
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 برومفیلد، کولورادو               داکتر غالم محمد دستگیر
       گریۀ طفلک جنرال رازق بر جسد پدر

 قطره های اشک رنگین می چکد از دیده ام    
 این قدر امشب تماشای چراغانم بس است
 عشقری)رح(

 عداوت کرده وحشتزا جهان نابسامان را       
 بشر ریزدز بیرحمی بهرجاخون انسان را

 الحاج سید امیر انصاری)رح(
این صحنۀ دلخراش! برقلب هرر 
انسان باحس، هرردردر، هررمرادر، 
وهر کسیکه ذرۀ رحرم وتررحرم 
بامهر و شفقت برطفل یتیم داشتره 
باشد، خنرررر مریرزنردو مر رلروم 
میشودکه این طفلرک داغردیرده 
بااین ددربیران بی نهایت نزدیرک 

بوده، بر بالینش با کرلرمرات مر رصرومرانره وچشرمران  رریران 
صدامیزندوفغان می کشدواین طفل م صوم چه  رنراه »دالرجانی«

داشت، که چنین بیرحمانه ازدامن درمهرو شفقت ددرش وحشیانره 
 جداساخته شد؟

 غافل ازفلسفۀ خلقت انسانی خویش   
 همه مستند ز جام می شیطانی خویش

 الحاج سید امیر انصاری)رح( 
 ۷۹۳۱مریرران  ۶۲این ماتم و سو واری به روز دنرررشرنر ره 

ضرمرن  ۷۴۴۱صفرالمظفر سرا   ۱مطابق  ۶۱۷۱اکتوبر ۷۱مطابق
یک جلسه با شرکت زلمی ویسا والی قندهار، جنرا  ع ردالرراز  
قوماندان نظامی قندهار، ع دالمومن حسینی رئیس امنریرت مرلری 
قندهار و جنرا  سکات میلر با تیمش در یک محل امن و مصئرون 

 در مهمانخانه و الیت قندهار به وقوع دیوستو
جلسه بابی عدالتی واضح وعدم مسراوات غغرازیرافرتو قررار 
نگارش رسانه های اجتماعی جنرا  میلر و تیمش مسرلرح هرمررای 
بادیگارد های شان داخل اطا  میشوند و همه افغرانسرترانری هرای 
شرکت کننده که متصدیان امور ملکی و نظامری قرنردهرار انرد، 
غیرمسلح میگردند؛ تفنگچۀ جنرا  راز  هم از نرزدش  ررفرتره 
میشود و بدون بادیگاردها با اعتمادیکه به دوستان هم دیمان طرف 
مقابل داشتند بدون سالح به جلسه حاضر میگردندو به اساس  فتار 

سرک هرا «: ۳۹۹کاکر صاحب از قندهار در درو رام عیار شماره 
اینکه در   .»مسدود بود و هلیکودتر ها فضا را در کنترو  داشت

داخل اطا  و هنگام جلسه چه رخ داده از هر دهن، سرخرنری اوج 
 رفته که حقیقت موضوع را نزد من مکدر ساختره اسرتو ولری 
غنچه به وقوع دیوسته است؛ ترجمان حاضر مرلس همه را میدانرد 
که باید دیدا و حقیقت از او درسان شودو این ترجمان مسئرولریرت 
ایمانی و وجدانی دارد که حقایق را به هر نوعی که مری تروانرد 

                 افشا سازدو
قراریک ویدیویی که چند روزق ل محترم شفیر  عریرار در    

خود به نمایش  ذاشت ) که برایرد دیرده شرود(،  ۳۹۶درو رام 
جنرا  میلر به خ ر نگار)؟( طلوع غقای جر رفرری زاده دریرک 
سرک کابل برابر می شود و به جواب سوا  که: شما مورد هدف 

ارزیابی چنین است که من هدف ن ودمووو یرک «ن ودید، میگوید: 
 .»ساحۀ بسیار محصور بود، می فهمیدیم که ضربه متوجه ما نیست

عریرار بره  »از چه میدانست که او هدف نر رود؟ «عیار میپرسد: 
؛ »حتما ازموضوع ق أل خر ررداشرت!«جواب سوا  خود میگوید: 

 این  فتۀ جنرا  میلر باید جدی  رفته شده تحقیق شودو 
هرکس اتهامات و رادور های راست و دروغ درخرش سراخرتره 
است؛ طالب ادعای قتل جنرا  راز  میکند، )دن رالره درصرفرحرۀ 

 ششم(

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 

2501 

 خانه، موتر، صحت 

 ۷۱۳۶/ شمارۀ مسلسل  ۶۱۷۱نوم ر  ۶۶/   ۷۹۳۱قوس  ۶شمارۀ هشتم / سا  بیست وهفتم / 

 میالد مسعود حضرت سرورکائنات )ص( مبارکباد
 بلغ العــــــال بکماله        کشف الــدجی بجماله   

 حسنت جمیع خصاله       صــلـو  علـــیه  و آله  

 )سعدی رح(

 بوئیس، غیداهو      اکادمسین داکترع دالرزا  میرزاده اندرابی
 یادداشتی دربارۀ جن ها

من دوسا  دیش به افغانستان برای دیدن اقارب رفرتره برودم، 
خانواده های زیادی دچار دریشانی بسیار بودند، تقری ا درهرقرریره 

بره ترکرلریرد مرزیردی  (Jin)وهروالیت مردم ازبابت جن هرا 
  رفتارشده بودندو

من در اندراب دریک قریه بنام شهشان که درغن یرک شریر  
محترم بنام لطد اهلل خان بود، رفتمو این شی  روزهای چهارشن ه از 
ساعت هشت ص ح مردمی را که ازقریه های بسیار دور با دای دیاده 
اطفا  دربغل، ازدست شکایت ازجن ها نرزدشریر  مری غمردنردو 
درمیدانی درحالیکه باران هم می بارید و سردی هوابیداد میرکررد، 
درفصل بهار و زمستان الی ساعت شش شام مرنرترظررمری برودنرد، 
زیراهم ت داد مردان و هم زنان بسیارزیاد می برودو ابرتردا شریر  
مردهارامی دید وب داز غن با خانم ها مصروف میشرد ومرردم بره 
اندازۀ توان شان دو  میپرداختند، اما شی  تقاضا نمی کردکه چره 

 مقدار دو  بدهند ! 
همچنان ازطرف قطغن زمین، تخار، رستا ، چاه غب، خان غباد 
وقندز مردم زیادی بطرف اودیان شرید نزدشی  اودیان می روندو 
بطرف اندراب نزد چهارشی  دیگرکه بسیارسابقۀ اجردادی دارنرد، 
مردم مراج ه میکنند ! امام لوم نیست که این جرن هراکره مرردم 
بامصاب میکنند وباعث اذیت وضرر غنهامی شوند، ازکدام طریرق 
داخل بدن مریض هامی شوند وچگونه ازبردن غنرهراخرارج مری 

  ردند؟!
ب دازینکه به امریکا بر شتم، دس ازدنج ششماه احساس کرردم 
که دنج جن از افغانستان دنهانی وخفته بامن به امریکا غمده انرد ! 
غنها شو  ذو  امریکا رابه سر درورده بودند، امافکرنکرده بودنرد 
که به جهنم  رفتارمی شوند! ب داز چند ماه شروع به حررف زدن 
کردند و  فتند ما جن هستیم ازافغانستان غمده ایرم! ایشران درس 
ازغن  رفتار و شکنره شدند و فتندما جن هسرتریرم ودوبراره بره 
افغانستان بر می  ردیم ! من غنهارا اجازه نداده وبازدستگیرساخترم 
وتوسط مواد کیمیاوی شکنرۀ بیشتردادم وبطور مشرخرت ترمرام 
خواص وجنایات غنها را زیر تحقیق قرراردادم، بره داکرتررهرای 
اینراکه مراج ه نمودم غنها جن را هیچگاه نمی شناخرترنرد وبراور 

 نداشتند و فتند شماباید تداوی اعصاب شوید! جن چیست؟
اما من بدون توجه به این  پهای داکتران، به تحقیق ادامه دادم 
و دربارۀ جن ها ومشخصات غنها یک کتاب تقری ا هزار تا هرزارو 
دنرصد صفحه یی نوشتم و غنرا برای سرط یب شفاخانه ها، رئیرس 
جمهورسابق جیمی کارتر، هلیری کلنتن، رئیس حزب دمروکررات 
امریکا درواشنگتن،  ورنرایالت ایداهو و سکرتر حزب دموکرات 
ایداهو یک یک کادی ارسا  نمودم ومشخصات جن ها را شررح 
دادم، زیرا درامریکا هیچکس جن رانمی شناسرد! ترنرهرا درشرهرر 
شیکا و یک کشیش چندین سا  میشودکه باالی جن تحقیق میکند 
ولی کدام نظریۀ مستند تحقیقی ترربوی علمی ننوشته است ! غنهرا 
نظربه داستانهای انریل و تورات نظریه دردازی میکنند وخود جرن 

 ها را ندیده اند !
مطابق تحقیقات بنده، جن ها کامالٌ فرریر رکرار و دروغرگرو 
وچال از هستندو جن ها به هیچ نوع مذهب باور وعقریرده نردارنرد، 
بسیاری خود ها را حاجی، سارنوا ، داکتر، روزنامه نگار وحرتری 
کاراته باز م رفی میکنندو درواق یت امر جن ها فاقد چشرم، درای، 
دست و روح می اشند وجن هاهمیشه بحرالرت مصرنروعری وجرود 
میداشته باشندو جن هاتنها در حا  مهاجرت یاانتقا  ازیک محل بره 
محل دیگر بحالت غ ار می اشند که ازیک چشرم مرررمروعری یرا 
کلکتیفی استفاده میکنند و هر اه جن ها براالی کسری نشرسرت 

 ازچشم وحواس غن شخت مستفیدمیشوند!
جن هارا داپ فرانسیس ره رکاتولیکهای جهان چنین ت رریرد 

  ! »جن ها ارواح خ یثه اند«نمود: 

این ت رید داپ واق اٌ درست است، زیرا جن روح است، چشم یرا 
هیکل نیست، جن مرگ و میر ندارد، جرن امرکران زیراد وجرود 
داردکه از دوران دایناسورها به وجودغمده باشندو درقررغن دراک 

 تنها ذکر شده که خداوند انسان و جن را خلق کرده است و 
هر اه به طور موثق خلقت انسان مشخت شود می توان تاری  
موثق دیدایش جن ها را دانست، من تا هنوز موق  نیافتم که تاریر  
دیدایش جن را تقیق کنم، اما موثق  فته می توانم کره جرن هرا 

 ملیون ها سا  عمرکرده و عمر می کنندو
جن کسی را لت وکوب نمی تواند و در بین مردم شرایر رات 
نادرست است که جن ها انسان را لت وکوب می کنندو جرن هرا 
بسیار ترسو هستند، غنقدر ترسو که هر اه باالی شان یک تهردیرد 
صورت بگیرد، غنقدر مرداری می کنندکه محیط ماحو  را بروی 
فرا می  یردو جن ها در هنگام شب در جاهای تاریک و مترروکره 
ا ر با انسان ها مقابل شوند خود را به شکل مصنوعی تمثیرل مری 
کنند و به قسم قواره های مختلد خود را می نمایانندکره حرالرت 

 م رزۀ جن هاستو 
جن ها به م رزۀ خویش سفارش می دهندکه خود را چرنران 
بساز و فالن کس را رهگیری کنو خویش را به شکل قرواره هرای 
بسیار هی تناک می سازند که مردم غن ها را بره نرام غ  مسرتری، 
مادرغ  یا به نام نامگیرک یاد می کنندو جن هایی که برخرواهرنرد 
کسی را  بترسانند م رزۀ غن ها به شکل غدم می  ردد و جن های 
عادی که حرف می زنند و قواره ای که مثل غدم مری براشرنرد، 
هیچگاه حرف زده نمی توانند وحرکت هم نمی توانند امرا انسران 
 تصور میکندکه این هیکل حرکت می کند و به سوی او می غید !
درکشور های دیشرفته مانند ممالرک ارودرایری فر رال قررار 
م لوماتی که از واتیکان نشر شده، نیم ملیون نفر تنها در ایرترالریرا 
مصاب به جن هستند و در انگلستان هم بسیاری مردم به جن مصاب 
اندو در ارودا ا ر کسی جنگیری یا دور کردن غن را عرهرده دار 

دالر حق الزحمه می  یردو جن تقریر را  ۹۱۱شود تقری ا هرساعت 
 در تمام دنیا وجود دارد و  

هر سا  در ایام تابستان در واتریرکران، دراپ فررانسریرس از 
بسیارکشور های جهان کشیش ها را دعوت می کند و سمرپروزیرم 
هارا برای شناخت جن  و مهار نمودن غن ها درس وغمروزش مری 
دهند، و به کشور های دیگرکشیش ها رابررای مر رارزه برا جرن 

 میفرستندو
جن ها خوراک ندارند و هیچ چیزی خورده نمی توانند زیررا 
دهن، دندان و دست ندارندو جن ها خوراک شان همان مواد فضلره 
است که در ش کۀ کپسو  شان به صورت م رزه تراوش می کنرد 

 ومانند زن ور عسل یا کرم دیله غن ها را می مکند و می خورندو 
این یگانه م رزۀ جن هاست که توسط سی و دو نروع مرواد 
کیمیاوی باالی غن ها عمال به صورت ترربه تط یق شده اسرت و 
این اولین تحقیق علمی و ترربوی در دنیاست که من انرررام داده 
ام، ا ر در غن جا مردم عالقه داشته باشند و ا رمصرلرحرت شرمرا 
باشد، من در دو یا سه صفحۀ خالصه مشخصات جرن را بره قرلرم 
نوشته و به شما ارسا  می نمایم که در اخ ار وزین امید بره چراپ 
برسانید، زیرا این اخ ار به شمو  افغانستان در  دیگر کشور ها نیرز 
ارسا  می شود و مردم ازخواص و مشرخرصرات جرن براخر رر 

 خواهندشدو
از جان ی من می توانم برای افغان ها در محافل شران و بررای 
امریکایی ها درکلیسا های شان توضیحات ارائه کرنرم، زیررا در 
تحقیقات من از موادی استفاده شده کره در هرر کشرور و بره 
خصوص درافغانستان به صورت فراوان و ساده وجود داردو حتری 
طریقۀ را دیشنهاد کرده ام که فردی مصاب به جن باشد به صورت 

 سهل وساده و ارزان می تواند جن را نابود بسازدو/

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

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

 ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با 
 

Western Union 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150 
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Omaid Weekly 
2002 Mayflower Dr.  

