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خورشیدی در  6331محمد قسیم فهیم، در سال 

او آموزش  .روستای عمرض والیت پنجشیر بدنیا آمد

های ابتدایی خود را در زادگاه اش فرا گرفت و برای 

آموزش عالی، به کابل رفت و در مدرسة العلوم  

 .کابل  درس خواند

 بحیث فرماندۀ جهادی 2  

 6331، پس از کودتای هفت ثورسال »فهیم«مارشال 

،بدلیل مخالفت با حکومت آنوقت افغانستان، تحت 

او پس از .حمایت شوروی سابق، به پاکستان رفت

اقامت مدت کوتاه در پاکستان، دوباره به افغانستان 

بازگشت و با گروه های مجاهدین، بویژه در کنار 

احمد شاه مسعود، مخالفت های مسلحانه خود را علیه 

او فرماندهی بخشی از نیروهای  .حکومت آغاز کرد

مجاهدین را بعهده گرفت و در سال های بعد نیز، 

.                                          .ساحۀ فرماندهی خود را گسترش داد

در این سال ها، نقش مهمی را در تنظیم  »فهیم«آقای 

گروه های مجاهدین در والیات بدخشان، بغالن، تخار 

و قندوز بازی کرد وتا آنکه پس از فروپاشی حکومت 

و پیروزی گروه های مجاهدین، همراه با 

، 6316دیگرنیروهای جهادی بتاریخ پنج ثورسال 

وارد کابل شده، در حکومت مجاهدین برهبری استاد  

عهده دارسمت وزارت امنیت  »ربانی«برهان الدین 

)اسختبارات( گردید                        .                                          

 دورۀ فرماندهی جبهه مقاومت ضد طالبان  3

بدنبال قوت گرفتن تحریک طالبان و تصرف پایتخت 

برای مدت  »فهیم«افغانستان از سوی این گروه، آقای 

کوتاهی، فرماندهی نیروهای جهادی را در جنگ 

در  .علیه طالبان، در شمال افغانستان رابعهده گرفت

این سال ها، وی تحت فرمان احمد شاه مسعود، می 

در  »مسعود«جنگید، اما پس از آنکه محترم احمد شاه

یک حملۀ انتحاری وجانگذرانه کشته شد، او در راس 

پس از مرگ آقای  .صفوف مجاهدین قرار گرفت

مسعود، تنظیم گروه های جهادی وبسیج کردن آنها 

در مبارزه علیه طالبان، به یک چالش ومشکل اصلی 

تبدیل شد، لیکین پس از فروپاشی  »فهیم«برای آقای

به  »فهیم«رژیم طالبان و برگزاری اجالس بن، آقای

عنوان معاون اول رئیس جمهورکرزی درزمان 

   .حکومت موقت و وزیر دفاع افغانستان، تعیین شد

 »فهیم«گوشه نشینی مارشال   4

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در نخستین 

انتخابات ریاست جمهوری آقای فهیم را از معاونیت 

خود کنار زد و به جای او، احمد ضیا مسعود، برادر 

احمد شاه مسعود را به عنوان معاون اول خود معرفی 

این اقدام که برای بسیاری غیرمنتظره بود،  .کرد

روابط میان آقای فهیم و رئیس جمهور کرزی را تیره 

کرد، تا جایی که آقای فهیم گفت، حامد کرزی دیگر 

 .هرگز از مجاهدین حمایت نخواهد دید

در پنج سال ریاست جمهوری آقای کرزی، مارشال 

فهیم گوشه نشینی اختیار کرد اما هر از گاهی از 

اداره آقای کرزی در زمینه آنچه که او کنار زدن 

 .مجاهدین از قدرت می خواند، به شدت انتقاد می کرد

تا آنکه حامد کرزی در انتخابات دوم، یک بار دیگر 

به سراغ آقای فهیم رفت و او را بار دیگر به عنوان 

,                              .معاون اول خود در انتخابات معرفی کرد

آقای فهیم اخیرا در حالی که برای کمپاین انتخاباتی به 

شمال افغانستان سفر کرده بود، از یک سوء قصد 

 .مسلحانه جان سالم بدر برد

اینکه انسان دوست داردتاباوی به 

نیکوئی رفتارشود، همان گونه 

بایدبادیگران رفتار نماید، این یکنوع 

تعادل است. اما در اخالق اسالمی، اوج 

هم وجود دارد، چی از حالت عدل، 

گاهی انسان بحالت احسان میرسد واز 

حالت انتقام، گاهی، بحالت عفو اوج راه 

  ان رای سئیه درأها بالحسنه".می پیماید. "

اگر سیئه وبدی دید، آنرا با «ترجمه:

)اعاف عن الناس( " »نیکی جبران کند

وهللا یحب المحسنین" ) وخدا نیکو کاران 

را دوست میدارد(. البته، مقصود از این 

گذشتن، غیر از گذشتن واستفاده از حق 

سکوت در برابر ظالم است. چون گاهی 

که این روایت خوانده میشود، این مسئله 

مطرح میشود که، اگر احیاناً آیه 

ویاروایتی به عفو دعوت کند، آیا مقصود 

ازعفو، سکوت انسان در برابر غصب 

حق خودش است؟ در برابر ظلمی که 

میشود، در برابر انحراف ،فساد 

وتجاوزاتی که وجود دارد، سکوت،عفو 

وگذشت کند؟ خیر، این زبونی وذلت بر 

خالف موازین اسالمی است. آن همه 

فریاد هائی که در قرآن، در زمینۀ جهاد، 

امر به معروف ونهی از منکر، 

درارتباط اقامه حق وگفتن کلمۀ حق،حتی  

در نزد سلطان جایز است، همه اینها 

اصول، موازین وپایه های موضعگیری 

انسان در برابر دیگرانسان ها ودر قبال 

 سایرمسایل اجتماعی است.

