6301
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شمارۀ پنجم /سال بیست وشش 42/اسد  61 /6931اگست  / 4162شمارۀ مسلسل 6191

»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
وجمع آوری کرده و مهتمم آن محمدقوی کوشان می باشد .برای خرید آن لطفا با ادارۀ امید توسط تلفون یا
ایمیل تماس بگیرید.

یادداشت مدیر

ریشۀ جنایات و زبان ستیزی
های ارگ نشینان امروزی

بیداد غنی احمدزی و »چهاریارش لعنته اهلل علیهم اجمجعجیجن «
دود از دماغ مردم ما کشیده ،نالۀ شانرابه آسمان رسانده و خلق اهلل
را به بینی رسانده است.
پانزده سال پیش مقالۀ ذیل رانوشتجه درامجیجدچجاد کجردم .
بجاست بحیث (خاطره) درچنین اوضاع غجت مجغجتجول وآشجفجتجۀ
جنگهای قومی وزبانی وسمتی ،که بادستان وافکار پجلجیجد وضجد
بشری واسالمی چند فاشیست آمخورنشسته در ارگ ،به سرکردگی
غنی احمدزی دامن زده میشود ،بازآنرابه خاطرهم میهنان بجیجاورم،
تاهم برای خودم و هم برای مدعیان حجتی باشد ،برای عدۀ لجه و
برای عدۀ برعلجیجه ،نجوشجتجه ام بجه پجاسجخ ججنجاب بجزرگجوار
استادمحمدحیدرخان (بارکزی) سابق رئیس دانشکدۀ حقوق وعلوم
سیاسی ودانشگاه کابل بود ،که جریان را درمتن می خوانید :
در محیطی کو نباشد امتیاز خوب و بد
رنج کوری را فزون از کور ،بینا می کشد (بیدل)
مرد به خدا رسیدۀ چون منصورحالج راستمکاران کشان کشان
به پای دار می برند ،تا به جرم »اناالحق «گفتن ازنعمت حجیجاتجش
محروم سازند .نابخردان اوباش وکودن بر وی سنگ می انداختنجد
و او هیچ نمی نالید ،یکی ازدوستان صمیمش که به آن جمع پیوسته
بود ،شاخه گلی بروی پرتاب نمود ،آه از نهاد منصور برخاسجت !
پرسیدند :ازینهمه سنگی که برتوانداختند ننالیدی ،چطور است که
از شاخه گلی ناله ات بلند شد؟ گفت  :آنانی که سنگ می اندازند
ناداناند وگِله از ایشان نباشد ،مگر این یکی داناست و می داند !
به پیروی از نگاشتۀ استاد محترم جناب داکتر محمد حجیجدر،
یادداشتم را با شعر آغازیدم  .معموتً درین ستون مطالب سجیجاسجی
مبتال به جامعۀ مان بررسی و سبک وسنگین میگردد ،چجه ازقجلجم
مدیر مسئول یا ازقلم دوستان همفکر وهمراه ،درجهت بجهجسجازی
وبهبودی امورکشور وملت  .این مجعجروضجه اگجر درنجگجاه اول
»پاسخ «ی به نوشتۀ یکی ازهمکاران ارجمند به نظرمی رسد ،مگجر
مسألۀ بس مهم اجتماع افغانستان رافشرده گونه به بحث میگیردکجه
موردتوجۀ جناب رئیس پیشین دانشگاه کابل واسجتجاد فجاکجولجتجۀ
حقوق وعلوم سیاسی آن قرار گرفته وتججرم درمجحجاق تجوججۀ
بسیاری ازخوانندگان ارجمندجایافته که اگر صورتاًمشاججره روی
واژه هاوکلمات است ،درعمق ،اما شگافتن توطئه هجای نجاروایجی
میباشدکه ازسوی متعصبین وبرتری خواهان قومی وزبجانجی دامجن
زده شده ومیشود .
دیرشب شنبۀ هفتۀ پیش بوقت شرق امریکا ،به اسجتجادمجحجمجد
حیدر درغرب امریکاتلفون کردم وضمن اطمینان ازدریافت نوشتۀ
شان ،جاهایی راکه در مطالب رسیده ،واضح فجکجس نشجده بجود
باایشان مرور نموده خود را از صحت آن مطمئن ساختم  .دربجارۀ
لحن تند نوشته صجحجبجت کجردیجم وپجس ازگجفجت وشجنجیجدی
اظهارداشتندکه خانمی ازجمع »سایت جرمجن آنجالیجن «سجاکجن
ورجینیا ،مطالبی راکه روی مانیتور آن سایت نقش میبندد ،مرتباًبه
استاد ارسال می دارد ،ومطالعۀ آن مطالب (البته آمیخته باسخنان آن
خانم) استاد را واداشته تا به اصطالح »خجط خجود «را بجا »خجط
امید «روشن ساخته وبیش ازین بار خجلت همکجاری بجا امجیجد را
نکشند !
بنده ،محمدقوی کوشان ،نزده سال است که ازهمکاری قلمجی
جناب داکتر محمدحیدر،دانشمندبزرگوار و رئیس ارجمند دانشگاه
و فاکولتۀ حقوق وعلوم سیاسی کابل ،که ازخجرمجن دانجش شجان
سالهای سال دانشجویان رشتۀ حقوق و علوم سیاسی مستفیدشده اند
و ،دانش دوستی ودانش پروری شان بویژه در دانشگاه کابل زبانزد
عام و خاص است ،همیشه باافتخار بهره برده ام ،از هنگجامجی کجه
مسئول مجلۀ »خراسان «بودم ،تاامروزسالی سه چهار مقالۀ واقجعجا
روشنگرانه وملیگرایانه از ایشان خدمت هموطنان تقدیم داشته ام،
ازین بابت برخود می بالم و سخت مدیجون ومجمجنجون ومشجکجور
ایشانم .
حضرت استاد درشمارۀ هفتۀ پیش نوشتند»:یگانه دلیلیکه بنده
را همیش وادار به نوشتن درین هفته نامه نموده است ،هماناتقویجت
همبستگی فکری بین خوانندگان گرامی این نشریه میباشد.

ازآن جائیکه روحیۀ اتفاق بین اقشار منورکشوردرین شصت هفتاد
سال اخیرصدمه دیده است و مخصوصا درین سی سال اخیر وضجع
و فضای اتحادمردم ماشدیداًبرهم خورده است ،بحیث یک افجغجان
عادی مجبوریت احساس میکنم تادرین هجفجتجه نجامجه هجمجدردی
وهمفکری بیشائبه ووطندوستانه ام را با مردمان مظلوم وستمدیجدۀ
خاکم همیش منعکس سازم .البته که همکاری چندین ساله ام باایجن
نشریه تایید کنندۀ این مدعا میباشد«.
جناب استاد درین فرمودۀ موجز دو موضجوع را بجه روشجنجی
کشیده اند» :روحیۀ اتفاق بین اقشار منورکشور درین شصت هفتاد
سال اخیر صدمه دیده «و »مخصوصادرین سی سجال اخجیجروضجع
وفضای اتحادمردم ما شدیداً برهم خورده« ،اینها حقایقی انجدکجه
یک دانشمند ودانش پژوه افغانستان بیان میفرمایند  .استادبزرگوار
درنوشته های پیشین خویش مجمالت بات رابه تفصیل بیجان کجرده
اند و درگوشه های ازخاطرات خویش دتیل واسباب این صجدمجه
دیدن هاو برهم خوردنها راباصراحت نگاشته اند .اما چرادر درازای
این چندین سال ،به هیچ نشریۀ افغانی و افغجانجی نجمجای امجریجکجا
وسایرجاها ،راهنمودهای داهیانۀ خویش رانفرستاده انجد؟ وفجقجط
»امید « رابرگزیده اند؟ البته که این نشریه رادرهمان خط »بجذل
مساعی جهت رفع آن صدمه ها ودفع آن برهم خوردن «ها یجافجتجه
اند ،چنانکه بالطف بسیاربارهاو بار ها این بندۀ کمینه را با تایید خط
مشی امید ،نوازش فرموده وچند باربقلم آورده و در امید به نشجر
رسانده اند .
هژده نزده سال درعمر انسان ،انسان فکور وهوشمند ومتعهد بجه
اصول آزادی و سرفرازی ملتش ،باورمند به وحدت ملی وارضجی
مملکتش واحساس مسئولیت دربرابرمردمش ،مدت کمی نیست که
آنراهدر دهد .این خاکساردقیقاًنزده سال است که بجه کجارچجاد
ونشر مجله وهفته نامه مشغولم ،درین مدت طجوتنجی هجمجکجاران
ارزندۀ ریش سفیدی داشتم ،ازمرحومان استادسیجدشجمجس الجدیجن
مجروح ،تااستاد پژواک ،تا استادعثمان صدقی ،تا استادجاوید ،تجا
استادسیدقاسم رشتیا ،تا استاد فرهنگ ،تجااسجتجاد عجلجی رضجوی،
تااستادغالم حضرت کجوشجان ،تجا داکجتجرحسجیجن راضجی ،تجا
داکتراخترمحمدمستمندی وپاینده محمدکوشانی ،...و از زنده هجا،
که خداوند مهربان به عمرمبارک شان بیافزاید ،استاد غجالم عجلجی
آیین ،جنابان محمدسعید فیضی ،جنرال محمد زکریا ابوی  ...کجه
وضع صحی از نگارش بازشان مانده و داکتران حتی عدۀ از آنانراز
مطالعه منع کرده اند .وباز عدۀ دیگری که بجامصجروفجیجت هجای
اداری ،امروز فرصت همکاری قلمی ندارند ،مانند داکجتجرشجریجف
فایض ،داکتر سیدمخدوم رهین ،جناب سیدطیب جواد ودیگران .
درچنین حالتی عجیب می نمایدکه حضرت استادداکجتجرحجیجدر
بنده را سرزنش به ازدست دادن همکاران می نجمجایجنجد ،آخجر» :
برنیاید زمردگان آواز !«آنانیکه رفته اند ،خدای رحمت شان کند،
افکار شان باماست واندیشه هایشان چراغ راه مان ،آنانیجکجه تجوان
نوشتن ندارند ،دلیل بربی اعتنایی شان نسبت به نشریه نتواند بجود،
وکسانیکه مجال نوشتن ندارند ،نبایدمورد گله گزاری قرارگیرند !
ازحضرت استاد بار دیگر ابراز امتنان کرده ،عرایضجی دربجاب
فرمایشات شان تقدیم میکنم ج باکمال ادب واحترام ومحبت :
فرموده اند» :فارسی ایرانی « ،خدمت شان عرض میکنم که در
مکتب ابتدایی سیدجمال الدین افغان واقع کارتۀ چار ولیسۀ حبیبیه
تا (شاید)سال 6929برروی کتاب مضمون فارسی می دیدم نوشته
بود» :قرائت فارسی ،تألیف :محمد آصف مایل «مجطجمجئجنجاً بسجا
ازپنجاه شصت ساله ها ،بشمول انجنیر ثالثی مجرد وخانم ججرمجن
آنالینی و بنده ،از روی آن مثالً سواد یادگرفته ایم ! چطور شد که
»دری «از ما شد و»فارسی «از ایرانی ها ؟! کدام فارسی و کدام
دری وکدام تاجکی ؟ از برای خدا !
شادروان محمدآصف مایل ،از آمجوزگجاران نجامجدار مجعجارف
افغانستان درهمان »قرائت فارسی «نظمی داشت که میخجوانجدیجم:
»موشکی ره به جوال گندم داشت ،چشم خجودرابجه مجال مجردم
داشت « ...ویا »چون گرفتش پلیس قوماندان« ..حاتنمیدانم چرا
پلیس وقوماندان درهیئت جرمن آنالینی ،دنبال کسجانجی افجتجیجده
اندکه فارسی بگویند وبنویسند؟ باپر وبال دادن محجمجدگجل هجای
مومندی و نعیم خانی ،آن موش هایی که ره به جوال گندم مجردم
داشتند ،حات به مارهای مخوفی مبدل شده اندکه کسی را به گج
زدن به زبان خودش نمی گذارند »ابهلی باشدکه خود راگم کجنجدج
کدخدای خانۀ مردم کند «فرمایشی است متجیجن ،مجگجر ججنجاب
استادتوجه کرده باشند تعداد مقاتتی راکه آن !

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

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت

خانم ازخودوانجنیرثالثی مجردخدمت شان ارسال کرده ،به حجججم
یک کتابست! تازه سراسرآن نوشته جات! فقط به این چسپیده کجه
هرکسی »افغان ستانی«گفت کافرمیشود وهرکی »واژۀ «ایرانجی
گفت نیز!!! اول:کمتر نشریۀ انترنتی وچاپی ظرف دوسجال اخجیجر
رادرخارج می یابیدکه این نوشته هاصفحات شانراسیاه نکرده باشد!
دوم :هیچ حرف مستدل ومنطق پذیری درآنها وجود ندارد ،سوم :
محتوای این نوشته جات ،چنانکه خودمالحظه فرموده اید ،پُراست
ازدو و دشنام و هتک حرمت وبهتان وتهمت وفحش و ناسزا .کدام
نشریۀ راشما درجهان سراغ داریدکه مطالبی سراسر فحش را دربارۀ
خود وهمکاران خودبه نشربرساند ،تا از اتهام »ارگان نشراتی یک
جناح بخصوص «رهایی یابد ؟ خود انصاف بدهید !
درهمان صحبت تلفونی فرمودیداگرحاضرباشم مقجاتت آنجدو
تن را ،پس از آنکه شمافحاشی شانرابرداشته واصالح کردید به نشر
برسانم ! اگر بهتان وناسزا را ازین نوشته هابردارید ،چیجزی بجرای
نشرنمی ماند ! لطفاً ازسرمهربانی ودقت یکباردیگرتمام آن نوشجتجه
جات را مطالعه ،قضاوت وبنده را راهنمایی کنید.
سخت جای افسوس ودریغ است که قلم بدستانی بیش ازدوسال
روی چندواژه عمرعزیزضایع بدارند و ،ازینهجمجه بجدبجخجتجی هجا
ومشاکل سیاسی ونظامی که توسط بیگانگان وخودی درحق مجلجت
ماجاری است ،حرفی نگویند وننجویسجنجد  .دربجخجش وسجیجعجی
ازسرزمین ما ظرف همین دوسال واندی جوی خجون ججاریسجت،
مکاتب بسته است ،باز سازی نیست ،در کشتزارهایش مواد مرگجزا
روییده میرود وروی زمینش ازخون هموطنان بیگجنجاه مجاتجوسجط
تروریسم بین المللی سرخ رنگ میشود ،امجاآن پجروفجیجسجروایجن
انجنیر ،آن خانم واین آقا ،باچشم پوشی ازین بربادی هاوجفا هجا،
فقط وفقط به واژه هاچنگاو شده با مداری گری وچالبازی وچرب
زبانی ،اذهان عدۀ را منحرف ساخته ،بربادی مملکت را ناشی ازیجن
واژه ها وامی نمایند ! واقعا خنده دار ،گریه آور ودردآلوداست !
آن پروفیسرو این انججنجیجر ،حجرفجی ازبجن تدن ومجالعجمجر
وتروریستها وبیگانگانی که دهسال به نفع بیگانه خون مجلجت مجارا
ریختند ،برزبان نمی آورند ،اما سوگمندانه هرچه ناسزا ونارواست،
در حق مجاهدان وغازیان ومبارزان ملی ج بدون هیچ شرمی ازخجدا
و خلق خدا ،می گویند ومی نویسند !
دربارۀ خراسان نگاشته اید»:این تسمیه قطعابجریجک دولجت ج
ملت جدیدتطبیق شده نمیتواند» .شاعربزرگ ماشجادروان اسجتجاد
عبدالرحمن پژواک در روزگارجهادچنین فرمود:
آن کشور نامی که خراسججججان جهان بود
از شامت بد یک دو دمی تیره چوشام است
ایندم چوکسوفیست کجججه تا چشم زنی باز
خورشید ببینی که فجججججراز لب بام است
امیججججججد من آن است که نومید نگردی
»پژواک «چو نومید شوی ،کار تمام است
تاریخهای معتبر ومستند»افغانستان درمسیرتاریخ «و »افغانستان
درپنج قرن اخیر«و بسامتون قدیم وججدیجد ،نجام دورۀ اسجالمجی
سرزمین مان را»خراسان «قیدکرده ،بلخ وهرات وغزنه وفجراه و
ارزگان را مراکزاصلی خراسان خوانده اند ،که سمرقندو خیوه و
بخارا ونیشاپور تا ری ازبخشهای متبوعۀ آن بوده دامجنجۀ آن گجاه
تارودسند میرسیده  .امپراتوران وسالطین وحتی شاهان وامجیجران
سدوزایی ومحمد زایی این خطه بنام حکمروایان خراسان شناخجتجه
شده ودرتواریخ به همین نام ضبط شده وحتی مجهجرطجغجرای شجان
دارای این لقب بوده ،تا اوایل امارت امیردوست محمدخان .
عنصری بلخی ملک الشعرای سلطان محمودغزنوی گفته :
خدایگان خراسان به دشت پیشاور به حمله ای بپراکندجمع آن لشکر
میرزامهدی استرآبادی مولف کتاب جهانکشای نادری درسجدۀ
هژدهم راجع به شاه اشرف هوتکی گوید»:درایام سلطجنجت خجود
کرمان ویزد وقم وقزوین وتهران راتاپل کجرپجی کجه دارالجمجرز
خراسان وعراق است ،درحیطۀ تصرف درآورد«.
نورمحمدقندهاری که درسدۀ بعدی کتاب گلشن امجارت رادر
تاریخ امیرشیرعلیخان تألیف نموده است ،در ذکجراحجوال امجیجر
دوست محمدخان پدرامیرشیرعلی خان چنین مینگارد» :درآنزمجان
که خاقان مغفرت نشان امیربی نظیر علیین مکان امیردوست محمجد
خان در وتیت خراسان در دارالسلطنۀ کابل ارم تقابجل بجراورنجگ
)دنباله درصفحۀ هشتم(
امارت وجهانبانی نشسته بود...
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نیوجرسی

