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 مرد راد

 ؟ کيست) بيات(احسان اهللا 
 

  
 

 توفصل يادگاري درسخاوت 
  بيکراني درشجاعتتودشت

 به هرجا قصه ي ازبينوايست
 .بت  نجا مرد  اي  شتاباني تو

 
  -5 – 7آيه : ليل  واتقى و صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اءما من اءعطى : قال اهللا الحكيم

 .البته آارش را سهل و آسان مى گردانيم اما هر آس عطا و سخاوت آرد و پرهيزآار شد و به نيكوئى تصديق آرد،
  .اليصلح لدينكم إ ال السخاء و حسن الخلق: اهللا عليه و آله  قال رسول اهللا صلى 

 .و خوش اخالقى نباشد صالح و سازگارى دينتان جز با سخاوت
 اولياء خدا از جهت(انبياء و ستون ايمان است و شعاع نور يقين است ، پيامبر فرمود  سخاوت از اخالق: شرح آوتاه

بخشش آنهم در راه خدا به  پس مؤ من براى شباهت به اين فضيلت ، با همت عالى به بذل و) فطرت و ذات سخى هستند
 .مستحقان و خويشان و امثال اينها بپردازد

و در ... اموال و مانند خوردنيها و پوشيدنيها و. سخاوت تعلق بگيرد به چيزى آه مورد عالقه انسان است  بهتر است
اينها از خداست و به اهلش مى رسد و از بخل و نگه   خود را همانند امانت دار ببيند آهعطاء هيچ منت بر قابل نگذارد و
گذاشتن براى بعد از خود معلوم نيست نفعى داشته باشد و ورثه آيا بجا مصرف آنند يا  داشتن امانات الهى دورى آند، آه

 . برگرفته ازنشريه غدير!؟ نه
 

  شور انگيزترين شكوفه ها
 خورشيد در روياي سرآش
 زخم ساليان ما را

 در سبدي به وسعت دنيا
  پهناي باورمان و به

  در دشت آسمان خيال
 .. .پرواز ميدهند

  ستارگان ، چادر شب را
  انتظار تو به

 در لفافي از مخمل سياه
 .پيچانده اند

  اينك ، تويي و
 آه بر انگاره سياه شب
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 .ميكني سپيده را فرياد
  اي يار ، اي هميشه سبز

 ؟؟؟.دست نوازشگري در انتظار ماست آه ا ببين بي
 

  270آيه : بقره -  تبدواالصدقات فنعما هى ان : قال اهللا الحكيم
 . اگر به مستحقان آشكار انفاق صدقات آنيد آارى نيكوست

  تصدقوا و لو بتمرة: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله 
 .باشد صدقه بدهيد اگر چه به يك دانه خرما

پنهانى آه سيره ائمه بوده است و سبب دفع فقر و طوالنى شدن عمر مى شود  يكى در: صدقه دو نوع است : آوتاهشرح 
آه موجب  ديگر صدقه آشكارا است . مردن بد را از زمين مى برد و غضب رحمان را خاموش مى آند و هفتاد نوع

آميت و زيادى پول و لباس و خوراك  در صدقهنكته مهم اينست آه  . زيادى رزق مى شود و پشت شيطان را مى شكند
پيامبر گاهى آه پول نداشتند صدقه بدهند لباس خود را . آمال است معيار آمال نيست بلكه نيت خالص و آيفيت آن شرط

برگرفته ازنشريه .مى آردند آه روز خود را با صدقه شروع آنيد آه موجب بيمه شدن مى شود  مى دادند و سفارش
 .غدير

 
ي اين حقيقت چيست که ما آن را حتي از زبان پير و جوان، از زبان مرد و زن، از زبان مردمان مختلف جهان و به راست

از همان کودکي، پدر و مادرها به فرزندان خود مي . انديشيم اش مي شنويم اما گاه کمتر در باره زبان هاي گوناگون مي
 بگويد و زندگي حقيقي، دوستان حقيقي، عشق حقيقي و سعادت حقيقي گويند که انسان بايد دنبال حقيقت باشد، حقيقت را

پرسد اگر اين حقيقت يک ظرف باشد، چه چيزي بايد محتواي آن را تشکيل بدهد که مردم دنيا  آدم از خود مي.  داشته باشد
 سر بپرورانند بلکه با هر مسلک و مرام، با هر نژاد و فرهنگ با هر شرايط جغرافيايي، نه تنها آرزوي داشتنش را در

حتي حافظ از همين حقيقت  .تالش کنند تا در حد امکان و توان، به آن وفادار بمانند و از داشتن آن مغرور و مفتخر باشند
ها از  گردد که آن کوبد و مدعي مي اي چوب بر مي دارد و برتن هفتاد دو ملت جهان مي زند اما به شکل زيرکانه حرف مي

