
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 خادم بزرگوار جامعۀ ما در ورجینیا به حق پیوست 

 مرحوم مغفور الحاج محمدانور انورزی معاون صاحب لیسۀ عالی غازی 
شادروان الحاج معاون صاحب محمدانور انورزی مردخیرخووا       

جامعۀ مهاجران افغانستانی در ایوالوو ورجویو ویواگ خودموتو و ار 
 11نامدارمعارف و استادمهربان لیسۀ عالی غازی کابلگ روزش وهو  

درم  ل شان وفات یافت د. اناهلل و انا الویو  راجوعوون.  7112نومهر
 شرح حال کوتا  آن ب رگوار درصفحات داخل درج اسو .

*************** 
حقوق راخالص کردگ دپلوم بدسو هرچی جستووووکورد کواری 

 نیافو وناچار ب  قری  آمد وحاال ازبیکاری تول  می ند ! 
استاد بدخش یکی ازبست انش رامالقات کرد ک  ازفاکولتۀ طب 
فارغ شد گ این داکترجوان بعداز سالهاتپ وتالش یک کارکی در 
یکی ازوالیات شمال پیداکرد  ووظیفۀ اوای سو ک  درکل ویوکوهوا 
رفت  ویادداشو نمایدک  آنهاب  چ  ضرورت دارندگ ک  ب  حسوا  

 می ام د !   Date enteryامریکا این نوع کاررا 
استادبدخش باچ دمقام استخدام ک  دۀ دولتوی دیودارکورد  و 
ایشان هم  گفت  اندبیکاری ب  سطحیسو ک  برای یک بسو معلمی 
بیش ازد  ه ارداوطلب عریض  میده دک  هم  تحصیلکرد  بوود  
ودپلوم یکی ازدانشو واهوهوارادردسوو دارنود. درچو ویون حوال 
واحوالگغ ی احمد زی فرمان دادک  صاحهم صهان ارتش وپولویو  
ک  بین پ وا  وپ ج تا شصو سال عمردارند بایدجهراًب  تقاعدسووق 
شوندک  چی ی دی ر جو توخولویوۀ نویوروهوای نو واموی کشوور 
ازصاحهم صهان متور  تعهیر نمی شود. این عمل غ ی احومودزی 
چ  آگاهان  یاناآگاهان گ سهب تضعیف نیروهوای دفواعوی کشوور 
وتقویۀ ن امی طالهان میشود. بیشترم سوبان قوای مسلح بو  انودازۀ 
ازبی تفاوتیهای حکومو ناراض اندک  می وی د ما فقط روزخودرا 

 می ذرانیم وچارۀ دی رهم نداریم !
ع ی احمدزی فرمان دی ری صادرکردک  ب  اساس آن استوادان 
دانش اههاباید ب  سن پ وا  وپ ج تقاعدداد  شوندگ ک  این فورموان 
سهب نارضایتی دردانش ا  هاشد ومی وی دک  دانش واهوهوارا ایون 
فرمان ازاستادان مور  تخلی  می مایدگ واسوتوادان کوم توووربو  

 راازحصول توار  آن استادان مور  محروم میسازد.
امریکاهموار  ب  دولو افغانستان هدایو میدهدک  ساختاردولو 
راکوچکتر بسازدگ درحالیک  فارغان دانش اهها بیکارانود ومویو ان 

دانش ا  وجود  131بیکاری فوق العاد  باالسو. درکشورهم اک ون 
داردک  بیشترخصوصی اندوکیفیو تدریسی نودارنودویوک نووع 
توارت اسو. مثالً خلیل اد دانش ا  داردگ سیواف دانشو وا  داردگ 
روالغ ی بی بی گل غ ی احمدزی دانش ا  داردک  در زمویو وهوای 
پهلوی انستیتوت علوم اجتماعیگ ک  وقتی زمی های دولوو بوودگ 
اعمار کرد گ اف ون بر آن درآنوا یک تفریح ا  هم ساخوتو  کو  
مردم وقتی آنوامیروندگباید پول بپردازندگ یع ی ایون خوانوم هوم 
ازمحصلین پول می یرد وهم از مردمی ک  ب  تفریح آنوامیورونود. 
)ادار : ب  این می وی دهم ازکاهدان وهم از توبر  نشخورکردن( ! 

 )دنهال  درصفحۀ هشتم(
 
 
 

 

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$ 

0101 

 خانه، موتر، صحت 
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 بر هر چه ز اسباب جـهان دل بنهی    حاصل غم و رنج ومحنت است و تبهی

 ترکش ده و فارغ بنشین، ور ندهی    هرگــــــز ز غم و وســــوسۀ  او نرهی

 

 یادداشو مدیر
 رئیس اجرائیه دولت افغانستان 

 به پرسشهای مدیرامید پاسخ قناعت بخش نداشت ! 
 7112نومهرسال  11سالم ب  هم  ! ساعو شش شام پ وش ه      

گ مولسی ازطرف سفارت افغانستان درامریکاگ برای دیوداربوخوش 
کوچکی از افغانستانی های باش دۀ واش  تن واطراف آنگ بارئویو  
اجرائیۀ دولو افغانستان دایرشد. افغانستانیهای دانشومو ودودلسووز 
وآگا  ازمسایل ومشکالت وطنگ دراین خطۀ کووچوک ازجوهوان 
ب رگگبسیار بیشترازصدنفراند. اماب ابرحاکم بودن فاشیسم قووموی 
برسفارتگ صد و اندکی دعوت شد  بودندگ این حقیریکی ازآنوهوا 
بودمگک  اززمان آغاز کاردوبارۀ سفارت ما درامریکاگ پیش وپو  
از زمان سیا  طالهان همیش  ب  محافل درآن جوای دعووت شود  
وشرکو کرد  امگ وآدم آرام وبی کالمی هم نهود  ام. بسیارواقو  
شد  ک  حضورم ج وال بران ی شد گ با وزرای دولو استاد ربانوی 
شهید وبعد کرزیگ ب  جدال مطهوعاتی پورداخوتو  وخوواسوتو  ام 
خوان دگان هفت  نامۀ امیدراپاسخ و باشم ک  این ذوات ای واآمود  
اندک  چ  کاری بک  د؟ وچ  گرهی از مشکالت مردم مان رابا این 
فرن ی ها حل بسازند ؟! دراین گوشۀ واش  تن دی سیگ ک  ج ئی 
ازخاک وطن اولی امگ افغانستان شمرد  میشودگ امیراسماعیل خوان 
رابحدی سئوال پیچ کردم ک  فرمود: آقای کوشانگ بویوش ازیون 
توضیح داد  نمیتوانم ب  پاسخ شما! درهمین محلگ داکترانورالوحو  
احدیگ وزیرمالیۀ کرزی را )ج غال ( کردم ه و واموی کو  ازش 
پرسیدم: اهل مطهوعات متیقن اندک  شموانو وارنود  وایود لووگ 
)دویم  سقاوی( هستیدگ و افکاری را ک  ب  جوانان معصوم پشتوون 
هووموووطوو ووم زرق موویووکوو وویگ ازمووغوو بوویوومووارت بوویوورون آموود  
وویران رهمهست ی ملی ملو ماسو ! و اوکو  پویوش ازشوروع 
مصاحه  ازمن خواست  بود تا پرسشهایی ازین دسو ازو نک م ومون 
ب  او وعدۀ این کار راندادمگ خیلی عصهانی شدگ ک  جریانش را در 
هفت  نامۀ امیدکماحق  هو نشر کردمگ یاازآقای کوریوم خولویولوی 
ازچ ون ی حکمرانی کرزی بواحضوور اودرحوکوومووگ دربوارۀ 
تواوزات مسلحانۀ رذیالنۀ)کوچی هابرسرزمین )ه ار  ها( سئووال 
کردمگ فرمود: آقای کوشانگ این مسایل ازساب  بود  وموا سوعوی 
میک یم را  حلی برایش بیابیم! ومن بدون توعوارف بو  پواسوخوش 
خ دیدم و گفتم آنچ  بایدمی فتم. این هم درهفت  نامۀ امید پژواک 
یافو. باری با ج ا  امیراسماعیل خان درهمین سفارتخان گ ازپروژ  
های برق وارداتی جویاشدم وخواستم توضیح دهدک  آیا امریوکوا 
شما را دررساندن برق ب  محروم ترین نقاط مان د ه ار  جوات و 
غور وبادغی  وغیر  دست یری میک د؟ پاسخ راحووالو  بو  فوردا 
فرمود ک  تاامروز سر و تۀ آن ناپیداسو. و چ ین قص  ها سر دراز 

 داردگ ک  هرکدام بایدگفت  آید. 
م طوراین معروض  ای سو ک  این خاکسارعهداهلل )نودیود (      

نیستم ک  ب  )ترات( بدوم تاحضرتش را دریابم وعکسی ب  یادگوار 
ب یرم ! اماو م رگ دعوت ب  این محفل راپذیرفتم تاب  ج ا  رئی  
اجرائی  درددل وفغان مردمم راگ دراین گوشۀ فورنوو و هو اران 

 فرس و دور ازمیهنگ برسانم. 
آن کلپ را ادارۀ  -آنچ  درکلپ )صح ۀ( باالمالح   فرمودید

مطهوعات ریاسو اجرایی  در رخ مای )عهداهلل عهداهلل( انتوشوارداد  
و در رخ مای ب د  نی  درج اسوگ بخشی ازجریان کل محفل اسوو 

 ک  آن ادار  الزم دانست  اسو. 
) مالحتی دربین سخ ان داکترعهداهلل واق  شودگ بودیون شورح: 
داکتر ما درپی شرح اوضاع ملوگ از )انتخابات( صوحوهوو کورد 
وبالفاصل  گلویش گرفو! فرمود: بهی ید وقتی از انتخابوات! گوپ 
می نم دهانم خشکی می ک د ! ب د  بالفاصل  با صدای بل ودگوفوتوم: 
وقتی شما از انتخاباتگ آنهم دراین گوشۀ دنیا یاد میک ید و چ ویون 
میشویدگ حاال آن کاکای ما درارگ کابل بایادآوری انتخابات! چ  

این  -ک  الهت  باعث انهساط خاطرهمۀ حضارشد!(  -حالی مییابد ؟! 
 -بخش هم از گ ارش سایو ریاسو اجرائی  برداشت  شود  اسوو 

وح  هم دارند.( کل پرسشم ازج ا  ایشان بودیون شورح بوود : 
 )دنهال  درصفحۀ هشتم(

 
 

 برداشتهای استاد بدخش از اوضاع کشور
ج ا  استاد سیدمسعود بدخشگ یکی ازاستادان برجستۀ ساب     

دردانشکدۀ تعلیم وتربیۀ دانش ا  کابل اسوگ ک  اخیراًسفری ب  
کشور نمود  اندگ ودرصحهو تلفونیگ برداشتهای شانرا ازاوضاع و 
احوال کشورومشکالت عدیدۀ ک  دام  یر مردم ماسوگ با ادارۀ 
جریدۀ امید درمیان گذاشت دگ فشردۀ آن خدمو شماخوان دگان 
ع ی  تقدیم می ردد. این چشمدیدهای استادگرانمایۀ ما ب  اندازۀ 
دردناک وغم ان ی اسوگ ک  می بایدب  حال آن مردم بیچارۀ ک  
درقیدمشتی ازمفتخوران وفسادپیش ان نکتایی پوش گیرماند  اندگ 
ودرچ  ال خونین اهریم ی ب ام طالب وداعش جان میده دگ گری  

 کرد .
استادبدخش گفوگ درصحهتهای خصوصی ک  باعدۀ ازم سوبین 
قوای مسلحگ پلی  وام یو ملی داشت دگ آنهاهم  متف  الرأی 
بودندک  اگرامریکاب ویدک  فقط برای یکروزمعاش ومصارف 
ارتش راقط  میک مگ همانروزهمۀ نیروهای ارتش وپلی  وام یو 

% بودجۀ 21سقوط می ماید. استاداف ود:صددرصدبودجۀ اردوو
% بودجۀ عادی 73عادی دولو رامیپردازد ودولو قادراسو فقط 

کشوررا ازطری  محصوالت گمرکی ودی رعواید چار  سازی 
ک دگ واگر امریکا پول ندهدگ مامورین بیکارشد  ودولو سرن ون 
می ردد!  امریکابرای افغانستان ساالن  چارملیارددالرب  ارتشگ س  
ملیاردب  پلی  ودوملیاردب  ام یو وقوای سرحدی میپردازد.پولیک  
ب ام بودج  ازطرف امریکاپرداخو میشودگ دونوع اندگ یکی بودجۀ 
اختیاری ک  دراختیاردولتم دان قرار می یرد وآنهاب  هرشکلیک  
خواست د ازآن استفاد  وسؤاستفاد  می ک  دگ نوع دی ربودجۀ 
غیراختیاری نام داردک  دولتمداران افغانستان ب  آن دسترس 

 ندارندومستقیماً توسط امریکاب  مصرف میرسد. 
دولو در اداراتش برای مامورین سیستمی راایوادکرد  ک  قدم 
اسو وبسو اسو وارزیابیگ ک  یک نوع ح  تلفی درح  مامورین 
میهاشدگ وماموربیچار  برای سالها بدون ترفی  خدمو میک دگ 
زیرااگر بسو موجودنهاشد ماموررا ترفی  نمیده دومعاشش برای 
سالهاب  یک حالو میماندو زندگی برایش روزبروزمشکل 
ومشکلترشد  این رود. این روش مامورراموهورمیسازدتابرای زند  
ماندن ب  جستووی را  های دی ری شودتاخانوادۀ 
خودراازگرس  ی نوات دهد. مامورموهور اسو ب  رشوت 
روبیاوردیا باطالهان بپیونددگ یاباقاچاقهران یااختطاف ک  دگان یابا 
زورم دان. درحقیقو این سیاسو دولو بذات خود در تقویۀ 
صفوف طالهان وجلب وجذ  افراد درج و شان میهاشد. 
اندازۀمعاش برای مامورین دولو متفاوت اسوگ معاش یک مامور 
صد دالردرما  تا سی ه اردالر درما  تفاوت میک دگ حتی دونفری 
ک  دریک دفتریکواکارمی ک  دگ یکی صددالرماهان گ دی ری س  

 ه ار تاچهاره اروحتی د  ه ار و سی ه ار درما  معاش دارند !
استاد سیدمسعود بدخش شرح دادک  دردولو س  نووع موعواش 
تثهیو شد گ یکی معاشی ک  ب  موامووریون بوی واسوطو  وبودون 
وابست ی ب  اولیای اموریایکی از زورم دان داد  مویوشوودگ وآن 
ماهان  یکصددالر اسو. دی رمعاشیک  ب  اشخاص باواسط  وابست  ب  
یکی ازدولتمداران وزورم دان اندک  ازس  تاسی ه اردالور درموا  
میرسدگ ودی رمعاشی اسو ک  ب  کسانی اعطامیوشوودکو  آنوهوارا 
)سوپر سکیل( می ام دگ معاش این گرو  ازد  ه ارتواسوی وحوتوی 
چهل ه اردالردرما  میرسد!در دوگورو  دوم وسووم موامووریون 
کسانی اندک  ب  درخواسو رئی  جمهورازخارج کشوور)تووریود( 
میشوند! این نوع تفاوت معاش خود زمی ۀ رشوت وفساد رامساعود 

 ساخت  اسو.
می ان بیکاری درکشورفوق العاد  بل داسو.جوانان تحصیلکرد  
با دپلومهای تحصیلی برای سالهابیکارمی موانو ود. ایون جووانوان 
تحصیلکرد  برای چ دین سال حتی برای همیش کارنموی یوابو ود. 
استادبدخش با تعدادی ازآنان صحهو کرد  اند. ایشان گفت  اندک  
فرق نداردک  چ  نوع کاری باشدگ فقط همی قودرشوودکو  روزبو  
کاربرویم وشب ب  خان  بیاییم. استادبدخش دریکی ازوالیوات بو  
دیداریکی ازخویشاوندانش میرودگ درخانۀ دوستش نشوسوتو  کو  
صدای نواختن )نی = تول ( ازدور دستهاب وشش میآیدگ پرسید این 
کیسو ک  ب  این زیهایی نی می نوازد؟ دوسو استاد پواسوخ داد: 

 این فالن فرزندم سو ک  فاکولتۀ 

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 
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Omaid Weekly 
12286 Ashmont CT. # 202 

Woodbridge, VA 22192 –7075   U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

درحالیک  اعمال هردو برای مردم بی  ا  درالس وی اس و تکساس 
دهشو بر پا نمود یع ی عمل تروریستی خل  کرد  بود. کوواسوو 

توروریسوتوی  «آن جرآت اخالقی ک  اقرار ک د؛ ای ها  اعموال  
 بود؟ »داخلی
این چ  نوع اخالق اسو ک  گفت  شود داشتن اسولوحو  خووا      

ثقیل باشد یا خفیف ح  مردم اسو اما داشتن صحو کامل دربودن 
سلیم ن ؟ دیپارتم و اخالق ملل موتوحود بورای رفو  مشوکوالت 
روزاف ون جهان چ  کرد  اسو؟ چرا اخالق ملل متحدب  آنهااجاز  
نمی دهد ک  کشتار انسان های بی  ا  را در میانمار توقف دهو ود؟ 
بودائی هامعتقدندک  نهاید حیات یک زند  جان باقتول اوگورفوتو  
شود, آیا اخالق کارک ان ملل متحد ب  آنها اجاز  میدهد ک  شاهود 
زجر, زند  سوختاندن و قتل ه اران مسلمان  توسط بودائوی هوای 
میانمارک  گ ا  شان مسلمانی شان بود  باش د, ومسؤولیو وظیفوی 
بوا نیاورند؟ آیا سیستم طهقاتی ه دوستان درقرن بیوسوو ویوک, 

 اخالقی شمرد  شد  میتواند؟
ب  چ  انداز  کمیتۀ اخالق جامع  شماموف  اند؟ ب  چ  انوداز      

پروفیسر محترمی ک  ب  شاگردان خود درس اخالق اجتماعی موی 
دهد موف  اسو؟ آیا آن پروفیسرموحوتورم تواثویورتودریسوش را 
درجوام  ذیل نشان داد  می تواند؟ در کوورپووریشون هوای هور 
جامع , در انواع بیم  ها بشمول بیم  های صحی, در توووارت, در 
ترافیک انسان فروشی, در تواوز ج سی بر اطفال, در فساد اداری, 
درتخلف ودزدی کمپوتری, درسوی  های تعلیم وتربویو , درنو وم 
حیات فامیلی, در روش قانون دانان, درعمل داکتران, درقضواوت 
قاضیان, درحکمروائی حاکمان, درامور دولتداری, درفعالیوتوهوای 

