
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

افغانستان در «شریف فایض جلد دوم 
را به تقاضای احمدشاه  »مسیر تاریخ

 مسعود ترجمه کرده بود
 انا هلل و انا الیه راجعون

بار از جامعۀ روشنفکری کشور، از  عزیز سفر کردۀ دیگری این
مبارزان قلم و اندیشه، تعهد و شایستگی به ابدیت پیوست که اسم با 

یی از شررافرت و  مسمایی نیز داشت، داکتر شریف فایض، نمونه
نجابت، سنگردار علم و فرهنگ، همراه برا فریرض و فتریرلرت 

 شخصیتی، اجتماعی و سیاسی.
هرای  شریف فایض را از دوره 

خواهانۀ جرهراد و  مبارزات آزادی
شنراسرم. وقرتری برا  مقاومت می 

دوسررت دیررریررنررۀ مرران آقررای 
نرامرۀ  محمدقوی کوشان با هرفرتره

از اولین ژورنال مرعررو   »امید«
خواهان همکاری داشرتریرم،  آزادی

داکتر محمد شریف فایض را از 
های وزین، پرمحتوا و  درون نبشته 

جرهراد  ماندگارشان در حمایت از
 مردم افغانستان دریافتم.

هرا دقریرا تراریر   زمانی آمرصاحب برایم گفت: این خارجری
شنراسری کره جرلرد دوم  دانند، اگر کسی را می افغانستان را نمی

افغانستان در مسیر تاری  را به انگلیسی ترجمه کرنرد. برا داکرترر 
صاحب فایض که از جمله سرآمدان زبان و ادبیات انگلیسی نریرز 
بود تماس گرفتم و ایشان بالفاصرلره برا هرمران روحریرۀ برلرنرد 

داشتی پذیرفت و شررو   خواهانه، بدون هیچ تردید و چشم آزادی
های کرترار را بره  کرد به ترجمۀ تاری  تا ختم آن. بزودی نسخه 

چاپ رسانیدیم و به آدرس جمعی از عالقمندان خارجی افغانستران 
 فرستادیم.
شخصیرت  ۰۳۳هابعد داکترشریف فایض را در میان بیش از  سال

ملی، قلمی، فکری، فرهنگی وسیاسی به دعوت کنفرانس حمایرت 
از مقاومت، در لندن دیدم، کنفرانسی که آمرصاحب شرهریردآنررا 

خروانرد و  »پلی میان روشنفکران ومجاهدین داخل افغرانسرتران«
افغانستان را به مررحرلرۀ  »پل«دیدگاهش این بود تا از مسیر همین 

 جدید آن عبور بدهد.
گذار چندین نهاد علمی از جمله یونیورسرتری  داکتر فایض بنیان
باشد. در زمان مسوولیت وزارت تحصیالت  امریکایی افغانستان می

عالی، کار تعمیر بزرگ دانشگاه هرات را آغاز کرده بود که بنابرر 
مخالفت و لجاجت داکتر اشر  غنی ازوزارت مالیه، کارآن ناتمام 

 های بعدی. ماند تا دوره
داکتر شریف فایض هرازگاهی به جلسات سیاسی و فرهنگی ما 

کرد و همواره تأکید داشت که از کارتان بره نسربرت  شرکت می 
 آید. آمیزش سیاست و فرهنگ خوشم می

به نیابت بنیاد شهید احمدشاه مسعود، از بارگاه رر الرعرزت بره 
مرحوم مغفور طلب رحمت و آمرزش داریم و به خانوادۀ داکرترر 

گویم.از جرامرعرۀ  شان تسلیت می شریف فایض، بستگان و عزیزان
خواهم تا جایگاه رفیع علمی داکتر فایض  علمی کشور صمیمانه می

را در یک کنفرانس بزرگ علمی تعریف و نرهرادیرنره سرازنرد. 
 احمدولی مسعود ، رئیس عمومی بنیاد شهید احمدشاه مسعود 

*امید وهمه همکاران قلمی، این ضایعۀ برزرگ رابره جرامرعرۀ 
مطبوعاتی و علمی وخانوادۀ گرامی فایض تسلیت گفرتره روانرش 

 راذیل رحمت الهی شاد میطلبند.
********** 

موجود بوده خارج از  »تولد پاکستان از دامن ناپاک انگریزها«از
تحمل جامعۀ بین المللی میباشد. در مقابل اگر معامالت چنین است! 
ما افغانستانی ها هم میخواهیم پاکستان رابطۀ خود رابا انگریرز هرا 
قطع کند. پاکستان کشمیر را به هند واگذار شود. افغانستان باید با 
 هند معاهدۀ نظامی درنظرگیرد و اسرائیل را)دنباله درصفحۀ آخر( 

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 

 ماری خلیلی ، افضل ناصری

1.50$ 
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دردوماه اخیر شخصیتهای گرامی وطن به رحمت حق پیوستند،که دربارۀ هرکدام شان 

دراین شماره وشمارۀ بعدی امید مقاالت مفید وارزنده به چاپ رسید ومی رسد. بنابرتقدیم 
وفات نام های شان از این قرار است: پروفیسرآدمک، استادکهزاد، داکترفایض وحضرت 

 مجددی. روان همۀ شان شاد باد. ادارۀ امید

 برومفیلد، کولورادو                  داکتر غالم محمد دستگیر
 پاکستان و تقاضاهای خصمانه اش
شکست «این مقاله را با شعری از شادروان رازق فانی که در اثر

سروده است آغاز نموده  »بیباک«زیرعنوان  ۸۴او در صفحه »شب
 به روحش دعا و تهنیت نثار میکنم:

 پیش آکه بیفروزیم، چون گل به چمن آتش  ای یار خراباتی، تو آتش و  من آتش 
 غم دارم و غم دارم، یک  سینه الم دارم       سِحری به  قلم دارم، پیچم به سخن آتش 

ـتد   به  کفن آتش  من   اخگر سوزانم، از خیل شهیدانم   سازند  چو  پنهانم ،   اف
 ازجوشش وزمستی، ازقهر و زبردستی        در کوزة خود هستی، کم دیده چو من آتش 
 بادوست چوجان پاکم، باغیرچه بیباکم           یکجا همه تن آبم ،  یکجا  همه  تن آتش 
 خودسوزی وخودسازی، درآتشم اندازی       آن گاه   به  طنّازی ،  گوئی  که  مزن آتش 

متأسفانه در افغانستان عزیز بعد از دهها سال جنگهای نیابتی کره 
آتش آن از ماورای خط دیورند، ازپاکستان، هسرت وبرود جراه و 
جایگاه  وطنداران با شهامتم را شعله ورساخته  به خاکسرترر مربردل 
ساخته است. ثروتهای سرزمین و زیرزمین وطنم رااز ریشۀ پسته ترا 
سنگهای قبرمردگان و جنگلهای چور ارچه وآثارتاریخی باستانی و 
صنایع قالین بافی وغیره به تاراج برده است. هزاران فامیل رابی پدر 
بی فرزند بی شوهر، بی خواهر وبرادر وبی سرنوشت ساخته اند. از 
مردم معصوم وخوشباوربا چندکلدارکثیف کره ازپرونرد لرعرنرتری 
انگریزی جان گرفته بدست آورده اند استفاده نموده طفل شان را با 
دروغ های هم خوانی با پیامبر اسالم ص وهمبستری با حوران بهشتی 
رهنمای اسفل السافلین ساخته اند و میسازند. این اعمال غیر انسانی و 
مدنی شان نشان میدهد که به تعلیمات قرانی و سنت محمدی ایمران 
ندارند ورنه چرا هزاران صغیر و کربریرروپریرر وبررنرای بریرگرنراه 

مستقیم و یرا »کشتن هر فرد آنهامانندکشتن یک جامعه است«راکه
غیرمستقیم از طریا طالب به خاک وخون می غلتانند. اکنرون کره 
پرده ها آهسته آهسته از روی دغلبازان اخال  ناخلف برن اخرال  
ناخلف انگریز و روس و امریکا برداشته میشود ازنام مسلرمرانری و 
جهاد، هیوالئی بد منظر، در نظر و افکار جهانیان ترسیم نموده انرد. 

النساء جرزءپرنر رم(  ۸سورۀ72۴به صلح اصلی والصلح خیر )آیت 
 »سه بجل و دانه های کمرسرائری«ایمان ندارندازکلمۀ مقدس صلح 

ساخته اند؛ درنشست ماسکو از صلح گلو پاره میکرنرنرد ودر وطرن 
روزانه دهها نفرمعصوم و بیگناه را به قتل میرسانند و کسانی را کره 
اشغالگرمیگویند بینی شان خون نمیشود. نه عهدی دارندونه پیمانری. 
نه صداقتی موجود است و نه غیرت. نه پیروی ازقرآن مجریرد کره 

فرمان داده دارند و نه به سنت محمردی کره  »الجارالجنب«احترام 
ادر المفرد: کسیکه همسایه اش از شر 727احادیث متبرکۀ متعدد )

 721ظلم و ستمش ایمن نباشد به بهشت داخل نمریرشرود... نرمربرر 
کسیکه به همسایه اش ظلم میکند و اورا به خشم میآورد تا ایرنرکره 
اورا به ترک خانه اش وا میدارد هالک میگردد( را بیان فرموده اند 
، ISIاهمیتی قایل هستند. وعجبتر اینست که این فرزند نرا خرلرف 

لمیرده انرد » مسکویان«باداراندرجدید خود «طالبان ، که در بستر 
ادعای مملکت اسالمی دارند و خود از اسالم تنها سخن به زبان مری 
آورند اما باوری در قلب ندارند. قانون اساسی افغانسرتران را نرمری 
پذیرند و غیراسالمی میدانند و بدینوجه آن دسته عرلرمرای دیرنری 
کشوررا که قانون اساسی را تائید کرده اند غیر اسالمی شمرده اند؛ 
چگونه میتوان آنها را اهل افغانستان خواند؟  بلکه سرکشانی اند کره 
زیادتر به لرو بر ما ورای سرحد باور دارند اما آنها بر افرغرانرهرا یرا 
پشتون های افغانستان نفرین میفرستند و خود را پاکستانی میشمرنرد 
و پشتون، نه افغان. پاکستان طالب را برای تباهی افغانستان برا دادن 

سرپناه، غذا، لباس، اسلحه وپالن وتربیۀ حملۀ انتحراری حرمرایرت «
و هنوزهم از طریا این نوکران  »حمید هادی( -کرده اند)فیسبوک

خود با بحث فریبنده ای صلح که ظاهر خور و باطن قربریرح دارد 
انتخابات را به دور انداخته اند؛ به نزدمن امریست غریرر اسرالمری، 
غیرانسانی، غیرمدنی و غیراخالقی. ظلمیست که پاکستان بر مردمان 
شریف افغانستان ازسالهابه اینطر  روا داشته اند و دریرن اواخرر 
شنیده ام که عمران خان پالن خود را درباره افغانستان که برا آواز 
طالبان و خم خم رفتن کرزی درماسکو پخش گردید اعرالن کررده 

 است، بعتی آنها قرار ذیل است:

 شمال کالیفورنیا                 داکترعبدالغفور روان فرهادی
 وفات حضرت صبغت اهلل مجددی
م 732۸حترت صبغت اهلل مرجرددی درشرهررکرابرل درسرال

تولدشد و ازکودکی علوم دینری راآمروخرت. پردرش مررحروم 
محمدمعصوم مجددی به تعلیم اوتوجه می کرد، به ایرن صرورت 

درنوجوانی قرآنکریم و احرادیرث 
 شریف نبوی راآموخت.

دیگرکتار های اسالمی کره  
 درکابل برایش میسر بود خواند، 
بعداً  به مصرمسافرت کرد و در 
مدرسۀ بزرگ االزهر ترحرصریرل 
نمود، و زبان عربی را بره سرطرح 
عالی آموخرت، و در مرجرالرس 
اسالمی قاهره اشتراک می نمود و 
مسایل فرهنگی و اجرترمراعری را 
درآنجابه زبان عربی مطالرعره مری 

 کرد. 
 حترت مجددی چون از مصر 

به کابل برگشت درمکاتب کابل چندین سال تردریرس دیرنری رات 
میکردو ضرورت ترقی کشوررا درزمینه های مختلف به شاگردان 
می آموخت، وازاینکه بعتی ازایشان تبصره های غیرمروافرا بره 

 اسالم میکردند، نگران بود. 
خانوادۀ مرحوم صبغت اهلل مجددی ازاوالدشی  بزرگواراحمرد 
سرهندی بود که اورا مجددالف ثانی یعنی تجدیدکنندۀ هزارۀ دوم 
هجری قمری لقب داده بودندوآثار اوبنام مکتوبات مجددالف ثانی 
به زبان دری بارهادرهند چاپ شده و درکابل میسرمیباشرد. شریر  
مجدد الف ثانی ازنزدیک کابل به هندرفته و شرریرعرت وعررفران 
اسالمی راتدریس میکرد. شی  احمد مرجردد سررهرنردی کره در 

م 715۸طریقت نقشبندی بود، درنزدیکری شرهررکرابرل درسرال 
وفات یافت ودر سرهند واقرع  752۳تولدشد به هند رفت ودرسال 

شمال هند دفن شدومرقد او محل زیارت مسلمانان اسرت. گرفرتره 
میشودکه آن مرحوم ازاعقار حترت عمر فاروق رضی اهلل عرنره 

 می باشد.
م تاچارسال درشهرکوپنهاگن 731۸صبغت اهلل مجددی درسال 

رئیس مرکز اسالمی بود وباحکومت دنمارک روابط خور داشت، 
 ورهنمایی مسلمانانی به آنجامهاجرت کرده بودند اجرا میکرد. 

یک شعبۀ اوالدشی  مجددی درآغازقرن نزده به کابل برگشتند 
یعنی در اخیرعهدسدوزیی وآغازعهد بارکزیی. بخاطربیاوریم کره 

حزر خلا نورمحمدتره کی شی  مرحرمردابرراهریرم  7313درجون
مجددی ودیگرمردان آن خانواده را به شهادت رسانده وزنان ایشان 
را درزندان پل رخی توقیف کرده برود. حتررت صربرغرت اهلل 

ازکوپنهاگن به شرهررپشراور رفرت  731۴اپریل  21بعدازکودتای
وعدۀ زیادی ازافغانهارا جمع نمود وجبهۀ ملی نجرات افرغرانسرتران 
راتأسیس کرد ودرسالهای بعدازجملۀ هفت گروه مجاهدین بودکره 
پاکستان آنهارابه رسمیت میشناخت. حترت مجددی اول کسری 
بودکه جهاداسالمی رابرضد اتحادشوروی وکمونیستان آله دسرت 
شان اعالن نمود وبعدازآن شوروی و کمونیستان وطنی شب وروز 
رابدون خطرسپری نمی کردند. تفصیالت را خوانندگان گررامری 

 امید بخاطردارند.
حترت مجددی ختم جنگ وتسلیم شدن پرچم رادرعرمرارت 
وزارت خارجۀ افغانستان امتاکرد. بعدازآن بخاطرداریم که ایشان 
مدتی رئیس جمهورموقت ودرسالهای مابعدرئیس سنای افغانسرتران 
بود، وبعداً دربعتی مجالس رسمی وغیررسمی اشتراک مریرکررد. 
مرررریتررری طررروالنررری راگرررذشرررترررانرررد، ووفرررات او در 

درشهرکابل واقع شد. انا هلل وانا الیه راجعون . مریرت 2۳73فبروری
شان در عاشقان وعارفان کابل دفن شد. خدایش قرریرن رحرمرت 

 بدارد/ .
*********** 

*میخواهد افغانستان با هند قطع رابطه کند. این ادعایش تجاوز برر 
 حا خود ارادیت یک مملکت مستقلی است که هزاران سال قبل 

یگانه مغازة افغانی درمنطقۀ 
 واشنگتن بزرگ

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

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازة 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 

 

 شادروان داکترمحمدشریف فایض

 

 مرحوم حضرت  مجددی
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Omaid Weekly 
12286 Ashmont Ct. # 202 

Woodbridge, VA 22192 –7075 U.S.A. 

