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دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان ، جهــت توانمنــدی اقتصــادی ، بلنــد بــردن عوایــد ملــی و مهیــا ســاختن زمینــۀ 
کار و زنــده گــی مرفــه بــرای مــردم مــا، برنامــه هــای بزرگــی را پــان گــذاری نمــوده و درراســتای عملــی کــردن پــروژه 
هــای بنیــادی، گام هــای اســتوار و متیــن برداشــته اســت . امــا بــا آن هــم نســبت پاییــن بــودن ســطح اقتصــاد درکشــور و 

نــا امنــی هــا ، طوریکــه الزم اســت، بــرای مــردم مــا شــرایط زنــده گــی مهیــا نشــده اســت .
براســاس نظرســنجی هــای اخیــر وزارت اقتصــاد افغانســتان و بانــک جهانــی، بــا وصــف ۱،۲ درصــد رشــد تولیــد ناخالــص 
داخلــی ، در ســال های اخیــر ۳۶ درصــد افغان هــا ، فقیــر مانــده و ازهــر ســه افغــان ، یکــی تــوان خریــد مــواد خوراکــی و 
تأمیــن نیازمنــدی  هــای ابتدایــی خــود را نــدارد. فقــر ، بیشــتر در روســتاهای افغانســتان متمرکــز اســت ، یعنــی از هــر پنــج 
فقیــر، چهــار نفــر در روســتاها زنــده گــی میکننــد. براســاس معیارهــای بین المللــی ) خــط فقــر ( ، هرکســی کــه کمتــر از 
۱،۲۵ دالــر در روز درآمــد دارد ، فقیربــه شــمار میــرود . گفتــه میشــود کــه نیمــی از باشــنده گان مناطــق شــمال  شــرقی و 

مناطــق مرکــزی افغانســتان، فقیرهســتند.
بنابــر تحقیقــات دیگــر، حــدود ۲۰ میلیــون نفــر درکشــور مــا زیــر خــط فقــر زنــده گــی میکننــد . ایــن در حالیســت کــه در 
ســال هــای پســین ، شــمار زیــادی از نیروهــای کار وافــراد بــا تجربــه و شایســته ، کشــور را بــه دالیــل نــا امنــی هــا و نبــود 
کار بــه مقصــد کشــورهای اروپایــی تــرک کــرده انــد. چنانچــه از جملــه ۱۰ میلیــون فــرد واجــد شــرایط کار در کشــور، 

هشــت صــد هــزار تــن طورکامــل بیــکار انــد و ســه میلیــون تــن مصــروف کار هــای کوچــک و کوتــاه مــدت میباشــند.
حکومــت وحــدت ملــی دربیســت و ششــم عقــرب ۱۳۹۴ خورشــیدی جهــت مهیــا ســاختن زمینــۀ بیشــترکار و کاهــش فقر 
در کشــور،    » برنامــۀ ملــی  ایجــاد کار بــرای صلــح « را اعــام نمــود کــه برنامــۀ همبســتگی ملــی وزارت احیــا و انکشــاف 
دهــات ، پــروژۀ حفــظ و مراقبــت )MCG( آنــرا ، بــه پیــش میبــرد . برنامــۀ همبســتگی ملــی تــا حــال دو مرحلــۀ پــروژۀ 

حفــظ و مراقبــت را بــا مؤفقیــت تمــام تطبیــق نمــوده ودرجریــان تطبیــق مرحلــۀ ســوم آن قــرار دارد.
در مرحلــۀ اول بــرای ) ۳۷۳۴ ( شــورای انکشــافی قریــه  در والیــت 
هــای ننگرهــار ، کنــر ، لغمــان ، خوســت ، هــرات ، فــراه ، کندهــار 
ــاب ، حــدود ) ۴۵۰۰ (  ــدز ، جوزجــان ، بغــان و فاری ، بلــخ ، کن
ــن از  ــرای ) ۲۳۵۰۰۰ ( ت ــده و ب ــت گردی ــظ و مراقب ــروژه ، حف پ

هموطنــان مــا زمینــۀ کار کوتــاه مــدت فراهــم شــده اســت . 
در مرحلــۀ دوم، بــا تطبیــق ایــن پــروژۀ  ) ۱۳۶۴( شــورای انکشــافی  
در والیــت هــای هــرات ، غــور ، بادغیــس ، فــراه و بامیــان تحــت 
ــۀ کار مؤقــت  ــا زمین ــرای )۷۶۱۹۰ ( هموطــن م پوشــش آمــده و ب

فراهــم شــده اســت. 
ــده  ــاز ش ــرآ آغ ــه اخی ــت ک ــظ و مراقب ــروژۀ حف ــوم پ ــۀ س مرحل
اســت در والیــت هــای کابــل ، پــروان، پنجشــیر، کاپیســا ، میــدان 
وردک ، غزنــی ، زابــل ، ارزگان ، هلمنــد ، نیمــروز، نورســتان، 
دایکنــدی، لوگــر ، پکتیــا ، پکتیــکا ، بدخشــان ، تخــار، ســمنگان و 
ســرپل تطبیــق میگــردد . در ایــن مرحلــه در ) ۶۲۹۷ ( روســتای ) 
۹۷ (  ولســوالی ایــن والیــات ، بــرای ) ۲۹۵۰۰۰ ( تــن از هموطنــان 

ــاه مــدت ایجــاد میگــردد .  ــه هزینــۀ ۲.۷ میلیــارد افغانــی ، کار کوت مــا ب
اثرمنــدی ایــن پــروژه درزنــده گــی اجتماعــی واقتصــادی مــردم بــه نحــو چشــمگیری قابــل درک اســت . بــه گونــۀ مثــال 
ــاد آورشــد.  بســیاری از  ــاد ولســوالی بلــخ والیــت بلــخ ی میتــوان از تطبیــق پــروژۀ حفــظ ومراقبــت درقریــۀ حســین آب
باشــنده گان ایــن قریــه ، بیــکار و بــی روزگار میباشــند. گاهــی بــرای مــزدورکاری بــه شــهر مــزار شــریف  میرونــد و گاهــی 
هــم گنــدم یــا جــو مــردم را درو مینماینــد.  یعنــی در بــدل مــزد بــاالی زمیــن هــای زراعتــی مــردم ، کار میکننــد چمــن 
علــی یکــی از باشــنده هــای قریــۀ حســین آبــاد اســت . زمیــن نــدارد کــه خــودش کشــت و زراعــت نمایــد. بــه همیــن 

خاطــر یــا در شــهر و یــا در قریــه بــاالی زمیــن هــای مــردم مــزدورکاری مینمایــد ، او میگویــد:
 » وقتــی پــروژۀ حفــظ و مراقبــت  در قریــۀ مــا آمــد ، مــن ) ۱۶ ( روز کار کــردم کــه بــا پــول آن هــم قــرض خــود را دادم 

وهــم مایحتــاج )۲۰( روزۀ خانــه ام را خریــدم .... «
محمد حسین باشندۀ دیگر قریۀ حسین آباد سخنان چمن علی را تأیید نموده ، میافزاید :

» وقتــی بــه شــهر مــزار شــریف بــه خاطــر کارمیرفتــم ، بعضــی روزهــا کار میافتــم و بســیاری روز هــا کاری برایــم میســر 
نمیشــد . گاهــی از مــزدورکاری دو صــد افغانــی مــزد میگرفتــم کــه صــد افغانــی آن کرایــۀ راهــم میشــد  بــا صــد افغانــی 
ــا آســانی فراهــم نمیتوانســتم. بــه همیــن خاطــراز دکانــداران  دیگــر از ســه وقــت ، یــک وقــت نــان خانــوادۀ خــود را ب
قریــه  همیشــه قرضدارمیبــودم. ولــی زمانیکــه پــروژۀ حفــظ و مراقبــت  در قریــۀ مــا شــروع شــد، خیلــی خوشــحال شــدم 
، زیــرا در قریــۀ خــود مــا و در نزدیکــی خانــۀ مــا ، برایــم کار میســر شــد.  مــن یــک تقاضــا هــم دارم کــه پــروژۀ حفــظ 
و مراقبــت بازهــم  بــرای مــدت درازتــر درقریــه هــای مــا روی دســت گرفتــه شــود تــا از یکســو همــۀ مــا از بیــکاری 

خــاص شــویم واز طرفــی هــم،  قریــۀ مــا آبــاد گــردد. «
ایــن خواســت و تقاضــای همــۀ مــردم مــا میباشــد کــه ایــن برنامــه وبخصــوص پــروژۀ حفــظ ومراقبــت آن تــداوم یابــد. بنا 
بــر اظهــارات رییــس جمهــور دولــت اســامی افغانســتان 
در روز افتتــاح  برنامــۀ ملــی کار بــرای صلــح ، » بــرای این 
برنامــۀ ملــی ازمنابــع مختلــف ملــی و کمکــی، پــول فراهم 
شــده اســت. در قالــب ایــن برنامــه هــم بــرای شهرنشــینان 
ــردد.  ــم میگ ــۀ کار فراه ــینان زمین ــرای روستانش ــم ب و ه
در عرصــۀ بلنــد بــردن حاصــات باغــداری و زراعــت ، 
بهبــود سیســتم آب و بهبــود سیســتم زراعتــی بــه زارعیــن 
ــان فرصــت هــای  ــرد. همچن ــی صــورت میگی کمــک مال
بیشــتر کاری در ایــن بخــش هــا ، ایجــاد خواهــد شــد. «

ــی  ــۀ مل ــۀ  برنام ــه مرحل ــق س ــا تطبی ــه ب ــور خاص ط
از  نفــر   )۶۰۶۱۹۰  ( بــرای  جمعــی  طــور  کاریابــی 
هموطنــان مــا کار کوتــاه مــدت و بــرای ) ۱۶۰۰ ( از 
ــدار  ــون هــای کشــور، کار دوام ــان و فارغــان پوهنت جوان

ــد .  ــد ش ــاد خواه ایج

برنامـۀ ملی ایجاد کار، گزینه یـی برای کاهـش فقر  

فرستادۀ خدا آمد تا فاصله های رسیدن مردم به خدا را کوتاه 
رمز  آدمیان  میان  را  انصاف  و  راستی، درستی، عدل  سازد. 
را  زنده گی  آموزه ها،  این گونه  با  و  داد  قرار  جاویدانه گی 
معنی بخشید. وقتی روز آمدن پیامبر بزرگوار مان را بر همۀ 
جهانیان تبریک می گوییم، در یک عبارت، مشترکات انسان 
بودن را و ارزش های واالی انسانی را تکریم می نماییم و در 
انجمن  این  محفل  شمع  )ص(،  محمد  میان، حضرت  این 

بزرگ انسانی می باشد.
از خدای عالمیان می طلبیم تا همه را از تاریکی، خشونت، 
افراطیت، سبکسری، ریا، حق تلفی، زور گوئی،  وابسته گی، 
تبعیض، جهالت و بیراهه رفتن ها باز دارد و به راهی را که 

پیامبر پیموده، راهنما گردد.
چون دین محمد، دین روشنی و راستی بود، دین وسط و 
اعتدال بود، دین صلح و همگرایی بود، دین معنی و یقین 
بود، دین دانایی و توانایی بود، دین عدالت و یکرنگی بود.
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پروژۀ  آغاز  مراسم  در  غنی  رییس جمهور 
در  دومین بار  برای  داراالمان،  قصر  بازسازی 
مورد شاه امان اهلل خان صفِت "قهرمان ملی" کشور 
این صفت  برای نخستین بار  او  استفاده کرد.  را 
را در مراسم افتتاح راه آهِن ترکمنستان ـ آقینه به 
کار برد که سبب واکنش هایی در سطح ملی شد. 
جایگاهِ  و  موقعیت  سِر  بر  جنجال  و  بحث 
همه  زیرا  نیست؛  کشور  تاریخ  در  امان اهلل  شاه 
با  و  می دانند  به خوبی  را  او  موقعیت و جایگاهِ 
به یک  نزدیک  در  آشنایند.  به خوبی  او  کارنامۀ 
در  رییس جمهوری  و  شاه  هیچ  گذشته،  قرن 
افغانستان نبوده که از شاه امان اهلل به خوبی یاد 
نکرده باشد. این نوشته نیز در پی تثبیِت موقعیت 
و جایگاه او نیست، ولی روی یک مسألۀ دیگر 
اصطاح  کاربرد  آن  و  دارد  تمرکز  شک  بدون 
اصطاح  این  اوست.  مورد  در  ملی"  "قهرمان 
و  ندارد  تاریخی  پیشینۀ  امان اهلل  شاه  مورد  در 
چنین  کشور  سیاست مداراِن  و  مورخان  هم  نه 
برای  برده اند.  به کار  او  اصطاحی را در موردِ 
امان اهلل  این اصطاح در مورد شاه  نخسیتن بار 
خان از زباِن آقای غنی بیرون شد و گماِن غالب 
بر آن است که او هدف های خاصی را از کاربرد 

این اصطاح پیِش چشم دارد.
در  ملی  اجماِع  اساس  بر  ملی"  لقب "قهرمان   
راهِ  مبارز  مسعود،  احمدشاه  شهید  برای  کشور 
یافته است.  آزادی و استقاِل میهن، اختصاص 
و  انتقالی  دولت  ایجاد  لویه جرگۀ  در  لقب  این 
قانون اساسی، مورد توافق و تأییِد همه گانی قرار 
گرفت و بعدتر نیز آقای کرزی رییس جمهوری 
پیشین، فرمانی در این خصوص صادر کرد. چند 
سال بعدتر هم شورای وزیران هفتۀ شهید و لقب 
قهرمان ملی را درج تقویم ساخت که به تأیید و 
تصویِب اکثریِت اعضای پارلماِن کشور رسید و 
این گونه، کاربردِ آن برای شهید مسعود، قانونی 
انگیزه یی  و  دلیل  هیچ  پس  شد.  همه گانی  و 
انتقال  دیگری  فردِ  به  را  لقبی  چنین  نمی تواند 
دهد. از جانب دیگر، پیش از همه، میلیون ها نفر 
از مردمِ کشور این لقب را از سِر اخاص برای 
شهید مسعود به کار برده اند. همچنین بسیاری از 
از  آن،  آزاداندیش  مردماِن  و  جهان  کشورهای 
افغانستان  مردمِ  قهرماِن  عنوان  به  مسعود  شهید 
و  کرده  یاد  جهان،  بزرِگ  قهرماناِن  از  یکی  و 

نوشته اند. 
اختصاصی  به صورِت  ملی  قهرمان  رو،  این  از 
نه  و  دارد  کاربرد  احمدشاه مسعود  برای شهید 
هیچ فردِ دیگری در کشور. اگر کسی به قانون 
اساسی و نظام فعلی اعتقاد و باور داشته باشد، 

