
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

داکترسیدمخدوم رهین، رئیس حزب خدمتگار  
  مردم داوطلب وکالت شورای ملی از کابل شد 

کسی حاضر نیست آن تذکره راکه ازآن بوی  ووین  وی آ و  
بگیرد، به ناچار به کارگران قصرر است جمهیر و ا یر ن عوایوی 
رتبه ا رکرده که ا ن تذکره را بگیرن . ا کاش غویوی احومو ز  
ا یهمه انرژ  وپیل رابرا  ایتیام زومی از زوم ها   لت  صور  

  یکرد !
جیاب داکتر حم حی ر یگی  که ا کان ن اردکه پشوتوین هوا 
افغان باشی  وهیچ پشتینی ویدراافغان نمی دان ، اگرپشوتوینوی بوا 
پشتینی روبرو ی شید،  ی گی  که زه پشتین  م وعر  وعیعیو  
ویدرا پشتینیایی  ی ویانی  نه افغانیایی، و ا  ی گوی ویو  راشوه 
راسره پشتی وکی، نمی گی ی که راشه راسره افغان وکوی. آقوا  
کیشان سردبیر  بارز جر  ۀ ا ی  درهمین شماره با ادآور  نیو  
ازبزرگمیشی وسجا ا  نیکی  استاد داکتر حم حی ر، درپهولوی  
نام ا شان کلم  بارکز  را اضافه کرده ان که به احتوموال اغولو  
 یظیرجیاب کیشان ا ن بیده که جیاب استاد    پشتین است از 
قبیل  بارکزا ی ها  قی هار ، تاویانی ه عز ز ودر  جموی   ولوت 
 اونسل جیان  اب انی  که ا ن حرفها ی اسوت کوه اززبوان  و  
دانشمی پشتین گفته ش ه است،    پشتینی که بخاطرزدودن نفاق 
وشقاق در  یان  لیتها  کشیر  ی کیش ،    پشتینی که  حبوت 
وطن درقلبش است و    پشتینی که ویدرا و  تگار  ردم وید 
 ی شمارد. وقتی ا ن شجاعت و ص اقت جیاب استاد رادرگوفوتون 
حقا ق در ضمین شان ویان م، کالم و اونو    وادم آ و  کوه 

و اذا قلتم فع یوی   «پروردگارعایم)ج( به بی گان ه ا ت  ی ه که
، که جیاب داکتر گرا ی  بوه  صو اق ا ون »وییکان ذ  یقربی

ه ا ت و اون  ، حقا ق را روشن ساوته ان . اگرهمه بوه و و ه 
دویتم اران درافغانستان از ن ه ا ت و ا پیرو  کیی ، گوره سوه 
ص سایه بازویاه ش  ورو  دشمیان سیاه. درکشیراقیام  ختولوفو  
زن گی  ی نما ی که هر   ازویدعیعی  علیح ه، زبان علویوحو ه، 
فرهیگ وحتی رسم ورواج ها  علیح ه دارد که هور و  را وی 
تیان به سهییت شیاوت. اگر ازافراد ا ن  لیت هاو اقیام پرسویو ه 
شیدکه تی کی هستی؟  کی  ی گی   ن پشتین هستم، د وگور  
 ی گی    ن نیرستانی ام، د گر   ی گوی و  هوزاره، د وگور  
اوزب ، آن د گر تاجی ، ود گر  ا ماق، بع   پشه  ی، و ا ون 
 کی ویاه گفت  ن بلیچ هستم و غیره وغیره. ویی هویوچ کسوی 

 رانمی تیان  افت که بگی   ن درقیم افغان هستم !
حتی اگر ازرو   جبیر ت قبیل نما یم که افغان  عادل پشتوین 
وپشتین  عادل افغان است، در یان قیم پشتین قبا ل و ویل  ختلفه 
ازجمله افر   ، طیطاویل، وز ر ،  ی ی ، احم ز ، بوارکوز ، 
س وز ،  حم ز  وغیره وجید دارن که به اساس)دنبایوه در   
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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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 همه  از  بــــهر آدم آفریدند اگر شـــادی اگر غـــم آفــــریدند
 دگر را وصـــل  پیهم آفریدند یکی از فرقت یاران جگر چــاک

 دگر را غــــرق ماتم  آفریدند یکی را غــــرق شادی های دایم
 خوشی وغم چه مدغم آفریدند به حیرت اندرم)یوسف(دراین دهر 

       
 محمدیوسف صفا

 برو فیل , کیییرادو                         داکترغالم  حم  دستگیر
 کاش مقالۀ داکترمحمدحیدر یکطرفه نمی بود ! 

داکتر حم حی ربارکز   کی ازاستادان  تبحور ودانشومویو   
هفته نا   ا ی   قای  نیشته ان ، که بادقت  3101افغانستان درشماره 

تام و دیچسپی ز اد  طایعه نمیدم.  ن ازوردسایی باآنها آشیاسوتوم. 
ز انیکه ازپیشرو  وانه ا شان  ی گذاشتم وبوطور  سوه دکوان 
عاشقان و عارفان ) ( پیاده با  ابا سکل طی ایطر ق  یکردم، با کی 
از اعضا  فا یل شان ویاه  خیاه روبرو  یش م؛  یسف جان راکه 
در  کت  هرروز  ی   م و عصیم وان که بع   استادفز یییجی  ا 
بیدن  وازصیف اول وقتیکه حاضر   یگرفتی  پیش ازنام  ا باکلم  

 )داکتر صاح ...( بر ا ص ا  ی زدن  و  ا  ی گفتیم: حاضر! 
 طل  فیق از باعثی تذکر افت که واطرات ا ام جویانوی و 
روز ها  ویش  ا راکه همه افغان بید م و بوه افوغوانویوت ووید 

 افتخارداشتیم, چین پردۀ سییما جلی چشمانم به نما ش گذاشت. 
وید زحمات ز اد تحوقویوقواتوی  Essayاستاد بزرگیار درتهی  

 تحمل ش ه ان  که  تأسفانه ارزش    تحقیق  تیازن را نوموا وان 
ساوته نمیتیان . در ن  قایه از مای   تم ن اروپوایوی فورانسوه, 
جر یی, بل    و ینان  ادو روزها  پر جیجال شان را بسیار ز بوا 
و عایمانه  جسم ساوته ان . تأسف در یجاست که  ا آن تم ن را بوا 
بی تم نی وید قطعأ  قا سه کرده نمتیانیم. با وجید کوه هورچوه 
بیدن , هرچه گفتی  وهرچه کردن ویی به  ک  گرتیهویون نوموی 
کردن  و گمان نمی کیم استاد  جرب درالبال   طوایوعو  عومویوق 

 »حرا ی«وید افته باشی  که به گروه غیر قبیله و ا قیم وید آنها
  ا وارجی اطالق نمیده د گر کلمات رکی  استعمال کرده باشی .

و اکی  استاد بارکز  گذشته ها  وطن را فرا یش نه نمویده 
تمرکز  تحقیقاتی وید را برا   طایعه و تحقیقات تار خوی اروپوا 
کا أل  عطی  نساوته باشی . بی حر تی جیرال طاقت, اسمعیل  ین 
) ووانمش(, شهرت نیگیایی و د گران که  یگفتی   ا یر وبرپشتین 
)افغان( هستیم و  ا پشتینستان  یساز م!  مکن جیاب شما ازجایی و 
 ا ازتلی ز ینهایی شیی ه باشی ؛ فکر یکیم که شما هم  ی انی  و هم 
شیی ه ا  .آنچه تاثرآوراست ا یست که آنها پتانستان  ی طلبی  و 
ا یها پشتینستان!  عیی پتان ها  پاکستان نمیخیاهی  با پشتینهاهوا  

 افغانستان  کجا شین ؛ شله گی هم ح   دارد...
استاد  حترم بارکز  صاح , اگر ن همین  قای  شما رابویوام 
وید برا  نشر در  جل  )طبیعی علیم(  یفرستادم وشما  وکوی از 
ا   تیرها دقیق آن  ؤظف  الحظ   قایه  یبید  ، از ن بوالتوأ ول 
 ی پرسی   که آقا!  علی ات ویب جمع اور  نمویده ا و  ا وا 
 اافغان ها )پشتین ها( هم از وید تار خ دار وم, چورا از آن در 
نیشت  تان اثر  نمی بییم؟  طمئن هستم که نه تیها اجازۀ نشورآنورا 
 نمی داد   بلکه در ترفیع علمی ام نیز تاویر  رخ داده  یتیانست.

شما باپختگی واصی که درنی سی گی دار    اهرانه  وارا بوه 
ویان ن نیشت  تان دعیت کرد  ،  گر  تأسفانه نپذ رفتن افوغوان 
)پشتین( وع م دیچسپی تان درافغانستانی بیدن, بورتوعوجو   ون 
افزود. گرچه جیجایها  ا روزدرعملگردنادرست ز ا  اران گذشته 
تاب ویرده هاوویانت و وطیفروشیهایی وجید داردکه  ادرآتوش 
آن  ی سیز م. الکن ا روزازویاب تبعیض بیو ارنشو ن بورادران 
پشتی)افغان( را ن ز ادترازع م عمیق نگر  دانشمویو ان پشوتوین 
چین اسمعیل  ین که ب بختانه وید راپیهان  هم تراشویو ه بو ون 
ا یکه از سؤوییت و اوالق پیهان   باوبرباش ,  ی انوم. وظویوفو  
استاد رهیمایی نسل آ ی ه بسی  راستکار , ص اقت و وطی وستی 

 است نه بروال  آن. 
و هم  ک سته انجییران و داکتران و پروفیسوران ونوخوبوگوان 
پشتین هستی  که آوازه هایی فقط رو  پشتینخیاهی، نه  یطوق و 
دییل، بلی  نمیده ان .  ا ن جالیتمآبان به عیض برگشت و طوایوعو  
تار خ افغانی )پشتین( ویدشان, سر به ر گ فروبرده  رغ شان را 
   ییگ داده ان . ا یها  یخیاهی  براستثمارتقر با سه صو  سوایو  
وید دوام دهی , ز ین  ردم غص  نما ی , جیانان  ارا از  توعولوم 
 کت  تا به پلیس و ژورنایست ها  جیان و زن و رد ردم رنجوبور 
وبی بضاعت  ابه وین غلتان ببییی  وباکله ها  بر  ۀ شان دربو ل 
تیپ, فتبال کیی . در ا ر کا  تین و زاز  ده ها طفل  وکوتو  را 
بقتل برسانی  و براطفال  ا حیات  هاجرتی شان را  شکلتر سازنو . 

 )دنبایه درصفح  هفتم( 

اسوتواد دانشوگواه                  انجییر عب ایصبیر فروزان
 درنییجرسی

 پشتون ها افغان نیستند !
 سخنی برنوشتۀ جناب داکتر محمدحیدر بارکزی

اوضا  واحیال جار  کشیر به سرح   رسی ه که کار ازغصوه 
گذشته و اش  درچشم وش  ش ه است. کشتن ووین ر ز  هوا، 
و رانی وآتش سیز  ها، درب ر  و بی روزگار  ها، فساد و بوی 
ع ایتی ها، ا تع   روجی است که بیشتراز هرگیش  جهان واضافوه 

 تر ازهرکشیردنیا، دروطن  ابه وفرت پی ا ی شید. 
سقیط رژ م دد یش وطایف  جهیل وبیخ ا  طایبان، ا ی   برا  
 ردم زجر کشی ه و هردوم شهی   ا پی اشته ش ، که به زودتور ون 
فرصت از سییه ها زدوده ش  و عیان کشیر به دست گوروهوی از 
فرصت طلبان و زدورصفتان افتی  که از ر ختن وین  وردم بوی 
گیاه، از بی عزت ش ن نا یس وطن، از اسارت کشیر، از  وغوموا 
وغارت دفییه ها  طبیعی کشیر زران وز  کردن  ووی شخویر . 
ا شان وطن را به جا ی رسانی ن که اکیین نه ازووید اقوتوصواد  
دارد، نه آزاد ، نه ا ییت و آرا ی ! جیانانش از بوی روزگوار  
فرار ی کیی  و به ا ی  افتن یقمه نانی برا  ویدوووانویادۀ ووید 
فرسخ دوراز  أوا  شان  ادر ابحارغرق ش ه وطوعومو  نوهویوگوان 
وحییانات وحشی اوقیانیس ها  ی شین ،  ا در البوال   وخ هوا 

  یجم ش ه جان  ی دهی .
سال هاست که از پر شان حایی وطن واز درب ر  وتیگو سوتوی 
همیطیان وید  ی رنجم، حتی ز انی که دست راسوت وچوپوم را 
شیاوتم در فکر آن ش م که چه کرده  ی تیانم که حایت زار وطن 
تغییردهم وتبسم ویشحایی دریبان همیطیم د  ه شید. بوهورانو ازۀ 
که به گذشت  وطن  ی ان  شم به همان ان ازه غمگین  ی گردم که 
از کجا به کجا آ   م و از چه چه ش  م ! تار خ شگیفان وتومو ن 
باستان، سرز ین پهیاور وغیا ی ،  ردم  ک ست، آزاده، دانشمویو ، 

 به وطن اسیر و اتمزده، گمیام وبیچاره ودستیگر تب  ل ش  !
جر  ۀ دوست اشتیی ا ی  تازه ب ستم رسی  ودرصفحو  اول آن 
 ضمینی تیجهم راجل  کرد، که به قلم تیانا  دانشمی  فرزانه و 
فرزن ص  ق وطن جیاب داکتر حم حی رنگواشوتوه شو ه اسوت، 
وبازتاب حقا قی است که ا ن بویو ه ازچویو  ون سوال درصو د 
روشیگر  آنها  ی باشم. جیاب استاد پرده ازرو  واقعیت هوا وی 
برداشته ان که برا  سه ص سال است که وسیل  به رو  هم زدن ها 
وبه جان هم افتی ن ها  یان  ردم  است، وچین سرطان  و هوش، 
 گانگی  لی  ارا و شه دار ساوته و آی  ب ست بیگانگان  وغورض 

 برا  نفاق وشقاق ودشمیی و ع اوت دربین  ردم  اگرد  ه ان  . 
دانشمی گرانما ه جیاب داکتر حم حی ر شجاعانه وصادقانوه و 
بادال ل و اسیاد  ؤثق تار خی نشان داده ان که افغان وافوغوان هوا 
احتماالً قی ی بیده که در ک ام  یطق  نا علیم کشیر ا بویدوبواش 
داشت. تا جا ی که تحقیقات دانشمی ان نشان  ی ده  هیچ اثر  وا 
آثار  ازا ن قیم نه تیهادرک ام گیش  کشیر ا بلکه در هیچ نقوطو  
جهان د  ه نش ه است، ا ا ع ۀ از  ردم، به و  ه روشیفکوران  وا 
ب ون ک ام آگاهی درسه ص  سال اویر ا ن نام را برهر چیز  کوه 
پیش رو  شان آ  ه وبا هرکسی که روبرو ش ه ان ، گذاشته انو ، 
و ناویدآگاه آن شخص  ا آن چیز را افغان وطاب کرده ان  !  ثالً 
قیم افغان،  لت افغان، سرز ین افغان، سراج االفغان، ص ا  افغان، 

 یباس افغان، زبان افغان وغیره و غیره !
حیادث کشیرهمین اکیین نشان  ی ه که ا ن کلم )افغان( بوه 
ان ازۀ  لت  ا راپارچه پارچه ساوته که در یان اقویام  وخوتولوفوه 
کشیر جرّ و بحث ها  بی  یرد را به سرح  جیگ وج ال تییویو  
نمیده و اقیام و لیت ها   ختلف  راکه برادران هم ان )بوه اسواس 
حکم ایهی( به جان هم ان اوته، کییه وک ورت را  یان آنها تیییو  
نمیده که حتی وین هم  گر را ر ختانه ان ، که  ثال زن ۀ آن در 
روزگار  عاصر برویردها  وینین بین برادران هزاره وپشتین در 
افشارکابل است، که  سئیییت آن  تیجه حا  کرز   ی بواشو  . 
ا ن حساسیتی را که کلم  افغان تییی کرده، به انو ازه ا  کوار  
است که  ردم  ا را دشمن هم سازد و کشیر ا را پاشوان وپوارچوه 

 پارچه نما  ، ودشمیان وطن راویشییدگردان .
اوبارتازه است که اقا  غیی احم ز  که وال  قانین اسواسوی 
 تذکره ها  ایکترونی  رابه ویاست وید تغییرداده است، د  که 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

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

 ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با 
 

Western Union 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150 

Tel:703-644-0186   Cell:703-499-3313 
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Omaid Weekly 
2002 Mayflower Dr.  

Woodbridge, VA 22192  U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 کابلعز ز  یصف                                          
 های ایران علیه پروژۀ تاپی تالش

تاپی را نزدسه کشیرترکمیستان،   ا ران  یکیش که اهمیت پروژه
پاکستان وهی وستان بکاه  ووید گاز ترکمیستان را به کشیرها  
 ذکیر انتقال ده . به گزارش سا ت دو چوه ویوه،  و  ورعوا ول 

هوموکوار    شرکت  لی گازا ران اعالم کوردکوه ا وران آ واده
باترکمیستان و پاکستان برا   عاوض  گاز است. ا ران ا یو   بوه 
عملیاتی ش ن وط ییی  تاپی ن اردوپیشیهاد عاوض  گاز ترکمیستان 
به پاکستان را داده است. حمی رضا عراقی،    رعا ل شرکت  لی 

گازتاپی )ترکومویوسوتوان،   طرح ساوت وط یییه  گاز ا ران درباره
افغانستان، پاکستان و هی ( وا کان  عاوض  گازبه پاکستان گوفوت: 

 علیم نیست ا ییت و  یابع  ایی ساوت ا ن وط از چوه  وحولوی «
 »تأ ین ویاه  ش .

