
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 صفیه وزیربرنده انتخابات نیوهمپشایر شد 

صفیه وزیر، پناهننن   بی بی سی :  -نومبر/نیوهمپشایر 5
افغان، برای دومین بار در انتخابات ایالتی نیوهمپشایرامریکا، پیروز 
و مج دا از حزب دموکرات عضو مجلس نماین گان این اینالن  

 ش .
انتخابات مجلس نماین گان ایالتی هردوسال یکبار برگزار 
میشود ورقیب خانم وزیر، دنیس سوزی، ازحزب جمهنورینخنوا  
بود. این دو، دو سال پیش هم با هم رقاب  کردن . خانم وزینر دو 
سال پیش دنیس سوزی، رقیب جمهوریخوا  خودراکه چهناردور  
نماین گی کرد  بود، شکس  داد و برای اولین بار وارد سناخنتنار 
اداری ایالتی نیوهمپشایر ش .صفیه وزیر اولین نماینن   منجنلنس 

 ایالتی نیوهمپشایر اس  که مهاجر و پناهن   بود .
سنالن نی از  ۶سال دارد، در ۰۳خانم وزیر که ح ود 

افغانستان با خانواد  مهاجر ش  و نخس  به ازبکستان رف . او در 
، همرا  با مادرش به امریکا پناهن   ش . او از مکنتنب ۷۳۳۲سال 

شهرون ی امریکا را به  ۷۳۰۰کنکوردفارغ التحصیل ش   ودرسال 
 دس  آورد.

مارت  یی وال خانم وزیرسه سال بع ، پس ازکار درفروش ا  زنجیر 
و سپس کتابخانه دانش ا ، م رک تحصیلی از یک کالج منحنلنی 

 دریاف  کرد.
*************** 

می بخشن . زبان غنامن  فارسی یا دری و تاجیکی که درافغانستنان 
وایران وتاجیکستان زبان اکثری  و زبان حاکم اس ، باتغیینرننا  
هانه ازبین میرودونه ضعیفتر می ردد، واماوم ردر بنینن اقنوا  
برادرما دوری ونفاق رادامن میزنن وآب به آسیناب دشنمنن منی 

 ریزن .
مااگردرجایی پشتومی وییم ودر مکانی پختو، به این معنی  

نیس  که پشتو وپختو دوزبان ج اگانه ان ، همچنانکه اگرجرمنی و 
آلمان رابخاطرتغییر نا  دوکشور ج اگانه ب انیم، به چه ح مضحک 

 و مسخر  خواه بود، وص ها مثال دی ر . 
باخارجی خوان ن فارسی وفارسی تاجیکی ع ۀ میخواهنن  
افتخارات مشترک حوزۀ پهناورزبان فارسی راباسرح ات سیاسنی 
مح ودسازن وخصمانه میکوشن  ازاهمی  این زبنان بنکناهننن ، 
درحالیکه این کوشش ناکا  خودرارسوا ساختن اس .گسترۀ حوزۀ 
تم نی زبان فارسی که ازبلخ وبخارا تاسرزمین پهناورهن  درحنال 
گسترش و بالن گی اس ، با این کوشش های مذبوحانه منتنوقن  

 وتضعی  نمی شود.
دشمنان فرهنگ ومفاخرتاریخی وملی ما باخارجی خوان ن 
زبان فارسی میخواهن  افتخارداشتن شاعران، متصوفان ودانشورانی 
چون حضرت مولینا جالل ال ین بلخی، حضرت عب القادر بین ل، 
سنایی غزنوی، خواجه عب اهلل انصاری، حضرت نورال ین جامنی 
ود  هاوص هاشاعر وادیب بنزر  زبنان فنارسنی راکنه ننه 
تنهاافتخارکشورما بلکه افتخار فرهن ی جامعۀ جهانی ان ، از مل  و 

 کشور ماب یرن  .
اگرچشم بینا وگوش شنوایی وجود داشته باش ، درینکنی 
بودن زبان فارسی و دری فرمایشات شاعربزر  فارسی خنواجنه 

 حافظ شیرازی بسن   خواه  بودکه می فرمای  :
 ز شعر دلکش حافظ کسی  شودآگا   

 که لط  طبع وسخن گفتن دری دان 
 و درجایی آورد  اس :

 شکر شکن شون  همه طوطیان  هن  
 زین شعرفارسی که به بن اله می رود
 )دنباله درصفحۀ هشتم(

  تاریخچۀ طبابت درافغانستان

جلد اول و دوم این کتاب تاریخچه  شامل ایام  
زرتشت تا اسال های معاصر را با خاطرات دوران 

محصلی درفاکولته طب  دربر دارد، اثر دانشمندگرامی 
محترم داکترغالم محمددستگیرتازه چاپ شده، 

عالقمندان ودوستان کتاب غرض دسترسی به ان به 
 نشانی های ذیل تماس حاصل نمایند.

0644444060 اروپا به شماره   
امریکا به ایمیل ادرس 

dastageer2008@hotmail.com 
07814326474لندن   
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 منصور حـــالج  آن نهــنگ دریا     کز پنبۀ تن دانۀ جان کرد جدا

 آورد      منصورکجا بود؟ خدا بود خدا روزیکه اناالحق به زبان می

 ابوسعید ابوالخیر

 سابق استاد دانش ا  کابل                      امیرمحم  کیفی
 ملیارد دالر دربازسازی افغانستان 9دزدان 

دراین روزهاآواز  اس  که امریکامیخواه اسلحۀ سن ین و 
سبک خودرا مانن سابق قبل ازخروج نیروهایش ازافغانسنتنان، بنه 
پاکستان ارسال نمود  و تأسیسات نظامی خودرا درداخل افغانستنان 
ازبین ببرد . شایعه مشعراس  که ارسال اسلحه به پاکستان ازطرینق 
تورخم و چمن شروع ش   اماتا کنون از جانب منابع موثق تناینین  

 نش   اس  . 
جای تعجب نخواه  بودکه امریکا به این خباث  دس  بزن . 
در سابق هم امریکا این کاررا درزمان ریاس  جمهوری اوباما کرد  
بود . پالیسی امریکادر افغانستان درحال نوسان اس ، تصمیم گیری 
های نظامی امریکابه ارتباط افغانستان ازیک منبع واح  انجا  نمنی 
شون ، وزارت خارجه اش باوزارت دفاعش درهمنههننن نی قنرار 
ن ارن ، قصرسفی  به را  دی ری روان اسن ، جنننرانن ننظنامنی 
چیزدی ری می وین . تما  این اختالفات ذات البینی به یک نکنتنه 
معطوف می ردد وآن تقویه وحمایۀ حکوم  فریبنکنارپناکسنتنان 

 میباش  وبس!
امریکادرزمان اوباما قبل ازخروج نیروهایش ازافغانسنتنان، 
اسلحۀ خودرا تحفۀ نظامیان پاکستان ساخ ، تادرصورت حملۀ هن  
 بر پاکستان ویا کشمیر توان وق رت بیشتری علیه هن  داشته باشن . 
اینکه امریکااسلحۀ خودرا از افغانستان بیرون میکن  جنای 
تشویش نیس ، اماتخریب تاسیسات نظامی در داخنل افنغنانسنتنان 

 بزرگترین جفا درحق مرد  ونظامیان افغانستان خواه بود. 
امریکا تاکنون برای اردو ونظامیان افغانستان مساع ت های 
مالی زیادی کرد  اس ، چن ین پای ا  نظامی رابا تمنا  وسناین  
ووسایل نزمه تکمیل و تجهیز کرد ، که اگر احیاناً خشتی ازاینن 
بناهارا بیجاسازد، قابل تحمل نخواه  بود . زیراتما  این سازوبنر  
نظامی مربوط افغانستان ونظامیان آن میباش . امریکامیتوان  اسلنحنۀ 
خود رابیرون کن یابه کشور فریبکارپاکستان ده ، ولی حق نن ارد 

 که تاسیسات نظامی خودرا درافغانستان تخریب کن  . 
ازجانب دی ر حمایۀ امریکا ازطالبان وکسانی ن این جانیان 
به میز مذاکر  درقطر که متاسفانه فعالً به بنن بسن  روبنروسن ، 
میتوان  باردی رنقش پاکستان رابرای رفنع اینن )کنور گنر ( 
متمایزسازد. شای  سفرهای عب اهلل عبن اهلل بنه هننن  وپناکسنتنان 
وسفرعطامحم نور ومارشال دوستم به هن وستان وسفر گلب ین بنه 
پاکستان باهم ارتباط داشته باشن . گرچه گلب ین وعطامنحنمن ننور 
ک ا  ماموری  رسمی ن ارن ، ولی هردو ازجانب مقامات هن وستان 

 و پاکستان استقبال گر  ش   ان  . 
گلب ین گفته اس  که میخواه  باطالبان دی ارکن  وراجع به 
صلح گف  وگو نمای . تاریخ گوا  اس  که گلب ین هرگزبه صلنح 
وآرامش عقی   ن اشتنه واز زمناننینکنه دسن  چن  وراسن  
خودراشناخته، درمخالف  باحکومات ونظا  ها بود ، بخصوص علیه 
نظامهای غربی ودرص  اول امریکا برایش دشمن درجه یک شمرد  
میشود. ماشاه  هستیم که درزمان جهادعلیه اشغال شنوروی سنابنق، 
بیشترین کمکهای امریکاوعربستان سعودی نصیب گلبن ینن شن ، 
درآنوق  دالر امریکا و اسلحۀ امریکایی برایش ازشیرمادر کنرد  

 حالل تربود !
درسفرخودبه پاکستنان بنه »قصاب کابل«گلب ین ملقب به 

امریکادرافغانستان شکس  خنورد   «نظامیان آنکشوراطالع دادکه
، این خوش خبری راشنخنصنابنه  «وجز برآم ن دی رچارۀ ن ارد

سردم اران پاکستان مژد  داد! آیاپاکستان نمی ان که امریکاتصمیم 
خروج نیروهای خنود رابناربناراعنالن کنرد  وتنعن ادشناننرا 

نفررسانی   اس ؟ طبیعیس  که گلب ین این  0۶۳۳هزارنفربه ۰۶از
خوشخبری راخواسته برزبان خودبرای باداران خودیعنی آی اس آی 

 ب وی !
گلب ین این جانی حزب منشعب ش ۀ اسالمی خوب آگنا  

ملیون دالرتعیین کرد   ۷۳اس  که امریکا برای دست یری اش مبلغ 
بود. وی به تضمین پاکستان ازکوههای کنرپایین میشود وبه شنهنر 
جالل آبادمورداستقبال نظامیان غنی احم زی، این شخص سنسن  
عنصر وعلیل ومریض قرارمی یرد وبایک عن   ازطنرفن اراننش 

 درموتر های پیکاپ چاپانی چک چک کنان واهلل اکبر گویان و 

 وودبریج ، ورجینیا                          محم فاروق مایل
 فارسی دری، فارسی و فارسی تاجیکی

درحالیکه فارسی دری زبان اکثری  قاطع وعا  پسنن  و 
محبوب مرد  ما اس  وهم زبان رسمی کشورمیباش ، ع ۀ متعصب 
قومی وزبانی باردی ردر ص د آن ش   ان  تازبان فنارسنی دری، 
فارسی و فارسی تاجیکی واح رابه سه زبان مختل  ج ا ومنجنزا 

 ازهم، تلقی ومعرفی نماین  . 
اخیراً باتأس  ازطریق اخبارو رسناننه هنای جنمنعنی 
افشاگردی  که دسیسه کارانی درفورمنۀ درخنواسن  تنذکنرۀ 
الکترونیکی، که بذات خودهنوزدرسطح ملی مورد مناقشه اسن ، 
زبان فارسی وتاجیکی رادرجملۀ زبانهای خارجی و زبنان دری 

 رابحیث یکی اززبانهای مرد  افغانستان درج کرد  ان  . 
این چشم پوشی ازواقعی  عینی به منعنننی آنسن  کنه 
گوین گان زبان فارسی درافغانستان، خارجیان ان ! آیااین اقن ا  
کارمن ان مربوطۀ حکومتی را غیرازخیان  ملنی وخنینانن  بنه 
فرهنگ وزبان اکثری  مرد  ماچه میتوان گفن ؟ درحنالنینکنه 
دوس  ودشمن می انن که زبان فارسی و دری هردو ینک زبنان 

 واح  و نیتجزا ان . 
شر  وننگ برکوته نظرانی که افتخارات فرهن ی وداشته 
 های ارزشمن  زبانی وملی مارا بی باکانه به خارجیان وهمسای ان 

************* 
هلیکوپتر های نظامی ازفضابه کابل آورد  ش   وازطنرف ار  
خوش آم ی گفته میشود، ودربهترین منطقۀ کابل یعنی دارانمنان 
اسکان داد  میشود وبازهم سی ملیون دالرامریکایی نثارق   هایش 
می ردد تاوی بتوان  زن گی اشرافی که درعمرخود درخواب هنم 

 ن ی   بود، نایل آی  !
گلب ین بارهاتکراردرتکرارگفته بودتایک عسکرخارجنی 
درافغانستان باش  ازجنگ دس  برنخواه  داش  ! اماچه ش  کنه 
بابودن قوای ناتووامریکا درافغانستان وفرش سی ملیون دالربرای 
اسکانش، درلباس صلحخوا  تظاهرمی کن  وبه حکایۀ حنکنومن  
دس  نشان ۀ امریکا، اشرف غنی احم زی بنه زنن گنی ادامنه 
می ه ؟! درحالیکه حکوم  غننی راغنینرمشنروع منینشنمنارد 
وآنرابزرگترین حایل برای آوردن صلح قلم اد میکن وخنواهنان 
حکوم  موق  میشود ! برای گلب ین گرفتن دالرامریکا واشغنال 
افغانستان به گفتۀ وی، مطرح نیس  ! آیا این طرزفکنر وزنن گنی 
دورویی وفریبکاری نیس ؟ درپاکستان باباداران پاکستاننی اش 

 مذاکر  مینمای وحکوم  غنی احم زی راغیراسالمی می ان .
سخن وی احم زی هم گف  که صحبتهای گلب ین تازگی 
ن ارد، او همیش برض حکوم  هابود  وحرف هایش برای مرد  
 افغانستان تازگی ن اشته ومرد  به حرف هایش عادت کرد  ان  ! 

سوپکو رئیس سی ار ادعاکرد   Sopkoازطرف دی رآقای 
ملیارد دالردربازسازی افغانستان 1مبلغ  ۷۳۰۲تا  ۷۳۳۷که ازسال 

حی  ومیل ش   اس . آقای سوپکو خوب می ان که عاملین دزدی 
ملیارددالرگم ش  ، کی ها ان  ! اگر احیاناً سوپکو نمی ان  منن  1

برایش لیس  اشخاصی که درحی  ومیل و گم ش ن نُه ملیناردالنر 
 درباز سازی افغانستان دخیل ان ، معرفی می کنم :

آقای کرزی وهمکارانش، برادران کرزی، آقای غنننی 
احم زی و همکاران احم زی، بی بی گل رون غنی همسراحم زی 
ودفترعریض وطویلش، رؤسای بانک مرکزی درزمان کرزی و 
احننمنن زی، داؤودسننلننطننانننزوی، داؤودزی، وحننینن عننمننر 
مشاورارش احم زی وداماد داؤودزی، کریم خر ، وزیران مالینه 
آقایان عمرزاخیلوال، اکلیل حکیمی، همایون قیومی، همه مقیم در 

 امریکا وکانادا . 
درپهلوی این دزدان چراغ ب سن ، سنفنارت کنبنرای 
امریکادر کابل بهمان ان از  که وزرای فاس مالیه کرزی واحم زی 

 ملیارد دالر دس  دارن ، ی طویل دارد.  1دراختالس ودزدی 
اگرآقای سوپکو صالحی  واقت ار دارد بفرمای  اشخاصی 
که ح اقل در همسای ی اش زن گی دارن  رابه دادستانی عمومنی 
معرفی کن . درغیرآن شکای  هاوگله هایش جایی رانمنی گنینرد 

 وخودکرد  را نه درداس  ونه درمان ! /.

