
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 و با تجربه را به رادیو فرستادیم تا برود موضوع را وارسی کند.
ایشان با کمال احترام و حرمت با این دو استاد بزرگ وطن 
صحبت نموده و موضوع را وارسی ومعلوم شدکه آقاا)ش(  در 
موردمداخلۀ نابجاداشته ودرحین ثبت پروگرام شاید سوء تفاهمای 
پیش شده، گرچه مطلب همان وقت حل شد ولی مشاالا ج ياا) 

 دیگر) بود .
درآن ایام وزیر رادیو تلویزیون محترم سلیمان الیق باود. 
استاد خیال و استاد زالند از طرف سلیمان الیق زیار فشاار قارار 
داشتند که با نینواز و پروگرام ها) اکادمای رو) خاو( نشاان 
ندهند، ولی این دو استاد محترم ووطندوسات رفاياا) نازدیا  
مرحوم نینواز بودند و صمیمیت بین شان اساتاوار باود. ایاناالاه 
مخالفت الیق با نینواز از چه رهگذر بوده است، مرحوم نینواز بعدا 

 موضوع را برایم به تفصیل قصه کرد.
مرحوم نینوازباهنرمندان اکادمی پولیس درصحن محاوطاه 
وزارج رادیو تلویزیون غرض ثبت پروگرام اکادمی رفته بودناد، 
درهمین اثنا وزیار رادیاو تالاویازیاون سالایاماان الیاق هام 

 ازموترخودپایین شده وچشمش به نینواز می افتد .
سلیمان الیق، زالند و خیال را احضار و ضمناً برایشان گفته 
است که شما دو نفربه صفت مدیار ماماومای پارواگاراما اا و 
مدیرممومی موسیيی نتوانستید به ميایسهءاکادمای پاولایاس باه 
ب بودنشراج تلویزیون موفق باشید. اکادمی پولیس باا پاروگارام 
یالسامتۀ هفته وارتوسط نینواز ش رج زیاد بین مردم کسب کارده 

 است. ازین ت دید سلیمان الیق هردو پریشان شده اند .
نینواز بازهم به سلسلۀ گذشته بامن درد دل کاردوگافات  
شوهرخواهر( شفالر کنم سردارمزیز، مان ناام هاا وآن قصاه 
هاراتيریبأکمتر بیاد دارم  در م د سلطنت ظاهرشاه، والی والیات 
کندز بود، سلیمان الیق خود را به نمایندگی پارلاماان از والیات 
کندزکاندید کرده بود مطابق هدایت دولت ویاهم نتایاجاۀ روناد 
ماد) انتخاباج، سلیمان الیق بحیث وکیل انتخاب شده نتوانست و 
مدم انتخاب خودرا مداخلۀ مستيایام والای باه هادایات دولات 
تصورمیالرد و والی رادر امرناکامی خود درمداخلاۀ اناتاخاابااج 
ميصرمیدانست. نینواز افزودکه سلیمان الیق رو) خصومت باوالی 

 وقت که شوهرهمشیره ا( بود بااونظرخصمانه دارد .
تا يائیاله بعدأ برایم معلوم شد سلیاماان الیاق باا تالاون 
قومندان ممومی امنیه ووطنجار وزیر داخله در تماس شاده و در 
مورد نینواز به ایشان گفته که فضل احمد نایاناواز باه خااناواد  
قدرتمند وپیوندنظام شاهی منسوب وپدر( فیض محماد زکاریاا 
وزیرمعروف و شخصیت مش ور) است که تمام فامیل ایشان همین 
حاال درامریالا برضد حاکمیت هفت ثورپروپاگند می کنند، نینواز 
شبانه توسط گروپی از منسوبین استخباراج و یا ياناائای وزارج 
 داخله از منزلش برده شده و در ينائی وزارج داخله محبوس شد.
فردا ما ازموضوع خبرشدیم ازآنجائیاله بیگناهی نینواز باه 
ما معلوم بود به معیت قوماندان اکادمی و یالی از استادان دیاگار 
بامرحوم رئیس ينائئ که هم صنفی من در دوران تاحاصایال در 
قاهره بود و رئیس استخباراج که از شاگاردان ماا در اکاادمای 
پولیس بود موضوع را در يریان گذاشتیم و در مورد مشالل نینواز 
با الیق هم به ایشان گفتم. رو) بی گناهی نینوازخواهش کردیم تاا 
در مورد سرنوشت و رهائی نینوازکم  کنند، ایشان هام وماده 
سپردند که ببیند دالیل احضاروتوقیف نینواز چیست. بعد از یا  
روزمعلوم شدکه هیچ نوع ات امی مستيیم ملیه نینواز ويود ندارد و 
او را ازاد کردند. ضمناً به ما اخبار شد که تاهدایت ثانی نینواز باه 

 منزل بوده و به وظیفه ء خود در اکادمی نرود.
با رهائی نینواز خوشحال شدیم و با محترم سمونوال فرهااد 
با ی  ماهه معا( باقی ماند  او درمدج خدمت دراکاادمای، باه 
منزلش واقع مالروریان رفتیم. ضمن نوشایادن چاا) باا ایشاان، 
هنوزهم ازسرنوشت آیند  خودبیمناک بود و پایاوساتاه درد دل 
 کرده و شالایت از روزگارمی نمود .     ش دنباله در صفحۀ هشتم 

 

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  
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 درجمع کمال شمع اصحاب شدند  آنانکه محیط فضل و آداب شدند

 ای و در خواب شدند گفتند فسانه  ره زین شب تاریک نبردندبرون

 حکیم عمر خیّام

 مبداهلل پیمان
 ) تبانی با هم تباران ( !

بدون تردیدقوج گیر) تمامیت خواهان تاالاناوکاراج و 
طالب و پاره پاره شدن حوزه مياومت ریشه درتحوالج بن و پسابان 
دارد. به بیان دیگر شرایط ناگوار مويود محصول مالال وماوامال 
 -وزاییده ا) متغیرها) زیاد) است. امادراین میان ی  مامل فربه 

به گواهی زبانی و تجربه مینی و به میراث گذاشتاه  -داکتر مبداهلل 
خود(، در سمت وسودهی تحوالج چند وي ی کشور و تاياویات 

 فزاینده نظام متمرکز کنونی، نيش تعیین کننده ا) داشته است.
، حاالاومات 2229او بعد از ياروب شدن طالبان درساال 

مجاهدین را زیرکانه دورزد، برنده شدن ساتاارسایارج راتاوساط 
امریالایی هادر بن وتو کرد وکرز) را به دلیل هم تاباار) و هام 
والیتی بر مردم ما تحمیل نمود. و) در لویه يرگه قاناون اسااسای 
درکنارکرز) ایستاد وازنظریه سلطانی قدرج و بازتولید هامماونای 
قومی درچارچوب مفصل بند) شدن ساختار نظام ریااساتای فارد 
محور فعلی به شدج دفاع نمود. اوسه باربه نمایندگی ازحاوزه ماا 
وارد رقابت مصنومی با تمامیت خواهان گردید تاا فارصات هاا) 
يغرافیا) مياومت و بستر اص حاج برا) تغییرنظام وتوزیع قادرج 
وتحالیم دموکراسی رابه سود شئونیست ها مصادره نماید و پتانسیل 
تراکم یافته ا) مردم مارا به تحلیل ببرد، که برد. در پایاان، او باه 
قول یالی از بزرگان نظریه دولت وحدج ملی را نیز ابطال و بادناام 

 کرد تا دیگر کسی سُراغ آن را نگیرد.
اوکه االن درميام ن ادمصالحه قرارداده شده تاپروژه مذاکره 
باطالبان را مدیریت کند، اگربادل ره ونگرانی رصد و نظارج نشود، 
خطر( نه تن اکمتر از تحوالج تلخ و زیانبار پسابن نخاواهاد باود، 
بلاله هم کماً و هم کیفاً فايعه آمیزتر ازآن خواهد بود. او به خوبی 
می داند که و) و ن اد مصالحه مالای شا(   در ایان فارآیاناد 
سازوکار) تليی می شود که قرار است توافق نامه پن انی امریالا و 
طالبان از طریق آن مشرومیت بیابد. لذا برا) يلوگیار) از وقاوع 
تراژد) دیگر، باید امالان اممال سازوکارها) نظارتی بر رفتاارهاا) 

 اورا به بررسی و سنجش گرفت.شمنوان نوشته از امید است.  
 تبصرۀ جناب داکترنویدپارسابرنوشتۀ آقای پیمان

 در باره نوشته يناب مبداهلل پیمان
 تحلیل موجز ولی بسیار عمیق و درست

برا) م ار وي ت دادن مبداهلل، حضوريمعیت متحدوصا   
الدین ربانی همراه بامتحدین تیم ثباج و همگرایی یا  ضارورج 
تاریخی میباشد. ص   الدین ربانی باحفظ موقف خود درموردمادم 
مشرومیت غنی بایددرشورایعالی مصالحه ملی اشاتاراک و ازیان 
شخص متذبذب که بیشترانتظار لبخند وتائید بایارونای هاارا ما ام 
میداندتامصالح حوزه، مياومت مراقبت نماایاد. دراوضااع فاعالای 
نبایدفرصت راازدست داد. این م میشودیا  ياام زهارناوشایادن 

 باشداماالترناتیفی ويودندارد.
موادتوافينامه رئیس يم ور ؟ را محدود الص حیت ساخاتاه 
است باید با استفاده ازین فرصت درتصامیم شورایعاالای مصاالاحاه 

يبون ، فاقد تا اور رقام  -دخیل بود وآنراي ت داد. مبداهلل ترسو 
زدن ابتالاراج تاریخی ، حتی بعد از توافق تا امروز، ازتطبیق توافق 

 واِممال ص حیت بر وفق آن امتناع می نماید .
احد) و دیگار قابایالاه  -غنی  -کرز) بانی فاشیسم نوین 

ساالران بیشتر در موارد بنیادین مربوط به ساختار قدرج و مشارکت 
مساویانه تمام اقوام در قدرج دیدگاه ها) مشاباه دارناد. ساواباق 
طالب دوستی این قبیله ساالران و اممال ضد اقوام غیر پشتون طالبان 
کاملن واضح و روشن میباشد. پس ضرور است تا سیاست به من چاه 

 را ترک نمود و س م فعال داشت.
  در ختم لویه يرگه مشورتی ؟ کرز) باا صادا) پ . ن . 

بلند مطلبی را در باره توهین خانم بليیس به رئیس مجلس که مبداهلل 
ریاست می نمود گفت. مبداهلل با شنیدن صدا) کرز) باتاسف بدون 
رمایت تشریفاج و ميام ریاست ی  مجلس ولو غیار مشاروع اماا 
بزرگ مانند ی  نوکر که صدا) بادار خود را میشنود از يا) بلند 

 شد که مضح  ، متمليانه و شرم آور بود .

 داالس ، تالساس                              رحیم شنسب
 صفحاتی ازکتاب)ديدها ، رويدادها ، برداشتها( 

 سلیمان الیق و نینواز :
من مدتی قبل مطالب متفرق و مختلفی را در مجوماه ا) 
نوشته و برا) نشر آمده کرده و در صدد تالثیر آن هستم ، دریان 
مجمومه بیشترین مطالبی قلم زده شده که خود در يریان حاوادث 

 قرار داشتم
ازآنجمله یالی هم مطالبی در مورد مارحاوم نایاناواز و 
مرحوم سلیمان الیق است ، خدا خدا می گفتم که الیق زنده باشاد 
تا بتواند این نوشته ام را بار) بخواند و هرگاه گفتنی داشته بااشاد 
در مورد چیز) بگوید تا نویسنده هم اخ قآ از اب غ ماوضاوع باه 
کسی که در مظان ات ام است يوابی حاصل و قانع گردد که ات اام 
بی اساسی به کسی وارد نالرده و احیانأ اگر سوء تفاهم و اشتبائای 
صورج گرفته باشد اص   و معذرج خواسته شده و اگر حيیيات 
باشد ، در آنصورج حيیيت تلخ را نباید کتمان،انالار و یاا پارده 

 پوشی کرد
ما در اکادمی پولیس گروپ موزی  را بنا  99٣0در سال 

ن ادیم تا در پروگرام ا) اکادمی در کنفرانس ها و گردهم أئی ها 
برا) محصلین و مدموین کنسرج دهند ، ضمنأ در محافل و سایار 
پروگرام ا) بیرون از اکادمی دموج می شدند،هالاذا باماناظاور 
نزدیالی ، ایجاد امتماد ، محبت و رابطهء ب تر بین مردم و منسوبین 
پولیس قرار شد تا کنسرج ها) در تلویزیون هم توسط هنرمنادان 
ما ايراء شود تا این هدف واال) امتماد متيابل بین پولیس و مردم 
بر آورده شود ، بی امتماد) ،نفرج وفضا) غیر سالام کاه بایان 
پولیس و در مجموع متصدیان خدماج مامه از گذشته هاا وياود 
داشته و بعد ازآن هم تا با امروز به شدج بیشتر و بیشتر شده اسات 
، حضور هنرمندان ما مثل احمد ولی گرامی و خانم هناگااماه باه 
رهنمائی و دایرکتر) مرحوم نینواز در تلویزیون کشور با استيبال 

 ن ایت مالی وفوق العاده قرار گرفت
یالی ازین خاطره ها) اشتراک هنرمندان ما در بارنااماه 

 تلویزیون ازین قرار است.
نینواز مرحوم به صفت آمر دپارتمنت موزی  اکاادمای 
پولیس توظیف بود ، أهنال ا) ساخت نینواز که توسط احمد ولای 
يان و خانم هنگامه امضا) دپارتمنت موزی  اکادمی پولیس در 
تلویزیون ايراء می شد ،طرف استيبال زیاد قرار گرفت ماثال   
شب لبان داغ تو ، ب  گیرتو گردم ، ما ه من امشب ، غنچهءسرخ ، 

 مادر ميصر) ..وغیره
طبق معمول هرهفته آهنگ ها) يدید) توسط نایاناواز 
مرحوم تنظیم و بعد از تمرین توسط هنرمندان وناوازنادگاان باه 
وزارج رادیوتلویزون معرفی وتياضا) ثبت پاروگارام ونشارآن 
درپنجشنبه شب ابعمل میآمد. روز) موظف ادار) ما که باهنرمندان 
به رادیو میرفت ازآنجا تلفون کرد که مشاالالای پایاش شاده و 
مدیریت ممومی موسیيی درموردثبت پروگرام ماتعلل مایاالاناد. 
چون همان لحظه به پا) تلفون قابل دسترس نبودم، این پیاام راباه 
دفترقومندانی ممومی امنیه نیزرسانیده بود. دفترموضوع رابه تلون 
یادآور) وتلون هدایت میدهدکه يلیل زالند و استاد خایاال کاه 
مدیر ممومی پروگرام ها    و مدیر ممومی موسایايای باودناد ، 
 احضار و محبوس شوند . با اط ع از موضوع یالی از اساتیذ محترم 

**************** 
يواب دادن و) به کرز) هم يواب غیر حيوقی و ادار) 

البته بارا)  -بلی مامل این ممل نزد خانم بليیس  «بود. و) گفت 
و) نمیداند که مورد لت وکوب قرار  »رفته است  -مذرخواهی؟ 

دادن بدین ترتیبی که همه دیدیم يرم ضرب و ير  میباشاد وباا 
این گونه مذرخواهی رفع نمی گردد . چه باید کرد آمرینای کاه 
فرهنگ مام ادار) و حالومتدار) ندارند ازان ها توقع قانونیت را 

 نمی توان انتظار داشت.
را  »فااحشاه«سالوج شرم آور ميابل فرد) که کلاماه 

خطاب به ی  مضو مجلس بیان نمود خبط دیگر) بود. باایاد باه 
مضویت و) فورن خاتمه داده میشد و باه دادساتاانای ماعارفای 

 میگردید . يرم قذف./

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 

22150 
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

دیر) نگذشت که خویشان واقارب نوزادان، سروپاکنده 
باتشویش ودرد وبیيرار) به صحن شفاخانه سرازیرشادناد. اناباوه 
مظیمی ازمردم، همه مرد وزن وطفل وپیرويوان ياماع شادناد. 
کسی گریه وناله سرداده بود، کسی ازدردبخود می پیچید وزمایان 
وآسمان برایش يانمی داد، کسی خدایاخدایا میگفت، کسای باه 
زمین افتاده گریه وزار) میالرد. صدا) لعنت به طالبان، نفرین باه 
طالبان، طالبان قاتل وظالم ونامسلمان ازمیان يمعیت شنیده میشدکه 
باگریه وزار) فضا را مالدرساخته بود، وطور) معلوم مایاشادکاه 
گویاآسمان وزمین، سنگ و چوب باه حاال ناوزادان وماادران 
ش یدشان واقارب دردمندشاان مای گاریساتاناد. هاماه ساراپاا 

 انتظارداشتند بدانندکه مزیزشان زنده اند یامرده . 
درهمین گیرودار بودکه مبدالحی وکیل دشات بارچای 
آمد ولیستی از مادران ونوزادان راباخودداشت. هاماه گاو( باه 
آوازشدند تاخبرزنده بودن یا مرگ مزیزان شان باه آنا اا ابا غ 
گردد. اونام نوزاانی راکه به شفاخانۀ اتاترک انتيال داده شد راباه 
نام مادران شان خواند، چون هنوزآن انامگذار) نشده بودند. وکیل 
صدامیزد طفل ثریا، طفل گل مالی، طفل...شانزده طفل راخاواناد 
که زنده بودند وبرخی هم زخمی. بعد نام مادرانی راکه ش یدشاده 

 بودندخواند. 
این شاهدمینی افزود  من درزندگی کمترگریسته ام ولی 
آن صحنۀ دلخرا(، آن سرآسیمگی ودردمردم، شنیدن نام ماادران 
ش یدشده، شنیدن نام نوزادانی که پیش ازنامگذار) بی مادرساخته 
شده وازآغو( گرم مادر محروم گردیده بودند، انتياال ناوزادان 
زخمی درکمپل ا) خون آلود، صدا) شیون پیاپی شاان، اناتاياال 
مادران ش یدکه بعضی به انداز  گلوله خورده بودندکه شانااخاتاه 
نمیشدند، کلالین ا ودرها) شالستۀ شفاخاناه، دیاوارهاا) ساوراخ 
سوراخ شده بامرمی، چپرکت ا) شالسته وریختۀ مریضان همه ماتم 
بود، این ماتم مظیم مرابه گریه آورده بود ومانندیا  طافال با  

 میزدم . 
حالت این شفاخانه راکه توسط داکتران بیسرحدسااخاتاه 
وتمویل میشد واز يملۀ ب ترین شفاخانه ها) کابل بود، فردریا  

من یالروزبعدباه شافااخااناه »بوناج آمرآن دفترچنین بیان نمود  
رفتم، آنچه من دربخش والد) دیدم نشان داد که آن چایاز) ياز 
پ نی برا) کشتن مادران نبود، آن ادراطاق ا) والد) داخال شاده 
ومادران راگلوله باران کردند، دیوارهارابامرمی شالااف شاالااف 
نمودند و خون درسطح اطاق ا دیده میشد. موترهاواماباوالنسا اا) 
سوخته، درهاودریچه ها شالسته وپارچه شده بودند. آن صحنه ی  
صحنۀ خیلی ا تالاندهنده بود. البته درگذشته طالبان درآن مناطاياه 
حمله ها) انتحار) زیاد) کرده بودند اماهیاچ کاس بااورکارده 
نمیتوانست که آن ابیایند ودربخش والد) شفاخانه حامالاه کارده 

