
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

به سان داغ ولکۀ سرخ شیطاطا طص بتطابد ابطش   طهط  ب ط طه 
 وهیچگاهص ازجبین آن وطنفروشان بص مرود زدود ص  ی ت.

دبآ روزدخ ران پاکنهاد ومیهن دوست لی ۀ بابعۀ بطخط طص 
مظاهراد شکاهمنش  با دببرابرکابمخص ها وبطادابان بو  شطان 
دبکابتۀ چهاببرگزابکرد ش و با شعابها  مخص ومیطهطنطص ود طنطص 
برحکامت دست  شا شۀ بو  وخادبوسها  م جطاوز تطاخط طنطش. 
تاجا یکه بعشها آشکابشش، ا ن  اجاا ان کابمخص باد شکه بر بو  
خااهران خا   آت  کشاد ش، عشۀ ازآن سروقشان بطاا طمطان با 
شش شاٌ زخمص ساخ نش و دودوشیزۀ وطنشوست وباوبمنشبه عهطا طش 
مخص ود نص بابه گخاله ها  آتشین به شهادد بسا ش ش. ابواح آن 
دودخ رال ق وبعنا دب ذ ل بحماد الهص هطمطیطشطه شطاداسطت، و 
بوا ها  خبیث  اجاا ان کابمخص دبا ن جهان وآن جهان بطالطعطنطت 

 و فر ن همگان  اشاد .
شهشا  گخگان کفن لی ۀ بابعۀ بخ ص دوشیزه وجیهه خالهص 
و دوشیزه  اهیش صاعش ه  نشکه هردو چهل سال پی  به بحطمطت 
حق ش اف نش. دبودحضرد حق وپیامبر برحق به بوا ها  پطاکطیطزۀ 
هردو باد. ا ن جر شه دببی  یمن و سییمین سالطگطردآن دخط طران 
 امشاب مبابز یزماالب دبخابدمهام واال  شان ا  طشطابداده اسطت. 
ا نک دبچهخمین سالروزشهادد  اهیششهیش ووجیهۀ شهیش بطا  طرطاب 
دبود بر بوا ها  شان، به بازما شگان وهم صنفان ودوسط طان شطان 

 صمیما ه ت خیت میگا یم.
 گابش ذ ل باکه خااهرعز زم بر ره کاشان وصال به  اد 
ودبفراق همتنفص عز زش وجیهۀ شهیش به قخم آوبده، تهش م مطص 

 داب م. )ادابه(
 شهید وجیهه خالقی

وجیهه خالهص شهیش دوست وهم صنفیم باد وجیطهطه جطان 
خالهى از صنف هف م تا خ م صنف  هم دب لی ه عالى بابعه بطخط طى 
همتنفى و پهخافیل من شش که بزودى باهم ب طیطاب صطمطیطمطى و 
دوست هاى  زد ک شش م. خاطراد ب یاب ب یاب خاب وما شگاب و 
فراماش  اشش ى اش برا م جاودا ص است. وجیهه  ک دخ ر فطاق 
العاده وبینظیر باد و کرک ر ب یاب عالى وبخطنطش داشطت، مط دب، 
باتمکین و باوقاب و به شعر وادب و ماسیهى عالقه داشت با ظراف ها 

 وشاخى هاى خاص خادش دوس شاشنص باد.
از ب یابى جهاد باهم همنظر و ماأفق باد م اوقاد تفر ح  

و ا بعضى ساعت هاى بیکابى باهم دب بابه شعر و ماسیهى صحبت 
میکرد م. ک ابچه اى داشت که اشعاب  اب با ا   اب کرده وبهخم و 
خط مهبال خاد  اش ه باد ، باهم می اا ش م، به آواز وهنر مرحام 
 احمشظاهر عالقه ب یاب داشت اکرر اشعاب ا   ابى اش)صفحۀ هش م(

 

LIKE A GOOD NEIGHBOR, 
STATE FARM IS THERE.® 

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

 بیمۀ استیت فارم 
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 زهرخند      

 مرا نقش بسته به لب زهرخند     به سان بریده سرگوسپند

 چوبر روی آتش نهندش همی     سپدی دندان نماید همی

 

 برگی ازخاطرات شادروان فرهنگ
دف رخاطراد مابخ وپروهشگربزبگ میطرمطحطمطشصطش طق 
فرهنگ،  ا  نشۀ  امشاب واز مبابز ن مشروطه وازبنیا گذابان حزب 
بااف  ابوطن، دبکناب مبابز    اه ومابخ شهرشطادبوان مطیطر طالم 
محمش باب ود گرهم نگران شان دب  هضطت مشطروططه خطااهطص، 
خاطراد سیاسص واج ماعص خا   بادبکط طاب م ط طاطاب شطان 

 گردآوبده ا ش. 
با اتحاف دعابه بوح آن پطووهشطگطردا شطمطنطشبطزبگ و 
دبسالگرد وفاد شان، از جمخۀ خاطراد سیاسص آمی  ه بطاططنطزآن 

دبج 909-951شادبوان  کص هم حکا ت ذ ل است، که دبصفحاد 
 است وبنابر لاافت آن دب نجا  هل مص کنیم :

کم یا ص که ازجا ب مجخس وبزا برا  ماالعۀ قطا طان ... «
ماماب ن )دافغا   ان با ک( تعیین ششه باد، همکابشش طم ز طرامطن 
و الم حیشخان م  اب زاده ازجا ب با ک مخص به آن کم یان معرفص 
ششه باد م دبحالیکه مجخس وزبا عبشالح ین خان وبحیم اهلل خطان 
وز رپ ت وتخگراف تعیین ششه باد ش و عضاد گرآن حطبطیطب اهلل 
خان بئیس دافغا   ان با ک  ک ش ص کامال پاسیف بطاد. دب طن 
کم یان که کابآن چنشماه باابا جامیش، من برا  باب اول مطافطق 
ششم دو فر ازوزبا بااز زد ک ماالعه کنم، ا نشو فطرکطه ازجطمطخطۀ 
وزبا  فعال وبرج  ۀ کابینه میرف نش از طظطرشط طتطیطت وسطجطیطه 

 دبدوقاب کامال م الف قرابداش نش. 
عبشالح ین خان که دب ن وقت شاب وشعف جاا ص بابطرا  
آزاد  ومشروطه ازدست داده باد، مرد  باد شطمطرده، مطحط طا  
ومحافظه کاب. ازاوضاع چنان معخام میششکه ازسر اشت بفیطهطا ط  
که ازچنشسال به ا نارف دبز شان ابگ ب رمص برد ش عبرد کامطل 
گرف ه وبهیچ صابد حاضر ی ت خادش بابه آن گطرفط طابسطازد. 
باوصف آن  ک  ک ه اوبابرهمهاابا   دبکابینه وسا ربجال دولت 
ام یازمص ب شیش وآن عبابد باداز باس کاب  واما  شاب ، خااه ا ن 
باس کاب  واما  شاب  مربا  به اح اساد دوبان جطاا طص اوبطاد 
وخااه   یجۀ محافظه کاب  واح یا ، ازگف اب وکرداب اوا ن  طکط طه 
واضح میششکه و  دببین خاد وحق دولت ومخت  ک خط فطاصطل 
بوشن کشیشه وازآن عشول  میکنش.  عنص برخالف سا روزبا وسفطرا 
بهمان معاش اک فامینما ش وبه همین عخطت بطا وصطف دوبه هطا  
مش شسفابد ذخیره وا شوخ ۀ دبداخل  اخابج  شاشت. از طن کطه 
بگذب م از ظرماالعه ومعخاماد  ک ا  ان م اسط بخکه پا ین ر ازآن 
بح اب میرفت وسعص داشت که قخت بضطاعط ط  بااز طن  طاحطیطه 
دبز رپردۀ کم حرفص، وابد ششن دبماضاعاد واحیا ا بطکطاببطردن 
جمالد معیاب  باجع به وظیفه شناسص و دسپخین وامرال آن پطنطهطان 

  ما ش. 
بحیم اهلل خان برعکس ب ش بچۀ کابل باد، از ظرخطا طاادگطص 
اوبه  ک عا خۀ زبگرتعخق داشت که  کعشه ازافطرادآن هطنطاز بطه 
زبگر  اش غال داش نش وبعضص حرفۀ پشب  باترک گف ه به سطخطک 
ماماب ت داخل ششه باد ش.  الم عخی ان مش رماماب ن بطا طک کطه 
قبال ذکرش بفت  یزازهمین عا خه بادوازابنا  اعمام عبشالرحیم خان 
بح اب میرفت. هرچنشبحیم اهلل خان تعخیماد عتر  بافرا  گرف طه 
باد اما ازذکاود فار  به پیما ۀ ز اد بهره منشبادواس عشاد ظرافطت 
و حاضرجاابص با یزبه آن ضمیمه میکرد. دبهرماضاع به صحطبطت 
میپرداخت و اکرر افراد باالب ه به اس رنا  افطرادخطا طاادۀ شطاهطص 
واطرافیان  زد ک آن، بباد تم  ر واس هزا میگرفت. الب ه مطن اوبا 
دبدبباب ش شه بادم امامیگف نشکه دب حضابافراد خا طاادۀ شطاهطص 
ختاصا دبدببابمحمشهاشم خان که ولص  عمت او بطاد بطاهطمطان 
مهابد وطالقت ل ا   ازتمخق ومش حه گا ص کابمیگرفت و همین 

 امر عامل عمشۀ پیشرفت کابش دب زدا شان باد.
ازجمخه حکا  ها ص که دب ن کم یان ازو شنیشم وبه فکرمن 
ازدقت  ظراو  ما نشگص میکرد حکا ت آتص بادکه بطه مطنطاسطبطت 
م افرد عبشالمجیشخان زابخص به خابج واقامت دوامشابش دبآ طجطا 

 ا راد کرد :

  ابد با ن، المان                            بر ره کاشان وصال

 به یاد شهید وجیهه خالقی 
دبکطابطل  9951حاادث تخخ وجا گشاز بوزسیاه  هم ثطاب

 برپیشا ص بچه کابمخص ها وبچه  ا جیب ها و چاچه  ا جیب ها 
**************** 

و  گفت که دبعترشاه شجاع  کنفر مشاب  ازهطنطش بطه 
کابل آمشه وبه  ما شاد دب ها  پرازدحام شهرپطرداخطت وچطان 
داس ان مهابد اوبه سمع شاه بسیش امرکرد تااو با برا  هنر ما طص 
به دبباب حاضرکننش. هنگامیکه مشاب  حاضطرشطش شطاه مشطاهطشه 
کردکه و  مرد  سیاه ساخ ه، ژولیشه ماوکاچک ا شام  عنص به 
تمام معنص خالص ازحیریت واع باب  کنفرهنرمنش باد واز اسطبطاب 
کابهم بجز از ک شاخ کهنۀ آها  ا بز چیز  باخاد  شاشت! شطاه 
بابص اع نا ص به او امرکردکه به عرضه کردن م اع  آ طازکطنطش، 
مشاب  تعظیمص کرد و سپس ازدست  کص ازعمخۀ دبباب دس مطالط  
باگرفت ودبحالیکه کخمۀ حق با به صشا  بطخطنطش بطرزبطان با طش 
دس مال بابه دهن شاخ  زد ک کردودس مال دب ساباخ شاخ کهنطه 

 فروبفت ومفهاد شش!
حاضر ن کمص م عجب شش ش امامشا  دس   بادبازکطرده 
چاب فخکۀ فراش با ازدس   گرفت وبطا  طعطرۀ حطق آ طراهطم 
دبحخهام شاخ فرو برد، ا نبابحاضر ن بشطمطال شطاه دبحطیطرد 
فروبف نش ز راطال چاب   بت به دباز  شاخ چنش ن برابربطاد . 
 کنفرازمنشیان قخمشا   باپی  کرد آ هم دبشکم شاخ جاگرفطت. 
بعشا حاضر ن  کص برد گر  سبهت ج  ه ازقاططص  تطااب طهطره 
وطال گرف ه تا جبه ودس اب وکف  وکاله ازهرجنس وبه هربزبگص 

 اشیابا به اوسپرد ش واو همه با دببان شاخ جاداد !
پس ازآن که د گرچیز  دب زد عمخۀ دبباب باقص  طمطا طش، 
مشاب  عرض کردکه آ ا کشام چیزد گر  دبدس ر  است؟ شطاه 
به تم  ر گفت تنهاهمین شال سر وجخیهۀ من باقی طت کطه جطشم 
احمششاه ازهنش باخادآوبده باد، اماگمان  مص کنم که ا نها دبآن 
شاخ مفخاک بگنجش. مشاب  گفت اجازه بشهیشکه  کباب آزمطا ط  
کنم، شاه شال وجخیهه بابه اوداد که آن هم دبشکم شاخ فروبفطت. 
شاه که ازمشاهشۀ ا ن امر ک ا شازه اح ا  خفت میطکطرد حطاال 
باقهرو ضب به مشاب  گفت بس است ! حاالتمام اشیا بابه مالکطان 
آن اعاده کن. مشاب  سرش بابه شاخ  زد ک  ماده کخمۀ حق بابه 
صشا  بخنشتر ازسابق بزبان آوبد وبالفاصخه خادش هطم دبداخطل 

 شاخ مفهاد شش !!!
شاه امرکرد که شاخ باکه اکنان بزمین اف اده باد بطخطنطش 
کننش وداخل آ را ج  جا ما نش، هرچه کاشیش طش چطیطز  دبآن 
 یاف نش، همان  ک شاخ کهنه و فرساده بادکه دبداخل آن  ه هیچ 
 ک از ن اشیا وجادداشت و ه می اا  ت وجاد داش ه باشش . شطاه 
ازششد قهر امرکردکه شاخ بابا گرز دبهم شکننش و خرد ومطیطشه 
کننش، ا ن کابباهم کرد ش اماازمشاب  وآ همه اماال اثطر  پطیطشا 

 » شش وهنازهم معخام  ی ت ! 

بحیم اهلل خان دباخیرعالوه کردکه عطبطشالطمطجطیطشخطان 
دبعتر ماعین همان شهکاب  با ا جطام دادکطه مطشاب  مطذکطاب 
دبعتر شاه شجاع اجراکرده باد، لهذا ک طص اوبا دب طن د طاب 

   ااهش د ش !
هرچنش ا ن پی  بینص بحیم اهلل خان دبآن وقت متطشاق 
پیشا  کرد ز را عبشالمجیشخان دبپا ان جنگ دوبابه به افغطا  ط طان 
آمش وب ا جبه ودس اب د گر با دبحخهام شاخ کهنه فرو بطرد، امطا 
دبپا ان کاب پی  از نکه متائب کادتا ها  داؤودخان وخخهص ها 
به کشاب وابدآ ش، باق مت بزبگ سرما ۀ هنگف   به خابج بفت 
وبا ک مخص با بحیث  ک شاخ میان خالص برا  حر فان دب مطیطشان 

 گذاشت ! 
)ادابه: اگرخاا نشگان عز ز امرال معاصر  ازشهکابهطا  
چنین مشاب  ها داش ه باشنش، لافا داس ا   بابه ادابۀ امطیطش بطرا  
چاپ بفرس نش. اگر ما ۀ خااس ه باشنش جناب وز رمالیۀ که چنش  
پی  خاد باماقاف ساخت وظاهرا به خابج کشاب تشر ف بطرده 

 باشنش !!!( /

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 می کند

 
6566 Backlick Rd.Springfield. VA 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

تا حشود پنج هزاب  فر محباسین امابد اسالمص افغا   ان 
که تاسط اضالع م حشه بحیث دولت شناخ ه  ششه و چان ططالطب 
معروف است و تا حشود  ک هزاب  فرمحباسین طرف د طگطر دب 

 95م، 2222بوز اول مذاکراد بین االفغا ص ماابق دهطم مطاب  
 ه ، از حبس بها خااهنش شش. 9911حاد  22ه ق و9۴۴9بجب 

طرف ها  مرباطه هشف داب ش که تمام م باقص محباسین 
( ماه آ نشه از حبس بها کننش. اضالع م حشه بطه 9با دب ظرف سه )

تکمیل ا ن هشف تعهش میکنش. امابد اسالمص افغا   ان که تطاسطط 
اضالع م حشه بحیث دولت شناخ ه  ششه و چان ططالطب مطعطروف 
است وعشه میشهش که محباسین آزاد ششه شان به م  ولیت هطا  
که  دب ن تاافق  امه ذکر ششه پابنش باده عامل تهش ش به امطنطیطت 

 اضالع م حشه و م حش ن آن    ااهنش باد.
د: همراه با شروع مذاکراد بین االفغا ص، اضالع م طحطشه 
از گاه اداب  بر ل ت محشود ت ها و پاداش کنا ص دببابه اعضا  
امابد اسالمص افغا   ان که تاسط اضالع م حشه بطحطیطث دولطت 
شناخ ه  ششه و چان طالب معروف است، تجش ش  طظطرا طشاخط طه، 

مطحطرم  1م، 2222اگ ت   2۲هشف دابد: ا ن محشود ت ها با تا 
 ه ش، بفع  ما ش. 9911سنبخه  0ه ق، 9۴۴9

ه: با شروع مذاکراد بین االفغا ص، اضالع م حشه  تشبراد 
د پخاماتیک با با د گر اعضا  شابا  امنطیطت مطخطل مط طحطش و 
افغا   ان آ از مینما ش تا اعضا  امابد اسالمص افطغطا  ط طان کطه 
تاسط اضالع م حشه بحیث دولت شناخ طه  شطشه وچطان ططالطب 
معروف است، ازل ت محشود ت ها خابج ششه برا  بسیشن به ا ن 

جطازا   1ه ق و 9۴۴9شاال  0م ماابق2222مص 21هشف بوز 
 ه ش ا   اب ششه است. 9911

و: اضالع م حشه و م حش ن ، از تهش شاد و  ا اس عطمطال 
قاا بضش تمامیت ابضص و اس هالل سیاسص افغا   ان  ا مشاخخطه دب 

 اماب داخخص آن اج ناب خااهنش کرد.
جزء دوم:با عاف تاجه با اعالن ا ن تاافهنامطه، امطابد 
اسالمص افغا   ان که تاسط اضالع م حشه بحیث دولت شطنطاخط طه 
 ششه وچان طالب معروف است، مراحل ذ ل با جهت جخاگطیطر  
ازاس فاده گروهص و  ا فرد  بشمال الهاعشه از خاک افغطا  ط طان، 
برا  تهش ش امنیت اضالع م حشه و م حش ن ، مراحل ذ ل با مطش 

  ظر خااهش گرفت:
امابد اسالمص افغا   ان، که تاسط اضطالع مط طحطشه -9

بحیث دولت شناخ ه  ششه وچان طالب معروف است، به هیچ  طک 
از اعضا  خادش، د گر فرد  ا گروه ها، بشمال الهطا طشه اجطازه 
  ااهنش داد که خاک افغا   ان با جهت تهش ش امطنطیطت اضطالع 

 م حشه و م حش ن ، مابد اس عمال قراب دهنش.
امابد اسالمص افغا   ان، که تاسط اضالع مط طحطشه  -2

بحیث دولت شناخ ه  ششه وچان طالب معروف است، آ هائیکه بطه 
امنیت امر کا و م حش ن  تهش ش اس نش پیام واصح خااهش فرس طاد 
که دبافغا   ان جاه  شاب ش و به اعضا  خطاد، امطابد اسطالمطص 
افغا   ان که تاسط اضالع م حشه بحیث دولت شناخ ه  ششه وچان 
طالب معروف است هشا ت خااهش داد تا با آن گروه  ا فطرد طکطه 
امنیت اضالع م حشه و م حش ن  با تهش ش میکننش، هطمطکطاب   طه 

  ما نش.
امابد اسالمص افغا   ان که تاسط اضطالع مط طحطشه  -9

بحیث دولت شناخ ه  ششه وچان طالب معروف است، هر گروه  ا 
فرد که از افغا   ان سبب تهش ش امنیت اصالع م حشه و م حش نط  
با فراهم میکنش جخاگیر  خااهش  ماد و هم از تربیه، اسط ط طشام 
سربازان و کمک مالص به ا شان ما ع ششه از مهما شاب  آ طهطا بطه 

 اسا  تعهش به ا ن ماافه نامه ابا خااهنش وبز ش.
امابد اسالمص افغا   ان، که تاسط اضطالع مط طحطشه -۴

بحیث دولت شناخ ه  ششه وچان طالب معروف است، تعهش میکنطش 
آ هائص که به افغا   ان تهاضا  پناهگز نص و سکا ت مطیطکطنطنطش 
قرابقا ان مهاجرد بین المخخص و تعهش به ا ن ماافه طنطامطه بفط طاب 
 ما نش، تا چنین اش اص باعث تهش ش امنیطت اصطالع مط طحطشه و 

 م حش ن ،  شا ش.
امابد اسالمص افغا   ان، که تاسط اضالع مط طحطشه  -5

بحیث دولت شناخ ه  ششه وچان طالب معروف اسطت، بطرا  آن 
عشه ک ا یکه به امنیت اضالع م حشه و م حش ن  تهش ش پنشاشط طه 
شا ش؛ و زه، پاسپابد، اجازه ا  سفر و د گراسناد قا ا ص، بطرا  

 دخال آ ها دبافغا   ان تهیه   ااهنش کرد.
اضالع م حشه از شابا  امنیت مخل مط طحطش -9جزء سام:

دبخااست خااهش کرد تا ا ن ماافه نامه با برسمطیطت شطنطاخط طه 
 تتا ب  ما نش.

