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۲۴۳۱ثْس  ۲۳  

 
صّ دالت صست ، تغاین ساهَ كغسایی کٌن  تا عّی ایي چٌیي هسایل اًضکی کَ اعاصٍ هی ًواین هاصاهی 

کَ سْاًٌضٍ  ػیغا ُغاؽ صاعم  ادساؽ صلِغٍ ّ تطْیص تغاین صست هیضُض، هیضُض:  صعدالت ًشست

ّ ًگاعًضٍ  تا کضاهیي تیٌص  صًیایی هغاع صاعین  ص ػهؼهَ سْاٌُض کغص کَ ها صع چَ ُای هي تا سْ

هی کٌن کَ دض  هسغت ّ ضاصهاًیّ دالت ثاًی ادساؽ  سْیص تا ها صع كغآیٌض گلتواى هغاع صاعص ، 

ؽ  سضهت گؼاعی اهل اگغ اػ عاٍ ّضیٍْ ای صیگغی ًویتْاًن تَ هٌظْع تغآّعصٍ ساػی آعهاى هوض

ْػش صاص ّ هي دیث اًساى ّ صع آؿْش سْیص تَ پغّعش گغكت، تؼلین ّ آه تغای هغصهی کَ  هاعا

ایي صیي عا اصا ًواین تا صع عّػ پاصاش، صع اضغف آكغیٌص تَ اجتواع توضیون ًوْص، تا ساهَ ام تایض 

هطاع هـضْتیي پغّعصگاع ػالویاى ّ هضاّت سالػاًَ ّ هذجْتاًَ  تٌضٍ  گاًص کَ تایض هْعص 

اگغ ُوَ ها هي  تضّى تغصیض  سضهت ّ دغهت اًساًی هغاع هی گغكتٌض، غق آعایی ًکغصٍ تاضن. ّ  

تذػیل کغصٍ ُای عسالتوٌض، هتؼِض، ّ ّاكی تَ آعهاى ُای ّاالی اًساًی  ّ ، () سّؽٌفکشاىدیث   

هطاتن ضغایظ ػهاى ّهکاى، تَ هثاتَ كغػًض ػهاى، تَ هلِْم هضعى  ًوص اسالهی ّ ػویضتی هاى عا

َ تاػی هثثت ًگیغین، ّ ُویطَ اػ صع هثال هسایل هْجْص صع هیاى هلت ّ هغصم هاى ت ّ هثثت آى ،

صًثالَ صیگغ پغستی،  ضیٍْ ُای هذاكظَ کاعی، تسلین طلثی، ضشػیت ضکٌی، اػ سْص تیگاًگی،

سْص تؼعگ هٌطی،  عّی، سغص ستیؼی، عاکة تغ هغکة تشیالت، ادساسات، ُیجاى، سْص تیٌی،

تلاّت صع تغاتغ تؼییي  ّاهؼیت ُا ّ ضغایظ ػیٌی ّ طٌُی جاهؼَ، ّ تی صضوٌی تا دویوت ّ  کِالت،

تاّع صاضتَ تاضین کَ ًَ ُن  سضا، ًَ عسْل، ًَ اهام ّ سغًْضت سْص ّ هغصم سْیص، کاع تگیغین، 

ًَ ُن پیغ ًاغغ سسغّ ، کَ ُوَ ها عا تسْی صتیغستاى سغص گغایی ّ جِل ستیؼی صػْت هی 

ي سغًْضت سْیص،ًوایض، کوک ّ یاعی ًشْاٌُض عساًض، ػیغا ُغ هْهی ّ ُغ هغصهی اگغ صع تؼیی  

کَ  عا  ّ آى عسالتی ؼالی، اًکطاف ّ عضض، ػوة سْاٌُض هاًض،اهضام ًَ ًوایٌض، اػ کاع ّاى تغهی، ت

ئٌات ػیثا ّ هاتل پژُّص ّ تلذع تغای ُوَ ها جِت دلع ّ دغاست ایي کاکاكَ تطغیت  آكغیضگاع  

تاػ گطت هجضص جِت   گْیین،تضّش گظاضتَ است، اًجام ًضاصٍ این، ّ هاصاهی کَ ایي صًیا عا تغک 

تِثْص ّ اغالح آى ُوَ کاعػاع ّ کاعکغص ُای ػًضگی گظضتَ هاى، صیگغ ُغ گؼ هیسغ ًشْاُض ضض، 



تسغ هی عساًضین، ًیؼ تغ آّعصٍ  ضضٍ ًتْاًستَ است.  ّ تشاطغ آى ُضف هطشػی کَ تایض ػًضگی عا 

ت ّ ػیٌیت ػهاًی است کَ اکٌْى آًچَ عا کَ هی ًْیسن،  ضایض ّاهؼیت  ػًضگی ًثاضض، اها  ّاهؼ  

تسغ هی تغین، لظا هی تایست اػ كغآیٌض صگغگًْی ُای ژعف صًیای ػغب، ضار صع آى ػًضگی 

ِای ضْعّی ساتن، ّ سغاػیغ ضضى اًساً اكغیوا، آسیای جٌْتی، آسیای هغکؼی، كغّ پاضی اتذاص

 ها  ؼصّع، صع کطْع ػؼیکطْع ُای ؿغتی تَ سیاتاى ُا، ّ اًطأ هللا صع آیٌضٍ ُای ًَ چٌضاى 

اكـاًستاى، کَ ٌُْػ ًثایض هضاّت هثثت كْعی ّ هطلن عا صع ُوَ ایي ػهیٌَ ُا اًجام صاص، صعسی 

