
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

سکرکر  محمدنعیم کبیر                                
 منتو، کالیفورنیا

 صبح دمید، روز شد، یار شبینه خانه رفت
 روی سحرشودسیاه، یاربه این بهانه رفت

شاعر ازدمیدن صبح ناله وفغان برلب دارد، از بیدادسحرگاهان به 
تنگ آمد  است. با دمیدن صبح باید ازمعشوقه جدا شود، می نالکد 
وبرای روز سیاهرویی التجا می کند، می خواهکد سکیکاهکی شکب 

 هرگزپایان نپذیرد تا او همیشه درکنار یار بماند ! 
این تنها یک بیت ازچرامۀ بلندباالیی است که ابیات دیکرکرآن، 
خوانند  را تاآن باالها به سُرر وبیخودی می کشاند. شعری بکاایکن 
قامت بلند و افراخته، گویای رمز و راز شخصیتی است که راز و 
رمز سخن را در یافته است . انتخاب قافیه، مناعت ومرتبت بکلکنکد 
طبع او راآشرارمیسازد. دست بردن به فرهنگ زبان و انکتکخکاب 
کلمات با نازک کاریها، نهان های درونی را به بیرون می کشکانکد. 
شاعر تااعماق جان این کلمات را می پسندد وبکه آن عشکم مکی 
ورزد. هرگز باورنمی توان کرد که به فرهنری که این ککلکمکات، 
عبارات، استعارات وکنایات زادۀ آنست، هرگز بی حکرمکتکی روا 
داشت. عشم او به این شعرگویای عشم اوبه این فرهکنکگ اسکت، 
چنین اثری هرگز زاد  نمی شود تاخالم آن دربحر بیررانۀ ادبیکات 
غرق نشد  باشد. خلم چنین ادبیاتی تقال وکوشش شاعر را بکرای 
 دست وپا زدن ازکران تا کران این فرهنگ بخوبی حرایت میرند.
کدام فرهنری در دیارعجم، ازدامنه های پهن هندوکش به ایکن 
طرف و آن طرف آفاق سایه گسترد ، روستاها، در  ها، کشورهکا 
وشهرها را درنوردید  وبر ترک تباران وبادیه نشیکنکان اسکتکیکالی 
معنوی یافته و نیم قارۀ هند را از شیرینی خود سیراب کرد  اسکت 

 ؟
شاعران، عارفان، عیاران، تهمتنان و کاکه ها در دامان پربرککت 
این فرهنگ پرورش یافته وحتی ککبکودچشکم هکارا در مکاورای 

 جغرافیای خودبه تمجید واداشته است. 
این شعر از شا  شجاع، فرزند تیمورشا  است. شاید دست تقدیر 
مادر تیمورشا  رایک فارسی گوی به دنیاآورد  باشد، هرچه باشد، 
شا  شجاع هرباری که دلش از بی وفایی روزگار ومعشوقه به تنگ 
می آمد، به دامن شعر پنا  می برد وآثاری می آفکریکد ککه هکم 
تبارانش ازخواندن آن انرشت حیرت به دندان می بردند، و اینهمه 

 به خاطر انتقال پایتخت توسط پدرش ازقندهار به کابل بود. 
شاید تیمورشا  ازآنچکه راککه درزادگکا  خکودش و جکدش 
میسرنبود، برای اعتالی سیاسی وفرهنری که مناسب دربار وشرو  
و شأن تاج سلطانی باشد، کافی وبسکنکد  نکمکی دانسکت. شکایکد 
تیمورشا  خوداین فراست را صاحب بود یا افرادبادانش ازفرهنگ 
فارسی وآنان که ندیم وهمرازش بودند، اورا وادار به اتخاذچنکیکن 
تصمیم عاقالنه وانقالبی ساخته باشند. تیمورشا  قکنکدهکار را رهکا 
میرند وبه کابل می آید، کابلی که مهدتمدن هزار  های فکارسکی 
گویان است. در در  های تنگ وخشک کوههای سلیمان مشکرکل 
بود، به سراغ الفاظ وکلمات شتافت که تمدن آریکانکا وخکراسکان 
راتبارزدهد. شایدچند چنار و چندچشمه و چندجوی کافی نبود، با 

 رُخ یوسف، لب عیسی، یدبیضا همراهی کند .
سرازیرشدن چادرنشینان باغژدی های سیا  شان وچنکدرس  بکز 
وگوسفند که ازگوشت وپوست وشیرآنان میخوردند ومیپوشیدنکد 

 ومینوشیدند،
را  راآهسته آهسته بسوی شهرهای معمور وآبادخراسان بازکرد. 
هر قدرکه این چادرنشینان به حاشیۀ شهرها نزدیک میشدند، اشتهکا 
وتقاضای شان برای استقبال ازیک تمدن بشری بیشترمیشد. محکلکه 
های زیادی درپهنۀ خاک های فارسی وانان، داشت جکایکش رابکه 

 بیرانران که سزاوار تفقد ودلجویی بودند، خالی می ساخت.
طرزساختن لبا  و پوشیدن آن، آماد  سکاخکتکن غکذا وطکرز 
مصرف آن، آشنایی به افزار وآالت پخت وپکز وککاراسکتکعکمکال 
کلمات تاز ، شنیدن افسانه هاوسرود  هاوخواندنهامزیت استقکبکال 
ازاین فرهنگ رادریافتند. ازبطن چنین جامعۀ درحکال تکحکول بکه 
سوی شهرنشینی، درحالیره داشته های اندک زبانکی وفکرهکنکرکی 
خودراپا  داشتند، شاعری به میان می آمد که با زبان مکیکزبکانکان 

 شعر می گوید وآنهم باچنان عذوبت و پختری.
 )دنباله درصفحۀ آخر(    

 
 
 
 
 

 

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$ 

5301  

 خانه، موتر، صحت 
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 »خاطرات یک تعداد استادان و شاگردان لیسۀ رابعۀ بلخی « 
نام کتاب تازۀ است حاوی شرح حال وتصاویر برخی ازمعلمان وشاگردان آن لیسۀ نامدار 

دختران کابل، که شامل عکس های فردی وجمعی با همصنفان ومعلمان، تاعکسهای 
 خانوادگی پس از ازدواج، تا امروزشان می باشد. 

این کتاب جالب وخاطره آفرین را بانو ماری خلیلی ناصری، دختراستادسخن شادروان 
خلیل اهلل 

خلیلی، تهیه 

 محمدفاروق مایل                                       سپرنرفیلد، ورجینیا 
ازساعت یک بعدازظهرالکی پکنک     4162بتاریخ یرشنبه نهم جوالی  

عصر یک گردهمآیی بسیارگرم وصمیمانه ازطرف کمیتۀ خکدمکت بکه  
بزرگ ساالن افغان اکادمی مقیم ورجینیا درشهرالرسندریه بکرگکزارشکد   
بود. این گردهمآیی دوبخش را احتوامیررد، بخش اول دیکد و بکازدیکد  
یک تعداد سالمندان وفرهنریان منطقه جهت تعاطی تکبکریکرکات بکیکن  
حاضرین به مناسبتهای عیدگذشته وروزمادر وروزپدر بود، ککه نسکبکت  
مصروفیت کمیتۀ مذکورکه بیشترازطرف خانمهای بااحسا  و مسئولیت  

 پذیرادار  میشود، درموقع معینه دایرنشد  بود. 
بخش دوم گردهمآیی بزرگداشت وتجلیل ازشخصیت غنکیکمکت و  
گرانمایۀ فرهنری وعلمی وسیاسی جناب پروفیسکرداککتکرعکبکدالکواسکع  
لطیفی بود، که ازشخصیت های برازندۀ مقیم ورجینیامی باشنکد. جکنکاب  
پروفیسر رئیس انجمن صلح ودموکراسی برای افغانستان، استادسابقکه دار  
و رئیس فاکولتۀ طب دانشرا  کابل، نویسندۀ کتب متکعکدد ونکرکارنکدۀ  
صدها مقاله ومضمون سیاسی، علمی وفرهنری میباشند. افزون برایکنکهکا،  
ترجمۀ مطالب علمی وسیاسی سایردانشمندان اززبکانکهکای فکرانسکوی و  
انرلیسی بخش دیررفعالیتهای مثمرجناب پروفیسرلطیفی مکی بکاشکد.در  

 موردچنین انسانهای روشن ضمیر وآگا  دل است که گفته اند : 
 جلوۀ برقی نیستان را چراغان می کند 

 عالمی ازیک دل آگا  روشن می شود 
محترم داکترغالم محمددستریر، که خودنویسندۀ تکوانکا ویکرکی  
ازداکتران مجرب طب، متخصص جراحی واستادسابم دانشکرکد  هکای  
طب کابل وننررهار میباشند، بحیث شاگرددوران دانشرا ، ازشخکصکیکت  
عالی استاد شان جناب لطیفی باتقدیروباتفصل تمجیدوتوصیکف شکایکان  
بعمل آوردند. جناب داکتردستریرباهمسرمحترم شان محض جهت ادای  
سپا  به پروفیسر گرامی داکترلطیفی، وحضور دراین محفل شروهمند،  

 از ایالت کلورادو آمد  بودند .   
اقای محمدقوی کوشان، مدیرهفته نامۀ امید، سخکنکرکوی بکعکدی  
محفل با معرفی مزید شخصیت علمی، فکرهکنکرکی وسکیکاسکی جکنکاب  
داکترلطیفی، از زحمات وهمراری های صمیمانۀ ایشان باهفته نامۀ امکیکد  
یادآوری وابراز امتنان نمود ، یک لوحۀ تقدیر را ازجانب همراران هفتکه  

 نامۀ امید، توسط خانم جمیله رهین خدمت ایشان تقدیم کردند. 
دراین محفل انجنیرمحمدهاشم رایم رئیس افغان اکادمی از همرکار 
یهای صمیمانۀ جناب لطیفی بحیث یری ازبنیانرذاران آن موسسه و 
مسجدمبارک مصطفی)ص(یادآوری نمودو موجودیت شخصیتهای 
 خیّر ودانشمندمثل جناب لطیفی راغنیمت شمردند. ضمناَ یک نامۀ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تقدیرآمیز را ازطرف افغان اکادمی به ایشان تقدیم نمودند 
آقای فریدون رحیمی عضوهیئت مدیرۀ انجمن صلح ودموکراسی، 
یک قطعه عرس کالن جناب پروفیسررا دریک قاب ارزنکد ، بکه 
صبغۀ تبجیل لطیفی به ایشان تقدیم نمود ، ازفعالیتکهکای سکیکاسکی 
شانب رای برآورد  شدن آرمان هاوخکواسکتکهکای بکرحکم مکردم 

 افغانستان یادآوری کردند. 
آقای حشمت خلیل غبار بُعد بشردوستانۀ شخصیت واالی جکنکاب 
پروفیسر لطیفی را برجسته ساخته واحساسات نیک وطندوستکی و 

 مردم دوستی ایشانرا تقدیر نمودند.
جناب الحاج امان الملک جالله، عضوهیئت مدیکرۀ انکجکمکن 
صلح و دموکراسی نیزمطالب دلچسپی پیرامون شخصیت وخدمات 

 فرهنری علمی وسیاسی استاد لطیفی را بیان داشتند . 
نامۀ جناب استاد محمدصدیم راشد سلجوقی بنیانرذارمسجکد 
مبارک مصطفی)ص( وبنیانرذار افغان اکادمی نکیکز درتکجکلکیکل 
ازشخصیت فرهنری پوهاندداکتر لطیفی درمحفکل قکرائکت شکد. 
دراین نامه استادسلجوقی ازهمراری صمیکمکانکۀ داککتکرلکطکیکفکی 
درتاسیس مسجدمبارک مصطفی)ص( وافغکان اککادمکی یکادآور 

 وخدمات ایشان راتقدیرنمود  بودند . 
دربخشی ازمحفل آقای رحیمی یک قطعه شعروطنیۀ خکودرا 

 دکلمه کردند که بااستقبال حضار بدرقه گردید . 
قابل یادآوریست که شامکلکیکن ایکن گکردهکمکآیکی اککثکراَ 
ازدانشمندان و فرهنریان مقیم ورجینیابودند، باتقدیم دسکتکه هکای 
گل واظهارتبریرات صمیمانه ازخدمات علمی، فرهنری وسیکاسکی 
جناب لطیفی که بیشتر از شش دهه عمرپربارخویش را درخکدمکت 

 هموطنان صرف نمود  اند، ابراز داشتند.
دراخیرجناب پروفیسرلطیفی از کمیتۀ خدمت به بکزرگسکاالن 
افغان اکادمی، فرهنریان، سالمندان وهمۀ حاضران درمحفل مراتب 

 امتنان و شرران خویش را اظهار نمودند . 
ابترارکمیتۀ محترم خدمت به بزرگساالن، بارهکبکری بکانکوی 
گرامی خانم طاهر  شیرزی درتدویراین گردهمآیی مورد تکقکدیکر 

 وتمجید فرهنریان حاضردرمجلس قرارگرفت.
محفل بعدازصرف غذاهای لذیذی که ازطکرف خکانکمکهکای 

و انصافاَ همکه  -باسلیقۀ اعضای کمیته ودوستان دیررتهیه شد  بود
 در فضای صمیمانه و با مسرت پایان یافت. -خوشمز  بودند

جناب استاد لطیفی : دیر بزی تا از درخت دانشکت بسکیکاری 
 دیرر برگ و بار بردارند ! /

 
  

 
 
 
 
 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با بهای 
 مناسبت تقدیم میکند

 ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با 
 

Western Union 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150 

Tel:703-644-0186   Cell:703-499-3313 

  از شخصیت علمی پروفیسرداکتر لطیفیتجلیل 

 از راست : پروفیسرلطیفی، خانم جمیله رهین، محمدقوی کوشان در حال ایرادبیانیه درتعظیم به داکترلطیفی، خانم ها ماری و طاهره شیرزی
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Omaid Weekly 
2002 Mayflower Dr.  

Woodbridge, VA 22192  U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 روزنامۀ ماندگاراحمد عمران                                         
 همه وارخطایی! ارگ و این

روزی که جنرال دوستم معاون اولِ ریاست جمهوری در بحبوحۀ 
آنهمه جنجال وکشمرش، کشور را به مقصدتکرککیکه تکرک مکی 

مکوی “ گفت، کمترکسی انتظارداشت که به این زودی دوبار  بکه 
ریاست جمهور مبدل شود. همه فرر می کردند ککه پکایکان ”ِ  دماغ

جکانشکیکنکی  کارِسیاسی جنرال دوستم، حتا اگر فکرزنکدش را بکه
 برگزیند، فرارسید  است.
نحوی ازموفقیتِ سیاستهایش خشکنکودبکه  ریاست جمهوری که به

رسید، به محضِ بیرون شکدنِ آقکای دوسکتکم از فضکای  نظرمی 
جنرال دوستم باید بکرای “ افغانستان، با نوعی مطایبه اعالم کرد که 

درآن زمکان ککه ”. اش به زودی به کشور برگردد پیریری پروند 
شد، ککی  این سخنان از زبان سخنروی ریاست جمهوری بیرون می

آمیزبر زبکان  بود که طعنۀ نهفته درآن راکه توام بالبخندی شیطنت
 آمد  بود، درک نررد  باشد.

