4501
بیمۀ استیت فارم

افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ
انواع مواد خوراکۀ وطنی

یگانه مغازۀ افغانی درمنطقۀ
واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی ،میوه های
فصل ،نان های تازۀ وطنی ،روت ها،
میوه های خشک تازه وارد از
افغانستان ،وگوشت های تازۀ مرغ،
بره ،گوسفند ،گوساله و گاو را با
بهای مناسبت تقدیم میکند

ارسال پول به همه دنیا بزودترین فرصت با

Western Union

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
®STATE FARM IS THERE.

$1.50
شماهۀ دام  /سال بنست ماۀتم  2 /دلو  22 / 7931جنوه  / 2173شماهۀ مسلسل 7101

ای عشق به حسن دیده در ساز مرا
دل گـیرم از آب زندگانی ،دلگــیر

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

داکتر غال محمد دستگنر

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

برممۀنلد ،کولوهادم

سندروم عدم کفایۀ وظیفوی افغانستان

سندهم دهاصل اصطالح طبی بوده به استنااد دکشانار طابای
عباهت است از یک گرمپ اعراضی که باام یکجا ظهوهمنکنند ،یا
مجموع عالیم ارحالت اسالم م یا مرضی است ،م یا ماوجاودیات
چندین اعرا است مثآل ده سندهم Aaseکه یک سندهم فامنلای
بوده متصف است به تاخنر متوسط ده مو ،کم خو ی از باعث عد
کۀای مظنۀو مغز استخوان  ،کمی حجرات سۀند خون ،شاصاتای
که عو یک مۀصل دم مۀصل منداشته باشد ،شاا اه ااا باهام
زدیک ،پنوست مؤخر استخوان اا جمجمه ،مام بعضی امقاات
عد پنوست لب باال یا (cleft lipشاۀا االه ابع معاد پاناوسات
استخوا ها کا یا cleft palateمر retinaچشام م web neckیاا
التوا جلد که به دمطرف کردن دیده مناشاود .م دهاصاطاالح
غنرطبی به استناد دکشنر آیۀون عباهت است از یاک ماخالاو
ظریات ،همش م احساسات مصۀی .بدین ملحاو امضااع جاگار
خراش افغا ستان یک سندهم عد کۀایه ا مظۀویست که متشکل
از اعرا  ،عالیم ،ظریات ،همش م احساسات مصۀی ذیل منباشد:
معامالت ،گۀت مشنوداا ،هفت مآمداا ،مقره اا ماسطه ا ،
ادعااا کاذب صادق م عاهف بودن ،عکس العمل اا احساساتای،
کشتاهاا ،تهمت اا ،بی مسوؤلنتی اا ،خود فرمشی اا ،ا مسلماا ای
اا ،بی عدالتی اا ،عد مسامات ،فرمش اموس یعانای خاا ام ااا،
فرمش اطۀال از ترس فاقگی آ ها ،گریزجوا ان به خااه از تارس
بنکاه م آینده ا ا معلو  ،فساد اا دملتای ،حاریاق شاهارااا
متجاهتخا ها ،دزد تخلصها فامنلها دا شمند مآهتنست اا ،عاد
توجه به ظافت ،عد احترا به ژمه الستها م هاپوهتراا ،کاعذ بااز
دفاتر ده صوهت ابا مهزیدن از دادن هشاوه ،داکاتاران خاودسااز
متحصنل اکرده ،داکتران فاقداخالق طباابات شاریاک دماخاا اه
اامخاین به مریض ،تبعنض ژاد  ،تعلنم متربن اقص ،بی امننتای،
دزد ذخایر م رمت اا زیر زمننی تاوساط دزدان داخالای م
خاهجی ،سرک اا پخت خا بهتر ،بودن برق با مجود منابع آبای
فرامان ،ا ۀجاه پایه اا ا تقال برق زیر ا جهاد ،عد تادیه ا پول
برا مصرف م استعمال برق ،فریب م دغلکااه  ،احاتاکااه ،آد
هبائی ،اختطاف اطۀال جهت بدست آمهدن اعضا شان برا پنو اد
به بدن زمهمندان م رمتمندان ،کشتاه قوا امننت ،سر بریدن اا
ازاهه اا مدیگر معصومان ،غصب زمنن م جایداد مارد از طارف
کسا نکه باید از آ ها حمایت مایند ،تاجران قاچاق ماواد ماخادهه
ما سان ،وکران م جاسوسان کثنرخاهجی ،پاهلمان جنگره بنسواد م
بنخبرازاصلنت قا ون ،مکال خریده شده ،مکال باا خاریاد ها ،
مکال جابر ،حکومت ضعنف م امکاه با دشمن ،بی اتۀااقای بانان
مزها کابننه ،عد ا سجا اداه م مظنۀو ده دمایار دملاتای م
ملکی ،سپردن کاه به ماسطه داهان بی تعلنم م بی تحصنل مسلاکای،
دیپلو اا ساختگی ،استادان تۀرقه ا داز م قو پرست ده دا شگاه
اا م دا شکده اا ،عد توجه به استادان الیق مدا ش پاژمه ،مزاهت
برا پشتو ها (مزاهت سرحداتع ،سره مناشت فلج ،محاکم عادلای
خدا ا شناس ،پخش فحشا ،کثرت معتادین مواد مخده ،دعوا جلب اا
یا مکال قا و ی خود ساه ،تجامز مال اا به خا مها م اطۀال ،اطۀاال
کاهگر  ۶م  1ساله ،غربت م بی بضاعتی امگا ی ،فقدان سارپانااه،
بنکاه  ،ظلم م زمهسااله  ،خنا ت ملی ،آب اا وشناد ای غانار
صحی ،فضا ملوث ،ازدیاد کا سرم تولد با سوء تشکالت ،پال هاا
اقتصاد برا مۀاد دیگران ه مرد افغا ستان ،ازدیاد مالنه بارااال
کسبه بنچاهه م چشمپوشی از مالن زمهمندان ،ار وع کمک باناک
قو پشتون ،عد محدت ملی دشمن شاکان ،باناساواد م همش
عنعنو خرافاتی ،مداخل پاکستان م ایران ،عربستان ،قطرم اماهاتَ
ده اموه داخلی افغا ستان ،اکامی اتو با مجود بلنو ها دالرمصارف،
باالخره لندهان مزمه م همباه صۀت....

عیبم همه سر به سر ،هنر ساز مرا
لب تشنه به خوناب جگر ساز مرا

رضیالدین آرتیمانی
ابن سننا دهقا ون طب مننویسد :؛ شناخت ار چنز مشرم باه
معرفت منشاء م علل آن است .م علل ها چهاه اوع باناان کارده
است :علل ماد  ،علل فاعلی ،علل صوه یاشکلی معلل اهاائای.
اگرچه ام این علل هابه اهتبا سالمتی عارضاه داشاتاه ملای ماا
منتوا نم آ را تحت عنوان مرضی بنا «سانادهم عاد کاۀاایا
مظنۀو افغا ستان »دهچوکات اصطالحات طبی جهت توجه مرد
م متصدیان عامل بحث مائنم .چون اکنون به اعرا م عالیم ایان
سندهم افغا ستا ی آشنا شدیم پس علل آ را ناز تشاریار کارده
منتوا نم:
علل ماد ده سندهم مریضی عد کۀای مظنۀو عضو ماهام
شرق که زما ی «ستاهه آسنا »بود همل مهم باز منکند .امریکا م
متحدینش با تشویق م دهمغبافی اا پاکساتاان بالاناو اهاا دالار
دهافغا ستان سرازیر ساختند تا صۀش به پاکستان برسد م باقنما ده
دمباهه به امریکا برگردد  .اما برا مرد افغا ستان از گاام غادمد
برسد .بامجودیکه این غدمد ملنو ها دالر منشود زیادتر باه جاناب
این مآن زمهمند هسند .پول مافرفساد مفحشا ها ده یک مملاکات
بنسواد م ۀوذ مال اا ماابی چون حریق کالنۀاوه اناا بسارعات
مسعت داد م تباای باهآمهد .یک عدۀ خاص ممربوطنن مکرمبها
امریکایی ،ا گریز  ،پاکساتاان ،عاربساتاان ،امااهات م ایاران
ملنو رشد د م پول اا مافر شان ده با ک اا امااهات ماتاحاد
عربی ،ا گلستان م امریکا اقنصاد آ ها ها قو م ازافغا ستان عازیاز
ها زیر ا «بازاه آزاد »به قهقرا هانمون ساختند م ممکن امااهات
ها از مهطه ا شکست جات داده باشناد .ملای باه «اکاثاریات
ضعنف »که باید زمنن کاه م ده آمد منسر منشد به عد کاۀاایا
مظنۀو ا جامند .اکنون که علل سندهم عد کۀایا مظاناۀاو
افغا ستان ها شناختنم اگر برا عال آن بزمد ه برآینم این عاد
کۀایه به توقف مرگباه پایان خوااد یافت .طبنب حاذق این عاد
کۀایه خودمرد افغا ستان ا د تا از حالت کوما بنداهشو د ،اۀاس
عمنق بکشند م به پا ایستاد شده خود ها از تاا انارات باد ایان
مکرمب اا بهر مسنله ایکه منشود هاایی بخشند مه ه باید مصنات
ام قبل از مرگ خود ها برا واده ااا خاود باناویساناد م
از اکامی دهمباهزه به مقابل «سندهم عاد کاۀاایا مظاناۀاو
افغا ستان »طلب عۀو مایند.
علل فاعلی دهین سندهم عد کۀای افغا ستاا ای ماوجاودیات
دملت داها ی است که به فاعل بودن قصدا م یاا بار ا ار امامار
باداهان معتقد نستند م به یک «حالت فلج ما اناد »عار ا ادا
موده ا د .ملی بنک مجه دیگر فاعل ا د م آن فعالنت متوجه باه
یکدسته مکرمب اا مضر م آدمکش است که مناخاواااناد باه
استۀاده از میرمال تی ا ها دامن خود ها ده مسند حاکاومات داه
محکم گره زده ا د سندهم عد کۀای افغاا ساتاان ها مخانام م
مخنمتر ساز د م چون میرمس HIVبرا خود پوششی تارتاناب
داده ا د که منتوا د ده مقابل شان ماکسنن مقایو بمناان آمهد.
ملی این میرمس به ا دازه ا شکنجه ده م کشاناده اسات کاه
ارکس به آن تماس گنرد امام تباه منشود .اگرچه ماکسنن بارا
میرمس فوق مجود داهد ملی تدام اا پنشرفته بدسترس قراه
داهد م منشود که این آفت سندهم عد کۀایه مظنۀو افغا ستان
ها تدام مود .عامل این اُفت حکومت بنکۀایت است که باید باا
استعۀا تجرید شو د م از کمک اا تکس داندگان اماریاکاا تاا
بهبود سندهم به قر طنن سوق داده شو د .طریق مهم دیگر اما ا
فاعل شدن ده حوزۀ ا تخابات است که مرد منتوا ند خود ها ازین
اپندیمی بنکۀایت اا جات داند.
علل صوه م شکلی ده سندهم عد کۀای مظنۀو افغاساتاان
ظهوه شکل اا م صوهت اایست که از یکسو مخوف م ترسانااک
جنگلی ما ا د م از جا ب دیگر دهآهایش م سلنقه سرآماد اقاران
بوده ظاار زیبا م دلکش داه د ملی ده باطن ایان صاوهت ااا م
اشکال بی هایت قبنر م تهوع آمها د که به سنادهم افاغاا ساتاان
منشاء جدید داده ،منتوا نم آ ها ها چون عامل فاعل «اتوامنو نتی »
ا دانم .یعنی مجود خود ها بنگا ه شمرده ده پی تخریب شان

ماری خلیلی  ،افضل ناصری

خانه ،موتر ،صحت
می برآیند تا به قتل برسند .که به اصطالح عااماناا اه «مااهااا
آستنن »ا د .این پتوفزیولوجی جدید دهسنادهم عاد کاۀاایا
مظنۀو افغا ستان به آسا ی به حد شناخت شده که حتی مار
دماغی شان چون «اتوامنون ا سۀاالیتس »ام دهک شده منتاوا اد
یعنی بحران تعقل متۀکر ماحساسات مردمداه ها به آن سنادهم
عالمه کرده است .تدام آن منحط ساختن حالت امتوامنون است
که باید ارچه زمدتر ا جا یابد تا از کص م تکراه اعارا آن
جلوگنر شود م این از دم هاه حاصل شده منتوا د :یکی ماناحاط
ساختن هاه مهمد دمباهۀ شان به حکومت داه از طریق ا تخااباات
یعنی باید مردمد شو د مه ه این دیوا گی اا مدت اا بنشتاردما
خوااد یافت.
متأسۀا ه قسمنکه هسا ه اا ادعا داه د مارد تاحات تاا انار
فکتوهاا متعدد به دا شمندان م مطندمستان آزموده ها اداده
ها اا خود ها فرمحته ا د .م باز مکال همز گم انچ پندا ها ده
خا مرد جا داده ا د .دیگر اینست که ا تخابات هیاست جمهوه
دهپنش است م مرد باید با فرمش ها م مسؤملنت مجدا ی خود
قصداً خود ها ده منجننق تبعنض م فاشنسم پرتاب مایند.
علل هائی ظر به ا ذاه سندهم عد کۀای مظنۀو افغاا ساتاان
تنظنم می یابد .اگرعلل ماد  ،فاعلی م صوه مشکلی با تدامیها
پنشنهاد شده سندهم ها بهبود بحشند دهآ صوهت از تاجااهب
هائی کالسنک خود استۀاده موده منتوان تدام جذه ها که باا
زهق «قنا عمومی »م تنبنه امه حجرات م اقشاه بدن افغاا ساتاان
ده سرتاسر کشوهمنباشد ،استطباب گذاشت .الباتاه بااخاود ایان
استطباب اعرا جا بی مخنم که ممکن ا ذاه ها مخنمتر شان داد
داشته باشد .ملی به عقندۀ این ویسنده ،اعرا جا بی ممکن باهاا
کمتر از اختالطالت سندهم عد کۀای مظاناۀاو افاغاا ساتاان،
مخامت داشته باشد .متأسۀا ه این طرح یگا ه هااناسات کاه بادن
حنف م جسم زاه م ه جبر افغا ستان عزیز مهد پندایش ماا ها از
ا ذاه مخنم ترین که پاهچه شدن م مرگ افغا ستان است ،اجاات
داده می توا د.
سوال مهم اینجاست که کجاست آن طبنب مجرب که بتوا د این
سندهم بالخاص افغا ستا ی ها با تحمل مشقت ااا ،ماالماتای ااا،
بنخوابی اا م عد امکاه اا ده کرسی عمل تکنه داد م فااعال
شده از حالت مۀعولی بده آید یا ساده تر بگوینام کاجااسات آن
مرد که حلق ز گ ها ده گردن سندهم عد کۀای مظاناۀاو
افغا ستان بنامیزد م مرد ها ازشر این سندهم خا ما سوز اجاات
داد م جایزۀ وبل صنب شود.
این بود آ چه من بحنث یک طبنب مسؤملنات خاود ها ده
چوکات مسلکم بنان کرد تا مرد این مریضی ها بشناسند ،یاک
لنده مستعد م صادق م مطن دمست پندا کنند تا ممالاکات ها باا
مجود مداخالت امسایه اا م دیگر دشمنان دین م د نا افغا ستان
جات داند .من از دا شمندان شقوق اقتصاد ،سانااسات ،زهاعات،
تجاهت ،تعلنم متربنه ،قا ون م عدالت ،سائننس م تاکاناالاوجای،
ا جاناران شاعاباات ماخاتالاف ،ماعاادن  ،آبانااه م ماوه
م....م....م ....محترما ه خوااشمند تا موضوع عد کۀای دملات
داهان افغا ستان ها ده دایرۀ مسلک شان بحث موده هاه جاات ها
طرح مایند تا شود که افغا ستان باز با افتخاه «ستاهۀ آسنا »شود م
از مقا مۀسدترین ممالک جهان معزمل گردد .م من اهلل التوفنق/.
*************

دو رباعی از ابوسعید ابوالخیر

وصل تو کجا و من مهجور کجا د ُردانه کجا حوصله مور کجا
هر چند ز سوختن ندارم باکی پروانه کجا و آتش طور کجا
دردیده بجای خواب آبست مرا زیرا که به دیدنت شتاب است مرا
گویند بخواب تابه خوابش بینی ای بیخبران چه جای خوابست مرا