 کان رس و رئی  جمهور؟!
تاچ  حدکمیتۀ اخالق دولو در متحدساختن سورتواسوری موردم 
رول بازی نمود  اسو؟نقش کمیت  های اخالق دولو در ره مائوی 
کارم دان دولو ک  با خارجیانیک  دشم ان مااند همکاری ن مایو ود 
چ  بود  اسو؟ رول کمیتۀ اخالق دیپارتم و صوحوو وخودموات 

درره مائی وزیرش چ  بود  اسو؟ آیواکوانو ورس  (HHS)بشری 
دربارۀ تطهی  مواد قانون اساسی مشغول اسو یا ای ک  چ ون  بایود 
باز دوبار  انتخا  شوند؟ آیا وکالی محترم میدان دک  چ  چی ها, 
چ  اعمال, چ  ن ریات علمی ب  مفادمردم اسو یواایو وکو  آمود  
اندتاجیب خود, توارت خود, اسهام خودراپور وچواقوتورسواخوتو  
سفرهای طیارۀ جو بمصرف مردم زحمو کش اموریوکوانوموود  

 باکارنمائی هابا توپک گلف خوش ذرانی داشت  باش د؟
کمیتۀ اخالق درقصرسفید چ  رول دارد؟ آیا کمیتوۀ اخوالق      

در قصر سفید ب  رئی  جمهور اخالق مروج و تاریخی قصر سفید, 
اخالق مروج و تاریخی با پرسونل, اخالق روش دیپلوماتیک بویون 
المللی, اخالق برقرارساختن رابط  بین موردم و سوتواف, اخوالق 
احترام ب  مادران امریکا, یا اخالق احترام ب  ضمیمۀ اول قوانوون 
اساسی مملکو ک  آزادی بیان و عمل اسو, تووضویوحواتوی داد  

ایاالت متحدۀ اموریوکوا  11اسو؟ آیا ب  رئی  جمهورازقانون نمهر
نفوذ درفیصلۀ استخدام )چو   «معلومات داد  اسو؟ ک :  772مادۀ

کسی مقررشودوچ  کسی برطرف گردد(گ موسوسوات شوخوصوی 
توسط اعضای کان رس یایک ماموریاکارم د شعهۀ قانون ذاری و 

 »مقامات عالی دولو, کارغلط اسو .
آیااین اخالقیسو ک  قصرسفید وادار  حمایو از محیط زیسوو 

EPA   تغییرات اقلیمی وگرمی جهانی را نادید  ب یرند؟ ایون چو
نوع اخالق اسو ک  برتحریرات علمی سای   دانان متهحراقلیوموی 
خط بطالن کشید  شودو بازخود را یک مملکو مدنی و علمی در 
جهان قلمداد ک د؟ آیا این اخالقی شمرد  میشودک  تمام کارهوای 
موفقانۀ رئی  جمهور قهلی را فقط جهو رضای چ د نفر یا گورو  

 و برکرسی نشاندن اهداف شخصی  ملغی قرار داد؟ 
کواسو اخالق مهربانی ب  که ساالن, شفقو ب  کوودکوان و     

احترام ب  خانم ها؟ آیا اخالق همسایۀ خو  وجوددارد؟ آیاآنچو  
پاکستان وایران ب  همسایۀ ج   دۀ خودافغانستان, بافرستادن اسلح  
وانتحاریون پیاد  می مای د اخالقی اسوو؟ آیواموا اخوالق یوک 

 شوهرخو  یا اخالق یک خانم خو  را داریم؟
آیاکمپ ی های بیم  آنچ  اعالن می نمای د آنرا عملی میک و ود؟   

 251آیا اخالق یک قانون دان برایش اجاز  می دهد ک  سواعوو 
دالر فی  ب یرد؟ در حالیک  ان شتان نازک پارا لویو ول در روی 
کیهورد کمپوتر هم  تحقیقات و ارزیابی ها را در بدل ن  چو ودان 

 معاش تهی  می دارد .
این چ د سطرفقط یک پیام اسو برای آنهائیوکو  در مووضووع 
اخالق سرو کار دارند. آنها ممکن ب  بعضی ازین سواالت برخوورد 
نمود  ممکن پرابلمهای اخالق راحل کرد  باش د یاای ک  ب  توصی  
هایشان ک  گوش نداد  یاای ک  خود نتوانست  اند آن  توصی  ها و 
معلومات را تعقیب نمای د. امید این نوشت  توجو  شوانورا بصوو  
پیداکردن را  های عملی تطهی  اخالق در دیپارتم و هوا دوایورو 
موسسات جلب نماید ورن  شاهد ناپدید شدن تدریوی اخالق, خدا 

 ناخواست , بحدی خواهد بود ک  نامی از اخالق پیدا نهاشد . 

 برومفیلد, کولورادوداکترغالم محمد دست یر                       
 آیا اخالق ها ناپدید می شوند؟

مردم آنچ  درامریکا می ذرد ناراحو اند. شاریدگی اخالق      
درهرک ج و ک ار زندگی ماتا ب  حالو تهوع نمایان اسو. هر روز 
سوالهای اخالقی زیاد بدماغ ما خطور دارد. بدین ملحوظ یکتعوداد 
سواالت اخالقی محدود را طرح نمود  تقدیم میدارم. بعضی ازیون 
سواالت را شما بیهود  خواهید دانسو, امکوان دارد راسوو هوم 
باشد. ولی یکتعدادکثیر اند ک  با این سواالت زجر میکش د. ب ااً ب  
کسانیک  این سواالت متوج  اسو باید جوابات صادقان  و ق واعوو 

 بخش داد  شود, تا ناراحتی ها برطرف شوند.
دانشم دان یونان قدیم, پروفیسران تدری  و تحقی  اخالق,     

مذاهب کهیر : یهودیو, مسیحیو و اسالم هم  پویوروان خوودرا 
درس اخالق میده د. بودیسم, ه دویسم ودی رجوام  وکیوشوهوای 
مذههی وغیرمذههی هم پیروان خودرا بسووی اخوالق رهو وموون 
میسازند. دفاتر دولتی, ملل متحود,کوورپووریشون هوای بو رگ, 
شفاخان  ها, قصرسفید وکان رس کُلُّهُم کمیت  هوای اخوالق کو  
بودج  های ه  فو دارند شامل تشوکویوالت خوودسواخوتو  انود. 
دانش اهها دیپارتم و تدریسی وتحقیقاتی اخالق بواپوروفویوسوران 
شهیر دارند. مکاتب هم دیپارتم تهای اخالق داشت  شاگردان خوود 

 را هر روزدرس اخالق داد  ب  روش نیک آش ا میسازند.
ه اران صفح  وحوم های ضخیم در بارۀ اخوالق و قووانویون 
مربوطۀ آن یکی بعد دی ر ازچاپخان  هابیرون آمد  زیب کتابخانو  
هاود وایری ک  درباال ذکر یافو میشوندو هم درسورتواسورجوهوان 
ارجحیو آنرا دوباالساخت  اسو. ملیونها دالرپول همشهریان بورای 
تعلیم وتربیۀ پروفیسران ومتخصصین اخالق ونشریات مربوط  بو  
مصرف میرسد. این متخصصین بعدأ با درآمد ه  فو شامل وظیف  

 میشوند.
از اخالق سقراط, یا اخالق افالطون و یوا اخوالق ارسوطووچو  
بدسو آمد  اسو؟ ب  اخالق کانتی چ  رخ داد  اسو؟ آیوااخوالق 
اسرائیلیها اجاز  میدهدک  زمویون هوموسوایو  راغضوب کو و ود 
وآنهاراموهورسازندک  باراکو جوا  گوی د و بازآنها را ب  تواوز 
متهم ساخت  زمی ۀ حمل  های وحشیانۀ را جهو تخریب خان  هوای 
گلی وحری  خیم  هایشان مساعدساخت گ  طفلکان وسالخووردگوان 
ودخترانشان را زجرده د و بقتل برسان د؟ آیا این اخالق مسیحیوو 
اسو ک  مردمان فقیر و بی سواد رامسیحی سازند؟ آیاجهان غر  
ب  اخالق خود افتخاردارند ک  اسلح  و مهمات حربی راب  ممالوک 
ج   د  وفقیربفرست دوبرآتش ج و شان محروقۀ بیشترانداخوتو  

 وخود برغ دی خیر نشست  سوختن و تهاهی شان را ن ار  ک  د؟
آیا این اخالق راستین اسالمیسو؟ ک  بافریاداهلل اکهر, آن اهلل 

اگر یک انسان بی و وا   «ک  آنهارادر قرآن پاک هدایو فرمود : 
, ولوی »را بقتل برسانی مان د آنسو ک  همۀ مردمان راکشتو  ای

ه وزهم زن ومرد وجوان وکه سال معصوم و بی و وا  را پوارچو  
پارچ  بهوا میپران د. این چ  نوع اخوالق اسوو کو  مسولوموانوان 

هوای  »جویوش«نام هادچون داعش وطالب وگرو  هائیک  خودرا 
مختلف نام داد  اند با وجودتعلیمات قرآنی ب  کشتاردوام میده د, 
دزدی میک  د, زنا می ک  د, و افتخار دارندک  مسلمان هم هست د؟ 
آیا این اخالق اسالمی اسو ک  فقط برای کشتار بی گو واهوان و 

 تخریب ملکیو مردم خودکشی نمود؟
آیا اخالق ژورنالسو ها ب  آنها اجاز  میدهد ک  از راپور دادن 

ابا ورزند؟ آیا  »میانمار«کشتاره اران مسلمانان معصوم و بی  ا  در
اخالق ژورنالسو ها ب  ایشان اجاز  میدهدک  یک حمل  کو و ودۀ 

خطا  ک  د اموایوک حومولو   »تروریسو«مسلمان رابدون تأمل 
ک  دۀ یهود یا مسیحی را ب  تشوش دماغی او ربط ده ود ویوا بو  

نوفور و  51اساس قوانین مروج  باوی رفتارنمای د؟  مثلیک  قاتل 
نفر ک  ملیونر و پوکرباز ملیوون دالوری بوود  531زخمی ک  د  

نوفور را بو   71تکلیف عقلی ادعا شد و یا قاتل چرچ تکساس ک  
ماه  را بقتل رسانیود  11شمول س  نسل یک فامیل حتی یک طفل 

 . نفر دی ررا موروح ساخو؛ متهم ب  تشوش عقلی شد  اسو 71و 
 

 االخبارگردیزی آشنا شویم با زین
های فارسوی  ترین کتا  االخهار یا تاریخ گردی ی از قدیمی زین

دربار  تاریخگ از آغاز خلقو تا پایان پادشاهی مودود بن مسوعوود 
غ نوی نوشت  ابوسعید عهدالحی بن ضحاک بن محمود گوردیو ی 

 اسو. قمری بود  003یا  007اسو. تاریخ تألیف کتا  
را ب  م اسب نام مخودوم  «االخهار زین»نویس د  این کتا گ نام 

الملۀ عهدالرشید بن مودود غ نوی و برگ ید  اسوو.  خویش و زین
خاطر نام خود نویس د گ ب  تاریخ گردی ی نی  مشهور  الهت  کتا  ب 
تر اسو.سهک انشا ن دیک ب   معروف »االخهار زین«اسوگ ولی نام 

ها کوتوا  اسوو و  سهک سامانیگ روان و موج  اسو؛ یع ی جمل 
شد  را در  های عربی کمی دارد و اصطالحات کهن و فراموش واژ 

 اسو. خود جای داد 
ابوسعید عهدالحی بن ضحاک بن محمود گردی ی با ابوریوحوان 

اندوزی کرد  اسو و شاید  بیرونی ارتهاط داشت  اسو و از او دانش
الملۀ عهدالرشید  با ابوالفضل بیهقی نی  حشر و نشر داشت  اسو. زین

دسو طغرل و غالم  بن مودود غ نوی یکسال پ  از تألیف کتا  ب 
شود و پ  از آن معلوم نیسو ک  چو  بور سور  پدرش و کشت  می
 آید. مؤلف کتا  می

های ابتدایی این کتا  دردستورس نویوسوو وموطوالوب  صفح 
گردد و پو  از آن بو   موجودباشرح سلسل  پیشدادیان آغاز می

الطوایف )اشکانویوان( و سواسوانویوان  سرگذشو کیانیان و ملوک
اسو. سپ  ب  ملوک اسالم و سورنووشوو امویوران  پرداخت  شد 

خراسان رسید  اسو و ب  ذکر اعیاد ملل گوناگون مان د جهودان و 
ترسایان و مغان و ه دوان هم پرداخت  و کتا  را بوا موعوارف و 

 اسو. انسا  رومیان ب  پایان برد 
االخهار یا تاریخ گردی ی را نخستین بار عهدالحی حهیهوی و  زین

استاد دانش ا  کابل و تصحیح کرد  اسو و سپ  ب یواد فورهو وو 
 اسو. چاپ و م تشر کرد  1302ایران در سال 

آفرید مُغ اندر روستای خواف  و ب  ... «ای از نثر کتا :  نمون 
آفرید از روستای زوزن بوود و  و بسو نشابور بیرون آمد و این ب 

اندر میان مغان دعوی پیغمهری کرد و بسیار موردم را از ایشوان 
مخالف کرد و هفو نماز فریض  کرد سوی آفتا گ هر جوای کو  
باشد. ازین نمازها یکی اندر توحید خدای ع وجل. دیو ور انودر 
آفریدن آسمان و زمین. وسوم اندرآفری ش جانوران و روزیوهوای 
ایشان. وچهارم اندر مرگ. وپ وم اندررستاخی  وشمار. وششم اندر 
بهشو ودوزخ. وهفتم اندرتحمیدوسپاسداری بهشوتویوان.وگووشوو 
مردارحرام کردبرایشان خوردن ونکاح موادروخوواهوروبورادرزاد  
حرام بودوکابین زن از چهار صد درم گذشتن حرام کرد و هوفوو 

های ایشان و از دسترنوشان همچ ین و آن  یک بخواسو از خواست 
 ملو بر مغان تها  کرد.

آفرید شکایو کردند و  پ  موبدان پیش ابومسلم آمدند و از ب 
آفرید را  گفت د ک  دین بر شما و بر ما تها  کرد. پ  ابومسلم مر ب 

ب رفو و بر دار کرد و قومی را کو  بودو گورویود  بوودنودگ 
 »بکشو ...

م ه :گردی یگ ابوسعید عهدالحی بن ضحاک بن محمود. تاریوخ 
گردی ی. ب  تصحیح و مقابل  عهدالحی حهیهی. چاپ اول. توهوران: 

 .1313دنیای کتا گ 
 پدیاگ دانش امۀ آزاد( )برگرفت  از ویکی

 **************** 
خوشهختان  دراکثرجوام  امریکا احساس خوواهوری وبورادری 
موجود بود  در وقو ضرورت بدون درن رداشوو رنوو, نوژاد, 
اعتقادات مذههی, تفوق طلهی, تمایل ج سیو وغیر  کوموکوهوای 
مادی ومع وی خودرادریغ نمی نمای د. هیووالی دهشوو  افو ون 
قتلهای دستومعی الس وی اس, نیویارک وتکساس مثالهای خوو  

یواد  »اخالق ضمیری فردی «آنسو. من این روش مردمی مدنی 

می مایم زیرا ن  ازکمیتۀ اخالقی ره مائی می یرند ون  ازپروفیسران 
متهحر اخالق درس؛ بلک  الهام شعوری اسو ک  از قلب برمیخویو د 
و درجای ضرورت ب  محل اجرا گذاشت  میشود. من تم ا دارم کو  
چ ین اخالق ضمیری فردی,  بال درنو در سوی  هوا و طوهوقوات 
مختلف دولتی و سکتور های شخصی با سرعو تمام ریش  دوانیود  
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ سوم

 .... )دنهال  ازصفحۀ هفتم(قزلباش و هزاره 
درقسمو دی رمولف ارجم دج ا  محهی راج  ب  روابط امویور 

تیموور درراسوتوای  ...»تیمورکورگان وق لهاشان چ ین می  ارند:
جهان کشاییگ آخرها ب  بالد روم حمل  بورد گ ایولودرم بوایو یود 
فرمانروای قدرتم دآنوارا اسیرگ مملکتش راتسخیر واسیران ن امی 
راباخود بر داشت  دررا  بازگشو اسو. تیمورک  ازروم بورگشوتو گ 
بسیارس  ین بار اسوگ واسیران ن امی ومال خواست  واندوخت  های 
بیشمارازانقر  و دی ربالد روم باخوددارد.گ میوخوواهودگوذری بو  
شهراردبیل ک دو از پیران طریقو دیدار ودلوویی نمود گ دعوای 

 115خیرب یرد! درمالقاتیک  بین تیمورجهانکشاوشیخ خواج  علی)
م( مرشودبو رگ خوانوقوا  اتوفواق افوتوادگ درپوایوان 1017ه  

تیموراصرارنمودک  شیخ خواج  علی هر آنچ  ازاومیخواهودگ بوی 
آزادی اسورای  «نوی ونوو»مهابا بخواهد. شیخ علی بایک انوداز 

چ دین ه ارنفری تیمورراگ ک  بردست ا  تیمور س  ی ی هم میکرد
)چون بین صوفیان اردبیل وصوفیان آسیای صغیر روابط صمیمانو  
موجودبود( خواستارگردیدگ واونی تمامی اسیران را بو  رئویو  
خاندان صفوی بخشیدگ وپل وپیسۀ بسیوارهوم دراخوتویوارخوانوقوا  
درویشان اردبیل گذاشوگ ک  ازطرف مرشدبخرج ساختن خانو  و 

 جای رهایش برای آزادشدگان رسانید  شد. 
ازطرفی تعدادکثیردی ردرحدودپ وا  ه ارخانووار ازموردموان 

راک  شایدازدورۀ سلووقیان)قرن پ ج( ویواهووالگوو «قر  تاتار»
)قرن هفو( ج ء سپا  آورد  وآنها درشامات جابوا شد  بوودنودگ 
تیمور دستوربرگشو ب  ماوراال هرداد  واسها  سفرآنوهوارا بوازن 
وفرزند و مالداری شان فراهم کرد  بودگ ازین عد  هوم توعودادی 
جذ  شیوخ اردبیل گردید. این امرموجب گوردیودکو  تورکوان 
آزادشد گ چ د نسل خودرامدیون شیوخ صفوی دانسوتو  بوعو ووان 

 «ق لهواش»مریدان جان برکفگ چ دی بعدواحد اجتماعی ن امی 

راتشکیل داد  وباجوش وخروشگ پیرم ومرشدم گفت  معرکو  هوا 
 «بیارای د...