مظهرتعصب زبانی و قومگرایی در افغانستان
دربخش گذشته متذکرشدیم  :دورۀ سلطنت محمدظاهرشاه یک
دوران خموشی وجمودی ،سستی وبی مسئولیتی درکشوربود ،ودر
مجموع خانوادۀ محمدزایی مردم رادرتاریکی ها ،بیسوادی ها ،فقر
و بی خبری های هولناکی نگهداشته بودندتاسلطنت ازدسجت شجان
نرودوکسی جرئت سربلندکردن ویارای حق طلبی وحجق گجویجی
رانداشته باشد .حتی چنددهۀ اول سلطنت او یجک دورۀ سجخجت
مختنق وآمیخته بامظالم وستم گجریجهجایجی بجودکجه درد واذیجت
آنراهنوزهم مردم ماونسل به نسل باپوست وگوشت خجوداحسجاس
مینمایند .قتل وکشتار نخبگان ،آزادیخواهان ،اهل دانش وبینش وبه
زنجیر وزوتنه کردن هرکسی چه بیگناه وچه باگناه وهر کسی که
بامیل ایشان سازگار نبود ،ازامور روزمرۀ آن دوران بود.
اگر ازبرخی ازساختمانهای روبنایی ونیمه زیربنایی که روسجهجا
برای بر آوردن اهداف اشغالگرانۀ شان اعمارکرده بودند ،صرفنظر
کنیم ،دردورۀ سلطنت ظاهرشاه ازهمه بیشترشکوفجایجی زنجدانجهجا،
زندانی شدنها ،قتل واعدام ها به چشم میخورد .اعمارزندان مخجوف
دهمزنگ که حتی ازنام آن مردم میترسیدند ونه تنهابرای حجبجس
کردن مردها بود ،بلکه بخش هایی نیز درآن اعمارشجده بجود کجه
زنها ،اطفال وحتی فامیلها رادرآن بندی وزوتنه میکردند .
ساز وبرگ ساختمجان زنجدان هجولجنجاک پجلجچجرخجی(زنجدان
سردارمحمد دا ود) هم دردوران سلطنت ظاهرشاه طرح ریزی شد،
که گنجایش بندی کردن اکثرنفوس کابل آنوقت درآن پیش بینی
شده بود ! زندگی در زندانهای قرون وسطایی وهولناک دهمزنگ،
کوتوالی وسرای موتی و ارگ به اندازۀ سخت ،رقتبار وغیرانسانی
بودکه شخ محبوس درمدت زمان کجوتجاهجی حجواس خجودرا
ازدست میداد .زندانیان ازشستن جان و لباس محروم بودند واججازۀ
قطع کردن ناخن ها وسر وریش خودرا نداشتند واکثرشان چجهجرۀ
انسانهای مغاره یی وبدوی رابخودگرفته بودند! ایشان اجازۀ دید و
وادید عیال واوتد ودوستان خودرانداشتند ،حتی اگر پدر یجامجادر
وزن وفرزند شان فوت میکرد ،بجه ایشجان اججازه نجمجیجدادنجدتجا
برسرجنازۀ عزیزان خودبروند .بندی هاحق نداشتندکه قلم وکاغجذ
داشته باشند واکثراٌ غم دل خودرا با زغال در دیوار سلجول زنجدان
مینوشتند ،وآن گهی که موظفی زندان میآمدند فوراٌ انراباید پاک
میکردند ،ورنه شکنجه واذیتش میکردند .خواندن کتجاب وحجتجی
قرآن شریف گجنجاه شجدیجدی بجودواگجرکسجی رابجه خجوانجدن
گیرمیکردند ،نه تنهامجازات اورا شدیدتر می سجاخجتجنجد ،بجلجکجه
زندانبان بیچاره راهم مجازات کرده ازمامجوریجت مجوقجوف مجی
نمودند.
مدت حبس نامعلوم وگناه نامعلوم بود وقاضی ومحکمۀ وججود
نداشت .زندانیی اگجرمجریجض مجیجشجد اججازۀ تجداوی نجداشجت
وبیشترباهمان مریضی جان میداد وبازنجیر وزوتنه ولباسش بجدون
غسل وکفن و جنازه خواندن دفن میشدند ،که اقارب ونزدیکانجش
ازمرگ او ،جای مدفن اوآگاه نمی گردیدند.
درمجموع دورۀ سلطنت نادرشاه وظاهرشاه وسردار دا ود شجاه،
بندی شدن به معنی مرگ بود .ایشان اشخاصی بنجام نجامجگجیجرک
داشتند واین نامگیرکها دردل شب درکوچه هجای کجابجل گشجت
وگذارداشتند وهرکس دلهره داشت که امشب نجامجگجیجرک اورا
صدامیکند ،هیچ کس نمیدانست که کدام شجب نجوبجت اوسجت!
ازمرحوم حاجی صاحب لعل محمدخان ،یکی ازموسفیدان کجابجل
شنیده بودم که میگفت :تا صبح خواب مارانمی برد ونمی دانستیجم
امشب را درخانه تیرمیکنیم یاخیر ،دل همۀ ماهمیشه درتکان بجود،
اوتد وعیال ماهمه بیقرارمی بودند ،وقتی شجب پجخجتجه مجیجشجد،
نامگیرکها نام کسی رابه آوازبلند صجدامجیجکجردنجد ،مجثجال قجادر
یاعبدالوهاب ،وما کوچگیها میدانستیم که قادر یا وهاب بجیجچجاره
رابردند .وقتی میبردند دیگرکسی خالصی نداشجت واز زنجدگجی
دست می شست ،وخانه اش ماتمسرا میگردید .بعضاٌ واقع میشدکجه
یکی دوشب بعدمی آمدند ،آل وعیال وهرکسی ازپیر وجوان ،زن
ومرد ازآن خانه میبردند ودیگر احوال ودرک شان پیدا نمی شجد.
مردم ازترس چیزی گفته نمیتوانستند اگرچیزی می گفتنجد ،مجی
آمدندو آنهاراهم به جرم وگناه آن شخ می بردند ،گنجاه کجججا
بود ،مقصدهرکسی راکه سرشان بدمیخورد ،مجیجبجردنجد ،بجنجدی
میکردند وسرش را زیربالش می کردند !
درتحقیقات وشکنجه دادن زندانیان اعضای خانوادۀ سلجطجنجتجی
شخصاً حصه میگرفتند ،آنان همواره اززندانها دیدن ومراقبت مجی
کردندتا مباداکسی از موظفین زندان به کدام زندانی رحجم کجرده
واز مجازاتش کاسته باشد .بعضاً موظفین زندان ازروی ترحم نسخه
های قرآن شریف رامخفیانه به زندانیان میدادند ،ولی به مجججردی
که کسی از خانوادۀ حکمروا یایکی از مخلصین درباربه تجفجتجیجش
زندان می آمد ،زندانیان فوراً قرآنکریم را پجنجهجان مجیجکجردنجد،
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ناشر و مدیر مسئول  :محمدقوی کوشان

این اعمال خاندان سلطنت انسجان رابجه خجاطجرۀ روزگجاری مجی
اندازدکه در وهله ها وسالهای نخست نبوت پرمیمنت پیامبجراسجالم
محمد(ص) زمانی بودکه مسلمانان ازترس اذیت وآزار کفارقریش
ودارودستۀ ابوجهل ،قرآن شریف رادرخفا تجالوت مجیجکجردنجد،
وابوجهل دستورداده بوداگرنسخۀ ازآنچه محمدمیگویجدازآسجمجان
برایش نازل شده نزدکسی دیده شجد ،مجال ودارایجی اش تجاراج
وخودش شکنجه وعذاب گردد.
مرحوم حاجی لعل مجحجمجد کجه درمسجججدشجریجف گجدری
گذرسراجی کابل امامت می نمود ،وقتی این صحبت رامجیجکجرد،
اشک درچشمانش جاری میشد وازکسانی یادمیکردکه ازمحلۀ شان
برده شده ونیست و نابود شده بودند .میگفت» :وقتی نجام کسجی
راصدامیکرد ،دیگر همسایه هامیدانستند که امشجب آن شجخج
رازنجیر وزوتنه کرده به زندان می افگنند ،و دیگجربجه اصجطجالح
گلیمش جمع میشد ،ازهمان شب اززنجدگجی دسجت مجیجشجسجت،
اوتدوعیالش ماتمزده وخانه اش ماتم سرامیگردید .خجوبجی ایجن
بودکه همسایه هابااین خانواده همدردی و کمک میکردند ،یجکجی
نان میآورد ،دیگری پول وهرچه خداوهست  ،مجگجربجایجدهجرچجه
میکردی پت ومخفی می بودکجه حجکجومجتجی خجبجرنجمجی شجد،
واگرخبرمیشد ،وضعیت شان بسیارخراب میشد هم بجرای فجامجیجل
ماتمزده وهم به شخ کمک کننده .مااز سربجام ویجا سجردیجوار
هرچه که خداوهست بود به آن فامیل کمک می کردیم« .
بایدیادآورشدکه عنعنۀ نامگیرک ازرسوم سلطنت عبدالرحجمجن
خان بود که به آل یحی به میراث رسید ،وازآن برای ازبین بجردن
کسانیکه به میل شان نمی بود ،پیجروی مجیجکجردنجد ،وایجن رسجم
ظجاهجرشجاه
دردوران سلطنت آل یحی که قسمت اعظم آن مخت
زنجدانجی
بود ،تحت چنین شرایطی نگهداری مینمودندکه شجخج
ازنگاه جسمی و روحی به کسی تبدیل می شدکه ازدیدن او انسجان
وحشت میکرد ! یکی ازدوستانم کجه بجانجوی بجااحسجاسجی اسجت
میگوید»:وقتی من دختر جوان بجودم ،روزی از ججادۀ وتیجت
عبورمیکردم چشمم به کلکینی از عمارت صدارت افتاد که پنججرۀ
آهنی داشت ودرعقب آن انسانی را دیدم که بادسجتجان چجرکجیجن
وناخن های درازچرک شده از میله های پنجره محکم گرفجتجه بجه
بیرون نگاه میکرد ،موهایش ژولیده ماش وبجرنجج وسجر ورویجش
وحشتناک و ریش چرک دراز ،معلوم میشدکه مدتهاخودرا نشسته
بود .ریش انبوه و چرکین داشت وچشمانش ازحدقه برآمده بجود.
اوبه اندازۀ وحشتناک بود که انسان ازدیدنش به فکرداستانهای دیو
واجنه می افتاد« .آن بانوی گرامی که اکنون در امریجکجازنجدگجی
میکند گفت » :من ازدیدن آن مردوحشتناک درعقب آن پنجره بجه
اندازۀ ترسیده بودم فکرمیکردم انسجان نجه بجلجکجه کجدام نجوع
موجوددیگری رادیده باشم .به خانه که رفتم پی درپی استفراغ می
کردم وهربارپیش چشمانم چهرۀ وحشتناک وچرکین اومجسم مجی
شد ،برای چندروزمریض شدم وبعدمعلوم شدکه آن زندانی کسجی
بود که بنابرکدام خصومت شخصی باخود شاه بندی شده بود«.
بایدگفت آن زندان مربوط صدارت ودرقلب شهرنوبود وازنوع
زندان هاییکه به اصطالح برای اشخاص خاص اختجصجاص داشجت.
درحالیکه شرایط زندان های دیگردورۀ ظجاهجرشجاه ،بجخجصجوص
زندانهای دهمزنگ ،کوتوالی وسرای موتی به اندازۀ غجیجرانسجانجی
واختناق آور ودردناک بود که سرانجام زندانی ازحالجت انسجانجی
برآمده بیشترچهرۀ حیوانات وحشی رابخود میگجرفجت .دربجخجش
جنوبشرقی ارگ زندانی بودکه به زندان ارگ شاهی معروف بجود
وازمخوفترین زندانهای سلطنت ظاهرشاه بود .این زنجدان ججاهجای
شکنجه ،قین وفانه ،شالق زدن ،ناخن کشیدن ،دارزدن ،بجیجخجوابجی
دادن ،چشم کشیدن وشکستن دست وپای بندیهاواتاق تحجقجیجقجات
خاص داشت که اعضای خاندان شاهی بخصوص کاکاهایش هاشجم
جالدوشجاه مجحجمجودججالدوپسجران کجاکجایجش ،دا ودونجعجیجم،
ازبندیهامستقیماًتحقیقات میکردندودر شکنجه وشالق زدن وقجیجن
وفانه کردن بندیها شخصاحصه میگرفتند.
دهلیززندان ارگ یک دهلیزطوتنی وتنگ وتاریکجی بجودکجه
چند چراغ درسقف آن چسپیده بود ،به دوجنجاح آن سجلجولجهجای
زندانیان بودکه بیشتر به طویلۀ حیوانات مانند بودند ،وبوی نمناکی
وتعفن سلولهاهمۀ دهلیزرا پیچیده بود وازدور دستها به مشجام مجی
رسید .تفصیل اینهمه جنایات خجانجدان شجاهجی راخجوانجنجدگجان
جستجوگرمیتوانند درکتب موثق مثل (زندانیان ارگ ،یا سرنشینان
کشتی مرگ) از مرحجوم عجبجدالصجبجورغجفجوری( ،افجغجانسجتجان
درمسیرتاریخ ،جلداول ودوم) ازمرحوم میجرغجالم مجحجمجدغجبجار،
مجلدات آخر(افغانستان درپنج قجرن اخجیجروکجتجاب خجاطجرات)
هردواثرمرحوم میرمحمدصدیق فرهنگ) ،کتابهای (نهفجتجه هجای
تاریخ دردوجلد ،خاطراتم) اثجر(خجالجدصجدیجق چجرخجی)کجتجاب
مشروطیت ازمرحوم سیدمسعودپوهنیار ،وبساخاطرات دیگران ،که
همه خودهمۀ مظالم دستگاه سلطنتی نادرشاهی و ظجاهجر شجاهجی
ودا ودشاهی راباپوست و گوشت خودوخانواده های خویش لمس
کرده اند ،بخوانندکه همه عبرت آور ورنج دهنده است.
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دراینجاشمۀ ازخاطرات مرحوم استادخلیل اهلل خلیلی راکه خود
یکی از زندانیان این زندان مخوف وقرون وسجطجایجی سجلجطجنجت
ظاهرشاه ودرزیر نظراو بوده است ،سلولی راکجه بجرای زنجدانجی
کردن این ادیب فرزانه وشاعربلندآوازه اختصاص داده بجودنجد،
چنین شرح میدهد :
»دراتاق بازشد ،اتاق نبود ،وقتی من پای خودرا دراتاق مانجدم
پای من به گل فرورفت ،این اززمین ارگ فروتر بودوهمه گجل و
خاک بود .یک کلکین بلندبجلجنجد بجرفجراز تجقجریجبجاًچجهجارمجتجر
بلندقرارداشت ،یک روشندان که ازبیرون روشنی میگرفت ویجک
چراغ برق در سقف آن چسجپجیجده بجود وشجب وروز روشجن،
ودیگرهیچ چیزی ،نه فرشی نه چیزی ،ویک آفتابۀ گلی شکجسجتجه
درآنجا نهاده بودند و بس ! ...خوب شش ماه به این حالت گذشت،
من روی آفتاب و مهتاب راندیدم ،درشش ماه غسل نکردم ،بجهجار
آمد وازآن کلکین معلوم میشدیک گوشۀ آسمان رامیدیدم ،هدهد
آمججد یججک نججاوه بججود در سججرآن نججاوه مججی نشججسججت وایججن
سرخودرامیجنباند و من بااوحرف میزدم ،شعرمی ساختم وبه زغال
به دیوارمی نوشتم و مامورمی آمدو پاک میکرد ومیگفت توخانجۀ
مراخراب میکنی «!
شادروان استادخلیلی ازآن دوران تاریک حکایه میکندکه اگجر
کسی رابه بهانۀ زندانی میکردند ،همزمان زن وفرزنجدان اورانجیجز
زنجیر وزوتنه کرده ومحبوس می نمودند ،و ازمحبوس شدن ملک
قیس خوگیانی درزندان وزندانی کردن زن وفرزندان اودر زنجدان
دیگر ،از بندی شدن میرزمان خان کنری دریک بندیخانه وبجنجدی
کردن زن و فرزندان اودرزندان دیگر ،از زندانی کردن فجرزنجدان
وزنهای خانوادۀ چرخی وزندانی کردن حسن خان گروایی مومنجد
دریک بندیخانه و بندی کردن زن و فرزندانش دربندیخانۀ دیجگجر
یادآورمیشود .بدین ترتیب درآن دوران سجیجاه وتجاریجک – کجه
هنوزهم توسط چندیاوه سرای و پجادو واججیجرونجوکجر ومجداح
مزدبگیر ،دوران طالیی ظاهرشاهی تبلیغ میگردد تاذهن نوجوانجان
وجوانان مردم را فریب بدهند -عادت براین بجودکجه اگجرکسجی
رابندی سیاسی میکردند ،زن وفرزندان وحتی کودکان خجردسجال
وحتی اطفالی راکه هنوز دربطن مادرشان بودند ،همه رابجنجدی و
زنجیروزوتنه کرده به هراندازه که دلشان میخواست انواع شکنجه
وقین فانه وگرسنگی و بیخوابی میدادند ،کسی نبجود و اگجربجود
جرئت نمیکرد بازخواستی بکند و به دادش برسد و اقال دادگجاهجی
دایرنمایندوگناهش راروشن سازند!
شادروان استادخلیل اهلل خلیلی درکتاب خاطراتش درین ارتباط
از یک قصۀ جالبی که خودآنرابه چشم سر دیده ،یادآورمیشودکه
در دوران سلطنت همین خاندان جلیل آل یحیی اتجفجاق افجتجیجده
وشخصی بنام میر عبدالعزیز که ازسادات ده یحیی کابل بود ،شجاه
امان اهلل خان رادر اروپا مالقات نموده بود ،وشاه امان اهلل چندنامجه
به او داده بودکه آنهارا سربسته به کسی بنام ملک نیازی درقجریجۀ
نیازی پکتیا که امان اهلل شاه به اواعتماد داشت واو آب ونمک شاه
امان اهلل راخورده بود ،بجرسجانجد .چجون خجانجۀ مجلجک نجیجازی
رابلدنبودازدهقان بچۀ نوجوان پکتیایی جویامیشود .این ججوانجک
پکتیایی میگویدسی روپیه برایم بده ،من ترا راساً به خانجۀ مجلجک
نیازی میبرم .هردو براه می افتند ،وقتی به خانۀ نیازی میرسند شب
میشودوجوانک دهقان خواهجش مجیجکجنجداگجرشجب را درآنجججا
بگذراندوصبح حرکت کندوملک نیازی برایش اجازه میدهد.
شب که به پختگی میرسد ومیرعبدالعزیز وآن جوانک دهجقجان
خواب میباشند ،ملک نیازی خودرا به تلفونخجانجه مجیجرسجانجدوبجا
میرزاشاه محمدخان درکابل گ میزندومیگویدبیاییدکه من فرمان
امان اهلل خان رابدست آورده ونفرهایش راهم گرفته ام  .ازکجابجل
عساکرو مامورین دوان دوان به پکتیاآمدند ومیرعبدالعجزیجز وآن
دهقان بچه رابا زنججیجروزوتنجه بجکجابجل آورده درزنجدان ارگ
ظاهرشاهی زندانی وکوته قفلی نمودند ،میر عبدالعزیزبرای سالیان
سال درزندان ماند و در زیرشکنجه ومظالم سلطنتی دیوانه شده بجه
حالتی رسیدکه نجاست خودرا دردستهای خودمیگجرفجت وبجه در
ودیواراتاق خود درزندان می زد ونمی دانست چه میکند .سرانجام
میرعبدالعزیزدرهمان اتاق زندان جان داد وبازنجیر و زوتنجه اورا
درقول آبچکان دفن کردند .وآن دهقان بچۀ غریب پکتیایجی کجه
ازهیچ چیز خبرنداشت وهیچ گناهی هم نداشت ،درزیرشکنجه ها و
اذیت وآزار دیوانه شدوشب تاصبح صدامیکرد» :اژدن اهلل ،اژدن
اهلل !«استادخلیلی میگویدماهمه زندانیان ازسرشب تاصبح این آواز
رامی شنیدیم وآن بیچاره گک ناله میزد وفریادمیکشید اژدن اهلل .
زمانیکه شادروان استادخلیلی درزندان ارگ شاهی زندانی بجود،
زندانبان اوقصه های دردناک بیش ازدوصدزندانی رادرآن زنجدان
برایش حکایت کرده بودکه آنهابه چه حالت رقتبار وچه وضعیجت
غیرانسانی درزندان نگهبانی میشدند واثرآنها حواس خودرا ازدست
داده دیوانه شدند ،وبیشترین آنهادرسلولجهجای شجان ججان دادنجد
وبازنجیر وزوتنه دفن شدند .این زندانبان برای استادمرحوم حکایه
نموده است که آن زندانیان ازبسکه شکنجه میشدندوازبسکه شرایط
زندان ناگواروغیرانسانی بود ،اکثرمریجض شجده درتجب شجدیجد
میسوختند ،هزیان میگفتندوازدرد فریادمیجکجشجیجدنجدوسجرانجججام
درزندان بازنجیرو زوتنه جان به حق میسپردند.ازجمله عبدالعجلجیجم
خان پسروزیرکه هنوز
جوان بود ،خواجه میرنجم الدین خان چاریکاری( ،دنباله درص)2

هفته نامۀ امید

داکتر اخشید جاوید
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شمارۀ 6301
لندن

ما همه فانی و باقی بس تراست

به مناسبت پانزدهمین سالگشت خاموشی داکتر جاوید
امروز(سه شنبه  61اسد  ) 6931مصادف است با پانزدهمین سال
روز افول ستارۀ تابناک آسمان پرشکوه وبا عظمت زبان و ادب
فارسی دری ،روانشاد اکادمیسین پوهاند داکتر عبداتحمد جاوید.
مرگ پوهاند داکتر جاوید ،ضایعه بزرگ فرهنگی بود؛ درگذشت
ایشان دروضعیتی به وقوع پیوست که هجنجوز شجمجار زیجادی از
پژوهش ها و تالیفاتشان ،نشر نشده بودند.