اضالع م حشه و امابد اسالمص افغا   ان که تطاسطط  -2
اضالع م حشه بحیث دولت شناخ ه  ششه وچان ططالطب مطعطروف 
است، تمنا  بوابط مربت با کش گر داش ه تاقع میرود بوابط بطیطن 

بطعطش از مطاافطهطۀ »اضالع م حشه و حکامت جش ش اسالمص افغان 
 «(Post – settlement)بسمص و میالن به حل منازعاد و  ا مناقشاد 

ق میکه دب د الاگ و مذاکره  بین االفغا ص با  داده شش، مطرطبطت 
 باشش.

 

 برومفیخش ،کخابادو                      داک ر الم محمش دس گیر 
 موافقت نامه برای آوردن صلح در افغانستان 
بین امارت اسالمی افغانستان که توسط ایاالت متحده به 

 حیث دولت شناخته نشده چون طالب معروف است.
ماافهت  امۀ جامع صخح دب چهاب جزء تهطش طم گطرد طشه 

 است.
می ا یکیت ضما ت ها و طرزالعمل، که هرگاه گروهص -9

 ا فرد  به ضش امنیت امر کا و م حش ن  از خطاک افطغطا  ط طان 
 فعالیت  ما ش، وقا ه به عمل خااهش آمش.

می ا یکیت ضما ت ها و طرز العمل، برا  اعالن  طک -2
آجنشائص که خروج همه قاا  خابجص باازافغا   ان دببطرداشط طه 

 باشش.
بعش از اعالن ضما ت ها برا  خطروج مطکطمطل قطاا  -9

خابجص و آجنشا  آن دب محضر شاهشان بین المخخص،  تضمطیطن و 
اعالن دب حضاب شاهشان بین المخخص که: خاک افغان بضش امطنطیطت 
اضالع م حشه و م حش ن او اس عمال   ااهش شش، امطابد اسطالمطص 
افغا   ان که تاسط اضالع م حشه بحیث دولت شناخ ه  شطشه  و 
چان طالب معروف است، مذاکراد بین االفغا ص با  بطا جطاا طب 

 9911حاد 22ه ق و 9۴۴9بجب  95م، 2222ماب   92افغان به 
 ش ه شروع خااهنش  ماد. 

آت  بس دا مص و جامع،  طک فطهطره دب آجطنطشا  -۴
د الاگ و مذاکراد بین االفغا ص خااهش باد. مشمالین مذاکطراد 
بین االفغا ص تاب خ و چگا گص آت  بس جامع و دا مص با بطحطث 
خااهنش کرد. می ا یکیت ها  طرزالعمل مش رک،  یز شامل بطاده 
که همزمان با ماافهت و تکمیل پروگرام ها  وسیع باجع به آ نشۀ 

 سیاسص افغا   ان، اعالن خااهش شش. 
چهاب جزئص که دب باال ذکر  افت، با  کش گرابتبا  بطیطن 
البینص داش ه هرکشام به اسا  آجنشا  ترتیب  افط طه و فطهطراد 
تاافق  اف ه اجرا خااهنش شش. ماافهت دب دو جزء اول جطهطت با 

 ب ا  دو اجزا  اخیرتعیین خااهش کرد.
ذ أل م ن ماافهه برا  طرزالعمل اجزا  اول و دوم اسطت 
که دب باال بیان شش. هر دو طرف ماافهه  ماده ا ش که بین ا ن دو 
اجزاء ابتبا  بین البینص وجاد دابد. م  ولیت امطابد اسطالمطص 
افغا   ان که تاسط اضالع م حشه بحیث دولت شناخط طه  شطشه و 
چان طالب معروف است، دب ن ماافهت  امه به ساحه ها   تحطت 

بعش از »کن رول شان تا زمان تشکیل حکامت جش ش اسالمص افغان 
 – Post)ماافهۀ بسمص میالن به حل مطنطازعطاد و طامطنطاقشطاد 

settlement)»  ق میکه دب د الاگ و مذاکره  بین االفغا ص با  داده
 شش، تابیق میگردد.

جزء اول:اضالع م حشه م عهش است که تمام قاا   ظطامطص 
خاد ، م حش ن ، شرکا  ائ الف، بشمال تمام پرسا ل مخکص  یر 
د پخاماتیک، قراب داد  ها  امنی ص که ش تص ا ش، تطر طنطرهطا، 

ماه بعش  9۴مشاوب ن و پرسا ل ها  خشماد حما ا  با دب ظرف 
از اعالن ا ن ماافهت  امه از افغا   ان خابج  ماده اقشاماد ذ ل با 

 دب ن بابه ات اذ میکننش:
دب  .II Aالف: )دب ن ق مت م ن ا گخی ص بص  ظم میشاد و 

جزء اول بشون ا نکه تاضیح شاد ظاهر میگردد. دبم ن ا گخیط طص 
حذف ششه است( اضالع مط طحطشه،  .IIAصبح  شرکرده ا ن  1که 

بوز دب مطعطرض  995م حش ن  و ائ الف ماابد ذ ل با دب ظرف  
 اجرا قراب خااهنش داد: 

تعشاد قاا  امر کا دب افغا   ان  بطه هشطت هطزاب و  -9
ششتش   فر تنهیص خااهش  افت.و م ناسبأ به تعشاد قاا  م حش ن 

 و ائ الف،  یزکاه  بخ خااهش داد.
اضالع م حشه، م حش ن  و ائ الف، تمام قاا ها  خاد -2

 با از پنج پا گاه  اامص خابج خااهنش کرد.
ب: با دب  ظر داشت تطعطهطش و کطردابامطابد اسطالمطص 
افغا   ان که تاسط اضالع م حشه بحیث دولت شناخ ه  شطشه  و 
چان طالب معروف است، دب جزء دوم ) پس چرا تحت جزء اول 
ذکر شش. جزء دوم بیش ر دب بابه تهش ش امنیت امر کاست، ممکطن 
هشف جزء دوم مهشمه(، ا ن ماافطهطت  طامطه اضطالع مط طحطشه، 
م حش ن  و ائ الف مراحل ذ ل با دب معرض اجرا قراب خطااهطنطش 

 داد:
اضالع م حشه، م حش ن  و ائ الف تطمطام قطاا هطا  -9

م باقص با از افغا   ان دب ظرف  ه و یم ماه که باقص کامطأل خطابج 
 خااهنش ساخت.

اضالع م حشه، م حش ن  و ائ الف، تمام قاا ها  خاد  -2
 با از م باقص پا گاه ها خابج خااهنش ساخت.

ج: اضالع م حشه تعهش  ماده که: پالن دابد برا  بهطا طص 
سر ع محباسین سیاسص و جنگص  جهت ا جاد فضا  اعط طمطاد، بطا 

 همآهنگص و تائیش همه جاا ب مرباطه، بکاب آ از  ما ش.

اضالع م حشه جا ا  همکاب  اق تاد  برا  بازساز  -9
با حکامت جش ش اسالمص ق میکه دب د الاگ و مطذاکطراد بطیطن 
االفغا ص با  داده ششه، میباشش. و به امابداخخص مشاخخه  ط طااهطش 

 کرد.
جزء چهابم: شامل تاافهاد سر  است که اجازۀ  شر بطه 

 آن داده  ششه است.
 92بجب ه ق و 5م، 2222فبروب   21دب دوحه بروز 

ه ش به زبا ها  ا گخی ص، دب  و پش ا دب دو کطاپطص  9911حاد 
 که هر  ک آن م او ا ه قابل اع ماد میباشش، امضا شش.

 امضا کننشگان: زلمص خخیخزاد  ما نشۀ خاص امر کا 
 مال برادب:  ما نشۀ ابشش طالب   

خاا نشگان عز ز و گرا هشب،دب ا ن تاافطهطنطامطه اضطالع 
م حشه امر کا از قام پش ان طرفشاب   ماده است.  عطنطص فطهطط 
برا  امنیت خاد وتباهص مردم افغا   ان و کمک به دو الش ترمط  
که باز برا  چهاب سال د گر بئیس جطمطهطاب شطاد، ططرح شطشه 
 ا  نشه ا ن دبامه زلمص خخیخزاد  ام دابد. ا طن تطاافطهطنطامطه و 
م  ولین اجرائیا  آن هر ک ص که باشش ازطرف قطا طان دا طان 
مردم افغا   ان با همکاب  دوس ان شان که دب قاا ین امطاب بطیطن 
المخخص ت تص داب ش به محاکمه کشا یشه شا ش. تاجه جش  تا طرا 
به تبتره ا  چنش دب ماابد م  خف ا ن تاافهنامه و هم تذکر با طش 
داد که کاپص ها  تاافهنامه که دب بسا ه ها  اج ماعص  شر شطشه 
فاقش پر  یپها  اسناد قا ا ص باده م تاصأ اصاالحطاد مطا طنطش 
ضما ت، طزب العمل، م حش ن، ائ الف، بین االفغطا طص، حطکطامطت 

واماب داخخص تعر ف  ششه است،  Post – settlementجش ش اسالمص، 
 مح رما ه جخب مص  ما م:

 از مذاکراد بین االفغا ص خبر   ی ت.-9
از عشم مشاخخه پاک  ان دب اماب داخخطص افطغطا  ط طان -2

ذکر   یامشه چان مذاکره کننشگان اضالع م حشه و پطاک ط طا طص 
 باد ش  ه افغا   ا ص.

ا ن ماافه نامه  ما ا گر مشاخخه دب اماب داخخص افغطا  ط طان -9
 است.

امنیت افغا   ان بی  از پی  تهش ش ششه است. داعط  -۴
که ممکن شعبۀ از طالب ظالم باشش  میگا نش به سطربطازگطیطر  دب 

 کنرها شروع کرده است.
و زه و پاسپابد به اسا  قاا ین بین المخخص ازططرف -5

دولت ها صادب میشاد  ه تروب  ت ها. به عبابد د گطر، گطرچطه 
بابها دب ن تاافهنامه آمشه که : امابد اسالمص افغا   ان بطحطیطث 
دولت از طرف  اضالع م حشه شناخ ه  ششه، با ا ن عمل اول  هط  
گف اب خاد کرده ا ش و دوم ا ن گروه طالب ظالم با به حیث دولت 

 وا ماد ساخ ه ا ش که بفکر من مرل شناخت است.
جا ص و قاتل بضش امنیت افغا   ان است.  5222بها ص -0

آقا  بحمت اهلل  بیل دب صفحاد اج ماعص اسناد  ابائه  ماده ا ش 
 فر ک ا ص ا ش که  212که  شان میشهش دب بین ا ن تعشاد محباسین 

 با واسکت ا  حاب  گرف اب ششه باد ش.
تاافق طالب ظالم با اضالع م طحطشه ا طنط طت کطه از -۲

افغا   ان به آ ها ضرب  میرسش. ا نکه، دب خابج از افغا   ان و  طا 
ها شان تطهطش طشاد  sleeperداخل اضالع م حشه تاسط  فاذ ها  ا 

ماجاد است تذکر  بعمل  یامشه است. ولص طالب ظالم از قط طل 
برادبان و خااهران م خمان خاد ب راعت اقراب میشاب ش؛ بطحطرطص 
است که با ش عخما  م بحر و دا شمنش د نص ف اا  مظطخطام بطادن 

 مردم افغا   ان با صادب  ما نش.
اصال ما شاهش سالها  م ماد  جنگ احزاب م تاصطا -1

جمعیت اسالمص با طالب باد م. اگر طالب وطنشوست و م خمطا طان 
 د نشابا ش چرا با ا ن گروه از دب صخح پیشآمش  شاب ش؟

قراب گف اب جنرال ابشش ابدو  پاک  ان طالب هطا از -1
طرف آ ها ساق و ادابه میشا ش. که مشکل اساسص با به جهان بطص 
پرده بیان  ماد. الکن جهان چشم پاشیش و از  اکطران پطاک ط طان 
حما ت کرد و تظخم حکامت ها  هنش و برما با بطرم طخطمطا طهطا 

 فراماش  ماد.
شابا  امنیت مخل م حش با شناخت و تتطا طب ا طن -92

تاافهنامه بضش امنیت مردم افغا   ان و به حطمطا طت از ظطالطم و 
ا  حاب ان عمل  ماده به ضش منشاب مخل م حش عمل کرده  اکطر  
خاد با به اوامراضالع م حشه و البص ها  پاک  ان ثطابطت کطرده 
است. ق میکه افغا   ا ص ها دب لنشن دب مهابل سطفطابد امطر طکطا 
مظاهره کرد ش بفکر من با ش افغا   ا ص ها  وطنشوست دب مهابطل 
تعمیر مخل م حش دب  یا ابک  ودب  ک زمان م اعش  به مطظطاهطره 

 اقشام  ما نش.
اضالع م حشه با مشاخخه دب امابداخخص جطمطهطاب طت -99

با حما ت  طمطاده تشطا طق  «امابد  ام  هاد»اسالمص افغا   ان، 
با برگزاب ساز طش. ا طن  «حکامت جش ش اسالمص»کرده است که 

خالف بوابط بین الشول است. اضالع م حشه دب حهیهت افغا   طان 
با دب  ک پانا   هره ا  به پاک  ان از طر ق طالب ظالطم اهطشا 

 کرده است.
امضا کننشگان ماافه نامه اش اصص ا ش کطه پشط طان -92

باده پاسپابد ها  امر کا ص داب ش و بارفشاب  قام خاد م اعص 
 مز ش بکمک پاک  ان ب ر  داده ا ش  ه برا  خیر و)صفحۀ هش م(
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 هفته نامۀ امید  9601شمارۀ  صفحۀ سوم

 وبجینیا                                   ح ن )ز شه با ا ص(
  بر یخ نوشتند و به آفتاب گذاشتند

باالخره )تاافهنامۀ تاب  ص(؟ میان امر کا وگروه تطروب  ط طص    
طالبان دبدوحه قاربعش ازهوده ماه )ضیاع وقت( به امضاء بسطیطش. 
ماافه نامه با زلمص خخیل زاد  ک امر کا ص افطغطا طص االصطل بطه 
 ما نشگص ازوزابد خابجۀ امر کا وک طص بطنطام مطال بطرادببطه 

  ما نشگص ازگروه تروب   ص طالبان امضاء کرده است .
دب ن )تاافهنامۀ تاب  ص(؟ ق مص که د شه میشادجطا طب 
ا االد م حشۀ امر کا بشون دب ظرگرف ن عُرف سیاسص ود پخاماسص 
با ج بین المخخص دولت ماجاد افغا   ان با اد شه گطرفط طه وخطاد 
بجا  آن تعهشاتص با به طالبان تروب  ت داده اسطت کطه  ط طنطهطا 
دبتضاد باخااست وآبزوها  مخت مظخام افغطا  ط طان اسطت کطه 
ا االد م حشۀ امر کا  یرم  هیم قبال کرده که افغا   ان با اشغال 
کرده است .اما ازآ جائیکه تاافهنامه ازطرف ک ص بنطمطا طنطشگطص 
امر کا امضاء ششه که پ ت و اوظیفۀ بسطمطص دبدولطت ا طاالد 
م حشۀ امر کا  شابد وا ن خاد ازوزن وابزش اجرا ص تاافهطنطامطه 

 میکاهش .
جناب خخیل زاد دب ن ماافه نامه برعالوۀ ا نکه )ازکی طۀ 
خخیفه ب شیشه(، به اش باهاد ز اد  هم ماافهطه کطرده اسطت از 

 جمخه:
_ دبعناان ماافه نامه آمشه :)ماافه نامۀ آوبدن صخح بطه 
افغا   ان میان امابد اسالمص افغا   ان که امر کا بعطنطاان دولطت 
برسمیت  مص شناسش و بنام طالبان شناخ ه میشاد و ا االد م طحطشۀ 

 امر کا(
)ماافه نامۀ _آوبدن_ صخح به افغطا  ط طان( بطنطظطرم - 9

 امفهام است آ ا  خخیل زاد با ش بجا  آوبدن صخح به افغا   طان، 
مص  اش نش: ماافه نامۀ _خروج_  ظامیان امر کائص ازافغا   ان  طا 
)ماافه نامۀ پا ان جنگ میان گروه طالبان وا الت م حشۀ امطر طکطا 

 دبافغا   ان(
هرگاه امر کا )امابد( با بنام دولت  مص شناسش ،چطه -2

 لزوم داشت کخمۀ امابد با شامل ماافه نامه  ما نش؟
بشوام آن آمشه) وبنام طالبان شناخ ه میشاد( که خیخص  -9

بص مفهام وگنگ است ز را )آوبدن صخح میان امطابد اسطالمطص 
افغا   ان وا االد م حشۀ امر کا( صر حاً دبج وامضاء ششه اسطت 
که واضح وبوشن  ک جا ب قرابداد  ا ماافه نامه امابد اسالمطص 

 وطرف د گر ا االد م حشۀ امر کاست.
بنظرمن جناب خخیل زاد به حیث  ما نشۀ ا الت م حشۀ       

امر کا ،فهمیشه  ا  ا فهمیشه، امابد اسالمص طالبان با بطرسطمطیطت 
شناخ ه که مافهیت بزبگص برا  طالبان است . ومح ا اد  امفهام 

 ا ن ماافه نامه سراپا بنفع طالبا  ت ازجمخه:                                                                
خروج  یرو  ها  امر کائطص وسطائطرهطمطپطیطمطا طا ط  -

 ماه  . 9۴ازافغا   ان دبظرف 
امر کا فاباً کاببا باطرفها  مط ط طخطف بطرا  بهطائطص -

هزابز شا ص طالبان دبز طشا طهطا  5ز شا یان طالبان آ ازمیکنش با ش 
دولت افغا   ان و کهزابز طشا طص اسطیطرگطروه ططالطبطان تطادهطم 

آزاد شا ش ودبظرف سه ماه تمامص ز شا یان  کش گربا  2222ماب 
 آزادکننش.
تحر م  2222اگ ت  2۲امر کا برسص میکنش که تاتاب خ -

 هاعخیه گروه طالبان برداش ه شاد.  
امر کا ازاعضا  دا مص شابا  امنیت خااهش خااسطت  -

 تا اعضا  طالبان باازفهرس ها  سیاه مربا  خاد بیرون کننش.
دبب   دوم ا ن ماافه نامه ازگروه طالبان بحطیطث  طک 

 دولت خااس ه ششه تا:
طالبان به فرد  اگروهص ازجمخه الهاعشه اجطازه  طشهطش - 

 تاازخاک افغا   ان برا  تهش ش امر کا وم حشان آن اس فاده کنش.
طالبان جخاهرگروهص با که ب ااهش ازافغا   ان عطخطیطه -

امر کاوم حشان آن تهش ش ا جاد کنش میگیرد واجازۀ جذب  طیطرو، 
 آمازش و تما ل با به آ ها شاده وازآ هامیزبا ص   ااهش کرد.