Woodbridge, VA 22192  U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 فلشنگ، نیویارک                        مشتا  احمدکریم نوری 
 پاسداشت زبان مادری وحرمت زبان مادری 

 (۳)تأکید وتأیید یونسکو و ملل متحد  
اینک بخش دنرم این م حث دیشکش میگرددو برادعرا ودرودبره 
روان داک شهدای  لگون کفن مان، به روح وروان مردم مرلرکری 
وبیدفاع مان، به سپاهیان  منام وجنراالن وظیفه شناس ووطندوست 
مان، به روزنامه نگاران وفوتو ژور نالیستان مان که هرروز درمسل  

 زمانه توسط جالدان خونآشام سالخی میشوندو
خداوندا! ای بارالها، یا ذوالرال  واالکرام، باالی ملت هردم شهید 
ونهایت مظلوم مان رحم وشفقتی نما، وتوبه ودعای این ملرت درد 
دیده رابه در اهت ق و  ومق و   ردان ! یاالهی، خاک وطنرم از 
مرده بیزارشده، شهرادت جرنررا  راز  ودیرگررافسرران دلریرر 
وژورنالیستان شراع ازیکسو، وغمشریکی وهمفکری کافرۀ مرلرت 
قهرمان مان بصورت دسترم ی ازدیگرسو، یک هم ستگی ملی را 
تداعی نمود، طوریکه حمیداهلل بارکزی نمایندۀ مردم ارز ان کره 
روز اری به دیگراقوام وزبانها می تازید، وهمواره بدون سنرررش 
وت مق درحالت حمله، افترا وبحران سازی بود، اکنرون مر رذرت 
میخواهدودرمقابل هم ستگی واق ی مردم، درروزهای ماتم ودشوار 
سرت ظیم وتکریم فرودغوردو مردم شرید ما، ا رتمکین مراعرات 
 ردد، هیچگونه دشمنی وسر ستیزباهمدیگرندارند، فقرط مشرتری 
نوکرصفت وفاشیست مشرب خودخواه وبرتری طلب اندکه با دارا 
دوکسی وتنا   ویی بخاطرحفظ قدرت وشهررت وووو وبراادامرۀ 
انارشی و الیگارشی یافشاری وروز رذرانری دارنرد، ویراهرم غن 
کسانیکه هنوزبااندیشه و نظریۀ ماکیاولی خود واوالدشان رابر ردۀ 

 ملت تحمیل مینمایندو
روی همین ملحوظ اکثریت روزتاروز بدین نرظررمریررسرنردکره 
کسانیکه دردهه های دسین درحوزۀ قدرت ودولت به شکلی بروده 
اندوبرای حفظ وبقای خودو فامیلها و وابسرترگران شران دسرت 
بهرکاروم امله زده اند، وازهیچگونه خوش خدمتی وبیگانه دروری 
هم دریغ نورزیده اندو این نظریه ومفکوره درحا  همگانری شردن 
است که بایدغنان از ردونۀ قدرت ودولت حذف  رردنرد، وبره 
اوالدشان هم که دراصل دن اله روان ومقلدان ددران ونیکران شران 

 اند، مرا  ف الیت وممارست راندهندو
درف ل وانف االت حاضر، باچهره های جردیرد وجروانران فر را  
ودردرد وارد عرصۀ عملی وکارزارانتخاباتی شوند، وبابصیررت و 
ژرفنگری بطرف جوانگرایی و مث ت انردیشری مریرالن بریرابرنردو 
یونسکوتاکیدداشته که درست است انسان  ذشته واجداد خرودرا 
بشناسد وبفهمد، وکارهای نیکوی شانرا سررمشرق زنرد ری خرود 
قراربدهد، امانه اینکه بدون توجه ودقت، ممارست وزحمت فرقرط 
درحد نام و دوام سلسلۀ موروثی بخاطرحرفرظ قردرت وشرهررت 
ازغنان یادکند وفخرفروشی نماید! این مروضروع مررابره  رفرترۀ 
مشهورساموئل باتلر میاندازدکه  فت موجرودی کره بره اجرداد 
ونیاکان خودم اهات نماید، به چیزی نمیتوان تش یه کررد جرزبره 

 شلغم، شلغم تنهاقسمت خوبی که دارد زیرخاک مدفون است ! 
ا سرت ترررلریرل ۷۶ملل متحدهمه ساله روزجهانی جوانان رادر

مینمایدوتاکید دارد که ازجوانان ف ا  مرثر رت انردیشری، خرال  
کارکن، درقوای بشری کشورهاو دولتها استفاده صرورت  ریرردو 
جوانان که مل س بادانش نوین هستندوفرقرط غرزو وعشرق شران 
کاروخدمت به ابنای بشرمی اشد، همچو چهره هراشرنراسرایری ودر 

 سیستم های کشوروی وحکومت جلب وجذب  ردندو 
ازغنراییکه جهان دراوج تکنالوژی م لوماتی وانقالب رسانه یری 
قراردارد، امروزدرهمۀ سطوح جوانان هستندکه درعررصره هرای 
علمی، فرهنگی، اجتماعی سیاسی واقتصادی وبهداشتی ظهوریافتره 

بنام نرادیره مررادکرردی ۶۱۷۱اند، حتی جایزۀ صلح نوبل امسا  
االصل که مدتها در اسارت  روه تروریستی داعش قررار داشرت 
وباالخره درچنگ غنان فرارنمود، سخنرانی اوبحدی متأثرکرنرنرده 
بود که از واژه واژۀ غن خون می ارید وغب دیدۀ هرانسانی سنگد  

 راجاری میساختو 
ساله وداکتردنیس موکویکی از کانگو کره نرادیره ۶۳نادیه مراد

مورد تراوز  روهی داعش قرار رفته ودومی داکتردنیس نزدیک 
به سه صدهزارقربانی تراوزات جنسی راترداوی نرمروده، هرردو 
موردتقدیر جهانی قرار رفتندو نادیه مراد موسسه وبنیادی راهسته 

  زاری نموده تابرای جوانان خدمتی نمایدو
کمیساری عالی دناهند ان ومهاجران ملل متحرد درهرر رزارش 
خودکه از ت داد بیراشد ان ومهاجران رادورمیدهد، بیشترکسانیکه 

 مر وربه ترک اوطان شان شده اند اطفا  وجوانان می اشندو 

 شما  کالیفورنیا                      داکترمحمّد فرید یونس

 گزینۀ طالبان : استادعبدالّستار سیرت
طال ان درک کردند که با اداره ریاست جمهوری غقای تررمر  
نمی شود  یک امارت اسالمی که در تخیل داشتند بنیان نرهرنرد و 
غقای خلیلزاد نماینده خاص ایاالت متحده که درکرنرفررانرس برن 
جناب استادع دالستارسیرت رابه حاشیه راندو اورامر ور سراخرت 
تابرای دموکراسی به اتنوکراسری  از رای خرود کره بررنرده 
 بودمنصرف شودو به  غقای کرزی که یک دشتون بود ، رای دهدو
غقای خلیلزاد متوجه شد که  نه تنها دیگر نمی تروانرد دوسرت 
دیرینه اش را که در شهر بیروت کشور ل نان با غقای اشرف غرنری 
همصنفی بود دشتی انی کند موقد سیاسی خودش را در واشنگترن 
هم نمی تواند درخطر اندازدو همچنان وض  افغانستان بادموکراسی 
وارداتی وبه کرسی نشاندن غقای غنی توسط امریکاروز برروز بره 

 وخامت  راییدو
ازاین رو برای متقاعدسأختن طال ان به مهره سیاسی کرلریردی  

مرحوم محمد ظاهر شاه رجوع میکند و طال ان دو شرر  عرمرده 
دارندو او  خروج عساکر ناتو از افغانستانو و دوم به میان غوردن 
یک نظام اسالمیو برای رسیدن به این هدف باید افغانستان دوبراره 
به نقطه اولی بر ردد ی نی بازهم حکومت موقت تاراه برای یرک 
ره ری که برای امریکا، عربستان س ودی وداکستان قرابرل قر رو  

 باشد باز شودو 
داخل سأختن جناب سیرت در سیاست ف لی افغانسرتران بردون 
تضمین ایاالت متحده امریکا نا ممکن است و بنابرین جناب سیرت 
هم به رای مردم به کرسی نمیرسد مگردشتی انی خاص طرالر ران و 
امریکاوعربستان س ودی که اولین مملکت بودکره طرالر ران رابره 
رسمیت شناخته بودو اینکه طال ان جناب سیرت راانتخاب کردندسه 
دلیل عمده میتواند داس   وی این سوْا  باشدکه چرادموکرراسری 
صادراتی ازامریکا ناکام ماند وامروز مر ورشدنرد ترایرک روش 

 سیاسی رادیش  یرند که نه سی  بسوزد و نه ک اب:
او  وقتی شهر مزار شرید توسط طال ان سقو  کرد ، غقای   –

سیرت در همانوقت به جان داری طال ان سخن  فت و سقو  مرزار 
 را تایید کردو

دوم جناب سیرت یک مهره سیاسی اسرت کره عرربسرتران   –
 س ودی ی نی دستکاه وهابیت خود را با او غرام حس میکندو

و سوم غرزوی طال ان هم برای به میان غوردن یرک نرظرام   –
اسالمی قومی و ق ائلی برغورده میشود زیراجناب سیرت ازنرگراه 
 تفکراسالمی تاحدزیاد باطال ان همنوا است نه اینکه مخالد باشدو

غیا جناب سیرت حقو  زنان را با مردان از نکاه مدنی مسراوی 
اعالم میکند،  زمان داس  خواهد فت؟ مذه یون یک چا  خروب 
رابرعلیه ملت استفاده می کنندکه هرچه که شریر رت مریرگرویرد 
وبدین ترتیب به نام امنیت، زنان دوباره داخل خانه ها می شرونردو 
شی ه به نام اقلیت بایدتاب  روشهای مذه ی سنی باشد بغیرازمسایرل 

 خانواد یو
درمسایل نزاع بین فارسی ودشتو جرزئری ترریرن ترغریریرری  

نخواهدغمد و به واژه های فارسی حقو  مساوی داده نخواهد شدو 
یگانه غرزوی جناب سیرت برغورده خواهد شدکه باشرکرسرترهرای 
سیاسی که درطو  حیات خوردی نی فریب خرلریرلرزاد  در برن، 
شکست در انتخابات ریاست جموری وشکست اینکه همه عمر رادر 
رکاب مرحوم ظاهرشاه بود بدون نتیره ماند،  امروزبرا تضرمریرن 

 امریکا ودشتی انی طال ان  به غرزوی خودش میرسدو  
این بار هم داکستان وامریکا وعربستان س ودی ره رماراانتخاب 
میکنندو به جای اینکه امریکا ازدموکراسی حمایت میکردتا مرردم 

 در انتخاب ره ر شان رای خود را به صندو  رای می انداختو 
ا ر این  خرالت  سیاسی  را جناب سیرت ق و  کند باید دیرش 
از دیش بداند که به رای مردم به کرسی نرسیده  اند ،  مرگرر بره 
قدرت خارجی مانند شاه شراع، تره کی و کرزی و اشرف غرنری 

 فیرفکس، ورجینیا                     ماری خلیلی ناصری
 ضرب شالق بر پیکر دخترک
 هژده ساله به نام مهر جان

چندروز ق ل یکی ازدوستان ویدیوی شرال  زنری برردریرکرر 
 دخترک هژده سالۀ را باچند بیت زیر به من ارسا  کرد :

 جهل جاهـــل وحشت ایمان بُود       
 همچو خر در خدمت  شیطان  بُود

 گر نبوسی پــــای زن را  بار بار       
 کرده یی خر را به پشت خودسوار

 این همه مردان نشسته همچو خر        
 می زنند شــــالق بر پشت  قمر

 دین احمدنیست شالق ای فضول     
 ای فضول، ابن فضول ، ابن فضول

م ساعت شش صر رح هرنرگرام ۶۱۷۱جون ۶۲این حادثه به روز
طلوع غفتاب در والیت غور صورت  رفته بودو  ررچره ازنرگراه 
ژورنالیسم ونامه نگاران این خ رکهنه است، اما زخم های مهررجران 
برای ابد تازه وبا یادغوری خاطرۀ غن روز روحش را افسرده مری 

 سازدو
در ویدیو دخترک هژده سالۀ مل س باچادری را دروسط میدان 
نشان میدهد در حالیکه عدۀ ازمردان وموسفیدان باریش های ترابره 
شک رسیده به دورمیدان حلقه وار نشسته انردو مرردی کره بری 
سوادی مطلق ازهر جملۀ غن دیداست، کاغذی بدست چنریرن مری 

 خواند : 
سا  عمردارد وبره ۷۱برادران! این خانم دوشیده باچادری که  «

نام مهرجان منسوب است، چون از خانۀ شوهر بدون اجازه بیررون 
رفته، به حکم قاضی محل، متهم به ضرب شال  است که ال ته ب داز 
شال  زنی مهرجان دوباره داک  ردیده و به خانۀ شوهر فرسرتراده 

 »می شودو

صحنۀ شال  زدن توسط سه مردم موسفید به نروبرت صرورت 
میگیردو مشاهدۀ این صحنه اشک تأثررغلرود براشررم را ازچشرم 

 هرانسان واز دیدۀ انسانیت فرود می غورد و
باکما  تاسد درعصری که زنان به فضا وسیاره هرای دیرگرر 
درواز می کنند، درعصری که زنان دراکثر کشرورهرا بررمسرنرد 
سیاست وقضاوت، درساحۀ تخنیک و ساینس بلندترین کرسی هارا 

  ! »ماهنوز اندر خم یک کوچه ایم «اشغا  کرده اند، 

ما هنوز دختری هژده سالۀ را به خاطر  ریز از عقد اج اری برا 
مرد هشتادساله محکوم به شال  خوردن می سازیم ! هنوزاین کهنه 
باوران با مفکوره های تاری  زدۀ شان با ضرب شال  بردشرت زن، 
خود را زورمند تصور می کنندووو و به این باور اندکه بااین  ونره 
حرکات وحشیانه دروازه های بهشت بروی شان باز و باحور هرای 

 بهشتی به عیاشی خواهند درداخت !
این باورهای خرافی سالهاست که اذهان ملیرون هرا انسران را 
بازیچۀ مفکوره های فرسوده ومیانخالی ضد کرامت انسانی ساختره 

 وا اسفا !/ -اند ومی سازند
************* 

ملل متحد تاکیدداردجوانان که بنابر جور روز اروعدم تروجرۀ 
دولتهاوحکومات مر وربه مهاجرت شده اند، میگوید وظیفۀ ماست 
که تاحدامکان غنانرا درکشورهای صلحدوست وبشردرور جرابرررا 
بسازیم، اما وظیفۀ خودشان وخانواده هایشان است که درفرا یری 
زبان مادری وحرمت فرهنگی شان را رهنمایی نماینردومسرئروالنره 
بکوشندو غنان دیگرمسائل رادرمکاتب ویونیورستی هافرامیگیرند، 
ولی رهنمایی به زبانهاوفرهنگ واالی شان وظیفۀ غنان می اشد، ترا 

 بتواننداین وظیفه ودین رابه اوالدشان منتقل سازندو
افغانستان نوین وجوان بانیروی جوانان واندیشۀ نو ورویرکررد 
همگانی میتواند بصوب شگوفایی ودویایی و غرامی برسد وقدرت 
دذیرش همگانی میسرشودو مشرو  براینکه مابخودغیریرم وطررح 
جوانگرایی وبسیج همگانی ومحورمردمی رامطرح بسازیمو حاالکره 
بسوی انتخابات ریاست جمهوری میرویم، باید دقیق وسنریده عمل 
نماییم وباسنرش برویم، رأی ودید اه مان روی اصو  هم سترگری 
وشایسته ساالری ومث ت اندیشی استوارباشدنه رابطه ساالری وت رار 

 دیشگی! ازساختن ائتالفهای لرزان وداشان بایدجلو یری کردو
جالب است که درغستانۀ روزجهانی جوانان طنزی نشرشدبه این 
شرح: ا ر دنج جادانی راکله به کله بسازی بزودی لوازم الکترونری 
جدیدمیسازند تا بیشتر استفاده کنند، به همریرن خراطرردرجرادران 
رخصتی مکاتب خیلی کم است، چون به این نظراندکه نوجروانران 
وجوانان باانرژیی که دارند باید درس بخوانند وزحمت برکرشرنرد، 
)امادرکشور های جهان سوم بخاطردذیرایی ره رویاهم ره ندان، و 
مارش ومیتنگ، مکاتب رات طیل می نمایند( ! )دن الره درصرفرحرۀ 
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 هفته نامۀ امید  2501شمارۀ  صفحۀ سوم

 استاد یونیورستی نیوجرسی            انرنیر ع دالّص ور فروزان 

 ناتوانی محمدظاهرشاه و توطئه های بیرونی 
 به سلسلۀ)تلویزیون ژوندون، مظهرتعصب زبانی 

 و قومگرایی درافغانستان(
محمدظاهرشاه وصدراعظم اومحمدداؤود دربرابرنظارۀ روسهاکه 
حق مردم غریب وبیچارۀ افغانستان رابه یغمامی بردند، خرامروشری 
مطلق اختیارنموده بودند وحتی دیشنهادی راکه ازطرریرق برودجرۀ 
انکشافی ملل متحدبرای انتقا   از ش رغان بکابل برادرنرظررداشرت 
ارتفاع نس ی دوهزارمتری سالنگ صورت  رفته بود، ردنمرودنردو 
در این دروژه درنظربودتاهمه شهرهایی که ازطریق غن لولرۀ  راز 
ع ور میکرد، ازغن برای  ردم کردن مناز  ودخت ودرزاسرترفراده 
نمایند ودر مرحلۀ دوم لولۀ  ازبه مناطق شررقری کشرورکشریرده 
میشدو)من   این م لومات دوست  رامری ودانشرمرنردم دیرپرلروم 
انرنیرع دالصمد صالح است که درغنزمان م یرن وزارت مر رادن 
وصنای  بودندو ایشان میگرفرت انرررنریرری کره ازطررف مرلرل 
متحدمؤظد شده بود نهاکنیدی نام داشت وبه درخواست روسرهرا 
ازافغانستان کشیده شد! تولیدبر  هم دراین دروژه بااستفاده از راز 

 مدنظر بودو(
بدین ترتیب شاه وصدراعظم بگذاشتندتا ازوطرن خرانره هرای 
لوکس مسکو و ارودا را رم نماید وبرای مردم غن غرامش بیاورد، 
درحالیکه مردم مابا سرمای جانسوز دست و ری ان بودندودرخانره 
های یخزده وتاریک بامشقات وشداید زند ی میکرردنرد، حرتری 
ازشدت سرما ون ودوسایل  رم کردن خانه هاجان مری دادنرد ! 
چنانچه مرگ ومیرکودکان وکهنساالن وطن درزمستران بریرشرترر 