شادروان پروفیسرعبداالحمد جاوید
پس ازمرگ پوهاند جاوید ،درکوتاهترین فرصت ممکن دسجت
به کارشدم وبه تنهایی وهزینۀ شخصی ،تألیفات و پجژوهجشهجای
بازماند ۀ آن مرحومی راپیاپی نشرکردم تا ازیکسوازخطجرنجابجودی
وفراموشی در امان باشند و از سوی دیجگجردرمجعجرض اسجتجفجاده
عالقهمندان قرارگرفته ،خاطره ،نجام و کجارکجرد هجای ججاویجد
جاودانتر شود.
کتاب اوستا (مرتبۀ دوم در سال  ،)69۳2نجوروز خجوشآیجیجن
(مرتبۀ دوم درسجال  ،)69۳2افسجانجههجای قجدیجم شجهجرکجابجل
درسال ،6931مقاتت جاوید(در چهارجلد) درسال ،6931تجاریجخ
ادبیات فارسی دری درسجال  ،6931نجگجاهجی بجه اشجعجاردری
خوشحالخان ختجک درسجال  ،6931کجابجل درآیجیجنجه تجاریجخ
درسال ،6936بامیان درباستان وداستان درسال  ،6936فجرهجنجگ
جاوید در سال ،6936صحبتهای رادیویی جاویددرسجال  6931و
سخنسرایان افغانستان درسال  6931اقبال چاد یافتند.
درسالمرگ آن پیرفرزانه ،میخواهم بگویم کجه سجلجسجلجه نشجر
وتکثیر آثاراستادجاویدکماکان ادامه خواهد داشت .قرارست سایر
نبشته هایشان در آینده و حتاالمقدور به چاد برسند.
اطمینان خاطر دارم که آن روز فراخواهد رسید که نسل ججوان
و فرهنگیان ما اعم در داخل و خارج از کشور قادر شجونجد تجا از
ارزشها و دست آوردهای فرهنگ اصیل و جلیل این مرز و بوم به
وجه احسن و شایسته ارجگزاری و پاسداری به عمل آوردند.
روان جاوید شاد و یادش پایا و ماندگار باد!
*****************

شرح حال کوتاه بزرگمرد ادب فارسی
دری در افغانستان

پروفیسرعبداتحمدجاوید  ،فرزند میرزاعبدالصمد خان در  6ج 6
ج 6342درمحله پایآن چوک کابل در گذر حاجی عزت اهلل خجان
طبیب معروف چشم به دنیاگشود .دوران شیرین کودکی رابیشجتجر
در محله ریکاخانۀ کابل گذراند .ازهمین رونیزبهترین خاطجرات و
عالیق اش به این محله برمیگردد.دوران آموزش ابجتجدایجی را در
مکتب نمبر 4و متوسطه و لیسه را درلیسهً حبیبیه به پایان رسجانجیجد.
در سال  6329وارد فاکولته ادبیات دانشگاه کابل گردید و پس از
پایان سال اول  ،نخستین دانشجوی افغانی بودکه به گرفتن بورسیجه
از دانشگاه تهران نایل آمد .در سال  6922بجه تجهجران رفجت و
دردانشکده حقوق وعلوم سیاسی مشغول تحصجیجل شجد.چجونجکجه
بورسیه از سوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودوعشق وعالقجه
جاویدبه فرهنگ وادب فارسی ،همزمان باتحجصجیجل دردانشجکجده
حقوق وعلوم سیاسی ،دردانشکده ادبیات نیز نجام نجویسجی کجرد.
اونخستین دانشجویی بودکه دریک زمان در دو دانشجکجده درس
خواندوبه گرفتن دو لیسانس از دانشگاه تهران نایل آمد .در سجال
 6323لیسانس دانشکده ادبیات را گرفت و درسال  6311لیسانجس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی را به دست آورد .پس از گجرفجتجن
هر دولیسانس ،پروفیسرجاوید دوسال دیگربه تجحجقجیجقجات دوره
داکتری پرداخت  ،اما پیش ازآنکه دوره داکتری را به پایان

داکترعبدالغفور روان فرهادی

شمال کالیفورنیا

خاطرۀ عبدالرشید بینش

بینش مغفور ومرحوم پسر میرزاعبدالقیوم بود ،آنجکجه درزمجان
امیر شیر علی خان ،ناظم خزانۀ امجیجربجود .مجیجرزاعجبجدالجقجیجوم
درعهدحبیب اهلل کلکانی مستوفی کابل بود وبجنجابجریجن درزمجان
نادرشاه زندانی شدودر سال 6312م درکابل وفات یافت .
عبدالرشید بینش در6346م درکابل تولدیافت وغالباً درمکجاتجب
ابتدایی عهدامانی تحصیل راآغازکرد .وی خواهرزادۀ استادمحمجد
ابراهیم خلیل بودو ازمامای خود خط نستعلیق راآمجوخجت وذوق
شعر یافت .درعهدظاهرشاهی ،عبدالرشیدبینش کارمندبانک مجلجی
شدو همان بودکه به هند برتانوی وظیفه گرفت ودرشهر بجمجبجئجی
نمایندۀ بانک ملی بود .این همه کار در شق مجحجاسجبجه واججراات
بانکی ،برایش تجربۀ ارزنده داد وهمان بودکه درسالهجای مجابجعجد
درکابل اکسجپجورت کجمجپجنجی
مقررشد ،وزمجانجی رسجیجدکجه
رئیس شرکجت بجیجمجۀ افجغجان
شدواین وظیفۀ مهم بود.
نظربجه ججریجانجات دروطجن
مجبور به مهجاججرت شجد ودر
سججججال 63۳6م سججججاکججججن
شهرفریجمجونجت واقجع شجمجال
کالیفجورنجیجاشجد ،و تجاپجایجان
زندگانی درآنجججابجود.بجزودی
بجادانشجمجنجدان هجمجوطجن کججه
شادروان عبدالرشید بینش
اکثرشان رادرکابل میشجنجاخجت
تماس گرفت ودر فجعجالجیجتجهجای
فرهنگی ایشان باایشان همکار شد،
زیراتجربۀ تنظیم کار را داشجت،
درنشرات آنجامقاتت دلچس می
نوشت.
درسال4114م باجمع کردن یکعده ازین مقاتت ،توانست کتاب
سرشار ازمعلومات سودمند و جذاب راباعنوان »بارقه های بینش -
گذری در روزگاران گذشته «رابه چاد رساندونسخه های درشهجر
های امریکا وبه افغانستان رفت .این کتاب دل انگیز شامل مطجالجب
دربارۀ اوضاع وطن دربعدازسال های 6311بود ،ودربارۀ زندگانجی
بسی ازشعراونویسندگان ما (که بعضی درقیجدحجیجات نجبجودنجد)،
معلومات میدهد .مقاله هاطوری بود که اگرهموطنی سطوراول آن
رامیخواند ،خواه مخواه همۀ مقاله رامیخجوانجد ،چجون خجاطجرات
خودراهم به تفصیل نوشته بودوخواننده رابه حالتی درمی آوردکه
خودرا در کابل تصور میکرد ولطیفه هاواشعاررا ازین مطالعۀ خجود
می آموخت .
عبدالرشیدبینش دیگرمقاله هاهم نگاشته بودکجه دریجک ججلجد
(بارقه ها) نیامده است ،وباید درکتاب دیگری به چجاد بجرسجد .
شایدبهترین عنوان این کتاب دوم »میراث بینش«باشدکجه بجایجد
جمع آوری شده وچاد گردد .فرزندان آن مرحوم دریجن اقجدام
بایداشتراک کنند .ازمجموعۀ خطاطی های آن هنرمند یک رسالجۀ
دیگربدست می آید که برای شایقان هنرخطاطی وخجوشجنجویسجی
یک رهنما خواهدبود .
مرحوم عبدالرشیدبینش دراموراسالمی خدمت میکرد ،ویکی از
اعضای عمدۀ مسجدجامع ابراهیم خلیل اهلل بجودکجه دارای سجطجح
بزرگ ویک کتابخانه می باشد .بینش بابنیادهای که دیگرهموطنان
در شمال کالیفورنیا تاسیس کرده بودند ،مانند انجمن فجرهجنجگجی
مهاجرین افغانستان ،انجمن سخن ،انجمن سالمندان ونگارستان (کجه
بعضی هنوز موجودند) ،همکاری با ارزش داشت .آغازمقاله نویسی
مرحوم بینش در مجلۀ خراسان بودکه درسال 63۳۳به مسئجولجیجت
محمدقوی کوشان ،از سوی (افغان سنتر) چجاد مجیجشجد ،سجپجس
ازهمکاران همیشگی مجلۀ نامۀ خراسان که به مسئولیجت کجوشجان
وازسوی انجمن فرهنگی مهاجرین افغانستان انتشارمی یافت ،بجود،
پس ازآن درهفته نامۀ امید تا آنگاهی قلمزنی می کردکه دسجتجش
توان نوشتن داشت .کتاب (بارقه های بینش) نیجزبجیجشجتجر حجاوی
مقاتتی است که دردومجله و هفته نامۀ فوق الذکرچاد شده بود.
وفات عجبجدالجرشجیجدبجیجنجش بجعجدازیجک بجیجمجاری طجویجل،
درجوتی4162م در شمال کالیفورنیا اتفاق افتجاد ،کجه دوسجتجان
وخانوادۀ او رامبتالی اندوه کرد ،و دربجوسجتجان رحجمجت ،واقجع
شهرهیوارد دفن شد.
خدای پاک او رابیامرزد! وپاداش خدمات او راعنایجت فجرمجایجد.
آمین
یادداشت اداره  :همۀ همکاران جریدۀ امجیجد وفجات شجخجصجیجت
مهربان ،دانشمندو ارزشمند جناب شادروان عبدالرشیجدبجیجنجش را
ضایعۀ کالن مطبوعاتی وفرهنگی میشمارند .ضمن اتحاف درودبجه
روان پاک آن بزرگوار ،به فرزندان شان خانم ها مهریجه الجبجرت،
فرزانه بیان ،رخشانه بینش ،وآقایان عبدالظاهر ومحمدهارون بینش،
وجامعۀ مطبوعاتی و فرهنگی ماصمیمانه تسلیت میگوینجد .خجاک
محمدقوی کوشان ./
*******************
برساند درمعیت شادروان نفیسی به کابل برگشت و برای دوسال در
دانشکده ادبیات دانشگاه کابل و لیسه حبیبیجه مشجغجول تجدریجس
گردید.
پروفیسرجاوید دوسال بعد برای پایان بردن دوره داکتری به تهران

الحاج امان الملک جالله باباجان

صفحۀ سوم
سپرنگفیلد ،ورجینیا

در رثای مرحوم الحاج سیدحمید اعلَمی

مردنامدارمحبوب شخصیت عالم متدین خدمتگارنیک سیرت جامعۀ افغانی

رحمان بابامی فرماید :چه پیدا شوی تا ژلل خلکو خندل کا
داسی مُر شه چه ته خاندی  ،خجلجک ژالجی ر در زاد روزت
توگریان ودیگران خندان چنجان
بمیرکه توخندان ودیگران گریان
واقعاً هم فوت نابهنگام وجانکاه
این فرزندبرومند وارجمندافغجان،
الحاج سید حمید اعجلجمجی ،کجه
متعلق به یک خانوادۀ مجتجبجرک
ومقدس مذهبی بجود ،ججامجعجۀ
افغانی در ورجینیا رابجه سجوک
وگریه وغجم و انجدوه داغجدار
ساخت ،و خودش با چهرۀ خندان
شادروان سیدحمید اعلمی
وپرنور بدون کدام رنج و ناله یجا
زجججرسججکججرات الججمججوت ،بججه
حضورخالق مجحجبجوب خجویجش
شتافت.
در تدفین جنازۀ آن مرحوم جمجع غجفجیجر وتجعجداد کجثجیجراز
سوگواران ،خویشاوندان ودوستان ،همکاران وحواریونش ،بجرای
اظهار همدردی وغمشریکی ،وآخرین خداحافظی حضجور بجهجم
رسانیده وجنازه اورا با نعره های تکبیراهلل اکجبجرشجأن وشجوکجت
خاص بخشیدندکه یقیناٌ چنین یک ازدحام بزرگ درورجینیا نجادر
و بیسابقه بود.چنین اجتماع بزرگ در تشجیجیجع ججنجازه ثجبجوت
شخصیت پسندیده واعمال نیک ،اخالق نیکو ورویۀ احسن مجردم
دوستی او را ارائه مینمود.
کشوروجامعۀ سربلندافغانستان ماافرادی رادردامن پرمهرخویجش
پروریده اندکه نام ونشان ،شخصیت وکردار ،رویۀ نیک وسلوک
احسن شان تأثیرات شایانی رادر اذهان وافکارجامعه بجه ارمجغجان
گذاشته اند ،که مابه یادبود آنها وتجلیل شجخجصجیجت پجرفجیجض
آنهابخود می بالیم ،وتالش وکوشش آنهارادر خیروبهبجودججامجعجه
وهمکاری وجانفشانی آنهارا در راه ترقی وتعالی و رشد و هدایت
توده ها و پیشبرد جامعه به منزل مقصجود بجرای خجودهجا مجایجۀ
سرفرازی و مباهات می شماریم .
وجودنافع مرحوم الحاج سیدحمیداعلمی درجامعۀ افغانی ما مانند
یک درخت تنومند ،مثمر وسایه افگن بودکه افراد زیادی را زیجر
سایۀ حمایت خودقرار داده ،ازسخاوت وثمرۀ مالی وعرفانی خود
بهره ورساخته بود ،که جایش را خالی وجایگاهش را رفیع بجاقجی
گذاشت .اناهلل واناالیه راجعون ،روحش شادباد.
شادروان استاداعلمی موسسه ورئیس انجمن ججامجعجۀ اسجالمجی
افغانهای مقیم واشنگتن وحومه ،رئیس وبنیانگجذار مسجججدخجاتجم
النبیین ومرکز تعلیمی وتدریسی خاتم النبیین  ،بنیانجگجذاراخجوت
اسالمی درواشنگتن ،خطیب دانشمند ،سخنور توانا ،رهنمای فاضل
که درتعلیم وتربیۀ اوتدهموطنان وتنویراذهجان ججوانجان سجعجی
وتالش زیادی بخرج میداد .عمدتاٌ مجالس وکنفرانسهای عجلجمجی
وعرفانی را دایر واداره نموده در تجلیل ایام فرخجنجدۀ مجذهجبجی
وبزرگداشت ازپیشوایان اسالمی وکمک به موسجسجات خجیجریجه
پیشتاز ومصمم بود.
ضایعه وفقدان او رابه جامعۀ افغانی واسالمی یک خسارۀ جبران
نا پذیردانسته بروح پاک آن مجردمجتجدیجن درود ودعجاتجقجدیجم
وجایگاهش رابدربارپروردگار بهشت بریجن تجمجنجا نجمجوده ،بجه
بازماندگان وخانجوادۀ سجوگجوارو مجخجصجوصجاٌ بجرادر فجاضجل
ودانشمندشان استادسیداحمد اعلمی ،اجرعظیم وصبر و تسجکجیجن
کامل می طلبم .
وقت جان دادن فالطون یک دوحرفی گفت و مُرد
حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن /
ادارۀ امیدوفات مرحوم اعلمی راضایعۀ بزرگ اجتماعی دانسجتجه
روان اوراقرین رحمت الهی خواسته بهمۀ بازماندگان صبرجمجیجل
میخواهد.
******************
آنزمان مانند  :فروزانفر ،داکتر محمدمعین  ،داکترحسین خطیبی،
ذبیح اهلل صفا  ،جالل همایی  ،کاظم عصار  ،مهدوی  ،سعید نفیسی
و عباس اقبال فیض بردند و در دانشگاه حقوق وعلجوم سجیجاسجی
شاگرد استادانی چون داکترشایگان ،داکترامامی  ،داکتر حجمجیجد
عنایت ،داکتر همایونفر و داکتر حکمت بودند.
پروفیسرجاویددرسال  6314به ریاست رادیوکابل انتخاب شجد،
در سال  6314به عضویت هیئات بررسی کجتجب درسجی وزارت
معارف درآمد و درسال  6312به عنوان پجروفجیجسجر مجدعجو بجه
دانشگاه تاشکند رفت و درسال  63۳3به ریاست دانشگجاه کجابجل
برگزیده شد.
پروفیسرجاویدتاسال  63۳3در دانشگجاه کجابجل بجه تجدریجس
پرداخت وبیش ازپنجاه دانشجو رابه عنوان استاد راهنما وصجدهجا
دانشجو را در صنوف تدریسی خودتربیت نمود.اوافزون برگرفتن
مدالهایی از دانشگجاه ووزارت مجعجارف ،درسجال63۳1ازسجوی
اکادمی علوم افغانستان عنوان اکادمیسین ودرسال  632۳از سجوی
وزارت اطالعات وکلتور  ،لقب کارمند شایستۀ فرهنگ را بدست
آورد.