های ارگ دربکرابکر  زمان اعالم موفقیتِ سیاست این سخنان در آن
کسی بود که زبان به اعتراض و انتقاد گشود  بود. امکا دیکری از 
حالوتِ این موفقیت نرذشته بودکه ارگ با معضل کالنتری نسبت 

روشدکه ظاهراًمعادالت وبکرآوردهکای  به مسالۀ جنرال دوستم روبه
هکای  ترین رهکبکران وچکهکر  آنرا نقش برآب کرد. شماری ازمهم

تأثیرگذارسیاسی، به بهانۀ شرکت در مراسم عروسی پسکر ارشکد 
وجکودآوردنکدککه  جنرال دوستم وارد ترکیه شدند و ایتالفی رابکه

 سابقه افزود  است. صورتِ کم های ارگ به حاال بردغدغه
الدین ربانی وزیکر امکور  ایتالف احزاب جمعیت به رهبری صالح

خارجه، وحدت مردم افغانستان به رهبری محمد محقم معاون دوم 
ریاست اجرایی وجنبش ملی اسالمی به رهبری جکنکرال دوسکتکم 
معاون اول ریاست جمهوری، ارگ را در روزهکای عکیکد چکنکان 

هکای دراخکتکیکار  سراسیمه و برآشفته کردکه نه تنها ازتمام کانکال
تکریکن  داشته علیه آن واکنش نشان داد، که سرانجام یری از اصلی

 های وفادار به رئیس جمهور را به ترکیه رهسپار کرد. چهر 
معصوم استانرزی رئیس عمومی امنیت ملی برای درهم شرسکتکنِ 

دهکنکد،  گونه که قراین نشان مکی ایتالف تاز  به ترکیه رفت و آن
دستِ خالی از آن کشوربرگشت. گویاپاسخ جنرال دوستم ومحمکد 

های ارگ منفی بود  و این دو تن اعالم کرد  انکد  محقم به تالش
شان، در نظکر نکدارنکد ککه از  که پیش از دست یافتن به مطالبات

 یردیرر جدا شوند.
حاال بحث برسرِ تداوم یاچرونری به وجود آمدن چنین ایتکالفکی 
نیست؛ بل بحث اصلی اینجاست که چرا ارگ هموار  گرهی را که 

کند. شاید بشکود مکورد  شود با دست باز کرد، به دندان باز می می
یی توجیه کرد که به مکنکتکقکد ارگ و  جنرال دوستم را به گونه

های آن مبدل شد، ولی درمورد افراد دیرری که به ککنکارِ  سیاست
او کشاند  شدند، چه باید گفت؟ آیا باید از این منظر بکه قضکایکا 
نرا  کرد که همیشه افرادی مترصد اوضاع اند که از آن بکه نکفکع 

برداری کنند، و یا از این زاویه مسأله را بررسی کرد که  خود بهر 
شود ککه راهکی  کنند  می های ارگ در جاهایی چنان خفه سیاست

 های سیاسی را باقی نمی گذارد؟ جز واکنش و تشریل ایتالف به
اگراین سخن تنها از زبان جنرال دوستم بعنوان معاون اولِ ریاست 

یک حلقۀ مشخص در ارگ بکرای کُکل “ شد که  جمهور بیرون می
گذارند که مشارکت سیاسی به گونۀ  گیرند و نمی کشور تصمیم می

، شاید مکیکشکدآنکرابکه ” واقعی و عادالنه در کشور تحقم پیدا کند
خواهکی داشکتکه  شرلی توجیه کرد و گفت که جنرال هوای زیاد 

باوجوداینره درکناررئیس جمهور بود ، همچنان تالش داشته ککه 
ها و احکزاب  به امتیازهای بیشتری برسد. ولی در مورد دیررجناح

توان اسکتکدالل  سازند، چرونه می سیاسی که بخشی ازدولت را می
ها نیز با سیاست های ارگ از همان نکوع  های آن کرد؟ آیا مخالفت

ککه مسکایکل  ها و انتقادهای جنرال دوستم است؟ و یا ایکن مخالفت
دیرری در کشور وجود دارد که این افراد را نرران کرد  تکا در 

 های ارگ منسجم شوند؟ برابر سیاست
بدون شک پاسخ آن درسیاست هایی نهفته است که از دوسال بکه 

های مختلف ازسوی ارگ ریاست جکمکهکوردنکبکال  سو به شرل این
شود. سیاست انحصارگرایانه و حذف آنانی که به مکزاج ارگ  می

برابر نیستند، دیرران را وادارکرد  که حتابرای بقای خود هم ککه 
 شد ، دست به تشریل ایتالف بزنند.

 
 
 
 
 
 
 
 

 برومفیلد, کولورادو                     داکتر غالم محمد دستریر 
 رئیس جمهور مُــزَوَّر 

دیو نهان گشت بکه دیکوان وی         زلزله افکتاد  به  بنیان  وی 
 غول  بشانید  به تککخت  ملک        دستخوش مررشدوکذب وشک 

 غارت و پیرار و دغل دین او             کشتن و تخریب شد آئین او 
 صورتش انسان ونهادش پلنگ            مدعی صلح و طلبرار جنگ 
 کرد به هر نوع  بککشر را تبا             این دو سه نیروی خطیرٍٍٍ سیا  
 خند  به لب صاعقه در آستین           انجمنی ساخت دروغ آفرین 
 حامی آزادی  و پیککمان صلح           ظاهر آن مظهر عنوان صلح 

 باطنش اعمال ریککا و غرور               پیروی از قدرت ارباب زور 
 از روانشاد استاد سخن خلیل اهلل خلیلی                      

 6931واقعات بالخاصۀ بعد از پنجم ما  مبارک رمضان امسکال 
بی نهایت جررخراش و مغز متالشی کنکنکد  بکود، و هکم یکک 
آزمایش تاریخی برای رئیس جمهوراشرف غنی احمدزی قوماندان 
اعالی کشور پنداشته میشود، که تاچه حدباور وحوصلکۀ عکمکلکی 
ساختن اساسات دموکراسی را که در ممالک پیکرو دمکوککراسکی 
آموخته است، برای جهانیان اعالم می دارد و برلقب متفرر بکودن 

 دوم جهان خود تاپۀ دایمی میزند. 
درینجاسخنانیره هنرام دیدار ظاهرخکان مکرحکوم بکا رئکیکس 
جمهورکنیدی )متوفی( امریرا رد و بدل شد بخاطرم آمد: گکفکتکه 
اند کنیدی به ظاهر خان اظهار داشته بود: ما دموککراسکی دوصکد 
ساله داریم وبا مشرالت عدید  ای روبرو اسکتکیکم, آیکا راسکتکی 
شمابرای تان سیستم دموکراسی میخواهید؟ بکه عکبکارت دیکرکر, 
درلفافۀ نرته رسانی دیپلوماسی برایش  فهمانکد ککه: پکیکروی از 
دموکراسیٍ دل و گرد , از خود گذری, مردم داری, حکوصکلکه, 

 صبر و شجاعٍت برار دارد. 
قسمیره بهمه معلوم است: رئیس جمهور ازلیسۀ عالی حبکیکبکیکه 
محل بحث و مذاکرۀ مشروطه خواهان, از پدرامکریکرکادیکد  ککه 
آیند  اش را شرل داد, باید درسها میآموخت, وتکجکارب مکثکبکت 
حاصل میررد؛ ولی متأسفانه بی صبری و بیحوصلرکی نشکان داد, 
خالف اساسات دموکراسی و قانون اساسی مکمکلکرکت از تشکدد 
کارگرفت, عوض مردمداری به مردمرشی جوانان معصوم هنرکام 

قانون اساسی( پرداخت,  1,42,92,91تظاهرات قانونی شان )مواد 
ضمن اجرای نمازجناز  آنهائی راکه چندروزقبل شهید ساخته بکود 
حمله برا  انداخت, برخیمۀ تحصن یورش برد, و باز بکرای نشکان 
دادن بیرفایتی خود ودوری گزیدن از جامعۀ غیرپشتون اجاز  داد 
تا مردم کشتن ها و زخمی ها, در ما  مبارک رمضان, مکا  نکزول 
قرآن و رحمت, ما  در زنجیر بودن شیاطین, برا  بیافتد. اما دیکد  
میشود که عوض آن شیاطین دربند خدائی, قابیل وارفتنه گرشد و 
جهت اقناع, نفس پلیدامار  اش, چند مرسان دور شیریکنکی ارگ, 

 پرنسیپ های اساسی را یرسو گذاشت. 
 استاد خلیلی بااین رباعیش میروید:

 شهرت طلبی, بی هنری, دونی چند   کردند جهان رابه جهنم مانند
 تانام فالن ابن فالن گشت بلند      صدبارزمین به خون مردم ترشد

 Theانرلیسها  که شورش آیرلیند شمالی را یک مزاحمت یکا 

trouble"   نام داد  اند بایک پروتست و مظاهرۀ صلح آمیز اقلکیکت
های  کاتولیک آیرلیند شمالی که میخواستند ازتبعیض جدائکی و 
مساکن و تند روی پلیس رهائی یابند و ازتحت استعمار انرلیکسکهکا 
خارج شد  باآیرلیند جنوبی بپیوندند، شروع شکد. ایکن اقکلکیکت 

 " IRAآیرلیندی  خودرا قشون منطقوی جمهوریخواهان آیرلیندیا

نام داد  بودند. انرلیس جهت حمایت حرومت طرفدار کاتولکیکک 
و کاتولیرهای شهرعساکر خود را پیاد  کرد  به تشدد پرداخت و 

روز  6332تا  6313قتل و قتال پروتستانت ها را برای سی سال از 
و شب دوام داد. صدمات بمب گذاری در لندن و آیرلیند جنکوبکی 

% آن 14نفر گشته شکدنکد ککه  9111نیز سرایت نمود.  بالغ بر 
همشهریان بیرنا  بودند. باآلخر  فعالین سیاسی و سیاستمداران بکه 
بحث و مذاکر  شروع نمودند و بعوض اترا به ارزش دادن بکحکث 

یعنی پروسۀ صکلکح,  »عملیۀ میانجیرری«ومذاکر  آنها براهمیت 
دیالوگ وباز کردن درب گفت و شنود با گروپ متخاصم اصکرار 

موافقتنامۀ بلفاست  گردید.  بعضی هکا آنکرا «داشتند که منت  به 
 Ethno- nationalistیک مودل خوب برای رفع مخاصمکت هکای 

خواند  و بل کلنتن از آن ستایش کرد  است. نمی دانم انرلیس ها 
چرا آن مودل را در افغانستان تطبیم نرردند؟ و یا ممرن نخواستند 

 جنگ و دشمنی پایان یابد!                    )دنباله درصفحۀ هشتم(
 
 
 
 
 
 

 فریمونت، کالیفورنیااستاد عبدالعلی احراری                        
 سرنامه دیوان اگر روزى به چاپ برسد
 قصــــــــــــــــــیده

 که تا از دل بر آرم ما سوى اهلل        »اهلل «کنم زیب سخن با نام 
 گشایم لب به اسماء و صفاتش      همى جویم تبرّک ز اسمِ ذاتش
 ز سوگندش قلم عزّت گرفته         به  امر او  قلم  بر لوح   رفته
 قلم را با زبان همراز کردم          به یادش لوح دل را باز کردم

 به پیرى طبع شعرم داد  اى تو       به دل شور نهان بنهاد  اى تو
 شرارِ عشم در دل آتش افرند        میانِ عشم و شعر افتاد پیوند
 به شعرِ خود کنم شورم فروکش       بیفشانم کفِ ابى بر آتش

 درون سینه گر آتش نبودى        مرا شعرى چنین دلرش نبودى
 منم گروید  شعر غککککنایى      ز سعدى، حافظ و جامى، نوایى
 نمک پرورد  اشعار جامى           محقم، شککاعر مشهور و نامى
 تتبع کرد  ام اشعار ایشان           گرفکککتم بهر  از آثار ایشان
 بُوَد این حاصل اندیشه من           بروید خار و گل از بیشه من
 هواى عشم گر روزى سر آید       نواى عاشقى زین دفتر آید

 629١ما  مبارک رمضان  -  4162ما  مى  43
 کاسه خونین و سفره رنگین

 50٣١جوزاى  53چهارشنبه خونین کابل 
 مردم به سوگ کابل خونین نشسته اند 

 با چشم اشربار چه غمرین نشسته اند
 تا پهن شد به کشور ما این پال  غم
 دین را بهانه ساخته بیدین نشسته اند
 در ما  روز  مردم غمدید  وطککککن

 هرشب به دورکاسه خونین نشسته اند
 خود مى کشند و بازعزادارمى شوند
 با قلب شادوچهر  غمرین نشسته اند

 شادى کنان به ارگ وسپیدار روزوشب
 بى غیرتان به سفر  رنرین نشسته اند

 در قبال اتهام به جنرال دوستم
 هزاران قضیه قتککل و جنایت

 به زیر ریش قاضى کرد  بازى
 هزاران قضیهء رشوت و غارت
 به سارنوالى نماید چهر  سازى

 به این پوسید  و فرسود  سوراق 
 نه تصمیم حقکککیقى یا مجازى
 ولى جنجال مقعد پار  گى ها
 شد  صدر خبر با صحنه سازى

 عجب از این سیاست هاى امریک
 زطرح ارگ و موش و گربه بازى

 ولى جککبران مقعد هاى پار 
 به این دولت نشانِ سرفرازى

 درآن کشورکه رهبرچون تودارد
 گنه نه ، بل ثواب است بچه بازى
 اگردوستم چنین کردی به ایشجى
 مرن در ارگ بس گردن فرازى

********************* 
ارگ ریاست جمهوری از ابتدای تشریکل دولکت وحکدت اگر  

بود، بکدون شکک بکحکران  ها و مفاد آن وفادار می ملی، به ارزش
هکای  شد. ارگ هکزیکنکه همه حاد نمی سیاسی موجود در کشور این

های مختکلکف  زیادی را متقبل شد تا افرادی را از بدنۀ نظام به بهانه
که متوجه وخامت پیامدهای آن شد،  بیرون کند ولی به محض این

های دیرری را در نظرگرفته که دوبکار  وضکعکیکت را  حاال هزینه
 حداقل به گذشته برگرداند.

در روزهای نخستینی که خبر ایتالفِ جدید در ترکیه مکنکتکشکر 
شد، ارگ ریاست جمهورکه قدرتِ آن را چندان به حساب نیاورد  
بود، از طریم منابرش از آن حمایت کرد. یاد همه هست که معاون 
سخنروی رئیس جمهور در واکنش به تشریل ایتالف جدید آن را 
منطبم بر ارزش های دموکراتیک خواند و گفت که هرکسی حم 
دارد که از عملررد دولت انتقاد کند و یا برای اصالح امور دسکت 

که از پیکامکد هکای آن  های قانونی بزند. اما به محض این به اقدام
 اطالع حاصل کرد، با تمام نیرو درپی درهم شرستنِ آن برآمد.

های زیادی را بپردازد تا موفم شود که در  حاال ارگ باید هزینه
های ککه بکدون شکک  میان ایتالفِ جدید رخنه ایجاد کند؛ هزینه

 برای آن سنرین تمام خواهد شد./
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 هفته نامۀ امید  5301شمارۀ  صفحۀ سوم

 وود بری ، ورجینیامحمدیوسف سیمرر                             
 بابه قُوی مستان، دور قبرت گلستان

 هم بهار هم زمستان
به حم شا  مردان این نبشته را به دو فرزندم حاجی عکتکیکم اهلل 
انصاری و عطامحمد نور اهدا میرنم، به دو عکزیکزی ککه هکرگکز 
جلوترازمن قدم نه برداشته اند وبا پدروپدرکالن شان نیزهمرکاسکه 

 بود  ام .
سالهای بچه گی هنرامکی 
که هنوز پکا بکه مکرکتکب 
سرکاری نرذاشته بودم، ما  
یکرککی دو بکار بککا مککادرم 
برگادی دو اسپه پدرم مکی  
نشستیم و از درواز  بکلکخ  
مزار به بلخ  شکریکف مکی 
رفتیم. در آن زمان را  هکا 
همه خامه بود و ساعت هکا 
می گذشت تا به منزل مکی 
رسیدیم ،  گادی ما از مقابکل 
حرومت نهر شاهکی قکدیکم 

 حرکت می کرد، 
  ٍ ازانجا به تانک تیل قدیم واهسته اهسته از کنار قکلکعکه اجکری
  ٍ حجریٍ  تخته پلٍ  لنررخانهٍ  د  سوارٍ ارغون وباغ اوراقٍ باغ وراغ
می گذشت وساعتی بعد به کنار چپ محله یهودان می رسکیکدیکم. 
درآنزمان یهودان هنوزدربلخ بودند و کاربار شان نیزرونم داشکت 
وهمین که گادی ما به کنار ابادی های انان میرسید مادرم به سخکن 
میامد ومیرفت اینجا خانه مال سوسن جهود است، اوبالی بکزرگکی 
است ناشد را شد وشد را ناشد می سازد، پول زیاد میخواهکد ولکی 
تعویذ هایش تک و پتر  است! و من درین مورد چیزی نمیدانستکم 
ولی چون مادرم امباق دار بود به گمان غالب نزدش رفته بود تا در 

