به طرز دگر                  دگربوده س  شوی در باختر 
 دگرسرخِ سرخ است پراز شرور              یک  طاتبِ طاتب است وترور   
 شان   همه قو  جوی  به کردار             همه در بزرگ  ز نسل کیان 
ازین قو  جویان پشت     بناهای  باد گردد خراب 

 نقاب 
 که این پارتمان است یاموزیم؟                  چنین برنوشتند بر جا  جم 
که سیستم کم                  نشد تا هم  کاردان  کنند 

 پارتمان  کنند 
 من وگُرز ومیدان و افراسیاب                کتاب   چنین گفت رستم به  ن ب  

تاامروزبیشترتذکره نویسان میپندارندکه همین اشارات پرشورفردوس  درمورد  
پارتمان بوده که سبب برهم خوردن روابط اش با دربار غزنویان گردیده است.  

ین مورد به وضاحت    مگر تاریخ مسعودی که مشهور به تاریخ بیهق  است در 
ین مورد    دارد و از بح  ودیاتوگ در   م    پرده از روی حقایق تاریخ  بر 

درزمان  یادمیکند که چندان به موجودیت تساهل و تسامح و شکیبای  شهرت  
 ندارد: 

 
 
 
 

 )دنباته ازصفحۀ ششم( حسن ولسمل ... 
کوشیده بدون استفاده ازپوقانه)کاندو ( عیمیل تیواطیت انیجیا  دهید و  
در خربااستفاده ازپوقانه تاحدی به داخل ... پسربنه پیش رفته وبیا حیرکیات  

 متواتر انزال صورت گرفته است.  
توضیحات عارض که موردتجاوزجنس  قرارگرفته است، باتحیقیییقی  کیه  
 مرپلیس)تیری میالند(درهمان روز از اوگرفته بود صد  میکند. هیمینینیان  
معاینات سرطبیب )هیل تسفوتد(که درهمان روز درمرکز داکتران خیدمیتی  
)تکوکتا( در اسلو صورت گرفته بودتصدیق میکند، و پوقانه بامحتوای میواد  
انزات  که توسط تخنیکرهای جنای  درروزواقعه از بیرون همان تهکاوی بدست  
 مده، کامالً مؤید قضیه میباشد. وعالوه بر ن انجنیر )ب ا ( ازطیب عیدتی   
ازطریق معاینات)دی ان  ( توضیح میدهدکه اجزای مخلوط در... عارض دیده  

 شده که مربوط به متهم )محمدحسن وتسمل( میباشد.  
تعیین درجۀ جزا : محکمه به این ن راست که تجاوزجنس  علیه اطیفیال بیایید  
موردجزای سخت قرارگیرد. )محمدحسن وتسمل( متهم علیییه ییک طیفیل  
خوشباور عمل فجیع تواطت را باایجادترس ووحشت دراو انجا  داده اسیت.  
جزای تواطت کمتراز جزای زنا نیست. محکمه به این ن راست که چنین اعمال  
باید باعکس اتعمل شدید قانون  مواجه گردد. عارض میگویدکه او ازین بابیت  
درمکتب توهین وتحقیرشده وبه همین علت به مکتب دیگر نقل مکیان کیرد.  

ساته درمرحلۀ حساس وضیررپیذییر  رشید  00-03عارض ماننددیگر اطفال  
وانکشاف قرارداشته ومادر وپدر اندرش نیز تاییدمیکنندکه اوبعد ازاین حادثیه  
دچارکم خواب  شدید گردیده و خوابهای وحشتناک م  بیند. اینکه چه تأثیربد  
وعوارض ناش  ازاین واقعه  یند  اورا متأثرخواهدساخت، فعال معلو  نیست .  
علت اینکه عارض امروز دریک مکتب اختصاص  در)اوتنسکر( برده شیده،   
برای محکمه اسناد تحریری ارائه نشده، بنااً محکمه دتیل  نداردکه این نقل مکان   