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب:خاطرات یکتعداد استادان وشاگردان لیسۀ رابعۀ بلخی

مؤلف وگردآورنده  :بانو ماری خلیلی ناصری
باآنکه درافتاده ام اندر قفس تنگ بربال عشق بازبه افالک پر زنم
باری نگرکه نورخدا باچه قدرتی درتاروپودعالم هستجی تجنجیجده
است
ازفیض عشق اوست کزین خجاک
تیره فام رنگ حیات وسجبجزه و
گل سر کشیده است(اززبان رابعجه
درشعرنوید)
ابیات بات ازسرودۀ استادحامجد
نوید رابخاطری درسرخط مجقجال
نوشتم که هزارسال پس ازشهادت
غم افزای شاعرۀ پجیجشجتجازوطجن،
رابعۀ بلخجی هجنجوزهجم هجزاران
دخترنوجوان وارمان بدل درقفس
تنگ تجعجصجب ،ظجلجم وغضجب
خانوادگی با عالجمجی نجومجیجدی
پججرپججرمججیججزنججنججدوعشججق وآرزوو
بانو ماری خلیلی ناصری
احساسات پاک بشجری شجان در
پنجۀ زورمجنجدان ومجذهجبجیجون
افراطی وکوردل به یغمامجیجرود.
نویسندۀ بااحساس مردمی ،مجاری
خلیلی در پیشگفتار کتابجش ایجن
ادعا راچنین به کرسی اثبات مجی
نشاند .
»بااینکه امروزدرحدود هزارسال ازقتجل رابجعجۀ بجلجخجی ،بجه
امربرادرش حارث میگذرد ،متأسفانه (ماهنوز اندرخم یک کوچجه
ایم) ،هنوز دختران جوان باآتش زدن بدن شان ،که سخت تجریجن
ودردناکترین نوع خود کشی است ،به حیات شان خاتمه میدهجنجد.
هنوز دختران راقبل ازرسیدن به سن بلوغ ،به عجقجدنجکجاح مجردان
کهنسال وادار میسازند .هنوزبه صورت دختران درنیمه راه مدرسجه
تیزآب پاشیده ،ومانع فراگرفتن تحصیل می شوند .هنوز دخجتجران
رابخاطر انتخاب مردزندگی شان سنگسارمیکنند ،یا به زنجدان مجی
افگنند.
از صُحُفی که بر ابراهیم علیه السالم نازل شد تاقرآنکجریجم کجه
برمحمد مصطفی (ص) نازل گردید ،واز اولین صحف ایجزدی تجا
آخرین کالم الهی ،درهیچکدام ذکری ازمباح بودن این گونه بجی
حرمتی هاوتجاوزات علیه زنان ودختران به میان نیامده است .اینها
همه ساخته وبافتۀ متعصبین مذهبی ومنافقین سیاسی است .آن یکی
برای کرسی نشاندن اغراض شومش و ،این دیگر برای دستیابی بجه
قدرت ،نقش بزرگی رادرزمینۀ ایجاد این اعمال شیطانی بازی مجی
کنند .ازقول اقبال شاعرتهوری:
زما بر صججوفی و مُجججّجال سالمی که پیجججغام خدا دادند ما را
خدا و جبرئیل و مصطجفجی
ولی تأویل شان درحیرت انداخت
را
کتاب مقبول مصور وپرمطلب بانوی اندیشمندوطن ماری ججان
خلیلی ناصری ،تصادفاً درمحفل نهم جوتی یادبودخدماتم در دیجار
هجرت ،از دست کوشان عزیزبدستم رسید ،کجه دریجکجصجدونجود
وچهار صفحه بابیش ازصدهاقطعه عکجسجهجای سجخجنجگجوی فجارغ
التحصیالن لیسۀ عالی رابعۀ بلخی ومعلمان شان ،و باگفتار ونظجرات
بعضی ازآنها ،در موسسۀ طباعتی آل پرنتس درایالت ورجینیا بچاد
رسیده است.
مؤلف پرکار وارجمنجدمجاری ججان درگجردآوری ومجعجرفجی
وتفسیراین مجموعۀ تاریخی درحدود دو ونیم سال تمجام مسجاعجی
تزمه وپرثمررا در تدویر کنفرانسهاونشست ودید وبجازدیجدهجای
قبلی ،خاصتاً در کنفرانس خودمانی منعقدۀ کشورآلمجان ،بجخجرج
داده است.
درصفحات آغازیجن کجتجاب مجنجظجومجۀ شجیجوا وارزشجمجنجد
استادحامدنوید که در تجلیل هزارمین سال یادبود رابجعجۀ بجلجخجی
سروده است ،ومقالۀ روشنگر استادداکتجرعجنجایجت اهلل شجهجرانجی
درمعرفی زندگی این شاعرۀ شهیدونامدار وطن ،توجۀ خواننده را
بخودجلب میکند .بانوماری جان درصفحۀ چهارم کتاب زیرعنجوان
(بازدید) چنین نوشته است :
»تجاوزقشون سرخ وآرزوی راهیابی به آبهای گرم ،دیجوارهجای
مستحکم وکهنسال مرزهای مارا ازهم پاشید .توفجان ایجن حجادثجه
ویرانیها و سرچشمۀ خونریزیها درکشورماگردیجده ودرسجه دهجۀ
اخیر باعث شدتا هزاران هزارهموطن مابه کشورهای بیگانجه پجنجاه
برند .عده ای بنام دفاع ،وعده ای برای بجدسجت آوردن اغجراض
شیطانی شان ،باما پیوستند .گروه های دفاعی بنامهای گجونجاگجون
تشکیل گردید ،باران اسلحه درخاک ما سرازیرشد.
بادادن تلفات بیشمار مادراین جنگ پیروزشدیم ،قشون سرخ را
شکست دادیم ،آبهای گرم راحفاظت کردیم ،نام پجرآوازۀ اتجحجاد
جماهیراشتراکیۀ شوروی ،قصۀ دیروزشد .مجسمه لینن زمینجگجیجر
گردید ،دیواربرلین به زمین ریخت ،پولندیهاو چکها آزادی شانجرا
بدست آوردند ،سیاستمداران به آرزوی دیرینۀ شان رسیدند ،دهجل
پیروی ما درجهان بلندشد ،دریغا ...دریغا  ...که باختم جنگ ،فصل
دیگری درکشورماآغازگردید ،از بقایای اسلحه استفادۀ منفی بعمل
آمده ،خانه جنگیهاونفاقهای داخلی دامن گسترد ،خونریزیها ادامجه

شمارۀ 6301
درجریان این حادثات ،ماچندنفرازدوستان بسیارصمیمی فارغ تجحجصجیجل
لیسۀ رابعۀ بلخی ،ناگزیربه کشورهای مختلف درجهان پناهجنجده شجدیجم.
سالها ازاحوال همدیگرخبری نداشتیم ،درطول این مدت حادثات بجی
شماری برایمااتفاق افتاد ،ازدواج کردیم وفرزندان مادرکشورهای
بیگانه بزرگ شدند .عده ای ازدوستان مابه رحمت ایزدی پیوستند،
و آن عدۀ که دروطن ماندند ،دستخوش ظلم تجاوزگران شدند ،ویا
در زیر دیوارهادراثرآتشباری بمب افگنان جان سجپجردنجد.مشجاطجۀ
زمان صورت ماراباچین هاآراسته ونقاش طبیعت به موهای مارنجگ
سپید زد«.
کتاب تاریخی وارزشمندبانوی گرامی ماری جان خلیلی ناصری
بااهتمام دوست گرامی وعزیزم ژورنالیست مدبر وشججیجع وطجن،
محمدقوی کوشان بدسترس عالقمندان گذاشته شجده اسجت ،کجه
فشرده ای از »سخن مجهجتجمجم «کجوشجان عجزیجزبجه شجمجا ارائجه
میگردد…»:دورۀ تحصیل برای هرفردازبهترین وخاطره آفجریجن
ترین سالهای زندگی بشمارمی آید  ...وقتی خواهرگرامی ام بجانجو
ماری خلیلی ناصری تصمیم شانرابرای ترتیب کجتجاب مسجتجطجاب
حاضربه من اظهارکردند ،وازبنده خواستنجددر زمجیجنجه بجاایشجان
همکاری کنم ،بامسرت وامتنان لبیک گفتم ،چراکه از کودکی بجه
لیسۀ رابعۀ بلخی آشناوبه آن عالقمندبودم .عمۀ مرحومجه ام بجانجو
عالمه کوشان پژمان ،هرپنج خواهرم حفصه ،عفرا ،سوده ،اُمیمه و
بُریره ،همگی ازآن لیسۀ نامدار فارغ التحصیل شجده انجد .افجزون
برآن ،همسرم داکترثمیله کوشان نیز فجارغ الجتجحجصجیجل لجیجسجۀ
بزرگواررابعۀ بلخی میباشد .دوبارهم درمحفل بزرگجداشجت مجقجام
شامخ معلم ،درزمرۀ بچه های ترانه خوان به داخل آن لیسجه رفجتجه
بودم ،همۀ اینهادرمجموع اسباب عالقه ودلبستگی بنده بالیسۀ رابعۀ
بلخی میباشد«...
درصفحات دیگرآغازین کتاب ،این ابیات دلنشین راازچکجامجۀ
پرهنگامۀ حامدجان نویدمیخوانیم :
ای بلخ باستان که نشستست بررخت گردغبارگردش چرخ وزمانه ها
این یادرابعه ست که خیزدزقلب تو یاشعرناب اوست که داردچنین صدا
فریادآن زنم که اسارت به ارث برده است ازسالهای سال وبس قرنهای دور
باصدهزار آرزووعشق وبسی امید درگوردکردزنگی وم ُردهمچومور
باشددمی که بازدرخشنده آفتاب تابد زروی مهربه فرسوده پیکرم
باشدکه باز تربت من گلفشان شود باشعرناب ونغز جوانان کشورم
میهن بخودببال که درخاک پاک تو نام آوران علم وادب آرمیده اند
وزپای کهسارفلک سای سرکشت آزادگان دور زمن سرکشیده اند
دوست دانشمندوپژوهشگرم داکترعنایت اهلل شجهجرانجی مضجمجون
مفصلی راجع به زندگی رابعۀ بلخی ،باقلم شیوابیان خود نوشتجه کجه بجه
گمانم مدتها قبل شمۀ آنرا درجریدۀ وزین امید نیزیادآورشده ام .ایجنجک
یک پراگراف نوشتۀ وی به شما ارائه میگردد»:مشهوراست کجه بجرادر
رابعه غالمی داشته بنام بکتاش وچنین پیداست که آن غالم ترکی بسجیجار
زیباروی وخوش اندام نیزبوده است .رابعه به اودل بسته و عاشجق اوشجده
است .چه خوش گفته اندکه عشق بلندترین وقویتجریجن قجدرت انسجان
است ،تاحدی که جمله اعمال انسان برعشق استواراست ،و انسجانجهجادیجر
یازودبه صورتهای گوناگون به آن مبتال میشوند.
چون عشق عنان گیرشود دررۀ معشوق
محمود غالمی ز غالمان ایاز است
محمودعاشق غالم خود ایازر زیب النساء بیگم عجاشجق عجاقجل خجان
رازی ،سلطانه رضیه عاشق غالم پدرش جمال الدین یاقوت ،ورابعه بیجگجم
عاشق غالم برادرش بکتاش میشود ،گویاهرکسی که به یک مقام عجالجی
ومنیع میرسد ،سوزعشق رادیده وداغ عشق دروجودش لرزه برانجداخجتجه
است .این عشق است که راه معنویات رابجه روی انسجان بجازسجاخجتجه
وشخصیت آدمی را صیقل می نماید«...
تعدادقابل ذکری ازقطارشاگردان واستادان سابق لیجسجۀ رابجعجۀ
بلخی طی نامه های پرلطف وپرمحبتی به مولف فجرزانجۀ کجتجاب،
ماری جان خلیلی ،شمۀ اززندگینامه وخاطجرات خجودرا بجرشجتجه
تحریرآورده اند ،که درمتن کجتجاب بجچجاد رسجیجده اسجت ،و
دراینجابانظرداشت صفحات محدودجریدۀ وزین امید ،تنهانام های
شانرا یادآورمی شوم  :امیلیا نجمی سپارتک ،اُمیمه کوشان فجرزاد،
انیسه واحدی ،بتول خلیلی صافی ،پشتجون دا ود زهجدی ،ثجریجا
پرجوش ،داکترثمیله سراج کوشان ،جمیله خلیلی ،جمیلجه سجراج
رهین ،جمیله نجم ،سوانح حمیرا نورزایی (به قلم عالیجه پجرونجتجا)،
راحله اسماء ،ربکا انصاری ،رشیده بیغم قادری ،داکتجر رنجاغجبجار،
روحیه امیرزاد ،زرغونه قادری ،ستوری پوهنیار ،سجلجمجاخجلجیجلجی
یوسفزی ،سلیمه اکرم ،سیمین مهر ،سوسن (ادریسی) حیات ،شیمجا
رازق نیازی ،شریفه افضل ،شفیقه عباد ملکیار ،شفیقجه نجورزایجی،
شینکی مصطفی قادرزاده ،صالحه صارم خلیلی ،صالحه جامی نوید
(سوانح مختصر) ،صالحه یوسفی ،صفیه حسابی ،صفیه خجلجیجلجی،
ظاهره عارفی ،عالیه اعظمی ،عالیه نورزایی پرونتا ،عزیزه صانعجی،
عفیفه(ادریسی) هادی ،فتانه بکتاش عارفی ،فخریه یونسی ،فریجده
(ادریسی) طبیعت ،فغفور دهقان ،فوزیه شهنواز پجوپجل ،قجدسجیجه
کریمی ،کامله صانعی ذکاء ،گلجان شهاب شهرانجی ،گجل غجتجی
آتش ،لیلما صافی ،محجوبه کریمی مرید ،مریم بهاءکرزی ،ملیحجه
ذوالفقار ،ملیحه صدیق صافی ،داکترمهوش عالمشاهجی ،نجججیجبجه
ایوبی ،نجیبه عارفی ،نظیفه دستگیرهوشمند ،نفیسه مجددی ،نوریه
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صفحۀ چهارم

اعظم رحیمی ،نوریه فریار ،منیژه شامل روشندل ،وجیهۀ شجهجیجد
(زندگینامه به قلم احمدشاه نثاری) ،هیلی رنزوریار ،همدم جویجا،
راحله حبیب دانش.
درصفحۀ اخیرکتاب ،لست نامهای استادان وشاگردان لجیجسجۀ
رابعۀ بلخی که نتوانستند خاطرات وسوانجح خجودرابجفجرسجتجنجد،
اینهاهستند:
معلمان :عذرا صمد ،حمیده نعیجم ،مجاری غجبجار ،مجرحجومجه
حوراجان ،مرحومه بلقیس لعلی ،مرحومه عزیزه گردیری ،عالیجه
زمریالی ،جمیله رایق ،راحله نورستانی ،نورجهان فارانی( ،مجعجلجم
انگلیسی عبدالوهاب خان) ،خیر محمدخان رسام ،جمیله پجوپجل،
روح افزا پوپل ،داکترشهالنظامی .
شاگردان :نسرین افضل ،هماعلومی ،سعدیه علومی ،کریمه و
سامعه و شفیقه (سه خواهران) ،ثریا یونسی ،فوزیه الفی ،فجریجده
کمال ،مرحومه زرمینه آسیابان ،مرحومه نورالحیات ،آرین احمد
زی ،حفیظه پوپل ،شاهده خجلجیجلجی ،مجریجم حجیجدری ،فجرزان
عالمشاهی ،دانش عالمشاهی وفریده.
معرفی مختصراین اثروگردآوری تاریخی ماندگار رابااظجهجار
تبریکی به مولف فرزانۀ آن ماری جان خلیلی ،که مساعی جمیلجه
و زحمات فراوان درتهیۀ آن بخرج داده است ،وبه آرزوی صحت
و سعادت وبختیاری اش باذکرچندین بیت ازقطجعجه شجعجرشجیجوا
وحماسی پدر فقیدونامدارش استاد خلیل اهلل خلیلی ،که من مدتی
درکارتۀ چهار افتخارمعلمی شانرادرزبان فرانسوی داشتم ،به پایان
می رسانم .
این چکامۀ سابقاً چاد ناشدۀ استادفقید درصفحۀ  6۳۳کتجاب
به یادبود دختران شجیع ومبارز وسربکجفجی سجروده شجده کجه
باایستادگی ودتوری ،بردشمنان ومجتجججاوزیجن روسجی ودسجت
نشاندگان سفاک وبی مروت ،با صدای پرغرور(مرگ) گفتجنجد،

ودرراه آزادی وسر فرازی واستقالل وطن عزیز ،سینه سپرگلولجه
ساختندوباقلم وکتاب و کتابچه برضدتود وتفنگ وبرچه قجیجام
کردند ،جانهای شیرین خودراقربان نمودند ودرحماسۀ مجانجدگجار
استادسخن چنین به یادگار ماندند :
داستانهای همسو باتصوف (دنباله ازصفحۀ پنجم)
گفتم این مردبزرگ لگد از جایی خورده است ،بنگریستم هیچکس نیافتم که
شب ازتو ناخوشنود وبه رنج خفتی ،بلکه ازصدقات وصالت وتشجریجفجات
توبسیارکس همی آسوده است تا خبر یافتم که پدر ازتو بیازرده ومیان توو او
نقاری هست .من دانستم که از آنست .این عالج بکردم ،رفت واندیشجۀ مجن
خطانبود.بعد ازآن فضل بن یحیی جاثلیق راتوانگرکردوبه پارس فرسجتجاد»(.
چهارمقاله)
سیر تصوف ( )96سیرتصوف بعداز اسالم :تصوف وعرفان بخشی ازفرهنگ
خراسان باستان است که مبتنی بر ارادت وعشق بجه وججودمجطجلجق حجق،
ونیزخدمت به خلق بوده است .پس ازپیدایش اسالم ومسلمان شدن خراسانیان،
تصوف به تدریج جای خودرا درفرهنگ خراسان بجدسجت آوردوعجرفجان
اسالمی پیداشد .درقرن اول هجری ،تصوف بصورت زهد واخالق انسجانجی
وجوانمردی جلوه گر شد ونام آورترین شخصیت آن مکتب حسن بصجری
بود .درقرن دوم مسایلی نظیرعشق الهی و وحدت وجود نیزمطرح شد ومورد
(دنباله درصفحۀ
توجۀ گروهی ازصوفیان قرارگرفت .
هفتم)