 نزاع با امباق بر او پیروز باشد .
وقتی این محله را پشت سرمی نهادیم انرا  خرابه های تاریکخکی 
بلخ در تیرر  نرا  های مان قکرارمکیکرکرفکت ایکن خکرابکه هکا 
یادگارتمدن عظیمی است که زمانی چون نرکیکنکی بکرتکاج اسکیکا 
میدرخشید  شهری که زمانی قبه ا السالم بود ٍ یری ام الکبکالدش 
خواند  و دیرری قبله صد افتاب معنکوی اش نکام ککرد  و ان 
دیررعرو  شهرهایش شمرد  است و به ضر  نزدیک به یکقکیکن 
جابلقای اسطور  ای نیز همین بلهیراٍ  بلخٍ  بود  است، هرسکنکگ و 
کلوخ این شهرطغرای عظمت ومهرانوشری دارد واز شرو  وجالل 
دینه و پارینه رازگونه سخن میروید درهروجکب ایکن سکرزمکیکن 
داغدید  سرشاعرٍی سینه سخنوریٍ دستارحریمٍی سجاد  فکقکیکرٍی 
وبازوی گردکمانرشی زیرخاک است خاکی که روزی زنی دران 
برتولد میمون حریم یمران درد زایمان خورد  است سرزمینی ککه 
مادرانش رابعه وشهیدوجالل الدین محمد زایید  اند شکهکری ککه 
روزی چهارصد حمامش در خدمت طهارت وپالود  گی مردمانکش 
گرم بود  وسیاحان ان سوی اوقیانو  ها وجغرافیه نراران عکرب 
نیزعاشقانه ا ش ستود  اند واز شروفایی بالندگی و فراخی نعکمکت 
ان فراوان سخن گفته اند ولی با درد ودریغ هرسکو نکرکا  ککنکی 
طومارغمنامه فرزندانش نیز گسترد  است ونطع خونچران بیرناهان 
هنوزنخشرید  است، یرجا سینه پرازشعردخترنامراد کعکب را بکه 
گنا  عشم درید  اند وانطرف ترمردمان برمرگ وزیردانا خموشانه 
میرریند، کمی دورتراز منار  های خواجه ابو نصرپکارسکای ولکی 
ترنم الهوتی اذان محمدی را میشنویم که مردمان را بکه تکقکوا و 
رستراری فرا میخواند. انطرفتردرکناررواق هکای بکا شکرکو  و 
افسانوی پل امام برری بنای گلین وکهن ح  پیاد  درمسیرسد  هکا 
مستمندان را بدیل کعبه خلیل بود  وازشمار وامکانکد  گکان وادی 
بطحا کاسته است. باالحصارسوگنامه نامرتوب چندین قکتکل عکام 
وسیالب های خون را در استین دارد و از جوانمرد قصکابکش چکه 
گویم که گوسپند کشان جوانمرد ما سالها درککنکارش سکر و زر 
ودستار افشاند  اند و احمد زمچی ولی را ازیاد نه بریم که هنوزبند 
های سرخ و سبز عاشم پسران بلخی برشاخه های درخکتکان تکوت 
دیرپایش با بادهای دیوانه شمال دیوانه وار می رقصکد و حکجکر 

 اسودش را جز بازوی راستان کسی نه تواند از جا برکند.  
انطرفتر برج عیاران چون عروسی اراستکه بکر بکلکنکدایکی نکاز 
میفروشد و حرایت یعقوب وحدیث سیستان بر لب دارد واز ان 
فرازمی بیندکه اشتران زرین موی سرزمینش ازمیان خم وپیک  را  
های بزروخربوز  بر دوش اهنگ بغداد دارند تکا ککام خکلکیکفکه 

 وکنیزکانش شیرین شود 
  

 
 
 
 

 سپرنرفیلد،  ورجینیامحمدیوسف صفا                            
 وصـــف حـــال

 در پی  و تاب حادثه ها گیر می شویم
 بنرر چه گونه سست و زمین گیر می شویم

 برباد می رود همه تاب و توان تن
 از زندگیِ بیهد  دلریر می شویم

 بینیم اگر طبیب یری بهر نسخه یی
 از خورد و نوش یرسر  تعزیر می شویم
 مشرل رساند مطلب خود را به این و آن
 چونِ حرف گنگ قابل تفسیر می شویم

 از نیشخندِ از خود و بیرانه در عذاب
 فارغ ز طرز فررت و تدبیر می شویم

 از خوانش و کتابت و وضع سخن مپر 
 بیرانه گشته از همه رو گیر می شویم

 از ضعف جسم و تن چو نباشد خالص ما
 منت رهین قسمت و تقدیر می شویم

 گلرشت باغ و راغ نسازد دماغ تر
 وز تار ساز و نغمه نفس گیر می شویم

 پر شد چو جام عمر دگر چار  نیست نیست
 ٍیوسفٍ  به تیغ مرگ سرو تیر می شویم

 درد فــــراق
 برفت صبر و تحمل از کف شرست آن مه چو رسم یاری
 کنون چه چار  اگر نسازم سرشک خونین زدید  جاری

 چو رفت آن مه زبر شتابان همین دچارم به یا  و حرمان
 فسرد  خونم به رگرگ جان نماند  در دل امید واری

 تب محبت بسوخت جام نباشد الفت به این و آنم
 کجا روم چون کنم ندانم گذشته کارم ز برد  باری 
 به هر طرف می شتابم حیران همان زدرد فراق ناالن

 چه چار  باشد مرا به هجران که هست این درد درد کاری
 کف فسوسی به هم بسودم چه باشد حاصل زهست و بودم

 اجل بیا و بریر جانم که دارم امشب نفس شماری
 زشرم عصیان همه گدازم خجل به پیشت ز برگو سازم

 ز پای تا سر همه نیازم ببخش بر من خطا کاری
 فتاد ٍ یوسٍف به بند الفت رسید  صبرش به پای و طاقت
 برن به کارش زروی رحمت دمی تو ای مه نظر گماری

:این غزل را به استقبال غزلی از عم بزرگوارم استاد محمکد  تبصر 
 انور بسمل )رح( سرود  ام که  فرمود  اند :

 به چشم خونریز جان شرارش چنین که آموخت شاهراری 
 که یک نراهش هزار دل را نشاند  در خون ز زخم کاری

********************** 
ودر جوار همین برج مردی خوابید  است که نامش بکرفکرازعکرش 
مثنوی معنوی سوسومیزند حضرت شیخ احمد خضرویه قد  سر  
را میرویم مردی که کودک فقیرحلوا فروش را به گریه اورد تکا 
اشک ها ی زالل کودک مایه شفاعتی شود ودیگ بخشایکش ذات 
کبریا را به جوش اورد کمی دور تر در میان بادامزارها گنبد نیمکه 
فروریخته ایست که روزی وروزگاری سلطان ا لعلما با نور چشمش 
جالل الدیٍن محمدٍ  کوچک دران برتخترا  شریعت و طریقت مکی 
نشست و سید سردانی در حضورش به پا ایستاد  و احوال خکوارزم 

 و
حرایت بکخکارا مکیکرکفکت و بکرسکفکاهکت خکوارزمشکا  مکی 
خندیدوفخررازی را لیتی خورسماط قال میشمرد خواجه عکرکاشکه 
بزرگ نیزدر همان حول و حوش جا خوش کرد  و ماندگار شکد  

 است.
انجا در کنار را  عام بقعه ایست که مردمان بابه قوی مسکتکانکش 
خوانند و سروٍدبابه قوی مستانٍش ورد صبح وشام شیفترانش اسکت 
ولی با آنهمه عشم سوزان  و پیوند جاودانی که با این نام و مقام ، 
دارم هنوز در نیافته ام که بابه قوی مستان کیست واز چه زمانی ان 
جا حرمروا شد  است. تذکر  ها  از جمله نفکحکات ا النکس مکن 
حضرات القد  موالنا جامی و تذکر  االولیای شیخ عطار درایکن 
مورد خاموش اند، ولی هرچه باشد در زیرسایه های انبو  ان چنکار 
های کهن و تپش سینه های گرم و خشرید  ملنگ هایش جذبه ای 
و جاذبه ای نهفته است که از سال ها بدین سواین مقیم ومقام را بر 
سریر روانم ماندگارکرد  و ارزوی طوافش ورد صکبکحکرکاهکی و 
دعای نیمه شب من است،  زیرا یاد یار و دیارمرا  نکاتکوان ککرد  
وهرلحظه برتار و پود هستیم  زهر غربت و بی وطنی می پاشد،  تکا 
باز قلم کجا رود و چه افریند او داند و هر چه او خواهد اماکمکان 

 و تیراندازش خداست ./
 
 
 
 

 سدنی، آسترالیانصیراحمد رازی                                      
 (4١و 42)داستان های همسو با تصوف 

: صوفیان راستین صفا ودلسپکردگکی بکه اصکول تصوف راستین 
تصوف را از همه چیز مهمتر میدانستند، وچون افم فررشان نسبت 
به مردم قشری متعصب بازتر بود، در آدمی زاد ، نخست این نرته 
رامی جستندکه انسان است یانه وبه دین ومذهب واعتقادات باطنی 

نانش دهیکد  »اش کاری نداشتند. حتی گاهی بردر خانقا مینوشتند 
درمیان مردم عامی نیزاشخاص شرفتی مکی  «و از ایمانش مپرسید.

یافتند و از رفتار وکردار اوبرای پیروان وشاگردان خود سکرمشکم 
 ونمونه می ساختند. 

دربغکداد دزدی  »عطار نیشاپوری درکتاب خودنقل کرد  است: 
رابه دار آویخته بودند. )جنید( برفت و پای اورا بوسکه داد. اورا 
سئوال کردند، گفت : هزار رحمت بروی باد که درکار خود مکرد 
بود  است وچنان این کارا به کمال رسانید  است که سر درسکرآن 

شاعر وعارف و رند بزرگوار زبان فارسی حکافکظ  ! «کرد  است.
 این نرتۀ مهم را دراین بیت به خوبی ترسیم کرد :

 روزنخست چون دم رندی زدیم وعشم
 شرط آن بودکه جز رۀ آن شیو  نسپریم
صوفیان راستین می دانستندکه برای صوفی بودن و درویش شدن 
باید سالک ریاضت برشد، بانفس ستمرار ونافکرمکان بسکتکیکزد و 
شرمبارگی راترک گوید. گرسنری وبیداری و بی خانمانی ببینکد، 
وگرنه ننگ درویشی وصوفیرری و مضحرۀ مردان حم خکواهکد 

 شد .
پس ازآنره صوفی عاشقانه با قدم صدق وتوفیم حم درطریکقکت 
پای نهاد، به یاد دوسکت مکی پکردازد ککه یکرکی ازنکام هکای 
خداونداست . تررارنام محبوب موجب می شودتا به تدری  اندیشه 
ها وخاطرات دیرر ازصفحۀ ضمیر پاک شود وجکای خکودرا بکه 

 ذکرحم )وجودمطلم( تسلیم سازد، ومی گوید :
 چنان پُر شد فضای سینه از دوست  

 که فررخویش گم شد از ضمیر
درپی پرشدن فضای سینه ازدوست و محو شدن یادهکای دیکرکر 

هم زیر سکیکل  «من»تنها می ماند، وبه تدری  با یاددوست  «من»
 بنیانرن عشم حم فراموش می شود، و سالک می گوید :

 زبس کردم خیال تو توگشتم پای تا سر
 تو آمد خرد  خرد  رفت من آهسته آهسته

 یا : چنان به یاد تو ازخویش گم شدم که به را 
 به هرکی که می رسم ازخویشتن خبر گیرم 

اگربه وجودمطلم را به دریایی بیرران فرض کنیم، مکوجکودات 
امواج این دریا هستند، که شرل موجی آنها را ازدریکا جکدا مکی 

واندیشه ها اوست، چون ازبین برود جکزآب  «من»سازد. موجی 
چیزی نمی ماند. تعین موجی فناپذیراست و دریا پیوسته دریاست . 
چون قدم صدق وعشم دررا  حم هرکسی را میسر نیست، بنابراین 

 به ندرت کسی به این مرتبه از جذبه و حال ومقام می رسد.
داستان در باب امیدواری : درحرایت است ککه روزی جکوانکی 
میرفت برکوی رزان، فاختۀ بر بُن درختی نشسته بود. این جوان از 
سرجوانی خویش تیری در آن فاخته انداخت، آن تکیکر در بکاغ 
مهتری برزمین آمد، و برپسرآن مهتر آمد. درساعت اجل سکپکری 
گشت وبانگ مشغله برآمد، و مردمان فراگرفتن گکرفکتکنکد. ایکن 
جوان گفت: چه بود  است؟ گفتند تیری از هوا درآمد وبکرپسکر 
این مهتر آمد و اورا برشت. این جوان گفت: آن تیکر بکیکاریکد ! 
بیاوردند، تیرآن بودکه آن جوان درفاخته انداخته بکود. گکفکت: 
اگرمن راست برویم، این مردمان راهمه دست بدارید؟ گکفکتکنکد: 
داریم، گفت: این تیر، من درفاخته انداختم واین تیر آنٍ من اسکت، 
واین زخم من زد  ام، اکنون تو هرچه بازیشان می خواست ککرد 

 بامن کن !
مهتر گفت : دانم که آنچه کردی خطا ککردی، ایکن اقکرارچکرا 
برخویشتن فرا دادی ؟! گفت: به کرم تو امید می دارم که چکون 
من اعتراف کردم، تومرابه خطا نریری. مهترگفت : برو! که تکرا 

 آزادکردم. ظن نیرو چنین کارهاکند!
مهتری لئیم راکه پسر کشته شد  بود، و ازدرد دل سوزان، وچشم 
گریان، وهمه شهر به ماتم وی نشسته، کشندۀ پسر وی پکیکشکروی 
اوبه کشتن اعتراف آوردوگفت خطاکردم وعذرخواست. آن مهتر 
لئیم از خود روا نداشت که عذر او رد کردی، خون پسکر درککار 

 اوکرد !
پس چرا به خداوندی که اکرمُ االکرمین است و ارحم الراحمیکن 
است، امید نباید داشت ؟ اگرچه گنکا  بسکیکار وخکطکای بسکیکار 
وجفاهای بی حدکرد . آمد  است : الرکریکم اذا قکدر غکفکر، و 

 اوهمیشه قادربود  و 
 )دنباله درصفحۀ هفتم (
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علی رضی اهلل عنهم( وشخصیتهای مهم سیاسی امثال )طلحه و زبیر( 
در روشنی وثایم ومراجع بحث تاریخی شد  واقکعکات سکیکاسکی 

 عصرراشدین روشنتر شد  است. 
عصراول اسالم، عصری است که اکثرمحقم خودرامقید به عقاید 
مسلمانان میداند وکوشش مینماید ازنقد بزرگان صکدراول اسکالم 
دورباشد تامتهم به بی ادبی نشود. اما باید واضح باشدکه درتکاریکخ 
اسالمی رول انسان رابحث می نماییم و دردایر  عقاید وفکرهکنکگ 
تسنن هرانسان خطا میرند، ودر دایرۀ عقاید تسنن فقکط حضکرت 
محمدصلی اهلل علیه وسلم معصوم ازخطا است، باقی هکمکه بکعکداز 
رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم درصواب وخطا مکیکبکاشکنکد، لکذا 
دراین تحقیم کوشش بعمل آمد  تاحوادث وواقکعکات عصکراول 
اسالمی بدون تعصب بحث شود، وامیداست این تحقیم مقدمۀ برای 
بحث های جدید وبه روش مکعکاصکربکاشکد ومکحکقکقکیکن جکوان 

 کشورعزیزما دراصالح وترمیل آن سعی نمایند. 
بحث تاریخ جهدمشترک وجمعی رامی خکواهکدویکک فکرد بکه 
هرسویه که باشد، قدرت بحث جوانب مختلف تاریخ راندارد. علکم 
تاریخ ازاواسط قرن بیستم به تدری  از ساحۀ علوم اجتماعیان بیرون 
شد  داخل علوم ساینس که به اسا  تجربه است، گردید  اسکت، 
وحوادث تاریخ در البراتوار وثایم بحکث مکیکشکود. مکتکاسکفکانکه 
غیرمتخصصین دررشتۀ تاریخ خود رامشغول تبصر  های تاریکخکی 
می نمایند، وبدون دلیل وبرهان تمام مراجع وکتب تاریخ رانکفکی 
می کنند. این روش نتیجۀ عدم فهم ودانش عدۀ ازهموطنان عکزیکز 

 «ازعلم تاریخ می باشد.

