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ــابق  ــده س ــوس فرمان ــد پتری ــرال دیوی جن
ــراق، افغانســتان  ــی در ع ــای امریکای نیروه
و خاورمیانــه و رییــس ســابق ســازمان ســیا 
اعــام کــرد کــه امریــکا و کشــورهای عضو 
ــرو در افغانســتان  ــس از افزایــش نی ــو پ نات
بــرای چندیــن دهــه باقــی خواهنــد مانــد.

ایــن جنــرال ارشــد امریکایــی بــه روزنامــه 
احتمــال  ایــن  انگلیــس گفــت:  تایمــز 
ــان و  ــد جاپ ــکا مانن ــه امری ــود دارد ک وج
ــتان را  ــورش در افغانس ــی حض ــره جنوب ک

ــد. ــی کن ــز دایم نی
ــکا در حضــور  ــه امری ــد اســت ک وی معتق
دایــم و پایــدارش در افغانســتان منافــع 
ملــی قابــل توجهــی را دنبــال می کنــد کــه 
بــه همیــن دلیــل تعهــد دراز مــدت امریــکا 
ــت  ــنگتن اهمی ــرای واش ــتان ب ــا افغانس ب

دارد. ویژه یــی 
ایــن جنــرال بازنشســته امریــکا افــزود: 
جنــگ 16 ســاله امریــکا در افغانســتان 

ــت. ــیده اس ــان نرس ــه پای ــوز ب هن
پتریــوس اظهــار داشــت: ایــن یــک جنــگ 
چندســاله نیســت بلکــه بیشــتر از یــک 
ــز  ــکا نی ــد و امری ــول می انجام ــه ط ــه ب ده
در مبــارزات نســلی قــرار گرفتــه بــه همیــن 
ــدار دارد و  ــد پای ــک تعه ــه ی ــاز ب ــل نی دلی
ــه افغانســتان  معتقــد اســت کــه تعهــدش ب

ــود. ــدار خواهــد ب ــز پای نی

ــن  ــی از تعیی ــد امریکای ــرال ارش ــن جن ای
امریکایــی در  نیروهــای  زمــان خــروج 
دوران ریاســت جمهــور اوبامــا انتقــاد کــرد.
ــد  ــتراتژی جدی ــه اس ــت ک ــد اس وی معتق
ــه  ــه نتیج ــتان و منطق ــنگتن در افغانس واش
تاریــخ  تعییــن  عــدم  از  و  داد  خواهــد 
خــروج غیــر واقعــی از افغانســتان نیــز 

ــرد. ــت ک حمای
از ســوی دیگــر، برخــی از کارشناســان 
و  پتریــوس  جنــرال  کــه  معتقدنــد 

در  را  ضعیفــی  عملکــرد  مک کریســتال 
یــک  نتوانســتند  و  داشــته  افغانســتان 
اســتراتژی کارآمــد را بــرای مقابلــه بــا 

اتخــاذ کننــد. طالبــان 
ــده  ــون فرمان ــان  نیکلس ــرال ج ــرا جن اخی
نیروهــای ناتــو در افغانســتان گفتــه بــود: تــا 
زمانــی کــه طالبــان دســت از جنگ نکشــند 
ــتان  ــت افغانس ــا دول ــح ب ــد صل ــه رون و ب
ــتان  ــای خارجــی در افغانس ــدد نیروه نپیون

ــد داشــت. ــان حضــور خواهن همچن
صفحه 6

ــاد  ــت بنی ــه نیاب ــان ب ــیدن عیدقرب ــا فرارس ب
ــی  ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس ــید احمدش شهـ
عزوجــل  از خــدای  دیگــر  بــار  کشــور، 
میطلبیــم تــا قربانــی هـــای مــردم مــا را مقبول 
درگاه بیکرانــش بگردانــد و کشــور مــا را بــه 

ــاند. ــمیشگی برس ــش هـ آرام
الهـــی ایــن عیــد را بــدون آن عزیزتریــن 
ــه  ــه گون ــا نیســتند، ب ــا م ــه دیگــر ب ــی ک های
ــا  ــران م ــه کانت ــه ب ــی ک ــا بگذران ــر م ــی ب ی
ــا  صبــر و اســتقامت، بــه خــورد ســاالن مــا ب

ــمراه باشــد. خوشــی و ســرور هـ
ــه برکــت  ــده ات حــق اســت، ب چنانچــه وع
ایــن عیــد و ایــن هـــمه قربانــی، وطــن مــا را 
ــار،  ــار و انفج ــض، و انتح ــب و تبعی از تعص
وحشــت و دهشــت جاهـــان دیــن، ظالمــان 
دنیــا و همــۀ دیــو و دد هــای روزگار مــا 

ــی. ــوظ بگردان محف
ــه  ــا را ب ــردم م ــه م ــیوۀ ک ــه ش ــدا، ب خداون
ــرت و  ــذری، غی ــاری، از خودگ ــار، بردب ایث
ــه همــان شــیوه،  ــق داده ای، ب شــجاعت توفی
مــا را بــه همدلــی، همزبانــی، وفــاق، بیــداری 
و آگاهــی برســانی تــا باشــد در زندگــی 
خویــش شــاهد روزهــای عیــد حقیقــی مــردم 

ــیم. ــود باش ــور خ و کش
با محبت هـميشگى
احمدولى مسعود
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امریــکا در زمانــی اســتراتژی تــازۀ خــود در مــورد 
ــیاری از  ــرای بس ــه ب ــرد ک ــام ک ــتان را اع افغانس
جنــگ  حامیان شــان،  و  تروریســتی  گروه هــای 
افغانســتان جنگــی پایــان یافتــه و رو بــه شکســت به 
نظــر می رســید. ایــن گروه هــا و حامیــاِن آن هــا، در 
شــانزده ســال گذشــته بــا تأکیــد بــر سیاســت ادامــۀ 
جنــگ و خســـته ســاختن نیروهــای شــامل در آن، 
تــاش هــای زیــادی را بــه خــرچ دادنــد کــه نتیجــۀ 
ــد. وقتــی از  ــه نفــع خــود مصــادره کنن جنــگ را ب
ایــن منظــر بــه اعــام اســـتراتژی تــازۀ امریــکا نگاه 
کنیـــم، آن گاه اهمیــِت آن بیشــتر از چیــزی بــه نظــر 
ــدان  ــران و منتق ــی از تحلیل گ ــه برخ ــد ک می رس

ــد.  مدعــی آن ان
ــه  ــته ب ــال گذش ــانزده س ــکا در ش ــر امری ــاید اگ ش
ــه شــکل بهتــری رســیده گی  وضعیــِت افغانســتان ب
می کــرد و در مبــارزه بــا تروریســم و تأمیــن امنیــت 
افغانســتان جدی تــر می بــود، امــروز مشــکات 
کشــور این قــدر حــاد نمی شــد کــه گروه هــای 
تروریســت جــرأت پیــدا می کردنــد کــه دم از 
پیــروزی قریب الوقــوع خــود در افغانســـتان بزننــد.
 مهم تریــن عامــل ادامــۀ جنــگ در افغانســتان 
ــود  ــت های خ ــا در سیاس ــواره امریکایی ه ــه هم ک
ــتان  ــش پاکس ــد، نق ــت می کردن ــه از آن غفل آگاهان
ــل  ــه دالی ــکا ب ــود. امری ــگ ب ــن جن ــداومِ ای در ت
از  بخشــی  را  پاکســتان  نمی خواســت  مختلــف 
ــا  ــد. ام ــی کنـ ــا تروریســم معرف ــارزه ب معضــل مب
امــروز تــا حــد زیــادی ایــن مشــکل در اســتراتژی 

ــت. ــه اس ــل یافت ــکا راه ح ــازۀ امری ت
ــه صــورِت رســمی  ــار ب ــرای نخســتین ب  امریــکا ب
در اســتراتژی تــازه، از نقــش ضعیــِف پاکســتان در 
ــد  ــد و می گوی ــاد می کن ــم انتق ــا تروریس ــارزه ب مب
کــه مــا بــه کشــوری میلیاردهــا دالــر کمــک کــرده 
ــت.  ــرده اس ــت می ک ــم حمای ــه از تروریس ــم ک ای
ــتان  ــرِب پاکس ــش مخ ــر نق ــد ب ــه تأکی ــن گون ای
در جنــگ بــا تروریســم، در گذشــته از ســوی 
امریکایی هــا صــورت نگرفتــه بــود. آن هــا گاه 
سیاســت های  از  اخیــر  ســال های  در  گاهــی 
ــی  ــه گونه ی ــه ب ــی ن ــد ول ــاد می کردن ــتان انتق پاکس
ــا تروریســم  کــه آن را بخشــی از معضــل مبــارزه ب

ــد. عنوان کننـ

ــرای  ــی کــه ب ــا وجــود همــۀ تاش های  پاکســتان ب
ــه و  ــکا در منطق ــای امری ــاختِن برنامه ه ــاکام س ن
ــت های  ــود، در سیاس ــه ب ــه راه انداخت ــتان ب افغانس
رســمِی ایــن کشــور بــه عنــوان متحــد اســتراتژیک 
شــناخته می شــد و همــان نقشــی را در مســایل 
ســال های  در  کــه  می کــرد  بــازی  منطقه یــی 

ــد.  ــته بودن ــدۀ آن گذاش ــه عه ــرد ب ــگ س جن
یکــی از عمده تریــن انتقادهایــی کــه از ســوی 
دولــت افغانســتان همــواره مطــرح بــود، عــدم 
توجــه بــه پایگاه هــای اصلــی تروریســم بــود 
ــس  ــد ریی ــتراتژی جدی ــادی اس ــد زی ــا ح ــه ت ک
جمهــوری امریــکا بــه آن پاســخ می دهــد. امــا 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــت ک ــن اس ــم ای ــِل مه اص
چگونــه می توانــد جنبه هــای مثبــت اســتراتژی 
ــم پروری  ــم و تروریس ــار تروریس ــد را در مه جدی

ــد. ــتفاده کن ــتان اس ــع افغانس ــود مناف ــه س ب
 اگــر دولــت افغانســتان نتوانــد نــکات مهــِم 
اســتراتژی جدیــد امریــکا در مبــارزه بــا تروریســم 
ــر  ــک تغیی ــدون ش ــاند، ب ــل برس ــه فع ــوه ب را از ق
چنـــدانی در وضعیــت رونمــا نخواهــد شــد. تجربه 
نشــان داده کــه پاکســتانی ها در چنیــن مواقعــی 
ــات  ــی نج ــِت بحران ــود را از وضعی ــد خ می توانن
ــازه،  ــن سیاســت های ت ــش گرفت ــا در پی ــد و ب دهن
ــی  ــۀ جهان ــای جامع ــود و انتظاره ــِع خ ــان مناف می
ــا  ــم ت ــد، آن ه ــود آورن ــه وج ــازگاری ب ــراً س ظاه
ــع  ــه نف ــت را ب ــاره وضعی ــد دوب ــه بتوانن ــی ک زمان

ــد.  ــر دهن ــود تغیی ــت های خ سیاس
حــاال فرصــِت تازه یــی در برابــر دولــت افغانســتان 
قــرار گرفتــه کــه بحــث مبــارزه بــا تروریســم را از 
ــر دچــار آن  ــالیان اخی ــه در س ــی ک ــود و رخوت رک
ــت  ــه امنی ــه زدن ب ــث ضرب ــدت باع ــده و به ش ش
و بازســازی افغانســتان گردیــده، بــه مبارزه یــی 
ــاز اســت  جــدی، فعــال و ســازنده تغییــر دهــد. نی
در  افراط گرایــی  و  تروریســم  بــا  مبــارزه  کــه 
بازتعریــف  منطقه یــی  و  جهانــی  سیاســت های 
ــه  ــده ب ــن پدی ــه ای ــی ک ــا دگرگونی های ــود و ب ش

ــود. ــاخته ش ــگ س ــه، هماهن ــود گرفت خ
 پاکســتان بــر اســاس اســتراتژی جدیــد امریــکا در 
ــن  ــن مهم تری ــرد و ای ــر می ب ــه س ــزوا ب ــۀ ان مرحل
جدیــد  اســتراتژی  مثبــِت  جنبــۀ  قوی تریــن  و 

ــوب آسیاســت.  ــتان و جن ــورد افغانس ــکا در م امری
ــاد  ــِت زی ــکات مثب ــکا ن ــد امری ــتراتژی جدی در اس
دیگــری هــم در امــر مبــارزه بــا تروریســم وجــود 
دارد کــه یکــی از ایــن نــکات، حمایــت از ارتــش 
و نیروهــای امنیتــی افغانســتان در سیاســت های 
ــار  ــه در کن ــرده ک ــام ک ــکا اع ــت. امری امریکاس
مــردم و نیروهــای امنیتــی افغانســتان باقــی می مانــد 
ــِز  ــوزش و تجهی ــر آم ــود را در ام ــای خ و کمک ه

ــد داد.  ــه خواه ــا ادام ــن نیروه ای
ــن  ــکا ای ــد امری ــتراتژی جدی ــال، اس ــن ح در همی
حــق را بــه خــود محفــوظ نگــه داشــته کــه مطابــق 
ــتان  ــش در افغانس ــورد نیروهای ــرایط در م ــه ش ب
تصمیــم بگیــرد. در ســایۀ اســتراتژی جدیــِد امریــکا 
در افغانســتان و جنــوب آســیا، اوالً ایــن امیـــدواری 
خلــق شــده کــه حکومــت افغانســتان بــا اســتفاده از 
ــد ظرفیت هــا و  ــن اســتراتژی، بتوان ــکات مهــِم ای ن
ــاند  ــت برس ــه فعلی ــود را ب ــوۀ خ ــای بالق توانایی ه
ــی  ــوس و مطلوب ــر محس ــذر، تغیی ــن رهگ و از ای
ــه  ــًا این ک ــازد. ثانی ــا س ــگ رونم ــای جن در میدان ه
وارد  انــزوای  عمیــِق  درِک  از  پــس  پاکســتان 
ــت های  ــی جــدی در سیاس ــر آن، انعطاف ــده ب آم
تروریســم محورانه و تعقیــب عمــِق اســتراتژیک در 

ــد. افغانســتان ایجــاد کن
ســلطه جویی  از  پاکســتان  کــردِن  صرف نظــر 
و مداخلــه، خــود بــه خــود معادلــۀ جنــگ در 
افغانســتان را تغییــر خواهــد داد. اگــر ایــاالت متحدۀ 
ــده اش  ــازه اعام ش ــتراتژی ت ــق اس ــکا در تطبی امری
جدیــت و صداقــت نشـــان دهــد، حتــم داریــم کــه 
پاکســتان به تدریــج سیاســت خارجــِی خــود را 
بــا مطالبــاِت ایــن ابرقــدرت عیــار خواهــد کــرد و 
ــد  ــی همانن ــه تجربه ی ــل ب ــتان تبدی ــز افغانس هرگ
ــدل  ــی ب ــای امریکای ــرای نیروه ــراق ب ــام و ع ویتن

ــد.  ــد ش نخواه
ــدۀ افغانســتان  فقــط گذشــِت زمــان و حــوادِث آین
ترامــپ  دونالــد  کــه  کــرد  خواهــد  ثابــت 
ــکا و  ــردم امری ــرای م ــب ب ــوری مناس رییس جمه
سیاســت مداری مفیــد بــرای امنیــِت جهــان، منطقــه 

ــر. ــا خی ــت و ی ــوده اس ــتان ب و افغانس
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نثاراحمد فیضی غوریانی، عضو مجلس نماینده گان

استراتژی جـدید 
و انـزوای پاکستـان

 

ــز از  ــرر، هرگ ــای مک ــِم تکراره ــاال به رغ ــواِل ب ــًا س یقین
تازه گــی و اعتبــار در افغانســتان نیفتــاده و هنــوز هــم همــه 
می پرســند کــه »ایــن انتحاریانــی کــه اکثــراً هــدف را دقیــق 

ــد؟« ــا می آین ــد، از کج ــانه می گیرن نش
سال هاســت ایــن ســوال را می پرســیم کــه: موترهــای 
شیشه ســیاهِ دولتــی یــا غیردولتــی  چگونــه انتحاری هــا را بــه 
ــان  ــا دهشت گری ش ــانند ت ــان می رس ــورد نظرش ــداِف م اه
را بــا موفقیــت بــه انجــام برســانند؟ چــرا یــک بــار هــم کــه 
شــده، حکومــت نیامــده کــه بگویــد فــان مأمــور امنیتــی را 