شاید  کند.  انکار  را  واقعیتی  چنین  نمی تواند 
تبارِی  یا  و  سیاسی  عایق  اساِس  بر  عده یی 
مورد  در  اصطاحی  چنین  که  نخواهند  خود 
به  ولی  شود،  استفاده  مسعود  احمدشاه  شهید 
گروه  و  قشر  همین  حتا  قانون،  به  التزام  دلیل 
نیز محق نیستند که از استفادۀ آن در مورد شهید 
را  خود  واقعًا  اگر  ورزندـ  خودداری  مسعود 
در  جمهوریت  و  اساسی  قانون  ارزش های  به 
به  آقای غنی  اما چرا  پایبند می دانند.  افغانستان 
صورِت آگاهانه آن هم دو بار چنین اصطاحی را 

در مورد شاه امان اهلل خان به کار برد؟
 شاید دالیل زیادی وجود داشته باشد که او به 
چنین کاری مبادرت ورزید، ولی من به دو دلیِل 
آن  ذیِل  در  دالیل  دیگر  می کنم  فکر  که  اصلی 

قابل بررسی اند، اشاره می کنم. 
کارنامۀ  از  که  آن گونه  غنی  آقای  نخست:  دلیل 
با  برمی آید،  گذشته  سال  پانزده  در  او  سیاسِی 
احمدشاه  شهید  برای  لقبی  و  عنوان  چنین 
زمانی  هرچند  او  نیست.  موافق  چندان  مسعود 
احمدشاه  شهید  دیگر  که  شد  افغانستان  وارد 
با  او  برخوردهای  ولی  نبود،  زنده  مسعود 
در  هنوز  مسعود  شهید  هواداراِن  و  نزدیکان 
موقت  حکومت  زمان  در  او  است.  زنده  یادها 
به ویژه  و  مجاهدین  سراِن  با  وقتی  انتقالی،  و 
از  می شد،  روبه رو  ملی کشور  قهرمان  نزدیکان 
گفتن کنایه های نیشدار ابا نمی ورزید. او بارها به 
نزدیکان قهرمان ملی کشور گفته بود که متوجه 
خود باشید، بی ۵۲های امریکا باالی سِر شما نیز 
بی ۵۲ها،  از  غنی  آقای  منظور  می کنند.  گردش 
اشاره به جنگنده های مدرِن امریکایی بود که در 

جنگ با طالبان شرکت داشتند. 
آقای غنی با خطاب کردن قهرمان ملی به شاه امان 
بار معنایی و عاطفِی  اهلل خان، عمًا می خواهد 
این اصطاح را ساقط کند و این کار بدون تردید 
آگاهانه صورت می گیرد. او می خواهد نشان دهد 
که "قهرمان ملی" افراد دیگری هم شده می توانند 
و نباید چنین اصطاحی را زیاد جدی گرفت. 

خاک سپاری  از  پس  غنی  آقای  دوم:  دلیل 
از  نتوانست  که  کلکانی  حبیب اهلل  امیر  پیکر 
نظر  به  خشمگین  بسیار  کند،  جلوگیری  آن 
می رسد. چنین اقدامی، خاف میِل او و کسانی 
در  نیز  او  و  انجام شد  هستند،  اطرافش  در  که 
این  اما  کرد.  اختیار  خاموشی  مردم  ارادۀ  برابر 
دیگر  جای  در  که  بود  آن  معنای  به  خاموشی 

انتقامِ خود را خواهد گرفت.
این  از  امان اهلل  شاه  برای  ملی  قهرمان  کاربرد 
غنی  آقای  و  است  بررسی  قابل  نیز  منظر 

حبیب اهلل  طرف داراِن  برابر  در  که  می خواهد 
شهید  نزدیکاِن  و  هوادران  از  اکثراً  که  کلکانی 
بودند،  کشور  ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه 
واکنش نشان دهد. این واکنش هرچند دیرهنگام 
است، ولی معنای خاِص خود را می رساند. آقای 
مورد  در  ملی  قهرمان  اصطاح  کاربرد  با  غنی 
شاه امان اهلل خان، می خواهد عمًا اعتبار چنین 
تکریم  و  احترام  او،  بگیرد. قصد  را  اصطاحی 
شاه امان اهلل نیست، بلکه می خواهد از این طریق 
کشور  در  اغتشاش  و  سروصدا  ایجاد  باعث 
شود. او می داند که اکثر مردم افغانستان به شهید 
احمدشاه مسعود چه نگاهی دارند و او برای شان 
چگونه شخصیتی است. او از بارِ معنایی و ملِی 
دلیل  همین  به  و  می هراسد  شخصیتی  چنین 
مردم  که  را  عنوانی  نخست  گام  در  می خواهد 
محبوب شان  چهره های  از  یکی  به  افغانستان 

بخشیده اند، از او دریغ کند. 
بدون شک در برابر چنین توطیه یی باید دست 
یک  ارزش های  با  که  نگذاشت  و  شد  کار  به 
ملت، چنین سبک سرانه بازی شود. بازی امروز 
می تواند به نزاع فردا منجر شود و این چیزی ست 

که آقای غنی و اطرافیانش خواهاِن آن اند. 
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دیـروز، روز میـادِ باسـعادِت پیامبـر اکرم، آن اســوۀ عدالت 
و آزادی بـود؛ پیامبـری کـه »پیامبر رحمـت و عدالت« معرفی 
شـده اسـت. قرآن معجـزۀ او، احادیِث صحیـِح آن حضرت و 
انـواری کـه از ایـن پیامبـِر مهربانی در حیاِت بشـریت سـاطع 
انـد کـه احـدی  آفتاب گـون  بـزرگ و  شـده اسـت، چنـان 
نمی توانـد صـدِق و درسـتِی آن هـا را کتمان کنـد و هر موافق 
و مخالفـی، ناگزیـر بـه ارج گـزاری بـه مقامِ شامخ شـان شـده 

ست.  ا
 از ایـن پیامبـِر رحمـت در کتاب هـای مختلف، طـی قرون و 
اعصـار به وفـور یاد شـده و تا هنوز دنیــا کسـی را هم ردیف 
و هم شـأِن او نیافته اسـت و مسـلمًا تـا پایان جهــان نیز هیچ 
ظرفیتـی هم سـنِگ او ظهـور نخواهد کـرد. بنابراین، ما بسـیار 

خوش بختیـم کـه از امـِت آن بهتریِن موجودات می باشـیم.
زنده گـی و رسـالت و مبـارزۀ آن حضـرت، همه سراسـر مایۀ 
خیـر و هدایـت بـرای تمـامِ بشـریت و به ویـژه مایـۀ فخـر 
و مباهـات بـرای مسـلمانان بـوده اسـت. تمـدِن اسـامی یی 
کـه توانسـت از شـرق تـا غـرِب گیتی بدرخشـد و بـا از بین 
بـردِن تبعیـض و اسـتقرار عدالـت، بـه الگویـی بی همتـا برای 
جهانیـان تبدیـل شـد، همـه از برکـِت رنج هـا و مشـقاِت نبی 
اکـرم )ص( بوده اسـت. مسـلماناِن قـرون اولیه، هرگـز با اتکا 
بـه شمشـیر، پرچـِم اسـام را بر فـراز گیتـی نیفراشـتند، بلکه 
آن هـا بـا تقـرب به آموزه هـای محمــدی و پیـروی از نیروی 
خـرد، توانسـتند اندیشـۀ اسـامی را بـر سـایِر اندیشـه های 
ضالـه غالـب سـازند و هم زمـان بـا بـاز کـردِن دروازۀ برج ها 
و قلعه هـا، دروازۀ اذهـاِن ملت هـای دربنـِد جهـل و اسـتبداد 

را بگشـایند. 
اکـرم در واقـع متمـم و مکمـِل  مبـارزات فیزیکـِی رسـول 
مبـارزاِت عظیـِم فرهنگـِی آن حضرت بـود که از آغـازِ بعثت 
شـروع شـد و تا ختِم رسـالت ادامه یافت. او کوشـید اسـام 
و ایمـان را وارد قلب هـای بنـده گاِن خـدا در هـر نقطـۀ زمین 
کنـد و در ایـن راه، بـر ُخلـِق حسـنه بیـش از شمشـیِر آختـه 
آدمیـان  عقـوِل  بـر  را  ایمـان  محمـد )ص(  داشـت.  تأکیـد 
اسـتوار می خواسـت، نـه بـر جسـِم مردمـان. در نتیجـۀ همین 
وارسـته گی و مناعـِت طبـع بود کـه هم اکنون هیـچ نقطه یی از 
جهـان نیسـت مگر این کـه مسـلمانی در آن جا نمـاز می گزارد 

و بـه وحدانیـِت خـدا و رسـالِت محمـد گواهـی می دهد.
پیـام این مرد بزرِگ عالم بشـریت، چنان روشـن و شیواسـت 
کـه پـس از قرن هـا از وفاتـش، همچنـان آیینـش در حـاِل 
بلـوغ و عـروج بـود و هم اکنـون نیـز ایـن پیـام چنـان نفـوذ 
و گیرایـی دارد کـه مسـلمانان روبه ر شـدترین جمعیـِت دینی 
در تمـامِ جهـان بـه شـمار می آینـد. اما بـا این همه، متأسـفانه 
هرچـه از وفـات پیامبـر رحمـت گذشـته، فتنه هـای بیشـتری 
در مقابـل مسـلمانان قـد علـم کـرده و بهانه هـای بیشـتری 
بـرای مخـدوش سـاختِن آیین انسان سـازِ اسـام فراهم شـده 
اسـت. یکـی از ایـن فتنه هـای بـزرگ، قرائت هـای افراطـی و 
جاهانـه و یـا قرائت هـای صرفـًا سیاسـی از اسـام بـوده که 
در ایـن اواخر بـه ابزاری برای بـازِی بازیگـراِن جهانی تبدیل 
شـده اسـت. ایـن باِی بـزرگ کـه یـا از دِل احادیـِث جعلی 
و ناصحیـح و یـا از بطـِن اجتهـاداِت دینِی کم مایه سـر بیرون 
کـرده، هم اکنـون امت اسـامی را با این سـواِل بـزرگ مواجه 
کـرده که "چگونـه می توان آیین اسـام و مسـلماناِن جهان را 

در همـان مـدارِ اعتـا و بالنده گـی قـرار داد؟"
پاسـِخ کوتـاه امـا قاطـع بـه ایـن پرسـش این اسـت کـه: باید 
جمیـِع مسـلمین به روح انسـانی و جوهرۀ عقانـی و اخاقِی 
اسـام و رسـالِت محمـدی بازگردنـد و قـرآن کامِ خـدا و 
محدوداحادیـِث صحیـح و ثقـه را مـدارِ اجتهـاد و عقانیـِت 
دینـِی خویـش قـرار دهنـد. فقـط این گونـه می تـوان آتـِش 
جنگ و تعصب را در کشـورهای اسـامی خاموش و اســام 
را یـک بـار دیگـر بـه الگویـی بـرای زیسـِت انسـانوار بـه 
جهانیــان معرفی کرد. مسـلمًا تحقِق اسـام در شـأِن حقیقی، 
عقانـی  و محمــدگونه اش، نه تنهـا مسـلمانان را از چنـگال 
بیـرون خواهـد کـرد کـه جهـان را  بازی هـای اسـتخباراتی 
ماالمـال آمـادۀ پذیرِش این نسـخۀ فاح و رسـتگاری خواهد 
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پیـامبر رحمت 
و بی رحمتی های افراطیان
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لقب "قهرمان ملی" بر 
اساس اجماِع ملی در كشور 

برای شهید احمدشاه 
مسعود، مبارز راِه آزادی و 
استقالِل میهن، اختصاص 
یافته است. این لقب در 
لویه جرگۀ ایجاد دولت 

انتقالی و قانون اساسی، 
مورد توافق و تأییِد 

همه گانی قرار گرفت و 
بعدتر نیز آقای كرزی 

رییس جمهوری پیشین، 
فرمانی در این خصوص 

صادر كرد. چند سال بعدتر 
هم شورای وزیران، هفتۀ 
شهید و لقب قهرمان ملی 
را درج تقویم ساخت كه 

به تأیید و تصویِب اكثریِت 
اعضای پارلماِن كشور رسید 
و این گونه، كاربرِد آن برای 

شهید مسعود، قانونی و 
همه گانی شد. 

از جانب دیگر، پیش از 
همه، میلیون ها نفر از مردِم 

كشور این لقب را از سِر 
اخالص برای شهید مسعود 

به كار برده اند. همچنین 
بسیاری از كشورهای جهان 
و مردماِن آزاداندیش آن، 
از شهید مسعود به عنوان 
قهرماِن مردِم افغانستان 
و یکی از قهرماناِن بزرِگ 

جهان، یاد كرده و نوشته اند
پس هیچ دلیل و انگیزه یی 
نمی تواند چنین لقبی را به 

فرِد دیگری انتقال دهد.
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مشـاور ویژه نخسـت وزیر پاکسـتان در امور خارجی گفت، 
اسـام آباد در حـال تـاش بـرای برگـزاری گفت وگوهـای 

صلح با افغانسـتان اسـت.
در  پاکسـتان  نخسـت وزیر  ویـژه  مشـاور  عزیـز،  سـرتاج 
مصاحبـه بـا پایـگاه خبری نیشـن گفـت: ناامیدکننده اسـت 
کـه برخـی عناصـر در داخـل افغانسـتان تمایلـی ندارند که 
رونـد گفت وگوهـای صلـح بـا پاکسـتان آغـاز شـود. ایـن 
عناصـر در حـال ایجـاد شـائبه بـر سـر نقـش پاکسـتان در 
روابـط طالبان-افغانسـتان هسـتند. مذاکـرات میـان طالبـان 
و دولـت کابـل بـه دلیـل اقدامـات امنیـت ملـی افغانسـتان 

شـد. متوقف 
مشـاور ویـژه نـواز شـریف در امـور خارجـی تأکیـد کـرد: 
پـس از مرگ جانشـین مـا عمـر در حمله پهپـادی امریکا، 
درهـای گفت وگوهای دوجانبه بیشـتر بسـته شـد. پاکسـتان 
امـا  می کنـد  تـاش  گفت وگوهـا  رونـد  برگـزاری  بـرای 
اظهـارات محکـوم کننده از سـوی سیاسـتمداران افغانسـتان 
علیه پاکسـتان تاثیری منفی می گذارد. شـرایط در افغانسـتان 
سـال ۲۰۱۴ پـس از خروج گسـترده نیروهـای بین المللی و 
افزایـش عملیات هـای گروه هـای مسـلح وخیم  شـد. ظاهراً 
پـس از افزایـش خشـونت های داخلـی، نارضایتـی هـم در 

افغانسـتان بیشـتر شد.
ایـن مقـام پاکسـتان، ادعـای برخـی از رهبـران افغانسـتان 
مبنـی بـر اینکـه اسـام آباد از مرگ مـا عمر مطلع بـوده اما 

اطاعاتـی در ایـن بـاره بـه کابـل نـداده  بـود، رد کرد.
سـرتاج عزیـز درحالی از تـاش بـرای گفت وگوهای صلح 
افغانسـتان سـخن می زنـد که کابـل دیگر اعتمادی به اسـام 

آبـاد ندارد. 

