
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

داده بودند تا از زنان متعدد شهزاده های کثیرجهت تقویت سلطنت 
 تولید نماید.

در دوران سلطنت عبداهلل بن عبدالعزیزالسعود دو شهههزاده 
ولیعهد ها وفات نمودند که عبارتند از سلطان بن عبدالعزیز و نایف  

سلمان بن عبدالعزیز از  ۲۱۰۲بن عبدالعزیز. در نتیجه در ماه جون 
طرف  ملک عبداهلل، شاهزاده ولیعهد و معاون اول صهدر اعه ه  
)ملک در حقیقت صهدراعه ه  اسهتت انهتهسها. بهردیهد. بهه 

ملک عبداهلل وفات یافت و سلمان بهن  ۲۱۰۲جنوری ۲۲روزجمعه
عبد العزیز السعود بر اریکۀ پر نفوذ و ثروتمند عربستان سهعهودی 
تکیه زد و فرزند خود شهزاده محمد، معاون ولیعهد، را بحیث وزیر 
دفاع  در حالیکه مسؤولیت های سکرتر جنرال دربهار شهاهه  و 
وزارت دولت را نیز به عهده داشت، مقرر نمود؛ م  بویند ن ر به 
مریض  پدرش همه امور دولت  را وی  به پیش میبرد. همچنین در 

شهزاده معاون ولیعهد محمهد بهن  ۲۱۰۲جنوری  ۲۲روز  پنجشنبه 
سلمان بحیث رئیس قونسل جدیدالتاسیس برای امهور اقهتهیهادی  

 وانکشاف   تعیین و کمسیون عال  اقتیادی لغو بردید. 
ملک سلمان، محمد بن نایف  بن عهبهدالهعهزیهز السهعهود 

بهحهیهث  ۲۱۰۲اپهریهل  ۲۲برادرزادۀ خود را در روز چهار شنبه 
شهزاده ولیعهد و معاون صدر اع   مقرر نمود. این شهزاده ولیعههد 
چهار دفعه به سوء قید کشتن روبرو شده اما نجات یافته است. در 
حملۀ چهارم بود که زخم  شد و محمد بن سلمان بحیث معاون او 
مؤظف بود. بعدأ،  ملک سلمان محمد بن نایف را که چندی قهبهل 

جهون سهال  ۲۰شهزاده ولیعهد اعالن کرده بود در روز چهارشنبه 
برطرف ساخت و فرزند خود محمد بن سلمان را شهههزاده  ۲۱۰۲

ولیعهدَ، معاون اول صدارت، وزیردفهاع و مشهاور ارشهد خهود، 
 عزتقرر نییب ساخت. 
ط  یک نامۀ  BNDاستخبارات آلمان   ۲۱۰۲در ماه دسمبر

غیرمعمول از تغییرات در سیس  فامیل  عربستان سعودی پیشگوئه  
کرده برای مردم به نشر رسانیده بود که بعدأ موردانتقاد حکومهت 
جرمن  قرار برفت. قرار راپور نیویارک تایمزچند ساعت قبل از 

کهمهیهتهۀ »تیمی  بیری دستگیری ها، ملک سلمان فرمان تاسیس 
را تحت  لیدرشپ شهزاده ولیعهد صهادر  «جدید و قوی ضد فساد

 نمود.
شهزاده ولیعهد  بالدرنگ به مجازات و برطرف  ها مهانهنهد 

بهود کهه شهههزاده  ۲۱۰۲سکندر مقدون  اقدام کرد: در ماه م  
به شما جداً تاکید میکن ! که هیچهکهس » ولیعهد به همه ابالغ نمود:

در صورت اعمال مفسدانه خواه شهزاده باشد و یا وزیر میهوهون 
شهزاده الهوحهیهد بهن  ۲۱۰۲در چهارم ماه نوامبر .«مانده نمیتواند

بلیون تخمین شده است  و در پهروبهرام  ۰۲طالل که دارائ  او 
های انگلیس  تلویزیون تبیره میکرد و اسهام زیاد دراخبار، تویتر 

داشت، با چهل نفر از شهزاده ها و وزرای کابینه در  Citigroupeو 
اثر فرمان شهزاده ولیعهد به جرم فساد و آ. کردن غیهرقهانهونه  

دستگیر و درهوتل ریتزکارلتن ن ر بنهد  money launderingپول یا 
از نه هر  ۲۱۰۲جنوری  ۲۲شدند. طالل بعد از سه ماه به روز شنبه 

بندی رهائ  یافت ومعلوم میشود که به تادیۀ مقدار زیاد پهول بهه 
موسسۀ خیریۀ محمد بن سلمان ازحبس رها شده و بفته شهده کهه 

 اکنون اسمش در لست بلیونر ها دیده نمیشود .
در جملۀ برطرف شدبان، مطیب بن عهبهداهلل قهومهانهدان  

بارد مل  عربستان سعودی، عادل فقیه وزیر اقتیاد و پالنگهااری، 
ادمیرال عبداهلل بن سلطان و عمر الدباغ متیدی سرمهایهه بهااری 

 عموم  عربستان سعودی  نیزشامل اند.
 (Saad Hariri)وقتیکه سعدالدین رفهیهح حهریهری 

صدراع   لبنان از عربستان دیدن میکرد بروز جمعه ده  نهوامهبهر 
محمدبن سلمان او را در محل اقامتش ن ر بند نموده مجبهور  ۲۱۰۲

 با استعفا ساخت،  )دنباله درصفحۀ هشت ت
 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 
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 مرا نقش بسته به لب زهرخند      به سان  بریده سر گوسپند
 چوبر روی آتش نهندش همی      سپیدی  دندان  نماید همی

     
 زندان پلچرخی( 8531)داکتر روان فرهادی، زمستان    

 

 ورجینیای شمال                                  فاروق ذک  کابل 
 انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

 »شرم هم خوب چیز است «
ازروزی که حکومت وحدت مل  به ریاست اشرف غهنه  
احمد زی به قدرت رسیده، رئیس جمهورپیه  به دسهیهسهه سهازی 
مشغول است . وی درایام فراغت ازدسیسه سازی به مالقاتها بامردم 
والیات وتهیۀ بیانیه های میان ته  ووعده های دروغین وغیرعمل  
 میروف بوده، که آن ه  نوع  دسیسه سازی شمرده شده میتواند.
اولین دسیسۀ غن  تقلب وتغلهب درانهتهخهابهات ریهاسهت 
جمهوری بودکه به کمک جان کری حح مردم ورقیب انتخهابهاته  
خود داکترعبداهلل رامانند دزد چراغ به کف تلف نمود وریهاسهت 
حکومت وحهدت مهله  راغیهب کهرد. از روز اول شهروع 
کارحکومت وحدت مل  برای تحکی  قدرت شخی  وافکهارقهوم 
برای  وفاشیست  خود به انهوع دسهایهس و حهیهل دسهت زد، 
وتاتوانست مامورین بیکفایت وب  درایت رابه کرس  ههای مههه  
لشکری وکشوری و دپلوماتیک جابجاساخت، عدۀ ازسفرا رابه نهام 
کبرسن متقاعد ودوستان وهمفکران تنگن ر خودرا بشمول کاکای 

 متعیب وطالب  خودبه ماسکو تعیین کرد. 
دسایس دنباله داری رابرای ترور وازبین بردن چهره ههای 
عامل وموثر سیاس  ترتیب داد تامیدان رابرای خودشغال  نمهایهد. 
کنترول شریانهای اقتیادی کشور را به دسهت اعضهای فهامهیهل 
واقار. خودبااشت تاثروت و مکنت خود را افهزایهش بهدههنهد 

 ووفرت بخشند. 
اقوام شریف وبرادرکشور رابه جان ه  انداخت تا بااستفاده 
از تکت قوم  برای خود اتکای قوم  دست وپاکنهد، کهه نشهد، 
حت  قبایل شریف غلجای  و دران  رامیخواست مقابهل هه  اغهوا 
کندکه توسط محترم همایون همایون معاون اول مجلهس شهورای 
مل  افشا شد. پروژه های نیمکارۀ حکومات قبل  رادوباره به شکل 

 نمایش  افتتاح کردکه دراین کاره  رسوا بردید ! 
به پاکستان بارها سفرو کرنش کردتا درمبهارزۀ دروغهیهن 

 برضدطالبان نام  کمای  کند که درآن دسیسه ه  ناکام ماند. 
تشکیل کمیتۀ نامستقل انتخابات ومداخالت آشکار وپنههان 
غن  درکار آن کمیته وناکام  وب  آب  آن دربربزاری انتخابهات 
آزاد وشفاف، رسوای  دیگری از دسایس محیالنهۀ اشهرف غهنه  
احمدزی است. دراین روزهاغن  در تالش تکمیل وراه اندازی دو 
دسیسۀ دیگراست. یک  دسیسۀ بدنام سازی رجال وسیاسهتهمهداران 
مطرح ونیکنام کشور درحلقۀ دام)کمیته مل  مشورت  برای صله(ت 
که درن ردارد خیانت آشت  وائتالف باهمفکران طالب خهودرا بهه 
بردن سیاستمداران مخالف خود اندازد وبگهویهدکهه بهه مشهورۀ

 )کمیتۀ مل  مشورت  برای صل(ت باطالبان کنارآمده است !
دسیسۀ نیمکارۀ دوم  غن  آنست که درتبان  بابهلهبهدیهن 
حکمتیار میخواهد به پیشنهادبلبدین  زیرپوشش اعطای حح رأی به 
افغانهای خارج ازکشور در انتخابات ریاست جمههورآیهنهده، رأی 
بیشترازسه ملیون افغان مهاجردرپاکستان رابه همکاری آی اس آی 
 پاکستان درصندوق رأی خود ویارفیح خود بلبدین سرازیرکند. 

درین ارتباط ابرکشورهای دیگرکه ظاهراٌ ادعای دوسهته  
وهمکاری بامردم افغانستان ونهادینه ساختن دموکراس  درکشهور 
مارا دارند، رسماٌ مسوولیت تن ی  انتخابات آزادوشهفهاف ریهاسهت 
جمهور افغانستان را بدوش بگیرند، تا اتباع خارج ازکشوربتهوانهنهد 
آرای خودرا بیورت آزادوشفاف وبدون تقلب مانند اتباع داخهل 
کشور تحت ن ارت کمیته های ناظر متشکل ازنمایندبان کاندیدها 
وناظران داخل  وخارج  وملل متحد به صندوق های رأی بریزنهد. 
میتوانی  بگویی  که برای اتباع خارج ازکشورمها حهح رأی دهه  
اعطاشده است، درغیرآن، این امر دسیسۀ واض( به نفع مثلث خبیث 

 غن + بلبدین+ پاکستان خواهد بود . 
 )دنباله درصفحۀ هشت ت

 برومفیلد ، کلورادو                 داکترغالم محمد دستگیر
 شهزاده ولیعهد عربستان سعودی

درین اواخر اس  محمد بن سلمان شهههزاده و ولهیهعهههد 
عربستان سعودی زیاد تر سر زبانها افتاده است. کسان  اند که اورا 
از خاطر پول ونفوذش پرستش دارند و بروهه  دیهگهر نه هربهه 
فعالیت های بیرو دارو در زندان انداختن فهعهاالن حهقهوق بشهر، 
محاصرۀ اقتیادی قطر، جنگ های سوریه و یمن و قتل خشوجه  
بضد او نوشته ها وتبیره هادارند. جوانان عرب  ن ربه مبارزۀ وی 
با یک سیست  افراط  ماهب ، فساد کاران و پالن ههای اصهالحه  

از وی حمایت کامل اعهالم داشهتهه انهد. ایهن  ۲۱۲۱وی تا سال 
نویسنده آنچه عیان است برای تزئید معلومات شما از خالل رسانهه 
های آزاد جمع آورده نموده همهه قضهاوت را بهه خهود شهمها 
خوانندبان برام  تکیه م  دهد و البته جاییکه الزم بیفتد تبیهرۀ 
کوتاه  ه  تقدی  خواهد بردید؛ این نوشته بیورت مهخهتهیهر 

 معلومات  دارد که باید همه مسلمانان جهان از آن باخبر شوند.
)م . ست شهههرت  MbSمحمد بن سلمان که درغر. به 

از خهانه  سهوم شهاه  ۰۲۲۲ماه ابست سال  ۲۰یافته به روز شنبه 
سلمان بن عبدالعزیز تولد یافته است، مادرش فهدا بنت فهالح بهن 
سلطان بن حثلین  نام داشت و پدر کالنش راکان بن حیثالیا رئهیهس 
قبیلۀ العجما بود. محمد بن سلمان کالنترین فرزندان مهادر اسهت؛ 
ترک  بن سلمان ) سابح رئیس بروپ ریسرچ و مهارکهیهتهیهنهگ 
عربستان سعودیت و خالد بن سلمان برادران او اند. با شهاههدخهت 

ازدواج نمهود  ۲۱۱۲سارا بنت مشهور بن عبدالعزیز السعود در سال 
تا حال دارای چهار طفل اند. در دانشگاه ملک سعودتحییل نموده 

 بدست آورده است. «قانون»در BAدیپلوم 
سالهگه  در.  ۲۲به سن  ۲۱۱۲دسمبر  ۰۲به روزسه شنبه

امکان های مزید در میدان سیاست برایش باز شد و بهه زودی بهه 
مقامات عالیه چون مشاور خاص پدر که در آن وقت وال  والیهت 
ریاض بود، سکرتر جنرال قونسل رقابت  ریاض، مشاور مخیوص 
برای رئیس بورد بنیاد شاه عبدالعزیز برای ریسرچ و انهکهشهاف و 

ارتهقهاء   www.albir.com.saعضو بورد معتمدین برای انجمن البر 
 یافت. وی خود را نشنالست و پاپولست میداند.

دارائ  شهزاده محمد بن سلمان در حدود سه بلیهون دالهر 
امریکائ  تخمین شده است. او به داشتن اشیای قیمت بها و تجمل  

کشت  که درایتالیا ساخته شده بود  ۲۱۰۲شوق زیاد دارد. در سال 
و مالک آن تایکون )ثروتمند بزرگت ودکهای روسهیهه، یهوری 
شیفلر، که کشت  را در برمودا راجسترنموده است به مبلغ پنجیهد 

 ملیون دالراز آن خود ساخت. 
نیویارک تایمز راپور داده که: وی قیر لوئ  چهارده را 

خریده اسهت. در سهال  ۲۱۰۲به مبلغ سه صد ملیون دالر در سال 
منابع متعدد راپور داده اند که شهزاده محمد بن سلهمهان از  ۲۱۰۲

بدر بن عبداهلل بن مهحهمهد »طریح وساطت دوست نزدیکش آقای 
م بها ۰۲۱۱نقاش  لیوناردو دووینچ  را که در سهال  «الفرحان
منج   «حضرت مسی( راکه مسیحیان اورا  Salvator Mundiعنوان  
م  دانند نقاش  کرده است در ماه نهوامهبهر بهه اضهافهه  »جهان

ت ملیون دالر خریده است؛ ارزش  که تها ۲۲۱ازچهارصدو پنجاه )
حال به هیچنوع آرت تادیه نشده است! ول  این راپور توسط لیالم 

و ه  سفارت عربستان رد بردید و حکومت  کنندۀ شهیر کریست 
امارات متحد عرب  اعالن کرده است که: اثرسلفهاتهورمهنهدی در 

واقع ابوظب  که مسکن دایم  اش مه   Louvreشعبۀ فرع  موزی  
 باشد، جابزین شده است.

ملک عبدالعزیزآل سعود موسس عربستان سعودی شناخته شهده 
است و آمده که بیست و دو همسر وچندین کنیز صیغه ای داشهت 
و از آنها در حدود صد طفل که چهل وپنج آنها پسر بودند تهولهد 
یافته است؛ تنها شش نفرشان مستحح رسیدن به مهقهامهات عهاله  
 بردید. انگریز ها عین روش و مشوره را به امیر حبیب اهلل خان نیز 

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

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

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

 ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با 
 

Western Union 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 22150 

Tel:703-644-0186   Cell:703-499-3313 



 

 

 هفته نامۀ امید                                             3501شمارۀ  صفحۀ دوم 

Omaid Weekly 
12286 Ashmont CT. # 202 

Woodbridge, VA 22192  U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

های شوروی همراه سهودآن ازفهروش بهازطهبهیهعه  و  قرضه” 
سایرموادمعدن  آن پرداخته میشود. ابراندازۀ بهازانهتهقهال شهده 
قرضه وسودآن را تکافونکرد، افغانستان بایدقهرضهۀ بهاقهیهمهانهده 
راهمراه سوداضهافه  آن بهه تهبهادلهۀ روبهل )پهول شهورویت 

 !”بااسعارخارج  به ارزش قیمت طالی آنروزبپردازد.