ــان بازداشــت کــرده اســت؟ ــا انتحاری در همدســتی ب
در  انتحاری هــا  حمــاِت  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ســال های اخیــر ســواالت، تردیدهــا و بی اعتمادی هــاِی 
فراوانــی را خلــق کــرده اســت. مــردم می داننــد کــه رســیدِن 
یــک انتحــاری از پاکســتان بــه افغانســتان و آن هــم بــه قلــِب 
هــدف، بــه ســاده گی میســر نیســت و بــا توجــه بــه نقــاط و 
ســاحاِت حساســی کــه هــدف قــرار گرفته انــد، ایــن شــایبه 
ــه دســت هایی از داخــِل  ــت می شــود ک ــا تثبی ــت و حت تقوی
حکومــت در تمــاس و همــکاری بــا نیروهــای انتحاری انــد. 
صبــح دیــروز، کابــل شــاهد یــک حملــۀ انتحــاری در 
مهم تریــن نقطــۀ شــهر بــود. در نزدیکــی چهارراهــی شــهید 
مســعود، در کنــار ســفارت امریــکا و در یــک مرکــز خدمــاِت 
عامــه کــه یــک بانــک خصوصــی بــوده اســت. پیشــتر هــم 
گروهــی از انتحاریــان کــه داعــش نــام گرفتــه انــد، خودشــان 
را بــه یــک مســجد در خیرخانــه رســانده و ده هــا تــن را بــه 
ــن اســت کــه:  خــاک و خــون کشــاندند. ســوال اساســی ای
چــرا ایــن انتحاریــان بــا ایــن درجــه از موفقیــت می تواننــد 
ــرا  ــد و چ ــام دهن ــد، انج ــدارک ببینن ــه ت ــر کاری را ک ه
نیروهــای امنیتــِی کشــور ایــن مــوج از حمــات را متوقــف 

ــد؟   ــرده نمی توانن ک
چنــان نیســت کــه یــک انتحــاری از اســام آباد چهــار 
ــه  ــیدن ب ــِض رس ــه مح ــد و ب ــت کنـ ــش حرک ــاعت پی س
کابــل، خــودش را انفجــار دهــد و بــه همیــن دلیــل، کســی 
از آدرِس او مطلــع نشــود. واقعیــت ایــن اســت کــه رد 
ــاِی انتحاریــان هیــچ گاه گرفتــه نشــده اســت. اگــر گرفتــه  پ
ــان در پایتخــت  ــِر پناهگاه هــای آن ــدون شــک اکث می شــد، ب
ــی کــه  ــه تکنالوژی ی ــا توجــه ب ــد؛ آن هــم ب کشــف می گردی
ــف  ــد کش ــرار باش ــه ق ــی ک ــچ آدرس ــت، هی ــت اس در دس

ــد.  ــده نمی توان ــان مان ــود، پنه ش
ــانی در  ــه کس ــد ک ــن باورن ــه ای ــه ب ــتان هم ــردم افغانس م
دولــت بــا انتحاریــان همــکاری دارنــد و همیــن امــر ســبب 
ــِت گروه هــای انتحــاری می شــود. عــام شــدِن چنیــن  موفقی
برداشــتی، معنــای »دولــت« در نــزد مــردم را بــه یــک »شــبکۀ 
ــه  ــًا ب ــت اص ــفانه حکوم ــازد. متأس ــدل می س ــاک« ب خطرن

اعتبــار و حیثیــِت خــود نــزد مــردم توجــه نــدارد. 
ــود،  ــه می ش ــخن گفت ــم س ــتون پنج ــه از س ــت ک  سال هاس
امــا هرگــز دولــت بــه خــود زحمــت نــداده اســت کــه ایــن 
ســتون را بشــکند. نــه تنهــا کــه چنیــن نکــرده، بلکــه همــواره 
می گویــد کــه ســتون پنجمــی وجــود نــدارد. ردِ یــک چنیــن 
ــن صراحــت، بازهــم ســبب خلــق ســواالِت  ــه ای ــی ب ادعای

بی شــمار می گــردد. 
ــردم  ــاِت م ــتار و تلف ــل و کش ــزان قت ــورت، می ــر ص ــه ه ب
به خصــوص در  انتحــاری در کشــور  توســط حمــات 
کابــل کــه هــدف کاِن حمــات انتحــاری اســت، بــاال رفتــه 
ــان  ــتی در جه ــاِت تروریس ــوع حم ــنگین ترین ن ــت. س اس
ــه  ــری ب ــچ خب ــا چــرا هی ــه شــده اســت، ام ــل تجرب در کاب
ــه  ــان ب ــدارکاِت انتحاری ــۀ رســمی از نشــانی و محــِل ت گون
ــد  ــر می برن ــی به س ــردم در ناامن ــروز م ــد. ام ــر نمی رس نش
ــوند،  ــان دور می ش ــه و کاشانۀش ــه از خان ــح ک ــر صب و ه
امیــدی بــه بازگشــت ندارنــد، در چنیــن حالتــی مســوولیِت 
ــه  ــدام آدرس مراجع ــه ک ــردم ب ــًا م ــت؟ واقع ــت چیس دول
کننــد، از کــی بپرســند کــه انتحاریــان در پنــاه کــی و در کجــا 
ــوند؟   ــتاده می ش ــواه فرس ــکان دلخ ــه م ــد و ب ــر می برن به س
ــلمًا  ــد، مس ــخ بگوی ــت پاس ــد دول ــش ها بای ــن پرس ــه ای ب
ــرد.  ــه ک ــردِن پاکســتان حوال ــه گ ــز را ب ــوان همــه چی نمی ت
درســت اســت کــه تروریســتان در آن کشــور پــرورش 
ــا آن هــا  ــه افغانســتان انتقــال داده می شــوند، ام ــد و ب می یابن
همدســتان و مخفیگاه هایــی در کابــل و والیت هــا نیــز 

ــت.  ــده گرف ــود نادی ــن را نمی ش ــه ای ــد ک دارن

بازهم سواِل تکراری:
»انتحـاری از کجـا می آید 

آقـای غنـی؟«
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اگر دولت افغانستان نتواند نکات مهِم استراتژی جدید امریکا در مبارزه با تروریسم را از قوه به فعل برساند، 
بدون شک تغییر چنـدانی در وضعیت رونما نخواهد شد. تجربه نشان داده که پاکستانی ها در چنین مواقعی 
می توانند خود را از وضعیِت بحرانی نجات دهند و با در پیش گرفتن سیاست های تازه، میان منافِع خود و 
انتظارهای جامعۀ جهانی ظاهراً سازگاری به وجود آورند، آن هم تا زمانی که بتوانند دوباره وضعیت را به نفع 
سیاست های خود تغییر دهند
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ملــی   وحــدت  رییس حکومــت 
می گویــد: وزارت اطاعــات و فرهنــگ 
چهــار جایــزه را بــه منظــور تقدیــر از 
خبرنــگاران تحقیقــي در نظــر گیــرد. ایــن 
ــي  ــگاران تحقیق ــه خبرن ــزه هرســال ب جای

داده خواهــد شــد.
رییس حکومــت  اشــرف غنی احمدزی 
ــه ســه شــنبه 7 ســنبله/  ــی  ک وحــدت مل
شــهریور در جمــع مســووالن رســانه ها در 
ــرد،  ــب می ک ــت جمهوری صح ارگ ریاس
گفــت: یــک مــکان مناســب بــراي ناشــران 
ــد  ــه خواه ــر گرفت ــل در نظ ــهر کاب در ش
ــور  ــي در کش ــگ کتاب خوان ــد و فرهن ش

نهادینــه شــود.
ــان و  ــاب فروش ــرای کت ــرد: ب ــد ک اوتأکی
ناشــران کتــاب محــل مشــخص در کابــل 
در نظــر گرفتــه مــی شــود و بــرای رشــد 
ــا وزارت هــای  ــی ب ــاب خوان ــگ کت فرهن
اطاعــات و فرهنــگ و تحصیــات عالــی 
ــان  ــای مشــخص کار جری ــه ه روی برنام

دارد.
نشســت  ایــن  در  رییس حکومــت 
ــگار  ــوان خبرن ــرای بان ــت: ب ــن گف همچنی
ــر  ــا در دفات ــردد ت ــی گ فرصــت ایجــاد م
ــت  ــذب و فعالی ــی ج ــی حکومت مطبوعات

ــد. نماین
او تاکیــد دارد کــه ایجــاد ســهولت در 
از  اطاعــات  بــه  دسترســی  عرصــۀ 
ــد  ــی باش ــت م ــای کاری حکوم اولویت ه
ــورت  ــز ص ــی نی ــه اقدامات ــن زمین و در ای
ــزی  ــه مرک ــه، در راس اداره احصائی گرفت
شــخصی گماشــته شــده تــا در ایــن راســتا 

ســهولت های را ایجــاد کنــد.
 غنــی همچنــان افــزوده اســت کــه  هیــچ 
ــق  ــد وح ــی توان ــی نم ــوول حکومت مس
ــگاران برخــورد نامناســب  ــا خبرن ــدارد ب ن
داشــته باشــد، زیرا برخــورد بــا خبرنگاران 

ــد. ــی توان ــوده نم ــت ب ــدون حرم ب
رییــس حکومــت وحــدت ملــی همچنــان 
می گویــد: قانــون رســانه هاي همگانــي 
ــد  ــح داده خواه ــات ترجی ــون مالی ــر قان ب
شــد و حکومــت بــراي تعدیــل در قوانیــن 

ــي الزم را دارد. آمادگ
رییــس حکومــت وحدت ملــی افغانســتان 
ــکات،  ــع مش ــور رف ــه منظ ــه ب ــه ک گفت
شــدن،  ورشکســت  از  جلوگیــری 
ــا و رســانه های  ــت نهاده ــت و تقوی حمای
چاپــی، صوتــی، موسســات نشــراتی و 
جریمه هــای  کشــور،  در  خبرگزاری هــا 
ــت . ــده اس ــاف ش ــانه ها مع ــی رس مالیات

او گفتــه کــه بــا توجــه بــه صراحــت مــاده 
)۳۴( قانــون اساســی، نهادهــا و رســانه های 
چاپــی، صوتــی، موسســات نشــراتی و 
ــیله نشــر  ــوان وس ــه عن ــا ب ــزاری ه خبرگ
پخــش افــکار، گفتــار و نوشــته اتبــاع 
کشــور در تحقــق و مصئونیــت آزادی بیــان 
و تامیــن دیموکراســی نقــش کلیــدی دارد.

او تاکیــد کــرد: بــه همیــن دلیــل بــه خاطــر 
ایجــاد فضــای مناســب و ســهل قانونــی و 
عملــی جهــت رفــع مشــکات، جلوگیری 
و  حمایــت  تشــویق،  و  ورشکســت  از 
تقویــت از فعالیت هــای نهادهــای مذکــور 

ــود. ــی داده می ش ــب آت مرات
مــاده اول: مطابــق صراحــت مــاده 1۲ 
ــات  ــات، مالی ــل باقی ــرز تحصی ــون ط قان
ــات  ــی، موسس ــانه های صوت ــده رس آن ع
ــا  ــا فع ــه ت ــا ک ــراتی و خبرگزاری ه نش
مالیــات خویــش را پرداخــت ننمــوده انــد 
ــی )7(  ــر ط ــد اکث ــوار ح ــاط ماه ــه اقس ب

ــردد. ــذ گ ــال اخ س
منــدرج  صاحیــت  وفــق  دوم:  مــاده 
فقــره )1۸( مــاده )6۴( قانــون اساســی 
و مــاده )۳۰( قانــون تحصیــل باقیــات، 
جریمه هــای مالیاتــی قبلــی و همچنــان در 
ــور  ــای مذک ــی نهاده ــاط مالیات ــان اقس زم
ــی  ــاف دانســته م ــی، مع ــه نهای ــی تصفی ال

ــود. ش
مــاده ســوم: بــا پرداخــت قســط اول 
ــانه های  ــت رس ــای فعالی ــات، جوازه مالی
مذکــور تمدیــد گــردد. اســتثنا بــرای یــک 
ــی  ــاط مالیات ــی اقس ــدم تحویل ــه، ع مرتب
ســایر رســانه های کــه تحــت ملکیــت 
ــد  ــع تمدی ــرار دارد مان ــد ق ــخص واح ش
ــی آن  ــط مالیات ــه قس ــانه ها ک ــواز رس ج

نمی شــود. گردیــده،  پرداخــت 
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــدام در حال ــن اق ای
دیــداری،  رســانه های  اکثریــت  کــه 
مشــکات  بــا  نوشــتاری  و  شــنیداری 
ــه  ــا گفت ــود و حت ــه ب ــی مواج ــدید مال ش
رســانه های  از  شــماری  کــه  می شــود 
چاپــی بــه دلیــل مشــکات مالــی یــا 
بیشــتر کارمنــدان شــان را اخــراج کردنــد و 
یــا کًا رســانه  را تعطیــل اعــام کــرده انــد.
دلیــل  رســانی  نهادهــای  شــماری 
ورشکســته گی برخــی از رســانه ها را نبــود 
بودجــه کافــی و پرداخــت مالیــات عنــوان 
کــرده تاکیــد کردندکــه بایــد دولــت مالیات 
رســانه های  خصــوص  بــه  رســانه ها 

ــد. ــش ده ــی را کاه چاپ

سـازمان ملل متحـد اعام کرده کـه از آغاز 
سـال جاری میادی تا کنـون، بیش از ۲1۲ 
هـزار افغانسـتانی بـه خاطر خشـونت ها در 

کشورشـان فراری شـده اند.
ینـس لِرکـه، یکـی از سـخنگویاِن سـازمان 
کمک هـای  هم آهنگـی  بـرای  ملـل 
بشردوسـتانه دیـروز )سه شـنبه، 7 سـنبله( 
بـه رسـانه های خارجـی گفتـه اسـت کـه 
تنهـا در هفتـۀ گذشـته بیـش از 1۰ هـزار 
تـن در داخـل افغانسـتان از جنگ هـا میـان 
نیروهـای حکومتـی و ملیشـه های طالبان به 

جـای امنـی فـرار کـرده انـد.
ینـس لِرکـه افـزوده اسـت کـه تقریبـًا ۴۰ 
درصـد از آنانـی کـه تـازه فـرار کـرده اند، 
مناطـق محـل زنده گی شـان را در شـمال و 
شمال شـرق افغانسـتان تـرک کـرده انـد تـا 

در دیگـر مناطـق کشـور پنـاه جوینـد.
مجمـوع،  در  کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد  او 
کشـور  ایـن  در  آواره گان  رفت وآمـد 
جنگ زده بسـیار نامنظم اسـت. بـه گزارش 
داخـل  در  مجمـوع  در  ملـل،  سـازمان 
میلیـون  چندیـن  افغانسـتان،  خـارج  و 

هسـتند. فـرار  حـال  در  افغانسـتانی 
بـه  نیـز  آلمـان  فـدرال  مهاجـرت  ادارۀ 
خاطـر وضعیـت امنیتـی دشـوار افغانسـتان 
درخواسـت های  بـه  راجـع  تصمیم گیـری 
را  کشـور  ایـن  از  آواره گان  پناهنده گـی 
متوقـف کـرده بـود، امـا در پـی ارزیابـی 
جدیـد وضعیـت امنیتـی، قـرار اسـت کـه 
ایـن اداره کارش را از سـر بگیرد. در اواخر 
مـاه مـی سـال رواِن میادی، یـک حمله در 
نزدیـک سـفارت آلمان در کابـل رخ داد که 

قربانیـان بسـیاری گرفـت.
از  افغانسـتانی  آواره گان  کـه  حالـی  در 
بـه  پاکسـتان  ماننـد  همسـایه  کشـورهای 
افغانسـتان  در  زنده گی شـان  مناطـق محـل 
بـر می گردنـد، گروه هـای دیگـری هسـتند 
کـه درگیری هـا آنـان را مجبـور بـه فـرار 

. می کنـد
هم زمـان بـا ایـن، دفتـر کمیسـیون حقـوق 
بـر  افزایـش حمـات  از  افغانسـتان  بشـر 

دارد.  نگرانـی  ابـراز  غیرنظامیـان 
کمیسـیون حقـوق بشـر افغانسـتان، حملـه 
بـر غیرنظامیـان و تأسیسـات عامـه را یـک 
و  خوانـده  غیرانسـانی  و  وحشـیانه  عمـل 
گفتـه اسـت کـه این گونـه حمـات نقـض 
صریـح احـکام دین مقـدس اسـام، قواعد 
ملـی  قوانیـن  و  بین المللـی  بشردوسـتانۀ 

می باشـد.
کمیسـیون حقـوق بشـر بـا نشـر اعامیه یی 
در  )سه شـنبه(  دیـروز  تروریسـتی  حملـۀ 
شـهر کابـل را بـه شـدت محکـوم کـرده و 
از افزایـش حمـات بـر غیرنظامیـان ابـراز 

اسـت. کرده  نگرانـی 
"حملـه  آمـده:  بشـر  حقـوق  اعامیـۀ  در 
یـک  عامـه  تأسیسـات  و  غیرنظامیـان  بـر 
عمـل وحشـیانه، غیرانسـانی و غیرقانونـی 
احـکام  صریـح  نقـض  هم چنـان  و  بـوده 
دیـن مقـدس اسـام، قواعـد بشردوسـتانه 

می باشـد". ملـی  قوانیـن  و  بین المللـی 
اعامیـه افزوده اسـت: "کمیسـیون مسـتقل 
حقـوق بشـر افغانسـتان از مخالفان مسـلح 
دولـت جـداً تقاضـا می کنـد تـا غیرنظامیان 
و تأسیسـات عامـه را مـورد هـدف قـرار 
نـداده و قواعـد بشردوسـتانۀ بین المللـی را 
بـه صـورت همه جانبـۀ آن احتـرام و عملی 
سـاخته و بیشـتر از ایـن مرتکـب جنایـت 
جنگـی و نقـض حقوق بشـری شـهروندان 