هفته نامۀ امید

داکترغالم محمد دستگیر

شمارۀ 6301
برومفیلد ،کلورادو

در محفل قدردانی از خدمات فرهنگی
پروفیسور عبد الواسع لطیفی

در الکساندریا ویرجینیا شنبه 9جوالی 7362
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،الحمدهلل حمدأ یستحقه لعلو شانه و سجبجوغ
احسانه و صلوات علی نبی الکریم (ص) و علی آله الطاهرین
خورشید ز رنگ رفته ,زر میبارد
آنجاکه ز جودتو اثرمیبارد
ای ابرکرم رشحه چه اعجازیست این
کزسایۀ دست توگهرمیبارد (بیدل)
چه خوش میگفجت مجرغ نجغجمجه
سحر در شاخسار بوستانی
خوانی
سرودی ,نالۀ ,آهی ،فغانی (بیدل)
برآورآنچه تودرسینه داری
فرهنگیان دانشمجنجد دوسجتجان عجزیجز وطجنجداران خجیجلجیجهجا
گرانقدر.السالم علیکم ورحمۀ اهلل و برکاته،بر مجن تجاج افجتجخجار
گذاشته اید ازینکه درین محفل قدرشناسی از خجدمجات طجبجی و
فرهنگی واجتماعی یک ابر مرد افغانستانی پروفیسرعبجد الجواسجع
لطیفی استاد بزرگوار من ,همکاردیرینۀ من در انججمجن داکجتجران
افغاانی وهم چندگاهی در انجمن صلح و دموکراسی ,عنان سجخجن
بکف گیرم.
تأسف من اینست که در چند دقیقه نمیتوانم آنچه شجایجان ایجن
مربی ,این طبیب و این مبارز است در قدم شان نثار کنم .پس استاد
محترم کم ما و کرم شما.
پروفیسر لطیفی در روزگارمحصلی ما ,از اولین نسل اسجتجادانجی
بود که با رویۀ نیکو و دانش ممتاز برما تجدریجس مجیجنجمجود ,از
پروفیسران خارجی با صراحت کالم و فصاحت زبان لکچجرهجا را
ترجمه میکرد .بما نشان میداد که یک سالید را برای دیدن باکتری
ها چطور تلوین کنیم ,و باز آنها را زیر مایکروسکوب تشجخجیج
نمائیم ,تلوین گرام تا آخرین روز های پرکتس در شبهای نوکجری
رفیق ما بود و از تلوین زیل نیلسن خاطراتی داریم.
بعد از فراغت از کورس احتیاط و گذشتاندن امتحان کانکور بجه
دیپارتمنت جراحی فاکولتۀ طب پوهنتون ننگرهار جهت پیشرفجت
آمال اکادمیک داخل شدم .بعد از دوسال خدمت هجمجوطجنجان و
کمک به محصلین ،برای تحصیالت عالی درشجق ججراحجی عجازم
انگلستان گردیدم .بابرگشت ازخارج عضو اکادمیک دیپارتجمجنجت
جراحی دانشکده طب کابل که شف پوهاند محمد ولی عصیم بجود
نصیب گردید ,روزگار وطن بدست انقالبیون بود و ما جراها یکی
پی دیگری رنجش و اضطراب بار میآورد .بعد از یک سال خدمجت
در جراحی جنگ و لکچر دراساسات جراحی ,تحمل"هورا شنیجد"ن
طاقت فرسا شد و در آنوقت این استاد عزیزم رئیس دانشکدۀ طجب
دانشگاه کابل بود .با لطف و درک و همکاری این مرد بزرگ ،بعد
از تقدیم نوشته ام برای مجلۀ جدید التاسیجس" طجبجیجعجی عجلجو"م
ت توانستم بسجوی
زیرعنوان" این جهالنی ما بود که پژمان شد و رف "
مهاجرت رخت سفر بر بندم.
کو خلوت و چه انجمن ,آثارجای اوست
هرجامژه بلند کنی بارگاه اوست (بیدل)
استادما با امتحانها ,تحصیالت عالی در آلمان و فجرانسجه ,آثجار
متعدد بکری که تقدیم جامعۀ علمی درداخل و خجارج در رشجتجۀ
باکتریو لوجی وپراسایتولوجی نموده  ،مفتخربجه درججۀ رفجیجعجۀ
پوهاندی شدند .پروفیسرلطجیجفجی هجزاران شجاگجردطجب راکجه
امروزتعداد زیاد شان خود متخص وپروفیسر شقوق مختلف طب
ومخترعین در قاره های محتلف جهان اند ,تدریس و تربیه نجمجوده
اند.
پروفیسر لطیفی نویسندۀ مبارز ,عدالت خجواه ومسجاوات ججو,
ادیب وات شان ,هنرشناس و هنرپجژوه ,رئجیجس اولجیجن ججلجسجۀ
اساسگذاری" حزب نهضت مجلجی »کجه درسجال 6332در لجنجدن
برگزارشد بود ,برندۀ جوایز ،تقدیرنامه ها ،مدالها و دوستدارصلح
و امنیت است که میگوید (از سید امیر انصاری) :
صلحجو وصلحخواه و فرد بی آزار باش
از جفادوری گزین ومشفق و غمخوار باش
لیک شاید فتنه ها هم در کمین باشد ترا
تاکه غافل درنمانی ,زیرک و هوشیار باش
استادمعظم من به زبانهای فرانسوی ,انگلیسجی ومجعجلجومجدارکجه
دردری حاکمیت مطلق دارد وازینجاست که نوشته ها وتجراججم و
تبصره هایشان بر دلها نشسته است و بر زبانها مدتها زمجزمجه شجده
است.
زین دست کالمی که زمامیشنوی غیراز ایثار,خدمت یاران نیست
(بیدل)
پروفیسرلطیفی نمایشنامه های متعددرا تحت هدایات ورهنمائجی
کاکای بزرگوار شان ازآثارفرانسویهاترجمه کرده که مثالهای آن
در زندگینامۀ یکی از ابرمرد های بزرگ مطبوعات ,شادروان استاد
عبدالرشید لطیفی که این برادرزادۀ قدردان وحقشجنجاس بجه چجه
زیبائی وچه خوش خطی و چه صحافت تجالجیجف نجمجوده اسجت,
تحریرشده است .ازجمله ذکری مختصری از نمایشنامۀ دراماتیست
معاصر استاد عبدالرشیدلطیفی بنام(پال الیگر یا الیگغ) که دربجارۀ
کتاب وکتابدار وکتابخانه است درچنین محفل کتاب دوسجتجان و
کتاب نویسان -که متاسفانه افغانستانیهای کتاب کمخوان درهجمجه
جاکم اند -گنجایش

سدنی ،آسترالیا
نصیراحمدرازی
داستان های همسو باتصوف ()91
ازخودپرستی تا حق پرسجتجی :تجعجریجف دیجگجرتصجوف رفجتجن
ازخودپرستی به سوی حجق پجرسجتجی اسجت .بجایجددانسجت کجه
بیشتراضطرابهاومردم آزاریها از من وماناشی میشودورستجن ازمجن
وماموجب سالمت روان انسان میگردد.
خودنمایی کار ما را در گره انداخته ست
قطره چون برداشت دست ازخویش ،دریا می شود
همه روشهایی که درمکتب تصوف آموخته میشود ،برای اینجسجت
که
******************
دارد به افتخاریادشود؛ اززندگینامه اقتباس نموده حضجورمجبجارک
شما تقدیم میدارم :پروفیسرلطیفی مینویسد :درین نجمجایشجنجامجه,
کتاب وکتابخانه و کتابداردرکالبد ممثالن هنرمندتیاتر روی صحنه
تمثیل ظاهر شده به تماشاچی ,نعمت بزرگ مطالعه و ارزش کتجاب
را جان میبخشند و بر مال میسازند:کتاب میگوید :هنگامیکجه مجن
میان دستهای توخوانندۀ عزیز و ارجمند قرار میگیرم ,وصفحاتم را
یکی پی دیگری ورق زده و با چشمان باریکبین بجه ججمجالت و
کلماتم که انعکاسی از دل و جان نویسنده است نظجر مجیجانجدازی.
فراموش نکنی که من زنده هستم و روح وروانم با تو سجخجن مجی
زند!
بلی! کتابها موجودات زنده و سخنسرا هستند و باخوانندگان خود
درهر زبان و هر زمان و در همه حال ,هرگونه اطالعات و هجرنجوع
دانش و تجربه و عبرت و انتباه را تقدیم میکنند؛ لهذا ,اسف انگیجز
است اگر مردمی میان من و کدام شئی دیگر ,فرقی نگذارند و بجه
محتویات ما توجهی نداشته باشند....
اینوقت است که اجتماع ما پوچ ,بیمزه و مبتذل شجده و دچجار
لغزشهای خطرناک میگردد....پس ,تمنای من همین است که مرا به
دقت بخوانی وبا قضجاوت روشجن ,روزنجۀ تجفجکجروآمجوزش را
بگشائی...
درین فرصت کتابدارکهن به سخن آمد و گفت :نگاه کنیجد! بجه
کتابهای عزیز من ,به این سخنوران خاموش ,ولجی پجرمجطجلجب و
پرمحتوا وآمادۀ نطق وبیان....هر روز صبح تا شام و گجاهجی هجم
شبها ,صدها خوانندۀ پر عطش و تجسس و پژوهشگر و نیازمند علم
و هنر و ادب و تاریخ به بازدید ومطالعۀ اینها میآیند و به گنجیجنجه
دانش و معلومات و رشد فکری خود میافزایند...
ولی من! قصۀ شهری رابیاد دارم که مردم وساکنین آن سجالجهجا
بیک مرض عجیب گرفتار بودند .عالیم عجمجدۀ مجرض آنجهجا را
فراموشی ,بی تجربگی ,سراسیمگی ,بی ثباتی ,تشتجت فجکجری و
فقدان قضاوت سلیم تشکیل میداد....
عامل این مرض همه گیرشهرمذکور ,همانا دوری و بیگانگجی و
فقدان عالقه و محبت به کتاب بود ,زیرا مهاجمین گجونجاگجون در
حمالت بی امان خودبرساکنین شهرکتابها وکتابخانه هارا سوختانده
بودندوبه تاراج برده بودندودوستداران ومحافجظجیجن ومجدافجعجیجن
کتابخانه ها وکتابها را مورد خشم و زجر قجرار داده ,حجقجیجر و
منزوی و فراری ساخته بودند ...و در عوض آنهجا مجتجمجردیجن و
جاهالن جا گرفته بود.
سالهاست ,کتاب نویسان و کتابداران فرزانه و بشردوست ,در این
فکر و اندیشه هستند که برای عالج مرض این شهر چطور روزنجه
های روشن کتابخانه را باز کنند و در احیای مجدد حافظه و شعجور
اجتماعی و دانش برباد رفته ای آنها و بیداری معنویات خوابیده ای
شان دست بکار شوند و بر دل و جان شان مرهم شفا بگذارند.
»درهمین لحظه ازگوشۀ کتابخانه ,باردیگرکتاب به سخجن آمجده
چنین اظهارمیکند :مرهم شفا بخش را درتبجالی صجفجحجات مجن,
جستجو کنید و وقتی نزدیک من بیائید وساعتی را درکتابخانه بامن
سپری کنید معلومات و رهنمائی های سودمندوهمگانی ,حکایجات
دلنشین و رنگین ,اشعار زیباوترانه ها ,قصاید وحماسه ها ,درامه ها
و رومانهای عالی وگزارشات تاریخی رابمطالعۀ تان عرضه خواهجم
کرد .من به انتخاب و خواست دل تان از سیاست ,از حجقجوق ,از
طب ,از نجوم ,از فلسفه ,از مذاهب ,از خالق و خلقت کائنات ,از
تاریخ ایام کهن و معاصر ,از اوپرا ها ,از تیاتر ها از هنر تمثیجل و
سینما بشما سخن خواهم گفت «...و به گفتار بیدل :
مست جام شهود دیداریم
ما حریفان بزم اسراریم
فیض صبح جهان انواریم
جوش بحر محیط تهوتیم
جلوه فرماست حق بکسوت ما تجرم طرفه رنگها داریم
برق عشقیم شعله می خندیم ابر شوقیم ناله میباریم
ساز آفاق جمله خاموش است اینقدر شور زیرو بم ماییم
عالمی سائل و کرم ماییم
ابر تحقیق فیض می بارد
درینجا باید خاطرنشان سازم که ای کتجاب عجزیجز! تجو بجدون
نویسندۀ پرکار و زحمتکش وپژوهشگر کجه اسجتجادی داشجت و
رهنمایئ داشت باریکبین ,و دانا و مجرب و متبحر به سجخجنجرانجی
نمیآمدی .این استاد پروفیسرعبدالواسع لطیفی است کجه کجتجابجهجا
نوشت ,کتابها معرفی کرد و شاگردانی تربیت کردکجه کجتجابجهجا
نوشته اند و مینویسند.
سپاس بی پایان ازعمر ها خدمت به فرهنگ و طب و تجیجاتجر و
کتاب نویسی .عمرت دراز باد و صحتت کامل/ .
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صفحۀ پنجم

از خودپرستی رهایی یابد .اینک به پارۀ ازآنها اشاره می کنیم :
 -6سالک درآغازبه جستجوی شخصی میگرددکه حقیقت رابه وی
نشان دهد .دراین پیگیری به مرادی میرسدکه به اوجذب میشود و
ارادت می ورزید .این اولین حرکت ازخوداست که تجوججه اوبجه
دیگری جلب میگردد و ویرا به دیگردوسجتجی مجیجکجشجانجد .امجا
بایدتوجه داشت که :پیرآن باشد که آزادت کند ،بند رقجیجت از
پایت برکند ،نه آنکه تو را از خودپرستی به فردپرسجتجی رهجنجمجا
شود .
 خدمت به خلق است :این دومین گامیست که ازخودبسوی خلجقبر میداردوبدین ترتیب ازخودپرستی اوکاسته میشجودکجه گجفجت
اند :
عبادت به جزخدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست
 -9خدمت به درویش وخدمت درخانقاه است .درین حال سجالجک
باید خودرا ازدیگردرویشان پایین ترببیندوازمال وجان درخجدمجت
به مردم دریغ نورزد .خدمت به جان ومال از خوددوستی سجالجک
میکاهد .
 -2دوست داشتن همۀ خلق خداست که ازتوجه به خودمیکاهد.
باهمه خلق جهان صلحم واندربجرمجن ججوراغجیجارسجرمجرحجمجت
یاریکیست
 -1خاموشی است که گفته اند «ازمن تجوحجیجد مجیجپجرسجی،
جوابت چیست ،خاموشی »!بزرگان طریقت سخن کجه گجویجنجد
درحال شورومستی وبی خودی است ودرمقام هشیجاری خجامجوش
اند .مولیناجالل الدین گوید :
تومپندارکه من شعربه خودمیگویم تاکه هشیارم وبیداریجکجی دم
نزنم
 -1توجه دایمی به حقست که او راازیاد خوددورمیسازدکه گفجتجه
اند:
پروانه صفت چشم براودوخته بودمآنگاه که خبردارشدم سوخجتجه
بودم
یا :زبس کردم خیال تو ،توگشتم پای تا سرمن
تو آمد خرده خرده ،رفت من آهسته آهسته
 -2اینجاسالک به دنیای وحدت میرسدویکی راهمه وهمه رایکجی
می نگردوبه سعادت ابدی میرسد .دراینحال بیادسخن بجایجزیجدمجی
افتد که :
یکی درخانۀ بایزید بزد ،بایزید برون آمد پرسید کی رامیخواهی؟
آن مردگفت :بایزیدرا ،جواب داد :بیچاره بایزید ،سی سجال مجن
بایزیدرامی طلبم ونام ونشان او نمی یابم ! بقول شاعر
چنان به یادتو ازخویش گم شدم که به راه
به هر کی می رسم از خویشتن خبر گیرم
درست است که بایزیدشدن کاری آسان نیست وهمه کس رامیسجر
نمیباشد ،اماباید گفت  :آب جیحون را اگرنتوان کشید -هم بقجدر
تشنگی بایدچشید ! درپایان می بایدمعترف بودکه :
نه همین اهل خردآیینۀ اسرارند که زخودبی خبران نیجزخجبجرهجا
دارند
داستان :فضل بن یحیی برمکجی را بجرسجیجنجه قجدری بجرص
پدیدآمد ،عظیم رنجورشد وگرمابه رفتن به شب انداخت تجاکسجی
برآن مطلع نشود .پس ندیمان راجمع کردوگفت :امجروزدرعجراق
وخراسان وشام وپارس کدام طبیب حاذقتر میدانند؟وبدین معنجی،
که مشهورتراست؟ گفتند :جاثجلجیجق پجارس .بجه شجیجراز کجس
فرستادوحکیم جاثلیق راازپارس به بغدادآوردوبا او به سرّ بنشسجت
وبرسبیل امتحان گفت :مرا درپای فتوری میباشد ،تدبیر معجالجججت
همی بایدکرد .حکیم جاثلیق گفت :ازکُل لبجنجیجات و تجرشجیجهجا
پرهیزبایدکردن ،وغذا ،نخودآب بایدخوردن به گوشت مجاکجیجان
یکساله و حلوا ،زردۀ مرغ رابه انگبین بایدکجردن وازآن خجورد،
جون ترتیب این غذا تمام نظام پذیرد ،من تدبیر ادویه بکنم .فضل
گفت چنین کنم .
پس فضل برعادت ،آنشب ازهمه چیزهابخورد و زیر بای معقد
ساخته بودند ،همه بکارداشت واز کوامخ و زواصیر (کامخ و آن
معرب کامه است ( .از اقرب الموارد) .آبجکجامجه کجه ازآن نجان
خورش سازند( .منتهی اترب ذیجل کجامجخ) بجه مجعجنجی هجیجچ
احترازنکرد .زواصیریعنی آنچه از بقول درآب طبخ نمایند و روغن
وترشیها و ادویه حاره برآن اضافه کنند( .بحر الججواهجر ،تجحجفجۀ
المومنین -دهخدا) هیچ احترازنکرد .دیگرروز ،جاثلیق بجیجامجد و
قاروره(نمونۀ ادرار) بخواست وبنگریست ،رویش بجر افجروخجت
وگفت :من این معالجت نتوانم کرد ،تو را از ترشیها ولبنیات نجهجی
کرده ام ،تو زیربای (شوربا ،یا نوعی آش آمیخته با زیره و مصالح
غذایی مناطق حاره– کتب لغت) خوردی و ازکامه و انبجات (مربا
جات) پرهیز نکنی معالجت موافق نیفتد .پس فضجل بجن یجحجیجی
برحدس وحذاقت آن بزرگ آفرین کجرد وعجلجت خجویجش بجا
اودرمیان نهاد وگفت :تو رابدین مهم خواندم واین امتحانی بودکجه
کردم .جاثلیق دست به معالجت برد و آنچه دراین باب بود بکرد .
روزگاری برآمد ،هیچ فایده نداشت وحکیم جاثلیق برخویجش
همی پیچیدکه این چندان کارنبود وچندین بجکجشجیجد؟ تجاروزی
بافضل بن یحیی نشسته بود .گفت :ای خداونجدبجزرگجوار! آنجچجه
معالجت بودکردم ،هیچ اثرنکرد .مگر پدرازتو ناخجوشجنجوداسجت.
پدررا خوشنودکن تامن این علت ازتو ببرم .فضل آنشب برخاست
وبه نزدیک یحیی رفت ودرپای او افتاد ورضای اوبطلجبجیجد ،وآن
پدرپیراز اوخوشنود شد .جاثلیق اورابه همان انواع معالجت هجمجی

هفته نامۀ امید

ی الدین مهدی
داکترمُح ّ
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شمارۀ 6301
کابل

