
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

استات د دانات ت   انجنیرعبدالصبور فروزان                 
 درنیوجرسی

 دیدار محمدظاهرشاه وملکه اش ازامریکا
 )در ادامۀ: تلویزیون ژوندون مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان( 

محمدظ هرش   ازداشان سوادک فی محروم بود وبیتاتاتراو ت   
طفولیاش در فرانسه سپری شد، وفقط ت صنف ی زدهم درفترانسته 
مکاب خواند. نوشان و خواندن به زب ن ف رسی برایش ک رماتکت  
بود ام  درصحبت به ف رسی کدام ماکتیتی نتداشتت، وبته زبت ن 
پااو طع ً آشن نبود. عجزاو درخواندن ونوشان به زب ن ف رستی بته 
اندازۀ بودکه می ویندب ری به عربسا ن سعودی ستفترکتردوطتبت  
معمول چندجیدمجیه واخب ری راکه به ف رسی بود، برای سرگرمی 
او درات  ش م ند  بودند. ش   به میزب ن ن عرب خودمیت تویتد کته 
اگربه عوض آن مجیه ه  و اخب ر، دوسه مجیۀ فترانستوی بترایتش 

 بی ورند.
ممکن زم نی که پدرش پ دش   شد برایش کسی راگم شاه ب شتد 
ت خواندن و نوشان ف رسی را ی دش بدهد، ولی بن برعوام  مخایفته 
چون ضعف اساعداد ی بی مییی خوش به کا ب و یم ی مسای  در  
و هوای سیطنت، اوت  سماه ی زی دی ازعمرش خواندن ونوشان بته 
ف رسی رانمیدانست ومیاوان گفت که برای ست لتهت بتیتستوادبتود. 
پروفیسر داکارحمیده دی درکا ب تجت ربتی ازافتست نستات ن متی 
گویدکه یکی از عوام  سقوط سیطنت محمدظ هرش   این بتودکته 

 اوم نندس یر امرای پااون یک آدم بیسواد بود. 
دوست عزیزودانامندی دارم که پدرش بن برلیت  تت سترشت ر، 
ش یسا ی خ ص و صدا ت وام ناداری ازمحرره ی درب رش   امت ن 
اهلل، ش   حبیب اهلل کهدامنی و ظ هرش   بود. این دوستت گترامتی 
اززب ن پدرمرحوم ومسفورش حک یه میکنکه برایش امرشد ت بی نیتۀ 
برای اعییحضر  محمدظ هرش   به حروف کالن و برجساه بنویسد 
ت ش   باواند آنرا درمجیسی که درت الرسالم خت نته دایترمتیتاتود، 
خودش بخواند، ودرعقب میزخط به برای اوج یی تهیه کردنتدکته 
ب ید درآنج  بنایند ت اگرش   غیطی وی کندی کترد او راآهستاته 
طوری همک ری نم یدکه کسی نداند. اومی وید و تاتی شت   بته 
خواندن خط به آغ زکرد اول خوب بود، ام  نمیدانم چته شتدکته 
ور ه  ازنزدش گدود شدو صفحه ه درهم وبرهم وت  وب ال گردیتد. 
هرچه دست خودرا اززیر میزخط به درازکردم کته مت تربتاتوانتم 
تسیس  ورق ه را دوب ر  بر  رار س زم موف  نادم وش   صفتحت   
بی نیه رابصور  بی نظم میخواند، درگفا رش بی ربطی پتدیتدآمتد 
ومعنی ازبین رفت وهیچکس ندانست کته شت   چته متیت تویتد. 
ن چ رازپات میزایسا د  شدم و ور ه رادوب ر  برایش منظم کتردم. 
من این ک ررا ازدل بسی رپ ک وازنیت نیک مردم، ام بتعتد هت مترا 
زیرفا رگرفاندوماکال  برایم خی  کردندکه تو اعیتیتحتضتر  

 راپیش مردم کم آوردی !
ش   دراکثر صحبت ه یش به کرا  ومرا  می فت کته پتدرم 

نتمتی دانستت کته آن لتقتب  5991سپرس الربود، و حای ت س ل
سپرس الر نیست بیکه سپهس الراست ودرهمین س ل درمص حبه ب  بی 
بی سی می ویدکه پدرم سپرس الرن درخ ن بود، وازهم ن ست ل بته 
بعدکسی او را اصالح کردت  درآیند  سپه س الرب وید نه سپرس الر. 
اکثراً این ش   راسرزنش میکنندکه چرا یم بدست ن رفت وآنتچته 
که طی چه  س ل برکاورگذشت نتنتوشتت وازحتقت یت  وطتن 
وپالنه وتوطئه ه یی که دربرابرآن چید  متیتاتد، متردم راآگت   
نس خت که سرانج م آن پالنه  وتوطئه ه بودکته کاتوررا نت بتود 
ومردم آنراآوار  وبیچ ر  س خت. من هم از همین ازجمیۀ آنه بودم 
وبرش   سخت آشفاه، که چراچیزی نمی نویسد؟ آخر چهت  ست ل 
دررأس کاور رارداشت وبعدهم و ت ک فی داشت، اوب یدکته از 
مس ی  زی دی آگ   ب شدوحق ی  زی دی باواند افا نم یتدکته گتر  
ماک  امروزی کاور راب ز نم ید. حقیقا ً که خییی آشفاه بودم که 
چرااین ش    یم بدست نمی یرد ونمی نویسد، ازکتی متیتاترستد، 
آخرچراخ موش ناساه، چه می کند، فقط روزشم ری داردکه کی 

 می میرد؟!
ولی و ای نوشاۀ آ  ی بایررفی  مع ون آژانس ب خارآنزمت ن را 

راکه آ  ی سیدعزیزاهلل مرموز ازمقت ال   «ارمس ن امید»در کا ب 
برگزیدۀ پنجس ل اول هفاه ن مۀ امیدگردآورد  استت، ختوانتدم، 

 

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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 یا رب نگۀ اثـــــر نوازم  می بخش               در سینه  دلی  پُر از گدازم  می بخش
 از شور و شر زمانه دورم می ساز               در بزم سکوت عشق سازم می بخش

 
 از سروده های همکارمرحوم ومغفورجریدۀ امید، داکترمیرمحمدامین رافق

 

 برومفیید، کیورادوداکارغالم محمد دسا یر                         
 اخالق طبابت درافغانستان تأثرآوراست

 سمت دوم چام دیده ی اسا دسیدمسعود بدخش درافس نسا ن که درشم ر   
امید, هفاه ن مۀ مردم افس نسا ن نارشد ب زهم ممیو ازمعیوم   ج رخراش    5105

زجرتد  است. مخصوصأ,  ذکرگروپه ی مخایف ط لبه  چون؛ ط لب پ کسا نی,  
ط لب امریک ئی, ط لب روسی, ط لب ایرانی, ط لب ارگ ناین و ط لبه ی درون  
سن  که ازب داران ش ن رهنم ئی وحم یت شد  نسیه ی افس نسا نی را ازبین میبرند,  
بیاار پرد  ازتوطئه ه  برمیدارد. ازکنارول حکومت بدست ما ورین امریک ئی,  
ن توانی عس کر برای دف ع ازحمال  داعش وط لب بدون اج ز  امریکت ئتیتهت و  
ازاشرف غنی که مطیع حنیف اتمر است ن  رشی بعم  آمد  است و بترمتال  
میس زد که چرا ط لب و داعش دست ب ال داشاه هرج  بخواهند حمیه میکننتد و  
هرچند نفری بخواهند سر میبرند. ازینکه دولت درچما ل, چ ربولک, دهنه ای  
غوری و ف ری ب ب  دشمن ن دین و دنی ی مردم افس نسا ن همک ری دارد؛ تتکت ن  
دهند  است؛ به آن جزخی نت میی چیز دی ر اطالق شد  نمیاواند وع میین آن  

 ب ید به مح کمه سوق داد  شوند, ام  کدام مح کمه و کدام عدالت؟  
ن رض یای مردم از وضیعت امنیای, ا اص دی و فرهن ی کم ک ن دوام دارد.  

هرا  همچن ن ن امن بود  تف و  دربین طرز زندگی مردم از ثری  -ش هرا  ک ب  
ت  ثری  ایج دشد  است ی  غریب اند ی  مییونره ی دالرامریک که ب ید برای رفتع  
عطش خواها   فیان ه ی به مود روزش ن فروش  هه ی یک ت  د  طبقه ای  
اعم ر گردد و مردم بیچ ر  میم ند ب  اموال بی کیفیت پ کسا نی و چین ئی! و هم  
از تکسی رانی ی د شد  که تم م روز مناظرمااری بود ت  بآلخر  در اخیر روز  
مااری پیدا کردو آن اسا د بدخش بود؛ ب  او درد دل کرد و گفت: تهیۀ اع شه  
 ف می  و فرزندان نظربه خرابی, فوق الع دۀ ا اص دمردم ماک  ترشد  می رود !  
ام آنچه به مسیک طب بت من تم س می یرد هم ن  شک ی   در بت رۀ اختالق  
اهام م   امورصحی درافس نسا ن است که ت ثرا  عمی  مرا ب  برخورد مریض ن  

 بی بض عت و ن دار درآنج , ب ز ت ز  س خت.  
 خروش بیخودی ه ی دل است این    صدای  خون  بسم  است این   

 )روانا د محمد ابراهیم خیی (                                
اسا د بدخش مینویسد: شف خ نه ه  بودجۀ ن چیز دارندکه حیتف و متیت   
میاود, ف  د مواد ضروریه وس م ن و لوازم بود  ب  تعقیم نت  تب بتدستاترس  
داکاران  رار می یرد. بعدازتداوی درشف خ نه مریض ن به مرضه ی گونت گتون  
مباال می ردند. کیینیکه ی شخصی زی د است که ب  دالرفیس میخواهنتد. مت در  
ب ردار ب ید ب  ازوالد  بیست هزارافس نی تحوی  شف خ نه کند. در شتفت خت نتۀ  

دالرتق ض     811برای گرفان آکسیجن ازمریض ن نفس تنگ   CUREامریک ئی  
 میاود.  

اسا د بدخش, تجربۀ خودرا درشف خ نۀ فرانسویه چنین حک یت متیتکتنتد:  
دالرازو گرفاند بعد برایش گفاتنتد    8511مریضی به این شف خ نه مراجعه کرد 

که: امک ن بهبودی وجود ندارد ام  م عمیی   میکنیم ببینیم چه میاود! درو تت  
دالتراز    8511عمیی   مریض فو  کرد، ف می  بیچ ر  هم سوگوارشدند وهم 

دست دادند که خدا میداند تحت چه شرایط ماک  آن پول را جهت تتداوی  
عزیز ش ن بدست آورد  بودند؛ این جن یت و خالف اخالق طب بت است. اگردر  
فرانسه ب  چنین روش ب  مریض پیاآمد نم یند, هم الیسنس پرکاتس ختود را  
ازدست میدهند وهم مییونه  فرانک, محکمه آنه راجریمه میکرد. اینکته چترا  
درینج  ب  یک سا ندرد چنین پست ا دام میورزند, نمیدانم؟ ولی به مسیک طب بت  
وهم بن م شریف فرانسه خی نت نمود  لطمه وارد میکنند. مردم برای تکت لتیتف  

  11 – 11دندان ب ید به ت جکسا ن بروندی  پ کسا ن وهندوسا ن. طی رۀ ک م روزانه  
 نفرمریض را به هندکه کرزی و برادرانش شریک گفاه شد , اناق ل میدهند. 

( ماخصتب  5این ما هدا  بدخش ص حب توسط محارم داکارنذیرنعیم) 
جراحی بطنی وکولوریکا ل ازدیپ رتمنت جراحی جه ز هضمتی شتفت خت نتۀ  

  88اگستت تت    88یونیورسیای اکیرشوس دانا    اوسیو درن روی کته  از 
بک ب  سفرکرد  بودند نیزت ئید شد  گفاه اند: "ماکال  اکثریت    8151سپامبر 

شف خ نه  درک ب  ما به هم بودند. کمی ی کهنه بتودن ست مت ن آال  وعتدم  
موجودیت سیسام حفظ و مرا بت و ترمیم وس ی  طبی ازجمتیتۀ ماتکتال   
موجودۀ ایا ن بود. ضرور  به ب زس زی وتجدید سیسام تخنیکتی مستیتکتی  
ولوژسایکی شف خ نه ه محسوس بود. وهم به این نایجه رسیتدکته هتنتوز در  
افس نسا ن برای تداوی مریض ن سرط نی ب وجودیکه س خا ری بتنت م "کت نستر  
فوندیان افس نسا ن" که هدف ش ن آم د  س خان سهولاه  برای تداوی مریض ن  

 سرط نی  در افس نسا ن است, هیچنوع سهولت وجود ندارد....". 
به آن پالنه ئیکه بی بی گ  خ نم اول ممیکت در ب رۀ اهام م   تداوی ک نسر  

 داشت, چه شد؟؟!! 
 

طب مسیک مقدسی است که هدف آن خدمت بخی  خدا بود  طتبتیتب آن  
خدمت را بدون تبعیض در سمت پیروی دینی مریض, پیروی کیش و مذهب  
مریض, ب ورمندان آیدی لوژی ه ی مخایف, رنگ جید, جنسیت مرد یت  زن,  
تمرکز اعم ل جنسی, تعی  منطقوی, رابطه نژادی,  وم پرسای,  ثتروتتمتنتدی  
مریض,  فقر وبیچ رگی مریض, ح لت صیح ی جنگ, حت ال  فتراوانتی یت   

  -توجه مزیتد    -تن دسای, نزدیکی ی  دوری از مح  ا  مت مریض,  ب  صدق 
تحصیال  ک م  طبی و ن هداری دانش طبی مط ب  به عصر و زم ن, رازداری و  
محرمیت مطی  اسرار طبی مریض, نداشان چام به جیب مریض, عدم توجه به  

 مق م ومنزلت مریض, پولداری و زورس الری مریض, اجرا مینم ید. 
توجه به اخالق طب بت, اصییست که از دیم االی م نظربه میالن غریزۀ باری    

یک طبیب به جهت مخ لف ی  بی توجهی, درک شد ؛ عصر ویدیک, آری ئی  
ه , زرتاای ه , بودیست ه , هندی ه , یون نی ه  و اروپ ئی ه  ماوجه آن بود ,  
تمرکزجدی نظری وعمیی در  سمت تطبی  اخالق طب بت مبذول داشاه  وانین,  
اصوال ,  سم ن مه ه  و کمیاه ه ی اخالق را تدوین کرد  اند. بحث را ب  چنتد  

 مقوله در ب ر  اخالق دوام میدهم:  
دریکی از زیرعنوانی ه ی  امید, هفاه ن مۀ مردم افس نسا ن، مقولۀ ذیت  در   

( داد  شود ودرپهیوی آن یک صفر ) 5(: اگربه اخالق نمبریک ) 8شد  است) 
( برای عیم و یک صتفتر ستومتی ) 511( برای دی نت, یک صفر دی ر) 51

( هم برای ثرو  گذاشاه شود, مجموعآ یک هزار میاود؛ حت ل اگتر  5111
اخالق که نمبر یک به آن اطالق گردید , دورشود فقط سه دانه گگ صفر ) 

( بی ارزش ب  ی میم ند. بعب رۀ دی ر بدون اخالق نه دی نت, نه عیتم و نته  111
 ثرو  ارزش دارد. 

اخالق برای همه, یک سا ندردیست که    -می ویند اخالق دوچیز است: اول 
بنی د بسی ر محکم برای صحیح وغیط داشاه باریت ب ید به آن ماکی بم ند؛ معموأل  
ح وی صدا ت,مسؤولیت, رس ندن مف د به ج متعته, مست وا ,یت  فضتیتیتت  
مخصوص میب شد. اخالق مثأل میاواند به آن سا ندرد ه ئیکه مسؤولیتت هت ی  
معقول گفاه شد  چون؛ جیوگیری از زن , دزدی,  ا , تج وز, بدگوئی, و تقیب  
ماوجه س زد. سا ندرد ه ی اخال ی, همچنین ش م  همدردی, و وف داری نیزبود   
میاواند. هکذا, سا ندرد ه ی اخال ی, ش م  سا ندرد ه ی حقوق؛ حقوق بترای  
حی  , حقوق برای آزادی از جروح   )فزیکی و روحی(  و حقتوق بترای  

مریض میب شد. این سا ندرد ه , سا نتدرد هت ی   privacyن هداری محرمیت ی   
مکفی برای داشان اخالق خوب اند زیرا آنه  ب  دالی  ماین و ث بتت  بتدر ته  

 گردید  اند. 
اخالق فرد, به مط لعه و انکا ف سا ندرده ی اخال ی فردتوجه دارد.    -دوم 

می دانیم که: احس س,  وانین و نورم ه ی اجام عی از آنچه اخالق پتنتداشتاته  
میاود, انحراف کرد  میاواند. بن ءالزم است ت فرد همیش سا ندرده ی شخصی  
خود را مط لعه نمود  مطمئن شودکه معقول بود , بنی د محکم دارند. همچنتیتن  
اخالق معنی میدهدکه م  ب یدهمیش جد وجهد دامنه دار برای مط لعۀ اعاق دا   
اخال ی وسیوک اخال ی خود داشاه سعی کنیم مطمئن شویم ت  تهداب بنیت دی  

 که میخواهیم اس س ب ذاریم به سا ندرد ه ی معقول واس سی, اساوار ب شد. 
( ماام  است بر: اوتونومی )اساتقتالل(  9پرنسیپه ی اس سی اخالق طب بت) 

 مریض,  ض و  ع  النۀ طبیب, مفیدیت بمریض وضرر نرس ندن بمریض. 
اوتونومی: بمریض آزادی فکر, آزادی نیت, و آزادی عم  هن  م تصمیتم  
گیریه ی عمییۀ اهام م    صحی اش میدهد. یعنی درتصمیم گیری مریض هیچ  
نوع فا ر و چرب زب نی نب یدصور  گیرد؛ ت  مریض باواند بتعتد از درک  
معیوم   مکفی و دانسان تم م مف د ومض رعمییه مورد نظر داکار ب  امکت نتیتت  
موفقیت آن عمییه بدست آن طبیب, فیصیۀ اخرین ختود را بته داکتاترش  

 بخ طرآرام ابالغ دارد.  
 ض و : هدایت میدهد ت  بمق ب  همۀ مریض ن مف د تداویه ی جدید یکس ن  
ع دالنه تقدیم گردید  از مض رآن جیوگیری شود. آنه ئیکه خدم   طبتی را  
برای مریض ن میسر میس زند ب ید چه رس حۀ اس سی را هن  م  ض و  متدنتظتر  

-9مس ی  ر ت بتاتی    -8تقسیم ع دالنۀ من بع محدود,    -5گیرند که عب رتند از:  
 امک نیت برخورد ب  ت سیس     نونی.   -0حقوق ومسؤولیت  

مفیدیت برای مریض: اینست که طبیب ب ید عمییه ه ی طبی را ب  نیت اینکه,  
بمف د مریض می نج مد, اجرا نم ید. طبیب ب ید مه ر  و دانش خود را متطت بت   
تکن لوجی و ت ن ه داشاه دوام دهد. طبیب  ح ال  انفرادی همه مریض ن را مد  
نظر گرفاه و برای مف د کیی مریض جدوجهد را پرنسیپ سیوک مفیدیت خود  

 برای مریضش بس زد. 
ضرر نرس ندن بمریض: ب ید هرعمییۀ طبی طوری اجرا شود که بتمتریتض  

 doضرر نرس د ام  نظربه فکاوره ی ماعددبعضی او    پرنسیپ ضررنرس ندن ی  

no harm    وفق نه انج م شد  نمیاواند. مثأل درتکن لوجی امروز, تداوی عقت متت
همیش موف  نمیب شدکه برح لت احس س تی م درب  وجود مص رف هتنت تفتت  
ت ثیرمنفی وارد نمود ,  جرحۀ س یکولوجیکی رخ داد  میاواند. و س عیی هذا.  

 (8)ص 

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 
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 الکسندریه ت ورجینی داکارعبدالوه ب ه دی                        
 اسا دس ب  داناکدۀ حقوق ک ب 

 فساد اداری افسارگسیختۀ افغانستان
سه مق م ب الیتی  8158)ادار : درهفاه ه ی دوم وسوم م   جنوری

وزارته ی دف ع وداخیۀ کاور، دردادگ هه ی ابادایی، به اته م ه ی 
اخاالس ورشو  سا نی به مدته ی ماف و  زندان محکتوم شتدنتد. 