دربخش دی رکتا  محهی گرامی ب  ارتهاط نقش ق لهواشوان در 
گیرودارونشیب وفرازهای شهرتاریخی ق دهارچ ین توذکوررفوتو  

ب  ارتهاط ق دهاربایدگفو شا  صفی ک  باشا  جهان مغولوی »اسو: 
همدور  بودگ نتوانسو ق دهواررانو و  داردگ وطورف تویومووری 

م شا  عهاس دوم باپ وا  1102ه دآنرامتصرف شدگ تاای ک  درسال 
ه ارسپاهی شهر ق دهاررابعدازدونیم ما  محاصر  تووانسوو پو  
گرفت  وبسو زمی داور راهم بدسو آورد  وبدان الحاق نمودگ ود  
ه ارازسپاهیان ق لهاش را درشهرگذاشت  وخود ازرا  فرا  وهورات 

آقای محهی برای تایید این موطولوبگ  «ومشهدب  اصفهان برگشو.
مولف فوقویودمویورغوالم  «افغانستان درمسیر تاریخ»کتا  معروف

طوی ایون وقوایو  »محمدغهارررا ریفران  داد  ومویو وویسود: 
مردبرسراقتداره دوستان یع ی اورنو زیب در مسوایول مولوتوان 
وشهرهای دی رکابلستان مصروف بودگ وخودنتوانسو بسوروقوو 
ق دهاربرسدگ اما سال دی رباسوپوا  بو رگوی مورکوب ازهوفوتواد 
ه ارنفربرا  کابل وغ نین ب  ق دهاررسید. شا  جهان هم شایدبورای 
ن ارت بکابل آمد. درین وقو غل  نایا  شدگ مهرا  خان افسر بوا 
شواعو ق لهاش ازق دهار مدافع  میک ردگ مهاجمین توفیقی بدسو 
نویواورد گ کواررا بووقوو دیو وورگوذاشوتو  ورفووتو ود. درسووال 

م شا  جهان یک اردوی شصو ه ارنفری بواتووپ 1151ه 1111
وفیلگ بازبقیادت اورنو زیب ازملتان وس دفرستاد. بوازهوم فوتوح 
ق دهارمسیرنشد. بار سوم درهمان سال تحو قویوادت داراشوکوو  
هفتاده ارسوار  ود  هو ار توفو و وچوی وشوش هو اربویولودار 

فیلگ چهاره اربانگ د  ه ارمون  111وپ وصدنفرسقاگ س  ه اراشتر
موون سوور گ چووهوواردانوو  توووپ خوووردوکووالن  511بوواروتگ 

ه ارگلول گ شهرق دهاررادرمحاصر  کشید. سوپوا  قو لوهواش31و
)محافظ ق دهار( ب  کمک دی ورموردم قو ودهوارتوحوو قویوادت 
افسرمشهورخودمهرا  خان ق لهاش بادالوری عویب دفاع کردند. 
ج و پ ج ما  طول کشیدوچون کاری نتوانست د ازپیوش بوهورنودگ 

 برای همیش  ازتسخیرق دهاردسو کشیدند.
دوقهیلۀ باصالبو پشتون: اوایل قرن هژدهم میالدی اسوگ دراین 
مقط  اززمان درپهلوی باش دگان تواجویوک وقو لوهواش وهو ار  
درق دهار زیادترب ام دوقهیلۀ باصالبو غل ایی وابدالی برمیخوریمگ 
ک  نام شان تاز  برجست ی خاص بخودگرفتو  اسوو. غولوووایوی 
هامهتکر رویدادهاو مهاشرحوادثی بودندک  م ووربو  اضوموحوالل 
وواژگون شدن امپراتوری دیرپای صفوی گردید. این خودطلیوعوۀ 
بودبرای تشکیل حکومو مستقل احمدشا گ ک  ظورف سوی سوال 
آی د گ اماتوسط ابدالی هادر یک قسوموو ازخوراسوان صوورت 

 «گرفو ...

مولف وپژوهش رخوش ذوق درقصول گوناگو کتابش گلچی ی 
ازاشعارمولوی وسعدی وحافظ نمود گ ک  مصرع ذیل بواطومواعوان 
 تسخیرق دهارب  ارتهاط گ ارش فوقگ نکت  پردازی دلپذیری دارد:

توکویو  بوراخوتوورشوهو ووردموکون کوایون عویوار تواج کوواووس 
 ربودوکمرکیخسرو 

 اندیاناداکترع ایو اهلل شهرانی                                      
 چــــــــــرخ فــــــــلک

 کاردنیا بسک  مشکل بود عقهی ریخت د
 وعدۀ امروز خون شد رنو فردا ریخت د                                 

عالیوا  ودانشی مردوطن پروفیسرداکترعهدالوواسو  لوطویوفویگ 
کتا  یادداشتهای شفاهی عالم  خلیلی راگ بعدازمعرفی درجوریودۀ 
وزین امیدگ با الطاف کریمان  برای این شاگردشان فرستوادنودگ توا 
بخوانم وبدانم ک  درآن گ وی ۀ اسرارچ  رازهای نهانی نهفت  بوود 

 ک  هرگ من ودی ران ازآن آگاهی نداشت  ایم. 
 ب  پیری هم ندانستیم افسوس       ک  دنیابازی طفالنۀ کیسو

قهرمان این کتا گ ماری بی م خلیلی بدستیاری موحومودافضول 
ناصری میهاش دگ وعمد  ترین کارویادگارزرین بخاطراستخوراج و 
انتقال صداب  زبان قلمگ ب ام نامی دانشم دمحترم محمدقوی کوشوان 

 خاتم  مییابد. 
ازفحوای گفتاراستادج و مکان خلیلی برمی آیدکو  دخوتورش 
ماری بی م رابقیموو جوان دوسوو داشوتو  وبوخوواهوش او و 

 شوهرمحترمش درشرح حال ب  گفتارآمد : 
 مستم  صاحب سخن رابرسرکارآورد

 غ چۀ سرمسو بلهل راب  گفتارآورد                                 
استادگ بیهقی خوانگ عاش  محمودغو نووی ومسوعوودغو نوویگ 
دوسو س اییگ رفی  مولویهاگ ن امیهاگ خاقانیهاگ فردوسیهاگ فرخیهاگ 
جامیها و بیدلهاگ هم شین باسرورگویاگ داکترمحمدان گ نویوب اهلل 
توروایاناگ پژواکگ قاری ملک الشعراگ استادبیتا گ هواشوم شوایو  
اف دیگ استاد استادان سلووقیگ استادموروحگ عالمشاهیگ موولووی 
عهدالحی پ وشیری مولوی کامویگ خلیفۀ قو ل ایواقگ نو یوهوی 
ودی رب رگان وصاحهدالنگ سعی کرد  تاستون فقرات سرگذشوو 
حیاتی خودراترسیم نمایدگ و وا اسفا ک  هو اران گوفوتو وی هوای 
دی ررا ناگفت  رفت گ ولی جای شکراسو ک  روزنۀ مطالوعوۀ دورن 
حرمسراها رابازنمود  وحقایقی رااظوهوارنوموود  کو  درنووشوتو  
هاوخاطرات دی ران نخواند  بودیمگ ودرین موتون شومو  ای از 

 اسراریسو ک  ازدرون ظلمو سراهای سلط تی افشاشد  اسو.
 وجودمامعماییسو حافظ       ک  تحقیقش فسون اسو وفسان 

خواندن کتا  یادداشتهای استادخلیلی خوان د  رابیادداستانهوای 
ورق  وگلشا گ سه پری وزردپری و شوهو ادگوانوی مویوآوردکو  
تصادفات روزگارآنهاراازحاالت عادی ب  مووقوفوات غویورقوابول 
تصورمیرساند. طفلی ک  بوقو تولداوراپادشا  زمان  نوامو وذاری 
می مایدگ وب  دورۀ فرزندآن پادشا گ ک  باشکسو دادن امپراتووری 
هفو اقلیم گ اسوتوقوالل وطون رابو  دسوو موی آوردگ یوتویوم 

 میشودوگوسف دچرانی می ک د. 
 گشادوبسو چشمو عالم آراسو     جهان پیدا وپ هانی ندارد

تألیفی استادموغوفوورخولویولوی «یم ان»سالهاپیش این قلم کتا 
راتعلی  وتحشی  بست  بودمگ ودریونیورستی دهلی بطه  رسید  بودگ 
من گمان میکردم درمعرفی استادحقش راتاحدی اداکورد  بوودمگ 
ولی بامطالعۀ یاد داشتهای استادگ بخاطرآنک  استادرابصورت درسو 
نمی ش اختمگ ازآن کارخودنادم میهاشم. ازذکاوت محویورالوعوقوول 
استادخلیلی وازی ک  درنثر ون م اورا سرور وسوردار ادبواءگوفوتو  

 بودمگ باتأسف ک   
****************** 
 ش تلی و ورجی یاعهدالقدیرفائ  هروی                               

 ملت فرزانه
 وای صدها وای برآن ملو فرزان  ای     حکمرانی هانماید برسرش بی ان  ای 
 دین آبایی وفره  ش نمایدپایمال         غیرت و مردان ی او شود افسان  ای 
 جم  سازدلشکری رابهراشغالش همی    دف  بن الدن واتهاعش شودبهان  ای 
 گویدا: مابهرامحای تروریسم آمدیم       ادعای اودروغ اسو وبود سامان  ای 
 تاک دکشورگشایی دردیار مسلمین        مسود و محرا  آنهاراک دبتخان  ای 

 زین سهب درک فران  بن کسی رابرگ ید      تاشودحاکم بما زیراک  بُدپشتان  ای 
ترک وتاجیک وه ار  ن دشان قدری نداشو  دید  ای زآنها کسی راصاحب کابویو و   

 ای؟ 
 غیرای ان هیچک  خودرانمی سازدغالم    تابدسو آردمقام وپول وعشرتخان  ای 

حامدک ری ک  دهسال اسو گردید  زعیم    ازعروسکهای سی آی ای عوب دردانو   
 ای 

 تابرقصدطه  سازشان درین مح و سرا     ج قهیل  پروری نهود ورا یاران  ای 
 طالهان رانام ب هاد  سو زما بچیان       این تمل  راشمارندآن مالعین گان  ای 

 کوچیان راکردمسکون براراضی شمال    کرد  آنهاراموه باسالح تانک ویاتوپخان  ای 
 ن  پالنی دارد ون  دانشی یاکوششی      تا بسازد این وطن راکشورجانان  ای  

فاقدکانال باشدهرک  داردخوانو    شهرکابل ازعفونو گشت  چون بیو الخالء 
 ای

زندگانی میک  دمردم میان خیم  ها   اغ یاراشدمیسرقصرهاکاشانو  
 ای

 رشو  وبیروکراسی دردوایر التعد       خاصتا اندرمحاکم دالرت چون آن  ای  
 اج هی گویدک  ماازین وطن کی میرویم   تانسازیم پای اهی بهرخود یا الن  ای  

 ای خراسانی چراخفتی وشمشیرت کواسو؟    حرکتی کن سربد  یک نعرۀ مستان  ای  

 ازسرگذشو عویب اوآگاهی نداشتم. 
کمپیوترک  موغو الوکوتورونویوکوی اسووگاگورمودتوی سوپوری 
گوورددگویووروس موویوو وویووردگ ولووی مووغوو خووارق الووعووادۀ 
استاددرهشتادوچ دسال ی آنقدرنامهاگ نسلوهواونسوهوهواگ توواریوخ 
واشعارووقای  رابیادآورد گ ک  انسان راغرق حیرت میسوازد. موا 
اززبان یکتعدادمیش دیم ک  استادمداح درباروب  مقام شاهی قرابو 
داردگولی باخواندن خاطرات استادگ دانست  شدک  پیش هاد اعودام 
استادراتوسط محمدهاشم خانگ شا  نپذیرفت  ودرتمام عموراسوتواد 
مغفور اگرع تی یافت  ویاصاحوب موقواموی شود گ بو  بورکوو 

 وزوردانش و علمیو وی بود  اسو و ب  . 
ازخواندن یادداشتهای استاد دربسی موضوعات ملتفو شودیوم: 

استواددرسوو  «گ ا  مردم شط العر  چیسو؟»خواند  بودیم ک 
شا  »گ س و شا  مقصودراب «م وی»وناجی را «گ ا  ساحل»آن 

و )...( نوشت  ونامهای اصلی خلیف  ق ل ایاق )عوابودنو ور «مسعود
 مخدوم( ومولوی عهدالحی را)پای د  محمد( گفت  اسو.

استادگ فیض محمدخان زکریا رانسهو حسن خط وبیدل ش اسوی 
توصیف نمود گ م رنوشتۀ یک پروفیسرمحترم درجریودۀ امویود 
موضوع راردمی ماید. من ن ارند  ت هاوت هاشادروان اسوتوادفضول 
احمدنی واز را تاییدمی مایم واگرگاهی هم ای ووانوب طورفوداری 
کرد  باشمگ بخاطرآن ه رم د بی بدیل بوود  اسووگ وازپودرش 

 هرگ  جانهداری ن مود  ام.
درخصوص مرحوم شا  محمودخان غازیگ ب  نوشت  های مرحوم 
کتا  ب ودی تودیدچاپ شود. درکتا  متأسفان  استاددرچ دین 
جای وعدۀ گفتارنمود گ ولی مهلو اظهارآن موفواهویوم بورایوش 

 میسرنشد  اسو.
امیداسو کسیک  این کتا  راتودیدچاپ می مایدگ بایددقیقوانو  
تصحیحگ تعلی  وتحشی  ب ددگ خصوصاکسویوکو  دربوارۀ حویوات 
پرباروثمر استادآگاهی داشت  باشد. وای ک چ دمووضووعوی کو  

استادفرمود  ک  ب   33تأمالت درآنهادید  میشود: یک: درصفحۀ
شواعو محمدنادرشا  خان وبرادرانش درجههۀ پکتویوامووفوقویوو 
بدسو آمدگ ولی بقرارنوشتۀ یک شاهدعی ی)ظفرحسین آیوهوک( 
ک  درخیمۀ سپهساالرنادرخان بوقو ج و همرا  بوودگ وازهومو  
ج ئیات حمالت وبردوباخو هاواقف بود گ چ ین مفهوم بودسوو 

ازخوش قسمتی سپ  سواالرصواحوب وکورم و عو وایوو »میآید:
خداوندی ک  شامل حال اوگردیدگ این شکسو دران ارمردم رنو 

 خاطرات ظفرحسین(    710ص)«فتح وپیروزی راگرفو...
درسال اول حکومو ظاهر »دو: درکتا  یادداشتهای استادآمد :

)«شا گ محمدولیخان ب  امرهاشم خان صدراع م اعودام گوردیود

(. قراریک  این ن ارندۀ کتا  شا  محمدولیوخوان دروازی 50ص
راتالیف نمود  امگ محمودولویوخوان دروازی دراخویورسولوطو وو 
محمدنادرشا  خان وب  امروی اعدام گردید. چو وانوچو  مورحووم 

روزبوعودازاعودام 50سیدقاسم رشتیامی ویسدک  محومودنوادرشوا  
 محمدولیخان توسط عهدالخال  کشت  میشود.

آمود  «سیدعهدالوها  شهورانوی»شخصی نام 732س : درصفح 
اسوگای وانب درین بار  اشتها  دارم وتاک ون دربارۀ تخلو  آن 

 شخ  معلومات بدسو نیامد گ وشایدشعرانی ویا شیرانی باشد.
چار:اگردرکتا  استادبدقو وغورعمی  ن ا  شودگ استوادنوفووذ 
کمونیسم رادرافغانستان بصورت مستقیم وغیرمستقیم توسط یکوی 
از سرمای  داران وصاحب کرسی بل دمیداندگم هم ازسالهابراوشک 

 داشتم.
استادفرمود  اندک  خرقۀ مهارک  راازطریو   721پ ج: درصفح  

بدخشان آورد  اند. ای وانب دررسال  ایک  دربارۀ خرقۀ موطوهور  
نوشت  امگ میدانم ک  خرق  را ازفیض آبادبدخشان وزیرشا  ولیخان 

 «جووزون»آورد  اسو. فیض آبادتارسیدن خرقۀ مهارک  بو وام

یادمیشدگ وخرقۀ مهارک  دربدخشان تشریف داشو وآوردن خرقۀ 
دونفرهم مان  331مهارک  از بخارا نادرسو اسو. شش: درصفحۀ 

بحیث وزیرمعارف معرفی شد  اند. والهت  بسی سخ های دی رگ ک  
درچاپ دوم باید تعدیالت صورت ب یرد. چون هم  گفتاره  وام 
پیری عالمۀ ب رگوار حضرت استادخلیلی صورت یافت  وشفاهوی 
بود  اسوگ ومی بایدکتا  بادرن رداشو اصل گفتاراستاد بودون 
تغییر وتحریف چاپ وهم  مسایل شرح وبسط وتحشی  وتوعولویو  

 وتصحیحشد  درپاورقی اضاف  گردد. 
این کتا  از نادرات زمان ماگ ازکمیا  ترین تاریخ وطن اسوو. 
بروح پرفتوح استادک  مولف بیش ازشصو کتا  ورساالت انودگ 
و ب رگترین ادیب وسخ ورمعاصرمیهاش دگ ونوثورشوان بو  دورۀ 
گذشت  و ک ونی ن یرنداردگ هو اران دعواگ وخوداونودجوایشوان 
راخلدبرین ساخت  روح مهارک آنهارا شادداشت  باشد. آمین یار  

 العالمین. /
 

PAGE 3 



 

 

بررسی کرد  امگ الهت  ن  بحیث یک مورخ ک  رویدادهوارابوطوور 
عمومی جم  آوری ک مگ بلک  بحیث روش  ر وکرتیک فولوسوفوی 

 HIGHERراههای رجعو وتوهوارز دو بوارۀ انسوانویوو بورتور 

HUMANISM  . راتوضیح داد  وبرمال ساخت  ام 
درقسمو سوم من تغییرارزشهارا درمسویورتووودد یواموودرنوتوی 
براساس چل ج فسلفی دانشم دشهیرگ نیچ گ و هیدگرگ م قدیون ایون 
رویداد موردبحث قرارداد  ودر مقابل آن مع ی ودستآورد انسانیو 

 برتر را روشن ساخت  ام. 
من بطورواضح تشریح فی ومی ولوژی )رویدادآشکار( وتوووربو  
رویدادتصوری و ازهم  باالتر ومهمتر واق  بی و وی دیوالوکوتویوک

 )م اظرۀ م طقی( رانوشت  ام.
بطورعمومی کوشش ومیالن فلسفی من دریون کوتوا  هوموان 
طوریک  قهالً در اثر دی رخود باع وان )ت ویرعالی( نی یادآورشد  
امگ هماناواقعهی ی دیالکتیک می باشد. درتشریح این پدیدۀ روشون 
من م اسهو بین واقعهی ی ایدیالی واقعهی ی وجوودی رادرزنودگوی 

 انسانی بررسی کرد  ام. 
درپایان این مقدم  وپیش فتار خودب  خوان دگان ع ی خودحالوی 
میسازم ک  برای نوشتن مفکور  های ژرف فلسفویگ یوک شویووۀ 
خاص ن ارش راک  جدا از مکالم  عادی وموهواحوث خوودموانوی 

 «روزمر  باشدگ استفاد  نمود  ام. 

