
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 خاطرات داکترروان فرهادی ازپادشاه سابق 
نگارش خاطرات سیاسی دانشمندشهیرودپلمات نامدار افغانستان، 
جناب داکترعبدالغفور روان فرهادی راباربار ازایشان مطالبه کرده 
بودم، اماهمیشه رد شده بود. اینک باگشت وگذاار درسذایذتذهذای 
وطنی، متن ذیل راکه گوشۀ ازنظرات جناب شان دربارۀ مذروذوم 

 7332جذویی  03محمدظاهر پادشاه سابق است، و بذه اذاریذ 
درپاریس نوشته شده، در سایت جریدۀ انترنتذی ففذردای یذافذتذ . 
دیدگاه های جناب داکتر فرهادی راجع به شخصیت شاه سذابذق و 
افکار او نکات بس مهمی را اوتوا نموده و شایستۀ رساندن آن بذه 

 عالقمندان جریدۀ امید می باشد.فادارهی:
دراثروقایع خطیرافغانستان، درربع اخیرقرن گاشته، ابلیذغذات «

سیاسی گوناگون طوری بوده که راجع به آن پادشاه مرووم سخنها 
وعقایدمتضاد شنیده مذیذشذود. بذنذابذریذن آرزومذنذدم گذواهذی 
خودرادرباره چندسال خدمت خویش درعهد سلطنت محمذدظذاهذر 

 شاه بیان کن .
درآنزمان وظیفه مدیریت عمومی سیاسی وزارت امذورخذارجذه 
وبعداً رابه معین سیاسی درآن وزارت داشت . عالوه براین، وظیذفذه 
منشی مجلس وزرا رانیز داشت . بعضی دوستان اصراردارنذدکذتذاب 

 واوی خاطرات خویش یا درباره آن عهد را بنویس .
درین ایام اقامت درپاریس، بادیدن مراس  اشذیذیذع جذنذازه آن 
مرووم ومجالس اروی  که همه رادرصفحه الویزیذون مذالوذظذه 
کردی ، اینک چندخاطره برگزیده را درچند صذفذحذه مذحذدود 
مینویس . چنانکه ازمن اوقع می رود، خاطراا  مذربذوب بذه دهذه 
دموکراسذی می باشد ودر همه آنچه مینگارم خصایص وعقاید شاه 
مرووم محمدظاهرشاه رابه طورضمنی بیان مذیذدارد. امذیذداسذت 
اشخاصی چون داکترعبدالصمذدوذامذد نذیذزبذعذضذی خذاطذرات 
خودرابنگارد. درباره دوره اقذامذت پذادشذاه مذروذوم در روم 
بایدکسانیکه مدای دردفترپادشاه موظف بودند، مذانذنذد داکذتذر 
محمدامین فرهنگ، آقای غالم غوث وزیری، داکترمحذمذدروذیذ  
شیرزوی، استادعبدالستارسیرت وداکتر زلمذی رسذول مذطذالذبذی 
بنویسند. درباره دوره پنج سال عودت شان به کابل وکسب لذقذب 
بیسابقه فبابای ملتی دیگرکسانذی کذه اطذالز نذزدیذک دارنذد، 
نیزارزیابی خود را بیطرفانه درقید قل  آورند. شرح نود و سه سذال 
زندگی وچند دهه سلطنت ومهاجرت پادشاه مرووم رایذک نذفذر 

 نمی اواند اکمیل کند.
گلخانه ارگ با ورمسرا دوراه ااصال دارد. یذکذی راه دروازه 
ورمسرای به سوی باغچه ویکی راه طبقه اول که مسذمذابذه فسذر 
دروازهی بود. پادشاه مرووم چون از مالقات سفرا فارغ میشدند، از 
راه سردروازه به ورمسرای میرفتندو درهمان سذذذردروازه یذک 
محل اقامت داشذتندکه به سادگی درآن صرف طعام واسذتذراوذت 
میکردند. درآنجا اااق لباس پوشی واشنذاب وسذالذون کذوچذک 
مالقات ه  موجود بود. پادشاه مرووم کمتر داخذل وذرمسذرای 
میرفتند فبه جز شبهای جمعه برای دیدن فل  سیذنذمذابذاخذانذوادهی. 
بنابرین ورمسرا رابرای مروومه مذلذکذه وذمذیذرا وشذهذزادگذان 
میگااشتند. درآنجا مرووم محمدروی  مصاوب ازمخلصانذی کذه 
درآن محل فسردروازهی شرفیاب میشدندوگاهی صرف چای وطعام 
 می کردند پایرایی مینمود. در آنجا گاهگاه مرا نیز می خواندند.

یک روز با من درباره سقف سخن گفتند، که مزین بامینذااذوری 
اینهمه مینااورهای رنگین رامن خذوداذرسذیذ  «زیبابود، فرمودند: 

کرده ام. ارسی  درسقف کار آسان نذیذسذت. درزمذان صذدارت 
محمدهاش  خان وظیفه عملی نداشت . پادشاه بودم اما اختیارنداشت  
وکسی نمی اوانست بامن مالقات کند. استادمینااور و اذرکذیذب 
رنگ من استاد محمدعلی که ضمناً استادمرووم همایون اعتذمذادی 
نیز بود، اهل چنداول کابل بودوبرایش ازاداره ضذبذا اوذوایت 
اجازه ورودبه ارگ راگرفته بودم اااینذجذابذیذایذدوبذه مذن درس 
مینااوری و رنگ آمیزی بدهد. سفر های من درشذهذرهذای وطذن 
وبیرون شدن  برای شکارهمه با اجویز محمد هاش  خذان صذورت 
میگرفت. من درواقع باشنیدن این سخنان دانست  که محمد هذاشذ  
خان کاکا اندریعنی ع  ناانی پادشاه مرووم بودوبه معنی این سخن 

 پی بردم.فدنباله درصفحۀ هشت ی
 

 

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$ 
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 خانه، موتر، صحت 
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 ای دل عبث مـــخور غم دنیا را            فکرت مکن نیامده فــــــردا را   
 کنــــج قفس چو نیک  بیندیشی           چون گلشن است مرغ شکیبارا    

 بشکاف خاک را و ببین آن گه             بی  مهری زمانۀ رســــــوا را     
 این دشت خوابگاه شهیدانست              فرصت شمار وقـــت تماشا را    

 بانوی فقید پروین اعتصامی

 دبلین، کالیفورنیاداکترمیرمحمدیونس فمشرف پویانی            
 به مناسبت میالد خجستۀ 

 سرور کائنات حضرت محمد مصطفی )ص(
 بخشی از آداب و سُنن آن حضرت

هفدۀ ربیع ایول روزمولود فرخندۀ برجسته ارین شخصیتی از 
شخصیتهای عال  بشریت، وخاا  سلسلۀ نبوت، خداوندکری فجی در 

او راست خلق  «انک علی خُلق عظی  »سورۀ قل  آیۀ چهارفرمود: 
برای شما درروش زندگی رسذول »  76عظی . درسورۀ اوزاب آیۀ

بگو اگرخدا »06درسورۀ آل عمران آیۀ  «خدا سرمشق نیکواست.
را دوست دارید، ازمن پیروی کنید اا اونیز شمارا دوسذت بذدارد 

لاا بذرمذاامذت  «وگناهان اانرا بیامرزد که آمرزنده ومهربان است.
آن وضرت است که ببالی  درمورد پیامبری که دارای خلق نیکذو، 
سراپا فضیلت و رومت ومنبع خیر وبرکت وعظمت است. مابذایذد 
بکوشی  ااوداوان وامکان رفتار وسنن این رهنمای عالذ  بشذریذت 

 راسرمشق زندگی خود قراردهی .
آنحضرت باهمۀ مسلمانان باچش  برادری وبانهایت مهرومحبت 
رفتارمیکرد. آنجنان باوجودمقام واییش میفرمود من خوش ندارم 
از شما امتیازی داشته باش . آنجناب اکثذراوقذات سذاکذت بذودو 
جزموقع ضرورت سخن نمیگفت، به آرامی ورف میزد وسخنانذش 
جامع ولی کوااه بود. هیچگاه سبب آزار واذیت کس نذمذی شذد، 
ازنعمتهای خداوند فجی راضی وآنهارا امذجذیذدمذیذکذرد. عذیذوب 
ولغزشهای مردم را جستجو نمیکرد، به عیادت بذیذمذاران وجذنذازۀ 
مسلمانان شرکت میکرد. درماندگان ویذتذیذمذان رامذورد لذطذف 
خودقرارمیداد ودست مهربر سر شان میکشید، ولی بااینهمه لذطذف 
ومهربانی که بازیردستان داشت، در برابردشمنان ومنافقان شذدت 
عمل نشان میداد. همه رابه یک چش  میدیدوبه گفتار شان یکذنذوز 
گوش میداد. درکتاب جعفریات از وضرت علی روایت شده کذه 
اگرکسی نزد آنحضرت دروغ میگفت، آنجذنذاب لذبذخذنذدمذیذزد 
ومیفرمود: سخنی است که وی میگوید.به هر کس مواجه مذیذشذد 
سالم میکرد، فرقی نداشت که آنشخص اوانگر، غریب، درویذش، 

 کوچک یابزرگ می بود. 
شی  ابوالفتوح رازی درافسذیذرخذود ازآنذحذضذرت روایذت 
میکندکه وقتی یکی از مسلمانان به آنذحذضذرت سذالم مذیذکذرد 
ومیگفت سالم علیک، درجوابش میفرمودعلیک السالم وروذمذت 
اهلل، وچون میگفت السالم علیک ورومت اهلل، در جواب میفرمود: 
علیک السالم و رومت اهلل وبرکااه. درکتاب جعفریات ازوضرت 
علی فزی روایت شده که اگراولد دختری رابه آنحضرت بشذارت 
میدادند،میفرمود ریحان است و روزیش باخداسذت. مذوقذعذیذکذه 
شخصی سخن میگفت، سخنش راقطع نمیکرد، مگر درصورای کذه 
ازودمشروز اجاوزکرده باشد، درآنصورت با نهی یابرخاستن کالم 
اوراقطع میکرد. آنحضرت ازکار های زشت فاصذلذه مذیذگذرفذت 
اادیگران نیزپیروی کنند. ازامام غزالذیفرحی روایذت شذده کذه 
آنحضرت اصحاب خودرا باکنیۀ شان صدامیذکذرد، واگذرکذنذیذه 

 نداشت برایش کنیه قرارمیداد. 
آنحضرت بزرگساین رااوترام میکردوبه کوچکتران مهذربذان 
بود. وقتی رسول اکرم فصی باکسی دست میداد، دست خورانمذی 
کشیدااوقتیکه طرف مقابل دست خودرا میکشذیذد. بذعذدهذامذردم 
فهمیدند ودروقت مصافحه فوری دست خود را ازدست آنحضذرت 
میکشیدند. دروقت اشاره به دست باامام دست اشاره مذیذکذردنذد، 
وقتی ازمطلبی اعجب میکرد دستهای خودرا پشت و رومذیذکذرد. 
دروقت صحبت دستهارا به  وصل میکرد، وقتی غضذب مذیذشذد، 
ازشدت ناراوتی روی میگردانید. دروقت خوشحالی چشمهارا بره  
مینهاد. بیشترخنده هایشان لبخند بود، ازخذنذدیذدن بذلذنذد دوری 
میکردیعنی خندۀ شان بدون قهقهه بود. آنذحذضذرت بذااصذحذاب 
خودافقد میکرد واووال مردم راجویا میشد. کارنیک رااحسین و 
اقویت وکارزشت رااقبیح میکرد وکوچک میشمرد. با پیر وجوان 
مؤدب بود، ازعطالت وبیکاری انفر داشت ومیفذرمذود: خذدایذااز 
کسالت وبی نشاطی، از سستی وانبلی، از عجز وزبونی به اذوپذنذاه 

 میبرم . 
 

 

وضرت رسول اکرمفصی مسلمانان رابه کاراشویق میکردومذی 
فرمود: عبادت هفتاد جزء داردوبهترین جذزء آن کسذب وذالل 
است. نذامذالیذمذات زنذدگذی آن وضذرت رابذه خشذ  نذمذی 
آوردواازمانیکه وق پامال میشدازشدت خسذ  کسذی او رانذمذی 

 شناخت وازهیچ پروا نداشت اازمانی که وق پامال میگردید. 
آن وضرت در خانواده مهربان بود و هیچذگذاه خشذونذتذی بذا 
همسران نداشت. وضرت امام وسین فزی گفت: ازپدرم پذرسذیذدم 
که وضع جلسۀ رسول خدا چگونه است؟ فرمود : در هیچ مجذلذس 
نمی نشست وبر نمی خاست مگر به یادخدا. رسول اکرم درمجلذس 
جای مخصوص برای خود انتخاب نمی کرد و از ین کار دیذگذران 
نیز نهی می کرد. وقتی در مجلسی داخل می شد، هر جا که خالذی 
بود می نشست و اصحاب را نیز دستور می دادکه با این رویه عمل 
کنند. کسی که به آن جناب وارد می شد، اشک زیر پای خذودرا 
به اومی داد و از طرف مقابل قبول نمی کرد، اصرار  می ورزیداذا 

 طرف بپایرد. 
در مکارم وارد شده که اگر مردی وارد شده و در وضذور آن 
وضرت می نشست، هرگزآن وضرت از مجلس بلندنمی شد اذاآن 
شخص بلندنشود. آن وضرت اولین کسی بودکه در مجلس شذروز 
به غاا خوردن می کرد و آخرین کسی بودکه ازغاا دسذت مذی 
کشید. با فقرا می نشست و با دست خود به آنذان غذاا مذی داد. 
بیشترغاای آن وضرت آب و خرما بود، خیار با خرما وگاهی بذا 
نمک میل می کرد. در میان میوه های اازه خربوزه و انگور را از 
میوه های دیگربیشتردوست داشت. بهترین غذاای آن وضذرت 
گوشت بودفگوشت مرغ، گوشت ویوانات صحرایی و پرندگانی. 
همچنین نان وروغن وسرکه وکاسنی و ریحان کوهی و کذلذ  واز 

 همه بیشتر کدو رادوست داشت.
وقتی آن وضرت اصحاب خودرا مغموم میدید بامذزاح کذردن 
آنهارا مسرور می ساخت ومیفرمود: خداوند کسی راکه با برادرش 
باارشرویی روبرو شود، دشمن دارد. چون از امذری مذغذمذوم و 
محزون می شد به نمازخواندن و عبادت پناه می برد. امام غذزالذی 
در اویاءالعلوم ااکرداده که آنحضرت عطریات رادوست داشذت 
و ازبو های مکروه بدش می آمد. موقع وضوگرفتن، مسواک مذی 
کرد، انگشتر نقره را در انگشت کوچک دست راستش می کذرد. 
آن وضرت می فرمود: ما گروه پیامبران وظیفه داری  که با مردم 
به اندازۀ عقل شان سخن گویی .فروایت از امام جعفذرصذادق فزی 

 ازکتاب کافیی
مجلسی درفبحاری روایت کرده که رسذول خذدافصی دوسذت 
داشت انهابنشیند وباخودخلوت کند. از اُم سلمه درهمذان کذتذاب 
روایت شده که رسول خدافصی همیشه دروال برخاستن ونشستن، 
رفتن وآمدن میفرمود: سبحان اهلل وبحمده استغفراهلل وااوب الذیذه، 

 وسپس سورۀ اذا جاء نصراهلل را االوت میکرد، ومی فرمود: 
پروردگام مرابه چندخصلت دستور داده است که امام کارهذای 
آشکار و پنهان  را برای خدا انجام ده ، از آنکه برمن ست  می کند 
درگارم، به هرکه مرا محروم می سازد ببخش ، هرکس با من قطذع 
رو  کرد، با او صلۀ رو  کن  ، خاموشی گزین  برای افکر، نگذاه 

 کردن  برای اعتبار وپندگرفتن باشد.
این بود نکات مه  وشرح مختصر ازسنن وآداب وضرت خذااذ  
اینبیاء، که در نظرگرفتن ظرفیت هفته نامۀ وزین امیذد، خذدمذت 

 خوانندگان محترم اقدی  شد.  
امید است خداوند کری  فجی به ما امت آن وضرت اوفیق عطاء 
کند اا بتوانی  به اندازۀ قدرت و اوان آداب ، سنن و سفارش هذای 
آن وضرت را سر مشق زندگی خود قرار بدهی  و بدان وسیله بذه 
خیر وبرکت در زندگی دنیوی و به اجر اخروی اوفذیذق وذاصذل 

 نمایی . 
درود بی پایان به روح پرفتوح خاا  پیامبران محذمذدمصذطذفذی 

 فصی ! /
 
 
 
 
 

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 
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جرمنی ایصل وهمشهری Hans Adolf Krebs(1900- 1981)پروفیسر
انگلستان که مولف ولقه های استقالبی سه گانۀ یوریا سایکذل یذا  

Krebs – Henseleit cycle  واولین ولقذۀ اسذتذقذالبذی  6307درسال
 Tricarboxylic acid (TCA)بودکه کشف گردید, کریبس سایکل یا 