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
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

 بلومن تن ، ان یانا                   داکترعنای  اهلل شهرانی
 به نام خداوند مددگار

 چه باید کرد ؟ تا به کی ؟
 انقالب و انقالب و انقالب، تا که شوی کامیاب 

از جنبنر  »امی  «ازدههاسال به اینطرف جری ۀ مشهور
ظالمان، وطنفروشان، خاینان، آدمکشان، بی انه پرستان، تبعنینض 
پسن ان، جاسوسان وحیوان صفتان که جمله اعمال شان خنالف 
انسانی ، اسالمی  وهموطنی میباش ، که برمرد  افغانستان حنکنم 
میرانن ، دربارۀ شان توس  نویسن گان دانا ودلسنوز، منقنانت 

 مختلفه به نشر سپرد  اس  .
نوشته های دانشمن ان، ازهمان آغازنشریۀ امی  تااینن  ، 
هرک ا  مطابق ذوق وافکارخودشان، هرچه راکه میخنواسنتننن ، 
خصوصا درسیاس  درقی قلم می آوردن . نویسنن   هناینی هنم 
بودن که ص ای تعصبات زبانی یامنطقوی را از اعنمناق قنلنب 
بلن میکردن ، برخی هم ازبیکفایتی هایا ازمظالم وافعال نامردمی و 
غیرانسانی حکومتهای وق  شکای  مینمودن . باآنهمه تحلنینلنهنا 
شخصیتهای مح ودی هم بودن که به تغییر رژیم ونظا  کهنه به نظا  

 مترقی درافغانستان ترس نشان می ادن  . 
هرگزازیاد  نمی رودکه ن ارن ۀ این سطنور، ننظنرینۀ 
تغییرساختارحکوم  افغانستان رابه غیرمتمرکز یاف رالنی بنودن 
درجری ۀ امی  به نشررسان   . در جواب آن نوشنتنه، شنخنصنی 

فن رالنی «ازافغانها به جه  تمسخر، ازلن ن، مقالۀ رازیرعننوان 
درفن رالنی «ننوشن  وفنرمنود  »سازی به سبک شنهنراننی

، که منن آن فنرمنودۀ »تاجیکهامنفع  خویش را از دس  می هن 
محتر  رادرجمع فکاهیات شمرد  ا . چونکه وی معنی ف رالینز  

 ران انسته وفق  خواسته که جوابی بنویس  وبس ! 
درسیستم ف رالیز  درهیچیک مادۀ نوشته نش   که حقوق 
ملی  هاازهم متفاوت میباش . تاجاییکه استنباط گردی  منرا  آن 
شخص این بود  که اگرهر مفکورۀ که ازیک ملی  غینرخنودش 

مادرچه خنینال  «چیزی بنویس ، برعلیه ملیتش میباش ! گفته ان  
اس . این ونه اشخاص، پیش از آنکه رژینم  »وفلک درچه خیال

فاس  وض مردمی وفاشیز  را ازبین ببرد، درمیان همرزمان اختالف 
می ان ازن  تا رژیم فاس برسراقت ار دوا  وپای ار بمان ، وعنلن  
عم ۀ ناکامی های تاریخی ماهم ازهمین اخاللن نرهنای ننافنهنم 

 درسیاس  منشأ می گیرد .
برادرمحتر  ب ذار اولترازهمه، از این دانۀ سرطان رهایی 
یابیم، بازهرچه که تومیخواهی آن کن ! اگرتاجینک ینا تنورک 
وپشتون وهزار  بخواهن پس ازمیان بردن ونابودساختن حکومن  
ایجنتهای بی ان ان، جای آنهاراباآوردن ملی  خنود پنرسنازنن ، 
خطاکاری میکنن ، زیرابازآنهادرحقیق  جای آن کثاف  کاران را 
اشغال می نماین  و کشور را چون ایشان به بیراهه و نامردمی قرار 

 می دهن  .
************** 

ونمادی از تج د در قرن بیس  کابل عزیزبشمارمی رف  ، ایکاش 
به حفظ همین چوکات وساختمان که ساختمان اساسی هم بود مانن  
قصر دارانمان باز سازی می ش  و به هر ه ف فرهن ی وتفریحی 
که نز  شمرد  می ش آنرا مورد استفاد ءشهرون ان قنرار منی 

 دادن  .
تخریب این سینما یک نوع بی شعوری دی ری هم اسن 

)تلخ ساختن دلخوشی دی ران( این دلخوشی ها وخاطرا ت منارا  
ازماگرفتن  ، فرهنگ طالبی را ازهمین حان رایج می سازن  همانن  
مسابقۀ م رسه سازی ویا ج ی اً ایجاد ادارات امر بالمعروف و نهی 

 عن المنکر .
آیا خبر داری  که این عمارت یادگنار کنابنل را چنرا 
تخریب کردن ؟ قراردادی هایی برای اخذ قرارداد درص  ایستاد  
ان که رشوتهای کالنی می پردازن . اگرمی خواهی  حنقناینق را 

 ب انی شما را به خبر منتشر  جناب امینیار معطوف می ار  :
با تاجران سیاسی تح   PPPمکان را درکابل برای  ۶۶ «

یک میکانیز  غیر شفاف آماد  کرد  ان که شامل سیلوی مرکزی، 
هوتل سپین زر ،دو انستیتوت تخنیکی،سینمای پنارک،سنینننمنای 
آریوب، کابل نن اری ،یک بخش چمن حضوری ، ساحه سنرک 
چهل متر  یاسرک می ان هوائی اس  . اینن قنرارداد ارزش 

special interest Grouچن ملیارد دالردارد به گروههای مشخص  p  

داد  می شود و قبال درین مورد معامله صورت گرفته اس  و در 
تما  آن فساد وجود دارد، من اسناد کافی جمع کرد  ا  و منتظر 
اسناد دی ر درین موردهستم . مل  بای آگا  باشن  و در منورد 
شفافی  این قراردادها بپرسن  . من مسؤلی  خود را به عنوان یک 

 ».کنم که فردا نزد وج انم مالم  نباشم افغان اداء می

در خاتمه چون همه سروص اهای مل  شنی   نش   ،نمی 
شود تا وقتی که آن سرزمین به مردمش تعلق ب یرد ، نجر  و فی 

 الحال خود رابه این ابیات تسلی دهی  : 
  کن گوش مُغنننی قول      کن نوش صبوحنی جا     
  را فرهنگ بی کن      فرهنگ وخاموش می درکش    
 

 دانس ، تکساس                                  نصیر شنسب

  پارک سینمای تخریب رثای در
 ز دانا بپرسی  پنس دادگر       که فرهنگ بهتر بود یا گُهر

 چنین دادپاسخ ب ورهنمون     که فرهنگ باش  زگوهرفزون
 که فرهنگ آرایش جان بود   زگوهر سخن گفتن آسان بود 

و   فرهن یان،جواننان  در شرایطی که بهترین آزادگان ،
نخبه های وطن آماج تیر دشمنان قرارمی گیرن  و این سرزمین در 
مرحله مر  و زن گی قرار دارد ،پرداختن به ویرانی یک عمارت 

 برای بعضی ها سوال بران یز اس  .
ولی می انی  که در معرض تهاجم غربی،عربی ،پنجابنی و 

 دی ران قرارداری ؟
تهاجم غرب به بازمان   های تاریخ همورابی بغ اد وبابنل 
،سامری شا ، و آثار چن ین هزارسالۀ که با تروریستان و داعشیان 
ساخته ش ۀ شان و آنچه آثار باقیمان   از تم ن اقوا  منخنتنلن  
بشمول فلسطین درسرزمین های اشغالی )ب ون آنچه بننا  تنارینخ 
یهودی دعوی می شود( بای  از بین برود ،تاریخ و فرهنگ گذشته 
محوشود و درخرابه های آن، سرمایه غرب برای بهنر  بنرداری 
وارد می شود وبه اعمار دوبنار  بنرای گسنتنرش فنرهنننگ 

 موردنظرغرب اق ا  می کن .
در تهاجم عرب ، محو فرهنگ عجم ، گسترش فرهنننگ 

ترین نماد فرهنگ غیرعنرب و  صحرا ،دشمنی با نوروز یا بزر 
دشمنی باسایرمظاهر فرهن ی، محوفقه حنفی که قانون گذاری با 
نظرداش  فرهن های پیشرفته سایر سرزمین های اسالمی را مطمح 

 قرار داد  اس  .
ده که نوع صحرا  فقه که همین قانون گذاری را معنی می

و عربی آن با فرهنگ بسیارغنی سایر سرزمینهای پیشرفتۀ اسالمی 
موافق نیس  بای  به غرض سیادت عرب محو شود و جای آننرا 

 وهابی  و تفکر دیوبن ی  ب یرد که گرفته اس !!
فرهنگ پنجابی ، هم به ه ف محو فرهنگ پربار، غنی و 
بزر  آریائی خراسانی وافغانی دس  بکاراس  مثنل تنخنرینب 
تن یس های بامیان، چپاول موزیم غنی و تاریخی کابل ،تنخنرینب 
موزیم قوای امنیتی که درکتاب ج اگانه به تفصیل نوشتنه ا  ، 
ترویج لباس پنجابی مردانه و زنانه که شکل و شمایل البسه محلی 
ما بکلی محو ش  . ترویج فرهنگ آخن ی ایران در ب ع  های نو 
ظهور که در سرزمین ما بی پیشینه اس  و توضیح آن تطویل کال  

 اس  .
ممکن دوستان ب وین  که تخریب یک سینمای ،کهنه چه 

 ضرورت به این سرو ص ا دارد؟
درهشتادسالی که این سینما برپا بود عصنرهناوشنا  هنا 
بالخصوص پنجشنبه ها و جمعه ها،جوانان وکابلیان بع  ازختم کار 
روزانه ویاهفته ویا بع  مصروفی  درسی درمکتب هاو موسسنات 
تعلیمی و ادارات، درحوالی این سینما و ساحه پارک تجمع نمود  ، 
مالقات دوستان و رفقاصحب  ها ، دی ن فیلم های بسیار آموزنن   
،تاریخی ، تفریحی ،ی انه سرگرامی مفی  ،مثبن  و آمنوزنن   

 فرهن یان و کابلیان فرهیختهءآن غای  ها بود .
من اولین فیلمی را که با فامیل در پنج یا شش سنالن نی 
درآن سینما دی   بود  خوب  به یاد  اس  ،یک فیلم امریکنائنی 
کوبائی ولی با داستان دلچس  و آموزن   بود . دی ن این اولنینن 
فیلم یک ما  صحنه ها ،قصه و روی ادهای آن را در مخیله خنود 
مرور می کرد ، چهل سال بعضا بهترین تفریح ما و خانواد  هنا 

 دی ن یک فیلم شب جمعه درین سینما بود.
در تخریب سینما تنها بع  فرهن ی آن مهم نیس  بلکه یک 

 تم ن ،تاریخ
ارزش و خاطر  های دو سه نسل در میان بود. اگر ذهنی  
منح  طالبانی به تخریب بودا پرداخ  ،بستر ذهنی  شنان قنابنل 
درک اس  ولی م افعان جمهوری  که اراد ء شهرون ان راتمثیل 

 می کن  به خرد جمعی اهان  و خیان  کرد !
ق رآن سینما راکسی می ان که درگستنر ءفنرهنننگ ، 
کلچر،شرای  و محی  کابل عزیزبزر  ش   باش  و نه پراشوتی 
آم گان ، چنانچه هر قریه وونی  در چوکات کلچنر عنمنومنی 
کشوریادگارهای بخصوص خود را دارن  ، شنی ن نا  سنینننمنای 
پارک ، دی ن عمارت یا عکس آن خاطرات عمیق زن گی دو سنه 

 نسل را ت اعی میکن  .
ولو اگر حان در جای ا  آن ، عمارتی از طالی ناب بسازن  
 ولی سینمای پارک یکی از آثار فرهن ی ،تاریخی و مظهر م نی  

درین روزها نویسن گان مادربارۀ ظلمهای قاتالن وحشنی 
صف ، بااسناد وم ارک جنایات شانرامی نویسن وپرد  برمی ارن ، 
بعضاًطوری مینویسن که گویی ازآنها گله گنزاری منینکننننن ، 
درحالیکه آنها می انن که ازجنایات شان مرد  خبردارن  وازنوشته 
های ماو شمانمی ترسن ، حتی خوشحال منینشنونن بنه اینننکنه 
ماوشمارامصروف ن ه داش  وفرص  نمی هنن کنه دسن  بنه 
اق امات عملی بزنیم. آنها از اعمال خودنه تنهاهراسی ن ارن  بلکه 
شر  هم ن ارن . شهی استاد برهان ال ین ربانی رادرمقابل پنننجنا  
هزاردالرکشتن وبهیچ صورت آن جنایتکاران ازمانمی باشن وماهم 

 باآنها به هیچ صورتی نمی پیون یم . 
درطول سالهای متمادی نشریۀ بسیارخوب امی  هیچنکنس 
چیزی راننوشته که مرد  رابرعلیه حکومات غاصنب، خنوننخنور 
وبی انه پرس  بسیج ده . حان دی روق  آن رسی   کنه ننالنه 
وفریادرا ازخود دورساخته ودس  بکارشویم و ب فتنۀ حضنرت 

، منا »یک حمله ویک حمله کهم  شب وتاریکی «مونی رو  
هنوزاز قهرمانان خود یادکرد  وبنا  شان افتخارمیکنیم، حق افتخار 
راهر کسی که بخواه  دارد، م رحان وق  آن رسی   اسن  کنه 

 ب ویم :
 پش  نا  پ ر چه می گردی         پ ر خویش شو  اگر مردی

بسیاری مرد  تسلیم طبینعن  وطنالنع خنودمنینشنونن  
ومی وین که حال همه چیز ازدس  مارفته اس  وچیزی نمی توان 

 کرد ! م رنشنی   ان  که :
 ازشکس  خاطرنازک نن ایمن مباش

 شیشه راگر بشکنی هر ذر  اوخنجراس  !
اکنون ماشیشه های شکستۀ خنجرمانن ی میبناشنینم کنه 

 هریک باشمشیر های خود چن ین دشمن راسرخواهیم بری  .  
اینکه می وییم دوص وپنجا  سال یازیادترازآن درکشورما 
پشتونها حکم ران ن ، ب ون شک حکا  پشتون مسنونول درینک 
میباشن ، م رمتوجه بای بود که پشتونهای عادی یامرد  پشنتنون 
شامل پشتونهای حکا  خودفروخته نمی باشن . دلیل مارا هم همنه 
خواهن  دانس  که همانق رتلفات راکه پشتونهاداد  ان ، شای هیچ 
قومی ب ان درجه جانهای خودرا ازدس  ن اد  باشنن . ضناینعنۀ 
پشتونهادوجانبه بود، گوش فرادهی به یک پشتون هلمننن ی بنه 
اشرف غنی احم زی چه فحش هایی نبودکه نثارش نکرد، چونکه 

 پشتون های هلمن ی از ریشه وبیخ بربادش ن .
بناأ این حکا  بظاهرپشتون بشمول نمایننن ۀ ابنرقن رت 
پشتون تبار، درحقیق  به پشتونهای معصو  وهموطن، هم ملینتنی 
 وهمههن ی ن ارن ، اگردارن  چرا اینق رپشتون بی نا  راکشتن ؟!

حکا  برسراقت ار باهمراهنان شنان بنه بن گنوینینهنا 
وافشاگریهای مااعتنایی ن ارن ، فق  وفق  را  همان اس  که حق 
ازآنهاگرفته شود، وبه هیچ صورت آن حق ازروی صلح به ماداد  
نخواه ش  وجمله مرد  بای  منتظریک قیا  ملی وانقنالب قنوی 
باشن  ود  انقالب راکسی گرفته نمیتوان ، چونکه حرک  حرک  
جملۀ مرد  اس  وهیچ ق رتی نیس  که د  مرد  راب یرد ویاکسی 
را بکش ، وشای  هم این قیا  ملی یک انقالب سفی باش ، که مرد  
وجامعۀ عقب مان ۀ افغانستان خودرا ازسلطۀ استعمار واسنتنثنمنار 
رهایی داد  یک حکوم  واقعی دموکراسنی ومنرد  سنانری 

 راپیاد  سازن که قانون سرنوش  آنهارا در دس  ب یرد . 
خواهران وبرادران محتر  بیایی  مبارز  را ازمنمنالنک 
دی روتاریخ شان بیاموزیم. گان ی راهمه می انن که بناپنینچنین ن 
دومترتکۀ ارزان قیم  دورب نش باچه ق رت وعظم  بزرگترینن 

 استعمارگرجهان راازپای دران اخ  !
درجهان غرب تبعینضنهنا، جننناینات، آدمنکنشنینهنا، 
دزدیهاوخیانتها و ناآرامی های ب تر ازوقایع فعلی افغانستان کنونی 
وجودداش ، ولی آنهابااتفاق واتحاد واستفاد  وبکاربردن عنقنل 
وشعور وقضاوت خودکارگرفتن  وخودرابه درجۀ رسانین نن کنه 
امروزما هزارهاافغانهای آوار  رادروطن شان پنا  داد  انن . آینا 
انقالب کبیرفرانسه رادرتواریخ مطالعه ننمود  ای ، لننینن زعنینم 
کمونیستهاهرگز ن ف  که اوازک ا  ملی  بود، ویکی ازرازهنای 

 موفقی  اوهمین روش و فلسفۀ زن گی بودکه به کامیابی رسی .
اینک خواهران وبرادران عزیز شماوما بای شاگرد تاریخ 
باشیم واین را بای  ب انیم که درانقالب طوریکه گفته ش  تلفات به 
مراتب کمترازتلفات هر روزۀ مامی باش ، که درونیات همه روز  
اتفاق می افت ، وتلفات انقالبیون فق  یکبنار واقنع منین نردد 

 وشای هم هرگزتلفات بوقوع نخواه پیوس  . 
هیب  قیا  ملی وانقالب چیزدی ری اس ، انقالب جنبش 
اکثری  قاطع مل  اس  که روبا  صفات رابه آسانی درممنالنک 

 باداران شان پرتاب میکن .
ای هم یاران وباغیرت هن و، پشتون، تنورک، هنزار ، 
تاجیک، بلوچ، نورستانی وغیر  برخیزی  ودرقیا  ملی ودرحرک  
دادن انقالب آمادگی وحصه ب یری  وخودرا ازدس  اینن جنینر  
خوران بی هم  ووج ان برهانی ، وجامعۀ پناک منان را آزاد 

 بسازی .
خ اآن ملتی را سروری داد       که تق یرش بن سن  خنوینش 

 بنوش 
 به آن مل  سر وکاری ن ارد      که دهقانش برای دی ران کش 
 )اقبال( )دنباله در صفحۀ هشتم(
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 هفته نامۀ امید  6701شمارۀ  صفحۀ سوم

 برومفیل  ،کولورادو             داکتر غال  محم  دست یر
 درسی از رسالۀ الطیر ابن سینا

رسالۀ الطیر، که نبای  با منطق الطیرعطار ننینشناپنوری و 
رسالۀالطیر غزالی مغالطه شود اثر مشهورابن سینا اس . این رساله و 
حکای  آن بیاناتی دارد که بفکراینجانب قسمتی از حال  کنونی 
ما افغانستانی ها را شرح می ه . ب ین ملحوظ،  اول ترجمۀ خالصۀ 
متن رساله و به تعقیبش تطبیق آن را در حیات افغانستانی ها حضور 
تان تق یم می نمایم تا ازین اثر ارزن   و آمورن   هنمنۀ منا بنر 

 خوردار شویم. 
آنچه مینویسم از گوگل انترن  ب س  آم   اس : رسالنۀ 
الطیر ابن سیناس  که توس  احم  بن محم  بن القاسم بن احم  بن 
خ یوانخسیکتی ملقب به ذوالفضایل ترجمه ش   و شارح رسالنۀ 
الطیرعمربن سهالن ساوی بود  مهتمم آن محم  حسین اکبری می 
باش . ترجمان این رساله چون از اصل عربی و به مثل آن ترجمنه 
نمود  نقطه گذاری و عالمات را مراع  نکرد  اس  و من در ینجا 
برای آسانی خوان ن و درک بهتر تر موضوع تا جاهیکه امنکنان 
پذیر باش  از نقطه گذاری مراعات میکنم و پراگرف ها جن امنی 
ساز . هم چنین مترجم در متن از شیخ الرئیس بنا  بوعلی یاد نمود  
به عوض درین نوشته، ابن سینا ن اشته میشود. حکای  بنا ینک 
مق مۀ با ارزش و آموزن   شروع ش   ابن سینا به برادران خنود 

 توصیه های ذیل پیشنهاد مینمای : 
ابن سینا به برادران سفارش میکن  که حقیق  را نسبن  «

به یک ی ر آشکار کنن  و پرد  ها را از روی عقول خود بردارنن  
تا بعضی از آنها برخی دی ر را مطالعه  کرد  و به کمال را  یابن . 
دوستان الهی بای  مانن  خارپش  بواطن خود را آشکار کنرد  و 
ظواهر خود را پنهان کنن  زیرا خ ای تعالی بر بواطن آنها آشکار 

 .»و بر ظواهر آنها خفی اس 
برادران بای  مانن  مار از پوس  خنود «و باز می فرمای : 