این قرارداد کامالبه ضررافغانستان بودچهه ازیهکهجهانهب 
شوروی بازطبیع  ما رابه قیمت خیل  پایین ازنرخ بیهن الهمهلهله  
روزم  خرید وازجانب دیگر اینکه چه اندازه بازانتقال م  یافت، 
برای حکومت افغانستان معلوم نبود ! وقت   قرضه را افهغهانسهتهان 
دروقت موعود داده نم  توانست، سودآن باالی خودقرضه افهزود 
م  شد که افغانستان برای سود قرضه ه  سود م  داد و قرضه بعد 

 ازهر روز زیادتر و زیاتر م  شد !
میهارف  »دربخش دیگری ازهمین مهاده آمهده اسهت:

تأسیسات شوروی راکه به ارتباط اعمهارپهروژه ههای ههمهکهاری 
صورت میگیرد، دولت شاه  افغانستان از طریح انتقال بازطبیعه  

علت اینکه شهوروی عهالقهۀ زیهاد  !«خودبه شوروی م  پردازد.
داشت که میارف وقرضه ازطریح انتقال بازطبیع  انجام شود این 
بودکه بازافغانستان رابه قیمت خیل  ناچیز وبه مهراتهب پهایهیهن 
ترازنرخ بین الملل  میخرید، وتنها خودشان میدانستندکه بهه چهه 
مقداربازانتقال م  یابد، و دولت شاه  افغانستان وصدراع   عقل 
کُل ومتفکر درجه اول بیت  آن زمان! برآن ن ارت وکهنهتهروله  

 نداشتند !  
اینکه افغانستان ازانتقال بازطبیع  خودبه شوروی به چهه 
اندازه متضررشده، درینجا ازارقام  یادآورمیشوم که درسهالهههای 

دراسنادریاست نفت وبازشمهال مهربهوط وزارت  ۰۲۲۰و ۰۲۲۲
معادن وصنایع درج شده بود واینجانب در همان سالهابحیث جیالوج 
درشبرغان ایفای وظیفه میکردم . در راپورآمده که ط  دوسال بهه 

بلیون مترمکعب باز ازذخیره باه بوبردک به شوروی  ۲/۲مقدار
منتقل شده است. این رق  توسط مقامات شوروی ارائهه بهردیهده 
بود و دولت افغانستان نمیتوانست که اصل مقداربازمنتقل شده را 
بداند. درراپهور عهالوه شهده بهودکهه شهوروی بهرای اولهیهن 

دالر میپردازد، درهمهان سهال  ۲۲باردربرابرهرهزار مترمکعب باز
قیمت یک هزار مترمکعب بازدربهازارجهههانه  طهور مهتهوسهط 

تنهادرهمان دوسهال افهغهانسهتهان  سبهدالر بودکه قرار محا۲/۰۰۲
ملیون دالرخساره مندشهده  ۲۲۱ازبابت قراردادانتقال بازباشوروی 

 بود !
زمهام امهوررابهحهیهث  ۰۲۲۲سردارمحمدداؤود درسال 

 ۰۲۲۲صدراع   مطلح الهعهنهان بهه دسهت بهرفهت ودرسهال 
بعدازخوردن سیل  ناامیدی از باشندبان قیرسفید روبه سوی کاخ 
کرملین کرد وبرای روسهاچراغ سبز راکه ههرچهه مهیهخهواههیهد 
همانطور درافغانستان بکنید واختیارعام وتام خود ومملهکهت رابهه 
آنهامحول کرد. روسها اولین کهاری کهه کهردنهد درجسهتهجهو 

به انتقال بازذخیهره  ۰۲9۲ذخایرزیرزمین  کشورماشدند ودرسال 
باه خواجه بوبردک به کشورخودآغاز نمودند. ابرسالهای قبهل 
الاکر رامعیارقراردهی ، روسهاط  بیش ازبیست وچند سال اضهافهه 
تراز پنجاه ودو بلیون مترمکعب بازطبیع  افغانستان رابه قهیهمهت 

دالرف  هزارمتر مکعب خریده اندکه مجموعاقیمهت آن  ۲تا 9بین
سه صد و دواده بلیون دالرتخمین شده میتواند، وهمۀ این پولههابهه 
قرضه های طویل المدت وسودآنهامجرام  شدوبهه انهدازۀ یهک 

 سنت ه  به بودجۀ دولت افغانستان منتقل نم  شد !   
نرخ یک هزارمترمکعب بازط  این مدت دربازارجههانه  

دالربود، بدین ترتیب درواقع بازانتقال  ۰۲۱تا ۰۱۱بطوراوسط بین 
شده ازافغانستان به شوروی به اساس نرخ بین الملل  بهیهش ازپهنهج 
بلیون ودوصدملیون دالربود، که درین معامله افغانستهان طه  آن 
بیست سال بیش از چهاربلیون وهشت صدملیون دالر خساره دیهده 
است . البته آنچه درعمل واقع شده  به مراتب بهاالتهرازایهن ارقهام 
است، زیراآماری که ازطرف شوروی به افغانستهان داده مهیهشهد 

 بنابردالیل  که قبال ذکرشد، غلط وغیرقابل اعتبار بوده است.
البته قابل یادآوریست که درآنزمان شوروی باایهران هه  
قراردادخریدباز طبیع  داشت وبرای هرهزارفت مکعب بازایران 

دالرمیپرداخت و درقراردادبین دولتین ذکرشده بودکه  ۲۱/۲مبلغ 
ایران ازقیمت بازی که به شوروی میفروشد چیزی به افغهانسهتهان 
نگفته و نرخ را سری نگهمیدارد. ول  باوجهودایهن دولهت ایهران 
قیمت بازخودراکه به شوروی میفروخت ازطریح سفارت خود به 

 محمدظاهرشاه افشاکرده بودتا اورامتوجه سازد !  
جههالههب ایههنههسههت کههه نههه شههاه ونههه صههدراعهه ههمههش 
سردارمحمدداؤود هیچ یک در برابرهمۀ جفاهاوبیهعهدالهته  ههای 
شوروی دربرابرملت ما ودربرابر تاراج منابع طهبهیهعه  مهاتهوسهط 
روسها، باوجودیکه ایران  هابرایشان هوشدارداده بود، حهرکهته  
نکردند وحرف  به زبان نیاوردند وهردو طوری وانمودمیکردندکه 

 بویا زبان شان الل وبوشهای شان کر است ! 
 

 استاد یونیورست  نیوجرس          انجنیرعبدالیبور فروزان 
 دورۀ اسفناک پادشاهی محمدظاهرشاه

 به سلسلۀ)تلویزیون ژوندون، مظهرتعصب زبانی وقومگرایی درافغانستان(
دانشمندعزیزوبرام  پروفیسرداکترحهمهیهدههادی دراثهر 

که به زبان انگلیس   «تجارب  ازافغانستان»برانبهایش تحت عنوان 
پنج یا شش ساله بودم که پدرم بحیث »نگاشته شده است، مینویسد:

وال  فراه موظف شد وماهمه به آن والیت کوچ کردیه . درفهراه 
عادت برآن بودکه دو روزهفته را روزبهازارمهیهسهاخهتهنهد ودر 
آنروزهمۀ اهال  والیت چه زارع وچه کسبه کار ازدهات وقیبات 
آن متاع دست داشتۀ خودرا برای فروش میآوردند ودریک دشهت 
کالم هرکس در بوشۀ چادرشب یابلیم  راهموارمیهکهرد ومهال 

 ومتاع خودرابرای فروش باالی آن م  بااشت.
من وبرادرم راکه هنوز خردسال بودی  پدرم اجازه میدادکه 
در آنجابه روزهای بازاربروی  وما ازجمهع وجهوش مهردم درآن 
دشت لات میبردی ، ول  چیزیکه سخت دردناک درآنهجها دیهده 
میشد، مادران  بودندکه اوالدخردسال شان راکه همه پابرهنهه وبها 
لباسهای ژولیده بودند، ازفرط برسنگ  وناتوان  وفقربرای فروش 
میآوردند. وقت  که روزبه نزدیکهای غرو. آفتا. مهیهشهد وآن 
دختران وپسران خردسال فروخته نمیشدند، آن مادران بیچاره عار 

به لحاظ خهدا ایهنهههارا رایهگهان »وزاری کنان فریاد میزدندکه 
  «بگیریدکه از برسنگ  م  میرند!

باید یادآورشدکه این یادداشت جنها. پهروفهیهسهرههادی 
نمایشگر وضع زندب  مردم ماسالهاقبل از خشکسال  ها سهالهههای 

دورۀ شاه  میباشد، بدین معن  که تنهاآن سه سهال ۰۲9۲-۰۲۲۲
قحط  رانم  توان بهانه یاعلت  برای اوضاع فقرآلود وپهرعسهرت 
دورۀ سلطنت چهل سالۀ محمدظاهرشاه قلمدادکرد، بلکه وضعهیهت 
زندب  درسراسرکشوردرآن دوران چهل ساله غ  انگیز واسفنهاک 
بودواکثر مطلح مردم بافقر بیچارب ، تنگدست  وزندب  پرمشقت 

 دست وبریبان بودند.
اتحادشوروی دوست ومهربه  سهردارمهحهمهدداؤود کهه 
درفعالیت های به اصطالح کمکهای برادرانۀ خود باحریفش ایاالت 
متحدۀ امریکا دررقابت بود، قیداٌ و عمداٌ دربهرابهرآن قهحهطه  
وحشتناک سه سالۀ افغانستان خاموش  مطلح اختیار کهرد وههمهه 
همکاریهای اقتیادی وتخنیک  خودرا برای آن سه سال قطع کرد، 
ول  باساس آماری که خودشورویهها ارائهه کهرده انهد، ایشهان 

تریلیون فت مکعب بازطبیهعه   ۲۱۱تنهادرط  آن سه سال بیش از
افغانستان رابه کشور خود انتقال داده اند. روسهههابهرای ههریهک 

سنت م  پهرداخهتهنهدوآنهرابهه  ۰۲هزارفت مکعب بازطبیع  فقط
حسا. قرضه های طویل المدت خودمجرا میدادندوبه اندازۀ یهک 
سنت ه  بحسا. دولت افغانستان نم  رفت، چهه مهیهزان قهرضهه 
هاخیل  بلند بودوقرارداد طوری میان دولتین امضاشده بودکه پول 
حاصله ازفروش باز طبیع  افغانستان بایدبه حسا. قهرضهه ههای 

سنت  ۰۲شوروی پرداخته شود. اینه  قابل یاددهان  است که همان 
که قیمت یک هزارفت مکعب حسا. م  کردند، دوباره آنهرابهه 
قیمت پنج دالروده سنت باالی کشورهای اروپای  م  فروخت، که 
تنهادرط  همان سه سال قحط  افغانستهان روسهههاازفهروش بهاز 
افغانستان به کشورهای اروپا بیش ازیک بلیون وپنهجهیهدمهلهیهون 

بلیون دالرمنفعت کرده بودند، که این یک جنایت بزرگ  ۰/۲دالر
وجفای ع یم  به ملت  بودکه ازبرسنگ  جان م  داد، ازفهقهر و 
 ناتوان  فرزندان خود رام  فروخت و با قحط  هولناک  دچاربود.
پیشترازقرضه های طویل المدت شوروی یادآورشهدم وآن 
قرضه هاازبابت فروش اسلحه به افغانستان بودکه قهرارداد آنهههارا 
سردارمحمدداؤود امضاکرده بود وشامل خرید تانکهای تاریخهزدۀ 
شوروی که ازجنگ جهان  دوم بود، تفنگهای کره بین، وسهایهط 
زرهدار باقیمانده ازجنگ جهان  دوم، چندفروند طهیهارۀ جهت و 
برخ  ازپروژه های  بودکه به مقاصدستهراتهکیهک ودراز مهدت 

 شوروی درافغانستان اعمارشده بودند .
بایدیادآورشدکه قرضه های شوروی بایدهمراه سهودآنههها 
دوباره پرداخت میشد، ودرمادۀ پنج  قرارداد همکاری اقهتهیهادی 

کهه  ۰۲۲۲-۰۲9۲وتخنیک  شوروی باافغانستان برای سهالهههای 
توسط سردارمحمدداؤود امضهاشهد آمهده  ۰۲9۲فبروری 9بتاریخ
   است:
 

البته خاموش  سردارمحمدداؤود رادرین مهورد مهیهتهوان 
درک کردکه اوهمدست روسهابود وبه امیدبرفتن سهلهطهنهت و 
قدرت روزشماری میکرد. ول  ایهنهکهه چهرامهحهمهدظهاههرشهاه 
درموردخاموش و بنگ بود،سووالیهسهت مهبههه  کهه جهوابهش 
رابایدپیداکرد. مثالچرا اواعتراض نکرد که چرامیترههای انهدازه 
بیری باز بیرون ازافغانستان ودراختیار روسها باشد؟ چراافغانستان 
که صاحب بازاست اندازۀ مقدارصدورآنرابه خارج خهود انهدازه 
بیری نکند؟چراخهودافهغهانسهتهان قهیهمهت بهازخهودراتهعهیهیهن 
ننماید؟چراافغانستان باید میارف تاسیسات شوروی را بهپهردازد؟ 
درحالیکه برای متخییین وانجنیران روس  معاش دالری پرداخت 
میشد ! این نوع سووالهای زیادی موجود بودکه ظاهرشاه یا داؤود 
ازروسهامیکردند یاکدام مردی در کابینه پیهدامهیهشهد کهه نشهد! 
تاجای  که از روح وروان وی خوانده میشد، او طهوری وانهمهود 
میکردکه او ازچیزی خبرداردکه وجدانش راآزار میدهد، اماتهوان 
افشای آن راز راندارد. ممکن شوروی اورابه مرگ تهههدیهدکهرده 
بود یا بهرای خهودش یهاخهانهواده اش درخهفها پهول مهیهداد، 
ویاچیزدیگری موجودبود، مگر درچهره اش همیشه چیزی خوانده 
میشدکه میگفت حرف  دارم که بگوی  اما بفته نم  توان  ! وبرنه 
هیچ امکان نداردکه او ازواقعیتها درقبال صدورباز طبیع  کشهور، 
ازفعالیتهای مخف  شوروی، از رشتک وبافتک داؤود بهاروسههها و 
کمونیستهااطالع  نداشته باشد. حت  دولت ایران نمیدان  که روی 
چه ملحوظ   برایش مخفیانه هوشدار دادکه شوروی باز تانرا بهه 

 یغمام  برد .
دانشمندارجمندداکترسیدمخدوم رهین که شاه رااز نزدیک 
میشناخت وبااو نشست وبرخاست دوستانه داشت، درنوشهتهه ههای 
خودمینگارد شاه خاطراتش را دوبارنوشت، مرحلۀ اول خاطراتهش 

سرطان،و مهرحهلهۀ دوم خهاطهراتهش ۲9ازآغازسلطنت تاکودتای
اززندب  کردن درروم ال  بازبشتش به کابل حکایت میکرد، کهه 
قراربفتۀ جنا. داکتررهین درپنج جلدبود وبه زبانهای فهارسه  و 
فرانسوی تحریرشده بود. ایشان میگوید در صحبت دوستهانهۀ کهه 

مهیهخهواهه  پهس  »درزمان وزارتش باشاه داشت، شاه بفته بهود:
ازمرب  همه آنچه را نوشته ام بسوزانید وبرنهه رویهههای زیهادی 

این حرفهای شاه نشان میدهدکه واقعهاٌ اوچهیهزی  ! «افگارمیشود
داشت که بگوید ول  توان بفتن رانداشت و رازهای  درسینۀ خود 
داشت که باآنها میسوخت ومیهسهاخهت.بهازدانشهمهنهدبهرانهمهایهۀ 
کشورداکتررهین میگویدشاه درصحبته  دیهگهربهرایهش بهفهتهه 

ابرخاطرات مرابه نشر رسانیدید خو. است که پانزده سهال »بود:
پس ازمرگ من اینکارصورت بگیرد تاازنسل من کس  نمانده باشد 
و اسبا. آزردب  کس  فراه  نشود، زیرا چه بسا کسان  که مردم 

  «دربارۀ شان طوری فکر میکنندکه آنان آنگونه نبودند.

این حرفهای شاه غ  وغیه اش رابیان میکند کهه کسهانه  
ازفامیل خودش جفاکار وبدکاره بودندوبهه بهمهان اغهلهب شهاه 
ازخیانت سردارمحمدداؤود به وطن وهمدست  او باروسها وهمدل  
اوبا کمونیستها، پرچم  هاوخلق  هاخو. آباه بود چهون تهنههها 
پسران و فرزندان او وسردارنعی  اندکه هریک به سن  رسیده انهد 
که بیش از پانزده سال دیگر دوام نخواهنهدکهرد وهه  احهتهمهال 
 داردکه برخ  از حرف های شاه متوجه سردارول  بوده باشد . 

داکتررهین میگویندآن خاطهرات شهاه راسهردارعهبهدالهوله  
دوروزپیش از مرگ شاه دربخاری انداخته همه رادر داد، که معلوم 
نیست این وصیت شاه به سردار ول  بودیا سردارازترس رسهوایه  
خودوفامیلش آنهاراآتش زد. میطف  ظاهر نواسۀ شاه بهه جهنها. 

ناراحت نباشید، یهک کهاپه   »داکتررهین تلفون کرده بود که: 
دعها  «خاطرات شاه رادریک بانک اروپای  به امانت بااشتهه ام.

میکنی  که آن کاپ  از سیفهای بانک ماکور برآیهد ونشهر شهود 
تامردم ما ازدردیکه درسینۀ شاه بودآباه شوندولکه ههای تهاریهخ 

 زدوده شوند./)دنباله داردت
**************** 

 )دنباله ازصفحۀ پنج تمعرفی انتشارات تازه 
تا بهه  »پریشان «ای قلم آخر زبانت می برند اینقدر حرف 

 کی؟
درپایان نوشتۀ این شماره، روح همۀ این زندانیان مبارز وهزاران 
مثال شانرا که دربمنام  پدرود یات بفتند، بابیان مجدد دومیرع 

 عنوان مقاله، درپناه رحمت ایزدی شاد م  خواه  :
 برچه چوبرگ بل همه بربادرفته اند  

 هربزبمان مبرکه ازیادرفته اند
 سربازسربکف سخت ترین نبردند  

 پوالدزیست کرده و پوالد رفته اند  /.
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 هفته نامۀ امید  3501شمارۀ  صفحۀ سوم

 فلشنگ ، نیویارک                   مشتاق احمدکری  نوری  
 پاسداشت زبان مادری

 ت۲)تأکید وتأیید یونسکو و ملل متحد برآن 
باابرازتشکروامتنان ازرضایت خاطربرام  مطالعهیهن ایهن 
سلسله، یک  از شاخیه های عل  وفن ژورنالهیهسه  ومهیهتهودکهار 
روزنامه نگاری که مطابح اصول اصیل ژورنالیسه  اسهتهواربهاشهد، 
همین است که روزنامه نگاران ه  دنباله سوژه باشند و ه  دنهبهال 
حقیقت وواقعیت، که باجسارت وضاحت بردد. بقول شکهسهپهیهر 
فیی( ترین زبان عمل است، و ازین موضوع درروزجههانه  زبهان 

 مادری ه  یاد شده است. 
جالب بودکه درآستانۀ تجلیل روزجهان  زبان مادری، یک  
ازپروفیسران زبان و ادبیات فارس  دری، از تاجیکستان بفت کهه 
تقریبا شیت سال باپسوند )اوفت یعن  پروفیسر رحمان اوف بود، 
اماباتغییرات درنقشۀ هست ، پروفیسر رحمان شهد. او افهزودکهه 

 باالخره حح به جایش میرسدوتاریخ تکرار م  شود. 
یادم هست زمانیکه دردانشگاه کابل محیل بودم، پروفیسر 
میرزا اوف مارا چندسمستر زبان وادبیات تدریس مینمود، میگفهت 
همه یک زبانی  بالهجه و ادا های متفاوت، مطموهن بهاشهیهدتهاریهخ 
تکرارمیشود وقلمرو حوزۀ نوروزی اعاده م  بردد. و زمهانهیهکهه 

ملل متحدویونسکو نوروزباستهان رابهعهنهوان جشهن  ۲۱۰۱درسال
بزرگ که موردتبجیل وتهجهلهیهل کهتهلهۀ وسهیهع ازههمهزبهانهان 

ملیون نفر تجلیل مینمایند، سخنان استاد درذهن  تداعه  ۲۲۱حدود
 بردید. 

