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می گوینــد،  امریکایــی  جرنال هــای 

ــای  ــت اندازه ــه راک ــلح ب ــای مس کامندوه

ــرار  ــدف ق ــرای ه ــتان ب ــه در افغانس پیرشفت

گرفــن  خدمــت  بــه  و  تانک هــا  دادن 

نیروهــای بســیار آمــوزش دیــده توســط 

ــرده  ــران ک ــان را نگ ــتان، طالب ــش افغانس ارت

اســت.

بــه گــزارش خربگــزاری فرانســه، ایــن افــراد 

جدیــد در فرماندهــی عملیــات ویــژه ارتــش 

ــط  ــه خ ــه زودی ب ــت ب ــرار اس ــتان ق افغانس

مقــدم نــربد بــا طالبــان در ایــن کشــور 

ــد  ــای جدی ــار نیروه ــوند و در کن ــق ش ملح

ــن کشــور  ــه ای ــرار اســت ب ــه ق ــی ک امریکای

ــد. ــارزه کنن ــان مب ــا طالب ــد، ب برون

نزدیکــی  در  شــوروی  ســابق  پایــگاه 

ــرای  ــی ب ــگاه آموزش ــی از دو پای ــل یک کاب

ــد"  ــت و "اردوگاه موره ــان اس ــای افغ نیروه

ــای  ــرای رزمایش ه ــی ب ــه محل ــام دارد ک ن

ــت  ــه تح ــان در برنام ــای افغ ــی نیروه نظام

ــر  ــت ام ــی تح ــای بین امللل ــارت نیروه نظ

امریکاســت. ایــن پایــگاه قبل تــر اردوگاه 

ــود. ــان ب ــی طالب آموزش

کــه  اردوگاه  ایــن  کامندوهــای  از  یکــی 

خواســت نامــش فــاش نشــود، گفــت: شــام 

ــن  ــه دام انداخ ــا ب ــه م ــه وظیف ــد ک می دانی

ــن  ــه م ــه ک ــت. آنچ ــان اس ــای طالب نیروه

ــال  ــه دنب ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــم ای می گوی

افــراد بــد می گردیــم تــا آنهــا را از میــان 

برداریــم.

در حالیکــه فرماندهــی عملیــات ویــژه افعــان 

ــت و  ــای امنی ــد از نیروه ــت درص ــا هف تنه

دفــاع ملــی افغــان را تحــت پوشــش دارد امــا 

ــا  در ۸۰ درصــد از عملیــات بــرای مقابلــه ب

ــات  ــن عملی ــان حضــور داشــته و در ای طالب

و  امریکایــی  نیروهــای  حامیــت  مــورد 

ــت. ــوده  اس ــی ب خارج

امــا در حالیکــه پیرشفت هــای داعــش و 

گســرش  افغانســتان  داخــل  در  طالبــان 

ــن  ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــه، ای یافت

نیروهــای ویــژه افغــان در رویارویــی بــا 

ــی  ــبه نظام ــتی و ش ــای تروریس ــن گروه ه ای

ــوند. ــته ش خس

ــخنگوی وزارت  ــری، س ــت وزی ــرنال دول ج

ــن حقیقــت دارد  ــاع افغانســتان گفــت:  ای دف

ــا  ــوند. آنه ــته می ش ــا خس ــای م ــه نیروه ک

در حــال حــارض بــا نیروهــای متخاصــم 

روبــه رو هســتند و بایــد بــا آنهــا مبــارزه کننــد 

ــد. ــری کنن ــا جلوگی ــرشوی آنه ــا از پی ت

اوایــل ســال جــاری میــادی، ارشف غنــی، 

رییــس جمهــوری افغانســتان دســتور داد تــا 

در یــک بــازه زمانــی چهــار ســاله تانک هــای 

ــش  ــی ارت ــای هوای ــر و نیروه ــش دو براب ارت

افغانســتان هــم تقویــت شــود.

ناتــو  نیروهــای  پایــان حضــور  از زمــان 

تحــت امــر امریــکا در افغانســتان در دســامرب 

۲۰۱۴، نیروهــای...     ادامــه صفحــه 6

مســووالن در نهــاد دیدبــان شــفافیت افغانســتان 

ــه در  ــا مداخل ــت ب ــه حکوم ــد ک ــن باورن ــر ای ب

ــن  ــا فســاد اداری از ای ــارزه ب امــور نهادهــای مب

نهادهــا علیــه مخالفــان سیاســی خــود اســتفاده 

می کنــد.

ــنبه  ــون روز دوش ــت قان ــی حاکمی ــورای عال ش

ــه  ــا فســاد را ب ــارزه ب ــی مب طــرح اســراتیژی مل

بحــث گرفــت و از نهایــی شــدن این اســراتیژی 

تــا دو هفتــه آینــده خــرب داد.

ــان  ــی دیدب ــوول دادخواه ــوری، مس ــارص تیم ن

ــه 6 ــه صفح ــاره...    ادام ــن ب ــفافیت در ای ش

بزرگداشــت  مراســم  برگــزاری  منظــور  بــه 

ــالگرد  ــانزدهمین س ــهید، ش ــۀ ش ــته از هفت شایس

شــهادت قهرمــان ملــی کشــور احمــد شــاه 

مســعود و ششــمین ســالگرد شــهادت شــهید 

ــن ربانــی،  صلــح، پروفیســور اســتاد برهــان الدی

کمیســیونی را بــه ترکیــب ذیــل:

ــاون  ــش، مع ــوه، رسور دان ــون پ ــرم قان 1.   مح

ــس؛ ــث ریی ــوری ا.ا، بحی ــت جمه دوم ریاس

ــر امــور  ــی، وزی ــن ربان 2.   محــرم صــاح الدی

ــث عضــو؛ خارجــه، بحی

3.   محــرم مولــوی عنایــت اللــه بلیــغ، مشــاور 

امــور دینــی ریاســت جمهــور، بحیــث عضــو؛

ــت  ــاون اول ریاس ــم، مع ــب فهی ــرم ادی 4.   مح

ــث عضــو؛ ــی، بحی ــت مل ــی امنی عموم

ــون  ــی گارنیزی ــی عموم ــت قوماندان 5.   رسپرس

ــث عضــو؛ ــل، بحی کاب

6.   معیــن نرشاتــی وزارت اطاعــات و فرهنــگ، 

بحیــث عضــو؛

7.   رییــس رادیــو تلویزیــون ملــی، بحیــث 

عضــو؛

ــاد  ــس بنی ــعود ریی ــی مس ــد ول ــرم احم 8.   مح

ــو؛ ــث عض ــعود، بحی ــهید مس ش

ــت  ــت ریاس ــاع و امنی ــت دف ــدۀ ریاس 9.   مناین

بحیــث  ج.ا.ا،  ریاســت  امــور  اداره  عمومــی 

ــم. ــی منای ــور م ــو منظ عض

وزارت مالیــه، مبلــغ )5,000,000( پنــج ملیــون 

ــم  ــارف مراس ــن مص ــور تأمی ــه منظ ــی را، ب افغان

و  ملــی کشــور  قهرمــان  از شــهادت  یادبــود 

مراســم یادبــود از شــهادت شــهید صلــح، از کــود 

ــور  ــی ادارۀ ام ــت عموم ــه ریاس ــه بودج )91( ب

ــد. ــال منای ــوری، انتق ــت جمه ریاس

محمد ارشف غنی
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ــی  ــان مل ــهادت قهرم ــالروز ش ــانزدهمین س ش

ــی"  ــاق مل ــام "وف ــه ن ــهید ب ــۀ ش ــور و هفت کش

نام گــذاری  ایــن  اســت.  شــده  نام گــذاری 

در چنیــن هفتــه و چنیــن برهه یــی از تاریــخ 

ــرده و  ــای گس ــی و پیام ه ــاوی معان کشــور، ح

ارزشــمندی اســت کــه بــه عنــوان اولویت هــای 

اوضــاع  و  در رشایــط  مــا  اساســی جامعــۀ 

نابســاماِن فعلــی شــناخته می شــوند.

متأســفانه ایجــاد دولــت وحــدت ملــی بــا 

ــامن  ــود آورد و گ ــه وج ــه ب ــی ک ــۀ آرزوهای هم

ــر  ــه ب ــد ک ــد ش ــادر خواه ــه ق ــد ک ــرده می ش ب

عمده تریــن چالش هــای جامعــه فایــق آیــد، 

ــکات  ــار مش ــا در مه ــی نه تنه ــِت چندان موفقی

ــته،  ــف نداش ــدد و مختل ــامانی های متع و نابس

بــل در برخــی مــوارد باعــث فربه تــر شــدِن 

ــۀ  ــه گون ــت. ب ــده اس ــز ش ــکات نی ــن مش ای

مثــال، امــروز در جامعــۀ مــا گسســت های 

یــک معضــل  بــه  تبـــاری واقعــًا  قومــی و 

ــه  ــد ک ــت. هرچن ــده اس ــل ش ــده تبدی نگران کنن

ــات  ــا و اختاف ــن تضاده ــای ای ــی منوده برخ

ریشــه در تاریــخ دارنــد و از گذشــته بــه میــراث 

رســیده انــد، ولــی انــکار نبایــد کــرد کــه برخــی 

و  حکومتــی  رسان  سیاســی،  جریان هــای 

حلقه هــای خاصــی در افزایــش و بیــرون کــردِن 

آتــش از زیــر خاکســر بــه انــدازۀ کافــی تــاش 

کــرده انــد. برخی هــا عمــًا و بــه صــورِت 

ــه انــد و  ــوم برتــر« ســخن گفت واضــح از »ق

موضع گیــری  کشــور  زبان هــای  مــورد  در 

ــی  ــا جای ــا ت ــد. برخی ه ــته ان ــز داش تبعیض آمی

پیــش رفتــه انــد کــه افغانســتان را کشــوری 

متعلــق بــه یــک قــوم و زبــان دانســته و خواهــان 

بیــرون شــدِن دیگــر اقــوام و زبان هــای موجــود 

ــد. ــده ان ــِی آن ش ــای فعل ــدودۀ جغرافی از مح

ــخ  ــل تاری ــا  و جع ــه نفاق پراکنی ه ــه ک  این گون

در افغانســتان متأســفانه از پیشــینۀ تاریخــی نیــز 

ــرای  ــوان ب ــه بت ــدون آن ک ــت و ب ــوردار اس برخ

آن هــا ادلــۀ منطقــی و اثباتــی پیــدا کــرد، همــواره 

ــی و  ــلطۀ قوم ــی و س ــزار هژمون ــوان اب ــه عن ب

سیاســی اســتفاده شــده اســت. حلقه هــای 

سیاســی بــه هــدف رســیدن بــه قــدرت از چنیــن 

ابزارهــای ســخیف و خطرنــاک بــرای برهــم زدِن 

ــرده و  ــی ســود ب ــدازۀ کاف ــه ان ــه ب ــادل جامع تع

باعــث ایجــاد ســوءتفاهم و بی اعتــامدی در 

کشــور شــده انــد. خلــق و دامــن زدن بــه چنیــن 

ــور  ــر کش ــل ه ــه مث ــتان ک ــایلی در افغانس مس

دیگــری از اقــوام و زبان هــای مختلــف تشــکیل 

شــده، نــه تنهــا خطرنــاک اســت، بــل خطــر آن 

حتــا بیشــر از تروریســـم و افراط گرایــی اســت 

کــه در حــال حــارض از کشــور مــا قربانــی 

می گیــرد. 