Tel/Fax : (703) 491-6321   

mkqawi471@gmail.com 

 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

دیگربه اینجا پیاده شده ایم ! من وجنرال پتروس میدانستریرم کره 
تصاحب قلب ودماغ مردم هد  اصلی م راتشرکریرل مری دهرد، 
امانگاه کردن به چشمان آن طفل بما فهماندکه مایک راه طروالنری 
وصعب العبور عمودی رادرپیش داریم. من جداً احساس می کرردم 
که هرقدر بکوشیم، پول مصر  کنیم و تالش وم ساعری برخررج 
دهیم، قادر نخواهیم بودکه مرردم عرادی راقرانرع بسرازیرم کره 
حتورنظامی مارادر کشور شان حمایه کنند. ازجانب دیگرمانرمری 
توانستیم به آسانی ازآن کشورصرفنظر کنیم وآن را درپررترگراه 

 نیستی قراردهیم .  
 2۳۳3انتخابات متحک وخنرده دار ومسرخرره آمریرزاگسرت

افغانستان مارا مجبورساخت به دادآن کشوربرسیم وجلوهرج ومرج 
رابگیریم، لذامرابه کشور کشانیدکه پیش بینی عواقب آنرانرکررده 
بودم. من بازدید ازافغانستان وپاکستان را دررخصتی کرولرمربرس 
درنظرگرفتم، برای من منطقی بودکه مردت پرنرا یراشرش روز 
رادراین دوکشوربگذرانم وازنزدیک ببینم که چه میرگرذرد؟ مرن 
توانستم که به هلمند جاییکه)سر مار( لقب داده بودند سری بزنرم، 
هلمندیک ایالت سرسبز وعساکرما میکوشیدندکه این والیرت را 
ازدست طالبها گرفته زیر صالحیت حکومت مرکزی قرراردهرنرد. 
امااصل مبارزه آنهم سیاسی درکابل بود مبارزۀ جردی وسریراسری. 
تنهامحسوس بود، سفیرما آیکن بیری یک جرنررال براز نشرسرتره 
وقوماندان قبلی قوای امریکادرافغرانسرتران برود. بررایرم گرفرت 

اگست ازطر  بسیاری 2۳تشویشهازیاد است، رونداول انتخابات در
ها ردشد. اعالن عجوالنۀ کرزی دربهار)برای کاندیدمخالف وقرت 

 نداد تاوارسی اتهامات گسترده و تقلبات صورت گیرد. 
وقتی که رأی های تقلبی بیرون انداخته شد، کرزی پنجاه فیصرد 
جمع یک رابدست آورده نتوانست. کرزی به عدم موفقیتش قرانرع 
نشد وازرفتن به روند دوم انتخابات ابا ورزید. حکومت به بن بست 
رسیده بود وکشور درآستانۀ یک جنگ روبرو بود. وضع خریرلری 
آشفته وشکننده بود. سفیر ایکن بیری به من گفت که بدترازهرمره 
کرزی فکرمیکندکه امریکایی هاعلیه وی توطئۀ برراه انرداخرتره 
اندکه اورا کناربزنند، ومشاهدان وناظران بین المللی باتبانی مرلرل 

هزاررأی پشتونهارابنام تقلب حسار نرکرنرنرد. کررزی 21۳متحد 
میگویدکه حیات سیاسی من درخطراست وهیر رگراه ازیرن رأی 

 هاصرفنظرنمی کنم، این یک توطئه است !
واضح بودیک بحران درحال آبستن است. اگریک راه حرل بره 
مفادکرزی پیدانمی شد امکان داشت که کرزی کاری برکرنردکره 
همکاری ناتو ازهم پاشیده شود. کشورهای ناتو ازوضع افغانسرتران 
رضایت نداشتندواتحادخود را بنابر عدم رهبری افغانستران حرفر  
نمی کردند، ومن هم احساس میکردم که امریکادرآن حرالرت بره 
همکاری خود دوام نمی داد. اگرکرزی خودرا به یک اتروکررات 
تبدیل میکرد وشایدهم نیمی ازخواهشات نفوس سیاسی کشرورش 
رانادیده می گرفت وهی کدام بعداز جدایی آرای تقلبی پرنرجراه 
جمع یک راپوره نمیکرد وباید به رونددوم انتخابات مریررفرترنرد. 
کرزی دوپا رادریک موزه کرده واصرار داشت که اوبرنده اسرت 

 وبه روند دوم ضرورت نیست !
کتابی بنام )سه پیاله چای( دربارۀ افرغرانسرتران وپراکسرتران بره 
بازارعرضه شده بودکه میگفت اگرشما باراول برایرکرنرفرر چرای 
مینوشید شما بیگانه هستید، واگر باردوم چای مینوشید شمامهرمران 
عزیز میباشید واگربارسوم چای مینوشید شما عتوفامیل میشویرد. 
امامن بیش ازسه هزارمرتبه باکرزی چای نوشیدم، ساعت ها براهرم 
صحبت کردیم، بعتی اوقات چهار، پنا یاشش ساعت صحبت مری 
کردیم،من میکوشیدم که به اوگوش بدهم واو هم رازدل خرودرا 
بگوید وهرچه که دردل دارد آنراخالی کند. اماهروقتری کره بره 
موضو  انتخابات مسخره آمیز تماس میگرفترم اونرارام مریرشرد. 
مادریک سالون بزرگ نشسته بودیم وبه صحبت خود ادامه میدادیم 

جان ! مرن »که ناگهان کرزی خیره خیره به من نگاه کرد وگفت: 
هزار رأی پشتونها بگذرم، ومن بدون این رأی هرا 21۳نمیتوانم از

زنده نمی مانم. من حیران بودم چه کنم؟ فکرکردم که باید او را 
ازمشاورینش دورسازم. درهمین وقت یک تلفون آمد، اوبه جوار 
تلفون ازسالون بیرون رفت ، من روی خود رابسوی معاون سرفریرر 

نفرپشتون هرکدام ده هرزار  21تعداد «امریکا دور دادم، اوگفت:
هزار رأی کره  21۳رأی راپرکرده درصندوق ها ریختند، این شد

 »کرزی ازآن حمایه می کنند !!!

مابعداز دوروزکه فکر می کردیم تنش ها کمی فرروکرش مری 
کند، باهم صحبت کردیم، از فامیل ها، تاری  افرغرانسرتران، قرترل 
پدرش، سفرش ازپاکستان به افغانستان وغیره موضوعات بی ربرط 
وباربط گپ زدیم. کرزی از اتحادشمال سخت شکایت داشت، مری 
 گفت که بزرگترین مشکلش نفوذ اتحادشمال در حکومتش است !

براپشرترون هرارویرۀ درسرت  «اونظر خودرا چنین بیان داشت: 
صورت نگرفته است، وشکایت کردکه هی کس از برده براری او 
قدردانی نمیکند. کرزی قدری راز دل خودرا بیررون کررد ومرن 

 امیدوار شدم که اوبه روند دوم انتخابات تن دردهد.

 انتیاک، کالیفورنیا                                استاد امیر کیفی
 آقای رئیس !

درفصرل  »هرروز اضافی اسرت «جان کیری درکتار خودبنام
)رئیس کمیتۀ خارجی سرنرای  »آقای رئیس«پانزدهم تحت عنوان 

این کمیته ارزش «تعیین شده بود(، مینویسد:  2۳۳3امریکا درسال
تاریخی دارد. ازاین کمیته اشخاصی چون جان کنیردی و برارک 
اوباما به ریاست جمهوری و هوبرت همفری و جرو برایردن بره 
معاونیت ریاست جمهوری نایل آمدند. اکنون من رئیس این کمیته 
هستم، درحالیکه من قبال به استجوار دراین کمیرتره حراضررشرده 
بودم، این مقام برایم بسیار ارزش داشت، سالهابه آرزوی آن برودم 

 که اکنون صاحب این مقام شدم . 
یک نظرمختصربه ماورای سرحدات مانشان میدهدکه افغانستان 
به دالیل زیادی ازاهمیت خاص برخورداراست. هنگامی کره مرن 
مسئولیت ریاست کمیتۀ خارجی سنای امریکا راعرهرده دارشردم، 
دل سپی من راجع به افغانستان اوج گررفرت، دلریرل آن تراریر  
افغانستان بودکه آنرا)قبرستان امپراتوریهای جهان( میگفتند، به این 
معنی که برتانیۀ کبیر وروسیۀ جماهیرشوروی سرابرا رابره زانرو 
درآورده بود، وتلفات زیادی رابه ایندو امرپرراتروری واردکررده 
وهردو راازخاک کشوربیرون رانده بود. باوجودیکره مرن دانرش 
تاریخی دارم ولی معتقدم که تاری  سرنوشت ساز نیست. اما عردۀ 
ازاعتای کمیتۀ سنابه این فکربودندکه افغانستان می تواند محرک 
آزمایش تاریخی قرارگیرد، لذا من فکرکردم که ما بایردبره یرک 

 آزمایش سنجیده شده دست بزنیم . 
من می خواستم بدانم که اهدا  ومحدودیت های مرابره فرهرم 
اینکه درآن کشور ماندنی نیستیم وهد  کشرورکشرایری نرداریرم 
ونمیخواهیم چون دیگران )انگلیس وشوروی سابا( به دام بیفتیرم. 
سئواالت کلیدی نزدمامطرح بود: آیایک پالن واضح وسرترراتر ی 
همآهنگ شده داریم؟ آیامی دانیم که آن جا چه مری کرنریرم؟ و 

 هنگامی که مملکت آرام شد آنجا راترک می کنیم؟
وقتیکه من ریاست کمیتۀ خارجی سنای امریکا رابدوش داشتم، 
هیلرکلنتن وزیرخارجه تعیین شد وبایدبرای تاییدمقرامرش درایرن 
کمیته حاضر می شد ومن بحیث رئیس کمیرتره ازوی سرئرواالت 
بیشماری راطرح کردم، نه به منظور لک ر یا درس وتعلریرم بررای 
کلنتن، هیلری کلنتن خانم بسیارباهوش وفهمیده وآگاه امروربرود، 
ضرورت به آموزش ولک ر من نداشت، سئوال عمده نه تنهرابررای 
کلنتن بلکه برای تمام اعتای کمیتۀ خارجی سنا بود وآن ایرنرکره 

 مابه افغانستان چه می کنیم؟ 
منطا اینکه صددرصداعتای سنا درزمان بوش )فرزنرد( وارد 
افغانستان شویم مانند جوار به یک عمل جنگی بود. ماننردحرمرلرۀ 
جاپان به پرل هاربر. ماناچار واردافغانستان شدیم که برن الدن را 
بگیریم وطالبان راازآن کشوربرانیم، زیرا طالبان ازالقاعده حمرایره 
می کردند وزمینۀ تروریستی رابرای دیگرگروههانیز فراهرم مری 
نمودند. من به اعتای کمیتۀ خارجی سناگفتم که مانمی خرواهریرم 
افغانستان راایالت پنجاه ویکم امریکرابسرازیرم. ازجرانرب دیرگرر 
ری اردهولبروک با رئیس جمهوراوباما همخوانی نداشت وباکرزی 
هم نمی توانست دریک خط قرارگیرد. حامدکرزی فکرمیکردکره 
هولبروک علیه وی توطئه مری کرنرد. مرن از مرعراون رئریرس 
جمهورآقای جو بایدن شنیدم که جنرال پتروس وجرنررال مرک 
کرستیل هردو کوشش می کردندکه رئیرس جرمرهرور را قرانرع 

 بسازندکه بار دیگر تزییدقوا رادرافغانستان درنظر گیرد.
درعین زمان ماباید ارزیابی مری کرردیرم کره حترورمرا در 
افغانستان از نظر افغانها چه مفهومی دارد؟ دراولین سفرم به کرابرل 
به حیث رئیس کمیته خارجی سنای امریکا ازکلکین موترزرهی که 
بیرون را می دیدم متوجه شدم که دخترکوچک درکرنرارسررگ 
سرگرم بازی طفالنۀ خوداست، این حالت تجربۀ جنگ ویتنام را به 
ذهنم تداعی کرد، به این معنی که اطفال وکرودکران ویرترنرامری 
درکوچه ها وسرکها بدنربرال مرامری آمردنرد ومریرگرفرترنردکره 
شمادرمملکت ماچه میکنید وچرا ما را می کُشید؟ واقعرا ترعرجرب 
آوراست، من درموترزرهی باجنرال پتروس از سرکرهرای کرابرل 

 میگذریم ومانند اینست که ماازیک سیارۀ 

من به سفری که قبال برنامه ریزی شده بود به پاکستان رفرترم واز 
آنجا به واشنگتن برگشتم . درواشنگتن ازآیکن بیرری سرفریررمران 
درکابل تلفون گرفتم که باید هرچه زودتر به کابل بررگرردم کره 
کرزی دوپای خودرادریک موزه کرده ونمی خواهد به روند دوم 

 انتخابات برود. 
من به کابل برگشتم، بعداز چندروز مذاکره فکرکردم که بایرد 
باکرزی دو به دومذاکره کنم . من ازکرزی خواهش کردم که بره 
چمن ارگ گردش کنیم، کوششم این بودکه اورا ازمشراوریرنرش 
دور سازم . همین بودکه بیرون رفتیم. دست خودرا باالی شانه اش 
گذاشتم وگفتم آقای رئیس جمهور! ما و شماراه درست را جستجو 
خواهیم کردتا کشورشما آنرا درتاری  مرانردگرار ثربرت کرنرد، 
درغیرآن شما یک رئیس جمهورناکام، یک سیاستمدار خام ثربرت 

 تاری  خواهیدشد !
من درفکرش دو راه رامجسم کردم، یکی آن یک سیاسترمردار 
محبور قلور مردم، و دیگرآن یک سیاستمدار ناکاره که کشرور 
خود را به سوی تبراهری وجرنرگ و دکرتراتروری سروق داده، 
وآرزوکردم که او راه دست را انتخار کند و انرترظرار کشریردم 
جوابش را بدهد. ناگهان گفت بلی من قربرول دارم ولری ازرأی 

هزارپشتون تیر نمی شوم! من گفتم تاجایی کره شرمرابره  21۳های
 روند دوم راضی شده اید راه درست است.

وقتیکه مااعالن کردیم که مابه یک موافقت رسیده ایم، یکترن 
ازهمکاران تیم من پرزۀ رابمن رساندکه درآن نوشته شده بود: رأی 

%، من به سوی تیم خود یرک نرظرر انرداخرترم! ۸3/ 1های کرزی
دیپلوماسی بعتاً خوشآیند نیست، اما در فرجام ماآن ه میخواستیم، 

 »به هد  رسیدیم ! 

خوانندگان عزیز امید، بشمامعلوم شدکه جان کیرری برحریرث 
رئیس کمیتۀ خارجی سنای امریکا ووزیرخارجۀ امریکا بره ترمرام 
بدبختی های دیروزوامروز کشورما دست داشته است وچرا اینقدر 
نفرت وکینه علیه )اتحادشمال( به دل داشت ؟! شایدهم مرعرلرمرش 

 جنرال مشر  بوده باشد! 
ساخته و بافتۀ جرنررال   « Northern Allaince  »یا  »اتحادشمال«

بکار برده می شرد.  »جبهۀ مقاومت«پرویز مشر  است که علیه 
 مترجم /

 بازداشت گلبدین در دوبی
:گلبدین رهبر تسلریرم شرده حرزر افغان پیپر –دلو/ دوبی  77

اسالمی پس از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری، به کشور 
های دوبی و چین سفر کرده است. مسووالن بررسی پاسپورت در 

شدند که وی شش سال  فرودگاه دوبی پس ازاسکن چشم او متوجه 
پیش با استفاده از پاسپورت پاکستانی وارد این کشور شرده برود. 
پلیس دوبی حکمتیار رابه جرم جعلکاری بازداشت میرکرنرد وپرس 
ازحدود شش ساعت با پادرمیانی معصوم استانکزی، رئیس عمومی 
امنیت ملی و نماینده سفارت افغانستان در دوبری اجرازه خرروج 

 شود. گلبدین از سوی پلیس صادر می
درهمین حال روزنامه صباح ترکیه گزارش داد که گرلربردیرن      

تصمیم سفر به آن کشور را نیز داشت و بررای بردسرت آوردن 
حمایت مالی امارات و ترکیه تالش دارد. اما ترکیه به وی ویرزا 
نداد و او با همراهانش عازم چین گردید که در آن جا هم از جانب 
مسووالن استقبال نشد و به گشت و گذار در آن کشور پرداخت و 

 سپس عازم افغانستان شد./
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 هفته نامۀ امید  5511شمارة  صفحۀ سوم

 بلومنگتن ، اندیانا                          داکترعنایت اهلل شهرانی
 در سوگ استادمحمدیوسف کهزاد

امروزجامعۀ افغانستان ازبزرگترین هنرمنردان، واالگرهررترریرن 
فرهنگیان، از نقاشان بی بدیل، ازشاعران شیوابیان وازنویسنردگران 

 محبور خود، استادمحمد یوسف کهزاد را ازدست داد.
استادکهزاد ازآخرین شخصیت های فرهنگی وهنری یک نسرل 
پیش واز معمرین دوران فعلیۀ هنرمندان کشور برود کره مروازنرۀ 
دونسل قبلی وکنونی را منحیث واصل در دست داشرت. فرقردان 
اوجهانی را درماتم انداخت، چنانکه گفته اند: مررگ صراحربردل 

 جهانی را دلیل کلفت است. 
درطبیعت هرانسانیرکره ترولرد 
میشود، عاقبت وفات می یرابرد، 
ولی مرگ یرک نرقراش نرقرش 
آفرین، یک مبتکر و صرورترگرر 
بی نظیر، دراماتیست، سخنرور و 
سخن شناس وطن چرون اسرتراد 
یرروسررف کررهررزاد آن هررم 
درغربتسرای امریکا، درد جانکاه 
ایست، که نمیتواند مرثرلرش بره 
آسانی پیدا شرود. آدم الشرعررا 
رودکی در فوت شهیدبلخی گفته 

 بود:
 ازشماردوچشم یک تن کم           

 در شمار خرد هزاران بیش                               
 وشهیدبلخی درحیات خود ازغمهای دنیاچنین شکوه ها داشت:
 اگر غم را چوآتش دود بودی       جهان تاریک بودی جاودانه

استادکهزاد نیزاز دردزمانه وداغ دوری وطن چنین ناله وفرریراد 
 سرمی داد: 

 غیرت بیجای مایک لحظه م گان وانکرد        
 از الف تا یای ما را مردم فرزانه سوخت

 آن ه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد             
 خانۀ آباد ما از دست صاحبخانه سوخت

 باچه امیدی درین میخانه سر باال کنیم         
 نغمه درتار ربار وباده درپیمانه سوخت

 دیگرازجبروستم کهزاد جای شکوه نیست   
 قلب ماراکودک بی نان بی کاشانه سوخت

 وباز می گوید :
 یادایامی که غربت در خیال ما نبود     

 کشورآزاد ما بازی ۀ دنیا نبود
 درقمارخودپرستیها وطن را باختیم       

 دیده هامی دیداما دیدۀ بینانبود
استادبزرگ وشخصیت نهایت عالیشأن، فرزانه ووارستره اسرتراد 
یوسف کهزاد مرد حلیم، متواضع، باطبعیت پاک، دارای صرحربرت 
گرم وپرجوشل باهمه سخندانی وظرافتهایش سخن کم مریرگرفرت 
وبرمستمع سخنان وگفتارپرمعنی وبا کیفیتش تراثریررخراص مری 
بخشید، گویی که خداوند برکالم وی قوۀ خاصری را داده برود. 