 ّ صعص صیضٍ هاى، کْچک سْیص تْسظ هغصم هستضق اهتثاؽ کٌین تا ها ُا صع هذضّصٍ ُای هذیظ

ثاٍ کي، ّیغاى گغ، کَ صیگغ اػ سیاست ّ سیاست تاػی ُای تی داغل، صعّؿیي، كغیة صٌُضٍ ، ت

تَ گًَْ کاهل ّ ًِایی  صع تغاتغ اًساى ّ اًساى ساالعی، ،َّسالی اػ تؼِضات ػوالًی ّ جوغ گغایاً

                              ضضٍ اًض، اػ تستغ ػًضگی هْهی ّ اجتواػی، تیغّى عاًضٍ ًطضٍ تاضین.  سستَ

ُای ضشین هٍْ استواع تغسی اػ اكغاص،  هي ُیچگًَْ تغصیضی ًضاعم کَ ایي ُوَ دغف ُا، صع پغصٍ

 عّػهغٍ تؼضی ُا، تَ  ًَ تٌِا ایٌکَ هاتلیت ًلْط عا ًضاعًض، تلکَ تیِْصٍ، سالف سلیوَ ػًضگی

عّػی ایي دغف ُا، تَ هثاتَ دواین  پظیغش گغكتَ هیطًْض، اها هي ػویضٍ صاعم ّ تاّعم ایي است کَ

ضض، ّ یا ُن جؼ تیٌص صهین ّ صعستغ ها صع   ػًضگی اهغّػی ها، یا تَ هذاکوَ کطاًیضٍ سْاٌُض

عاستای آیٌضٍ ساػی، تثضیل سْاٌُض ضض، ّ آى ػهاًی سْاُض تْص کَ ًَ ًگاعًضٍ ّجْص صاضتَ تاضض ّ 

ّ تا تػیغت  دضْع ػوالًی ّاتستَ تَ ها، تغسی اػ سْاًٌضٍ ُا، ّلی ًسل تالٌضٍ ّ آیٌضٍ ساػ ُن  ًَ

اتت كؼیکی ّ دضْع هؼٌْی،  صع تغاػ ّی ػضل هغصهی سْاٌُض صاضت، ّ ُغ کضام ها  عا صع ؿی

هؤرى تَ ُش  صیشا قْل هعشّف اعت کَ گفتَ اًذ: هغاع سْاٌُض صاص، ّ تَ صاّعی سْاٌُض ًطست.

عطح ّ عْیَ ای کَ تاؽذ، ّظیفَ اػ فشا خْاًی اًغاى ُا تغْی ًیایؼ ّ عثادت اعت، ّ ایٌکَ 

صًذگی هعٌْی ّ   تؾٌگاى عطح  چَ کغاًی تَ دعا ّ ًیایؼ حاضش هیؾًْذ، ایي دیگش ّاتغتَ تَ

یتْاى جِت فشط سا هیتْاى الی کٌاس دسیا تشد، ّ لی ًو  ّ یا ُن فشهْدٍ اًذ کَ :عشفاًی اعت.  

                                                                 ًْؽیذى آب حیات ّ صالل، هجثْسػ عاخت. 
ی اهیض صاعم کَ هي ًویشْاُن اًگیؼٍ ایي ًْضتاعم عا تَ سْاًٌضٍ ُای ػؼیؼ، تَ اكطا گغی ًطیٌن، ّ ل 

تغای ُوَ صّستاى ّ ػؼیؼاى، تَ ّیژٍ  ، ػهیٌَ تلکغ ّ تؼون هجضص عا ًگاعضن هذتْا ّ سیام تؼضی

 آًِایی کَ ًتْاًستٌض، ًشْاستٌض،  ّ یا ٌُْػ ُن ًویشْاٌُض، اكکاع ّ اًضیطَ ُای ضاى عا تاػ ساػی 

اجتواػی  هغاع صاضتٌض،  -کٌٌض، ّ هطاتن ضغایظ ػهاى ّ هکاى تضّى ایٌکَ صع کضام صتیغستاى سیاسی  

صًض ّ لی صاعای ُیچکضام ضاى صاعای دواًیت هطلن ًثْ ّ یا ُویي اکٌْى ُن هغاع صاضتَ تاضٌض، کَ

 ، ًِاص ُا، هْسسات ّ سایغ هٌاتغ هاتل صستغؽ تشاطغ یاػ اهکاًات سْص دویوت ًسثی تْصًض، 

               استلاصٍ هإثغ ّ هاتل ستایص سْاٌُض ًوْص. کْكایی ػًضگی اهغّػی ّ آیٌضٍ هغصم ضاى، ض

 

هطلة صیگغی، ّ آى یاص آّعی اػ هغادل آؿاػیي تٌیاى گظاعی اصاعات   تش هیگشدم تَ ىاکٌْ

کَ ٌُْػ م، 2003جواػتی ّ اهاهت صع اكـاًستاى صع سال ُای صُّؼاع، ّ تَ گًَْ اسع   

صّستاى ضایض  صست ًا سایَ سْیص، پاکستاى هغاع صاضتین. َهي دیث پٌاٍ گؼیي صع کطْع ُوسای  

ًظن ًْیي هإسساتی، صع ًظام ػویضتی اسواػیلیاى تضسطاى  تَ یاص صاضتَ تاضٌض کَ تػْع ایجاص  

کَ ًوایٌضٍ سْیص عا صع  ، اكـاًستاى تغ هیگغصص تَ ػهاًَ اهاهت دضغت اهام سلطاى هذوض ضاٍ