نگردند".
کمیسـیون حقوق بشر افغانسـتان از دولت، 
ارگان هـای  قضایـی،  و  عدلـی  نهادهـای 
امنیتی و کشـفی خواسـته اسـت تـا عامان 
و  شناسـایی  را  تروریسـتی  رویدادهـای 
مـورد پیگـرد عدلـی قـرار داده و در تأمیـن 
امنیـت جان شـهروندان از هیـچ نوع تاش 

نورزند. دریـغ 
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود که 
قبـل از ظهـر دیروز یک حملـۀ انتحاری در 
نزدیکـی یکـی از نمایندگی هـای کابل بانِک 
نـو در منطقۀ مکرویـان در مربوطات حوزۀ 

نهـم امنیتی به وقوع پیوسـت.
وزارت امـور داخلـه، کشـته شـدن ۵ نفـر 

و زخمـی شـدن ۸ تـن دیگـر را در ایـن 
حملـۀ انتحـاری تایید کـرده اسـت. تاکنون 
گروهـی مسـوولیت ایـن حمله را بـه عهده 

اسـت. نگرفته 
در همیـن حـال، روز جمعـه)۳ سـنبله( نیز 
مهاجمـان مسـلح بـه مسـجد امام زمـان در 
منطقـۀ قلعـۀ نجارهـا در مربوطـات حـوزۀ 
یازدهـم امنیتـی شـهر کابـل حمله کـرده و 
شـمار زیـادی از نمازگـزاران را بـه گلولـه 

. بستند
وزارت امـور داخلـه تاییـد کرد کـه در این 
حملـه، ۲۸ نفـر شـهید و بیـش از ۵۰ تـن 
تروریسـتی  گـروه  شـدند.  زخمـی  دیگـر 
داعـش مسـوولیت آن حملـه را بـه عهـده 

. فت گر
پناهنده گان قبول نشده بازداشت شوند

در سـویی دیگـر، وزیر مهاجـرت ناروی به 
مسـووالن امنیتـی ایـن کشـور دسـتور داده 
اسـت تا پناهجویان قبول نشـده و ناشـناس 

را بازداشـت کنند.
وزیـر مهاجرت ناروی پیشـنهاد جدیدی را 
مطرح کرده اسـت که بر اسـاس آن، تمامی 
پناهجویانـی کـه بـدون مـدارک شناسـایی 
بـه نـاروی می آینـد و پناهجویـان پذیرفتـه 
نشـده یی کـه داوطلبانـه خـاک ایـن کشـور 
داخـل  در  بایسـتی  نمی کننـد،  تـرک  را 
قرنطینـه  و  محافظـت  کامـًا  کمپ هـای 
شـده، نگه داری شـوند تا پیش از مشـخص 
شـدن وضعیت پروندۀشـان از ورودشان به 

جامعـه جلوگیری شـود.
وزیـر مهاجـرت و هم گرایـی نـاروی ایـن 
امنیـت و  تأمیـن  بـرای  راهـی  را  راهـکار 
در  کشـور  ایـن  شـهروندان  از  محافظـت 
مقابـل خطـرات احتمالـی )از جملـه خطـر 
می توانـد  او،  عقیـدۀ  بـه  کـه  تروریسـم( 
ناشـی از حضـور ایـن افـراد مجهول الحـال 

در جامعـه باشـد، عنـوان کـرده اسـت.
تـن  صدهـا  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
انتظـار  در  نـاروی  کشـور  در  افغانسـتانی 
مشـخص شـدن پرونده های شـان از سـوی 

هسـتند. کشـور  ایـن  حکومـت 

رییس  حکومت وحدت ملی:

رسـانه ها از پرداخت جریمه هـای 
مالیـاتی معاف شـدند

سازمان ملل متحد:

بیش از 2۱2 هزار شهروند 
افغانستان مجبور به فرار شده اند

ناجیه نوری 

ــاری در  ــه انتح ــه در حمل ــد ک ــد کرده ان ــی تایی ــای امنیت مقام ه
نزدیکــی دروازه ورودی یکــی از نمایندگی هــای نــوی کابل بانــک 
ــر دیگــر زخمــی شــده اند. ــر کشــته و ۸ نف ــل، ۵ نف در شــهر کاب

نجیــب اهلل دانــش، معــاون ســخنگوی وزارت امــور داخلــه گفتــه 
کــه یــک حملــه انتحــاری حوالــی ســاعت 1۰:۰۰ قبــل از ظهر روز 
گذشــته )سه شــنبه 7 ســنبله( در نزدیکــی یــک بانــک خصوصــی 
ــی  ــق و چهارراه ــی عبدالح ــن چهارراه ــان بی ــه مکروی در منطق
شــهید مســعود در مربوطــات حــوزه نهــم امنیتــی شــهر کابــل بــه 

وقــوع پیوســته اســت.
ــر  ــه انتحــاری ۵ نف ــن حمل ــه در ای ــه اســت ک ــش گفت ــای دان آق

ــده اند. ــی ش ــر زخم ــر دیگ ــته و ۸ نف کش
ــات  ــام تلف ــن ارق ــته:" آخری وی در صفحــه فیســبوک خــود نوش
حملــه تروریســتی، پنــج شــهید بــه شــمول یــک محافــظ امنیتــی 

خصوصــی بانــک و هشــت مجــروح همــه ملکــی".
ــار  ــن انفج ــه ای ــد ک ــی می گوین ــاهدان عین ــال ش ــن ح در همی
زمانــی بــه وقــوع پیوســته کــه شــمار زیــادی از شــهروندان بــرای 
گرفتــن پــول از حساب شــان در نزدیکــی ایــن بانــک صــف 

ــد. ــیده بودن کش
ــه شــاهدان عینــی، نیروهــای امنیتــی پــس از وقــوع ایــن  ــه گفت ب
ــن محــل دســتگیر  ــک مهاجــم انتحــاری دیگــر را از ای ــه، ی حمل

ــد. ــا خــود بردن کــرده و ب
امــا ســخنگوی وزارت امــور داخلــه در ایــن بــاره چیــزی نگفتــه 

اســت.
در نزدیکــی محــل انفجــار، ســفارت امریــکا، دادگاه عالــی و 
برخــی ادارات و نهادهــای دولتــی و خصوصــی موقعیــت دارنــد.

حملۀ انتحاری در کابل ۵ کشته
 و ۸ زخمی برجا گذاشت

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2094  چها  ر   شنبه        8 سنبله   /   شهر    یو  ر        y    1396   8ذ ی  الحجه    y 1438  30ا گست    42017 www.mandegardaily.com

عبدالبشیر فکرت،استاد دانشگاه کابل

بخش چهارم

3.   استدالل سوم
سـومین اسـتدالل ابراهیـم  در جایی سـت کـه وی در پیشـگاه 
این کـه  از  بایسـت  و  می شـود  احضـار  نمـرود  محاکمـۀ 
دهـد.  پاسـخ  اسـت،  را شکسـته  آن هـا  مقـدِس  تندیس هـای 
قالـِب دیالـوگ  اتفاقـاِت قبلـی در  نیـز همچـون  ایـن واقعـه 
)دوگفتارهـا( طرح شـده اسـت. دیالوگ هـا در قرآن ِکریم دارای 

سـه کارکـردِ ویـژه انـد، چنانکـه آمـده اسـت:
تشـکیل  را  قرآن کریـم  پنجـم  بـر  یـک  حـدود  دیالوگ هـا 
آموزه هـای  و  معانـی  انتقـال  در  را  مهّمـی  نقـِش  و  می دهنـد 
قرآنـی و دینـی بـر عهـده دارنـد. ایـن دیالوگ هـا دارای سـه 

مهـم هسـتند: کارکـردِ 
الف( ایجادِ تأثیرگذاری بیشتر در داستان های قرآنی

ب( تفهیِم آموزه هایی همچون معاد  و توحید
ج( ارایۀ الگو برای گفت وگو و تبلیِغ دین.

بنابرایـن، گفت وگـوی حضـرِت ابراهیـم را بـا مشـرکین بایـد 
گفتمانـی میـان مکتِب توحید و شـرک به حسـاب آورد و منطِق 
گفتمـاِن توحیـد و شـرک را می تـوان از متـِن ایـن گفت وگـو 
بیـرون کـرد و در میانـۀ آن دو بـه قضـاوت نهایـی و عقانـی 
دسـت یافـت. دیالـوگ یـا دوگفتارهایـی کـه در قـرآن ِ کریـم 
آمـده اسـت، نهایـت خواندنـی و آموزنـده اسـت؛ از آن جملـه 
گفت وگـوی ابراهیـم بـا مشـرکین در بـاب شکسته شـدِن بت ها 
در قرآن کریـم حـاوی مفاهیـِم بـزرگ و عمیقـی اسـت کـه بـا 
دقـت و درایـت بیشـتر می تـوان بـدان پـی بـرد. ابراهیم رشـتۀ 
پرسـش ها را بـه جایـی می رسـاند کـه مشـرکین بـه ناتوانـی 
معبـودان خویـش اعتـراف کننـد و بـه فطـرِت سـلیم و دینـی 
خویـش برگردنـد. دیـن رسـالتی جـز بازگردانـدِن آدمـی بـه 
خـودِ گم شـده اش نـدارد و آموزه هـای دینـی کاری جـز رجوِع 
انسـان بـه میثـاق فطرت و خـودِ انسـانی او را حمـل نمی کنند. 
دیـن همـواره از خودفراموشـی که همـان خودبیگانه گی انسـان 
اسـت، هشـدار می دهـد و آن را بزرگ ترین آفِت ادراِک بشـری 

می خوانـد. 
بـه رروی، وقتـی ابراهیـم  بـه سـراغ بت هـا مـی رود، از آنـان 

می پرسـد:
َفـَراَغ إِلَـیٰ آلَِهتِهِـْم َفَقـاَل أاََل تَْأُکُلـوَن ﴿٩1﴾ َمـا لَُکـْم اَل تَنِطُقـوَن 

 ]٩۲ ]صافـات:٩1- 
بـه  نگاهـی  مخفیانـه  شـد(  بت خانـه  وارد  )او  ترجمـه: 
معبودان شـان کـرد و از روی تمسـخر گفـت: »چـرا )از ایـن 
نمی گوییـد؟!«.  سـخن  چـرا  )اصـًا(  نمی خوریـد؟!  غذاهـا( 
سـپس ابراهیـم ضربـِت محکمی بـر آن ها وارد می کنـد و بت ها 
را یکایـک درهـم می شـکند. بت پرسـتان بعـد از بازگشـت از 
مراسـم، از مردم می پرسـند که چه کسـی معبوداِن ما را شکسـته 
اسـت؟ در ایـن میـان، گروهـی بـر ابراهیـم گواهـی می دادند و 

آنـان نیـز بـا لحـِن هراسـناکی از ابراهیـم می پرسـیدند:  
َقالُوا أَأَنَت َفَعْلَت َهَٰذا بِآلَِهتِنَا یَا إِبَْراِهیُم﴿6۲﴾

ترجمـه: )هنگامـی کـه ابراهیـم را حاضـر کردنـد،( گفتنـد: »تو 
ایـن کار را بـا خدایـان مـا کـرده ای، ای ابراهیـم؟!«. ابراهیم که 
در میـاِن هیاهـوی بت پرسـتان و در محضـِر نمـرود بـه محاکمه 
آورده شـده، پاسـِخ غیرمنتظره یـی بـه آن هـا می دهـد. ابراهیـم 
کـِس دیگـری را مسـوول قلمـداد نمی کنـد تـا خـودش تبـّری 

بجویـد. او می گویـد: 
 َقاَل بَْل َفَعَلُه َکبِیُرُهْم َهَٰذا َفاْسَألُوُهْم إِن َکانُوا یَنِطُقوَن﴿6۳﴾

ایـن کار را بزرگ شـان کـرده اسـت!  ترجمـه: گفـت: »بلکـه 
از آن هـا بپرسـید اگـر سـخن می گوینـد!«. ایـن پاسـِخ ابراهیـم 
چالـِش دشـواری اسـت کـه بت پرسـتان بـا آن مواجه شـده اند. 
ابراهیـم کـه از دیرزمانی در صـدد بود تا ناتوانـی معبودان آن ها 
را مجسـم نشـان دهـد، فرصـت را غنیمـت می دانـد و بی هیـچ 
هراسـی، خـدای کاِن آن هـا را کـه تبر بر شـانه دارد، مسـوول 
معرفـی می کنـد. ابراهیـم یقینـًا می دانـد کـه بت هـا نمی تواننـد 

سـخن بزننـد و بت پرسـت ها نیـز چنیـن بـاوری دارنـد؛ بنابراین، آن هـا را در باورهای شـان زمین گیـر می سـازد و با قضیۀ 
شـرطیۀ »از آن هـا بپرسـید اگـر سـخن می گوینـد!« راهی جز بازگشـت بـه فطرِت سـلیم برای آن هـا باقی نمی مانـد. همین 

اسـت کـه قرآن کریـم عمیق تریـن نتیجه گیـری اش را می کنـد و از بازگشـِت بـه خویشـتِن آن هـا سـخن می رانـد.
الُِموَن﴿6۴﴾]انبیـاء:6۲- 6۴[ترجمه: آن هـا به وجدان خویش بازگشـتند؛ و )به   َفَرَجُعـوا إِلَـٰی أَنُفِسـهِْم َفَقالُـوا إِنَُّکـْم أَنتُـُم الظَّ
خـود( گفتنـد: »حّقا که شـما سـتمگرید«. این جاسـت کـه نفِس اّمـارۀ آن ها به مرحلـۀ لّوامیّـت ارتقا می یابـد و آن ها ـ ولو 

بـرای لحظـاِت انـدکـ  به خویشـتِن خویـش برمی گردند و خـود را سـتمگار می خوانند.

سرد شدِن آتش برای ابراهيم
ابراهیـم پرسـش ها را بـه جایـی می کشـاند کـه شـرک ورزان بـه بن بسـت برسـند و راهی جـز اذعان بـه ناتوانـی معبوداِن 
خویـش نداشـته باشـند؛ امـا ایـن اعتـراف زمـان زیـادی طول نمی کشـد کـه دوبـاره از فطرِت سـلیم خویـش برمی گردند 
و بـه عنـاد و سـتیزه گری بیشـتری دسـت می یازنـد. نمـرود فرمـاِن سـوختاندِن او را صـادر می کنـد و او را در آتشـی کـه 
شـعله های آن از دورهـا زبانـه می کشـد، می انـدازد. آتـش بـرای ابراهیـم بـه گلـزار و بهشـت مبـدل می گردد که قـرآن از 

آن چنیـن تعبیـر می کند.
﴿ُقْلنَا یَا نَاُر ُکونِي بَْرًدا َوَسَاًما َعَلٰی إِبَْراِهیَم﴾]انبیاء:6٩[

ترجمه: )سرانجام او را به آتش افکندند؛ ولی ما( گفتیم: »ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش!«
ایـن فرمـان انجام شـد و آتش سـرد و سـامتی بـرای ابراهیم بـار آورد. آتـش طبیعی تریـن خاصیِّت سـوزنده گی اش را از 

دسـت داد و افزون بر آن، سـرد شـد و موجِب سـامتی ابراهیم.
 این واقعه نکاِت بسیاری در خود دارد که به برخی از آن ها مختصراً اشاره می کنیم: 

الـف: ایـن حادثـه نشـان می دهـد کـه اشـیا دارای خاصیّت هـای ثابـت نیسـتند و نمی تـوان مرکبـی چـون آتـش را کـه 
در گذشـته ها عنصـر پنداشـته می شـد، اصـل و بنـای جهـان دانسـت، چنان کـه برخـی حکمـای طبیعـی یونـان قدیـم 

می پنداشـتند.
ب: پدیده هـای متضـادی چـون آب و آتـش ممکـن اسـت خصوصیّت شـان را از دسـت دهنـد و حتـا خاصیّتـی متضاد به 
خـود گیرنـد. آب ممکـن اسـت خاصیّـت سـوزنده گی به خـود گیـرد و آتش خاصیّـِت سـوزنده گی اش را از دسـت دهد 

و برعکـس، سـردی و سـامتی یابد. 
ج: ارادۀ الهـی در کارِ جهـان دخالـت دارد و گاهـی خداونـد نظـم طبیعـی جهـان را در مصادیـِق مشـخصی فرومی شـکند 
و پدیده هـا در اثـِر دخالـِت فرمـان الهـی، خاصیّتـی متفـاوت و گاه معکـوس بـه خـود می گیرنـد. ایـن امر توضیـح جهان 
بـا اصـِل علیّـِت محـض بـا دشـواری مواجـه می سـازد و بـر نظریـۀ علت هـای موقعـی )اوکژنـال( در مـواردِ مشـخص و 

حالت هـای اسـتثنایی و فوق العاده یـی  صحـه می گـذراد. 
د: پدیده هـا زنده انـد و روح و وجـود دو قطـِب عالـم اسـت. ایـن دیـدگاه ـ زنـده  بـودِن تمامـی اشـیا ـ در فلسـفه نیـز 
خریدارانـی دارد و در اندیشـۀ دینـی مـا نیـز از دیربـاز مطـرح بـوده اسـت. وقتـی قرآن کریـم از تسـبیح آسـمان و زمان و 
پدیده هـا سـخن می رانـد ]اسـراء:۴۴[ و از سـرد شـدِن آتـش بـرای ابراهیـم ]انبیـاء: 6٩[ و اژدهـا شـدِن عصـای حضرت 
موسـی ]شـعراء: ۳۲[ و فرسـتادن بـاد بـر قـوم عـاد ]ذاریـات: ۴1[ و حوادِث دیگر سـخن می رانـد، به صورِت مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم بـر زنده بـودِن پدیده هـا و اشـیا اشـاره دارد. مولـوی در داسـتان »مارگیـر و اژدها افسـرده« نتیجـه می گیرد که:

عالم افسرده است نام او جماد
جامد افسرده بود ای اوستاد

باش تا خورشید حشر آید عیان
تا ببینی جنبش جسِم جهان

چون عصای موسی این جا مار شد
عقل را از ساکنان اخبار شد

پاره خاِک ترا چون مرد ساخت
خاک ها را جمله گی باید شناخت
مرده زین سواند و زانسو زنده اند

خامش اینجا، و آن طرف گوینده اند
چون از آن سوشان فرستد سوی ما

آن عصا گردد سوی ما اژدها
کوه ها هم لحِن داوودی کند
جوهر آهن به کف مومی کند

باد حّمال سلیمانی شود
بحر با موسی سخن دانی شود
ماه با احمد اشارت بین شود
نار ابراهیم را نسرین شود

خاک قارون را چو ماری درکشد
استن حنّانه آید در رشد

سنگ بر احمد سامی می کند
کوه یحیی را پیامی می کند

ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم
با شما نامحرمان ما خامُشیم 

جمـادات در ایـن نـگاه زنده انـد، امـا نـوِع و سـنِخ حیـاِت 
آن هـا بـا مـا متفاوت اسـت. تفـاوِت سـنخی حیاِت انسـان 
و جمـادی باعث شـده اسـت تا انسـان زبـاِن ذکـر آن ها را 

نفهمـد و نوعیّـِت حیـات ِ آن هـا را درک نکنـد. 