شمارۀ 4501

هفته نامۀ امید

مشتاق احمدکریم وه

فلشنگ  ،نویاهک

پاسداشت زبان مادری

تأکید وتأیید یونسکو و ملل متحد (8ع
دما این بخش اشتم مادام این سلسله ،که مقاهن به ختم ساال
منالد م اۀتادامنن سالگرداعالمن جها ای حاقاوق بشار ،هم
صۀحات قش می بندد ،جنگها امل مدم دهقرن گذشاتاه ،کاه
چنددا آ را باتلۀات ،مصایب م اُفت م آفتها فرانگی مسناسای
م ...امراه ساخته بود ،باالخره دهسال 7318بارا جالاوگانار
ازتکراهفجایع جنگها م زاعها بویژه جنگ جها ی دم  ،برا حۀاظ
حقوق شرافت ،حنثنت ،عدالت محرمت فرانگها معزت ا سا ها م
امزیستی مسالمت آمنز منان ابنا بشر -احترا کن تا محتر باشی
 اعالمن جها ی حقوق بشر هابایک مقدمه مسی ماده به تصویابهسا ند د ،البته که بعداا ام پنما ها مکنوا سنو هایی اام دهماوهد
حقوق بشر نز به تصویب هسند.
ملی انوزکه انوزاست مما دهقرن جدید مختم داا دم آن
قراهداهیم ،بسا کشوهاامملتها ازمۀاد ممزایا این اعالمن جهاا ای
برخوهدمبهره مه شده ا د ،م قلده  ،تعصب مدکتاتوه جاهاا ای
دهپی هشد متوسعه است ،مدهصددکمر گ ساختن اکاات ماهام
م قا ظراین اعالمنه م حرمت فرانگهامزبا ها مه اگاهاا م بساا
ازمنثاقها بنن المللی مکنوا سنون اا به تصاویاب هسانادۀ آن
است ،جالب بودکه یکرمزقبل ازدام دسمابار کاه همزتصاویاب
اعالمن جها ی حقوق بشراست ،هم دسمبر ،همزجاهاا ای مابااهزه
بافساد منباشد ،ممتاسۀا ه چندسالی است که کشوهماا ده هده یاا
هدیف باالیی کشوهاا پرفساد د ناجاداهد !
آقا سرمه دا ش(قا ون پو اوع دهسخنرا ی اش دههمزمذکوه
گۀت :حجم زیاد قوا نن ما دهاکثرکشوهاا دمهم ازدیاک کام
ظنراست ،م ا ند قوا نن اافاذۀ جازایای افاغاا ساتاان ،حاتای
دهکشوهاا ده اهمپا م امریکا کمترمجودداهد ،م آ ان ازقوا انان
افذۀ کشوهمان الگو می گنر د م به من ده صحبت اا م ماالقاات
اا یاد آمه می مایند!!!
به ارحال ،میکتوهاوگو وشت :ما پادشااان هاکُشتنم مداهیام
می کشنم م سعی داهیم د نا ها تغننر بدانم .ارباه تنهاچاناز کاه
گنرمان آمده م می آید ،یک پادشاه ،اهباب یا زمامداه جادیاد م
بدتربوده است ! آن زما ها برا آزاد می جنگندیم اماحاال برا
ان ،آزاد مامننت.
طنز که دهامنن هاستابازتاب یافته که کا دیداحتمالی باالخره
قادهشدکه چهره اام ظریه اا اامگون م امنمون هادهیک تکت
گویا ا تخاباتی بگنجا د معرمسان ازاهداماد دهیک تنم گردآمهد!
به گردم ا تخابات گوسۀند هفتند مباشعاهگرایی ،حنلاه گار
طمطراق متقلب تنجه هاازآن خود ساختند ! مدتای باعاد اهبااب
ممعام ا ش آمد د ،براجراات کاهشان بالند د مگۀتند باۀارماایاناد
بگویند دههمشنایی این قا ون ،این دملت ماین شا زده ساعت کااه
ماین مدین فاضله تردید داهید؟! ام حضاهماحاۀال خااماوش
ما د د ! (حسنکع باترس ملرز بلندشد مپرسندکه باباخاشانادچاه
شد ان ،لباس ،خا ه م امننت؟ چه شد حرمت به فرانگنان مزبا هاا؟
اهبابان گۀتندکه آفرین! خوب شد یادمان داد ! (شااه حسانانع
یادداشت کو بچنم مبعد برا مان (خاطر شان بسازع کاه یاادماان
رمد ! مدتی سپر شد ،بازتنم حاکم آمادمگاۀات ایان کااهها
کردیم ،این پالن هاپنش بردیم مآن پرمژه ها افاتاتااح کاردیام،
سئوالی است؟ کسی بلند شد مسئوالی بود ! شخصی باکبرسن کاه
هعشه ده ا دا ملرزه ده گۀتاهداشت ،بلندشد مپرسند ببخشند ،آن
پالن ماین پرمژه دهکجاست ماکه احوالش ها داهیم! چه شده؟
این قصه یادآن قاضی دزد ها تداعای کارد .گاویاناد دزد
امواهه دهمحلی دزد منکرد ،ار باهکه پل پاا ام ها هدیاابای
منکرد د به خا قاضی شهر منتهی منشد .بعدام پی برد دکه کۀش
اا قاضی ام شبنه پل پا دزد است ،یکی منگۀت دزد کۀشهاا
قاضی ها دزدیده مدیگر منگۀت تایندمنکاردکاه گاویاا دزد
اوشناهاست که کۀشهایش هاشبنه بوتها قاضی ساخته ،مار کسی
به وعی برداشت خود هااهائه می مود .دهبنن مرد مارد باناا
مجذمب (می زمفع معرمف بود م امفریاد زدکه دزد خود جناب
قاضی است!
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مرد پوزخند زد د .جاهچی اام(ستون پنجمی اا !ع باه قااضای
احوال داد د .مرد ها زدخودخواست مامه گۀتند جناب قااضای
به دل گنرین ،ا آد دیوا ه س م مجذمب م منزمف اس مگا
زد ه یاد داهه ! اماقاضی می فهمندکه اماوشناه اسات مدیاوا اه
نست .اما چندهمزبعد کسی دیگرآن منزمف ها دید .مقتی احوال
امها جویا شد د قاضی گۀت دزد امهاکشته ! قااضای ماقاعانات
هامنگۀت مگر دهک مرد ازماقعنت فاصله داشت ،میا ام شاایاد
ازسر وشت منزمف ماامه داشتند مازگۀتن حقنقت می ترسند د !
تنجه اینکه ده مُلک م مملکت ما دا ستن بها سنگننی داهد ،اماا
دا ستن ا عا ممکافات بسناهداهد !
برمنگرد به ادام گپها باال  :افازمن بار گازاهشاهاا اداهۀ
سنگاهکه باهاا شر شده ممضاحتها جها ی که ااماواهه اخابااه
منگردد ،جا داهد دهامان کنۀرا س هم دسمبر همزجهاا ای ماحاو
فساد ،ازسۀنر بریتا نادهکابل یادکننم .آقا اناکاوالس کاناسار
دهسخنرا ی آ رمزخود دهکابل سرسخنش ها اینطوهباز مود « :می
دا م که ازبزهگداشت همزجها ی مباهزه برا محو فساد دهکاابال
شاد باشم یا غمگنن »!
سافو بننا گذاه ادبنات ز ا ه خستنن با و شاعرمقالامازن قابال
ازمنالد(۶21 -011ع وشته :م ماردا ای خاوااانادآماد مماراباه
یادخوااند آمهد ،ارکه دهعشق سر از قله برآمهد انراست! ااماه
تا دامن کوه تحمل داه د ! گاهسنا ویسندۀ مشهوه التنن تباه گۀته
بود دهعصرما کسی گرسن ان نست ،اینجا ااماه سانار ا اد از
ز دگی !
همزگاهعجنبی است این مقتها ،ا گاهکه ا سا هابه دست اام پانار
منشو د ه به پا ام ! ادملف انتلر ده کتاب بردمن وشت :قا ون
مثل تاهعنکبوت است فقط می توا د ماگاس ااا کاوچاک ها
شکاهکند ! دهآستا سالگرداعالمنه جها ی حقاوق بشاریاکای از
امکاهان یو نما گۀت :ا سان کوه هامنتوان دهمان م کماک کارد
ملی ا سان ادان ،متعصب م بنشعوه ها ارگز م ابداٌ ! ابدن!
حاالکه ابداٌ وشتم قابل تذکاهاست که بنن زبا شناساان مادیاباان
ده وشتن الف تنوین قا ظرمتۀامت موجوداست .بعاضای شاان
منگویندکه اما طوهکه اجا م تلۀظ منشود باید وشت  .امااعادۀ
دیگرآ را با الف تنوین تاکند متایند می کنند مثال= مثالان ،امالٌ-
املن ،لطۀاٌ -لطۀن ،تصادفاٌ -تصادفن ممثل اینها.
این دهحالنست که اکادمی علو به یک هاد پراز غوغامتعاصاب
مبدل شده ،ده آ جا عو بحثها علمی ممعناه  ،اگربرا گویاا
ابداع کلمات ام چند ۀر معاشخوه مپرتعصب ا دکه فقط به اباداع
چننن کلمات می پردازد مثال حلوا سرسوته ها منگویند (د سوته
پی سرکی حلواع! یا برا تنبوه ابداع منکنند (شالاناگ ساوتاهع!
مبرا هادیو ساختند (ژغ دبلیع! امچنا که برا هئنس جاماهاوه
ساختند (ملسمشرع! بدترازامه اینکه گۀتند به گاهستان فارااناگ
ملی باید گۀت د ملی کلتوه گالر ! اینهابجاا کااهبارد ماژۀ
سچ فاهسی ده (فرانگع اصراهداه دتا (کلتوهع گۀتاه شاودیاا
(کلچرع یا( قافتع! دهحالنکه کلتوه فرا سو  ،کلچر ا اگالاناسای
م قافت عربی ا د مفرانگ فاهسی ده سچه!
برمنگرد به کاهبرد الف تنوین مشم ازموضوعات ممشاکاالت
هاکه دهسلسل این وشته اا بدان خواام پرداخت .
بعضی ااکه ده سوشل مندیا یا مطبوعات اجتماعی ازاردم منتود
مهمش استۀاده منکنند ،یکی بردیگر خرده منگنار اد یااباراام
منتاز د مبریکدیگر برچس اایی ماهدمنساز د ،مسر خ صحبتها به
بحث اا مملو ازتعصب می ا جامد ،مارکدا ترمننولوژ شناس
شده ادایت منۀرمایندکه مثالً باشنده گو ،تبعه بگو ! اینطوه بگاو
مآ طوه گو م نویس !
پنامبرگرامی ماحضرت بی کریم(صع فرموده ا د کسای کاه
تعصب بوهزد یا به امتعصب مهزیده شود ،حلق ایمان ها ازگاردن
خویش بازکرده است  .اما با تأسف امرمزدیده منشودکه تعاصاب
متمرد دهبساابعادز دگی مرد ماهخنه موده مبارطابال خشاو ات
متعصب همزتاهمز محکمتر واخته منشود ،بویژه ده این چند داا
پسنن ارآن کسی که پابه حریم قدهت معرص سناست گذاشاتاه،
چه چپی چه هاستی ،چه بی آینن مچه با دین ،طبّال ماارترشد د!
ماهک توین منگوید سخت ترین کاه د نا بحث باکسی است کاه
بخودش قول داده که ۀهمد! بادین یابدمن آینن ا سا هاا خاوب
کاهاا خوب منکنند م ا سا ها بد کاهاا بد .امابرا ایاناکاه
ا سا هابخوااند باظاارخوب کاهاا بد کنند ،قطاعاا باه عامااماه
مدستاه مآینن ناز داه د !
دهاۀتادمسومنن اسامبل عمومی ملل متحد از بادفارااناگای ااا
ما قرا زبان اا یادشد .دهاین مجمع گۀته شدکه ا سان ازکاغذ
بی اهزش پول ساخت ،امااین پول بعضی ازا سان ااها چه ساخت؟
مشکل است امزیستی باکسی که دغدغه اا دیاگاران ها امای
دا ند متمکننی به جا ب مقابل ی مایند ،ملوکه با عبا مقبا ملاباس
باشند!
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غنی احمدزی و گلبدین
بازهم باتحقیرطالبان مواجه شدند
ماینده امریکا پشتون ،ماینده طالبان پشاتاون ،اماایاناده
حکومت پشتون ،آیا این جنگ م صلر پشتون اا است م به دیاگار
اقوا اهتباطی داهد؟ یا اینکه دیگران آها بنشننند م ببننند عاقبت
جنگ م صلر پشتون اا چه می شود؟ کاش ده این مضعنت مارد
شریف پشتون دخنل بود د که نستند م فاشنست اا پشاتاون از
غرب آمده امه کاهه آ ان شده ا د.سومنن همز پنهم ماینادهااا
طالبان با زلمی خلنلزاد ماینده امریکا برا صلر افغا ستان گۀتگاو
کرد د .انات اایی ازپاکستان ،عربستان م امااهات اناز ده ایان
گۀتگو اا حضوه داه د.ده ترکنب انات طاالاباان ،چاناد عضاو
شوها کویته نز حضوه داه د.
همیترز به قل از منابع طالبان ،گازاهش داد کاه ده همزدم
شست ،هم پنشنهاد آتشبس شش ماااه م آیاناده انارمااا
بننالمللی ده افغا ستان گۀتگوصوهت گرفت .پاناشاناهااد بارا
آتشبس ازسو امریکا مطرح شده اما طالبان ظااراً تا حااال تاناهاا
توافق کرده ا د که دمه بعد مذاکرات ها با ماینده امریکا اداماه
داند.
زلمی خلنلزاداز انگامنکه ازسو امریکابحنث ماینده صلار
افغا ستان تعننن شده ،تا حاال سه باهبا مایندهاا طاالاباان دیاداه
پاایاتاخات
کرده م قراه است دمهبعد این گۀتگواا دههیاا
عربستان سعود برگزاهشود .پس از پنشنهاد امریکا برا آتشبس
شش مااه ،دم موضوع از سو طالبان مطرح شدهاسات ،اخاسات
اینکه اداهه مؤقت ایجاد شود م ده هأس آن کسی قراه داشته باشد
که طالبان پنشنهاد میکنند ،دم ام اینکاه عاربساتاان ساعاود ،
اماهات متحدۀ عربی م پاکستان ،تضمنن کننده تاماامای پارمساه
باشند.
اماطالبان گزاهش همیترز هاتکذیب کرده گۀتند اماایانادگاان
طالبان دهین شست باطرف امریکادهموهدپایان حضاوه انارمااا
خاهجی ده افغا ستان بحث مگۀاتاگاو اماوده ا اد .دهآ اجاا اه
دهموهدحکومت موقت ،ه آتش بس ،اه ا اتاخااباات م اه اام
دیگرموضوعات داخلی بحث می شاود .بالاکاه پاایاان اشاغاال
محوهگۀتگواا است(.صۀح آخرع
*************
ملی دهخۀا تعصب م معصنت پنش شان بااشاد .از حاکانامای
پرسند د زیاترین حکمتی که دهتما عمرش مطالعه کرده چنست؟
الجر پاسخ داد بنشترازاۀتادسال مطالعه کرد ماز آ چه کاه ابان
الجوز دهکتابش (صندالخاطرع وشته ،زیباتر نافتم .ام می گوید:
مشقت طاعت منگدهد اما واب آن باقی می ما د ،م لذات معصنت
م گناه متعصب منگذهد اماعذاب آن باقی می ما د !
بترس ازآۀ مظلومان که انگا دعا کردن
اجابت از ده حق بهر استقبال می آید
زبا ی که مسنل افها متۀهنم است ،دهطاول تااهیاخ معار
جغرافنا جهان ده حنات ا سان اا قش اساسی مباهز هاایۀاکرده
ا د .زبان کلند بسا خوبی اام بد ااست ،باامنن زبان منتاوان ده
دل ااال ه کرد مقلبهاها تسخنر مود ،امچنا که باامنن زبان منتاوان
از دلها ها ده شد .زبان ایجادکنندۀ کال است ،کال که دهذاان م
ا دیش مثبت گرایی ،اعتباه ،منطق قدهت بنان ،تاماکانان ،مقااه
دهمثبت گرایی باه می آمهد ،منتوا د دهضدیت با این محسنات ام
قراه گرفته ممنۀی گرایی مزشتی ها هشد بخشد.
علمی بحث کردن م غز مپرمغز وشتن ،سنجنده سخن گاۀاتان،
باده ظرداشت م حۀظ حرمت اامفرانگهاامزباا اهاا مداشاتاه ااا
مگذشته اا یا امدیگر مدمه از تعصاب متامارد ،ماعانااهااا
ز هاهداه  ،خوشبختی مامه جا به گر اماایانادگای ازشاعاوه
شخصنتی آد اامی کنند .اما دهامضااع ماحاوال کاناو ای چاه
ترفنداا هۀته است ،دهاین ماد مکویر چه وع گرگا ی ا دکه
ازهم گویا غمخوه مدلسوز  ،دهین مهط اولناک ،باردسات
مپا دیگر ز جنر پوالدین می بند د مخط مخاطاو تارسانام
منکنند ،م ازشمشنر مشالق گ مناز اناد معشاق ها سارکاوب
ممنکوب می مایند ،آیامندا ند فرق بنن عشق مشمشنرچاناسات؟
شمشنر یکی ها دمتا منکند معشق دمتا ها یکی .
لسن مندال گۀت برا آزاد الز نست که آسمان م زمنن
ها بخرید ،کافی است که تنها خود ها ۀرمشند !
بنا داه ده امچو امضاع م احوال که شمشنار دکالاماوس م
انوال اختاپوس با ام چسپنده ،شکاف سناسی مفرانگی هاماوهد
کنکاش عمنق تر قراه بدام ،ملی انچ ماناۀاعات م مصالاحاتای
ازحقنقت مهمتر نست!
گرچه منزل بس خطر اک است ممقصد بس بعند
انچ هاای نست کان ها نست پایان ،غم مخوه /حافظ
(د باله داهدع