 ومادران رامی کشند.
خانم ملی یاسر که یالماه قبل طفالای درآن شافااخااناه 
بدنیاآورده گفت  داکتربرایم گفته بودطفل را یالامااه باعادبارا) 
واکسین بیاور. من امینه دخترم دهساله ام راگفتم مراتااشافااخااناه 
همراهی کن که برادرکت راواکسین میالنند امینه که برادرخودرا 
بسیاردوست داشت بغل گرفت وبسیارخوشحال بود. داکتارامایاناه 
رانگذاشت بامن بداخل برود بخاطرترس ازمرض کروناکه ماادران 
حامله رانگیرد. مجبوراً اورادراطاق انتظارماندم وباطفالام باداخال 
رفتم ونوبت گرفتم که ناگ ان طالبان داخل شادنادوفایارتافاناگ 
راشروع کردند. دهلیزرا دود باروج گرفته بود، چنادزن مارمای 
خورده به زمین افتیده بودند، پسرم رادر بغلام ماحاالام گارفاتاه 
ازکلالین به بیرون خیززدم وراساً به اطاق انتظاررفتم که امیاناه را 
بگیرم. طفلم ازدستم افتید، امینه رو) زمین افتیاده باود وباخاون 
آلوده، فریاد زدم امینه، يواب نداد وسر( رابلندکردم دیدم کاه 
چشمانش پُت است، بدنش رابا مرمی سوراخ سوراخ کرده باودناد، 
فریادکشیم وگریه هاکردم وامینۀبیجان خود را دربغل گرفتم، همۀ 
دنیا سرم شب شده بود، ويودم میلرزید نمیدانستم کجا بروم وچی 
کنم. پسریالماه ام راکه به زمین افتیده وگریه میالرد ازیادم رفاتاه 
بود، دست اوپاهایم بی شیمه شده باودناد، چایا  وفاریاادمایازدم 
وخدارابه یار) می خواستم. آمدند وامینه را ازبغلام گارفاتاه باه 
امبوالنس انداختند ولی اوزنده نبود. از آن روز به بعد همۀ زندگیم 
تلخ وتاری  شد، هیچ لحظۀ نیست که بیاد امیناه گاریاه و زار) 
نالنم. پدرامینه درغم دختش به انداز  درغم و اندوه است کاه ناه 
شب خواب داردونه روز ومیگوید آسمان باالیم سياوط کارده . 
طالبان دريایی حمله کردندکه پرازمادران وکودکان نوزاد باود، 

 پس چه باقی مانده ؟ انسانیت ازین مملالت کوچ کده  
مادر) که طفل نوزاد یالروزه داشت، وقتی صدا) پیاپی 
مرمی ها، فریاد ونالۀ مادران ونوزادان راشنید، خودرا باال) طفلش 
طور) انداخت که طفل باللی ازنظرهاپن ان شد، ماماالان هادف 
مادرآن بوده که اگرطالبان فیرکنند به طفلش ضرر) نرساد. ایان 
مادرفداکار ويود دردمندوخستۀ خودرا دربرابر مرمی ها) طالبان 

 سپرکرده بود. 
وقتی آن سه طالب ينایتالاراز بین رفتندوقوا) امنایاتای 
بداخل شفاخانه شدندتا مادران زخمی وش یاد وناوزادان زخامای 
 وش ید را از زیر چپرکت ها) شالسته وخون آلود تخلیه نمایند، 

 استاد یونیورستی نیويرسی       انجنیرمبدالصبور فروزان
 فرعونیان وطالبان دو نوزادکُش تاريخ بشريت 
فرمون فرمانروا) مصرکه دموا) خدایی میالارد، درآن 
آوانی که موسی کلیم اهللشع  تولد میشد، خاوابا اا) پاریشاان و 
هولناکی میدیدکه درخواب و بیدار) اذیتش میالردناد، ودلا ار  
شدید) برایش تولیدکرده بودند. هرچی می کوشیدکه به آن رویا 
ها نیندیشد واز کله آن ارابالشد، نمی تاوانسات وآن رویاا هاا) 
هولناک چون سایه تعيیبش میالردند. چنادروز) بادیان ماناوال 
گذشت و هرروزاورا مغمومتارمایاسااخاتاناد. قضایاه رابااوزیار 
موردامتماد(، هامان، که چون خودفرمون میاندیشایاد وازخادا 
منالربود، درمیان گذاشت. هامان که به داشتن ملام مشا اورباود، 
درخود توان تعبیرآن خواب اراندید وقرارشدتاتعبیرگاران چایاره 
دست را ازهمۀ سرزمین مصر وماورا) آن يمع نمایندتا درتعبیرآن 

 رویاها) م یب یار) کنند.
صدها مُعبر وخوابگذار نام آورراکاه شا ارج داشاتاناد 
ودرکارشان زبردست بودند يمع کردند. میگویندکه مد  ازتعبیار 
گران هم خوان دیده بودندکه مردم بنی اسرائایال سارور) مای 
یابند، فرمون و سلطنتش را نابود می سازند ونجیب زادگان خاوار 
وذلیل می شوند . این يمع هرخواب فرمون را یالایا  باررسای 
کرده ونظر وفالر) درموردآن ا ارائه میالردند. شاور وصاحابات 
معبران چندین روزرادربر گرفت وهری  بزمام خاودتاعابایار) 
ازخواب ا) فرمون داشتند. ولی همۀ تعابیر دری  نياطاه تايااطاع 
میالرد ایناله درآن سال کودکی درخااناواد  ازبانای اسارائایال 
تولدمیشودکه فرمون ولشالریانش رابه رودخانۀ نیل می افاگاناد، 
دودمانش را بیخ کن، فرمانروایان اورا نااباودکارده درسارزمایان 
مصرطر  نو) میریزد وآیین نیاکان بنی اسرائیل رامروج میساازد 

 وخدایان هامون راسرنگون مینماید. 
فرمون خشمگین شدوفرمان داد هرنوزاد) که درآن سال 
ازمادر بنی اسرائیل بدنیامی آید، ازمادر( گرفته وسرزده شاود   
مساکرفرمون درهمۀ قلمرو( فرستاده شدند. احصاائایاه ماادران 
حامله بنی اسرائیل راگرفتند وانتظار وضع حمل آن ارامی کشیدند، 
ومادران بنی اسرائیل راخانه به خانه تعيیب می کردندوهرطافالای 
که تولد میشد سر( رامیبریدند. میگوینددرآن سال فرمونیان بیش 

 ازهشتادهزار نوزاد بنی اسرائیل را سر زدند. 
مادرموسیشع  حمل خودرا پن ان کردومساکرفرمون پی 
نبردندکه او باردار است، وموسا) نبی وماادر( باعاون خادا) 

 الیزال ازگزند فرمونیان محفوظ ماندند . 
طالبان خاطر  فرمونیان راتازه سااخاتاناد، ناوزادکشای 
کردندوسینۀ بشریت را داغدارساختند. این ياناایات باه اناداز  
هولناک ودردناک وتالان دهنده بودکاه ماردم ساراسارگایاتای 
راغمگین وحتی طالبان لعین خودهم توان امتراف ایان ياناایات 
خویش را ازدست دادند. سامت ده صبح روزسه شنبه دوازدهم مااه 
می سه طالب انتحار) درلباس پلیس درشفاخانۀ زایشاگااه دشات 
برچی دزدانه داخل شدند وبیرحمانه ناوزادان وماادران حاامالاه 
راگلوله باران کردند. ی  شاهدمینی گفات  آن ياناایاتاالااران 
ابتداچند بمب دستی رادرصحن شفاخانه پارتااب کارده و راسااً 
بطرف بخش والد) ونسایی هجوم بردند ودر دهلیازباه فایارهاا) 
پیاپی آغاز نموده باهرکسی که روبروشدند، اورا مارمای بااران 
کردند، وبعد به اطاق ا) مادران حامله ونوزادان رفته وآن مظلومان 

 راتیرباران کردند. 
طی ی  کسامت واند) بیست وپنج نفرراکشتند، سه مادر 
رادراطاق زایمان گلوله باران کرده کشتند وسیزده مادر دیگرراکه 
تازه والدج کرده بودند ودربسترانتظار ب بود) بودناد، باامارمای 
سوراخ سوراخ کردند. این مادران بعضاهنوزطفال خاودرا لاماس 
نالرده بودند وبعضی شان برا) نخستین بارمادرشده بودند. طالاباان 
برسه طفل نوزاد فیرپیاپی کرده وبدن نازک ونحیف شانرابامرمای 
سوراخ سوراخ نمودند. اکثرمرمی هادر سر وبطن وسیاناۀ ماادران 
آتش شده بودکه معلوم میشد مياماج بلندپایۀ طالبان باه آن ساه 

 طالب يانی چنین هدایت داده بودند .
ی  مادردرحالیاله نوزاد( رادرآغو( داشت وشیرمیداد 
گلوله باران شد. همده نوزاد راکه برخای شاان مارمای خاورده 
وازچپرکت ا) شان بزمین افتاده بودند، ازمیان چپرکتا اا) تاوتاه 
وپارچه شده، ازمیان شیشه ها) شالسته وریختۀ کلالین ها ناجااج 
یافته بودند، به شفاخانۀ اتاترک انتيال یافتند. مادران شانزده نوزاد 

 ش یدشده بودند . 

 انتیاک، کالیفورنیا                                امیر کیفی
 هوشدار رشدی ازظهوردکتاتوری درامريکا 
 Sirسلمان رشد) که نام مالملش آقااحمدسلماان رشاد)

Ahmad Salman Rushdi  ،هند) االصل برتانو) امریالایی میبااشاد
درممبی هندوستان دری  فامیل مسالاماان  9140يون 4به تاریخ

بدنیاآمد،اکنون هفتادوسه سال ممردارد، ودرش رنیویارک زندگی 
تابعیات 2292واردامریالاشد ودرسال  2224میالند. رشد) درسال 

امریالا رانصیب گردید. دری  مصاحبۀ مطبوماتای سائاوالای از 
طرف واشنگتن پست رايع به دین و ميیده ا( مطر  گردیادکاه 

من سال است که ازدایره اس م خارج شاده ام «يوابش چنین بود 
 hardline atheistواکنون به افتخارمیگویم که ی  ملاحادتانادرو

 »میباشم.

دري اان اسا م »آیه ها) شیطانی«سلمان رشد) بانوشتن
محشربه پاکردوبامث مظاهراج گسترده بخصوص درپاکستان، که 
منجربه قتل شش نفرشد، گردید. چون کتابش ازسارتااپااتاوهایان 
وتحيیربه ارزش ا) دین ميدس اس م بویمه پیغمبرگرامی مسلمان ا 
دانسته میشد، درتمام کشورها) اس می ممنوع الورود گردید واز 

حالام امادام 9191يانب آیت اهلل خمینی رهبروقت ایران درسال 
برایش صادرشد. گرچه درزمان ریاست يم ور) محامادخااتامای 
ازامدام و) صرفنظرگردید ولی فتوا) خمینی تااکاناون باحاال 

 خودباقی است .
سلمان رشد) به مجردام ن حالم قتال ازطارف رئایاس 
يم وروقت ایران به حیاج زیرزمینی پناه برد، واکثریت ممرسای 
سال اخیررادرلندن وایالت ویلز انگلستان زیرحمایۀ پلیس زنادگای 
میالند، وبه نوشتن ناول ا، داستان اابارا) کاودکاان وناوياواناان 
میپردازد، وبعضی کتابا اا) دیاگار راباه نشارمایارسااناد، واز 
درآمدفرو( آن اامرارحیاج میالند. موصاوف ازطارف مالاالاۀ 

برا) امطانمود.  Sirانگلستان مورد تيدیرقرارگرفت وليب اشرافی
 Fellow of thr Royal Society ofحروف راکه مخفف FRSLهمچنان

Literature مایابااشاد »مضاواناجامان شااهای ادبایااج«به معنی
 درآخرنامش پیوند مینمایند.

نامبرده چند) قبل ازطریق روزنامۀ واشنگتان پسات باه 
مردم امریالا هوشدار دادکه ازقصرسفید بو) استبدادبه مشااماش 
میرسد. به فالرسلمان رشد) نشانه ها) استبداد ودکتاتور) ازسو) 
رئیس يم ور ترمپ درحال شالل گرفتن است، وبرا) اثباج ایان 
ادما) خوددومثال یالی ازهند ودیگر) ازپاکستاان ارائاه ناماود 

به ات ام تيلب 910٣وگفت درهندنخست وزیراندیراگاند) درسال 
درانتخاباج مت م شد، اماباام ن حالت اضطارار ماما ً اساتاباداد 
راحاکم ساخت، به امید ایناله کامیاب شود اناتاخاابااج رادوبااره 
دایرنمود ولی سخت شالست خورد. تالبر وغروراو بامث ناکاامای 

ينرال ضیاء الحق بای  کودتاا 9109ا( گردید. همچنان درسال 
 امدام کرد. 9101ملی بوتو را برکنار ودرسال 

سلمان رشد) بعدازآوردن مثال ا) فوق، رئیس ياما اور 
بادشدباران شد، خادا ماراد  «ترمپ رامخاطب قرارداده میگوید 

یعنی بازطالع به شانه ها) دانلدترمپ نشست وبه  »خوشه چینه داد 
کم  يم وریخواهان به قصرسفید راه یافت واکاناون کاه باه 
انتخاباج ماه نومبرنزدی  میشویام، او ازناظارسالاماان رشاد) 
درصدداست باردیاگار دراناتاخاابااج فاایاق آیادوچا اارساال 

 دیگردرقدرج بماند.
به ميیده رشد)، ترمپ محبوبیت خاودرا ازدسات داده، 
ازهمین روخیال دارد که برا) خاموشی تاظااهاراج سارتااسار) 
امریالا ازقو  نظامی استفاده نماید. او میگویدکه بالاارباردن قاو  
نظامی درکشورمتوفی شورو) سابق امالان پذیر بود نه در امریالا. 
اوميیده داردکه کارکرد پلیس ماوردتاایایاد( نایاسات وباایاد 

 اص حاج بنیاد) درن ادها) امنیتی بويودآید. 
درحالیاله بیش ازسی وپنج سال ممرخاودرا زیارحاماایاۀ 
پلیس گذشتانده، اکنون دستگاه پلیس امریاالاا باازناگار) شاود 
وتجدید تربیت صورج گیرد، تاحوادثی چون مرگ يارج فلویاد 

 تالرار نگردد . /
******************** 

متويه شدند که مادر) به زمین افتیده و طفلی از زیرسایاناه ا( 
گریه مینماید، وقتی مادر رابلندکردند دیدند که بدنش مرمی باران 
شده وخود( يان به حق سپرده ولی طفل زنده است وگریه مای 
کندوخود رابه سینۀ مادر چسپانده بود. میگاویانادآن ماادرخاود 
راطور) باال) کودکش انداخته بودکه هیچ تصورنمیشد زیرسیاناه 
ا( طفلی است واگرطفل گریه نمیالرد، کسای فا امایاده نامای 
توانست که آن مادر طفلش راپن ان کرده  این مادرفاداکاار بادن 
ناتوان ودردمند( را دربرابر مرمی طالبان قرارداد و پروا نالردکه 
بدنش بامرمی سوراخ سوراخ شود، اما نخواست بدن طفل یالاروزه 
ا( سوراخ سوراخ گردد. خوديان داد مگر طفل نوزاد( رانجاج 
داد. این فطرج ذاتی مادراست که از مرگ خودهراسی ندارد ولی 

 توان دیدن مرگ فرزند خود را ندارد .
گل مالی مادردیگر) اظ ارداشت  وقتی صدا) شالایا  
مرمی را در دهلیز شنیدم وکلالین ها) شفاخانه به هوا پاریاده و 
صدا) گریه و نالۀ نوزادان ومادران از هر اطاق می آید، من با دو 

   9مادر دیگر) که تازه والدج کرده بودندشباقی درصفحۀ 
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 هفته نامۀ امید  3701شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیلد, کولورادو            داکتر غ م محمد دستگیر
 از زمرۀ زنان نخبۀ افغانستان

 سارنپوه ظاهره دستگیر ايجاد 
 و بی عدالتی کرزی

 سرنوشت را باید هم از سر نوشت              
 خامه را  آورده با يااوهر نوشت

   هر چه نومید) و ظلم است و ستم
 محوکرد و پاره ، از دفاتر نوشت

 ششیبا رحیمی        
( در ماحالاۀ ساه دوکاان 9920ظاهره دستگیر درسال 

ماشيان و مارفان کابل در ی  خانواد  متدین ومنور به ي ان چشم 
( درمالتب مستور  غاور) کاابال شاامال 9999کشود. درسال 

ودور  ابتدائیه رابه دريۀ املی ختم نموده تعلیماج دور  ثااناو) 
رادرلیسه شاهدخت بليیس وقت که بعدا به لیسۀ يم وریت مسمای 

 گردید به دريۀ املی به پایان رسانید. 
زمانیاله محصل صنف دوم دانشالد  شرمیاج 9949درسال

بود وباخواهر( شاد روان ذاکره دستاگایارماحاسانای درسارک 
پوهنتون بصوب درسگاه ا) خود ماعاصاومااناه روان باودناد، 
بیخبرازیناله درین وقت محصلین دانشگاه کابل به یااد باود ساوم 

مظاهره داشتند ودولت برا) سرکوب مظاهره چیاان 9944ميرب 
قوا) سوارفرستاده بود. خواهران بیگنااه ماوردحامالاۀ پالایاس 
سوارقرارگرفتند و ظاهره به کسرناحیۀ بجل  مفصل قدم طارف 
راست مصاب گردید. خوشبختانه ، درشفاخانۀ ملی آبادکه ازمحل 
حادثه چندان دور نبودتوسط داکتر مجرب سایادحسان ماعاناو) 
شروانش شاد  با تطبیق پلستر تداو) و به خانه فرستاده شد؛ ظاهاره 

 ماه از رفتن به دانشالده محروم ماند   4برا) 
( در دانشالد  شرمیاج دانشاگااه کاابال 994۱در سال 

بازهم به دريه املی ازدانشالده فاارغ  99٣2پذیرفته شد. در سال 
وبه وزارج مدلیه دروقت وزارج پروفیسرمبدالستار سایارج باه 
شعبۀشدادستانی سارنوالی معرفی شد. دریان دفاتار دولاتای باه 
ریاست ا) مسلالی وباموقعیت ا) مناسب اشغال وظیفه نمود. مادتای 
در بست اول، آمرنظارج وتعيیب قضایی مشغاول وظایافاه باود. 
بعدبحیث آمريزا) ممومی وتعيیب قضایی توظیف گردید. خانام 
محترمه، اکثرا درسارنوالی يزا) ممومی واستیناف مرکزمشغاول 
خدمت صادقاناه باوده اسات. باعاد ازچاناد) در ما اايارج 

دوباره بوطن برگشته بازهم دردادستانی يزا) ممومی 9992درسال
و به تعيیب آن به سارنوالی استیناف دیوان ماالای کشاوردربسات 

به صفت رئیس دادستانی امنیت مامه 9999رتبۀ دوم ميرر ودرسال
ستره محالمه در بست فوق رتبه ميرر و تيریبا مادج پاناج ساال 