وهر حقيقتند و گرنه چرا بايد هريک بيان خاصي در معرفي آن داشته باشند و با يکديگر به جدال کردگان گ ي گم جمله
 .برخيزند

 
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
 چون نديدنــد حقيقت، ره افسانه زدند

 
 را از آن خود  ي ملت هاي جهان، دوست دارند افتخار داشتن و يا نزديک شدن به آن حقيقت از آن گوهرهاست که همه

آيد که حقيقت در هرزبان و فرهنگي که به سراغش برويم، از چنان ارج و اعتباري برخوردار است  به نظر مي .سازند
هايشان، اعتباري  کاري که حتي راويان دروغ و  دغل نيز، آرزومندند که در آن جامه ظاهر گردند تا اگر به دليل نکرده

ها در مجادالت  حتي زماني که انسان. کم آن اعتبار دروغين ديرين را از کف ننهندآورند، دست  براي خود به دست نمي
ها را برخود هموار سازند اما به نداشتن حق و يا فاصله داشتن از  نوشتاري و کالمي خويش، حاضرند بسياري از سختي

اگر کمي در سرزمين اين  .ني استناکرد حقيقت متهم نشوند، بازتاب اين نياز شگفت انسان به اين گوهر ناديدني و لمس
هاي رفتاري، به  ها و نادرستي ي دغلکاري ها با همه تمايل به حق و حقيقت تأمل کنيم شايد دريابيم که بسياري از انسان

شود کمي از سرما لرزيد، مي شود  مي شود کمي گرسنه ماند، مي. کمي حرمت، به کمي اعتبار، به کمي محبت نيازمندند
گرم عرق ريخت و هيچ نگفت اما نمي شود انسان بود و از همه گونه ارزش انساني در حضور ديگران کمي در هواي 
شايد که . توان حتي با قرص ُمسًکن آرامش ساخت توان درمان کرد و نه مي اين درد را نه به سادگي مي. خالي تصور شد

نکار به تأييد ديگران و جلب حرمت و محبت آنان چشم اسفنديار آدميان و يا پاشنه ي آشيل آنان همين نياز غير قابل ا
توان آن  نزديکي به حقيقت حتي در بافت کالم، ادعاي داشتن حقيقت حتي در حرف، اگر چه براي مدتي کوتاه، مي. باشد

 .راز جادويي زندگي آدمي و نياز عميق او را بازگوسازد
اين انسان است که به حقيقت « : باط نباشد که گفته بودارت ي چين با همين موضوع بي ي يکي از فالسفه شايد اين گفته
ها در اين تصورند که اين حقيقت است  اما واقعيت آنست که هنوز انبوهي از انسان» بخشد نه حقيقت به انسان  ارزش مي
وران هاي ي د آوري است که زندگي انسان در همه و اين، آن تضاد شگفت. دارد ها اعتبار و احترام ارزاني مي که به آن

  .است ناپذير بوده تاريخ از آن جدايي
 جز آني ديگري را  پندارند آه هر پديده را چنان مطلق ميذهني خويش آه هنوز حقيقت  در روزگار ما آم نيستند آساني

ها، موجب  آنيم آه اختالف بر سر باورهاي ريز و درشت آدم  هنوز ما در جهاني زندگي مي. دانند  دروغ محض مي
 محدود ها به يك دريافت اعتقاد اين گروه از انسان . ي جهان است اي به وسعت همه  در گسترهآشتار يري نفرت و گ شکل
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 بسيار ان ديگرباورهايبردن و به ويراني آشيدن  را براي نپذيرفتن، هجومآنان ي ذهني و رفتاري  زمينهرنگ،  و کم
 . است تر ساخته راحت

ت انسان دوستانه احسان اهللا بيات وکتمان حقيقت که ازجانب چند اچنبي پرست بااين اصل خواستم که حقيقت خدما
 .پيرامون کمکهاي وطن دوستانه موصوف جريان دارد مکثي مختصرنمايم 

اگرفرض کنيم که اين تبليغات دقيق . گفته ميشود که آقاي بيات پول کشورهاي خارجي رادرافغانستان بمصرف ميرساند 
هزاررحمت خدابروي بادکه پول خارجي هارا به مردم ستمديده اش توزيع وگرسنگان را مدد باشد ، پس صد آفرين و

 .وبيماران را ياري ميرساند 
نه مانند مفتخواران وماجراخواهان که پارچه نان دست يتم وبيوه وطن را ربوده وخانه وکاشانه شانرا بخاک يکسان نموده 