گاهی مسئله ازاین قرار است که کسی 

اشتباهی میکند واین گونه اشتباهات در 

رانندگی فراوان دیده میشود.مثالً رانندۀ 

میخواهد جلو بیفتد ورانندۀ دیگری 

عصبانی شده دادو فریاد میزند که چرا 

چنین وچنان کردی واینکه میخواهم 

انتقام بگیرم،پرخاشگری میکنم،چی 

بسیاری معیارهای بنام غیرت، شهامت 

وشجاعت که در همین برخورد های 

سادۀ اجتماعی پایمال میگردد. در زمینۀ 

همین مشکل ترافیکی، نکتۀ لطیفی بنظر 

میرسد واصالً بگونۀ است که تمامی 

خصایل انسان درهمانجا دفن میشود. 

انسان دوست دارد پیشی داشته باشد، 

دوست دارد انتقام بگیرد، دوست دارد 

برخورد کند، خوشحال شود،پیروز شود، 

اما پیروزی اش این است که یک قدم از 

موتر جلو بیفتد، شکست اش این است که 

عقب بماند. تمامی این احساسات، 

عصبانیت ها، پیروزی ها، خوشحالی 

ها، تکبرها وتواضع ها، درهمین مسایل 

سادۀ زندگی، فروکش میکند. کرامت 

نفس در برخورد های سادۀ زندگی ، 

شغلی وروابط سادۀ اجتماعی، این است 

که انسان در بسیاری موارد، عفو 

وبخشش کند؛ با بزرگواری بگذرد نه با 

ذلت. پیامبر اکرم)ص( مکه را فتح  کرد 

،  در حالیکه بردشمن مسلط شده بود  

ومیتوانیست انتقام بگیرد وهمه آماده 

بودند تا با یک فرمان، انتقام تمامی فامیل 

ها وخانواده ها، زن ها وبچه های 

دوشمن را ازبین ببرد، در چنین 

شرایطی ، پیامبر)ص( ازموضع قدرت 

، کرامت واز موضع عظمت روح، 

اینطور میفرمایند: )بروید! همۀ شما در 

راه خدا آزاداید(. این گذشت، غیر از 

گذشت ذلت بار است که کسی قدرت 

برخورد با ظالم را ندارد ومیگوید 

گذشتم؛ یا شهامت ، تهور ،غیرتی ندارد 

،نمی خواهد مقابله ومقاومت کند، لذا 

 تسلیم میشود.

حضرت علی )رض( میفرمایند: " 

کسیکه این انصاف را نسبت به خودش 

ودیگران رعایت کند، جز عزت ، 

شرافت وکرامت، خدا باو چیزی نخواهد 

داد".                                     

همچنان حضرت محمد )ص( میفرمایند: 

سرور اعمال سه خصلت است: بین «

خود ومردم با انصاف رفتار کردن، در 

برابر برادران دینی مواسات را رعایت 

نمودن ویاد خدا را در هر حال ) وتوجه 

به او که لطافت روح وطمانینه خاطر 

 .  »وپیوند، پیمان با حق میآورد

این تذکر خدا ویاد او کردن ، همیشه 

تجدید عهد با حق وبا خدا است، با آن 

لطافت روح، کرامت نفس، صفای دل 

وآرامش قلب که انسان درآن حال، چی 

خوب میتواند با مردم منصفانه رفتار 

 کند.

معاون اول رئیس جمهور کرزی، محـــــــــترم مارشال محمد قسیم فهیم 

 درگذشت،خداوندا بیامرزدش1392سحرگاه یک شنبه، هجدۀ حوت سال 
 جبران بدی با نیکی

کوتاه زندگینامۀ  محترم مارشال فقید:  1    
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 ای که بانامت، جهان ، آغازشد     دفترما هم ، بنامت، بــــازشد

 دفتری، کزنام تو، زیور،گرفت     کارآن، ازچند، باالتر، گرفت

خدای رحمان را سپاس میگویم که، مرا برهی هدایت کرد که، 

حاصل اش برایم سراسر سعادت ومعنویت بود وهست، آنهم 

راهی که درآن ، با حقیقت آفرینش انسان، جلوۀ واقعی وزیبائی 

خدای رحمان ، آشنا شدم واز این رهگذر، راه کمال را یافتم ، 

آنهم راهی که ، ازخود آغاز میشود و به خدای یگانۀ بی همتا 

 میرسد.

آدمی آینۀ زیبائی است که بازتاب دهندۀ جلوۀ حضرت دوست 

است وانسان موجودی است که دنیای عظیم را درخود نهفته 

دارد وبشر گنج ناشناختۀ است که درطول تاریخ ، همچنان 

ناشناخته مانده و فقط به بخش کوچک، باریک واولیۀ این گنج 

در پایان ، دسترسی پیدا کرده است. این گونه است که معرفت 

انسان ، خود معرفت خدااست، زیرا انسان به عنوان جانشین 

خداوند"ج" در پهنۀ زمین ، با خدایش سخنی دارد ونمادی ازاین 

سخن است که، هرآنچی را اراده کند ، میتواند خلق کند. 