صّ غتَ ًام هطٌغی پیغ سثؼ ػلی، تَ تضسطاًات ّ سغػهیي پا هیم،   1225-1223سال ُای   

 کٌاع صعیای آهْ كغستاص تا جواػت عا تَ ضیٍْ ًْیٌی کَ اهام صع ًظغ صاضت، عٌُوایی کٌض ّ 

 تسا اػ هسایلی کَ تاػث  ػضم آگاُی صهین جواػت اػ تاعیز، كغٌُگ ّ عّاتظ هؼٌْی ضاى،

تا ّغق استلاصٍ اػ هکتة ػوالًی پیغ ًاغغ سسغّ هیگغصیض، تایض آگاٍ ضًْض ّ ػًضگی ضاى   

عا هطاتن ُضایت جضیض، تا تأثیغ پظیغی کوتغ اػ ضیٍْ ُای سٌتی پیغی ّ هغیضی، تَ پیص تثغًض   



 کَ تا تأسق كغّاى ضیٍْ تثلیؾ ًاصعست ّ تا دضّصی اكتغام جْیاًَ هطٌغی سثؼ ػلی، ًتْاًست 

فپیام اهام عا آًگًَْ کَ تایض اًتوال صاصٍ هی ضض، تَ ًاکاهی هْاجَ ضض، ّ تؼض اػ تغگطت هْغْ  

هؼیض تغ کاع ُا صّتاعٍ تَ ُواى گًَْ ای کَ جغیاى صاضتٌض، صّتاعٍ تَ دیات سْیص اصاهَ هیضاصًض.  

سْعضیضی، كغهاًی اػ صعتاع اهاى تَ جواػت   1343آى  صع ػهاى اهاهت ضاٍ کغین، صع سال 

 تضسطاى كغستاصٍ ضضٍ تْص کَ تْسظ هغدْم هؼلن گلضستَ ضاٍ ساى، تَ سوغ جواػت عساًیضٍ ضض

هاصاهی کَ هیشْاستٌض عُسپاع هٌطوَ عّضاًات ضًْض، صع ًتیجَ سغاػیغ ضضى تغف کْچ  جاى ّ   

 ضاى عا اػ صست صاصًض. عّح ضاى ضاص تاص، ّ سضهت ضاى تَ صعگاٍ سضاًّض تثاعک ّ تؼالی، هٌظْع 

ّ هذطْع گغصص. تؼض آى ػهاى تاػ ُن هشاللت تغسی ُا کَ  تطْیص صاضتٌض کَ داکویت ّ هٌاكغ 

ّ ساًْاصگی ضاى اػ صست سْاٌُض صاص، صع هشاللت تا ُضایت ّ كغهاى اهام هغاع گغكتٌض. كغصی   

هثٌی تغ ُضایت اهام، ُیأت چِاع ًلغی، کَ سَ تي م، 2003ّ اّایل سال  2000صع ا ّاسغ سال   

آًِا عا اػضای جواػت اكـاى ّ یک تي ّاتستَ تَ جواػت آسیای جٌْتی، تَ ضِغ کغاچی كغستاصٍ 

اػ آًجا تَ هٌاطن هشتلق اكـاًستاى تا صع ًظغ صاضت اهکاًات سلغ ًوْصٍ ّ طٌُیت  جواػت ضضًض تا 

ُا عا هْعص هطالؼَ هغاع صاصٍ ّ ّ هذػْل کاع کغص ُا ّ پژُّص ضاى عا صع ػهیٌَ تَ دضْع 

تا كیػلَ ًِایی عا جِت ایجاص اصاعات جواػتی صع صاسل اكـاًستاى غاصع ًوایٌض.  ضاهام ، تلغستٌ  

هسإل  جواػت آسیای هیاًَ تا ُیأت ُوکاعی ػولی عا آؿاػ ًوْصین ّ صع هؼغكی  ثهي دیهي،  

اضشاظ ّ اكغاص ّاجض ضغایظ، تا صع ًظغ صاضت سْاتن سضهت  هؼٌْی ضاى تغای جواػت تضسطاى 

، ّ كاعؽ اػ ُغ گًَْ جِت گیغی ُای سالف هٌاكغ هغصم ّ جواػت، تَ ایطاى هؼغكیّ صعتاع اهام  

ُوْاعٍ گلتواى ُا  تغصیض صع ضِغ کغاچی ًیؼ تا ُوَ اكغاص ضایستَ ّ ّاجض ضغایظ  ْصین ّ تضّىًو

غْعت هیگغكت، اها تایض گلت کَ كغآیٌض کاعی ُیأت تشاطغ ًضاضت تجغتَ کاكی اػ ػًضگی 

 جواػت اكـاى، ّ تَ سػْظ هٌاطن كالت پا هیغ تضسطاى اكـاًستاى ّ تَ ّیژٍ ضـٌاى، اضکاضن، 

ٌاتی کَ غْعت گغكت، هطاتن سلیوَ ّ طائوَ ُیأت اكـاًی ّ هضاسلَ تی جایّاساى ّ ػیثاک، تؼیی  

 تغسی اػ اكغاص کاعهٌض  اصاعات هٌطوَ پا هیغ ّ ضـٌاى تا جیکستاى ّاتستَ تَ  دلوات هؼیي تیغًّی

یضٍ ّ صاًستَ صصعص سغ ُایی عا ایجاص ًوْصًض کَ تغای صّستاى کاهالً ّاضخ است ّ ایٌگًَْ دغکات 

تظکغ است کَ اػ ّلسْالی ُای سغدضی تضسطاى صع تغکیة ُیأت کسی  تْص. هاتل غْعت گغكتَ

 دضْع ًضاضت تَ ػلت ایٌکَ اّالً اػ اػضای جواػت  تضسطاى هوین کاًاصا کوتغیي اكغاصی تا 