 درهرصحبت ومالقات بااو مردم تعداددوستانش افزوده میشد.
سرازمران «استادکهزاد درکنارصدهایادگار ماندگارش، موسس 

میباشد. مرحرومری اصرالیرک نرقراش »هنری غالم محمدمیمنگی
مسلکی وتحصیل یافتۀ کشور ایتالیا بودکه به سربرک ریرالریرسرم 
نقاشیهای زیادی رابه رنگهای آبی، روغنی و نوک آهرنری برروی 
صفحات کاغذ وکانوس نقش می بست وآثارش دربسری کرترب، 
مجالت واخباربه طبع رسیده است. استاد باآنکه سردفترصورتگران 
معاصرماست، ولی طوریکه گفتیم کی میتوانست ازدامن ترواضرع 

 وشکسته نفسی هاسرپی ی نماید، میگفت: 
 شبنم تشنه لبم در چمنستان هنر
 چقدرقطره شوم تاکه به دریا برسم                                   

ولی چقدرها افسوس بایدکردکه کهزاد ازآخرین بزرگان هرنرر 
نسل پیشین ما بود که فقدانش همۀ حلقات هنری افغانستان را یتیرم 

 گردانید. 
استادکهزاد شاعرغزلسرا به سبک هندبود، به فرارسری کرابرلری 
مکالمه میکرد وبه ادبیات فارسی دست رساداشت. بااشعارملکوتری 
حترت ابوالمعانی بیدل همه دس انس والفت داشرت واشرعرارآن 
صاحبدل بزرگ شرق راگاهگاهی استقبال مینمود ومرخرمرس هرا 
میساخت. اشعارلسان اللغیب حاف  راباعالقۀ خاص مطالعه میکردوبه 

 اشعارش استقبالیه هامیساخت.
م یرکرترعردادهرنرردوسرتران وهرنررمرنردان درقرارۀ 2۳۳7درسال

 »اتحادیۀ سراسری هنرمندان افرغرانسرتران«امریکااتحادثۀ رابنام 

اساس گذاشتندکه اینجانب بحیث رئیس عرمرومری آن انرترخرار 
گردیدم، استادیوسف کهزاد نه تنهامشاوراعلی بودند بلرکره نشران 
اتحادثه راخود طرح ونقش بستن وهم نان درتعیین القار هرنرری 

 هنرمندان سردفتر وسرکردۀ همگان به شمار می رفت.

 ونکوور، کانادا                                امان اهلل معاشر 
 قاموس اوزبیکی فارسی چاپ شد

خوشبختانه فرهنگ دو جلدی تورکی اوزبیکی بره فرارسری/    
با  دیزاین و پشتی خیلی زیبا و مقبول  داکتر فیض اهلل ایماق دری 

 2۳73بعد از چهل و اندی سال انتظار باالخره در ماه جنوری سال 
در  تورنتوی کانادا از چاپ بر آمد. محترم داکتر ایرمراق، در  م 

عمر عرزیرز  جمع آوری و نوشتن این قاموس ، بیش از چهل سال 
   خویش را سپری کرده است. 

قراری که آقای ایماق اظرهرار 
داشتنداین فرهنگ نخست به شکل 

تحرت عرنروان دایررۀ  پنا جلدی
المعار  تهیه وترتیب گرردیرده، 

صرفرحره  ۴۳۳هر جلد آن بیش از 
درایرن دایررۀ  رادر بر میگرفرت.

بیش از چهل هزار لغرات  المعار  
به فارسی/ دری،  تورکی اوزبیکی

در   مصرطرلرح  و اروپایی  عربی
 زبان
تورکی اوزبیکی، وضعیت جغرافیایی، تاریخی، دینی، فرهنرگری،  

هنری، شخصیتها، روستا ها و شهر ها با شرح الزم ، جا گزین شرده 
طبع دایرۀ المعار  پنا جلدی هزینه   است .محترم ایماق افزودکه

بدر آید ، براالخرره    زیاد طلب میکردو او نمیتوانست ازعهدۀ آن
 مجبور شد این اثر ضخیم رامختصر ساخته ، به دست نشر بسپارد.

گفتنی است این اثردوجلدی، هرکدام درحدود پنجصدصفرحره 
بعتی ازکشورهاو زندگینامۀ شخصیتهای اجتمراعری ،  بوده درآن 
افغانستان و کشورهای همسایه نیز به معرفی گرفرتره   ادبی و هنری

 است. شده 
اینجانب به حیث هموطن و همزبان داکتر ایماق ، چار این اثرر 
نایار را در خارج ازکشوربه نظرقدر نرگرریسرتره ، آرزومرنردم 
خداوندبی همتا عمرزیاد به استاد اعطا نمرایرد ترا کرترار دایررۀ 

مشرح و پنا جلدی خویش را نیز هرچه زودتر به طربرع  المعار  
 رسانیده ، مصدر خدمتی به هم میهنان گرامی به خصوص 

جوانانیکه دور از وطن زندگی دارند، گردد، و نگذارد تا اطفرال 
 و جوانان ما زبان مادری خویش را فراموش نمایند.

در بارۀ ارزش و اهمیت   حترت موالنا جالل الدین محمد بلخی
 زبان مادری چه خوش ترنمی دارد:
         آن یکی گرنیم نان گم کرده است

 آن دگر نیم جهان گم کرده است
             کسی  بر  مادر  شیر  باشد  زهر

 گم کرده است  مادران  کو زبان
************* 

استادیوسف کهزاداصال ازیک فامیل سرشناس افغانستان برخاسرتره 
وبرادر کهترمورخ مشهوراستاداحمدعلی کهزادمیباشد، که اصالرت 
فامیلی رادایم حف  نموده، مردکم توقع،بردبار، دوست هرمرگران، 
مردصلح، رفیا همگان وشخصیت بی تعصب ویک افرغرانسرترانری 

 اصیل 
بوده وکابل شناس بسیارخور بودکه هر کروچره وپسرکروچره و 
تفریحگانهای کابل واطرا  آنرابخوبی میشناخت، ودر اشرعرارپرر 
ازاحساس وپاک ونغزش نامهای بسی ازمحالت راانرعرکراس داده 

 است.
استادکهزادبزرگ باهمه تواضع وبردباری، غرورهنری وعلرمری 
خودراحف  میکرد وبه مسلک خود ارج مینهاد. اوهرگزدر دروازه 
های سیاسیون وزعمای بدکاره وبی احساس دروطرن دق الربرار 
ننمود وبدان سبب هنرومقام هنرمندی خویش را خوارنساخت ونام 
پاک هنرمندی اش راحف  کرد. مناعت طبع استاد وردزبران اهرل 
هنربود، اوبرنفس خود درقسمت شهرت طلبیهای کاذر حاکمیرت 
داشت. عالقمندی درعکس گیریها باسیاستمداران ویانقاشری هرای 
پورترریرت هرای شران بریرعرالقرگری خراصری داشرت وهرنرر 
راباالترازآنهامیشمرد ومقام معنوی رانسبت به مقامات کرسری دار 

 ارج می نهاد.
استادمحمدیوسف کهزاد درین اواخر برعردازبرزرگرانری چرون 
پروفیسرغالم محمدمیمنگی،استادفرخ افندی، استرادعربردالرغرفرور 
برشنا، استادقاسم افرغران، اسرتراد مرحرمردحسریرن سررآهرنرگ، 
استادعبدالرشید لطیفی، پرچم هنر رادرفتای افغرانسرتران وحرتری 
درخارج به اهتزازدر آورده بود وجای ایرن هرنررمرنردپرربررکرت 
 وپرآوازه و مرد بینظیر افغانستان، نمی دانم کی پرخواهد کرد. 

نگارندۀ این سطور هنگامیکه استادکهزاد دربستربیرمراری قررار 
داشت، گاه گاهی طی تلفون احوال میگرفتم، وطبا عادت آهستره 
آهسته سخن میگفت. دریکی ازروزها بررایرش احروال دادم کره 
دوکتار تحریری من درقاهره به همت جراللرترمرآر عرالریرقردر، 
 فتیلتمند فتل الرحمن فاضل سفیرکبیرافغانستان درقاهره بنام

 شمال کالیفورنیاداکترعبدالغفور روان فرهادی               
 وفات افغانستان شناس شهیر آدمک فقید

مشهورترین افغرانسرتران  Ludwig W. Adamecلودویگ آدمک 
م در ایرالرت  2۳73شناس خارجی به تاری  اول جنروری سرال 

 اریزونای امریکا چشم ازجهان پوشید. 
م   در شهر ویانا پایتخرت اترریرش 732۸مارچ  7۳تولد او در 

واقع شده است. وقتی کودک بود مادر و پدرش ازجهان رفرترنرد. 
بره  731۳توانسرت ترا  73۸1بعد از ختم جنگ دوم جهانی یعنی 

 کشورهای مختلف اروپا سفر کند تا پایش به افغانستان رسید. 
مرحوم غالم محمدفرهرادکره 
رئیس شرکت برق وبعداً شرهرردار 
کابل بود، او را استخدام کررد و 
برایش اجرازۀ اقرامرت گررفرت. 
آدمک زبان دری را آمروخرت و 
درکارش لیاقت ازخود نشان داد. 
وی به مطالعۀ احوال افرغرانسرتران 

به امریکا  731۸پرداخت. درسال 
سفرکرد وبعداً در مطالعات شررق 
 میانه درجۀ داکتری حاصل نمود. 

 به دانشگاه اریزونا 7351درسال 
 Ludwig W. Adamecآمدوچون دربارۀ شرقمیانه تحقیا 

درچرارچرور  731۸کرده بود، دانشگاه اورا پذیرفت ودرسرال 
 دانشگاه مرکزمطالعات شرق نزدیک راتشکیل کرد.

پروفیسرلودویگ آدمک چندین کتار دربرارۀ افرغرانسرتران 
واسالم نوشت. فهرست بعتی ازکتابهای آدمک که همه بره زبران 

 انگلیسی میباشد اینهاست:
 -2م *2۳۳3اسالم از الف تا اخیر الفربرا، چراپ دوم  -7* 

م)تاری  دپرلرومراسری())ایرن کرترار 732۰تا  73۳۳افغانستان از
تاری  روابرط سریراسری »رااستادگرامی علی احمد زهمازیرعنوان 

افغانستان درزمان امیرعبدالرحمن تااستقالل به زبان دری تررجرمره 
کرد ودرکابل ب اپ سپرد. درحال حاضراستاد زهما درشرهررویرانرا 

 پایتخت اتریش زندگی دارد.(( 
روابط سیاسی افغانستان تااواسط قرن بیرسرترم، عرالقرات  -۰* 

)ایرن کرترار 731۸افغانستان بااتحاد شوروی، آلمان وبریترانریرا. 
 سودمند هنوزترجمه نشده است.(

کتار تاری  سیاسی افغانستان درشش جلد چاپ اترریرش  -۸* 
)این شش جلد ضخیم که از اسنادامنیتی برتانروی گررفرتره شرده، 

معلومات گرانهرا ترقردیرم  2۳و آغاز قرن 73دربارۀ افغانستان قرن
 چاپ شده است.73۴5میکند.  جلدششم در

فرهنگ تاریخی جنگها وانقالبات وقیام هادرافغرانسرتران،  -1* 
فرهنگ تاریخی افغانستان کره چراپ  -5م *2۳۳1چاپ هند سال 

صورت گرفتره برود، دارای مرعرلرومرات مرفرصرل  2۳۳۰آن در
فرهنگ تراریرخری اسرالم، چراپ دوم  -1وسودمندی میباشد.*

 . 2۳۳3سال
کی کیست؟درافغانستان:این کتار اشخراص تراریرخری    -۴* 

ومعاصررا معرفی می کند وچندین فهرست خانواده هرای عرمرده 
راداردو فهرست کابینه ها راهم می دهدکه کتار ضخیمری اسرت. 
عالوتاً یک رسالۀ تکمله به کتار ضمریرمره شرده اسرت. کرترار 

چاپ شد و شهرت مؤلف را جرهرانشرمرول 7311دراتریش درسال 
 ساخته است.
کتار فوق رامولف تحت عنوان فرهنگ بریروگررافری  -3*  

دراترریرش بره  73۴1افغانستان معاصر تلخیص وتجدیدچاپش رادر
عمل آورد. درپایان کتار فوتوهای پورتریت شرخرصریرت هرای 

 معاصر افغانستان نیزب اپ رسیده است.
پروفیسرلودویگ آدمک فقید نظربه عالقۀ کره بره اسرالم و 
افغانستان داشت، در سالهای اخیرزندگی زوجۀ مسلمان افغان گرفت 
که بی بی راحله نام دارد، و کتابهای خود را درصفحۀ اول هرکدام 
به اوتقدیم کرده، وگفته میشودکه آدمک فقید به دیرن مرقردس 

 اسالم گرویده بود. /
*********** 

های )سلطان محمودغزنوی( و)هفت شهرهنر( ب اپ رسیده که در 
هردوکتار نام جنار شما بازندگینامۀ تان شامل میباشد، فرمودکره 
بزودی هردو رابرایش بفرستم ومن چنان کردم. پس ازرسیدن برایم 
فرمودکه می خواهد دربارۀ من وخدماتم درهنروفرهنگ افغانستان 
یک مقاله بنویسد، در حالیکه آن بزرگروارچرنردبرار دربرارۀ مرن 
 چیزهایی تحریرکرده بود، باآنهم برایش گفتم که خداوند ازهمه 
اولتربه جنار شماشفاوعافیت ببخشاید، بعداً انشاء اهلل همره کرارهرا 

 سربراه خواهدشد.
اما اکنون بجای اینکه آنجنار دربارۀ من بنویسد، مرن برنرامرش 

 ( ۴باافتخارمی نویسم، چونکه قسمت دیگر )دنباله درصفحۀ
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 فبروری، نقل ازسایت همایون75                   توریالی خاوری
 استانکزی هم جاسوس سیا برآمد

براساس گزارش نیویورک تایمز استانکزی همزمران برازلرمری     

خلیلزاد واشر  غنی احمد زی در زمان تحصیل در بیروت ترحرت 
آموزش سازمان سی آی ای امریکا قرار گرفتندکه حراال بررقرول 
نیویارک تایمز در پایان بازی هرسه در سه بازی اما دریک سناریو 

نمایند!! خلیلزاد نماینده امریکا،غرنری  تحت رهبری سیا فعالیت می
 نماینده دولت،واستانکزی نماینده طالبان!!

چه عجیب دنیایی! همه بخاطرشکسترانردن اسرترخروانرهرای مرردم 
 افغانستان!

************ 
وجنایتکار سالح بدست بودند زیرازهرطر  صدای فیرمررمری، 

 راکت وبمباردطیارات شنیده میشد...
ملت ازجنگ تباهکن وبی معنی بین رهبران مجاهدین کره طری 
سالیان گذشته ادامه داشت واکنون ازجانب دولت باطالبان وگرروه 
آدمکش دیگربنام داعش ادامه دارد، خسته شده آرزو مینمایندکره 
آنها بیشترازین به هدایت باداران خارجی خود وبه نفع استخبرارات 

 بیگانه مرتکب قتل هموطنان ما نشوند... 
من که اخبار جنگ را روزانه یادداشت نموده ام، اینک خردمرت 
هموطنان عزیزخویش تقدیم می دارم تاحداقرل تراریر  حرواد  
واتفاقات کشور راداشته باشند. باعرض حرمت الحاج محمدعظریرم 

 م2۳75جوالی۸امینی، 
جهت آشنایی به سبک وروش تحریر کرونولوژی مولف گرامی 
آقای امینی، یک صفحه ازفهرست )کتار دولتمردان افغرانسرتران( 

 رابه شمابطور نمونه ارائه می دهم :
دوران  -2صدراعظم های افغانستان ص -7تذکر گردآورنده ص

صدارت سیدنورمحمدشاه، سردار نصراهلل خان، عبدالقدوس خران 
وزیر)دورۀ زمامداری  3الف: کابینۀ امان اهلل خان متشکل از -۰ص
ر: امیر حبیب اهلل کلکانی )دورۀ  ۸الی...(ص 7373فبروری27از

ج: محمدنادرخان  -۸(ص7323تا اکتوبر7323جنوری 7۴زعامت 
د:   –  1(ص73۰۰نرومربرر ۴تا7323اکتوبر 71پادشاه افغانستان)از
: 7... -5(ص731۰اگسرت2۸ترا 73۰۰نومبرر ۴محمدظاهرشاه )از

( 73۸5ترامری  7323جرنروری7۸محمدهاشم خان صدراعظم )از
 ... وصدها عنوان دیگر.5ص

درپایان این معرفی مختصر به آرزوی صحت وسعرادت جرنرار 
الحاج محمد عظیم امینی، متن صفحۀ اخیر یکی ازسه کتابش رابره 

 شماارائه میدهم :
ازآنجاکه برای مدت طوالنی در روزنامۀ هیرواد، روزنرامرۀ «

کاروان )بعدها ماهنامه(، ومدیریت خبررهرای رادیروافرغرانسرتران 
همکاربودم، عالقمند جمع آوری خبرهاشده وخرالرصرۀ خربررهرا 

)ازظرهرور ترا زوال 2۳۳7تااخیردسمبرسال 733۸ازآغازجنوری 
طالبان(، جنگهای ذات البینی مجاهدین وجنگها باطالبان درکابل و 
والیات کشوروبعتی واقعات جهانی را یادداشت نرمروده ام کره 
بیشترازرادیو های افغانستان، بری بری سری، صردای امرریرکرا، 
رادیوایران، رادیوچهار آسیار )گلبدین حکمتیار(، صدای آلرمران 
وغیره شنیده ام، واکنرون ایرن اخربراررا و هرم بررخری را از 