 میشدو
جانب افغانستان همانطورکه ازانتقا  مقدارحقیقی  ازبه شوروی 
اطالع نداشت، درت یین بهای  ازهم بی صالحیت بودو قیمت  راز 

تا  ۷۳۲۱یکران ه ازطرف شوروی ت یین میشد طوریکه روسهاازسا 
سنت امریکایی مری  ۷۱برای هرهزارفوت مک ب  ازما ۷۳۱۴سا 

غنرا یک دالرودنج سنت افزایش ۷۳۱۳سنت ودر ۹۲دادند، ب داٌ به 
دادند، درحالیکه روسها ازافغانستان رابه قیمت دنج دالر وده سنرت 
باالی کشورهای میفروختندو قرار ارقام یادشده شروروی سراالنره 

بلیون فت مک ب  از راازافغانستان برای خودانتقرا  مریردادو ۷۱۳
درحالیکه این رقم اندازه یامقداراصلی  ازی کره ازافرغرانسرتران 
استخراج میشد، ن ود، چون میتر های اندازه  یری انرترقرا   راز 
درخاک شوروی وتحت کنترو  انرنیران شوروی بود ! افغانستران 
مر وربودغن مقدار ازانتقا  یافته راکه روسها زارش مریردادنرد 

 ق و  نمایدو 
دروزارت م ادن افغانستان دفتر وکتابتی بودکه هرمره مرمرلرو 
ازارقامی بودکه تنها روسهاغنرا رادورمیدادنرد، اکرثررانرررنریرران 
وزارت م ادن ازاین رادوردهی روسها راضری نر رودنرد امراچرارۀ 

ملریرون دالرر ۳۱۱تا  ۴۳۱نداشتندو قرارمحاس ۀ شوروی ساالنه بین
ازفروش  ازط ی ی افغانستان به کشورهای ارودامنف ت مریرکررد، 
ال ته این م لغ که باساس ارقام خودروسهاست، براین م ناطی مدت 

روسهاازفروش  ازافغانستان به کشورهای  ۷۳۱۱-۷۳۲۹هفده سا  
ارودابیش ازهشت اعشاریه دنج بلیون دالرمنف ت بدست غورده اندو 
بایدخاطرنشان نمودکه این محاس ه هم باساس رادورهای روس هرا 
است! ولی اندازۀ واق ی انتقا   از افغانستان به شروروی تروسرط 

کیلومتربه شوروی انتقا  داده میشد، خیلری  ۷۱۳دای  الینی بطور
هازیادبود، چون  از شب وروز بدون انقطاع بسرعت دردای  الین 
جریان داشت ومیترهای اندازه  یری ساخت شروروی ودرخراک 
شوروی نصب وتوسط انرنیران روس مراق ت می شدند و هریرچ 
مرج  کنترو  کننده از جانب افغانستان در غنرا حضور نداشت ! 

 لذا ارقام ارائه شده توسط روس ها غلط و ساختگی بود و
شهیدذبیح اهلل مراهد واستادعطامحرمردنرور براالی  ۷۳۱۱درسا 

دای  الین انتقا   ازحمله کردند، بر ردازبررخرورد، درایرپرالیرن 
راتخریب وانتقا   ازرابره شروروی مرخرترل سراخرترنردودسرت 
روسهاراازتاراج  ازط ی ی افغانستان قط  کردندو چون اسرترخرراج 
 ازبرای روسها حیاتی بود ویگانه من   درداخت مصارف جرنرگ 

دروژۀ وسی  وعاجلی طررح  ۷۳۱۳غنها درافغانستان بود، لذادرسا 
فت، تقری اشش ونیم ۶۱تا۷۳کردند ولوله های انتقا   از رابه عمق

متر( درعمق زمین دفن کردندتامراهدین غنرااخال  کرده نتواننرد 
 واندازۀ انتقا   ازراسه چندساختندو 

یک دوست عزیزمن که درریاست نفت و ازشما  انرنیربود و 
شخت وطندوستی بود، درهمان سالهابرایم  فته بودکه تقری ا بیش 
از داسل است که روسهابهانه میکنندوقراردادقیمت  ذاری  از را 

 تردید نمی کنندو هردف ه که نزد وزیر میروم غن بیچاره هیچ 

کاری کرده نمیتواندومیگوید برو نزد مشاور روسیو مگردف ۀ که 
نزد مشاورمیروم اوراخونسردی میگوید)نیت( وغنطور اکت میکند 

 مثلیکه اوصاحب خانه ومن بیگانه هستم !
اندازۀ سرمایه  ذاری شوروی دردروژه هایش درافغانسرتران ترا 
غغازحکومت کمونیستی خلقی ودرچمی چیزی به بیش ازسه بلیون 

شوروی ازفروش  ازطر ریر ری ۷۳۱۱دالرمیرسید ولی تاهمین سا  
مابه کشورهای ارودابیش ازهشت بلیون دالرکمایی کرده بودو ایرن 
محاس ه براساس ارقامیست که توسط خودروسها ارائه شده استو با 
غنهم دیده میشودکه روسهادرین م امله ا ررمصرارف شرانررا در 
دروژه ها که حدودسه بلیون دالربود بکشیم، بیش ازدرنرج برلریرون 
دالرمنف ت کرده بودند ! درینرا بیایید اززبران یرک ددرلرومرات 
بلنددایه بشنویم که چطوراز روی حقایق دررده می رداردو وی کره 

از همراهان میخاییل  ربه چد به کشرورهرنرد برود ۷۳۱۲درسا  
دربرابرسئوا  یک خ رنگارکه شوروی دردوستی اش با افغانستران 
وسرانرام اشغا  غنکشوربه چه اندازه دو  مصرف کرده است، می 

جنگ افغانستان حتی به اندازۀ یک سنت امریکرایری هرم  « وید:
برای مسکو تمام نشد، شروروی ازمرقرداردرولری کره ازفرروش 
 ازط ی ی ودیگرتولیدات م دنی افغانستان بدست مری غورد نره 

 ! »تنهامصارف جنگ راتکافومی کرد بلکه منف ت هم می نمودو

این واق یتها نشان میدهدکه محمدظاهرشاه وصدراعظم اومحمرد 
داؤودجیب روسها راازدو  مردم افغانسرتران دررکرردنرد وریشرۀ 
غنهارادر تارودود اقتصادی، نظامی وسیاسی کشورعمیقتر ساخترنرد 
وزمینۀ اشغا  کشورراتوسط غنان مساعد ساختندو قراراسرنرادیرکره 
ازطریق سازمانهای جاسوسی کشورهای غربی جم  غوری شرده، 

بلیون روبل روسری ۷۳قیمت جنگ افغانستان برای روسهابه اندازۀ 
بلیون دالرامریکامیشود،تخمریرن شرده وبره ترأسری  ۴۲که م اد 

ازاعترافات ددلومات های روسی اینهمه دولهایی بودکه ازفرروش 
 ازط ی ی وسایرتولیدات م دنی افغانستان بدست غورده برودنردو 
این موضوع تحقیقات ودلسروزی اشرخراص صراد  راضررورت 
داردتانه تنهاغرامات جنگ بلکه غن دولهای دزدی شده راکه حرق 

 مردم افغانستان است، ازروسها رفته شودو
ایاالت متحده دربرابراین مصارف سرسام غوردکه شروروی در 
افغانستان می نمود وسیستم راطوری عیارکرده بودکه غن درو  از 
فروش  ازط ی ی وسایر تولیدات م دنی افغانستان تدارک میشرد، 
رقابت کرده نتوانست ودالن کشیدن دای روسرهرارادرافرغرانسرتران 
وت دیل کردن این کشوربه ویتنام ثانی برای روسرهرا رویردسرت 
 رفتو باوجوداینکه مفکورۀ این دالن ازسوی وزارت دفاع امریکا 
 دیشنهادشد اماوظیفۀ طرح وتط یق غن به سی غی ای داده شده بودو

درقصرسفید ۷۳۱۳مارچ۹۱این طرزدید باردیگردرمرلسی که در
جهت بحث درموردقضایای افغانستان دایرشده بود وریاست جلسره 
را داکتر برژنسکی ب هده داشت، توسط یکی ازمامورین عالیرتر ره 
وزارت دفاع امریکابنام)تاد اوتر روزا( دوباره دریرشرنرهرادشردکره 
مورددسند وتاییدحاضرین مرلس بخصوص برژنسرکری  رردیردو 
اوکه دفترش درت میرکهنه قصرسفیدبود برغمده راساٌ درقصرسفید 

غقرای رئریرس «نزد رئیس جمهورجیمی کرارترررفرت و رفرت:
جمهوربرایتان ت ریک میگویم روسهادردام انداخته شدندوافغانستان 

  »!برایشان ویتنام ثانی ساخته شد 

درسالهای سلطنت محمدظاهرشاه اوضاع درافرغرانسرتران طروری 
بودکه هم شوروی وهم امریکادرتالش بهره برداری ازغن به نرفر  
خودبودندو جالب این است که رویدادهای سیاسی وتاریخی نشران 
میدهدکه هر دوی این کشورها در اواخرسلطنت شاه هواخرواهران 
سقو  سلطنت بودند وسقو  غنرابه نف  خودمی شمردندو درروسرۀ 
سقو  ظاهرشاه راکه خواستۀ شروروی وامرریرکرابرود، قرحرطری 
وحشتناک سه ساله که سراسرکشوررا فرا ررفرتره برود سررعرت 

 بخشیدو 
رادربر رفت، افغانستران  ۷۳۱۶تا۷۳۲۳این قحطی که سالهای 

را چنان ازداانداخت که مردم دراکثریت مطرلرق والیرات عرلرد 
میخوردند، اطفا  از رسنگی می مردند، چرا اههراخشرک شرده 
ومزارع خاکستر شده بودند، مواشی تلد شده، مررده هرای  راو 
و وسفند وبز وحتی مرده های انسانهای که ازخوردن یرک نروع 
علد زهری غماسیده و فوت کرده بودند درهرکنج وکنارکشورنه 
تنهایکی دو یاده، بلکه به هزارهادیده میشدو شیردردستان مرادران 
خشک شده، کودکان شیرخور می مردند، هرروزمیشرنریردم کره 
درقریۀ فالن دیرمرد یا دیرزن یاطفل از رسنگی جان داده اسرت، 
هزاران خانوادۀ بیچاره وناتروان دسرران و دخرترران خرردسرا  

 شانراازترس  رسنگی ونداشتن توان نان دهی به شهرهای عمدۀ 

کشوربرای فروش میآوردندودرختم روزا رفروخته نمیشدنرد غن 
اطفا  بیگناه وشکم  رسنه راکه م صومانه بهرسوی نگاه میکردنرد 
لیالم مینمودند و مادران فریادمیزدندکه به لرحراظ خرداایرنران را 

 رایگان باخودب ریدکه از رسنگی تلد میشوندو
درغن روز ارکه من مت لم مکتب بودند خودشاهدغن صحرنره  

های الم انگیزوجگرسوز بودم وباچشم سرمیدیدم که اکثریت غن 
مردان وزنان رنگ دریده ودت ودریشان بودند ودرسیمای شان غرم 
بود ودرد وحرمان، ل اسهای شان نمایند ی ازاوطان شان مینمود و 
رنج راه سفرغنهاراژولیده و افسرده ساخته بودو زنهال اسرهرای دراز 
چپن مانند داشتندوسرهای شان بادستما  هابسته بود، رنرگ ورخ 
شان خاک غلود، دریشان ومغموم بودو اطفا  فقط یرک دریرراهرن 
دراز به تن داشتندوبس، موهایشان ژولیده، دراهرایشران بررهرنره، 
سروصورت شان راحرارت غفتاب ودرد سفرسوختانده بودو هرمرۀ 
ایشان چون چوچه های درند ان که ازهراس توفان جرای امرنری 
جسترومیکردند، دردهلوی مادران شران غرنروده وبره عرابرریرن 
م صومانه وحیرتزده مینگریستندوبیشتررایرن مصریر رت زده هرا 
ازبادغیس، چغچران، فراه، میمنه وهرات غمده بودندو نمیدانم کره 
چطورخودرا بکابل رسانده بودنداماغشکارا م لوم میشدکره هرمره 
از رسنگی، نداشتن توان نگهداری بااطفا  شران داخرل کرابرل، 

 دایتخت کشورشده بودند، تاا رکسی طفل هایشانرا بخرندو 
درمناطق ده افغانان، سردل باغ عمومی وسینمای دامیرکناردیاده 
روها صفوف این بینوایان دیده میشدکه منتظربودند تاا ر کسری 
نگاهی به غن اطفا  م صوم نمایدوخریدارغنهاشود! دردناکرترریرن 
صحنه ها صحۀ بودکه کسی یکی ازغن اطفا  رامیخریدوغن طفرل 
واویالمیکردودامان مادر را رهانمیکرد وچیغ وفریاد میزدو ریه و 
زاری مینمودکه مرا ازمادرم جدانکن! چیغ وفریادغن طفل تافاصله 
های دورشنیده میشدکه  ریه میکردو مادرمادرمیگفتو اکثررایرن 
اطفا  فروخته نمیشد چون مردم کابل خودهم درین مصی ت دچار 
بودند ونان خوردن به مشکل برایشان دیدامیشدو وقتی شامگاه میشد 
و هواتاریک، اطفا  فروش نشده م صومانه بره عرابرریرن نرگراه 
میکردندومادران شان فریادمیزدند که به لحاظ خدااین طفرل مررا 

 رایگان با خود ب رید که از رسنگی هالک میشود ! 
غن مادرانی که ا رطفل شان فروخته شده یاکسی رایگان برده 
بودبه سر و روی خودمیزدندو ریه وزاری مینمودندکه وای برچره 
ام امشب رابی توچطور سحرکنم، وزنرهرای دیرگررغنرانرراتسرلری 
میدادندکه ص رخداکنیدچارۀ نداریم! دیدن غن بینوایان، حالت زار 
ودریشانی وبی سروسامانی شان صحنه های فروش و داد وسرترد 
اطفا ، نگاه های م صومانه وحرمان زدۀ غن اطفا  وناله وزجۀ شان 
والتماس وزاری شان، مادرمادر فتنهای شان سخت الرم انرگریرزو 
دردناک بودکه تاکنون مرامی غزارد وچون داغ سوزندۀ درسیرنره 
ام جاودان استو هنوزبه سن کامل جوانی نرسیده بودم، دلم طاقت 
نمیکرد، هرروزبایدبه دیدن غن بینوایانی از سرورویشان فقر وفاقه 
وغم واندوه می ارید بروم ب ضا به  وشۀ میررفرترم غهسرتره ودور 
ازانظارمردم بحا  غنهامیگریستم وش هابه ایشان واطرفرا  شران و 
فروش ولیالم رایگان غنان ونرالره هرای زار مرادران شران مری 

 اندیشیدم و
مادرم مرا ازرفتن ودیدن ایشان مان  نمیشد، هرروزکه ازمکتب 
میآمدم توته نانی رادردستما  بسته کرده به زیربغلم مریرگرذاشرت 
ومن هرچه باشدت زیادتر میدویدم وخودرابه غنهامیرسانردم نران 
رابه غنهامیدادمو یکروزازمکتب غمدم و ط ق م مو  مادرم دارچره 
نانی برایم داد، زیربغل زدم ودرراه  دشدم تابه دیدن غن بینوایران 
بروم، وقتی درغنرا رسیدم دیدم که هیچ اثرر ونشرانری ازایشران 
نمانده، به سردل باغ عمومی رفتم،به سینمای دامیررفتم ولی هریرچ 
یکی شانرا نیافتم، غن دیاده روهارا موترهای شاروالی شسته بودند ! 
ندانستم که چه    باالی غنهاشده است وباخود  رفرترم مرمرکرن 
امروزهمۀ اطفا  غنهافروخته شرده و خرودشران بره دشرت روز 

 وروز ارخودرفته اندو
ولی ب ردمر رلروم شردکره حرکرومرت غنروقرت)حرکرومرت 
محمدظاهرشاه( غن بینوایان را بااطفا  شان لرت وکروب کرنران 
درالریهای باربری انداخته به اوطان قحطی زدۀ شان فرستاده بود ! 
تام ادا وجودغنها دردایتخت مشکلی رابوجودبیاورد ومردم را بیدار 
بسازدو اوضاع درسایروالیات هم خوب ن ودو هرزاران هرزارازایرن 
اطفا  بینوا درکنارجاده های شهرهاومراکز والیات نشسته برودنرد 
وازفر   رسنگی وتنگدستی به م رض فرروش  رذاشرتره شرده 
بودندو دوست  رامی و فرزانه ام دروفیرسررداکرتررحرمریردهرادی 
درکتاب تراربی ازافغانستان، درین باره شرح جانگدازی نوشته اند، 

