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افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

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

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$ 1.50
شمارۀ ششم  /سال بی ت وهفتم  ۱ /می ان  ۱2 / ۹۱۱1سمب  / ۱1۹8شمارۀ م ل ل ۹101

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150
Tel:703-644-0186 Cell:703-499-3313

عاشورای حسینی وروزهای سوگواری حضرت سیدّالشهداء
امام حسین(ع) نواسۀ حضرت حبیب اهلل ورسول اهلل ،و هفتۀ شهدا
وسالروزشهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی و
کلیه شهدای افغانستان رابه همگان تسلیت میگوییم .اداره

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
ارسالی فاطمه عظیمی کوشان

یا اشت میی

تقدیم به محفل هفدهمین
سالگردشهادت قهرمان ملی در ورجینیا

وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی

ریاست بنیا شهیی انمیشا م عو چنیرو پیش اطالعیی بیه
دش رسادی که رآن آمی است :با ف ارسیین ۹8سنبله ،هفیهمییز
سال و شها ت قه مان ملی و هفت شهیی ،ایز بنیا ر مشورت بیا
جمعی ا ادییشه ور ان و ف هنایان کشور ،ب دامه هائی را تیویز
دمو است تا ر هماهنای با کم یون مؤظف ولتی ا ایز رو و
هفته گ امییاشت شای ته بعمل آیی
عنوان هفیهمیز سالا را“ وفاق ملیی ر پی تیو عییالیت
اجتماعی ”،دام گذاشتیم ،چون متعلق به ییگا قه مان ملیی ،ا
مولفه های وفاق و اولویت های ملی رش ایط بح ادی میوجیو
کشورما میباشنی وقتی آم صانب ف مو  “ :ر افغاد تان ونییت
ملی ر تحقق عیالت اجتماعی است ی دظامی ایجا دمیائیییم کیه
بتوادیم هم با خو دیگی دمائیم و هم با دیای بی ون ی آر ومنییی
قلبی مز ایز است که ربا سا ی آینی افغاد تان سهیم باشم” همه
ایز سننان روایت ا تحقق عیالت اجتماعی ،دظام سیاسی متعا ل و
صلح پاییار اردی
انمیشا م عو تواد ت دی وهای منتلف ر می و سیاسی را با
وجو همه تفاوتها ،تحت پ چم مقاومت ملی رمقابل تی وری یم
جهادی و ر را آ ا ی ،استقالل و ناکمیت ملی کشور ونییت
ببنشی ،نکایت ا وفیاق میلیی اشیت »خیتیم اطیالعییی
بنیا شهییم عو
واما »ونیت ملی «را ا دوباییتع یف کی یی اتیعی ییف
متعارف جاری روطز ،مغایی و رتضا با اج ای واقعی شیاکیلی
ونیت ملی اصیل است ،ودی روؤس قیرت رس میز مامیام بیا
شعبی با یهای غیاراده ساعی بو دی تا ونیت قبیلوی را بی جیای
ونیت ملی بنشادنی
به گفت خ منیی ،عیالت اجتماعی یک میفیهیوم روابیط
منهفاده و رست بیز ف و جامعه است ایز با ش ایط ص ییح و
ضمنی ب ای تو یع ث وت ،ف صت ب ای فعالیییت شینیهیی و
امتیا ات اجتماعی ادیا گی ی می شو بنی دیکیتی میهیمیی
رتکمیل ایز سنز می اف ایم که آن ش ایط و امیتیییا اتیی کیه
ب شم شی ،البته به ف ف یک اجتماع یک سل له مکیلیفیییت
ر غ ب و همچنییز ر
هایی هم ار که ض ورتاً بایی ا ا گ
ف هنگ های قییمی آسیا ،مفهوم عیالت اجتماعی اغلب به ف اینی
نهول اطمینان ا اینکه اف ا دقش اجتماعی خو را بی آور
میکننی و آدچه را که ا جامعه به ست می آوردی ،ریافیت میی
کننی عیالت اجتماعی نقوق و وظایف را ر مؤس ات جیامیعیه
تنهیص می هی که م م را قا ر می ا تا م ایای و ضی ورت
های اصلی همکاری را ریافت کننی موس ات م بوطیه اغیلیب
شامل مالیات ،بیمه اجتماعی ،بهیاشت عمومی ،میرسه ولیتیی،
خیمات عمومی ،قادون کار و تنظیم با ارهیا ،تضیمیییز تیو ییع
منهفاده ا ث وت و ف صت های م اوی ه تنی
ع ی هم میهنم داارشی قیق ار ا به اصیطیالح نیکیومیت
ونیت ملی ،باتأسف هناام دقل قول اسم مبارکش راییا اشیت
دک م وی دوشت» :نکومت به اصطالح ونیت ملیی بیاهیمیه
قبانت هایش یک نُ ز دی ار  ،آن ایز که اقوام افغاد تیان را
بهورت عام و تاجیکها را بطور خاص ا خواب م تادی بییییار
ک است
رهب ان ،ب رگان و دنبه های تاجیک با هی طی تیفیکی و
اییئولوژی که بو وادییشی ادی ،د بت به ونیت ملی و واژ
»ملی« آرمان گ ایاده و خوشبیناده ادییشی ادی ر نالیکه رهب ان
و دنبه های پشتون د بت به ونیت ملی وواژ ملی ،قوم گ ایاده،
هم ا با شک و ت یی دا ی ته ادی وا آن بحیث ابی اری بی ای
ب آور ساختز اهیاف است اتژیک خویش استفا ک ادی ایز
روش ا بیو تاسیس افعاد تان تا ام و با جلو هیا و میظیاهی
گوداگون رودمایی ک و ناال ر نکومت ونیت ملی به شکل
ب یارم ن آمی و رسوای آن تبار ک است
وجو ایز نکومت ده تنهابه ونیتی میان اقیوام وتیبیارهیای
کشور منج دشی  ،بلکه تضا و اصطکا های قومی ،بادیی و
سمتی را به شکل ب یاربی سابقه اف ایش ا آد اتالبیه پی تیایا
تج یه و جیایی میان اقوام و تبار های کشور پیش ب است

For your insurance and
financial needs, see State
Farm agent:
Afzal Nasiri, Agent
8704 Sudley Road
Manassas, VA 20110-4405

تجلیلهفتۀ شهید وبزرگداشتقهرمان ملی(رح)

کمیت ب گ اری مجالس تجلیل هفت شهیییو ارجیایذاری بیه
قه مان ملی افغاد تان ر ورجینیا ،رو دهم سپتمب  ۱1۹8میحیفیل
شادیاری را رسالون مجلیل چی ی بیالیسیم بینیکیوییت هیال
رشه ست لنگ ورجینیا گ امی اشت میحیفیل سیاعیت پینی
عه باتالوت آیات کالم اهلل مجیی توسط یکتز ا نضار افتتاح شی
دن ت وشی الهه ان ار به نضارخی مقیم گفت وا محمیقیوی
کوشان خواست تابیادی دن ت محفیل راایی ا کینیی میتیز آن
رس مقال ایز شمارۀ امیی رج است) سپس ذوات آتی میطیالیب
شان را نول عنوان مجلس وفاق ملی رپ تو عیالت اجتمیاعیی)
وذک خاط هایی ا شهییسعییآم صانب قه مان ملیی ،بیییان
اشتنی :
جنابان پ وفی اکت عبیالواسع لطیفی ،عتیق اهلل بنّیا ،هیاشیم
جعف ا ادجمز روشنایی ودماینیۀ ادجمز ه ار ها ،عبیاهلل خیا ا ،
Max Doneا ادشاا جورج واشناتز ،خادم جمیله رهیییز،
سییظف هاشمی ،محمو صیقل ،خادم پ ویز رنتمی ،محمیاش ف
ایمادی
گ ادنیۀ گ همآیی محمیقوی کوشان و همکارادش آقیای
جاوییپیمادی و وشی الهه ان اربو دی آقای پیمادی ضمز مع فی
ب خی ا سنن ادان ،پیام کوتا محت مه نمیی بیادیو رخشیادیه
هن منیگ امی) را رتجلیل ا شنهیت ملی قه مان ملی ،قی ائیت
دمو  ،شع ی ا بادو اکت دبیله دیک ی پیمادی رابه همیز منیاسیبیت
کلمه ک اشعار ومطالب کوتا مفیی ارائه دمیو  ،و وشییی
ان ار دی با عوت ا تعیا یا سنن ادان به می خیطیابیه ،وجییی
هاواشعارمناسب نال و بیادی خو را به نضارتقییم دمو
رفواصل بیادیه ها ویییوهایی ا مان مجاهییت ومیقیاومیت
قه مان ملی و هم هان شان رهمان وقت ،عکس هایی ا مجاهیان
ومقاومتا ان ملی ا جمله رهب جها شهییرا صلح اسیتیا بی هیان
الییز ربادی ،ناجی عبیالقیی  ،قومیادییان اؤو  ،قیومیادییان
سییخیلی ،قومادیان عبیالحق ،استا عبیالعلی م اری وسای شیهییا
دمایش ا شی
محفل باص ف دان شب ،که ا سوی ب ا ران شیجیاع میالیک
بنکویت هال چ ی بالسم وآقای محمو محجوب همکارامیی تهییه
شی بو  ،ساعت ده شب با اتحاف عا و رو به روان قه مان ملی
وجمیع شهیای را آ ا ی وغ ورملی ملت ما پایان یافت /
**************
افشاک ن وپ ب اشتز آقای رنمت اهلل دبیل رئیس پیییشیییز
امنیت ملی ا تقلب سا مان یافته ر ادتنابات  ۱۱به وضانت دشان
ا که ا رئیس ولت آقای ک ی) گ فته تا همه س ان آن ب ای
به قیرت رسادین یک رئیس جمهور پشتون ست به تیقیلیب و
خیادت ملی دی مانهل و ب آینی آن همه تقلیب بی ای می م
کشورچه ارمغادیی آور یییک نیکیومیت دیامشی وع ،غییی
موک اتیک ،شیییاً متعهب و ر تمام ابعا غی ملی هم چینیان
سنیی که ر ایز اواخ ا معینیت ارشی امور امنیتی و ارت اخله
به رساده ها و شبکه های اجتماعی ر ک  ،افتضانی بیو کیه
چه اصلی ایز نکومت و س میاران آن را بیشت ا پیش ع یان
و دمایان ساخت مادفی ت منکش) و یا ادش ر جای خو شان
بمادی ا این و ،ونیت ملی تنهایک دام ویک شعیاردییی یت کیه
باگفتز ودوشتز آن ر روی کاغذ نقق یابی ونیت ملی ار شیی
است که با ا بیز ب ن تبعیض وتعهب ،بی قادودی ،بیعیالتی،تعمیم
وگ ت ش عیالت ،قادون ،ب اب ی وم اوات ر تمام امور یک

Masood the Great (rahmat Allah alaih), in the footsteps
of Imam Ali (karam Allah wajjhu):
Book: The Heart of Islam
Author: Seyyed Hossein Nasr
Publisher: HarperCollins
Year: 2004
Excerpt:
"When one looks beyond current aberrations of so-called
jihad by certain extremists to the long history of Islam,
one sees numerous examples of the kind of chivalry
exemplified in its supreme form by ‘Ali in such warriorheroes as Saladin, whose chivalry was proverbial even
among his Western enemies, and in more recent figures
such as Amir ‘Abd al-Qadir, ‘Abd al-Karim, and ‘Umar
;al-Mukhtar in North Africa; Imam Shamil in Caucasia
the Brelvis in the northwest provinces of India; and more
recently Ahmad Shah Mas‘ud, who participated in the
Afghan war against the Soviet Union and was
assassinated shortly before the September 11, 2001,
tragedy in America. All such figures were not only pious
and chivalrous, but were attached to the inner dimension
of Islam and some were saints. None was the product of a
narrow, literalist, and exclusivist interpretation of his
"faith.
https://www.harpercollins.com/978006073…/the-heart-of
-islam/

برگردان متن فوق به فارسی دری :
فشردۀ معرفیپروفیسرنصر ،استادیونیورستی جورج واشنگتن

سییییین ییییز ده ی ا ۹ ۱
ف ور یز ۹۱۹ ۱ش ۹ ۱ ۱ ۱ /م)
فیل وف ،دوی نی  ،دظ یهپ ا و
استا مطالعات اسالمی ادشیایا
جورج واشناتز رام یکیا دهی
با تألیف آثار و سینینی ادیی ر
محافل علمی غ ب ر میعی فیی
فل فه و نکمت ای ادی-اسالمیی
و آییز تشیع به غ ب ،ب یار تأثی
پروفیسرسید حسین نصر
گذار بو او بهویژ ب ای مع فی
مال صیرا به جامعه غ ب ب یییار
کوشیی
ده ر محافل ادشااهی ام یکا ،فیل وفی سنتگ ا و مفی ی و
میافع ب ج ته «نکمت جاوییان »شناخته میشو بنش عیمیی
آثار و مطالعات عقالدی او ر ام یکا به اییز نیو و دییی بیه
موضوعات ا یان تطبیقی ،فل فه و گفتاوی ا یان م بوط میشو
دقل ا سایت ویکی شیعه)
**************
جامعه صورت عینی و عملی می یابی ونیت ملی یعنی وسیت
اسیت
اشتز وار ش دها ن به آدچه ریک کشور ملی ومشتی
دباله رص ) 8
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ادجنی عبیالهبور ف و ان