عراقی تأکی کردکه ا ران بهتر ن  سیر انتقال گاز ترکمیستان به 
پاکستان است وقادر است با سرعت و کمتر ن هز ی  اضافی، گواز 
ترکمیستان را به پاکستان تحی ل ده .  قا ات ا رانی تاکیوین از 
ترانز ت گازترکمیستان به ترکیه ود گرکشیرها  همسا ه ازواک 
ا ران سر باز زده بیدن ؛ ز را به ا ن باورن  که صادرات گاز ا ران 
به ترکیه و د گر کشیرها  همسا ه به صو ور گوازا وران ز وان 

 ویاه 
 ****************** 

قشرپا ین که کارراانجام  ی ه  ا با  انجام ب ه  رابطه عواطوفوی، 
احساسی وحتی سیاسی بارهبر  ن ارد. ا ن ووالکشویو ه اسوت و 
زهراگین است. نویورو  پوا ویون کوه اسواسوی تور ون رشوتوه 
رادراوتیارداردر ا ن وضعیت بی انگیزه  یشید و ا ن بی انگیزگوی 
وال  قابل نفیذ ا جاد ییما  که نتیجه اش همین حمام وین اسوت 
که  اهرروز شاه  آن هستیم. قشر وسطی که با  پل  یان رهبور  
و نیرو  اجراکیی ه باش و درادبیات ادار  افغانستان به آنهوا رده 
 تیسط  ا رده    ر ت گفته  یشید اکثرا نه به اساس اصیل بلکوه 
به اساس شیاوت تعین  ی شین  و ا یها با تغییر ان ک در باالبه آدم 
ها  سرگردان تب  ل  ی شین . سایها است ا ن قشور  ویثور وت 

 وی ش را از دست داده است.
هیچ چیز، هیچ عا ل، هیچ تجاوزوارجی، هویوچ بوحوران  -چهارم

داولی و هیچ نی  فقر و وابستگی وارجی وطرناکوتورازپواشویو ن 
اعتقاد لی ،  ا نبیداعتقاد  لی، فروپاشی هی ت  لی و  ا ص  ه به 
هی ت  لی و  ا نبید هی ت  لی بیده نمی تیان . توبورهوا وی کوه 
هرروز باور ابه افغانستان را ی کیبی  تیزتر و تویوزتور ویوشوینو  
وباا کانات دویتی تیزتر یشین . دویت دردفوا  ازپوارچوه هوا  
هی تی قرارگرفته است نه از   هی ت واح . ا ن درز وگسوسوت 
در رفتارها  کیچ  و بزرگ دویت و دویتی هر روز نما ان  وی 

 شید.
حتمی نیست کسی کارشیاس ارش  سیاسی باش  تا درک کی . شما 
وقتی داول    اداره  لکی و نظا ی  ی شی   سیال اول تان ا ن 
است که آ ا در ا ن اداره از وال ت تان ، از سمت تان ، از زبان تان 
کسی است  ا ویر.  رجع اول تان اداره نیست بلکه همان شوخوص 
همسی وهمفکرتان در اداره است. ا ن حایت سرطوان وسورطوانوی 
است. دویت برا  حذ  ا ن سرطان برنا ه ن ارد بلکه از ا کانوات 

 دویتی در رش  ا ن سرطان و گسترش آن استفاده  ی شید.
همه انسانها ب ون استثیا درهررد ف وسطحی کوه هسوتویو   -پیجم

نیازبه انگیزه ها  فرد  و شیقه ها  فرد  ووا  دارنو  توابوا 
اشتیاق و اعتمادکار نما ی . عزت، افتخار، احوتورام،  صوینویوت، 
جا گاه وحفاظت ازهرنی  دشمن فز کی و غیرفیز کی  سا ل  هم 
برا  فرداست. وقتی دویت اعالن  یکی که دشمن اگر بیا   هویوچ 
دروازه ا  برا ش بسته نیست وتیها شرط آ  نش آتش بس اسوت! 
ا ن نی  سخاوت بی بییادانکیزه کُش است. ا ن نی  سویواسوت بوه 
  افعین استخباراتی، پلیسی، نظا ی واجتماعی نظام  یفهوموانو کوه 
شما یادسیوت هستی . در وط  شی صولود دویوت هویوچ نوی  
 یکانیزم برا  حفاظت از عزت کسانیوکوه ا وروز درووط دفوا  
استخباراتی، پلیسی ونظا ی قراردارن  وجید نو ارد. پوس ا ویوهوا 
باک ام انگیزه جانفشانی بیشتر نما ی . نیروها  اجتماعی و فرهیگی 
که ا روز بخاطردویت قربانی  ی دهی  برا   صینیت وعزت وید 

 هیچ نی  سپردفاعی و تعر ف ش ه حقیقی و نهاد یه ن ارن .
بخاطر اباورز  ازدرازش ن ا ن  تن  جبیرم کیتاه ساز ش.راه حل 
افزا ش قیا نیست، راه حل با عصبیت وقهرصحبت کردن نیوسوت، 
راه حل ا جادپیسته ها  تالشی نیست، راه حل ا جاد  یطقه سوبوز 
برا  دویت و رها ساز   لت در ساحه سیاه و سورخ  وعویوی بوی 
 حافظت نیست، راه حل یفاظی نیست، راه حل دا ورکوردن ووتوم 
قران بخاطر شه ا نیست، راه حل فاتحه گیر  بیشترنیست، راه حل 

 اعال یه و تقبید نیست ! 
راه حل ا جاد   نظام وسیستم بر حیرارزش هاست که انوگویوزه 
ا جاد نما  . راه حل تطبیق  قررات و قانین است باال  هوموه نوه 
باال  د گران. هیچ  شیقه  اد  جا گز ن انگیزه ش ه نمیوتویانو . 
 تاسفانه د ر  است هیچ سر ا ه گذار  حساب ش ه ودرست برا  

 ا جاد انگیزه وتحکیم انگیزه صیرت نمی گیرد./

 کابلا راهلل صاید                                           
راه حل ، ایجاد یک نظام و سیستم بر محور 

  نماید ارزش ها است که انگیزه ایجاد
آقا  ا راهلل صاید رییس پیشین ر است ا ییت  لی که دربویون 
قشرروشیفکر و به و  ه قشرجیان کشیر ان جا  واال ی را احراز 

درتیوم توحوقویوقواتوی  نمیده بیدن ،  تاسفانه بع  ازنص  وحضیر
به واطر سقیط کی ز وجیا ات طوایوبوان  «حقیقت  اب!؟»دویتی

و   ترور ست دران وال ت، ا ن جا گاه ویب ویدرا در یان  ردم
به و  ه هیاداران وید ازدست داده است. ا روزهوموه از روزنو  
ش  و ترد   به ا راهلل  ی نگرن ؛ نه از  عیار ها   و  شوخوص 

 دیسیز وطیپرست به  ردم و جا عه.
بع ازوتم تحقیق و بررسی حیادث قی ز، ا راهلل وان هموه راز 
ها ازگزارش دوسی   کص وچی  صفحه  ی تیم حقیقت  اب را از 
 ردم و هیادارانش پیهوان کورده توا ا وروز در ویرد آن یو  
نگشید.گی ا در آسیاب ارگ و اشغایگران آب ر وخوت و  وردم 
رافرا یش کرد. ا اا شان بادرنظرداشت دارابیدن چییون اوصوا  
شخیص شخصیتی  ر یز، گاهگاهی نکته نظرها  جایوبوی را هوم 

 بروز ی دهی .
والها و درز ها در ا ویوجوا  آقا  صاید اویرن چیین نیشت: چه

  جرا  ورود و بهره بردار  تیسط ترور ست ها است؟
قسمت اول: هیچ کشیر  دردنیا وجیدن اردکه  و  دشومون 
وارجی ن اشته باش . بو تور ون دشومون ووارجوی آنسوت کوه 
درهمسا گی ات قرارداشته باش . بحث دشمیی پاکستان با  اتازگی 
ن ارد. ا اا ن پاکستانی ها ازک ام والها و درزها بهره  یبورنو کوه 
 یتیانی  با ا ن سادگی وسهییت قل  کشیر را هو   بوگویورنو . 
ازا یکه  ردم عالقه به  رور تن ها  درازن ارن ، کیتاه نیشتون و 
با فهیم نیشتن کاردشیار وهیر ی انه است. پس بوااووتوصوارا ون 

 درزها رافهرست  یکیم:
درکابل وحتی درکل کشیر هیچ گروه سیاسی وویدش  -اول 

را شر   صمیمانه ق رت نمی ان  وا ن درز باعث ش ه کوه نوهواد 
ها  ا ییتی ب ون اتصال  رد ی وبا انقطا  وگسوسوت درجوا وعوه 
فعاییت نما ی . گاهی  ردم فکر یکیی  کوه ا ون حوکوی وت بوی 
سیاست، گذرا و یرزان است واگر ر ز وراز  رابا ا ن نوی  اداره 
شر   سازن  افشا  ی شید و وید به ه   تب  ل  وی گوردنو . 
سایها است با اوتصاربه ا ن هاصمیمانه واز ته دل  شیرت  ی هویوم 
که اتصال  رد ی ا جادنما ی تا ح اقل کابل باپیشش استخباراتوی 
که گاهی آنراپیشش عیکبیتی نیز  یگی ی  برا  نوفویذ دشومون 
سخت و دشیار گردد.  قییه کمینیستان چین است که  ی گوی و  

فعایین دویتی و ا ییتی با    انی   اهی باشی  و  ردم با   حیثیوت “ 
 آب را برا  شان داشته باش .

دویت نمی دان  درا ن شهرکی ها ز سوت دارنو . کوی  -دوم
 هاازا ن شهر وارج  ی شین  و کی ها داول شهر  ی شین ؟

دییل ا ن تار کی و وال نبید تذکره است. تذکره را سویواسوی 
ساوتی . هی ت رافرو ر ختی . گفتویو  دو نوی  افوغوان وجوید 
دارد کی افغان ود گرافغان ش ه ها. ا ن کارقصو   بوید. چوین 
تیان ا جادپا گاه سیاسی ران اشتی ، آسانتر ن روش بورا  شوان 
ا جاد حساسیتها  قی ی بید.درکشیرها  گرسیه د ن وقی یت بوه 
بسیارسادگی  یتیانی  افزارسیاسی قرار گیرن . چوین هویوچ نوی  
اعتبارات د یی ن اشتی  تیسل جستی  به قی یت و آنهم به ب تور ون 

 و بی برنا ه تر ن شکل آن.
وقتی کار ی استخ ام  ییما ی  به جا  ا یکه به کار ی دویوتوی 
دشمن شیاسی و هین دوستی وحس تعلق به واک ت ر س گوردد، 
در جایس وا  و کیچ  برا  آنها فر کسیین ها و انشوعوابوات 
داول اداره ت ر س  ی گردد. به جا  ا جادانرژ  ونیرو  واحو  
وبزرگ  لی دربرابردشمن  شترک، کار ی ان ادارات بصویرت 
 یقسم فعاییت دارن  و بیشتر تیان شان در تضعیف جیاح ها  داول 

 اداره  صر   ی شید تا در برابر دشمن.
چی  قشرظهیرکرده است. اول قشربلی سیاسی وحولوقوه  -سیم

درق رت که کمتر و اهیچ تعلق به درد، رنو  وآوارگوی  وردم 
ن ارن . کمترکسی در رده بلی  ق رت برواسته از بارزه تویده ا  
و رد ی است. ا ن قشربارفتارکتابی و کتبی تیها قضیه راتحولویول 
 ی کی  وباتطبیق روش ها     ر تی بیگانه با فرهیگ و بوافوت 
ا یجا درکرسی نشسته ان .گاهی به ا ن نی   سیویین، رهبران پشت 
کمپییتر و دوسیه ب ست وطاب  یگردد، که تاآورعمر سرگردان 
 جایس و گفتگیبا   رده ووا  انو وبوانویورو  اصولوی کوه 

 کارراانجام  ی هی وصل نیستی .

رسان . به باوربروی از همین کارشیاسان، ویوی درعویض ا وران 
 یتیان به    کشیرترانز تی در ز یی  گاز  یطقه ب ل شید و از 

سیاست ضو  »ا ن راه درآ   هیگفتی کس  کی . درنتیج  ت اوام 
ان  برا  ور   گاز  ا ران، کشیرها  همسا ه  جبیرش ه «ترانز تی

ترکمیستان به  سیرها  طیالنی، پرهز یه و ناا ن رو  آورن . وط 
تاپی  کی از  سیرها ی است که تیسط آن، با دور زدن ا ران   یییه

بخشی از گاز  یرد نیاز افغانستان، پاکستان و هی  تأ یون وویاهو  
 ش .

تا اکیین ترکمیستان به پیشیهاد ا ران پاسخ نو اده اسوت. راد وی 
اروپا  آزاد گزارش دادکه ترکمیستان درحال حواضوردرشورا وط 
نابسا ان  ایی قرارداردوبا   بازارها  بویوشوتور  بورا  فوروش 
گازوید پی اکی . درحال حاضرچین تیها شتر  بوزرگ گوازا ون 

آ  ، ا ابخشی از ا ن درا   صور  قوروضوی  کشیر به حساب  ی
 یابع گازطبیعوی   آبادبرا  تأ ین  ایی تیسعه  یشیدکه چین به عشق

انتقال گازبه ویدچین پرداوت کرده بید. ترکمیوهوابوه   ووط یییه
ش ت به دنبال بازارها  ج   ان  وپیشیهادج   ا ران  یتیان  انوع 

 تاپی شید.  ازاجرا ی ش ن پروژه
کیلی تر  233کیلی تر  تاپی،  3211 سهم افغانستان ازا ن وط یییه

است که ازچهاروال ت هرات، نیمروز، قی هاروهلمویو  درغورب، 
جییب غربی وجییب ا ن کشیرعبیر یکی و از ییتان، کی توه و 

 وابو . درهومو  ا ون وال وات  فضیلکا)پیجاب( به هی انتقال  ی 
جی ان طایبان جر ان دارد. طوایوبوان دروال وت  کشمکش با ستیزه

ها باعث  شین . همین نارا ی نیمروزازسی  ا ران تجهیز وتمی ل  ی
ها بوا  تاپی عملی نیست و ترکمن  ش ه تهران  تقاع  شیدکه پروژه

 تیجه به  شکالت  ایی وید،  سیر ا ران را ترجید ویاهی  داد.
ها در قطعی که افغانستان ش   اً نیاز به تیسعه  یابع طبیعوی  ا رانی

بار   تاپی بسته است، رقابت ز ان  وید دارد و ا ی ز اد  به پروژه
ان . ا ران درکیارپاکستان و روسویوه، بوا  را با افغانستان آغاز کرده

حما ت از طایبان به  انعی در برابر ثبات و صلد در افغانستان بو ل 
شید کوه افوغوانسوتوان  ش ه است. ت اوم وضعیت جیگی باعث  ی

ازذوا ر طبیعی و ظرفیت وید برا  ترانز ت انرژ  آسیا   یوانوه 
 ها  وارجی وابسته شید. استفاده نکرده و به کم 

برد. انتقال گازترکمیستان  روشن است که ا ران ازا ن وضع نفع  ی
دویت ا ران سراز ر  یکی ؛ به وصوی    ها دایر را به وزانه  لیین 

درا ن  قطع که دویت ا ران  یابع  ایی گزافی راصر  حما ت از 
دویت بشار اس  درسیر ه وگروهها   ختلف شویرشوی ازجومولوه 

کی . ا ران عمیقاً درگویور  ها در من، واور یانه وافر قا  ی حیثی 
رقابت ش    با عربستان و اسرا یل در  یطقه بیده و به ا ن  یظویر 
با    یابع پییی و انسانی گزافی را صر  حفظ  یافع ا ییتی ووید 

 سازد.
ها باتیجه به  یاضع تی حکی ت تر پ ونزد کی  ان از تحر م چشم

  ش    آن به اسرا یل ودویتها  عربی، ا ران را بار د گر درآستانوه
ها  کمرشکن  ایی قورار داده اسوت. واشویوگوتون  انزوا وتحر م

ا  با ا ران، باعث  هسته  احساس  یکی که رفع تحر مهابخاطر  عا له
ها  تهاجمی ویدرا   ها بادست بازتر و پُرتر سیاست ش ه که ا رانی

ها  عربی و اسرا یل دنبال کیی . هوموچویوان  در یطقه علیه دویت
ا  دست کشی ه، ویی  یابع  تکییییژ  هسته  ا ران هرچی  ازتیسعه

ها  پیشرفت   یکی که تیازن نظا ی را تا   ایی وید راصر  راکت
ح ز اد  به نفعش تغییرداده وآنرا دربورابور توهواجوم اسورا ویول 

ها قادر ان که تمام شهورهوا  اسورا ویول   حافظت کی . ا ن راکت
راه   قرار دهی . در ا ن روزها، بروی از  قا ات ارش  نظوا وی 

ها  اسرا یلی بر بروی از راکوز  ا ران با تیجه به حمالت جیگی ه
 زنی . نظا ی ا ران درسیر ه،  ازحذ  و نابید  اسرا یل حر   ی

در افغانستان، آشکار است که حما ت ا ران از طایبان اگر از  کسی 
در جهت بیرون ساوتن ا االت  تح ه از ا یجاست، ویی از جوانو  

کویو . اگور  د گر  یافع اقتصاد  ا ن کشیر را نیز توأ ویون  وی
ها با تیجه به وضعیت ا ییتی افغانستان پیشیوهواد ا وران را  ترکمن

سیاسی و اقتوصواد  وویاهو    بپذ رن ، افغانستان بزرگتر ن ضربه
 ویرد.

ا ن را نیزنبا   فرا یش کردکه افغانستان ضعیف نه تیهوا  ویوافوع 
کی . وضوعویوت ووویوم  پاکستان بلکه ا ران را به ویبی تأ ین  ی

شید که تب  ل به     سیر پور  ا ییتی در افغانستان  انع از آن  ی
رونق تجارتی و ترانز تی شید و از جان  د گرحکی ت افغانستوان 
قادرنخیاه بیدکه دست کم در یرد  هار آبوهوا کوه ا وران بوه 

برد، قاطعانه عمل کیو .  طیرغیرقانینی و غیر یصفانه از آن نفع  ی
جیگ و رانگرکیینی  یافع باداران پاکستانی و   طایبان نیز با ادا ه

 کیی . ا رانی وید را تأ ین  ی
واضد است که دویت افغانستان در  یقعیتی قورار نو ارد کوه 
پاسخ  یاس  به تالشها  رقابت جی انه ووصمان  ا وران رابو هو . 