منسلخ ش   و بیرون آین ، مانن  کِر  نر  آهسته حرک  کننننن ، 
مانن  عقرب  باشن  تا سالح آنها هموار  در پش  شان شیطنان را 
نشانه گیرن  زیرا شیطان همیشه از پش  سر انسان را میفریب ، ابن 
سینا سفارش میکن  که مر  را پیوسته دوس  داشته باشی  تا بنه 
حیات اب ی دس  یابی ، مانن  مرغان پرواز کنی  و در یک آشیانه 
قرار ن یری ، مانن  شترمرغ باشی  که سنگ گر  بیابان را میخورد، 
مانن  افعی باشی  که استخوان های سخ  را  می بلع ، مانن  سمن ر
)شبیه به چلپاسه بود  در آب و خشکه زن گی میکن  و هرگا  بنه 
آتش برس  ماد  ای از خود افراز میکن  که آتنش را خنامنوش 

به آب ان رون بر منثنال  -میسازد:  به آ تش درون بر مثال سمن ر 
نهن ان ، عمی ( در میان آتش باشی  که فردای قیام  آتش ضرری 

دست یر( بای  که  -بشما نرسان ، و مانن  خفاش )شب پرک چرمی 
 .»در روز بیرون نمی رود تا از دس  دشمنان در امان باش 

ابن سینا، شجاع ترین مرد  را کسی می ان  که به فنردا 
اعتماد کن  به نظر وی ب  ترین مرد  کسی اس  که از کنمنال 

 خویش باز مان .
اگرفرشتۀ از کار زش  اجتناب کن  و اگر بهایم مرتکب «

قبیحی شون  نبای  تعجب کنی . چون فرشته آل  فساد نن ارد و 
بهایم هم آل  عقل ن ارن  بلکه از کار آدمی تعجب کنین  کنه بنا 
وجود قوۀ شهوت آنرا منقاد عقل میسازد؛ چنین انسانی از فرشتنه 
هم بر تر اس . برعکس، اکر آدمی عقل را اسیر شهوت و هنوا 
های نفسانی سازد وی از حیوان هم پس  تر اس ، زیرا حنینوان 

 .»عقل ن ارد در حالیکه چنین آدمی دارای قوۀ عقالنی میباش 
ابن سینا بع  از مق مۀ فوق، به داستان پرن گان می پردازد 

 و چنین آغاز یافته اس : 
گروهی از صیادان برای صی  بیرون آم   و دا  هنای  «

مختلفی پهن کردن  و علوفه بر روی آن پاشی ن  و خودشان ننینز 
پنهان ش   منتظر آم ن صی  بودن  و من درمیان مرغان بود . چون 
مارا دی ن  با آواز خوش ما را ص ا زدن  و ما هم چون نعنمن  و 
آسایش زیادی دی یم ب ون هیچ شک و ریبی در آنجا فرود آم یم 
ولی به یکبار  در دا  صیادان گرفتار ش یم. هر ق ر برای آزادی 
خود کوشش میکردیم به نتیجۀ نمی رسی یم و بن  دا  ها بر ان ا  و 
اعضای ما سخ  تر میش ، م تی در فکر رهایی از قفس بنودینم 

 ولی دیری نپائی  که هم ی نا امی  و مایوس ش یم. 
بانخر ، هریک ب وشۀ خزی یم و بع  از م تی چنان بنا 
محی  خوی گرفتیم که اصآل پرن   بودن خودمان را فنرامنوش 
کردیم. روزی از میان بن  های قفس بیرون را ن ا  میکردیم، ع ۀ 
از مرغان را دی یم که پرو بال خود را از قفس بیرون کشی   و با 
زحم  فراوان پرواز میکردن . چون پای آنها نیز اسیر دا  ها بود؛ 
لذا نه بطور کلی آزاد بودن  ونه اسیر. در این میان وقتی آنهنا را 
نظار  کرد  گذشته و اصل خود را به یاد آورد  کنه منن هنم 
روزگاری پرن   بود  و مثل آنها پرواز میکرد ، پنس اکنننون 

 چ ونه خود را به اسارت الف  داد  و با قفس خوی گرفته ا ؟.
در این حال  ان و  عجیبی تما  وجود  را در بر گرفن  
 به طوری که نزدیک بود از آن غصه هالک شو . با گریه و زاری

آنها را ص ا زد  تا را  آزادی از قفس را به من نشان ب هن . آنها، 
ابت ا از من وحش  کردن  چون ص ای صیادان در ذهنن آننهنا 
ت اعی ش   بود. ولی با سوگن  های فراوانی کنه منن خنورد  
باآلخر  بطرف من میهم ن  و با کمک و یاری آننهنا از قنفنس 

 خالصی یافتم. 
بع  از رهایی به آنها گفتم که این بن  را از پای من  بناز 
کنی  تا من راح  پرواز کنم، آنها درجواب گفتن : که اگر اینن 
کار در توان ما بود اول بن  از پای خود باز میکردیم و شما هنم از 
طبیبی که خود بیمار اس  دارو طلب نکنی ، چون فای ۀ نمی ده . 
پرن گان هم ی برای رهایی از بن  پرواز میکنن  و در منینان را  
منظر  های زیبایی را مشاه   میکنن ، ولی اینبار به هیچ ینک از 

 آنها اعتناء نمیکنن ، چون قبآل مزۀ تلخ اسارت را چشی   بودن .
بع  از م تی بر سر کوهی میرسن ، و قتی ن ا  میکننننن  
هش  کو  دی ر می بینن  که در نهای  عظم  و بلن ی اس  بنه 
طوری که چشم از دی ن  انتهای آن عاجر می مان . دوستان گفتن  
که فرود آم ن در اینجا جایز نیس  بای  طی طریق کرد تنا بنه 
سرمنزل مقصود رسی  چون ممکن اس  صیادانی در کمنینن منا 
باشن . باآلخر ، با رنج و زحمات زیادی خود را به بانی کو  هفتم 
رسانی یم. بعضی از دوستان گفتن  که اکنون وق  استراح  اس  
و ما دی ر نمی توانیم پرواز کنیم؛ لذا م ت کوتاهی آنجا رحنل 
اقام  گزی یم، بوستان و آبادی حیرت ان یری را مشاه   نمودیم 
ولی آواز برآم  که اکنون وق  استراح  نیس ! و همانا توقن  
در اینجا عمر ضایع کردن اس  چون احتمال دارد صیناداننی در 

 تعقیب ما باشن ، لذا به سرع  پرواز کردیم. 
و چون به کو  هشتم رسی یم مرغانی دین ینم کنه در 
ظراف  و لطاف  و حسن کمال و بهاء منحصر به فرد بودن . وقتی 
گرفتاری خود را بر آنها عرضه داشتیم، گفتن : که پش  این کو  
شهریس  که پادشا  آنجا حاج  هر مظلومی را بنر آورد  منی 
سازد. لذا با شور و شع  زیادی خود را به قصر پادشا  رسانی ینم. 
چون آنها ما را به حضور ملک را  دادن  جمال و جالل پادشا  بر 
ما ظهور کرد و ما بیهوش و م هوش افتادیم. بع  از هنوشنیناری 
پادشا  فرمود که حل گرفتاری شما به دس  آن کسی اسن  کنه 
شما را گرفتار نمود  اس ، لذا من رسولی پیش آنان میفرستم تنا 
بن  از پای شما باز کرد  و شما را از بن ی برهان ؛ پنس هنمنرا  

 فرستادۀ پادشا  بر گشتیم. 
دوستان در بارۀ جمال و بهای پادشا  از من سوال کردن  و 
من در نهای  زیبایی و جمال وی را توصی  کرد  و ستود . ولی 
متهسفانه دوستان بر من خرد  گرفته و زبان به مالم  کشودن  و 
مرا به معالجۀ طبی سفارش نمودن . افسوس که سخنان من در نزد 
ایشان ضایع گش  و بی اثر مان . و من از خ اون  متعال استعانن  

 . »جسته و از چنین مرد  نادانی، بیزاری میجویم
ب ینصورت ابن سینا، به پیروی از استاد ارسطو، افالطون، 
که برای توضیح سخنان استادش سقراط کرکتر خلق میکرد ابنن 
سینا برای اظهار سخنان خود کرکتر پرن   انتخاب نمود و به چنه 
زیبایی و ان یشمن انه آنرا بیان کرد که ما هم اضافه از یکهزار سال 

 بع  از آن مستفی  میشویم و وص  الحال خود می انیم طوریکه:
شخص را بای  شناخ   و حقیق  بای  آشکار شنود تنا 
بتوانیم به اه اف خود برسیم. از ظاهر پرستی دوری بای  جس  و 
با طن را آشکارا بای  ساخ . از پوششی واهی که دور خنود از 
مادیات ساخته ایم بیرون شویم. در فعالی  های سنیناسنی خنود 
م برانه وبا ق   های سنجی   به پیش بحرک  شویم. همیش اسلحه 
ب وش داشته باشیم چون دشمن ناپاک پاکستانی و طالب ظالم از 
پش  سر حملۀ چریکی دارن . در عین زمان مر  را هم دوسن  
داشته باشیم تا ب ون هراس از مر  شجاعانه بض  طالب ظالنم بنه 
مبارز  دوا  داد  بتوانیم. همه تخم خود را در یک سب  نن نذارینم 
ورنه نسل ما با جزیی ترین حرک  نادرس  ار بین خواه  رفن . 
بح ی خود را سخ  سر بسازیم که از سخر  های داغ صنحنرا 
هراس ن اشته باشیم. آماد  باشیم تا در صورت بی غذاینی حنتنی 
استخوان سخ  را بلع کنیم. در میان آتش جنگ با دشمن نامسلمان 
نوزاد کش چنان بجن یم که در صورت شهادت از آتنش ذوز  
فرسخها دور مان   جن  فردوس جای ما باش . و اگنردر روز 
روشن دشمن در گزمه اس  فعالی  خود را شب هن ا  اجرا کنیم. 
به فرد اعتماد داشته باشیم و از مسلک خود که به مفاد مرد  اس  

 دوری نجوئیم .
انسان عاقل اسیر شهوت نمیشود و آنانکه به شهنوت و  

هوای نفسانی تسلیم ش   اس  از حیوان ب  تر ان  زیرا حیوان عقل 
ن ارد و انسان قوۀ عقالنی دارد. از خم خم رفتن صیاد و دامی کنه 
برای صی  ما گذاشته آکا  باشیم. با سخنان نر  پاکستان و استقبال 
شاهانه که می انیم فق  برای شاهان و روسای جمهور اس  درک 
کنیم که جز دا  فریب  چیز دی ر نیس ! و به آن مقولۀ که گفته 

پاکستانی ها ج ی أ متوجه  »که خوری خو په خن ا وخر  «ش  : 
ش   ان  که کمی دیرتراس ؛ این روش بای  چهل سال پیش بنه 
عوض جن های نیابتی و ایجاد تروریس  ها بض  افغانستان بکرسی 

 عمل تکیه داد  میش .
فعآل افغانستان به همان پرن گانی مشابه  دارن  که بنال 

 نه آزاد ان  و نه «وپر دارن  اما پاهایشان در بن  زنجیر اس  که 

 ابوسعید ابوالخیر
اهلل بن ابوالخیر احم  بن محم  بن ابراهنینم       ابوسعی  فضل

ق( معروف به شیخ ابوسعی  ابوالخیر عارف و شناعنر ۰5۲-۶۶۳) 
نام ار ابیوردی قرن چهار  و پنجم اس . ابوسعی  در اول منحنر  

در روستای میهنه از توابع ابیورد دی   به جهان گشود و در  ۰5۲
در زادگاهش دی   از جهنان فنرو  ۶۶۳شب جمعه چهار  شعبان 

بس . او سالها در مرو و سرخس فقه و ح یث آموخ  تا در یک 
حادثۀ مهم در زن گی اش درس را رها کرد  و به جمع صوفنینان 

 پیوس  و به وادی عرفان روی آورد. 
شیخ ابوسعی  پس از طی طریق  تصنوف در ننزد شنینخ 
ابوالفضل سرخسی و ابوالعباس آملی به دیار اصلی خود )میهننه( 

سال ی بنه  ۶۳بازگش  و هف  سال به ریاض  پرداخ  و در سن 
نیشابور رف . در این سفرها بزرگان علمی و شرعی نیشابور با او به 
مخالف  برخاستن ، اما چن ی ن ذش  که مخالف  به موافق  ب ل 

 ش  و مخالفان وی تسلیم ش ن .
 این رباعیات ازآن صوفی بزر  اس  :

 باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ
 پرستی باز آ گر کافر و گبر و ب 

 این درگه ما درگه نومی ی نیس 
 ص  بار اگر توبه شکستی باز آ

 یا رب به محم  و علی و زهرا
 عبا یا رب به حسین و حسن و آل

 کز لط  برآر حاجتم در دو سرا
 من  خلق یا علی انعال بی

 وصل تو کجا و من مهجور کجا
 دردانه کجا حوصله مور کجا
 هر چن  ز سوختن ن ار  باکی
 پروانه کجا و آتش طور کجا

 ابیاتی از شیخ ابوسعید ابوالخیر
 چون نیس  ش ی هس  ببودی صنما
 چون خاک ش ی پاک ش ی نجرما

 وای ای مرد  داد ز عالم برخاس 
 جر  او کن  و عذر مرا بای  خواس 

***************** 
. ولی در کنج قفس ظلم طالب و فشار پاکستان که به زور »اسیر

ق رت اتومی خود می نازد تا ح ی دس  وپا زد  ان  که از رهایی 
این قفس خسته ش   در هر کنج و کنار بی سرپنا ، بی ننان و بنی 
غذا و بی اب در حال  ضع  و بی حالی نزدیک مر  خنزین   

 ان . 
پای خود پاکستان در زنجیر اسارت بن  اسن . زینر ننا  
دومینیون که بع  به کامنویل  تب یل ش  و تا حال کنامنننوینلن  
بریطانیاهستن  که با سیستم پارلمانی قاننون اسناسنی منوننارکنی 

  جارج ششم بود و از ۰15۷ – ۰1۶۲ان ریزی پادشا  شان از سال 
  ملکه الیزاب  دو  ملکۀ شان میباش . در سال ۰15۶تا  ۰15۷سال 

  از دومینیون بودن خالص ش  و جمهوری پارلمانی گردی  ۰15۶
ولی یک جمهوری در بین  ملی  های کامنویل   بریطانیا که تنا 

ننه اسنینرانن  ننه «حال همانطور باقی مان   اس ؛ گفته مبتوانیم 
 .  »آزاد

چون مونارک بریطانیا حاکم سمبولیک کامنویل  میباش  
  ۰11۲  و باز در سال ۰15۰)ویکیپی یا(. ملکه الیزابی  در سال 

بحیث ملکۀ کامنویل  با شوهرش از کامنویل  شان درپاکسنتنان 
دی ن کرد  ان . اصل پالیسی از ان ریز هاس  که پاکستان بطنور 
نیابتی اجرا می ارد و اصل کال  در لن ن اس  که ماستر پاکستنان 
بود  پالسی ها را در پس پرد  رهنمایی میکن . این ماستر! پاکستان 
را ماستر طالب ظالم و طالب را ماستر بعضی قسم  های پشنتنون 

 نشین و مافیای ار  تعین نمود  اس . 
ازینجاس  که بع  از طی الطریق دو دهه  طلب کمک منا 
از امریکا در امریکا بحایی نرسی  و حتی سفیرش بنا  زلمی خلیل 
زاد نتوانس  طالب را که نوکران پاکستان و ان ریز ها ان  قناننع 
بسارد که آتش بس اعالن کن  چون ان ریز ها اجاز  نمنین هننن . 
دی   میشود که رفع مشکالت مرغک پا زنجیربنن  افنغنانسنتنان 
 درجایس  که این زنجیرهارا بسته ان  وآن در لن ن ان لستان اس .
من هم مثل شیخ الرئیس ابن سینا می انم سخناننم در ننزد 
ایشان ضایع گشته و بی اثر اس . من هم می خواهم از خن اونن  
متعال استعان  بطلبم تا به چنین کسانی که افغانستان را نمی گذارن  
آرا  و با امن باش  و تح  سایۀ صلح و امنی  حیات بسر بنبنرنن  
قلب بشر دوستی و ترحم نصیب گردان  و اگر ه ای  نمینشنونن  
خ وان  به قوای مقاوم  ق رت آسمانی ب ه  تا از ملک و ماوای 
مادری چنانکه در قرنهای ق یم دفاع کرد  ان  باز بهمان موفقی  ها 

 مفتخر گردن . 
امی  وار  متن اصل ابن سینا ب ق  خوان   ش   از طرف 
مرد  بکرسی عمل با شجاع  و متان  تکیه داد  شود و پای مرد  
افغانستان ازین بن  وحشتناک که هر روز ثروت اصلی منلنی منا 
جوانان و محصالن مارا به خاک و خون میکشانن ، آزاد سازن . و 

 من اهلل التوفیق . /
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ما درحالی این کارراکردیم که هنوزص ای شیون وزاری اطفال، 
گریه ونالش مادران وص ای فیرپیاپی مردمی طالبان وانفجار ادامه 

 داش ، و دودباروت همه جارا فراگرفته بود. 
مادرانی که ازاین حادثۀ خونین ووحشتزا جان بسنالمن  
برد  ان ، تاثیرات ش ی  روحی وروانی هم بانی خودشان وهنم 
بانی کودکان شان گذاشته اس ، وداکتران به عقی   ان که اینن 
اثرات ناگوار روانی درطی حیات دامن یر آنهاخواه  بودو اینن 
ص مات روحی وروانی آنهارا به مریضان روانی تب یل خواه کرد 
ونحوۀ زن گی آنهارا تغییرخواه  داد ، که جفاوجنای  عظیمی بر 

 آنهاوخانواد  های آنان خواه بود. 
بطورمثال درینجااز نجیبه مادری ینادآورمنینشنوینم کنه 
ازصحنۀ وحشتناک و هولناک باطفلش فرارکرد  اسن  و اززبنان 
خودش میشنویم که چه تاثیرمنفی برخود وزن گیش نمود  اس . 
نجیبه می وی : دربستر  پهلوی طفلم افتی   بود  وطفلنم خنواب 
بود، که یک   ص ای هیاهو وفیرمرمی دردهلیزشنی   ش ،ص ای 
گریه ونالۀ نوزادان ومادران درهمه جاپیچی   بود، ازبستربلنن شنم 
آهسته دروازۀ اتاق رابازکرد  ، دی   کنه طنالنبنان هنرطنرف 
فیرمیکردن ، اتاق به اتاق داخل می ش ن  وبرمادران وکودکننان 
شان بیرحمانه شلیک مینمودن . من چننان تنرسنین   بنود  کنه 
ازخودنمی دانستم چنه کنننم. ننمنین اننم کنه چنطنورطنفنل 
خودراازبسترگرفتم وپای لچ وسرلچ درسرشیشه های شنکنسنتنه 
می وی   وهرطرف مرمی فیرمش ، به شکلی که خود  هم نمی انم 
ازآنجافرارکرد ، طفل خودراسخ  دربغل گرفتنه بنود  وهنینچ 
نمی انستم کجامی رو  . ازترس وواهمه آن روزشیر  خشک ش ، 
شیرپودری میخریم وبه طفل خودمی هیم. ب نم لرزش پین اکنرد ، 
بع  ازهرساع  درخواب تکان میخور  وبی ارمیشو ، اصالخواب 

  «ازچشمم پری   اس .