ــن  ــه چنی در این کــه شــهروندان کشــور هرگــز ب

اختاف هایــی نپرداختــه و بهــا نــداده انــد، 

هیــچ جــای شــک نیســت، ولــی منی تــوان 

از اثرهــای مســموم کنندۀ آن در میــان برخــی 

گذشــته،  قــرن  در  ورزیــد.  انــکار  گروه هــا 

زبانــی  و  قومــی  برتری جویی هــای  همیــن 

ــار  ــه دو جنــگ خامنان ســوز و فاجعه ب منجــر ب

ــهمگین  ــا، س ــه برنامه ه ــای این گون ــد. اثره ش

ــر در  ــف هیتل ــت. آدول ــر اس و گاه جربان ناپذی

ــا  ــروزی رســید، ب ــه پیـ ــس از این کــه ب آملــان پ

ــه انــدازۀ کافــی  اســتفاده از جــادوی کام کــه ب

در اســتفاده از آن مهــارت و تبحــر داشــت، 

فاشیســمی را بــه وجــود آورد کــه نیم کشــورهای 

جهــان بــه شــمول کشــور خــودش در آتــِش آن 

ــرادی وارد  ــی اف ــود وقت ــه می ش ــوختند. گفت س

ســالونی می شــدند کــه هیتلــر در آن ســخرنانی 

می کــرد، از آن طــرف کــه بیــرون می شــدند، 

کامــًا بــا سیاســت های او همدلــی نشــان 

نــازی  حــزب  بــه  رســاًم  یــا  و  می دادنــد 

ــذار  ــان تأثیرگ ــر چن ــخنان هیتل ــتند. س می پیوس

ــرد.  ــرار ک ــادوِی آن ف ــد از ج ــه منی ش ــود ک ب

ــن  ــون مارتی ــوفی چ ــا فیلس ــخنان حت ــن س ای

و  انداخــت  خــود  داِم  بــه  نیــز  را  هایدگــر 

ــی،  ــه آن بزرگ ــمندی ب ــه اندیش ــد ک ــث ش باع

از برنامه هــای هیتلــر در برهه یــی از زنده گــی 

ــد.  ــت کن ــود حامی خ

ــپرس از  ــی کارل یاس ــه زمان ــت ک ــروف اس مع

ــون  ــی چ ــرد بی فرهنگ ــه م ــید ک ــر پرس هایدگ

هیتلــر بــر کشــوری چــون آملــان چگونــه 

او  پاســخ  در  هایدگــر  می کنــد.  حکومــت 

ــه  ــردی، ب ــه می گ ــگ چ ــت فرهن ــت: »پش گف

دســت های زیبایــش نــگاه کــن". 

دارد  ایــن خطــر وجــود  نیــز  افغانســتان  در 

باعــث  نفاق پراکنی هــا  این گونــه  روزی  کــه 

تقابل هــای خونیــِن قومــی و زبانــی شــوند. 

ــاال  ــید و از ح ــد ترس ــًا بای ــن روزی واقع از چنی

بــرای جلوگیــری از آن اقــدام بایــد کــرد. وفــاق 

ملــی، فراخوانــی بــرای قــرش خــاص و معینــی 

نیســت، ایــن فراخــوان همــه را در بــر می گیــرد 

ــدر  ــا آن ق ــراکاِت م ــه اش ــد ک ــان می ده و نش

بــه  زیــاد و گســرده اســت کــه منی تــوان 

برخــی اختاف هــای کوچــک بهــا داد. 

هشــداردهنده  فراخــوان  دیگــر،  جانــب  از 

ــه  ــی ک ــرای آنان ــوص ب ــه خص ــت، ب ــز هس نی

می تواننــد شــکار سیاســت های تفوق طلبانــه 

ــام را  ــن پیـ ــا ای ــه آن ه ــوان ب ــن فراخ ــوند. ای ش

سیاســت های  دام  در  نبایــد  کــه  می رســاند 

برخــی افــراد و گروه هایــی بیفتنــد کــه بــا 

ــان،  ــوم و زب ــون  ق ــی چ ــتفاده از  ابزارهای اس

افغانســتان  در  را  بیگانــه گان  سیاســت های 

می کننــد.  دنبــال 

همــواره  بیگانــه گان  کــه  نکنیــم  فرامــوش 

ــاد  ــود، ایج ــای خ ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ب

اختافــات را نزدیک تریــن راه می یابنــد. چــه 

ســال های  در  چــه  و  دور  گذشــته های  در 

اخیــر، تجربــه و تاریــخ نشـــان داده کــه وقتــی 

ــد  ــروز ش ــی پی ــوری و مردم ــر کش ــوان ب می ت

ــاخته گی  ــای س ــر اختاف ه ــا را درگی ــه آن ه ک

ــا  ــه  را بریتانیایی ه ــن تجرب ــرد. ای ــی ک و داخل

و شــوروی ها در افغانســتان انجــام دادنــد و 

ــه  ــی ب ــرای مدت ــتند ب ــز توانس ــن راه نی از همی

هدف هــای خــود دســت یابنــد.

ــدار  ــی از م ــرای رهای ــی ب ــی« طرح ــاق مل »وف

بســـتۀ تاریــخ سیاســی افغانســتان و حرکــت بــه 

ــهید و  ــۀ ش ــت. هفت ــر اس ــای به ــمِت فرداه س

ــی،  ــان مل ــهادت قهرم ــالگرد ش ــانزدهمین س ش

ــرح و  ــن ط ــِی ای ــرای تجل ــت ب ــن فرص بهری

شــکافن ســقِف بی اعتامدی هــا نســبت بــه 

یکدیگــر و گشــودِن فصلــی نــو از همدلــی 

اجتامعــی و سیاســی در افغانســتان اســت. 

و  شــخصیت ها  همــۀ  کــه  اســت  ســزاوار 

رجــال سیاســِی کشــور در مراســم 18 ســنبله، 

ــهدای  ــای ش ــا آرمان ه ــاق ب ــد میث ــن تجدی ضم

راه آزادی، وفــاق ملــی و انســجام سیاســی را بــه 

ــد. ــش بگذارن ــه منای ــکل ب ــن ش زیباتری
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ــای  ــن و آفریق ــد، چی ــیه، هن ــل، روس ــورهای برازی رسان کش

جنوبــی )5 کشــور نوظهــور اقتصــادی موســوم بــه "بریکــس"( 

دو روز پیــش در شــهر »شــیامین« چیــن گردهــم آمدنــد و در 

کنــار چگونه گــی گســرش روابــط میان شــان، در قبــال 

ــد. ــی کردن ــار نگران ــی و اظه ــز رای زن اوضــاع افغانســتان نی

تروریســتی  گروه هــای  گســرِش  بــه  رو  فعالیــِت  آن هــا 

ــل  ــتان را غیرقاب ــی در افغانس ــبکۀ حقان ــش و ش ــان، داع طالب

تحمــل خواندنــد و از رضورِت تشــکیل یــک ائتــاف جهانــی 

ــد،  ــارزه کن ــم مب ــا تروریس ــه ب ــه ک ــی کلم ــای واقع ــه معن ب

ســخن راندنــد. همچنیــن اعضــای گــروه بریکــس خاطرنشــان 

کردنــد کــه از این پــس کشــورهایی کــه از تروریســم حامیــت 

ــوند. ــاخته ش ــخگو س ــد پاس ــد، بای می کنن

افغانســتان  از وضعیــِت  و هشــدار  نگرانــی  اعــام  ایــن 

ــو و برخــی  توســط گــروه بریکــس و پیشــر از آن توســط نات

کــه  می گیــرد  صــورت  درحالــی   آن  عضــو  کشــورهای 

ــوز در عــامِل فراغــت  ــژه ارگ هن حکومــت افغانســتان و به وی

و بی توجهــی نســبت بــه ایــن خطــر بنیان افکــن بــه رس 

ــرد. اگرچــه حکومــت شــعارها و هشــدارهای رســانه یی  می ب

فراوانــی بــه آدرس تروریســتان حوالــه می کننــد، امــا فراعــت 

و آســوده گِی آن را می تــوان در تعقیــب پروســۀ صلــح از 

کانــاِل عایــق قومــی و بازی هــای اســتخباراتی و چشــم 

ــی  ــود حام ــه خ ــوری ک ــای کش ــه همکاری ه ــن ب ــد بس امی

قســم خوردۀ تروریســم اســت، دریافــت.

نامطلــوب  اوضــاع  از  بریکــس  گــروه  نگرانــی   اگرچــه 

افغانســتان، برخاســته از هــراِس ایــن کشــورها از صــدور 

تروریســم بــه حــوزۀ نفــوذ خودشــان اســت؛ امــا ایــن 

نگرانــی می توانــد یــک فرصــِت عالــی را در اختیــار مقامــاِت 

افغانســتان بــرای جلــب حامیت هــای خارجــی در مبــارزه بــا 

طالبــان و داعــش  قــرار دهــد. بدیهــی اســت کــه همکاری هــا 

ــا  ــش ناامنی ه ــار و کاه ــرای مه ــی ب ــای بیرون و برنامه ریزی ه

ــع می شــود کــه آگاهــی الزم  ــد واق ــی مفی در افغانســتان زمان

ــت در  ــراری امنی ــتیزی و برق ــرای تروریسم س ــخ ب و ارادۀ راس

ــد.  ــته باش ــود داش ــتان وج ــت افغانس حکوم

ــی  ــای غن ــژه شــخِص آق متأســفانه حکومــت افغانســتان به وی

ــتانی  ــا تروریس ــود را ب ــاِب خ ــت حس ــته  اس ــوز نتوانس ــا هن ت

کــه هــر روز از مــا قربانــی می گیرنــد، پــاک و شــفاف 

ســازند. جنــگ بــا تروریســم در افغانســتان بــر اثــر نقــاط کــور 

ــد،  ــاد کرده ان ــم در آن ایج ــان تروریس ــه حامی ــی ک و فریبنده ی

ــت  ــه سناریس ــده ک ــل ش ــک تبدی ــۀ دراماتی ــک صحن ــه ی ب

و تهیه کننــدۀ آن عامدانــه میــل دارد هربــار یــک بخــش از 

ــاند. ــگاه بکش ــه قربان ــان را ب نقش آفرین

در بــازی جنــگ و صلــِح حکومــت بــا طالبــان و تروریســتان، 

ــۀ ارگان هــای  ــاِن پایین رتب ــازان و افــران و صاحب منصب رسب

ــد؛  ــازی می کنن ــش را ب ــاِن منای ــش قربانی ــور، نق ــی کش امنیت

منایشــی کــه بــا جایگزیــن شــدِن زنــده گاِن باقی مانــده 

ــد. ــه می یاب ــان ادام ــان، همچن ــای قربانی به ج

ــدار  ــاِن هش ــه زب ــده ب ــاالت متح ــاِت ای ــش مقام ــدی پی چن

ــم  ــا تروریس ــی ب ــارزۀ جهان ــتان در مب ــرِب پاکس ــش مخ از نق

ســخن گفــت. اکنــون نیــز بریکــس از ائتــاف بــرای مبــارزه 

بــا تروریســتان )داعــش، طالبــان، القاعــده و...( و پاســخگو 

ــای  ــا آق ــد؛ ام ــخن می گوی ــم س ــاِن تروریس ــاخِن حامی س

ــه  ــان، ب ــش از طالب ــِک داع ــۀ تفکی ــه بهان ــان ب ــی همچن غن

ــِر  ــتان، از نقطه نظ ــود در افغانس ــتاِن موج ــی از تروریس بخش

ــه  ــمپاتی، ب ــن س ــاِس همی ــر اس ــی ورزد و ب ــق م ــی عش قوم

همکاری هــای پاکســتان ـ بزرگ تریــن حامــی تروریســم ـ 

ــه دادِن  ــتان را ب ــردم افغانس ــاره م ــه و دوب ــد دوخت ــِم امی چش

می کنــد. وادار  بی مثرتــر  و  بیشــر  قربانی هــای 

بــا ایــن اوصــاف، بــه حکومــت افغانســتان و آقــای غنــی بایــد 

تذکــر داد کــه جهــان خطــِر تروریســم و حامیــاِن آن را جــدی 

ــادی،  ــور اقتص ــور نوظه ــج کش ــع پن ــت. مواض ــه اس گرفت

ــتاِن  ــاند. تروریس ــانی را می رس ــِت جهـ ــن جدی ــی از ای بخش

امــروزی، قــوم و زبــان و مــرز و ملیــت ندارنــد، آن هــا فرمانــرِب 

ــن رو  ــد و از ای ــش ان ــدۀ خوی ــو ش ــی و شست وش ــِز ته مغ

بــرادِر هیــچ کســی شــده منی تواننــد. شــاید تــا کنــون غــرب 

ــا  ــزِل حکومــت افغانســتان را در جنــگ ب ــکا ارادۀ متزل و امری

ــعت  ــا وس ــج ب ــا به تدری ــرده، ام ــان نک ــم انگشت نش تروریس

یافــن خطــر تروریســم، نقــش مخــرِب ارگ نیــز در جنــگ بــا 

تروریســتان در افغانســتان آفتابــی خواهــد شــد. قبــل از ایــن 

ــت کنده در  ــازه و پوس ــربدی ت ــی راه ــای غن ــد آق ــاق، بای اتف

ــد.  ــاذ کن ــتان اتخ ــان و پاکس ــا طالب ــح ب ــاِل جنگ وصل قب

نگرانـی گروه بریکـس 
و بـی غم باشـی حکـومت
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ــنبه،  ــروز )سه ش ــم دی ــنوارۀ راه ابریش ــن جش نهمی