 ایفا) وظیفه نمود.
اساد  0با کمال تاسف و تاثر بدون کدام دلیل به تاریاخ 

( به امر حامد کرز) رئیس يم ور برطارفای ایان خاادم 9999
ز)  لو) سارنوال وقت ام م -صادق از طرف محمد اسحاق شالالو

گردید وبالنتیجه خانه نشین شد زیراکه يزا) قانونی برا) اخت س 
ش ردارهراج محمدرفیق مجدد) وب رام معاون بلدیۀ کابل ورئیس 
ادار) آن ازمحاکمه درخواست يزانموده بود شدرپایان دانشاماناد 
محترم آقا) اسمعیل پوالد محيق وزارج مدلیه این رویداد را باه 

 تفصیل نگاشته است . 
خوشبختانه بعد از چاناد مااه خااناه نشایانای ، آقاا) 
الالودادستان کل نظربه احترامی که به این دادستان پرکار و صادق 
داشت اورا دوباره خواسته در بست رتبۀ دوم ریااسات تادقایاق 

ساال خادمااج  49ومطالعاج ميررنمود و از همان ریاست بعد از 
فعال، صادقانه، احترام به قانون مملالت احترام به هم مسالاالاان و 

 9919نشر مضامین قانونی دريراید این خانم نخبۀ کشاوردرساال
بارتبۀ ملمی سارنپوه و رتبه دولتی فوق رتبه به تيامادساوق داده 
شدوتا امروزبدون سرپناه در خانۀ کرایی باا شاوهار( ماحاتارم 
سارنوال سیداحمدایجاد بسرمی برد؛ درحالایاالاه رشاوه خاوران، 
معامله گران، مفسدان ودزدان بالاما  رئایاس ياما اورکارز) 
درقصرهازندگی مرفۀ بامیش ونو( دارندومجبور نیستندبه معاا( 

 تيامدچشم انتظارداشته باشند.
از فعالیت ها) اکادمی  خانم ظاهره دساتاگایار ایاجااد 

درباار  999٣میتوان از نوشته ها) و) در يرید  سیرج درساال 
و در مجالاۀ ساارناوال  »اطفال به حالم قانون مجازاج می شوند«

 »اناواع قاتال «درسه شمار  پیاپی آن در باار  9999درسال 
تذکرداد. همچنین در طول خدمتش به اخذ مدال ها و تيدیارنااماه 

 ها) متعدد مفتخر   شده است .
بامحترم دادستان  9902خانم ظاهره دستگیرایجاد، درسال 

سیداحمد ایجاد ازدواج نمود و باو) یالجا بافوق رتبه تيامد کرده 
اند و تا امروز از فضل خداوند هردو) شان در يوار یالدیاگارباه 
زندگی شباروز) خود ادامه داده اند که صحتمند) کامل و طاول 

 ممر شان آرزو) ماست . 
دريرید  سیرج بحیث رئیس امنیت مامۀ دادگااه ماالای 

 متآسفانه درقانون اساسی کشوردرمورد، يزا) اطفال «گفته است  

 سارنپوه ظاهره دستگیر ایجاد پشت میزکارش
چیز) تذکرداده نشده ولی قانون يزا) مدنی افغانساتاان 

موارد) دربار  مرتالبین يرایم پیشبینی نماوده  19الی  02در مواد
درقانون يزا) اطفاال شدر وقات «و ادامه داده مینویسد   »است

صدارج ش ید داودخان و وزیرمدلیه مرحوم داکترمبدالمجیادکاه 
دستگیر  یعانای  -درکابینۀ وزرا تصویب شد 99٣٣سنبله  99بروز

دستگیر   و از مراهق   –قانون مدنی يزا  -شصغیر99  –  0میان سن 
قااناون   –  99و قبل از تالمیال سان  99سال شآخر  99 -99میان 

دستگیر  را  تعیین و ميرر داشته اسات کاه يارایام   –مدنی يزا 
توسط سارنوال ومحالمۀ خاص حل وفصل میگردد. مرتالب يرایم 
قباحت را محالمه میتواند توبیخ نماید و یا به والدینش تسلیم کناد 
که تا و) را تحت تربیت يد) قراردهند. ولی در صورج ارتالاب 

قانون يزا تسلیمی و) را به کسی از اشخاص  0٣يرم مطابق ماد   
 –امن که حسن سلوک داشته باشد هدایت میدهد تا حُاجِارشپانااه 

ممید  و) را طوریاله در دارالتادیب پیشبینی شده مد نظرگرفاتاه، 
همانطور در مسایل ينایت، ماحااکاماه شاوناد. حُاجار اطافاال 
رادردارالتادیب یاکدام مالتب اس می ویا موسساۀ خایاریاه کاه 
محالمه تشخیص دهد وطافال باتاواناد درآناجاا اصا   شاده 
تجدیدتربیت نصیب شوند، حالم مینماید. اص  هدف يزا) اطفال 

 است.....  »تجدید تربیت و اص   طفل«در قانون يزا 
وهم ایناله چرا برا) زنان، سن ازدواج متفاوج در قااناون 

قااناون  02اساسی درج گردیده سارنپوه می نویسد  مطاباق مااده
سال تعین و پیشبیانای گاردیاده  99و از پسر  9۱مدنی سن دختر 

است. اص ، سن مطابق احوال و شرایط يغرافیایی و اقلیمی يامعه 
مادرنظرگرفته شده زیراطبعادختران نسبت به پسران زودتربه سان 
بلوغ میرسند؛ قابل توضیح است که یالی سن بلوغ است و دیاگار 

 99سن رشد  قرار مطالعاج که صورج گرفته دختاران در سان 
سالگی به بلوغ میرسند. اما سان رشاد  9٣سالگی و پسران به سن 

 طبق قانون مدنی نسبتی است که قب  تذکر یافته است. 
ایناله اخت ف در سن ازدواج میان کشورها چارا وياود 
دارد؟ همانا شرایط اقلیمی شتعین گرمی و سرد) هوا  یا اثر آب و 
هوا بیشتر در بلوغ و رشد اشخاص فالر میالنند. در يامعاۀ ماا باه 
منظور يلوگیر) از فساد اخ قی حد اقل سن رشاد و بالاوغ باه 
منظور ازدواج مد نظر گرفته شده که حياوق زن ومارد در آن 
کام  رمایت گردیده است. اما در سایر ميود و معام ج اهالایات 

 تعیین شده است. 99حيوقی برا) زنان و مردان سن 
محترم اسمعیل پوالد سابق  مضو ارشد و محاياق وزارج 

درباره بیعدالتای  »کرز) ومدالت  «مدلیه در ی  مياله زیرمنوان
ماوارد بایاشاماار) ازمادل «کرز) درحق ظاهره ایجاد نوشت  

وانصاف دردور  آقا) کرز) درآرشیف خود دارم که ازین هماه 
آقاا)  »مدل و انصاف؛ رو) قاضی و قضاوج سیاه شاده اسات.

پوالد قضیۀ محمد رفیق مجدد) ش ردار هراج  و بعد با ارام ناام 
 معاون بلدیۀ کابل و رئیس ادار) آن را مثال داده است.

خانم ظاهره ایجاد دستگیر لایاساانساه «پوالد نوشته است  
دانشگاه شرمیاج کابل وقتی من موضوع اخت سی را که بررسی و 
به سارنوالی سپرده بودم و ایشان مسامدسارنوال بودند با هم معرفی 
شدیم. این خانم دردادستانی کل افغانستان کام  شناخته شده است 

 »فالر نمیالنم معرفی بیشتر شان ضرور باشد...
در ساایات وزیان 9999محترم پوالد این مياله را درسال 
چند) قبل اط ع یافتم کاه «آریایی در قید تحریر اورده مینگارد  

خانم ظاهره ایجاد بدون هیچگونه دلیل و برهانی از ریاست امنیات 
مامۀ لو) سارنوالی برکنار و خانه نشین شده است. او که در تماام 
دور  کار مسلالی به همان معا( که معیشت را نه بلاله تن را هام 
بمشالل نگه میدارد و مردم ما بجا نام آنرا شتنخواه   مااناده اناد 
بوده، چطور میتواند زندگی مشالل را در آن دیاار پار از با یاا 

 .»تمویل و زندگی بخور و نمیر را به پیش برد؟
بعد از يستجو محترم پوالد دریافت مینماید که  باناا باه  

احالام آقا) کرز) در راه حمایۀ فرزندفامیل مجدد) خیل ا, خانام 
ظاهره دستگیرایجاد ازکار برکنار شده است و قضیاه را چانایان 
مینگارد  رئیس امنیت مامۀ لو) سارنوالی یعانای خاانام ظااهاره 
ایجادبعدبررسی شاروالی هراج در می یآبدکه محمد رفیق مجدد) 
ششاروال هراج؟  نه تن ا با هفت وحتی هشت هوتال خااريای و 
 داخلی، خود رابدون س م وقرارداد) شری  ساخته که این هوتل ا  

را مانند گاو ها) شیر) می نوشد.... با يستجو) گاوشاه 
وکنار این قضایا به اخت س برمی خورد که آقا) ماجادد) ناود 
هزاردالر امریالایی را بدون ایناله خوفی داشته باشداخت س نموده 
به يیب زده است. وقتی اوراق بررسی به خانم ظاهره ایجااد مای 
رسد بدون درنگ دست بالار شده و به اتالا) اینالاه صاداقات و 
مدالت رو) زبان ها) صدر نشینان دولت نيش بسته است, پنج سال 
حبس و ی  صد و نود هزار دالر يریمه را برا) ماحاماد رفایاق 
مجدد) از مياماج قضایی تياضا می نماید . غافل ازیاناالاه  ایان 
کار( دست دراز) درخانۀ زناباوراسات آنا ام زناباورخاانادان 
مجدد).... به همین ملحوظ بود که مصبانیت آقا) کارز) گُال 
میالند و با "فرمان زور" محمد رفیق مجدد) را بحیث "کارماناد 
ب تر از شاروال هراج" دوباره احیا و مبل  اخت س شده را باه او 
تحفه میدهد و خانم ظاهره ایجاد را بدون هیچگونه دلیل و بارهاان 
برطرف میسازد، یعنی دستش را ازکارمیگیرد  آر) ایانا ام یا  
شاللی ازمدالت است. انسان صادقی چون ظاهره ایاجااد باعاوض 
تيدیریابد تحيیروغیر فعال ساخته شاود تاا ماوذیای باتاوانادباه 
کارطفیلی گر) و چپاول خودبی دردسر ادامه دهاد....ایان باود 
یالی از نمونه ها) مدالت در، دور  کار) اول آقا) کارز) کاه 

 مستيیم به امر خود( مملی شده است 
مثال دیگر ب رام نام معاون بلدیۀ کابل و رئیس ادار) آن 
درقضیۀ محالوم و بعد از طی سلسله ها) نامربوط فنای مادلای و 
قضایی مستحق برائت دانسته شده و دوسیۀ او يا ات حافاظ باه 
سارنوالی ريعت داده میشود اما همین خانم ظاهره حاالام بارائات 
وحفظ دوسیه رانامادالنه ومشالوک دیده آنرابه دوران می اندازد. 
باممیق شدن درهمان دوسیه، وشاید بررسی ا) بعد) که من شآقا) 
پوالد  در يریان آن نیستم و دقیق نمیدانم محالومیت آقا) ب ارام 
معاون شاروالی کابل و رئیس ادار) آنرا تثبیت و برا) هری  پنج 
پنج سال حبس تياضا مینماید اما محالمه، این پیشن اد را باا فشاار 
ها) وارده از يانب متنفذین به سه سال برا) ب رام معاون شاروالی 
و دوسال برا) رئیس ادار)  تيلیل میدهد و روانۀ محبس میشوناد.  
در مین زمان این پر رویی بجا و وطن پرستااناۀ "خاانام ظااهاره 

 ایجاد" را، نامردان،  کجا میتوانند ببخشند؟ 
دوستان گرانيدر، حامد کرز) رئیس يم ور اسبق باارهاا 
گفته است که  "ما دولت را از هیچ شروع کرده ایم و کس ناباود 
که حتی ی  مالتوب صحیح بنویسد ". حال میدانیم که دلیل آن 
چه بود؟ برکنار ساختن اشخاص مجرب وف میده چون "اارناپاوه 
ظاهره دستگیرایجاد خواهرمزیزم بدی یاسات کاه مایاخاواسات 
افرادنابالار، تالسی ران، کارگرهوتل و رساتاورانات و دیاگار 
بیسوادان را نسبت به دانشمندان کارکن صادق، در کارسای هاا) 
بلند که بتوانند اخت س نمایند و با و) یالجا دهن يوال باز گیرند 
به پست ها) حساس دولتی ميرر ناماایاد؛ اماالاان ناداشات باا 
مويودیت شخصیت صادق چون "ارنپوه صدها ملیاون دالار در 
بانال ا) خارج ذخیره کنند و یا اسمش در میدان هوایی بین المللی 

 کابل ح  گردد.
امید این گزار( يوانان صادق و وطندوسات را بایادار 
سازد. "ارنپوه ظاهره دستگیر خانه نشیمن شخصی ندارد ولی شعور 
و ويدان سلیم و آرام دارد که باالتر ازقصر ها، بالایاونا اا دالار 
اخت س و دزد) هاست. دزد و اخت س گر دزد است و حاامایاان 
شان زیر هر نام نشانی که باشد هم دزد اند. امروز مردم را فاریاب 
داده میتوانند و ميام و منزلت بی ثباج برا) خود و باازماانادگاان 
خود کمایی میالنند. اما در اخیر دست خالی به قعر زمین میروند و 
آن ا به میش و مشرج زیست میداشته باشند و خودشان در منجیاق 
 -ها) آتش دوزخ برا) تلف نمودن حق بند  خدا شحيوق العاباد 

دستگیر  مذاب سنگین می بینند. و هم مثلیاله محترم پوالد نوشتاه 
با این همه مدل و انصاف رو) قاضی و قضاوج سیاه شاده «اند  

است  که باید شما يوانان قانون دان وطن بالوشید رو سیاه نشوید. 
از راه صداقت و پشت کار ارنپوه ظاهره دستگیر دور) نجاوئایاد. 
خائینین وطن و اخت س گران را به اشد ترین سزایی کاه قااناون 

 »يزا ايازه میدهد به محاکمه سوق دهید .
در اخیر دست دما به دربار خدا) متعال بلند نموده به پدر 
و مادر خود و همه مادران و پدران ق رمان وطن دما) مغفرج ادا 
می نمائیم. مخصوصآ والدین ما که بعد از حریق سرا) احمدشاهی 

   نفر پسران 1باويوداقتصادضعیف درتحصیل و تعلیم و تربیۀ نه ش
و دختران خود شداکتر غ م محمد دستگیر متاخاصاص ياراحای 

FRCSE شادروان قابله کوکبه دساتاگایار رحایامای، شاادروان ،
ژورنالست ذاکره دستگیر محاسانای، اناجانایار غا م ماعاروف 
دستگیرسابق رئیس تعمیراج وزارج معارف، الحاج سارنوال غا م 
داوود دستگیر لیسانس حيوق، ظاهره دستاگایار ایاجااد، رضایاه 
دستگیر بالتا( يگرن و مؤظف البرتوار بیوشیمی و تارانافایاوژن 

بستر، غ م مجتبی دستگیر ماستر) درتااریاخ،  422خون شفاخانۀ 
وپوهنیارنصیراحمد دستگیرسابق اساتااد پایاداگاوژ) و رئایاس 

م  زحامااج فاراوان را 9112تا  9119دانشالد  ملوم ايتمامی؛ 
متحمل گردیده اند فردوس برین يایشان ودیدارخاداونادنصایاب 

 شان باد. آمین یارب العالمین./

PAGE 3 



 

 

زن بسیارخو( شدواقدام به تعيیب هدایت بودا کرد. ی  
خانواده را پی خانواد  دیگر دیدارکرد وازهردروازه مین ياواب 
راشنیدکه ی  یاچندین مضوفامیل شان مرده است، هارخااناواده 
نزدخود فالرمیالردکه این بایددیوانه باشد که فالرکند کدام فامیل 
در طول حیاج ويودداشته باشدکه ازمردن کدام مضو( در امان 

 مانده باشد .
بااین طریيه الرد بودا باه اودرس دادکاه مارگ یا  
حيیيت ايتناب ناپذیر زندگیست، ماهمه فناپذیارهساتایام ویا  
روز) ازروزها خواهیم مرد. بایاماار) و مارض واقاعایاتا اا) 
دیگرزندگیست، ماباید سیرحیاج خودرا مطالعه کنیم کاه چايادر 
 مشالل است بدون کدام مریضی، تشویش یاحادثه زندگی کنیم.

کتاب ا) طبی پر از اشالال امراض اسات کاه انساانا اارا 
رنجور می سازد، هیچ انسانی دردوران زنادگای خاود از واقاعاه 
گریزندارد. ما دری  محیطی زندگی می کنیم که کنترول کامال 
برآن نداریم. باسایه انداختن مرگ، بدبختی یامریضی باال) سرما، 
چطورمیتوانیم ی  صلح دایمی وخلل ناپذیرداشته باشیام؟ حاتای 
اگرويودماد) و فزیالی ماکام  باصحت وس متی باشاد، باازهام 
نمیتوانیم حیاج بدون ت ( ومشايره را ادامه بدهیم. بسی واقعاج 
است که اسباب تشویش وافسردگی میشوند، هرگاه ما دارا) ی  
خانواده باشیم میدانیم که مریضی ها، غم هایا بدبختی ها) یاالای 
ازامضاآن سبب افسردگی مضودیگر میگردد. دربین هردونفی که 
باهم یالجا کاریا زندگی میالنند، حتما موقعیت هایی پیش میآیدکه 
اخت ف نظر و ميیده بامث کشیدگی شان مایاشاود، هارگااه ماا 
باکسانیاله درتماس هستیم صلح وصفانداشته باشیم، درفعالایاتا اا) 
روزمر  خود دچار افسردگی وتشویش میشویم وبعدهمین کشاش 

 مانع میشودکه بتوانیم زندگی پر ويد وسرور داشته باشیم . 
بسی ماعاضا ج دیاگارنایازاسات کاه زنادگای ماارا 
رنجورمیسازند، هرگاه ماصلح رادرزندگی ظاهر) يستجوکانایام، 
بحداملی میتوانیم لحظاج گذرا) آرامش را دریابیم. ماا یايایانااً 
اینيدروقت داریم که بتوانیم ازگرمی ونزدیالی بای  دوست خود 
برخوردارشویم، یااز حصول وانجام کار) لحظاج سرور وخوشای 
بدست آریم، ولی این چنین لحظاج زودگدراست وبطوراياتانااب 
ناپذیر زندگی ی  سلسله مشال ج دیگر راسر راه میگذارد. پاس 
چنان به نظرمیرسدکه صلح دایمی درین زنادگای واقاعااً اماالاان 
پذیرنیست. زندگی بایدبیشتر ازی  پاندول باشدکه مابرآن لحظاج 

 خوشی ولحظاج غم آویزانیم وپس وپیش میرویم.
با این مه موانع میتوانیم صلح حيیيی رادرمسایارزنادگای 
دریابیم امابرا) رسیدن به آن باید به طریيۀ فالرکردن خاودیا  
تغییررا واردسازیم و زاویۀ دید مابایدتغییریابد. مامیخواهیم صالاح 
رادري ان ظاهر) دریابیم، امیدواریم آن را دراموال وموقعیات و 
رفاقت خود بیابیم. ولی ازدست دادن یالی ازاین اسبب مایاشاودتاا 
تشویش وپریشانی رابارآوردوسلسلۀ فالر) ماب م بخورد. هرچیزدر 
این دنیا درماقبت موايه به تغییراست وبااالخاره فااسادمایاشاود. 
بنابرین اگرما در این دنیا) متغییر دريستجو) خاوشای دایامای 
باشیم، به یأس موايه خوهیم شد. ماضرورج داریم طریياۀ ناگااه 
کردن به این مسأله راتغییردهیم. ی  حالایت ی  امپراتاورماغال
شاکبر  میتواندمارادرین راه کما  کاناد. اکابارباحایاث یا  
امپراتوردانشماناد وروشانافاالارهاناد شانااخاتاه شاده اسات، 
اویالتعدادمشاورین داشت که وزارت ا) اورا پیش میبردند، دربیان 
آن اشخصی بنام شبیربل  ازهمه داناتر بود. اوهمانيدر دانا وباهاو( 
بودکه میتوانست حل موضوماج رابه اساس ی  دید وما حاظاۀ 

 کام ً ملیحده بررسی کند .
یالروزاکبرخواست مشاورینش راامتحان کاناد، لاذایا  
معمارابرایشان پیشن اد کرد. ی  چوب رابدست گارفات ورو) 
ریگ ی  خط رسم کردواز مشاورین تياضاکردبدون ایناله کدام 
قسمت خط را ازبین ببرند، هری  بالوشند خط راکوتاه ترسازناد. 
مشاورین کوشیدند امانتوانستندونمی دانستند چطورخط راکوتاهتر 
سازند. باالخره بیربل نزدی  آمد، چوب راگارفات ویا  خاط 
دیگر را پ لو) خط امپراتور رسم کرد، ولای خاط رسام شاد  
اوطوالنی تر بود، ووقتیاله خط دومی راطوالنی تررسم کرد، خاط 

 اولی باميایسۀ آن کوتاهتربه نظرآمد . 
پس راه حل یافتن صلح ایجاب میالندکه معضلۀ مارباوط 
راازی  زاویۀ ودید نو ويدید م حظه وبررسی کنایام. ماانامای 
توانیم طبیعت ي ان یامعض ج آنرا تغییردهیم، امامیتوانیم ی  بُعد 
ووسعت نودیگربه امورزندگی واردکنیم که برایما صلح بایااورد. 
صلح دایمی درن اد ودرباطن خودما یافت میشود. اشاخااص داناا 
وروشنفالر درطول تاریخ صاحب تجارب مرفانی وتصوفای شاده 

 اند که برایشان حيیيت معنو) باطنی را ثابت کرده است .
بودا زمانی به روشنی فالرواندیشه دست یافت که به باطن 

سلاطانات »ومعنویاج خود) ريوع کرد. میسی مسیح گفته است 
کتاب ا) مذهبی مسلمااناان  «ملالوتی درباطن خودتان ويود دارد.

