
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 روح اهلل بهزاد
 منظور پشتین؛ نورچشمی دیروز

 خارچشمی امروز
قشر سیاسی جامعۀ پشتونِ افغانستان دیگر منظوظور پشظتظیظ  را 

دانند. پس از تصویب طرح ادغام منظاطظ   نمی «قهرمان»و  «اتل»
خواه، قشظر سظیظاسظی و  نشی  پاکستان به ایالت خیبر پختون قبیله
جظنظبظف ظظ ظا ظت »های افغانستان از مظبظارز   یی از پشتون عده

ظمایت نمیکند. به نورمیرسد قشظرسظیظاسظی وبظرخظی  «ازپشتونها
کردگان پشتون افغانستان فکرمیکردندمبارز  منوور پشتی   تحصیل

است. محاسبۀ اینهاشایدای  بظودکظه  «لوی پشتونستان»برای ایجاد 
های افغانستظان، مظرز  پنداری با پشتون ذات منوورپشتی  به دلیل هم

نوردد و جامعۀ آرمانی کسانی مثل اسماعیل یون و  دیورند را درمی
 دهد. ظکمتیار را شکل می

کردند مبارز  جظنظبظف ظظ ظا ظت از  ای  عده شاید تصور می
های افغانستان نیز خظواهظد  ها در پاکستان شامل ظالِ پشتون پشتون

کظردنظد مظنظوظور  شد. ظامیان منوور پشتی  در افغانستان، فکر می
دانظد و سظوای  پشتی  خود را محدود به جغرافیای پاکستان نظمظی

کظنظد. وقظتظی  های افغانستان نیز مبارزه مظی پاکستان، برای پشتون
مبارز  منوور پشت  آغاز شد، مردم افغانستان به ویژه جامعۀ پشتون 

دریغ کرد. ظتا در سطح دولتی، رییس ظکومظت  از آن ظمایتِ بی 
المللی از آن جنبف ظمایظت  وظدت ملی خالف اصول سیاست بی 

 خود را اعالم کرد.
اما پس از آنکه مبارزات منوور پشتی  ثمر داد و طظرح ادغظام 

خظواه از سظوی پظارلظمظان  نشی  به ایالت خیبر پختون مناط  قبیله
پاکستان تصویب شد، مشخص گردید که منوور پشتی  مظحظاسظبظه 

کند. منوور نشظان داد کظه مظرز  شده و منطقی مبارزه کرده/می
دیورند، مرز رسمی میان افغانستان و پاکستظان اسظت و فظر ظی 
خواندن آن توهمی بیف نیست. منوور پشتی  بسیار وا ظح بظرای 

پاکستانظی  «افغان»سوی دیورند پیام داد که یک  های ای «افغان»
را ندارد. اعضای جظنظبظف  «لوی پشتونستان»است و خیال ایجاد 
هظای  ها ای  واقعیت را آفتابی ساخت که پشتظون ظ ا ت از پشتون

گی در قلمرو پاکستان را پظییظرفظتظه انظد.  سوی دیورند زنده آن
خواه و  نشی  به ایالت خیبر پختون تصویب طرح ادغام مناط  قبیله

چظنظان  هظا هظم استقبال ای  طرح از سوی جنبف ظ ا ت از پشتظون
سظوی دیظورنظد بظه  هظای آن گویای ای  واقعیت است که پشتون

گی در قلمرو پاکستان را ی اند و تمایلی به پظیظوسظتظ  بظه  زنده
 افغانستان ندارند.

هایی که درپاکستان جنبف ظ ظا ظت  منوور پشتی  وتمام پشتون
ها راتشکیل داده اند، خودراپاکستانی میدانظنظد. اعضظای  از پشتون

های پظاکسظتظان  ها ودرمجموع تمام پشتون جنبف ظ ا ت ازپشتون
اظساس تعل  خاطر به پاکستان دارند تا به افغانستان. شایدبه لحظا  
فکری، منوورپشتی  خودرامتعل  به تمام پشتونهای دنیایاهم تظمظام 
جامعۀ انسانی دنیابداند اماقدرمسلم اینست که اوبه لحا  ظقظوقظی، 
سیاسی وجغرافیایی خود رامتعل  به پاکستان و قلمرو آن کشظور 

 داند. می
آمیز و  های پاکستان مسالمت که جنبف ظ ا ت از پشتون در ای 

مشروع بود، شکی نیست. تردیدی نیست که جنبف ظظ ظا ظت از 
هظا  ظلظم و اسظتظبظداد  ها و روزها مبارز  آنان، معلول سال پشتون

نشی  آن کشور است.  ظکومت پاکستان بر مردم ه ت اجنسی قبیله
اعضای جنبف ظ ا ت ازپشتونها به خاطر به دست آوردن ظظقظو  

کنند و ای  کار از نظوظر  شهروندی در پاکستان مبارزه کردند/می
 ظقو  مدنی و سیاسی پییرفته شده در سطح دنیا اشکالی ندارد.

  واقعیت دیگر اینست که پس از تصویب طرح ادغام مناط  قبیله
نشی  با ایالت خیبرپختونخواه، منوور وجنبف اوازچشم ظظامظیظان 

خظوانظد  پشظتظون  اش افتاد. قشرسظیظاسظی ودرس افغانِ افغانستانی
درافغانستان، بعد از ثمردادنِ مبارزات منوورپشتی ، از او وجنبشف 
رو گشظظتظظانظظدنظظد. قشظظر سظظیظظاسظظی پشظظتظظونظظهظظای افظظغظظانسظظتظظان 
تصورمیکنندمنوورپشتی  آنها ودرمجموع جامعۀ پشتون افغانسظتظان 

 ( 6را تحقیر کرده است؛)دنباله درص
 

 

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 
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 عید سعید رمضان مبارک باد

 حلول روزهای مسعود وپرنور عیدسعید رمضان را به همۀ 

 بروم یلد ظ کولورادو                      داکترغالم محمد دستگیر
ازتهاجم غیرقانونی برچراگاه های هزاره 

 جات حمایت نکنید
یظک  :Garett J. Hardin  8119  – 7371گارِت جیمز هاردی )

ایکولوگ وفیلسوف امریکائی است که دربار  خظطظرات زیظادت 
ن وس هوشدارداده است. شهرت بیشتراو ازبظرکظت نشظرمظقظالظۀ 

عنوان داشت  »تراژیدی منابع مشترک یا عوام«معروف اوست که 
ازطرف مجلۀِ ساینس پییرفته شد ودرپظنظ   7362وبالتأمل درسال 

دریظک رسظالظۀ  7299(. ای  عنوان ابتدادر7ص حه به طبع رسید)
کوچکی که چندان شهرت پیدانکرده بود ازطرف ویلیم فظارسظتظر 

(. گارت هاردی , ایظ  8,9اشاره شد) William Forster Lloydلوید 
( را دریک سناریوی چراگاه قرون وسطی چنیظ  8,9,0تراژیدی )

 مطرح کرده است:
تصورکنیم که ای  چراگاه بروی همه بازاست وهرروستایی یظا 
مالداری سعی میکند تاظد امکان گلۀ بزرگی ازظیوانات )گظاو و 
گوس ند وغیره( خود را دری  چراگاهِ مشترک نگه دارد.  بظرای 
قرنها ای  روش در اثر جنگهای قبیلوی, شکارهای غیر قانظونظی و 
امراض ظیوانی بدون کدام تشویف دوام می یاابدو جظای کظافظی 
برای چرش بیشترظیوانات میسرمیباشد. باآلخره روزهظای آرامظی 
وثبات اجتماعی که  خواستۀ همه بود به ظقیقت میگراید ونصیظب 
میگردد. درینوقت است که اصلیت منطقی اشتظراکظی, بظاتظأسظ  

بازمیگردد. به  »تراژیدی«بایدگ ت که برمالشده و راه برای یک 
اساس منط  مالداری, هر روستائی میخواهظد ازیظ  چظراگظاه بظا 
است اد  اعومی بهره ورشود. بصورت وا ح یا بالاعتراف, کم یظا 

برای م  ا افه نمودن یظک ظظیظوان  «زیاد آگاهانه, او میپرسد: 
یظک »فظایظده ؟  «ای  سوال  »دیگر در چراگاه چه فایده دارد؟

 جنبۀ مثبت و یک جنبۀ من ی دارد:
جنبۀ مثبت آنست که مالدار درچراگاه با ازدیاد یظک ظظیظوان 
بیشتر ظصه میگیرد و ازفروش یک ظیوان ا افه شده در گله اش 

 میباشد. 7پول زیادتر بدست میآورد و ظاصل آن برایف +
جنبۀ من ی آن طوریست که در چراگاه یک گاو دیگریا یظک 
ظیوان دیگر ا افه شده است که ای  چرِِّش و استعمال از ظد زیاد 
سبزه زار برهمه مالداران یکسان گران تمام میشظود. درظظالظیظکظه 

بظرای  7-تاثیرمن ی, فیصلۀ هریک مالدار مشخص تنها یک کسر 
 او میباشد.

با عالوه کردن م اد قسمی هردو جنبه, منط  روستائی وی بظه 
ای  نتیجه میرسد که مناسب است در گلۀ خود یک  گظاودیظگظر... 
وباز یک گوس ند دیگر...وبازیک ظیوان دیگرو قس علیهیاا افه 
کرده بِرود. درعینحال همینطورفیصله ازجانب هریک ازاسظتظ ظاده 
کنندگان ای  چراگاهِ مشترک نیزبعمل میآیدو همی  وقت است که 
تراژیدی خل  میگردد. هرمالدار درتلک یک سیستمی گیر مانظده 
که او را مجبورمیسازدتاگله اش رابدون کدام قیظدومظحظدودیظت, 
دریک چراگاهیکه زمی  محدودداردافزایف دهد. درنتیجه نابودی 
سرنوشتی ست که آی  مالداران به شدت سوی آن  شتاب دارنظد, 
زیرا هر کدام جهت منافع شخصی خود در یک جظامظعظۀ کظه بظه 
آزادی روش مشترکی  زمی  چراگاه اعتقاد دارد, تالش میکظنظنظد. 
ازادی است اد  خود سرانه در یک جامعۀ اشتراکی سبظب بظربظادی 
همۀ آن جامعه میشود. م اد ان رادی یکظ ظرد بظرای خظودش, بظا 
وجودیکه میداند اجتماع از فیصله اش متضرر مظی گظردد روی, 

 (8ظقیقت عقلی انکار,  پایداراست)
چراگاه های مردم زظمتکف,  »تراژیدی«واینک یک شمۀ از

(افظغظانسظتظان دراثظرتظهظاجظم 80,89غریب, وبینوای هزاره هظای)
()طالبی( که به استنادسراج الظتظواریظ  86,81,82, 81کوچیهای),

شظادروان اسظتظاد  »اللظۀ آزاد«ثبت شده است, با بظیظتظی از  
 محمدابراهیم ص ا, ظضور مبارک تان تقدیم مینمایم:

 

  ای  شکایت که م  ازگردش ایام کنم
 شکوه از بی هنری ها به دگرنام کنم

....ازجانب دیگر ایشک آقاسی دوست محمدخان که مظامظور «
دادن ملک هزاره به افغان )پشتون( شده بود, دریظ  آوان مظردم 
اچکزی و بارکزی را که درعالقۀ چوره جای داده و هزارگظان را 
بیرون کرد, از شدت سرما و کثرت برف برای جمعی دیگرمظردم 
آن دوقبیله ه ده باب قلعه رادرگظیظزاب ازهظزارگظان پظرداخظتظه 
)گرفته( افغانان را جای داد ودختران واطظ ظال مظردم هظزاره را 

 (1دربرف و سرما انداخنه, اکثرهالک شدند. )
امیرعبد الرظم  خان تازه متوجه می شود که چه «(,  6باآلخره)

اشتباه بزرگی را مرتکب شده و چه انسان های شظرارت طظلظب و 
دهشت افگ  را برسرمردم افغانستان مسلط نموده است؛ کوچیان را 
که خود مهاجر خوانده بود, زمینهای مردم هزاره را به آنهظا داده 

خظطظاب نظمظوده  »فاجر و م سد«بود در نامه های بعدی خویف 
هظجظری  نظوشظت؛  7976است: درروز دوشنبه ماه جمادی االول 

همواره از ظالت مهاجرو م اجر و مصلح و م ظسظد مظهظاجظریظ  «
(. و در اثظر 1,6) »معلومات و نوریات صحیحه ظاصل کظرده...

  »کوچی هظا«شکایت هزاره ها سلطان محمد خان ظاکم ارزگان با 
وارد صحبت می شود؛ کوچی ها با افظتظخظار و جسظارت تظمظام 

ظاکم و قا ی را بما دخلی نیست ! ما از قوم پادشاهیم «میگویند:  
و خود درپیف پادشاه جواب می گوئیم ما از خود ظامی و محرک 

 (2,6و مربی داریم)
کوچی درگیشته نیزظضورداشته وازپنجاه تا صدخانوار بیشظتظر 
نبوده اند. ولی صدها خانواری که به دعوت امیر عبد الرظمظ  از 
هند و سند و بنگال به هزارستان سرازیر شده زمینهای هزاره هظای 
نواظی قندهار, هیرمند, دهراوود, چوره, ارزگان, دایظه, فظوالد, 
ظجرستان, ترکستان, و مناط  مرکزی هزارستظان مظانظنظد لظعظل, 
سرجنگل, ورس, دایکندی, مالستان بهسود وهم شی  عظلظی.... را 
ظاکمان مناط  بصورت غاصبانه و  المانه! بنام آنها ثبظت نظمظوده 

 (6است)
وهم هیأتی را که امیر ظبیب اهلل خان جظهظت بظررسظی او ظاع 

تعیی  کرده بود آنها جزخائنی  مظلظی  »هزاره ها«و  »کوچی ها«
وغاصب زمینها مردم هزاره کسانی صاد  و ایماندار نبودند: برخی 
از اقوام و قبایل کوچی, اگر خود مثأل بیست خانوار بودند بمقدار 
صد خانوار)فامیل( منطقه را بکمک دولت از دست هزاره گرفته و 
خود تصاظب کرده اند و یا یک کوچی در چنظدیظ  جظا زمظیظ  

(. قا ی عبد الشکور, که از طرف امیر عظبظد 6غصب کرده است)
الرظم  خان برای تقسیم و توزیع زمینهای مردم هزاره سظرگظروه 
مهاجر انتخاب شده بود, بهتری  مناط  را از هزاره ها گرفته بظنظام 
خود, بنام خانواده و قومف ثبت کرد و هزارگان را جالی وط  و 

 (.3بی خانمان ساخت)
متأس انه, ای  بیعدالتی ها در زمان امیر ظبیب اهلل خان هظم دوام 
یافت به ظدی که مالکاتب )مرظوم ومغ ور( مجبورشدمظکظتظوب 
ذیل را ظضور امیر,فو  العاده سنجیده با دالیل اسالمی,تهیه نموده 
تقدیم کند؛ برای معلومات مزیدتان تقدیم میدارم ولی قبظل ازآن 
خاطرنشان باید ساخت که, کاتب بارها برای دعاوی هزاره هظا بظا 
کوچی ها ماموریت داشت و بخوبی ازعهد  مسئولیتظف بظرآمظده 
بود؛ ظتی دریک مرظله وکیظل مظدافظع هظزاره هظای بظهظسظود 

بطرف مقابل پاسخظهظای دنظدان  »محکمۀ اجالس امور مت رقه«در
شک  داده است. وهم یکبار ظی  ماموریتف در مظالسظتظان مظورد 
تعقیب کوچی هائیکه قصد قتل اورا داشتند قرار گرفظتظه شظبظانظه 

 (71,6منطقه را ترک کرده است)
(, محرر اورا  از امر واال که درسال گیشته 77مقارن ای  ظال)

در وقت مامور شدن سردارگل محمد خان به سظرپظرسظتظی گظروه 
چند تظ  از مظردم  «مهاجر و ناقل افغان صادر گردیده بود که: 

هزاره نیز با او رهسپار شوند, تا ارا ی و عقار) متاع واسباب خانه 
عمید( هزاره گان را که بدون فرمان, مظردم افظغظان مظتظغظلظب   –

متصرف شده اند واگیار گردیده, ازعدم ظضورماموریظ  هظزاره
 ( 6)دنباله درص حۀ

 

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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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

است، فیصله کرده بودندکه اشغال افغانستان برای بقای کمونیسم و 
پخف وگسترش آن درجهان وتظقظویظۀ سظیظاسظی، اقظتظصظادی و 
ایدلوژیکی شوروی بحیث قدرتمندتری  ابرقدرت جهظان وظظتظی 
برای تضعی  وازبی  بردن ن وذ واختیارات ایاالت متحد  امریظکظا 

 در جهان یک امر  روری است . 
شوروی همۀ ای  امتیازات رادرافغانستان بدون مصظارف گظزاف 
بدست آورده بود وبه انداز  پول هظنظگظ ظت وظظتظی مظازاد آن 
ازاستخراج گاز وسایر منابع طبیعی افغانستان بدست مظی آوردنظد. 
درظقیقت میتوان گ ت که مردم افغانستان به روسها پول میدادندتا 
ایشان راکمونیست واسیرخودبسازند، و کشظور شظانظرادراشظغظال 
سیاسی وکنترول اقتصادی خظود درآورنظد. وقظتظی نظیظکظوالی 
خروشچ  راپورفعالیتهای آن کشور رادرافغانستان بظه کظمظیظتظۀ 
مرکزی ظزب کمونیست شوروی ارائظه کظرد، چظنظیظ  گظ ظت: 
مصارفی راکه شوروی در افغانستان برای تضعی  ن ظوذ امظریظکظا 
وکشیدن افغانستان بسوی بالک کمونیسم می نماید، فظقظط یظک 
قطر  کوچکی ازمصارفی است که شظوروی بظرای پظیظروزیظف 
درجنگ سرد برعلیه ایاالت متحد  امظریظکظا ودیظگظرکشظورهظای 

 امپریالیستی می نماید.
هدف اساسی اتحادشوروی ازی  همه تالشهاچنی  نبود تاافغانستان 
رایک کشوری بسازدکه ازنگاه اقتصادی وسیاسی بظه پظای خظود 
بایستد، بلکه مقصد عمد  آنهاای  بودکه ای  کشوررابه سظرظظدی 
برسانندکه اگرهمکاریهای شوروی به آن امروزقظطظع گظردد، بظه 
فردای آن ظکومت افغانستان سقوط کند. چنظانظکظه ایظ  هظدف 
شوروی ونیت ظکمرانان کرملی  رادرموردافغانسظتظان مظی تظوان 
ازصحبت نیکوالی ورونسوف معاون اسب  وزارت خارجۀ شوروی 

درمصاظبه بابی بظی 8110دسمبر 80بخوبی درک کرد.وی بتاری 
خوب، هرچیزی که درموردکمک کردن به مردم  »سی میگوید: 

افغانستان گ ته میشد وهمه چیزهای دیگرکه گ ته میشد، ظقیظقظتظا 
آنچه بیان میشد آن چنان نبود، ممک  کس میخواست کظه آنظهظارا 
کمک نماید ولی هدف اساسی ازهمۀ آن تالشها آن بظودکظه آن 
سرزمی  را درخودمزج نماییم، وامریکارا ازذیدخظل شظدن درآن 

 «کشور توق  دهیم.