Cycle  وسایکل  6302درسالGlyoxelate   برنده ای 6322در سال ,
دردانشگذاه آکسذفذورد   Sirجایزه ای نوبل, جوایز متعدد و لقب 

اقاعد کرده بود اا یکسال قبل ازمذرگذش  6312بعدازینکه درسال 
سالگی کارمیکرد وجوانان را رهنمائی مینمود و احقیقات  03بسن 

علمی که به نشرصد مقالۀ علمی درجورنال های متعدد علمی بذود, 
نایل ساخت. استادان دانشگاه کابذل فکذریذبذسی نذبذودنذد ولذی 
میتوانستند شاگردانی اربیه نمایندکه چون کریبس موفق به جایزۀ 
نوبل گردند. استادان ما دردانشکدۀ طب کابل این کُنه را به اثبذات 
رسانیده اند که شاگردان شان امروز درسرااسرجهان پذروفذیذسذر, 
مخترز ومولفین دردانشگاههای معتبردر سرااسرجهذان انذد. ایذن 
درست است که بایدجای برای جوانان اخلیه شود اما بذایذداذحذت 
یک سیست  و زمینۀ دوام رهنمائی برای استادان مسذن ومذجذرب 
قسمیکه درینجابنام ایمیر یتوس پروفیسر یاد میگردند باز بذمذانذد  
درغیرآن بفکر من جز خیانت علمی در مقابل مذحذصذلذیذن چذیذز 
دیگرنمی باشد. مردان متفکر اصیل و دانشمند که عل  پذرورانذد, 
زمینۀ پیشرفت علمی همۀ مردم افغانستان نه انها افغانهاف پشتونهای و 
ه  برای استادان و شاگردان بهر قیمتی کذه بذاشذد چذاره سذازی 
مینمایند اا ه  استاد درشق خود رسا باشد و ه  محصلین خوب بذه 

 جامعه اقدی  گردد.
  آیدآن روزی که ازهرقطرۀ خون سرکشد

 شیرمردی خنجرِ کیفرستانان در بغل 
اگرسویه, احمل و انتظام صحیح ادریس و جاب محصلین بعذد 
از احصیل, شامل پالن و ستراایژی دولتمردان افغانستان نذیذسذت, 

دانشگاه به شمول دانشگاه رویغنی فکه چذنذدی  603پس چرا به 
در کابل افتتاح نمودی اجازه داده  »دانشگاه برای خان  ها«قبل بنام 

شده درب خود را برای ادریس باز نمایند؟ آیا اینهاکمیتۀ اخذالق 
دارند؟ چه نوز کوریکولوم درسی دارند؟ چرامعلوماایکه دربذارۀ 
این دانشکده درانترنت داده اند خیلی ها ناقص است؟ آیا مضامینی 
را که ادریس مینمایندبرای مفادمردم افغانسذتذان اسذت یذابذرای 
مفادمادی شخصی؟ قسمیکه نذگذاشذتذه شذده هذ  ازمذردم وهذ  
ازمحصلین زمینۀ جمع آوری پول رامذهذیذا نذمذوده انذد! هذفذده 
هزارپست دولتی با امتحان میتواند چند فامیل را ازگرسنگی نجات 
بدهدمشروب براینکه احت نام امتحان بازه  درب وظذایذف بذرای 
ارجمندان واقربای وکال, وزرا, زور مندان و کذثذرت پشذتذونذهذا 

 بازنگردد وغریب زاده ناکام اعالن نشود.
مردم به این باوراند که ده فیصد مذعذادن مذا کذه شذاهذرگ 
اقتصادی ماست بدست دولت ونودفیصد آن بدست دشمنان دین و 
دنیای مردم رنجبرو فقیرافغانستان میباشد. اگراین اوصائیه صحیذح 
وازمنابع و مدارک قابل اعتماد بدست آمده باشد, برای دولتمردان 
افغانستان مایۀ شرمندگی وخجالت است که از یکسو بیذکذفذایذتذی 
شانرا نشان میدهدو ازجانب دیگر زمینۀ اقویت مذالذی داعذش و 
طالب و القاعده را میسرمیسازداا قویتربه جنذگ و کشذتذارمذردم 

 بیگناه هزاره و ااجک و چند پشتون دوام داده بتوانند.
پس دیده میشود که دولتداری افغانستان بزعامت اشرف غذنذی 
اومدزی به قوای مسلح, پلیس و امنیت رسیده نذتذوانسذتذه چذنذد 
فواوی ویدیوئی اشریفاای نشانۀ موفقیت نیست که به آن ببالذنذد. 
نه برای مردم کار پیداشده و نه برای فارغان دانشکده هذا مذوقذع 
خدمت میسر ساخته است. به خان  ودوستان خود بیشترمفید ثابذت 
شده نظر به افراد غریب و بیوه ویتی  غیرپشتون افغانستان. نتوانسته 
یک سیست  اداری قدم وارفیع مساعد برابربه امتذیذازات عذادینذه 
جامعه مدنی امروز اساس بگاارد  این روش نا مناسب  زمیذنذه ای 
رشوه ستانی آسانتر و به قدرت جاب بیشترافراد بیکاربذه طذالذب 
وداعش کمک نموده است. این چه نوز وکومتذداری اسذت کذه 
وزیرش نمیتواند آزادانه ازقانون استفاده کند و به اقرر و برطرفی 
مامورینش اقدام ورزد و یا پالنگااری کند  اگرآوازه راست باشد, 
یک وزیر بیش از سه ماه الی یکسال دوام نمیکند و وزرای جدیذد 
از وزرای قبلی ناییقتراند. محمد اشرف غنی قرارداد به خسذربذره 
داده, دانشگاه به خان  وزمینهای پر ارزش به دوست اهذدا کذرده 
است. ازهمه این جمالت برمیآید که ازهرنگاه یک سیست  عذلذیذل 

 وناقص اداری و امنیتی و صحی درافغانستان وکمروائی دارد.
جالب ار اینست که ف کمیسیون ادارکات ملیی که خود غذنذی 
در راس آن قرار دارد ایجاد گردیده اا بتواند امام قذرارداد هذای 
دولتی را راسأ احت نظرداشته باشد. زمینیکه ده ها هذزاردالذرفذی 

دالر بدوستان خذود اعذطذا  2333جریب قیمت دارد به فی جریب 
 فرموده است.                         فدنباله درصفحۀ هشت ی

 

 برومفیلد, کولورادوداکترغالم محمد دستگیر                       
 به پیش به سوی دیکتاتوری !

 قاصدآمدصبحدم پیغام جانان دربغل
 نامۀ آغشته با خون عزیزان در بغل

 قاصدآمد لیک او را بود عرض نامه 
 صعب کواوانی؟ اا نمایددست لرزان دربغل 

 از روان شاد استاد خلیل اهلل خلیلی
 »برداشتهای استاد بدخش را از اوضذاز کشذور«چند روز قبل 

این جریدۀ وزین به نشر رسیده بذود بذدقذت  6343که در شماره 
مطالعه کردم. مدیر دانشمند و پرکارجریده امید نوشته راچذنذیذن 

این چشمدیدهای استاد گرانمایۀ ما, به انذدازۀ  «آغازکرده بودند: 
دردناک وغ  انگیزاست, که می باید به وال آن مردم بیچاره کذه 
درقید مشتی از مفتخوران و فسادپیشگان نکتائی پوش گیذرمذانذده 
اند, ودرچنگال خونین اهریمنی بنام طالب وداعش جان میذدهذنذد, 

. باور کنید با خواندن برداشت های جناب استاد سذیذد »گریه کرد
مسعود بدخش, نه انها سیالب اشک روی رخسارم سرا زیرشد بلکه 
قلب  به اپش افتاد وگرهی در جریان انفس  مرا ازجذایذ  واداربذه 

 جست ساخت و سرچرخی پیدا شد.
 بود از سیالب اشکش ابرنیسان بر مژه

 برشد ازخونابۀ دل جوش طوفان دربغل
 جای آثار ابس  ووشت مرگش به لب

 جای گلهای امیدش خار ورمان در بغل
این برداشت! شاهد بی ثباای, بیعدالتی, بی اوجهی, خیانت بذه 
دارائی ملت و مطلق العنانی رئیس جمهور افغانستان است که ازآن 
بوی دیکتااوری عبد الرومان خانی بسویۀ متفکر درجه دوم جهان 

 درقرن بیست ویک به مشام ها رسیدنی است.
دولتیکه قوای مسلح و امنیت و پلیس آن جیره خذورابذرقذدرت 
بیگانه باشد, متخصصین متعددمالی واقتصادی اش ااهنوز نتوانستذه 
اند یک اقتصادعایداای انظی  دهند, سیست  ادارای نتوانستذه یذک 
سیست  ارفیع واقاعد موافق به مدنیت امروزی ایجذاد نذمذایذد اذا 
مامورینش بخاطرآرام و امرکز فکری بخذدمذت مذردم مشذغذول 
گردند و ازرشوه ستانی دوری جویند و به دامذن دشذمذن دسذت 
نیاندازند, ابعیض دراعیین معاشات مامورین زیرعناوین فذریذبذنذدۀ 

وغیره از صذد دالذر اذا هذزاران دالذر درعذیذن  »سوپرسکیل «
دیپارامنت روان باشد, ابعیض در اعیینات پست های مخذتذلذف و 
دادن اقدم به دوست و خویش دولتمردان و زورمندان پذالذیذسذی 
باشد, اعصبات قومی و لسانی فراگیر باشد. عدم اذوجذه بذه دادن 
مسؤولیت و اقررجوانان مستعد و احصیل یافته اما بیذکذس و بذی 
واسطه را با خود داشته  والت دلخراشی را سبب شذده کذه ایذن 
جوانان مارا از نا امیدی وعدم اعتماد به چنین دولتذمذردان بسذوی 
ارک وطن مجبور و اجربه ای فجایع و وتذی مذرگ را نصذیذب 
ساخته است   این نوز دولت را نه مدنی میدانی  و نه بذرای رفذاه 

 همۀ فرزندان مردم افغانستان.
باید متصدیان اموروکومت افغانستان خجالت بکشند که یذک  

جوان احصیل یافته ازبیکاری وقت رابا نواختن اوله بسذرصذخذره 
بپایان میرساند و یا داکترطب که ممکن پشتون نیست درعقب میذز 

را بعوض معاینۀ مریض پرکتس نماید  چه  Data enteringبنشیند و 
یک ضایعۀ مسلکی است برای یک جامعه که ملیونها مردم علیل و 

 دردمند با آه و ناله به طبیب اشد ضرورت دارند.
 قاصدآخرشرح داد ازظل  آن ووشی که داشت

 اژدهای  گرسنه بر خون  انسان  در بغل
 اربه اشک نااوانان خنجرظلمش به کف

 سرخ از خون شهیدان ایغ عریان در بغل 
مردم اشنۀ کاراند, آمادۀ خدمت اند, واگربه آمادگی شذان و 
عرایض شان برای کار, ولوکه باامتحان صادقانه وبرای همه یکسان 
بذذا پذذیذذروی ازاخذذالق امذذتذذحذذان گذذیذذری مذذتذذرافذذق بذذاشذذد, 
میتوانندازخودگاری داشته برای خدمت به مردم افغانستان آستیذن 

 بر بزنند. ولی بعوض
ایجادکار, صاوب منصبان و استادان مجرب دانشذگذاهذهذابذه سذن 
جوانی پنجاه وپنج خانه نشین شده به قوای بیکاران و مستضعذفذیذن 

 مملکت اضافه میشوند و برقوای دشمن افزود می گردند. 
 

 سپرنگفیلد، ورجینیامحمدفاروق مایل                                

 پائیــــــــــز
همۀ رفتن بهاراست، شاعرانی که درآستانۀ ولول بهار ارانه مذی 
سرودند و شعرعشق میساختند، سردرجیب افکر فذروبذرده وقذلذ  
درمیان انگشتان شان به لرزه افتاده است، همه از آوازۀ سفر عروس 
بهار نگران اند، وسواس واندوه گلها وشاخه هذای پذربذرگ وبذار 

 ازهمه بیشتراست.
وقتی وزش بادهای سردخزانی خبر دلسرکنندۀ سذفذرطذوینذی 
عروس بهارا به باغ وراغ می برد، رنگ از رخ سبزه زار مذی پذرد، 
گلها لبهای پرخندۀ خود را می چینند، برگهای اشجار رنگ باختذه، 
گاهی دانه های اشک و باری چون سیل اشک برزمین می ریذزنذد، 
بلبالن همراه با سازوزین آبشاران نغمۀ وداعیه می سراینذد و مذی 

 گویند که :
 باز بهار می روی !

 عشق من و بهارمن، دلبر گلعاارمن        سیر ندیده  ام ارا،  باز بهار می روی 
 اااوروی به دورها، دورشودسرورها        صبر نما او اندکی، باز بهار می روی 
 باغ وگل وبنفشه رامیوه وبرگ سبزه را   مانده اسیربرف وی ، بازبهارمی روی 

 رو  نمابه برگ ااک پای مزن به عشق پاک  سینۀ مامکن اوچاک بازبهارمی روی 
 بلبل زار وخسته را، عاشق دلشکسته را  یکسره می کنی رها، باز بهار می روی 
 یکدودمی نظرنماباغ پریش وسبزه را  برگ خزان رسیده را، باز بهار می روی 
 سرو وگل وچناررا، قمری بیقرار را   داغ به سینه می   نهی، باز بهار می روی 
 فمایلی نام او من ، بسته به دام اومن     عاشق خود رها کنی، باز بهارمی روی 

 ، ورجینیا7362پائیز
************** 

 انندل، ورجینیامرثیه سرا : اومدنجیب ایثار                         
در رثای مرحوم 

 ولیداهلل ایثار
شادروان ولیداهلل ایثار، اداره امید: 

جوان سی سذالذه در اثذراصذادم  
ایالت مریلنذد  723موار در جادۀ 

وفات یافت. همۀ ه  میهنان ایذن 
مصیبت دردآور را بذه خذانذوادۀ 
مرووم استاد ایثار، همکار قلذمذی 
امید جناب داکترمیر محمدامذیذن 
رافق وامام بازماندگان از اذۀ دل 
اسلیت می گویند. روح آن جوان 
ناکام را در ذیل رومات الهی شاد 
خواسذتذه و فذردوس بذریذن را 

 جایگاهش می خواهند./
 

ولیداهلل ایثار جوان نامردای که درخذزان امسذال بذه اذاریذ  
سیزده  اکتوبربه عمر سی سالگی داعی اجل را لبیک گفذت وبذه 

 رومت وق پیوست. رووش شاد ویادش گرامی باد !
 هواهلل

امشب ولید خسته وبیمارمیرود    سوی عدم چو بسمل افگذار مذی 
 رود

 با قلب پاره دیدۀ خونبارمیرود    این غنچۀ شگفته ز گلزار می رود
 هیهات نور دیدۀ ایثار می رود

 دست قضا رسیدسُهی سرو ماببرد     ازعال  فنا به وری  بقا ببرد
 طرف لحد به بارگۀ کبریا ببرد      اسلی  وق نمود خدا راچراببرد

 افسوس وآه و درد که دلدار می رود
 امشب غ  است یاردل بی قرارمن جزآه وناله نیست کسی غمگسارمن 

خون میچکد زدیدۀ اندوهبارمن    دست خزان فشرده گلوی بذهذار 
 من

 امشب ز خانۀ دل من یار می رود
 امشب قد نگون وشکسته به بوی او  بارنفس به دوش برگفتگوی او
رول سفرببسته رسداابه کوی او  امشب ولیدرفته زخودروبه روی 

 او
 امشب به پاس خاطر دیدار می رود

سازغ  است میشنوم باربار هنوز    ماامسراست سیذنذۀ هذرداغذدار 
 هنوز

در مجمری سپند نداردقرارهنوز   اشک است التیام دل اشذکذبذار  
 هنوز

 پروانه سوی شمع شب اار می رود
یارب ولیدرابه جُنان رهنمااویی    اقصیربخش آدم وعذالذ  وذوا 

 اویی
ماصاوب قصورولی کبریا اویی  مابندۀ خاکی یی  ولیذکذن خذدا 

 اویی
 بخشا ولید را که یکبار می رود

امشب قل  به یاد ولیدم سخنوراست   سوز دل  زسازنفذسذهذامذکذدر 
 است
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 هفته نامۀ امید  1401شمارۀ  صفحۀ سوم

 برداشتهای استاد بدخش از اوضاع کشور
جناب استاد سیدمسعود بدخش، یکی ازاستادان برجستۀ سابذق    

دردانشکدۀ علوم اجتماعی ومعاون دانشگاه کابل دربخش اذعذلذیذ  
واربیه بوده اند، که اخیراً سفری به کشورنذمذوده، ودرصذحذبذت 
الفونی، برداشتهای شانرا ازاوضاز واووال ومشکالت عدیذدۀ کذه 
دامنگیرمردم ماست، باادارۀ جریدۀ امید درمیان گااشتند. بذخذش 
اول مصاوبه درشمارۀ پیش نشرشداینک بخش دوم وپایانی اقدیذ  