ــه  ــد ک ــزار ش ــی برگ ــان درحال ــنبله( در بامی ۱۴ س

ــرض  ــت در مع ــن والی ــتانی در ای ــار باس ــر آث اک

ــد. ــرار دارن ــر ق خط

محمــد طاهــر زهیــر، والــی بامیــان در افتتــاح ایــن 

جشــنواره گفــت، آن در معرفــی بهــر بامیــان، رشــد 

ــی  ــت زندگ ــود وضعی ــگری و بهب ــت گردش صنع

ــذارد. ــت می گ ــر مثب ــردم تأثی م

او در ادامــه بــر حفاظــت و حراســت از میراث هــای 

ــان  ــی بامی ــان فرهنگ ــر پ ــق ماس ــی و تطبی فرهنگ

ــت  ــون و خواس ــو قان ــزود، در پرت ــرد و اف ــد ک تأکی

جهــان بایــد انجــام شــود.

آقــای زهیــر، بــدون گرفــن نامــی از فــرد یــا 

تــا  خواســت  کننــده گان  رشکــت  از  گروهــی، 

ــان  ــی بامی ــان فرهنگ ــر پ ــی و ماس ــار تاریخ آث

ــا  ــت آنه ــتای حفاظ ــازند و در راس ــی نس را سیاس

ــد. ــاش کنن ت

ــی، دارای  ــاظ تاریخ ــه لح ــم را ب ــاده ابریش وی ج

ــاش  ــت، ت ــرد و گف ــوان ک ــادی عن ــت اقتص ماهی

می کنیــم در ســالهای آینــده ُبعــد اقتصــادی جــاده 

ــم. ــز شــامل جشــنواره کنی ابریشــم را نی

ــال  ــگران در س ــم گیر گردش ــش چش ــر از افزای زهی

ــزود کــه محصــول برگــزاری  جــاری خــرب داد و اف

جشــنواره ها و برنامه هــای متنوعــی انــد کــه در 

ــده اند. ــزار ش ــاری برگ ــال ج س

ــس و  ــگاه عک ــنواره، منایش ــن جش ــان در ای هم چن

هرنهــای تجســمی، در مرکــز گردشــگری بامیــان و 

منایشــگاه صنایــع دســتی در بازارچــه هــرن افتتــاح 

ــا فــردا ادامــه می یابــد. شــد کــه ت

ــابقات  ــروز، مس ــر ام ــد از ظه ــه بع ــت ک ــرار اس ق

والیبــال و بدمینتــون در جمنازیــوم روح اللــه نیکپــا 

و برنامــه ی موســیقی، نیــز در ایــن جشــنواره برگــزار 

شــود.

مســووالن محلــی در جوزجــان می گوینــد، داعــش 

ــه  ــدار داده  ک ــوزان هش ــای دانش آم ــه خانواده ه ب

فرزندان شــان را از رفــن بــه مکتــب بــاز دارنــد. بــه 

ــزار  ــش از 26 ه ــا بی ــن مکتب ه ــان، در ای ــۀ آن گفت

دانش آمــوز آمــوزش می دیدنــد.

حلیمــه صــدف کریمــی، یــک عضــو شــورای 

ــد کــه  ــه ســام وطندار می گوی والیتــی جوزجــان ب

گــروه داعــش با ایجــاد بیش از 50 ایســت  بازرســی 

گفته انــد،  آمــوزگاران  و  دولتــی  کارمنــدان  بــه 

ــه  ــان را ب ــای بانکی ش ــازات و کارت ه ــام امتی مت

ایــن گــروه بســپارند. ایــن عضــو شــورای والیتــی 

جوزجــان می گویــد کــه در حــال حــارض 80 

زیــر  درصــد ولســوالی های قوش تپــه و درزاب 

ــرار دارد. ــش ق ادارۀ داع

درزاب  پیشــین  ولســوال  حــرش،  رحمت اللــه 

در  حضــور  بــا  داعــش  گــروه  کــه  می گویــد 

و  درزاب  ولســوالی های  کلیــدی  بخش هــای 

قوش تپــه و بــا پخــش اعامیه هــا گفته انــد کــه 

ــن  ــق رف ــوزی ح ــوزگار و دانش آم ــچ آم ــر هی دیگ

ــدارد. ــب را ن ــه مکت ب

و  معارف/آمــوزش  رییــس  یشــین،  عبدالحــی 

ایــن خــرب  تأییــد  بــا  نیــز  پــرورش جوزجــان 

ــه  ــرده ک ــام ک ــته اع ــش روز گذش ــد، داع می گوی

دِر 47 مکتــب را در درزاب و 28 مکتــب دیگــر 

معــارف  رییــس  اســت.  بســته   قوش تپــه  در  را 

ــوم  ــزرگان ق ــد کــه تاش هــای ب جوزجــان می گوی

بــرای بازکــردن ایــن مکتب هــا جریــان دارد.

داعش تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

پــرورش  و  آمــوزش  ریاســت  آمــار  بنیــاد  بــر 

جوزجــان، از میــان 75 مکتبــی کــه از ســوی 

درزاب  و  قوش تپــه  ولســوالی های  در  داعــش 

ــران  ــوط دخ ــِب آن مرب ــده اند، 31 مکت ــته ش بس

ــد و  ــران می باش ــوط پ ــر مرب ــب دیگ و 44 مکت

ــن مکتب هــا رسگــرم  ــوزگار در ای ــش از 780 آم بی

بوده انــد. آمــوزش 

ــع  ــارت و صنایـ ــاق تجـ ــووالن در اتـ مسـ

می گوینـــد کـــه میـــزان تولیـــد قالیـــن 

در کشـــور در ســـال جـــاری نســـبت بـــه 

ــد  ــته بیـــش از 40 درصـ ــال های گذشـ سـ

کاهـــش یافتـــه اســـت.

ایـــن مســـووالن تاکیـــد می کننـــد کـــه 

اگـــر حکومـــت در بخش هـــای ایجـــاد 

پارک هـــای صنعتـــی، تصویـــب طـــرز 

ــک  ــاد یـ ــی وایجـ ــای حامیتـ ــل هـ العمـ

سیســـتم فعـــال بازاریابـــی در ســـکتور 

ـــن  ـــن  ای ـــد، ممک ـــدی نکن ـــه ج ـــن  توج قالی

صنعـــت مهـــم بـــا رکـــود مواجـــه گـــردد.

 خـــان جـــان الکـــوزی عضـــو ارشـــد 

اتـــاق تجـــارت وصنایـــع بـــه خربگـــزاری 

کـــه  گفـــت  بـــاره  ایـــن  در  جمهـــور 

ـــت  ـــن و قیم ـــت قالی ـــدن صنع ـــینی ش ماش

ــده  ــی باعـــث شـ ــای افغانـ ــد قالین هـ بلنـ

ـــی،  ـــای ایران ـــن ه ـــته قالی ـــته آهس ـــه آهس ک

ـــی  ـــن افغان ـــای قالی ـــی، ج ـــی و اروپای ترک

ــرد. ــی بگیـ ــای جهانـ را در بازارهـ

آقـــای الکـــوزی، ناامنـــی، کمبـــود مـــواد 

ــودن  ــان گیربـ ــنتی و زمـ ــام، روش سـ خـ

نبـــود  روســـتاها،  در  قالیـــن  بافـــت 

ـــود  ـــدم وج ـــم، ع ـــی منظ ـــای صنعت پارک ه

ـــا  ـــل ه ـــود طرزالعم ـــی و نب ـــتم بازاریاب سیس

ــی  ــکتورقالین را از عواملـ ــی در سـ حامیتـ

خوانـــد کـــه در کاهـــش تولیـــدات قالیـــن 

درکشـــور نقـــش چشـــمگیر داشـــته انـــد.

ـــتان  ـــن در افغانس ـــت قالی ـــزود: "صنع وی اف

بـــه شـــکل بـــدوی و ســـنتی خـــود باقـــی 

مانـــده وایـــن مســـاله باعـــث شـــده کـــه 

مـــدت زمـــان و هزینـــه بافـــت قالیـــن 

درکشـــور افزایـــش یافتـــه و در قیمـــت 

ــه ای بـــه  ــز افزایـــش قابـــل ماحظـ آن نیـ

وجـــود آیـــد".

ایـــن عضـــو اتـــاق تجـــارت بـــدون ارائـــه 

ـــربده  ـــل نام ـــه عوام ـــت ک ـــان داش ـــاری بی آم

ســـبب شـــده انـــد کـــه تولیـــدات قالیـــن 

کشـــور در ســـال جـــاری نســـبت بـــه 

ســـال های گذشـــته بیـــش از 40 در صـــد 

کاهـــش پیـــدا کنـــد.

آقـــای الکـــوزی خاطـــر نشـــان ســـاخت 

کـــه اگـــر بـــرای حامیـــت از ســـکتور 

ــی  ــم حامیتـ ــای منظـ ــتم هـ ــن سیسـ قالیـ

ـــن  ـــت قالی ـــود، صنع ـــاد نش ـــی ایج وبازاریاب

ــد  ــیب خواهـ ــدت آسـ ــه شـ ــور بـ در کشـ

دیـــد.

ــن  ــه دومیـ ــن کـ ــه قالیـ ــت کـ ــد گفـ بایـ

را  افغانســـتان  صادراتـــی  محصـــول 

تشـــکیل می دهـــد، جایـــگاه بلنـــدی را در 

ـــت  ـــا قیم ـــوده ام ـــب من ـــی کس ـــازار جهان ب

بلنـــد آن در بـــازار جهانـــی ســـبب شـــده 

ـــه  ـــش را در مقایس ـــت خوی ـــدرت رقاب ـــه ق ک

ـــد. ـــت ده ـــینی از دس ـــای ماش ـــن ه ـــا قالی ب

کمیســـیون تـــدارکات ملـــی بـــدون 

داوطلبـــی از کمیســـیون انتخابـــات 

ــا قـــرارداد خریـــد  ــته اســـت تـ خواسـ

الکرونیـــک  تجهیـــزات  و  وســـایل 

ــتقل انتخابـــات را بـــه  کمیســـیون مسـ

13 رشکـــت خارجـــی بســـپارد. 

کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات بـــرای 

پارملانـــی  انتخابـــات  برگـــزرای 

پیـــش رو  ریاســـت جمهوری  و 

مســـووالن  می گیـــرد.  آماده گـــی 

حکومـــت وحـــدت ملـــی پیوســـته 

ــای  ــه انتخابات هـ ــد کـ ــد کرده انـ تأکیـ

پیـــش رو بـــا اســـتفاده از فـــن آوری نویـــن 

برگـــزار می شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل، 

قـــرار اســـت وســـایل و تجهیـــزات 

جدیـــد الکرونیـــک بـــه کمیســـیون 

انتخابـــات خریـــداری شـــود.