بـه  طالبـان  پـای  کشـانیدن  از  بارهـا  پاکسـتانی  مقامـات 
مذاکـرات صلـح سـخن زده انـد؛ امـا هر بـار با این پروسـه 
بـازی کـرده انـد و بیشـتر در هنـگام زمسـتان کـه جنگ  ها به 
دلیـل سـردی هـوا فروکـش می کنـد، مذاکـرات صلـح علم 

می شـود.
اتحـاد هنـد و افغانسـتان بـرای دشـمنی با پاکسـتان به 

ضـرر کل منطقه اسـت
در همیـن حـال، معـاون وزارت خارجـه پاکسـتان بـا تأکید 
بـر عاقمنـدی این کشـور بـه صلح افغانسـتان، اعـام کرد 
کـه اتحـاد هنـد و افغانسـتان بـا هـدف دشـمنی، ضررهای 

جبـران ناپذیـری بـرای منطقـه و آنهـا خواهد داشـت.
اعـزاز چوهـدری معـاون وزارت خارجـه پاکسـتان اعـام 
کـرد که صلح در افغانسـتان آرزوی دولت اسـام آباد اسـت 
امـا اتحـاد دهلی نـو و کابـل بـرای دشـمنی بـا پاکسـتان بـه 

ضـرر منطقـه و خـود آنهـا خواهد شـد.
وی افـزود: اعضـای شـبکه حقانـی در افغانسـتان بسـر می 
برنـد امـا تعـدادی از ایـن گـروه در پاکسـتان نیـز حضـور 
دارد امـا اسـام آبـاد در مبـارزه بـا این گروه جدی اسـت و 
بـه زودی هیچ گروه تروریسـتی در پاکسـتان باقـی نخواهد 

ند. ما
چوهـدری اظهارداشـت کـه بـه ایـن گروه هـا بـه صـورت 
شـفاف پیـام دادیـم کـه در صـورت ادامـه ایجاد نـا امنی در 

افغانسـتان، درهای پاکسـتان بروی شـما بسـته خواهد شـد.
معـاون وزارت خارجـه پاکسـتان تصریـح کـرد کـه به حل 
سیاسـی بحـران افغانسـتان از طریـق غیرنظامـی معتقدیـم 
بنابرایـن بـه دولـت افغانسـتان پیام دادیـم و از آنهـا دعوت 

کردیـم تـا بـا »طالبـان و شـبکه حقانـی« مذاکـره کند.
عامـل  پاکسـتان  کـه  اظهـارات  ایـن  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 
و  اسـاس  بـی  تهمتـی  اسـت،  افغانسـتان  بی ثباتی هـای 

اسـت. غیرمنصفانـه 

چوهـدری گفـت که بـه مقامات افغانسـتان هشـدار داده ایم 
کـه جنـگ شـما با طالبـان و شـبکه حقانـی مشـکل داخلی 
شماسـت و مـا اجـازه نخواهیـم داد مشـکل داخلـی شـما 
گریبـان مـا را بگیـرد. اتهـام بـه پاکسـتان، در اصـل فریـب 

مردم افغانسـتان اسـت.
معاون وزارت خارجه پاکسـتان اظهارداشـت کـه از مقامات 
افغانسـتان می خواهیـم  کـه تبدیـل بـه زبـان هنـد نشـوند، 

زیـرا ایـن کار باعـث عمیق شـدن دشـمنی ها می شـود.
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سناتوران  نگرانی  به  پیوند  در  کابل،  در  روسیه  سفیر 
به مجلس سنا  از طالبان  در خصوص حمایت مسکو 

حضور یافت و توضیحاتی را در این مورد ارایه کرد.
با حضور  کابل،  مانتیتسکی سفیر روسیه در  الکساندر 
سنای  مجلس  بین المللی  روابط  کمیسیون  نشست  در 
تأیید کرد و  را  با طالبان  این کشور  افغانستان، تماس 
تأکید داشت که این تماس ها در راستای تأمین امنیت 

اتباع روسیه و تأمین امنیت در افغانستان است.
آقای مانتیتسکی افزود: "روسیه با طالبان تماس برقرار 
کرده است، ولی هیچ گاهی ساح و پول برای این گروه 
تأمین نکرده است؛ هدف اصلی ما از این تماس، تأمین 
امنیت اتباع روسیه و تأمین امنیت در افغانستان است".
عملکرد  این  از  انتقاد  با  افغانستان  ریاست جمهوری 
این  گروه ها،  با  رابطه  جای  به  که  است  گفته  روسیه 

رابطه باید میان دولت ها برقرار شود. 
بین المللی مجلس سنای  این نشست کمیسیون روابط 
افغانستان با سفیر روسیه درحالی برگزار شد که آقای 
و  امریکا  که  هفتۀ گذشته، گفت  مانتیتسکی  الکساندر 
اجازه  و  است  کابل  با  مسکو  رابطه  اصلی  مانع  ناتو 
افغانستان  با  تروریسم  با  مبارزه  در  روسیه  نمی دهد، 

همکاری کند.
می گوید:  کابل،  در  روسیه  سفیر  مانتیتسکی  الکساندر 
در  نمی خواهد  روسیه  گویا  که  دارد  "شایعاتی وجود 
خصوص اکمال قطعات چرخبال های ارتش افغانستان 
همکاری کند؛ در سال ۲۰۱۴ امریکا و ناتو، همکاری 

روسیه و افغانستان را در این مورد، به بهانۀ رویدادهای 
اوکراین قطع کردند، ما بارها پیشنهاد کرده ایم و حاال 
نیز پیشنهاد می کنیم که این روابط و همکاری ها از سر 
مبارزه  مشترک  به صورت  تروریسم  با  تا  گرفته شود 
کنیم، اما غرب به این درخواست پاسخ مثبت نمی دهد".

نشان کرد  افغانستان خاطر  با سناتوران  او در نشستی 
که تماس مسکو با طالبان، تاشی در جهت آزادی یک 
پیلوت روسی که با انجنیران ترکی سه سال پیش اسیر 
شده بود، می باشد. حکومت افغانستان هم در راستای 
آزادی این پیلوت کاری نتوانسته و مسکو به این دلیل 

روابط با طالبان را حفظ کرده است.
به گفتۀ سفیر روسیه در کابل: موضع روسیه این است 
و  می کند  حمایت  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  از  که 
را  گروه  این  طالبان،  با  تماس  در  مسکو  نماینده گان 
برای انجام مذاکرات با دولت افغانستان و پایان دادن به 

خشونت ها، تشویق می کنند.
سفیر روسیه در کابل، شایعات کمک تسلیحاتی روسیه 
به طالبان را کارزاری ضد دولت روسیه در افغانستان 

خواند و گفت: این مسأله هیچ پایه و اساسی ندارد.
مانتیتسکی افزود: "در سال های گذشته، دو گروه طالبان 
آن طوری  اما  داشتند؛  حضور  افغانستان  در  القاعده  و 
گروه   ۳۰ حدود  است  گفته  غنی  رییس جمهور  که 
حضور  از  روسیه  اند،  فعال  افغانستان  در  تروریستی 
داعش در افغانستان بسیار نگران است به دلیل این که 
هدف این گروه کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هند، 

چین و روسیه است؛ در سوریه و عراق چقدر خشونت 
و بی رحمی کردند؛ حال در افغانستان نیز این خشونت 

را آغاز کرده است".
به گفتۀ آقای مانتیتسکی: با حضور داعش و حدود ۳۰ 
گروه تروریستی دیگر در افغانستان، این سوال مطرح 
می شود که بخش زیاد پایگاه های نظامی امریکا به چه 
بر  ایجاد شده است که نمی تواند  افغانستان  هدفی در 

تروریسم پیروز شود.
با  روسیه  ارتباط  هرگونه  نیز  سناتوران  هم،  سویی  از 
یادآور  و  بین المللی خواندند  قوانین  را خاف  طالبان 
کشورهای  تمامی  با  می خواهد  افغانستان  که  شدند 
که  اند  امیدوار  و  باشد  داشته  دوستانه  ارتباط  جهان 

روسیه نیز این روابط را درک کند.
نجیبه حسینی نایب منشی مجلس سنا می گوید: "دولت 
افغانستان هیچ فرقی میان طالبان و داعش نمی گذارد و 
هردو گروه را تروریستی می داند و در برابر آنان مبارزه 
می کند و آرزومند است که روسیه نیز به چنین درکی 

رسیده باشد".
امنیت  تأمین  که  کرد  نشان  خاطر  حسینی  خانم 
گروه  یک  با  ارتباط  طریق  از  سیاسی  نماینده گی های 
قوانین  خاف  رسمی  دولت  مخالف  و  تروریستی 
افغانستان  دولت  از  باید  روسیه  و  است  بین المللی 
بخواهد که نماینده گی های سیاسی اش را تأمین امنیت 
افغانستان،  دولت  سوی  از  که  گروهی  یک  نه  کند 

تروریست خوانده شده است.

تامین  نیز  سنا  مجلس  دیگر عضو  ایزدیار  علم  محمد 
ارتباط روسیه با طالبان را به معنای حمایت سیاسی از 
این گروه خواند که با خواست مردم و دولت افغانستان 

مخالف است.
و  طالبان  اکنون  "هم  کرد:  نشان  خاطر  ایزدیار  آقای 
کسب  تاش  در  سخت  و  اند  شده  منزوی  پاکستان 
ارتباط  برقراری  و  می باشند؛  سیاسی  حمایت های 
روسیه با طالبان تاشی به منظور حمایت سیاسی از این 
و  مردم  خواست  مخالف  ارتباط  این  که  است  گروه 

دولت افغانستان می باشد".
که  خواستند  افغانستان  در  روسیه  سفیر  از  سناتوران 
داعش  فعالیت  مورد  در  را  نگرانی هایش  و  چالش ها 
و  مطرح  افغانستان،  دولت  طریق  از  افغانستان  در 
پیگیری کند نه اینکه افغانستان را به میدان رقابت های 

استخباراتی خود با امریکا تبدیل کند.
با  روسیه  ارتباط  از  گسترده  نگرانی های  وجود   با 
طالبان، دولت مرکزی افغانستان تا هنوز در این مورد به 

شکل رسمی چیزی نگفته است.
مجلس  طالبان  گروه  با  روسیه  رابطۀ  حال،  این  در 
این  اعضای  و  ساخته  نگران  را  افغانستان  نماینده گان 

مجلس خواهان مشخص  شدن این موضوع شده اند.
زکریا سودا، یکی از نماینده گان گفت که وقتی روسیه 
به گونۀ مستقیم با گروه تروریستی بدون درنظرداشت 
حکومت افغانستان مداخله می کند، این مورد غیر قابل 

پذیرش است.
عبدالرحیم ایوبی، عضو دیگر مجلس نماینده گان رابطۀ 
روسیه و ایران را با طالبان بی شرمانه خوانده گفت که 
وارد  تربیه و  را  تروریستان  که  است  پاکستان دعوا  با 
افغانستان می کند اما اکنون ایران و روسیه هم پذیرفتند 

که با طالبان رابطه دارند.
با  و  گردد  ایجاد  باید  خاص  کمیسیون  یک  گفت  او 
و  زیربط  نهادهای  امنیت،  شورای  رییس جمهور، 

سفارت روسیه در کابل در این مورد بحث کنند.
نعمت اهلل غفاری، معاون دوم مجلس می گوید: کمیسیون 
روابط بین المللی این موضوع را واضح و شفاف ساخته 
گزارش آن را به جلسۀ عمومی بیاورند تا در موردش 

تصمیم گرفته شود.
پیش  چندی  ناتو  ُکل  دبیر  ستولتنبرگ  ینس  هم چنان، 
در  طالبان  با  رابطه  ایجاد  با  ایران  و  روسیه  که  گفت 
صدد آن هستند تا تاش های حکومت افغانستان و ناتو 

را ناکام سازند.
آقای ستولتنبرگ در جریان نشست وزیران خارجۀ ناتو 
به  در بروکسل اظهار داشت که کشورهایی که دست 
مداخله در افغانستان می زنند از آن دست بکشند و این 

کشور را بیش تر به تهدید مواجه نسازند.
روسی  چرخبال   ۲۰ خریداری  قرارداد  این،  از  پیش   
امضا  به  روسیه  و  امریکا  میان  افغانستان  ارتش  برای 
رسیده بود؛ اما به تازه گی سنای امریکا به وزارت دفاع 
و  کرده  مطرح  را  قرارداد  این  لغو  پیشنهاد  این کشور 
گفته است که باید چرخبال های امریکایی برای ارتش 
وزارت  از سوی  پیشنهاد  این  که  شود  داده  افغانستان 

دفاع امریکا نیز پذیرفته شده است.

سفیر روسیه در کابل:

به طالبان کمک مالی و تسلیحاتی نمی کنیم
نماینده گان افغانستان:

روسیه طالبان را مشروعیت سیاسی می بخشد

مقامات پاکستانی: 

هیچ گروه تروريستی را در پاکستان نخواهیم گذاشت
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یادداشـت: كنفرانـس »آجنــدای ملـی« بـه رهبـری 
آدرسـی  بـه  كـه  سال هاسـت  مسـعود،  احمدولـی 
و  نخبـه گان  میـان  چاره  اندیشـی  و  رای زنـی  بـرای 
از  افغانسـتان  بیرون رفـِت  بـرای  كشـور  بـزرگاِن 
نزاع هـا و ناكامی هـاِی تاریخـی تبدیـل شـده اسـت. 
امـا ایـن آدرِس مدنـی اخیـراً در ابتـکاری تازه تـر، 
دسـت بـه برگـزاری سلسله نشسـت هاِی مشـورتی ِ 
ماهـوار و هفتـه وار بـا جوانـاِن فعـال و آگاِه كشـور 
و  افغانسـتان  نگران كننـدة  اوضـاع  بررسـِی  بـرای 
دریافـِت راه حل هـای علمی تـر و به روزتـر در سـایۀ 
روزنامـۀ  اسـت.  زده  ملـی  آجنـدای  عالـِی  اهـداِف 
مانـدگار بـه حمایت از این فعالیت هـای ارزنده، این 
بخـش از ایـن صفحـۀ خویش را بـه بازتاِب چکیــدة 
گفته هـاِی جـاری در این نشســت ها اختصاص داده 

اسـت. پـس بـا ما همــراه و همســفر باشـید. 
***

احمدولی مسعود: 
مـا بارهـا تأکیـد کردیـم کـه مشـروعیت سیاسـِی دولـت 
زیرسـوال اسـت و بیـش از ایـن نمی توانـد کارآیـی داشـته 
باشـد. اکنـون فریـاد مسـوولیِن حکومتـی بلند شـده و همه 
می گوینـد کـه مشـروعیت سیاسـِی حکومـت زیـر سـوال 

حقیقـت،  در  دارد.  قـرار 
توافق نامـۀ  کـه  می کننـد  اعتـراف  حکومتـی  مسـووالِن 
سیاسـی عملـی نشـده و نمی شـود. ایـن یعنـی مـواردی را 
کـه مـا )تیـم آجندای ملـی( پیش بینـی کرده بودیم، درسـت 