4.    استدالل چهارم
بـه دعـوِت  ابراهیـم زمانی سـت کـه  اسـتدالل  چهارمیـن 
گفت وگـو  بـه  شـجاعانه  او  بـا  و  می شـتابد  نمـرود 
می پـردازد. وقتـی ابراهیـم نمـرود را بـه یگانه گـی خداوند 
سـوال  یکتـا  خـدای  قـدرِت  از  نمـرود  فرامی خوانـد، 
می کنـد و ابراهیـم یکـی از مظاهـِر قـدرت او را میرانـدن 
و زنده کـردن می خوانـد. باقـی داسـتان چنیـن آمده اسـت: 
در قصـه چنیـن آمـده اسـت کـه ابراهیـم نمـرود را گفـت 
کـه مرا بنمـای مـرده زنده کردن و زنـده می رانـدن. نمروده 
بفرمـود کـه دو کـس را از زندان بیرون آوردند که برایشـان 
قصـاص واجـب بود، یکی را بکشـت و یکـی را آزاد کرد. 
گفـت ایـن را کـه کشـتم، بمیرانـدم و آن را کـه آزاد کردم، 

زنـده کردم. 
ابراهیـم حجِت دیگـر آورد. گفت خداوند مـن آفتاب را از 
مشـرق بـرآرد، چندین سـال ها. تـو یک بار از مغـرب برآر. 
نمـرود فرومانـد دانسـت کـه نتواند. علمـا گفته انـد ابراهیم 
را بـود کـه مرنمـرود را گفتـی کـه مـرده زنده کـردن چنین 
نبـود؛ اگـر توانی این کشـته را زنـده کن. ولیکن بـا نادانان 

نبایـد کردن. مناظره 
مـرگ و زنده گـی دارای معنـای حقیقـی و مجـازی اسـت. 
معنـای حقیقـی مـرگ همـان جدایـی روح از بـدن اسـت، 
و معنـای حقیقـی زنده گـی نیـز پیوسـتِن روح بـه بـدن و 
اتصـال میاِن آن هاسـت. وقتی گفته می شـود که انسـان های 
نیکونـام نمی میرنـد و انسـان های بدنـام در حیـاِت خویش 
نیـز مرده انـد؛ منظور معنـای مجازی مرگ و زنده گی سـت. 
بـا این حسـاب، نمـرود آزاد کردن کسـی را که باید کشـته 
کـه  را  دیگـری  کشـتِن  و  زنده کـردن،  معنـای  بـه  شـود 
مسـتوجب قتل بوده اسـت، به معنـای میراندن می پنداشـته 
اسـت. نمـرود معنـای مجـازی میرانـدن و زنده کـردن را 
در نظـر داشـته اسـت، درحالی کـه درخواسـت ابراهیـم از 
میرانـدن و زنده کـردن، معنـای حقیقـی آن هـا بوده اسـت. 
ابراهیـم بـا زرنگِی تمام می دانسـت که گفت وگـو با نمرود 
بـا واژه هایـی کـه احتمـال دو معنـای حقیقی و مجـازی را 
داشـته باشـد، بیهوده اسـت. نمـرود با ارادۀ معنـای مجازی 
چنیـن کلماتـی طفره مـی رود و فـرار می زند. همین اسـت 
کـه ابراهیـم از وی می خواهـد کـه خورشـید را از مغـرب 
بـرآرد و جهـِت سـواالتش را از مـرگ و زنده گـی - کـه 
دارای دو معنـای مجـازی و حقیقی انـد -  بـه سـمِت امورِ 
حقیقی یـی می کشـد کـه جـز یـک معنـای حقیقـی ندارنـد 
و گریزگاهـی بـرای خصـم باقـی نمی گـذارد. همین اسـت 
کـه نمـرود در برابـِر سـوال دومی فـرو می ماند و بـه تعبیِر 

ِذي َکَفـَرۗ « بهت زده می شـود.  قرآن کریـم »َفبُهِـَت الَـّ
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•    در کتـب فقـه مشـهور اسـت کـه هرکـه زن محرمـه [
بیـش از چهـار] را در تحـت تصـرف خـود نگـه دارد کافـر 
اسـت، چـه مداومت نمودن بر حرام بااسـتحال نمی باشـد 
و اسـتحال حـرام کفـر اسـت)ص۲1٩(. ما سـلطان صافی 
در تبعیـت مـا ولـی لغـزش خـورده کلمـات کفـر را بـر 
زبـان می رانـد، چنان کـه مـاِی موصوف ولـی را بـر ابوبکر 
صدیـق فضیلـت مـی داده، نعـوذ باهلل مـن کفـره. )ص۲۲۲( 
•    عقیـدۀ او )مـا رحمـۀاهلل دانشـمند باغیـان( بـر آن رفته 
کـه بعـد از محمـد آخرالزمـان پیغمبـری از جایـزات باشـد؛ 
بنابـر آن دعـوی پیغمبـری نیـز در خفـا می کـرده. نعـوذ باهلل 

کفـره )ص۲۲۲(.  من 
•     قاضی ابراهیم پسـر ما یعقوب گوشـت اسـب را حرام 
کـرده و از اجمـاع امـت بـدر می رود. نعـوذ باهلل مـن مفارقۀ 

السـنه و الجماعه. )ص ۲۲۴( 
•    آن چـه در اذان مـوذن کافـر می شـود ایـن اسـت: اول 
این کـه در آغـاز اهلل اکبـر الـف را مـد کشـد بـه مدهـا یعنی 
اشـهاد گویـد، و یـا بـه حذف الـف یعنی شـهد گویـد؛ زیرا 
کـه صیغـۀ ماضـی اسـت، و اشـهاد گـواه گردانیـدن اسـت، 
پـس معنـی چنان می شـود که کسـی گواهی داده اسـت و یا 
شـما گـواه باشـید. پـس گویا کـه خـود از این فعل اسـتبعاد 

می نمایـد کـه اشـهد صیغـۀ متکلم اسـت.
و یـا اشـهد، های دو چشـمی را بـه های حلقـی )ح( تبدیل 
دهـد، یعنی شـحد گوید که این از معنـی می برآید، پس گویا 
کـه سـخن لغـو گفتـه باشـد؛ و یـا این کـه دو کلمه می شـود 
چنان کـه »اش« خویـش را می گوینـد و »حـد« بـاز گردانیدن 
و مخالفـت را گوینـد. کمـا قـال اهلل: ان الذین یحـادون اهلل و 
رسـوله، ای: یخالفـون؛ پـس چنـان گفتـه باشـد کـه خویش 
مخالفـت کنیـد توجیـه باری تعالـی را. چهـارم آن کـه ال الـه 
اال اهلل بی تشـدید گویـد؛ زیـرا کـه اال از بـرای اثبـات مابعـد 
و نفـی ماقبـل اسـت، و بـی تشـدید بـه منزلـۀ »الـی« غایت 
کـه: سـرت مـن البصـره الـی الکوفـه، واقـع می شـود. پـس 
معنـی چنـان می شـود کـه نیـت اهلل باطل اسـت تا آن کـه اله 
حـق نیـز نیسـت، و از ایـن صریح تـر کفـر نمی باشـد. پنجم 
آن کـه محامـد رسـول اهلل گویـد، زیـرا نـام حضـرت محمـد 
اسـت، و محمـد کسـی را گوینـد کـه خصایـل پسـندیدۀ او 
بسـیار باشـد، و حمـد سـتایش را گوینـد، و محمـد بالفتـح 
همچنـان اسـت؛ محمـد بـه کسـر میم الثانـی خـاف مذمت 
پـس این چنیـن نام شـریف را تغییر داده باشـد به نـام دیگر، 
و دیگـر این کـه محمـد سـتوده شـده را گوینـد و محامـد 
سـتاینده را گوینـد، نیـز معنـی تغییـر می شـود و یـا این کـه 
محمـد را مهمـد گویـد بـه هـاِی دوچشـمه؛ زیرا کـه مهمد 
فـرو میرانـدن آتـش را گوینـد و ایضـًا جامـۀ کهنه، و کسـی 
کـه در راه تیـز مـی رود، چیـز خشـک را گویند؛ پـس معنی 
بسـیار تغییـر شـود. ششـم این کـه حـی را بـه مـد گوینـد، 
یعنـی حیـا گوینـد کـه حیـا بـه معنی شـرم می شـود و یا بی 
تشـدید گویـد؛ زیـرا که معنـی حـی زنده گی اسـت و معنی 
ٌحـی بی تشـدید داشـتن چیـزی، برپایـی چیـزی را گویند. و 
در تمـام اذان سـه مـد انـد؛ هر سـه در ال الـه اال اهلل و بعضی 
موذنـان اال اهلل را اال الح گوینـد نیـز در ایـن کفرسـت؛ زیـرا 
بهـاء دو چشـم حـق تعالـی را گوینـد، و بـه حـای حلقیـه 
روشـنی را گوینـد و ایضـًا ناقـۀ گریزنـده را گوینـد و در 
ایـن معنـی بـه غایت تغییـر می آیـد ]ارشـاد الطالبیین، صص 
۳۰7-۸[ و چـون [مـوذن] حی الصلـوۀ گویـد، جمـع گویـد 
الحـول و ال قـوۀ اال بـاهلل العلـی العظیـم؛ و اگـر حـی را هی 
گویـد - بـه هـای دوچشـمه - نیـز خـوف کفر اسـت؛ زیرا 
کـه حـی مقـرر شـده و معنـی هـی خواندن اشـتر به سـوی 

علـف را گوینـد. }ص ۳۰٩{

پنج- ملحقات و پيوست ها
يک- جغرافيای سياسى هند در عهد مغول
الف – جغرافيايى طبيعى، کوه ها و وادی ها

هنـد را می تـوان سـرزمینی در نظـر گرفـت کـه از کوه هـای 
بلنـد همالیـا در شـمال بـه سـوی آب هـای بحـر هنـد در 
جنـوب کشـیده شـده اسـت. از ایـن کوه هـا - کـه هندیـان 
آن هـا را سـوالیک می خوانند - رودهای خروشـانی سـرازیر 
می شـوند کـه در زمین هـای همـوارِ پنجـاب در غـرب، و 
در وادی گنـگا در شـرق بـه هـم پیوسـته، دو رود بـزرِگ 
سـند و گنـگا را تشـکیل می دهنـد. اولـی رو بـه جنـوب و 
دومـی بـه جنوب شـرق جریـان دارد. »هنـد«ِ آریایـی به این 
دو وادی گفتـه می شـود. دکـن یعنـی جنـوب، فقـط در عهد 
اسـامی به آن پیوسـته. »هندوسـتان نام این مجموعه اسـت. 
سـوالیک کـه نـام دیگـِر آن نگرکوت اسـت، به گفتـۀ مولف 
حدیقۀ االقالیـم »بـر شـمال هنـد واقع اسـت و از نگرکوت تا 
کـوچ - که اقصـاِی والیت بنگال اسـت – زمیـن داران اند... 
. تحقیـق کرده انـد کـه 1۲۵۰۰۰ کـوه متصِل این کوه اسـت. 
بـه ایـن جهت اهـل هنـد آن را سـوالیک پربـت می خوانند، 
و همیـن کـوه اسـت کـه تـا نهایـت والیـت خطـا رسـیده، 
همچنـان از هنـد گذشـته بـه کابـل، بدخشـان و خراسـان 
شـده، و از شـمال پشـاور گذشته... و کشـمیر و تبت در این 
کـوه اسـت و آب بسـیار از ایـن کـوه بـه والیت هندوسـتان 
جریـان می پذیـرد، ماننـد سـتلج، راوی، بهت)جهلم(، چناب 
و نیـاب و تبـث. این انهـار در نواهی ملتان به هم پیوسـته و 
در حوالـی تهتـه به بحر عمـان می ریزد. همچنـان آب گنگ، 
جمـن، لوهـی، و ُسـُرو از ایـن کوهسـتان آمـده و جابه جـا 
یک جـا شـده. در والیـت بنگالـه به هـم ملحـق می شـوند«. 

ب – رودهای غربى
رودهایـی کـه به سـند منتهی می شـوند )از شـرق بـه غرب( 
شـش رود انـد کـه پنـچ دوآبـه می سـازند. سـتلج از کـوه 

بهوبـت می جوشـد و از حـدود کلـود بـه شـهر می گـذرد، 
کهلـو را از سـه طـرف احاط نمـوده... از قصبـۀ ماچهی واره 
گذشـته، نزدیـک لودهیانـه بـه موضـع بوه کده )کـه از اعمال 
تبـت تورپتی اسـت( رسـیده، محل شـاه گذار را طـی کرده، 
از نزدیـک ملـول و بهارت گذشـته به دریای بیـاه می پیوندد. 

جالندهـر دوآبه یـی اسـت میان ایـن دو رود.
 بیـاه )بیـاس( نیـز از همـان کـوه بهوبت سرچشـمه می گیرد 
و از قصبـۀ کلـو گذشـته... از حـدود گوالیـار می گـذرد و در 
دیهـات نورپـور گذشـته از کـوه بیـرون می آیـد و بـر زمیـن 
مسـطح رسـیده و در موضـع بوه کدۀ مذکور در فـوق به رود 
سـتلج می پیونـدد. و در حـدود بلوجـان بـا راوی، چنـاب و 

بهـت یک جـا بـه رود سـند می ریزند.
راوی کـه دوآبـۀ مانجمـه را بـا بیاه می سـازد، از کـوه تهیس 
)والیـت جنتـه( سرچشـمه می گیـرد و بـه »بیاه نهـر« - واقع 
بـاغ شـاله مـار الهـور – مـی رود و بعـد از آن، بـه حـدود 
سـندهون و فریدآبـاد –  قریـب سـرای سـند هـون، هشـت 

کروهـی ملتـان – بـه دریـای چنـاب می ریـزد.
دریـای چنـاب را هندیـان چدربهامـا می گویند و سرچشـمۀ 
آن را در چیـن نشـان می دهنـد. در پایـان قصبـۀ انبارمـان از 
کـوه بیـرون آمـده، بـه موضـع بهلول پـور از دیهـات پرگنـۀ 
سـیالکوت گذشـته، بـه وزیرآبـاد می رسـد. شـاه گـذر در 
همیـن مـکان واقع اسـت. پـس از آن، به لودهیانـه و بهوته و 
هـزاره می گـذرد و نزدیـک قصبـۀ چهنگ سـیاالن بـه دریای 

بهـت می پیونـدد.
دریای بهت از تبت برجوشـد و در شـهر کشـمیر ]سـرینگر[ 
رسـیده، بعـد از برآمـدن از کشـمیر در حدود مکهـل دریای 
کشـن گنـک بـه ایـن رود داخـل می شـود. از این جـا بـه 
قصبـۀ لکهـران پایـان قصبـۀ جهلـم رسـیده، »رود جهلم« نام 
می گیـرد. از آن جـا در جهنـگ سـیاالن مذکور بـه آب چناب 
می پیونـدد. دوآبـۀ ایـن رود با چنـاب را چهوبـت می گویند.