هفته نامۀ امید

داکترعنایت اهلل شهرا ی

شمارۀ 4501
بلومنگتن ،ا دیا ا

به تاییدمتن دوکتاب ارزشمندتألیف جناب صدیق

»ازخاطراتم «و »برگی چندازنهفته های تاریخ افغانستان«
دمکتاب اهزشمند با عنامین «از خاطراتام »دهیاک جالاد ،م
«برگی چند از هۀته اا تاهیخ افغا ساتاان »ده دمجالادجانااب
اهجمند خالد صدیق چرخی (فرز د شادهمان غال صادیاق خاان
چرخی ،مزیرخاهج افغا ستان به مقت شهریااه غااز شاادهمان
اعلنحضرت امان اهلل خانع ها که سال اا پنش مطالعه کرده باود ،
ده باهۀ یکی از آ ها چند جمل مختصر ده جریدۀ اماناد اوشاتاه
بود .
عادتا بعدازمدتی ارکدا کتابها مهمی هاکه خاوا اده بااشام
دمباهه مرمهمی مایم ،چنا چه که اردمکتاب متذکره هابازخوا د
مارصۀحه هاکه منخوا د زدخودمنگۀتم که« :خدایا! ایان باه
بنداهیست یابخواب ،این کتابها منتوا د به یک یادمصۀحه معرفای
شو د ،الز است کاه اارکالاماه
مارسطر مصۀحه بادقت مطاالاعاه
گردد.
ه تنها گاه دۀ این سطوه بلاکاه
اززبان بسی دمستان شاناناده ا ،
امچنان از فحوا گۀتاه ویسنادۀ
دا شمندکتابها یادشده ،جانااب
خالدصدیق دا سته مای شاودکاه
کتب هاصادقا ه تحریار مجازئای
ترین احساسات شاخاصای ها ده
جناب خالد صدیق چرخی
آ ها گنجا نده ا د ،چو که ازشارح
مقایع ،اعترافات مدیگرجهات ز دگی ام پرپنچ مخم شان دا ستاه
می شودکه چون عناهان ترس م بنم ها به خود هاه اداده ،آ اچاه
هاکه دیده ا د وشته ا د.
کتاب «یادداشتها من »سرداهشاه ملی خان هابسی دا شمانادان
معمرخوا ده خوااندبودکه بایک ادبنات بسناهبلند تحاریاریاافاتاه
مامها فاتر مقهرمان کابل شناخته ا د ،چنا چه دهبر اما بالاوچای
هادیوکابل میرا «کابل گنرمک» ،ده فااهسای«فااتار کاابال »
مدهپشتون«دکابل فاتر »ملقبش ها«مااهشاال »ماناگاۀاتاناد مام
شخصی بودکه شهندسپهساالهغال بی خان چرخی هابه ااره اگای
که بود از خااه باه کاابال آمهده مده د دسات قااتالانان
دهباهمحمد ادهشاه قراهداد.
دهکتاب ازخاطراتم دهصۀح  711چننن آمده« :شنرمحمدخاان
که یک مرد خنلی غنوه مشجاعی بود ،قوما ادا ای ایان حامالاه
(منظوهش ازحمل قوا اده برکابل منباشادع ،هاقاباول کارده
مدهمدت کوتاای سقو هاشکست داده مده تنگی ماغجان خنلای
دالمها ه جنگند ،امنن بودکه شهرکابل بدست فااتاحانان جاناگ
طرفداهان اعلنحضرت امان اهلل خان افتاد ،ملی ادهشاه ااماناناکاه
قدهت ها بدست گرفت ،خوداعالن پادشاای کرد» ...
این داستان ماقعی هابخوا ند مبدا ندکه دهیاکای ازهمزاااااال
مطبوعات خصوصا طرفداهان محمد ادهشاه خان ،خا ام ماعامار
هادهپکتنا پنداکرد دکه ده زمان حمله برکابال باایاکای دم اۀار
دهکم شاه ملنخاان ماناحاناث خادماه کااهمای کارده ،امها
بابسناهاحترا معزت باموترخاص مزاهت دهباه جهت مصاحبه باه
کابل آمهد د ،بۀکرآ که م شاادز دۀ قهرما نها ماهشال صاحب
ها از زدیک دیده اسات ،ازامپارساناد ادکاه ازآن خااطارات
مخصوصافتر کابل چنز بگوید .چون خا م بنسواداست مسناسات
م نر گ مفریب ها نز مندا د ،به زبان پشتومعصوما ه چننن شارح
داد« :ماه ماه چه همته ممایمه ،ما د شاه ملنخان سره جنوبی جبهه
کی کاهکامه ،کله چه کابل ته هامهسانادم ،ددشامان لاخاواپار
موژبا د دتوپو و دهم و مشول ،بنچاهه ازملی شاازاده ،شاه ملی
جان یوماه له میر ضعف مکر ام ملوید! مو ژ ماهخطاشاو ،ام
داغه په شکولی مخ با د مو امبه مشنندلی ،م لندل چه شکاولای
سترگی یی خالص کر  ،ام» ...این مصاحبه مستقنما ازهادیوکابل
پخش شده بود !
بقراهگۀت آن خا م دهآن مقت موفقنت بدست آمدمباناا شااه
ملی خان تما شد! آن خا م بنچاهه که باعزت ماحترا ازپاکاتاناا
آمهده شده بود پس جا ب بوطنش فرستااده شاد .ایان داساتاان
حقنقی اززبان یکی ازاال مجلاس شاناناده شاده مآن شاخاص
ازبازما دگان ببرک خان مشهوهبود که یکی از واساه ااایاش ده
ایالت اهیزم ا این ماقعه هابنان داشته دهسال .731۶فااتار کاابال
دهحقنقت شنر محمدخان منباشدکه بنا شاه ملنخان بعدازسلطانات
ادهشاه شهرت داده شد.
داستان فتر تل نزبه امنن شکل فتر کابل صوهت گرفته اسات،
ظۀرحسن آیبنک بوقت جنگ استقالل امرکاب مامکاسه محتای
ام خنم ادهخان بود مازامه مسایال خابارداشات .ظاۀارحسان
دهکتاب «افغا ستان ازسلطنت امنرحاباناب اهلل خاان تااصاداهت
محمدااشم خان »به ترجمه متعلنق فضل الرحمن فاضل ده چااپ
پشامهچننن آمهده است:

» امه گمان منکرد دکه لشکرده تل به پنرمز دست یافتاه م
صرف به اساس فرمان امنرصاحب عقب شننی صاوهت گارفاتاه
است ،ازخوش قسمتی سپهسااله(محمد ادهخانع مکر معاناایات
خدام د که شامل حال امگردید ،این شکست دها ظاهمرد ه گ
فتر مپنرمز هابخودگرفت مبرعزت امافزمد ،اگرفرما ده ساپااه
ا گلنس ا دکی ازجرئت کاهمنگرفت میک قطعه عسکار ها باه
تعقنب مامنگماشت ،ه تنهابه آسا ی به مرزافغا ستان منرسند بلاکاه
پنشرم ام منتوا ست(«.ص 21۶ع
گمان منرمدکه منرغال محمدغباه به مقایسه بنن امنرعبدالرحمن
ممحمد ادهشاه فرموده بودکه دهظلم متعد دهمنان ااردمیشاان
فقط یک فرق دیده منشودکه امنرعبدالرحمن دشمن میاهقناب ها
ازبنن منبرد ،ملی محمد ادهشاه عالمه برآن امالده ماقاهب دشامان
مهقنب خودها نزمی کشت یاحبس منکرد مجایداد مداهایای اش
هامصادهه مننمود ،مثل خا واده اا منرزمان خان کنر یاا لاو
خان ،شاه محمدملنخان دهماز  ،غال بی خان چرخی مغنره .
داستان سرداهمحمدااشم خان دهظلم مبنرحمای مهدزباان عاا
مخاص است ،دموکرات بودن م ماهستگی سرداهشاه محمودخاان
ها نز بعضی اامننویسند ،اما تاجاینکه اعمال م دهبسی کاتااباهاا
تحریریافته ،دهکشتاه مبنرحمی برمرد م خاصتا باه ماهااجاریان
مسلمان مامهاالنهر امصدقد بنشترازمحمدااشم خاان م بارادهش
ادهشاه خان گذاشته است !
مرحو غباه فرموده« :اماقضنه به سادگی ختم شد ...سکاوبای
مردمان مالیات شمال متولندکننه م ۀرت بنان مالیاات شاماالای
مجنوب اندمکش شد ،شاه محمودتما فعالنتها تخریبی خاودش
هادهین مالیات بدست قوا حشر پشتوزبا ان مالیت پکتنا م اا
(افغان مغنرافغانع ا جا داد ماین خطر اکترین است ۀاق متجزی
ملت بودکه دهصۀحات شمال کشوهبدست ام کاشته مبعداابدسات
محمدگلخان مهمندآبناه شد»(.افغا ستان دهمسنرتاهیخ ،ص18ع
جناب خالدصدیق ،شاه محمودخان ها برخاالف دیاگاران کاه
امهادموکراتک گۀته ا د منگویندکه م «دکتاتوه »بود« :ایان
حرکت زابلی دهبرابرامچو یک دکتاتوه(شاه محمودخانع الهالا
زیاد برپا کرد( .ص 211ع
دهباهۀ مظالم مبنرحمی اا شاه محمود دهقسمات مسالاماا اان
توهکستان مراجعه مایند به کتاب شادهمان محمدابراانم عۀنۀی به
عنوان «پنغا جامدان »به ااتما استاد صنرمهرین ،خصوصاا ساه
مقاله ازمحمدابراانم عۀنۀی ،خالدصدیق چارخای معاناایات اهلل
شهرا ی .
اگر دهباهۀ اردمکتاب تألنۀی دا شمندعالنقدهجناب خالدصدیق
چرخی تبصره شود شاید امهاق زیاد ضرمهت بافتد ،تاناهااباایاد
اینقدهگۀت که کتابها مذکوه عصااهۀ تاماا دمهان زعاامات
مکاههمایی اا به اصطالح مرد آل یحی ها چون آیاناناه شاان
مندادمآ ان عبااهتاناد ازدمپاادشااه ماحاماد اادهشااه خاان م
محمدظاارشاه خان ،سه صدهاعاظام ماحاماداااشام خاان ،شااه
محمودخان ممحمد داؤمدخان میک هئنس جمهوهمحمدداؤمدخان
منباشدکه حکومات شان از  7323تا  7318دما مود.
اگۀته ما دکه کتابهابصوهت موجز باقصنر الۀا مکاثانار
معنی تحریر یافته مبا ادبنات بسناه زیبا ،سلنس م همان بزبان زیبا
فاهسی شرح مبسط داده شده است .از وشته اا جانااب صادیاق
ماضر منگرددکه کتب زیادهاده باهۀ ادبنات کالساناک فااهسای
خوا ده ا د ،مو ه اا ابنات داخل کتاب دلنل ادعا ماست  .ساه
جلدکتاب هاکه بدست گاه ده هسنده ،دمباهبه مطالعه گرفته شاد
مبی تردید مبدمن شبهه منتوان گۀت که تاهیخ افغا ستان هاتوضنر
دهست مننماید مکتابهاموهد اعتمادکلی مقابل تکثنرمنباشد.
جناب دا شمندخالدصدیق چرخی به ما ند ویسندگاان ماقاعای
تاهیخ امان گو ه که مقدمه اا زیبا هادهابتدا ارکتاب وشاتاه
ا د ،ا جا آ را نز تنجه گنر موده مبصوهت بسناهکوتاه ارآ چه
هاتحریرکرده ا دباچندپراگراف چنانان آمهده ا اد کاه عاناناا
گۀتاهشان قل منگردد :
«آه مصنبت عظنم یک ملت دهآن است که تنهایک شخاص
بنا زعنم ،زمامداهمفرما ده تصمنم بگنردمتعننن مایدکدا شخص
بایدبمنردمکدامنک از افرادملت ز اده باماا اد،کادا خاا اواده
منبایست بدبخت متاها گردد»(...ص921ع
خالص کتاب بزبان مقلم شخص محتر مولف کاتااب« :اادف
ازافشاگر این داستا ها حزین مغم ا گنز مهمشانای ا اداخاتان
دهگوشه اا بسناهتاهیک م هۀت همیداداا خو نن گذاشته کاه
یک ا سان سالم العقل آ راارگزتصوه کرده مای تاوا اد ،آگااه
ساختن آن عده ازمرد ماست که یک عمرطاوال ای از حاقاایاق
مماقعنتها بدمهما ده ا د ،آ ا نکه سالاناان دهاز مباناشامااه باه
ظواارعوا فریب خا وادۀ حکمران آ وقت بامه داشته مازجزئنات
مظالم محق تلۀی اایی که دهاشخاص مخا واده اا همشاناۀاکار
مهادمردا ی که دهداا ملت هادهک کرده مآ را شجاعتمندا ه باه
گوش قدهتها منرسا ند د ،پنوسته ازطرف دملت خاودکااما همز
ازبنن منرفت ،اطالع کامل داشتند.
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برکناری استانکزی مهمتراز بهرامی و برمک !

به گزاهش شبکه اطالع هسا ی افغا ساتاان )(afghanpaper
معصو استا کز ازچهره شناخته شده ستون پنجم ده حاکاومات
افغا ستان ،بزهگترین متهمی است که ده مقا هیاست امننت مالای
بردیگران اتها منز د .معصو استا کز کاه از باقاایاا باا اد
کمو نستی حۀنظ اهلل امنن است ما ند حننف اتمر باهاا بنن سازمان
اا استخباهاتی قدهت اا بزهگ دست بدست گردیده م معامله
شده است.
دهآخرین مرحله ،م توسط ا گلنسی اا باه اماریاکاایای ااا
فرمخته شد م بناچاه کرز م غنی ام ها ده ماقاا ااا بالاناد
استخباهاتی برا دلخوشی امریکایی اا حۀظ کرد د .م سه باه تا
کنون ده مجلس مایندگان تا سرحد استنضاح برکنااه م عازل
مسوملنت پنش هفته اما دالراا امریکا بازام ام ها اماچاناان ده
قدهت حۀظ کرده است.
ده طول دمهان تکنه م بر هیاست امننت ملای ،تاجاهانازات
ظامی به امراه  0۶ملسوالی به طالبان تسلنم گردیده است م م با
دالیل م اسناد فاش شده توسط همس اا ،از ا تقال تا تاجاهاناز م
جابجایی داعش ده نگرااه م سه قطه دیگر افغا ستان ،قش اصلی
ها برعهده داشته است .سال گذشته هادیو دمیچه ملاه آلاماان م
آسوشنتدپرس به اسناد دست یافته بود د که معصو استا اکاز
ار همزباسرکردگان طالبان ازجمله عباس استاا اکاز تالاۀاو ای
صحبت می کند.
معصو استا کز از جنجالی ترین چهره اا زدیک به هئنس
جمهوه که یک تنه باه تما اتها اا حکومت از ضعۀها امننتی
گرفته تا امکاه با ترمهیستان م فساد ها به دمش مای کشاد م
انچگاه ده پی هفع اتها اا به صوهت علنی بر نامده ماگرزحمات
پاسخگویی به خود داده تنها از ستون پنجم گۀته است ،ده حالنکاه
ستون پنجم خودش می باشد.
ده این منان ،چه هئنس جمهوه توان عزل هااباران اهگ
شنن امننت ها داهد م چه تهی از اختناهمنباشاد ،دهاصال مااجارا
تۀامتی ایجاد منکند زیرا جز استا کز م اتمر ،کدا ماقاا مای
توا د بر امه اا پشتو نسمی حکومت ده کناه ااداف تاوطاناه م
دسنسه برا هسندن به قدهتی تک قومی ها به سرا جاا بارساا اد
آ هم دهدمهه ایکه حتی ازدل قو پشتون نزصدااا اعاتاراضای
سبت به دیکتاتوه غنی بلند است؟ (د باله دهصۀح آخرع
*************
آهزممند مرد شریف کشوهمابدا ند که عالات الاعالال
اینهمه عد بات ،بی امننتی اا ،ابساما ی اامآشوبگریها امارمز
دهکجا هۀته مزادۀ اعمال محشنا ه مغنرا سا ی دملاتاداهان کادا
دمهۀ ظنرقرمن مسطا منباشد ؟
اعدامها بدمن محاکمه مبدمن اهائه اسناد مشهاود هجاال
برجسته مجوا ان بنگناه ،به ز دان ا داختنها اشخاص ماقاعابانان
محقنقت گو ،اساهت ز هامدختر اا جوان ماطاۀاال کاوچاک،
محرم ساختن امالدخا واده اا ماغاضاوب دملات ازماکاتاب
ممدهسه ،عد استقالل سناسی کشوه ،تبعنض طبقاتی ،ترجنر یک
قو برقو دیگر ،تبلنغ اکثریت ماقلنت ،دامان زدن تاعاصاباات
مذابی ملسا ی ،تضعنف معاهف ،سلب حقوق مسلم امالد بارادهان
تشنع مذاب ما ازشمول به دا شگااها حربای ،حاقاوق معالاو
سناسی مممنوع بودن قاطعا آ اان ازحصاول مظاناۀاه مماقاا
دهمزاهتخا ه اا حربنه مخاهجه ،تۀرقه ا داز بنن مرد مقبنالاه
اا ،بنگا ه مجداگذاشتن ملت ازدملت ،غصب ملکاناتاهاا عااماه
ممرد  ،کاه گرفتن ازانئت کابننه مماموهین بلانادپاایا دملاتای
مغنردملتی بحنث بنده مبارده ،بااالخاره حارص م آزقادهت،
خودخواای مجنون شهرت طلابای کاه دهخاا اوادۀ حاکاماران
بوجودآمد ،اریک عاملی شده منتوا ست که سرا جا مامالاکات
میرا ما میرا ه تر ممرد بنسواد ،باناچااهه ،فاقانار مدهدماناد
مابنسوادتر ،بنچاهه تر ،فقنر تر مدهدمندترگردیده با دادن قربا ای
اا زیادمضناع عزیزان شان ترک خا ه م آشنا ه مبه کشاوهااا
امجواه مسایرکشوهاا دیگرمهاجرت مایند مه اج مآماهگای
هامتحمل شو د.
خشت امل چون هد معماه کج تا ریا می همد دیواهکج
)ازکتاب خاطراتمع
امنداست این کتابهابه ازاهان سخه طبع مبدسترس اکثریت
مرد افغا ستان قراهداده شود ،چو که کتب ماذکاوه امال قاابال
اطمننان مدهست منباشد ،دم دیگرمااانات حاکاوماات ماتاأخار
افغا ستان هاتوضنر مندادکه ازجا ب یک محبوس سانااسای کاه
دهسن شش سالگی تادمهان جوا ی بنش ازپا زده سال ده ز دا هاا
جهنمی آ ان قراهداشته مامه اعمال غنرا سا ی مخالف بشر هاکاه
خالف قوا نن بنن المللی محقوق بشر منباشد ،به چشم ساردیاده
است/.