ازسوی دیگرایاالت متحده میخواست تاازطظریظ  سظی آی ای 
برمحمد  اهرشاه سرمایه گیاری نماید، چنانکه رابظرت نظیظومظ  
س یرامریکا درکابل به اندازه یی باشاه نزدیک شده بودکه روابظط 
شان به دوستی شخصی تبدیل شده بود. هیچ روزی نظبظودکظه او 
و اهرشاه باهم مالقات ننمایند. رفت وآمداو در ارگ یک مسظألظه 
عادی شده بودوهردو باهم عصرانه میخوردند، یکجاقدم می زدنظد 
وگل  بازی میکردند. استع ای سردارمحمد داؤود ازصدارت کظه 
به دستور روسهاصورت گرفته بود، برای شاه آزادی داد، پر وبظال 
کشید، س ر های داخلی وخارجی کرد وبعدازسی سال ازچظنظگظال 
کاکاهای  الم وپسر کاکا های خودخواه ومستبدش رهایی یافت ! 

دراخیرظکومظت داؤود  »شادروان استادخلیل اهلل خلیلی میگوید: 
بندی هارا آزاد کردند وازآن جمله بندی کالن، شاه بودکه ازقیظد 

 !«رهاگردید.

نشست وبرخاست شاه با نمایندگان امریکا وگماشتگان سظی آی 
ای وبه خصوص نزدیکی اورا رابرت نیوم  برطرزدیدشاه سظخظت 
تأثیرکرده بود. امریکایی ها ازاستع ای سردار داؤود خوشنودشده 
بودند. شاه ازسردار داؤود شظاکظی بظود وظظتظی یظکظبظاربظرای 
داکترعبدالمجیدخان مرظوم گ ته بودکه م  پادشاه هسظتظم ولظی 
نمیدانم که درمملکت چه میگظیرد وایظ  داؤود هظرچظی دلظف 
میخواهدهمان میکند، م  وقتی ازکارها خبظرمظیظشظوم کظه قظبظال 
اجراشده میباشد. رابرت نیوم  از ای  آزرده خاطری شظاه ازپسظر 
عموی اندرش خوب واق  بود وبه شاه مشوره دادتادرصدد یظک 
سیستم دموکراسی گردد. شاه مشوره را پظییظرفظت واشظخظاصظی 
رادستور دادتا قانون اساسی راتدوی  نمایظنظد ویظک ظظقظوقظدان 
فرانسوی رااستخدام کردتادری  مورد همکاری ورهنمایی نمظایظد. 
چون شاه طی سی سال درچنگال کاکاهاوپسرکاکاهایف اسیظربظود 
وباپوست وگوشت خود درک میکردکه ایشان نه تنهابه ملت بلکظه 
به اوهم غدر وخیانت کرده اند، لیا درفظکظرآن بظودکظه چظطظور 
میتواندآن گروه خ اش ودرنده خو رابرای همیشه از سلطنت دور 

 وآزادی خودرا ظ ظ نماید.
شظظاه ازخظظانظظواد  خظظودبظظخظظصظظوص از سظظردارمظظحظظمظظد داؤود 
وسردارمحمدنعیم سخت ناراض بظود. دراولظیظ  مظالقظاتظی کظه 
باظقوقدان فرانسوی داشت، دور انداخته ازای  کشمکف یادآوری 
کردوآن ظقوقدان که مردزیرکی بود درک کردکه مظقظصظدشظاه 
چیست! درآن مالقات شاه تاکیدبه دوام سلطنت درخظانظواده اش 
وصالظیت درهمه عرصه هارامی نمودکه ای  نظیظت شظاه درمظاد  
بیست و چهارم قانون اساسی گنجانیده شد. دری  ماده بصظراظظت 
نگاشته شدکه اعضای خانواد  سلطنتی نظمظی تظوانظنظد مظقظامظات 
بلنددولتی داشته باشند یافعالیتهای سیاسی نمایند، ولی تاکیدبرایظ  

 شدکه پادشاهی تنهاظ  اوالد  محمدنادرشاه است و برای شاه

 استاد دانشگاه در نیوجرسی              انجنیر عبدالصبور فروزان 
چرخش های سیاسی در دورۀ سلطنت 

 محمدظاهر شاه
 به سلسلۀ )تلویزیون ژوندون، مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان(

وقتی تره کی ازس رماسظکظو، کظه تظحظت پظوشظف دعظوت 
نویسندگان اتحاد شوروی صورت گرفته بود، به کابل بظازگشظت، 

که یکظی ازمظعظاونظیظ   Ivan Midivanovآقای ایوان میدی وانوف 
بوریس پونیماروف بود ودردفترآژانس تظاس درکظابظل اقظامظت 
داشت، با تره کی مخ یانه دیدن نمود وبظه اوگظوشظزدکظرد کظه 
اعضای بلندپایۀ ظزب بایدطوری زندگی کنندکه مردم بخصظوص 
مقامات دولت محمد اهر شاه آنهارا نشناسند، آنهابظایظد بصظورت 
سری ومخ یانه کمک وتربیه شوند وبیشترجلب وجظیب درمظیظان 
افسران نوامی، پلیس، محصلی  دانشگاه ومتعلمی  مکاتب ازطریظ  
تأسیس اتحادیه های صن ی، اتحادیۀ محصلی  وجظوانظان صظورت 
گیرد وکوشف زیاد شود تا گزندی به اعضای بلنظد پظایظۀ ظظزب 
نرسد. ایوان میدی وان  می گویدکه سازمان کی جی بظی بظرای 
بوریس یونیماروف هدایت داده بودتا درمالقاتهایی که باتره کظی 
مینماید، نباید هیچ ظرفی ازسردارمحمدداؤود گ ته نشظود وبظرای 
ماهم هدایت داده شده بود تادرمالقاتهای خود باتره کظی عظمظدا  
ازسردارداؤود نام نبریم تامبادا تظره کظی ازروی سظاده لظوظظی 
خوددرمحافل ظزبی از اویادآوری نکند وارتباط تنگاتنکی که مابا 
سردار داؤودبرقرارنموده بودیم افشا نشود، وسرمظایظۀ کظه بظرای 

 تسخیراو مصرف شده بود به هدر نرود. 
روس هابه اندازه یی زیرکانه درداخل سظلظطظنظت  ظاهظرشظاه 
کارکرده بودند که زمانی به سردار داؤودهدایت دادنظد ازپسظت 
صدارت استع ادهد،  اهرشاه که دورشدن داؤود را ازصظدارت 
وسیلۀ نجات خود ازچنگال کاکاهاوپسران کاکاهایف مظیظشظمظرد، 
استع ای وی رابدون معطلظی وچشظم پظت امضظاکظرد. امظا وی 
نمیدانست که ای  یک پظالن روسظهظاسظت، ویظکظی ازمظراظظل 
دیگرآرایف سردار داؤودبرای تطبی  پالن روسهادرافغانستان ایظ  
بودکه اول سردار بایداز صدارت مستع ی شظود. سظردارکظه بظه 
قساوت قلب وخودخواهی لجام گسیخته مشهوربود، دراواخر دور  
صدارتف دوکارعمده نمود که هردو مشور  مقامظات کظرمظلظیظ  
صورت گرفته بود. یکی اینکه ازپست صدارت استظعظ ظاداد، کظه 
درعمل برایف مقام شاهی مطلقه بود، ودیگرآزادساخت  زندانظیظان 
سیاسی بود. ای  زندانیان که همه روشنظ ظکظران وآزادیظخظواهظان 
کشوربودند، قسمت اعوم عمرخودرا درزمان سلطنظت  ظاهظرشظاه 
درزندانهای قرون وسطایی سپری کرده بودند . ایشان همظه بظدون 
گناه وبدون محاکمه، فقط به خظواسظت اعضظای خظانظواد  شظاه 
وخودخواهی کاکاها وپسرهای کاکایف زندانی شده بودند، هظیظچ 
نوع شکنجه وآزاری که خاصۀ ای  خاندان بود درظ  آنظهظادریظغ 
نشده بود. عده یی ازی  زندانیان چون مظیظرعظلظی اصظغظرشظعظاع، 
محمدسرور جظویظا درزیظر شظکظنظجظه هظای جسظمظی وروظظی 

 سردارداؤودجان به ظ  سپردند.
ای  آزادیخواهان درمحوطه یی شکنجه میشدند وجان میظدادنظد 
که درآنجا محمد اهرشاه خور وخواب وعیف وعشرت مظیظکظرد. 
ای  دوعمل برای سردار داؤود کامال بیگانه بود، تاجاییکه اورامظی 
شناسیم، ظتی به قیمت جان خودهم ای  دوعمل را انجام نظمظیظداد، 
ولی  روسهاطوری محاسبه کرده بودندکه ای  دو عمل که درواقظع 
دونیرنگ بود، برای آرایف سردار برای تطبی  پالنهای شان خیلظی 
ها روری بود. چه استع ایف از صدارت اورا ازسظرزبظانظهظادور 
میساخت و آنچه  لم وبیدادی که کرده بود ازاذهان مردم زدوده 
شده چهر   المانه و طبیعت خودخواهانۀ او فراموش میگردید، و 
رهاکردن آزادیخواهان وروش  فکران اززندان برایف نظام نظیظک 
کمایی میکرد وعداوت وقساوت قلبی او از دل هظادورمظی شظد. 
درواقع روسهابا اجرای ای  دوعمل خواستندتاچهر  خش  و طبیعت 
 المانۀ سردارمحمد داؤود راپرده پوشی نمایند، واورا برای مظردم 

 افغانستان شخص خیرخواه، مهربان ومترقی معرفی بدارند.
سازمان کی جی بی وکمیتۀ مرکزی ظزب کمونیسظت اتظحظاد 
شوروی از پیشرفتهای مقاصدشان درافغانستان خیلی را ی بظودنظد 

 وباوجوداینکه می دانستند سی آی ای درافغانستان ریشه دوانده 
 

اختیارات وصالظیتهای بیحد وظصر رات ویض کرده بود. ای  ماد  
قانون اساسی که ترجمان گ ته های گ تۀ شاه وگره گشای عظقظده 
های او در برابرکاکاهاوپسران کاکایف بخصوص سظردار داؤود 
وسردارنعیم بود، بحدی درشت وزننده بودکه هیچ یک ازاعضظای 
تدوی  قانون اساسی وظتی خود شظخظص شظاه جظرئظت گظ ظتظ  
وا هارآنرا نداشت، وهرکس بشمول شاه میدانست که اگر کسظی 
چنی  ظرف هارابگوید وچنی  ا هارات رانماید، سرش بظریظده و 

 فامیلف غرب وغراب میشود !
لیا مشور  دوستان امریکایی بخصوص رابرت نیومظ  سظخظت 
منطقی معلوم میشدتاکسی راازجای دیگری بایدخظواسظت تظاایظ  
ظرفها رابگوید، وآن شخص همان ظقوقدان فرانسوی بودتاچنظیظ  
مسأله راطرح کند ودرقانون اساسی بگنجاند ! تظابظرای شظاه راه 
گنجشگکی باشد ودرآینده خانواده اش گریبانف رانگیرد. درواقع 
ای  شخص ظقوقدان فرانسوی فقط برای تدوی  وجابجا سظاخظتظ  
همی  ماد  بیست وچهارم درقانون اساسی استخدام شد، ودیگرمواد 
قانون اساسی عادی ومعمولی بودکه ازعهظد  هظریظک ازاعضظای 
تدوی  قانون برآمده میتوانست. اما طوریکه شاه و رابرت نیظومظ  
فکرمیکردند مسأله به ای  سادگی تیرنشد، باوجوداینکظه شظاه بظه 
اعضای کمسیون ه ت ن ری تدویظ  قظانظون اسظاسظی در ظاهظر 
صالظیت عام وتام داد وکوشف کظرد کظه خظودرادریظ  مظورد 
بظظیظظغظظرض جظظلظظظوه دهظظد، آن مظظظاده سظظبظظب خشظظظم 
شدیدسردارمحمدداؤودوسردار محمدنعیم گردید وایشان درصظدد 

 انتقام ازپسرکاکای اندرخود شدند!
قانون اساسی کظه  80میگویندای  دوسردار راآن بخشی ازماد 

به اندازه یی  «پادشاهی تنها  اوالد  محمدنادرشاه است»میگ ت : 
عصبی ساخته بودکه ازفرط غضب وخشم با روسهاکظه قظبظال هظم 
پیمان بظودنظد نظزدیظکظتظرشظدنظد ومظجظدانظه درصظدد کظنظدن 
قبرمحمد اهرشاه وخانواده اش گردیدند، وتصمیم گرفتندکه بظه 

 هرقیمتی باید قدرت را ازدست او گرفت !
ای  قانون اساسی باوجودآن که مطالب دلچظسظو وفظریظبظنظده 
داشت، نه تنها به ظالت ملت ووط  م ید واقع نشد ومثمر ثظمظری 
نگردید، بلکه برای فعالیت اعضای ظزب کمونیست خل  وپظرچظم 
زمینه سازی های خوبی کردکه ایشان نه تنها ازخ ا برمال شظدنظد، 
بلکه درپارلمان کشورنیز رخنه کردند، که ازجمله ببرک کارمظل، 
نورمحمدنور وداکتر اناهیتا راتب زاد که همه کمونیظسظتظهظای دو 
آتشه وجاسوسان شناخته شظده وقسظم خظورد  کظی جظی بظی 
وخدمتگاران و پا بوسان ظکمرانان کرملی  بودند، کظرسظی هظای 
پارلمان راگرفتندکه موفقیت بزرگی برای اتحاد شوروی ومقدمظۀ 

 سنجیده یی برای بقدرت رسیدن دوباره سردارمحمدداؤود بود.
ای  جواسیس روس توانستظنظد هظرج ومظرج رادر پظارلظمظان 
کشورتولیدنمایند، دستگاههای تعلیم وتربظیظه رامظخظتظل سظازنظد، 
وازاظساسات پاک جوانان سوء است اده نمایند، اوقات گرانظبظهظای 
نسل جوان رابا بسته ساخت  مکاتب و دانشگاه هابه نظ ظع تظأمظیظ  

دانشظگظاه  7318مقاصداتحادشوروی  ایع سازند. چنانچه درسظال
کابل برای یک سال تعطیل شدومکاتب کابل ووالیات ظداقل ه تۀ 
یک یادو بارمختل وبسته میشدند. برعالوه، ایشان اولی  صدراعوظم 
بادانف، پخته کار و مترقی شادروان داکترمحمدیوس  رامجبور به 
استع ا نمودند. زمانیکه شاد روان شهیدمحظمظدهظاشظم مظیظونظدوال 
صدراعوم شد، به شاه پیشنهادکردکه چون در قانون اساسی آزادی 
اظزاب سیاسی گنجانیده شده، بایست قانون اظزاب مطاب  قظانظون 
اساسی تصویب ونافیگردد تاجلوهرج ومرجی راکه کمونیستهابظه 
ای  بهانه تولیدمی نمایند گرفته شود. شاه ای  پیشنهادمیوندوال را 
ردکرد، درظالی که ظزب خل  وپرچم قبال ساخته شده وفعالظیظت 

 مینمود.   
وقتی شادروان میونظدوال بظرای تصظویظب قظانظون اظظزاب 

آنطوریکظه  »اصرارکرد، شاه درپای آن پیشنهاد بهیخواهانه نوشت:
میوندوال  !«شاه میگوید صدراعوم بایست همانطور اجراات نماید.

دیظظدکظظه شظظاه ازاقظظدامظظات وپظظیظظشظظنظظهظظادات او پشظظتظظی بظظانظظی 
میکندومیخواهدکه اوفقط درخدمظت شظاه بظاشظد، بظعظدازمظدت 
کمترازدوسال استع انامه اش رابه شاه تقدیم کرد کظه درپظای آن 

ای  استع انامظه  ! «محمدهاشم میوندوال خدمتگارشاه »نوشته بود:
بهمان شکل دراخباروجرایدکشور نشرشد ومیوندوال مظرظظوم بظه 
کنایه به ملت گ ت که م  فقط خدمتگارشاه بودم وکاری کظرده 
نمی توانستم، اما اهرشاه به ای  نکته متوجه نشدواستع ظا بظهظمظان 
شکل اصلی نشرشد. شادروان میوندوال بعد درخطابه هظایظف کظه 
درپارک زرنگاردایر میشد به مردم به همه مشکالتی کظه دردور  
صدارتف داشت، تو یح میداد که سخت دردنظاک بظودوچظنظیظ  
ا هارات رانماید، سرش بریده و فامیلف غرب وغراب می شود ! 