دریای سـنده که میان هندوسـتان و کابل و زابل جاری سـت، 
از والیـات قلماق برجوشـد و از حدود کافرسـتان و کاشـغر 
بـه  و حـدود والیـات کشـمیر و پگلـی و منـور گذشـته، 
پایـان  در  می رسـد؛  یوسـف زایی  بـوم(  )=پرگنـه،  اولکهـه 
دریـای اتـک نیـاب با چنـد رود دیگر از جانـب کابل آمده، 

بـه آن اتصـال می یابـد. در این محل، شـاه گذر مقرر اسـت؛ 
چـون از سـبب تنـدی آب کشـتی بـه یـک چشـم زدن به آن 
سـاحل می رسـد. در سـاحل غرب، سـنگ های سـیاه اسـت 
کـه آن هـا را جالیـه گوینـد ]محلی کـه سـلطان جال الدین 
منکبرنـی از سـند گذشـت[. و نزدیـک آن، عمـارت راجـه 
دلپـت کـه در زمانه هـای گذشـته حاکـم والیـت بـوده، واقع 
اسـت و در سـاحل شـرق قلعه یـی واقـع اسـت کـه وارد 
و صـادر را به جـز انـدرون آن قلعـه راهـی دیگـر نیسـت. 
ایـن معمـوره معتدل الهـوا - و مابیـن هندوسـتان و کابـل - 
چـون برزخی سـت کـه ایـن روی طـرز و زبـان هندوسـتان، 
و آن طـرف آب مسـکن افغانـان و آییـن زبـاِن افغـان اسـت. 
بالجملـه دریـا از مـکان برآمـده و از کوهسـتان افغـان ]کـوه 
سـلیمان – روه[ گذشـته، در حـدود افغانـان بر زمین سـطح 
می رسـد و از آن جـا از حـدود بلوچـان به ملتـان می گذرد. و 
پنـچ دریـای پنجاب همـه از کوه شـمال برآمـده و آن طرف 
ملتـان به تفـاوِت همدیگـر )و در همـان حدود بلوچسـتان( 
بـه ایـن دریـا می پیوندنـد، همـه یکجـا شـده دریـای سـند 
نـام می یابـد. و از آن جـا پایـان قلعـۀ بهکـر دو لخـت شـده، 
قلعـه را در میـان می گیـرد. و از آن جـا به راه سیوسـتان - از 
اعمـال سـند - در می آیـد و درسـی کروهـی شـهر – کـه به 

»مندالهـور« مشـهور اسـت – بـه دریـای شـور می ریزد.
رود نیـاب فی الجملـه از هندوکوه سرچشـمه می گیرد. یکی 
از سرچشـمه های غربی رودِ سـنده در کافرسـتان و گیلگیت 
اسـت کـه از چتـرال گذشـته، در موضـع کنر به هـم گردیده، 
بـه ادنپـور و جال آبـاد می آیـد. دیگـری از عاقۀ بدخشـان 
می جوشـد و بـه پنجهیـر می ریـزد؛ در نواحـی پـروان بـه 
زمیـن همـوار می برآیـد، با یک جا شـدن بـا رودهـای دیگر، 
مجـرای باریکـی را تا موضـع درونته می پیمایـد. پس از طِی 
ایـن حـدود اسـت کـه رودخانه های الیشـینگ و علینـگار به 
آن اتصـال یافتـه، دریـای کابـل خوانـده می شـود. در شـرق 
جال آبـاد، رود کنـر بـه آن می پیونـدد. از این جـا از کـوه 
برآمـده، در الـکای اپریـدی بـه زمیـن همـوار می برآیـد. بـا 
رود سـوات یک جـا شـده، بـه نـام نیـاب در بـاالی موضع 

اتـک بـه سـند می ریزند.

ج- دوآبه های غربى
پتـه چالندهـر: ملتقـای سـتلج و بیـاه. اهالـی پنجـاب ایـن 
قطعـه را »دوآبـۀ خـاص« می نامنـد؛ یعنـی وقتی دوآبـه گفته 
راه  از  آن،  عـرض  اسـت.  قطعـه  همیـن  منظـور  می شـود، 
شـاهراه حـدود 66 میـل تخمیـن شـده. بـا عبـور از سـتلج، 
ملـک پنجاب را پشـِت سـر نهـاده، وارد ملک هـاِی »هریانه« 

و »سـهند« می شـویم.
یـاری )بـاری؟(: بیـاه و چنـاب. بیـاه را بیاس نیـز می گویند. 
عـرض آن از طریـق شـاهراه، حـدود شـصت میـل اسـت. 
شـهرهاِی الهـور، امرتسـر، خواص پـور و چندالـه در ایـن 
دوآبـه موقعیـت دارنـد. نـام دیگـِر امرتسـر، »ملـک مانچهه« 
اسـت. امرتسـر در اصـل نـام اصطخـری بوده کـه در اطراف 
آن، عمـارات و ابنیـۀ بسـیار سـاخته شـده و در وسـط آن، 
کـه  طایفـۀ سـکه  عظیـم  معابـد  از  بارگاهی سـت  و  گنبـد 
احمدشـاه ابدالـی آن اصطخـر را پُـر کـرده بـود. از الهور تا 

امرتسـر ۳6 میـل فاصلـه اسـت.
چـت: ملتقـای چناب و بهـت. عـرض اراضی میـان این دو 
رود - از راه شـاهراه - 6۴ میـل اسـت. وزیرآبـاد در کنـار 
چنـاب - در میـان این دوآبه - واقع اسـت. شـهر گجرانواله، 
میـردول،  سـیالکوت،  خـان،  موسـی  تنـودی  سـودهره، 
چهارمحـال امین آبـاد و غیـره در ایـن قطعـه واقـع شـده اند. 
چهارمحـال بـه الهـور می رسـد و بعـد از عبـور از راوی، به 

امرتسـر می رسـند. 
رجنـا: ملتقـاِی راوی و چنـاب. عـرض آن حـدود 6۲ میـل 
اسـت. شـهرهای مهـِم اراضـِی ایـن دوآبـه عبارت انـد از: 

دنکیـان، گجـرات، میـان دولـه، و شـادی وال.
سـنده سـاگر: ملتقای بهت و سـند. قصبۀ حسـن ابدال - که 
در قدیـم اولین نقطه و مرکز ریاسـت سـکه ها بـود - در این 
ملتقـا قـرار دارد. قلعه هـاِی راولپندی و رهتـاس - از بناهاِی 
شیرشـاه - در ایـن قطعـه واقـع گردیده. »پنـد داور خان« که 
شـهر و حصـار عظیمی اسـت، در کنار جهلم افتاده. سـند را 
سـه عبر اسـت: حسـن ابـدال، دهنۀ کهیـب، و کالی بـاغ. دو 

دوآبـۀ دیگر در بـاالِی معبر اتـک وجود دارد: 
یکـی ملتقـای رود کابـل و سـوات، دیگـری ملتقـای نیاب 

سند. و 
د– رودهای شرقى

ناحیـۀ  در  و  می گیـرد  سرچشـمه  کیـاش  کـوه  از  گنـگا 
می آیـد  بلنـد  کوه هـای  میـان  تنـگ  مجـرای  از  »هماچـل« 
و در پایـان شـهر سـری نگر بـه دارالقـرار حکومـت آن جـا 
می رسـد. سـپس جـاری شـده، در موضـع »هـردوار« از کوه 
بیـرون می آیـد. هـردوار نـزد هنـدوان مقدس تریـن مـکان 
اسـت؛ در روز اول حمـل یعنـی روز تحویـل سـال آفتابـی 
)= بیاکهـی( خایـق از هرجـا جمـع می شـوند. از این جـا 
گذشـته بـه هسـتناپور رسـیده و از بـداون گذشـته بـه قنوج 
می رسـد. قنـوج و اِله آبـاد را گذشـته، در پایـان قلعـۀ اله آباد 
بـا جمنـا یک جـا شـده بـه بنـارس و پتنـه و جهانگیرنگـر و 
اکبرنگـر )راج محـل( و مقصودآبـاد و میردادپـور و باالخـره 
بـه دهاکـه می رسـد. از آن جـا در دو شـاخۀ اصلـی و صدها 
شـاخۀ فرعـی به آب شـور می رسـد. رودهای هـون و چار 
از جانـب جنـوب در بیهـار به گنگ می پیوندند. رود سـرجو 
از جانـب شـمال آمـده، در نزدیـک موضع »مسـیر« به گنک 
می ریـزد. همین گونـه گنـدک نیـز از شـمال در حاجی پور به 
گنـک وصـل می گـردد. گفته می شـود که هفتـاد و دو دریای 
کشـتی َرو - تـا شـهر پتنـه - از جانب شـمال آمـده، به گنگ 

ملحـق می گردنـد.
جمـن یـا جمنـا کـه سرچشـمۀ آن ظاهـر نیسـت، بـه قـول 
سـیاحین ممالـک، بعـد از برآمـدن از چیـن، قطـع کوهسـار 
دشـوار نمـوده در والیـت بـه شـهر می رسـد... القصـه ایـن 
دریـا از آن جـا در والیت سـرمور می رسـد. مرزبـان آن جا به 
خواقیـن هنـد و امـرا و وزرا - بـه راه دریایی – کشـتی های 
پُـر از بـرف به طریق سـوغات ارسـال داشـته، بدین وسـیله 
اظهـار اطاعـت نمـوده، خـود را و والیـاِت خـود را در امان 
»برفـی راجـه«  را  او  بدیـن جهـت، عوام النـاس  می دارنـد. 
کـوه  از  دریـا  ایـن  نزدیـک شـهر سـرمور،  در  می گوینـد. 
برآمـده بـر زمین مسـطح می رسـد؛ و در این مـکان حضرت 
شـاه جهان پادشـاه بـر سـاحل ایـن بحـر زخـار دولـت خانۀ 
عالـی احـداث نمـوده و امرایـان واالشـان و دیگـر بنده های 
پادشـاهی - هریـک در خـور حالـت و رتبـت خویـش - 
عمـارت نمـوده و معمـورۀ دلگشـا بـر روی کار آمـده، بـه 
مخلـص پـور موسـوم گردیـد... . از همیـن مـکان نصـف 
دریـای جمنا مسـما به »شـاه نهـر« را برآورده، بـه دارالخافۀ 
شـاه جهان آباد برده انـد. دریـای مذکـور بعـد از برآمـدن از 
کـوه، اکثـر محـال را رونق داده، به پایان شـهر شـاه جهان آباد 
می رسـد. قلعـۀ ارگ متضمن نشـیمن های دلگشـا و عمارات 
پادشـاهی و خوانیـن بـر سـاحل دریاسـت. از آن جا گذشـته 
بـه مسـافت پانـزده فرسـنگ – پایـان شـهر متهـرا و گـوکل 
و بندرایـن – می رسـد. بعـد بـه مسـتقر دارالخافـۀ اکبرآباد 
می آیـد، در ایـن معبـر نیـز عمـارات پادشـاهی و خوانین بر 
سـاحل دریاسـت. از آن جـا گذشـته، از پایـان شـهر و قلعـۀ 
اتـاوه، بعـد از آن از شـهر کالپی روان می شـود، پس از آن به 
شـهر اکبرپور)زادبـوم »بیربر« اکبرشـاهی( می آیـد... . دریای 
چنبـل نزدیـک شـهر اکبرپـور و دریـای بیتـوه و دوسـان و 
تفـاوِت  بـه  آمـده،  »گوندوانـه«  جانـب  از  دریاهـا  دیگـر 
یکدیگـر در جمنـا داخـل می شـوند، و از آن جـا بـه محـال 
ملکوسـه گذشـته، پایـان قلعـۀ اِله آبـاد بـه آب گنـگ اتصال 

می یابـد.

      بخش نهــم

ACKU



پراختیــا وزارت  افغانســتان د کلیــو د  د 

ــه  ــو پ ــو افغانی ــدې۶۰۰ میلیون ــه بان د څ

ارزښــت د اوبــو لګولــو د ۹۰ پــروژو 

شــمېر  یــو  لــه  تړونونــه  بیارغونــې  د 

پراختیايــي شــوراګانو رسه الســلیک کــړل.

د افغانســتان د کلیــو او پراختیــا وزارت 

وايــي، پــه دغــو پــروژو کــې د اوبــو 

جــوړول  کانالونــو  هغــو۹۰  د  لګولــو 

ــاره د  ــل لپ ــړي ځ ــې د لوم ــامل دي چ ش

ــه الرې،  ــړون د پروګــرام ل ښــاري مــي ت

پــه درې والیتونــو کــې پیلېــږي.

د کلیــو د پراختیــا وزیــر نصیــر احمــد 

دراين د ســې شــنبې پــه ورځ د دغــو پروژو 

ــال  ــر مه ــو پ ــلیک کول ــو د الس د تړونون

ــو  ــو کانالون ــو د دغ ــو لګول ــل، د اوب ووی

ــل  ــر، کاب ــه لوګ ــه، پ ــپړېدو رسه ب ــه بش ل

او پــروان والیتونــو کــې، ســلګونه جریبــه 

ــه يش. ــه خړوب ځمک

ــه د  ــلنه ب ــروژو۱۰ س ــو پ ــل، د دغ ده ووی

ــت او د  ــې د حکوم ــه ی ــوره ب ــو او ن خلک

کرنــې د نړیــوال پراختیایــي صنــدق لخــوا 

ــږي. متویلې

ښاغيل دراين زیاته کړه:

ــدوق  ــي صن ــوال پراختیاي ــې د نړی "د کرن

لــه فنــډ څخــه پــه اســتفادې، مــوږ د 

پــروان، لوګــر او کابــل والیتونــو کــې 

ــاغ، چهاراســیاب،  ــره ب چــې د ده ســبز، ق

برکــي بــرک، پــل علــم، محمداغــې، 

جبــل الــراج، او ســید خېــل ســیمې 

پکــې شــاملې دي، ۹۰ کانالونــه رسوې او 

ــوا ۶۰۰ او ۲۶  ــا اوخ ــړي او ش ــزان ک ډی

ــه  ــۍ ورت ــه، ۵۳۰ زره او ۷۷۱ افغان میلیون

ــوې دي." ــول ش ــې نی ــام ک ــه پ پ

ــروژو  ــو پ ــل، د دغ ــی ووی ــاغي دران ښ

پــه بشــپړېدو بــه پــه راتلونکــو شــپږو 

ــروان  ــر او پ ــل، لوګ ــه کاب ــتوکې، پ میاش

ــه، ۵۹ زره، ۳۲۵  ــې، دوه لک ــو ک والیتون

جریبــه ځمکــه خړوبــه او زرګونــو خلکــو 

ــرې يش. ــې براب ــې د کار زمین ــه پک ــه ب ت

د ده پــه خــره، پــه دغــو پــروژو یــو 

ــه افغانــۍ لګېــږي  میلیــارد او ۱۶۶ میلیون

چــې ۹۰۰ میلیونــه یــې د کرنــې د نړیــوال 

ــږي. ــوا متویلې ــه خ ــدق ل ــي صن پراختیاي

ــوي  ــاد ک ــان انتق ــارو پوه ــادي چ د اقتص

ــې د  ــې چ ــو ک ــتیو کلون ــه وروس ــې پ چ

ــروژې  ــي پ ــا وزارت پراختیاي ــو پراخیت کلی

ــه الرې پلــې  ــووايل د پروګــرام ل د مــي ی

شــوي، پــه ښــه توګــه نــه دي څارل شــوي 

ــږي. ــدل کې ــې لی ــاوې پک او نیمګړتی

د دغــو کارپوهانــو لــه ډلې اســتاد مســعود 

ټینــګار کــوي چــې د دغــو پــروژو د ښــه 

پلــې کولــو لپــاره پــه کارده چــې ښــه 

ــارل  ــه وڅ ــه توګ ــه ښ ــت يش او پ مدیری

يش.

ښاغيل مسعود وویل:

ــو او  ــه کار د اوب ــه دغ ــد، ک ــه ان ــا پ "زم

ســراتیژۍ  لوېــې  یــوې  پــه  ځمکــې 

ــو  ــوی وای او د اوب ــر رسه ش ــه ت ــې دنن ک

رســولو موضــوع هــم پکــې شــامله شــوې 

وای، نــو ښــه بــه وه، ځکــه د اوبــو او 

ــوع  ــر موض ــو پ ــم د اوب ــنا وزارت ه برېښ

ــه درې واړو  ــې ل ــه دا ده چ ــوي، ښ کار ک

ــه  ــارې ښ ــې چ ــوړ يش چ ــث ج ــو مثل ی

ــې  ــو ک ــو ځایون ــه کوم ــرول يش او پ کنټ

ــړو." ــې ک ــوو، وې ــی ش ــې کار کول چ

ــر  ــوا ت ــره، پخ ــه خ ــعود پ ــاغي مس د ښ

ــه  ــو ل ــو دالیل ــروژې د بېالبېل ــری پ دې ډې

املــه پــه داســې ځایونــو کــې پلــې شــوي 

ــود. ــه درل چــې موثریــت یــې ن

خــو د والیتونــو د پراختیايــي پــروژو د 

شــوراګانو مســؤل تــړون کوونکــو تــه 

ډاډ ورکــوي چــې د دغــو پــروژو پــه پلــې 

کولــو او ســاتنه کــې بــه الزمــه همــکاري 

ــړي. وک

عبدالقیــوم کوچــی، ســفیر افغانســتان در روســیه، خواهــان 
خــروج نیروهــای امریکایــی از افغانســتان شــده اســت.  