 رابه حادثۀ تجاوز نسبت دهد.  
با تعیین جزا باید تاکیدکردکه این نوع تجاوز به تجاوزجبری شباهت دارد، چون  
عارض راض  شده بودکه متهم به دنبه اش دست بزند، اما کیاربیییشیتیر از ن  
صورت گرفت، بنه ترسیده بود، دروازه قفل بودومتهم ازشانه های بنه سخت  
محکم گرفته بود. مدع  اتعمو  ده ماه حبس را برای)محمدحسن وتسمل( متهم  
تقاضا نمود. محکمه متیقن نبود، تما  اسناد ودالییلی  کیه اثیبیات تیجیر   
راتاییدمیکرد باید درجۀ جزاسنگینتر م  بود، وت  ازسوی دیگر عد   شنایی   
کامل متهم به زبان نارویژی عامل غلط فهم  درنوع رضایت بین عارض ومتهیم  
بوده باشد. تذامحکمه به اساس این اندک تردیدی که درموضوع وجود دارد،  

 روزایا  توقیف تائید میکند.    92پیشنهادمدع  اتعمو  رابا کسر 
: مدع  اتعمو  تقاضانموده که بیایید)میحیمیدحسین  تقاضای پرداخت خساره 

وتسمل( متهم به پرداخت س  هزار کرون به عارض محکو  گردد، محیکیمیه  
بادرن رداشت اذیت  که عارض درجریان این عمل وعوارض بعدی  ن متحمل  

 شده، این مبلغ راجبران مناسب دانسته تاییدمیکند. 
: مدع  اتعمو  تقاضانموده که محمدحسن وتسمل متهم  مصارف جریان دعوی  

بایدبه پرداخت مصارف جریان دعوی محکو  گردد. محکمه تایید میکندکیه  
 متهم مبلغ دوهزار کرون ازاین بابت بپردازد. فیصلۀ محکمه متفق اترأی است.  

 حکم محکمه : 
قانون جزا    029به اساس بنداول ماد  0229محمدحسن وتسمل متوتداول م     -0

 روزایا  توقیف محکو  میگردد. 99به ده ماه حبس باکسر 
 Trulsهزارکیرون نیاروییژی بیه 21محمدحسن وتسمل به پرداخت مبلغ   -9

Karling    محکو  میگرددکه تامدت دوهفته ازتاریخ ابالغ حکم محکمه پرداخته
 شود.  
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 جریان دعوی محکو  میشود./ پایان محاکمه 
 Thorlcif Waalorرئیس محکمه: قاض  شهر  

  Pal Anders Nordyiو  GunnnMartha Londalenمعاونین قضا :  
********************** 

در چنبر  تأثیر خود به بند کشیده که برای خاکیان همنون ما، فهیم و درک  
هیا    افاضات او محال و دور از دسترس گردیده است. وت  دراثرسختیکیوشی  

دریک  از ثارچاپ ناشده بیدل غزت  بدست  مد که تا انداز  فهما و مهمتر از  
 پرداخت.    شنا بود که به تشریح پارتمان وکارپارتمان م     ن پارتمان 

شاعر یینه هامیدانسته که مؤمن  یینۀ مؤمن است وت  ماباوجود اندیشه کردن و  
های اصل  شعیر ییعینی     ایم که ارتباط میان موتیف    خطرکردن تاحال ندانسته 

پارتمان،  یینه و خر چیست؟ یا چنین ارتباط  تنها امروزی است یاخیر؟  ییا  
موجودیت  یینه در پارتمان به مسایل مل  ماتطمه واردمیکند؟  یابیهیتیراسیت  
درپارتمان در یینه نگاه نکنند؟ یا فقط اعضای پارتمان با  یینه مشکل دارند ییا  

 دیگران نیز؟ 
باوجوداین ابهامات بیدل با پارتمان برخوردکامالً دموکراتیک و مدرن داشته و  
اعضای پارتمان راملز  به گفتن حقایق وواقعیتهامیداند. اتبتیه بیییدل بیعیوض  

را استفاده کرده که شکل انگلیس  شده کیلیمیه   »پارتمنت «کلمه  » پارتمان «
    پارتمان است. این کارنشان میدهدکه بیدل ازکمپن  هندشرقی  میتیأثیربیوده 
وشایدهمین سهوتت درتأثیرپذیری اززبان انگلیس  باشدکه جیمیعی  بیدیین  