کجااست آنگونه انسان هائی که باین قدرت بیکران خود، که 

بنوعی اقتدار الوهیت وخدایی است ، پی برده ویاببرند. این 

مقوله را میتوان براساس روش انسان شناسی تجربی، عرفانی، 

فلسفی ودینی تقسیم نمود. اما باتوجه باین نوع نگرشی بانسان 

شناسی کالن، ویاکالنتر، انسان شناسی خوردیاجزء نگر، تقسیم 

کرد. اندیشمندان آن برای حل معماها وپرسش هائی مطرح شده 

دربارۀ انسان، درطول تاریخ بیشترراه های مختلف را درپیش 

گرفته اند وانسان شناسی درمکاتب، نتیجۀ بررسی های آنها 

میباشد. انسان درجهان بینی اسالمی ، داستان شگفت برانگیزی 

دارد؛ انسان تنها یک حیوان مستقیم االلقاح که ناخن های پهن 

دارد وبادوپاه راه میرود، نیست. انسان و حیوان یکی نیستند. 

این موجود ازنظر قرآن کریم ژرفتر ومرموزتر ازاین است که 

بتوان آنرا بااین چند کلمه، تعریف کرد. قرآن ، انسان را مرحبا 

گفته و ستایش کرده وهم با نیکوهش ها عالیترین مرحبا را الزم 

دربارۀ انسان دانسته است، اورا ازآسمان، زمین وازفرشته ها 

برتر شمرده ودرهمان حال ازدیو، دد وچهار پایان با وسعت تر 

شمرده است. ازنظرقرآن انسان موجودی است، توانائی دارد تا 

جهان را مسخر خویش سازد وفرشته گان را بخدمت خویش 

بگمارد وهم میتواند باسفل السافلین سقوط کند. این خود انسان 

است که دربارۀ خود تصمیم بگیرد وسرنوشت نهائی خویش را 

 تعیین نماید.   

حوت سال 26%آراء( بهروزدوشنبه 96کریمیاازطریق همه پرسی)

به روسیه. موضوعی که دراینجا دارای اهمیت بیشتری است،  1392

عبارت ازاین است که ازنگاه حقوق عمومی بین الملل، باید موضوع 

( فرق کرد، چی آنشلوس بمعنی Anschlussالحاق را ازآنشلوس )

وحدت دوباره ومجدد است، اما درالحاق یکجاساختن بازور، بیشتر 

معمول است. واژهگانۀ الحاق در قبال عماراتی که بحیث ساختمان 

بهم پیوست اعمار میشوند بنام الحاقیه یاد شده وپیوست بودن یک 

سرک کوچک با سرک کالن ، این جادۀ کوچک را بنام راه وسرک 

الحاقیه سرک وخیابان کالن مینامند ویا پیوستن ،ملحق شدن والحاق 

یک دستۀ ازانسان ها بادستۀ دیگر ویا یکجاشدن آبهای رودخانه ها ، 

دریاها وغیره.  باید دقت داشت که واژهگانۀ التحاق والتحاقیه، 

دررابطه با مواد قانون، اسناد مکمل اسناد اساسی که بنام پیوند نامه 

) پروتوکول التحاقی(، یامادۀ اصالحی به یک قطعنامه، رأی هئیت 

منصفه ویا الیحه درایاالت متحدۀ امریکا، عبارت ازالحاقیۀ است 

درپیوست الیحۀ کنگرس ایاالت متحدۀ امریکا، البته بدون آنکه ربطی 

( نامیده میشود. همیدون بایستی ridesبآن داشته باشد ویا التحاقیه )

هوشمند بود که این واژهگانه ازنگاه واژوی بمعنی رسیدن، پیوستن 

بکسی ، بهم رسانیدن پیوند دادن و پیوستگی است والتحاق معنی 

پیوستن، ملحق شدن، بکسی پیوستن، مانند پیوستن به جمع دول 

متعاقدین یک معاهدۀ بین المللی، بحیث حکومت یک دولت متعاهد 

بین المللی که جمیع طرفین چنین معاهدۀ بین المللی بنام طرفین 

 متعاهدین بین المللی یاد میشوند. 

 Allianceاتحادیه............ -الیانس 

عبارت از یک نوع اتحادی است که درتشکیل دادن واساس گذاری 

آن، موجودیت منافع همخوان متحدان بحیث یک عامل عمده، نقش 

متبارز وحرکت زأ را بازی مینماید، بدان معنی که، علل وانگیزهای 

انعقاد معاهده وپیمان، میتواند بااهداف گوناگونی وازآن جمله بااهداف 

پولی   -انسانی، متعدد باشد، ازآن شمار مسایل مالی ومنفعت مالی 

میتواند بخشی از انگیزها واهداف متحدین واساس گذاران اتحاد باشد. 

این نوع اتحادها، میتوانند برای زمان های کوتاه هنگام بشکل راهکار 

ویابشکل دراز هنگام وراهبردی آن درنظرگرفته شده وتشکیل شوند 

وبحیث علل اساسی تشکیل اتحاد، ازنگاه هنگام وزمان باشند. گرچی 

تشکیل وایجاد اتحاد، میتواند بیشتر حصول وایجاب منافع مالی 

وانتفاع اقتصادی تک تک طرفین ومتحدان باشد، اما اهداف ومنافع 

معنوی نیز میتواند جای برجستۀ را دراین راستا داشته باشد ویا اینکه 

منافع مالی ومعنوی هردو باهم آمیزش یافته، بحیث اهداف مطرح 

 شوند، مانند تعهد بخود داری ازجنگ وغیره مثالها.....