هفاه ن مۀ امیدمورخ  858مق لۀ ذی  اسا دداکاره دی که در شم رۀ 
به چ پ رسید  بود، ب احوال فعیی فس د اداری در  8151اگست 58

حکومت احمدزی وعبداهلل، نه تنه بهبودنی فاه، ب  بیاار و گسارد  
ترشد  است. به همین سبب آن مق له را دوب ر  بته ختوانتنتدگت ن 

 ارجمند تقدیم می داریم .(
حکومت افس نسا ن تصمیم گرفاه جیوهمک ری تحتقتیتقت تتی دو 

عییه فس داداری آنکاورب تیترد.  «مب رز »واحدرسمی امریک رادر
لتکتۀ »فس دی که به اذع ن صریح وروشن شخب اول آنتکتاتور

و، نی زفوری بهمکت ری هتمته  «بزرگ بدن می دردامن دولت بود 
ج نبه دارد. چنین مینم یدوی ش یدمن اشاب   کرد  ب شم که، تصمیتم 
رئیس جمهور افس نسا ن مبنی برادارۀ ایندو ارگت ن تتحتقتیتقت تتی 
وتع ونی مسئولین عدلی افس نسا ن، درشرایط خطیرآنکاور، نقیتض 
ترسن ک این ادع  است. چراآ  ی کرزی به این تصمیم متبت در  
ورزید  ونایجۀ آن برای کاوره ی کمک دهند ، بخصوص بترای 

، که ح  دارددولت اناخت بتی «ح کمیت میی»میت ذیح  ودارای 
 آن ع ری ازهرگونه ن پ کی ب شد، چه خواهدبود ؟ 

درشروع م   ج ری ودرست به تعقیب ب زداشت یتکتاتن ازافتراد 
ع لیرتبۀ ادارۀ ما وریت امنیت میی رئیتس جتمتهتور بته اتتهت م 
اخذرشو  رئیس جمهور، م مورین عدلی کاتوررااحضت رکتردوبته 
آنه امردادب  تاکی  یک کمسیون، فع لیت هیئت متوظتف خت ص 

واحتد »ویک  «رسیدگی به جرایم عمد »خ رجی)امریک ( برای 
ای ال  ماحد  رابررسی کتنتد، کته بت تفتاته  «خ ص تحقیق تی

دربتعتتضتی متتوارد بتته حتقتتوق باتتراحتتاترام نتت تذاشتتاتته »اش
ودرگیرفع لیاه یی شد  اندکه خ ر  ازچوکت    ت نتون است ستی 

رئیس  «افس نسا ن وغیرمواف  به مقررا  و واعدافس نی بود  است.
جمهوربعددرمک لمۀ تیفونی ب خ نم کیناتن وزیترخت رجتۀ ایت ال  
ماحد ، صرف گفاه که افرادآندوارگ ن بعض ً ب رفاتن بته متنتزل 

بتود  وحتقتوق  «مظنونین به فس داداری، شبیه به عم ل شتوروی
باری ش نران دید  گرفاه اند. مدعی العموم افس نسا ن نیزبتالدرنتگ 
اعالم داشت که رئیس جمهورب اصدارفرم ن، متقتررا  جتدیتدی 
 رابرای آن دوارگ ن دررسیدگی به جرایم عمد  وضع خواهدکرد. 
تقریب یکس ل پیش، ادارۀ رئیس جمهور اوب م  دوارگ ن بنت متهت ی 

هیئت موظف خ ص برای کمک درامررسیدگی به جرایم عمتدۀ »
حکومای افس ن ومرتکبین جرایم س زم ن ی فتاته و  «م مورین ع لی

راجهت کاف وتعقیب   چ ق  «واحدخ ص تحقیق تی»هکذا یک 
بران موادمخدر، به ک ردرافس نسا ن ارس ل نمود. دهه تن ازم مورین 

اف  »وزار  م لیه، عدلیه، ادارۀ تحقیق   فدرالی ای ال  ماحد  ی 
 «ای دی ای»وم مورین ادارۀ کنارول متوادمتختدریت  «بی آی

امریک ، ب موافقۀ دولت افس نسا ن، موظف به پیابردک رایندوارگ ن 
شدند. ولی همک ری آنه ب تحقی  کنتنتدگت ن کتهتنته کت رافتست ن 
درامرجیوگیری از اخاالس وفس داداری بزودی مثبت تتمت م شتد 

ببعد ب اساعم ل تکن لوژی پیارفاته چتون ضتبتط 8119وازاکاوبر
صور  ووس ی  فیم گیری ن مرئی وغیر ، م مورین افتست ن بترای 
اولین ب ر  دربه جمع آوری اسن د اثب تیۀ جرم م مورین ف سدشدنتد، 
بحدیکه طی اینمد  بیش از پنج   م مورمظنون افس ن دررد  هت ی 
پ یین ومی نۀ میکتی و نتظت متی، بته التزام ارتات ء واختاتالس 

 دسا یروت حدی پی ردحقو ی شدند.
این تصمیم رئیس جمهورافس نسا ن اینک برای اولین بت رپتس از 

دراناخ ب   ری ست جمهوری افس نسا ن، بزرگاتریتن  «تقیب»غ ییۀ
تانج ون رانی رابرای مت متوریتن امتریتکت ایتجت دکترد  استت. 
معهذاآنه در واشن ان بطورع ج  دست بکت رشتد  انتدتت مست عتی 
برضدفس داداری م مورین پییسی، عدلتی و ضت یتی افتست نستات ن 
واخاالس ازسوی م مورین بیندپ یه، برغم اشک ل فتزایتنتد ، کته 
مدعی اند برایا ن خی  کرد  اند، ازمسیرآن خ ر  ن ردد. خت نتم 
هیری رادوم کینان، وزیرخ رجۀ امریک ، که بتیتنتدرتتبته تتریتن 
م موراین کاوراست، که اخیراً درمورد ح دثۀ پیش آمد  ب رئیتس 
جمهورافس نسا ن صحبت نمود، درپی مش به آ  ی کترزی گتفتت: 

ایندوارگ ن ضداخاالس وفس د اداری، پیارفت بزرگی راتمثیت  »: 
میکندوهرگونه ا دام جهت ک هش عمیی   وی  حذف صتالحتیتت 
و در  آنه ، یک گ م بزرگ به عتقتب ختواهتدبتود. ستختنت ن 
وزیرخ رجۀ امریک درفرصای بعم  آمدکه ت ز  ریچ رد ه لبروک، 
فرسا دۀ رئیس جمهور اوب م  به افس نسا ن وپ کسا ن، به کت نت ترس 

عمیی   موفقیت آمیز هیتئتت خت ص »ای ال  ماحد  گفاه بودکه
تحقیق تی درافس نسا ن، ث بت میس زدکه آ ت ی کترزی درمتبت رز  

 برضدفس داداری درکاورش جدی است. 

 ک ب اسا د احمد سعیدی                                           
 خلیل زاد را از خواب بیدار کنید

زلمی خیییزادسفیرپیاین امریک درافس نسات ن ومتهتمت ن ختود 
خواند  فعیی فکر میکند ت هتنتوزستفتیترامتریتکت  درافتست نستات ن 
است .اودرح ل نع س وآلود  ب خواب در مق ب  خبرن  رتیویزیتون 
آری ن  درموردمعض  بیخ وارگ خییی ج نبدارانه صحبت کردو بته 
سی سیون افس نسا ن توهین کرد که گفت سیت ستیتون افتست نستات ن 
دوجمع دو را هات وی دوازد  حس ب میکنند یک مح سبه غتیتط، 
دوم به  اسا د عط محمد نوروالتی بتیتخ، کته ختیتیتی پترتتالش 
درخدما ذاری ونیکن م است بطور نسبی ت خت وبزب ن غیرمساقیتم 
گفت اگرامر اشرف غنی را  بول کند هوشی ر است واالفکرنکتنتم 
که آدم هوشی ر مح سبه غیط داشاه ب شد وبعد تیویح  تهدید کترد 
که امیدوارم نی ز ناود  وای بین المییی بزورحکم رئیس جمهور را 

 ب الی آ  ی نورتطبی  کنند.
آخر این را بیدارکنید که توکی هسای ب  متنتطت  تتراشتی و 
مح سب   مجهول سران نیکن م افس نسا ن راتوهین ی تهدیدکتنتی ؟ 
این را ب ید بدانی که مردم افس نسا ن ترا عق  ک  نه بیتکته عت مت  

 تم م مصیباه  ون هنج ری ه ی افس نسا ن میدانند.
دساآورده ی خیییزاد در دوران سف رتش درک ب : م هتم فتکتر 
نمیکنیم خیییزاد براس س یک مح سبه درست بحیث سفیرامریک  در 
ک ب  توظیف شد  بود بیکه برحسب تص دف بتخت طتردلتختوشتی 
واغوای افس نه  این چهر  راب زب ن کُند وپر از لکناش به افس نستات ن 
فرسا دندت  برن مه ه وپالنه ی خودرا بوسییه یک افس ن تب رعتمتیتی 
س زند! شم  رادراین نوشاه به برخی عمیکترد هت ی نتدامتت بت ر 

 خیییزاد در دوران سف رتش اشن  میس زم.
بحران ن  امنی وب زگات ط لب ن: خیییزاد ب طرح برن مه دی دی 
آر غیرمنظم و ن سنجید  شد  ب عث ب زگات ط لب ن درصحنه شد.او 
بخ طرخ لی س خان عقد  ه ی هژمونی برخی نتیتروهت ی مستیتح 
مردمی طرفدار دولت راکه عییه ط لب ن جن ید  بودند جنت تست الر 
ن مید وطرح خیع سالح آنه را جزء برن مه اصولی س خت به همتیتن 
به نه تم م من ط  طرفداردولت راکه مخ لف ط لب ن بتودنتد ختیتع 
سالح وخالء امنیای را توسط ط لب ن پرکرد. درانزم ن  تعدادپییتس 
واردوی میی بسی رکم بود حای درهرولسوالی پنج   نفر نبود واین 
ادارا  ب ید توسط مردم ح می دولت حم یه میاد، امت ختیتیتیتزاد 
مردم طرفدار دولت راخیع سالح وط لب ن راج بج س خت وبه همیتن 

 تر تیب مردم ازدولت دلسرد وبه ط لب ن پیوساند.
شرکاه ی امنیای: سی ست تاکی  کمپنیه ی خصوصی امنتیتاتی 
طرح خیییزاد بود که هدفش ازس خان این شرکاه  واریتز کتردن 
پول به جیب دوسا نش و زمینه س زی   چ ق وفس د درداخ  دولت 
بود.در زم ن این آ   صده  عم  ن ش یساه که  یم از اظتهت ر آنتهت  
ع جز است درشهره س خاه شدی  هوتیه ی که مرو  فرهتنتگ بتد 
بودند و توسط کمپنیه ی خصوصی س خت خیییزاد امتنتیتت شت ن 
گرفاه میاد. و این امرب عث شدت  مردم افس نسا ن از دولت دلسترد 
وبه مخ لفین تم ی  پیدا کنند.چون تم م جرایم بزرگ درافس نسات ن 
زیر پرد  همین شرکت ه  انج م میادواناتقت ل ستالح ومتهتمت   
درج ه ممنوع،   چ ق اخاط ف زورگوئی واینکه تت بتع  توانتیتن 

 افس نسا ن نبودند یک دولت ک مال جداگ نه.
س خان   نون اس سی ستراپت  متجتمت  ومتاتنت  تض کته هتر 
روزم رادچ ر ماک  میس زد .نوا ب اناخ ب   نایجه همین  ت نتون 
است ماک  تذکر  ازهمین   نون آب میخورد.دکا توری رئتیتس 
جمهور ریاه درمواد   نون اس سی دارد.ماک  زب ن ت  سترودمتیتی 
وس خا ر نظ م همه چیزه یست که ب  مداخیه مساقیم خییتیتزاد متن 
حیث اجنت ب دار بر مردم م  تحمی  شد  که دی تر نتمتیتختواهتد 

 رن ش را ببینند.
خیییزاد فعال آمد  ت  آتش جنگ سمای و ومی را در افس نسات ن 
شعیه ورس زد از همین ح ال جهاش را بطرفداری از آ ت ی اشترف 
غنی معیوم س خاه! بیی اشرف غنی وخیییزاد ازجمیه کس نی اندکته 
دیورندالین را به پ کسا ن فروخاه اند ودر بدل از پت کستات ن رای 
ومص رف اناخ ب   خواساه اند.جنگ ومخ لفت اشرف غتنتی بت  
پ کسا ن ک مال دروغین وزرگری است چون رئیس حین اناخ ب   ب  
پ کسا نیه  روابط تن  تن ی داشت ب زد وبندهت ی کته درجتریت ن 

 اناخ ب   ب  مق م   پ کسا نی صور  گرفت، )ص هفام(

او بکمیاۀ فرعی ک ن رس فقط درهمین چنتدروز تبت  اظتهت ر 
هرگ   به فس داداری در افس نسا ن رسیدگی بعم  نی ید،س یر »نمود:

مت  تبتال »اواظه رنمودکته: «مس عی درافس نسا ن پیروزنخواهد شد.
گفاه بودیم که این یک بییۀ سرط نی استت کته دوامتش هتمته 

 «چیزدی ری را که درافس نسا ن انج م میدهیم، ن ک م خواهدس خت.

آ  ی کرزی درم    ب  درکنفرانس بین المییی ک ب  رسم ًتعهتد 
همه تدابتیترالزم رابترای متبت رز  عتیتیته فست داداری »سپردکه

 ب  برآن حین ابرازبی نیۀ ت ریخی خود بترای  «اتخ ذخواهد کرد.
احرازکرسی ری ست جمهوری دورث نی، وهکذا درکنفرانس لنتدن 
وبعد درسفربته ایت ال  متاتحتد ، متبت رز  عتیتیته فست داداری 

 رادرصدراولویاه ی ادارۀ خود اعالم کرد. 
اعتالم 8119آ  ی حنیف اتمرس ب  وزیرداخیه، درنیمۀ نتومتبتر

یک واحدمهم برای رسیدگی به جرایم عمتد  تاتکتیت  »کردکه 
آ  ی اتمردرحت لتیتکته  «ی فاه ت عییه اخاالس وفس د اداری بجن د.

سفرای امریک و بریا نی  نیز ح ضتربتودنتد، دریتک کتنتفترانتس 
ب اعالم شروع ک رهیئت مؤظف به رسیدگی بته »مطبوع تی گفت : 

ایتن »اوگفت: «جرایم عمد ، یک گ م بزرگ برداشاه شد  است.
موضوع نیزاعالم و تفهیم شد  که واحده ی تحقیق تتی، بت  ادارۀ 
تحقیق تی فدرالی(ی  اف بی آی( ای ال  ماحد ، پییس بترتت نتوی

پتیتیتس آمتوزشتی اتتحت دیتۀ اروپت   «یوپول»)سک تیندی رد( و
 «درافس نسا ن همک ری خواهندکرد.

سفیرای ال  ماحد  آ  ی ایکن بیری درآن کنفرانس اظه رکترد 
 وۀ عمدۀ رسیدگی به جرایم عمد ، افرادمیزم  »که مسئولین افس نی

به فس داداری را مح کمه خواهندکرد، همچن نیکه به موارداخاط فه  
اتتمتر بت زهتم  «وجرایم س زم ن ی فاه رسیدگی ختواهتنتدنتمتود.

تدابیرجدید بخ طرمردم افس نسا ن گرفاه شتد  »اینراعالو  کردکه:
غ یۀ تاکی  »اوافزود:  «وم حص  فا روتق ض ه ی خ رجیه نیست.

این واحد اینست ت همه مساخدمین ع لیرتبۀ افس نسا ن که در فست د 
اداری دست ی رند، ماهم ومیزم اعالم شوندوهرگ   درمحکمه مجرم 
ث بت شدند، ب ید ازوظ یف ش ن عزل ومط ب  به   نون متحت کتمته 

 «گردند.

فست د »سفیربریا نی ، م رک سیدوی ، بنوبۀ خوداظه رنمتودکته:
مسألۀ بین حکومت افس نسا ن وج معۀ بین المییی نه، بیکه یک مسألۀ 

وامت ، مت متوریتن  «بین موسس   افس نی ومردم افس نسات ن استت.
افس نی، شخب آ  ی اتمر وی دی ران اظه رنکردندکه هتیتئتاتهت ی 

دفتاترعت لتی »خ رجی توظیف شد  برای مب رز  عییه فس د اداری 
افس نی،که  بالتاکی  ی فاه بود، چ ونته «مواظبت وضد موادمخدر

ب عدم  «دفارع لی افس نی»همک ری خواهند کرد، درح لیکه ک رآن
موجودیت  وانین مقاضی وفقدان پرسون  وبودجته هتنتوزدربتن 

 بست شدید راردارد.
ن ظرین یکدلی  ا دام اخیرآ  ی کرزی رانقش عمتد  ای متی 
خوانندکه هردوهیئت توظیف شدۀ خ ص ماارک ً درهفاه ه ی  ب  

م مورع لیرتبۀ ادارۀ ما ورامنتیتت  «محمد ضی  ص لح»درب زداشت 
میی رئیس جمهورایف کردند. یک م موراجرایی ایت ال  متاتحتد  

ب زداشت این شخب که بیندرتبه ترین مت متوردولتاتی »می وید: 
است که ت ح ل مواخذ  می ردد، مبانی برثبت صو  واساف د  از 
س یروس یط بود  است. م متوریتن افتست نتی بت یتک یتورش بته 

درک ب  درم   جنوری، پترد   «انص ری جدید»دف ترموسسۀ پولی 
ازین وا عه برداشاند. این موسسه عالو  برپرداخت پول زی دتنه بته 
فرزندص لح د  هزاردالر داد  بتود تت متوصتوف بت تتحتقتیتقت   

که ماهتم بته انتاتقت ل  «انص ری جدید»درموردفس دموسسه پولی
محرم نۀ مییونه دالرپول افراد ب نفوذ و وابساه به م مورین ع لیرتبتۀ 

 دولت افس نسا ن بخ ر  مخ لفت کند. 
م مورین تحقیق تی ای ال  ماحد  وافس ن متیت تویتنتدکته ایتن 
موسسه دراناق ل پوله  ازمیدان هوایی ک ب  بخ ر  نقش کتیتیتدی 

میی رددالتر از 58داشاه وع م  خرو  اکثریت پوله ی سه اعا ریه 
بود  است. گوینداکتثتریتت ایتن 8151ت م   فبروری  8115س ل 

پوله  به دوبی، ام را  ماحدۀ عربی وس یرکاوره اناق ل داد  شد  
 است.

