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پيشگفتار
دعا و عبادت  ،دوبال برای پروازآدميان به سوی کمال مطلق و رسيدن
به قرب الهی است  .هرانسانی برای دستيابی به اخالق اسالمی  ،وپااليش
روح خودازتيرگی گناه ومعصيت ووسوسه های شيطانی وتقويت اراده
ونيروی تفکردرخويشتن ،نيازبه دعاونيايش ومناجات باحق تعالی دارد،
ازاين روبخش عظيمی ازتعاليم پيامبران  ،به خصوص رسول اكرم(ص)
رادعاونيايش تشکيل می دهد .آن عزيزان باتوجه به شناخت ومعرفت
وسيعی که نسبت به خداوند(ج) وشناختی که ازانسان ونيازهايش دارند،
حقايق دل وروح ونيازهای آدميان را درزمينه های گوناگون  ،بازبان
دعابيان داشته اند .رسول اكرم(ص) دعاراسالح مومن وستون دين
ونورآسمان هاوزمين دانسته وفرموداست  :الدعا مخ العباده .يعنی دعا مغز
عبادت است .خداوند(ج) نيز درقرانكريم اين بشارت رابه بنده گان خود داده
است که اگراورابااخالص بخوانند دعاهايشان رامستجاب می گرداندّ " :واِذا
بوا ِلی
عنَی فّانَ ِی
ک ِعبادِی ّ
ّ
يب د ّ
قريب ا َ ِج ُ
ُ
ّعان فّليّست ّ ِج ُ
ساَلّ ّ
ّعوة الداع اِذا د ِ
ُدونّ "
ّوليُ ِ
ومنوا ِبی لّعّلٌ ُهم يّرش ُ
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وهنگامی که بندگان من ازتودرباره من می پرسند ،بگو :من نزديکم  ،دعای
دعا کننده را هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گويم  ،پس آنها دعوت
مرا بپذيرند و به من ايمان بياورند ،باشد که بر حقيقت راه يابند » .
البته هردعاودرخواستی ازخداونديکتا ،مطلوب شارع مقدس است ليکن
ثواب وفضيلت دعاهاوزيارت های رسيده به مراتب بيشتر و باالتر است .
يکی از آرزوهای مهم و خواسته های بزرگ يک مسلمان واقعی دراين د
نيا شرفياب گرديدن او به زيارت بيت هللا شريف و روضه پاک پيامبر اکرم
"ص" و ادای فريضه حج بيت هللا شريف ميباشد که هميشه با اشتياق کامل
جهت نيل به آن می کوشد ،ازاينکه فريضه حج يک عبادت مالی و بدنی
ميباشد ،بنآ گاهی نسبت ضعف يکی از اين دو اکثر مشتقان از دست يافتن
به آن محروم می مانند.
لذا اشخاصيکه بفضل ،احسان و خواست پروردگار عالم به اين سعادت
بزرگ راه می يابند به نعمت بزرگ الهی نايل گرديده اند که شکر و قدر
آنرا بجا آورده و دانسته به فلسفه و حکمت تشريعی آن توجه مبذول داشته
تحول بزرگی را در همه عرصه زنده گی اعم از زنده گی فردی،اجتماعی ،
سياسی  ،اقتصادی و فرهنگی خود ايجاد نموده محيط خانواده  ،محله،
منطقه و جامعه خود را تحت تأثير مثبت آن تحول قرارداده در تعهد و
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پيمانيکه در مکه معظمه با خدای خود نموده ثابت قدم و استوار باقی مانده
منحيث الگوی تقوا و پرهيزگاری به ديگران ميگردند.

فهرست
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تقريظ
مجموعه نگارشات بريدجنرال ارکانحرب عبدالواحد خرم مديرپالنکذاری
عقيدتی وفرهنگی قوماندانی تعليم وتربيه ودکتورين را تحت نام " آموزه
های سفرعمره" که در برگيرنده ترتيبات ادای حج عمره در عربستان
سعودی می باشد ،منحيث يک سند رهنمودی واثر خوب به تمام افسران
اردو  ،مسلمانان کشور وفارسی زبانان بيرون مرزی می پندارم ،در گذشته
دواثر ديگر شا ن را تحت عنوان" سفر به امريکا " وتجارب از هندوسنتان
عميقا مطالعه کرده بودم که جوانب مختلف زنده گی مردم امريکا وهند را
برمال ساخته ومسايل استراتيژيک وامنيتی مربوط افغانستان را وضاحت
داده بودند.
اين بار سخن از حمد وثنا ،ستايش ،عبادت وطواف ،توحيد ويکتا پرستی
می رود که نويسنده در بيت هللا شريف ودر شهر های مکه مکرمه،مدينه
منوره آنرا انجام وباز ديد شان راجهت تحقيقات بيشتر دينی از شهر زيبای
طايف شريف در فاصله دور از مکه مکرمه حتی از صدر اسالم تا وضعيت
کنونی سعودی وچگونگی روش ،عبادات در مدينه منوره ،برخورد مسولين
واهالی شهر های فوق الذکر را با مسلمانان ساير کشور
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های جهان  ،به ويژه افغانها خيلی منظم رقم زده است .شيوه بيان ونگارش
عبدالواحد خرم بيانگر آنست که موصوف منحيث يک شخص مومن،
مسلمان واقعی و مسلکی در رشته تاريخ وتمدن اسالم مطالعات خوبی
داشته وبه تجربه عملی ديگری در اين سفرحج دست يافته است ،دانش
تاريخی وی رمز از موفقيتش در نگارش اين اثر است
اثر حاضر به عنوان نمونه ای معقول وراهگشای بهتر در تحکيم اعتقادات
دينی پرسونل اردوبوده ودر ضمن احساسات عالی وطن دوستی را باال
برده ومعنويات مردم را ارتقا می بخشد .
واقعا نويسنده به شکل درست وبا تحليل های عميق چشم ديد ها را به شکل
ساده ،خوانا وبا رعايت اصول اسالمی بدون اشتباهات به تحرير آورده است
که زحمات موصوف را رياست عقيدتی وفرهنگی ستردرستيز و وزارت
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دفاع ملی به نهايت ديده ی قدر نگريسته برايش موفقيت های بزرگی را از
جانب خداوند " ج " آرزو دارد .
با احترام
رييس عقيدتی وفرهنگی ستر درستيز
تورنجنرال محمد امين نصيب

11

نويسنده:الحاج عبدالواحد خرم سمنگاني

آموزه های سفر عمره

بنام خداوند بخشاينده و مهربان
تقريظ
حمد و ثنا و ستايش خدايی را است که توفيق عبادت را نصيب فرموده است و درود
وسالم بر بزرگترين هادی بشريت که مشعل راه هدايت شد .بايد تذکرداد که واژه عمره
معنای قصد را افاده می کند ،و بدون ترديد معتمر يا عمره کننده قصد دارد تا زيارت
بيت هللا الحرام را بجا آورده و قصد طواف کعبه و سعی صفا و مروه را در سر می
پروراند .عمره مانند حج فرضی يک عبادت بدنی و مالی است و بجا آوردن عمره
باالی هر انسان آزاده مسلمان که توان مالی آنرا داشته باشد  ،سنت است ،پيامبر
"ص"در جريان حيات گهربارش چهار بار به انجام عمره نايل آمده اند .شور و اشتياق
عبادت ،دعا و نيايش و آرزوی رسيدن به قله ی رستگاری  ،پای انسان را به سوی
بارگاه الهی کشانده و رهسپار ديار حرمين شريفين ميسازد ،تا برای استغفار و طلب
مغرفت خويش در پای ملتزم  ،کعبه و حجراالسود قرار گرفته و اشک بريزد ،و درد
های دلش را بيرون کند و در عوض متاع گرانبهای مغفرت و بخشش الهی را بدست
بياورد ،و قطره های اشک ،ناله ها و آه سردی که برخواسته از اعماق قلبش بوده،
غبار تيره ی گناه و معصيت را بزدايد و زنگار دلش را صيقل بخشد .اينجا است که بنده
گنهکار چون گدايی برپشت باب رحمت الهی قرار گرفته و دروازه صبر و کرمش دق
الباب می زند ،واضح است که خدای کريم بنده گانش را از بارگاه رحمتش نا اميد بر
نمی گرداند .آنانيکه به سوی طواف بيت الحرام می شتابند  ،در حقيقت ضيوف الرحمن
و مهمانان خداوند متعال هستند .واضح است که هيچ کسی مهمانش را مأيوس نمی
سازد ،بجاآوردن عمره عبادت است ،اما از طرف ديگر انسان دراين سفر عبادتی
چيزهای ديگری را نيز می آموزد .چون سفر حج در واقع هم مکتب بوده و هم آموزگار
رشيد است .انسان در سفر حج با جغرافيا  ،رسوم و عنعنات مختلف با اخالق و سلوک
گ وناگون با شکل  ،قيافه و شمايل انسانهای زيادی آشنا ميگردد ،که هرکدام آنها بر
اندوخته ها و تجارب انسان می افزايد .پوشيدن احرام درسی است از پوشيدن کفن ،
سر برهنه حاجی معنای عجز و عذر و زاری وی را در حضور الهی بيان می دارد،
شتافتن در وادی عرفه مثال زنده ای از شتافتن در وادی قيامت است .من مجموعه ای
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از نگارش اثر زيبای استاد گرامی الحاج بريد جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم را که
در اين زمينه تحت عنوان « آموزه های سفر عمره » تحرير داشته مطالعه کردم که
خيلی ها نفيس و زيبا رقم زده است .که در حقيقت از چشم ديد ها  ،برداشت ها  ،تحليل
های علمی و فکری شان بوده است ،و از اوضاع جغرافيائی  ،تمدن و فرهنگ  ،رسوم
و عنعنات  ،نظم و نظام ،و تا مسائل دينی طرف توجه قرار داده است ،که بر زيبايی اين
اثر افزوده است .واضح است که انسان يک موجود جستجوگر است و دوست دارد تا
هميشه بر اندوخته های علمی اش بيافزايد .در خاتمه اثر نگارنده را به نفع مطالعه
کننده گان عزيزمی دانم و از خداوند منان قبول عبادات و نيايش بنده گان را تمنا دارم.
بخصوص از هللا متعال استد عا می نمايم که دعا  ،نيايش  ،زحمات و عبادات نگارنده
اثر را که در روزهای سفر عمره بجا آورده است در بارگاه خويش مقبول فرمايد.
آمين يا رب العالمين
با احترام
الحاج مولوی ميرويس عزيزی " تاتار" رئيس پوهنحی شرعيات پوهنتون پيام

بسم هللا المتعال
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رويای دلپذير
سفر به سوی خانه ی خداوند يگانه رويای ديرينه ام بود  ،رويايی که هر
آنگاه سراغم را می گرفت،سرزمين دلم را با ديده گانم يکجا لبريز اشک
می کرد  ،اشکی که با لرزه های طوفنده ی دل  ،نيايش های بسيار بلندی
را در خود داشت .رهيدن از مشکالت  ،در تلخ ترين لحظات زندگی و
نعمت های بی دريغ پروردگارم در هرلحظه ی از عمر ،مرا بيشتر به
زيارت خانه او عالقمند کرده بود وهميشه آرزوی ديدار آن خانه مرا در
رسيدن به آن اميد وار می ساخت .ازدو سال بدينسومصمم بودم تا رکن
پنجم دين را که عبارت از ادای حج فرضی وزيارت بيت هللا شريف ميباشد،
با تمام فرايض و واجبات آن بجا آورم ،اما مساعد نشدن زمينه زيارت هر
بار اين تصميم مرا به تعويق می انداخت.
من در بورس دولتی به عنوان دانشجوی اکادمی دفاعی ملی به دهلی کشور
هندوستان  ،برای يکسال فرستاده شده بودم.
بسيار سعی نمودم باگرفتن رخصتی عزم کعبه ی معظمه نمايم اما مسعود
استانکزی مسول من اين اجازه را برايم نداد و در عوض خودش با
استفاده از رخصتی با همسرش به حج بيت هللا رفت .
اينبار ميسر نشدن زمينه مرا از تصميم و ارده ام باز نداشت چرا که شوق
زيارت خانه ی کعبه با يک آرزوی تحقق پذير در من هر روز برجسته تر
می شد.
***

هنجار های دلگير
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يکسال در هندوستان سپری شد با اخذ تقدير نامه و يک کوله بار از خاطرات
به افغانستان برگشتم .خاطراتم از هند درحد يک کتاب گشت که اقبال چاپ
نيز يافت اما آنچه به اين مبحث تعلق می گيرد اين است که چرا زيارت کعبه
به عنوان يکی از آرزو های خفته در من بيدار شد؟
پاسخ اين پرسش هم به ذات خودش يک انگيزه است .مدت يکسال د ر
هند همه اش آموزنده بود بيشترينه ديدار از مکان های تاريخی و زيارتگاه
هايی که هندو ها و سيک ها در نهايت عقيده مندی شان به عبادت می پر
داختند برايم بيشتر آموزنده بود.
شايد در ميان انسان های دنيا  ،هندو ها و سيک ها از شمار پيش قدم ترين
مردمان باشند که در عقيده و مذهب شان بسيار صادق وجدی هستند .در
همين زمانيکه اين سطور را می نويسم  ،هفته نامه عقاب بدستم افتاد که
در آن  ،يک مطلب جالب تحت عنوان مراسم عروسی
دوگاو در هند برگذار شد تو جه مرا به خود جلب کرد .در صفحه سوم
شماره  32يکشنبه  33جوزا سال  3131چنين آمده است:

مشاهده ی خرافات درهند
“ مراسم عروسی دو گاو در هند برگزار شد! به گزارش ديلی ميل در اين
مراسم دوگاو نر وماده طی برنامه ويژه ای با حضور بيش از  0555نفر
از مردمان روستا ها که شغل اصلی شان زراعت است وبا حضور مردان
مقدس به ازدواج يکديگر در آمدند  .اين مراسم بيش از  30555دالر هزينه
داشت وهدف از برگزاری آن باور به اين موضوع است که اين ازدواج از
بال های طبيعی در فصل کاشت وبرداشت محصوالت زراعتی پيشگيری
خواهد کرد .هندوستان بعنوان بزرگترين ممثل دموکراسی در جهان ،اين
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گونه خرافات رانيز دارا ميباشد .اين در حاليست که عده ای از فرهنگيان
به اين باور اند که فرهنگ در واقع حس تلقين گونه از واقعيت های طبيعت
می باشد  .هرجامعه با طرز تفکر متفاوت شان فرهنگ های متفاوت را
خلق می کند که برای جامعه های ديگر نمادی از خرافه به شمار می رود
اما برای خودشان وسيله وراهی برای نجات از بزرگترين معضالت طبيعی
ودنيوی”.
جديت آنها در عبادات و شوق زيارت از مکانهای مقدس شان مرا وا داشت
که به زيارت بيت هللا الحرام بروم .بعد ازبازگشت سفر هند به کابل،گاه گاه
خواب خانه ی خدا(ج) را می ديدم و بياد پدر و پدر بزرگم ميافتادم که
چگونه تصميم گرفتند که حج فرضی را ادا کنند؟ آيا اين تصميم بسيار مشکل
است؟ پدر وپدر کالنم حاجی حيت مراد وحاجی عبدالرحمن هردوبه زيارت
بيت هللا شريف مشرف گرديده بودند  ،چه از لحاظ عقيدتی وچه از نقطه
نظر وظيفه رسمی ام ،برمن فرض بود .هرچند در حکومت حامد کرزی
وخصوصا در اردو رخصتی امرساده نيست اما من با سعی و تالش  ،مدت
دوهفته رخصتی قانونی از قوماندانی تعليم وتربيه و رياست عقيدتی و
فرهنگی گرفتم تا بتوانم ثبت نام و طی مراحل حج را در شهر کابل انجام
دهم بخاطريکه جريان اين عمليه دق الباب دفاتر مربوطه از  4می 2534
تا  33می را در بر گرفت .
***
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دو راهی تصميم و انصراف
ازدسامبر  2531تا  4می  2534درجستجو وانتظار اجازه ازمقامات نظامی
اردو بودم باآنکه وعده اعزام مرا ازطريق سهميه وزارت دفاع ملی درسال
جاری به مصرف خودم به حج فرضی داده بودند واميدوارهم بودم اماجريان
به گونه ی ديگرتغيرکرد .زمانيکه مکتوب راازسلسله های مختلف به
عنوانی وزارت محترم حج واوقاف وبه ويژه رياست امورحج طی مراحل
می کردم  ،مسئولين بخش آنرا محول به سکونت اصلی ام ساختند دليل
شان اين بود که من بايد انتظار بکشم تا شامل سهميه ی واليت سمنگان
شده و در شمار حاجيان آن واليت به سفر حج بيت هللا بروم .مسووالن حج
و اوقاف کابل با رياست حج واليت سمنگان در تماس تلفنی اطالع حاصل
کردند که در انجا سهميه ی باقی نمانده است و نو بت مرا به سال 3130
خورشيدی محول کردند.
اذيت کردن و دواندن افراد بی واسطه در دفاتر کابل چيزی معموليست
مشوره و دلسوزی های درو غين نهاد های مربوط يک پيام برايم داشت ،
آن اينکه يعنی رفتنم به حج بيت هللا با اين زودی ممکن نيست .برايم معلوم
بودکه اگر من از مقام های بلند رتبه می بودم ،ديگر نياز به زحمت و پاس
دادن های زمانگير نمی بود اما يگانه کاستی من نداشتن مقام بلند دولتی
بود.حق تلفی ها و پشت نخود سياه فرستادن ها وادارم کرد تا جدی تر اقدام
کنم تا سال و سالهای بعد خدا می داند که من زنده بمانم يا خير .
به نگهبانان افغانی سفارت عربستان سعودی مقيم کابل مراجعه کردم و
ازآنها خواستم تا در مراحل ثبت نام حاجيان مرا رهنمايی کند .آنهامشوره
خوبی دادندوبرايم گفتند :بهترآن است که ازطريق شرکت های خصوصی
سياحتی وزيارتی که شناخت نزديک به اين سفارت دارند اقدام کنيد به اين
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مقصد پيش ازاين پاسپورت جديدالکترونيکی پنجساله راگرفته بودم وپس
ازپرس وپال زياددرموردنرخ تکت ومصارف حج ازبسياری شرکت ها ،
سرانجام شرکت سياحتی وزيارتی سلطان مدينه رامناسب حال واحوال خودم
پيدا کردم.
***

به سوی بيت هللا شريف
بعد از تالش و پيگيری زياد به كمك حاجی محمدشفيع توانستم در کوتاه
مدت ويزه وتکت طياره آريانا را با مصارف شخصی بدست بيا ورم .اين
آخر کا رنبود  ،مشکل ديگری هم مرا تهديد می کرد و آن در جريان قرار
نداشتن رئيس شرکت سياحتی و زيارتی سلطان مدينه ،حاجی شاه محمود
بود .به هرحال حاجی شاه محمود در پرداخت و تحويل دهی پول نيز مرا
ياری کرد.
سهميه  0نفری برای هر وزارت در مراسم حج فرضی به ارجمندان
وصاحبان مقام های بزرگ تعلق ميگيرد و به افراد بی واسطه چنين زمينه
ی هيچگاه ميسر نيست  .اين گونه موارد در تمام دفاتر دولتی افغانستان به
گونه ی تکراری اتفاق می افتد .بعد از بدست آمدن تکت هواپيما آماده گی
رفتن را گرفتم اما پيش از ان بايد با نزديکانم خدا حافظی می کردم چرا که
اين هم يک رسم است و هم چنان يک فرهنگ در سفر به بيرون از کشور،
به هر صورت از ماما ی بزرگم ،برادر و فرزندانم اجازه رفتن به حج عمره
را گرفتم .دل آدمی پر از آروزهاست اما يگان آرزو اگر براورده نشود
هرچند کو چک هم باشد زخم ناسور به دل می زند آن اينکه عالقه داشتم
حد اقل حاجی سيف الدين خرمی وانجينر دوست محمد به عنوان نزديکان
تا ميدان بدرقه ام کنند اما نبود شان و يا عدم تو جه شان بسيار به دلم
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سنگينی کرد و به عنوان خاطره ثبت اوراق زنده گی ام شد .اين را خوب
درک کردم که برخيهابه دنبال آدم غريب وبی صالحيت روان نمی شوند تا
زورمند ،موقف بلند وسرمايه دار نباشد البته از دوستان خارج از کابل
گله وشکوه ندارم و انچه حرفی دارم با همدياران کابلی ام می باشد که
چندی قبل دوستان بزرگوار بلخی ،سمنگانی وکابلی ام به مالقات يونس
قانونی رفته و مرا در جريان نگذاشته بودند .روز جمعه 32ثور  3131به
تنهايی به ديدار پروفيسور استاد عبدالستار سيرت رفتم واز هدف رفتن به
حج عمره برايشان ياد کردم که جناب شان خيلی خرسند شدندو مرا بيشتر
تحسين و استقبال نمودند .پس از صرف طعام وادای نماز ظهر آرام ارام با
دل جمع که بدنم خيلی سبک به نظر می رسيد ،بادستان خالی صرف احرام
وسه جوره لباسم را با خود گرفتم ورهسپار ميدان هوايی کابل شدم .تا
ميدان هوايی کابل،تنها راننده ام بريد مل نجيب هللا مرا همراهی کرد ،
يگانه کاری که در آن مدت کم می توانستم انجام دهم اين بود که با تماس
های تلفنی دوستانم را از رفتنم به سوی عربستان سعودی با خبر سازم.
***

سالون انتظار
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در سالون انتظار تعداد زيادی صف آرا يی به مقصد عزيمت جده را دارند
وبه قول نماينده آريانا توقف کوتاه در کويت بايد داشته باشيم .با استفاده
از وقت من مصروف نوشتن خاطرات آغازين سفر بودم اما ديگران
بسويم خيره خيره می نگريستند .يک مرد چاه آبی تخاری که خودش را
جال ل الدين معرفی کرد که نيت عمره را داشت،آشنا شدم .او که يک لحظه
هم تلفون همراه اش را آرام نمی گذاشت متواتر به صدا بلند حرف می زد
ودر جای خود آرام نمی نشست .اين مرد به من انس گرفت وحرکات اش
جالب بود واحساس اش را به خوبی درک کردم .

الحاج عبدالواحد خرم سمنگانی و حاجی جالل الدين چاه آبی تخاری در فرودگاه هوايی کابل -به سوی
جده

سفردر پيش رو داشتم اما سيالب زده گا ن خرم و سارباغ  ،لغزش کوه در
ولسوالی ارگو بدخشان هوش و هواسم را در ميان فريادها وخانه ويرانی
شان رها نمی کرد .بيجا شده گانی که همه هستی شان را کوه خاکی بزرگ
و سيالب های متواتربلعيده وربوده بود ،آنها بدون سرپناه با يد اين دربدری
را تحمل می کردند.
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نمی دانم که تا آخر ،سفر مان چگونه خواهد گذشت  .طوريکه در سفر بار
دوم به هند در دسامبر  ، 2531که در کتاب تجارب ازهندوستان در2531
از آن ياد کرده ام ،از سفر به آريانا خيلی خاطره ی خوش نداشتم چرا که
به زمان تعين شده حرکت نمی کند و انتظار در فرود گاه بسيار سنگين تمام
می شود  .اتفاقا شرکت سلطان مدينه نيز از اين هوا پيما تکت ها را در
اختيار مان قرار داده بود .اين شرکت  ،مسافرينش را ساعت  3بعد از ظهر
به ميدان خواسته بودو مطابق تکت ،پرواز بايد ساعت چهار ونيم عصر
صورت می گرفت ،متاسفانه پرواز ساعت شش شام صورت گرفت .باران
با شدت تمام زمين و زمان را می کوبيد و ساعت دوازده ظهربه ميدان
هوايی داخل شدم ،اما معلوم نبود چند ساعتی را در انتظار هوا پيما خواهم
نشست.
يکبارگی شوقی به دلم افتاد تا اين سفر را نيز مانند سفر به امريکا وتجارب
از هندوستان  ،چيزيکه واقعيت دارد بايد به تصوير بکشم.
***

با حاجيان نا آشنا
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عمله پروازی ما ساعت  2حرکت کرد وبعد از  0ساعت پرواز در ميدان
هوايی بين المللی جده نشست .همه حاجيان در اين هوا پيما به استثنائی
چند نفر ،احرام بسته بودند وتعداد محدود در ميدان هوايی کابل احرام بستند
 ،در پوشيدن احرام در داخل طياره آشنائی چندانی نداشتم  ،وضو گرفتم و
احمد سير تورن عمله پرواز در طياره آريانا بمن کمک نمود تا احرامم را
بهتر ببندم.

صبحدم درجه حرارت در شهرجده شريف  13درجه بود  .با دو بس بزرگ
به ترمينال رسيديم اکنون منتظر تاپه ی دخولی بر پاسپورت های مان
هستيم و همسفران زيادی از طبقه اناث افغانی نيز همرايمان استند که نيت
عمره را دارند  ،اول به کسانی چانس داده می شود که اقامه داشتند آنها
به بستن احرام ضرورت ندارند  ،افراد افغانستانی با سراسيمه گی در داخل
طياره  ،در حضورداشت خانمها پيروجوان به لباس کشی که چندان خوش
آيند وستر اسالمی را نشان نميداد شروع کردند  .همه وارخطا واکثريت
نماز عصر وشام را نخواندند  ،من در طياره نيت بسته نماز خفتن را ادا
کردم اما احرام بستن خيلی ها مهم ولحظه به لحظه در ميان شان تکرار
می شد .گويی درصالون طياره روز محشر است  ،بوی وتعفن از بدن ها
باال شده است  .مسووالن ميدان عربستان سعودی در جده با شناخت کاملی
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که از افغانها دارند به آنها ارزش نمی دهند  .در حاليکه نماينده نام نهاد
آريانا نيز حضوردارد  ،افغانستانی ها بی نوبتی می کنند .از اين معضله
نجات يافتم وپس از انتظاری خسته کن توسط بسها به مکه مکرمه رسيديم
ودر هوتل بنام (فندق ابراج الفضيله) در اطاق  337توسط نماينده شرکت
يکجا با الحاج غالم جيالنی زابلی  ،سيد عارف نبی زاده وننگيالی نبی زاده
همراه شدم.
در ميان همراهانم که همه از افغانستان هستند  ،حاجی زابلی در حاکميت
حضرت مجددی به حج فرضی آمده وفهميده می شد که او همه راه و
روش حج را خوب می داند  .به گفته ی خودش مدت دو سال نيز در اينجا
اقامت داشته است ،از ديگر همرا هانم و همسفرانم احوالی ندارم زيرا
شرکت ها افراد مربوط خود را طبق پالن خويش تقسيمات نمودند و ما از
طريق چندين شرکت مختلف به سعودی آمده بوديم.
تازه غسل کرده واحرام بتن کرده ايم به سوی طواف کعبه شريفه روان
شديم  .ازباب ملک عبدالعزيز ال سعود پدر ملک عبدهللا سلطان کنونی
سعودی گذشتيم ومراسم مربوط را طبق تجربه زابلی صاحب ورهنمود
شرکت سلطان مدينه انجام داديم .
***

فوتو با حاجي سيد عارف نبي زاده

پاکترين ديدار
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خوابهايم ،رويا هايم که زمانی مرا چون پروانه ی دل باخته و در سوز گداز
بدور کعبه ی شريف می چر خاند .فرا رسيد وچشم هايم به جامه سياه و
ساحت مقدس آن مقام افتيد ،در حاليکه احرام به تن داشتم ديگر همه چيز
و هم جا از دل  ،فکر و هوشم رفته بود تنها تمام درد ها ی زنده گی توام
با شوق ديدار از سينه ام فوران زد وگريه مجالم نداد اين که در ساحت
مقدس و ساعت ها طاعت و عبادت درمن چه گذشت  ،بحثی است که قلم
توان گفتگودر مورد آنرا ندارد در برگشت از خانه ی کعبه ی شريف ،راه
را گم کرديم و بعد از سرگردانی دو ساعته و گرمی جانکاه سعودی راه
اتاق را پيدا کردم درد شديد کليه مرا زمين گير کرد و نگذاشت بديدار
دوستانم بروم در حاليکه با معلم رازق سمنگانی نيز وعده مالقات گذاشته
بودم ساعت که بايد دو بجه با هم مالقات ميکرديم اما به خاطر دردشديد
گرده به تعويق افتاد.

معلم رازق سمنگاني

از يک طرف مفقودی کليد بکس بخاطر تبديلی لباس مشکلی را ايجاد کرده
بود ودر همين روز با استفاده از موبائيل همراه حاجی معلم به استاد فرهمند
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وشماری ديگر دوستانم تماس تلفنی گرفتم .حاجی معلم تکليف زياد کشيده
يک لگن قابلی ازبکی سمنگانی با دونوع کباب ونان خوش مزه ونوشابه
های خوب برايم آورد .بعد از صرف نان  ،از گذشته ها وضعيت کنونی
مخصوصا خسارات ناشی از سيالب زده گی درسمنگان  ،حادثه المناک
ارگوی بدخشان وجوزجان درد دل کرديم ودر مورد انتخابات رياست
جمهوری  2534و انتخابات پارلمانی سال  2530ياد اوری کرده ويادی از
انتخابات دور اول پارلمانی سمنگان که نگارنده ازجمله يکی از نامزد های
مجلس نماينده گان واستاد عبدالخالق برادر معلم رازق ازجمله نامزد های
شورای واليتی بود که هر دو موفق نشديم مروری کوتاهی داشتيم .اين مرد
مهربان وخوش برخورد با من صحبت های همه جانبه داشت که کامال حب
وطن ،ايمان داری،مهر ومحبت اش به همدياران در سيمايش مشهود بود
 ،او به حال مردم بيچاره افغانستان ،سمنگان و وضعيت امنيتی کشور
عالقه فراوان داشت  ،من نگرانی های حادثات اخير در سمت شمال
افغانستان را در چهره اش خواندم .