 واژه ها و واژهگانه های )یعنی لغات واصطالحات( سیاسی وحقوقی

نیلگون "یارزاده" دانشجوی صنف چهارم رشتۀ  انسان ازدیدگاه اسالم وقرآن 

 اداری دپلماسی نهاد تحصالت خصوصی عالی ازهر

اخراج ناروا ویااخراج غیرقانونی اهانت  1

 abusive  dismissaبار

عبارت ازاخراج وازکارکشیدن یک کارمند الیق و شایسته است 

درظاهر مطابق قانون ونظر به دالیل قانونی، اما درعمل خارج 

ساختن یک کارمند، بدون تقصیر، با سوء استفاده ازقدرت مدیریت 

 خود رئیس است که بر علیه یک کارکن، بکار بسته میشود.

  accession. التحاق ویا پیوست .................  2

یک عمل وبرداشتن یک گام حقوقی است که مطابق آن،  انجام

حکومت عالقمند یک دولتی که درهنگام عقد یک معاهدۀ بین المللی، 

نتوانسته تا خودرا به حیث یک طرف متعاهد آن، تثبیت نماید، 

بعدازمرور زمان چندی وسالهای زیادی، عالقمندی خود را درقبال 

قبول مقررات قواعد مندرج معاهدات بین المللی مورد عالقه اش 

اعالم مینماید ودرمقابل ازتمامی مزایای چنین معاهدۀ بین المللی 

بهره گیری واستفاده به عمل میاورد، التحاق گفته میشود. بطور 

معمول التحاق به یک معاهدۀ بین المللی در دو حالت ودوهدف 

 صورت میگیرد. 

لتحاق بعد از تصویب، روی هدف انفاذ یک معاهدۀ بین الف: ا

 المللی.

التحاق باگذشت چندین سال، آنهم، پس ازانفاذ یک معاهدۀ بین  ب:

 المللی به هدف بهره مند شدن ازمزایای آن. 

باید به یادداشت حکومتی که پیوست والتحاق خودرا درقبال یک 

معاهدۀ اعالن میدارد، بطور مساوی با حکومات دولت های امضأ 

کنندۀ دیگر، ازحقوق وآزادی های  پیشبینی شدۀ چنین معاهدۀ مستفید 

گردیده و بحیث حکومت یک دولت متعهد، مکلف به اجرای عملی 

چنین معاهدۀ میباشد. بطور معمول، آنعده معاهدات بین المللی که 

پیوست وحق التحاق حکومات سایر دول را پیشبینی میدارند، بنام 

( یاد میشوند که منشور سازمان ملل open treatiesمعاهدات باز )

متحد میتواند، الگو ونمونۀ بارزآن باشد و مواد مندرج چنین معاهدۀ، 

تمامی دول متعاهدین را متعهد برعایت و اجرا ی عملی این نوع 

معاهدۀ میسازد وکلیۀ حکومات دول بحیث طرفین متعاهدین یاد 

میگردند اما نباید فراموش کرد که قاعدتاً معاهدات دوجانبه ازجملۀ 

( شمرده میشوند ویا اینکه بعضی close treatiesمعاهدات بسته )

ازمعاهدات بین المللی برای یک تعداد دولت ها بازمحسوب شده که 

در عین زمان برای دولت های دیگری، بسته شمرده میشوند، مثالً 

پیوستن به اساسنامۀ لیگ جهان عرب برای دول آسیائی باز واما 

 برای دول واقع درسایر قاره ها وبراعظم ها، بسته شمرده شده، یا 

پیوست به اساسنامه وکسب عضویت اتحادیۀ اروپا ، برای 

واقع دربراعظم اروپا باز بوده ، اما برای کشورها ی  کشورهای

آسیائی ، افریقائی وامریکای التین بسته بحساب آمده ویا پیوستن به 

اساسنامۀ سازمان سارک برای کشورهای واقع درجنوب قارۀ آسیا 

مجاز و اما برای کشورهای واقع درشرق وشمال قارۀ آسیا، بحیث 

یک معاهده وسند بین المللی، سازمان فرعی منطقوی                                                                      

sub regional international organization's constituent 

treaty (or document) بشمار می آید 

 ...…Annexationالحاق ویا ضمیمه ساختن. -3

الحاق عبارت از ضمیمه ، یکجا ساختن ویا یکجا شدن بخشی ویا 

کل  ساحات قلمرو خشکه وآبی یک کشور به کشور دیگری، در 

نتیجۀ استعمار، توطۀ استعماری وکشورگشائی ، در نتیجۀ کج شدن 

ویا انحراف مسیرآب رودخانه ها، دریاها، دریاچه ها ویا براه 

افتادن وروان شدن سیالب ها ی ویران کنندۀ الیه ها وحصص 

خشکه ، ازجملۀ عوامل وقوع وپدیدار شدن رخدادهای الحاق بشمار 

می آیند. به یک سخن ساده بیان ، ازنگاه تاریخی تاقبل ازنیمۀ دوم 

(، کشورهای قوی با سرآغاز ازصدۀ 20قرن حاضر یعنی صدۀ )