اند که بیدل اصالًکامالً از افغیانسیتیان بیوده اسیت. دریینیجیا چیون    عقیده 
من ورماپژوهش میباشدماهمان کلمه اصیل پارتمان راجایگیزیین پیارتیمینیت  

 ایم:    کرده 
 هرجاکه پارتمان است، ب  دردسرنباشد        گویادموکراس  ارث پدر نباشد 
 در پارتمان رسید  ، کار عجیب بدید            واز خلق باشد ، اما نفر نباشد 

 باید میان یاران  ما  و  شما  نگوییم          هرکسکه خرببیندگویدکه خرنباشد 
 های ما را  تاب  ن رنباشد   این چیست کیست بیدل  یینه رانهان کن     یینه  

اند، چیزی که عییان    پینیم چون خردمندان گفته   بیشتر از این درین مبح  نم  
است چه حاجت به بیان است هر چه این بح  را بیشتر بسط و توسعه بدهیم بیم  
 ن میرودکه تخصص  ترشده و از سطح فهم خاصان نیز فراتررودکه چینییین  

 مباد. 
بحی  حسن ختا  ازعالمۀ زمان حضرت کاکه تیغون، اثری راتقدیم جهانیان م   

 ( 9داریم که برهان قاطع است برعلیه  نان  که ما را پارتمان ستیز)دنباته درصفحۀ   
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اودیگری رابه مرگ تهدیدنم  کند، فنای خویشتن رابرای بقای دیگیرانی   
م  خوهند.  تش نم  افگند، که میخواهد تش عقوبت همه انسانهارا به جیان  

کاشک  دربدل همه خلیق   »بخرد تا دیگری رنج نبیند. چناننه خرقان  گوید:  
من بٍمُردی تا خلق رامرگ نبایست  دید، کاشک  حساب عقوبت همیه خیلیق  

 »وبیاز جیای دییگیرگیویید:  «مراکردی تاایشان رادوزخ نبایستی  دیید. 
اگرازترکستان تابه شا  کس  را خاری در انگشت شود،  ن انگشت از ن مین  

 «است واگر ازصبح تاشا  کس  را قد  درسن   ید، زیان  ن مراست. 
سلطان غزنه، محمودنیز باخد  وحشم به دیدار خرقان  به   –پنج: رفتار باحکا   

روستای زادگاه اورفت. دراین دیدارکه  نرا اززبان شیخ فرییداتیدیین عیطیار  
در شوب مغل( دراثیر گیزییده اش، تیذکیره    992ه ج، وفات    092)توتد 

االوتیاحکایت خواهم کرد، صوف  زاده ودرویش شیفتۀ ما، به سلطیان درسی   
ازعزت نفس وشفقت داد. پادشاه پیا  فرستاد که خرقان  رابگویید که سلطیان  
برای تو ازغزنین بدینجا مد، تونیز برای دیدار او ازخانقاه به خیمیۀ او در ی.  
رسول راگفت اگرنیامد، این  یت رابراو بخوان: اطیعواهلل واطیعواترسول واوت   

محمودرابگوییدکه چینیان   »االمرمنکم . رسول پیغا  بگزارد. خرقان  گفت:  
 «دراطیعواهلل مشغوتم که دراطیعواترسول خجاتت دار  تاچه رسد به اوت  االمر. 