 )دنباله درص حۀ ه تم(
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 هفته نامۀ امید  7401شمارۀ  صفحۀ سوم

 عزیز آریان ر
 اولین حضور پشتون ها در گستره افغانستان کنونی 

یکی ازمسایلیکه در باره آن تا هنوز پژوهف های همظه جظانظبظه 
صورت نگرفته، مهاجرت و اسکان تدریجی قبایل پشتون از گستره 
سرزمی  های اصلی بودوباش یا میه  اصلی شان به گستره کنونظی 

 کشور افغانستان است.
تاجاییکه اسناد و مدارک تاریخی نشان میدهند، نخستی  کسظی 
که از ظضور پشتون ها در گستره افغانستان کنونظی یظاد نظمظوده 
است، اب  بطوطه می باشد. پیف از اب  بطوطه سند و مدرکی کظه 
ظضور پشتون هارا درگستره کنونی افغانستان نشظان بظدهظد، در 
دست نیست.از نوشته اب  بطوطه چنی  برمی آیدکه )پس از ظملظه 
مغول وتهی شدن کابل از سکنه بومی آن(، قبایل کوچی پشتون به 
کابل که به ده کوچکی مبدل شده بود،آمده ودرآن میزیستند.امظا 
پس از ای ، تا دوره ص ویه، دیگردر هیچ اثری ذکظری ازظضظور 
گسترده پشتون ها در گستره افغانستان کنونی دیده نظمظی شظود. 
پیف از ای ، پشتون ها در مناط  جنوبی کابلستان در سرزمی  هایی 
که اکنون استان خیبر پشتونخواه را تشکیل می دهند، می زیستند. 
ظتا در ظدود پن  صد سال پیف از امروز، نیمظی از بظاشظنظدگظان 

 پوروشاپور )پیشاور( پارسی زبان بودند.
دوره دوم ظضورپشتونهادرگستره افغانستان کنونی، دروالیظت 
قندهار در دوره شاهرخ تیموری می بظاشظد. بظر اسظاس مظدارک 
تاریخی، شاهرخ به پشتونهادرازای خدمات جنگی شان، زمینهظایظی 
را درظومه والیت قندهاربخشیده بود.درآینده پشتون ها به مظرور 
زمان به دلیل افزایف ن وس و تغییرات اقلیمی، از سرزمظیظ  هظای 
اصلی شان که در گستره کوه های سلیظمظان و بظرخظی نظواظظی 
بلوچستان و پشتونخواه در پاکستان کنونی مانند مستنگ و سائظول 
و روه بود، به وادی ارغنداب و هیرمند و سپس فراه و هظرات و 

 غزنی و پکتیا می کوچند.
مهاجرت گسترده قبایل پشتون به گستره کنونی افغانسظتظان در 
دوره های ص ویه و درانی صورت می گیرد. اسکان پشتون ها در 
شمال هندوکف از دوره اظمدشاه درانی آغاز می شود. پظیظف از 
اظمدشاه هیچ سند و مدرکی دال بر ظضور پشتون ها در شظمظال 
کشور در دست نیست.در باره بخشیدن زمینها در ظومه قندهظار از 
سوی شاهرخ تیموری به پشتون ها در بسیاری از آثار از جملظه در 

 آمده است. «تاری  سلطانی»کتاب 
نخستی  کتابی که درآن از سرزمی  افغانستان یادشظده، کظتظاب 
تاریخنامه هرات نوشته سی  هروی است که اودرآن سظرزمظیظ  
افغان ها یعنی افغانستان را در مسظتظنظگ وسظائظول کظه اکظنظون 

 دربلوچستان پاکستان واقع است، یاد نموده است.
ای  گونه، افغانستان اصلی و نخستی  بیرون از گستره افغانستظان 

 کنونی و در بخشی از خاک پاکستان واقع بوده است.
افغانستان به عنوان نام یک دولت برای نخستیظ  بظار از سظوی 

برای دولتی که  7270ال نستون در کتاب گزارش سلطنت کابل در
درراس آن پشتونهای درانی بودند، پیشنهاد شده بود کظه شظامظل 

میان  7292شمال هندوکف نمی شد. و سپس در قرار داد سه جانبه 
رنجیت سینگ، شاه شجاع درانی و انگلیس همچون نام دولتی کظه 
قرار بود شاه شجاع درانی بر آن فرمان براند، یاد شده است. بظرای 
نخست  بار مک نات  در مراسم تاج پوشی شاه شجاع در قندهار در 
سخنرانی خود نام دولت نو را افغانستان خواند که مردم قبال آن را 
نشنیده بودند. ظتا خود شاه شجاع با دیدن نام افغانستان در معاهظده 

 سه جانبه به درستی نمی دانست که سخ  بر سر چه است.
 7217هر چند نام افغانستان در مت  پارسی قرار داد مظعظروف 

میان انگلیس و ایران دیده میشود، اما درمت  انگلظیظسظی مظوجظود 
»دکنتوری آف افگظانظس «نیست. به گمان غالب ترجمان ایرانی،

ترجمه نموده است. متاس انظه تظا  «افغانستان»)کشورافغان ها( را 
کنون مت  اصلی قرار داد دیده نشده است. ترجمه مت  در کظتظاب 
تاری  روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمود آورده 

 «افغانسظتظان»شده است. اما روش  نیست که در مت  اصلی کلمه 

را  «د کظنظتظوری آف افظگظانظس»درج بوده یا شادروان محمود 
 افغانستان ترجمه نموده بود.

تاکنون کاوش های م  برای یافت  مت  اصظلظی قظرار داد در 
ارشی  های ایران نتیجه نداده است. اما شاید در آرشظیظ  هظای 

 بریتانیا یا هند موجود باشد.
سوی انگلیس، شامل قظنظدهظار، افغانستان اولیه پس از تصرف کابل از  

غزنی، کابل، جالل آباد و پروان می شد. هرات، شمال هنظدوکظف 
و سایر بخف ها در آن هنگام زیرفرمان خان ها وظکام محلی بظود 
و طبعا شامل افغانستان نمی شد. تنها در دوره امیر دوست مظحظمظد 
خان بار دوم بود که شمال هندوکف، قندهار و هرات با ظظمظایظت 
انگلیس و تواف  روسیه به دست وی افتاد. طرفه ای  که هرات در 
آخری  روزهای زندگانی وی گشوده شد. دلیظل سظقظوط هظرات 
درست مانند قندهار همانا معاهده پاریس بود کظه بظر اسظاس آن 
انگلیسی ها ایران را وادار ساختند تا افغانستان را بیرون از گستظره 

 ظاکمیت خود بشناسند .
 

 آسترالیاسیدظسیب مصلح                                      
 صالح الدین ربانی در آستانه برکناری

محمد اشرف غنی اظمدزی، علی اظمد عثمانی وزیر انظرژی و 
آب کشور را از وطی ه اش سبکدوش کرد و معی  اول آن وزارت 
را به ص ت سرپرست آن وزارت برگماشت. عبداهلل هم که در س ر 
لندن به سر می برد، در اصل برکناری عثمانی آگاه بود. عبداهلل بظه 
قول یکی از نزدیکانف در برکناری آقای عثمانظی دسظت داشظتظه 

 است.
اکنون همه ارگ نشینان به ریف صالح الدی  ربانی، سرپظرسظت 
جمعیت اسالمی و دیگر اعضای ای  ظزب در اهرمقتدرمی خندند 

را هظم ”  ارزش عظلظ  “ و میگویندکه جمعیتی ها دیگر در نزد ما 
ندارند. یک ت  از مشاوری  عبداهلل که پیف ریاست امنیت ملی هم 
سرخمی های استخباراتی و اخالقی دارد، به منبظع گظزارش افشظا 
کرده که پیف از دایر شدن  اهری نمایشنامه انتخابظات ریظاسظت 
جمهوری افغانستان صالح الدی  ربانی هم جهت گشایف راه صلح با 

مظی ”  دور انداخظتظه“ طالبان از مقام سرپرستی وزارت امور خارجه 
 شود.

ارگ با طالبان به م اهمه رسیده و قرار است که یک تظعظداد از 
جمعیتی های تربیه شده آی اس آی به سرکردگی سظیظد نظوراهلل 
عماد، سید اکرام الدی  معصومی باهمکاری عبدالستارمراد باطالبان 
وظزب اسالمی ظکمتیار میاکرات سری خود را ادامظه بظدهظنظدو 
برسرتغییر رهبری و ساختار جمعیت و از بی  بردن تعداد زیادی از 

 سران ای  ظزبی در  اهر مقتدر به ت اهماتی برسند.
********** 

مناط  دیگر مانند نورستان و پامیر در دوره امیر عبدالرظمان خان 
 شامل گستره افغانستان شد.

به گمان غالب، ال نستون نام افغانستان را در کتاب فوریستر کظه 
در اواخر سده هیجدهم نوشته بود، خوانده بود. شاید در ادبظیظات 
اروپایی فوریستر نخستی  کسی بوده که کلمه افغانستان را به کظار 
برده. هر چد در برخی از نقشه ها چند بار پیف از وی هم دیده می 
شود که به اشکال اغوانستان و اوغانستان بر مناطقی کوچظکظی در 

 هند )پاکستان کنونی(اطال  می شده است.
در ادبیات روسی نیز نام افغانستان بیف از میانه ها سده نظزدهظم 
دیده نمی شود. نخستی  جریده چاپ هند به زبان انگلیسی کظه در 

مظی بظاشظد.  7296آن نام افغانستان دیده می شود، مربوط سظال 
نخستی  نقشه های جغرافیای سیاسی که در آن گستظره خظراسظان، 
افغانستان خوانده شده است، نیز در میانه های سده نزدهم دیده می 

 شوند.
پولیاک، از انگشت شمار کسانی است کظه  -تاری  نویس روسی

در باره مهاجرت قبایل پشتون به گستره کنونی افغانستان به ت صیل 
 نوشته است.

یکی از دالیلی که زمینه را برای سرازیر شدن قبایل پشتظون از 
میه  اصلی و سرزمی  آبایی شان به گستره خراسان یا ایران شرقی 
که پسان ها انگلیسی ها آن را افغانستان نام دادند، کشتارهای دسته 
جمعی تاجیک ها و پارس ها )باشندگان بومی خراسان( از سظوی 
چنگیزخان وتیمور لنگ بود که بستر  هور عنصظر نظو سظیظاسظی 

 پشتون را در سرزمی  خراسان هموار کرد.
ای  گونه، هر گونه سخ  گ ت  از ظضور پشتون ها در گسظتظره 
کنونی کشور افغانستان پیف از ظمله مغول مدلل نیست. هر چند از 
 سوی برخی از جاعالن تاری  افسانه هایی در زمینه جعل شده است.
افغانستان د فاکتو در چند مرظله به میان آورده شظد. قظرارداد 

و امیر دوست محمد در  7292های انگلیس با شاه شجاع درانی در 
تا اندازه یی مرزهای شرقی و جنوبی افغانستظان اولظیظه را  7211

تعیی  نموده بود. ایظ  مظرزهظا در قظراردادهظای گظنظدمظک بظا 
 7239امیرمحمدیعقوب خان و دیورند با امیر عبدالرظمان خان در 

 د ژوری نهایی شد.
مرز شمالی کشور افغانستان پس از سال ها چانه زنی میان روسیه 
تزاری و انگلیس بر اساس کنوانسیون سانکت پتربورگ رود آمظو 
تعیی  شد که پسان ها در دوره امیر عبدالرظمان خظان ویظرایظف 
هایی در آن آورده شد و نهایی گردید. مرز غربی با ایران هم در 
آغاز بر اساس معاهده پاریس در دوره دوست محمد خان بظار دوم 
تعیی  گردید و پسان ها در دو مرظله ویرایف هایی با ظظکظمظیظت 
انگلیس در آن وارد آورده شد و سرانجام در دوره امان اهلل خان بظا 

 ظکمیت جنرال فخرالدی  آلتایی ترکی نهایی شد.
از سوی جامعه جهانی به عنوان کشور  7373کشور افغانستان در 

 مستقل به رسمیت شناخته شد.
شایان یادآوری می دانیم که برخی هاادعا نموده اندکظه گظویظا 
اظمد شاه درانی بنیادگیار افغانستان بوده، چنی  چیزی با اسنظاد و 
مدارک تاریخی در مغایرت قرار دارد. زیرا در هیچ سند و مدرکی 
چنی  چیزی دیده نمی شود. برعکس، هم خود اظظمظدشظاه وهظم 
شاعران همعصرش او راشاه خراسان و شاه ایران خوانده اند. عیظ  

 چیزدرباره تیمورشاه درانی هم صد  میکند./)سایت جاودان(
 

اما پیف ارگ نشینان تنها مانع سر راه صلح با طظالظبظان ظضظور 
جمعیت اسالمی درعرصه سیاسی کشوراست که عنقریب باکظنظار 
زدن سرپرست آن ظزب گویا قوی، به نقل از منظبظع خظبظر؛ بظه 

سر راه اقتدار قوم پشتون پایظان ”  ای  تنویم سنگ اندازِ“ تاریخچه 
 داده شود.

پس از شهادت برهان الدی  ربانی تعداد زیادی از اعضای جظوان 
جمعیت اسالمی فکرمیکردند که صالح الدی  ربانی که تحظصظیظل 
کرده غرب و فرزند ومشاور رهبر جمعیت است، میظتظوانظد ایظ  
ظزب را از طری  دایر کردن کنگره آن بازسازی کند و چظهظره 
های نخبه سیاسی جوان را از طری  انتخابات درون ظزبی در راس 
امور ای  ظزب برگزیند. اما در طی شف سال گیشته نظه تظنظهظا 
صالح الدی  ربانی نتوانست کنگره جمعیت را راه اندازد، بظل در 
طی سرپرستی وی ای  ظزب پارچه شد و ظتی یظک تظعظداد از 
اعضای آن به اظزاب و جریان های سیاسی دیگر پیوستند و برای 

 همیشه از ای  سازمان جدا شدند.
سازش ها و کرنف ها،  ع  ها و بی ک ایتی ها، ناتوانی هظا و 
نداشت  مدیریت راهبری صاد  موجب سرنگونی یظک ظظزبظی 
چون جمعیت اسالمی شده است. قرار است به ای  زودی ها یظک 
جریان سیاسی نوی  دیگر در کابل سر بلند کند و تعداد زیادی از 

 جمعیتی ها به دور آن جریان ظلقه زنند.
منبع گزارش همچنی  اطالع داد که ارگ نشظیظنظان بظا آوردن 
گلبدی  به کابل زمینه پارچه شدن ظزب جمظعظیظت اسظالمظی را 
تسریع بخشیدند. ارگ نشینان و باداران خارجی شان همان قدر که 
از جمعیت اسالمی خار می خورند از ظضور ظکمتیار و طالبان در 
کنارخویف ودرکنار نوام خار نمی خورند. امریظکظا جظمظعظیظت 
اسالمی را دشم  خود می شمارد و با آنکه جمعیظتظی هظا بسظیظار 
کوشف می کنند تا خود را نوکران متمدن امریکا جلوه دهند و 
ستون فقرات ارتف و نیرو های امنیتی افغانستان را هم طرفظداران 
همی  ظزب تشکیل می داد، اما با آنهم تا اکنون امریکایی ها بظه 
اعضای ای  ظزب هیچ اعتماد ندارد. امریکا با کنار زدن جمعظیظت 
اسالمی می خواهد علنا  با طالبان کنار آید و آنان را شامل نظوظام 
سازد تا از ای  طری  بتواند پاکستان را از همکاری با روسظیظه و 

 ایران باز دارد.
بازنده دور بعدی سیاست د افغانستان باز هم جمعیت و اعضظای 
آن ظزبی رو به زوال هستند. کنار زدن علی اظمد عثمانی از مقام 
پوشالی وزارت انرژی وآب وبر  هم چراغ سبز بظرای طظالظبظان 
است. ماه گیشته محمد اشرف غنی اظمدزی در طی یک دیظدار 
خصوصی با نمایندگان طالبان در والیت لوگر به آنان وعظده داد 
که دست جمعیتی ها را از نوام قطع می کند و سران ای  ظزب را 
یا زندانی یا تبعید یا متواری می سازد تا دیگر در هظیظچ کظاری 

 مربوط به نوام دخالت نکنند.
امریکایی ها، بریتانیایی ها و دیگر کشور های عضو پیمان ناتظو 
با طلبان به تواف  رسیده اند که اگر طالبان باالی قوت های آنظان 
ظمله نکنند، از روند صلح رژیم ع و غ با شورای کویته پشتیبانظی 
می کنند و در کنار زدن جمعیتی ها و رانظدن آنظان از صظحظنظه 
سیاسی با ارگ همکاری می کنند. به نقل قول از منبع امریکظایظی 
ها به ای  نتیجه رسیده اند که جمعیتی ها دیگر پیف هند، ایظران، 
روسیه و ظتی تاجیکستان هیچ رو و آبرو، عزت و اعتباری ندارند 
و از ای  رو ای  گروه باید از صحنه سیاسی افغانستان بیرون رانده 
شود تا به جای آن ظزبی رو به نابودی از درون و بیرون، گظروه 
های جدید از شمال جهت همکاری با ارگ نشینان و فرمانبردار از 

 اشغالگران افغانستان  هور کنند.
ای  قلم هم به ای  نتیجه رسیده که بزرگتری  دشم  جظمظعظیظت 
اسالمی افغانستان سران مت ر  خودای  ظزب بودند، هستند ومظی 
باشند که اکنون بیشتر شان بسوی دیگر گروههاروی آورده اند و 
ظتی تعدادشان گروهکهای خودرا ساخته و بظه صظورت فظردی 
تالش دارند با ارگ نشینان و دیگرجناح ها مثل ساب  معامله کنند. 