شهر مکه خاستگاه اسالم
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شماره تيلفن های دوستان سمنگانی ام در سعودی را از استاد الحاج قدوس
فرهمند در کابل گرفته بودم  .وقتی عربستان رسيديم به پيشوازی ما ،
نماينده گان افغانستانی شرکت سلطان مدينه خالف توقع تشريف نياوردند
و به همرا هانم پس از يک ساعت انتظار درهوتل  ،با دو جوان ترکتبار
کشور مان به نام های محمد نعيم وعبدالرحمن آشنا شدم ،آنها حاجيان را
به اطاق های شان رهنمايی می کردند  .ان دو جوان مهربان بهترين اتاق
را از نگاه موقعيت در اختيار من و چند همراهم قراردادند  ،خدمت های
صادقانه شان قابل قدر است.حاجی جان گل پوپل سمنگانی از من و
همراهانم استقبال گرم کرد ،او با مقدار فراوان از نوشابه های گوناگون به
ديدارم مان آمد .اين دوست مهربان با اصرار زياد مرا به خانه اش دعوت
کرد که خانه اش در دامنه جبل النور در يک ساحه وسيع قرار دارد .او از
امکانت خوب زنده گی بهره مند بود و در مهمان نوازی لحظه يی را فرو
گذار نکرد .از انترنيت اش استفاده کرده وتماس های با دوستان بيرون و
خارج از سعودی بر قرار کردم.
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نگارنده با حاجي جان گل پوپل سمنگاني

به خاطريکه از سعودی چيزی بياد گار در ذهنم داشته باشم همراه اين
دوست مهربان گشت کوتاه به داخل شهر نموديم تا اوضاع سعودی از
لحاظ امنيتی واقتصادی بيشتر برايم روشن شود .
در جريان ديد و باز ديد از شهر مکه مکرمه باسه جوان سمنگانی به
نامهای حاجی نصرت هللا  ،حاجی عبدالمتين وحاجی دالور آشنا شدم که
در يک هوتل بزرگ آن شهرکار می کردند.
شهر مکه ی مکرمه در غرب سعودی به فاصله يک هزار کيلومتر از
رياض موقعيت دارد  ،درحرم شريف يک باب دروازه بنام مقام ابراهيم
"ع"وجود دارد که تنها شاهان وبزرگان دولت های اسالمی ميتوانند به
داخل آن راه يابند.ادای هر نماز فرضی در مسجد الحرام به اندازه ثواب
دارد که يکبار نماز معادل يک صد هزار نماز می شود ،نوافل وغيره نسبت
برديگر جاها در محيط کعبه شريف ثواب بيشتر را به حساب ايمانی و
معنوی نصيب ميگرداند .
هر روز ازدحام بخاطر زايران جهت طواف بيشتر می شود  ،گروهای
زيادی از زنان ومردان از کشور های همچو ايران  ،اندونيزيا  ،هند ،
پاکستان  ،افغانستان وتمامی کشور های اسالمی اوج گير می شود .موج
عظيم مسلمان از هر گوشه ی دنيا تنها برای يک هدف زيارت بيت هللا
الحرام  .پس از اختيتام مراسم عمره تا رفتن به مدينه منوره سعی حجاج
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در آن است که نماز های پنج گانه را با جماعت و نوافل در مسجد حرم
شريف آنهم بشکل جماعت در عقب امام خوش آواز وخيلی عالم بزرگ
دنيای اسالم بخوانند .در هر طواف به حق مرده گان  ،اقارب ودوستان ،
صلح امنيت به افغانستان نيت ميبندم  .چهار نفر بوديم  ،حاجی زابلی دعای
الهم لبيک را به صدای بلند خوانده ميرفت وما سه تن ديگر آنرا تکرار
ميکرديم ،اطراف حرم شريف با باال کردن هر دو دست بسم هللا وهللا اکبر
را گردشگران با اواز بلند ادا وشانه چپ به سوی حجراالسود وشانه راست
ما بسوی صفا قرار دارد در سه گردش اول شانه راست برهنه وبا کمی
سرعت هفت گردش نمودم وحجراالسود را خوب لمس وبوسيديم وگريه
سرکردم .

مقام ابراهيم"ع "
در مقام ابراهيم "ع " ادای دورکعت نماز واجب ميسر نگشت زيرا ادای
دورکعت نماز دراين مقام آنهم در ميان ازدحام غير قابل باور بسيار به
سختی امکان پذير بود ،اما من ادا کردم.
دو جوان خود را گم کرديم  ،اين بيشترنگرانمان کرده بود با وصف آن،
بسوی صفا حرکت نموديم ،سه دم آب زم زم را در مسير راه به جناح راست
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نوشيده وبه مقام صفا ومروه در حرکت شديم و با سعی افسر سعودی
رهنمائی ما که من با او به انگليسی صحبت کردم.
مقام صفا کوهی است که داخل آن با پنجره ها احاطه شده واز اين جا
پيامبر بزرگوار رو به قبله ايستاده دعا کرده است  ،چون ما راه پيامبر را
تعقيب می کرديم  ،ايستاده دعا وبه جناح راست شروع به سعی کرديم
وهفت بار گردش نموديم.
آغاز از صفا و ختم هر دوره در مروه  .مروه کوه سنگی است خيلی ها
زيبا  ،حرکت سريع دوش در ساحه ی چراغ سبز هفت بار صورت ميگيرد.
از تمام لحظات خويش عکس برداری کرديم که خوشبختانه ممانعت وجود
نداشت .
به انجام اين رسم اسالمی که برای بيرون شد ن صف طوالنی کشيده اند،
من و همراهانم از آنجا بيرون شده به سوی دوکان سلمانی رفتيم  ،نرخ
های سرتراشيدن متفاوت است اما قيمت نسبت به ساير محالت با وجود
اينکه موی خود را در کابل تراشيده بودم با پرداخت  35لایر طبق رهنمود
تيغ را سلمان از سرم کشيد ودر اين جا حج عمره بار نخست تکميل گشت
در روز اول  ،در حاليکه هنوز احرام بتن داريم به اطاق ها آمده احرام ها
را از تن بيرون کرده ودوباره غسل گرفتم و دوباره به حرم شريف بخاطر
ادای نماز مغرب وعشا با لباس عادی در عقب امام کعبه شريف قرار گرفتيم
،اين کار تا رفتن به مدينه منوره ادامه پيدا کرد .
دو رکعت نماز واجب در مقام ابراهيم چندين بار ادا کردم و در صورت
ممکن زم زم می نوشيدم  ،آری اين تن افسرده هيچ گاه سيرنشد و تشنه
گی اش بيشتر و بيشتر فوران می زد .خادم حرمين شرفين ملک عبدهللا در
کنار کعبه شريف قصر مجلل دارد که تپه های سنگی آنرا احاطه کرده است
اطراف کعبه در حال بازسازی وحفر کاريست  .تمام ساختمان هايی که در
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حاکميت ترکان اعمار شده بوده است  ،ملک عبدهللا آن را می خواهد به
گونه ی عصری باز سازی کند .به گفته افغانستانی های مقيم مکه مکرمه
 ،دولت ترکيه به طور دوام دار خاک اين مخروبه ها را توسط طياره به
ترکيه می برند ولی تمام مواردی مربوط به احيا وبازسازی داخل واطراف
حرم شريف را مهندسان وانجينران ترکی انجام ميدهند.
کار ساختمانی به مکان های ياد شده به شدت ادامه دارد که گويا در چهار
صد سال حاکميت ال سعود خوابيده باشد دليل اين همه شدت کاری در
اينجاست که عوايد سعودی از ناحيه حجاج بلند رفته است.در اطراف حرم
شريف چنان تعمير های بلند صدها طبقه يی آسمان خراش وجود دارد که
چشم به ديدن آن خيره ميماند.
اطراف کعبه شريف همه وهمه کوه های سنگی آند وچنان گرم که هنوز ماه
ثور است اين ساحات همه خشک بدون در خت های مثمر وغير مثمر آب
نوشيدنی شهر مکه را از بحر جده شريف تصفيه شده با ريختاندن شکر
بداخل نل ها از آنجا می آورند  .مردمان اين سرزمين خيلی خوشحال ،
مغرور وثروتمند استند و حکومت سعودی بسيار قوی وپول دار است ،
تمامی انواع غذا ها وميوه ها  ،ترکاری وانواع سامان االت مدرن جهان
،آخرين مودل موتر ها در مکه مکرمه ديده ميشوند.
اکنون شرکت خصوصی سلطان مدينه پالن دارد تا ما را به شهر مدينه
منوره به زيارت سردار دوجهان حضرت محمد "ص" ببرد که طبق
دستورالعمل در آنجا با لباس پاک واستعمال خوش بوی وبا ادای دورکعت
نماز با خشوع ،عبادات خود را آغاز خواهيم کرد.
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احکام مربوط به عمره در چهار چيز خالصه ميشود که عبارت است از:
 -3احرام  -2 .طواف کعبه  -1 .سعی بين صفا و مروه  -4 .تراشيدن و يا
هم قصر کردن موی سر است .اما افعال ديگری در حج فرضی چون وقوف
به عرفه ،مزدلفه  ،سنگ زدن شيطان در منا ،طواف زيارت و طواف وداع
وجود دارد  ،که در عمره نيست .زيرا سپری نمودن دوشب در مينا 43 ،
سنگ را جمع آوری وآنرا در مزدلفه بر سر شيطانان زدن وذبح گوسفند"
شکرانه" و حضور در روز های عيد وعرفات نا تمام باقی ميماند.
***

ترتيب نماز های پنج گانه در سعودی
چگونگی ترتيبات نماز های پنج گانه در سعودی در هر سال متفاوت است.
پيش از آذان نماز صبح اول آذان تهجد صورت می گيرد وبعدا نظر به توان
وطاقت هر کسی ،نماز های تهجد را ادا می کنند  ،پس از ادای هر نماز
جماعت نماز جنازه خوانده می شود وتعداد زيادی ميت ها اورده می شود
 .در گذشته ها فکر می کردم که در کشور مثل افغانستان اينقدر غريب،
نيازمندان ،گداها ،شهدا معلولين ومعيوبين جنگ های سه ونيم دهه ،زلزله
زده گان ،سيالب برده گان وزير برف شده گان وبه اين تعداد حجاج ساالنه
چه عمره وچه فرضی  ،چرا اين کمک ها به آنها صورت نمی گيرد  ،اما
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با زيارت بيت هللا شريف وادای مراسم حج مفکوره ام تغير کرد ،طبقات
مظلوم هميشه وجود داشته ودارد از تاريخ پيدايش بشريت .حضور درمکه
مکرمه  ،مدينه منوره واشتراک مستقيم در اجرای ترتيبات حج  ،در زنده
گی مسلمان زاير اين خانه تغيرا ت بنيادی بوجود می آيد واز سوی ديگر
با ملل ديگر اسالم آميزش  ،حرکات وسکنات سعودی ها از نزديک
مشاهده،تحليل ومقايسه از روش جاری اسالم در اينجا وافغانستان فهميده
می شود.
آمدن به بيت هللا شريف در صورت موجوديت امکانات کار خيلی ها اسالمی
وبجا بوده ورکن پنجم اسالم می باشد  .ناگفته نبايد گذاشت که در سند بدست
داشته از شرکت سياحتی وزيارتی سلطان مدينه انجام موارد زير ممنوع
بيان شده بود:
 -3پوشيدن لباس دوخته شده برای مردان
 - 2پوشانيدن سر وروی برای مردان وروی برای زنان
 - 1استعمال خوشبويی
 -4قطع نمودن نا خونها
 – 0دور کردن بوی بدن به هر گونه يی که باشد .
 – 2شکار نمودن در مناطق خشکه
 – 7جنگ و پرخاش
 -1دوری از تعلقات شهوانی
 – 3چرب نمودن بدن
 – 35قطع و يا شکستاندن اشجار حرم مقدس .
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موضوع مهم وبا ارزش در طواف کعبه ونماز های پنجگانه اشتراک فعال
ويکجايی زنان با مردان است که دموکراسی واقعی اسالمی را به تصوير
می کشد  ،در مراسم آنچه قابل ياد آوری است اينست که چه در مسجد
هوتل فندق ابراج فضيله و يا در مسجد جامع حرم شريف ومسجد نضحه
درشهر طايف که نماز ها را اداکردم ،روش نماز خوانی گوناگون وجود
داشت وگذشته از آن در جوار " خارج از حرم " يک روش ديگری نماز
خوانی را نيز مشاهده کردم که خيلی دور از حرم ،زنان ومردان کشورهای
مختلف اسالمی اجرا می کردند .آنان گروه گروه درساحات گوناگون درميان
تپه ها وسرک ها مشغول نماز خوانی بوده وصف آرايی منظم وجود نداشت
.
کعبه شريف در عمق دره موقعيت دارد که از چند طرف فراز ونشيبی داشته
 ،موتر ها وپياده ها پايين ميشوند ،به گفته عرب های سعودی به مکه
پايين شدن است.
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فوتو از جوار هوتل موقيعت ما در حومه مكه مكرمه

موضوع خواندن گوناگون نماز ها حتی در يک صف  ،نمايی از فعاليت
وترتيبات مذاهب جاری چهار گانه وفقه های مربوط آنست .
ارکان سه گانه عمده :
 - 3احرام بستن
 -2طواف عمره
 -1سعی عمره

واجبات عمره
 -3احرام بستن
 -2کوتاه کردن يا تراشيدن موی سر .
هيچ يک از مناسک حج بدون انجام ارکان مذکور تکميل نمی گردد.
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استاد فرهمند ،نگارنده ،حاجي زابلي و نبي زاده

چنانچه کسی واجبی را ترک کندخون " ذبح مال"دم بر اوواجب می گردد
اگر سنتی از نيتهای حج را ترک گويدچيزی بر اونخواهد بود "جزايی چون
دم بروی الزم نخواهد شد".
چهارم می در سفری از کابل تاجده شريفه و تارسيدن به هوتل  ،درحاليکه
احرام به تن داشتم روزاول  0می عمره مابدون رهنما انجام شد امادرششم
می بعدازظهربه سوی مسجدتنعيم يامسجدعمره حضرت عايشه صديقه رضی
هللا عنها" رفتيم و دو دورکعت نماز ادا کرديم .آنجا به دريوری عمران خان
پاکستانی رفتيم وبرگشتيم  .درهمين روزبدون آگاهی قبلی  ،استاد فرهمند که
درطايف زنده گی داردوآنجا مدير يک مدرسه است ،جهت مالقات بامادر
داخل حرم شريف تشريف آورد وباحاجيان هم اطاقم معرفی اش کردم  ،باآمدن
استاد فرهمندبسيار خوشحال شدم .طواف حجراالسوداغاز وی قدوم حضرت
ابراهيم "ع" رادرمقامش که مقابل حجراالسود وباب ملتزم قرارداردنشان
داد وسپس چهاررکعت نماز رادرباب ملتزم ومقابل مقام ابراهيم "ع" يكجا
اداکرديم .
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دوباره هوتل آمديم تابرنامه رفتن به طايف راتنظيم کنيم  ،کسی عمالً به
حساب موترماراکمک نکرد به توکل خدا(ج) ازعقب حرم شريف دريک
تکسی سوار شده درحاليکه يک مسلم احرام داربنگله ديشی وديگری
پاکستانی نيزدرموتر همراهم بودند .سر انجام هردوی مان بعدازيک نيم
ساعت سفر خوش آيند به طايف رسيديم ،الحاج عبد الرحيم برادربزرگ
استاد فرهمند ،بی صبرانه منتظرماست ،پيوسته تيلفنی تماس می گيرد،حاجی
کاکا ازسال  3102تاحال درهمين شهرزند ه گی دارد وهفتادهفت ساله می
باشد.
***

طايف زيبا وتاريخی
درسعودی بيست هفت مليون انسان وهشت مليون مهاجرکه جمله  10ميليون
می شود ،زنده گی دارند ،اين کشورسرمايه دارترين کشوردنيا است ازلحاظ
عايد حچ و نفت وگاز  .قوانين سخت شرعی اين کشور توانسته است ثبات
و امنيت را درين شهر حاکم بسازد.
درميان مهاجران در سعودی ،به تعداد 255فاميل که حدود  35555تن می
گردند تنها ازسمنگان در اين کشور به کار و زنده گی شخصی مصروف
هستند.
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تصاوير از شهر زيبا و تاريخي طايف شريف

اين شهردر محدوده ی مانند شهرايبک ومزارشريف ازمکه مکرمه فاصله
دارد  ،حدود يک ميليون اهالی داشته شهرخيلی زيبا ،دارای آب وهوای
دلکش ومعتدل وشهرهمجواربامکه می باشد.
قيودات زياد در رفت وآمدخارجيان درين شهر وجود دارد ،ورود به طايف
باوجوديکه پاسپورت دراختيارندارم به کدام موانع دچارنشدم  .در اين شهر
زيبا ،مستقيما ً به منزل حاجی رحيم رفتم که درآنجا حاجی عبدهللا يکی
ازتاجران ملی کشوروازشمار ازبک های سمنگان مقيم مکه است،وی
شخص جوان از نظرسن بوده و خودرامقرب دربارجنرال دوستم به من
معرفی کرد.
غذايی لذيذشبانه راساعت  32:55شب در منزل کاکا حاجی رحيم صرف
کرديم وپس ازصحبت های گرم وتبادل افکارباياد خوب و بد از رهبران
افغانستان ،که تکليف افغان ها درتمام دنيااست شب راسپری کردم
ونمازبامدادرا باشنيدن اذان درطايف شريف بجا آوردم  ،استادفرهمندبه
خاطراداره مکتب ا ش ،شب ازمارخصت گرفت و رفت.
 7می تا ساعت  2بجه در منزل حاجی رحيم ماندم زمانيکه استاد فرهمند
رسيد وچای صبح را صرف وبه توافق هم مدرسه وی را ديده که در منزل
باال آن حاجی قطب الدين فرزند ارشد مرحوم مستوفی ابراهيم جان زنده گی
داشت که ما را به چای دعوت والطاف زيادی ابراز وجمعا به ديدن يک
مريضی که  3ماه کامل را در بستر نسبت حادثه ترافيکی بسر می برد وبه
فضل خداوند تاهنوز زنده است به عيادت رفتيم.
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موصوف نذير احمد نام دارد از شهر قديم سمنگان بوده وکدام پايواز ندارد
وي با يك دختر افغانی در اين روز ها نامزد شده است در همين دقايق ،
زنگ های از حاجی قاری وحيد ،حاجی عتيق هللا وحاجی مجيد از مدينه
وحاجی طوره از نواحی رياض برايم رسيده است .
شهرطايف به داشتن انگورشهرت دارد  ،شهرت تکنالوژی معاصر درعين
حال آثاروآبدات تاريخی  ،تمدن وفرهنگ اسالم را اين شهر در خودش حفظ
کرده است  .به هرصورت پاکيزه گی  ،ساختمان ها وکوچه های نظيف اين
شهربه ويژه رسته های دکان هايش اين شهررا درجهان پرآوازه ساخته
است.