وی ودیان ومیسویان ازپیغمبرانی صحبت میالنندکه وصلت نزدی  
 باخداوندداشته اند . 

 هفته نامۀ امید   3701شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 عنوان کتاب: صلح باطنی از طریق مراقبه
 نویسنده: سنت راجندرا سنگه جی مهاراج

درین يریان روز وشب پارماعاضالاه وباعاضااًخاطایار 
ووحشتناک، شیوع روز افزون مرض ویروس کرونا، که من رايع 
به آن چند) قبل مصاحبۀ ویم  مسلالی با آقا) محمدقو) کوشان 
مدیرمدبر يرید  مردمی امید نمودم، ودر سایت پر محتوا) بانو) 
نویسنده و فرزانه ماریا دارو نیزبه نشررسید، تاهمین لحظه که ایان 
سطور را مینویسم، نه کدام دوا) مؤثربرا) معالجۀ مبتا یاان وناه 
کدام واکسین مؤثربرا) وقایه وقطع زنجیرخبیثۀ کروناا دردسات 
آمده، وتن ادر ایاالج متحد  امریالاروزانه حدود دوهزارنفر رامی 
کُشد وده اهزار مبت  میشوند، لذا ي ان بشاریات بایاصابارداناه 
درانتظارنتیجۀ قاطع مراکز ملمی طبی اسات تاا روزناۀ روشانای 

 دراخیرتونل تاری  کشوده شود .
بانظرداشت این شیوع پاندمی  ومالماگایارماذلات آور 
همگانی، یگانه وسیلۀ فعلی م وه برتدابیرحفظ الصحو) کاه در 
سراسري ان تليین میشود، م مترین مجادله با آن مياومت انساانای 
روحی وروانی مردم میباشد، که باتيویه ونگاه داشاتان ماباارزه 
ومعافیت طبیعی بدن ازپا نیفتد ودست وپنجاه نارم کاناد. زیارا 
معافیت طبیعی یا شنچرل ایمونیتی  انسان درقدم اول برا) ماباارزه 
بايراثیم مرض قد ملم میالند وازتالثیرآن يلومیگیرد، درغایارآن 
اندیشه ها) تاری  و ترس و وسوسه، این مبارز  طبیعی راکاهاش 
میدهد. برا) تيویۀ این مبارزه باید اولتر ازهمه درن ادخود صالاح 

 وصفا) باطنی وتحمل وروشنی معنو) رادریابیم.
درهمین راستای  مالم وفیسلوف هند)شسنت رايانادر 
سنگه يی م اراج  که من دربعضی کنفرانس ا) درایاالج متاحاده 
اشتراک کرده ام، رسالۀ باهمین منوان باال نگاشته که آنراکام  باه 
زبان فارسی در) تريمه کردم، واین  فشرد  آن به شما تايادیام 

 می گردد  
مردم درسراسري ان م قه وآرمان خودرا برا) صلاح را 
باطریيه ها) مختلف ابرازمیدارند، مااکثراً يم تی رامی شاناویام 

، و مردم در ایام مید کارت ا) تبریالای »صلح وصفابرشما «مانند 
رامیسرایناد. »صلح در کر  زمین «به یالدیگرمیفرستند ویاسروع 

که بعضاً سمباول ماوفايایات  Vبعضی هادوانگشت خودرابه شالل
وصلح تليی میگردد نشان میدهد، وقتی شخصی میمیارد دردماا) 

 ! »درحریم صلح راحت با( «خود برایش میگوییم 

ملت ا بطورمداوم باهم دیدارمیالنند تابا یاالادیاگارصالاح 
کنند. سازمان ا) گرویده و وقف شده به صلح دربسای ماماالا  
ظ ورکرده، درهمین راستاحتی برا) کسانیاله به این هدف ماالای 
باسعی وت ( س م میگیرند، يایز  صلح نوبل به ويودآمده است . 
ت ( برا) صلح ي انی است، درهرسن وسالی ودر هرکشورماردم 
میالوشند درماحول ودربین فامیل ا) خود، درمحل کاارخاود، در 
بین مجامع خود، درکشورخودباالخاره درساراساريا اان صالاح 

 رادستیاب کنند.
يا) تعجب است باويودیاله مردم بیشمار درطول قرنا اا 
دريستجو) صلح اند، بدست آوردن آن طفره آمیزاست. تعدادکم 
ماتوانسته ایم صلح رادرن اد خود وباخود بدست آوریم. مامی بینیم 
که چطورمشال ج زندگی توطئه آمیز دست ب م میدهنادتااصالاح 
واقعی ودوامدار رابرا) مانفع کنند. آیاابارا) مااواقاعااً اماالاان 

 پذیرخواهدبود که به این هدف ن ایی برسیم ؟
ازهمه اولتر باید نزدخودتحلیل کنیم که صلح چایاسات؟ 
ی  دکشنر) چنین تعریف میالند  صلح مبارج اسات ازرهاایای 
یافتن ازت (، وی  حالت آرامش وساالاوج. زنادگای وتا ( 
ويدّیت پدیده ایست که باهم دست بدست داده و ياریاان دارد، 
واین واقعیت راماهمه درحیاج خودتجربه کرده ایم، که هارناوع 
سرور وخوشی راکه حاصل میالنیم کام دوام اسات ونااگا اان 
خودرادر ی  حالت اندوهگین وغمگین مییابایام. درهارمارحالاۀ 
زندگی مای  نوع درهمی و اخ ل پدیدارمیشود، حایااج دریان 

بااشاد، »رهایی ازت («ي ان پرت طم است. اگرمعنی صلح همانا 
درین صورج به آسانی بدست نمیآید، چه ی  شخص ثاروتاماناد 
باشدیاغریب، پادشاه باشد یا دهيان و روستایی، زندگیش موايه به 

 ی  معضله یا معضلۀ دیگر می باشد .
ی  حالایت پرانتباه ازحیاج الرد بودا مويوداست کاه 
باروشنی این حيیيت راترسیم میالند  زنی که پسرياواناش مارده 
بود، تسلیت ناپذیربود. اوبه تمام داکتران اطراف خاودماراياعاه 
کردتاچار  برا) زنده شدن پسربدست آورد، باالخره شخصای باه 
اوگفت ی  انسان روشن ضمیرويودداردکه الرد بوداست وشایاد 
بتواند درین راه باه اوکاما  کاناد. زن نازدباودا رفات واز 
اوتياضاکردتا کم  کندپسر( دوباره زنده ودرد والم يااناالااه 
ازدلش بیرون گردد. بودا به اساس دانش خود به اوگفت وقتی می 
تواندپسر( رازنده سازدکه اگرزن اولتر ازهمه تخم ماوساتارد را 

 ازی  خانواد  بیاوردکه درآن هیچ کسی نمرده باشد .

متصوفین ازهردین و مذهب تجارب معنو) باطنی خاودرا 
ترسیم وابرازداشته اند. آن اازقلمرو ملالوتی وآسمانی حرف زده 
اند که باي ان ماد) وفزیالی ی  همزیستی ومويودیت باهاماه 
داشته است. این امبارتند ازمرصه وقلماروخاوشای ومشاق کاه 
درداخل ودر باطن خودما ويوددارند. این ا مبارتند ازمناطق صلح 
ياودانی که درماورا) زمان وفضا برایما ويد وسرور بامی آرند. 
مانمیتوانیم طبیعت بنیاد) ي ان را تغییردهیام، اماا مایاتاوانایام 
باي انیاله درداخل وباطن خودماويود دارد همآهنگ شویم. برا) 
یافتن صلح در ي ان، اولترباید آنرا درن ادخود دریابیم، تن اوقتی 
میتوانیم این کار را بسررسانیم که دیدگاه خودرا درقبال زندگای 

 تغییردهیم.
این را می آموزیم که اساس خالق کائناج که ماشخدا  می 
نامیم درشروع کام ًتن ا وواحدبوده است، وگفاتاه مایاشاودکاه 
اوی  بحرتمام شعور وآگاهی، تاماام وياد وتاماام خاوشای 
هامیباشد. فالریا اهتزازخ ق اودردوظ ور یاپدید  اولی حااصال 
گردیدکه مبارتست ازنور وصدا. همین يریان نو وصداانگیزه و 
سبب تمام خليت بوده است. زمانیاله این يریان ازيانب خدا باه 
برون حرکت ومسافرج کرد، مناطق وسطو  فراوانی رابه ماالام 

 ويود آورد . 
این يریان ی  سطح شعور) خالص خلق کرد. این یا  
منطيۀ نوراست که برابر به تریلیون تریلیون آفتاابا اا) بارونای 
میباشد. درمصرملمی ماخیلی مشالل است باورکنیام کاه کادام 
چیز) آنيدرروشن باشدکه به تریلیون آفتاب برابر) کاناد. اماا 
دانشمندان حتی دري ان فزیالیشقویزارز  یاادساتاۀ شابایاه باه 
ستارگان راکشف کرده اندکه نور وروشنی آن ابرابربه ملیاونا اا
شگالالسی  یا ک الشان میباشند، این اآنيدر درخشندگی دارندکاه 
باويودیاله ملیون اسال ناور) دور اناد، دانشامانادان باازهام 

 میتوانندآن ارا باآالج ووسایل مدرن دریابند. 
درمین زمانیاله نوروصدا) ال ی به حرکت خودخاارج از 
منبع وسرچشمۀ خودادامه میداد، ی  سطح دیگرهستی خلق شده 
بودکه بنام سطحشسوپرکازل  یامافوق ملال یاادرتصاوفشماالام 
الهوج، مالم هاهوج ومالم هوج ال وج  یاد شده است. بعادتار 
سطحشکازل  یاشملتی  که درتصوف میگویندشلطیفُ الالاطایاف  
خلق گردید. ازهمین سطح، ذهن کی انی خلق شد. سطاح باعاد) 
مبارتست از سطحشاسترال  یاشملالوتی که درتصوف میاگاویاناد
شلطیف  و باالخره سطح فزیالی که درتصوف میگویندشکثیف یاا 
مادّ)  خلق گردید. این سطح ي ان وتمام ستارگان، سایااره هاا، 
زمین، بشریت ويمع مويوداج ونسل هارادر مسیر زندگی دربار 

 می گیرد ...
رو  دري ان فزیالی باتعداد اماظامای پاوشاشا ااوالیاه 
هاپوشیده میشود، نتیجه چنین است کاه رو  خاودرافاراماو( 
میالند وذاج یاهویت خودرا بايسم هایا بدن ایی که درآنا ااباود 
وبا( دارد، میشناسد. همین فراموشی است که سبب مدم خوشی 
وي الت درقبال رازها) زندگی میشود. تمام داناش خالايات و 
مااويااودیاات خااودمااا وخااداونااد، دررو  مااايااادارد. رو  
بطوردوامدارآگاهی دارد، ولی پوشاشا اا ولافاافاه هاا) رو  
آنيدرضخیم اندکه پرتو ال ی دیگر نمی تاواناددر  خا ل آن 
بدرخشد. برا) ایناله نوردوباره بدرخشد مابایدپوشش ا) مختلفاۀ 
رو  رایالی پی دیگردورسازیم. مراقبه همان وسیالاه وطاریاياۀ 
میباشدکه توسط آن میتوانیم هاریا  ازپارده هااوچاادرهاارا 

 برداریم، تاایناله بحیث ی  رو  پاکیزه وصاف بدرخشیم . 
صفحاج گوناگون هستی مالان فزیالی دري ان ماانادارد 
واین ادرباال یاپایین ماکه منحیث فضامیشناسیم، ويودندارند بلاله 
درداخل وباطن ماهستند. طریيۀ بدست آوردن آن ابااهایاچ ناوع 
وسیلۀ مسافرتی میسرنیست، نه باکشتی فضایی و حتی نه باایا  
مسافرج سریعتر ازسرمت نور. طریيۀ بدست آوردن این قلامارو 
 هاهمانا داخل شدن باطنی بامملیۀ برگشت یاشانفرژن  می باشد . 

این شالل مراقبه که توسط معلمینشملم روحانایات  درس 
داده میشود، ی  طریيۀ ساده است که درباالتر ازيسم یاا بادن 
ماد) انسان صعودمیالندوسطو  باطنی رامبورمینمایاد. ماراقاباه 
تويۀ انسان رابه ی  نيطۀ خاص يسم ایجاب می کندکه ازهمان 
نيطه میتوانیم به باطن خودداخل شویم. رو  اظ ااراج خااريای 
خودرا توسط تويه ودقت خودآشالار میسازد. بطورمموم توياۀ 
مابه يسم ما گستار( واتصاال یاافاتاه وتاوساط پاناج حاس 
خودازمويودیت فزیالی يسم خاود و دنایاا) خاارج آگااه 
وباخبرمیشویم. این حواس پنجگانه ازطریق چشاما اا، گاوشا اا 
سوراخ ا) بینی، دهن ويلد مافعالیت میالند، ماادنایاا راتاوساط 
حواس دیدن، شنیدن، بوکردن، ذائيه ولمس کاردن درک مای 

 کنیم .
رو  که ازطبیعت حيیيی خاودآگااهای نادارد، خاودرا 
بايسم وذهن که درآن بودوبا( دارد میشناسد. درموض ایاناالاه 
رو  ذهن را وذهن حواس راکنترول کند، وضعیت سیرمعالاوس 
رابخود میگیرد، یعنی رو  توسط ذهن، وذهن تاوساط حاواس 
بطرف ي ان بیرونی کشانده میشود. دقت وتويۀ مادرمیان لاذج 
هاوخوشی ا) بیرونی مفيودشده ودستخو( مجذوبیت ها)شدنباله 

   0در ص

PAGE4 



 

 

 هفته نامۀ امید  3701شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 شمال کالیفورنیا                       مشتاق احمد کریم نور)
 پاسداشت زبان مادری

 وحرمت فرهنگها مورد تایید ملل متحد و یونسکو
 اهدا به زوج هنری، استاد مهوش و فاروق جان

 قوم پرستی نیست نشان یالتاپرستی
 قوم پرستی بدتراست ازبت پرستی
افغانستان شایدازيملۀ کشورها) نادر) باشدکاه دریاالاباارهام
شاخ قی و ويدانی و منت ا) امانتاالاار)  درآناجاا سارشاماار) 
يمعیت و نفوس صورج نگارفاتاه وهاماواره رو) حادسایااج 
وتخمیناج شی  قسم خدا) بجاتی  در حدچرندیاج و الطاائا ج 
چیز) را ارائه می نمایند. تازه بی بی سی هم ازقول ادار  احصائیه 
مرکز) افغانستان ام م کردکه نفوس آن با رشدهافات درصاد) 

 دریالسال گذشته به سی وسه ملیون نفرنزدی  شده است؟  
بلی ادار شملی  احصائیه مرکز) برآوردکرده که نزدی  هفده 
ملیون يمعیت کشور رامردان وشانزده ملیاون نافار راهام زناان 
تشالیل داده که دراین میان حدود پانزده ملیون نفرکمترازپاانازده 
سال ممردارند . بی توي ی به تنظیم خانواده هاا ومادم آگااهای 
ازپیامدها) داشتن فرزندان زیاد، دلیل افزایش بی موازنگای وبای 

 رویه گی يمعیت بیان شده است. 
وزارج صحت مامه هم ام ن داشته که بخاطر کروناومشالا ج 
ناشی ازآن فامیل هاباید سخت متويه بااشانادواز آودن اطافاال 
ايتناب کنند. این ن ادگفته مردان نسبت به زنان بیشتاردرماعارض 
خطر ویروس کروناقراردارند. درحالیاله سازمان صحت يا اانای 

هزارانسان در اثار کاروناا مای  ٣درگزارشی گفته روزانه حدود
 29292۱سرطان درراپور) از94يوال)= 4میرند. این سازمان روز

سامت گذشته درسراسريا اان 24مورديدید ابت به این اپیدمی در
خبرداد. این بیشترین تاعاداددریا  روزدرکال يا اان اسات. 
راپورنشان دادکه بیشترین مصاب شدگان درایاالج متحده، روسیه 

 وبرازیل میباشند. 
براساس گزار( دانشگاه يان هاپالنز، امریالا وساازماان مالال 
وسازمان صحی ي انشهمان سازمانی که آقا) ترامپ ازآن خاارج 
شد ورقیب انتخاباتی او آقا) يوبایدن درصورج پیروز) دوبااره 

ماباتا باه  ٣42/991/2به آن داخل میشاود  اماریاالاابااثابات 
کرونادرصدر آلوده ترین این ویروس درگیتای وباعاد بارازیال 

يایگاه سوم  ٣۱4/۱09دريه دوم وروسیه با 224/٣00/9باداشتن 
ملیون 99شيدول مندلیف، کرونایی  قراردارند. طبق این گزار( 