مشکل جمعیت اسالمی عدم صداقت، تعهد و اخالص همه سظران 
ای  ظزب به آرمان ها و اهداف چنی  یک سازمانظی اسظت کظه 
اکنون با چالف عالج ناپییرمظدیظریظت راهظبظردی دچظارگشظتظه 
است.پرسف مهم ای  است که آیا با نابودی جمعیت سرنوشت بظه 
دست چه کسانی می افتد و صلح و امنیت در ای  کشور تظامظیظ  

 خواهد شد؟/
 

PAGE 3 



 

 

ازی  روگمان دارم که شایدبیهوده نباشد تاتالش کظنظم، بسظیظار 
عاجزانه برای روبیدن غبظارفظرامظوشظی ازچظهظر  نظورانظی یظک 
پیرطریقت و رهنوردراه راستی  ظقیقت، شی  ابوالحس  خرقظانظی، 
به امیدای  که تاکیدی باشدبه ای  نکته که ای  دی  وآیی  ما رسظم 
دوستی، یکرنگی، یکدلی، آزادگی، وارستگی و پیوستگی اسظت، 

 نه )مکتب( افراط جویی و دهشت افگنی ...
م( درقظریظۀ 368ه) 918ابوالحس  علی ب  جع رخرقانی، درسال 

خرقان )به وزن سمنگان( ازتوابع بسطام که یکظی ازمظراکظزمظهظم 
صوفیه ودرگستر  امپراتوری غزنۀ آنزمان بظود، بظدنظیظاآمظد. بظه 

م( بظه 7199هظجظری) 081روایت بیشتر تظیکظره هظا، درسظال
عمره تادوسه سالگی در همان جا ازفانی به بظاقظی رفظت. شظیظ  
فریدالدی  عصار، درمصیبت نامه، عمرخرقانی رابیشظتظرازشظصظت 

 سال گ ته است
 گ ت الهی روز وشب در کل ظال     

 جستم ات پیدا و پنهان شصت سال
بسطام یکی ازماهواره های روش  تصوف است که مداربل  کظه 
زمانی مرکزتصوف درکهکشان زبان فارسی بود، میچرخید. بظلظ  
بامی ازدیرباز، از زمان زردشت وشاید فراترازآن، آتشکظد  گظرم 
وپر برکتی بوده است که شعله های روش  ظ  وظقیقت جظویظی 
رادردل و گل مردم وکشورماگرم نگه می داشته است. )درتیکظره 
های قدیم، بل  راگاهی بامی می نوشتندکه مرادآن بل  بامیان یا بل  
بامیانی است. ای  اصل که ام البالد یامادرشهرها به نسبتف به بامیان 
افتخارمیکرده است، نه تنهانمایانگر اهمیت وقدامت بامیان اسظت، 
بل ن وذ طریقه های که  عرفانی واشراقی بظودایظی را ازطظریظ  
بامیان به پرورشگاه تصوف اسالمی دربل  نیز میرسانظد.صظوفظیظان 
فارسی زبان همه ازبخارا تا دک  و از کاشغر تظا ارض روم ازآن 
جوی آب می خوردندکه ازسرچشمه های زالل بل  می آمده است 
ودرست مثل جوانمردی وفتوت که جلوه هایی ازآن در فرهظنظگ 

 های شر  و غرب دیده می شود .
موالناعبدالرظم  جامی درن حات االنس مینویسدکه پیر و مظراد 
خرقانی بایزید بسطامی بظوده اسظت. نظ ظوذسظطظان الظعظارفظیظ ، 
بایزیدبسطامی دراظوال وآثار وافکار خرقظانظی کظامظال مشظهظور 
ومحسوس است. در عرفان شرط ارادت اینست که مظریظد بظدون 
واسطه ازمراد کسب فیض نماید. چون خرقانی وبسطامی در یظک 
عصرنزیسته اند، ازاینرو پیری و مظرادی آنظهظامظمظکظ  نظیظسظت. 
درطریقت از راه مطالعه اظوال وآثارنمی توان یکی را پیر خوانظد. 
روایت مکرراست که خرقانی ازدست ابوالعبظاس قصظاب آمظلظی 
خرقه پوشیده است. بادرنورداشت شهرت و مقام خرقظانظی، اگظر 
بسطامی زنده می بود بدون شک خرقانی به جای آملی از سلظطظان 

 العارفی  خرقه می گرفت . 
پدرخرقانی دهقان وخود اوباغبان وبه روایتی هم خربنده)کسظی 
که چار پایان رابه کرایه واجاره میدهد( بوده است. صوفیان اکثرا  
دنبال کاروزندگی مادی را یله نکرده هردم ازراه کسب ظالل نظان 
می خوردند. گویندشمس تبریز برای امرارمعاش بنظدتظنظبظان مظی 

 بافت. 
شهرت خرقانی دردوران ظیاتف برهمه کرانه های امظپظراتظوری 
گسترد  غزنه رسیده بود، چنان که اکثرشاعظران، مظتظصظوفظان و 
دانشمندان ازآن دوران به دیدن خرقانی به قریۀ کوچک زادگاه او 

 »رفته اند. 

خوانند  نهایت گرامی امید، اینک بعدازمعرفی مختصرشخصیظت 
تصوفی خرقانی ازکتاب سظیظدطظیظب جظواد، مظی پظردازم بظه 

درذکرتوانایی هظای مظعظنظوی  «ادامۀپیشگ تار سیداظمدظسینی: 
واندیشمندی خواجه عبداهلل انصاری بایدافزود که روش اظمظدبظ  
ظنبل داشت، درتصوف ازمشاهیر متصوفۀ عصظرخظود، غظیظر از 
ابوالحس  خرقانی ازشی  ابوسعید ابوالخیر فایده هاگرفت. اقامتظف 
درهرات بود وبه تعلیم وارشاداشتغال داشت. شهرت خواجه عبداهلل 
بیشترازبابت کتابها ورساالت مشهوری است که پدیدآورده واز او 
در دست است. وی بسیاری از اشظعظار و سظروده هظای خظودرا 

 دررساالت خویف آورده است .
: طبقات الصوفیه: یکی ازآثاربسیار آثار ورساالت خواجه عبداهلل 

معتبر فارسی وازکتب معروف خواجه عبداهلل انصاری، ترجظمظه و 
امالی طبقات الصوفیه سلِّمی است به لهجۀ هروری که اصظل ایظ  

هظ ( 078کتاب راابوعبدالرظم  محمد ب  ظسی  سلِّمی نیشاپوری)
به زبان عربی تألی  کرده وآنرا بربیان اظوال واقوال پن  طبقه از 
مشای  وق  نموده بود. خواجه عبداهلل انصاری بظراسظاس آنظچظه 
جامی درکتاب ن حات االنس گ ته: آنرادرمجالس صحبت ومجامظع 
تیکیر وموعوه امالء می رموده وسخنان برخی دیظگظر ازمشظایظ  
وهمچنی  بعضی ازذوقیات ومواجید خود رابرآن می افظزوده کظه 
سرانجام یکی ازدوستداران ومریدان آنهارجمع کظرده ونظوشظتظه 
است. ای  کتاب درطول زمان مورداست اد  خانقاهیان قرارگرفظتظه 

 است.
 : ای  ت سیرهمان است که اساس کاردرتألی  ت سیرقرآن کریم

 هفته نامۀ امید   7401شمارۀ  صفحۀ چهارم 

الظکظسظنظدریظه،                  پروفیسرداکتر عبدالواسع لطی ی
 ورجینیا

 رح(عنوان کتاب: مناجات نامۀ خواجه عبداهلل انصاری )
 تدوین : داکترسیداحمد حسینی

 یارب توچنان ک  که پریشان نشوم      
 محتاج به بیگانه و خویشان نشوم

 بی منت  خل  تو مظظرا روزی ده      
 تا از در تو  بظظر در ایشان نشوم
ای  گ تارگهربار خواجۀ انصار رابخاطری درآغازسخ  نظوشظتظم 
که آرزوی اول وآخرزندگی انسانی ما درجامعۀ پرتالطظم و دور 
ازکناره های امظ  ورسظتظگظاری امظروزهظمظیظ  اسظت وابظیظات 

 دیگرپیرفرزانۀ تصوف ومشعل نیایف را درپی دارد :
 هر درد که زی  دلم قدم برگیرد      

 دردی دگرش به جای در برگیرد
 زآن باهر درد صحبت ازسرگیرد     

 کآتف به سوخته ای رسد درگیرد
کتاب گشایند  صدباب معنوی ونیایف خداوندی اثظرمظانظدگظار 
خواجه عبداهلل انصاری، که با خط زیبای نستعلی  استادظس  قالیی 
در دوصد و یک ص حۀ زرنگار به چاپ رسیده است، هظمظیظ  دو 
ه ته قبل ازدست برادر وداماد عزیز وادب دوستم ظظبظیظب جظان 
فا ل ظنی  منحیث تح ۀ بی بدیل ازس ر کابل، درمظاه مظبظارک 
رمضان بدستم رسید وقرائت آن دل وجانم را روشظ  سظاخظت و 
آنگاه دراولی  نگاه چشمم به ای  رباعی خظواجظۀ انصظارافظتظادکظه 

 گوید:
 گشتم به هوس گرد بد ونیک بسی     

 ظاصل نشد از عمر مرا جز هوسی
 تا می ماند ز عمر یظظظارب ن سی      

 دریاب که جز تو نیست فریادرسی
بهرظال دروص  زندگی پرمایه وپرسرمایۀ پیرنوربخف هرات، 
خواجۀ نورافزای انصاری، زیبظاتظر وجظامظعظتظر ازپظیظشظگظ ظتظار 
استادسیداظمد ظسینی، مضمون گویاتری نیافتم که اینک مت  آن 

 به شما تقدیم می گردد :
ه   هرات( شی  االسظالم 936-027خواجه عبداهلل انصاری ) «

ابواسماعیل عبداهلل ب  محمِّدانصاری هروی مشهوربه خوجه عبظداهلل 
انصاری ازاعقاب ابو ایِّوب انصاری، صاظب رظظل پظیظغظمظر)ص( 
است. ابوایوب انصاری درزمان خالفت عثمان با اظن  قظیظس بظه 

 خراسان آمده ودرهرات ساک  شده بود.
خواجه معاصرآلب ارسالن سلجوقی وخواجه نوام الملک بظود. 

ه  درهظرات والدت  936مادرش از اهل بل  بود وعبداهلل به سال
یافت.. ازخردسالی زبانی گویا وطبعی توانا داشت واشعظارفظارسظی 
وعربی نیک میسرود، به زبان فارسی با لح  خاص سخ  میظگظ ظت 

 ونثری فصیح ونومی ملیح درای  زبان ازخودبه یادگار گیاشت. 
شی  ازجمع عارفان بود ونزدمشای  ودانشمندان بزرگی، مریدی 
وشاگردی کرد. ازمشای  صوفیه به شی  ابوالحس  خرقانی تظعظلظ  

 »خاطر داشت وپس از درگیشت شی  جانشی  وی شد.

دری  قسمت قبل ازینکه بقیۀ پیشگ تارسیداظمدظسینی راادامظه 
بدهم، شمۀ ازاوصاف ابوالحس  خرقانی مظعظاصظرخظواجظۀ انصظار 

نظانظف  «راازکتاب دوست عزیزم سیدطیب جوِّاد که زیرعظنظوان 
برشتۀ تحریر آورده وم  مظدتظی قظبظل  »دهید و ایمانف مپرسید

دربخف بررسی کتاب همی  جرید  مردمی به شما معرفی نظمظوده 
 بودم، به شما ارائه می دهم :

هزارسال پیف درعهد وقلمروسلطان غزنه، محمودغزنوی، شی  «
ابوالحس  خرقانی ازسر ص ا وایمان به درخانقاهف نوشته بظودکظه 
هرکه در ای  سرا درآید، نانف دهید واز ایمانف مپرسید، چظه آن 
کس که به درگاه ظ  تعالی به جان ارزد، برخوان خرقانی به نظان 

 »ارزد.

هزارسال بعدکه برای هرافغان فقط یادپرظسرت آن دوران وآن 
مردان مانده است وبجای آن روش  نگری وگشاده دستی، کشظور 
های اسالمی نمونۀ کوته اندیشی وافراط جویی شده است ومظوج 
قوی ازخشونت وتعصب چون طوفان مل  که بظرمظزرعظۀ سظبظزی 
بی تد، از)ال ( تا)یا(ی کشورهای اسالمی از)افغانستان تظا یظمظ ( 
رافراگرفته است، درآسیا وافریقا بظه بظهظانظه ودرلظ ظافظۀ دیظ ، 

 بربینواتری  بندگان خدا دهشت وخشونت تحمیل می شود .
 

کش  االسرار وعدِّه االبرار معروف به ت سظیظرخظواجظه عظبظداهلل 
انصاری قرارگرفت . دیگرآثارمشهور او، وظتی منسوب بظه او 
عبارتند از رسائلی که به نثر موزون شبیه به نثرمسجع نوشته است، 
مانند: الهی نامه، مناجات نامه، رسالۀ ه ت ظصار، طنزالسالظکظیظ  
رسالۀ دل و جان، رسالۀ مقوالت، محبت نامه، زادالعارفی ، منظازل 
الصالحی  که شرح داده چندمرظله راکه یک صوفی باید کظنظدو 
ای  به زبان عرب بود.کتاب اسرار )اسرارالتوظید؟( وچندرسظالظۀ 

 دیگر .  
طرزبیان وشیو  نگارش: شیو  گ تارونگارش خواجه عظبظداهلل، 
سرآمدهمۀ نثرهای موزون صوفیانه است. دررسظاالت خظواجظه 
عبداهلل انصاری جمله های مسجعی مالظوه میشودکه سجظع آنظهظا 
درچندفقره تکرارمیشودبی آنکه ای  تکلظ  ازظظدود سظادگظی 
بیرون رود وبه غرابت وتکل  نزدیظک شظود. گظویظا خظواجظه 
درتنویم اینگونه عبارات، بیشترمتوجه آن بوده که سخ  خظودرا 
از ظالت نثرعادی خارج کرده وبه کالم منووم نزدیک سازد تاهم 

 دلنشی  تر باشدوهم ظ ظ آنها آسانتر. 
خواجه درفحوای کالم خودگاه متمثل به اشعاری نیزمیشده که 
یحتمل ای  سخنان او درزمر  مجالسی بوده که داشته یاتقریرمظی 

 کرده و بعدهابه صورت رساله هایی درآمده است.
سبک گ تارخواجه عبداهلل همان روشی است که مجلس گویان 
صوفیه و متشرعی  داشته اند وپیف ازآن شی  ابوسعید ابوالظخظیظر 
گ تارش راباچنی  شیوه بیان کرده است. ای  سبظک گظ ظتظار را 
روش بینابی  نثرمُرسل ونثرمصنوع می توان برشظمظردکظه درآن 
نوعی از وزن وظالتی ازشعر درکالم گظویظنظده مشظهظود اسظت. 
چنانکه کالم اورا درظکم نثرموزون درمی آورد. هرچندخظواجظه 
کوشیده است دراغلب موارد ای  نثرموزون رابظاآوردن قظوافظی 
)که میخواهندآنراسجع بدانند( کاملتر وبه شعرنزدیظکظتظر سظازد 
لیک بسیارهم ات ا  افتاده کظه تظنظهظابظه وزن بسظنظده کظنظدو 
ازایرادقوافی یااسجاع چشم پوشیده اسظت.پظس کظالم خظواجظه 
عبداهلل انصاری درغالب موارد شعری است منثور ونظثظری اسظت 
موزون که نویسنده غالب آنهارا بااشعارعرو ی دل انگیزخویظف 

 نیزهمراه کرده است...
اساس کاردرای  کتاب بیشترذکرالهی نامه ها، مناجظات نظامظه 
هاواستغاثه های خواجه عبداهلل انصاری است که معموال باالظ ظا : 
الهی، خدایا، خداوندا، سبحان اهلل ، کریما، ملکا، لطی ا، پادشاهظا، 
مهربانا، ای عزیز، ای مهظربظان بظردبظار، ای یظارمظهظربظان، ای 
دستگیرسرگشتگان، ای ظکیم، ای قدیم، ای جبِّارعویم، ای دانند  

 «رازها، یا رب وامثال آن شروع میشود.

مطالعی  گرامی جرید  وزی  ومردمی امید ! اینک می پردازم 
به ارائۀ چند دسته گل دماغ پرور ازبوستان افکظار ومظعظنظویظات 
نورافشان پیرفرزانۀ هرات ظضرت خواجه عبداهلل انصاری رظمظه 

 اهلل علیه :
یا رب ظاجت بسیار دارم وبرهمه چیزتوانایی، آنچه میخظواهظم 
میتوانی که به ای  بنده برسانی واز شر المان مرا برهانی وهیچ بی 
رظمی رابرما دست مدهی ای رظمت تو دستگیرما وای کرم تظو 

 عیرپییرما . 
الهی، م  ترسانم از بدی، خودبیامرز مرابه خوبی خود. ابلظیظس 
درآسمان زندی  شد، ابوبکر دربتخانه صدی  شد. برگناه دلظیظری 
مک  که ظ  صبور است، خویشت  راغرور مده که اوغ ور است. 
الهی دانایی ده تا ازراه نی تیم و بینایی ده تادرچاه نی تیظم، دسظت 
گیرکه دستآویزی نداریم، بپییرکه پای گریزی نداریم. الهی دلی 
ده که طاعت افزاید، طاعتی ده که به بهشت رهنمون آید، علمظی 

 ده که دراوآتف هوانبود، عملی ده که دراو آب ریانباشد. 
الهی آنچه ماخود کشتیم به بر میار وآنچه تومارا کشتی آفظت 
ماازآن بازدار، الهی آنراکه نخظواسظتظی چظون آیظد؟ واوراکظه 
نخواندی کی آید؟ ناخوانده را جواب چیست، وناکشته را ازآب 
چیست! تل  راچه سودگرش آب خوش درجظواراسظت؟ وخظار 
راچه ظاصل ازآن که بوی گل درکناراست؟ آری نسظب نسظب 
تقوی است وخویشی، خویشی دی  ! الهی آب عنایت توبه سنگ 
رسید، سنگ بارگرفت، سنگ درخت رویانید، درخت میوه وبظار 
گرفت، درختی که بارش همه شادی، طعمف همه اُنظس، بظویظف 
همه آزادی، درختی که بی  آن درزمی  وفا، شاخ آن بظرهظوای 

 ر ا، میو  آن معرفت وص ا، ظاصل آن دیدار وبقا ! الهی
 در هجر تو کار بی نوام  است مرا     

 شیری  همه تل  و پخته خام است مرا
 در عالم اگر هزار کام است مرا     

 بی نام تو سر به سر ظرام است مرا
الهی زبانم درسرذکرشد، ذکر درسرمیکور، دل درسر مهرشد، 
 مهردر سر نور،جان درسرعیان شد، عیان ازبیان دور، پیداست که
 )دنباله درص حۀ پنجم(
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 هفته نامۀ امید  7401شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 سدنی ، آسترالیانصیراظمد رازی                                 
 واژه های همسو با تصوّف

: کسی که نسبت به دنیاوتعلقات آن اعتنا نکند. نس ظی درویف
گوید: عاقلتری  آدمیان درویشانندکه به اختیارخود درویشی کنند 
وازسر دانف، نامرادی برگزیده اند، ازجهت آنکه درزیرهرمرادی، 
ده نامرادی نه ته وبلکه صدوعاقل ازبرای یک مراد صظدنظامظرادی 

 تحمل نکند.)فرهنگ اصطالظات عرفانی(
: درکتاب کش  المحجوب ابوالحس  غزنوی، ازآثار گران صوفی

ومظردمظان  «سنگ قرن پنجم هجری دربار  ای  واژه آمده اسظت:
اندر تحقی  ای  رسم بسیار سخ  گ ته اندوکتب ساخته. گظروهظی 
گ ته اندکه صوفی را ازآن جهت صوفی خوانندکه جامظۀ صظوف 
دارد و گروهی گ ته اندکه بدان صوفی خوانندکه اندر ص  اول 
باشند، و گروهی گ ته اندکه بدان صوفی خظوانظنظدکظه تظوال بظه 
اصحاب ص ِّه کنند، وگروهی گ ته اندکه ای  اسم ازصظ ظامشظتظ  

ودرجظای  »است، امِّا بر مقتضای لغت ازای  معانی بعید می بظاشظد.
وبر مقتضای لغت اشتقا  ای  اسظت  «دیگرای  کتاب آمده است:

که درست نگردد ازهیچ معنی ازآنک ای  معنی معوم تراز آنسظت 
که ای  راجنسی بود تااز آنجا مشت  بودکه اشتقا  شیئ از شظیظئ 

 »مجانست خواهد.