استا یودیورستی دیوج سی

احمدشاه مسعود(رح) واوضاعکنونیکشور

اوضاع داب امان والم ادای کنودی کشور چی ی ت که انمیشا
م عو رح) هموار ره مجلس ،ه صحبت وه مهانیبیه اش
ا آن به هموطنان خو گوش میک خو به آن اصول سینیت
پابنی بو و ب ای یا ان توصیه مینمو که تاتوان ارییبه آن تیز
ردیهیی و ر ب اب ش ا هیچ دوع ق بادی وفیاکاری ریغ دنمایییی
م عو رح) معتقی بو که م م افغاد تان ا ه قوم وملییتیی کیه
باشنی توادمنیی کافی اردی تامشکالت وکشییگی های خیو را
خو نل وفهل کننی وه دوع میاخل بی ودی به ه اسم ورسمی که
باشی ده تنهامشکل کشوررا نل دمی ا  ،بلکه آد ا بیه سی نییی
بغ د میکننی که یا را نلی ب ایش س اغ دمی شو
مادیکه انمیشا م عو رح) رسال ۱111به عوت جامیعی
اروپابه ف اد ه سف رسمی ک  ،س ان آن جامعیه ا دشی یتیهیای
خهوصی که م عو اشتنی ،ا او وستاده تقاضاک دیکه باذار تا
قوای م لح روان کنیم ون اب طالبان را فیهله دماییم م عو ر
ب اب ایز تقاضاه بارمیافت :م م افغاد تان تیوادیمینییی فیاع
ا وطز خو را اردی وموجو یت قوای اجنبی به دفع وطز مادی ت
با وجو ایز هم ایشان تقاضای خو راتک ارمیک دیوبه شیکیلیی
ا اشکال خواهش مینمو دیوممکز به ایز آر وبیاشینییکیه میز
تقاضای ایشان راقبول کنم ،قامت خو رااستوارساخیت و راسیت
دش ت وگفت» :تا مادیکه مز دی ه تم نتی یک ع ک خارجی
راهم دمی گذارم که پایش را روطنم باذار «
رضا قتی خب داار دیشنل جیوگ افی که همیشه بام عو صحبت
های وستاده اشت ،ب ایش گفت» :آم صانب باذارکیه ایینیهیا
ع اک خو را روان کننی و طالبان را ا بیز بب دیکه کارشماراآسان
ا » :هی
می ا « م عو به ایز وست ژوردالی ت خو پاسی
کشوربیااده مقهو ومنظورخو را ار  ،موجو یت ع ک بیاادیه
به دفع م م ووطز مادی ت «رئیس پارلمان ف اد ه میاویی» :پیام
م عو واضح وشفاف بو «
اکنون اوضاع وطز رابه س نیی رسادی ادیکه ف مان رآدجا
بیااده و ف مادی بیااده است شواهیدشان مییهیکه تالش رآدجیا
ب وی تطبیق پالدی است تایک ولت بنیا گ ا فودیمنیتیالییی یت)
ظالم ،باشیوۀ ق ون وسطایی ساخته وب کشوروم م میا تیحیمیییل
دماینی رم ک ثقل ایز پالن چ کیز ودامقیس طالبان ،گلبییییز
واش ف غنی انمی ی با ارو سته اش ق ار ار فعالیتهیای کیه
ب ای عملک ایز ط ح دامیمون ج یان ار دشان مییهیکیه اییز
ولت که ر آینیۀ دچنیان بعیی رکشورناکم میشو  ،یک ولت
سنت کتاتور ،مطلق العنان وجاب رو گارش میباشی ،که ق اوت
قلب ،کشتز وب تز ،س کوبی آ ا ینواهان ،ط ح توطئه های ت ور
ر ب اب اشناص س شناس ملی ،مجا ات ملیتهای تاجیک ،ه ار و
او بک نتی به س نیدابو ی واخ اج آدهاا میهز و میأوای شیان
ج ئیات اساسی وسیاست رسمی آن ولت خواهی بو
شواهیدشان مییهیکه چنیز ولتی کیه ردیظی اسیت ،ولیت
رسمی افغاد تان میشو ا جادب جامع جهادی ب سمیت شناخته شی
چنان عملک ظالماده،مطلق العناده،کشتز وب تنها ،تبعیی وشکنیجیه
ومجا ات راروییست میای که شباهت بیشت بیا ورۀ اخیتینیاق
عبیال نمز خان ،نتی ا آن بیت رابه نیی مییاشته بیاشیی کیه
بناط آرام میتوان آد اپا شاهی بارسوم عبیال نمز خان دام دها !
پ وژۀ امحای کلی اضحمالل ابیی) مجاهییز که به همت نامی
ک ی آغا شی ،توسط ایز ولت به پای اکمال می سیکه یا دام
ج یان اوضاع رطی
مجاهیوبوی جها رس اس کشورمحوگ
هفی سال دشان مییهیکه ایز پ وژ سه م نل تطبیقی اشت:
اول ،م نل یفارمیشز یاتغیی شکل وشینیهیییت اشینیاص
س شناس جها ی ،وم م نل Devaluationیا بیی ار ش سیا ی
آدان ،سوم ،م نل اضمحالل ابیی Annihilationیا محو ودابو ی
مطلق آدها ک ی به وتعهیش ب ای موفقیت ایز پ وژ صا قادیه
عمل ک به ت تیبی که وم نل اول راکامالً تکمیل ک و م نل
سوم را فقط آغا ک بو که مامورتش به پایان رسیی او رتطبیق
ایز پ وژ چنان موفقاده وبا پشتکارعمل ک که گویی فقط ب ای
همیز وظیفه آور شی بو اماآن می ی راکیه ربی ابی اییز
خیمتا اریش خواهان بو  ،ر دیافت ومیاده اش باولی النعیمیتیش
ب هم خور نامیک ی رم نل اول یفارمیش چنان بامیهیارت
عمل ک که اکث ی ا شنهیتهای جها ی س شناس رابیه ادییا ۀ
تغیی و یفارمیشز دمو که ایشیان دیه تینیهیاشیییوۀ جیهیا ی
خو راف اموش ک دی ،بلکه خو به پای خو به را یوهای جیهیان
رفتنی وا ط یق بلنیگوهیای آدیهیافی ییا کشییییدییکیه ایشیان
مجاهیدی تنی ! ده باکیام گ وهبنیی مجاهییز تعلق اردی،
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تفنگ ه گ ر ست دا فته ادیوارتباط شان باانمیشیا م یعیو
رح) فقط وستی ورفاقت شنهی بو
ستآور نامیک ی را رم نل وم ایز پ وژ ییعینیی بیی
ار ش سا ی Devaluationه گ دمیتوان دا یی گ فت وشیای یتی
پا اش عظیم است اوتواد ت شنهیتهای س شناس جها ی رابیه
س نیی رسادییکه یکی گوسفنیچ ادی و رمه اری میییکینیی،
یا ی مه وف اطوکاری وپوشیین ریشی های قشنگ قیمتیی
است ،سومی ر پیتو آفتاب ق یه) دش ته ت بیح میادیا وچهارمی
ا ایز سی دیییابیه آن سی دیییامییییو و رهی ری سی ی
می دیتاما متاعی بیست آر !
هیچیک ا ایز اعمال داستو روجو م عو قه مان ه گ یی
دشی بو اگ م عو قه مان س ا قب ش بلنیکنینتماًبه اینیهیامیی
گویی » :ای یاران بیوفا چقیر ضعیف النفس وبیعقیل بیو ییی! «
شها ت اوو  ،شها ت موالداعبیال نمز سییخیییلیی ،شیهیا ت
اسطورۀ جها و مقاومت رب اب شمنان استا ب هان الییز ربادیی،
م موم ک ن وقتل مارشال فهیم که هم شان د یکت یز وستان
وهم نا ان قه مان ملی بو دی) ،ج ء بنش سوم ایز پ وژ بو که
ره چهار قتل ،نامیک ی به دحوی ا ادحا ست اشت ،مطالعی
قیق چاودای ودحوۀ قتل ایز اشناص ب رگمنش که همه شمیز
طالب و شمز نکم ادان پاک تان بو دی ،شکی راباقی دمی مادیکه
نامیک ی رابه نال بایی بحیث قاتل و ش یک قاتیل بیه پیای
عیالت کشادی
ولتی که ب ای کشور ردظ است ا بیت یز وجاب ت ییز طی
ولتیاری خواهی بو  ،لذا ب ای گ ادیین آن دی اشناص بیتی و
بیت یز ض ورت است! شواهیدشان مییهیکه طالبان ،گلبیییز و
غنی انمی ی و ار و سته اش گ ادنیگان آن ولت خواهنیبو
گلبییز که جنایات ،قتل عام ،خاده سو یها ووی ادیهای او رکابل
ا خاط های م م ه گ و دمیشو  ،ومز شاهی آن آ مکشیها
وجنایاتش ر م تان س وطاقت ف سای کابل بو م گلبیییز دیه
تنهاموجو ق ی القلب وبی عاطفه میباشی ،بلکه ا داا شنهیت هم
ا بیت یز هاست که ب ای بیست آور ن قیرت و سیتی س بیه
دیگی پ تجمل رکابل به پول ام یکا) یعنی جاییکه سنگ سنگ
و ه ب گ رخت آن ف یا می دنییکیه تیوقیاتیل ه یتیی ،تیو
وی ادا ه تی! ا امت بو ن محیمییرسیول اهلل ص) گیذشیت
شاهیرو گاری بو م که گلبییز قوای پیاک یتیان راهیمیکیاری
رآن
وهم اهی دمو تا رجنگ جالل آبا م تقیماً نهه بایی
جنگ باوجو یکه فوج پاک تان توسط ار وی کشیورشیکی یت
خور  ،ولی ه اران ه ارجوان دوبالغی که اکت دجیب اهلل به ور
بیو ،
وجب ا کوچه های شه کابل توسط خیا جیمیع کی
شهییشیدی ایز جوادان بیانا که بیز ۹1تا ۹ 8سال عم اشیتینیی،
وبا ار توسیط قیوای
بیون اطالع خادوا هایشان ا روی س
خا جمع آوری وبه م اک دامعلومی ف ستا شی بو دی واکث یت
مطلق آدان یامتعلم مکتب بو دیتا پ بچه های غ یبیی بیو دییکیه
ربا ارب ای پییاک ن رو ی ب ای خادوا هایشان کارمیک دیی،
شاگ ان ک به کاربو دی ،یاسا ت میف وختنییییا میوتی شیوی
وشاگ م ت ی خاده هابو دی وتج به دظامی وجنای ه گ دیاشتنی،
وا دیا هیچ چی بج غ بت ،فق وبیچارگی رادمی شناختنیی آن
پ بچه هامقابل شمز وم می مییوییدی ومامی ییییم کیه آن
جوادکهای بیچار توت واری می تکییدی ،هم آدان هنیو رییش
وا
وب وت دکشیی بو دی وم می رسینه های شان اصابت ک
تنت پشت آدها ب آمی بو که ما دیاد تیم چه دوع م می بو کیه
رسین آدهاخور وتنت پشت آدهارا سوراخ ب رگ ک ب آمی
بو ! خیاودی ج ای عامالن آن قتل عام را نتماً ا دی است
انمیشا م عو رح) رمور شنهیت گلبییز گفته بو » :ایز
آ م ررا رسیین به قیرت هیچ دوع معیار ینی یااخالق رادیمیی
شناسی ،ه چه بتوادی رجهت رسیین به قیرت ریغ دیمیییکینیی
ت وری ت باوییی ت وری ت میشو  ،موا منیر باویییییکیارآدی ا
می کنی ،موا منیر استفا میکنی،جنگ باویییجنگ مییکینیی
چی ی که ب ای رسیین به قیرت ا دظ ش ال م باشی ادجام مییهی «
ایز تحلیل به ادیا ۀ قیق وموج است که نتی بعیا بی ت سال
ا یز صحبت م عو رح) ،یییم که گلبییز ب ای رسیییین بیه
قیرت ا امت رسول اهلل ص) بو ن گذشت وق ارافواهات خت ان
جوان خو رابه سفارت ام یکا ف ستا تاب ای ا ن امتیا ات بیشت
ومأکوالت اضافه ت ب ای پیر ،بادماینیگان ام یکاچنه با ی کننی!
ب ای ش ح تفهیلی افکار واعمال وک ارگلبییز دابکار به یکی ا
شمار های بعیی امیی وعی می هم ،و راینجا بی میییای م بیه
مطالب م بوط به عنوان ایز مقاله :
جادب یا نکومت جاب و کتاتیورادی کیه ردیظی اسیت
رافغاد تان آور شو  ،گ و طالبان است که همه گماشیتیایان
پاک تان ادی وب ای تأمیز منافع پاک تان ساخته شی ادی ،که ا خو
ارا دیاشته نیثیت غالمان نلقه باوش پاک تان را اردی ،و هی
ام ودهی که ا جادب مقامات دظامی وآی اس آی پاک تان صیا ر
شو  ،باییایشان همادطور دماینی اینهابه ادیا ۀ به غالمی وب گی
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صفحۀ دوم
هامبورگ  ،آلمان

مردی که دنیا را یکجا کرد

ارا ۀ خیاودی ج) راکه رآینی چه پیش می آور  ،هیییچیکیس
دمییادی
شایی  20سال قبل ق بادی ملت وطز ع ی ما را به پیشیایا خیو
قبول ک باشی ،که آ ا ی دیا رآن دهفته بو ایز ملت غ ییب
ا ما یات ،اما غنی ت یز ملت ا عشق الهی ،که مال ،ف دی ،آرامی
وجان را و اع گفتنی پ واده وار روشنایی ج تنی وبه عشق نقیقی
آشیاده ک دی ،آفتاب اغ را ب ای سوخیتیز بیین
پیوستنی ت
خو قبول اشتنی وس مای که خون را ربین یی میی ب یت،
اب اهیم وار لبیک گفتنی ،خیاودیا نق است ادتنابت ،لحاف اییز
م ان آسمان ،وشک شان میز خارا ،وبالش س دا دیز شان سنگ
بو اما به ف مادش اسمعیل وارگ ن می دها دی اییز را می ان
اب قیرت مهنوعی را دشناختنی و به اب قیرت ا لی تکییه دیی
قیرت های که ا عا اشت ،شک ت داپذی یم؛ اما به یمیز الیهیی
شک تنیش
بیو ،
یوارآهنیز ،که لینز دیا را به و سته تیقی یییم کی
ف ورینتی دیا را یکجاک ی اساس پلییت یز رژیم دیییارا رهیم
کوبییی ،ه تی دیای کمودی م را دابو ک ی  ،جییاییی هیا
ب رسیی؛ نکومت های اپارتایی را وی ان ک ی
ای مجاهی توادتناب خیایی ،توغا ی یی ،توس دوشت دیارا بیه
ست توادایت ا دوساختی ،تو امز ظیلیم را ریییی ،تیوشیمیع
اُمییستمیییییگیان رادیوربینیشییییی تیو ییز خییارادهی ت
بنشییی خیاودی رتورات ش یف میف ماییی  :اهلل الییجیاردیه،
اخولبلیه فل رنمزُ ،الطا فُز خفییه ،سعیی)
بایی ک ی راکه مهیبت رسیدنالی چ اخیاودی ،لطفهای خفیییه
ار
خادم رفایل معیز سیاسی ام یکا به م عو سپتمبی ۹۱۱1گیفیت
کز  :م عو کال پکول خو را پیش ویش میاذار
جنگ را ت
ومی گویی ،تا وقتیکه ب اب همیز کالهم روطنم جا اشته بیاشیم
ا خاکم فاع میکنم وعالو میکنی دمی ادیم شیمیا دیمیایینییۀ
ام یکاه تیی یاپاک تانی چنیسال بعیهمیز خادم به ج م جاسوسی
ب ای پاک تان تحت تعقیب وبه محبس سپ میشو مقیارشجاعت
ونب وطز را ا مثال کال پکول م عو بایی یا گ فت
وقتی ع صه ب ای گلبییز تنگ میشو نمییگل رئیس ای اس آی
ظاه ا ب ای میادجی گ ی د آم صانب شهیی رچاریکارمی آیی،
م عو وی را بعی سه و دیم ساعت میپ ی نمییگل می گویی مز
س ان مجاهییز را یک ساعت منتظ می دشادیم م عو م ا بعی سیه
و دیم ساعت پذی فت !
ب دار هاد ی لوی فیل وف ف اد وی هناام ییار بام عو میاویی
افغان ها ملتی ه تنی که تاری آدهارا ف اموش دمی کنی م عو ا
دموده های همیز ملت است ملتی که رس های ف اموش داشیدی را
ر تاری ایز ق ن به یا گار گذاشته امیی شمار 01۱
ادشمنی مجاهی ب رگ فل طینی عبیاهلل ع ام میاویی م عو بهت ا
داپلیون رب اب روس پاییاری ک جها افغاد تان ردام م یعیو
خالصه میشو وال ست یت رو دام مع وف ام یکا م عو راب دیۀ
جنگ س دامیی ای رغوا دوی نی ء شهی ف اد ه میاوییی م یعیو
رهب افکاردویز است ودس هوگو دوی نی شهی ام یکامییایوییی
م عو هم م آ ا وخیود ی اسیت شیا ظیاهی م یعیو
راو ی اکب خان معاص دامیی گ وموف س قومیادییان روس هیا
دهیاییت بیا ارا
روطز ما چنیز گفت ،م عو هیفمنی ی
رتهمیم گی ی خو م تقل است و لباس سا می پوشی م عو
خو ش همیش خو را ممنون و مشکیور ییارادیش و می میش
مییاد ت
د بت هفی همیز رو شها ت م عو روح شان شا با !/
***************
خو گ فته ادی که ده ت سی ا خیا اردیوده ش می ا بنی هیای
خیا ! رطول میت غالمی ایشان ب ای پاک تان دشان ا ادیکیه
آدها اد ادهایی! ق ی القلب ردی خو ،خون آشام ،قاتل ،جیادیی
وآ مکشی ه تنیکه فقط قتل ووی ادی میکننیوبه لفظ ق آن مجیی
مف ییز فی االرض میباشنی ،وبه هیچ اصول یینیی ،میذهیبیی
واجتماعی پابنی دی تنی
طالبان به ادیا ۀ قتل وکشتار ووی ادی وآتش و ی را رطی بی یت
وچنیسال رکشورمادمو ادیکه ن اب آن ا ه گوده ن یاب و
کتاب گذشته است به اساس آمارملل متحیآدهاتنها رسال ۱1۹1
بیش ا ه ارهموطنان ملکی مارا که شامل کو  ،ن ،می ،
پی اوجوان را ردقاط منتلف کشوربه قتل رسادیدی اییز ادییا
کشتار اف ا ملکی فقط ریک سال بهیچ صورتی دبیاییی آدیهیارا
امتیا آن هیکه رکشورمابحیث ناکم وآم وا ار چیی آور
شودی جامع جادی اگ ا نقوق بش م می دی بای ت اینهاراهمیان
طوریکه با بقایای دا یها معامله می دماینیر رمحکمه هیای بیییز
المللی بکشادنی وبه ج ای اعمال شان ب سادنی ،ده اینکه ولتی بیه
لنوا شان ساخته وباالی سینه های م م افغاد تان که عی یی ان
شان را قتل دمو ادی ،بحیث و ی و رئیس و صیراعظم بییاوردیی
دباله رصفح ) 8

هفته نامۀ امید

اکت غالم محمی ستای

شمارۀ 0101
ب ومفیلی ,کولورا و

وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی

به استقبال ا سالا هفیهمیز سال شها ت انمیشا م یعیو
قه مان ملی افغاد تان که رونش شا وجایش بهشت ب یز با ! می
خواهم ربارۀ شعارفوق که میتهاست ا بنیا م عو بیه قیییا ت
وطنیارگ ادقیر وع ی انمیولی م عو  ,سابق سفی کبی افغاد تان
ر لنین ادال تان میشنویم و مینوادیم لحظ باشما همهحبت شوم
چی یکه عیان است چه ناجت به بییان اسیت؛ وطینییوسیتیی,
لییرشپ ,شهامت ,غی ت ,م میاری ,عیالت ,مبار ب ای ونیت
ملی و بهبو ی امور اجتماعی وکلچ ی محل قومادی اش هنیایام
جها و استعیا محاربوی و ف هنای شهیی انمی شا م عو بهمیه
عالم ثابت شی است با ایز دوشته مینواهم ر وران بعی ا م عو
شهیی قه مان ملی افغاد تان ,بیان کنم آدچه که عیان دی ت
شعارفوق بی دهایت قوی بو معنی عمیق ار بناء بایی بیقت
مور بحث ق ار گی و امیی دنیبیایان هیم صیا قیادیه ,ورا
سیاستمیاری و سنز پ ا ی ریز موضوع که ب ای همیه افی ا ,
اقشار ,اقوام ,قبیله ,کیش و ا یان منتلف مملکت ار ش نییاتیی
ار  ,نهه گی دی بییز ملحوظ ,مینواهم اول ر بار وفاق ,بعی
عیالت ,سپس عیالت اجتماعی و ر اخی اینکه چایودیه بیهییف
رسیی؛ ایز دوشته را به استفا ا لغت دام هنیا ش وع کنم و بیا
تحقیق بیشت ا اثار ق ضاوی ,افکار غ بیان ر گوگل و ادیتی دیت
پایان بنشم
وفاق را هنیا؛ سا گاری ک ن ,هم اهیی کی ن,هیمی اهیی
ویکیلی ,یکجهتی ,و ضیدفاق معنی ا بیت ذیل را ا سینیائیی
غ دوی به عاریت گ فته است:
ا وفاق ا ریس ب رفت ا میز ب آسمان
و خالف ابلیس ر رفت ا بهشت ادیر سق
مینواهم ب ه کیام آدها تبه ۀ اشته باشم و ش وع میکنیم با:
سا گاری :که عبارت ا موافق باکارها ,اجابیت کینینیی  ,ییا
صانب فک ی که صلح جواست ,تعبی شی است:
که ما بنت سا گار شو
چنی باشم ر ادتظار و هوس
به ارتباط بحث ما ونالت ار م م ما ایز بیت م عیو سیعییبیا
وجو فک صلح جوئی هنو هم چشم اتنظارما را ب وی بنت و
طالع) می کشادی تا که شایی به کارها و افعال ما اجابت دهیییب
سا ؛ ده به فعالیت های که آن فک صلح جوئی راستییز را بی
ک سی عمل با م اعی جیی تکیه هی هم اهی ک ن که معیت,
م اعیت و ستای ی فق ا است تعبی شی است هنیا با بیتی ا
دظامی مثال ا که می س ایی :هوای بی است آدکه ب چشم
بی آر به هم اهی چشم بی
ام و ر وطز ما هوای بی شامل ظلم ,غ ور ,تکب  ,جیفه دییا,
عوام ف یبی و خیعه کاری ت که چشم هارا بیو دابیناساخیتیه و
چقیر راست آمی که ایز بیها چشمان بی را باخو همی ا ار
وچشم های بی شان همیش متوجه جان و مال م م معهوم و بینب
ماست متأسفاده ریز ق مت هیچ دوع پ وگ ام تی بیییوی ییی
سی خ
دمیشو که چشمان بیعلیادا ان رابیاچیاسیکیوی می
کورسا دیوف شی جهت تعلیم و ت بی م م ب وی اخیالق عیالیی
گ ت ش ا باشنی هم ایی و یک لی ,هم ادییشه ,هم عقیی و
هم پیمان معتی ا شی و با ابیاتی ا سعیی و دظیامیی بییرقیه
گ یی است ,طوریکه:

ز قومی پراگنده خلقی بکشت
سوی گنجینه رفتند آندو هم رای

دگرجمع گشتندوهمرای وپشت (سعدی)
ندیدند ازجواهرهیچ برجای ( نظامی)

کیام هم ادییشه گی ,کیام هم عقییوی و کیام هم پیمادی بیز
افغاد تادی ها وجو ار گ وهیکه چنی سال قبل ر وران جها
تحت لییرشپ م عو شهیی قه مان ملی هم أی وییکییل وییک
ادییشه ویک عقیی وهم پیمان بو دی ام و یکی به اکت عیبییاهلل
اهادت ودف یز میف ستی ,یا ی ا ست جن ال استا عطامحمی دیور
شکایت ار  ,گ وهی جن ال ب م اهلل خان را متهم بیه اخیتیالس
میکنی ,اش ف غنی به محت م صالح الییز ربادیی بیحیییث و یی
خارجه مملکت ار شی قایل دیی یت ،قهی سیپییییار خیمیوش
میمادی,انمی ضیاء م عو را همکار ولت میاوینی و قاچاقب ال
لقب ا ادی وام اهلل صالح م ادشمنی و متنهص استنباراتی را
بیکار و داچی مینوادنی کجاست آن لییرشپ م عو شهییی کیه
تأسف رینجاست که روش او
بیایی! ولی او که یا ب دمیا
ف اموش شی و لییری پییا دشی که همه را ی یک "چت هم ایی
ویکیلی" بیاور اب اهیم خلیل چقیر یبا س و اسیت و چیه
خوب به قت و ا خو گذری اشار میکنی:
به قول و فعل هم آوا باشیی
اگ با یکیگ هم ا باشیی
ر عیش شما را ب تای دی ت
شمارا ا شک تز خ تای دی ت
یعنی ق میکه ر باال ذک شی :ده یکیلی اریم ,ده یک صیاف
لی میبینیم و ده مهممی با دیت ج م که تا نال بامادم تولی دشی
است ق میکه گفته آمی :آدچه شش ق ن قبل دوشته شی تا هنیو
میتوادی که وبار انیا گ و با خاصان و هم جهتان هم ا شی
قیهار و میمنه و بل را دبایی تنها گذاشت افغاد تادی هائی که بیه
خیمت کاری و طاعت گ اری با ارگ مافیائی یک ل و یکجهت
ادی؛ فقط و آتش سو ِی ,بوی ج یان خون و قتل عام ه ار هیا
تج به میکننی و بس

ر نالیکه م م یا صب ا ست ا او ییای بیاج یم وجیان
ضعیف تحمل ایز بار گ ان بی جهتی و بی س دوشتی دیاردی
ضی دفاق ,ب ای اینکه به ایز دکته پی بب یم ,بیائییدفاق را بنا یم
وبا بضی آن عمل دمائیم که :و روئی ک ن ,کف پوشیییین و
لو
ایمان آشکار ک ن ,فعل منافق ,مک  ,ریا ,جبوس اف
گ ان روح و م داکس) ,و و بادی تعبی شی که با ابیات ذییل
بیرقه گ یی است :قول چون خ ما وهمچون خارفعل
ایز ده یز است ایز دفاق است ای ک ام داص خ و)
دام اخالص دیاب دشینییییم
همه عالم گ فت دنگ دفاق
خاقادی)
تا روی سییه جیای میائیییم
همچوآئینه ا دفاق رون
خاقادی)
ر ش ایط فعلی افغا د تان همه قابل تطبیق است و متأسفاده دفاق
ا ضی دفاق پی وان بیشت ار وروئی رای یافته ,کف پوشیی و
ایمان آشکاری که فعل منافق است ر ه سویه پیییاست ,مک و
ریا و داک ی و ف ا راپنش ک ادی و بادی و وعی خالفی را
ج ء ست اتیژی نکومت مافیائی ارگ دشیز ساخته ادی اینجاسیت
که وفاق ملی بیون عیالت و دیاشتز ناکم عا ل ب ییار مشیکیل
است چون ایز گ و ا تاو خاده ب خاسته ,ا دان گیوله ادی ژی
گ فته و قاچاق و اختطاف و ی ادشاا شان بو است عا تی
بیی اردی که تا م گ و دمیشو وباور کنیی! خی و صیالح
مملکت با ایز ها که " :دام اد ان ,کار ونشت ,شکل آ م ,خوی
یو -اب اهیم خلیل" اردی ,قطعأ ر افق دمایان دی ت ایز ره وان
جا اد ان کشی و بی ایمادی ا پی وی به معتقیات ینی ,پییییا
شودی و دابو شودی؛ ورده د ل شما را ا بیز میب دی و اخالف تان ب
شما دف یز دثار خواهنی ک
اکنون ب میا یم به ق مت وم بحث ما که عیالت اسیت و
بنا یم که ر پ تو آن چه بی عیالتی ها و عیم م اوات و جیای
خ اشی ها م تور است ب ای ر اصل قضیه بایی اول بیادیم که
عیالت چی تی عیالت را ج جادی چنیز تع یف دمو  :ر لیغیت
استقامت باشی و ر ش یعت عبارت ا استقامت ب ط یق نق است و
اجتناب ا آدچه محظور داروا -عمیی) است ر ییز ,و صیائیب
تب ی ی شاع سی شاد و عه صفویان  ۹111 – ۹0۱۱م؛
ادشنام آ ا ) ر بارۀ عیالت چنیز س و است:
عیالت کز! که رعیل آدچه یک اعت بیست آیی
می دی ت رهفتا سال اهل عبا ت را
عیالت ,ر ادالی ی  Justice,ر فارسی ا چون ا مینییی و
ا گ ی است که منشاء آد ا ا فارسی قییم اتا ادشنام آ ا )
مییادنی ,و رع بی قِ ط ,میباشی
عیالت ا داا غ بیان یک تیوری قادودی و یا فل فی است کیه
رآن فعالیت ها منهفاده ادجام میآبی مادنی قییمی ت یز دیظی ییه
ربارۀ عیالت توسط افالطون ا سق اط ر اخی کتاب اول ر اث
"جمهوریت" او ظاه شی که :سق اط با پولیمارکوس ربیارۀ
عیالت هم عقیی بو عیالت را کمک به رفقا اد ته و م عا ل
رابه ک ی اطالق ا است که به هیچ کس ض ر دمی رسیادیی–
Republicویکی پیییا معتقیان تیوری divine commandیا"انکام
ر ق ن هفی
مقیس می گوینی :عیالت ا ط ف خیاصا رمیا
تیوری تها مادنی جان ال نقوق طبیعی یا natural rightsرایکی ا
مشتقات عیالت خوادی است متفک یز رعنعن ق ار ا اجتماعی
یا social contract traditionاظهار اشته ادیکه :عیالت عبیارت ا
رقی ن دی هیم
موافقت ط فیز ربارۀ دا ادی ه کیام است
متفک یز utilitarianیا باورمنیان ه چی باییبه مفیا می م خیتیم
شو  ،بشمول جان ستوارت میل میاوینی :عیالت آد ت که :دتیج
آن بهت یز ثم بار هی تیوریهای عیالت تو یعی یا distri b u ti v e
تیوجیه
 justiceربارۀ آدچه ربیز ک ان تو یع و پنش مییای
اشته میپ سنی که :تو یعات مناسب چاوده اسیتی طی فییاران
گ و egalitariansبه پ د یپی که همه م م م اوی ادی باورمینیی
ادی و هم گفته ادی که :م م به نقوق م اوی و امکادات م یاوی
م تحق ادی و ا عا اردی؛ عیالت وقتی تأمیز میا کیه م یاوات
وجو اشته باشی ط فیاران تیوری ق ار ا اجتماعیی ییا s o ci a l
contractچون جان راول معتقیدی :عیالت و منهوصیأ عییالیت
تو یعی یک دوع روش منهفاده است تیوری تهای نقوق ملکیت
یا property rightsمادنی راب ت دو یک )  (Nozickییگا وظیفه
وم ؤولیت یا deontologicalرا ر بارۀ عیالت تو یعی میی دیظی
گ فته میناار  :عیالت به اساس نقوق ملکیت ,ث وت مجمیوعیی
یک سی تم اقتها ی رابه نیاعالی آن می سادی تیییوری یتیهیای
عیالت کیف ی یا  retributive justiceربارۀ تعییز میجیا ات بی ای
روشهای غی قادودی تم ک ار و باالخ عیالت اصیالنیی ییا
restorative justiceکه بنام عیالت ت میمی هیم ییا شیی اسیت
عبارت ا عیالتی است که مینواهی آدچه خوب است تحمیییل و
ب ق ار سا وهم به ض وریات آسبب ییگان و مقه یز تیوجیه
مییاشته باشنی
ق میکه متوجه شی ایی همه تیوریهای فالسفه و فیعیالیییز
اجتماعی ب ای عیالت ر مینه های منتلف تم ک یافته به اساس
فل فه و سپلیز خو آد ا تع یف دمو آثار متعی هیم بی ای
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ولی راسالم عیالت ا تیوری به عمل آمی اکیتی ییوسیف
ق ضاوی رکتاب وردمای جامع اسالمی صفحه ۱۹8تا ۱۱0می
دوی ی :یکی ا مهمت یز ار شهای اد ادی که اسالم آد ابه بش یت
به ارمغان آور و اصول وارکان دیگی فی ی ,خیادیوا گیی,
اجتماعی و سیاسی ق ارش ا  ,عیالت ,است ق ضاوی آیات
متب که ذیل را ربار عیالت ا ق آدک یم دقل وت جمه است:
سور  01الحیییآیت« :۱0ب استی به تحقیق) ما پیییامیبی ان
خو را هم ا با الیل روشز ف ستا یم و هم ا با آدان کتاب و
می ان را دا ل ک یم تا م م به ق ط و عیالت عمل کننی"
سورۀ 00ال نمز آیات " :۱ –1آسمان راب اف اشت وقیوادیییز
وضوابطی را گذاشت ,ب ای آدکه شما هم قیادیون را یی پیا
داذاریی ,وب اساس ق ط و عیالت ه چی ی را) ب نجیی و ر
می ان و معیار ا گ اده رفتار کنیی"
سورۀ  2الن اء آیت  ":۱با دادیکه ب ای شما نالل وپ ینییییی
ادی ,یا و یاسه یا چهاردف ا آدهارا ا واج دمائیی اما اگ دا ان آن
بو ییکه دتوادیی میان آدان به ا گ ی و عیالت رفتار دمائییی بیه
یک هم اکتفا کنیی" همادجا آیت :۹۱0
"ای ک ادیکه ایمان آور ایی! ا گ ی عیالت) را پیش خو
سا یی و ر اقام عیل و ا جیأ تالش کنیی بناط رضائیییت)
خیاودی شها ت هیی ,ه چنی شها ت تان به یان خو تان ییا
پیر و ما ر و خویشاودیان شما باشی" سور  0المائی ایت ":8
ای مومنان ب ا ای م ؤولیتهای خو رمقابل خیاودی ب یارکوشان
باشیی وا روی ا گ ی گواهی هیی و شمنی گ وهی با شمیا
باعث دا  ,باعیالت و ا گ ی باآدان رفتاردکینیییی؛ ا گی ی
کنیی! که ا گ ی بویژ با شمنان) به پ هی گاری د یکیتی
است و ا خیاودی بت سیی" سورۀ  1االدعام آیت  ":۹0۱هی گیا
ر مور ک ی) سنز گفتیی سنز ا گ اده باوئییی هی چینیی
ربارۀ د یکان تان باشی" سور  1 0الطالق آیت  ":۱ا گ ان و
عیالت پیشاان خو را به شها ت ا ن بنواهیی و تنها ر راستای
رضائیت خیاودی شها ت بیهیی" سور المائی شی وع آییت :8
رقیام به م ؤولیتهای خیائی ب یارکوشاباشیی وتنها به ق یط و
ا گ ی شها ت بیهیی"
ر سور الن اء آیت« :08ب استی به تحقیق) خیاودی بشیمیا
ستور مییهی که م ؤولیتها) و امادتهارا به ک ادی ب پارییی کیه
شای تای آد ا اشته باشنیو ه گا میان م م نکومت) قضاوت
ک یی ,به اساس عیالت نکم دمائیی"
انا یث دبوی که ق ضاوی ر بحث عیالت تذکی ا اسیت
عبارتنی ا  :رسول خیا" خطاب به عبیاهلل بز عم هناامیکه رو
را رو و شب را ب ای دما بییار میمادیی و بی خیو سینیت
میا فت ,ف مو  " :ج مت ب تو نق و نقوق ار  ,چشمت هم
ب تو ارای نق است و همچنیز خادوا وک ادیکه مهمیان تیو
میشودی آدها هم ارای نقی ب تو میباشی – متفق علیه"
ر نییث یا رسول خیا" میف مایی " :پ هی گار باشیی و ا
خیا" بت سیی و میان ف دیان خو ب اب ی و ا گ ی را م اعیات
کنیی -متفق علیه" و چون بشی بز سعی ادهاری ا رسول خییا"
خواست به هناام ا ن هییه به ب خی ا ف دییان خیو نضیور
اشته باشی رسول خیا" ف مو آیا به همه ف دییادیت چینیییز
هیایت را ا ایی گفت :ده رسول خیا" ف مو " :بیه ک یی
یا باو نضور اشته باشی و شاهی گ  ,مز دمی خواهم شاهی
ب ایناوده ستم و داروائی باشم – رواء م لم و الن ائی"
متأسفاده ام و ر افغاد تان "پ تو عیالت" ده ا موضیوعیات
نقوقی و فل فی غ ب پی وی میشو ده ا تعلییمیات اسیالمیی
ا داا غ بیان :م عا ل ک ی ت که بهیچ کس ض ردمیی سیادیی
وچنیز ک ی را مانتی رمقامات عیلی و قضائی کمتی سی اغ
اریم؛ با چنی ال رشو ه اران دف متض ر شی ادی آیا راسیتیی
ک ی باور ار که :عیالت خیاودیی ناکم استی و راخییی
س ای ظالم آمیدی ت آیا به دا ادی های م م عا الده توجه شی
و اعت اضات شان شنیذ شی استی آیا افغاد تادی ها شاهی کیام
عیالت و م اوات که دتیجه آن ثم لذت بینیش ا بیاشیی,
ه تنیی ده خی ! طالب قاتل و غارتا ی دام عیالت ا نبس رها
میشو تا با هشت بیف ایی! تو یع مکافات و مجا ات که قطعیأ
عا الده دی ت؛ پشتون دشنال ت و هیچمیان مکافات می بیینیی و
غی پشتون مادنی تاجک و ه ار و ا بک و یا ان مج ب وعالیم
مجا ات میشودی و ا وظیفه ط میا دی و جاسوسان رتبه هیای
ع ک ی پی ر پی ارتقا میآبنی نقوق ملکیت میا ی و میعینیوی
م م افغاد تان مور تهاجم پشتودها و جاسوسان ق ارگ فته است
پ وگ ام های اصالنی بیز پشتودها که ا ادتحارجلوگی ی دماینی و
اطفال که بایی تعلیم بیامو دی وجو دیاشته ب عکس طالب تشویق
میشودی تا هشت خلق دماینی و ونشت دشان هنی
همچنیز پ توعیالت ا تعلیمات ق آدی که به ا گ ی و عیالت
اص ار ار  ,پی وی دشی است :قوادیز ق آدی ی پا گذاشته شی
و رمی ان ومعیارامورعا الده رفتار دمیشو دباله رص ) 8
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اکت عبیالواسع لطیفی