ازاستادسووال میکردی  واو جوا. میداد. آیینه رادرلههجهۀ 
تاجیک  چه م  بویید پاسخش این بود: )من درآن پیدات، پرده را 
چه میگویید؟) همیشه به درکشالت امبوالنس ؟)کسل کش تیز روت
، فربه و چاق؟ )کشاتت ! یادم هست که ریاست عموم  انکشهاف 
دهات تازه به وزارت ارتقا نموده بود، پرسیدی  به این وزارت چ  
میگویید؟ استادمیرزااوف بفت: )وزارت کُشاد بری قریه جاتت! 
به همین ترتیب ترافیک را)آدم باررکت و ریل و ترن را )سهیهخ 
رو آدمکشت میگویند. بهرحال چوک  محیل  ه  شوخ  داشهت 

 وه  حس کنجکاوی.
وقت  اتحادشوروی سقوط نمود وتغییرات ژرف وشگهرف 
درعرصۀ جهان  پدیدآمد، فرانسیس فوکویاما آنرا پایهان تهاریهخ 
نامید، هرچنداوبپش رابعد ها تغییردادکه بویا تعبیرغهلهط شهده، 
وتاریخ تکرارمیشود، ول  درآن زمان بفته بودکهه بهااضهمهحهالل 
وفروپاش  شوروی ورهای  بساکشورها اززیرسلطه وسهیهطهرۀ آن 
پیروزی نهای  لیبرال دموکراس  رااعالم نموده بود، واین نهقهطهه 
راپایان تاریخ تلق  کرده بود.  اوکهه دانشهمهنهدشهنهاخهتهه شهده 
وپکوهشگر ارشدمرکز دموکراس  وتوسعه وحهکهومهت قهانهون 
دریک  ازموسسات وابسته یونیورست  استنفور اسهت، وجهاپهانه  
االصل ونسل سوم امریکای  جاپان  پنداشته میشود. او اخیرا کتا. 
تازه رامنتشرکرده زیرنام )هویت تنفر وحرمت انسان  سهیهاسهت 

 امروزت نیزهمین است . 
ساله که دراوایل بهه جهریهان فهکهری 9۲این ن ریه پرداز

محاف ه کاران نو منسو. بود، بعد بامالح ات  ازآن جریان فاصلهه 
از بارک اوبهامها وحهز. دمهوکهرات  ۲۱۱۲برفت ودرانتخابات

دربرابرجان مککین جمهوریخواه حهمهایهت کهرد. فهوکهویهامها 
دراثرتازه اش برسیاست هویت  تمرکزکرده ومیگویهد سهیهاسهت 
فعل  زیادتر دربارۀ حهرمهت طهلهبه  اسهت تها مهنهابهع مهادی. 
اومیگویدروی این ملحوظ مردم بدنبال تعیین سرنوشت وموقعیهت 
سیاس  شان درجامعه تمرکز برقومیت، جنسیت، نهکاد ومهاههب 
میباشند. وی بدین ن راست که آنچه سیاست ایهاالت مهتهحهده را 
زهرآلودکرده، قراردادن یک هویت علیه هویت دیگراست. جناح 
راست وچپ هردو دربیرمسأله هویت اند. چپ دربهیهراسهتهنهاد 
برحقوق اقلیت های قوم ، ماهب  وجنس  است، درحالیکه جانب 
مقابل یاجناح راست از ملیگرای  قوم  به بههره بهرداری ازخشه  

 نابرابری ومحرومیت مبادرت میکند.
فوکویاما افزوده که بهمین ترتیب آنان  کهه رأی دادنهد 
ومیدهند، حت  آنان  که خواستند ورأی دادنهد کهه بهریهتهانهیها 
ازاتحادیۀ اروپا خارج شود، بخاطر پیآمد های بداقتیادی، ههکهاا 
بخاطرحفظ هویت خود، خروج را پایراشدند، به ن ر میرسد رأی 
دهندبان ازسیاست هویت  لیبرال ونزاکت سیاس  در جهو  حهاکه  
خسته شده اند، واین روش ومنش را دیگربرنم  تابند. اوبهه ایهن 
نکته تأکید میداردکه درن ام سیاس  سهابهح جهدال بهیهن آزادی 
وبرابری بود، اما درپایان قرن بیست مهاجرت وسیاستهای هویهته  

 کانون صحنۀ سیاست جهان  را متغییر ساخت . 
فوکویاما با ابرازن ر روی ایهن مهوضهوع کهه لهیهبهرال 
دموکراس  های امروزی به جوامع چندفرهنگ  تبدیل شهده انهد، 
بیان میداد ابراین جوامع میخواهند بعنوان دموکراس  باق  بمانند، 
باید دربرابرهویت مل ، مبتن  برپیوندهای خون ، ههویهت مهله  
فرابیر راتعمی  نمایند. او هوشدارمیدهدکه درغیرآن، مامحکوم به 

 ادامۀ جنگ خواهی  بود. 
  

بل ، درهمچواوضاع واحوال که شرایط موجوده مستلزم آباه  مل  وبهیهن  
و درک قواعدبازی سیاس  واصول روزنامه نگاری حهرفهوی الملل   

میباشد، در سط( رسانه ی  وسایل ارتباط جمهعه  مهان اشهخهاص 
سروکله نشان میدهندکه به نام کارشناس وسیهاسهمهتهدار)مهداریت 
وبرنامه ساز ظهور وبروزمینمایندو هکاا درصف نامزدهاه  دیهده 

کرس  پارلمان چندهزارنفربه رقابت پرداخهتهه  ۲۲۲شده که برای 
اند ! وهرکدام شان بجزچند انگشت شمار، همه درک نکرده اندکه 
وکیل بودن یعن  چه مسوولیت هامیداشته باشد ومفهوم قوای ثالثه 
چه میباشد! بعض  شان شعارهای قوم  وزبان  سرداده وبعض  شان 
ه  نشانهای انتخابات  عجیب وغریب ونوع انتخا. شعارهاکه بوی  
برای سرمنش  بری ملل متحد یاریاست شورای جهان  صل( دارند 

 رقابت م  کنند! 
باشته ازآن هنوزکه شش ماه بهه انهتهخهابهات ریهاسهت 

خورشیهدی اعهالم ۰۲۲۲حمل سال ۲۰جمهورباقیمانده وتاریخ آن 
شده، برای انجام این انتخابات دیدباه ها ون ریات مختلف هرروزه 
ارائه میگردد، وجامعۀ جهان  ه  طرح های بونابون ابراز میدارد. 
ول  باآنه  درحداحتمال  حدودسه صدنفردرحدکاندید احتهمهاله  
ریاست جمهورسروکله نشان داده اندوسلسلۀ ائتالفها ونشسهتههها و 
مهمان  هاوخلعت دادنها ادامه دارد. سیاستهای تباری وانشهعهابهات 
قوم  و وعده هاو وعیدها، وبسیاری شهان یهاآزمهون شهدبهانه  
اندوکسان  اند که ازمسائل منطقوی و بین الملل  بوی  نمهیهبهرنهد 
ول  نمیخواهند ازصحنۀ سیاس  کشور زدوده شهونهد واوالدشهان 

 راه  برای ادامۀ این راه آماده نموده اند. 
بروه  دیگره  که درحهد احهتهمهاله  ظهههورنهمهوده، 
ازطرزتفکرشان ظاهر و هویدا میشودکه ازبازیهای جهیهوپهلهتهیهک 
وجیوفزیک وجیوستراتکیک وجیو اکانومیک بوی  نهبهرده انهد، 
وخودخواه  وکوتاه  وضعف و... همه سروتۀ یک کرباس انهد. 
تاریخ نم  دانند وملعوم است که نخوانده انهد، وله  بهیهان مه  
دارندکه تاریخ تکرارمیشود. خوانده بودم بدبخت کسان  که تاریخ 
کشور خودرا ندانند. شوربخت ترازآن تودۀ که نخهواههدتهاریهک 
کشورخویش رابداند وتیره بخت ترازآن کسان  انهدکهه تهاریهخ 

 کشورخویش رابه ریشخندبگیرند! 
ملت مابیورت عام ونخبگان مان به نحو خاص تهابهحهال 
نتوانسته انددور یک بزینۀ مثبت وواحهد جهمهع شهونهد ورأی 
دهندبان ه  در اعراف قراربرفته اند. در دنیا نوعیهت ونهتهیهجهۀ 
انتخابات این چنین افتضاح آوردشایدنبوده باشد. بعض  ههابهدیهن 
ن راندچه کنی  همین روند بایدسپری شود ولوکه بین بد وبدترهه  

 باشد، بروی  ورأی بدهی  !
باید بگوی  به بفتۀ هانا آرنت، انتخابات بین دوبزینۀ بهد 
وبدتریک دروغ بزرگ وشیوۀ معمول  حکومهتهههای فهاشهیهسهت 
وتوتالیتر برای سرکو. بیشتر مردم است. وقت  بد راانتخا. کنید 
فرصت کاف  برای بدترشدن به اوهدیه داده اید. بایدبفت ملهته  
که نیروی خوداعتماد نکند ودرپ  تجسس خو. و خوبتر بهرآیهد 
وازشناختن خویش وحشت داشته باشد، حرکت نکند وبیرون نیاید 
ودرخانه میماند، تا رادیو و اخبار برایش بگویدکه برای ک  رأی 
بده یا برای کدام طرف حنجره ات را پاره نما ! تهاچهنهدعهکهس 
کسان  رابدستش بلند نماید. ازسرنوشت ابأ نم  ورزند وازتهاریهخ 
نم  آموزند، ازآزمون شدبان بیزاری نشان نم  دهند، بهوی دود 
باروت وخون حال شان رابره  نمیزنهد. آنهان فهقهط روی ایهن 
ترکیزمینمایندکه حاف ۀ شان رابخاطرنیاورند! بل  این مایهیه  کهه 

 بخود نم  بیری !
آدرین هلوسیوس میگوید ابراین رانخهبهگهان بهرجسهتهه 
نسازند ودرذهن ها و ضمیرها نهادینه نگردد وبزینۀ واحد ومقتدر 
وچیزفهم ، فارغ ازتعیب و ریا پیهدا نهنهمهایهنهد، ازخیهایه  
حکومتهای خودرأی، شخییت های تینع  وحرکت های تقلهبه  
ومعامله بر و... همین که مشخیۀ اصل  آنها روی این استواراست 
که درظاهرحکومت دموکراسه  وانهتهخهابهات... وامها دراصهل 
حکومت استبدادی که ه  نبوغ وه  استعدادها وه  فضهیهلهت را 

 نابود کنند. 
نلسن ماندال بفته امنبت تنهههابهه مهعهنه  عهدم جهنهگ 
درکشورنیست، امنیت حقیق  و واقع  یعن  تمام افهراد جهامهعهه 
بدون توجه به نکاد، دین، طبقه، جنسیت وپایگاه اجتماع  ازحقوق 
یکسان برای رشد وتوسعه برخوردار باشند وبرای این کار مشترکها 
دست بکارشوند ، عزم را جزم نمایندتابه افح های بلند رههنهمهون 
شوند. آری پس نباید ملت مان خاموش وب  تهفهاوت بهنهشهیهنهد 
ویاچش  هایشان راببندند، بستن چش  هاچیزی راتغییرنم  دهد، بل  
هیچ چیزرا، فقط به این حدواندازه که آنچه دارد اتفاق م  افهتهد 

 نم  بین ، ناپدید ومحو نم  شود. 
پس بدان بستن چشمان وبرفتن بوشها زمان رامهتهوقهف 
نم  سازد، ازکتا. کافکا درکرانه اثر هاروک  موراکامه ، ایهن 
دولت مثل همۀ آن دولتهای  که با زور وتقلب وقلدری سرپا انهد، 

 وحشت خودراباوحشت  که درمردم القا میکنند یک  میداند. 
   

 مرگ سیاسی قانونی و محقق حتمی است
با ورود قانون  و محقح به تی  انتخابات  حنهیهف اتهمهر، مهرگ 
سیاس  این دوتن رق  م  خورد و یکبار دیگر قسمهته  از مهردم 

 تاجیک و هزاره بافاشیس  قوم  معامله م  شوند. 
زمهان  (afghanpaper)به بزارش شبکه اطالع رسان  افغانسهتهان 

ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهورفرا میهرسهد و نهامهزدان 
ریاست جمهورآینده کمترازدوهفته دیگرمههلهت دارنهد تهابهرای 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری که قراراست روز آخهرمهاه 

 بربزار شود ثبت نام نمایند. ۲۲حمل سال 
تاکنون محمداشرف غن  احمدزی، محمدحنیف اتمر و مهحهمهد 
عمر داوودزی برای کاندیداتوری ثبت نام کرده وهنوز خبری از 
نامزدان مورد ن ر ایتالف مل  و یا حز. جمعهیهت و یها حهز. 

 اسالم  نیست.
حز. جمعیت اسالم  ادعا دارد که چنانچه بها دیهگهر اعضهای 
ایتالف، به شمول حز. جنبش جنرال دوست  و حهز. وحهدت 
محقح به توافح برسد با یک نامزد واحد از آدرس ایتالف به میدان 
خواهد آمد و ابر با اعضای ایتالف به توافح بر سر انتخا. معرف  
نامزد واحد نرسد، یک فرد به نمایندب  از حز. جمعیت اسالمه  

 کاندید خواهد بود.
در همین حال حز. جنبش جنرال دوست  نیزبراین عقیده اسهت 
که ابر با اعضای ایتالف به توافح برسرانتخا. نامزد واحدنرسهد، 
صالحیت به کاندید مورد ن رحز. جمعیت داده خهواههدشهد و 
مطابح ن ریات اکثر اعضای ایتالف تیمی  برفته میشود وجنهرال 
دوست  از حز. خود نامزد واحدی در انتخابات ریاست جمههوری 
معرف  نخواهد کرد. اما از محمد محقح و حز. وحدت خبرهای  
خارج از ایتالف به بوش م  رسد که بدون مشوره اعضای ایتالف 
مشغول رایزن  با نامزدان مطرح در انتخابات ریاسهت جهمهههوری 

 آینده است.
هرچند هنوز تیمی  جدی برفته نشده اما رایزن  ها و مهالقهات 
های محمد محقح با حنیف اتمر بویای هماهنگ  های خاص میهان 
این دوتن م  باشد که احتمال دارد در تکت انتخابات  آینده بهاهه  

 کنار بیایند.
یک منبع از نزدیکان به حنیف اتمر بزارش داد که مالقات های 
متوال  حنیف اتمر با محمد محقح و محمد یونس قانون  به نیتهجهه 
رسیده و قرار شده است تا قانون  به عنوان معاون اول و مهحهمهد 
محقح به عنوان معاون دوم رییس جمهور در تکت انتخابات  محمد 
حنیف اتمر معرف  شوند.با این حسا. این دو تن عمال از ایهتهالف 
بزرگ مل  بیرون میشوند و بیرون شدن محمد یونس قهانهونه  و 
محمد محقح از ایتالف، ضربه محکم  به این ایتالف مه  زنهد و 
آنان را وادار خواهد ساخت که یا با یک تشکیل ضعیف تهر وارد 

 کارزار انتخابات  شوند و یا با تی  اشرف غن  ایتالف کنند.
با ورود قانون  و محقح به تی  انتخابات  حنهیهف اتهمهر، مهرگ 
سیاس  این دوتن رق  م  خورد و یکبار دیگر قسمهته  از مهردم 

 تاجیک و هزاره با قاشیزم قوم  معامله م  شوند.
ابرچنانچه تا دیروزمحمد یونس قانون  فردی منطق  و مهدافهع 
مردم تاجیک بن رمیرسید، با تاییدپیوستن وی به تی  اتمر، بعنهوان 
فردی خاین و معامله بر در اذهان مردم حک خواهد شد و خیانت 
وی به تضعیف حز. جمعیت و پراکندب  قوم تاجیک خهواههد 

 انجامید.
محمد محقح نیز از این غایله مستثن  نیست و ابر حضور وی در 
تی  انتخابات  حنیف اتمر تایید شود، به معن  ایهن اسهت کهه او 
هزاره ها را بخاطر قدرت طلب  معامله کرده و بر ادعای دفهاع از 
مردم خودش پشت پا زده است و عالوه بر این، به تمام  اعضهای 
ایتالف بزرگ مل  خیانت کرده و بر هیچکدام از تعهدات خودش 