درامریک بدنب ل خبر فرار پوله  به خ ر ، نیا لتووی نتمت یتنتد  
دموکرا  ورئیس کتمتیتاتۀ فترعتی تتختصتیتصتیتۀ پتول،کته 
 بتالبتخت طترنت ترانتی ازفست داداری درافتست نستات ن، تصتویتب 
تقریب چ رمیی رددالرکمکه ی غیر نظ می برای متردم افتست نستات ن 
رادرس ل م لی آیند  میاوی س خت، پس ازتصتمتیتم اختیترآ ت ی 

ت هن  میکه به وی ازاصتالح وضتع فست داداری »کرزی، گفت:
وفرارپوله ی ارس ل امریک  بخ ر  افس نسا ن اطمین ن کت مت  داد  
ناود، هیچ ا دامی درزمینۀ آن چ رمیی رددالتر و ارست ل آن بته 

 افس نسا ن نخواهدکرد.
دراخیر، سئوال اینست که چرا برغم همه حسن نیای که شخب 
رئیس جمهورکرزی ب رب ربرای  یع و مع ایتن بتیتیته نات ن داد  
ومیدهد ازمیزان اخاالس وفس داداری دردولت ک ساه ناد  بتیتک 
هرب ر  ر م آن بیندرفاته استت؟ چتراکتیتمت   جتدی رئتیتس 
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 هفته نامۀ امید  2401شمارۀ  صفحۀ سوم

 نیوجرسیعیی میثم نظری                                    
 کژبنیادی تفکر ملیگرایی پشتون 

 در افغانستان
         خات اول چون نهد معم ر کج 

 ت  ثری  می رود دیوار کج 
دیدگ   ه یم رادرب رۀ بحران هویت و ج ر و جنج ل ه ی اختیتر 

 در افس نسا ن چنین ارائه مینم یم : 
درت ریخ افس نسا ن نخساین ب راست که این موضوع به این درجته 
و سطح، بی ن میاود ویک گفام ن جدی درح ل شکی یری استت. 
در گذشاه این جسا ر به عنوان یک ت بوبرای ج معه س ختاته شتد  
بود و جری ن ه ی چپ و راست هموار  ازین بتحتث دوری متی 
جساند ت ب وره ی ایتدئتولتوژیتک ایات ن زیتر پترستش  ترار 

 ن یردوازچه رچوب جه ن وطنی منحرف ناوند. 
حای"س زا"و"سفزا" که برچسپ  وم رایی برسرش ن زد  شد  
بود، جرا  وجس ر  طرح این مس ی  را نداشاند. ام  درچنتدست ل 
آخردر می ن ت جیک ن و بقیۀ میاه وا وام غیر پااون، ایتن طتیتستم 
وت بوی فرسود  وپوش لی درح ل شکسان تتدریتجتی  ترارداشتاته 
ونه یا ًامروزسخن ن زنند  وخوارکنندۀ میی رای ن پااون، جری نه ی 

 واکنای دادخواهی ومیی رایی اینه رانیز و  بخاید  است. 
برای بند  حرف ه ی ژنرال عبدالواحد ط  ت ودی رافست نتهت ی 
تندرو، ش فت آوروعجیب نبودچونتکته متختاترع ایتن داعتیته 
ودوکارین مان  ض نه اسم عی  یون میب شدونته طت  تت، بتیتکته 
بنی ن زاران این میی رایی رامقصراصیی میدانتم واز ریاته، ایتن 
جری ن چنین ماکال  راداشاه است. بن براین، دراین نوشاۀ کوتت   
همت خواهم ورزید که به ت ریخ و تکوین این جری ن بپتردازم تت  
بی بم این ب ور ه ی ب ط  و ن  ش یست ازکج منا می یردوبترای چته 
در این سرزمین ماکثر به وجود آمد  وچرا آن روشنفکران افتست ن 
تب ر م نند طرزی, مومند، حبیبی و غیر  یک اص  و دوکارین غیر 
انس نی و غیر عمیی را ترسیم کردند ت  امروز شهروندان این دیت ر 

 دچ ر بحران هویت شوند. 
آ  ی محمودطرزی که س له در  یمرو عثم نیه زیساه بود، سخت 
زیر ت ثیرمیی رای ن تترک  ترارداشتت ودرزمت نگ بترگاتت بته 
زادگ هش ال وی"میی رایی"و"میتت" تترکت ن رابترای متردم 
خویش به ارمس ن آورد.   ب  تذکراست که اندیاه ه  وبت ورهت ی 
طرزی و ی رانش ب  ترکه تقریب ً همس ن بود ونختستاتیتن حترکتت 
طرزی" جوان ن افس ن" ن م داشت که کپی "جوان ن ترک" بتود. 
مدل و ال وی ترکیگ مفهوم میت از ال وه ی اروپت یتی تتفت و  
داردودراص  درآمیخاۀ مدل آلم ن و فرانسه است. ترک ه به ایتن 
ب وربودندکه تنه  ب  نم ده ، ارزش ه ، آداب ورسوم، ت ریخ، اس طیر 
وزب ن یک  وم میاود هویت میتی یتک دولتت را بته وجتود 
آوردوبرای جیوگیری از ایج د دردسر ومزاحمت ازطترف ا توام 
دی ر، ب یست آنه ی در ایتن متیتت هتمت تون وذوب شتونتد و 
ی ازکاورتبعید، لذا درترکیه پس از جنگ جه نی اول ارامنه  یع و 
 مع شدند، مییونه یون نی تبعیدبه یون ن شدند وهتویتت کترُد بته 
هویت ترک ن کوهی مسخ شد. جنبۀ  وم رایی اش از آلتمت ن و 
اروپ ی شر ی گرفاه شد  بود و جنبۀ هم ونخواهی اش از فرانسه. 
محمود  طرزی درزم ن نظریه پرداخان وشکت  دادن دوکتاتریتن 
"میت افس ن" ازهمین فرمول به ک ربردو هویتت، تت ریتخ، زبت ن 
پااو/افس نی و اسالم را بحیث چنداص  اس سی اش گم شت.همتیتن 

 دیدگ   را طرزی در سرا  االخب ر چنین معرفی کرد  بود: 
م رامیت افس ن، وخ ک پ ک وطن عزیزم راافس نسا ن می ویند. «

چن نچه ع دا ، اطوار، اخالق مخصوص داریم، زب ن مخصوصی را 
نیزم لک میب شیم که آنرا "زب ن افس نی" می ویند. ایتن زبت ن را 
م نند حرزج ن ب یدمح فظه کنیم درتر ی واصالح آن جداًکتوشتش 
کنیم. تنه مردم ن افس نی زب ن نی، بیکه همۀ افرادا وام مخایفه میت 
افس نستات ن راواجتبتستت کته زبت ن افتست نتی وطتنتی متیتاتی 
خودرای دب یرد.در مکابه ی م ، اهمارین آموزشه ، ب یدتتحتصتیت  
زب ن افس نی ب شد. از آموخان زب ن ان ییزی، ترکی حاتی فت رستی 
تحصی  زب ن افس نی رااهم وا تدم بت یتدشتمترد.بتفتکترعت جتزانتۀ 
خودم ی  نه وظیفۀ انجمن ع لی مع رف ب یداصالح وتر ی وتعمتیتم 

سنبیه 81، 8االخب ر، شم ر    )سرا  »زب ن وطنی ومیای افس نی ب شد
زب ن افس نی اجدادزب نتهت ومتیتت افتست نتی اجتدادا توام «(  5890

 ( 5895دلو9، 9االخب ر، شم ر   ..)سرا  آری میب شد
محمودطرزی ب  بی ن و ن  شان چنین افک ر، یک فراینتد متیتت 
س زی  وم محور رابرا  انداخت وبرای جنباه ی  وم رای افس نتی 
یک دوکارین وراهنمودراپیاکش نمود. رشدوتحمی  زب ن پااوی  
افس نی، تحمی  هویت افس ن، ب زنویسی ت ریخ افس نسا ن و گر  زدن 
اسالم برای ماروعیت دادن به این برن مه، اصول اساوارودگرگون 
ن  شدنی میت افس ن گات. این یک ادعت ی جتدیتدوختودجتوش 
نیسازم نی که  وم رای ن امتروزدرکتنت رافتست نتیتت، استالمتیتت 
را رارمیدهند، ب  یک اص  مهم درنظ م اعاق دی آنه میب شد. اسالم 

 برای موجه 

س خان داعیه ش ن وتضعیف دی رهویاه  هموار  وپیوساه بحتیتث  
 یک افزار وی سواساف د  شد  است. 

همچنین، طرزی نخساین پ یه گذارت ریخ وروایت  ومت ترایت نتۀ 
افس نه  شمرد  میاود. اوحرفه ی بی اس س ومب لسه آمیتزراجتع بته 
افس ن ه  مناارکردوبطور مث ل، یکی اش همین که افس ن وافست نتی 
نی ک ن تم م ا وام وزب نه ی آری یی میب شد، است. برپ یتۀ هتمتیتن 
ادع ، ت ریخ ن  ران افس ن پس ازطرزی آنتراگستاترش وتتوستعته 
دادندونظریۀ بومی و مه جر ، لوی افس نسا ن ودی رمقوله ه راجع  

 واخاراع نمودند. 
به اص  مطیب که برگردیم، طرزی مث  ترک ن یک بترنت مته و 
دکارین میی مان  ض راماداول نتمتودکته بتدون درنتظترداشتت 
وا عیاه ی اجام ع، کاوررابسوی پرت    روانه س خت. عتیتیترغتم 
ثب   و پتیتروزی کتوتت   متد ، تترکتهت  نتیتزدر درازمتد  
دچ رماکال  شدند زیراکرُد ه پس ازنیمۀ سدۀ بیتستت، هتویتت 
خود را احی کردند و برای چند دهه عییه اسابداد وخود کت مت تی 
ترکه مب رز  نمودند و سرانج م امروز دولت ترکیه ن چ راستت بت  
کرُده  به یک تف هم وتواف  برسد و از مو ف خودعقب ناتیتنتی 
کند ودرمفهوم میت وهویت میی تعدی  و تسییربی ورد. اگرطترزی 
این روندراآغ ز نمیکرد واز مدل ه ی مدنی و غیر  ومتیگ اروپت ی 
غربی ا اب س مینمود ش ید مردم افس نسا ن دچ ر این گونه افاراق و 

 نزاع نمیاد. 
پس ازمحمودطرزی کسیکه پیا  م ومسزمافکرفترایتنتد متیتت 
س زی گردید، محمدگیخ ن مومنداستت. هتمت نتقتدرکته طترزی 
درحکومت ام نی دارای نفوذو وزنۀ سی سی بود بتهتمتیتن انتداز  
مومندنیزدر ح کمیت آل یحیی مق م ب ال ونفتوذ فتراوان داشتت. 
مومند مث  طرزی دانش آموخاۀ یکی ازدانا  هه ی ترکیۀ عثم نی 
بودویکی ازسرسخت ترین وتند روترین دنتبت لته روان جتریت ن 
میی راییکه طرزی بنی دنه د  بود، شمرد  میاد. درزم ن ح کمیاش 
درشم ل وغرب کاور دارای اخای رت م و  در  نت متحتدود بتود. 
اومسئول تسییرن م ه ی من ط  ازپ رسی به پااو، سرن ونی کاتیتبته 
ه ی ت ریخی وسن ه ی گورسا نه ، مص در  وغصب زمینه ی ب رور 
وح صیخیزو ج بج یی هزاران خ نوادۀ پااون ازجنوب بته شتمت ل 
میب شد. همچن ن، اوب فا ر وتبییس   بیش ازحد، بسی ری از اعضت ی 
خ نوادۀ سیطنای را شسااوی مسزی نمتود  بتودوازطتریت  آنتهت  
خواست یکعد  ازمق صدواهداف خودراماحق  س زد. یکی زدودن 
و حذف زب ن پ رسی ب همی ری نعیم خ ن )پسرک کت ی ظت هترشت   
وبرادر سردارداوود( ازنظ م آموزشی افس نسا ن برای چند س ل بود، 
ام  ب الخر  برن مه ش ن به ن ک می مواجه شدون گزیرشدند ت  پ رسی 
رادوب ر  به ج ی     بیی اش برگردانند.مومندیکی ازپیتات ت مت ن 
همین جری ن امروزشمرد  میاودوهمیتاته  تومت ترایت ن ستعتی 
کردندکه مقیدرا  واعم لش ب شند. یکی از میی گرای ن دی ریتکته 
بتترای رشتتدزبتت ن پاتتاتتوتتتختتم خاتتونتتت راکتت شتتت وپاتتاتتون 
ه رافراخواندکه ب شمایر، نه ب   یم، زب ن ختودرا زنتد  ست زنتد، 
عبدالحی حبیبی است. حبیبی دراین سرودۀ پ رسی، پااون ه  را به 

 خاونت دعو  نمود: 
  وم من! ای تودۀ واال نژاد                وی نی ک ن غیور  مردو راد 
 ب تودارم گفا وی محرمی                ت زاسرار حی   آگتت   شوی 
 بانوای پااون ب صدق وصف                 ح فتظ کهس ر  یب آسی  

گربزرگی خواهی وآزادگی              یت چتو استالف غتیتور  
 زندگی 

 اوالً پااو لس نت زند  س ز            هم برین ش لود  ک خت بر فراز 
 ت  توانی تکیه بر شمایرکن             صر میت رابرآن تعمیر کن 

حبیبی دراین شعربرای پااونه یک غرورک ذب میختواستت بته 
وجود بی ورد ومساقیم ً ذهنیت پااونه راب  برتری نتژادی وتتکتیته 
زدن به شمایر، آلود  میس زد. ازاینکه این شخب، پااونه رابه  یم 
و کا بت و نویس یی دعو  و رهنم یی میکرد وازپی مه  ونم دهت ی 
ک رمی گرفت که اعام دبه نفس پااون ه  را تقویت مینمود، بیاار 
هماب ران خود رابسوی بیمن کی ون رانی فراخواندت دشمن ن داخیی 
وخ رجی برای خود باراشند و برای تسیی خود زبت ن پت رستی را 
مقصر اصیی عقبم ندگی و ن ک می رشد زب ن پااو معرفی کنند و 

 نه یا  حمیه ور به سوی پ رسی ب  شمایر تیز و برُان شوند. 
پس ب یددربی بیم که امروزیکی ازدالیییکه  ومت ترایت ن افتست ن 
مخ لفت به زب ن پ رسی نا ن میدهند همین است. آنه  میپندارند که 
رویش و ب لندگی پ رسی یعنی  رب ن کردن زبت ن پاتاتو! وایتن 
ن رانی سبب شد  است که نه تنه  این موضوع یک دغدغۀ سی سی 
برایا ن ب شد بیکه به یک دغدغۀ روانی هم برای آنه  مبتدل شتد  
است. این مرض عدم اعامت دبته نتفتس وداشتاتن دل نت ترانتی 
ون اساواری ب عث عقد  حتقت ر  ودیت تربتیتمت ریتهت ی روانتی 
خواهدشدکه به غیراز افزودن کوته فتکتری، خاتم وخاتونتت 

 ب دی ران راترویج میکند. روانان س ن ب  
  طعیت به این ب ورهساندکه اکثریت کاا ره ی دساجمعی و نس  کایه  از  
طرف افرادی گرو  ه یی اجرا میاود که همین چ لش ه  و بیم ری ه ی روانتی  

پااون تب ربکوشند تت  متیتت ختود را ازایتن رونتد نتجت   
بدهندوازاینکه دی ران راع م  بدبخایه  وعتقتبتمت نتدگتی شت ن 
بام رند، عن صرضعف خودراپیداکنند وزمینه ه ی پیتاترفتت و 
توسعه س لم را فراهم س زند. میی رای ن می نه روپااون بت یتدیتک 
بدی  ویک دکارین نوبرای مردم خود ارائه کنند و بترای ابتد 

 اندیاه ه ی ب ط  گذشاه را ره نم یند. 
ب یداذع ن کردکه دوکارین وبرن مۀ مییگ س خاه وب فاته شتد  از 
سوی افرادی چوطرزی، مومندوغیر  بت عتث شتد  استت کته 
میی رای ن افس ن چنین یک مو ف وموضع دورازمنط  و وا عیتت 
را داشاه ب شند. این جری ن درمسزوهساه اش پرازتن  تض وتضت د 
است و همه اش ن شی از کوته فکری وکژب وری ب نی ن این جری ن 

 وافک ر میب شد. 
یکی ازتن  ضه ییکه ع م  این بحران امروزی شد  تحمی  هویتت 
افس ن است. هویت افس ن که درت ریخ،  اصطالحی بود که ت جیک ن 
و اعراب تنه برای پااونه به ک ر میبردند ولی در زم ن حکتومتت 
ام ن اهلل خ ن وطرزی برهمه س کن ن ایتن سترزمتیتن تتحتمتیت  
شدوت امروز ادامه دارد. ب ید به عرض برس نم که تتعتریتف ایتن 
هویت از ب بت همین سی ست، تن  ض پیدا کرد زیرا امتروز هتم 
برای شهروندان افس نسا ن اساف د  میاودوهم برای چند متیتیتون 
پااون تب رپ کسا نی. یعنی که افس ن هتم هتویتت  تومتی وهتم 
فرا ومی وفرامرزی میب شد. تحمی  هویت یک  وم ب الی هتمته 
ا وام س کن درکاور و عدم  و  اسادالل و سنجش همین فرایتنتد 
میت س زی دولاه ی افس ن محوربودکه جری ن ه  وفراینده ی میت 
س زی ا وام دی ررانیزان یزاند. امروز درپهیوی هویت میی افس ن 
چندهویت میی دی رهم وجودداردودربرابرتحمی  هویت افتست ن 
مق ومت مینم یند واین ب عث بروزتناه  ودرگیریه ی گتونت گتون 
شد  است .خواساه ی ماف و  درج معتۀ مت  ستبتب شتد  کته 
امروزاخاالف   تادید بی بند وشک فه ی  ومی پررن تاترگتردنتد. 
پس، کسی نمیاوانددروضع موجودمدعی ب شدکه همۀ شهرونتدان 
افس نسا ن جزءیک میت هساندوعدم شع رنهفاۀ تتجتزیته درزمت ن 
جن ه ی گذشاه مصداق موجودیت این میتت واحتد و بتزرگ 

 است. 
درفرج م، برای ح  این بحران هویت وپ ی ن دادن به نزاع متیت ن 
ا وام، تنه یک را  ح  وجود داردکه ب  تطبی  آن میاوان مسیر را 
تسییردادوبسوی هم رایی رفت. آن را  ح ، جدایی مفهوم دولت 
و میت میب شد وغیرسی سی نمودن جری نه  وجنبش ه ی میی را. به 
نظر بند ، م نی زبرای یک برن مه وفرایند نوین میتت ست زی هتم 
نداریم ت  از این بحران، خودرابتیترون نتمت یتیتم. متیتت ست زی 
درافس نسا ن دچ ر ن ک می و شکست ناد  است بیکه ازآغت زیتک 
رنگ و بوی  ومی رابرایش بخایدندوب الخر  امروزمیاه ی  ومی 

س زی را پیتمتودنتد و -درج معه داریم که مراح  گون گون میت
 برای س خان یک میت نو، واس زی آنه  زم ن یر و بیهود  میب شد.

دولت نیسایم ب  یک دولت ب  یک تنوع میاه  -امروز م  یک میت
و ا وام میب شیم ولذااین وا عیت ج معۀ خود را ب ید بپذیریتم. مت  
خییی کاوره یی داریم که چنین س خا رونتظت م رادارنتدوبترای 
آوردن همنوایی واجم ع س ز وک ره ی من سبی ی فاند. یکی ازاین 

ترس یی چندمیت  تومتی 5919کاور ه  م لزی است که درس ل 
زیریک س ختات ر فتدرالتی، دولتاتی تاتکتیت  دادنتدکته بته 
غیرازسین  پور، بقیه اش ت  امروز زیر همین چار بتزرگ زیستت 
دارند. در   نون اس سی م لزی آمد  که ایتن کاتور متاتاتکت  
ازمیاه ی گون گون و ماف و  استت امت  حتقتوق هتمته شت ن 
برابرودولت برای سع د ، توسعه وپیارفت همتۀ آنتهت ختواهتد 
کوشید وخدمت نمود. یک نمونۀ دی ر، بریا نی استت کته یتک 
س خا ر واحدی مامرکزداردوازطری  اتح دیه ای، چتهت ر متیتت 
)ایرلند شم لی، سک تیند، وییس، و ان یسا ن( یک دولت ماارک 
را س خاه اند واگر روزی رسیدکه دی ر چنین اتح د را به صالح و 
سودمندی خویش نبینند از روشه ی مردمس الری م نند همه پرسی 

 ح  انازاع را دارند.
پس، اگرکاوره ی دی رنکوشیدندکه یک دولت میت شوند چرا 
م  زم ن ونیروی خودراتیف کنیم وخواب میت شدن و ازمتیت ن 
رفان میاه ی  ومی راداشاه ب شیم. دولت هم  نتی وغتیتر تومتی 
میاواندتناه  وکینه ه راک هش دهدواعام دوتع م  مثبت رامتیت ن 

 شهروندان تقویت کند. 
در چنین یک وضع، سی ست رسمی دولت چندفرهن پتروری        

میب شد و اگر برای یک میت و فرهنگ ی ری رس ند بت یتد بترای 
همه اش برس ند. ضمن ً ، دولت برای شکت  دادن یتک هتویتت 
شهروندی در افس نسا ن ب ید ن م این گسارۀ سی سی را دگترگتون 
کند و ب  همنوایی و پذیرش تم م میاه  وتب ره یک ن م وهتویتت 
جدید را برای خود اتخ ذ نم ید. دولت، بت کت ربتردازایتنت تونته 
س زوک ره ، اجام ع را به همبسا ی وهم رایتی ستوق ختواهتد 
دادوا ادارو ماروعیت پ ی  در سراسر کاور پیدا خواهد کرد و 

 برای ابد معض  هویت ح  خواهد شد./
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یعنی به شک  اینکه به ایا ن سودمنداست ودر عین ح ل به شکت  
اینکه نزدایا ن مرغوب نیست، واین عین ً م نندطع م هت ی متستذی 
است نزدشخب مسیول که هم به آنه نی زمندی داردوهم چون اشاه  
ندارد ازآن گریزان است . ام من عقید  دارم که بزودی این بست ط 
که از ب الت  به پ یین هرکس درفکرپات وشکم شتختب متنتفترد 
خوداست، چید  میاودودر غرب نیزح ل به ایتن متنتوال بت  تی 
نخواهدم ندومس بقۀ کسب پول ازهرراهی که ب شد درمتحتیتط مت  
ومس بقۀ سالح بهر طوریکه ممکن شود درغرب نیزبهتیتچ صتور  
موجب ک می بی و رسا  ری نخواهدشدومحیط م ونیزمحیط غترب 
هردو خواهنددانست که را  نج   درمب دی خیر وح  وزیتبت یتی 

 «است.