خوان دگان گرامی جریدۀ مردمی امیدگ ای ک درخواتوموۀ ایون 
معرفی مختصر کتا  علمی فلسفوی دوسوو عو یو ودانشومو ودم 
پروفیسراشرف شها  غهارگ و آرزوی صحو وسعادتشگ قسوموتوی 
ازمتن نامۀ راک  درهمین راستاب  خواهر فرزان  اش داکتر رناغهوارگ 
ک  همین کتا  برادرارشدخودرا درمتن کامل ان لیسی آن توحوو 

 مطالع  داردگ ب  شما پیشکش می دارم :
 7112هفدهم ما  اکتوبر

داکتر رناجان ع ی وگرامیگ سالم خالصان  وآرزوهای نیک برای 
صحو و سالمتی تان تقدیم اسو. طوریک  چ دروزقهل درصحهوو 
تلفونی تذکردادیمگ مکالم  وتهادلۀ فکری بادوستان هوم ذهو ویوو 
وهم ن ر میتواندانسان رادرین دنیای ک ونی پورازتوالطوم ووقوایو  
دلخراش وتکان ده د گ یک آرامش موعو ووی نسوهوی بوهوخوشودگ 
زیراانعکاس رویدادی غم ان ی  وفاجع اک بعضاً باعث افسوردگوی 
ودلت  ی شد  ومیتواندب  یک استرس دردنواک توهودیول شوودگ 
وطوریک  خودتان م حیث یک داکترطب آزمود  میدانویودگ دوام 
وتکرارچ ین استرس وافسردگی باعث افراز هورموون ضوررنواک
)کورتی ول( میشودک  ب  نوبۀ خودقوای طهیعی دماغی عضوویوو 

 انسان راپایین میآورد. 
بهرحالگ م شأ اصلی این اندیش  هاهمانا پدیودۀ دردنواک نو ول 
کرامو انسانی و بروز شقاوت وبداندیشی روزافو ون درجووامو  
بشری میهاشد. ولی خوشهختان  ع اصرخیرخوا  وروشن ضمیری هم 
هست دک  برای تحلیل وچار  سازی این رویدادهوا وجولووگویوری 
ازسقوط قهقرایی کرامو واخالق انسانیگ سعی وتالش بهیخواهانو  
دارند تاراههای نوات راچ  دربیانات وچو  درآثوارتوحوریوری و 
ک فران  هاومصاحه  های روش  رخود برمال سوازنود. درهومویون 
راستا همین حاال کتا  ارزشم دوپراز تحلیلهای فلسفی برادرب رگ 
ماج ا  پروفیسر اشرف شها  غهار زیرع وان)انسانویوو عوالوی( 
جهو بررسی روبرویم بازاسو ک  شمانی  درهمین شب وروز تحو 

 مطالعۀ خودقرارداد  اید. 
پروفیسرصاحب درپیش فتارخود نکات عمدۀ راتوذکورداد  کو  
مفکورۀ انسانیو عالی یک پدیدۀ بسیارفراموش شود  گوردیود گ 
واحیاناً یک فراموشی وکم ن ری درساحۀ تحمل وشکیهایی انسانی 
بشمارمیرودک  بلهواسی تواریوخوی رابو  مویودان آورد  اسوو. 
تصویرچ ین سای  ها)تاریکیها( درزمی ۀ اندیش  های رو ب  انحطواط 
بشری تأثیرنمود  ومع ویات وذهو ویوو انسوان رازیور پووشوش 

 قرارمیدهد.
درهمین راستا درپشتی کتا  ج ا  پروفیسرغهارگ گفتارتحلیلوی 
یک دانشم د وفیلسوف معاصر دربارۀ متن اثرچ ین جلب ن ورموی 

مفکور  وایدیال )انسانیو عالی( درواقعیو مدنیو ک ونی  »ک د: 
یامودرن ماراچل ج داد  وموردسئوال قرارمیدهدک  درآن تو و یول 
وسیرقهقرایی تصویر)جامعۀ( انسانی ب  مشاهد  می رسد وبواعوث 

 «یک انتقاد یاکریتیک دربرابر)انسانیو بورژوازی( بشمارمیرود.

بهرحالگ امیداسو درین شب وروز پرحادث  ایک  دراثرخصومو 
وشقواوت انسوان بورانسوان جواموعوۀ بوری روزتواروزموتوضورر 
ودردم دمیشودگ باالخیر این بیو سعدی طرف توج  جهانی قورار 

 گیرد :
ب ی آدم اعضای یک دی ر اند      کو  درآفوریو وش ز یوک 

 گوهراند
 چوعضوی ب  دردآورد روزگار      دگرعضو هارا نموووواند قرار

 باعرض حرموگ لطیفی ./
 

 هفته نامۀ امید   0101شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 ورجی یاپروفیسرداکترعهدالواس  لطیفی                             
 نظری به انتشارات تازه

 HIGHER HUMANISMعنوان : انسانیت برتر 

)ب  زبان  نویسنده : پروفیس،داکتراشرف شهاب غبار 
 ان لیسی(

وقتی خداوند قصدبربادی مردمی راداشته باشد، «
 )سقراط(  »آنانرادربرابرآرمانها و معنویات شان کورمیسازد.

این گفتارارزشم د فیلسوف ب رگ بشریو کهنگ سقراط را بو  
خاطری درآغاز این نوشت  تذکردادم ک  درصفحۀ آغازین کوتوا  
پر از تعهیرات وتحلیل های علمی و فلسفی دوسوو دانشومو ود و 
گرامی ام پروفیسرداکتر اشرف شها  غهارگ فرزند بروم د موورخ 
فقید وطن میرغالم محمدغهارگ باخط درشو ب  ان لویوسوی جولوب 

 ن رمی ک د.
همچ ان بیان عالمانۀ اندیشم دشهیرآلمانی )الهرت شویت ر( کو  
من درزمان تحصیالت تخصصی ام درهامهورگ باآثار اوش اسایوی 

امروزباید یک رنسان   »یافتمگ درهمان صفح  چ ین تولی دارد : 
جدید درجامع  بشری ب  میدان آیدک  ب رگتور وپورنوفووذتور از 
رنسان  ساب  باشد. رنسان  اولی درعصرخود از خراب  های قرون 
وسطی سربل دکردگ حال بایدیک رنسان  ب رگتر ک  درسویور آن 
بشریو ب  این نکت  ملتفو شودک  پدیدۀ اخالق وکرامو انسوانوی 
بل دترین حقیقو ب  شمارمیرودگ واین تورب  ایسو ک  درروشو وی 
خودمی تواندبشریو را ازوسوسل  های تاریک وپرازتیر  بوخوتوی 

 «ک  آنرا میتوان میالن شدیدب  مادیات نامیدگ رهایی بخشد.

بهرحال کتا  ارزشم د فلسفی روش  رسیرتاریخی ارتقای دانش 
 «بشریوو بورتور»وشعور ومع ویات جامعۀ انسانی ک  زیرع وان 

صفحو  نووشوتو  شود   121توسط پروفیسراشرف شها  غهار در
وموسسۀ )پترالنو( درنیویارک آنرا در هومویون توازگویوهوا بو  

 نشررسانید  اسوگ ازطری  آمازون بدستم رسید. 
مولف دانشم دواستاد فلسف  دریکی ازیونیورستیهوای اموریوکوا 
محترم پروفیسر غهار درمقدمۀ کتابش مطلهی مویو وویسودکو  مون 

 فشردۀ آنراب  فارسی ارائ  میک م:
مدنیو مودرن یک پدیدۀ غم انو ویو  یواتوراژیوک راتوهوارز «

میدهدک  درسیرآن با پیشرفو محیرالعقول علمی وتک الوژیگ یک 
سیرن ولی رادرعرصۀ تحریر و ادبیات ومتمایل ب  خووشو وذرانوی 
ومتضرر گردیدن ارزشهای اخالقی می پیماید. دریون گویورودار 
فره و ما از دیدگا  متفکرین گوناگون م حیث یوک فورهو وو 
اغفال وگول زدن وباالخیر م حیث یک فره و افوالس موعو ووی 
تهارزمیک د. سئوال ای وا سو ک  آیادرخالل این رویدادها مابسوی 
یک عصرتاریکی مودد حرکوو مویوکو ویوم؟... اموروزبوعوضوی 
نویس دگان وتولیدک  دگان و تهی  ک  دگان )سایو و  فوکوشون( 
باداستانهای تخ یکی عویبگ ذه یو مردم رابطرف یوک تصوویور 
وم  رۀ کابوسی آی د  سوق میده د... من دری وا یوک سوئووال 
انتقادی طرح میک م: ریشۀ اصلی وسههی این تراژیدی موودرن موا 

 ازن ر بی ش وارزش های فلسفی درکواسو؟
ب رگترین سهب انحطاط همانا سیستم ناموزون تعلیم وتوربویو  و 
آموزش ماسوگ ک  یک هدف دوگان  راتعقیب میک د. بطوریوکو  
یک ارزش ونمای روش  ر کرکتر پرورش ده ود  دربورابوریوک 
کرکتر نسیان ومسامح  کاری درتقابل هم قرار می یرد. کم ارزشی 
اخالقی درپدیدۀ این واقعیو تهازرمیک دک  پوروگورام آمووزش 
ت ویر ک  د  و روش  راخالق درمکواتوب مواکودام جو ء موهوم 
روندتدریسی بشمارنمی آید. درنتیو  سیستم تعلویوم وتوربویوۀ موا 
درجریان اجتماعی نسل جوان ما یک جهش شیطانوی ویوک نووع 

 ازهم پاشیدگی اخالقی رابارمی آورد.
بهرصورتگ ریشۀ بیماری فره  ی درکم شدن ارزش مع وی انسان یوا 
)آدم( م شأ می یردگ ایدیولوژی مودرنیسو یا نوگرایی با پودیودۀ عودم  
تهارزم ایای طهیعو اصلی انسان متراف  شد  سیرم فی می پیماید. دریون  

)جوان     INSTRUMENTALISMرویدادموضوع مفکورۀ افو اری یوا 
دیوی( و تفکر)اک ستیالیسم( ژان پول سارترگ و توربۀ ضودافوالطوونوی  
کارل پوپرگ سهم قابل ذکری گرفت  اسو. ای هادرپوایویون آوردن ارزش  
مع وی انسان مودرن نقش ویژۀ خودرابازی کرد  اند. لذابورای رهوایوی  
ازین رویداد ورا  یابی روشن دراثرفعلی ام یک تحلیل وبررسی عومویو   

 فلسفی بکاررفت  اسو 
مفکور  و ایدیال )انسانیو برتر( درین کتا  من موضوع اصلی 
را درآستانۀ تراژیدی مودرن دربرمی یردگ وهدف آن نیروم دی و 
قدرتم دساختن شخصیو انسان و رنسان  فره  ی مویوهواشود. در 
قسمو اول کتا  من ن ریات فلسفی را بحیث تسکین ده دۀ مقابل 

مووردبوررسوی   PHYSICALISTن ریات ماد  گرایی یاف یکالیسو
قرار داد  ام ودرین میان نقش قدرتم دشعور یا کوانسوانو  انسوان 

 پرورش ا  آن اسوگ توضیح کرد  ام. PSYSHEراک  روحیات یا 
 درقسمو دوم بره  های خاص تاریخ فره و رنسان  وت ویرفکری را  

 

 سدنیگ آسترالیانصیراحمد رازی                                    
 (33)داستان های همسو با تصوف 

 کسی داند ک  او را جان جانسو  سماع آرام جان  زندگانیسو
 ک  او خفت  میان بوستانسو    کسی خواهدک  او بیدارگردد
 اگر بیدار گردد در زیانسو   ولیک آنکوب  زندان خفت  باشد
 ن  درماتم ک  آن جای فغانسو    سماع آنوابکن کانواعروسیسو
 کسی کان ما  ازچشمش نهانسو کسی کوجوهرخودراندید  سو
سماع از بهر وصول    چ ین ک  راسماع ودف چ  باید

 دلستانسو
 سو  سماع این جهان وآن جهانسو کسانی راک  روشان سوی قهل 

 گردند و کعه  در میانسو همی   ای کاندر سماع د خصوصا حلق 
 ور ان شو شکر خود رای انسو  اگرکان شکرخواهی همانواسو

: سماع بهترین وموثرترین آزمایوش احسواس وعوواطوف سماع 
لطیف اسوگ پای ا  همدلی وهم بانی اسوگ آرامشی لذت بوخوش 
وشور ان ی ی میهخشدگ ب  طوریک  اضطرا  رازیرپای سماعویوان 
ل دکو  میک د. مولوی این آثار رادر سماع میدیدگ وی ب  اشار  
محهوبش شم  تهری ی در فراخ ای سماع ک  ب  دلش گرمی وبو  
اندیش  اش نیرووب  کالمش جذب  میدادروی آورد.درآن لح وات 
شکوهمو ود پوایوکووبوی آوای نوای وضوربوهوای دف هومو  

 آشفت یهاوپریشانی های روانی اش رابی رم  میک د.
 چ  نسهو اسو ب  رندی صالح و تقوا را

 سماع وعظ کواگ نغمۀ ربا  کوا !
اگرجالل الدین مولی ا درغلهات شورسماع سرشتش تغییرکورد     

ازخودبیخود میشد وکالم موزون وآه  ین خل  میکردگ ب  واسطۀ 
کرامات سماع و موسیقی بود. مولوی بخوبی بادیدباطن مشاهود  
کردک  سماع آرامهخش اسوگ ساختی اسوو کو  درآن لوذات 
مع وی رادرمی یابدگ پایکوبی ودسو افشانی کالهدراب  جو وهوش 
درمیآوردگ جان ب  حرکو درمیآیدگ حواس ظواهوری توعوطویول 
وحواس باط ی بیدارمیشودگ درآنوا خهری اززیان وسودو ازبویوم 

 زوال نیسو .
بدین جهو مولوی اغلب شهها وروزهادرسماع درمیآمدگ چرخوهوا 
می زدونعر  هامیکشیدگ حتی بدان ج هۀ تقدس وشکو  آسوموانوی 
 می بخشیدوآثاراین شور و هیوان رادرمث وی چ ین فاش میکرد : 

 لی  لالنسان االما سعی          قهل  ازدل ساخو آمد دردعا
 سالها اندر دعا پیچید  بود         پیش ازآن کوپاسخی بش ید  بود

 ش ید از کرم لهیک پ هان می       ت ید اجابو بر دعا  ها می   بی
 دف رق  میکردآن علیل   زاعتمادجودخالق جلیل چونک بی

گوش اومیدش پر از لوهویوک     سوی او ن  هاتف و ن  پیک بود
 بود
 ازدلش میروفو آن دعوت مالل  زبان می فو اومیدش تعال بی

  ورانش کان پردوختس   تومخوان می      آن کهوتر راک  بام آموختسو 
 ک  مالقات توبر رستسو جانش  الدین برانش ای ضیاءالح  حسام

 هم ب رد بام تو آرد طواف      گر برانی مرغ جانش ازگ اف
 پر زنان بر اوج مسو دام تسو    چی   و نقلش هم  بر بام تسو

در ادای شکورت ای فوتوح و    گر دمی م کر شود دزدان  روح
 فتوح

 اش نهد بر سی   طشو آتش می    اش شح ۀ عش  مکرر کی  
شا  عشقو خوانود زوتور بواز    ک  بیا سوی م  و ب ذر ز گرد

 گرد
 چون کهوتر پر زنم مستان  من    گرد این بام و کهوترخان  من

 من سقیمم عیسی مریم تویی      م تویی جهرئیل عشقم و سدر 
 خوش بپرس امروز این بیمار را   جوش د  آن بحر گوهربار را

گرچ  این دم نووبوو  چون توآن اوشدی بحرآن اوسو
 بحران اوسو

 سو کوکردآشکار    آنچ پ هانسو یار  زی هار این خودآن نال 
 یک دهان پ هانسو درلههای وی چو نی دو دهان داریم گویا هم

 های هویی در فک د  در   هوا   یک دهان ناالن شد  سوی شما
لیک داند هرک  او رام  رسو   ک  فغوان ایون سوری هوم زان 

 سرسو
 های هوی روح از هیهای اوسو دمدمۀ این نای از دمهای اوسو

 نی جهان را پر نکردی از شکر گر نهودی با لهش نی را سمر
شم  ب  گوش مولوی خواند  بودآنان کو  درایون جوهوان      

آرامش نمی بی  د و قادرنیست د یأس وناامیدی را ازساحو وجوود 
برطرف نمای دگ ب  سماع درآی د تا آثارمطهوع ومسرت بخش آنرا 

 باتمام وجود درک ک  د. 
برخی صاحهان ن ر معرفو معتقدند چرخش درسمواع هوم      

نیایش اسو وهم ستایش و عشاق راب  حوزۀ بسیار ازنادیدنوی هوا 
ن دیک میک دگ سالک درسماع پاک باجهان وبا ماوراءالوطوهویوعو  
رابطۀ مع وی وخالصان  پیدامیک دوبدان چ ان نیرو میهوخوشودکو  
بررازهای طهیعو دسو یابد وایمانش راسخترگردد. چرخیودن و 
رقصیدن هوم آهو و وی دل وروح اسووگ درآوا ونوغوموات 
شوران ی موسیقی اسو ک  انسان عاش  ومعتقد خودرابسوان ذرۀ 
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 هفته نامۀ امید  0101شمارۀ  صفحۀ پنجم 

اسوتواد دانشو وا  در انو یرعهدالصهور فروزان                
 نیوجرسی

 تلویزیون ژوندون
 مظهر تعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان

اظهارات وبیانات شخصیتهای ملی چون شادروانان عوهودالوهوادی 
داویگ اسوتوادخولویول اهلل خولویولویگ غوالم حضورت کووشوان 
وداکترعهدالموید خانگ وحتی اشخاص خیر اندیش نو دیوک بو  
خانوادۀ شا گ چون سردارغالم احمد نوید وسردارشا  ولیخان کو  
درحکومتداری محمد ظاهرشا  فعال بودندگ نشان میدهدک  این شا  
تاچ  اندازۀ عاطل وبیخهر درخوا  س  ین رفت  بودک  برای چهول 
سال ازآن بیدار نشدگ وطی آن مان ن  پیشرفتی نصیب شدون  ملتوی 
ساخت  شد. برعک  نفاق و تفرق  درمیان اقوام وملیتهای مختولوف 
کشور ب  سرحدی رسیدک  جامعۀ ک ونی وملو پراک ود  مومولوو 
ازگروههاواقوامگ اگر ن  متخاصمگ امابوان هم افتید گ حواصول آن 
دورۀ طوالنی بودک  زمی ۀ درازشدن دستهای ناپاک اج وهوی رادر 

 خاک مساعد ساخو. 
مرحوم داکترعهدالمویدخان درصحهتهایوش بواشوادروان غوالم 
حضرت کوشان می وید ازسردارشا  ولویوخوان شو ویود  بوودکو  
اوچ دین باربرای ظاهرشا  گوش د کردک  جلوخودسریها ونویوات 
مخر  دا ود راب یردک  آخرن  آخر اویک بالیی رابرملوو موی 

این شا  هرگ حرف کاکوای  «آورد. شا  ولی ب  داکترمویدگفو:
ریش سفیدش را نش ید وهردفعو  مویو وفوو کو  آغو  اللو  ام 

 »هرگ کاری نخواهدکردک  مملکو ب  مشوکوالت دچوارشوود.