 که دربخش ب دی تقدیم میکنمو/ )ادامه دارد(و  
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این امرنمایانگرساختار اجتماعی وشرایط جغرافریرایری خراصری 
می اشدکه در غن دستآوردهای هنری باشند ان غن ایراد رردیرده 
ودرورش یافته استو تکرار وتداوم شیوه های هنری کشد شرده 
ازبررغررالن، بررگرررام، کررابررل، لررو ررر ومرر رر ررد هررده درجررال  
غبادوغثارشکوهمند بامیان وغور در ادواردیش ازاسلم این حقیقرت 
را بوضاحت نشان میدهندو بهمین ترتیب غثارتاریخی ادواراسالمری 
ازبل  تا غزنه وغور وازکندهار وهیلمند تاهرات، بیانگر این تسلسل 
وتداوم فرهنگی استو شرایط اقلیمی افغانستان تشابهات ساختمانی 
خاصی را بارغورده که از نگاه علم س ک شناسری نرهرایرت مرهرم 

 ودلچس  استو  
غثارهنری درحقیقت مانندغیینۀ  ویا اندکه خصایل فررهرنرگری 
اجتماعات بشری را بادیرایگی وصداقت باز ومینمایندو هنرددیرده 
ایست م را ازسلطه جویی های سیاسی و منزه ازتنگرنرظرری هرای 
نژادی، ازینرو بررسی های هنری بایدبیشتر بر م یارهرای عرلرمری 

 »استوارباشد نه  رایش های سیاسیو

حا  به بررسی مختصرجلداو  این اثرماند ار نوید که براقرطر  
 ۶۱۷۱صفحۀ مصور ودرمطلب درماه جروالی ۹۱۲زی اودلپذیر در 

درایالت ورجینیا بچاپ رسیده است، میپردازم : بیایید شرنراسرایری 
بااین کتاب راازتصویردرخشان ودر ت سم سردرافادۀ یک مرسرمرۀ 
غغازکنیم که از )دیواتا( بوده ودرقرن دوم م از کرترلره سرنرگ 
غراستی وممثل ظرافت خاص هنری دیراسته شده وازمر ر رد هردۀ 
واق  جال  غباد بدست غمده، شروع کنیمو هنرمندعزیز نویدراجر  

 کتابش چنین نوشته است : ۶۷۱به این مرسمه درصفحۀ 
غنچه ازنگاه تاری  تمدن وفرهنگ اهمیرت دارد، بریران ایرن  »

حقیقت است که غثارهنری فارس دورۀ ساسانری ازنرگراه شرکرل 
ومحتوا ش اهتی باس ک هنری یونان باختری، وبخصوص مرکرترب 

که  Devataدیکره سازی  نده هارا نداردو بطورمثا  مرسمه دیواتا 
از زی ایی خاصی برخورداربوده وازم  ه هده واق  در جرال  غبراد 
کشد  ردیده، دارای خصوصیات هنری بسیارمتمایز ازدیکره های 
ممالک همروارمربو  عین دورۀ تاریخی می اشردو ایرن اثررنراب 
دارای زی ایی هاییست که بیننده رابه شگفتی وامیداردو حلقه هرای 
 یسوان غراسته و کالهی که داویتا برسردارد باظرافرت خراصری 
ایرادشده وم رف شیوۀ زند ی دیشرفته وطرزغرایش زنان غنزمان 
استو ازجانب دیگراین دیکرۀ ظرید ژرفای عواطد واندیشه های 
انسانی رابا نکوترین وجهی ت ارزمیدهدو نگاه خاموش زن جوان که 

الهۀ جرنرگرل و  Devataبه عقیدۀ برخی ازهنرشناسان مظهردیواتا 
 »چشمه ساران است، باطنازی به دایین می نگردو

من درغغاز فتار این مرسمۀ  ویا وممثل راکه درخطو  چرهرره 
وت سم در افاده اش سرایای غدمی ودرژواک مر رنرویرات غدمری 
راتمثیل کرده وبه نمایش میگذارد، به ددیدۀ یک انسان زنده تش یه 
میکنم واین بخاطریست که چندی ق ل یک درام نویسندۀ فرانسوی
)دو  الیگر( راکه درغن کتاب وکتابدار رابره حریرث اکرتروران 
سخنگوی روی صحنه غورده است، ترجمه کردم کره درجرریردۀ 

امید و بانوی فرزانه   –مردمی امید وسایتهای انترنتی )خراسانزمین 
ماریا دارو بچاپ رسید، مرابه یادممثل)کتاب( انرداخرت کره بره 
خوانند ان  فته: )خوانندۀ عزیز، وقتی به صفحات من نرظررمری 
اندازی، چنین دندارکه من زنده هستم و م لومات  رونرا رون را 
درهمه رشته ها از روح و روان واندیشه وانتظار نویسندۀ خود ارائه 
میدهم وسخن می  ویمووو( درهمین روندهنری وترمرثریرلری، مرن 
مرسمۀ  ویا ودرت سم دیواتا حاصل دژوهش هرنررمرنرد نسرترون 
حامدنوید راکه درخاک وطن کشد شده است، به یرک چرهررۀ 
دربیان وسخنگو تش یه میکنم که می  وید:)توای بینندۀ عزیز، من 
درعالم دربیان وبحیث یک ددیدۀ هنری زنده هستم، ت سم وچرهررۀ 
 شتادۀ من ازخالقیت ودندارهای نیک هنرمندمرسمه ترراش مرن 
سخن میگوید وفرهنگ وتفکریک نسل کهن راتمثیل وافاده میکند 

 و انت اه می غفریندووو(
)کتاب( همچنان به سخنان جاندار ودرمر رنری خرودادامره داده 
میگوید: )طوریکه می بینی چهرۀ من ازیک تودۀ سنگ دردسرت 
خال  یک هنرمند ددیدار شته وخطو  غن مرحر رت وکررامرت 
انسانی وعطوفت ونیک اندیشی راتمثیل میکرنرد، ولری وا اسرفرا 
ازچهره های انسانی دژخیمان وویرانگران که درظاهراز وشرت و 
دوست واستخوان وچشم و وش بینا وشنوا ددیدغمده انرد، مرگرر 
قلب شان از سنگ سنگین تشکیل یافته ودیرگرراحسراس و رحرم 
وعاطفۀ بشری درغن یافت نمی شود، چهرره هرای خشرن وهرو  

 انگیزغنها همین خصایل زشت را تمثیل میکنندووو(
راستی خوانندۀ عزیز این سطور، درهمین فرصتری کره چرنریرن 
ددیدۀ انسان شریر وسنگد  وظالم رامی نوشتم، ترلرفرون دوسرت 
 فرزانه ودانشمندنهایت عزیزم با صدای محترم حشمت خلیل غ اربه 

 هفته نامۀ امید   2501شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: هنرافغانستان در عرصۀ تاریخ
 نویسنده وپژوهشگر: استاد حامد نوید

 ریشۀ مرا ، ساقۀ مرا، برگ مرا     ذره ذره هستی ما ، مرگ ما
 جمله را مدیون غن وغب و لیم     وای ا ر دیوندها را بگسلیم

 )راز  فانی(
استادسابق دانشکدۀ هنرهای 
زی ای کابل، نویسنده، شاعر، 
دژوهشگر غثار تاریخی، دوست 
 رامی ام جناب حامدنوید، که 
لیسانس رادر رشتۀ حقو  وعلوم 
سیاسی دانشگاه کابل، وماستری 
خودرا درتاری  هنروشناخت 
مکاتب هنری از یونیورستی 
نیویارک بدست غورده است، 
درراستای عالیق دیگیرش 

 درنگهداری دیوند محکمش به 
فرهنگ وهنرباستانی وطن عزیز افغانستان، ش ر مق و  شادروان 
راز  فانی راکه درباالنوشتم، در غثار، درکنفرانسها و درددیده 

 های
ش ری وهنریش وعالیقش بوطن تمثیل میکند، ونوید رامی  

 خدمت بزر ی رادرهمه اب اد ایفامیکندو 
یادم هست نخستین بار یک اثروتابلوی رسامی اش را که یک 
زن منزوی ونادار ودریشان رابا کودک  رسنه اش در بغل، 
بامهارت درافتاده ترسیم نموده بود، دریکی ازمحافل شام م نوی 
عرفان به حاضرین فرزانه وعالقمندت رید نمودم، اخیراٌ دوهفتۀ 
ق ل دریک محفل با شکوه کمیتۀ علمی افغان اکادمی به م رفی 
مختصرهمین اثرتازه اش که به زبان فارسی جدیداٌ بچاپ رسیده 
است، درداختمو اینک اولترازهمه چندسطری ازمقدمه ویادداشت 

 نویسندۀ  رامی جناب نوید را ارائه میدهم :
غنای فرهنگی عظیمی که درسر زمین ما در درازای تاری  به «

مشاهده میرسد، مرابدان واداشت تابه نگارش کتاب)هنرافغانستان 
درعرصۀ تاری ( بپردازم وغنرابه هموطنان نهایت عزیز، بخصوص 
نسل جوان افغان که درطو  سه دهه جنگ از فرهنگ اصیل خود 
دورمانده وشاید ازتاری  تمدن شکوهمند میهن خود غ اهی کامل 
نداشته باشند تقدیم نمایم، تاباشدکه مصدرخدمتی درین راه 

  ردم و 
وقتی ازغنامندی فرهنگ ومدنیت های باستانی ایکه درنشیب 
وفراز زمانه هادرافغانستان امروزی شکوفاشده صح ت ب مل می 
غید، مرادازظهور دی دردی مکت های هنری اصیلی می اشدکه 
درادوارمختلد تاری  ایرادشده وبه دست هنرمندان این مرز وبوم 

 خلق  ردیده ودرورش یافته استووو
من این کتاب رابخاطری مینگارم که درنتیره  یریهای فکری 
ماافغانها به مسائل  ونا ون، ازمدت زمانیست که حقو  فرهنگی 
افغانستان درسطح جهانی بصورت کل اغماض  ردیده وکسی بدان 
توجه خاصی نداردو از جان ی نظربه کم توجهی خودما ازیکسو، 
ونوشته های عمومایت  رایانه وسطحی نگرانۀ برخی 
ازدژوهشگران غربی ازسوی دیگر، این سرزمین دردید اه بسی 
ازمردمان جهان تنهام  ری بوده که دیگران فرهنگ غنرارنگ 
بخشیده اند، ویا اینکه فرغورده های هنری وفرهنگی غن بخشی 
ازمدنیتهای همرواربوده است! درحالیکه حقیقت چنین نیست، بلکه 
برعکس خاک افغانستان کنونی مهد مدنیتهای فرهیخه 
وشکوهمندی درمسیر زمانه هابوده ومکاتب هنری وادبی بدی ی 

 درین سرزمین تولدیافته وبه شکوفایی رسیده استووو
وانسانشناسی Archeologyمطال ات دقیق و ستردۀ باستانشناسی 

Anthropology   نشان دهندۀ این واق یت است که سرزمین دیوند
های اقتصادی وتاریخی دیرینه دارندو بدین م نی که سلسله ج ا  
هندوکش وکوه بابا، ستون فقرات فرهنگی غریاناویره یا)غریانای 
کهن( راتشکیل میدادواین کهساران دیوست بهم تاکنون همین نقش 
مهم رادارا هستندو درین رابطه دروفیسر براداوکنر سکیرویرو 
ناوریری، استاد یونیورستی هارواد باساس مطال ات دامنه داری که 
دریشت وسرودهای  اتهای اوستا نموده، موق یت منطقی 
غریاناویره را دربین حوزۀ ایتومند )هلمند( و باختر)بل ( دردامنه 

 های کوه هندوکش وکوه بابا ت یین نموده استو 

صدا غمد ووقتی برایش مطلب رابیان کردم، مصراع ش رمطابق بره 
 فحوای غنراچنین ارائه داد :

  رفتن سنگ را دایم ای زراب از دست ظالم چیست
 که در سینه جای د  ، دنهان سنگ دیگری دارد !

بهرحا ، من عالوتاٌ دردهلوی این مرقرایسرۀ هرنرری، تر رسرم 
جاویدانی مرسمۀ دیواتا  رابه ت سم جاویدانی ترابرلروی نرقراشری 
مونالیزا اثرهنرمند ایتالیا، لیونارد داوینچی که درمروزۀ دراریرس 
دیده ام، نیزتش یه میکنم که غنقدردرم نی جذاب وخریرا  دررور 
است که جادارد زینت برخرش مروزیرم )لروار( فررانسره  رردد 

 وملیونهابینندۀ فرزانه رابخود جلب و متوجه سازدووو 
موصوع هنری وتاریخی دیگری که نوید ررامری درکرتراب 
درمطلب ومصور و تاریخی خود تذکرداده، همانا ددیدۀ بیرنرظریرر 
هنری ومرسمه تراشی، تندسهای بودا می اشدکه قرنها درکوههرای 
حماسه غفرین بامیان منحیث یک اعروبۀ باستانی قرارداشت، ولری 
با خواستۀ دلید وتاریک وضدفرهنگی ویرانرگررطرالر ران برخراک 
وخاکسترکشانیده شد وجزیک مغاره هولناک چیزی ازغن براقری 
نماند، جناب نویسندۀ کتاب حامدنوید راج  به این موضوع اسرد 

کتاب ب د از ارائه تاریخچه وعکسهای تاریخی  ۶۹۲انگیزدرصفحۀ 
 این مرمسه های اعروبۀ جهان هنر بربادرفته چنین نوشته است: 

غنرچره  «چرا وچگونه مرسمه های بامیان ویران  ردیردنرد: 
وادی بامیان رادر میان ساحات تاریخی منطقه امتیرازخراصری مری 
بخشد وصدهاجهانگرد وشیفتگان هنرهای باستانی رابه افرغرانسرتران 
جلب می نمود، موجودیت دودیکرۀ بزر ی بودکه در دو روشرۀ 
نیایشگاه عظیم بامیکان درطی سده ها باشکوهمندی خاص ایستراده 
بودندو فرغورده های هنری عصر کوشانی سیرانکشافری شرکروفرا 
شدن مکاتب هنری اصیلی را از شما  به سوی جنروب یر رنری از 
باختر تا شما  نیم قارۀ هند نشان می دهدو ا ر به غثارهرنرری کره 
درغی خانم، بل ، سرخ کوتل بغالن، ددیده های هرنرری برامریران، 
فندقستان دردروان، نیایشگاه دایتاوه در کادیسرا، فررغورده هرای 
هنری بگرام وکابل واز بگرامی وشیوه کی تا لرو رر ونرنرگررهرا 
وازغنراتا دهانۀ خی ر ) نده هارا( نظربره قردامرت غن نرگراهری 
بیندازیم، این سیرتارخی زنریروار برما م رهن می  رددو به همیرن 
ترتیب ارت ا  فرهنگی زنریری از بامیان به جانب غرب از طرریرق 
دره هاوکوهپایه های افغانستان مرکزی به سمت یکاولنگ و غرور 
تا دریای هریرود و  به سوی جنوب غرب تا غزنه  و بست و زمین 

 داور امتداد داشته استو
ازجانب دیگرانهدام مرسمه های بامیان کارسادۀ ن ودوطالر ران 
باوسایل دست داشت ی نی با انداخت راکت وهاوان نرتروانسرترنرد 
دیکره های عظیمی راکه چون صخرۀ کوهی دابرجا ایستاده بودنرد 
به غسانی ویران کنندو قررار رزارشرات مرردم برامریران، ازیرک 
انرنیرعرب که تخصت درانفرارداشت استمدادجستندواوبا مرایرن 

  ذاری سرادای مرسمه ها موفق به انفرارغنها ردیدو 
مناب  غربی نیزدرمورد مردمصری االصلی بنام سید ال د  که 
یکی ازاعضای  روه القاعده بود  رزارشراتری داردو وی ازسرا  

به ب د مسئو  اردو اه ت لیمات دهشت افگنی جنوب کرابرل ۷۳۳۳
درمس عینک بود وافراداو میان ساحۀ تاریخی مس عیرنرک واقر  

 دروالیت لو ر وکراچی دررفت وغمد بودندو 
اینکه چراالقاعده وطال ان یک ساحۀ مهرم تراریرخری دیرگرر 
افغانستان چون مس عینک را برای ت لیمگاه دهشت افگنی انتخراب 
کرده بودند، خودمسئله ایست قابل ت مق و با غنکه سند مروثرقری 
م نی بردست داشت مستقیم سید ال د  در انفرار مررسرمره هرای 
بامیان در دست نیست، اما  مان می رود که خود یا افراد او همراه 
با نظامیان داکستانی طال ان را در تخریب ساحات تاریخی افغانستان 
و به خصوص انهدام مرسمه های بامیان رهنمایی وکمرک کررده 