کمیســـیون  کـــه  گفته انـــد  منابـــع 

ـــی  ـــی مراحـــل قانون ـــدون ط ـــدارکات ب ت

ــفارش  ــات سـ ــیون انتخابـ ــه کمیسـ بـ

ــن  ــداری ایـ ــرارداد خریـ ــه قـ ــرده کـ کـ

ـــه 13 رشکـــت  ـــزات را ب وســـایل و تجهی

خارجـــی واگـــذار کنـــد.  

برخـــی منابـــع بـــه مانـــدگار گفته انـــد 

کـــه دور زدن قانـــون در خریـــداری 

انتخابـــات  کمیســـیون  تجهیـــزات 

نشـــان دهندۀ  و  اســـت  خطرنـــاک 

تاش هـــا بـــرای مهندســـی انتخابـــات 

پیـــش رو می باشـــد.  

ــا  ــدارکات تـ ــیون تـ ــووالن کمیسـ مسـ

ــزی  ــأله چیـ ــن مسـ ــارۀ ایـ ــون دربـ کنـ

 . نـــد نگفته ا

ــن  ــی از ایـ ــر انتخاباتـ ــای ناظـ نهادهـ

اقـــدام کمیســـیون تـــدارکات ملـــی 

انتقـــاد می کننـــد. 

مســـووالن تیفـــا می گوینـــد کـــه از 

کیفیـــت تجهیزاتی کـــه رشکت هـــای 

ــرد،  ــد کـ ــداری خواهنـ خارجـــی خریـ

ـــاور  ـــان ب ـــا همچن ـــتند. آنه ـــن نیس مطمی

ـــارۀ اســـتفاده از فـــن آوری  ـــد کـــه درب دارن

جدیـــد در پروســـۀ انتخابـــات نیـــز 

ــود دارد.  ــی وجـ ــک و تردیدهایـ شـ

بـــر  انتخاباتـــی،  ناظـــر  نهادهـــای 

کمپنی هـــای  نبـــودن  بی طـــرف 

انتخابـــات  پروســـۀ  در  خارجـــی 

می ورزنـــد.  تأکیـــد  افغانســـتان 

بـــا  ملـــی  تـــدارکات  کمیســـیون 

انتقـــادات ســـختی روبـــرو اســـت. 

ــاور  ــان بـ ــس و آگاهـ ــای مجلـ اعضـ

دارنـــد کـــه ایـــن کمیســـیون فســـاد را 

ــز  ــوری متمرکـ ــت جمهـ در ارگ ریاسـ

ــت.  ــاخته اسـ سـ

پیشـــر کمیســـیون تـــدارکات ملـــی 

ــه رشکـــت  ــا را بـ ــی از قراردادهـ بخشـ

لبنانـــی متعلـــق بـــه خانـــوادۀ روال 

ـــپرده  ـــوری  س ـــم رییس جمه ـــی خان غن

ـــر  ـــی را ب ـــن کار خشـــم عموم ـــت. ای اس

انگیختـــه اســـت. ریاســـت جمهـــوری 

در ایـــن بـــاره ســـکوت کـــرده اســـت.

نهمیـن جشنـوارۀ راه ابریشـم
 در بامیـان برگـزار شد

داعـش 75 مکـتب 
را در جـوزجـان بـست

تولید قالین در کشور
 بیش از 40 درصد کاهش یافته است

ACKUاقدامات مشکوک کمیسیون تدارکات ملی



اهمیت کار فکری
فکــری  کار  و  عــام  به طــور  فرهنگــی  کار 
به صــورت خــاص، هرچنــد دــر جامعــۀ مــا 
ــا دــر اصــل یــک کارِ  ــارِ زیادــی ندــارد، ام خرید
حســاس، ظریــف، ارزشــمند، پُرمســوولیت و دــر 

عیــِن حــال پُرافتخــار و ماندــگار اســت.
دــر حقیقــت، وجــه تمایــز انســان بــا ســایر 
موجودــات، داشــتن عقــل و خــرد و پرداختــن بــه 
ــه از  ــر اندیش ــر عنص ــت. اگ ــه اس ــر و اندیش تفک
ــار گوشــت  ــک مقد ــود، جــز ی ــه ش انســان گرفت
و اســتخوان و چربــو و رگ و پــی، چیــِز دیگــری 

ــا: ــۀ موالن ــد. به گفت ــد مان ــی نخواه باق
ای برادر تو همه اندیشه ای

مابقی خود استخوان و ریشه ای.
ــم  ــم، می بینی ــخ بشــری مراجعــه کنی ــه تاری اگــر ب
ــر  ــه د ــخ ـ چ ــزرِگ تاری ــّوالت ب ــۀ تح ــه هم ک
ــش  ــر بخ ــه د ــی و چ ــوم تجرب ــای عل حوزه ه
تغییــرات اجتماعــی ـ مولــود افــکار و اندیشــه های 
تعدادــی از متفکــران و اندیشــه ورزان بودــه اســت.

ــل  ــر و تعق ــه تفک ــی ب ــه فراوان ــم توج قرآن کری
ــه  ــت، مردــم را ب ــذول داشــته و دــر ده هــا آی مب
تفکــر و اندیشــیدن فراخواندــه اســت. به طــور 
ــت و  ــر طبیع ــر د ــه تفک ــا ب ــر چندین ج ــال: د مث
آثــار و اســرار خلقــِت پروردــگار هدایــت داده، از 

جملــه می فرمایــد:
ــَماَواِت َواأَلْرِض َواْختِــَاِف  "إِنَّ فِــي َخْلــِق السَّ
ــَن  ــاِب ، الَِّذی ــي األلْبَ ِ ُْول ــاٍت ألِّ ــارِ آلیَ ــِل َوالنََّه اللَّیْ
َوَعَلــَی ُجنُوبِهِــْم  َوُقُعوًدــا  قِیَاًمــا  یَْذُکــُروَن اللَّ 
ــا  ــَماَواِت َواأَلْرِض، َربَّنَ ــِق السَّ ِــي َخْل ــُروَن ف َویَتََفکَّ
ــَذاَب  ــا َع ــبَْحانََک َفقِنَ ــًا ُس ــذا بَاِط ــَت َه ــا َخَلْق َم

النَّــارِ." )ســورۀ آل عمــران: 190-191(
یعنــی: بی گمــان دــر آفرینــش آســمان ها و زمیــن 
نشانه هایی ســت  روز،  و  شــب  دگرگونــی  و 
بــرای خردمندــان، همان هــا کــه خدــا را دــر 
ــو  ــر پهل ــه ب حــال ایســتاده و نشســته، و آن گاه ک
خوابیده انــد، یــاد می کننــد؛ و دــر اســرار آفرینــش 
آســمان ها و زمیــن می اندیشــند؛ )و می گوینــد( 
ــی  ــه ای! منزه ــه نیافرید ــا را بیهود ــا! این ه باراله

تــو! مــا را از عــذاِب آتــش نــگاه دــار.
دــر ایــن آیــۀ مبارکــه، خداونــِد دانــا خاطرنشــان 
می ســازد افرادی کــه خدــا را دــر حــاالِت مختلــف 
یــاد و هدفمنــد بودــِن هســتی را دــرک می کننــد، 
خردمندانی انــد کــه دــر خلقــت آســمان ها و 

ــد. ــر کرده ان ــن تفک زمی
ــم  ــال مرد ــد متع ــر، خداون ــۀ دیگ ــک آی ــر ی د
ــول  ــالِت رس ــخصیت و رس ــر ش ــر د ــه تفک را ب
اکــرم ـ صلــی الل علیــه وســلم ـ ترغیــب نمودــه، 
ــن  ــم مِّ ــا بَِصاِحبِهِ ــُرواْ َم ــْم یَتََفکَّ َ ــد: "أََول می فرمای
ــراف:  ــورۀ اع ــٌن." )س ــٌر مُّبِی ــَو إاِلَّ نَِذی ــٍۀ إِْن ُه ِجنَّ

ــه 184( آی
یعنــی: آیــا آیــا فکــر نکردنــد کــه همنشــین آن هــا 
)پیامبــر( هیچ گونــه )اثــری از( جنــون ندــارد؟ 
ــه او  ــی ب ــبت ناروای ــن نس ــه چنی ــس چگون )پ
ــۀ آشــکاری اســت. ــط بیم دهند ــد؟!( او فق می دهن

ــر  ــان دــر گذشــته و حــال، پیغمب برخــی از معاند
ــم  ــه تجس ــلم- را ک ــه وس ــی الل علی ــرم – صل اک
ــی و  ــه دیوانه گ ــود، ب ــی ب ــیاری و فرزانه گ هوش
ــا  ــرآن از آن ه ــد. ق ــه و می کنن ــم کرد ــون مته جن
ــد، تفکــر  ــل ســخن نگویی ــه: بی دلی ــد ک می خواه
کنیــد، اگــر شــما دــر ســیّرت و شــخصیِت ایشــان 
ــد  ــان خواه ــما عی ــه ش ــان ب ــد، بی گم ــر کنی تفک
ــه  ــت، بلک ــه نیس ــا دیوان ــان نه تنه ــه ایش ــد ک ش
ــار  ــاند و بید ــم را می ترس ــه مرد ــت ک فرزانه یی س
می کنــد و متوجــه مسوولیت های شــان می کنــد.

بــه همیــن ترتیب، در آیــاِت دیگــر از مردم دعوت 
می کنــد کــه بــه تاریــخ توجــه جدــی نمودــه، دــر 
ــروزی  ــد، و از پی سرگذشــِت پیشــینیان تفکــر کنن
ــروج و  ــی، ع ــی و بد بخت ــت، خوش بخت و شکس
انحطــاط، ســربلندی و ذلــِت افــراد و اقــوام دــرس 
ــِص  ــد: "َفاقُْص ــه می فرمای ــد. چنان ک ــرت بگیرن عب
ــُروَن." )ســورۀ اعــراف: آیــۀ  الَْقَصــَص لََعلَُّهــْم یَتََفکَّ

 )176
ــن،  ــان ک ــوام گذشــته را بی ــی: داســتان های اق یعن

تــا آنــان تفکــر کننــد.
قرآن کریــم  دربــارۀ  ترتیــب،  همیــن  بــه 
ــٍل  ــی َجبَ ــْرآَن َعَل ــَذا الُْق ــا َه ــْو أَنَزلْنَ َ ــد: "ل می فرمای
ــَک  ِ، َوتِْل ــیَِۀ اللَّ ــْن َخْش ــا مِّ ًع ــًعا ّمتََصدِّ ــُه َخاِش لََّرأَیْتَ
ــُروَن."  یَتََفکَّ لََعلَُّهــْم  لِلنَّــاِس  نَْضِربَُهــا  األْْمثَــاُل 

)ســورۀ حشــر: آیــۀ 22( 
یعنــی: اگــر ایــن قــرآن را بــر کوهــی نــازل 
ــع  ــِر آن خاش ــر براب ــه د ــی ک ــم، می دید می کردی
ــوِف خدــا می شــکافد! این هــا  ــود و از خ می ش
می زنیــم،  مردــم  بــرای  کــه  مثال هایی ســت 

ــد. شــاید دــر آن تفکــر کنن
بــا تکیــه بــر آن چــه ذکــر کردیــم، برادــران 
جمعیــِت فکــر کارِ جالــب و قابــل ستایشــی انجــام 
ــد،  ــزان انتخــاب کردن ــن عزی ــه ای ــد. راهی ک دادن
ــج  ــال شــود، نتای ــت دنب ــا خلــوص و جدی اگــر ب
ــد آورد. ــار خواه ــی را به ب ــراِت نیک ــوب و ثم خ
ــر  ــد د ــم می توان ــر می کن ــه فک ــی ک ــد نکته ی چن
ــر  ــر مؤث ــت فک ــِی جمعی ــا و بالنده گ ــاوم و بق تد