 را ميبنم که درمغاره هاي باميان گرسنه اي را درآغوش ميفشارد ويتم بيوه آقاي بيات زمانيکه من پاي تلويزيون ،. است 
 اي را نوازش پدرانه نموده پول ، لباس ، اثاثيه منزل وآردوروغن توزيع مينمايد نميتوانم ازريزش اشکم 

 
 . جلوگيري نمايم 

 توفصل يادگاري درسخاوت 
 تودشت بيکراني درشجاعت
 به هرجا قصه ي ازبينوايست

 .بت  نجا مرد  اي  باني توشتا
 

وقتى در بيابان مى رفتم : ؟ گفت  آجا ديده اى: ديدم گفتند: از خود آريم تر ديده اى ؟ گفت : از حاتم طائى سئوال آردند
پيرزن نزد من آمد و مرا خدمت آرد و افسار  . پشت خيمه بسته بود به خيمه اى رسيدم ، پيرزنى در آن بود و بزغاله اى

پيرزن پسرش   . مدتى نگذشت آه پسرش آمد و با خوشحالى تمام از احوال من سئوال آرد. فرود آمدم  رفت تااسبم را گ
پسر گفت اول . ذبح آن و طعام درست نما برخيز و براى مهمان وسايل پذيرايى را آماده آن ، آن بزغاله را: را گفت 

بياورى دير مى شود و مهمان گرسنه مى ماند و اين از صحرا بروى و هيزم  بروم هيزم بياورم ، مادرش گفت تا تو به
 .باشد مروت دور

 .بياورد پس دو نيزه داشت آن دو را شكست و آن بزغاله را آشت و طعام ساخت و نزدم
 .من آرد چون تفحص از حال ايشان آردم جز آن بزغاله چيز ديگرى نداشت و آن را صرف

بايد به قبيله ما بيايى تا در حق شما پذيرايى  من حاتم طائى هستم ،: گفتم نه ، : مرا مى شناسى گفت : پيرزن را گفتم 
 ! آامل آنم و عطايا به شما بدهم

نفروشيم ؛ از من هيچ قبول نكرد؛ از اين سخاوت بى نظير دانستم آه  و نان به پول  پاداش از مهمان نگيريم: زن گفت  آن
 . برگرفته ازنشريه غدير. ترند ايشان از من آريم

 
 شکوه مکن دژم مشو يار ز راه می رسد 
 رنج فراق طی شود مهر به ماه می رسد 

 يوسف من مکن گله از غم و درد بی کسی 
 قافله پشت قافله بر سر چاه می رسد 

 ای به عزيزی آشنا بيم چه داری از بال 
 هر که نترسد از خطر زود به جاه می رسد 

 غمزده از خزان مشو غنچه ز شاخه می دمد 
 نوبت بانگ بلبالن خواه نخواه می رسد 

 ناله ی بی سبب مکن شکوه ز تيره شب مکن 
 وقت پگاه می رسد  از سخنم عجب مکن 

 مژده دهم به خستگان  های به غم نشستگان 
 لطف خدا  می رسد  شکستگان  جانب دل

 پای بکوب و کف بزن عود بساز و دف بزن 
 ؟؟؟.ژم مشو يار زراه می رسد  شکوه مکن د

 
وقتى برادران او . داد زنى بخشنده بود و تمام اموال خود را به مستحقان مى ) عتبه دختر عفيف( مادر حاتم طائى به نام

اموال را تلف مى نمائى : تصرف دارائى خود بازداشتند و گفتند آار او را ديدند آه اموال را به صدقات مى داد، او را از
 . و اسراف مى آنى
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، حاال بعد از اين ممنوعيت  او از ندارى رنج بسيار ديده: و را چيزى ندادند، چون يكسال بگذشت گفتندمدت يكسال ، ا در
 .در خرج آردن اموال معتدل و زياده روى نمى آند

به خدمت  آه قبيله اى بزرگ بود، ) هوزان( در همان وقت زنى از. شتر را به او دادند تا از آن استفاده ببرد يك رمه
 .آمده و طبق گذشته از او اطعام و اآرام طلب آردمادر حاتم 

 : آن رمه شتر را به او بخشيد و گفت  مادر حاتم همه
خود عهد آردم هر چه بدست آوردم آنرا به صدقه به سائالن و مستحقان  رنج و بى مالى آشيدم ، با) يكسال (در اين مدت 

 .برگرفته ازنشريه غدير ! و محرومان عطا آنم
 

رزمان که فرزند خدمتگاري ازصدق وصفاي قلبي اش کمرخدمت به ميهن والتهام دردهاي بي پايان مردم درکشورما ه
گان ستم کارومزدوران بيگانه صفت باهياهوي دودمنشانه ، با  ستمديده وطن بسته است سيه کاران سنگ دل ، جفاپيشه