انسان در سراسر ي ان مصااب باه کاروناااناد، کاه ازيامالاه 
 ملیون نفرهم تداو) شده اند. ۱هزارنفريان باخته اند. بیش از٣92

بساکشورها بدنبال تلفاج سنگین ناشی ازین اپیادمای، بارنااماه 
ساز) داردکه برا) ازدیاديمعیت زمینۀ اماالاانااج باه خااناواده 
هاوطرق و فضا) ک ن شدن فامیل ارام یا بسازند، اما درکشاورماا 
بسا موضوماج برمالس وسرچپه میباشد. پاساپاورج افاغاانساتاان 

کشوردر نيشۀ ي ان همین رتبۀ آخریان را گارفاتاه  911درمیان 
درحالیاله پاسپورج ياپان وسنگاپور رتبۀ اول ودوم راحائاز اناد. 
ياپان که ميارن باما آزاد) گرفت وسنگاپور) که پااساپاورتاش 
دري ان دوم شده، ی  قرن قبل آن کشاوردچاار اُفات وآفات 
وبدبختی ها) بزرگ بود. لی کی وان یو بنیانگذارسنگاپور ریفرم 
هاآورد. درآنالشورهم مشال ج زیاد) مويود بود، مناصب دولتی 
به کسانیاله باالترین قیمت رامیپرداخت فروخته میشد، حالوماتای 
هادختران زیرسن رابرا) مسایل نفسانی نگه میاداشاتانادوزمایاناۀ 
رشدروسپیگر) وفساد واخت س روبه گستر( بود، برا) هارناوع 
بی بندوبار) فضاساز) صورج میگرفت، دادستان ا وقضاج احالام 
را سودا مینمودند، قوج ها) امنیتی ودفامی درسیاسات شاریا  
ودرباج گیر) واخت س شامل شدند. اما بنیانگذار سنگاپور ناویان 
گفت من به معلمان روآوردم، آنان هم درتنگنا ها) مالی وف کات 
وبدبختی ومدم امالاناج قرارداشتند، به آنان زمینۀ خوب معیشتای 
م یاساختم ومعا( وشرایط خوب راومده کردم و مملی کردم. به 
آنان گفتم من فساد رابرمی چینم، موسساج ودوایر دولتی راپااک 
میسازم وشماهم کارکنیدوبرا) من انسان بسازید و پیشالش کنیاد، 
آر) انسان واینطوربود و این گونه شدکه سنگاپور سناگااپاورشاد 

 ودري ان سومی کشیده شد .
وقتی ازاو سئوال شدکه ي ان سوم چگونه يایی است؟ گافات  

ي ان سوم ياییست که دزدان دیگربان  دزد) نمیالناناد بالاالاه 
بان  میسازند، ي ان سوم ياییست کاه اگارباخاواهای کشاوررا 
آبادکنی خود را ویران کنی وبساز) واگر خودرا آباادسااخاتای 
کشورج را ویران ساز)  به همین خاطاردیاده شادکاه هایاتالار 
نیزدرينگ ي انی دوم زمانیاله همه اقشاررابرا) ينگ فراخوانده 
بود وحتی گوبلز وزیر اط ماتش هم لباس نظامی میپوشید، امااباه 
معلمین اياز  داخل شدن به ينگ رانداد ونمی داد. اومایاگافات 

 اگرينگ راببازیم هم به نیرو) معلمین ضرورج داریم .
ب مه حال وزیرمعارف وطن مازبان ا) رسمی کشورخود( راهم 
نمیداند، وزیرتجارج ما هم   در همین حالت قرانطین وتعاطایا ج 

ياون امساال 9۱کرونایی که وطن و ي ان بیداد وفریاددارند، در
وقتی آقا) غنی احمدز) مصاحبۀ رابا کارس انادرسان مسائاول 
شتدالک  نیویارک داشت گفت نزده سال پیش پناج نافاربااساواد 
درافغانستان ويودنداشت که خط خوان وخط نویس باشند، مه که 

 %باسوادشدند   1٣آمدم 

سال دور)، وقتای 24سال قبل بعداز91بلی ایشان میافزایندکه 
به وطن برگشت، پنج نفرباسواد نیافته  اوگفت زبان ا) مااازمایاان 
رفته ودرحال نابود) بود، اکنون شامران ونویسندگان داریام کاه 
درپشتو و فارسی ادبیاج خلق میالنند، کلماج ابداع مایاناماایاناد، 
امروزصدها دخترمیخواهناد رئایاس ياما اورشاوناد   وقاتای 
کروناآمدمردم آشفته شدند، قیمت اباالرفت وهمه درحیرانی، ومان 

سامت همه چیزرابحالت ماد) برگرداندم ومام نه مدیریت  24در
 کردم   

انسان حیرج میالندکه این آقاا) اشارف ماخالاوقااج چاه 
میگویدوبه کجانشسته  گاهی درگزافه گویی هام غالاومایاالاناد  
ومیگویدماتاریخ پنج زارساله چه که هفت هزارساله داریم . گاپ 
یالی ازخان ا) دوسره راآویز  گو( ساخته که گفته بود ماتاریاخ 

قرن میشودکه مسلمان هستیم امانُه هزارساال 94ده هزارساله داریم،
است که پشتون هستیم   این مخلوق مجیب فرمایش میفرمایادکاه 
هراج ما درشباد  اول اس، کاپیسا هزاران سال قبل فیلسوف داشت 

 و بی بی حوا در غزنی زایمان کد  
يناب غنی احمدز)  شماباید محیط کنفرانس مطبوماتی ولعن 
و طعن سخنان تانرا درميابل خبرنگاران وسئوال کنندگان بدانید و 
حرکاج وژست اوفیگورهایی راکه میگیرید بدانید . ایانا اارا باه 
الیتناهی مشاوران امجد وارشدگرفته ایدازقاماا( شااه حسایان  
این اکار شان ماست مالی ومساله مالی است وبجزچاپلوسای وروز 
تیر) چیز) بلدنیساتاناد، شامااباایاد ماتاوياه بااشایادکاه ده 

 درکجاودرخت ایش درکجاست   
دختربانویی بنام فریحه ایثار ازشمادرکنفرانس مطبوماتی اخیر 
تان سئوال کرد وشما چگونه يوابی دادید  تخصاص شاماادرچاه 
است که به يوانان باطعنه و پیغور میگوییدکه چه بخواناناد وچاه 
نخوانند  شماچی خواندید؟ انتروپولوژ)  بگفتۀ طنازمزیاز آقاا) 
س م، شماباید درفیونرل هوم هاومرده خانه هاوقبرستان هااوطاب 
مدلی وکالبد شگافی هاکارمی کردید  اماشمامخالف رشاتاۀ تاان 
وزیر مالیه شدید و همین طورمسئول قوا) امنیتی ودفامی دردور  
تعویض به دور  تسلیمی مملیاج ازقوا) ناتو به قوا) افغاانساتاان، 
شمارئیس پوهنتون کابل هم شدید وحتی برا) ميام سرمنشی ملال 
متحدثبت نام کردید  شمادرشش سال کارتان حالومت ا) وحادج 
ملی ودولت همه شمول  که میگوییدبه والیااج کشاورسافارهاا 
داشتید، شماآیابه مریم يان دخترتان وپسرتان رشتۀ شانرا انتخااب 

 نموده بودید؟ 
دیگرایناله درهمین تعییناتی که میالنیدوبرا) ماه اوساالا ااباا 
سرپرستان کشور را اداره مینمایید، چيدرتيوا، تخصص وتاعا اد 
مدنظرگرفته شده وبوده؟ مگر همین صاحب قلم زمانیاالاه دوباار 
والی دو والیت دولت تان تعیین شده بود و س م رحیامای بارادر 
ویازنه ا( را بجا) من روان نمود، براستی وباچلناج چاناد والای 

 والیت سویۀ شان به انداز  صاحب این قلم میباشد؟94از
همین حاال يناب رئیس يم ورصادقانه ورایگان مشوره برایت 
میدهم  تازه بان  ي انی میخواهدکم  شب موض  دوصدملیاون 
دالر) به افغانستان بنماید وام م هم نمود. این چ  رابه خسارباره 
خیلت ايمل احمد) رئیس ممومی بان  مارکاز) افاغاانساتاان  
تحویل ندهی، آن بیچاره به هردوزبان رسمی کشور حتی بلدنامای 

سال قبل مردم مابودند  ایانايادر 91باشد بگفتۀ خودج حالتی که 
والای زن  9٣ناحق برسرمعاون والی بودن زنان ترکیز نالن فيط 

ميررکن  ی  کمیتۀ بررسی ازمدیریت همین دوصدملیون دالاررا 
ازهمین زنان معاون والی گر) بسااز تاااز روپایاه وتاناگاۀ آن 
وازمدیرج همین کمال اگزار( بدهند . به دهن گرگان پاولا اارا 
لطفا نسپار کجاست اکلیل حالیمی که مدال گرفت و کاجااسات 

 قاسمی وکجاست قیومی و امثال شان؟ 
يناب رئیس يم ور  ی  مشور  رایگان ازاین قلم  حالومات 
شیازنه ها، خسر بره ها، خاشنه ها ودامادان ومروسان  راخاتمه بده  
برا) همچوکسان وهم قماشان شان س م بده وبگذر   اکناون کاه 
خودرا درهرمصاحبه کتابخوان يا میزنی وقسمی يلوه میدهی که 
مطالعه مشيت است وباحضورذهن هم میخوانی و خط پران  هام 
نمی کنی     ببین بان  ي انی چه گفته  این بستۀ کم  مالای در 
بخش ميابله بااثراج منفی اقتصاد) وايتماامای باحاران کاروناا 
وتأمین تس ی ج اولیه برا) ش روندانشبگفتۀ انجانایاراول ناماره، 
اتباع  . هم بایدنوشت و هالذا حمایت ازبخش خصوصی افغانستان، 

 انالشاف متوازن وحالومتدار) خوب باید به مصرف برسد .
آقا) احمدز) متويه با( کاه درخابارنااماه گافاتاه شاده 
یالصدملیون دالرآن کم  ازسو) ادار  انالاشاافای افاغاانساتاان 
پرداخته شده . بان  ي انی ابرازامیادکارده دولات افاغاانساتاان 
اقداماج اساسی ب دف تيویت پالیسی هادر راستا) تسریع ب بود) 
اوضاع اقتصاد)، ايتمامی وتيویت زیربناها) اساسی ونیز تامایان 
انرژ) برق ودسترسی به آب آشامیدنی وخادمااج ماخااباراتای 
نیزبایدتويه مبذول شود. درهمچو اوضاع کمپاین دیگرکه سه سال 
قبل توسط يامعۀ مدنی نه معدنی   براه افتاده باود. دیاروزیاالای 
ازمشاوران ارشدشماشمعدنی  خیلی يالب باودکاه درباار  دزد) 

یالی ازمسئولین دستگاه ارشاد وفرهنگ  -دستگاه تنفس مصنومی 
شماآنرا دستگاه تنفسی شمثنو)   گفت وخواند. به هماه حاال از 

 همچوگپ ها زیاد است . 

 اعلیحضرت محمدحسین سرآهنگ
 «مبدالمجیدخان ازفرط اخ ص به دودماان سالاطاناتای

تخلص می کرد وگاهی قصاید) در ذکرمحااماد وقادر  »مخلص
ومنزل ذاج همایونی  می سرود و آن هارا به دو فرزند رشایاد( 
حمیداهلل يان و حبیب اهلل يان که درصنوف یاازدهام ودوازدهام 
لیسه ها) استي ل و حبیبیه درس می خواندند، میداد تابه مناسبات 
هم درصنف وهم در کنفرانس ا) مالتب، اخ صماناداناه قارائات 
نمایند. درکمتر صحبتی بودکه یاد) ازفضایل، کارنامه ها والطاف 
امضا) خاندان يلیل سلطنت به ممل نمی آمد وچشم ها) آن دو 

 نم نمی زد   
بار) مبدالمجیدخان برا) تغییرحال شیراحمادخاان قصاۀ 
يالبی می گوید که هم اورا می خنداند وهم متحسس مای ساازد. 

شمسی بود ومن مدیرمحاساباۀ  9992سال «مدیرصاحب میگوید  
مستوفیت ش رمیمنه بودم . خبرآمدکه ذاج مالاوکااناه باه دور  
والیاج کشوربرآمده اند واز میمنه نیزدیدن می کاناناد. مان باه 
امرحاکم صاحب املی میمنه به حیث مضوهیئت پذیرایی از ذاج 
ملوکانه توظیف شدم وقرارشد تاتشریف آور) شان به اشاتاراک 
رئیس صاحب بلدیه، مدیرصاحب مطبوماج، آمرصاحاب اوقااف 
ويناب مستوفی صاحب چند ياد  اصلی ش ررا آذیان بابانادیام 

 ورنگ وروغن بالنیم . 
همچنان مطابق نظرحاکم صاحب املی وناظاارج هایائات 
موظف، تصمیم اتخاذ شدتا درمدخل ش ر درواز  دولتی برپا شاود 
ودرپیشانی آن به خط بسیار درشت مرض اخ ص مامورین ملالای 
ومسالر) و رمایا) ملوکانه درج گردد. هرچناد مادیارصااحاب 
مطبوماج صاحب قلم بودند، اما حاکم صاحب املی افتخار انشاا) 
متن خیرميدم را به من حواله کردند و من هم بعدازی  شب م لت 
و خوض ودقت، به رو) تالۀ به مرض هفتادسانتی متر وطول ی  

 متر به خط نستعلیق يلی نوشتم  
نزد خرد ، شاهی و پیغمبر)    چون دو ناگایان اناد بار 

 انگشتر)
البته يناب سافایارصااحاب واقاف هساتاناد کاه ایان 
مايزشامرنیست، بلاله قدر) خو( نویس است. ازهمین سبب باه 
 آن خدمت شریف سرفرازگردید و آن بیت معروف را رقم زد  

خوب، داستان از این قرار بودکه يناب حااکام صااحاب 
املی به حايی نظربا) دستور فرمودند که به نمایندگی ازمعاریاف 
و امزّ  ش ر میمنه، موکب ذاج ش ریار) را خو( آمدید مارض 
کند ومراتب شالران چاکران حضور ملوکانه را به خاک پا) شان 

 ابراز نماید. 
در روز ورود ذاج همایونی ، همین که املی حضرج شاان 
درسالون والیت، بزرگان میمنه را بار دادند، حايی نظربا) پا پیش 
ن اد وبعداز تعظیم بلندباال به استادسرآهنگ، که يازء هاماراهاان 
املیحضرج بود، گفت   ماقربان پاچا) اس م شویم، ما از هافات 
پدر چاکر و نوکرهستیم، ما ازدل ويان دما می کنیم که خداوناد 

 سایۀ تان را از سر ما مردم میمنه کم نالند  
حاکم املی که دریافته بود قد وبااال) بااشاالاوه اساتااد 
سرآهنگ چشمان با) را خیره کرده و او پادشاه را موضی گرفته 
است، ازپشت سراملیحضرج به او چندبار اشاره می کندکه رویش 
رابه طرف پادشاه برگرداند، ولی او متويه نمی شود وهاماچاناان 
حمد وثنایش را ادامه می دهد. باالخره باااشاارج چا اارم، باا) 
متويه حماقتش می شود ودري ت اشارج حاکم امالای، امالای 
حضرج را درمی یابد و خاضعانه و لرزان باصدا) بلند می گوید   

 قربان سر شما هم شویم، ما سگ درگاه هستیم   
املیحضرج با تمام ضبط نفس نمی توانند ضاعاف خاناده 
نشوند واز چنان پیشآمد شیرینی لذج نبرند . سپس رو) حاايای 
نظربا) را می بوسند و از بیاناتش تشالر می کنند . می بینیاد کاه 
حضور املی حضرج شان چيدر م ربان و تاچه حد رمیات پارور 

 هستند   /
کوچۀ  »يلداول رومان  999تا  999شبرگرفته ازصفحاج 

 نوشتۀ شادروان داکترمحمداکرم مثمان  «ما
********************* 

آقا) احمدز) موضوع معاون والی رااینيدر پایاچ وتااب 
ندهید، مگرنمی بینید که زنان رادربرابرهمدیگار بااهاماچاویا  
پیشن اد ب م درانداخته راهی هستید  مگرخود خااناما ااناگافاتاناد 
وننوشتندکه برا) ف نی والیت خانمی که مدناظارگارفاتاه شاده 

بگفته ا( کوالیفا) نیست  شماخودقصۀ معاون والای  –مثمرنیست 
زنان را چه میگویید، همین معاونان خودشمارئیس يم ورتادیاروز 
دفترنداشتند، مگر شمارابخدا سوگندکاه باعادازامضاا) فارماان 
مارشالی مبدالرشیددوستم، دفاترهر دو معاون شما درقصرصدارج 
 دردست نفرها) ينرال دوستم قبلی ومارشال دوستم فعلی نبود ؟ 

اینيدرکتابخوان که هستیدومرتضو) هرروزمی فدکاه در 
هر سفرشمای  کتاب رادرطیاره تمام مینمایید  لطفا یالبارکاتااب 
سیاستنامه یاسیرالملوک اثرماندگارخوايه نظام المل  طوسای را 
 بخوان، مطمئن هستم که شاه حسین باپیشپزکی میگویدکه خوانده 

  0پس یالباردیگرباحضورذهن بخوان، ببین باتعمق که  شص
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 هفته نامۀ امید 3701شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 ...پاسداشت زبان مادری 
استاد در مروسی ها) م قمندان که خواهان آهنگ آهسته برو به آوازشان  
میباشندآماده اندبدون کدام چانه زنی بخوانند.م و( مزیزمیگوید ازدواج شروع  
زندگی مشترک ومشق قسمتی اززندگی است. اماهمسرخوب قلب زندگی  
میباشد. اودربار  شوهر( درین بیش ازنیم قرن میگویدصادقانه محبتش دوچندان و  
چندچندان شده است. طول ممر و س متی کامل استادم و( و فاروق يان  
ودختران مزیزشان که همه اوالدصالح اند، ازبارگاه ال ی تمنا می نمایم. ممرج دراز  

 ما ازتو برخوریم تو ازممر برخور)   ./*****  –باد به ایام مشتر)  
  »ای مصوِر «

صورج خوبی از این کاکا بالش          چون به تنبانش  
 رسی    بگذار او خود میالَشد   

 اسمامیل مظیمی 
 ايزارکشیهای خودبرتربین ها 

ایناله چه کسی ایزارکشید یا لنگی برزمین زد،  
چندان م م نیست. فايعه بزرگتر از این تصویر  

و تصور است.سال ا قبل زمانیاله هنوز مارشال فيید معاون کرز) بود ، مالتوب  
رسمی منوانی میدان هوایی کابل صادر شد، مبنی بر ایناله کارمندان غیر اوغان  
میدان هوایی باید منف  و بجا) آن ا ، افغان ا گماشته شوند ، بجزچند نفرمعدود،  
دیگران به آن ب اندادند. وقتی قطعه خاص ایجادشد، مالتوب رسمی به صفحاج  
ايتمامی درزکرد و ازمسئولین خواسته بودند تا درتشالیل آن از تمام اقوام  
بجزازتايیالان يذب شوند بازهم کسی بخود نگرفت. ازتمام اداراج دولتی  
تايی ، هزاره و ازبی  رادرسنین چ ل تاپنجاه سالگی به تيامدسوق دادند  
وبجا) شان هفتاد وهشتاد ساله احتیاط اوغان رايابجاکردند مادیدیم ولی شعار  
وحدج ملی سر داده خامو( شدیم.  ب ترین ا) مانرا پیش چشمان ما کشتند ، به  
تيبیح کردن ، محالوم نمودن ، هشدار دادن و ش ادتت مبارک باد گفتن اکتفا  