که ازطر  سفارت افغانستان درهند درماهنامرۀ  7331کرونولوژی
میزان به نشررسیده بود، توسط کمپیوتر جمعبندی کرده، خدمرت 

 هموطنان عزیزتقدیم میدارم. 
این مجموعه بیشتراخبارروزانۀ جنرگرهرادردوران حرکرومرت 
استادبرهان الدین ربانی رئیس جمهوردولت اسرالمری افرغرانسرتران 
وصدارت گلبدین حرکرمرتریرار وبرعردازظرهرورترازوال طرالربران 
درکشوراست، که به اثر رهنمایی های جنار محرتررم دانشرمرنرد 

 گرانقدر داکترروان فرهادی جمع آوری شده است. 
امیدوارم دوستانی که بعتی ازین حادثات رابه یادآورند، برا 
تذکر نظریات شان یادداشتهایم را اصالح وبه ایمیل  برایم بنویسند. 
ممکن بعتی اشتباه در درج تاری  یامحل حادثه رخ داده باشدکه از 
قبل معذرت میخواهم. هم نان دومطرلرب دیرگرریرکری بره نرام 
)دولتمردان افغانستان درحدود صد سال اخیر( و دیگرری بره نرام 
)وقایع مهم افغانستان درچهل سال سلطنت محمدظاهرشراه( آمراده 

 شده است./

 هفته نامۀ امید   5511شمارة  صفحۀ چهارم 

مجموعۀ کرونولوژی یاثبت مرتب وقایع تاریخی ملت 
 ومملکت افغانستان

 گردآورنده : الحاج محمدعظیم امینی
حدود سه هفته قبل  سه کتار مفصل ثبت مرتب و پری درپری 
تاریخی وقایع پر نشیب و فراز و بوقلمون ملت ومملکت افغانستان 
که با کوشش شگوفان و زحمات فراوان جنار الحاج محمدعظریرم 
امینی، درکابل توسط مطبعۀ عازم ب اپ رسیده است، ازدست مدیر 
مدبر جریدۀ مردمی امید کوشان عزیز بدستم رسیدکه هفتصرد و 
نود ونُه صفحه را با ارائه بعتی عکس ها و اسناد معتبر در بر مری 
گیرد و توسط واقعه نگار وپ وهشگرپرکار گرامی آقای امینی بره 
نشر رسیده است. اینک عناوین هرسه مجموعۀ پراستفاده رابه شمرا 

 تقدیم می دارم :
: دولتمردان افغانستران کتار اول 

در حدودصدسال اخریرر، اززمران 
استقالل افغانستان تاامروز، یعرنری 

 م . 2۳71م تا7373
وقایع مهم افغانسرتران کتار دوم: 

درچهل سال سلطنت محمردظراهرر 
 م . 731۰تا 73۰۰شاه، یعنی از 
: روزشمراری جرنرگ کتار سوم

های داخلی )تحمیلی( ازظرهرورترا 
ترا  733۸زوال طالبان، یعرنری از

 م . 2۳۳7
ناگفته نماندکه دوست وهمصنفی عزیزوگرامی ام داکرتررروان 
فرهادی درارائۀ مشوره هاو بازنگری کتابها کمک شایانی نرمروده 
اند. مولف ژرفنگر ومتجسس رویدادهای تاریخی افغانستان، آقرای 
امینی درپیشگفتارخود زیر عنوان مطالبی با خواننده، چنین نوشتره 

 است:
شادکردن قلبی بایک عمل نیک، بهتر ازهزاران سراست که به «

 )گاندی( »نیایش خم شده باشد.
جنگ قدرت میان احزار اسرالمری، طرالربران وگرروه هرای 

 ایدیولوژیک )از ظهور تا زوال طالبان(
فرزندان صادق، راستکار، خدمتگذار، تحصیل یرافرتره ونریرک 
اندیش بهترین ایام زندگی خودرا درراه خردمرت بره وطرن، بره 
همنوعان، خدمت به جامعه و آبادانی کشورخودسپری میکنند تانام 
نیک ازخودبجا بگذارند، نه ویرانی، قتل، غارت،خدمت به دشرمرن 

 و جاسوسی به بیگانگان. 
 733۸بعتی تنظیم های جهادی وگروه طالبران طری سرالرهرای

بوسیلۀ سالح بریکدیگرحمله میکردند وهمه روزه درجنگ 2۳۳7تا
بودند ودراین جنگ تصاحب قدرت میان احزار اسالمی، طالربران 
وگروههای دارای ایدیولوژیهای مختلف آنها بدنبال برتری جویری 
بریکدیگربودند. همه روزه شاهدقتل وکشتار هموطنان خودبودیم، 
آنها دراندیشۀ اعمارجامعه وخدمت به هموطرنران خرود نربرودنرد 
وهمیشه راه حل رادرجنگ قدرت طلبی وکشترن طرر  مرقرابرل 
ومردمان بیگناه با بدگویی  می جستند... که متاسفرانره خرارجری 

 هاحامی آنهاشناخته می شدند.
شنیدن قصه هایی اززبان هریک ازهموطنان مادلخرراش اسرت، 
امااکثرهم وطنان مالب نمی گشایند زیرامیدانندکه گوش شنوایری 
وجودندارد تاجریان زندگی خود دردوران جرنرگ وخرطراهرای 
افرادی به نام مجاهد و طالب را بازگوکنند و انتقام خون وابستگان 

 شان گرفته شود.
درکشورعزیزمابه هرنام وعنوان ازجانب سالح بدستان جنرایرت، 
خیانت، غارت اموال ودیگر اعمالی که قلم ازذکرش عاجرزاسرت، 
صورت میگرفت. در آن سرالرهرا یرکری برنرام دولرت اسرالمری 
خودرامستحا حف  قدرت ودوام حاکمیت میدانست، برالرمرقرابرل 
گروه دیگربنام حزر اسالمی خواهان گرفتن امتیازبیشتر ازآنر ره 
بودکه سران تنظیم هادرمکۀ مکرمه بایکدیگر برسرآنهابه تروافرا 
رسیده بودند وطالبان بعدازظهورشان خواهان تسخیرتمام افغانستران 
بودندتا مفکورۀ خودبنام شریعت اسالمی راباالی اتبا  کشورتطبیا 
نمایند. هریک آنهاطوری که ازبیانات شان شنیده میشد، خرواهران 
حذ  جانب مقابل بودند، درحالیکه بایدمطابا آیات قرآنرکرریرم 
واحادیث نبوی)ص( بامذاکره برای حل اخترال  شران راه حرل 

 جسته وملت راازبدبختی نجات میدادند.
امیدهای مردم کشورماهمه روزه بامشاهدۀ راکرت پرراگرنری، 
جنگ وشنیدن اخبار وگزارشات جرنرگ ازرادیروهرای داخرلری 
وخارجی به یأس وناامید مبدل می شد. مردم انتظارزندگی براامرن 
راداشتند، ولی متاسفانه نه تنهااین آرزوی شان بر آورده نرمریرشرد 
بلکه همه روزه شاهدقتل افرادبیگناه، بی بندوباری، فساداخرالق و 
 غیره اعمال ناشایسته ونامسلمانی بعتی ازین افراد نادان وجاهل 

 ناکامی مامورامریکایی
 خلیلزاد اجیرکمپنی های نفتی بنام

 تحقق صلح افغانستان منوط به مشارکت همسایگان
امریکا و طالبان،مرذاکرراتری 

سرال  7۴دوطرفه رابه امید پایران
درگیری در افغانستان بره پریرش 
میبرندامابه باوراغلب کارشناسران 
وهم نین رئیس جمهور افغانستان 
تحقا صلح منوط بره مشرارکرت 
کشور های مرنرطرقره اسرت. بره 
گزارش ایرنا، امریرکراترنرهرا برا 
چندکشورهمسو باگروه طرالربران 
گفت وگوهای پنهانی و عرلرنری 

 خود را به پیش می برد 
و انتظار دارد از این راه در افغانستان صلحی ایجاد کرنردکره بره 

 ساله آنها و هم 7۴جنگ
پیمانانش دراین کشور پایان بخشد ومیگویند مسیرامنیت، توسعره 
وپیشرفت را هموارمیکنند اما بردون درنرظرر داشرترن مرنرافرع 
کشورهای منطقه، جهان و به وی ه همسایه های افغانستان تحرقرا 
ایررن آرزونررامررمررکررن خررواهررد بررود. زیرررا درحررال حرراضررر 
امریکاییهاوطالبان هردودرقار بازیهای سیاسی خودراجرای داده 
اندکه درچنین شکلی تنهامنافع خودشران را ترأمریرن مریرکرنرد 
وکشورهای منطقه و همسایه های افغانستان بوی ه مردم و دولرت 

 این کشور ازین گفت وگوها بیرون مانده اند.
به همین دلیل برخی صاحب نظران معتقد هستند که اگر ترغریریرر 
اساسی در روند گفت وگوهای صلح امریکاوطالبان بوجودنیرایرد 
وتامین منافع تمام بازیگران از جمله ملت، دولرت وکشرورهرای 
دیگر مورد بحث قرار نگیرد، این خوار تعبیر شدنی نیست. شاید 
برجسته ترین سخن را در این مورد محمد اشر  غرنری رئریرس 
جمهورافغانستان بیان کردکه هفته گذشته درجریان سرفررش بره 

های امریکاونمایندگان طرالربران  سویس گفت گفت وگوی مقام
نرتریرجره  بدون حتور حکومت افغانستان وکشورهای منطقه بری

خواهد بود.وی اشاره کرد که طالبان با تمام گروههای تروریستی 
هرای مرافریرایری و  دهشت افکن شناخته شده، بزرگترین سازمان

جنایتکار روی زمین و پاکستان رابطره دارنرد. اوبرا اشراره بره 
مذاکرات خلیلزاد باطالبان گفت برودمرذاکرراتری کره در آن 
کشورهای منطقه دخیل نباشند، نتیجه نخواهدداد و اظرهرارداشرت 
که داستان صلح افغانستان ابعاد ملی، همسایگی، منطقوی، اسالمی 

المللی دارد واگر به تمام این ابعاد قتیه افغانستان رسیدگری  و بین
 نشود، حل کردن تنهایک بعد قتیه کافی نخواهد بود.

این سخنان غنی از ادامه رویکرد امریکا در مذاکره دو جانبره برا 
طالبان در پشت درهای بسته و بدون حتور، مشارکت و حرتری 
اطال  دقیا دولت افغانستان از جزئیات و مفاد ایرن مرذاکررات، 
راضی نیست و به همین دلیل، نمی خواهد این بازی، بیش از ایرن 

 ادامه پیدا کند.
آن ه تاکنون در رسانه ها منتشرشده درگفرت وگروی امرریرکرا 
وطالبان تالش صورت گرفته تابخش تندرو طالبان از فرماندهی و 
استانداری های خودخوانده این گروه کنارگذاشته شرده برجرای 
آنهاافرادطرفدارمالعبدالغنی برادر منصور شوند که خود ایجراد 
درز در صفو  طالبان خواهد بود.آن عده ازطالبانی کره قرانرع 
نشده اند به روند صلح بپیوندند ازصفو  خارج ساختره شرده و 
بطور حتمی، آنها پس ازامتاتوافقنامه صلح مسیرهرای دیرگرری 
برای برآورده کردن اهدا  خود جستجو خواهند کرد کره در 
 آنصورت بازهم امنیت و صلح پایدار دست نیافتنی خواهد شد.

شماری ازکارشناسان و استادان دانشگاههای افغانستان هرم براور 
دارند که روند کنونی به صلح و امنیت سرتاسری منجرنمیشرودو 
برای رسیدن به این مهم شیوه های گفت وگو و مرنرافرع برایرد 
تعریف بزرگترشود.عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملرل 
استاد دانشگاه براین باوراست که روند صلح ازدوطر  امریکا و 
طالبان بیشترتاکتیکی است تا راهبردی، هد  اصرلری طرالربران 
خروج نظامیان امریکادر بحث بانماینردگران امرریرکرا اسرت و 
امریکاییهاتالش میکنند مشروعیت طالبان را به چالش بکشنرد.وی 
افزودکه هد  دیگر امریکایی ها ایجاد انشقاق و چند دسرترگری 
بین نیروهای تندرو و میانه رو طالبان است بنابر همین تاکرتریرک 
است که ما شاهد تغییرات در بدنه رهبری طالبان هستیم.وی گفت 
افزون بر این، با توجه به نگرانی های که کشورهای منطقه از این 
 روند دارند که آنها منافع شان با منافع آمریکا در تتاد قراردارد.
نظری برین باوراست که هنوز نقش کشورهای همسایه ومنطقه در 
صلح افغانستان روشن نیست و با توجه به این متغیرها، متغیر دیگر 

 اینست که حکومت افغانستان هم که )دنباله درص هفتم( 
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 آشنا شوید »امان التواریخ«با کتاب 
به تازگی جلداول از هفت جلد یکی از اهم تواری  افغرانسرتران، 
 «نگاشتۀ مرحوم میرزا عبدالمحمد مؤدر السلرطران، برا عرنروان

 -جرلرد اول -امران الرترواریر   –نخستین تاری  مفصل افغانستان 
باحواشی وخط مرحوم فیض محمدکاتب و با تصحیرح ومرقردمرۀ 

توسط انتشارات کتب بریرهرقری وزارت  »داکترسیدمخدوم رهین
اطالعات وفرهنگ، درمطابع آزادی)دولتی( باتیراژ یک هزارنسخه 

صفحه را احتوا کرده وذیرل  ۸71به چاپ رسیده است. این مجلد 
عنوان، مطالبش را از آغازتاری  اسطوره یی سرزمین مرا ترا  ۰11

مقاتلۀ سپاه عرر با آخرین شاه ساسانی، به سرداری نعمان بن مقرن 
 هجری پی گرفته است .  27در نهاوند درسنۀ 

در خاتمۀ این معرفی موجز، تعدادی ازعناوین متن را خرواهریرم 
آورد، تا خوانندۀ گرامی از گستردگی مطالب این کتار ارجمرنرد 
آگاه شده وتاری  سرزمین خویش را ازدورترین ایام تاری  مشعشع 

 آن مطالعه نماید.
اما برای آشنایی بیشتر بامتن امان التواری ، جلد اول، بهترراسرت 
دست ینی از متن مقدمۀ پنجاه ونُه صفحه یی عالمانه وپ وهشگرانرۀ 
مصحح ونویسندۀ مقدمه تشریحی جنار داکترسیدمخدوم رهین را 
زیرعنوان )امان التواری  ومؤلف آن( خدمت ارائه کنریرم. ایشران 

 درآغاز چنین نگاشته اند:
میرزا عبدالمحمد مؤدر السلطان اصفهانی، مؤلف نخرسرتریرن  «

تاری  مفصل افغانستان به نام امان التواری ، ازایرانیان مقیم مصر و 
مدیرجریدۀ مصورچهره نماست که به زبان فارسی دری به نشر می 
رسید. چهره نما بیشترحاوی اخبار و تفاسیرسیاسی رویدادهای ملل 

تاآخرزندگانی سردبیرآن ادامره  73۳۸شرق بود وانتشارآن ازسال 
یافت وپس ازوی بازماندگانش تاحوالی انقالر مصر آنرانشر مری 
کردند. وما درمعرفی این نشریه که ازانتشارات مشرهروربره زبران 
فارسی دری بود وازمصربه مناطا مختلف خاصه افغانستان وایرران 
و عثمانی وامارت بخارا فرستاده میشد، صحبت جداگانه خرواهریرم 

 داشت...
امان التواری  نخستین تاری  جامع ومفصل افرغرانسرتران اسرت، 
درهفت جلدکه ازعصرپادشاهان اساطیری تاروزگارشراه امران اهلل 

هر  7۰۰7م بررابرربرا 737۰رادربرگرفته ... آغازتألیف این اثر 
درزمان سلطنت امیرحبیب اهلل خان سراج الملره اسرت. اسرم ایرن 

بوده وپس ازاستقالل افغرانسرتران  »تاری  افغانستان«کتار درآغاز 
رابررآن  »امران الرترواریر  «وبه سلطنت رسیدن شاه امان اهلل نرام

گذاشته وبه این منظور تجدیدنظرهایی درمواردمختلف این کترار 
ازجمله دردیباچۀ جلداول که ازشاه امان اهلل واوصا  اوبه تفصیرل 
وباحرارت صحبت میکند، پرداخته است. انگیزۀ او درین امر یکی 
جلب حمایت پادشاه جوان افغانستان و دیگر اشتریراق بره اهردای 
کتار به شاه امان اهلل و تسمیۀ کتار به نام مردی چون او برودکره 
درآن روزگار موردتوجۀ مردمان کشورهای دربند قرارداشت. در 
عین حال پیداست که آوازۀ ملتی که متعاقب جنگ جرهرانری اول 
پیروزمندانه از نبرد با بریتانیای کبیر بدرآمده بود وشهرت شهریار 
جوانی چون شاه امان اهلل بعنوان قهرمان مبارزه بااسترعرمرار ومررد 
ترقیخواهی وعمران وپریرشررفرت افرغرانسرتران و رویردادهرای 
آنراموردتوجۀ حلقه های روشنفکران درمشرق زمین ساخته برود. 
درواقع مفاداین دوبیت مؤلف امان التواری  خطار به شاه امان اهلل 
رادرآن روزگار درانتشارات وخطابه های بسیاری ازنرویسرنردگران 

 وشخصیتهای اجتماعی مشرق زمین می توان یافت :
 ای آفتار خطۀ افغان  امران خلا    

 وی سایۀ خدای جهان و جهانیان
 مانی و صیت نام توگیردتمام شرق    

 در غرر از مهابت توافتاد االمان
... مؤلف امان التواری  ...چنان عالقمند ودوستدارشاه امران اهلل 

ازآستان ملک پاسبان پادشراه «است که می گویداگر ازافغانستان و
به دوراست، اماهمانطوریکه عبداهلل بن مرقرفرع  »دین پناه افغانستان

کلیله ودمنه و سیرالملوک راجهت ابومنصور دوانیقی ترجمه کرد 
و ابن سینا لغات سدیدیه رابه جهت امیرنوح بن منصورسامرانری و 
ابوالفتل بیهقی جامع آل سبکتگین رابه جهت سرلرطران مرحرمرود 
غزنوی وحکیم فردوسی کتار شاهنامه رادرمدت سی سال جرهرت 
سلطان محمود غزنوی به نظم آورد وابوریحران بریررونری قرانرون 
مسعودی راجهت سلطان مسعود غزنوی ساخت، اونیز امان التواری  

 رابنام شاه امان اهلل تالیف میکند.
هجری اسرت 7۰۰7برابربا737۰چون آغازنگارش مجلداول سال 

ودرین سال هنوزامیرحبیب اهلل خان پادشاه بود وتقریبا شش سرال 
شاه امان اهلل به سلطنت میرسرد،  7373پس ازین تاری  است که در

بنابرآن به نظرمیرسدکه مولف بر دیباچۀ خویش بعداٌ تجدیردنرظرر 
 کرده است...