الک نیریه ،ورجینیا

معرفی انتشارات تازه

عنوان :نلسن ماندال و نامه هایش از زندان
ترجمه و تلخیص از متن فرانسوی
خوبت یز ومثم ت یز ساعات دیگی رو م ام هماد ت که ر
کتابناد کینا تاون) بامطالع ج ایی ومجالت وکتب تا به دش
رسیی به ال ن ف اد وی  ،ادالی ی و آلمادی سپ ی می کنم و ر
اعماق تنهایی ام بعی ا وفات هم م ،ا نیات پ دشیب وف ا ر
هج ت روناً ب ای میت و گذری لذت میب م
همیز هفت گذشیتیه ربینیش
دش ات خارجی کتابنادیه ،تیا
ت یز شمارۀ مجل ف اد وی بیان
پاری مچ) بیستم رسیی و ریکیی
ا صفحات ردایز و لنشییز آن
چشمم به عنوان رشت دیلی یز
مادیال ودامه هیاییش ا دییان)
ب خور که تمام شعیایی م رابیه
ارتباط کاردامه هیای رخشیان
اوبنو جلب دمو :
اولت ا همه ایز رابناط ب پارییکه مادیال شجیعت یز وپ مقاومت
ت یز اد ان محبوس طوالدی میت و ی ض به وشیکینیجیه هیای
ج می ورونی ق ن ماست که میت بی ت وهفت سیال تیمیام
ا سال ۹ ۱1۱تا  ۹۱۱1بیون ت لیم شین ب س دوشت اسف ادیاییی
وفشارهای پیهم ج می ورونی ،ا پا دیفتیا و میبیار کی
اوبناط اعت اضاتش ب ضیتبیعیییض و اپیارتیاییی) بیه دییان
افتا و رنج های منوف و تاریک وپ شکنج آن ،ارا ۀ دیگی
اد ادی خو راا چهل وچهار سالای تاهفتا و وسالای ،اسیتیوار
و دی داهیاشت وبعیا رهایی ا دیان ر راستای همیز مبار ات
بی ابقه وپ ثم خو  ،بحیث دن تیز رئیس جمهیورسیییاهیپیوسیت
جنوب اف یقا ادتناب شی دوی نیۀ گ ارش پاری مچ سئوال میکنی
چطوریک اد ان میتوادی ی چنیز فشارهای سنایز ،سیالیهیا دیی
بمادیوچطور می توادینیثیت اد ادی وف ادای معنوی خو رانفظ
کنیوبه آینی امییواربمادیی!
رخالل صیهادام پ محتوا ون ت ادای ش به هم وف دیی
هاش ودامه های پیهمش به ست ادیرکاران نکومت وقت که ر
عقب میله های دیان به رشیتی تیحی یی آور اسیت ،اد یان
میتوادیعمق یک شنهیت مهمم وشجیع وپ طاقت را ر کنیی،
اودل ز مادیال یک بناوآبی ویک اسطورۀ وراد ت
خوادنیۀ ع ی ج ییۀ م می امیی ،اینک چنیدام تارینی منییال
را ا یک کتاب ناوی 10۱صفح ناصل ه ال پژوهش ب عالوۀ
او توبیوگ افی) یا دیگینام خو ی دل ز منیال ی عینیوان را
طوالدی ب وی آ ا ی ،همادطورکه رپاری مچ میجیلی میعی وف
ف اد ه بچاپ رسیی ،بات جمه وتنلیص تقییم میکنم:
پاری مچ رگ ارش جالب خو مینوی یکه دامه های دل ز منیال
یک مقاومت اد ادی باالت ا همه دورمها رادشان مییهییکیه او ر
م ی فیاکاری خو رن کت ب وی آ ا ی ،چیه مشیکیالت
و ر های رونی وشکنجه های ج می تحمل ک است بعیضیی
رو ها او مجبوربو که گو الهای به عمیق دی ییک بیه ومیتی
را رنالیکه ا ط ف داهبادان دیان تحقی میشیوتا اعیمیاق روح
ض به مینور  ،نف میک او ا ب اارتباطیات جیامیعی اد یادیی
تج ییشی بو وتنهاه ششما نق اشت یکی ا مکاتیییب وار
ا فامیل خو را بیست آور بعیا ه ال دیان اوتواد ت چی ی
بنوی یوبه خادوا ۀ خو دامه ارسال کنی اوه گ سبب ایز راکیه
چ ابعضی دامه های وجادبه ا خو و خادوا اش به مقهیدیمیی
رسییی اومیاوییاکث ایز بیرفتاریهای م بوطیز دیان بینیاطی ی
بو که مقاومت ودی وی معنوی م ا بشکننی وم ا داامیی ومیأییوس
سا دی ،اوهمیز موضوع رابه وکالی عوی خو که خو دی اییز
وظیفه رایک وقتی پیش میب  ،مینوشت ف دیان او مادنی یتیمیان
دیگی پ مشقت اشتنی یکی ا پ ادش رجوادی پیرو نیییات
گفت اما منیال ه گ م ی مبار ات خو را ا ست دیا و رودیی
ودهب العیز سیاسی خو را رها دک
اینک تعیا ی ا دامه های منیال ا دیان  :مار ۹۱11
به توج آقای ب اون ! آقای ع ی !
مز راج ای کارهای خو لای و وامادی شی ام وبی رسیی
وسی مز ب ای چارم اپ یل  ۹۱ 1 1تعییز شی است ومز م ی ور
خواهم شیکه آقای ب اون ا مز وکالت کنی فعال ب ای فاع خو
اظهارمییارم که مز ا م یضی فشار خون رد میب م وا چیار هیم
جون تانال رهمیز دیان تحت تیاوی ق ار ارم و استعمال ییک
بیل و کیال رتو های چوده ب ای صحت مز خیلی خیطی دیا
است مز پیشنها میکنم که یک شاهیعینی ویک اکت معال کمپ
اف یقارا که اکت کپلز دام ار وسابقام اتیاوی ک است ،ب ایم
بف ستیی م امکلف به پ اخت فیس ونق معالجه دمو دیی ،بی ای
شان گفتم که مز ر دیان پولی دیارم که بپ ا م مز تمناکی م
که ا ارۀ خیمات محبس ایز پ اخت پول رابه عهی بای  ،ولیی
تقاضای مز ر شیو تهمیم گ فتم که ا عای خو رابه یوان عالی
بکشادم اکت معال دتواد ت شکایات صحیی می ابیه میامیورییز
ذیهالح م بوطه ب سادی مز رعیز مان ا عیم کفای تنیفی یی
رد میب م

»خب م گ ما ر دل ز مادیال که دتواد ت به تییفیییق جینیا ۀ
اونضور به هم رسادی «
دام ذیل را ا دیان به خ ب ۀ خو دیوشیت« :بی ا رعی یی م
تیموتی مبی و ! سهمای ی توبه م اسم تیفیز ما رم مای ت لیت مز
گ یی و ایز عمل اد ادی ت ا تمجییمیکنم آخ یز ییارم باما رم
رو ی بو که او راذریع کشتی به کنار های ورمملکت ادتیقیال
ا دی و تنهاتهوی ییارآینی رمنیله ام باقی مادی ییارهای غم
ادای او ر دیان روح و روادم راتکان مییا وخب می گ او چیون
صاعقه ب مز ف و آمی داگهان خو را رجهان باس دوشت دامعلوم
کامال تنها یافتم وستان مز ر دیان به س اغم رسییدیوم ا میعینیاً
تقویه دمو دی ولی ر ورد چنیز جیایی ابیی ،آسان ا مز ور
دشی
اپ یل  : ۹۱1۱هم ع ی م وینی ! باالخی یک قطعه عکس تیوو
فامیلم ع ی ما بیستم رسیی ومی ا رچیهیار ییوار دییان م ی ور
وپ هیجان ساخت ،اماا ینکه خواه جوادم ماویبا) میت طوالدیی
ر دیان باقی مادی ،رد ف اوان میب م اییز فیوتیوی ارسیالیی
توان اسات گوداگودی را رمز تولیی دمو  ،چه ۀ توغمایز بیه
دظ می آییومییادم که ا تنهایی و وری مز رد میب ی ،امیامیثیل
همیش محبوب و لپذی ه تی مز ر دظارۀ ایز عکس توتمام آدچه
را روجو تومیت ه ال دیگی باهمی و داشوه ی ما مییافیتیم
وان اس میک م ،پیش چشمم مج م ییم کیه هی گی سی ی
وف اموشی رآن را دیافته است ایز فوتو ب ا یا گارهاوان اسات
لپذی را رمز دی ساخت وکثافت های ایز س دوشت اجباری را
که م ا ر دیان ا ه ط ف اناطه ک  ،میتی ا مز ورسیاخیت،
یکبار یا آر وی با گشت به آ ا ی و یین خاد محبیوب میارا
رشعای م شعله ورساخت م هون بو ن به عشق تو وعواطف تیو
م ابیش ا پیش به تو گ ویی می ا
ایز راهمیشه بناط اشته باش که امییوار بیو ن ییک سیالح
وادای ۀ ب رگ است که نتی رنالتی که هم چی را ا سیت ا
ویا ا ما گ فته باشنی ،به ما دی و میبنشی وارا ۀ دیگی مارا دیی
داه مییار تو رافکار وادییشه هاو شعای م ره لحظ دییگیی
هم ا ه تی ،تو رو ی وبار رپهلوی میز ،ییک فی آ ا )
س بلنیخواهی بو با ل وجان می بوسمت !
دام یا منیال به هم ش وینی :
ع ی م ! پ ار ش ت یز گنجین که میز رییز نیجی ۀ دییان
ر ست ارم اولیز دام توست که بتاری بی ت سمب ۹۱1۱کمی
بعیا صیورمحکومیت مز ب ایم ارسال ک ی میت شش ودیییم
سال ا آن رو میاذر  ،اماهنو ا مشاهی وخوادین میجیی آن
همان ان اسات اولی ر روادم دی میشیو  ،و ر آن عیواطیف
و لیاریهای ت اب ای پیشب مبار ام تشجیع کننی می یابم میز
همیشه ایز ادییشه را اشتم که ی یا و ت ادی ستای ومحبیوس
می ا دی وقتی ر هفیهم ما می اطالع یافتم که تی ا بیا اشیت
ک دی ،ان اس ک م که س اپای مز منجمیشی وی ب ت !
بعی رطول سالهای ی گذر ،ا مالقاتهای تو قوۀ دییگیی میی
یافتم ،کارتهای تو رسالا هاوعیی دویل وپولی که به مشکیالت
یا گاهی ب ایم میف ستا ی همه م امعناً استواردایه مییییاشیت
اگ چه وجو ف یکی ت ا رکناردیاشتم ،ر عیوض اییز میحیبیت
وعالیق داگ تنی تو امییم اب ای آینی دی داه مییاشیت میز
رطول سالهای طاقت ف سا وونشتنا  ،ت اباهمان محبت اولیییز
خیشه داپذی ر خیال خو رپهلوی خو اشتم و مییاد یتیم کیه
ار شمنیت ا یز عملی دی ت که اد ان رساختار تاری ممیلیکیت
خو ر م ی آ ا ی)سهم بای
رهمه انوال به توع ی لم فک میکنم وبه دیگیم رپ مشیقیت
ت یز نوا ث س دوشت) ا امه مییهم می بوسمت !
ما می  ، ۹۱11دام پیرمحبوبش به خت ورا دظ ش :
ف دیع ی م ماکا یو ،مز ب یارم ورشیم که اطالع یافتم تو ر
امتحان ساالده است موفق شیی وب ای بکول یا آما گی میایی ی،
موفقیتهایی که ررودیتحهیالت ب ایت آور ای دشاد آد ت که
استعیا کافی وشوق پیشب تحهیلت را اری و رجات بیلینییی
کمایی خواهی ک  ،مش وط ب اینکه سعی وکوشش ییا بینی ج
هی ،ی ا راف یقای جنوبی یک شاگ سیا اف یقایی مشیکیالت
یا ی را رم ی تحهیالت خو به پیش و ار  ،اف ون ب آدیکیه
باییکارهای ت تیب دیگی فامیل د بتاً دا ار خیو رادییی بییوش
اشته باشی اگ مز آ ا می بو م ،میتواد تم ر مینه باشما ع ی ادیم
کمک کنم
به نال تب یکات پ خلوصم راب ایت میف ستم ریکی ا دامه های قیبیلیی ات
اظهارک بو ی که دمی توادی رودی تحهیلی لی ادس) علوم رابناطی دییاشیتیز
قیرت مالی کافی به پیش بب ی وقتی رما جون آینی به یییارم رمیحیبیس
بیایی راجع به ایز موضوع صحبت خواهیم ک ومشور های ال میه رابی اییت
خواهم اشت بیا اشته باش که تو وخواه ت ف دیان ییک پییرمیحیکیم بیه
دیان عم ی ه تیی وواقعا ًیتیم می باشیی
لهذا ب ای ه وی تان ا ام تحهیل باالت ا همه روییا ها ومیتیاعیی بیو و
رنقیقت ج ء مجا ل م گ و دیگی میباشی باتأسف اطالع یافتم کیه میا رت
دی با اشت شی و ر دیان است وقت یا ی را رب خواهیگ فت کیه بی ای
آ ا ی او تالش وم اعی خو را به ثم ب سادیم ،ام و اول میا میی و رو
سالا دیگیت است ،مز رپهلوی تودی تم ولی کارت تبی ییکیی می ابی و ی
ریافت خواهی ک باهمه محبتم تا صحبت آینی ! /

نامی ن ینی

صفحۀ چهارم

کلیتز  ،کالیفوردیا

ابوالمعانی بیدل

درمشام دل بجویم همچورنگ وبو ترا تا بیابم طبع معجز ،صُنع سحرآمیزرا
دل ببازدنردهوش اندرهوای معنی ات درجنون صحرای معنی کردۀ توخوچرا

بییل ُرّ های سنز راباض ب معنی میکوبی و رپله های معنیی
گ ان سنایها ار  ،معنی بات کیبهای ظ یف آگاهاده رچنگ او
گه افشان وچون دوبهارن ز ر ل ادای ی است او راقلیم سنز
دوآوری وموشاافیها ار وب ا معنی که ا کوتاهی بان ،چیون
را دهفته میمادی و بییل رابه شکو ادیرمی ا

»ای بسامعنی که ازنامحرمی های زبان باهمه شوخی مقیم پرده های رازماند«

بییل هم رم  ،هم م وهم ر م معادی ت ،بامعنی رگی وابوالمعادی ت

بیدل ارباب سخن رادُر ّمعنی شاهوار زیورنخل ادب زرین پرندطاؤس وار
رمزورازنکته دانی موبموپیچیده گشت درفزونگاه معانی کلک حیرت شاهکار

حامدحسینی

بییل آئینه وارسنز میاوییو را های دهفته راب مال می ا

بیدل به چنگ داشت چو شهباز معانی او فاش گر راز شد و رمز معانی

آئینه چوسی بییلی ک به شوق همیل به بییل گشت و م ا معادی ن ینی)
بییل رجوالداا معنی مین امی وگیاهیی هیم ر گی وعشیق
جادایا جنون وار رگ و معادی هوش می با
درخانۀ ما بیدل دیوانه نباشد»
« دل گردجنون میکند یاران ببینید
«ندانم بیش ازاین عشق ازمن بیدل چه میخواهد
غریبم ،بی نوایم ،خانه ویرانم ،پریشانم »

بییل چون دبض تنی وتپنی رگذرگا میان رتیپیش افیتیا
و جنبش را مای دیگی می ادی
وتح

«موجیم که آسودگیی ماعدم ماست مازنده برآنیم که آرام نگیریم » یا
«من نمی گویم زیان کن یا به فکر سود باشد
ای ز فرصت بی خبر درهرچه هستی زودباش»

بییل ا دنوت وغ ورگ ی ان است وعج وادکشار را ف وغ نیات
ومای آسو گی می خوادی
»یا

«عمر ها شد از خم دیوار عجز سایه پیدا کرده ام خوابیده ام
« ادب نه کارسعادت نه سعی حق طلبیست
به جز از خاک ش دن هرچه هست بی ادبیست »

بییل ا اینکه ا محیط و ا گاهش افغاد تان) به ورمادی اسیت،
خو را ربیر و بی خاده مینوادی وچنیز دونه س می هی:
«همچوآئینه تحیّ سف م صانب خاده ام و ربیرم »
بییل باطینت روشز آئینه وار سنز میاویی وب ابعا تیارییک و
کیر قضایا دورافشادی ار

چرخ هم نگشود راه خلوت اسرارخویش دامن این هفت خلقت بی گریبان یافتمم »
یاُهرعشق ازروی دلها گر براندازد نقاب باطن هر ذره ازچندین تپش آبستن است

استان سف بییل که بیخشادی االصل است ،ا افغاد تان به هنیی،
ش ح نال وی رهنی وادتقال عظام وی به کابل ردانییی ییکیه
ظ یف) همجوار خواجه رواش کابل رشمارۀ آینی تقیییم میی
راینجا به ف مو ۀ بییل که «ذوق ب یاراست دییادیم چیه
گ
تقاضا ار »غ ل مع وف وی «پی اشک مز دیادم بکجا رسییی
باشی -پیت وییدی اشت به رهی چکیی باشی »تیمناً تنمیس
گ یی :
به شب ف اق ایز ل ر صب ریی باشی
به ف ون شوربنتی ه غم چشیی باشی
به فغان وشیون و های رد هج کشیی باشی
پی اشک مز دیادم به کجیییا رسیی باشی
پیت وییدی اشت به رهی چکیی باشی
همه ردی وپاکبا ی د عشق دها وبا یی
ف وغ آگهی ها به مز رسیی و تا یی
به نضورمجلس اُدس پ ف وغ چو شمع تابیی
همه کس س اغ مطلب به ری رسادی و دا یی
مز و دیم دا جادی که به لب رسییییی باشی
ر وا ی سالمت دکشاینی سهل وآسان
بشتاب با تأمل که ر ه ت صعب وپیچان
به چاوده با گ گ هی به دو مژگان
ط یق شمع غافل ماذر ریز بیابان
مژ آب خاری که به پاخلیی باشی
ده به عج خاک اران ده به کب و رپ ستی
ده به ادجمز ده خلوت  ،ده تنعم و ده دی تی
ده به ضبط هج ایم ده ف ون ده شور وم تی
چه بلنیی وچه پ تی چه عیم چه مُلک ه تی
دشنیی ایم جایی که کس آرمییییییی باشی
به دبو و بی کمالی ن ص عاشقی چ دیاست
گ ی و داشکیبی همه وقت به ل گ دیت
به ه ار نلق لف ل عاشقان به بنی است
به ماغ عوی عشق س بوالهوس بلنی است
ما ا کان قهاب جایی ی خ یی باشی
وفایت ل ب یین به ب اط عشق محال است
چو سپنی مجم عشق شعله کاریها کمال است
مه و مه و مظه عشق س وصورت وجمال است
داا س کشیین به رخت چه انتمال است
ما ر کمیز نی ت مژ قی کشیی باشی
به ف ون عشق بنا چه ط ا و دغمه آراست
همه م تبت مجنون مقام عشق لیالست
س عاشقان صا ق چو هما بلنی و باالست
بم و ی ه تی ما چوخ وش سا عنقاست
بشنو ا ک ی که اوهم ک ی شنیی باشی
شب تی می دیادی ف سح میین
ده س پ شک ته به ف ا پ کشیین
گلوی خ ت چنی ده بجا بو غ یین
تب و تاب موج بایی غ ور بح یین
چه رسیبه نالم آدکس که ت ادییی باشی
دتوان ک ی ج تز فتور ام و قییش
دبو به ل رهایی نهار مک و کییش
به طل م ل ف یبی چه ف ون فتا شییش
ل ما دیاشت چی ی که توان دمو صییش
س لف ا خجالت چقیر خمیی باشی ص)1