 قلب هاي رووف واين قامت هاي استواررا تبليغات رذيالنه وبا توطئيه هاي نامردانه اين دست هاي مهربان ، اين
 . شکستانده اند 

سه دهه ميشود که افغانستان درآتش ميسوزد، کشوربه ويرانه تبديل شد، مردم آواره وسرگردان ازشهربه شهري 
اما دشمنان سوگند خورده وطن با . وازکشوربه کشوري درپي تهيه ي لقمه ي نان وزندگي شباروزي سرگردان اند 

وزدرپي دسيسه ونيرنگ ودرانتظارعروج قدرت ، دست ازهيچ جرم وجنايت دريغ نکرده وبه سرمايه که گذشت هرر
 .وثروت ميهن بدست آورده است مي افزايند  ازچوروچپاول دارائي مردم

 اولين شخصي بود که »بيات« باشکست طالب وتروريستان بين المللي واستقرارحاکميت درافغانستان انجينراحسان اهللا 
شهامت بي نذيرافغاني،  سرمايه اش را درکشورسرازيروبراي آبادي وبازسازي وطن جوان مردانه دست وآستين را با

ديگران را نيزواداربه سرمايه گذاري نموده  باالزد ودرين راه نه تنها پيشگام وپيشقدم گرديد بلکه بااين اقدام وطنپرستانه ،
 . للي والگوي شد براي همه سرمايداران ملي وبين الم

اما با اندوه ودرد که تعداد ازستمکاران باکتمان حقيقت خواستند که چهره اين مرد با شهامت واين فرزند اصيل مردم 
باتبليغات زهراگين دراينجا وآنجا اتهامات گوناگون را به وي وارد نمودند تا اين مرد . افغانستان را لکه داربسازند 

 .نمايند  نموده است منصرفباشهامت را ازمسيرانساني که انتخاب 
ويا حقيقت که چون آينه . آفتاب را با دوانگشت پنهان کرد  ولي اين سيه دالن بايد بدانند که به قول معروف نميشود

 . درمقابل مردم قراردارد ، کتمان نمود 
ه گوشه کشوربه داد بارها ازطريق وسايل اطالعات جمعي ديده وخوانده ايم که آقاي بيات مردانه وسخاوتمندانه درگوش

مظلومين ومحرومين شتافته وپول وسرمايه اش را سخاوتمندانه نثاراين محتاجين ومستحقين نموده وازتک تک آنان 
 . بالبخند پدرانه وبا اراده مردانه استقبال نموده با آنان دريک کاسه غذاصرف نموده وتصويرهاي يادگاري گرفته است 

، درمغاره هاي باميان ، دردشتهاي سوزان قندهار، درسرماي کشنده غوروباغيس ، دردايکندي  )بيات ( احسان اهللا 
دردره هاي سربفلک کشيده کنر،در صحراي بي آب وسايه ي نيمروز، درمرزدورافتاده اسالم قلعه وخالصه  دردامان 

اران دوا ودرمان وادي هاي پامير، هندوکوش ، کوه بابا ، سپين غروهمه نقاط کشور به مردم گرسنه نان وبه بيم
مسلمان ما مسجد وتکيه خانه ، به فرهيخته  وبيمارستان ، به دانش آموزان کتاب ، کتابچه ، قلم ، لباس ومکتب ، به مردم

گان کتاب وکتابخانه ، به ورزشکاران ميدان سپورتي ، ورزشگاه ها واثاثيه سپورتي ، به زندانيان لباس ونان وبه تشنگان 
 . وداده است بند آب وچاه آب ساخته

بنياد بيات در ماه مبارک رمضان به روزه داران فقيرومحتاج در کابل ويتيم خانه ها وزندانهاي سراسرکشور افطاری 
  .تهيه وبه روزه داران تقديم مينمود تارضای خدا را از طريق رضای بندگان خدا بدست آورد

 . ه های يخبندان غذا وکمپل رساندبه مسافران جاد و بيات به سيالب زدگان مرغاب  مساعدت رساند
بيات شخصًا در برف پاکی شاهراه سالنگ درسرمای منفی چهل درجه زير صفرشرکت جسته و به مسافرين کمک 

 بيات در باز سازی کشورازسرمايۀ شخصی اش در دور افتاده ترين مناطق کشور به ساختن شفاخانه ها،  .رسانده است
 . نکرده است پناه برای زنان بيوه واطفال يتم دريغمکاتب ومساجد پرداخته وحتی ازسر