ــود در  ــین خ ــع پیش ــاف موض ــر خ ــی، ب ــای کوچ آق
قبــال روســیه کــه مســکو و تــا جکســتان را بــه قاچــاق 
مــواد مخــدر از افغانســتان متهــم کــرده بــود، گفتــه اســت 
کــه افغانســتان در زمینــۀ تحقــق صلــح و ثبــات در ایــن 

کشــور، خواهــان کمــک روســیه اســت. 
ــات  ــح و ثب ــاد صل ــرای ایج ــه ب ــه ک ــی گفت ــای کوچ آق
ــی  ــورهای غرب ــایر کش ــکا و س ــه امری ــتان، ب در افغانس

ــت.  ــرورت نیس ض
عبدالقیــوم کوچــی گفتــه اســت کــه افغانســتان خواهــان 
روابــط  نیــک بــا روســیه اســت، بــه رغــم مشــکاتی که 
میــان دو کشــور در طــول تاریــخ وجــود داشــته، در حــال 
ــوب  ــیار خ ــور بس ــن دو کش ــط ای ــد رواب ــر، بای حاض

باشــد. 
آقــای کوچــی، بــا اشــاره بــه راهبــرد جدیــد واشــنگتن در 
قبــال افغانســتان و وضعیــت امنیتــی ایــن کشــور، تصریــح 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــتان، توانای ــای افغانس ــه نیروه ــرده ک ک
گروه هــای تروریســتی، نظیــر داعــش و طالبــان را بــدون 

کمــک امریــکا دارنــد.  
او افــزوده کــه مــا از مدت هــا پیــش خواســتار ایــن امــر 
ــورهای  ــایر کش ــی و س ــای امریکای ــه نیروه ــم ک بوده ای
غربــی مســتقر در افغانســتان کــه روابــط نزدیکــی بــا مــا 

دارنــد، افغانســتان را تــرک کننــد. 
ــدی  ــای بســیار قدرتمن ــون نیروه ــا اکن ــد: م ــی گوی او م

داریــم. ایــن نیروهــا در برابــر تروریســم، طالبــان و 
داعــش مبــارزه می کننــد. مــا توانایــی ایــن کار را داریــم. 
ایــن درحالــی اســت کــه پــس از اعــام اســتراتژی 
ــال افغانســتان، ریکــس تیلرســون،  ــکا در قب ــد امری جدی
وزیــر جارجــۀ امریــکا گفتــه اســت کــه آنــان افغانســتان 

ــرد.  ــد ک ــرک نخواهن را ت
ــن ســخنان را  ــی ای ســفیر  افغانســتان، در مســکو در حال
بیــان می کنــد کــه محمــد اشــرف غنــی رییــس حکومــت 
ــر  ــوم کوچــی و داکت ــرادرزادۀ  عبدالقی ــی،  ب وحــدت مل
ــی، از  ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل ریی عب
رســمَا  افغانســتان  در  امریکایــی  نیروهــای  افزایــش 

اســتقبال کرده انــد.
هم چنــان، آگاهــان بــاور دارنــد کــه اظهــارات عبدالقیــوم 
کوچــی، کامــَا بــر خــاف موضــع رســمی کابــل اســت. 
ــد  ــکو، می گوین ــل در مس ــفیر کاب ــاد از س ــا انتق ــان ب آن
ــال  ــوول انتق ــتان، مس ــی افغانس ــای سیاس ــه نماینده ه ک
ــن  ــن روش ــا ای ــتند، ام ــت هس ــمی حکوم ــده گاه رس دی
نیســت کــه آقــای کوچــی بــه نماینده گــی از کــی 

صحبــت می کنــد.
ــی  ــور بین الملل ــوم ســجادی عضــو کمیســیون ام عبدالقی
حکومــت  در  کــه  می گویــد  نماینــده گان،  مجلــس 
ــد گاه مشــترک ملــی  و سیاســی  وحــدت ملــی، یــک دی

ــدارد.  ــود ن وج
ــای  ــی از چالش ه ــه یک ــرد ک ــان ک ــجادی، بی ــای س آق
افغانســتان،  سیاســی  نماینده هــای  گزینــش   دیگــر، 

ــخصی  ــلیقه  های ش ــاس س ــه اس ــات ب ــفیر ها و دیپلوم س
ــت. اس

بــه گفتــۀ او، عــدم وفــاق ملــی در میــان رهبــران کشــور، 
ســبب مشــکات جــدی در سیاســت خارجــی افغانســتان 

شــده اســت. 
ــخنان  ــاد از س ــا انتق ــده گان، ب ــس نماین ــن عضــو مجل ای
ســفیر افغانســتان در روســیه ، می گویــد کــه نماینده هــای 
ــی  ــدۀ دیدگاه ــرون، انتقال دهن ــتان در بی ــی افغانس سیاس

رســمی حکومــت افغانســتان هســتند. 
بــه گفتــۀ او، گفته هــای خــاف دیــدگاه افغانســتان 
ــان دهندۀ  ــور نش ــن کش ــی ای ــای سیاس ــط نماینده ه توس
ــای آن در  ــل و دیپلومات ه ــان کاب ــی، می ــدم هماهنگ ع

ــت.  ــی اس ــورهای بیرون کش
ــوم  ــراز نظــر عبدالقی ــد کــرد کــه اب آقــای ســجادی، تأکی
ــا  ــض ب ــکو، در تناق ــتان در مس ــفیر افغانس ــی، س کوچ
دیــدگاه حکومــت افغانســتان و بــر خــاف منافــع ملــی 

ــراز شــده اســت. اب
ــس  ــدۀ ریی ــل اوف، نماین ــر کاب ــال، ضمی ــن ح در همی
جمهــوری روســیه، در افغانســتان در رابطــه بــه گفت های 
آقــای کوچــی افــزوده کــه اگــر دولــت افغانســتان رســمَا 
ــن  ــر پوتی ــد، والدیمی ــک کن ــت کم ــیه درخواس از روس

ــد. ــی می کن ــل بررس ــه کاب ــی را ب ــن کمک ــکان چنی ام
آقــای کابــل اوف، در مصاحبــه بــا روزنامــه روســی 
ــورد  ــم در م ــه تصمی ــه ک ــکو گفت ــاپ مس ــتیا، چ ایزوس
کمــک بــه افغانســتان را فقــط رییــس جمهــوری روســیه 

می گیــرد.
ایــن درحالــی اســت کــه عبدالقیــوم کوچــی چنــدی قبــل 
ــکو  ــفیر در مس ــَمت س ــه کار در ِس ــروع ب ــل ش در اوای
ســخنانی بــر خــاف عــرف دیپلماتیــک ابــراز کــرده بــود. 
کوچــی، مقام هــای جمهــوری تاجیکســتان و روســیه 
ــران  ــود و س ــرده ب ــم ک ــواد مخــدر مته ــه قاچــاق م را ب
ــا  ــانده  روس  ه ــت  نش ــه را دس ــیای میان ــورهای آس کش

ــد.  خوان
پــس از آن، ضمیــر کابلــوف نماینــده ویــژه رییــس 
جمهــور روســیه در امــور افغانســتان، ســخنان کوچــی را 
توهین آمیــز خوانــد و گفــت اظهــارات او کامــا بــی پایــه 
و بــی اســاس اســت.  وزارت امــور خارجــۀ تاجیکســتان 
ــای ســفیر افغانســتان در روســیه را نادرســت  ــز ادعاه نی

خوانــده بــود.
بــه گزارش رســانه ها، روســیه ســال گذشــته از افغانســتان 
ــور را  ــن کش ــای ای ــت نیازمندی ه ــود فهرس ــته ب خواس
ــانه های  ــد. رس ــه کن ــم ارای ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ب
ــا  ــن کمک ه ــد، ای ــام کردن ــه اع ــن رابط ــی در ای روس
شــامل بالگردهــای نظامــی، تانــک، موشــک انــداز و انواع 

ــود. ــبک می ش ــلیحات س تس
در  افغانســتان،  پولیــس  و  نظامــی  پرســنل  آمــوزش 
دیگــر  مهــم  عرصــه  نیــز  روســیه  آموزشــگاه های 
همکاری هــای دو کشــور اســت کــه از ســال ۲۰1۲ 

دارد. جریــان 
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اظهارات کوچی

 نشانگر آشفته   گی در سیاست خارجی است

حامیان ائتالف نجات در کابل:

حکمتیـار برای ایجاد 
تفرقه آمده است 

کلیو پراختیا وزارت:

 پراختیایي شوراګانو رسه د پروژو 

۹۰ تړونونه وشول

ــات  ــاف نج ــی از ائت ــک گردهمای ــی ی ــل ط ــی در کاب گروه
ــد.  ــت کردن ــام حمای ــتان اع افغانس

صدهــا نفــر از باشــندگان شــهر کابــل روز سه شــنبه )7 ســنبله( 
در همایشــی زیــر نــام "حمایــت از آزادی، غــرور ملــی و 
ــتان  ــات افغانس ــاف نج ــان را از ایت ــی" حمایت ش ــات مل نج

ــد. ــام کردن اع
در ایــن همایــش کــه شــماری زیــادی از شــخصیت های 
ــان  ــی، جوان ــاالن مدن ــی، فع ــای دین ــی، علم ــی و فرهنگ سیاس
و دانشــجویان اشــتراک کــرده بودنــد، نحــوه فعالیت هــای 
ــه  ــامی تفرق ــزب اس ــر ح ــار رهب ــن حکمتی ــی گلبدی سیاس
افگنانــه خوانــده شــد و از موضع گیری هــای اســتاد عطامحمــد 

ــد. ــت ش ــر آن حمای ــخ در براب ــی بل ــور وال ن
ســخنرانان ایــن همایــش، رهبــری حکومــت وحــدت ملــی را 
ــی در  ــت وحــدت مل ــد، حکوم ــده و گفتن ــه خوان ــون توط کان
ــای  ــه، چهره ه ــراد خــود فروخت ــق اف ــا از طری ــاش اســت ت ت

ــد. ــرور شــخصیتی کنن ملــی و مردمــی را ت
ــه  ــار را تفرق ــن حکمتی ــر گلبدی ــای اخی ــان گفته ه ــان همچن آن
ــار  ــه حکمتی ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــده ب ــه خوان افگنان
ــا  ــور در کج ــه کش ــت ب ــش از بازگش ــه پی ــت ک ــوم نیس معل
زندگــی می کــرد و در خدمــت چــه کســانی بــود تاکیــد کردنــد 
کــه ســخنانی واهــی او بــه آدرس قهرمــان ملــی کشــور بــرای 

ــد. ــول نمی باش ــل قب ــتان قاب ــردم افغانس م
ســخنران ایــن همایــش خطــاب بــه رهبــری حکومــت و افرادی 
کــه بــه دنبــال نفــاق افگنــی در میــان مــردم افغانســتان هســتند 
ــان  ــتان، قهرمان ــردم افغانس ــه م ــد ک ــد کردن ــدار داده تاکی هش
ــه  ــوع توطئ ــر هرن ــته و در براب ــا نگذاش ــچ گاه تنه ــود را هی خ
ــرح  ــخصیت های مط ــان و ش ــی، قهرم ــع مل ــد مناف ــر ض ــه ب ک

ــتند. ــام می ایس ــت تم ــا جدی ــد ب ــتان باش افغانس
ــش  ــن همای ــی در ای ــاالن سیاس ــی از فع ــی، یک ــینی مدن حس
گفــت:" اســتاد عطــا محمــد نــور، تنهــا یــک شــخص نیســت، 
از بیــن مــردم اســت و از متــن مــردم اســت و مــردم افغانســتان 
ــه  ــت  را ب ــرق خدم ــانی که بی ــود را و کس ــان خ ــچ گاه خادم هی
ــا  ــام توطئه ه ــر تم ــا در براب ــد م ــا نمی گذارن ــد تنه دســت دارن
ــت  ــان اس ــاق افگن ــت نف ــه در خدم ــومی ک ــای ش و برنامه ه
ــرور  ــر ت ــتان اســت و در فک ــردم افغانس ــی م ــر جدای و در فک

شــخصیت های کان ماســت می ایســتیم".
محمــد ناطقــی عضــو ارشــد حــزب اســامی مــردم افغانســتان 
از عــدم تطبیــق توافقنامــه حکومــت وحــدت ملــی بــه شــدت 
انتقــاد کــرده گفــت کــه ریاســت جمهــوری تاکنــون در زمینــه 
ــری  ــی نکــرده اســت. وی از رهب ــه اقدام ــن توافقنام ــق ای تطبی
ــه  ــه در توافقنام ــی را ک ــام توافقات ــه تم ــت ک ــت خواس حکوم
سیاســی تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی امضــا کــرده عملــی 

ســازد.
آقــای ناطقــی گفــت:" ایتــاف نجــات مــردم افغانســتان یــک 
جریــان اصاحــی اســت کــه از دورن حکومــت شــکل گرفتــه 
ــردم  ــه خواســته های م ــت و رســیدن ب ــق عدال و خواهــان تطبی

افغانســتان است".
فضــل الرحمــان اوریــا فعــال سیاســی و یکــی دیگــر از 
ــان آوردن اصاحــات از درون  ــش خواه ــن همای ســخنرانان ای
ــود از  ــاز نش ــات از ارگ آغ ــر اصاح ــت:" اگ ــد و گف ارگ ش

ــت". ــن نیس ــر ادارات ممک ــت و دیگ والی
ــور  ــس جمه ــک ریی ــی را ی ــرف غن ــد اش ــا، محم ــای اوری آق
خیالــی خوانــده بیــان داشــت، رییــس جمهــور از طریــق آرای 
ــس  ــک ریی ــیده و ی ــور نرس ــت جمه ــی ریاس ــه کرس ــردم ب م

ــی اســت. ــور خیال جمه
ــت  ــه دس ــوری را ب ــت جمه ــی، ارگ ریاس ــال سیاس ــن فع ای
ــت در  ــزود، حکوم ــرده اف ــم ک ــترده مته ــاد گس ــتن در فس داش
زمینــه تامیــن امنیــت نــاکام بــود و رهبــران حکومــت بــه فکــر 
ــوش خودشــان هســتند. ــش و ن ــه فکــر عی ــردم نیســت و ب م

وی گفــت، مســوول بحران هــای کشــور آقــای غنــی اســت. او 
ــه مســوولیت های خــود توجــه  ــا ب ــی ی ــای غن ــد کــرد، آق تاکی

کنــد و یــا هــم بــه گونــه احترامانــه اســتعفا بدهــد.

ابوبکر صدیق

ACKU
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ورزش
محمد یوسف رشید

ــن  ــد آفري ــى باي ــه عقــل و درک مســووالن امنيت ب
گفــت!

اگــر بــاری نیروهــای امنیتــی حیــن مراجعــه بــه 
ــی  ــا قربان ــدف و ی ــورد ه ــان م ــذ معاش ش ــرای اخ ــک ب کابل بان
ــه درک  ــم ک ــول می کنی ــوب قب ــد، خ ــیانه می گردن ــۀ وحش حمل
ــا  ــوده؛ ام ــی نب ــل پیش بین ــووالن قاب ــزد مس ــه در ن ــن حادث چنی
ــورد  ــی م ــای امنیت ــکل دوام دار نیروه ــه ش ــرار و ب ــه تک ــه ب این ک
هــدف قــرار می گیرنــد و قربانــی چنیــن حادثــات کــه کامــًا قابــل 
ــد،  ــد، می گردن ــل درک می باش ــز قاب ــده و نی ــه ش ــی تجرب پیش بین
ــن  ــد نفری ــروا بای ــرده و بی پ ــووالن خواب ب ــن مس ــه ای ــر ب دیگ
ــس  ــزی پولی ــمت خون ری ــی در قس ــی و بی پروای ــت. بی تفاوت گف
ــار  ــه ب ــز ب ــی را نی ــراکت جرم ــدس ش ــاش ح ــذ مع ــن اخ حی

ــند. ــخ گو باش ــوص پاس ــن خص ــووالن در ای ــی آورد و مس م
امــا این کــه در ایــن جامعــه پرســان نیســت، نــوش جــان 
ــه،  ــر حادث ــت ه ــا گذش ــه ب ــکم دار ک ــه دار و ش ــووالن دنب مس
ــی  ــی و قضای ــای عدل ــه نهاده ــن این ک ــد؛ ضم ــر می گردن فربه ت
بایــد مســووالن امنیتــی را تحــت پیگــرد قــرار دهنــد، بایــد تدابیــر 
ــرای اخــذ  ــی ب ــه دیگــر نیروهــای امنیت طــوری ســنجیده شــود ک
حملــۀ  انتظــار  بانک هــا  طوالنــی  صف هــای  در  معاش شــان 
وحشــیانه را نکشــند. خــوب اســت کــه بــا بانک هــا تفاهــم 
صــورت گیــرد تــا معاشــات نیروهــای امنیتــی را در داخــل قطعــات 
پرداخــت کننــد. شــاید بانک هــا نیــز ایــن خطــر را درک کننــد کــه 
ــد. ــان دهن ــاف نش ــمت انعط ــن قس ــت و در ای ــه اس ــه هم متوج

شفیق اهلل شفیق

مبــارزۀ  صــدای  اولیــن  می کنــم،  فکــر  گاهــی 
ــتی  ــد از تجمل پرس ــاد بای ــد فس ــر ض ــور ب اخاق مح
ــران سیاســی شــروع  ــران نهادهــای دولتــی و رهب مدی
شــود؛ چــون اغلــب مدیــران حکومتــی و رهبــران سیاســی 
ــن  ــاس و تزیی ــی لب ــه زیبای ــی ب ــازی و کار مردم ــای برنامه س به ج
ــه  ــی ک ــه در جامعه ی ــن فاصل ــد و ای ــر می کنن ــان فک دفترهای ش
ــه  ــان ب ــد و دولــت آن مــردم آن از فــرط فقــر و گرســنه گی می مرن
ــه شــدت آزاردهنــده  ــان وابســته اســت ب کمــک و خیــرات جهانی
ــه  ــت ک ــن اس ــه ممک ــم چگون ــا نمی دان ــت. ام ــت آور اس و خجال
ــه  در  ــی جامع ــت و بی چاره گ ــن محرومی ــی در چنی ــدان آدم وج