طالبان م عهش است باگروه ها که دبافطغطا  ط طان پطنطاه -
میگیر ش ماابق به قاا ین بین المخخص مهاجرد و مااد ا طن تطاافطق 
 امه برخابد کنش تا آ ها   اا نش امنیت امر کطا ومط طحطشان آ طرا 

 تهش شکننش.
طالبان بگروه ها  که امنیت امر کا وم حشان آ را تهش ش -

مص کنش و زه، پاسپابد، جاازسفر ا هیچ  طاع اسطنطاد قطا طا طص 
   ااهش داد تا آ ها ب اا نش وابد افغا   ان شا ش.
 دب ب   سام تاافهنامه آمشه است که:

امر کا ازشابا  امنیت سازمان مخل دبخااست مینما طش  -
 تا ا ن تاافهنامه با تا یش کنش.

امر کا وطالبان دبپص ا طجطاد بوابطط مطرطبطت بطا طک -
د گره  نش و ا  ظاب داب ش بوابط دولت اسالمص جش ش افغطا  ط طان 
که پس از مذاکراد بین االفغا ص ا جاد خااهش شش باامر کا مرطبطت 

 باشش.
امر کا کاش  میکنش برا  بازساز  افغا   ان بطادولطت -

جش ش افغا   ان همکاب  اق تاد  داش ه باشش ودبامابکطاب  آن 
 دخالت  کنش.

 گمان میرود طرفین دبچهابب   باهم ب اافق بسیشه باشنش 

اما دبترجمۀ فابسص که من دب افت کطرده ام ازبط ط  
چهابم آن خبر   بادو یزدبسراپا  ا ن ماافه نامه از)آوبدن صخح 
به افغا   ان( که دبعناان تاافهنامطه ذکطرشطشه ،کطاچطکط طر طن 
تذکرد گر  داده  ششه وهمۀ م ن فهط ام طیطاز دادن بطه گطروه 

 آدمک  طالبان است .
دب کص دوجااز مذاکراد) بین االفغا ص( تذکرداده شطشه 

 بش ن شکل: 
آت  بس جامع ودائمص شامل اجنشا  مذاکراد بیطن --9

االفغا ص باشش و شرکت کننشگان  ش ت بین االفغا ص دبمذاکطراد 
شان بو  تاب خ وچگا گص ا ن آت  بس دائمص بحث و مشط طص 

 میکننش.
با آ از مذاکراد بین االفغا ص امر کا برسص تطحطر طم  -2

هاعخیه اعضا  گروه طالبان با آ ازمیکنش بطاا طن هطشف کطه دب 
صابد پیشرفت دبمذاکراد بین اال فغا ص تحر م ها عطخطیطه ا طن 

 برداش ه شاد. 2222اگ ت  2۲گروه تا 
قابل تذکر میشا م که دبتمطام مط طن بطص سطروتطۀ ا طن 
ماافه نامه، اسمص ازدولت )جمهاب  اسالمص افغا   ان ( برده  ششه 
که دبا نجا ساالص پیشامیشاد کطه پطس اگطر طکطاطرف قضطیطه 
دبمذاکراد)بین االفغا ص( طالبان باشش،طرف د گردب مطذاکطراد 
بین االفغا ص کشام مرجع  اکشام گروپ خااهش باد؟م تاصاً که 
جناب مالا  مال عبا  س ا کر  که سابهۀ بااف  ابخخهص بادن با 

ا ( داش ه ودابد بعش ازامضا  تطاافطهطنطامطه   –خ   –د   –دبدامن )ح 
با ما نشۀ امر کا ،با ب ااف  ابوباا شاخ ن  بغبه دبگخا به خبر گابان 
میگفت که ما دولت فعخص کابل با برسمیت  مص شناسیطم وچطنطان 
 شان میشاد که گا ص شمشیر ف ح دبدست و  باده و اوسطت کطه 
ضربۀ آخربا زده است . اما  افل ازا طن بطادکطه بطیطشط طر ازده 
هزاب،آدمکشان ،و ران گران، ا  حابکننطشگطان، آتط  افطروزان، 
قاچاقبران، ودزدان وباالخره تروب   ان گروه شان بطه مطحطابطس 
همین دول ص دب بنشه  نطشکطه ا طن چطیطز  طافطهطم، بطرسطمطیطت 
 میشناسشومهاماد ذ تالح همین دولت است که جطا طیطان فطاق 

 الذکربامی اا ش ازبنش آزاد کنش  ه کشام مرجع د گر.   
اگرمهتش طالبان تروب  ت ا ن باشش که جا ب د طگطردب  
مذاکراد ، سران وبوئ ا  تنظیم ها  جهاد  کطه فطعطالًخطادبا 
)سیاسیان( ؟  امیشه ومینامنش باشش ،س ت دباش باه ا ش ز راا نها هم 
دبگذش ۀ  ه چنشان دوبمخت مظخام افغا   ان با س ت آزبده ا طش 

 وش ص د گر  با که فعالً قشبخنشک میکنش
جناب کرز  است که اوهطم امط طحطان خطاد بابطمطردم 
افغا   ان داده است .اوبرعالوۀ آ که مشد بیش رازده سال دباب کۀ 
قشبد باد )قشبتص که ازطرف حامیان امر طکطا طص وکشطابهطا  
عضا اتا برا   ابزا ص ششه وبه اسا  فیتخۀ همان کنفرا س بطن 
باسا ر)سیاسان( ؟ فعخص باجیب ها  پر وابد افطغطا  ط طان شطش طش 
وکرد ش آ چه دل شان می ااسطت و طکطرد طش آ طچطه دل مطردم 

 می ااست بناً اوهم مابدقبال مخت مظخام افغا   ان  ی ت. 
جناب مال س ا کز ! فرض کطنطیطش کطه شطمطا بطاافطراد 
واش اصص که مابد قبال شماه  نش مذاکره و مفاهطمطه کطرد طش 
وبیک تاافق بسیش ش،آ ا فیتخه ها  شان که  هیناً به  طفطع شطمطا 
خااهش باد، قشبد وتاان اجرا ص خااهش داشت؟دب نجا ازجنطاب 
خخیل زاد میپرسم : شما و مذاکره کننشگان طالب ب اافق بسطیطشه 
ا ش که )امر کا فاباً کاببا با طرفها  م  خف برا  بها ص ز شا یان 

هزابز شا ص طالبطان دبز طشا طهطا دولطت 5طالبان آ ازمیکنش. با ش 
 2222افغا   ان و کهزاب ز شا ص اسیرگروه طالبان تادهم مطاب   

آزادشا ش که تاب خ گف گاها  بین االفغا ص  یزدب ظرگرف ه شطشه 
است.همچنین گف ه ششه که امر کا کمک مص کنطش تطا ططالطبطان 
ودولت افغا   ان ظرف سه ماه تمطامطص ز طشا طیطان  طکطش طگطربا 

 آزادکننش.
دب ن ب   فهمیشه  ا افهمیشه به  ک حهیهطت اذهطان -9

کرده ا ش وآن ا نکه دبافغا   ان دول ص ماجاد است وتذکربفط طه 
 است که ا ن ز شا یان دب محابس دولت افغا   ان دببنش است.

هزابز شا ص طالبان ازز شا طهطا  5امرششه است که با ش -2
دولت افغا   ان آزاد گردد.ا ن با ش با کص وکشام مطرجطع جطامطۀ 
عمل بپاشا ش واضع  گرد شه است ز رادولت افغا   ان هیچطگطا طه 
مکخفی ص  شابد که بنش ان طالب باآزادکنطش آ طهطم دبظطرف ده 

 بوزز را:
اوالًدولت افغا   ان شامل مجالس شما  باده وهم هیچگا ه 
تعهش    پرده، ثا یاً ا ن پنج هزابز شا ص مجرم طالبان آ طا کطشام 
سجل ، ساا ح   اع جرم مش ص حکم محکمه وا ن چیزهابا داب ش 
 ا خشا    ااس ه ما نش حیاا اد دب ک طا خه ا شاخ ه ششه ا ش که 
دب آ جابا بازکننش وهص شا ش؟ بطشون ح طاب وکط طاب وبطشون 

 فهمیشن ا نکه چرا حبس ششه باد بکشام جرم .
آ ا به ر باد که قبل ازامضطا  ا طن قطرابداد ازدولطت 
افغا   ان هم  ک  ما نشه شامل مذاکراد شما میباد  اا نکه قطبطل 
ازامضاء م ادۀ آ را بمالحظۀ دولطت  طا پطابلطمطان افطغطا  ط طان 
میرسا ش ش؟ تا ماابد  که خالف قرابداد اس راژ ک بین افغا   ان 

 وا االد م حشۀ امر کا باد حذف میشش . )صفحۀ هش م(

 برگی ازخاطرات شادروان فرهنگ
دف رخاطراد مابخ وپروهشگربزبگ میرمحمشصش ق 
فرهنگ،  ا  نشۀ  امشاب واز مبابز ن مشروطه وازبنیا گذابان 
حزب بااف  ابوطن، دبکناب مبابز    اه ومابخ شهرشادبوان 
میر الم محمش باب ود گرهم نگران شان دب  هضت مشروطه 
خااهص، خاطراد سیاسص واج ماعص خا   بادبک اب م  ااب 

 شان گردآوبده ا ش. 
با اتحاف دعابه بوح آن پووهشگردا شمنشبزبگ و 
دبسالگرد وفاد شان، از جمخۀ خاطراد سیاسص آمی  ه باطنزآن 

-951شادبوان  کص هم حکا ت ذ ل است، که دبصفحاد 
 دبج است وبنابرلاافت آن دب نجا  هل مص کنیم :909

کم یا ص که ازجا ب مجخس وبزا برا  ماالعۀ قا ان ... «
ماماب ن )دافغا   ان با ک( تعیین ششه باد، همکابشش م ز رامن 
و الم حیشخان م  اب زاده ازجا ب با ک مخص به آن کم یان 
معرفص ششه باد م دبحالیکه مجخس وزبا عبشالح ین خان وبحیم 
اهلل خان وز رپ ت وتخگراف تعیین ششه باد ش و عضاد گرآن 
حبیب اهلل خان بئیس دافغا   ان با ک  ک ش ص کامال پاسیف 
باد. دب ن کم یان که کابآن چنشماه باابا جامیش، من برا  باب 
اول مافق ششم دو فر ازوزبا بااز زد ک ماالعه کنم، ا نشو فرکه 
ازجمخۀ وزبا  فعال وبرج  ۀ کابینه میرف نش از ظرش تیت وسجیه 
دبدو قاب کامال م الف قرابداش نش. عبشالح ین خان که دب ن 
وقت شاب وشعف جاا ص بابرا  آزاد  ومشروطه ازدست داده 
باد، مرد  باد شمرده، مح ا  ومحافظه کاب. ازاوضاع چنان معخام 
میششکه ازسر  اشت بفیها   که ازچنشسال به ا نارف دبز شان 
ابگ ب رمیبرد ش عبرد کامل گرف ه وبهیچ صابد حاضر ی ت 
خادش بابه آن گرف اب سازد. باوصف آن  ک  ک ه 
اوبابرهمهاابا   دبکابینه وسا ربجال دولت ام یازمص ب شیش وآن 
عبابد باداز باس کاب  واما  شاب ، خااه ا ن باس کاب  
واما  شاب  مربا  به اح اساد دوبان جاا ص اوباد وخااه   یجۀ 
محافظه کاب  واح یا ، ازگف اب و کرداب اوا ن  ک ه واضح 
میششکه و  دببین خاد وحق دولت ومخت  ک خط فاصل بوشن 
کشیشه وازآن عشول  میکنش.  عنص برخالف سا روزبا وسفرا بهمان 
معاش اک فامینما ش وبه همین عخت با وصف دوبه ها  
مش شسفابد ذخیره وا شوخ ۀ دبداخل  اخابج  شاشت. از ن که 
بگذب م از ظرماالعه ومعخاماد  ک ا  ان م اسط بخکه پا ین ر 
ازآن بح اب میرفت وسعص داشت که قخت بضاع   بااز ن  احیه 
دبز رپردۀ کم حرفص، وابد ششن دبماضاعاد واحیا ا بکاب بردن 
جمالد معیاب  باجع به وظیفه شناسص و دسپخین وامرال آن پنهان 

  ما ش. 
بحیم اهلل خان برعکس ب ش بچۀ کابل باد، از ظرخا اادگص 
اوبه  ک عا خۀ زبگرتعخق داشت که  کعشه ازافرادآن هناز به 
زبگر  اش غال داش نش وبعضص حرفۀ پشب  باترک گف ه به سخک 
ماماب ت داخل ششه باد ش.  الم عخی ان مش رماماب ن با ک که 
قبال ذکرش بفت  یزازهمین عا خه بادوازابنا  اعمام عبشالرحیم 
خان بح اب میرفت. هرچنشبحیم اهلل خان تعخیماد عتر  بافرا 
 گرف ه باد اما ازذکاود فار  به پیما ۀ ز اد بهره منشبادواس عشاد 
ظرافت و حاضرجاابص با یزبه آن ضمیمه میکرد. دبهرماضاع به 
صحبت میپرداخت و اکرر افراد باالب ه به اس رنا  افرادخا اادۀ 
شاهص و اطرافیان  زد ک آن، بباد تم  ر واس هزا میگرفت. الب ه 
من اوبا دب دبباب ش شه بادم امامیگف نشکه دب حضابافراد خا اادۀ 
شاهص ختاصا دبدببابمحمشهاشم خان که ولص  عمت او باد 
باهمان مهابد و طالقت ل ا   ازتمخق ومش حه گا ص کابمیگرفت 
و همین امر عامل عمشۀ پیشرفت کابش دب زدا شان باد.ازجمخه 
حکا  ها ص که دب ن کم یان ازو شنیشم وبه فکرمن ازدقت  ظراو 
 ما نشگص میکرد حکا ت آتص بادکه به مناسبت م افرد 
عبشالمجیشخان زابخص به خابج واقامت دوامشابش دبآ جا ا راد 

 کرد :
و  گفت که دبعترشاه شجاع  کنفر مشاب  ازهنش به 
کابل آمشه وبه  ما شاد دب ها  پرازدحام شهرپرداخت وچان 
داس ان مهابد اوبه سمع شاه بسیش امرکرد تااو با برا  هنر ما ص 
به دبباب حاضرکننش. هنگامیکه مشاب  حاضرشش شاه مشاهشه 
کردکه و  مرد  سیاه ساخ ه، ژولیشه ماوکاچک ا شام  عنص به 
تمام معنص خالص ازحیریت واع باب  کنفرهنرمنش باد واز اسباب 
کابهم بجز از ک شاخ کهنۀ آها  ا بز چیز  باخاد  شاشت! شاه 
بابص اع نا ص به او امرکردکه به عرضه کردن م اع  آ ازکنش، 
مشاب  تعظیمص کرد و سپس ازدست  کص ازعمخۀ دبباب دس مال  
باگرفت ودبحالیکه کخمۀ حق با به صشا  بخنش برزبان با ش 
دس مال بابه دهن شاخ  زد ک کردودس مال دب ساباخ شاخ کهنه 

 فروبفت ومفهاد شش!
حاضر ن کمص م عجب شش ش امامشا  دس   بادبازکرده 
چاب فخکۀ فراش با ازدس   گرفت وبا  عرۀ حق آ راهم 
دبحخهام شاخ فرو برد، ا نبابحاضر ن بشمال شاه دبحیرد 
فروبف نش ز را طال چاب   بت به دباز  شاخ چنش ن برابرباد . 
 کنفرازمنشیان قخمشا   باپی  کرد آ هم دبشکم شاخ جاگرفت. 
بعشا حاضر ن  کص برد گر  سبهت ج  ه ازقاطص  تااب هره 
وطال گرف ه تا جبه ودس اب وکف  وکاله ازهرجنس وبه هربزبگص 

اشیابا به اوسپرد ش واو همه با دببان شاخ جاداد !                
 )صفحۀ هش م(
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 سش ص ، آس رالیا                                   تیراحمش باز 
 دریچۀ به نثر پیشینیان

 بهترین پدر
ا س مالک گفت بوز  متافص)ص( دبشاهراه مش نطه مطیطرفطت 
  یمص باد ش که کادکان برو  جمع آمشه بطاد طش واواب خطااب 
وخجل کرده وهر کص بر و  تااولص)تعش  وگ  اخص( ج  ه، آن 
 کص میگفت پشبمن به ازپشبتا، د گر  میگفت مادبمن به ازمادب 
تا، سه د گر  میگفت ک ان وپطیطاسط طگطان مطا بطه از ک طان 
وپیاس گان تا، و آن   یم میگر  ت ودبخاک مص  خ یش. بسطال 
خشا چان آن کادک باچنان د ش برو  بب شاد وبر و  بی ط طاد، 
گفت: ا   الم کی  ص تا چه بسیشتا باکه چنین دبمطا طشه ا ؟ 
گفت من پ ربفاعۀ ا تاب  ام پشبم بوز اُحش کش ه شش وخااهر  
داش م فرمان  افت)وفاد  افت(، مادبم شاهر بازکرد ومرا برا طش. 

 اکنان منم دبما شه 
*********** 

از اش ه ها م اش باه برداشت  کنیش چان هیچکشام ازا ن مشکطالد 
ما ع مبابزه ام دبز شگص وبسیشن به آ نشه وهشفم   ااهششش وپس 
ازا ن  یزبرا  بسیشن به اهشافم مبابزه خااهم کرد. مطن بط طابطص 
میشا م که ا ن مبابزه کابسادۀ   ااهش باد ولص مطن باه وچطابۀ 

 د گر   شابم، آ اشما جزا ن فکرد گر  میکنیش؟ 
من ب ابص میشا م دبا ن د یا افرادز اد  ه  نشکه پطیط  داوب  
میکننش و د گران باآزابمیشهنشکه ح ص افرادمعخالص همچان مطن 
 یزازآزاب واذ ت شان متان  ی  نطش. افطراد مطعطخطال خطادا طن 
کمبادبا ا   اب  کرده ا ش بخکه ا ن کمباد محطتطال وضطعطیطت 
زما ص بادکه دبآن ب رمص برد ش وامکان دس رسص بطه واک طیطن 
پالیا وجاد شاشت که من هم  کص ازقربا یان آن زمان بادم . مطن 
هم هرگزما ل  بادم که دبز شگص به چنین مشکخص مطااجطه شطشه 
وز شگص با بگذبا م، ولص م اسفا ه ا ن دباخ یابمطن  طبطاد. ولطص 
اکنان که من مااجه به چنین مشکخص ه  م وبا شز طشگطص کطنطم، 
تنهاچیز  که ازا ن اج ماع ا  ظاب دابم ا ن است که به من  یطزا طن 
شا س بابشهنشکه ب اا م قابخی ها  خادبا تبابز داده وظرفیت خطاد 

 با ثابت سازم . 
من اح ا  کردم ود شم که شماآماده ه  یشکه به من ا ن شا طس 
بابشهیش و من صمیما ه ازشما سپاسگزابم، امیشوابم که دبجطامطعطه 
ب تاص جامعۀ افغا ص  یزآ هشب دبک ومحب ص داش ه باشش تابه من 
آن شا  ص بابشهشکه شمابه من داد ش و احشاقل من وشطمطا با بطه 
حال خادبگذابد. آ هابا ش به من ا ن فرصت با بشهنش تاب اا طم بطه 
شما وتمام د یا ثابت سازم که هم رخابص ه  م. من به ا  ا هاهیطچ 
بش   کرده ام وآ ها یز  با ش دبمابد من پیششاوب  کننش، چرا که 
تنها ص وتنها ز   ن ظالما ه است. من هم د یابا همان گا ه مص بینم 
که د گران مص بیننش و مها و اباح یها با یزچان د طگطران حطس 
میکنم وشاد  باما نش د گران دوست دابم. من  یزهمچان د گران 
می ابم، مص  اشم، مص خاابم، اح ا  دابم وگر ه میکنطم. پطس 
چراد گران فکرمیکننشکه من کم ر از  ک ا  ان عاد  بشماب مطص 