رسول بیامدوبه محمودبازگفت. محمود رارقت  مدوگفیت بیرخیییزییدکیه  
خود نجاشویم. چون محمود ازدر خانقاه در مد و سال  کرد، خرقان  جیواب  
داد امابرپانخاست، اما نگاه که سلطان ازحجر  خرقان  قصد بیر میدن کیرد،  
خرقان  تاد  در بر مد وخرقۀ خودرابه پادشاه داد. سلطان گفت: چون  مید   
توجه نکردی، حاالبرسرراه من بلندمیشوی. خرقان  گفت: تیوبیه رعیونیت  
پادشاه  به کلبۀ من  مدی وحاال باافتکاردرویش  میروی، پروای پیادشیاهی   

 تراندار ، اماپاس درویش  ترا دار .  
عطار درجای دیگرم  نویسدکه درسومنات چون به سلطان محمود بیم  ن  
چیره شدکه شکست خواهدخورد، ازاسپ فرود مد ودرگوشه ای شیدو ن  

 خرقه راکه خرقان  به اوداده بود به تن کردوتشکراسال  ظفر یافت. 
 موالناعبداترحمن جام  گفته است: 

 بکش تباس رعونت که شیخ خرقان     ستاده خرقه به کف بهرب  تباسان است 
داستان دیدارمحمودوخرقان  راعطاردراته  نامه به ن م شیوای  درکشیییده  

 است : 
 مگر محمود م   مد زراه     در مد پیش خرقان  به گاه  

دردوران محمودکه جماعت  ازشاعران عزت نفس ووقارشان زیرپای می   
گذاشتند تابوسۀ مدح برچکمۀ سلطان زنند، صوف  ساده وپشمینه پوش که ازقید  

چون بامداد برخیز  ودربند  ن باشم که  »تعلق وتملق  زاد وشعارش این بودکه  
این کمال کرامت ومؤفقییت بیودکیه   «چطور سروری به دل برادری برسانم 

 پادشاه به در خانقاه او  ید . 
درکتاب نوراتعلو  که منسوب به خرقان  ویایک  ازشاگردهای    -شش:  ثار 

او ست ودراین اواخر ازروی نسخۀ منحصربه فردی که در )برتیش میوزییم،  
انگلستان( بوده چاپ شده است )متأسفانه بخش های  ازاین نسخه افتاده وازمیان  
رفته است(، حکایتهاو سخنهای نغزی ازخرقان   مده، که من چندتای  نراکیه  
بیانگر عشق اوبه  فریدگار و نمایانگر  زادگ  ونوع دوست  اوست، دراینجا م   

  ور  : 
نقل است که خرقان  چهل شب سربه باتین ننهاده ونمازصبح رابیا وضیوی  

خرقان  خواه  که  ننه از تو دانیم باخلیق  »خفتن خواندی. شب   واز مدکه  
شیخ پاسخ دادکه بارخدایا میخواه  کیه  نینیه   «گوییم تا سنگسارت کنند! 

ازرحمت تومیدانم واز کر  توم  بینم باخلق گویم تاهینکس دییگیرسیجیده  
 نکند !  واز مدکه ای ابواتحسن نه ازتو، نه ازما ! 

 ازخرقان  پرسیدندکه خدارادرکجادیدی؟ گفت در نجاکه خودراندید . 
کس  به حج میرفت، خرقان  ازاو پرسیدکه بهرچه وکی  روی، جیواب  
دادکه خدا راطلب میکنم. گفت مگرخدای خراسان راچه شدکه بر حجاز بایید  

 شد ؟ 
فصیح احمد بن جالل اتدین محمدخواف ، صاحب مجمل فصیح ، حکایت  
میکندکه خرقان  روزی درباغ کارمیکرد وبیل میزد. ناگه گنج  یافت، روی  
همه طالها وجواهر دوباره خاک ریخت وروی به  سمان کرد وگفت که اته   

 من به زر وسیم ازچون توخداوندی بر نگرد .  
ازمیان صدهاگفتۀ  ن پیرصاحبدل، این چندتا مخصوص بردل من نشیسیتیه  

خدایا هرچه توبامن گوی  من باخلق توگویم وهرچه تو به من دهی    »است :  
من خلق ترادهم. اته  بهترنبود تادوزخ وبهشت نبودی تیا پیدیید میدی کیه  
خداپرست کیست. دین را ازشیطان  نقدر فتنه نیست که ازدو طایفه اسیتیک  
یک  علمای  که بردنیا حریص باشند ودیگر زاهدی که ازعلم ب  بهره بیاشید.  
خدایا غریب رادر خانقاه من مرگ مده که ابواتحسن طاقت مرگ غریب ندارد.  