میالدی، نظربه بعضی اهداف اما با بهانه های گوناگون ازقبیل  16

حمایت ازمردم عقبماندۀ کشورهمسایه، یا به جهت اقامت اتباع 

ایشان درسرزمین های همسایه، متعلق به کشور غیر، دراین میان 

بطور عمده واساسی نظربه انگیزها ودالیل اقتصادی، تالش وتلوار 

درجهت ضمیمه ویکجا ساختن سرزمین ها وبخشهای ازقلمرو آبی 

ویا ساحات ازآبهای کشور بیگانۀ به قلمرو کشورخود داشتند که، 

این گونه اعمال بطور معمول با تبانی باسایر دولت های قدرت مند، 

انجام میگرفت. بدین ترتیب، آنعده کشورهای قدرت مندی که به 

الحاق ساحات ازقلمروهای  کشور دیگری رضایت درطول تاریخ 

داده اند، بطور بالفاصله، پس از انجامی عمل الحاق، این گونه 

تغییر وتحول را برسمیت میشناختند وامروز نیز چنین میشود. این 

روال الحاق ویکجاساختن ساحا ت ازقلمروهای کشورهای دیگر به 

قلمروهای کشورهای متجاوز، بطور تقریبی تاپیش از تشکیل یافتن 

سازمان ملل متحد، بقوت خود باقی بود واما پس از تأسیس این 

سازمان سیاسی بین المللی و انتقال صالحیت های تصمیم گیری به 

قدرت های بزرگ ازاروپا به امریکای شمالی واتحاد جماهیر 

شوروی سابق، اتفاق های تاریخی عکس مسلۀ الحاق بوقوع پیوست 

سال اخیر، جامعۀ جهانی شاهد تجزیه،  70-50وبدین ترتیب، طی 

انفکاک )جداشدن ( واستقالل طلبی سیاسی ملل واقع دربسیاری قاره 

ها ومناطق جهان شد که قبالً نظربدالیل گوناگونی، ضمیمۀ 

 قلمروهای کشورهای بزرکتری شده بودند. مانندپیوستن 
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برگرفته ازمجموعۀ کاریکلماتوروطنجیزۀ نجججیج    

تحت عنوان افغانستان قل  آسیا است؛ خون »دهزاد«

 باامانتداری کامل((پمپ میکند

 . قاضی سوگند نمی خورد، اواشتهای ارتشائی دارد.1

 . رنگ گناه آدم، گندمی است.2

 .  بالغ هم با ید باشی، شرط ازدواج؛ اما آدم بودن است.3

 .  موش مسلح ، پشک را میخورد.4

 .  سیاستمدار مفلس، درمندوی مذهب تجارت می کند.5

 .  مرگ یکبار، اما شکم سیرچشیده میشود.6

 .  شب؛ عریان ترین عامل افزایش نفوس است.7

 .  ازدواج می بوسد، طالق می گزد.8

 .  معدۀ شکسته ، قلب تیزابی، آیه هائی ازفقرعاشقانه.9

 قوی ترین دوای نافراموشی خدااست.» درد«.  10

 .  اقتصاد تیل مینوشد، سیاست خون.11

 .  جیب قانون وشکم عدالت، مانند مغزخشونت خالی است.12

 .  برف عشق باالی بام بیوه می ریزد.13

 .  گرسنگی سخت است، درمعدۀ عدالت هضم نمیشود.14

 .  خون باغ، آبروی تبرراریخت. 15

 هـزارافسوس جهالت شد، نصیب قوم هللا یار عجب شورش بــــــــــر پا شـد، میان قــــوم هللا یار 

 چراانگشت نما،گردیده است، این قوم هللا یار گرش گــــویم زبان من، بسوزد، ور نگــــــویم دل 

 غالمانی غالمان، گشته است،این قوم هللا یار تفکــــــــــرمیکنم هــــــر لحظه، انجامش نمی دانم 

 هـــــــــمه ز افعال بدی رؤسای، قوم هللا یار جــوانان میکشند یکدیگری را،غیر واجب اســـت 

 نیاشامید دیگر خـــــون، از جوان قوم هللا یار قــــوماندان ها بترسید از خـــــــــدا واحمد مختار! 

 به قتل یکدیگــــــر بسته کمر را، قوم هللا یار نه این از حکم قرآن اســـت، نه هم از گفتۀ تـورات 

 همــــه گــــوید قوماندانم، مـنم از قوم هللا یار نصیحت میکند واعـــــــــظ ،یکـــی باور نمی دارد 

 کـــــــــریما کن کرم هردم، بحال قوم هللا یار عــــلما گشته اند دل خسته، ز افــعال قــــــوم خود 

 الهی دور کــــن! ابر ســــــیاه، از سـاحۀ خــــاکش     نفـــــــــــاق هرگزنبارد،درمیان قـوم هللا یار

 هـــــدایت کـــن بفضل خود، تمام قوم هللا یار خــــــداواندا! تـــو رحمی کـــــن، بحق سورۀ یسین 

 مکن دل خستگی "افگار" توکل با خدایت کن

 بــه لطف حق شود روزی، هدایت قوم هللا یار

 حکایت اول

درلررروح “  ع” حضررررت اسررررافررریرررل 

محفوظ دیدند که نوشته شده بود، یک 

بنردۀ هشرتراد هرزار سرال، درعربرادت 

الهی مصروف میباشرد ، مرگررانرجرام 

ونتیجۀ چنین عبادتی ، فرستراده شردن 

لعنت باالی چنین کسی است ، آنرگراه 

پس ازخوانش “  ع” حضرت اسرافیل 

آن برخود لرزید وسپرس برگرریره شرد 

ومی گفت: که شرایرد آن برنرده ، خرود 

باشد. برعرد آن  “ع”حضرت اسرافیل 

تررمررامرری فرررشررتررگرران نررزد حضرررت 

آمرردنررد وسرربررب گررریرره “  ع” اسرررافرریررل 

“ ع“ راپرسریردنرد. حضررت اسررافریرل

درپاسخ گفت:که من درلوح مرحرفروظ 

این نوشته رادیده ام که پس ازآن کلیه 

فرشته ها به تررس ولررز شردنرد وبره 

گریه کردن شروع کرردنرد وهرریرکری 

می گفرترنرد کره مرن نربراشرم ، درآخرر 

تمامی آنها گفتند که نزدابلریرس )درآن 

زمان رانده نشرده برود وبسریرار عرابرد 

بود( رفتره وبررای آن مریرگروئریرم کره 

دعاکند، درنرهرایرت کرلریرۀ فررشرترگران 

چنین کردند وبرای آن ، نوشرترۀ لروح 

محفوظ را حرکرایرت کرردنرد واز وی 

طلب دعا کرردنرد تراایرنرکره برا بسریرار 

 عاجزی دست بدعاشده ، چنین گفتند.