 آ م ؟
ا ن تهتیرمن  باده که قشمن ش  فت  ا ک م روهش ادسا  یم طر 
 ی ت و  ا  مص تاا م به سرعت آ ها بشوم. من هم دوست دابم کطه 
همۀ ا ن تاا ا ص ها بامیشاش م، ولص من فهط همین ه  م کطه مطص 
بینیش وفکرمیکنم باهمین تاا ا ص که دابم به ر ن   یجه باگرف طم . 
امیشوابم که مردم به آ چه من تاا ا ص ا جام  با دابم  گاه کننطش 

 و ه به آ چه من قشبد ا جام   شابم.
معرفص م  ترخاطراد ما شگاببا اجمیخه صا عص  جم بابا تحطر طر 

  ظرپرمح اا  و راس ابک اب، آقا  عز زاهلل فا ز به پا ان میشهم:
و راس اب  ا ن م ن برا م فرص ص ششتادب مابد کص ازمهطمط طر طن 
م ا ل اج ماع ما دوبابه به فکربیاف م. افطغطا  ط طان بطاتطاجطه بطه 
محرومیت ها   اشص ازجنگ، داس ا طهطا  خطاا طش طص ود طش طص 
فراوا ص از اس عشاد ها  خف ه وا  ان ها  پ  طه شطشه دب تطنطاب 
ز شگص دابد، هرکشام مادبز شگص خاد باشجطاع هطا طص مطااجطه 
میشا م که م اسفا ه تعشاد محشود  ازآ ان فرصت تبابز تاا طا طص 

 ها  شا را اف ه ا ش.
هرسال چنش ن هزابا  ان دبکشابما گرف ابمعخالطیط طهطا   طاشطص 

اج ماعص میطگطرد طش  -ازجنگ، حکام شاب   اسالم وفهر اق تاد 
وا ن داس ان  م ا گیز بص وقفه ادامه دابد. ا ن واقعیطت اهطمطیطت 
خاطراد خا ااده ودوس ان آقا  شجاع با برج  ه ترمی ازد، ز طرا 
خاا شن ا ن خاطراد برا  هماطنان ماا گیزه میشهش تا  طبطت بطه 
معخاالن به د ش ا  ا ص ترببیننش ودبمک ب، خا ااده، ادابه و مطحطل 
کاب به ا ن قشراج ماع اح رام وحهطاق الزمطه با قطا طل شطا طش 

 تادبآ نشه شاهش تبابز اس عشادها  شجاع ها  بیش ر  باشیم.
آقا  شجاع  یرازتاا ا ص ها  ش تص، ازخاشب  ص مااجه شطشن 
باخا ااده و هم رمهربان  یزبرخابداب باد. دبواقع شجاعص باکطه 
دبا ن ک اب مص شناسیم محتال همت خاداو، تشا ق وهمکطاب  
خا ااده ودب ها ت محبت هم رمهربان وآگاه  میباشش. امیشوابم 
ا ن ک اب سرمشهص باشش برا  خا ااده هطاوافطراد د طگطر  کطه 
دبمحیط خا ااده ومحل کابشان باا  ا ها  م  عش امامحروم مااجه 

 میباشنش./
 
  

 هفته نامۀ امید   9601شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 نویسنده جمیله صانعی نجم  -نام کتاب: چهرۀ ماندگار 
خاطرۀ از زندگی درخشان یک مرد عالم وشجاعی که بابدن نیمه 

 فلج )پولیو( حماسه آفرید و انتباه ماندگاربه یادگار گذاشت.
ماه گذش ه ک اب ز با وپرمح اا ص که تاسط هم رچنین 
ش تیت پاالد ن، با اجمیخه صا عص  جم  گاش طه شطشه، ازدسطت 
با ا  فرزا ه جمیخه جان بهین بشس م بسیش، که ز رعنطاان)چطهطرۀ 
ما شگاب( دبهش ادصفحه باتتاو ر  اد گاب  دبماطبطعطۀ سطپطیطش  
امر کن بچاپ بسیشه است. صفحۀ اول ک اب باا ن سروده تزئطیطن 

  اف ه است:
 آن گنج  ها دب دل وخا ه ، هم رم باد

 محباب همه،  ابهمه، تاج سرم باد
 هرجا که زمن  ام و شا ص باخبنش

 آوازۀ  ام  سنش مع برم باد
به تعهیب ا ن شعر، با ا  پراح ا  جمیخه صا عص دبمطهطشمطۀ 
ک اب چنین  اشت است: ا  ا ها دبز شگص اج ماعص وخا طاادگطص 
بنابه اهمیت و ه  شان، جا گاهها  م فاوتص با ازآن خاد میکننش. 
 ک خا ااده زما ص خادبا دباوج خاشب  ص وسطعطادد اح طا  
میکنش که همه اعضا  آن دبکنابهم شیر ن ر ن ودوست داش طنطص 
تر ن لحظاد عمر باسپر  کننش. بعضا کمبطاد و طاازدسطت دادن 

فرد  ازاعضطا  خطا طااده دب 
ز شگص سا راعضا  آن چطنطان 
اثرگذاب مص باشش که کمباد آن 
برا  سالیان م ماد  هطمطچطنطان 

 مح ا  خااهشباد.
دب ادداش ها ص که به  شطر  

میرسش، صحبت ازفطراز وفطرود 
ز شگص خا طاادۀ مطیطبطاشطشکطه 
خطاشطص هطا  کطاتطاه مططشد 
دبشیر ن تر ن وح ا  تطر طن 

لحظاد دامن آن بابهاکرده وابرها  تیرۀ بوزگاب برآن سا ه مطص 
افگنش.)عکس: جمیخه صا عص  جم با شاهرش مرحام ا جنیر جطم و 

 دخ رشان مهش ه جان دب یاجرسص(
دبا ن  ادداش ها ز شگص دوب ازوطن باتمام خابص وزش ص هطا، 
کمص وکاس ص ها   به تتا ر کشیشه میشاد، صحطبطت ازا  طان 
دبدمنش  میشادکه باوجاد داش ن معخالیت دا مص تن به مشکالد 
ز شگص  شاده تاآخر ن لحظۀ حیاد چان کاه اس ااب بطامشطکطالد 
مبابزه کرده به پی  میرود. ا  ا ص که ازآوان طفالی   به بیماب  
عالج  اپذ رپالیا متاب میشاد اماباابادۀ پطاالد طنطص کطه دابد، 
باوجاد تحمل مشکالد م عشد دوبه ها  اب شا یه ثا ا  ولی ه با با 
مافهیت پشت سرگذاش ه وشامل پاهنز  ا جنیر  پاهن ان کابطل 

 میگردد و ازپاهن ان  یزباسربخنش  فابغ مص شاد. 
دبا ن  ادداش ها بازهم از ک کا ان کاچک خطا طاادگطص دب 
د اب  ربت  اد آوب  میشادکه ز شگص بو ا طص خطادبا مطجطشدا 
آ ازمیکنش وچنشسال محشود با باتمام خاشص ها   بازمص  طابطش. 
عشق، محبت، صفا وصمیمیت کا ان خا ااده با گرم ر وگطرمط طر 
می ازد، اماا ن خاشص ها  یزگذبا باده وبازهم ابرها  تیره ز شگص 

 برفضا  خا ااده وخاشب  ص ها   سا ه مص افگنش. 
من که فراز وفرودز شگص با باتمامص ز با ص هاوزش ص ها ط  
تجربه کرده بادم ودبا ن میان به ر ن همشم وهم فرز شگص ام با 
ازدست دادم، ب اطر عشق بص پا ا ص که   بت به اوداش م وهمچنان 
خاطراد فراماش  اشش ص ام برگه ها ص ازا ن خاطراد بابه شکطل 
جزوۀ ترتیب وچاپ  مادم تادباخ یاب اقابب، دوس ان وعز طزا طم 
قراب گیرد. جادابد دبا نجا ازمح رم عز ز اهلل فا ز که دبق طمطت 
و راس ا   اش ه ها م مراهمکاب   ماده، اظهابسپا  وقطشبدا طص 

  ما م.
جمیخه صا عص که دب ک محیط وخا اادۀ تحتیل  اف ه وبوشن 
ضمیر بشش  ماده، تحتیالد عالص خادبا دببش ۀ ب اضص وفز ک 
دبدا شگاه کابل تکمیل  ماده بعشازفرا ت به تشب طس شطاگطردان 
معابف پرداخ ه است، ولص جر ان ز شگص پرباب وبر سطعطادد او 
دباثرتحاالد وکادتاها  سیاسص ودست  شا شگان خابجص برهطم 
خابد، و پشبش آقا  صا عص که دبزمان حکامت ظاهرشاه از ظطر 
فعالیت تجاب  فردشناخ ه ششه ومارحص باد، به ز شان پل چرخطص 
محبا  گرد ش وچان آ نشه باتاب ک وپطرخطاطرمطص د طش، بطه 

 فرز شا   تاصیه کرد تاچنین محیط باترک گا نش. 
ا جنیرشجاع هم ر جمیخه صا عص مردآزماده وپطرکطاب  کطه دب 
آ ازبه شما معرفص شش، دب امۀ به هم رش چنین  اشت: جمیخه جان 
عز زم! ا ن  امه با دب حالص برا ت مینا  م که تطمطام فطکطرمطن 
باابکامل باشما میباشش. به هرطرفص که مینگرم چطهطرۀ خطنطشان 
شمابا مص بینم، دبباه برگشت به منزلم به شما و مطالقطاد بطاشطمطا 
فکرمیکردم وهمچنان صحبت تخفا ص که باشما داش م. به ز طشگطص 
گذش ۀ خاد وتمام مشکالتص که دبا ن سالهاداش ه ام وبطعطشازا طن 
 یزخااهم داشت مص ا ش شطم. وقط طص بطه تطمطام ا طن حطاادث 
فکرمیکردم خنشه ام گرفت اما خنشۀ که اشک با دب چشطمطا طم 
جاب  ساخت، دبمابدتمامص م ائخص فکر میکردم که ز شگص ام با 

 با مشکالتص تاأم کرده باد.

بص کس وبیناا واز صعب ر مرا سرز ط  ا طن کطادکطان اسطت. 
متافص)ص( ازآن س ن و  دبگطرفطت وآن دبد دبدل و  
بشوکابکرد و بگر  ت! پس گفت ا   الم ا شوه مشاب وسطاکطن 
باش که اگر پشبد بابکش نش من که محمشم پشبتا ام وفطاططمطه 
خااهرتا وعا شه مادبتا. کادک شادشش و بطرخطاسطت وآواز 
برآوبدکه ا  کادکان! اکنان مراسرز   مکنیشوجطااب خطاد 
شنا ش: ان ابص خیر من آبائکم و امص خیر من امهاتمک و اخط طص 
خیر من اخااتکم. آ گه متافص)ص( دست و  گرف ه وبه خا طۀ 
فاطمه برد گفت  ا فاطمه! ا ن فرز شماست وبطرادبتطا، فطاططمطه 
برخاست واوبا بنااخت وخرما پی  و  بنهاد و بو ن دبسر و  
مالیش وجامۀ دبو  پاشیش وهمچنین و  بابه حجره ها  مطادبان 

 مامنان بگردا یش... )کشف االسراب(
:مرل اهل د یا دبمشطغطالطص ا شطان بطه کطابد طیطا شناختن دنیا 

وفراماش کردن آخرد، چان مرل قامص است کطه دبکشط طص 
باشنشوبه جز رۀ بسیش ش، برا  قضا  حاجت وططهطابد بطیطرون 
آمش ش وکش یبا ص مناد  کردکه هیچکس مبادا که بوزگاب ب یاب 
 برد وجزبه طهابد مشغال شادکه کش ص به تعجیل خااهشبفت . 

پس ا شان دبآن جز ره پراکنشه شش ش، گروهص که عاقخ رباد طش 
سبک طهابد کرد ش وبازآمش ش، کش ص فابغ  اف نش جطا طص کطه 
خاش ر وماافه رباد بگرف نش و گروهص د گطر دبعطجطا طب آن 
جز ره عجب بما ش ش وبه  ظابه بازا   اد ش ودب آن شکطافطه هطا 
ومر ان خاش آواز وسنگر زه ها  منهّ  و مخاّن  گطر  ط طنطش، 
چان باز آمش ش دبکش ص هیچ جا  فراخ  یاف طنطش، جطا  تطنطگ 
وتاب ک بنش  نش وبابها  آن سنگر زه هابرگردن  هاد ش، وچان 
 ک دوبوزبرآمش آن ب گها   یکا بگرد ش وتاب ک شش وبا ها  
 اخاش ازآن آمشن گفت، جا   یاف نش که بینشاز طش پشطیطمطا طص 
خابد ش وباب وب ج آن برگردن میکشیش ش، وگروهص د طگطر دب 
عجا ب آن جز زه م حیرشش ش تا ازکش ص دوباف اد طش وکشط طص 
برفت، ومناد  کش یبان  شنیش ش ودبجز ره مص باد ش تطابطعطضطص 
هالک شش ش ازگرسنگص وبعضص با سباع)حیاا اد دب شه( هالک 

 کرد.
آن گروه اول مرل مامنان پرهیزکاباست وگروه بازپ یطن مطرطل 
کافران که خاد وخشا  باعزّ وجل وآخرد بافراماش کطرد طش 

اس حبا الحیطاه الطش طیطاعطخطص  «وهمگص خادبا به د یا داد ش که 
وآن دوگروه میا ین مرل عاصیان است که اصل ا طمطان  »االخره

 گاه داش نش ولیکن دست ازد یا بنشاش نش. گروهطص بطا دبو شطص 
تم ع کرد ش وگروه  ا تم ع  عمت ب یابجمع کرد ش تا گران بطاب 

 شش ش. )کیمیا  سعادد(
:آوبده ا شکه حاتم اصمّ ازشاگردان ومطر طشان شطهطیطق  حکایت

بخ ص باد بحمه اهلل عخیهما، بوز  شهیق به و  گفت ا  حطاتطم! 
چه مشد است که تادبصحبت منص وس ن من مص شنا ؟ گفت 
سص وسه سال است. گفت دبا ن مشد چه عخم حاصل کطرده ا  
وچه فا شه ازمن گرف ه ا ؟ گفت هشت فا شه حاصل کرده ام . 
شهیق گفت ا اهلل وا االیه باجعان، ا  حاتطم مطن جطمطخطۀ عطمطر 
دبسروکابتا کرده ام وتا بابی  ازهشت فا طش حطاصطل  شطشه 
است؟ گفت ا  شیخ اگر باست خااهص چنین است وبی  ازا طن 
 مص خااهم ومرا ازعخم ا نهشب بس است ز راکه مرا  هیطن اسطت 

 که خالص و جاد من دبدوجهان دبا ن هشت فا شه است . 
شهیق گفت ا  حاتم بگاکه ا ن هشت فا شه، خادچی ت؟ گفت 
فا شۀ اول آ  ت که دبا ن خخق جان  گطاه کطردم ود طشم کطه 
هرک ص محبابص ومعشاقص اخ یابکطرده ا طش وآن مطحطبطابطان 
ومعشاقان بعضص تامرض ماد باا شا نش و بعضص تاماد وبعضطص 
تالب گاب، وپس همه ازا شان بازگرد ش وا شان بافطرداٌ وحطیطشاٌ  
بازگذاش نش وهیچ  کص باا شان دبگاب رفت وما طس و   شطش. 
پس من ا ش شه کردم وباخادگف م که محباب آن  یک است که 
با محبّ دبگاب بود ودب گاب ما س و  باششودبقیامت ومنطازل 
آن باو  باشش. پس اح یا  کردم وآن محباب که ا طن صطفطت 
دابد اعمال صالح باشش. پس من آ رامحباب خا   ساخ م تابامن 
دبگاب آ ش وما س من گردد وچراغ گابمن بطاشطش ودبمطنطازل 

 قیامت بامن باشش وهرگز ازمن  گردد. 
شهیق گفت اح نت وزه،  احاتم  یکاگف ص، فا شۀ دوم بطیطابتطا 
چی ت؟ گفت ا  اس اد فا شۀ دوم آ  ت که دبا ن خخطق  طگطاه 
کردم ود شم که همۀ خخق پیرو  ها  کرد طش وبطرمطراد طفطس 

واما من خافّ مهام ببطه و  «بف نش وپس دبا ن آ ه ا ش شه کردم
و هین داش م کطه  » هص النفس عنص الها ، فان الجن ه هص المأو 

قرآن حق وصشق است، پطس بطه خطالف  طفطس بطه دبآمطشم 
وبرمجاهشۀ و  کمرب  م واو بادبباتۀ مجطاهطشه  طهطادم و طک 

 آبزو  و   شادم تادبطاعت خشا  تعالص آبام گرفت . 
شهیق گفت بابک اهلل عخیک  یکاکرد ، فا شۀ سام بیاب، گطفطت 
ا  اس اد فا شۀ سیم آ  ت که دبا ن خخق  گاه کردم ود شم کطه 
هر ک ص سعیص وب جص دبا ن د یابرده باد ش و ازا ن حاام)ب طزه 

 گیاه خشک( د یا و  چیزکص حاصل کرده باد ش)صفحۀ هف م( 
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 هفته نامۀ امید  9601شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 داال  ، تک ا                                      بحیم شن ب
  کرونا ، افغانستان و جهان 

اوضاع دب جهان به عخت شیاه کرو ا  ها ت مط طشطنطج اسطت ، 
افغا   ان م أسفا ه  ه تنها خار اب الء و رو  که سها  اق تاد و 
وضع سیاسص با خار مرگباب طالبا یزم  یز أ را دب ک بطرهطهء کطم 

 است ، دب ن مابد با ش خالصه بگا م که :  ظیرتاب    قرابداده
 طامطهء اخطیطر اتطحطاد  امر کا وطالبان بعش از امضا  تطاافطق 

اس راتیو ک مناها  با باجاد آوبد ش که منافع پاک  ان،سعاد  
،آماباد م حشه و قار با هم گره مص خابد ،امطر طکطا بطه مطردم 
افغا   ان اع ماد  شابد ،  گا ه و آخر ن امیش اتحاد با طالبان اسطت 
که پا گاه ها  آن کشاب با دب افغا   ان حفظ و ام یاز اس ط طراج 
معادن با به امر کا واگذاب مص کننش ، دب مهابل طالبان پی  قطراول 
پاک  ان بغیر از حما ت امر کا،پاک  ان و سه کشاب عربطص ذکطر 

 . با دب جهان بشست آوبده  مص تاا نش ششه حامص د گر  
طالبان برا   ابامص ها  ا ران ، بوسیه و چین ، ختاصأ سش باه 
گ  رش پروژه ها  چین دب مناهه ، حما ت جشا ساز  ا غاب هطا 
از چین و دب  ها ت زمینه ساز  ا جاد دولت بزبگ پشط طا طص دب 
مناهه،  هضت اسماعخیان مناهه ،  هضت بخا  دب آ نشه هطا   طه 
چنشان دوب  گا ه ا   اب و دلپر  امر کاست کطه بطرا  ا طجطاد 
دولت طالبا ص از مشتها به ا ن سا فاجعه باب ساز  بو ش ا   اباد ، 
  ائج  اکام و دبدسر ساز تشکیل دولت با قتشأ مش ر ت کرد ش ، 
برا  تضعیف هرچه بیش ر قاا  م خح هزابمخیطان دالطر کطمطک 
خادبا هم م اقف و ا ن ضربه ها برا   ابطاد  کطیطان دولطت و 
ا  هال طالبان دوام دابد ) تحخیل گران اس راتیو  جها ص دب آ نطشه 
ها بد پا  اسرائیل با هم دب امر بهره گیر  و سطرمطا طه گطذاب  
سیاسص اسرائیل دب حیاه مناطق پش ان  شین و اسماعیخطیطه  شطیطن 

  حشث ها  داب ش(
پاک  ان به ا ن خاش است که باز هم مش ر ت فعالیت طالبان با 
با پال ها  سرشاب عرب به عهشه مص گیرد و سرزمین افغا   ان با 
به قبضه آوبده و باه ترا ز ت أسیا  میا ه با ف ح کرده و هنش. ا از 
باز  دوب مص کنش ، دب مهابل باه ها  ترا ز  ص امر کا با تضمیطن 

  و هکذا.دب ن ته یم  نائم ،کشمیر با به هنش واگذابد
آ چه پاک  ان با ا ن داد و گرفت ها م اجه  ی ت و  طا دم با 
 نیمت مص دا ش ا ن ت که با ب ر بسیشن ا ن پروژه ها  باال زمطان 
اس فادهء پاک  ان هم به سر مص بسش وبا تجز ه کامخ  دست باال  
چین هم از ساحه مهااع ششه و داش ن سالح اتمص ) طک کشطاب 

  م خمان( دب جهان هم به أ  ها مص بسش!
تاب خ جهان بابا ش  حالًابیا یم که ازکرو ا دبجهان چه گ  است؟

بعش از ن به عتر قبل ازکرو اوعتر بعش ازکطرو طا فتطل بطنطش  
  کنیم.