اصاعات اهاهت اعتثاط صاضتٌض، ّ آهای ضاٍ ػػوت هللا دثیثی کَ اػ پیغ ػاصٍ ُای اضکاضن است ّ 

اًاصا ػًضگی تسغ هی تغًض ّ عّاتظ ضاى ُن  تا اصاعات اهاهت کاًاصا سْب تْص، صع ضِغ هاًتغیال ک

 هگغ ُیأت یاص ضضٍ تا ایطاى صع گلتواى سْتی هغاع ًضاضتٌض ّ هیل ًضاضتٌض تا ایطاى ًیؼ تا آًِا ُوکاع

تَ ؽوْل ؽخص هي، قاضی قْت ًیشّ، علی تاضٌض. صع ضوي کساًی کَ صع پاکستاى هغاع صاضتین، 

هْعص پسٌض ُیأت هغاع ًگغكتین ًیض  هزُة ؽاٍ ظِْسی،س، داکتش خْػ ًظش پاهیشصاد ، ؽاٍ صثا  

ّ سْص سغاًَ ُغ آًچَ کَ صیگغاى تغای ضاى هی گلتٌض، هطاتن آى پیص عكتٌض، کَ تا دضی ًا 

 عضایتی ُا ایجاص گغصیضًض. 

 دتی تغسی ُا تالش ّعػیضًض تا آى ًا ُن گًْی ُایی کَ صع هیاى جواػت هغکؼی ّجْص صاضت، 

، تا صست آّعصی تاضض تغای تغسی کَ سال ُا  آكغیضٍ هی ضض تایض صع هیاى جواػت تضسطاى ُن  

ُن تَ ًلغ سْص،  استلاصٍ هی کغٍ هٌتظغ آى تْصًض ّ تضّى تغصیض اػ هْجْصیت تغسی ضـٌاًی ُا 

اصاعات عی اهام تَ کاتل جِت اكتتاح ٌُگام تطغیق آّ م،2003تطْع هثال ّهتی کَ صع سال  .تْصًض

تا  َّظیل جواػتی ّ صیضاع تا عُثغی جضیضاً تْظیق ضضٍ، تَ کاتل كغستاصٍ ضضٍ تْصم ّ تؼض اػ ستن 

کَ ی ًطست ها اتغسی اػ صّستاى گغص ُن آهضین تا چگًَْ تایض تتْاًین تا جواػت کاع کٌین، هذتْ

ص، تغای عّػ كغصا تَ طٌُیت عُثغی صستَ ای ًثْ ّ صاعای ُیچگًَْ آجٌضای ضشػی ّ كغصی

جواػت هغکؼی عساًیضٍ ضض، ّ تض سطاًی ُا عا تَ اغطالح سْص ضاى تَ تلغهَ اًضاػی هتِن ًوْصًض 



طکغ ایي ّاژٍ ُا تشاطغ آى است کَ ػهاًی کَ ایي هذػْل كکغ صّستاى ًا ػاهثت اًضیص ها تْص. 

هیاى ضـٌاًی ُای ها صع ػهیٌَ تَ ًذٍْ صیگغی ػهؼهَ غْعت هیگغكت، لظا الػم است ، تغای صع 

 آیٌضٍ اًضیطاى ّاضخ گغصص. 

اصاعات ّظیلَ گغكتٌض ّ لی صعُای ػیاصی اػ طغین کغاچی تَ اكـاًستاى كغستاصٍ ضضًض ّتا آًِن کاصع

ایي هْعص اتغاػ ًظغ کٌن، تَ سْص کوتغیي ضاى الی هضت ػهاى هؼیي تاهی هاًضًض کَ ًویشْاُن صع 

  آًِا ّاگظاع هیکٌین. 

اصاعات اهاهت صع اكـاًستاى صاعای کاع کغص ُای ػیاصی ُستٌض کَ هیتْاى  ّاکٌْى اداسات جواعتی 

 نجواػت ساًَ ُا، ّ سایغ ًِاص ُای آهْػضی، غذی ّ تؼلیوی صع اکثغ هٌاط عصع ػهیٌَ اػ ساستا

اكـاًستاى، تَ ّیژٍ صع چٌضیي هٌطوَ پلشوغی، صّضی، تا هیاى، ضِغ کاتل، تِسْص، اضکاضن، ًادیَ   

 هغؿَ، ّ صع ایٌضٍ صع ضـٌاى یاص آّع ضض. 

 

 
   

 ایي ًوای ًشستیي ػثاصت ساًَ  ّ ساًَ جواػت ّلسْالی اضکاضن است کَ صع ًتیجَ ػدوات هغصم

غكتَ ضضٍ تْص ّ تَ اهاهت ّ جواػتی  تَ ساستاع گ ّ هؼٌْی اصاعات اصی ّ ُوکاعی  ّ یاعی ه

تا اضتغاک ُوَ اػضای جواػت، کاعهٌضاى اصاعات اهاهت، ّ م، 2002هاٍ هی عال  15تاعیز  

ساستاعُیأت عُثغی اصاعات صّلتی ، تَ ضوْل ّلسْال اضکاضن، تَ تِغٍ تغصاعی سپغصٍ ضض.   

یي ضضٍ است کَ ػیثایی ساغی عاایي جواػت ساًَ تَ گًَْ ای غْعت گغكتَ ّ طغح ّ صیؼا  

 تسْی صعیای آهْ کَ سغ دض هیاى اكـاًستاى ّ ُوسایَ صّست ّ ًیک هاى  پا هیغ تاجیکستاى،

ایي کَ صع هجاّعتص هغاع صاعص، صعا طُاى ّا كکاع اًساى ُا، ّ ًیایطگغاى آًضیاع هی آكغیٌض.  