 نسبت به ایتالف عمل نکرده است.
با این وجود، تکلیف نیم  ازهزاره هاکه درتی  خلیهله  ودانهش 
هستند مشخ  است که باتی  اشرف غن  به میدان میآیند وبهازهه  
مدافع خواست های ظالمانه و تحقیر آمیز فاشیس  قوم  خهواههنهد 
بود و نیم  دیگر از هزاره که با محقح همراه بودند، با سردربم  
به پراکندب  خواهندرسید و انسجام باشته خهود را از دسهت 
خواهند داد.نیمه سوم هزاره ه  که مشخ  است تها کهنهون بهه 
موقعیت تثبیت جایگاه قانون  واجتماع  نرسیده و پراکندب  شان 

 بیشتر ازاجتماع شان بوده است.
خبرهای  ازداخل حز. جمعیت و قسمت دیگرانهتهخهابهات کهه 
وابسته به پشتون های غیر حکومت  و برخ  در ایتالف با حکومت 
هستند را در بحث  جدابانه به بررس  خواهی  برفت و بوشه ای 
از کودتای فاشیس  پشتون  را در روزهای آینده افشها خهواههیه  

 نمود./
************ 

داستایوفسک  میگوید میدان  چه چیهز زیهادتهردل آدم 
رام  سوزاند؟ اینکه تنها خالف میگویند ودروغ، مه  نیست، ازآن 
میسوزم که دروغ وخالف میگویند وبعده  به ناراست  ونهابهاروی 

 شان ه  تع ی  وتکری  م  نمایند !
پس نباید خاموش وب  تفاوت بود ونشسهت، ونهخهبهگهان 
دراین عرصه دست بکارشوند تافرصت دیهگهر بهه ههدر نهرود. 
ویکتورهوبو بفته: زمان  که دیکتاتوری یک واقهعهیهت اسهت، 

 انقال. یک اصل است! )دنباله داردت
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درهمین سلسله درنامۀ دیگرنلسن ماندال اززندان میخوانیه  
برادرعزیهزم تهیهمهوته   »که به خسربرۀ خود چنین نوشته است:

مبیزو ! سهمگیری توبه مراس  تدفین مادرم مهایهۀ تسهلهیهت مهن 
بردیدواین عمل انسان  ترا تمجیدمیکن . آخرین دیدارم بهامهادرم 
روزی بودکه او راذریعۀ کشت  به کناره های دورمملکت انهتهقهال 
دادند وتنهاتیویر دیدارآینده درمخیله ام باق  ماند. دیدارهای غ  
انگیز او درزندان روح و روان  راتکان میداد وخبرمرگ او چهون 
صاعقه برمن فرودآمد. نابهان خودرا درجهان باسرنوشت نامعلهوم 
کامال تنها یافت . دوستان من درزندان به سراغ  رسیدندومرا مهعهنهاً 
تقویه نمودند. ول  درد ورنج چنین جدای  ابدی، آسان ازمن دور 

 نشد...
: همسرعزیزم وین  ! باالخیر یهک قهطهعهه  ۰۲9۲اپریل 

عکس تووفامیل  عزیز ما بدست  رسید ومهرادرچهههاردیهوارزنهدان 
مسرور وپرهیجان ساخت، اماازینکه خواهرجوان  )ماویبهات مهدت 
طوالن  درزندان باق  ماند، رنج فراوان میبرم. این فوتوی ارساله  
تواحساسات بونابون  رادرمن تولید نمود، چهرۀ توغمگهیهن بهه 
ن رم  آیدومیدان  که ازتنهای  ودوری من رنج میبری، امهامهثهل 

 همیش محبو. و دلپایرهست  . 
من در ن ارۀ این عکس توتمام آنچه را در وجود تومهدت 
ده سال زندب  باهم  و زناشوهری ما م  یافت  و احسهاس مه  
کردم، پیش چشم  مجس  دیدم که هربزسردی وفراموش  درآن 
راه نیافته است. این فوتو بسا یادبارهاواحساسات دلپایر رادرمهن 
زنده ساخت وکثافت های این سرنوشت اجباری را که مرادرزندان 
ازهههرطههرف احههاطههه کههرده، مههدتهه  ازمههن دورسههاخههت، 
یکباردیگرآرزوی بازبشت به آزادی ودیدن خانۀ محهبهو. مهارا 
درشعایرم شعله ورساخت. مرهون بودن به عشح تو وعواطهف تهو 

 مرابیش ازپیش به تو برویده میسازد.
این راهمیشه بخاطرداشته باش که امیدوار بودن یک سالح 
وانگیزۀ بزرگ است که حت  درحالت  که ه  چیزرا ازدست داده 
ویا از ما برفته باشند، به ما نیرو م  بخشد وارادۀ زندبه  مها را 
زنده نگه م  دارد. تو در افکار و اندیشه ها و شعایرم در هر  لح ۀ 
زندب  همراه هست ، تو روزی دوبهاره درپهههلهوی مهن، )یهک 

 فردآزادت سربلندخواه  بود. با دل وجان م  بوسمت !
 نامۀ دیگر مندال به همسرش وین  :

عزیزم ! پرارزش ترین بنجینۀ که من درین حجرۀ زنهدان 
کم   ۰۲9۲دردست دارم اولین نامۀ توست که بتاریخ بیست دسمبر

بعدازصدورمحکومیت من برای  ارسال کردی. مدت شش ونی  سال 
ازآنروز میگارد، اماهنوز از مشاهده وخواندن مجهدد آن ههمهان 
احساسات اول  در روانه  زنهده مهیهشهود، ودر آن عهواطهف 

 ودلداریهای ترابرای پیشبرد مبارزه ام تشجیع کننده م  یاب . 
من همیشه این اندیشه راداشت  که دیهر یهازود تهرانهیهز 
دستگیر و محبوس م  سازند. وقت  در هفده   ماه م  اطالع یافت  
که ترا بازداشت کردند ،  احساس کردم که سراپای  من منهجهمهد  

 شد و یخ بست ! 
بعد درطول سالهای دیربار، ازمالقاتهای تو قوۀ زنهدبه  
م  یافت ، کارتهای تو درسالگره هاوعید نویهل وپهوله  کهه بهه 
مشکالت زیادباه  برای  میفرستادی همه مرا معنهاً اسهتهوارنهگهه 
میداشت. ابرچه وجودفزیک  ترا درکنارنداشت ، در عهوض ایهن 
محبت وعالیح نابسستن  تو امیدمرابرای آینده زنده نگه میداشت. 
من درطول سالهای طاقت فرسا ووحشتناک، تراباهمان محبت اولین 
خدشه ناپایردر خیال خود درپهلوی خودداشت  و میهدانسهته  کهه 
ارزشمندتر ازین عمل  نیست که انسان درساختار تاریخ مهمهلهکهت 

 »خود )در مسیرآزادیت سه  بگیرد.

حال برم  بردی  به مورخ فقید میرغالم محمهدغهبهارکهه 
درقطعه شعردیگری از زندان به نام یک شاعر روشنفکر چنین پیغام 

 میدهد : 
 تاک  از جور وست ، شکوه و فریادکنید

 سع  بره  زدن منشا بیداد کنید
 دست ما دامن تان باد جوانان غیور

 که ازین ذلت و خواری، همه آزاد کنید
 صد هزاران چو منت، آتش بیداد بسوخت

 نه نشینید ز پا، دم بدم ارشاد کنید
 فتنه انگیخته تبعیض نکادی در خلح 
 فکر آینده ملک خود و اوالد کنید

 چند ازخوان نع  سرخوش وشیرین کامید
 بریه بر فاقه کشان خود و فریاد کنید

 هفته نامۀ امید   3501شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 الکسندریه، ورجینیاپروفیسرداکترعبدالواسع لطیف      
 نظری به انتشارات

 یادی ازدو اثرممتازتاریخی، دومبارز راه آزادی
 افغانستان درمسیرتاریخ، تألیف میرغالم محمدغبار -3

 نامه هایی از زندان، نوشتۀ نلسن ماندال -2
خوانندۀ نهایت برام  جریدۀ مردم  امید، یقینابخاطر خواهیهد 
داشت که من در سلسلۀ ن ری به انتشارات، هردواثرفوق الاکهررا 
بررس  کرده ام. عنوان نوشتۀ امروزی خودرا کهه یهک جهنهبهۀ 
مقایسوی هردواثر دارد، میگاارم: ازمورخ میر غالم محمدغبار تها 

 رئیس نلسن ماندال :
 برچه چو برگ بل همه برباد رفته اند
 هربز بمان مبر که از یاد رفته اند
 سرباز سربکف سخت ترین نبرد اند
 پوالد زیست کرده و پوالد رفته اند

بهرحال، هردوشخییت مبارز وممتاز سیاس  واجتماعه  زمهان 
خود، روزهای مشقت باری رادرزندانهای مخوف سردمداران وقت 
سپری کرده ویادداشتهای اسف انگیزخودرا باانهتهبهاه ازکهرامهت 
انسان  واحساس بشری خود وتعبیرات فشارهای پ  درپ  روحه  
وجسم  خود به رشتۀ تحریرآورده اندکه انعکاس دهندۀ دستهبهرد 
 وتجاوز به حقوق حقۀ انسان  وشهروندی ازسوی حکمرانانست.

همین حاالکتا. افغانستان درمسیرتاریخ مورخ فقید ونستوه وطن 
میرغالم محمدغبار راروبروی  میگشای  واین شعرپرانتهبهاه )عهوام 
 فریبانت را درالبالی یک  ازصفحات آن با دیدۀ دل م  خوان  : 

 حقه بازان جلوه در بازار و معبر میکنند 
 چون به قدرت میرسند از پیش بدتر میکنند

 در حضر دارند زره مانندۀ دستانِ سام 
 در خطرهریک عوضْ مغفر به چادر میکنند

 درمیان توده م  الفند از حبِ وطن 
 در سریر افسری ، لعنت به کشور میکنند
 در مجالس طعنه برارکان دولت میزنند
 در محابس مدحِ اشخاصِ ستمگر میکنند 
 در قبیلِ اقویا آرام همچون بوسفند 
 برفقیرو بینوا ، کار غضنفر میکنند

 از دنائت کاسه م  لیسند در خوان لوی  
 وز تفرعن خنده بردهقان وکاربرمیکنند
 از نهیبِ والیان چون بید میلرزند بخود 

 میکنند  «کِچنر  »قهر برمزدور ونوکر همچو 
 درمجامع سخت م  غرند چون درکوه پلنگ 
 در صدارت البه چون کفتار الغر میکنند 
 در محافل عشوه ای دارند با مُشک وعبیر 

 وز تجمل دمبدم برروی پودر میکنند
 در دفاع ازححِ م لوم اند یکسرکهنه لنگ 
 ف  المراصع والمراکز پشت چنبر میکنند

 درسفارت ، ه  وزارت ، ازپ  فسح وفجور 
 خون مردم را خیالِ شیر مادر میکنند

 درعمل صفرند ودر زحمت کش  ناکام صِرف 
 لیک در نطح و بیان ، کار سکندر میکنند 

 از تمدن ، دست بوسند ظال  و خونخواره را 
 وز تَوَحُش خاک بر فرقِ هنرور میکنند
 خونِ مردم م  مکند ومالِ مردم میبرند 
 نانِ ملت میخورند وشکر قییر میکنند
 حریت را دوستدار و ارتجاع را پاسدار 

 در میانِ حح وباطل اکتِ َجیْکر میکنند                   
 جلوه ، محمدکری  نزیه 
واینک چندنمونه ازنامه های نلسن ماندال مبارزتاریخ  ضهدنهکاد 
 پرست  واپارتاید اززندان به مامورین ذییالح وقت و به همسرش :

نامه به توجۀ آقای براون: آقای عزیز، من اخیراٌ در  «  -۰
اجرای کارهای تحمیل  روزمره ام درزندان خسته و وامانده شهده 
ام، بررس  دوسیۀ من که هیچ عمل قابل مهجهازات شهاقهه ازمهن 

جهت مالح ۀ یکطرفه تعیین  ۰۲9۲سرنزده است، برای چارم اپریل
شده است. من مسرورخواه  شدکه آقای براون بامالح ۀ حقایهح، 

 ازمن وکالت کند.
فعال دردفاعیۀ من عالوه کنیدکه من مدتیست ازمریض  فشارخون 
رنج میبرم وهرروزضمن اجرای اعمال شاقه باداشهتهن یهک بهیهل 
وکدال سنگین درتوده های چونه کارمیکن  واین برای صحت مهن 
که تکالیف تنفس  دارم، خیل  زجرناک است. من احتیاج به یهک 
داکترمعالج که سوابح صح  ام برایش معلوم است دارم. هرمرتبهه 
به من امرصادرمیکنندکه فیس داکترمعالج خود را بپردازم، من که 
یک زندان  بااعمال شاقه هست ، ازکدام منهبهع پهول مهحهولهه را 
بپردازم؟ تقاضای من چندین مرتبه ردشدوحاالتیمی  برفته ام که 

 »شکایات  را به دیوان عال  محکمه رجعت بده ...

  

 خائنان کرد تبه، تا شود آباد خودش
 خانه ظل  و ست  یکسره بر بادکنید!
 تا شود برهمگان امن وعدالت قاس 
 عال  نو ز مساوات و حح ایجادکنید

و نلسن ماندال دریک  ازنامه های خوداززندان به همسرش 
 نوشته بود :
عزیزم وین ، درمرورزمان انسان میتواندبه این حقیقت « 

پ  ببردکه حجرۀ زندان یک جایگاه ایهدیهال بهرای شهنهاخهت 
خودبیست، همچنان برای پکوهش و تحهقهیهح درمسهیهرتهههدا. 
واساس ساختمان واجراات عقل  ومهعهنهوی... بهرای قضهاوت 
پیشرفت وترقیات خویش بحیث یک فرد انسان  درچنین حهالهت 
برای میالن به متمرکزساختن افکار خود بهه عهوامهل خهارجه  
درسرنوشت ما، به جایگاههای اجتماع  ماکه احسهاس مهردمه  
بودن رابدست میآوری ، همچنان صداقت، جدیت، سهادبه  در 
مراودات، شجاعت صاف وآشکار وکمک به دیهگهران درعهمهح 

 شعایرما جابزین میشود.
درهمین راستا سلول زندان به انسان این اصل رامهیهسهر    

میسازد که هرروز سیر حیات خودرا مالح ه وبررسه  بهداریه ، 
پهلوهای ضعیف ومنف  رامهارکنی  و روش وجههت مهثهبهت را 
درپیش بگیری . یک میدیتیشن وخلیه ومراقبت فهکهری چهنهد 

 «دقیقه قبل ازرفتن به بسترخوا.، تأثیرشگوفان دارد.

نلسن مندال باهمین شیوۀ دلپایر وروحهپهرور، نهودمهیهن 
تجلیل کرد، و راه وروش مثهبهت  ۲۱۱۲سالگردزندب  خودرا در

 وشگوفان زندب  را ادامه داد.
درهمین فرصت جا دارد از دانشمنهدان و مهورخهیهن و 
نویسندبان دیگری ه  یاد کن ، که سالهای زندب  شهیهریهن را 
دردخمه های زندان سپری کرده وآثار و یادداشتهای ارزشمنهدی 
ازخود بیادباربااشته اند. مانندمرحوم میرمحمدصدیح فرهنگ، 
مورخ ویک  ازاعضای ارشدحهز. وطهن، وههمهکهارمهیهرغهالم 

افغهانسهتهان »محمدغبار که درهمین راستا محبوس بردید، کتا.
 رابه رشتۀ تحریرآورد. «درپنج قرن اخیر

همچنان مرحوم عبدالیبور غفوری که بخاطرسهی  بهودن 
ونوشتن یک شبنامه سالها مشقت زندان رامتحمهل شهد، کهتها. 

رانوشت، وه  مسلهک  «زندانیان ارگ یاسرنشینان کشت  مرگ»
عزیزم شادروان پروفیسرمحمدعثمان هاشم  که بیرودار حهز. 
دموکراتیک خلح، بخاطرفعالیتهای آزادیخواه  خهودبهه زنهدان 

 «فهرار ازکهام مهرگ»پلچرخ  کشانیده شد، وکتا. روشنگر

راتحریرنمود. همچنان صد ها شخییت فهرزانهه ووطهنهپهرسهت 
 ومبارزی که تاریک  هاومشقات زندان را متحمل شدند. 