هللا ! برسراینها غضب نازل نرکرنریرد «

وآنهارا ازقهرتان محفوظ داشته باشید 

امااا ماالااعااون ناافااس خااویشااتاان را  » 

دردعررای آمرررزش، فرررامرروش کرررده 

وگفت که برسرما غضب نازل نکنیرد 

، بلکه گفت که برسرایرنرهرا ، غضرب 

نازل نکنید، چنانچه ، چیزیکه درلوح 

محفوظ نوشرتره شرده برود ، بررسررآن 

 آمد.

 فسونگری های شیطان 
 حکایت دوم

یک روز ، شیطان به 

فرعون گفت ، متوجه 

باشید که من ازشما برزگ 

هستم ، مگرتابه امروز ، 

دعوی خدائی را نکرده ام 

، شما چطور دعوی 

میکنید؟ فرعون درپاسخ 

گفت که: شما راست 

میگوئید ، من توبه میکنم، 

شیطان گفت نه ، نه ! این 

کار را هرگز نکنید ، چی 

تمامی مصر قایل به 

خدائی شما اند واین گپ 

ذلت است اگر شما بگوئید 

که من خدانیستم.  پس 

ازآن ، فرعون خود 

 دوباره ایستاد وقایم شد.

 حکایت سوم

شیطان بریرک راهرب 

ظرراهررر شررد وراهررب 

ازوی پرسید که کردام 

خصرررلرررت اوالد آدم 

سررربرررب گرررمرررراه “  ع” 

کررردن آن اسررت کرره 

بررحرریررث یررک وسرریررلررۀ 

کرمررک کررنرنررده برررا ی 

شررمررا ثررابررت مرریررشررود؟ 

شررریرررطررران درپررراسرررخ 

گفت:که غصه! یعرنری 

وقررترریررکرره غصرره وغررم 

بررررای انسررران دسرررت 

مرریرردهررد، مررن آنررهررارا 

بررمررانررنررد یررک کررلررولررۀ 

ترروچ،چررپرره وراسررترره 

 کرده میتوانم.

 »افگار«عبدالمجید  قوم هللا یار

 هست بر ملت، بیشک، گرگ اجل  بشنو از خـــــوی، قـــوماندان محل 

 شادی عزت برویش، بسته شـــد  ملت از جور قـوماندان، خسـته شد 

 قلب ملت را چرا؟ داری تو ریش  کس نمیپرسد از آن ســـاالر خویش 

 بر تو نفرین میکند، هرمرد وزن  تا بکی دور از عـــــدالت، گامزن 

 دعوی ایمان واسالم، بــــهر چیز  تو ز قانون خدا، داری گـــــــــریز 

 ملت بیچاره را، افســـــــــــــــردۀ  نــزد قانـــون جهان، شــــــــرمندۀ 

 صلح وآشتی را تو، بگذاشتی کنار  کشتن وبستن تو را، باشد شـــــعار 

 ــــمـــــملــت مظلوم را، درد و الــ  تابکــــی داری روا، جــورو ســتم 

 ای قوماندان تا بکی! جور وجفا

 دست ها از دست تو، رو با خــدا

 قوماندان محل  
  »فانی«عبدالعزیز

خانواده بعنوان کوچکترین مجموعۀ تشکیل دهندۀ جامعه 

دراعتال ویا انحراف آن ، نقش مؤثری دارد که باعتال و یا 

انحراف خودخانواده، پیوند خورده است. باین اساس،این یکی 

ازعواملی است که موجب ثبات واعتال ی خانواده خواهد شد،   

عامل آنست که اعضای این مجموعۀ کوچک ، حقوق یکدیگررا 

رعایت  نمایند. این امر درنهایت موجب ایجاد ورعایت حقوق 

جامعه، ازسوی افراد خانواده وبالعکس آن، رعایت حقوق 

ایشان ازسوی جامعه خواهد شد. احترام گزاریدن فرزندان به 

حقوق والدین نیز، درهمین گستره قرار میگیرد، طورئیکه پدر 

ومادر را درایفای نقش رهبری خانواده، تقویت ،ترغیب خواهد 

کرد ودر نتیجه موجب ارتقاء نقش خود خانواده درپیش برد 

وتحقق اهداف متعالی جامعه خواهد شد.                      .                                            

درقرآن کریم ، اطاعت وتکریم پدر ومادر ، در کنارآن ، 

اطاعت اولی ونخست گام پروردگار، ذکرشده است؛ واین نشان 

دهندۀ این مطلب است که حق پدر ومادر ، از بزرگترین حقوق 

و برهمه چیز مقدم است. بیچاره وبدبخت کسی است که درانجام 

وظایف نسبت به پدر ومادر، کوتاهی نموده و مینماید. باین 

روایت ازابوبکرصدیق"رض" ... رسول خداوند "ج" فرموده 

مجازات درمقابل بقیۀ گناهان را،خداوند "ج" ازهرکی ”است: 

بخواهد، تاقیامت به تاخیر می اندازد، مگر حق والدین چنان 

است که، نافرمانی ازوالدین ، مجازات آن ، قبل ازآخرت دردنیا 

پس مهم ترین رابطه میان آدم “  هم ، به آدمی داده میشود.......