» 
ساتگ  درروز عاشورا وفات کرد وعطارمیینیویسیدکیه    22خرقان  به عمر 
قبرمرا س  گزفروتر برید که روا وادب نباشد که خاک   »وصیت کرده بود:  

 «من ازکس  باالتر بود.  
خرقان  به گمان اغلب صاحب دیوان  بوده است که متأسفانه ضاییع شیده  
است یا حاال دردسترس نیست. ازاوفقط چندشعرکه نمونۀ کیال  پیخیتیۀ او  

 درتذکره های قدیم   مده، که یک  از نهااین است : 
 اسرار ازل را نه تودان  و نه من    این حرف معمانه توخوان  ونه من 

 هست درپس پرده گفتگوی من وتو   گرپرده برافتدنه تومان  ونه من 
 به امید خواندن  ثار بیشتردانشمندارجمندجناب سیدطیب جوادهستیم./ 

******************* 
 ...)دنباته ازصفحۀ چهار ( یادی ازکاکه های قدیم  

کرنیل تطیف دردوران جوان  درهنگام  که امیرمحمدافضل خان هنوز بیه  
امارت نرسیده بود، وازطرف پدرش فرمانروای کل صفحات ترکستان بود، به  
رتبۀ کپتان  رسیدکه موصوف درتوپخانۀ حضوربه صفت قومیانیدان اییفیای  
وظیفه میکرد. چندی بعد به رتبۀ کرنیل  رسییید کیه تیازمیان حیکیومیت  

 امیرعبداترحمن خان به همین رتبه باق  ماند. 
بابه قدرت رسیدن عبداترحمن خان، عبداتلطیف خان، برادربزرگش عبداتقادر  

ه    0219-  0219خان وپسربزرگش عبداتسال  خان یک  پ  دیگر بین ساتهای  
  محبوس گردیدند تااینکه درزندان جان باختندودر همین باغ دفن شدند، کیه  

 اکنون  
 

محل قبورشان مشخص نیست. کرنیل تطیف درشوربازار کابل سکونت داشیت  
که محل سکونت وی بنا  گذر کرنیل تطیف نامیده مییشیود. وی ایین بیاغ  
رادرزمان کرنیل  خودساخته بود که در ن زحمات فراوان  کشیده بود. این باغ  
باداشتن گلهای رنگارن  ودرختان مقبول غیرمثمر ومثمر ازقبیل شیاه تیوت،  
توت، سیب،  توباتو، زرد تو وغیره درشهرکابل یک نمونه بود، دروسط بیاغ  
 جوی  ب روان موقعیت داشت ودرکناراین جوی مسجدی نیزاعمار شده بود.  
تاجاییکه بخاطردار ، چندین بار باپدرمرحومم برای تماشای گلها و توت خوری  
طوردستجمع  به این باغ رفتیم. این باغ بزرگترین تفرییحیگیاه بیرای اهیاتی   
شهرکابل بودکه مرد  ازطرف عصر بدانجا سرازیرمشدند. به همین دتیل هیمیه  
ساته برای مدت پنج هفته میلۀ نوروزی جشن دهقان درینجا برپا میشید. دریین  
روزها دهقانان به نمایش توتیدات شان م  پرداختند. نمایش گاوها، اسپ هیا،  
قوچ جنگ ، س  جنگ ، مرغ جنگ ، کاغذپران بازی، میلیۀ گیل ارغیوان  
ودههاسرگرم  دیگرهزاران همشهری کابل واطراف  نرابخودمیکشانید. مراسم  

 جشن دهقان درینجا واقعا دتنسپ وتماشای  بود. 
خورشیدی هنگامیکه به شهدای صاتحین جهت دعا برسرقبر    0229دراوایل سال 

پدر  رفتم، باردیگر این خاطرات درذهنم روشن شد. باغ تطیف درن ر  مجسیم  
گردید. وت  ازین باغ اثری بجانمانده بود. این باغ دراثر ب  توجه  حکیومیات  

سال اخیر به ویرانه تبدیل شد ومکان  بیرای    92قبل وسپس دردوران جنگهای 
 ذبح مواش  ازطرف قصابان بود، وت  با نهم مسجد ن طورنسب   باد بود.  