هفته نامۀ امید

PAGE 5
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مشتاق انمیک یم دوری

فلشنگ  ،دیویار

پاسداشت زبان مادری

تأکید وتأیید یونسکو و ملل متحد )۱
بااب ا تشک وامتنان ا وستان گ ادمایه وس وران پ مایه ،بیه
خاط ایز بنش وسل له ،اینک بااغتنام ا ف صت ،ق مت سوم را
تقییم مییارم دظ به پیشنها های عالقمنیان دهایت ع ی ومه بان،
آر ومنیم ایز بنشهاطی رسال باامتیا ج ییۀ و یز امییچاپ شو
تاکییوتاییییود کو وملل متحیب ای پاسیاشت بان ما ری و
اصالت آن و هکذا نفظ ف هنگ وار شهای سنتی ه ک ی ،هی
خادوا ۀ وه محلی بقیرتوان وف اخورنیال وانیوالیش تیالش
وکوشش و ممارست وفعالیت دماینی ،بادهای ما ری شاد اتقویت
دماینیوآد ا ف ا بای دی وبیان صحبت دماینی ،دودهاالن ودو باوگان
وکو کان شاد ا بیامو دی وروی اصالت آن ت کی دماینی
با ر و ریغ ون ت که رچنیق ن گذشت اخی رکشورهای
جهان سوم بهورت عام و رجغ افیای کشورمابه دحوخاص ،امز
ن به م ایل قومی و بادی یکی ا شواریهای اساسی ورو اف ون
مُلک مان با ملکان واربابان لجوج و خی س و میمیی می اج ،و
تهمیم وتعمیم سیاستهای ادالی ی وروسی مبنی ب سیاست تفی قیه
افانی ،وایجا هواوفضای سلطه وسیط ۀ بادی وقومی مارا ریک
موقعیت دامطمئنی ق ار ا وتا ام و هم کارگ واقع شی ومیارا
ر منمهه ق ار ا که هیچ گامی به ونییت میلیی واقیعیی
ودظ هماادی د سیم که وام ایز یکجادبه دا ی وییک تیا ی بیه
جایی رسادی که :
ایز میهز غمییی جهنم شی ام و رخاده خاده شیون وماتم شی
ام و تغیی دام های تارینی که قیامت باستادی اشته ادی ،جیفیای
ب رگی بو ر ف هنگ و اشته ها وگذشته های ایز می وبیوم
پ افتنار ،نتی اگ ریز یا اشت به ورها ب دا م وفیقیط بیه
همیز تا گیها بپ ا م ،همیز چنیهفته پیش چه که چنییرو پیییش
رنمل ب غ دی یاغ دیز ،به مضاف الیه دون) ،که به بان گویش
غ دی و غ ده گفته میشو  ،وساکنان آن غ دیچی بو  ،که رهی وان
عالءالییز جهاد و وآدادیکه ردقش قیمهای اوپاگذاشته ادی ،ب آن
شه یورش ب دیو اشته های آن شه باستادی وپ قیامت را ویی ان
وخیون کشییییدیی
دمو وبه تاراج ب دی ،اهالی شه رابنیا
وخو شه راوی ان دمو به آتش کشییدی بقول ف خی
شهرغزنین نه همانست که من دیدم پار چه فتاده ست که امسال دگرگون شده کار

افغاد تان با اشتز سوابق رخشان تارینی ومحالت دامیار به اسیم
های جمع اولیا ،خا اولیا وشا اولیار هموار بیاعیث ن ی ت
هم ایاان طماع ،لجوج و ن و ق ار اشته وسیاستهای مامیاران
ما دی ریز ق مت رنیپویایی ،بینایی دبو بلکیه رجیه ییک
رو م گی وبه مه چی گویی ونفظ قیرت اشتز و بقیای اوال
وقوم خویش وادیوختز ث وت وشهوت بو ادی قبیل ا سیقیوط
غ دی ،ایز موضوع مط ح گ ییکه به ا ام سقوط قنی وفاریاب
وف ا و غ دیز دی رپ تاا سیقیوط قی ارگی فیت رسیت
چنیهفته قبل اعضای پارلمان باط ح اینکه چ اتعیا سهمیی وکیال
ا غ دی عا الده دی ت ،ا فالن قوم بیشت و ا فالن قوم کمت ! بحث
رابه ب خور ف یکی کشادیدی ،استنبارات منطقه وار عمیل شیی
وآداد ا رخیمه شب با ی هامه وف ساخته وبعی به غ دی نمیلیه
ک دی وشیآدچه رباال گفتیم ب آن شه باستادی رفت
رئیس جمهورکشور ررو های اول قتل عام سوختز غ دیی اصیال
رچنی محفلی سنز دافت ،وسنناویان مکارومیاح گپهای کیه
رئیس جمهور دهفهای شب اجالس امنیتی ب گ اردمو وویییییو
کنف اد ها اشته وروا ده شاد ساعت کارمیکنی ! ییکیی ا
سنناویان دها های امنیتی گفت ه چنی ظاه اً رنمیلی غی دیی
طالبان نمله ورشی ادی ،اما راصل استنبارات منطقه و هم ایاان
وبویژ آی اس آی پاک تان شامل بو ادی
باییگفت که بیشت ا همه غ دی ا سال  ۱1۹ ۱خارچشم شیمینیان
وبیخواهان وطز ووطنیاران مان ق ارگ فت ،چ اکیه آن سیال
غ دی بحیث م ک یا پایتنت ف هنای وثقافتی کشورهای اسیالم
ا ط ف ای کو ویود کو ادتناب گ یی بو  ،اییز رنیالیی
بو که هم ایاان هم محالتی ا کشورشاد اب ای اییز میوضیوع
پیشنها ک بو دی و مادیکه تثبیت غ دی قطعی شی ،ب اکشیورهیا
وعی دمو دیتابه ت میم آبیات وآثارباستادی آدییار بپ ا دی البتیه
شایان یا آوری ت که ریز راستا کوششهاوتالشیهیای جینیاب
اکت محمیظاه ع ی دماینیۀ ایمی وقت افغاد تان رییود یکیو
قابل ستایش است امابه رو های م اسم وقتی سننان والی آد مان
اکب ا که ا من لش واسکت ادتحاری پییا شی بیو وبیه بیان
خو رسننادش گفته بو که به طالبان گفته که به شه چنی راکت
وخمپار شلیک دماینی ،به هیچوجه دما و دما یک ف هنگ باستادی
و یک تاری رخشان رابا تاب دمی ا
رهمان سالهاکه ایز فیهله صورت گ فته بو  ،مز رب دامه های
تلوی یودی م م افغاد تان وهکذا رمهانبه ها ،دوشته هاوصحبت
هابیان دمو بو م که اوال ب ای غ دی ییک والیی هینی پی ور
وف هنای توظیف گ  ،نتی ب ای ایز کار اتحا یی سی اسی ی
هن منیان افغاد تان مز وشنص شنیص اکت عنایت اهلل شهی ادیی
پیشنها اتی ارائه اشته بو یم

مک معظمه
عبیالکبی وطنیار
(مورخ  8سپتمبر ،8108تقدیم به محفل بزرگداشت
سالگردشهادت آمرصاحب شهیدوهفتۀ شهید ،در ورجینیا)

وقتی مسعود می گوییم !

وقتیکه م عو میاوییم ادییشه های مثبت رذهز و خیال میان
بوجو میآیی و اداا که ا م عو یا میکنیم هیفمنییی ودیجیات
قییم
کشور و م م ع ی مان ر ادییشه مان مج یم میییای
گذاشتز ر را م عو و پی وی ا ادییشه های وی یعنی ف ستا ن
پیام وستی ،همییا پذی ی وهم ی تی ب ای همه م مان کشور
مان است آداا که صفحات ریز مبار اتی م عو ب رگ را ورق
می دیم و ادییشه های آ ا ی خواهی اش را می خوادیییم ،بیوی
عشق به وطز و د یم ا ا ی ل و ماع مان را دوا ش می هی می
ادم که بیشت یز های شما با دوی نی ایز سطور موافق ه تییی و
ایز را سالها قبل دی دوشته و ر محافل چنیی گفته بو م
باتأسف بایی اذعان اشت وایز یک نقیقت تلنی است کیه
ب ای ب خی ها به م اتب سنت تمام می شو  ،و اماایز را بیاییی
گفت که آدچه م عو ب رگ ادجام ا و عمل کی اکیثی ییت
هم اهان بی همت و بی رایت و دیا پ ینییش گیوشیه ا آدی ا
دتواد تنی ادجام هنی جمعی داتوان ،بیکار  ،تز پ سیت و دیییا
وستی که به روغ شعار ا امه را آن اب م تاری را وسیییلی
ک ب وکارسیاسی خو میکننی وا عای پیی وییش را اردیی ،ییا
رعیش دوش مه وف ادی یا رگوش لمیی ادی و توان ن کت را
دیاردی
جوادادی را میشناسم که م عو را دییی ادی ونتی ر دبو وی
به دیا آمی ادی ،اما به او و کاردامه های مادیگارش عشق میور دی
و به مبار اتش ب ای ایجا عیالت به اد ان س میز مان وفیا کاری
هایش ب ای رسیین به ایز آر و افتنار مینماینیی د یلیی کیه ا
نوا ث دا گوار و نالت طوفادی و بی س دوشتی کشور و می م
شان رد میب دی واما ،آما ادی تا صا قاده را م عو را ا امیه
هنی و پیامش را م مه کننی
باورمنیم که ایز د ل آگا و ر منی ،بهت ا میعیان کیاذب
را م عو ب ای به ک سی دشادین آرمان های آن م ب رگ تالش
و مبار دمو و دمی گذاردی تا راهش بی ره و باشی رو بی
روان پا شهیای کشور ،به ویژ آم صانب شهیی و شیهییییرا
صلح استا ب هان الییز ربادی ،س بلنی با جوادان صا ق و پی وان
نقیقی را آن شنهیت ب رگ کشور مان /
**********
به ت تیب ،یک هفته بعیا سقوط غ دیز رئییس جیمیهیورغینیی
انمی ی به آدییاررفت والج م به قیر ادی مقیامیات امینیییتیی
ونکومتی پ اخت وبه مکافات وت فیع ها پ اخت ووعی هاکه
اینقیرگنیم کمک میکنیم وغ دی را به والیت رجیه اول ارتیقیا
مییهیم و پ افتضاح ت اینکه ا آدجاومحل ب ای عیمی ان خیان
صیراعظم تا ۀ پاک تان ا ادتنابش تب یک گفت ! یعنی مادیییکیه
هنو عم ان خان مام امور رابیست دا فته بو بچه رسف دامش
مظف !) پیام میف ستیکه عم ان خاده) ا پیر و ما ر پشتون ه تی،
م هایت را گ فتی ،به جن ال قم باجو میاوییکه بمز وعیی
ک بو ی که بعیا ادتنابات ست بکارمیشوی ،چه شی ! /
دباله ار )
*************
لنین  ،ادال تان
اکت هارون امی ا

شفق سیاه پوش
برای عبداهلل بگویید!

آقای عبداهلل ! ترور دوم مسعود کار شماست
یا کار یک دسته از یتیمان داغ دیده؟
اقامه تارینی عنوادی آدادی که ا دام انمی شا م عو  ،مغا
ها و غ فه های سیاسی و »پییا وپنهان« و میکننی ،همان ک یادیی
ه تنیکه طی  ۹8سال ا هیچ صانب ملیودها ال شیدی ،یعنی تیکه
اران ورشک ته ،که وقتی مهانبه های شان را ر تلوی ییون هیا
می بینیم به نال رو خو مان تاسف می خوریم
آقای عبیاهلل منهف باشیی اولیز کس که م عو را هی رو
ت ورمیکنی شما ه تیی که رو اده ریشی های چنی ه ار ال ی تز
می کنیی ،آدهم ر کشوری که بیش ا  % 11م م آن ی خط فق
دیگی میکننی ،کجای رفتار ،تجمل و کاخ دشینی تک تک تان به
ف مادی م عو میمادیی
اگ خون دیهییتوان ادجام چه کار ییای ی را ارییییشیمیا
جماعت تبکه ار ا بل تا پنجشی  ،پ وان ،تنار ،ه ات و تا بنییا
من وب به ف مادی م عو  ،آیا توان شنیین چهار کلمه ن ف نق
را اریی ی بنیا اگ اشته باشیی ،ه کیام تان ،ج گ وهک های
تان صیای م م را دمی شنویی ،چون آن صیا ها ،دیوای مییح
دی تنی ،بلکه ف یا ی ر پهز شت خشک عاری نقیقت ه تنی
ف دی ،ب ا ر ،یا خواه ا کیام تان رخط دب استیآقای
عبیاهلل شماها خیال میکنییتنها ر دیاشمامبار ک اییی هیییچ
فک ک ایی چاوارا ،هوشی میز ،مائو ،لومومبا ،آلنی  ،گادیی،
کاست و ،لنیز ،مارتیز لوت کینگ و چه قیر س مایه اشتنیی و
ب ای ف دیان شان چه به جا مادی استی تا بقول شما اینان همه
کاف و بی یز بو دی ،شما ها که الحمیهلل همه م لمان ه تیی !

ماری خلیلی داص ی

صفحۀ پنجم
فی فکس ،ورجینیا

معرفی یک کتاب ارزنده

نام کتابON THRE EDGE OF BEING :
AN AFGHAN WOMEN’S JOURNEY
دوی نی  :اکت ش یفه ش یف
کتاب به بان ادالی ی ر ۹ ۱ 0
صفحه باصحافت یبادش شی و
تهییوی ی مییؤلییف رصییفییحیی
آخ کتاب رج است
محل چاپ  :شه تورادتوی کادا ا
محل ف وشAMAZON :
ایز کتاب راصل مجموع است ا
ف یا دان و خت ان جوان افغان ا پشت میله های دیادهای داده،
ا ورای یوارهای قه ناکمان ،ا محاکم بی ناکم  ،ا قضاوت
های بی قاضی ،ا دال خت ان جوان ا خواباا م ان کهینی یال
وصیهادال یا که اشک را ا چشم ق ی القلب ت یز اد ان ف و
می ری
دوی نی کتاب راا ایام طفولیت خو ش رسز پن سالای و
تجاو جن ی ب وی توسط آشپ خاد شان آغا می کنی
س گذشت لینای جوان ا پشت میله های دیان ،ب یین گوش
و بینی او توسط شوه هشتا ساله وب ا رشوه غولپیک ش بییون
محکمه وبیون قضاوت قاضی ،موی را ربین اد ان راست ساخته
وقه ه ارسال رابع بلنی رابه ست ف اموشی می سپار استان
ربو ن خت جوان دطاق تلوی یون کیابیل بیه وسیییلی ییکیی
ا قیرتمنیان ا گ و مجاهییز ش م آور وقابل تأسف است
استان قتل جمیله بوسیل خادوا ۀ شوه ش ،قه شی م آور
یا است ا بی عیالتی ها رخا ما ،استان قه خت ا ی و
جوان بناط عنعنه های میادنیالیی وفی سیو ،
قتل ایز خت
صفح یا ی ب فجایع تاری ما اف و و روی قادودایذاران میا
راسیا ت می سا
باکمال تأسف ایز قوادیز ف سو که می اث ورۀ نج است
 ۹ 211سال بعی هنو هم رکشور مابا پشتیبادی سیاستمیاران بی ای
بقای قیرت وبانمایت ا مبلغیز ومتعهبیز مذهبی رای است !
هنو خت ان جوان رابه عقیم ان کهز سال وا ار می سا دی،
هنو به روی خت ان ررا ف اگ فتز تحهیل تی اب می پیاشینیی
هنو ب ای دپوشیین چا ر دان را مشت ولای س کوب می کننی !
مز ا اکت ش یفه ش یف ب ای به دش سپ ن اییز صییاهیای
خاموش شی وایز استان های ا یا رفته ،صمیماده تشک می کنم
و امیی ارم ردش ت جم فارس ایز گنجین گ ادبها ه چه و تی
اقیام دماینی /
**************
آقای عبیاهلل تنها شنص تورا دمی گویم! ا آقای قادودی گ فته تا
خو ت ،ب ا ران ف مادی م عو  ،عطا دور و ر نق می م چیه
ک یی ،با سهم م م ما چه ک ییی ج رسییگی به خادوا های
تان و ش کای تان به یا ان چه ک ییی ب ای رشی ف هنگ م م
ما چنی ادشاا  ،چنی ور شاا  ،چنی مهیکو  ،چنی استن شنا
و ساختییی
شما ش کای ست اول نکومت بو یی ،س ان ه ار سیت وم،
ب ویی ببینییآدهاب ای رشیف هنای باهماهنای غی سیاسییون شیان
چاوده کارف هنای می کننی بیون استثنا همای شیمیا را میی
گویم؛ ب ای ساخت چنی فیلم خوب که بتوادی شنهیت ف میادیی
م عو و نمات مجاهییز و مقاومت گ ان را ب ای د یل هیای
آینی به تهوی بکشی چقیر ه ینه ک اییی چنی آهنگ ،چینیی
دمایش بیز المللی ،چنی س یال تهیه ک اییی آقیای عیبییاهلل،
ف هنگ خو ش رشی دمی کنی ،ف هنگ را ناکمان با خ که ر
گی مال دیا دباشنی رشی می هنی !
ایز جوادان همه اغ اردی ،ر معامله گ ی ها ،آرمان فی وشیی
های تک تک تان را ب وش می کشنی ،ب ویی شک بکشیی همیز
که قه های با آور ۀ تک تک تان را پیش ا ن یفان به آتیش
دمی کشنی ،لطف خیا شامل نال تان شی است
ر نقیقت هیچ کیام تان راه و ف مادی دی تیی ،همان طور کیه
س هنگ موبوتو سهسهسه کو یکتاتور کناو با همکاری میأمیور
دظامی بلژیک و همکارادش لومومبا و و و ی وفا ارش را اول
قطعه قطعه ک دی بعی ر اسیی سولفوریک ادیاختنی و بیقیاییای
اج ا را هم سو ادیدی) آرمان های م عو راقطعه قطعه کی ییی
وبعی سو ادییی ،میان م عو ما و م عو شمیا فیاصیلیه اسیت،
م عو ی که شما میشناسیی ساالده ب ایتان بار تبلیغاتی می آور ییا
ا خ ینه نکومتی پول! اما همیز م م مظلوم بیییکیار ،شیکیم
گ سنه ،خمی ،شهیی ا  ،اسی ا بیون مناسبت م یعیو را
وست اردی و توقعی هم دیاردی
پس اولیز ت وری تهاک ادی ادی که ا دام م عو کادییاری میی
کننی /

هفته نامۀ امید

سییآقا هن ی

شمارۀ 0101
هامبورگ  ،آلمان

مردی که دنیا را به هم پیوست

ارادۀ خداوند (ج) را که درآینده چه پیش می آورد ،هیچ کس نمی داند.