ــد از: ــود، عبارت ان ــع ش واق

اخالص در کار فکری
ــق و  ــاص و عش ــتن اخ ــزوم داش ــۀ اّول: ل نکت
ــچ کاری  ــت. هی ــخصی اس ــاِف ش ــرد از اهد تج
ــق  ــون عش ــوی، بد ــه دنی ــد و چ ــی باش ــه دین چ
ــود؛  ــاب ش ــه کامی ــارد ک ــکان ند ــاص ام و اخ
خاصتــًا کارِ فکــری کــه نتیجــه و ثمــره اش به طــور 
ملمــوس و محســوس به زودــی معلــوم نمی شــود.
ــزۀ  ــه اعضــا انگی ــه ب عشــق و اخــاص اســت ک
ناهمواری هــا  و  ســختی ها  و  می دهــد  واقعــی 
ــد.  ــوار می گردان ــان و هم ــان آس ــارِ آن ــر انظ را د
ــری  ــان تأثی ــر جه ــه د ــه یی ک ــر و اندیش ــر فک ه
گذاشــته و دــر زیــر آســمان موجــی ایجــاد کرده و 
دــر اذهــاِن مردــم ماندــگار شــده، حتمــًا از عنصــر 
عشــق و اخــاص بهره منــد بودــه اســت. متفکــر 
شــهید ســیّدقطب دــر نامه یــی کــه بــه خواهــرش 

ــه  ــه یی ک ــر و اندیش ــر فک ــد: »ه ــته، می گوی نوش
دــر تاریــخ زنده ماندــه، حتمــًا از خون دِل انســانی 
تغذیــه کردــه و هــر فکــری کــه از چنیــن غــذای 
ــد  ــوام نخواه ــا و د ــد، بق ــه باش ــس نخورد مقد

داشــت.«
حضرت اقبال می فرماید که:

نقش ہے سب نا تمام خون جگر کے بِغیر
عشق ہے سودای خام خون جگر کے بِغیر

البتــه وجــود اخــاص و شــور و عشــق دــر میــان 
اعضــای جمعیــت فکــر مشــهود اســت، امــا مهــم 
ایــن اســت کــه ادامــه پیدــا کنــد و پــس از مدتــی 

فروکــش نکردــه، بــه ســردی نگرایــد.
معمــوالً  جنبش هــا  جامعه شناســی،  نــگاه  از 
ــد،  ــه راه می افتن ــا اخــاص ب ــی، پُرشــور و ب انقاب
ــوند و  ــل می ش ــاد تبدی ــه نه ــی ب ــس از مدت ــا پ ام
شــور و حــرارِت قبلــی را از دســت می دهنــد 
ــد و  ــان می آی ــر می ــع د ــم و مناف ــای غنای ــا پ و ی

اختــاف و افتــراق بــروز می کنــد.
روحیۀ علمی

نکتــۀ دــّوم: بایــد روحیــۀ علمــی دــر میــان اعضای 
ــِت فکــر ایجــاد و تقویــت گردــد. داشــتن  جمعی
روحیــۀ علمــی، بــا عالــم بودن فــرق دارد. هســتند 
ــد  ــۀ علمــی ندارن ــا روحی ــد ام ــم ان افرادی کــه عال
از  اّمــا  نیســتند،  عالــم  افرادی کــه  هســتند  و 
روحیــۀ علمــی برخوردارنــد. عالــِم واقعــی کســی 
اســت کــه هــم علــم دــارد و هــم روحیــۀ علمــی.

 روحیۀ علمی چیست؟
ــق را  ــم حقای ــه آد ــن اســت ک ــی  ای ــۀ علم روحی
ــه  ــور ک ــه آن ط ــرد، ن ــت بپذی ــه هس ــان ک آن چن
ــز  دلــش می خواهــد. مــا معمــوالً اّول از یــک چی
خوش مــان یــا بدمــان می آیــد و بعــد بــرای 
اثبــات و یــا ردِ آن، دنبــال دلیــل می گردیــم؛ یعنــی 
ــم.  ــل می روی ــه ســوی دلی ــا ب ــا معمــوالً از مدع م
ــت، از  ــی اس ــۀ علم ــارای روحی ــی که د ــا کس اّم
ــس. ــه برعک ــی رود. ن ــا م ــوی مدع ــه س ــل ب دلی

ــان  ــد حقیقــت را آن چن ــی می توان ــه آدــم زمان البت
ــش  ــه دل ــان ک ــه آن چن ــرد ـ ن ــت بپذی ــه هس ک
می خواهــد ـ کــه خــود را دــر تحقیــق و پژوهــش 
و  بی طــرف  حقیقــت،  جســت وجوی  دــر  و 
بی غــرض نــگاه دــارد، تعصــب نــورزد و از هــوای 
نفــس و از پیش داوری هــای بی جــا بپرهیــزد. 

ــۀ علمــی را صدمــه  ــز اســت کــه روحی ــد چی چن
می زنــد و مانــع کشــف و فهــِم حقیقــت می شــود:

1ـ غرض و هوای نفس:
چون غرض آمد، هنر پوشیده شد

صد حجاب از دل به سوی دیده شد
2ـ تکیــه بــر ظــن و تخمیــن و گمــان: خداونــد 
ــد:  ــراه می فرمای ــیه دل و گم ــرکاِن س ــارۀ مش درب
ــنَّ َوَمــا تَْهــَوی األْنُفــُس."  "إِن یَتَّبُِعــوَن إاِلَّ الظَّ

ــۀ 23( ــم: آی ــورۀ نج )س
پیــروی نمی کننــد مگــر از گمــان باطــل و هــوای 
نفــس. و بــه ایــن ســبب اســت کــه راه توحیــد و 

ــد. ــه نمی توانن ــت را یافت راه حقیق
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تقدیر آمرصاحب 
دــر آخریــن نبــرد تحــت امــر احمدشــاه مســعود، ســنبلۀ 1380 خورشــیدی، 
دــر منطقــۀ مــاورای کوکچــه، مــن همــراه بــا فهیــم دشــتی دــر خــط نبــرد 

. بودم
ایــن جنــگ را از نزدیــک دیدــم، مشــکاِت آن را یادداشــت کردــه و طــی 

ــتم: ــه آمرصاحــب نوش ــی ب نامه  ی
در سطح واحدهای کوچک، قومانده واحد نبود؛  .1

تعییــن زمــاِن تعــرض ســاعت 12 چاشــت وقــِت خوبــی نبــود،   .2
هــوای گــرم نیــروی انســانی را بــه تحلیــل بــرد؛

ــر  ــد، د ــاز نگردی ــان آغ ــتقامت  ها هم زم ــام اس ــر تم ــرض د تع  .3
بعضــی از ســاحات ســاعت 12 و دــر جایــی ســاعت 1 آغــاز شــد؛

ــا اهدــاِف مشــخص را زدــه  ســاح ثقیــل خــوب کار کــرد، ام  .4
نســت؛ ا نتو

اطاعاِت غلط ما را خوش باور ساخت؛  .5
ــرباز  ــا س ــر مخابره ه ــی کاری، د ــه مخف ــد ب ــود تأکی ــا وج ب  .6

می شــد؛ صحبــت 
ــام  ــت، تم ــود داش ــا خ ــگارد ب ــر بادی ــج  نف ــان پن ــر قوماند ه  .7
ــم از  ــار ه ــک  ب ــا ی ــتاندند، حت ــط گذش ــب خ ــر عق ــگ را د ــاعاِت جن س

نگرفتنــد؛ احــوال  خــود  نیروهــای 
ــده  ــی نش ــتقامت ها پیش بین ــیاری اس ــر بس ــا د ــال زخمی ه انتق  .8

ــود؛  ب
یک تــن از افــراد ســوق و ادــارۀ جبهــه، بــه مــا گفــت: دســتاورد   .9

ایــن جنــگ کشــته شــدِن پنجــاه جــوان بــود؛
ــی از  ــت، تعداد ــورت گرف ــت ص ــاالت غفل ــل و انتق ــر نق 10.  د

نبودنــد؛ نبــرد  آمادــۀ  فرصــت،  ســاعت  دــه  دــر  قوماندان هــا 
11.  قبــل از تعــرض، بیشــتر از ســاح ثقیــل اســتفاده شــد و کمتــر 

از ســاح دهشــکه و پیکــه؛
ــوند،  ــارج ش ــاحه خ ــتند از س ــلحی می خواس ــای مس 12.  گروه ه

امــا کســی مانــع آن هــا نبــود؛
13.  دــر یــک اســتقامت از شــصت نفــر جــوان، فقــط ده  تــِن آن در 
جنــگ پیــش شــدند، باقــی افــراد وقــِت خــود را دــر مواضــع و مخفیگاه هــا 

گذشــتاندند؛
14.  اطاعات دشمن و بی خبری مجاهدین از جنگ؛

ــراد  ــه اف ــۀ کله کت ــرق منطق ــمت ش ــر قس ــن د ــِر مجاهدی 15.  اکث
بودنــد؛ ُخردســن 

16.  حرکــت پیادــه دــر اســتقامت ها و شــلیک ســاح  ثقیــل 
ــرد؛ ــراآت می ک ــًا اج ــد قب ــل بای ــاح  ثقی ــه س ــود، درحالی ک ــان ب هم زم

ــود  ــت وج ــای مقاوم ــن نیروه ــی بی ــورت کل، هماهنگ 17.  به ص
نداشــت.

فردــای آن روز آمرصاحــب جهــِت ســتایش از کارم، مــرا بــه نــاِن چاشــت 
خواســت. عبدالحفیــظ منصــور، داکتــر صاحب نظــر مرادــی معــاون 
ــا آمرصاحــب بودنــد. شــهرداری دــورۀ مجاهدیــن، و آقــای کارگــر نیــز ب

پاره اهی ویپستهبخش هفتادم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

سیداحمـد اشرفی /////////////بخش نخسـت

ACKU
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صوبـۀ دارالخافـۀ شـاه جهان آبـاد )صوبـۀ دهلـی(: پایتخت 

قدیـم فرمانروایـان هنـد موضـع »هسـتناپور« - در کنـار رود 

گنـگ - بـود. بعـد سلسـلۀ پانـدوان پایتخـِت خـود را جـدا 

کـرده، در شـهر اندرپـت – در کنـار رود جمـن – تخـت گاه 

سـاختند. در سـنۀ 440 بکر ماجیـت، راجه »آنندپـال تونور« 

شـهر دهلـی - نزدیک اندرپت - را پایتخت سـاخت. در سـنۀ 

یک هـزار و دوصـد و کـری »رای پتهـور« در آن نزدیکـی 

شـهر و قـری بـه نـاِم خود سـاخت. 

دهلـی را سـلطان شـهاب الدین در سـال ۵۸۸هــ از راجـه 

پتهـورا گرفـت. قطب الدیـن ایبـک و شـمس الدین التمش در 

قلعـۀ رای پتهـورا مسـتقر بودنـد. سـلطان غیاث الدیـن بلنب، 

قلعـۀ مرزغـن را در سـال 666 هــ.ق بنـا منود.