 حاجی میرزا عبدالمحمداصفهانی اززمان امیرعبدالرحمن خان 

تماسهایی با کابل داشت، اماکتار امان التواری  راپس ازاسترقرالل 
افغانستان روی انگیزه هایی که بیان شد، بدون اطال  شاه وسرایرر 
اربار اموردرافغانستان برمبنای پ وهش های قبرلری اش تردویرن 

بامحمودطرزی مکاتبه داشت ولری دربرار 7۰۰2کرد. وی ازسال 
تالیف این کتار به وزیرخارجۀ افغانستان چیزی نرنروشرتره برود. 

سرداراعلی محمرودبریرگ خران  «طی نامه یی که به 7۰۸۳درسال
فرستاد، اجازه خواست که به افغرانسرتران سرفررنرمروده،  »طرزی

محترفیض مرنرظرر «مجلدات امان التواری  رابه نظراولیای امور و
 برساند.  »اعلیحترت شهریارمعار  پرور

درپاس  به نامۀ او وزیرخارجۀ افغانستان نامۀ صمیمانه واحرتررام 
آمیزبه وی ارسال داشته ومتن این نامه رامولف درجلدهفترم امران 

جنرار «التواری  نقل کرده. در نامۀ جوابیه محمودطرزی باعنوان 
بره  »محترم آقای مدیرروزنامۀ چهره نما درمصر دامت فیوضراتره

وی خطار کرده وبه درخواست مولف برای سفر به افرغرانسرتران 
وارد  7۰۳۳پاس  مثبت وگرم داده است... مولف درماه دلروسرال

شرح این مسافررت رابره  1کابل شد. به قرارگفتۀ خودش درمجلد
تفصیل نگاشته ولی در دونسخۀ موجودامان التواری  چنین شرحری 
به تفصیل وجود ندارد... او رادرعمارت باغ مجلل بابررشراه جرای 

عز  آستان بوسی اعلریرحرتررت  «دادند ودرطول اقامتش سه باربه 
فایض آمده است. سردارسلیمان خان وزیر معرار  وقرت  »غازی

وسیلۀ شرفیابی اورابه حتور پادشاه فراهم کرده ومجلس معرارفره 
راکه درآن مجلدات امان التواری  عرضه شرد، تررتریرب نرمروده 
 خدمات وزحمات نویسنده رادرحتور پادشاه شرح داده است...

قدردانی که شاه افغانستان هنگام اقامت مولف درکابل ازوبعرمرل 
آورده، از جمله ضیافت دولتی که به افتخاروی دربراغ برابررشراه 
برگزارشده بود، درجلد ششم امان التواری  وجریدۀ چرهرره نرمرا 

 انعکاس یافته است... 
حاجی میرزاعبدالمحمد مؤدر السلطان اصفهانی تراریر  هرفرت 
جلدی امان التواری  را مدت تقریربراٌ ده سرال تردویرن نرمرود. 

هجری وپرایران آن حروالری سرال  7۰۰7آغازتألیف این اثرسال
 هجری صورت گرفته...7۰۸2

درتدوین تاری  کهن افغانستان امروز یاخراسان دورۀ اسرالمری 
وآریانای باستان، نگارنده بخش فصول مربوط به پیش ازسراسرانری 
هاوبخصوص پیش از اشکانی هارا بیشتربا استفاده ازآثاربرازمرانرده 
ازدورۀ ساسانی، تواری  متقدمین و حماسره هرای مرلری وکرهرن 
ومورخان دورۀ اسالمی گردآورده است. ازین نظر شریروۀ کراراو 
درمواردی بیشتربه مورخان قرون ماضیه میماند و سرنرت تراریر  
نگاری کسانی چون ابن اثیر و ثعالبی و بلعمی را پریرروی کررده، 
دربخش مربوط به سلسلۀ اشکانی افزون برمآخذ متقدمیرن، نرقرش 
تاری  هایی که بدست محققان عصر اونگاشته شده، مشهروداسرت. 
دربخش تاری  کهن افغانستان هیچ گونه شرحی دربرارۀ خرانروادۀ 
کوشانی، رتبیالن زابلستان ویفتلی هاندارد. ازیفتلی هرا فرقرط از 
خشنواز بعنوان فرمانروای هیاطرلره برعرنروان پرادشراهری تررک 

 ونبردهایش باساسانیان مطلبی دارد...
: ازامان التواری  دونسخۀ خطی دردست نسخه های امان التواری  

داریم، یکی درآرشیف ملی افغانستران ودیرگرری درکرترابرخرانرۀ 
یونیورستی نیویارک. نخستین کسی که نسخۀ نیویارک رابه زبران 

دانشرگراه نریرویرارک   –انگلیسی معرفی کرد پروفیسر مک سنی 
بود.درانتشارات افغانی آقای محمدسعیدفیتی برای نخستریرن برار 
نسخۀ نیویارک رادرهفته نامۀ امید معرفی کرد. پس ازآن مقاالتری 
ازمرحوم سیدقاسم رشتیا، مرحوم محمدعثمان صردقری، مررحروم 
غالم حترت کوشان، آقای محمدعمرصدیقی، مرحوم استادعلری 
رضوی، استادمیر حسین شاه و سیدمخدوم رهریرن دربرارۀ امران 
التواری  ومولف آن درهفته نامۀ امیدبه نشررسید. )شرمراره هرای 

 ، کالیفورنیا، ایاالت متحدۀ امریکا(11تا5۰
نسررخررۀ نرریررویررارک درهررفررت مررجررلررد جررداگررانرره اسررت. 

م 7322میرزاعبدالمحمدمؤدر السلطان چهارمجلدآنرا قبل ازسرال
هر درقاهره تکمیل کردوجلدپنجم رابه صورت نیرمره کراره 7۰۸۳

باخودبه کابل آورد وبادیگر مجلدات به شاه امان اهلل و برزرگران 
 دولت عرضه کرد.

من بعزم زیارت نسخۀ نیویارک از ورجریرنریرا بره  733۰درسال
نیویارک رفتم و دیدار این نسخه وفوتوکاپی آن بالطف پروفیسرر 
مک چسنی که به پایمردی داکتر روان فرهادی باوی آشرنراشردم، 
میسرشد. نسخۀ نیویارک باخط زیبای نستعلیا نوشته شده. جلداول 

هر یعنی دوسال بعدازبازگشت مؤلف ازکابل به 7۰۸2کتار درسال 
اصفهان بوسیلۀ خطاطی بنام فتح اهلل بن عربراس مرلرک احرمردی 
اصفهانی استنساخ شده است. نُه صفحۀ اول جلداول بره فرهررسرت 

عنوان را دربرمیگیررد وبرا  ۰11مطالب کتار اختصاص یافته که 
 دیباچه آغاز وبا خاتمه پایان می یابد. 

درصفحۀ قبل ازفهرست، صفحه یی به انگلیسی ازطر  کتابخانرۀ 
هفت جلردنسرخرۀ «یونیورستی نیویارک آمده درآن گفته شده که

 خطی فارسی امان التواری  نوشته حاج میرزاعبدالمحمدخان مؤدر 

حاج میرزاعبدالمحمدخان مؤدر السلطان اصفرهرانری ایررانری در 
به نمایندگری  Bayly Wenderبوسیلۀ بیلی ویندر 731۳سالهای آخر

ازمرکز مطالعات شرق نزدیک یونیورستی نیویارک ازپسرمرؤلرف 
مجموعۀ مخصوص -خریداری شده ودرحال حاضردرکتابخانۀ فالز

 »کتابخانۀ بابست نگهداری میشود... -

صفرحره حسرب هردایرت 21۸جلداول نسخۀ کابل درنسخۀ کابل: 
شخص شاه و یاوزیرمعار  وقت سردارسلیمان خان به خط مرحوم 
مالفیض محمدکاتب استنساخ شرده ودرآن شرادروان درپرایران 

سنبله ماه شرمرسری سرنره  2۸درروزشنبه  «تسویدکتار میگوید:
قمری ازنقل واستنساخ ایرن کرترار 7۰۸7محرم  2۰مطابا 7۰۳7

 »وتسویدآن فراغت حاصل آمد. حرره فیض محمدکاتب فرقرط.

این نسخه به خط نستعلیا زیربراو روی اوراقری نسربرتراٌ برزرگ 
 تحریرشده...

ازنسخۀ کابل جلداول امان التواری  متن فروتروکراپری شرده یری 
درآرشیف ملی موجوداست کره ازیرکری ازوابسرترگران کراترب 
خریداری شده، متأسفانه چون قطع اوراق آن ازانردازۀ مرعرمرول 
بزرگتر بوده، بخشهایی ازحاشیه که تروضریرح مررحروم کراترب 
رادربرداشت، بصورت ناقص افتادگی هایی کاپی شده ودرحاشیرۀ 
متن چاپی حاضر جای آن بصورت)...( مشخص شده است. هیئرت 
ارزیابی و خریداری آثارخطی آرشیف ملی دراین امربی توجرهری 

 زیانمندی کرده است.
دربارۀ نسخۀ خطی کابل مرحوم محمدعثمان صدقری )نرویسرنرده 
وپ وهشگرو یکی ازوزرای اطالعات وفرهنگ افغانستران دردهرۀ 
دموکراسی واپسین دهۀ سلطنت درافغانستان بود. م( درهفته نرامرۀ 

 7۰71و 7۰7۰نگاشته است که دربین سالهای ۸ص ۴۰امیدشماره 
باکتار امان التواری  آشناشده، آنوقت مرحوم صردقری برحریرث 
سرکاتب درریاست تالیف وترجمه کارمیکرد ودراین ریاست یک 
تعدادکتب غیردرسی درالماریهای خاص شعبه وجرودداشرت کره 
مرحلۀ تحقیا راگذرانده آمادۀ چاپ بود. اما بنابرحوادثی که رخ 
داد، هنوزموقع چاپ آن میسرنشده بود. ازین الماری هاتنهااعتای 
علمی ریاست تألیف وترجمه میتوانستنداستفاده کنند،مسرئرولریرت 
نگهداری این آثار برعهدۀ آن مرحوم بود. درجملۀ این آثارکترار 
ضخیمی بنام امان التواری  بودکه باخط خوش استنساخ شده برود. 

دراین وقت کارمن ازوزارت معار  به  «مرحوم صدقی مینگارد: 
انجمن ادبی تبدیل شد. کلید الماری های خاص به ریاست تحویرل 
گردید. اگر چه من ازامان التواری  محروم ماندم ولی هی گاه آن 
کیفیت ازحافظه بیرون نگشت، هروقت بیاداین کتار می افرترادم 
مانندخوابی حس میکردم که پایانش تراژیک وپریشان مریربراشرد، 
تاروزی شنیدم که ذخایرآثارخطی وقلمی وزارت معار  طرعرمرۀ 
حریا شده است. تاثیراین خبرناگوار برمن زیادبود. حراالمرعرلروم 
میشودکه دروقت سوختن دستهای قیمت شناس عرده یری کرترب 
قیمتی رانجات داده بودندکه دراین جمله امان التواری  نریرزبروده 

 »است.

درشمارۀ اول  7۰5۳آقای نیالر رحیمی وآقای امان اهلل آذر درسال
درمجلۀ خپلواکی نسخۀ کابل 7۰5۴سال چهارم مجلۀ کتار ودرسال

رامعرفی کردند. قراین نشان میدهدکه هم درکابل وهم دراصفهران 
نسخه های متعددی ازین کتار همزمان استنساخ شده، ولی تاکنون 

 جزهمین دونسخه، دستنویس دیگری ازآن سراغ نداریم .
داکتررهین، درپاپان مقدمۀ مشرح خویش برکتار مستطار امران 

نکتۀ آخردربارۀ عبدالمحمدمؤدر السلطان  «التواری  نگاشته است:
اینکه پس ازسقوط غم انگیزشاه امان اهلل، وی به پادشاه آرمانی اش 
پشت کردوروبه خانواده یی آوردکه پس ازشاه امان اهلل ودورۀ نُره 
ماهۀ امیرحبیب اهلل کلکانی رویکارآمد. خرانروادۀ نرادرشراه کره 
سالهای دراز درتبعید درهندوستان بسرمیبردند وشخص نادرشاه که 
درفرانسه زندگی کرده بود، اهمیت مطبوعات وتاثیرآن بررافرکرار 
مردم راخور درک کرده بودند، به این دلریرل رابرطرۀ مرولرف 
راباکابل حف  کردند وبه او به گمان غالب درپاس  به اونامۀ محبت 
انگیزوتشویا آمیز فرستادند ونظراوراجانب زمامداران نو جرلرب 

 کردند.
تااین جای کار اخالقاً بالمانع بود، زیرا مؤدر السرطران مسراعری 
طوالنی خود رادرتدوین تاری  مفصل افغانستان صر  بخاطریرک 
فرد اگرچه شاه امان اهلل باشد، بکارنبرده بود، امامتأسفانه او پرارا 
ازین فراترگذاشت وبرای خوشحال ساخترن زمرامرداران نرو بره 
تبلیغات سؤ دربارۀ شاه امان اهلل دست بردومطالبی دروغین دربرارۀ 
ثروت افسانه یری شراه امران اهلل دراروپرا، بردون ذکررمرنربرع 
ومأخذنوشت وشهریارجوان نامرادی راکه همره چریرزرا درعشرا 
سوزان به این ملت و این سرزمین باخته بود، ومرؤدر السرلرطران 
چندصباحی پیشتر درسترایرش اوکرام و دهرن پراره مریرکررد، 
ناجوانمردانه آماج تهمتهای پوچ قرارداد ومهمالت اوبره دسرترور 

 دستگاه نواقتدار درکابل فوراً درجرایدپایتخت نقل میشد.
زندگی شاه امان اهلل رادر روم کسان زیادی دیده بودند که چگونه 
معمولی وفقیرانه بود. درحدی که او ازسرنیازمندی به حرکرومرت 
افغانستان نامه نوشت تا ازطریا فروش دارایی شخصی اش درکابل

 (1)عین المال( مددی به زندگی مالی اش برسد)دنباله درص
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 هفته نامۀ امید 5511شمارة  صفحۀ  ششم 

 سپرنگفیلد ، ورجینیا                  الحاج امان الملک جالله
 حضرت موسی )ع( وخزاین الهی

 روایتی دلچسپ وآموزنده که گاهی نشنیده باشید !
متمونی اززندگی حتررت  7۳1۸دراخباروزین امیدشمارۀ      

صالح) ( به نشر سپرده که مراهم واداشت که یک روایت دل سپ 
راکه ازبزرگان منطقه و علمای دین دربارۀ زندگی حترت موسی 
علیه السالم شنیده بودم، برایتان بنویسم وچیزهایی ازخرود بررآن 

 بیفزایم که قابل توجه خوانندگان قرارگیرد.
نجومیان به فرعون پیشبینی کرده بودند سال آینده در... شرب 
ماه نطفۀ ب ۀ در رحم مادر القاح میشودکره قراترل ترومریرگرردد، 
لذاهمان شب فرعون امرنمودکه همۀ مردها ازشهربیررون بررونرد 
تاهیچ مرد باخانم خودمعاشرت نرکرنرد. ازقتراء پردرمروسری   
بخاطرکدام کارضروری عاجالًبخانه آمدوبادیدن خانم خوابیدۀ اش 
شهوت باالیش غلبه نموده باخانم همبستر ونطقۀ حترت موسی   

 بسته شد، )تدبیرکند بنده و تقدیرکند خنده(!
خلص کالم بعدازتولد موسی، مادرش اورا درصندوق چوبی بند 
کردو به رودنیل افگند. یک نهرکالن از رودنیل به درون شهررواز 
قصرفرعون عبورمی کرد، دخترفرعون که درنهرر شرنرامریرکررد 
صندوق راازآر کشید ودیدکه یک پسرر رعرنرا وزیربرا درآن 
خوابیده، خیلی خوش شده اورا برغرل کررد ونرام اورا مروسری 
گذاشت. )درزبان عبری از دریاگرفتگی راگرویرنرد(، مروسری   
درخانۀ فرعون روبه رشدنهاد، روزی فرعون را سیلی زد، فررعرون 
غتبناک شدوگفت این هرمران قراترل مرن اسرت، مرگررخرانرم 
ودخترفرعون که موسی راخیلی دوست داشرترنرد عرذرخرواهری 
نمودندکه طفل است ونافهم . فرعون برای آزمایش دریک سیرنری 
یاقوت و درسینی دیگر قوغ آتش راگذاشته نرزد مروسری آورد، 
موسی قوغ آتش را دردست گرفت وچون دستش سوخت آنررابره 
 دهن کردو زبانش سوخت، که تاآخر عمر کاللت زبان داشت. 