دب مهاله ها وتبتره ها  میش ا خاا شم که چطیطن بطشون هطیطچ 
فیر ک مرمص دب چنش بوز بر شه جنگ جها ص سام شش و حالًا دب 

 . جهان از بهگذب اق تاد و قشبد حرف اول با مص ز ش
دبمابدامر کا از اش ه ها  داخل امر کا با ش  هل قال کنیطم : 
سردبیر بوز امه واشنگ ن پ ت به امر کا ص ها اعالم خاطر کطرده 
که دبدوبان بعشازپا شمص کرو ا امر کابهبر  د یاباازدسطت داده 

چین ا ن جا گاه معنا  با به دست خااهش آوبد.کرو ا تاب خ با   و
به قبل و بعش از خاد ته یم خااهش کرد. به عهیشه ا طن گطروه از 

بهبر  جها ص امر کا  کص از مطاضطاعطاتطص   آگاهان امر سیاست،
 است که دب اثر بحران کرو ا به چال  کشیشه خااهش شش.

 طکطص »واشنگ ن پ ت؛ ا ن بوز امه امر کا بااشابه به ا نطکطه  
ازدال ل افال جا گاه امر کا دب ساح جها ص بف اب دولت تطرامط  

، بر شه بزبگ ا ن ماضاع با چین مص دا ش کطه دب حطال «است
اس فاده از فرص ص است که شیاع و رو  کرو ا برا   مهیا کرده 

 .«خاد امر کا آ را به خاد تحمیل کرده است»که   است.

ترام  به هیچ  ک از بحران ها  جها ص تما   مص گیطرد ، از 
ب یاب  قراب داد ها،تعهشاد و م  لیت ها  جها ص امر کا با کناب 
گذاش ه و منحیث بئیس دوبه ا  کشاب ها  جص هطفطت خطادبا 
کناب کشیشه و ا ن وظیفه با از  اچاب  بئیس جمهاب فطرا  طه دب 
ابتبا  با کشاب ها و تنظیم و ش ا گنفرا س ها با سائر بهبطران دب 

،گروه جص هفت با که خادش بئیس دوبا  أن  حال تعامل است 
که  طام کطرو طا با )و طرو   است ترک کرده و بها ه مص کنش 

تشابکاتص مهابخه  ح ص وظائف آمادگص   اهان (  ام گذاب  کنیش ،
، محمش بن سخمان سعاد  پی  مص بطرد  عاض ترام   با کرو ا با 

، امر کا بادجهء سازمان صحص جهان با  طیطزبطه تطعطخطیطق أوبد 
با ش منحیث لیشب جهان بادجطهء بطزبگطص با بطه آن  ،دبحالیکه 

سازمان ت تیص مص داد که دب ن شرا ط بقت باب جها ص دب امطر 
وقا ه ،تهیه دابو و بفع مشکالد فهیر تر ن مردم جهان اسط طفطاده 
مص شش ، اگر ثرود و قشبد امر کا دب آ نشه به آسمان هم برسطش 
أ ا مردم جهان ا ن  امرد  و جفا  امر کا با فراماش میکنطنطش ؟ 
ابشاٌ  ه ، ولص ا نهمه بها ه گیر ها أمادگص برا  دعا  أخذ جطبطران 

  خ ابه از چین است
چین به إ  الیا وسائرکشاب ها  هم پیمان امر کا کمک بسطا طص 
مص کنش و حاضر به صشوب کی ت ت ت و رو  به امر کطا شطشه 

باز گذاش ه که  «بژ م شص»دب عمل، اما ترام  باه با برا   است.
با معرفص خاد به عناان بهبر جش ش جهان پا جا  پطا  امطر طکطا 

 بگذابد.
هطا   ها  اق تاد  هششاب داد که دب ماه تاسعه و همکاب  سازمان 

شطا طش و  آ نشه برخص از اق تادها  بزبگ جهان وابد بکاد مطص
 کشش آسیب اق تاد  کرو ا جبران شاد. ها طال مص سال

المخخص فطرا  طه گطفطت: شطیطاع  مابخ و مش ر بنیاد مناسباد بین
گ  رده بیماب  کرو ا دبامر کا، فهشان بهبر  با دب ا ن کشطاب 

دب  Thomas Gomart «تاما  گطامطاب»آشکاب کرد.  ابو یاز؛ 
فرا  ه که بوز چهابشنبه من شر  «لا ما ش»گفت و گا با بوز امه 

شش، افزود: دو الش ترام  که دبگیر کابزاب ا   اباتص است و دب 
خاد فرو بف ه ح ص  ک لحظه هم  کاشیش  اعص هماهنگص جها طص 
با دب مهابل بحران  اشص از همه گیر  کرو ا ا جاد کنش. برعکطس، 
تا  ها ت مناق  کجا به گرا ص خاد پی  بفت و مرزها  امر طکطا 

ها، آن هم بشون هیچ مشابد و هششاب قطبطخطص  با به بو  ابوپا ص
 ب ت. 

اکنان هم میش ا  امر کا به ترام  مص تاز ش که بوزا ه کنفرا طس 
ماباعا تص به پال مالیه دهنشگان امر کا برگذاب میکنطش ولطص بطه 
 ه  طبیب و  ا تبخیغاد برا  ا   اباد و تعر ف و تطمطجطیطش از 
اجرأأد خادش اجنشا  ا ن کنفرا  هاست، بوز امه هاضمنأ مطص 

  افزا نشکه: 
سیاست ترام  مناسباد تاب  ص ابوپا و امر کا با دبهم شک ت و 
بعیش است که دب صابد پیروز   امزد حزب دمطاکطراد دب طن 
ا   اباد تغییر  دب ن بو کرد امر کا صابد بپز طرد چطرا کطه 
امر کا د گر تاان ظاهر ششن به عناان _مطخطت ضطروب  _ دب 

 مناسباد بین المخخص با  شابد.
تتمیم جاپان برا  خروج سرما ه ها از چین ا ن حرکت مطهطمطص 
است که فراگیر خااهش شش.)من مع هشم که چینص ها دب امر شیاع 

   ا ن آفت بزبگ جها ص م  لیت تاب  ص داب ش(. 
کنش تطا  ها   کمک مص میخیابد دالر به شرکت 2بخامبرگ: جاپان 

د یا   ااهش   تالیششان با از چین بیرون بکشنش. چین د گر کابخا ه
  هشه ها  شام چین  ه  بر آب مص شا ش.  باد. 

آ ا امر کا و سائر مراجع جها ص برا  جبران  رامت و تطآوان از 
کشاب م  ل تکرر ا ن و رو  )ا گشت اتهام به چین( آمادگص مص 

 گیر ش ؟
تابرکخاز دب ب یاب  کشاب هطا  TBآ ا تابیق واک ین ها  قبخص 

ما ع اب الء وتخفاد از ن و رو  ششه است؟ ) مالحظ شاد تحخیطل 
دا شمنشان که دب فی باک تفتیل أ را دبج کرده ام( ممطکطن دب 

سابطهطهء  افغا   ان هم عخت آه  ه بادن بو ش اب الءً ، همین تابیق 
    به أهالص ا ن کشاب خااهش باد  واک ین تابرکخاز دبگذش ه 

مشکالد اق تاد  پیشرو دب جهان :تا کنان بی ت  َفَر سرما ه داب 
مخیابد دالر خ ابه کرده ا ش و ا ن وضع دوم دابد  ۲1اول جها ص 

که به کجا خااهشبسیش ، گف ه مص شاد که همین حالًا دب   یطجطهء 
اق تاد  فا  جهان دو مخیابد و هف تش مخیان ا  ان بیکطاب  تاقف

مخیان ،امر کائص بیکاب ششه ا ش و  طرخ 22 حاال  ششه ا ش ، همین 
  %خااهش بسیش ۴2بشش اق تاد  امر کا دب سه ماه آ نشه به منفص 

طبق برآوبد صنشوق بین المخخص پال خ ابهء اق تاد  امر کا دو 
جهان بطیطن سطه تطا پطنطج  برابر سائر ن خااهش باد ،همین اکنان

  تر خیان دالر خ ابه با م حمل ششه است .
باپاب ادابهء اس راتیو  با ک مات ص بیشص تحخیل مطفطتطخطص از 
بحران اق تاد  کشاب ها  عربص  اش ه ا ش که بطه اثطر کطاهط  
صشوب  فت،سها  قیمت ها ،از دست بف ن مخطیطابد هطا دالطر از 
عاا ش حج دب سعاد  ، سها  عا ش از بهگذب جهطان گطردان دب 
دبص و سا ر کشاب ها  مناهه ، سها  وابداد و صادباد به چین 
و سا ر کشاب ها و د گر عاامل بشش منفص اق تاد ا ن کشاب ها با 

% مااد خاباکص خاد با از بیرون 12حاکی ت ، کشاب ها  عربص 
وابد مص کننش !!، شما همین شرا ط با دب ابوپا ، امر کا و سطا طر 

   ما ه ح اب ببر ش . کشاب ها از ن 
ولص دبهمین حال جف بزو  بئیس أمازون بطا بو طق گطرفط طن 

هزاب کامنش جش ش اس  شام کرد وکنان دب  922فروشاد إ  ر  ص 
 2۴ودبهمین محشر کرو ا  هزاب  َفَر د گر است  ۲5صشد اس  شام 

مخیابد دالر  او افزوده شش با ش مالطک  991مخیابد دالر به سرما ه 
 أمازون ا ن شعر فابسص با باال  سر خاد تعخیق کنش که:

زما ه گخشن کص با مادخراب   که گل به جا طبطابدسط طه دسط طه 
  میآ ش 

  ظاهر ششن  ابرابر  ها  اج ماعص:
_ مب ال ان کرو ا با سیاه پرس ان و  یر سفیش دب امر کا تشکیل ۲2

مص دهش ، دبحالیکه کرو ا  واد و ب گ  مص شناسش ا طن کطرطرد 
اب الء  واد  مرتبط است ازشرا ط بهشاش ص وامکا اد به وقا طه و 
دبمان که عمق مشکل  واد  با برا  آ نشه مابد کنطکطاش قطراب 

  خااهش داد.
گا ترش سرمنشص مخل م حش ضمن هششاب دهص جطهطان از بو طش 
خاراد و رو  کرو ا از زوال تالش ها  بین المخخص ،مناها  و 
محخص دب ن زمینه اخااب داده واز  فرد پراگطنطص ،سطفطیطشبطرتطر 
پنشاب  وقتش اس فاده از وضیعت دب تبعی  خطشمطاد دبمطا طص، 
مهابخه با پناه جا ان و آوابگان ، محشود ت أزاد  ها  مطش طص و 

  یره  ادآوبشش .
  أ نشهء ا ن و رو  به کجا م اقف خااهش شش ؟

دماکراد ها دب ا   اباد امر طکطا بطا  دو  ک ه با با ش ذکر کنیم :
مه ضیاد و ا جاباد ضروبتها  اج ماعص مردمان و  ظام  طا طنطص 
بعش ازکرو اعرض ا شام مص کننش)به ا   اب ششن و ششن شان مطن 
کشام  ظر  شابم(، دوم ا نکه ترام  و سطرمطا طه دابان بطزبگ 
وامپر ال کاپی الی  ها به بازششن کاب وباب وبفع قر  ین س ت تط  

 وتالش میکننش ولا چنش مخیان ا  ان تخف شاد،

سها  کابی الیزم امر ح مص است و بطرا  حطفطظ آن  دب  یر آن 
 .  ا  ان  زد شان بص ابزش تر است قربا ص دادن چنش مخیان 

داشت. به عهیشه و  واک ن بطیطمطاب    بیل گی س  ک خبر  اامیش کننشه  
COVID-19   آماده   ااهش شش و مردم ا االد م حشه تطا    2229تا سپ امبر سال

پا ان ماه مص  مص تاا ش طرح فاصخه گیر  اج ماعص با م اقف کننش. ا ن ططرح  
ز ان قابل تاجهص به اق تاد ا ن کشاب وابد کرده و جش   گرف ن آن اح مطال  
بشتر ششن اوضاع با به د بال دابد.او خبر خاب هم مص دهش و مص گا ش جهان  

مااجه   ااهش   COVID-19اح ماالً د گر با بحرا ص شبیه به   بحران کرو ا  پس از 
شش، چان ا ن کرو ا دب  ها  ز اد  به بشر داده و با اس فاده از دابوها ص که  
دب حال حاضر برا  پاس گا ص به بحران کرو ا دب دست ساخت ه  نش، مطص  

 تاان دب آ نشه قبل از شیاع گ  رده عاامل بیماب  زا آ ها با کن رل کرد. 
اهمیت  فت وپال : طالئ سیاه که برا  تتاحب و مخکیت بطه 
آن خان سرخ مخیا ها ا  ان ب   ه شش، امروز مادهء بص اهطمطیطت 

تبادلهء پال  هش عامل ا  هال و رو  اسطت ، آ طا جطهطان  است !
صرف کابد ها  اع باب  با منحتر به بازاب جهان بسمیطت مطص 
ب شش و پال ها کا ذ  اچل خااهش شش؟ )ما نش آس رالیا( سطرمطا طه 
دابان بزبک چه تم عص ازثرود خادخااهنشبرد؟ سخطیطبطرتطیطهطاو 
ش تیت ها  معروف بازهم همان اهمیت باخااهنشداشت  ا  ر  
وداک ر وکابکنان خشماد عام المنفعه مردمص بااهمطیطت شطمطرده 

 ششه و تکر م خااهنش  افت ؟
أ ا مشکالد مالص ابوپا،تفاوتها  اق تاد  ابوپطا اتطحطاد طهء 
ابوپا با حفظ و  ا با وصف طرح جش ش پطالن مطابشطال ابوپطائطص 
جر ان گ   ن قا  ر از اتحاد است؟ دبحالیکه پیشبینص شطشه کطه 

 . % خااهش داشت 1ک ر  2222دب آمش  ا خالص ابوپا دب سال 
جنگ عخم و خرافاد : آ ا پیرو  از خرافاد جا  خاد با بطه 
تعهل،دا   وعخم خااهطشداد؟ بطگطفط طه عطبطشالطکطر طم سطروش

وخشاو ش ب طیطاب  ازامطاب  ز شگص( ابزاب  ه بنشگی ت ابزاب )دعا
 است. سپرده ان عخل و اسباب و بشر عهل به با ه  ص

طبیعت و کرو ا: تا کنان طبعیت بزبگ ر ن منطفطعطت  از طن 
و رو  برده است، چنش مخیان تن کرافاد و پالس یک به دب ا هطا 
و إبحاب پرتاب داده  ششه،هاا  بزبگ ر ن شهرهااولیطن بطابپطاک 

مخیطان مط طر  922ومتفابرا  اس نشاق ماظاهرششه کاه  بی  از
کر دماى امشن کربن.پا ین اک یش ودى اى گخ ا ه گازهاى مکعب

ء  زد ک با سبب مص شاد از ا کشاف و تغییراد  آ نشه دب زمین ه
تکنالاژ  ، حاه تعخیم و دا   أماز  ، سر اشت ک اب مجطخطش و 
ک اب ها  الک رو یک ، کاب از باه دوب، و سا ر بوابط ا  ا طص و 
اج ماعص ولا مشکالد کرو ا مرفاع هم شاد میراث جش طش  دب 
جهان پا ه گذاب  شش، هالیاد امر کا از وبشک  گص قر ب الاقاع 

 . خبر مص دهش
تغیراد جیاپالی یکص و رو  کرو ا : دلم مص شطاد کطه دب 
زمینه )الب ه م  نش به  ظر اد اهل پووه  ( مطاطالطب ز طاد  با 
خشمت خاا نشگان شما تهش م کنم ، ولص طاال ص ششن ماضاع با 
م اجه ششم و خاد هم دا   الزمص دب زمینه  شابم ،، صرف همین 
قشب  اد آوب مص شام چنا چه شما هم به ر میطشا طیطش کطه جطهطان 
سیاست،اق تاد ، بوابط اج ماعص ،سیاست ها  اج ماعص کشاب هطا 
أن چیز    ااهش باد که قبل بر ن بائج باد ، دب به ر طن احطاال 
عشم م ثر ت تالیش سالح ها  م عابف، بص فا طشه بطادن اشطغطال 
کشاب ها  د گر ، هر  اع تاسعه و اس حکاماد  ظامطص،چطنطش طن 
قابص ششن جهان ، تاجه و اسط طحطکطام پطروگطرامطهطا  مطفطیطش 
بهشاشت،وح ص بو ش و سرعت گیر  ا جاد دولت هطا  بفطاه از 

 مخزوماد آ نشه خااهش باد . 
ا نکه کشاب ها با اتحاد  ظر و همب  گص و ت ا ش بطه اهطشاف 
أ نشه بوان خااهنش شش و ا همان شعاب )اول کشاب خادم( و جطشا 
از همب  گص بین المخخص هر کشاب براه خاد بوان مص شا ش ، ا طن 
چیز  ت که أ نشه  شا گر آن خااهش باد و به قال پروفی ر  طاام 
چاوم کص بص بنش و باب  ها  ماجاد حاصل شرا ط  ئالیبرالطیطزم 
است که فراد  خ م ا ن و رو  ، جهان بارف تحکیم بژ م هطا  
تاامیت خااه ،ا حتاب أزاد  ها  اتباع و  ا به اثر مهاومت مطردم 
امکان ا جاد  ظامها  بفاه و مردم محاب با سبب خطااهطش شطش ؟ 
گرچه جرمص کاببین ا گخی ص و بر ص سنشب امر کائص از صحطنطهء 

  سیاسص بف نش ،أ ا  ظر اتشان باز مص گردد ؟
 ک ماخب د گر : از تجربهء ش تص خاد و شنیشن دبد دل 

و تحهیهاد ماس هء )ا پس ماب  ( دب أ نشه ها تطا بفطع  د گران 
کخص اثراد ا ن و رو  من ظر أمراض بوا طص ، ا طزا ط طص هطاو 
اس ر  بی  از حش اکرر ت مردمان جهان با ش باد که دب   یطجطهء 
گیر ما شن قر این دب خا ه، باد شرا ط تفر ح و تفرج،بیطکطاب  ، 
خرابص وضع اق تاد و تشا   دب مابد ز شگص أ نشه دامنگیر همه 

 خااهش شش .
دا شگاه هابوابد ت مین زده است که دب شرا ط کنا ص شا طش 

خطالطصطه  دوام کطنطش. 2222فاصخه گیطر  وقطر ط طیطن تطاسطال
من ظرإ هالباد اج ماعص،  حاهء عباداد ،إ هالب بزبگ د جی الص، 
سها  بژ مها   اکابآمش وظهاب  اسیا الیزم ومخیگرائص دول طهطا  
اق شابگرا چیز  ت که دب أفق فراد  بعطش از کطرو طا مشطاهطشه 

 میشاد.)صفحۀ هف م( 
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حاالکه کخمۀ اوکص  ادشش الزم است تاب  چۀ اوکص بیطان 
شاد که بر  ا یا  کبیر زما ص که بیطشط طردبکشطابگشطا طص بطاد 
وتخفاد سرسام آوبهم م هبل میشش، لهذادبهرجنگص ازجنگها  که 
براه ا شاخ ه باد ش، برا  ا نکه ازکش گان شان دبجبطهطاد واقطف 
شا ش باپاب  که داده میشش باابمرال ازصشکش ه تذکابمص داد ش 