بـوده و تحقـق پیـدا کـرده اسـت. 
ایـن دولـت از ابتـدا مشـروعیِت قانونی نداشـت امـا اکنون 
مشـروعیت  داده،  دسـت  از  هـم  را  مردمـی  مشـروعیِت 
خدمت گـزاری بـه مـردم را هم کسـب نکرده و مشـروعیِت 
نیم بنـِد  مشـروعیِت  تنهـا  و  نـدارد  فعـًا  هـم  را  دولتـی 
خارجـی باقـی اسـت؛ اما ایـن نوع مشـروعیت، هرگـز دردِ 

نمی کنـد. را دوا  مـردم 
دولت هـا بایـد مشـکات را حـل کننـد، امـا در افغانسـتان 
خـود دولـت بـه یـک مشـکل تبدیـل شـده و بـه بن بسـت 
رسـیده؛ یعنـی دولـت بـه جـای این کـه مشـکل مـردم را 
حـل کنـد، خـود بـه یک مشـکِل جـدی بدل شـده. بـا این 

حسـاب، ریشـۀ مشـکل در خـودِ دولـت اسـت. 
مشکل اصلی در چند مورد است: 

اول این کـه دولت مـردان از ذهنیـِت سـنتی بیرون نشـده اند. 
مـن همیشـه گفتـه ام که یکی از مشـکاِت کاِن افغانسـتان، 
رجعـت بـه گذشـته و پیشـتازی بـه آینـده اسـت. کسـانی 
هسـتند کـه تـاش می کننـد افغانسـتان را به گذشـته ببرند، 
امـا جوانـان کوشـش می کننـد کـه افغانسـتان را بـه آینـده 

. ند ببر
و  تبارگرایـی   ندانـم کاری ،  تاریک اندیشـی،  دوم،  مشـکل 
قوم گرایـِی دولت مـردان اسـت کـه برای افغانسـتان مشـکل 
خلـق کـرده و باعث شـده سـاختارهای فعلِی نظام بـا بافِت 
اجتماعـی و تنـوع قومِی کشـور موافقت و مطابقت نداشـته 

باشد. 
نـدارد،  وجـود  ملـی  سیاسـِت  این کـه  سـوم  مشـکل 
انحصارگرایـی و تمرکزگرایـی بیـداد می کنـد، آجنداهـای 
شـخصی به جای سیاسـِت ملـی تعقیـب می شـوند، زعامِت 
ملـی وجـود نـدارد، توافـق بـا نخبـه گان وجـود نـدارد و 
فردمحـوری و تمامیت خواهـی در اوج قـرار گرفته انـد. اگر 
زعیـم ملی وجود داشـته باشـد، ما می توانیـم رییس جمهور، 

عظم  ا صدر
قانونـی  کابینـۀ  و 

داشـته باشـیم؛ اما از آن جا 
بحـران زده  کشـورهای  در  کـه 

نمی تـوان یک شـبه بـه زعیـم ملـی دسـت 
پیـدا کـرد، بایـد تیـم زعامـِت ملـی ایجـاد شـود تا 

آن هـا کشـور را از بحـران بیـرون بکشـند. 
مسـالۀ آخر، سـوءمدیریت در حکومت اسـت؛ بـه این معنا 
کـه رهبـرِی سـالم بـرای پاسـخ گویی بـه مشـکات وجود 

ندارد.
راه بیرون رفت 

بـرای رسـیدن بـه ثبات سیاسـی و صلـح پایدار، افغانسـتان 
تعـادل  و  خارجـی  تعـادِل  دارد؛  ضـرورت  تعـادل  بـه 
داخلـی. تعـادل داخلـی بـه ایـن معنـا کـه قـدرت میـان 
اقـوام افغانسـتان عادالنـه تقسـیم شـده باشـد و همـه خود 
تعـادل  بداننـد.  شـریک  سیاسـی  تصمیم گیری هـای  در  را 
خارجـی نیـز بـه ایـن معنـا کـه کشـورهایی کـه در محـور 
توافـق  دارنـد،  کان  منافـع  و  شـده اند  جمـع  افغانسـتان 
میـدان  را  آن  می کننـد،  کمـک  را  افغانسـتان  کـه  کننـد 
رقابـت نمی سـازند و مـردم افغانسـتان قربانـی نمی شـوند. 
امـا متأسـفانه مـا هـر دو تعـادل را بـرای رسـیدن بـه ثبات 
تعـادل  رییس جمهـور می گویـد  نماینـدۀ خـاِص  نداریـم. 
نیسـت، معـاون اوِل رییس جمهـور می گوید تعادل نیسـت، 
رییـس  اجرایـی می گویـد تعـادل نیسـت، وزیـر خارجـه 
نهایـت نصـِف حکومـت  نیسـت، و در  تعـادل  می گویـد 
می گویـد کـه تعادل نیسـت. بنابرایـن، یگانه راه حـل، تطبیق 
توافق نامه یـی اسـت کـه بـر اسـاس آن، حکومـت وحـدت 

ملـی تشـکیل یافتـه. 
متأسـفانه قبـل از این کـه دولت وحدت ملی تشـکیل شـود، 
ایـن نـام )دولت وحـدت ملـی( بدنام شـد، یعنـی مبتکران 
و اندیشـه ورزانی کـه بـا ما یک جـا در چهارچـوِب آجندای 
ملـی کار کردنـد، می خواسـتند ایـن حکومـِت تعریف شـده 
را بـا مولفه هـای آن و به شـکل بومـی به افغانسـتان معرفی 

کننـد و نامـزدان محتـرم بـا آن توافـق کننـد کـه متأسـفانه 
نکردنـد و در نهایـت، کشـور بـه بحـران رفـت و آقـای 
جان کـری نیـز بـه خاطـر مهـار بحـران، نسـخۀ حکومـت 
وحـدت ملـی را پیـش کشـید کـه متأسـفانه بازهـم عملـی 
نشـد. یعنـی توافق نامـه در طـول دو سـال تطبیـق نشـد و 
عمداً تطبیق نشـد. یعنی تعدادی خواسـتند نظام فســادپرور 
و بحـران زاِی فعلـی ادامه پیدا کنـد. آن هـا توافق نامه را دور 
زدنـد و این گونـه مشـروعیِت دولـت زیـر سـوال رفـت. 
ایجـاد  و  بن بسـت  از  بیرون رفـت  بـرای  اکنـون  بنابرایـن 
سیسـتم جدیـد، فضـای جدیـد، اعتمـاد جدیـد و دولـِت 
جدیـد و امیـدوارِی جدیـد بـه مـردم، برگـزاری لویه جرگه 

اسـت.  حتمی 
آوردن  سیاسـی،  توافق نامـۀ  کـردِن  عملـی  مکانیســم 
لویه جرگـۀ تعدیل قانون اساسـی اسـت. ایـن لویه جرگه 
را بایـد دولـت برگـزار کنـد؛ امـا اگـر دولـت برگـزار 
نمی کنـد،  بایـد نیروهـای سیاسـِی بیـرون از دولت یک 
اجمـاِع مشـروعیت بخـش ایجـاد کننـد و لویه جرگـۀ 
تعدیـل قانـون اساسـی را فـرا بخواننـد. لویه جرگه هـا 
در افغانسـتان همـواره از سـوی حکومت هـا خواسـته 
نشـده اند، بلکـه نیروهـای بیـرون از دولـت توانسـته اند 
لویه جرگـه را برگـزار کنند. پـس باید نیروهای سیاسـی 
بیـِن خود یـک اجمـاع ایجاد کننـد و به دولـت بگویند 
کـه یـا خـودت لویه جرگـه را برگـزار کـن و سیسـتم 
را تغییـر بـده، و یـا این کـه مـا خودمـان لویه جرگـۀ 

توافق نامـۀ سیاسـی را برگـزار می کنیـم. 
زیـر  سیاسـی اش  مشـروعیِت  کـه  حکومـت  همیـن  اگـر 
سـوال اسـت و محبوبیـت نـدارد، تـا انتخاباِت بعـدی ادامه 
پیـدا کنــد، انتخابـات آینـده چـه خواهد شـد و کسـانی که 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  و  دارنـد  اختیـار  در  را  قـدرت 
خواهنـد  چـه  انتخابـات  بـا  اسـت،  کنترول شـان  تحـت 
کـرد؟... مسـلمًا اگـر این دولـت ادامه پیدا کند و مسـوولیت 
افغانسـتان  بحـران  باشـد،  داشـته  را  بعـدی  انتخابـاِت 
چندالیـه خواهـد شـد. از ایـن رو می گوییـم که یـک اجماع 
مشـروعیت بخش میـان نیروهـای سیاسـی باید ایجاد شـود 
نکـرد،  برگـزار  را  لویه جرگـه  حکومـت  درصورتی کـه  و 
ایـن اجمـاع لویه جرگـه را بـرای تعدیـل قانون اساسـی فرا 

ند. ا بخو
استراتیژی ما 

چندین سـال اسـت کـه ما طـرح آجنـدای ملی را پیشـنهاد 
کرده ایـم. تمـام تعریـِف آجنـدای ملـی این بوده کـه چطور 
می توانیـم افغانسـتان را از مرحلۀ حسـاِس بحـران و آزمون، 
بـه مرحلـۀ ثبـات و کامیابـی موفقانـه گـذر دهیـم. بنابراین 
زمانی کـه انتخابـات نزدیک شـد، مـا دولت وحـدت ملی را 
بـه همۀ نامـزدان و جریان های سیاسـِی نقش آفرین پیشـنهاد 
کردیـم. دولـت وحـدت ملـی را بـه ایـن خاطـر پیشـنهاد 
کردیـم کـه می دانسـتیم در افغانسـتان بافت هـای اجتماعـی 
قسـمی اسـت، دموکراسـی ما قسمی اسـت و کمیسیون های 
سیاسـِی  و  قومـی  جریان هـای  از  مـا  انتخاباتـِی 
بنابرایـن  اسـت.  یافتـه  تشـکیل  مختلـف 
نامـزدان  کـه  کردیـم  پیشـنهاد  مـا 
پیشـاپیش روی چهارچوِب 
دولـت وحدت ملی 
بعـد  کننـد،  توافـق  
هـر کـدام برنده شـد، 
ایـن چهارچـوب را بـه 
نـام دولـت وحـدِت ملی 
پیـاده کنـد تـا این گونـه هم 
دموکراسـی، هـم انتخابـات و 
هـم دولت وحـدِت ملـی موفق 
شـود. امـا متأسـفانه این پیشـنهاد 
را قبـول نکردنـد و بعدتـر بـا بـروز 
بـه  جان کـری  بحـران زا،  جدال هـای 

آمد.  میـدان 
کـه  امـروز شـاهدش هسـتیم، از عـدم تطبیـق بحرانـی 

توافق نامـۀ تشـکیل دولـت وحدت ملـی به شـکِل واقعی و 
مطابـِق تعریـِف دولـت وحـدت ملـی، ناشـی 

شـده اسـت. مسـلمًا دولت وحدت ملـی چیِز بدی نیسـت؛ 
امـا رهبـری و مدیریـِت سـوء، این دولـت را بد جلـوه داده 
اسـت. بنابرایـن، مـا می خواهیم نظریـاِت نیِک شـما جوانان 
را پیرامـوِن آن چـه گفتـه شـد، جویـا شـویم و آن هـا را بـه 
جلسـه یی بزرگ تـر انتقـال دهیـم و در آن جـا از چهره هـای 
مطـرح دعـوت کنیـم و یـک فراخـوان بدهیـم و حاصـِل 

سـخنان مان را بـا مردم افغانسـتان شـریک بسـازیم. 
مسـلمًا سـهم گیرِی شـما جوانان در این پروسـه بسـیار مهم 
اسـت؛ زیـرا امروز و فرداِی افغانسـتان به شـما تعلـق دارد. 
شـما نسـل جـواِن افغانسـتان می توانیـد دیوارهـای قومـی 
را بشکنیــد تـا مشـکاتی را کـه ما تجربـه کردیم، شـماها 
نداشـته باشـید. می توانیـد بیِن خـود به یک توافق  برسـید و 
یـک دیـدگاهِ ملـی ایجاد کنید. شـماها این توانایـی را دارید 
و بایـد بـه نیـروِی آگاهـی و اندیشـه در ایـن راه پیش قـدم 

شوید.  
و  بحث هـا  حوصله منـدی،  بـا  ملـی  آجنـدای  کنفرانـس 
پیشـنهادهاِی شـما برای بیرون رفـِت افغانسـتان از بحران را 
می شــنود و بـه نتیجه گیـری و دریافـِت راهـکاری جامع تر 
دسـت می یـازد و آن را بـه چـاپ رسـانده و در چهارچوِب 
یـک فراخـوان و میثـاِق ملـی بـه مـردم افغانسـتان ارایـه 

 . می کنـد

چکیـده یی از  سلسله نشسـت های 

مشورتِی جوانان و آجندای ملی
ترتیب كننـده: ناجیه نوری

     بخش نخست
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از میــان مفاهیــم گوناگــون مطــرح شــده در ادبیات، 
ــن  بی گمــان مضمــون »عشــق« یکــی از جذاب تری
ــی  ــن موضوعات ــال چالش برانگیزتری ــن ح و در عی
اســت کــه در اشــکال مختلف بــه آن پرداخته شــده 
ــی  ــی و فرازمان ــی، جهان ــرا عشــق، زبان اســت. زی
ــه  ــن کلم ــن و کاربردی تری ــق کلیدی تری دارد. عش
در دیــوان حافــظ اســت. قفــل فروبســتۀ بســیاری 
ــا  ــا ب ــظ را تنه ــوان حاف ــم دی ــی و مفاهی از معان
ــق  ــود؛ عش ــوان گش ــق می ت ــه دندانۀ عش ــد س کلی
ــۀ  ــن صــدا در هم ــن و دل نوازتری ــن ماندگارتری ای

اعصــار در زیــر ایــن گنبــد دوار. 
از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر 

یادگاری که در این گنبد دوار بماند 
ــزۀ آفرینــش  ــا و انگی ــه تعبیــر حافــظ، مبن عشــق ب

بــوده اســت:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. 
ــی  ــی واقع ــه در زندگ ــتیاق هایی ک ــق ها و اش عش
گوتــه ـ شــاعر و متفکــر آلمانــی ـ وجــود داشــته، 
ــت.  ــته اس ــارش به جاگذاش ــتقیم در آث ــری مس تأثی
ــوان  ــدی دی ــم کلی ــه یکــی از مفاهی ــه طــوری ک ب

»غربــی شــرقی« گوتــه »عشــق« اســت: 
فصل حقیقی عشق لحظه یی است که 

دریابیم که تنها ماییم که عاشقیم 
و کس دیگری چون ما عاشق نبوده است 

و هیــچ کــس دیگــر نیــز چــون مــا عاشــق نخواهــد 
 . د بو

امــا عشــق در نظــر ونســان ونگــوگ، نقــاش بزرگ 
هلنــدی: »عشــق جاودانــه اســت، شــاید شــکل آن 
تغییــر کنــد، امــا جوهــر یکــی اســت. تفــاوت بیــن 
ــراغ  ــن چ ــاوت بی ــان تف ــق، هم ــق و غیرعاش عاش
روشــن و خامــوش اســت. چــراغ آن جاســت و بــه 
ــاند، و  ــز می افش ــور نی ــون ن ــا اکن ــد، ام کار می آی
همیــن نورافشــانی، کار حقیقــی آن اســت. بهتریــن 
راه شــناخت زندگــی، بســیار عشــق ورزیــدن 