محقم ونویسندۀ گرامی فضل غنی مجددی درقسمکت تکمکهکیکد 
وآغازبحث جدید درنظام سیاسی اسالم، توضیحات مفصکلکی رابکه 
رشتۀ تحریرآورد  است، که بادرنظرداشکت صکفکحکات مکحکدود 
جریدۀ مردمی امید، تنهابعضی قسمت های فشردۀ آن به شما ارائکه 

 می گردد . مؤلف گرامی مجددی چنین نوشته اند :
ضرورت واهمیت بحث وتحقیم درمسأله دولکت، سکیکاسکت،  »

اقتصاد، آزادی های سیاسی، اجتماعی وبیکان، تشکرکیکل احکزاب 
سیاسی ونقش زنان درمسایل سیاسی واجتماعی در پرتو وسایۀ نظام 
اسالمی درعصرحاضر، طبقۀ تعلیم یافتۀ جامعۀ اسالمی را وادار بکه 
بحث وتحقیم به شرل علمی وجدید نمود ، به عبارت دیرر مسایل 
فوق الذکر ازمحققین جوان مسلمان میخواهد تاتحقیقکات جکدیکد 
رامبنی برحقایم وضروریات عصربا استفاد  ازمنابع ومراجع اصیل 
اسالمی وبا زبان واصطالحات معاصر ونقد علمکی ومکثکبکت، دور 
ازتعصبات آغازنمایند. متاسفانه جامعۀ علمی افغانی تا هنکوزآمکادۀ 
تحقیم وبحث درمسایل سیاسی وحقوق مدنی اسالم و مشکرکالت 
بزرگی که مسلمانان درعصرحاضر به آن مواجه اند، نمکی بکاشکد. 
درحالیره مخالفین فرراسالمی هرروز درمسایل اسالمی تحقیکقکات 
جدید رابه جامعۀ اسالمی وجامعۀ غربی به اسکلکوب وروشکی ککه 
خودمی خواهند تقدیم می کنند. محققین غرب تااندازۀ درتغیکیکر 
فررغربی ها نسبت به اسالم موفم شد  اند، خصوصاکه مسلمکانکان 
عاجزماند  اندتا اصل وحقیقت خود ودین اسالم را بااسلوب علمی 
وبه زبان عصربه جامعۀ غربی وحتی شرق اسالمی پیشرش وتقدیکم 

 نمایند. 
بحث درموضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعکی ومکوضکوعکات 
جدید در ساحۀ سیاسی وحقوق مدنی اسالم درعصرحاضر، ازجمله 
مباحث مهم وبا اهمیتی است که ازقرن دوم وسوم هکجکری آغکاز 
ودر ادوار یامراحل مختلف تاریخ دانشمندان وعلکمکای ککرام در 
روشنی تحوالت سیاسی و اقتصادی واجتماعی واحتیاجات قانونکی 
جامعه بحث های جدید رانمود  اندکه درنتیجۀ تحقیقکات جکدیکد 
دانشمندان اسالمی کتابخانۀ اسالمی وبعاز ترجمۀ آثار اسالمکی بکه 
زبان های مختلف کتابخانه هاومراکزفرهنری جهان غنکی تکرشکد  

 «است...

مؤلف ورزید  ومحترم فضل غنی مجکددی دربکخکش دیکرکری 
غربی هکاودوسکتکان وهکم  »درهمین راستا چنین بیان کرد  است: 

پیمانان یهودشان بعدازسقوط اتحکادجکمکاهکیکرشکوروی، مکتکوجکه 
خطرجدید سیاسی واقتصکادی بکرای غکرب مسکیکحکی شکدنکد، 
وخطرجدید را بنام )خطرسبز( درمقابل )خطر سکرخ( دربکیکداری 
ملمانان مشاهد  ومالحظه کردند، لذا کوشش دارندتا به هرطریقت 
وروشی که ممرن است، ازقوت جدید یعنی اسالم ممانعت شکود. 
امامتاسفانه غربی هادرمبارز  علیه نظام اسالم مانندشکوروی هکابکه 
ناکامی مواجه اند، وامیداست سیاستمداران غکرب قکبکل ازدسکت 
دادن وقت به این نتیجه برسندکه باقوت جدید که ازنظرشان قوت 
اسالم ومسلمانان است، باهمراری مشترک ومصالح متبادله وعادالنه 
میتوانند زندگی نمایند، ونباید اسالم ومدنیت آنرا ضد مسیکحکیکت 
ومدنیت غربی دانست و اگربه این عقید  ادامه داد  شود، وجهکان 

 غرب درشناخت اسالم و مسلمانان تجدیدنظر ننمایند، 
 
 
 

 هفته نامۀ امید   5301شمارۀ  صفحۀ چهارم 

عنوان کتاب: مطالعۀ تمهیدی عصررسالت 
 وخالفت راشده

 مؤلف : فضل غنی مجددی
امام در اسالم وکیل امت است دراجرای حدود خدااست، پکس  «

حم او مترادف باحم امت است مادامی که این امانت را اداککنکد، 
زیرا او عهد  دار امانت می شود برای اینره حم رابکه حکقکدارش 

 »برساند...

 (6١4عالمه عبا  محمود، ازمتن کتاب، صفحۀ (
آنهایی که مسایل روشنرر وتفسیرات عمیم دین مبین اسکالم را 

مطالعه کرد  اند، یکقکیکنکاَ آثکار 
ارزشمندپژوهشرر پکرککارآقکای 
فضککل غککنککی مککجککددی را 

 ازنظرگذراند  خواهندبود. 
تحلیلررمحترم مجددی، طوری 
که درمقدمۀ کتابش ذککرککرد ، 
مطالکعکاتکش درسکاحکۀ تکاریکخ، 
مطالعات سطحی وغیرتحکقکیکقکی 
نیست ودر پکهکلکوی تکخکصکص 
درعلوم تاریخ، تخصص اودر علم 
وثایم وتعلیم زبان عربکی وی را 
درنوشتن وبکحکث مکوضکوعکات 
تاریکخکی مسکاعکدت وککمکک 

 زیادکرد  است ...
پژوهشرر ژرف بین جناب فضل غنی مجددی درمقدمۀ گکفکتکار 
مفصلی دارد که فشردۀ آن به شما تقدیم می گردد : الحمدهلل رب 
العالمین و الصال  وسالما علی سیدنا محمد النبی العربی، وعلی آلکه 

 واصحابه و التابعین واخوانه من االنبیاء والمرسلین .
ساحۀ تاریخ ووظیفۀ محقم ومؤرخ ثکبکت واقکعکات وحکوادث 
تاریخی به صورت صحیح ودقیم و تفسیروتحلیل واقعات تاریخکی 
بصورت صحیح وسالم باذکر عوامل میباشد. واقکعکات وحکوادث 
تاریخی دریک ساحۀ جغرافیوی وزمان معیّن وشرایط اقکتکصکادی 
واجتماعی ونظریات وافرار و عقاید ومذاهب صورت مکیکرکیکرد. 
عوامل متعدد باالی حوادث تاریخ تأثیرات مثبت ومکنکفکی رابکجکا 
میرذارد. انسان درپهلوی حوادث وواقعات تکاریکخکی رول مکهکم 
راحسب شعور وعاطفه وخواهشات نفسانی خودبازی مکیکرکنکدوبکه 
عبارت دیرر انسان باطبیعت بشری که دارد، درحوادث تکاریکخکی 
تأثیرمی گذارد. عوامل وحوادث وواقعاتی که تأثیکربکاالی سکیکر 

 تاریخ بجا میرذارد عبارت اند از : 
عامل  -4عامل اول عبارت ازجمعیت مردم باطبیعت مختلف، -6

دوم اشتراک افراد حسب خواهشات ومصالح وطبیعت مکخکتکلکف 
عامل افرارونظریات  -2عامل اقتصادی،  -9درسیرحوادث تاریخ، 

 -1وآراء وعقاید و مذاهب که انسانهابه آن اعتقاد وارتباط دارند. 
عامل جغرافیوی . عوامل فکوق مشکتکرککا بکاالی  -1عامل وقت، 

واقعات وحوادث تاریخ تأثیر میرذارد وبکرای مکؤرخ ومکحکقکم 
بسیارمشرل است تاارتباط بین عوامل ذکرشد  را ازهم جداساختکه 
وهرعامل را جکداگکانکه بکحکث نکمکایکد، زیکرا عکوامکل فکوق 

 بایردیررطوری یرجامیشود که قابلیت جدایی نمی داشته باشد .
درجریان این بحث وتحقیم کوشش بعمل آمکد  تکاتکاثکیکرات 
وعوامل فوق رادرمسیر وجریان تاریخ مرحلۀ که بحث شد  است، 
مطالعه ودر روشنی وثایم ومراجع تاریخی بحث عکمکیکم صکورت 
گیرد، تامسایل وحوادث مرحله بخوبی واضح وبرای خواننکدگکان 
مطالعۀ آن آسان باشد. دراین بحث کوشش شد  تاعوامل مکتکعکدد 
ونقش انسان رادرواقعات عصرمطالعه نمود  و درنهایکت بکه یکک 

 نتیجۀ نزدیک به حقیقت رسید .
وظیفۀ تاریخ ومؤرخ ومحقم است تا حوادث وواقکعکات راککه 
منجربه سقوط عصرراشدین گردید، بیان وتوضیح نماید وبه اثبات 
رساندچطور وبه کدام درجه هرعامل سکبکب واقکعکات وحکوادث 

 تاریخی شد  است. 
مسایل سیاسی عصرنبوت وتاسیس دولت اسالمی وساختکارامکت 
اسالمی فصل اول این تحقیم رامیسازد. درمسایل سیکاسکی روابکط 
مسلمانان رابا غیرمسلمانان وباکشورهای همکسکایکه خصکوصکا دو 
امپراتوری بزرگ وقت )روم و فار ( بحث شد  است ومثالکهکای 
تاریخی برای توضیح مطلب ذکرگردید. قسمت دوم بحث مسکایکل 
سیاسی عصرخلفای راشدین رادر بردارد. دراین قسمت مشکرکالت 
داخلی وخارجی دولت اسالمی بحث مفصل شکد  اسکت و رول 
اشخاص وزعمای سیاسی ودینی وزعمای قکبکایکل داخکل دولکت 
اسالمی و رول استخبارات خارجی )استخکبکارات یکهکود، روم و 
فار ( دربرهم انداختن عصر راشدین وشکهکادت سکه خکلکیکفکه 

 )حضرات عمر و عثمان و 
 

بدون شک جنگ بین دومدنیت ودو دین آغاز وشکرق وغکرب 
 درآتش آن خواهدسوخت. 

استادداکترعبدالستار سیرت همچنان درشناخت غکرب، اسکالم 
رابصفت دشمن، بحث مفصل ومهم را داردکه دراینجا الزم دیکد  

 میشود به نقاط مهم آن اشار  نمود .
استادسیرت تحت عنوان )تصویراسالم بحکیکث دشکمکن غکرب 

بکعکدازسکقکوط  »وتجاوز بر مقدسات اسکالمکی( مکیکنکویسکد: 
 –اتحادشوروی درپایان یک دهه تجاوزعسرری به افکغکانسکتکان 

واخراج ذلت بار قشون سرخ ازافغانستان به همت  -63١3 -6323
جهاد ملت مجاهدومسلمان این کشور وبه کمک دشمنان کمونیسم 
وکشورهای واقع درمسیراشغال وتجاوز شوروی، نظکام زعکامکت 
سیاسی جهان به سیستم یک قطبی تبدیل شد، و زعامت یرکه تکاز 
سیاسی جهان به منظور اجرای نقش زعامت جهانی وتسخیرسیاسی 
جهان،، ستراتژی تصویریک دشمن جدید به تمدن و دموکراسی 
غرب راطرح نمود. این دشمن به زعم زعمکای غکربکی ومکراککز 
مطالعات ستراتژیک وبرخی ازنویسندگان غربی هکمکان )اسکالم 

 ومسلمین( بود.
ریچارد نرسن رئیس جمهوراسبم امریرا درکتاب خودبه عنوان 
)فرصت مناسب( ونیزکتاب خود بنام )پیکروزی بکدون حکدود( 
گفته بود: }ما بردشمن کمونیست غالب شدیم وهکیک  دشکمکنکی 
دربرابرما باقی نماند  است، مرر اسالم.{ کیسنجر وزیکرخکارجکۀ 
اسبم امریرانیزگفته بود: }خطراسالم برغرب نسبت به کمونیسکم 

 بزرگتراست.{
 6١9استاد سیرت اضافه میرندکه مطالعۀ ستراتکژیکک ککه در

صفحه از طریم موسسه معروف مطالعکات سکتکراتکژیکک )رنکد 
 Building Moderat Muslim Networkکارپوریشن( تحت عنوان 

به نشر رسید ، همۀ پالیسی های دشمن و جنگ بکا  4112درسال 
 جهان اسالم را مفصالَ شرح می دهد.

این بحث که تقدیم هموطنان گرامی میشود درنتیجۀ تغییکراتکی 
است که جهان دراواخرقرن بیست واوایل قرن بیست ویرم به آن 
مواجه گردید  وجهانیان حل سوم راکه حل وسط بین فکلکسکفکۀ 
الدینی غربی و شرق کمونیستی میباشد، مطالبه میرنند وامیداست 
این تحقیم کوچک توسط شخصی که بین جهل وعلم ماننکد مکن 
قراردارد، باب مناقشه رادر مسایل سیاسی وقانونی وحقوق مدنی 
اسالم دربین افغانها بازکندوعلمای کرام دراصالح این تکحکقکیکم 
اقدام عملی نمود  بحثهای مفیدتر وبهتررا تقدیم هموطنان گرامی 

 «نمایند.

سایرعناوین روشنرر وپرمحتوای این کتاب ذیالَ بکطکورفشکرد  
برای مطالعین گرامی که میل  بدست آوردن آن را دارند، تقدیکم 

 می گردد:
 -صفحه(، حاکمیت الهی درزمکیکن44دولت اسالمی )تشریح در

جدایی دین ازدولت )فصکل دیکن   –حاکمیت خداوند درکائنات 
تصادم بکیکن  -طغیان کلیسا -تعریف سروالریسم -ازنظام سیاسی(

  -کلیسا وعلم
 -داراالسکالم -تاسیس دولت اسالمی درعهدرسول اکرم )ص(

  -زعامت سیاسی وسلطۀ قانون -امت
رابکطکه بکیکن مسکلکمکان  -نهاد وتاسیس جامعۀ مدنی درمدینکه

  -تاریخ یهود در یثرب -وغیرمسلمان
  -برنامه های سیاسی و اجتماعی عصرنبوت

  -سیاستهای حربی )جهادی( -مبارز  بافقر
تجربه های سکیکاسکی، حکربکی واقکتکصکادی  -مشور  )شوری(

  -درعصرخلفای راشدین )رض(
  -مبدس تاریخ اسالم -خالفت دراسالم

  -تجربۀ جدیدسیاسی برای انتخاب زعامت سیاسی
 -روابط سیاسی ونظامی دولت اسالم بادول همجوار ونتایک  آن

 جنگ جمل ...
درصفحات نهایی کتاب دور  های خالفت خکلکفکای راشکدیکن 
ازنظر اجتماعی، سیاسی واقتصادی وجهاد، مفصالَ توضکیکح داد  

تکاسکیکس  -شد  است. انتخاب حرمین )درعصرحضرت امام علی
 وتشریل احزاب سیاسی وفرقه های دینی ومذهبی(.

مؤلف دانشمند وپژوهشرر محترم فضل غنی مجددی که کتابش 
رادر چهارصدوهژد  صفحه به پایان رسانید  است، دوازد  صفحۀ 

 اخیر رابه تحریر )نتیجه( اختصاص داد  است .
من که باشخصیت قابل قدرشان باری در دیارهجکرت مکالقکات 
کرد  ام، صحت وسعادت شانرا درادامۀ همچو تألیفات روشنکرکر 

 ازبارگا  ایزدی آرزومندم . /
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 نیوجرسیانجنیرعبدالصبور فروزان                        
 تلویزیون ژوندن

 مظهر تعصب زبانی و قومگرایی درافغانستان
به دنبال این سلسله مقاالت، بایدگفت که دودمان اهل یحی برای 
بقای قدرت شان ودوام سلطنت درخانوادۀ خویش، مکردم مکارابکه 
اندازۀ در تاریری ها نرهداشتند که نسل به نسل ازحکوادث اقکعکی 
کشور وازینره چه درکجای وطن وبرکدام همکوطکن واقکع شکد  
است، بیخبرهستیم. سران این خانواد  سالیان درسال دروغ گفتکنکد 
وبرای فریب مردم توطئه چیدند. اینها که همه دزد بکودنکد، شکا  
صادق وجوانمرد وخدای جوی کشور، امیرحبیب اهلل کهدامنی را 
دزد گفتند، اینهاکه همه غدار وخاین بودند، مردپاکدل، امانتکرکار 
ودانشمندکشور، شادروان شا  محمدولیخان دروازی بکدخشکی را 
غدار وخاین گفتند وشهیدساختند. اینهاکه خکود مکزدور وغکالم 
حلقه بروش انرلیس بودند، رادمردآزاد  ومبارزکشور محمدهاشم 

 میوندوال را مزدور گفتند وشهید ساختند. 
قتل وکشتار، زنجیر وزوالنه کردن آزادمنشان وشخصیتهای ملی 
و حقیقترویی شیوۀ معمول زندگی ایشکان بکود، داغ شکرکنکجکه 
هاومظالم سران این خانوادۀ مزدور که برمبارزین وآزادیخواهانکی 
چون عبدالرحمن لودین، محی الدین انیس، میرغالم محکمکدغکبکار، 
داکتر عبدالرحمن محمودی واستادنیازی، استادخلیل اهلل خلکیکلکی، 
عبدالهادی داوی، خانوادۀ چرخی، عبدالخکالکم هکزار  واعضکای 
خانوادۀ او، استادمحمدانوربسمل، سرورجویا، سیداسماعیل بلکخکی 
وصدها تن دیررازشخصیت های ملی روا داشتکه انکد، هکنکوزهکم 
درسینۀ ملت زند  است. شاهان این خانواد  بااستخدام روشنفرران، 
مؤرخین وقلم بدستان مرتجع وفرصتجو، حقایکم زنکدگکی مکلکت 
وسرنوشت کشور را واژگونه نشان دادند، ودرذهکن وفکرکراوالد 
 وطن چیزهایی گنجانیدند که دور ازحقیقت ویرسر  باطل بودند.