 باشندو 
از مصاح ۀ نمایند ان مالمحمدعمر دس ازتخریب دیکره هرای 
بامیان بر می غیدکه وی ازاین عمل منف ل بروده وبررای تر ررئره 

مااین مرسمره هرا را بره  »خویش دالیل ض یفی راارائه میدارد: 
خاطر انتقام از غربیان انهدام نمودیم چون کمیتۀ سویدن بره جرای 
کمک به اطفا  افغان م الغ هنگفتی رابرای ترمیم دیکره های برودا 
اختصاص داده و تقاضای ما رابرای دریافت کمرک هرای بشرری 

 ردکردند ! 
ازغنرایی که دراحکام شری ت اسالمی حب وبغض ره نردارد، 
بدیهیست که این اظهارات برزاز بهانه جویی چیزی بیش نریرسرت، 
لذا میتوان  فت که فرمان تخریب بوداهای بامیران ازمرقرامرهرای 
باالتری نافذ  ردیده وطال ان درین میان مرریان این فاج ۀ بزرگ 
ملی بوده اند ودرهرصورت تقصیراین جفای نابخشودنری درحرق 

 )دن اله در ص هشتم(»تاری  فرهنگ افغانستان بدوش غنهاستووو
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 هفته نامۀ امید  2501شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 یادی از عیارمرد بدخشانی
طاهر بدخشی که چرهرل سرا  

سالگی در زندانی در  ۴۲دیش در 
کابل کشته شد، از ره ران عمدترا 

 رای کمترشناختره شرده و  چ 
هررای جررنرررررالرری  دارای انرردیشرره

افغانستان استوطاهر بدخشری در 
 ۷۹۷۶هشتم عقررب/غبران سرا  
غبراد  خورشیدی در شرهرر فریرض

والیت بدخشان به دنیا غمد و در 
در زنردان ۷۹۳۱اوایل عقرب سا  

 دلچرخی کابل به قتل رسیدو
اهلل خران وسرپرس  ددرش محمد ذاکردرروز اردادشاهری امران

دردوران نادرخان روابط خوبی بادستگاه حاکم داشت وخرود در 
بدخشان دارای نفوذ زیادی بودو ب دها بدلیل غنرچره کره نرادیرده 
 رفتن حقو  اقوام غیردشتون دانسته شده، رابطه محمد ذاکرر برا 

هایی به عنوان نماینده  حکومت به سردی  رایید و او که در دوره
شد، نوعی عرزلرت اخرتریرار کررد، مشرغرو   بدخشان شناخته می

 داری خودشد وازسیاست فاصله  رفتو زمین
های ابتدایی در بدخشان،  طاهر بدخشی که دس از دایان غموزش

هرای زیرادی  برای ادامه غموزش بکابل رفته برود، بر رد ازترالش
توانست وارد لیسه/دبیرستان ح ی یه شودو درخشش او بره عرنروان 
شا رد ممتاز راه ورودش به دانشگاه کابل رابازکرد، دردانشرگراه 
بام ارزانی غشنا شد که در دی غوردن تغییر در افغانستان بودند و با 

 نظام شاهی ساز اری نداشتندو
طاهر بدخشی که از سوی حفیظ اهلل امین، رئریرس جرمرهروری 
دولت کمونیستی افغانستان، زندانی شده بود، چهل سا  دریرش در 

 کشته شدو ۷۹۳۱اوایل ماه عقرب سا  
در  ۷۹۴۹جدایی از حزب دموکراتیک خلق افغانستان: در سا  

کی و  تشکیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان که نور محمد تره
 رای این کشور، هم اعضای  ب رک کارمل، روسای جمهوری چ 

موسس غن بودند، نقش اصلی داشتو ب ردتررکره غن حرزب بره 
دودارچه)درچم وخلق( تقسیم شد، بدخشی در جناح خرلرق قررار 

کی و  که میان او نور محمد تره  رفت اما به دلیل اختالف نظرهایی
  یری کردو اهلل امین ددید غمد، از عضویت حزب کناره حفیظ

 ویند بدخشی مخالد وابسرترگری بره  طرفداران او همچنین می
خواست کشورش محل تالقی تمردن غرربری و  شوروی بود و می

های چ  و راست برا او درایرن   م نویت شرقی باشدو اما، جریان
ها نظر همسانی نداشتندو بدخشی از غنها جدا شرد و بررای  زمینه 

جلب طرفداران بیشتر، تشکیالت تازه موسوم به )محفل انتظار( را 
 تشکیل دادو

ای بدین باورند که طرفداران غقای بدخشی ب د ازغنکره از  عده
همراهی او برای رو غوردن به م ارزه مسلحانه ناامید شدند، از وی 
فاصله  رفته و خود به چندین دسته تقسیم شردنرد کره تشرکریرل 

کشان افغانستان )سازا( وسرازمران فردایری  سازمان انقالبی زحمت
کشان افغانستان )سفزا( نتیره غن بودو اما مرید سرکرنردری  زحمت

بدین باوراست که طاهربدخشی خودب داز)محفل انتظار( تشکیالت 
 رسمی دیگری را ایراد نکرده استو

طرفدارانش ب د از مرگ به چندین دسته و  روه تقسیم شردنردو 
ای از غنان با تشکیل سازمانی با نام اختصاری)سازا( )سرازمران  عده

ای دیگر سازمران دیرگرری     کشان افغانستان( و عده  انقالبی زحمت
به اسم ) سفزا ( ی نی ) سازمان فدایی زحمتکشان افغانسرتران ( را 
تشکیل دادند و جم ی هم دست از عضویت در هرر دو سرازمران 
شستند و  روهی از طرفدارانش هم به حزب دموکراتیرک خرلرق 

 دیوستند و
کی، تصمیرم   فته شده یکی از دالیل جدایی او از نورمحمد تره

کی به غوردن حفیظ اهلل امین )دیگر رئیس جرمرهروری دولرت  تره
کمونیستی( در جم  تصمیم  یرند ان اصلی حزب بودو بر رد از 

کی، حفیظ اهلل امین به قدرت رسریرد و  کشته شدن نورمحمد تره
شرود  دشمن دیرین خود بدخشی را ابتدا به زندان افگند و ادعا مری

اهلل  که ب دا به قتل رساندو بدخشی مخالد سرسخت دیوستن حفریرظ
 امین به حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودوطرفداران غقای  

 ویند او مخالرد وابسرترگری بره شروروی برود و  بدخشی می
خواست کشورش محل تالقی تمدن غربی و م نویرت شررقری  می

 باشدو
از طاهر بدخشی اثری که بتوان براساس :    »ستم ملی«  اندیشۀ

هایش غشنا شد، تاکنون دردسترس نیست  غن با تمامی اب اد اندیشه 
هرای او شرامرل  نروشرتره  ولی  فته می شودکه کار انتشار دست

خاطراتش زیردست استو بشیر بغالنی از همرزمان غقای بردخشری 
 سی  فت: بی که حاال در غلمان زند ی می کند به بی

های اصلی مشکالتی که جام ه با  طاهربدخشی درمورد ریشه«
بایست علیه غن م ارزه کرد، باره ران خلرق و  غن مواجه بودو می

درچم اختالف نظرشدید دیدا کرده بودو چون بدخشی م تقد برود 
دارند  که سالطین و حکام قوم دشتون علیه دیگر اقوام ستم روا می

 »و در واق  غنچه جریان دارد یک ستم ملی استو
های او با دیگر ره رانی که علریره نرظرام  اما، تفاوت دید اه 

 شدو خالصه نمی »ستم ملی«کردند، به  شاهی م ارزه می
بدخشری «رزمانش:   به  فته مرید اسکندری یکی دیگر از هم

با دین اسالم مخالفتی نداشت، اسالم را به عنوان فرهنرگ مسرلرط 
جام ه ق و  کرده بود و خود مانند یک مسلمان مردام نرمراز ادا 

کرد و طرفدار هدف قرار  رفتن دین اسالم در جریان م رارزه  می
 »برای غوردن ترقی در کشورش ن ودو

به تاز ی یک نوار صوتی در انترنت دخش شد کره دریرروان 
اندو بدخشی در ایرن نروار  بدخشی واق ی بودن غن را تائید کرده

 وید راهی را انرترخراب  صوتی به خویشاوندانش در بدخشان می
 کرده است که دایانش دیدا نیستو

برای نرات مردم ونرات وطنرم از فرقرر و  «او می  وید :
ای که دایانش درست مر رلروم  بدبختی و جهل و اسارت به م ارزه

او  »نیست غغازکردم واکنون درست در نیمه راه غن قررار دارمو
 ویرد و  در ادامه از تازه بودن راهی که در دیش  رفته سخن می

 خواندو شان فرا می مخاط ان خود را به فرا رفتن تاری  سرزمین
یک نکته در طو  تاری  سره « وید:  او در ادامه این نوار می

صد ساله روشن شده که سرو کار داشتن با مردم و خردمرت بره 
مردم محور همه کارهای ددر و غبا و اجداد ما بروده اسرتو امرا 
امروز زمان و عصر تغییر کرده و غن ترتیب قومی و عرنر رنروی 

 خوردو  دیگر به درد قوم و مردم نمی
راهی را که من ش وری انتخاب کردم راهی نو و راه خردمرت 

کرش و  های سرترم به همه ط قات زحمتکش، و همه اقوام و ملیت
باالخره بشریت منظور نظر استو و این یک داعیه بزرگ و یرک 

 »شودو غرزوی خوب اما دست نیافتنی م لوم می

در بخش دیگری از این دیام از اهمیت یکرا شدن عقل و خرد 
غربی با اخال  و م نویت شرقی بررای نرررات جرامر ره سرخرن 

  وید: می
تروان بره  با تکنولوژی بدون برخورداری از فرهنگ نرمری« 

خوش ختی رسیدو ما از طرفی نا زیریم به تمدن زاده غررب رو 
بیاوریم و از طرف دیگر مکلد هستیم که فرهنگ خود را نرگره 

 »بداریمو فرهنگ نوع دوستی و انسان دوستی راو
طرفداران طاهر بدخشی، که مرید اسکندری مقیم برریرترانریرا 

  ویند :  یکی از غنان است، می
به همه اقوام افغانسرتران برایرد «بدخشی به این عقیده بود که 

امکان مشارکت در قدرت دولتی داده شود و همه باید به صرورت 
برابر از امکان غموزش و کار  برای دیشرفت جامر ره بررخروردار 

 »شوندو 
: طاهر بدخشی مخالفان سرسرخرتری هرم میراث طاهربدخشی 

طرلر ری،  داشته استو او و کسانی که دیروش بودند متهم به ترزیه
 اندو  ها دانسته شده  رایی و ضدیت با دشتون قوم

سلیمان الیق از اعضای ره ری حزب دمروکرراتریرک خرلرق 
نامریرده  »ستمی«افغانستان، در جواب سوالی که در مورد دالیل  

 شدن بدخشی و یارانش درسیدیم  فت:
جرویری  ام که طاهر بدخشی حرفی از بررترری من نشنیده « 

ای  رفرتره  ها حرف غیر منصفانره  قومی زده باشد یا علیه دشتون
باشد و او یک بدخشانی بود، مصی ت مردم را در منطقه خود دیده 

 »شان م ارزه کرد و در این راه جان دادو  بود و برای خوش ختی
مرخرتراری   ویند طاهر بدخشی خواهان خرود طرفدارانش می

برای مناطق مختلد افغانستان بود و می خواسرت برخرش هرایری 
های فرهنگی و بومی متفاوتی هسترنرد،  ازکشور که دارای ویژ ی

 به صورت محلی اداره شوندو/)نقل ازبی بی سی(

 هام ورگ ، غلمان                                نصیرمهرین

ابرازسپاسگزاری برای جناب 
 روان فرهادی

 ۷۹۱۱استاد دکترع دالغفورروان فرهادی، )متولدکابل، سرنر رلرۀ 
خورشیدی( دای در غستانۀ نود سالگی نهاده استو به عنوان فرردی 

فرهنگی وی بهره برده  -که از فراورده های قلمی و زحمات ادبی
ام، خویش را مدیون میدانم که جمالتی را سپاسگزارانه برنرویسرم 

 وادای احترام نمایمو
 روان فرهادی، نصیرمهرین، عزیز آریانفر

در غغاز بیاورم که هنگامی از او با لقب استادی یاد می نمایم، 
نیست کره  »استاد«منظور عادت م مولی، مروج وعامیانۀ کاربرد 

برخی از هموطنان ما برای دوستان واشنایان خویش بدون داشرترن 
نقش غموز ارانه، ارزانی میدارندو من غ راهری دارم کره روان 
فرهادی سالیان متمادی سمت غمروز راری دردانشرگراه کرابرل، 

 دانشگاهی درداریس، درامریکا ومالیزیا عهده دار بوده استو 
روان فرهادی در چارچوب وظاید رسمی، بخشی از زنرد ری 
خویش را طی چندین دهه، به عنوان کرارمرنرد وزارت خرارجرۀ 
افغانستان سپری نموده استو جز مدتی در زمان ریاست جمهروری 
محمد داؤود خان که مقهور او بود و بیست ماه زندان دلچرخی در 
زمان حکومت خلقیها و ایام غموز اری در دانشرگراه هرا، مرقرام 

دیپلوماتیک را از دست نداده برودو ایرن مروضروع در   –سیاسی 
کشور و ساختار های حکومتی که  تازه فرازغمده  ران، ترحرمرل 
افراد و همکاران جناح دیشنیان رابرنمی تابند، شاید دربرارۀ روان 
فرهادی وبه ویژه هنگامیکه شناختی از اودردست ن اشد، دررسرش 
انگیزباشدو بطور مثا ، وی درزمان صدارت محمد هاشم میوندوا ، 
افزون بر اشتغا  در امور وزارت خارجه، وظیفرۀ مرنرشری عرالری  
جلسات کابینه را نیز عهده دار بودو دس از اینکه نوراحمد اعتمادی 
جانشین میوندوا  شد و با غنکره در خصرومرت برا مریرونردوا  
فرو زاری نمی نمود، اما روان فرهادی طرف غضب اعتمادی قرار 

 نگرفت و وظایفش ادامه یافتو
اما هنگامی انسان سلوک و رفتار تحمل غمیز، با وقار و همرراه 
با وس ت نظر او را می بیند، و ت ارز این ویژه  ی های او را کره 
در  ذشته نیز حضور داشته اند، میشنود، به تحمل وی از طررف 
دیگران )جز غن دو مقط  جمهوری محمرد داؤود و حرکرومرت 

 خلقیها( به راز و رمز دایداری وی میتواند دی ب ردو
سالها دیش درزمانی کره جرنراب روان فررهرادی درسرمرت 

) این  ونه کاربررد ظرریرد  »نمایند ی افغانستان در ملل متحد«
وظیفه را خود ایشان در دیداری در هام ورگ ترجریرح مری داد( 
انرام وظیفه می نمود،  فت : دشمنان افغانستان، س ی دارنرد، در 
دهلوی کندن وسوختن تاک و ریشۀ درخت و زمین ها، وطن ما را 
نیز بردارندو از جمله در مؤسسۀ ملل متحدو من نمیخواهم بیر  مرا 
بلند ن اشدو در وقت ادای این جمالت، عالقه به وطن در سریرمرای 

 وی موج می زد و
جان سخن در ادامۀ همکاری ها از طرف وی ایرن اسرت کره 
روان فرهادی از  نرینه های دانش وفرهنگی بهره مرنرد برودکره 
رفتار اورا بسیارصمیمانه شکل داده برودو کرارمرنردی ازوزارت 
خارجه که ا ربه وظاید مربو  میپرداخت، اما حاصل دیگری نیز 
از او در حیات ادبی وفرهنگی جام ه دردست است که غن رفرترار 
تحمل غمیز وی را هدایت می نمودو با سخن دیگر، فهم وغ اهی او 
از زبان فارسی، دشتو وفرانسوی وووو درمحردودۀ تررجرمره هرای 
سخنان شاهان و صدراعظم ها خالصه نمیشدو بربنریرادنر رشرتره هرا 
ودژوهشهای در دست داشته از او، روان فرهادی دراقلیم ناکرانمند 
تت  ات و تحقیقات  ام نهاده و از وقت استفادۀ  ران ها ترنرمروده 
استو ازینرو هنگام مشغولیت در امور سیاسی و ددلوماتیک، زبران 
و ادبیات دغدغۀ خاطر همیشگی او بوده استو )دن اله در صرفرحرۀ 

 ششم(
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 هفته نامۀ امید 2501شمارۀ  صفحۀ  ششم 

فامیل  در قید و اسارت طالب ها قرار دارند و اتشرسروزی  ۹۱۱و 
تانک از هلمند و زابل وغزنری  ۷۳ها وجود دارد و طالب مرهز با 