 کردیم و صفحاج مجاز) مانرا سیاه ساختیم.  
کارمندان ريال بريسته را که در زمان حیاج مارشال صاحب ف یم از تمام اقوام  
افغانستان/خراسان تشالیل شده بود، آوردند ودری  دسیسه ازپیش طراحی  
شده ابتدا خلع س   کردند، تمام هم تباران خود شانرا بخانه فرستاده و دیگران  
رادری  صف نزدی  دیوار) که ميب آن مواد انفجار) و انتحاریون خود را  

 قرار داده و بخاک و خون کشیدند ، هیچ کس صدایش را نالشید. 
از بخاک و خون کشیده شدن ، يوانان رستاخیز ، روشنایی ، ينبش تبسم ،  
شفاخانه چ ار صد بستر ، قول اردو) شاهین ، بیمارستان نسایی والد) غرب  
کابل هم که هیچ.مگر تمام بورسیه ها) تحصیلی را قومی نساختند و حتی از  

 س م افغانستان به بر ها) آنطرف دیورند نبخشیدند؟ 
مگرفاروق امظم مشاور ارشد خان کرز) و خان غنی درحضور سران ازبی ،  
تايی  و هزاره نگفت   نمیتواند بپذیردکه از بامیان، مزار، هراج و .. دو دو  
هزار دانش آموز بیایند و وارد دانشگاه ا شوند ولی ازلو) کندهار ده تا بیست  
دانشجو ، و از همین زمان است که س میه بند) را آغاز میالنند؟ مگرشعارها)  
انتخاباتی غنی رافرامو( کرده ایدکه نمیتوانست قبول کندکه هشتاد  
فیصدانتحاریون گویندگان ی  تباردرزندان اندوازدیگران هیچ و ومده مدالت  
ممر) برا) پشتون اداد؟ واقعیت اینست که هموطنان اوغان ما با این ذهنیت  
تولدوباهمین تفالربزرگ وباهمین حس قوم غالب یاپیر یاهم قبل از پیرشدن  
خود راانتخارمیالنند.بااین حال بایدبپذیریم که وحدج ملی، منافع ملی، برادر)  
وبرابر) درحيیيت شعارها) میانت ی بیش نیستند.چرا نمی پذیریم که ماازرو)  

 ناچارباهم دری  يغرافیاافتیده ومجبوریم زندگی کنیم ويان باِلنیم؟  
فرض برایناله ایزارکشی مشاورموسفید( راکه نادان است نادیده وناشنیده  
بگیریم، باسيو) دوم پوهاند( اسمامیل خان یون چگونه کنارمیایید؟ با  
ارشاداج امظم خان سیستانی، انورالحق خان احد) وتیور) مخالخ خانی آن ا  
چالار بایدکنیم؟ قرن است این اباتمام امالاناج دولتی شعار دا زمونم بابا وطن،  

 دازمونمدادا وطن سرمیدهند و این وطن را مال مورثی افغان ا میخوانند. 
درچند ماه پیسین که خلیلزاد ریسمان ينگ و صلح را دردست داردصدهاو  
هزار هايوان ما به ش ادج رسیدند ولی صدا) خلیلزادبیرون نشدواگر شده باشد  
، تاکید بر آزاد) بدون قید و شرط زنانه پوشان انتحار) هم تبار( بوده است و  

 بس.  
اماوقتی چ ارطالب پشمینه باضرباج هوایی به ه کت میرسند ، می بینیم که  
 چطور ويدانش ناراحت شده وادامه آنرا برا) رسیدن به صلح زیانبار میداند؟  
 مگر این يز م یق تبار) افغانی و امریالایی ا( چیز) دیگر) بوده میتواند؟  
ظاهراًرتبه مارشالی ی  ترک تبار اورا به این حال رسانیده ولی مشالل ایزار  
کشی ، بسیار ممیيترازآنست که ما فيط ی  ریشدار موسفید را در پرده ها)  
 تلویزیون مان دیدیم وپس ازآن کف زدن اونعره تالبیرهایی رابار بارشنیدیم . 

ریشه این ایزار کشی ها و زرد نشان دادن ا) وحدج دروغین به قرن ا بر  
میگردد.این لنگی بر زمین زدن ا و تنبان کشی ها را نباید به بدن و کله پشمین آن  

 سر سفید خ صه کرد.  
ده ا سال قبل مبدالحی حبیبی واضحاً ، رازها) دل خود را با قوم واال نماد(  
در میان گذاشته و از آن ا خواسته بود تا اگر میخواهید غمد) اوغانی تان بر قلع  

 ها) هندوکش و شمال بر افراشته شود باید شمشیر بگیرید و سر بزنید. 
ریشه این زنانه پوشی ، انتحار و خودکفانی با این ایزار کشی ها به آنجا ها بر  
میگردد. صحبت ا) این ایزار کشیده نشان میدهد که ، نزد لر و بر حتی مبداهلل  

 خان دو رگه هم قابل قبول نیست . 
حرکت نمادین او برا) رسانیدن پیامش به زرداد و غنی از اینج ت قابل بحث  
است که این مصبیت و تفوق طلبی ریشه در تفالر قبیلو) يامعه اوغان دارد  
والی دوسه صد نفربرایش کف نمیزدندواهلل اکبرنمیگفتند . يوحاکم برمناسباج  
قبیلو) همینی است که ما می بینیم و این ایزار کشی میرساند که ، ذهنیت  
يمعی يامعه پشتون یا اوغان هیچ چیز) کمتر از گفته ها و دیدگاه ها) او  

 نیست.  
به شعار پشت این آدم  پشمینه زرد پو( نگاه کنید. یعنی چه چیز) در  
 ادراج دولتی باقی مانده که آنرا باید بگیرند ، تا به حيوق حيه شان برسند؟ 
به  29حرف من اینست آنچه دیگران ازآن باید بیاموزنداینست که اوغان قرن 

هیچ چیز) کمترازتمام افغانستان بسنده نمیالندوشعارها) وحدج ملی منافع ملی  
اخوج وبرادر) بیجاومیانخالی اندودورازواقعیت.شبيیه در دوستون همین  

 صفحۀ   

 سدنی ، آسترالیا                                نصیراحمد راز) 

 دریچۀ به نثر پیشینیان 
  ... بدان که آفاج زبان بسایااراسات ومضاار آن  در بیان آفات زبان 

بیشمار، و زبان به کارهمۀ امضاوحواس راه دارد به خ ف ماالاس آن.  
پس هیچ مضو) ازامضا) آدمی به حفظ وضبط اززبان محتايتر نابُاود،  
وچشم که مفتا  خانۀ ش وج است و گو( که درواز  درآمدن کااروان  
مفاسداست به ش ردل، اگرچه آفاج ایشان نیزبسایاار وبایاشامااراسات،  
اماآفت زبان صدچندان است. ازاین رواسات کاه ثاواب خااماوشای  
وفوایدآن بی غایت ون ایت بود. ودرخبراست که هارکاه خااماوشای  
اختیارکند رستگار شود، و مرو) است که هرکه راازشالم وفرج وزباان  
نگاه داشتند، ازهمۀ شرّها رهانیدند. وازرسول شص  پرسیدنادکاه کادام  
ممل فاضلتر؟ زبان از دهان بیرون آورد وانگشت بارآن نا ااد، یاعانای  
خاموشی   وفرمودکه بیشتر خطاها) فرزنادآدم در زباان و) اسات،  
وگفت هرکه به خدا) تعالی وبه قیامت ایمان دارد بایدکه يزاز ساخان  
خیرنگوید یاخامو( نشیند. ومیسی ملیه الس م فرمودکاه ماباادج ده  
يزء است، نُه در خاموشی ویالی درگاریاخاتان ازماردماان.شلاطاائاف  

 المواقف  
  روایت شده ازب ترین کائناج که، داؤودملیه الس م گفات در    خزانه 

مناياج  ال ی هرپادشاهی را خزانۀ است، خزانۀ توکجاست؟ خداونديلّ  
ي لُه فرمود  مراخزانه است بزرگترازمر( و وسیعتر ازکرسی وپاکیازه  
ترازب شت وآراسته ترازملالوج آسمان. زمین آن خزانه معرفت است، و  
آسمان آن ایمان، وآفتاب آن شوق وماه آن محابات، وساتاارگاان آن  
اندیشه ها وفالرج، وآن خزانه راچ ار دراست  ملم و حلام و صابار و  
رضا. االوهی اليلب. بدان ا) داؤودکه آن خزانۀ من دل مومن است کاه  
این صفاج دراوست. دل مومن خزینۀ خداست که این مه اسابااب اودر  
آنجاست. هرکس که آن خزینه را شالست، اورا ایاماان کاجااسات؟  

 شدستور الوزراء  
... نيل است که روز) گذرسلیمان ملایاه السا م بار  وادی مورچگان : 

وادیی که مسالن مورچگان بود افتاد وم تر آن موران بسااط سالایاماان  
رادرفضا) هوامشاهده فرموده فریاد برآوردکه ا) مورچگان باه خااناه  
ها) خود درآییدکه ناگاه سلیمان وسپاه اوشمارا پایمال نالند، وبااد ایان  
حدیث رابه گو( سلیمان شع رسانیده آن يناب متبسم شد و فارماودتاا  
بادبساط رابرزمین ن د وشاه موران راطلبیده ازو) پرسیدکه تونادانساتای  
که پیغمبر پروردگارم وهرگز مور) رانیازارم ؟ يواب دادکه یانبای اهلل  
برین معنی مطلع بودم اماشفيت م تران بر ک تران واياب اسات، مان  
ترسیدم که بی وقوف تو ماور) درزیارپاا) کسای آزرده گاردد .  
فرمانفرما) انس ويان را ازین يواب خو( آمد. چون مازم رحالات  
فرمود، شاه موران گفت زمانی توقف نما) تا فراخور حال، مااحضار)  
درنظرآرم وميبول او مسؤول افتاده،نصف پا) ملخی حاضرساخت   پا)  
 ملخی پیش سلیمان بردن/ میبست ولیالن هنراست ازمور)شحبیب السّیر  

  * روباهی باگرگی دم مصادقت میزدوقدم موافيت مای  سه حکایت 
ن اد. بایالدیگربه باغی بگذشتند، در، استوار بودودیوارها پرخار، گاردآن  
بگردیدند تابه سوراخی رسیدند. برروباه فراخ و برگرگ تاناگ، روبااه  
آسان درآمد وگرگ به زحمت فراوان . انگورها) گاونااگاون دیادناد  
ومیوه ها) رنگارنگ یافتند. روباه زیرک باود، حاال بایارون رفاتان  
رام حظه کرد وگرگ غافل چندان که توانست بخورد  ناگااه بااغاباان  
آگاه شد، چوبدستی برداشت ورو) بدیشان ن اد. روباه بااریا  مایاان  
زودازسوراخ بجست وگرگ بزرگ شالم درآنجا محالم شد. باغاباان باه  
و) رسید وچوبدستی کشید، چندان بزد( که نه مرده ونه زنده، پوسات  

 دریده وپشم کنده ازسوراخ بیرون رفت   
 زورمند) مالن ا) خوايه به زر کاخرکارزبون خواهی رفت 

 فرب ت کرده بسی نعمت وناز  زان بیندیش که چون خواهی رفت 
 با چنین يُثه ندانم که چسان   زدر مرگ برون خواهی رفت 

* درمجلس کسر) سه کس ازحاُلما يمع آمادناد  فایالاساوف روم  
وحالیم هند و بوزريم رشوزیرنوشیروان . سخن به اینجارسیدکه ساخات  
ترین چیزهاچیست؟ رومی گفت پیر) وسستی بانادار) وتن گادساتای.  
هند) گفت تن بیماربااندوه بسیار، بوزريم رگفت نزدیالی ايل باادور)  
ازحُسن ممل. همه به قول بوزر يما ار رضاادادناد وازقاول خاویاش  

 بازآمدند. 
* ياحظشیالی ازبزرگان اهل سخن و زیباخط اما بدمنظر و زشت رو)  
بود  گویدکه هرگز خود را چنان خجل ندیدم کاه روز) مارا زنای  
بگرفت وبه دکان استاد ریخته گر بردکه همچنین   من متحیرشدم که آن  
چه بود؟ ازآن استاد پرسیدم گفت مرافرموده بود که تمثالی بارصاورج  
شیطان برا) من بساز، من گفت نمیدانم که بر چه شالل می بایدسااخات؟  

 توراآوردکه بدین شالل  شب ارستان يامی  
ده خصلت پیشه کن تا ازب رسته باشی  باکسیاله قویتراز تو    -حکمت    

بودپیالارمالن، باکسیاله تندبودلجاج مالن، وباکسیاله حسود بود مجالست  
مالن، و بانادان مناظره مالن، وبامردم مرائی دوستی مالن، وبا دروغ زناان  
معامله مالن، و با بخی ن صحبت مالن، وباکسی که معربد و غایاور باود  
شراب مخور، وبازنان بسیارنشست وخاست مالن، وسّرخویاش بااکسای  
مگوکه آب بزرگی وحشمت خویش ببر)، واگرکسی برتو چیز) میب  

 آن میب به ي د ازخود دورکن، وخویشتن را/*****گیرد 
————————————————————

—— 
   ما راهی يز اتحاد و اتفاق در برابر هممونی قاومای ازستون دوم

این حاکمیت نداریم. اگربه اتحاد خود) نرسیم ، نااباودخاواهایام 
شاادودیااریااا زودهااویاات، فاارهاانااگ، تاااریااخ وزبااان 
مانرانیزازماخواهندگرفت. تباربی دولت ناپاایاداراسات  ناماوناه 
بسیارساده اشرادرس میه کوچی ابرا) دانشگاه ازوالیاج پنجاشایار، 
پروان، کاپیسا، بدخشان، تخار، فاریاب، يوزيان و...چند) قابال 

 دیدید. به امیدبیدار) نسل نو شازفیسبوک نویسنده  

 هامبورگ ، آلمان                                  سید آقا هنر) 
 روايتی از زبان شاه 

هناگاام اشاغاال   از آنجا که استاد بزرگواردانشمند ومبدالستارسیرج  
يارگاه ناجااج مالای  «بناام    9192 وطن ما ازطرف شورو)، درسال  

در ش ر هامبورگ پایه گذار) کرده خاود آنارا رهابار)    »افغانستان 
میالردند، امضا) يرگه آقایون ينرال مستغنی، داکتاريالایال شاماس  

محمد تااج،   شآنزمان سالرترينرال شان  صوفی زاده، صدیق حیدر، تاج  
میسی صیامی، ينرال مبدالولی و چند تن دیگر از بزرگان باودنادباناده  
دريلساج پائین ترازآن که متمم يرگهء باالیی باود مضاو باودم کاه  

 افتخارآشنایی و دوستی شانرا دارم. 
در ياواب     شب هامبورگ بزرگوار) کرده 99چندشب پیشترسامت 

گفتند وقتی من از مربستاان     تلفون من گوشی بصداآمد درضمن صحبت 
سردار ولی مرا از میادان هاوایای روم   سعود) به دیدن شاه می آمدم،  

گرفته خود( دریور) کرده مرا به اقامتگاه شاه مایابارد و شابا اامان  
درهوتلی میبودم وسامت دو بعد از ظ رباز هم سردارولی مرا به اقامتاگااه  
شان میبرد ودوباره مراهنگام پروازبسو) مربستان میدان هوایی میرساند.  

نالشید دیور را امر کانایاد؛ گافات ناه     بار) به سردارگفتم شمازحمت 
میخواهم همصحبت شما باشم؛ گفتم یعنی شمارا مراقبت میالرد،گافاتاناد  
بلی؛ این زیر نظرداشتن م مانان شاه را به همین صورج چند بار دیگر هام  

 شنیدم.  
روز) شاه سامت ده صبح درهوتلم آمدودرکافۀ لاب باحاررفاتایام  

میخواهم با دوستان تن ا باشم حتی مرا یا   »صحبت کردیم شاه میگفت  
بعدا ادامه دادند شاه خودرا در ميابل شااه ولای   «دقیيه هم تن ا نمی مانند 

خان ممش ميروض نشان میداد. پرسیدم بخاطریاله دیگر کااکااهاایاش  
صدارج وپادشاهی کردند بدین لحااظ ساردار ولای را قادرج داده  
بود؟گفتندبلی اماازشفتنه گر)  ها) سردارولی آزرده بود .گفتند اوشااه  

 راتشویق کردکه حالومت کرز) را رسمیت بدهد. 
درراه برگشت به منزل شان راه را غلط کارد ياویاا) آدرس شاد  

ایتالیایی ها فرانسو) نمی دانستاناد بااالخاره راه     اوفرانسو) گپ میزد 
  واتیالان را پرسید از انجا به بعد راه را بلد بود  

 غیرازنفس گرم گ ربارخلیلی   باناله کی آمیخته گلبانگ در) را 
ماحاماد    2229 ثوراستادخلیل اهلل خلیلی  درسال 94سالروزدرگذشت  

ظاهرشاه پادشاه سابق که دراوج ناتوانی يسمانی قرار داشت باه دماوج  
شیخ خلیفه ي ت سیاحت وهمچنان معایناج صحی به ابوظبی رفتاه باود  
ودری  هوتل مجلل اقامت داشت،بنده بايمعی ازدپالامااتاان سافاارج  
کشورمان ميیم ابوظبی به میادج پادشاه سابق رفاتایام ،پاادشااه بارو)  
کوچی به ی  پ لولمیده ی  چشمش پوشیده چشم دیگر( نیم باز، بعد  
ازمصافحه نشستیم وکم کم سخن گفتن آغاز شد ،بنده دريریان صحبتا اا  
ابیاتی ازشاهنامه فردوسی که شالایت از بیوفایی زمااناه وروزگااردارد  
خواندم ، درین بیت که رسیدم  دوچشم و دوگو( من آهوگرفت /ت ی  
دستی وسال نیروگرفت، شاه سابق با همان چشم نایام بااز( بساخاتای  
گریست وبمن گفت شخیر بینیدکه استادخلیلی را بیادم آوردیاد ساپاس  
بدون ميدمه ازظلم وينایاج محمد هاشم خان کاکایش لاب باه ساخان  
گشود کسانی که از نزدیالان شاه دران مجلس حضور داشتند به ناحاو)  
کوشش کردندذهن شاه رابه امردیگر) مشغول کنند اما شاه اداماه داده  
گفت من پسر خردسال بودم که به پادشاهی رسیدم دران وقت نام ازمان  
بودوکام از کاکا هایم ،آن ا بسیارظلم وبیداد کردند.گفت یالروزماحاماد  
هاشم خان نزدم آمدی  کاغذ در دستش بودگفت اینرا امضاءکنیدگفتام  
این چیست؟ کاکایم گفت حالم امدام بچه مستوفی الاماماالا شاساتااد  
خلیلی شاه گفت بسیاريد) وبرافروخته شده ردکردم،کاکایام گافات  
اگر امضانالنی به امرخودامدامش میالنم من نیزکفتم اگرچنین کردیدمن  
استعفاء میالنم، شاه سابق ادامه داد  من هارروزدر زیارساایاۀ چاناار)  
مینشستم واستادخلیلی رامیخواستم زبان در)، شعر وادبایااج راازاومای  
آموختم .همیشه ازغذا) که برا) من ت یه میالردند س م استادرا به زنادان  
میفرستادم وبعد ها باهم رفیق شدیم، پادشاه ساباق ازصاراحات لا اجاه،  
راستگویی ومزج نفس استاد خلیلی سخنان فراوانی گفت وخاطراتی را  
ازمصاحبت هاو همسفر) ها) استاد باتحسر یاادکاردواشا  ریاخات  

************** 
به تاللف برمبرتابی تاللف فرونیایی، وهیچالس راچندان مستا) که اگار  
وقتی بباید نالوهیدن ناتاوانای و چانادان ماناالاوه کاه اگاروقاتای  
ببایدستودنتوانی،و هرکرابی توکاربرآید ازخشم وگلۀ خویش ماتارساان  
که هرکه ازتو مستغنی بود ازخشم وگلۀ تونه ترسد، او ]را] باتارساانای  
هجا) خویش کرده باشی، و هرکه را بی توکاربرنیایادیاالابااره زباون  
مگیروبرو) چیره مشووخشم دیگر ان برو) مریز واگارچاه گانااهای  
بزرگ بالنداندرگذار، و برک تران خویش بی ب انه ب انه مجو)، تاوبادان  
آبادان باشی و ایشان ازتو نفور نه شوند، و کا اتاران راآباادان دارکاه  
ک تران تو ضیاع تو اند، اگرضیاع خویش راآبادان دار) کارتاوسااخاتاه  
باشد واگر ضیاع را ویران دار) بی برک وبینواباشی، و چااکارفارماان  
برداردار وچون شغلی فرمایی دوکس رامفرما) تاخلل ازشغل وفرمان تو  
دور بودکه گفته اند که  دیگ بدوتن بجو( نیاید، چانااناالاه فارخای  

 گوید، مصراع  خانه بدو کدبانو نارفته بماند. شقابوس نامه *** 
  پس برا) رسیدن به آن ملی ها اولتر از همه ، ما بایاد خاود  ازستون اول 

را يمع ويورکنیم ، آدرس مشخص برا) قوم مان بسازیم. فيط ازموضع  
قدرج میتوانیم دموا) مدالت وبرابر) وبرادر) داشته باشیم ناه باابالای  
گویان مخالخ خانی مان دردم ودستگاه خان غنای.وضاعایات ماماومای  
همینیست. حال چه بپذیریم یاهنوزهم خودرا به شعارها) مایااناتا ای باه  
مسخره بگیریم.ما يزسرزمین مشترک، هیچ نوع مشترکاج دیگر) برا)  
ملت شدن باتبار حاکم نداریم.دردمايداست وافتخاراج مايدااز هام.ایان  
تبارحاکم است که برا) ما سیاست میسازد ، دکتورین نظامی مینویساد ،  

 ويعل تاریخی را به خورد همه میدهد.  
 