نامۀ سرگشاده به رهبری حزب افغان ملت

با سالم و احترام فراوان!
هرچند میدانم که اکنون حزب شمادرمحوراقتدارسیاسجی قجرار
ندارد ونیزهمۀ کسانیکه به دولت»تک قوم مجحجور «بجاوردارنجد،
عضو حزب شمانیستند؛ همینگونجه ،امجروزه بسجیجاریهجایجیجکجه
تأکیدبرایجادملت واحد (درمحورقوم پشتون) به نام «افغان ملت »
دارند ،از سنتهایی ایدیولوژیک متفاوت باحزب شما ،واردصحنه
شدهاند؛ همینطور ،اینانیجکجه هجم اکجنجون داعجیجهدارشجعجارهجای
دیجججروزحجججزب افجججغجججان مجججلجججت خصجججوصجججاً »داعجججیجججۀ
پشتونستانخواهی«گشتهاند وبه دلیل عمل بیباکانه وافجراطجی شجان
«افغان ملتیهای جدید »نامیده میشوند ،نسبت ارگانیک بجاحجزب
شماندارند ،باتخره ،هرچندحزب شما -ازنظرتاریخی -مجبجدع و
موجد آنچه راکه در بات عنوان کردم نیست ،جرقههای نخستین این
افکار ،ابتدا در دماغ شیرعلیخان خجلجججان نجمجود ،سجپجس ایجن
عبدالرحمان خان بودکه آنها را بعنوان اصول دولتداری خجویجش
قرار داد؛ ولی گام های عملی در این راستا را نادرخان ،برادران و
اخالفش برداشتند.
با این حال ،از آنجاییکه حزب شما ،به مثابه نخجسجتجیجن حجزب
سیاسی ،سه موضوع فوق راازاصول واهجداف مجرامجی خجویجش
قرارداد و برای تسجیل وقانونمند شدن آنان جدو جهد بجه خجرج
داد ،جا دارد از شمابخواهم که در این موارد به کنکاش بنشینیدوبا
سعۀ صدر آنها را بازبینی کنید .چون کم نیستند کسانیکه همسو بجا
این قلم ،عوامل سهگانۀ مذکور را ازچالشهای اصلی در راه اتحجاد،
توسعه و امنیت میدانند .بدون شک ،بازگویی نتایج حجاصجلجه از
پنجاه سال کار منسجم وثبت شدۀ حزبی ،روی بجیجنجش و روش
دستههایی که بیرون از حزب افغان ملت ،همان اهداف را دنجبجال
میکنند ،قابل محاسبه است .امیدوارم پس از این اقدام ،دیجگجران
نیز به شما تأسی جویند .به یاد دارم که احسجان طجبجری -یجکجی
ازرهبران پرآوازۀ حزب تودۀ ایران -چنددهه کارزار وفعالیت آن
حزب را در کتابی زیر نام «کژراهه »به نقد کشید؛ بیگمان ،او با
این کارش نه تنها به سرگردانی نسل خودش پایان داد ،بلکه نسجل
بعد از خویش را نیز از دنبالهروی آنان برحذر داشت.
و اما تفصیل آن سه موضوع:
 .6تالش برای آنچه راکه در علم انسانشناسی «هجمجرنجگسجازی
اجباری »میگویند وغرض از آن کوشش برای تحلیل هویجتهجای
فرهنگی متفاوت ،در هویت یک قوم میباشد ،امری غیرمعقول و
عبث شناخته شده است .تالش وتقال برای ایجاد هویجتجی بجه نجام
«ملت افغان »از همین مقوله بوده ،بنابراین امر بیهوده است؛ چون
بر هیچ کس پوشیده نیست که این فراگرد ،به معنای محو ممیزات
فرهنگی سایر اقوام ،درقوم افغان یا پشتون است .به عبارۀ دیجگجر،
تلقی غیرپشونها از«افغانیسم» ،همان «پشتونیجسجم »اسجت .بجیجش
ازیک قرن را در این راه صرف کردیم ،ولجی از روی تجججربجه
دریافتهایم که هرقدربرای تحقق این هدف بیشتر تقال کجنجیجم ،بجه
همان اندازه اسباب افتراق و دوری اقوام را فراهم کردهایم .درج
عبارت «برهرفرد ازافراد ملت افغانستان کجلجمجۀ افجغجان اطجالق
میشود »در قانون اساسی ،نه تنها کمکی برای تجأسجیجس «مجلجت
افغان »نکرده ،بلکه این عبارت یکی از تفرقهزاتجریجن مجوارد در
اسناد دولتی افغانستان محسوب میشود.آیاتمام اهالی تاجیکجسجتجان
تاجیک هستندومیتوان برآنان «کلمۀ تاجک »اطالق کرد؟ همیجن
گونه آیا تمام اهالی ازبکستان ازبک ،تمام اهالی قزاقستان قزاق"،
هستند؟
هنوز فرصت آن است که از قاعدهۀ کجهجنجۀ «هجمجرنجگسجازی
اجباری »به نفع قاعده «چند فرهنگگرایی »یابه نفع «فرهجنجگ
شهروندی – »که کاربرد سنت های گوناگون قومی را تشجویجق
میکند -بگذریم و بیش از این وقت ،امکانات و انرژی کشجور را
صرف امر بیهودهی تحققناپذیر نسازیم.
حقیقت این است که «ما همه »نمیتوانیم «افغان »باشیم؛ افغجان
نام تاریخی یک قوم شناخته شده است ،که به زبانی مسما به «زبان
افغانی »یا «زبان پشتو »سخن میگوید .اینان به سختی ثلث نفوس
کشور را تشکیل میدهند .در افجغجانسجتجان اقجوام مجتجعجددی بجا
فرهنگهای گوناگون و با زبانهای جداگانه زندگی میکنند .اینان
 روی هم -بیش از دوثلث جمعیت کشور را تشکیل مجی دهجنجد.نادیدهگرفتن ،یا کمبها دادن به ارزشها و آفجریجدههجای عجظجیجم
فرهنگی و میراث جهانی این مجموعه که جزو دیدگاهای رسجمجی
حزب شما بوده ،یکی از آشکارترین جفاکاریها درحق فرهجنجگ
این کشور بوده است.
همان طوریکه میدانیم ،در کشور ما اقوام دیگری هجم زنجدگجی
میکنند که به زبانهای شناخته شدهای چون شاخههای گونجاگجون
زبانهای ترکی ،نورستانی ،بلوچی ،پشهای ،پراچی و چجنجدتجای
دیگر سخن میگویند؛ هیچکدام اینان افغان نیستند .درحجالجیجکجه
«اینها همه »میتوانند به سادگی خودها را «افغانستانی »بنامنجد،
چه نیازی به «همرنگسازی اجباری»؟
 .4تالش برای برپایی «دولت قوممحور» ،به درگیری و خشونت
میانجامد؛ زیرا این نوع نگرش ،بیعدالتی یاتبجعجیجض رادرتجوزیجع
منابع

اقتصادی ،عدم رعایت اصل شایستگی را در تمثیل اقتدار سیجاسجی
(در توزیع کرسیها و فرصتها) و نگرش مسما به «پیشداوری »
را (که در علم انسانشناسی بجه مجعجنجای کجمارزش انجگجاشجتجن،
پستدانستن دیگرگروهها است) ،در روابط اججتجمجاعجی حجاکجم
میسازد.
دریک نسخه ازمرامنامه حزب افغان ملت ،تأکید شجده کجه
رئیسجمهور کشور باید «افغان »باشد .این تصریح ،مصداق همان
«پیشداوری »است که تذکر دادم .از کنفرانس بن بدینسجو ،بجه
خصوص در تعاملی که برای تشکیل دولت وحدت مجلجی انجججام
یافت ،ازهمین قاعده استفاده شده ودرحال حاضررئیس ججمجهجور
غنی و همنشینانش در ارگ ،بیش ازهروقت دیگر به اقتدار مبتجنجی
بر «قوم محوری »چسپیدهاند و میبینیم که موج عظیم مخجالجفجت
علیه آنان به پا خاسته ،چندان که کشور را در پرتگاه نابودی قجرار
داده است.
بعیدنیست که به سرنوشت سوریه سردچارگردیم :در آنججا
دولت فرقهگرای فاقدپایۀ ملی را برخی از قدرتهای ججهجانجی و
منطقهای حمایت میکنند ،در حالیکه قدرتهای دیگر ،مخالفین آن
دولت را .حات همه میدانیم که وضع در کشور سوریجه چجگجونجه
است .در افغانستان نیز ،دولت قوممحور بیپایهی ملی را بجعجضجی
ازقدرتهای جهانی حمایت میکنند ،بعید نیست که موج به پاخاسته
مخالف آنرا قدرتهای دیگرحمایت کنند؛ درآنصورت وضعیجتجی
شبیه به اوضاع سوریه پیش خواهد آمد .وضعیتی که از شجنجیجدن
اخبار و دیدن تصاویرش مو بر انداممان راست میشجود .بجا ایجن
حال ،هم دولت سوریه و هم دولت افغانستان خجودهجا را «دولجت
ملی »میدانند.
آری ،یکی از موانع اصلی تأسیس دولت ملی ،همین نجگجرش
نادرست بر مفهوم اصطالح «ملی »است .وقتی در رأس سجازمجان
امنیت ملی فردی غیر پشتون قرار داشت ،یکی از کجژنجگجران بجر
مفهوم «ملی» ،بر رئیس جمهور کرزی فریاد میزد که «ریجاسجت
امنیت را ،ملی بسازید! »
برای اجتناب ازاین پیآمد ناخوشآیند ،به سادگی میتوانیجم
از داعیه«دولت قوممحور – »که بهمان انجدازه «یجکجسجانسجازی
اجباری »بیهوده وغیرعملی اسجت  -بجه نجفجع قجاعجده»دولجت
مردمساتر »بگذریم .قاعدهایکه حقانیت خود را – بجه خصجوص
درکشورهای کثیرالملیتی -به اثبات رسجانجده و ایجنججا مجججال
پرداختن به جزییات آن نیست.
 .9داعیۀ پشتونستانخواهی یاانکار رسمیجت خجط دیجورنجد
بعنوان مرز افغانستان باپاکستان راکه بالفاصله بعدازتجزیه شبهقجاره
هند وتأسیس کشورپاکستان ،خانواده شاهی افغانستان عنوان کردو
کسانی چون محمدهاشم میوندوال ،صدیق فرهنگ ودیگران آنجرا
نشانه وطنخواهی خواندند ،حزب افغان ملت دستورالعمل خجویجش
قرار داد .این ادعاکه مرزتاریخی افغانستان ،رود سند اسجت ،نجزد
بسیاری حیثیت «ناموس ملی »پیدا کرد و منکر آن ،خایجن مجلجی
خوانده می شد؛ برای حقانیت این ادعا ،بسی قلمفرسجایجی شجد و
برای اقناع اهالی آنسوی مرز به این که آنان جزو افغانسجتجانانجد،
چه پولها که به مصرف نرسید !!!
این داعیه را چهار انگیزه سیراب میکرد :نخسجت -ججنجگ
سرد و دو قطبی شدن جهان :شوروی وقت و هند ،پاکستان را کجه
متحد غرب و عضو پیمان های نظامی باآنان بود ،باید مجزاحجمجت
میکردند و ازآن جمله تهدید به تجزیه؛ دوم -خانواده سلطنتی که
خود را در برابرکردۀ جدشان (سجلجطجانمجحجمجد خجان طجالیجی)
شرمسارمییافتند ،با سردادن شعار پسگیری سرزمینهای ازدسجت
رفته ،اعاده حیثیت میکردند؛ سه -احزاب ،جریانهاواشخجاصجیجکجه
داعیه برتریجویی قومی داشتند و میپنداشتنجد کجه بجا الجحجاق
«اراضی از دسترفتۀ آن سوی خط نامنهاد دیورند »به افغانستجان،
از نظرکمی نیز این برتری تسجیل خواهد شد؛ چهار -تعدادی هجم
(از هر تباری) ،این داعیه را معادل وطنخواهی میپنداشتند ،امثال
غبار و فرهنگ از این دسته بودند.
طوریکه گفتم ،برای اثبات حقانیت این ادعا ،حرف بسیجاری
گفته و دهل بسیاری کوبیده شد (و هنوز هم گفجتجه و کجوبجیجده
میشود)؛ اما با گذشت هفتاد سال ،آن «اراضی از دست رفجتجه »
هم چنان جزو قلمرو حاکمیت پاکستان است و هیچ نشانهای دال بر
تمایل اهالی افغانتبار آن دیار به پیوستن به افغانستان وجود ندارد.
هرچندبرخی ازحامیان انگیزههای برشمرده در بجات ،هجنجوز هجم
زندهاند ،ولی هم شرایط جهانی و هم منطقهای دگرگون گشجتجه و
هم پاکستان از حالت دفاعی قبلی (در برابر این ادعای افعانسجتجان)
بیرون آمده و عمالً نه تنها براراضی دوسوی خط دیورند ،بجلجکجه
برهمۀ افغانستان اشراف دارد .چندانکه گفتۀ نصیراهلل بابرکه «دهل
دا پشتونستان ز مونژ را ،از اینسوبهترمیتوان زد» ،مصداق بیشجتجر
یافته است.
هرچند رهبرحزب افغان ملت در اواسط دهه نود میالدی ،در
یکی از مقالههای خویش ،از طرح این داعیه پاپس کشیده وگفجتجه
بود که «جامعهی جهانی تغییر مرزها را نجمجیپجذیجرد» ،ولجی از
آنجاییکه در دوره حاکمیت رئیس جمهور کجرزی ایجن داعجیجه
دوباره گُل کرد ،وی جرأت پیوستن به مخالفین آنرا نیافت.
حاصل داعیۀ هفتاد سال پشتونستان خواهی ،دو چیز بود:
یک -دشمنی با پاکستان و پیآمدهای ناگوار آن (که البجتجه
در جای دیگر باید بررسی شود)؛ دو -تعطیل پروسۀ تأسیس «ملت

انجنیرعنایت اهلل حبیب

صفحۀ ششم

استاد تخنیکم ساختمانی هامبورگ

آتش سوزی ساختمان های بلندمنزل

هر روز در جهان آتش سوزی ها در بلندمنزل ها صورت میگیرد و
مانند یک چوبک کبریت میسوزند.چند ی قجبجل در یجکجی از
شهرهای آلمان در یک بلندمنزل آتشسوزی صورت گرفت و بعجد
از رسیدن اطفائیه وهماهنگی تحت کنترول درآمد؛ امادونفرکشتجه
شججدنججد.بججاوجججود آنججکججه دود بججه سججایججرطججبججقججه هججا
نفوذنمودوکاردشواربوداماکار نجات و خجامجوش سجازی آتجش
باتلفات جانی و مالی کم ،خوب انجام گرفت.
همچنین در رسانه ها دیدیم کجه در لجنجدن نجیجز آتجش سجوزی
وحشتناکی در ساختمان بلندمنزل صورت گرفت و فجاججعجه اش
بسیار بزرگتر بود به نحوی که ساکنان ساختمان بلندمنزل لندن و از
جان گذشته کودکان خود را به پایین انداختند به امید این که انهجا
را جمع آوری کنند .در این حریق ،تعداد زیادی جان خجودرا از
دست دادند .در تهران نیز یک مرکز بزرگ تجججاری بجنجام بجرج
پالسکو ،در آتش سوخت و فرو ریخت که نتیجتاً دهها نفر از جمله
در حدود  41آتش نشان در آتش سوختند.
این حریقها منجربه پجرسجشجهجایجی مجیجگجرددکجه تجاچجه انجدازه
بلندمنزلهابرای حریق امن هستند؟ آیا دود سمی گسجتجرش آتجش
رامیتوان جلوگیری نمود؟ آیاایمنی آتش وراه حلهای آضجطجراری
مطابق نیاززمان است؟
بصورت عمومی آسمان خراشها در جهان در صورت بجروز آتجش
سوزی واقعآ امن می باشند .
درآلمان نردبان یازینه های اطفائیه 49مترطول دارند؛ به این دلیجل
بایدبلند منزلها دو راه مجزای امنیتی در عمارت داشته باشند .اقجال
یک مسیر فرار برای ساکنان که بدون کمک اطفائجیجه اسجتجفجاده
بتوانند باید وجود داشته باشد (.آلمانها چون دو ججنجگ بجزرگ
جهانی را پشت سر گذاشته اند از ایجن لجحجار در تجمجام امجور
بالخصوص در مسایل ساختمانی ،تیحه و قوانین مدرن ساختمجانجی
زیادی دارند .لذا آسمانخراش های آلمان در هر طبقه با شیردانهای
آب مجهز اند که اطفائیه بتوانند لوله های آب را وصل کنند .
سقف و دیوار ساختمان باید از موادی باشند که مقاوم در مجقجابجل
حرارت باشند .مصالح ساختمانی درآلمان روی یک استاندارداست
که این استانداردها رابنام DINمینامند (تیحه صنعتی آلمان) کجه
حات تقریباً استاندارد بین المللی وجهانی است.نمای عمارت ازمواد
مصنوعی پولیستیروال مجازنیست .استفاده از اینگونه مجوادعجایجق
دربلندمنزلها در آلمان ممنوع است.آسمانخراشهای مجدرن آلجمجان
وجهان با دربهای خود بسته وبالفت های امن مجهزند.عجمجارتجهجای
بلندتر از  11متر ارتفاع ،نیاز به دو راه مستقل ایمنی بایجد داشجتجه
باشند .همچنین ساختمان با سیستم های ججدیجد اعجالم حجریجق و
دستگاههای بارانی مجهز باشند البته ساختمانها قدیمی فجاقجد ایجن
دستگاهها هستند .
در ساختمانی که در لندن سوخت ،تمام این دستگاههجای ایجمجنجی
وجود نداشت .از همه بدتر نمای ساختمان آتش گرفت و مجانجنجد
چوب گوگرد یا کبریت سوخت.ساختمان بلندمنزل سوختجه بجرج
شهر لندن در سال  6322آباد گردید و در تابستان سجال گجذشجتجه
نوکاری شد .پنجره های جدید و دیوارهای بیرونی ساختمان عایق
نصب شد .حتمآ شرکت ساختمانی در مقررات ساختار و تیجحجه
ساختمانی سهل انگاری نموده است.
ساکنان ساختمان سوخته ،چندین باراز نارسایی ها درسجاخجتجار و
حفاظت ایمنی عمارت ،به صاحب ساختمان و دفتر شهری ساختمان
شکایت نموده اند ،مشکالت راارائه داشتندو(دنباله درصفحۀ)2
*********************
افغانستان »یا ایجاد «فرهنگ شهروندی ».تعطیل این داعیه انسانی
(و درعین زمان ملی) ،به دلیل ترجیح نهادن «افغانان اصل »آنسوی
خط دیورند ،بر «افغانان نااصل »اینسوی خط (به عجبجارۀ دیجگجر:
ترجیح «خارجیان همزبان »بر«هموطنان ناهمزبان )»بود.
برخیها ادعا میکنند که مبانی ناسازگاری دوکشور پاکستان و
افغانستان ،فراتر ازاختالف آنان برسر خط دیورند است؛ اماحجامجد
کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته بود :پاکستان در ازای
صلح دو چیز از ما میخواهد ،به رسمیت شناختن خط دیجورنجد و
تجدید نظر در مناسباتمان با هند.
با توجه به نتایج پشتونستانخواهی که دربات بیان شد ،آیا منطقی
و عقالنی نیست که پس از این ،این ادعا را از حجوزه سجیجاسجت
داخلی و خارجی دولت افغانستان بیرون سازیم؟
طوریکه دیده میشود حزب افغان ملت ،درمحورایتالفی زیجرنجام
جبهه ملی نوین افغانستان قرارگرفته وبه دلیل نجارضجایجتجیاش از
وضع موجود ،تالشهای وسیعی رابراه انداخته ،دراینصورت برای
نیفتادن دردورباطل واجتناب ازتکجرار رویجکجردهجای گجذشجتجه،
آیاوقت آن فرا نرسیده که حزب افغان ملت در رویجکجرد هجای
بعدی خود -چه درمحدوده فعالیتهای حجزبجی و چجه درعجرصجۀ
وسیعترایجاد جبهه ،ازطرح سه موردفوق چشم بپوشجد؟( /مجنجبجع:
سایت خراسانزمین)