 .  در شهر کابل متولد گرديد1963احسان اهللا بيات در سال 
تعقيب  افغانستان به پايان رسانيد و ابتداء فاکولته طب را به آرزوی اينکه داکتر طب شود موصوف تحصيالت اشرا در
از آنجائيکه خانواده . به پايان رساند مريکا گرديد و در آنجا تحصيالتش را در رشته انجنيرینمود، ولی در عوض عازم ا

امور تجارتی بود، همين دليل باعث گرديد تا وی نيز برای آينده خود را آماده  بيات در افغانستان صاحب نفوذ شايانی در 
اشرا در صنعت  يکا تثبيت نموده و نقش فعلیتوانست خود را بحيث يک متشبث موفق در شهر نيويارک امر ساخته و

  .مخابرات افغانستان بخوبی ايفا نمايد
اهللا بيات که زادگاهش را در   به اساس نظر و تعهد احسان2001بدين ترتيب، شرکت مخابراتی افغانستان بيسيم در سال 

 . ترک و عازم امريکا شده بود، ايجاد گرديد1980سال 
. کشور، آقای بيات احساس عظيمی برای دريافت طرق کمک به مردم افغانستان داشت دردر طول جنگ های دهه اخير 
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افغانستان فراهم سازد، که اين  احساس و انگيزه باعث شد که آقای بيات بتواند بهترين خدمات مخابراتی را به مردم اين
احسان اهللا بيات، يک  . ور نيز ميگرددبلکه باعث رشد اقتصادی کش خدمات نه تنها ارتباط دهنده افغانستان و جهان است

گرديد، به   ميالدی زمانيکه در افغانستان مرحله نوين انکشاف و بازسازی آغاز2001امريکا، در سال  تجار موفق در
 ميالدی شرکت وی در 2001الی ماه دسمبر  .فکر تحقق روياهايش مبنی بر پيوند مجدد افغانستان با جهان وسيعتر افتاد

در جستجوی فروشندگان تجهيزاتی گرديد که عالقمند اعمار  Telephone Systems International, Inc مامريکا بنا
 . تلفون در کشوری باشند که تازه از دو دهه جنگ سربيرون آورده بود يک سيستم

 . ی مقابله نمودلوژستيکی، بی ثباتی سياسی، بی امنيتی و چالشهای محيط افغان بيسيم برای آغاز فعاليتهايش با مشکالت
يک صحبت تلفونی بين  را با GSM  ميالدی حامد کرزی شبکه2002 اپريل 6مشکالت و سختی ها، بتاريخ  علی الرغم

در  . هفته پس از رسيدن اولين تجهيزات آغاز شد فعاليت سيستم فقط در ظرف هفت. المللی به کشور جرمنی، افتتاح نمود
 مشترک را به شبکه خود جلب نمايد، که اين همه از 400000حدود  يم موفق شد تاکمتر از چهار سال فعاليت، افغان بيس

 . تجهيزات، زيربنا و تکنالوژی آن است برکت کيفيت عالی
 ميالدی با آن 2006شبکه جهت جلب مشترکين بيشتر، در سال  تجهيزات اضافی شبکه برای توسعه و افزايش ظرفيت

 . مايت مالی بنياد بيات راه اندازی گرديده استشبکه ی آريانا که به ح . وصل ميگردد
 .بنياد بيات يکی از نهاد های خيريه است، که در فقر زدايی در افغانستان کوشش هايی داشته است

همچنان وي رياست عمومي تلويزيون آريانارا نيزبعهده دارد که بادعوت ازهنرمندان مهاجردرداخل کشور، گل لبخندرا 
 .شاند برلبان هموطنانش مين

 تلويزيون آريانا، و شبکه جهانی آريانا دارد و ازکابل نشرات - تلويزيون آريانا، که دو شبکه به نامهای شبکه راديو-راديو
موضع آريانا درقبال حکومت . آريانا آهنگ ها، فلم ها و سريال هندی نشرمينمايد. اين شبکه نيزخصوصی ميباشد. ميدهد

 . ی برنامه های سياسی استنرمتربوده و اتکاء آن بيشتر رو
اخبارآريانا نسبتًا بيننده زيادی دارد و اين شبکه دربرنامه های آموزشی مانند، آموزش کمپيوتر، آموزش زبان آموزش 

درين مدت فرازونشيب هاي زيادي را آريانا . موسيقی و برنامه کودک پيشگام تر و مبتکرترازديگرشبکه ها بوده است
و اخبارساعت هشت اين شبکه ازجمله های " حنا " يقت، گلبرگها، سرک بی سر،  سريال هندی حق. .ازسرگزرانده است 