ــد؟ ــته باش ــش داش ــل آرام ــای مجل دفتره

امراهلل صالح

روايتى که مسلط شد:
در مــورد دالیــل و عوامــل تــداوم جنــگ در افغانســتان 
ــت.  ــود داش ــت وج ــال ها دو روای ــه س ــن هم در ای
ــا  ــور م ــای کش ــام ناامنی ه ــع تم ــمه و منب ــه سرچش ــی این ک یک
ــت و  ــتان اس ــۀ پاکس ــه و مداخله گران ــت خصمان ــه در سیاس نهفت
بقیــه مشــکات ثانــوی و زادۀ ناامنی هــا اســت. روایــت دوم این کــه 
ــی منشــای  ــد، فســاد و بی کفایت افغانســتانی ها متفــرق و منقســم ان
ــات  ــت و اختاف ــی قومی ــۀ اصل ــان اســت، معضل ــی مشکل ش اصل

درونــی اســت.
ــم،  ــکات را داری ــن مش ــۀ ای ــا هم ــت م ــه درس ــم ک ــا می گفتی م
اگــر پاکســتان بــه عنــوان یکــی از همســایه های قــوی و اتومــی مــا 
دســت از تســلیح و تمویــل آشــوب گران بــردارد، مشــکات دیگــر 
ــی  ــود. گاه ــر ب ــی نفس گی ــی دارد. مبارزه ی ــان و منطق ــل آس راه ح
مــن و امثــال مــرا متهــم بــه افــراد فاقــد ســوژه و ایــده می کردنــد، 
امــا مــا در دفــاع از حقانیــت ُکل مــردم افغانســتان هیــچ گاه مأیــوس 
نشــدیم و روایــت برحــق خویــش را تکــرار کردیــم. تکــرار کردیــم 
ــن صــدا و  ــه ای ــا این ک ــم. ت ــرار کردی ــوت تک ــا منطــق و ثب و و ب
ــل  ــی تبدی ــی و جهان ــتوار داخل ــه صــدای مســلط و اس ــت ب روای

شــد.
ــه  ــا ب ــم، ام ــکار نمی کن ــان ان ــی خودم ــکات داخل ــن از مش م
هیــچ صــورت اختافــات داخلــی مایــۀ اصلــی تشــنج، خشــونت 
ــی  ــا را هم صدای ــت م ــا روای ــه دنی ــروز ک ــت. ام ــگ نیس و جن
ــا  ــت، ام ــف اس ــای تأس ــرد. ج ــتقبال ک ــد از آن اس ــد، بای می کن
ــود  ــی و حــس خ ــر کوته بین ــماری بناب ــه ش ــای تعجــب ک ــه ج ن
بزرگ بینــی در ایــن لحظــات حســاس بــا طالــب و بــاداران طالــب 
ــال ها  ــرا س ــت، زی ــب نیس ــای تعج ــن ج ــه م ــدند. ب ــدا ش هم ص
قبــل ذهــن آنــان را خوانــده بــودم و راه خــود را بــدل کــرده بــودم. 
حــاال این کــه آیــا غــرب ایــن سیاســت واضــح خویــش را تطبیــق 
ــه  ــن مرحل ــر، مســألۀ بعــدی اســت. در ای ــا خی ــد ی ــرده می توان ک
حداقــل مــا توانســتیم دشــمن اصلــی خویــش را رســوا ســاخته و 
ــن راه دراز اســت و  ــم. ای ــرار بدهی ــد ق ــزوا و تجری در معــرض ان
امــا پیروزی هــای اخیــر سیاســی بــه نفــع ملــت افغانســتان دلگــرم 

کننــده اســت.

آغاز تمرینات تیم ملی 
فوتبال افغانستان در عمان

زیـدان از گـرت بیل 
حمـایت کـرد

فیـسبـوک نـــامــه

دومیــن جلســۀ تمرینــی تیــم ملــی فوتبــال کشــور شــب گذشــته در مســقط 
عمــان برگــزار شــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی افغانس ــم مل ــانه یی تی ــوول رس ــی، مس ــی کاظم عل
ــته در  ــتان شــب گذش ــال افغانس ــی فوتب ــم مل ــی تی ــن جلســۀ تمرین دومی
مســقط عمــان برگــزار شــد، گفــت: هنــوز ترکیــب تیــم در مســقط تکمیــل 
نشــده اســت و انتظــار مــی رود، امروز{دیــروز} در آخریــن جلســۀ تمرینــی 
ــه  ــا عمــان، ســایر بازیکنــان نیــز ب تیــم ملــی قبــل از مســابقۀ تدارکاتــی ب

اردوی تیــم ملــی اضافــه شــوند.
ــگاه  ــتر در ورزش ــاگردان فیس ــی ش ــۀ تمرین ــن جلس ــت آخری ــرار اس ق
ــز  ــتان و اردن نی ــابقۀ افغانس ــود و مس ــزار ش ــقط برگ ــهر مس ــزی ش مرک
امــروز )چهــار شــنبه( از ســاعت 1٩:۳۰ بــه وقــت کابــل در ورزشــگاه ۳۴ 
هــزار نفــری ســلطان قابــوس در شــهر مســقط عمــان برگــزار خواهــد شــد.
ایــن در حالــی اســت کــه تیــم ملــی فوتبــال افغانســتان چنــد روز بعــد از 
ایــن دیــدار در تاریــخ ۵ ســپتامبر در آخریــن مســابقۀ دور رفــت مقدماتــی 

جــام ملت هــای آســیا بــه مصــاف تیــم فوتبــال اردن خواهــد رفــت.

ــخت  ــازی س ــس از ب ــد پ ــرمربی رئال مادری ــدان، س ــن زی زین الدی
شــب گذشــتۀ تیمــش مقابــل والنســیا، از اهمیــت گــرت بیــل بــرای 

ــرد. ــت ک ــانی ها صحب کهکش
ــل  ــد مقاب ــتۀ رئال مادری ــب گذش ــدار ش ــان دی ــل در جری ــرت بی گ
ــا نتیجــه ۲-۲  ــدان ب ــاگردان زی ــف شــدن ش ــه متوق ــه ب ــیا ک والنس
انجامیــد، نتوانســت بــار انتقــادات اخیــر در مــورد نحــوۀ بــازی اش 
را کــم کنــد و در هنــگام تعویــض شــدن مــورد اعتــراض هــواداران 

ــال در ســانتیاگو برنابئــو قــرار گرفــت. رئ
ــازی  ــاز ب ــل امتی ــب حداق ــازی دیش ــیو، در ب ــی آسنس ــس عال بری
مقابــل والنســیا را بــرای رئال مادریــد بــه ارمغــان آورد، امــا عملکــرد 
ــه او  ــادات را علی ــر انتق ــار دیگ ــب ب ــازی دیش ــل در ب ــف بی ضعی
ــورد  ــد اولدتراف ــه مقص ــی او ب ــایعات جدای ــه ش ــش داد و ب افزای
ــل را  ــان بی ــدان هم چن ــن زی ــال، زین الدی ــن ح ــا ای ــن زد. ب دام
بازیکنــی تأثیرگــذار در ترکیــب کهکشــانی ها می دانــد و قصــد 

ــادات همســو شــود. ــن انتق ــا ای ــدارد ب ن
ــذاری  ــن تأثیرگ ــل بازیک ــد: "بی ــوص می گوی ــن خص ــدان در ای زی
ــد دارد.  ــب رئال مادری ــدی در ترکی ــش کلی ــت و نق ــا اس ــرای م ب
ــم داد و در  ــان را افزایــش خواهی ــا تاش م گــرت، گــرت اســت. م
ــه همــه  ــه گــرت تکیــه خواهیــم کــرد، همان طــور کــه ب ایــن راه ب

ــان تکیــه خواهیــم کــرد. بازیکن
موقعیــت گــرت بســیار خــوب اســت. هرچنــد او در بــازی 
ــا  ــان را از دســت داد، ام ــی داشــت و آن ــرای ُگل زن موقعیت هایــی ب

ــم". ــرف کنی ــکل را برط ــن مش ــا ای ــم ت ــاش می کنی ــا ت م

خداشناسی انسان محور
از ایــن دســت آیــات در قــرآن کریــم زیــاد اســت و همــه بــه گونه یــی 
آدمیــان را مخاطــب قــرار می دهنــد و از آنــان می خواهنــد کــه خداونــد 
ــا از آن اوســت  ــا و خوبی ه ــام خیره ــه تم ــد ک ــی را پرســتش کنن حقیق
ــان  ــت و از خدای ــته اس ــی داش ــان ارزان ــه آدمی ــادی ب ــات زی و او نعم
دروغیــن دوری کننــد و از آنــان بیــزاری بجوینــد کــه آن هــا نــه حــرف 
ــی را  ــه زیان ــانند، ن ــی می رس ــه نفع ــد، ن ــرف می زنن ــه ح ــنوند، ن می ش
ــه هیــچ کار دیگــری از دســت آن هــا ســاخته اســت. دفــع می کننــد و ن
ــان  ــع زی ــاند و دف ــع نرس ــت نف ــان را باب ــا خدای ــال، تنه ــد متع خداون
ــن و  ــه دی ــد، بلک ــان نمی نمای ــل اع ــد و باط ــوم نمی کن ــردن، محک نک
ــد،  ــر نمی آی ــن نفــع رســاندن ب ــی را هــم کــه از عهــدۀ ای ایمــان دینی ی
بــه شــدت نقــد کــرده و آن را نکوهــش می کنــد. آخــر ارزش خداونــد 
و ایمــان بــه خداونــد، ایــن اســت کــه آدمــی را بــه صلحــی و آرامشــی 
ــن و  ــا را از ذه ــدوه و غم ه ــاند و ان ــی برس ــت باطن ــادی و رضای و ش
ــی برایــش داشــته باشــد و  زنده گــی اش برطــرف کنــد و خیــری و خوب
ــه شــیطان  ــد و ایمــان ب ــه خداون ــر آن، ایمــان ب انســانش بســازد. در غی
ــُک  ــْم یَ ــد: »َفَل ــد می فرمای ــد. خداون ــته باش ــد داش ــی می توان ــه فرق چ
ِ الَّتـِـي َقــْد َخَلــْت فـِـي ِعبَــادِهِ  ــا َرأَْوا بَْأَســنَا ُســنََّت اهللَّ یَنَْفُعُهــْم إِیَمانُُهــْم لَمَّ
َوَخِســَر ُهنَالـِـَک الَْکافـِـُروَن« )امــا ایمان شــان بــه هنــگام مشــاهدۀ عــذاب 
ــان  ــه حال ش ــی ب ــت و نفع ــانیده اس ــودی نرس ــان س ــا بدیش ــدید م ش
نداشــته اســت. ایــن ســنت و شــیوۀ همیشــه گی خــدا در مــورد 
ــد(  ــده ان ــار ش ــگام زیان ب ــدان هن ــران ب ــت و کاف ــوده اس ــش ب بندگان
>ســوره غافــر/ ۸۵<. و در جــای دیگــری آمــده اســت: »َویَُقولـُـوَن َمتـَـی 
ــُروا  ــَن َکَف ــُع الَِّذی ــِح ال یَنَْف ــْوَم الَْفتْ ــْل یَ ــَن. ُق ــْم َصادِقِی ــُح إِْن ُکنْتُ ــَذا الَْفتْ َه
ــد،  ــت گوئی ــر راس ــد: اگ ــران می گوین ــُروَن« )کاف ــْم یُنَْظ ــْم َوال ُه إِیَمانُُه
ایــن روز فیصلــه و قضــاوت کــی خواهــد بــود؟. بگــو: در روز فیصلــه و 
قضــاوت، ایمــان کافــران بــه حال شــان ســودی نــدارد و بدیشــان مهلــت 

ــجده/۲۸و۲٩<. ــوره س ــود( >س داده نمی ش
در ایــن دو آیــت، پــرده از ایمانــی بــر داشــته می شــود کــه در 
خوب تریــن روزهــا )روز فتــح( و بدتریــن روزهــا )روز عــذاب(، نفعــی 
ــن ایمــان  ــم نمــی آورد. ای ــرای آن فراه ــرۀ ب ــن نداشــته و به ــرای مؤم ب
همــان »ایمــان کافــران« یــا »ایمــان کافرانــه« اســت کــه نــه نــزد خداونــد 
ــد.  ــص خداون ــادق و مخل ــده گان ص ــزد بن ــه ن ــی دارد و ن ــدام ارزش ک
ــاور  ــن ب ــه ای ــا ب ــان آغازه ــز از هم ــلمان نی ــمندان مس ــان و دانش عالم
ــرای ســعادت و ســربلندی انســان ها اســت  ــد ب ــد کــه دیــن خداون بودن
و تمــام احــکام خداونــد نیــز، متضمــن جلــب منفعتــی و دفــع مفســدتی 
اســت. ایــن نــکات دســتمایۀ عــدۀ زیــادی از علمــای متأخــر شــده تــا 
ــد:  ــرده و بگوین ــزی ک ــدی« را پایه ری ــه مقاص ــا »فق ــی« ی ــه مصلحت »فق
ــه  ــی دارد ک ــد و هدف ــا می کن ــه آن را ایف ــی دارد ک ــی نقش ــر حکم "ه
آن را تحقــق می بخشــد و ســبب آشــکار و پنهانــی دارد کــه بــرای 
ــال آن اســت. تمــام  ــه دنب ایجــادش می کوشــد و مقصدهــای دارد کــه ب
ــد و  ــه دســت آی ــرای انســان ب ــی ب ــرای آن اســت کــه مصلحت این هــا ب
زیانــی از او برطــرف گــردد« >مقصدهــای شــریعت/طه جابــر العلوانــی. 

ــا ترجمــۀ ســید ابوالقاســم حســینی، صفحــه 1۸۳<. ب
ایــن علمــای امــت، قصدشــان از طــرح »فقــه مصلحتــی« و »فقــه 
مقاصــدی« کــه ابتــدا امــام ابواســحاق شــاطبی، آن را بــه میــان آورد و بــه 
دســت کســانی مثــل محمــد عبــده و رشــید رضــا و دکتــر عبــداهلل دراز، 
در مشــرق و عامــه محمــد طاهــر بــن عاشــور و عامــه عــال فاســی، 
ــن اســت  ــان منبع/صفحــه 1۸۸<، ای ــری شــد >هم ــی گی ــرب، پ در مغ
ــد و  ــن مقاصــد دور بزن ــر محــور ای ــد ب ــت بای ــای ام ــاد علم ــه اجته ک
مصحلت هــای امــت و مفســدت های امــت را در نظــر بگیــرد و حکمــی 
اســتنباط نکننــد و فتــوی ندهنــد کــه کلیــت انســان و ارزش هــای انســانی 
و حقــوق آنــان را از بیــن بــرد و نقــض غــرض حاصــل گــردد و دیــن و 

ایمانــی دینــی بــاری شــود بــر دوش آنــان.
بــا وجــود آن همــه آیــات و بــا وجــود ایــن همــه میــراث غنــی علمــای 
ــان آور و  ــی زی ــای دین ــاهد ایمان ه ــام، ش ــان اس ــم جه ــوار، بازه بزرگ
ــای  ــانی و حرکت ه ــر انس ــه و غی ــه و ذلیان ــی ظالمان ــای دین معرفت ه
دینــی دهشــت افگن و وحشــت زا و انسان ســتیز اســت. بیــش از بیســت 
گــروه تروریســتی در جهــان اســام و بیــش از ده هــا حرکت هــای دینــی 
ــی  ــی را معرف ــن و ایمان ــر و دی ــدا و پیامب ــا خ ــرای م ــد ب ــر، دارن دیگ
ــکات  ــره از مش ــانند و گ ــی نمی رس ــا نفع ــه م ــا ب ــه نه تنه ــد ک می کنن
ــد، بلکــه تمــام هســت  ــا دفــع نمی کنن ــی را از م ــا نمی گشــایند و زیان م
ــت و  ــت و دهش ــرت و وحش ــز از نف ــه ج ــد و ب ــا را می گیرن ــود م و ب
ــل  ــچ حاص ــردی، هی ــی و بی خ ــی و کودن ــی و عقب مان ــتار و ویران کش

دیگــری بــرای مــا نــدارد.
چنیــن ایمان هــای پذیرفتنــی نیســت و چنیــن قرائت هــای مــردود 
ــا  ــن ایمان ه ــا از چنی ــت. م ــیطانی اس ــای ش ــن حرکت ه ــت و چنی اس
ــی،  ــر دین ــی باشــند و خــواه غی ــی خــواه دین ــا و حرکت های و معرفت ه
بیــزار هســتیم. قــرآن کریــم بــه مــا آموختــه اســت کــه چنیــن خدایــان و 
ادیــان و مذاهبــی را بایــد بــه دیــوار زد و از آنــان بیــزاری جســت و بــه 
خــدای ایمــان آورد کــه مــا را بــه خــودش و بنده گانــش آشــتی دهــد و 