درحقیقو گویااین شا  قسم یاد کرد  بودک  را  پدررا توعوقویوب 
می ماید ونصایح کاکای ب رگوارش سردار محمدهواشوم راآویو ۀ 

 گوش خودسازد.
اززبان ریش سفیدان کابل ش ید  ام هاشمخان ک  درمیان مردم ب  
جالدشهرت داشوگ برادرزادۀ جوانش محمدظاهرراطوری پرورش 
میدادک  مادام العمرخود وخانوادۀ سرداران مرف  وحاکم بواشو ود 
ورعایا هم  مطی  ومحتاج ! هاشم جالد درحوالی کابل باغی داشوو 
سر سه ک  برای تفریح وخوش ذرانی گوارا ودلپذیربود. اوشووق 
پرورش فیل مرغ داشو وچ دین صدفیل مرغ رادرآنوا ن وهوداری 
می مود. خدم  وکارگران زیادی درخدمو آن باغ بودندک  معواش 
شان و رزق فیل مرغها ازبیو المال چار  سازی میو وردیود. یوک 
روزهاشم جالد ب  آمرکالن آن باغ دستوردادک  درهمین دوهوفوتوۀ 
آی د  ماکوالت فیل مرغها دوچ دحوال  گردد وآ  ودانۀ فوراوان 
ب  ایشان داد  شود وهرناز ونعمتی ک  اسوو درحو  آنوهوادریوغ 
ن ردد. آمرفیل مرغهادستوررا انوام داد وطوی ایو و موان فویول 
مرغهادرچ ان راحو وت عمی بسربردندک  هرگ درخیال شوان هوم 

 نمی گذشو ! 
درختم دوهفت گ هاشم جالد ب  برادرزاد  هایشگ ظاهرو دا ود و 
نعیم گفو فردا ب  تماشای فیل مرغها میرویمگ ورفت د. خدم وحشم 
هم  ب  استقهال صدر اع م وبرادرزاد  هایش حاضرآمدند. آمرفیل 
مرغها ب  شا  وصدراع م گ ارش دادک  ازفیض دستورجاللتوموآ  
صدراع مگ هم  فیل مرغهادردو هفت  آرام وشکم شان سیر وخاطور 
شان شادبود. هاشم جالد دستوردادآن حیوانهارا بیورون بوکوشو ود 
وسهدی مملو ازدانۀ فیل مرغ بدسو برادرزادۀ خودشا  بوچو  داد 
وگفو برای فیل مرغها دان  بی داز. شا  نوبالغ بادسو دانو  وغولو  
بسوی فیل مرغها پاش دادگ هرقدر دان  می انداخو هیچ فیل مرغی 
بسویش نمی آمدگ همۀ شان سرشاروخرامان بو  هورسووی گشوو 
وگذارمیکردند باسرهای بل دو قامتهای استوار خرامان خرامان قدم 
می دند وپروای هیچ چی  و هیچ ک  را نداشت د ! حتی ایون فویول 
مرغهای ناسپاس در فکرخود ن ذشتاندندک  آخرشا  و صدراعو وم 

 کشورب  دیدن شان آمد  اند !
ه  ام بیرون شدن ازباغگ هواشوم جوالدبو  آمورفویول مورغوهوا 
دستوردادک  همۀ آنها در آشیان  هایشان ب دی شونود ومواکووالت 
شان برای دوهفت  قط  شد  وهیچ کسی ح  نداردک  درین مودت 
ب  مرغهاآ  ودان  بدهد. آمرک  سخو ترسید  وبی اعت ایی مرغها 
ب  شا  وکاکایش او را شدیداً آزرد  وغضب ساخت  بودگ و درعیون 
حال دلهرۀ شدیدداشو ک  مهادا صدراع م باآن خصلو ظوالوموانو  
کدام بالیی برسرمرغ هانیاوردگ سختو ویوری شودیودی رابوافویول 
مرغهادرپیش گرفو. پ  ازدوهفت گ هاشوم جوالد بو  بورادرزاد  
هادستوردادتا باوی بازب  آن باغ بروند. وقتی موکب شاهان  وهاشم 
جالدب  باغ رسیدگ ب  آمرفیل مرغها گفو تاآنها را ازکاشانو  هوای 
شان بیرون بیاورد. چون بیرون آمدند همۀ شان ازگرس و وی موی 
لرزیدند وب  مشکل حرکو می کردندگ سرهایشان خم وبالهای شان 

 کشال و در پاهای شان قوت را  رفتن نداشت د . 
هاشم جالد امرکردتا سهدی مملو ازدان  وغل  راب  برادرزاد  اش 
بده دتابسوی فیل مرغها بپاشد. ه وزدان  ها درهوا بوودنودکو  آن 
آفریدگان خداوندباوجودی ک  نای را  رفتن نداشت دگ ل و ل  ان 
بانف  های سوخت  بسوی شا  دویدندگ هرمشو دانۀ ک  پواشویود  
 میشد پرپرزنان بسوی آن دوید گ یکی باالی دی ری افتید  ب  زمین 

میخوردند تام ر دانۀ رابام قار ب یرندگ همۀ شان بریکدی رحومولو  
می بردند تادانۀ اورا ب یرند وهم  بوان هم افتاد  بودند . صوحو وۀ 
جالهی بودوآن بی زبانان دی رن  غروری داشت د ون  تووانوی کو  
بیاندیش دگ فقط برای بودسوو آوردن دانوۀ کو  آنوهوم شوکوم 
شانراسیرنمی کردگ ب  پاهای شا  میلولیودنودگ خوودرا خوم وچوم 
میکردندگ هرفیل مرغ سعی داشو تادی ری راب  هروسیلۀ ک  باشد 
دورساخت  وخود امتیاز ن دیکی شا  راداشت  باشد ! حاضرین هومو  
ب  این صح ۀ هیوانی ن ا  دوخت  بودند. صدراع م هواشوم جوالد 
چ دسهددی ر دان  ب  برادر زاد  داد تابسوی فیل مرغها بپاشدگ دان  
ب  اندازۀ زیادشدک  برای هم  فیل مرغها ب  اندازۀ کوافوی رسویود 
وحتی بیشتررسید. جاغورهای مرغان پ دیدوشکم های شان سویور 
شدگ وهریک بهرطرف باسرهای بل د مغرور وخرامان رفوتو ودگ و 

 قصۀ شا  وعمویش برایشان مفو گردید ! 
فرزندمگ ازین چ  «هاشم جالد روبسوی برادرزاد  اش کردوگفو: 

شا  ک  ه وزب  پخت ی نرسید  بود وذکاوتش همچون »آموختی؟ 
عمرش کم وقلیل بودگ درک کرد  نتوانسو ک  مطلب عوموویوش 

کاکاجان امروزخوشم »ازآموختن چیسوگ باخوشی و وجد گفو: 
آمدک  همۀ فیل مرغها دوروپیشم لوتک می خوردند واکثرآنهوارا 
لم  کردمگ ولی بسیارج رخون شدم ک  بیچار  گکها گرسو و  و 

وتضرع ک ان اف ودک  کواکواجوان دگو  ای قسوم  «تش   بودند
دستورها ر  نتین ک  فیل مرغها برای دوهوفوتو  بوی آ  ودانو  
باش دک  گ ا  دارد! هاشمگ ک  همیش  درخانواد  ب  اوصودراعو وم 
کالن می فت دگ سرخودرا شوردادوآهست  باخودگفو )مون درچو  

فورزنودم  «خیالم وفلک درچ  خیال!( ب  برادرزاد  خطا  کورد: 
اصل مطلب را ن رفتیگ درمرتهۀ اول ک  آمودیوم فویول مورغوهوا 
سیربودند و جاغور هایشان پرگ هیچ پوروای توو ومورانوکوردنودگ 
اماامروزک  همۀ شان گرس   بودندوبرای دوهفت  روی آ  ودانو  
راندید  بودندگ وقتی برایشان دان  انداختی هم  شتابو د  بوطورف 
تودویدند وب  دور وپیش تو دورمی خوردندوموی توپویودنودگ در 
پاهای توافتیدندگ یکدگر رامی دندتا دانۀ برایشان برسدگ توجۀ همۀ 
شان ب  تو بود وهم  مطی  ومحتاج تو ! قضیوۀ مولوو را هومویون 
طوربدانگ اگرملو سیرشود و آسود  وآرام گرددگ دیو ورپوروای 
من وترا نمی ک  دگ هرک  درفکروخیال خود میشودگ سربولو ودو 
مغرور میشوندگ درکل  هایشان چی های اضافی پیدامیشود و روز و 
روزگار برای من وتو ناخوشآی دگ تخو وتاج توبیشتوردوام نوموی 
آرد. وقتی ملو گرس   وفقیرباشد هم  پاهای توراموی بووسو ودگ 
وجودتوگ جان وحتی لهاسهای تو برایشان متهرک میهاشدگ موطویو  
وفرمانهردارتو میهاش دگ توان و وقو فکرکردن ب  چی دی ری بو  
ج پیداکردن لقمۀ نان رانمی داشت  باشد وتخو وتواج تووپوایودار 
وسلط و درخانوادۀ ما دایمی میشودگ فهمیدی فورزنود؟! هورقودر 

 ! »مردم گرس   تر بهترگ هرقدرملو فقیرتر بهتر ودردسر کمتر

شا  جوان ب  فکرفرورفوگ ب  گرس  ی فیل مرغهااندیشیدگ بو  
تپیدن وپرپر زدن آنهادرپاهایشگ ب  سیری آنهواوبو  غورور وبوی 
پروایی آنهاگ تکانی خورد و دانسو ک  عموی بو رگووارش چو  
نسخۀ جالهی برایش دادوچ  درس عومویوقوی بورایوش آمووخوو! 
آنراآوی ۀ ب اگوشش ساخو ب  اندازۀ ب  آن نصایح صادقان  عومول 
کردوملو رادرچ ان فقر وفاقۀ هول اکگ گرس  ی وتو و ودسوتوی 
وحشت اک ن ا  داشو ک  ازفرط گرس  ی عولوف مویوخووردنود 
وازفشارت  دستی اطفال شانرا دربازارهای پایوتوخوو ودرفواصولوۀ 
کمتراز دومایل قصرسلط تی لیالم میکردند و اگوربوفوروش نوموی 
رسیدندگ درختم روزفریادمی دندک  ب  لحاظ خدا ایو وهوا راموفوو 
ورای ان بهریدک  ازگرس  ی تلف میشوند! فاصلۀ قصرسلط تی از 
این بازار طفل فروشی ب  اندازۀ کوتا  بودک  اگرآن شوا  پو وهوۀ 
غفلو راازگوش هایش دورمیکردگ صدای لیالم لویوالم دلوهو ودان 
رعایایش راخو  روشن می ش ید اما همین هابودنودکو  ازمو وار  
مساجد می فت دک  این شا  سایۀ خداسو وبوسیدن دستوهوا حوتوی 
لهاسهای او وسیلۀ رفتن ب  ج و اسگ وبدترای کو  اطواعوو ازیون 
پادشا  رابا اطاعو ازخدا ورسول اوموع   میکردند !ایوکواش آن 
مالهاومولوی ها ازخدا میترسیدند ن  ازپادشا  وعموی ظالم اوگ ک  
هدایو قرآن اسو و قرآن راهمانطوری ک  هسو ب  عام ال اس می 
رسانیدند و پاداش ح  می گرفت د و از لطف سرکاری پرهویو موی 

 کردند.
ش ید  ام ک  دراوج سلط و این شا گ درج و  کشوردرچمک ی  

وجاجی میدانگ درخوسو وپکتیا موردم ازتو و ودسوتوی جوواری 
راسوخت  بعدآرد کرد  واز آن نانی میپ ندک  تلخ باشود واطوفوال 
کمتربخورندگ ودرشمال کشوردربدخشان وبوادغویوسوات وتوخوار 
وغورات وهرات مردم ازگرس  ی علف میخوردندک  ازآن شوکوم 

 هایشان آماس می کرد وجان میدادند !
اندکی ن ذشت  بودک  آن اندرزهاشم جوالد بو  بورادرزاد  اش 
درشهرکابل پیچید وزن ومرد وهم  ازآن آگا  شدنودگ درکووچو  
 وپسکوچ  های کابلگ خان  ب  خان  کسی نهودک  ازآن آگا  نشد  

باشد. گرچ  کسی ازترس جهاران سلط تی آنران وشوگ ولی قصوۀ 
 آن سی   ب  سی   ازنسلی ب  نسلی تاامروز انتقال کرد. 

در واق  ماهیو اصلی ونیو ناشایستۀ این خانواد  برعلی  ملتوی 
ک  باآبل  های دسو وپا ایشان راتغذی  میکردندگ افشا شدکو  ایون 
خانواد  دربرابروطن ومردم ما چ  سان می اندیشید وچ  بورنواموۀ 

 شومی درسرداشو. 
وقووتووی هوواشووم جووالد ازیوون رسوووایووی آگووا  شوودگ آقووای 
عهدالستارفوفل ایی رامووازات کوردوازکوار بورطورف سواخوو 
ومحهوس نمودگ ج ا  فوفلو ایوی کو  بو وابورضورورتوی آنوووا 
حضورداشوگ باتعدادی ازخدم  وخدمت اران آن باغ وبواغوهوانوان 
وفیل مرغ بانان شاهد آن صح   وشاهدآن گفو وش ود میان کاکوا 
وبرادرزاد  بودندگ اماهم  متف  الرأی بودندک  فوفل ایی این گوپ 
رادر دهن عام نی داخت  بودگ بلک  کارشخ  خیراندیش دیو وری 
بودگ اماموازات را بیچار  فوفل ایی نصیب شدک  اکثوراً دردوران 

 محمدزایی ها رسم همین بود !
اکثراعضای خاندان شا  درتومل وخووشو وذرانویگ فوراوانوی 
نعماتگ بی ب دوباری ازقوانین ونازونعمو زندگی میکردند وفاصلۀ 
زندگی آنان وسایرمردم اززمین تاآسمان بودگ ب  اندازۀ ک  وقوتوی 
نام محمدزایی ک  خانوادۀ شا  بود گرفت  میشدگ مردم ناخودآگوا  
میدانست دک  کسی اسو باتوملگ مطل  الع انگ خود خووا گ غورق 
درناز ونعمو وصاحب قدرت وثروت وم صب عالی. درکابل رسم 
برین بودک  اگرپسربچ  یا دختربچ  هایی درخانوادۀگ غوذا مویول 
دلش نمی بود ونمی خوردگ یالهاسی موردپس دش نمی بوودونوموی 
پوشیدگ والدین باالیشان عتا  میکردندک  محمدزایی خونیستی ک  
چ ین یاچ ان غذا رانمی خورد یا چ ین یاچ وان لوهواسوی رانوموی 
پوشی ! گویاملو جای خود وجای خاندان شا  را ش اخت  بودگ کو  
ملو طهقۀ پایین جامع  وخاندان شا  طهقۀ بواالونووویوب زادگوان 
بودند ! خاندان شوا  هوم جوای مولوو راشو واخوتو  وکووشوش 
میکردندتاباملو در تماس نشوندتاب  ایشان آسیب صحی یواجوانوی 
نرسد. چ انک  اگرشا  موهورمی شددرمویوان موردم ظواهورشوودگ 
دستکش میپوشیدتاازکسی ب  اومکرو  سرایو نک د !   خوانووادۀ 
شا  بخصوص آنهاییک  قرابو ن دیکترب  اوداشت دگ بدون این کو  
اهلیو وشایست ی داشت  باش دگ مقامات وم اصب عالی کشووراکو  
درواق  ح  ملو بودندگ یکسر  انحصارکورد  بوودنود وبوعوضوی 
ازایشان بدون تحصیل کافی وداشتن توربۀ کاری وزندگیگ ب  آن 
مقامات وم اصهی نصب میشدند ک  حو  اشوخواص بواتوووربو گ 
تحصیلکرد  وآزمودۀ روزگاربودند. مثال زمانیک  سردارمحمدنعیوم 
پسرعموی شا  ن د  سال  بود درحالیک  فقط چ دصو وف موحودود 
رادرلیسۀ استقالل خواند  بودگ مدیرعمومی سیاسی وزارت خارج  
ساخت  شد! هم  میدان دک  مدیریو عمومی سیاسی حسواسوتوریون 
دفتری دروزارت خارجۀ یک کشوراسو ک  اکوثور دررأس آن 
دپلوماتهای پخت  کارگ باتورب گ باعلم و فراسو وآش ا بواسویواسوو 
جهانی قرارمیداشت  باشدگ وپرواضح اسو ک  نعیم خان ن د  سوالو  
هیچیک ازآنهارا نداشو وحتی مکتب عادی راخالص نکرد  بود و 
ب  اصطالح مردم کابل  ه وزطفلی بودکو  اگورسورش راپوایویون 

 میکردی بوی شیر ازدهانش می آمد ! 
جالب ای سو ک  ه وزچ دی ن ذشت  بودک  درسرایون سوردار 
هوای سفارت زد و عموزادۀ مهربانش اوراسفیر ونمای دۀ خووددر 
ایتالیاساخو! این بچۀ تاز  جوان بیسو سال  ک  درتاریخ دپلوماسی 
ممکن اولین سفیری ب  این سن وسال درجهان بود  باشودگ ازعولوم 
ودانش وتورب  کامالً بی ان  بودگ اماش ید  بودک  دختران ایتالووی 
درزیهایی ولطایف بی همتااندگ روی این اصل انتخابش ایتالیا بوود. 
می وی ددرآنروزگار سفارت افغانستان درآنوووا جوایو وۀ رفوو 
وآمددختران خوش ل ایتالیوی شد  بودوموردم موحول سوفوارت 
افغانستان را زن ری خان  می گفت ود)زنو وری درزبوان ایوتوالووی 
دخترانی راگوی دک  خودفروشی میک  د.( همین تأثیر سفیورشودن 
دربیسو سال ی بودک  سردارنعیوم راتوغویویوردادوآنو واهوی کو  
دروزارت خارج  شخ  قدرتومو ودبوود ونصوب وعو ل سوفورا 
ودپلوماتهات ها ب  قلم اومیشدگ هرکی راک  میخواسو درسوفوارتوی 
مقرر میکرد وبایدباخانم آن شخ  نی موالقوات نوموایود. سوردار 
شوهروخانمش رامالقات می مودواکثرمالقات هاجدا جوداصوورت 