 است:
استاد مسعود بدخش گفت: جنگ درافغانستذان ابذعذاد بذغذرنذج 
وپیچیدۀ رابخود گرفته که نه انهاامیدی بذرای یذافذتذن راه وذل 
موجودنیست، بلکه بذاگذاشذت هذر روز شذعذلذه هذای جذنذگ 
درسراسرکشور بیشتر وافزونترمیشود وطالبانی که می جنگند یک 
گروه نیست بلکه انواز واقسام طالب وجود داردوهذرکسذی وهذر 
کشوری برای بدست آوردن منافع خود طالب ساختذه اسذت کذه 
طالبانش برای آن میجنگد، ولی همۀ آنهایی که ازخود طالب دارند 
طوری عمل میکنندکه برای ملت مشکل است پالن شذان را درک 
نماید. مثالً طالبانی اندکه برای پاکستان میجنگند، طالبذان انذدکذه 
برای روسیه میجنگند، طالبانی اندکه برای ایران میجنگند، طالبانذی 
اندکه برای امریکامیجنگند، طالبانی اندکه ازطریق ارگ اذمذویذل 
ورهبری میشوند. ضررهمۀ این طالبان راملت متقبل میشذودوهذمذۀ 
آنهامردم غریب وبیچاره رامی کُشند.همین علت است که الذفذات 

 عساکر وپلیس کشورخیلی هازیاداست .
جالب اینکه دربعضی نقاب کشور هلیکوپترهادرساوات جذنذگ 
پایین می شوند ومعلوم نمیشود که آن هلیکوپترهاازکیست وبذرای 
کی اسلحه ومهمات میرساند. دیده شده که یذک بذرادر درصذف 
طالب میجنگدوبرادر دیگرکرسی بلند دولتی داشته بامقامات ارگ 
اراباب دارد ! در سنا ه  کسانی اندکه ازخود طالذب دارنذدوبذنذام 
اینکه طالب رادرپروسۀ صلح میآورد، ازدولذت پذول مذیذگذیذرد، 
امادرواقع یک نوز منبع عاید برایشان میباشد. دولت ازخود اراده 
واستقالل ندارد ودرهر امری بایدهدایت ازمشاورین امذریذکذایذی 
بگیرد. منسوبان عسکری میگویندما بدون اجازۀ امریکاییهادرکدام 
جایی عملیات کرده نمی اوانی . مالقات وزیذرخذارجذۀ امذریذکذا 
بااشرف غنی اومدزی درپایگاه نظامی امریکادر بذگذرام صذورت 
میگیرد،درریاست جمهوری بنابر ملحوظاای که معلوم نیست، غنذی 
اومدزی به ونیف اامر مطذیذع اسذت وهذدایذت ازاومذیذگذیذرد 
واودروکومت اقریباًهرکاره است، صالویتهای بیحد ووصردارد. 
دربعضی نواوی بخصوص درچمتال، چاربذولذک، دهذنذۀ غذوری 
وفاریاب طالبان درجنگهای شان ومایت دولت رادارند، بذهذمذیذن 
لحاظ است که قوای مسلح هیچ چیزی کرده نمیتواندو الفات شذان 
زیاداست وکمک نظامی ودیگرضروریات وتی خوراکه بذرایشذان 
نمی رسد، لاا درآن مناطق طالبان درجنگ برعلیذه قذوای مسذلذح 

 دست بایدارند.
مردم بطورعموم ازوضعیت امنیتی، اقتصادی وفرهنگی نذاراض 
اند، شهر کابل ازنگاه امنیتی نسبتا خوب است، ولی بذلذنذداذریذن 
میزان انتحارات وانسان ربایی رادارد. هیچ روزی نیست که کسذی 
درکابل اوسا ومالت انتحاری طالبان کشته نشود وبیشتراذاجذران 
ووابستگان شان اختطاف میشوند ودربدل پول گزاف رهامیگردند. 
ازطرف شب امنیت کابل خوب است امادر روز گروههایی اندکذه 
درخانه هابه بهانۀ داخل شده دزدی وغارت میکنند. در مذجذمذوز 
امنیت درشمال وقسمادرشرق کشورخوب اسذت، ولذی امذنذیذت 
دروییات جنوبی بجز نورستان وپکتیا وخوست خذیذلذی خذراب 
است. شاهراههای کشور امنیت نسبی دارندمگر شاهراه کابل هرات 
نودوپنج درصد ناامن میباشد، کسی به آسانی درآن شاهراه رفذت 
وآمد نمی اواند. شاهراه کابل مزارشریف باامن است بهمین ارایب 
شاهراه کابل اورخ  ه  باامن است وهرکسی درآن رفذت وآمذد 

 کرده میتواند. 
افاوت زندگی طبقانی درکشورخیلی بارز است. یذک طذبذقذۀ 
محدودجامعه به اندازۀ ثروت دارندکه برایشذان فذروشذگذاهذهذای 
چندین طبقه بااجناس واموال قیمتی ساخذتذه شذده، کذه بذعذضذا 
بهترازفروشگاههایی اندکه درکشورهای غربی دیده میشود. اذنذهذا 
درکابل ودودچهل فروشگاه ازین نوز ساخته شده که هر یک ده 
الی بیست طبقه میباشد، ولوکسترین وپربهاارین امذوال واجذنذاس 
دنیا درآنها پیدامیشود. طبقۀ دیگرکه اکثریت جامعذه رااشذکذیذل 
میدهد، خیلی هافقیر وبه نان شب وروز خود محتذاجذنذد، طذبذقذۀ 
متوسا وجودندارد. بازار اموال ساخت پاکستان وچین که که همه 
بی کیفیت اند خیلیها داغ است، چون این اموال بی کیفیت وارزان 
است، لاا اکثریت جامعه انهااوان خرید این نذوز امذوال بذنذجذل 

 رادارند، وپاکستان وچین ازین مدرک منفعت بزرگی میگیرند.
مردم ازبیکاری وبی روزگاری سخت نگران وآسیب پذایذرانذد. 
بطورمثال از یک اکسی ران وکایت میکن  کذه ضذرورت افذتذاد 
ااازقلعۀ فتح اهلل اامنطقۀ پلخشتی ازآن استفاده کن . رانذنذده یذک 

 جوان متأهل باطفل وفامیل بود، درراه شروز به صحبت کردی . 

اوگفت صبح وقت نماز راخوانده برای کاروغریبی برآمدم، بعد 
ازطی فاصلۀ دههاکیلومتر، شمااولین سواری هستیدکه پیداشد وآن 
ساعت دوازدۀ چاشت بود واین رانندۀ جوان بیچاره برای ساعذتذهذا 
انتظارکشیده بوداایک مشتری پیداشود. علت این است که مذردم 
اوان استفاده ازاکسی را ندارند. به همین ارایب وضذع زنذدگذی 

 عموم مردم رامیتوان قیاس کرد.
استاد افزود: دولت برای شفاخانه هابودجۀ خیلی ناچیزی میدهد 
آنه  اکثراٌ ویف ومیل میشودوشفاخانه ها فاقدمواد ضروریه، وتی 
فاقد وسایلی که سامان ولوازم طبی رااعقی  مینمایند مذیذبذاشذنذد. 
بیشتر مریضهاکه درشفاخانه هااداوی میذشذونذد، یذادرشذفذاخذانذه 
یابعدازآنکه مرخص میشوند، به مریضذی دیذگذری مذبذتذال مذی 
گردندکه ناشی ازعدم اعقی  سامان ووسایل ووتی ناپاکی فضذای 
شفاخانه است. مرگ ومیر مادران درویذن ویدت فذوق الذعذاده 
زیاداست. شفاخانه ها و کلنیکهای شخصی خیلی زیادساخته شذده 
ومریضان بایدمقدار هنگفت دالربه آنان بپردازند. بایی مذریضذان 
معایناای راانجام میدهندکه خودداکتراز آن چذیذزی نذمذیذدانذد، 
امامریض بایدمصارف آنرا بپردازد. مثال یک مادروامله بایدبذرای 
یک بیست هزارافغانی احویل کندواگراوضاز ومل پیچیده شذود 
مصرف هرمادر به یک هزاراادوهزاردالذر مذیذرسذد، و هذزاران 
هزارانسان قربانی اشتباهات طبی داکتران ایذن شذفذاخذانذه هذا و 

 کلنیکهامیشوندو کسی نیست که ازآنهابپرسد!
درکابل یک شفاخانۀ فرانسوی ساخته شده وامریکاییها نیزیذک 
شفاخانه ساخته اندکه مصارف اداوی درآنها خیلی گذزاف اسذت 
واز قدرت واوان مردم عادی بیرون میباشد، وانذهذامذردمذانذیذکذه 
پولهای هوایی چه ازطریق دولت و چه ازطریق قذراردادیذهذاوچذه 
ازطریق قاچاق وآدمربایی برایشان سرازیرمیشود در آندو شفاخانه 

نام دارد، بذرای  cureرفته می اوانند. مثالدرشفاخانۀ امریکایی که 
دالرمذطذالذبذه  723دادن آکسیجن برای مریضان نفس انگی ودود

 مینمایندکه یک عمل بسیارساده است.
استاد بخش عالوه فرمودکه خودش شاهدیک وادثۀ دلذخذراش 
است که کسی مریض شده وبذه شذفذاخذانذۀ فذرانسذوی رفذت. 

دالر ازاوگرفتندوبرایش گفتند امکان بهذبذودی نذیذسذت، 223آنها
اماباوجودآن ما عملیات میکنی ، دیده شودکه چه میذشذود! بذرای 
عملیات از اودوهزار دالرگرفتند، وقتی عملیات کردنذد مذریذض 

دالذربذه 7223فوت کرد، خانواده اش عزیزی رازدست دادند وهذ 
 شفاخانه پرداختند ! 

جای اأسف است که وتی برای ساختن دندان، مریض بذایذدبذه 
ااجیکستان یاکشور دیگری برود واعدادزیاد مریضان همه روزه به 
هندوستان، پاکستان و ارکیه میروند. طیارۀ کام ایر روزانذه بذیذن 

مریض رابه هندوستان انتقال مذیذدهذد. درهذنذد اذداوی  13اا23
مریضان افغانستانی به یک اجارت ابدیل شده، وآنان دو شفاخانذۀ 
بزرگ را خاص برای اداوی مریضان افغانستان ساخته اند، ودرآن 
مهمانخانه ها، دواخانه هارابرای ایشان همراهان شان ایذجذادکذرده 
وهرمریض یکماه وتی دوماه درآنجاهامیمانذد. درسذاخذتذن ایذن 
شفاخانه هاو مهمانخانه ها کرزی وبرادرانذش شذریذک هسذتذنذد. 
قراراوصائیه ماهانه دوملیون دالرازمریضان افذغذانسذتذانذی عذایذد 

 هندوستان میشود.
بعضی ازمریضان برای اداوی به ایران وارکیه ه  میروند، اما از 
طریق زمین روزانه صداادوصدمریض به پاکستان میرونذد، وایذن 
یک اجارت بسیار پردرآمدی برای هندوپاکستان شده است. ادویۀ 
طبی نود درصدازپاکستان می آیدوهمۀ آنهابی کیفیت بوده اثذری 
ندارند. درودودده درصد ازایران وارکیه واردمیشود وباکیفذیذت 
خوب است. اولیای اموروزارت صحت عذامذه اکذثذراٌ درمسذایذل 
قراردادیهای اورید ادویه وساختن انجیوهامیباشند وکمتراوجذهذی 
به صحت مردم وجود ندارد، وفعالیتهای شرکت هوخست خذیذلذی 

 محدودمیباشد.
احصیل درامورطبابت ونرس قابلگی همه ایوری است ومصارف 
گزاف کاردارد، مثال مصرف احصیل درنرس قابلگی برای هذژده 
ماه دوهزاردالراست وکسانیکه نرس قابلگی یاطب رامذیذخذوانذنذد 
ااخیر فراغت شان روی شفاخانه و کلنیک رانمی بیننذد وزمذیذنذۀ 
کارعملی برایشان هیذچ مذیذسذرنذیذسذت وبذیذشذتذرایذن فذارغذان 
بیکاراندوکسی آنان را استخدام نمی کند. والت احصیذالت عذای 
کشور سخت اأثرآوراست، استادان همه جوانان بی اجذربذه وکذ  
دانش اندومسایل رشوه واعرضان جنسی برشاگردان دردانشگاههاو 
موسسات احصیلی شخصی و دولتی فوق العاده زیاداست. وتی از 
نوشتن مونوگراف ازمحصل پول میگیرند، مثال دختری بنام زهذرا 
خاوری چندبار مونوگراف نوشت وهربار ازاو اقاضای جنسی شذد 

 ااسرانجام این دخترک جوان خودکشی کرد.
چندان ازاستادان جوان را دولت جاپان دعوت کرااازموسسذات 
احصیلی آن دیدن نمایند، بعضی آنان بردختران کارمذنذد هذواذل 
اعرض جنسی نمودند، و دولت جاپان همۀ شانرا بذه افذغذانسذتذان 

 برگرداند، بدون اینکه پروگرام مجوزه را اکمیل کنند ! 

استادان دانشمند باکیفیت ادریسی عالی در دانشگاههاو موسسات 
احصیلی کشور، مخصوصا دانشگاههای شخصی نادر است وجالب 
این است که باوجود این نقصیه آنها پروگرامهای ماستری ووتذی 

 داکتری را پیش می برند !
درشهرکابل اوصائیه نشان میدهدکه بیش ازده هزارگدا مشغذول 
اگدی اند وجالب اینکه بعضی ازآنها ازمناطق قبایل انذدوبذعذضذی 

 اردو گپ میزنند ! 
استاد بدخش افزود چیزمثبتی که درکشوردیده میشود، اینسذت 
که مطبوعات ورسانه های نوشتاری ودیداری فراوانی رشذدکذرده 
که دولت ازآنها فوق العاده ناراض است، امادربرابذرشذان کذاری 
کرده نمی اواند ! زیرااین مطبوعات آزاد و رسانه های گذروهذی 
بخشی از شرایطی است که کشورهذای کذمذک دهذنذده دولذت 
افغانستان راکمک می نمایند، به این معنی که کشذورهذایذی کذه 
دولت افغانستان راامویل میکنند، به دولت گوشزد کرده انذدکذه 
اگر بخواهد جلومطبوعات آزاد رابگیرد یابرآنها مزاومت خذلذق 
نماید، همکاریهای پولی ومالی خودراقطع میکنذنذد. لذاا دولذت 
ازارس چنین امری، باوجودنفرای که مذطذبذوعذات آزاد دارد، 
مجبوراست جلو آنرانگیرد، که این یگانه چیزی است که به نذفذع 
مردم امام شده وکشورهای خارجی بخاطرپذخذش دمذوکذراسذی 

 آنهارا ومایت میکنند. 
استادسید مسعود بدخش که طی مسافرت پنج مذاهذۀ شذان بذه 
بیشترنقاب کشور سفرکرده واوضاز را دست اول خودشان درک 
کرده اند، چنین ادامه دادند : باوجود ایذنذکذه مذن یذک انسذان 
خوشبین هست ، ولی بااأسف جنگ افغانستان خاامه نذمذی یذابذد 
زیراابعاد چندجانبۀ یافته، ه  طالب، ه  داعش، ه  القاعذده وهذ  
وقانی وگلبدین وغیره درافغانستان برای جنگ استخدام شده اند، 
انها استخدام کنندگان امریکایی وپاکستانذی، روسذی وایذرانذی 
وعربی این گروه هامیتوانند جنگ را اوقف دهند، خااذمذه دادن 

 جنگ نه ازقدرت دولت است و نه ازقدرت خوداین گروهها !
والت کشورخیلی مأیوس کننده ودردناک است که این جنذگ 
برای سالیان سال دوام خواهدکرد، چه امویلگران هریک برنذامذه 
واهداف خودرا از این جنگ دارند وطوریکه درک کذرده انذد، 
خت  جنگ درافغانستان به نفع هیچ یک ازین امویلگذران جذنذگ 
نمی باشد، وازجانب دیگره  طذالذب وهذ  دولذت افذغذانسذتذان 

 اختیاراصمی  گیری را بطور قطع ندارند. 
استادبدخش که یکی ازدانشمندان برجستۀ وطندوست میباشد، با 
وجود همه مشکالت صحی ومالی این سفرپنج مذاهذه راشذخذصذا 
ادارک کرده و دراکذثذر وییذات سذفذرنذمذوده، بذااشذخذاص 
وافرادمختلف طبقات جامعه دیدارکرده ، ازقریه هاودهکده هذای 
کشور دیدن نموده، مستقیماً بامردم اماس گرفته ومعلومات دست 
اول واصل نموده اند. ایشان درادامۀ صحبت فرمودند: من ازبسکه 
اوضاز وطن را واژگونه میشنیدم، اصمی  گرفت  ااخودم بروم اذن 
به اقدیر، که راستی درآنجا چه میگارد، طی این مدت دریذافذتذ  
که این جنگ جنگیست که میخواهد برای همیش بذایذد شذعذلذه 
ورباشد، امیدی برای بهبودزندگی درکشذور نذیذسذت، بذرنذامذه 
وپروگرامی برای انکشاف وطن موجودنبوده، انهاچیزی که مذی 
خواهند اینست که درافغانستان باید جنگ باشد، نفاق واستذثذمذار 