922-kill 52 ا از-kill آ را م فف ساخ نش م فطفk  کطیطل و
 عنص هف ادکش طه  ۲2kم فف که خالصه ششه باد. مرال  okاوکص
کش ه.  ک بوزکه طالع شان برکرده بطاد هطیطچ کشط طه 1k ا ه 

اوکص  عنص صفطر وچطان دبزبطان  ok شاش نش گزابشها بسیشکه 
میگا نش ازآن به بعطشمطروج گطرد طشکطه  (o)ا گخی ص به صفر او 

هرماضاع ومزا که بر وفق مرادشان باشش ا  طبطاشطش ومطمطا طعطت 
اوکص، وبه ا ن تطرتطیطب   okومشکل ماجاد باد و باشش میگا نش

 قابل اس فاده دبادبیاد بوزمرۀ شان قرابگرفت.
اما اگربه س نگا ان دولت وحکامت مطاکطه ال ط طنطاهطص 
وبیشمابا ن کخمه با بکابمیبر ش گف ه شاد اوکص، الجرم اکرطر طت 

آ ا که خادبا   not ok ا  اد اوکص no okخااهنشگفت که  ااوکص
عهل کل میگیر ش وازهردوغ پا نشه مص ز نش ومگس هردوغ وپطابا 
ازحشود وثغابکاب  ز ادترمیکشنش، وبه هرکس وهرچیز  جااب 
میشهنش، به راست به اصل کابخاد بپرداز شوبرا  بئیس ابگ م ن 
ها  خاب بشون  هص برا  س نرا ص ها  مهم  تهیه  ما طنطش و 
ح ص خاا   شعربا اگرمیشا نش تنهیح  ما نش و طااززبطان شطنطاسطص 
مشدبگیر شتا بئیس جمهابدبمغالاه قراب گیرد، وتطا  طگطا طش از 
کشاد او کشاد آسیا، که دباصل ازگشاد اوگشطادآسطیطا بطاشطش، 
 اامام ح ین با ااسه خشاو ش  اا ش وب ا گ  هاوماضاعاد کطه 

 عجال ا بو  آن مکث  مینما م. 
تازه بازهم جناب شان دبکنفرا  ص دبابگ پابا ازگطخطیطم 
معخاماتص بیرون کشیشه وگا ا منحیث مشب  لکچر باشروع  ماده 
اززمین وزمان آسمان و ب  مان س ن گف نش وهمان که تاکابزمین 
با  کا ساخ ص که اکنان به آسمان بپرداخ ص ؟! وا طنطبطاب خشطم 
وا زجابترک بابان عز زبافراهم ساخت. طاب کطه مطعطاون اولط  
جنرال دوس م باصشوباعالمیۀ بسطمطص واکطنط  تطنطش شطان داد. 
هرچنشابگ وس نگا ان بیشماب و یرحرفا  اظهاباد اخیر طنطص 
احمشز  با) یرعمش ( خاا ش ش، اماجامعۀ مش ص ومجطمطع تطرک 
تبابان ووحشد مخص خااهان واقعص به ابگ  شطیطنطان تطاصطیطه 
 ماد شکه بافت اقاام باهم برادب و برابر با شحرمت و ها ت تمکین 

 داش ه باشش. 
چنا چه جنرال دوس طم دباعطالمطیطه گطفط طنطشکطه بطا طش 
ازتکراباعمال عهشه منشا ه و  اشیا ه دبآ نشه جطخطاگطیطر  شطاد. 
افغا   ان دبشرا ط ح ا  قرابدابدوسعص هطمطگطان بطا طشبطرا طن 
اس اابباششکه اسباب وحشد وهمب  گص بافراهم کنشوبه ابزشها  
مخص اح رام داش ه باشش. س نان اخیربئیس جمهاب  نص احطمطشز  
دب مابدامیرتیمابگابگا ص بیا گر یاد  یک و  دبمطابدکط طخطۀ 
وسیع وعظیم مردم افغا   ان وجهان اسالم  ی ت که  نص احمطشز  
دبهما   گف مان تاب خ فرهنگ وها ت مخص دبابگ دا طرکطرد 
وشماب  ازاس ادان، م عخمین ومحتخین وجاا ان  هادها  آمازشطص 
وعخمص دبآن حضابداش نش وبابد گر دُبّ سف نش ! )لایفۀ است کطه 
ش تص  زدداک ربفت، چان مر ضص ها  م عشد داشت از هطمطه 
شکا ت داشت که باد  از و  بخنش شش، به داک رگفت کشام  با 

 زودتر بگا م  کص اش همص ا !( 
 نص احمشز  گفت سی  م آبیاب  افغطا  ط طان مطرکطز  
و ز ص با عالءالش ن جها  از ازبین برد، سی  م آبطیطاب  شطمطال 
وشمال شرق با چنگیزخان از بین برد وسی  م آبطیطاب  هطخطمطنطش 
وسی  ان وفراه با تیمابلنگ  ابادکرد. بو  همین  ک طه مطعطاون 
اول ب است جمهاب  مجمع بزبگص از هادها  مطش طص اظطهطاباد 
احمشز  باتاهین آمیز وبا وه ترک تبابان عناان کرد شوتهبطیطح 
 ماد ش. اظهاباد احمشز  دبهمان  ش ت تافص الحال باکنط  هطا 
وواکن  ها  م  خف وم عشد  دبقبال داش ه هطرچطنطشخطااهطان 
معذبد خااهص احمشز  ششولص ابگ بطا اعطالمطیطۀ کطه دبآن 
س نرا ص بتابد  یرعمش  از امیر تطیطمطابگطابگطان بطالطهطب 
 یرم عابف  ادششه وباعث جر حه دابششن اح طاسطاد پطیطروان 
وحامیان ا ن سیاس مشاب  امشابششه است، بئطیطس جطمطهطاب طنطص 

 م اثراست!
 شاعر  فرماده :

 ب یاب سفربا ش تا پ  ه شاد خامص
 صافص  شاد صافص تا دب کشش جامص

لین باتا گ زبان شنا  وفیخ اف ومحهق چینا ص دبمابد 
اهمیت سفرابراز  ماده هیچ کس م اجه ز با ص ها  سطفطرهطا ط  
 مص شاد تاهنگامص که به خا ه برگردد وسرش با بربالط  قطبطخطص 
وآشنا   قراببشهش . بهال مابتین با ر هر سفرد یا ص از اشناخ طه 
هابا دبخادش دابدکه م افران ازآن بی برا ش. بهطال بطنطیطامطیطن 
د  را خص سفر ازما ا  ان ها  صبابتر  می ازد، اماجنگ مطابابطه 
 اباد  ساق میشهشوفرهنگ کشص مابا به جهالت بهطنطمطان مطص 

 شاد.
 سال بعشبر  ا یا ازاتحاد ۀ ابوپا)صفحۀ هف م(۴۲امروز

 وس ن ب چ ، کالیفاب یا            مش اق احمشکر م  اب  
 پاسداشت زبان مادری وحرمت فرهنگ ها

 موردتاکید وتایید ملل متحد ویونسکو
ا ن سخ خه مهاالد که دبمطاه اپطر طل خطشمطت 25شمابۀ 

خاا نشگان گرا ما ۀ جر شۀ وز ن امیش قرابمیگیرد، از اپر ل فال 
April Fool  ،آ ازمص  ما م. به اصاالح عاام میگا نش سرش خطابد

و ا جااف اد  اکابگراف اد، اما ربص هطا آ طرا )بوزسطاده هطا(  طا
)بوزاحمق ها( مص  امنش. مخیا ها فردببوزاول اپر ل بادبوغ هطا  
خادساخ ه وپرداخ ه می ااهنش  کش گربا گال بطز طنطش،  طابطاز  
بشهنش و سرک ص که خابد وب ابد، آ راخاشباوب عنص ک ص کطه 
سرعهخ  اح اسات   الب است،  اازاو هم کرده پا ین ترمیگا نش 

 فال ص بااحمق ساخ یم...
اماگاهگاهص شاخص، مزاح  ا اپر ل فطالطگطر  هطاهطم از 
من ها  خیخه گر ها  ا مزاح، مزاق کخۀ زاغ میشاد، کپها وس نهطا  
ساخ ه وپرداخ ه میشادکه باعث شاک عتبطص وبوا طص وحط طص 
حمخۀ قخبص میگردد. بهرحال با شتذکابدادکه سر خ ا ن اپر ل فال 
ازبوم باس ان منشأگرف ه، دبمط طان تطاب ط طص آمطشه کطه پطاپ 

برا  جاگز نص تها م ژولین باتهطا طم  9512دبسال 99گر گاب  
گر گاب  اقشام  ماد. پاپ گر گاب  شروع سال جش طشمطیطالد  
بااز اخیرماه ماب  و شروع اپر ل به اول جناب  تعا ط   طمطاد، 
مگربعشد شه ششکه برح ب عاداد قبخص بعضیهابشون تاجه ودقت 
الزم  اازسر شق وخیره سر  عادد  ا  کش گص به ا طن تطعطا ط  

 جش شبازهم دباول اپر ل سال  اشا را تجخیل مص  ماد ش.
ح ص بسا ه ها  مشهاب ومع برجها ص هم ازدبوغ  اشاخطص 
ها  اپر ل فال با  شرخطبطرهطا  دبوغ باسطاخط طه وپطرداخط طه 
همچاخبرو گزابش  شرمینما نشکه  کص ازجطمطخطه خطبطر  بطاد 

ازطرف گطزابشطگطاه خطبطر  هطالطنطشکطه بطا شطر  9152دبسال
خبروگزابش که گا ا برج پیزه فرو خ یشه، که جااف اده وب یطاب  

 باگال زده و بعضص باشاکه  ماد. 
هرچنشدب رب زمین باا ن بوش ومن  و اع شاخص مطص 
پرداز ش گا ا  شطاال دابد، اما دبا ن اواخرباآمطشن تطکطنطالطاژ  
معخاماتص دبب اکشابها بواج  اف ه و بطیطشط طر طنطه هطم فطر طب 
همچادبوغ هابامص خاب ش !وقته هاودبو ها ص بامطیط طاز طش و 
میبافنش ازهرقبیل تغییربژ م ها، جابجا ص اپازسیا ها دبکابینطه هطا 
ح ص از  ام بردن خابجص ها دب ترکص دول ها... وباالخره ازبسطام 
وعنعناد،  امز  هاو عروسیها و ف خ ششن معطامطخطه هطاوعطهطشهطا 
وطالقها و کاحها و... امابطشتطر طنط  اسط طفطاده ازاپطر طل فطال 
دبکشابهاومحالد است که ا ن ماضاع تطازه بطاآمطشن فضطا  
د جی الص وابد فرهنگ شان ششه وقبال بواج  باد، وح ص هطمطیطن 
حاالهم دببین مردم که   خها  قش مص ترا ش باا ن ماضاع بخش مطص 

 باشنش.
ا ن اپر ل فالها دبجاها   ا مابدتجربطه قطرابمطیطگطیطرد 
زودجامص اف ش وکابگر واقع میشادکه ح ص بعضص هاباتطاسطرحطش 
سک ه قخبص ومرز جنان وضعف و بص حالص  یزکشا شه، خبرهطا طص 
همچا فال ص دوست بامرض العالج گرف ه،  طک ز طشه بامطرده 
ا شاخ ن  اطالق و کاح... به کراد ومراد د شه میشاد. مرخص کطه 
دبفضا  مجاز  ش تص مینا  شکه  ک عضاخا اادۀ شان فطاد 
کرده، اکرر  اخاا شه آ را ال ک میکنطنطش! ک طص تطاضطیطحطاد 
میشهشکه فال ص مر   است بعضص  اخاا شه کامنت میگذاب ش ! به 
همین خاطر هنرمنشعز زمرتضص با هرا میگفت اول بط طاان بطعطش 
امضاکن ! اما شیرآ احاجص کامران بادکه میگفت  طه اول امضطا 

 میکنم و بعشمص خاا م !
بهرحال میگا نش باهرچه باز  باب   بابه هم باز ؟! ح طص 
دبد یا  مجاز  هم از ن  اع دبو ها  شاخطشاب وهطیطبطت  طاک 
وبشون تاجه به عااقب آن مبادبد مص وبز ش اماا نکه اگر  طاحطق 
 شرشاد که طیابۀ بئیس جمهابسها  کرد ا ن  ک اپر طل فطال 
بامزه  ی ت، اما اگرگف ه شادکه   یجۀ ثهه و خالص ا ط ط طابطاد 
با ام ر ک اعالم میشاد، افغا   ان به بحروصل شش وگطر طشوب و 
دهخیز هاا ص جابشش و  ا ح اب میشهیم وح اب میگیر م هطمطه 
گپها  هاا ص ا شکه بشون اپر ل فال )ماه پُر( سال فطال جطاک 

 بی   مص باشش.
واقف ا ش واز اعیت حکامت خااهطر  19و 12همه ازکاد

خاا شه ها  اسی  م باکه میگف نش مابر امه داب م وسی ط طم ا طجطاد 
میکنیم، براس ص ا جادکرد شسی  م  ک سرپرسطت وز طر د طگطر 
سرپرست وز ربا معرفص میکننش)حکامت بطاجطه هطا وخ طربطره 
هاودامادان وخاشنه ها( با اپر ل فال وبشون آن فطالطص وگطنطش  

 ا شکه داب شمیشا نش. 
بهرحال ازاپر ل فال که بگذب م، )آب   ها کطر( بهطبطر 
سابق آلمان شرق دب زمان جنگ سردوق ص مص بینشکه صف هطا  
ب یابطاال ص ازمردم صف ب  ه ا ش اوهم مطیطرود بطه صطف مطص 
ا   شوازک ص میپرسشکه صفاف برا  چی ت؟ جااب میشنادکه 
مردم می ااهنشا نجابا بهاکننشوبرآ نش. دب ن وقطت کطه مطردم 
م اجه اومیشا ش، آه  ه آه  ه ازصفاف بطرآمطشه وپطراگطنطشه 
میشا ش. ازک ص میپرسش پس حاالچرا صفاف کم شطشه مطیطرود، 

 جااب شنیشوق ص تا دب ا ن صف ه  ص و مص خااهص از ا نجا 

برو  ومابابه حال خادمان بطگطذاب ، د طگطرالزم  طیط طت کطه 
ماازممخکت برآ یم، برآمشن ماب اطر بادن تاا نجطاسطت. گطاهطص 
ا جاب مص کنش کنفر اچنش فر برو ش تا ک کشطابو طک مطخطت 

 م یرثابت خادبا دب ابنش و آزاد وآباد گرد ش . 
دک اتابها ص که آمش ش اگرمص بفط طنطش وکطخطه شط طص 
 میکرد ش کشاببابه پرتگاه سها  بهنمان  مص شش ش، ا نهشب سیل 
مهاجران صابد  مص گرفت، ا نهشب فرابمغزها مص شش وا نطهطمطه 
قحط الرجال  مص باد وحکام شاب  به شرکت سهامص وجمهاب ت 
به دولت  از ه هاوخ ربره هاتعا    مص گرد ش. ازکطالن هطا  
دول ص وحکام ص  ه ک ص میرودو ه هطم ک طص ازبطیطن مطیطرود 

شان بوزتابوز تها ت میگردد، وچکروبرآمشن 19و 12وکادها  
شان بشون تف ی  وبازبسص برا  شاپنگ تادوبص اسطت، امطا ا طن 
جاا ان است که دبحین فراباز کشابدبآبها  مطش ط طرا طه  طرق 

 میشا ش ودبداخل هم هربوز باخاراد ا فجاب و ا  حاب مااجه ا ش.
شا ان تذکراست که ب اطربزبگشاشت ازهنطرمطنطشبطزبگ 
تیاتروسینما  کشاب و  ک عمرخشمت صادقا ۀ مح رم عطز طزاهلل 
هشف، هنرمنشان برج  ۀ کشابدب جرمنص جنابان قطیطام صطاحطب 
وسشوز  صاحب باد گرهنرمنشان وفرهنگیان گرامص محفل بزبگ 
قشبدا ص ازکابها وخشماد اضافه از یطم قطرن اسط طاد هطشف با 
دبشروع همین سال گرف ه باد شکه جمع  فیر  ازدوس شابان عخم 
وفرهنگ اش راک  ماده باد ش. به همین ترتیب دباول فبروب  هم 
ا جمن مح رم سنا ص  ز ا  دبکالیفاب یا ازمح رمه اس طادمطهطاش 
طص محفخص قشبدا ص  ماد ش کطه بطرا  هطردو  شطان شطبطهطا  
بیادما ش ص بابقم زد ش، تاد گرک ص  گا شدبافغا   ان مردۀ بطش و 

 ز شۀ خاب بهال شهیشمیا شوال وجاد شابد ! 
چنش  پی  ا جمن مح رم جامص دبکالیفاب یا  جطنطابطص 
چنش ن محفل بزبگ داشت ازهنرمنشان وفرهنگیان کشابدبزمطان 
حیاد شان داش نش، هکذا ا جمن گرامص شام عرفان دبوبجینیا  یطز 
ازبزبگان فرهنگ ووبزش معابف وهنر کشابازبزبگا ص تجطخطیطل 
 ماد شکه من دبچنشمحفل ا جمن شام عرفان اف  اب سط طنطرا طص، 
دعاد واش راک داش ه ام، وبحیث  ک ماباعطاتطص سطابطهطه داب 

 ازهمۀ شان ممنان ومشکابم . 
بهرحال شروع سال جش ش میطالد  هطنطرمطنطشان پطرآوازه 
کشابمرحامان محمش آصف جاللص معروف به کاکاآصف، ز طشه 
 ا سمیع تاج ز  واس ادحطنطیطف وقطادب فطرخ، وبطعطش مطرحطام 
جاا شیرحیشب  بئیس اتحاد ۀ سینماگران که همۀ شان خطشمطاد 
شا ان با دبعرصۀ فرهنگ وهنرا جام داده ا ش وکاب امه ها  شطان 
دبج اوباق زب ن آبشیف کشابمیباشش. به  ما نشگص ازاتطحطاد طۀ 
سراسر  هنرمنشان افغا   ان وفاد ا ن شط طتطیط طهطا  بطزبگ 
هنروفرهنگ بابه جامعۀ فرهنگص مان وخا ااده ها  گرامص شطان 

 وکافۀ مخت ت خیت مص گا م .
قشبدتمص ازهنرمنشان وخادمین عخم ومعابف د طن بطزبگ 
باال  همه است، که منحیث  ک بسالت با طشا طجطام داد. قشطر  
معززکه همه ت م هطا  مطر طهطا  شطان با دبسطبطشفطرهطنطگ 
وهنروماباعاد گذاش نش. وهنازهم به مرابطۀ قشطر  دبحطاشطیطه 
قرابداب ش. هنرمنشان عز زبعضص مر ضم ا شچان جنطابطان هطشف، 
س ابجفا ص، احمششاه عخم، بوشنص، خا م مطز طشه سطروب وخطا طم 
حمیشه عبشاهلل، اس ادوهاب مشد . والحمشهلل آ ا ص کطه از طعطمطت 
صحبت بهرمنش ا شودبخشمت هنروفرهنگ قطرابداب طش ازجطمطخطه 
دوست گرامص ام اس ادامان اشکر ز، که دبحتطۀ بطر طامطه هطا  
تخا ز ا ص من، دب چۀ س ن وکابماباعاتص ام  طیطزلطاطف داب طش 
 ادکردم که خشاو شبزبگ سالم ص کامل برا  همۀ شطان ابزا طص 

 فرما ش.
 کص د گرازهنرمنشان قش مص د گرمان آقا  عبطشاالحطمطش 
خاک اباست که اضافه ازسه دهه دبعرصۀ سینما وتیاتر متطروف 
کابوخشمت است وهنازهم دبکابل است، وبه باد اتخا ز ان مخص 
کابمینما ش. هنازهم که د شه میشاد با عالقه به کابش بابطا  طکطل 
قراضه اش سرکابمیرود. اس ادگل زمان که خشاو ش صحط طمطنطش  
 تیب  ما ش ازفر  مضیهۀ اق تاد  دببر امۀ تخا طز طا طص ز طشه 
گر  ت . اما ص هنرمنشمشهابد گر سالهطاسطت دبب ط طربطیطمطاب  
قرابدابد، وزابد اطالعاد وفرهنگ که وزابد کخطیطش  دبب طا 
کشابهاپنشاش ه میشاد اکنان با سهمیه بنش  ها  شرکا  قطشبد 
به وزابد دبجه سام مبشل ششه وکاب و فعالی   معخام ومح ا  
 ی ت، باچهابمعین و ک وز ر وز ره  اسرپرست که  ه اس یطضطاح 
میشاد ه هم ازاجرااد کاب   باپاب  د شه  میشاد، شابا  مخطص 

 هم آ ان بابحال خادشان گذاش ه است. 
باد اتخا ز ان مخص  یزهیچگا ه اب کابعمخطص دبسطالطهطا  
پ ین  شاش ه ودب سبک وثبت و  شرومی ادکاب  واسخاب  شراتص 
شان چنشان تغییروتبش خص مح ا   ی ت. وق ص هم باجع به خماد 
وجماداقشاماد کاب  ا طن وزابد دبشطابا  طاد مطیطشطادکطه 

 OKبا شبربسص گردد، گف ه ا شکه کاب ا ن وزابد وزباعطت 

 است!!
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 )بح( داستان هایی از گلستان سعدی  
دبو شص م  جاب الشعاه دب بغشاد پش ش آمش حجاج  اسف با خبر 
کرد ش ب اا شش وگفت دعا  خیر  برمن کن. گفت خشا اجا   
ب  ان گفت از بهرخشا  ا ن چه دعاست گفت ا ن دعا  خیراست 

 ترا وجمخه م خما ان با!
 گرم تا کص بما ش ا ن بازاب       ا  زبردست ز ردست آزاب
 مرد ت به که مردم آزاب       به چه کاب آ شد جها شاب 

امیش: من ظر م م  جاب الشعاۀ دبکابل پش شآ ش واحمشز  
بادعا ص چنین بکنش!گرچه ل ت قابل دعابه ا ن  کص م  ص 

   ااهش باد!
 کص ازبنشگان عمرولیث گر   ه باد. ک ان دبعهب  برف نشو  -

باز آوبد شوز رباباو   رضص باداشابد به کش ن فرمادتادگر 
بنشگان چنین فعل بوا  شاب ش. بنشه پی  عمرو سر بر زمین  هاد و 

 گفت:
 هر چه بود بر سرم چان تا پ نش  بواست

 بنشه چه دعا  کنش حکم خشاو ش باست
اما به ماجب آن که پروبده  عمت ا ن خا شا م،   ااهم که دب 
قیامت به خان من گرف اب آ ص. اجازد فرما  تا وز ر با بکشم 
آ گه به قتاص او بفرما  خان مرا ب   ن تا به حق کش ه باشص. 