اســت.« 
در تمــام دنیــا نیرویــی برتــر از نیروی عشــق وجود 
ــن حــد فرکانســی  ــدارد. احســاس عشــق باالتری ن
اســت کــه می توانیــد بــه ســوی کاینــات بفرســتید. 
ــی از  ــری را در هاله ی ــر فک ــتید ه ــر می توانس اگ
عشــق بپیچیــد، اگــر می توانســتید هرچیــزی و 
هرکســی را دوســت داشــته باشــید، زندگــی شــما 
ــر  ــن کل ــورد هل ــه درم ــد. چنان چ ــون می ش دگرگ

ایــن طــور واقــع شــد: 
»بــه عمــق نومیــدی رســیده بــودم و تاریکــی چتــر 
ــه عشــق از  ــود ک ــز کشــیده ب خــود را برهمــه چی
ــوده  ــید. فرس ــی بخش ــرا رهای ــید و روح م راه رس
ــدم،  ــم می کوبی ــوار زندان ــه دی ــود را ب ــودم و خ ب
ــود  ــده ب ــاری از آین ــته و ع ــی از گذش ــم ته حیات
ــش  ــتاقانه خواهان ــه مش ــود ک ــی ب ــرگ موهبت و م
ــودم. امــا کامــی کوچــک از انگشــتان دیگــری،  ب
ــه آن ورطــۀ پوچــی  ریســمانی شــد در دســتانم، ب
ــا شــور زندگــی شــعله ور  پیونــد خــورد و قلبــم ب
ــم  ــا آموخت ــم، ام ــی را نمی دان ــای تاریک ــد. معن ش

ــم.«  ــه کن ــر آن غلب ــه ب ــه چه گون ک
ــی  ــه در دل آدم ــت ک ــی اس ــق، آتش ــد عش گوین
افروختــه می شــود و بــر اثــر افروخته گــی آن، 
ــردد و  آن چــه جــز دوســت اســت، ســوخته می گ
ــرد  ــه ک ــد تجرب ــد عشــق را بای ــی می گوین از طرف

ــت.  ــا دریاف ت
ــه  ــم ک ــت؟ گفت ــقی چیس ــه عاش ــی ک ــید یک پرس

ــی  ــن معان ــرس از ای مپ
آن گه که چو من شوی ببینی 
آن گه که بخواندت بخوانی 

اگرچــه حــل مشــکل عشــق، بــا اندیشــه و دانــش 
دشــوار اســت، امــا ایــن دغدغــه را در انســان پدیــد 
مــی آورد کــه اندیشــه و دانــش نیــز در حــل ایــن 
ــه  مشــکل می تواننــد نقــش داشــته باشــند. مگــر ن
ــینه یی  ــام پیش ــه در اس ــن نکت ــه ای ــن اســت ک ای
دراز آهنــگ دارد، کــه هرکــس عشــق ورزد و 
ــد و  ــکار نکن ــش آش ــد و راز خوی ــی جوی پاکدامن
بــه زندگــی بــدرود گویــد، شــهید اســت و در روز 
ــاه  ــش پن ــایۀ خوی ــد او را در س ــین خداون بازپس

می دهــد. 
ــد  ــر می کن ــای عــدم تعبی ــه دری ــا عشــق را ب موالن

کــه عــدم رمــز نیســتی و فناســت. 
پس چه باشد عشق دریای عدم 

در شکسته عقل را آن جا قدم 
بیــن  اشــتراک  خطــوط  بزرگ تریــن  از  یکــی 
مولــوی و تاگــور، توجــه بــه عشــق اســت. و 
ــد.  ــات می دانن ــز کاین ــق را مغ ــر دو عش ــه ه این ک
مولــوی عشــق را خمیرمایــۀ هســتی و دلیــل 
حرکــت عالــم می دانــد. تاگــور هــم برپایــی 
ــا  ــودن و راز بق ــل ب ــتی، دلی ــرمایه هس ــان، س جه
ــۀ  ــه هم ــت ک ــد اس ــد. او معتق ــق می شناس را عش
جهــان گــذران اســت و همــه چیــز فرســوده 
و  می مانــد  جاودانــه  عشــق  تنهــا  و  می شــود 

ــت.  ــازه اس ــواره ت هم
زبــان هرکــس گویــای اندیشــه ها، عقایــد و بازتــاب 
احساســات اوســت. چنــان کــه عشــقی کــه ســعدی 
ــی،  ــت ازل ــی اس ــد، ودیعه ی ــخن می گوی از آن س

ــۀ  ــاری در هم ــه و س جاودان
ــز درد  ــر آن نی ــا و هن پدیده ه
و الــم و رنــج اســت. عشــقی 
کــه ســعدی آشــکارا از آن 
ســخن می گویــد، متضمــن 
و  عرفانــی  لطیــف  معانــی 
آن چــه  و  اســت  اخاقــی 
بی خــود  خــود  از  را  او 
می کنــد، نــه صــورت کــه 

اســت.  صورت نــگار 

مــورد  در  مشــاهیر جهــان 
عشــق، نظرهــای مختلفــی 

ند:  شــته ا ا د
ــا  ــذار ت ــو: بگ ــور هوگ ویکت
ــا،  ــن غم ه ــه، حقیرتری همیش
یــا ناچیزتریــن شــادی های 
ــن  ــا، ای ــن اعتماده ــم... ای ــم بگویی ــود را به ه خ
ــق  ــۀ عش ــق و وظیف ــر دو ح ــکوه، ه ــی باش همدل

ــد.  ان
ــتم  ــت دارم دوس ــا دوس ــه تنه ــوت: ن ــورج الی ج
ــتم  ــه دوس ــنوم ک ــت دارم بش ــه دوس ــد، بلک بدارن

ــد.  دارن
افاطــون: عشــق، شــادی خوبــان، شــگفتی عاقــان 

و حیــرت خدایــان اســت. 
ــه درک  ــر آن چــه را ک ــز و ه تولســتوی: همــه چی

ــم.  ــدن یافت ــون عشــق ورزی ــردم، مدی ک
امرسون: عشق سرانجام ادب است و بزرگواری. 

سنت اگوستین: عشق زیبایی روح است. 
ــی اســت از ملکــوت،  ــرون: عشــق بارقه ی ــرد بای ل

اخگــری از آن آتــش جاویــدان. 

ــای  ــی دارای ویژه گی ه ــزار قبان ــزد ن ــق در ن عش
بــه  »عشــق  نــزار،  شــعر  در  اســت.  خاصــی 
ــه  ــر اینک ــم ت ــت. مه ــر اس ــته ت ــوق« برجس معش

ــت.  ــق اس ــای عش ــادی ه ــاعر ش ــی ش نزارقبان
ــه  ــد و هم ــر می کن ــز صب ــه چی ــق در هم ــا عش ام
ــدوار اســت  ــد و در همــه حــال امی ــاور می کن را ب
چنان کــه  می کنــد.  تحمــل  را  چیــز  همــه  و 
ســهراب ســپهری، عشــق را علــت همــۀ پدیده هــا، 
ســکوت ها،  و  آگاهی هــا  و  بی خبری هــا  همــۀ 
ــودن  ــق ب ــد و عاش ــا می دان ــا و زمزمه ه جدایی ه
بــرای زیســتن را حتمــی مــی دانــد، وگرنه زیســتن 
حــرام اســت. عشــق، فاصلــه میــان خــدا و هســتی 
اســت و شــاید عشــق دلیــل هســتی اســت و عشــق 
ــودی  ــق موج ــی. عاش ــت و تنهای ــر اس ــأ صب منش
ــدارد.  ــی ن ــر چاره ی ــز صب ــه ج ــور ک ــت صب اس
عاشــق موجــودی تنهاســت کــه دســت بــه دســت 
یــک  عشــق  و  می خوابــد  نــور  روی  ثانیه هــا 
قــدرت ماورایــی اســت کــه همــه چیــز جــز خــدا، 
بــدان منتهــی می شــود و زمــان، لهجه یــی از عشــق 
اســت و بهتریــن چیــز نگاهــی اســت کــه از حادثــۀ 
ــه ارمغــان رســیده اســت.  ــرای انســان ب عشــق ب

ــن  ــی م ــدازه تنهای ــه ان ــم چ ــت بگوی ــا برای ــا ت بی

ــت  ــزرگ اس ب
ــی  ــو را پیش بین ــبیخون حجــم ت ــن ش ــی م و تنهای

نمی کــرد 
و خاصیت عشق این است. 

حدیــث  و  غریــب  قصــۀ  این کــه:  آخــر  کام 
عجیــِب عشــق، بســی گســترده تر از آن اســت کــه 
در مجالــی انــدک بتــوان از آن ســخن گفــت و حــق 

ــرد. آن را ادا ک
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ــی،  ــمت گل تنهای ــه س ــا. ب ــدی، ضی ۲ـ پورمحم
نیــم نگاهــی بــه اشــعار ســهراب ســپهری. ادبیــات 

ــرداد ۱۳۷۵. ــارم، م ــمارۀ چه ــر، ش معاص
براتــی،  مترجــم  ســوزان،  شــوتز،  پولیــس  ۳ـ 
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ــوم  ــی. بررســی مقایســه یی مفه ۵ـ حســین پور، عل

عشــق در نــگاه حافــظ، گوتــه و پوشــکین. 
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یوسف جان نثار
ــای  ــه نیروه ــد از این ک ــال ۱۳۷۵ و بع ــر س در اواخ
دولتــی از کابــل عقب نشــینی کردنــد، گلبدیــن 
حکمتیــار مقــام صــدارت را بــه عهــده داشــت. او بــا 
نیروهــای تحــت فرمان آمرصاحــب، به درۀ پنجشــیر 
عقب نشــینی کــرد و از آن جــا بــه هدایــت آمرصاحب 
توســط هلیکوپتــر بــه تالقــان رفــت و از آن جــا بــه 
کنــدز ســفر کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی نیــز از 
آن جــا بــه کشــور ایــران رفــت. او در مطبوعــاِت آن 
کشــور اعــان کــرد کــه علــت برگشــتش بــه ایــران، 
مســعود بــوده کــه می خواســته وی را "تــرور" کنــد.

ــه  ــودم ک ــیون ب ــز اوپراس ــان در مرک ــهر تالق  در ش
ایــن گــزارش را بــه آمرصاحــب دادنــد. او بــا 
شــنیدن ایــن خبــر، چهــره اش بــه یک باره گــی 
تغییــر کــرد و پیشــانی اش گرفــت و چهره اش ســرخ 
ــره زد و  ــم گ ــتاِن خــود را به ه ــای دس شــد، پنجه ه
بــه پشــِت ســرش قــرار داد و بــه بالشــت تکیــه زد و 
پــس از مکثــی کوتــاه، فقــط یــک جملــه گفــت: از 

ــد انتظــار داشــت؟ ــن آدم چــه بای گلبدی
امنیتــی  اوضــاع  هنگامي کــه  بعــد  ســال  دو 
ــال  ۱۳۷۷،  ــی س ــود، یعن ــبتاً آرام ب ــریف نس مزارش
ــتان  ــه افغانس ــاره ب ــران دوب ــور ای ــار از کش حکمتی
برگشــت و هــزاران میــل ســاح را خریــداری 
ــخ  ــت بل ــابقه دارش در والی ــن س ــان مجاهدی و می
توزیــع نمــود. چنــد مــاه از موجودیــت گلبدیــن در 
ــتانی ها از  ــان و پاکس ــه طالب ــود ک ــته ب ــزار نگذش م
اســتقامت باالمرغــاب بــه صــوب مزارشــریف حمله 
ــه  ــد ک ــیده بودن ــان نرس ــه جوزج ــوز ب ــد. هن بردن
نیروهــای تازه مســلِح گلبدیــن در والیــت بلــخ بیــرق 
ــد و  ــاال کردن ــراز آن شــهر ب ــر ف ــان را ب ســفید طالب
ــرار  ــگ ق ــی تنگاتن ــریف در محاصره ی ــهر مزارش ش
ــن باعــث پراکنده گــی  ــن حرکــت گلبدی گرفــت. ای
ــد  ــه ســقوط چن ــا ب ــت شــد و حت ــای مقاوم نیروه

ــد. ــمال انجامی ــت در ش والی
متحــد،  جبهــۀ  ارشــد  فرماندهــان  از  تعــدادی 
همیــن کــه مي بیننــد مــزار در معــرض خطــر قــرار 
ــرار  ــه ازبکســتان ف ــان ب ــق راه حیرت ــه، از طری گرفت
می کننــد امــا مرزبانــاِن ازبکســتانی، گلبدیــن را 
ــاره  ــد. وی دوب ــه آن کشــور نمی دهن اجــازۀ ورود ب
ــد.  ــی بجوی ــا چاره ی ــردد ت ــزار برمی گ ــهر م ــه ش ب
ــه  ــان ب ــرز حیرت ــه از م ــن ک ــی، وی همی ــه روایت ب
ــول گری  ــه قنس ــتقیم ب ــد، مس ــزار می رس ــهر م ش
کشــور ایــران رفتــه و از آن هــا تقاضــای پناهنده گــی 
می کنــد تــا از آن طریــق دوبــاره برگــردد بــه ایــران. 
ــد:  ــار می گوین ــه حکمتی ــول گری ب ــدان قنس کارمن
ــرک  ــورتون رو ت ــه کش ــما ک ــار! ش ــای حکمتی "آغ

ــم؟"  ــد کنی ــه بای ــا چ ــس م ــد، پ می کنی
ــردد.  ــر می گ ــگ و تنگ ت ــن تن ــرای گلبدی عرصــه ب
ــرار  ــرای ف ــی ب ــده و راه ــد ش ــر ناامی ــه دیگ او ک
ــدان  ــی در می ــر می شــود کــه اســتاد ربان ــدارد، خب ن
ــد  ــا می خواه ــت و از آن ج ــریف اس ــی مزارش هوای
ــی  ــتاد ربان ــار از اس ــه ناچ ــردد. ب ــان برگ ــه تالق ب
تقاضــای کمــک می کنــد، تقاضایــش از طــرف 
اســتاد پذیرفتــه می شــود و حکمتیــار بــرای بــار دوم 