هفته نامۀ امید
تلویزیون ژوندون ( ...دنباله ازصفحۀ دوم)
خواجه میرعلم خان ،میرصاحب خان چاریکاری ،سید غالم حیدر
خان پاچاصاحب کنری،جانبازخان پسرغالم نبی خان چرخی
یادآور میشودکه درسلولهای زندان مخوف ارگ ظاهرشاهی به
حق رسیدند ،وهم ازکاکای ریش سپیدخویش میرزامحمدیوسف
خان حکایه می کندکه سال نزدهمش درزندان بود ،وازمرحوم
عبدالهادی داوی یاد آوری مینمایدکه سال چهاردهمش درزندان
بود ،وآن خستۀ سنجدی را که درزمین زندان کاشته بود ،درخت
بزرگی شده وحاصل میداد ،ولی معلوم نبودکه خود داوی که
ازآزادیخواهان وحق گویان مبارزکشور بود چندسال
دیگردرزندان می ماند !
خودشادروان استادخلیلی رابه اندازۀ درزندان شکننجه دادند
واذیت کردند وبه اندازۀ شرایط رابرای اوضیق وتلخ ساخته
بودندکه این استاد بزرگوار اززندگی خوددست شسته ونامۀ
عنوانی هاشم خان جالدکاکا و صدراعظم اعلیحضرت المتوکل
علی اهلل محمدظاهرشاه ! به این مضمون ارسال میداردکه
مظهرازخودگذشتگی ازحیات وتیر شدن اززندگی است .او درنامۀ
خودچنین می نویسد» :صدراعظم ! بحدی ظلم کن که روزی که
به اوتدت این مصیبت بیاید ،تحمل کرده بتوانی ! قبل ازآنکه مارا
محکمه ومحاکمه کنی ،چه حق داری به زندان بیافگنی ،چراازتمام
نعمتهای خدا محرومم کرده ای ،من به نوشتن تفسیرقرآن شریف
مشغول بودم ،تأمل کن که روزسخت تردرپیش است!«
این پیام مختصر ولی عمیق خودبیانگرآنست که دردوران سلطنت
ظاهرشاه چه ظلم وناروایی جریان داشت وچطورخانوادۀ اوملت را
درچنگال خونین خودگرفته وفشار میدادوچه بیدادی رواج داشت
که صدای کس به کس وصدای مظلوم به منجیی نمیرسید،
وخانوادۀ شاه هرچه دلشان میخواست همان میکردند.این نامۀ
مختصر اماتکاندهندۀ شادروان خلیلی درآنزمان ومکان خود به پای
خودرفتن به پایۀ داربود ،ولی نشان میدهدکه به چدی ظلم
وبیدادبود ومردم بحدی ازظلم وبیداد خاندان محمدظاهرشاه به
ستوه آمده بودندکه مرگ وبه پای دار رفتن را اززندگی کردن
تحت زعمامت ظاهرشاه ودرتحت فضایی که سلطنت وخانوادۀ
اوبوجودآورده بود ،ترجیح میدادند !
بازهم جای تأسف است که هنوزهم عدۀ ازمردم ماکه سینۀ شان
ماتمال ازداغ ودرد دوران ظاهرشاه است ،اوراشخصی میدانندکه
در آن بیدادهاومظالم ،دوران کشتارهاوآدمکشی ها ،درآن بندی
کردنها و زوتنه کردنهاواعدامها ،باآن بیعدالتی هاکاری نداشت!!!
امافراموش نبایدکردکه اوشاه بودوصالحیتداردرهمه امورکشور.
از امتیازات شاهی برخورداربودخطبه بنامش خوانده
میشدمارازغیب نمی دانیم وازدانستن ارادۀ خداوندمتعال (ج)
عاجزیم که باظاهر خان چه معاملۀ میکندچون اوغفور ورحیم
است ،ولی به اساس هدایات قربانی وتعالیم محمدی (ص) وشرع
شریف اسالم ،چون محمدظاهرشاه ،پادشاه ودرمسندزعامت یک
ملت مسلمان نشسته بود ،خداوندبااو بر اساس قانون قرآن
حسابگیراست .هرخونیکه به ناحق درزمان سلطنتش ریخت،
درگردن اوست ،هرظلمیکه برمظلومی شدمسئول او ست ،هرحقی
ازهرانسانیکه تلف شد ،جوابگوی اوست ،و هرکسی که گرسنگی
کشیده ،ازاو بازخواست می شود.
ادارۀ یک کشوروملت رابدوش داشتن به اندازۀ مسئولیت سخت
و سنگینست که حتی حضرت عمر(رض)که عادلترین زعیم
مسلمانان بود وعدلش ضرب المثل جهان اسالم است ،او ازسنگینی
وجوابدهی آن درهراس بودوشب خوابش نمیبردکه مبادا درقلمرو
اوبه کسی بیدادی شودوفردی گرسنه بخواند .حتی در شریعت
محمدی است که اگرادای روزه ودیگرفرایض درکار زعیم
سکتگی بیاوردودر تأمین عدالت ومراقبت ازاموال ملت خللی
واردگردد ،زعیم مکلف است تاآن روزه وفرایض رابه تعویق
افگند ،چون تأمین عدالت و امنیت وآسایش ملت فرض است
درگردن زعیم وپادشاه که بات ترازفرایض دیگرمیشود.
حکایۀ ازپادشاه ودرویش پارسایی رادرکتابی خوانده بودم که
شبی رهزنی به قصددزدی به کلبۀ درویش داخل میشود ،درویش
راخواب مییابدوهست وبودش راجمع کرده باخودمی برد.
صبحگاه که درویش ازخواب بیدارشد ،دریافت که مال ومتاعش
رادزدبرده ،بدون معطلی به بارگاه پادشاه میرودوعارض میشودکه
رهزن را پادشاه پیداکند و مال و متاعش رابه اومستردسازد ،پادشاه
اورا نزد خود میخواندتا ازقضیه آگاه گردد .درویش ماجرا
رامیگوید .پادشاه به درویش گفت توبایدمال خود رانگه میداشتی
وشب بیدار وهوشیار می بودی تاکسی مال ومتاع ترا نمی دزدید.
درویش گفت پادشاها شمادرست میگویید ،من باید شب بیدارمی
بودم وازمالوهستی خود حرست میکردم ،امافکرکردم که شما
بیدارهستیدوحارث مال وجان من هستیدومن خوابیدم! پادشاه
ازاین سخن درویش سخت خجل شد و فرمان دادتاغرامات مال و
متاع درویش داده شود ،ورهزن به هر قیمتی که میشود
گرفتارگردد.
سخن پراکنان تلویزیون ژوندون ،باعلم باهمه نابکاریهای زعمای
سدوزایی ومحمدزایی ،به پیروی ازدشمن بشریت یعنی محمدگل
مومند ،هنوزبه لجن پراکنی وجفنگگویی وهالکت مردم افغانستان
ادامه داده راهیند .چنین موجوداتی عاقبت بخیرنیستند! (دنباله
دارد)./
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بنده قبال این موضوع را میدانستم اما مدرکی دردست نبود کجه دربجاره اش
بنویسم .باتخره به نوشتۀ گرامی قدری که درین راه جانفشانی هجایجی قجابجل
تحسینی کرده ،یعنی آقای دا ودملکیار درصفحۀ انترنتی افغان جرمن مجورخ
6۳جوتی 4162برخوردم.
هنگامیکه پدردا ود ،محمدعزیزپسرکالن محمدیوسف درفرانسه بود ،دا ود
خان پسرکالن پدرچندصنف مکتب رادرپاریس خواند .شادروان محمدصدیق
فرهنگ درکتاب خاطرات خودآورده» :محمد عزیزخان پدرسرداردا ود کم
سواد بود هنگامیکه درپاریس سفیر کبیربودمرحوم غالم محمدغجبجاربجحجیجث
سرکاتب اجرای وظیفه میکرد ،عزیزخان ارادت کامل به نویسندگی اوداشت،
غباراین را میدانست و ویرا به مسخرگی میکشاند ،مثال ً سپهساتر راسجپجرسجاتر
میگفت ،یا اگرکسی می مرد ،غباردرحضورسردارمیگفت خداوند بهشجت را
مغفرتش کند! سردار طوطی واراین جمالت را تکرارمیکرد .چند بار نادرخجان
ویرا اصالح کرد؛ اماآن جمالت درذهنش نقش بسته بود .بعدنادرخان پیداکرد
که این کاراستاد است وسخت باوی دشمنی گرفت« .دا ود خان این کودنجی
را ازپدر به میراث برد.
پسر کو ندارد نشانی از پدر تو بیگانه خوانش مخوانش پسر
دا ود خان دربازگشت ازپاریس ،درمکتب نظامی مهتاب قلعه کورس پیاده نظام
را آموخت ،بعد فراغت درسن بیست وسه سالگی به رتبۀ اعجزازی ججنجرالجی
ازطرف کاکای سکۀ ظالمش هاشم خان ظاهرا صدراعظم اماهرکارۀ مملجکجت
مفتخر وقوماندان قوای مرکز ونائب الحکومۀ سمت مشرقی مقررشد .
در6319هنگامیکه در تشییع جنازۀ ستالین دررأس هیئت به مسکورفت دلباختۀ
روسهاشد .درسال  6342وقتی هندن بورگ به افتخارغازی شاه امان اهلل دعوت
شب نشینی ترتیب کرد ،وی خطاب به مهماندار خود گفت شما اهمیت دوستی
مارا ازآنجا بدانیدکه من جگرگوشۀ خودرا برای تعلیم به مملکت شماروان کرده
ام ! دا ود چنان شیفتۀ روس ها شد که به پیروی وی عمر ومیرویس رابه مسکو
فرستاد ،ازپسرسومش خبرندارم .بعد قرارداد 6311که دا ود با دسجت بجازبجه
خرید اسلحۀ کهنه وفرسوده توسط مجلس خود خوانده اش آغازید ،دگجردر
مقابل روسها «نی »در زبانش نیامد ،هرغلطی را صحه گذاشت هرجنایجتجی را
خرشو گفت ومیترصدورگاز در شوروی نصب شد و قیمت گاز رابه نازلتریجن
نرخ محاسبه شد .مکاتب لیلیه رحمن بابا! وخوشجحجال خجتجک!کجه دراصجل
فابریکات تولید کمونیست وطن فروش یا قاتلین مردم ما درکجابجل بجازشجد،
درحالیکه خرچ هر متعلم سرحدی ده برابرمتعلم کابلی بود وخاصتا تجربجیجه و
پشتیبانی و کمک مالی بی دریغ باند خلق و پرچم را به دوش کشید ودرقتل و
بندی گری وطن دوستان و خداپرستان دست های خودراتا آرنج درخجونشجان
مالید ،خاندان اهل دیره دون می گفتند لیونی دا ود باتخره وطن ومردم وحتی
شیرخواره های خود را چنان آتش زد که شاید ده ها سال دگرشعله وربجاشجد.
درد زیاد است اینک شمارابه خواندن اسناد فرزانه مرد دا ود ملکیاردعوت می
کنم :
(و با تأسف و تألم شنیدیم که باآلخره دا ود خان باناامیدی محض ،بعد از نیمجه
شب هفت ثور ،نه تنها برای خود بلکه برای اعضای خانوادۀ معصوم و بیگجنجاه،
بشمول نواسۀ دو سالۀ خویش تصمیم میگیرد تا زنده بدست کودتاچیان نیفتند.
ودر حالیکه سه یا چهارتن از اعضای خانواده ،در طول آن شب هولناک توسط
مرمیهای کودتا چیان ازبیرون به قتل رسیده بودند ،درصبحدم هشتم ثوروقتجی
کودتا چیان به دم دروازه اتاق میرسند ،اعضای خانواده یکی پی دیگر ،بعجضجا
باتفنگچه های دست داشتۀ شان کشته میشوندو بعضیهای دیگر بشمول اطجفجال
خورد سال )دوساله( ،توسط میرویس پسر دا ود خان به ضرب گلولجه هجای
کالشنکوف ،ازپادرآورده میشوند .بعضی از شاهدان عینی که درین حجوادث
دلخراش داخل ارگ ،زخمی شدند و یا جان به سالمت برده اند ،به دوستان و
اقارب نزدیک خود گفته اند که شخ دا ود خان نیز به ضرب مرمی تفنگچه
توسط خودش کشته شد .البته شواهدبیشتر ومشرح تر درین مورد در دسترس
موجود است که در آینده برای تکمیل دقیقترصفحات تجاریجخ کشجور ،بجا
ذکرمنابع پیشکش خواهد شد/) .
******************
آتش سوزی( ...دنباله ازصفحۀ ششم)
گفتند که بلندمنزل شان فاقد ( دستگاه زنگ آتشسوزی و فاقدآب پجاشجهجای
ضدحریق و فاقدراههای نجات امن میباشند) که متاسفانه گوش شنوا در دفاتجر
نبود که چنین وحشت و فاجعه صورت گرفت.
این بیکفایتی درامورساختمانی باعث فاجعه شد .این گونه سهجل انجگجاری در
استنداردهای ایمنی ساختمانی بدبختانه در بسیاری ازکشورها منجمله درافغانستان
وجود دارد .بسیاری از بلندمنزل های افغانستان روی استانداردهای شناخته شده
نیست .درصورت حریق ویادیگرحوادث خطر جانی برای اهالی وباشنجدگجان
دارد مانندحریق بزرگیکه چندی قبل درفروشگاه کوته سنگی صورت گرفت.
حریق
بلند منزل ها نه تنها خطر جانی دارد بلکه ضرر نیز به اقتصاد ملی کشور دارد.
در آتش سوزی بلندمنزلها ساکنان عمارت هم سهل انگاری میکنند به قسمی که
درب های ایمنی را باز میکنند تا هوای سرد به ساختمان جریان کند ،و یا دروازه
های تعمیر را باقفسه های کفش ویجا دیجگجر وسجایجل مسجدودیجا
موترهای خودرا درمسیراتش نشانی پارک نموده راههجای نجججات
اولیه رامسدود میکنند.
این مسایل است که باید ساکنان منازل مراعات کنند و نه تنهجا در
موقعی که آتش سوزی صورت گرفت همچنین ساتن باید اشخاص
فنی از موقف و ایمن بودن ساختمان خود را آگاه سازند تا ججلجو
خطر را بتوان گرفت( .دنباله درپایان ستون سوم)
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داستانهای همسو باتصوف (دنباله ازصفحۀ چهارم)
ازقرن سوم وچهارم به بعدتصوف به تدریج باافکار
واصطالحات تازۀ جای خودرادرجامعۀ اسالمی بازکرد ،ومشایخ
بزرگی درین دوقرن ظاهرشدند .طی قرون واعصارمشایخ ونام
آوران مکتب تصوف درین مورداظهارنظرهای کرده اندکه تاحد
زیادی به محیط اجتماعی آنها بستگی داشته ،و هریک ازایشان به
نسبت شناخت ودرکی که از تصوف داشته ،سخن گفته است.
اینک گزیدۀ ازین اظهارنظرهارا نقل می کنیم :
هجویری نوشته است :تصوف به معنی صوف پوشیدن است
که اثرزهد و شرک است ،ودراصطالح پاک کردن دل است
ازمحبت دنیاو آراسته کردن ظاهراست ازحیث عمل واعتقاد.
محمدبن احمدمقری گفت :تصوف استقامت احوال است
باحق .نوری گفت :تصوف عبارت ازحریت وفتوت وترک
تکلف ،وسخااست ،ونیز ابرازعقیده کردکه تصوف ترک حظ
نفس است .جنیدمعتقدبودکه تصوف حفظ اوقات است،
وابوسعیدابوالخیرفرمود :درویشی نامی است واقع چون تمام شد
وبه غایت برسید ،جز ازخدای چیزی نماند.
ابن جأل هم گفته :تصوف حقیقتی است که اورااسم وعالمتی
نیست .حصری اشاره کرد :تصوف صفای سراست ازکدورت
مخالف .باباطاهر عریان عقیدۀ جالبی دارد وگفته :تصوف زندگی
بدون مرگ است ومرگ بدون زندگی است ،که زنده شدن به
حیات انسانی ومردن از حیات نفسانی  .ازقول محمدبن علی قصاب
نوشته اند :تصوف عبارت از اخالق کریمه است .رویم گفت:
تصوف دخول درخُلق عالی است ونیز خروج ازخُلق ناپسنداست.
ابن عربی بنیانگذارمکتب وحدت وجود ،اعتقاددارد :تصوف
وقوف به آداب شریعت است ،ظاهراً وباطناً وآن عبارت ازاخالق
الهیه است .پیر هرات همه چیز رادرچندکلمه خالصه کرده وگفته:
تصوف دوچیزاست یکسو نگریستن ویکسان دیدن .این هم سخن
دیگری ازجنیداست که گفت :تصوف خلق است کسی که به خُلق
توبیفزایدبه تصوف تومی افزاید ،واین کالم ابوسهل صعلوکی
است که درتفسیرخُلق گفت :خلق اعتراض از اعتراض است.
دیگرمشایخ نیزگفته اند :اول تصوف علم است واواسط آن
عمل و آخرش موهبت حق .علم صوفی را به سرمرادبرد ،یعنی
بداندکه مراد چیست ،وعمل اورابه طلب مراد مددکند وموهبت
حق اوراغایت اصل رساند.
حکایت ،فروشدن به نیستی ! روزی شیخ المشایخ پیش آمد،
طاسی پر آب پیش شیخ نهاده بود .شیخ المشایخ دست درآب کرد
وماهی زنده بیرون آورد .شیخ ابوالحسن گفت :ازآب ماهی نمودن
کاری سهل است ،ازآب آتش باید نمودن .شیخ المشایخ گفت :بیا
تابدین تنور فرو شویم تازنده کی برآید؟ شیخ گفت :یا عبداهلل
بیاتا به نیستی خودفرو شویم تابه هستی او که برآید؟ شیخ المشایخ
دیگرسخن نگفت.
خدمت دوبرادر :نقل است که شیخ ابوالحسن خرقانی گفت:
دوبرادر بودند ومادری .هرشب یک برادربه خدمت مادرمشغول
می شدی ویک برادربه خدمت خداوندمشغول بود .آن شخ که
به خدمت خدامشغول بود وباخدمت خدایش خوش بود ،برادرش
راگفت :امشب نیزخدمت خداوند به من ایثارکن .چنان کردند .آن
شب هم به خدمت خداوند سر به سجده نهادودرخواب دید آوازی
آمدکه :برادرتو رابیامرزیدم وتو را بدو بخشیدم .اوگفت :آخرمن
به خدمت خدای مشغول بودم واوبه خدمت مادرمان ،مرا درکار
اومی کنید؟ گفت :زیراکه آنچه تومیکنی ما ازآن بی نیازیم،
ولیکن مادرت ازآن بی نیازنیست که برادرت خدمت اوکند.
(تذکره اتولیاء عطّار ،ص 119و -)124دنباله دارد/.
***********************
در صورت حریق بلند منزل و فرار از آتش سوزی باید درها را
پشت سر ببندید تا راه فرار بدون دود باشد .هیچگاه در وقت دود
غلیظ فرار نکنید ،قسمی که در فیلمهای سینمایی مشاهده میکنید
که مردم با دستمال مرطوب در چهره فرار میکنند .اینگونه
دستمالها نمیتواند از دود کشنده کربن مونو اکسید شما را حفاظت
کند.در صورتیکه راهرو هر طبقه پر از دود باشد بهتر است در
آپارتمان باشید و در مقابل پنجره به خود جلب توجه کنید .اگر
راه فرار پر از خطرات است بهتر است در آپارتمان باشید.
در لندن بدبختانه این مصیبت برای بسیاری یک تله مرگ بود/.