موسی به پیغمبری مبعو  شد ومیدانیدکه انسان جذباتی برودو 
گاهی با خداوند هم به مناظره میپرداخرت. زمرانریرکره بره کروه 
طوررفت وچهل روزدرآنجا باقی ماندوخداوند برایرش صرحریرفره 
فرستاد، واپس که نزدپیروان خودآمد، دید که همه گوساله پرست 
شده اند، صحیفه رابرزمین زد وباالی برادرش هارون   خشمگریرن 

 شد. 
: روزی به خداوندگفت ای خدا خزاینت رابره مرن اصل روایت

نشان بده! خداوندفرمود چی میکنی خزاین مرا؟ موسی   گرفرت 
که توخالا باعظمت و جالل هستی، میخواهم که خرزایرن غریربری 
وعلنی ترا تماشاکنم ! خداوندپرده را برداشت، موسی   دیردکره 
یک اسپ مریض، یک شتر نابینا، یک گاو پیر، ظرو  شکرسرتره 
وریخته، لباسهای مندرس وشاریده کهنه وجنده درهرسو افتاده ... 
موسی هرچه دید هیچ چیزی که ازجالل وعظمت الهی نماینردگری 
کندنیافت حیران شده گفت ای خدا خزانه های تو همیرن اسرت؟ 
خداوندفرمود ای موسی بندگان من به من همین چیزهارامیدهرنرد! 
وقتیکه کاالیشان کهنه شدمیگویند بنام خدا کردمش، گاو واسرپ 
وشترش که لنگ والش شود یابز وگوسفندش کره ازکروه لرول 

 بخورد وناقص االعتا شود میگویند بروبنام خداکردمش !
حال چشمدیدخودم رابرایتان مینویسم: دهقانی داشرتریرم برنرام 
عیسی خان، در پهلوی زمین کشرترزار اویرک شریرلرۀ سریرالر 
قرارداشت، هرگاه درتابستان باران زیاد می بارید وسیالر ازکروه 
سرازیرمیشد ازهمین شیله به دریامیرسید. عیسری خران راحررص 
پیداشد که درین شیله هم چیزی کشت نماید، همان بودکه در ایرن 
شیله پلوان هاساخت وخاک اززمین پهلو به آن انتقال  دادکه قابرل 
زرغ گردد، هرچند مردم برایش گفتند وپدرم هم برایش گفت که 
این راه سیالر است اما اوخیلی باخودبهتربینی گفت که دریرنرجرا 
تربوز میکارم وتربوز در اوایل بهارحاصل میدهدوقبل از مروسرم 

 سیالر ثمرش راجمع میکنم. 
زمانیکه تربوزها به ثمررسیده خور کالن وسرخ وبامزه شردنرد 
عیسی خان به عقل خودمی بالید وبفروش تربوزها ودعوت مرردم 
شرو  کرد. دمش چاق بود، ازقتای روزگار باران شدیرد براریرد 
وسیالبها سرازیرشد، ماهمگی وخود عیسی خان به نظارۀ تربروزهرا 
آمدیم که سیالر همه راکنده وباخود می برد و بره هررسرنرگ 
وپلوانی که میخورد تکه وپاره شده سرخ وجگری بهرسو لول مری 
خوردند، عیسی خان این صحنه رادیرده خریرلری غرمرگریرن شرد 

 !!! »زه د خدای په نامه کری می یاست «وصداکرد:

باردیگریک دهقان ما گاو خودرا ازدریاتیرمیکرد، درمیانۀ دریا 
ناگهان گردابی گاو راغرق کرد، صاحبش هرچه تپ وتالش کررد 

زه خدایه ستاپه نامه کرری  «گاو دردریا ناپیدا شد، مرد صداکرد:
نفردیگرتوسط جاله )جاله کشتری کروچرکری کره  !!! »می دی

ازبستن چند دانه چور یامشک های کالن تیارمیرکرنرنرد( ازدریرا 
تیرمیشد، جاله چپه شد، مردهمراه تفنگ سررشرانره یری اش بره 
دریاافتاد ، مرد خودرانجات داد اما تفنگش در دریاغرق شد، اوهم 

ترفرنرگ  !!!»ای خدایا توپک می ستاپه نرامره کرر «صداکرد : 
راخداوندچه میکند؟ آیاتوسط آن شیطان رامی کشد یابره شرکرار 

 میپردازد؟!  /

 فلشنگ ، نیویارک                          مشتاق احمدکریم نوری
 پاسداشت زبان مادری
 (3)تأکید وتأیید یونسکو و ملل متحد 

بخش نهم این سلسله راکه انشاءاهلل دراخیرماه فبروری بدسرتررس 
خوانندۀ گرامی ومشتاقان دانش وپ وهش و خوانش قرارمیگیررد، 
جا داردکه باتبریکی هشتم مارچ روزبین المللی زن بهرمره برانروان 
پاک طینت وطن عزیزم تبریک بگویم. به گفتۀ دوسرت گررامری 
وعزیزم جنار استادمحمدنسیم اسیر: زن مادر است ومی دهدشیرۀ 

 ای قدرناشناس بدان قدرجان زن . -جان به ما
دربارۀ تاریخ ۀ هشتم مارچ ومسماشدن این روزبنام روزجرهرانری 
زن، من در مطبوعات مقاالت زیادی نوشته ام. آری وقتی که تولد 
نشده و درشکم یک زن هستی،وقتی تولدشدی وگرسنه یی وابسته 
به شیر وسینۀ یک زن هستی، وقتی دست چپ وراست رابلدنیستی 
در رهنمایی یک زن قرارداری، وقتی عاشا شدی درقلب یک زن 
هستی. بلی زن مادراست، خواهراست وهمسرر اسرت. زن بررای 

 حرمت است نه اذیت .
من دربرنامۀ ماه نومبر دری ۀ سخن که ازطریا شبکۀ جهانی پیام 
افغان نشر میگردد، راجع به روزجهانی محوخشونت عرلریره زنران 
صحبت نمودم. خشونت دراکثرکشورهابطورعام و درجهران سروم 

نومربرر روز  21بخصوص به یک مشکل اساسی مبدل شده، بلی از
جهانی محو خشونت علیه زنان تابه حال که آستانۀ هشتم ماه مرارچ 
قرارداریم، گرا  خشونت برزنان باالرفته وملل متحد ویرونسرکرو 
برتوانایی های زنان ودختران که هرروز برآن می افزایرنرد و در 
پارلمان وقوای بشری ودولتها جذر میشوند، وسطح سواد ودانرش 

 شان را باالمی برند، تاکید وتاییددارند. 
این موضو  امروزبه شکل شعاردرآمده، دردزنرانری راکره مری 
نویسندو می سرایند جدی بگیرید! زنان برعکس مردان کرارهرای 
زیادی برای دفع بیکاری شان دارند، الک می زنند، گیسومی بافند 
و مستانه میخندیدومی رقصند وموهارابه جریان باد قرارمیدهرنرد، 
واین مردانست که برداشت غلط ازین موضوعات می داشته باشند. 
اما زنی که مینویسد ومیسرایدجای تأمل وتعما دارد. مفکوره هرا 
وبرداشت های منفی وپرازتعصب که زن رابزن، اگربمُرد دگر زن، 
و گر نمرد دگر زن! ناشی ازهمان روشها ومنش های ضدزن وعقب 
گرایانه است که برمردمان وزبانهای مان دامن جهالت راپهن کرده 

 اند. 
پروفیسر ایوان استارک این موضعریرت رابراگرروگران گریرری 
برابرمی داند. قربانی درجهران غریررواقرعری فررد عرقرده مرنرد 
وآزاردهنده اسیرمیشود ودردام جهانی ازسردرگرمری وترنراقرض 
وهراس می افتد. کاتی گاش مدیراجرایی سازمان کمک به زنران 
درین ارتباط گفته که اگرمردان یاهمسران همواره اعتمادبه نرفرس 
شمارا خُردکنند وبه شماتوهین وتحقیر روابدارند، این یک تخطری 
آشکار به حریم انسان بودن وانسانیت پنداشته میشود. امرا اوضرا  

 واحوال کنونی مرد و زن رامتاثر وآسیب پذیرساخته است.
ابل هان برگ میگوید: انسانهایی بودیم وهستیم وشدیم کره بره 
پاک کردن عادت نمودیم، ابتدا اشکهای خرودراپراک کرردیرم، 
بعدیکدیگر راوبعد هم به پاککاری زبان وفررهرنرگ وعرنرعرنرات 
همدیگر پرداختیم. درحالیکه تمکین به ابنای بشر محرورانسرانریرت 
است ونگهداشت و پاسداشت روابط وضوابط و همزیستی مسالمت 
آمیز وحرمت ادیان و زبانهاوفرهنگها الزمۀ انسان بودن میباشد، که 
بحیث الگو بدان التزام داشته باشد، وچندخصلت وخاصیت نبایدکه 
نادیده گرفته شده و فراموش گردد. صلۀ رحم به نو  بشر، حرمت 
به اندیشه های دیگران وایجاد اعتمراد، ورابرطرۀ قرول وقرلرب . 
زیراوقتی می شکنند صدا ندارند، امادرد زیاد دارند. درحرالریرکره 
ابرهابه آسمان تکیه میکنند، درختان به زمین وانسانها به مهرربرانری 
همدیگر. وقتی انسان به اصطالح فعلی اورجنال تولد میشود، حیف 

 است که کاپی از دنیا برود !
درطول دهه های پسین چه نو  حکومات ودولتها روی صرحرنره 
آمدندو رفتند وبه تاری  پیوستنرد. حرکرومرترهرای دکرتراتروری، 
حکومتهای کینه توز، کودتایی، انتخابری، انرترصرابری، وارداتری 
ووحدت ملی و عبوری همه آمدند ومورد آزمون قرارگررفرترنرد، 
همه نیمرخ یک سکه وسر وته یک کرباس اند، سررکرور مروج 
مردم، تاختن به فرهنگ وسنن وزبان مردم کشورو دهرهراتروهریرن 
وتحقیررا پیشه ساختندوآنان رابه مثابۀ فیلمررغ هرای دانره خرور 

 نگهداشتند.
 رو سینه راچون سینه ها هفت آر شوی ازکینه ها 

 وانگه شرار عشا را پیمانه شو پیمانه شو                   
بلی اوضا  واحوال کنونی بروفا مراد نیست، درسطوح مختلرف 
مشکالت و دشواریهای محسوس وملموسی فرا روی ماقرارداردکه 
اگربخودنیاییم واین حاالت را عامالنه ومدبرانه سرنرجرش ومرورد 
غورومداقه قرارندهیم، یکباردیگر از همان سروراخ یراسروراخرهرا 
گزیده میشویم، وبه پرتگاه آسیب پذیری بیشتر و سقوط مرواجره 

 میگردیم.

 قصۀ تلخ پدرام
کمپهای مهاجرین درکنارجنگل های صربستان  -2۳73جنوری 2۳

)یوگوسالویا( قراردارد و درآن صدهاجوان افغانستانی وایررانری 
شبهای سیاه وتاریک رابه روز روشن می رسانند، زنردگری آنرهرا 
محدودشده به خیمه های پالستیکی وچندبوتل آر وتکه پرارچره 
های نان خشک. صبح هاوقتی شعا  زرین آفتار نرویرد روزمری 
آورد شتابان بطر  جنگل براه می افتندبه امید اینکه راه یابند بره 

 جای دیگر، اما خود رادرمحوطۀ بازگشت می بینند.
پدرام یکی ازین جوانهاست که به تکرار جنگل رامری پریرمرایرد 
وفریاد میزندتاآوازش به عرش اعال برسد وراه خرروج برازشرود 
امانمیشود، دو باره برمیگردد، اماامروزدیگر برنمیرگرردد، هروای 
سردجنگل به اعماق وجودش داخل میشود، خون درقلب گررم او 
ی  میبندد. بی اره مادرش دربندر عباس ایرران مرهراجرربروده و 
 درانتظار احوال پسرجوانش اشک میریزدکه به کجارسیده باشد!!

 پی اشک من ندانم به کجا رسیده باشد     
 زپی ش دویدنی داشت به رهی چکیده باشد)صفحۀ هفتم(            

********** 
نمونه اش راهمین ثبت نام نامزدان ریاست جمهور و سرروصرورت 
گرفتن گویاتکتهای انتخاباتی که ممکن خودرا عقل کل وبرانرک 

 رأی وبصورت فردی خودرا )پادشاه ساز( میپندارند. 
اوضا  واحوال کنونی بروفا مرادنیست ومستلزم یک همبرسرگری 
ملی و همگانی میباشد، ویکباردیگر ازنخبگان پرمایه وروشنفکران 
گرانمایه تقاضا میگرددکه درهم وحساس ترین مقرطرع زمرانری، 

 برگردیک محوریت ومرکزیت واحد بسیا گردند. 
هرچندوضاحتهاوجسارتهای شیررزنران وشریررمرردانری کره مری 
نویسندومی سرایند، قابل ستایش وسرزاوارترمرجریرداسرت، ولری 
هنوزکه هنوزاست ما نتوانسته ایرم یرک بردیرل واقرعری راکره 
بتواندجانشین همه ناهنجاریها ومعامله های فعلی شرود، دریرابریرم 

 وبحیث یک گزینه مطرح کنیم. 
روی همین ملحوظ یاملحوظات درمالقاتهار صحبتها ونرامره هرای 
سرگشاده به ملل متحدوسازمانهاوحرکتهای که در راستای حرقروق 
بشرکارمی نمایند، بحیث یک مطبوعاتی سابقه داروطن درمرقرابرل 
این نزده نفرنامزد، ازمجامع بین المللی خواستم که باآنان منراظرره 
نمایم وملل متحد وسازمانهایی که ازآزادی وبررابرری وعردالرت 
حر  میزنند، یکباردیگرهمه نامزدان ریاست جمهوری افغانستان و 
تکتهای انتخاباتی شان رامورد ارزیابی دقیا وعمیرا قرراردهرنرد، 
وهمانطورکه اینهاتاری  برگزاری انتخابات رابه تعویا انداخرترنرد، 

 میعاد ثبت نام رانیزاکیداً تعویض نمایند.
دولت امریکاومتحدانش که هرروز دربسا نقاط گیتی حکومترهرای 
دکتاتوری را گویا افشا مینمایند، چنان ه اخیراً انرترخرابرات ترازۀ 
ونزویال وانتخار نکوالس مادرور راتحرریرم نرمروده وخرواهران 
تجدیدانتخابات وثبت نام هاشده، وهکذا خوان گوییدو رهبرطررح 
مقاومت آرام رابنام رئیس جمهور ونزویال شناخرتره، اگررریرگری 
درکفشها نباشد وبه بررسی واقعی این نزده نفردرافغانستان بپردازند 
دیده خواهدشدکه ازفلتر عدالتخواهی چندنفر وچندترکرت ازیرن 
آزمون وابتال بیرون خواهدشد ؟! وآنرگراه برااحرتررام بره هرمره 
مطبوعاتیان گرامی وطن عزیزم، اگرکس دیگری حاضرنشود، مرن 
ازاین دری ۀ هفته نامۀ مردم افغانستان اعالم مینمایم که درمرقرابرل 
فلترشدگان وچغل شدگان نزده نرفرری، مرن کرانردیردهسرترم و 
بادرنظرگیری اصل شایسته ساالری وتعهد وتخصص و ترقروا، بره 
کمک مطبوعات وهمبستگی ملت، بدون کدام معاملره ومرعراهرده 
دریک نبردمطبوعاتی ومناظرۀ رسانه یی با ایشان درهرزمان ومکان 

 بپردازم . 
ملت عزیزمان یکباردیگر بادرک واقعیتهای عینی وطن بخودآینرد 
و بابسیا همگانی به این معامله گران ودکانداران نه!بگویند.تکتهای 
گویاشکل گرفته انتخابی فعلی وآمدن این نزده نفربحیرث نرامرزد 
ریاست جمهور وادعاهای که گویا بانک رأی هستند، هرمره ازبری 
تفاوتی وکم توجهی ماناشی میشودکه هم و اشخاص وقماشری را 
بحیث لیدر وسردمدار خودقبول داشته، اوضا  و احوال کرنرونری 
آمادۀ خیزش وجرقۀ است که به دکانداران بفهمانند و نره و نری 

 بگویند!
انوشیروان عادل بخاطرزن بیوۀ که حاضرنشدخانه اش رابرفرروشرد 
تاآنرابه محوطۀ کاخ مدغم سازد، ناگزیرشد که دیوارقصر کسری 
را کا بنانماید، وقتی بزرگان ازوی سئوال کردندکه ایرن کرجری 

 چیست؟ گفت این کجی از راستی ماست !
افغانستان دستخوش مفکوره های بنیادگرایی، جنگهرای نریرابرتری 
واستخباراتی است. آوازۀ صلح وصردای گرویرا صرلرحرخرواهری 
نیزازحلقوم کسانی که درکشورما )عما( سترات یک میخواسترنرد 
واشغال نرم رابا انحالل اردو وسیستم دولتی را به ستون پنجمی شان 
تاکیدوتایید مینمایند. صلح که بامردم است پس باید با مردم قردم 
به قدم شریک ساخته شود، صلح باید واقع بینانه باشد. بایدگفت تا 
ارادۀ برای اعادۀ صلح وهمزیستی پدیدنیاید، تاکه آسیب شنراسری 
دقیا نکنیم بعیداست با دوکانداران وتاجران معامله گروفسادپیشره 
صلحی بوجودآید! احیاناً اگرروی کاغذچنین صلحی ایرجرادشرود 

 عمرش خیلی کوتاه ومقطعی خواهد بود./ )دنباله دارد(
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(دالر100یکسال ) ـ( دالر50ماه) 6سایرکشورها:   

 داکتر ابراهیم ملکزاده در خاک آرمید 
داکتر ابراهیم ملکزاده ماندگار: 

از فرماندهان مرعررو  جرهراد و 
مقاومت و نمایندۀ مردم غرور در 
مجلس نمایندگان، دیروز پرس از 
مراسم رسمی در محوطۀ شرورای 
ملی به خاک سپرده شد. ابراهریرم 

هرای  ملکزاده یکی از چرهرره  
پُرنفوذ جهادی و عترو شرورای 
رهبری حزر جمعیت اسالمی بود 
که در چرنردیرن عرمرلریرات برر 
ضدطالبان در غرور فررمرانردهری 

 جنگ را در دست داشت. 
های ترروریسرتری  از اوبه عنوان مدافع راستین مردم در برابر گروه

شنبۀ هفتۀ گذشته در کابرل درگرذشرت.  شود. او به روز سه یاد می
 گی عنوان شده است. دلیل مرگ آقای ملکزاده گاز گرفته

داکتر ملکزاده به نمایندگی از مردم غور در دور هفدهم پارلرمران 
میزان نیز از این والیت به پارلمان  2۴حتور داشت و در انتخابات 

راه یافته بود. او در انتخابات پارلمانی اخیر نیز بیشترین رأی را در 
 والیت غور داشت.