  اران افغان به یحاظ سیاسی و وایوی بوه ا وران  بخشی از سیاست
وابسته بیده وارگ نیز درحال حاضر بوا تویجوه بوه کشوموکوش 

آیید باتهران نویوسوت. بوه یوحواظ  باپاکستان، ویاهان روابط تیش
زبان  داولی، جیگ ق رت  یان غیی احم ز  وسیاستم اران فارسی

 )دنبایه درصفح  هفتم(
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 هفته نامۀ امید  6401شمارۀ  صفحۀ سوم

 فلشیگ، نیی ارک                            شتاق احم  کر م نیر 
 به افتخار روزجهانی خانواده

درفاصل  چهار اه دونیشته راجع به شخصیت گرانما ه وپر وا و  
جیاب ایحاج نیرای  ن وان نیر ،  کی ازو ام صادق وپرافتوخوار 
کشیر، قهر ان دوستی افغانستان، کی ازپلیس ها  اکاد ی د  ه و 
از نی سی گان وورزشکاران باسابقه نشرش . نیشت  اول بقلم جیواب 
استادشمس اهلل رحیم  بصر ورزشی و  کوی از بوانویوان پورورش 
حرفی  ان ام و لق  به آقا  عضالت افغانستان،  تخصص ورزش 
وتربیت ب نی، ود گر  ضمینی بقلم آقا   حترم ا وان کوبویور  
نی سی ۀ چیره دست  یباش . ا ن هردوشخصیت نویوزازشواگوردان 
ییس  حبیبیه ان که از دوران ابت ا یه و تیسطه شاگردان آنز ان رابه 

  ادداشته وواطره ها دارن . 
 جناب الحاج نورالدین نوری با فرزندشان مشتاق احمدکریم نوری

چین گیجا ش جر  ۀ ا ی نسبت به گذشته  ح ودش ه، درا یجا 
فشرده وشاییدۀ ازهردو قایه راجع به همکارگرا ی ا ویو جویواب 
ایحاج نیر  وپیام ا تیانی  فرزن  ارش  شان  شتواق احومو کور وم 
نیر ،  طبیعاتی سابقه دارراکه به نما ی گی از وانیادۀ گورا وی 

وشاگردان نیر  بزرگ و عولوموه 
صاحبه وای ۀ گرا ی شان داشوتوه 

 ان ، به نشر  یرسانیم :
با ابراز تشکر و ا تیان از جیابان 
استاد شمس اهلل رحویوم و ا وان 
کبیر ، که راجع به  کی از و ام 
صادق، و ا پرست، وطن دوست، 
انسان نیکی صفوات، شوخوصویوت 
 ت  ن و چی  بع  ، صاح  قلم و 
نظر و ان  شه، جیاب قوی وانو ان 
صاح  نیر  بزرگ که افوتوخوار 
فرزن   شان را دارم،  نیشته انو  

 که قلم ها  شان در جیالن باد! 
وایصانه وصادقانه با  گفت که هرکس با  وای  یش راحر وت 
داشته باش وبه راحتی وج ان وضمیر تمجی  وق ردانی نما  ، کوه 
ا یجان  نیزبه راحتی وج ان  وذهن آزاده  یحیث    ژورناییست 
و طبیعاتی وطن با یتها  ا انت نا ه نگار  عرض  ییوموا وم کوه 
اوشان همیاره نماد وهیرو  زن گی  ان بیده ان ، و هرآن چیوز  
که و اون بزرگ برا   ن وویاهران عز ز وبرادران ارجومویو م 
ارزانی فر یده، ازبرکت یطف وکرم ودانش وبییش، اوالق  هربان 
و سجا ا  نی  وای  ن گرا ی  ان  یباش ، که هومویاره  و  وین 
و رهین یطف و رحمت ایهی  یبواشویوم کوه ایوحومو هلل اوشوان 
رادرکیاروید دار م، وص ا  نرم ونفس گرم شان باعوث توقوی و  

 روحی  ا  ی باش  .
هکذا ازنشرات چاپی ووسا ل ارتباط جمعی سمعی وبصر  کوه 
ازاوشان قبال نیز ادآور ها ی داشته ان  وهم ازشخصیتها  گرانما ه 
وپر ا ه نیشته وگفته و بچاپ رسانی ه ان ، صمیمانه ابورازا وتویوان 
قلبی  یکیم، اسما  شر ف شان درقل  وذهن  ان درج  ویوبواشو  
وهم  شانرا درحفظ وعزت ایهی  ی ویاهم. همچیان از دوستوانوی 
که آن نیشته هارا در  ی  ا  اجتماعی پسی   ه )ال  ( نمیده و 
تبصره )کا یت( ها ی نگاشوتوه وتوجو  و وواطوره نومویده انو  
اظهار میینیت  یشید. باتمیا  عمردراز و سعادت دار ن به کولویوه 
دوستان، انشااهلل دربرنا ه ها  تلی ز ینی در چه سوخون  وادآور  

 وسپاسگزار  ویاه ش .
ویدجیاب قی انو ان صواحو  نویر  بوزرگ هومو  شوانورا 
درواطردارن  ودرقل  شان اسما  آنها درج  ی باش . ایوبوتوه کوه 
برا شان دعا  ویر ونی   ییما ی و پیام ا تیانیه پیشکش داشته ان ، 
چیانچه درجیاب هردو حتر ان استادرحیم و ا ان کبیر  نیشتیو : 
ا  جیانی  ادت بخیر! وبه آنها ی که سابق ا شوانورا نو  و ه انو  

ا ن ز ستوان   –نیشت: ا  که  ارا در ز ستان د  ه  ی با پشت وم 
را  بین  اهم بهار  داشتیم !  ا : ومی ه پشت ازآن دارنو  پویوران 

 که از واک باز  ی جی ی  ا ام جیانی را ! –جهان د  ه 
 

شا ان  ادآور ست که همیاره برا  فراهم ساز  وز یویو  فضوا  
 ساع  برا   طایعه و رش  فکر   ان یحظ  فروگذاشت نویومویده 

 ان ، 
وبرا  ا جاد حیط و فضا  الزم وبه دوراز دغ غه، تواحو   کوه  

 ق وربیده بوذل  سواعوی نومویده، و تواکویو داشوتوه انو کوه 
هرگزازحرکت روبه جلی باز نه ا ستی، بن بست همان جا یست که 
ا ستاده  ی فاق  حرکت . بیاددارم که روز  گفتی : صفا ی ن ارد 

تیکه پرن ار  پرستی   –ویشا پر کشی ن پرستیش ن  -ارسطیش ن
بیشین درس بخیان که ارسطیشی  ! ویشحاییم وشکورانوه   –شی  

به درگاه  گانه ادا  یکییم که ا شان راچین کیه درکویوارووی وش 
دار م وعمردراز وسال تی کا ل شان را ایتجا  ی نما یم. به قوییوی: 

چین تیبا ا ی نباشو  هویوچ غوم .   –گرهزاران دام باش  در ق م 
واکیین که وید پ رش ه ام ازدههاوص هاگپها وسخیها   عوقویل 
و قبیل شان ا ن سخن نیزآو زۀ گیشم هست وحاالهم  گان وقوت 

آر   -برا م تکرار ی کیی : گی ی که سیگ یعل شید در قام صبر
 شید ویی  به وین جگر شید.

 ا ی  فشردۀ  ادآور ها  جیابان رحیم و کبیر  : 
برا  تعاطی واطرشما به سلسل   عورفوی اشوخوا ، بوزرگوان، 
نخبگان،  یروین، سیاسیین، قلم ب ستان، اسوتوادان، ورزشوکواران 
وافسران وطن که درعرصه ها   ختلف ازوید هارت، شوطوارت 
وص اقت نشان داده وافتخارات کس  نمیدن و ص رو  ات نی  
در جا ع  افغانی گرد  ه ان ، باکمال احترام وبه پواس قو ردانوی 
و ادبیدکسانیکه در گذشته بیدن  وچه آنانی که درقی حیات انو ، 
که درزن گی پربارشان  ادآور  گردن  و ویردتوفوقو  دوسوتوان 
وهمکاران ووطی اران قرار گرفته ان و ی گیرن ، اکیوین دربوارۀ 
   ورزشکارسابقه دار قهر ان شش سایه و و  پولویوس آگواه 
و ووجوورب کشوویرکووه ووو  ووات ز وواد  درشوورا ووط دشوویار 
وناهمیارصادقانه برا   ردم ووطن ویدانجام داده ان ، ذکرویر  

 نما م .
ا ن شخص ازجمل  پیشکسیتان بی ب  ل عصوروویدبویده کوه 
دارا  شخصیت و زا ا  نی  انسانی،  رد فرهویوخوتوه، بواوورد، 
صادق، حاذق در سل  وی و رشت  پلیس، وفرهیگی صاح  قولوم 
وسخن واز اشخاصی  یباش ، آر  ا ن شخصیت گرا ی وان  شمی  
 حترم نیرای  ن وان نیر  است. جیاب شان فرزن  فخرای  ن وان 
نیر  ونیا س   رحیم شمس ای  ون ووان، کوه دردهو  هشوتواد 
عمرقراردارن ، در   وانیادۀ  ت  ن درگذرشیربازار شهورقو  وم 
کابل  تیی ش ه، تحصیالت رادرییس  حبیبیه تکمیل واکاد ی پلیس 

 راویان ه ان  و در جرم شیاسی تخصص دارن ... 
 حترم نیرای  ن وان نیر   تعلم  کت  حبیبیه بویدو وکوی از 
قهر انان ورزشی آن ییسه. و  عالقه وا  به دوش داشت وبورا  
 سابقات اتالتی  آ اده وشا ل  سابقات ش ه ودرایمپویوا  هویو  
شرکت کرد. ا ن ورزشکار اهر در سابقات ده هزار وتور کوه از 
قصرداراال ان ایی کلیپ عسکر  وتم  یگرد     ت شوش سوال 

 قهر انی را سلسل ازآن ویدساوته بید. 
جیاب نیر  در سل  پلیس نیز از ا یر ت وسر ا یر ت پلیس 
تا    ر ترافی  و ییژستی  وآ ر ت ها  جیا ی، ا ییت جورا وم 
اوالقی، تحقیق، سرقت وقی ان ان ا یی  چی  ن وال ت وچویو  ون 
ویسیایی و یی  ویسیایی، استاد کیرس هوا  افسوران و ریویوس 

 دروزارت داوله ا فا  وظیف  بااوال  وا انت دار  نمیده ان .
جیاب شان شخص حلیم، دانشمی عایم فرهیخته، صادق وحواذق 
وصاح  قلم قلم وان  شه بیده که همیشه  سا ل فرهیگی وثقافتی 
و سلکی رادر قاالت و نیشته هادرجرا  گیناگین چوین پولویوس 
دتیییی و  تگار، هفته نا   ا ی ،  اهیا   کاروان، کییان، آ ویویوه 

 افغانستان وزرنگار به نشررسی ه است.
اوشان بیابرناهیجار ها  رقتباروطن، بع از سپر  نومویدن شوش 
سال زن ان کمینیستها، وطن راترک نمیده ودرا واالت  وتوحو ه 
زن گی  ییما ی . بلی، افغانستان ا روز وراسان د روز وآر وانوا  
پر روز در درازنا  تار خ وفراویا  جغرافیا باشی گوانوش ورزش 

 دوست و ورزشکاربیده ان ...
با  گفت که برا  دوبار نشست شاگردان ییس  حبیبیه درا وایوت 
ورجیییا  ا ر کا باحضیرتع اد  ازاستادان بزرگیارپیجاه شصوت 
سال پیش آن ییسه به ابتکارآقا ان داکترساو ز، داکتوردسوتوگویور، 
داکترفهیمی، ا ان نظام، انجییرفتد، اس  ج د ، عومور ولوکویوار، 
نیرای  ن نیر  وتع اد  د گربرگزارش ، که گوزارش هوا  آن 
درجر  ۀ ا ی  وبعض د گرنشرات چاپ ش ه، ونیزکتاب واطرات 
استادان و شاگردان ییس  حبیبیه که    ورجور و ۀ ا ویو  شوغویل 

 گردآور  آنست، شا   درآ ی ه چاپ شید.
جیاب نیر  شش فرزن دارن ، دودوتر وچهارپسر. هموسورشوان 
بانی هما نادر نیر  نیز  کی از  علمه ها  سابقه دار  ی باشویو کوه 
تارتب  اول در عار  کشیرکارنمیده ودربسوا  وکواتو   ورکوز 

 ووال ات اوالد عار  راتربیه وتعلیم داده ان .
 

 ها بیرگ                                         سی آقا هیر 
 بیست و هفتمین سال تولدت مبارک

بیست وهفتمین سال جر  ه ا ی  که ا ی ها بخشی  بوه دنویوا  
 طبیعات برون  رز  وسرآ   جرا  ش تاپوابوه عورصو  وجوید 
گذاشت ودنیا  قلم زنان را جان تازه بخشی ، درعایم  أس وا ویو  
بزرگان نی سی ه وچیزفهمانی که درعایم هجرت وحتی از داوول 
وطن  حبیب  ا قلم برداشتی  وحقا ق را بایخاصه به عوالقومویو ان 
و هاجر ن دردداشت   ا یرسان ن ، هرهفته بی صبرانه  یتظرشموارۀ 
ج     ی ش ن .  بیاد دارم پیجشیبه هاکه وانه  ی آ م ر سا طر  
صی وق پیست  یروم وانمم ص ا  یزد بیا  ون ا ویو ت را رو  

  یزگذاشته ام.
بی ه که افتخارعضی ت جر  ه وز ن ا ی  راداشوتوم بورعوالوه 
نما ی گی آن در شهرها بیرگ جر یی برا م نصی  ش ه بویدهور 
هفته به تع اد چهارص  شماره درظر  چی ساعت تمام  یش  وگاه 
گاهی کمیاب وقیمتهابازارسیاه هم  یش ! بار   ضمین بیام وز ور 
ب  بی  نیشتم که راستی وز رصحت عا ه طایبان درشهرها بیرگ 
آ  ه بید واتفا قا  ن هم ازهمان دکان سیدا  روز ره وانه را  ی 
ور  م . طفلکی به  ادرش گفت  ادر ادر ا ن آدم چطیبوی  بو  
 ی ه ،  یهم ویدرا نزد   کردم نزد   بیدکه استفراغ کویوم، 
 تیجه ش م که دکان ارهم بادو انگشت  بییی ویدرا نیبوتوی  وی 

 بی د!
وردرآن حیض آب شیراست وپلی     هر کی یییوه هوموان آرد 

 پ   
در آن ا ام فا یل  ا در شهر پشاور بید ونبشته ام راکه چگوینوگوی 
زن گی وز رصحت عا ه طایبان را  یعکس  یکرد، رو  صفوحوات 
 بارک ا ی  بیام عیضی آوردم که درها بیرگ به تین ثانویوه بوه 
فروش رسی  وتیلفینم زنگ زد و آنطر  توقواضوا  صو شومواره 
ا ی کرد، که    ر  برآن ص ا م را وایی نگذاشت و وپس فردا  

 آن واقعه تکرارش  .
به ا ی  ا ی واران اضافه ش که چی   غازۀ د گرهم تقاضا  فروش  

کردن  چین  سؤول جمع آور  پیل فروش جور و ه هوم بویدم 
دکان داران  رابه فرق سرآب  ی ادن ، فردابیاچهارشیبه بیاجموعوه 
بیا،  ثلیکه گ ا ی کیم دکان به دکان  یرفتم، باتأسف کوه وضوع 
 ایی ام ویب نبید که وجهه را ازجیبم  ی ادم و از یت آنها دور  

  ی کردم.
 به ا ی  صحتمی      را ی  وفا یل  حترم و طایعین بادانش آن !/

********* 
 وودبر  ، ورجیییا      یییا روزبه حی ر 

 »غــــــیرت افغانــــی«                
 ا  برادر گاو ویرد آن غیرت افغانی را

 ال   ان  و باد برد ان غیرت افغانی را
 غیرت افغانی اکیین شرح ا ن بی غیرتان!

 بزدیی،  یهن فروشی کار ا ن بی کسیتان !
 نی هراسی از و ا و نی هراس نیگ و نام

 هیش ا ن بی غیرتان درحفظ جاه است و قام
 وین  ردم در سرک چین آب باران بی بها

 وانه ان ر وانه در ا ن واک  غمیم در عزا
 ز ر نام د ن، نه  سج   ان  و نی بتخانه  ی

 هر کجا و رانه ش ، در هر کجا و رانه  ی
 غیرت افغانی ا روز  ال  ردم ویردن است

 کاسه را بهر گ ا ی گرد دنیا بردن است
 غیرت افغانی  عیی سست،  عیی بی اساس

  ثل  یشی نزد طای  زار  و ص  ایتماس
 غیرت افغانی  عیی ییگی پیشی با چپن

 چی شعار وال  بیجا در رثا  ا ن وطن
 غیرت افغانی  عیی هرچه چایست وفر  

 ازبرا  حفظ کرسی، ازبرا  وی ش وجی 
 سال ها در چیگ ا ن تزو ر ها قربانی ام

 ام »غیرت افغانی«آه ! که بیزار ازشعار 
*********** 

دراویر طلبی راکه آقا  کر م  شتاق نویر  دربوارۀ روز وادر 
باعییان )روز  ادر  بارکباد( نیشته،  ی آر م : به دنویوا آ و  توا 
دوترکسی باش ، ازدواج کردتا هم م وهوموسوفورکسوی بواشو ، 
اوالددار ش تا  ادرکسی باش ، سه دهه ت ر س نمیدتا  ادر  عیی  

 -طالب  عار  وطن باش . عومورت درازبواد بوه ا وام  شوتور 
  اازتیبرویر م تیازعمر برویر  !

روزت  بارکباد ا   ادر!  ربی ودبیرسابقه دار عار  افغانسوتوان 
 عز ز، ا   ادرگرا ی وپرافتخارم بانی نیر  بزرگ !

ا ن نیشته اه است به پیشیاز روزجهانی وانیاده، که همه سوایوه 
 ی از طر   لل  تح ، بعییان اهمیت کانین گرم ووانویاده 31در

ونقش زن دراجتما  تجلیل  یشید. ا ن روز یمین به همه وانویاده 
 ها  گیتی  بارک باد !/
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ا ا بانگرش بر ن،  کبارگی ازعزم پیشین وید ویوصور  شو  و 
 صرانه به همآوا ی پرداوت. آنگاه پس ازان ک گوفوت وشویوید 
اد بانه کتاب ها ی رااز ن گرفت وکتابی رابه  ن سپورد. کوتواب 
و  که دستما   د   و در افت واحساس وان  ش  هیر  او یباش ، 
 جمیعه ا  ازده قصه وگزارش ادبی است، وا ن  جومویعوه کوه 
تیسط جیان فرهیخته واصف حسییی که ویدنیز از وانیادۀ جلیل 
ایق ر حسییی ها  کابل  یباش ، پس ازتا پ کوموپویویتور، بورا  
بازنگر  ب ست  ن رسی ، سب  ش که بواگور وی افوزون روز  

 رابا طایع  آن ویش بگذرانم.  
آب ها، ورس سفی همسا ه، سکییه، آشیا، شیطان، استاد یسیقی، 
پهلیان، حاکم ظایم، بابه حی  و بقه گ ، نبشته ها ی اسوتویو کوه 
انجییرویژ ن علی ی را درروا     نگارنو ۀ اد و  بواتوجولوی 
ازاساس نها ت پاییدۀ انسانی به نما ش  وی آورد. ویوی کوه بوا 
د  و  ه شیاوت افزون ودر افت عایی، نماد  ازغم هاو وویشوی 
ها   ردم وی ش درتما ی گیشه کیارا ن سرز ین غمزده است، با 
زبان ز با  عاطفه درنبشته ها  وید بیانگرواقعیت ها ی  یشیدکه 
درسیاه، سپی  روزگار ازنظرچه آد ها  د گر تاهییزهوم  وخوفوی 

 « ان ه است...