درطی زمامداری آنها، کشورما ازعقب ماند  ترین کشکورهکای 
جهان با داشتن نود درصدبیکسکواد، بکلکنکدتکریکن مکیکزان مکرگ 
ومیردرجهان بودکه فقر وفاقه درآن بیدادمیررد، واولین کشکوری 
درجهان بودوهست که فاقد را  آهن وسیستم فکاضکالب شکهکری 
میباشد. شاهان این خانواد  که همه مزدور، فاقد اختیار واستقکالل، 
کمسواد وعیاش، اما ظالم وستمرربودند، یری پی دیرری آمکدنکد 
وبه دستوراجنبی مردم راسرکوب وبیعزت ککردنکد، وبکه عکفکت 
هزاران دخترمعصوم دست درازی نمودند. هست وبود ایکن وطکن 
رادزدیدند وخود وخانواد  و وابستران خودرامتمول وقکدرتکمکنکد 

 ساختند.
دوتن ازآنان ظاهر وداؤود بودندکه خاطر  های غم انریزدروان 
حرومت آنها، عیاشی های لجام گسیکخکتکۀ آنکهکا، خکودخکواهکی 
هاومظالم آنها هنوز درخاطر  های هموطنان مازند  است. اککنکون 
هم تعدادکثیری ازهموطنان ما درقیدحیات اندوخوب میداننکدککه 
آنهاچه جفاهایی در حکم وطکن ووطکنکداران مکاککردنکد، چکه 
بیعدالتیهایی نمودند، چه هستی هاو دارایی های کشوررا دزدیدنکد 
وچه خودخواهی هاوچه جهالتهاکردند که وطن ومردم ما تاکنکون 
بهای آنرابه قیمت خون خود واوالدخود، بکه قکیکمکت آوارگکی 
هاودربدری هاوبه قیمت اسارت وازدست دادن استقالل کشور، بکه 

 قیمت غرق شدن صدهاهموطن ما درآبهای بیرانه، می پردازیم . 
درواقع اوضاع نابسامان مکمکلکرکت، دربکدری مکردم، جکنکگ 
وخونریزی ها و قتل عام کردنهایی که اکنون دروطن جکاریسکت 
وسرنوشت آن توسط بیرانران تعیین میشود، کشوری فاقداستقالل 
سیاسی و اقتصادی داریم، رئیس جمهور و وزرای ما ازبیرون تعیین 
میشوند، و قاتلین مردم رابا اعزاز واحترام می آورند وبرسینه های 
درگرفتۀ مردم ما می نشانند، و ملت رابجان هم انداخته اند، ویری 
برروی دیرری سیلی میزنیم، همه و همه تخم هکا وهسکتکه هکایکی 
بودندکه شاهان دودمان یحی ووابستران آنها سالها قبل زرع ککرد  
بودند، تاهنوزهم نشو ونما میرنند، شاخ وبرگ می کنند و میو  و 

 ثمر زهری میدهندکه همه تلخ وکشند  اند!
این طرزالعمل جعلرارانۀ دودمکان مکحکمکدزایکی وسکدوزایکی 
دربرابرتاریخ کشور حتی برنویسندگان ومؤرخان بکیکرون مکرزی 
نیزتأثیرنمود  واکثراَ درآثار وکتب آنهاچیزیهایی درمکورد وطکن 
مامنعرس شد ، که دور از واقعیت بود  وگمرا  ککنکنکد  اسکت. 
نویسندگان بیرانه که ازحقایم و واقعیتهای کشورماناآگاهند، همه 
برای تهیۀ معلومات شان به صفحات تاریخی مراجعه مینمایکنکدککه 
زیر نظارت حرومتهای نادری وظاهرشاهی و داؤودشاهی نراشکتکه 
شد  اند، که همه معلومات جعلی یرجانه ودوراز واقعیت، وبه نفکع 
آن خانواد  نراشته شد  اند. یابعضی ازمؤرخین و نکویسکنکدگکان 

 خارجی 
 
 
 
 
 

مسافرتی میرنند ومعلومات شانرا ازرا  مصکاحکبکه هکا حصکول 
مینمودندکه سقم وصحت آنها موردسئوال مکیکبکاشکد. یکاشکخکص 
مصاحبه دهند  ازتر  و رعبی که شاهان درمیان ملت ایجادکرد ، 
بودند، جرئت نداشت که واقعیتها رابیان نماید، چون به سکروچشکم 
دید  بودکه هرکی سربلندکرد ، سرش بریکد  شکد  وهکرکسکی 
آوازی کشید ، آوازش درگلویش خفه شد  وفریاد ونکالکه هکای 
اسیران سیاسی ازدریچه های تنگ زندانهای دهمزنگ و کوتکوالکی 
و سرای موتی می شنیدند که ازشرنجه ها، مظالم وعذاب کُشی ها 

 مینالیدند وکسی به دادشان نمی رسید .
غالم علی را بکزن »درکابل قدیم ضرب المثلی بودکه میرفتند: 

ودودمان نادری حتی سردمداران قبکلکی شکان  «!که برات بترسد 
ازهمین استفاد  می کردند، وشایکدهکم ککه کسکی ازمشکاوریکن 
انرریزی آنهاچون عبداهلل شاهجی هندوستانکی یکا اهلل نکوازخکان 
هندوستانی انرریزی این در  را برایشان داد  باشند، چون هرکی 
به پنجۀ آنهامی افتاد به اندازۀ اورا شرنجه میرردند ومی فشکردنکد 
که چیغ وفریادش به آسمانها بلندمیشد وتازمانی درزندان وزوالنکه 
نرهمیداشتند که جان میدادند وازبین میرفتند ومردم ایکن حکاالت 
شان را به سروچشم می دیدندوبرایشان عبرت میشد و جرئت سخن 
گفتن وحم گفتن را ازدست میدادند. بدین ترتیب آنچه معلوماتکی 
که این نویسندگان حاصل میرردند، عاری ازحقیقت بکود. مکثکالَ 
بعضی ازین نویسندگان ومؤرخین بیرانه نمایشات ساخترکی دورۀ 

 ظاهر شا  را نشانۀ پیشرفت وترقی آن دوران قلمداد نمود  اند.
بطورمثال، پیتر تامسن مورخ وسیاستمدار امریرایی درکتاب خود 

نوشته که دردورۀ ظاهرشا  در  «جنگ درافغانستان»تحت عنوان 
بازارهای کابل دخترها بامینی ژوپ دید  میشدند وکلبهای دیسرو 
ومحالت خوشرذرانی درکن  وکنارآن افزایش یافته بود، وبکرای 
این نویسند  نشانۀ ترقی وتعالی مکمکلکرکت بکودککه ظکاهکرشکا  
رابخاطرآن ستایش کرد  و کریدت می دادند، ولی این نویسکنکد  
خبرنداشت که درآنزمان درغورات وسمکنکرکان، دربکادغکیکسکات 
وهرات وبدخشان مردم علف میخوردند وازفرط گرسنری وفکاقکه 
توان نرهداری اوالد خودرانداشتند وبرای زند  ماندن و تلف نشدن 
دلبندان شان ازگرسنری، دختران وپسران کوچک وحتی اطکفکال 
شیرخور را، چون ازفرط گرسنری شیردر پستان مکادران خشکک 
شد  بود، درشهرهای وطن وحتی درشهرکابل درجادۀ د  افکغکانکان 
وپل خشتی به فروش گذاشته بودندکه درختم روز اگرفروش نمی 
شدند، آنها را لیالم و رایران میرردند وفریاد میزدندکه به لکحکاظ 
خدااینهارا با خود ببرید که ازگرسنری تلف می شکونکد. حکالکت 
جررسوزی بودودیدن این صحنه هکا ازتکوان هکرانسکانکی بکجکز 

 ظاهرخان وخانواد  اش خارج بود !
درهمان روزگار درننررهار، لغمان، وردک مکیکدان وخکوسکت، 
مردم پا برهنه باشرم گرسنه درزیرغژدی هاوخیمه های پار  پکار  

دخدای  »شب رابسر میبردند، وروزگدایی کرد  وفریادمیزدندکه 
جای تاسف وتکالکم اسکت ککه ایکن نکویسکنکد   .«لپار  وژ  یم 

وسیاستمدار امریرایی که از حقایم کشورما بیخکبکربکود، ککتکاب 
درموردوطن ما نوشته وپوشیدن مینی ژوپ وموجودیت کلکبکهکای 
دیسرو وجاهای خوشرذرانی راعالمۀ پکیکشکرفکت وتکرقکی دورۀ 
سلطنت ظاهرخان قلمدادنمود  است، که جفای بزرگی برحم مردم 
ومملرت ماست. یاعدۀ ازنویسندگان خارجی به اندازۀ غکلکوککرد  
اندکه سلطنت شا  رابنام دورۀ طالیی خواند  اند، که اکثرنقل قول 
کرد  اندازمورخین ونویسند  های داخلی که یرجانبه می اندیشند، 
ویابخاطراینره ظاهرخان پشتون بود، ننگ پشتونوالی هارابر منافکع 

 علیای کشور واظهارواقعیتهای آن دور  رجحان می دهند. 
درخوانش کتاب ها و آثاردانشمندان بیرانه درموردکشور بکایکد 
احتیاط الزم برار برد، که بیشترگمرا  کنند  اندومعلکومکات شکان 

که  «افغانستان بازی عظیم»دورازحقیقت است. بطورمثال درکتاب 
نوشته شد ، ومعلوم میشودکه  Rosanne Klaseدردوران جهادتوسط 

دروقت جمع آوری معلومات ازهمراری مقامات پاکستانی وافکراد 
وابسته به گلبدین استفاد  کرد  است، که ازتفقدخاص دسترا  آی 
ا  آی و سی آی ای برخورداربودند، مسایلکی رادرمکوردتکاریکخ 
مجاهدت مردم افغانستان بقلم آورد  که کامالَ بی اسا  ودور از 
واقعیت بود  وبه اندازۀ اغواکنند  است که نزدیک اسکت انسکان 

 شاخ برشد. 
یا این که همین نویسند  نراشته که درافغانستان هفکت مکلکیکون 
پشتون، دوملیون تاجیک، یک ملیون اوزبک، یک ملیون هکزار ، 
چهارصدهزار نورستانی زندگی میرند، و افزود  که این ملیتهاهمه 

 تحت تاثیرپشتونها، یعنی پشتونوالی آمد  اند ! 
 
 
 
 
 
 

هرباشندۀ کشورحتی به سطح د  و دهرد  میداندکه این گفتکار 
نادرست است، ودرافغانستان هرگز احصائیه نفو  گرفته نشد  و 
مردم سرشماری نشد  اند، وبطوردقیم کسی نمیدانکدککه نکفکو  
کشورچنداست وفیصدی هرملیت به چه انداز  میباشد ! ولی یکک 
واقعیت خیلی روشن ومشخص است که بکرعکرکس ادعکای ایکن 
نویسندۀ امریرایی، بیش ازهشتاد وپن  فیصد وحتی تاحکدود نکود 
درصدمردم افغانستان ازهرقوم وملیتی که باشند به زبکان فکارسکی 
صحبت کرد  میتوانند. من دربیشتروالیات کشورسفر ککرد  ام، 
ازشمال به جنوب وازشرق به غرب وحتی درمناطم قکبکایکلکی دو 
جناح خط دیورند، هرجایی که رفتم، میدیدم که تعدادزیادمردم به 
فارسی خوب صحبت کرد  میتوانند. لذامیتوان ادعاکردکه زبکان 
فارسی وسیلۀ ارتباط وپیوسکت مکلکیکتکهکای مکخکتکلکفکۀ سکاککن 

 درکشورباهمدیرراست.
اخیراَ دانشمندگرامی پروفیسرداکترحمیدهادی کتابکی تکحکت 

به زبان انرلیسی نراشته اسکت، ککه  «تجاربی ازافغانستان»عنوان 
اقدام بس مفید وموثر درشناسایی کشوروآنچه درآنکجکاگکذشکتکه 
میباشد، وبهترین مأخذ برای نویسندگان بیرانه وازخکودمکیکبکاشکد. 
یری ازخوبی های این کتاب، که سکه سکال پکیکش چکاپ شکد  
ودرجککریککدۀ وزیککن امککیککدتککوسککط دانشککمککنککدگککرامککی 
پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی معرفی گردید  بکود، درپکهکلکوی 
سایر مباحث ارزند  ومعلومات گزید  اش، اینست ککه حکقکایکم 
تاریخی کشور رابهمان گونه ایره گذشته اند، انعرا  داد  اسکت، 
که مورخین اجنبی را ازگمراهی ووابستری به معلومات نادرسکتکی 
که درکتابهای نوشته شد  دردوران دودمان دیر  دونکی، نکجکات 
میدهد. گفتیم که عدۀ ازنویسندگان خارجی ازبیخبری زیاد، دورۀ 
ظاهرخان رادورۀ طالیی یادکرد  اند، اما بعضی دیکرکرشکان ککه 
تحقیقات عمیقتر کرد  اند، باحقایقی درمکورد دورۀ سکلکطکنکت 
دودمان دیر  دونی بخصوص دورۀ ظاهرخان برخورد  اندککه بکا 
معلومات موجود درکتابهای تاریخکی آن دور  تکنکاقکض دارد. 
مثالایشان از مطالعۀ حقایم گذشته درکشور دریافته انکدککه دورۀ 
ظاهرخان نه تنهاکه طالیی نبود بلره دورۀ کهالت، عکطکالکت، بکی 
پروایی وبی تفاوتی بود، که همه چیزبه خموشی گرایکیکد  بکود، 
وکشوردر مجموع به یک قبرستان بزرگ ومملرت ارواح مکانکنکد 
بود ، که درآن نه نسیمی میوزید ونه برگی مکی لکرزیکد، مکرکر 
طرفداران سلطنت ومتعصبین زبانی ونژادی، به خاطراینره خانکدان 
نادرغدار پشتون بود، این دورۀ خمودوجکمکود رادورکک امکنکیکت 
وآرامی تعبیرکرد  اند، وحتی آنهاییره درعمم جامکعکۀ آنکزمکان 
نظراندازی نررد  اند، ازآنهاپیروی ککرد  وآن دورۀ جکهکالکت 
وکهالت و سستی رادورۀ امنیت ورفا  وجامعۀ دموککراسکی روبکه 
رشد توصیف نمود  اند ! درقبرستان طبعاَ حرکتی نیست وازمکرد  
هاصدایی برنمی خیزد و جنبشی به مالحظه نمی رسد. همکه مکرد  
هاخاموش وخواب، همه بیروح و روان افتید  اند، حتی این مکرد  
هابایردیررصحبت نمی کنند، هریک گورخود را دارد ویکارای 

 دیدن گوردیرران راندارد ! 
پس طبیعی است که درقلمرومرد  هاامنیت وآرامش عام وتکام 
حرمفرما است وکسی راباکسی کاری نبود  اسکت ! کسکی بکه 
فررکار وپیشرفت نیست، درآنجا نه کاراست ونکه بکار! خکوردن 
ونوشیدن درآنجا رواج نیست واینره آب ونان درآنجاباشدیا نباشد 
پروانمی کند. دورۀ سلطنت ظاهرخان دورۀ بودکه به قکبکرسکتکان 
ارواح می ماند، خاموش و جامد. چهل سال گذشت وآن حرمکران 
سنری برسنری نرذاشت به استثنای چندعمارت، چنکدککیکلکومکتکر 
سرک وچند پل وپلچک، چندمحبس وزندان و چکنکدشکفکاخکانکه 
وتعدادمحدود تاسیساتی که روسها برای بکرآوردن شکدن هکدف 
اشغالرری خود اعمارکردند، وپول مصرف آنهاچندمراتبه بیکشکتکر 
ازحلقوم مردم کشورما و ازچپاول گازطبیعی مملرت کشکیکدنکد، 
ودراخیر نشان دادندکه هرفردساکن درکشورچندین هکزار روبکل 

 ازاتحادجماهیر شوروی قرضدار است !!!
جای تعجب است که جناب آقای زلمی خلیلزاد دیپلمات شناخکتکه 
شدۀ امریرا، لغمانی االصل متولد مزارشریف، درکتاب خودتحکت 