PAGE 6 



 

 

 هفته نامۀ امید  3701شمارۀ  صفحۀ هفتم

Omaid Weekly 
12286 Ashmont Ct #202 

Woodbridge, VA 22192-7075  U.S.A. 
Tel/Fax : (703) 491-6321        

Email: mkqawi471@gmail.com 
 

 شرح اشتراک هفته نامۀ امید
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زبان هاو صد ها مياله دربار  موضوماج روحانیت می باشد. تاازه 
 ترین کتب اومبارتند از  

 * مرواریدها) روحانیت برا) ی  زندگی روشن و منور
 * تشنه به خالق

 * رشتۀ ابریشمین الوهیت
 * تيویت رو  تان توسط مراقبه

 * صلح باطنی وخاريی توسط مراقبه
پیام اودربار  اتحاد، صلح ومحبت بارا) تاماام بشاریات 
توسط رهبران وسران روشنفالردرهمه يا موردستایش وتاماجایاد 
قرارگرفته است. اوباشناخت باال ترین یگانگی درقلب تمام ادیاان، 
دما ومراقبه را بحیث خشت وگل حيیيی برا) ساختن منزل صالاح 

 تاکید می کند./ 
****************** 

 ...پاسداشت زبان مادری 
چطوربه تشریح، توضیح وتبیین وظایف رئیس، پادشاه ووزیراناش 
و والی اواراکین حالومتی وامورمختلف مملالت ودولت پرداخاتاه 
است. اگربه زنان واقعا احترام دارید پست هایی راکه فضلی لمیتد 
مطر  میالند ببندید. کمپاینی راکه براه افتاده مبنی برایاناالاه باه 
طرفدار) زن افغانستان زمین است که نامم کجاست؟ وبرهیچالاس 
پوشیده هم نمی باشد که بسااشخاص نام ا) مادر، خانام، خاواهار 
ودخترخود رانمی گیرند ونیزنام ممه وخاله واوالددختر شاان را، 
وحتی دربعضی ياها ومواقع ننگ ومارشمرده میشود، به نااما اا) 
دختر شیرآغا، مادراحمد، خواهرمحمود، مادراوالدا، کوچ، میاال، 
خانه وحتی بعضی شان حاضرندخانم خودرا نفر) بگویند اما نه باه 
نام   نام که حق مشروع هر انسانی میباشد ووالدین باایادنااما اا) 
خوب براوالدشان انتخاب نمایند، بعضی ها حتی درنامگذار) هاهم 
دچاراشالال شده اند، خسته گل ولدپسته گل یا قیسی گل بنت بادام 
گل  بعضی مواقع تفالی  شده نمیتواندکه نام مارداناه اسات یاا 

 زنانه  ...
آقا) احمدز)، کمسیونی برا) این کارتعیین نماا، واگار 
شرافتمندانه هفته نامۀ امید رامیخواند) ویاکسی برایت احوال داد، 
اخ قا و ويدانا این سخنان مرابنام شاه حسین تیارناالان، مارداناه 
بگوکه روزنامه نگاروطن دريرید  وزین امید نوشته . این کارتارا 
درنزد کسانیاله ترا زن ادار نمی دانند تغییرایجاادمایاالاناد. بارا) 
کمپاین نامم کجاست کمسیون واقعای تاعایایان کان، ناه ماثال 
کمسیون ا) حيیيت یاب قبلی. برا) ن ادینه شدن نامم کاجااسات، 
پروگرام ا) تعلیمی، تربیو) وانتباهی ازطریق برنامه ها) گاوناه 
گون سمعی وبصر) وچاپی براه بینداز، خصوصا وسایال ارتابااط 
يمعی تصویر) که تاا اتااق خاواب ماردم هام راه یاافاتاه 
 رادیوتلویزیون ملی راواقعا رادیو تلویزیون ملی ومردمی بساز . 

به همه زبان ا حق بده، نه ایناله برآن رئیسی نصب کنی از 
بچه ها یاهم نواسه ها) محمدگل مومند  تلویزیون ملی و رادیاو) 
ملی بایدخبرلغمان، يوزيان، بدخشان وارزگان رایالسان نشرکناد، 
فيط چوچه ها وبچه ها) محمد گل مومند را دررادیوتلاویازیاون 

 ملی موقع نده   
مدالت رامیشود کم کم آورد، مشروط براینالاه شاخاص 
اول خواهان تغییروتيویت همگانی باشد. برا) دوستم در زمانیاالاه 
معاون اول خودبود، به چشم سر دیده میشدکه همان چوچه باچاه 
ها) محمدگل مومند دهل میزدند واتن داشتند، اما وقتی باه تایام 
دیگر رفت، آن چاپ اندازوپ لوان تعریف خودشاماا، بارماالاس 

 معرفی می گردید  
اص حاج را دور نه درتايیالستان ببین، همینشامام مالای 
رحمانوف  بازماند  سابق شورو) نبود؟ چطوردرمسیراصا حااج 
برا) کشور(شامام ملی رحماان  شاد وچاطاورپساوناد شاوف  
راحذف نمود. اکنون برا) سچه ساز) زبان، واژ  شپور  را گفاتاه 
استفاده شودکه ممالن بزود) شودشامام ملی رحمان پور ، همچنان 
گفته که برا) دختران وخانم هاهم ازواژه ها) شدخات و بااناو  

 استفاده شود .
وزارج اط ماج وفرهنگ را ازس میه باز) بالاش، اهال 
کارومسل  رابیاور و همین طوروالی ارا وباه تارتایاب اراکایان 
بلندرتفۀ دولتی رامدبرانه ازباالبه پایین شروع کن . ببین ماعااوناان 
سخنگو) وسخنگویان شماچندنفرهستند، محدود بساز، سخناگاو) 
وی  معاون. شب سخنگو)  می الفدکاه شاماادردور  اول کاار 

سفر استانی داشتاه 91سفروالیتی، یابيول یالی دوتا) آنان  91تان
اید، وبادو سفراخیرج به کاپیاساا وغازنای دارد رو مایاشاود، 
یالبارسخنرانی هایت رادر کاپیسا وغزنی گو( کان، ناگاذارکاه 
خ صۀ آنراشاه حسین برایت بگوید. مگر درهمین غازنای ماردم 
آنجابرایت نگفتندکه دردور  قبلی حالومت هم به غازنای رفاتاه 
بود) وومده هاومیدهایی هم نموده بود)، که یالی آن متاحاياق 
نشد. آیا برایت نگفتندمارا تیر ازومده هایی که غازنای راوالیات 
دريه اول می ساز)   نگفتندکه اهل کاررا ميررکن واق  ازسيوط 
دوبار  غزنی يلوگیر) نما، وده هاگپ و سخن دیگر   من بحایاث 
ی  مطبوماتی حاضرم همرایت درهرزمان و هرماالاان مانااظاره 

 کنم .
ازوزارج اط ماج وفرهنگ گفتم، اخ قا وويدانا یالباار 
نظرانداز) فرما، به حال هنرمندان گرانمایه وفرهنگیان پرمایه دل 

ساالاه  ٣2بسوزان، امسال افغان فلم که بامن همسن وساال اسات 

 انتشارات تازه
دنیاقرارمیگیرد. اکثرما ب مان طرفی کشانده میشویم که 
فالرمیالنیم دلخو( کننده وزیباست. برا) بعضی هامناظرطبیعی 
شایدخوشآیند ودوست داشتنی باشد وبرا) شخص دیگرشاید 
م ندسی ی  ساختمان يالب باشد. برا) فرددیگرشایدماشین 

 آالج زیبايلوه کند.
کسی شنیدن موسیيی ک سی  رادوست دارد ودیگر) 
موزی  راک شراکاندرول  را. مامموماً توسط همان 
آوازهامجذوب میشویم که سروربخش پنداریم. مامجذوب آن نوع 
طعام میگردیم که لذیذباشد. ماتوسط مطرها) خوشبو واحساس 
المسۀ خوشآیند مجذوب میشویم. بخاطرهمین کشش ا) بیرونی 
است که برا) ما مشالل است تويه ودقت خودرا ازي ان خارج 
دور یا يدا سازیم. تا زمانیاله تويه مادستخو( ي ان خارج باشد، 
مابامعض ج و نام یماج ورنج هایی موايه میگردیم که ازهستی 
ومويودیت فزیالی وماد) يدانشدنی است. ماوقت خود راصرف 
یافتن خوشی ا) دنیو) میالنیم امااین خوشی ا ولذاج تن ابرا) 
مدج کوتاه دوام میالند. به وسیلۀ برگشتاندن تويه ما 
وصعوددرمافوق يسم فزیالی بارو( مراقبه است که میتوانیم 
 همان مناطق باطنی رادریابیم که درفريام به ماصلح دایمی میدهد .
درطول سی سال گذشته داکتران طب درساحاج مطالعاج 
يدیدکه بحیث تجارب نزدی  به مرگ نامیده شده، تحيیياج 
بسیارکرده اند. این تجارب توسط کسانی گزار( شده که ازنيطۀ 
نظرطبی یاکلنیالی مرده پنداشته شده اند ولی توسط مملیاج 

 تعجب آورطبی دوباره زنده گردیده اند.
خیلی دلچسپ است که تجارب اکثراشخاص نزدی  
وموايه بامرگ متشابه میباشد. آن ااحساس کرده اندکه ازی  
تونل میگذرندوبه روشنی می رسند، اکثراین اگفته اندکه صلح 
وخوشی و ويد رادراین ناحیه یافته اندکه دیگرنمی خواستند 
دوباره به این دنیا بیایند. تجارج نزدی  به مرگ توسط اطفال 
نیزگزار( شده وداکتران درک کرده اندکه اطفال مین تجارب 

 بزرگ ساالن راموايه شده اند. 
مامجبورنیستیم که به انتظارمرگ فزیالی یاکدام حادثه 
ایاله تجربه نزدی  شدن به مرگ رابارآورد باشیم، تادرقلمرو 
وباطن خودسفرکنیم، ماتوسط طریيۀ ملمی مراقبه میتوانیم 

 بیاموزیم که چطورازمیان این درب باطن مبور و مرورکنیم . 
بابدست آوردن صلح باطنی میتوانیم صلح خاريی 
رانیزبدست آوریم. بعضی هاس واًفالرمیالنندکه مراقبه ی  نوع 
ياد  گریزاست. این اچنین میپندارند که مراقبه 
تياضامیالندتاشخص دری  مغاره بنشیند یادرقلۀ کوه منزو) 
وگوشه نشین شود. امامراقبه شخص رابه فرار) شدن وانزوا سوق 
نمیدهد بلاله مارا زیادترزندگی وحیاج میبخشد. این یالی 
ازموثرترین طرق است دري ت کار وفعالیت در راستا) صلح 
خاريی. معلمینشملم روحانیت  ماراترغیب وتشویق میالنند تای  
زندگی متوازن رادرین دنیاپیش ببریم، مین زمانیاله به رشد و 
ارتيا) زندگی معنو) خود مشغول هستیم، مای  حیاج پرحاصل 

 داشته و مسئولیت ا) خودرا به سرمیرسانیم . 
شاید ماقادرنباشیم تمام معض ج دنیارا رفع کنیم، اماتوسط 
مراقبه صلح و خوشی بدست آورده میتوانیم. ما قادریم حیاج 
خانواد  خودرابیشترصلح آمیز وپرازدوستی وهمدرد) به 
یالدیگرسازیم. میتوانیم يامعۀ خویش راتغییر دهیم، میتوانیم منبع 
ومنشأ صلح برا) تمام اطرافیان خودباشیم. با پیشبردی  زندگی 
که پراز دوستی وهمدرد) بادیگران باشد، مابه ی  انسان ایده آل 

 ارتيامی یابیم .
سنت کرپال سنگه يی م اراج همیشه میگفت این  

بسیارمشالل است به معنی حيیيی بتوان ی  انسان بود، اماوقتیاله 
به این مرحله رسیدیم پس یافتن خدا مشالل نیست، واین مالیترین 

 هدف مويودیت وحیاج انسان میباشد.
  سنت رايندر سنگه يی م اراج ی  واین م معرفی مؤلف 

معلم باتجربه و شناخته شد  بین المللی مراقبه و رئیسشملم 
روحانیت  میباشد. این ی  سازمان ي انی وغیرانتفامی 
وغیرفرقو) است، که فعالیت آن وقف مراقبه، خدمت بشر) 
وتغییروتحول فرد) میباشد. اودرسراسري ان سفرمیالند به منظور 
ایناله سمینار هاوخطابه هارا دایرنماید که درآن تشریح میالند 
چطور شخص صلح باطنی وبرونی را توسط معنویت و روحانیت 

 بدست بیاورد .
او ی  طریيۀ ساده ومملی مراقبه را تدریس میالندکه  

درزمینۀ حیاج معاصر مملی شده بتواند . شمن، متريم به چندین 
 کنفرانس اواشتراک کرده ام. 

سنت رايندر سینگه يی م اراج درهندوستان تولدشده 
وتحصی ج مالی خود رابحیث ی  دانشمند درایاالج متحد  
امریالا تمام کرده است. اودارا) ف م ودانش ممیق درهردو ساحت 
تصوف وملوم میباشد. آموز( وتدریس او درهردو رشتۀ تعلیمی 
به اوکم  کرده که تدریس وتعلیماج ک ن تصوفی را بالسان 

 وبیان روشن ومنطيی ارائه کند. 
سخنرانی ها) م اراج ازطریق رادیوها وتلویزیوها) بین 
 المللی پخش شده است. نشراج اوحاو) کتاب ا) مختلف دربسی 

 آقای محمدفاروق ، آقای مشتاق نوری، استاد مهوش
امابساهنرمندان مزیزکه سال ادردنیا) هنرهفتم ودیگرهنرهاکار 
نموده اند وخصوصا آنانی که دروطن هستند، درچه حالتی 
قراردارند. هنرمندان طرازاول که درخارج هستند برایشان چه 
برنامه هایی گرفته شده ومیشود؟ درهمین تازگی ا مرحومان 
حشمت فنایی وفيیر نبی را دروطن ازدست دادیم، همین شادروان 
فيیرنبی درتنگناها قرارداشت، استادولی طبله نواز دربسترمریضی 
افتاده و... دفتر) رادرمعینیت بنام پل ارتباطی بین هنرمندان 
وفرهنگیان داخل وخارج ایجادکن، نه ی  کسی رااز رو) سرک 
یاایناله درکمپاین ایت دهل زده ورقصیده، ازکسانیاله میدانندچه 
بالنند، بعدازین به حالم مسئولیت وراحت ويدان وادا) دین 

 برایت رهنمایی می نمایم، این سلسله حتمی برایت میرسد. 
مرحوم شریعتی میگفت  اگربرا) بدست آوردن ياه وميامی 
چاپلوسی وتملق کنی، ازآن چشم بپو(. اگربرا) آناله ميام 
کاذب داشته باشی وبه خیانت وينایت متوسل شو)، دربی ميامی 
زندگی کن وبگذاردیگران پیش چشمان توبادروغ وفریب 
ثروتمندشوند و باتملق وبلی قربان گیی شغلی بزرگ رابدست 
آورند، وباخیانت، نا ف می ونادرستی وحيه باز) به مال ومنال و 
يایگاه برسند، توگمنام، ت ی دست وقانع با( . اگرچنین کنی، 
توسرمایۀ راکه آنان ازدست داده اند بدست آورده یی وآن 

 شرافت است، آر) شرافت 
این نوشته رابه زوج گرانمایه وپرمایۀ ي ان هنر، محترمه بانو 
گ لی فریده م و(ش استادم و( مزیز وشوهرگرامی شان محترم 
فاروق يان اهدامینمایم. زوج گرامی که پنجاه وپنج سال 
درگریبان همدیگرمانده اند . بلی اضافه از نیم قرن باهم ازدواج 
نموده اند. آقا) فاروق يان کسی بوده که نیم قرن قبل این 
شجامت، يسارج و سمايت راداشته که خانمش استادم و( مزیز 
رایار) وهمالار) کند. بانواستادم و( رادرهمین تازگی ابافاروق 
يان درمنزل یالی از سخاوتمندان ومیاران روزگارکه واقعا رو  
پروروگرامی میباشند، درمنزل يناب حايی کریم زاده وخانم 
اريمندشان بانو نايیه يان دیدیم، که واقعابه ويودهمچو دوستان 