هفته نامۀ امید

عنوان کتاب  :درس های ممنوع
نویسنده  :ثریا سدید

» من صبوها ه منتظر همز استم که کسی دهافغاا ساتاان باپاا
خنزد ،ز جنراا تعصب قو مقبنله م زباان هابشاکانادمباه ایان
حقنقت معتقد باشدکه (اکثریتع عباهت ازاکثریت فاکار یاک
جامعه است که آهمان اا مشترک داه د  ( «.ریا سدیدع
با و فرزا مطنپرست ممارد
دمست ،سرشاهازحس کاماک باه
دهدمندان،مستمندان مازپا افتادگان
مقربا نان جنگها تحمنلی ،ااظار
ظلم مجۀا افاراطاناون مقادهت
طلبان داخلی متجاامز مدساتابارد
امسایگان دمهم زدیک افغا ستاان
ده هم د اکامی یا ضعف هاد ااا
بنن المللی دهخاتمه دادن باه ایان
جنگ اا فاجعه باه ،خواار هایت
بانو ثریا سدید
گرامی ا که از ازدیاک باااممباه
زحمات مکاههمایی اا اصنلش آشنایی داه  ،ریا جاان سادیاد
دهآغازکتابش که ده  290صۀحه با اهائه چشمدیدااامعاکاساهاا
تاهیخی ،به زبان فاهسی ده بچاپ هسنده است ،ازتالشها پنگنار
مپر مرش دهساختن یک ز دگی آبرممند ممرفه مبکاه ا اداخاتان
یک موسس خریدمفرمش امالک با ابتکاه مپشتکاهخودش مامسر
مرحومش ،توضنحات مۀصل مپرا تباای عارضاه اماوده اسات،
موسسه ایکه بعد ازمرگ ابهنگا امسرش مسدمدشد م اریااجاان
هابه اقدا شجنعا ه بسو کمک مدستگنر مارد ه اج کشاناده
مآفت هسندۀ مطن کشا ند ،مباقبول ام خطرات ممحرممنت ااا،
سالنان متماد به آن ادامه داد ،مبه تااساناس مفاعاال سااخاتان
مبننادگذاه مکاتب مکلننکها معالجاو ما اتاقاال صاادقاا ا
کمکها قد ممالی ازداهایی خودش ممهاجرین افغان،کمرامت
بست مکاه امه اا قنمتداه خود هابه یادگاهگذاشت .
ریا سدید مرد دمست دهامنن هاستا هاجع به عنوان کاتااباش
«دهس اا ممنوع »توضنحات مۀصلی ذهیع تلۀون بامان اهائاه
دادکه ده هم دعقنده م ذاننت متۀکر متحجر متاهیک طالبان امه
اجراات عاد ممد ی معاهف م فرانگ معلم ماانار ،دهساهاا
ممنوع استندکه باید زیرسلط شان مهاهشو د ،م جازء اجاراات
ممنوعه قلمداد شو د...
بهرحال ،ریاسدید دهصۀح اۀتم کاتااب آغاازفاعاالاناتاهاا
خودهاچننن توضنر داده« :ماه دسمبر 7339ششماه باعادازآ اکاه
تنهاشد  ،دمستان من ا نسه ممصلر دها ی مرابخاا ا خاوددعاوت
کرد د .بعدازمرگ دستگنرشوار  ،خا بزهگم ها فرمختام ممان
ممریم به یک اپاهتمان قل مکان کرده بودیم ،به ادهت ازخاا اه
بنرمن منرفتم ،امشب ام بخاطراصراه ا نسه مخوااش ماریام کاه
گران حال من بود ،دعوت هاقبول کرد  .ااناگاا غاذاخاوهدن
تلویزیون امچنان همشن بود م (سی ان انع دهماوهدجاناگاهاا
محشتناکی که بعدازخرم همسها توسط مجاادین براه افتاده باود
گزاهش منداد .جناحها مختلف مسلر بکابل هیخته بود د مجناگ
این شهرهاتکه تکه کارده باود .باعادازآن هاپاوه هادهماوهد
پنااندگان افغان که تازه به یکی ازکمپها دهسرحدپاکستان هسناده
بود د ،منتشر کرد .تصامیرمحشتناکی ازیکی ازکمپهااکاه بارا
ز دگی افغا هاپس از فراهازجنگها تااساناس شاده باود ،پاخاش
منشدمصحنه اا دلخراش فراهمردان ،ز ان ماطۀال ازکابل ها شان
منداد .گزاهشهامحشتناک بودمدهحالنکه این تصامیر هامانادیاد
متوجه شد که ز دگی من تاحد خالی مبنهوده شده است...
دهیازده سالی که مادهامریکاز دگی منکردیم ،غرق تاالش بارا
ز دگی بهترمبهتربود مبه دهت خبراا مربو باه افاغاا ساتاان
هاتعقنب منکرد .یکباهه احساس گناه مخجالت کرد کاه مارد
مطنم سالهابااینهمه ه ج مغم دست به گریبان بوده ا د ممان فاقاط
بۀکرخودبود مبۀکراینکه چقده پول دهبا ک داه  ،صدا ا نساه
مرابخود آمهد « :ریاجان کمی کباب منخاینن؟ »به تلاویازیاون
اشاهه کرد مگۀتم«خدایا دهافغا ستان چه حال اس ،بامه منایه »
ا نسه گۀت« :بلی ،امضاع بسناهخراب اس مخصوصا دهکاماپاهاا،
کاشکی منتا ستنم یک کاه برشان کننم» .گۀتم ا امکابل ناس
که مه دیده بود  ،ا مرد ده دمز ز دگی ماناکانان »ا اناساه
باتاسف سرش هاتکان دادمگۀتک بلی ،بسنااه محشاتانااک اس،
مابایدپول یالباس جمع آمه کننم مبرشان بۀرستنم .باا خاجاالات
گۀتم :بلی بایدیک کاه کننم .بعدخود هامالمت کرد ازایناکاه
سال اابود افغا ستان هافراموش کرده بود «...

شمارۀ 4501
خوا ندۀ گرامی امند ،امننجامقتی احساس مطنپرستی ممارد
دمستی با و فداکاه ریاجان هاده وشته اش موداهیافاتام ،یااد
ازقطعه شعرمطنپرستا با و پراحساس سنمنن بهبهاا ای آمادکاه
گۀته:
دمباهه می سازمت مطن ،اگرچه باخشت جان خویش
ستون به سقف تو می ز م ،اگرچه با استخوان خویش
دمباهه می شویم از توخون ،به سنل اشک همان خویش...
اگرچه پنر ملی انوز ،مجال تعلنم اگر بود
جوا ی آغازمنکنم ،کناه وبامگان خویش
حدیث حب الوطن ز شوق ،بدان همش سازمنکنم
که جهان شود ارکال دل ،چو برگشایم زبان خویش
انوز دهسننه آتشی ،بجاست کزتاب شعله اش
گمان داه به کااشی ،ز گرمی دمدمان خویش
با و فعال ممتجسس ریا سدید دهصۀح دام کتابش چانانان
آمهده :ده مدت چنداۀته توا ستنم بنش از90ازاهدالرازافغا اهاا
مقنم مهجنننا جمع آمه کننم ،باجمعآمه این مبلغ متعهد کاه
به مرد سپرده بودیم ،دیگر هاه بر گشت ازماماوهیاتاناکاه بارا
کمک به نازمندان افغا ستان داشتنم ،مجود داشت.
من بعدازسالها دمباهه عالقمندمسایل سناسی محوادث همز ده
افغا ستان مپاکستان شده بود ماخباههابدقت منشنند  .پاکستاا ای
ااازسرحدافغا ستان بحنث منبع دهآمداستۀاده منکرد د متنهازما ی
سرحد هابرم مهاجرین افغان بازمی کرد د که جامع بنن الملالای
پول بنشتر برا مهاجرین افغان دهکمپها داخل خاک پاکستاان
معده منداد .شاادان عننی امضاع مرد هااسۀباهمنخوا د د .حدمد
یکصدازاهمهاجرافغان که اکثریت شان ز ان ماطاۀاال باود ادده
حصاه شاای ،کم موقتی که برا مهاجرین دهصحرا خشاک
مسوزان حوم شهرجالل آبادتاسنس شده بود ،گنرما اده باود اد.
داستا ها غم ا گنز از مرگ ممنرز ان ماطاۀاال ،اباودن آب
وشند ی مازدحا دهاین کم ازطریق بعضی هسا ه اابه بانارمن
منرسند .به این تنجه هسندیم که اگارکسای مساتاحاق گارفاتان
کمکهاباشد امنن مرد بی پناای استندکه دهین کمپهاسرگردا ند،
تصمنم گرفتنم که املنن سۀر امداد مابه کشوهبایدبه حصاهشاای
باشد.
من ما نسه تصمنم سۀربه افغا ستان هاازطریق پشاامه ،یاگاا اه
هاای که ماهابه حصاهشاای دهجالل آباد منرسا ند ،گرفتنم .الباتاه
حصاه شاای تنهاجایی بود کاه ضارمهت باه کاماک داشات،
دهپاکستان نزبنشتر ازدمملنون افغان که اکثریت شان دهکمپاهاا
پشامهز دگی منکرد د .تصمنم گرفتنم مقتی به پاکستان هسنادیام،
قبل ازهفتن بداخل افغا ستان ،ازکمپها مهاجریان دهپشاامه اام
دیدن کننم ممناصۀ پولی هاکه باخودمنبردیم ،به آ هاتوزیع کننم.
به این ترتنب کدا اتۀاقی اگردهین سۀربداخل افغا ساتاان بارا
مامی افتادیاپولها ما هامنگرفتند یاماقع دیاگار ه ماناداد،
حداقل صف سی مپنج ازاهدالر به نازمندان توزیع شده بود .
ما دمز ی بودیم که ازامریکا بایک مقداهکافی پول قد بادمن
انچ وع تجرب دهتوزیع کمکها به سرزمننی سۀرمنکردیم که اار
شهرآن تحت فرمان یک گرمه قراهداشت مبی قا و ی دهآن بناداد
منکرد ،اما من منخواست که حقنقت هابپذیر مباخودمنگۀتم کاه
مرد امنشه کاه هاکوه جلوه منداندم شاایادآ اقاده باد ابااشاد
مگذشته ازآن ،ملک خودماست ،لسان منۀهمنم مازعنعناات مارد
ام آگاای داهیم .مابهمه قول دادیم که حتما بداخل افغا ستان مباه
کم حصاه شاای منرمیم .دهآ زمان مندا ستم کاه مان دلانال
دیگر ام برا هفتن به افغا ستان داه  :منخواستم آهامشام هابااز
یابم م ه ج بودن دستگنرهافراموش کنم .بایدبه سرزمانان دهدااا
منرفتم ممی آموختم که مرد چگو ه منتوا انادباااز دسات دادن
عزیزان شان ز دگی کنند«.
با و فداکاه ریاسدیدهم دکاهخودهادهصۀحات باعادچانانان
توضنر داده است :سه ماه بعدازصحبتهایی که انگا غاذا شاا
باا نسه داشتم ،مامندان اوایی داالس دهمهجنننا هابقصدپااکساتاان
ترک کردیم .سال  7331بود مپایان جنگ سرد .باخارم قشاون
شوهم هسا ه اا جها ی عالیق شا را دهافغا ستان از دست داد اد
مجامع بنن المللی به تما معنی ه ج ممصنبت مردمی هاکه دلنرا ه
دهمقابل یکی از ابرقدهتها مقت ایستاد د به فراماوشای ساپارد،
جنگ برسر قدهت که ازدمسال قبل بنن جنااحاهاا ماجاااادیان
آغازشده بود ،به ام خود هسند مافغا ستان باه سارزمانان خاون
مخاکسترمبدل شد .موسسات امداد ام ده زما اناکاه کشاوهباه
فراموشی مطلق سپرده شده بود ممرد سبت به اارمقات دیاگار
احتنا به کمک داشتند ،بخاطرحۀظ جان کاهمندان خود یکی بعد
دیگر دفاترشا را بستند مافغا ستان هاترک کرد د ماکثریات شاان
دهشهرپشامه فعالنت منکرد د.
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یکتعداد ازافغا هاام ازطریق امنن موسسا خااهجای یااازطاریاق
موسساتی که خودشان تاسنس کرده بود د ،کمکها عاجل هاباه
مهاجرین ده کمپها می هسا ند د.
ما ازطریق آقا مصلر الدین دها ای شاواارا اناساه ،کاه
گااگاای به پاکستان سۀرمنکردمباتعدادزیاد ازافغا ها آشناایای
داشت ،باکمنت داکتران افغان که ده هأس آ هااداکاتار عاباداهلل
عثمان قراهداشت مالقات کردیم مادف خاودها از آمادن باه
پاکستان مافغا ستان گۀتنم .یاکاتاعاداد ازااماان سااعات امل
بماگۀتندکه هفتن به افغا ستان هافراموش کننم زیاراساۀاردهیان
مقت بسناهخطر اک است م بهترآ ست که کمکهاها دهکماپاهاا
پشامهتوزیع کننم .منم بااصراهگۀتم که ما به افغا هادهامریکاقاول
داده ایم که کمک ااهابداخل افغا ستان منبریم زیرا افغا هایی که
دهپاکستان ز دگی منکنند ،تایک ا دازۀ از کمکها جامع جها ی
برایشان منرسد ،اما دهافغا ستان کسی نست که به مرد کاماک
کند...
دهمسنرهاه به مادیی هسندیم که ده وه کمر گ شاماگاااای
زیبایی خنره کنندۀ داشت ،ۀس عمنقی کشناد ماثال ایاناکاه
دهچمنی ازگل بوده باشم ،امه جا ازسبزۀ همشنی فرش شده باود
مگلها سۀند ،سر  ،بنۀش م اه جی ه گ آ را زینت باخاشاناده
بود .من که منتظردیدن عماهات سوخته ممادیها مترمک بود ،
ازدیدن این ماد متحنرشده بود مده دلم باهدیگرجرق اماناد
تابند :شایدافغا ستان آ قدهااام که منگویند ،میران شده باشد !
به خا م داکترگۀتم :ه گها این گلهافوق الاعااده اس ،ماه
انچوقت ا قسم گل الله هه دیده بود  .داکتارمخاا اماش باه
امدیگر گاه کرد دمچنز گۀتند .یک لحاظاه بانااد دخاتار
مگالب سۀند که دههمزفاهغ التحصنلی خودباناادپادهش هم
چوکی گذاشته بود افتاد مخواستم که دستی برگلها بکشم میک
شاخ آ را بچننم مدهال کتابم بگذاه تابعنوان تحۀ مطانام باه
مریم بدام .به داکتر منگل گۀتم که به ها نده بگویدتا برایم یک
شاخه گل سۀند بنامهد .قبل ازآن که داکترجواب بداد ،ها انادۀ
موترگۀت :ا گلهابکاهشما می آیه! خا م داکتر آاسته گاۀات:
ا گلها اصلی نس ...گلها تریاک اس !
ها نده باعجله ازموتر پاینن شد ،یکی ازگلها هاچندمبمن داد.
خا م داکترام باال ساقه هاکه به گل مصل منشود بامان شاان
دادمتشریر کردکه داقا ان چطوهشنرۀ تریاک هاجمع مناکاناناد
مآ را به آ طرف سرحد به پاکستان ا تقال منداند .بعد دهمنطاقا
خنبرکه جایگاه اکثرالبراتواهااست ،تریاک خا به اانارمیانان
تبدیل منگردد مبه بازاهاا د نا بۀرمش منرسد .چندلحظه باعاد
ها نده باخنده گۀت« :چنزبسناه بد نس ،مجاادین ازامی هاه
اسلح خودها خریداه منکدن مکافراا هه تااهممااه کادن» .
داکترمنگل حرفش هاقطع کرد« :تجاهت تریاک امرمزبارمارد
مایک مصنبت بزهگ شده ماکثرداقا هاغنراز کوکناهچانازدگاه
کشت می کنن متاگردن دهقر صااحاباا زمانان اااغارق
استن « !...
ها نده ازمن پرسند :خواهجان ،منۀامی که ا امی گلها ،گل
شنطان اس! مندا م چرااز ا گل شنطان خوشم آماد ،باه اظار
آمدکه این گلهاباآن ه گها جادمیی ماخالاوطای اززیاباایای،
جذابنت ،گناه م لذت است مبد منآیدشبی دهین ماد بگذها م
تاصبر شااد طلوع آفتاب بربرگها ظریف گلها شنطاان بااآن
عطرمرموز باشم.
ازماد گلها شنطان گذشتنم مبه یک معبربلانادهسانادیام.
موتر به آاستگی می خزید مثل اینکه آخرین ۀسهایش هامنکاد.
ده مقابل ماالهیهایی که از پاکستان آمهده باود اد ،کااهما ای
هادهامتداد جاده تشکنل داده بود .اگهان صدا شلنک گالاولاه
اا پنهم آهامش جاده هابهم زدمچندموتر پنکاپ که امانادا ام
ازکجاپنداشد د ،الهیها ماهااحاطه کرد د ،آتش گلوله اافضا ها
همشن کرده بود.
داکترمنگل باپریشا ی به ها نده گۀت :برمبه دهیوهاابگو که
ازموترپاینن شن ممتوجه کمپلهاباشن ،مه منر امرا شان گا
منز م .مبعدباعجله از موتر پاینن شد ،پسرجوا ای کاه تاۀاناگ
بزهگی هاحمل منکرد پنش آمدماز داکترمنگل پرسند :ده موتارا
چی باه کدین؟ داکتر :ارسه موتر فقط کمپل اس جوان :کاجاا
می برین؟  -به کم حصاهشاای بخاطرکمک به مهاجرین .پسار
با دست اشاهه کردمدیدیم که چند ۀرکه امه مسلر باود اد باه
موتراا زدیک شد د مبدمن توجه به داکتر منگل ،سر نزه ااا
تۀنگها شان ها برکمپل اا فرم برد د مکماپال ااا ها بانارمن
کشند د (ممی خواستند چند کمپل ها به حساب مالن هااای کاه
دهاختناهداشتند غصب کنند...ع بهرصوهت ازچندین محل تالشی
گذشتنم تاکمپل ااهابه مقصد هسا دیم( ...د باله دهصۀح پنجمع