عقید  ابوریحان بیرونی که او نیز مثل قشیری می فرماید صظوفظی 
اشتقا  عربی ندارد، اما ریشۀ اشتقا  آن رادرکلمات یونانی معیظ  
و وجه مناسبت وسبب تسمیه را بیان کرده است. وی برآنست کظه 
اصل ای  کلمه سوفیای یونانی وبه معنی ظکظمظت ودانظف اسظت 
ول ظ مرکب ازفیال و سوفیا بعنی محب ودوستدار ظکمت نیزازآن 

 ریشه 
 *********** 

 )دنباله ازص حۀ چهارم( معرفی انتشارات 
نازیدن مزدوربر چیست ونازیدن عارف به کیست؟ زاهد مزدور به 
بهشت مینازد وعارف بردوست، از صوفی چه گویم کظه صظوفظی 
خوداوست... ظالج ازظقیقت میگ ت، شریعت بگیاشت، زندگانی 

 از راه برداشت ...
خوانند  عزیز وگرامی، یقینا  مطالعۀ شناسنامۀ مخظتظصظرکظتظاب 
پرگهر خواجه عبداهلل انصاری دری  شب وروز پرتقوی وپربرکت 
ماه مبارک رمضان، به شماکی یت وروشنی های رهگشایی ارزانظی 
خظظواهظظدکظظرد وخظظودرابظظه رظظظمظظت و عظظطظظوفظظت خظظداونظظدی 
نزدیکترخواهید یافت. اینک چندبرگی از نظخظلظسظتظان عظاشظقظان 
وعارفان پیرفرزانۀ هرات رادر ربظاعظی هظای گظوهظریظ  او بظه 
شمابااتحاف دعابه روح وروان پر بیانف که تا ابددرپنظاه رظظمظت 

 ایزدی شادباشد، تقدیم میدارم:
 اندر ظ  تصرف آغاز مک   

 چشم بدخود به عیب کس باز مک 
 سرِّ دل هر بنده خدا می داند    

 خود را تو دری  میانه انباز مک 
 ای زاهدخودبی  که نه یی محرم راز   

 چندی  به نماز و روز  خویف مناز
 کارت ز نیاز می گشاید نه نماز         

 بازیچه بود نماز بی صد  و نیاز
 باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ          

 گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
 ای  درگۀ ما درگۀ نومیدی نیست       

 صد بار اگر توبه شکظظستی باز آ
 ای بار خدا به ظ  هستی                شف چیز به ما عطا فرستی

 ایمان و امان وتندرستی               علم و عمل و فراخ دستی
 دانی که تراعش  چه می فرماید       

 گرن س و هوی را بکُشی می شاید 
 در  بند هوای  ن س اماِّره  مباش         

 تا بر تو در ص ای دی  بگشایند
 از راه خدا دو کعبه آمد ظاصل        

 یک کعبۀ صورت است ویک کعبۀ دل
 تا بتوانی زیارت دل ها ک            

 کافزون ز هزار کعبه آمد یک دل
 عیب است بزرگ برکشیدن خودرا    

 وز  جملۀ خل  برگزیدن خود را
 ازمردمک دیده بباید آموخت          

 دیدن همه کس را وندیدن خودرا
 گر ازپی شهوت وهوی خواهی رفت   

 از م  خبرت که بی نواخواهی رفت
 بنگر چه کسی و ازک جا آمده ای    

 می دان که چه می کنی کجاخواهی رفت
 نه هرطالب تواند اشک ریزی          نه هرعاش  تواند صبح خیزی

تراآن به که چون مردان سرمست     شظبظی ازخظودبسظوی ظظ  
 گریزی

یارب توبه فضل مشکلم آسان ک   ازفضل وکظرم دردمظرادرمظان  
 ک 

برم  منگرکه بی کس وبی هنرم هر چیز که الیظ  تظوبظاشظد آن 
 ک  /
 

گرفته است. چون دراسالم گروهی  هورکظردنظدکظه درعظقظیظده 
نزدیک به دانشمندان یونانی بودند، به نام سوفیه یا صوفیه خوانده 
شده اند وچون غالبا وجه تسمیه را بازندانستظه، گظ ظتظه انظد کظه 

 ازصوف به معنی پشم مأخوذاست.   
جمعی میگویندکه کلمۀ صوفی مشت  از ص ِّه است به منظاسظبظت 
مشابهت اظوال صوفیه به اهل ص ه. اهل ص ه یعنی فقرا و زهِّاد و 
عبِّاد صدراسالم از قبیل ابوذرغ اری وسلظمظان فظارسظی و عظمِّظار 
وصهیب وبالل وظیی ه ب  یمان و ابوسعیظد خظدری کظه مظعظبظد 
وخوابگاه ومجمع شان درص ۀ مسجدپیغمبراکرم صلوات اهلل علظیظه 
بود، وظضرت برای خوردن شام ایشان رامابی  اصحابی که تمکِّظ  
مالی داشتند تقسیم می رمود. صاظب عوارف المعارف شمار  ایشان 
را ظدودچهار صدن رمی نویسد. اما ظافظ ابونعیم درظلیه االولظیظا 
نام اصحاب ص ه رابیف از ای  مقدار به ترتیب ظظروف تظهظجظی 
شماره کرده . ای  اظتمال که صوفی از کلمۀ ص ه مشت  شده باشد 
درکتاب اللمع وکش  المحجوب ورسالۀ قشریه و عوارف المعارف 

 واساس البالغۀ زمخشری هم نقل شده است...
مشهورتری  وصحیح تری  اقوال دراشتقا  کلمۀ صوفظی آنسظت 
که منسوب به صوف به معنی پشم است، به مناسبت پشمینه پوشظی 
که مرسوم صوفیان بوده وای  عادت ازقدیم بی  زهاد وفقرامعمول 
بوده است.)فرهنگ اصطالظات عرفانی( موالنا درمثنوی بارها بظه 

 کلمۀ صوفی اشاره می کند:
 ظرف درویشان بدزدد مرد دون    تابخواند بر سلیمی زآن فسون

کارمردان روشنی وگرمی است     کاردونان ظیله و بظی شظرمظی 
 است

 –شیرپشمی  از برای کد کنند          بومسیلم را لقب ، اظمد کنند 
صوفی آن صورت مپندارای عزیز   همچوط الن تاکظی ازجظوزو 

 مویز
صوفی اب  الوقت باشد ای رفی      نیست فردا گظ ظتظ  از شظرط 

 طری 
 تومگر خود مرد صوفی نیستی       هست را از نسیه خیزد نیستی

رفت وازآخُر نکرداو هیچ یاد    خواب خرگوشی به آن صظوفظی 
 بداد

 رفت خادم جانب اوباش  چند        کرد بر اندرز صوفی ریف خند
صوفی از ره مانده بودو شددراز       خواب ها می دید بظا چشظم 

 فراز
 صوفیان بر صوفی شُنعه زدند           پیف شی  خانقاهی  آمدند

 گ ت: اخرچه گله ست ای صوفیان   گ ت:ای  صوفی سه خُو داردگران 
 درسخ  بسیارگو همچون جرس    درخورش افزون خوردازبیست کس 
 وربخسبد هست چون اصحاب که    صوفیان کردند پیف شی  زظ  

 صوفی ایم و خرقه ها انداختیم       باز نستانیم ، چون درباختیم
ماعوض دیدیم آنگه چون عوض   رفظت ازمظاظظاجظت وظظرص 

 وغرض
 زآب شور و مهلکی بیرون شدیم     بر رظی  وچشمۀ کوثر زدیم

هست صوفی آنکه شدص وت طلب   نزلباس صوف وخظیظاطظی و 
 دب

 صوفی یی گشته به پیف ای  لئام     الخیاطه و اللواطه،  والسالم
برخیال آن ص ا و نام نیک         رنگ پوشیدن نکو باشد، ولظیظک  

(1/6-960) 
: تحمل سختی ودشواری درسیر وسلوک عرفظانظی کظه  ریا ت

ازشرایط تهییب ن س است. عبدالرِّزا  کاشانی بااسظتظنظادبظه آیظۀ 
( گوید: وجل 61)مؤمنون  »والیی  یؤتون ماآتوا وقلوبهم وجله«

قلوب با بیل وسع درطاعت ازترس آن که عملف درسرکوب ن س 
امِّاره وازمیان برداشت  عجب وغرور مقبول بی تد، ریا ت اسظت. 
بنابرای  هرسالکی بایدبه ریا ت درسیر وسلوک مجاهده کند کظه 

( پظس 63عنکبظوت»والیی  جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا «فرمود: 
ریا ت تمری  ن س وعادت دادن آن به سختی وجهاد درراه خظدا، 

 وظال متوسطان و مایۀ تزکیۀ ن س است . 
ریا ت راسه درجه است: اول، ریا ت عامه به استنادعلوم نقلظی 
شرعی. در ای  مقام اعمال وسکنات اهل ریا ت باید مطاب  اوامظر 
و نواهی شارع وبه دور ازهرگونه ریا باشد. دوم، ریا ت خظاصظه، 
یعنی از ماسوی اهلل ببُرد وبه مقام پیشی  که ازآن گیشته عظنظایظت 
نکند وبه و ای  ای  مقام قیام کند... بدان سال که هظم ازلظحظا  
ذات وهم ازلحا  ص ات محتجب نگردد وباب کمال بظراو بسظتظه 
نشود. سالک درای  مقام بایدبه مقتضای ظال عمل کند زیرادرایظ  
مقام اظوال براهل ظال غلبه می یابد. اما آنان که طاقت تحمل ظال 
راندارند، ازبیم گرفتاری در شطح وسوء ادب، بایدبه مقتضای علظم 
عمل کنند وازای  روست که برخی گ ته اند درای  ظال هم نبظایظد 

 م اد و مقتضای علم متروک گردد.
سوم، ریا ت خاص الخاص است، یعنی سیرازظضرت واظدیظت 
به ظضرت اظدیت وعی  الجمع. سالک درای  مرظله به مقام شهود 
ذات رسد ودریابدکه فانی، فانی ازلی و باقی، باقی ازلظی اسظت . 
اظوال خاص الخاص ازطری  کسب نیست بلکه محظض مظوهظبظت 

 است. 
بنای ریا ت برگرسنگی اسظت، اگظرکسظی خظواهظدمظجظاهظده 
کندوهیچ گرسنگی نکشد، هیچ ظاصل نشود. بعدازآن، اندیشۀ دایم 
در آالی ظ  تعالی در عالم عنصریات وعالم ملکوت است وذکررا 
درای  مرظله تاثیری عویم است. باید زیرنورشی  ذکرگویظد وبظه 

 دستور اوعمل کندکه کسی به پیر به جایی نرسد.

 کابلپرتو نادری                                               
 پوزشنامۀ شهریان کابل

مهار ! بیداردالن همیشظه در  گان روزگار بی جاللتمآبان! برگزید
چراغ تاری  پن  هزار سالظه! جظنظاب  های کاخ بی پایه سنگر ! ستون

تقصیر امور پیکارات!  وزیر با تدبیر امور داخالت! جناب وزیر بی
 کار! جناب نرم بر، پنبه درگوش پنهان

ها از شظمظا  اجازه دهید تا ما شهریان کابل با شرمسارتری  واژه
دانیم که ما تشنگان دشت بال، شایسظتظۀ  پوزش بخواهیم! هرچند می

آن نیستیم تا از کوز  نمد پیچ بخشف شما کاسه آبی بنوشیظم ! بظا 
ای  ظال باور داریم که بزرگان همیشه بخشنده اند. مظا شظهظریظان 

 سار کابل به درگاه شما عیرخواهد آمده ایم، برما بخشایید ! شرم
توانیم امنیتی را که شما بظه آن نظیظاز  خاک برسر ما باد ! که نمی

دارید فراهم سازیم. امروز هزاربار به خاک افتادیم، مشظت مشظت 
خاک سیاه شرمساری بر سرخود افگندیم. آخر ما چگونه مظردمظی 

توانیم از بزرگان خود که برتختگاه اقتدار خوابیظده  هستیم که نمی
داری کنیم؟ شاید بدانید که ما درای  روز های داغ، دهظان  اند پاس

به روزه هستیم. خورشید به مانند عش  آتشینی که شما بظه وطظ  
دانیم با کدام زبان از شما پوزش  دارید، آتشی  وسوزنده است. نمی

هایظی  خواهیم که بوجی بوجی شدیدتری  واژه بخواهیم. از شما می
را که انبان سیاست دارید؛ برای ما ب رستید تا بظا آن واژه هظای 
شدید در شدیداللح  خود را تقبیح کنیم. خود را ن ری  کنیم. بظه 

 گ ته یگان تا خود را دشنام دهیم تا دل ما ی  کند !
توانیم خودرا ببخشیم که گروهی ازهراس افگنان  آخر ماچگونه می

بر جایگاه و پایگاه وزیر با اقتدار امور داخالت، که ما را در آن 
جا ظیثیت یک پشه هم نیست؛ با س یدچشمی و بزدلظی ! هظجظوم 

ریزند ؟ راستف ای  غ لت ننگظیظ  و ظیظ ظوی  برند و خون می می
ماست؛ اما چاشتگاه بودوماهم گنگس روزه بودیم؛ یک پظیظنظکظی 
پلک روی پلک گیاشتم. درهمی  یک پینکی خواب و غ لت بظود 

های بزدل به مقر تهمت  روزگارظماسظه و شظهظامظت  که  انتحاری
 افغانی داخل شدند.

کردیم، ای پهلوانان معرکه های داغ پیروزی و افتخار!  کار  چه می
دانیم که ما کابلیان زخمی  دل زخمی  روان  از کار گیشته بود. می

به سبب غ لت در پاسداری وامنیت شماسزاوربخشف نیستیم؛ امامی 
دانیم دام  یا خریطۀ دموکراسی دولت کالن است. چنی  است که  

 از شما طلب پوزش داریم، شما ما را ببخشایید!
های ستراتژیک امظنظیظتظی  باور کنید، ما هم به مانند شما پالن

رسد چه برسد بظه عظقظل  ایم که عقل شیطان هم به آن نمی سنجیده
انتحاری. ما بعد از راه اندازی چندی  نشست عقل روی عقل کردیم 
وصدها مشاور از فرنگ ونافرنگ فرا خواندیم و به ایظ  نظتظیظجظه 
رسیدیم که خواب و غ لت ما دشم  امنیت بظزرگظان مظاسظت. از 

زنیم  همی  روی بعد از ای  همه روزه نوک انگشتان خود را تیغ می
اندازیم تا بسوزیظم و  های انگشتان خود نمک تالقانی می و بر زخم

 دیگر یک لحوه هم پلک رو پلک نگیاریم.
اطمینان میدهیم که شمامیتوانید با فظکظر و خظیظال آسظوده 

های سیاه وزارت، کیاست وکاردانی خودرا به سظویظی کظه  اسو
خودتان هم نمی دانید کجاست قمچی  بزنید! و سواره از بی  ریظف 
تاری  بگیرید! مهم نیست که روزانه چندوچند ت  ازشهریان کابظل 

شویم. مظا  به خاک وخون می افتند، ماریشۀ کبل هستیم بازسبزمی
زند، اگر بال هم بزند تاوانی  بادنجان بد هستیم، بادنجان بد را بال نمی

 ندارد.
هظا  خدارا شکرگزارهستیم که هنگام یورش بزدالنۀ انظتظخظاری

یی جظنظاب وزیظربظا تظدبظیظر  برقرارگاه شهامت وغیرت اسطوره
داخالت، در رکاب المت کرات به سرزمی  دوری رفته بود که آن 
سرزمی  در لمات بود، رفته بود تادر آن  لمات چراغ بیوه زنظان 

 را و چراغ تهی دستان گرسنه را تیل اندازی کنند!
کنیم که اگر در ای  ظادثه یک تارموی از ای  وزیظر  ظس می

بی ، کم  مهر روزگار، از ای  بیربل دانای آینده باتدبیر، ازای  بزرگ
 ریختیم. شد ما چه خاکی بر سر خود می  می

شما اگر از گناه ما می گیرید، درظقیقت بر بزرگی وبخشظف 
گیارید. با اینهمه خودنیز بایدکاری کنیم تاوجدان   سنگ تمام می

خود رابه آرامشی برسانیم. چیزی دیگری در دست نداریم، تصمیم 
ما ای  است تا فطر روز  خود را بظرای شظمظا بظزرگظان فظداکظار 

 دموکراسی افغانی ب رستیم. )دنباله درص حۀ ه تم(
*********** 

خواجه نصیرطوسی گوید: ریا ت رام کردن ستورباشد به منع او 
ازآنچه قصد کند ازظرکات غیرمطلوب، وملکه گردانیدن او رابظه 
اطاعت صاظب خویف درآنچه او رابرآن دارد ازمطالب خظویظف، 
ودرای  مو ع هم مراد از ریا ت منع ن س ظیوانی بود ازانظقظیظاد 
ومطاوعت قو  شهوی وغضبی وآنچه بدان دو تعل  دارد. ومظنظع 
ن س ناطقه ازمتابعت مقتضای قوای ظیوانظی و رذایظل اخظالقظی 
واعمال مانند ظرص برجمع مال و اقتنای جاه وتوابع آن ازظیلت و 
مکر... و آنچه از اوظادث شود. )فرهنگ اصطالظات عظرفظانظی(/ 

 دنباله دارد 
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 هفته نامۀ امید 7401شمارۀ  صفحۀ  ششم 

: آیا هرکه پیروی کرد خشنودی خدا 768و سور  آل عمران آیۀ 
را  میباشند مانند کسی که باز گردد به ناخوشنودی خدا و موقظ  

همانجا, سور  آل  -81او دوزخ است و بدجائی است؛ ت سیرکابلی.
ک " و نباشید مانند کسانیکه پراگنده شظدنظد, و 711عمران آیۀ  

اختالف کردبایکدیگر, پس ازآنکه آمدبه ایشان اظظکظام وا ظح؛ 
 -87وآن گروه مر ایشان راست عیاب بزرگ؛ تظ ظسظیظرکظابظلظی.