ــردد. ــان برمی گ ــهر تالق ــه ش ب

ــی  ــبکه های داخل ــز از ش ــگاران نی ــدادی از خبرن تع
و خارجــی آن جــا جمــع شــده بودنــد تــا بــا 
ــن  ــه ای ــاره اش ب ــِت دوب ــارۀ برگش ــار درب حکمتی
ــودم.  ــا ب ــا آن ه ــز ب ــن نی ــد. م ــه کنن ــهر مصاحب ش
ــا  ــب ب ــه آمرصاح ــود ک ــر ب ــد از ظه ــاعت۴ بع س
تعــدادی از فرماندهانــش وارد دفتــر نماینده گــی 
ریاســت جمهوری شــدند تــا بــا اســتاد دیــدار کنــد. 
آمرصاحــب را در دهلیــز دیــدم، بــا کســی مصــروِف 
گــپ زدن بــود و چهــره اش بســیار گرفتــه بــه نظــر 
ــاز  ــرای ادای نم ــی ب ــا جمع ــن ب ــورد. گلبدی می خ
در  را  می گرفــت. جای نمازهــا  آماده گــی  عصــر 
دهلیــز همــوار نمودنــد. آمرصاحــب در صــِف آخــر 
ــار  ــد حکمتی ــه ش ــه متوج ــن ک ــت. همی ــرار گرف ق
می خواهــد جماعــت را امامــت کنــد، از صــف 
ــا  ــود را ب ــز خ ــرون از دهلی ــت و در بی ــرون رف بی
یــک نفــر مصــروف ســاخت. کســی از داخــل صــف 
نمازگــزاران صــدا زد کــه منتظــر باشــید اســتاد نیــز 
ــتاد از  ــۀ محــدودی، اس ــد دقیق ــد از چن ــد. بع می آی
ــرد.  ــت ک ــت را امام ــد و جماع ــرون ش ــرش بی دفت
ــت  ــی جماع ــه کس ــید چ ــن پرس ــب از م آمرصاح
ــی  ــتاد ربان ــم اس ــش گفت ــه برای ــد. همین ک می ده
ــاره در صــف جماعــت قــرار گرفــت و  اســت، دوب
نمــاز را بــه امامــت اســتاد ربانــی ادا کــرد.  بعــد از 
ــا اســتاد، آن جــا را تــرک نمــود  نشســت کوتاهــی ب

ــا  ــدم ت ــا مان ــتان آن ج ــدادی از دوس ــا تع ــن ب و م
ــان، تعــدادی  ــد. در همیــن جری مصاحبــه انجــام یاب
ــری  ــِی دیگ ــی پ ــان، یک ــفیدان و فرمانده از مویس
 آمدنــد و بــا اســتاد ربانــی و حکمتیــار دیــدن 
ــهر  ــن ش ــه ای ــان را ب ــد و تشریف آوری ش می کردن
خیرمقــدم  گفتنــد. مــا تــا نمــاز شــام آن جــا ماندیــم 
ــن از  ــک ت ــد. ی ــه نش ــادۀ مصاحب ــار آم ــا حکمتی ام
مســؤولین امنیتــِی وی بــه مــا گفــت: "حــاال ناوقــت 
ــردا ســاعت  ــه ف ــه ک شــده و حکمتیارصاحــب گفت
ــن از  ــا ۱۵ ت ــردای آن روز ب ــم". ف ــح می بینی ۹ صب
ــدیم.  ــار ش ــِت حکمتی ــر موق ــگاران وارد دفت خبرن
ــاالی  ــه ب ــرد. هم ــی ک ــا پذیرای ــخصاً از م وی ش
ــوز  ــای. هن ــار در باالج ــتیم و حکمتی ــا نشس کوچ ه
بــه ســؤاالت و معرفــی خبرنــگاران نپرداختــه بودیــم 
کــه صــدای به هــم خــوردِن دروازه همــه را متوجــه 
وارد شــد.  وارخطــا  پیرمــردی  خــود ســاخت. 
ــا  ــد. ب ــود، دســتانش مــی لرزی ــی ب ازبس کــه عصبان
ــه  ــار دوخت ــه حکمتی ــش را ب ــدی نگاه های ــۀ ج قیاف
ــش  ــرد از جای ــن پیرم ــدن ای ــا دی ــار ب ــود. حکمتی ب
ــد.  ــی کن ــه از وی پذیرای ــت ک ــده، خواس ــد ش بلن
ــت:  ــار گف ــه حکمتی ــت ب ــا عصبانی ــرد ب ــا پیرم ام
ــه  ــن ب ــد نشــو. م ــت بلن »بنشــین... بنشــین، از جای
عیــادِت تــو نیامــده ام، یــک گــَپ را برایــم جــواب 

بــده. تــو دیــروز هــم بــه ایــن خانــه آمــده بــودی، ما 
بــه تــو جــای دادیــم، نــان و نمــِک مــا را خــوردی 
ــا  ــم، ام ــی کردی ــو پذیرای ــوب از ت ــِه خ ــه وج و ب
وقتــي بــه ایــران رفتــی، اعــان کــردی کــه مســعود 

تــرورت می کــرد!«
 حکمتیــار بســیار بــه مهربانــی از وی خواســت کــه 
ــه داد:  ــش ادام ــه گپ های ــا وی ب ــد، ام ــل بیای داخ
»امــروز هــم بــه ایــن خانــه آمــدی، آیــا فکــر کــردی 
ــی؟«  ــن را می دان ــت، ای ــی اس ــه از ک ــن خان ــه ای ک
ــه  ــا این ک ــرد ب ــا پیرم ــود ام ــوش ب ــار خام حکمتی
ــه  ــد، ادام ــن می کوبی ــه زمی ــخت ب ــش را س عصای
ــت.  ــعود اس ــاه مس ــۀ احمدش ــه، خان ــن خان داد: »ای
ــدی؟ کمــی شــرم داشــته  ــاز آم ــدام چشــم ب ــه ک ب
ــردم  ــن م ــان ای ــو از ج ــرس. ت ــدا بت ــاش و از خ ب
ــس  ــدا ب ــاظ خ ــه لح ــی؟ ب ــی می خواه ــاره چ بیچ
ــچ از  ــو هی ــس اســت، ت ــی ب ــدر بی حیای ــن، این ق ک

خــدا نمی ترســی؟«
ــه  ــرد ک ــش ک ــرد خواه ــم از پیرم ــار بازه حکمتی
ــش  ــانه نگاه های ــرد خاموش ــا پیرم ــد، ام ــل بیای داخ
 را بــه حکمتیــار دوختــه بــود و تندتنــد نفــس 
ــم زد  ــد دروازه را محک ــی بع ــید. او لحظه ی می کش

ــت . و رف
ــت:  ــرد و گف ــا ک ــه م ــش را ب ــن روی ــد گلبدی بع
ــاعت ده  ــردا س ــتم، ف ــه نیس ــادۀ مصاحب ــاال آم "ح

قبــل از ظهــر بــا شــما می بینــم. خداحافــظ."
 ســپس از اتــاق برآمــد و مایــان نیــز آن جــا را بــا دِل 

ــرک نمودیم. ناخواســته ت
نیــز جمــع شــدیم و  فــردا ســاعت ده صبــح 
گاردهــای ریاســت جمهوری را در جریــان گذاشــتیم 
تــا موضــوع را بــه جنــاب حکمتیــار برســانند. آن هــا 
بــه مــا گفتنــد کــه اســتاد و حکمتیــار یــک ســاعت 
ــن  ــان. ای ــرف بدخش ــه ط ــد ب ــا رفتن ــل از این ج قب
ــود، او چطــور می توانســت این همــه  ــی ب باورناکردن
را منتظــر بمانــد و خــود فــرار کنــد. از مرکــز مخابره 
اطــاع گرفتــم کــه او هنــوز در میــدان هوایــی 
به ســرعت  اســت.  پــرواز  منتظــر  سرای ســنگ 
خــود را رســاندم آن جــا، در کنــار هواپیمــای آن ۳۲ 
نظامــی، حکمتیــار و جنــرال ضیــاء را دیــدم کــه بــا 
هــم منتظــر اســتند تــا اســتاد ربانی تشــریف بیــاورد. 
ــن  ــم. در آخری ــر گرفت ــد تصوی ــط از او چن ــن فق م
ــرال  ــردم، جن ــرداری می ک ــه از وی فلم ب ــق ک دقای
ضیــاء از وی ســؤال کــرد کــه بــار چندم تــان اســت 
کــه بــه ایــن شــهر ســفر کرده ایــد. حکمتیــار بازهــم 

ــار اول اســت! دروغ گفــت کــه ب
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ـــل  ـــو ځ ـــي ی ـــد ارشف غن ـــمرش محم ـــتان ولس افغانس

بیـــا د افغـــان حکومـــت پـــر وســـله والو مخالفینـــو 

غـــږ وکـــړ چـــې د ســـولې بیـــن الفغـــاين خربوتـــه 

پـــه غـــاړې اېښـــودو رسه د اســـام د ســـر پیغمـــرب 

حـــرت محمـــد مصطفـــی »ص« الره تعقیـــب 

کـــړي.

ولســـمرش غنـــي دغـــه څرګندونـــې د یکشـــنبې پـــه 

ـــر  ـــام د س ـــا د اس ـــي ی ـــاد نب ـــې د می ـــه ارګ ک ورځ پ

پیغمـــرب حـــرت محمـــد مطفـــی »ص« د زېـــږون 

ـــډه  ـــوې غون ـــوړې ش ـــه ج ـــبت پ ـــه مناس ـــې پ د ورځ

کـــې وکـــړې.

ــو  ــي عاملانـ ــه دینـ ــان لـ ــه شـ ــي دغـ ــاغيل غنـ ښـ

ـــو  ـــانو د رابلل ـــه کس ـــه د هغ ـــولې ت ـــې س ـــتل چ وغوښ

ــې د  ــوم چـ ــړي کـ ــکاري وکـ ــې همـ ــه کـ ــه برخـ پـ

ـــوي دي. ـــول ش ـــوا غول ـــه خ ـــمنانو ل ـــتان د دښ افغانس

نوموړي زیاته کړه:

ـــن  ـــول مخالفی ـــا ټ ـــو ځـــل بی ـــه ورځ ی ـــه دې مبارک "زه پ

ــه  ــومل او دا ورتـ ــه رابـ ــو تـ ــاين مذاکراتـ ــن الفغـ بیـ

وایـــم چـــې خپـــل خیـــر یـــې، د ملـــت خیـــر او د 

ـــه  ـــې وطنون ـــه دی چ ـــې ن ـــه دې ک ـــر پ ـــلامنانو خی مس

ـــه  ـــه دره او نوروت ـــه يش او خلـــک مـــو در پ مـــو کنډوال

محتـــاج يش، بلکـــې زمـــوږ ټولـــو خیـــر د رســـوالله 

ـــوت د  ـــم او اخ ـــولې د رح ـــې د س ـــارک د الرې یعن مب

ـــې دی." ـــروۍ ک ـــه پی الرې پ

دا لومـــړی ځـــل نـــه دی چـــې ارګ پـــر وســـله والو 

ـــر  ـــې ت ـــوي بلک ـــږ ک ـــربو غ ـــولې د خ ـــو د س مخالفین

دې پخـــوا هـــم پـــه اخرونـــو او یـــو شـــمېر نـــورو 

ـــت  ـــان حکوم ـــمرش د افغ ـــې ولس ـــډو ک ـــبتي غون مناس

ـــړې  ـــې د جګ ـــتي چ ـــو غوښ ـــله والو مخالفین ـــه وس ل

ـــږدي. ـــاړه کې ـــه غ ـــربو ت ـــولې خ ـــای د س ـــر ځ د دوام پ

ولســـمرش غنـــي پـــه داســـې حـــال کـــې پـــر 

وســـله والو مخالفینـــو د ســـولې د بیـــن الفغـــاين 

ــې  ــه مخـ ــو لـ ــې د راپورونـ ــوي چـ ــږ کـ ــربو غـ خـ

ــه  ــې لـ ــتیو کـ ــه دې وروسـ ــو پـ ــله والو طالبانـ وسـ

ــولې  ـــه دوی رسه د سـ ـــې ل ـــتي چ ـــې غوښ امریک

ــي. ــه کېنـ ــربو تـ ــو خـ مرشوطـ

ـــو  ـــه وخـــت کـــې د افغانســـتان د حـــج او اوقاف ـــه ورت پ

وزارت مســـلکي مرســـتیال مولـــوي عبدالحکیـــم 

ـــه  ـــه برخ ـــولې پ ـــه د س ـــي ن ـــمرش غن ـــه ولس ـــب ل منی

کـــې د ده لـــه هڅـــو مننـــه وکـــړه او لـــه هغـــه یـــې 

وغوښـــتل چـــې پـــه دې برخـــه کـــې نـــوره قربـــاين 

هـــم ورکـــړي.

نوموړي زیاته کړه:

ــرش  ــوږ مـ ــې زمـ ــس تاسـ ــور رئیـ ــاغلی جمهـ "ښـ

ـــل  ـــړۍ پی ـــه ل ـــې کوم ـــو چ ـــاره م ـــولې لپ ـــتئ! د س یاس

کـــړې مـــوږ یـــې ماتـــړ کـــوو او مـــوږ لـــه تاســـې 

ـــم  ـــرأت ه ـــور ج ـــې ن ـــه دې الره ک ـــې پ ـــوو چ ـــه ک هیل

ـــې  ـــو چ ـــوږ دررسه ی ـــړئ، م ـــم ورک ـــاين ه ـــوئ، قرب وک

ـــوي." ـــه ورس ـــولې ت ـــي س ـــوې دایم ـــو ی ـــدای م خ

افغـــان حکومـــت پـــه داســـې حـــال کـــې پـــر 

ــې  ــوي چـ ــږ کـ ــولې غـ ــو د سـ ــله وال مخالفینـ وسـ

افغـــان  د  میاشـــتې مخکـــې  درې  شـــااو خـــوا 

ــرشۍ د  ــه مـ ــار پـ ــن حکمتیـ ــت او د ګلبدیـ حکومـ

حـــزب اســـامي ډلـــې تـــر منـــځ د ســـولې تفاهـــم 

ــو. ــلیک شـ ــک السـ لیـ

مـرزبانان اجـازۀ ورود 
به گلبـدين ندادنـد

ارشف غني یو ځل بیا 

وسله وال مخالفین سولې 

ته را وبلل

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1919  د  و    شنبه      22قوس / آ ذ ر        y    1395   12 ربیع اال و ل    y 1438   12 د سمبر 72016 www.mandegardaily.com

ورزش

با ترکیه و  ایتاف تحت رهبری امریکا اعام کرد که زمینه را برای مذاکره 
هموار  دو طرف  میان  تنش ها  کاهش  با هدف  دموکرات"  "سوریۀ  نیروهای 

می سازد.
کنفرانسی  جریان  در  داعش  ضد  ایتاف  سخنگوی  دوریان،  جان  سرهنگ 
ویدیویی از بغداد به خبرنگاران گفت: در هفتۀ جاری ما مذاکرات با ترکیه، 
نیروهای سوریه دموکرات و دیگر شرکای ایتافی را به منظور کاهش تنش ها 
در این منطقه هموار می کنیم. هر یک از طرفین این مذاکره منفعت زیادی در 

یک هدف مشترک یعنی شکست داعش دارد.
سوریه  کرد  خلق  مدافع  یگان های  از  متشکل  دموکرات  سوریه  نیروهای 
محسوب  است،  سوریه  کردهای  دموکراتیک  اتحاد  حزب  نظامی  شاخۀ  که 

می شود.
را  سوریه  کردهای  دموکراتیک  اتحاد  و حزب  خلق  مدافع  یگان های  ترکیه 
شاخه های حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به )پ.ک.ک( می دانند که 
به همراه امریکا و اتحادیۀ اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی ثبت 

کرده است.
با این حال، امریکا یگان های مدافع خلق و حزب اتحاد دموکراتیک کردهای 
شبه  و  کرد  نیروهای  از  مرکب  که  را  دموکرات  سوریه  نیروهای  یا  سوریه 
واشنگتن  نمی داند.  تروریستی  سازمان های  عنوان  به  هستند،  عرب  نظامیان 

به شدت بر این گروه ها برای عقب راندن داعش از سوریه تکیه کرده است.
وضعیت  یک  به  رسیده گی  در  آغاز  نقطه  نشست ها  این  افزود:  دوریان 

چالش انگیز است.
و  ترکیه  ارتش های  مشترک  ستاد  روسای  دانفورد،  و جوزف  آکار  خلوصی 

امریکا ظرف کمتر از یک ماه دو بار با یک دیگر دیدار کرده اند.
نیروهای سوریه دموکرات در حال حاضر کمپینی را برای بیرون راندن داعش 
تحت  داعش  ایتاف ضد  اصلی  اهداف  از  یکی  که  انداختند  راه  به  رقه  از 

رهبری امریکا نیز محسوب می شود.
منظور  به  گذشته  ماه  در  تنها  داعش  ضد  ایتاف  گفت:  دوریان  سرهنگ 
است.  داده  انجام  هوایی  حملۀ   ۳۰۰ به  نزدیک  زمینی  نیروهای  از  حمایت 
مناطق آزاد شده در شمال سوریه هزاران غیرنظامی را از چنگال داعش آزاد 

کرده و بسیاری از آوارگان به سمت منبج در حرکت هستند.