مادری که درآن شفاخانه بستری بنودنن  د   ۷۶ازجملۀ 
مادرزن   مان   و توانستن  فرارکنن  وشانزد  مادر دی نر شنهنین  

 ش ن  . 
مادر دی ری می وی : دراتاق ماچن مادری بانوزادان شان 
بستری بودن  که همه تاز  وندت کرد  وهنوزدرد ونناراحنتنی 
ش ی  ازوندت داشتیم. دربین هرک ا  ماپرد  انن اخنتنه بنودنن  
تاازمرض کرونا دورباشیم. بسترمن باطفلم رو به روی درواز  بود. 
وقتی ص ای فیروچیغ وفریاد راازدهلیزشنی   طفل خودرا بنغنل 
کرد  درپش  پلۀ درواز  خودرا پُ  کرد ، دی   کنه طنالنبنان 
تفنگ ب س  داخل اتاق شن نن ، اول بنانی چنپنرکن  منن 
چن فیرکردن  وبع  پرد  رابلن کرد  برهمۀ مادران وکودکانی که 
درآن اتاق بودن  فیرکردن ، همه راکشتن ، طفل هازخمنی شن   
وچن طفل نوزاد مرمی خورد  بزمین افتی ن  وفکرمیکنم که کشته 
ش   بودن . ص ای گریۀ نوزادان ازهربسنتنرمنی آمن ، واتناق 
رادودباروت گرفته بود، سطح اتاق راخون گنرفنتنه، کنمنپنل 
هادرگرفته ومیسوختن . شیشه های کلکینهاتوته وپنرچنه شن   
بودن ، گریه وبیقراری اطفال زخمی و ویش و وای مادراننی کنه 
مرمی خورد  وهنوززن   بودن  سراسراتاق رافراگنرفنتنه بنود، 
فکرمیکردی قیام  اس  وآسمان چپه ش   . کودکنان زخنمنی 
درخون خود دس  وپامیزدنن وازدرد زینادگنرینه وبنینقنراری 
میکردن ومادران شان درپهلوی آن هابیحس وبیجان درخون غنرق 

 افتی   بودن .
من آنچه راکه دی   خ اون  برهیچکس ننیناورد، خنون 
درب نم خشک ش   ومانن بر  میلرزی  ، کلمه میخوان   وکمک 
خ اون رامیخواستم، پاهایم از شیمه افتاد وبه زمین خنورد ، بنی 
شیمه وبیحال بود ، کسی آم  ماراازآن جا کشی ، نمی انم چقن ر 
دیرآنجابود ، ازآن روزبه بع  خورد ونوش رافراموش کرد  ا  

 ودلم میخواه که هردقیقه چیغ وفریاد بزنم . 
مریم مادردی ری می وی : ازحملۀ طالنبنان بنرننوزادان 
ومادران خبرش  ، یناد  دوبنرادر  آمن کنه طنالنبنان آننان 
راشهی کردن ، به خانواد  گفتم من ازدل آن اطفال بی نا  منینهینم 
ودردشانرا احساس میکنم، بای برو  وبه آنهاشیرب هم. در تما  را  
اجسادبخون غلتی ۀ برادرانم درپیش چشمانم بود. وقتی به شفاخانه 
اتاترک رسی   وآن اطفال کوچک خون آلرود وزخمی رادی  ، 
بخودگفتم بهرقیمتی میشوی  بای این اطفال معنصنو  بنی منادر 
راکمک نمایم. وقتی حال  آنهاراوگریه های آنهامی ی   دنیابانیم 
تاریک میش . بهریک ازاین اطفال معصو  که شیرمی اد  باچشمان 
معصو  شان بمن ن ا  میکردن ، گویی مرا می گفتن که من وتنو 

 یک درد داریم . 
دوستی ازکابل تلفون کردوگف : خبرش   که نوزادانی 
که مادرهایشان را شهی کرد  ان ، ضرورت به مادران شنینردهنی 
دارن ، من وخانمم که طفل شیرخورداریم به شفاخانه رفتینم تناآن 
اطفال را کمک نماییم، من دراتاق انتظار مان   وخانمم بن اخنل 
رف . بع  از چن  ساع  آم ، وضع وحالش سخ  پریشان بنود، 
معلو  میش  که بسیارگریه کرد . گفتم چه ش   چرا اینق رپریشان 
هستی؟ گف  به زبان آورد  نمی توانم، دی ن آن کودکان بی مادر 
و زخمی دردناک بود همۀ آنها مادر داشتن  که به آنهنا ضنرورت 

 داشتن  واو را از پیش شان گرفتن  . 

 هفته نامۀ امید   6701شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 استاد یونیورستی نیوجرسی         انجنیر عب الصبور فروزان 
 فرعونیان وطالبان 

 دو طائفۀ نوزادکش تاریخ بشریت
)بخش دو (: دامان مادر آرامش ا  اطفنال، جنهنان پنر 
ازامی ، جای ا  تجسم شخصی  وم رسۀ آموزش زن گی آنهاس . 
برای آنها هیچ چیزی گرامی تر، خوشاین تر، مصون تر وگواراتر 
ازآغوش مادرنیس . دی   ش   که هرق ر اطفنال ازدامنان منادر 
دورترباشن  بهمان ان از  نارامتنر، نناراحنتنتنر، رننجنورتنر و 
مغمومترمیباشن ، ومی وین که دردبی مادری پایان ن ارد. تجنربنه 
نشان داد  اس  اطفالی که برای همیشه ازآغوش مادر دورمیشون ، 
رش ذهنی وجسمی ضعیفتر داشته انسانهای محجوب، کم جنرئن  
وحتی ترسوبارمی آین ودرزن گی خود ناامنی هاوکمنبنودی هنا 
احساس میکنن . اگرچه درجامعه هم باشن ، ولی احساس تنهناینی 

 میکنن وحس اعتمادبه نفس شان لطمه دارمیباش .
این نوع عکس العملها دراطفنالنی کنه منادران شنان 
رادرحوادث طبیعی و بیماریها ازدس  داد  ان  دی   میشود. اینن 
کودکان ممکن داغ بیمادری راتا بخش اعظم حیات خنودداشنتنه 

 باشن ، امادرب ن آثاری ازآنرا نمی داشته باشن .
طالبان باحملۀ شان برزایش ا  دش  برچی دردوازدهنم 
جونی سال جاری تع ادی ازکودکان نوزاد راقتنل کنردنن )سنه 
نوزاد(، ع ۀ ازآنهارابی مادر ساختن )نوزد  نوزاد( وبرخی راهنم 
زخمی وهم بی مادرنمودن که داغ ودردآن زخمهناتناآخنرعنمنر 
درب ن آن نوزادان نمایان خواه مان . ب ین ترتیب طالبان خنون 
آشا  نه تنهاسینۀ این کودکان معصو  رابه دردوداغ بنی منادری 
دردمن  کردن ، بلکه آین ۀ آنهارانیز تلخ وتاریک وب ن نازک آنان 
راسورا  سورا  نمودن ، که اثرات آن تاپایان عمرباخودخواهن  

 داش . 
درتاریخ بشری  جنایتی بزرگترازاین دی   نش   که طفل 
نوزادی راقتل نماین وبی ناموسی ونامردمی بزرگتری ازین سنراغ 
ش   نمی توان که به بستر وندت یک مادررفته واورامرمی باران 
نماین . طالبان ددمنش وبی ناموس همین جنای  وهمین بی ناموسی 
راکردن وقلب بشری  راجریحه دارساختن .  به هنرانن ازۀ کنه 
کوشی   تاواژۀ یالغتی راپی اکنم تاتوس  آن ازین عمنل شنننینع 
طالبان که تولی کرد ، بازگوی ، موفق نش   . فق  می ویم کنه 
اینهادشمنان بشری  ودشمنان اسال  ان وهرکسنی کنه طنالنب 
رامسلمان گوی  به دین اسال  که آیین محب  ورحم  اس  خیان  

 می کن . 
آمنه دخترکی که فق  دومنینن روززنن گنی خنودرا 
آغازکرد  بودوطالبان مادرش رادرآن حمله شهادت رسنانن نن ، 
چن ین مرمی دربخشهای مختلفۀ پا هایش فنینرشن   اسن  کنه 
جراحات ش ی ی بجاگذاشته ان . تاکنون پاهای آمنۀ کوچک سه 
بارجراحی ش   وداکتران معالجش می وین که احتمال احینای پنا 
های آمنه بسیارکم اس  واین دخترک معصو  که بابن ن سنالنم 
تول ش   بود، طالبان آن سالمتی خ اداد را ازاوگرفتنه، تنحنفنۀ 
معیوبی  وه یۀ بی مادری برایش داد  ان ، تااخینرعنمنر بنااینن 
دردهازن گی کن . پ رآمنه گف : دردآمنه برای من بسیناربنزر  
اس ، نه تنهاحانازمعیوبیتش رنج میبر  بلکه به آین ۀ او فکرمیکنم 
که چه خواه ش . شماتصورکرد  نمی توانی که یک دخترمعیوب 
بی دس  وپا وبی مادردرجامعۀ افغانستان کارآسانی نیس ، هنمنۀ 

 این رنج هاو همۀ این غمها تااخیرعمر با اوخواه بود . 
نوزاددی ری درقسم  علیای پاهایش مرمی خورد  کنه 
بخش اعظم آن نواحی ب نش را ازبینن بنرد  اسن . داکنتنران 
می وین آن بخشهای ب ن آن کودک به حال  نورمال نمونخواهن  
کردومعیوبی  جز زن گی اوخواه بود. طفل دی ری که درنیمنه 
های آن شب تول ش   بود وهنوزیک روز  نش   بنود درکنوری 
پایش مرمی اصاب  کرد  که قسم  اعظم آن ناحیۀ ب نش راازبین 
برد  اس . نوزادک دی ردرهردوپا وهردودستش مرمی خنورد  
وطفل دی ری درناحیۀ بطن مرمی خورد  واعضای داخنلنی اش 

 ص مه ش ی  برداشته ان  . 
در مجموع هش  کودک نوزاد جراح  برداشته ومرمی 
خورد  ان  و اکثراً تا اخیر عمر از معیوبی  بن ن شنان رننجنور 

 خواهن  بود .
یکی ازمادران حامله ازترس وواهمه بنه زمنینن منی 
افت وحالش دگرگون میشود وطفلش دردهلیزشفاخانه تنولن منی 
یاب . دونرس قابلۀ شفاخانه ف اکاری کرد  آن مادر راباکودکش 
ازمیان دود بارو کشان کشان به اتاقی میبرن که نه چپرک  داش  
ونه فرش. اورابروی سطح کانکریتی اتاق می ذارد. این دوننرس 
قابلۀ ف اکارمی وین  نه وسایل تعقیم ش   بودنه بستری، با استفاد  
ازچپن شفاخانه وبرخی ازلباسهای خودکنوشنش کنردینم کنه 
خونریزی مادر راتوق  دهیم وطفل راازتل  ش ن نجات بخشینم.  
چون وسایل ن اشتیم بادستهای برهنه ب ون دستکش آن قسمتی که 
طفل رابامادروصل کرد  بود قطع کردیم، وضع مادرخوب ننبنود 
ولی ازمر  نجات یاف  وطفل رادرلباسهای خودپیچانی یم تا تل  

 نشود. 

به هرطفلی که نزدیک میش   که شیرب هم قبول نمیکرد، گویی  
مادران خودرا جستجو میکردن . برخی آنان به ان ازۀ گریه کرد  
بودن  که آوازخودرااز دس  داد  بودن . حال  تنهایی بی مادری 
آنها،  ناتوانی ومعصومی  آنها، زخمهای شان، پاهناودسنتنهنای 
کوچک مرمی خورد ، آنهاهمه دردناک بود، و انسنان خنوب 
احساس میکردکه آنهادرجستجوی مادری بودن که ازپینش شنان 
گرفته ش   بود. من برای آنان هیچ چیزی کنرد  ننتنوانسنتنم 
بجزاینکه بحال شان گریستم واشک ریختم . دوسنتنم گنفن : 
ازآنروزبه بع خانمم خواب ن ارد نان درس  نمیخوردو در گوشۀ 

 میرودوبحال آن اطفال معصو  گریه میکن .
طالبان مسوولی  این جنای  رابعه   ن رفته وگفتن  درینن 
حمله حصه ن اشتن ! مقامات امنرینکنا بن ون ضنیناع وقن  
درهمانروزحمله اعالن کردن که این حمله کارطنالنبنان ننبنود 
ومسوولی  آنرابه داعش چس  زدن . مقامات امریکا برای اینن 
ادعا ک ا  سن  وثبوتی ارائه نکردن . فق  چن ساع  بع ازحمله 
آقای زلمی خلیلزاد اعالن کردکه این عمل طالبان نه بلکه توس  
داعش انجا  ش   اس ! به تعقیب او وزیرخارجۀ امریکاهم گف  
این حمله راداعش انجا  داد  وطالبان درآن ذی خل نبودن ! جالب 
اینکه نه خلیلزاد ونه پومپوو دربیانیۀ شان نه تنهاسن وثبوتی عرضه 
ن اشتن ، که شک وتردی زیادی تول کردن ، صحب  هنای شنان 

 درسراسرجهان مورد انتقاد قرارگرف  . 
این ادعاهای میانتهی طالبان وامریکایینان کن ا  دردی 
ازمرد  افغانستان دوا نکردبلکه نشان دادکه درین ادعاهااهن اف 
سیاسی نهفته، اینکه ننمنی خنواهننن  کنوشنشنهناینی کنه 
دررون مذاکرات نامنهاد صلح که ه ف آن بنقن رت رسنانن ن 
طالبان اس ، مختل ن ردد. ه ف دی رشان اینس  که طنالنبنان 
راخوشنا  و عاری ازجنای  جلو  دهن . ولی مرد  ماچهرۀ اصلی 
این مزدوران راخوب شناخته ان  وفریب چنننینن تنذوینرهنا 

 رانمیخورن .
این باراول نیس  که طالبان بریک شفاخانه حمله میکنن ، 
بلکه طی نزد  سال شرارت شان بانی ص هاکلنیک وشفاخناننه 
یورش بود  ان که ازجمله می توان ازحملۀ اننتنحناری آننهنارا 
برشفاخانه قالت درونی  زابل وحملنۀ آننهنابنر شنفناخناننۀ 
چهارص بسترکابل نا  برد، که مسوولی  آن حمالت راطنالنبنان 
رسماً بعه   گرفتن که سبب کشته ش ن بیش ازسنه صن ننرس، 
داکترومریض و پرسونل طبی وزخمی ش ن ص هاتن دی ر ش . 
درحملۀ انتحاری طالبان در بیمارستان شهرقالت نه تنهاسبب کشته 
وزخمی ش ن تع ادزیادمریضان و پرسونل طبی گردی ، بنلنکنه 
تعمیرشفاخانه راهم بکلی منه   ساخ . بهمین ترتیب طنالنبنان 
دومرتبه به شفاخانۀ چهارص بسترکابل حمله کرن که هرباربینن 

مریض وپرسونل شفاخانه شهی شن  وتع ادکثینری  ۷۳۳تا ۰5۳
زخم برداشتن  و ص مۀ ش ی ی به نبنراتنوارهناومناشنینننهناو 

 دست اههای طبی آن شفاخانه وارد ش .
قوای استخباراتی افغانستان م ارک واسننادی رابن سن  
آورد  که همه نشان می هن این جنای  توس  اشخاص انتحناری 
طالبان انجا  ش . م ارک استخباراتی نشان می ه که تع ادطالبان 
درین حمله هف  نفربودکه ازب ن آنها اسنادی مربوط حکومن  
پاکستان ب س  آم   وآنهاپاکستانی بودن  ویکی از این طالبنان 
پسربچۀ شانزد  ساله بود. قوای امنیتنی کشن  ننمنودنن کنه 
بع ازانجا  این عمل، مجالس خوشی درمراکزطالبنان بنرپناشن   
بودواین پیروزی راجشن گرفته بودن  ! دول  افغانسنتنان روی 
اسنادوم ارک امنیتی قاطعانه اعالن کرد که طالبان اینن عنمنل 

 جنایتکارانه رامرتکب ش   ان .
طالبان ازآغازامضای پیمان نامنهادصلح باامریکا، به دهش  
اف نیهای شان به ان ازۀ افزایش بخشی   ان که اکثردپلوماتهنای 
مقیم کابل رابه حیرت ان اخته ان . سفیرآلمان درکابل که حملۀ 
طالبان رابه زایش ا  دش  برچی سخ  نکوهش کرد، می وی این 
تنهاکافی نیس  که طالبان ب وین این کار آنهانیس ، بلکه ایشان 
بای درعمل نشان دهن که ازخشون  وکشتن مرد  دس  برداشته 
ان . مقامات ملل متح درکابل ازقتل وکشتارمرد  ملکی تنوسن  
طالبان ن رانی ش ی نشان داد  وافزود  ان که عاملینن حنمنلنه 
برزایش ا  بای به محاکمه کشانی   شون . آنان ازکشته ش ن بیش 
ازح مرد  ملکی توس  طالبان درسنراسنرکشنور وازافنزاینش 
روزافزون آن درشرایطی که مرض کرونادامن یر مرد  افغانستان 
ش  ، درتشویش ان ، ومی وین ازآغازامضای معاه ۀ صلح، طالبان 

نفررامی کشن ، که پنجم حصۀ آن مرد  ملکی  ۲5هرروزبیش از
شامل زنهاوکودکان میباش ، وتع ادکسانینکنه هنرروززخنمنی 

نفر میرس . زخمی هااکثرمعنینوب شن   ۷۶۳تا ۷۳۳میشودبین 
 تاآخرزن گی بارنج آن بسرخواهن  برد.