قطعه شعری که دروصف این باغ سروده شده است، وتیوسیط اسیتیادزالنید  
  وازخوان مشهورکشورخوانده شده، ذیالً خدمت تان تقدیم میشود : 
 اگرن ار  گل م  توان کرد               وطن درشهر کابل م  توان کرد 

 سیل بت مرغوته کاکل بییریم                       دتبرکم بیا به کابل  بیریم 
 گاه شویم سوی ریکاخانه تییر         گاه به بارانه گه  جوی شیر 

 سیل گل وسوسن و سنبل بریم         باغ تطیفست خوش ودتپذیر            
 سوی خرابات تماشا کنیم                    تا شهیدا رفته دعیییا ها کنیم 
 خواجه صفا صفا به گلهاکنیم               باغ تطیییییف باز تماشا کنیم 
 وعد  ما بود در پایان چوک               گشته خرامییان بیا مثل کَوک 
 کارمن ازعشق توگردیده چوک           از چییته ها سوی سر پل بریم 

 دتبرکم بیا به کابل بریم 
********************* 

مجسمۀ برفی ابوالهول ، دشمن ملت و میهن ما، گلبدین 
 جنایتیار را بچه های کابل دریکی ازکوچه ها برپا کرده اند !!!

 )دنباته ازصفحۀ هفتم( باستان شناسی پارلمان  
دانند. تعیین تاریخ دقیق این اثر بصیورت    و پارتمان گریز و پارتمان نشناس م  

کند اما عجاتتاً یک نکته کامیالً واضیح    ای را طلب م    یقین  پژوهش جداگانه 
است اینکه این اثر به هیچ وجه قبل از اختراع خط نوشته نشده و قبل ازتیوتید  
گوتنبرگ در هیچ جا به چاپ نرسیده است. تحقیقات نسیخیه شینیاسی  و  
باستانشناس  و جستجوهای پوتیس جنای  تاریخ تقریب  ایجاد این اثر را بین قرن  

 کند. واهلل اعلم.   یکم میالدی تخمین م    و   یکم قبل از میالد تا قرن بیست   و   بیست 
 ای کُرسیهای پارتمان، گریختگان حاف ۀ تاریخ را مرنجانید، 

 اند   شان را خورده   ناپذیری   های برگشت   گُرگان فراموش ، افسانه 
 ها   زه  اشغال دموکراتیک کرس  

 کاری نیست  CIAای فاتحان مغلوب پارتمان! مرا با چشمان قدیسان  
 خواب    یم، هیچ روز  ب    من از سالتۀ نجیب کوران مادرزاد م  

 و هیچ شبم ب   فتاب نیست 
 طاتب باید شد، وقت  پژواک یازدهم سپتمبر را با مجسمۀ  زادی 

 ی  باشدپارتمان ، طاتب باید شد   معاشقه 
 وقت  در شهوتخانۀ کاپیتال، شربت سرخ جان  دم  

 کاریکاتوری شود ازفاضالب پاالیشگاه نفت ! 
 شو  من، وقت  وطن محاط به پندار دیگران شود   طاتب م  

 های کُهن   و جغرافیای معاصر نقش بر کتیبه 
 من دیگر طاتبم، طاتب دموکراس ، طاتب  زادی،طاتب پارتمان ./  

 )نقل از سایت های افغانستان ( 
 
 
 
 
 
 
 

 ... )دنباته ازصفحۀ چهار ( معرفی کتاب  
مراکزمهم صوفیه ودرگسترد  امپراتوری غزنۀ  نزمان بود، به دنیا مید. بیه  

 ( به عمرهفتادوسه سیاتیگی   0122هجر) 390روایت بیشترتذکره ها، درسال 
درهمانجا ازفان  به باق  رفت. شیخ فریداتدین عطار درمصیبت نیامیه، عیمیر  

 خرقان  رابیشتراز شصت سال گفته است : 
 گفت اته  روز وشب درکل حال   جستمت پیداو پنهان شصت سال 