 . برنامه های پربيننده اين شبکه ميباشند
 بوده است و ازهمين لحاظ درواليات پشتون مساويانهپاليسی آريانا درقبال زبانهای دری و پشتو دربرنامه ها همواره 

آريانا دردعوت ازهنرمندان افغان مقيم خارج .  درپاکستان بينندگان زيادی داردنشين کشورو دربين مهاجرين افغان
 .ازکشور و راه اندازی کنسرتهای آنان شهرت خاص دارد

يکی از شرکتهای سرمايه گذاری خصوصی آقای (  درضمن اين شبکه تلويزيونی همکاررسانه ای شرکت افغان بيسيم 
 شبکه جهانی آريانا که عين برنامه های شبکه داخلی را روی ماهواره دراروپا گفتنی است. و بنياد بيات ميباشد) بيات

آريانا را خيلی ها به دليل رعايت مسايل دينی و . وآمريکای شمالی به نشرميرساند، درغرب عالقه مندان زيادی دارد
 اسالمی و دينی افغانستان تلويزيونی ميدانند که با ارزش های) برنامه های دينی، تالوت قرآن کريم، اذان( مذهبی 

 . همخوانی دارد
افكار عمومي، آگاهي ديني،  احسان اهللا بيات رئيس اين شبكه سياست نشراتي شان را تقويت وحدت ملي، برادري، رشد

 .نمود آه ما مي خواهيم بهترين ها را ارايه آنيم تقويت سنت هاي مردم، آموزشي، تفريحي وعلمي دانسته و تاآيد
گلوله   وزاي سال گذشته مظاهره کنندگان به تلويزيون آريانا حمله و قسمتي از آن حريق و موتر ضددرتظاهرات ج

  . گردد احسان اله بيات را به يغما بردند، موسسه ماين پاکی چور و موسسه پاملرنه حريق و چور می
ه از پوليس تقاضاي کمک نمودند تلويزيون آريانا صحنه هاي حمله به دفتر شان و چور و چپاول را مستقيما پخش نمود

کنندگان جمعيتي به  ولي پوليس اقدامي براي کمک نکرد تا اينکه کارکنان دفتر خود به دفاع پرداخته مانع ورود حمله
تلويزيون آريانا دو تن را دستگير نموده بودند که بعد برادر يکي ازمقامات بلند پايه کشور شخصا با  . داخل دفتر شدند

 .اين تلويزون فلم اين صحنه را نيز در اختيار دارد. د کرده آندو را نجات دادتفنگچه تهدي
 

هم دارم ، آنچه خداوند به شما عنايت  اى پيامبر خدا پدرم از دنيا رفته و خواهر و مادر: پسر ى نزد پيامبر آمد و گفت 
 . فرموده به ما آمك آن

 .ه غذا پيدا آردى بياوربرو به خانه ما گردش آن هر چ: فرمود پيامبر به بالل
 مربوط به پيامبر صلى اهللا عليه و آله بود آمد و پس از جستجو بيست يک خرما پيدا آرد و به بالل به حجره هايى آه

 .خدمت پيامبر صلى اهللا عليه و آله آورد
در اين هنگام  . خودت ، هفت عدد مال خواهرت و هفت عدد مال مادرت باشد هفت عدد آن مال: پيامبر به آن پسر فرمود

و جانشين پدرت  خداوند تو را از يتيمى بيرون آورد: بنام معاذ دست نوازش بر سر آن يتيم آشيد و گفت  يكى از اصحاب
 !سازد

 يتيمى را سرپرستى آند و دست نوازش به  بدان آه هر آس  محبت تو نسبت به اين يتيم را ديدم ،: پيامبر به معاذ فرمود
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 موئى آه زير دست او مى گذرد، پاداش شايسته اى به او مى دهد و گناهى از گناهان او را  به هرسر او بكشد، خداوند
 . برگرفته ازنشريه غدير.محو مى سازد و مقام او را باال مى برد

 باشد  بخت ارزنده  طالع و ترا
 باشد  ينده  پا سخاوت هاي تو

   را وطن کردي مردم  نوازش 
 .دلت خوش ولبت پرخنده باشد

 .آند  هستي هم چنان تو را غرق در برآت مي
خواهي  اگر مي...  شوي آني و با هزار گل گلباران مي يك گل هديه مي;  گيري ، هزار برابر باز پس مي دهي هر آنچه مي

 .، هنر سخاوت بياموز دنياي دروني سرشاري را داشته باشي
 

اجرين  و مکاتب       در افغانستان  شرو١٣٨٢موسسه خيريه بنياد بيات در سال     يم ، مه ال يت راى اطف ع به فعاليت نموده و ب
 . در مرکز و  واليات کشور کمک مينمايد 