 می رفو. 
درنوشت  های دانشم دمحترم سیدآقاه ری آمد  ک  کسی موی 
خواسو ب  سفارتی مقررشودگ نعویوم خوان بو  اواحووال دادکو  
باخانمش یکواب  مالقات سرداربیایدک  یکی ازشرایط تقورراسوو!
سردارامرکرد مالقات بایدجداگان  باشداول خانم بعدشوهر. مدیور
)قلم مخصوص!( سردار ! همی طوربرنام  ریخوگ وقتی خانم داخل 
دفترسردارشدگ درواز  رابست دوشوهرغیرتم د دراتاق انت ارموانود! 
بعد ازیکساعو و اندی خانم بواسور وروی پوریشوان ازدفوتورسور 
داربرآمدوکاغذی در دسو داشو وبانف  سوخت  ب  شوهرگفوو: 

 )دنهال  درصفحۀ ششم( 
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 هفته نامۀ امید 0101شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 )دنهال  ازصفحۀ چهارم(داستان های همسو باتصوف 
جالل الدین مولوی باوردارد در سماع پایکوبی پرشور وباحورارت 
در همآه و کردن حیات صوفیان  درمدیح  سرایی جمال وزیهایی 
از طری  اقتدار عش  آزمود  میشودگ باالخر  سالک معتقد ومشتاق 
از طری  عواطف پاک ب  سرچشمۀ جمال وزیهایی وبو  کو و ورۀ 
عرش ن دیک واز رنج جسمانی ب  پیروزی وسعادت نهایوی نوایول 

 می ردد. 
درشرح حال ابوبکرشهلی آمد  کو  یوکوهوار چو ودشوهوانو  روز 
درزیردرختی رق  میکردومی گفو هو هوگ گفت داین چ  حالوو 
اسو؟ پاسخ داد: این فاخت  بر این درخو می ویود کووکووگ مون 

 نی موافقو او رامی ویم هو هو!
 دوش مرغی ب  صهح می نالید   عقل وصهرم بهرد وطاقو وهوش

 یکی از دوستان مخل  را     م ر آواز من رسید ب  گوش
 گفو باور نداشتم ک  ترا    بانو مرغی چ ین ک د مدهوش

 گفتم این شرط آدمیّو نیسو   مرغ تسهیح خوان ومن خاموش
همانطورک  قهالً اشار  نمود  ام ک  موالنا ک  سووواد  نشویون      

باوقاری بودگ چرخ دگیگ دسو افشانی وپایکوبی بانغم  های نوی 
وربا  را ازتواب  ونتایج ظهور وجد میپ داشو وب  روایتی باش یدن 
آوای موسیقی ازخود بیخوردمیشدگ ازجوای بورمویوخواسوو ودر 
بحرناپیدا کرانۀ عش  وب  دور ستون ایوان خان  اش ب  چورخویودن 
میپرداخو وغ لهای نا  سحران ی  میسرودگ ناگهان شعور غیهی در 
وی با  مکاشف  را بازمیکردوعارفان  چون روزنۀ بسوی گلوسوتوان 

 دل مشاهد  کرد و عاشقان  فرمود :
 ای م  وای آفتا  پیش رخو مسخر     تاچ  زند زهر  از آی   و ج در  

 اش یاو  شد  ق ور    پیش توافتاد  ما  بر ر  سودای عش       ریخت  گل ون  
 ای شد سماع سوی گلستان تو     گوش و دل عاشقان بر سر این پ ور    پ ور  

 آ  ک  این پ ور  هسو حوابی ع یم   روک  حوابی خوشسو هیچ م وای سر  
 سو بر مثل دستر    ازشکری ی ک  هسو بهربخاییدنش     لب هم  دندان شد  

 ای    گفتم خواج  حکیم چیسو دراین خ هر    دسو دل خویش رادیدم درخمر  
 گفو شرا  کسی کوهم ی چرخ را    باهم  دوال  جان می نخردیک تر  

 برسر میدان او جان خر باتوبر   کر  گردون ت د پیشش پاالنیی       
 نصرت بر میم   دولو بر میسر   ای ش  فارغ ازآن باشد درلشکرت 

 ایک  زتهری توعیدجهان شم  دین         هین ک  رسیدآفتا  جانب برج بر  
مولی اب  توصیۀ شمش تهری ی ب  سماعیان ومولویان بویژ  یاران     

ن دیکش ک  سماع را آرام جانگ لذتهخش و داروی دردهوا وآالم 
 روحی میدانست دگفت  بود:

 ب  سماع چون درایی زخیال خویش ب ذر    نفسی م رن رراب  جمال او رسانی 
 )دنهال  دارد(

********************** 
چ انچ  قیصر روم برای جواب ویی دربرابراین حرکو بو وفوتوۀ 

لشکر ع یمی ازفرنو وروس وارمن وسریانویوان »خاوندشا  بلخی
وب  ع م سرکوبی سالجوقو  بو  هووووم  «ویونانیان فراهم آورد 

پرداخت  بود. سپا  سلووقی تحو زعامو الپ ارسالن موردانو  بو  
مقابل  برخاست  و خودقیصر راب  اسارت کشیدندوبهمین سوادگوی 

ه  ب یادگذاشت دک  سولوسولوۀ  025حکومو سالجقۀ بالدروم رادر
ه  )عهدمغل( مستقل وبعدازآن توادورۀ غوازان خوان 101شان تا
ه  نیم  مستقلگ برسرکارماندگ وپسانهوابو  سولوطو وو  130-213

 )امپراتوری( با شوکو عثمانی های ترکی  متحول گردید. 
مسلمانها از دیرزمان دربالدروم رخ   کرد  بودندگ اما با سوقیات 
سلووقیان عدۀ غفیری ازترکمانهاگ بدواً درقسمو شرقوی آسویوای 
صغیر )اناطولی( بعداًدرقسمو غربی)اوملی ایلی( جابواشودنودگ و 
حاکمیو بانام ونشان)سلووقیان بالدروم(راباجلو  های تومودن و 
فره و خراسانی بدوش گرفت د. امپراتوری ب رگ عثمانی باداعیۀ 

 »خالفو اسالمی بعدهابدسو یک سپ  ساالر سالجقۀ روم برپاشد.

مولف درفصل سوم ب  معرفی هم انی ه ار  هاپرداخت گ توضیح 
آنچ  قسمادراین فصل آمود گ شورح فورازوفورود هوای »میدهد:

هشتصدسالۀ ه ار  درخراسان غربی وشرقی ومتهاقی ایاالت )ایران 
ب رگ( وپیشی ۀ اجداد ه ار  درغور وغرجستوان وغویور  اسوو. 

 «تاریخ ملوی هو ار »مضمون طایف  های ب رگ ه ار گ ازکتا  

است ساخ ودرآن جای داد  شد  .ای ک  نکودریانگ تومان پراکو ود  
درسیستان وگرمسیرات ق دهارگ درساختوارهو ار  هواچو  انوداز  

 مدخلیو دارندگ ن ارشی درخورتوج  اسو. 

زیرع وان چ  ی گالوس چ  ی ی وتقسیمات ملکیگ ازهیهوو و 
یکسان بی یگ از الوس چهارگانۀ چ  ی ی ک  تقسیمات ملکی برآن 
استوار اسو گپهایی گفت  شد  . بسیج سپا  بعدازچ  ویو  زیورنوام 

برسرزمی وهوای  «سیطر »باجالل الدین م کهرنیگ اماهدف «ستی »
 بیشتراسو. )دنهال  درصفحۀ هفتم(

 
 
 
 
 

 عنوان کتاب: قزلباش وهزاره درالبالی تاریخ افغانستان 
 موؤلف: احمدعلی محبی

کتا  روش  ریک بخش حساس وازن رافتادۀ دوکتلۀ بورازنودۀ 
ساختارکهن ملو باشهامو افغانستانگ کو  درسویورتواریوخ کشوور 
دوشادوش هموط ان وهمورزموانشوان کوارنوامو  هواوسوازنودگوی 
ارزشم دی داشت  اندگ از دسو مدیرمدبورجوریودۀ وزیون امویودگ 

 کوشان ع ی  بدستم رسید. 
صفح  توسط پژوهش ر 511این موموعۀ قطور وپر محتوا ک  در

فرزان  وپرکاروطنگ آقای احمدعولوی موحوهویگ درآغواز امسوال 
درآلمانگ با ویرایش رضوان محهی بچاپ رسید گ گوش  های ژرف 
حیات اجتماعیگ شهروندی و سیاسی هموط ان ق لهاش وه ار  را با 
شواهد و اس اد محکم تاریخی وگ ارشات مورخیون مولوی وبویون 

 المللی با تحریر و بیان شیوا روشن نمود  اسو. 
این »درهمین راستامولف ع ی درقسمتی ازدیهاچۀ کتابش نوشت : 

داستان راگوش  وک ارهابسیواراسووگ کووشوش شود  ازبورتوری 
خواهیهای قومی وقهیلوی بدوربود  ودرجاهایی ازنوام آوران و 
پیشتازان ه رو فره و ب  ذکرخیری یادکرد گ واوضاع واحوال را 
هم کمی موش افی نمود گ سخ های نوراک  درطوی پوژوهشوهوای 
ژرف دریافو کرد  وهرکدام برپایۀ س د ومدرک اسوتوواراسووگ 

 «.باارائۀ نقل قول عرض  میداریم 

ازسوانح محترم محهی برمیآیدک  مدتی درریاسو دارالوتوألویوف 
وزارت معارف تحو ن رداکترنوم الدین انصاری در تصحیح کتب 
درسی کوشید  ودرانومن تاریخ افغانستان درادامۀ نوویسو ودگویگ 
تحو ره ماییهای استادانۀ احمدعلی کهو ادگ دراهوتوموام مووولوۀ 
آریاناسهم فعال داشت گ بامراقهو ازچاپ کتوب انووومون تواریوخگ 
سروکارهمیش ی اش باتاریخ مملکو بود  وفصل سامانویوان رادر 

 تاریخ خراسان نوشت  وبرندۀ جای ۀ ابن سی اگردید  اسو.
مولف گرامی محتویات پژوهش ونوشت  های پرتفصیل خوودرا 

 درکتا  ارزشم دش چ ین تلخی  وتهارزداد  اسو:
درالبالی سرگذشو شیرین وتلخ گذشت ان درخراسان با ع مو »

دیروز وافغانستان امروزگ جرق  های تمدنی طوری زبان  میکشیدک  
واقعادرخور وصف وبیان اسو. درین صحیف  ازپودیودۀ تومودنوی 
اثرگذارگ ازمهاجرتهاگازسربرآورندگان خوش ام وبودنوام کو  در 
ادوارتاریخی اسالمی برویکارآمدندگ تذکراتی کوتا  داد  شد گ با 
ب رگان بل دمرتهو ومتفکرین صاحب سخن باسخن حرف زد  شد  
اسو. دری وا درپیشی ۀ تاریخی اجدادق لهاش یایکی از واحودهوای 

سلووقیان(گ سرزد  ازازه ارسال پیوشگ دراولویون )«غ »اجتماعی
جابوایی دراناطولیگ زبان فارسی راازخراسان زمینگ از ک ار  هوای 
دریای پ وو سردریا تحف  ستانید  وب  ممالک ک وارۀ مودیوتورانو  
سوغات برد  اندگاشار  گردید  اسو. ازبعضی معتقداتی ک  دربین 
مسلمانان پدیدمی آمد  ودرزندگی مسلمانان اثورانوداخوتو  موثول 
تصوف وحاالت آنگ پیوندتصوف باتشی گ ن ریات اسماعیلی  هواگ 
فصلی مهسوط ازه ار  ک  درادامۀ تمدن قرون پ ج وشوش فوالت 
ایران تأثیرگذاربود گ عاری  وب  تحریردرآمد  اسو. حکومتداری 
آل کرت پایۀ استوار دروحدت واستقالل خراسان شومورد  شود  
اسوگ وحشو آفری ی های چ  ی وتیمورهرچ د کشو ود  بوود گ 
اموواتووموودن خووواهووی اوالد  کوو  بسوواط رنسووانوو  رادردنووهووال 
کشیدگخوشآی دبود. رویکارآمدن امثراتوریهای افشوارودرانوی و 
پادشاهی بارک اییها گ همکاریهای مداوم ق لهاشهاراباخودداشوتو  و 

 »درشقوق ن امی وملکی وطهی وغیر  اشتغال داشت د...

مؤلف پرکارومحق ِ حیثیو وهویو ق لوهواشوان وهو ار  هوادر 
افغانستانگ درفصل دوم کتابش راج  ب  پیشی وۀ تواریوخوی اجوداد 

دراین فصل پیشویو ویوۀ اجوداد »ق لهاشان چ ین توضیحات میدهد:
ق لهاش)کال  سرخها( ازه ارسال پیش درکسوت غ ان ترکمان و 
درشاخۀ سلووقیان بالدروم ب  شرح گرفت  شد  اسوو. صوحوهوتوی 
پیرامون چ دنفرازصالبتم دان سلووقی مثل طوغورل بویووگ الوپ 
ارسالنگ ملکشا  وسلطان س ور بعمل آمد  وازمشوخوصوات دورۀ 
سلووقی زیرع اوی ی گپ زد  شد  اسو. ازرخش دگان علوموی و 
شخصیتهای بارزادبی پ اه د  وگردآمد  در بالد روم وفارسگ مثول 
بهاءالدین پدرموالناگ شیخ نوم الدین دای گ شمو  الودیون عوارف 
پرجاذب گ شیخ صدرالدین قونیویگ قطب الدین شیرازی فیلوسووفگ 
بی بی م وم گ تفتازانی نحوی عالم وغیر  یادشود گ گوپوهوایوی از 
فرمانروایان سلووقی دربالد روم)سلیمان شوا گ قولویوچ ارسوالنگ 

 ع الدین قلیچگ ارسالن ثانیگ 
 
 
 
 
 

 ... )دنهال  ازصفحۀ پ وم(تلویزیون ژوندون 
اهلل بالی نولدار بودگ مر  د  چار طرف اتاق گشتاندگ هیچ ایالیوم  «

وقوتوی »نمی کدگ ای   مقررشدی سفیر نیگ بلک  کارم د سوفوارت!
نوبو مالقات شوهرشدگسردارب  مدیر)قلم مخصووص(ش گوفوو 
 مالقات او ضرور نیسوگ امرمقرریش را داد  امگ رخصتش کن !!!

جای تأسف اسو ک  سردارنعیم بااین نوع صفو وسویورت در 
سال ی وزیرمعارف ساخت  شدوتربیۀ اوالدوطن رابدسوتوش  72سن 

دادند! ک  صدمۀ شدیدی ب  زیرب اهای توعولویوموی وتوحوصویولوی 
کشوربودگ ک  برای آی دۀ وطن مضرتوموام شود. در زموانویوکو  
وزیرمعارف بودگ اولین کاری ک  کردهم  کتابهای درسی وسوایور 
کتب تاریخ راجم  کردوب  گ ا  ظاهری ک  درآنهاازشا  اموان اهلل 
خان بحیث م وی استقالل وازقهرمانهای ملی معرکۀ استقاللگ کو  
بیشترشان ازشمال و شمالی بودندگ ذکرشد  بودگ وهم عاری ازرنو 
ورخ قهیلوی وزبانی وتهعیض بودندگ هم  رادربوستان سرای کوابول 
ک  مقروزارت معارف بودگ بدسو خویش آتش زد وسوخوگ کو  
ازتماشای آن صح ۀ الم اک کتابسوزیگ حاضرین اشک میریخت د. 
درآن جشن کتا  سوزان محمدزایی های پشوتوونگ آثواروکوتوب 
فره  ی وعلمی کشور ک  باری ازتهاجم عربها وبعدازایلغارچ  یو  
نوات یافت  بودند)در موموع س  جشن کتوابسووزی پوربوارتوریون 
فره و جهانی( نسخ خطیگ کتیه  های باسوتوانوی وآثوارموطوهووع 
دی ردرکشور صورت گرفو. کتابسوزی دی ر فره و خراسانیان 
بدسو محمدگل موم د پروردۀ دستان ناپاک و پلویود نوادرغودارگ 
 وبعد توسط طالهان ضد دین وفره و این خطۀ باستانی تکرارشد ! 
ج ا  مرحوم احمدعلی که اد این کتابسوزی نعیم محمدزایوی 
راب  چشم خود دید  وباتأسف یادمیک دک  غوالم موحوی الودیون 
کتابدار جوالهای پرازکتابهای نا  را بو  امورواالحضورت آورد 
وواالحضرت سردار محمدنعیم خان آنهاراک  هم  ب  زبان فوارسوی 
بودگ ب  بهانۀ حذف نام شا  امان اهلل در دادوازبین برد. و موحوتورم 
حاجی عهدالقیوم نورزی ک  خودشاهدحوادث دوران نوادرغودار 
اسوگ می گویدک  نادر کتابهای درسوی وزارت موعوارف راکو  
دربعضی قسمتهای آنها از کار رواییهای امان اهلل خان ذکوربوعومول 

 آمد  بودگ هم  را امر حری  داد !
شادروان استادخلیلی دریادداشتهایش تذکرداد  ک  نعیوم خوان 
هر دو س  ما  بعد درصدارت میآمد ومیدیدیم ک  آواز قوموچویون 
وشالق و قفاق می آیدومی فت د ک  سردارخشم گرفتو  بو  فوالن 
رئی گ اورا قفاق کاری کرد  وفالن رئی  را شالق کاری کورد  
اسو. نعیم ملعون یک روزباالی غالم سخی خوان موعواون بوانوک 
قهرشدواورا در محضردی رمامورین شالقکاری نمودگ بو  هومویون 
ترتیب استادخلیلی می ویدک  نعم باالی کسی ب ام فورهوادی کو  
وکیل التواردرپشاور بود قهرشد وبدون محکومو  اورادرصودارت 

 زیرشالق وقمچین گرفو !
درکتا  )سرگذشو ملو م لوم...( تالویوف شوادروان غوالم 
حضرت کوشان آمد  ک  عهدالر وف بی وا کو  رئویو  نشورات 
رادیو افغانستان بود می ویدک  عصریک روز محمدصابر یااسوتواد 
صابر غ لسراگ دررادیو غ لی ازواقف الهوری میخواندک  مطلعوش 
این بود: ز دسو ع ی ان وطن می ذارم... فوراً زنو تلفوون آمود 
واستادقاسمی تلفون رابرداشو وآن سردارنعیم خان بوودگ گوفوو 
آوازاین خوان د  راخاموش کن! رنو استادقاسموی سوفویودشود  
وگفو ب  چشم همین حاال خاموشش میک م ! خودخوواهوی نوعویوم 
ملعون ب  اندازۀ بودک  حتی تحمل ش یدن شعریک  شاعرصدهاسوال 
قهل سرود  بودنداشو چون نام پودرش موحومود عو یو  بوود ! 