استاد فرهمندمردمش راباخصلت بخل تعريف کرد گفتنی اند زمانيکه ناجی
بشريت حضرت محمد "ص" بزرگواربه اين شهرمی آيد ،مردمان طايف
باوی رويه خوب نمی کنند جبرييل "ع" حاضر به خدمت گذاری به حضور
محمد"ص" شده اماايشان اظهارمی دارندکه خداوندفرزندانشان راتوفيق
اعطافرمايد و انحضرت "ص" دوباره به مکه مکرمه برمی گردد .
***
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در ضيافت با شكوه در منزل حاجي قطب الدين فرزند مرحوم حاجي ابراهيم مستوفي در طايف شريف

باز هم از طايف شريف
طايف  3505کيلومتر از رياض فاصله دارد  ،پرواز های مستقيم هوايی
حجاج از بلخ به اينجا جريان دارد ،چراغ های بزرگ از برق حرارتی  ،سرک
ها وجاده های فراخ ،درختان مثمر وغير مثمر اش انسان را به سفر های
متعدد به اين شهر تشويق می کند ،بويژه زمانيکه به انتهای شهر می رسی
و ارام وارام به سربلنديها کوهپايه که  335گواليی وگردش دارد و1155
متر را در ار تفاع کوه باال می شوی.
بازديد طبيعت زيبا ومدخل عمومی آن  ،آب وهوا دلکش وگوارا يش مشابه
هوای شهر هراری پايتخت زيمبابوی وخرم وسار باغ است ،اما اين شهر
در ميان تپه کوه ها و دور تر قرار دارد.
در همين وقت  ،سال گذشته در افريقا بودم  ،آنجا نمای ديگر دارد شهر
طايف پرجوش ،بازار وخانه های ساخت قديمی اش هنوز از تمدن گذشته
ياد می کند  ،تعمير های بلند ارتفاع در اطراف شهر وجود دارد اما ساحه
ايکه در آن موقعيت داريم از  2و 1طبقه باال نيست .
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ميدان هوايی بين المللی طايف شهرت جهانی دارد  .در اين شهر هر انسان
 ،جوان وجوان تر می گردد ،غذاهای لذيذ وهوای خوشگوار  ،نسيم فرحت
بخش آن جسم انسان را طراوت می بخشد .
عيادت از مريض رابه عنوان اخالق اسالمی انجام دادم .محمد کوچک
وعبدالرحيم جوان نواسه گان با تربيت واخالقی مرحوم مستوفی نيز ما را
همراهی کرده وخدمت مان را می نمودند.
 32ک .م دورتر از مر کز شهر با راننده گی حاجی قطب الدين به نخستين
مسجد که پيامبر بزرگ اسالم 34 ،قرن قبل اعمار کرده بودند ودر کنار
تپه سنگی قرار دارد رفتيم  .تاهنوز چوب ها سوخته ارچه وساختمان اولی
اش باقی است ،آنرا از نزديک زيارت کرديم وتصوير های يادگاری گرفتيم.
حاجی قطب الدين نشان داد سنگی بزرگ را که کفار می خواستند باالی
نماز گذاران پرتاب کنند که به حکمت خداوند سنگ ديگری به حرکت آمده
و مانع آن شده بود .از آنجا به مسجد ديگری که بدست اصحاب
پيامبر"ص" ساخته شده بوده است رفتيم.
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در برگشت به فاصله ی نه چندان دور  ،به مسجد حضرت علی "رض"رفتيم
و در هريک  2ودو رکعت نماز خوانديم .مسجد بزرگ جامع عبدهللا ابن
عباس عموی پيامبر بزرگ اسالم که مقبره اش نيز در کنار مسجد ش
باسايرين در يک قبرستان مدفون شده اند را نيز مشاهده کردم
در اين مسجد نماز عصر را خوانديم که در حدود  0555تن دريک وقت
رادر خودش جای می داد ،اين مسجد دارای  32دروازه و  455پايه دارد
ما در حالی ازين مسجد بازديدمی کرديم که کار باز سازی آن در جريان
بود .در بيرون مسجد صفی از خانمها با پوشش حجاب سياه به چشم می
خورد به سوال گری مصروف بودند.
از آنجا به ديدن مسجد ملک فهد برادر پادشاه کنونی که ده سال قبل وفات
کرده است رفتيم  ،اين مسجد واقعا زيبا وبزرگ است  ،در يک وقت گنجايش
 1555نماز خوان را دارد وخيلی ها باسنگ های قيمتی وکاشی  ،به گونه
ی مدرن اعمار شده است .
از آنجا با يک توقف کوتاه در باالی تپه سبز با صرف نوشابه  ،به مسجد
کوچک در مسير راه روان شديم تا نماز خفتن را در آنجا ادا نماييم .در اين
مسجد همه تسهيالت وجود دارد  ،مجهز به همه چيز ،الماری های
گوناگون ،بالشت های چوبی طوالنی که تکيه زدن را اسان می سازد
وکسانيکه نا وقت تر می آيند به شکل گروپی دوباره جماعت را برپامی
کنند وهر نماز گذار به سليقه خود نماز می خواند .
***
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آخرين روز در طايف
حاجی قطب الدين ما رابه منزل استاد فرهمند رسانيد وخود روانه کارو
بارش شد .شام آن روز جهت بيمار پرسی به منزل حاجی رحيم رفتيم
وهمراه وی تصوير های ياد گار ی گرفتيم ،حاجی رحيم از ناحيه چشم که
در شش سالگی اش صدمه شديد ديده بوده است بسيار رنج می برد .
امروز پنجشنبه  1می وروز آخر اقامت در طايف است ،خواستم با آنها
وداع نموده روانه مکه مکرمه شوم اما حاجی قطب الدين فرزند شخصيت
نيک اجتماعی ومشهور شمال مستوفی ابراهيم جان مرحوم،بسيار اصرار
کرد تا در غذای چاشت با جمعی ديگری در منزل شان حضور يابيم  ،من
اين دعوت را به پاس خدمات شان پذيرفتم .
هم چنان دليل ديگری ماندنم در شهر طايف ،اشتراک در يک محفل عروسی
فاريابيان مقيم طايف ومشاهده طرز چگونگی پيشبرد عروسی شان در
سعودی بود  .در اينجا مقصد اصلی ام ديدار ومالقات با همشهريان مقيم
عربستان در طايف وساير شهر ها سعودی است که بيشتر به زنده گی شان
آشنا می شدم .
سعودی ملک پر فيض و پربرکت است مهاجرانی که اينجا بنابر مشکال ت
جنگ وبد بختی  ،مهاجر شده اند بيشترشان زنده گی بهتر از افغانستان
دارند  .به گونه ی مثال با افسری که در همجواری استاد فرهمند زنده گی
می کرد به اسم ربانی معرفی شدم .درسال  3121به اين شهر آمده دارای
 7فرزند بوده پغمانی االصل است .مشغوليت خريد وآوردن محصوالت
چپلک را از جده به طايف وتقسيم آنرا باالی دکاکين مختلف دارد نه تنها
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اينکه از زنده گی اش راضی است بلکه کرايه منزل ،خوراک وپوشاک ،
تعليم وتحصيل فرزندانش منظم بوده است.

مهاجران آواره
بسياری افغانها در اين شهر بيکار بوده و ازيک شهر به شهر ديگر در
گشت وگذار اند ،زنهای افغان در شهر های سعودی کار نمی کنند  ،شرايط
زنده گی طوريست که مهاجر موتر خريداری نمی تواند کسانی هم وجود
دارند که بيش از  45سال زنده گی دارند ولی حق خريد خانه را به اسم
خود نداشته اند.تنها تعدادی هستند که به نام وکيل شان خانه خريده اند
وپس از آنکه قصد عزيمت دوباره را بوطن نمايند تاپه خروجی نهايی بر
پاسپورت های شان زده می شود وخانه به وکيل صاحب می ماند که چنين
وضع در کشور های شوروی سابق باالی افغانها تحميل می گرديد
تعداد زيادی افغانها به پاسپور تهای تقلبی پاکستانی به سن وسال ساختگی
 ،نام بدل و به مثابه ی شهروند پاکستانی آمده اند که اين خود مشکل بزرگ
برای مهاجران افغانستان است  .آنها زمانيکه به کشور ديگر می روند
خانم افغان وشوهر ظاهرا پاکستانی نظر به پاسپورت.
شهر وندان سعودی به اين اسناد بلد اند زيرا شغل اساسی عربها تجارت
ومالداری است  ،تاجران به چنين حرف ها آنقدر ارزش نمی دهند ،يک
گوسفند در طايف  3255لایر معادل  155دالر امريکايی نرخ دارد ،معلوم
نيست که هنگام حج فرضی چه قدر اين قيمت باال می رود .در اين سالها
رجوع به کعبه زياد شده است.هيچ مهاجری با دوشيزه سعودی ازدواج
کرده نمی تواند ،قوانين اسالمی در عربستان سعودی خيلی سخت است به
ويژه برای آنانيکه جز يی ترين حرکات خالف قانون نمايند .دادن جزای
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اعدام برای متهمين در قانون عربستان کار مشکلی نيست اکثريت
افغانهای مهاجر در شهر های عربی مصروف هوتل داری وکار در هوتل
ها هستنددليلش هم اينست که بهترين غذا ها را آماده می سازند  ،خصوصا
مردم شمال افغانستان که غذا های مورد عالقه عربها را به گونه ی عالی
درست می کنند .زنها سعودی چند تن خدمتگار دارند ،در هر خانه دختر،
پسر  -مادر وپدر خانواده راننده مخصوص دارند وخودشان راننده گی نمی
کند.در نماز های جمعه خانمها به مساجد می روند  ،سعودی ها هميشه
تالش می کنند که نماز را در جماعت ومسجد ادا کنند حاجی رحيم وحاجی
شمس الدين به عنوان مهاجر افغانستانی عمامه ی اوايل صدر اسالم
پوشيده است ،در حاليکه عرب ها  ،دستار ويژه ی عربی وپيراهن سفيد
به تن دارند .انچه که مشاهده نمودم و برايم درد آور بود ه اينست که
بسياری حجاج زن ومرد افغانستان چون سواد ندارند مانند کشور های
ترکيه ،ايران ،اندونيزيا وماليزيا به عوض عبادات به خريداری تحايف وطال
باب می پردازند وترتيبات حج را بدرستی اجرا نمی کنند طوريکه در
هندوستان اکثرا بخاطر تداوی نيامده مصروف خريداری سودا وتحايف به
نزديکان شان اند ،به همين شکل حج وعمره شان با نواقص صورت می
گيرد که ثواب شان کمتر می باشد عربستان سعودی  337سال قبل ازادی
خود را از تر کيه بدست آورده است بهرصورت در علوم طبی وطبابت
چندان پيشرفت های قابل مالحظه نکرده است و از لحاظ فساد يکی از
مراکز عمده فساد اداری دنيا محسوب می گردد در نماز های جماعت در
مسجد جوار منزل حاجی رحيم چيزی جالب توجه ام را جلب کرد که اطفال
خيلی کوچک پسر و دختر را در مسجد با خود می آورند که باعث اخالل
هنگام ادای نماز می شود اماعرب های طايف را ديدم که به اين امر بی
تفاوت اند .
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***

راه سيل
يک شام تماشايی به عروسی جوانی از فارياب به هوتل رفتيم  ،جمعيت
مردان عليحده وخانمها در صالون ديگر  ،کدام موسيقی وبر نامه مذهبی
نبود ساعت يک بجه شب همه دعوت شده گان باالی فرش نشسته پلو ،
کباب  ،وميوه را صرف کرديم  ،امشب هم شب جمعه است برنامه بازديدم
درشهر طايف آخرين لحظات خود را اعالم می دارد .

مراسم عروسي يك جوان فاريابي در طايف شريف

صبحدم پس از ادای نماز بامداد از منزل استادفرهمند رخت سفر برگشت
به سوی مکه مکرمه را بستم و يک مشکل در کارم و جود دارد اينکه من
به تنهايی رفته نمی توانم چون غير قانونی به شهر طايف آمده بودم آقای
فرهمند از مسوليت خيلی هراس دارد توکل به خدا گفته از منزل استاد
بيرون شديم  ،نا گهان تورن ربانی يکی از دوستان پيدا شد و ما را با
موتر بار بری اش تا محل حرکت موتر های تکسی بسوی مکه دور تر از
ايستگاه رسانيد در ايستگاه نيز اجازه نيست چون در يوران اقامه ات را
می پرسند واکثرا وابسته به پوليس اند  .پوليس در چنين حالت حاجی بدون
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اقامه را به زندان روان می کند ،سر انجام از راهی که از مکه مکرمه آمده
بوديم برنگشتيم  .راهی که بايد تا مکه مکرمه ما آنرا طی کنيم سراشيبی
های است که عبور از آن ترس را در عابر ايجاد می کند و مهم تر ازان
نابلدی و دلهره های ديگر .در ميان اين فاصله کوتل بود که به گفته ی
راننده سيالب آنرا تخريب کرده است بنا برين ما از راه ديگر بنام سيل که
طوالنی تر است به مکه مکرمه رسيديم واز ترس اسناد در موتر تا ساحه
مکه مکرمه جان در جانم نماند.
استاد پس از صرف چای خاطر جمع از رساندن نگارنده که گويا جبهه ای
را فتح کرده باشد آسوده حال گشت ودوباره به طايف شريف برگشت
من غسل وطهارت تازه کرده آرام آرام به مکان اصلی به مقصد ادای نماز
جمعه به مسجد جامع حرم شريف آمدم وبا حاجی زابلی يکجا شدم  .ساعت
يک بجه  ،در داخل مسجد جای وجود نداشت وتمام نماز ها را به شمول
سنت ها  ،نوافل وفرض جمعه در زير آفتاب سوزان مکه مکرمه در داخل
حرم شريف ونزديکی باب ملک عبدالعزيز در عقب امام مسجد حرم ادا
کردم  ،عرق از سرو رويم مثل باران می باريد  .بعد از ادای نماز هر
کدام خيلی خسته چون اولين نماز جمعه مان در مکه مکرمه بود ،به اتاق
برگشتيم وغذا  1بجه ای حاجی جانگل را با اشتها تمام صرف کرديم .
***