ازدورۀ ظاهرخان به نیرویی یادکرد  واورا شکا   «نمایند »عنوان 
خیرخوا  خواند ، بدون اینره ازقتل وکشتار، زنجیر وزوالنه کردن 
آزادیخواهان، ازکوته قفلی هاوشرنجه های ددمنشکانکۀ آن دور  
درزندانهای دهمزنگ وکوتوالی وارگ وسکرای مکوتکی وغکیکر  
یادنماید، میرویدکه دردورۀ شا  امن وامنیکت نسکبکت بکه هکمکه 
کشورهای جهان روبه انرشاف درافغانستان بود، اما نکرکفکتکه ککه 
افغانستان نسبت به همه کشورهای روبه انرشاف جهان، عقب ماند  
ترین آنها هم بود ! او درجای دیررکتابش حرایت مکیکنکمکایکدککه 

 هنوزپسربچۀ کوچک )دنباله درصفحۀ ششم (
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 هفته نامۀ امید 5301شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 :سرپرست سفارت امریکا درکابل گفت 
امریکاحاضراست برای دفاع ازکون ایشچی 

 !ازبمب اتم استفاده کند 
حاال این سوال به حم در ذهن هر انسان کنجراو خطور مکی 
کند که علت اینهمه پافشاری وقبول خطرات احتمالی دردفکاع از 
کون ایشچی برای امریرا چه خواهد بود؟آیاانریز  این گیر و دار 
واقعا دفاع از ارزش های دموکراسی و جامعه مدنی است، چکیکزی 
که امریرا ادعا می کند ؟ اما عقل سلیم هی  انسان عاقل نمی تواند 

 آنرا قبول کند !
اگر چنین باشد، پس چرا امریرا تا امروز در موارد دیکرکر 
چون سربریدن دختر نه ساله ، سنرسار شدن فرخند  ، کشتار صکد 
نفردراعتراضات مدنی و قتل بیشتر از دوصد انسکان بکیکرکنکا  در 
بسترمریضی، که ارزش های دموکراسی را به مراتب بیشتر و بکی 
شرمانه تر پامال کرد، به دفاع از آنها صدایش را بلند نکرکرد؟پکس 
دید  می شودکه دفاع از ارزش های دموکراسی و جامعکه مکدنکی 

 فقط یک بهانه ای بیش نیست و علت اصلی چیزی دیرر است.
ناگزیر انریز  این حرکت غیرمترقبه  ونامتعارف امریرا را بکایکد 
درنوعیت و کیفیت کون ایشچی جستجوکرد نه در زیکرپکا شکدن 
ارزش های دموکراسی و جامعه مدنی . اماکون چملک وفالکتزد  
یک پیر مرد هفتادساله که گوشت یا چربوی بدبوی آن را حکتکی 
سران ولررد هوت خیل هم نخواهند  خورد، چه کیفیتی می تواند 
داشته  باشد که امریرککککا برای دفاع  از آن حاضر به جنگ اتمکی 

 است ؟
حتی اگر از الما  وطالی عربی هم می بود، ارزش اینهمه 
لشررکشی و جنگ و دعوی را نمی داشت، پس بدون شکک ککه 
ارزش آن از طال و الما  به مراتب باالتر است،  ودلیل آن فکقکط 
نادر وکمیاب بودن آن می تواند باشد ! که بدون شک کونی ککه 
در افغانستان تخت و بخت معاون اول ریاست جمهوری را سرنرون 
کرد  و او را به دیار غربت تبعیدکرد،  و تکنکش هکای قکومکی 
وگروهی را تا جایی دامن زد که خطر بروز جنگ هکای داخکلکی 
راهرلحظه ممرن ساخته، وحتی تقابل نیروهای متخاصم بین المللکی 
را متصور ساخته، چنین کونی به حم ارزش به مراتب باالتکراز از 
 الما  کو  نور و طالی عربی و زمرد و الجورد پنجشیر را دارد. 

گزارش های تائید ناشد  حاکی از آن است که موزیم هکای 
واشنرتن ولندن با پسرایشچی تکمکا  بکرقکرارککرد  وخکواهکان 
خریدکون ایشچی بعد از مرگش شد  اند،  تا آنرا درویترین هکای 
موزیم های شان به عنوان گرانقیمت ترین کون جهان به نکمکایکش 
گذارند ، و همچنین شایعاتی وجوددارد که مافیای بیکن الکمکلکلکی 
درصدد اختطاف ایشچی برای فروش کونش در بازار سیا  به قیمت 

 گزاف میباشد.
وجود چنین شایعات طبعا که باعث تشویکش و اضکطکراب 
برای ایشچی وپسرش شد  و او را مجبور به اخذ تکدابکیکر شکدیکد 
امنیتی زیر نظر ریاست امنیت ملی و نظارت شخص حنیف اتمر و 
پوشیدن نیرر آهنی و انصراف از بیرون مکنکزل رفکتکن،  بکدون 

 ضرورت شدید کرد  است .
گمان برم ایشچی سخت ازین کارش پشیمان اسکت وشکب 
وروزبرحماقت خود و شیطنت اشرف غنی احمدزی وحنیف اتمکر 
نفرین میفرستد و درهرا  است که برعالو  باختن آبرو وعزتش، 

 کونش را هم به مفت ببازد .
 باتقدیم حرمت، حقک)شمس الحم(کانی /

 
 

 
 
 
 
 

 ... )دنباله ازصفحۀ پنجم (تلویزیون ژوندون 
بودکه خواهرش حفیظه درپیش چشمانش از شروع شب تادم صبح 
ازشدت درد فریاد میزدودرصبحدم آن دخترک جوان بیرکنکا  از 
نبود دارو وداکتر جان داد، آوازش بکرای ابکدخکامکوش شکدوبکه 
رحمت حم پیوست، که خلیلزاد خردسال ازین حکادثکۀ الکمکنکاک 

 سخت متاثرمیشود وداغ آن خواهرنامراد را هنوز در سینه دارد. 
خلیلزاد می گویدکه پسان ها درک کردم که فقر و عکقکب        

 مانی کشور در مرگ خواهرم ذیدخل بود. 
وی درهمین کتاب پیش ازآنره ظاهرخان به نیری یادنماید 
ودورۀ اورا تمجیدکند، میرویدککه درآن دوران مکردم اککثکراَ 
ازداشتن آب پاک محروم بودند، اکثراطفال پکیکش ازآنکرکه بکه 
یرسالری برسند فکوت مکی ککردنکد وازیکرکهکزارطکفکل فکقکط 
دوصدوپنجا  آن زند  به دنیامی آمدومتباقی همه پیش ازتولد تلف 
می شدند. اومیرویدکه ظاهرخان یک شاهی از قکبکایکل پشکتکون 

 جنوبی بود وتنهابه دری حرف میزد.
جناب خلیلزاد که در طفولیت یک ککودک پکرعکاطکفکه  

وحسا  بود، حرایت میرند که در مکزار زنکدگکی مکیکرکردیکم 
وهنوزطفل بودم که آواز  شدکه ظاهرشا  به مزارشریف آمد ، ما 
طفلران راجمع کردند وبه دوطرف جاد  صف بستکنکدتکا شکا  را 
استقبال کنیم، موترشا  ازدور نمایان شد، یک موترسرباز بود وشا  
درآن نشسته بود، دسترشهای چرمی دردست داشت )باوجود آنره 
گرمی بود وبه دسترش ضرورت نبود(، مردم ازهردوطرف جکاد  
به طرف موتر شا  می دویدند ودست های دسترش پوشش را مکی 
بوسیدند ومن درحیرت رفته بودم که مردم این شا  را با این شکور 
وشعف استقبال می نمایند، درحالیره مشرالت بکزرگ وعکدیکدۀ 

 دامنریروطن است !
ازین حرایت خلیلزاد معلوم میشودکه ظاهکرخکان افکزون 
براینره آن مردم پاکدل وبیرنا  رابرای چهل سال درتاریری هکا، 
گرسنری ها، تنردستی ها، عقب مانی ها، فقر، بی خکبکری وبکی 
خردی نرهداشته بود، آنها را نجس هم می پنداشت و برای اینکرکه 
مرروب آن مردم پاک طینت به او سرایت نکرکنکد، دسکت هکای 
ناپاک خود را در البالی دسترش ها پیچید  بود، با ایکنکرکه درآن 
هوای گرم مزارشریف نیازی به پوشیدن دسترش نبود، واگر احیاناَ 
ضرورت هم میبود، آن شا  بایست به احترام آن مردم، دسترشکهکا 

 را ازدست می کشید !
جالب اینست که خانوادۀ نادرغدارجکهکت اغکوای مکلکت 
واستفاد  از احساسات مذهبی مردم، همیشه ازآیۀ مبارکۀ اطیعوالل 
واطیعوالرسول...، سوء استفاد  کرد  اند. مثال یربار خودنادرغدار 
برای محاکمۀ جعلی و اعدام مرد صادق ووفادربه وطن، دانشمکنکد 
وسیاستمدارنام آورکشور، شهید شا  محمدولیخان دروازی بدخشی 

 )رح(. 
یرباردیرربرادرزاد  اش داؤود، زمانیره سلکطکنکت بکرادر 
زنش ظاهرخان را به همدستی کمونیست ها وهکدایکت ککرمکلکیکن 
سرنرون کرد، برای اغوای ملت، درقانون اساسی که به همکرکاری 
کمونیست هاتهیه وتدوین شد  بود ورنگ وبکوی ککمکونکیکسکتکی 
داشت، ازاین آیۀ مبارکه سوء استفاد  کرد تامردم را فریب دهکد 

 وماهیت اصلی سلطنتش را بپوشاند. 
بایدگفت که مقصد ازآیۀ مبارکۀ یادشد ، کسی است ککه 
عادل باشد، صادق وپرهیزکارباشد و برد  و غالم نباشد، درغیرآن، 
اطاعت کسی فاقد این صفات، نه تنها ناجایز بلره اگرکسی ازچنین 
اولی االمر ناپرهیزکار وعاری ازعدالت، اطاعت ککنکد، مسکتکحکم 

 عذاب الهی میشود. 
تاجایی که زمامداران خکانکوادۀ دیکر  دونکی وامکیکران 
پیشترازآنهابه مردم معلوم هستند، هریک شان نه تنهاازداشتکن آن 
صفات نیرو وخداپسند محروم بودند، بلره بیشتربه صفات جهنمی 
وشیطانی متصف بودند، و اطاعت ازایشان جرم وگنا  بود، وخطبه 
هایی که بنام آنهادرمساجد خواند  می شد، خطبه های سکرککاری 

 بود  اند./ )دنباله دارد(
********************* 

ام نصف شهرستان  های بدبخت، شنید »مراد را دید، فریاد کشید، 
پولرو  به دست دشمن افتاد . برو ببینم تو بکرای حکفکظ  پاتری

مراد دلد  بر عصایش تریه داد و گفکت،  «ای؟ شهرستان چه کرد 
ای جان من اسیرت، ای عمر من فدایت، من تمام معلومات راجع »

به دشمن را جمع آوری کرد  بودم. حتی از تعداد اسب و نیکز  و 
تانرر فاضالب و مواد داخل تانرر اطالع داشتم. این ککه چکیکزی 

  دانستم که در کدام نقطه وزیر اکبر خان حمله می نیست. حتی می
 کند. اصل قضیه این است که ما فرر کردیم دشمن این قدر هم بی 
 )دنباله درصفحۀ هفتم(

 
 

 
 

 صبح، کابل ١روزنامۀموسی ظفر                           
 طنز –داستان مراد دلده 

پولرو . مردم  در یونان باستان شهرستانی بود به اسم پاتری
این شهرستان از بس شرم داشتند، همیشه اسم شهرسکتکان خکود را 

گفتند. ما هم حیای مردم این شکهکرسکتکان را رعکایکت  پاتری می
گکویکیکم.  کنیم و در ادامه مطلب اسم شهرستان را پکاتکری مکی می

شهرستان پاتری یک مَلک داشت که مکتکفکرکرو  نکام داشکت. 
اش را با این همکه  متفررو  آدم عجیبی بود. تمام دنیا و مخلوقات

 زیبایی کنار نهاد  بود، عاشم مراد دلد  شد  بود.
مراد دلد  پسرکم هوشی بودکه هی  کاری را بکه درسکتکی 

داد. برای انجام یک کارساد  هم که از خانه بیرون مکی  انجام نمی
شد، د  دقیقه بعد با سر و روی پرخون وکسری استخوان بکر مکی 

مراد میان گریکه  «چه شد  پسرم؟»پرسید:   گشت. متفررو  می
افتادم آغاجا هعهعکهکعکهکع عکه »محتویات بینی می گفت   و پوقانه

  .«عه

افکتکاد.  اش اینجا بود که مراد همیشه در یک محل می جالب
شد،  وپی  می از درخت بزرگ چنار گذشته در یک نقطه را  پر خم

شکد و  و این دقیقاً همان جایی بود که مراد پایش به سنگ بند مکی
کرد. بیش از د  بار متفررو  برایش آدر  داد  بکود  سقوط می

که اینجا رسیدی احتیاط کن، ولی مراد هوش و گوشش بکه ایکن 
 ها بدهرار نبود. حرف

مراد وقتی دوازد  ساله شد، متفررو  وی را به رسم مردم 
های شهرستان پاتری کشتی  آورد تا با بچه شهر اسپارت به میدان می

ککه  جاست ککه مکرادی ترین بخش داستان ما همین دار بریرد. گریه
حتی توان مقابله با یک کودک سه ساله را نکداشکت، وقکتکی بکه 

شد. یکعکنکی  رفت، برند  می های نامدار شهرستان می مصاف پهلوان
شد. اگر گکاهکی بکه  راهی دیرری نبود. مراد حتماً باید برند  می
زد، هکمکان روز، روز  اشتبا  هم پهلوانی پشت مراد را به زمین می

زد  اش بود. متفررو  جرر آن پهلوان را به سیخ مکی آخر زندگی
 کرد. و در آفتاب کباب می

بدبختی زمانی به شهرستان پاتری رو آورد که مراد بکزرگ 
شد و متفررو  مسوولیت امنیتی شهر را به وی سپرد. مرادی ککه 

شد و به رو  های چنار پایش به سنگ بند می هنوز گذشته از درخت
خورد، اکنون وظیفه داشت تا شهر را از تعرض دشمن در امکان  می

شکان یکافکت  ها هم که یک حجر  آرامش در بدن نره دارد. یونانی
کردنکد، شکمکشکیکر صکیکقکل  شد، هر دقیقه آهنگ تسخیر می نمی
دادند و برای کشور گشایی به هر شهرستانی، بشمول شهرستکان  می

کردند. در این گیرودار بود که خبر آمکادگکی  خودشان حمله می
حمله شهرستان بغلی بر شهرستان پاتری رسید. مردم سراسیمه نکزد 
مراد رفتند و وی را از طرح حمله شهرستان بغلی بر پاتکری آگکا  
کردند. مراد برای اولین بار کاری کرد که مردم انرشت تعجب به 
دهان بردند. وی به جاسوسان خود دستور داد تا تمام مکعکلکومکات 

آوری نمود  به وی تکقکدیکم  درمورد لشرر شهرستان بغلی را جمع
 نمایند.

ها تمام اطالعات درمکورد لشکرکر  پس از نیم روز، جاسو 
دشمن را به مراد ارائه کردند. مراد به نیروها دسکتکور داد تکا در 

طکور  کنم. واقعاً همیکن قرارگا  خود آرام بخوابند. بله، شوخی نمی
دستور داد. جنرجویان نیز از رئیس خود اطاعت کردند و رفتند و 
خوابیدند. لشرر دشمن حمله کرد و نصف شهرسکتکان پکاتکری را 

ای از مردم نزد متفررو  رفتند و از سکقکوط  تصرف کرد. پار 
گی مراد شرایت کردند. متفررو  نکخکسکت بکه  عرضه شهر و بی

حرف مردم باور نررد، ولی وقتی تمکام حکاضکران دربکارحکرف 
خبرآوران را تاییدکردند، متفررو  به مراد پیام فرستاد تا بکرای 

 پاسخرویی به قصر حاضر شود.
مراد وقتی با سر و پای شرسته وارد تاالر سلطنتی شد، همکه 
فرر کردند وی از میدان جنگ برگشته است. ولی حقیکقکت ایکن 

وپی  به قصر آمد  بود. متفررو   بود که مراد از همان را  پر خم
 تا 

 )دنباله درستون اول این صفحه(
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

آنره مصطفی )ص( دست وی گرفت وبه خانۀ فاطمه برد، گفکت: 
یافاطمه! این فرزندماست وبرادرتو. فکاطکمکه بکرخکاسکت و اورا 
بنواخت وخرما پیش وی بنهاد و روغن درسر وی مالید وجامۀ در 
وی پوشید وهمچنین وی رابکه حکجکر  هکای مکادران مکومکنکان 

 )دنباله دارد( -برردانید... )کشف االسرار(
********************* 

های رمضانی رهنمای معامالت  پکیج
 طنز –حاجی اشرف 

مشتریان محترم، جهت خرید هرنوع زمین هکمکوار، ککو ، 
های وزارت خارجکه  های دولتی و بست های نظامی، مدال فضا، رتبه

هکای  به رهنمای معامالت حاجی اشرف مراجعه کنید و از قکیکمکت
 های رمضانی ما قرار ذیل است: پایین لذت ببرید. پری 
درصد تخفکیکف بکرای  611های هموار با  پری  یک، زمین

  ساالران و ناقضین حقوق بشر:  جنگ
انواع زمینهای همواردرهمه والیات افغانستان موجود اسکت 
که کافیست شما ازمیان آنهایری راانتخاب کنیدوخط بکیکنکدازیکد. 