نوی  پسرمرحو  استادسی محم دهقنان وکنینل منرد 
)روحش شاد( که یکی ازقربانیان حملۀ انتحاری طالبان دروزارت 
ع لیه اس ، می وی : دردفترچهار نفربودیم، ص ای فیر، چنینغ 
وفریاد طالبان راازدهلیزشنی یم ودروازۀ دفتر را قفنل کنردینم. 
طالبان بش ت به درزد  به پشتوص اکردن  درواز  رابازکنی ،)ص 
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 هفته نامۀ امید  6701شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 شمال کالیفورنیا               مشتاق احم کریم نوری
 به سلسلۀ مقاالت دنباله دار

 به مشتاقان خوانش وپژوهش به نام آنکه همه بی او هیچ اند
 بی سخن بای  شنی ن چون ن ین نا  مرا

 زخم دل چن ین زبان داد  س  پیغا  مرا
اکتوبر روزجهانی منعنلنم منینبناشن ، کنه بنه  5امروز

پیشنهادموسسۀ تعلیمی و تربیتی وفرهن ی وآموزشنی ینونسنکنو، 
بنعنننوان  ۰11۶نهادوابسته به سازمان ملل متح ، روزمعلم درسال 

 روزبین المللی معلم مسماونام ذاری گردی .
معلم درهرکشوری وبرای هرملتی چنراغنی پننن اشنتنه 
میشودکه به عمو  اشخاص وافراد نوروروشنی می ه . آری چراغ 
دانشی که نزدماس ، ای رهنما روشنایی ازتو دارد، ای منعنلنم، 
مربی، م رس، دبیر، استاد، آموزگار. دربسنا کشنورهنا منعنلنم 
هاازبساامکانات برخورداران ، دربساکشورهاحتی پلنینس اجنازۀ 
بازداش  معلم ران ارن  ودرزمان کار، تنقناعن  وحنینات شنان 

 ازامکانات خوب مالی ومعنوی مستفی ان . 
دروطن عزیزما قشردرددی   وآسیب پذیرمعلمین میباشن ، 
معاشات شان ما  هاپرداخ  نمیشود، معلمنینن نصن  روزرابنه 
کارهای شاقه بخاطرتأمین معیشتی شان منینپنردازنن ، بنرایشنان 
بارهاوع   ش   که زمین واعانه وصن وق معلم وغیر  منین هننن ، 

 اماگزاف ونفی بیش نبود  اس  . 
مفردات درسی با آم ن هر وزیر فرق  منی کننن ، هنر 
وزیری که آم    و چیزی به مذاقش برابر نبود  ، حتی بنا چناپ 
کتب ج ی ، کتب سابقه را باطل ساخته اس ، از آن گذشته وزیر 
فعلی خانم ن ینه جان حتی  زبان های کشوری را که در آن وزینر 
اس  و زبان مادری و پ ری او هم اس  ، نه صحب  می توان  و نه 

 نوشته و خوان   !!! 
اهمی  تعلیم وتربیه وفراگیری زبانهای ملی ورسمنی بنه 
مثابۀ یک سکه دوروی اس  وآموختن دانستن وتوانستنن اسن ، 
چون معارف ستون فقرات یک کشورمحسوب میشود، ودین مبین 

بخوان قرارداد ، ابننای  -اسال  اساس وستون دین رامبتنی بر اقرأ
بشرب ون تعلیم وتعلم به م ارج عالی نمینرسن . بن ون آمنوزش 
وپرورش ویک معارف مثب  و فعال ارزشها بی ارزش وض ارزش 
میشود. آسیب پذیری تعلیم وتربیه چهار دهه می شودکنه مشنکنل 
آفرین و تنش زا بود  و ما  در همه عرصه ها ضع  ها و خال های 

 ناشی ازآن را احساس می کنیم.
حربی پوهنتون زمانی چهارسال بودکه به سه سال تقلنینل 

ما  کنه نصن  ۰0نمودوهرسمستر درسی دوماهه که مجموعادر
آنراهم محصلین درعملیات عسکرگیری وتالشی مل ومرد  سپری 
میش . دردانش ا  های دولتی ومکاتب ارتقای صنفی رواج یافنتنه 
بودومتعلمین ومحصلین که باسازمانهای جوانان و حزبی بودن ، به 
پهر  داری ها، دفاع خودی، بری اردهای نظم اجتماعنی، سنپنا  
انقالب، انضباط وناحیه وسازمان وچه وچچه سپری میکردن ، یابه 
جبهات جنگ گسیل میش ن ، ووقتی برمی شتن  ارتقنای صنننفنی 
داد  میش ن ، ب ون حاضری ! چون ازبانجاها خ  می آوردن وبه 
)سرکار( کارمیکردن ، وهمان هاهم حنتنی بنه کن رعنلنمنی 

 دانش اههاجذب میش ن  !
تیزس نویسی ومونوگراف نویسی نیزدرنهادهای تحصیلی 
چن ان محسوس نبود ودرنظرگرفته نمی ش . چناننچنه درشنروع 
کودتای ثورآنان در علو  تاریخ وجغرافیه سوانح تر  کی رانوت 

 می ادن  . 
بع  از مرحلۀ تکاملی انقالب ثور ! زن گی لیننن را، و از 
خاطری که به موسسات نظامی متعلمین را جذب کنن  ازصن  د  
ویازد  به وع ۀ اینکه به قوای نظامی جذب میشوی برای  بکولریا 
داد  میشود. متعلم می ی که درظرف چن ما  حتی شهادتنامه معادل 
لیسانس رامی یرد، باامتیازومعاش دوچن  ! گول میخوردوخودرا در 

 جزیرۀ ملگ نا  نویسی می کرد .
متعلمین را به مارش ها وتظاهرات وهم پذیرایی رهنبنران 
ولی ران می بردن  ، و این هایی که بر شمرد  ، بنیادمنعنارف را 
متزلزل ساخ  وتا به حال که ما متعلمین و محصلینن خنینالنی و 
معلمین خیالی ، مکاتب خیالی و حتی معیوبین ومعلولین خنینالنی 
داریم ! در حالی که کیفی  وکمی  معارف کشور را روز تا روز 

 به اعتبارساخته ان  .
وقتی از تی لی وانیو بنیان ذار سن اپور نوین پرسی ن کنه 
چکارکردی که به کشورت خ م  نمودی واکنون پناسنپنورت 

 کشورشما  پاسپورت درجه دو   دنیاس  ؟ 
گف  معارف را تقویه کرد ، وسیستم درسی جورکنرد  ، 
به معلمین رو آورد  که برای دول  و جلب و جذب قوای بشری 

 واقعاً)انسان( تربیه ش ن . 
ما لن ر را از سر معاب  و پرستش ا  ها به سیسنتنم درسنی 
م رن ان اختیم ، مثل بسا کشور ها که مردمش تح  خ  فقرانن . 
ولی سالح و لواز  جن ی بی ح  می خرن  ! درکتاب هاگنجانی یم 
که ازدواج زود هن ا  اشتبا  اس  و ازدواج دی ر هن ا  اشتنبنا  

 بزرگتر، همه چیزبه وق  ومتکی به ع ال  . 

بنیان ذارسن اپور گف  وقتی دانشجوبود اسنتنادتن رینس 
حقوق ورواب  بین المللی برای ال وش   بودکه درس عنمنلنی 
ونظری می ادکه درذهن جای می رف . استادداخنل صننن  شن  
وشاگردی راگف  صحیح بنشین! شاگردگف  صحنینح نشنسنتنم، 
استادگف  ازصن  بیرون، دانشجوازصن  بیرون ش . استاد گف  
شاگردان آماد  هستی ، بلی، درحالیکه کمی ناراح  ازکشنین ن 
همصنفی شان معلو  میش نن  . اسنتنادگنفن  درس امنروزتنان
)چراقانون وضع میشودوچطور وچ ونه ع ال  متحقق می نردد( 
نقطه سرخ  ! همینجا مکث منینکنننینم چنرا؟ ینکنی جنواب 
دادبخاطریکه نظم ایجادشود، ودی ری گف  تاثبات مختل نشنود، 
ودی ری گف  بخاطریکه قوی برضعی  ظلم نکن . استادگف  همه 
چیزهایی که گفتی  صحیح اس  ولی کافنی ننینسن . منحنصنل 
دی ربرخاس :برای اینکه این قانون وضع میشودکه ع ال  متحقق 

 شودوع ال  سودبخش باش .
استادپاسخ داددقیق وعمیق همینن اسن  کنه عن الن  
ثمربخش باش . حان ب وی  فای ۀ ع ال  چیس ، یک شاگردگف  
برای حفظ حقوق اشخاص وافراد وایننکنه کسنی منوردسنتنم 
قرارن یردوناحق مورد پی رد گرفته نشود. استاد گف  وپنرسنین  
حانشماب ون هراس وترس جواب ب هی که آیاکاری راکنه منن 
ودرمقابل همصنفی تان ظنلنم بنود یناظنلنم کنرد ؟ هنمنه 
یکص اگفتن بلی استاد ! استادگف  پس چرادربرابرظلم سنکنوت 
کردی  وخاموش مان ی ؟ قوانین چه فای   دارداگرشجاع  اجرای 
آن نباش ، واگرشماجسارت ابرازآنران اشنتنه بناشنین . وقنتنی 
شمادربرابرظلمی ساک  باشی وبودی ، انسانی  خودرا زیرسونوال 

 می بری  وانسانی  قابل معامله ومذاکر  نیس . 
سپس استادرف  وشاگرد رابه صن  آوردو روبروی همه 
ازاو معذرت خواش  وگف  این درس امروزشما درارتباط قانون 

 وع ال  بود !
فردریک کبیرمیخواس  قصروکاخی آبادکن ، بنراینش 
احوال دان که در نزدیک محل آسیابی اس  که مانع کارمامیشود 
وهرق ربه آسیابان گفتیم قبول نمیکن . خودش گف  که منینرو  
ورف  ودی ن آسیابان راقناع  ب ه ، ولی نتوانس . مالک آسنینا 
گف  این ازپ رواج اد مان به مثابۀ یادگارباقنی منانن  وننمنی 
شوونمیخواهم ونمی کنم . اوگف  کاری نکن که زورمتوسل شو  
وترا برانم ودور پرتم... صناحنب آسنیناکنه منردکنارکشنتنه 
وپیربات بیربود گف  هنوز درملک مایک قاضی اس  برودست  تا 

 برلین )ولن ن کهنه( خالص! 
دراین موقع اوبه یادسخنان نغزوپرمغز از ولترافتادکه بیان 

در حکوم  ودولت اری ممکن هرچیز راتح  سلنطنه »داشته بود 
وسیطر  درآوری وبه ابزار خود مب ل ساخته بتوانی وتاح ی هنم 
اجراات رامحاسبه کنی و زیرن ین داشته بناشنی، امنا صنرف 
وبجزع ال  را، چون وقتی وزمانیکه مرد  ازهر درواز  نناامنین  
می ردن  ازهرجاران   میشون  وضربه میخورن ، به قانون وع ال  
رجوع می کنن واگرآنجابه فرمان وسلطه وسیطرۀ زمام ار باشن ، 
مرد  ازقانون وع ال  و ننوع اجنرای آن دلنزد  ودلنمنرد  
ودلسردمیشون  وناگزیربه بی انه پنا  میبرن  و ب ین ترتیب پنای 
بی انه به مرورزمان درقلمروت بازمیشود، که امروزستون پنجمش 

 «مینامن .

بهمین منوال درزمان انوشیروان عادل وقنتنی منحنلنی 
رامیخواستن  جادۀ مستقیمی بکشن  درمسیرآن همننطنورآسنینابنی 
ودکانی قرارداش  وصاحب آن راضی ننمنینشن . اننوشنینروان 
هردرکوشی  آن شخص قبول نکرد. ناگزیره ای  دادکه جنادۀ 
مستقیم رادرآن محل کمی دوربزنن . روزی کسی ازشنا  عنادل 
پرسی که کجی جاد  بخاطرچیس ؟ عادل گنفن  اینن کنجنی 

 ازراستی ماس !
امروزدرآستانۀ انتخابات ریاس  جمهوری ایانت متحن ۀ 
امریکا دی   می شودکه درجملۀ نُه قاضی دادگا  عالی کنه شنش 
قاضی راجمهوریخواهان وسه قاضی رادموکراتها توظی  نمود ، 
ب نبال وفات قاضی خانم گینزبر ، دونال  ترام  خانم امی کُانی 
برات رابجایش برگزی  ، ولی دموکراتهامی وین بای  تنا اعنال  
نتیجۀ انتخابات درسو  اکتوبر معطل شود ورئیس جمهورمننتنخنب 
آین   میتوان که کسی رامعرفی کن ، چون این دور  تما  شن   
وهربرن   ولوازک ا  احزاب دوگانه باش ، این کاررا انجا  ده . 
دموکراتهاواهمه دارن نشودمثل زمان بوش پسر وال نور درسنال 

بارای تن اتنگ نتیجه محول شودبه محکمۀ عالی ودرع ال   ۷۳۳۳
 سوءتفاهمی ایجادگردد. بهمین سبب مظاهراتی هم برگزارش . 

بهرروی، روزجهانی معلم رابهمه معلمین واستادان گرامی 
ا  درمکتب و دانش ا  ازصمیم قلب تبریک وشادباش می وی . بنه 
مادرعزیزوگرامی ا  محترمه بی بی حاجی هماجان نوری که اولین 
معلم ورهنمایم نیزبود  ان  ویک عمرزن گی پربارشان راتن رینس 
نمود  وتارتبۀ اول معارف کشوربا اضافه ازسی سنال تن رینس 
درمکاتب مختل  وطن کارگردن وپنجا  وان ی سال اسن  کنه 
مادرومعلم من نیزمیباشن  وبه وجودشری  وگرامی وال یننم کنه 
 جناب قومان ان صاحب نوری قبله گا  صاحب و رهنمایم میباشن ، 

 هامبور  ، جرمنی                        سی آقا هنری
 خشک کوه

در ونی  لوگر واقع پل علم کوهی بنود بنه بنزرگنی 
آسمایی ونی  کابل هرگا  در زمستانها برف میباری  هنمنه   کو 

کو  های هم جوار سفیی  میبود و روشنی ان ازی میکرد؛ م راین 
کو  بع  دوسه روزهمه برف هاراآب میکرد و مانن تابستنان بنی 

 برف میبود. ب ین لحاظ مرد  منظقه آنراخشک کو  می فتن .
دوس  قصه کرد هن ا  که مصروف تحصیل دردانش ا  
کابل جان بودیم سیر علمی بانی این کو  داشتیم که اسنتناد منا 

کامال از لیسیو  مواد پرارزشتری ازطال «تشریح کرد که این کو  
البته این »اس  که درجه  گرفتن تولی  حرارت ازآن بکار میرود

دی ار کم ازکم پنجا  سال قبل بود که کامال پیشرف  علنم منثنل 
امروزنبود وهم یکی ازاعضای فامیلم که در آن نواحی زن   گنی 
داشتن  برایم قصه کرد که دررا  لوگریک منطقهء را امریکایی ها 
ممنوع الورود قرارداد  ان  شب ها روشنی ان ازهای بسیاربنزر  
مانن  روشنی ان ازهای می ان های فوتبال نصب کرد  ان  شب و 
روزجرثقیل ها و تراکتور کار میکنن  ما نمی دانیم که چیسن  و 
چه می کنن ؟ سنگ های این کو  درموترهای نری بار میشود و 

ورودی   به می ان هوایی نظامی ب را  میرود البته دردرواز ء  رأسا
می ان دریورهای وطنی ما دی ر حق ن ارن  که داخل می ان شون ؛ 
دریوران امریکایی بانی جلو موتررفته و به مقنصن  جنا  منی 

حضرت خ اون  درکال  پاک خود از کنو  درمنواردی   رون .
مختل  و بنا  میخ زمین یاد کرد  که این جا فقن  ینک منثنال 

وبسوی کو  ها نمی بینی  که «می آور .  ۰0ازسور  غاشیه آی  
منتنرجنم ومنفنسنر »چ ونه )برجایشنان ( نصنب شن   انن 

) پروفیسورعب الستار سیرت ( به همان ان از ء بلن ی کو  ها را 
ح  اقل دو  که در روی زمین مبینیم؛ اما پایه های هرکو  یاعمقش 

که ازآن خشک کو  نشنان   تا چهاربرابر در زیر زمین اس  حان
نمان   به کن ن زیر زمین شروع کرد  ان  حکوم  های فناسن  

هیچ م ان باور   این بن  ء  کرزی واحم زی سیل بین بودن  وهستن 
دار  که امریکاییهاکمک های دالری خودرا تنها از دزدی این کو  

 جبران کرد  ان .
مرحو  داکترحقشناس درکتاب تحونت سیاسی جنهناد 

روشن  »چنین یاد آوری کرد  ان .  5۰1چهار  ص   افغانستان ج
و مسلم هس  که با سلطه و نفوذ استعمار دریک کشور؛ حاکمی  
آن دس  خوش نابودی میشود و استعمارگران نه تنها نف  وگناز؛ 
بلکه همه منابع طبیعی ارزش های معنوی و اخالقی چنین سرزمینن 
را به یغما میبرن  همین اکنون که این افکار پریشان از سنواد بنه 

 ۰۳تا  ۷5بیاض کشی   میشود؛ امریکایی ها منطقه ایرا به مساح  
کیلومتربین غزنه ولوگر؛ ساحهء ممنوعه اعالن کرد  ان  و به هیچ 

تردد درآن نواحی نمی دهن . ناظرین آگنا  و افنراد  کس اجاز ء 
مذکورپر از)یورانیو ( وامریکایی   محلی براین باورن  که ساحهء

هاهمه راتوس  هلیکوپتر به ب را  واز آنجا به کشور خود انتقنال 
می هن . بهمین ترتیب و شبیه این عمل دربسا نقاط افغانستان جریان 

 دارد و استعمار گران هس  وبود مارا به یغما می برن .
لیسو  مواد اس  که ازخود حرارت تو لنین  منینکننن  
ودرمقابل تابش آفتاب حرارت آن چن  برابر مینشنود و از آن 

تلفون جیبنی   درساخ  زته نی  راک  ها هوا پیما ها تلویزیون
از ان کنار   موارد طبی ساخ  بتری ها و ..... کمپنی های صنعتی

 می یرن .
به بع  امریکایی  ۰1۶۲هن ا  حکوم  شا  محمود خان 

ها در ونی  وادی هلمن  پروژۀ را روی دس  گرفتنن  کنه بنه 
ادعای شان تنها حاصالت گن   آن ما را خودکفا میکن  وهم بنن  
آب ارغن اب که تولی  برق آن نه تنها چن ینن ونین  را بنرق 

 می ه  بلکه برق هم میتوان  صادرشود .
ازطرف م یری  عمومی   ۶۶.۰1۶نویسن   که درسالهای

سمعی وبصری وزارت زراع  آنجاخ متی بود  جویای این ماجرا 
امریکایی ها آنجا   ش   مأمورین کارگرمنطقه گفتن  وقتی باتوصیۀ

 گن   کاشتیم بی حاصل بود درجواب گفتن  زمین شور  زار اس .
امریکایی که به قول خودشان مهتاب راتسخینرکنردنن  
چراقبالخاک آنجا رامعاینه نکردن  قراراظنهنارمنأمنوری آننجنا 
یورانیو  بود که درموتر های نری بار و از را  سرحن ات آبنی 

کلیوات برق  0ایران به امریکا میرف  واز توربین برقی آن فق  
برای مصرف دفتر بن  برق حاصل می ش  و بس توربین های کالن 

 آن همه زنگ خورد  بود./
*************** 

به وجود مبارک هر دوی شان افتخار می نمایم و خ اون  )ج( به 
 پنا  خودداشته باش شان .