 ن درسلسل   عرفی نشرات، ا ی   یحیث    نمینه ازنثر انجییر 
ویژ ن عز ز، قص  )بقه گ ( اوراکه به شماازقلم وویدش ارایوه 

  ی دهم: 
بقه گ    ت هابیدتیها زن گی  ی کرد، به  ادن اشت پو رو «

 ادرش را وا ن را هم نمی دانست که چطیردرآن چواه  وتوروک 
افتاده، از بیرون چاه چیز  بیادش نبید ونوموی فوهومویو . صوبود 
هاباروشن ش ن هیا به شکارپشه و گس وبعضا کر   ها  بوغول 
غلتی ۀ چاه  یپرداوت واکثرا دررقابت ش    باجیال  وین آشوام 
داول چاه بیدکه هم باال  چاه وهم وسوط چواه وهوم آوورچواه 
شکارگاه اوبید وجال ها  ویدرادرهمه جا  چاه پهن نمیده واگر 
تصادفا  گس  ا پش  اجل گرفته ازجال او وطا وجان بوه سوال وت 
 یبرد وبه آورها  چاه  ی رسی ، ازحمل  سر ع وبرق آسا  بوقوه 
والصی ن اشت ! ساعتهابه آبباز  از ن سرچواه بوه آن سورچواه 
 شغیل بید وانیا  ز رغیطه وسرغیطه را ی انست، نه  ار  داشت 
ونه  اور ، دنیا ش به ان ازۀ گرد  چاه بزرگ ودانستی ها ش بوه 
ان ازۀ هست وبید پا ین چاه وسعت داشت، شوکوا وتوی نو اشوت 

 وراضی بید. ویاستش به ان ازۀ فهمش کیچ  بید.
ازقضا  روزگار دوکفتر درباال  چاه  سکن گز  ن و درسیراخ 
سیگها  چاه آرا گاهی داشته صبد تار    ی پر  ن  وشام هوا  

 گاوگم بر یگشتی . 
روزهاگذشت ودرش  هاهیچ تغییر وتحییی نبید. بوجوزشو  و 
روزکه چین برق  یگذشت وعقبگرد ن اشت .   تهاسپر  ش کوه 
وال  عادت سروکل  کفترها درروشیی پی اش . وس ووواشواک 
آوردن وآشیانه بیا نهادن ، که فرصت صحبت ود  ار ن اشتیو کوه 
ا شان راسخت تالش وانه وکاشانه وچیچه بید. بقه گو  راکوه 
فرصت صحبت ود  ار  یسرش ه بید، هرچه تالش کرد صو ا وش 
بجا ی نرسی  و ا آنها رافرصت شیی ن نبید. دربغل سیگ چسپیو ه 
کیشی  باالرو   کی دوسیگی باالش   گر به پشت درآب افوتواد، 
 أ یس نش  ودوباره وسه باره تکرارکرد، عاقبت نو اشوت نوموی 
تیانست باال بیا  ، چاه بلی  بیدو سیگ هایشم ویغزان. بوقوه گو  
قبیل کرد که آنجاباش  ورفت وآ  کفتر ها وپروازرا درآسوموان 
وگرد  چاه ببیی . شا  روز  دل سیگ کفترهابوه رحوم بویوا و  
وچی نیل گپ با او ردو ب ل کیی و ازد  گی ها وشیویو گوی هوا 

 بگی ی  !
کفترها باشیر وشیق و اهرانه آشیانه راساوتی و  کی ازآنهواکوه 
ظر فتر و کیچکتربید درآن نشست ودو وی یو  چواه نوگوران 
وانتظار. بقه گ  باز به تالش پرداوت، قروق قرون کرد، جسوت 
وویز و ز رغیطه وسرغیته تاثیر نکرد، دل کفتر هاجا  د گربید 
وبه بقه تیجه ن اشتی . بقه گ  درکیجی و ال  درز ز ورسویوگوی 
نشست وبه قروق قروق  شغیل ش . روزها کی پی د گر بسرعوت 
 یگذشت وبهمان سرعت کوفوتورهوابوه نویبوت درآشویوانوه  وی 
نشستی وجا  عیض  یکردن  واو رفت وآ  کفتر هاراتماشا یکرد 

 ونیبت شانرا در نشستن...
بقه گ  هرچه تالش کرد ودانستیی ها وش راجوموع، عوقولوش 
ق ن اد که در آشیانه چه  یگذرد وچرا کفترها به نیبت درآشیوانوه 
 ی نشییی  درحاییکه سابق ازصبد تاشام گم بیدن . نمی تویانسوت 
ازسیگها  یشم چاه باال برود. کفترها با اوحر  نمی زدن ، وسیولو  
د گر یجید نبید، تیها ی وبی وسیلگی، بیچارگی، چوه دردنواک 
است و رن  آور. ناچار والعالج تن به صبرداد وانتظار، تاز ان حول 

  شکل کی   احادث  به وقی  بپیین د واز ن حادثه گره بگشا  ... 
روزها یگذشت، کفترها درالنه ساعت هاسییه داده  ی آ  نو  و 
بر ی گشتی  و باآ  ن شان درباال ص اها  جی  جی  شیی ه  ی 
ش ، بقه گ  حیران و کیجکاوتر درپا ین. باالوره طلم شکوسوت، 
ول بزرگ وچشمان بیرون برآ  ه وبی تیاس ، سر بی پور و بوی 
ر خت ازالنه کله کش  کردوباآ  ن کفترها شرو  بوه جویو  
جی  وبال زدن کردن  ودانه را ازحلق پ رو ادر یگرفوتویو  وبوا 

 عجله فرو ی بردن . 

 هفته نامۀ امید   6401شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 مجموعۀ داستان های کوتاه -عنوان کتاب: بابه حیدر
 نویسنده : دپلوم انجنیر خوژمن علومی

  ا رشت  ساز م،  پرس از ادب  ا                                     
 ص نغمه سرود م و نش  بازی   ا 
 )ابیایمعانی بی ل(

ویانی ۀ گرا ی جر  ۀ  رد وی 
و وز ن ا ویو ،  صورا  بواال وی 
حضرت بی ل را درآغاز نیشتم که 
درحافظه بگذار  تاوقتی که  تون 
 ضمین تقر ظی را که بوه قولوم 
آقا  ادبیار زرنیگر به رشت  تحر ر 
آ  ه، به شماعرضوه بو ارم. ا وا 
اویتر ازهمه چی سخون ازگوفوتوار 
ناشرا ن  جمیعه آقوا  واصوف 
حسییی را ازصفح  اول کوتواب 
جیاب وویژ ون عولوی وی، کوه 
در طبع  سپین زر  یالدچاپ ش ه، 

 ارایه کیم.
روز  علی ی صاح  )کوه بوااو درادارۀ وو  وات شوهور  «

}شاروایی ،  عیی بل  ه  ا شهردار {کابل هوموکواربویدم(،  و  
دوسیه که درآن تع اد  ازکاغذ ها  دستیی وس راکوه بوه قولوم 

 -انجییر، نی سی ه وکارآگاه وکارفر وا و قصوه پورداز -ویدش
تحر ر افته بید، به  ن سپرد تابخیانم وبرا  چاپ  حتوی وات آن 
اق ام بکیم. دوسیه راگرفتم. کاغوذهوابوه  ورورز وان پوراگویو ه 
وغیر رت  ش ه بیدن ، آنهارا  کا   ترتی  نمیده وبادقت تموام 
ویان م. نیشته ها یکه در هرک ام آن هزاران درد وهزاران حر  
وص هاقص  ناگفته، د  ه واحساس  ی گردد، و ویانی ه را وا  ی 
داردکه هرک ام از ا ن نیشته هارابادقت تمام چی  ن  رتبه بخیان  
تابه  حتی ات، ژرفیگر  وعمق احساسات نی سی ه برس . در ا ون 
نیشته ها ی تیان ازروزها  سیاه وتلخ، ازکاکگی وعیار   رد ان 
غییر، استاد  یسیقی، حاکمان ظایم وده ها یضی   هم وسمبییی  
د گرکه دراجتما  و زن گی روز رۀ  ا ردم به وقوی  پویویسوتوه 

 است،  ادآور  نمید.
به همین جهت کیجکاو  ام بیشترگرد   تاا یکه  سئوییویوت و 
وظیفه گرفتم تا ا ن نیشته هارا ازشکل پراگی ه و از قفس دوسویوه 
رها ی بخشم. تا پ نیشته هارا آغازنمیدم وبخاطرا یکه درهیوگوام 
تا پ نمیدن اغالط ا ال ی و سکتگی در تن رونما نباش ، هرکو ام 
آنرا غرض روویانی و  ت علی ی صاح   یبردم تاا شان ویدبر 
اصالح آن اق ام نما ی ، هرک ام ازنیشته هارا کوه  ویوخویانو نو  
برعالوۀ ا یکه اصالح  ییمیدن  بعضی ازنیشته هاکم وبعضی هوارا 

 »ز اد واز تا پ ش ن بعضی هم صرفیظر ی نمیدن ...

حال درپی گفتارناشر، قسمتی ازبیانی   حترم ادبیار زر یوگورکوه 
درصفح  چوهواردهوم  »کشش احساس اد بان  ویژ ن«ز رعییان 

 کتاب به نشررسی ه، وبا همان  صرا   ان گار حضرت بی ل :
  ا رشت  ساز م  پرس از ادب  ا     ص نغمه سرود م ونش  بازی   ا

رشت  ساز  که با زوم  احساس بوه نویا وی  «چیین  ییی س  : 
آ  ، پرن  یه تار بار کی است که باآوا  فرورفته دردیهوا،  وا و  
درجان ها یشید. ا ن شیر زن گی که آد ی را هورگوزآرام نوموی 
گذارد. پس شیر  ه  ی  یبا  تااحیایی از شیر  ه دیوی بویوابو . 
روزهاچین )آبها( درگذاراست وآبهاکه  ا   پاکیزگیها  ویوشوید، 
دا می دیها  غییده در تیرگی رابه پاال ش  یگیرد. روزگارز واد  
بیدکه  ن ازنی سی ۀ پرشیر، شیر د  ه دل قص  آبها ب ور افتواده 
بیدم.  رد  که با ومیشی جان ص زبان سخن برنگاه  ی آورد وبا 
ا ماهزاران سرود  از  حبت به نیا  یرسان .  رد  که باکوارهوا  
 یکانیکی، راه تفکر  یپی   ودر چشم ان از  از روزن  انجیویور ، 
باعشق به ادبیات احساس رابه  ار   ی طلب . سخن ازانجییر اد بوی 
در یان  یگذارم که دا می دل در واد  عرفان  ی نه ،  ا با اد   
عار  وانجییر اد بی رو ارو  هستیم که درراه احساس باهم  جان 
و باهم  تن به پا مرد  آوا  برواسته ازدل، طر قه  ی از وحوبوت 

  ی پی  .
بلی از)ویژ ن(  یگی م، ازانجییراد   و از اد و  انوجویویور، 
ویژ ن که وابسته به تبارنام آور  ازوانیادۀ بوزرگ ود ور ویوه 
روزگار)وانعلیم( است. در آورنام ووید بواتوخولوص  وعورو  
)علی ی(  شخص  یشید. روزگار ز اد   یشید که  ن وویژ ون 
علی ی را یشیاسم، ا ن شیاوت که ر شه درآبها  همیشه  ویاج و 
زالییی  فکروفرهیگ وادبیات تر یکی ، نه آن شیاووتویوسوت کوه 
ا روز یه با پابر رکابی رسی ن به ویاستها  پیهانی ضمیرسیواه بوه 
کار یبرن . چی   پیش  یخیاستم باو  ازنی د  ار  توازه کویوم، 
اودرحال برواستن ازدستگاه کار  اش، برا  به سا وان رسوانو ن 

 کارها  روزانه راهی ادارۀ  کی ازهمتا ان ادارۀ وی ش بید.  
 

نبقه گ  که نه پ رد  ه بید ونه  ادر، نه فهمش ق   ی ادکه بین 
ا یهاچه احساس  ق سی  یجیداست، حیران ونادان تماشا یکورد 
وکیجکاوتر. ز ان پیش  ویورفوت وچویچوه کوفوتورهوابوزرگ 
وبزرگتر ی ش ن  و پرو بال شوکول  وی گورفوت وحواال  وی 

 تیانستی به ی  چاه پر بکشی  وبیرون رانظاره کیی .
درا ن جست وویزها  چیچه کفترهابیدکه حادث  بوزرگوی 
در زن گی بقه به وقی  پییست. سیگی از رپا  چیچه کفتر وطا 
ویردو که راست بطر  فرق بقه سراز ر ش  وسیراوی دردهان  
چاه بیجیدآورد. بقه که درشکار پشه و  گس وسرعوت حومولوه 
استاد بییظیربید به    چشم زدن وطررا احساس کرد وبسرعوت 
ز رآب رفت. اگرچه سیگ برفرقش رسی  ویی ضربوه نو اشوت 
وبقه ازکی  د گرچاه سربرآورد. ترسان چارطر  رابران از کرد، 
وطررفع ش ه بید ویی ییی  زرد  ازدهان  چاه تاآب د  ه  یشو . 
شعا  زردرنگی به ان ازۀ پیل فلز  رو  آب چشمو   وی زد، 
اول ترسی  از دور دورش چروی آهسته آهسته نزد کوش آ و ، 
دور زد داولش رفت، گرم ش  ویشش آ  ، چواه روشون شو ه 

 بید. 
اویین باربیدکه چیز   ی   که هوم اورا گورم وهوم چواه 
راروشن  ی ساوت. ویشحال وذوق زده دور نیرچروی ، ز رآن 
وسرآن رفت وآ  ،  سرورش  و راضی وفرا یش کردچه حادث  
هیییاکی گذشته است. چیچه کفترکه افتادن سیگ و رفع وطور 
وا ن حایت ذوق زدگی بقه را باچش  ها  ازح قه برآ  ه نوگواه 
 ی کرد، اویین بار نیل به سخن گشیده گفت چی جشن وویشی 
که ز ر غیطه و سرغیطه  ی زنی، در حایی که نوزد و  پوچوق 

 ش ه وبه آن دنیارفته بید ؟
بقه گ  که نمی ویاست فرصت راازدست ب ه  درحاییکوه 
ازروشیی وگر ی نیریذت  ی برد، گفت: چشم ن ار  ونمی بییی 
که چه نعمت بزرگی نصی   ن ش ه که هم گرم  ی سوازدوهوم 
روشن، تاحال همچیچیز  ن   ه بیدم و تی هم درعمرت نو  و ه 
ا  ! دوچیچه کفتر که درآن باالها همه روزه شواهو  بورآ و ن 
ونشستن آفتاب بیدن  واز نیر وحرارتش برویردار، گفتی  ا یجوا 
ازا ن نعمتها ز اداست. بقه گفت چق ر؟ گفتی  بسیارز اد، گوفوت 
برابر همان ستاره ها که ش  ها درآسمان رو  چاه  وی بویویوم؟ 
گفتی  نه بسیاربسیار ز اد. گفت برابر گرد  چاه؟ گفتی  نه، بسیار 
بسیارز اد. چیچه کفترهاهرچه کیشی ن دییل و دال ول آورنو ، 
بقیه گ  قانع نش  وگفت دروغ  ی گی ی  ازگرد  چاه گورد  
آسمان باال  چاه کالنترچیز  دردنیا وجیدن ارد! چیچه کفترها 
 أ یس ش ن  و کی ازآنها فیلسیفانه سر و نیل جیبان  وگوفوت: 
 ادرم دست گفته که فهم هر کس به ان ازۀ ) حیط(زن گوی اش 

 «است، ونمی دان که آفتاب بی نها ت است و نیرش عایم گیر...

ا ن قص  ویژ ن عز ز جیبه ها  انتقاد  گیناگین دارد ا وا 
ز ادتر قص ش انعکاس جهایت و ح ودنگر  بقه گ  است که 
جزآنچه درزن گی در حیط اجباراً برا ش  یسرکرده، د گرچشوم 
ان از  برا  د  ن واقعیت هاورو  ادها  جهان بویورون ازچواه 

 ن اشته باش ...
همین یحظه  ادم ازداستانها  کیتاه نی سی ه و نواقو بوزرگ 
فرانسه )یه فانتن(  یآ  که همیشه انتقادات ویدرا ازنوابوربور وهوا 
وزور گی ی ها وحق تلفی ها  جا ع  وقت، دریباس استعاره هاو 
شباهت ها  تی  وتلخ به زن گی حییانات وپرن گان توبوارز  وی 
داد، چیانچه در داستان )گرگ وبره( قص  بردۀ نیباوه وازجوهوان 
بیخبر  راسر  ی ده که روز  درکیار در واچو  جوهوت رفوع 
تشیگی به نیشی ن آب  صرو   ی باش ، از قضا گرگ هیگا وه 
طل  وحر ص شکار ک ام حییان ازوید ضعیفتور حویون چشوم 
چرانی وآب ویردن از سرچشم  در ا بره گ  را  ی بیی  و بوا 
بهان  بی اساس وپراز دروغ وبهتان بر  بره فر اد  ی زنو کوه ا  
حییان گستاخ چرا آب نیشی نی  را وت وگل آیید ی سواز ؟ 
با  همین حاالبه جزا ت برسی! بره گ  یرزان وترسوان جویاب 
 ی ده که جیاب گرگ! شما از باال  در اآب  ی نیشی  و  ون 
ازپا ین، چطیر ی تیانم آب شمارا گل آیید سازم؟ گورگ ا ون 
جیاب وچی  دییل د گربره گ  را به ش ت ردکورده وجوهوت 
 انتقام ناروا با   حمل  وین آشا انه بره گ  را ازهم  ی درد...