 باشدومردم فقیر، محتاج و نااوان باشند. 
استاد فرمود: وتی کوششهایی درجریان است که مردم را ازدین 
وآیین شان بکشند وخود سذی وپذنذج اذن ازجذوانذان ومذردان 
بایارازسن جوانی رامالقات کرده که به دین عیسویت گذرایذیذده 
اند، ونقش روی غنی اومدزی درین پروسه خیلی بذارز واسذاسذی 
است. مشکل عمده درطبقۀ رووانی کشوراست که دین اسذالم را 
طوریکه است، بنابرملحوظاای به مردم نمی رسانند وبیشترآنهایذی 
که عیسوی شد اندمیگویندکه ما سئوالهایی دردین داشذتذ ، امذا 
رووانیون می گویند که این نذوز پذرسذش هذارا نذکذنذیذدکذه 
کافرمیشوید، پس اصمی  گرفتی  دینی که باسئوال کردن انسذان 
راکافرمیسازد، ازآن میگاری  ! اشخذاصذی کذه بذه عذیذسذویذت 
میگرایند، همکاریها وکمکهای متنوعی به آنهامیشود، که منابع آن 

 مشکوک و مستور است./
**************** 
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اول میباشندکه بیش ازپنجاه وپنج سال درمعذارف، دانشذگذاهذهذا، 
مطبوعات، طب، ادبیات ایاار ونوشتن درامذه هذای انذتذبذاهذی و 
همچنان در ادارات موسسات علمی خدمات عالمانه وصادقانه کرده 

 اند.
استادداکترلطیفی درطول ویات پربهای خود صاوب این امتذیذاز 
ها بوده اند: اول اینکه یک مردزاده وپروردۀ کابل است، که مذن 
نوشته های شیوۀ کابلی اصیل شانرادوست دارم. جناب استادلطیفی 
طوریکه درزندگینامۀ یا ااوبیوگرافی خذود بذقذلذ  آورده انذد، 
ازمتولدین کوچۀ اندرابی یاقلب کابلستان میباشند، ودر محذاورات 
برسیاق فارسی گفتاری کابل سخن میگویند. قوۀ دماغذی، قذدرت 
کار وانااومی شان ازدودمانهای نخبۀ کابل باستان نشذن بذرازنذده 
دارد. استادلطیفی در داخل وطن ودردیارغذربذت بذوسذتذان وهذ  
صحبتیهای فراوان دارندکه محبت خالصانه وعالیق مؤدبذانذۀ شذان 
باهریک ورد زبانهاست... استادلطیفی درپهلوی زبان مادری شان به 
زبانهای فرانسو، انگلیسی وآلمانی بذلذدیذت گسذتذرده داشذتذه و 
ازهریک دررشته های علمی، اجتماعی وادبی اراجذ  وادابذتذهذای 

رازهذای »خواندنی وپر مطلب دارندکه کتاب معروف وپرمحتوای
برندۀ چندین جایزۀ مطبوعاای، نمونۀ بارزی  «زندگی ازنگاه طبیب

 ازآنهاست. 
جناب داکترلطیفی یذک بذیذوگذراف نذویذس آزمذوده بذوده 
وزندگینامۀ یکتعداد نخبگان وطن وعلما ونویسنذدگذان وشذعذرای 
جهان غرب رابرشتۀ احریرآورده که دروطن عزیز ودربرون مذرز 
درجراید وزین امد وکاروان به نشررسیده است. وی ازچندسال بذه 
اینطرف درمعرفی آثاراازۀ نویسندگذان وپذژوهذگذران بذاشذیذوۀ 

 دلپایری درجریدۀ وزین امید صرف مساعی نموده اند. 
واینک شمۀ درخصوص کتاب فرهنگ االیف جناب شان، دردو 

دری . دکشذنذری -انگلیسذی/دوم انذگذلذیذسذی -جلد، اول دری
ماکورروی دوهدف عمده ارایب واالیف شده است: یکی بذرای 
استفادۀ مبرم نسل جوان افغان مقی  ممالک انگلذیذسذی زبذان کذه 
ااهنوزبه خواندن کلمات دری بلدیت نداردودیگربرای خارجذیذان 
انگلیسی زبانیکه به آموختن فارسی دری عالقمنذدنذدویذاضذرورت 
دارنداادرمسافرت به افغانستان وین مکالمات روزمره به دری افهام 
وافهی  نمایند. درهر دوصورت فرهنگ کنونی االیف داکترلطیفی 
باسادگی امام وبحد اعلی قابل استفاده ومفیدمیباشد، زیذرااذلذفذ  
کلمات راباشیوۀ روشن واصل اجسس خودش، به وروف یاذیذن 
بصورت الفابیتیک نوشته اند. مثال درجلذداولفدری انذگذلذیذسذیی 

EJAAZA= PERMISSION  ودرجذذلذذددوم فانذذگذذلذذیذذسذذی دریی
DESTRUCTION= ENHEDAAM 

این کتاب فرهنگ که دراهیۀ آن استادداکترلذطذیذفذی زوذمذت 
زیادکشیده و فرزانگانی متاکر درمتن مقدمۀ کتذاب بذااوکذمذک 
شایان نموده اند، درنوز خود یک کارشایستۀ فرهنگی عام المنفعه 

 میباشد...
دراخیربایدبه عرض برسان  که آفرین به قدرت وزوذمذتذکذشذی 
پروفیسرداکتر عبدالواسع لطیفی کذه بذاهذمذه مصذروفذیذتذهذای 
نویسندگی، کار دریونیورستی جورج ااون، کذار دربذوردافذغذان 
اکادمی، دربورد انجمن داکتران افغان مقذیذ  امذریذکذا واصذدی 
ریاست انجمن صلح و دموکراسی برای افغانستان، اوانسته است بذه 
اکمیل چنین دکشنری که فرهنگ ارزشمند وخیلی کارآمدمیباشد، 
موفق شدند. خداوند متعال برای شان صحت واوان مزید عذنذایذت 

 فرماید.
: نذقذدی بذر یذک اثذر شادروان پوهنوال محمدقاس  هاشمی 

 ارزشمند :
گرچه داکترعنایت اهلل شهرانی به اراباب قدردانذی اش ازمذقذام 
علمی وشخصیت بارزداکترصاوب لطیفی ابصرۀ عالمذانذۀ شذانذرا 
درجریدۀ فرهیختۀ امید، برارزش واهمیت این اثر ابرازداشته اند، با 

 6316اینه  بنده که دراضافه ازادریس موضوعات دیگر، ازسذال 
ااهمین اواخربه ادریس زبان انگلیسی وبرگردان آن اشتغال داشتذه 
ام، جناب پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی ظرف سی سال مهاجرت 
درامریکا که افتخارآشنایی باایشان نصیب  شد، یذک جذلذدازایذن 
قاموس زیبای شانرا که اازه ازچاپ برآمده، به من لطف فرمودند، 
بعدازمرور برآن وظیفۀ خود دانست  اا مشتذی ازخذروارپذیذرامذون 
ارزش آموزندۀ آن نکاای چند غرض آشنایی بیشترخذوانذنذدگذان 

 گرامی بپردازم . 
اینکه به کدام پیمانه اجتماز به چنین اثری اوتیاج دارد، بذکذلذی 
مبرهن است، با یک نظرگارا درک میکن  که کذتذاب دکشذنذری 

دری بذااذلذفذ   -انگلیسی، انگلیسذی -فشردۀ لغات معمول فدری
مربوطهی درهرخانواده مشکل گشای خوبی بوده میتواند. اسذهذیذل 
دراستفادۀ آن سبب میشودکه اعضای خانواده اگذروذاجذتذی هذ  
نباشد، باورق زدن این اثر باارزش بسیاچیزها می آموزنذده آنذچذه 
بیشتربر غنای این اثر سودمندمی افزاید، اقسی  آن بذه دوبذخذش 
است، واین خودباعث انگیزۀ خواننده میگردد، ودرفرجام هذمذیذن 

 انگیزه واشتیاق سبب افزایش بیشتر دانش خواننده می گردد.
شکی نیست که این سی ودومین اثرجناب پذروفذیذسذرلذطذیذفذی 

 هفته نامۀ امید   1401شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 افغان اکادمی –عنوان کتاب: فرهنگ لطیفی 
 مؤلف: پروفیسرداکترعبدالواسع لطیفی

خوانندگان گذرامذی وآشذنذایذان 
فرزانۀ جریدۀ مردمی امیذد، ایذن 
مرابه در سلسلۀ مذعذرفذی بذیذش 
ازیکصدکتاب و رسذالذه دیذوان 
شعری کذه درهذمذیذن جذریذده 
ازآثذذارنذذویسذذنذذدگذذان، عذذلذذمذذا و 
اندیشمنذدان افذغذان درهذجذرت 
بررسی کرده ام، اینک مجمذوعذۀ 
لغتنامۀ األیف خودم راکه پنجمیذن 
چاپ اازه واجدیدنذظذرشذدۀ آن 

 112اسذذت، درسذذه بذذخذذش ودر
صفحه، که واوی بخشهای فارسی 
به انگلیسی، انگلیسی به فارسی و 
اساسات مکمل گرامرفارسی مذی 

 باشد، معرفی می کن . 
چندسال قبل وقتی اقاعدخود راازکتابخانۀ علمی واذحذقذیذقذی 
جورج ااون یونیورستی مطالبه کردم، روزهای اول اذقذاعذد پذس 
ازپانزده سال خدمت در همین یونیورستی واشنگتن دی سی وجمعاً 
سی سال خدمت واجرای وظیفه در بخش های فرهذنذگذی، طذبذی 
وعلمی ایالت ورجینیا، باری جداً وبطورپیگیراقدام به کذارخذطذیذر 
وطاقت طلب اهیۀ دکشنری فوق الاکرنمودم، البته بامصرف پولی 
خودم وپشتیبانی معنوی افغان اکادمی، که اکمیل آن مذدت دو 
ونی  سال را دراهیه وایپ کامپیواری آن که اازه آموختذه بذودم، 
دربرگرفت ومن بطور ابتکاری بااجربه ایکه ازادریس لسان داشت ، 
بطورابتکاری الف  انگلیسی یا فارانس لیتریشنی لذغذات فذارسذی 

 رادریک ستون علیحده به طرز الفبایی اضافه نمودم. 
این کارفرهنگی که برای انگلیسی زبانان آموزش زبان فذارسذی 
وه  نسل جوانی که به خواندن زبان فارسی نسذبذت اذحذصذیذالت 
ابتدایی شان درمکااب امریکا بلدیت ندارند، کمک شایان میکنذد. 

کذه مذرکذزآن Diplomatic Linguisticمؤسسذۀ اذدریذس زبذان 
درکالیفورنیاست، وهمچنان مکتب افغان اکادمی ویذک مذکذتذب 
خصوصی احت نظردوست وه  مسذلذک عذزیذزم داکذتذرغذالم 
محمددستگیر وچندبنیاد ادریسی دیگر ازین دکشنذری اسذتذفذادۀ 
زیان نمودند. ناگفته نماندکه درملحقات کتاب، اصطالوات عمذدۀ 

طبی فذکرنام امراض با ارجمۀ فارسی آنی واصطذالوذات عذمذدۀ 
عسکری نیزبصورت الفبایی ااکریافته است. مقدمه یاپیشگذفذتذار 

 راکه به زبان انگلیسی نوشته ام، چنین است :
همچنان ازشخصیت های فرزانه ودانشمندی کذه دربذررسذی و 
مالوظات لغوی و اعدیل واصالوات به من کمک ارزشمندنذمذوده 
اند، مانندجنابان پروفیسر ولی عصی  وداکتذرعذبذدالذغذفذور روان 
فرهادی ابرازسپاس وقدردانی نموده ام، وه  سپاسگزارم از بانذوی 
فرزانه دارو که قسمتی ازین دکشنری رادرسذایذت پذرمذحذتذوای 

 خودنشرکرده است.
اینک بخشی از اقری  واظهارنظر دو دوست گرامی ودانشمندان 
محترم استاد داکترعنایت اهلل شهرانی واستاد پوهنوال محمدقذاسذ  

 هاشمی رانیزاقدی  میکن  :
داکترعنایت اهلل شهرانی : ...استاد پروفیسرعبدالواسع لطیفی از 
همان نخبگان و شخصیتهای علمی وهنری وازجملۀ نذویسذنذدگذان 

 طراز 

 سدنی، آسترالیانصیراومد رازی                                     
 ی04فداستان های همسو با تصوف  

برخی موینذا را زادۀ  مولوی و سماز فادامۀ بخش پیشینی :
طوفان میدانند و معتقدند پیشگویی شی  عذطذار دربذارۀ او بذه 
وقیقت پیوست، ومولوی با سماز و غزلهای شورانگیزش واذرانذه 
های صوفیانه اش دروقیقت آاش به سذوخذتذگذان عذالذمذ  زد، 
وبایخره چنان مجاوب سماز گردیدکه خودنیزبه موسیقی روی 
آورد ونواختن رباب را فراگرفت که هااش دلش والهذام بذخذش 
وی درسرودن وخلق آثار جالب وخواندنی گردید، و ازطذریذق 

را  «دیوان کذبذیذر»موسیقی قادرشدعشقنامۀ شور انگیز ماندنی 
درمسیر ذوق وسرمستی بوجودآورد. مولوی اگرمدعی است کذه 
بادیدار شمس زندگی دوباره یافته است، پیش ازآنکه بذه پذایذان 
برسد، راست می گوید، جاودانگی را، سبکبالی را،  شذادکذامذی 
وقیقی رادر سماز و چرخش دید وشایدانها موهذبذتذی کذه راه 
وطریقش راازشمس ابریزی آموخت وقدرت بذاشذکذوه جذهذان 
درون رااوساس بلکه لمس کرد، ازفحوای پارۀ از سذروده هذای 
وی میتوان درک کردکه درچرخش و سماز به بسیاری ازراز هذا 

 واقف شده است . 
   یار شدم یار شدم با غ  او یار شدم
 ااکه رسیدم بر او از همه بیزار شدم

 گفت مراچرخ فلک عاجزم ازگردش او 
 گفت  این نقطه مراکردکه پرگارشدم
  غلغلۀ می شنوم روز و شب از قبه دل

 از روش قبه دل گنبد  دوّار  شدم
 ااکه فتادم چوصداناگه درچنگ غمت      

 از هوس زخمه او ک  ز یکی اارشدم
 دزد دغ  گردن خود از وار سیلی من     
 زانک من از بیشه جان ویدر کرار شدم
 ااکه بدیدم قدوش سرده اوباش من     
 ااکه بدیدم کلهش بیدل و دستار شدم

 اا که قلندر دل من داد می مضحل من  
 رقص کنان دلق کشان جانب خمار شدم

 گفت مرا خواجه فرج صبر رهاند ز ورج 
 هیچ مگوکز فرج است اینک گرفتارشدم

 چرخ بگردید بسی ااکه چنین چرخ زدم    
 یار بنالید بسی اا که در این غار شدم

 نی  شبی همره مه روی نهادم سوی ره     
 در هوس خوبی او جانب گلزار شدم

 گاه چو سوسن پی گل شاعر و مداح شدم   
 گاه چو بلبل به سحر سخره اکرارشدم

 زو به اندیشه شدم صد فن وصد پیشه شدم   
 کار ارا دید دل  عاقبت از کار شدم

آیاسماز عاملی بودکه سبب شد جالل الدین بلخی طبع آزمذایذی 
کند یادنیای اندوهبار فراق یاکشتن شمس ؟ یادرژرفذای روانذش 
آرزو داشت که روزی شاعرشود. ولی به جهت آنذکذه درشذهذر 
وخانواده اش شعرگفتن عمل بیهودۀ به شمارمیرفت ، ازسذرودن 
خودداری میکرد؟ امازمانیکه دلباختۀ شمس شد، ناگزیذرگذردیذد 
عشق را باکالم و دلباختگی اش راباغزل نقاشذی کذنذدوبذه روی 

 کاغا آورد.
درمورد سماز دیدگاه شمس چنین بود: سماز چون بگوش رسیذد 
اسرارموجود در سررابجنباند وبرانگیزاند. یکی به جنبش آید از 
عجزصفت خویش که طاقت کشیدن آن را ندارد، ویکی متمکذن 
باشدبه قوت وال آن باررابکشد، اصل این سخن آنست که هرکذه 
رادرسروالی نیست باوق که برآن وال سماز کند، سماز کذردن 
براو ورام است. مولوی باشنیدن آوایی خوش ونغمۀ دلکش بدون 
آنکه خودمتوجه باشد، به وجد وشوروهیجان درمی آمد، گویذی 
سماز فروغ امیدی بودکه بردل وروان غمزده اش میپاشید وجهان 
دردآلودش راپس ازفراق شمس روشن میکرد. چه بیدادگر بودند 
مخالفان خبیث... آنها نمی دانستند یادرک نمیکردند وجد چیست 
وچرا موینای عاشق پیشه ازمرز های به ظاهراخالقی میذگذاشذت 
ودرکوچه وبازار به سماز میپرداخت؟ چرا ناگهان باشنیدن نوایی 
ازکاشانۀ خویش بیرون می آمد وسرازپانمی شناخت و به سذوی 
افقهای گسترده سماز جوین میگرفت. امید به دیدار مجددشمس 
شعلۀ بودکه خاموش نمی شد... مولوی معذتذقذد بذود هذروقذت 
اوساس چرخندگی وپایکوبی که در درون جذانذ  مذکذان دارد 
متوقف گردد یابی وس شود، لحظۀ است که مژگان  بذروی هذ  
افتد. گویی فقا سماز بودکه به دل وروان مولوی گذرمذی مذی 