راسای همین جمال  اخیراسا دبزرگوار وع لم گتهتربت ر اکتثتراً 
دربی ن   ونص یح او سرزب نش بود. من هنوزش گردآخرین صتنتف 
مکاب ع لی اساقالل بودم که بت استات د ازطتریت  گتفتاته هت ی 
پدرمرحومم عبدالب  ی لطیفی وک ک ی مرحومم اسا دعبدالترشتیتد 
لطیفی، که هردوب  اودرری ست مساق  مطبوع   هتمتکت ربتودنتد، 
آشن یی پرعال ه پیداکردم، چن نچه درکنفرانس ه ی فترهتنت تی، 
ادبی که و ا ًفو ا ً درس لون مطبوع   ب حضوریت بتی مترحتومت ن 
پژواک، بینوا، حبیبی کهزاد و دی ران دایرمیکرد، من ب همصنفتی 
عزیزم داکارعبدالسفور روان فره دی بتحتیتث ست متع اشتاتراک 
میکردیم وروی تص دق بعده  که محص  ف کولاۀ طب ودر دورۀ 
سا ژبودم، اسا د رادردهییز شف خ نۀ عتیتی آبت د دیتدم، و تاتی 

من ترجتمتۀ »خورابرایش معرفی کردم، ب تعجب شنیدم که گفت: 
ترا زیرعنوان)مج دلۀ من ب مرگ( که ازمطبوع   فرانسه درمجتیتۀ 
برگ سبزبه مدیریت ک ک یت لطیفی بچ پ رس نید  بود، ختوانتدم 
ومحسوس شدم واگربه تراجم ونوشاه ه یت ب د ت بیاتاتر ادامته 

 «بدهی، آیندۀ خوبارخواهی داشت...

بهرح ل، کا ب ارزشمند وک رآمدهرزم ن اسا دسیجوق، درجه ن 
فیسفۀ  دیم و مع صر، ماع  راه ا   بحس ب میرود. وی در سمای 

 »راجع به اریساوکراسی و دموکراسی چنین نظریته داد  استت:

اریساوکراسی مرکب است ازدوکیمۀ )اریساوس( یعنی بهارین، و
)کراسی( یعنی فرم ندهی. همچنین دموکراسی نیز مرکب است از
)دیموس( یعنی تودۀ مردم. پس ازینرو ایندوکیمۀ ارساو کراستی 
ودموکراسی برحسب معنی لسوی خودنمی تواند یک تعریف ج مع 
و م نع ب شد، زیراهردوکیمه نسبی گفاه میاودمثال اریساوکتراستی 
ماکی براین است که کدام چیزی کدام کس بهتاتریتن اس، زیترا 
بهارین نیزبرحسب ادوار و اطوارگ هی به ارب ب دین وگت هتی بته 
سرب زان وپهیوان ن وگ هی ب ر ب ب عیم و فضییت وبسی ری او ت   
به ارب ب م ل وارب ب ج   و در  ونفوذ اساتعتمت ل شتد  استت، 
وهمچنین مردم هم بیک ح ل نبود  اند. مردمی بود  اندکه کیتستۀ 
زر ی فاۀ خودرادست بدست می ردانیدند ت که آنرابه مت لتک آن 
میرس ندند، وهم مردمی بودندکه حت کتم عت دل ونت صتح امتیتن 

 خورابحیث دشمن ازبین میبردند. 
ازینست که دریک مد  بسی رکمی بین ارساوکراسی افتالطتون 
وارساوکراسی ارسطو فرق ب رزی بمی ن آمتد  استت. افتالطتون 
برحسب اس طیریون ن ازع ییۀ الهی والا   ازیتک خت نتدانتی کته 
زندگی رامثت لتی وفضتیتیتت راآستمت نتی وراحتت را راحتت 
ضمیرمیدانست. ارساوکراسی آن صبسۀ دینی داشت، اینطورارساو 
کراسی به دموکراسی مع رضه ندارد، بیکه آنکه خداجوست تجیی 
اورا بیاار درخی  اومی بیندوازین پرساندگ ن حقیتقتی ختداونتد 

 مردمی بودندکه به پرسا ری خی  پرداخاه اند. 
ارساوکراسی ارسطو ازبین  بی  نبود، اوج   را ازع لم روح وع لم 
مث ل واز اجداد وارساۀ خودبدست نی ورد  بودونه هم م ل راازگنج 
ش ی  ن  ن عت. او در صرش هی )امینا س( دوم بتحتیتث فترزنتد 
نیکوم س طبیب ش ه نه بدنی آمد  بود وب  فییپ پ دشت   متقتدونتی 
همب زی وهم مکاب بود. وب زخودش دام د هرمی س، متردی کته 
امیرخواند  میاد وخودش دعوی شت هتی داشتت، شتد  بتود و 
نیزاسا د ش   ی شهنا هی م نننتد ستکتنتدرکتبتیترگتردیتد  بتود، 
وب زبعدازمرگ سکندر به ن یب السیطنۀ او )انای پ تر( محاتوربتود 

 وحای که اوراخود  رارداد  بود. 
ازج نب دی ر ارسطو مرد شر ی بتودو ایتونتیت یتی متحتستوب 
میادوازین روبه م نند حکم ء ایونی  که همه بطرف طبیعت التمت م 
داشاند به بحث وفحب طبیعت میالن داشت. این لن تری بتودکته 
موازنۀ اورا ن    میداشت ونمی گذاشت که به او م بعدالتطتبتیتعتی 
مث لی اسا د خود فالطون پروازکند، وازین است که ارساو کراسی 

 ارسطو صبسۀ تیر  از م دیت یعنی م ل وج   دارد.
ارسطو دراجام عی   سه کا ب عمد  دارد: سی ستت، نتظت مت   
آتن، و عیم اخالق نیکوم کو سی. و ایکه م این کاب رامتطت لتعته 
میکنیم، روح دی ری درآن می ی بیم . ن گفاه نم ندکه اینتجت بترای 

 این نی مد  
 

 هفته نامۀ امید   2401شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: تقویم انسان
 نویسنده: استادصالح الدین سلجوقی

درغرب ب اینکه انس ن رابه گفاۀ اسا دستیتجتو تی، بتحتست ب «
وحیثیت سیول وذر  می یرند، ب زهم مردمی پیدامی شونتدکته بته 

 »راجترز وویتیتیتمتز. -م هیت انس ن امای ز مخصوص   ی  اند.

 )ازصفح   اولی کا ب( 
خوانندگ ن نه یت گرامی وفرزانۀ جریدۀ مردمی امید، تعتجتب 
نکنیداگرمن کا بی را رویدست گرفاه ام که س له  ب  ب اهامت م و 
کوشش ب نوی دانامند حمیرامیکی ر سیجو ی، همسرفداک ر اسا دبه 
ناررسید  است. زیرامحاوی   کا ب درهرعصرو زم ن وخت صتات  
درین روزگ ریکه انس ن هویت ع لتی و بترتتر ختودرادر متیت ن 
مخیو    خداوندماع ل، که اورا اشرف مخیو ت   ختیت  کترد  
است، دریک بحران تراژیک اجام عی وسترگتردانتی روزافتزون 
مرتبه به مرتبه از دست می دهد، وپروفیسراشرف شه ب غبت ر در 

خود آنرا بررسی وتحیی  فیسفتی نتمتود ،  «انس نیت برتر»کا ب
ومن درشم رۀ گذشاه معرفی نمودم، به نم یش دی لکایک گذاشتاته 

 است. 
استات د  »ن شر فرزانۀ کا ب درپیا فا رخودچنین نوشاه است: 

سیجو ی یک شخب مباکر بودوهمیاه میخواست برآن کتنتج و 
کن ری که روشنی کمار افا د  است، روشنی بیندازد ومخصوص در 
دنی ی پرکنج وکن رزندگی انس ن. او می فت انس نی که نمی توانتد 
خود را تم م ً ازتقیید نج   دهد ب یدبکوش که تم م ً ازابتاتکت ر و 
نوآوری محروم نب شد. تقیید پیوندم  رابه گذشاه محکم می س زد و 

 «اباک ر را  م را به آیند  ب زمیکند...

ودر ادامۀ این گفا ر درصفحۀ دی ر درتقریظ حمیراسیتجتو تی 
پس منط  امروزب یدبه دنی ی امروزس زگ رب شد،  »چنین میخوانیم: 

وهم ازخالل این نوشاه ه  چنین برمیآیدکه ازو ت ارسطو ت کنتون 
کوشش شد  است که م هیت ه ی همه اشی ء بیج ن وج ندار وهتم 
ع    وهم غیرع    را زیریک ف رموله بی ورند که اسا دح  بج نب 

ممکن نیست برای همه درده ی باتریتک »بود  است که می وید:
وهمچنت ن دشتواراستت کته مت هتیتت انست ن  «دوا بوجودبی ید

راحیوان   دی ر زیریک ف رموله آورد ت چه رسدکه م هیت انس ن 
ب م هیت اشی ء بیج ن یکج جمع شود، بیکه اسات دعتقتیتد  داردکته 
هرانس ن بذا  خودنوعی وبیکه ع لمی است وفرق بین یک انست ن 
وانس ن دی ر گ هی میاودکه ازفرق بین فی  وپاه کمارنب شد. پس 
منط  ب ید معرف حق ی  اشی ب شد وحقیقت اشی ممکن نیست بتدون 
اجزای آن معرفی شود. ازین رومنط  ب یدکه م هیت ه رابه م نتنتد 
البراتوارتجزیه کند ت آنه را ب اجزای اصیی آنه برس ند وازین جهت 
این نیز ضروری است که ب ید البراتوارتجزیه وتحقتیت  مت هتیتت 
انس نی د یقارب شد و آن حصۀ منط  که به شن س یی م هیت انس نتی 

 «تخصیب ی فاه، طبع  ب یدمرکب تر و پراز اجزاتر ب شد.

اسا دسیجو ی درصفح   آغ زی کا ب، که تبصرۀ ارزشمنتدی 
امروزکه درین متحتیتط  »:به همسرفرزانه اش است، چنین ن  شاه 

میبینم همه مردم رابه م نند خود موردخند  میتیت بتم. هتیتچتکتس 
درفکرگوهر خود وم هیت فرد ی مجامع ی دنیت  وآختر  وختیتر 
وشرنیست، هرکس خی ل میکندکه اگرباواند بتدستاتۀ پتول کته 
هرچندبعقیدۀ ش ن کیفت ترب شد  ویاراست تابث کند متیتاتوانتد 
درجو خودی و خودخواهی خود م ورا ازهمه زندگی کتنتد. ایتن 
مردم عقید  دارندکه اگرآسم ن ازفرازایا ن وزمتیتن اززیترپت ی 
ایا ن ربود  شود، ایا ن میاوانند در جو پولتداری ختودزنتدگتی 

 کنند. 
بعضی ه تصورمیکنندکه این مردم درین شیوۀ خودتتعتیتیتمت   
ی تیقین   غرب را سوءتعبیروتطبی  نمود  اندکه اینطتورنتیتستت، 
بیکه این  رن بیسام ب همه تقدم   م دی خود ماأخرتریتن  ترنتی 
است نسبت به همه  رون ودور  ه ی اجام عی بار. این دوجتنتگ 
جه نی، که بهارین شکوفه ه ی عیوم کتیتمتیت وتتکتنتیتک دررا  
خونخوری آن بک رافا د واینطورکاا ره یی ت کنون ماوجته نتوع 
انس نی ناد  بتود، وآختریتن گتیتی کته ازیتن بت غ شت تفتت 
هم ن فروریخان دری ه ی آتش و زهر بود بردوشهر انبو  ازفرزندان 
بی ن   وبی پن   بارنا ن دادکه به اندازۀ بیند رفان شعورم دی ایتن 
مردم، عق  معنوی واخال ی ایا ن سقوط نتمتود  استت. ایات ن 

 درحقیقت این آتش رابه فرق خود ریخاند...
معنوی   درغرب سقوط نمود  است که فرزندان شرق متیت نته 
چون سقوط خود رادردنی ی م دیت ما هد  میکنند خودرامجبوربه 
پیروی غربی ه میبینند وازین رومعنویت رانیز ازدست میدهند، که 
 این نوشاه ه ی من ب این محیط به دو شک  مان  ض روبرو میاود، 

ایم که مردم رابه  پ ن اناق د وزن کنیم بیکه میخواهتیتم مت هتیتت هت را بته  
معی رحقیقی آنه بسنجیم. وازین روهمه را طوریکه ح فظ می فرم ید: درهتیتچ  
سری نیست که سری ز خدانیست، تقدیر میکنیم. شم  ب ورکنتیتدطتوریتکته  
وجودهرآتوم دربن ی این ک ین   بزرگ موثراست، به همین منوال هرم هیت  
نیزدرین کی ن این مجامع بزرگ انس نی ازآغ ز ت انج م بتی تت ثتیترنتیتستت  
ومخصوص  آن م هیت ه یی که روغن بیاار و صف تر هم فاییۀ  ویاری داشاند  

 »وبه اطراف خو ودررا  زندگی م روشنی بیااری انداخاه اند. 
معرفی بزرگارین کا ب ومجموعۀ ارزشمند عیم وهنر وادب واختالق  
وفیسفه عالمه اسا دصالح الدین سیجو ی راب  نمونۀ ازنظرا  ژرفش درآخرین  

 صفحۀ اثرم ندگ رش، واتح ف دع ی خیربه روح و روانش خ تمه می دهم. 
ب فاۀ گویاه، دانامند هرمی است که   عد  وتۀ آن برایش ماخب و   

مقدر شد  است وسن پ ر  ه ی سخت وسخای بدسارس اوگذاشاه شد  ت این  
هرم رابسوی الیان هی بیندببرد. مصریه که هرم ه ی خودرا متیتست ختاتنتد  
دوچیزدر نظر ش ن بود، یکی اینکه مسیرانس ن بسوی الیان هتی استت وایتن  
اهرامه  اش رۀ داردبه الیان هی. دوم اینکه روح ج ویداست واین اهرام رمتزی  

 است از ج ویدانی! 
خییفۀ خداشدن، معنی آن مظهرشدن است به صف   خدای دان وتوان  وبه  
عب ر  دی ر تخی  است ب خالق اوتع لی که یکدساه ازآن صف   دان یتی و  
بین یی وشنوایی وتوان یی است، ت اینکه میرسدبه صف تی بم نند فع ل م یرید که  
انس ن ب ید درمربع   عدۀ هرم خود درپیروی ازین صف   برین هرم زنتدگتی  
خودرا ب ال ببرد. ولی فرض کنیم که اگرانس ن باواند خودرابه الیانت هتی)ودر  
خواندن الیان ه ( برس ند، ب یداین هرم شک  یک ساون مربعی راکه به بینتدی  
خود بی پ ی ن است ب یرد، ام چون م که سربه فض ی الیان هی زد  ایم هرکدام  
فراخورح ل خود هرم پست تر وی بیندتری تعمیرکرد  ایم که سرآن بطترف  

 الیان هی است ورسیدن به الیان هی ازحدودتوان بیرون است. 
وچون خدا اراد  کرد  است که م رابه روشنارین مظهریت خودبرگزیند  
وت م  باوانیم آن هرم حقیقی خودراکه آیینۀ حقیقای ج ویدانتی وپت یتداری  
وبیکرانی ب شد تعمیرکنیم، همۀ انرجی ه ی مهر وم   وشتب وروز واجترام  
وکهکا نه ی آسم ن وهمۀ عن صرو وای زمین وهمه اساعداده ی نتفتس را  
ازج   جویی فرعون وحرص   رون وطموح  یصر وی س ی چن یز و یرغوی  
هالکو وصف ی ذهن ابوعیی سین  وپ کی روح ب یزید بسط متی وتتکتنتیتک  
ارشمیدس و براون، به دسارس م گذاشاه است،  ت روزیکه هدف خودرا بی بیم  

 وهمۀ این انرجی ه را دررا  آن بصرف برس نیم . 
 «آنقدرهست درآیینۀ من م یۀ نور    که به هرذر  دو خورشیدنم یم تقسیم 

راسای درآخرین ی دبودبس مخاصرکا ب بس پرمحاوای اسا دسیجو ی،  
این دوبیت م ندگ ر خ   نی راکه از صرکهن مداین صدابرکاید  است، اهدا  

 میکنم : 
 ه ن ایدل عبر  بین ازدید  نظرکن ه ن    ایوان مداین را آیینۀ عبر  دان  

 دندانۀ هر  صری پندی دهد   نو نو      پند سردندانه بانو ز بن دندان 
گفا رگهرب راسا د سیجو ی هم کم ازندای پرپندونصحیت  هرکهن مداین  

 در نایدۀ غرای خ   نی نیست. / 
*************** 
 ک ب  وحید ده  ن                                                          

تاجیک بودن جرم وجرم بزرگتر اینکه ازشمالی هم  
 باشی،و من بخاطر این دوجرم قربانی پشتونیسم شدم 

 دانشگاه طب)پزشکی( کابل در حال تبدیل شدن به غند قومی 
من روزی به بیندای آنج  که میخواهم برسم، خواهم رسید و وانت تهتی در  

در ح لیکه نمرا  سه س له دور  لیسه ام    5980 اتوبیوگرافی ام مینویسم: س ل  
بودند اولنمر  عمومی ازلیسه تجربوی محمدعثم ن شهر چه ریتکت ر    511 همه  

ف رغ شدم. در اماح ن ک نکورشرکت کردم وبه داناکد  طب متعت لتجتوی  
دانا    طب ک ب  را  ی فام ودرجری ن تم م س له ی تحصی  دردانا    طتب  
اولنمر  صنف و اول نمر  داناکد  مع لجوی بودم وب  فیصدی مجموعی هفت  

 که بیندترین بود از دانا    ف رغ شدم    90 %س له  
و پس از اشاراک در اماح ن شمولیت در تخصب، ش م  دور  تتختصتب  
امراض داخیه شف خ نه عیی آب د شدم و در سه س ل تریننگ همه اش اولنمتر   
بودم و اول ف رغ شدم. به اس س اعالنیکه دانا    طب بخ طر شمولیت در ک در  
دانا    خود را ک ندید دیپ رتمنت داخیه  یبی س خام و پس از مالحظه ورق  
جواب تم بواسطه هیئت دوازد  نفری اسا دان پوهناون در ک در ب  بیندترین نمر   
ک می ب شدم و پس از آن در جری ن طی مراح  اساخدام اماح ن زب ن ان ییسی  

 را دادم که آن هم بیندترین نمر  را گرفام. 
ام  ما سف نه به جرم اینکه ت جیک بودم و از چه ریک ر، ب ند م فی یی ایکه روح  
خود را همچو ف وست به شیط ن فروخاه اند بدون درخواست خودم، در غی ب  

 خودم پ رچه ام را به دلخوا  خود ب زدید کرد  و مرا ن ک م کردند!!! 
 و ب  ن ک م شدن من ت جیک، همه کس نیکه پااون بودند ش م  ک در شدند!! 