بنياد بيات  تاکنون هزاران جلد کتاب مختلف را به کتابخانه هاى  رياست جمهورى ، شوراي ملي ، پوهنتون  کابل ،  
 که يک کتابخانه عصرى را  در مقر رياست جمهورى  بنياد بيات  در پالن دارد .پوهنتون واليات مساعدت نموده است 

موسسه خيريه  .بنياد خيريه بيات به تعداد دو هزار جلد کتاب  به کتابخانه شوراى ملى کشور مساعدت نمود .ايجاد نمايد
 بنياد بيات و شرکت مخابراتى افغان بيسيم هزاران عدد سيم کارت و سيت موبايل را براى پوليس وزارت داخله کمک

چون تامين امنيت وظيفه پوليس ملى بوده و يکى از : انجنير احسان اهللا بيات رئيس موسسۀ خيريه بنياد بيات گفت   .نمود 
 .اولويت هاى زندگى مردم  ما ميباشد بناءاين بنياد کمک به پوليس کشور را نيز در اولويت کارى خود قرار داده است  

ت  براى وطن و کسانى است که در شرايط دشوار فعلى جان خود را به خطر به گفته وى ، هدف اصلى اين بنياد خدم 
سنگ تهداب تعمير ليليه دخترانه پوهنتون باميان،ازسوى بنياد  .انداخته و جهت تامين امنيت اجراى وظيفه مى نمايند 

 در واليت دايکندى بيات درحالى گذاشته شد که قراراست به زودى ، سنگ تهداب يک باب شفاخانه پنجاه بستر زنانه
افغانی در دشت عيسی خان باميان جايی که ماستر  اين ليليه به مصرف هفده ميليون .نيز، از سوى اين بنياد گذاشته شود

 احسان اهللا بيات رئيس بنياد .باميان تطبيق ميشود،  در ظرف يکسال به طور پخته واساسی اعمار ميشود پالن جديد شهر
زنان بنياد بيات، برای محصلين نسوان پوهنتون باميان ساخته ميشود و هزينه آن هم،  فبيات گفت که ليليه از طر

 .  اهداء شده است ازسوى آنها
همزمان با تهداب گذاری ليليه ،چهار حلقه چاه عميق  در ولسوالی سيغان و يک حلقه درمرکز باميان نيز، از سوى بيات  

  .اده را رفع می کندآب آشاميدنی، صد ها خانو افتتاح شد که مشکل
 بستره  زنانه در نيلى مرکز واليت دايکندی با کمک مالى بيناد بيات گذاشته ٥٠همچنان سنگ تهداب يک باب شفاخانه 

دراعالميه اين بنياد گفته شده که  زنان واطفال  دراين شفاخانه، تحت تداوی قرار خواهند گرفت و اين اولين  .شد
 چون مردم دايکندى از نگاه سيستم ترانسپورتى  .زار تن نفوس اين واليت خواهد بودشفاخانه، برای حدود چهارصد ه

 .مشكالت دارند،آنها ادويه مورد ضرورت مريضان بی بضاعت را نيز مهيا خواهند ساخت
ساختن شفاخانه ، مکتب ، مساجد در گوشه گوشًه کشور بصورت متوازن بدون تبعيض ، توزيع لباس گرم ووسايل 

شاگردان مکاتب ، يتيم خانه ها ، تهيًه غذای افطاری در ماه مبارک رمضان در بسی نقاط کشور ، تجهيز ليليًه درسی به 
 دانشگاه کابل ، اعزام حجاج مصيبت ديده ناشی از حمالت انتحاری دشمنان وطن به بيت اهللا شريف ، کمک نقدی به 

 …مسحقين و کمک در اعزام تيم های سپورتی به خارج کشور و 
در واليت پروان با کمک بيش از  اين استديوم ورزشى فوتبال سنگ تهداب يک استديوم ورزشى در واليت پروان که
 9 اين استديوم در مساحت .شود مرکز واليت پروان ايجاد می دوصد هزار دالر بنياد خيريه بيات در شهر چاريکار،

ه يک استديوم به آن نياز دارد، در ظرف شش ماه آينده تماشاچى با استندردى ک جريب زمين و گنجايش بيش از دو هزار
استديوم گفت که اين دومين استديومی  گذارى اين اهللا بيات، رئيس بنياد بيات در مراسم تهداب احسان.خواهد شد ساخته

بلند بردن کار،  ها از اين بيات عالوه کرد که هدف آن .شود ساخته مي است که بعد از استديوم ورزشى ليسه حبيبيه کابل
 .کشور است ظرفيت ورزش در