نفر را به  ۴۶  -۴۱و میدان وردک و ارز ان خاص حمله ورشدند 
قتل رسانیده اند و جانب ظالم  رفته شده و تاحا  هیچکس به داد  

ی نی  «وکمک غن مردم ستم دیده و زجر کشیده نرسیده استوووو
درحالیکه جنرا  میلربا تلویزیون امریکرائری خرود از ابرترکرار 
تاکتیکی اش    میزدند طال ان هزاره های ارز ان را ت اه کررده 

 می رفت و 
ناکامی دولت به حدیست که حتی مرد دیر شان جهرت دفراع از 

 خود وفامیلش اسلحه بر دوش  رفته استو
جنرا  میلر خداکند که مارا در امریکا وافغانستانی هرارا در 
غنرا فریب ندهدو غنچه می دانیم اینست: راهی که جنرا  مریرلرر 

 دیش 
 رفته به فکر من به مفاد مردم افغانستان نیست و بایست هر چره 

 زودتر مودیفای شودو
خداوند)ج( همچنانکه  برستمگاران قوم موسی صاعقره نراز  

( برظالمان طالر ری ۷۳۹سورۀ النساء قسمتی از غیت  ۲نموده)جزء
که از هدایات دین م ین اسالم فرسخها بیرون  افتاده اند صراعرقره 

خ رکشرترن ۶۱۷۱ص ح سوم نوام ر  ۷۶:۴۳ناز   ردانیدو حوالی 
موالناسمی  الحق ره رجم یت علمای داکستان و ددرم نوی طال ان 
افغانستانّ به ع ارت دیگر قاتل مردم م صوم ماَ اعالن شد و صاعقه 
ای بود که بر فر  طال ان و بچه اندران او وارد  ردید: س حان اهلل 

 والحمدهللو 
نوشته را به چند بیتی از یک ش ر مرحوم مغفور الحاج سید امیر 

 انصاری )رح(  دایان می بخشم:
                    در غتش بیداد ار خواهی که جهان سوزی

 هشدارکه روزی خود ناچاربه غن سوزی
                   می  کن حذر از غه   مقهور ستم، ور  نه

 در ش لۀ دنهانش  دیوسته   نهان سوزی
                   غزاری   ا ر  بیرا   درمانده   یتیمی  را

 درغتش  فریادش بی امن و امان سوزی
 بخشوده نخواهی شددرهردو جهان، هر ه                

 با بهرۀ   ناچرریزی نف   همگان سوزی
************** 

 ووو  )دن اله ازصفحۀ دنرم( ابراز سپاسگزاری 
سیدقاسم رشتیا هنکامی که به عنوان سفیرافغانستران درجرادران 
ت یین شده وانتظار دریافت )ا ریمران(خرودرا داشرت، ازیرکری 

 ازصح تهای خویش باروان فرهادی می نگارد:
در وزارت خارجه اقای روان با همان کشاده رویی ط یر ری «ووو 

خود ازمن استق ا  نمودو چون بازدیدمن جن ۀ رسرمری داشرت، 
نخواست که من برحسب م مو  به مالقات مدیرعمومی سیراسری، 
ی نی داکترع دالواحدکریم برومو بلکه اورا احضرارکرردو چرنرد 

 دقیقه از هر طرف صح ت نمودیمو
من می خواستم دالیسی حکومت رادر ق ا  دولت جرادران بره  

خود م لوم نمایمو اما داکتر فرهادی به عادت همیشرگری طرالرب 
ال لمی، سخن را به طرف زبان جادانی دور داد ونکته های دلچسپی 
را که بحیث فیلو لوگ کشد کرده بود، با غب وتاب شرح داده 

 و تاکید نمود تا ملتفت غنها باشم ووو
م لومات او بیشتر افاقی بود، از ق یل اینکه جادانی هرا ) ( را 
) ر( تلفظ میکنند ویا اینکه جادانی ها در اخیر هر اسم ولرو کره 
ساکن باشد، یک حرف )و( را زیاد می کنندو مثالً افغرانسرتران را 
) افغانستانو( می  ویند و امثا  غن که هر مسافر در روزهای او  

 (۷) »ملتفت غن می شودو
جناب محمد غصد فکرت، طی ن شته یی که در مرلرۀ برخرارا 
غنرا خواندم از روان فرهادی برحق به عنوان دانشمندی ذوفرنرون 
یاد  میکندو در اینرا بخش کوتاهی از غن ن شته را که در سر غغاز 
غمده است، می غورمو با این دیشنهاد که خواندن تمام ن شتۀ جناب 

 فکرت فراموش نشودو
  سراالنره  برود ومررخصری۷۹۳۹  سرا :   ذوفنون  دانشمندی«

در   درژوه دانرش  استاد روانشادمحمدتقی  که  میگذراندم  رادرایران
  ، درریشرانروار، احروا  افشرار یرزدی  استاد ایرج  دفترکار جناب

  و زبرانردانری  دانش  ستایش  درسیدوبه  رااز من  فرهادی  دکترروان
  فررهرادی  روان  ، کره درژوه و استاد روانشاد دانش درداخت  روان

  درفضرل  فصرلری  ازغن کره  بود، درس  باردیده  نخستین  رابرای
  دادکره  مشخصترشرح   ونه  ایراد فرمود، به  وی  ودانش  سخندانی
  ر فرهرنرگری  علمی  کنفرانس  استاد افشار، در یک  همراهی   ویابه

ازسریرمرا   برودنرش  شرقری  که  شخصی  بودند که  دیده  درداریس
 ( ۱است)دن اله در ص   بوده  نمایان  وظاهرش

 ووو )دن اله ازصفحۀ نخست(گریۀ طفلک 
داکستان دست داشتن به حمله را ردمی نرمرایرد واولریرای امرور 

 افغانستان هم به بیگناهی خارجیان شهادت می دهندو
 »عمرخطاب«غنچه زجرت ده وتأثرغوراست هرو شخصی به نام 

می اشدو به  مان من دردهلوی »دیام افغان«که  ردانندۀ تلویزیون
ذبیح اهلل مراهد سخنگوی طال ان در امریکا شناختره شرده، بررای 
خوشنودی افغانان )دشتونهای( خود وطال های ظالم خردا نراتررس، 
سخنان رکیکی ب د از شهادت جنرا  راز  فرزند رشیدافغانستان به 
او تهمت زده استو این هرو و بد وئی از زبان مرردود وصردای 
دلخراش خطاب که با نفرت تام سر تاسری روبه رو  شت مردمان 
عزاداران راکه شامل افغانستانی های وطندوست و غیر دشرترونرهرا، 
اقشار،ادیان، کیش ها وسیاست بودند، به زجررت و سرو رواری 
بیشترمواجه ساختو شهادت این فرزند واالی وطندوست، حماسرۀ 
احمدشاه مس ود شهید قهرمان ملی افغانستان را چون خنرر، زخرم 

 جرحه ها را دوباره باز ساختو 
من با خطاب کدام غشنائی نردارم و در اوایرل حرتری عضرو 
تلویزیونش بوده از وی حمایت داشته امو امروزغزادی بریران بره 
هرکس حق داده هرغنچه میخواهد بگوید بنویسد و صدا بلند کندو  
ولی اینکه به چه روشی این امر ادا میشود به تربیۀ فامیل، سرویرۀ 

 دانش وعمق ایمانداری و دیانت فرد  برمیگرددو 
از  »خطاب به خرطراب«( مقاله زیرعنوان ۲این جانب طی شش )

از  »امید هفته نامۀ مردم افرغرانسرتران«  ۳۱۳تا شماره  ۳۲۱شماره 
رفتار ظالمانه روزانۀ طال ان مفصل نوشتم تا ازحقایق باخ ر شرود؛ 

 قسمیکه دیده میشود از غن  م لومات کدام دندی نگرفته استو 
  باسیه د  چه سود فتن وعظ

 نرود می  غهنین در سررنگ                     )س دی(
درعین زمان از او له هم ندارم، فردیکه قرغن مرید راکلمره بره 
کلمه از روی ترجمۀ فارسی غن ث ت نمود ودانست کره درحردود 

( بارخداوند در بارۀ ظلم و ظالم هدایراتری فررمروده ۶۱۱دو صد )
 ۱سرورۀ  ۱است) تفسیر کابلی جزء  »ل نت خدا بر ستمگاران«و

( را نثارشان کرده، توجه ندارد، چگونه توق  داشته باشیرم ۴۴غیت
 که به  فتار و نوشتۀ ما اهمیتی قایل  شود و توجه کندو

 ۷۹۱ترا  ۷۷۶در صحیح بخاری جلد سوم کتاب مظالم از صفحه
احادیث مت دد ن وی درباره ظلم و ظرالرم وجرود داردکره برایرد 
درقسمت ظلم بیحدطالب در مقابل مخلوقات خداوند از ان درس 
می  رفتو جای دیگر از ع داهلل بن عمر)رض( چرنریرن روایرت 

مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان  «است: دیام ر ص فرمود: 
و دست او ایمن باشند و مهاجر کسی است که غنچه را خداوند من  
 ۴کرده است ، ترک نماید )صحیح بخاری، ترجمۀ احراری براب 

(؛ جنرا  راز  که مرد متقی و مسلمان بود الزم نر رود ۷۱حدیث 
که ب د از مر ش از زبان تند خطاب به امن نماندو غنحضررت ص 

 ۲جرلرد ۲۷۳۹فقط به مشرکان هرو را روا داشته است )حردیرث
صحیح بخاری(؛ جنررا  راز  کره یرک  ۳۲۳کتاب ادب صفحه 

مسلمان مومن و خداشناس بود، ب داز شهادتش ا ر توصید نشرده 
ملسو هيلع هللا ىلص بود الیق هروهم ن ودوهم حضرت عمر)رض( ازدریرامر رراسرالم

( نفر بره نریرکری ۴هرمسلمانی راکه چهار) شنیده که  فرموده اند:
 واهی دهند خداوند اورا به بهشت داخل میکند)صحیرح برخراری 

(؛ جررنرررا  راز  از طرررف ۷۹۲۱حرردیررث ۷۹۳ص  ۶ج
ملیونهانفرباخلوص قل ی  به نیکوئی یادشدو با این نیکوئی یرادهرا 
ومقام ارشد شهادت، متیقنم که در جنت  فردوس جلوس دارد و 

 بر خطاب میخنددو
من نه شهید ج ار قهرمان را می شناختم ونه شهید جنرا  راز  را، 
ولی هردو مردان فکور ومیهن دوستانی بودندکه براطررزروش و 
مفکورۀ خود، که حق شران اسرت، مریرخرواسرترنردبررای مرردم 
قندهارومردم افغانستان به اساس درنسی  های خود خدمت نمایندو 
متأسفانه که قتل هردوی شان با کشتار دوامدار مردمان بریرگرنراه، 
اطفا  م صوم، مخصوصأ هزاره ها و دیگر خواهران و برادران مرا 
در سرتاسر کشور هر روز زحم ناسور خاطره هاست که به مشکرل 
التیام دذیر می باشدو این بی امنیتی! ث وت بی کفرایرتری و عردم 
کنترو  دشمنان افغانستان استو با موجودیت ده ها هرزار قروای 
خارجی و سیستم استخ ارات دیشرفتۀ شان چرا به مردم ما تروجره 

 نمی شود؟؟؟ غیا با کشورما دیمان امنیتی ندارند؟ 
سوالهای  مت دد در ذهن مردم ظهور کرده است که هرم دولرت 
افغانستان وهم امریکائی ها باید در باره قتل جنرا  راز  به مرردم 
افغانستان و مردم امریکا جواب های قناعت بخش و شفاف ترهریره 

 بدارندو اینک چند سوا  :

ا ر احترام متقابله در دروتوکو  اسرت، درس چررابره برادی -۷
 اردهای جنرا  راز  اجازه داده نشد و تفنگچه اش از او  رفتره 
شد تا در وقت حمله و مشاجره از خود دفاع نتواند؛ اکثرر مرردم 
این را یک توطئه میدانند ا ر چنین نیست لطفأ ث وت ارائه داریدو 
غیا میدانستند که طرح دالن شده حنرا  راز  را بر انگیخته ساخته 

 تحریک مینماید و حیات شان را م روض خطر میسازد؟
کامره بردارکه کشته شد! چراکامره اش ازبین رفرت وفریرترۀ -۶

کامره نادیدا شدو غیا درغن چیزی نهفته بودکه تروطرئره رابررمرال  
وغوازوتصرویرر رویرداد  میساخت؟ برای رداین اندیشه ث ت دیدا

ث ت شده درتی  کامره بدسترس همه قرار داده شودو ورنره ایرن 
جرمرا  «رویداد، نزدما ازقتل ژورتالسرت عرربسرتران سر رودی 

در سفارت عربستان واق  استان و  ترکیره، کرمرتررنره  »خاشقری
 خواهد بودو

غیااین ادعاراست است که جسد جنررا  راز  و رئریرس -۹
امنیتی ازاطا  به بیرون غورده شده وفیریکه درحویلری صرورت 
 رفته  والی ودیگران رازخمی ساخته؛ازکراصورت  رفته وکری 
یاکیهافیر کرده اند؟ ب ضی ها ادعادارند که فیرازبام منز  توسرط 

شرفریر   ۳۹۷عساکرموظد امریکا صورت  رفته است )درو رام 
 عیار(و
وی از چره مری »من مورد هدف ن ودم«جنرا  میلر فت:-۴

دانست که او هدف ن ود، به جز اینکه برایش  فته شده برود کره 
شفریر   ۳۹۶کشته شدن جنرا  راز  است نه او )درو رام »دالن«

 عیار(و
طال ان که همیش برضد امریکائیهراعرمرلریرا ت داشرترنرد -۳

چراجنرا  میلر را هدف قرار ندادندکه مسلمانی مومن خادم مردم 
 افغانستان را از فامیل و طفلکانش جدا ساختند؟

چرا اتودسی جسدجنرا  راز  صورت نگرفت؟ چرامحرل  -۲
حادثه داک شدوبه دلیس اجازه داده نشد که تحقیقات غنی خودرا 
غغاز  نمایند؟ چه نوع مرمی از چه نوع اسلحه فریررشرد، مسرئرو  
راستین و حقیقی فیر کی ها بود؟ چه کسی ،  روهی ویا کشوری 
دالنگذار این حمله بود؟ ادعای طالب بادالیل قناعت بخرش برایرد 

 ردیا دذیرفته شودو
چراحمله وقتی صورت  رفت که جنرا  میلر از صرحرنره -۱

خارج و داخل هلیکودتر برمیگردد؟ سربازهای خرارجری ازفرراز 
اینرا )اشاره به بام مهمانخانه توسط ردورتر( دو محافظ بلردیرنرگ 

 شفی  عیار(و ۳۹۶فیر میکنند )رادورتلویزیون طلوع از درو رام 
ستانکزی اعالن کرد که حمله از طرف طال ان توسط یک  -۱

فردیکه اسم ج لی، ادرس ج لی و شناسنامۀ ج لی داشت صرورت 
 رفته استو چرا مقام والیت با وجود شرایط ضیق امنیرتری ایرن 
مرد را نشناخت؟ غیا والی مسئو  نیست؟ از قیافه قراترل مر رلروم 
میشود که یک جوان خرد سا  بی ترربه، بیکس وکویی را دریردا 

 کرده بودند تا بیچاره را به غسانی محکوم سازندو 
در حالیکه به کس اجازه داده نمیشد که در محل مالقات با -۳

اسلحه بیایند، چرا به این جوان اجازه داده شده بود کره اسرلرحره 
 داشته باشد؟

چرا مسئولین امنیتی به خواست نمایند ان مردم جرهرت  -۷۱
روشنی انداختن و دیروی از اصل شفافیت به جلسه دارلمان حاضرر 
نشدند تا به سواالت مردم جواب دهند؟ از چه هراس داشتند؟ کی 

 مان  رفتن شان به دارلمان  ردید؟
دسیسۀ خنده غوردیگریست کره  »بکس انار»«موضوع  -۷۷

 به توضیح مفصل ضرورت داردو 
 ۶۱۷۱ماه اکتوبر  ۹۱خ ردلچس  اینست که درشام سه شن ه 

جنرا  میلرر  ۷۴۴۱صفر المظفر  ۶۱مطابق  ۷۹۳۱عقرب  ۱مطابق 
مصاح ه طویلی داشت و از زیرادت وشردت  NBCبا تلویزیون 

ابتکارات تراکرتریرکری را  »حمالت برطال ان حرف زد و  فت: 
ما از نگاه عسکری برنده نمی شویم و  »و «دوباره بدست میگیریم

چره  ....حل مشکالت بهتر است ازطریق سیاسی صرورت  ریررد
 حرف های متضاد!