سـلطان معزالدیـن کیقباد شـهر »کیلوکهـری« را در کنار جمنا 

در سـال 686 هــ.ق بنـا نهاد. امیـر خرو در قران السـعدین 

خلجـی  جال الدیـن  سـلطان  می سـتاید.  را  بنـا  همیـن 

کوشـک هـل، و سـلطان عاءالدین خلجی کوشـک، سـیری 

 725 در  تغلق شـاه  غیاث الدیـن  سـلطان  کـرد.  عـامرت  را 

هــ.ق شـهر تغلق آبـاد را، و پرش محمـد فخرالدیـن جونا، 

عـامرت هـزار سـتون را سـاخت. فیروزشـاه در 755 هــ.ق 

شـهر بزرِگ فیروزآباد را سـاخت و بخشـی از جمنا را از کنار 

آن گذرانیـد و مناره هـاِی جهان منـا را در سـه کروهـی شـهر 

بنـا منـود.  برافراشـت. سـلطان مبارک شـاه »مبارک آبـاد« را 

هامیـون پادشـاه در سـال 946 هـ.ق قلعۀ اندریـت مذکور را 

مرمـت منـوده، »دین پناه« نام نهاد. شیرشـاه »کوشـک رسی« 

عاءالدیـن خلجـی را ویـران کـرده، شـهری دیگـر اسـاس 

گذاشـت. سلیم شـاه پـرش در 953 هــ.ق سـلیم کده را بنا 

نهـاد. بـا این حـال، در اطـراف ماملک - از زمـان قطب الدین 

بعـد – تخـت گاه فرمانروایـان هندوسـتان هـامن  بـه  ایبـک 

دهلی مشـهور بوده در سـنۀ 952 هـ.ق شیرشـاه و سلیم شـاه 

سـور سـهرامی، در دهلی مسـلط گشـته، قلعه یی با سـنگ 

سـیاه و چونـه تعمیـر منـوده، »سـلیم کده« نـام کردند.

نزدیـک  هــ.ق،   1048 سـال  در  شـاه جهان  شـهاب الدین 

دهلـی شـهری آبـاد کـرده مسـام بـه شـاه جهان آباد )الل قلعۀ 

کنونـی(. 

شـهرهای  از  جهان آبـاد،  شـاه  کروهـی  سـی  در  پانی پـت 

متقدمیـن اسـت. و در آن شـهر، مـزار شـیخ ابوعلـی قلنـدر 

واقـع شـده. شـیخ بـه چهـل سـاله گی در دهلـی آمـده، بـه 

و  اندوخـت  بختیـار سـعادت  زیـارت خواجـه قطب الدیـن 

بیسـت سـال علـوِم صـوری آموخـت. چـون جذبـۀ الهی در 

رسـیده و آیینـۀ باطنـش روشـن گردیـد، همـۀ دانش نامه هـا را 

در آب جمنـا انداختـه، مسـافرت اختیـار کـرد و بـه روم رفتـه 

موالنـا و شـمس تربیـز و دیگـر مشـایخ را ماقـات کـرده، به 

پانی پـت مراجعـه کـرد و در آن جـا به خـواب ابدی شـتافت. 

اسـت.  داشـته  قـرار  در جاگیـر دخـر شـاه جهان  پانی پـت 

صوبـۀ دهلـی را هفـت رسکار اسـت: رسکار دهلـی، بدایون، 

حصـار  رسکار  و  دیـواری،  سـهارنپور،  سـنهبل،  کـاماون، 

فیروزه. 

 سـهرند: از شـهرهای قدیمـی اسـت کـه از مضافاِت سـامانه 

بـود. سـلطان فیروزشـاه در سـنۀ 760 هــ.ق آن را از سـامانه 

جـدا منـود. شـیخ فرید الدیـن ثانـی و شـیخ محمد معصـوم 

معـارص  دو،  هـر  ایـن  انـد.  مدفـون  دیـار  ایـن  در  کابلـی 

پانسـی  و  سـنام  سـاهوره،  در  بودنـد.  پادشـاه  شـاه جهان 

مـزارات اولیـای کرام اسـت. بهوانه معبدی اسـت در بیسـت 

کروهـی سـهرند، نـزد دامـن کـوه گهـات. در سـنۀ چهـارم 

پادشـاهی عاملگیـر، فـدای خـان کوکـه - از امـرای بـزرگ 

- آن محـل را مأمـِن خـود سـاخت و بنیجـور نـام نهـاد. امـا 

راجـۀ آن جـا بـه حکـم اورنگ زیـب، او را اخـراج و اماکش 

را بـه نفـع دولت مصـادره منـود. سـهرند در عهد شـاه جهان 

ملکیـت شـخصِی او بود. به قـول قزوینی »بـاغ حافظ رخنه« 

در عهـد بابـر پادشـاه بنا یافـت و هامیون بـر آن تاالبی اضافه 

کـرد. شـاه جهان در کنـار آن حـوض، جشـن نـوروزی سـال 

1043 هــ.ق را برگـزار منـود. 

تهانیـر در سـی کروهی سـهرند واقع گردیـده، در نزدیک آن 

کـوالب عظیـم »کورکهیـت« واقـع گردیده کـه هندیـاِن قدیم 

آن را نـاف زمیـن می پنداشـتند و تغسـل در آن  را - مخصوصـًا 

در روزهـای خسـوف و کسـوف - ثواب عظیم می انگاشـتند. 

در تهانیـر معبد بزرگی اسـت که رود رسسـتی نزد او گذرد. 

سـنهبل در 40 کروهی شـامل شـاه جهان آباد نیز از شـهرهای 

متقـدم اسـت. »نانـک میتـا« پیوسـت این شـهر، جایی سـت 

کـه مریـداِن بابـا نانـک در آن جا نیایـش می کنند. شـامل کوه 

کـه معـادن فلـزات قیمتی اسـت، کامیون نـام دارد. 

پانسـی باسـتان شهری سـت؛ شـیخ جـامل خلیفۀ شـیخ فرید 

شـکرگنج را، خـواب گاه در آن جاسـت. »الردورسای« متصل 

دهلـی اسـت. در عهـد اکـرب پادشـاه، دهلـی دارای وسـعِت 

ذیـل بود: 

درازی آن از پلـول تـا لودهیانه )در سـاحل سـتلج(؛ پهنای آن 

از راوی تـا کـوه کـامون، و از حصـار تـا خرضآبـاد؛ رشق آن 

خیرآبـاد )از صوبـۀ َاَوده(؛ شـامل آن کوهسـتان جنوبـی آگـره 

و اجمیـر؛ غـرب آن لودهیانـه. کـاماون لختـی از شـامل کوه 

صوبـۀ دهلی اسـت.

صوبـۀ الهـور: الهـور شـهر قدیم در کنـار رود راوی اسـت. 

بنیادگـذار آن را پـر راجـه رام چنـد می داننـد. پـس از آن، 

خرابـی بـه شـهر دسـت داد و سـیالکوت مرکزیت یافـت. اما 

وقتـی محمـود بر ایـن خطه دسـت یافـت، ملک ایـاز متوجه 

آبـادی آن گردیـد. خروشـاه سـلطان و پرش خـرو ملک 

آن را پایتخـت سـاختند. تا زمـان تاتارخان - از امرای سـلطان 

بهلـول لـودی - توجهـی بـه آن نشـد. کامـران میـرزا - بـرادر 

هامیون - به آبادی آن کوشـید. اکرب پادشـاه در آن »شـهرپناه« 

یعنـی قلعۀ اسـتوار و دولت خانه  یـی احداث منـود. جهانگیر 

و آصف خـان ابوالحسـن اعتامدالدولـه به وسـعت و فصحِت 

آن کوشـیدند. در عهـد شـاه جهان نیـز بـه آبادانـی آن افـزوده 

آن  و  بـرآورد  راوی  رود  برابـر  در  سـٌدی  اورنگ زیـب  شـد. 

هجویـری  علـی  مقـربۀ  نهادنـد.  نـام  عامل گیـری«  »سـٌدِ  را 

و جهانگیـر پادشـاه در ایـن شـهر انـد. بـاغ شـاالمار کـه از 

بـدان  اصلـی شـهر  زیبایـی  اسـت،  سـاخته های شـاه جهان 

است.   بسـته 

دوآبـۀ جالندهـر: قصبه یـی اسـت باسـتانی. در آن جـا مـزار 

شـیخ عبداللـه سـلطان پوری اسـت کـه در زمـان سلیم شـاه 

سـوری خطـاب شیخ االسـامی و در زمـان هامیـون و اکـرب 

یافـت.  »مخدوم امللـک«ی  خطـاب 

قصبـۀ بجـواره نیـز در این دوآبه واقـع گردیده؛ هیبـت پور پتی 

از پرگنه هـای ایـن دوآبـه اسـت. بتالـه در دوـ سـه کروهی آن، 

قصبه یـی اسـت دل گشـا و معمـور. زمانـی به دلیـل طوفان و 

طغیـان رودهای سـتلج و چنـاب، اراضی میاِن ایـن دو را آب 

گرفـت؛ قصبـات و عـامرات منهـدم گردیـد. پـس از آن بـود 

کـه مغـول - پـس از اسـتیا بـر بلـخ و کابـل - در هر سـال بر 

والیـت پنجـاب ترک تـازی می منودنـد، از ایـن جهـت، ایـن 

والیـت خـراب گردیـد. تاتارخـان صوبـه دار الهـور در عهـد 

بهلـول لـودی )876 هــ( بتالـه را کـه ویرانـه و جنـگل بـود، 

آبـادان گردانیـد. وجـه تسـمیۀ آن ایـن اسـت کـه ابتـدا جایی 

دیگـر را جهـت اعـامر قصبـه انتخـاب کردنـد. امـا شـگون 

خـوب نداشـت، جـای آن را تبادله کردنـد. پنجابی هـا، تبادله 

را بتالـه می گوینـد. موضع دیپـال وال در کانـور، مزار مطهر 

انـوار »شـاه شـمس الدین دریایـی« اسـت. جالب این اسـت 

کـه خـاف مـزارات مسـلمین، مجـاوران ایـن مـزار جامعـۀ 

هنـود از اوالد دیپالی هسـتند. 

در  بابـاالل  کـه  بتالـه موضعی سـت  نزدیکـی  در  دعیان پـور 

زبـان  شـاعر  و  صوفـی  بابـاالل  داشـت.  سـکونت  آن جـا 

هندویـی بـود و بـا شـهزاده دارالشـکوه ماقـات و معـارشت 

داشـت. چنان چـه از محـاورات طرفیـن، چندربهان - منشـِی 

شـاه جهان – نسـخه یی در ]زبـان[ فـرس بـه عبـارت مرغوب 

بـه قیـد قلـم درآورد. موضـِع تلونـدی رای ُبهونـه، محـل تولد 

بابانانـک در سـال 880 هـ.ق را بابانانـک از بتاله زن گرفت. 

بابانانـک در عهـد سلیم شـاه سـوری بـه عمری میـان هفتاد و 

هشـتاد سـاله گی درگذشـت. 

نگرکـوت در دوآبۀ سـتلج-چناب، )پنجاه کروهـی بتاله( واقع 

اسـت که قلعۀ آن معروف اسـت. 

سـیالکوت پایتخت قدیـم پنجاب نیز در دوآبـۀ رچنا موقعیت 

دارد؛ آن را شـلکوت و سـالکوت نیز گفته اند.  

سـودهره: قصبه یی سـت بـر لـب دریـای چنـاب. ابراهیم آبـاد 

عهـد  در  امیراالمراسـت،  خـان  علی مـردان  سـاختۀ  کـه 

بـه سـودهره اسـت.  پیوسـت  و  اعـامر شـده  شـاه جهان 

گجـرات: قصبه یـی در جـوار سـیالکوت، در دوآبـۀ چونهـت 

واقـع گردیـده اسـت. مـزار شـاه دوال )متوفـی 1058 هـ( در 

ایـن قصبه اسـت.

طـول صوبـۀ الهـور از آب سـتلج تـا دریـای سـند، و عرض 

از بهیـره در رشق تـا چوکهنـدی در غـرب اسـت. رشق  آن 

آن سـهرند، غـرب آن ملتـان، شـامل آن کشـمیر و جنـوب آن 

دیبال پـور اسـت. بهیـره در کنـار آب سـند واقـع اسـت. 