افهغهانسهتهان »ازهمین جمله مورخ فقید غهبهار درکهتها.
دریک  از صفحات راجع به مرحوم عهبهدالهههادی  «درمسیرتاریخ

 »داوی محبوس چندین سالۀ زندانهای سرکار چنین نوشته است: 

داوی بحیث یک آزادیخواه وطنپرست واصالح طهلهب افهغهانه  
در  ۰۲۲۲دربرلین رفت، ول  بزودی استعفاکرد وبربشهت ودر

ارگ زندان  سیاس  بردید. زحمت این محبس سیزده سهال بهه 
درازاکشید و ط  آن داوی ازشبا. به شیهب کشهیهد ومهوههای 
سیاهش سپیدبردید. بس خسته بود ودست ازمبارزات سهیهاسه  
بازبرفت ودرصف ماموین عالیرتبۀ دولت بایستاد. اینک نهمهونهۀ 

 کالم ایام جوان  او : 
تا به کی اوالد افغان تا به کی تا به کی هان تا به کی هان تا 

 به کی؟
کوکوی مرغ صحرآمدبه گوش  خرخر خوابی گرانجان تا بهه 

 کی؟
نور بیداری جهانی رابر گرفت خواب غفلت ای حریفان تا به 

 کی؟
سبزۀ خوابیده هم برداشت سر برنمی داری تو مژگان تا بهه 

 کی؟
میرسدآواز سبیل ازراه دور  توبه خوابی خانه ویران تها بهه 

 کی؟
 می وزدباد خزانت در چمن  شرق گلگشت بیابان تا به کی ؟

بایدت برحال خویشت خون گریست   سیر انهار وگلستهان 
 تا به کی؟

شوق تعمیرسرای و خانه تابه چند خاکبازی همچو طفالن تا 
 به کی؟

روز کار و روزگار عبرت است خواب راحت در شبستان تا به 
 کی؟

هست مکتب ،جان ملت ، جان من تا به کی باشیم بی جهان 
 تا به کی؟ 

یک نفس سر در گریبان در کنید فکر کالر ای جوانان تا بهه 
 کی؟

رفت وقت خنده و هزل و مزاح خردسالی خرده ساالن تا به 
 کی؟                                                )دنباله درصفحۀ دوم(
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 هفته نامۀ امید  3501شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 سدن  ، آسترالیا                                 نییراحمدرازی
 واژه های همسو با تصوف

: نزدسالکان طریح، بسط عبهارت ازارسهال شهواههد  بسط
عبداست درمدارح عل  و بسط قلب درحال کشف، وعبارت ازحال  
است بدون تکلف که نه آمدنش به کسب است ونه رفتهن آن بهه 

باشد در روزبارمریهدان. »رجا«جهد . بسط درروزبارعارفان چون
بسط درمقام خفا آن باشدکه خدای تعال  بنده رامنبسهط بهردانهد 
باخلح ظاهراٌ و مقبوض باطناً ، واین رحمت  بودازحح به خهلهح تها 
همۀ اشیا دروبنجد واو درهیچ شیئ نگنجد وموثر بهاشهددر اشهیها 

 وهیچ شیئ دراو موثرنباشد. 
اهل بسط سهه طهایهفهه بهاشهنهد ههریهک درمهعهنهایه  
وبخاطرمیلحت . وچه بسا بودکه هرسه معن  راکس  حاصل کنهد. 
طایفۀ راخداوند بسط دهد بدان روی که برای خلح رحمت باشهنهد 
وخلح اهلل به برکت میاحبت ومخالطت آنها به سعادت دو دنیا نایل 

 آیند. 
طایفۀ دیگر به واسطۀ قو ت وقدرت عزیزی واستعهدادات 
جبل  منبسط شوندکه معارف ومواجید آن غریزی باشهد وایهنهان 
صاحب قو ت قدس  اند وشهودآنان درنهایت قوت ومحکم  است 
وهیچ امری نتواند حاجب بسط آنهاشود وشهودآنهاهمهواره عهیهن 
جمع وحضرت وجود احدیت بود، واین طایفه بالکهل درمشهههود 
خودفان  اندو هیچگاه ازمرتبت جمع به مرتبت فرق بهازنهگهردنهد 
که: آنراکه خبر شد خبری باز نیامد! وطایفه دیگر، اعهالم طهریهح 
ورهنمایان بشری یعن  اولیاءاهلل اندکه خلهح رابهه حهح وطهریهح 
مستقی  دعوت نمایند وچراغ راه سالک طریح واههل سهفهر دوم 

 اندکه رجعوا بالحح ال  الخلح. )فرهنگ اصطالحات عرفان ت
: نیاز)به معن  ضرورت وتنگ  واحتیاجت، چهنهانهکهه  نیاز

ازنامش پیداست، در خراسان قدی  نام دیو فقر وپهریشهانه  بهوده 
است، که ترسان ازروشنای  بطور نهان  م  جهنهبهد. بهه روایهت 
بندهشن، نیاز یک  ازآفریدبان اهریمن است، این دیو مردمهان را 
وا م  داردکه صاحب فرزندنگردند. دریادبار بزربمهر، این دیهو 
جزو دروغ ها، وباصفات )آزارنده تر وآزمندترت معرف  بردیهده 
است. در ادبیات فارس  نیاز به همان مفاهی  معهود، یعن  احتیاج و 
فقر و بینوای  آمده، که درمورددوم ب  ارتباط بامفهوم کههن آن 

 نیست. ) فرهنگ اساطیرت
: دوست ،  مهرورزی. در نزد عارفان نهایت محبت، محب ت 

غلیان دل در اشتیاق لقای محبو. است که موجب محو محب مه  
 شود.

 محب  و حُب  و محبو.  ار بدان     
 محب را غیر محبوبش نخوان 

 ابر دریا وبر موج وحبا. است    
 به نزد ما همه جام شرا. است 
ومحبت میل باطن است به عال  جمهال وآن بهردوبهونهه 
است: محبت عام، اعن  میل قلب به مطالعۀ جمال صفات ، ومحبت 
خاص، اعن  میل روح به مشاهدۀ جمال ذات. محبت عهام مهاهه  
است که ازمطالغ صفات جمال  روی نماید. محبت خاص، آفتابه  
که از افح ذات برآید. از شبل  پرسیدندکه محبت چیست؟ بفت: 
همۀ وجود رامحوبرداند ورنگ خود بخشد به شرط آنک حهاله  

 مستقربردد و زود منطق  نشود برصفت بوارق و لوامع . 
پس آخر ونهایت محبت وعشح ات حاد باشد. و حکمابفهتهه 
اندکه محبت یا فطری بود یا کسب  . محبت فطری درهمۀ کائنهات 
موجودباشدچه درفلک محبت  است که مقتض  حهرکهت اوسهت 
ودر هرامثال  که طلب مکان طبیع  میکند درآن مهحهبهت مهکهان 

 مرکوزاست. 
همچنین محبت دیگر ازاحوال طبیع  ازوضع ومقدار وفعل 
وانفعال و درمرک بات نیز، و اما محبت کسب  اغلب در نوع انسهان 
بود وسبب آن یک  ازسه چیز بود: او ل لا ت وآن جسمان  باشدیها 
غیرجسمان ، وهم  باشد یا حقیق  . دوم منفعت وآن ه  یامجازی 
باشد چنانکه محبت دنیاوی که نفع آن بالعرض باشد، یا حقیق  که 
منفعت آن بالا ات باشد. سوم مشاکلت جوهر وآن ه  یا عام باشد، 
چنانکه میان دوکس که ه  خلح وه  طبع باشنهد وبهه اخهالق و 
شمایل وافعال یکدیگر مبتهج شوند، ویا خاص بودمیان اهل حهح، 

 مانندمحبت طالب کمال کامل مطلح را .
اما محبت خلح حضرت صمدی هت را ابهرچهه جهمهعه  
ازقیور ن ر انکارآن روا داشته اند، امانزداهل کشف وتحقیح مقام 
محبت، اشرف صفات و ات   کماالت بنده است، واسبا. مهحهبهت 

 پنج است :
اول محبت نفس وبقا وکمال آن، دوم محبت محسن، سوم  

محبت خاص کمال، چهارم محبت جمیل، پنج  محبت حاصهلهه از 
 تعارف روحان  . )فرهنگ اصطالحات عرفان ت

: حسین منیور از بیضای فهارس بهود ودر  منیورحال ج
واسط پرورده شد. شبل  بفت است که من وحالج یک چهیهزیه ، 
امامرا به دیوانگ  نسبت کردندخالص یافته  وحسهیهن را عهقهل 
اوهالک کرد. پیوسته در ریاضت وعبادت بودودربیهان مهعهرفهت 
وتوحید و در زی  اهل صالح ودر شرع وسنت بود که ایهن سهخهن 
ازو پیداشد. اما بعض  از مشایخ او رامهجور کردنهد نهه ازجهههت 
ماهب ودین بلکه از آنکه ناخوشنودی مشایخ ازسرمسهته  اوایهن 

 ت۲۰۱بارآورد.)تاکره االولیاء ص
حسین بن منیور ازعارفان مشههورخهراسهان اسهت کهه 
اناالحح میگفت. از این جهت او رابه دستور خهامهد بهن عهبهاس، 

هجری قمری در بهغهداد بهه دار  ۲۱۲وزیرمقتدر عباس  درسال 
 آویختند. 

 هرکه حالج صفت کرد سری بر سر دار
 در رۀ عشح به هرجاکه رود منیوراست            

 ت۲۲)خیال  بخارای ، 
بویند دست وپایش را بریدند وجنازه اش را سوزانهدنهد 

 وخاکسترش را در دجله ریختند. ) فرهنگ تلمیحاتت
نیست ، محو شدن، دراصطالح یعن  فنای بهنهده در فنا : 

حح که جهت بشریت بنده در جهت ربوبیت حح محو بهردد. بها 
به قیام اوصاف محمود  «بقا»به سقوط اوصاف ماموم، وبا  «فنا»

اشاره میکنند. فنای بنده ازاوصاف وافعهال مهامهوم،  عهدم آن 
اوصاف وافعال است، همچنان ککه فنای او ازنفس خهود وخهلهح، 

 زوال احساس او به خود و به خلح است.
فنا عبارت است از نهایت سیرال  اهلل، وبقا عبارت اسهت 
از بدایت سیرف  اهلل. و اما فنای باطن، فنای صفات اسهت وفهنهای 
ذات. وصاحب این حال باه در مکاشفۀ صفات قدیم  غرق فنهای 
صفات خود بوده، وباه درمشاهدۀ آثار ع مت ذات قدیه  غهرق 
فنای ذات خود، تاچنان وجودحح براو غالب ومستول  شهود کهه 
باطن او ازجملۀ وساوس و هواجس فان  بردد، و فنا، اضمحالل و 
تالش  غیرحح است درحح، و محو موجودات و کثرات و تعی نات 

 در تجل  نوراالنوار. )فرهنگ اصطالحات عرفان ت
: درنزد عارفان عبارت از رفع کراههت و تهحهم هل  رضا

مرارت احکام قضا وقدر است. مقام رضا بعداز مقام توک ل اسهت. 
نیز بفته اند : رضا در اصطالح اهل سلوک تلا ذ به بهلهوی اسهت. 
وبفته اند رضا، خروج ازرضای نفس وآمدن در رضای حح اسهت. 
ذوالنون بفته است: رضا سرور دل باشد. واسط  بفته است: رضها 

 و سخط از اوصاف حح اند که تا ابد جاری اند.
 من ک  باش  که به تن رخت وفای توکش          

 دیده حم ال کن  ، بار وفای تو کش 
 برتو با ما به تن و جان و دل  حک  کن         

 هرسه رارق  کنان پیش هوای توکن 
موعد رضا و لقا آمد ودردرجۀ رضا و روضهۀ رضهوان 

لکیال تأسو عل  مافاتک  و ال تفرحوا بهمها »بیارامید. به آیۀ شریفۀ 
بوید: رضا خوشنودی است وآن ثمرۀ محهبهت اسهت و  «آتیک 

مقتضای عدم انکاراست، چه درظاهر وچه در باطن وچهه در دل 
وچه درقول وچه درفعل، واهل ظاهر رامطلو. آن باشدکه خهدای 
تعال  ازایشان راض  باشند، وآن چنان باشدکه ایشان راهیچ حهاله  
از احوال مختلف مانندمرگ و زندبان  وبقا وفنا و رنهج وراحهت 
وسعادت و شقاوت وغنا وفقر مخالف طبع نبهاشهد، ویهکه  رابهه 
دیگری ترجی( ننهند. وه  چنانک رضای نفس اثر رضهای قهلهب 

 است، رضای قلب اثر رضای ر.  است. 
هرباه که ن ر رضوان اله  به دل  تعلح بیرد صفت رضا 
دراو پدیدآید. پس عالمت اتیال رضوان اله  به دل بنده، اتیهال 

 رضای بنده بود بدو. )فرهنگ اصطالحات عرفان ت
************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ هفت تضرورت احیای حنفیت 
های فکری باشتگان را نباید نادیده بگیری  و یکهسهره بهه  سنت

سازی حنفیهت، مها  کناری نهی .البته اینراه  بایدبفت که برای باز
 موظفی  به سرچشمه مراجعه کنی  ومنابع معتبردست اول را

کالم  حنفیهت بهه -موردتوجه قراردهی . متأسفانه مکتب فقه 
مرور زمان دچار تحریف شده و اصالت خود را از دست داده است 
و ابر ما بخواهی  به منابع متأخر مراجعه کنهیه  راهه  بهه دهه  
نخواهی  برد و به مستمسک  برای مقابله با پدیده تهکهفهیهر دسهت 

 نخواهی  یافت.
ای ازمسلمانان کهه در زمهان مهعهاویهه  مرجوه: فرقه -۰

ظهورکردند و معتقد بودند بفتن شهادتین برای ایهمهان کهفهایهت 
کند و نباید مرتکب معاص  کبیره را جهنم  دانست.)فرهنهگ  م 

 عمیدت /
 
 
 
 

 پروفیسر لطیف 
 به پدرود غم افزای پروفیسر داور

 ای وطن آن رادمردانت کجاست
 مردم عهد درخشانت کجاست

 از چه افتیدی به دام دیو و دد
 من نم  دان  که انسانت کجاست 
 )حیدر داورت
خههبههروفههات الههمههنههاک 
دوست فرزانه وههمهرزم وهه  
قلم ، پروفیسر داکتهر مهحهمهد 
حیدر داور راکه با لقب مقهبهول
) بلبل اتحهادیههت ،  سهخهنهور 
اندیشمند اولین اتحادیۀ محیلین 
آزادیخواه وطهن عهزیهز بهود، 
دیروز اززبان مدیرمدبر جریهدۀ 
مردم  امیهد، دوسهت نهههایهت 
 عزیزم محمدقوی کوشان شنیدم . 

داورمرحوم مردآراسته باصفات پیراسته که درآغازتا انجام 
اتحادیۀ محیلین بابفتار وبااشعارپراحساس خود راه مبارزه برضهد 
استبداد وسیاست تحجری دست اندرکاران وقت شجاعانه به پهیهش 
برد ودرهمین راستای خدشه ناپایرمدت  به امهرآمهران سهنهگهدل 
واختناق آور، ازتعقیب دروس فاکولته اش محروم بردید، ول  به 
مبارزه وحح خواه  خود ادامه داد، وبه مدارج عاله  عهلهمه  و 

 دولت  رسید .
مدتها ازطریح جریدۀ مردم  امید به همدیگهرنهامهه ههای 
دردآشنام  نوشتی ، ضمن یک  ازنامه های پرمحتوا وپرههنهگهامهه 
اش، ازیک یونیورست  آلمان قطعه شعرذیل راکه باخط مقهبهولهش 
دربین صفحات دیوان شعری اش )ارمغان آزادیت نگههداشهتهه ام، 

 ارسال نمود :
 از وطن آواره ام بی آستان !

   گریه می آید مرا ای دوستان
 در عزای ملهههت افغانستان

 اشک خون ازدیده ام جاری شود     
 از غم آن کودک بی آب و نان

   نی غذا دارد نه فرشی زیر پا
 پیر مرد مستمند و ناتههههوان

   با لب نانی قناعت می کند
 طفلک بی مادر و بی خانمان

  بهر او کرباس زیبای وطن 
 بهتر از ابریشم و از پرنیان

   از نظر افتیده ام من در جهان
 از وطن آوارۀ بی آستان

   نشنود فریاد و واویالی من
 دولت عصانگر و رشوتستان

   تو مده فرزند برنای وطن
 از کفت نقد جوانی رایگان

   غیرت افغانی ات ابراز کن
 ای مسلمان زاده فرزندجوان

   برمال کن شیوۀ رزم آوری
 در دفاع از میهن افغانیان

   وارهان زین دجلۀ پراضطراب
 کشتی طوفانی بی کشتیبان 

   سرنگون بنما رژیم سفله جو
 دودمان خائن وعصیانگران

   ای وطن ای کعبۀ عشق آفرین
 سرنهم برخاک پاکت یاکه جان

   این غزل اویم برای دوستان
 )تا بماند بعد مرگم ارمغان(

   کس ندارم داوری مانند تو
 ای خداوند زمین و آسمان

   درحق این ملت بی سرنوشت
 داوری کن  داور کون و مکان
روح پرفتوح دوست فرزانه ام پروفیسرحیدرداوردرپنهاه رحهمهت 

 ایزدی شاد باد !
: همه از اویی  و به سوی او م  روی  . وفهات دوسهت ادارۀ امید 

ارجمند، همکارعزیزبیست وپنج سالۀ هفته نامۀ امهیهد، دانشهمهنهد 
اقتیاد وسیاست در حکومت های سابح کشور، جنها. بهزربهوار 
پروفیسر داکتر محمدحیدر داور به تمام بازماندان مهحهتهرم شهان 
وکلیه مردم افغانستان صمیمانه تسلیت م  بویی  . روح مبارک آن 
خدمتگزار صادق وطن را درذیل رحمات اله  شاد م  خهواههیه . 