چن ن ب شکو  بب ز که آن نیکه در برابر  برد  اند از دیدن تو و از  “نیچه می فت  
و امروز در چهر  ه یا ن میدیدم که چ ونه از دیدنم  ” بردن خود خج  ب شند 

 سراف ند  و خج لت میکاند! 
پرسام اینست که اگر من ب  آنهمه امای زاتم ش م  ک در ناوم پس چه کس نی  

 ح  و ش یسا ی شمولیت در ک در را دارند؟ 
هرازگ هی اسا د اکسیر برایم می فت: جماید بچیم از این خ ک برو که اینه   

 ترا دید  نمیاوانند و همیاه  رب نی خواهی شد !/)نق  ازس یت ج ودان( 
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 هفته نامۀ امید  2401شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 یونین سای ت ک لیفورنی                                حسین سرهنگ
 )شاهنامه(فردوسی و شهنامه 

 جنگ دوقهرمان ازدیدگاه فردوسی، قهرمان خراسانی وایرانی
درین ن  رش جنگ می ن دوپهیوان ن م آورش هن مه، کته یتکتی 
ایرانی ودی ری خراس نی وماعی  به سرزمین افس نسا ن امروزی، به 
تفصی  ذکر خواهدشد.  بالً تذکرداد  بودم که ش هن مه رامیاتوان 
به سه بخش عمدۀ داسا نه ، پهیوانیه  وذکرت ریخ تتقتستیتم کترد. 
پهیوانی ه ی ش هن مه ازجمیۀ بهارین ومهمارین  سمتت هت ی آن 
بام ر میرود، که از  ی م ک وۀ آهن ر درزم ن ضح ک آغ ز وب  ا  

 رسام وسیطنت بهمن خام می گردد. 
 ب  ازینکه ازجزئی   ونایجۀ جنگ بین این دو هرمت ن ستختن 
آورد  شود، الزم می افادکه این دو هرم ن راب ک رروایی وتوان یی 
ش ن،  سمی که درش هن مه آمد  بان سیم. نخست می پردازیتم بته 
معرفی سام. برای شن خت بهارازرسام، ازپدرکالنش شروع میکنیتم 
که س م نریم ن ن م داشت، و پ دش   وهم پهیتوان بتود. فترودستی 

 چنین مین  رد:
 دلش بود جوی  دل آرام را نبود هیچ  فرزند مر س م را 
زگیبرگ رخ داشتت وزماتک  ن  ری بُداندر شبسا ن اوی

 موی
 که خورشید چهر و برومند بود ازآن م هش امید فرزندبود
 ز ب رگراننش آزار داشت زس م نریم ن همو ب ر داشت

خوب، ازین نه م   سپری میاودوفرزندی بته دنتیت متی آیتد، 
ب موه ی سفید، رخس رسرخ، مژ  وابروان سفید وماب  ی جیدش هم 
سفید)یعنی پیس(. م در و دایه ه تولدچنین طفیی راازپدرش ست م 
ت شش روز مخفی میدارند. بعداً دایۀ هوشی ری این متوضتوع رابته 
س م می ویدکه خداوند به توطف  بسی رزیب یتی داد ، ولتی ست م 
ازدیدن طف  به هیبت افا د ، این طف  شش روز  رابه دشت بترد  
وبرسرسن ی می ذارد و خودش برمی گردد. )این صحنه شبت هتت 
زی دی داردبه گذاشان ابراهیم)ع( پسرش اسم عتیت )ع( راهتمترا  
م درش دردشت سوزان(. پس ازبرگات س م، شیرم دۀ بته حتکتم 

 خداوندآاًد  وطف  راشیرمیدهد.
کسی راکه یزدان ن هدارشد چه شدگتربتردیت تری ختوارشتد

 )فردوسی(
بعداً به سیمرغ ندا میرسدکه بروآن ن توان وبیچ ر  رانج   دهد. 
سیمرغ طف  راب چن  لش برداشاه وبه آشی نۀ خودمی بردوهمرا  بت  

 چوچه ه ی خودش به خون وگوشت مردار طف  رامی پرورانید.
 شک ری که ن زکار آن برگزید   که برشیر مهم ن همی خون مزید

 اب  بچ  نش همی آرمید به مرداروخوش همی پرورید
 مدار این توازک ریزدان ش فت    ف ند  نادهرکش او برگرفت

 بد و نیک هرگز نم ند نه ن نا نش پراگند  شد در جه ن
خوب، سیمرغ ن م طف  را)دسا ن( می ذارد، ودستات ن آهستاته 
آهساه بزرگ شد  میرود. از ض  شبی س م خوابی متی بتیتنتدکته 
مردی از هندوسا ن برسراسپ عربی ستواراستت ونتزدست م متی 
آیدواو راازپسر  وی، جوان ونیرومندش متژد  متیتدهتد. ست م 
ازخواب بیدارمیاود و فردای آنروز عیم ودانامندان راجمع کرد  
وازخوابش برای آنه   صه میکند، وآنهت درتتعتبتیتر ختواب شت   
می ویندکه ب یدبه سراغ پسرش برآیند. س م ب ورنداردکه پسترش 
زند  م ند  ب شد. این بزرگ ن و کس نیکه خواب راتعبیرمیکردند، به 

 پ دش   اطمین ن دادندکه پسرش زند  است:
ن ردد ز سرم  و گرمت   که یزدان کسی راکه داردن   

 تب  
به اثرتاوی  دانامندان، س م همرا  ب آرگ   وب رگت هتش روانتۀ 
کوهی میاوندکه طف  راگذاشاه بود. ش م میاتود، آنتجت ختیتمته 
میزنندوبعداز خوردونوش می خوابند. س م ب زدرخواب می بیندکه 
غالمی به مق بیش می آیدوپ دشت   راسترزنتش متیتکتنتدکته ای 
مردموسفید! چ ونه طفیی رابه سبب داشان موه ی ستفتیتد بترون 

 ازخ نه بردی وبرسن ی ب ذاشای؟ فردا چون ازخواب بیدار شد:
 بم لید رخس رگ ن بر زمین ابرآفرینند  کرد آفرین 

 توان  و از برتران برتر است بدانست کودادگر داورست
 به من ب زد  پوراف ند  را به زحمت برافراز این بند  را
 نی یش هم ن ه پذرفاه شد چو ب دآوراین رازه گفاه شد

سیمرغ ازب الی کو  دارودساۀ پ دش   رامی بینتدومتی دانتدکته 
برای بردن پسرش آمد . سیمرغ به پسرس م ختطت ب کترد  متی 

 گوید:
 همت دایه هم نیک سرم یه ام ترا پرورند  یکی دایه ام
 که ب توپدر س خت دسا ن وبند نه دم ترا ن م )دسا ن زند(

 بی آزاد نزدیک او آرمت  روا ب شداکنون که بردارمت 
 جوان چون زسیمرغ بانیداین       پرازآب چام ودل اندوه ین
پسربه سیمرغ گفت که ازبودن من دریتنتجت خستاته شتد  ای، 
درح لیکه آشی نۀ تو آرام  هم و پَرگ توتت   سترم استت وبتعتداز 
خداوند، ازتو ممنونم. سیمرغ به جوان میت تویتدکته اگترتتختت 
پ دش هی پدر  را ببینی، آن    خواهی دانست که این آشی نته بته 

 سوی پ دش هی گزارم ترا نه از دشمنی دور دارم ترا
 ولیکن تراآن ازین بهاراست ترا بودن ایدر مرادرخورست

سیمرغ پس جوان رابرمیدارد ونزدپدرش وآرگ   وب رگ   پدرش 
س م پی د  میکند، یک پرخویش رابه جوان داد ، چنین نصتیتحتت 

 کرد  ودوب ر  به آشی نه اش در یۀ کو  پرواز می کند:
 اب  خویاان بر یکی پر من     همیاه همی ب ش ب  فر من

 ز نیک وبد گفت وگوی آورند گر  هیچ سخای بروی آورند
 که بینی هم اندرزم ن فر من  برآتش براف ن یکی پر من

بعدازپرواز سیمرغ به سوی آشی نه اش، ب چپن پهیوانی تن جتوان 
 را پوش ندند، وپدرش ن می براو گذاشت:

چو)دسا ن( وراکترد    همی پور را)زال زر( خواند س م
 سیمرغ ن م

س م میخواهدامپراتورمنوچهرراازین  ضیه پیداشدن ولیعتهتدآگت   
 س زد:

 که س م آمد از کو  ب  فرهی ز زاب  به ش   آمد این آگهی
 بسی از جه ن آفرین کرد ی د از آن آگهی شد منوچهرش د

برمی ردیم به رسام که جوان وتنومند ب رمی آیدمت نتنتدپتدرش، 
وحای  ویار و برترازپدرش. فتردوستی رستاتم رادریتک لتف 
ونارمح ط به لف ونارچنین توصیف میکند: )لتف وناتریتکتی 
ازصن یع ادبی است که چنداسم وی صفت وی فع  دریتک مصترع 

 توسط اسم، صفت،  ید ی  فع  توجیه ی تعریف شد  ب شد.(
 به روزنبرد آن ی  ارجمند   به شمایروخنجر، به گُرز وکمند

 برید و درید و ببست و شکست   یالن را سر و سینه و پ  و دست 
ت کااتن رستاتم پتیت  5عن وین ک رروراییه ی رسام عب رتند از:

ت آوردن رساتم 9ت رفان رسام به کو  سپندو گرفان دژ، 8سفیدرا، 
ت هفت خوان 1ت جنگ رسام ب  افراسی ب، 0کیقب درا از البرزکو ، 

رسام: خوان اول، جنگ رَخش ب  شیر)رَختش نت م استپ رستاتم 
تت ختوان ستوم: 5ت خوان دوم: ی فان رسام چامۀ آب را،1است.(

ت 9ت خوان چه رم: کاان رسام زن ج دو را، 8کاان رسام اژده را،
ت خوان شتاتم: 51خوان پنجم: گرفا رشدن  )اوالد( بدست رسام، 

ت خوان هفام: کاان رسام دیوسپید 55کاان رسام ارژنگ دیو را، 
ت لاکرکایدن رسام و روزم او ب ش ه ن هت مت وران، مصتر 58را، 

ت رزم 50ت رزم رسام ب سه ش   و گا دن ک ووس را ازبند،59وبربر، 
ت رفان رسام بته شتکت ر ورستیتدن نتزدشت   51رسام ب  تورانی ن، 

ت زادن 55ت آمدن تهمینه دخارش   سمن  ن نزد رسام، 51سمن  ن، 
سهراب ازتهمینه )م نندپدر پهیوان ب ر می آیتد.( )چتون رستاتم 
دوب ر  به زاب  برمی ردد، وسهراب نزدم در بزرگ می شود، وپدر 

ت ن مۀ ک ووس به رسام وخوانتدن 58وپسریکدی ررانمی شن سند.(،
ت لاکرکایدن ک ووس ب رسام به جنتگ 59او رابه جنگ سهراب، 

ت ب ز گاان رسام وستهتراب 85ت رزم رسام ب  سهراب، 81سهراب، 
ت کاتاته شتدن 89ت کُاای گرفان رسام ب سهراب، 88به لاکرگ  ،

 سهراب به دست رسام . 
اینه صرف چندنمونۀ محدودی ک رآزمونه ی رسام درش هن مه می 
ب شند، وسراسراین کا ب وزمین ازشه مت رسام رن ین استت. در 
حم سه سرایی هیچ نویسندۀ چه شر ی وچه غربی هیچ  هرم نی بته 
رسام فردوسی برابری کرد  نمی تواند. ی  نه داسا ن حم ستی در 

 Iliadت ریخ بارکه ش هن مه به آن شب هت نسبی دارد، داسا ن اییی د

درحدود هفت ی هاتت  ترن  Homerیون نی میب شد، که آنراهومر
 ب  ازمیالد نوشاه بود. نه تنه که ت ریخ د ی  نوشان آن متعتیتوم 
نیست، در ت ریخ تقریبی آن نیزاخاالف زی دی وجتوددارد. دریتن 
شب هت نسبی، گرچه اییی د تقریب ًهزارس ل  ب  ازش هن مه نتوشتاته 

 شد ، ولی زیب یی و برازندگی ش هن مه هویداست . 
صفت ب رزشعرحم سی بران یخان حس تحَیُّر و سا یش استت، و 
فردوسی اسا داین صنعت ادبی است. اگرش هن مه رابهارین منظومۀ 
حم سی  یمدادکنیم، اییی درامیاوان به درجۀ دوم بهاریتن حست ب 

متیتبت شتد،  Troieکرد. موضوع اییی د افس نۀ معروف جنگ تتروی
جن ی که در ین حم سه تتوصتیتف شتد ، بته دَورگعات  و زن 

زن   Heleneمیچرخد.پ ریس شهزادۀ تروی به یون ن میرود، وهگتیتن
را فریب میدهدوب خودبه تروی می برد. جنگ شش  Menelasمَنگیَس

س لۀ تتروی بتخت طتر ایتن زن درمتیت تیترد. هتمتچتنت ن اگته 
دختتاتتری راکتته  Argosپتت دشتت   آرگتتس  Agamemnonمتتمتتنتتن
پهیوان ن مدار گرفاه از وی می گیرد. )اشیییس در  Achillesاشیییس

اییی د مع دل به رسام درش هن مه میب شد.( در نایجۀ ر  بت وما جرۀ 
سخای بین پهیوان اشیییس وش   آرگس درمی گتیتردکته آستیتب 
زی دی به سپ   یون ن میرسد. اکثرجن ه ی ایتیتیت د بته خت طترزن 
وی حس د  بر زن رخ داد  وبه معی رهت ی شترق، استالم وحتاتی 
ش هن مه، ممیو ازبی ن موسی وبیسیرتی میب شد.بترختالف ایتیتیت د، 
جن ه ی ش هن مه برپ یۀ و  ر، غیر ، شه مت، وطن پرسای، دفت ع 

 ازننگ ون م وبعض ً اناق م اساواراست.    
چنین نیست که درش هن مه زن نب شد، وی عا  نب شد، ولی جنتگ 
بر این موضوع ه نیست، بطورمث ل بصور  بسی رروم نایک، تهمینه 
دخارش   سمن  ن برحسب تص دف مال ت تتش بت رستاتم صتور  

 س یت ج ودانداراب یفایی                                           
 ارگ به جمعیت: 

 عزت نشود ! ریش سفید مملکت بی
گزارشه ی دست اول ازمذاکر  می ن حزب جمعیت وتیم غتنتی     

احمدزی حک یت از بیچ رگی تیم رئیس جمهتوردارد. درآختریتن 
بین دوطرف، ج نب رئیس جمهورازتیم جمعیتت ختواستاته   جیسه

است که ولو به مد  یک هفاه، برای انجنیر داوود اجت ز  داد  
شود ت  به کُرسی والیت بیخ تکیه زند و پس از آن، جمعیت هرچته 

انتد  خواست، عمیی خواهد شد. من بع ح ضر درآخرین جیسه گفاته
که حنیف اتمر و سالم رحیمی دی ر از تهدیدگ توصت  بته زور و 

ه  حرفی به زب ن نی ورد  و تالش دارند تت  از را   حم یت خ رجی
 ه ی غنی را بقبوالنند. بران یخان عواطف و احس س  ، خواساه

ه ی خسا ی و ماللت از  منبع می ویدسالم رحیمی، درح لیکه نا نه
م  وشتمت  “ اش آشک ر بود، ب فروتنی ولحن خواها نه گفت:  چهر 

هت  دایتمتی  ه  و ر  بت آیند  داریم، در سی ست هیچ و ای دوسای
نیست. رئیس ص حب جمهور  یک ریش سفید این مُیک استت و 

مج ل والیت نی بد، ریش  –ولو برای یک هفاه  –اگر انجنیر داوود 
 ”شود. عز  می سفید مُیک بی

تسییرلحنگ تیم غنی و حا  تم ی  داکارعبدهلل برای وانم یش ایسا دن 
افاتدکته ارگ ازپاتاتیتبت نتی  کن ر اسا د عط  پس ازآن اتف ق می

ه  نومید شد. پس از اینکه وزنه به طور آشک ر به نفع اسا د  خ رجی
عط  تسییر کرد، ح ال حا  داکارعبدهلل تالش داردبته گتونتۀ نات ن 
دهدکه کن رجمعیت واسا دعط ایسا د  استت.داکتاتر عتبتدهلل در 

برای ش ن گتفتاتم “ حضور برخی  از نم یندگ ن مجیس گفاه است: 
که اگرازگزینه نظ می اساف د  کنید، نه تنه مخ لفت خواهم کترد، 

 ”بیکه دربرابرت ن ب    طعیت ایسا د  خواهم شد.
در عین زم ن، ارگ سخت تالش دارد ت  اجرا کتردن شت  متیت ن 
ت جیک ن و دی ر ا وام، ایسا دگی اسا د عط  را  ومی و منحصر بته 

 نداد  است./  ت جیک ن نم ی ن کند که ت ح ل هیچ نایجه
************** 

 .... )دنب له ازصفحۀ دوم(فساد اداری افسارگسیخته
شد  استت؟ وچترا  «لف ظی»اول ممیکت ازدست داد  ومسمی به 

اینک برغم اشک ل زی د دولت درهرگونه مب رزۀ مساق  عییه فست د 
اداری، تع ون واحده ی خ ص خ رجی آن ً  طع میاود؟ وایتن در 
ح لیست که هنوزمحکمه حکمش را درب رۀ ماهمین بخصتوص آن 
افس نی ص درنکرد  که در ادارۀ ما وریت امنیتت متیتی ریت ستت 
جمهوری ک رمیکند. فراموش نب یدکردکه هرماهم، ت هن ت متیتکته 
محکمه حکمش را درامورد او ب رع یت اصول مح کم   جتزایتی 
ع دل ومنصف نه ص درنکرد ، به حکم   نون بی ن   است. پس تترس 

 ازچیست وعجیه چرا؟ 
ازج نب دی رب ید ازخودسئوال کردکدامیک بهاراست:احق ق ح   
مییونه مردم دزدید  شدۀ افس نسا ن، که رئیس جمهوربدان معاترف 

ی ماهمین)هنوزمح کمه ناتد ( بته «حقوق بار»است؟ وی  تأمین
 اعم ل سر ت و دزدی؟!

آ  ی کرزی به یقین ب من همنوااندکه این ونه تص میم، درح لیتکته 
عمییۀ تعقیب وپی ردحقو ی مظنونین ادامه داشتاته، بتدبتختات نته 
جزمداخیۀ دولت چیزدی ری تیقی نمیتاتود. درشترایتط جت ری 
واشک ل عمد  ایکه حکومت افس نسا ن در برابرآن  تراردارد، جتز 
دوام همک ری موسس   عدلی خ رجی ب مسئولین عدلی افس نسات ن، 
را  دی ری راسراغ نمیی بم وتوصیه مینم یم ک ری ناودکه دی ران 
تصمیم عجوالنۀ اخیردولت راسدنمودن وپیا یری مح کمۀ شخب 
وی اشخ ص بزرگ)؟( دی ردردولت خوانند ، که محامال  راربود  
 است به اته م سر ت پوله ی مردم غریب افس نسا ن مح کمه گردند. 
امیدوارم هرگزچنین چیزی نب شدواین دولت ، که ب  آرزومتنتدی 
ورأی مردم افس نسا ن وب صرف پول گزاف وکوشتش بتی کتران 
ج معۀ بین المییی من وبیش سرپ  ایسا د ، اعاب رش را مجدداً بر رار 

 س زد. درغیرآن همۀ مس عی ج ری بی هود  خواهدبود./
*************** 

 یکی بند  شمعی معنبر بدست   خرام ن بی مد به ب لین مست
الباه فرهنگ ادبی   ف رسی دری درین هزارس ل بتعتدازفتردوستی 
برای ا ن ع عقد  ه ی جنسی در  لب الف ظ صرف بت ایتن حت دیتۀ 
رسام و تهمینه زورآزم یی ه یی کرد  اند. ازجمیه اش رۀ ح فظ بته 

 این نکاه:
 زلف آشفاه وخوی کرد  و خندان لب و مست  

 پیرهن چ ک وغزلخوان و صراحی در دست 
 نرگسش عربد  جوی ولبش افسوس کن ن 

 نیمه شب دوش به ب لین من آمد بناست 
 سرفراگوش من آورد به آواز حزین   گفت ای ع ش  دیرینه م رخوابت هست 

 د ک فرعا  بودگرنبودب د  پرست         ع شقی را که چنین ب دۀ شب یر دهن 
 )صفحۀ هفام(
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 هفته نامۀ امید 2401شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 )دنب له ازصفحۀ هفام(فردوسی وشاهنامه 
درنزدیکی ک ب  ب همه لاکری ن وهمراه نش م نندعتیتمت ، داناتمتنتدان،  
سی سامداران، غالم ن، کنیزان وغیر  عمیه وفعیه خیتمته وخترگت   متی  
گذارند، وبه مهراب ش   ک بیی، ش   ک بیسا ن، احوال میفرسادکه ولیعهتد  
زابیسا ن جهت خوش ذرانی به ک ب  آمد . مهراب ش   ک بیی به پذیرایتی  

 زال به خرگ هش می آید: 
 برون رفت مهراب ک ب  خدای      سوی خیمۀ زال زاب  خدای 

 به لاکرگه زال آمد فرود          فرسا د او را نث ر و درود 
 به زال او بسی آفرین ه بخواند    همی این ازآن آن ازین خیر  م ند 

 و ای مهرابا    دوب ر   صرش برگات، زال شروع کردبه تعریف او: 
 چنین گفت ب  مهاران زال زر   که زیبند  تر زین که بندد کمر 