وا اسفاکه در ن ش  وروزگرگ ها  آد وخویر و دهشوت 
افگن درکتل   ظلیم انسان ها  وا ان ه و بی دفوا  داوول شو ه 
 کی راپی د گر ازپا در  ی ان ازن  وبه واک ووین  ی کشانی ، 
وکسی به فر ادشان گیش نمی ده  وهیچ کسی به داد شان نوموی 
رس . شاعران  شمی  فر  ون  شیر  در قا سوه بواگورگ هوا  
حییانی، گرگ ها  درونی ونهاد  انسان ها راکه از راه راسوت 
وکرا ت انسانی دور و گمراه ش ه به رهبر  و)دنبایه درصفوحو  

 هفتم( 
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 هفته نامۀ امید  6401شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 س نی ، آستراییا                                     نصیراحم  راز 
 واژه های همسو با تصوف

: اعتقادقلبی به کسی  اچیز ،  ا مان)دنبای  بخش ها  پیشین( : 
ویاجه نصیرای  ن گی  : ا مان دریغت تص  ق باش   عویوی بواور 
داشتن، ودرعر  اهل تحقیق تص  قی وا  باش وآن تص  ق بید 
به آنچه علم قطعی به آن حاصل است، وپیغمبر علیه ایسالم فر یده 
است، و عرفت پیغمبر یف  نباش  از  عرفت پروردگار قادر عایوم 
حی   رک سمیع بصیر  ر    تکلم که پیغمبر را فرستاده است، و 
قرآن به  حم  صطفی ) ( فرستاده واحکام فورا وض و سویون 
وحالل و حرام، بر وجهی که هم  ا ت را بر آن اجتما  باش ، بیان 

 فر یده است.
پس ا مان  شتمل برا ن ا یرباش  وا ن ق رقابل ز ادت ونقصان 
نباش ، چه اگرکمتر ازا ن باش  ا مان نباش ، واگورز وادت ازا ون 
باش  آن ز ادت کمال ا مان بید و قارن ا مان ونشان او باورداشتن 
آن  یباش که چه دانستیی وگفتیی وکردنی باش ، ب ان  وبوگوی و  
وبکی  وآنچه ازآن احترازفر یده باش  احترازکی . وا ون جومولوه 
ازباب عمل صاید باش  وقابل ز ادت ونقصان نباش  و الزم تص  ق 
 ذکیرباش  وازا ن جهت ذکر ا مان باذکر عمل صاید در یده در 
هم   یاضع . پس ا مان عبارت از تص  ق ووثویق واطومویویوان، 
و قابل کفر است وبه  عیی وضی  وانقویواد وتصو  وق  وطولوق 

 وفضیلت وثبات آ  ه است.
کاشانی گی  : ا مان درست آن است که  ی ن درعقی ۀ ویدبه 
درج   قین رس  وا ن  تفاوت است. طا ف  دردنیا به علم ایویوقویون 
ب انی  وع ۀ به عین اییقین. همیگی  : ا مان اصل  قین بید وعولوم 
اییقین وعین اییقین وحق اییقین فرو  آن وآنرا درجواتوی اسوت، 

 بعضی فیق بعضی . 
ا مان راهفتاد وان   باب است که باالتر ن ابیاب شهواده الایوه 
االاهلل است وپست تر ن  قام وباب آن  ال ت نفس اسوت. ا وموان 
بردوقسم است،  کی ا مان درظاهر که اقراراست ود گر  ا مان به 
باطن وتص  ق به قل ، که در قسم اول عالوه براعتقاد قلبی عومول 
هم الزم است. ویاجه عب اهلل گی  : ا مان دوقسم است  وکوی از 
رو  برهان،  کی ازرو  عیان. برهان ازراه است الل است، عویوان 
 افت روز وصال. برهان استعمال دال ل عقیل است، عیان رسویو ن 

 به درجات وصیل است ... )فرهیگ اصطالحات عرفانی(
: بعضی وضر راازپیا بران بیی اسرا یل وبروی بیو ه ا   وضر

ازبی گان و ا، همچی یقمان دانسته ان که علم بسیارداشوت وبو ان 
جهت ب  ن نام ویان ه ش  که روز  رو  سیگی بیشسوت، چوین 

(  3/010برواست از ز رآن سیگ گیاه سبز رسته بید. )بولوعوموی،
بروی وضر رابا اییسع و بعضی با اییاس وگاه با ییا و ار یا  طابقت 

( وبوعو  11داده، حتی سفر یسی و  یشع راکه درقرآن )کوهوف
 نیزاشاره ش ه،  أویذ ازسفراییاس و اییسع دانسته ان .

وضر برآب حییان نیزدست  افت وتا رستخیز جواودانوه شو . 
از ن رو بروی  یابع او راسرکردۀ یشکر اسکی ر  وا ذوایوقورنویون 
دانسته ان که درنتیج  تقیا  وید و ا به دییل ا یکه چین بر ق  و  
یشکر اوبید، به نیشی ن آب حیات نوا ول ا و ، ویوی اسوکویو ر
)ذوایقرنین( ازآن بی نصی   ان . وضرراهیما  در اهاست، هرکه 
در در اها راه گم کی  اورا راه نما  وهرکه بمیرد براو نماز کویو . 

 11نام وضردرقرآن نیا  ه است، ا ابسیار  از فسر ن  فهیم آ و 
سیرۀ کهف را ربیط به اودانسته ونیشته ان که  یسی بوه طولو  
وضر ش تا ازاو علم بیا یزد، ز را و ابه او وحی کورد کوه  ون 
درز ییه بی ه ا  ازتی عایمتردارم ونوام او)وضور( اسوت. ازا ون 
رو یسی بهمراهی  یشع ب نبال  اهی در وا فورورفوت و وقوتوی 
از جمع ایبحر ن بازگشت، وضررا درحال نماز افت، باهم بوه راه 
افتادن  ووضر درا ن سفر باسیراخ کردن کشتی وتعمویورد ویار  
 خروبه وکشتن    طفل، شگفتی واعتراض  یسی رابرانگیوخوت 

 وازچشم اوپیهان ش . 
عرفا وضر و اییاس را در ز رۀ اوییا شمرده ان . به نظر ا ویوان، 
وضر نمین  عشق و یسی  ظهر عقل است که درهمسفر  وضور، 
ناتیان است. آب حیات در درون ظلمت جا  دارد و وضر که پیر 
طر قت وزن ۀ جاو   است، سای  را ب ان راه  ی نما  .  وطوابوق 
روا ات، وضربر افراد بخصیصی ظاهر  ی شوید. بورا  اویویون 
بارسیا ی از القات باوضرسخن به  یان آورد. عوا و   وردم نویوز 
 عتق ن  وضر برا  افراد  که بخیاه  ظاهر  ی شوید و شوکول 
آنهارا ازراه بر ی دارد وحتی طر ق  واصی بورا  حواضورکوردن 

 وضر پیشیهاد کرده ان .)فرهیگ اساطیر(
: درنزد عارفان تیج  حضرت اح  ت به سای  وعوار   عیا ت

کا ل است. انصار  گی  : سعادت بی گان عیا ت است وآنجاکوه 
عیا ت است پیروز  راچه نها ت است؟ کار جوذبو  ایوهوی دارد، 
 غیاطیس عزت وکشش عیا ت، هرکجا کششی بید آنجا کیششوی 
بید. هرکجاص قی بید آنجا تص  قی بید، هرکجا تصو  وق بوید 
دیی بید، آنجاکه دل بید فتحی بید، آنجا که فتد بید سعادت بید. 
وی  آن بی ه که اهل ا ن قصه بید... ایهی، عیا ت تی کیه اسوت 

 وفضل تی در است. 
 

 شمال کاییفیرنیاداکتراحسان انتظار                                  
 دوگانگی زبان 

تغییردادن کلمات  یجیددر   زبان دوعلت دارد:اول ا یکوه 
بعضیها به ا ن  فکیره ان که زبان با  ازکلمات اجیبی پاک شوید. 
ا ن طرز تفکراساس علمی ن اردز راتقر باًهیچ زبوانوی درجوهوان 
وجیدن اردکه فاق کلمات اززبانها  د گر باش . کیشوشوهوادر ون 
ز ییه به ناکا ی  یجرگرد  ه است. طیر  ثال،    ز ان ا رانی ها 
ویاستی کلمات عربی را اززبان ویدبیرون سازن ، کلمات عربی از 
دروازه بیرون ساوته ش ن  ا اکلمات فرانسی   ثل) رسی،  عویوی 
تشکر(، آسانسیر وغیره از طر ق پیجره داول اطواق گورد و نو . 
 شکل د گرا ن است که ا ن پرنسی  وایص ساز  درهمه  ویارد 
 کسان تطبیق نمیشید. کلمات غربی که شا  اقوالًبویوسوت درصو  
کلمات در  وپشتی راتشکیل  ی هی  نیزاززبان بیگانه وام گرفوتوه 
ش ه ان . چراا ن کلمات نیزاززبان وارج ساوته نمیوشوینو ؟ اگور 
ادعاشیدکه عربی زبان قرآن است، پس چرا کلمات ترکوی  وثول
)ویس( ود گرزبانها اوراج نمی گردن ؟ دییل آن واضود اسوت، 
سیاست و تعص  در  قابل اقیام جان   قابل. اکثراً جویوجوال هوا
) ظاهرات، کسر  عاش هاوغیره( به ارتباط کلمات پشوتوی ودر  
 ی باش . ا ن دییل د گرتغییردادن کلمات درزبانها  افغانستان  ی 
باش  که نتیج  آن صو  وه بوروحو ت  ولوی ودویوت سواز  

 درکشیراست.
طیر که گفته آ  ، کلمات وا ی با  درقای  فیناییجی زبوان 

 workshopه   درآ ی . ازهمین یحاظ کلمات وام شو ه،  وثول

بعضاًورکشاپ باتلفظ  یگردد، باتلفوظ اصولوی آن کوه درزبوان 
انگلیسی فرق  یکی . ا اا ن اصل در یردکلمات وام ش ه ازعربوی 
  نظرگرفته نمیشید، چیانچه استادان زبان وادبیات  یگوی ویو کوه 

تلفظ شید، //enasکه  عمیل است با  //onas ثالًکلم  )اناث(عیض
ز رادر عربی همین طیر  یباش . ا ن کارنیزغیرعلمی  ی باشو کوه 
نبا   انجام شید،چه ا ن ا ر در یردتلفظ کلمات وام ش ه اززبوان 

 ها  د گرغیرازعربی صیرت نمی گیرد.
دروا گیر  کلمات بعضاًواقع  یشیدکه ترجم  کلمات  شکل 
وحتی غیر  مکن  یگردد.ا یگینه کلمات بیشتربه  صطلحات عملی 
و تخییکی  تعلق  ی گرددکه بیابر لحیظات عملی و طایعه وغیره 
بهتر است ویدآنهادرزبان ه   اقتباسش گردد. کولوموات  وثول 

، click)فینیم(، )پرگماتی (،کمپییتر،سافتی ر،هاردو ر، کولو  
وغیره از ن جمله  یباشی . ترجم  ا ن کلمات  web، وب siteسا ت

 اا یکه غیر مکن است  اآنکه  عادل آنهابه ان ازۀ کلمات اصولوی 
 نا أنیس هستی .

 شکل بزرگ  عادیساز  دروا گیر  کلمات هموانواتورجومو  
تحت ایلفظی  ی باش که افهام وتفهیم را دچارسردرگمی  ی کی . 
)پییشی ی( را  ثال  ی آور م که از آن درص ا  ا ر کاکارگرفته 
 ی شید) شا   درد گررسانه هاهم  یرداستوفواده قورار گورفوتوه 
باش که  ن ازآن اطالعی ن ارم، )ا اپییشی وی رادراووبوارصو ا  
ا ر کاکه از طر ق راد ی تلی ز ین  لی درکابل هرروزبساعت سه 
عصربه وقت کاییفیرنیا پخش  ی شید(، درزبان انگلیسی هم یباس 

بیااً یطقی بوه  Dirty Laundry ،Dirty money ی تیان  چرکین باش :
نظر  ی رس که گفته شید ،ا وا در زبوان در  وضوع بوه ا ون 
طیرنیست،  ی گی ی  /یباس چرکین است/. ویی به ارتبواط پویل 
گفته  ی شید)پیل حالل  احرام/، و ا/پیل  شرو  و غیر شرو (. 
درزبان در  نمی گی ی /پیل چرکین/بیاًعبارت /پیل شی ی/برا  
در  زبان ها  که انگلیسی نمی دانی ،  فهی ی ن ارد، ز راترجمو  

 moneyتحت ایلفظی  ی باش .از همیون یوحواظ تورجومو  روان 

laundry// /به زبان در /حالل ساز  پیل/ ا/ شرو  سواز  پویل
 ویاه  بید. 

به ارتباط  ذاکرات بویون //on the tableبه همین ترتی  ترجم 
دوطر   یازعه به/رو   یز/تحت ایلفظی است که بوا و / وطورح 
بحث/درزبان در  گردان ه شید. درا ر کاود گرکشیرها  غربی 
 ذاکرات رو   یز صیرت  ی گیرد و بکارگویور /رو   ویوز/
 یطقی به نظر  ی رس  ا ا در افغانستان رو   یز، دوش  و حوتوی 
پلیان  زرعه  سا ل راحل وفصل  ی نما ی . )دنبوایوه درصوفوحو  

 ششم(
************** 

کیه کی فرسید ودر ا کی کاست؟ عیا ت تی کی جسوت، فضول 
تی کی واویاست؟ پس شاد   کی است که دوست  وکوتواسوت. 

 )فرهیگ اصطالحات عرفانی( 
: کرسی دریغت به  عیی تخت کیچ  و فل  هشوتوم  کرسی

سیرۀ بقره )آ ه ایکرسی( نیزهست. پیا براسالم  111واشاره به آ  
) ( آ ه ایکرسی را سیّ  هم  قرآن ویان ه، ز را درا ن آ ه کوه 
ح ودپیجاه کلمه است، ز رهر کلمه پیجاه برکت است وهورکوس 
آنرا دروقت وفتن بخیان ، جبر یل  ا فرشتگان او رااز د ی وپور  
وجمل  بال اها وآفت هاتاصبد نگاه دارد وهر کس با  اد بوخویابو  
تاشبانگاه، درپیاه و ا  عزّ وجلّ باش  وهربویوموار کوه بوخویانو  

 شفا اب . / )دنبایه دارد(

 فال حافظ
 حال  ن ب نیست غم کم  ى ویرم      

 کم که نه هرروزکم کم  ى ویرم
            آب  ى ویاهم سووورابم  ى دهی 

 عشق  ى ورزم عوووذابم  ى دهی 
 چی  روزى هست حایم د  نى ست           

 حال  ن از ا ن وآن پرسی نى ست 
             گاه بر روى ز وووین زل  ى زنم

 گاه بر حافووووظ تفاءل  ى زنم
   حافظ د ووویانه فایم را گرفووت

    غزل آ  که حایوم را گرفت
              » ا ز  اران چشم   ارى داشتیم           « 

 »!ویدغلط بیدآنچه  ی پی اشتیم 

*********** 
  یسی ظفر

 در باب سرشماری هوایی
 که  ا را شمرده غیی از هیا    کر ما ببخشا  بر حال  ا

 ورا یم در   چمن کیین  ی    بز وگیسفی  و سخی اد و ن
 ش ه در  یان  یاشی حساب     فر با و زهرا و سی  شهاب

 ووقت شمارش کمی شخ بُ ه علی وان بیچاره چین  خ بُ ه   
 ازا ن رو ش ه    وزن ه شمار   به تصی رستال ت افتاده  ار
 ور ش  با کره  پس و پیش  ی   شکا ت نبید ار  کی دو نفر
 دوسه قر ه رفته به جُمل  گس   به جان عز زِ تی ا  دادرس
 بگی تیووووم آ ار کرده وطا   تی ا  کردگارِ غیی و عطا

 زگیسایه  ارا کمی پیش کن  کم وبیش کن  به حق حبیبت
************ 

 افغان ننویسید !  افغان ننویسید !
 ا زار و پیزار و شال و تمبان نیی سی 
 در تذکره ام پلیووووز افغان نیی سی 

 افغان نیی سی  !!! -افغان نیی سی  
 د یم به تیچی ا  که تیویدکفرنما ی

 هستم هستم ، ویی  سلمان نیی سی 
 در تذکره ام پلیوز که اویان نیی سی  

 افغان نیی سی  !!! -افغان نیی سی  
 اصلن به شمانیست غرض چینکه ن ار  

  شروعیت !!! بی سر وسا ان !! نیی سی  !
 در تذکره ام پلیوووووز شیطان نیی سی 

 افغان نیی سی  !!! -افغان نیی سی  
 در تذکره ام کشمش و تلخان نیی سی 
 جلغیزه نی سی   گر ز یغمان نیی سی 

 در تذکره ام پلیوووز افغان نیی سی 
 افغان نیی سی  !!! -افغان نیی سی  

 هرچی که  ا شیر نبید م و نه هستیم
 اشتر نه، شتربان نه، شوتروان نیی سی 

 در تذکره ام کیچی افغان نیی سی 
 افغان نیی سی  !!! -افغان نیی سی  

 ا ی  که کسی ره ب ش نا  ه باشه !!!  