برخی مسايل عمده
در جريان مهمانی ها فراموش نشدنی ام در طايف با استاد فرهمند تصميم
گرفتيم که از تمام جا های تاريخی در صورت ممکن باز ديد داشته باشم.
پس از ظهر و ادای نماز جمعه به امامت امام حرم شريف  ،در فکر تصميم
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برنامه ای بودم که در طايف با استاد قدوس ريخته بودم .منتظر الحاج
معلم رازق ماندم تا قرار و عده اش نزدم بيايد .
ساعت  0وچهل همراه الحاج معلم رازق به استقامت عرفات روان شديم
 ،اولين چيزی که برايم جالب بود ذخيره ی آب زمزم بود ذخيره يی که
از آن آب زمزم را از حرم توسط نل در همين جا ذخيره واز آنجا به تمام
سعودی وجهان صادر می کنند در برگشت  ،جناح راست کالج جامعه ام
القرا را ديدم که فرزندان اين ديار تا درجه دکتورا در آن مصروف تحصيل
هستند .الحاج معلم رازق ،مرد مهمان نواز با صداقت قلبی راهنمای خوبم
بود ،از جاهای تاريخی ومذهبی معلومات برايم داده وزمينه را مساعد
ساخت تا تصوير های يادگاری بگيرم .
ديدارمان از دامنه کوه جبل ا لثور آغاز شد ،داستان جبل الثور را خواننده
گان محترم می دانند ،رهنما و رفيق خوبم در جريان باز ديد از هرجای و
مکان برايم توضيح می دهد  .در مسير شاهراه بزرگ ووسيع عرفات قرار
داريم از پل عرفات گذشته به دشت عرفات ونقطه ابتدايی آن رسيده ايم
درمدت اقامت درطايف ومکه مکرمه و مدينه منوره با بسياری از وطن
داران معرفي و ازجمله صحبت گرم و شيرين کالمی آقای سيد محمد
هاشمی را فراموش نخواهم كرد.
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فوتو از آقاي سيد محمد هاشمي عالم دين و دانشمند بزرگ افغانستان

از حرم تا دشت عرفات  37ک .م فاصله دارد که درگذشته ها مسلمانان
پياده رفت وآمد می کردند وحاال ايستگاه بزرگ ريل ساخته شده است كه
در روز عرفات رفت وآمد زايران را آسان ساخته است .
در ميدان عرفات  0مليون مسلمان در يک وقت جمع می شوند،در ميان
جاده های وسيع آن راه می روند وآهسته آهسته در اطراف اين دشت
بردامنه ها وفراز کوه ها وتپه ها سياه رنگ در رفت و آمد هستند.
به جناح راست ميدان عرفه  ،حاجی معلم موتر را توقف داد ومن به دامنه
ی جبل الرحمه باال رفتم  .در دامنه کوه تعداد حاجيان را ديدم که همراه
فرزندان شان بر شتر های مجهز با گل وتجهيزات سوار شده اند.
رهنمايم کنار موترش ماند  ،من به اين کوه تاريخی باال شدم و از هر
طرفش عکس های يادگاری برداشتم  .به باور من  ،قدسيت اين کوه که
زايرين زياد رابه سوی خودش کشيده است اين است که بهترين عالم "ص"
از همين جا پس از نماز عصر دعا کرده است  ،اين محل جايگاه قبول دعا
است .
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فوتو از كوه جبل الرحمه

از دامنه ی کوه پايان شدم و عزم مسجدنميره را نمودم و قتی به مسجد
رسيدم خيلی بزرگ و عجيب بود گنجايش يک صد هزار تن را دريک وقت
دارد که نيمه آن در ساحه ی عرفات ونيمه ساختمان آن خارج از ساحه ی
عرفات اعمار گرديده است .

از آن گذشته در ساحه عرفات به محل" عريان " رسيديم که توقف درآنجا
گناه است .قابل ياد آوری است که روز عرفات  ،نماز ظهر وعصر در
مسجد نميره يکجا خوانده می شود البته به صورت قصر وجمع  .هم چنان
شام وخفتن در مزدلفه يکجا قصر وجمع ادامی شود،به گفته ی رهنمايم ،
يک شب در مزدلفه خوابيدن تا نماز صبح الزم است و واجب شمرده می
شود.
عرفات فرض است در صورتی که انجام نشود بر زاير دم "ذبح " الزم
می گردد،شخصی که دم بااليش واجب شده است ،از گوشت ان استفاده
کرده نمی تواند واين دم "ذبح" در حدود حرم شريف در مکه مکرمه انجام
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می يابد در مسير راه سهولت ها زياد بر زن ومرد وجود دارد حمام های
زياد وکوه اطراف دشت عرفات رااحاطه کرده است.
حاجيان در اطراف مسجد مشعرالحرام می خوابند و صبحدم که بيدار می
شوند تا برآمد آفتاب ،شيطان را سنگ می زنند و پس از آن  ،خود را
آماده ی حرکت بسوی مينا می کنند .خيمه های زياد سفيد رنگ يکسان
ويک اندازه در ساحات مينا نصب کرده اند که آن منطقه را خيلی زيبا
ساخته است  ،حجاج اعم از زن ومرد در آنجا جمع می شوند.

به گفته معلم صاحب  ،حاجيان روز هشتم از حرم به سوی مينا حرکت می
کنند ،اين نظم ادای حج فرضی يک شکل زنجيری وتسلسل منطقی خود را
در قبال دارد 0 .بار نماز خواندن در مينا سنت وحتمی است ،طوريکه
روز هشتم  4نماز وروز نهم يک نماز خوانده می شود.
در روز نهم از مينا به سوی عرفات ودوباره به خاطر سپری کردن شب
در مزدلفه مناسک انجام می شود  .در روز های دوم وسوم در مينا شيطان
های صغير ،وکبير مورد اصابت سنگ ها قرار می گيرند  ،در حين سه
روز
اقامت در مينا به حرم رفته وطواف فرضی انجا انجام می گردد .در
جمرات رسيديم در عرض راه درساحه ای توقف کرده ايم که محل ممنوعه
است.
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***

محل ممنوعه
درساحه نزديک ميدان شيطان سه تعمير بزرگ دارد که در جوار آن قبل
از ميالد قريه ها وخانه های برای زنده گی وجود داشته است اما امروز
ازآن خبری نيست  .معتصم باهلل پادشاه دوره عباسيان  3155سال قبل از
امروز ،مسجدی را بنا نهاده است که در انجا نماز شام را خوانديم  .در
زمان حيات پيامبر بزرگ اسالم اين مسجد بنانهاده شده و ريشه های در
ختان پيچ تاب خورده و قديمی آن هنوز پا برجاست ،عکس ها گرفتم  .به
گفته ی رهنمايم ،چندين صد سال اين مسجد زير سيالب وسرا زير شدن
سنگ ريزه هابوده  ،به حکمت خداوند "ج" نسبت تبرک بودنش هنوز پا
برجاست .قدسيت اين مسجد در آ نست که در ابتدا در همين ساحه درخت
ها  32تن وبعدا  75تن از اهالی مدينه منوره نزد پيامبر اسالم در اين
مسجد آمدند و پيامبر "ص" را به مدينه دعوت کردند که پس ازان بيعت
صورت گرفته است .

اکنون اين محالت پر جوش وخروش نيست زيرا زمانی حج فرضی نرسيده
است ،از آنجا به دامنه کوه جبل النور رفتيم چون خيلی تاريک شده بود
نتوانستم از آنجا عکس برداری کنم  .حاجی معلم وعده باال
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شدن به ان را به بار ثانی محول ساخت  .اين کوه از آنجهت مهم است که
غار حرا در آن موقعيت دارد زيراحضرت محمد "ص" به عمر 45
سالگی در اين غار  ،به پيامبری مبعوث گشته است .
ناگفته نبايد گذاشت که دشت عرفات به مشابه يک شهر بزرگ در ميان تپه
ها ودامنه های کوه های نه چندان بلند سياه رنگ قرار دارد .مردم آهسته
وآهسته تا ختم سنگ زدن بر شيطانها پای پياده راه می روند واجرای آن
بر پير مردان وپير زنان خيلی دشوار است به شمول لمس حجر االسود.
در فرجام بايد عرض کنم که تمام اين معلومات از اماکن مقدس راحاجی
رزاق برايم داد که جا دارد ازوی سپاسگذاری کنم.
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شهر پيامبر"ص"

سر انجام روز دهم می مسولين شرکت سلطان مدينه ما را به بيرون فرا
خواندند و دربس تهيه شده سوار شديم ،ساعت 7 ،بجه را بوقت سعودی
نشان می داد بدون صرف چای صبح ساعت  1بجه حرکت کرديم و پس
از  2ساعت سفر با طی کردن دشت ودامان های پر از خاک  ،ريگ ها
وکوه های سياه رنگ  ،ساعت  2بجه به وقت سعودی بعد ازسپری کردن
 425ک .م به فندق المختار السالم رسيديم .به همان  1رفيق قبلی ام
دريک اتاق باريک با شرايط نه چندان بهتر از مکه مکرمه همراه شديم
 .ساعت  1بجه بعد از ظهر نماز پيشين را طور مستقالنه در همين اتاق
ادا کرديم .بعد از آماده گی به حرم مدينه رسيد يم اما اين شهر برايم
حيرت انگيز است .تصويرم ازين شهر تصويری است که از اصحاب
پيامبرو تعليمات دينی ام در ذهن دارم  .اين شهر جايست که روزگاری
پيامبر بزرگ اسالم فقط باشتر های گرسنه وتشنه از دوحلقه چای آب
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استفاده نموده به اين شهرهجرت کرده است  ،چرا ؟ بخاطر رهای از
اذيت کفار قدرتمند مکه.
کسيکه در مهاجرت حضرت محمد "ص" را تا مدينه همراهی کرد،
حضرت ابوبکر صديق "رض"بوده است وبه مدت  1روز به قول شيخ
اته مراد به اينجا رسيده است که جمله همسفران با دو شتر بان شان 4
تن بودند .در راه کسی از ابوبکر صديق پرسيده که اين شخص کيست
ابوبکر صديق بخاطر حفظ سالمتی پيامبر"ص" می گويد  :ايشان راهنما
من هستند ،تا جان پيامبر در امن باشد.
پيمودن دشت های سوزان تارسيدن به مدينه کار ساده نيست ،هجرت
پيامبر بخاطر جلوگيری از جنگ وخونريزی ميان مردم سعودی وساکنان
مدينه "يثرب " صورت گرفته است که دسته دسته از ان بزرگوار اسالم
"ص" دعوت کرده بودند .
نماز عصر را در آرامگاه پيامبر اسالم"ص"با 2رکعت نفل بجای آوردم
حاجی مجيد نواسه کاکايم در باب سالم برای ما غذا شام و آب آشاميدنی
آورده است انتظار ما ن را دارد ،با او ملحق شديم وبه اتاق آ مديم .
نماز شام وخفتن را نسبت تکليف گرده در مسجد هوتل ادا نمودم تا بتوانم
برای بامداد فرداآماده باشم .
در کنار آرامگاه حضرت محمد "ص" ،آرامگاه حضرت ابوبکر صديق"
رض " و آرامگاه حضرت عمر فاروق "رض " قراردارد  ،در بيرون
آن بقيه اقارب و نزديکان آن حضرت به شمول حضرت عايشه صديقه
رضی هللا و عنها مدفون اند.
من تمامی اين معلومات را از همديگر وحجاج افغانی  ،به ويژه حاجی
زابلی بدست آوردم  ،متاسفانه شرکت برايمان کدام راهنما ويا معلم را
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توظيف نکرده است اما افغانهای مقيم مکه ومدينه راه بلد وراهنما ی
خوب عمره مان بودند.
نماز بامداد را  4ونيم بجه صبح ادا کرديم اما پيش ازان  1رکعت نفل
و 2رکعت قرض قضايی فرضی بخاطر جبران نماز های تلف شده را
خواندم .از جوار آرامگاه بهترين عالم  ،حضرت ابوبکر صديق "رض "
وحضرت عمر فاروق " رض "بارثانی که خود را راحت احساس می
کنم گذشته به سوی جنت البقيع روانه شدم تا قبرستان بزرگ آنجا را
گردش کنم .در جناح راست آن امامان  ،همسران وفرزندان حضرت
محمد "ص " مدفون اند  .از عربی پرسيدم پس قبر حضرت عثمان
وحضرت علی در کجا موقعيت دارد وی جواب داد که حضرت عثمان
"رض"در همين قبرستان بزرگ منحيث يک فرد عادی وحضرت علی در
عراق مدفون است .
ورود خانمها در قبرستان ممنوع است و آنها از عقب پنجره ها قبر
ها را مشاهده می کنند ،تما م قبر ها از مادر حضرت عباس گرفته تا
امام صادق ،امام حسن وامام جعفر يکسان است  ،قبرهای خاکی هستندو
روی هرکدام دوسنگ مانده شده است  .لوحه های توضيحی به چهار
زبان فارسی ،اردو  ،انگليسی وعربی است که کار را ساده می سازد ،
مردم مدينه خوش بر خورد هستند و شهرشان بسيار پاک ونظيف است
 ،تعمير های متوسط دارد در حاليکه هند  ،پاکستان وافغانستان چنين
پاکيزه گی را ندارد .
مادر فندق المختار السالم جاگزين شده ايم ،همين روز بدون آگاهی قبلی
پس از يک ساعت انتظار  ،بس عمله ی ماکه دريور مصری دارد ما را
مستقيما به کوه احد برد ،جاييکه امير حمزه"رض " با  75تن يارانش
در اين تپه به شکل غير انسانی به شهادت می رسيده است.
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تجارت پيشه گان زياد  ،بشمول گدايان در اطراف کوه حلقه زده اند من
با عالقه ی خاصی از آنها تصوير برداری کردم  ،شوربختانه چارجر
کامره ام ازفعاليت ماند .
در مقابل مقبره عادی امير حمزه وشماری از شهداجنگ "معرکه " کوه
احد در فاصله دورتر تپه خاکی رنگ وجود دارد به چشم می خورد ،منازل
زياد اعمار شده و شايد بسياری از زايران به اين فکر نشوند که بدانند
حکمت زيارت اين کوه چه است و چرا؟ آ ن محل چه نام دارد؟
***

مسجد قبلتين
به مسجد قبلتين آمديم و  2رکعت نماز ادا کرديم  ،فلسفه اش اين است
که حضرت محمد " ص " در اينجا تغير نماز را از بيت المقدس بسو ی
مکه معظمه کرده است  ،پس ازان به سبع المساجد رفتيم  ،مسجد وجنگ
خندق را در انجا از دور نشانم دادند  ،يک آ بشار باال کوه در نزديکی
اش قرار دارد  .اين مسجد را بخاطر اصحاب کرام اعمار کرده اند ،نسبت
کمبود وقت نماز ثواب را نتوانستيم در آنجا بخوانيم.
مسجد فتح وسلمان فارس قفل است  ،وضوگرفتيم بايد  2رکعت نماز
درمسجد قبا ادا نماييم ،جاييکه پيامبر"ص" اولين نماز را در آن مسجد
خوانده است .ازين مسجد نيز تصوير های ياد گاری برداشتم.
مسجد جمعه برای هر زايری ديدنی است ،محلی که پيامبر اولين نماز
جمعه را در آن خوانده است اما اکنون مسدود است .در کنار هوتل محل
اقامت مان ،حکومت امير نشين مدينه قرار دارد وبه امتداد آن مسجد
حضرت بالل حبشی ديده می شود  ،شخصی که آنرا بنام حضرت بالل
می شناسند ،دو فروشگاه در اينجا ساخته است آنهم برای تسهيالت
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زايران.راننده ما را به مزرعه در ختان خرما آورده است ،تا آنجا را
ناديده نرويم  .بايد به محل اقامت مان برگرديم و آماده گی رفتن به
روضه مبارک جهت ادای نماز ظهر را بگيريم .
***