شایی  2 0سال قبل ق بادی ملت وطز ع ی ما را به پیشاا خیو
قبول ک باشی ،که آ ا ی دیا رآن دهفته بو ایز ملت غ ییب
ا ما یات ،اماغنی ت یز ملت ا عشق الهی که مال ،ف دی ،آرامی
وجان را و اع گفتنی پ واده وارروشنایی ج تنی وبه عشق نقیقی
پیوستنی
آشیاده ک دی ،آفتاب اغ را ب ای سوختز بین خو قبول
ت
اشتنی وس مای که خون را ربین ی می ب ت ،اب اهیم وارلبیک
گفتنی ،خیاودیا نق است ادتنابت ،لحاف ایز می ان آسیمیان،
وشک شان میز خارا ،وبالش س دا دیز شان سنگ بو امیا بیه
ف مادش اسمعیل وارگ ن می دها دی ایز را م ان ابی قییرت
مهنوعی را دشناختنی و به اب قیرت ا لی تکیه دی قیرت های
که ا عا اشت ،شک ت داپذی یم؛ اما به یمز الهی شک تنیش
یوارآهنیز ،که لینز دیا را به و سته تق یم ک بیو  ،فی و
رینتی دیا رایکجاک ی اساس پلییتی ییز رژییم دیییارا رهیم
کوبییی ،ه تی دیای کمودی م را دابو ک ی  ،جییاییی هیا
ب رسیی؛ نکومت های اپارتایی را وی ان ک ی
ای مجاهی توادتناب خیایی ،توغا ی یی ،توس دوشت دیا را به
ست توادایت ا دوساختی ،تو امز ظلم را رییی ،توشمیع اُمیییی
ستمیییگان را دوربنشییی تو یز خیا را ده ت بنشییی
خیاودی رتورات ش یف میف مایی  :اهلل ال یجارده ،اخولبلیه فلی
رنمزُ ،الطا فُز خفییه ،سعیی)
باید کسی را که مصیبت رسد ننالد
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چرا خداوند ،لطف های خفیه دارد

خادم رفایل معیز سیاسی ام یکا به م عو سپتمب ۹۱۱1گیفیت
کز  :م عو کال پکول خو را پیش ویش میایذار
جنگ را ت
و میاویی ،تا وقتیکه ب اب همیز کالهم روطنم جا اشیتیه بیاشیم
ا خاکم فاع میکنم وعالو میکنی دمی ادیم شیمیا دیمیایینییۀ
ام یکاه تیی یا پاک تانی چنیسال بعیهمیز خادم به ج م جاسوسی
ب ای پاک تان تحت تعقیب وبه محبس سپ میشو مقیارشجاعت
ونب وطز را ا مثال کال پکول م عو بایی یا گ فت
وقتی ع صه ب ای گلبییز تنگ میشو جن ال نمییگل رئیس ای
اس آی ظاه ا ب ای میادجی گ ی د آم صانب شهیی رچاریکار
می آیی ،م عو وی را بعی سه و دیم ساعت میپ ی نمییگل میی
گویی مز س ان مجاهییز را یک ساعت منتظ می دشادییم م یعیو
م ا بعی سه و دیم ساعت پذی فت !
ب دار هاد ی لوی فیل وف ف اد وی هناام یییار بیام یعیو
میاویی افغان ها ملتی ه تنی که تاری آدهارا ف اموش دمی کینیی
م عو ا دموده های همیز ملت است ملتی که رس های ف اموش
داشیدی را ر تاری ایز ق ن به یا گار گذاشته امیی شمار 01۱
ادشمنی مجاهی ب رگ فل طینی عبیاهلل ع ام می گویی م یعیو
بهت ا داپلیون رب اب روس پاییاری ک جها افغاد تان ر دیام
م عو خالصه میشو وال ست یت رو دام مع وف ام یکا م عو
راب دیۀ جنگ س دامیی ای رغوا دوی نی ء شهی فی اد یه میی
گویی م عو رهب افکار دویز است ودس هوگو دوی نی ء شهییی
است
ام یکایی می گویی م عو هم م آ ا وخود
گ وموف س قومادیان روسها روطز ماچنیز گیفیت م یعیو
دهایت با ارا رتهمیم گی ی خو م تقل است و
هیفمنی ی
لباس سا می پوشی
م عو خو ش همیش خو را ممنون و مشیکیور ییارادیش و
م مش مییاد ت
د بت هفی همیز رو شها ت م عو روح شان شا با !
***********

آصف آشنا

جزگروه مخکشان اغیار درگلخانه نیست !

تمام سکوهاواب ارهای جهت هنی واعمال کننی قیرت بهورت
دامش وع راختیار وادحهار اش ف غنی و ار و سته فاشی تی اش
می باشی ا همین و غنی چهارسال تک وی ک واستبیا رای بیه
اج اگذاشته است وبه هیچ جناح و هیچ دها وم جعی اهمیت دیا
ون مت باقی داذاشته است اما اینهمه به ایز لیل دی ت که وضع
غنی خوب است و رو گار وفق م ا ش میگ
ایز دی بنشی ا واقعیت ام است که توان و تیبی هیای اشی ف
غنی ب ای ابقای سلط هژمودیک تحلیل رفته است چه اش ف غنی
ر پایان یک ور نکم ادی فاقی مش وعیت رکشورناال بیشت ا
ه ک ی یا مییادی که تقال ب ای ابقای سلط هیژمیودیییک را
بجایی دمیب و را به ت ک تان واسکت ادتحاری است و بس
ب ای همیز ی ی است که خواب اش ف غنی پی یشیان اسیت
کابوس سقوط نکم وایی دامش وع ،خواب و خیالش را بهیم
است آدچنان که ه بار هان با می کنی هذیان ،عقی  ،عهبیت و
چ دی بی ون می هی

ر تا ت یز مور گذشته ا اینکه غنی گفته است ا شنیین
خب کشته شین جناجویان طالب قلبش میشکنی) ت س و کابوس
ذهنی اش ا انتمال سقوط را دی فاش ک است اخی ا ا طلوع
دیو شنییم که ا [اگ و انتمال سقوط] گفت اما لحز گفتار ،رتم
ر ذهیز
صیا و ژست آشفتهی س و صورتش کابوس خاده ک
پ یشادش را ا می و فاش میک
اینکه غنی ا [اگ سقوط] گپ می دی ام سا و اتیفیاقیی
دی ت چون واقعیت ادکار داپذی یا ایز است که پس ا استعفیا
"م مشکو " و جیاشین را غنی واتم کاربجایی رسیی کیه
یا ارگ ریاست جمهوری دی تحت میی یت است اگ دیا شیی
ر ایز مور بعیا گپ خواهم
ناال وقتی ییم غنی ا یک اگ ب یار معنی ار ر قیبیال
سقوط گپ می دی یکبار یا نلقات تاثی گذار ر پی امون غنیی
ر ارگ ریاست جمهوری را م ور ک م آ مها و دامهای ب یار را
تک به تک م ور ک م و م ور ک م و می ور کی م یییم
واقعیت ام ایز است که [ج گ و منکشان اغییار ر گیلینیادیه
دی ت] چه نکم ادی دامش وع غنی سقوط کنی چه سقوط دیکینیی
واقعیت ادکارداپذی ایز است که ارگ ریاست جمهوری به کیام
اسیت و اییز
یک نلقهی فاشی تی و تمامیتنوا سقوط ک
سقوط باالخ به سقوط و متالشی شین یک نمک ادی دامش وع و
تمامیتنوا منج شیدی است
کاکا غنی خواسته باشی یا دنواسته باشی ناال اگ ق ار اسیت
ایز وضعیت دیمه بنی و دامش وع به سقوط و ف وپاشی کامل منج
دشو تنها راهکار و را چار ایز است که ا خ لجاجت پیاییییز
شو اذعان کنی لجاجت ب ای ابقای سلطه هژمودیک را به جایی
دمیب و قبول کنی که ب ای دجات و سالمت افغاد تان راهی ج
[توسل به مش وعیت و شه ودیی] باقی دمادی است
افغاد تان ا آن م انل گذشته است که منکشبا ی دتیجه بیهی /
************

اکت دویی پارسا

مقایسۀ دو خروت

فی بو به خاط م آور که و سال قبل ر یا هم سپتامیبی
ر بار و" خ وتی " یعنی نفیظ اهلل امیز و نکمتیییار چینیییز
دوشته بو م :
ر بار اتحا جییی گلبییز و غنی
وجو مشابه گلبییز و نفیظ اهلل امیز :
 -۹ه و به قبیله خ وتی غل ایی م بوط ادی
 -۱ه و ا ایییولوژی های وران مبار ایییولوژیک
و بال بو دی
 -۱ه و شیفته متعهب اف اطی کمودی م علمی و اخوادی یم
متحج بو دی
 -2امیز معتقی به ادت داسیودالی م پ ولیتاریا و گلبییز معتیقیی
به استنباط امت اسالمی بو
 -0ه وشنص ق ی القلب  ،قاتل و فاقی عطوفت و ت نیم
بو دی
 -1ه وب ای رسیین به هیف به ه دوع سا ش و وطنف وشی
ناض بو دی و عمل ک دی و توسل به هی وسیییلیه را مشی وع
مییاد تنی
 -1ه و منالفیز را تحمل دمیک دی و به شیو های منتلیف
ر صی امحای منالفیز خو می شیدی
 -8ه و با کمک سا مان جاسوسی خارجی ه اران اد یان
ش یف ایز س میز را س به دی ت یا ت ور ک دی
 -۱ه و ر م انل نیات سیاسی شان مور بی مهی ی ولیی
دعمت خو واقع شیدی
 -۹1ه و پشتودی ت فوق العا اف اطی بو دی
 -۹ ۹طبق روایت راویان متعی به گفته کابلی ها ه و " بچه
گی " را تی ک ادی
امیز را ولی دعمتش کشت اما نکمتیار را هنو ولی دعیمیتیش
منحیث یک وسیله پیشب اهیاف خو بکار میب امیا میان بیا
گلبییز دی ت خ وتی یک سته پشتودی ب یار ضعیف و پ اگنیی
می باشی
گلبییز فاقی پایاا وسیع قومی و اجتماعی اخلی می باشیی
اگ اخل کشور هم بیایی با دبو امکادات نمایت گ ت آی اس
آی پاک تان همادنی هه هشتا سی گذشته و دف ت م م کابل ا
وی آینی رخشادی دیار
 -۹غنی و نلقه پشتودی ت وی دمی توادنی بیا بیا ی کیارت
پشتودی ا وی چی ی بیست آردی پ وژ سیاسی داکام پشتودی یم
را ریز با ی انمقاده مشاهی می کنیم /

دهی انمی را ی

صفحۀ ششم

سیدی  ،آست الیا

واژه های همسو با تصوف

مُیی یی  :ک ی که پی و م ا و م شیباشی ،ک ی راگوینیکه
به سی الی اهلل پ ا م یی د صوفیان واهل سلو ک ی اسیت
که ا ارا ۀ خو مجّ شی وا ماسوای اهلل ب یی باشی می یییی
را ومعنی است ،یکی به معنی محبّ یعنی سالک مجذوب ،وم بیه
معنی مقتیی که نق ییۀ اورابه دورهیایت بینا گ ادیی تاوی به
دقهان خو بنا و ایم اً رطلب کمال باشی وما به نهول م ا
و وجو ق ب نق آرام دای  ،وسی محبّان راطیوار میقیامیات
ج ب ط یق ت تیب وتیری دبو تااول ا مقام ا دی دیهینیی بیه
مقام اعلی د سنی
وعلیهذا ا م تب اولی به ثادیه وا ثادیه به ثالثه وا ثالثه به رابعه
ب تیری ووال ت قی کننی ،تاجمل مقامات راعلی الت تیب به قییم
سی وسلو بپیماینی وآن گا سلو ایشان به جذبه مبیّل گ
وسی به طی ادجامی ،ومجاهیت به مشاهیت پیودی و مغایبیه بیه
معاینه رسی و رایز مقام محبّان را منشور خالفت دوی نی وخلعت
شینوخت بنشنی و ر ته ّف مأذون گ ادنی
شی  :پیشوا ،ب رگ قوم ،پی  ،به د عارفان ،می شیی ومی ا
وقطب راگوینی که رش یعت وط یقت ونقیقیت ،کیامیل شیی
است م ا ا شینی ،رج دیابت دبوّت وشی دایب دبی است وبایی
رم یی ته ف کنیوآیین ل اورا صافی گ ادیی میقیام شییی
مقامی است که شی ه چه خواهیشو مولوی گویی:
کایز عای شی دی چون ه عاست
فادی است وگفت اوگفت خیاست
رکلمات شی اش اق ،شی وشیوخ کنایه ا عیقیل وعیقیول
مج است
چار پار  :صانب غیاث اللغات آد ا دوعی رقیص وسیا ی
ادشته ادیکه چهار وصل ار  ،امّا رب هان قاطع وف هنگ معیییز
ایز اصطالح چارتار دقل شی که به معنی ربابی که ارای چارسیم
ویاطنبوری که ارای چارتار است
نضور  :نضور مقابل غیب است و راصطالح ع فا ومتهوفه
غیبت ا خلق ونضور عنیالحق است مقام ونیت رادییی نضیور
گوینی ابوالقاسم قشی ی گویی :نضور به واسط به نیق اسیت،
ی ا ه گا ا خلق غایب شو به ناض شو به ایز میعینیی کیه
گویاناض است د نق ،و ا جهت استیالی ذک نق ب ل او ،بیه
واسط ل خو د نق ناض شور تاآن که به کلی ا خلق غاییب
شو وبه نق پیودی ه گا گفته شو که فالن ناض است ،معنای
آن این ت که به قلب خو ناض د خیای خو است وغافل ا و
دی ت و اورا ف اموش دک است و ایم الذّک است گا به رجوع
عبی به انوال دفس خو گفته می شو که فالن ناض شی اسیت،
یعنی ا غیب خو رجوع ک است ،وایز نضور عبار ا نضوربه
خلق است انوال عبا رغیبت منتلف است ،بعضی ا آدان غیبیت
طوالدی است وبعضی راکوتا
غیبت  :عیم نضور ،کاشادی ب ای تف ی ایز اصطالح به استنا
به آی و تولی عنهم وقال یا اسفی علی یوسف) گویی :ییعیقیوب
ا ف دیان خو ج یوسف روی گ ادیی ومحبت یوسیف چینیان
ب او م تولی شی بو که ا همه کس غایب شی
غیبت راسه رجه است :غیبت م یی که به سبب توجه به نیق
واستیالی محبت او ب لش ،ا ماسوی اهلل غیبت کنی ،چنادکه هییچ
چی او راا سی الی اهلل با دیار ب ،غیبت ا رسوم وانکیام عیلیم
بواسط غلب نال ،ی اگفته ادی  :العلم نجاب اال کب پس نجاب
علم را بیر وبه مقام وجیان نال) رسی ج ،غییبیت می ییی ا
انوال) خو که مقام وصول به عیز انییت است رایز مقیام،
هم رسوم ونتی ذات وآثارذات وصفات می ییی رذات نیق
محوشو ف هنگ اصطالنات ع فادی) /
**************