چاپ اول سال  812کاتب, جلد چهارم,بخف سوم, موالئی, ص حه 
 darinews.comغالم سخی ارزگانی -793188

عبدالحمیداعتمادی, کوچیهظا  -en. Wikipedia.org24هزاره ها -23
محمدنبی زاده, کوچظیظهظا زخظم -kabulpress.org25وهزاره جات 

عظلظی  -hazarapeople.com26خونی  سیاسی بر پیکرهزاره جظات 
بظررسظی -urozgan.org27تقوائی, ظملۀ کوچیها, سکوت رسانه ها 

-پیظشظیظنظۀ مشظاجظر  کظوچظیظان ومظردم مظنظاطظ  مظرکظزی 

press.blogspot.com28 محمد عوض نبظی زاده, تشظدیظد تظهظاجظم
 مسلحانۀ کوچیها در مناط  هزاره نشی  کشور, سایت آریائی/.

دوسال پیف درچنی  روزهایظی ازسظال، کظه هظجظوم اداره: 
کوچی های پاکستان بر سرزمینهای هزاره هاآغازمی یافت، وطبظ  
معمول سالهای گیشته، هیچ یک از مقامات ظظکظومظت مظرکظزی 
دست آن هجوم آوران بیرظم وبی مروت راازآن اعمال  دانسانی 
باز نداشتند، اینک بازفصل هجوم کوچیهای غاصب وخونخور بظه 
مناط  مرکزی کشوردر راه است، ومطمئا  که باردیظگظرازآن بظی 
مروتان جانبداری کرده، ومردم بومی آن مناط  بازبه خاک وخون 
کشیده می شوند. همکارگرامی جناب داکتر دستگیرتحلیل هظمظه 

 جانبه شانرا ازاو اع در امید منتشرساختند. 
درآغاز فصل جدید به خون کشیدن هم میهنان هزار  مان،بنابه 
نورنویسند  گرامی وتایید ادار  امید، نیک می نماید تا آن مقظالظۀ 

 ./عالمانه، انساندوستانه و وطنخواهانۀ شان دری  شماره بازنشرگردد
*************** 

 ... )دنباله ازص حۀ اول(منظور پشتین نورچشمی 
محاسبۀ منوظور  اما واقعیت ای  است که ظامیان پروپاقرص و بی

پشتی  در افغانستان، خود شان خود را تحقیر کردند. برخوردهظای 
گان بود که نتوانستظنظد  خوانده نگرانه و اظساساتی ای  درس سطحی

خواهانه و منطقی منوور پشتی  را بظه درسظتظی و  مطالبات عدالت
های افغانستان بیان کننظد.  بدون برانگیخت  اظساسات تباری پشتون

خواند  پشتون یا به واقعیت و ماهیت مظبظارز   قشر سیاسی و درس
برداری سیاسی و  منوور پشتی  پی نبرده بودند و یا هم در پی بهره

 اقتصادی از ای  جنبف به ن ع خود بودند.
هابرخورد منظطظقظی و  بهررو، قدرمسلم اینست که باید با پدیده

هظای  نگرانه داشته باشیم. باید رویکرد ما نسبت به واقظعظیظت واقع 
سیاسی و تاریخی عاقالنه ومستندباشد نه اظساسات و نظامظحظاسظبظه 

 شده./ )روزنامۀ ماندگار،کابل(
************** 
 وودبری ، ورجینیالینا روزبه ظیدری                                 

 شاهــــین
 چه شور سرخ غمگینی، چرا دردی ز فقدانست

 میان شهر ای  مردم، صدای پای شیطانست
 خموش اند وبه خون خ ته، کنار درب ای  مسجد

 ز ای  آدمکشان قرن همان کافر چه ظیرانست
 صدای گریه می آید، عزای رفت  بابا !

 پدر رفت و بدون او، بنای خانه ویرانست
 نگاه آخظظظظظظر مادر و اشک الوداع او

 کنارجسم فرزندش، خودش چون مرده بیجانست
 و بعد فوجی ز رهبر ها در ای  رسم عزاداری

 برای ای  ریاکاران، تسلی دادن ارزانست!
 شب است و خانه یی تاریک، دو چشم کودکی بر در

 به جز او کس نمی داند چه رنجی درد هجرانست
 الهی خانه تان برباد، بسوزد نسل تان از بی 

 که اشک چشم ای  مردم، ز شام و روز به جریانست
 به چنگ فوج خ اشان، به زیر تیغ جالدان

 بیا اینجا تماشا ک  ببی  مردن چه آسانست!
 قوماندۀ غنی احمدزی: به پیش به سوی صندوق های رأی انتخابات

 

 ... )دنباله ازص حۀ اول(از تهاجم غیرقانونی 
رسم اغماض و لحا  درمیان  نیاید, وهم مساظت مزارع و مراتعی  

که افغان افزون از دستور العمل مقررمتصرف شده اند, به ظضظور 
ماموری  هزاره پیمایف شودکه هم مردم افغان, زمی  زیاد نگیرنظد 

. و ای  امر راسردارنصظراهلل خظان نظائظب »و هم هزاره فرار نشود
السلظطظنظه بظه مظحظل اجظرا نظیظاورده, ازمظردم هظزاره کسظی 
رامامورن رموده, چون کاتب ازعموم مردم هزاره وکظالظت خظط 
بدست داشت, به ذریعۀ عریضۀ یادآوری کرده رقم نمودکه سظراج 

شروع نظامظه  816التواری  تالی  عالمه فیض محمد کاتب ص حۀ 
 برای امیر ظبیب اهلل خان :

فدای ظضورمالط ت  هور عدالت نشور واال شظوم. چظون بظه «
(رشتۀ اتحادوات ا  اسظالمظیظت 78مدلول ان الدی  عنداهلل االسالم)

عمید( آئی  محمدی بظه  -عموم رهروان طری  انی  ) شگ ت انگیز
مسظلظم بظاالتظ ظا    –مُودِّای کل م  قال الاله االاهلل محمدرسول اهلل 

(مرتبط ومنعقداست ورتبۀ اساس اجتماعیۀ ایشظان 79)مت   علیه()
ب حوای ال تقولو لم  القی الیکم السالم  لست مؤمنأ ) مواظد, کظه 

( مامظردم هظزاره 70در مت  ذکرشده در قرآن مجیدوجودندارد()
(71گروه مهاجرافغان رابه سیا  سراپاوفا  انما المومنون اخظو )

عمظیظد( روظظانظی خظویظف   –برادران دینی و خالِّن )جمع خلیل 
عمید(یا ایهاالیی  آمنوا   –دانسته, به مضمون صد  مشحون )مملو 

(رعایت و ظمایت ایشانراکه از اطظاعظت 76ادخلو فی السلم کافِّه)
ک ر سر برتابیده جانب مملکت اسالمی شتابیده اند, قطع نظوظر از 
ظکم پادشاه الزم ومتحتِّم می شماریم و قرار کریمۀ والیی  آمنو و 
هاجرو و جاهدو فی سبیل اهلل والیی  آوو و نصروا, اولظئظک هظم 

( جا و مظاوی دادن و 71المومنون ظقأ لهم مغ ر  و رز  کریم)
یاری کردن ایشان را موجب ثبات ایمان و مورث وفا  و بظاعظث 
جمعیت و ات ا  میپنداریم, و کارکنان و ماموری  متعصبۀ دولظت 
برخالف ای  عقیده و پندارما بیچارگان, سالک مسظلظک وسظاوس 
شیطانی وهواجنس ن سانی شده وگوش هوش به نهی وال تظاکظلظوا 
اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فظریظقظأ مظ  

(که خداوند مظنظع فظرمظوده 72اموال الناس باالثم و انتم تعلمون)
ننهاده, مزارع و مساقات چهارلک خانوار رابرطب  مظرام خظود و 

(به پنظ  هظزارو 73وف  فبدل الیی   لموا قوأل غیر الیی قیل لهم)
ه تادوشف ن رذکور واناث وپسران ودختران مهاجر ونظاقظل داده 
اند, چنانچه یکن رازایشان در چند مو ع,مرزع )مزرع( و مظرتظع 
)چراگاه( به خالف دستور العمل پادشاهی متصرف آمده, صدمه و 
لطمۀ بزرگ بر قو  اجتماعیۀ اسالمیۀ داخل مملکت و تمدن بشریت 
رعیت دولت و وسعت ارزا  و کثرت تعداد ن وس زده اند, که از 
ای  کردار نا هنجار ایشان, خسارت و زیان زیاد درعواید و فوایظد 
دولت نیز وارد آمده است, و اکنون انتشار اشتهظارات مظراجظعظت 
آیات عدالت سمات هزاران خانوار ن وس از فراریان مردم هظزاره 
از خارج و داخل مملکت, که ارا ی و عقارایشان را افغان مهاجظر 
و ناقل تصاظب کرده است گرد آمده, از عدم مسک  و مظزرع و 
مرتع, ظیران و سرگردان و مترصد و منتور اجرای امر و اظسظان 
ظضرت واال که فرموده اند میباشد, که شخص امی  با دینی را که 
خادم صاد  دولت و خیر خواه ملت باشد ممیِّزای  امر قرار داده, 
با یک ن ر مساح از خود مردم هزاره, که در پبمایف ارا ی مثلث 
را از مربع مسدس را از ذو الشرف )نام مو عی در یم , دهخظدا(, 
فر  بتواندوت ری  دراشکال هندسی نهدوعده ای ازمیرزادگان که 
بحضور در دستۀ میراسپور مالزمت دارند ودون ر مسظاح ازافظغظان 
مأمور شوند, تا به ات ا  ممیز و م تف, ارا ی و مزارع متصرفه و 
مرتع به ن وس ذکور و اناث ایشان بدهند, که ظل ای  مسئله بوجه 
صواب به روی روز آمده,دغدغه در خاطر واال و غظربظای هظزاره 
نماند. و گروه مهاجر وناقل افغان, بایدازقوه بظ ظعظل آمظدن ایظ  
کارخجسته آغازفرخنده فرجام رنجه خاطر ودلگیرنظبظوده, جظاده 
پیمای طری  ممنوع والتکونوا کالیی  ت رقوا و اختل وا م  بعد مظا 

(نشظونظد وافظتظرا  81جأتهم البینات و اولئک لهم عیاب عوظیظم)
واختالف را در دل و دماغ راه ندهند و باید به بودن مردم هظزاره 
در ای  مملکت را ی باشند, زیرا نوز به اتحاد اسالمیت و اطاعظت 

عظمظیظد(   –دولت و قو  اجتماعیت ظامی و معظا ظد )هظم بظازو 
همدیگرندواگرارا ی متصرفۀ ایشان ازتعداد ن وس ایشان کظمظی 
کندمردم هزاره ظا راندازامالکی که در دست تملک دارنظد بظه 
ایشان بدهند و هم چنی  آنان نیز بایست به خسارت دولت وتشتظت 
وقلت ملت وت رقظۀ اجظتظمظاعظیظت ارا ظی نشظونظد, و افظزون 
ازدستورالعمل پادشاهی که هرواظدی ازذکور, سه جریب و انظاث 
دو جریب است و گیران نموده, بهمان قدرمعی  ومظقظررقظنظاعظت 
ورزند. و چون ظضرت واالپارسال فرموده بودندکه چظنظدتظ  از 
مردم هزاره نیز باسردارگل محمد خان بروند, و ایشان توان مخارج 
س ر را نداشتند, و هم فراریان ایشان ظا ر نیامده بودند فظرمظود  
واال به تعوی  افتاد. اکنون یاد آوری شد که امر جهان مطاع بعمظل 

 .»اجرا آید
وظضرت واال درذیل ای  عریضه محرراورا , درشب یظکظشظنظبظه 

سررشتۀ «هجری رقم وامضافرموده که:7980هشتم ماه شوال سال 
ای  فقره ازظضوربه نائب السلطنه گ ته شده, به اوعرض نمائیدکه 

. واو)نائب السظلظطظنظه( کظه مظردم هظزاره »جواب شما رابگوید
 راکافرواز اهل هنودو مجوس بدتر میدانست, اقدام در اجرای امر

واال نکرده, مردم هزاره که گردآمده بودند, منتشر و به ممظالظک  
(. در اصظل, هظدف هظاردیظ  87خارجظه رهسظپظار شظدنظد. )

هوشدارتراژیدی است که ازاثرآزاد نگه داشت  تولید نسل, روزی 
جهان ما به فحطی و گرسنگی مواجهه خواهد شد. وقتیکه ای  اثظر 
را مطالعه کردم ب کر افتادم که اگر مو وع تهاجم چظراگظاه هظا 
وعل زارهای هزاره جات توسط ت نگداران کوچی ظمایظت نشظود 
آخراالمرعی  تراژیدی زمی  مشترک هاردی  بر قوم با شظهظامظت 
هزاره  عملی شده بوقوغ خواهد پیوست. از نوشته های مال کاتظب 
هزاره که درجلدها و اورا  متعدد سراج التواری  ثبت نموده است  
بیعدالتی و تولم سردارعبد القدوس اعتمادالدوله ودیگظران چظون 
کرنیل فرهادوغیره که دراثراوامر ظضرت واال)امیرعبدالظرظظمظ  
خان( بوقوع پیوسته است درک می گرددکه است اده از زمینظهظای 
هزاره جات برای کوچیها آزاد گیاشته شده و خود مردم دهات و 
قالع آندیار را از محل سکونت شان به جاهای دورتبعید نموده انظد 
تا مهاجمی  کوچی ظسب دلظخظواه از آن چظراگظاه هظا بظرای 
درآمدهای شخصی خود است اده نمایند. بظاوجظود قظتظل وقظتظال 
گماشتگان وخودظضرت واالموف  به جینوساید هزاره نگردید اما 
ای  عمل ناجایز وغیرقانونی کوچیان که: بظزورقظومظی وپشظتظون 
ساالری غضب نموده اند, نه تنها که مردم با شظهظامظت هظزاره را 
منکوب ساخته نمیتوانند بلکه یک نحو بی امنیتی راکه فقط بم ظاد 
دشمنان افغانستان است چیز دیگر بار آورده نمیتواند. امسال بظایظد 
هم کوچیان مهاجم وغیر قانونی که اکثرأ طالبان اند ازنظمظایظف و 
استعمال ت نگهای خود ابا ورزیده, ازجنظگ وخظونظریظزی دوری 
جویند. هم مردم هزاره جات باید از صبر و ظوصله کظارگظرفظتظه 
بکوشند تا از راه دلیل ومنط ؛ گرچه مشکل است که با مردمان بی 
منط  و دشمنان صلح و دلیل سخ  گ ت, اما بازهم با شهامتی کظه 
دارند تا ظد خط قرمز و سرآمد ظوصله خود گیر باشظنظد و هظم  
قسکمیکه داکترمحمد اشرف غنی درجریان کمپای  انظتظخظابظاتظی 
وعده داده بود: م  اجازه نمیدهم که کوچی ها وارد هزاره جظات 

(". به وعد  خود وفا نموده هم خدا)ج( وهم بظنظدگظان 88گردند)
خدا رامسرور نگه داشته از خونریزی بیشتر جلوگیری نظمظایظد و 
نگیارند که کوچیان متهاجم , با افتخار و جسظارت, بظگظویظنظد: 
"ظاکم وقا ی رابمادخلی نیست! ماازقوم پادشاهیم وخوددرپیظف 
پادشاه جواب میگوئیم ماازخودظامی ومحرک ومظربظی داریظم". 
باای  چندبیتی از مبارز مشروطه خواه, شاد روان اسظتظادمظحظمظد 

 ابراهیم ص ا نوشتۀ خود را پایان میبخشم:
   ما زدست  ساکنان شهر دندان کنده ایم

 الله سان در وادی  وظشت  گریبان کنده ایم
   درطری  عشقبازی ازکسی کم  نیستیم

 کوهک  گربیستون کنده ست ما جان کنده ایم
   بسکه برگشتند ازپیمان وبشکستند عهد

 ما دل  اکنون از وفای  اهل  دوران کنده ایم
 مآخی:

انظجظمظ  گظارت -8گارت هاردی , ویکیپیدیا,دانشنظامظۀ آزاد-7
تظظظراژیظظدی مظظنظظظافظظظع  garetthardinsociety.org3هظظاردیظظظ  

-cliib.com5تراژیدی منافع مشظتظرک. -en.wikipedia.org4مشترک

, ابظراهظیظم 310سراح التواری , جلد سوم, بخف دوم, صظ ظحظه 
ظسیب اهلل اظسانی,  -79376شریعتی, انتشارات عرفان تهران سال 

نامۀ فیض محمدکاتب به امیرظبیب اهلل و تظحظلظیظل آن, سظایظت 
 ارزگان.