سالهایی راکه جناب پ ربزرگوار  درزن ان پلچرخی فق  
بخاطرمسلمان صادق بودن سپری نمود ومادرعزیز  کو  صنفن  
ومقاو  به تربیۀ مان هم  گماش ، یاد  هس  ازجمله مستنننطنق 
های ظالم ص ارت وپلچرخی به زن انیان درمنوقنع اسنتنننطناق 
یاجزادادن می فتن که خ ای تانراب ویی که خنالص تنان کننن 

 ( ۲)ص
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 هفته نامۀ امید 6701شمارۀ  صفحۀ  ششم 

هایی با زبان پهلوی  که شباه زبان عربی، زبان دی ری را رش  دهن  
پیش از اسال  داش  و در عین حال، به دش  متأثر از زبان عنربنی 
بود. در این دور ، برای تقوی  زبان دری یا فنارسنی دری کنه 

های فرهن ی ارزشمن ی شکل گرف   کودکی خردسال بود تالش
دهی اینن  های عربی به فارسی دری ترجمه ش . در شکل و کتاب
های فرهن ی ارزشمن ، سامانیان نقش به سزایی داشتن . در  فعالی 

همین دور  بود که کلیله و دمنه از عربی به فارسی برگردان   ش  
و تفسیر و تاریخ محم  بن جریر طبری به نیز به فارسی برگردان 

 ش .
البته این نکته را بای  یادآور شویم که اهمی  قایل شن ن 
سامانیان به زبان فارسی به معنای دشمنی آنان با زبان عربی نبناین  

دوس  بودنن ، زبنان  که خان ان سامانی، فارسی تعبیر شود. با آن
 گرفتن . عربی را در پیشبرد مسایل اداری و دیوانی به کار می

هایی که به فارسی دری ن ناشنتنه شن   از نخستین کتاب
های دینی و فقهی بود چرا که هم آل سامان و هم مردمی که  کتاب

کردن  چن ان بنا عنربنی  در قلمرو حاکمی  سامانیان زن گی می
خواستن  نیازهای دینی خود را با خنوانن ن  آشنایی ن اشتن  و می

اس  که مرد  عوا  بنه  متون فارسی دری برآورد  کنن  و روشن
های دین نر.اینن  جنبه فقهی دین بیشتر سر و کار دارن  تا به جنبه

مذهب بودنن  و  اس  که سامانیان، مسلمانانی حنفی نکته هم گفتنی
ش ی اً تح  تأثیر علمای مذهب حنفی قرار داشتن . دو تنن از 
مشهورترین علمای حنفی که به دربار سامانیان در ارتبناط بنودنن  

 ابوحفص کبیر و ابوالقاسم حکیم سمرقن ی، نا  داشتن .
فقه حنفی، نقش مهمی در تقوی  و مستحکم کردن جای ا  زبنان 

در شرایطی که زبان فارسی از  -فارسی در قلمرو فعلی زبان فارسی
داشنتنه اسن .  -سوی زبان عربی به دش  زیر فشار قرار داشن 

زبان بود  ان  یا فارسنی را  معمونً مخاطبان فقیهان حنفی، فارسی
های فقه  ای از کتاب دانسته ان . از این رو، پار  بیشتر از عربی می

هنای  حنفی به زبان فارسی ن اشته ش   اس  و در نبالی عنبنارت
ها و  های فقه حنفی که به عربی ن اشته ش   واژ  بخش بیشتر کتاب
 شود. های فارسی به کثرت دی   می تعبیرات و عبارت

آری، فقیهان حنفی نقش مهم و ارزشمن ی در تروینج و 
اس  کنه  تقوی  زبان فارسی ایفا کرد  ان . شای  به همین جه 

مثل سنائی و خاقانی شروانی و رشی   -گو ای از شاعران پارسی پار 
های خویش را در ستایش و تبجیل  بخشی از سرود  -ال ین وطواط

اما  ابوحنیفه و پیروان او و فقه حنفی اختصاص داد  ان . ما نمی 
توانیم سرگذش  زبان فارسی را به صورت همه جانبه مورد بررسی  

که نقشی را که ابوحنیفه و پیروانش در اینن  قرار دهیم ب ون این
ای کنه کنار  زمینه ایفا کرد  ان  نادی   ب یریم. به همان ان از 

داری فرهنگ فارسی حیاتی  ابوالقاسم فردوسی برای حفظ و ن ه
بود  اس ، دفاع اما  ابوحنیفه از زبان فارسی و رفع اتها  از آن 

 نیز خیلی تأثیرگذار و تعیین کنن   بود  اس . 
اس  که اما  اعظم  البته فرق کار ابوحنیفه با کار فردوسی در این

ترین شرای  و در وضعیتی که زبان فارسی، میان مر   در حساس
کرد به سراغ زبان فارسی رف  و از این زبنان،  و زن گی تقال می

که فردوسی در هن امی بنه  جانانه و جسورانه دفاع کرد، حال آن
زبان فارسی، شاهنامه سرود که این زبان، قوا  یافته بود و تا ح  
زیادی به رش  و بالن گی رسی   بود. روی این حساب، به صراح  

توانم ب ویم که اما  ابوحنیفه برای زبان فارسی، خیلی مهمتر از  می
بیش از هر  »زبان پاک پارسی«اس  و  طوسی  ابوالقاسم فردوسی

 اس ./ شخصی  دی ری، وام ار ابوحنیفه کابلی
 لفاظی های قانونی

اگر ما خالف دستور استاد عمل کنرد  »قانونی گف :   
بودیم، یا اگر استاد راضی نبود، وقتی ما به کابل آم یم، اسنتناد 
میتوانس  با یک کنفرانس خبری ما را خلع صالحین  کننن  و 

دارد.  «پانگ»منطق این است نل یک عالم  «معامله بن را رد کن .
خان و امراهلل خان و عبن اهلل خنان  وقتی شما آقای قانونی با فهیم

های داخله و خارجه و دفاع و امنی  در منعنین   تقسیم وزارت  با
امریکاینی وارد کنابنل   خلیلزاد و ابراهیمی و کرزی با پشتوانه

ش ی ، ک ا  منطق و عقل به استاد اجاز  می اد در کابل علیه شمنا 
 کنفرانس خبری ب یرد و شما را خلع ی  و سلب صالحی  کن ؟

بنن   نامنه یکی از عواملی که قانونی در امضای موافق 
هنای  عنوان کرد، فروپاشیی جبهه متح  و امکان شروع درگینری

دلیل این فروپاشی طنفنر    شان بود، اما از ارایه تاز  میان متح ین
رف . آقای جاوی  کوهستانی که یکی دی ر ازسخنرانهای نشس  

پاشی جبهنه  دلیل ازهم»بودواضح و در حضور خود قانونی گف  
.«های هیات کابل بود خواهی متح ، زیاد  در واقنع تنقنسنینم  

شنان  های کلی ی بین قانونی و یناران ننزدینک ها و بس  وزارت
شنان  خان و عب اهلل خان...و ع   تمکین به حق و سهم متح ین فهیم

 پاشی یا اختالف جبهه متح  بود. سبب فرو  ی کابل در دول  آین  
امروزمقایسه کردوگف  چنانچه   دیروز رابادوحه قانونی  بن

  امروزدول  افغانستان هیچکارۀ گفت وهای دوحه اس  و تصمینم
ننینزدردسن   اصلی مریکاییها ان ، تصامیم اصنلنی بنن  گیرن  

ها بود. اگر بپذیریم که چنین بود ، پنس قناننوننی و  امریکایی 
ی شا  شجاع درانی حضور داشنتننن  و  همراهانش در جامه و تنه

کنن   اصلی بودن . این ب ین منعنننی  های امریکایی تعیین مکناتن
ها اس ، و منطنق  بیشتر متوجه امریکایی اس  که قبح و حسن بن

هنم پذیری و خف   گذاری و فخرفروشی سفاه  اس . ذل  من 
 افتخاری دارد؟ !

 س نی ، آسترالیانصیراحم  رازی                                   
 دریچۀ به نثر پیشینیان

 نبوّت عیسی )ع(
... به صح  پیوسته که چون زمان وندت عیسی )ع( بنه 
مقتضای الها  رب العالمین ورهنمایی جبرئیل امین، ازبی  المق س 
بیرون رفته بع ازطی دو فرسخ درموضعی که آنرابی  اللّحم منی 
گفتن ، پش  به نخل یابس)خشک( بارنهاد  بنشس  وعیسی علنینه 
الساّل  آنجا متول ش  ، ازیُمن مق   هنمناینوننش چشنمنۀ آب 
خوش وار ظاهرگش  وآن شجرخرما بارآورد وجبرئیل مرینم را 
گف  ازاین رطب بخور وازین آب بیاشا  وچشم به دی ارعنینسنی 
روشن کن، و مریم ازروح انمین پرسی که اگرکسی ازمن سووال 
کن که این فرزن  رااز کجا پی اکرد  ای چه جواب دهم؟ گفن  
اشارت نمای که ازعیسی بپرسی  که من نذرکرد  ا  که تقرباً الی 

 اهلل امروزسخن نکنم .
القصه چون بنی اسرائیل ازغیب  مریم خبریافتن  به تعجیل 
تما  ازعقبش شتافتن  واو رادرپای درخ  خرما باعیسی دی  ، بنه 
زبان خشون  گفتن که پ ر توب کردار ومادر تو زنناکنارننبنود، 
اکنون ب وی که این ول ّ ازکجاآوردی؟ ومریم به موجب تعلنینم 
جبرئیل عمل نمود ، یهود درغای  اضطراب برزبان آوردن که باما 
تمسخر می کنی؟ کودکی که درمه باش  چ ونه تکلم ننمناین ؟ 
آن ا  روحُ اهلل به ق رت ایزدی درسخن آم   گف : انی عنبن اهلل 
آتینی الکتاب وجعلنی نبیا)...همانا من بن ۀ خ ا هستنم کنه منرا 

( . یهود چون این ۰۳سورۀ مریم، آیۀ  -کتاب ونبوت عطافرمود.
امر ب یع مشاه   نمودن ، زبان طعن درکا  خواموشنی کشنین   

 بازگردی ن . )حبیب السّیر(  
لدین افغانستانی  نامۀ سیدجمال ا

 جمادی الثانی ۷۰ -کرمانشا  
 جناب نیّرالفواد، حاجی محم حسن امین...

روزپنجشنبه درحضرت عب العظیم که ازبیمناری قن رت 
برحرک  ن اشتم، بیس  نفرجلّاد )فرّاش( عمرسع )مختنارخنان( 
ریختن  به منزل)معین التجارهم بودن ( مرابه غاب  غضل و حن ّت 
که نمونه ای از حق  وکینۀ عساکرابن زیاد بود، کشی نن  چنون 
خوف آن داشتن که مبادا ان ک اسالمی درقلوب اهنل شنهنزاد  
عب العظیم مان ، به سبب غیرت دینی ازمن حمای  کننننن )وحنال 
آنکه این خیال باطل وفکرمحال بود، چون که اسال  ودین وغیرت 
وحمّی  م تی اس  که از آن ون هجرت نمود ، چنانچه همینشنه 
می فتم، آنق رمرابه سرع  می بردن  وبه شتاب می کشی نن کنه 
دکمه های قبا وپیراهن، گلوی مراچنان فشار دادکه نفسم قطع ش   

 به زمین افتاد  . 
پس ازآن به هیچ گونه ن انستم که مرابه چنه ننوع بنه 
دارالعمارۀ عمرسع  رسانی ن  وتام ت چهارساع  هیچ نمی فهمی   
که درکجاهستم. چون به خود آم   و عمرسع  و شمر را)حسنن 
خان قزوینی، سرتی  سوارکشیک خانه( در حضورخنود دین   
وم ت سه ساع  هم بی عمامه، بی ردا نشسته علی انتصنال آب 
مینوشی  ، چونکه به سبب حبس نفنس، حنرارت شن ین   ای 
درج رحاصل ش   بود )حتی تاکرمانشا  این باقی بودومی بایس  
روزی چهل بارآب بنوشم.( پس ازآن شمر گف  دوساع  بیش به 
غروب نمان   بای سوارشود. دراین بین به منخنتنارخنان گنفنتنم 
ب ویی کی  مراکه درآن ان کی پول اس  بیاورن . ایشان برخاسته 
رفتن وکی  راهم که درآن بعضی مبلغ وپار  ای اوراق وکتب بود 
ن ادن . هرچه گفتم ب یشان خبردهی  کسی هم ب یشان خبر نن اد. 
اخرانمر شمرگفتن  وق  می ذرد، ما کی  رابرای شمابه قم روانه 
خواهیم نمود. پس یک بقچه لباس مراآورد  باقلم ان واسنبناب 
چپق، ولکن یکی قلم ان رابرداش  ودی ری اسبناب چنپنق را 
وسیمی چوب س  را، و الحاصل درمحضرخود  آن چنینزهنای 
حقیرراهم نهب)غارت وچپاول( کردن . همان عبا ولباد  ودو قبال 
درجوالی گذاشته، مرابه یک یابوی لنکنننتنی)ازکنار افنتناد ( 
سوارنمود  تایک نیم ساع  سی سواربامن آم ن . پس ازآن مرادر 
حال  بیماری وتنگ نفس وحرارت کب  به پنج سوارکه رئنینس 

 ایشان سنان بن عنس که حمی خان سرهنگ باش ، سپردن  .
دی ردربین را  بی بانپوش، بی شنلنوار، بناهنمنۀ آن 
برفهاوآن سرماهای ش ی  وآن خشون  اخنالق وعن   اینمنان 
حارسین، ودر منزل اههابه طویله ها فرودآم ن، آن عفونتها، آن 
دودها، دی رخوب شماتصورکنی که چه گذش . وازهمه ش ف  
ترآنکه چن رقران که درجیب بود، لشکر ابن سعن  بن ربنردنن ! 
ازحضرت عب العظیم تاکرمانشا  یک بارگوش  خورد  وآننهنم 
درمنزل دست رد که درآنجا ازعجایب اتفاقات باحاجی ناصراتفاق 
مالقات افتاد والحق ایشان کمال صفات رابجاآورد  اسبی)داشتن ( 
وخواستن  ازروی خلوص نی  به من ب هن  ولی من قبول نکنرد . 

 خ اش یارباد . 
این همه رانوشتم تاآنکه ب انی این مصائب همه برب ن من 
واردآم ، ولی درهمۀ این حانت، روح من مسروربنود  وهسن  
وخواه بود وبالشک ایرانیان خواهن دانس  که من برای اصالح 

 احوال صوری ومعنوی ایشان تاهردرجه ایستادگی دار . 
 )دنباله درصفحۀ هفتم(

 

 مهران موحّ 
 زبان فارسی 

 آمیز امام ابوحنیفه و فتوای جسارت
آمیز اما  ابوحنیفه رحم  اهلل علیه: قرآن،  فتوای جسارت

اسن   اس  عارض و چون معنا اصل معنا اس  و لفظ عربی، امری
 کن  که آن معنا به عربی ادا شود یا به فارسی. پس چه فرقی می

کنه  آمیز اما  ابوحنیفه عالو  بر اینن این فتوای جسارت
ازدفاع زبان فارسی بود و رفع اتها  از گوین گان این زبان. اینن 
فتوای سبب ش  که ایرانیان و خراسانیان دلچسپی شان به اسنال  

 زیاد شود.
اما  بخاری در کتاب ح یث خود بابی را منعق  کرد  بنه 

و در آن »که پیامبر اسال  به فارسی سخن گفته در بار  این«عنوان 
 »سور«ده  حضرت رسول،  باب، روایتی را آورد  که نشان می

اس  در نبالی سخنانش به کار گرفته اس .  ای فارسی را که واژ 
هایی را  خواسته آن محم  بن اسماعیل بخاری با این کار خود می

زبان گبران و »کرد  ان  و آن را  که زبان فارسی را ق ح و ذ  می
«دوزخیان شمرد  ان  مجاب کن  تا به اشتبا  خود پی ببرن  و  می 

دس  از دشمنی با زبان فارسی که زبان مادری اما  بخاری هم بود  
 بردارن .