ذلی جواػتی ّاتستَ تَساستاع تا ّغق آًکَ جای ػثاصت ّ ًیایص است، هْجْصیت اصاعات ه  

 اصاعات ّاال دضغت آها ساى ًیؼ، اػ ضواین ایي ساستاع تَ ضواع هیغًّض.

 

                         Hasan-i Sabbah Jamatkhana in Khair Khana, Kabul.  
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کَ اکثغ سْاًٌضٍ ُای هذتغم تا آى آضٌایی  ایي تػْیغ ساستواى جواػت ساًَ دسي غثاح است

صاعًض ّ دتی ػهاًی کَ ضِغ کاتل صع آتص استالكات طات الثیٌی  ّ صع گیغی ُای ًیغُّای هػلخ 

جِاصی هی سْست، اکثغ صّستاى ضـٌاًی صع آى جا پٌاٌُضٍ ضضًض ّ تغای چٌض غثادی ػًضگی آعام 

آى ًیؼ تغای هغصم ضـٌاى کَ  صع ضِغ کاتل ضاى عا سپغی ًوْصًض. دتی هغاع تْص کَ ػهیي اطغاف 

ّػاعت ساعجَ تْظیق ضضٍ تْصًض، تْػیغ  متَ سغ هی تغصًض، تَ ّیژٍ آًِایی کَ صع کٌضک چِاع

گغصص، ّ اػ ّاتستگاى اغلی جواػت ساًَ ًیؼ اتغاػ ًظغ هثثت صع ػهیٌَ تْػیغ آى غْعت گغكتَ 

هطتغکیي آیٌضٍ آى ًیؼ تَ تلاُن ًغسیضًض ّ تْص، هگغ صع كغجام تجایی ًغسیض ػیغا، ػالهَ هٌضاى ّ 

 ُن ًشْاستٌض تَ تلاُن تغسٌض.  

 
 

Qargha Jamatkhana in Kabul. Photo: Courtesy of the Ismaili Council for Afghanistan 

 

ایي ًوای ساستاعی جواػت ساًَ هغؿَ است کَ صع ایي اّاسغ تَ ساستاع گغكتَ ضضٍ ّ پالى کاعی 

طغح ّصیؼاًی ضضٍ تْص. اػ ًوطَ ًظغ هْهؼیت ّ هذل هغؿَ ضایض الػم ًثاضض م، 2000آى صع سال 

تْضیذات تیطتغ صاصٍ ضْص، ػیغا ُوَ سْاًٌضٍ ُای هذتغم آضٌایی کاهل صاعًض. غغف یک ًوطَ  

عا تایض طکغ کغص ایي است کَ تغای هضت هضیضی جواػت هٌطوَ هغؿَ اػ ایي ًؼوت تغ سْعصاع ًَ 

عّػ ُای جوؼَ ّ یا تؼضاً تاعی صع هاٍ، هیتْاًستٌض تَ سایغ جواػت ساًَ ُای   تْصًض ّ تٌِا تَ

ضِغ کاتل، تَ ّیژٍ جواػت ساًَ ًشستیي،  جواػت ساًَ ػوْهی ّ تؼضاً ُن جواػت ساًَ دسي 

 غثاح،  تغًّض تا طاػت ّ ػثاصت سْص عا اًجام صٌُض، کَ اهغّػ ایي ًویػَ عكغ گغصیضٍ است. 
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تاعیز ػویضٍ ّ  اًضاػٍػوغ ّسي ّ سال  سٌت عضا کاعی صع تاعیز ّ سٌت طغیوَ ّ ػویضٍ ها، تَ 

کَ ُوْاعٍ کاع ُای ػلوی، اجتواػی، ّ ػهاًی عا تَ سغ عساًضٍ اًض کَ  تاّع ها طْالًی است

 اكتشاع تاعیز ّ جواػت ها صع كغاػ ّ كغّص تاعیز تْصٍ است، کَ تؼعگتغیي ًوًَْ آى عا هیتْاى

صع کاع کغص ُای صاػیاى، دجتاى، هؼلواى، هاطًّاى ّ هستجثاى جواػت، تَ ّیژٍ پیغ تؼعگ ًاغغ  

دسي غثاح ، تَ جستجْ ًطست. اهام ػهاى صع یکی اػ ُضایات سْیص كغهْصٍ اًض  ًاسسغّ، ّ سیّض 

ساػهاى  ایي هالهات عا  هي اػ کاع ػالی ّ تیٌظیغی کَ صاّطلثاى ها اًجام صاصٍ اًض، 

ٌض تسیاع تذت تأثیغ هغاع گغكتَ  ّ سپاؽ گؼاعم. تَ توام کساًی کَ صع اهکاى صُی کٌ

پظیغ ساستي ایي هالهات کوک کغصٍ اًض، گغم تغیي ّ هذثت آهیؼ تغیي صػا ُای سیغ 

                                                  هی صُن.  تغای یک یک ضوا هِغ آهیؼ سْص عا

ؿَ ػًضگی هیکٌٌض، صع سال ُای ُطتاص تَ اسکاى آؿاػ ًوْصًض جواػتی کَ صع ًادیَ هغ

ّ ػالین ًا ُوگْى  ل ضضٍ تْصًض. ایي جواػت اػ ّالیاتّ صضْاعی ُای ػیاصی هتوث

اكـاًستاى هاًٌض سایغ جواػتی کَ صع ػهاى داکویت ظاُغ ضاٍ ّ صاؤّص ساى تَ هٌاطن 

اػت هغؿَ ًیؼ، تَ ایي ًادیَ تایوٌی، سیغ ساًَ، ّػیغ آتاص،  ّ ضِغ ًْآهضٍ اًض، ، جو

                                                                                اًض. آهضٍ ّ جا تجا ضضٍ

 
ایي ُن ًوای صیگغی اػ جواػت ساًَ هٌطوَ هغؿَ است کَ ساستاع  سایغ هإسسات ّ ًِاص ُا صع 