 اداره
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 هفته نامۀ امید 3501شمارۀ  صفحۀ  ششم 

شدنِ چنین برنامه  رسد تدوین، تیویب و اجرای  ن ر م  به 
و سیاست ، ریشه در احساسِ محرومیت دارد؛ مهحهرومهیهتِ قهوم 

نیز که به آن توسهل جُسهتهه  «توسعۀ متوازن کادر»حاک . منطح 
شود، در همین نکته نهفته است. بویا مردمان واقوام غیرپشتون  م 

درمیدان تحییالت عال  وکادرسازی، بوی سبقت را ازمهردمهانِ 
انهد.  اند وآنان دراین زمینه، فقیر ومحروم قرار برفته پشتون ربوده

خواهند این محرومیت و کهاسهته   حال با این برنامه و سیاست م 
هها  التحییله  نحوی جبران شود و توازن در شمار کادرها و فارغ به

 رعایت بردد.
هها  اما این داستان پیشینۀ جالب دارد که باورش برای خیل 

سالۀ افغانستان کهه تهمهامهاً ۲۱۱شاید دشوار باشد. در طول تاریخ 
اند، سیاسهتِ حهاف و  رانده سالطین و امرای پشتون در آن حُک  

حرمان در مورد اقوام غیرپشتون اعمال شده است. روایت رسهمه  
های قومِ   دربار و کتب معتبرِ تاریخ  نیز محرومیتِ اقوام و بروه

التواریخِ کهاتهب کهه روایهت  کند؛ ازسراج غیرپشتون را تأیید م 
انگیزِ سهیهاسهتِ حهافِ  رسم  و مویَّد دربار است و سرنوشت غ 

و  «افغهانسهتهان در مسهیهر تهاریهخ»کند، تا  هزاره را روایت م 
های  از داسهتهان  که هر یک بوشه «افغانستان در پنچ قرن اخیر»

تراژیکِ محرومیت اقوام غیرپشتون و ست  و سیهاسهتِ سهرکهو. 
بان سیاس  پشتون در ححِ این جماعت را نهقهل  حکما، امرا و نخبه

 کنند.  م 
نام افغانستان به یاد دارد، ایهن   تا بوده و تاریخ کشوری به

شان غیب شده وناقلین درآن  اندکه سرزمین اقوامِ غیرپشتون بوده
 «یاغ »نام  اند که به  اند. این اقوام غیرپشتون بوده جابجا بردیده

اند و داروندارشان را  سرکو. شده و قربان  قتل عام و تاراج بوده
هها  حاکمان پشتون به عنوان جزیه و مهالهیهات و خهراج از آن

داری و  اند که در طول زمهام پشتون بوده اند. این اقوام غیر  ستانده
شان محهروم  ها از همه حقوق حقه و انسان  حکمران  سلسلۀ پشتون

ها رفته است. اما امهروز  بوده و هزاران بونه جَور و ناروای  بر آن
طنزِ تلخ این است که همان قومِ حاک  که بر دیگران محرومیت را 

ب  میکند وازتهبهعهیهض  بهره تحمیل کرده بود، ادعای حرمان وب 
های  چهون  ورشد نامتوازن صحبت میکندو آخر ه  ، طرح وبرنامه

 نماید! بندی تحییالت را پیشنهاد م  سهمیه 
سال حکومت  ۲۱۱دهد قوم  که  شواهد و قراین نشان م 

سازی دیگران کوشیده، اکهنهون خهود  کرده و همواره به محروم
است. حال باید از چرای  و عواملِ این مهحهرومهیهت   ترین محروم

است؟ چه اتهفهاقه  افهتهاده کهه  راست  چرا چنین شده  پرسید. به
ِِ حاک  به چنیهن روزی افهتهاده و «قوم برتر»و  «آقاباالسرها»

 دُچار محرومیت بشته است؟
شایدشماری ازعوامل دربستر تاریخ دست بدستِ ه  داده و 

است؛ امهابهه  وضعیتِ کنون  را برای بروه قوم  پشتون رق  زده 
نماید  ن رصاحب این قل ، درمیان این عوامل یک عامل برجسته م  

جانِ این جهامهعهۀ  وتاامروز نیزپابرجاست و همانند خوره به تن نی 
ایهن   کند؛ عامل  کهه نهه بیچاره افتاده وآنرا از درون متالش  م 

تهوانهد آثهار  بندیِ دیگراحتماالً نم  بندی ونه هزاران سهمیه سهمیه
شدۀ قوم حاک  بردارد؛ عامل ویرانهگهری کهه  آنرا از صورتِ تباه

کند و  زاید و وحشت تولید م  سال باشته، خشونت م ۲۱۱مثل 
 است. «تکفیر»آن همانا عاملِ 

ترین دورۀ حهاف  یاد دارد و از تراژیک چنان که تاریخ به 
عنوان کاتب رسهمه ِ دربهار   محمد کاتب به و سرکو.، مال فیض

، حمله و تهاراج و «تکفیر»کند؛ عبدالرحمن با چماقِ  روایت م 
شد، مهوجهه جهلهوه  خوانده م  «یاغ »ها را که  سرکو.ِ هزاره

کرد.  داد و برای این سیاست وحشیانۀ خود مشروعیت ایجاد م  م 
پدیدۀ تکفیرکه برای حفظ قدرت وصیانت ازسلطنت مورد سهوء 

عجین شد. از ههمهان دوران  «قومیت»برفت، با  استفاده قرار م 
مهطهرح شهد وایهنهدو  «ننهگ قهوم»الرحمن، تفکیردرکنار  عبد
دوش در خدمتِ قدرت قراربرفتند. به مروروبا تهحهوالت  به دوش

بهرایه ،  های اسالم  و اسهالم شدن جنبش مناسبات قدرت و مطرح
این پدیده در ذهن و روانِ آن مردمان رسوخ و نفوذ کهرد و بهه 

تنها دیگران امروز از شهرِ آن در امهان  ی  تبدیل شد که نه افع 
نیستند، که صاحبان وحامالنِ خودرانیزنابود میکند. درواقهع ایهن 

بانِ پشتون است که در طول سه سده مردم را بهه  رهبران و نخبه 
اند. امروزابراز در ودیوارمناطهح  سمت تباه  مطلح هدایت کرده

بهارد، مسهوول  ستیزی م  جنو.، کین، تکفیر، خشونت و دانای  
بان پشتون. حاکهمهانه   این تباه  کس  نیست جز حاکمان و نخبه

به حهاف و طهرد و  «ننگ قوم »نام  که ازیکسو مردم راتحت
ساختنهد  «ها قبیله»پراکن  تشویح کردند وآنان دراین مسیر نفرت

وبا استفاده ازیک ، دیگری را نابودکرده و سپس نابودیِ اول  را با 
همین ابزار زهرآبین رق  زدند و از جانب دیگر، با سوءاستفاده از 

بری دین  شدند.  دین  موجب بسترش افراط -احساسات ماهب 
 ت ۲اندکه رفتن به)ص حال وضعیت رابه آنجارسانده

 بزیدۀ از قی  االنبیاء
 حضرت هود علیه السالم

قوم عاد درسرزمین احقاف بین یمن و عمان مهدت زمهان 
طوالن  رادرخوش  و آرامش بسرم  بردند، خداوند نهعهمهتهههای 
زیادی رابه آنان عطاکرده بود، آنان رودهای زیادی برروی زمهیهن 
به جریان انداخته وبه زراعت بهرروی زمهیهن روی آورده وبهاغ 
وبوستانهای زیادی راپدیدآورده وکاخ هابنا نهاده بودند. عالوه بهر 
این نعمتها خهداونهدبهه آنهان نهیهروی بهدنه  زیهاد واجسهامه  
تنومندبخشیده بود وآنچه راکه به هیچیک ازجهانیان عهطهانهکهرده 

 است به آنان داده بود .
اما آنان در مبدأ این آفرینش تفکرننمودندوبرای شناختن، 
میدرهمۀ این نعمتها نکوشیدند وتمام آنهچهه بهه ذههن وعهقهل 
آنهارسیده بود وبه آن دل خوش کرده بودند، این بودکه بتهههایه  
رابه خدای  برفته بودندکه درمقابل آنها پیشهانه  بهرخهاک مه  
مالیدندو بونه هایشان رابخاک وغبارآنان م  آلودند. در ههنهگهام 
خوش  ونعمت آنهاراشکر نموده میستودند وهنگام ضهرر وزیهان 

 برای طلب یاری به آنهامتوسل میشدند. 
سپس آنهادرزمین به فسادوتباه  روی آوردند، قدرتمندان 
شان ضعفا راذلیل نموده بودند وبزربان به زیردستان زور میگفتند، 
ازین روخهداونهد ازروی رحه  وکهرم خهود اراده نهمهودکهه 
بخاطرهدایت قدرتمندان وقدرت بخشیدن به ضعفا وپاک نهمهودن 
روانها ازجهل  که آنهارا پوشانده بود وبرداشتن پهرده ههایهیهکهه 
برروی چشمان این مردم افتاده بود، پیامبری ازمهیهان خهودشهان 
برایشان بفرستد تابا زبان خودشان باآنان سخن بهویهد، بها روش 
خودشان آنان رامخاطب قراردهد وبسوی خالح شان رههنهمهونشهان 

 کند وب  ارزش  عبادت آنها برای بت هاراآشکارنماید.
هود مردی ازآن قوم بود بهانسهبه  بهربهزیهده، اخهالق 
بسیارنیکو وحل  وسعۀ صدری بسیار برتر. خداونداورابعنوان امهیهن 
رسالت وصاحب دعوت خود بربزید تا این اذهان بمراه راهدایت 
واین روان های کج راراست نماید. هود امرالهه  راآشهکهار وبهه 
رسالت قیام نمود وخودرا باعزم  که کوههها رابهه لهرزه درمه  
آورد، حلم  که جاهالن رابه ستوه م  آورد، یعهنه  آنهچهه کهه 
هرصاحب دعوت  بایدبه آن مجهز باشد، مجهزنمود وآنگاه به میان 

 قوم خودرفت وبه انکار بت ها وتقبی( عبادت آنها پرداخت . 
هود بفت: ای قوم! این سنگهای  که تراشیده وبه پرستش 
آنهامشغول شده اید وبه آنها پناه میبرید، چیستند؟ اهمیت وفایهدۀ 
آنهاکدام است؟ اینهاچه نفع وضرری رامیتوانند برای شهمهاداشهتهه 
باشند؟ آنهانمیتوانند سودی به شمابرسانند و زیان  راازشهمها دفهع 
نمایند، این کارشماتحقیرعقل واهانت به کرامت خودتان میبهاشهد، 

 )اینهاچیزی نیستندت، 
اما خدای یگانۀ وجود داردکه شایستهۀ پهرسهتهش اسهت 
وپروردباری است که بایدبه او روی آورد، پروردباری که شمارا 
آفریده و روزی تان داده است، شما را زنده نهمهوده اسهت ومه  
میراند، شمارا در زمین تسلط وقدرت داده وزرع رابرایتان رویانده 
و هیکل وبدن  تنومندبه شما بخشیده ودرحیهوانهات شهمهابهرکهت 
انداخته است، پس به او ایمان آورید و از چش  پهوشه  ازحهح و 
نادیدن حقیقت وعناد ورزیدن در امرخداوند بپرهیزیدکه ابرچنین 
نکنید به آنچه قوم نوح دچارشدند، دچار خواهید شد و زمان قهوم 

 نوح ازشما دورنیست . 
هود اینها را م  بفت وامیدواربودکه سخنانش دراعهمهاق 
درون ویاعقل آنها نفوذ کندوایمان بیاورند، یاعاقالنه فکهرکهنهنهد 
وراه هدایت رادرپیش بیرند، اما او چیزی ندید جهزچهههره ههای 
دبربون وچشمان  خیره، زیراآنهاسخن  رام  شنیدنهدکهه قهبهال 
نشنیده بودند وباآن الفت  نداشتند. ازین روبفتند: چه یاوه ههایه  
است که میگوی  ودرآن فرو رفته ای؟ چگونه ازمامیخواهه  کهه 
خداوندبه تنهای  وبدون شریک بپرستی ؟ مااین بتهارام  پرسهتهیه  

 تامارا به خداوند نزدیک سازندو نزداو ماراشفاعت نمایند. 
هود بفت: ای قوم ! خداوندیگانه است وشریکه  نهدارد 
واصل واساس وذات عبادت آنست که که تنها او خالیانه پرستش 
شود، او از شما دور نیست و از رگ بردن به شما نزدیکتر اسهت، 
اما بت های  که به امید نزدیک کردن تان به خدا وشفهاعهت تهان 
نزداو م  پرستید، برخالف بمان شما که با این وسهیهلهه بهه خهد 
انزدیک خواهیدشد، از خداوند دور تان م  بردانند و بهر جهههل 
وبمراه  شمابواه  م  دهند درحال  که بمان م  کنهیهد مه  

 دانید وم  فهمید !
آنها از هود  روی بربرداندند وبفتهنهد: تهوجهز فهردی 
سبکسر وبیخرد نیست  که آیین ما را به استهزا برفته و برآنچه که 
پدرانمان برآن بودند عیب وایرادم  بیری، تودرمیان ماکیهسهته  

 وچه امتیازی برما داری ؟ 

 عبدالمجید برهان 
 بندی کانکور؛  سهمیه

 طنزتلخِ محرومیتِ قوم حاکم
بهنهدی  درروزهای پسین، صحبتهایِ فراوان  پیرامون سهمیه

هها  ی  شدنِ فرصتهای تحییالت عهاله  دانشهگهاه کانکورو سهمیه
درفضای عموم  و مجازی ردوبدل میشود. اغلهبِ ایهن دیهدبهاه 

کُهش  آمیز، خالقیت هاانتقادی است وبرنامه وطرحِ جدید را تبعیض
دانند. از چهنهد  و ضد حقوق شهروندی و در ستیز بارقابتِ سال  م 

بندی که بگاری ، چون سازوکارِ اجهرایه  و  وچونِ برنامۀ سهمیه
جزییاتِ آن دقیقاً مشخ  نیست، پرسشِ اساس  این است که چرا 
چنین طرح  در دستور کار وزارت تحییالت قرار برفت؟ عقبهۀ 
استدالل ِ این برنامه چیست؟ چه ضرورت و مهنهطهقه  مسهوهوالن 

زا کشانهده  آفرین و تنش عال  را به این برنامۀ سوءتفاه  تحییالت 
 است؟

*************** 
توه  مانندماغاامیخوری و آ. مینوش  وجریان زندبیت مهانهنهد 
ماست، چراخداوند رسالتش رابه تو اختیاص داده وتهورا بهرای 
دعوتش ترجی( داده؟... هودبفت: ای قوم! من بهیهخهرد وکهوتهه 
فکرنیست ، من روزباردرازی درمیان شمازیستهه ام وشهمهابهرمهن 
ایرادی نگرفته اید وازمن حماقت وسبکسری ندیده اید، وایهنهکهه 
خداوندیک  را ازمیان قومش برای انجام رسالت وبردوش برفهتهن 
دعوتش بربزیند، چیز عجیب وغریب  نیست... به اوایمان بیاورید 
وازاو طلب آمرزش نمایید تابا باراندن باران زیهاد شهمهارا بهههره 
مندسازد، به اموال تان فزون  بخشد وقدرت تانرا چندبرابرسازد... 
پس درمورد خود تدبیری بیندیشید وبرای آخرتتان خودرا آمهاده 
کنید، من آنچه راکه وظیفۀ رسالت من است به شماابهالغ نهمهودم 

 وباآن شمارااز عواقب اعمالتان بی  دادم وترساندم. 
قومش به اوبفتند: بدون شک یک  ازخدایان مابرتوخشه  
برفته، عقلت را زایل ومختل وفکرت را پریشان نموده، به بهونهۀ 
که هایان بفت سخنان  دور ازحقیقت برزبان میران  کهه بهجهز 
درفکرواندیشۀ تو جای  ومکان  برای آنها نیست، وبرنه آن طلب 
آمرزش چیست که خداوند بعدازآن باران بباراند، سال رافهزونه  

 بخشد وقدرت راچندبرابر سازد؟...
هنگام  که لجاجت واصرار قوم عاد برسخنان وبفتارشهان 
برهود معلوم بشت، به آنان بفت: من خداوند رابواه میگیرم کهه 
رسالت  راابالغ نموده، در آن کوتاه  نکردم ودرراه دعوت تهالش 
ومجاهده نمودم وازآن دست نکشیدم وهمچنان به ابهالغ رسهالهت 
خود وتالش درراه آن ادامه خواه  داد، به جمهع شهمها اههمهیهت 
نمیده  واز زوربوییهای شمانم  هراس ، هرکاری که میخواهید بر 
ضدمن انجام دهید وهرحیلۀ میدانید علیه مهن بهکهاربهریهد. )مهن 
برخدای  که پروردبارمن وشماست توکل کرده ام، هیچ جنبهنهدۀ 
وجودندارد مگراینکه تحت کنترول اوست وهماناپروردبارم برراه 

 ت۲۲راست است. سورۀ هود،آیۀ
هودهمچنان قوم خودرا دعوت میکردوآنان نیز از اوروی 
برمیگردانیدند، تا اینکه روزی ابرسیاه  رادرپهنای آسمان دیدنهد 
وبه امید اینکه بارش خوب  برای آنهاداشته باشد، شادمهانهه جهمهع 
شدندوبه آن نگریستند وبرای استقبال از آن، کشتزارهای خهودرا 
برای بارانش آماده نمودند، اما هود به آنان بفت: این ابررحهمهت 
نیست بلکه باد نقمت وعاا. است وهمان چیزی است که آمدنهش 

 را پیش انداختید، بادی است که عااب  دردناک باخود دارد. 
اماقومش نترسیدند تااینکه دیدنهد بهادبها بهالهههای قهوی 
خودتمام وسایل و حیوانات  راکه درصحرا داشتند بهه ههوابهلهنهد 
میکردوبه جاهای دورم  انداخت، درآن هنگام بهودکهه وحشهت 
وهراس وناله وفریاد آنان را دربربرفت وبه سرعت به سمت خانهه 
های خود فرارکردند ودر هارامحک  بستند به بمان این که ازدست 
باد نجات پیداکرده درامان خواهند بود، اما بال وخطر عمهومه  و 
فرابیر بود وباد شن و ریهگ صهحهرا رابهه شهدت بهاخهودمه  
آوردوهفت شب و هشت روز پشت سره  ادامه یافت وقوم ههود 
چنان برزمین پاشان شدند انگار که ریشه های درخهت خهرمهایه  
واژبون شده وازریشه برآمده باشد وبزودی اثری ازآنههها بهاقه  
نماند، وتاریخ نیزجزنام  ازآنان برای آیندبان باق  نگااشهت )و 
پروردبارت اهل هیچ قریۀ رابه ناحح هالک نم  کنددرحهالهیهکهه 

 ت ۰۰۲اهل آن اصالحگر باشند. سورۀ هود، آیۀ
اما هود و یاران باایمانش دور اوبردآمدند ودرمکان خهود 
باق  ماندند وباد در اطراف آنها زوزه م  کشید و شن ها را با خود 
م  برد، در حال  که آنان در امان و آسایش بودنهد، تها ایهنهکهه 
بادآرام بشت و وضع بحالت عادی بهازبشهت. ههود سهپهس بها 
 پیروانش عازم حضرموت شد وبقیۀ عمرش رادرآنجا به سربرد./
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 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
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که به زبان تیدیح بورزد امها قهلهب و  ابوحنیفه بفته است:ِ کس  
عقلش منکر باشد، در نزد خداوند کافر است اما در پهیهشهگهاه مهردم،  

دانند در دل این شخ  چهه    که مردم نم    شود چه این   مسلمان شناخته م  
هاست که بر ظاهر چنین شخی  حک  بکنند و نکوشند    بارد و بر آن   م  

ِ )تق  الدین الغزی، الطبقات الس نهیهۀ فه    به اسرار درون  وی پ  ببرند.
 ت.۲۲ تراج  الحنفیۀ، ص  

ههای    رسد که ابوحنیفه این سخن را در پاسخ به رفتارهای عهر.   به ن ر م  
مسلمانهان بهرخهورد    پرست در دوران اموی بر زبان آورده که با تازه   نکاد 

کهردنهد    ها اظهههار مسهلهمهانه  مه    که آن   آمیز داشتند و با آن   تبعیض 
ستاندنهد.بهویها    ها جزیه و خراج م    پایرفتند و از آن   شان را نم    مسلمان  

ای کهه بهه    دانست با استفاده از جایگاه عهلهمه    ابوحنیفه وظیفه خود م  
اش بشتابد وبها طهرح    شده   مسلمان   دست آورده بود به یاری هموطنان تازه 

هها    اش از م لومیت و محرومیت آن   های فقه  و کالم    وترویج دیدباه 
 بکاهد. 