سامح شکری، وزیر خارجۀ مصر در همایش گفت وگوی منامه برای امنیت 
خاورمیانه که در بحرین برگزار شد، با تکذیب برخی گزارش ها دال بر وجود 
اختافات میان قاهره و ریاض پس از آن که مصر حمایت خود را از دخالت 
مسکو در سوریه اعام کرد، از روابط ممتاز موجود میان دو کشور مصر و 

عربستان ستایش کرد.
شکری اظهار داشت: از نظر ما تصویر کامًا روشنی از ماهیت روابط دو کشور 
مصر و عربستان وجود دارد و امنیت ملی کشورهای عربی بر اصل ارتباط و 

تفاهم میان دو کشور استوار است.
می دانند  نظر  اختاف  را  آن  برخی  آنچه  مورد  در  گفت: حساسیت  شکری 
و  ممتاز  روابط  که  یافته  ابعادی  و  شده  بیشتر  مطبوعات  و  رسانه ها  توسط 

تاریخی میان دو کشور را به خطر انداخته است.
مصر ماه اکتبر در سازمان ملل به قطعنامه یی در حمایت از اقدامات روسیه در 
سوریه رأی داد. این قطع نامه با مخالفت شدید ریاض مواجه شد. به دنبال آن، 
عربستان ماه گذشته میادی به مصر اباغ کرد که ارسال فرآورده های نفتی را 

تا اطاع ثانوی به تأخیر می اندازد.
اخیراً نیز رییس جمهور مصر که به امارات سفر کرده بود، این کشور را ساعتی 

پیش از ورود پادشاه عربستان بدون هیچ گونه دیدار با او ترک کرد.
اما شکری وجود اختافات میان دو کشور را تکذیب کرده و گفت: در مورد 

هرگونه اختافی میان دو کشور بزرگ نمایی شده است. 

رییس جمهـوری کلمبیـا در جریـان مراسـمی کـه در اسـلوی نـاروی برگزار 
شـد، جایـزۀ صلـح نوبـل را که پیش تر بـه او تعلـق گرفته بـود، دریافت کرد.
خـوان مانوئـل سـانتوس، رییس جمهـوری کلمبیـا بـه خاطـر تاش هایـش 
بـرای پایـان دادن بـه جنـگ داخلـی در کشـورش کـه بیـش از ۵۰ سـال بـه 

طـول انجامیـده اسـت، جایـزۀ صلـح نوبـل را دریافـت کـرد.
سـانتوس در مراسـمی کـه در اسـلو برگـزار شـد، مـدال و جایـزۀ هشـت 
میلیـون کرونـی خـود را تحویـل گرفـت. رییس جمهـوری کلمبیـا در جریان 
ایـن مراسـم اظهـار کـرد: مـردم کلمبیا امـری غیر ممکـن را به امـری ممکن 

تبدیـل کرده انـد.
او تصریـح کـرد: شـش سـال پیـش بـرای مـا کلمبیایی ها سـخت بـود تصور 
کنیـم کـه جنگـی کـه حـدود نیـم قـرن بـه طـول انجامیـده اسـت، بـه پایان 
برسـد. بـرای اکثـر مـا کلمبیایی هـا تحقـق صلـح رؤیایـی غیـر ممکـن بود.

سـانتوس خاطرنشـان کرد: امروز پس از شـش سـال مذاکره سـخت، فشـرده 
و جـدی، مـن در مقابـل شـما و جهـان ایسـتاده ام و اعـام می کنم کـه مردم 
کلمبیـا بـا کمـک دوسـتان مـا در سراسـر جهـان توانسـته اند آنچـه را کـه 

پیش تـر غیرممکـن بـود، تبدیـل بـه امـری ممکن سـازند.

ـــال  ـــم فوتب ـــه تی ـــت ک ـــرده اس ـــام ک ـــور اع ـــال کش ـــیون فوتب فدراس
ـــر  ـــگ برت ـــای لی ـــم رقابت ه ـــل پنج ـــان فص ـــمایی قهرم ـــاهین آس ش
فوتبـــال افغانســـتان بـــرای نخســـتین بار در مرحلـــۀ پلـــی آف 

صعـــود بـــه رقابت هـــای AFC کاپ شـــرکت خواهـــد کـــرد.
پـــس از این کـــه کنفدراســـیون فوتبـــال آســـیا دو روز پیـــش 
لیـــگ  رقابت هـــای  در  آســـیایی  کشـــورهای  ســـهمیه های 
ــام  ــیا را اعـ ــی آسـ ــیون های منطقه یـ ــام فدراسـ ــان و جـ قهرمانـ
ـــوان  ـــه عن ـــتان ب ـــت افغانس ـــدۀ پایخ ـــه نماین ـــد ک ـــخص ش ـــرد، مش ک
ـــن  ـــد در ای ـــتان میتوان ـــال افغانس ـــای فوتب ـــان رقابت ه ـــن قهرم آخری

مســـابقات شـــرکت کنـــد.
ـــتان  ـــور افغانس ـــل حض ـــه دلی ـــز ب ـــمایی نی ـــاهین آس ـــال ش ـــم فوتب تی
در حـــوزۀ فوتبالـــی مرکـــز آســـیا در نخســـت دو دیـــدار رفـــت 
ـــد  ـــزار می کن ـــتان برگ ـــات تاجیکس ـــم حاص ـــر تی ـــت براب و برگش
کـــه فصـــل گذشـــته، نایـــب قهرمـــان لیـــگ ایـــن کشـــور شـــده 
ـــخ  ـــمایی در تاری ـــاهین آس ـــان ش ـــدار زردپوش ـــتین دی ـــت. نخس اس
ــاه  ــخ ۱۹ مـ ــز در تاریـ ــت نیـ ــدار برگشـ ــن و دیـ ــو، بهمـ ۱۲ دلـ

موصـــوف برگـــزار خواهـــد شـــد.
ــابقۀ  ــن دو مسـ ــروزی در ایـ ــورت پیـ ــمایی در صـ ــاهین آسـ شـ
ـــگاهی  ـــدار باش ـــدۀ دی ـــاف برن ـــه مص ـــپس ب ـــت، س ـــت و برگش رف

ــت. ــد رفـ ــز خواهـ ــتان نیـ ــتان و ترکمنسـ ــای قرقیزسـ تیم هـ
فدراســـیون فوتبـــال کشـــور اعـــام کـــرده اســـت کـــه تاشـــش 
را بـــرای گرفتـــن میزبانـــی در کابـــل بـــا کنفدراســـیون فوتبـــال 
ـــت،  ـــرده اس ـــام ک ـــیون اع ـــن فدراس ـــت. ای ـــرده اس ـــاز ک ـــیا آغ آس
ــورهای  ــا کشـ ــد، بـ ــی باشـ ــأله منتفـ ــن مسـ ــه ایـ ــی کـ درصورتـ
ـــاهین  ـــال ش ـــم فوتب ـــی تی ـــوص میزبان ـــتان در خص ـــایۀ افغانس همس

ــت. ــه اسـ ــورت گرفتـ ــی صـ ــمایی صحبت هایـ آسـ

ــه  ــوی AFC ب ــمی از س ــۀ رس ــا، نام ــن گزارش ه ــاس آخری براس
فدراســیون فوتبــال کویــت رســیده اســت کــه در ایــن نامــه اعــام 
ــیا  ــای آس ــام ملت ه ــی ج ــی مقدمات ــۀ نهای ــی مرحل ــده، قرعه کش ش
ــدا  ــر پی ــوالی تغیی ــخ ۲۳ ج ــه تاری ــوالی ۲۰۱۷ ب ــخ ۱۸ ج از تاری

کــرده اســت.
اگــر فدراســیون فوتبــال کویــت تــا ۲۳ دســامبر هنــوز هــم از ســوی 
فیفــا در حالــت تعلیــق باشــد، از قرعه کشــی کنــار گذاشــته می شــود.
براســاس یــک خبــر دیگــر، درصورتــی کــه تــا تاریــخ ۱۵ جــوالی 
دوســتانه یی  دیــدار  مالــزی  و  مالدیــو  فوتبــال  تیم هــای   ۲۰۱۷
ــا  ــوم ب ــید س ــتان در س ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــد، تی ــزار نکنن برگ
تیم هــای فوتبــال، مالدیــو، لبنــان، یمــن، چیــن تایپــه و میانمــار قــرار 

ــت. ــد گرف خواه
قــرار گرفتــن افغانســتان در ایــن ســید بــه معنــای هــم گــروه شــدن 
بــا تیم هــای نــام بــرده در مســابقات نیســت، بلکــه ایــن بدیــن معنــا 
ــود  ــرای صع ــدی ب ــای ســید های بع ــا تیم ه ــه افغانســتان ب اســت ک

بــه جــام ملت هــای آســیا جــدال خواهــد کــرد.

امريکا در صدد مذاکرات مشترک 
با ترکیه و کردهای سوريه است

قاهره:
اختالفی با عربستان نداريم

سانتوس:

کلمبیايی ها غیر ممکن را 
ممکن کردند

شاهین آسمايی در رقابت  های 
AFC کاپ شرکت می کند

زمان قرعه کشی مقدماتی جام 
ملت های آسیا تغییر کرد

احمد ذكی خاورنیا

یارسول الله! توچه گفتی وما چه کردیم؟

فخـر  و  کائنـات  رسور  ای  روشـنایی!  و  نـور  رسچمشـۀ  ای 

موجـودات! ای پیامـربی کـه بـا تولـدت کاخ های ظلم و سـتم 

فـرو ریخـت و دنیـای ُپـر از ظلـم و بیدادگـری با مقدمت منور شـد. ای کسـی 

کـه بـه عاشـقانت معنـی عشـق و محبـت را آموختـی! من بـه عنوان کسـی که 

خـود را در ردیـف پیروانـت جـا می زنـد. تولـدت را بـه همـه امـت اسـامی از 

صمیـم قلـب تربیک و تهنیت عـرض مـی دارم و امیدوارم که ایـن محبت ناچیز 

مـن سـبب رسـتگاریم در دنیـا و عقبـا گردد.

یـا رسـول اللـه! تـو از نخسـتین روزهـای دعوتـت و تـا پایـان عمـرت همـواره 

راه هـای  و  و زحمـت کشـیدی  کـردی  کار  مـا  نیک بختـی  و  بـرای سـعادت 

سـعادت را برای مـان نشـان دادی و بـه عنـوان توصیـه بـرای مـا گفتـی: "پـس 

از مـن کافـر نشـوید، طـوری کـه یک دیگـر را بـه قتـل برسـانید" امـا امـروز مـا 

آن عشـق و محبـت و  از  تعالیمـت فرسـنگ ها فاصلـه گرفته ایـم و دیگـر  از 

صمیمیتـی کـه تـو از ما خواسـتی، خربی نیسـت. جـای محبت تـو و تعالیمت 

را محبـت دنیـا و عشـق بـه آن ُپر کرده اسـت. و جای عشـق و محبـت به امتت 

را عشـق بـه امریکایی و اروپایی گرفته اسـت. عشـق به تو کـه محور وحدت و 

یک پارچه گـی مـا بـود، امـروز در میـان ما دیده منی شـود. کسـی به نـام صوفی 

بـه تـو تهمـت می بنـدد و کسـی به نـام سـلفی از شـأن و منزلتـت می کاهـد و 

کسـی به نـام روشـن فکر تـو را بـا شـخصیت های ملحـد اروپایـی و امریکایـی 

مقایسـه می کنـد. و از چیـزی کـه خوف و هراس داشـتی که اختـاف و نفاق و 

پراکنده گـی میـان امتت بـود، امـروز دامن گیرش گردیده اسـت و یکـی دیگری 

را به نـام تـو و خدایـت بسـان گوسـفند ذبـح می کننـد.

تـو وآئیینـت سـزاوار  به نـام  نامردی هـا  این همـه رسکشـی ها و  بـا  منـی دانـم 

شـفاعت تـو خواهیـم بـود؟ امـا یگانه چیـزی کـه دمل را قـوت می بخشـد و به 

امیدواریـم می افزایـد، ایـن اسـت کـه تـو ماننـد مـا نامـرد نیسـتی و یقینـًا برای 

نجـات مـا طـوری کـه در دنیا تـاش کـردی، در عقبا نیـز دسـت مان را خواهی 

گرفـت. بـه امید دیـدارت.

عبدالوهاب عمار

قهرمان ملی کشور

کسی که در سنگین ترین رشایط ُنه بار حمات یک امپراتوری را 

به درۀ پنجشیر، دفع کرد.

دولت  ملِی  مقاومِت  نیروهای  پنج سال  بین املللی  تروریسم  برابر  در  که  کسی 

اسامی را به رهربی شهید استاد ربانی، فرماندهی کرد.

کسی که در سفرش به اروپا با هیچ متاعی تطمیع نشد.)تا ترورش شد.(

ُبِن اول رشایطی  را که ما اکنون در آن قرار داریم، نپذیرفت. کسی که پیش از 

)تا شهید شد.(

کسی که در باره اش اگر رسرسی بشامریم، حداقل بیش از یکصد کتاب نوشته 

شده است.