خاطره بياد ماندنی
در روز اقامتم در مدينه منوره هيچکس تا حال به خوابم نيامده بود ،پس
از نماز ظهر در اتا ق استراحت بودم خواهر بزرگم که  11سال قبل از
امروز به ديار ابديت پيوسته بود  ،به خوابم آمد و مرا بيدار ساخت .اين
زن که مشقات زياد زنده گی در خانواده را با تلخی های روزگار چشيده
بود نسبت نا ساز گاری زنده گی اين جهان را وداع کرده بود .به ارواح
همه بشمول پدرم که  21سال قبل از امروز ومادرم که  1سال قبل ازين
رخت بر بسته بودند ،دورکعت نماز در روضه نبی "ص" ادا کردم وبه
روح پاک ومقدس شان دعا کردم تا قبول ومقبول در گاه ايزد متعال گردد
در مسير راه تبوک قرار داريم حاجيان حق رفتن را ندارند و شايد  255ک
.م از روضه مبارک فاصله دارد جنت البقيع قبرستان عمومی است که
نسبت فاصله ی زياد ،دفن شهدای جنگ تبوک امکان پذير نيست .
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***

نمايي از تپه كوه احد در اطراف شهر مدينه منوره

حادثه ی جالب
روز دوشنبه  32می پس از ادای نماز بامداد ونوافل چندين رکعتی  ،قصد
برگشت رابه هوتل داشتم که حادثه ی فراموش نشدنی اتفاق افتاد .يک
باشنده مدينه منوره خواسته منزل نه چندان عصری خود را از سامان
آالت تخليه وسپس حريق کرد و خواستار بيمه از دولت سعودی است.
حکومت بيدار وفعال مدينه همزمان  0اطفاييه را جهت خاموشی آن
موظف کرده است  ،تماشا چيان زياد عرب وعجم بدور ان جمع شده اند
 ،منظور از نگارش سطور فوق توانمندی حکومت سعودی را نشان می
دهد.
آنچه مورد پسند وستايش است اينست که در هر دوحرم  ،پاکی وصفايی
در مکه مکرمه و در مدينه منوره را بيشتر بنگله ديشی ها به دوش
دارند به ويژه در اطراف وداخل روضه مبارک دايما مراعات نظافت
بسيار جدی است .نسبت به مکه مکرمه در مدينه منوره صفايی وپاکی
بهتری به چشم می خورد .موضوع ديگر اينکه ثروتمندان مدينه منوره
روزانه پس از غذا ظهر در پاکت برنج وگوشت مرغ آماده را به حجاج
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وزايرين تقسيم می کنند .هنگام ادای نماز بعد از آذان تمام دکان ها ،هوتل
ها ورستورانت ها در کوچه ها وبازار های سعودی بسته می شوند و
سپس در وقفه ها باز می شوند  ،مردم مصروف داد وگرفت وخريد
وفروش اند.

فوتو يادگاري با حاجي شمس هللا سمنگاني و خالد جان تخاري

بعد از آذان بادر نظر داشت تعداد نماز های فرضی قضايی خوانده می
شود .در حرم شريف هر نماز يک صد هزار مرتبه ثواب ودر مسجد
بهترين عالم  05هزار مرتبه ثواب برای هر زاير است ودر بيت المقدس
 20هزار مرتبه ثواب دارد دريک روز  37رکعت نماز فرضی خوانده می
شود .
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حکومت سعودی شاهی است ،دو برادر سلطان معاونين امير هستند ،
هرسال شرايط زنده گی را به مهاجران سخت وسخت تر می سازند  ،به
گفته ی مهاجران افغانستانی  ،سال های اول هجرت به افغانها آسان بوده
وبه چندين سال اقامه داده است اما حاال باوجود دوستی نزديک اين
سلطان باآمريکا  ،تمديد اقامه را ساالنه ساخته وقيمت آن را به 32555
لایر سعودی معادل  1255دالرامريکايی باال برده است .
 31می مانند گذشته به نماز بامداد وهمان نوافل وضو وسپس نيت رفتن
به مسجد قبا را داشتيم  ،حاجی وحيدهللا روحانی حديثی رابيان کرد که
به معلوماتم افزوده شد ترجمه ی حديث چنين است :
"ادای  2رکعت نماز در مسجد قبا وبرگشتن از آن وادای دو رکعت ديگر
در مسجد نبوی خود يک عمره مقبول وکامل حساب می گردد " خيمه
های متوسط فراوان زيبايی را از طرف شب ديدنی ساخته و خيمه های
بزرگ صحن روضه ی مبارک به يک سوچ بسته وباز می شوند .گفتنی
است که هر کدام اين خيمه ها سه صد هزار دالر قيمت دارد.

فوتو با حاجي عبدالرحمن تخاري نماينده شركت در مدينه منوره
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 34می برهمان منوال گذشته نوافل وقضايی ها را ادا کرديم ،يک ساعت
تا صبحدم مصروف عبادت بوديم وپس از الوداع با بهترين عالم وارسال
سالم از جانب فرزندان ،اقارب ودوستان به آن حضرت  ،قرار بود که
ساعت  1بجه به مکه مکرمه باز گرديم.

عكس با حاجي مجيد خرم نواسه كاكايم و حسين جان پسر خاله اش

ميقات شهر مساجد تاريخی
دريوری مصری ،ما را  3حرکت وپس از تال شهای صادقانه حاجی
عبدالرحمن تخاری وفرزند ارشد شان خالد جان سيتهای خوب به افغانها
تخصيص داده شد ،نيت سفر را به مکه مکرمه بسته کرديم  .حاجی
عبدالرحمن تخاری نماينده شرکت سلطان مدينه در مدينه منوره در همين
روز جهت ترتيب وتنظيم حرکت دوباره مان بسوی مکه مکرمه اقدا مات
عملی را تهيه کرده است  .در ميقات احرام بستن را آغازنموده ،دو رکعت
نماز ادا کرديم و دوباره با گذشت از همان دشت ها ودامان های خشک
وگرم ،ساعت  1بجه دوباره به هوتل قبلی در مکه مکرمه رسيديم .

61

نويسنده:الحاج عبدالواحد خرم سمنگاني

آموزه های سفر عمره

طواف صفا ومروه صورت گرفت وشام به صرف غذا مهمان حاجی نصرت
شدم رفتن به اتاق اش بخاطر استماع اخبار جهت روشن شدن نتايج
انتخابات رياست جمهوری بود که از آن نگران بودم وشام دوباره به
استقامت خود آمدم حاجی طوره واستاد فرهمند احوال گيرم گشت وآقای
پوپل در هند بسر می برد  ،در مجموع استقبال گرم استاد فرهمند ،حاجی
رازق ،حاجی قطب الدين ،حاجی کا کا رحيم ،حاجی پوپل حاجی مجيد
خرم ،حاجی شمس هللا سمنگانی حاجی نصرت هللا  ،حاجی متين وحاجی
دالور با هدايای شان از يادم نخواهد رفت.اين گونه وحدت ومهمان نوازی
سمنگانی های مقيم سعودی را تا دم مرگ فراموش نخواهم کرد .آنها
هميشه نان ،کباب ،پلو  ،سبزيجات وميوه جات را به اندازه خوراک 35
نفر درحاليکه در اتاق  4تن بوديم با خود می آوردند در يک عروسی
فاريابی ها ويک شيرينی خوری سمنگانی ها در شهر های طايف ومکه
مکرمه دعوتم کردند که در محفل دومی به تعداد  355تن حضور داشت
اينها مرا تشويق کردند تا در انتخابات دور سوم پارلمانی خود را کانديد
نمايم چيزی را گفتند که من در دل داشتم ايشان اظهار کردند که با تمام
امکانات مادی ومعنوی از من حمايت خواهند کرد.
سمنگانی های مقيم سعودی مردمان زحمتکش  ،شجاع ،دلسوز ومتحد
اند و همه ساله خدمتگذار حاجيان کشورشان هستند من جزوه ها ی
رهنمود حج رابا خودم داشتم وشبانه آنرا مطالعه نموده وبه اساس آن
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عمل می کردم ،اگر مشکلی پيدا می کردم ،از حاجی زابلی واگر مشکوک
می ماندم از استاد فرهمند می پرسيدم .
زنده گی حاجی نصرت و دوستانش خيلی دشوار است  ،دستمزد شان
حالل ،اين فرزندان اصيل سمنگان شب وروز در گرما وشرايط سخت کار
می کنند  ،وقت خواب واستراحت منظم ندارند ،رخصتی ندارند وشب
وروز در کار بخاطر آسوده گی خانواده های شان هستند ،تالش می کنند
تا کفيل"صاحبکار" شان را هميشه خوشحال نگهدارند.
وقفه کاری شان در فاصله ميان نماز هااست  ،نا آرام اند ولی ترجيح می
دهند عالوه برمسکن وخوراک رايگان ماهانه  2555لایر معادل 055
دالر امريکايی را بدست بياورند تا به خانواده خود در افغانستان بفرستند
حاجی اکه بای حسنی از اقارب مان سه فرزنداش در سعودی مصروف
کاروبار است  ،اين مرد چون فراز ونشيب های زنده گی را زياد چشيده
سعی می کند در قضايای مربوط قومی عاقالنه برخورد کند.

خالصه سفر عمره در طی دوهفته
 4 –3بار احرام بستم از کابل ،از مسجد تنعيم دو بار وبا ر اخير از
ذوالحليفه ميقات مسير راه مدينه منوره
 4 -2بار در مکه مکرمه .
 - 1دو نماز جمعه را در داخل حرم شريف در مکه مکرمه در عقب امام
بزرگوار حرم شريف ادا کردم که موصوف در يک جماعت پس هنگام
قرايت گريه کرد ومن نيز گريستم .
 4 – 4بار به لباس عادی طواف نفلی را اجرا کردم با تمام واجبات
وترتيبات آن در مقام ابراهيم.
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 - 0از جايها واماکن مقدس تاريخی  ،مذهبی در مکه مکرمه  ،طايف
شريف و مدينه منوره بازديد داشتم به رسم ورواج وتاريخ سعودی ها
به ويژه در سلطنت ترکان عثمانی وروش آنها به افغانها  ،معلومات کامل
به شمول تجارت وکسب وکار شان بدست آوردم .
***

دلهره ها
 30می چندان خوب نگذشت ،پای دردی شديد ونتاييج منفی انتخابات
کشاندن آن به دور دوم خالف آرزو وکشته شدن  250تن از کار گران
معدن ذغال سنگ در تر کيه وصدمات روحی به  155تن باعث نگرانی
ام بودند وهمچنان به زمين فرورفتن يک قريه در ارگوی بدخشان ،سيالب
های متواتر وخساره مند در جوزجان ،بلخ  ،بغالن وسمنگان مسدود
شدن شاهراه تنگی تاشقرغان واز بين رفتن منزل  355ساله پدری ام
در قريه حبش ولسوالی خرم وسارباغ درد های جديدم در سعودی شدند.
زدودن اين همه غمها از دلم يک راه داشت ،بايد برای شان دعاکنم آنهم
درحرم مقدس پروردگار يکتا و توانا.
روز جمعه دقيقه شماری کردم تا نماز بامداد فرا برسد .ساعت  1صبح
برخاسته دست به دعا به سوی رب العآلمين بلند کردم و برای کشور
ويرانه ام در ميان گر يه هايم دعا کردم.
***

پيرزن گمشده
در حين اماده گی برای نماز بامداد بودم که پير زنی از واليت پروان را
پوليس حرم شريف نزدم آورد وبه انگليسی گفت که اين خانم محرم خود
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را گم کرده است کمکش کنيد ! ما برای آن پيره زن چه کمکی می
توانستيم انجام دهيم؟
از آن ضعيفه آدرس و شماره تماس جويا شديم  .او يک شماره تماس
سعودی را برايم داد اما هرچه به اين شماره تماس گرفتم نتيجه يی را
در پی نداشت در حاليکه طواف نفلی را نيت داشتم نتوانستم  .اين پيره
زن مرا محکم گرفته رها نمی کند .موصوفه می گويد :پسرمکمکم کن تا
کمشده ام رادرميان در يای خروشان از مردم باز يابم و در سيمايش
دلواپسی موج می زد،اورا به هوتل اش رساندم دعايش را گرفتم ودوباره
به اتاقم آمدم .

به اين نتيجه رسيدم که :
-3آمدن افراد بيسواد به حج مشکالت بيشتر دارد.
-2آمدن افراد کهن سال که توان رفتن به راه را ندارند نيز دشواريهای
خود را دارد .
-1ندانستن عربی وانگليسی مشکل جدی تر است .
-4آوردن اطفال نا بالغ کمتر از  31ساله يک مزاحمت به ديگران
محسوب می شود.
اما چيغ وفرياد آنها در هنگام نماز کار غير اخالقی وتخريش ذهنيت
ديگران است.
 32می چون نماز با مداد با انتظاری ونوافل انجام شد سرانجام طواف
نفلی با  2رکعت نماز واجب در مقام ابراهيم "ع" وچند رکعت نفل قضايی
اولی برای جبران نماز های فوت شده را ادا کردم و بعد از آن به دليل
شدت گر می هوا به اتاقم بر گشتم تاهنوز موسم حج فرضی نرسيده
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است ،از دحام زايران هر ساعت بيشترو بيشتر می شود .در جريان
دوهفته تنها توانستم  2بار سنگ حجر االسود را ببوسم  2بار از نزديک
مقام ابراهيم ع را به چشمان خود مشاهده کنم ويکبار در مقام حضرت
اسماعيل دو رکعت نماز ادا کردم که در اين ساحه کوچک داخل وخارج
شدن در ازدحام سعی فراوان می طلبد آنچه سبب خوشحاليم گرديد اين
بود که با وجود همه اين ازدحام طاقت فرسا ،حاجيان وزايران اعم از
زن ومرد خيلی ها بردبار وخونسرد ،با تحمل وحوصله مند بودند .دليلش
هم اينست که آماده گی الزم از ناحيه تعقيب دروس دينی را قبال فرا گرفته
اند ويا به راهنمايی معلم خاص شان عمل می کنند ويا هم در تمام
ساحات گروپی عمل می کنند جان مطلب اينکه  ،حج کردن کار ساده
نيست چه فرضی باشد وچه عمره احضارات در جه اول فزيکی ،معنوی
وبدنی را ايجاب می کند .
***

سفر برگشت
 31می با اجرای طواف نفلی پس از نماز صبح ساعت  35بجه به مسجد
عمره رفته احرام بسته،طواف زمزم ،صفا ومروه وسر تراشيدن تازه
و سپس عصر را در جماعت ادا کردن قوت بدنی ام راکم گرفته بود.
نسبت وزن زياد پاهايم آبله زد  ،در نماز مغرب وعشا ازان خون جاری
شد ،خود را سخت عذاب دادم تا عذاب قبرم آسان گردد وآتش دوزخ از
من دور گردد درين سفر زياد سعی داشتم تا گناهايم پاک شود و وجودم
از امراض ودرد رهايی يابد وبه آ ب زمزم پا وروی وسر خود را در
همين روز بدرستی شستم  .شام زمانيکه جهت ادای نماز عشا بسوی
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جماعت در حرم شريف بودم در جناح راست سرک اول ،لوحه ای بچشمم
خورد که در آ ن نوشته شده بود  " :گروپ ساختمانهای بن الدن " از
اين معلوم می گردد که الدن ها افراد ثروتمند جامعه سعودی هستند نماز
المغرب والعشا را نسبت آبله های هردو کف پا به مشکل در مسجد حرم
شريف ادا کرده وخود را عاجل به اتاق رساندم تا صحت ياب شوم .نماز
بامداد وظهر را که اخرين نماز ها در مکه مکرمه است ادا کرده  ،روانه
يی جده شريف شديم والوداع را انجام داديم  31می نماز بامداد را در
مقام ابراهيم ع ادا خواهيم نمود اگر حيات باقی باشد ديگر توان طواف
را نداشتم  ،پس از ادای نماز بامداد به نزديک مقام ابراهيم "ع " رو
برو ايستاد شدم وآخرين دعا را به خاطر هدايت واصالح ،گزينش راه
های بهتر زنده گی اسالمی،خير وفالح کشور ،صحت وسالمتی خانواده،
اقارب ودوستان به ارواح پاک شهدا اسالم وميهن نموده الوداع گفتم و
به اتاق آمدم تاساعت  2بجه انتظار بوديم که حرکت بسوی جده شريف
صورت گيرد ونماز ظهر را که در  30روز در مسجد هوتل نخوانده بودم
از مجبوريت ادا نموده وعزم سفر را بسوی جده شريف بستم
***
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فوتوها از آمد
وبرگشت در ميدان هوايی بين المللی جده