نوع پول ندارید. خواهرزاد  خودرا بفرستیدکه  نیازبه پرداخت هی 
ساز راشروع کنید. رهنمکای مکعکامکالت  و  خط برشد وکار ساخت

حاجی اشرف از شروع الی ختم پروژ  امنیت شکمکاوخکواهکرزاد  
 شماراتامین میرند. 

به انداز  هکزار  6931از آنجا که به کمک خداوند در سال 
ایم ، با ترمیل شدن پکروژ  ، بکرق  سال گذشته برق  تولید کرد 

هکای شکمکا تکوزیکع   صورت رایران به خانه ساعته به   42دولتی 

 گردد. می
حاجی اشرف احمدزی به بی بی گل: پت کو بی بی گل...، 

 حاجی الکوزی !
 
*لطفاً در وقت خرید اسم خود را در لیست ناقضین حقوق بشکر     

 نشان دهید.
درصکدتکخکفکیکف بکرای 31های هموار با  پری  دو، زمین

رهنمای معامالت حاجی اشرف افتخار داردکه برای اولین دوستان: 
هکای  های هموار در ساحات مهم، از جمله در جوار میکدان بار زمین

هوایی و مراکز شهر را با قیمت ناچیز در اختیار دوستان خود قرار 
 دهد. می

شناسایی ساحه از شما ، فروختن آن به نرخ رخت تنبان از  
 ما.

*لطکفکاً در وقکت خکریکد اسکم خکود را در لکیکسکت 
 کنندگان کمپاین انتخاباتی حاجی نشان دهید. تمویل

هکای  درصد تخفیف بکرای مکرد  411های هوادار با  پری  سه، تپه
 هوادار: 

اگر یری از اقارب شما در زمان حیات خود ریشه این کشور را از 
صد من خاک بیرون آورد  و در آفتاب گذاشکتکه تکا بکرای ابکد 
خشک شود، از این پری  نرذرید. مرد  خکود را در یکرکی از 

های قشنگ کشور دفن کنید و ضمن اینره هی  پکولکی بکابکت  تپه
و یک رتبه  36پردازید، یک مقدار پول نقد از کود  زمین تپه نمی 

 جنرالی از رهنمای معامالت حاجی اشرف جایز  بریرید.
هایی را که آقای جناز  به  *لطفاً در وقت خرید تپه، لیست ویرانی

 بار آورد  به مدیر امالک نشان دهید.
درصد تخفیکف  ١1پری  چهار ، فضای صاف و بدون ابر با 

 برای وکال : 
توانید فضای والیتی را ککه از آن وککیکل  اکنون شما می

 دست  دست بیاورید. با به اید با هشتاد درصد تخفیف به انتخاب شد 
 
 
 
 
 
 

 )دنباله ازصفحۀ سوم(داستان های همسو با تصوف 
قادر است هرچه خواست و خواهدکه کند واگر دراین معنی 
تقصیری افتد، جرم ما راباشد که اعتقا نه راست کرد  باشیم و در 
ظنّ وفررت خویش درست نیستیم. بااعتقاد راست و یقین درست، 
مرد درهوا بپرد ودرآب برود، و بی اعتقاد راست برزمین خشک، 

 «روضه المذنبین»متحیّر فرو ماند که چپ ازراست باز نداند...

صدق و اخالص : صدق واخالص دوصفت متعاقب یردیرر اند. 
اول صدق است وبعد اخالص. آثارصدق درظاهر پیداست، 
امااخالص به باطن مربوط است وجز خدای کسی برآن آگا  
نیست. کسانی که دررا  صدق گام برمی دارند، سرمایۀ آنان صدق 

 است، ولی مبنای این صدق در افرادمتفاوت است.
یری صدق می ورزدبرای رسیدن به کشف وکرامات، یری 
صدق پیش می آورد برای راضای جا  طلبی، یری صدق نشان می 
دهد برای هدفهای مادی و دنیوی، یری صدق آشرارمی سازد 
تابرعلیۀ سرشت ناپاک ودرند  خویی باطن خود بجنرد، غافل از 

 این که :
 درختی که تلخ است وی راسرشت      گرش برنشانی به باغ بهشت

 سرانجکککام گوهککر به کار آورد       همان مککیوۀ تلخ بار آورد
 یری از را  معرفت وعشم به خدای متعال صدق می ورزد.

چهارگرو  اول ازهمان روزاول با خدازیاد کاری ندارندو متوجه 
پیر اندکه آنهارابه مقصود برساند. برای این کارهرکدام تصوراتی 
ازپیر دارندو بتی از وی درذهن خوددرست کرد  اند، که براسا  
آن به پیرصدق می ورزند. این چهارگرو  برای مدت زمانی که 
تاچندین سال میتواند طول برشد، به صدق خود ادامه میدهند، 
امابه مجرداینره فهمیدند که به خواستۀ خودنمی رسند، از را  

 برمی گردند وچه بساکه برعلیه پیر قیام می کنند !
گرو  پنجم که فقط برای خدامی آیند، صدق آنهابااخالص 
همرا  است و صدق درپایان به اخالص منتهی میشود. باوجوداین، 
مخلصان باخطرهای بزرگی روبرو هستندکه جز باتوفیم ومددحم، 
ازآنها نجات نمی یابندوآنانی که به نهایت اخالص میرسند، 

 بسیاراندک اند. به قول مولوی :
 از هزاران اندکی زین صوفیند       باقیان در دولت او می زیند

چرا درویشان یاحم میرویند : حم درلغت به معنی ثابت وسزاوار 
 و درست و راست است، ونیز نامی ازنام های خداونداست. 

ان اهلل هوالحم المبین. حم نزد صوفیه عیارت  -ذالک بان هوالحم
ازوجود مطلم است، یعنی غیرمقید به هی  قید، ودرمقابل، غیرحم 

 را باطل گویند، که عدم است . 
 غیرحم باطل بود یعنی عدم    چون ندارد او وجودی درقدم

ابوسعید گوید: روزی مردی دهری درحلقۀ ابوالحسین نوری 
برذشت، او را سخن میرفت از حم پاک وبه زبان صوفیان حم 
گویند. خدای رابه هرزبانی به نام دیررخوانند، برخی رحمان 
خوانندکه روزی شان باید، برخی رحیم خوانندکه بهشت خواهند، 
برخی ملک خوانندکه منزل شان باید، هرکسی به هرچیزی 
حاجتمندباشد اورا بدان نام خواند. صوفیان حم خوانندکه ایشان 
بدون اوبه هی  چیزدست نیاالیندوبا هی  چیز ننررند. آنره لفظ 

 ایشان پاکتر بود که گویند حم. 
آن مرد دهری ابوالحسین نوری راگفت: می گویی حم، معنی 
این چیست ؟ گفت: آنره بیاالید خلقان رابه آالیش های فراوان 

 واو خود ازهمه پاک.          )اسرارتوحید(
: ...انس مالک گفت روزی مصطفی )ص( داستان، بهترین پدر 

درشاهرا  مدینه می رفت، یتیمی رادیدکه کودکان بر وی جمع 
آمد  بودند واو راخوار وخجل کرد  وهریری بر وی تطاولی 
جُسته. آن یری میرفت: پدرمن به از پدرتو، دیرری میرفت: 
مادرمن بٍه ازمادر تو، سه دیرری میرفت: کسان و پیوستران ما بٍه 
ازکسان وپیوستران تو؛ وآن یتیم میرریست ودرخاک می غلتید. 
رسول خدا چون آن کودک راچنان دید، بروی ببخشود وبر وی 

ای غالم ! کیستی تو؟ وچه رسیدتو راکه چنین »بایستاد، گفت: 
من پسر رفاعۀ انصاری ام؛ پدرم روز اُحُد »گفت:  «درماند  ای؟

کشته شد، وخواهری داشتم فرمان یافت. ومادم شوهرباز کرد 
ومرا براند، اکنون منم درماند ، بی کس و بینوا، وازاین صعبتر 

  «مراسرزنش این کودکان است.

مصطفی)ص( ازآن سخن وی درگرفت وآن درد دردل وی بدو 
کارکرد و برریست! پس گفت: ای غالم اندو  مدار وساکن باش 
که اگرپدرت را برشتند، من که محمدم پدر تو ام، وفاطمه 
خواهرتو، وعایشه مادرتو. کودک شاد شد وبرخاست وآواز 
برآوردکه ای کودکان ! اکنون مراسرزنش مرنید وجواب خود 

ان ابی خیرمن آبائرم وامی خیر من امهاتمرم واختی  »شنوید:
 . «خیر من اخواترم

  
 
 
 

 عکس هایی ازمحفل تجلیل ازپروفیسرلطیفی

 پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی وداکتر غالم محمد دستگیر

 پروفیسرلطیفی، محمدقوی کوشان، داکتر ثمیله کوشان
درکنار لوح تقدیرهمکاران امید، تقدیرنامۀ افغان اکادمی، قاب 

عکس اهدایی فریدون رحیمی ودسته گل زیبایی که ازسوی یک 
 زوج داکتر ایرانی، به جناب داکتر لطیفی اهداشد .

****************** 
 ... )دنباله ازصفحۀ ششم(داستان مراد دلده 

غیرت بودند  ها بی غیرت نیست که با تانرر گه حمله کند. ولی آن
مراد، این مزخرفکات «و حمله کردند.  متفررو  در پاسخ گفت، 

پکولکرکو   گویی. من از تکو درمکورد پکاتکری چیست که تو می
 »زنی. تانرر فاضالب چیست؟ پرسم، تو از کابل حرف می می

مراد هرچند پاسخی قابل قبولی ارائه نررد ولی متفررو  
همان اطالعات وی را کافی دانست و به جنرجویان حرم کرد تا از 
درایت و رهبری وی در مسائل امنیتی اسکتکفکاد  جکویکنکد و بکه 

های وی گوش بسپارند. امروز  از شهرستان پکاتکری اثکری  فرمان
انریز، باقی نماند  است. البته این داستان  جز همین داستان عبرت به

خورد، چون قرار نیسکت کسکی از داسکتکان  هم به درد کسی نمی
 عبرت بریرد. ! /

***************** 
 )دنباله ازستون دوم همین صفحه(

آوردن یک قطعه فضا، از کنترول ترافیکک هکوایکی در سکاحکه 
مربوط به خود لذت ببرید. یری از امتیازات بزرگ پریک  چکهکار 

ککنکنکد،  های که از فضای شما عبکور مکی این است که تمام طیار 
مجبورند طبم تقسیم اوقات شما حرکت کنند. در این صورت شما 

 دهید. گاهی پرواز خود را از دست نمی هی 
*لطفاً در وقت خرید کارت وکالت خود را بکه مسکوول 

 توزیع فضا نشان دهید.
درصکد  11های دولتی خارج از بست بکا  پری  پن ، پست

تخفیف برای دوستان طارق جان ومریم جان: اگرازدوستان طکارق 
غنی ومریم غنی هستید، پری  پن  برای شما مثل کند  یخ در شهکر 

آباد است. با سپری نمودن یک امتکحکان تشکریکفکاتکی وارد  جالل
هکای  جمهوری شکویکد و از پکول های بلند در ارگ ریاست پست

 وپا کنید. آورد  برای خود زندگی مجلل دست باد
*لطفاً در مصاحبه با نرتایی و دریشی سیا  حاضر شویکد و 

 انرلیسی حرف بزنید. /
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 

 7352هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 
 125ـ 401ـ4١34ارسال دارند.  تلفون 

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

 VA 22192  U. S. A. 

Volume 26, Issue No. 4 , JULY 15, 2017, ISSN 1098-8777 

Founder, Publisher & Editor-in-Chief: Mohammad Qawi Koshan 
12286 Ashmont Ct. # 202 .  Woodbridge, VA 22192-7075   U.S.A. 

Tel/fax:(703) 491-6321     Email : mkqawi471@gmail.com 

 

کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

 کشته میشود و چندین نفر دیرر زخمی میرردند. 
 بنررید خلیلی چه خوش سرائید  است:

 صدای جانردازی, غم فزائی      مسلمانان ز دورآید صدائی
ولی دانم که  نکالکد         نمیدانم کجاشبخون زد  گرگ

 آشنائی
ویدیویی که دررسانه ها پخش شد  گفت و شنکود قکومکانکدان 
پلیس کابل را با جنرال گل نبی احمدزی قوماندان گارنیزیون کابل 
به نشر رسانید  اند, که قوماندان پلیس جهت نشان دادن قکدرت و 
زور به خیمه نشینان، ازتعدادیرصدنفرپلیس وآب پاشی بر مظاهر  

 کنندگان سخن میزند ولی احمدزی میروید باید بر آنها فیرشود. 
دید  میشود که جرمن ها هکم, چکون سکفکارت شکان هکدف 
تروریستها بود، به تحقیقات خودادامه داد  گفکتکه انکد:ازحکمکلکۀ 
تروریستی برسفارت جرمنی یک  ما  قبل به مراجع مربوطۀ دولتی 
بشمول ریاست امنیت ملی اطالع داد  بودند. چکون مکیکدانسکتکنکد 
عملیات دولت بطی است، یرتعداداعضای خودراازسفکارت خکارج 
نمودند و در نزدیریهای روزحمله، چون دیدندهی  فعالیتی ازطرف 
دولت رخ نداد  است، مجبورس باقی کارمندان را نیکز از سکفکارت 
خارج کردند . گمان نمیرنم جرمنی که درتربیۀ پکلکیکس وقکوای 
امنیتی افغانستان مصرف زیادی بدوش گرفته، خبرغلط نشر نماید. 
این خبربیرفایتی وسهل انراری عمدی ستانرزی را بصورت موثکم 

 تائید میرند.
ولی ستانرزی رئیس امنیت ملی  رئیس جکمکهکوردر شکورا در 
محضر نمایندگان مردم از مرگ یرنفر راپورمیدهد و هم باپکخکش 
یک معلومات غلط و شورانریز میروید که بکمکب پکتکرولکی بکر 
عساکرپرتاب شد, و ما دریک موتر دیدیم که سوته هکا مکوجکود 
بود, تفنرچه بود, نارنجک بمب بود و کلکشکنکرکوف هکم وجکود 

روز و  6١داشت. اگر این ادعا راست بودی, پس چرا در ظرف 
بعدازوحشت انریزترین حمله هنرام ادای نماز جناز , از آن اسلحه 
جهت انتقام کار نررفتند؟ زیرا آنها باآجندای صلح و تمنیات مبنی 
برقانون اساسی در یک ما  رحمت دور هم جکمکع شکد  بکودنکد. 
بفررمن این سخنان ستانرزی, که متهم به حصه داشتن در شهکادت 

 بود! Fake Newsپرزیدنت ربانی هم است, یک 
چرا این عمل فیر بر روز  داران عدالت خوا  صورت گکرفکت؟ 
آیا ارادۀ رئیس جمهور نزدزیردستانش کدام ارزش نکداردککه بکه 
گفتار  و امکرش کسکی اهکمکیکت قکایکل نکیکسکت یکاخصکلکت 
مررکردن,دوروئی داشتن, گکول زدن, فکریکب دادن و دروغ 
پردازی کردن دارد که لغت نامۀ دهخدا به این خصایل مُکزَوررنکام 

که یک   Passive Aggressiveداد ، درک نمود  اند. من فرر میرنم
اصطالح سایرولوجیک و) نرمی ظاهری وتشدد باطنی  را افاد  می 

 کند نیز مصداق پیدا کرد  است. 
 از شادروان استاد ابراهیم خلیل بشنوید:

 کار ها را خاینین بی نظم و رونم می کنند
 صادقان را از امور مملرت لم می کنند

  سهوفاحش کرد  اند آنها که از دلهای صاف
 بر جواسیس اعتماد تام و مطلم می کنند
 آن کسانی را که فرر سوء  در خاطر بود
 وحدت ملی به تزویر وحیل شم می کنند

 بی ضرورت منفعت جویان زبس دون همتی
 بر در اهل  دُوَل پیوسته  تم تم می کنند
   گوش خود را کر بیندازند امروز آمرین
 از فغان ما, گپ فردای خودجم می کنند