قلعـۀ رهتـاس بـر بـاالی کوهـی در دوآبۀ سـنده واقع اسـت؛ 

و ایـن دوآبـه موضعی سـت کـه در آن آب هـای سـتلج، بیـاه، 

راوی، چنـاب، بهـت و نیـاب بـه سـند ملحق می شـوند. در 

همیـن دوآبـه، از مضافـات الهور کوهستانی سـت موسـوم به 

نگرکـوت قلعـه. شـهر گجرات شـاه نیـز در همین دوآبـه واقع 

گردیده. 

صوبۀ  کابل: از شـهرها ی کهن اسـت که بنای آن  را به پشـنگ 

بـن تور بـن فریدون نسـبت می دهنـد. به قول سـجان رای، از 

احـداث آن دوهـزار و یک صد سـال می گـذرد. او تومان های 

ذیـل را مربوط کابـل می دانـد: دامن کوه یا کوه دامـِن امروزی 

کـه آن را پنجاب کابـل گویند. تومان غوربنـد، تومان ضحاک 

و بامیـان، تومـان غزنیـن کـه آن  را زابـل گوینـد و در زمـان 

سـابق تخت گاه سـاطین خراسـان بـود )بخصـوص در عهد 

سـبکتگین، محمـود و شـهاب الدین غـوری(؛ تومـان لوگـر 

اکـر افغان نشـین اسـت و نزدیـک آن در موضـِع پاده خـواب، 

سـجنه نـام، چشمه یی سـت کـه آن را گنـگا خواننـد. معلـوم 

اسـت کـه مناطـق جنوبـی و رشقـی والیـت کنونی لوگـر، از 

جلمـه پکتیـا و پکتیـکا و خوسـت و وزیرسـتان، شـامل ایـن 

تومـان بـوده. تومان مندرا در علی شـنگ یا کافرسـتان؛ تومان 

نجراپـور از کافـران اسـت؛ تومـان ننگرهار که در زمـان قدیم 

بـه جوی شـاهی مشـهور بـود، داروغه نشـین آن ادینه پور بود. 

اکـرب پادشـاه شـهر جال آبـاد، باغ صفـا و باغ وفـا را در آن جا 

سـاخت. کافـردره و کـوِه مسـکن کافران)کوه سـلیامن( به آن 

نزدیک اسـت. تومـان بجور در جانب کاشـغر واقـع گردیده، 

گل قلعـه حاکم نشـین آن از قدیـم اسـت. همه گـی آن نواحی 

در »دشـت کـوه « مسـکن افغـان اسـت و در حواشـی قلعـۀ 

بجـور مواطـن مغـل اسـت کـه خـود را از قـوم اعـراب قـرار 

دهنـد. گوینـد که سـکندر رومی هنـگام عبور در ایـن اولکه، 

چنـدی از خویشـان خـود گذاشـته بـود تـا حـال اوالد آن هـا 

سـکونت دارنـد و بـر افغان هـا غالـب انـد. تومـان سـوات و 

بنیـر جانب کاشـغر اسـت، فـراوان دره دارد؛ قصبـۀ منگل پور 

حاکم نشـین آن اسـت. تومـان بگـرام مشـهور بـه پشـاور، در 

جانـب هندوسـتان افتـاده؛ متـام این تومـان زیسـتگاه قومان 

افغانـاِن مهمند و غیرذالک اسـت. پشـاور شـهر قدیم اسـت. 

»ملـک روه« در جنـوب غـرب پشـاور قـرار دارد؛ عـرض و 

طـوِل آن از سـوات بجـور تـا قصبـۀ سِوی)سـیبی( از توابـع 

بهکـر، و از حسـن ابـدال تـا کابـل و قندهار اسـت، و هرچه 

در ایـن میـان اسـت، آن را »روه« می گوینـد. ]تاریخ داوودی، 

ص ۱۰۷[

تومـان بنگشـات به جانب ملتان واقع اسـت؛ مسـاکن بسـیار 

قـوم افغانان، وسـعِت بسـیار دارد. تومان بنگـش داراِی توابع 

رسترک زایـی،  داوودزایـی،  خلیـل،  مهمنـد،  اسـت:  ذیـل 

خرضخیـل،  غل زایـی،  عثامن خیـل،  صافـی،  محمدزایـی، 

شـیرزاد، خرکـول، ختکـی، عبدالرحامنـی و افریـدی.

تومـان  نیک نهار)ننگرهـار(،  کابـل:  تومانـات  سـایر  امـا  و 

اله سـای،  تومـان  لوگـر،  تومـان  نجـراو،  تومـان  منـدراور، 

تومـان گردیـز، تومـان غزنین)تخـت گاه زابلسـتان(، تومـان 

دامن کـوه، تومـان غور)غوربنـد(، تومـان ضحـاک و بامیـان.

سـاکنان صوبـۀ کابـل یـازده زبـان دارنـد: هنـدی، فارسـی، 

مغولـی، ترکـی، افغانی، پشـایی، پراچی، گربی)نورسـتانی(، 

َبَرکـی، ملغانـی، عربـی. این همـه اقـوام از دریـاِی سـنده تـا 

کابـل صـد کـروه، از حـدود قندهـار و ملتـان و تـا سـواد که 

بـه حـدود کافرسـتان و کاشـغر پیونـدد و زیـاده از سـه صد 

کروه مسـاکن دارند. به تقویت کهسـار دشـوارگذار بـه امراِی 

پادشـاهی نیایـش نکنند. چنـدان حاصل نـدارد، از این جهت 

والـی هندوسـتان مبلـغ معتد بـه خرچ سـپاه آن جا می فرسـتد 

تـا رسحـد والیـت تـوران و ایـران را در امـان بـدارد. در زمان 

سـابق کـه کابـل از والی هنـد بیرون بـود، تورانیان بـر اطراف 

هندوسـتان ترک تـازی می منودنـد و بـه این صـورت، والیت 

پنجـاب ویـران و خـراب می بـود. از آن زمانـی کـه هنـد و 

کابـل در تـرِف یـک فرمانروا درآمـده، باعث آبـادی پنجاب 

و امنیـِت متـاِم هند شـده.

طـوِل کابـل از اتـک تـا هندوکـوه، عـرِض آن از قراربـاغ تـا 

چغارسای اسـت. رشِق آن دریای سـند، غـرِب آن  رو به غور، 

شـامِل آن اندراب و بدخشـان و هندوکـوه، جنوبِی آن فرمل و 

نغـرو و کـرم و بهکـر، و هـر چهار طـرِف آن، همه کوهسـتان 

است.

قلعـۀ ارگ کابـل کـه رسارس از سـنگ آهـک اسـت، در مدت 

بیـگ  بـه اهتـامم غـازی  دو سـال بـه رصف دولـک روپیـه 

امیراالمـرا بـر گرد شـهر کابل کشـیده شـد. دیـوار پسـنِد نظِر 

فیـض اثـِر شـاه جهان افتـاد. چهل هـزار روپیـه جهـت مرمت 

قلعـۀ غزنیـن و سـی هزار روپیـه جهت بنـای قلعـۀ چهاریکار 

فرمود.  مرحمـت 

منـزل، کابـل تـا قندهـار و غزنیـن تـا قندهـار: پادشـاه زاده 

هــ   1062 سـنۀ  ربیـع االول  شـانزدهم  بهـادر  اورنگ زیـب 

ق بـه کنـار سـند نـزول منـوده، نوزدهـم هـامن مـاه از کنـار 

سـنده  سـاحل  بـر  مـاه  بیست وسـوم  و  شـدند  روانـه  دریـا 

دایـر شـد؛ بیسـت وپنجم بـر کشـتی از دریـا گذشـتند. هفتم 

جـامدی االول بـه رسزمیـن چچـه رسـیدند و بـه شـش کـوچ 

نـزول کردنـد. نوزدهـم ]همیـن مـاه[  بـه »حصـال«  متواتـر 

در حوالـی فوشـنج مازمـت کردنـد و سـعدالله خـان کـه 

چهـارم جـامدی االول از گـذرگاه ]کابـل[ روانـه شـده و هـم 

بـه غزنیـن رسـید، و شـانزدهم کوچ منـوده، هژدهم بـه قراباغ 

و بیسـتم بـه مقـر و بیست وششـم بـه قـات و بیسـت وهفتم 

بـه منـزل آهنگـران، و روز دیگـر بـه یکاتوت و روز یک شـنبه 

سـوم جامدی الثانـی بـه قندهـار رسـیده و مازمت شـاهزاده 

منودنـد.

      بخش یازدهـم /////////////////////////////// داكتر محیی الدین مهــدی
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ــه راه  ــی ک ــاله افغان ــک زن ۱۰۶ س ی

و  دشــت ها  میــان  از  را  پرخطــری 

کوه هــا تــا اروپــا پیمــوده اســت، 

ــا خطــر اخــراج از ســویدن مواجــه  ب

کــه  می گوینــد  مقامــات  اســت. 

ــن زن رد  ــی ای ــت پناهنده گ درخواس

ــرای  ــی ب ــودن دلیل ــن ب ــده و مس ش

اعطــای حــق پناهنده گــی نیســت.

ــدت  ــه ش ــی" ب ــال ازبک ــی ح ــی ب "ب

بــه  منی توانــد  و  اســت  ناتــوان 

ــر  ــا پ ــد. او ب ــخن بگوی ــی س راحت

از  را  طوالنــی  راه  نواســه هایش  و 

طریــق کوه هــا، بیابان هــا و جنــگات 

پیمــوده اســت تــا بــه ســویدن رســیده 

اســت. حــاال پرونــده او از ســوی 

مقامــات مهاجــرت ســویدن رد شــده 

ــت. اس

 ۲۰۱۵ ســال  در  خانــواده  ایــن 

ــزرگ مهاجــرت از  ــا مــوج ب همــراه ب

کشــورهای ســوریه، افغانســتان، عراق 

ــد.  ــا آمدن ــه اروپ ــق، ب ــر مناط و دیگ

ــار  ــا قط ــی ب ــاده و گاه ــای پی ــا پ آنه

مســیر بالقــان را ســپری کردنــد و 

رسانجــام بــه ســویدن رســیدند.

حــاال دو ســال بعــد، ایــن زن بــا 

۱۱ عضــو فامیلــش در قریــه کوچــک 

"هــووا" در مرکــز ســویدن زندگــی 

می کنــد. نامــه رد پناهندگــی او در 

مــاه رمضــان رســید امــا اعضــای 

خــودداری  آن  گفــن  از  خانــواده 

کردنــد. امــا نهایتــًا او از ناراحتــی 

می شــود.  شــکاک  نواســه هایش 

محمــد ازبکــی، نواســه ۲۲ ســاله 

ایــن زن می گویــد: »خواهرانــم گریــه 

او توضیــح می دهــد:  می کردنــد«. 

ــرا  ــه چ ــرد ک ــان ک ــم پرس »مادرکان

می کنیــد«. گریــه 

ــه از  ــد ک ــواده می گوین ــای خان اعض

ــود  ــی خ ــه او از رد پناهندگ ــی ک وقت

ــی اش  ــت صح ــد، وضعی ــع ش مطل

رو بــه وخامــت گذاشــته اســت و 

ــج  ــکر رن ــا ش ــت ی ــامری دیاب از بی

می بــرد.