صع هضت ػهاى چٌض سال تَ تؼضاص ػیاص  ساستَ است.اطغاف ّ اکٌاف آى  ػیثایی آى عا صّ چٌضاى   

جواػت ساًَ ُا صع هٌاطن هشتلق کطْع تَ ساستاع گغكتَ ضضٍ اًض کَ صع دویوت هؼغف ُْیت 

ػویضتی ّ تاعیز كغٌُگ ػویضتی جواػت اسواػیلی صع اكـاًستاى تْصٍ  ُّن  هذل ًیایص ّ طاػت 

کَ تایض تظکغ صاص ایي است کَ ایي هغاکؼ ًَ  ّ ػثاصت آًِا عا تطکیل صٌُضٍ است. ًوطَ صیگغی عا

ایٌکَ هکاى ػثاصت ّ ًیایص سْاٌُض تْص، تلکَ هغاکؼ گغایص جوؼی، تؼضص گغایی، ُوضیگغ تٌِا 

كِوی، اصای ادتغام ّ اکغام تَ هوام ّاالی اًساى ، تاعیز ّ كغٌُگ سایغ تاّعهٌض اًی کَ صع کطْع 

 ػؼیؼ ها اكـاًستاى، دیات تسغ هی تغًض.

http://www.theismaili.org/cms/1135/New-jamatkhanas-opening-across-Afghanistan-seen-as-catalysts-for-progress


Gallery: Jamatkhana development in Afghanistan 

 

 تصْیشی سا کَ هؾاُذٍ هی ًواییذ، یکی اص کالط ُای دسعی تیت العلن ّ اطاق هجلظ

.اعت هشتْط تَ جواعت خاًَ چوي، دس ؽِش  کاتل   

 

ت خاًَ دس ایي جواع عپشدى  ّ ایي ُن هشاعن قطع ًْاس اعت ٌُگام تَ تِشٍ تشداسی 

  کاتل. ؽِش

 

دس  تاغ   تصاّیش جواعت خاًَ ُای قشغَ، جواعت خاًَ دسگک دّؽی، ّ جواعت خاًَ چِاس 

.دسٍ ًیک پی   

 

ُای  دسٍ گک دّؽی، ّ جواعت خاًَ چِاس تاغ دسٍ ًیک پی ، ّ  جواعت خاًَ اّیش تص

.کاسهٌذاى سضاکاس   
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تصاّیش جواعت خاًَ  ُای خاى اتاد کٌذص، کاستَ اتفاق پلخوشی، ّ جواعت خاًَ ّسعچ 

.دس  ّالیت تخاس   

 

تصاّیش جواعت خاًَ ُای تاق فشحت دس ؽِش پلخوشی،  جواعت خاًَ دٌَُ غْسی،  

هٌکثْت، پؾت تٌذ ّالیت عوٌگاى .جواعت خاًَ   

 

غالى،  ّ جواعت خاًَ ّصیش آتاد  ؽِش کاتل. تجواعت خاًَ ُای صسغَ  دس تصاّیش   

New sport facility in Kabul cultivates the spirit of the youth 

 

Roshan CEO Karim Khoja presents the plaque marking the opening of the 

Youth, Sports  
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ورزشی است که در شهر کابل در ناحیه تایمنی برای پسران و  تاین نمایی از  ساختار عمار

دختران جوان و نو جوان، به شمول اطفال خورد سال، جهت مصروفیت های سالم به ساختار 

شان  لباس های متحدالشکل  گرفته شده است. در گوشه ای از آن پسران ورزشکار را با

  مشاهده می نمایید. 

 
A bird’s-eye view of the opening ceremony of the Youth, Sports and Social Development 

Center in Kabul. Photo:  

سکض جذیذ تغِیالت ّسصؽی تشای جْاًاى، ًْجْاًاى، پغش ّ دختش تَ ؽوْل اطفال م

  دس ًاحیَ تایوٌی ؽِش کاتل افغاًغتاى

New sport facility in Kabul cultivates the spirit of the youth 
The product of a partnership between the Ismaili Council for Afghanistan and 

Roshan Community (the social responsibility arm of the nation’s leading 

telecommunications provider), the centre is among the first of its kind in the 

country. The facility will house sports tournaments, classes, seminars and 

conferences for the physical, intellectual and social development of the youth. It 

will also provide practice space for the three most popular indoor sports — 

wrestling, taekwondo and boxing, in addition to indoor football (soccer), volleyball, 

ping-pong and basketball. A major differentiator from other facilities in Kabul is 

the partitioned area on the second floor reserved especially for girls and 

women.Female athletes participating in the opening ceremony of the Youth, Sports 

and Social Development Center. The facility offers a partitioned area on the second 

floor reserved especially for girls and women. Photo: Courtesy of the Ismaili Council 

http://www.theismaili.org/imagedetail/3979
http://www.theismaili.org/imagedetail/3978
http://www.theismaili.org/imagedetail/3979
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for Afghanistan“ .It is so amazing that we girls get a place of our own,” remarked 

a female member of the Youth and Sports Committee. “We can pursue our passions 

and interests, but more importantly, all of the activities here are going to empower 

our young girls.” The private space ensures their ability to pursue their physical 

development, health and sports interests in a secure and dignified environment, 

while at the same time respecting the cultural values of the community.  “The spirit 

of volunteerism within the community is astounding,” noted one expatriate worker, 

who was impressed at seeing “all of these young men and women giving their time 

and behaving with such discipline.” Footballers make their entrance at the opening 

ceremony of the Youth, Sports and Social Development Center in Kabul. Photo: 

Courtesy of the Ismaili Council for Afghanistan Overjoyed at the occasion, one 

athlete exclaimed: “I can’t wait for the first sports tournament. It will give us the 

chance to showcase our talent and really develop our skills.” 