سرزمين سعودی
سرزمين سعودی خشک وبدون اشجار مثمر وغير مثمر است اطراف
مکه مکرمه بشمول داخل محوطه و افتيده گی های مربوط آن  ،در حرم
شريف سرسبزی طبيعی ديده نمی شود همه چيز بدست انسانها
ومصنوعی با در نظر داشت پيشرفت های علم وتکنا لوژی اعمار گرديده
است در کار های ساختمانی شهر های سعودی ترکان دست بلندی دارند،
در هوتلی که اتاق داريم اطراف آن مانند ارتفاعات بلند خيرخانه ،کوه
تلويزيون ،خوشحال خان وعقب پولی تخنيک وسمت لوگر کابل است که
منازل در جواروفراز کوهها وتپه ها اعمار شده ودر ساحات کابل کمی
درختان وجود دارد ودر اينجا کدام درختی ديده نمی شود ساعت  0و
بيست به جده رسيديم در دو بس در حاليکه تعدادمان زياد نبود  ،مدت
انتظاری مان در ميدان هوايی بين المللی جده جهت صرف غذا عصرانه
به جستجوی محل غذا خوری در پی دريافت رستورانت وهوتل کمی زمان
گرفت اما راهنمايی پيدا کردم ،جوانی از قريه اولم ولسوالی اقچه واليت
جوزجان بود،او مرا به رستورانت مطاعم الصبان کار می کرد .
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نماينده آريانا در جده شريف آقای سيد سرور اشرفی به خبر گيری
مان آمدمگر طور شايد وبايد برمسولين ومامورين ميدان تاثير گذار
نبود .مسووالن در ميدان جده به حرف هايش گوش نمی دادند ،مسولين
گمرک ،پوليس های موظف ميدان جده  ،افراد خيلی مغرور ،تن پرور
وکار شکن به نظر می آيند که به مراجعين وزايرين کعبه شريف نيز
احترام ندارند آنها برخورد دوگانه نسبت به اتباع خارجی دارند طوريکه
در اوراق راجستر به اصطالح بی معنی شان هنگام تاپه زدن به پاسپورت
 ،در وقت خروج از محوطه گمرک وانتظار به افغانها حتی توهين اميز
برخورد می کنند ،پاسپورت حاجی وحيد هللا ننگرهاری افغانی تبار به
دليل پاکستانی بودنش آسانتر ازديد مسوالن ميدان گذشت ومن خيلی
منتظر ماندم.
پس از آنکه يک گروپ پاکستانی ها اجازه دخول را يافتند مرا نيز رخصت
دادند ،من تکت دو طرفه ی آريانا داشتم اما به دليل عوارض تخنيکی
هواپيمای آريانا  ،برگشت مان بوسيله صافی ايرلند ساعت  32بجه بوقت
سعودی به سوی کابل صورت گرفت وسر انجام  1صبح دوشنبه  33می
به کابل رسيديم.
***

69

نويسنده:الحاج عبدالواحد خرم سمنگاني

آموزه های سفر عمره

احساس غربت درکابل

فوتو با دگروال يار محمد انوري ،دگرمن عزيز خان ،بريد مل نجيب هللا و احمد وليد خرم

به استقبال آدم غريب مانند مشايعت کردن من بدون نجيب هللا راننده ام
واحمد وليد خرم پسرم کسی ديگری نيامد که خيلی ها برايم مايوس
کننده بود گويا کدام خويش وقوم در کابل نداشته باشم  ،خيلی هاخسته
شدم  .آبله های پاهايم هنوز تازه درد داشتند و من بايد استرا حت می
کردم .پسر و دريورم را بخاطر اکمال جای نماز ها وتسبيح به بازار
فرستادم .عصرآن روز دگرمن محمد عزيز ودگروال انوری وصدام جان
پسر ارشد شان به ديدارم آمدند چند دقيقه را خوب سپری کرديم و پس
از آنها  ،داکتر روح هللا همراه فاميل شان  ،مدير خير الدين کسانی بودند
که به ديدارم آمدند همان روز ساعت  35بجه شب به همراهی عبدالواحد
کلکانی مرد کهن سال مشهور وعيار سمنگان وصبور جان محصل روانه
يی سمنگان شدم و در منزل داکتر انور نعمتی اقامت گزيدم  .رفت وآمد
مهمانان ادامه يافت.
هر چند هوا گرم بود اما روانه ی دره زيبا ی وسر سبز خرم وسارباغ
شدم که اغاز از دره زندان تا قريه کلور خرم از سرسبزی وشادابی هايش
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کاسته شده است  .سيالب های متواتر خرمی اش را به خزان مبدل
ساخته ،کمر دهقان هايش خميده  ،ساکنان اش پژمرده ،باغها حاصل
خيز ودرختان مثمر وميوه دارش زير سنگها  ،سنگچل ها واليقه خوابيده
است .پريشانی وحاالت اظطرار فوق العاده در دره حکمفرماست ،مردم
را برای اولين بارچنين پريشان حال ديدم.
آنها هست وبود شان را از دست داده اندوضعيت صحی شان نيز خوب
به نظر نمی رسد  ،سرک های آماده به اسفالت را اکنون سنگها وخاک
ها پوشانده است .

فوتو از الحاج شيخ آته مراد ،معراج الدين باي و الحاج ظاهر باي

تاجری نبودم که به آنها کمک مالی ومادی می کردم  .حکومت ،رسانه
ها اين همه خرابيهای ناشی از سيالب زده گی را بدرستی نشر نکرده
وبه گوش حکومت مرکزی ورياست جمهوری نرسانده اند وبخصوص
خير هللا انوش والی واليت سمنگان نسبت تظاهرات ساز مان داده شده
بوسيله اصف سناتور به تمام مردم دره باال عقده مند است .در حاليکه
محل را از نزديک ديده اما کمک های الزم ومواظبت خوبی از اين بيجا
شده گان نداشته است نمرات رهايشی وعده کرده را در شهر ايبک تا
اکنون توزيع نکرده ودلسوزی شايد وبايد را انجام نداده است زيرکانه
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از انجام کمک های عملی به متضررين سمنگان از ناحيه سرازير شدن
سيال ب ها طفره رفته است آب اشاميدنی اهالی به مدت کوتاه از شهر
کم آب ايبک خواسته شده و راه های مواصالتی همه مسدود شده اند
سپاسگذارم از مردم رنج ديده اين قراکه با وجود اين همه غم وغصه
ومصروفيت های فراوان شان به ديدنم آمدند .ساعت ها در پای مالقات
هم نشستيم ،آنها را روز پنجشنبه به خيراتيکه ابتدا سی سپاره قران
عظيم شان را قاريان مساجد حبش وده نو ختم کردند به صرف غذا چاشت
اهالی خرم ونماينده گان سارباغ را دعوت کردم وتا حد امکان اب زمزم
وخرما سعودی وجای نماز ها وتسبيح ها را برايشان توزيع نمودم در
فاصله های بيکاری روز اول از پل حبش تا ختم شهر نو و بعدا تا کلور
باال ودر عرض راه از مناطق مختلف سارباغ ديدن کردم واحساس
همدردی وتسليت خود را نسبت حادثه ی کشنده ی طبيعی ابراز داشتم و
اين سبب خوشحالی مردم شد .مردم می گفتند که در صد سال گذشته بما
چنين مصيبت رخ نداده است .

نشست در منزل مرحوم مامور اكبر خان در كوچه قاضيان شهر ايبك واليت سمنگان

منزل پدری ام با سه اتاق در طبقه دوم با تمام امکانات وتسهيالت اش
واجناس ولوازم وابسته به برادرم عبدالحميد بای وساير برادران با در
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ودر وازه های  05ساله قديمی وانتيک که در حال حاضر نيز مورد پسند
قرار داشت بشمول تاک ها ودرختان مثمر واطاق های مستحکم وپايدار
به خاک يکسان شده بود به حال واحوال همه وبه خصوص همسايگان
وبرادرم خيلی ها دلم سوخت اما بدون اينکه معاش برج ثورم را انجا
صدقه وختم کردم  ،ديگر امکانات کمک مادی نداشتم ديگر ازان
مهمانخانه های بزرگ وباز  ،کلکين ودروازه های ساخت استا شاکر
غازی مردی به مفکوره الحاج حيت مراد خان قبله گاه مرحوم،آثار
وعاليمی باقی نمانده و همه به خاک هموار گشته است گويا اينجا
دهکده ی اصال وجود نداشته است.

تهيه غذاي ختم قران شريف با دعايه الحاج جمعه خان باي ماماي بزرگم

در حاليکه  7حوت  2931آنجا بودم ،خرسند وخوشحال عروسی قاسيم
جان را با اجرای پروگرام بزکشی در ميدان لوگه بر گذار کرده بوديم ،فقط
در جريان دوماه چنين تغيرات آ نهم تغيرات اساسی وريشه کن .درختان
نوبه ثمر رسيده ،تاک های پرميوه وآفت رسيده را تحمل ديد نداشتم در 1
شب سپری کرده در خانه مامايم الحاج
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جمعه خان بای که قرارگاه مان بود ،زيرا قرار گاه پدری را از دست داده
بوديم وبرادرم منحيث مهاجر وپرنده که توانسته برخی اجناس ولوازم خود
را از سرقت سيالب بدست آورد در منزل پسر خاله اش شير محمد خان
زنده گی دارد وجای برای زيستن پيدا نکرده واگر دريافت نمايد نرخ تپه ها
باال رفته و توان خريد آنرا ندارد  ،بدين ملحوظ پس از صرف غذا شام در
منزل مامايم وادای نماز خفتن آنهم در منزل شان نسبت نبود برق به مسجد
رفته نتوانستم ،تلفونهای همراه شان اکثرا چارج ندارد اما راه مواصالتی
شان باز است ،دوستان عالقه مند صحبت های بيشتر اند ولی ما زود می
خوابيم زيرا ازيکطرف خسته گی راه کابل خرم به دريوری استاد نجيب هللا
وابله های موجود درپاها از عبادت در مکه مکرمه ومدينه منوره وخستگی
از ناحيه گرمی سعودی و وارد شدن به محيط سرد کابل وسمنگان تاثير
گذار بر روح وروانم بود .

نمايي از خرابي هاي ناشي از سرازير شدن سيالب هاي بي سابقه در دره خرم و
سارباغ واليت سمنگان
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نتايج انتخابات درخرم وسارباغ
در اين مدت نتايج انتخابات شورای واليتی در حال نهايی شدن بود وآواز
برنده شدن سيد صفی هللا هاشمی با اخذ  0394رای در رديف مرد شماره
 9امده است ومردم خرم وخرميان بلخ وشهر ايبک که الگو خوب وحدت
شده بودند خيلی ها خوشحال ونتايج کار خود را لمس می کردند چنين کار
در گذشته ده سال چرا صورت نگرفت زيرا در هر کار نيک که خدا بخواهد
يک چيز سبب ويک کس پيدا میشود که راهگشايی ميدارد اين بار ستاره
اقبال در وجودايشان خالد منحيث يک شخصيت ملی  ،مبارز وجوان رشيد
را به خرميان که همچو ستاره در اسمان شان درخشيد نصيب شان گشت.
در حاليکه ده سال قبل اين ريش سفيدان نبودند وابتکار جمع اوری پول را
نداشتند چرا در ده سال نه کدام وکيل در شورای واليتی و چه رسد که به
ولسی جرگه باال کشند آقای هاشمی باوجوديکه عضو شورای مرکزی حزب
جنبش ملی اسالمی بوده وروابط تنگاتنگ با قوماندان احمد خان داشت ولی
در دو دوره قبلی با اخذ  2944و 2244رای برنده نشد اما اين بار اتحاد
قوم خودش برهبری سالمانه ايشان خا لد که خداوند عمر دراز برايش اعطا
نمايد وی را به ارزويش رسانيد تا با شد که خدمات خوبی را به موکلين
اش انجام دهد در اين روز پنجشنبه والده هاشمی به رحمت حق پيوست
يکجا با حسام الدين غازی مردی ،حاجی شراف الدين قريدار ،مامايم حاجی
جمعه خان بای وتنی چندی که اسمای شان از يادم رفته نزد وی به فاتحه
رفتم ودعاييه را درحاليکه حاجی مير بسم هللا خان حضور داشت خوانديم
وتا اخير دره زيبا خرم رفته به محل اصلی دوباره برگشتيم .

از خرم تا کابل
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در برگشت بسوی کابل به کدام مشکل عمده روبرونشديم از چاريکار گذشته
در قريه ده مسکن فريد احمد پروانی ما را به غذا چاشت دعوت نمود برخی
همسايگان و الحاج نصرالدين همدرد از مکروريان به خانه امدند وشنبه
باخريد کيک وکلچه تازه همکاران را در قوماندانی تعليم وتربيه از اب
زمزم ،خرما وقسما جای نماز ها وتسبيح مستفيد ساخته وفردای آن به
احترام جنرال محمد امين نصيب رييس امور عقيدتی وفرهنگی رفته مقدار
زمزم وخرما را به دفتر اش سپردم اين مرد با همت ومواظب برايم زنگ
کشيد وقدوم حج را مبارک گفت وپيروزيهای بيشترم را از بارگاه خداوند
(ج) خواهان گشت .
فردا آن دوشنبه  9جوزا از آب زمزم وخرما سعودی مکتب عقيدتی و
فرهنگی رانيز مستفيد ساخته وبا رهبری ان دگروال احمد شاه آريوی،
دگرمن عبدالمتين و دگرمن نصرت هللا ظهير واستادان ومداومين مربوط باز
ديد وخود را مشترکا شامل جلسه وسيع ومشترک تمام بخشهای مربوط
قوماندانی تعليم و تربيه ودکتورين در چوکات معاونيت تعليمات پرسونل
تحت رهبری الحاج دگرجنرال باز محمد جوهری معاون وزير دفاع ملی در
امور تعليمات و پرسونل ساختم از ساعت  7تا 3ونيم انتظار تشريف آوری
جناب شان شديم در حاليکه ساعت  6بجه به آن مر کز رسيديم صحبت ها
آغاز گشت تمام قوماندانان مکاتب مسلکی بشمول بريد جنرال پتيانی
قوماندان مرکز تعليمی نظامی کابل تمام مشکالت وچالش های موجود را
بدرستی ،واضح ،علنی و بدون هراس با رعايت اصل دموکراسی در حاليکه
سخنران اصلی قوماندان تعليم وتربيه ودکتورين ستردرستيز تورنجنرال
محمد حبيب حصاری بود بيان داشتند،که صحبت کاری ،همه جانبه ،کوتاه،
رهنمود دهنده ودلسوزانه آقای جوهری زمينه ساز جرات بيشتر به تمام
قوماندانان گشت وتا ساعت  21بجه ادامه يافت ،در حاليکه در پالن نبودم
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مفکوره وطرح خود را به قوماندان تعليم وتربيه ودکتورين پيشکش نمودم
که اقای جوهری به صحبت ام موافق گشت که متن سخن رانی وپيامد های
بعدی آن در اثر تحت عنوان برخی مسايل مبرم حياتی در افغانستان وجهان
که بيشترين موارد آن در خصوص اردو ميباشد در صورت باقی حيات بچاپ
خواهد رسيد.
وهللا ولی التوفيق

لحظه ی با خواننده

77

نويسنده:الحاج عبدالواحد خرم سمنگاني

آموزه های سفر عمره

مختصری از زنده گی محترم الحاج عبدالواحد خرم سمنگانی
تنها نام و شخصیت معنوی بگـــونـــه
ی درخشان در اوراق پریشان
تــاریخ ،گـــــذشته را بــه آینـده گـــان
بـــازگـــو می کند و بـــاقی هستی
آدمی در هـــر سطحی کـــه بــاشد
محکـــوم بــه نیستی بـوده و مدفـــون
غبار روزگــــاران خـواهد شد .من
بــــاورمندم ،این بزرگمرد از شمار آنانی است ،كه صادقــانــه عمر عزیزش
را در راستای ادای خدمت در زمینه ی روشنگری تا این لحظه ی از زنده
گی سپری نموده و آینده را با گام های استواری به سوی روشنائی و بیدار
سازی برخواهد داشت .دهکده حبش ،شهرستان خرم و سارباغ والیت
سمنگان در ماه جدی سال  7331خورشیدی ،شاهد کودکی بود که برای
خیر مقدمش ،مدتهای طوالنی ،آرامش و خواب نیمه شب از چشم پدر و
مادرش رخت بربسته بود .آن دو پدر و مادر روز نشاد احساس کمبودی
پسری را در زنده گی داشتند .والد گرامی با اعتقاد آهنین که به پروردگارش
داشته ،به این تصمیم دلش قرار می گیرد که باید به بیت هللا شریف سفر
نموده ،ضمن ادای مناسک حج از پروردگارش بخواهد تا به وی پسری عطا
کندکه درقید حیات بماند .
روز سفر فرا رسید و این والد گرامی روانه بیت هللا الحرام شد دقیقا ً زمانی
که نگاهی پرده مقدس کعبه ی شریف صورت مکگیرد ،باشکر سجده به
جای آور ،آ نگاهی که پیشانی اش را از ساخت مقدس کعبه بلند کرد از بس
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شوق ،گریه گلویش را گرفته بود و اشک هایش ناخود آگاه مثل قطرات
داشت باران یکباره بدامانش ،لباس سفید احرام فروغلطیدند.