ِایمان پهدیهده   در همین راستا م   ای    توان این دیدباهش را فه  کرد که 
پایردِ. ابوحنیفه با طرح ایهن    ناپایر است و زیادت و نقیان نم    تجزیه 

نه هر از نسهب و    صهرف   -دیدباه در صدد این بود که میان مسلمانان 
کار در    مسلمانان را با مسلمانان کهنه   مساوات برقرار کند و تازه   -شان   نکاد 

طلب  مسلمانان عهر.    برای  و امتیاز   یک مرتبه قرار دهد و جلو انحیار 
 را بگیرد. 

ورزید      یک  از نکات  که امام ابوحنیفه با بفتار ورفتارش برآن تأکید م  
الجملهِ بهه    داری کاف  است که انسان  ِف    این نکته بود که برای ایمان 

های    که برداشت   آنچه پیامبر اسالم آورده تیدیح و اقرار بورزد. ول  این 
دین  هر بروه ممکن است متفاوت باشد دخل  درایمان وکفر نهدارد و  

که برداشت  متفاوت از ما از متون دینه     توان شخی  را به خاطر این   نم  
 دارد از دایره دینداری بیرون کشید. 

ِابوعثمان اآلدم  نقل کرده کهه   مثالً به این روایت تاریخ  توجه کنید: 
عثمان شمزی در شهر مک ه با ه  مهالقهات    روزی ابوحنیفه و عمرو بن اب  

کردند. عمرو از ابوحنیفه پرسید: ن رت را برای  بگو در مورد کس  کهه  
کند که خداوند سبحانه خهوردن بهوشهت خهوک را حهرام    ادعا م  

بردانیده اما دقیقاً مشخ  نیست که شاید خوک  را کهه خهدا حهرام  
ساخته این خوک معروف نباشد )یعن  شاید خوک  که از شهوی شهرع  
حرام شده حیوان دیگری است به جز آن حیوان  که ما به عنوان خهوک  

شناسی ت. ابوحنیفه بفت: چنین کس  مؤمن است. عمرو باز پهرسهیهد:    م  
هرباه کس  اعتقاد داشته باشد که خداوند حج کعبه را فرض بردانهیهده  

ای نباشد که در مک ه قرار دارد )در بهرخه  از    ول  شاید آن کعبه کعبه 
ای باشد که در خهراسهان    روایات تاریخ  آمده که شاید کعبه همان کعبه 

استت. ابوحنیفه پاسخ داد: این شخ  مهؤمهن اسهت. سهپهس عهمهرو  
دان  که پروردبار متعال، محمد را بهه    پرسید:ابر شخی  بگوید که م  

دان  که شاید محمد همان زنگ  باشد. ابوحنیهفهه    پیامبری فرستاده اما نم  
بفت: چنین شخی  مؤمن است.ِ )ابوالهحهسهن االشهعهری، مهقهاالت  

 ت۲۲۰ ، ص  ۰ االسالمیین و اختالف المیلین، ج  
شهود چهنهیهن    ابوحنیفه در خیوص شخی  که بناه کبیره مرتکب م  

ن ری دارد:ِهیچ شخی  را از امت محمد به خاطر ارتکا. بناه کبهیهره  
ت. نقهل  ۲۰۱ توانی  کافر بگویی .ِ )شرح الفقه االکبر، مال عل  قاری،    نم  

قول دیگری ه  در این زمینه وجود دارد که در منابع مهتهعهدد از زبهان  
یک از اهل قبهلهه را کهافهر    ابوحنیفه نقل شده به این صورت که، ِهیچ 

 ت.۲۲۲ پنداری .ِ )محمد بن حسن، موطأ، ص    نم  
های نخست  که    نشده : از همان سده   ضرورت بازبشت به حنفیت تحریف 

کالم  حنف  توانسهت بهه  -های ما شد، ماهب فقه    اسالم وارد سرزمین 
های فکری در این منطقه تبدیل شود. ابهرچهه    ترین جریان   یک  از اصل  

باار ماهب حنف  در عراق متولد شده بود اما بهه دلهیهل شهیهوه    بنیان 
ایرا وارد اجتهههاد کهرده    که عناصر تازه   اش و به جهت این   استدالل ویکه 

های پیچیهده و    های جامعه   بود تا فقه و فکر اسالم  پاسخگوی نیازمندی  
متمدن بیرون از سرزمین حجاز نیز باشد، به سرعت قادر شد در مناطهقه   
از جهان اسالم رشد و بسترش پیدا کند که غیر عر. بودند و زنهدبه   

ها و مشکالت  مواجه بودنهد    تر داشتند و به پرسش   یافته   تر و تکامل   پیچیده 
 ها نبود.   که در فضای بدوی مکه و مدینه خبری از آن 

ابرچه پیروان و همفکران ابوحنیفه پس از مربش توجهه بهیهشهتهر بهه  
های فقه  ابوحنیفه و یارانش مباول کردنهد، وله  در دوران    کوشش  

النهر یک  از شابردان با واسطه ابوحنیفه به نهام    سامانیان در منطقه ماوراء 
هه قت ن رات کالم  و عقایدی ابوحنیفه را    ۲۲۲ ابومنیور ماتریدی )م  

پ  برفت و تدوین کهردوبسهط وبسهتهرش دادوبهرآن چهیهزههایه   
منیور ماتریدی در اصول و کلیات از ابوحنیهفهه    افزود.آرای کالم  ابو 

ههای    چند در جزئیات و نحوه استدالل ویهکبه    برفت، هر   سرچشمه م  
 خودش را داشت.  

بسترش حنفیت در دوران حکمران  سامانیان، در منطقه ما به اوج خهود  
رسید. در این مرحله از تاریخ، مکتب حنف  یادبارهای خوب  از خود بهه  
به جا بااشت وظرفیت خوب  برای تعامل بهاتهحهوالت ومسهتهحهدثهات  

برای  دین  و ماهب  نشان داد و سههه  خهود را در      وترویج کثرت 
 بخش  تمدن اسالم  به خوب  بزارد.   ده  و تکامل   شکل 

 مهران موح د 
برای مقابله با    »حنفیت «ضرورت احیای  

 جریان تکفیری در افغانستان 
های  است    ترین آفت   برانداز   پدیده تکفیر در حال حاضر یک  از ریشه 

که جهان اسالم به آن مبتال شده و باعث آشفتگ  و نفاق و شقاق در میان  
رحمانه مییبت  بر مسلمانان تحمیل    مسلمانان بردیده و همه روزه ب  
های تکفیری در افغانستان، بیشتر از    میکند.در چند دهه اخیر، جریان 

هرکشور دیگری در جهان اسالم، فرصت مناسب  برای رشد و بسترش  
بون    های بونه   اند و در این مدت همواره این کشور را با چالش   یافته 

که نزدیک به دو دهه از سقوط رژی  طالبان    اند. با آن   مواجه ساخته 
بارد، اما پدیده تکفیر همچنان در افغانستان حضور کوشا دارد و    م  

هنوز ه  توان این را دارد که زندب  ساکنان این آ. و خاک را تباه  
 آفرین  کند.   کند و رنج 

توان راهکارهای مختلف  در سطوح بونابون برای مقابله با این    م  
جریان خطرناک پیشنهاد داد. این نکته نیز قابل تاکر است که رویکرد  

ساز یا    ن ام  و امنیت  برای مقابله با پدیده تکفیر به هیچ صورت کار 
باید با تمرکز بر کارهای فکری و فرهنگ  به حل    کاف  نیست و م  

 ای این پدیده پرداخت.   ریشه 
برای     ابر بخواهی  در سط( افغانستان به مقابله با پدیده تکفیر و افراط 

دین  بپردازی ، به ن ر من یک  از راهکارها عبارت خواهد بود از احیای  
اسالم سنت  با بازبشت به حنفیت اصیل. به ن رم، سنت حنف  ظرفیت  

که به جهت بوم  بودن به آسان     مهار این جریان را دارد، در پهلوی این 
 تواند مورد پایرش مردم قرار بگیرد و مناقشه و حساسیت  برنینگیزد.   م  

باار مکتب حنف  ابوحنیفه    باار مکتب حنف  کیست؟ بنیان   بنیان 
هه قت است که بعدها به امام اع      ۰۲۱ نعمان بن ثابت بن مرزبان )مرگ: 

پردازی فقه  است    ملقب بردید. هرچند تمرکز عمده ابوحنیفه بر ن ریه 
باار ماهب فقه  یاد    و از او در تاریخ اسالم به عنوان نخستین پایه 

های    ای که از او به جا مانده تووری   شود و بخش اصل  میراث فکری   م  
های چندی اشتغال به    فقیهانه استند، ول  ابوحنیفه متکل  نیز بوده و سال 

ن ران از او به    عل  کالم داشته است. به همین دلیل، شماری از صاحب 
فقیه متکل ِ در تاریخ اندیشه اسالم  یاد کرده   اند.   عنوانِ 

هرباه بخواهی  با دقت و تأمل، میراث فکری و فقه  امام ابوحنیفه را  
که    یابی  که وی در کنار این   مورد مطالعه قرار دهی  به این نکته دست م  

اش حرکت    برخوردار از ذهن  وقاد و تیزبین بوده و جلوتر از زمانه 
داده و در فضای    بران هراس  به دل راه نم    کرده، از مالمت مالمت   م  
متعارفش را    آلود آن دوران، شهامت اخالق  برمال کردن ن رات نا   تنش 

توان بفت که ابوحنیفه شخییت     داشته است. به همین جهت، م  
آمد عادت    برانگیز در تاریخ اندیشه اسالم  است و ن ریات خالف   جدل 

 او موافقان و مخالفان پرشماری برای او به وجود آورده است. 
های فقیهانه متفاوتِ امام    سازی   ن ران معتقدند که تووری   صاحب 

که این نکته    شود چرا   اش م    های کالم    ابوحنیفه بیشترناش  ازپیشفرض 
های کالم  در تفسیر متون دین     ای از بزاره   محرز است که پاره 

های کالم     تأثیربااراست و به هر اندازه که شی  معتقد به بزاره 
اش نیز سختگیرانه و    های فقه    برایانه باشد، به همان پیمانه استنباط   جزم 

 متعیبانه خواهد بود. 
ت یک  از جریانهای  ۰جریان مرجوه) ۰رابطه ابوحنیفه با ماهب ارجاء:  

مه  درصدراسالم است و روزباری پیروان فراوان  داشته است. مسلماً  
ای از تاریخ اسالم ناش  از    ظهور و بسترش این جریان در برهه 

های سیاس  و ایدئولوژیک بوده است. ظاهراً بسترش این جریان    انگیزه 
خوارجِ صورت برفته است. این    های ب    روی   در واکنش به تند  رویهِ 

برانگیز دست زد از    های کالم  بحث   جریان به ترویج بعض  از بزاره 
توان بدون عمل مؤمنانه ه     که ایمان از عمل جداست و م    جمله این 

کننده ایمان نیست و ایمان    مؤمن به شمار آمد و ارتکا. بناه کبیره زایل 
 پایرد.   حقیقت  است که زیادت و نقیان نم  

شان قرار داشتند و با    های   خوارج در زمان ابوحنیفه در اوج فعالیت 
کردند و بر آتش    ها برپا م    ها و آشو.   های تکفیری فتنه   ترویج اندیشه 

ریختند. ابوحنیفه به عنوان    اختالفات داخل  میان مسلمانان هیزم م  
بیری کند و با    ها موضع   پیشوای قوم نابزیر شد که راجع به این اندیشه 

ها در تقابل قرار بگیرد وبه بازتعریف ایمان بپردازد وخط فکری ویکه    آن 
خودراروشن کند. عمده مناظرات علم  ابوحنیفه باخوارج صورت  

های  که طعن و تشنیع فراوان در حح    برفته وبه همین دلیل، یک  ازفرقه  
ن ران معتقدند    ای از صاحب   ابوحنیفه روا داشته فرقه خوارج است.پاره 

ماهب بوده بلکه یک  از سران پرآوازه    که ابوحنیفه نه تنها مرجو  
جریان مرجوه نیز بوده است. هرچند طرفداران امام ابوحنیفه در  

بری به شمار    روزباری که مرجو  بودن مرادف به کفر و زندیق  
 اند تا او را از این اتهام سنگین تبرئه کنند.   رفته سع  بلیغ ورزیده   م  

های کالم  ابوحنیفه باقیهاس    شاید یک  از عوامل  که باعث شده دیدباه 
های  اسهت    اش کمتر مورد توجه قرار بگیرد، شباهت   به استنباطات فقه  

اش باباورهای کالم  جریان مرجوه داشهتهه واورا    های کالم    که دیدباه 
ههای    داده است. و برنه تمرکز اصهله  رسهالهه   درمعرض اتهام قرار م  

ابه ابوحنیفه همانند ِالفقه االکبرِ و ِالعال  والمتعل ِ بهر منسو.  
مباحث کالم  است و بدین ترتیب حج  قابل توجه  از مهیهراث 

  مکتو. ابوحنیفه راجع به عل  کالم است.

 ... )دنباله ازصفحۀ هشتتشهزاده ولیعهد
رابطه با ایران که یک مملکت مسلمان است و دشمنان اسالم نم  
خواهند مسلمانان مااهب مختلف باه  متفح باشند وتخ  شورش و 
منافقت بار کرده میروند از راه مسالمت آمیز و مااکره پیشآمد 
شود به مفاد همگ  و به ضرر دشمنان اسالم است. بفکر من بعوض 
به جنگ دامن زدن این و آن که فقط برای مفاد خود از سرزمین، 
اقتدار و نفوذ عربستان استفاده مینمایند، از برایش دین  و  
وهابیس  به ترح  ومهربان  و روش محمدی روی آورده شود 
بسیاربهتر خواهد بود. ابرعربستان لیدرشپ عالمانه ومهربانانۀ شرق 
وسط  و جهان اسالم را به اساس تعلیمات قرآن  و احادیث نبوی 
پیش ببرد مانند سکندر مقدون  نه، بلکه چون صالح الدین ایوب  

 روزی اسمش در تاریخ با خط زرین نوشته خواهد شد. 
 و اما در اخیر! صالح مملکت خویش خسروان دانند. والسالم  

************ 
 ... )دنباله ازصفحۀ شش تسهمیه بندی 

و  «شرم اجتماع »، «ننگ»نشین  مکاتب دربرخ  ازمناطح پشتون
شود و هر نوع رابطه با مکتب،  پنداشته م  «حرام شرع »

 شود. آور انگاشته م  ی  فسادآفرین و تباه  رابطه
دادِ این وضعیت همان است که امروز قوم ممتازِ  نتیجه و بیرون

ها بود، ادعای  حاک  که در همه تاریخ، امتیازات و امکانات مالِ آن
بهرب  و کمبودی میکند ودرمناسبات جدیدک   حرمان، ب 

 آورد.  م 
در این ورطه این نکته روشن وثابت میشودکه دانای  وخردورزی 
بر تعیب، لجاجت و نادان  پیروز است. اصراربرنادان ، زور 

آفریند.   آورد، بلکه انزوا، محرومیت وبیچارب  م  وقدرت نم 
های این قوم، راهِ خویش را از نخبگان  پس بایسته است که توده

و  «تکفیر»ساز جدا کنند و مسیری غیر از  آفرین و محروم حرمان
، ۲۱۰۲دسمبر ۰۲بربزینند./ ) «ننگ قوم»ابزاری جُدا از 

 روزنامۀ ماندبار،کابلت
*************** 

اتا چند سده پیش، سنت حنف  جریان غالب در منطقه ما بود که 
تر بود و  برا بری و رویکرد اهل حدیث، عقل در قیاس به اشعری
های عرفان  از سرشت رواداری و مدارای بیشتر  با اختالط با آموزه

 مند بود.  بهره
های اخیر، ن ر به عوامل سیاس ، سنت حنف  )فقه  ما در سده

اش را  ابوحنیفه کابل  و کالم ابومنیور سمرقندیت مراکز اصل 
از دست داد و توان همگام  با تحوالت روز را از کف نهاد و 

های رقیب جایش را به آسان  پر  همین امر باعث شد که مکتب
برای  و با  بری و متن کنند. اهل حدیث و اشاعره با ترویج قشری

برایان را خفه  ستیزی صدای اعتدال سازی و دیگر تکیه بر غیریت
برایان  کردند و زمینه را برای وابااری تفسیر متون دین  به بنیاد

آفرینان جهان  فراه  کردند. حنفیت  ماهب  و دهشت
اهلل دهلوی در شبه قاره هند به  ای که پس از شاه ول  شده تحریف

های  برایان شتافت و انگاره روی صحنه آمد نیز به یاری ظاهر
 سلف  و اشعری را به نام حنفیت به خورد مردم داد.