 گرامی ومزیزمی بالم. 
استادم و( درهمانجاهم ازمحبتش درميابل دوستان گرامی این 
خانواد  مزیز( وهموطنان وم قمندان صدایش باسوز وگداز 
حرف زد . هرچند در ماه فبرور) انجمن سنایی ازخدماج هنر) 
ا( در شمال کالیفورنیاطی محفل باشالوهی تيدیر نموده بود، که 
من درشمار  ماه مارچ همین سلسله مياالتم در همین هفته نامۀ مردم 
افغانستان، امید، نوشتم وچاپ گردید. استادم و( که برایش استاد 
حفیظ اهلل خیال نام هنر)شم و(  راانتخاب کرد، باآهنگ معروف 
شاوبچه با نرقصم چ چجه  ومدنظرگیر) سب  وشیو  موسیيایی 
همه مح ج کشورکه ش الارشادروان استاد شاه ولی يان ترانه ساز 
می باشد، به استاد م و( درزمان يم وریت سردارداؤودخان که 
وزیر آنزمان اط ماج وکلتور مرحوم داکترمبدالرحیم نوین بود، 

 نایل شد. 
درسال ایی که يناب قبله گاه صاحب من محترم قوماندان 
نور) بزرگ قوماندان امنیه ومسئول امنیت هراج بودند وما 
نويوان، اکثر هنرمندان گرامی که به هراج باستان می آمدند، 
استادم و( مزیز هم باگروه وارکسترهنر) و همالاران شان 
مرحوم استادملنگ، استادولی طبله ، استادنبی ... فاروق يان 
شوهرشان درهوتل موفق کنسرج ايرامی نمودند، یادم هست که 
مجرایی ميبولی درم مانخانۀ گازرگاه شریف که بنام نمالدان 
یادمیشود انجام دادند. نمالدان بخاطر) که اززمان خوايۀ بزرگ 
پیرهراج حضرج خوايه مبداهلل انصار)، هرپادشاه ورئیسی 
آنجاآمده ونان ونم  خورده اند. خداوندج مدیر صاحب 
میرافضل آقا رامغفرج نمایدکه همین تازگی ا وفاج نمود، 

 وبايناب قوماندان صاحب پدرم دوست بودند. 
استادم و( دريشن ادرکمپ وزارج داخله میخواند، استاددر 
شمال کالیفورنیاباخانواد  گرامی زندگی مینمایدوآرزو داردی  

  ۱باردیگربرا) مردمش درستدیوم کابل بخواند شصفحۀ
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در همین مبحث نوشتن معلوماج در مورد داماد پاکستاانای 
سلیمان الیق هم دلچسپ است که ذکرمی گردد  يمعه خان صوفی 

در حومهء پشاور تولد شده و وقتی ماخافایااناه باه  9140درسال 
افغانستان آمد باپاسپورج نام بدل روسی توسط روس ا باه مساالاو 
انتيال و دروس استخباراتی را درآنجا فرا گرفت ، خاود( مای 
گوید که از مسالومالتوبی به پدرم در پشاور اط ع دادم تا دختر) 
که نامزدم بود اورا رخصت وطا ق دهاناد، پاس از ورود باه 

بحیث سالارتار ايامال  9112تا  9109افغانستان و اقامت از سال 
خت  در کابل و روابط خااصای باا شاخاصایات هاا) حازب 
دموکراتی  خلق افغانستان و همه ميامااج دولات و سافار باه 
سراسرکشورها) اروپائی واستفاده از امتیازاج خاص درافغانستاان 
و ارتباط با مياماج استخباراتی شورو) درکابل منحیث منبع معتمد 
اط ماتی شورو) ها، باالخره ازدواج او با دختارسالایاماان الیاق 

درکابل و سپر) کاردن دور  طا ئای زنادگای،  9192درسال 
امتیازاج، روابط وموقف فوق العاده، باالخره باا ساياوط دولات 

واپس به پاکستان رفت وخود( در کاتااب  9112نجیب درسال 
خود می نویسدکه با مواصلت به پاکستان ام ن کارد کاه شاوس 
پاکستانی یم/ حال پاکستانی هستم   و بادیان شاالال باه هاماه 
اخ صمند) ها، نیالی ها) دوستان و کم  ها) مردم و کاما  
ها) بی حد وحصر حزب و دولت خط بط ن کشید و نم  دان را 
شالست   کتابی که حالًا نوشته کرده، قابل خواندن است . شخت په 

 درمسال ، به قلم يمعه خان صوفی 
به هرصورج سلیمان الیق یالی ازسیاستمداران معروف واز 
قلم بدستان و ادیب و شامر این کشور بود و شخصیت سیااسای و 
کارنامه هایش کار) ندارم ولی هیچ کس نمیتواند نيش ماانادگاار 
الیق را در سااحاهء شاعار و ادب فاارسای و پشاتاو ناادیاده 
گیرد .شعرها) و) مربوط به نسل ا) دیروز وامروز وفردا اسات. 
ترانه ها) الیق را صداها) چون احمدظاهر، احمدولی و اساتااد 
زالند، استاد ترانه ساز، استاد اولمیر، استاد نینواز، استاد نااشانااس، 
مسحوريمال، استاد م و(، استاد هاشم، استاد رحیم بخش ودها اا 
ترانه سرا و غزل خوان فارسی و پشتو سروده اند. مخاتاصار) از 

 نمونه ء ک م او 
بیا بیا که فضا گرد کائناج شویم که آرزو) بزرگ اسات 
و این ي ان تنگ است برا) حليۀ مردان روزگار نوین حیاج بای 
تپش و خفته مایۀ ننگ است ویا  ا) شعالاهء حازیان، ا) مشاق 
آتشین، ا) درد واپسین. این شور تُست یاکه ينون سرش  ها، یاا 
شعر من که می دهدم سوز ياودان . دیگر نه بویاماش، شاب هاا 
نجویمش، راز) نه گویمش، تا در فراق و ناله و درد و شالنجه هاا 
آهسته طی کنم ر  خامو( رفتگان، ممر) که می رود، برقیاسات 
می ي د، از ما هزار قصۀ پر درد و مايرا، بسپاارد( باه چانا  

 فراموشی زمان.
گرچه این مطلب را شش ماه قبل نوشته بودم ، ولی دریان 
موقع که دیروز از وفاج مرحوم الیق شنیدم افسوس کاردم کاه 
چرا مطلب را قب  نشر نالرده ام ، ولی اکنون که صفحاج میدیا در 
محسناج و مذماج آن مرحوم از زوایا) مختلف نظر میادهاناد ، 
خوب است باالخره تاریخ قضاوج حسن و قبح را در آینده بازگاو 

 کند ./
***************** 
 فرعونیان و طالبان

ودری  اطاق بودیم گپ میزدم، ف میدیم که طالبان برشافااخااناه 
حمله کرده اند، مابا خودگفتیم چه بایدبالنیم. من گفتم طافالا اارا 
بگذاریم وخودما ازکلالین فرار کنیم، طفل مان پاناج روزپایاش 
تولدشده بود، بخاطر) که تاللیف نفس کشیدن داشات او ومارا 
داکترهادرشفاخانه نگاه کرده بودند. من طفلم را دراطااق مااناده 
ازکلالین ازشفاخانه بیرون گریاخاتام، تالافاون ناداشاتام، یا  
موترسایالل سوارآمد به اوگفتم که درشفاخاناه چاه گاپ شاده 
وازاوکم  خواستم، اومرابه خانه رساند ازخانه به شوهرم تلافاون 
کردم، شوهرم تالسی دارد، آمد مراباخود گرفت وبه شافااخااناه 
رتیم وبرا) گفتندکه طفلم زنده است. به شفاخانه اتاتارک رفاتاه 
طفل خودراگرفتیم وبه خانه آوردیم. آن دومادردیگار هامااناجاا 
ماندند و گفتند ما طفل خودرا تن انمی گذاریم، هردو) شان کشته 

 شدند./شدنباله دارد 
***************** 

 انتشارات تازه
اکثرما ب مان طرفی کشانده میشویم که فالرمیالنیم دلخو( کننده 
وزیباست. برا) بعضی هامناظرطبیعی شایدخاوشاآیاناد ودوسات 

 برا) فرددیگرشایدماشین آالج زیبايلوه کند .
کسی شنیدن موسیيی ک سی  رادوست دارد ودیاگار) 
موزی  راک شراکاانادرول  را. مااماماومااً تاوساط هاماان 
آوازهامجذوب میشویم که سروربخش پنداریم. مامجذوب آن نوع 
طعام میگردیم که لذیذباشد. ماتوسط مطرها) خوشباو واحسااس 
المسۀ خوشآیند مجذوب میشویم. بخاطرهمین کشش ا) بایارونای 
است که برا) ما مشالل است تويه ودقت خودرا ازي اان خاارج 
دور یا يدا سازیم. تا زمانیاله تويه مادستخو( ي ان خارج باشد، 
مابامعض ج و نا م یماج ورنج هایی موايه میگردیم که ازهستای 
ومويودیت فزیالی وماد) يدانشدنی است. ماوقت خود راصرف 
یافتن خوشی ها) دنیو) میالنیم امااین خوشی ا ولذاج تنا اابارا) 
مدج کوتاه دوام میالند. به وسایالاۀ بارگشاتاانادن تاوياه ماا 
وصعوددرمافوق يسم فزیالی بارو( مراقبه است که مایاتاوانایام 
 همان مناطق باطنی رادریابیم که درفريام به ماصلح دایمی میدهد .
درطول سی سال گذشته داکتران طب درساحاج مطالعاج 
يدیدکه بحیث تجارب نزدی  به مرگ نامیده شده، تحايایايااج 
بسیارکرده اند. این تجارب توسط کسانی گزار( شده که ازنيطاۀ 
نظرطبی یاکلنیالی مرده پنداشته شده اند ولی تاوساط مامالایااج 

 تعجب آورطبی دوباره زنده گردیده اند.
خیلی دلچسپ است که تجارب اکثراشخاص نازدیا  و 
موايه بامرگ متشابه میباشد. آن ااحساس کرده اندکه ازی  تونل 
میگذرندوبه روشنی می رسند، اکثراین اگفته اندکه صلح وخوشای 
و ويد رادراین ناحیه یافته اندکه دیگرنمی خواستند دوباره به این 
دنیا بیایند. تجارج نزدی  به مرگ توسط اطفال نیزگزار( شاده 
و داکتران درک کرده اندکه اطفال مین تجارب بزرگ سااالن را 

 موايه شده اند. 
مامجبورنیستیم که به انتظارمرگ فزیالی یاکدام حاادثاه 
ایاله تجربه نزدی  شدن به مرگ رابارآورد باشیم، تاادرقالامارو 
وباطن خودسفرکنیم، ماتوسط طریيۀ ملمی ماراقاباه مایاتاوانایام 

 بیاموزیم که چطورازمیان این درب باطن مبور و مرورکنیم . 
بابدست آوردن صلح باطنی میتوانیم صلح خاريی رانیز به 
دست آوریم. بعضی هاس واًفالرمیالنندکه مراقبه ی  ناوع يااد  
گریزاست. این اچنین میپندارند که مراقبه تياضامیالندتاشخص در 
ی  مغاره بنشیند یادرقلۀ کوه منزو) وگوشه نشین شود. امامراقبه 
شخص رابه فرار) شدن وانازوا ساوق نامایادهاد بالاالاه ماارا 
زیادترزندگی وحیاج میبخشد. این یالی ازموثرترین طارق اسات 
دري ت کار و فعالیت در راستا) صلح خاريی. ماعالامایانشمالام 
روحانیت  ماراترغیب وتشویق میالنند تایا  زنادگای ماتاوازن 
رادرین دنیاپیش ببریم، مین زمانیاله به رشد و ارتاياا) زنادگای 
معنو) خود مشغول هستیم، مای  حیااج پارحااصال داشاتاه و 

 مسئولیت ا) خودرا به سرمی رسانیم .
شاید ماقادرنباشیم تمام معضا ج دنایاارا رفاع کانایام، 
اماتوسط مراقبه صلح و خوشی بدست آورده میتوانیم. ما قاادریام 
حیاج خانواد  خودرابیشترصلح آمیز وپرازدوستی وهمادرد) باه 
یالدیگرسازیم. میتوانیم يامعۀ خویش راتغییر دهیم، میتوانیم منباع 
ومنشأ صلح برا) تمام اطرافیان خودباشیم. با پیشبردی  زنادگای 
که پراز دوستی وهمدرد) بادیگران باشد، مابه ی  انسان ایده آل 

 ارتيامی یابیم . 
سنت کرپال سنگه يی م اراج همایاشاه مایاگافات ایان 
بسیارمشالل است به معنی حيیيی بتوان ی  انسان بود، اماوقتیاالاه 
به این مرحله رسیدیم پس یافتن خدا مشالل نیست، واین مالیتریان 

 هدف مويودیت وحیاج انسان میباشد.
واین م معرفی مؤلف   سنت رايندر سنگه يای ما ااراج 
ی  معلم باتجربه وشناخته شد  بین المللی مراقبه و رئایاسشمالام 
روحانیت  میباشد. این ی  سازماان يا اانای وغایاراناتافاامای 
وغیرفرقو) است، که فعالیت آن وقف مراقباه، خادمات بشار) 
وتغییروتحول فرد) میباشد. اودرسراسري ان سافارمایاالاناد باه 
منظورایناله سمینارهاوخطابه هارا دایر نماایادکاه درآن تشاریاح 
میالندچطورشخص صلح باطنی و برونی را توساط ماعاناویات و 
روحانیت بدست بیاورد. اوی  طریيۀ ساده وممالای ماراقاباه را 
تدریس میالندکه درزمینۀ حیاج معاصر مملی شده بتواند . شمان، 

 متريم به چندین کنفرانس اواشتراک کرده ام. 
سنت رايندر سینگه يی م اراج درهندوستان تولدشده و 
تحصی ج مالی خود رابحیث ی  دانشمند درایاالج متحد  امریالا 
تمام کرده است. او دارا) ف م ودانش ممایاق درهاردو سااحات 

 تصوف و ملوم میباشد .                ش دنباله در صفحۀ هفتم 

 ...صفحاتی از کتاب 
وقتی خبر شدندکه تیر ات ام زنی در وزارج داخالاه باه 
خاک خورده و نینواز از وزارج بزود) رهاشده است، ایان ناوع 
ات اماج به او وارائۀ مطلب وبالار گیر) موضوع تاوساط اساداهلل 

 سرور) و ریاست اگسا مورد تويه قرار داده شد
تايائیاله بعداً خبر شدم اسنادهم ت یه نموده باودناد کاه 
گویا برادرانششفرزندان فیض محمدزکریا وبرادران ناتنی نیناواز  

ثور تبلیغاج دارند. این مطلب را باعاداً از  0درامریالابرضد دولت 
زبان ی  کارمند استخباراج شنیده بودم. همچنان اگرخوانندگاان 

را خوناده و  99٣0ثور  0مزیز نوشته و گزارشاج روزها) بعد از
پیرامون سرنوشت مرحاوم نایاناواز ، ماطاالاب ناوشاتاه شاد  
سایرنویسندگان را م حظه کرده باشند، گامااناه زنای و حادس 
دیگر) هم ويودداردکه گویانینواز درقایاام بااالحصاار ماتا ام 
وگرفتار و بعداً به سرنوشت نامعلوم موايه شد. همدستی مارحاوم 
نینواز درقیام باالحصار ازمنطق درستی برخوردار نیست، چنااناچاه 
بعدا معلوم شدکه قیام کنندگان باالحصار مموما کسانی بودند کاه 
به يریان شعلۀ ياوید منصوب بودند. منجمله یالی از قربانیان آن 
حادثه مرحوم محمد داوود استاد اکادمی انسان الیق و نجیبی باود 

 که گفته می شود درآن روز گرفتار و ناپدید شد .
نینواز به هیچ وي ه بايریاناج ماویستی حتای باه هایاچ 
يریان سیاسی گرایش و مضویت نداشت، شخص فيایار مشارب، 
خراباج پیشه ،م قمند موسیيی، شعر و ادب باود. باا او رواباط 
خصوصی و شخصی داشتم و قصه ها) دل خود را همه وقته به من 

 ابراز میالرد.
برا) معدوم شدن او کافی بودکه حفیظ اهلل امین ي د نام 
او را در يایی ببیند. ارتباط فامیلی و انتيام يویی ها) يریاانااج 
 قبلی سبب ش ادج او وهمین طور هزاران هموطن بیگناه دیگر شد.
درین مبحث که ارتباط سلیمان الیق و مرحوم نایاناواز ، 
آنچه مسبوق و باخبر و شاهدبودم تذکار به ممل آمد، باید اضافاه 
کرد که  محترم سلیمان الیق اکنون مضواکادمی ملوم افغانساتاان 

نوشته بودم   خود( شامر با 2222است شاین مطلب را درينور) 
استعداد، نویسنده و تا حد) هم مورخ و باآلخره سیاست مادار و 
سیاست باز است. اشعار او در زمانش حماسی ها) بوده که دسات 

 بدست میگشت و م قمندان و خواننده ها) زیاد) داشت.
دختر مجدد)، خانم خلیفه صاحب مبدالغنی بودکاه پادر 
سلیمان الیق میشد، سلیمان الیق خواهرزاد  مجدد) است. خلیافاه 
صاحب مرید بسیار مش ور مجدد) هاکه خ فات وناماایانادگای 
مجدد) هارا درشمال کشوربه م ده داشات، باه قاول شمارحاوم 
سردار محمد ملی چوپان وکیل ولسی يرگه از کنادز در مصار 
شاهی که در مجلهءشافغانستان  منتشر شده است از خاطر  باازگاو 
میالند  خلیفه صاحب و سلیمان الیق پسر( باهم مناسبااج تایاره 
داشتند و باهم ينگی بودند، وکیل محمدملی چوپان بیان پادر و 
پسر وساطت کرد وپدر( را قانع ساخت تا پسرخودسلیمان الیاق 
را بپذیرد وبااو رابطۀ ماد) داشته باشد تا مردم ازین نفاق پادر و 

 پسر ب ره بردار) نالنند.
وقتی با سلیمان الیق در مورد صحبت شد تا به پدر خاود 
احترام بگذارد و يدا از موضوماج سیاسی، پسر حرمت پادر را 
نگه داشته باشدتا مردم هم درین زمینه بیشتر تبلیغاج منفی نالنناد. 
هرچند که پدر( شخصیت بسیار محترم نزد مردم است و بسیاری ا 
به ایشان ارادج دارند. سلیمان الیق به ی  شرط آشتی با پدر( را 
قبول کردکه بعد ازین پدر( لعاب دهن حضرج صااحاب را باه 
خورد مردم ندهد. شر  مايرا این است که ساالنه حضرج صاحب 
ی  تف دانی پراز تف خود را ازکابل به خلیفه صاحب مناحایاث 
تبرک میفرستاد و خلیفه صاحب این تف دانی را در دوسه ساطال 
آب مخلوط کرده، مریدها) که نزد( میآمدند چند يرمه ازیان 
آب آلوده و مخلوط به تف حضرج صاحب را منحیث لعاب دهان 

 متبرک به اوشان می داد تا بنوشند و فیض حاصل کنند .
سلیمان الیق میگفت  که حضرج صاحب به ده ا مارض 
مصاب است وآب دهنش آغشته به يراثیم و مالروب است چنانچاه 
باآب یالجا شده و مدت ا نگ دار) میشود که تالثر و انتشارهرچای 
بیشتر این مالروب ا درین محفظه را سبب میشود بادادن آب دهن و 
تف مذکور صد ها مرید را به امراض مختلف مصاب میالند. پدرم 
باید ازدادن آب دهن حضرج صاحب به مردم خود دار) کناد و 

 تن ا به همین شرط من نزد( میروم و آشتی می کنم .