کسی که برای صلح آماده شد از ُپسِت وزارت دفاع کنار برود، درحالی که امروزه 

تبدیل کردن یک مدیر عادی گاهی از توان یک وزیر باال است.

باخره کسی که اگر شعرهایی که درباره اش رسوده شده گردآوری شوند، چندین 

دیوان خواهد شد. و...

او یک مسلامِن ملتزِم مبارِز آزادی خواه و یک مجاهد استقال طلب بود که برای 

ارزش های دینی و ملی اش رسش را -که همیشه در کفش بود- به پیشگاِه خدا 

به قربانی برد. به سخِن دیگر او قربانی، ایامن داری، تعهد، استقال خواهی و 

آزاده گی خود و خط فکری اش شد و چه افتخاری بهر از این!؟

یادش گرامی و بهشت برین جایش باد...

یعقوب یسنا

افغانیت و دانایی رنسانسی

انسان همیشه در پی بزرگ نامیی خویش بوده؛ این بزرگنامییها 

ارایه  خویشنت  از  زبان  در  دانایی  موهوم  فرافکنیهای  با  را 

کردهاست که در نتیجه، به دانایی موهوم میتافزیکی انسان از خودش و جهان 

زمانهای  از  را  میتافزیکی  روایت  انسانی (  انسان  )هرگروه  است.  انجامیده 

روایت  ارایـۀ  نداشته جز  هم  رنسانس  )چارهیـی  روزگار  تا  کرده  دور طراحی 

میتافزیکی (، و با روایتهای خاص خودشان از خود و جهان، شده نوعی از 

می کرده  تفاوت  میتافزیکی،  انسان  دیگر  نوع  با  که  میتافزیکی  انسان/موجـود 

معرفتی  کاذب  امکان  روایت،  درون  انسانی  گروه  به  روایت،  هر  است، 

میبخشیده که انسان فقط همین گروه است، گروههای دیگر دیو و دداند، باید 

نابود شوند؛ بعد از رنسانس است که متامی تاش علم و فلسفه برای این بوده 

کند. ارایه  روشنگری  انسان،  بزرگنامی  )میتافزیکی(  روایت  این  از  تا 

تصورم این است، شاید انسان همیشه درگیر اساطیر و روایتهای میتافزیکی 

از  روشـن گرانه  درگیری  میتافزیک،  و  اساطیر  با  ما  درگیری  اگر  اما  باشد؛ 

تکوین و چگونه گـی به وجود آمدن روایتهای اساطیری و میتافزیکی باشد، 

با  و  باشد  اعتقادی  میتافزیکی، درگیری  با روایتهای  ما  اگر درگیری  خوب؛ 

اقتدار  به  را  میتافزیکی  و روایتهای  اسطورهها  بخواهیم  این درگیری خویش 

برسانیم؛ آن گاه، رشایط زندهگی میشود رشایط زندهگی افغانیت که ما دچارش 

نظر  از  استیم؛  رنسانی  فلسفی  و  عقانی  داناییهای  فاقد  ملت  ما  استیم؛ 

امکانهای مادی  )آسایش، بهداشت و امنیت و بیمه زندهگی مالی و بهداشتی( 

از  اما  نیستیم؛  هیچی  تکنالوژی (  و  تخنیک  فلسفه،  دانش،  دانایی  )علم،  و 

و  انسانها  همه  از  بزرگنامتر  خویش،  افغانیت  میتافزیکی  موهوم  دانایی  نظر 

از خویشنت، وحشتناک است.  کاذبانه  فرافکنی  اینگونه  ملـتهای جهانایم؛ 

انسان آنگونه خودبزرگبینییـی که از خودش دارد، ساخته/پرداختـۀ زباناش 

است؛ جهان، هیچ اطاعی از چنین موجود بزرگ ندارد و بزرگیاش را نسبت 

به موجودات دیگر به رسمیت هم منیشناسد؛ شاید نه کوچکایم و نه بزرگ؛ 

موجودی استیم با روایت خاص خودمان؛ تنها مهمبودن ما شاید در این باشد 

که بتوانیم دربارۀ روایت خویش از خود و جهان بیندیشم و اقتدار این روایت را 

دچار چالش کنیم و توانایی تجدیدنظر را در روایتهای ما از خود ما و جهان 

داشته باشـیم؛ در گفتوگویی با انسان و جهان به رس بربیم که نگذارد، به پیش 

داوریهای ما اعتقاد پیدا کنیم و فقط معیار ارزش/ناارزش، پیش داوری خود 

باشد. ما 

فیـسبـوک نـــامــه
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ابوبکر صدیق
سینمار علمی "افراط گرایی و افغانستان" برای اولین بار تو 
سط موسسٔه علمی و فرهنگی تسامح روز شنبه )۲۰ قوس(  

در کابل  برگزار شد.
در این کنفرانس شماری از علما و پژوهشگران دینی اشتراک 

کرده بودند.
در این نشست عوامل مختلف ایجاد زمینه های افراطیت در 

افغانستان و منطقه مورد بحث قرار گرفت.
نشست  این  در  دانشگاه  استاد  حسینی  اشراق  حسین  سید 
گفت: امروزه افراط گرایی به یک معضل جدی در افغانستان 
تبدیل شده است. در حالی که گروه های افراطی گفت وگو را 

بی ارزش و حقیقت را در انحصار خود قرار می دهند.
از  نیست،  جدید  پدیدٔه  افراط گرایی  افزود:  حسینی  آقای 
گذشته ها که بشریت  به آرزوی صلح بوده است، این پدیده به 
رنج بشریت افزوده و اصل تکثر اندیشه  بشریت را با موانع 

رو برو ساخته است.
بی محتوا  هویت سازی  با  معطوف  افراط گراها  او،  گفتٔه  به 
و  می شمارند  مقدسات  جز  را  سلطه گرایی  به  دست یابی  و 

خشونت گرایی را ترویج می دهند.
او گفت که افراط گرایی در حال حاضر وارد مرحلٔه جدیدی 
شده است، گروه هایی از این قماش مدعی به گذشته هستند 

و برای جامعه ها چالش برانگیز شده اند.
عوامل  و  بسترها  باید  که  کرد  بیان  دانشگاه  استاد  این 
افراط گرایی در افغانستان مورد بررسی  قرار گیرد. او گفت که 
ضرورت است تا نصاب ها و پژوهش هایی که در حوزه های 
به  زیرا  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  می گیرد،  آموزشی صورت 

شیوه های سنتی نمی توان به این مشکل فایق آمد.
و  آموزش  نهادهای  افراط گرایی  با  مبارزه  در  که  گفت  او 

پرورش، رسانه ها و  نهادهای جامعه مدنی باید تاش کنند.
هم چنان، عبدالوهاب رحمانی استاد دانشگاه که در این سینمار 
در  چالش برانگیز  پدیده های  از  یکی  گفت:  می کرد  صحبت 
افغانستان امروز افراط گرایی است که به ابعاد مختلف تقسیم 
شده است. افراط گرایی اسامی تمدن این کشور را به چالش 

برده است.
اسامی، خشونت  افراط گرایی  اگر  که  افزود  رحمانی  آقای 
در  می شود.  کشورها  سقوط  باعث  نشود،  مهار  تروریسم  و 
حالی که دین اسام دین صلح و برادری است؛ اما افراط گرایی 

اسامی توانسته در برخی موارد از دین استفاده  سو کند.
و  است  سبک  یک  افراط گرایی  رحمانی،  آقای  گفتٔه  به 
دارند   نظر  در  بیشتر  را  مبانی ظاهری  افراط گرا  پژوهشگران 

تا محتوای یک اصل را.
نمانیده  از سویی هم، عبدالحفیظ منصور پژوهشگر دینی و 
مردم کابل در مجلس بیان کرد که اسام دین کامل و جامع 
است؛ اما اسام گراهای تندرو با استفاده نام اسام واکنش های 

تند را بروز می دهند.
آقای منصور افزود که در یک طرف اسام گرایی رجب طیب 
ریسمان  این  دیگر  طرف  در  حالی که  در  نشسته  اردوغان 
افراد  ابوبکر بغدادی قرار دارد. گروهای اسام گرا می توانند 
نرم و اعتدالی باشند، در حالی که این گروه ها می توانند مانند 

بو کوحرام، داعش، طالبان و ... تندرو باشند.
اسام گرایی  تفکر  بستر  که  کرد  بیان  دینی  پژوهشگر  این 
غربی  کشورهای  آن  گسترش  عوامل  و  است  سلفیت 
شده اند. او خاطرنشان ساخت که عربستان، پاکستان و ایران 
افراط گرایی هستند، ماهیت  بیسترهای خوبی برای گسترش 

کار اسام گراها بیشتر سلفیت است.
اما نماینده سفارت ایران در این نشست، دست داشتن ایران 

را در تقویت افراط گرایی بی اساس خواند. 
در همین حال، مبارز راشدی معاون اسبق وزارت اطاعات 
و فرهنگ در سخنانی در این نشست گفت: افراط گرایی از 
مشکاتی در منطقه  است که پسوند دینی برایش داده شده 
است، این پدیده کشورهای اسام و جهان را با چالش مواجه 

کرده است. 
آقای راشدی گفت که اسام گرایی با دین خلق شده است" 
و این پدیده ریشٔه تاریخی از جنگ صفیین دارد و متن تفکر 

دینی برخاسته است.
دو  به  افراط گرایی  ریشه های  این که  بیان  با  راشدی  آقای 
پروژه یی   افراطیت  که  شده  تقسیم  دینی  و  پروژه یی  بُعد 
دیگر  بُعد  در  می شود،  راه اندازی  اسامی  کشورهای  در 
افراط گراها می خواهند که هویت دین را با واکنش های تند 

فربه سازند.

به گفتٔه او، تفکر افراطی بیشتر جمود به شریعت است، این 
تفکر از اندیشه دینی بروز می کند. این در حالی است که تا 
هنوز دانشمندان نتوانسته اند که اندیشه افراطی را از دین جدا 
سازند و در این زمین دچار پارودوکس شده اند و در زدودن 

افراط گرایی از شریعت همه مقصراند.
از طرفی هم، روح االمین امین استاد روان شناسی که بحث 
روان  شناسی را در افراط گرایی مورد پژوهش قرار داده  بود 
با  و  دارند  رغبت  به گذشته  افراط گراها  بیشتر  که  کرد  بیان 

روندهای در حال حاضر در تغرض قرار می گیرند.
آقای امین گفت که افراط گراها خود انگار و خود را مرجع 

اخاقی تصور می کنند.
به گفتٔه او، یکی از خصایص دیگر افراط گراها افکار خطی 

است و از اندیشٔه شبکه یی محروم اند.
که  افراد  از  درصد   ۱۰ جهانی  آمار  اساس  به  که  گفت  او 
روانی   و  واکنش هاتند  دچار  کرده اند،  سپری  را  جنگ ها 
هستند؛ در حالیکه ۱۰ درصد دیگر این افراد به تغیر هویت 

را تاش می کنند.
همچنان، شاه گل رضایی عضو مجلس نماینده گان در مورد 
در  افراطی  جریان های  گفت:  افراط گرایی  جنسیتی  تعبیض 
افغانستان به خاطر به دست آوردن سلطه و قدرت حقوق  زن 

را به عنوان یک ارزش بیگانه تلقی می کنند.

بانو رضایی بیان کرد که تعبیض جنسیتی نقطٔه مشترک همه 
و  تبسم  قتل  آن  عینی  مثال  که  است   افراطی  جریان های 

همراهانش و هم چنان خشونت ها در ننگرهار است.
داشت  نظر  در  بدون  افراطی  گروه های  همٔه  او،  گفتٔه  به 
جغرافیه یی فعالیت شان تعبیض جنسیتی را مورد نظر دارند و 
به خاطر ایجاد وحشت از تعبیض جنسیتی استفاده می کنند، 
ساحات  از  برخی  در  کودکان  و  زنان  گیری  گروگان  مانند 

افغانستان و منطقه می باشد.
اتفاقات  بیشتر  که  کرد  بیان  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
که  بوده  داعش  سیطرٔه  تحت  ساحات  در  جنسیتی  تعبیض 
گروگان گیری زنان و نکاح اجباری را روا داشته اند که در 

افغانستان نیز این گروگان گیری ها وجود داشته است.
او گفت که در افغانستان بی دفاع ترین قشر زنان هستند که 

هر از گاهی این قشر قربانی می دهند. 
او بیان کرد که دین اسام والترین مقام را برای زنان قایل 
شده است؛ اما گروه های تندرو چگونه توانسته اند که پرچم 
زمانی  تا  کنند؟  تعبیض  اسام  نام  به  و  باشند  اسان  داری 
پرچم دین از این گروه ها گرفته نشود، جلوگیری از تعبیض 

جنسیتی خشونت بار به وجود نخواهد آمد.
 محمد محق مشاور رییس جمهور و پژوهشگر دینی که در 
افراط گرایی  صحبت می کرد  دینی در  مورد نقش مدارس 
گفت: زمینه و فضایی که در آن علمأ دینی و دانشمند بتوانند 
باهم به گفت و گو بپردازند در افغانستان ایجاد نشده است، 
در حالی که کشور ما به علمأ، امام مدارس نیاز دارد، نگاه ما 

به مدارس نگاه سیسیالوژی است.
آقای محق بیان کرد که تجربٔه کشورهای منطقه که مشترکات 
زیاد با ما دارند نشان می دهد که برخی از افراد که در مدارس 
در  مانده اند  باقی  سنتی  اندیشه  با  خوانده اند  درس  دینی 

حالیکه برخی دیگر جریان های اسامی را ایجاد کرده اند.
برابر  او، در عصر حاضر مدارس آخرین سنگر در  به گفتٔه 
مدرنیته محسوب می شود؛ اما می توانیم مدارسی داشته باشیم 

که سنگر در برابر مدرنیته نباشد.
او گفت که در پاکستان دانشجویان در مدارس حق نداشتند 
که به رادیو گوش دهند، یا تلویزون ببینند و یا هم روزنامه 
بخوانند، شیؤه که انسان را از اجتماع بیگانه می سازد و این 

شیوه ها می توانند باعث اندیشه های افراطی شوند. 
آقای محق خاطر نشان کرد که زمان که طالبان به افغانستان 
هجوم آوردند، وقتی یک شیخ در یک مدرسه فتوا جنگ در 
افغانستان صادر می کرد ده هزار دانشجو مدرسه آماده جنگ 
می شدند، چون سخنان شیخ حالت تقدس را برای این افراد 

گرفته بود.
او بیان داشت که در حال حاضر شیوه های عرضه و تقاضا در 
افغانستان نهایت چالشی است، شمار کسانی که از مدارس به 
جامعه عرضه می شوند نسبت به تقاضا در توازن قرار ندارند، 
باید پنج تن از مدارس عرضه شود با اندیشه علمی تمام عیار 

که بهتر از ۱۰۰۰ نیمچه ماهای افراطی است.

در يک سیمینار علمی در کابل 

عوامل و پیامدهای افراط گرايی بررسی شد
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