آری!
اولین خواهش از کردگار بی نیازتولد پسر در خانواده بود .وقتی نزدیک
تر شد و به جامه کعبه دست می کشید و به بهانه ی بوسیدن ،لب هایش را
به جامه کعبه شریف دوخته بود ،بی اختیار گریه اش بلند و بلند تر می
شد.
شاید گریه اش طوالنی شده بود اما در میان گریه هایش احساس مهربانی
و آرامش عجیبی ،دلش را به وسعت بی کران
پیچیـــــــد ،آری! احساس قبــول
دعــــا.بـــراستی پروردگـــــار بی
نیاز خودش فـــــرموده است :ای
بنده ی من مــرا از دل بخوان ،تا
تــــــــرا اجـــــابت کنم ،پـــــاک و
مهربان است پــــــروردگــــــــار
عــــــــالمیان.
در یک شب سرد سفید پوش ،در
خانواده متدین و علم دوست  ،کــودکی چشم به جهان گشود که با آمدنش نه
تنها آرامش بلکه ثمره ی دعا های تلخ گریه آلــــوده ،خـــوشی های بی
سابقه یی را با خودش آورده بـــود.نامش را عبدالواحد گذاشتند و آهسته
آهسته عبد الواحد جان زمان را با دنیای کودکانه اش سپری می کرد .هــر
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چند پدرش با زنده گی روستائی و دهقانی خو گرفته بود اما برای فرزند
برومندش خواب های طالئی دیده بود و همیشه در آغاز دعاها برای
فرزندش دعای کرد:
"خدایا! پسرم و خانواده ام را از صالحان بگردان ،چون تو تنها مستجاب
الدعای!"
این والد گرامی ،عبدالواحد را به سال  7331خورشیدی که سن هفت سالگی
را آغاز کرده بود ،به مکتب متوسطه شهرستان خرم شامل کرد .آقای
عبدالواحد خرم  9سال تعلیمی را اول نمره صنف خود بود و همیشه دانشمند
شدن و خدمت به مردم فقیر یگانه هدف اش .آقای خرم به سال 7331
خورشیدی تازه جوان شده بود که از متوسطه خرم فارغ شد ،دیگر
عبدالواحد آن کودک دیروزی نبود ،دریافته بود که این سرزمین با رها خانه
ویران شده است و همه اسرار این خاک غنی تاریخی برای عبدالواحد جوان
در پرده ابهام فرو رفته بود و باید پرسش می یافت و برایش روشن می
شد،اینجا بود که خرم تخلص کرد.آقای عبدالواحد با پایان رساندن دوره
مکتب متوسطه خرم به رشته جیولوجی تفحص نفت وگاز ودیگر مواد مفیده
جامد به تخنیکم نفت و گاز مزار شریف راه یافت و از صنف چهاردهم این
انستیتوت در سال  7331خورشیدی به درجه ی دوم فارغ گردید .اقتضای
زمان ،پای این جوان را به دانشکده سیاسی دانشگاه نظامی ارتش در مسلک
پیاده کشانید و مدت سه سال مصروف تحصیل در نظام عسکری افغانستان
شد ،بعد ها زمینه تحصیل به عبدالواحد جوان جهت کسب تحصیالت عالی
در اکادمی علوم بشری قوای مسلح روسیه مساعد شد و توانست بعد از
سپری نمودن چهار سال از سال  7991-7999تا درجه ماستری به موفقیت
های زیادی نایل گردد.
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موصوف با تقدیرنامه ها و مدرک ماستری دوباره به افغانستان بازگشت ،و
حسب لزوم دید نظام وقت که اکنون نظام طرفدار شوروی ازبین رفته واستاد
ربانی در راس نظام اسالمی قرار گرفته اورا به حیث معاون تعلیم و تربیه
فرقه ( )17بندر حیرتان فرستاندند و مدت چهار سال در شما افغانستان
خدمت کرد.

درست در همین محدوده زمانی جنگهای فرقه ی چون آتش سرکش
افغانستان را فرا گرفت و افغانستان وارد مرحله بدبختی و از هم پاشیدن
نظام گردید .با به وجود آمدن فرقه های مذهبی اسالمی ،افغانستان شاهد
خونریزی های شد که هیچگاه تاریخ فراموش نخواهد کرد .بیشترینه
فرزندان رشید و فرزانه این مرز و بوم را به جرم دانستن و بیدار سازی
مردم عذاب دیده از چور و چپاول وحشت زمان به پولیگون ها و پشت میله
های زندان برده شدند و بعد به شهادت رسیدند .هنوز از آن سالها مدتها
گذشته است اما درد و زخم های آن در دل کسانی که زنده مانده اند باقی
است و از آن رنج می برند ،از دست دادن فرزندان رشید و مسلمان و دانشمند
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این سرزمین ضایعه بزرگی است که هیچگاه جبران نخواهد شد .آقای
عبدالواحد خرم از شمار کسان بود که به جرم بیان اندیشه های آزادی،
روشنگری و بیدار سازی همیشه تهدید وسبکدوش از وظیفه می شد  ،او
می دانست که جرمش بیدار سازی است و جرمش همان سطور برجسته
است که به قلمش برای بیدار سازی ملت رنج اش دیده نوشته است .دوره
سیاه امین ،کارمل وکرزی دوره ای بود که تاریخ به عنوان دوره ی انسان
ستیزی ،دانش ستیزی ،از آن یاد می کند و آقای عبدالواحد خرم در شمار
آنانی که از جور و ظلم می نوشتنددر این زمامداری هارنج فراوان
بیکاری،تحقیر ،تهدید ،شکنجه و زندان را متحمل گشت  .با به قدرت رسیدن
داکتر نجیب هللا آقای عبدالواحد خرم از نفس راحت کشید و به زنده گی
عادی برگشت .او از دوره جوانی به نوشتن و مطالعه عادت داشت ،این
روش برایش نوید بخش کتاب های مدونی بود تا باشد روزگاری حقیقت
و شخصیت معنوی او را خواننده گان در اوراق کتب هایش در یابند .هر چند
دوره مجاهدین هم خالی از کشتار و ویرانی هانبود اما ویران شدن آخرین
پایه های نظام  ،سیستم و قانون در کشور نمی توانست تصویری آبادی و
روزگاری سبز از آینده افغانستان بدست بدهد.هنوز زنده گی آقای عبدالواحد
خرم سامان نیافته بود که وحشت و و یرانی شدید تر از گذشته زیر نام
طالب و تجاوز همسایه های نا اهل چون پاکستان ،فضای نیمه تاریک
افغانستان را تاریکتر کرد به آتش کشیدن شهر ها ،ویرانی ،کشتار بی
رحمانه از سوی طالبان سبب شد تا کسانی که توانایی پای کشیدن را از این
سرزمین داشتند ،مهاجر شدند .هر کس به هر سوی ممکن مهاجر شد ،این
مهاجرت تنها نجات جان را خود داشت و اکثریت قاطع مردم افغانستان
تماشاگر هستی شان در آتش طالب بودند در نهایت چه می توانستند انجام
دهند؟ یک راه وجود داشت .مهاجرت به کشور و سرزمین های که هزاران
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رنج و تکلیف را با خود داشت ،جدا از اینکه مردم آن کشورها با چه دیدی
به سوی یک مهاجر افغان اعم از مرد و زن و کودک می نگریستند مهاجرت
آقای عبدالواحد خرم با فامیل به ازبکستان ،تاشکند و ترمز او را وادار
ساخت تا برای دریافت یک لقمه نان و برای معاش دنبال روزی برود .او
در دیار غربت در پهلوی شغل مقدس معلمی برای کودکان مهاجر
افغانستانی ،به دکانداری پرداخت و از این طریق توانست روزهای زیادی را
به امید بازگشت به کشورش سپری کند آقای عبدالواحد خرم در دوره ی
سیاه طالبان به تاشکند وترمز مهاجر گشت  .اما روح آقای خرم با غربت
آرام نگرفت و به مطالعات وتحقیقات اش به شمول نگارش رساله داکتری
اش تحت عنوان "نقش اردو درتحوالت سیاسی واجتماعی کشور " پرداخت،
دوری از سرزمین اصلی اش افغانستان و دیار غربت برایش آموخت که با
قبول سختی ها ،باید تا حد ممکن از دانش ،فن و تجارب ممکن استفاده
نماید.

آینده ی که هنوز معلوم نبود
چه خواهد شد؟
آقای عبدالواحد خرم در شهر ترمز آرام
نه نشست ،افغانستانی هــای مهاجر در
آن غربت را دور همه جمع کرد و این
سعی و تالش سبب شد تا شورای
مهاجران افغانستان در آن سرزمین شکل بگیرد .آقای خرم در مدت مهاجرت
در شهر ترمز ریاست شورای مهاجران افغانستان را به عهده داشت .هدف
از ایجاد ایــــن شورا رسیده گی به مشکالت مهاجران وحدت و رسیده گی
از حال و احوال مهاجران بود اما استخبارات شهر ترمذ به خاطر فعالیت
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شورا که هرچند هدف سیاسی را در قبال نداشت وی رابسیار اذیت کرده و
اجبارا به شهر تاشکند تبعید کردند.
اینکه در افغانستان چه گذشت ،اوراق تاریخ شاهد جاری شدن جوی های
خون و ویرانه های است که تا هنوز زخم هایش در صورت این کشور التیام
نیافته است!
بشترین مطالعات جناب آقای خرم در زمینه تاریخ و سیاست درین مدت
صورت گرفته است .آقای خرم دوباره در  7397بعد از مهاجرت طوالنی
به نظام بازگشت به این هدف که حتی اگر بتواند چرخه ی کوچک از نظام
نوپای موجود را به حرکت در آورد اما !.........
سال  7397خورشیدی با سپری شدن دوره سیاه طالبان ،و حضور بیشترین
کشور های قدرتمند جهان در افغانستان ،نظام و قانون ساخته شد .اینجا بود
که به مهاجران مژده رسیدن به خاک بوسی کشورشان داده شد و از هر
گوشه جهان که مهاجر بودند ،کسانی به این کشور و عشق به وطن بازگشتند
و کسانی در آنجا مانده گار شدند و کسانی هم در جدای از کشورشان به دیار
ابدیت پیوستند.
با سامان یافتن دوباره و امنیت نسبی در کشور جناب دکتورعبدالواحد خرم،
وارد نظام شد ،نظام و آرامی نسبی که بعد از سیاه ترین دوران در این
سرزمین بوجود آمده بود .جناب عبدالواحد خرم همیشه جریانهای تلخ زنده
گی را چه در بیرون و چه در داخل کشور یاد داشت کرده بود.
آرزو های دیرینه اش که تالیف کتاب بود فرا رسید و از سال 1773 – 7993
یازده اثر تالیف و ترجمه نموده و اثر آموزه های سفر عمره  71همین
دستاورد موصوف تلقی می گردد.
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این نویسنده گران ارج جناب الحاج برید جنرال ارکان حرب عبدالواحد خرم
با درنظر داشت طبع آثار ارزشمندش به عضویت اکادمی علوم کشور
تاجیکستان پذیرفته شد و از آنجا به عنوان متخصص در رشته های حقوق
و علوم تاریخ از دانشگاه پیداگوژی تاجیکستان  ،به افغانستان معرفی گردید.
از این نویسنده ارجمند ،در زمان های تلخ و تاریک تا مهاجرت ،بیشتر از
یک هزار مقاله علمی به زبانهای انگلیسی ،روسی و فارسی و تاجیکی به
چاب رسیده است و به جناب دکتور عبدالواحد خرم به خاطر زحمات و
نوشته های ارزشمندش که زیور چاپ یافته اند زمینه های سفر های دولتی
و شخصی به اروپا ،افریقا و امریکا مساعد شده است از این همه سفر ها
با دست پر و تقدیر نامه های علمی به کشورش بازگشته است .قابل یاد آوری
است که نتیجه هر یک از سفر های رسمی آن بزرگمرد کتابی مدونی است
که مخاطبان خودش را در میان فرهنگ ادبی وسیاسی و پربار افغانستان
باز یافته است.
با احترام
رفیع الدین کرامی
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محتررررررم الحررررراج عبرررررد الواحرررررد خررررررم بررررره سرررررال
 3117خورشررررررررررريدی در دهکررررررررررررده حرررررررررررربش
ولسرررررررروالی خرررررررررم وسررررررررار برررررررراغ واليررررررررت
سرررررمنگان باسرررررتان ديرررررده بررررره جهررررران گشرررررود
 .وی تعليمرررررررررات ابتررررررررردايی را در زادگررررررررراهش
سرررررپری کررررررده و بعررررردا شرررررامل تخنررررريکم نفرررررت
و گرررررررراز مررررررررزار شررررررررريف شررررررررده در سررررررررال
 3102ازآنجرررررررا فرررررررارغ شرررررررد بررررررره دنبرررررررال آن
دانشرررررررگاه حربررررررری را تمرررررررا م و بعررررررردا جهرررررررت
کسررررررب ماسررررررتری برررررره اکررررررادمی علرررررروم بشررررررری
روسررررريه فرسرررررتاده شرررررد.الحاج دکترررررور عبرررررد الواحرررررد خررررررم تخصرررررص خرررررود
را در زمينررررررررره ی تررررررررراريخ و سياسرررررررررت از کشرررررررررور تاجيکسرررررررررتان بدسرررررررررت
آورد.همچنرررررررران در زمينرررررررره دانشررررررررهای مسررررررررلکی نظررررررررامی بلنررررررررد ترررررررررين
دانرررررررش زمررررررران را كررررررره اركررررررران حربررررررري اسرررررررت از كشرررررررور هندوسرررررررتان در
سررررررال  2531بدسررررررت آورد و تررررررا هنرررررروز بيشررررررتر از ده اثررررررر علمرررررری چرررررراپ
شرررررده بررررره موضررررروعات گونررررراگون دارد هکرررررذا ازايرررررن نويسرررررنده در حررررردود
هرررررزار مقالررررره ي علمررررری بررررره زبررررران هرررررای انگليسررررری ،روسررررری ،فارسرررررری و
ترررررراجيکی در مجررررررالت و روزنامرررررره هررررررای داخررررررل و خررررررارج کشررررررور زيررررررور
چاپ يافته است.
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