برای ای کو   »استادخلیلی مرحوم دریادداشتهای خود می ویدک  : 
سردارمحمدنعیم خان سالم مردم راعلیک نک دگ درقوفوای گوادی 
سوارمی شد و این اخهار رابدسو خودمی رفو مشغول ب  خوانودن 
اخهارمیشدتا مردم رویوش را نوهو و ودوسوالم نودهو ود وسوردار 
موهورنشودک  سالم مردم راعلیک ک د. گاهی هم ب  سواری اسپ 
می آمدوچ ان باشتا  اسپ میراندک  اگرکسی خود را ازسور را  

 )دنهال  دارد( «دورنمیکردگ شایدیکی دونفرزیرپای اسپ میشد...
************** 

غیاث الدین کیخسروگ رکن الدین سلیمانگ غ الدیون کویوکواوسگ 
عالالدین کیقهاد مشهورگغیات الدین کیخسروثانی( ومشوخوصوات 

 »بالد روم تقدیم میشود.

ج ا  محهیگ ق لهاشان رااوالدۀ غ ان ترکمان ونشوانو  ای از 
 سلووقیان محسو  دانست  وراج  ب  تهارسلووق چ ین می ویسد:

سالل  وتهارسلووق ک  باقوم وقهایل بیشمارغو ان تورکوموان  «
درپیوندبودندگازاوایل قرن چهارتااواخرقرن پ ج ه  بوا حورکوو 
جمعی ازترکستان ب  سمرق دوازآنوا ب  دی رشهورهوای خوراسوان 
ورفت  رفت  ب  عراق عوم وم اط  غربی سرازیرشدندوب  فتووحوات 
حیرت ان ی  دسو یازیدند. دام ۀ فتوحات شان ب  سر زمویو وهوای 
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
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زاویۀ معتقدات مذههی ن ریست  میشودگ هورکودام بو  بواورهوای 
همدگر احترام می ذاشت د ودردی رساحو  هوازنودگوی بواهوموی 

 داشت دودارند. 
در لهو  وزبان واصطالحاتگ دربرداشوتوهواومسوایول زنودگوی 
ومعامالتگ در عادات ورسوم جاریگ درزند  داری ومورد  داریگ 
درجشن هاوعیدها درمیل  هاو ورزشهاوبازیهاگ درهم  شئون زندگی 

مولف محترم درپاورقی توذکورداد   «باهم شریک ویکسان اند...
یادداشتها وبرداشتهایی ازکابول قودیومگ »ک  این موضوع ازکتا  

 «نوشتۀ آه وگ گرفت  شد ..

مولف فرزان  آقای محهی راج  ب  تصوف وترویج وتولی آن 
بین س ی وشیع  هاوخاصتاً ق لهاشان افغانستانگ درفصل سوم کتابش 
با ذکرریفورانو  ازموطوالوعوات)هوانوری مواسو ( فورانسووی و

بورای نوموایوانودن »)پتروشیفسکی( روسی چ ین توضیح میودهود:
ق لهاش میهایسو با تصوف آش اشدگ ودرین فصل این آش ایی برای 
جوی د  رخ خواهد نمودگ حرکو اعوازنمای ب  روی روزآمودن 

ماهویوو »اسم ورسم ق لهاش رابا تصوف ب  روش ی دید. زیرع وان
اسرار و فلسفۀ توحیدگ ازادی اندنیوشو گ عشو   «وتولیات تصوف

ومحهو ب  آفریدگارهم  مخلوقات ک  درتصوف مم وج ومشحون 
اسوگ ب  شرح گرفت  شد  وازجانهی اد  فاخرفارسی  ک  آمیختو  
باتصوف اسوگ درکالم مووزون یوکوی ازگوویو ودگوان بو رگ 

فرانسوی بازگوشد  اسو. تصوف وسویولو   «هانری ماس »بروایو
ای برای رهایی ازآلودگیهاقلمداد گردید  وب  تووضویوح موعوانوی 

 تصوف پرداخت  شد  اسو...
درمسأل  سازگاری تصوف یاتشی  گفت  شود  کو  شوکوسوو 
اسماعیلیان ن اری درقرن هفتوم بو  تشویو  امواموی نووبوو دادگ 
خودرادلیران  مطرح ک د.شیع  درآسیای صغیربین روستاییان چوون 
پ اه ا  آزادگان شهرت یافو. درحالیک  تصوف دربین شهرنشی ان 
باخوشهی ی را  یافت  بود. ب وفوتوۀ موحوقو  سورشو واس روسویگ 
پتروشیفسکیگ عقایدشاخ  هاوفرق مختلف شیعو  کو  بواتصووف 
آمیخت  وتلفی  شد  بودگ وضومو وا تورک وو درویشوان درایون 
ج هشهامقام نمایانی داشت دگ زیرادلیل دیو وری درسوازگواریسوو. 

اختالط یک قدرت روحوانوی  «پیوندق لهاش بارههران تصوف»در
صوفی مشر  بایک قدرت ن امی عشایری ترکوموانوی وغویورآن 
موجب بمیان آمدن ق لهاش گردید. ای ک  داعی  داران قو لوهواش 
ازمتن تصوف برخاست دگوای ک  رههری روحانی شویوعوۀ صوفووی 
رااکثریو صحرانشی ان وشهرنشی ان آسیای صغیرقهوول داشوتو ودگ 
ذکرب  عمل آمد  اسو وپیوندتشی  راباحرکو ستودۀ تصوف قابل 

 «درک یافت  وتشکیل واحداجتماعی ق لهاش رانویدمیدهد.

درحاصل پژوهش عارفانۀ مولف محوهوی راجو  بو  مواهویوو 
تصوف ن دمسلمانان مشوحوون »وتولیات تصوف چ ین میخوانیم:

ازاسراروفلسفۀ توحیدگ آزادی اندیش گ تعهیرات پورسووزعورفوانوی 
سرشارازعش  ومحهو ب  آفریدگار وهم  مخلوقاتگ نوکوتو  هوای 
لطیف وظریفگ پ دهاواندرز هاگ ایواداصطالحات ومفاهیم عالویو گ 
پروردن روح آزادگیگ موسیقیگ رق )سماع( وموهوموتورازهومو  
تصوف باکالم موزون باشعرواد  عربی ودری آمیخت  اسوگ کو  
از زیهاتری های عالم اسوگ وباتمام آثارادبی جوهوان بورابور!بواری
)هانری ماس (فرانسوی دریکی ازخطاب  های خودب  ارتوهواط اد  

من عمرم راوقف ادبویوات »فارسی)آمیخت  باتصوف( چ ین گفو:
فارسی کردم وبرای ای ک  بشمااساتید وروش وفوکوران فورانسووی 
بش اسانمگ ک  این ادبیات چیسوگ بایدب  مقایس  بپردازم وب ویم ک  
اد  فارسی برچهاراستوانۀ اصلی استواراسوگ فردوسی وسعدی و 
حافظ ومولویگ امافردوسی همس و هومریونانوی اسوو وبورتور 
ازاو ! سعدی اناتول فران  مارابیادمیآوردگ حافظ باگویوتو  قوابول 
قیاس اسو ک  خودراشاگردحافظ وزند  ب  نسیمی ک  ازجهان اوب  
مشامش رسید  میشمارد. امامولوی! درجوهوان هویوچ چوهور  ای 
وجودنداردک  بتوان مولوی راباوی تشهی  کرد. برای ای ک  مولوی 
شیخ طریقو اسو ولطیف تریون انودیشو  ودانشوهوا رادرالبوالی 

  ...«پرسوزترین ترنمات عرض  کرد  اسو!
کتا  پرمحتواوآک د  ازگ ارشات رویودادهوای تواریوخوی 
افغانستان باستان واقوام کهن آنراک  مولف ع ی آقای احمودعولوی 
محهی باشیوۀ شیرین ودلپذیرتألیف وتحریرنمود  اسوگ فصل  بو  
فصل میکشایمگ ودرقسمتی ازیکی ازیون گو ارشوهواگ راجو  بو  
هم یستی وروابط حس ۀ اوزبک هاوترکهاوتاجیکهاوق لهاشان چ ین 

 میخوانیم:
هووم هاوبرگشتهای شیهانی وخویشاوندان قدرت یافتۀ شوان »

ن دیک ب  صدسال ادام  یافوگ ودرین مدت اختالط ها و اموتو اج 
 «ترک»ها تااندازۀ استواروپایدارشدک  ترکیهات مختلف ازکلمۀ

ب بان دری پدیدآمد گ حافظ ب رگ دربرابرخال هو ودوی تورک 
رامی بخشد: اگورآن تورک شویورازی  «سمرق دوبخارا»شیرازی 

 بدسو آرد دل مارا و ب  خال ه دویش بخشم سمرق د وبخارا را !
 

 ... )دنهال  ازصفحۀ ششم(قزلباش ها وهزاره ها 
چ انچ  تاخو وتازهادردورۀ اوگتای قاآن مویدآنسو. فراگیری 
زبان مردمیگ انتشارفره و باآمدوشدهاگ چ ون ی انتشاراسالم و 
تشی  بدسو غازان خان دربین مغالنگ ع اوین دی ریسو حکایت ر 
تغییرفکروروی  دربین آنها. درآمدآمد لشکرانهو  هوالکوگ تشکل 
ایلخانیانگچیر  دستیهای هوالگو وفرزندانش اباقاخان ودی ر 
احفادگ تاانداز  ای توضیحات داد  شد . درموردسلطان محمود 
غازان واثرات قواعداصالحی اوبراجتماعگ پیروی سلطان محمد 
خداب د  وابوسعید بهادر ازرا  ورسم غازانگ مطالهی اسو درتغییر 
مذهب ونوآوریهای اصالحی. چغتایی وایلخانی دو تیر  از الوس 
چ  ی ی بودندک  بر پاردریا وم اط  غربیگ کمتروزیادترحکم 
میراندند.امیران مغل تهارمثل امیرچوپانگ امیرییسورگ امیرنوروزگ 
بوقاگ امیرشیخ علی وغیر  امرای کارکشت  وصاحب قوم وقهیل 
بودند. زن ن دمغالن در ب م ورزم وجهانداریگ همطرازمردان بود. 
پی یری وبال دگی فره و دردورۀ مغالنگ ب  روی روزآمدن 
متفکرین واثرهای زبدۀ فره  یگ موالناجالل الدین محمدبلخی 
مرد فراتاریخیگ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازیگ خواج  شم  
الدی محمدحافظگ رواج تاریخ نویسیگ تمدن تکامل یافتۀ اسالمی و 
تحولوتطورآنگ نشان  های تمدنی دورۀ مغالن بشماررفت  وشیع  

 «چون داروی انقالبی مطالهی کارسازاسو.

ک  بحیث «نکودریان»کتا  راج  ب  51درهمین سلسل  درصفحۀ 
یکی ازع اصرعمدۀ تشکیل ده دۀ ملیو ه ار  بشماررفت  اسوگ 

ای طورمعلوم میشودک  نکودریان در زمرۀ  ...»چ ین میخوانیم:
ه  175م و 1771ه  مطاب   111اولین مغل تهارانی بودندک  بین

م چ دین مراته  بامردمان ج  ووی سیستان دسو 1772مطاب  
وپ و  نرم کردندگ وم طق  رامسخرخودساخت د وحتی رخو اقامو 
چ دسال  درآن اف  دندگ وهمچ ین مدتی درعراق و درخراسان 

ه   131بحیث یک کلتۀ موثرمغلی حضوربهم رساندند... در سال 
م غازان خان حکم کردک  ییالق و قشالق نکوداریان 1731مطاب 

درعراق باشد. عد  ای ازنکودریان بی اجاز  ب  قهستان رفت د 
وازآنوا ب  ملک فخرالدین کرت درهرات پ اه د  شدند. ملک 
فخرالدین آن قوم راپ ا  دادوبهمۀ شان اسپ وسالح بخشیدودردف  

 «دشم ان وج و بامخالفان ازایشان یاری جسو...

مولف محهی درفصل چارم کتابش توضیحات مفصلی راج  ب  
ه ار  هاای دست  ازمردم باداشتن »ه ار  هاارائ  داد گ می ویسد:

خصوصیتهای نژادی وصفات واالی انسانی درخراسان ومتهاقی 
قسمتهای)ایران ب رگ( ظاهراً پیشی ۀ هشتصدسال  ازفراز وفرود 
داشت  ودرسرزمین ه ار  جات)غور وغرجستانگ ارزگان و 
گرمسیرق دهار( چون یک کتلۀ بست  ودرغالب نواحی افغانستان 
امروزبصورت پراگ د  می یست د. سرزمین ه ار  جات حکم ستون 
فقرات وقفسۀ سی ۀ افغانستان رادارد. بسیارترکوهستانیگ دسو 
نخورد  وکارنشد  وازیک ونیم قرناسو ک  مغضو  و 

 مقهوردولتمردان وقو قرارگرفت  اسو.
ترجمۀ واژۀ مغلی)می و( اسو ک  درتشکیل  «ه ار »کلمۀ

ن امی لشکریان چ  ی  واحفاد بکارمیرفو. این نام آن ا  ک  
واحدن امی بودگ تاچ دقرن پیش ازاعتهارخاص برخوردار وپُر 
آواز  بود گ برای یک کتلۀ ب رگ درسطح فراخ بکاربرد  میشد. 
گاهی کلمۀ ه ارن چون لقب اع ازی ب  اشخاص مورداعتماد و 
کارکشت  وخدمت ارصادق داد  میشدگ مثالب  امیرمهارزالدین 
خراسانی)خوافی( ک  موس  آل م فر درفارس اسوگ لقب امیر 
ه ار  ازطرف غازان خان داد  شد. این مردب  امارت ه ار  )ه ارۀ 
غازان خان( وداشتن طهل وعَلَم وشمشیر وچماق ب  رسم سالطین 

  «مغل سرافرازشد.
 ای وطن درخدمتو آماد  ایم    ازهرقوم وتهاری ک  زاد  ایم
 تا بووود زنووود  نوام  نامی ات    ب  ریم  آبادی  و آزادی ات 

این چ دمصراع باال دریک شب نمایش درام استادرسیدلطیفی ک  
راج  ب  هم یستی ملی بودگتوسط دستۀ اطفال تران  خوان بشمول 
ب د  خواند  شدگ ودرآن روزگارفرخ د  هیچ ون  تهعیض قومی و 
لسانی ومذههی درذهن وشعایرمارا  نداشو. همین روحی  
درسرتاسر کتا  ارزشم دآقای احمدعلی محهیگ همانطوریک  

 درپیش فتارش نی  تذکرداد  اسوگ تولی دارد.
راستی همین دیروزمولف فرزان  محهی محترم بعدازمطالعۀ قسمو 
اول این مضمونگ از مملکو آلمان بمن تلفون کرد ومرا با 
تشکرات پرمحهو خودمم ون ساخو. بهرحال ای ک دنهالۀ معرفی 
و پژوهش تاریخی اشرا بشمامطالعین نهایو ع ی جریدۀ وزین 

 امیدارائ  میدهم. 
مشترکات ق لهاشان »درفهرسو محتویات پربارکتا گ ع وان

جلب توج  کردگ ک  درمتن آن «کابل باهمشهریان
ق لهاش های کابل نشین درتمام خوی وبویگ عادات »میخوانیم:

واطوار ورسم ورواجها باهمشهریان کابل خودیکسان وانهازندگ 
 صرفاً دربعضی مسایل ک  

 »امیــد  «شرح اشتراک و آدرس 
مهالغ هم  ب  دالرامریکاسوگ بهای اشتراک و خریدکتابهاگ باید       

 Mohammad Koshan /Omaidامویودقابل پرداخو ب  محمدکوشوان/
 نوشت  شوند.

 کتاب های موجود برای فروش
 دالر 75 -* خط بوریاگ اثرمحمدعهدالحمید اسیر)ق دی آغا(

 دالر 71 -* تاریخ م  ومگ افغانستان نوینگ اثرعهدالحی آرین پور
* موموعۀ مقاالت علمیگ سیاسی واجتماعی سیودشومو  الودیون 

 دالر71موروحگ
 دالر 15 -* شرح حال واشعارمخفی بدخشیگ اثرغالم حهیب نوابی

*برگی چ دازنهفت  های تاریخ درافغانستانگدوجلدگ خوالودصودیو  
 دالر.01چرخیگ

دالر)کتابهاب  امیوداهوداشود   71خاطراتگ اثرخالدصدی  چرخیگ 
 اسو.(

* قسمتی ازامراض مهم ومتداولگ اثرپروفیسرداکترمیرمحمدیون  
دالر. )کتابها ب  امیود اهودا شود   11مشرف پویانگ ب  زبان عام گ 

 اسو.(
 71* مسعود در نهرداستخهاراتیگ باپاکستان وایرانگ رازق مامونگ 

 دالر.
 دالر 71-* مسعودگ فراتر ازمرزهاگ اثر داکترسیداکهر زیوری

 دالر 11 -* چشم درچ دکتا گ اثر نعمو حسی ی
 دالر 75 -* افغانستان ازمقاومو تاپیروزیگ اثر احمدشا  فرزان
 دالر 15 -* افغانستان در م   ۀ ژئوپولتیکگ اثر ع ی آریانفر

 دالر 05 -* تاریخ بیهقیگ تصحیح وتحشیۀ داکترفیاض
 دالر 75 -* احمدشا  مسعود شهیدصلح وآزادی

* تاریخ مسخ نمیشودگردنوشتۀ ج رال ع یمویگازداکوتورشویورشوا  
 دالر15-یوسف ی

 دالر  75 -* خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا
 دالر 05 -* خاطرات تعدادی ازمعلمان وشاگردان لیسۀ رابعۀ بلخی

 دالر 71 -* یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی
 ه ی ۀ پوست  بربهای کتا  ها اف ود  میشود.
************** 

ترک جوشی کرد  »میپ د: «ترک جوشی»موالنای بلخ اصطالح
گ وصدهای دی ر زبان دمردم گردید گ ک  ترک و «ام من نیم خام

تاجیک راهمطراز وهمردیف بکارگرفت  اند. ازطرف دی رسپاهیان 
بیحدومرز اوزبکی  ک  ب  سلسلۀ گذشت  های دورون دیک پیوسوتو  
می آمدندومیرفت دگ وتعدادقابل مالح ۀ شان ماندگارمیشدندگ وبوا 
مسکونین محلی وگروههای پیشین دادوستد ورفو وآمدوپیوند بر 
قرارمیکردندگ ودرقسمتهای شمال مدتهافرمانروایی راازآن خوود 
می ساخت دگ ازکثرت آمی وپذیرش وادغام داشتو  هوای فوکوری 
وذه یگ ممثل ومروج فره و خوراسوانوی ودلودادۀ زبوان دری 

راموتورادف هوم پوذیورفوتو   «ترک وتاجیوک»گردید گ وکلمۀ 
وهردوفری  ن دیک بهم ب  زندگی وط ی ادام  میدادند. زنودگوی 
هم ون ترک وتاجیک و ق لهاش دربالدمختلف سراسرماوراال وهور 

 «تو ک»وعراق وخراسان پوشید  نیسو. بابرشا  فورغوانو  چوی

خودراب  تورکوی مویو وویسودگ اموازبوان دری رازبوان رسوموی 
درباردوصدسالۀ خوددره دوستان قرارمیدهد. شواخوۀ بوالدروم و 
سلووقی ترکمن تهارو دراناطولی بیشترازس  صدسال حکوم میران د 
وزبان گفت وی غالب مردم وبیشتری ۀ علما وفضال و شعرا فوارسوی 
میهاشد. دربین مردمان شمال افغانستان دوبیتی زیهایی سی   ب  سی و  

 رسید  وچ ین زم م  میشود:
 عرق چین سرت دادم  ب  نقاش      نمی دانم ک  ترکی یاق لهاش
 اگرترکی ب  ترکستان خودباش      ق لهاش بچ  ای مهمان ماباش

امیرعلیشیرنوایی وزیرمعروف تیموریهای هوراتگ تورک زبوان 
 «اسو ودرپهلوی نوشتن اثرهایی ب  ترکیگ آثارفارسی بیشتردارد.
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راک  تاآن مان توار افغانسوتوانوی از آن  DAو DPکشورگموضوع توارتی 
استفاد  نکرد  بودندگ ب  آنان یاددادگ ک  تسهیوالت فوراوانوی بورایشوان  
ایوادکرد. بهمین سهب سفیروقو افغانستان درتوکیوگ مورحووم داکوتور  

 عهدالموید خان تقدیرنامۀ ب  ج ا  انورزی اهدا کردند. 
درهمان سال درحالیک  ازطری )دی آ( و)دی پی( اسوتوفواد  خوود      

بعمل آمدگ اموال زیادتوارما ازجاپان ب  کراچی وپشواور رسویود  بوودگ  
امابین حکومات افغانستان وپاکستان اختالف ن رهاپیدا شد  ورا  توارتی  
برای اموال تاجران مابست  شد. برای حل این مشوکولگ آقوای انوورزی  
ازجاپان ب  کابل آمد  و برای انتقال اموال ازرا  خرمشوهور عوازم ایوران  
گردیدتااموال راازکراچی ب  خرمشهر ایران وازآن را  بو  افوغوانسوتوان  
برساند. چون اکثراموال چی ی با  و رخو با  بودگ ه  ام انتقوال ازرا   
بسیاردور ومشکالت زیادجابوایی آن از کراچی ب  خرمشهر وبوعود بو   

% چی ی با  شکست  وغیرقابل استفاد  شد  بوودگ کو   15وطنگ متاسفان   
 ازین درک ضررمدهشی ب  توار واردگردید. 