 فیسبیک عز زاحم  فرد( -)ازرویما
*************** 
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 هفته نامۀ امید 6401شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 )دنبایه ازصفح  هشتم(افغان ها پشتون نیستند ! 
بلکه واژه ها  اسپه گان، اپه گان، اشیگان، د گان وافغاغیه بسیوار 
ز اداست . به تا ی  از استاد ضمیرصافی  ی تیان گفت کلم  افغان 
بع  از یشکرکشی اسالم را   ش که  عرب واژگان اپه گان، اسوپوه 

 گان، اوگان ود گان است . 
د  ه  ی شیدکه عرب ها از جان  غرب داول وطن  ا ش ن  و 
با  رد ان غیرپشتین روبروگرد  ن  وبه سرحو ات هویو وسوتوان 
نرفتی تا باپشتین هاکه درکیه ها  بلی  آن  یاطق بیدوباش داشتی 
) کیه ها  سلیمان( تماس بگیرن . طیر  که  ی دانویوم انوتوشوار 
وپخش د ن  بین اسالم درقارۀ هی  وحیایی آن بوعو  هواصویرت 
گرفت، چیانکه در نیرستان  ردم تا ساییان دراز از د ون اسوالم 
اطال  ن اشتی . رو  ا ن دییل هم  ی تیان ادعوا کوردکوه عورب 
هاکلم  افغان را برا   ردم غیر پشتین استعمال کرده ان که  عرب 

 واژگان اپه گان، اسپه گان، اوگان ود گان است .
جیاب دانشمی  عاییق ردکتر حم حی ربارکز  پیشیهوادنومویده 
ان تابرا   صلحت  لی واژۀ افغان رابرا  هم  اتبا  کشویراطوالق 
نما یم. بعبارت د گر همه را افغان بگی یم.  ن باکمال احترا ی که 
ا ن بزرگمردکشیر دارم، به ا ن پیشیهادشان  یافق نویوسوتوم، چوه 
اگرچیین نما یم وقضیه راب  ن  ییال انکشا  دهیم، سیگی را ازجا 
بیجا نکرده ووید جابجا ا ستاده ا م )یکه ونه  ستقویوم پوه ووپول 
 کان(  م که حایت ب ردبخیر نخیاه  بید ودرد  ولوت را و اوا 
نخیاه کرد، و  شکل  یجیده نه تیها به درج  که بید بوه هوموان 
درجه  ی  ان  بلکه پا ه ها  ا ن  شکل را  ستحکم تر و ر ش  آنرا 
عمیق تر ی ساز م. به هران ازۀ که ا ن  شکل افوزون گوردد بوه 
همان قیاس اتفاق، اتحاد، هم یی وهم ستی از یان  ردم  ا زدوده 

  ی شید.
ا ن که قی ی به نام پشتین بید  ا نبید  ا ا ن قویم کو ام قویم 
است، آ اپشتین است  ا  لیت ها  د گر کشیر، بیا ویو  جوریوت 
کییم وبه وطن دیسیز  نما یم و از ن واژۀ جویوجوال بورانوگویوز 
بگذر م .  ی گی ی  گیشیارۀ که گیش را بوچوکوانو  بوا و  بوه 
دوران اوت. راه د گر  با   جستجی شید و نام د گر  پی ا کییم 
که هم شا ست  افتخارات وطن  ا باش  وهم  نا ی که  لویوت هوا  
د گر  ا عیعیه ها  وید را حفظ ب ارن . ز را اگرهومو   وردم را 

 افغان وطاب کییم، درا ن حایت جفا ی به پشتین ها ی شید.
شا   به ذهن ویانی گان عز زا ن سطیر وطیر نما و کوه پوس 
پیشیهاد تی چیست؟ نظربی ه ا ن است: چین نام اصلوی وطون  وا 
وراسان و آر اناست، که هر دو نام دربرگیرن ۀ همه اقیام باشیو ۀ 
ا ن سرز ین  ی باش ، پس بهتر است که  ا وید را آر وا وی  وا 
وراسانی بگی یم و  یهن وی ش را هم بوه  وکوی از ا ون دونوام 
تار خی و پرافتخار  سما ب ار م، و ا ن جیوگ بواال  پویسوتویون 
 النصرای  ن را واتمه ببخشیم. درغیرآن اگرپشت کلم  افغان، که 
به پیستین  ال نصرای  ن برا   ا تب  ل ش ه، بگرد م، هموان آش 
وهمان کاسه ویاه  بید و  ا برا  سال ها به رو   ک  گر ووید 
سیلی ویاهیم زد و حتی وین هم  گر را ویاهیم ر خت، که ا ون 

 پیستین  ال ارزش آن را ن ارد. وایسالم. و  تگاروطن و ردم ! /
**************** 

 )دنبایه ازصفح  چهارم(معرفی انتشارات 
 شیره وتحر   گرگ نهانی وید برا  اذ ت وآزار و توبواهوی 

 د گران بر ی ویزن  وجیا ع را  جروح و سمیم  ی سازن .
بهرحال، ا ی  به آرزو  صحت وسعادت نی سی ۀ ژرفیگر وقصوه 
پرداز جیاب انجییر حم نعیم ویژ ن علی ی، شعر)گرگ(  شیر  

 را به شما  ادآور  ی شیم : 
 هست پنهان در نهاد هر بشر           گفت دانایی که گرگی  خیره سر
 روزوشب مابین هرانسان وگرگ          الجرم جاریست پیکاری سترگ
 صاحب اندیشه داند چاره چیست       زور بازو چارۀ این گرگ نیست

 سخت پیچیده گلوی گرگ خویش       ای بسا انسان رنجور پریــــش
 هست درچنگال گرگ خود اسیر         ای بسا زور آفرین مـــرد دلیر

 رفته  رفته می  شود  انسان پاک         هرکه گرگش رادراندازد به خاک
 گرچه انسان مینمایدگرگ هست         وانکه ازگرگش خوردهردم شکست

 خلق  و خوی گرگ پیدا می کند         وانکه با گرگش  مــدارا  می کند
 وای اگراین گرگ گرددبا توپیر         در جوانی جان گرگت  را  بگیر

 ناتوانی  در مــصاف گرگ پیر          روزپیری گرچه باشی همچوشیر
 گرگ هاشان رهــنما و رهبرند          مردمان گر یکدگر را می درند

 گرگ ها فرمان روایی می کنند          اینکه انسان هست این سان دردمند
 گرگ هاشان آشـــنایان همند          وان ستمکاران که با هم محرمند

 با که باید گفت این حال عجیب        گرگ هاهمراه وانسان هاغریب
*************** 

 )دنبایه ازصفح  دوم(تالش های ایران علیه تاپی 
برهبر  عب اهلل وجمعیت تش    افته است. استحکام داولی دویت 
  با بروزتیشها  قی ی به چایش وویاهو کشویو و سوأیو  توذکوره
ایکترونی  وانتخاباتی آتی پاریمان ور است جمهویرا ون رونو را 
تش   ویاه  کرد.کماا یکه دویت در بارزه باطایبان نیز یفقیتها  

کیی ه نصیبش نش ه است.اگرحکی ت افغوانسوتوان طوایوبوان  تعیین
راشکست داده نتیان  ابه  صایحه بواا ون گوروه دسوت نویوابو ، 

ها   یطقی   انی  تاپی هرگزعملی نخیاه ش و ب ون ش   پروژه
 2سیداصلی ا ن وضعیت نصی  ا ران وپاکستان  یشید./)روزنا و 

 صبد کابل(
 

 فرانکفیرت و آیمان             رحیم ز ن ایعاب  ن عثمانی
 گذر تیلی کوچه

گذرتیلی کیچه دربین بازارکتابفروشی، پیبه فوروشوی وچویب 
فروشی، گذرکاه فروشی،  ی و  آرد، فعالهم شاو  آن قوراردارد 
که نسبت کشی ن جادۀ  یین ، تقر با ازبین رفته واز ن گذرچیز  
بجز   راه که بی نها ت ناپاک است، ازداول کاه فوروشوی بوه 

 تیلی کیچه  ی برآ  ، د گرچیز  بچشم نمی ویرد.
در ن گذردرسابق جهازها  تیل کشی وجیدداشت که از شرشم، 
زغر، کیج وا ثال آن تیل استخراج  یکردن وجهت تیی ر  ویوازل 
وبازاروهم ویراک   ردم به بازارعرضه  یکردن . در ن گذر دکان 
ها  بییه گر  کاکانقشبی ، تیل فروشی، ارزن،  سیر، تیل آفتواب 
پرست، پیبه دانه وغیره فروش  یش . کاکانقشبی ویدش بیچاره به 
 رض چشم درد   بتالبیدوهمیشه بخاطرجلیگیر  ازدرد چشوم، 
تک  زردرنگ به پیشانی وید یان اوت، ویی اوهمیشه به نگه دار  
بلبل سیگ شکن و قچ شیق داشت وقچ ویدرابه باغ  رحیم قاضی 

 فیض اهلل وان  ا رحیم بابرشاه  ی برد.
دکان دنبه فروشی صیفی حکیم قصاب پ ر حم کبیرغر   نیاز 
 شتاق درگاه ویاجه  عین ای  ن چشتی، وبورادران و   وحومو  
 اسین و حم احسان، دکان کله فروشی جمعه وان، دکان چوپولوی 
کباب حسن جر ن، دکان پسران  ُهرکَن، دکان کتابفروشی آصف 
جان، دکان شیرفروشی حاجی  اسین، کتابفروشی حاجی عب االح  
وپسران، دکان وشکه فروشی  یادسبز جات حاجوی  وحو  اهلل، 
دکان گل  حم زرگر، دکانها  بیجی فروشی،  ویوزل  ورحویم 
 غفیر جیاب  حم علم  جیین وکیول گوذروبورادرشوان حواجوی 
 حم عظیم نعت ویان،کر م جان وبرادرشان ودکان کاکا وحوسون 

 در ن گذربید.
درگذرتیلی کیچه نانیا ی استاد یرزا که درپختن نان یویاشوه و 
روغیی ز ادتر شتر  داشت، دکان قصابی کاکاپیین ، دکان غوالم 
شش کبابی،سماوار ر ضان، دکان عیا ت صابینفروش،دکان سلمان 
چشم سبزکبیترفروش وقلی ربیدنه باز،سا ره وگل سر،دکان کاکا 

 شیراحم شیقی بیدنه،  یزل واک شی ان پسران دوست  حم . 
واک شی ی    فن فیق ایعاده با هارت ودارا  تخیی  شستون 
بخصی  است،  عیی    غربیل راازآب در وابویورون آورده و 
دربین ر گ درجستجی  ذرات طال ی ش ن وا یکاررا بسیارب قوت 

 برا  چی ساعت ادا ه  ی ادن تاذرات طال ازبین ر گ ج ا شید.
واک شی ان اضافه ا ن کاررادر در ا  کیکچه وال ت ب وشوان 
وتخار وغیره در اها انجام  ی ادن تا ق ار  طال راازر گ بویورون 
وپاک  ییمیدن وبع به طالفروشان آنرابه قیمت  فی  ی فرووتی ، 
کار  که به  زدشصت ویدپیل حالل در افت وآنورابوه توأ ویون 
 ا حتاج وانیاده وتجارت به  صر   یرسان ن .  رد ان تیانمی  ا 
چق رتکاییف وزحمات را تحمل  یش ن ، با   واد  از عوظوموت 
وافتخارتیانمی   شان تعر ف و یردهرگینه ستا ش قرار بگیورنو  

 و، واطرۀ آنرابرا  اوال  بیادگارنگه ار م./
و جیاب دانشمی گرا ی داکترروان فرهاد   طای  ذ ول را در 
بارۀ  قاالت و علی ات جیاب نی سی ۀ بزرگویارز ون ایوعوابو  ون 

 عثمانی تلفینی به    را ی  اظهارداشته ان :
 جمیع  واطرات آقا  عثمانی نظیرن ارد ودرحافظ  هیوچوکوس 
باقی نمان ه است. آنانی که کیچه کیچه وگذرگذرکابل رابخیبی 
شیاوتی ، اکثر از ن جهان رفته ان  وا ی وار وم آقوا  عوثوموانوی 

 سایها      درقی حیات ودرپیاه و اون )ج( باشی . 
ا اآنچه در ن  رحله الزم است، جمع آور  هم   قاالت ا شوان 
دربارۀ کابل ق  م  یباش ، تابطیر    جمیعوه  و و  کوتواب 
باارزش بچاپ برس . جویواب عوثوموانوی بوا و  بو انویو کسوانوی 
هییزدرقی حیاتن ان که هرسطر وهرکلم   قاالت شوان رابو قوت 

  یخیانی و واطرات شان تج     یشید. 
چی سال پیش کتابی دارا  عکسها  ارزشمی ازطر  روان شواد 
وانم  ی اسکیاز   قیم شهرنیس فرانسه دربارۀ شهرکابول ازز وان 
س وزا یان تاا روزبزبان فرانسی  بچاپ رسی ه که دارا  نوقوشوه 
ها  ق  م شهر کابل، برعالوۀ تصاو ر ی باش . کتاب  وجومویعو  
 قاالت جیاب عثمانی دربارۀ کابل ق  م باا ن کتاب  صیر،  کمل 
هم  گر ش ه  یتیانی . ویشبختانه پیش ازوفات  رحیم عثموانوی، 

  جمیع   قاالت به ز یرچاپ آراسته ش .  دکترروان فرهاد  
************** 

 وودبر  ، ورجیییا                                  یییا روزبه حی ر 
 شاهــــین

 چه شیر سرخ غمگییی، چرا درد  ز فق انست
  یان شهر ا ن  ردم، ص ا  پا  شیطانست

 ومیش ان  وبه وین وفته، کیار درب ا ن  سج 
 ز ا ن آد کشان قرن همان کافر چه حیرانست

 ص ا  گر ه  ی آ  ، عزا  رفتن بابا !
 پ ر رفت و ب ون او، بیا  وانه و رانست

 نگاه آووووووور  ادر و اش  اییدا  او
 کیارجسم فرزن ش، ویدش چین  رده بیجانست

 )دنبایه ازصفح  پیجم(دوگانگی زبان 
جان  طل  به ارتباط ترجمه ا ن است که ازترجم  کلمه به کلوموه 
استعاره که  ثال ها  آن را در باال تذکرش  م، به ضرب ایمثل هوا 

 ویددار  کرد ز راا ن هار شه ها  فرهیگی دارن . 
 شکل د گر عادیساز  وقتی بمیان  یآ  که عیض کولوموات 
 سا ل  ربیط به نحی زبان  یبع به زبان ه   ترجمه شید.ا ن کار 
به طیر    سان تقر باً درهمه رسانه ها  داول ووارج افغانستان، 
به شمیل ص ا  ا ر کا و بی بی سی انجام  ی شیدکه طبعاً افوهوام 

 وتفهیم رابرهم  ی زن .
بعضی کلمات راهم بیابر لحیظات فرهیگی نمیتیان درقوایو  

//playerترجمه آوردو بهتراست ویدآنهارااقتبواس کورد.کولومو 

انگلیسی ازهمین گینه کلمات به حساب  یآ  که نوبوا و تورجوموه 
شید.ترجم  ا ن کلمه به/باز گر/ ا/باز کن/ در کلچرافوغوانسوتوان
)رقصی ه(  عیی دارد. بیااً بهتراست که گفته شید)پلیرفتبال(،)پلیر 

 شطرن ( وغیره .
 شکل د گر عادیساز  وقتی بمیان  یآ  که عیض کولوموات 
 سا ل  ربیط به نحی زبان  یبع به زبان ه   ترجمه شید.ا یوکوار 
بطیر   سان تقر باًدرهمه رسانه ها  داول ووارج افوغوانسوتوان، 
بشمیل ص ا  ا ر کاوبی بی سی انجام  یشیدکه طبعاً افهام وتفهیم 

 رابرهم  یزن .
بعضی زبانهادرساوتارنحی  ویدنقل قیل  ستقیم وغیر ستقیوم 
دارن  که اول ایذکرآن بیشتردرنیشتار ودو ی آن بیوشوتوردرزبوان 
گفتار   عمیل است. درنقل قیل  ستقیم عین کلموات  وتوکولوم/
نی سی ه بکار  یرود،ا ا درنقل قیل غیر ستقیم تغییراتی درکلمات 
اصلی وارد یگررد.زبان انگلیسی هردونی  نقل قیل وجوید دارد: 

 Karzai-3درجمالت ذ ل اول  ستقیم ودوم غیر ستقیم  یوبواشو :

said”My brother is not involved in drug smuggling”,2- Karzai 

said (that)his brother is not involved in drug smuggling” تویجوه
تعی ض شو ه اسوت. وقوتوی  hisبه  myشیدکه درجمل  دوم کلمه

ژورناییستهاجمل  دوم رادراوبار ی بییی آنرابه/کرز  گوفوت کوه 
برادرش درقاچاق  یاد خ ره دست ن ارد/ترجمه  یکیی ،  شکول 
در ا ن است که نه درزبان در  ونه درزبان نقل قیل غیر سوتوقویوم 
وجید دارد، نتیجه آن  یشیدکه  فهیم و وعویوا  جومو  اصولوی 
درترجمه تغییر  یکی ، دییل آن هم ا ن  یباش که)برادرش(عویض 
کرز   مکن به شخص د گر  غیورازکورز  ارتوبواط بوگویورد، 
بیااًترجم  درست وروان جمل  دوم عبارت است از: کرز  گوفوت 

 که برادرام درقاچاق  یاد  خ ره دست ن ارد.
آنچه با ست به ارتباط ترجمه و عادیساز  همیشه بخاطرداشت 

و  decodingا ن است که پروسه شا ل دو رحله  یباش :ر زگشا ی
encoding  ر زساز  .در  رحل  اول  ا ر زگشا ی  فهیم ازقوایو

)ساوتار(زبان  یبع بیرون کشی ه  یشید وبع آنراازطر وق ر وز  
درقای  زبان داول ساوته  یشید. یفقیت درانجام ا ن ا ر، بستگی 
به آگاهی گرا روفرهیگ هر دوزبان دارد. ضعف دراجورا  هور 
 رحله به ضعف ونقص ترجمه  یجر یشید.  ازهمین یحاظ گوفوتوه 

  یشیدکه ترجمه کارهرشخص نیست.
نکت  اویر که با  به ارتباط درنظرداشت ا یست که کولوموات 
 ثل صر  ونحی زبان نیزهمیشوه درحوال توغویویوراسوت. حوتوی 
تغییرکلمات نسبت به د گرتغییرات سر عوتورصویرت  ویوگویورد. 
تغییرکلمات شا ل  عیی، تلفظ و تروک ش ن  یباش . طویر وثوال 
کلم )رفت( د گربه  عیا  )رفت(بکارنمیرود.    ز انی گوفوتوه 
 یش )آ  وش کاروان( ا ا ا روزد گرازآن به  ثاب  اسم درجومولوه 
استفاده نمیشیدوتیهاوظیف  فعل  اضی راانجام  ی ه :)کارووال  

 ش .(
درتلفظ نیزکلمات تغییر یکی )ویار وبیادر(ا روز)ویاهور و 
برادر( د روزهستی . همچیان گفتارص ا  اویر)ت(از یان رفته و

 )است( به )اس( تغییر کرده است. 
بعضی کلمات هم بمرورز ان ازبویون  ویورونو و وتوروک      

 یشین ، طیر  ثال کلم )ور ط   وی (درشور  ازبویون رفوتون 
است،ز را زنها د گراز آن استفاده نمیکیی . تغویویوردررسوم رواج 
وتکیاییژ  کلمات ج   را داول زبان  یکیو وکولوموات کوهویوه 

 راازبین  یبرد.
آنچه دربارۀ تغییرداولی ووارجی زبان در  تاکیین  طرح     

بحث قرارگرفت، بهیچ وجه کا ل نمیباش . تغییرات د گوردرزبوان 
گفتاررخ داده است که آنرا تا هییزنیافته ام. ا ون کوار سوتولوزم 

 تحقیق و طایع  بیشتراست که با  انجام شید ./
***************** 

 
 و بع  فیجی ز رهبر ها در ا ن رسم عزادار 

 برا  ا ن ر اکاران، تسلی دادن ارزانست!
 ش  است و وانه  ی تار  ، دو چشم کیدکی بر در

 به جز او کس نمی دان  چه رنجی درد هجرانست
 ایهی وانه تان برباد، بسیزد نسل تان از بیخ