می سییعلی مشتاق اصفهادی

پیام مهربانی

منوان ی م به کعبه اهی ،که ب ا کف ل مز آن جا
به داله مط ب ،به عشو ساقی ،به خنی ساغ  ،به گ یه مینا
به عقل دا ی نکیم تا کی ،به فک ت ایز ر دمی شو طی
به کنه ادش خ ب پی ،اگ رسی خس به قع ریا
چو دی ت بینش به ییۀ ل ،رخ ار دمایی نقت چه ناصل
که ه ت یک سان ،به چشم کوران ،چه دقش پنهان چه آشکارا
سعیی بی جا
چو دی ت قیرت به عیش وم تی ،گ چه خی
ربو مه ی چو ذر تابم ،ا آفتابی ر اضط ابم
که گ ف وغش به کو تابی ،بی ق اری ر آیی ا پا
صبا پیامی مه بادی بب مجنون به سوی لیلی :
رایز بیابان داتوادی ،چنان که ادی فتا م ا پا
همیز ده »مشتاق «آر ویت ،میام گی س اغ کویت
تمام عالم به ج ت و جویت ،به کعبه مومز به ی ت سا

هفته نامۀ امید
دباله ا صفح هشتم)
وفاق ملی
ر م یحیت ,شعب میتو ی م مثل پ وت تادت ها) آن ا عا ار
که ا ش وع تاسیس آن یک ن کت عیالت اجتماعی بو است
تحت رهنمائی های جان وی لی  ۹1۱۹ – ۹1-۱م) میتو ی ت ها
لییر همه امورعیالت اجتماعی عه خو بشمول ریفورم محابس
وجنبش ب های رخ یییا slaveryبو دی وی لی خو ش ر
بار نقوق ب ها سنن ادی میک که با منالفت های شییی
روب ومی شی
کتاب " سپلیز چ " میناار  ":مانکومت را ب ای نمایت ا
نقوق م م ر ادتنابات آ ا و منهفاده تا به آ ا ی بیان و
مذهب ,گ همآئی ,وسیل رساده ای ,و م اعی م م ب ای
شکایات بیون ت س و مجا ات ,تا نقوق مح میت (privacy),تا
به ضمادت نقوق غذای مکفی ,لباس ,س پنا  ,تعلیم و ت بیه ,و
متحییز
مواظبت های صحتمنیی ,م ؤول مییادیم چ
میتو ی ت کنت ول دفوس راج ء کتوریز خو تیریس
میکننی رشعب کاتولیک م یحیت تیریس اجتماعی شامل
کتوریز رومز کاتولیک بو به موضوعاتی تماس میای که:
به انت ام نیات اد ان س وکار اشته ر ق مت غ یبت یز و آسیب
پذی ت یز م م دا ادی ار ا جمل هفت سانه های کلییی
تعلیمات اجتماعی کاتولیک وی آن به عیالت اجتماعی تماس
میای
اول -نیات و ع ت شنص اد ان ,پ د یپ اساسی همه تعلیمات
اجتماعی کاتولیک را تشکیل ا نیات تمام اد ادها و ع ت
ذاتی ه اد ان ا الحاق بیضه تا م گ طبیعی مقیس میشمار
نیات اد ان بایی ار ش عالیت ا همه ارائی ما ی اشته باشی
وم -امکادات ت جیح فق ا وآسیب پذی ها :کاتولیک ها
باور اردی که ر رو قضاوت خیاودی ا ه یک می پ سی" :
ب ای م م غ یب و بی دوا چه دوع کمک دمو ایی"
ر کیش عنعنوی چینائی ها ,ییگا تیان مینگ چینائی بعضی
وقت منحیث ظهورعیالت اجتماعی ر چیز بو میتوادی ا همیز
ط یق "ب ط ف ساختز نکم ان بیکار رصورت دارضایتی های
م م عا الده است و بح ان اقتها ی مادیکه مح وس شیآسمان
مه بادی خو را ا امپ اطور با مییار یک شورش مؤفقاده ثابت
می ا که امپ اطور شای ت نکومت اری دبو "
ر جنبش عیالت اجتماعی ,رابط عیالت اجتماعی ب اساس دظ ی
نقوق بش و م اوات استوار بو  ,تع یف شی است  " :ط یقی
است که رآن نقوق بش رسویه های منتلف دیگی رو م ۀ
م م جلو گ میباشی" یکتعیا جنبشهای یا دی رن کت
جهان
ادیکه مینواهنی عیالت اجتماعی رس تاس
ب ق ارگ وآر و اردیتمام اعضای جامعه بیون ردظ اشت
وردمای دیگی شنهی یا عیالت اصول محاکماتی ارای نقوق
بش ی اساسی و ال می بو ست سی م اوی به منفعت های جامع
خو اشته باشی
ر تاری اسالم ,نکم ادان اسالم همیش با عیالت اجتماعی
س وکار اشته ادی تاسیس عیالت اجتماعی یکی ا فکتورهائی
ر شورش عباسی بمقابل اموی ها بو اهل تشیع معتقی ادی
مح
که مهیی علم ب ار"عه مقیس عیالت" بو با نض ت م یح
ع) یکجا جور و تعیی ,تاراج و یغماگ ی و شکنج م م راپایان
می بنشنی ب ای اخوان الم لمیز تطبیق عیالت اجتماعی خواهان
م و پنیاشتز اس اف وکمودی م است اخوادی هاشیییأنقوق
ملکیت شنهی را تائیی دمو و هم تفاوت ث وت به اساس
نمتکشی وآبل کف ست و کارهای شوار را مجا مییادنی با
ایز همه م لمادان را جهت کمک به م تحقیز م ؤول اد ته
توصیه مینماینی که کات یک ام خی ات اختیاری دبو و غ با
نق اردی که ا ط ف متمولیز امیا ببیننی
عیالت اجتماعی را اکت یوسف ق ضاوی ر کتاب وردمای
جامع اسالمی صفحه  ۱۱0–۱۱۱چنیز بیان اشته :منظورا آن
عیالت ر تو یع ث وت و ف اهم گ ادیین ف صت های هم ان
و رنی شای تای ب ای همه اقشار م م است و اینکه ناصل کار
ودتیج ست د کار گ ان بیون اجحاف ستم ک ن – عمیی)
قیرتمنیان و ور گویان به آدان ا شو و با تهیه ای قوادیز و
تهویب لوایحی ا طغیان و س کشی س مایه اران و به خا سیا
دشادیین یا ان جلوگی ی شو وا فاصله های ف اوان میان
طبقات م م ه چه بیشت کاسته گ و ب ای بهبو وضع دیگی
م تمنیان ا هیچ تالش مش وعی کوتاهی صورت دای "
ق ضاوی ر ش ح تذک ایات ق آن ک یم مینوی ی :؛ ک یکه به
اد ان م تمنی غذاوخوراکی دمییهی ر بیت یز جایکا جهنم
جای خواهی اشت  :ه گا ا آدان سوال شو که چه چی باعث
و خ ق ار گی یذی میاوینی :دما
گ یی ربیت یز جایاا
گ اردبو یم و به م تمنیان غذادمی ا یم سور  12المیث
آیات  2۱تا ) 22
نتی طعام ا ن به م تمنیان به تنهائی کافی دی ت و اضافه بی
آن بایی یا ان را دی به ایز کار تشویق ک  " :مییادی کیی یت
که رو پا اش و قیامت را عمأل تکذیب میکنیی
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ک یکه یتیم را ا خو می ادی وب ای طعام م تیمینییان ییای ان
تشویق و ت غیب دمیکننی سور  ۹11الماعون آیت  )۹ -۱ق آن
تشویق دنمو ن یا ان را به کمک به م تمنیان ر کنار کف بیه
خیاودی وم توجب عذاب سنت جهنم ق ار مییهی و میفی میاییی:
" خیاودی بف شتاان می ف مایی) اورا بای یی و ر غل و دجییی
بنیش کنیی و سپس اورا ر و خ بیادیا یی و اورا بیا دیجییی ی
هفتا رعی ببنییی و بکشادیی ی ا او به خییاودیی بی رگ بیاور
دیاشت و م م را به ا ن غذا به بینوا تشویق وت غیب دیمیییکی
سور  1۱الحاقه ایات) ۱1-۱2۱
ق ضاوی مینوی ی :جامع جاهلی جاهالن) ,جامع دف یز شی
و مور خشم خیاودی است ی ا طبقات ضعیف ر آن لیاییمیال
میشودی وث وتمنیان و قیرت بیستان به خور ن و چاپییین سیت
آور های یا ان می پ ا دی ,و عشق به مال ادیو ی همه وجو
آدها را ف اگ فته است " :ده ه گ !آدان به ایتام انت ام دنیهیا دیی,
و یا ان را به اطعام م اکیز ت غییب دیمیییکی دیی ,ومییی اث
و ستآور های م م) را با ن ص و ولیع ر اخیتیییار خیو
میا فتنی و ب یار مالیوست و دیاپ ست میییبیاشینیی" سیور 8 ۱
الفج آیات )۹1-۱1همچنیز ق ضاوی رکتاب فقیه سیییاسیی
صفحه  11 -8 ۱تحت عنوان "نکومت نمایت ا میحی ومیان"
دوشته مب وطی ار و مینوی ی:نکومت اسالمی که نیکیومیت
نمایت ا قش های مح وم و داتوان جامعه است ,نکومتی دی ت
که ر خیمت ث وتمنیان و قیرت مییاران قی ارگییی بیلیکیه
ا ث وتمنیان کات میای و رمیان م تمنیان تق یم میییکینیی
همچنیز بنشی ا رآمیهای یا ولت را مادنی غنایم میالیییه)
و ر میان یتیمان و م تمنیان و م اف ان وامادی ور ا وطیز
تق م مینمایی" :بناط آدکه مال وث وت)تنها میان ثی وتیمینییان
ست بیست دشو " سور  0 ۱الحش آیت  )1با هیم خییاودیی
رسور  2الن اء آیت  10میف مایی ":وچی ا شیمیا ررا خییا
و ررا دجات) م ان و دان و کو کان م تضعف دمیجنیاییییی
همادادی که میاوینی :پ ور گارا ما را ا یز س مینی که ساکینیان
و ,ف ماد وایان) آن ستم پیشه ادی بی ون بب وا جادب خو ب ای
ماس پ ستی و وستی) ق ار بی ا د خو بی ای میا ییاوری
رسان"؛ ایز آیت متب که بفک مز عای خوب دیم شب است
ق ضاوی دوشته است :رسول خیا خطاب به سعی بز ابی وقاص
 که آثارکم توجهی او به م تمنیان به مقیار ادیکی مشیاهییمیشی -ف مو  :فک میکنیی که ج فقط) بناط ضعفا و م تمنیان
میان خو تان ,خیاودی به شما رو ی می سادی و مور نمایت ق ار
تان مییهیی " رواء بناری
بیوام ق ضاوی مینوی ی :ابوسعیی خیری میاویی که رسیول
خیا ف مو است " :ملتی که با روی کشا نقوق ضعفا را بیه
آدان دیهی ملت مقیس و مبار دی ت" رواء ابویعلی و طب ادی)
و ا معاویه روایت شی است " :ملتی که ب اساس نق ,اوری و
قضاوت دنمایی ,و نق ضعیف رابیون گذشت ا قوی دای  ,ملت
مبارکی دی ت"
پس یی میشو که عیالت اجتماعی تاری ب یار قییمی اشته
همه ا یان و جنبش ها ب ای تطیق و توجه جهادیان به آن کیوشیان
ادی ملل متحی اعالمیه رینبار دش دمو است چییینیائیی عی ل
ناکم بیکفایت را عا الده مییادی اسالم توجه م یی ب م تمینییان
عطف دمو ق آن پا بوضانت ک ادی که به م منیان کمیک
دمیکنی و یا ان را هم تشویق دمی دماینی که بیه م یمیتینییان
کومک دماینی س ا تعیز ک است ر افغاد تان عیالت اجتماعی
هیچ ط فیار دیار نتی ر مجل ی که بایی ا وفاق ملی ر پ تیو
عیالت یا سنن ادی میشی یک تعیا یا دامی دب دی؛ ممکز د
خو خجل بو باشنی که ما ب ای عیالت اجتماعی چه ک اییم
که ر بار اش کلماتی ب بان بیاوریم ر افغاد تان تو یع منهفاده
ث وت وجو دیار معهذا ,چطور میتوادیم با چنییز پی ابیلیم هیا
ب خور دمائیم:
ریز ق مت مز به مالقات ما با ریچار مک کین ی که بی و
هم سمب  ۱1۹۱ا ساعت ۹۱الی  2:۹1بعیا ظهی رتیاال ییبیای
بنکویت هال چ ی بالسم ر شه ست لینگ و ی جینیا بیا شی کیت
دنباان افغاد تادی و ام یکائی صورت گ فته بو ب میای م ,و
متأسفم که اضافه ا پن سال بعی با هم آد ا دش میکنیم که خیاکنی
اینبار ,تج به ,عیم وفاق ملی ,عیم عیالت ,دبو عیالت اجتماعی,
ظلم وستم پشتود االری و پارچه های ج م کو کان و جیوادیان
ها ,مکاتب ,م اجی و گ همآئیی
ذکی و با استعیا ما ر س
ها و ب لییران و ولتم ان مؤث بییفیتییوفیعیاالدیه وصیا قیادیه
ا پیشنها ات ذیل که به تائیی ناض یز افغاد تادی و ام یکائی ب ای
خی وصالح م م م تمنی وستم کشیی ماخلق شی بیو واکینیون
دظ به تقاضای وقت عالوگیها ار  ,آستیز مبار راب دنی:
-۹مطالعه و یالوگ -با گفیت وشینیییی وامییار ربی خیی
موضوعات اساسی ض وری ت ,شنیین دظ یات ,خوادین ر بیار
ای موضوعات مور لچ پ ,تفک رموضوع یا نا ثه ,بحث و
مذاک با همییا و با تفک وبار ؛ ر ر عمیق ییکییییای
رول عمیق ار
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صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه () 40دالرـ یکسال( ) 80دالر
کانادا 6 :ماه ( ) 45دالر ـ یکسال ( ) 90دالر
سایرکشورها 6 :ماه( ) 50دالر یکسال () 100دالر
ـ
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 -۱قایم دمو ن ارتباط -ا ط یق تکلم ,دوشتز ,رساله رسادیه)
های اجتماعی ,ب گ اریهای محافل محلی کمیودیتی) ,تهیییه ای
ویب سایت ها ر افغاد تان و ام یکا که شامل محتویات و منابع با
کیفیت عالی ب ای بییاری و تعلیم م م باشی ر بیهیتی تی
یکییا و پذی ش ییگا ما را بیک امنه ای وسیییعیتی سیبیب
میشو
 -۱الهام بنشیین -ایجا ط ق منتلف ا ط یق پنش دظ ییات,
آرت و صنعت ,و اد ژی ر کار
-2نمایت – با ع ض مشور های صحیح و راستیز و م بوط به
موضوع ب ای ه وط ف افغاد تان و ام یکا؛ عالوتأ:
 -0ایجا صنیوق اعاده ب ای م تمنیان رتشکیل بنیا م عو که
ا کات ملیود های ال ی افغادهای اخل و خارج م غنی خواهی
شی
ا شو تا راستی وفاق ملی ر پ تو عیالت
-1م اعی بن
اجتماعی که ط فیار جهادی ار پالدهای عملی و تعلیمی و جنبشی
رویکار آیی
 -1بیون قادون اساسی عا الده ,هیچوقت عیالت اجتماعی امکان
پذی دی ت پس قادون اساسی بایی توسط پارلمان جییی ده لیوییه
ج گه ت میم شو
-8تنها لییرشپ قوی میتوادی اول وفاق ملی وبعیبیه عییالیت
اجتماعی دایل شو  ،پس ب رگان باییباهم متفق بو و به لییری که
ادتناب مینماینی همکار شودی
 -۱قیرت آینی  ,وفاق ملی ,عیالت اجتماعی مملکت بییسیت
جوادان ماست اینهاباییبه استفا ا قواعی موک اسی آوا بلنیی
کننی ,سنن ادی ها س هنی ,گ همآئی ها تشکییل هینیی ولیی
هیچوقت ا تشی و فی تفنگ کار دای دی و متادت و شجاعیت و
میدیت و سیاست ارواح شا شهیی انمی شا کبی قه میان میلیی
افغاد تان را هیچوقت ی پا داذاردی و به شمز اجا دیهنی کیه
ر امورات شان میاخله کننی
 -۹1ا ط یق امیی هفته دام م م افغاد تان ,که یااده صیای ما
افغاد تادی های خارج م است تماس قایم شو تا هم فعالیت های
بنیا م عو تعمیم یابی و هم مشکالت اقتها ی امیی رفع گ
 -۹ ۹چه وقت هم ایز گفته ها رخ هی :همیز اکنون و بییون
ضیاع وقت! و مز اهلل التوفیق
*************
ابوالمعانی بیدل دباله ا صفح چهارم)
ب اط داصبوری ل پ قهور اریم
به قبال ربط انوال قه امور اریم
به ف ا ما و مز ها س پ غ ور اریم
به د یمی ا اجابت چمز نضور اریم
ل چا بال می سح ی میی باشی
ر گلشز محبت به رۀ عشاق با است
به شکو وشوکت گل بلبالن چه دغمه سا است
ل خودفشان عاشق به راهش به سو و سا است
به چمز خون ب مل همه جابهاردا است
م تیغ آن تب م رگ گُییل ب یی باشی
کمیناه کمالش ف وغ جاو ادش
جهان با ثباتش ب اط ُرّفشادش
ب سیی ب تو نامی) رم ودکت دهادش
بییل) هان بی دشادش
به ه ار پ
سننی شنیی ام مز که ک ی دییی باشی
***********