کلمات استاد تاکتیک عسکری ما در کورس احتیا  تا هنروز 
یکی ازتکتریرکرهرای «در  وشم طنین انداز است که فرموده بود: 

نمیدانرم  .»حربی این است که دشمن را متوجه ض د خود نسازید
این جنرا  امریکائی قرن بیست ویک چطور ازین درنسی  طفرره 
رفته استو به فکر من جنرا  باید فقط جنرا  باشد و غن هرم برا 

 منطق و دانا  !
به یقین که این  فتارجنرا  میلر به طالب قدرت بیشتر بخشید 
و بیشتر اطفا  هزاره رادر ارز ان ومربوطات غن کشتند و به  فتۀ 

 فامیل بی جای  ۱۱۱ » استاد محمد عارف رحمانی وکیل دارلمان:
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
( دالر80یکسال) ـ(دالر40ماه ) 6ایاالت متحده:   

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

(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 ووو )دن اله ازصفحۀ ششم(ابراز سپاسگزاری 
  مروجرب  کره   فرتره می  سخن  و بر زبان  بر موضوع  با تسلط  چنان

  استاد افشار  وینده  ، تا اینکه شده  دژوه استاد دانش  مرحوم  اعراب
  سفیرک یر افغانستان  فرهادی  دکتر روان  اند که شناسانده  ایشان  را به

برود   روزها شنریرده  در غن  که  دژوه دانش  و مرحوم است  در داریس
  ، با چنران شده  فراخوانده  کابل  برکنار و به  فرانسه  از سفارت  روان

  و وض یت  حا   ، نگران داشت  در داریس  از ایشان  که  نیکی  خاطره
  هستنرد و حرالشران  استاد بنده  ایشان  که   فتم  ایشان  بودو به  روان
  ودژوهش  نگارش  دارند و مشغو   استراحت  و در منز   است  خوب

 اندو  و مطال ه
  شرخرت  غقا ! این«فرمود :   دژوه استاد دانش  که  یاد دارم  به  دقیق
  زد داشت می  حرف  که  و بر موضوعی  فرانسه  بر زبان  تسلطی  چنان
  از غن  از غنرچره  اندکی .»زد می  حرف  مادریش  زبان   ویا به  که
؛ امرا  نوشرت  ، خواهم یاد دارم  به  از روان  از غن  و دس  و دیش  سا 

،  ، ددرلرمرات فرهرادی  دیدار با استاد دکتر روان  از نخستین  نخست
  ، و شخصیتی ، مترجم ، زبانشناس ، نویسنده ، عارف سیاستمدار، ادیب

و   هنگام  چه  و اینکه  دیگر یاد کنم  و خصوصیت  فن  چندین  دارای
 (۶؟ ووو ) غشنا شدم  با روان  چگونه

چند تن دیگر از هموطنان را نیز سراغ داریم که در وقت اشتغا  به 
وظاید ددلوماتیک که کم ویا بیش دست ودا یراست، وقت و قلم  
را صمیمانه در م رض استفادۀ سالم نهاده اندو شخصیت های چرون 
شادروان ع دالرحمان دژواک )که بسیار غرزو داشرت در داخرل 
کشور بماند، اما نا زیرش نمودند که سالیان متمادی در نمرایرنرده 
 ی افغانستان در ملل متحد بماند(، اقای عزیزغریانفر کره سرالرهرا 
دیش هنگام کارمند بودن دروزارت خارجه وسفارت، قلم، تحقیرق 
وترجمه را کنار ننهاد، همچنین نویسنده وشاعر ارجرمرنرد، غقرای 

 دکتور
*********** 

 فاروق ذکی کابلی                                    چشمه سار، ورجینیا

 کلبدین مار هفت رنگ !

 به ملک ما چرا جنگ است خدایا       دلم تنگ و دلم تنگ است خدایا

 به هر سو کشــتۀ  از بی گناهان       دل طالب مگرسنگ است خدایا؟

 گروه داعــش و یاران راهــش       همه بی دین وبی ننگ است خدایا

 یکی ازدست دشمن درفغان است      دگر با دوست درجنگ است خدایا

 به هرکار وطن نیرنگ و تزویـر       ندانم  این چه فرهنگ است خدایا 

 یکی درفکرنان و آب غرق است      دگربرخوان هفت رنگ است خدایا

 اساس رنج و هم  بربادی خــلق       حنیـــف اتمر لنـگ است خدایا 

 غنی بیمار وعبداهلل ست درخواب       )گلو( چون مار هفت رنگ  خدایا 

 به ملک ما چرا جنگ است خدایا

 دلم تنگ و دلم تنگ است خدایا

*************** 
در  امِ دوم غقای غنی از این دیدارها به عنوان نوعی کمپایرنِ 

کندو غقای غنی از مدتری بره  دیش از وقت به نف ِ خود استفاده می
جمهروری  سو تصمیم قاط   رفته که در انتخابات غیندۀ ریاست این

شرود،  در صورت بر زار شدن، شرکت کرده و هر قِسم کره مری
 خود را برنده سازدو 

رسد که یکی از غرزوهای اصلیِ غقای غنی دیش از  به نظر می
که قدرت را تقسریرم  وداع با جهران این است که یک بار بدون این

کند، حکومت را دربست در اختیار داشته باشدو به همین دلیل، او 
های مختلرد  های مشخصی را توظید کرده تا به والیت از حاال تیم

هایی از مردم را به نف  او با دادنِ دو  و رشوه بسریرج  رفته و  روه
 کننردو

هدف و  امِ سوم غقای غنی از ایرن دیردارهرا، الدروشرانری 
های حکومت وحدت ملی است؛ حکومتی که ظرف درنرج  ناکامی

 جز ناکامی هیچ دستاورد دیگری نداردو   سا ِ  ذشته به
بیرنرد، بردون شرک  غقای غنی وقتی به چهاراطرافِ خود می

خواهد در غستانۀ دایان یافرترن  کشد و به همین دلیل می خرالت می
وقرفره و  های بری عمرِ حکومت وحدت ملی نشران دهد که تالش

 روزی را برای تأمین صلح انرام داده استو  ش انه
دخرل در  های ذی زاد و دیگر جناح های غقای خلیل  ا ر تالش

تواند در حد مصرف  مسالۀ صلح نتیره داد که غقای غنی غن را می
تواند مدعری  داخلی به نامِ خود سرل کند و ا ر هم نتیره نداد، می

هایِ خود نگذاشتند که این درروسره بره  شود که دیگران با مداخله
 نتیره برسدو 

 چاپ کابل(/ -)نقل از روزنامۀ ماند ار

 کابل، افغانستان         احمد عمران

 عوامفریبی های اشرف غنی احمدزی 
غنی رییس  این روزها ارگ شاهد دیدارهای  روهیِ اشرف

 انی از سراسر کشور  ها و نماینده حکومت وحدت ملی با هیأت
استو این دیدارها که اصالً به بهانۀ مشوره در مورد صلح طراحی 

های دیگری را نیز دن ا   شده، افزون بر این مسأله اب اد و هدف
های  شوند، از طید کندو افرادی که به این دیدارها دعوت می می

شود کسانی دعوت شوند که نظر مساعد و  مختلد اند و تالش می
 مث ت در مورد غقای غنی و کارکردهایش داشته باشندو

کنند که این افراد را  مشاورانِ غقای غنی او را کمک می
اصطالح شکار کندو  های مختلد تشخیت داده و ب د به در والیت

دیدارهایی را با سران احزاب جهادی  غقای غنی دیش از این، رشته
 ی از  تازه و سیاسی صورت داد و  ویا در مورد روند صلح که به

 هایی صورت  رفتو  سوی امریکا داغ شده، مشوره
یی در دی  ال ته این دیدارها در عرصۀ صلح هیچ نتیره

فری ی و خاک به چشم مردم زدن،  نخواهد داشت و به جز عوام
 ونه دیدارها در  رساندو ا ر به مصارفی که این هیچ دیرامی را نمی

بر دارد نگاه شود، محصو  غن بسیار ناچیز و حتا در حد صفر 
ارزیابی خواهد شدو وقتی  روه بزر ی از مردم از یکی از 

شوند، بدون شک مصارفِ کالنی هم روی  ها دعوت می والیت
مهابا  غید که چنین بی ها از کرا می  ذاردو این دو  دست میزبان می

شود؟ غیا غقای غنی این  های بیهوده می چون ریگ صرفِ کاری
 دردازد؟ اش می ها را از دارایی شخصی دو 

یِ بزرگ استو »! نه«بدون شک داس  به این درسش، یک 
های  زافی هم هست، از همان محلی  رفته  ها که دو  این دو 

شود که از سوی کشورهای خارجی به نام مردم و بازسازی  می
شود  ها می  یردو با این دو  افغانستان در اختیار حکومت قرار می

چندین مکتب، شفاخانه و یا چیزهایی ساخت که مردم از غن 
 استفاده کننردو 

درصد جم یت  ۹۱که غقای غنی به فکر  اما به جای این
ها  کنند و یا میلیون  ی می افغانستان باشد که زیر خط فقر زنده

های کشور به دلیل اعتیاد به مواد  ها و خیابان انسانی که در جاده
ها کودکی که به دلیل فقر و  مخدر غواره اند و یا میلیون

هایی را که به نام   ی از رفتن به مکتب محروم اند، دو  بیچاره
ترین کارهای  ترین و غیرضروری ها  رفته است، خرج بیهوده غن

 کندو فری انه و دودولیستی می عوام
ماحصلِ این دیدارها چه خواهد بود؟ غیا با این دیدارها 

چه که تا به حا   مردم نس ت به روند صلح چیزهای بیشتری از غن
 فته شده، خواهند فهمید؟ و باز غیا کسانی که غقای غنی به ارگ 

و و  ها  ویا در مورد روند صلح  فت کند و با غن شان می دعوت
روند و به م لغینِ دولتی م د   شان می های کند، به والیت می
 شوند؟ می

به هیچ وجه ! ناکامی این روند به همان میزانِ روند صلح 
که در طو  ده سا   ذشته در اختیار حکومت و نهادهای موازی با 
غن بود، از ق ل محرز استو این دیدارها هیچ نتیرۀ ملموسی در دی 
نخواهد داشت؛ زیرا که حکومت بیشتر از خود این افرادی که به 

 شوند، در روند صلح تأثیر نداردو  ارگ دعوت می
خ ر و  قدر که حکومت افغانستان در روند صلح بی همان

شوند، از این  دورافتاده است، کسانی هم که به ارگ دعوت می
یی در این  روند خ ر ندارند و نه هم قرار است که چیز تازه

 ها افزوده شودو دیدارها به م لوماتِ غن
خواهد به مردم افغانستان  غقای غنی در  امِ نخست می

تفهیم کند که روند صلح زیر نظر شختِ او قرار دارد و حتا زلمی 
زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان، یکی  خلیل

از مأموران  وش به فرمانِ اوستو غقای غنی هراس دارد که مردم 
نشاندۀ امریکا و  جمهوری دیشین دست او را مثل غقای کرزی رییس

 ها بخوانندو  یا غربی
به همین دلیل او نیز در زمانی که امریکا در حا  مذاکره با 

که  خواهد با اکتِ این طال ان است، غستین باال زده و می
و وهای صلح تحت قیمومیتِ حکومت قراردارد و حکومت   فت

 ذارد و با  هم بنا به وعدۀ خود همه چیز را با مردم در میان می
قدر هم  کند، مردم را متقاعد سازد که حکومت غن ها مشوره می غن

 کفایت نیستو  کنند، حکومتی بی که فکر می

ع دالغفور غرزو را میتوان نام برد که مشغولیت ها در سرفرارت و 
وزارت خارجه ، نه تنها از دل ستگی وی به ادب وفرهنگ نکاسرتره 

 اند، بلکه مقاالت و اش ار یرایی را انتشار داده استو
روان فرهادی، هنگام صح ت با اهل قلم وهنر، از دیشنرهرادات 
کمک کننده برای غنها دریغ نمی کندو این ویژه  ی را شرادروان 
دکترع داالحمد جاوید نیز داشتو محترم ع دالوهاب مددی وقتی 
از کتاب خویش، سر ذشت موسیقی در افغانستان یراد مریرکرنرد، 
همواره قدردانی ویژه و این ذکر خیر را در حق روان فرهادی نیز 
دارد که  وی مشو  اش شده و رهنمایی های نموده اسرتو براری 
فرهادی برای محترم مددی یادغور شده بود که از این همه اطرالع 
از احوا  هنرمندان و موسیقی کشور، یادداشتهایی را فراهم نمایرد 

 (۹تا روزی به شکل کتاب چاپ شودو )
هنگامی که برای نگارنده، دسترسی به سراج االخ ار و مقاالت 

مرقراالت «محمود طرزی  میسر ن ود، بدست غوردن کتاب قطور 
که از طرف روان فرهادی جم  غوری شده برود،  »محمود طرزی

احترام قل ی را ایراد نمودو شخصیتی که مدتها نشسته و نوشته های 
محمود طرزی را بیرون غورده و برای چاپ غماده نرمروده اسرت؛ 
برای فردی که س ی نماید در دهلوی چند ترجمه وکتاب طررزی، 

 این سرچشمه را نیز بیابد، احترام وتحسین بار می غوردو
هنگامی که ایشان را بازهم در طی یک محفل فررهرنرگری در 
فرانکفورت دیدم، ترجمه های بسیار  یرا وجذابی از اش ار موالنرا 
و رابیندراناتا ور رابه خوانش  رفتو این درحالی بود که رفترار، 
ریش داکیزه وسپیدش حکایت دیرمردنستوه وقلم بدست را با خود 

 داشتو
 از روان فرهادی بزر وار این کتاب ها انتشار یافته اند:

تاری  تلفظ و صرف زبان دشرترو، •-زبان تاجیکی ماوراءالنهر•
یاری شراهرنرامره •-خورشیدی ۷۹۳۲چاپ فاکولته ادبیات در سا 

مرقراالت •-های فارسی، چراپ ترهرران فردوسی در دژوهش واژه
جرنر رش قرانرون •-خورشیدی ۷۹۳۳محمود طرزی، چاپ کابل، 

-خرورشریردی ۷۹۴۱کابل،  - ذاری در غغاز استقال  افغانستان 
شناس فرانسوی لویی ماسینون،  حسین بن منصور حالج، اثر اسالم•

السایرین، اثر خواجه ع داهلل انصاری،  مناز •-ترجمه دکترفرهادی
سرود نیایش ) یت غنریلی( اثر ترا رور، •-ترجمه دکتر فرهادی

ابرن سریرنرا •-ترجمه دکتر فرهادی، چاپ کابل و دهلری جردیرد
خواجه ع داهلل انصاری هروی، چاپ تهران، •-وعرفان، چاپ کابل

سر ذشت دیر هرات، اثر سرژ دو برورکروی، •-خورشیدی۷۹۱۱
 خورشیدی۷۹۳۱ترجمه دکتر فرهادی، چاپ کابل 

ترجمه نمایشنامه مارسرل •-زند ی و غثار امیر خسرو دهلوی•
 دانیو  )توداز(

سوء تفاهم اثر ال ر کامو، ترجمه دکتر روان فرهادی، چراپ •
احوا  عاشقان در شر رر عرارفران، •-خورشیدی ۷۹۳۴کابل، سا  

شامل م نی عشق در نزد اق ا ، موالنا، حکیم سنایی غزنوی و امیرر 
خسرو، چاپ شده در جریده میزان ار ران نشررانرتری سرفرارت 

جرمرالت کروتراه انرگرلریرسری در •-افغانستان در دهلی جردیرد
(وشاید دستنویس ها و مقاالتی که دس ۴المللیو) های بین کنفرانس

 از تهیه این فهرست از کتابهای او غماده شده باشندو/
 رویکردها و توضیحات:

( ترا ۷۳۹۶) ۷۹۷۷ ۹۳۲سید قاسم رشتیاو خاطرات سیاسیو ص -۷
(وویرجینیا/ امریکا/ مط  ۀ امریکن سپیردیو چراپ ۷۳۳۶)   ۷۹۱۷
 ۷۳۳۱ -۷۹۱۲او  
محمد غصد فکرتو چهل سا  دوستی با روان فرهادیو مررلرۀ -۶

  و در صفحۀ انترنتو۷۹۳۹فرهنگی هنری بخاراو تهران خرداد 
http://bukharamag.com/1393.03.859.html#more-859 

 از صح ت ها وخاطرات جناب ع دالوهاب مددی با نگارنده-3
کی، کیستو مرموعۀ م رفی برخی شخصیت هاو تألید جنراب -۴