 بخشید.
و  »منذاقذب الذعذارفذیذن«شمس الدین اومد افالکی درکتاب 

سپهسایر در رساله اش متاکرشده اند موینا شبهای دوشذنذبذه و 
پنجشنبه به سماز میپرداخت وگاهی جلسات سماز یک هفتذه یذا 

 بیشترطول می کشید.   فدنباله درصفحۀ هفت ی 
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 هفته نامۀ امید  1401شمارۀ  صفحۀ پنجم 

اسذتذاد دانشذگذاه                  انجنیرعبدالصبور فروزان 
 درنیوجرسی

 سردارمحمدنعیم، فرمانده تفرقه زبانی وقومی 
 مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان( –)دنبالۀ بحث تلویزیون ژوندن 

سردارمحمدنعی  خان یکی ازچهرهایی است که افذرقذۀ زبذانذی 
رادر کشور اساس گااشت ودرخیال وهوای آن شدکه افغذانسذتذان 
راکشور یک زبانه بسازد، اادرسذراسذرآن هذمذۀ مذردم بذایذدبذه 
پشتوصحبت کنند، دروالیکه خودش یک کلمۀ پشتو نمذیذدانسذت 
وهرگزبه پشتوگپ نزده است ! جالبست که محمدظذاهذرشذاه کذه 
زمینۀ این آرزومندی پسرکاکایش رابه مصرف بیت المال مسذاعذد 
ساخته بود، به اساس نوشته های گرامذی ومذبذارزوطذن، جذنذاب 
سیدآقاهنری، زمانیکه این شاه درجنوبی سفذری داشذت، وقذتذی 
درآنجاصحبت مینذمذود، اذرجذمذانذی در پذهذلذویذش ایسذتذاده 
بودوورفهارابه پشتوارجمه میکرد. این پسران کاکا یعنی ظاهرشاه 
وسردارنعی  پشتواولنه ساختندکه درظاهرهدف آن رشد و انکشاف 
زبان پشتوبود، امامنظوراصلی آن احذمذیذل آن زبذان بذر اقذوام 
وملیتهای دیگرکشور، ازبین بردن سایرزبانهای کشور، مذمذانذعذت 
مردم ازصحبت به زبان مادری شان، ارویج اجباری پشتو دردفاار و 

 دوایرکشور، وآموزش جبری آن برمردم غیرپشتون بود!
وقتی پشتواولنه ااسیس شد، رنگ و رخ بذه آن زبذان دادنذد 
وبعضی ازادبای آنزمان چون مروومان عبدالرؤوف بینوا، عبدالحی 
وبیبی، استادخلیلی وغیره عضویت داشتند وشادروان گل پذاچذای 
الفت رئیس آن بود. ولی رفته رفته این پشتواولنه ماهیذت اصذلذی 
خودرانمایان کرد، نه انهابه یک فابریکۀ لغت سازی پشتوشد کذه 
همه ساخته های آن مصنوعی وغیرمأنوس وتی به پشتوزبانان بذود 
بلکه به موسسۀ ابدیل شدکه راههای اجباری ارویج زبذان پشذتذو 
واحمیل آنرا برامام مردم کشور جستجومیکرد، وهمۀ این فعالیتهذا 
مطلقاٌ ازطرف شاه و دولت ومایه میگردیدوپول مالیۀ آبذلذه هذای 
دست مردم درین راه مصرف می شد. یکی ازین اکتیکهای ارویج 
اجباری پشتو، دایر کردن کورسهای آموزش آن درهمۀ وزاراذهذا 
ودوایردولتی ، ومجبور ساختن مامورین درشمولیت آنهابود. ایذن 
جبربه سرودی بودکه اگر مامور شذهذاداذنذامذۀ کذورس پشذتذو 
 رانمیداشت، مستحق ارفیع رابه که وق قانونی اوبود، نمیگردید! 

بدین ارایب درهمه دفااردولتی زبان پشتوبحیث یک میرغضذب 
مامور بیچاره رامجازات میکردوازارفیذع واذرقذی بذازمذیذداشذت 
ودرمعاش آن مظلوم افاوای رونمذانذمذیذشذد وروزی اش راکذ  
میکردوخانواده اش رابه انگدستی دچارمذیذسذاخذت. درخذانذواده 
هاهمه ازین میرغضب متضررشده شکایت داشتندودشنام میزدندکه 
این میرغضب چه بالیی است که زندگی رابرمذااذلذ  و اذاریذک 
ساخته است ! ازهمه بدارکه معلمین پشتو دروزاراخذانذه هذادارای 
صالویتها واختیارات عجیبی بودند که چپه را راسته وراسته راچپه 
میکردند واکثراً ستیزه خو و رشوه خوربودندوبعضاًه  بذداخذالق 
وبدزبان ! بعدهادستورداده شداا نام نشریۀ معتبر وارزشمندسالنامذۀ 
کابل به فکابل کلنیی مبدل شد ونام های انجمن ادبی کابل وانجمن 
ااری  رابکلی ازبین ببرند. به همین ارایب امرشدکه لووۀ وزاراها، 
دفااردولتی وموسسات عام المنفعه، وتی دکذان هذاومذغذازه هذا 

 ودستگاههای شخصی را پشتو سازند !
وتی آهسته آهسته کاربجایی کشیدکه اگرلووۀ دکان یامذغذازه 
هایا دستگاه شخصی پشتونمی بود، برای مالک آن جوازکذارنذمذی 
دادندکه نارضایتی زیادی راایجادکرد وسبب ارس وهراس اولیای 
امورشدو سختگیریها راک  کردند. اما درقسمت نام دواخانه هذابذه 
درملتون پافشاری زیادشد، چون گرفتن جوازدواخانذه مذراوذلذی 
راطی میکردکه مالک آن باید آنچه که دولت برایش میگفت قبول 
نماید.  بهمین منوال رابه های علمی دانشگاه را، سرلووۀ مکذااذب 
ونام معل ، سرمعل  ومتعل  راکه نامهای آشنابرای قرنهابرای مذردم 
ماچه باسواد وچه بیسواد بود، پشتوساختند که نه انهاکثریت مردم 
معنی آنرانمی دانستند، وتی درالف  ونوشتن آنه  بذه مشذکذالاذی 
برمیخوردند. مثال برای یک برادر ازبیک یذااذاجذیذک یذاهذزاره 
یاارکمن ما آسان وقابل فه  بودکه معل ، مکتب، متعل  یاسرمعذلذ  

 بگویند، نسبت به شوونکی، زده کونکی، یاشونزی! 
رابه های عسکری، اوامرعسکری، سرخا مکتوبهای دولتی، نذام 
شفاخانه ها، مُهرهای دولتی، یانکنوت ها، نام میدانهای هوایی وتی 
نام محالت وجاده ها، سینماها رادرکابل ووییذات هذمذه وهذمذه 
پشتوساختند. مثال درکابل محلی را خوشحال مینه، محل دیذگذری 
رارومان مینه نام گااشتند، که نه رومان بابا کدام خذدمذتذی بذه 
شهرکابل یابه کل سرزمین افغانستان کرده بودنه خوشحال ختک ! 
باوجوداینکه من هردوشاعر رادوست دارم واشذعذارنذیذکذو دارنذد 
وشاعران برازندۀ زبان پشتواند، اما مأوا ومیهن ایشان کابل نیسذت، 
وتی درامام عمر روی کابل ندیده اند! دروالیکذه کذابذل شذعذرا 
وعرفای برازندۀ خودرا دارد  و داشذتذه اسذت، چذون مذلذک 
الشعراقاری عبداهلل، ملک الشذعذراصذوفذی عذبذدالذحذق بذیذتذاب، 
استادمستغنی، استادخلیلی وصدهذا عذالذ  ودانشذمذنذد وعذرفذای 
بزرگمنشی که هیچ کوچه ووتی پسکوچۀ مأوا ومیهن اولدشان را 

که به اوج رسیدندودرشهری که به ابدیت پیوستند، بنام ایشان نذام 
گااری نکردند ! عجیب است که خوشحال ختک ورومان بابذا را 
ازصدهاکیلومتر دوراذرازکذابذل ازآنسذوی سذروذدات کشذور، 
ومیرویس  راازقندهارمی آوردند، جاهاومحالت ووتی مذکذااذب 
رابه نام شان می نامند، ولذی صذائذب کذابذلذی، قذاری عذبذداهلل، 
محمدانوربسمل محمدابراهی  صفا، میرغالم محمدغبار، میرمحمذد، 
فیض محمدکااب، صدیق فرهنگ، واصف بذاخذتذری کذه هذمذه 
فخرکابل و کابلیان اند وکابل که می درخشید ازدرخشش آنهاست، 
نادیده گرفته میشوند وشایستۀ نامگااری جای ومحذلذی درکذابذل 
دانسته نمیشوند. این نیست که اولیای امور این وقایق رانمیدانستند 
بلکه خوب فهمیدند امااین دانشمندان یک کمبودداشتند، ایذنذکذه 
زبان مادری شان پشتو نبود !! وتی یکی ازجاده قدیمۀ پایتخت را 
جادۀ نادرپشتون ومحالای در شمال کشوررا نامهای ساختگی وبذی 
معنی دادند. ظاهرخان که باید بحیث شاه همۀ رعایایش رابه یذک 
چش  میدید، یکی ازفرزندانش را بااخلص فپشذتذونذیذارو بذروزن 

 وکمتیار !ی مفتخرساخت! 
این شهزادۀ محمدزایی قصۀجالبی دارد، جوانک عیاش بودکه 
به غیراز عیاشی وخوشگارانی کاری نداشت، وصدهادختربیگذنذاه 
رابه نحوی بدام انداخته وبی عفت ساخته بود. یذک مذواذرسذرخ 
رنگ آخرین مودل سپورای داشت و چندان لنده غرها وجذوانذان 
اوباش در موارهای دیگرهمیشه اورا همراهی میکردند وهرجذاکذه 
دخترزیبایی رامیدیدند، به زوریا به ویله اورابدام میانداختنذدو از 
اوکامل دل می گرفتند. قضاراکه شهزاده محمدداؤود یارپشذتذون، 
دخترک زیبایی را درلیسۀ ماللی نشانی میکندوپالن میسازدکه اور 
اسیردام شهوارانی خودسازد. دخترک به هیچ نذیذرنذگ شذهذزاده 
فریب نمیخورد وراضی نمیشودکه اسلی  خذواسذتذهذای شذهذوانذی 

بذااذمذام   –شهزادۀ پشتون یار شود، اماآن شذهذزادۀ یذارپشذتذون 
به اذیذت  -غیرامندی وپشتونوالی که البته ازپدربه ارث برده بود

وآزار دخترک ادامه داد. دخترک به ناچار نزدمدیرۀ لیسه میرود، 
دخترجان زورمن بذه اونذمذی کشذد، «مدیرلیسه برایش میگوید 

میگویندکذه  »اوشهزاده است، هرچه که دلش شود کرده میتواند!
اذیت وآزاراین دختربه اندازۀ شدکه شهذزادۀ داؤود پشذتذونذوال 
بداخل مکتب ماللی رفته واولیای مکتب بذه وزارت داخذلذه کذه 
درمقابل مکتب واقع بودشکایت کردند، وایشان گفذتذنذدکذه ایذن 
شهزاده است، زور مابه اونمی رسدونمیخواهی  با آاش بازی کنذیذ  
که خودمارامیسوازند ! سرانجام اولیای مکتب بذه ایذن دخذتذرک 

 اوصیه مینمایندکه دیگرمکتب نیاید و درخانه باشد. 
دخترک مجبوراً مکتب نمی رود. یکروز دوروز وچذنذدیذن 
روز، بایخره والدینش ازو عذلذت نذرفذتذن بذه مذکذتذب رامذی 
پرسندودخترک با گریه همۀ قصه را میگوید، ازشهزادۀ پشتونذیذار 
که سبب اذیت وآزار اومیشدوازاولیای مکتب که اوصذیذه کذرده 
بودندمکتب نیاید. پدر و مادر دخترک ملول میشوندومیذگذویذنذد 
زورمابه پاچا نمیرسد، بهتراست دخترم خانه باشی! قصذه بذگذوش 

البته نذه  -برادر دخترک میرسدکه جوان خونگرم وغیرامندی بود
مذیذرسذد،   –به سبک غیرامندی پشتو نوالی شهزادۀ یذارپشذتذون! 

اواصمی  میگیردکه وساب این شهزادۀ پشتونیار راکذف دسذتذش 
بگاارد ووماسۀ دیگری چون وماسۀ شهید راه وق عذبذدالذخذالذق 
قهرمان بسازد. والدین عار وزاری میکنندکه: بچی  به لحاظ خدا ما 
را آرام بمان، این خانواده ظال  اسذت، اگذرکذاری کذنذی هذمذۀ 
ماراووابستگان را قطعه قطعه میکنند، ومرده های مارا به دارمیزنند، 
خیراست اگرخواهرت مکتب نخواند دنیاخوچپه نمی شوه! اقذارب 
وخویشاوندان دخترک ه  همین اوصیه رامیکنندکه شذولذۀ اذانذه 
بخورین وپردۀ اانه بکنن ! امابرادردخترک بیقرارشده نمیخذواهذد 
خواهرش بخاطریک شهزادۀ اوباش مکتب نرودوآینده اش ااریک 
شود. او والدینش راقناعت میدهدکه هرروزخواهرم راخذودم بذه 
مکتب میبردم و خودم دوباره ازمکتب خانه میآورم، وقتی که آن 
شهزاده ببیندکسی بادخترک است از اذیت وآزار اودست میکشد. 
والدین قبول میکنندوبرادر دخترراچند روزی ازخانه بذه مذکذتذب 
وازمکتب به خانه همراهی میکند، که یذک روزوقذت رخصذتذی 
مکتب سروکلۀ شهزادۀ داؤود، پشتونیار!  نمایان میشود، موارش را 
اوقف میدهدوازموار پایین میشود، بالبخند بسوی دخترک میآیذد 
و میگوید درین چندروزکجا بودی، مره خوکشتی ! دخترک اعتنا 
نمیکندو شهزاده ازبازوی دخترمحک  میگیرد، بذرادردخذتذر فذوراً 
ازعقب خیززده وازیخن شهزاده میگیرد، شهزاده چون انومند بذود 
بالگد اورامیزد وپسرک به زمین می خورد فوراً برمیخیزد چاقذوی 
فنری راازجیب کشده وباهمۀ اوان برشهزاده ومله میکنذد. نذوک 
این چاقو راساً به جاهای مختلف وازجمله چش  شهزاده مینشینذد ! 
شهزادۀ پشتونوال آه برمیآورد وبه خاک می افتد ! دنذیذا بذرایذش 
ااریک میشود. ازدوام بیشترمیشود، پلیسهای وزارت داخله فذوراً 
میآیند، دستهای پسرک و خواهذرش را اولذچذک مذیذنذمذایذنذد 
ودروزارت داخله زندانی میسازند. وزیرصاوب داخلۀ زمان قضیذه 
را خودشخصاً بدست میگیرد، وزیرصاوب! قذومذانذدان صذاوذب 

هریک به نوبۀ خود مشت ولگدی ووالۀ شان میکنند کذه چذطذور 
جرئت کردیدشهزادۀ کشوررا چاقوزنید؟! شهزادۀ متجاوز، پسذت 
فطرت، جانی بالفطره، ودرندۀ پردۀ عفت خواهران ومادرانش، که 
همۀ این رذایل اخالقی را ازبه اصطالح بابۀ ملت!  به ارث برده بود

خویشآوند واولیای لیسه ماللی احت نظارت گرفذتذه مذیذشذود،  -
شهزادۀ ورامزادۀ ما راهمان روز اوسا طیاره به ایتالیا میفرستذنذد 