 که اش  چشم ا ن  ردم، ز شام و روز به جر انست
 به چیگ فیج وفاشان، به ز ر تیغ جالدان
 بیا ا یجاتماشاکن ببین  ردن چه آسانست!
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 سروده:  101وبازدر صفح  
 ترحی به ته  ی په جهان کشی ویراوزار پشتینه

 وپل حکی ت وپل سلطیت تاج د افغان وگته        
بوه  »دا په  اد د  حبت درسره واولوه «شهی   یسی شفیق در

 سروده است: 311اهتمام شهرت نیگیایی در صفح 
 شه! په  الر دچا  روان   ی دا  چه وایی  تا افغان  ی
  علی ی    په زره وران  ی چی په الر دپشتی نه حی

 عیی تیکه  یگییی  ن افغان )پشتین( هستم؛ بگی بکو ام راه 
روان هستی, اگر به راه پشتی)پشتینخیاهی( نرو   علیم  ویوشوید 

 که قل  و ران دار !
چی  ثال  ح ود ویی پر حتیا  فیق ازدانشمو ان وشوعورا  
ق  م و عاصرپشتینها نشان  ی ه  که افغان  عیی پشوتوین، حوتوی 
 رحیم گل پاچا ایفت که    شاعر واال  پشتی است  عیی آ وت 

 اا هاییاس انا ولقیا کم  ن ذکرا و انوثوی و  «سیره ایحُجرات  31
جعلیکم شعیبأ و قبا ل یتعارفیا؛ ان اکر کم عی اهلل اتقکوم, ان اهلل 

را در قای  شعر پشتیگیجانی ه،  عتق  است که شعبات  »علیم وبیر
و قبا ل  ختلف وجید دارد که با   شیاسایی صیرت گیورد ویوی 
کیا تأ ویس افغان را که قبیل  پشتین است هم توذکورداده سوروده 
است که کبیتربا زانی )یگ یگ(  کجا نمیشید وبلبل با کوارغوانوی

 )زاغها( پرواز نمیکی ، که به اساس ضرب ایمثل وطیی  ا : 
 کی  همجیس با همجیس پرواز  کبیتر با کبیتر زاغ با زاغ

را افاده  یکی . باتغییرا یکه ازتعبیر)اکر ترشمانزدو ا تقیوتور ون 
شما ست( تغافل شاعرانه نمیده از شعرش نتیجه گرفته ش ه  یتیان  
که: قی م ! زاغ تیها با   با زاغ پرواز کی  د گر قبا ل را نشیاس  و 

 با د گران  تح  نشید !
وهم نبا   فرا یش نمید )افغانی کلتیر  تیییه( کوه  وقویوم 
کاییفیرنیا است، چی   قبل از کی از  ویسوسوان توییویوه, اقوا  
کیچی, فعأل سفیر افغانستان در روسیه  ی باش ، با اقوا  شوفویوع 
عیار صاحبه داشت؛     جمع وا  پشتینهاست که بعضأویولوی 
 تعص  و فاشیست  زاج بیده ز رنام افغانی ا افعاییت پشتینویوسوم 

 دارن .
 حترم داکتر حم حی ر بارکز , ا ی  شما بحیث    عایوم,  

   استاد,     حقق اکاد ی  ازطر ق وید پشوتوینوهوا درک 
کرده باشی  که افغان پشتین است و پشتین افغان؛ نه آنوکوه شوموا 
ازطر ق رو  اد ها  اروپا به نتیجه رسی ه ا   که به ویال و گفتار 

 وعقی ت پشتینها که افغان ان , قطعأ تیافق ن ارد. 
شما استاددانشگاه هستی  و به قانین اساسی  ملکت اگر نوظور 
بیان ازد درآنجا  شکالت را بچشم سر ی نگر   و  تخوصوص فون 
قانین چین شما در آن غیر نمیده به اوییا  ا یرپشتین افغانسوتوان 
که به گفتار و نظر   شما گیش  ی هی  گیشزد نمایی  تا با ازد واد 

    ضمیمه در قانین اساسی انرا اصالح نما ی :
 ادۀ چهارم قانین اساسی  ییگارد)بر لت افغانستان جفایی بیش 

 لت افغانستان عبارت است ازتمام افرد وکوه توابوعویوت «نیست(؛ 
. درحاییکه  لت افغانستان  توشوکول ازآن »افغانستان را دارا باشی 

ها ست که در افغانستان تیی   افته ان . همین اکیوین توعو ادز واد 
پاکستانیها به اساس پالن آ  اس آ  تابعیت افغانستان دارن  که بوه 
نظر  ن جزء  لت افغانستان نیستی . و هم به دوام آن آ  ه که  لت 
افغانستان  تشکل ازاقیام پشتین, تواجویو ,  هوزاره, اوزبو , 
ترکمن, بلیچ, پشه ا , نیرستانی, ا ماق, عرب, قرغز, گیجور و 
سا ر اقیام  یباش . برا  رفع احساس برتر  و به اساس نیرم هوا  
د یکراسی و ادبیات ا روز  اسما  ا ن اقیام با   با اساس ایفوبوا 
آغاز  افته؛ از اوزب  شرو  و به هزاره پا ان  اب . چین سرشمار  
دقیق و  ستی  تحت باال بییی  لل  تح  صیرت نگرفته، وثیقه  لی 
نبا   به اساس  علی ات غلط  عرفی گردد. و ادا ه داده نویشوتوه 

برهر فرد از افراد  لت افغانستان کلم  افغان )پشوتوین( «ش ه که: 
که به ض  تعلیمات قورآنوی جوبور  بوه  وردم  »اطالق  یشید...

غیرپشتین تحمیل ش ه است. ا ن وظیف  نخبوگوان و دانشومویو ان 
وپروفیسران قانین افغانستانی هاست که با  شها ت کا ول بوه راه 
حق ق م گذارن و ا یگینه وار بغل را که  انع وح ت  لی حقیقی 

هوی وت  ولوی « یشید قطع نما ی ؛ بع  راه عالج پویو ا کوردن 
 آسانتر یگردد. » شترک

بیا  درج کلم  افغان درتذکره ها  ایکوتوروتویو  فوقوط بوه 
  فادآ  اس آ  و قبا ل قیم پشتین است نه هم  افغانستانی ها.

در اویر گفتار وید را با    ح  ث از پیا بر اسالم حضورت 
  حم )ض( پا ان  ی بخشم :

تورجومو   133در االدب ایمفرد صفوحوه  011ح  ث شماره 
عب ایعلی احرار  با سی  از ابیذر روا ت است که از پیا وبور) ( 
شیی ه است: کسی که وید را غیر از پو ر ووید نسوبوت دهو  
درحایکه آنرا  ی ان  )پ رش نیست( همانا عمل کفر  رتک  شو ه 
است و کسی که وید را به قی ی نسبت ب ه  که  تعلق به آن قیم 
نباش  جا گاه وید را در آتش دوزخ آ اده نما   وکسی که  رد  
را کافربخیان   ا بگی   دشمن و ا و او چیان نباش  نسبت آن بوه 

 گی ی ۀ آن بر  ی گردد. ا ن ح  ث در صحید بخار  به شمارۀ 
 

)دنبایه ازصفح    کاش مقالۀ داکترمحمدحیدریکطرفه نمی بود 
 اول( 

برا  افغانستان عز ر  ا نام ب کمایی کیی . آن غیرت افغانی راکه 
   روزبه آن افتخارداشتیم ا روزدراثرهمین ب رفتار  ها  
افغانستانی ها  پشتین, با ذکر آن وجایت  یکشیم. بفکر  ن 
 سؤوییت ا ن نخبگان پشتین )افغان( رهیمایی ها  عایمانه جهت 
جلیگیر  از ن اعمال شییع ونتا   تفرقه انگیزآن بیده هرچه 

 زودتربرا  اصالح آن آستین برزنی .
 ن به استفاده ازآثار ادبی وتار خی نخبگان, عال ه ها, شاعران و 
سیاستم اران پشتین چی  ن بارهم به انگلیسی و هم بفارسی در باره 
ا یکه ا یها یگی ی  نه  ن, که )افغان پشتین است(  قاالتی نیشته 
ام,  یتیانم که بشما ر فرنس ب هم ویی  ی انم که  مکن نخیاهی   ا 
نتیانی  به نیشته ها نظران از  , ویاستم بصیرت ولص تیجه 
عایمان  تانرا به سطیر ذ ل جل  نما م. ا ی  درآور با  ن همص ا 

 شی   که افغان پشتین است: 
آنچه دهخ ا کلم  افغان راتعر ف نمیده  یگذر م. ویی شرو  

وقتیکه ص  ق اهلل  3111 یکییم ازپشتی قا یس،که درعقرب سال
رشتین رییس  ا   ر عمی ی پشتیتیییه بید جل  اول ازطر   طبع  

 3111دویتی بطبع رسی . بع  جل  دوم ز رنام افغان قا یس درسال 
وقتیکه گل پاچا ایفت رییس پشتی تیییه بید به نشر رسی . جل  اول 
چاپ اول همه یغات پشتیبه فارسی بید ویی جل  دوم چاپ اول از
)ح تا غ( ازفارسی به پشتیترتی   افته بید...در یجا شما  ی 
نگر  که افغانی  ثل پشتی استعمال ش ه است.  ییف ا ن قا یس 
عب اهلل افغانی نی س بیدکه اثرویدرا باپشتی شرو  کرده که به 

  قین تام )افغانی( نی س بیدن وید را ثابت ساوته است.
که برا  صیی   ازده و  33درتار خ ادبیات  پشتی صفحه 

دوازده نیشته ش ه است  علی ات اغراقی دربارۀ با ز  روشان 
درج گرد  ه؛ چیز که دیچسپ است ا یست که در حاییا   با ز   
نیشته ش ه که فا یل و  ازچهار پشت بر قبا ل افغانها حکی ت 

 داشتی ؛  عیی بر قبا ل پشتین حکی ت داشتی .
رحمان بابا, درتمام د یان وید تا جاییکه  ن در افتم فقط    

 بار از کلم  افغان استفاده نمیده است:
 چه کشیر د افغانانی  عطر شی 
 د هر بیت  صرا   ی زیفی دویبان کر                 

ه   ازکلم  افغان ا یجاپشتین است، در بیت د گر او ازوراسان 
 حر   یزن  نه از افغانستان:

 چه د  ار زیفی روسار ی په زیه نقش شی     
 وپل ولیت  ی وراسان و هی وستان شه
 ) تأسفم که کیبیرد پشتی ن ارم.(

رسای  وید)د دوزویپه یمبیکی  11شهرت نیگیایی درصفح  
سیز  یی جیت( ز رعییان)په کابل اوپیشیرکی افغان  ید ( 
نیشت  داردکه ترجمه اش ا یست:)درکابل وپشاور افغان  کیست( 
ودردوام آن  ییگارد:)تیروم سرح  بین افغانستان و پاکستان 
است. در هردو طر     ویس,    قیم,    زبان,    کلتیر 
و اوالدۀ    پ ر)ورشبین برا  افغانان شرق و شروبین برا  

حبیبی درتار خ  ختصرافغانستان  -افغانان غربی
وپروفیسرهاد  جل اول)تجارب افغانستان( به انگلیسی 113صفحه

( قرارگرفته است...   وقتی افغانان  یگفتی که ا ن 110صفحه 
   وط  صییعی است؛  عیی فعأل ا ن وط وجید ن ارد و طایبان 
آزادانه رفت و آ   کرده  یتیانی  و بیت ذ ل ویشحال وان 

 وت  را نقل کرده است:
 سره یوننگ په کارپت او آشکار        درست پشتون له کندهاره تر اتکه   

بیگر  که نیگیایی ح ودپشتینها را تعیین نمیده و پتانها راباوید 
از    پ رویان ه که ساح  سکینت وحکی ت ار  شان ازقی هار 
تا ات  بیده است.  عیی پشتینستان  یخیاهی  نه افغانستان، و ا که 
 ل  ویدرا دوست دار م و بیا ش افتخارنمیده ویدرا افغانستانی 
وطاب  یکییم بما)جاسیس ا ران(  تاپه زده ان  وویدکه برپتان 
بیدن پاکستان افتخاردارن . ا یجاست که:  قیی     بام ودوهیا 
 ص اق پی ا یکی . نیگیایی واضحأ در ن نیشت  ویداز افغانستان 
ج ایی جسته وبه پشتینخیاهان که پتانها  پاکستانی ان  

دود  ز ا ویر  او تیتی «پیین گرفته است؛ بعبارۀ د گر:
.! تاُسف  ن در یجاست که چراافغانها  »دسالوانی کی 

)پشتینها( داناو تبحر برا ن گینه هاقلم انتقادبرنمی دارن  ویی 
برافغانستانی بیدن  اکه دوستی  ا را به  ه  ادر   انشان  ی ده , 

 انتقاد تبعیضی روا  ی ارن ؟!
گل پاچا ایفت در)د ایفت  رغلر ( به اهتمام شهرت نیگیایی 

 سروده است:  71چاپ سیم صفح  
  نا پیهی ویاره ویار  ده او پشتین د 

 کیر  ی وران, کار ی گ ود او بی ترتیبه              
 سروده است: 21درصفحه 

                      واون ه تا په انسانانیکی قی ینه کره جیر 
 تا قبیلی شعبی پتی او لتینه کره جیر  

  د ترک عرب افغان په نیم د  اویسینه کره جیر
 تا یه  رغانید هیا بیل بیل سیلینه کره جیر

 حکه کیتر  نه گ     کله  زانی سره
 بلبلی نکر   پروازونه یه کارغانی سره

ذکور شو ه اسوت  331  »اال موان«و در صحید  سلم در  1107
 ) احرار  ادب ایمفرد.(

شماکه به حیث وادم وطن وعالقمی  روشن ش ن قضیه بورا  
نسل جیان وطن هستی , ا ی   تیجه ش ه باشی کوه بوا نشور ا ون 

Essay  تان و  تی که الزم بید, با تاسف, عرض کیم چین هموه
جانبه نبید، به  یفقیت نیانجا ی . وهم باا ن ایطا  و  هربانی کوه 
با ردم و بایخاصه جیانان وطن دار   آنها را تشی ق نمی کیی  کوه 
با پذ رفتن ورشبین وشروبین که پ رپتانها و پشتینها )افغان( ان , 
و به قیم پشتین در صیرتیکه  ربیط به آنها نباشی  وید را افوغوان 

  اد نما ی , تکفیر ش ه بع  راه دوزخ در پیش گیرن  !
به اساس  علی ات  شرح فیق ادعا  شما راکه " کلم  افوغوان 
به پشتینها ک ام ارتباط تبار  وعرفی ن ارد" به احتورا ویوکوه بوه 
نخبگان, شاعران و سیاستم ارن اصیل پشتین )افوغوان( دارم, رد 
نمیده قابل قبیل نمی انم و ا ی  جیانان  ا قضیه را اکیین روشیتور 
بیگرن  و در دام فر   تحقیقاتی که  یبع افغانستوانوی نو ارد, در 

 گیرو دار نیافتی .
            در نیا  هی تم تپ وتالش دارم هوووووییز

 افغانستانی ام, بیدن, هر روز  ی ویاه  دیم
            افغان نیستم, پشوووتین د  ز ووا ورور

 افغان, پشتین ها  عاقل بهروز ی ویاه  دیم
****************** 

 . )دنبایه ازصفح  اول(پشتون ها افغان نیستند
تحقیقات هزار تیره وطایفه در یان قیم پشتین هست، ودر  ویوان 
هم  تیره وطایفه در یان قیم پشتین هست، ودر  یان هومو  آنوان 
قبیله وطایف  به نام افغان  اافغانز  د  ه نش ه است. ا ن وید نشان 
 ی ه که قی ی به نام افغان هیچ وجیدوارجی ن ارد ودرگوذشوتوه 
هم ن اشت،  اا یکه ا ن قیم درگذشته هابه نا ها  د گر   واد وی 

 ش وبه  رور ز ان نام آنهاتغییرکرده است.
ه   آنها ی که اصراردارن همه با   وید راافغان بوگوی ویو  
فکر نمی کیم به جا ی برس ، چه ا ن قماش اشخا  به ا ن عقیو ه 
ان که افغان  عیی پشتین، و وقتی افغانستان  ی گوی ویوم  وعویوی 
سرز ین افغانها  اپشتین ها ! ا ن گروه به غولوطوی د وگور  هوم 
دچاران که گی ا پشتین ها اکثر ت ان ، درحاییکه احصاییه دقویوق 
وجید ن اردوچی  احصاییه که با بی طرفی و نیمه انجام داده ش ه، 
نشان  ی دهی که اگرهمه  لیت ها  ساکن درکشیررا جمع نما یم 
وآن را باتع ادپشتین ها  قا سه کییم، هم  ا ن  لیت ها جمعا بیشتر 
از تع اد پشتین ها  ی شین ، و پشتین ها در برابر آنوهوا اقولویوت 
هستی . درحقیقت هیچ  لیتی در افغانستان به تیها ی ویداکثور وت 

 را ساوته نمی تیان .
بعضی دانشمی ان  عاصرکه به کت  ونسخ تار خوی  وراجوعوه 
نکرده ان  و  ا از  نگاه  سلکی ا ن وظیف  شان نیست، نیز تصیر ی 
نما ی که افغان  عیی پشتین و پشتین  عیی افغان !  ثال ز انی کوه 
 حصل دانشگاه کابل بیدم استاد  داشتیم که شیگیال نام داشت و 
واک شیاسی ویان ه بید، او به ا ن عقی ه بیدکه افغان پشتوین و 
پشتین افغان است، و  ی گفت که پشتین ها در کشیر اکوثور وت 
ان ، یذا همه با   وید را افغان بگی ی  وبه پشتیصحوبوت کویویو ، 
اقلیت تابع اکثر ت است و شرو  کرد به پشتی درس دادن ! ویوی 
بع  از گذشت چی  روز  د  که  حصلیون چویوز  ازآن نوموی 
آ یزن  و در ا تحان اکثر ت ناکام ش ن . وید ا ن استاد هوم در 
وقت ت ر س به پشتی به کلمه ا  بر ی ویرد که  عادیش درپشتوی 
نبید و بسیاردست وپاچه   ی ش  و  ی کیشی     چیز  بسازد ! 
سرانجام او زبان پشتی را به سرح   ن    که همه  فاهیم علمی را 
تفهیم نما  ، بیابر ا ن دوباره شرو  کردبه ت ر س بوه فوارسوی ! 
و ا حصلین شکر و اون   رابجاآورد م که از آن عوذاب ایویوم 