چون موصوف عضواتاق توارت کابل بودندگ درهومویون سوال در      
هیئتی پ ج نفری ازطرف وزارت توارت ان لستان ب  ل دن دعوت شدنود.  

ذریوعوۀ   Doverپ  ازدیداربعضی موسسات توارتی ان لستانگ ازرا  ب در  
کشتی واردفرانس  گردیدند. درفرانس  هیئو متفرق شدندگ آقای انورزی  
باآقای انو یرمحمد صالحگ ک  باهم دوسو بودندگ چو ودروز درفورانسو   
ماندندگ ازآنواب  جرم ی و باالخر  ب  روم ایتالویوا رفوتو ود. درسوفوارت  
افغانستان دررومگ باآقای محمدحسن آصفی ک  عضوفعال سفارت بودنود  
وازسالهاقهل باهم آش ایی داشت دگ مالقات نمودند. چوون موحومودحسون  
آصفی ازموضوع ومشکالت توارتی وطن آگا  شدندگ پیش هادکردنودتوا  
کار زنهورداری وتولید عسل رابرای افغانستان مطالع  ک  د. درنتیوۀ یکوی  
دوکورس زنهور داری را در روم گرفت دگ بوادوفوامویول زنوهوور روانوۀ  

 افغانستان شدند.  
آ  وهوای افغانستان برای تربیۀ زنهور ایتالیایی وتولیدعسل چو وان       

مساعد بودک  یک فامیل زنهور دریکسال س  چ دشد شد  و تولویودعسول  
زیادگردید. زمانیک  داکترنورعلی خان وزیرتوارت بوودگ صودورعسول  
بخارج درج صادرات افغانستانشدگ واولین موسوسوۀ زنوهوور داری بو وام  
)موسسۀ روکی( شامل موسسات صادراتی شدگ وعسل افغانستان ب  ایرانگ  
ممالک عربی وجرم ی را  یافو. قرار احصائی  وزارت زراعو درظورف  
چ دسال محدود تقریهاً د  ه ارنفردر وطن ب  تربیۀ زنهور وتوولویودعسول  
مشغول شدند. اماباآمدن روسهاب  کشورگ زنهور داری و تولیود عسول را  

 بکلی ازبین برد. 
بحیوث پو واهو ود  وارد    1313مرحوم انورزی باخانواد  درسال         

امریکاشدند. موصوف ب ودی متوج  شدندک  پ اه دگان هموط وش در  
ورجی یا ازبابو نداشتن مسود ومکتب برای کودکان وقهرستان برای دفن  
اموات رنج می کش د. لوذا ایشوان بواجو وا  اسوتوادموحومودصودیو   
راشدسلووقیگ ک  از علمای جید ومشهورودانشم د وره مای افوغوانوهوای  
مهاجربودندگ ب  فکرداشتن مسودومکتب وح یر  شدندگ درنتویووو گ در  
عالم نداشتن پول وش اسایی باافغان های م طق گ بایک جرئو فوق الوعواد   
اقدام ب  خریدزمین واعمارمسودمهارک مصطفی )ص( کردند. جو وا   
استادسلووقی امر ایوادمکتب رابردوش آقای اسالم الدین مسولومگ کو   
خود درش  تعلیم وتربی  تحصیل کرد  وشخ  متقیگ وط دوسو وفعال  
بودندگذاشت گ وامورمقهر  برای افغانهای متوفی ب  آقوای موحومودانوور  
انورزی ک  شخ  تعلیم یافت  وباجرئو وصادق بودندگ سپردند. جو وا   
انورزی علیرغم محدودیو شدیدمالی برای پیشهردکارشروع ب  فعوالویوو  
کردند. نخسو س  قهر خریدندگ وب  این ترتیب باایوادافغان اکادمیگ بو   
جم  آوری ح  العضویو برای قهور بیشتراقدام کردنودگ وهومووطو وان  
مهاجرنی  ن ر ب  ضرورت حتمیگ ب  عضویو افغان اکادموی درآمودنودگ  

 «وتا امروزبیش ازپ وصد قهردر محل ب رگ قابل دسترس ب  هم  ب  نام  

 مشکل بسیارمهم مدفن راب  بهترین وض  مرفوع ساخت د.  »باغ فردوس 
ج ا  ج و مکان الحاج معاون صاحب محمدانور انوورزی صوهوح       

ب  عمرنود وچهارسال ی درم  ل شان وفات یافت دگ و    7112یازدهم نومهر 
درهمان قهرستان باغ فردوسگ ک  خودیکی از اساسو وذارانوش بوودنودگ  
 درحالیک  جمعیو زیادی ازهموط ان حاضربودندگ ب  خاک سپرد  شدند. 
روان مهارک ج ا  معاون صاحب ع ی  ومهربان رادرذیول الوطواف  
الهی شاد میخواهیمگ وبرای همسرع ی شانگ فرزندان ووابست ان گوراموی  

 شان صهرجمیل استدعا داریم. ادارۀ امید / 
 

 )دنهال  ازصفحۀ نخسو(یادداشت مدیر 
ج ا  رئی  اجرائیۀ دولو وحدت ملی افغانستان ! گوفوتویود 
وقو کم اسو و متأسفان  فرصو پرسش وپاسخ وجودنداردگ امید 
اسو درآی د  فرصتی ب  وجودآید! ب د  هم سئوالی ندارمگ م ور 
توضیحی ازشمامی خواهم تاهم ان روشن شویم ! آنچ  دربیانوات 
مطول خود فرمودیدگ ب  قدر ذر  ب  معلومات ما نیوفو ودگ هومو  
کارهای این دولو هوایی اسو وپا در هوا ! همین امروزخهری از 
بی بی سی وصدای امریکاب  مردم ما داد  شود: درافوغوانسوتوان 
سرشماری نفوس صورت می یردگ م رچون اوضاع ام یتی اجواز  
نمی دهدگ لذا این کار توسط ستالیو انوام می یابد ! این یوعو وی 
هم  کارهای دولو ب  اصطالح وحدت مولویگ هووایوی وبوربواد 
هواسو ! ممکن اسو ب  اندازۀ یک سرسوزن و ب  قدریک ذر گ 
مطلهی از احوال ملو بدهید ک  برای ما مژد  باشد ؟ ج ا  رئی  
اجرائیۀ دولو افغانستان فرمود آنچ  فورموود وشوموا عو یو ان 
درویدیوی باالمی ش وید و می بی د !  این ب دۀ حضرت ح  هیوچ 
ندانستم ک  ب ویسم آیا فرمایشات داکتر عهداهلل برمعلوماتم اف ود 

 یا بر موهوالت ؟!
ع ی انی ک  مایل اند کلپ مذکوررا مالح و  بوفورموایو ودگ 
میتوان د ب  فیسهوک یا رخ مای ریاسو اجرائی گ یاب  رخ مای ب د  

 مراجع  فرمای د.  Mohammad Koshanب  نشانی 
این هم قابل یادآوریسو ک  شام پویوش ازیون موحوفولگ     

دیداری بین داکتر عهداهلل وبرخی کوارمو ودان وزارت خوارجوۀ 
امریکا ودپلوماتهای کشورهای مقیم واش  تنگ ب  دعوت سفوارت 
افغانستان دایرشد. تاای وا هیچ چی مهمی اتفاق نیفتاد  بودگ مو ور 
ه  امیک  نمای دۀ شخصی اشرف غ ی احمدزیگ یع وی حوموداهلل 
محبگ ک  ب  غلط سفیرافغانستان درواش  تن می نام دشگ شوروع 
ب  معرفی )رئی  اجرائیۀ افغانستان( کردگ صرف ازایشوان بو وام 
وزیرخارجۀ ساب  ک  حضارمی ش اس د یادنمودگ موعو وی روشون 
چ ین معرفی و عدم یادنمودن موقف فعلوی داکوتورعوهوداهلل بو  
مهمانانگ صریحاً میرساند ک  این کامپویووتورچوی سوابو  غو وی 
احمدزیگ ک  زمی   های عملی تقلب آرای مردم ما را بادانشی ک  
درکار با کامپیوترداشوگ ب  نف  احمدزی فراهم آوردوآن جفوای 
ب رگ برملو مارا روا داشوگ از معرفی داکترعهداهلل بوامووقوف 

 فعلی اش بهیچ وج  راضی نهود  اسو ! 
ب  یادخوان دگان گوراموی امویودموی آورم کو  دراوایول 
سپتمهرسال پارگ در مالقاتی ک  همرا  باهومورهوانومگ بو  دعووت 
حمداهلل محب در سفارت بااوداشتیمگ و خوود وی مویوخوواسوو 
تابرای برگ اری هفتۀ شهید و اجوالل واکورام قوهورموان مولوی 
شهیداحمدشا  مسعود باما تهادل ن رکرد  وبرما بقهوالندتا ب  یک 
محفل کوتا  بدون دادن فرصو ب  شخصیتهایی ک  میخواسوتو ود 
دراین با  صحهو ک  دگ راضی شویم . من درآن محفول چو وان 
ازآن دسیسۀ استخفافی وی برافروخت  شدم ک  مالقات با تلخی ب  
انوام رسیدگ و کمیتۀ برگ اری محافل ب رگداشو شهدای جوهواد 
ومقاومو و تهویل وتولیل شخصیو قهرمان ملی مسعودشهیود را 
فارغ از سهم یری سفارت افغانستان در واش  تنگ باشکوهی خیر  
ک  د گ مثل سالهای پار برگ ارنمودیمگ و شورح توموام دعووت 
سفارت وحیل  های نمای دۀ غ ی احمدزی رابا گو ارش موفوصول 
محفل هفتۀ شهید رادرهفت  نامۀ امید ب  خوان دگان ع ی توقودیوم 

 کردم.
مقصودای ک  حمداهلل محب یکی ازسورحولوقو  هوای موهوم 
پشتونهای فاشیسو اسوگ ک  ب  سایوراقووام کشوورهویوچو وونو  
احترامی رابرنمی تابدگ وتاگلو غرق درمفکورۀ تفضل یک قووم 

 برسایراقوامگ برتری یک زبان برزبانهای دی رکشورمیهاشد./
*************** 

 هیچک  رحمی بحال مردم کشور نکرد 
 مشکالت و درد  ما را ذرۀ  کمتر نکرد

 رف  درد مردم و رنج وطن  را,  اندکی
 ک  نمی پرسد چرا؟ملیاردها دالر نکرد 

 هرچ  گفت د و نوشت دمردم صاحب ن ر       
 با تأسف حرف شانرا هیچک  باورنکرد 

 
 

 ...برداشت های استاد بدخش 
ه ارپسو دولوتوی 12غ ی احمدزی اعالن کردبرای رف  بیکاری

تولید میک د این درحالیسو ک  بیش ازدوصده ارعریضۀ کاریابی 
ب  دولو ارائ  شد  اسو! درتقررمامورینگ ب ام امتحانگ آنهایویوکو  
واسط  وش اخو دارندصاحب کارمی شوندگ هرک  حتی پ ج تاد  
ه اردالر باید رشو  بدهدتامقررشود. درعین حال دولو توعودادی 
ازدختران و پسرانی راک  ازطری  آنالین ازخارج کشوراستوخودام 
می ماید. این دختران وپسرانک  ازخارج استخدام میشوندماهان  پ ج 
تابیوسوو هو ار دالورموعواش مویو ویورنودوازسووی ارگ داد  

مامورازین نوع  11الی  21میشود.ت هادرریاسو جمهوری درحدود
درپسو کمپیوترهانشست  اندک  همو  ازخوارج اسوتوخودام شود  

 وآنهاراب ام متخص  کمپیوتر معاش فوق العادۀ دالری میده د !
% 11کارزیرب ایی هیچ تولیدنشد گ فابریکات فلج اسوگ موعوادن 

% بدسو طالوهوان وگوروهوهوای غویورمسوئوول 31بدسو دولو و
سوال سورازیورشودن  11اند.کرزیگ غ ی احمدزی درطوی مودت

بلیونهادالرگ هیچ نوع تاسیسات زیرب ایی رانساخت د توابورای موردم 
کارپیداشود. ت هاکار درساختمانهاگ درهوتلها ورستورانهواپویوداموی 
شودگ این سهب شد  ک  تعدادزیاد جوانان ازوطن فرارنمای دگ کو  
این حالو صفوف طالهان وقاچاقهران واختطاف ک  دگان راتقویو  

 نمود  اسو. 
جالب ای ک  غ ی احمودزی یوک کوموسویوونوی سواخوتو  کو  
آنراتدارکات ملی نام نهاد  اسو وخودش درراس آن قوراردارد. 
تمام قراردادهای دولتی این کمسیون بایدب ذردوت هاخودش حو  
داردانتخا  نمایدک  قراردادراب  کی میدهد. ایون کواراحومودزی 
وزارتهاراب  مشکالت دچار کرد گ مثالًبرای قراردادی کچالو یانوان 
قطعات عسکری بایدرئی  جمهورتصمیم ب یردوشخ  قوراردادی 
راخودش انتخا  نماید وخود شوخوصواًبوایودشوخو  قوراردادی 
رامووالقووات کوو وود! ایوون روش سووهووب موویووشووودکوو  موودتووهووا 
قراردادامضانمیشود وآذوق  نمیرسد. دروزارتهای دی رهم ب  همین 
نوع مشکالت ناشی ازمعطلی درقرارداد وجوددارد. وزیران اجوازۀ 
تقرررانداردواشخاص ازرتهۀ شش ب  بعدرئویو  جوموهوور درهور 
وزارت تعیین میک دو وزیردرتقرر وبرطرفی مامورین کدام نقشی 
ندارد وحتی آمران حوز  هوای امو ویوتوی رانویو خووداحومودزی 

 مقررمیک د.
موضوع دی ری ک  سهب نارامی عساکر وصاحهم وصوهوان اردو 
شد گ سیستمی اسو ک  هریک عوض معاشگ چک می یرندوبوایود 
شخصاً ب  بانک بروند و چک راب  پول نقدتهدیل سازندگ کو  ایون 
کارباعث ضیاع وقو آنان شد  و باید درقطار ایستاد شوونودگ کو  
بعضاً انتحاری طالهان درقطارآنوان رخو و  کورد  وسوهوب قوتول 
 وخونری ی وتلفات می شوند. /)بخش دوم وآخری درشمارۀ بعد(

*************** 
 شرح حال مرحوم الحاج محمدانور انورزی

ج ا  شان پ  ازفراغو ازتحصیلگ سالهابحیث معلم مضامین      
علوم اجتماعی درص وف مختلف لیسۀ غازی کابل ب  معارف کشور 
خدمو فرمودندگ بعداًب  مدت س  سال معاون آن لیس  بودندگ سپ  
مدیریو اداری آنرابعهد  داشت د. دراین جریانگ مدیرلیسۀ غوازی 
یک ان لیسی بودک  همیش  ب  اعضای تدریسی واداری وشاگوردان 
ب  ن رتحقیرن ریست  مدام باک ای  های نیشدار ب  توخوفویوف آنوان 
پرداخت  ونسهو ب  افغانستان اهانو میکرد. باالخر  ج ا  موعواون 
صاحب محمد انورخانگ حوصل  اش سررفت  وبا جرئو تمام س و 
سرمی ی اش را حوالۀ آن ان ری کرد  وب  اهانتهاو توهین هوایوش 
پاسخ محکم دادگ ک  مورداستقهال وستایش معولوموان وشواگوردان 
قرارگرفو. اماباید بدانیم وزیرمعارفگ داکترعلی احمدپوپل  بو  
این واقع  چ  واک شوی نشوان داد. وی بوووای توقودیورازدفواع 
معاونصاحب واخراج آن مودیور انو وریو ازموکوتوبگ شوهواموو 
محمدانورخان انورزی رابادادن تقاعد اجهاریگ ازخدمو ب  معارف 

 وطن راند ! )خودکُش بی ان  پرسو!(
گ 1337ج ا  انورزی بادریافو نامۀ تقاعداجهاری اش درسال     

ب  همکاری یک دوسو صمیمی شان ب ام محمدصابرصافیگ ک  از 
تاجران فهمید گ الی  و جهان دید  وباتورب  بودندگ بحیث شریوک 
توارتخان  شروع ب  فعالیو کرد  و پ  از چ ودی بورای اجورای 
امور بازرگانی شرکوگ عازم جاپان شدند. ایشوان طوی دو سوال 

 اقامو درآن 