 ااوقت ضایع نشود وچش  دیده درآیش کور! 
خانوادۀ دخترک سخت دراهلکه بودندچون ازسابقۀ فامیل شاه 
از پدرش، از کاکاهایش وپسرکاکاهایش باخبربودنذدکذه چذقذدر 
سنگدل وقسی القلب وخون آشام اند ! از زندگی خوددست شستذه 
ومرگ وتمی، کواه قفلی ووبس ابدرا پایرفته بودند. المتذوکذل 
علی اهلل ظاهرشاه ازین وادثه سخت ناراوت شذد، طذبذق عذادت 
خانوادۀ شاهی باه  جمع شدنداادرمورد فکری کنند. طذرزدیذدهذا 
درآن مجلس خانوادگی مذخذتذلذف بذودونذحذوۀ مذجذازات ایذن 
خواهروبرادر رانمیدانستند چذطذور بذاشذد! ولذی هذمذه بذرایذن 
فکربودندکه مجازات هرچذه شذدیذداذر بذهذتذر ! مذیذگذویذنذد 
سردارمحمدداؤود ونعی  به این نظربودندکه سرنوشت این خواهرو 
برادربه سرنوشت عبدالخالق هزاره شود،خانواده و وابستگان شذان 
غرب وغراب شونداادرس عبرت برای دیگران گردد ! سذرانذجذام 
همۀ خانوادۀ شاه همین نظر را ااییدکردند وفیصله شدکه هذیذئذت 
احقیق ازمیان اعضای خانوادۀ شاه و وفا داران سذرسذپذردۀ شذان 
ساخته شود. اما محمدظاهرشاه هنوزنمی دانست که چه کذنذد. در 
همین آوان از ایتالیاخبرآمدکه چش  شهزاده صدمۀ شدیدبرداشته و 
قابل ارمی  واویانمیباشد. خانمی که درآنوقت درخدمذت مذلذکذه 
ومیرا بود، می گوید: درآنروزهاییکه شهزاده پشتونیار درایتذالذیذا 
زیراداوی بود، همۀ ما برایش دلداری میدای  که خدامذهذربذانسذت 
انشااهلل شهزاده جورمیشود، ولی او هر روزدر سرخودمیزد، وقذتذی 
که اووال رسیدچش  شهزاده قابل اویانیست، و شذهذزاده ازیذک 
چش  کورشده، بایی ملکه صاوبه به اندازۀ فشارآمدکه بذیذهذوش 
شد. وقتیکه بهوش آمدفریادمیزدکه هرطوریکه میشود انتقام بچذۀ 
اورابگیرید، وبر اعلیحضرت قال مقال میکردووتی دشنام میدادکه 
امرکن که چشذمذان آن خذواهذر وبذرادر راازکذاسذۀ سذرشذان 
بکشندوبرای من بیاورند که اسلی دل  شود!!! امذا اعذلذیذحذضذرت 
خودرا ایرآورده ودراااق دیگر میرفت اذافذریذاد وفذغذان و دو 
ودشنام ملکه رانشنود! اعذلذیذحذضذرت چذنذداذن ازوزرای اهذل 
وغیرخاندانی راکه اشخاص نیکو واهل دانش ه  بودند خذواسذت 

 وباایشان صحبت کرداادرین مورد برایش مشوره بدهند.  
این وزرای خیرخواه به ظاهرشاه میگذویذنذد اصذال شذهذزاده 
کارخوب نکردکه پشت یک دختر راگرفته وسبب اذیذت وآزار 
اوشده، وازین قصه همۀ مردم کابل خبرشده وآوازه اش دردهذن 
همگی افتیده است. جگرخون کننده است که شهزاده یک چشذ  
خودرا ازدست بدهد، ولی اگراین خواهر وبرادرمجازات شوند یذا 
اعدام، سروصدای بزرگی رااولید میکند مطبوعات است دسته های 
سیاسی است جراید است، ارس آنست که ازاین دستهای مذغذرض 
استفاده کنندوبه قیام وخیزش ابدیل شودکه آنوقت جلوش گرفته 
شده نمیتواند!یکی از وزرا که باعلوم دینی آشنایذی زیذادداشذت، 
میگویدکه درقرآن عفو رابهتذر از انذتذقذام گذفذتذه، اگذر ایذن 
خواهروبرادر عفوشوند، بهتراست وبه نفع ذات مذلذوکذانذه اسذت 
نسبت به آن که مجازات شوند! خانوادۀ شاه براوفشار میآورنداا هر 
طوریکه میشود آن خواهر وبرادر رامجازات کرد، ومذنذظذورشذان 
بیشتراین بود که بامجازات ایشان دیگران عبرت بگیرد. دروقیقت 
خاندان درمجازات ایشان مصونیت ووفاظت خودرا میدیدنذدیذابذه 
سخن دیگر ازارس جان خودمیخواستند آنها بایدوتذمذا مذجذازات 

 شوند !
میگویند سرداران شاه ولیخان راگذفذتذنذدکذه شذاه بذه گذپ 
مانمیکند، اوکاکای ریش سفیدش هستی، برو برایش بگو. همذیذن 
منبع گفت که شاه ولی نزدشاه رفت وبرایش گفت فرزندم اوبایذد 
درین مورد یک کاری بکنی وگپ فامیل رابه زمذیذن نذیذنذدازی، 
اگرکاری نکنی امروزی که چش  شهزاده را کورکردند، فرداکسی 
پیدامیشودکه چش  مرا کورکند و دیگری فردا پیدا مذیذشذودکذه 
چش  ارا کورکند، روی خون آلود پدرت یادم می آید ودل  پذاره 
پاره می شود !!! بیچاره شاه درمیان دوسنگ آسیاب نمیدانست چه 
کند. سرانجام همان کردکه آن وزیران خیذرخذواه مشذوره داده 
بودند، وبه گفتۀ فامیل وکاکای ریش سفیدش نکرد، که پسانهاایذن 
کاکافشاه ولیخانی همه جاشکایت میکردکه اوگپ مه ریش سفیده 

 نمیگیره !
شاه آن خواهروبرادر راعفوکردکه این یک نیکنامی بذرایذش 
بودولی ازآن زمان بذه بذعذدآن خذواهذروبذرادروخذانذوادۀ شذان 
مفقودایثر شدندوکسی ندانست که چه شدندوبه کجا رفتنذد! امذا 
شرایا آنزمان سخت اغییرکرده بود. دهۀ به اصطالح دموکذراسذی 
بودواززمانیکه شهیدعبدالخالق هزاره وماسه آفریده بود خیذلذیذهذا 
فرق داشت. ک  ک  مردم آواز خودرابلندمیکردند ونذارضذایذتذی 

 هادربرابر خانوادۀ شاه داشتند اوج میگرفتند.
ازموضوز خذیذلذی دورشذدیذ ، وذرف بذایی پشذتذوگذری 
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 هامبورگ، آلمان                                          سیدآقا هنری
 مردمِ وطن ما درچه حال بودند

درلیسۀ زرغونه اافاق اکان دهندۀ رخ 6310درماه اسد سال     
داد، که کابلیان را به گریه آورده ونفرت شانرا به خانذدان غذدارِ 
نادری بیشترکرد. بعد افریح دختری به پته هذای زیذنذه ازصذحذن 
وویلی مکتب به طرف صنف خودکشان کشان روان بود، گذویذی 
که وایضعف میکند. مدیرمکتب زرغونه خان  آصفی فشذوهذرش 
عبدالصمدآصفی عکاس مشهوری به شاگردش میگوید اودخترمثلی 
که نان نخورده باشی، ایزایزقدم بردار، شاگردبه گریه می افتد و 
میگوید امروز سوم روزاست که نان راندیده ام، استاد دسذتذش را 
گرفته به اداره مکتب میبرد وازهوال برایش غاا می خواهد، بعذدا  

 مجلس معلمین فیصله میکنند، اا صندوق محتاجین دایرشود.
دقیقذه بذود، روزانذه  2فاصلۀ ارگ پادشاه با این مکتب فقا 

بدین منوال صدها واقعه درپای اخت وطن دیذده مذیذشذد، وذال 
وییات به مرااب بدار، درهمسایگی ما دردهمزنگ فامیلذی بذود، 

 سال ها روی میوه را نمی دیدند.
مردی نزدی طبیبی می رود، داکتر برایش خوردن ویذتذامذیذن 
سی رااوصیه می کند. مریض میگویدپول ندارم. داکترمیذگذویذد 
رشقه بخور، مریض چشمانش پراشک شده میگذویذدمذن وذیذوان 
نیست . داکتر میگویدجان  برای اینکه رشقه زیادویتامین سی دارد، 

 وارزان است.
خودبه چشم  درشهرااشقرغان دیدم مردم بته هذای گذنذدلذی 
رامی خوردندفگندلی بتۀ خیلی بدبوی اسذتیاذاشذقذرغذان یذکذی 

 ازپرواصلترین بخش شمال می باشد.
محترم محمد یوسف مرد دانشمندی، مدیرلیسۀ نجات شخصیت 
صاوب عزت، استاد اوانا، هزاران شاگردشایسته به جامعه اذقذدیذ  
کردند. برای ما دردفترمسجد مهاجرین واقذع لذنذدن شذتذراسذی 
شهرهامبورگ قصه کرد. درعهد سلطنت داؤد اقدیرنامۀ بذه مذن 
افویض شد، معلمین خارجی وداخلی برای  ابریکی دادند، ضمذنذا 
خواهش مهمانی در درۀ سالنگ کردند، دوستان سرگرم اوپ بازی 
و اینس شدند، من بایی کوه بچۀ بای شدم، چشم  بذه پذیذرمذردی 
افتاد، که بته های راجمع می کند، پرسیدم کاکاچه مذی کذنذی؟ 
گفت این بته ها را برای خوراک دخترم گرد مذی آورم، هذمذان 
لحظه به     جان  آاش افتاد دویدم  به طرف دیگ یک غوری نذان 

 برای شان آوردم.
بلی خوانندۀ گرامی از این مذثذال هذا زیذاد اسذت، درسذال 

وکومت نوراومداعتمادی وداکتذرظذاهذرقذحذا  26/ و6313/23
سالی به وطن مارخ داد، وطنی که باید صد ها ملیون انسان را نذان 
بدهد، اگرچند بیل سمنت، جهت مهارکردن واقسیذ  بذنذدی آب 
دریاهای ماکه رایگان به مما لک همجوارمیریزد، دروطن بکاربرده 

سال به این طرف بند سذلذمذا دروییذت  23شود. چنانچه ازعرصۀ 
هرات، نسبت دخالت وکومت ایران وبند دریای لذغذمذان نسذبذت 

 دخالت وکومت پاکستان ساخته نمی شود.
مردم ما مخصوصا در وییات غور و بادغیس و نیمروز و فراه 
اوید خود رابه مبلغ یکی دوهزارروپیه فروختند. در همذیذن وذال 
ولیعهد محمدظاهرشاه، پادشاه مملکت خدا داد افغانستذان، یذعذنذی  
شاهزاده اومد شاه رئیس والل اومر چطور چپاولگری در صندوق 
پول آن می کرد. محترم میرمحمد نبی مشرف در ااحادیۀ خیریۀ با 
ما در شهرهامبورگ همکاربود، گفت کمک هایی به ما رسید، من 
رئیس هیئت کمک رسانی و سرطبیب در وییت فراه بذودم، ازمذا 
لست اجناس را نادیده امضاء طلب کردند، برای شان گفتیذ  ایذن 
لست کمک ها را ما قبول نداری ، از روی اموالی که به ما احویذل 
می دهید رسید می دهی . هرچه آن ها پا فشاری کذردنذد، قذبذول 
نکردی ، نمایندۀ  شان راسا با شاهزاده اماس گذرفذت، ولذیذعذهذد 
بزرگوار شهزادۀ نورچش  اعلیحضرت محمدظاهرشاه التموکل علی 
اهلل، اومد شاه خان برای  گفت داکتر صاوب شما ما را دزد مذی 
پندارید، گفت  نه اما هیئت کور کورانه کار  نمی کذنذد، وقذتذی 
اموال را باز کردی  به مرااب کمتر از لست بود، این خذیذانذت را 

 برای ما مرد خدا دوستی قبال گفته بود.
مرووم دگرجنرال محمدنایر کبیرسراج هذ  ازایذن واقذعذه 

یاد اوری کرده می نذویسذد، دروییذات  22درکتاب خود صفحۀ 
بدخشان، غور، چخچران و فراه خشک سالی رخ داد اعدادی مردم 
از گرسنگی جان سپردند که به کمک اردو این مشکل رفذع شذد. 
من از شهزاده اومدشاه خواهش کردم یک روزیک ساعت اوسذا 
طیاره در وییت چخچران رفته از مردم دلداری کند، برای  گذفذت 
من رفتنی هندوستان  مره ده گیر پدرم نه این ! ، عجب اراین بذود 

 که وی یک هفته بامیان برای افریح رفت، بعدا به هند./
 

 
 
 
 

دو داستان از بانوی بزرگوارفقیدزبان 
 فارسی

 بانو پروین اعتصامی
 گرگ و سگ

 پیام داد سگ گله را، شبی گرگی
 که صبحدم بره بفرست، میهمان دارم

 مرا به خش  میاور، که گرگ بدخشم  
 درون ایره و دندان خون فشان دارم
 جواب داد، مرا با او آشنائی نیست
 که رهزنی او و من نام پاسبان دارم

 من از برای خور و خواب، ان نپروردم
 همیشه جان به کف و سر بر آستان دارم

 مرا گران بخریدند، اا به کار آی 
 نه آنکه کار چو شد سخت، سر گران دارم

 مرا قالده بگردن بود، پالس به پشت
 چه انتظار ازین پیش، ز آسمان دارم

 عنان نفس، ندادم چو غافالن از دست
 کنون به دست اوانا، دو صد عنان دارم
 گرفت  آن که فرستادم آنچه می خواهی
 ز خود چگونه چنین ننگ را نهان دارم
 هراس نیست مرا هیچگه ز ومله گرگ

 هراس ک  دلی بره جبان دارم
 هزار بار گریزاندمت به دره و کوه
 هزارها سخن، از عهد باستان دارم

 شبان، به جرات و ادبیرم آفرین ها خواند
 من این قالده سیمین، از آن زمان دارم

 رفیق دزد نگردم به ویله و البیس
 که عمرهاست به کوی وفا مکان دارم

 ام بیکار درستکارم و هرگز نمانده
 شبان گرم نبرد، پاس کاروان دارم

 مرا نکشته، به آغل درون نخواهی شد
 دهان من نتوان دوخت، اا دهان دارم

 جفای گرگ، مرا اازگی نداشت، هنوز
 سه زخ  کهنه به پهلو و پشت و ران دارم

 دو سال پیش، به دندان دُم او برکندم
 کنون ز گوش گاشتی، چنین گمان دارم

 دکان کید، برو جای دیگری بگشای
 فروش نیست در آنجا که من دکان دارم

 

 چوچۀ نافرمان
 گفت با جوجه مرغکی هشیار
 که ز پهلوی من مرو به کنار
 گربه را بین که دم عل  کرده
 گوش ها ایز وپشت خ  کرده
 چش  خود اا به ه  زنی بردت

 ای خوردت اا کله چرخ داده
 جوجه گفتا که مادرم ارسوست
 به خیالش که گربه ه  لولوست

 گربه ویوان خوش خا وخال است
 فکر آزار جوجه هرگز نیست

 سه قدم دورار شد از مادر
 آمدش آنچه گفته بود به سر
 گربه ناگاه ازکمین برجست

 گلوی جوجه را به دندان خست
 برگرفتش به چنگ و رفت چو باد

 مرغ بیچاره از پیش افتاد
 گربه از پیش و مرغ از دنبال

 ها کرد زد بسی پر و بال ناله
 لیک چون گربه جوجه را بربود

 ناله مادرش ندارد سود
 گر اضرز کند وگر فریاد

 جوجه را گربه پس نخواهد داد !
داستان های پر رمز و راز و اندوده از پند ونصیحت را بذه آقذای 
داکتر عبداهلل عبداهلل عبداهلل !!! رئیس محترم اجرائیه دولت وودت 
ملی!!! اقدی  می شود، که عاقبت جوجۀ مرغ می گردد، واز عزت 
 سگ گلۀ گوسفندان ه  محروم شده است ! دا گز و او دا میدان !
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

وتی استعمال القاب آقا، خان  ودوشیزه راازکتابها ومکاایب ازبیذن 
بردند وبجای آنها امر شدکه شاغلی، میرمن و پذیذغذلذه، کذه بذه 

 پشتوساختند، نوشته شود.
عالوه برین بعضی ازموسسات دولتی ومکااب رابنام عذدۀ از
فمیرمنی هانام گااری کردندکه نودونُه درصدآن پشتونو افذغذان 
بودند، مثل ماللی، عایشۀ درانی، نازو انا، زرغونه، شیرینو، غذازی 
ادی و... رابعۀ بلخی، که ازجمله رابعه و عایشه بانوانی بذودنذدکذه 
دیوانهای شعری دارندو ازخودافتخارات بجامانده اند، اما من هرچه 

چذیذزی  -جزیک قصۀ خذیذالذی  –پرس وپال کردم دربارۀ ماللی 
نیافت  که کی بودوچطوربود، این نام بیشتربه فپته خزانهی میماندکه 
سالهاازنشرآن گاشت اااینکه معلوم شدساخته وپرداختۀ عبدالحذی 
وبیبی وعبدالروؤف بینوا است، زرغونه مذادراوذمذدشذاه درانذی 
بودکه شالی بدورخود میپیچاند ودرجرگه های قذومذی اشذتذراک 
میکرد وبه صحبتهاوفیصله هذایشذان گذوش مذیذداد، ونذازو انذا 

 مادرمیرویس هواک بود وبس !
دروالیکه بانوهای بزرگمنشی داری  که نسبت به این چندبانوی 
نامبرده، ازعل  ودانش خویش آوازۀ روزگارخود بودند، دیوانهذای 
شعری وداشته های دانشی به یادگارگااشته انذد، مذانذنذدمذخذفذی 
بدخشی، محجوبۀ هروی، گوهرشاد بیگ ، راضیه سلطذان، مذلذکذه 
جاللی، مهستی، سیاه موی غوری، سخنگوی باد غیسی ودیذگذران 
که نامگااریهای جاها ومکااب بنام ایشذان شذایسذتذه بذود، ولذی 
 بخاطراینکه زبان مادری شان پشتونبود، ازقل  ونظرافتاده بودند ! 