تجلیل هفدهمین سالروزشهادت قهرمان ملی
و هفتۀ شهدای افغانستان در نیویارک

بناب گ ارش همکارامییآقای صفی اهلل الت ام ا دیویار  ،رو جمعه۹2
سپتمب ۱1۹8محفلی ساعت وی چاشت صورت پذی فت ،که آقای
صانب ا جن ال قن ل افغاد تان ردیویار افتتاح کی سیپیس
فضیلتمآب الحاج محمیاکب شی ا امام م جی ارالتقوی ،فضیلتمآب
عبییاهلل امام م جیابوبک صییق رض) وفضیلتمآب مولوی صاب ی
صحبت ک دی سنن ادان رتبجیل شنهیت شهییای را آ ا ی
وس بلنیافغاد تان وجادبا ی هم شان مطالب عمی اب ا ک دی رمحفل
جمع غفی ی ا افغاد تادیهای ایاالت همجوار ودی اعضای قود لا ی
نضوریافتنی محفل ساعت هفت شام پایان یافت /

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
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Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
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یادداشت مدیر دباله ا صفح اول)
ومیتوادی مینه های ونیت و هم ویی میان اتباع کشورف اهم
آور
ام و ما رموار ی ا قادون اساسی کشورمشکل اریم ر
نکومت اری خوب مشکل اریم ،با س و ملی مشکل اریم با
ادتنابات به لیل تقلب و ف یب ناکمان ما مشکل اریم ر تو یع
عا الد منابع قیرت و ث وت ملی مشکل اریم ،با دما ها و
الاوهای ملی خو مشکل اریم و ر ب ا موار ی یا با ایز
همه ،با هم می توان ا عای ونیت ملی را اشتی چ ا م م و
باالخ اقوام و تبار های قومی ،بادی و مذهبی کشور را به دام
ونیت ملی ف یب هیمی
بناب ایز ،ایز ونیت و ایز نکومتی که به دام ونیت ملی
ر چشم م م می پاشی ،به پشی ی هم دمی ار جا ار و
خا
خیلی به موقع است که ونیت ملی و واژ ملی به معنی واقعی
کلمه) که بتوادی ونیت ،همیلی ،هم ویی ،ب اب ی وعیالت
واقعی را ر جامعه و میان اقوام کشورایجا و تعمیم کنی را
ا دوتع یف کنیم
مز ب روی ونیت ملی چی ت یی تاکیی بیشت ی ارم  ،به خاط
ایز که امنیت داشی ا ونیت است اگ ونیت دباشی امنیت
ملی هم به خط می افتی و ایجا دا امنی می شو منظور ما ا
ونیت چی ت ی یعنی همه م م هماون فک کننی ی ده یعنی
همه م م یک دوع سلیق سیاسی اشته باشنی ی ده یعنی همه
م م یک چی را  ،یک شنص را ،یک شنهیت را ،یک جناح را
،یک گ و را بنواهنی ی ده ،معنای ونیت اینها دی ت ونیت
م م ،یعنی دبو ن تف قه و دفاق و رگی ی و کشمکش ،نتی ر
جماعتی که ا لحاظ اعتقا ینی مثل هم دی تنی ،میتوادنی اتحا
اشته باشنی  ،میتوادنی کنار هم باشنی ،میتوادنی عوا دکننی ».
واما ایز بنیۀ خیا باور متیز وراستیز ارم به اینکه تاب ت ی
خواهی مذموم ،ادحهارخواهی ملعون ،خو ب ت بینی مشئوم،
قوما ایی بیشاون ،تبارجویی سنیف و به ویژ اکث یت خواهی
بی بنیا و بییُمز و موهوم ر میهز ما میان گ وهی معلوم الحال
ومجهول الهویه وجو و ظهور اشته باشی ،شوربنتاده و بیبنتاده
آینی م م ما بیت ا وضع موجو خواهی بو  ،به قول نض ت
نافظ شی ا ی
هرکسی روز بهی می طلبد از ایام مشکل آنست که هرروز بدتر می بینم
اسپ تازی شده مجروح به زیرپاالن طوق زرین همه درگردن خرمی بینم

ما بز مای امییواری مز ب ای آینیۀ سعا تمنی میهز و هم
میهنادم ایز است که خوشبنتاده تعیا جوادان روشز ضمی ی که ا
رو د تنگ وتنف ب ادای به اصطالح رهب ان تُنُک عُ ضه وتاریک
بیز وکژادییش شان ،رو تارو فاصله گ فته وجیا شی راهی
ه تنی ،وبه اشناصی با جهان بینی ام و ی ،که همییا پذی ی را
شعار با شعور خویش ساخته وبه کلی اقوام باشنیۀ س میز خو
هم ا شی ادی ایز ها رتالش ادی تا م م هم تبار خو را ا
تاریکی ق ون واعهار قییمه به روشنایی فک وعقیی وهم پذی ی
اد ادی بکشادنی وایز رودی خوش ادجام باامیی به خیای ادا وتوادا
رو ده های ونیت ملی واقعی را رافغاد تان با وبا ت خواهی
ساخت ،و بییز مژ گ جان فشادم رواست !
با رو وتحیات به رونادیت رسول ونبیب خیا علیه ال الم و
مجاهیان راستیز ،به ویژ قه مان ملی شهیی سعییآم صانب
انمی شا م عو ب رگ ،وشهییرا صلح رافغاد تان
پ وفی استا ب هان الییز ربادی شهیی /
**************
احمدشاه مسعود دباله ا صفح وم)
تعیا ع اک وس با ان کشورکه طالبان رطی ایز میت به
همکاری ولت کشته شی ادی ،به ه اران ه ارمی رسی
غنی انمی ی که سابق همکاری د یک باطالبان ار  ،ماشاهی
بو یم که ب ای خوشنیمتی به آن گ و بیدام آ مکش ،رآغا
ادتنابات ریاست جمهور بیش ا هشت ه ارطالب آ مکش
وادتحاری راا دیان با ام آ ا ک او اکنون رصی آد ت که
ب ای ط انان ایز پالن دشان هیکه اومیتوادی که یک کتاتور
و رعیز مان ف مادب ارخوب ولی دعمت خو میباشی ن کات
اخی اش ف غنی انمی ی چون تبعیی وستم ،چیین توطئه
رب اب  ،ب ط فی عطا محمیدور ا والیت بل  ،ست وپاب تز
قیهاری ومجا ات بیون محاکم او ،ب ط ف ک ن صانب
منهبان دظامی وپنته کار ار وی کشور ،کارهایی ادیکه تالشهای
اورا ب ای ان ا ایز ک سی دشان مییهی جالب این ت که ایز
بارهم مینواهی تاب ای تطبیق ایز پالن ا پشتودهای آدط ف س ح
وگلبییز و طالبان استفا دماینیتا ر عمیق میان ایز ملیت
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وملیتهای یا کشورایجا دمایی و اصل تف قه ادیا ونکومت کز
را وامیارسا دی شواهیدشان مییهی که ایز پالن طوری ت تیییب
شی که رضایت پاک تان ناصل گ  ،چه طالب و گلبییییز و
انمی ی همه به دحوی باپاک تان ارتباط وهمب تای اردی !
راخی با رو و عا به روح پ فتوح قه مان ملی واستا شهیی
ربادی و کلیه مجاهییز ومقاومیز ملت ما ،افتتانی ایز مقیالیه را
تک ارمی کنم که :اوضاع داب امان والم اداییی کینیودیی کشیور
چی ی ت که انمیشا م عو رح) هیمیوار رهی میجیلیس،
ه صحبت وه مهانبه اش ا آن به هموطنان خو گوش میک
خو به آن اصول سنت پابنی بو وب ای یا ان توصیه مینمو که
تاتوان ارییبه آن تز ردیهیی و رب اب ش ا هیچ دیوع قی بیادیی
وفیاکاری ریغ دنماییی م عو رح) معتقیبو که م م افغاد تان
ا ه قوم وملیتی که باشنی توادمنیی کافیی اردیی تیامشیکیالت
وکشییگی های خو را خو نل وفهل کننی وه دوع مییاخیلی
بی ودی به ه اسم ورسمی که باشی ده تنهامشکیل کشیوررا نیل
دمی ا  ،بلکه آد ا به س نیی بغ د میکننی که یای را نیلیی
ب ایش س اغ دمی شو /
************
دباله ا صفح سوم)
وفاق ملی
دان متعی ب وریابه رضا یاپول به دکیاح اور خی یییوفی وش
میا دی و مییادنی که بیز دان عیالت ک دمیتوادنی اما بیآدیهیم
خالف تعلیمات ق آدی عمل میکننی ب ای اقام عیل جیأ تیالش
صورت دا فته است ر مقابل چنی ال رشو ا شها ت عا الدیه
که به اساس تعلیمات ق آدی ولوکه بیه ییان پییر ومیا ر و
خویشاودیان هم باشی ,چشم پوشی صورت گ فته ا تیعیلیییمیات
ق آدی اطاعت دمیشو خیاودی" رق آن ک یم ام ف مو کیه:
" ر مقابل شمز هم عا ل بایی بو " ولی غی پشتون منیهیوصیأ
ه ار ها ولوکه شمز هم باشنی باییآدهائیکه ا عای م لمادیی و
ایمادیاری اردیوقیرت توپ و تفنگ بیست اردیی ا قی آن
پی وی کننی ولی قطعأ ا عیالت کار دمیای دی که بیا هیم خیالف
اوام الهی عمل شان وام ار
سننان عا الده کس دمیاویی ,بضی مجاهییز به بی انت امی سحز
میشو و دمییادنیکه باآ مکشی وادتحار طیالیب و اعیش و
امثالهم آدها مجاهی دمیشودی را مجاهی به جنت و ا یز ت وری ت
ها به اسفل ال افلیز است و آدهائیکه ایز م ؤولیت را ر ک
و سننان عا الده به اساس لیل ومنطق ارائه مییاردی با توهییینیات
گوداگون روب و میشودی سننان اکت عبیاهلل عبیاهلل ر میحیفیل
تجلیل سالا هفت شهی و یا بو شهیی انمیشا م عو قه میان
ملی همه جادبه بو و ا خاط ها یا شی اما تبیهی ۀ شیان کیه
مظاه ۀ م م "ت ور وبارۀ قه مان ملی" خوادی ،ییک اشیتیبیا
غی عا الده ,غی موک اتیک و بضی ما سی و چهارم فهیل و
آ ا ی بیان ط ح شی بو ؛ دبایی طوری پیشآمی کننیکه ق ارگفته
خو شان " پیش وی با صالبت را مایوس سا " ا جادب یای ,
ان روش یکتعیا م م با فی تفنگ و نمت وداآرامی وج ونات
ر نیو هفی دف م م م عو شهیی را راستی که داآرام ساخت
آیا وقتیکه مجاهییز به قیا ت ایز شهیی را آ ا ی اخیل کیابیل
شیدی بافی هابو یا متادت وشجاعت امیی سال آینی ا ییز روش
خشز متهییان امورب گ اری محفل جلوگی ی دمو بکوشنی تا ا
دفوذ چنیز هناامه طلبان دی ممادعت صورت گی و بمج ش وع
ایز عمل سبب وری شان ا محل گ دی ایز فی هاکه صیورت
گ فت امکان ار ب ای بیدامی ایز گ همآئی ا ط ف شمنیان
م م ط ح شی باشی تا م ؤولیت را بیوش گی ادینییگیان اییز
اجتماع بیافاننی
وهم به ستور خیاودی که م ؤولیت ها و امادت به ک ی سیپی
شو که شای تای آد ا اشته باشی قطعأ انت ام دشی اسیت اییز
عمل را ده م م ادجام ا و ده نکومت تعقیب دمو است م م
دبایی م مان بیکفایت و مف ی را بحیث دماینیۀ خو به پیارلیمیان
رای هنی و نکومت هم ادجنی را و ی اخلیه د یا و ییک
کموپیوت ی ت را مشاورامنیت ملی ه و خالف اوامی قی آدیی
عمل دمو ا نکم خیا طف رفته ادی و روی ایز لیل است کیه
عای هیچکیام شان مور قبول رگا ای ییی ق ار دمی گی
پس به ایز دتیجه می سیم که ر افغاد تان عیالت و ا گ ی بیه
اساس هیایات ق آدی وسنت رسول اهلل ر هم امورپی وی دمیشو
تا ر پ تو آن وفاق ملی ب ا بیافتی ک ادیکه میتوادنی ب ای تأمییز
عیالت و م اوات فعاالده ر مییان مبار شهامت دشیان هینیی
متأسفاده باچنیکلمه وشعار هم خو و هم م م را ف یب مییهنی
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ونتی ر گ همآئی تجلیل شهیاء ا عیالت ک ی کلم بی بیان
دیاور واینها جمع غفی ی ا مجاهییز ,ادشمنیان و سیاستمییاران
دنبه افغاد تان بو دی خیاودی" ب باشنیگان چنیز س میز و م م
آن رنم کنی
اکنون ر ق مت سوم بحث ما که »عیالت اجتماعی « اسیت
می ویم و ببینیم که ریز موضوع چه دوع معلیومیات مییدیی و
اسالمی بیست آور میتوادیم :عیالت اجتماعی عبارت ا رابیطی
عا الده و منهفاده بیز اف ا و جامعه مییباشی ایز رابطه بهیورت
تو یع ث وت ,امکادات ب ای پیش فت شنهی ومیوقیعیییتیهیای
اجتماعی معیار شی میتوادی رغ ب و هم کلچ قییمی آسیییائیی
منظورعیالت اجتماعی اکث أ به عملی که اف ا رول اجتیمیاعیی
خو را ا ا دمو بعی م یکه ا جامعه توقع اشتینیی بی ایشیان
رجنبش بنیا ی جیهیادیییییا gl ob al
اعطاگ  ,اطالق میا
g rassroots movementsب ای عیالت اجتماعی؛ ا بیز ب ن میوادیع
ب ای جنبش اجتماعی ,ایجا شبکه های محفوظ و عیالت اقتها ی
رجهان اص ار ار عیالت اجتماعی ,نقوق و وظایف را بی ای
م م ر تاسی ات جامعه می می ا تا رمفا وض ر کورپوریشز
نهه اشته باشنی وا تو یع منهفاد ث وت و امکادات م اوی همه
م تفیی گ
به عقیی غ بیان اصطالح عیالت اجتماعی اصأل ا سال  ۹821م
به اینط ف ر س بادها افتا ویک راهب Jesuitبنام Luigi
 Taparelliایز دام را پیشنها دمو است ,ر اثنای ادیقیالبیات
 ۹ 828با م اعی ادتودیو راسمینی -س باتی ایز اصطیالح تیعیمیییم
یافت معهذا ,تحقیقات جییی ثابت ساخته که استعمیال بیییادیات
عیالت اجتماعی قییمی ت ا ق ن دو هم مییبیاشیی ر اواخی
ادقالب صنعتی ,ادشمنیان قادودی مت قی ام یکا منهوصأ لیوی
ب ادییس و و راسکو پودی یا ت ایز اصطالح عیالت اجتماعیی را
استعمال دمو ادی ا اوایل ق ن بی ت ج ءقوادیز بیز الیمیلیلیی
وتاسی ات آن گ یی رپیشافتارتاسیس اورگنای یشز بیز المللی
کاروکارگ خاط دشان شی  :صلح ایمی جهادی تنها وقتی ریشیه
گ فته میتوادی که اج اآت اموربه اساس عیالت اجتماعی باشی ر
واخ ق ن ۱1عیالت اجتماعی ب ای اولیز بار توسط جان راول ر
کتاب A Theory of Justiceیا تیوری عیالت ر سال  ۹۱1۹بحیث
م ک فل فه ق ار ا اجتماعی جای گ فت ر سال  ۹۱۱۱اعالمی
ویادا و پ وگ ام فعالیت های آن؛ عیالت اجیتیمیاعیی را جی ء
تعلیمات نقوق بش شناخت
سا مان ملل متحی ر سال " , ۱111عیالت اجتماعی ر جهان
آ ا  :رول ملل متحی" را دش دمو میناار " :عیالت اجتیمیاعیی
بهورت عموم تو یع منهفاده و ل و اد ثم دموی اقتها ی بو
میتوادی اصطالح عیالت اجتماعی ا داا ملل متحی مادنی نماییت
نقوق بش یی شی ب ای اولیز بار رمتز های ملل متحی رنوالی
دیم وم  ۹۱11به ابتکار Soviet Unionو نمایت ممالک ادکشاف
یافته استعمال شی وایز اصطالح راعالمی "ت قی و ادیکیشیاف
اجتماعی" رسال  ۹ ۱1۱ا اپت گ یی عیز سنی راپورمییهییکیه:
"دظ به مطالع قیق جهادی که توسط چارت ملل متحی ر اعالمیی
جهادی نقوق بش آمی عیالت اجتماعی را رتمام ابعا ا دظ ور
افتا یافت و بیان شی که ممکز ر آینی تشی  ,رهم و ب هم ,و
محیو یت هارا سبب شو راپور چنیز پایان یافته است ":عیالیت
اجتماعی بیون پنش پالی ی های قوی و مشنص و تطیبیییق آن
توسط اجن ی های عامه ممکز دی ت"
ا داا کیشها و ا یان منتلف  :رهنیوئی م به عیالت اجتماعی
بیشت توجه صورت گ فته تبعیض طبقاتی رهمه امورغی قادیودیی
شم شی است اما بآدهم آن پ کتس ا ط ف م م قیوییأ وام
ار
ریهو یت ,عیالت اجتماعی د یهو ی ها مقام خاص ار
یکی ا دظ یات ب یار آشکار و چلن هنیۀ ییهیو یی م "اخیالق
م ؤولیت" است که منظور سیمنا خوشی یا م ت) ,ژیییاکیا
م ؤولیت مذهبی که بایی خی ات ا و سناوت پیییشیه بیو ),
چی یی رفتارلطف و مه بادی) ,تِککوم اوالم عم ان و آبیا ی
دباله رصفح هفتم)
جهان) را منعکس می ا