داکتر محمدابراهیم ملکزاده فرزند میرزا عبدالرحمن ملکرزاده در 
خورشیدی درقریۀ سرجنگل ولسوالی تریروره والیرت  7۰۸5سال 

های آغازیرن را در مرکرترب  غور دیده به جهان گشودو آموزش
ابتداییۀ چهل ابدال و دورۀ متوسطه را در لیسۀ تریروره بره پرایران 
رساند. او تحصیالت عالی خود را در بیرون از افغانستان ادامه داد 
و در دهۀ شصت خورشیدی تحصیالت خود درموردعلوم سیاسی و 
تاری  اسالم را در مهد عالی انصار در پشاور بره پرایران رسرانرد. 

های آن زمان تخصص در طب  مرحوم ملکزاده سپس طبا ضرورت
 المللی آی.ام.سی به دست آورد. اطفال را از نهاد بین

خرورشریردی مصررو    7۰53مرحوم ابراهیم ملکزاده تا حوت 
عرضۀ خدمات صحی به نیازمندان منطقه بود بعد از اینکه مرحرمرد 
طاهر ملکزاده برادر ارشدش که فرمانده قرارگاه توحید به شهادت 
رسید، بر اساس فیصلۀ شورای نظامی قرارگاه توحید و موسفیردان 

 منطقه، مسوولیت نظامی را به عهده گرفت.
گیری جبهۀ مقاومت ملی مرردم  داکترابراهیم ملکزاده پس ازشکل

افغانستان به رهبری شهیداحمدشاه مسعود قهرمان ملی کشوردرایت 
های تروریستی بره نرمرادی از  بیشتری به خرج داد ودربرابرگروه

مقاومت و مبارزه تبدیل شد. شهید مسعود بارها از کارنامۀ ابراهیرم 
 ملکزاده و همرزمانش با ستایش یاد کرده بود.

  گفتنی است که مرحوم ملکزاده پس ازبه میان آمردن حرکرومرت
جدیددر کشوربعنوان والی غورومشاوروزارت داخله ونرمرایرنردۀ 

 مردم درمجلس کار کرد.
همسنگران و شهروندان زیادی پس از همگانی شدن خبر درگذشت 

هایی از مرقراومرت و  داکتر ملکزاده به تقسیم خاطرات و روایت
ها پرداختند. رحرمرت  های اجتماعی و رسانه مردی او در شبکه پای

 خداوندبرروانش باد !/
************** 

 ... )دنباله ازصفحۀ ششم( حضرت موسی 
: من آدم ساده وخوشباوری هستم همیشه ازدرگاه خدا حاصل سخن

استدعا میکردم که خدایا ازخزاین غیبت مرابهره مندبگردان... 
وقتیکه قصۀ موسی   را شنیدم توبه کشیدم زیراخداوند 
خواهدگفت که من درخزاین خودچه دارم؟ برو تربوزهای عیسی 
را برایت دادم ... حاالکه دعا میکنم میگویم خدایا مرا تیر 
ازخزاین غیبت، یک تکت التری مرا برنده بفرما ! 

 فاعتبرویااوالبصار! /
 )دنباله ازصفحۀ ششم(قصۀ تلخ پدرام 

ماجرای این جوان درپهلوی صدهاجوان دیگرکه درآبهای 
مدیترانه غرق شدند وکسی هم ازآنها اسم نمی برد، گویا اصالً 

 نبوده اند !
 نه بلندی ونه پستی نه عدم نه ملک هستی      

 نشنیده ایم جایی که کس آرمیده باشد                          
 ********** 

 )دنباله ازصفحۀ هشتم(استاد محمدیوسف کهزاد 
 جای دهد.

 ، بلومنگتن اندیانا2۳73آمین یارر العالمین، جمعه اول فبروری
اداره: شادروان استادمحمدیوسف کهرزاد ازهرمرکراران گررامری 
امیدبودندکه وفات شان باعث تأثرفراوان همکاران شد. به خانوادۀ 
گرامی کهزادتسلیت عرض می کنیم و روان استاد رادرذیل مراحم 

 الهی شادمی خواهیم. 
 ادارۀ جریدۀ امید وهمه همکاران قلمی آن

 سدنی ، آسترالیا                                      نصیراحمد رازی
 واژه های همسو با تصوف

: عبدالر زاق کاشانی بااستناد به آیۀ)ما زاغ البصر و ماطغی( هم ت 
واشاره به این معنی که همت خالیا همه بایدبسوی خداباشد، 
آنرابرسه درجه تقسیم کرده است: الف( عدم بخل و کوتاهی 
نسبت به توجه به حا وتوکل به او، و شوق به حترت حا، ر( 
اینکه بنده ناتوانی خودرا واینکه وجوداستقاللی ندارد دریابد وبه 
مقامی برسدکه بداند توجه به اسبار وواسطۀ فیض، خود از 
مهلکات است وبه علم وعمل خودمغرور نشود. ج( آنکه همت بنده 
حتی متوجه واردات وتجلیات نوری که ازجملۀ مواهب حا اند، 
مانندشوق، وجد، برق و ذوق نباشد وبه مقاماتی چون توکل و 
رضا وتفویض وامثال آن اهتمام ننماید وفقط متوجۀ وصال حا 

 باشد.
هم ه االفاقه: نخستین درجۀ همت که سبب طلب باقی وترک فانی 

 است،
هم ه االلفه: درجۀ دوم همت که سبب ایجاد الفت وتوجه به وعده 

 های خداوند درپاداش اعمال شود وبدان مشغول گردد. 
همت اربار همم عالیه: درجۀ سوم همت که توجه صر  به حا 

 است.) فرهنگ اصطالحات عرفانی( 
: ارادت ابتدای راه سالکان باشدوآن نامیست نخستین منزل اراد ت

قاصدان را به خدای سبحانه وتعالی و این صفت را ارادت نام کرده 
اند، زیراکه ارادت مقدمۀ همۀ کارهاباشد وهرچه ارادت بنده برآن 
مقدم نباشد، نتوان کرد. چون این اول کاربود آنراکه طریا خدای 
عز وجل ورزد، ارادت نام کردندمانند قصد اندرکارهاکه مقدمۀ 
آن بود ومرید برموجب اشتقاق آنست که اورا ارادت بود. )رسالۀ 

 قشیریه( 
: اختیارمسبوق به تصور وتصدیا ومیل وشوق وعزم اراده

مؤک د. اراده به نزدعارفان واهل ذوق عبارت ازصفت قدیم است 
که زاید برذات وقایم بدان است وشأن آن تخصیص ممکنات است 
به بعتی از آن ه وقو  آن جایز است. )فرهنگ اصطالحات 

 عرفانی(
: نگاهداشتن ورعایت شرایط هرچیز ودراصطالح ملکه  ادر

یعنی  «اد به »ایست در شخص که او را ازکارهای زشت بازدارد. 
اورا مهذر وپاک و اخالق اورا مرضی کرد وبه معنای آموختن 
علم ادر وعقوبت شخصی که بدی کرده است، نیزهست. جمع آن 
آدار است وآدار برعلوم ومعار  بطور کلی وبرعلوم مستظرفه 
بطورخاص اطالق میگردد. ادیب کامل آن بودکه ظاهر وباطن اوبه 
محاسن اخالق واقوال ونیات آراسته بود. اخالقش مطابا اقوال 
 باشد ونیاتش موافا اعمال. چنانکه نماید باشد وچنانکه باشد نماید.
شی  االسالم گوید: ادر تهذیب ظاهروباطن است. این کلمه 

)«والحافظون لحدوداهلل »دراصطالح عارفان مأخوذ ازآیۀ شریفۀ

( است. حدود عبارت ازاوامر ونواهی الهی است که 772توبه 
واجب یامستحب یامحظور یا مکروه است. ادر همواره مالزم 
بامندوبات، وبعد ازمکروهات است. رعایت کردن حدود هرکسی 
عبارت ازادر است، نسبت بدان کس، ومأخوذ ازروایت نبوی 

پروردگارم مرا )«ادبنی ربی فاحسن تأدیبی»است که فرمودند:
 ادر کرد وچه نیکو ادر کرد.( حسن ادر صفات احبار است.

لف  ادر عبارت است ازتحسین اخالق وتهذیب اقوال وافعال، 
وافعال بردو قسم اند: افعال قبول وآن رانیات خوانند، وافعال 
قوالب وآنرا اعمال خوانند. اخالق ونیات نسبت به باطن دارند 
واقوال واعمال نسبت به ظاهر. پس ادیب کامل آن بودکه ظاهر 
وباطنش به محاسن اخالق واقوال ونیات و اعمال نسبت آراسته 
بود. اخالقش مطابا اقوال باشد ونیاتش موافا اعمال، چنانک 

 نماید باشد و چنانک باشد نماید. 
از ابن عطا)یکی ازمشای  بزرگ صوفیه وازنزدیکان جنید 
وازموافقان و یاران حال ج، که بهمان سبب پس ازشکنجه بدست 

ه کشته شد.( ۰۳3حامدبن عباس وزیرمقتدر عباسی درسال 
پرسیدند که ادر چیست؟ گفت: الوقو  مع المستحسنات. 
گفتنداین سخن چه معنی دارد؟ گفت معناه ان تعامل اهلل سراً وعلناً 

 بااالدر فاذا کنت کذالک ادیباً وان کنت اعجمیعاً .
درکشف المحجور است که آدار برسه گونه اند: یکی اندر 
توحید باحا عز  وجل وآن چنان بودکه اندرخالء ومالء خودرا 
ازبی حرمتی نگاهداری ودر خالء معاملت چنان کنی که 

 اندرمشاهده نمایی. 
بعتی گویندحترت موسی درمقام سخن باحا چون درحال 
سُکر و وجد بود حدود ادر راآنطورکه مقتتای مخاطب باحا 
بود رعایت نکرده، سر رشتۀ تمیز راازدست داد وحدودعبودیت 

(. خطار عزت 7۸۰)اعرا   «ارنی انظرالیک»تجاوزنمودوگفت:
)«لن ترانی یاموسی »دست رد برروی طلب وی زدوفرمود:

( وچنین تقاضایی ازعبد درمقام عبودیت شایسته نمی 7۸۰اعرا 
 بود. )فرهنگ اصطالات عرفانی(/ ادامه دارد.

 ...)دنباله ازصفحه چهار(ناکامی مأمور امریکایی
یکی ازطرفهای اصلی است، بعنوان بازیگربی نقش مطرح است 
وبااین وضعیت چشم انداز صلح افغانستان روشن نیست و مذاکرات 
امریکاوطالبان درنهایت به یک بن بست مواجه خواهدشد.به گفته 
وی، این مذاکرات با این شیوه به صلح پایدار در افغانستان منتا 
نخواهد شد و نمیتواندثبات ونوسازی سیاسی درین کشور رابه 
ارمغان بیاورد. نظری گفت برای رسیدن به صلح پایدار باید راه 
اساسی تری جستجو شود و صلح در پرتو منافع ملی مردم 
افغانستان و در روشنایی و شفافیت کامل شکل بگیرد و هرگونه 
گفت وگوبااطال  کامل مردم افغانستان صورت گیرد.این استاد 
دانشگاه گفت صلح از طریا معامله بین دو طر  امریکاوطالبان 
درافغانستان بوجود نخواهد آمدودرواقع منافع مردم افغانستان، 
مطالبات وخواستهای دیرینه افغان ها در روند صلح باید تأمین شود 
تا شاهد صلح پایدار باشیم.بگفته او در حال حاضرمردم افغانستان 
غایب است و افغانهااز روند صلح آگاه نسیتند و باید در پرتو وفاق 
ملی و انسجام، افغان ها به صلح پایدار خواهد رسید که تاکنون این 
موضو  مورد توجه کنشگران و بازی گران منطقه و جهان قرار 
نگرفته است.در حال حاضر تعارض منافع بین کشورهای منطقه و 
فرامنطقه وجود دارد ونگرانی های از حتور و قدرت مند شدن 
داعش در منطقه نگرانی ها را بوجود آورده و شماری از کشورها 
تالش می کند که در واقع بواسطه طالبان جلو رشد داعش را 
بگیرند.به گفته نظری، بنابر این اگر نقش کشورهای منطقه با توجه 
به روابط که با افغانستان دارند، در نظرگرفته نشود، ما هرگز نمی 
توانیم به صلح پایدار دست پیدا کنیم و پس ازچند بار گفت و گو 

 بن بستی در مذاکرات رخ نشان خواهد داد.
نظری که خودبعنوان یکی از معاونان در انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده نامزد است، میگوید تمام متغیرهادر روندصلح باید در 
نظر گرفته شوددرغیرآن نمیتواند به صلح وامنیت دایمی دست 
یافت.در عدم صلح و امنیت هیچ یکی از این خواسته های جامعه 
جهانی، منطقه و همسایه های افغانستان از جمله ضمانت طالبان که 
داعش و القاعده به کشورهای دیگرحمله نکنند، جامه عمل نخواهد 
پوشید. زمانی جلوی تهدید به کشورهای منطقه، جهان از افغانستان 
گرفته می شود که صلح پایدار از منظر وفاق ملی بدون معامالت 
پشت پرده و بر مبنای منافع مردم افغانستان تأمین شود.آن چه 
تاکنون از گفت وگوهای صلح بیرون داده شده، نشان میدهدکه 
امریکادرتالش قانع کردن طالبان برای حف  پایگاه های خود در 
افغانستان است و طالبان هم درتالش قانع کردن امریکا برای خروج 
ازین کشوراست، زیراطالبان باورداردکه اگر نظامیان خارجی 
درافغانستان حتور نداشته باشد، میتوانداز مسیر جنگ حکومت را 
دراختیارخودبگیرد. خیالی که به نظرباطل میرسد و امکان آن 
وجود دارد که باخروج نظامیان امریکابازیهای داخلی در افغانستان 
عوض و نقش کشورهای منطقه و منافع آنها از نو تعریف شود و 
در صورتی که صداقت کامل برای تأمین صلح در تمام طر  ها 
ازجمله امریکا ، طالبان، دولت افغانستان و کشورهای منطقه و 
 همسایه ها بوجود نیاید؛ صلح هم نان با چالش مواجه خواهد بود./

************ 
 ...)دنباله ازصفحۀ پنجم(باکتاب امان التواریخ

که آنهم باکینۀ عمیقی سردارمحمدهاشم خان باوی، بجایی نرسید. 
مؤدر السلطان بخاطرجلب توجه ورضایت خاطرزمامداران نو 
افغانستان درامان التواری  دستبرد زد وتاآنجاکه دردسترس داشت، 
مطالب مربوط به شاه امان اهلل راحذ  کرد. خوشبختانه نسخۀ اول 
و دیگرمجلداتی که قبال به افغانستان رسیده بود نمیتوانست 
موردحذ  یاتغییرقرارگیرد. امادر جلد هفتم برخال  وعده هایش 
درمجلدات قبلی، نه ازوقایع مربوط جنگ استقالل وکارنامه های 
 شاه یادی کرد ونه درسخنانش آن آر وتار قبلی رانگهداشت!

به گمان غالب جلدپنجم رانیزکه نسخۀ بازآفریدۀ آن درکابل نبود 
ویگانه نسخۀ آن صر  دراختیارخودش قرارداشت، بعداً دستکاری 
کرده پس ازسال نهم سلطنت امیرعبدالرحمان خان تارسیدن شاه 
امان اهلل به سلطنت ورویداد های سالهای اوایل سلطنت او راازآن 
برداشته است وبااین عمل ناستوده جلد پنجم کتار ارجمندی راکه 

  »یگانه تاری  مفصل افغانستان است، مُثله و ناقص کرده است.