برای جوان جماعت دارای ارزش بنیادی در زمینه های  ایجاد این چنین مراکز  بدون تردید

تندرستی جسمانی و روانی، و از سویی هم در استحکام روابط شان با جوانان دیگری که در 

یاد شده فرهنگ  یتسهیالت ورزشمحیط پیرامون شان حیات بسر می برند، می باشد. مجمع  

درستی را در میان جوانان و نو جوانان می آفریند، و آن ها را از گرفتاری های ناهمگونه 

ناسالم، نیز بسوی نجات می برد. روحیه تساند و همدیگر فهمی را میان آنها به وجود می 

واهد کرد. آورد، و در معرفی هویت فرهنگی و اجتماعی شان نیز نقش بارزی را بازی خ  

طرح، دیزاین و ایجاد این چنین مراکز و اماکن مقدس بر اساس  پرسش اساسی این است که :

 هدایت امام جهت آفرینش سهولت برای جماعت افغانستان، صورت میگیرد، که باید در بر 

،و در حال تحقق و تطبیق نیز قرار دارند  تا حدودی  تمام مناطق افغانستان باشد که گیرنده 

ده از همه این است  که ساختار این همه مراکز و اماکن عبادت و نیایش بدون سر و صدا، عم

 در عدم اعتصاب و پر خاشگری، بروز اختالفات مردمان محل، دخالت افراد استفاده جو،

 مغرض ، تفرقه انداز و حاکم باش، صورت گرفت و در آینده ها هم صورت خواهد گرفت. 



جماعت را در زمینه به تشویق می نشینند و یاری شان می رسانند  ادارات و نهاد های امامت

و نه باید به دوران سده های  خود سازند،شعار را  تا کاری را به پیش ببرند و آینده سازی 

بر گردیم،  که در  آن زمانه ها، وقتی که حاکمیت های منچوری که  در جمهوری  71و  71

میل داشتند که خطوط قطار آهن را را به ساختار   مردمی چین امروز بر سر قدرت بودند و

ب زدند و استدالل می بگیرند تا مردمان از دشواری ها دجات یابند، برخی ها دست به اعتصا

این خطوط قطار آهن اگر به ساختار گرفته شوند، شیطان و یا ابلیس در زیر آنها  کردند که 

بیراهه خواهد  راست و مستقیم ، به جا بجا خواهد شد، و مردم محیط و منطق را از راه

 و درد سر را ایجاد خواهد کرد. که مثال زنده آن را همین اکنون در ولسوالی شغنان کشانید

ار است بخاطر انجام خدمت گزاری به عقیده مردم در راستای ساختار جماعت عمومی که قر

ی بار ثالث سرنوشت معتقد صورت گیرد، مشاهده کرده میتوانیم که با تأسف بار مجدد و حت

خود را بدست دیگران می سپاریم، و بخاطر غرور بیجا، تکبر، عدم پذیرش روحیه انکسار و 

شکسته نفسی، از نعمتی که در اختیار ما قرار می گیرد، ابا می ورزیم و بعد ها دیگران را 

ی را واهد برای ما چیزاید هم بگوییم که خداوند خود نمیخبه باد مالمتی می سپاریم و ش

عنایت کند، در صورت دیگران می خواهند و لی شاید ما هستیم که نمیخواهیم. جهت وضوح 

بیشتر مطلب میخواهم یک قصه خیلی ها وطنی را پیشکش نمایم: در زمانه های دور دو تن 

برادران با هم زنگی می کردند که یکی غنی و دیگری فقیر بود. فقیر همواره می گفت که 

ا همه نعمت هایش را ارزانی فرموده و لی برای من هیچ چیزی را الزم چرا خداوند به شم

نمی بیند. برادر غنی گفت خداوند روزی را برای همگان عنایت فرموده است و این خود 

قیر را گفت که فردا باید بروی و از فبرادر غنی انسان است که روزی اش را قطع می نماید. 

. فقیر برای فردا خود را داد د روزی ات را خواهدپل پیشروی خانه باید بگذری و خداون

از پل می گذشت با خود اندیشید که باید با چشمان سر بسته عبور  که آماده ساخت و مادامی

کند تا لیاقت و مهارت اش را به سنجش گیرد. با این عمل خویش نعمتی را که در وسط پل 

کسانی که  ا نباید این چنین کاری بکنیم.برایش تهیه و تدارک دیده شده بود از دست داد. لذا م

، تا برنده گر کار کرد سیاسی و گروهی داشتنددر فرآیند انتخاباتی در شغنان بر خالف همدی

حق مسلم خود را به دیگران واگذار کردند، در  هم برنده نشدند، شوند که هیچ کدام شان

شی ، صحی، سرک ها، و ساختار نه تنها جماعت خانه، بلکه جماعت خانه ها، مراکز ورز

یا  غیره نباید به سطح دهکده ها، و دسته های چند نفری تقسیم شویم و حق مسلمی که امام



دهیم. این واژه ا در نظر گرفته  است در نتیجه اتحاد نا مقدس ، از دست ببرای م نظام دولتی

و یا شخصیت اجتماعی و سیاسی  شان دیگر  ها برای آنهایی که منافع شان در خطر است،

قابل پذیرش نیستند، اما بدون از آن اثرات معین ای که باید برخوردار می بود اکنون نیست، 

پذیرا  یک وقتی تردید اگر با شیوه عقالنی و از دید گاه منافع مردم و جماعت به اندیشیم،

                                                                                             خواهند شد. 