فیض محمد کاتب, سراج التواری , داکظتظر مظحظمظد سظرور  -1
همانجظا,  -79312چاپ اول  976, بخف ا, ص حه 0موالئی, جلد 

 -11171کاتب, جلد چهارم, بخف دوم, ص ظحظه  -0903ص حه 
کاتب ,جلد چهارم , موالئی, بخف نخست, رفتار ناهنجار طظوایظ  

 7931سال  111- 632افغان کوچی ,ص حه 
چظاپ اول  812  -816همانجا, بخف سوم, موالئی, ص حه  -77

 7931سال 
قرآن مجید, سور  ال عمران آیۀ " هر آینه دی  پسندیده نزد  -78

ظدیث مت   علیه, همۀ آنهائیکه  -79خدا اسالم است, ت سیرکابلی
قرآن -70میگویند نیست خدائی بجزاهلل ومحمدپیامبراوست؛ مسلم

:"کسی را که افگند بسوی شمظا سظالم 30مجید, سور  النساء آیۀ 
هظمظانظجظا, سظور   -71مگوئیدکه نیستی مسلمان!, ت سیرکابلی 

: جز ای  نیست کظه مظومظنظان بظرادران انظد... 71الحجرات آیۀ 
: ای مومنان درآئید 812همانجا, سور  البقره آیۀ  -76ت سیرکابلی

همانظجظا, سظور   -71در اسالم پوره )تمامأ بپییرید(, ت سیرکابلی
: وآنظظانظظکظظه ایظظمظظان آوردنظظد وهظظجظظرت 10االنظظ ظظال آیظظۀ 

کردندوجهادنمودند درراه خدا وآنظانظکظه جظای دادنظدونصظرت 
کردند؛ ای  جماعه ایشان اندمومنان, به ظظقظیظقظت! ایشظانظراسظت 

همانجا, سور  البظقظره  -72آمرزش و روزی با عزت؛ ت سیر کابلی
:ومخوریدمالهای یکدیگرتانرادربیظ  خظود بظه نظاظظ , 722آیۀ 

ومرسانیدآنرابسوی ظاکمان تابخوریدیکحصه از مالهای مظردم بظه 
همانجا, سور  البظقظره آیظۀ  -73ناظ  وشما میدانید؛ ت سیر کابلی

: پس بدل کردند کسانیکه ستم کردند سخ  را به غظیظر آنظچظه 13
 گ ته شدبرایشان... 
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ظتی زمانیکه کمونیستها قدرت دولتی رابکلی تصاظب نظمظودنظد، 
محمد موسی ش ی  هنوز ازوط  خارج نشد وبعدازرهایی از زنظدان 
سردارمحمدداؤود، درجالل آبادزندگی مظیظکظرد. شظواهظددقظیظ  
موجوداست که عد  ازاشخاص که به ش ی  ارادت داشتند درجالل 
آباد نزدش رفتند وعیر و زاری نمودندتا ازوط  خارج شود، ظتظی 
ای  اشخاص  مانت جان او وکشیدن او راازوط  به مصارف خود 
پیشنهادکردند، ولی ش ی  آن پیشنهادات را رد کرد ودرجالل آباد 
باقی ماند تا ای  که کمونیست ها به ظسابف رسیدند و زنظدانظی و 

 شهیدش کردند.
ای  ظرکت محمدموسی ش ی  ظظرکظت داکظتظرنظجظیظب اهلل 
رابخاطر می آوردکه زمانیکه شهیداظمدشاه مسعود منجی استقظالل 
وآزادی کشور، کابل راتخلیه می نمودبه داکتظرنظجظیظب اهلل کظه 
درمحوطۀ ملل متحدبود، چندی  ت  ازاشخاص با اعتماد ونظزدیظک 
خودرانزد او فرستاد وبرایف گ ت ماکابل راتخلیه میکظنظیظم بظیظا 
همراه ما برو که جان و زندگیت را ظظ ظظ مظیظنظمظایظیظم، ولظی 
داکترنجیب اهلل در برابرآن پیشنهادگ ت: طالبان برادران پشتون م  
 هستند، ایشان مرا نمی کشند ولی اگرباشما بروم شمامرا می کشید!
بهرظال محمدموسی ش ی  صدراعوم شیک پظوشظی بظودکظه 
قیمت تری  دریشی هاولباس هارا ازبازارهای پاریس ولظنظدن مظی 
پوشید، درظالیکه مردم عل  می خوردند وازفظرط گظرسظنظگظی 

 اوالدخودرا لیالم می کردند !
بدی  ترتیب شاه باقانون اساسی خودسظخظت درعظیاب بظود. 
درواقع شاه وقانون اساسی دوچیزی بودندکه باهم هیچ مظطظابظقظت 
نداشتند، چه قانون اساسی تراوشی ازمغز یک ظقوقدان بظرجسظتظۀ 
فرانسوی و دپلومات کهنه کارامریکایی واعضای کمسیون تدوی  
قانون اساسی که اکثرا  به شمول شادروان میرمحمدصدی  فرهنگ 
ازدانشمندان کشوربودند، بود، درظالظیظکظه شظاه کسظی بظودکظه 
اطالعات کافی ودانف سیاسی عمی  نداشت واستعدادیک پظادشظاه 
مدبر وخیرخواه در او  دیده نمی شد، وازسوادکافی بهره مندنبود، 
درخانواد  خودهم مشکالت داشت، کسی به ظرفف گوش نمیظداد 

 وپسران کاکاهایف درتالش کندن قبر او و نزدیکانف بودند.
باهمۀ ای  ص ات ومشکالت شاه هرگزتوان تطبیظ ، ظظمظایظه 
وتضمی  قانون اساسی رانداشت. درواقع باتصویظب ایظ  قظانظون 
اساسی شاه مشتی زده وبه لگدی گرفتارشده بود، ودرمجموع همی  
قانون اساسی بودکه سلطنت شظاه را نظابظود کظرد وخظودش را 
فرارملک ها ساخت. همی  قانون اساسی بودکه که به اصطالح کلۀ 
شاه را بازکرد و او دانست که دیگرکاسۀ صبرملت لبظریظزشظده و 

 کارد به استخوان رسیده است. 
دری  او اع واظوال سردارمحمد داؤود درمظوتظرتظویظوتظای 
س یدرنگف کوچه به کوچۀ کارتۀ پروان، کارتۀ ماموری ، کارتظه 
سه وکارتۀ چهار میرفت وبا گماشتگان روس واعضای ظزب خلظ  
وپرچم دید و وادیدمیکرد وهرج ومرج ومواهره وبی نومی هظارا 
تشوی  می نمود. باری او راباموترس یدتظویظوتظایظف در کظارتظۀ 
ماموری  دیدم، م  سواربایسکل بودم، میخواستم بدانم که به کدام 
خانه می رود ، ولی با پلک زدن ازنورم غایب شد ودرکدام خظانظه 
داخل شد. درآن منطقه خانه های ماموری  بلندپایۀ دولتی ازجملظه 

 داکترمحمود ظبیبی وزیر مطبوعات وقت بود. / )دنباله دارد(
*********** 

 ... )دنباله ازص حۀ پنجم(پوزشنامه
شاید اندکی  هزینۀ س ر شما را برای یک استراظت لیت بخف در 

های بهشتی روی زمی  فراهم سظازد. شظمظابظایظد در  یکی از گوشه
استراظت شاهانۀ خود دربهشت زمی   هیچ چیزی کم نداشته باشید. 

 چون سالمت ای  سرزمی  به سالمت شما وابسته است.
ما شهریان کابل هرقدر که در اظوال خود و روزگارخود مینگریم، 
باور کنید به ای  اندیشه شده ایم که سزاوار جایگاه شهروندی در 

خواهیم ازمقام شهروندی  مدینۀفا لۀ شما نیستیم. از همی  روی می
خود استع ا دهیم. ما سزاوار آنیم تا برگردیم و گوس ند بظمظانظیظم. 
وقتی مقام شهروندی اینقدر مسوولیت دارد مظا چظرا گظوسظ ظنظد 
نباشیم؟ ظال چه فر  میکندکه گوس ند ترکی باشیم، گظوسظ ظنظد 

قلی باشیم، گوس ند پامیری باشیم، یا گدیظک بظاشظیظم یظاهظم  قره
گوس ند دیگری!.هیچ مهم نیست، چون هرگوس ندی که باشیظم و 
هرنامی که داشته باشیم و هرگونه پشمی که داشظتظه بظاشظیظم  و 
هرگونه که بع بع کنیم، باز هم همان گوس ند هستیم. هظمظه یظک 

 گوس ند هستیم.
خورید، نوش جان تظان  یی که می گوشت ما نثارتان باد! به هرگونه

کظنظیظد، قظورداغ  خورید، النظدی مظی باد! تازه میخورید، خام می
کنظیظد نظوش  کنید، داشتی یا کرایی می کند، چوپان کباب می می

های ما فر  داشته باشند، نام های کباب   جان تان باد! شاید گوشت
ها فر  داشته باشند؛ اما بدانید ما همه یک کباب هستیظم و یظک 

 گوس ند هستیم.
کنیم که گوس ندهستیم وشما رادوست داریم که کباب  ما افتخارمی

 خورید ! / )سایت جاودان( گوس ندان خود را می

 ... )دنباله ازص حۀ دوم(چرخش های سیاسی
لیا مشور  دوستان امریکایی بخصوص رابرت نیوم  سخت 
منطقی معلوم میشدتاکسی راازجای دیگری بایدخواست تاای  
ظرفها رابگوید، وآن شخص همان ظقوقدان فرانسوی بودتاچنی  
مسأله راطرح کند ودرقانون اساسی بگنجاند ! تابرای شاه راه 
گنجشگکی باشد ودرآینده خانواده اش گریبانف رانگیرد. درواقع 
ای  شخص ظقوقدان فرانسوی فقط برای تدوی  وجابجا ساخت  
همی  ماد  بیست وچهارم درقانون اساسی استخدام شد، ودیگرمواد 
قانون اساسی عادی ومعمولی بودکه ازعهد  هریک ازاعضای 
تدوی  قانون برآمده میتوانست. اما طوریکه شاه و رابرت نیوم  
فکرمیکردند مسأله به ای  سادگی تیرنشد، باوجوداینکه شاه به 
اعضای کمسیون ه ت ن ری تدوی  قانون اساسی در اهر 
صالظیت عام وتام داد وکوشف کردکه خودرادری  مورد بیغرض 
جلوه دهد، آن ماده سبب خشم شدیدسردارمحمدداؤودوسردار 
محمدنعیم گردید وایشان درصدد انتقام ازپسرکاکای اندرخود 

 شدند!
قانون اساسی که  80میگویندای  دوسردار راآن بخشی ازماد 

به اندازه یی  «پادشاهی تنها  اوالد  محمدنادرشاه است»میگ ت : 
عصبی ساخته بودکه ازفرط غضب وخشم با روسهاکه قبال هم 
پیمان بودند نزدیکترشدند ومجدانه درصدد کندن 
قبرمحمد اهرشاه وخانواده اش گردیدند، وتصمیم گرفتندکه به 

 هرقیمتی باید قدرت را ازدست او گرفت !
ای  قانون اساسی باوجودآن که مطالب دلچسو وفریبنده داشت، 
نه تنها به ظالت ملت ووط  م ید واقع نشد ومثمر ثمری نگردید، 
بلکه برای فعالیت اعضای ظزب کمونیست خل  وپرچم زمینه 
سازی های خوبی کردکه ایشان نه تنها ازخ ا برمال شدند، بلکه 
درپارلمان کشورنیز رخنه کردند، که ازجمله ببرک کارمل، 
نورمحمدنور وداکتر اناهیتا راتب زاد که همه کمونیستهای دو 
آتشه وجاسوسان شناخته شده وقسم خورد  کی جی بی 
وخدمتگاران و پا بوسان ظکمرانان کرملی  بودند، کرسی های 
پارلمان راگرفتندکه موفقیت بزرگی برای اتحاد شوروی ومقدمۀ 

 سنجیده یی برای بقدرت رسیدن دوباره سردارمحمدداؤود بود.
ای  جواسیس روس توانستند هرج ومرج رادر پارلمان کشور 
تولیدنمایند، دستگاههای تعلیم وتربیه رامختل سازند، وازاظساسات 
پاک جوانان سوء است اده نمایند، اوقات گرانبهای نسل جوان رابا 
بسته ساخت  مکاتب و دانشگاه هابه ن ع تأمی  مقاصداتحادشوروی 

دانشگاه کابل برای یک سال  7318 ایع سازند. چنانچه درسال
تعطیل شدومکاتب کابل ووالیات ظداقل ه تۀ یک یادو بارمختل 
وبسته میشدند. برعالوه، ایشان اولی  صدراعوم بادانف، پخته کار 
و مترقی شادروان داکترمحمدیوس  رامجبور به استع ا نمودند. 
زمانیکه شاد روان شهیدمحمدهاشم میوندوال صدراعوم شد، به شاه 
پیشنهادکردکه چون در قانون اساسی آزادی اظزاب سیاسی 
گنجانیده شده، بایست قانون اظزاب مطاب  قانون اساسی تصویب 
ونافیگردد تاجلوهرج ومرجی راکه کمونیستهابه ای  بهانه 
تولیدمی نمایند گرفته شود. شاه ای  پیشنهادمیوندوال را ردکرد، 
 درظالی که ظزب خل  وپرچم قبال ساخته شده وفعالیت مینمود.   

وقتی شادروان میوندوال برای تصویب قانون اظزاب 
آنطوریکه  »اصرارکرد، شاه درپای آن پیشنهاد بهیخواهانه نوشت:
میوندوال  !«شاه میگوید صدراعوم بایست همانطور اجراات نماید.

دیدکه شاه ازاقدامات وپیشنهادات او پشتی بانی 
میکندومیخواهدکه اوفقط درخدمت شاه باشد، بعدازمدت 
کمترازدوسال استع انامه اش رابه شاه تقدیم کرد که درپای آن 

ای  استع انامه  ! «محمدهاشم میوندوال خدمتگارشاه »نوشته بود:
بهمان شکل دراخباروجرایدکشور نشرشد ومیوندوال مرظوم به 
کنایه به ملت گ ت که م  فقط خدمتگارشاه بودم وکاری کرده 
نمی توانستم، اما اهرشاه به ای  نکته متوجه نشدواستع ا بهمان 
شکل اصلی نشرشد. شادروان میوندوال بعد درخطابه هایف که 
درپارک زرنگاردایر میشد به مردم به همه مشکالتی که دردور  

 صدارتف داشت، تو یح میداد که سخت دردناک بود.
افواهات زیادی موجوداست که نوراظمداعتمادی وقتی 
صدراعوم شد، بعداز چندمدتی که بامحمد اهرشاه کارکرد به 
انداز  به تنگ آمدکه میخواست در بندقرغه خود راغر  نموده 
خودکشی کند. بدی  ترتیب شاه درطی دور  دموکراسی خود، 
درپهلوی هیچیک ازصدراعوم های خودمردانه ایستادنشد وبه 
ظرف هیچیک گوش نکرد. یگانه صدراعومی که رگ خواب ای  

 شاه را یافت،
محمدموسی ش ی  فرزندمولوی کامه وال ازوالیت لغمظان بظود. 
ولی ماهیت اصلی ش ی  هنوزمجهول است که ازکجا تغظییظه مظی 
شد، شواهدزیاد موجوداست که بانورمحمدتره کی رفظت وآمظد 
خانوادگی داشت، ظتی زمانی که تره کی را روسها رئیس جمهظور 
ساختند، مادر ش ی  به خانۀ تره کی رفته وبرایف ازطظرف خظود 
وپسرش تبریکی داد، وروابط ایشان به سطح دوستی و فظامظیظلظی 

 جریان داشت . 

 ازعارف بزرگ میرقطب الدی  محمد عنقا 
 وصف الحال جریانات کنونی میهن

 جامه نیرنگ شیطان نیست یکرنگ ای پسر
 تا شناسی از لباسف در خ ا و در جهار

 رنگ ها دارد که گویم از هزارانف یکی
 همچو بلبل نغمه های دل ریبستف هزار

 صورت انسان نقاب روی خود سازد ز مکر
 تا که بی تشویف جنس خویف را سازد شکار

 او ز دام اهل دعوی صید خود آرد به کام
 و زبان خُل ، خل  خویف بدهد انتشار

 گاه گویدظاصل ازخلقت بود ای  زندگی
 گاه گوید واصلم نبود مرا با خل  کار

 گه بپوشدخویف را اندر ردای علم و کبر
 گه لباس زهد و تقوی با عبا و با اِزار

 گه مریدان را مراد و گه مرادان را مرید
 گه شریعت را شعار و گه طریقت را دثار

 گاه صوفی، گاه شیخی، گه ظکیم و گه فقیر
 گاه ای  را مستشیر و، گاه آنرا مستشار
 روزدر مسجد نشیند، شب خراباتی شود
 صبح تسبیح و مصلی، شام با طنبور و تار
 گاه درمیخانه، گه بتخانه، گاهی در ظرم
 گه لباس قطب پوشد تا شود فخر کبار
 ترک دنیا میکند از بهر دنیا ای عجب

 داده عبد البط  خود را اهل باط  اشتهار
 ریف سبلت را بباد نخوت اندود است و کبر

 لیک بر ریشف بخندد روزگارش روز ِکار
 رفته اندر خم که تا طاووس علیی  شود
 امتحان ظ  چو آید می رود او شرمسار

 الغرض مقصود شری دربشر افکندن است
 پیره  ازگل بپوشد یا که بر سر تاج خار

 چونکه که با ظ  نیست او، هرجا که باشد ناظ  است
 خواه دنیا، خواه عقبی، خواه جنت، خواه نار

 هرچه راه مرد رهرو منحرف سازد ز ظ 
 درظقیقت اوست دنیا، اوست شیطان، اوست مار

 مولوی معنوی فرمود کای  ن س خبیث
 گرنماز و روزه می رمایدت باور مدار

 دزدبیرون راتوانی بست پای از دست بُرد
 پنجه با دزد درونی چون کنی، ای نامدار

 زآنکه مال و زر و زور وجانت دست اوست
 جمله بخشیدی و در ملک تو اوشد بخشدار

 مرد مطل ، موهر ظ ، از پی ارشاد خل 
 سه طالقف داد و زدتکبیر برفرقف چهار
 گر ترا ننگ است ازبدنامی ای  بد رفی 
 ور ترا عار است بودن پهلوی فجِّار جار

 گرترا برسر هوای کوی دلدار است و بس
 ور ترا شوری است در دل از نگاه آن نگار

 بر میان زن دام  همت به نیروی عمل
 اهل استغ ار باش و افتقار و اغت ار

 خاک شو درپای مردان تاکه یابی آبرو
 ورنه زآفات هوای ن س افتی در شرار

 یکره ازای  خاک، جان پاک برافالک بر
 آب وخاک وباد وآتف رابه اصل خودگیار
 ورنخواهی تلخکامی صبر ک  در کار خضر