بعدازتعریفه ی فراوان زال ازمهراب ش   ک بیی، یکی ازبزرگ ن از متیت ن  
 برخ ساه وبه توصیف دخارجوان ومقبول مهراب ش   پرداخت: 
 پس پردۀ او یکی دخارست     که رویش زخورشید روشنارست 
 دل زال یکب ر  دیوانه گات      خرد دور شدعا  فرزانه گات 

الباه درشهن مه این  ضیه به تفصی  وجزئی   فراوان ذکرشد  که فاتردۀ  
آن درینج  به ناردرآورد  شد، ب تضمین ابی   پراکند  ازشت هتنت مته.بته  
ص حب ن واه  ذوق این مضمون الزم می افاد ازمأخذ اصیی مستاتفتیتد  
شوند.و ای مهرابا   ک بیی به خ نه برمی رددو رارمی یت بتد، خت نتمتش  
)سیندخت( از وی میپرسدکه این زال ن م چه نوع مخیو ی میب شد، ختوی  
پرند  دارد، خوی حیوانی دارد، وازانس نیت هتم بتهترۀ داردیت  ختیتر؟  
درجواب مهراب ش ن آنچه از زال ما هد  کرد  بود، همه را یتک بته  

 یک نزدخ نمش تعریف میکند، بطور مث ل : 
 دل شیرنر دارد و زور پی      دودساش به کردار دری ی نی  

چون این سخن ن را رودابه، دخارمهرابا   میانود، ن دید  بر زال دل متی  
ب زدوبه کنیزان خودمی ویدچ رۀ س خاه وامک ن دیدار ومال    را ب  زال  

 جساجو کنند : 
 چه نیکوسخن گفت آن رای زن     زمردان مکن ی د در پیش زن 

چون این تق ض ی رودابه درنظرکنیزانش خییی عجیب وغریب ودور از  
آداب خ ندان ش هی جیو  مدهد، به رودابه نصیحت کرد  ومی کوشتنتد  
او رااز تصمیمش منصرف بس زند، ولی چون آنه نوکران دختاترپت دشت    
بودند، نظر رودابه به کرسی ناست. مکر وحییۀ کنیتزان بت عتث چت ر   
س زی شدکه رودابه ب  زال همبسارشود ودرنایجه رستاتم بته دنتیت آیتد.  
دراینج هیچ ج ی شک نیست که رسام ازطرف پدروم درخراس نی )یعنتی  
افس نسا نی امروز ( است، ب وجود آنکه عیم و دانامندان ایترانتی رستاتم  
راچون سیدجم ل الدین افس نی وموالن جالل الدین محمدبیخی، م ل ایتران  
میدانند، ولی اگراندکی دی رهم د یقارتوجه شود، معیوم متیت ترددکته  
پدروپدرکالن رسام ب شندگ ن زاب  بود ، وم درش دخاتر کت بت  بتود.  
دالی  فوق بهارین اسن دی شد  میاواننددرمن ظر  ب خواهران و بترادران  

 ف رس م )ایرانی امروز ( ! 
داکارپرویزن ت  خ نیری درکا ب)ایران ب سا ن( آورد  که درهزار متیتن  

درپ ریس، اسا دختیتیت  اهلل ختیتیتیتی    5951س ل ردفردوسی منعقدس ل 
درضمن سخنرانی اش گفت که دانامندان وعیم ی ایرانتی افتاتخت را   
افس نی راازخودمی دانند، که موالن ازجمیۀ متثت لتهت ی بت رز ایتن نتوع  
سوءتف همه میب شد. آی ایرانی ن چه احست س ختواهتنتدکترداگترافتست ن  

 ه ب ویندکه ح فظ م ل افس نسا ن است؟! 
پس ازاسا دخیی  اهلل خیییی، نوبت سخنرانی به احمدش میتورستیتد  کته  
درابادای سخنرانی اش به جواب اسا دخیییتی اشت ر  کترد  کته اگتر  
افس نه ن ویند که ح فظ م ل افس نسا ن است، ایرانیه  آزرد  خواهنتد شتد.  
برای اینکه اوالً ش میو وبعداً اکثرایرانیه ی دی ترآزرد  ناتد  بت شتنتد،  
ب یدگفت که فردوسی م ل افس نسا ن است، واین رابه چندیتن دلتیت  بته  

 اثب   رس نند: 
ت فردوسی بهارین دورۀ سه س له اش رادرغزنی پ یاتختت افتست نستات ن  5

ت ازمان ش هن مه هویداست که فردوسی به من طت   8آنزم ن سپری کرد ،  
مخایف سرزمین افس نسا ن امروزی ومردم آن مرزوبوم عتال تۀ خت صتی  

ب ربک ر برد ، تهتران  95داشاه، بطورمث ل درجیداول ش هن مه ن م )ک ب ( را 
بت ر، غتزنتی  58ب ر، ک بیسا ن  58ب ر، زاب   8ب ر،  نده ررا   5رایکب ر. ایران 

 ب ر. /  51ب ر وزابیسا ن  9
************* 

 شراب لب ن تو نوشید  بودم         به خوابی که دیاب ترادید  بودم  
 به خوابی بن زم که من ت دل صبح             درآغوش ن ز تو خوابید  بودم 

 که سرت به پ ی تو بوسید  بودم            دم غم معطر ز بتوی توب شد 
 به دام ن گرمت که آناب غنودم           زگیزار حُسنت گیی چید  بودم 
 زچام ن حیر  سحرگ   چوشبنم          به گیبرگ روی تو لولید  بودم 
 دوچامم که نقش جم ل توب شد            به س ق دو پ ی تو م لید  بودم 
 زجور وجف ی توهرگزدرآناب             بتتتتت ن زنینم نه ن لید  بودم  
 کالم شکربیز وشیرین ب ویم               که لب ب  لب ن تو س یید  بودم  

 گیی رانس زم به مویت برابر                  که عطر دو زلف تو بویید  بودم 
 به ن ز ونوازش ترا ی ر ج نی                  در اعتتم ق  یبم تراشید  بودم  
 دل بی زب نم فدایت نمودم                   اگر دل نمی بود نیسزید   بودم  
 من آن عا  پیچ ن سرو توبودم             که گرد نه ل تو پیچید  بودم  
 منم بید مجنون بی ح ص  تو                 که درب غ عا  تو رویید  بودم 
 به پیک ن ابرو مرامی کای تو                ز طرز  ن    تو فهمید  بودم  

 که روزی توب من جف می نم یی            سم بروف یت نسنجید  بودم 
 عا  توسوگند      که جزتوکسی رانجویید  بودم  به)داور( ثن گوی 

 فرانکفور ،آلم نمرحوم زین الع بدین عثم نی                   
 خاطره از باغ وگذرکرنیل عبداللطیف خان
درپهیوی خندق ب الحص ردرجنوب شورب زار وشرق هندوگذر به 
خیرآب د ن رسید ، کوچۀ موجوداست که بن م گذرکرنی  لتطتیتف 
شهر  دارد. این گذر ت ح ل بح لت زار وکهتنته و ت بت  انتهتدام 
ب  یم ند  وکوچه ه ی  دیم آن اگراز طرف خوداه لی گذر ست ل 
بس ل ترمیم ناود،   ب  ازبین بردن است، ولی ب  وصفی که ختودم 
بچام خود تقریب  بسی ری ازگذره یی دیدم ، به این فکر افا دم که 
همین مردم شریف ونجیب وطن م وشم هساندکه نست  بته نست  
بطورموروثی در این من زل بودوب ش دارند، همیتن خت نتۀ پتدری 
وپدرکالن خودرا ره  کرد  کج بروند، ک ش توان و در  س خان 
من زل جدیدرادر بهارین مو عیت خوب شهرکت بت  متیتداشتاتنتد، 
ام توان و در  این ک ر از هر یک ش ن بدوراست، خداوندماتعت ل 
ب همۀ ش ن ی ر ومدنظرخداوند مهرب ن، بیچ رگی ومظیومیتت شت ن 

  رارداشاه ب شد. 
کرنی  لطیف درزم ن سیطنت امیرشیرعیی خ ن مرحوم بتحتیتث 
کمیدان توپخ نه ایف ی وظیفه مینمود، وی اصال مهمند وازغتزنتی 
می ب شد. کرنی  لطیف پسر محمودخ ن، جد وی شیرمتحتمتدخت ن 
 بییۀ مهمندمسکونۀ  یعۀ شیرخ ن ش لج غتزنتی ودربتیتن بترادران 
آزادوخوش مع شر  ودارای رتبۀ کرنییی ودرزم ن جوانی و ایکه 
امیرمحمد افض  خ ن هنوزبه کرسی ام ر  نرسید  بود، ازطترف 
پدرخود امیر دوست محمدخ ن فرم نفرم ی تم م صفح   ترکسا ن 
زمین، و عبدالرحمن خ ن)بعداً امیر( پسترش، سترافستروجتنترال 

 عسکری آنج  مقرربود، رتبۀ کپا نی داشت. 
پس ازفو  دوست محمدخ ن که شیرعیی خ ن امیرشد، کرنتیت  
لطیف در توپخ نۀ حضورکمیدان وبعدازچندی کرنی  مقررشد وتت  
به ام ر  رسیدن عبدالرحمن خ ن بهمتیتن متنتصتب متیتزیستت. 
امیرجدید، اووبرادرکالنش عبدالق در خ ن وپسرکالن عبدالیطیتف 
خ ن، عبدالسالم خ ن را محبوس نمتودوهترسته نتفتریتکتی بتعتد 

  ق در زندان ب حی   خداح فظتی ودر  5918  ق ت 5911دی راز
 حوالی ب غ لطیف دفن شدند.

کرنی  لطیف ب بسی رشوق وذوق سرش راین بت غ راست ختت واز 
ارهت)دوالب( کالنی درحصۀ اول که بیندازهمته حصته هت بتود 
وتم م ب غ راآبی ری میکرد،  این ب غ منقسم به چندمرتبه بته انتواع 
گیه ی زیب  تخصیب داشت کته جت ی تتفتریتح و هتواختوری 
مرده وزنه بود. این ب غ روزه ی جمعه مح  مییه وست عتت تتیتری 
عدۀ زی دی ازک بیی ه  میاد، طرف شرق ب غ تپه ای بودبن م تپۀ بی 
ننگ ه ، که مرده  بروزه ی جمعه تربوز ی خربوز  خرید  ودرتپه 

 ب الشد  وآنرا نوش ج ن می کردند. 
کرنی  لطیف درین ب غ مسجدی بن کرد  بودکه ازلح ظ نزدیکتی 
به شهرو زیب یی مرکزتفریح مردم شهر، ازطرف نم زگذاره  مورد 
اساف د   رارمی گرفت. ابی تی رامردم درب رۀ این ب غ س خاه بودند، 
که فقط این مقدارش هنوز بی دم م ند : همتو شترشترۀ اَو)آب(، 
 هموکش کدن گَو)گ و(به خدا ب غ لطیف اس، به خداب غ لطیف اس
گرچه بعدازوف تش تم م ب غ وزیب یی آن روزبروز برب دشتد، امت  
ت عصرامیر حتبتیتب اهلل خت ن ارهتت متذکتورآبت د بتودوآب 
میدادوبعضی مردم اساف دۀ ترک ری اززمینه یش میکردنتد. متردم 
ازآبش وضو س خاه درمسجدی ادای نم زمینمودند، ولی ازآن بته 
بعدرفاه رفاه آن هم ویران شد، و به مروربه مسیخ مبدل گردیدکه 
 ص ب ن ازمیدانش ک رمی یرند وبه ترمیم مسجدآن همت گم شاند، 

 ام گذر وی ت ح ل درشورب زار بن م گذرکرنی  لطیف ماهوراست.
درگذرکرنی  لطیف یکاعداداشخ ص ص حب ن م سکونت داشاند، 
چون عبدالق درخ ن، عبدالسالم خ ن پسرکرنی ، غالم یحیی نتجت ر، 
صدرالدین خ ن انایک فروش، غالم محی الدین وغالم عیتی خت ن 
م مورین وزار  م لیه، پیرمحمدخ ن دیوان بی ی وعبدالرسول خ ن 

 دیوان بی ی ومولوی غالم عیی ج ن زرداد.
ش یدتهیۀ این خ طر  درموردآن گذرن ک فتی بت شتد وتت انتدازۀ 
مطیوب درآگ هتی جتوانت ن بت درنتظترداشتت شترایتط فتعتیتی 
وس یرکوت هی ه  مدد رس ند  ناواند، امیدوارم دوسا ن متحتبتوب 
ووطنداردرزمینه روشنی بیاارانداخاه ودراخای رهفاه ن مۀ دوستت 
داشانی امید رار دهند، ت گذره  ومحال   تدیتمتی کت بت  جت ن 

 فراموش ن ردند.
 رفای ودرد و داغ تو ام ی دگ رم ند

 صد حسر  از تو در دل امیدوارم ند                                   
 آن کس که بودآرزوی ج ن زدست رفت

 این ج ن زار م ند  راندانم چه ک ر م ند                                 
************* 

 طــــالق مـــوجّه
دهق نی درامریک  پیش   ضی رفت ت زنش راطالق بدهد.  ت ضتی 
عیت راجوی شد. دهق ن گفت هرو ت گندم بک رم، گندم درو متی 
کنم، جو بک رم، جو درو میکنم واگر برنج بک رم برنج درو میکنتم. 
ام  درشش س ل ازدوا  ب این زن همیاه سفیدک شاه ام، ولی اوگت   
بچۀ سی  ، گ   زرد وگ   سرخ تحوییم میدهد. لذامیتختواهتم ازش 

 جدا شوم !   ضی رأی به طالق داد !

 برول ت آلم نپروفیسرداکارحیدر داور                              
 استقبال ازغزل استادسخن ابوالمعانی بیدل

 دوست گرامی واندیامند محارم آ  ی  وی کوش ن !
س ل نوعیسوی فرارستیتد، وایتن ارادتتمتنتد رابته نتوآوری 
وادارنمود، ت در آیند  عالو  برسبک عایقۀ نویسندگی، نوشاه ه ی 
مسیکی واشع ر حم سی خساه کنند ، گ ه  هی داسا نه ی تفتنتنتی 
و صه ه ی فرحن کی هم تقدیم جریدۀ وزین امید نم یم . ازهمتیتن 
جهت میخواهم بسرض سرگرمی وخوشنودی خوانندگ ن گترامتی، 
سرگذشت ش رف وخند  آوری را صه نم یم کته بت ناتر یتکتی 
ازاشع رتسزلی من ارتب ط دارد. شعرمذکوررابسرض تفهیم بهاترایتن 

 داسا ن دراخیراین نوشاه تقدیم خوانندگ ن ب ذوق مینم یم.
 صه ازین  راراست، و ایکه س لی ن  ب  یکی ازاشتعت رتتستزلتی 
راکه به اساقب ل ازیک غزل معروف اسا دسخنسرا عبدالق دربتیتدل 
گفاه بودم و درجریدۀ)صیح وافس نسا ن امروز( منااترۀ شتهتربتن 
آلم ن به طبع رسید، یک خ نم شوخ طبعیت وخوش التحت ن وطتن 
همرا  من یکنوع من ظر  وگفا وی گسا خ نۀ درتیفون نمود، کته 
الزم میپندارم  سمای ازآن گفت وشنودخند  آور رابدون تصترف 

 به نظر خوانندگ ن ش عر مارب برس نم. 
خ نم ب لحن گیرا ویکنوع شیوۀ تعجتیتزآمتیتزصتداکترد:آ ت ی 
داورشعر شم راکه درجرید  خوانتدم، متراختو ختراب کترد ! 
درجواب خ نم گفام: همایرۀ محارم معذر  میخواهم هرگ   غزل 
من ب عث کدور  خ طر مب رک شم شد  ب شد، درح لیکه این بندۀ 
ع جزگ   گ هی در حقیقت بخ طرفرحت وخوشی هموطن ن نتستمته 
سرایی می نم ید، عیت شکوۀ شم را نمی دانتم چتیتستت !خت نتم 
ب شوخی ویک نوع چیر  دسای ازمن سئوال کردکه: داورص حتب 
شم که دایم اشع ر حم سی ووطنی می سرودید، پس چته بتالیتی 
برشم ن زل شد  که دفعا ً چنین غزل ع شق نه ومسا نه سترود  ایتد. 
میارسم که مب داخدای ن خواساه ع ش  ودلب خاۀ کتدام دوشتیتزۀ 

 سفیدپوست موطالیی فرن سا ن شد  ب شد !
من که اولین ب رچنین سئوال گسا خ نۀ راآنهم ازیک خ نم منور 
هموطن شنیدم، چن ن درم ند  بودم که جواب ب لمثتیتی درفتکترم 
خطورنمی کرد. به خ نم عرض کردم که: یک دخارگندمی رنتگ 

 و سیه موی ع لی تب رافس نی دلرب یی خ صی دارد!!
و ایکه ازوی ختواهتش کتردم کته اوالً ختودرامتعترفتی 
نم غیدت بدانم که آی  ب  همدی رکدام س بقۀ آشن یی یت شتنت ست یتی 
داریم، به جواب گتفتت هترگت   شتهتر  ختودراافات نتمت یتد، 
دی رنمیاواندهمرا  من چنین بی پرد  وعری ن مس زله کتنتد! متن 
امان ن کن ن سئوال کردم :میخواهم همینقدر بدانم کته آیت بتنتد  
ب کدام خ نم آزمودۀ وطنم مص حبه دارم و یت بت کتدام دوشتیتزۀ 
زودآشن ی کاورم. به خ نم عرض کردم که خت نتمتی بت چتنتیتن 
جس ر  نب یدهراسی ازافا کردن شهرتش داشاته بت شتد، زیترابت  
مص حبه اش همرا  یک ش عرآزادمنش وع ش  وطن خدا ن خواساه 
کدام عم  ن ش یساه راانج م نمیدهد که ب عث سراف ندگی وسزاوار 
شرمندگی ب شد. خ نم بعدازیک و فۀ کوت   گفت: داورص حب هر 
گیی را می زنید به سرخویش میزنید، من یک دخارافست ن هستاتم 

 وهمین  درک فیست که شم به من همایر  خط ب کنید !
ازهمایر  پرسیدم که آی مقصدازتیفون کتردن وی آزاردادن 
بند  بود  وی مرام خ صی دارد؟ درجوابم ب یک لبخندمرموزی کته 
حای از ورای تتیتفتون احست س متیتاتد، بتمتن گتفتت:آ ت ی 
داورشم درغزل ع شق نۀ خودبه پیم نۀ جس ر  بخر  داد  ایتدکته 
تم م اعض ی بدن م  راغری  بوسه مینم یید. شم ازاسا دبیدل اساقب ل 
 کرد  اید، درح لیکه بیدل وجود مطهرخ نمه را بوسه ب ران نکرد  !
درح لیکه چنین ادع ی خ نم ان یزۀ تعجب وتأم  مراب رآورد، به 
وی گفام خواهرهموطن این تهمت ویکنوع افاترایتی استت کته 
درح  من مینم یید. اوالً ب یدبعرض برس نم که هرش عری به پت یتۀ 
بیدل نمیرسد، ث نی ً هرگ   شم به مفهوم غزل من پتی متیتبتردیتد، 
میافت میادیدکه این ع جزدرخوابی که دید ، برختی ازاعضت ی 
مقبول وغیرمساورمعاو ۀ خی لی اش رابه  رارگرفاۀ شمت  غتریت  
بوسه کرد  است. خواهرمحارم شم ب ید بدانیدکه ختواب دیتدن 
کدام عم  ارادی نبود  بیکه یکنوع ح دثه وپیاآمد تحت الاتعتور 

 میب شد، که انس ن ح کمیای برآن ندارد.
خ نم آزارگر ولی ب فرهنگ دراخیرصحبت ازخرلن ش فرودآمتد  
از را  مص فحه وتواضع گفت: معذر  متیتختواهتم داورصت حتب 
عزیز، هر گ   کدام ش هرگ وجودمب رک شم راجریحه دارس خاه 
ب شم، شم  نب یدانک رکنیدکه ت ز  ع ش  کسی شد  اید،زیراع شقتی 
سراف ندگی نبود  بیکه ازممیزا  حسنه ویک منصب ع لیۀ انست ن 
میب شد. در آیند  مزاحم شم نمیاوم، ولی امیدوارم هموار  خواب 
 شیرین ببینید ت اشع رشیرین ب ویید، ب حرمت فراوان، آشن ی شم  !
 این هم هم ن غزلی که ب عث چرب زب نی خ نم هموطن م گردید:

 به ب غی که چون صبح خندید  بودم     »
 )بیدل( «زهربرگ گ  دامنی چید  بودم 

 شراب لب ن تو نوشید  بودم         به خوابی که دیاب ترادید  بودم  
 به خوابی بن زم که من ت دل صبح             درآغوش ن ز تو خوابید  بودم 

 که سرت به پ ی تو بوسید  بودم            دم غم معطر ز بتوی توب شد 
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

بته  5919ستپتاتمتبتر 1محمدظ هرش   ب میکه اش ب نوحمیرابا ریخ 
امریک سفر کرد، ترتیب   خ ص گرفاه شد  وتوصیه شد  بتودکته 
پذیرایی ش   ومیکه هر چه ش ندارتر بهار. کنیدی ب وجودپروگرام 
وتقسیم او    ضیقی که داشت و زیترفات رجتنتگ سترد بتود، 
ازمهم ن ن شخص ً پذیرایی نیکووبیس بقۀ کردوآنرا یتک پتیتروزی 
برای امریک شمرد. این پذیرایی بحدی ش ندار بودکه ش   ومتیتکته 
هردو راوارخط س خت وبه اصطالح را  خود راگم کترد  بتودنتد! 
جمع کثیری از مردم به اساقب ل ش ن آمد  بودند، میکه حیترتتزد  
مردم ران    میکرد، ولی ش   به اندازۀ دساپت چته ووارختطت شتد  
بودکه نمی دانست برزمین را  میرودی درهوا ! وخداخدا می تفتت 
که م راین مراسم زودتربه پ ی ن برسد. کتنتیتدی اول صتحتبتت 
خیرمقدم کردکه بسی ر د ی ، سنجید  وپی م دهند  وکوتت   بتود، 
وضرور  به ک غذ و یم نداشت. ممکن  صداً کتوتت   صتحتبتت 
کردکه ب ران شدید میب رید، و هردو زیرب ران بودند. بعدکه نوبتت 
به محمدظ هرش   رسیدت صحبت کند، بیچ ر  این جیب رابپ ل وآن 
جیب بپ ل ت ب الخر  ازیکی ازجیب ه یش دو ورق کت غتذی کته 
چ ر    شد  بود کاید. کنیدی که مرد زیرک وهوشیت ری بتود 
درک کرد  بودکه بیچ ر  ش   وارخط ست، ی اینکه برایش کتدام 
تکییف صحی پیداشد  است! کنیدی چنتدیتن بت ر بته ستراپت ی 
محمدظ هرش   نظر انداخت واینطورمعیوم میادکه بیچ ر  درهمت ن 
دیداراول مأیوس شد  بود وآنچه که فکرمیکرد وآنچه کته پتالن 
کرد  بود، آنطور نخواهدشد، وش   چیزدی تری یت فتت کته بته 
دردجنگ سردنمی خورد وبه اصطالح م  از زیرپیو میتی بترآمتد! 
بهرح ل ش   آندو ورق چ ر    شد  رابه خوانش گرفت که جمعت ً 
یک ونیم د یقه رادربرگرفت وآن به زب ن ف رسی تحریرشد  بتود، 
ام هرکسی که آنرا نوشاه بود خدا خیرش بدهدچیزخوب وب معنی 
نوشاه بود. بعداً ترجم ن پیش شد  وگفاه ه ی محمدظ هرش   راکه 

 برروی ورق به ان ییسی ترجمه شد  بود به خوانش گرفت.
س ل ه  ب  ب مرد مسن امریک یی آشن شدم که پ ول ن م داشتت.      

من به پذیرایی ش   افس نسا ن رفام، م   سپامبتر  »پ ول می وید که 
بود وهواخوب بود، ولی ب ران شدیدمی ب رید. ش   بت متیتکته اش 
وکنیدی ب یک خ نم دی رکه فکرمیکنم خواهتش بتود درستاتیتژ 
پهیوی هم ایسا د بودند، ژاکیین کنیدی نی مد  بود نمی دانم چترا. 
کنیدی ش   ومیکه رابه امریک خوش آمدیدگفت ونوبت بته شت   
رسید بیچ ر  بسی ردساپ چه معیوم میاد، عینک ه ی خودراچندیتن 
ب ر کاید و پوشید وماواتر ازجیب خوددساتمت لتی رامتیتکتاتیتد 
وسرخودراب آن خاک میکردومعیوم میادکه زیرت ثیرآمد  بتود. 
ب وارخط یی ازجیب خودچندورق راکایدکه چه ر     بودند، ب ز 
ب وارخط یی آنه راب ز کرد وبه خوانش گرفت که به ان ییسی نبود، 
درو ت خواندن دساه یش مییرزید ویک ونیم د یقه رادربرگرفت. 
میکه اش خوب معیوم میاد ولب س زیب  پوشید  بودونسبت به شت   
اساوارمعیوم میاد. ازسیم ی کنیدی خوانتد  متیتاتدکته آنتچته 
میخواست آن نبود. ش   آدم آرام وحییم معیوم میادوبه کس نیکته 
به اساقب لش آمد  بود هیچ ن    نمیکردواین متمتکتن بتخت طترآن 
بودکه دساپ چه شد  بود نه بخ طر غرور، م آمد  بودیم ت ببینیم که 
پ دش   افس نسا ن چ ونه آدمی است، اویک آدم ست د  متعتیتوم 

 «میادکه دراو غرورش هی دید  نمی شد. 

صحبت ه  می ن ش   وکنیدی آغ زمیاود، کنیدی هرچه تپ وتالش 
مینم یدکه نبض این ش   راپیداکند، موف  نمی شود، چه شت   در 
هرمال  تی که ب رئیس جمهورداشت، کمارازسی ست صحبت میکرد 
و معیوم تش درموردسی ست جتهت نتی متحتدود بتود وبتیتاتاتر 
ازدامپروری، م لداری وتربیه گ   سخن متیت تفتت، و ازایتنتکته 
اگرامریک  برایش همک ری م لی نم ید. سرانج م کنیتدی دیتدکته 
ازین ش   نمی توانداناظ ری داشاه ب شد، عتال ته وستیتیتقتۀ شت   
ک مالچیز دی راست، او رابه تکس س و اریزون  فرسات د تت ازفت رم 
ه ی تربیۀ گ و وت سیس   دامپروری دیدن کند ودراخیرداکتاتری 

 افاخ ری دردامپروری ودامپزشکی برای اهدا کرد.
مس فر  ش   ومیکه ش نزد  روز طول کایتدکته متد  طتوالنتی 
دل یرکنند  برای مق م   امریک  بودوبیاارین آن به سیروسی حت 
سپری گردید. ی دم متی آیتدکته درآن روزهت درکاتور آواز  
ه وخوشی ه شدکه ه ی ه ی ش   افس نسا ن داکتاترافتاتخت ری در 
وترنری گرفاه، واین خبرهفاه ه ، حای م هه  زمینۀ ختوشتحت لتی 
روزن مه ه واموا  رادیو را فراهم س خاه بود. امت  تترس ورعتب 
آنزم ن اج ز  نمی دادکه ب ویی وای بته ایتن متیتت کته کتی 

 رهبراوست ووای به این وطن که درادارۀ چه کسی است. 
ژاکیین کنیدی هم صحباه یی ب میکه حمیراداشت، طبیعی است که 
در صحبت ه ی آنه پ ی ترجم ن درمی ن بود چون میکۀ افس نستات ن 
 به کدام زب ن خ رجی آشن  نبود. دریکی ازصحباه  ژاکیین ازحمیرا 

 )دنب له ازصفحۀ اول(دیدارمحمدظاهرشاه از امریکا 
اودرین مورد مالمت شود، بخ طراینکه این ش   بیچ ر  ازسواد 
بهرۀ نداشت وحای خواندن ونوشان جمال  کوت   وس دۀ ف رسی 
ازتوان اوب ال بود، که این ظیم بزرگی به میت م بودچنین کسی 

 چه  س ل زعیم آن بود. 
جن ب محمدبایررفی  نوشاه: روزمعیم بود، وزیراطالع   و  
کیاورداکارنوین مرانزد خودخواست وگفت به ارگ بروکه روز 
معیم درآنج  تجیی  میاودوخبره ی محف  راتهیه کن. من ب کا بچۀ 
آژانس ب خاربه ارگ رفام، در صردلکا معیمین زی د جمع شد  
بودند، من خورابه عیی محمدخ ن وزیردرب ر وح فظ نورمحمد 
که دای سرمنای دفارش هی که هردو دوسا ن م م یم اسا دبسم  
بودند، رس ندم وخود رامعرفی کردم، هردوی ش ن برایم هدایت 
دادندت هرچه نزدیکار امک ن پذیرب شد درپهیوی ش    رارب یر. من 
در پهیوی ش   ب کا بچۀ آژانس ب خار ایسا دشدم ومیدیدم که لبه ی 
ش   شور میخورد ولی صدایش چن ن آهساه بودکه من چیزی ازآن 
نمی شنیدم. ن گه ن به سراپ ی من نظرانداخت وگفت برو دور 
ایسا د شو، خبربعداً برایت داد  میاود. من آهساه آهساه عقب 
رفام و ب شیرعیومی که رئیس تاریف   بود برخوردم، اوبرایم 
گفت خود  چیزی نوشاه کن واعییحضر  بعدازصرف چ ی 
آنرامی بیند. من آنچه درموردمع رف ومعیم میدانسام وهم 
حرفه یی در ب رۀ پیارفت مع رف اززب ن ش   نوشت، وبعدازصرف 
چ ی ، ش   دساوردادکه خبررانزدش ببرم. عینک خودرا ب الزد وبه 
صفحۀ اول ن    کرد وگفت بعداز مالحظۀ صمدح مد خبر 
رانارکنید. من ماوجه شدم که پ دش   سوادالزم راکه ش یساۀ 
رهبریک کاور ب شد نداشت وحای چندجمیۀ   ب  نارنیزنمی 

 «توانست برزب ن بی ورد ! 

درآوانی که تق ب  می ن اتح دشوروی وای ال  ماحد  باد  
جری ن داشت و هریک این دوابر در  درتالش بودت خودبه 
تنه یی به ی  نه ابر در  مقادر و درجه یک جه ن تبدی  
شودوکنارول ب الی کاوره ی خردوکوچک جه ن به 
منظوراساف د  ازآب وهوا ومن بع ش ن داشاه ب شد، که آن 
گیروگرفت را دوران جنگ سردن میدند. این مق بیه درزم ن ج ن 
کنیدی به او  خود رسید  بود، چن نچه و ای کنیدی آگ   شدکه 
ر یب بزرگش شوروی یوری گ گ رین رابرای نخساین ب ردر ت ریخ 
باریت به فض ی خ رجی فرسا دت برتری عیمی خود رابه روی 
حریفش به نم یش گذارد، کنیدی سخت ن راحت شد  س ینس دان ن 
موسسۀ ن س  رادر صرسفید خواست وبرایا ن دساورداد ت طی شش 
م   امریک یی ایرابه فض  روان نم یندوبرعالو  راهه یی 
راجساجوکنندت امریک  اولین کاوری ب شدکه انس ن را درکرۀ م   
پی د  کرد واوراصحیح وسالمت به زمین برگرداند. کنیدی 
ازک ن رس تق ض ی بودجۀ شش بییون دالری رابرای پنجس ل نمود، 
ک ن رس آنراتصویب کرد، ام ب وجودآنکه دساوره برای 
دانامندان ن س  خییی ثقی  بود، ایا ن توانسانددرکمارازشش م   

 5955نه تنه  فض نوردی به فض بفرساند، بیکه   درشدندکه درس ل 
نی  آرمسارانگ رابه کرۀ م   پی د  نم یند، که درشوروی حای 
فکرچنین ک ری هنوزتولدناد  بود، آرمسارانگ درسطح مها ب 
 دم گذاشت وپ رچه ه یی ازسن ه ی مها ب راب خودآوردکه آن 
پ رچه ه را امریک به آن مم لکی که به دورش میچرخند بحث تحفه 
ارس ل کردت ثبوتی به برتری عیم ودانش امریک  بر ر یبش شوروی 

 ب شد.
یک نمونۀ این سنگ مها ب رابه محمدظ هرش   نیزارس ل نمودند 
که به دانا    ک ب  داد  شدکه چیزی کوچکارازیک چه رمسز 
بود ودرجعبۀ خ ص ج بج شد  بود، در موزیم احج ر ومنراله ی 
دیپ رتمنت جیولوجی ف کولاۀ س ینس ن هداری میاد،که ارزش 
خ ص خودرا داشت. درزم ن جن ه ی گیبدین، دوسام، مزاری 
برعییه دولت افس نسا ن، دانا    ک ب  ازکنارول دولت خ ر  
وتوسط جن جوی ن مزاری فاح! گردید ومعیوم نیست که سرنوشت 

 آن پ رچه سنگ مها ب به کج کاید  شد ؟!
ب ری رئیس جمهورکنیدی ازمحمدظ هرش   دعو  کردت ب میکه 
اش از ای ال  ماحدۀ امریک  دیدن نم ید، ش   افس نسا ن دعو  
راپذیرفت، ازین دعو  هم کنیدی وهم ظ هرش   خییی 
خرسندبودند. کنیدی بخ طری خوشح ل بودکه م ر چیزی 
بدردخوری ازین دیدارحصول نم یدکه درتقویت ابر در  شدن و 
یکه ت زی امریک  ممدی وا ع شود، وظ هرش   خوشح ل شدکه 
چندروزی برای سیر وسی حای برای خوشی وخوش ذران میسرش 

 شد  بود.
ازاوض ع آنزم ن معیوم میاودکه کنیدی پالنه  طرحه ی زی دی 
برای این دیدارداشت وآنچه فکرمیکرد این بودکه چطورمیاوان 
این مال    رابه نفع کاورش بخصوص تفو ش برشوروی اساف دۀ 
اعظمی کند. ام ظ هرش   درفکر آن بودکه چطورو ت رابخوشی 

 ب ذراند، سیروسی حت کرد  وفرحت ح ص  نم ید. 
 

وترجم ن آنرا متکتاتب  High Schoolمیپرسدکه آی در ممیکت شم  
ه ی بیند ترجمه میکند. میکه حمیرا  دراست می ناتیتنتدوگتردن 
رابیندتر میکند وبه ترجم ن می گویدکه به ژاکیین بت تو کته در 
ممیکت م  مکاب ه ی یک منزله خو بسی راست، حای مکاب هت ی 
داریم که دومنزله، سه منزله و چه رمنزله و پنج منزله است ! )ایتن 
صحبت ه ی ژاکیین و میکه حمیرا از نوشاه ه ی دانامنتدگترامتی 

 سیدآ   هنری نق   ول شد  است. )ادامه دارد( 
************** 

 )دنب له ازصفحۀ دوم(خلیلزاد را ازخواب بیدارکنید 
رهبری حکومت وحد  میی حمال  اناح ری وکایدن ستیتم خت ردار  
درطول مرز از طرف این حکومت و تیم ش ن محکوم نمیاود فتقتط بت    

 الف ظ ب ریک وعوامفریب وبس خ موش دربرابرهمه جن ی   پ کسا ن. 
در زم ن خیییزاد بود افس نسا ن ازف سدترین ون امتن تتریتن کاتورهت ی  
دنی معرفی شد.درفس د اول درتری ک و  چ ق اول درضعف مدیریت اول  
ودرنقض حقوق بار وبیعدالای اول.آخرآی  اینهمه ماکال  در زمت نتی  
م موریت خیییزاد در افس نسا ن نتبتود  استت؟ وتتمت م مصتیتبتاتهت ی  
عصرح ضروکات ن میمون زاد  دست کیست؟ لذا متیتت افتست نستات ن  
ب یدبیدار ب شند وبدانند که این آدم که بن م آدرس امریک حرفه ی بیمورد  
میزندودر اموردولاداری افس نسا ن مداخیه میکند ب ید بزودترین فترصتت  

 افس نسا ن را ترک و به کاوریکه ت بیعت آنرا دارد برود./ 
*************** 

 )دنب له ازصفحۀ پنجم(فردوسی وشاهنامه 
 خندۀ ج م می وزلف گر  گیرن  ر    ای بس توبه که چون توبۀ ح فظ باکست 

از ذکرمق یسۀ داسا ن اییی د به هیچ صور  نب یدنتاتیتجته گتیتری 
شودکه فردوسی حم سه نویسی راازهومرتقییدکرد ، واگترفترض 
مح ل کرد ،  از او به مراتب بهارکرد  است. اوالً که درحجم ایتن 

 51199دو منظومه فرق ف حای وجود دارد، اییتیت د ماتاتمت  از
مصرع میب شدکه هرسه سه مصرع یک بتیتت حست ب متیتاتود، 

هتزارمصترع 581هزاربیت است که  11درح لیکه ش هن مه ح وی 
میاود. ث نی ً اینکه شروع ش هن مه توسط د تیتقتی بتیتختی شتد ، 
واگردرنوشان ش هن مه از هومرتقیید شد  ب شد، ب یداول د یقی این 
ک ررا کرد  ب شد، وبعداز مرگش، فردوسی این تقیید راادامه داد  

 ب شد، که هنوز دورتر ازامک ن می ردد. 
درآنزم ن بُست ن م کنونی لاکرگ   مرکزهیرمندبود، وامتروزهتم 
میدان هوایی شهرلاکرگ   بن م میدان هوایی بست ی دمیاتود. آن 
روی بست که اگر اززاب  مح سبه شود، که به مست شر تی بستت 

  رارمی یرد، ت من ط  غربی شهربست.
س م پسرش زال همرا  ب آرگ   وب رگ هش وتح یف فراوان به سمت 

 زابیسا ن برا  می افاند:
 سوی زابیسا ن نه دند روی         نظ ر  بریا ن همه شهر و کوی

درتم می را  ک روان ایا ن شهربه شهر، د  به د  وکوچه به کوچه 
ت   صرش هی ازپذیرایی گرم اه لی هرمنطقه برخوردارمیتبت شتنتد. 
بعداز چندو ای ازامپراتور منوچهر به ش   پهیوان)س م( فرم ن متی 
آیدکه به م زندران لاکرکای کند و زال راج نایتن ختودمتقترر 

 نم ید. 
 سوی گرگس ران و م زندران     همی راند خواهم سپ هی گران 

درعین ح ل س م ازبی تجرب ی ون بیتدی زال درامتوردنتیتوی بته 
تاویش میب شد، و ب  ازحرکت پسرش رابسی ر وعظ ونصتحتیتت 
میکند. در ضمن برای پسرش سف رش میکندکه اگردق آورد، یک 

 چکرطرف ک ب  وهندوسا ن برود:
 وگر تنگ دل گردی ای ن مدار     سوی ک بیسا ن یکی کن گذار

 دگرب  خردمند مردم ناین         که ن دان نب شد بر آیین و دین
 که دان  ترا دشمن ج ن بود         به از دوست مردی که ن دان بود

عیم ، سی سامداران ودانامندان ماعددی راس م موظف کترد  بتود 
 که زال راهمه چیزبی موزند :

 چن ن گات زال ازبس آموخان   که گفای سا رست زافروخان
به رأی وبه دانش بج یی رسید که چون خویاان درجتهت ن کتس 

 ندید
بعدازچندو ای زال درزاب  خساه میاودوبک ب  وهتنتدرومتیتآورد.
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خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

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

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
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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 

 مرجع ذیل بدست بیاورند :
Memoirs of Khalilullah Khalili: An 

Afghan Philosopher Poet – A 
Conversation with his Daughter, 

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

in English and Persian 
at www.amazon.com.  