 دروفیسر رسو  رهینو مرلۀ غریانا بیرون مرزیو سویدن /
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و فرهنگی شان بودو درعهدخلفای ع راسری مر رارزات ابرومسرلرم 
خراسانی وسپس هروی ازغزادیخواهان نهضت سپید جامگان هرات 
منتج به غزادی خراسان باظهور طاهر دوشنری  رردیرد، وسرپرس 
سلسله های مقتدر صفاریان، سامانیان، غرزنرویران، سرلررروقریران 
وغوریان برخراسان، ماوراالنهر وبخشهای فارس که تحت سرلرطرۀ 

 خلفای بغداد ن وده، حکومت کردندو
* این دوره عصرشکوفایی ادب وفرهنگ درخراسان وماوراالنه 
رشناخته می شودو بزر ترین ش رای س ک خراسانی چون بوشکور 
بلخی، رودکی سمرقندی شهیدبلخی، راب ۀ بلخی، دقیقی، عنصری، 
عسردی، فرخی سیستانی وفردوسی توسی، همچنین بزر انی چون 
ابوریحان بیرونی، ع دالحی  ردیزی، )ابوالفضل( بیهقی وحرکریرم 

 ابوعلی سینای بلخی درین دوره ظهورکردندو 
به همین ترتیب هنر م ماری س ک غزنوی وغوری وشیوه هرای 
خطاطی اسالمی به اوج رسیدو ال ته نا فته ن اید ذاشت که خلفرای 
ع اسی درراه رشد ثقافت اسالمی خردمرات شرایرانری نرمرودنرد، 
بخصوص بغداد درهنگام خالفت هارون الرشید با خدمات خانردان 

 برمکی بلخی، مرکزعلم وادب بودو 
کتاب های علمی و فلسفی زیادی از زبان های هندی ویونانی به 
زبان عربی ترجمه شدو بغداد در این عصر نه تنرهرا مرقررخرالفرت 
اسالمی بلکه شهری بودکه منحیث مرکزثقافت اسالمی نیز شناخته 

 می شدو
درین عصر فرهنگ مشترکی درممالک اسالمی کره از انرداس 
تاکشمیر ودر شمالشر  تا ختن وس ت داشت، مردمان سرزمینهرای 

 Arabمختلد رابهم دیوند میدادو ازینرواصطالحات)جهان عررب 

World    وجهان ایرانیIranian Word یا)ایران زمریرن( کره زادۀ
افکار است ماری قرن نزدهم وغغازسدۀ بیستم است، واقر ریرترهرای 

 »تاریخی و فرهنگی بخش بزر ی ازقارۀ غسیا رادربر نمی  یردو 

خوانند ان  رامی عالقمندتاری  وغنای فرهنگی مردم باشهامت 
وهنردوست افغانستان، س ی خواهید ورزیدتاکرتراب دررمرطرلرب 
وروشنگردانشمند درهمه اب اد فرهنگی، جناب استادحرامردنرویرد، 
نویسنده وهنرمندودژوهشگروطن عزیز راکه در از رذشرتره هرای 
شکوفان ونگین تابان دوره های باستانی بوده است، به دست غورده 

 وازمطال ۀ غن به غنای دانش همگانی فرهنگی تان بیفزاییدو 
درهمین فرصت فهرست عناوین عمدۀ این اثرماند ار رابه شرمرا 

 ارائه می دهم :
 فصل او : بررسی غثارهنری دیش ازتاری  افغانستان
 دوم: غغازمدنیتهای شهری وغثارهنری این دوره 

سوم: تمدن افغانستان درعصررویردی واوسرترایری و برررسری 
 غثارهنری این دوره 

 چهارم: ورود اسکندر به غریانا 
دنرم: جهان ب د ازاسکندر وشکل  یری دولت مسترقرل یرونران 

 باختری
 ششم: بررسی غثارهنری غی خانم وبگرام 

 هفتم: دورۀ ظهورمکت های اصیل هنری درسرزمین غریانا 
 هشتم: هنرعصرکوشانی 

نهم: غثاربودایی دورۀ کوشانی یاعصرطالیی هنر دیکره سرازی 
 افغانستان 

یازدهم: ظهور کیدار شاهان و -دهم: نگاهی به غثارشکوهمندهده
 عصرعروج هنری بامیان

 دوازدهم: بررسی هنرافغانستان ازعصر یفتلی هاتاکابل شاهان
 سیزدهم: م ابدوغثار هنری عصر کوشانویفتلی  

چهاردهم: تمدن افغانستان درعصرکابلشاهان، ازغغازسدۀ هفتم تا 
 ظهوردین اسالمو

این م رفی مختصریک اثر رانمایه و روشنگرتاری  وفرهرنرگ 
افغانستان، نوشتۀ دلپذیراستادهنرمند ونویسندۀ دژوهشگر، دوسرت 
 رامی وعالیقدرم استاد حامدنوید رابه غرزوی صحت وس رادترش 

 کتاب خاتمه میدهم : ۶۱۴باتذکرش ری ازصفحۀ
  رچه دیوار افگند سایره  دراز    باز ردد سوی اوغن سایه باز
 این جهان کوه است وف ل ما ندا  باز می غید به سوی ما صدا

************* 

 *نشا  اصفهانی  

 سجده از دُور
 طاعت از دست  نیاید گنهی   باید کرد         

 دردل دوست به هرحیله رهی بایدکرد
 منظر دیده  قدمگاه گدایان شده است       

 کاخ دل در خور اورنگ  شهی بایدکرد
 روشنان فلکی را اثـــری  در  ما نیست         

 حذر از  گردش چشم  سیهی باید کرد
 شب چوخورشید جهانتاب نهان ازنظرست  

 طیّ این مرحله با نور مـــهی باید کرد
 خوش همی میروی ای قافله ساالربه راه    

 گذری  جانب   گم کرده رهی بایدکرد
 نه همین صف زده مژگان سیه بایدداشت   

 به صف دلشـــدگان  هم نگهی بایدکرد
 جانب  دوست نگه از نگهی  باید داشت       

 کشــــور خصم تبه از سیهــی بایدکرد
 گر مجاور نتوان بود  به  میخانه )نشاط(        

 سجده از دور به هر صبحگهی بایدکرد
 ۷۶۴۴-۷۷۱۳* م تمدالدوله میرزا ع دالوهاب نشا  اصفهرانری )

)  
************** 

 ووو )دن اله ازصفحۀ دوم(پاسداشت زبان مادری 
ا ردنج چینایی راجم  کنی، ماشین ها ول اس راباطرح جدیدی 
دیزاین میکنند تاخدمتی بیشتربه بشریت  رددو ا ردنج غلرمرانری 
رایکراسازی کتابی نونوشته وبخاطرع رت از ذشت واندیشه برای 
غینده منتشرمیدارند، وا ردنج فرانسوی راکنارهم بگذارید فلرمری 
میسازندکه انت اهی وغموزشی باشدو اماا ردنج افغانستانی راجرمر  
کنی عاجل حزب میسازند، ب د ائتالف مریرکرنرنردوبرهرم هرم بره 
خرراطرررریرراسررت ومرر رراونرریررت وداراالنشررا برره دعرروی ونررزاع 
میپردازندوب دهم همه متفر  شده به راههای جدا رانره مرنرقرسرم 
میگردند! روی همین موضوع وهمچرو مروضروعرات اسرت کره 
بارهادرمط وعات وهکذا دربرنامۀ سه ساعتۀ تلویزیونی ام )دریچرۀ 
سخن(، که هرماه ازطریق ش کۀ جهانی دیام افغان نشرمیگردد،  پها 
و سخنهای زیادی داشته ام، وقراراست برنامۀ ب دی انشااهلل بتراریر  
دانزدهم دسم ر روزشن ه ساعت چهارعصربه وقت شرر  امرریرکرا 
وساعت یک ب دازظهربه وقت غرب امرریرکرادریرشرکرش شرود، 
وازدوتانسیل علم وفن روزنامه نگاری وقواعدبازی سیاسی استفراده 

  رددو 
 ۷۹۳۱حرمرل ۹۷برای انتخابات ریاست جمهوری که تاری  غن

خورشیدی ت یین شده، همه دست بدست هم بدهیم تامشتررکراٌ بره 
  ردیک محورملی و زینۀ واق ی ترکیز نماییم و 

غیامیشود ومیتوان باهرمرچرو غرایشرهراودریررایشرهرایری کره 
بخاطرانتخابات دیش رو جریان دارد به نتیرۀ مطلوب نایل غمرد ؟ 
غیامیتوان باکاروان شب به روشنی و شادمانی رسید؟ شرب شرب 
است وسیاهی ذات اوستو جوانان وکارغزموده های مث ت اندیرش 

 یکراشوند، عزم راجزم نمایندو
قوتی هر زندارد تیر به زور کمان   فکرت دیران جوانانرا بره 

 منز  می رد
تاکه به جام ۀ عدالت محوربرسیم، بیادداشته باشیم کره یرک 
ذهنیت باائتالف فندمنتلیست عق گرای افرراطری وبررترریررروی 
ت ارنگروقومی باور، هر زدرجام ۀ کثیراالقوام والرمرلره، ثر رات 
سیاسی وهم ستگی همگانی راغورده نمی تواندو کسانیکه ظرفریرت 
وظرافتهای موجوده را برنمی تابند وقردرت درذیررش هرمرد رر 
راندارند، ولوکه ب ضی شان هم درس خوانده براشرنرد، فررامروش 
نکنیم بگفتۀ مولیر: یک ابلۀ تحصیلکرده ازیک ابلۀ بیرسرواد ابرلره 

این مردکه زغن مردکه هم مرردکره ترر  »تراست! به  فتۀ شاعر: 
 !!! «بود

هنوزکه به عقب نگاه میشود مادرمرحلره ومرقرطر  زمرانریری 
قرارداریم که خواهان حکومت قوی وائتالفهای نامیمرون تر راری 
هستیمو برخی نامزدان که سرو ردن نشان میدهند وصدابلندنموده 
اند، بهیچ وجه نمیتوانندکه مشکل وبحران ف لی را مدیریت کننردو 
نخ گان باید دست بکارشوندوطرح بسیج همگانی رامطرح سرازنردو 
بلی! ازجاییکه هستید شروع کنید ازچیزهاییکه داریرد اسرترفراده 

 کنید، اما میتوانید ازکارهای کوچک غغازنماییدو
ا رهمه مشترکاٌ ومتفقاٌ واردعمل شویم ومخلصانه هرمردسرت 
 ردیم وبسیج شویم، عزم راجزم سازیم وکال دهای یخزده را ررم 
نماییم وباهم ستگی عمومی  زینۀ واد راارائه دهیم، که منهم بحیث 
یک مط وعاتی وسپاهی درین راستا کارمی نمایم، غمراده هسرترم 
باکار مشترک ومث ت درخدمت باشمو امید که نخ گان مران ایرن 
بحث رادر همین امید نشریۀ مردم افغانستان دن ا  نمایندوبه فیصلرۀ 
نهایی برسندو غنگاه ا رخدا بخواهدکسی را براندازد، برادرویشران 

 دراندازد ! )دن اله دارد( /

 )دن اله ازصفحۀ چهارم(نظری به انتشارات تازه 
وادیب فرزانه وشاعرشهیروطن استادخلیل اهلل خلیلی)رح( 
درنشیده وسروده زی ا وتأثرانگیزخود خطاب به تندیس بزرگ 
بودا، زمانیکه هنوزدابرجا در قلب و روندبوقلمون زمانه ها ایستاده 
بود، حماسۀ برشتۀ تحریرغورده که سا  هاق ل به کوشش فرزند 
ادیب ودانشمند، مس ودخلیلی درجریدۀ میزان بچاپ رسید 

 وفشردۀ غن چنین است:
 تاکرا درکهنه طا  قرن ها   با تن خسته به دا ایستاده ای

 تابکی خاموش وم هوت وحزین درد  ویرانه هاایستاده ای
 تا کرا ای ع رت لیل و نهار                  

 نسل ها از چشم تو م  شته اند   درخال  کینه ها وجنگها
 کاروان ها کاروان ها  ناددید     درد  این دره هاو سنگها

 لیک توایستاده یک دا استوار                 
 غبگون سیاره های غسمان   درشگفت ازروز ارت مانده اند
 رودها درسینه های کوهسار داستانها از شکوهت خوانده اند

 تو برهنه مانده در دایان کار                  
 یادایامی که  ازغوازه ات    وش این  ردنده  ردون کرشدی

 خازن این م  د نیلی روا   با قد خم هر سحر خمتر شدی
 تا کند  وهر به دای  تو نثار                    

 غن خرسته روز اران ایدریغ درشکنج وچین  یتی شدنهان
 هم قدر رویاند نک ت از زمین  هم قضا بارید سنگ از غسمان

 جای  ل سرزد زباغ عیش خار               
 شم  اق ا  تو ردیده خموش      م  د امید را در بسته اند

 نفس تقدیرتوواژ ون کرده اند   و غن طلسم بخت رابشکسته اند
 دیده نابینا وتن  ردیده خوار                

 درد  این کوهسارهولناک        زیراین افراشته طا  کهن
 درچه می بینی که ایستادی بپا   ازکی میترسی که بگشایی دهن

 با کیت صل است وباکی کارزار؟ ووو                
 بشنوازمن ای مسافر باز رد  کاین جهان میدان کشتارست وبس
 م نی غزادی و صلح  بشر     در کتاب عصر دیکار است و بس

 خیره شو برحرف حرفش چشم دار              
 جنگ م  وداست وم  ودست جنگ  نوع انسان میپرستد جنگ را

 غن سالح کهنه را بنموده نو    کرده نذرش دانش وفرهنگ را
 دین انسان است اکنون  یر و دار ووو                 

درهمینرا باید یادغورشدکه ا ردرممالک عقب مانده وجنگزده 
ودستخوش مهاجمین بی فرهنگ وحکومتهای دست نشانده، 
غثارتاریخی وباستانی را از بین می ردتا  ذشته های درخشان یک 
ملت نابودوبه خاک وخاکسترکشانده شود، برعکس درسرزمینهای 
هنردرور وفرهنگ دوست، مردم وعلمای روشن ضمیرشان 
درتالش یافتن ددیده های ارزشمندهنری ورسامی ومرسمه تراشی 
هستندکه از زیرتوده های خاک ومغاره هاو ویرانه هابدست می 
غورند و مورد بازنگری وتحلیل وکاوش علمی قرارمیدهندو 
چنانچه درهمین هفته روز نامۀ نیویارک تایمزبروزچارشن ه 
وروزنامه واشنگتن بروزجم ه شانزدهم اکتوبر  زارش دادندکه 
اخیراٌ کاوشگران دراندونیزیا تصویر رسامی کهنی را یافته اندکه 
بااستفاده ازتحقیقات رادیواکتیو حدودچهل هزارسا  ق ل روی 
دیوارمغارۀ رسم شده وحکایت ازحیوانی میکندکه نمای جسدیک 
 اووحشی می اشد واین تصویرمیتواندفرهنگ وطرزدید واندیشه 

 هاوت  یرات مردم همان قرنهارا نمایند ی کندووو
بهرحا ، دربخش دیگرنوشته های دژوهشی دانشمندهنرمند 
حامدنویدموضوع دیگری راکه راج  به  سترش اسالم درکهن 
زمان ودستآوردهای غن بوده ودر صفحات اخیرکتابش بچاپ 

 رسیده، به شما ارائه میدهم :
درقرون هفتم وهشتم میالدی باغنکه بازماند ان کیدارشاهان،  »

رت یل شاهان برای بقای سیاسی خودمیرنگیدند ومردمان بل  و 
هری درزیرقیادت نیزک بادغیسی باسپاه امویان درن رد بودند، 
امادین اسالم بحوالۀ نسخۀ خطی )اشکا  ال الم( تی درکابل که 
شدیدترین مقاومتهارادربرابر سپاه اعراب نموده، ره  شود وعلت 

 غن غشناشدن مردم به ت الیم دین اسالم بودو
* غغاز سترش ت الیم اسالمی درفارس، خراسان وماورا النهر در 
عهدخلفای راشدین صورت  رفت که ال ته بالشکرکشی هایی توام 
بود، امابرخالف غنچه ت لیغ  ردیده، دین اسالم تنهابزور شمشیر 
 سترش نیافت، بلکه ت الیم روشن  رانۀ قرغنی م نی بردرستش 
خدای یگانه، ی نی فلسفۀ وحدانیت، تاکید بر عدالت اجتماعی، 
تامین مساوات بین ابنای بشر، دادن زکات به ط قۀ محروم و 
احترام به کرامت انسانی باعث  رویده شدن بیشترمردم به دین 
اسالم شدو دورۀ خالفت امویان درافغانستان باوصد دذیرش 
 فرامین الهی، مواجه به مقاومت شدیدمردم برای استقال  سیاسی 
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