 طبا وعدۀ که درآغازاین معرفی نامه داده شد، اینک )دنباله درص هشتم( 
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کتاب )یادداشتهای استادخلیل اهلل خلیلی( 
توسط بانوماری خلیلی ناصری وآقای افضل 

ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. عالقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 
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Marie (ISBN-13: 978-0615889726, 554 
pages, $19.99) is available in paperback 
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برمردم نجیب و شریف من سبب شده اند، به اسر  اوقرات چراره 
سازی کند. بن الدن را تحت حمایت گرفته پنهان ساخت ترا کره 
خوراک ماهیان خلیا فارس  گردید. طالب وداعش راجهت قتل و 
ناآرامی مردم افغانستان بکمک عربستان وامریکاوقرطررو امرارات 
خلا نمودوگلبدین را ضیاءالحا پسرخواند وقصار کابل ساخرت، 
مکاتب و مساجد را با کتار های تدریسی و مقدس به آتش کشید 
و ظلم بیحد بر مردم مسلمان، مومن، ستمدیده و رنجبرما فتوا داده 

 شد. 
*برای هرفامیل کشته شدگان، درسرحدات شرقی و تمام افغانستان 
مخصوصأ عساکر،افسران، نخبگان علمی و محلی ما، پاکستان بایرد 

 اقآل یک ملیون دالر جریمه تادیه کند.
*آتار تاریخی و منابع معدنی ونباتی و حررفروی مرا را کره 
پاکستانی ها دزدیده اند و بلیونها دالر میشود یا برگردانند و یا بره 

 دالر ارزش آنها را به مردم افغانستان تسلیم دهند.
*برای بدست آوردن این تاوانها دولت یامردم افغانستان پاکستان را به محکمرۀ  

 بین المللی کشانیده تقاضای عدالتخواهی درحریم جهانی براه اندازند. 
*پاکستان مانع بزرگ در صلح و امنیت افغانستان، منطرقره و جرهران  
است. کلیداصلی صلح بگفتۀ رئیس جمهور غنی در اسالم آباد است. ایرن  
موضو  راپاکستان بدقت بداند وجدی بگیردکه درآتش بی امنریرتری و  
حمابت تروریست ها در افغانستان خودش هم باهمه قردرت ذره وی و  
حمایت لندنی از دودش کور و از شعله اش به خاکستر تبدیرل خرواهرد  

 شد.  
این مقاله را با پارچه شعر ازدیوان اشعار شادروان الحراج سریرد 
امیر انصاری پدر دوست عزیزم میر وحریردالردیرن انصراری در 
ویرجینیا که پیام واالئی برای جوانان و مردم افغانستان دارد، پایان 

 می بخشم.
 همگام   زجهد  خود، با  دور  زمان برخیز! خوشبختی اگرخواهی ازخواب گران برخیز!

 چون سیل هجوم آور،آری تو چنان برخیز! از موج خروش آموز، آمادة  طوفان   باش
 دررشتۀ  علم و فن،   فوق  همگان برخیز! در روشنی  عرفان، بر جهل  و  شقاوت تاز
 چون   رعد  زسوز دل، فریاد زنان برخیز! ازصاعقه سبقت  گیر، بر تیرگی  غالب  شو

 خود معرکه آرا شو، ای گُرد جوان برخیز! یادآوری  از رستم،  کاری  نبرد  از   پیش
 غلتیده بخون باشی خونابه چکان برخیز! در راه دفاع  حق،  گر از   ستم     دشمن

 با پیروی ازاسالف، باشوکت وشان برخیز! چون صاحب تاریخی، باشوکت و پرشوری
 همواره پی حفظ، این  نام و نشان برخیز! چون   قافله   ساالرِ  آزادگی  در   شرقی
 چون  تیر به نیروی بــازوی کمان برخیز! کن پیروی   پیران، هر  چند    برومندی

 با دست و دماغ خود درخدمت  آن برخیز! انسان به هررنگ و هر فکرتی انسانست
 خورشیدصفت صبحی بربام جهان برخیز! خواهی که  شود  دنیا، روشن زفروغ  تو

 از خاک سیه باری ، ای راحت جان برخیز! از غم »امیر«تا سوی عدم  رفتی، افسرد 

*********** 
 لطفاٌ بدون تعصب پاسخ بدهید

بدون کدام تعصب، ایاهمه دوستان متوجه شدید که قوم پشتون یگانره  
قوم در افغانستان است که نه قانون اساسی را قبول دارد، نه نظرام را، نره  
حکومت را و نه حکومتداران را، ولی همین قوم پشتون قانرون اسراسری  
راهم تقریباً ساخته، نظام راهم کنترول میکند، و حکومت و حکومتداران  
)رئیس جمهور،رئیس امنیت، مشاور امنیت، وزیر دفا  و غریرره( هرمره  
پشتون هستند! پس در نظر شما مشکل در چیست ؟    )نرقرل ازیرک  

 فیسبوک(    
 مطـــــلع باشـــید   !!!

او بیادرا ! به خداکه قته قته شوم، به پیر و پیغمبرکه توته توتره 
شوم، مثالبه چیزایی که هیچ ایمان ندارم پاره پراره شروم، ازمری 
خاستای شما ملت تیرنمی شم، امااگه ده سرم یا ده زیرم زوربیایره، 
بخداکه ازخانه ووطن وهموطنان به خاطرسعادت شماملت عرزیرزم 
تیرمی شم، مگم ازچوکی تیرنمی شم! )ازکلمات قصاروشعرارهرای 
مرد ومردانۀ جنار داکترعبداهلل عبداهلل )نقل ازمطالب کرمرپرایرن 
 جنار داکترعبداهلل عبداهلل درفیسبوق. ازطر  یک عتو کمپاین(

********* 
 )دنباله ازصفحۀ سوم(درسوگ استاد کهزاد 

کاردیگر دارد وکسی بدان پی نمی برد. این گفتار حترت کهزاد 
ومن به داستان شی  نظامی گنجوی وحکیم خاقانی مریرمرانرد. در 
روزیکه خاقانی پیش ازنظامی وفات کرد، نظامری ایرن بریرت را 

 سرود :
 همی گفتم که خاقانی دریغاگوی من باشد     

 دریرغا من شدم  آخر دریغاگوی خاقانی                     
استادکهزادیک شعرتاریخی خودراباطوطی خوشنوا خانرم ذکریره 
کهزادبه وقت هجرت دردهلی جوره خوانده کره درکرنرارهرمره 
یادگارهای ارزنده، یکی ازپرارزشترین کارهای هردو به شمارمری 
آیدکه امیدواریم ذکیه جان آن یرادگرار زریرن رابرار برار در 
 تلویزیونهابگذاردتاآوارگان باشنیدن آن خواندنهای تراژیک اشک 

 های حسرت آورغربت زدگان رابریزاند. وی درماتم کابل گفته:
 درنیمه راه زندگی از پا فتاده ام    ا   ز کشتی شکستۀ بی بادبان بپرس 
 خودراچسان زماتم کابل خبرکنم   ازچشم کورگوش کرآسمان بپرس 
 بودا زدست وحشت ماگریه میکند   ازآتش درون دل  بامیان بپرس 
 دیدیم خانه های به آتش رسیده را  ازمردم شکسته تن نیمه جان بپرس 

بااستادمحمدیوسف کهزاد زمانیکه محصل صنف سوم فاکولته 
هرنرردر «بودم، آشنایی نزدیک حاصل شد، درآنروقرت کرترار 

رامینوشتم وبااستاد مصاحبرۀ انرجرام دادم. برعردازآن  »افغانستان
دوستی ما آغازشد، وچندین بار دردفترمشترک مرحوم استادغرالم 
محی الدین شبنم غزنوی ومن به دارالمعلمین کابل تشریف میرآورد 
ومارابه دوام دادن کارهای نقاشی تشویا مینمود. وایرنرک بریرش 
 ازپنجاه وپنا سال میشودکه باهم روابط هنری وفرهنگی داشتیم .

چون نام استادغالم محی الردیرن شربرنرم غرزنروری برزرگ 
درینجاگفته آمد، بایدفرموش نشودکه ایشان نیز ازبزرگان هنربود 
وبااستادکهزاد دوستی صمیمانه داشت. اتفاقاً دریکی ازسالهاهرسره 
ما درتورکستان یک سفرهنری برای ده روزداشتریرم کره الربرتره 

 بسیارخوش گذشت . 
درخاتمه الزم به یادآوری میباشدکه یکی ازخوشبختری هرای 
استادکهزاد عبارت ازانتخار همرسرراوسرت. ازدواج برادخرترری 
ازدخترانی میباشدکه وی از دیاررابعۀ بلخی بنام ذکیه است. ذکیره 
نیزچون استادکهزاد اززنان فرهنگی و نامداریس که چرون مررغ 
خوش الحان وطوطیان بل  باستان، نطاق فصیح الکرالم وگرویرنردۀ 
شهرزمان ماست. بارها اززبان اهل مطبوعات شرنریرده شرده کره 
میگفتند خداوندبرای ذکیه درکنارهمه حسن وجمالرش، ذکراوت 
خارق العاده راارزانی فرموده که درطول سالهای زادگرویرنردگری 
ونطاقی ودکلمه جزئی ترین اشتباهی را درگفتارش مرتکب نشرده 
است. البته یکی ازدالیل پیشرفتهای استادکهزاد، خانم ذکیه کهزاد 
میدانند. ازدواج این دوهنرمند درمطبوعات افغانسرتران هرمرهرمره 
هاوهنگامه ها برپا کرده بود.امیداست بانوذکیه جان که هنوزجوان 
میباشد، در آینده مثل سابا به کارهای هنری وفرهنگی خود ادامه 

 داده وهموطنان را یاری ومدد برسانند.
اینجانب منحیث یک دوست وهم مسلک استادمحمردیروسرف 
کهزاد، وفات استاد رابحتوربانوی فرزانۀ بل  ذکیه جان کرهرزاد، 
فرزندان استاد، ازطر  خود تمام اعترای اترحرادیرۀ سرراسرری 
هنرمندان افغانستان، استادان ومحصالن ورئیس فاکولتۀ هرنررهرای 
زیبای دانشگاه کابل، اسرترادان واداره چریران سرازمران هرنرری 
پروفیسرغالم محمد میمنگی، هنرمندان ونقاشان وهیکرل ترراشران 
وخطاطان، دراماتیست هاوعکاسان، گردانندگران پرروگررامرهرای 
هنری ودوستان استادکهزاد تسلیت عرض نموده وازخداوندعالمیان 
تمنا میرودتاجای هنرمندبی بدیل وبی نظیرافغانستان استرادکرهرزاد 

 ( 1رادر خلدبرین)ص
************* 

 ... )دنباله ازصفحۀ هفتم(باکتاب امان التواریخ
 چندعنوان از عناوین جلد اول کتار امان التواری  راذکرمی کنیم:

آثارقدیمه درافغرانسرتران و  -معلومات اروپاویان دربارۀ افغانستان
شورش سرپراهریران  -اماکن مقدسه درافغانستان -طوائف مختلفۀ او

لشکرکشیدن مهرداد اول اشرک شرشرم   –اسکندر درنزدیک بل  
ذکرنقوش  -شرح بقعۀ سلطان محمود درغزنین -ازبل  به هندوستان

ذکررسرلرطرنرت  -قبرامیر سبکتگین ناصرالدین پدرسلطان محمود
ذکرسلطنت جمشید  -کیومر  از طبقۀ پیشدادیان افغانستان وایران

شرح عروسی زال با رودابه دخترمهرار کابلی وبره دنریراآمردن –
-پرس ازهربروط۸1۰1ذکرجلوس کیرقربراددرسرنرۀ -رستم دستان

جلروس هررمرزبرن -ذکرلشکرکشیدن اردشیر بابکان به هندوستان
نشستن بهرام گور درحیره ومرنرازعرۀ او  -اردشیربرتخت سلطنت
 -ذکر لشکرکشیدن انوشیروان بسوی ترکستران-باکسری برسرتاج

هجری 5نامه نوشتن پیغمبرآخرالزمان)ص( به خسرو پرویز درسنۀ 
ذکرسلطنرت فررخ زاد  -سلطنت پوران دخت بنت خسرو پرویز-

 هجری.77درسنۀ 
درپایان سعی جنار داکترسیدمخدوم رهین را درتصحیرح وچراپ 
شش جلد دیگ رامان التواری  مقرون به انجرام خروش اسرتردعرا 

 داریم. 
 ادارۀ امید                                                       

 )دنباله ازصفحۀ اول(پاکستان وتقاضاهای خصمانه اش 
برسمیت بشناسد؛به رابطه بااین بحث ازمولوی درمثنوی به بخرشری 

 نفر میفرستد بشنوید: »پادشاه برای آوردن زرگر ازسمرقند«که 
 سوی ما آید ندا ها را صدا   این جهان کوهست فعل ما ندا

الجراثریره  ۸1سورۀ  7۸میگویند موالنا این بیت را به اساس آیت 
من عمل صالحأ فلنفسه «سروده که خداوند میفرماید:  21در جزء 

که در پیام نرور چرنریرن  »و من اسآء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون.
هرکسی انجام دهد عمل صالحی پس بره نرفرع «ترجمه شده است:

خود اوست و هرکسی بدی کند پس به زیان اوست، سپس بسروی 
برای ندای پراکسرتران «یعنی  .»پروردگارتان باز گردانده میشوید

 طنین میاندازد. »صدا ما سوی شان
*پاکستان میخواهد افغانستان قوای عسکری خودرامنحل سرارد. 
که باز تحاوز برحا خود ارادیت یک همسایۀ نیکری کره قرطرعرأ 
ضررش به آنها نرسیده بلکه با مهاجرین افغانستانی بره کرلرترور و 
فرهنگی که قطعآ نداشتند بلد شدند و بلیونها دالر از بررکرت ایرن 
مهاجرین در پاکستان سرازیر شد و دولتمردان شان بحدی ثرروت 
به بانکهای لندن فرستادندکه بانکها به جنجال روبرروشردنرد. ایرن 

شهامت افغانستانی ها مانرع حرمرلرۀ «ناسپاسان که روزی میگفتند: 
، عوض عرض سپاس از مردم افغانستران و »روسها بر پاکستان شد

احترام به آزادی شان چنین الفاظ خصمانه که سبب بر افرروخرترن 
افغانستانیها میگردد اقدام ورزیده اند. پس افغانستانی ها هرم حرا 

اول شرمرا اسرلرحرۀ ذروی «دارند که ازپاکستان تقاضا نمایند که 
  »خودراکه برای منطقه وممکن جهان خطر ناک ثابت شده اسرت

را لغو کنید و با چین رابطۀ تان را کم سازید و از  ISIاز بین ببرید. 
 روسیه دوری جوئید.

*ازحکومت اسالمی حر  میزنند. امروزدر افغانستان بصرورت 
عموم به مراتب از پاکستان بیشتر پیروان اوامرالهی و سنن نربروی 
وجود دارد. مملکتی که وزیر کابینه اش قل هواهلل شریرف رایراد 

خراترم «نداشت وصدراعظمش درمراسم حلف وفرا داری خرود 
را تکرار ادا نمی توانست، از مملکت غریرر اسرالمری در  »النبیین

افغانستان حر  میزند. افغانستان یک مملکت اسالمی حنفی اسرت 
که در داخل مرزش آئین و کیش های دیگررترا کره مرداخرالت 
پاکستانی نبود به امن و آرامی حیات بسر میبردند. پاکستان، برایرد 
عبادتگاه شیعان و دیگران را آتش نزنند، به بزرگساالن وموسفیدان 
احترام داشته باشندودر روی سرک موسفیدان زحمتکش را مرورد 
لت وکور قرار ندهند و دکان شان را که آذوقه ای فامیل شان را 

 تهیه میدارد، ویران نسازند؛ همۀ اینها اعمال غیر اسالمی اند !
*قانون اساسی افغانستان که بعتی نواقص دارد و برایرد اصرالح 
شود بفکر من یک قانون خور است. ادعا شده است که چون بره 
اساس قوانین غرر ترتیب یافته است باید لغوگردد. ولی شرورای 
علمای افغانستان انرا تائید نموده اند؛ غیراسالمی دانستن عرلرمرای 
کرام توهین جبران ناپذیراست. اگر هد  خصمانه و مرغررضرانره 
موجود نمی بود اقرارمیکردندکه دراصل، تحقیا و تردقریرا در 
تدوین قانون جزء مهم آن است اگر در تدوین یک سند قانرونری، 
علمی و مدنی استناد علمی وجودنداشته باشد، آن سرنردیرا اثرر، 
مورداعتبار قرار نمیگیرد. چه کنیم! دشمن همیرش برا پروشریردن 
حقایا در جامعه وسوسه تولید میکند و مردمان بیدار بکار است تا 

 دردام  شان نیافتند.
*خط دیورند برسمیت شناخته شود. بلی! ایرن خرط مرنرحروس 
توسط امیرعبد الرحمان خان پذیرفته  شد و بعد شاهان افغرانسرتران 
چون امیر حبیب اهللَ سراج الملت و الدین، شاه غازی امیرامان اهلل، 
ممکن امیر حبیب اهلل کلکانی، نادرشاه، ظاهرشاه وخلرا وپررچرم، 
همۀ آنهاخط دیورند رایا پذیرفته انردیرابره اصرطرالح اصرطرالح 

آورده اند. اگرچه پشتونهایاافغانهای هردوطر  خط  »تیرخودرا«
بالی جان مراشرده انردامرا  »قیس عبرانی«دیورندازیک پدربنام 

پتانهای طر  پاکستان نمی خواهندپیونرد خرود را ازپراکسرتران 
جداسازند و یعتی شان برادعا های افغان یا پشتون های افغانستران 
توهین و نفرت حواله میدارند. پس بهتر است خط دیورند طی  رد 
و بدل تفاهمات و مذاکرات جدی برسمیت شناخته شده بره ایرن 

 جنجال خانمانسوز پایان داده شود. 
 حال مرازطایربی آشیان بپرس   ازکودک فلک زدۀ بی زبان بپرس
 *پاکستان به افغانستان غرامات جنگ نیابتی را که ازطریا طالبان