بسطا  یک  ازماهواره های روشن تصوف است که برمدار بلخ که زمیانی   
مرکزتصوف درکهکشان زبان فارس  بود، م  چرخید. بلخ بامی  ازدییربیاز،  
اززمان زردشت وشاید فراتراز ن،  تشکد  گر  وپربرکت  بوده است که شعله  
های روشن حق وحقیقت جوی  را دردل و گل مرد  وکشورما گیر  نیگیه  
میداشته است. )درتذکره های قدیم، بلخ را گاه  بام  م  نوشتندکه میراد ن  
بلخ بامیان یا بلخ بامیان  است، این اصل که ا  اتبالد یا مادرشهرها به نسبتیش بیه  
بامیان افتخارمیکرده است، نه تنها نمایانگراهمیت وقدامت بامیان است، بل نفوذ  
طریقه های کهن عرفان  واشراق  بودای  را ازطریق بامیان بیه پیرورشیگیاه  

 تصوف اسالم  دربلخ، نیزم  رساند.(  
دربلخ درنیمۀ دو  قرن هجری صوفیان وساتکان نامداری چون ابراهیم ادهم و  
شفیق بلخ  نهال جوان تصوف اسالم  رابرخاک کهن که از رسوب افیکیار  
زردشت  وبودای  غن  بود، غرس کردند. صوفیان فارس  زبان همه از بخارا تیا  
دکن واز کاشغر تا ارض رو  از ن جوی  ب م  خوردندکه ازسرچشمه های  
زالل بلخ م   مده است ودرست مثل جوانمردی وفتوت که جلوه های  از ن  

 درفرهنگهای شر  وغرب دیده میشود.  
موالناعبداترحمن جام ، درنفحات االنس مینویسدکه پیرو    -دو: پیر و مرشد 

مرادخرقان  بایزید بسطام  بوده است. نفوذ سلطان اتعارفین، بایزید بسطام  در  
احوال و ثار وافکارخرقان  کامالً مشهودومحسوس است. اما ایین ادعیاکیه  
خرقان  مریدبسطام  بوده است، احتماالًموجه نیست زیرا ازین شعرموالنابلخ   
برم   ید که خرقان  ساتهاپس ازمرگ بسطام  )وبقوت  شصت سیال بیعید(  

 توتدشده است : 
 بواتحسن بعد از وفات بایزید    از پس  ن سال ها  مد پدید 

درعرفان شرط ارادت این است که مرید بدون واسطه ازمراد کسب فییض  
نماید. چون خرقان  وبسطام  دریک عصرنزیسته اند، ازینرو پیری ومیرییدی  
 نها ممکن نیست. درطریقت ازراه مطاتعۀ احوال و ثیار نیمی  تیوان ییکی   
راپیرخواند. روایت مکرراست که خرقان  ازدست ابواتعباس قصیاب  میلی   
خرقه پوشیده است: بادرن رداشت شهرت ومقا  خرقان ، اگر بسطام  زنده م   

 بود، بدون شک خرقان  به جای  مل  ازسلطان اتعارفین خرقه م  گرفت. 
پدرخرقان  دهقان بود وخود اوباغبان، وبه روایت  هم خربنده)کسی  کیه  
ً دنیبیال کیار   چارپایان رابه کرایه واجاره میدهد( بوده است. صوفیان اکیثیرا
وزندگ  مادی را یله نکرده هر د  ازراه کسیب حیالل، نیان میییخیوردنید.  
گویندشمس تبریزی برای امرارمعاش بندتنبان م  بافت. شیهیرت خیرقیانی   
دردوران حیاتش برهمه کرانه های امپراتوری گسترد  غزنه رسیده بود. چنانکه  
اکثرشاعران، متصوفان و دانشمندان از ن دوران به دیدن خرقانی  بیه قیرییۀ  

 کوچک زادگاه او رفته اند.  
دوتتشاه سمرقندی، درتذکره اش ماجرای دییدار    –سه : دیدارهای تاریخ   