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

مژده به شاگردان لیسۀ عالی رابعۀ بلخی
کتاب »خاطرات یک تعداداستادان وشاگردان لیسۀ
رابعۀ بلخی «انتشاریافت ،وحاوی شرح حال و
خاطرات ایام تحصیل بخشی ازشاگردان ،وچند تن
استاد بوده ،منحیث کتالک عکس های فردی ،
جمعی و خانوادگی آنان می باشد .گردآورندۀ کتاب
ماری خلیلی ناصری ،و مهتمم آن محمدقوی کوشان
اند .عالقمندان برای دریافت آن با تلفون یا آدرس
ادارۀ هفته نامۀ امید تماس حاصل فرمایند.
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یادداشت مدیر (دنباله ازصفحۀ اول)
اززبان صابرشاه ،پیر و مرشداحمدشاه درانی روایت شده کجه
راجع به شاه مذکوربه حکمران تهورگجفجت» :اوپجادشجاه وتیجت
خراسان است وتو صوبه دارپادشاه هندوستان«.
دانشمندمعاصرایران داکترمحمودافشار درمقدمۀ »تاریخ وزبان
درافغانستان «مینویسد»:خیلی ازکتب ادبی دراشعار بزبان فجارسجی
در افغانستان ،یعنی خراسان سابق ،بوسیلۀ خراسانیان نوشته وگفتجه
شده است ) «.نقل قولها از»افغانستان درپنج قرن اخیر «میباشد).
حاتاگرباشندگان افغانستان امروزین حُکمجاًنجبجایجدخجویشجتجن
خویش را صاحب آن نام شکوهمند و فرهمند تاریخی بشجمجارنجد،
حرفیست که بایست برآن تأمل کرد ! مبادا همانطوریکه نام ایجران
را فارسها ازما،که ادعای مرکزآریانا بودن را داریم گرفتند و ،نجام
تاریخی خراسان ما را بریک وتیت خویش گذاشتند و تازه آنجرا
امروزبه سه بخش مجزا کرده اند ،و زعمای ما خودرا چُ وخج
گرفتند ،با چنین نصیحت ها اگر فرزندان آن سرزمین هم آنرا دو
دسته به فارس ها ببخشند و حُکماً دیگرحتی نام آنرا برقلم وزبجان
نرانند ،آیا تاریخ ایشان را خواهد بخشید؟ هرگز و هیچگاه !
برای تاییداینکه افغان وپشتون مرادف انجد ،اگجرازهجردلجیجل
علمی ،منطقی وتاریخی ونژادی بگذریم ،که زیادبرآن بحث شجده،
فقط یادآوری ازینکه مناطقی دربخشهایی ازکشور فقط به »افغان«
مسما شده» ،ده افغانان«کابل یکی ازآنهجا اسجت ،تجا اسجتجادچجه
بفرمایند !
درهمینجا دردآورتبعیضی بیادآمد که بویژه درهمان شجصجت
هفتادسال مورد نظرجناب استاد بسیارخزنده وتقریباً ناپیداگسترش
یافت وضربه های مدهشی ،درحدضربه های محمدگل مومندی ،بر
پیکروحدت ملی وبرابری اقوام افغانستان وارد سجاخجت .درطجول
همان سالها ما صاحب »پشتنی تجارتی بانجک«» ،پشجتجون ژغ«،
»کرنی مجله«و ...شدیم ،حتی پادشاه سابق مملکت ماکجه امجروز
لقب »بابا «بخودپسندیده اند ،ازمیان فرزندان خویش یکجی رابجه
لقب مبارک »پشتونیار «افتخار بخشید ! جاده هایمان ومحالت مان
»پشتون کوت «شد و »جمال مجیجنجه «و »خجوشجحجال وات«،
کارخوبی بود .اما و مگر ،امکان داشت نهادی ومرجعی وشخصجی
اجازه یابد تا بنامد» :بانک تجارتی تاجیک«» ،صدای هجزاره»«،
»مجلۀ کشاورزی «» ،بلوچجیجار «»،ازبجیجک کجوت«» ،کجارتجۀ
ترکمن «و»جادۀ نورستان«؟!
اینهاهمه کفرمطلق درقاموس برتریخواهان وقوم پرستان بود و
است وخواهد بود .وباز ،اما و مگر ،آن روزهارا »او بجرد و گجو
خورد«بهمین سادگی ! چه »جرمن آنجالیجن هجا «بجخجواهجنجدچجه
نخواهند چه گریبان بدرند چه دامن پجاره کجنجنجد ! ...مسجاوات
مساوات است و حق حق ،برابری داد خداوند است !
دراشاره به یادآوری استاداز شهیدمسعود(رح) ،خوبست مطلبی
رابعرض برسانم :گویند درگرماگرم زمین سجوزی ونسجل کشجی
طالبان درشمالی ،واینکه آن نامسلمانان زنان ودختران منطقه را از
خانواده هایشان جداساخته وبا تری های ملل متحد به ریگستانهجای
جالل آبادبردند ،عدۀ ازآنانرابه عربان فروختند وعدۀ رابه کنیجزی
گرفتند ،یکی از رزمندگان بابرافروختگی به آمرصاحب گجفجت:
بگیرید این سرزمین را دوقسمت کنیم ،افغانستان شمالی وجنجوبجی
بسازیم و ...آمرصاحب خشمگنانه او را از سخن گفتن مانع شده و
فرمود :تمام قربانی های ما وتالشهای مابرای افجغجانسجتجان واحجد
ومستقل وسرفراز است ،افغانستانی که همه باشندگان آن همجچجون
برادران وخواهران اند ،مابرای حفظ چنین افغانستان می ججنجگجیجم
ومبارزه می کنیم ،چیزی که تو می خواهجی ،دقجیجقجاً خجواسجت
دشمنان ملت ما وخواست پاکستان است ،باردیگرهمچو افکارپلیجد
را بخود راه نده !
امید باافتخار وسرفرازی خود را پیرو افکارپاک ووطنخواهانۀ
شهید مسعود بزرگ علیه الرحمه و ،اشاعه دهندۀ آن اندیشه هجای
پاکیزه می شمارد واز نخستین روزتاحال درهمین خط وطن دوستی
و وحدت ملی خواهی ،باتاکید موکدبرمساوات همه اقوام وهجمجه
مناطق وهمه باشندگان افغانستان جد وجهد کجرده ،بجررّد تجفجوق
طلبی ،برتریخواهی ،اکثریت و اقلیت واهی ودریک کلمه بجر رّد
فاشیسم قومی ابرام داشته وتاماشاءاهلل خواهد داشت  .اگر تجردیجد
فاشیسم قومی راکسانیکه با ایدۀ بجرتجری قجومجی بجرسجایجراقجوام
کشورخوش ندارند واین عمل انسانی واسالمی رابرنمی تابجنجد و،
برعدالتخواهان می تازند وبه آنان فحش میدهند ،بتازند و بدهند !
امید و همکارانش را باکی نیست .
این چه شوربختی و بدبختی است که علمای ماهم گاهی دچجار
اوهام شده ،کلمات وواژه های سچۀ زبان فارسی مارا ایرانجی مجی
خوانند؟ متون تاریخی ،علمی وادبی سرزمین ما ،پُر اسجت ازواژه
هایی که درین زبان موجود بوده است .دربجرخجی ازبجرهجه هجای
زمانی،
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مثل همه مردمان جهان ،ما هم دچار اُفت ها وفترت ها ونزول ادبی
شده ایم ،نویسندگان ما وبویژه »میرزا «های دولتی ما نثرشیجوای
فارسی را فدای نثرپرتکلف وپرتعقید عربی کجرده و واژه هجای
سچۀ مارا متروک ساخته اند .کاش قلم بدستان ما فرصت بجیجابجنجد
وتاقل تاریخ بیهقی ،تاریخ طبری ،تاریخ گردیزی ودواوین شعرای
این سرزمین را به خوانش بگیرند ،تا دریابند که هیچجیجک ازواژه
هایی که باتالش عده ای از دل آن متون برکشیده شجده ودوبجاره
مورد استعمال می یابند ،از خارج نیامده اند .واژه های تازه ساخت
هم ،اگر رسا و مفهوم باشند ،هیچ بیگانگی برای همزبانجان نجدارد،
پیچکش وپالس هیچ انجنیری هم نمی تواندبا استفاده ازقانون ثالثی
مجرد در راه عام شدنش سد و بندی فراز آورد !
بهرحال ،دربارۀ فرمایش تان ازایرانی بودن واژۀ »شوربجخجت «
عرض میشودکه :رودکی پدر وساتر شعرفارسی هزارواندی سجال
پیش گفت:
شاد زی باسیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد
زآمده شججادمان بباید بود وز گجذشته نکرد بایجججد یاد
من وآن جعدموی غالیه بوی من وآن مجججاهروی حور نژاد
نیکبخت آن که داد و بخورد شوربخت آن که اونخوردونداد
فردوسی فرمود:
چه باشی به نزدیکی شوربخت که بسترکند شب ز برگ درخت
سعدی گفت:
مقبالن را زوال نعمت و جاه
شوربختان به آرزو خواهجججند
میخواستم بدانم که جناب استاد پس ازمالحظۀ آنهجمجه نجوشجتجه
جات انجنیران داناتر از هر شاعر و هر ادیب و ادب شناس وشنیدن
آنهمه دلسوزی های دایه های مهربانتر ازمادر زبان فجارسجی دری،
این سئوال به خاطرشان خطورکرده که چرا تجمجام هجم وغجم و
روزوشب این قماش مردم باچنان دلسوزی که بعضاً اشک بجرچشجم
خواننده می آرد ،فقط به واژه های فارسی دری چسپجیجده وهجیجچ
وهرگز این دلسوزی را به زبان دیگر وطن ما ،یعنی پشتو روا نمجی
دارند؟ آیا اینان هیچ نمی دانندکه پشتوی پاکستان وبویژه پشتجوی
پشاوری و سرحدی چه روزگارتیره وتاری بر پشتوی افجغجانسجتجان
آورده وآورده راهی است؟ هرگز به برنامه های پشجتجوی رادیجو
هاگوش داده اند؟ می دانندکه واژه ها و جمالت پشتوی آلوده بجه
اردو وانگلیسی چرک وگندیدۀ پاکستان دمار از روزگار پشجتجوی
سچۀ افغانستان کشیده ،هرپشتو زبان افغانستان شاید هشتاد درصجد
این پشتوی پاکستانی را درنمی یابد؟ پشتوی افجغجانسجتجان بجاایجن
پشتوی پاکستان گویش مسخ شده یافته و ،در حال از بین رفتجن و
حل شدن در پشتوی پشاوری وسرحدی است !
درحالیکه انجنیری تیق ،بجای رسیدگی به ماشین آتت مجورد
ضرورت درپیشرفت کشور ،باازخودگذری بی مانند پیجچجکجش و
پالس بدست واژه واژۀ فارسی رابه بررسی گرفته وانجنیرانه مجادر
و پدر ومحل زایش هریک را شناسایی نموده وبا بازنمجودن پجیجچ
ومهرۀ هرواژه ،کارشناسانه محل کاربردش را مجعجیجن مجیجسجازد،
همچنان که خانم جرمن آنالینی هم چون دایۀ غمخوارشب تاصبجح
کنارگهوارۀ زبان فارسی نشسته ،واژه های مور وملخ مانند ایجرانجی
را ازآن وجود نازنین دور میراند ،زبان دوستی وفرهنگ دوسجتجی
وملی گرایی قابل افتخاری است ،امجاایجنجکجه چجرا مجادرانجدری
وپدراندری درحق زبان پشتوی افغانستان ازسجوی ایجن دلسجوزان
جرمن آنالینی روا داشته میشود ،جای تأمل دارد ! شاید برای شجان
پشتو این لیاقت را ندارد؟!
دراخیرباتجدیدعرض ارادت ومحبت خدمت جناب داکتر محمد
حیدر ،استاد دانشمندحقوق وعلوم سیاسجی ،بجاتجوضجیجح کجوتجاه
ذیل،فقط یک سئوال حضورشان مطرح میکنم درچجنجد فجقجره :
ادعای مورخین ماو علمای ماو وزرای ما واستجادان مجا هجمجیجشجه
اینست» :افغانستان تاریخ پنج هزارساله دارد« .البته اینان تخفجیجف
میدهند ،چراکه بعضی ها ادعای تاریخ هفت تا ده هزارساله مجا را
دارند .
6ج اگر نام »آریانا«مشبوه وافسانه است ،این سرزمین تا تابیجدن
خورشید اسالم برآن ،چه نامی داشته؟ میشود سرزمینی باسابقۀ پنج
تا ده هزارسال را بدون نام و نشان درگیتی سراغ کرد ؟
4ج اگر »خراسان «برای یکهزارو دوصدسال نام این سجرزمجیجن
نبوده ،بلکه »این خطه مجموعه ایست که درآن واقعات سجیجاسجی،
جنگی ،ادبی ،عرفانی ،علمی و مذهبی « ،دودمانها وامپراتوریهجای
مختلف برسرزمینی که حکمروایی داشته اند ومردمان شان نجیجز،
مهین شان را چه می نامیدند؟
9ج »افغانستان «رامیتوان »افغانستان باستانی «خواند؟ واقجعجاًبجه
رویت اسناد ،احمد شاه درانی هنگام قبول زعامت ،خجویشجتجن را
»پادشاه افغانستان«خواند؟

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
هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 7362
ارسال دارند .تلفون 230-196-1076
mkqawi471@gmail.com
12286 Ashmont Ct. #202 . Woodbridge
VA 22192—7075 U. S. A.

2ج وباتخره ،حضرت استاد ارشاد بفرمایجنجدکجه اگجرججوانجان
امروز درپی دانستن تاریخ سرزمین آبایی خویجش از روزگجاران
قدیم شوند ،درکتابخانه های جهان ،آنرا زیر کدام نجام وعجنجوان
بپالند ؟
باتقدیم معذرت از طوالت عرایض ،امید دارم که جناب اسجتجاد
داکتر محمدحیدر با همان سعۀ صدر و دانش و بینش گستردۀ کجه
دارند ،همیشه بدور ازهرنوع تعصب قومی وزبانی وسمتی گجفجتجه
و
ونوشته و راهنمجایجی کجرده انجد ،ایجن شجاگجرد مجخجلج
دوستدارخویش رانیزدرهرمورد بات که دچار اشتباه شجده بجاشجد،
تصحیح وتدریس فرمایند.
تکمله بریادداشت بات  :دوستان ارجمند ،بایجد پجیجش ازنصجب
نوشتۀ بات در رخنما ،مخاطبم درنوشته ودونفری که برآنهاصحبت
شده است ،معرفی می کردم ،امافراموشیدم! نوشته ام بجه پجاسجخ
جناب داکتر محمدحیدرخان (بارکزایی) سابق اسجتجاد ورئجیجس
دانشکدۀ حقوق وعلوم سیاسی کابل وبعدها رئیس دانشگاه کابجل،
بود که شخصیت بسیار دانشمند ووارسته هستند ،واز مجنجتجقجدیجن
طراز اول متعصبین پشتون میباشند .درهمان آوان متاسفانه نوشتجه
های بانو ماللی نظام همسرآقای امان نظام بجوتجیجک دارمجعجروف
کابل ،و دختر مرحوم موسی خان قندهاری بازرگان وکارخانه دار
میوه جات ،و نواسۀ شادروان میرمحمدصدیق فجرهجنجگ مجورخ
معتبر وبزرگ کشور می باشد ،ونفردوم انجنیرخلیل اهلل معجروفجی
هست .این خانم وآن آقا سالهای متمادی ازهمکاران وقجلجمجزنجان
هفته نامۀ امید بودند و روابط بسیارصمیمانه باهم داشتیم  .قدرتجی
خدا در اوج طالب پرستی افراطی ،این دوآدم عاشق روی ومجوی
وخوی ! مالعمر وهمۀ طالبهاشدند ،و سردشمنی خونی را با امجیجد
گرفتند .سایت جرمن آنالین که گردانندگانش همه متجعجصجبجیجن
قومی وزبانی هستند ،همه اقوام غیرپشتون را اهالی کشجورنجمجی
شمارند و همگی شانرا مهاجرین پاردریا وایجران و غجیجره مجی
پندارند.
خانم ماللی نظام موسی ،نوشته های خود وانجنیرمعروفی را که
درهمین سایت جرمن آنالین انتشارمی یافت وهجنجوزمجی یجابجد،
مرتبابه جناب استاد محمد حیدر خان فرستاده و باعث اغجتجشجاش
فکری آن بزرگوار گردید ،پس جناب استاد دانشمند طی مجقجالجۀ
مبسوط سراسر توبیخ این بندۀ خدا و هفته نجامجۀ امجیجد ،اعجالن
فرمودندکه دیگرحاضر به همکاری قلمی با امیجدی کجه ایجنجک
دیگرعلیه یک قوم خاص نشرات میکند ووابسته بجه فجالن قجوم
خاص شده است ،نمی باشند ،وبدین ترتیب قطع عالیق نجمجودنجد.
این خاکسارآن مقالۀ جناب استاد راهم در امید چجاد کجردم و
وعده سپردم که پاسخی دانشجویانه خدمجت دانشجمجنجد داکجتجر
محمدحیدرخان درشمارۀ بعدی معروض خجواهجم داشجت .دریجن
پاسخ من قصدا از خانم ماللی نظام موسی با عنوان (خانم ججرمجن
آنالینی) و ازانجنیرخلیل اهلل معروفی بانام ( انجنیر ثالثی مجججرد)
یادآورشده بودم  .این مطلب راجهت وضاحت دادن به مقجالجه ام
که دربات آمده است ،نگاشتم  ،والسجالم  .خجاک مجحجمجدقجوی
کوشان / .
***********************
شرح حال جاوید فقید (دنباله ازصفحۀ سوم)
اوتاپیش ازمهاجرت ازبه انجگجلجسجتجان عضجویجت سجازمجانجهجای
زیررادارابود:
 6ج عضوافتخاری انجمن نویسندگان  4ج عضوشجورای وزیجران
برای تحصیالت عالی  9ج عضوانجمن دوستی افغانستان وسجازمجان
ملل متحد 2ج عضو انجمن دوستی افغانستان فلسطین 1ج عضو لویه
جرگه افغانستان ( ) 63۳1
پروفیسرجاوید افزون برزبان مادری فارسی دری ،به زبجانجهجای
پشتو ،انگلیسی ،عربی ،فرانسوی وتاحدودی روسی آشنایی داشت
و ترجمه هایی از زبان انگلیسی به فارسی وازپشتوبه فارسی نجیجز
دارد.
ازپرفیسرجاویدتاکنون دههاکتاب به فارسی و انگلیسی و صدها
مقاله به زبان فارسی به چاد رسیده است .مجوصجوف یجکجی از
شناخته ترین چهره های علمی درکنفرانسهاوسمینارهای مربوط به
افغانستان اسالم ،فرهنگ وادب فارسی بجود بجرای نجمجونجه وی
ازسال 63۳3تاسال  6333بیش از  ۳1سجخجنجرانجی در خجارج از
افغانستان داشته ،وهمزمان بااین سلسله سخنرانیهابیش ازچهل مقاله
اش در نشرات فارسی زبان خارج از افغانستان به چجاد رسجیجده
است .دو رساله و یک کتاب را در عالم هجرت منتشرکرده است.
پرفیسرجاوید درسال  6314با خانم نفیسه کاکر  ،دختر جنجرال
محمد هاشم خان کاکرازدواج نمودکه از این ازدواج دارای چهجار
فرزند میباشند.درود برپاسداران فرهنگ و ادب فارسی و درود بر
استاد فقیدعبداتحمدجاوید !