ها و یا یک انسان باانسان دیگر ، رابطۀ فرزند باپدرومادر 

است که اصل وجود فرزند وابسته است به آنها وبه تجربه دیده 

شده است که انسان هائیکه والدین خودرا میرنجانند ، درزندگی 

کامگار، مؤفق وخوشبخت نمیشوند، وآنهائی که بدون هیچ 

چشمداشتی ، به والدین خویش خدمت مینمایند ، زندگی مؤفقی 

دارند.  رعایت حقوق والدین، ازسوی فرزندان، موجب ثبات 

واعتالی خانواده خواهد شد. احترام به پدر ومادر آنهارا ، 

درایفای نقش راهبردی خانواده ، تقویت،ترغیب خواهد کرد 

ودرنتیجه موجب تقویت نقش خود خانواده درپیش برد اهداف 

 متعالی جامعه خواهد شد.

  حقوق والدین
 دیپلوماسی نهادتحیصالت عالی خصوصی ازهر -سوسن  دوشیزه دانشجوی صنف چهارم رشتۀ اداری
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غوریان  شاهنشاهان، شاهان واهل سرکار    

شخصیت هنی عنلم و دانشوری بودند که از 

فرهنااج منه ااه د ازدانااشهندا د هنرهناادا د 

شنعرا  و ادیبن  حهنیت هینهودند. آنن  ایا  

اهاار را ی ااال از لزوهااانتد عوااا  شااا و  و 

هنندگنری دربنرهانی خاویم هیاشهردند. در 

دربنرهاااانی آناااان د دانااااشهندا  و اشااااخن  

دانشورد از تهنهل فرقه هاند هاهاهو وگارو  

هنی ف ری منه هد حضور داشتند. شنهنشن  

عالءالدی  غاورید در دورا  شنهناشنهل و 

فرهن  روایل خودد هبوغن  اسهنعیول اَلَهوت 

هاانی ضااد امنباال   و قُهااستن  را کااهد ف نلیاات

درسر داشتندد بحضور طوبید  د حق تبویغ و 

اقنهت دایهلد درپنیتخات شنهناشنهل غاور د 

برای آنن  داد  بودکاه بنصادهزار افاسو    

ب د از هرگ ام د ای  اهر بوسیوۀ فرزندم 

و حتل سنیر شنهنشنهن  وپندشانهن  غاوری 

 هتوقف شد.

در عااصر غوریاان د فرهنااج اسااالهل د     

وادو پنرساال رشااد و پیااشرفت زیااندی   زباان 

(Delhiنهاااود طورهی اااه تااان شاااهر دلهااال 

وسنحنت شهنلل هناد  پنیتخت ف ول هندوستن 

نفاااوه کااارد و هااادنیت مدیااادی بنااانم هدنیااات 

هناادی بومااود آهااد. در خراساان   -خراسااننل

عهااد غوریاان د دانااشهندا د ادباان د شاا رای 

بااازرگ و نااانهوری مهاااور نهودناااد. اهااانم 

د نمنهل عروضلد احهد »رازی«فخرالدی  

د قنضااااااال هنهااااااان  سااااااارا  »هیااااااادانل«

موزمننلدوحیدالااادی  شااانف ل هااارو رودید 

الدیاا    ابونااصرفراهل د هحهااد عوفاالد قطااو

شان د    بختینرد هوک ال الم فخرالدی  هبانر 

الدیا    نصیرالدی  هروید شیخ االسالم ماال 

ورسااااند و عااااد  فااااراوا  دی اااارید آ اااانر 

هاااانی گوناااانگو    ارزشااااهندی را در زهینااااه

عوهلد ادبل د دینل و فرهن ل پدیدآوردندکه 

هتأسفننه برخال از ایا  آ انر ه ناوی وهاندی 

آناان د در ا اار صاانعیۀ  ن اایزد توااف شااد  

 است.

در زهینۀ هنر ه هنری عاصر غوریان د     

هانی تانریخ فرهن ال   تاری  دور   از بن شا و 

شااود.  ننن ااه درایاا    کااشورهن شااننخته هاال

هاانی زیباان   دور د کااشک هااند قااصرهند باان 

ان اااااااااااایزد   ومنهاااااااااااانی تفریحاااااااااااال د 

هاند بنزارهاند هادار  و   ساراهندحهنم  کنروا 

هسنمد هت ددد در شاهرهنی خراسان  و هناد 

آ  عهدد تأسی  وهنر ه هانری بخصوصال 

هنی هو  گوننگو  تنب ۀ   را د از اختالط هوق

غورین  که از خراسن  تن هنورای قنر  هناد 

گهاشاات. در   اهتااداد داشااتد بااه نهاانیم هاال

حیییااات ه هااانری ایااا  عاااصرد آهااایز  از 

هانی کها  و اصاو     صن ت ه هانری دور 

ساانختهننل ازابت اانرات هااسوهننن  بااود. ایاا  

ه هانری بنانم سابک ه هانری ساوموقل کااهد 

ه نصرغورین  بودد یندشد  است. از بینینی 

هاانر ه هاانری عااصر غوریاان  هااسمد منهاا  

هان    هراتد هننرمنمد قطاو هنانر دلهال و د 

کااان  د عهااانرتد هاااسمدد کاااشکد هنااانر د 

هصولد هدرساه و بننهانی دی ار در هننطاق 

اهااپراطوری  شنهنااشنهلا خراساان  و هنااد 

است که هر ی لد نمر به سبک ه هنری و 

هنر خطنطل آ د در تنریخ آسینی هیننهد کام 

باادی  اساات . بااه    نماایر و تاان ماانهل هاامد باال

شهندت موزمننلد در عهاد غوریان د قاال  

  هستح م نمنهل و کن  هنی همو  برسر تپه

هاند آباند شاد  باود کااه   هاند غنادی هان وبونادی

هتأسفننه از ای  ههه  روت ه ناوی و هاندی 

د پ  از حهالت هغو د مز تا  هانی خان  

و هخروبه هنی دل ایرد  ایز دی ارید بنقال 

 نهنند  است.