 

موسسۀ صییب سرخ هم ازشک یت داکاران وشف خ نه اطالع داد  است:" نیرو  
ه ی نظ می بدون رع یت نوبت, مریض ن خود راب  )سوء( اساف د  از زور وارد  
شف خ نه ه  میکنند, و داکاران را وادارمیس زندت اول بمریض ن مربوط به نیرو ه ی  
امنیای رسیدگی نم یند". بنظرمن هیچو ت برای دسارسی به نظ م صحی از زور  
و در  و ارتب ط   سوء اساف د  ناود. و اگرصور  می یرد روش اخال ی و  
مدنی من سب نیست. ولی اگر شف خ نه ی عسکری و امنیای منظم بترای هتمتۀ  
 وای عسکری و امنیای و ف می  ه یا ن یکس ن و بدون ماکال  و به آست نتی  
میسر میبود آنه  هیچو ت باف خ نه ی شخصی و ی  صییتب سترخ متراجتعته  
نمیکردند. از ج نب دی ر, داکاران میکی درهر شف خ نه وی  کیینیکی که وظیفه  
داشاه ب شند اخال أ ب ید به فرزندان رشید وطن که برای امنیت شت ن و دفت ع  
ازخ ک و ن موس مجروح میاوند و ی  بمریضی ه ی ع ج  و نیمه ع ج  مباتال  
می ردند اولویت داد  موضوع را بمریض نیکه نوبت گرفاه اند محتاترمت نته و  
مؤدب نه توضیح دهند, به یقین اگرآنه  مریضی ع ج  نداشاه ب شند و تتحتمت   
باوانند به فیصیۀ داکارموافقت نا ن میدهند. هکذا, به زورمتنتدان عستکتری  
وامنیای ومیکی ب یدخ طرنا ن س خت که به مریض ن شت ن از متوجتودیتت  
مریض ن مریضار ازآنه توضیح   داد  آنه رابه صبر وتأم  تتوصتیته کترد   
برایا ن بی ن شود که بزودترین فرصت بسرض مع ینه و تتداوی شت ن ا تدام  

 خواهند کرد. از روش شدید و ن  مالیم طرفین اجان ب شود. 
و ام  درعین زم ن هیچ مریض ازطرف داکاران موظف بدون ستروی اول  
مناظر ن    ناود. همه مریض ن دید  شد , به نرسه  وظیفه و پالن تداوی ختود  
راداکارداد  ب مرحمت ومهرب نی بمریض برخوردنم ید. بدینصتور  داکتاتر  
محارم نه بخدمت همه مریض ن رسید  میاواند و هم مریض ن بخوشی از نزدش  
رخصت میاوند. ماأسف نه در داناکد  طب اسا دانی هم داشایم که ب  مریض از  
در تادد پیاآمد داشاند و محصیین را به بو  دوزی و دالکی و محصالن را به  
آرایا ری تاوی  میکردند. آنو ت گذشت اکنون  رن بیست ویک است ب ید  

 به سا ندرد مدرن و تخنیک ع لی امروز,اخالق طب بت را ارتق ء داد. 
به اس س این شک یاه  بود که ح مدکرزی به مق مه ی امنیای دساور داد: " ت   
پس ازین ازفرهنگ اساف د  از زوردرشف خ نه ه  پ ی ن دهند".  ک ش بدوامتش  
می فت: به شف خ نه ی عسکری و امنیای دساور داد  است ت  بترای پتذیترش  
مریض ن عسکری و امنیای و ف می  ه یا ن ازهیچنوع همک ری و زمینۀ دسارسی   
 دریغ نه نمود  مق م ری ست جمهوری برای هر نوع مس عد  ب  آنه  ح ضر است. 

عقرب  88(روزیکانبه  51ازفا راین کنفرانس بودکه وزار  صحت ع مه) 
م از دانامندان, عیم , صت حتب نتظتران و  8158نومبر    58ش مط ب     5995

مؤسس    داخیی و خ رجی تق ض  نمود ت  آث ر, مق ال  و نظریت   ختود را  
درب رۀ اخالق طب بت واسالم, حقوق مریض بامول کرامت ومحرمیت  ب یک  

کیمه ب شد ت  به    011کیمه وحد اکثر    811که حد ا     abstractفاردۀ مضمون  
م بدفار ستکترتتریتت  8158نوامبر    91ش مط ب  5995 وس    51روز جمعه  

کنفرانس ارس ل دارند. نایجۀ دی ر این کنفرانس به شورآوردن میرزا  یم بود که  
(. ممکن روی همین میحوظ بود  ب شد  55طنز زیب ئی در دوصفحه نوشاه است) 

که موسسۀ"داکاران برای افس نسا ن" مض مینی را بقیم پروفیسورولی عصتیتم) 
( که بسی رع لم نه درب رۀ اخالق طب بت و مسیکی  81( وداکار فرزانه ولی) 58,59

تحقی  و تدوین شد  است, در س یت خود نارنم ید. که من از نوشاه هت یات ن  
 اساف دۀ عظیم برداشاه ام. 

کمیاۀ کت ری    8159جون    58ش مط ب   5998جوزای    88بروز چه رشنبه  
برای تدوین رهنموداخالق طب بت درکا بخ نۀ انسایاو  صحت طف  اندراگ ندی  
تحت ری ست داکارحمیرا فرزین ما ور ری ست طب مع لجوی و رهبری داکار  
یوسف عیی رحیمی و نوزد  نفرک رکن ن صحی از بخاه ی مخایف بک ر شروع  

چ ر  س زی شد  بود. بعد از شش   UNDPنمودند. مص رف این کمینه از طرف  
م  مسودۀ رهتنتمتود  8159جوالی    80ش مط ب   5998هفاه بروز دوهم اسد  

اخالق طب بت در افس نسا ن" تکمی  و به محارمه ثری  دلی  وزیر صحت عت مته  
م آنرا تدوین  8159جوالی    81/85ش مط ب   5998اسد    1تقدیم گردید. بروز  

 (.85و معرفی نمود) 
 (, در شش بخش دی  ترتیب ی فاه است: 88رهنمود اخالق طب بت در افس نسا ن) 

مسؤولتیتت    -و شیوۀ انکا ف رهنمود. *فص  اول  scope*معرفی اهداف,  
رابطه ای داکتاتر بت     -ه ی طبیب در برابر خودش و مسیک طب *فص  دوم 

 مریض 
رابطه ای داکاتر بت     -رابطه ای داکار ب  همک ران *فص  چه رم   -*فص  سوم 

 ج معه 
*بخش آخری که ش م  شیو  ه ی تطبی  وآزم یش رهنمود, ستفت رشت   و  

 رفرینس میب شد )هات(. 
هرچند کوشیدم که مان مکم  این رهنمود و ی  سوگنتد نت مته را بترای  
معیوم   مزید شم  از البالی انارنت و س یت وزار  صحت ع مه پیتدا کتنتم  
موف  نادم. خوشبخا نه, پروفیسر داکارولی عصیم س ب  شف کرسی جراحی  

( که بی نه یت  58داناکد  طب دانا    ک ب  سوگند ن مۀ برای اطب ء افس نسا ن) 
 زیب , بج  و عیمی است پیانه د نمود  که مان ذی  را دارد: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم،ای خداوند بزرگ,واحد والیزال, آفرینندۀ زمتیتن و  
آسم ن وهمه مخیوق جه ن, ب  شکران از لطف و کَرَمَت  به این بندۀ ع جتزکته  
 در  وتوان ئی اینرا اعط  فرمودی ت  عیم مقدس طب بت را آموخاته و بترای  
بهبود و اع دۀ صحت انس ن که یکی از گرانبه  ترین تحفه ه ی توست خدمتت  
نم یم.  امیدوارم مرا الی  و ش یساۀ آن گردانی ت  ب  درنظرداشت اصول و  وانین  
اسالمی, طبی و اساف د  ازتم م اوص ف خجساۀ انس نی باوانم ازعهدۀ این وظیفۀ  
مهم بر آیم. امروز ب  کم ل عجز درحضور کبری ئی ا ؛ اسا دان وهم مسیتکت ن  
خودراش هد گرفاه وبه ن م پ کت سوگند ی د میکنم و تعهد مینم یم که به امتیتد  
هرهدایت و رهنم ئی ذا  پ کت درهمه امور زندگی ب لخ صه در مسیکم یعنی  
طب بت؛ ص دق, امین, فروتن, ع دل, ب  رحم, ب  ع طفه و وا عبین ب شم. زنتدگتی  
خود را ب  کم ل احارام, عفت و دینداری و ف خدمت باریت نم یم. جتهتت  
خدمت به مریض چه فقیرچه ثروتمند, ع لم و امی, مسیم ن وغیرمسیم ن بدون  
درنظر داشت هیچ ونه تبعیض  ومی,  بییوی, فکری, لس نی, نژادی و سی سی ب   
صبر و حوصیه, احارام و حسن نظر ب   یب پ ک و صف ی نیت, همیاه ح ضتر  
ب شم.  درهر مرحیۀ زندگی ترس از خداوند را از خود دور نداشاه و متطت بت   
هدای   و احک م  رآنی عم  کنم. اگر بن بر سببی عمداً از اصول و  توانتیتن  
اسالمی و طبی تخیف ورزم و عهدم را باکنم درآنصور  بدون هیتچت تونته  
امای زی ب ید مط ب  به   نون اسالمی, مدنی, و مسیکی طب بت مج زا  شتوم. و  

 من اهلل الاوفی  
دید  میاود که شک یاه  و بیکف یای ه  و مراع   نکردن اخالق طب بت ب  وجود  
این تپ و تالشه  بج ئی نرسید و شک یاه ی شدیدتر بسمع رئیس جمهور دی ر,  
محمداشرف غنی احمدزی هم رسید وتوانست که یک تصمیم جدی اتخ د کند  

مط ب  سوم اکاتوبتر    5991("را بروز ی زدهم میزان  89و "شورای ع لی طبی) 
تحت ری ست داکارنسرین اوری خی  در صرچ رچن رارگ برای اولین ب ر    8155

درت ریخ طب بت افس نسا ن افاا ح نم ید ) این ادع  درست نیست, چنین شورائی در  
و ت کمونساه  نیز وجود داشت( ت  سویۀ داکاران را تثبیت و در راسا ی بینتد  
بردن کیفیت طب بت درکاور تالش صور  گیرد. عالوتأ, تترویتج اختالق  
طب بت, رسیدگی به شک یاه وتخیفه ی تخصصی, توزیع جواز فع لیت )پرکاس  
طب بت(, مصئونیت بیم ران و ارتق ء و کیفیت خدم   صحی رات مین کنند. این  
اوامرب ید شدیدأتحت نظ ر  ومرا بت   رارگیرد و اطمین ن ح ص  گرددکته  
پالن مطروحه موفق نه تطبی  می ردد و چون نوشاۀ در یخ و به آفا ب گذاشاته  
نمیاود. هر داکاری که ولوفرزند رئیس جمهورهم ب شد درصور  تتختیتف  

 ازاخالق طب بت ب ید به مح کمه سوق داد  شود. 
از اسا د بدخش بی نه یت سپ س ذارم که این موضوع حی تی مردم ن عییت  و  
فقیر و رنجبر افس نسا ن را ب وش همه رس نیدند و بمن مو ع پیداشد که نکت تتی  
چند در موضوع مهم اخالق طب بت که بعدأ درج ی دی ر مفص  بحث خواهد  
 شد بنویسم. خدا کند اطب ء افس نسا ن ازخواب عمی  عدم مراعت اخالق طب بت  

( بت  یتک  80اکنون توجه کنید ازتجربۀ اسا دسخن روانا دخیی  اهلل خیییتی) 
 طبیب:  

درآن شب سیه ازبسکه مضطرب گاام    روان به ن له شدم سوی منزل داکتاتر  
 سالم دادم وگفام که ای حکیم زم ن    دع ش کردم وگفام که ای مسیح بار 

 توئی که دست تواعج زمیکندامروز    به ح ل مردم م  در می ن این کاور 
 به آن ضعیفۀ ع جزمریضۀ مضطر  عن یای کن ولطفی نم وج نی بخش 

 ازینکه خساه ن ردی نمود  ام ح ضر      برای رفان توموتری به تک صرصر 
 ز یُمن رفان تو می شود دو چیز بج    یک احارام وظیفه یک اساف دۀ زر 

 ب فت حیفکه من میروم سه س عت بعد به مجیسیکه درآن دعوتم بچ ی وشکر 
 زطرح کردن این عذر ازگن   بدتر     تم م موی تنم راست گات چون خنجر 

 که ای ی  نۀ دوران طبیب داناور             دوب ر  ب زبه افس ن و زاریش گفام 
 به ج ی یک ب رد  ب رمنزل چ کر  سه س عت است زم نیکه میاوان رفان 

 زکبر هیچ جوابم نداد و طردم کرد     چن نکه طرد کند خواجه بند  ای از در 
 نکردرحم براحوال آن دوطفیک زار     که هیچ رحم نب شد به  یب این ک فر 

 به ح لت فقرای مریض این کاور            حقیقاأ دل بی  ن  ن نمی سوزد 
 من ازحی   گذشام اگرتوج ن بخای    من ازعال  گذشام اگر توئی داکار 
 به پیش من به خدازندگی نمی ارزد     به آن  س و   یب و فالکت منظر  

 گزارش داکار نعیمی از س یت داکاران برای افس نسا ن -5
  8151می  8, 5158امیدهفاه ن مۀ مردم افس نسا ن, شم ر  -8

web.stanford.edu/class/siw198q/websites/reportech/New%20Ways 
4- Hamurabi/Wikipedia 

5-Oath of Initiation (Caraka Samhita).encyclo.bioeth. Vol 5 ,1995 
6-Hippcrates/Wikipedia 

7-Hippocratic Oath/Harvard classics 38; 1910 
8-Ishaq Ibn Ali Al-Ruhawi/Islam USA 

9-Adab al-Tabib/Wikipedia 
10-http://www.wma.net/en/Internation code of Medical Ethics 
11-American College of Physician (ACP), The Ethics Manual 

12-Military Medical Ethics/Wikipedia 

 8158جوالی    95نظ م صحی در افس نسا ن, ک ب  پریس, سه شنبه  -13
 طب بت درافس نسا ن به تج ر  تبدی  شد  است, دوبچه وله دری/ افس نسا ن -50
 نخساین کنفرانس میی ارتق ی اخالق طب بت, س یت وزار  صحت ع مه    -51
 هم نج , گفام ن میی اخالق طب بت درافس نسا ن -51
 ی د داشاه ی مرزا  یم, مضمون اخالق طب بت, بالگ -55

 ...)دنب له ازصفحۀ اول(اخالق طبابت درافغانستان
برای مطمئن بودن تطبی  اخالق طب بت, کُد ه ی ماعدد از زم نه ی بسی ر دیم  

(  0ت امروزطرح ودیزاین شد  است که ماهور ترین آنه  کُد اخال ی همورابی) 
ه بودکه ازس ل   Babylonمیب شد.همورابی شامین پ دش   اولین سیطه ب بیی ه ی   

) ب  ازمیالد(سیطنت کرد. وی بعد از پدرش "سنموب لیت" عن ن  5598ت  5511
م د  دارد که از جتمتیته مت د     888حکمروائی بدست گرفت. کُد همورابی  

برای وترنره  )داکارحیوان  (    881 – 880درب ر  اطب ء وم د  ه ی   889ت  851
تخصیب داد  شد  است. درین کُده  ازکنارول, فیس و سزای اطب ء و رابطتۀ  
طبیب ب مریض, رابطۀ مریض ب غالم وم لک آن و اگرجراحی نایجتۀ ختراب  

 دهد دسا ن مریض  طع شود, هدای   الزمه میدهد. 
همچنین, "سوگند ن مه" ه ی ماعددطرح شد  و  دیمی ترین آن سوگند ن مه  

( است که توسط دومولف بن مه ی "چ راک " و "سوساترا"  1عصر ویدیک) 
طرح گردید  درحقیقت ش م  توصیه ه ست وام ماهورترین  سم ن مه هت  از  

( و دی ر من بع است. ولی اگر"اخالق ضمیری" نزد فرد طبیب  1,5هیپوکرا ) 
وجودنداشاه ب شد هیچنوع سوگندحای درجوار مکه مکرمه مفید ث بت نمیاود.  
در  رن نهم میالدی مط ب   رن سوم هجری طبیب مسیم ن بن م "اسح ق بن عیی  

(" نوشت. و آخرین  9(" کا ب اخالق طب بت را بن م "ادب الطب) 8الره وی) 
و امریکن ک لج آف   WMA(" ی   51سوگندن مه دیزاین "انجمن داکاران جه ن) 

( میب شد کته انات ءاهلل در جت ی  58( و اخالق طب بت عسکری) 55فزیانز) 
دی رمفص  بی ن خواهد شد. اکنون بعد ازین مقدمۀ طوی  برمی ردیم بمریضی  

 خود اهام م   صحی در افس نسا ن. 
(ش م  خدم   صحی درستیتستاتم دولتاتی و  59درافس نسا ن نظ م صحی) 

سکاوره ی خصوصی است که ماأسف نه هر دو سیسام دارای اشاب ه   عمیت   
وشدید بود  شک ی   مردم رادرعصرجمهوریت کرزی بیند س خت. مستیتک  

( و رئتیتس  50مقدس خدمت بمردم, باک  تج ر  بی بتنتد وبت ردرآمتد) 
جمهورمجبور شد ت  به آن شک ی   عطف توجه بخرچ دهد و تطبیت  اختالق  

 طب بت را جدی ب یرد. 
(" ) یعنی اخالق طب بایکه  51بن ء, اولین "کنفرانس میی ارتق ء اخالق طب بت) 

وجود دارد میخواهیم آنرا ارتق ء دهیم؛ بفکرمن ب ید " کنفرانس میی رهنمتود  
دستمتبتر    51/55مط ب     5995 وس    81اخالق طب بت" میبود( بروزیکانبه  

برای دو روز از طرف کرزی افاا ح شد واو دربی نیۀ افاا حیۀ خود " از    8158
داکاران وص حب ن شف خ نه ی خصوصی خواست ت  ا دام به تداوی ه ی ختود  
سرانه وغیرمسیکی نکنند" یعنی اخالق طب بت را مراع   نمیکنند؛ پس چ ونه  
این عدم اخالق ارتق ء داد  شود؟. کرزی درضمن خط به اش حک یت کرد: "  
دریکی ازتیویزیونه ی م  گزارشی نارشد درموردیک شف خ نه شخصتی کته  
یک خ نم را به اط ق عمیی   بردند, الباه داکاران ی د نداشانتد عتمتیتیت   را  
ودرجری ن عمیی   دیدندکه برای خ نم خونریزی پیدا شد  داکاره  ونترستهت   
گریخاند ورفاند, این نه تنه  اخالق بداست, بیکه ظیم است". اول اینکه عتدم  
اخالق طب بت به این انداز  اسف  بود  نمیاواندو هم نمیاودکه این نوع اخالق را  
ارتق ء بخاید. دوم این عم  ازن    من جن یت است و تیم جراحی   تالنی انتد  
که ب ید به دادسا نی معرفی میادند وهم کس نیکه این عم  شنیع وضدباری را  
خبرداشاند و به اولی ی امور راپورنداد  اند به عین جن یت شریک بتود  بت یتد  
مح کمه میادند ولی پ لیسی " مصیحت گرائی" کرزی ممکن این مصیحت را  

 به خیر ممیکت؟؟؟ ندید  ب شد!! 
درکنفرانس فوق, رئیس "کمسیون صحت پ رلم ن" اظه ر داشت: " نظ ر   
این کمسیون نا ن میدهدکه داکاران بیااربه پول پیداکردن می اندیاتنتد تت   
تداوی )عیمی( مریض ن". وی عالو  نمود  گفت "برخی از داکاران آنتقتدر  
مصروف تج ر  ب الی مریض ن در مع ینه خ نه ه یا ن هساند که بوظیفۀ رسمی  
و اصیی ش ن س عت د  و نیم میآیند و س عت ی زد  و نیم می ریزند" اینهم عدم  

 اخالق طب بت است که نب ید این جور ارتق ء ی بد. 
ثری  دلی  وزیرصحت ع مۀ و ت درین کنفرانس بی ن داشت: " در جری ن سه  
دهه جنگ, اخالق طب بت نیزم نند عرصه ه ی دی ر اجام عی آستیتب دیتد   
است..... امروز مریض ن م  از داکاری به داکاری, از شف خ نه به شف خت نتۀ واز  
کاوری به کاوری میروند ت داکارح ذ ی رابی بند.  اعام دس زی بک ر ماارک,  
سرم یه گذاری و و ت ضرور  دارد". ت سف است که ب  صده  مییون دالر و  

ما ور وزیر صحت ع مه مسؤولیت خود را بدوش سته دهته جتنتگ    011
می ندازد. آی  وزیر  ص حبه برای اعام د س زی پالنی داشاند؟ آیت  در تتربتیتۀ  
داکاران دانامند ومجرب سرم یه گذاری نمود  اند؟ هدف شت ن از "و تت  
ضرور  دارد" چیست؟ آی  و ت عنصرمهم در طب بت نیست؟ آی  م  ث نیته و  
د یقه را برای نج   مریض به ش گردان خود تدریس نمیکنیم؟ یعنتی ضتیت ع  
و ایکه به به نه ه ی مخایف و خوشنودی ح می ن خود بخرچ داد  اند, صور   
گرفاه است! این خود عدم اخالق اداری و بیکف یای را تمثی  میکند. ب  چنتیتن  
مفکور ! سیسام صحی م  هیچو ت بمرحیۀ پخا ی نمیرسد. اهداف معین نیست  

 و اته م   هرسو پرت ب شد  میرود! 
 