 -سازی مکتب کالم  اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به باز
شود. اکثریت مطلح ساکنان  فقه  حنفیت در منطقه ما احساس م 

ماهب استند و بخش  از این مردم حساسیت و  افغانستان، حنف 
دهند. پس الزم است  معمول نسبت به حنفیت نشان م   تعیب  غیر

های  برای  دین  در افغانستان از ظرفیت برای مهار جریان افراط
ریگ فکری بازمانده از  بوم  بهره بگیری  و با اتکا به مرده

که  روان ماهب  مقابله کنی . این کار افزون بر این باشتگان با تند
بیرد،  کند و جلو ضایع شدن وقت و نیرو را م  تر م  راه را کوتاه

زسازی سنت  رساند. با با های منف  را نیز به حد اقل م  واکنش
ای کهن در این سرزمین دارد، زمینه برای پرورش  حنف  که ریشه

شود و افکار خطرناک سلف   روانه دین  مهیا م  های میانه اندیشه
خورد و  شود شکست م  که باه  به نام حنفیت ترویج و تبلیغ م 

سازی  رود. معتقدم که در سنت نیز ظرفیت بستر از میدان بیرون م 
های قابل دفاع مدرن وجود دارد. مادرکنار  برای مفاهی  و ارزش

که باید از دستاوردهای فکری امروزیان استفاده بهینه کنی ،   این
 ت ۲)ص
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هدف نیوم جلب سرمایه بااری در سکتهورههای انهرژی قهابهل  
تجدید، بیوتکنالوج ، تولیدات انکشاف یافته و روبهاتهیهک مه  
باشد. در پهلوی این زون اقتیادی زون تفریح  و خوشهگهارانه  
توریس  در ساحۀ س  و چهار هزار کیلومتر مربع در ساحل بحیهرۀ 
احمر مدن ر برفته شده است . درینجا در آبهای سطح  در حدود 

 پنجاه جزیره به ستاندرد و قوانین بین الملل  بنا م  بردد. 
تیمی  برفته شده تا برای ویزیتور های خارج  سهر از 

ویزۀ ویزیتور داده شود ) اینکه عمل  شده یا نه خهبهر  ۲۱۰۲سال 
ندارمت. همچنین تاکر یافته که ممکن برای باشندبان خارج  خود 

توضی( نماید.  قیمت تیل را برای مهدت طهویهل  «برین کارد»
پایان نگه میدارد تا  رقیبان تولیدکنندۀ تیل جهان  وی ورشکسهت 

 شوند.
خط آهن سریع السیر بین مکهه  ۲۱۰۲در هفتۀ اول دسمبر 

و مدینه به سرعت سه صد کیلومتر ف  ساعت و میهرف  شهش 
حهرمهیهن »اعشاریه هفت بلیون دالر افتتاح بردید کهه بهه نهام 

 یاد میشود.  «اکسپرس
محمدبن سلمان قدرت پولیس ماهب  را محدود سهاخهت. 
تیدی امور سربرم  مردم را تاسیس نمود که نمایشات کمیهدی، 

ههای ههیهوالئه  را  Trackمسابقات پهلوان  مسلک ،  مسیر برای 
عربستهان سهعهودی  ۲۱۰۲تن ی  نموده فعال سازد. در ماه فروری 

مقررکرد. در اپهریهل  «تبادالت اسهام سعود»اولین خان  را آمر 
بزربترین پروژۀ شهرک ههای کهلهچهری ، سهپهورت و  ۲۱۰۲

در جنو. غر. ریاض اعالن نمود. پالن  «القدیه»سربرم  را در 
برای یک ساحۀ سه صد و س  وچهارکیلومتر مربع است که در آن 

در ن ر برفته شده اسهت.  Safariو  Sic Flagsپار ک هائ  مانند 
برای خانمهای سعودی اجازه داده شهد کهه  ۲۱۰۲در ماه فروری 

تجارت خود را آزادانه بدون موجودیت یک مرد شروع نمهایهنهد. 
ه  چنین به مادر ها حح داده شد که در صورت طالق اطفال خهود 
را بدون اینکه به محاکمه بروند نگاه نمایند. اولین آواز خوان خان  
در یک اجتماع عام کانسرت داد.  برای اولین بار به زنهان اجهازه 
داده شد که در ستادیوم های سپورت جهت تماشا شرکت نماینهد. 
بعد از س  و پنج سال در. سینما باز شد و پالن است که تها سهال 

دو هزار سینما ها در سر تا سر عهربسهتهان سهعهودی بهرای  ۲۱۲۱
صندوق »سربرم  مردم  روی پرده نمایشات فلم  فراه  سازند. 

به سرمایۀ دو تریلیون دالر مهخهیهوصهأ از  «سرمایه بااری عام
کمپن  تیل و بازکه عربستان مهالهک  Aramcoطریح فروش اسهام 

آن است پیشنهاد نموده اند. بودجۀ مملکت را تنقی  داده قهرار 
دادهای دولت  را متوقف نموده معاش مامورین ملک  را کهاسهتهه 

را از بین برد و به خان  ها اجازه داده شد کهه  «ول »است. سیست  
 الیسنس درایوری داشته موتر ران  نمایند.

ولیعهد جوان، سیست  سعودی را در ظرف س  سال باشته 
میخواهد یک مملکت اسالم  مهعهتهدل یها  »نخواند.   «نورمال»

moderate  داشته باشد تا در. آن به مقابل همه مااهب جههان بهاز
باشد ول  اظهار داشته است که به میان آوردن کشور صنعهته  بها 

شهزاده ولیعهد آرزومند است تا جهدال  .«وهابیس  موافقت ندارد
های فامیل ، رکود ذهن  و معنوی، ب  ثبات  روابط خهارجه ، و 

 ناکام  عیری ساختن کشور دوباره تکرار نشود.
که  «بنیاد خیریۀ  شهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز»
یا مِشک یا مُشک به فارس  میباشد و بوی لات بخش  MiSKبه نام 

و بوارا دارد و همه از فیض خیر آن بهره میگیرند نام داده شهده 
است که با مقولۀ : مشک آنست که خود ببوید نه آنهکهه عهطهار 
بگوید، امید میداق پیداکرده بتواند. اهداف این بنیاد خیریهه بها 

 چون یک ملت پیشرفته ه  قطار دیگران م  باشد  ۲۱۲۱دیدباه  
و به نسل جدید قدرت و استعداد فکری و جسم  میبخشد. 

 Misk UNDPولیعهد دراجتماع تویتر ها سرمیزند و به فورم جوانان 

فورم  جوانهان بهرای »در نهمین  «مشک»رسیدب  مینماید. بنیاد 
بود. این بنیاد بیشتر برجوانان  ۲۱۰۲پارتنر یونسکو در سال  «تغییر

مملکت تمرکز داشته وسایل مختلف برای رشد، استعداد، کشفیات 
 ممکنه، و ابتکارات در یک محیط صح  که زمینه های آرت و  

 
 
 

ساینس را با تاسیس پرو برام ها و پارتنرشدن با موسسات 
محل  و بین الملل  میسر میسازد، تهیه میدارد. آرزو دارد امکانات 
متعدد و مختلف را به روی مهردم سهعهودی بهاز سهازد. بهرای 
ژورنالیست هائیکه با شهزاده ولیعهد به خارج سفر میکنند هرکهدام 

 یک صد هزار دالر نقد سفرخرچ  میگیرند.
بحران دیهپهلهومهاسه  قهطهر  ۲۱۰۲و  ۲۱۰۲در سال های 

(Qatar)  عربستان سعودی، امارات  ۲۱۰۲ظهور نمود. در ماه جون
متحد عرب ، بحرین، میر، مالدیو، موریتانیا، سنیگال، جیهبهوته ، 
کومورو، اردن، حکمران  توبروک لیبیا و حهکهومهت یهمهن بهه 

رئیس جمهور آن کشور بها  «هادی»سرکردب  عبدالربیع منیور 
قطر قطع روابط دیپلوماس  اعالن نمودند؛ منع پروازههای طهیهارۀ 
آنها را از فراز خاک خود صادر کردند، ورود و خهروج کشهته  
های قطر را در آ. های مناطح خود منع نمودند ومسدود ساخهتهن 
یگانه راه خشکۀ آنها را با عربستان سعودی تهدید کرده قطر را در 
بحران اقتیادی غوطه ور ساختند. عربستان سعودی دلیل محاصهره 
را همکاری قطر را با تروریست ها  و خالف رفتاری از مهوافهقهت 

، رابطۀ قطر با ایهران و GCCبا اعضای قونسل بلف یا  ۲۱۰۲نامۀ 
نشریات تلویزیون الجزیره بیان نموده اند. در حالیکه قطهرههمهیهن 

مشهغهول  ISISحاال با امریکا یکجا در مبارزۀ ضد تروریزم علهیهه 
است. ول  ترکیه و ایران به داد قطر رسیدند و توقف اولیۀ مهواد 
را با تهیۀ مواد ضروریه خنث  ساختند. عربستان از قهطهر تهقهاضها 
داشت تا روابط خود را با ایران قطع نماید،  همآهنگه  عسهکهری 
خود را با ترکیه فسخ کند و تلویزیون الجزیره را مسدود سازد که 
به هیچکدام قطر موافقه نه نمود. وبرخالف قطراعهالن کهرد کهه 
روابط مکمل با ایران برقرار خواهند ساخت. اتحادیه اروپا و ملهل 
متحد خواهان حل قضیه از طریح دیالوگ شدند. نابفته نهگهاریه  
که ریکس تیلرسن سابح وزیر خارجۀ امریکها در حهل  بهحهران 
دیپلوماس  قطر رول مه  داشت که بالنتیجه در اثر فشار عربستان و 

 امارات متحده وظیفۀ خود را ازدست داد.
موضوع مداخله در جنگ سوریه و یمن هر روز مغلح تهر 
میشود. منتها فاقگ  عموم  مردم مخیوصهأ اطهفهال، جهههان و 
کانگرس امریکا را نا قرار ساخته است؛ چقدر راست اسهت: چهو 

دیگر عضهوهها را نهمهانهدقهرار.  -عضوی به درد آورد روز بار
بامساع  سناتور برن  ساندرز نمایندبان هردوحز. دموکهرات و 

و  ۲9با رای موافح  ۲۱۰۲دسمبر  ۰۲جمهوریخواه به روز پنجشنبه 
رای دادند که امریکا از حمایت جنهگ یهمهن دسهت  ۲۰مخالف 

بکشد و مالمت  ها را بدوش ترمپ و عربستهان سهعهودی حهوالهه 
 نمودند.

باکشتن جمال خشوج  خش  جهان  بهه صهدا درآمهد و 
متخهیه  ارۀ »یا  MBSدرغر. بعض  ها پرنس محمد سلمان را 

لقب داده اند چون فکر میشود که داکتر طهب عهدله   «استخوان
 CIAوی جس  خشوج  را  با اره پارچه پارچه  ساخهتهه اسهت . 

مته  به دست داشتن در قتهل  «اطمینان کامل»شهزاده ولیعهد را با 
او دانسته است که از طرف عربستان رد بردید و ترمپ ه  راپهور 
استخبارات خود را نپایرفت. ول  مجلۀ تایمز فوتوی خشوج  را 

جنگ ژورنهالسهت هها بهرای »با عنوان  ۲۱۰۲به حیث مرد سال  
 به چاپ رسانیده است. «درک حقیقت

برداشت من چنین است که شهزادۀ جوان اولتر از ههمهه 
برای بدست آوردن حقوق حقۀ خود آستین برزد و بعهوض بهچهۀ 
کاکا، خود را ولیعهد ساخت و خوش شدم که به حح خود رسیهد. 
بناء باید بهمین اساس حقوق دیگران را که ط  چندسال زیرپاشده 

 بود برمیگردانید که تا حدی ه  به این کار موفح بود. 
ولیعهد جوان باید از شوق پیشرفت  طلب  و ترق  جوئه  
شاه فقید غازی امان اهلل پندی میکرفت و به عجله سیر نم  کهرد. 
انگریزها و امریکائ  ها در ظاهر دوست  دارند ول  در باطن پهالن 
بودال  برای تباه   ها حفر میکنند. صدام حسین را بهه جهنهگ 
کویت سفیرش تشویح نمود وبعد سرنوشهتهش بهه ههمهه بهههتهر 
هویداست. بفکرمن مشاورین  که این جوان نشنالست و پاپولسهت 
دارد مشورۀ راستین برایش نمیدهند ورنه در موضوع قطر، سوریه، 

 صدراع   لبنان شکست نم  خورد. )دنباله درصفحۀ هفت ت
 

 )دنباله ازصفحۀ اولتانتخابات ریاست جمهوری 
این بودتاکرمختیری از عدۀ ازدسایس افشا شده وافشها 
ناشدۀ غن  احمدزی، معلوم نیست که چه دسایس نیمکارۀ دیگهری 
در سر دارد که بگفتۀ خودش برای تهکهمهیهل آنهههاآرزومهنهدی 

شرم هه  خهو. «کاندیدی دوباره برای ریاست جمهوری است، 
 ! »چیزاست

عالوه بردسایس متاکره وناکام  های پ  درپه  غهنه  
احمدزی، قابل تاکر است که اشغال بیشتر ازنیف قلهمهروکشهور 
توسط طالبان نوکرپاکستان، و کشته وشهیدشدن چهنهدیهن ههزار 
ازهموطنان بیگناه ملک  وعسکری مادرجبهات جهنهگ وبهه اثهر 
جنایات انتحاری وبه بفتۀ بلبدین، استشهادی، لکۀ ننهگ بهزرگ 
دیگری برجبین اشرف غن  احمدزی است، که بحهیهث کهارنهامهۀ 
ننگین دورۀ ریاست جمهوری او باخط سهیهاه ودرشهت درتهاریهخ 

 کشورثبت خواهدبود.
غن  احمدزی از درد ورنج ومحنت مهرد و زن وطهفهل 
هموطن ما، رنج و غم  دردل ندارد، وبه بفهتهۀ خهودش قهلهبه  
ازسنگ وآهن دارد. بایداین بیت معروف حضرت سهعهدی را بهه 

 اوخطا. کنی  :
 توکز محنت دیگران ب  غم      نشاید که نامت نهند آدم  /.

************* 
 ... )دنباله ازصفحۀ اولتشهزاده ولیعهد 

زیرا شهزاده ولیعهد فکر میکرد که او طهرفهدارحهز. اهلل 
دسمهبهر  ۲بوده باید در قدرت نباشد؛ اما  حریری به روز سه شنبه 

استعفای خود را لغو نمود. نیویارک تایمز این روش ولهیهعهههد را 
و بهروه  «مستحک  ساختن قدرت شهزاده ولیعهد خوانده اسهت»

این برطرف  ها جزء ریفورم و اصهالحهات »دیگر ن ر دارند که: 
 «بوده  موانع  اند که دور ساخته شده اند.

این ملک آیندۀ عربستان سعودی ، از فعالین حقوق بشر نهه 
خوشش میآید و نه به آنها احترام دارد. عبدالعزیزالشبیل  مهؤسهس 
انجمن حقوق ملک  و سیاس  سعودی که مخفف نام انهگهلهیهسه  

میباشد، میطف  الحسن دانشمند و ناول نویس،  و  ACPRAانجمن 
حسام الزمل یک تجارت پیشه را زندان  ساخته است. قبل از رفهع 
محدودیت موتر ران  خان  ها هفده نفر فعالین شان را بهه شهمهول 

و ضد وله   «زن باید موتر ران  کند»لُجین الهالول مبارز با شعار 
بودن مردان بود زندان  شده بودند که تا کنون هشت نفر شهان از 
حبس آزاد شده است. هاتون اجواد الفاس  اسوشیت پهروفهیهسهر 
تاریخ زن در دانشگاه کینگ سعود، اسراء الغهمهغهام و شهوههرش 

بهه جهرم  »موس  جعفر الهاش  که ممکن اولین زن  بهاشهد کهه 
سر بریده شود؛ ابر قبأل به این مهجهازات  «پروتست به ضد دولت

سرنوشت وی نامعلوم مهانهده  ۲۱۰۲سر نداده باشد، زیرا تا اکتوبر 
 بود.

این روش ولیعهد شدیدا ازطرف دانشمندان و فعالین حقوق 
بشر جهان تقبی( شده است. وقتیکه وزیر خارجهۀ کهانهادا خهانه  

از طریح تویتر رهائ  سمهر بهدوی ، فهعهال  «کریستینا فریلند»
حقوق بشر خواهر رائیف بدوی نویسندۀ بهالبهر سهعهودی را از 
عربستان تقاضا نمود، با عکس العمل شدید سهعهودی هها روبهرو 
بردیده سفیرکانادا را ازعربستان اخراج کهردنهد، وبهگهفهتهه ای 

Toronto Star  عربستان با این روش خود به فعالین  حقوق بشری و
از   .«عربستان شوخ  نهکهنهیهد!»ه  جهانیان هوشدار دادند که با 

 جانب دیگر خدا کند مورچه ای نباشد که بال کشیده است.
اعالم داشهتهه  «سرزمین یهودان»وی حمایت خود را برای 

در حالیکه عربستان سعودی اسرائیل را به رسمیت نمه  شهنهاسهد. 
بهه روز  ۲۱۲۱لیدرشپ بازسازی اقتیاد را وقت  که دیدباه سال 

کنفرانس ابتکار سرمایهه بهااری »در  ۲۱۰۲اکتوبر  ۲۲سه شنبه 
در ریاض توضی( میکرد، به دست برفت. طهرح ایهجهاد  «آینده

Neom  را که ازNeo   به معن  جدید از کلمات یهونهان قهدیه  بهه
معن  دارد، تشری( نهمهود.  «مستقبل»که mعاریت برفته شده و 

این طرح شامل میگا شهریست که در مدخل خلیج عقبه در شهمهال 
غر. کشور به همسایگ  میر و اردن یک زون اقتهیهادی بهوده 
میرف آبادی آن پنجید بلیون دالر و در یک ساحۀ  بیست وشش 
هزار کیلومتر مربع ساخته میشود. وی اظهار داشت که این مهیهگها 

 از خود قوانین و سیست  حکومت  میداشته باشد.    »شهر: 