ایــن جهــان را در نظرمــان گلســتان کنــد.
من که صلحم دایمًا با این پدر

این جهان چون جنت استم در نظر
و

کفر تو دین است و دینت نور جهان 
ایمنی و از تو جهانی در امان

موالنای رومی

بخش دوم و پایانیعبدالکبیر ستوده
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روایــت واقعــی از جهــاد، مقاومــت ملــی 
همــواره  افغانســتان  مــردم  مبــارزات  و 
ــد  ــاید و بای ــورت ش ــه ص ــده و ب ــب مان غری
ــن  ــه کار در ای نویســنده گان و پژوهش گــران ب

ــد. ــه ان ــه نپرداخت زمین
ــد،  ــه می گوین ــنیده ام ک ــده و ش ــراوان خوان ف
ــی  ــت مل ــاد و مقاوم ــر جه ــر ُرخ دادِی نظی اگ
مــردم افغانســتان در برابــر تجــاوز، بــرای هــر 
می آمــد، ســال های  پیــش  دیگــری  ملــت 
ــی  ــای ادب ــه و گونه ه ــت گرفت ــه روای درازی ب
ــد،  ــیده می ش ــش کش ــه پی ــان آن ب ــرای بی ب
و  ثبــت  بــرای  ملت هــای  کــه  چنانــی 
ــرای  بازآفرینــی حماســه های تاریخــی خــود ب
ــی انجــام داده  ــای فراوان ــد کاره نســل های بع

می دهنــد. و 
روایــت از ایــن حماســه ها روح آزادمنشــی 
و وطن دوســتی را در روح هــر شــهروندی 
ــای  ــا و تجربه ه ــد و آموختنی ه ــی می کن تداع
ــت روزهــای دشــوار  ــرای مدیری ــی را ب فراوان

ــرد. ــی می گی ــه بازگوی ب
بعــد از کودتــای هفــت ثــورِ ســال 1۳۵7 
بــه  نیروهــای روس  آمــدن  و  خورشــیدی 
افغانســتان، شــهروندان آزادی طلــب و رســالت 
ــا شــماری از چهره هــا  ــه دوِش کشــور و حت ب
را از ســرزمین های دور کــه بــه حقانیــت ایــن 
ــا  ــت ت ــر آن داش ــتند را ب ــاور داش ــارزه ب مب
صبــح امیــدی فراهــم کننــد و ســرزمین را از از 
دســت آدم کشــان و تجاوزگــران نجــات دهنــد.
کتــاب »شــیران خــاور« کــه در واقــع گواهــی 
از تاریــخ اســت روایتــی اســت از مجاهــدان و 
آزادی طلبــان همیــن روزگاران در افغانســتان که 
توســط احمــد عبدالوهــاب، نویســندۀ مصــری 
ــب موحــد  ــادف و زین نوشــته و عبداالحــد ه

ــه فارســی برگــردان کــرده انــد. آن را ب
ــزار نســخه  ــرگ و ه ــیران خــاور در ۲۵٩ ب ش
از نشــانی انتشــارات ســعید در کابــل بــه نشــر 
رســیده و عصمــت اهلل احــراری زحمــت طــرح 
جلــد و برگ آرایــی آن را کشــیده اســت. ایــن 
کتــاب بــرای مــا روایتــی از تاریــخ و مبــارزات 
مجاهــدان افغانســتان را در بلــخ، پنجشــیر، 
ــای دیگــر  ــروان و بخش ه ــل، ســمنگان، پ کاب

کشــور نقــل می کنــد و نویســندۀ آن از البــای 
یادداشــت ها، چشــم دیدها و پژوهش هایــش 

حقایقــی را فراچنــگ مــی آورد.
نویســندۀ شــیران خــاور در یادداشــتی بــر 
ــت:  ــته اس ــاب نوش ــن کت ــی ای ــۀ فارس ترجم
ــر  ــخ معاص ــه تاری ــردم ک ــاس ک ــاری احس ب
ــر  ــا غی ــدی و ی ــورت عم ــه ص ــتان ب افغانس
ــرار  ــر ق ــف و تزوی ــتانۀ تحری ــدی در آس قص
دارد و در سرگذشــت قهرمــان و مــردان بــزرگ 
ــا  ــرد و ب ــورت می گی ــت کاری ص ــز دس آن نی
ایــن کار در واقــع تاریــخ و سرگذشــت خــودم 
ــده   ــی تحریــف می شــود کــه هنــوز زن در حال

ــوردارم. ــم برخ ــوش و چش ــت گ و از نعم
ــتان  ــاد افغانس ــه در جه ــاب ک ــای عبدالوه آق
و  جهــاد  واقعیت هــای  داشــته  حضــور 
مبــارزان ســرزمین مــا را بازگــو می کنــد، 
می نویســد: تصمیــم گرفتــم تــا گواهــی خــود 
ــرده و  ــه ک ــخ ارای ــدا و تاری ــش گاه خ را در پی

بــه نســل های بعــد برســانم.
ــن  ــم ای ــی از دو مترج ــادف یک ــد ه عبدالح
کتــاب، در مقدمه یــی نوشــته اســت: در تاریــخ 
معاصــر افغانســتان هیــج مرحله یــی را بــه 
ــوری  ــر تجــاوز ش ــاد در براب ــدازۀ دورۀ جه ان
ســابق نمی تــوان مهــم یافــت. بــه بــاور او، بــا 
ایــن جهــاد بــود کــه هــر چنــد افغانســتان وارد 
ــای  ــا پیامده ــی ب ــۀ تاریخ ــوارترین تجرب دش
از  تــا هنــوز  تکان دهنــدۀ آن گردیــد کــه 
امــا حضــور  اســت،  نیافتــه  آن خاصــی 
ــرد  ــدا ک ــان پی ــخ جه ــن تاری ــی در مت تاب ناک
ــی از تحــوالت  ــی بخــش بزرگ و محــور اصل

ــکل داد. ــر را ش ــان معاص جه
ــادآور  ــه ی ــن مقدم ــۀ ای ــادف در ادام ــای ه آق
شــده اســت کــه در ایــن میــان، جریــان جهــاد 
اصلــی  بازیگــران  افغانســتان  مجاهــدان  و 
ــاختند و  ــوالت را س ــه تح ــد ک ــه بودن صحن
ــۀ  ــوان نقط ــه عن ــاد را ب ــۀ جه ــه و مرحل تجرب
مــا  کشــور  تاریــخ  در  درخشــان  عطــف 
ــن  ــد و حضــور جــاودان خــود در مت پرداختن
افتخــارات تاریخــی کشــور را تضمیــن کردنــد.
کتــاِب شــیران خــاور پــس از مقدمــه و ارایــۀ 
پیش زمینه هــای  از  ُکلــی  دورنمــای  یــک 

ــاز  ــر افغانســتان و آغ تجــاوز قشــون ســرخ ب
برابــر شــوروی ســابق شــروع  در  جهــاد 
ــش  ــان خاطرات می شــود و نویســنده ضمــن بی
نقــش  دوران،  آن  ُرخ دادهــای  مهم تریــن  از 
عرب هــا در جهــاد افغانســتان را پژوهــش 

ــه مــی دارد. ــات درخــوری ارای کــرده و معلوم
بخش هــای  در  عبدالوهــاب  احمــد  آقــای 
دیگــر ایــن کتــاب، نهضت اســامی افغانســتان 
و  خاطــرات  و  می گیــرد  معرفــی  بــه  را 
چشــم دیدهایش را از جبهــات نبــرد مجاهــدان 

در بلــخ روایــت می کنــد تــا این کــه بــه 
ــتان  ــی افغانس ــان مل ــعود، قهرم ــاه مس احمدش
آتش بــس  چگونــۀ  و  چرایــی  و  می رســد 
ــح داده  ــان را توضی ــا روس ــعود ب ــهید مس ش
مدیریــت شــهید مســعود را حاجــی می کنــد.
ــی  ــاور در بخش ــیران خ ــاِب ش ــندۀ کت نویس
ــرده  ــوان ک ــتراتژی مســعود« عن ــه آن را »اس ک
افــکار  مبارزاتــی،  تاکتیک هــای  از  اســت، 
و  می گویــد  ملــی  قهرمــان  عمل کــرد  و 
معلومــات فــراوان و دســت اولی را در ایــن 
ــن  ــر م ــد: ب ــد و می نویس ــه می کن ــه، ارای زمین
ــه را ادا  ــد فرزان ــن مجاه ــا حــق ای ــزد ت می س
کنــم و بگویــم کــه او واقعــًا بزرگ تریــن 

ــود. ــتان ب ــاد افغانس ــان جه قهرم
نویســنده گــزارش مســتندی در ایــن اثــر تهیــه 
ــود.  ــراغ نمی ش ــر س ــای دیگ ــه در ج ــده ک دی
تعلــق  آن  بــه  گــزارش  کــه  ســاحه یی 
می پذیــرد، بخــش وســیعی از شــرق تــا شــمال 
ــد  ــار همانن ــرد. آث ــر می گی ــتان را در ب افغانس
ایــن کتــاب، از ایــن امتیــاز برخــوردار انــد کــه 
نویســنده گان آن  بــه هیــچ کــدام از احــزاب و 
ــد  ــازمانی ندارن ــد س ــادی پیون ــای جه تنظیم ه
و تنهــا بــه منظــور ادای فریضــۀ جهــاد، حاضــر 
ــر  ــذا روایت هــای غی ــد؛ ل ــه شــده ان ــه صحن ب

می دهنــد. به دســت  جانب دارانــۀ 
ــی و  ــان صمیم ــا زب ــاور ب ــیران خ ــاِب ش کت
ــده  ــده و خوانن ــردان ش ــته و برگ ــیوا نوش ش
ــرد و  ــان بب ــه پای ــاب را ب ــا کت ــاند ت را می کش

نگفته هــای فراوانــی را بیامــوزد.
گفتنــی اســت کــه احمــد عبدالوهــاب معــروف 
بــه عبــداهلل صامت در ســال 1۳۴6 خورشــیدی 
از  یکــی  در  مســلمان  خانــوادۀ  یــک  در 
دهکده هــای شــهر قاهــرۀ کشــور مصــر به دنیــا 
ــرکت  ــر ش ــه خاط ــال 1۳6۴ ب ــه س ــده و ب آم
ــت.  ــرده اس ــفر ک ــتان س ــه افغانس ــاد ب در جه
ــا  ــد و ب ــت گزی ــتان اقام ــمال افغانس او در ش
ــات کشــور ســفر  ــه بیشــتر والی ــاده ب ــای پی پ
ــد از  ــت و بع ــی را آموخ ــان فارس ــرد و زب ک
ــش  ــه زادگاه ــاره ب ــان دوب ــروه طالب ــدن گ آم
برگشــت و بــه نوشــتن چشــم دیدهایش از 

ــت. ــتان پرداخ ــاد افغانس جه

ــه کشــاندن  ــم ب ــکا را مته ــنبه امری ــمالی روز سه ش ــره ش ک
ــخ  ــرد و پاس ــار" ک ــتانه انفج ــه "آس ــره ب ــره ک ــبه جزی ش
کشــورش بــا "تدابیــر متقابــل ســخت" بــه اقدامــات امریــکا 

ــد. را موجــه خوان
ــونگ،  ــه س ــان تائ ــرز، ه ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــو در  ــهر ژن ــل در ش ــازمان مل ــمالی در س ــره ش ــفیر ک س
ــمالی  ــره ش ــر ک ــش موشــکی اخی ــاره آزمای ــش اش اظهارات
نکــرد امــا در ســخنرانی در کنفرانــس خلــع ســاح ســازمان 
ملــل گفــت: اکنــون کــه امریــکا علنــا نیــات خصمانــه خــود 
علیــه جمهــوری دموکراتیــک خلــق کــره را بــا دســت زدن 
ــم  ــه رغ ــی ب ــترک تهاجم ــی مش ــای نظام ــه رزمایش ه ب
ــا  ــن کام ــور م ــرده کش ــام ک ــا اع ــرر م ــدارهای مک هش
ــه عنــوان حــق  ــا تدابیــر متقابــل ســخت ب حــق دارد کــه ب

ــد. ــکا پاســخ ده ــه امری ــاع شــخصی، ب دف
ــه  ــات فاجع ــل تبع ــئول کام ــد مس ــکا بای ــزود: امری وی اف

ــود. ــناخته ش ــد آورد، ش ــود خواه ــه وج ــه ب ــاری ک ب
ــور  ــر ام ــه ســرگئی الوروف، وزی ــی اســت ک ــن در حال ای
خارجــه روســیه دیــروز در واکنــش بــه آزمایــش موشــکی 

ــه قطعنامه هــای  ــد ب ــره شــمالی بای ــره شــمالی گفــت: ک ک
شــورای امنیــت ســازمان ملــل در مــورد برنامه موشــکی اش 

احتــرام بگــذارد.
الوروف در کنفرانــس خبــری در ســفر بــه امــارات متحــده 
ــلیک  ــاله ش ــا مس ــاط ب ــا در ارتب ــرد: م ــد ک ــی تاکی عرب
موشــک از جانــب کــره شــمالی بــه قطعنامه هــای ســازمان 
ــه  ــم ک ــد می کنی ــت تاکی ــن حقیق ــر ای ــم و ب ــل پایبندی مل
ــل  ــازمان مل ــای س ــن قطعنامه ه ــه ای ــد ب ــمالی بای ــره ش ک

ــذارد. ــرام بگ احت
همچنیــن تــرزا مــی، نخســت وزیــر انگلیــس بنــا بــه گفتــه 
ــره  ــر ک ــکی اخی ــش موش ــنبه آزمای ــخنگویش روز سه ش س

شــمالی را محکــوم کــرده اســت.
ایــن ســخنگو بــه خبرنــگاران گفــت: نخســت وزیــر 
ــره  ــای ک ــی محاب ــز و ب ــک آمی ــدام تحری ــس از اق انگلی
شــمالی خشــمگین شــده و شــدیدا ایــن آزمایش هــای 

غیرقانونــی را محکــوم می کنــد. از نقطــه نظــر مــا، مــا بایــد 
ــم  ــه دهی ــکاری خــود ادام ــه هم ــی ب ــرکای بین الملل ــا ش ب

ــم. ــظ کنی ــمالی حف ــره ش ــر ک ــارها را ب ــا فش ت
ــا  ــا ب ــود ت ــن می ش ــازم ژاپ ــروز ع ــر ام ــی اواخ ــرزا م ت
ــد. ــام ده ــی را انج ــور مذاکرات ــن کش ــر ای ــت وزی نخس
ایــن در حالــی اســت کــه بوریــس جانســون، وزیــر امــور 
ــر نوشــت کــه  ــه ای در توئیت ــز در بیانی خارجــه انگلیــس نی
ــره  ــای ک ــی محاب ــز و ب ــک آمی ــدام تحری ــز از اق وی نی
شــمالی نیــز خشــمگین شــده و شــدیدا ایــن پرتــاب 

ــد. ــوم می کن ــمالی محک ــره ش ــی ک ــکی غیرقانون موش
اتحادیه اروپا نیز اقدام کره شمالی محکوم کرد.

ــه  ــی اتحادی ــت خارج ــس سیاس ــی، رئی ــکا موگرین فدری
ــزاری  ــرای برگ ــا ب ــا از تقاض ــت: م ــه ای گف ــا در بیانی اروپ
نشســت اضطــراری شــورای امنیــت ســازمان ملــل دربــاره 
ــا در حــال  ــه اروپ ــم و اتحادی ــت می کنی ــاق حمای ــن اتف ای

ــا  ــک ب ــی نزدی ــا رایزن ــب ب ــخ مناس ــک پاس ــی ی بررس
شــرکای کلیــدی خــود و در راســتای گمانه زنی هــای 

ــت. ــل اس ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش
ــی  ــرات آت ــه مذاک ــا از هرگون ــه اروپ ــت اتحادی وی حمای
بــر ســر مســاله کــره شــمالی را اعــام کــرد امــا نســبت بــه 
اقدامــات احتمالــی علیــه کــره شــمالی پــس از نشســت های 

شــورای امنیــت ســازمان ملــل هشــدار داد.
ــان  ــز خواه ــه نی ــور فرانس ــرون، رئیس جمه ــل ماک امانوئ
اتخــاذ موضــع ســخت بین المللــی علیــه کــره شــمالی شــد.

وی در ســخنانی بــه دیپلمات هــای فرانســوی در شــهر 
پاریــس حمایــت کشــورش از ژاپــن بــه دلیــل نگرانی هــای 
مربــوط بــه شــلیک موشــک کــره شــمالی بــه ســمت خــاک 

ژاپــن را اعــام کــرد.
ماکــرون خواهــان اتخــاذ یکســری سیاســت های ســختگیر 
انــه در قبــال پیونــگ یانــگ بــه منظــور اجتنــاب از تشــدید 
هرچــه بیشــتر بحــران شــده و گفــت: فرانســه آمــاده انجــام 
ــه  ــگ ب ــگ یان ــور آوردن پیون ــه منظ ــن ب ــدام ممک ــر اق ه

پــای میــز مذاکــره اســت.

پس لرزه های آزمایش موشکی کوریای شمالی
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