عالو  بر بننهنی یندشد د در ای  عهادد       

ساااااانزید    صاااااان ت فوزکاااااانرید اسااااااوحه

هاانی   هنرخطاانطل د تااههیو و ضاارو ساا ه

طالیاال و غاایر  رونااق خوباال  -نیاار د زری

سااانزی غاااورد   داشاااتد فوزکااانری و ساااال  

بویاااش  شهاااشیرهنی سااانخت غاااور بحیااا  

سوغنت دربانر اروپنهیان  باود  وهخصوصان  

ضرف پووخوری سنخت غوروینغوریا در 

آساااااااینی وساااااااطل از شاااااااهرت بونااااااادی 

برخورداربود. گر ل درایا  دور د شانهرا  

بنزارگاااننل آساااینی وساااطلد از -ساااوداگری

هنطیاااۀ خاااوارزم هی هشاااتد اهااان بااان آنهااام 

تماانرتل هنااد را  -خراساان د را  سااوداگری

باااان ی د آسااااینی هرکاااازی و فاااانر  ایرا  

اهروزی ا در دست داشت و شهرهنی بوخ د 

کنباااا  و هاااارات ب نااااوا  هراکااااز عهااااد  

سااااوداگری آسااااینی هیننااااۀ آ   -بنزارگااااننل

 شد. روزگنرد هحسوو هل

 Jawanan-e-Allahyar 
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میگردید، اما اینکه پسر بی ادب 

است، بخاطر اینکه وی عاق بر 

پدر شده است واز اینرو بر رفتار 

خود سلوک بد کرده است. لقمان 

حکیم ازفرزند پرسید: سخن اینهارا 

نیز شنیدی؟ پسردرپاسخ گفت: بلی! 

لقمان حکیم سپس فرمود: اکنون 

هردو سوار شویم، هر دو سوار 

شده، در اینحال گروه دیگری از 

مردم، رسیدند وآنان نیزبا خود 

گفتند: در دل این دو، اثری از رحم 

نیست، چی هر دو سوار براین 

گرانی -حیوان شده اند واز سنگینی

وزن ایشان، پشت وکمرحیوان می 

شکند. خوب، اگر یکی سوار 

ودیگری پیاده میرفت، بهتر می 

بود. درآنحال لقمان حکیم به فرزند 

خود فرمود: شنیدی؟ فرزند پاسخ 

داده، عرض کردکه، بلی! لقمان 

گفت: حاال حیوان را بدون بار، 

بدون سواری، یدک میبریم وخود 

مان پیاده راه میرویم، آنگاه مرکب 

را جلو انداختند وخود ایشان بدنبال 

آن پیاده می رفتند که باز هم مردم 

آنان را بخاطر اینکه از حیوان به 

مقصد سواری، استفاده نمیکنند، 

سرزنش کردند.             .                            

دراین هنگام لقمان به فرزندش 

گفت: آیا برای انسان به طور کامل 

راهی برای  جلب رضای مردم 

وجود دارد؟ بنا براین امیدت را از 

رضای مردم قطع کن ودر اندیشه 

تحصیل رضای خداوند )ج( باش؛ 

زیرا که این کار آسانی بوده 

وسعادت دنیا وآخرت در همین 

 است.

 درعهد غوریانوضع فرهنگی وعلمی  وصیت لقمان به فرزندش
لقمان حکیم در توصیه به فرزندش 

چنین گفت: فرزندم! دل بسته به  

رضای مردم ، مدح وذم آنان 

مباش! زیرا هر قدر انسان، در راه 

تحصیل آن بکوشد،به هدف نمیرسد 

وهر گز نمیتواند رضایت همه را، 

بدست آورد.                         . 

اما فرزند از لقمان حکیم پرسید: 

معنی کالم شما چیست؟ دوست 

دارم برای آن مثال  عمل ویا 

گفتاری را بمن نشان دهی. لقمان 

از او خواست تا باهم به بیرون 

بروند وبدین منظور از منزل، 

همراه درازگوشی، خارج شدند. 

پدر سوار شد و پسر پیاده به 

دنبالش براه افتاد، در مسیرراه با 

عدۀ روبروشدند.            . 

رهگذران بین خود گفتند: این مرد 

کم عاطفه را ببین که، خود 

سواراست وبچۀ خویش را پیاده 

بدنبال اش میرود. این چی روش 

زشتی است؟ لقمان حکیم به 

فرزنداش گفت: سخن اینان را 

شنیدی؟ سوار بودن من وپیاده 

بودن تورا بد دانستند، اما 

پسردرپاسخ گفت: بلی! پس 

فرزندم! تو سوار شو ومن پیاده 

بدنبالت راه میروم. پسر سوار شد 

وپدر پیاده حرکت کرد باز با گروه 

دیگری روبروشدند، آنان نیزپچ  

پچ کنان گفتند: این چی پدر بدبخت 

و آن  چی پسر بی  ادبی 

است؟باتوضیح ادامه دادند که، بدی 

پدر بدین جهت است که فرزند را 

خوب تربیت نکرده، لهذا او سوار 

است وپدر پیاده بدنبالش راه 

میرود، درصورتیکه بهتر این 

میبود تا پدر سوارشده واحترامش 

 محفوظ                                   

 حــــــــقوق والـــــــــدین

 صفحۀ سوم
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