این ارویج اجباری واحمیل زبان پشذتذو بذرمذردم مذا دکذان 
روسهای کمونیست رابخاطرانسان میآوردکه درسالهای دهۀ هفذتذاد 
برژنف برچکسلواکیا غصب شد امرسفربری دادودرمدت کوااهی 
آن کشوررااشغال کرد ودرپراگ لووۀ مغازه ها ودفااروموسسات 
دولتی وملکی راکه بزبان چکی بود، پایین کردند وعذوض آنذهذا 
لوایح به زبان روسی نصب کردند، ونازی های هتلری ه  هذمذیذن 
کاررامیکردند، هرکشوروهرشهری راکه اشغال میکذردنذد لذوایذح 
مغازه هاوادارات راهمه بزبان آلمانی اغییرمیدادند ومردم رااجذازه 
نمیدادندکه بدون آلمانی بزبان دیگری صحبت نمایذنذد ! جذالذب 
اینست که اگرفاشیستهای هتلری وکمونیستهای برژنفی آن ظذلذ  
رامیکردند برکشورهای بیگانه ومردم بیگانه وسرزمینهذای اشذغذال 
شده میکردند، اما گردانندگان ارویج جذبذری پشذتذوایذن ظذلذ  

 رابرهموطن خود ودروطن خودمیکردندکه األ  انگیزاست.
مثال نادرشاه فرمان صادرکردکه امام مردم بایذدپشذتذووذرف 
بزنند، امام مکااب ومراسالت به پشتوباشد ودرهمه مکااب پشذتذو 
ادریس شود، ودرزمان زعامت محمدظاهذرشذاه اذالش شذدزبذان 
فارسی راکه زبان دولتی وزبان محاورۀ اکثریت مردم درکشوربود، 
واف نمایند ودرقانون اساسی اسجیل کذنذنذدکذه زبذان رسذمذی 
درافغانستان فقا پشتواست، که این اوطئه ملی به مقاومت شذدیذد 
مواجه شدوخنثی گردید، اما دولت ظاهرشاه به نیرنذگ دیذگذری 
متوصل شداا زبان فارسی رادرواشیه بکشاندودرسالهذای آغذازیذن 
دهۀ چهل نام فارسی رابه دری اذغذیذیذرداد ودرقذانذون اسذاسذی 

آنرابه همین نام درج کردکه چیزی بجز نفاق وافرقذه 6314اساسی
اندازی میان مردم مااعبیرشده نمی اواند. زبانذی راکذه بذیذش از 
نوددرصدمردم مادرسراسرکشور یاددارند وبه آن صحبذت کذرده 

 میتوانند، زبان فارسی است . 
شادروان استادخلیذل اهلل خذلذیذلذی دریذادداشذتذهذای خذود 

بدبذخذتذانذه »درمورداأسیس پشتو اولنه وهدف اصلی آن میگوید: 
بعداً فهمیده شدکه یا عمداً یاغیرعمد این به ارایبی آمداین مسألذه 
که درمیان فارسی زبانان وپشتوزبانان یک خالی بذزرگ اذولذیذد 

شادروان میر محمدصدیق فرهنگ که یکی ازاعضای لوبذه  »کرد.
واصالبرای ازبین بذردن زبذان 6314جرگۀ بودکه در قانون اساسی

فارسی و رسمیت دادن زبان پشتوواسجیل آن درقذانذون اسذاسذی 
گروههای فارسی ستیز درجریان ادوین قذانذون «دایرشد، میگوید:

االش کردندکه زبان فارسی راکناربزنندوانها  6040/6314اساسی
زبان پشتو رابعنوان یگانه زبان رسمی کشوردر قانون اساسی اثبیت 
کنند، امابنابر مقاومت دلیرانۀ فارسی زبانان، این سیاست ناکام شد، 
دولت دست به ارفند دیگری زد، ازیکسو دوزبانگی رادرمادۀ سوم 
قانون اساسی اسجیل کرد وازسوی دیگرنام زبان راازفذارسذی کذه 
سده هابه همین نام نامیده میشد، به دری ابدیل کرد. این سیذاسذت 
زبانی درواکمیتهای بعدی پی گرفذتذه شذد، چذنذانذکذه اکذنذون 

 »دررسمیات افغانستان کمترنامی از فارسی برده میشود.

بیاییدکه درینجا ازخودمحمدظاهرشاه بشنوی  که بعدازسالهادر 
مورد این سیاست ظالمانۀ زبانی چه ظرداشت. اصل قصه ازین قرار 
است که دردهۀ هشتاد عذدۀ ازمذجذاهذدیذن وصذاوذب نذظذران 
کشورازشهر پشاوربه شهر روم ایتالیا نزد محمدظاهرشاه رفتند وآن 

 زمانی بودکه
االشهابرای اشکیل یک وکومت مؤقذت کذه جذانشذیذن دولذت 
کمونیستی داکترنجیب شده بتواند، جریان داشت و نذقذش شذاه 

 مخلوز 

 ... فدنباله ازصفحۀ چهارمیداستان های همسو
شبهای جمعه ویژۀ بانوانی بود که به مولوی اخالص میورزیدند. 
معموی شبهای جمعه سماز در سرای امین الدین میکائیل که نایب 
سلطان سلجوقی بود وورم وی به موینا ارادت داشت، اشکیل 
میگردید. هنگامی که مولوی به مجلس واردمی شد، بانوان برمقدم 
وی گل می افشاندند ووتی گاهی قیمتی ارین جواهرات خویش 
رانثارمیکردند، ولی مولوی جواهرات رانمی پایرفت. سپس برای 
بانوان مطالب دلنشین عارفانه میفرمودند. سردستۀ این بانوان، 

 گرجی خااون، همسرمعین الدین پروانه بود. ف*ی
شبهای دوشنبه وپنجشنبه که مجلس سماز مردان بیشتر درسالون 
قصرمعین الدین پروانه اشکیل میگردید، شرکت کنندگان باخود 
شمع های نی  منی بزرگ می آوردند. مولوی معموی شمع 
کوچکی دردست میگرفت و وارد مجلس میشد، اازمانیکه 
خنیاگران وقواین واضرمی شدند، به نمازنفل مشغول میگردید وبه 
گفتۀ خودش، مجلس عشاق را به نمازنفل متبرک میساخت.  
مولوی پس ازپایان جلسۀ سماز، نمازاهجد میخواند وچنان 
متأثرمیشد که قطرات اشک از دیدگانش جای میگردید. فدنباله 

 داردی
الدّین  بن مهاّب یا پروانۀ روم، شهرت سلیمان الدّین پروانه ف*یمعین

 122است که در سال  سلجوقیان روم علی دیلمی از رجال و وزراء
مغول به قتل رسید. پیشینه و  ایلخانان قمری به وک ِ اباقاخان از

زاگاه و اصالت او در کتب ااریخی به درستی مشخص نیست، ابن 
اند. نامِ پدرش  بی بی او را دیلمی و مستوفی او را کاشانی دانسته 

 اند. الدین علی دیلمی ثبت کرده را نیز مهاب
اندک با کفایت خود به مقامات  دار بود و اندک وی درآغازمکتب

عالی رسید. هنگامیکه کیخسرو بن سلیمان به فرمانِ اباقاخان بجایِ 
پدرنشست وسلطنت روم رابه اودادند،چون دردورانِ کودکی به 

الدین پروانه باشد. او  برد دستور دادند که متولیِ امور معین سر می
به راق و فتقِ امورِ روم پرداخت و مادرِ سلطان را در وبالۀ نکاحِ 
خویش درآورد. اوساس وفاداری شخصی نسبت به خاندانِ 
پادشاهی فراوان بوده وانها او به علّتِ هوش وذکاوت درمیانِ آنها 

است. کیخسرو بن سلیمان هجده سال  به سلطنت رسیده 
ق در وییت آذربایجان به فرمانِ 107روایی کرد اا در  فرمان

 اومدخان به قتل رسید.
پروانه اا زمانیکه کیخسرو بن سلیمان به سن بلوغ رسد و خود امورِ 
کشور را به دست گیرد، نیابت فرمانرواییِ مطلق داشت و وتی 
عزل و نصب سالطینِ سلجوقیِ روم به مشورت و مصلحت او بود. 
اما هنگامی که پادشاه به ود رشد و استقالل رسید، 

مصر وارد مااکره شود. آن دو با یکدیگر  سلطانِ وقت بیبرس با
ها را از آسیایِ کهن بیرون برانند و پروانه  اوطئه چیدند که مغول

 دانشنامۀ آزادی -را بر جایِ سلجوقیان بنشانند. فنقل از ویکی پیدیا
*********** 

 ... فدنباله ازصفحۀ پنج یسردارمحمدنعیم 
محروم شده بودند، نام شناخته وبامسمی بود، به سارندوی ابدیل 
کردندکه اول سارندوی معنی پلیس رانمیرساند، دوم مردم عادی 
ووتی باسوادهاه  نمی فهمیدندکه سارندوی یعنی چه ! بخاطردارم 
که درمکتب گروههای سارندوی وپالندوی داشتی  اماهیچکس 

 نمیدانست معنی آن چیست وآنهامربوب به کدام زبان هستند! 
دوست دانشمندی دارم که درین اواخر الفونی قصۀ 
ازچشمدیدهای خودرا برای  گفت، که باشماخوانندگان 
عزیزدرمیان میگاارم. دوست  میگویدمسلمان بچۀ درنزدیک محلۀ 
مان سلمانی داشت واوراوبیب خان سلمانی میگفتی . این وبیب 
خان به شهرداری کابل رفت، که اازۀ آنرا از بلدیه به شاروالی 
ابدیل کرده بودند، ااجوازسلمانی گری خودرا اجدیدکند. 
مامورجوازبه دکانش فرستاده شد، چندروز جوازش نیامد، وقتی به 
شهرداری مراجعه کردااعلت با بیابد، برایش گفتندبخاطری روی 
شیسۀ دکانت نوشتهفوبیب جان سلمانییاوجواز گرفته نمیتوانی 
ااآنراپشتونسازی ! وبیب جان که پشتو نمی دانست سخت غمگین 
شد. یکی ازدوستان علت غمگین بودنش راپرسید، وبیب که 
خواندن ونوشتن نمیدانست، قصه راگفت. دوستش پارچه کاغای 
گرفته وورف دال نوشته روی شیشۀ دکان درپهلوی نام وبیب 
جان سرش میکند ازوبیب جان سلمانی فدوبیب جان سلمانیی 
ساخته میشود ! مامورجواز به شهرداری اووال میدهدکه لووۀ 

 دکان درست شده، وبه وبیب جان جوازسلمانگری میدهند !!! 
درزمانیکه متعل  مکتب بودی  وهنوزنمی دانستی  پشتووچیذسذت، 
رس  برین بودکه اگرمریض میشدی  بایدرقعۀ مریض رابزبان پشتو 
مینوشتی ، اگربه فارسی میبود اجرانمی شد. متعلمین همیشه مجبور 
بودندکه رقعۀ ماکوررا فشاغلی سرشوونکی، نذن نذاروغ یذ ...ی 
بنویسند وجالب اینکه هیچیک از شاگردانی که درصنفهذای اول، 
دوم، سوم یاشش  بودند، معنی آنرانمیدانستند واز این قیاس بذایذد 

 کردکه متعلمین اوزبک وارکمن چه والتی داشتند ! 

رادرآن موثرارزیابی میکردند. جلسۀ درخانه شخصی مذحذمذد 
ظاهرشاه دایرشدکه درآن سیداومدگیالنی وپسرش، صذبذغذت اهلل 
مجددی و عدۀ ازمجاهدین دیگراشتراک داشتند. یکی ازواضریذن 

 »این مجلس میگویدکه ظاهر شاه درمجلس دروضورهمه گذفذت:

وقیقت راباید بگوی  که مرایکعذده مذردم بذازی دادنذدوبذاییذ  
فشارآوردندکه پشتواولنه را بسازم وسرزبان پشتوزیادارکار شذود 
وآنرازبان کل مردم افغانستان بسذازیذ ، ودرمذوردزبذان فذارسذی 
چیزهایی برای  گفتندکه نمیدان  این زبان چنین است، ایذن زبذان 
چنان است وهرطوریکه میشود زبان پشتو بذایذددرسذراسذرکشذور 
عمومیت پیداکند. خالصه اینکه مرا فریب دادند ودرین راه بودجۀ 
هنگفت وطن ه  ضایع شدونتیجه چه شد، نتیجه آن شذدکذه زبذان 
فارسی راکه زبان اصلی وطن ماست، آنراکشورایران گرفت، زبان 
فارسی که به درد مامیخورد ازدست مارفت، افذتذخذارات خذودرا 
ازدست دادی  وازپشتو چیزی ه  ساخته نشد. اگرنصذف اذالذشذی 
راکه درسرزبان پشتو کردی  بایی زبان فارسی میکردی  مذابسذیذار 
پیش می بودی  وبه مشکالای که امروز دامنگیرماست دچذارنذمذی 
شدی . خالصه برایتان بگوی  که مرا بذازی دادنذد بذازی، ووذای 

 دنباله داردی)/«پشیمان هست  که چراگپهای شانراگوش کردم.
************ 

 کابل، افغانستان                     پروفیسرداکترمحمدوسین یمین
 فلسفۀ نامگذاری گردیز

کیلومتردرسذمذت جذنذوب  677گردیزمرکزوییت پکتیابه فاصله
کابل موقعیت دارد، ویکی ازشهرهای کهن وااریخی افذغذانسذتذان 
میباشد. بای وصارگردیز بر یک اپۀ مستطیل شکل خاکی درمذیذان 

متر وارافذاعذش اززمذیذن  023این شهرواقع بوده، طول آن اقریبا
مترمیباشد، و گرداگردآن آثارخنذدق نذیذزبذه  43هموار درودود
 مشاهده میرسد.

بایوصارگردیز درزمان قبل ازاسالم اعمارگردیده ومداهذامذرکذز 
بودیس  بوده است. شاه کابل درموقع فتووذات لشذکذراسذالم بذه 
گردیزپناه برده به بایوصار آن وصاری گردید ومذدت زیذادبذه 
مقاومت پرداخت.مولف ودودالعال  درموردگردیزوبذایوصذارآن 

گردیزشهریست میان غزنین وهندوستان برسر اذلذی  »گفته است:
 (1)«نهاده و مر او راوصاری محک  است و سه باره دارد.

واژۀ گردیزمتشکل است از دوجزء ، بدینگونه: فگر+ دیذزی.جذزء 
نخست یعنی /گر/ به معنای کوه در اوستا و سانسکریت به شذکذل/
گیری/ آمده که درزبان های دورۀ میانۀ ایریانی صورت/گذر/ را 
گرفته است که ااامروزبهمان شکل گر درزبان پارسی دری وپشتذو 
معمول است، مثالً درکلمۀ/گردره/ کوالی در کهمرد، فگذریمذهی 
کوهی درکتواز، این کلمه همچنان بعداً صورت/غر/ را گذرفذتذه 
است که درپارسی دری و پشتودرنام برخی ازکوههاوکوالهادیذده 
می شود. مانند چونغز کوهی درجنوب شرق سمنذگذان، چذونذغذر 

 درغرب کابل میان قلعۀ قاضی وچوکی، سپین غر درشمال پکتیا.
جزء دوم واژۀ فگردیزی یعنی/دیز/ به کسراول به معنی قلعه استف

ی واین واژه اصالشکل متحول/دژ/به کسراول میباشدکه مذعذنذای 7
آن وصاروقلعه است، چنانکه درکلمه های کهندژفکندزی به معنای 
وصارکهن و دژبان یا دژداربه معنی قلعه بان ومحاف  وصذاردیذده 

 میشود. پس گردیزیعنی وصاریاقلعۀ بایی کوه . 
کیلومتذری غذرب  1: این قریه درفلسفۀ نامگااری خواجه سیاران

شهر چاریکار دردامنۀ کوه موقعیت دارد وازاوابع شهذرچذاریذکذار 
 میباشد.

وسین انجو درفرهنگ خودگوید: فلسفۀ نامگااری خواجه سیاران 
اینست که خواجه مودود چشتی، خواجه سعید وخواجذه مذحذمذد 
ریگ روان، هرسه یاران در این موضع ساکن ومصاوب ه  بودند. 
ازهمینجاست که این ناویه به نام همین خواجه هاکه بعداً از اینجابه 
جاهای دیگررفتند، خواجه سیاران گفته شده است. ایذن خذواجذه 
هابه جاهایی که رفته اند همانجاها نیزبه نام هریک ازآنهذایذادشذده 
است، مثالً درریزه کوهستان دومنطقه به خواجه خان سعید و ریگ 

کیلومتری شمال کابل به نام  1روان معروف است ومحل سومی در
خواجه چاشت یادمیشودکه همان نام خواجذه چشذت مذیذبذاشذد. 