هفته نامۀ امید

مختصری دربارۀ مولینا جامی

فخرالدین علی صۀی عالمه برکتاب «هشحات عننالحنات »کاه
به سال  313ه.ق تألنف کرده ،کتاب دیگر داهد به ا «لطایاف
الطوایف »فخرالدین علی صۀی ،باجناغ یاام داماد خودجامای ها
دهاین کتاب بالقب عاهف جا ( ص 297ص981ع یاادکارده م
لطایۀی از ام ها آمهده است« :شاعر مهمل گاو پاناش ایشاان
(جامیع میگۀت :چون به خا ه کعبه هسند  ،دیوان شعرخودها از
برا تنمن م تبرک ده حجر االسود مالند  ،ایشان فارماود اداگار
دهآب زمز میمالند بهتربود »(ص291ع
یکی ازشنخزادهاا شهرکاه خاالای ازباالااتای اباودمدعاو
شعرمشاعر میکرد ،این غزل ایشان ها تتبع کرده بود م پاناش
ایشان آمهده:
بس که ده جان فگاه م چشم بنااااداه تویی
ار که پندا میشود از دمه ،پنااااااداه تویی
آ که جان میبازد م سر ده اااامیآه  ،منم
دیاوان:
م آن که خون میهیزد م سربر مایآه  ،تاویای
غزل700
بعد ازآ که غزل خود هاتما گذها ند ،برمطلع ایشان اعاتارا
کرد م گۀت شما دهین مطلع فرمودهاید :اارکاه پاناداماناشاود
ازدمهپنداه تویی ،شایدخر یا گام پندا شود ،ایشان گۀتند :باز
ام پنداه تویی (لطایف الاطاوایاف ص291ع .ماوال ااسااغار
شاعردهمجلسی گۀته بودکه دزدان معا ی ارکجایک معنی خاوش
ده شعر من دیدها د بردها د م ایشان ده شان موال ا سااغار ایان
فااااااااارماااااااااود اااااااااد:
قاااااااااطاااااااااعاااااااااه
ساغر میگۀت دزدان معا ی بردها د
ار کجا ده شعر من یک معنی خوش دیدها د
دید اکثر شعراا ام ،یکی ماااعنی داشت
هاست میگۀت آ که معنیااش ها دزدیدها د
این قطعه شهرت یافت .موال ا ساغر پنش ایشان آمد م گالاه
آغاز کرد م گۀت من خاد دیرینه این آستا م م شاماا قاطاعاها
فرمودهاید که ده تما شهر ،شهرت کرده م ارجا میهسم بر مان
میخوا ند م میخند د م من هسوا عا شدها  .ایشان فارماود اد
که ما گۀته بودیم «شاعر »م بعداً ،کاتبان م ظریۀان شهر ،آ ارا
به تصحنف ،ساغر ساختها د (امان 798ع
یکی از شعرا پنش ایشان گۀت :دیوان کمال م دیوان خواجه م
صد کلمه حضرت امنر(عع ها جواب گۀتها  .ایشاان فارماود اد:
خدا ها چه جواب خواای داد( .امان 991ع
آ اه جامی :خستنن کسی که ترجمه احوال جامی ها ذکر موده
دملت شاه سمرقند ده کتاب مستطاب «تذکره الشاعارا »اسات.
دملتشاه این کتاب ها ده سال  83۶اا ق .یعنی دم ساال قابال از
دهگذشت جامی ( 838اا ق.ع تألنف کرده م دهباهه استادان جامی
سخن گۀته اما از دم کتاب ام بنشتر اسم برده یکی دیوان ام است
که از آن یک غزل ،یک قصنده بلند م چند بنت آمهده اسات م
دیگر « ۀحات اال س »(تذکره الشعرا 7998 .ص9۶8ع
بعد از دملتشاه ،معننالدین اسۀزاه م پس از م عابادالاغاۀاوه
اله (ف 372 .اا قع که شاگرد جامی بوده م شارح مشاکاالت
ۀحات اال س ها وشته دهآخراین کتاب به آ اهاستادش پرداخاتاه
مآ ها ها  10کتاب م هساله برشمرده است ( ۀحات اال س ماقادماه
مصحر ص 77ع .اما کسی که بعد از آن سه ۀر ،عالمه بر دیاوان،
مصنۀات جامی ها دهیک جا  98م ده سخها دیگر  11مجلد اا
برده ،سا منرزا صۀو دممنن پسر شاه اسماعنل امل متولاد 329
اا ق ده تبریز م متوفی 310اا.ق ده قلعه «قهقاهاه »کاه ز ادان
مخصوص صۀویان بود( .تحۀه سامی ،مقدمه مصحر ص71ع ساا
منرزا که شاگرد «محمد مومن »مؤلف کتاب «تاحاۀاه حاکانام
مومن »بوده کتاب «تاحاۀاه ساامای »ها ده ساال  301آغااز
مدهسال 3۶8ه.ق به پایان برده است (امان ص اۀدهع
«تما آ اهش ها تا  33گۀتها د لکن آ چه ها خود تتبع کرد م
ده اینجا آمهد  ،حدمد پنجاه میشود ،چنز که آ اه جامی ها باه
همزگاهش هما داده ،ده ایران م افغان م اند م ترکنه میخوا ند،
اما ا سادگی ده تعبنر م دهستی بناان امباود» .مارتضای مادهس
گنال ی ،مقدمه اۀت امه گ7983ص73عآ اهجامی ها مایتاوان
دهدم حوزه ثر م ظم بنان کرد.
7ا ۀحات اال س فی حضرات القدس ده ترجمه احوال م آ ااه
صوفنه که ده سال  889وشته است2.ا اشعه اللمعاات کاه شارح
لمعات فخرالدین عراقی است9.ا کتاب لوایر که داها  90الیحاه
منباشدمده بعضی از چاپاا امراه با بهااهساتاان آماده اسات1.ا
شوااد النبویه که داها ااۀات هکان اسات دهبااهه ز ادگای
پنامبراکر (صع از قبل از مالدت تا بعد از هحلت0.ا شرحای بار
کتاب فصوصالحکم شنخ محنیالدین بنالعربی که ده ساال 83۶
وشته است.
ا قد برکتاب صوص تألنف شاگردابنعربی یعنی(ص8ع

شمارۀ 4501
نظری به انتشارات تازه (د باله ازصۀح چهاه ع
ریاجان سدید دهصۀح  00کتاباش هاجاع باه امضااع اساف
ا گنزکم بنوه اا چشمدید خودها چننن وشته اسات :تاقاریاباا
بعداز72ساعت دمباهه به پشامه هسندیم ممن مستقنماا باه ااوتال
گرین هفتم .همزبعد ا نسه گۀت که داکتر عبداهلل خا هاپنداکرده
که فکرمنکند برا تاسنس کلننک مناسب باشد م ماناتاظاراسات
تابامشوهۀ امه برا کلننک ا ا تخاب کننم .به دیدن خا ه هفتنام
جا خوبی بود ماتاقها فرامان داشت .بعدازیکی دمساعت بحاث
م ظرخواای امه کلم آهیا هاا تخاب کردیم که مخۀاف آهیاا اا
بودمبرا امه افغا هاقابل قبول بود .بدین صوهت املنن کلاناناک
موسس کمک به اطۀال افغا ستان ده پشامه بنا کلننک آهیا افتتاح
شد.
داکترعبداهلل بحنث آمرکلننک مآقا وابی بحنث مادیاراداه
تعننن گردید .داکترعبداهلل باسابث طبابت دهپشامه مشناختای کاه
ازداکتران م رسها افغان داشات ،دهمادت کاوتاااای دمازده
ۀرداکتر ،رس مماموهین اداه هابه حنث کاهمندان کالاناناک
استخدا کرد .آقا وابی ام لست مصاهف کلننک هاتهنه کردکه
بامشاادۀ آن سر گنج هفت ،کرای تعمنر ،معاشات ،تاجاهانازات
طبی ،دما مداها چنزدیگر ،که انچنک آن اهزان بود...
یکی ازمشکالت ماتهن دما بود .من دهامل فاکارماناکارد کاه
منتوا م به آسا ی ازشۀاخا ه اامیاموسسات دماسااز دهاماریاکاا
کمک بخواام مبهمنن دلنل ام به امه معده کرد کاه باهاتار
ادمیه هابه کلننک خواام فرستادتا مریضان مجبوه باشناد ازدما
بی کنۀنت پاکستان استۀاده کنند».
ویسندۀ دهدآشنا کتاب ،ریا سدید هاجع به آمدن طاالاباهااده
دیدگاه امل وشته« :آمدن طالاباان هاباه فاال اناک گارفاتام
مباخودگۀتم که حداقل مرد ما از باهان هاکتها هاایای یاافاتاناد
ممنهم بعدازسالها به آهمزیم که تاسنس ماکااتاب اسات خاوااام
هسند.امامقتی شنند آ ها ده املنن اۀت که ماهدکابال شاد اد م
حاکمنت زن ستنزا خودها بابستن دهمازه اا ماکااتاب بارم
ازاهاادختر اعال کرد د ،بسناه اامند شاد  .باایادباگاویام کاه
تعدادزیاد ازمکاتب شهرکابل دهزمان مجاادین ام بخااطارعاد
امننت مگاای بخاطرتعصب بسته بود د.
طالبان عقنده داشتندکه کابل مرکزعانااشای مبای بانادمبااه
ممکاتب این شهر زمننه سازپخش مۀکوهه اا منحط غربی اسات.
ازامنن همبزمد مکاتب پسرا ه هاام مسادمدکارد اد متاناهااباه
مداهس دینی اجازۀ فعالنت داد د .ازاهان شاگرد ممعلم صباوها اه
دها تظاه همز بود دکه دهمازۀ اا مکاتب دمباهه باه همیشاان
بازگردد ،اماباگذشت ارهمز طالبان برقنودات شان می افازمد اد
مقوا نن احمقا جدید هامضع منکرد د«...
»تاپاینزسال733۶طالبان اکثرقسمتهاا افاغاا ساتاان هاتاحات
حاکمنت خودقراه داده بود د« ،اتحادشاماال »ماد پاناجاشانار
مدممالیت دیگردهشمال افغا ستان ها تحت اداهۀ خودداشت.
دهماشنگتن ام چننن معلو منشدکاه حاکاومات اماریاکااکاه
سالهابودافغا ستان هابه فراموشی سپرده بود تازه ازامضاع ابساماان
آ جا محضوهطالبان آگاای یافته است .سئوالی که دملت امریکابه
آن مواجه بود این بودکه آیاطالبان ها بحنث حکمرمایاان جادیاد
ممشرمع برسمنت بشناسد یا ه ،ازیکطرف کسا نکه دهپرمژه ااا
پرمنۀعت تنل مگازطبنعی سهم داشتندبه بها ایناکاه طاالاباان ده
افغا ستان امننت هابرقراهکرده ا اد ،ماناخاواساتانادکاه دملات
امریکاآ هاهابرسمنت بشناسد تاآ ها بتوا ند بااحداث لوله اا تانال
مگاز مۀادکال ی بجنب بز ند .از طرف دیگر شرات بنن الامالالای
خبراا محشتناکی هاازخشو ت ممحدمدیتها که طالباان بارا
ز ان مدختران افغان مضع کرده بود د شرمنکرد د ،ماین بااعاث
گردیدکه موسسات حقوق بشرمحمایت ازز ها دهامریکافعالنتهاا
متدام ممو رخودهاعلنه طالبان براه ا داز د«...
باالخره کمنت همابط خاهجی سنا امریکاجلسات سه همزۀ هاباه
منظوه ظر خواای ازکسا نکه به حو اهتبا به افغا ستان داشتند،
دایر مودکه دهآن تعداد ازامریکاینان مافغا هاااشاتاراک کارده
بود د .منهم دهین جلسات دعوت شاده باود تاادهماوهدامضااع
افغا ستان ،مضع ز ان ماطۀال چشمدیداا خود صاحابات کانام.
دههمزدم جلسه افغا هایکی بعددیگرباخوا دن ماقااالت طاوال ای
ظریات خود هااهائه کرد د ،من که فقط باچنادیاادداشات آماده
بود  ،مقتی دید که دیگران چندمهق منظم متای شده بادسات
داه د ،کمی مشوش شد اما می دا ستم که اکثریت شان سالهاست
که به افغا ستان رفته ا د مامضاع هاتنها از هاه هسا ه اا جاماعای
تعقنب کرده ا د»...
با و حساس مطن ریا سدید یکی ازچشمدیداایاش هاچانانان
شرح داده« :تاهیکترین همز :ارباه که ازافغا ستان برمناگاشاتام
خودهامالمت منکرد که چرا بازام بدمن محاسبه ،مسئولنت یک
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پرمژۀ جدید هابدمش گرفته ا  .ده سۀراخنرام ه تنهابه صااباره
معده کرد که مکتبی هادهسمنگان افتتاح خواانم کرد ،بلکه باه
آقا زاادام قول داد که مصاهف دما کلناناک لاوگارهامای
پردازیم .امامندید که پولها زیاد دهحساب با کای ماوساساه
نست ماز تشویش اینکه شاید توا م مصاهف پرمگراماهاامماعااش
ماموهین هابپرداز  ،گاای خوابم می برد.
دهیکی ازشبها داغ تابستان که تازه خوابنده باود  ،تالاۀاون
ز گ زد ،باخود گۀتم که حتما کسی ازکلننک پشامهموسسه است،
چون دماۀته منشدکه مصاهف شا را ۀرستاده بود  ،اما بااتاعاجاب
صدا دمستم عزیزالرحمن هاکه ده پشامه دفتارداشات شاناناد .
بعدازتعاهفات معمول گۀت که ازز دگی دهپشاامه خساتاه شاده
متصمنم داهد دمباهه به امریکا بناید ماگرممکن باشد ماایانادگای
موسسه اش هادهامریکا تاسنس کند .گۀتم منتوا م هاناماایای اش
کننم که موسسه اش هادهامریکا ابات کاناد مچاون ماوساساه
غنرا تۀاعی است ،مصرفی داهد ،اماباید جایی هابرا دفترده ظار
بگنرد ...گۀت که انوزهمزدقنق آمد ش ها مندا د ممرا دهجریاان
خواادگذاشت.
همزبعد غال عمر معام م که چندماه منشدبامان کااهماناکارد،
تلۀون کردکه شاید یکی دمساعات اامقات تاربادفاتارباناایاد،
اماانوزچنددقنق گذشته بودکه آمد مگۀت که کسی دهبنرمن ده
منتظر است تامرا ببنند .تعجب کرد مگۀتم که باا کسای معادۀ
مالقات داه امامنتوا د بناید ،دهبازشدمعزیزالرحمن باتبسم گۀت:
ببخشنن ،اجازه اس؟ بسناهتعجب کرد چون شب قبل برایم گۀاتاه
بود که ازپشامهتلۀون منکندممقت آمد ش به امریکا ها می دا اد.
گۀتم که اگر منخواست غافلگنر کند ،موفق شده است.
عزیز بزمد دفترش ها پهلو دفترمن تاسناس کارد ،امآد
باتجرب بود م سالهاباهمسئولنت تمویل کلننکها صحی ماتاعادد
هادهافغا ستان بدمش کشنده بود ،ممن منتوا ستم ازتجاهبش استۀاده
کنم .بزمد امبرایم سنگ صبوه شد مبااحاوصالاه ماناد باه
مشکالتی که موسس ماباآن همبرم بود ،گوش منداد .گاااای اام
فکرمنکرد که شایدحوصله اش بنشتر اشی ازعالق که بمان داهد
باشد ،چون انوزیاد بودکه چندسال قبل دهپشامهگۀاتاه باودکاه
دمستم داهد«.
»حدمد دمماه بعدازسۀربه افغا ستان با ه دل به تامااس شاد
مگۀتم که قاه بصنر معامن آقا زااد کمرۀ هاکه ماینده ااا
امربالمعرمف ازماگرفته بود د ،از زدشان گارفاتاه مباه دفاتارماا
دهپشامه فرستاده است ،ازتعجب فریاد زد مگاۀات« :باامه
منایه بامه منایه ،ریا ،سۀربه افغا ستان انچوقت ازیاد اماناره
چراکه انچ چنز قابل پنش بننی بود» .بعدهاجع به سۀرآیاناده ا
سئوال کرد مگۀت که منخواادبرا تکمنل فلم مستنادش باازباه
افغا ستان سۀرکند ،اما منتظراست تایکی ازکمپنی اا فلم سااز
مصاهف سۀرش هابداند .جواب داد که شایدقبل ازخاتام ساال
دمباهه به افغا ستان سۀرکنم ،امامطمئن نستم.
یکی ازهمزااکه برا هفتن به دفترآمادگی منگرفاتام مماثال
امنشه تلویزیاون هاهمشان کارد تاااخابااهصابار هابابانانام،
تصویربرجها تجاهتی معرمف نویااهک دهپاردۀ تالاویازیاون
ظاارشد ممتعاقب آن بد طناهۀ ها شان دادکه داخل یکی از برجها
شده مازشکاف عمنقی کاه باوجاودآماده باود ،دمدغالاناظای
دهفضاپخش منشود ،باخودگۀتم که اعالن بنمزه ایست مکاماپانای
ااچه کاهااکه برا فرمش بنم حنات می کنناد -آخاراماکاان
اینکه یک طناهه به بار اناویااهک باخاوهد مماناۀاجارشاود
چنددهصدخوااد بود؟ اما دید کاه ماوضاوع ماقاعانات داهد.
چنددقنقه بعد اما طوهیکه خبر گاهاخباه هابصوهت ز اده پاخاش
منکردبافریاد گۀت که طناهۀ دیگر به بر دممی زدیاک شاده
است ،انوزحرفش تما شده بود که طناهه به بر دممی اصاابات
کرد .پنال قهوه ازدستم افتادم به زمنن شستم .بعاد بااعاجالاه باه
دفترهفتم تاموضوع هابه دیگران بگویم «...
خوا ندۀ گرامی جریدۀ مردمی امند ،بقنه پنش آمداین ماقاعا
تراژیک هاکه ریاجان باتۀصنل گاشته ،اکثرشما نزجریاان77/3
هابه چشم سردیده خوااند بود .دهپی این همیداد مپس ازحامالا
امریکابه افغا ستان مسقو طالبان بعداز ماقع 77سپتمبر ،ریااجاان
احساس هاحتی کرده م وشته است ...:همزبعاد صااباره هادیاد ،
امحاال زن خوش لباس بود بااعتماد به ۀس مامندبه آیندۀ باهاتار.
همیم ها باهاابوسند مباخوشحالی گۀت که دیگاردمهان ماکااتاب
مخۀی بسرهسنده مبه زمد دهمازه اا ماکااتاب بارم ااماه
بازخواادشد.
برا املنن باهبه مزاهت معاهف هفتم ،بامزیرحکومات ا اتاقاالای
مالقات کرد مگۀتم چون موسسات بزهگ بنن المللی بناشاتارباه
مراکزتوجه داه د ،لذامامنخواانم املنن مکتب هادهمنطق پاغاماان
اعماهکننم .بعدیادآمه کرد بنشترکمکهایی هاکه منآمهیم،اعا ا
افغا ها مقنم امریکاست ،تعجب کردمگۀت که فکرمنکرد افاغاان
ااینکه دهخاه ز دگی منکنندمطن شا ارافاراماوش کارده ا اد!
(ص8ع
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سکندر مقدونی ظالم کبیر