بینص؟ گفت:  مخک با خنشه گرفت. وز ر با گفت: چه متخحت مص
ا  خشاو ش جهان! از بهر خشا  ا ن شاخ د شه با به صشقاد گاب 
پشب آزاد کن تا مرا دب بال ص  یفکنش. گناه از من است و قال 

 ا ش: حکما مع بر که گف ه
 سر خاد با به  ادا ص شک  ص   چا کرد  با کخاخ ا شاز پیکاب

 چنین دان کا شبآماج   ش  ص  چاتیرا شاخ ص بربو  دشمن
***************** 

د ش شکه ثخث آبابادبواقع  229۴ب است جمهابشما دب ا   اباد  
باخاد داشت قتشا آ را به بقیب  ظاهرات خیم  مادوخادماماب 
معاش بگیر آن شش. ا نبابعین آن دبحال تکرابششن است،  نص 
باگذشت هربوز قا  رمیشاد دبحالیکه عبشاهلل دبحالت ا فعالص، 

 خنرص و  یر فعال ب ر میبرد.
عبشاهلل با ا ن کاب امه ها    مص تاا ش به چشم مردم خاک بپاشش و 
خاد با چهره مشافع و بهبر تاجیکان بشا ش، او از اجال  بن گرف ه 
تا امروز دب معادالد سیا  دب لبا  خاد  عخیه قام تاجیک، 
ازبیک و هزابه قراب گرف ه و از حق م خم آ ها دب دو دوب پیروز  
ب است جمهاب  به  فع پش ان ها کناب بف ه است. عبشاهلل پش ان 
بوابط  زد ک و تنگاتنگص با خخیخزاد دابد و از ان طر ق تاا   ه 
است بادب افت پال بص ح اب دب از هم پاشا ص سازمان جمعیت که 
 گا ه حزب پرقشبد و سراسر  دب افغا   ان است و از پش یبا ص 
اکرر ت تاجیکان برخابداب میباشش، به تافیهاد دست  ابش. 
امروزه د شه میشاد که جمعیت به چنش ن ب   ق مت ششه است 
و بهره وب  همه ب   ها به دامن عبشاهلل ب   ه که هما ا گرف ن 

 سیادد تاجیک ها و سپردن حق شان به پش ان ها  هم تبابش. 
برتاجیکهاست که باباز گر  عمیق دب تعامالد سیاسص و اج ماعص 
از میان خاد برگز شه ا  ا   اب کننش تاحهاق مردم شان بعش 
 از ن به معامخه گرف ه  شاد. )شمس، سا ت اطالع بسا ص افغا   ان(

 ...پاسداشت زبان مادری  
وباخروج  که سه صشباعظم تعا   گرد ش، بیرون میشاد  

فیتش جمعیت  22تا 95ازاتحاد ۀ ابوپا  ک قشبد اق تاد  
و فا  وباالخره  ک قشبد مهم  ظامص ازبش ۀ ابوپا جشامیشاد. 
دب جنگها  که ا گر زهاو از ها براه ا شاخ ه باد ش وخاد ابوپا 
ازآن س ت آسیب پذ رششه باد،  امۀ سرباز  که به قاما شا   
 اشت که د گرجنگ   ااهشکرد واسخحه اش باهم ز رخاک 
 ماد، گف ه باد ه ب اطرتر  وهرا  و ه هم ب اطرمرگ وح ص  ه 
ب اطرهم ر واوالدش  باده بخکه به ا ن خاطر گف ه وق ص  ک 
سربازدشمن باکش م بادس ان خاد، د شم کف دس    امۀ از 
دخ رکاچک  خان آلادبادکه  اش ه باد پشبجان ازبوز  که 
تنها م گذاش ص وبف ص هربوزازبام تاشام من ظرآمشن تاه  م. 
ب شااگرا ن بابآمش  د گرهرگز میگذابم به جبهه جنگ برو ، 
وق ص به مرختص آمش  د گر  مص گذابم . سربازمیگا شمن ک ص 
باکش م که فرز شش برا  همیشه چشم براه خااهشما ش 

 ومن ظردبمن ظر. بخص ! 
 دو بهبرخف ه برو  دوب  ر   دوع کر خ  ه دببین دوسنگر
 دوبهبرپشت میزصخح خنشان  دو بیرق بر سرگابدو ع کر

 )سمیع حامش(
من ا ن  اش ۀ ا ن ب   سخ خه مهاالد بابرا  دوبزبگااب 
صادق، م ین و وفا داببه ابزشها  وحشد مخص واز تبابعشالت 
خااهان اهشامص  ما م. دو دوست گرا ما ه ش تیت ها  گرامص 
ومهربان، دو قاضص ابزشمنش و دا شمنش ازخشام صادق، خشاپرست 
کشابکه آبزو و امیش شان خشمت به وطن و وطنشابان است:  
فضیخت مآب قاضص صاحب صالح وفضیخت مآب قاضص صاحب 
لاد ن.قاضص صاحب صالح وقاضص صاحب لاد ن که ازبابگاه 

 الهص طال عمر و سالم ص کامل شان با تمنا مص  ما م. 
گا ش  گف ه ا عکا  چیز  باش که می ااهص دب د گران 
ببینص، اگرعشق مص خااهص عشق بابز، اگرصشاقت می ااهص 
باس گا باش، اگر اح رام می ااهص اح رام بگذاب واگر حق 

 )ادامه دابد( می ااهص به عشالت چنگ بزن ! 

 نماینده تاجیك ها؟ »افغان«چرا عبداهلل 
 کص از پرس  ها  مهم و ساال برا گیز ا ن است که ا ا 
عبشاهلل عبشاهلل از لحاظ قامیت  ک تاجیک است و  ا ا نکه  ک 
پش ان دب لبا  تاجیک؟ و مهم ر از ان چرا به  ما نشگص از قام 
تاجیک دب کابزاب ها  ا   اباتص از آبا  ا ن قام ساد جا ص 

 میکنش؟
قراب اطالعاتص که ما دب ختاص و  داب م، او پ ر  الم 
محص الش ن خان زمر ا ص از وال ت قنشهاب است. پشبش سناتاب 
ا  تابص وال ت قنشهاب دب دوب آخر پابلمان دولت ظاهر شاه باده 
که قبل ازان هم قر ب به چهل سال با دب دب باب سخانت خشمت 
کرده است. عبشاهلل تحتیالد اب شا ص اش با دب مکاتب قنشهاب 
سپر   ماده و بعشا تحتیالد م اساه و عالص اش با دب کابل به 

 پا ان بسا یشه است.
عبشاهلل اصال ا از پش ان ها  قنشهاب  است و بوابط 
خا شاو ش  و قرابت  زد ک با تاجیک ها  پنجشیر دابد. مادبش 
از پنجشیر و دو همشیره اش با پنجشیر  ها ازدواج کرده ا ش. 
خا شاو ش  میان اقاام م  خف  ک امر طبیعص و شرعص است که 
 کص از  ما ه ها  بابز آ را عهش  کاح سه دخ ر گخبش ن به سه تن 

 ازجاا ان پنجشیر  عضا حزب اسالمص برشمرد.
ازدواج ها دب افغا   ان دب تغییر قامیت بولص  شاب ش. 
هما ااب که داماد ها  گخبش ن پنجشیر  االصل تاجیک ا ش؛ 
عبشاهلل هم  ک قنشهاب  پش ان است و با ا ن پیا شها  با شاجازه 
دادکه اوباترفنشها  قامص و اس  باباتص خادبا  ما نشه تاجیک ها 
خااب کنش و باالتر از آن خادبا به  ما نشگص از تاجیک ها دب 
کابزاب ا   اباد ب است جمهاب  کا ش ش و از آبا  شان به  فع 

 قام  )پش ان( ساد ببرد!
عبشاهلل پش ان قنشهاب  هیچ ابتباطص به تنظیمها  جهاد  
 شابد و فهط دب حش دس یاب احمششاه م عاد ا فا  وظیفه میکرد. 
برا  احمششاه م عاد بشش دادن عبشاهلل قنشهاب  با اهمیت باد که 
با حفظ آن مص تاا  ت به بقبا    شان دهش که بهبر  جبهه او 
م شکل از اقاام م  خف است، با آ که صشها تن از جاا ان مجاهش 
پش ان دب صفاف جبهاد او همراه با د گر برادبان شان متروف 

 جهاد و مبابزه باد ش.
من ش تا ا  ان م عتب و قامگرا  ی  م و می ااهم که 
همه اقاام افغا   ان اعم از تاجیک، پش ان، هزابه، ازبک، ا ماق، 
عرب،  ابس ا ص، پشه ا ... همه بعناان ا  ان و م خمان تحت شعاب 
الإله االهلل محمشا بسال اهلل بشون تبعی  و حق تخفص کناب هم 
همچان دو برادب  ا  ک فامیل ز شگص باهمص داش ه باشنش و حکام 
و زمامشابان شان به أسا  آبا  اکرر ت مردم ا   اب و با دب 
 ظرداشت عشالت اسالمص خشمت گاب مردم شان قراب گیر ش، دوام 
زمامشاب  با مابوثص و تک قامص   از ش و همه مردم با شر ک 
 ظام بشا نش. م اسفا ه دب عمر  یم قر ه خاد که  ظامها  م عش  با 
تجربه کرده ام هیچ حکمران و فرمان بؤا  با سراغ  شابم که به 
اسا  آبا  مردم بو  صحنه آمشه باشش، همه با ا  تاب و پرتاب 
قشبد ها  بیگا ه ا هم از  ک قام خاص )پش ان( بو  صحنه 

 آوبده ششه ا ش.
چهره ها  ا گشت شماب  که از بان مردم شان ب اطر 
دبهم شک  ن  ل و ز جیر بص عشال ص ها، ظهاب کرد ش؛ اما ب اطر 
اس هاللیت، عشم واب  گص و  رف ن شان ز ر  اغ اسابد قشبد 
ها  بیگا ه دب کاتاه تر ن فرصت ها  زما ص حذف فز کص شش ش 
که  ما ه بابز ا را می اان پروفی اب برهان الش ن ببا ص ب یس 

 جمهاب و احمش شاه م عاد وز ر دفاع اسبق کشاب  ادآوب شش.
اصل ماضاع  ما نشگص عبشاهلل پش ان قنشهاب  و 
 ما نشگص آن از قام بزبک تاجیک است. دب حالیکه تاجیک ها 
ش تیت ها  بزبگص با دب تاب خ جش ش و کهن ا ن سرزمین به 
ابث داش ه و داب ش. الب ه ا ن  ک معما  است که من تا هناز 

  میشا م. 
عبشاهلل بابها گف ه که من  ک پش ان و به افغان باد م 
اف  اب مص کنم و ا ن دبست دب حالص است که او از اح اساد 
پاک مردم دب مابد تاز ع تذکره الک رو یکص و دبج 

اس فاده ساء و افزاب  عخیه بقیب ا   ابا ص اش  نص  »افغان«کخمه
مص  ماد دب حالیکه که خادش دب  ک متاحبه شبکه تخا ز ا ص 
افغا ها  مهیم خابج دب جااب ساالص که آ ا شما افغان ه  یش و با 
دبج آن دب تذکره ماافق ه  یش ؟ و اگر ه  یش چرا از ک ا ص که 
دب برابر اجرا  ا ن پروژه  قراب داب ش تکیه زده ا ش ؟ جااب  
همین باد   که من افغان ه  م و به افغان ) پش ان ( باد م  اف  اب 

 مص       کنم!
اگر به کاب امه ها  م  ترعبشاهلل پش ان قنشهاب  که 
خاد با  ما نشه بال منازعه تاجیک ها قخمشاد کرده و عمال بهبر  
با به دست گرف ه  ظر ا شاز ش خااهیش دا  ت که او همان طرزفکر 
و ا شۀ دابدکه خخیخزاد دابد، هیچ تفاوتص میان عبشاهلل و د گر 

 بهبران پش ان د شه  مص شاد. 

 ...نثر پیشینیان 
وبشان خرّم وشادما ه باد ش که مگرچیز  حاصل کرده ا ش، پس 

پس  »ماعنشکم  نفذ وماعنشاهلل باق«من دبا ن آ ه تأمل کردم که 
محتالص که ازد یا ا شوخ ه بادم دبباه خشا  تعالص  هادم وبه 
دبو شان ا راب کردم وبه ود عت به خشا  سپردم تادبحضرد حق 

 سبحا ه وتعالص باقص باشش و تاشه وزاد وبشبقۀ باه آخرد باشش.
شهیق گفت بابک اهلل  احاتم  کا کرد  و یکاگف ص  

فا شۀ چهابم بگاتاچی ت؟ گفت ا  شیخ فا شۀ چهابم آ  ت که 
دبخخق جهان  گاه کردم وقامص باد شم که پنشاش نشکه شرف و 
عزد آدمص  وبزبگااب  ش ص دبکررد اقاام وعشا راست 
تاالجرم قامص بش ن اف  اب ومباهاد کرد ش وقامص پنشاش نشکه 
شرف وبزبگااب  دبخشم با شن وزدن وکش ن وخان ب   ن 
است وبشان اف  اب ومباهاد کرد ش. وقامص پنشاش نشکه شرف 
آدمص دباتالف مال وتبذ راست، پس بشان اف  اب ومباهاد  

ان اکرمکم عنشاهلل «کرد ش. پس من دبا ن آ ه تأمل کردم که 
پس تها  اخ یابکردم دبحضرد حق تعالص ازجمخۀ  »اتهکم

 گرامیان باشم. 
شهیق گفت اح نت  احاتم !  کاگف ص، فا شۀ پنجم بگا. 
گفت ا  اس ادفا شۀ پنجم آ  ت که دبخخق  گاه کردم ود شم که 
هرقامص  کش گربا کاه  مص کرد ش، چان بش شم همه 
ازح شباد که بر کش گرمص برد ش وسبب ماه وجاه و عخم، پس من 

 حن ق منا بینهم معیش هم فص الحیاه  «دبا ن آ ه تأمل کردم که 
پس دا   م که ا ن ق مت دبازل بف ه است وکس بادبا ن  »الش یا

اخ یاب   ی ت، پس برکس ح ش بردم وبه ق مت خشا  تعالص 
باضص گش م و باهرکه دبجهان صخح کردم. شهیق گفت  احاتم 
 کاکرد ، فا شۀ ششم بیاب گفت ا  اس ادفا شۀ ششم آ  ت که 
دبخخق د یا گاه کردم ود شم که هرقامص  کش گربادشمن 
داش نشهرک ص به سببص و رضص که  کش گرداب ش. پس دب ا ن 

پس  »ان الشیاان لکم عشو فات ذوه عشوا«آ ه تأمل کردم که 
دا   م که حق تعالص حق است وجزشیاان واب اع و  بادشمن  مص 
با ش داشت. پس شیاان بادشمن داش م واوبا فرمان  بردم 
و پرس یشم، بخکه فرمان حق تعالص بردم و اوبا پرس یشم وبنشگص 
اوکردم که باه باست وصرا  الم  هیم ا ن است. چنا که خشا  

الم اعهشالیک  ابنص آدم ان التعبشوا الشیاان ا ه  «تعالص فرماده 
  .»لکم عشو مبین وان اعبشو ص هذا صرا  م  هیم

شهیق گفت  احاتم  یکاگف ص، فا شۀ هف م بیاب. گفت ا  
اس اد فا شۀ هف م آن است که دبخخق  گاه کردم ود شم که 
هرک ص دبطخب قُاد ومعاش خاد کاششهاوسعیها  بخیغ 
مینماد ش وبش ن سبب دبحرام و شبهت مص اف اد شو خاد با خااب 

وما من  »وبص مهشابمص داش نش. پس من دبا ن آ ه تأمل کردم که 
پس دا   م که قرآن باست  »دابه فص االبض االعخص اهلل بزقها

است وحق ومن  کص ام ازجمخۀ دابه ها  )جا ابان جنبنشه(بو  
زمین. پس به خشا  تعالص مشغال ششم ودا   م که بوز  من 
برسا ش ز راکه ضمان کرده است. شهیق گفت  یکاگف ص، فا شۀ 
هش م بیاب. گفت ا  اس اد فا شۀ هش م آ  ت که من دبا ن مردم 
 گاه کردم ود شم که هر ک ص اع مادبه ک ص وبه چیز  کرده ا ش 
 کص به زب و سیم و کص به ک ب وپیشه وحرفت و کص به م خاقص 

ومن   اکل عخص  همچان خاد. پس من دب ا ن آ ه تأمل کردم که
پس تاکل به خشا  تعالص کردم وهاح بص و عم  »اهلل فها ح به

 الاکیل. )مکاتیب فابسص(
* شهیق بخ ص: اباعخص بن ابراهیم بخ ص ازمشا خ صافیه که 
دبفهم معا ص آ اد قرآن م بحر ودبمتاحبت ابراهیم ادهم وحاتم 

 اصم باده است.
 * حاتم اصم: اباعبشاهلل بن عناان مخهب به اصم، ازمشاهیرصافیه.