  گرخطاکاران چنین باشند ایمن از جزا
 افتراء, نام  شرایت های  برحم می کنند

  عالُمی شد ظاهرپرستی بسره درمردم خلیل
 در مزارات احترام طوغ و بیرق می کنند

برمردم چنین پیداست که: رئیس جمهور درعقب همه دلخراشی 
هائیره روی میدهد بحیث قوماندان اعالی مملرت مسوؤل اسکت, 
زیرا از یرسو نرمی خودرا نشان داد ، به مردم تعزیت نثار میرند و 
تحقیقات جدی وعد  میدهد، از جانب دیرر محل حادثۀ خکونکیکن 

در ظرف چند ساعت چنان پاک میرردد  »تحصن رستاخیز تغییر«
که گوئی هی  سوء عملی رخ نداد  است. اگرتحقکیکقکات راسکت 
میبود وبرای فریب عوام یک باد از بطن کم  نمیشد ! چکرا مکحکل 
حادثه جهت ترمیل تحقیقات عدلی وقضائی محصور نشکد؟ نکزد 
پلیس مسؤول مسلری این عمل در حکقکیکقکت یکک سکد بکرای 

گفته شکد  مکیکتکوانکد؛   Obstruction to Justiceعدالتخواهی بود  
مرتربین آن از رئیس جمهور تا پایان باید در قضای عالی جوابرکو 

 باشند !
امروز ترمپ با اتهام یک چنین عمل مداخلکه در ثکبکوت رول 
 رو  ها در انتخابات امریرا به خلع تهدید شد  است. خوشبختی  

 
 

غنی احمدزی درین است که قانوندانان باهمت و وطندوست نه درپارلمان وجود  
دارد و نه دربخش خصوصی، که از یخنش گرفته اورا به صوب قضا و عدالت  
برشانند. با نبود برابری, عدالت و داشتن گوش ناشنو به مشرالت مردم و تزئید  
کشتار  های مردم بیرنا  یک حلقۀ معیوبه  خلم میرردد که: مردم را مجبور می  
سازد تا بخودش به وابسترانش به فرزندانش و به قومش نفرین ها نثار نمایند؛ که  
کارخوب نیست! اما آتشی که از دل حزین فرزند و شوهر و پدر از دست داد   

 ها  بر می خیزد، هر چیزی که سد راهش شود به خاکستر مبدل میسازد. 
ازجانب دیرر بازصدای استاد بزرگوارم حضرت صاحب مجددی رهکبکر  

مسدود ساختن جاد  هکا, گکنکا   «حزب جبهۀ نجات ملی باالشد که گفته اند:  
مسدود نمودن جاد  های    »بزرگ بشمار رفته باعث آزردگی خداوند میشود. 

یادکرد  گفته است که: پی آمکد آن     »یرقدم ظالمانه «اصلی کابل به عنوان  
خواهد شد. هویداست که از برکناری مقامات  »نزول قهر وغضب الهی   «باعث  

دولتی طرفداری نررد  است. معلوم میشود که حضرت صاحب احسکاسکاتکی  
شد  اند!  در روزیره موتر های شیشه سیا  وزرا و وکال و تانرهای ناتو سکرک  
های اصلی را مسدود ساختند و خانمی در موتر والدت کرد ومریض به یکک  
شفاخانه نرسید تا شفایابد، هم ظلمی بود که بر مردم رنجبر ومظلوم ما رخ داد.  
نمیدانم چرا؟ غضب الهی برسرچنین کسان وارد نشد !؟ امامن به ایمانی که دارم  

 متیقنم که این غضب نازل شد اما آنها برخود نمیریرند ! 
ظلمی که گلبدین برکابل نمود و ذبیح اهلل مجددی به آمدن وی روش منفی  
نشان داد، اماچند روزبعد ازطرف جنابعالی لهجۀ طرفداری سرکشید آیااین عمل  
به ضدحدیث مبارک، که بیهقی روایت کرد : کسی که ظلم ظالم را میداند و  
باآنهم برای تقویت وی میروشداز دایرۀ اسالم برآمد  است )خدا نرکنکد رای  

 شما( !  
یا بخاری و مسلم که روایت نمود  اند: ظلم سبب تاریری روز رسکتکاخکیکز  
میشود, یاکه ابو داوود روایت میرند: از حضرت رسول خدا پرسکیکد  شکد,  
عصبیت چیست؟ فرمودند: همراری و کمک باقومت در تشئید ظلم، یا مسلکم  
که روایت کرد  است: مسلم برادر مسلم است, مسلمان به برادر خود ظلم, ترک  
همراری و تحقیر نرند، و ذکر آیات متبرکه قرآنی چون دربارۀ ظلم زیاد است  

 و شما همۀ آنها را می دانید ذکر نمی کنم . 
ظلمی که طالب و داعش و کرزی و اشرف غنی احمدزی و باند هایشان بر  
مردم بیچار  و کلمه گوی امت نبوی )ص( وارد نمود ، بجز پروفیسور رسول  
سیاف چه کسی بر منبر باال شد و چندین بار انهارا ظالم و نامسلمان خطاب کرد؟  
کدام امام یا خطیب و حضرت بر منبر بلند گردید و به مردم تعلیمات قرآنی را  
در بارۀ ظالم جزء سخنرانی خود ساخت و آیا  انهائیره به این امر دست زد  اند  

 تهدید نشد  اند و یا بشهادت نرسید  اند؟ آیا این ظلم نیست؟ 
استادگرامی حضرت صاحب بسیار عزیز, درین سن وسال الزم نیست ککه  
شما  یرطرفه قضاوت کنید ودربام تان دو هوا تنفس کنید؛ از طالب حکرفکی  
بزبان نیارید و از مظاهر  چیان رن  دید , فرزند کشته شد  و مادران داغکدیکد    
که فقط عدالت و برابری طلب دارند, می نررید, قهر و غضب خدا بر آنها نازل  

 گردد, برمان من اینهم بذات خود ظلم است. 
تمام وطندوستان و چیزفهمان ممرت بارها نوشته اند و اصرار ورزید  اند که  
مسدود ساختن را  مردم به مفاد تحصن کنندگان نیست و آنها هم درک کرد   
بودند و چندین خیمه را از جاد  هابرچیدند .  آنها هم به این باوراند ککه نکمکی  
خواهند سران دولت برکنار شوند؛ ارزوی شان اینست تادولت ازتبعیض نژادی  
یا اتنونشنالست دستبردار شود, ازنرمی ظاهری وتشدد باطنی که یک عکرض  

است, دست برداشته صادقانه, بکه   Axis II Personality Disorderمرض عقلی   
شرایات و خواستهای قانونی شان گوش شنوا داشته جواب قناعت بکخکش و  
منطقی بدهد. چون عمل شان مانند جهان مدنی مطابم به قانون اساسی مملرکت  
بود که متأسفانه قوماندان اعالی کشور آن را فراموش کرد  وعوض حمایکت  
شان، مانند سیستم های دکتاتوری بر آن ها فیرماشندار را روا داشت.  شما باید به  
همان گفتار چند روز قبل تان که بر اشرف غنی قهربودید ایستادگی می د اشتید  
یا اقأل خموش باقی می ماندید  مثلی که در اکثر وقایع مهم به خکود زحکمکت  

 تبصر  متحمل نشد  اید. 
چون از منطم یاد شد, خاطرۀ به یادم آمد که در صنف دوازدهم لیسۀ حبیبیه  
شما به ما منطم در  می دادید و بحثی بین شما و شهید  بدخشی رخ داد ککه  
منت   به اخراج او از صنف گردید  و به صنف ارشاد فرمودید : زبکان سکرخ  
سرسبز می کشد بردار !  تجربه , این در  و  نصیحت عالمانۀ  شما را برایم ثابت  

 ساخته است.  
ککه   باچنین رئیس جمهور مزور وچنان شخصیت روحانی و معلم مکتکبکحکر 

حال مملرت و طفالن خکراب     است,    خود به شاگردانش  فراموشرار درسهائی 
 می بینم . 

 این نوشته را با چند بیتی از کلیات روانشاد خلیل اهلل خلیلی پایان میبخشم. 
  وطندار دلیر من خدا بادا نرهدارت 

 طلسم نخوت مزدور استعمار را بشرن 
  ز زندان نالۀ زنجیرمی آید به گوش امشب 
 به یک شبخون مردانه در و دیوار را بشرن 

 تو چون یک مشت آهن شوسپس با قوت بازو 
 دماغ دشمن مغرورمردمخوار را بشرن 

 هزار  کیست پشتون کیست تاجک چیست ازبک چیست 
 اسا  فرقه سازی های استعمار را بشرن 

 توچون فرزند اسالمی شعارت نیست جز توحید 
 ز محراب محمد پرچم کفار را بشرن 
 سر آزادگان ملت توحید شد بر دار 

 به یک اهلل اکبر چوبه های دار را بشرن                       ./ 
 

 
 
 
 
 

 ... )دنباله ازصفحۀ اول( صبح دمید روز شد  
درموردشا  شجاع دراینجا صرف به استحالۀ او ازیک فرهنگ به فرهکنکگ  
دیرربسند  میرنیم، وپهلوهای سیاسی رانادید  میرذریم. اشارۀ من به بیانات بال  
واردشدن به موضوع اصطراک های فرهنری، زبانی ونژادی فضای سکیکاسکی  

 حاضر است. 
این چه حرف ها، چه نوشته ها، چه دشنام هایی است که دشمنان در زبکان  
عدۀ میرذارند؟ یک بار فرق پارسی، فارسی و دری را که هی  فرقی ندارند، باال  
میرنیم و یک بارجامۀ تقد  به کلمات پوهنتون و خارنوال و شاروالکی مکی  
پوشانیم و آنرا درقانون اساسی مسجل میسازیم، یربار نسلی قهرمان مکی شکود  
ونسلی وطنفروش، جمعی جاسو  بیرانه می شود وجمعی تجزیه طلب ؟ آن  

 حرف ها ازکجاآمد  اند ؟ 
وقتی فردوسی می گوید: عجم زند  کردم به این پارسی ! منظورش تکمکام  
ساکنان این مرز وبوم است، نه افغان ونه ترک ونه تتار، نه الچیکن ونکه کُکرد  
وبلوچ. اقوامی که طی سد  ها، مرد  های خود رادریک قبرستان دفن ککرد   
اند، دریک مسجد نمازخواند  اند، ازیک عید و برات و نوروز استقبال ککرد   

 اند، ودربرابر دشمن دریک صف جهاد و مبارز  کرد  اند .  
هموطن پشتونم ! وقتی گفته میشود اشرف غنی احمدزی یک جکاسکو   
وطنفروش است، خوب فررکن که این قضاوت دربارۀ قکوم و فکرهکنکگ  
تونیست، در بارۀ یک فرد گمرا  است، هر روزبرتنش جامۀ دلقک هکارا مکی  

 پوشاننند، تا او بیشتر مسخر  شود .  
وقتی گفته میشود مسعود یک قهرمان است، به زبان ونژاد توهی  آسکیکبکی  
 نرسید  است، تنها اعتراف وتقدیر از جهاد ومقاومت ورهبری یک فرد است . 
چرا استفاد  ازنام ونشان، چرا یادآوری از فرهنگ و زبان، چکراخکواسکتکن  
حقوق مساوی برای همه، چرا تقاضای عدالت برای همه، باعث برآشفتری ها،  
دشنام ها وتهمت بستن های ناروا می شود ؟ رفتن از یک ادارۀ مکتکمکرککز و  
انحصارگر به سوی یک ادارۀ غیرمتمرکز مردم شمول، یک ارتقای سکیکاسکی  
است، یک قدم ارزند  برای ملت سازی است، یک اقدام اسالمی وانسانی است  
دررا  انجام اوامر قرآنی، که نه به نژاد مربوط است، نه به مذهب ونه به زبان !  
دادن صبغۀ نژادی و زبانی به مفاهیم سیاسی، دلیل خامی وناپختری است. یکک  
هزار ، یک تاجیک، یک اوزبک ویا ازهرقوم دیررمی تواند در رس  یکک  

 ادارۀ فدرال باشد . 
آنانی که خواستار سیستم غیرمتمرکز وغیر ریاستی هستند، همری تجزیه   »

چنین نظریه ازسوی عدۀ انحصارطلب همیشه اظهار و تکأککیکدمکی   «طلبان اند. 
شود . بسیارخند  آور وتأسف باراست وتوسل به منطقی که هی  اسا  علمکی  
وعملی ندارد. کجای این وطن فروشی وقابل تجزیه است ؟ پنجا  ایالت امریرا  
با پن  هزار زبان ودین وفرهنگ وقوم ونژاد، زیریک ادارۀ فکدرال، خکودرا  

 مالک یک کشور، یک بیرق ویک زبان میشمارند.  
ما که خودرا وارث تمدن پن  هزارساله میدانیم، چرانمی توانیم از مکزایکای  
چنین سیستم سیاسی بهر  مندشویم؟ زهرخند  آور است که به خاطردفاع ازاین  
روش یا آن روش سیاسی، یردیرررا به سویۀ کوچه وبازاردشکنکام دهکیکم !  
چرانمیتوانیم خود  را ازسلطۀ انحصارگران نجات دهیم وبه سوی ساختن یکک  

 ملت گام برداریم ؟! 
به خاطر بسپارید خوانندگان : فارسی وانان درکشورما هرگزنرفته انکد ککه  
فالن قوم ازافغانستان نیست، نرفته اندکه زعامت تنهاحم آنهاست، هیچرا  نرفته  
اندکه تنها به زبان آنها گپ زد  شود، حتی یربارهم نرفته انکد ککه دیکرکران  
 کشوررا ترک گویند، وهزار نرفتۀ دیررکه تهمت گفتن به آنها زد  می شود .  
برذارید یربار، یک ایماق، یک هزار ، یک نورستانی در رس  کشور قرار  
بریرد، درمقایسۀ سه صدسال زعامت پشتون، د  سال زعکامکت دیکرکری بکه  
امتحانش می ارزد، و اگر شایستری ولیاقت مصداق رهبری باشد، می توان این  

 افراد رادر هرکجای این سرزمین سراغ کرد. 
دست از زورگویی وقلدری برداشتن، وبه منطم وعدالت تسلیم شدن یرانکه  
راهرشا برای حل مسألۀ کشوراست. ترقی وتعالی، نجات ازفقر و تنردستی بکه  
مفاد تمام اقوام است، و انحصارطلبی وتمامیت خواهی راهی است بکه سکوی  

 بدبختی و شقاوت. انتخاب را  باشماست ! / 
  ******************************* 

 )دنباله ازصفحۀ اول( رئیس جمهور مزور  
را از جهتی یک موافقتنامۀ تاریخی میدانند که: تطبیم    »موافقتنامۀ بلفاست «

آن طوری تنظیم یافته بود نه تنها به ختم تشدد و زد و خورد های سکی سکالکه   
انجامید بلره تفاوتهای عمیم تاریخی ملیت پرستی و تفوق طلبی نژادی را بکیکن  
هویت آیرلیندی و بریتانیائی نیز پایان بخشید؛ یعنی مودل خوب برای افغانستان  

 بود ! 
معموأل هرقوائیره مربوط دولت است, زمانیره عمل غیرمسکوؤالنکه و یکا  
ازتشدد کارگرفته سبب خونریزی و قتل میرردد, مسکوؤلکیکت آن بکدوش  

 قوماندان اعالی مملرت است. 
و در زمان ریاست جمهوری رونالد ریکرکن در    63١9اکتوبر سال    49در  

دوعمارت یک قشلۀ عسرری در بیروت دو موترباربری مملو ازمواد منفلکقکه  
نفرجان خود را از دست دادند! چند ساعت بعد از بروز    462خود را انفجارداد؛  

واقعه، ریرن خطاب به مردم تاثرات خود را عرض و مسوؤلیت آنرا مردانه وار  
بحیث قوماندان اعالی مملرت بدوش گرفت و بعد آنچه برای فکامکیکل هکای  

 مقتولین وعد  داد  بود  وعدۀ خود را ایفا نمود. 
ولی این رئیس جمهوری که فعأل در اریرۀ قدرت درارگ تریکه دارد, از  
یرسو به مردم تسلیت وهمدردی اظهار میدارد و از سوی دیرر شورای امنیت او  
امر فیر به مظاهر  کنندگان خیمۀ تحصین میدهد. در یک ویدیوئی که شفیکع  
عیار در یری از گفتارهای خود نشان داد؛ آمر گروپ عساکر آمادۀ حکمکلکه,  
هدایت میدهد که نباید عساکر بر باشندگان خیمۀ تحصن فیر نمایند؛ متأسفکانکه  
لحظه ای بعد فیر ها بر یک گروپ روز  دار که مصروف قرآن خوانی بودند و  
کدام اسلحۀ بجز عبادت و تفرر نیایش بدربار الهی نداشتند, حکمکلکه صکورت  

 گرفته دونفر  
 
 