دهشماهه  7109امنداۀته ام مرد افغا ستان تاحات عاناوان
«شهزاده ملنعهد عربستان سعود »مقاله ا به شر هسند .دهصۀح
دم پراگراف سو تذکر داده بود « :شهزاده ملنعهد بالده گ به
مجازات م برطرفی اا ما ند سکنده مقدم ی اقدا کرد ».دمستا ی
چند با خوا دن مقاله خواستند تااین جمله ها توضنر کنم که اینک
به صدا شان لبنک گۀته معلومات ذیل تقدیم منگردد:
سکنده ،فرز د فلن دم ( 99۶ – 903ق .ع پادشاه مقدم نه
است که ده بنستم ماه جوال  90۶ق .ازماده به ا الماپانااس
)(Olympiasخا م مبرچهاه فلن ده پنال)(Pellaمقدم ناه تاولاد
یافته ده سال  929ق .مفات یافته است .غباهمننویسد» :سکناده
خودش هاازطرف پدهمنسوب به ارکولنس ،هب النوع قوت م از
طرف ماده به ،اشنل ،قهرمان افسا و یو ان مندا سات ».شاهازاده
سکنده ،بنا سکندهسو نز یاد منشد ،زیرا قبل از ام دم ساکاناده
دیگر ام مجود داشته است .به سن بنست سالگی مقاتاناکاه پاده
سکنده ده سال  99۶ق .توسط بادیگااهدش باناا پااساا انااس
)(Pausaniasده مقت ازدما کلنوپاترا خواار سکنده باه قاتال
هسند ،بر اهیک سلطنت مقدم نه تکنه زد .دهباهه سبب قتل فلنا
دم ظریات مختلف مجودداهد که یکی آن شکست ده ماقاابال
پاهس اا است .سکنده تاسن سی م دم ساالاگای کاالن تاریان
امپراطوه جهان ها از یو ان تا اند تاسنس مود .سکنده چند معلم
داشت .یکی لنزیماخاوس  287 – 9۶1(Lysimachusق .ع از
قبنله ا تنسّنلنان بود که به ام فنون ظامی مقت ها که شامل اس
سواه  ،تنرا داز  ،شمشنر زدن م پرتاب زمبنن بود تدهیس مود؛
زمبنن یا ژمبنن نزۀ کوچکی است که دم وک داشته ده جنگها
قدیم به سو دشمن پرتاب منکرد د:
گرفت کوپال م زمبانان باه جاناگ
سپهداهتوهان برآهاست جنگ
کوپال = گرز آاننن
(فردمسیع
به زمبنن بشکند سنمرغ هاپر (فرخیع
به نزه کرگدن هابرکند شا
اهسطواز 79تا  7۶سالگی به ام فزیک ،منتافزیک ،هیاضناات،
طب ،فلسۀه ،مذاب ،منطق ،آهت م ادب بانااماوخات .اهساطاو،
سکنده ها به آ اه «اومر »مخصوصأ ایلناد )(Iliadآشنا سااخات
میک سخه برایش تهنه م اادا مود .پسا تر ،ده جباهاات جاناگ
سکنده آن سخه ها باخودمنداشت ممطالعه ماناکاردمااماناش ده
دمهان جنگها با استادش اهسطو به تماس منبود م به ام ااماه ااا
مننوشت؛ اهسطو به امگۀته بود« :من دیگر چنز داه که باتاو
بناموز م این تو استی که باید با سنر دهآفاق ما ۀس چنازااائای
بمن بناموز «.
مؤه شهنرآهه Lucius Flavius Arrianusکه بنا زیناوفاون
جوان نز یاد منشود م از سال  8۶تا  7۶1منالد حاناات داشاتاه
است سکنده ها چننن معرفی منکند« :قوما دان قاو م خاوش
قواهه که یک چشم آن سناه چون شب م چشم دیگرش آبی ما ناد
آسمان بود ».مده کتاب «همما س سکنده »که مؤلف هاستنن آن
ا معلو است م مولۀنکه معرفی شده قبل از شر کتاب کشته شاده
بود؛ سکند ه ها ام به چشمان ه گها مختلف یاد کرده است .ملی
از ظر فزیکی چندان جذاب بود .حتی به ستا دهد ماقادم ای ام
کوتاه قد ،تند مزا  ،عضلی م زیاد مزن بود .هیاش کاوساه ا
داشت اما هیشش امنشه تراشنده منبود.
قراهاظهاهات پلوتاه که ا ماکامال آن Lucius Mestrius
Plutarchusبوده از سال  11تا 721منالد می زیسته ،ساکاناده
خاصنت تشدد آمنز ،عجول م تحرکنت آ ی داشت که بدمن شک
ده تصامنم ام همل مهمی ها باز کرده است .با مجود لجوجنت م
خنره سر م عد توجهه به امامر پدهازبحث اا منطقی استقباال
مننمود .برا کسب دا ش عالقه مۀر شان منداد م فالاساۀاه ها
دمست داشت .بسناه کتاب منخوا د که تا نر تعلناماات اساتاادش
اهسطو ها منعکس می ساخت .بر خوااشات ۀسا ی کنترمل شاان
داده ملی ده مقابل الکهول به زا و ده آمد .م ده متحد سااخاتان
مقدم نه استعداد خاهق العاده از خود به یادگاه ما ده است.
ظر به استعداد ایل شدن به موفقنت اا ظامی ،فتاوحاات
جنگها با مجود کثرت ماستعداد قو دشمن ،سکندهلقب«کبنار »
هاگرفت م ظر به سربریدن اا ،غصب خزا ه م قتل عا مرد ظر
به اسناد تاهیخی ذیل من به ام لقب «ظالم کبنر »اادا کرده ا .
بعد از هسندن بمقا پادشاای مقدم نه ،خویش قاریاب خاود
«امنتاس چهاه »هابه داهآمیزان مود به ترس اینکه مبادا همز
ا تقا گنرد؛ پدهسکنده پادشاای امها که طۀل بود اپاذیارفات م
خود ها پادشاه اعالن کرد .دم براده شهزادۀ مقدمن هاباناا ااا
«انریومنننس »م «اهابنوس »بجر دخالت ده قتل فالانا دم
پدهش به قتل هسا ند .شهزادۀ سومی که ام امش «الکسا ده »بود
م به ام بنعت مود موهد عۀو ام قراه گرفت .مادهش «المپنااس »
ام ا باق خود م دخترش «المپنا »ها ز ده به آتش کشند.

بعد ازموفقنت ده جنگ «گرا نکوس »خزا مرکز مالیتی شاهار
«سادیس »ها به تصرف ده آمهد.دهسال  992ق .بر شهر«تایر »
که یک شهر مذابی مسنحنت ده جنوب لبنان بود حمله برد م باه
مقاممت شدید شان همبرم گشت .بعد از فتر شهر ،امه جوا ان سن
عسکر ها قتل عا مود م ز ان م پسران شان ها برا غاالمای م
کننز به فرمش گذاشت.
بعد از فتر تایر م ا هدا کلی ان شهر ده «غازه »که استحکامات م
قلع ظامی ده فراز تپه داشتند ام سکنده به مقاممت شدید همبرم
گشت .ملی بعد از سه حمل اکا  ،با کمک داقا ان م باشانادگاان
محل هاه هسندن به استحکامات ها پندا مود م موفق به فتر شده م
به ما خاطر شان منسازد که امنش ماه آستنان عاامال شاکاسات
مقاممت اا ملی است .با ظلم م بنرحمی بنحد مردان سن عسکر
ها سر برید م ز ان م کودکان شان ها به فرمش گذاشت.
بنسوس ،حاکم باختر هابه اساس اظهاهات پلوتاه بنوگرافار م
مقاله ویس ،سکندهبا شکنج غنر ا سا ی چننن به قتل هسا ند« :ده
باکتریا به اساس هما محل بنسوس ده بنن دم دهخت برده شاد.
شا اا قو دهخت ها پایان آمهد د م یک پا بنسوس دهیاک
شاخه دهخت م پا دیگر ام ها به شاخ دیگر محکم بستناد :باعاد
شاخه اا دهخت هاا گردید م باناساوس باه دم پااهچاه پااهه
گردید ».بنسوس کسی است که داهیوش سو  ،اقربا خاود ها
کشت م خود ها جا شنن م اعالن کرده منخواسات ده ماقاابال
سکنده جنگ گوهیالیی به هاه ا دازد ملی با شدیدترین م بی هحم
ترین جزا به کنۀر اعمال خود هسند م مقول «ا کشته کای ها
کشتی تا کشته شد زاه »ها به ا بات هسا ند.
بعد از فتر بابنلونَ ،بطرف سوسا یا شوش یکی از پایاتاخات ااا
اخامشی اا بحرکت افتاد م خزا شان ها غصب مود .ده جنگ «
دهمازۀ پاهس »دهشهر برا پنج ماه متوقف شد م برا عسااکار
خود اجازه داد که ارچه به دست امهده منتوا ند به تاها بابار اد.
دهینوقت است که دهقسمت شرقی قصر خشایاهشاه حریق ه داد
م فکر منشود که به قصد ا تقا حریق اکرمپولوس آتان تاوساط
قشون پاهس ده جنگ دم خشایاهشاه امل پادشاه پنجم اخامنشای
اا صوهت گرفته باشد؛ همز بعد از حریق سکنده ازین کاه خاود
متآسف بود.
سکندهخواست همش پاهسنان مخصوصأ طرزلباس مدساتاباوسای
مپابوسی بزهگان مهمحا نون شا راده دهباهخاودهایاج ساازدملای
برا مقدم نان امرکابش پسندیده بود م ازینرم بارا قاتال ام
توطئه اا چند د .بناء ،ده ساال  991ق .ده اواحای اارات
امرمزتوطئ امل چنده شد اما کشف گردید .جنرال فلوتاس یاک
افسرمجرب ها ظربه اینکه «چرا امها اوشداه داد »بعد از زجر م
شکنجه بنرحما ه به داه کشناد .عاالمتاا ،پاده جانارال ها کاه
«پاهمنننون » ا داشت م از حاد ه کاماآل باناخابار باود میاک
مردصادق خزا ه داه اکباتا ا (امدان امرمزع بود ام امار دادکاه
«کشته شود! »تا مباداد همز ا تقا پسرش ها بگنرد .امچانانان،
مرد بنگناه دیگر هاکه حناتش ها ده جنگ گرا نکوس جات داده
بود مقتنکه شئه بود م از پذیرش همش پاهسنان برام با لهاجاه ا
بلند ا تقادکرد؛ بنشرما ه با دستان خود به قتل هسا ند ماین صحاناه
ازطرف قاشان ،با مهاهت قابل مصف ،ترسنم که به زیب ماوزیام
اا آهت افزمده است.
توطئه دم دهسال  921ده واحی افغا ستان امرمز ه داد :یکی از
پنش خدمتان ده باهش بنا انرموالس با کالنس تاناناناس ماوه
هسمی سکنده که از همش پاهسی امخوش بود دماتاهام شاد اد.
آههین دهکتاب Anabasis of Alexanderسزا شان ها چننن بناان
داشته است« :مؤه م پنشخدمتان ده شکنج د دا اه داه جازا
عذاب کش دیده به زمد جان داد د».
جنرال کاراتانارمس سانازده اازاهعسااکارااریاائای (اارات
امرمزافغا ستانع هاکه ده البال سخره اا مۀرمش باا دهخاتاان
ا بوه اخذ موقعنت کرده بود د آتش زد م امه ها طعاما حاریاق
ساخته به خاکستر مبدل ساخت.
کمبوجاس اا دعوت تسلنمی سکنده ها هد موده ز ان دهکانااه
شواران شان با شعاه «مرگ شجنعا ه بهتراست از ز دگی خجالات
باه مشرمساه »به مقاممت پرداختند .ده مساگاا اواحای ساوات
امرمز سکنده با جنگ خو نن همبرمگشت مزخم شدید دهمۀاصال
پا خودبرداشت .قراهاظهاهات کوهتنوس ،ه تنها سکناده تاماا
باشندگان مساگا ها قتل عا مود بلکه منازل ها ام به خاک یکسان
ساخت .عنن قتل عا ها ده«امها » زدیک مساگا نز ا جا داد.
ده هاه برگشت بسو مقدم نه دهیافت که یکتعداد حکمرا ان
م مالنان ظامی ام ازدمه اش استۀاده موده ازمقاا ااا خاود
سوءاستۀاده کرده ا د؛ ام شا را به داهآمیزان کرد .امچننن دیاد
که محافظنن مقبرۀ سنرمس کبنرده «پاساهگاد »ده حوالی کرمان
امرمز ده مظنۀه بی توجه بوده ا د؛ ام آ ها ها ام به داه آمیخت.
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هفنق صمنمی ام انۀنستنون ا داشت که دها ر مریضی یا تسمم
مفات یافت م سکنده ها بسنا هغمگنن م مضطرب سااخات م باه
الکهول بنش از بنش پناه برده پس از یازده همز مریضای ،تاب م
ضعۀی که امکان داهد مسمو شده باشد جان داد .هم اسابااب
مرگش بحث اا زیاد صوهت گرفته است.
بزمد بعد ازمفات سکنده تۀامتها م هقابتهاده مقدم نه ظهوه
مود .بابنلون مرکزفعالنتها جنرال اا شد ،محدت ملی مقدم اناه
برام خوهد م «دیودیچی اا »یا جا شنن اا که متشکل از اعضاا
فامنل ،جنرالها م هفقا سکنده بود د امپرطوه م ها پااهچاه
پاهچه ساختند به ا دازه ا مقدم نان ضعنف شد د که ده جاناگ
سو مقدم نه با هممن اا شکست فاحش صنب شده آزاد خود ها
از دست داد د م امی از امپراطوه سکنده بجز از صۀحات تاهیخ
ما د که ما بخوا نم م باید دهس بگنریم؛ معتقد شویم که بااه کاج
انچوقت به منزل پایداه ختم منشود.
سکندهشوق کشوهگشائی داشت م فعالتاهاا ظاالاماا ا ام
برخودش که امرمز قرن اا بعد «ظالم کبنر»ََ یاد ماناشاود ،بار
بازما دگا ش که کشته شد د م بر مملکتش که پاهچه پاهچه م باآل
خره مستعمره م غال هممن اا شد د ،ا جامند م آ چه قرآن مجاناد
ده باهه ظالمان بما تعلنم داده است ابت ساخت :مجاماوعاأ قارآن
مجند دهحدمد دمصد آیت متبرکه دهباهه ظلم ،ظالام م ماظالاو
ادایاتی داده است که با چند مثال محدمد به این بحث با استاۀااده
از تۀسنر کابلی ،ترجم پنا وه م تۀسنر معاهف الاقارآن پاایاان
منبخشم:
نست ستمگاهان (ظالمانع هاانچ یاه دانده (سوهۀ المائده جازء
 ۶آیت .12
لعنت خداست بر ظالمان (سوهۀ  1االعراف جزء  8آیت .11
اهلل هاه می ماید گرمه ظالمان ها ( سوهۀ التوبه جزء  71آیت .73
دهباب آ ا که ظلم کرده ا د ارآئننه ایشان غارق شادگاان ا اد.
سوهۀ اود جزء  72آیت .91
اجازه (جهادع داد شده به کسا ی که جنگ بر آ ان تحمنل شده باه
خاطر اینکه موهد ظلم ماقع شده ا د مبه دهستی که خدا بر یااه
آ ها ار آئننه قاده است (سوهۀ الحج جزء  71آیت .93ع
م ارگز نستنم ما االک کنندۀ قریه اا مگر (دهحالنکهع مرد آن
ظالم باشند .سوهۀ القصص جزء  21آیت / .03
*************
قصص االنبیاء (د باله ازصۀح اۀتمع
آمه دگان به امها ازعذاب هاا ند مبرا تحقق بخشندن به معادۀ
صالر مپشتنبا ی ازپنامبرش ،عذاب معقابش ها بارکاافاران اازل
مودمبه علت ستم اایی که کارده باود اد ،صااعاقاه آ اان ها
دهبرگرفت مدهخا ه اایشان بنجان برهم زمنن افاتااد اد مبادان
چسپند د مقصراا بلند که برپاکرده بود د ،اموال زیاد کاه
ا دمخته بود د  ...توا ستندآ ان ها ازعذاب الهی جات بخشند.
صالر علنه السال سرا جا آ هاها دید ،زما نکه تبدیل به پناکاره
اا خشک مبنجان شده بود د مخا ه اایشان که خالای ازساکاناه
ممیران شده بود ،هم از آ ها برتافت دهحاالاناکاه افساوس ده
دهم ش ال ه کرده بودمحسرت ما دمه زدیک بود که بند دلش ها
پاهه مایند ( ،مگۀت :ا قو ! دهماقع من هسالت پرمهدگاه هابه
شماابالغ مود مشما هاپند ما دهز داد  ،اماشما صنحت کنندگاان
ها دمست می داشتند.ع -سوهۀ اعراف ،آی / 13
*************

روایتى از عجایب التواریخ ! (جیره بندى علم و دانش)