اکنون در شهر کابل عده زیادی از همشهریان شغنانی ما زندگی بسر می برند که تعداد زیاد 

شان هم روشنفکران، تحصیل کرده ها، افراد با نفوذ، صاحب صالحیت، مقام و تأثیرات  

ن ، هم حضور فزیکی دارند، و هم خوب هستند که از زمان تشکیل ادارات در افغانستا

معنوی. در نواحی مختلف شهر کابل زندگی میکنند، عبادت گاه ندارند، به سایر مراکز 

عبادت گاه یا بهتر گفته شود، جماعت خانه ها هم نمیروند، و از پیشنهاد ساختار چنین مراکز 

،زیرا وقت شان در فرآیند  و اماکن مقدسه نیز، یا هراس دارند و یا هنوز ذهناً آماده نشده  اند

غیبت گویی از همدیگر، پشت سر گویی، فرستادن عرایض و شکایت نامه های خود شکنانه 

میشود. مرا معذور دارید اگر کمی زشت تر گفته  امات باالیی دولتی و حکومتی، تلفبه مق 

حافظه کار باشم، و لی سوگند یاد کرده ام به آن تقدساتیی که نزد خود دارم، در گذشته هم م

نبودم و اکنون هم هر گز الی ختم حیات به محافظه کاری دست نخواهم زد، ولو دوستان و 

ی ام در برابرداور همشهریان آزرده هم شوند، باکی ندارد و لی وجدان، احساس و خرد انسان

باشد.شاید نکل، و به ویژه داوری مردم که شدید ترین داوری است، خجلت زده و نا راحت 

ا ادعا کنند که شما هایی که دور از وطن این ادعا ها را می کنید، چون نزدیک  برخی ه

نیستید و از اوضاع و احوال دقیق آگاه نیستید، لذا چنین شکر ریزی میکنید. نه تنها من بلکه  

همه آنهایی که بهتر از من هستند و سنگ همکاری و خدمت گزاری را به سینه می زنند 

آنها نیز با سرنوشت، شخصیت های صادق کاندید شده  ناکام ، و  هراس دارند که سرنوشت

آخرین ولسوالی شغنانی تبار، که توسط قهرمانی شما ها از وظیفه سبک دوش شد، و بدون 

یر گرفته الی کبیر، از تردید ولسوال آینده شما هر کاری که کند، هیچ کدام ما و شما، از صغ

الی روحانی، هر گز  ز پیر الی خلیفه، از سیاسیفقیرالی غنی، از آقسقال الی ارباب، ا

نیز همکاری  و راست نمودن آن پکولش را کج  نخواهیم گفت، بلکه در درست ساختنش

                                                                                          خواهیم کرد.  



اکنون باید هر کدام ما در فکر آینده آماده سازی  فرزندان آینده  و فرجامین سخن اینکه : 

آفریده شده کنونی به زندگی چند روزه خود  ) اخالیات (،وطن شویم و یا هنوز هم در شیرازه

ادامه دهیم و مانند نبات خشک شویم و هیچ گونه اثری از ما باقی نماند. دوستان خوب به یاد 

صیت های خوب  شغنان از شهرت بسازایی برخوردار بودند، دارند  که زمانی معارف و شخ

فرزندان  و این معلمین شغنان بودند که در سراسر والیت بدخشان صادقانه  به تعلیم و تدریس

. آن محالت دیگر دارند بسوی پیشرفت بروند، همه تمایز قبلی مردم بخشان می پرداختند 

 در برگه اول باب کتاب زندگی اجتماعی دیگر در میان شان وجود ندارند، و لی ما هنوز

بیائید از این منطق استفاده کنیم که فرموده شده است: فرهنگی، عقیدتی و سیاسی خود هستیم.   

ُروْا َما بِأَنفُِسِہمۡ        ٰى ُیَغیِّ ُر َما بَِقۡوٍم َحتَّ َ ََل ُیَغیِّ
77/ 71)   ۗإِنَّ ٱَّللَّ  

 " خذاًّذ  چیضی سا کَ اص آى هشدهی اعت دگش گْى ًکٌذ تا آى هشدم خْد دگش گْى ًؾًْذ" 

ُروْا َما بِأَنفُِسِہمۡ  ٰى ُیَغیِّ ۡعَمًة أَۡنَعَمَها َعلَٰى َقۡوٍم َحتَّ ا نِّ ًرً۬ َ لَۡم َیُك ُمَغیِّ
 َوأَنَّ  َۙذٲلَِك بِأَنَّ ٱَّللَّ

َ َسِمیٌع َعلِیٌمً۬ 
( 1/ 31)ٱَّللَّ  

 
" صیشا خذاًّذ ًعوتی سا کَ تَ قْهی اسصاًی داؽتَ اعت، دگش گْى ًغاصد، تا آى قْم خْد دگش 

 گْى ًؾًْذ. ّ خذا ؽٌْا ّ داًا اعت. " 

 

سفت   تا تَ فکش خْد فتادم، سّصگاس اص دعت  

) صائة(   تا ؽذم اص کاس ّاقف، ّقت کاس اص دعت سفت   
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