فیلسوف وشاعر ومتفکر زاد  این سرزمین، ناصرخسروبلخ  رابا خرقانی  بیه  
تفصیل  ورده است. بوعل  سینا وسلطان محمودغزنوی )به شرح  که خواهد  
 مد( به زیارت خرقان  رفته اند. عارف ومتصوف نامدار هرات خواجه عبداهلل  
انصاری درمناجات ومقاالتش ازمشرف شدن به بارگاه خرقان  باافتخاریاد میکند  

عبداهلل مردی بود بیابان ، میرفت به   »وخرقان  را استاد و مرادخود م  خواند :  
طلب  ب زندگان ، ناگاه رسیدبه شیخ ابواتحسن خرقانی ، دییدچشیمیۀ  ب  

 «زندگان ، چندان خوردکه گشت فان ، که نه عبداهلل ماند ونه خرقان .  
نجم اتدین رازی، صاحب مرصاداتعباد مینویسدکه نقل است که شیخ ابو سعید  
ابواتخیر گفته است که من خشت خا  بود ، چون به خرقان رسید  گوهرشد  .  
احمدبن جالل اتدین محمدخوافیدر مجمل فصیح  داستان سفرفرزند ناموراین  

بوعل  سینابه   »خطه، بوعل  سینا رابه خرقان برای دیدار خرقان   ورده است:  
 واز  شیخ قصد خرقان کرد، چون بروثا  شیخ  مد به هیمه)هیز  کش ( رفته  
بود. پرسیدکه شیخ کجاست؟ زنش گفت که  ن زندیق کذاب راچه م  کن ،  
وشیخ را بس  جفا گفت. بوعل  عز  صحراکرد وشیخ رادیدکه خرواری هیز   
بردوش شیر نهاده، تعجب که خرقان  چگونه بر هژبر هیز  بارمیکند، اما درخانه  
با ن همسرجفاکارمیکشد. خرقان  گفت تاما بار چنان گرگ  )همسر( رانکشیم،  

 روان  ازاین داستان را موتوی من و  ساخته، درمثنوی :  «شیر بار مارانم  کشد. 
 رفت درویش  ز شهر تاتقان    بهرصیت بواتحسن به خرقان  

این رفتارخرقان ، درجامعۀ مردساالر، زمانیکه سیخیت گیرفیتین بیرزنیان  
وفرودستان مایۀ مردی ومباهات بوده، بسیارکم ن یروپسندیده است گیویینید  
بوعل  سینابا خرقان  به خلوت رفت وچون ازخلوت بر مد، میرییدان شیییخ  

 ننیه   »ازبوعل  سینا پرسیدند که مراد ماراچگونه یافت ؟ ابن سیناجواب داد:  
راکه من میدانیم او میداند وچون ازشیخ پرسیدندکه بوعل  سینارا چگونه یافت ؟  

این روایت رادرموردخلوت ابن سیینیا   «گفت  ننه راکه ما م  بینیم اومیداند. 
 باابوسعیدابواتخیرنیز  ورده اند. 

 یین خرقان ، که همان اسال   شنیاواصیییل خیود    –چهار:  یین و روش  
ماست، عشق است به  فریدگار و فریده. این عشق فردی، انحصاری، مکتیب  
ودرمحدود  قوم ، نژادی وزبان  نیست، بلکه همگان  است و ایثیاری. انیزوا  
وگوشه نشین  نیست، دهشت، شرارت وشرافگن  نیییسیت، سیخیتیگیییری  
وتندگوی  وتبهکاری نیست، نر  است وگیرنده و فرینند. پرتعصب، کوته بین  
ورشک  تودنیست، بلکه پاک است وپاالیشگر. عشق واالی انسان بیه انسیان  
درهیئت تجل  خداست، دیدن عکس )او( در یینۀ انسان ومردمان است، عشق   
 که اسال  وطریقت خرقان  م   موزد به همه انسانها، ب  تفاوت ازسیاه وسفید. 

 به جهان خُرّ  از نم که جهان خُرّ  از اوست 
 عاشقم برهمه عاتم که همه عاتم از اوست  

 
 
 
 
 
 