از حواشى عجایب التواهیخ مستۀاد کرد دى که ده ازمنه ااى ماضنه م ایا
قدیمنه ،ده جواه بالد چنن م ماچنن ،سرزمننى بود دى به اسم م هسم افاغنه که
پادشااى بغایت لجو م یک د ده مر آ را حکمرا ى کرد دى .حاکم ،فرز دان
م واده گان م بنره گان م تنجه گان غۀنرى داشتندى که از علو م فنون باى
بهره م پنوسته ده جنگ م جدل بود دى م از با تا شا خون آدمى زاده گاان
هیختندى .اماهمستازادگان شریۀى دهآن بالد زیستندى که دایم الوقت ده فکر
م ذکر مشغول بود دى م ده کسب علم م فن کوشند دى م تجربت کرد دى.
پادشاه که خود ها اشرف االغننا م سرداهالمتۀکرین دار خوا دى ،همزى
از همز اا ده چرت فرم هفتندى م با خود گۀتندى که بقاى سلطنت مى ها باید
م شاید که شهزاده گان ،جاال م کودن بود دى م هعایا م همستازاده گان عالم
م دا شمند .قاصدى پنش دا شمندى فرستاد دى که مرین بى خردان ها تربنات
کرد دى ،مگرکه عاقل شد دى م ماهث سلطنت مى گردیدى .به امنن منوال
حاکم فرمان داد دى که منبعد علو م فنون نز چون کاه م جو ،جنره بانادى
شد دى تا عدالت ده منان آدمنان برقراه شد دى.
همزگاهى برآ ان گذشتندى .تعلنم مسبق دا شمند ،مرآن جااالن ها سودى
بخشندى .دا شمند به پادشاه دستخط گسنل مودى م با گالیه گۀاتانادى کاه
اهجمندان کودن ِ حضرتعالى عاقل شد دى بل ده عو  ،من ِ حقنر م فقنر م بى
تقصنر ها دیوا ه م مجنون کرد دى .م این ظم ها خدمات پاادشااه مارقاو
مود دى:
از جنایت ده ام ا ر باشد
چون بود اال ا تحاه م ترمه
آدمى ها که اال شر باشد
انچ سهمى کو خوااد کرد
جاالی است م پرخطرباشد
ا تحاهى گرش بر دبه دا شگاه
کى توان فاهیابى یاتخاهى گۀت آ که ها مسکنش ،کنر باشد
پادشااش که بی بصر باشد
همى خوبى بنند آن ملکى
(اقتباس ازباب االحوال االمراء ،مجلد  ،93مهق 121ع شبک اطالع هسا ی
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از قصص االنبیاء
صالح علیه السّالم
قو عادبخاطر گنااان شان االک شد دمخدام د سرزمنن
مدیاهآ ان هابه قو مود ماگذاهکرد مقو مود جا قو عاد
هادهآن گرفتند مبنش ازپنش به عمران مآبادا ی آن سرزمنن امت
گماشتند ،چشمه ااجاه ساختند ،باغ اا مبوستا ها ایجادکرد د
مکواها هاتراشنده دهمنان آ هاخا ه ااساختند ،ماز ابساما ی اا
همزگاه محوادث بد آن دهامان بود د مده ازم عمت مهفاه م
آسایش به منبرد د ،اماخدام د هاشاکر بود د مبرفضل م عمتش
امهاستایش م سپاس می کرد د ،بلکه به ظلم مسرکشی مفساد
بنشتر دهزمنن پرداختند ،از حق محقنقت دمهگشته بنشتر
تکبرمزهید د مبجا خدام دیگا ه ،بت ااها پرستند د مبرا
خدام د شریک قایل شد د مازآیات م شا ه اا ام هم بر
گردا د د مگمان مود دکه دهآن عمتها جامدا ه ا د مدهآن
ازم عمت ااهاا می شو د .
خدام د صالر هاکه ازلحا سب ،شریف ترین آ هامازلحا
حلم معقل برترین آ هابود ،بسو آ هامبعوث مود مام نز قومش
هابه عبادت خدام د فرا خوا دمایشان هابه یگا ه دا ستنش تشویق
کردمبه آ ان اعال مودکه خدام د است که آ ان ها ازخاک
آفریده مزمنن هابه مسنل آ ان آباد موده مآ ان ها دهزمنن
جایگزین موده م عمتها آشکاه مپنها ش هابه آ ان اهزا ی داشته
است ،مسپس آ ان ها ازعبادت بت اا هی مود ،چراکه بتها می
توا ند سود م زیا ی به آ ان برسا ند مسود مزیا ی ده دست
داه دمبه انچ مجه می توا ند آ ان ها ازخدام د بی ناز ساز د.
صالر علنه السال همابط خویشام د مپنو داا زدیک
سبی خود با قومش هابه آ ان یادآمهشد زیراکه آ ان ازقو
معشنرۀ امبود د مام خنرخواه آ ان بود مسدشان هامنخواست
مدهجهت خنرآ هاکوشش منکردم نت بد سبت به آ ان داشت
مشرّ برایشان منخواست .ازآ ان خواست که از خدام د طلب
بخشایش مغۀران مایندمازگنااا ی که مرتکب شده ا د ،بسو ام
توبه کنند ،زیراخدام دبه آ کس که امهابخوا د زدیک است ،به
آن کس که ازام بخوااد ،جواب مندادمبرا آ کس که بسو
امبازگردد ،شنواست م توبه اش هامی پذیرد.
دهمقابل ،گوشها قو صالر اشنوا شده مدهمازۀ قلب
اایشان بسته شده م برچشمان شان پرده افگنده شده بود ،بوّتش
هاا کاه مود د مدعوتش هابه باد استهزا گرفتند مگمان مود دکه
دعوت ام دمه مبرکناه ازحق مهاستی است مسپس به سرز ش
امپرداختندمچننن سخنا ی ها ازفرد ا دیشه مهز معاقلی چون ام
بعند دا ستندمبه امگۀتند :ا صالر! ماامواهه ترافرد یافته ایم
داها ا دیش همشن مهأ م ظردهست معالمتها خنر م کویی
م شا ه اا خرد م بلوغ فکر برتو اویدابود مماترا بهترین
ذخنره برا همزمبادا محوادث اگواه ده ظرگرفته بودیم تابا وه
عقلت ،تاهیک ااهمشن مبا ظریات صحنحت مشکالت کشوده
شو د مامندماهبودیم که دهانگا سختی مبال توپنااگاه م پشتوا
ماباشی ،اما اکنون به اذیان میامه گویی هم آمهده ا مازچنز
عجنب م اپسند سخن منگویی ،این چه چنز است که ماهابه آن
دعوت می کنی؟ آیاماها ازپرستش آ چه پدهان مان می پرستند د،
باز منداه دهحالنکه باآن بزهگ شده مبه آن دل بسته معادت
موده ایم ،ازطرف دیگر ما ده دعوت توبسناهشک داهیم ،به
سخنا ت اطمننان منکننم ماعتماد به صدق دعوت تو داهیم
مارگزآ چه هاکه پداها مان هابرآن یافته ایم ترک می کننم ماز
او ماوس توپنرم خواانم کرد .
صالر آ ا را ازمخالۀت باخود برحذهداشت ،هسالتش هادهمنان
آ ان اعالن مود ،عمتهایی که خدام دبه آ ان اهزا ی داشته بود به
یادشان آمهدمآ ان ها از خشم مقدهت معذاب خدام د ترسا د،
مبرا اینکه ارگو ه شک مشبه هااز دهمن آ ها بزداید به آ ان
گۀت که ده مها دعوتش بد بال انچ سود م منۀعت شخصنی
نست ،چشم به غننمتی دمخته ،خوااان دستنابی به هیاست نست
صنحت کردن مادایت آ ان اجر ممزد ازآ ان
مدهعو
منخوااد م اجر ممزدش تنها باخداست که پرمهدگاهجها نان
است .
عدۀ ازضعۀا مستم دیدگان قو به صالر ایمان آمهد د،
امااشراف مبزهگان قو که تکبرمنوهزید د به لجاجت
خودپافشاه کرد د ،به سرکشی خودادامه داد دمامچنان به
پرستش بتها خودچنگ زد دمبه صالر گۀتند :توعقلت ها ازدست
داده یی مهاه صواب هاگم کرده یی به گمان ماکسی ،جن خودش
ها برتوا داخته یا ترا جادم موده است که اینگو ه چنزاایی هاکه
بدان اآگاای اذیان منگویی مسخنی هاکه خودام مندا ی،
برزبان می آمه  ،توجزبشر ما ندما نستی م ست شریف تر ازما
م ست برترازما نست مازلحا مجاات م رمت ازما بنشتر داه
مدهمنان ماکسا ی استندکه برا پنامبر ازتو شایسته تر د،

چنز ترا به این هاه مهمش کشا ده جزآ که تومایل باه بازهگ
ساختن مبزهگداشت خودت استی مهیاست بارقاو خاودهامای
خواای !
آ ان کوشند دکه صالر ها ازدیناش باازداه اد مازدعاوتاش
منصرف گردا ند م به گمان خود به امچننن شان داد دکه اگرآ ان
به امایمان بنامه د ،ازهاه هاست ماستواه دمهگشته ممنحرف شاده
ا د .صالر به تهمتها آ ان توجه کارد میاامه گاویای ااایشاان
ها شننده گرفت مبه آ ان گۀت :ا قو ! اگرمان باا مجاودیاکاه
پرمهدگاه ادایتم فرموده مازجا ب خودهحمتی به من داده است،
از هاه مهمش شماپنرم کنم مازپرمهدگاه افارماا ای اماایام،
آ وقت دیگرچه کسی من ها ازعذاب ام دهامان گه خواادداشات
مازعقاب اممحافظت خوااد کرد؟ دهحقنقت شما افترا منبانادیاد
مدهمغ منگویند.
انگامنکه قو صالر دهیافتاناد امبار هأ م اظار مهاه ق
خودچنگ زده م پا فشاه منکند ،متکبران قاو تارساناد ادکاه
پنرما ش زیادشو د میاه داندگا ش قدهت بگنر د مبرآ ان گران
آمدکه صالر مرشد مهاانما قو مده ابساماا ای ااا پانااااگااه
آ هاشود ماما ند ستاهۀ دهخشان دهتاهیکی ااهااگشا آ ان باشاد
مآ گاه دهین صوهت مرد ازآن اشراف ممتکاباران همیاگاردان
شو دمدهار امر دست بدامن صالر شو د مدهارغم ممصاناباتای
دهمازۀ خا امهابکوبند م بدمن شک ام نزآ ان هابه سمت زدیک
شدن به خدام د ادایت مننمود م موا ع هسندن به خدام د هاازپنش
پا آ ان برمنداشت .ازین هماشراف اززمال دملات متضاعاناف
قدهت مسلط خود دهاراس افتاد دمخواستندکه عجازم ااتاوا ای
صالر هابرا مرد آشکاه مایند ماز ام شا برا دهستی گۀتاه م
معجزۀ آشکاه برا صدق هسالتش طلب مود د .صالر (عع به آ ان
گۀت :معجزۀ من این شتر است که (ازدل صخره اابانارمن مای
آیدمع آب یکرمزسهم امست متما آ رامننوشد میک همزام سهم
شماباشد مشاماا( اوبات هاهعاایات کانانادع م آن هاباه حاال
خودبگذاهیدکه دهزمنن خدام د به چرا بپردازد.
مرد قبال ارگزشتر ها دیده بود دکه یک همزتاماا آب
هابخوداختصاص دادم پنش آ هااصال سابقه اداشات کاه کسای
یایوا ی یکرمزتا آ ان هااز وشندن آب منع ماید مدهاین شاکای
نست که صالر با پافشاه قو خودبر کۀر مچنگ زدن آ اهااباه
باطل آشنا بودممندا ست که ا کاهکننده ازآشکااه شادن حاجات
مدلنل طرف مقابل ترسان م گران ،مازمضوح براان ام دهااراس
است مظاارشدن شااد م نرممند دلنل طرف ماقاابالاش ،خشام
مکنن پنهان ام هاتحریک منکند ،ازین هم ازاحتمال اقدا آ ان باه
کشتن شتر ترسندمایشان ها از دست دهاز سبت به شتارپارااناز
دادمبه آ ان گۀت :با نات باد باه شاتاردسات دهاز اکاناناد
زیرااگرچننن کنند عذاب زدیکی شماها دهبرخواادگرفت.
شتر مدت زما ی دهمنان قو باقی ما د ،دهزمنن خدا منچرید،
همز برا وشندن آب می آمدمهمزدیگرازآن کناهه منگرفات.
بدمن شک مجودشتر ده منان قو باعث شده بودکه تعداد زیااد
ازافراد قو به صالر تمایل پنداکنند زیرا بامعجزۀ شتار ،دهساتای
هسالت امبرایشان همشن شده بود مقاوماش باه دهساتای ادعاا
پنامبریش یقنن یافته بود د .این مسأله بااعاث اگارا ای اشاراف
مبزهگان قو شدمترسند دکه دملتشان پایان یابد مسلطه مقدهتشان
زمال پذیرد .آ ان به ضعۀا مستم دیدگان قو که دهدلاهاا شاان
وهایمان تابنده مدهم شان باآن همشن مآبادشده مگرمیدۀ آن شده
بود د ،گۀتند :آیاشما معتقدیدکه صالر فارساتاادۀ پارمهدگااهش
است؟ آ ان گۀتند دهحقنقت مابه آ چه که امبرا آن فارساتااده
شده ،ایمان داهیم امابنشترقو انچگو ه رمشی ازخاود شاان داده
ماز کاهخود دست بر داشتند ،بلکه کاۀارشاان هاآشاکااهااعاالن
مصریحابه تکذیب مومنان پرداختند مگۀتندمابه آ چه شمااباه آن
ایمان آمهده اید کافریم مبه آن اعتقاد داهیم !
شاید این شترحنوان متمایز مقو انکالای باوده بااشادکاه
چهاهپایان قو ها ه مندادمشتران شا را می تارساا اد مازایانارم
مجودش منان آ ان مای اخوشنود قو گشاتاه باود مازطارف
دیگراختصاص دادن یکرمزمعلو به وبت آب ام م یاکارمزباه
مرد  ،گاای باعث منشدکه دهزمان نازمرد به آب ،شتر ما ع آ ها
ازآب شود ممرد دهآ رمز توا ند به آن دست یابند.
میا شاید ا گنزه اا شرّ مباطل ،آ ان هابه سمت پنهان مودن
این آیت آشکاهالهی مپوشا دن آ اه ماضر دالّ برمعجزه بودن آن
سوق منداد ،زیراآ ان مندید د که به سبب شتر ،دلاهاا ماجاذمب
صالر شده مهما ها به اممایل شده ا د ازین هممنتارساناد اد کاه
تعداد ایمان آمه دگان به امزیاادشاو اد...آ اان شاتارها خاطار
بسناهمحشتناک مبزهگ شمرده تصمنم به پی کردن مکشاتان آن
گرفتند .دهموهدقتل امبسناه ا دیشند د مجوا ب کاههاموشکافاا اه
سنجند د اما تنها ازکشتن آن دهاراس بود د مازاالک خویش بنم
داشتند ،مارزمان که عاز کشتن شترمنشد د بنام مااراس آ اان
هادهپنچنده م اامندبازمنگشتند!
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صفحۀ هفتم

شرح اشتراک هفته نامۀ امید
ایاالت متحده 6 :ماه ()40دالرـ یکسال( )80دالر
کانادا 6 :ماه ( )45دالر ـ یکسال ( )90دالر
سایرکشورها 6 :ماه( )50دالر یکسال ()100دالر
ـ
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تا این که دست به دامان ز ان شد د تاعشوه م از مفریبانادگای م
زیبایی خودهابکاه گنر دماگر ز ی دستوه بداد ماردان بااجاان
مدل اطاعت منکنندمبرا تحقق آهزماا امگو ساباقات مای
هبایند .م اینجا آن زن ،امنن «صدمق دخترمحنّاا »اشاراف زادۀ
رمتمنداست که خودها بر مصدع بن مهر عرضه ماناناماایادباه
شرطی که ام شتر ها که معجزۀ آشکاهصالر است ،پی ماید مآ جا
عننزه پنر زن کافر است که «قاداه بان ساالاف »هاباه سامات
خودخوا ده میکی ازدخترا ش ها به امعرضه موده است م از ام
ه بخششی منخواادم ه ادی م ه مالی ،فقط از اممنخواادکه شتار
هاازپا دهآمهد ،شتر که دلهاهابخودمتمایل موده مشعلاه ااا
ایمان ها دهدلها مومنان فرمزان کرده بود ،مازطرف دیگرخااه
دهچشم بزهگان قو م آبی دهخواباگااه آ اان اسات کاه یاک
همز وبت آب آ ها ها بخود اختصاص داده بود مچهاهپایاان آ اهاا
ازام ه منکرد د.
اغوا این ز ان بامنل ماوا خودآن دممرد باهام پاناوسات
مدهدهمن آ دم کاهگرافتاد ،به آ ان نرم بنشتربخشند مجارئات
پنداکرد د(تابه نت شو خود عمل مایندع ،آ ان باه ماناان قاو
هفتند مد بال کسا ی بود دتابه آ هاکمک مدها جا عامال ازآ اهاا
پشتنبا ی کنند که اۀت ۀردیگرازمنان قو به آ ها جواب ماثابات
داد دمامراه آ دم هاسپاهشده به کمنن شتر شسته منتظر هسانادن
آن شد د .انگامنکه شتر ازآبشخوهخود بازمنگشات ممای آماد،
مصدع بن مهر که دههاه شترکمنن کرده بود باتنر به ساق پاا
شترزد مقداه بن سالف با شمشنر به آن حملاه مهشاد مضارباتای
برزا و آن ماهدکرد به گو که شتر بر زمنن افتاد مسپس انازۀ
برگردن ام زد محنوان هاذبر مود ماینگو اه ازبااه غام بازهگ
مسنگننی که بردمش داشتند ،هاحت مآسوده گشتندمبرا هسا دن
آن خبرخوش بسو دمستان شان بازگشتند ،مرد به استقبال آ اان
آمد د آ گو ه که گویی به استقبال فرما دای پنرمز مپاادشاااای
فاتر منرفتند مده پنشوازآن دم فریادشاد سرداد اد ماارگاو اه
ستایش متعریف ها ثاه آن دم مود د !
آ ان شتر هاپی کرد دمکشتند ،ازدستوهپرمهدگاهشان ساربااز
زد د ،آ چه ها دهدهمن داشتند آشکاه مود د متهدیدصالر ها اچناز
ا گاشته مبه امگۀتند :ا صالر ! اکنون اگرتو ازپنامبران اساتای،
آ چه هاکه بمامعده داده بود بنامه! صالر به آ ان گۀت من بشماا
اوشداهداد که به شترآسنب رسا ندمآ راازبنن برید ،اماشامااباه
گناه دست یازیدید ممرتکب جنایت شد د ،پس سه همزده خاا اه
اا خودبما ند مبعدازآن عذاب شماها دهبرخواادگرفت معقااب
الهی هایت کاهشماخوااد بود ماین معدۀ است که دهآن دهمغای
نست.
شاید صالر باتعننن این معده ممهلت منخواست آ هاهابه تاوباه
مبازگشت به سو خدام د هاغب ماید مبه گاوش فارادادن باه
دعوت خویش تشویق ماید ،اما شک مگمان اناوزاام ده دهمن
آ هاهیشه دما نده بردلها شان چنره بودم آ ان به خود می آمد اد
ماوشناه می شد د ،بلکه معده اا صالر هادهمغ ماوشداهاایاش
هادمه ازحقنقت منپنداشتند مامچنان به تحقنرماستهزا خودادامه
داد دمازام خواستند که دهآمهدن عذاب آ ها عجله ماید ممعادۀ
ها که داد برآمهده ماید ! صالر به آ ان گۀت :ا قو ! چاراقابال
ازدست یافتن به خنر م نکی ،برا هسندن به بد ااعجله منکنند؟
چراشماازخدام د طلب مغۀرت می کنند شایدکه ماوهد تارحام
قراهبگنرید.
اما آ ان دهگمراای فرمهفته م ۀس خودهاتسلنم ا گنازه ااا
شر مبد موده بود د ،به صالر گۀتند ماتو میااها ات هاباه فاال
بدگرفته ایم! مسپس چند ۀرازقو صالر گردام آمد دمام قسام
شد دکه دهتاهیکی شب پنها ی به صالر حمله کنند ماممخاا اواده
اش هادهحالنکه مرد دهخواب آهمنده ا د ،بدمن ایاناکاه احاد
آ راببنند ازمنان برداه د مپنمان بستندکه این مسأله هابعنوان یاک
هازمنان خود گهداه د مباانچکس دهمنان گذاه د.
آ ان سبت به صالر نتی شرمها ه کرد دمتصمنم هایای باه
قتل اممخا واده اش گرفتند به گمان اینکاه بااایان کااهازعاذاب
دهامان خوااندبود ،اماخدام دبه آ ان مهلت داد بلکه فریب شاان
هاباطل مودم مکرشا رابه خودشان برگردا د مصالر ها ازتاوطائاه
آ ان جات بخشند مام مایمان (د باله دهستون سو صۀح ششمع