 .همچنان مسابقۀ بايسکل رانىدرکابل واليات قندهار، بلخ ،ننگرهار، هرات وتخار ازطرف بنياد بيات راه اندازى شد 
براى  قهرمان مقام هاى اول عالوه از کپ ، چک پنجاه هزار افغانى ، يک چين بايسکل  ورزشى   ، براى  مقام دوم کپ 

هزار افغانى ويک،يک  چين بايسکل  ١٠ ،١٠فغانى يک چين بايسکل ،براى برنده هاى مقام سوم  مبلغ  هزار ا٢٥، 
 براى ده تن از بايسکل سوران اناث وچهل تن ازبايسکل رانان ذکورعالوه براين که  ازطرف بنياد  .ورزشى اعطا گرديد

 .ه طور  جايزه توزيع گرديد بيات يک چين بايسکل داده شد از طرف  دگر يک چانس بخت حساب نيز ب
 

 به هنگام سختی نشو نا اميد
 که از ابر سيه بارد آب سفيد
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 در چاره سازی به خود در مبند
 که بسيار تلخی بود سودمند
 نفس به که اميد ياری دهد
 که ايزد خود اميدواری دهد

 گره بر مياور به ابروی خويش
 )نظامی گنجوی( در آيينه فتح بين روی خويش

 
بودند آه حضرتش به اميرالمؤ منين  روزى براى پيامبر صلى اهللا عليه و آله سيصد اشرفى ، هديه آورده: باس گويدابن ع

 :علي آن را گرفت و فرمود. عطا آرد
 چون شب نماز عشا: بعد از چندى فرمود - من قبول فرمايد قسم به خدا، هر آينه اين وجه را تصدق مى آنم آه خداوند از

را به او دادم ، چون صبح شد  آن. دم ، صد اشرفى برداشتم و از مسجد بيرون آمدم زنى را مالقات نمودم را به جا آور
اشرفى به زن زناآارى تصدق داده است و من نگران شدم ،  على عليه السالم ديشب ، صد: مردم به يكديگر مى گفتند

 به خدا قسم آه امشب صدقه مى: ارج شدم و گفتم برداشتم ، بعد از نماز عشا از مسجد خ شب بعد صد اشرفى ديگر را
دادم ، چون روز شد، اهل مدينه اظهار  پس مالقات آردم مردى را و آن وجه را به او. دهم اين را آه خداوند قبول نمايد

دزدى داده است و من بى نهايت افسرده خاطر شدم شب سوم صد  داشتند آه على عليه السالم صد اشرفى به شخص
 .نمايد به خدا قسم ، هر آينه صد اشرفى صدقه خواهم داد به آسى آه خداوند قبول: گفتم  يگر را برداشتم واشرفى د

او صدقه دادم ، صبح آه شد اهل مدينه  بعد از نماز عشا از مسجد بيرون رفتم و به مردى برخوردم و صد اشرفى را به
به خدمت پيامبر .  اشرفى داده و من به ظاهر اندوهگين شدمدارى صد ديشب على عليه السالم به مردى غنى و مال: گفتند

خداى تعالى صدقات تو را : گويد  جبرئيل مى!يا على: فرمود. آله رفتم و ايشان را از قضايا اطالع دادم  صلى اهللا عليه و
ود برگشت ، به شب اول به زن بدآاره دادى ، چون به منزل خ صد اشرفى آه. قبول فرمود و عمل تو را پاآيزه دانشت 

شوهرى  اعمال فاسد خود دست آشيد و آن اشرفى ها را سرمايه قرار داد و در طلب آن است آه سوى خدا توبه آرد و از
از آار خود توبه و آن وجه را سرمايه  صد اشرفى شب دوم ، به دست دزد رسيد، وقتى به خانه خود رفت. اختيار نمايد

، به دست پول دارى رسيد آه سالها زآات خود را نداده بود، به منزل  فى شب سومصد اشر. آار قرار داد تا آسب نمايد
 چقدر پست هستى آه زآات واجب چند ساله را نمى دهى و مخالف: سرزنش آرد و به خود گفت  خود رفت و خود را

اب زآات چند ساله را پس حس حكم خدا مى آنى ولى على بن ابى طالب با آنكه داراى مالى نيست صد اشرفى به تو داده ،
 .از اموال خود بيرون آرد و داد

پاك مردانى آه هيچ آسب و تجارت آنان  : را در فضيلت على عليه السالم نازل فرمود اين آيه خداوند به سبب اين عمل
ان و حير نگرداند ناز بپا داشته و زآات فقيران بدهند و از روزى آه دل و ديده ها در آن روز را از ياد خدا غافل

 .برگرفته ازنشريه غدير .مضطرند ترسان و هراسانند
 

 