************** 
:آ چه دب مابد کشاب مالافم مص کرونا، افغانستان وجهان

دا م آ  ت که تا ا ن زمامشابان و قشر فاسش و  اکر کشاب ها  
بیرو ص دب قشبد ا ش هر  اع بهباد  اوضاع خااب است وخیال ، 
هناز طالبان )کرام !!!( هم دب باه ا ش ، آ نشه متیبت باب کرو ا هم 
هناز  ا مکشاف و سر اشت سیاسص و اق تاد  کشاب هم تیره و 
تاب، ز را کرو ا  سیاسص،کرو ا  اق تاد  ، کرو ا  طالبص و 

  کرو ا  و روسص دب کمین افغا   ان  ش  ه ا ش .
و  ا : همین ق م که  ک و رو   ک شبه جهان با دب حال تغییر  

دادن است ،  کشبه هم آف اب سعادد دبکشاب افغا   ان طخاع 
خااهشکرد و ا دب محاق و جاف حفرۀ سیاه )بخک هال( پرتاپ 

 / 2222اپر ل  95خااهش شش ؟! 

PAGE 7 



 

 

خاطرات استادان وشاگردان 
 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. عالقمندان لطفاًهرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 

 9691هفته نامۀ امید ویا ایمیل ذیل تاآخرماه دسمبر 
 479ـ 434ـ4064ارسال دارند.  تلفون 

mkqawi471@gmail.com 
12286 Ashmont Ct #202. Woodbridge 

 VA 22192—7075    U. S. A. 

Volume 29, Issue No. 1069,  APRIL 21, 2020, ISSN 1098-8777 

Founder, Publisher & Editor-in-Chief: Mohammad Qawi Koshan 
12286 Ashmont Ct #202,  Woodbridge, VA 22192-7075  U.S.A. 

Tel :(703) 491-6321     Email : mkqawi471@gmail.com 

 

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.  

 

 ...  موافقتنامه
 و امنیت افغا   ان.

د شه میشاد که افغا   ان به مهاومت مجباب سطاخط طه -99
ششه است و م  ولیت عااقب وخیم ان به دوش اضالع مط طحطشه، 
پاک  ان و طالب ظالم است. امیش بوز  قا ا شا ان افغا   ان مرخیکه 
قا ا شا ان  هاد،  از  ها با به پا  محاکمه کشا یش ش م  ولین ا ن 
فاجعه با  یز دبهاگ به محاکمه ب پاب ش ز را به باوب من مخل م حش 

 از دفاع مظخامین عاجر ما ش و  اکر قاد ها  بزبگ شش.
الزم است تا   ک ماافهت  امه م مم با دب  ظر داشطت -9۴

 کاد فاق از طرف دف ر داک رعبشاهلل عبشاهلل بئیس جمهاب با با  
ها  بیام ر ک مردم افغا   ان، ترتیب و ابائه گردد؛ م  ولیط طص 

 است که با ش جش  گرف ه شاد!
دب جر ان ا ن  اش ه بادم کطه بطا دوسطت عطز طزم  -95

پروفی ر حمیش هاد  به تما  امشه دببابه افغا  ط طان و امضطا  
دبد دل داش یم وهم اجازه داد که گف ه ها   «ماافه نامه فر بنشه»

و  با دبپا ان  اش ۀ خاد جا دهم. پروفی ر هاد  به من  اد دها ص 
سفیر ا گر ز و بوسطیطه سطرحطش  91دب  یمه دوم قرن  »کرد که: 

شمالص مابا به مفاد بوسیه با جاها  ز با و د ش ص آن اعاا کطرد و 
دب ا  آما با برا  ما سرحش شمالص ساخ نش ولص امیرعبرالرحطمطن 
خماش  ش ت. با امضا  معاهشه د اب ش ق طمطت هطا  حطیطاتطص 
سرزمین ما با امیر به هنش برطا ا  ت خیم کرد. از بوسطیطه دفطاع 
 کرد ز را دب آ جا پناه گز ن باد و به ا گر زها ت خیم شطش چطان 

 .«معاش  با دوچنشان ساخ نش و چنش اسخحه برا   وعشه داد طش

ها خیا ت قا  ر دب حق مطردم  «ز »امروز امر کا بکامک چنش 
افغا   ان بوا داش ه است؛ همه افغا   ان با چطان مطرحطخطۀ دوم 
معاهشۀ د اب ش به پاک  ان دبجر ان ت خیم کردن ه  نش ) مرحطخطه 
سام بسیشن به دب ا  آماست(.  عنص ا ن سخ خه سالطین و بئیطس 
جمهابها به تمامیت ابضص اهمیت قا ل  ششه به مفاد ش تص خا د 
و خاش  گهشاش ن بادابان خاد اس فاده ها  ساء  طمطاده ا طش و 
مردم مظخام افغا   ان با به خاک وخان  شا شه ا ش......ممکن ا طن 
باب با بیشاب  مردم، جاا ان مبابز وهمه شمال قته ططاب د طگطر 
باشش. من ظر م که جبهه  مهاومت تا چه حش با عهل و مناق، دبا ت 
و دبک خشعه ها، و تاطئه ها  فر بکابا ه داخل و خطابج مطرز 

با از چنگ ا طن دزدان و ف طاد  «افغا   ان همه»مهاومت داش ه 
پیشگان  جاد داده عشالت و م اواد وامنیت بر قراب می از طش. و 

 من اهلل ال افیق.
**************** 

دوست من باد پرسیش ش که آ ا ا ن  اش ه خط من است امیمه صشا 
کرد که خط من است گف ن پس با ش همراى ما بیا ص که تحهیهاتى 
با ش بکنیم، پشب مرحامم گفت من دخ رم به تنها باشما  میطگطذابم 
گف ن می اا یش که شما هم همرا   برو ش، امیمه و پشبم با ع اکر 
همراى خاد براى تحهیهاد برد ش، امیمه جطان قتطه کطرد کطه 
دبطال باه پشب عز زم سابه هاى مبابک قرآن مجیش با خاا شه بر 
سر و بوى امیمه کُف میکرد و برا   میگفت که عز ز پشب تر  
 شاش ه باش وهم برا   گف ه باد که اگر خااس طنطشبطه تطنطهطا طص 
همرا ت گ  بز نش و تحهیق کننش قبال  کا و بگا با ش پشبم هطم 
همرا م باشش. چنش ساع ى که پشبم و امیمه با برده باد ش بر سر ما 
ب یاب س ت گذشت ولى شکر به لاف اهلل م عال پطس از دو سطه 
ساعت بعش از ا نکه تعهش  امه گرف ه باد ش که د گر بر ضش دولطت 
کما ی ت هاى مخحش چیزى  نا  ش و فعالیطت  طکطنطش ، بط طا طه 

 برگش نش .
بوح همه شهشا  گخگان کفن باه آزاد  میهن ما به و طوه 
دخ رها و پ ر ها  که دب آن بس اخیز بیاد ما ش ص جام شهادد با 
با باوباس ااب سرکشیش ش مهمان خشاو ش دب بهشت بر ن باد.  ادوابه 
ها و خاطراد عز زشان سرمشق و باهکاب سا ر هم میهنان به و طوه 
جاا ان میهن جاودان باد و بوسیاهص ابش  به لینن پرس ان بطاد کطه 
باز باچهره ها و  ام ها  م  عاب سیاه چرکین هیاال طص کطه هطمطه 
 اکران حخهه بگاش )کا گص بص( باد ش و بازهم با بص حطیطا طص و 
د شه دبا ص  امردا ه می ااهنشکرداب وگف اب خاد با بطا بطراهطیطن 
چابین که س ت بص تمکین ا ش تاجیه  ما نش و خادبا بیطگطنطاه و 
حق بجا ب  شان داده دبجامۀ  ا دماکراسص پرازتهخب وف طاد و 
دبو گا ص ز ر چ ر و  المص امپر الطیطزم دوبطابه دوبان سطیطاه 

 2222اپر ل 5تبهکابان بص آزبم با دبمیهن ما بگ  را نش./
 

...باذکرا ن ماخب که ماافهنامۀ هطذا کطه بطیطن بر یخ نوشتند 
 ما نشۀ امر کا وطالبان تروب  ت به امضاءبسیشه فکر مص کنم که 
جنبۀ تابیهص داش ه باشش ز را :الف : پروتاکال با از جا ب امر کا 
ش تص امضاءکرده که هیچگا ه مهام  اچاکص دبوزابد خابجطۀ 
امر کا  شابد. ب :دب ن م ن ،امر کا تعهشکرده اسطت کطه تطمطام 
 یروها  خادوائ الف ازجمخه پرسا ل مخکص  یردپخماتیک پیمطان 
کابان  ظامص، آمازگابان،مشاوبان و یروها  حطمطا ط طص خطادبا 

ماه ازافغا   ان خابج کنش.آ اا ن تعهش جامۀ عمل خااهش  9۴ظرف 
پاشیش؟ م تاصاًکه آ ازتاب خ مش ص وزمان خروج هیطچطیطک 
از ن قاتها ذکر ششه ازطرف د گر مطهطامطاد امطر طکطابطادولطت 
افغا   ان قرابداد س راتیوکص و ظامص با پنج ال قطبطل، دبزمطان 
ب است جمهاب  بابک اوباما امضاء کرده است،که خروج  ظامیان 
امر کاازافغا   ان به ماافهت هردو جا ب صابد میطگطیطرد. آ طا 
مهاماد امر کا آن قرابداد بامخغص قرابداده  ا  کجا به اقشام کرده 

 است ؟؟؟  
د : دبماابد  هم دب ن ماافه نامه کخمۀ )خااهش(که 

 995 ک کخمۀ خیالی ت ،ز اد اس عمال ششه است مرالً:)دبظرف 
 فرخااهش بسیش و یروها   1022بوزساح  یروها  امر کابه 

ائ الف هم به همین میزان کاه  خااهنش  افت .مرالها  
د گرخابج خااهنشکرد،خااهش کرد،ازشابا  امنیت 
خااهنشخااست، اجازه   ااهش داد، میزبا ص   ااهش کرد، خااهش 

 شش(... 
فکر  مص کنم ا ن ماافهنامه و ا مشابه آن دبکاه  
و اخ م زوبگا ص طالبان به ا جامش ز را طالبان ازخادکشام قشبد 
وتاا ا ص و ا اباده تتمیم گیر  به آوبدن صخح به افغا   ان 
 شاب ش ،هر تتمیمص که  ظامیان وآ  ا  آ  پاک  ان بگیرد 
ماابق آن عمل مینما نش وا ن اززمان ا جادا ن گروه ازطرف 
پاک  ان تاکنان به اثباد بسیشه است . بنظر من به ر باد که ا ن 
پروتاکال با جا ب پاک  ان وآ  ا  آ  صابد میگرفت شا ش 
م ثرترمیباد . ازطرفص فکرمص کنم که ا ن ماافه نامه تابرگذاب  
ا   اباد ب است جمهاب  امر کا به م )کجشابو مر ز(تابیق شاد 
وبعش از  یجۀ ا   اباد چه جمهاب  خااهان وچه د ماکراد ها 
هرکشام به پیروز  برسش کخیم ا ن ماافه نامه جمع خااهششش .ا ن 
عجخه به عهش قرابداد بین طالبان وامر کا ب اطر وعشه ها  ت که 
آقا  ترام  به طرفشابان جمهاب  خااه خاد داده وهنازهم 

 میشهش.
 خوش بودگرمحک تجربه آیدبه میان   تاسیه روی شودهرکه دروغش باشد

...پس ازآن که د گرچیز  دب زد عمخۀ برگی ازخاطرات 
دبباب باقص  ما ش، مشاب  عرض کردکه آ ا کشام چیزد گر  
دبدس ر  است؟ شاه به تم  ر گفت تنهاهمین شال سر وجخیهۀ 
من باقی ت که جشم احمششاه ازهنش باخادآوبده باد، اماگمان 
 مص کنم که ا نها دبآن شاخ مفخاک بگنجش. مشاب  گفت اجازه 
بشهیشکه  کباب آزما   کنم، شاه شال وجخیهه بابه اوداد که آن 
هم دبشکم شاخ فروبفت. شاه که ازمشاهشۀ ا ن امر ک ا شازه 
اح ا  خفت میکرد حاال باقهرو ضب به مشاب  گفت بس است ! 
حاالتمام اشیا بابه مالکان آن اعاده کن. مشاب  سرش بابه شاخ 
 زد ک  ماده کخمۀ حق بابه صشا  بخنشتر ازسابق بزبان آوبد 
وبالفاصخه خادش هم دبداخل شاخ مفهاد شش !!!شاه امرکرد که 
شاخ باکه اکنان بزمین اف اده باد بخنش کننش وداخل آ را 
ج  جا ما نش، هرچه کاشیش ش چیز  دبآن  یاف نش، همان  ک 
شاخ کهنه و فرساده بادکه دبداخل آن  ه هیچ  ک از ن اشیا 
وجادداشت و ه می اا  ت وجاد داش ه باشش . شاه ازششد قهر 
امرکردکه شاخ بابا گرز دبهم شکننش و خرد ومیشه کننش، ا ن 
کابباهم کرد ش اماازمشاب  وآ همه اماال اثر  پیشا  شش وهنازهم 

 »معخام  ی ت ! 

بحیم اهلل خان دباخیرعالوه کردکه عبشالمجیشخان 
دبعتر ماعین همان شهکاب  با ا جام دادکه مشاب  مذکاب 
دبعتر شاه شجاع اجراکرده باد، لهذا ک ص اوبا دب ن د اب 

   ااهش د ش !
هرچنش ا ن پی  بینص بحیم اهلل خان دبآن وقت متشاق 
پیشا  کرد ز را عبشالمجیشخان دبپا ان جنگ دوبابه به افغا   ان 
آمش وب ا جبه ودس اب د گر با دبحخهام شاخ کهنه فرو برد، اما 
دبپا ان کاب پی  از نکه متائب کادتا ها  داؤودخان وخخهص ها 
به کشاب وابدآ ش، باق مت بزبگ سرما ۀ هنگف   به خابج بفت 
وبا ک مخص با بحیث  ک شاخ میان خالص برا  حر فان دب میشان 

 گذاشت ! 
اگرخاا نشگان عز ز امرال معاصر  ازشهکابها  ادابه: )

چنین مشاب  ها داش ه باشنش، لافا داس ا   بابه ادابۀ امیش برا  
چاپ بفرس نش. اگر ما ۀ خااس ه باشنش جناب وز رمالیۀ که چنش  
پی  خاد باماقاف ساخت وظاهرا به خابج کشاب تشر ف برده 

 باشنش !!!( /

 به یاد شهید وجیهه خالقی
هم اشعابى باد که احمشظاهر خاا شه باد. بیاد دابم که دوسه بوز 
قبل از ا نکه به شهادد برسش آهنگ: مرگ من بوزى فرا خااهطش 
بسیش!  با برا م زمزمه کرد وگفت بر ره مرگم فرابسیشه. گطفط طم 

 خشا کنه دشمنت بمیره، گفت دشمنم کما ی ت ها است. 
 ک ماخب ما ش که بعش از صنف  هم دو ا  ط طاب بشط طه 
داش یم  کى سا نس و  کى اج ماعیاد، من به بش طه سطا طنطس و 
وجیهه  از ین بش ه اج ماعیاد با برگز ش م.گرچه صنف هاى مطا 

 جشاشش اما هنگام تفر ح با باهم میگذبا یشم.
بو کاب آمشن کما ی ت ها و ا جاد سازمان جطاا طان دب  

لی ه بابعه بخ ص س ت ما با آزاب میشاد؛ هر بوز فشابو تشا ق باد 
که با ش به سازمان جاا ان مک ب شامل شا م، مهاومت میکرد م و 
بها ه مص تراشیش م وجیهه هم از جمخه شاگردان ال طق و خطیطخطى 
دباک، ا مان قاى داشت واقعاً به د ن و عهیشه اسالمى خاد س ت 
پابنش باد. بعضى اوقاتیکه صحبت هاى ضطشبژ طم کطمطا طیط ط طى 
میکرد م میگفت باش که  ابت ما کى به اخااب دادن میرسش. چان 
بعضى همتنفى هاى سازما ى داش یم که مراقب صطحطبطت هطاى 

 میباد ش. 
 هم ثاب که تظاهراد بر عخیه بژ م کما ی  ى براه ا شاخ ه 
شش؛  ک بوز پی  از طر ق شب  امه ها خبر ششه بطاد طم. مطادب 
مرحامم ما ع شش که من هما روز مک ب بروم و به مظاهراد سهطم 
بگیرم. صبح همان بوز هر قشب به مادبم گف م همه میرو طش اجطازه 
بشهش که منهم بروم قبال  کرد گفت ع اکر هم است و ح ماً زد و 
خابد میشاد. آواز باه پیما ان با میشنیش م کطه از کطاچطه مطا 
میگذش نش. ساع ى  گذش ه باد که صطشاى فطیطر و پطرواز هطاى 

 هخیکاپ ر هاى ع کرى بگاش ما بسیش.  
بیاد دابم آن لحظه ا شوهگین با که ز گ دبوازه خا ۀ مطا 
بتشا آمش. من و مادبم وق ى دب کاچه با باز کطرد طم،  طکطى از 
همتنفان من و وجیهه که او هم ازجمخه دوست و خااهر خطاا طشه 
صمیمى من و وجیهه باد و زب ا ه  ام داشت با گر ه وفغان داخطل 
حا خى ما شش و بکس مک ب وجیهه با که پُر از لکه هاى خان باد 
برا م داد و گر ه کنان گفت وجیهه شهیش شش و بر سر دسط طهطا و 
آ اش زب ا ه ، وجیهه عز ز ما جان به جان آفر ن سپطرده بطاد. 
واى که چه س ت ودبد اک باد باوب کردن ا ن حهطیطهطت بطاهطم 
خیخى گر   یم. زب ا ه میخرز ش وجیغ میزد میگفت بر طره د طشم 
که وجیهه دب حین گف ن )اهلل اکبر( مرمى خابد و ده بغخم افط طاد 
هیچ چیز کشه   اس م جان داد   باد طشم! وجطیطهطه  طاز طیطن با 
کما ی ت هاى بیرحم به شهادد بسا ش ش لعنت خشاو ش بر هطرچطه 

 کما ی  ها  که باد ش و هناز ز شگص  فرتباب  داب ش، باد. 
زب ا ه گفت بکس وجیهه با ب ا ه شان ببر. گف م حط طمطاً 
میبرم. دبد اک راز همه که تا حال مرا ا ن ماضاع آزاب مطیطشهطش 
ا ن ت که  کى دوساعت قبل از شهادد وجیهه  کى از خااهرا طم 
دب باه برگشت به خا ه، وجیهه با د شه باد و وجیهه برا   گفط طه 
باد که بر ره با بگا که به مادبم ز گ بز ش که مه خاب ه ط طم 
وبعش از خ م تظاهراد ب ا ه برمیگردم. منهطم بطه مطادببطزبگطااب 
وجیهه تخیفان کردم گف م خاله جان از طرف وجیهه خاطرتان جمع 
باشش شکر خاب است وبعش از مظاهره وق ى باه ها صاف شش خا ه 
میآ ش. گف ن بچیم تا مک ب  رف ى گف م امروز  رف یم گف ن کطاش 

 وجیهه هم  میرفت! 
هیچ  ادم  میرود همان لحظه ا که ب ا ه شان بف م و بکطس 
خان آلاد وجیهه عز ز با بردم؛ ا  واى که چى ا شوهباب باد دبد 
از دست دادن وجیهه شهیش تازه جاان  از ین؛ واقعاً طاقطت فطرسطا 
باد. مادب عز زش برا م گفت تا خا احاال خاطر جمعى وجیهه با 
برا م دادى اما ببین که وجیهه با شهیش ساخ ن و ح ى پیکر از ین  
با به ما  شاد ش . هر قشب از خابیها و اوصاف  یک وجیهه بطگطا طم 
کم گف یم وجیهه شهیش )بح( براس ص  ک م خمان باس ین بهطشط طى 

 باد.
بعش از شهادد وجیهه بح  کباب دب تالشى ها که خا ۀ مااز 
طرف دولت شش ک ابچه  ادداشت هاى پشب مطرحطامطم )شطادبوان 
 الم حضرد کاشان( بشست افراد که بر تالشى خطا طه مطا شطب 
آمشه باد ش ، اف اد که دب آن خااهرم امیمه جان از چطگطا طگطص 

 شهادد وجیهه  اش ه باد، بشست کما ی  ان لعن ى بسیش. 
 آ ان پرسیش ش وجیهه با از کجا میشناسیش گف م همتنفى و 