کرد  انن  کنه  زبان روایتی را نقل می عالمان دینِ فارسی
جایی که حضرت رسول اکر ، خیلنی سنلنمنان  گف : از آن می

هنای فنارسنی  داش ، گاهی بر زبانش واژ  فارسی را دوس  می
ش . از عکرمه روای  ش   که از ابن عباس پرسی : آینا  جاری می

رسول خ ا به فارسی سخن زد  اس ؟ ابن عنبناس گنفن :آری. 
بار سلمان فارسی به نزد آن حضرت واردش ، پینامنبنربنرای  یک

آم گویی او فرمود: درستیه، شادیه= درستی و شادی. محم   خوش
خواسته برای سلمان  بن امیل گفته اس : به نظر  حضرت رسول می

ب وی  )صبح انعشی فنی صننناعنۀ  »مرحبا و اهال«به فارسی، 
 اننشاء، ابوالعباس احم  القلقشن ی.(

کنن   خود نقل می »المبسوطِ«اما  سرخسی هم در کتاب 
که اهل فارس از سلمان فارسی خواستن  که سور  فاتحه را برای 

ها به زبان فارسی ترجمه کن  تا آن را در نماز قرائ  کننننن .  آن
سلمان از پیامبر اسال  اجاز  گرف . پیغمبر اکر  گف : تا زماننی 

توانن  سور   ها به تلفظ کلمات عربی عادت نکرد  می که زبان آن
فاتحه را به فارسی بخوانن . این بود که سلمان فارسی، سور  فاتحه 

اهلل الرحمنان  بسم«را برای اهل فارس به فارسی ترجمه کرد و او 
گونه  برگردان کرد و ب ین »به نا  یزدان بخشاین  «را  »الرحیم

برای نخستین بار، سلمان فارسی، قرآن را به فارسی ترجمه نمود. 
مرد  فارس تا زمانی که تلفظ کلمات عربی را یاد ن رفته بودنن  

 خوان ن . سور  فاتحه را به فارسی می
های نخس  اسال  کساننی  ترجمه قرآن به فارسی در س  

های دی ر از پایه مخال  بودن  و  بودن  که با ترجمه قرآن به زبان
جایی که قرآن، معجز  اس  و در اوج فصاح  و  گفتن  از آن می

اسن .  های دی ر ناممکن بالغ  قرار دارد ترجمه دقیق آن به زبان
ولی منصور بن نوح سامانی، یکی از پادشاهان سلسله سامانیان که 

جایی که یکی از مراکز مهنم  -پایتخ  حکومتش در ماوراءالنهر
قرار داش ، دستور داد که جنامنع  -زبانان در آن دور  بود فارسی

البیان فی تفسیر القرآنِ محم  بن جریر طبری را از بغ اد به ماوراء 
منذهنب  النهر بیاورن  و از علمای بخارا و بلخ که بیشترینه حننفنی
ها اجماعاً  بودن  در بار  جواز ترجمه قران به فارسی پرسی  و آن

 فتوا به جواز چنین کاری دادن .
ترین کتابی که پس از اسال  به زبان فارسی نوشتنه  ق یمی

رساله در فنقنه «ای اس  به نا   ش   و به دس  ما رسی   رساله
که فقیهی به نا  ابوالقاسم محم  السمرقن ی نوشتن آن را  »حنفی

به پایان برد  اس . دلیل نوشتن این کتاب این بنود   ۰۶۰در سال 
خواسته ان  مسائل دینی و فقهی را ب انن  اما  می »عوا  خلق«که 

به زبان عربی آشنایی ن اشته ان  و این کتاب در صن د بنرآورد  
کردن نیازهای مردمانی بود  که تشنه آگاهی از دین خود بنود  

 ان .
ای به سفارش ابومنصور منحنمن  بنن  پس از آن، شاهنامه

عب الرزاق به فارسی ن اشته ش . وزیراوکسی بودبه نا  ابومنصور 
محم  المعمری که کار گردآوری این شاهنامه را برعه   گرف  و 

این کار را به پایان رسان . گویا ابو منصور خود را از  ۰۶۶در سال 
خواسته ننا   دانسته و با نوشتن این شاهنامه می سلسله ساسانیان می

ها برای حکوم  کردن بنر  نیاکان خود را زن   کن  و از نا  آن
 مرد  بهر  برداری کن .

پس از آن، دو کتاب تاریخ طبری و تفسیر طبری را در 
هجری قمری به فارسی برگردان کردن . این کنار بنه  ۰5۷سال  

دستور امیرالمظفر ابی صالح بن نوح بن نصر سامانی انجا  ش . در 
مق مه ترجمه تفسیر طبری در بار  عل  برگردان تفسیر طبری به 

 فارسی چنین آم   اس :
و چون تفسیر را که چهل جل  بود ازبغ اد آوردن  و خوان ن «

نمود فقهای ماوراءالنهر را  آن به زبان عربی وفهم آن بر امیرمشکل می 
دعوت کرد و از آنان فتوابی درجواز ترجمه تفسیر قرآن خواس  و 

مذهب وزبان فارسی دول   سامانیانِ حنفی»آنان به این کار فتوا دادن .
(که خراسان وماوراءالنهر را زیرسیطر  خود داش  ۰15 -۷۲1سامانیان )

ای مبذول  نخستین دولتی بود که پس از اسال  به زبان فارسی توجه ویژ 
گذاری نش   بود زبان عربی به  داش . تا وقتی که دول  سامانیان بنیان

های گوناگونی  زبان نوش  و خوان  و گفت و و تفهیم و تفاهم میان مل 
های پهلوی به  که مسلمان ش   بودن  تب یل ش   بود. تا آن د ، کتاب

 ش . زمانی که سامانیان، ق رت یافتن  توانستن  در کنار  عربی ترجمه می
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 ...به سلسلۀ مقاالت 
اما الحم هلل خ ا شیرمردان رانجات داد ولی آن مستنطق ظالم 
رادرپلچرخی یک گاوزنبور نه که یک بن ک )زنبورچۀ زردک( 

 نیش زد وکشته ش  .  
درزمانی که کشتی غول پیکرتایتانک راساختن  ودرآب 
لن ران اخ ، یکی ازانجنیرانش گف  حتی)العیاذباهلل( خ انمی 
توان آنراغرق کن ، امابرای غرق ش ن تایتانک نیازبه خ اون )ج( 
 چه که کشتی درمقابل یک )کن   یخ( تصادف کردوسورا  ش  !
درزمان هیتلرکه نازیهامارش بزرگی برا  ان اخته بودن  
ودریکی ازتجمع های شان یک بیخ ا ونمذهب ص ابلن کردکه 
حتی)العیاذباهلل( خ انمیتوان  این قوا یا ارتش راازبین ببرد، اما 
بازهم باتوکل به ذات اق س الهی آن ارتش دریک محل کوچک 

 وتوس  چن نفرخلق خالق ازپا درآم  وسرن ون ش  !
یادهمه اس  که تر  کی هی ص ابلن میکردکه د خلکو 

ق رت مرد  ق رت خ اس ، چطوربا بالش  -زور دخ ای زور دی 
 نفسش کشی   ش !

دراین اواخرهم بعضی هایی که به دین مبین اسال  اهان  
میکنن  و حرم  ادیان ومذاهب ابنای بشر رانادی   می ان ارن ، 
خ اون جزای شان را می ده . اسال  ستیزی ودین ستیزی عیاری 
نیس  بلکه پستی وفرومای ی میباش  ونفرین ولعن  به کسانیکه 

 حرم  هارا تمکین نمی کنن .
خ اون ا برما ومل  مارحم وروشنی کن و درودهابرفخر 
بشرحضرت نبی کریم )ص( پیامبراعظم آخرین پیامبرها، امی وار 

کرونا رااز سربشری  رفع  ۰1هستم که خ اون این مکروب کووی 
ودفع فرمای ، و صلح واقعی را در وطن  و درجهان متحقق بسازد. 

 آمین
این نوشته رابه دوس  گرامی وبزرگوار  استادمحم اعظم 
رهنورد زریاب اه ا مینمایم. دراین پاییز دوس  عزیز  استاد 
رهنوردزریاب هفتادوپنج ساله گردی ،که دانش ا  پروان نیزاز 
ایشان ق ردانی ویادآوری نمودن . استاد از جملۀ قلم ب ستان 
بزر  کشورمحسوب می ردد. شهرت اودرکشورهای همزبان 
تاجیکستان وایران نیزعالقمن ان خود رادارد. ایشان هموار  
درحصۀ اینجانب لط  ومحب  داشته ان ، وسبک وکارمرا 
درمسیرخ م  درمطبوعات موردستایش قرار می اد، پنجر  
کاروان، ن ابه مشتاقان، دریچۀ سخن ازنا  هایی بودکه ایشان برای 
برنامه های من دروسایل ارتباط جمعی صوتی، صورتی و چاپی 

 انتخاب نمود  بودن . 
یاد  هس  درزمانی که کریم خر  وزیراطالعات 
وفرهنگ بود، در مصاحبۀ گفته بودکه ممکن کریم خر  برای 
هرکاری خوب باش  بجزوزارت اطالعات وفرهنگ، ولی کریم 
نوری برای وزارت وونی  ساخته ش   اس ، که درپنا  خ ا)ج( 

 باش .
چن ی قبل درکشورایران ازرهنورد زریاب ودول  آبادی 
تجلیل وتبجیل صورت گرف  . ایشان را ازسالهامی شناسم، سبک 
منحصربه فرد اورادوس  داشتم. اوم تی رئیس اتحادیۀ 
نویسن گان کشورنیزبود، وکارخبرن اری رااز مجلۀ ژون ون 
ومطبوعات آغازنمود. دردانش ا  کابل درس خوان وازلن ن کار 
شناسی ارش گرف . رهنوردزریاب سالهایی هم درکشورفرانسه 
مهاجربود، از همانجاهم همرایم مکاتبه داش ، نامۀ مقبول ومفصل 
برایم می نوش ، ونوشته هایم راباحضورذهن میخوان و منهم 

 ازایشان را .
خورشی ی ۰۰۷۶محم اعظم رهنورد زریاب درسال 

درکابل تول ش ، پ رش ازغزنی ومادرش ازشمال کشوربود. 
درمکتب حبیبیه درس خوان وبا جناب پ ر  قهرمان دوش شش 
سالۀ افغانستان ازمکتب حبیبیه هم شناخ  و احترا  دارد. زریاب 

 ازبزرگترین نویسن گان بویژ  درداستان نویسی اس .
هاروکی موراکامی، ازپرکارترین نویسن گان جهان 
می وی هرتحصیل کردۀ نمیتوان  داستان نویس ورومان نویس 
باش . برای نوشتن بخصوص رومان وداستان بای  خیلی مطالعه 
کرد، کتاب خوان وکلمات وواژ  هااب اع و تولی کرد، ومهمترین 
حوادث ورخ ادهاو چشم ی هارا به ذهن داش  و سپرد. او 

 ازخالقی  سوژ  ها می گوی  .
موراکامی هموار  درسفراس ، گاهی ازعقب پنجرۀ  

اپارتمانش دررو  مینشین ومینویس ، وزمانی هم درلن ن یاجاپان 
وایانت متح   برای خودفضایی برای نوشتن خلق میکن . 
اونویسن ۀ متحرکی اس  ، هن ا  شنا و دوش روزانه بیشترسوژ  
های رومان وداستان رادرذهنش ترسیم وت اعی میکن ، ورهنورد 

 زریاب نیزبا حافظه وپرمطالعه و....
زریاب م یرعمومی خبرن اران اصالح وانیس وهمین 
طورم یرمسوول فصل نامۀ آریاناافغانستان که به ان لیسی چاپ 
میش . م یرعمومی دفترمعرفی افغانستان، پابلک ستی فارافغانستان، 
مسوول بخش هنردروزارت اطالعات و کلتور، آمردفتر فرهنگ 
مرد ، دبیربخش داستان نویسی اتحادیۀ نویسن گان، درزمان کرزی 

 مشاوروزارت اطالعات وفرهنگ که خودش استعفاکرد.
رهنورد زریاب سناریوی چن فلم ونمایشنامه رانیزنوش  
ازجمله فلم اختر مسخر ، گلنار وآیینه ودهها وص هادی ردربن ا  

 نشراتی رهنوردزریاب در کابل تاسیس ش   اس .

 مترجم: اما  ال ین ساپی                 نظرمحم  مطمون
 رهبر و زعیم آینده افغانستان؟

 یک فارسی وان، درانی شده، از توپخانه قندهار؟!
در حالیکه پای دب ب عب اهلل برای رسی ن به مقا  ادامه 

دی   شود که پای دب ب این جناب فارسیوان قزلباش   دارد،
 باپوشی ن ماسک درانی بکجامیرس ؟

 رئیس دولت موقت آینده درانی، بارکزی و یا کابلی؟
از چن  روز به اینسو در رسانه 
های جمعی راجع به دول  مؤق  
و مربوط به رئیس آن بحث و 
نوشته هاصورت گرفته. عجیب 
اس  بغیر از آنکه در بار  شخص 
و آین   معلومات کافی ارایه 
ودردس  داشته باش ، بعضی 
ازرسانه ها به خاطرشهرت خویش 
معلومات نادرس  نشرمینماین که 
این باعث مغشوش ش ن اذهان 

 مرد  می ردد. 
برای دول  مؤق  اسم احم شا  درانی به سرزبانها اس  
که ع   زیاد سیاستم اران و کارمن ان بلن  پایه را گیچ و سردرگم 
کرد  ان ، همزمان؛ دیپلوماتان خارجی هم نمی انن  که این چ ونه 

 بازی دررا  اس ؟
باراول درما  فبروری سال جاری اسم احم شا  درانی 
رادرامارات متح   عربی شنی   که بعضی از سیاسیون افغان با آن 
در ارتباط بودن ، و پیوسته به هم گفته میشودکه ازجانب طالبان 
وخلیلزاد بخاطر یک دول  مؤق ، شخص مذکور نامزاد و قابل 
قبول هر دوطرف میباش . کسانیکه از احم  شا  شناح  ن ارن ، به 

 انهانامبرد  خودرا ازقن هار وبه قبیلۀ بارکزی معرفی میکن .
حاجی احم  شا  کیس ؟بعضی از منابع می وی  که حاجی 
احم  شا  از ونی  کابل و خانه ابایی اش درشمالی کابل میباش . 
نامبرد  در پیشاور مشغول صرافی بود و بع  به امارات متح   
عربی نقل مکان و در شارجه تغییر مسلک نمود ، یک رستوران را 
بازکرد و مشغول درآن بود.بعضی منابع می وین که پ راحم شا  
ازقن هار به کابل نقل مکان ودرآنجا بود وباش را اختیار کرد، که 
آنها در کن هار به قو  قزلباش منسوب بود ، م ر بع  خود را به 

 قو  بارکزی وابسته دانسته.
درقن هارکثیری ازدری زبانهاسکون  دارن ، وقتیکه 
صاحب ثروت ومال می شون ، خویش را به قبیلۀ بارکزی وابسته و 
منسوب می انن ، بخاطریکه این قبیله بزر  و مردمش نر  دل، 
درقسم  مرد  قومیش تفتیش زیاد نمیکن ، از اینرو کثیری دری 
زبانها خویش را وابسته به بارکزی کرد  ان . بعضی کسانیکه به 
حاجی احم شا  مالقات )نمود ( و هم صحب  ش  ، برداش  آنها 
هم این بود  که نامبرد  از قزلباش های توپخانه کن هار اس . اهلل 

 اعلم.
سویه تعلیمی حاجی احم  شا : سویه تعلیمی و انجنیر بودن حاجی 
احم  شا  هم مجهول و زیرسوال اس ، هم دارای سابقه سیاسی و 
تجارتی نبود ، همچنان کارکردگی اش در وزارت خارجه حرف 
محض نادرس  بود . وقتیکه در شارجه رستوران  باز نمود، تع اد 
زیادی سیاسیون افغان به آنجا رف  و ام  داش . از اینکه نامبرد  
باشن   شمال کابل )مناطق دور دس  خیرخانه( بود ، که به بعضی 
از قومان انان ایتالف شمال شناخ  داش . وقتیکه در پیشاور 
مصروف صرافی بود تخلص اش کابلی بود، که صرافان پیشاور او 

 را به نا  احم  شا  کابلی می شناختن  .
وقتیکه امریکا به افغانستان حمله نظامی کرد نامبرد  
خویش را به مرد  به اسم احم  شا  بارکزی معرفی میکرد، وقتیکه 
پول هن ف  قومان ان ها به دستش رسی وباشیراعظم شینواری، 
سکرترخلیل زادرابطه پی اکرد،اکنون حاجی احم شا  درانی ش . 
احم شا  کابلی/بارکزی/درانی، بار اول به پول قومان ان امان اهلل 
گذر در امارات متح   عربی به تجارت پرداخ ، در عجمان و 
مناطق دی ر زمین و خانه ها خری  که مفاد خوبی ب س  آورد، 
م ر بع  از چن وق  خسارات زیادی متحمل ش که باعث 
جاروجنجال بین شرکا گردی  که توس  میانجی چن تن افغانهاحل 
و فصل گردی ، م ر امان اهلل گذر خاطر  خوش ازشریک خود 
ن ارد بع  از آن با جنرال جرات شرک  خویش را ادامه داد که با 
آن هم دچار مشکال  گردی ، باز هم توس  چن  تن افغانها مشکل 
یکطرفه ش ، م رجنرال جرات اطمینان دارد که پول هایش 

 خورد  ش  .
پول قومان ان »درانی«اکنون حاجی احم شا  کابلی

مقت رجان احم خان که ازطرف امریکائیهادیپوی سالحش 
درچاریکاربمباردگردی ، در دس  دارد. برای اینکه ازشرامان اهلل 
گذر وجنرال جرات به امان باش و پولهای قومان ان احم  خان 
راهم حی  و میل کن  و همچنان پول های بعضی از قومان ان ها و 
سیاسیون ایتالف شمال راب س  آورد ، این سیاس  ج ی  را پیش 

بازی ج ی  را شروع ”  رییس دول  مؤق  هستم“گرف  که همین 
کرد . به نامبردگان رواب  خیلی نزدیکی احم شا  درانی ودر 
پشاورازتخلص کابلیش هوی ا اس  که حاجی احم  شا  در کابل 

 زن گی کرد  اس  .