خاطرات استادان وشاگردان
لیسۀ عالی حبیبیه

کتاب (یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی)
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل
ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده
است .عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز
مرجع ذیل بدست بیاورند :

Memoirs of Khalilullah Khalili: An
Afghan Philosopher Poet – A
Conversation with his Daughter,
Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554
pages, $19.99) is available in paperback
in English and Persian
at www.amazon.com.

نظری به انتشارات تازه (د باله ازصۀح پنجمع
باغرمهجواب گۀتم :مزیرصایب ،افغا هاسالهاس که موسس
ماهاکمک می کنن متابه حال صدااازاه ۀر دهافغا ستان مپشامه
ازامی کمکها شان استۀاده کدن ،بعد باتبسم گۀتم که افغا هامطن
خودهافراموش کرده ا دممن یکی ازآ ها استم» .
«دهیک صبر همشن مآفتابی سنگ تهداب املنن مکتب هاهم
خرابه اا مکتب قدیمی دهپغمان گذاشتنم مخطاب به
صدااشاگرد ممردمی که دهصحن باغ مکتب جمع شده بود د،
گۀتم :شما می دا ندکه من چندسال منتظرامنن همز بود -
حدمد ده سال ،ارباه که به افغا ستان می آمد مکمکی می
آمهد مندا ستم که کمک من فقط چندهمز دما منکند مطۀل
خسته م برانه پا مطنم بازگرسنه مسرگردان منما د .ملی این
باهبرا تان تحۀ تعلنم متربنه هاآمهده ا که چراغ هاه تان
خواادبود تادهپرتو آن تهداب ز دگی وین مباسعادتی
هابگذاهید .بلی من منتظرامنن همزبود  .حاالکه بعدازسالها
خوهشند صلر جسم خست افغا ستان هابا وه خود مننوازد ،مقت
آ ست که فرز دان این سرزمنن بپاخنز د ماسته اا امند
هادهزمننها خشکنده اش بکاه د .امند بر ی است که بازسقۀها
مدیواهاا مکاتب سربلندکنند تا سل اا و ز دگی جدید
هاده پرتودا ش آغازکنند .اموطن من ،بگذاهسهم من متو برا
بازساختن افغا ستان فراام ساختن زمننه اا خوا دن م وشتن به
سلها آینده باشد...
آن شب ،خسته ازفعالنتها همز اماخوشحال ازینکه یکی
ازآهزماایم بر آمهده شده ،هم صۀح جدید ازکتاب خاطراتم
بنتی ازهازق فا ی ها وشتم:
خواادبچشم خویش ببنند شکست شب
ده ا تظاه جلوۀ فرداساااات قلب من
معرفی مختصرکتاب همشنگر م مو تالش ممساعی هاستنن یک
با و مطندمست ،ریاجان سدید هابه آهزم صحت مسعادتش
مباذکردممصرع هازق فا ی ،که بنا گراحساسات این با و
فرانخت افغا ستا ی دهدآشنا م فداکاهاست ،خاتمه مندام:
ذهه ذهه استی ما ،مرگ ما
هیش ما  ،ساقا ما  ،برگ ما
ما اگرپنو د ااها بگسلنم !
جمله هامدیون آن آب مگلنم
*****************

تصــــحیح ضـــروری

مطالعنن گرامی ،آهزممند یک جمله پراگراف 8صۀح
پنجم شماهۀ  7109امند هاکه هاجع به دمهان ز دان شادهمان
منرغال محمدغباه باتذکر ازجلد امل افغا ستان دهمسنرتاهیخ
وشته ا  ،چننن تصحنر موده ممنون ساز د.
فقندمنرغال محمدغباهکه دهقطعه
دهعو »موه
شعردیگر ازز دان بنا یک شاعرهمشنۀکرچننن پنغا منداد »،
پراگراف ذیل که قل ازصۀح  89۶است ،تصحنحاٌ موهدمطالعه
قراهداند» :یک شاعرهمشنۀکر(ازگرمه دم ع دهبنن این میرا ی
ما هدا کشوه ،جوا ان ها به مباهزه دعوت کرده چننن گۀت:
تاکی ازجوه مستم ،شکوه م فریادکنند -سعی برام زدن منشاء
بنداد کنند ...ارکجا الله هخی با قدسرم دیدید -یک ۀس
یادازاین(جلوۀع اشاد کنند«.
قراهصحبت تلۀو ی بادمست عزیز حشمت خلنل غباه که
این موضوع ها همشن مود ،قطعه شعرمتذکره ا رمرحو
محمدکریم زیهی باتخلص شعر »جلوه «منباشد.
باعر حرمت داکترلطنۀی
***************
مولیناجامی( ...د باله ازصۀح پنجمع
شنخ صدهالدین قو و  ،به ا قد النصوص.ا بهاهستان که یکی از
بهترین کتابها جامی است به سبک گلستان سعد م داها اشت
باب است .این کتاب مشتمل است بر اشت همضه .عالمه بر این
جامی داها کتاباا م هسایل دیگر به ثر نر میباشد.
کتاباا منظو  :جامی عالمه بر مثنو اۀت امه گ داها سه
دیوان شعر به ترتنب ،فاتحهالشباب که ده جوا ی سرمده است
ماسط العقد ده منان سالی م خاتم الحنات ده پنر .اۀت امه گ
که عباهت است از اۀت مثنو به بحراا مختلف م منظوه ام از
امه گ ،تخت است م اشاهه داهد به مجموعه وابت اۀتگا ه
موسو به دب اکبر م ا لبته میتوا د به اۀت سناهه نز اشاهت
داشته باشد/.
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برکناری ستانکزی( ...د باله ازصۀح سو ع
استا کز امچنا که بی کۀایت ترین هابر دهامننت ملی اسات
که تنها دلنل تقره م ده این مقا  ،اهتبا زدیک با امریکایی اا
می باشد به سادگی ارچه تما از گز د برکناه م عزل ده اماان
است ،زیرا سپر دفاعی حکومت آماده دفع ار اعترا از ساو
مرد م سناستمداهان بوده است حتی به قنامات کشاتااه مخاون.
ازجا ب دیگر ،زما نکه معامن امل مجلس ده برابر خابار اگااهان،
هئنس امننت ملی ها متهم به تالش برا ترمهمنکند م اتهاا ااا
امننتی امواهه متوجه استا کز است ،چرا جلسه استجواباناه م
امنشه ده مجلس سر برگزاه شده است؟ آیا ده امننت ملی سر
نز باقی ما ده که بخوااد شخصی امچون استا کز هغاباتای باه
پاسخگویی به مایندگان بی کۀایت م مجلس سراسر فاسد م تاهای
از اختناه ،داشته باشد؟
استا کز ماتمر ،تنهااشغال کنندگان بااالتاریان ماقااماهاا
حکومت ده امننت بود دکه اینک اتمر باسناست امریکاظاارا کناه
هفته اما استا کز امچنان بر مسند قدهت است تا انچ ماقاا باا
کۀایتی فرصت هسندن به آن م سنگ ا داز ده برابار همیاکارد
قومی م پشتو نسمی قدهت غنی ها داشته باشدم ااماچاناان کاه
امننت ملی بدل به ال ه ترمهیستان برا گسترش جنگ م اامنی ده
سل کشی م کشتاه شده م دیگر سارّ از دسات ااا آلاوده
حکومت م یک اهگ خاین باقی ما ده ،پاهلمان برا گاریاز از
همزمرگی اا فساد م معامله سرگر دمهه بعد مجلس است.
هئنس امننت ملی امچون اشرف غنی ده قدهت م اهگ ما دگاه
خوااد بود م ه از این مجلس دهام شکسته م مملو از دزد م معامله
گر ،حرکتی ده جهت مظایف خا ه ملت م ماینده بودن صاوهت
می گنرد م ه از حکومت قبنله گرا ،کوچترین تغننر ده سنااسات
طالب دمستی م ۀاق برا داز .
اگر غنر این است ،مایندگان مجلس صدا اعتارا خاود ها
بلند کرده م از جناب غنی بخوااند که اگر ماقاعاا امانانات مای
خوااد ده دهجه امل باید هئنس امننت ملی ها بارکانااه کاناد م
شخص دیگر ما ند مزاهت اا دفاع م داخله بجا اساتاا اکاز
برگزیند.
استا کز مهره اصلی امریکاینها دهدفاع ازطالبان م داعاش م
(بقول خودشانع بنست گرمه دیگر ترمهیستی دهافغا ستان است م
این فرد تازما نکه بر اهیکه قدهت امننتی کشوه باشد ،افغاا ساتاان
ارگز به آهامی زدیک خوااد شد.
شما مرد  ،هدیف اا اتهامی این فرد ها بهتر خبار داهیاد .از
دسنسه ده قتل هبا ی تا ......
معصو استا کز چهره جنایت کاه  ،مخوف  ،متعاصاب م از
بقایا محافظان با د جنایت کاه حۀنظ اهلل امنن اسات کاه باایاد
باالیش عدالت تطبنق گردد!
ا حۀنظ اهلل امنن با جنایات م قتل اا بنشماه از اماوطاناان
بی ا م با ا ما گره خوهده است که معصو استا کز ده حلقاه
محافظان آن جنایت کاه قبل از شش جاد ساال  7908ایاۀاا
مظنۀه منکرد  ،کسا ی که زمان حۀنظ اهلل امنن ها به خاطره داه اد
نک می دا ند که چه کسا ی برا خدمت به گاهد حۀنظ اهلل امنان
استخدا می گردید  ،بعد از سر گو ی حۀنظ اهلل امنان ،ماعاصاو
استا کز به صوهت تصادفی از مرگ جات یافت م جابارا باه
مالیت بدخشان ده قطعه  21اهدم ده شهر فنض آبادتبدیل گردیاد
 ،شاادان عننی منگویند که استا کز ده مالیت بدخشان بااتارس
مپریشا حالی ز دگی منکرد مار لحظه ا تظاه دستگنر شدن ها باه
جر امکاه با حۀنظ اهلل امنن می کشند تا اینکه با اساتاۀااده از
جناح بند اا دهمن حزبی خود ها از کا مرگ جات داد.
استا کز ظر به تعصب افراطی که با اقوا تاجنک  ،اازاهه م
امزبنک داهد از کشتن امداهان این اقوا لذت منبرد م از به قۀس
ا داختن قنصاه  ،قریشی م علنپوه همح بنماهخود هاتسکنن مای
داد م این امر ها اجرا عدالت می دا د  ،ده مقابل  ،جنایتکاها ی
که دست شان با خون ازاهان ازاه مرد افغا ستان اغشته اسات م
ا شان ماد از تخریب شهر کابل است  ،ده لنست سناه ملل متحد
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غنی احمدزی و گلبدین ( ...د باله ازصۀح دم ع
امزمان با برگزاه شست ابوظبی ،عبدالساال هحانامای
هئنس دفتر هئنس جمهوه به مایندگی از حکومت ده هاس یاک
انات یازده ۀر برا شرکت ده مذاکرات به امااهات ماتاحاده
عربی هفته م با خلنلزاد نز دیداه کرده است.
امندماه انات حکومت افغا ستان ،دیداه هم ده هم باا
طالبان بود اما انات طالبان حاضربه مذاکره باااناات حاکاومات
افغا ستان شد.سخنگو طالبان ده اینباهه گۀت که تنها با امریاکاا
بخاطر پایان یافتن اشغال مذاکره منکنند م باه ااناچ عاناوان باا
مایندهاا حکومت افغا ستان دیداه م گۀتگو خوااند کرد.
ده حالنکه طالبان برا مذاکره با احزاب سناسی افغا ستاان
اعال آمادگی کرد د اما دملت افغا ستان از قش احزاب سانااسای
چشم پوشی کرده م مذاکره با این گرمه ها تنها از صالحناتااا
دملت دا سته است.
دملت افغا ستان باشوها صلر م کمنته مشوهتی صلر به
سراغ طالبان هفت اما آ ان به صراحت اعال کرد د که حاضار باه
گۀتگو با ماینده اا یک کشوه اشغال شده نساتاناد م ااناات
افغا ستان بنش از پنش تحقنر شد م اچاه دست خالی با کلی ازینه
به افغا ستان بازگشت.
زما نکه طالبان حاضر به مذاکره با احزاب سناسی شده ا د،
احزاب سناسی آمادگی برا شست با طالبان ها داه د اما گلبدین
پنشدستی کرده حاضر به مذاکره مستقنم با طالاباان شاده اسات.
گلبدین پنش ازاین نزباهااخواستاهایۀا قش منا جی بنن دملات
افغا ستان م گرمه طالبان شاده باود اماا ایان گارمه ااماواهه
پنشنهاداا امبرا ارگو ه ایۀا قش ده هم د صلر ها هدکارده
م از ارگو ه تعامل بااین حزب دهگذشته خودداه کارده اسات.
اما اینباهگلبدین به ازبکستان هفت تا با کمک سران سانااسای آن
کشوه بتوا د طالبان ها قا ع بسازد که با م گۀتگو کناناد .تاالش
اا التماس گو ه حکومت از یکسو م ااتما امه جا به ملتمساا اه
گلبدین از سو دیگر ،طالبان قدهت داده است تا با اقتداه بنشتر
ده صحنه اا سناسی بنن المللی خود مایی کرده م عاظامات م
شکوه خود ها به ه جها نان بکشند.
اینک کاه بجایی هسنده است که اکثر کشوهاا ذیدخال
ده اموه افغا ستان ،پنشنهاد گۀتگو با طالبان ها داه د اما طالباان باا
احتنا تما  ،دهاین مسنرگا بر می داه د .اینک طالبان منکوشناد
تا به تما معده ااینکه امریکایی اا به آ ها داده بود د برسند .این
فرصت برا آ ان تکراه خوااد شدکه از حالت خۀا ده خدمت باه
امریکا به برمز برسند م ما ند سران حکومت افغا ستاان ،بصاوهت
علنی تامنن کننده منافع امریکاده منطقه باشند.
تنها ده این منان سران حکومت م افراد ما ند غنی م عاباداهلل
تباه می شو د م دیگرامریکایی اا برا اوکار آ اهاا مقاعای
خوااند گذاشت/.
****************
به جر محشت م داشت قراه داشاتاه اسات امارمز از جاا اب
استا کز ده قصر اا جابجا گردیده اعاشه م اباتاه مای گاردد ،
ازاهان ازاه ترمهیست که قاتل مرد  ،سربازان م افسران بود د از
ز دان اا هاا گردید م این امر از ظر استا کز اجارا عادالات
است  ،برخالف قنصاه م قریشی باید اعدا گرد د ،معلنپاوهاام
بایدبه سر وشت جمال قاشقجی گرفتاهگردد چون برضد ترمهیسم
م ده جهت حۀظ امننت مرد خود جان فشا ی کرده ا د  ،هااایای
علنپوه ده ا ر تظاارات م تلۀات مرد از ز دان فاشاناز عصااب
استا کز م امۀکران شان ده مجلس سنا ها به ابود کشاا اناده
است م زدیک است که سکته قلبی کنند .
اگر قراه است که عدالت به خاطر جر م جناایات بااال کسای
تطبنق گردد آن شخص استا کز است که باید ظر باه گاذشاتاه
سنااش موهد محاکمه قراهگنرد ه علنپوه ،علنپوهفقاط ازامانانات
مرد خود ده مقابل ترمهیسم دفاع کرده است که باید تقدیر مای
گردید( .حسن علی عدالتع/