 بند ناکامی مباش و تخم بدنامی مکار
 رهزنان اما به دل  رهنمایان بیحدند

 بایدت رندانه رفت  تا نگردی دل فکار
 پیرِجاهل، شی ِ گمره، هردو شیطانند و غول
 صحبت ناجنس دورت  دارد ازظ  گوشدار 

 هرکه دعوی کرد خودبی  است وخودبی  مشرک است
 کاروان را می کند اغ ال و با دزد است یار

 گر نیابی مرد چون م  در پس زانو نشی 
 دل بدل می دم  که تا پیدا شود راه گیار      .../
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برای پاکستان الزم است که افغانستان را دریک کن یظدریشظ  بظه 
خود ملح  کند. ای  مقصد با زیر پرچم اسالم قرارگرفت  درجهت 
ثبات یا برای کسب ثبات منطقه ظاصل شده می توانظد وبظد یظ  
وسیله مجرای سوسیالیسم نیزبسته می شود. برای عملی ساخت  ایظ  
برنامه، شرایط سازگار است. گروه ه ت گانۀ مجا هظدیظ  بظرمظا 
انحصار می کند. فتح مجاهدی  را باید تکمیل کرد. برای پاکستان، 
الزم است که به گروه ه ت گانه بویژه به گروه انجنیرظکمظتظیظار 
هرگونه کمک نوامی وسیاسی فراهم کند. چرا کظه ایظ  گظروه 
نیرومند، با رسوخ وقابل اعتماد می باشد. بعظد ازعظقظب نشظیظنظی 
سربازان روسی، ظکومت دست نشا نده کابل یک ماه ایسظتظادگظی 
کرده نمی تواند. در ظال ظا ر، افغانستان آزادبظرای ظظکظومظت 
اسالمی آینده  مانت های پایدار فراهم کرده اسظت کظه اصظل 

 هدف ما باید باشد.
بعد ازای ، افغانستان همدرد خوب پاکستان خواهد بود و بظرای 
الحا  با آن آمادگی ر ا کا رانه نشان خواهد داد. الحظا قظی کظه 
سرود آن را پاکستان خوا هد نواخت. معلوم است که با ای  اقدام، 
توا زن نوامی بر قرارخواهد شد. درداخل الحا ، سرظدات بظایظد 
برداشته شوند ویک ساختارمشترک اقتصادی تهیظه کظرده شظود. 
ازآن طری ، به یورانیوم افظغظانسظتظان دسظتظرسظی پظیظدا کظرده 
وازانحصارما به خارج کا سته خواهد شد. او اع ایجاب می کظنظد 
که آغاز الحا  ازجانب افغانستان اسالمی باشد. از الحا  پاکسظتظان 
وافغانستان، یقینا ایران وترکیه ظمایت می کنند. به شرط ای  کظه 
ما واقعا به آن فشار بیاوریم. برای کسب ظمایت ای  کشورها، مظا 
باید نوریه یک الحا  منطقه ای را پیف کف کظنظیظم کظه درآن 

 ایران وترکیه شامل باشند. -افغانستان -پاکستان
دررابطه به الحا  ،عکس العمل قدرت های بزرگ ، هظنظد -76

وکشورهای دیگر: ما امید وارهستیم که راجع به الحا  پظاکسظتظان 
وافغانستان، امریکا واکنف مثبت نشان دهد. چرا که ایظ  الظحظا  
برای جلوگیری ازظمله سوسیالیسم یک جواب یا پالیسی مظثظبظت 
خواهد بود. بنا برای ، امریکا معاهدات میان پاکستان وافغانستان را 
قبول خواهد کرد. ای  الحا  مورد تا یید روسیظه نظخظواهظد بظود 
وبیانیه شد ید الح  خواهد داد وکاری زیادی ازدست آن سظاخظتظه 
نیست. البته که بعد تر با الحا  تامی  ارتباط خواهد کظرد. هظنظد 
بطور یقی  برخورد من ی با الحا  خواهد کرد؛ به ای  خاطری که، 
الحا  پاکستان وافغانستان سیاست انزوای پظاکسظتظان را کظه آن 
کشوردنبال می کند خساره مند می سازد. کشورهای غربی وجاپان 
عکس العمل مثبت نشان خواهند داد. بیشتظرکشظورهظای اسظالمظی 
غیرازعربستان سعودی، ازالحا  پاکستان وافغانستان ، اسظتظقظبظال 
خواهند کرد.عربستان غیر ازاعتراض آماده تخریب روابط خود با 
پا کستان نخواهد شد. پاکستان ازهرنگاه ایظ  ظظ  را دارد کظه 
افغانستان را به خود ملح  کند. چرا که در سظال هظای گظیشظتظه 
) یعنی دوران جنگ( خطرات زیادی را متحمل شده است. ازایظ  
رو، اجازه داده نمی تواند که افغانستان آینده مانند افغانستان قظبظل 

، طظرفظدار  7312، یا ما نند دوره ای بعد از کو دتظای 7312از
 روسیه باشد.

اگرچه درپیف نویس گزارش خاص آمده است که مرگ  یاء 
الح  مانع برنامه الحا  افغانستان به پاکستان شد، اما رخ داد هظای 
بعدی درافغانستان ، نشان داد که  ع  ظزب اسالمی ظظکظمظتظیظار 
وتوانمندی جمعیت اسالمی استاد ربانظی بظه ویظژه فظرمظانظدهظی 
هوشمندانه ای جنگی فرمانده مسعود ، برنامه ژنرال ظمید گظل را 
درکابل خنثی کرد. ازسوی دیگر، پیف ازفظروپظاشظی ظظکظومظت 
نجیب اهلل ، طرح آی اِس آی درراه انظدازی کظودتظای ژنظرال 
شاهنوازتنی وظکمتیاررا فرماندهان تاجیک تبار ارتف ناکام ساخته 

 بودند.
ازای  رو، می توانم بگویم که شکست کودتای نامبرده کمک به 
فرمانده مسعود کرد تا ظکمتیاروخلقی های زیر سایه آی اِس آی 
وطرفدارالحا  افغانستان به پاکستان را به چهار آسظیظاب بظرانظد. 
افزون برآن، ای  استدالل ژنرال ظمید گل درگزارش ویظژه کظه 
ظکومت دست نشانده مسکو بعد ازعقب نشینی سربظازان روسظیظه 
یک ماه دوام نمی آورد ، باشکست ظمله جهادی ها به جالل آبظاد 

 زیرفرماندهی او وکارگزاریی ظکمتیار بیهوده ثابت شد. 
معلوم است که آگاهی نجیب ازگزارش ویظژه ظظمظیظدگظل و 

 ائتالف ظکمتیار وخلقی ها وشکست کودتای آنهاکمک به دوام

ظکومت کابل خالف پیشبینی اوکظرد.دردومظورددیظگظرهظم بظی 
اظترامی فرمانده مسعود به ظمیدگل برای نویسنده جالظب تظمظام 
شد: نخست،ظمید گل به مالقات مسعود به جبل السراج رفته بودو 
اومهمان خودرا سه ونیم ساعت درانتوارخانه منتورنگهدا شته بود. 
ای  مطلب را یکی ازافغان هادرمح لی درپشاورکه م  نیظز درآن 
ظضورداشتم اینگونه ظکایت کردظمیدگل گ ته بودکه دردوران 
جهادرهبران جظهظادی رادربظیظرون دفظتظرخظود یظک سظاعظت 
منتورنگهداری میکردم ، امافرمانده مسعود مرا سه ونیظم سظاعظت 
درجبل السراج منتورنگهداشت. درمورد دوم، فرمانده مسعود بظه 
نویسنده پیام دادکه جنرال ظمید گل باپیامی از ظکمتیار به کابظل 

 آمده است وم  باید درنشست ظضورداشته باشم.
وقتی شب به مهمان خانه فرمانده مسعود رسیدم، دیدم ظمید گظل 
نزدیک اونشسته وبحث شروع شد. ظمیدگل پیام ظکمتیار را ایظ  
گونه بیان کرد که اومی خواهد کرسی های ظظکظومظتظی مظیظان 

پنجاه درصد ی تقسیم شود وبه موشظک   –جمعیت وظزب، پنجاه 
پرانی به کابل پا یان دهد. همچنان، ظکمظتظیظارگظ ظتظه بظود کظه 

پنجاه درصدی با جمعیت اسالمی، گروه   –درصورت تواف  پنجاه 
های جهادی پشتون را نابود می کند. سخنان ظمظیظد گظل ادامظه 
داشت که یک موشک ظکمتیار دردوصد متری مهمانخانه افظتظاد 
وتکان ایجادکرد. بعد ازافتادن موشک ظظکظمظتظیظاردر نظزدیظک 
مهمانخانه، فرمانده مسعود به ظمید گل گ ت کظه دوسظت تظان 
موشک انداخت واو خواست که فریکانس مخا بره اش را بده تظا 
مطلعف سازم که موشک پرانی را متوق  کند. ظظمظیظدگظل بظه 
ظکمتیارازطری  مخابره گ ت موشکت نزدیک بودمرابکشد! مظ  
آوازظکمتیاررامیشنیدم، به ظمیدگل گ ت دستورمیدهم مظوشظک 
پرانی متوق  شودکه شد. بعد ازتوق  موشک پظرانظی، بظه رد 

پنجاه درصدی قدرت پظرداخظتظه  -تقسیم قدرت با فورمول پنجاه
گ تم گروههای مسلح درافغانستان زیاد ظضوردارند که نظا دیظده 
گرفت  آن ها درساختار قدرت و ع سیاسی راخرابظتظرمظیظکظنظد. 
ازاینرو، بهتراست که ظکمتیار ازسازش وتواف  وکثرت گظرایظی 
در قدرت با گروه هاسخ  بگوید نه ظیف یا نابود کردن آن هظا. 
ظمید گل بعد ازشنیدن سخنان م  ، گ ت که سیاست خوانده ای 

 وای  ها سیاست نمی دانند.)نقل ازگزارشنامه افغانستان(
************ 

 شمال کالی ورنیا                                                  ثریا بها
 چیست ؟ »اوغان غول «منشأ اصطالح 

شبی خانۀ یکی ازدوستان دعوت بودیم، آقای نبیل ملک اصغر که 
زمانی کارک  وزارت خارجه وس یردر چندکشور وپاریس بظود، 
نیز ظضور داشتند، وی مردی خوش سیما وخوش لباس و بسظیظار 
مؤدب بود و واقع  آداب دیپلوماتیک بخشی از فرهنگ وی در 
شیوه غیا خوردن و ظرف زدن شده بود. وی کتاب رها در باد را 
خوانده بود و گ ت شیوه نگارشت مانند نویسنده هظای فظرانسظه 

 است زیاد خوشم آمد اما ک ر پرچمی را در اورده است.
از وی پرسیدم در کابل یک چهاراهی مشهور بود به نام چهاراهی 
ملک اصغر، آیا شما با آن نام نسبتی دارید؟ چه بظی تظعظصظب و 
صادقانه پاس  داد: گ ت بلی نام پدرکالنم ملک اصغربود. زمانیکه 
تیمورشاه ظکومت را از قندهار به کابل منتقل کرد قبیله ما رانیظز 
با غژدی های وشترها ومواشی به کابل آوردکه درهمی  منظطظقظه 
منتقل و جاگزی  شدند و کابلیان ای  منطقه را ده افظغظانظان مظی 
گ تند، چون واژه افغان تنها به ای  قوم اطال  مظی شظد و واژه 

مظی  »پارسی وان  «پشتون وجود نداشت و افغانها مردم کابل را
گ تند که ظتی آن زمان کابلیان به گونه شهری با یک فظرهظنظک 
کامل  مت اوت از افغانها زندگی می کردند، برای همی  تیمورشاه 
گرویده ای  شهر و ای  مردم شد که خود زمانی ظظکظومظت بظا 

 شکوه کابل شاهان داشتند.
افغانهای ناقل از تمدن و نوافت چیزی نمی دانستند. مردم کابل از 
کثافات شترها ومواشی ومگسهای ای  ده به جان رسیظده بظودنظد 
وهر زمان ازکنار ده افغانان عبورمیکردند باصدای بلند میگ ظتظنظد 

! ای  اصطالح اوغان غول تاکنون باقی مظانظد. »اوغان های غول«
درزمان ظکومت  اهرشاه ای  مظنظطظقظه را چظهظاراهظی بظزرگ 
ساختندوبنام پدر بزرگم ملک اصغرمسما شد. آقای نبیل گ ت: ما 
چندی  نسل در کابل تولد و بزرگ شدیم و فرهظنظگ کظابظل را 

 گرفتیم که مردم متمدن بودند.
: نبیل ملک اصغر زنده است و در شهر ما در کالی ورنیظا یادداشت

زندگی می کند، اگر به روایت وی از اوغان غول باور ندارید می 
 توانید با وی در تماس شده از خودش بپرسید.! /

 

 ابراهیم ورسجی
 سند الحاق افغانستان به پاکستان

 وگزینش گلبدین بحیث گورنرجنرال کابل
نا ران او اع افغانستان درزمان تجاوزشوروی وجظنظگ جظاری 
ناشی ازآن اغلبا ازای  مو وع ناواق  بودند کظه درزمظان زمظام 
داری  یا ء الح  برای تبدیل افغانستان به یک والیت پظاکسظتظان 
فعالیت ها شروع شده بود. اگر  یاء الح  زنده می ماند، شاید ای  
برنامه تا اندازه ای جا مه ای عمل می پوشید. پشت سر ای  برنامه، 
مغز مت کرآی اِس آی ، ظمید گل قرارداشت. درای  زمینه وقظتظی 
کار شروع شد که مجاهدی  فرما ندهان محلی خود را ازای  مسئله 
مطلع کردند که درکوه های شمال افغانستان یک عظجظیظب مظاده 
کش  شده است. فرماندهان به آی اِس آی یا افسران آن اطظالع 
داده اند وآن ها ظمید گل رئیس ای  اداره را درجریان گیا شتنظد. 
ماده را به البراتوار سپردند وروش  شظد کظه یظورانظیظوم اسظت 
ودرشمال به اندازه وافرموجود می باشد. یورانیوم برای بم اتوم به 
همان اندازه مهم است که ما شی  برای موتور. با شنیدن خبظرآن ، 
ژنرال  یا ء الح  متعجب شد! آن وقت عقب نشظیظنظی سظربظازان 
روسی تکمیل نشده بود. بنا برآن ، در زمینه قدمی برداشتظه نظمظی 
شد. چرا که دنیا ازای  خزانه گران بها مطلع می شد که خساره نظه 

 تنها برای پاکستان بلکه برای افغانستان نیزخواهد بود.
ازآنجاکه نقف  یاء الح  درجنگ عظلظیظه روسظیظه درجظهظان 
بسیارموثر بود واز وی آدم مهمی ساخته بود ودید گاه ها متظوجظه 
پاکستان بود؛ ازای  رو، اظتیاط و رازداری درپیف گظرفظتظه شظد. 
چراکه شتاب زدگی درزمینه تمام بازی را نظاکظام مظی سظاخظت. 
بنابرآن،  یاء الح  به ظمید گل هدا یت داد که درزمینه گظزارش 
تهیه کند واو را درجریان بگیارد تا در روشظنظایظی آن بظرنظامظه 
پاکستان ترتیب و تطبی  شود. ظمید گل گزارش را تهیه وبه  یاء 
پیف کف کرد. درگزارش نوشته بود که خالیگاه ناشی از عظقظب 
نشینی شوروی را باید پاکستان پُرکند. درای  صورت، افغظانسظتظان 
باید به پاکستان ملح  کرده شود. سرظدات خظتظم شظونظد، یظک 
ساختارمشترک اقتصادی تیار کرده شود. درای  ساختار، دسترسی 
به یورانیوم افغانستان ما را از انحصاربه یورانیوم خارجظی نظجظات 
میدهد. ای  الحا  راامریکا وکشورهای اسالمی قبول خواهندکرد. 
موجودیت یورانیوم درافغانستان، ظکومت امریکا را نیزعالقظمظنظد 
ساخت. مثال، ویلیام کیسی رئیس سیا / سازمان اطالعات مظرکظزی 

 امریکا با شتاب به اسالم آباد رسید ومهمان خاص  یاء الح  شد.
اگرچه آمدن رئیس سیا به پاکستان بخاطرجنگ جظاری در       

افغانستان معمول وعلت آن چگونگی رسانیدن اسلحه ومهمظات بظه 
مجاهدی ، او اع جنگ ومسایل دیگری مربوط به آن بود، اما ای  
س ر اوکسب اطالع از یورانیوم بود. به هرظال، به ظیث مظهظمظان 
خاص  یاء الح  ، به هرجا رفته می توانست وآی اِس آی هظم 
دنبال او می رفت و چند روز را درالهور گیراند. بظلظی، کظیظسظی 
همان گونه که خاموش آمد، خاموش رفت. ازبرنامه ظظمظیظدگظل، 
ظکومت نجیب اهلل نیزاطالع یافته بود. وقتی که گظزارش خظ ظیظه 
ظمید گل به نجیب اهلل رسید، ای  پروپاگند را درسطح جهان شروع 
کرد که درافغانستان همه چیزرا ارتف پاکستان می کند. بنا برآن، 

 گزارش ظمید گل قرارزیرعر ه می شود.
:  دایرکترجنرال آی اِس آی،اسالم آبظاد، بظرای گزارش پنهانی

 رئیس جمهور  یاء الح ؛ مو وع اساسی دررابطه با افغانستان.
برای اطالع شما، آخری  گزارش وِیژه که در رابطه به افغانستظان 
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بعد ازامضای معاهده ژنیو ، افواج خسته جان روسیظه بظه عظقظب 
نشینی وادارشده اند. جنگ افغانستان فاتحانه به پایه اکمال رسیظده 
و شرایط بی نویرتاریخی فراهم شده است. با عقب نشینظی ارتظف 
روسیه خالیگاهی که درکابل ایجادمیشود، با ید ما آن را پُر کنیظم. 
ما نباید ای  فرصت تاریخی را ازدست بدهیم. شرایط بظرای اقظدا 
مات جرئت مندانه که اکنون آماده شده است درگی شتظه نظبظود. 
برای مهارتوسعه طلبی هند که یک میکانسیزم نیرومظنظد جظنظگظی 

 ایجاد کرده است، 
 