خ اون )ج( سالمتی وطول عمرنصیب این دوس  عزیز  
داشته باش که کارهای زیادی دارد. روزی برایم گف  نوری عزیز: 

 خ اکن که نسازدفلک خموش مرا ! /.
 دریچۀ به نثر پشینیان

آنچه می گفتم نه ازبرای امرار وق  وگرمی مجلس بود 
واز خ اون تعالی خواهانم که این واقعۀ مهوّله)ترس آور و هول 
آور( رایکی از اسباب فوز من قرارده  وب ین مقص  عالیم برسان  
ودلهای پاک منوربه ایمان را شاد گردان ، آمین... )نامه های 

 سی جمال(
 محاسبه 

... درخبراس  که حساب خودن ا  داری )پیش( ازآن که 
ازشماحساب طلبن  وبکشی  عمل های خودرا دردنیا با میزان عقل 

 پیش ازآنکه بکشن آن را درعُقبی با تراوزی ع ل ...
فرمودکه هرکاری راکه  -صلی اهلل علیه وآله  -ورسول 

پیش آی  بین یش و ببین، اگر خیراس  بکن واگر شرّ اس  از 
کل نفس بما کسب   »اودورباش. ونص قاطع فرقان اس  که 

 یعنی هرنفسی، نفس به نفس، درگرو خود کرد  اس ... «رهینه
و مروی اس  که عاقل کسی اس  که شبانه 
روزراچهارقسم  کن : ساعتی به محاسبۀ نفس خودبپردازد، 
وساعتی باقاضی الحاجات مناجات نمای ، وساعتی ت بیرمعاش 

 خودکن ، و ساعتی به مباحات دنیامشغول شود.
وهر که شش خصل  شعارخودسازد دردنیا وآخرت 
کارخودسازد: اول مشارطه، یعنی بانفس خودشرط کن که 
دی رب نکن . دو  مراقبه که اورابه حال خود ن ذارد. سو  محاسبه 
که حساب وی ن ه ارد. چهار  مجاه   که خالف خواهش وی 
کن . پنجم معاتبه که باوی عتاب کن . ششم معاقبه که وی را 

 گوشمال ده ... )لطائ  المواق (
درنگی برلفاظیهای یونس قانونی در مورد 

 در نشست مجازی بنیاد مولینا »بُن«
من در نشس  مجازیی که از طرف بنیاد موننا برگزار ش  
و آقای قانونی سخنران اصلیِ آن بود، حضور داشتم. از ضع  

کنن   بود، ب ذریم،  م یریتی و مشکالت تخنیکی برنامه که خسته
های درش  و چیزفهم چون  خوبیی این برنامه در آن بود که آد 

ان یمشن  صاحب) محم  اکرا  ان یشمن (، انصاری صاحب) شیخ 
خراسانی صاحب) عب الحی خراسانی(،   بشیر احم  انصاری(،

دکتر عزیز احم  بارز و به ویژ  کوهستانی صاحب) جاوی  
که حضورشان برنامه را رنگ دی ر بخشی   بود.   کوهستانی( بود،

طبق آگهی قبلی قرار بر این بود که قانونی به ابعاد تاریک و 
انتظار داشتیم،  -از جمله خود  -بپردازد و اغلب «بن»ی  ناگفته

که اوشان از بن به عنوان یک اشتبا  استراتژیک و تاریخی نا  
ی تاس  و  ببرد و حب و قبح آن را بر شمارد. معایب آن را مایه

 مزایای آن را حایز اهمی  و پاس اری قلم اد کن .
های  بازی ها و زبان گویی اما عکس انتظار، با تنقاض

آورد  را توجیه و از آن به عنوان یک دس  «بن»اش معروف
ی متح  و منتق ین  ویژ  جبهه تاریخی یاد کرد و مرد  افغانستان به

را نیز منت ار خویش خوان . او تا آنجا پیش رف  که گف :  «بن»
های قهرمان ملی پایبن  مان  و در واقع آرمان مسعود  بن به آرمان»

آورد  را دس  «بن»قانونی از یک طرف  .« .«در بن تحقق یاف 
قابل افتخار و دفاع خودش توصی  کرد و از طرف دی ر تالش 

را بر سر  «بن»ی مالم   کوز  سال ژاژخایی   کرد پس از بیس 
گویی آشکار در اکثر  دی ران بشکن . این تعارض و تناقض

 های سخنان او قابل روی  بود. قسم 
در یک نوار صوتی که از مرحو  پروفیسورربانی رییس  

هیات «جمهور دول  اسالمی وق  در دسترس اس  که می وی : 
افغانستان به رهبری قانونی خالف صالحی  و دستور عمل کردن . 

وصالحی  عمل کردی ،   من به قانونی گفتم اگر خالف دستور
مورد طعن ونفرین مجاه ین قرارخواهی گرف . 

دکتر پ را  که   .»بنأاگرفشاراحساس کردی  جلسه راترک کنی 
های  بود، روای  دارد، که قانونی به تماس کنن گان بن  از اشتراک

استاد پاسخ نمی ادواستاداز این امر شاکی بود. حتی گفتنیس  که 
ازامریکاییهاخواستن خطوط تماس استادرااخالل کنن وچنان 
کردن . قانونی اماصریح وآشکارخالف روای  مرحو  استاد 

استادرا  صحب  کردوحتی سعی داش  شهی وگواهان عینیِ بن
استاد را نیز درآن   یکی از مهن سین بن توصی  کن  ودس 

 خود آلود  نمای . )ص ششم(  گن کاری تاریخی
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 اظهارتسلیت
باتأثرزیاد ازوفات مرحو  مغفور جناب الحاج محم سعی  

آگا  شن   .  ۷۳۷۳نسفی درشهر نیویارک، درروزسیزدهم نومبر
ب ین مناسب  بااتحاف ادعیۀ فراوان به روان پاک ایشان، مراتنب 
تعزی  وتسلی  خویش رابه بست ان و دوست اران آن منرحنو  

 تق یم می دار . داکترعنای  اهلل شهرانی.
ادار  وهمکاران جری   امی هم وفات همنکنارقنلنمنی  -

ارزن ۀ خودشادروان حاجی محم سعی  نسفی راضاینعنۀ بنزر  
شمرد ، ازبارگا  رب العزت برایش فردوس برین تمنا کرد  وبه 

 کلیه بازمان گانش صبرفراوان طلب میکنن .
 السکن ریه ، ورجینیا     پروفیسرداکترعب الواسع لطیفی 

 حذر زآسیب جهانی کرونا
 چنان آفتی ش  گریبان یر بشر در جهان

 که ازگزن ش کمتر کسی مان  محفوظ در امان
 نه واکسنی میسر و نه دوا و نه شرب  شفابخش

 جزمقاوم  روانی و نیایش خ اون  رحم  بخش
 خون ش  امی  و آرزوهای تاز  و ق یم

 پ ر ش  قربانی کرونا و مادر مان  و اطفال یتیم
 دی  و بازدی  دوستان ش  وابسته به قیون قرانتین

 آسمان مان  دور و سخ  تر ش  روی زمین
 کودکان محرو  ز مکتب و منقطع ش  تحصیل نسل جوان
 مس ود ش  دفاتر و بیکار مان  هزاران کارگر وکارگردان

 همه روز هزار مر  و میر و هزاران انسان مبتال
 لطمۀ عظیم ببین بر جامعه از پایین تا بان

 دریغی نکرد ویروس در مصاب ابنای بشر
 از مامور بی بضاع  تا رئیس جمهور ملیاردر !

 مس ود ش  تیاتر و سالون های گر  نمایش
 شکس  افتاد در مجالس هم لی و همایش

 چه ش  ست یو  سپورت و صحنه های پهلوانی
 چه ش  اتاق های کنفرانس وبیانات فرزان ی

 برچی   ش  محافل عروسی و سال ر  های پُر سُرور
 قرانتین رخنه کرد در جامعه و دوستان را کرد ازهم دور

 ترس و وحش  کرونا ب رف  جای رویا های شیرین
 تلخ ش  بر هم ان شه  و شراب ان بین

 همه جا دس  بای  شس  وماسک پوشی  وفاصله میان مردمان
 نظاف  و پاکیزگی ش  بار دی ر جزء مهم ایمان
 خ اون ا پایان ببخش براین آف  بی درمان بشر

 تا باز گردد شادمانی و 
 رخ  بربن د مصیب  و شرر !/

************* 
اسال  وپروردۀ پیامبرخ ا اعالن جهادکرد پیروان خودرافریب داد 

هزارخوارج کشتنه شن .  ۷۷وباحضرت علی جن ی ن که طی آن 
عب الرحمن بن ملجم که ازآن طائفه بود، حضرت علی)ک( رادر 

 محراب دروق  ادای نمازصبح باشمشیر شهی ساخ  .
وقتی انسان به اعمال طالبان دقیق میشود وخصنوصنینات 
وسباع  آنهارا میبین ، به این نظرمیرس که گویا طائفنۀ خنوارج 

 زن   ش   یااینکه طائفۀ طالبان خود ازنسل خوارج ان  . 
اعالن جهادآنهابرعلیه مرد  مسلمان ما، دهش  و وحشن  
اف نی آنها در جامعه، کشتار بی دریغ و بی رحمانۀ آن ها، قنرآن 
خوان ن و دروغ گفتن و فساد اف نی آن ها، به شهادت رسنانن ن 
شخصی  های برجستۀ علمی وسیاسی و اجتماعی ، علمای دینی و 
م افعین وطن چون شهی  پروفیسر استاد برهان ال ین ربانی هنمنه 

وهمه چیز هایی ان  که فرق میان طائفۀ طالبان و طائفۀ خوارج را   
از بین می برد و آن ها را برادران هم کیش و هنم آینینن منی    

 سازد !
ارواح آن مادران شهی  ونوزادان معصو  کنه درحنمنلنۀ 

 طالبان مقتول ش ن  شاد باد و فردوس برین مأوای شان باد !
نفرین ولعن  بی پایان خ ا به طالبان، این قاتلین وحشنی 

 وطاغوت پرس  باد ! / .

 ...فارسی دری 
 و هم اینکه درجایی ازشهنامۀ معروف فردوسی تذکار یافته اس :

 بفرمود تا فارسی دری               ب فتن  وکوتا  ش  داوری
من نمی خواهم به شرح تاریخچۀ زبان دری وفنارسنی و بسنتنر 
پی ایش و رش  وگسترش این زبان، که ازحوصلۀ اینن ننوشنتنار 
بیرون اس ، بپرداز  ، پژوهش ران ومحققین زبان، ازعصرآریانای 
کبیرتا خراسان وافغانستان امروز به معرفی تاریخچۀ اینن زبنان 
بات قیق دقیق قبالً بیطرفانه وعالمانه پرداخته ان . همۀ محققین بنه 
این نتیجه رسی   ان که زبان دری، فارسی وفارسی تاجیکی هرسه 
یک زبان واح  ان  که باگویشهای متفاوت وبعضی ازاصطالحات 
مختص محلی در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ایران و ماورای 

 آنهازبان حاکم و مروج اس  .
حرف دی ر اینکه صالحی  تبصر  برنا  وکنیه وصالحی  
استفاد  از کلمات وواژ  هارا درزبان فارسی دری، تننهنافنارسنی 
زبانان دارن ، وهرکه اهل این زبان نیس  بهتراس  به غنامن ی زبان 
خود بکوش واززبان بازی وزبان درازی به حوزۀ صالحی  دی ران 

 بپرهیزد !
 ابلهی باش  که خود را گم کن      ک خ ای خانۀ مرد  کن  ! 

متاسفانه درزمان تص ی کرینم خنر  دررأس وزارت 
اطالعات وفرهنگ چن تن ازمامورین بنامنعنرفن  آن وزارت 
رابخاطربکارگیری کلمات اصیل زبان فارسی مانننن  دانشن نا ، 
دانشک   ودانشجوبه جزا محکو  کردن ، زیرابه نظروزیر آنوق  
وبیکارۀ امروز، وقتی فارسی صحب  میکنیم یامینویسیم ننبناین آن 
واژ  های سچۀ فارسی رااستفاد  نماییم، وبایس  بجای آنها اززبان 
پشتوکلماتی را به قرض گیریم ! درحالیکه زبان غنامننن فنارسنی 
احتیاج به وا  وقرض واژ  هااز زبان دی ری ن ارد. وای بنحنال 
فارسی زبانان کشورما که اگرخ اناخواسته طالبان ق رت سیاسی 

 رابطور مستقیم ب س  گیرن  .
سخن اخیراینکه پشتوزبانان خردمن ما می انن که چن  تن 
متعصب قومی وزبانی که به فارسی وفارسی زبانان مابی احترامی و 
دشمنی روا می ارن ، دوس  زبان پشتوهم ننینسنتننن .آننهنابنااینن 
کارغیرملی وغیرعقالنی خود حتی کسانی راکه به زبنان پشنتنو 
عالقمن  ان واحترا  دارن ، به برخورد غیردوستانه و بنالنمنثنل 
برض زبان پشتو تشویق وتحریک مینماین که درنتیجنه بنه ضنرر 

 هردو زبان ماتما  خواه  ش  . 
 دشمن دانا بلن ت می کن            برزمین  می زن  نادان دوس !

چن  بیتی راکه به مناسب  خارجی خوان ن زبان فارسنی در        
افغانستان از طرف چن تن متعصب وکوردل سرود  ا  ، به خ م  

 فرزان ان ومحبان زبان فارسی دری تق یم می دار  :
 فارسی چون آب صاف ومس  در دریای ماس 

 فارسی چون نورچشم و قوت دلهای ماس 
 فارسی گویای فکر و درد و رمز ورازماس 
 فارسی شیرین تر ازهر شه  در دلهای ماس 
 فارسی خورشی  و نور وروشنی درروزماس 

 درّی ما ما  نور افروز در شبهای ماس 
 فارسی و دری و گفتار نغز تاجیکی 

 چون درخشان دانه ای در تاج برسرهای ماس 
 هرکه کوشش درج ایی بین اینها می کن 
 دشمن فرزن  و خصم مادر و بابای ماس 

 مایلم در دری و هم عاشقم بر فارسی
 دشمن این دور خصم امشب و فردای ماس       

 (۷۳۷۳) اول نومبر
***************** 

 ؟ ...چه باید کرد 
ای مرد  غیور ورنج ی ۀ وطن ! برخیزی  وسنرننوشن  
خویش راب س  ب یری . تابه کی خودرا به زیردسن  منزدوران 

 بی انه پرور قرارمی هی ؟! 
ای هم میهنان دلیر و حق پرس  دس  به قیا  ملی بزننین  
وحق خود راب س  آوری . یقیناً حق جای خودرامنی گنینرد و 
خ اون باما وشما خواه  بود. کامیابی شماوما درقیا  ملی اسن  

 ودرانقالب اس  وانقالب. به نا  یا فتاح !

 فرعونیان و طالبان 
ما بازنکردیم، آنهابه درواز  فیرکردن وآنرا شکنسنتننن ، منابنه 
زیرمیزها پ  ش یم آنهاهرک ا  منارامنرمنی بناران کنردنن ، 
دونفرجابجا کشته ش ن ، یکطرف ب نم بسنینار منرمنی خنورد. 
ازهمانروزیک دس  خودرابانکرد  نمی تواننم، تن اوی زیناد 
کردیم وچن باربه هن  رفتم وچن ین بارجراحی ش   ولی دسنتنم 

 هنوزبی حس اس  وحرک  کرد  نمیتوان  . 
جنای  وکشتارمرد  درافغانستان توس  طالبنان بنحن ی 
بانرفته وش ت یافته که حتی زلمی خلیلزاداخیراً نوش :طنلنبنان 

 کسانی ان که درقول وقرارشان اعتبارنیس  ! 
جای تأس  این اس  که طالبان این اعمال جنایتکناراننه 
راجهاد مینامن  که خالف فرامین قرآن شری  وآیین اسال  اس  . 
زیراجهادهرگزعلیه مرد  مسلمان وحتی برعلیه غیرمسلمان که به 
جنگ بامسلمانان نپرداخته باشن ، جایزنیس  ، وکشتن یک انسان 
چه مسلمان وچه غیرآن، قتل اس  وجنای  نه جهاد ! هرسربنازی 
که درنبردعلیه طالبان کشته میشود شهی اس  چون در را  دفناع 
ازوطن کشته میشود. خ اون )ج( ارواح همه سربازانی راکه درین 

 را شهی ش   ان  شادداشته وفردوس برین نصیب شان نمای .
عمل جنایتکارانۀ طالبنان درزایشن نا  دسن  بنرچنی 
باوجوداینکه شباه  به عمل فرعون وفرعونیان دارد، ولی فرعون 
وفرعونیان نسب  به طالبان شرف دارن ، زیرا فرعون وفرعونینان 
نوزادان بنی اسرائیل راقتل میکردن  ولی به زن های آنهاکه مادران 
آن نوزادان بودن ، ضرری نمی رسان ن . ولی طالبان هنم ننوزادان 
وهم مادران شانراکشتن . طالبان بافرعون وفرعونیان درآن شباه  
دارن که فرعون واظالمش از کاهننان فنتنوای قنتنل ننوزادان 
راگرفتن وطالبان فتوا ودستورقتل عا  زایشن نا  راازننظنامنینان 
پاکستان ب س  آوردن . فرعون پیش از اینکه دستورقتل ننوزادان 
راب ه  نزدخ ایش هامان رف  وخوشنودی ورضای اورا برای این 
کارحاصل نمود، ولی طالبان به خ ای یکتاونیزال مراجعه نکردن ، 
مخال  فرمان خ اعمل کردن ، قهر، غضب ولعن  خ اون )ج( را 

 کمایی نمودن .
طالبان طائفۀ ان که آشوب ری مینماین ، قتنل منینکننننن  
وامنی  عامه رابر هم میزنن ، درجامعه ترس ورعب تولی  میکننن ، 
همه اشخاص ظالم قسی القلب و بی بن وباران ، بقول وقنراشنان 
وفانمی کنن ، دروغ و وکذاب ان ، همۀ اینها خصوصیات طائفۀ 
اس  که درقرآن عظیم الشأن به آنهامفس ین فی انرض و منافقین 
گفته ش   وامرخ اون  برمومنین اس  تااین طائفه راازروی زمین 
پاک نماین . طالبان این اعمال زش  وشنیع رازیرنا  اسال  اننجنا  
می هن وادعامی نماین که مسلمان هستن ، نمازمیخواننن ، وبنرای 
فریب مرد  عباوقبای کسانی را می پوشن که خاد  مسنجن  و 

 محراب ان  .
درزمان حیات مبارک حضرت محم )ص( طائفۀ زن گی 
میکرکه مانن  طالبان فسادمیکردن  خون میریختن  ودرمیان منرد  
خوف وترس تولی کردن  و امنی  جامعه رابرهم میزدن . آن طائفه 
که بکلی شباه  باطائفۀ طالبان داشتن  دربین مرد  بنا  خنوارج 
مشهور بودن ، وبه پیامبراکر  )ص( تهم  می بستن  وبنرای آن 
مبارک می فتن که )نعوذباهلل( ع ال  نمی کنی. این طائفۀ خوارج 
مانن طالبان نماز وقرآن میخوان ن ، حتی ع ۀ ازآنهاقاریان قنرآن 
مجی بودن . پیامب)ص( فرمودکه این طائفه ب  اس  وبرای اسال  
مضراس  وازنسل شان کسانی میهین که قرآن میخوانن  ولی قرآن 
ازحنجرۀ شان به قلب شان نمی رود وبزودتنرینن وقن  فنتنننۀ 

 رادراسال  بوجودمی آورن  . 
این فرمودۀ پیامبرعلیه السال  به طائفۀ طالبان بکلی ص ق 
میکن ، طالبان به مرد  مسلمان افغانستان تهم  بسته ان که مسلمان 
نیستن )به اساس فتوای قاضی حسین احم پاکستناننی( وجنهناد 
رابرعلیه آنهااعالن کرد  ان . این طائفه حتی خنودرا مسنلنمنان 
ومجاه ، مال ومولوی می وین وقرآن میخوانن که ازحنجرۀ شان به 
قلب شان نمیرود، ورنه دربرابر کشوری که مرد  آن مسلمان اس  
و آواز اذان محم ی پنج وق  درشبانه روزازهرشهنروقنرینۀ آن 
بلن میشود، اعالن جهادنمی کردن  وقتل وخونریزی مرتکب نمی 

 ش ن . 
رئیس طائفۀ خوارج که شیخ القرأ بود، پسری داش  که 

 علیه حضرت علی کر  اهلل وجهه، این مرد شایستۀ اسال 