ی فدنذبذالذه 0ازخواجه سیاران در ازک بابری ه  ذکرشده است. ف
 درصفحۀ شش ی

PAGE 7 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 
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Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
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داشت وخودنمیتوانست مسافرت کند. برای هدایت گرفذتذن نذزد 
پادشاه مرووم به ارگ رفت  وپیشنهادکردم درابادل نظرقبل ازطعام 
شام در ارگ بین ایشان وشهزاده جاپان، شهزاده اومذد شذاه نذیذز 
شرکت کند. ملتفت شدم که پادشاه به من پاس  ندادند ووتی چین 
درجبین افگندند. درباره دیگرافصیالت سفرمهمان سخن گفتذ  و 
ضمناً مکررعرض کردم که بهتراست شهزاده ازطرف افغانستان در 
این ابادل نظرقبل ازطعام درکناراعلیحضرت باشند. باشنیذدن ایذن 
عرض مکررمن پادشاه مرووم ازجابلند شد واشریف برد و من انها 
ومبهوت مانذدم. بذعذدازچذنذدثذانذیذه عذودت کذردنذدوبذه مذن 

میخواهذ  بذه شذمذابذگذویذ  اگذرشذمذاجذوانذان خذیذال «گفتند:
میکنیدبعدازسرمن سلطنت در افغانستان دوام میکنذد و ولذیذعذهذد 
پادشاه میشود، درست وساب نکرده اید. افغذانسذتذان بذایذدچذاره 

درباره سذفذرمذهذمذان «بعدبا مهربانی گفتند:  »دیگری داشته باشد.
درشرفیابذی بذعذدی اصذویذب  »چندروزبعد سخن خواهی  گفت.

ایشانراگرفت  که ولیعهد افغانستان بعد ازخت  ابادل نذظذر درمذیذز 
سلطنتی به صرف طعام واضر شود. در آن ایام مصلحت ندیدم این 
سخنان خطیرپادشاه مرووم راوتابه صدراعظذ  یذعذنذی مذروذوم 
نوراومد اعتمادی یابه کس دیگر بگوی . سالهاگاشت ومن عقیذده 

 پادشاه مرووم رادرباره آینده سلطنت می دانست .
سذال  7233هنگامیکه محمد رضاشاه پهلوی اصمی  اذجذلذیذل 

امپرااوری کوروش راگرفت، سفیرایران درکابل مرووم محذمذود 
شهنشاه وشهبانذو «فروغی طلب مالقات نموده مرا خبرداد وگفت: 

از اعلیحضرت محمدظاهرشاه و ملکه ومیرادعوت میکنند اا بذرای 
اشتراک دراین مراس  به ایران اشریف بیاورند. پادشاهان و روسای 

 »جمهور جهان نیزدعوت شده اند.
ازاین موضوز به مذروذوم نذوراوذمذداعذتذمذادی صذدراعذظذ  

بذه اعذلذیذحذضذرت «ووزیرامور خارجه اطالز دادم. گذفذتذنذد: 
به ارگ رفت  و ازاین دعوت به پادشاه مرووم اطذالز  »خبربدهید.

دادم. این خبربه خاطر ایشان سخت سنگین اذمذام شذد. و فذوراً 
پادشاه افغانستان باشهنشاه ایران »من به این دعوت نمیروم.«گفتند:

به قصد اصالح روابا  6317قبالً معرفت کامل داشت. زیرا درسال 
بین افغانستان و پاکستان به افغانستان سفرکرده بود. پادشاه مرووم 

معنی پادشاهی نذزدمذا ونذزد شذاه ایذران فذرق «به من گفتند: 
بسیاردارد. از ایران معارت بخواهید. من هرگز به این مناسبت ویا 

 »مناسبت دیگربه اهران نخواه  رفت.
ازاین پاس  ایشان به مرووم نوراومداعتمذادی اطذالز دادم و 
روزهاویران بودی  که این موضوز راچگونه ول کنی . چذنذدروز 
دشوار راخاموشانه سپری کردی ، بایخره مطابق نظرمابعذدپذادشذاه 
مرووم، به سفیرایران پیشنهادکردم کذه شذاهذدخذت بذلذقذیذس 
باشوهرخود دراین مراس  مجلل اشتراک کند و سرانجذام هذمذیذن 

 پیشنهاد عملی شد.
مرووم سیدظاهر وکیل شکردره فرزند مرووم سید عذالذمذشذاه 
قوماندان نظامی در قندهار که ازدوسذتان وآشنایان مذن بذود، در 

هنگامیکه پادشاه مرووم در روم اقامت داشت  به  7333ودودسال
من درنیویارک واقعۀ را قصه کردکه کس دیذگذر از ان اطذالز 
نداشت. سیدظاهرگفت: مطابق عادت به وقت شامگاهان گاهگاهذی 
به دیدن اعلیحضرت میرفت  وجریانات شورا رابه ایشان قصه مذی 
کردم. باری به ایشان گفت : نام عالمه بلخی رادرخبرهای هفتذه در 
جمله کسانیکه شرفیاب میشوند ازرادیونمیشنوم، دروالذیذکذه وی 
نجات خود را ازمحبس در اثرلطف شما میذدانذد. اعذلذیذحذضذرت 
فرمودند: درمقابل عالمه بلخی ومردم او، وذکذومذتذهذای سذابذق 
بسیارظالمانه رفتارکرده اند و او رابه ناوق به زندان انداختذه انذد. 
سپس اعلیحضرت ناگهان گفتند: بیایید هردوبروی  همین سذاعذت 
بعداز شام به مالقات او. خانه شان کجاست؟ عرض کردم: من خانه 
شانرادیده ام. فرمودند: برخیزی  و بروی . همان بذود کذه بذدون 
اطالز قبلی وبدون استفاده از موار امنیتی درآن آغاز شبهنگام بذه 
منزل عالمه بلخی درودود افشار وسیلو با موار جیپ رفتیذ  ودق 
الباب کردم. یک جوان آمد ودر رابازکرد. گذفذتذ : بذرای شذان 
بگویید سیدظاهر بایک مهمان عزیزآمده است. عالمه بلخی فذرود 

 آمد. اعلیحضرت رادیده 
 
 

متحیرشد. پادشاه عالمه را درآغوش کشید. به منزل او رفتی  وصذرف چذای  
 کردی . اشک ازچشمان عالمه جاری بود. 

این بود وکایت سیدظاهرشاه به من. درمحیا مردم مذلذتذفذت 
شدندکه درصبح مولودشریف درمجلسی که در دلکذشذا مذنذعذقذد 
میشود، به عالمه موقع خطابه داده میشود. اعذلذیذحذضذرت درایذن 

 مجلس مولودشریف موجود میبود.
هریک ازاین رویدادها راکه ذکرکردم نمذونذه خذوب بذرای 
شناختن عقایدو نظریات پادشاه مرووم، محمدظاهرشاه مذیذبذاشذد. 
گرچه پادشاه ولی  ومتواضع بود اما قدرت اصمی  داشت. سالذیذان 
مدیدگرچه پادشاه افغانستان بوداما اختیارات اومحدودبود. به طور 

 خاص درسالهای صدارت محمد هاش  خان.
یقین دارم دیگران ه  مقایای درباره پادشاه مرووم مینویسند. 
پادشاه واقعاً وطندوست بودند وهمه فرزندان افغانستان را ازهرقوم 
وهرزبانی که بودند قدر میکردند. اززبان ایشان سخنی که اذفذوق 

 یک قوم را برقوم دیگری نشان بدهد هرگز نشنیده ام.
به درگاه خداوند ییزال دعامیکن  که بسوی وسنات او بنگرد. 

بذنذده «مرد مسلمان و خدادوست بودند و امرکردند درخطبه هذا 
 بود.»المتوکل علی اهلل«لقب داده شوند واین بر عالوه  »خدا

من وهمسرم عادله هاشمی فرهادی به خانواده پادشاه مرووم و 
به طور خاص شاهدخت بلقیس عرض اعزیت می کنی  که خذاطذر 
او در اوقات دشوار زندگی و اا دم واپسین با اووال پذدرمشذغذول 

 بود و با سلوک با هرکسی نمونه شمایل نیکو می باشد.
محمدظاهرشاه، پادشاهی که بسی آرزوهایش درباره وطن بذه « 

 /»ثمرنرسید
 ./7332جویی  03داکتر عبدالغفور روان فرهادی/ پاریس، 
************** 

 فدنباله ازصفحۀ دومیبه پیش به سوی دکتاتوری  
مامورین از رابه شش به بعد را ه  با امذر فاذقذرری مذفذتذخذر 
میسازد  یعنی راه را بسوی پراگاه دیکتذااذوری هذمذوار نذمذوده 
انتخابات آینده ای شورا ها و وکال و رئیس جذمذهذور را اذحذت 

 کنترول مطلقه ای خود میخواهد قراردهد. 
دیکتااوری را لغت نامه ای دهخدا چنین معنی داده اعبیر کرده 
است: " سیطره, خود رائی, استبداد, مطلق العنان, عمل دیکذتذااذور, 
وکومت مطلقه ای فرد یا گروه یا طبقه بدون اینکه مالزم رضائیت 
مردم باشد. این اصطالح از دورۀ رومی ها سابقه دارد. وذکذومذت 
های دیکتااوری اع  از این که احت ارادۀ یک شذخذص یذایذک 
گروه یا طبقه فوزب, اراش, پرولتاریای باشدعمأل در دسذت یذک 
شخص "رهبر" قراردارد. یکی از انواز نوین وکومت دیذکذتذااذوری 
رژی  اواالیتی فکلمۀ فرانسویی است که وکومت دیکتذااذوری و 

 یک وزبی است.
ف مثل اشرف غنی و پشتونهای قومذی اشی. ایذن اصذطذالح  

بایخص درمورد وکومت فاشیستی ایتالیا و وکومت نازی آلذمذان 
بکار رفته است.  اصطالح دیکتااوری پرولتاریا که ساخته ای ل.ا. 
بالنکی فلوئی اگست بالنکی فعال سیاسی چپی فرانسویست که بین 

ویکیپیدیای است با پیدایش فذلذسذفذۀ  -م میزیسته 6006اا  6032
سیاسی مارکسیزم رواج یافته است و به مرولۀ احول جذامذعذه از 
سرمایه داری به سوسیالیزم اطالق مذیذشذود فاز دایذرۀالذمذعذارف 

 فارسیی". 
این نوشته را به دوبیتی از مرووم خلیل اهلل خلیلی که از زبذان 
مردم بیچاره که در قید مشتی از مفتخواران و فساد پیشگان نکتائی 
پوش گیرمانده اند, و درچنگال خونین اهریمنی بنذام  طذالذب و 

 داعش جان میدهند نمایندگی دارد, پایان میبخش .
 زیک ج و مِنّت این ناکسان  بردن بود بهذتر

 که بشکافد به مشکل صخره سنگی را به مژگانی
   گناه  چیست؟ گردون  چرا آزرده می دارد

 ازین کاسه گدا دیگرچه جست  جز لب نانی 
************** 

 
 
 
 
 

 فدنباله ازصفحۀ اولیخاطرات داکتر روان فرهادی 
بدون شک بزرگترین اصمیمی که پذادشذاه مذروذوم درطذی 
زندگی گرفته، اقدام به اصالوات سذیذاسذی گسذتذرده بذود. بذه 

درپی خاامذه دادن  6310مجرداستعفای سردارمحمدداوود درسال 
به سلطه خاندانی واعتمادبه طبقه اعلی  یافته واصالح طلذب کشذور 
بودند. اطبیق این اصمی  آسان امام نمیشد. درمیان رجال خذانذدان 
شاهی چندین کس این اصالوات رانمی پسذنذدیذدنذد. واکذنذش 

 کشورهای بزرگ جهان وهمسایگان ه  معلوم نبود.
درآن ایام من مستشارسفارت افغانستذان درواشذنذگذتذن بذودم 
ومرووم محمدهاش  میوندوال سفیرافغانسذتان درواشنگذتذن بذود. 
امادرهفته های بعدازجریان اوضاز به افصیل آگاه شذدم. پذادشذاه 
مرووم ازوکومت فرانسه یک مذتذخذصذص بذااذجذربذه قذانذون 

رابه کابل طلب کرد وبعدازچنذدمذالقذات  Louis Fougerevhاساسی
بااو، او رابه اعضای کمیته اسوید قانون اساسی معرفی کرد. ایذن 

 بودیک مروله اغییرقاطع درااری  معاصرافغانستان.
هنگام اجلیل پنجاهمین سال استقالل افغانستان نطق پذادشذاهذی 
رامطابق سالهای قبل مسوده کرده برای مالوظه ایشذان بذه ارگ 
بردم. چنانکه عادت همیشگی پادشاه مرووم بودنطق راکه بایدچند 
روزبعد ایرادمیکردند، فقره به فقره ووتاکلمه به کلمه قبالً ارزیابی 
میکردند. درباره کسب استقالل افغانستان در مسوده مرابه ازجنگ 
سوم افغان وانگلیس وشجاعت محمدنادرشاه فاعلیحضرت شذهذیذدی 
نوشته بودم. سپس ازهمت عالی وخدمات شاه مرووم امان اهلل خان 
ذکرکرده بودم. درآن سالها هنوزگرفتن نام امان اهلل خذان قذدغذن 
بودااچه رسدبه ستایش خدمات او. البته دروقت انذتذقذال اذابذوت 
مرووم امان اهلل خان به کابل وبرای دفن به جالل آباد باخانواده آن 
مرووم سلوک خوب شده بود، چون هنگام بحث مسوده بذه نذام 
پادشاه مرووم امان اهلل خان رسیدی ، انذدکذی اذوقذف نذمذودنذد 

بایدنام ایشان ذکرشود. اینکه ایشانرا پادشاه مروذوم «وبعدگفتند: 
. همان »امان اهلل خان نوشته اید، طرزدرست وراه ول خوب اسذت

بود که برای نخستین بار، محمد ظاهذرشذاه پذادشذاه افذغذانسذتذان 
ازخدمات پادشاه مرووم امان اهلل خان درکسب استقذالل درنذطذق 

 رسمی یادآوری کردند.
ی واقعۀ رخ دادکه 6313طی سفررسمی پادشاه مرووم به نیپال ف

نماینده صفات وعقایدآن پادشاه مرووم گردید. طی مسافرت، بعد 
از خت  روزاول و دوم، مقامات اشریفات نیپال به من که ازجمذلذه 

اعلیحضذرت پذادشذاه «اعضای معیتی بودم، مراجعه کرده گفتند: 
شما درهنگام گشت وگاار درکشورمابا رجال عذمذده پذایذرایذی 
کنندگان مصافحه میکنند. چون اعلذیذحذضذرت پذادشذاه نذیذپذال 
بارعایامصافحه نمی کنندازشماخواهش میکنی  به اعذلذیذحذضذرت 
پادشاه افغانستان عرض کنیدکه بااستقبال کذنذنذدگذان مصذافذحذه 
نفرمایندوبااشاره سرجواب دهند. روزمابعد قبل ازصرف صبحانه به 
پادشاه مرووم ازاین خواهش مقامات اشریفااذی نذیذپذال عذرض 

به ایشان بذگذویذیذدکذه «کردم. اندکی به فکرفرو رفتند و گفتند:
این پایرایی «وسپس به من گفتند: »شمانظرایشانرا به من رساندید

کنندگان چه هندوباشند چه بودایی شرف آدمیت دارند ومذن بذه 
دردیذدارهذای  .»عنوان یک آدمی باید باایشان مصذافذحذه کذنذ 

آنروزهرگاه گروه پایرایی کنندگان پیدا میشدند پادشاه افغانستان 
باآنها مصافحه میکردند وازاین کار پادشاه افغذانسذتذان مذقذامذات 

 اشریفات نیپال راضی نبودند.
پادشاه افغانستان طی مالقات رسمی ازشذاه مهندرا درباره رژیذ  

نامیده میشد معلومات گذرفذت وآن  »پنچیست«سیاسی کشورکه 
مجالس محلی شوری بودکه به این نام منعقد می شذدو اشذتذراک 
کنندگان درامورکشورنظرمیدادند. پادشاه افغانستان به پادشاه نیپال 

اصالوات مزیدضروراست وامید اسذت آنذرا «طی مالقات گفت:
بعدازمالقات به من گفتند: آینده سیاسی نیپال رابذاایذن  »بیاورید.

 اووال درخشان نمیبین .
هیرو «بعدازمسافرت پادشاه مرووم به جاپان به دعوت امپرااور

اطالز دادکذه شذهذزاده  6323وزارت خارجه جاپان درسال »هیتو
ولیعهدجاپان، که اکنون امپرااور جاپان میباشد، بذه افذغذانسذتذان 
 مسافرت میکند. درآنزمان امپرااورهیرو هیتواضافه ازهشتادسال 

 
 