 وال  ش  م !!
دود ان  حم زا ی وس وزا ی که همه فاق کیفیوت رهوبور  
بیدن  بیابرهر  لحیظی که بید که درآن به  قین دستیر بیگانوگوان 
نمی تیان ناد  ه گرفت، تالش ها و صار  ز ادکردن ، حتوی از 
جبر و زور کارگرفتی  تانشان دهی که کلم  افغان ترجم  پشوتوین 
است، پس همه را با   پشتین ساوت و همه با   بوه زبوان پشوتوی 
صحبت نما ی ، به جا ی نرسی  وپیل بیت ایمال و  زد دست دهقان 
و جیایی و  زدورکاربه ه ر رفت !  حمیدبی  طرز  که ازطایف  
 حم زا ی و تیی  غزنی بید، ضرب  ش     به  گوانوگوی)دنوبوایوه 

 درصفح  هشتم( 
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قرن پانزدهم پشتین ها از کیه ها پا ین ش ن  وبه فر ان شواهورخ  
 یرزا برا  شان ز ین ها  زراعتی در هرات، قی هار وغزنی دادن  
و ابت ا اب ایی ها زن گی شهرنشییی را آغازکردن  وبع  قبا ل د گر 
پشتین به ا ن نی  زن گی شرو  نمیدن . ویی وصیصیاتی را کوه 
 ؤروین برا  طایف  اسپگان، اپه گان و د گان تعر ف کرده انو ، 
بیشتر به وصیصیات  لیت ها  تاجی ، اوزب  وترکمن  طابقت 
 ی نما  . آن ها اسپ سیاران  اهر بویدنو  و اسوپ را دوسوت 
داشتی ، زراعت پیشه و اهل کس  بیدن ، حیوات شوهور نشویویوی 
داشتی ، علما و فضال در  یان شان به کثرت د  ه ش ه، یباس فاور 
و نظیف ابر شمین  ی پیشی ن  و برعکس پشتین ها، عیعی  قبیلی  
در یان شان د  ه نش ه وهمه به    نام  اد  ی ش ن  وشاوه هوا  
قی ی و قبیلی  ن ارن .  ثال اکیین هم هم  اوزبیو  هواووید را 
اوزبی   ی گی ی ، همه ترکمن ها وید را ترکمن  ی شیاسیو  و 

 هم  تاجی  هاوید را تاجی   ی نا ی  .
درحاییکه در یان پشتین ها    هزار قبیله و ویل و ز  وجوید 
دارد وهر پشتین ویدرا  یسیب به  کی ازآن ها  ی شمارد. حتوی 
ز انی که    پشتین پشتین د گر را  القات نما   اویین پرسشش 
ا ن است که )په قام حه  ی(، پشتین هااسوپ راچویو ان دوسوت 

 ن ارن ، اسپ سیار نیستی  وحییانات شان ور، قاطر و اشتر است.
ز انی که یشکرکشان عرب به سی  سرز ویون هوا  فوارس و 
وراسان هجیم آوردن  به اسپه گان، اپه گان، اوگان  و د وگوان 
روبرو ش ن . چین در ایفبا  عربی حر )گ(  فارسوی نویوسوت، 
گفتن اسپه گان و ا ثال آن برا  شان  شکل بید، یذا ا شوان ا ون 
 ردم را افغان وطاب کردن .  ی گی ی که یشکر ان عرب تیهوادر 
هرات چهار هزار اسپه گان را سر بر  ن  و در سراسر هر  و بلوخ 
و سمیگان و ب وشان و پروان وکاپیسا وکابل به ان ازه ا  کتابوهوا 
راآتش زدن  که ازآن حمام ها راگرم  ی کردن  ! ازا ن  علیم  ی 
شیدکه علم و دانش در یان اسپه گان، اپه گان، اوگان و د وگوان 
ویلی ز اد بید وکتابت وکتاب نی سی در یان شان وفرت داشوت، 

 دانشمی ان ویلی فراوان داشتی .
همین اساس علم ودانش در یان ا یها بیدکوه آ ویون اسوالم در 
سرز ین شان بیشتر ازشبه جز رۀ عرب شگیفا ی  افت وثوقوافوت 
بییظیراسال ی درآنجا رش  نوموید،  ویالنوا  بولوخ، ابویر وحوان، 
ناصروسرو، ابن سییا، دقیقی، جا ی، سیا ی، ویاجه عب اهلل انصوار 

 ود گران در یان شان پی ا ش . 
 21ا ام ابیحییفه اییعمان بن ثابت از توبوارتواجویو ، در سوال

 یالد  درشهرکیفه، ازشهرها  وراسوان آن ز وان، 113هجر =
تیی   افت و بزرگتر ن فقه اسال ی رات و ن نمیدکه بوه  وذهو  
حیفی در جهان اسالم شیاوته  ی شید. پ رش ثابت بن زوطا پسور 
 رزبان، در شهرچار کار  تیی  ش  ودرفضا وهیا  پوروان رشو  

  افت، ودرجیانی باوانیاده اش به کیفه رفت و قیم ش .
بزرگتر ن فقیه جهان اسالم، ا ام اعظم ابیحییفه وسا رنا و اران 
وراسان که پیشرنام ها  شر ف شان راذکرکردم، ثقافت ها  بوی 
نظیر درکابل، کاپیسا، پروان، بلخ، هرات، بست، ب وشان، بوخوارا 
وسمرقی  ا جادکردن . ا یهمه سر ا ه ها  علمی وفرهیگوی نشوان 
 ی ده که عرب ها به سرز ین اسپه گان و اپه گان و اوگوان و 
د گان، که تاجی  ها، اوزبی  ها، ترکمن هوا  کویوینوی انو ، 
رسی ن  وبا قبا ل پشتین که درکیه ها  بلی  بیدوباش داشوتویو ، 
ک ام تماسی حاصل نکردن .  مکن ا شان وبر ن اشتی  که چویویون 
قبا لی درکیه ها زن گی  ی نما ی ،  ا ا یکه از باالش ن به کیه ها 
هراس داشتی ، چین بیشتر صحرا ی بیدن . دییل د گرکه عرب ها 
با ا شان تماس نگرفته بیدن  ا ن است که رش  و انکشا  ثقوافوت 
ها  اسال ی و  راکز دانشی ودانشمی ان در یاطقی که پشتین هوا 

 زن گی داشتی  به وجید نیا   .
به همین ترتی   ؤروین عرب نیز  ردم اپه گان، اسپه گان، د ه 
گان را افغان وطاب کرده ان ونگاشته ان که ا ن طایفه زراعوت را 
ویب  ی دانی  واهل کسبه ان . درحاییکه پشتین هاویلی هابع  به 
زراعت آشیا ش ن ، وحتی ز انی که  حم گل  ی ی  پشتین هوارا 
به شمال کشیروواد  شمایی  یتقل کرد وز ین ها   ردم بوی وی 
آن  یاطق رابه آنان تسلیم کرد، ا شان به زراعت آشیا ی ن اشتی  و 
 حم گل  ی ی  ا رکرد صاحبان اصلی ز ین ها با   ز ین هوا را 
برا  صاحبان نی آنها زراعت نما ی  وبه ناقلین ه ا ت دادکوه در 

 پهلی  آنان باشی  تا شییه ها  زراعت را از آنها بیا یزن  !
 

وقتی هم شیروان ناقلین رابه قی ز آورد، ز انی که برا  شان ز ین 
 ی داد، آنها قبیل نمی کردن  و ی گفتی   ا نمی دانیم با ا ن ز ین 
ها چی کییم، ا ا شیروان هر   آنهارا چیب  ی زد ویت وکیب 
 ی نمید تا  جبیر شین  ز ین راقبیل کیی . ا ن دییل هم  ی تیان  
نشان ده که عرب ها کلم  افغان را برآن  رد ی اطوالق نومویده 

 ان که پشتین نمی باشی . 
یذا به  شکل  ی تیان پذ رفت که کلم  افغان که عورب هوا 
استفاده کرده ان ،  عادل پشتین باش ، بلکه کلم  افغان عربی شو ۀ 
) عرب( صفات اسپه گان، اپه گان، اوگان و د گان اسوت. عورب 
هاعادت دارن  که هرکلم  وارجی راکه از زبان د وگور  بواشو  
عربی  ی سازن ، حتی اگر به  تن قرآن عظیم ایشأن  تیجه شوی وم 
بعضی کلمات فارسی را پی اکرده  ی تیانیم که عربی ش ه،  وثول 
سیگ و واک کلم  سجیل عربی، وکلم  آبر ز، کلم  عربی ابر ق 
که جمع آن ابار ق است، ش ه است. بیا   کمترشو  بواقوی  وی 
 ان که کلم  فارسی اپه گان، اسپه گان، اوگان د گان کلم  عربوی 

 افغان نش ه باش . 
نی سی گان و  ؤروین  عاصرپشتین به دو دسته ان ،  کی بوه 
ا ن عقی ه ان که افغان پشتین نیست، ا ا بروی د گر انیو جویواب 
داکتر حم حی ر و ع ۀ د گربه ا ن باور ان که افغان پشتین اسوت 
و پشتین افغان. ویشحال وان ووتو  شواعور نوا و ار پشوتوین 
دراشعاروید پشتین وافغان وافغان را پشتین  عرفی کورده اسوت. 
درتار خ  خزن االفغانی نیزپشتین وافغان را عادل هم  گر ی دان . 
افضل وان درتار خ  رصع  ی گی  که افغان ترجم  کلم  پشتوین 

 است . 
درتار خ سلطانی که تیسط سلطان  حم  درانی نگاشته شو ه، 
نیز پشتین ها افغان گفته ش ه ان . ا ا سیف بن  حومو هورو  کوه 
تار خ هرات را نیشته  ی گی   افغان ها پشتین ها ی هستیو  کوه 
ازاوالدۀ فرزن  بزرگ داؤود) ( که افاغیه نام داشت،  ی باشی  و 
ازطایف  بیی اسراییل ان که از  أوا  اصلوی وویدبوه کویه هوا  
سلیمان  هاجرت کرده ان ، وکلم  افغان    کلم  عبور  اسوت. 
نعمت اهلل هرو  هم در تار خ وید نظر سیف بون  وحومو هورو  
راتا ی کرده که پشتین و افغان عین  فهیم را دارد و از جومولو  
طیایفی ان که گذشت  شان به داؤود ) (  ی رس  و بع  ها به کویه 
ها  سلیمان کیچی ه ان . در تیار خ د گر  که تیسط  وؤروویون 
ونی سی گان غیرپشتین نگاشته ان  و پشتوین را افوغوان وافوغوان 
راپشتین شمرده ان ،  کی از آن ها تیزک بابر  اسوت بوه قولوم 
ظهیرای  ن  حم بابر، ودرآن گفته ش ه که پشتین ها افوغوان هوا 
هستی . بابر  ی گی   که  ن     ق ار ز ین را به  یسفز  ها که 
پشتین هستی  دادم تا زراعت پیشه ش ه از کیه ها پا ویون شوینو . 
ایبیرونی هم درآثار ویدازکیه ها  افغان  ادکورده ویوی واضود 

 نیست که ه فش از افغان پشتین ها ان  و ا اپه گان، اسپه گان .
 ردم  لتان و هی  پشتین ها ر روهیله ها  عیی کسانیکه درکیه 
ها زن گی  ی کیی ،  اد  ی کیی وآن ها را پتان  ی گی ویو . توا 
جا ی که نیشته ها  دقیق هی   ها د  ه  ی شید ا شان  ورد وی 
راکه در جییب افغانستان ان  پتان  ی وویانویو  وپشوتوین هوا  

 قی هار  را افغان  ی گی ی . 
از جمل  نی سی گان  عاصرپشتین  کی هم جیاب عب اهلل افغانی 
نی س است که درپشتیتیییه وظیفه داشت وبه وضواحوت توام در 
آثار وید چی  ن بار گفته که پشتین  عادل افغان وافغوان  وعوادل 
پشتین است. افغانی نی س تالش  ی کردکه  عاصر ون وویدچوه 
پشتین وچه غیرپشتین را  تقاع  بسازدکه کلم  افوغوان تورجومو  
پشتین است، و  ی گفت چه افغان بگی یم چه پشتین، هردو  کوی 

 است.
پروفیسرداکتر حم حسن ضمیرصافی که  باد  تار وخ رادر 
دانشگاه کابل ت ر س  ی کرد به ا ن عقی ه بیدکه وجه تسومویو  
افغان درآثار و نیشته ها  تار خی از    هزارسال به ا ن طور  
ویلی فراوان است، ویی در نیشته کوتویوبوه هوا  پویوش از و  
هزارسال، ک ام چیز  رابه نام افغان قطعا پی انمی تیانیوم)دنوبوایوه 

 ( 1درصفح 
 

 ! )دنبایه ازصفح  هفتم(پشتون ها افغان نیستند 
 لی کشیر زد واساسی گذاشت که نتیجه اش وین ر ز ، ج ا ی 
و نفاق و شقاق بین  لیت ها   ختلف کشیر بید. او که اکوت و 
ادا  دانشمی    ی کرد، در جمجم  وید طرز د   فاشیوسوتوی و 

 افکار برتر  قبیل  ویدش برتمام  لیت ها  کشیرداشت.
افغان پشتین است و «طرز  درشمارۀ دوم سراج االوبارنیشت: 

افغانستان کشیر پشتین ها،  اهمه افغان  عیی پشتین هستیم وزبوان 
 ا پشتی است، یذاهیچ کشیر چه در  کات ، چه در ادارات، چوه 
درشهر و بازار و در وانه حق ن اردکه به غیراز پشتی به زبان هوا  
د گر چین فارسی، ازبکی، انگلیسی، ترکی، عربی، هی   و غیوره 

 »زبان هاحر  بزن  . 

جا  تأسف است که اشر  غیی احم ز  اویراً به دانشگاه کابل 
 ی رودو ا ر  ی کی که ت ر س دردانشگاه کابل به زبان پشتوی و 
فارسی باش ، در حاییکه ا ن کاررییس جموهویر توخوطوی روشون 
ازقانین دانشگاه کابل است. درا ن قانین آ  ه است: به واطر ا ون 
که  حصلین از هر وال ت کشیر به دانشگاه کابل بیا ی  و هر و  
زبان وید را دارد، بیابر آن ت ر س درا ن دانشگاه به زبان فارسوی 
صیرت گیردکه اکثر ت  حصلین آنرا  ی دانی ، ویی در دانشگاه 
 نیگرهار، قی هار و ویست ت ر س با  به زبان پشتی صیرت گیرد.
شیاه تار خی نشان  ی ده که در گذشته ها چی  ن هوزارسوال 
قبل، طایف  دربلخ، سمیگان، بست، پروان، کاپیسا وکابل زنو گوی 
 ی کردن که ا شان زراعت پیشه وشهرنشین بیدن  واهل کسوبوه . 
اسپ سیاران  اهربیدن  وطرززن گی شان به نجی  زادگوان  وی 
 ان . فرهیگ و رسیم بلی  داشتی  وبه علم و دانش ز اد تیجه  وی 
کردن ، علما و فضال  بی شمار در یان ا شان بید، درحیات  رفوه 
بسر  ی بردن ، آزاد یش وجیانمرد  واص  آنهابید.  ؤروین ا ن 
طایفه  ردم را اسپه گان، اپه گان، اشیگان، د گان  ادکورده انو . 
نگاهی به آثارنیشتار باستانی که ق ا ت بیش از کهوزارسوال دارد 
نشان  ی ده  که واژه ها  فیق اواژه ها   عمییوی بویدکوه بوه 
باشی گان بلخ، بخارا،  مگان، ب وشان، پروان، کاپیسوا، کوابول و 

 بست اطالق ش ه است. 
م ازوطن  اد  ه کورده،  3112ابن بطیطه  یرخ  راکشی که در

درتار خ وید  ی نی س که  ن به پروان کاپیسارفتم وازآنوجوا بوه 
کابل. اول فکر ی کردم که کابل ویلی کالن است ویوی وقوتوی 
آنجا رفتم د  م که جا  کالنی نیست، فقط    واد  کویچو  
است. وقتی با  ردم کابل، کاپیسا وپروان صحبوت کوردم ا شوان 
وید را اسپه گان، بعضا اپه گان  یگفتی وبه زبان فارسی صوحوبوت 
 ی کردن . در شیراز  کتیبه ا ست به نام نقش رستم ودرآن به زبان 
ساسانی و  ینانی نگاشته ش ه است که به دربارشاهپیر اول  رد ی 
ازقیم اپه گان آ  ن که یباس شان    نی  تک  ظر ف بید یویوگ 
 انی  وبرا  فر انروا  ساسانی تحفه ها آورده بیدن ، و بسیوار بوا 

 تمکین  علیم  ی ش ن . 
درآثار هخا یشی ها ودار یش اول ودوم نیز از طایف  اپه گان و 
اسپه گان  اد ش ه است، ودرکتاب اوستا اوگان و اشیگان به ا ون 
طایفه گفته ش ه است. هیرودت  یرخ  ینانی ا ن هوا را بوه نوام 
پکتیی  اد کرده، وویاهرزادۀ ارسطی کوه  وؤرخ بوید ویشوکور 
سکی ررا همراهی  ی کرد و ارهیشت نام داشت نیز ا یها را پکتیوی 
گفته که به قیل  یروین شکل تحر ف ش ۀ اپه گان و اسپه گوان 

 است. 
 شخصاتی که درکتیبه ها  باستانی برا  طایف  اپه گوان، اسوپوه 
گان، اشیگان و د گان ذکرش ه، باوصیصیات پشتین ها طابوقوت 
نمی کی ، چه ا شان زن گی باد ه نشییی کیچی داشتیو  و وایو ار 
بیدن  و زراعت را نمی دانستی  وتا   ت ها  دراز نیشتن وکتابت 
در یان شان رواج ن اشت، در ز ان سلطان  حمیدغزنی  بید که به 
ا ر سلطان ا شان ویان ن ونیشتن آ یوتی  وعلت آن را  یرویون 
چیین  ی نگارن : در یشکر سلطان  حمید سپاهویوان  وزدگویور از 
پشتین ها بیدن  که در یشکرکشی ها  سلطان به هی وستان شرکت 
 ی نمیدن ، و سلطان ا ر کرد توا ا شوان راوویانو ن ونویشوتون 
بیا یزانی ، و علما و دانشمی ان را  یظف ساوت تا به ا شان علم و 

 د انت ت ر س نما ی .
 ؤروییی که حیات پشتین ها را طایعه نمیده ان   وی گوی ویو  
پشتین هادرکیه ها  بلی  زن گی  ی کردن ،  ای اربیدن  وحیات 
کیچی داشتی ، و عالقمی  زراعت و کاسبی نبیدن ، زن گی شهر  

 راویش ن اشتی .
 