ســویدن"  مهاجــرت  آژانــس 

خربگــزاری  بــه  بیانیــه ای  در 

اسوشــیتدپرس، خــرب رد پناهدگــی 

ــن  ــت. ای ــرده اس ــد ک ــن زن را تایی ای

ــاط  ــه اســت کــه "در ارتب ــس گفت آژان

بــا ایــن دوســیه، تصمیــم اخــراج 

اداره  ایــن  اســت".  شــده  گرفتــه 

ــن  ــت: »در کل، س ــح داده اس توضی

بــاال دلیــل کافــی بــرای اعطــای 

باشــد«. منی توانــد  پناهنده گــی 

در ســویدن پناهجویانــی کــه دوســیه 

می تواننــد  اســت،  شــده  رد  آنهــا 

تــا ســه بــار درخواســت تجدیــد 

نظــر بدهنــد. ایــن رونــد زمــان بــر و 

ــای  ــت ه ــت. درخواس ــی اس طوالن

ــل  ــواده در مراح ــای خان ــر اعض دیگ

ــرار دارد. ــر ق ــد نظ ــف تجدی مختل

بــرای  کــه  می رســد  نظــر  بــه 

ــه  ــت ک ــم نیس ــویدن مه ــات س مقام

ــی در  ــج و بدبخت ــواده از رن ــن خان ای

کشــور خــود، گریختــه انــد. بســیاری 

ــت  ــی درخواس ــورهای اروپای از کش

ــی  ــی را رد م ــان های ــی افغ پناهندگ

ــاح  ــه اصط ــق ب ــه از مناط ــد ک کنن

ــتند. ــتان هس ــن افغانس ام

ــروه  ــبکه گ ــس "ش ــتین، ریی ــنا وس س

مــی  پناهجویــان"  حامــی  هــای 

ــرت  ــه اداره مهاج ــی ک ــد: »دلیل گوی

ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی کن ــوان م عن

نیســت«.  ناامــن  زیــاد  افغانســتان 

خانــم وســتین مــی گویــد کــه بیشــر 

شــهرهای بــزرگ کــه بــه عنــوان 

مناطــق امــن درج شــده انــد، در حــال 

ــتند. ــن نیس ــارض ام ح

ــه  ــه ب ــن ک ــش از ای ــواده پی ــن خان ای

ســویدن ســفر کنــد، بــه مدت هشــت 

ــران  ــی در ای ــور غیرقانون ــه ط ــال ب س

ــتان  ــا افغانس ــد. آنه ــرده ان ــی ک زندگ

ــرک  ــی ت ــگ و ناامن ــر جن ــه خاط را ب

ــی  ــد ازبک ــا محم ــد، ام ــرده بودن ک

مــی گویــد بســیار دشــوار اســت 

ــا در  ــواده آنه ــد خان ــوت کنن ــه ثب ک

ــا  صــورت بازگشــت بــه افغانســتان ب

ــه  ــخصی مواج ــمن مش ــد و دش تهدی

ــوند. ــی ش م

ــان،  ــه طالب ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش او ب

گــروه  و  انتحــاری  مهاجــامن 

تروریســتی "دولت اســامی" خطرات 

احتاملــی هســتند، مــی گویــد: »اگــر 

مــی دانســتم کــه چــه کســی دشــمن 

اســت، مــن از آنهــا فــرار مــی کــردم«.

ــاله  ــن زن ۱۰۶ س ــه ای ــد، نواس محم

ــی  ــا من ــادرکان م ــد: »م ــی گوی م

توانــد درســت صحبــت کنــد. او 

ــد:  ــان مــی گویــد«. او مــی گوی هذی

»مــادرکان مــی گویــد کــه آنهــا مــی 

ــد  ــا بای ــند، م ــی کش ــا را م ــد و م آین

ــم«. ــرار کنی ف

خطـر جنـگ هستـه یی...
اگــر بدانیــم کــه ۹۰ درصــد از تجــارت کــره شــاملی بــا 

چیــن اســت، بدیــن معناســت کــه تهدیدهــای ایــاالت 

متحــده مبنــی بــر اعــامل تحریم هــا متوجــه پکــن 

ــت  ــنگن اس ــاری واش ــک تج ــن رشی ــت و مهم تری اس

ــر چیــن اعــامل  ــا دولــت ترامــپ تحریم هایــی را ب و آی

می کنــد؟ ایــن مســاله ای اســت کــه در مــورد آن تردیــد 

داریــم چراکــه وضعیــت ترامــپ همچــون کســی اســت 

ــد. ــه شــلیک می کن ــای خــودش گلول ــه پ کــه ب

ــه  ــن دو گزین ــد یکــی از ای دولــت ترامــپ تنهــا می توان

ــی  ــدرت نظام ــه ق ــه ب ــت اینک ــد، نخس ــاب کن را انتخ

علیــه کــره شــاملی متوســل شــود کــه ایــن امــر ممکــن 

ــه  ــه چ ــد ک ــته ای بینجام ــگ هس ــوع جن ــه وق ــت ب اس

ــی و  ــره جنوب ــن و ک ــنگن در ژاپ ــان واش ــا هم پیامن بس

نیروهــای آمریکایــی مســتقر در پایگاه هــای ایــن کشــور 

از برجســته ترین قربانیــان آن خواهنــد بــود و گزینــه 

ــاملی را  ــره ش ــکا ک ــت آمری ــه دول ــت ک ــن اس ــر ای دیگ

بــه عنــوان یــک کشــور هســته ای بــه رســمیت بشناســد 

ــق،  ــک تواف ــه ی ــتیابی ب ــت دس ــاس جه ــن اس ــر ای و ب

ــد. ــاز کن ــاملی آغ ــره ش ــا ک ــی را ب گفت وگوی

ترامــپ بــه عنــوان یــک تاجــر حرفــه ای و دالل ســاح 

چــه بســا از ایــن بحــران بهــره بــربد تــا از ژاپــن و 

ــن دو  ــراس ای ــد و از ه ــی کن ــاج خواه ــی ب ــره جنوب ک

کشــور نســبت بــه قــدرت هســته ای کــره شــاملی بــرای 

فــروش ســاح و ســامانه های دفــاع موشــکی بــه ارزش 

ــربد. ــره ب ــور به ــه آن دو کش ــا دالر ب میلیارده

ــن و  ــه اراده آهنی ــگ اون ک ــم جون ــه کی ــره کودکان چه

ــاالت  ــیدن ای ــش کش ــه چال ــرای ب ــدیدی ب ــل ش متای

ــت  ــکا در پش ــی آمری ــو خال ــی ت ــده و تهدیدهای متح

ــه ترامــپ "ماجراجــو"  ــی ک آن پنهــان اســت، در صورت

ــه  ــی ک ــه اهانت های ــان دادن ب ــرای پای ــرد ب ــم بگی تصمی

ــه  ــه گزین ــرار دارد، ب ــاج آن ق ــاملی آم ــره ش ــوی ک از س

نظامــی متوســل شــود، در ایــن صــورت ممکــن اســت 

کــه ایــن چهــره بــه یــک چهــره خشــمگین تبدیــل شــود 

کــه از آن رشاره بلنــد می شــود.

مــا بــر ایــن بــاور نیســتیم کــه نظــام آمریــکا بــه ترامــپ 

اجــازه دهــد تــا ایــن کشــور را بــه یــک جنــگ هســته ای 

ســوق دهــد هامنطــور کــه تصــور منی کنیــم چیــن کــه 

ــوم  ــپ محک ــردن ترام ــراه ک ــرای گم ــار را ب ــن انفج ای

ــن  ــه ای ــه ب ــد ک ــازه ده ــتد و اج ــاوت بایس ــرد، بی تف ک

جنــگ کشــیده شــود.

ــای  ــا و هفته ه ــرف روزه ــگ اون ظ ــم جون ــد کی لبخن

آتــی بیشــر می شــود و او تنهــا کســی اســت کــه 

ــش  ــا در پی ــه االن ب ــا ب ــم ت ــت ک ــه دس ــد چگون می دان

گرفــن سیاســت لبــه پرتــگاه بــا آمریــکا برخــورد کنــد. 

قطعــی اســت کــه صدهــا میلیــون تــن در جهــان کــه از 

قلدری هــای آمریــکا رنــج می بردنــد، بــه دلیــل موضــع 

ــد. ــی می کنن ــاس راحت ــگ اون احس ــم جون ــه کی مردان

ټکنالوجــۍ  معلومــايت  او  مخابراتــو  د  افغانســتان  د 

پخوانــی وزیــر وايــي، د د ســایربي فضــا امنیــت خوندي 

نــه دي خــو کــه څــوک یــې د خوندیتــوب لپــاره اقــدام 

ــو مافیايــي کــړۍ یــې مخــه نیــي. کــوي ن

د  د ســایربي فضــا  یــې  وايــي، غوښــتل  نومــوړی 

ــتان  ــه پاکس ــې ل ــه ک ــه برخ ــټ پ ــوب او د انټرنی خوندیت

ــات  ــې اقدام ــه ک ــه برخ ــو پ ــار د راوتل ــه د انحص څخ

ــو. ــکار ش ــو ښ ــي کړی ــو د مافیاي ــړي، خ وک

ــو  ــه ورځ ازادي راډی ــنبې پ ــې ش ــدي د س ــاغيل وحی ښ

ــک  ــه پرانیســتې لی ــې پ ــه ی ــل چــې ولســمرش ت ــه ووی ت

کــې پــه وضاحــت پــه مخابــرايت سیســټم کــې موجــوده 

ــړي دي. ــح ک ــتونزې ترشی س

نومــوړی وايــي، د ولســمرش ترڅنــګ ولــس هــم بایــد د 

ســایربي امنیــت او همــدازا پــه مخابــرايت سیســټم کــې 

نــورې موجــوده ســتونزې جــدي ونیــي.

نوموړي زیاته کړه:

"د ســایربي فضــا د خوندتیــوب بحــث مــوږ ټولــو پــورې 

اړه لــري، هــره ورځ پــه دې برخــه کــې مــوږ پــه غیــرې 

مســتقیم ډول قربــاين ورکــو نــو ښــه خــربه ده چــې دغــه 

موضــوع هــم د امنیــت شــورا یــوه اجنــډا يش."

ولســمرش محمــد ارشف غنــي تــه د ښــاغيل وحیــدي پــه 

ــک کــې همــدا راز دا ندېښــنه هــم مطــرح  پرانیســتې لی

ــات  ــټونو معلوم ــو بنس ــتان د مهم ــې د افغانس ــوې چ ش

خونــدي نــه دي او دا ویــره شــته چــې ځینــې ورانــکاره 

کــړۍ تــرې اســتفاده وکــړي.

ــس  ــربي اژان ــس خ ــېټېډ پرې ــدي د اسوش ــاغلی وحی ښ

هغــه راپــور چــې لــه طالبانــو رسه یــې د افغــان چارواکــو 

لــه خــربو پــرده پورتــه کــړې ده د خپلــې ادعــا ښــه ثبوت 

بــويل.

ــس  ــربي اژان ــس خ ــېټېډ پرې ــدې اسوش ــوده وړان ــه م څ

ویــيل چــې افغــان چارواکــي هــره ورځ لــه طالبانــو رسه 

خــربې کــوي.

ــه مخــې د افغانســتان د مــيل  ــو ل ــې د معلومات د رسچین

امنیــت عمومــي رئیــس او د مــيل امنیــت ســاکار 

ــې د  ــر ک ــتان او قط ــه افغانس ــو رسه پ ــب مرشان ــه طال ل

ــوي. ــربې ک ــدارې خ ــه الرې دوام ــون ل ټلیف

ــې  ــات ځین ــه معلوم ــې دغ ــيل چ ــس وی ــېټېډ پرې اسوش

ــو  ــربو کول ــنیو رسه د خ ــه رس ــې ل ــو چ ــب چارواک طال

صاحیــت نــه یــې درلــود ورکــړي دي، خــو طالبانــو او 

افغــان حکومــت بیــا پــه کلکــه دغــه موضــوع رد کــړې 

ده.

ــره  ــت څوم ــا امنی ــایربي فض ــتان د س ــې د افغانس دا چ

خونــدي دی او پــه دې برخــه کــې د عبدالــرزاق وحیــدي 

ــو د  ــتنه م ــه پوښ ــه همدغ ــه ن ــای دی ک ــنې پرځ اندېښ

ــړه. ــد څخــه وک ــه ویان ــو وزارت ل مخابرات

د مخابراتــو او معلومــايت ټکنالوجــۍ وزارت ویانــد 

نجیــب نګیــال وايــي دوی د ســایربي فضــا د خوندیتوب 

ــدي د  ــرزاق وحی ــو د عبدال ــړي، خ ــات ک ــاره اقدام لپ

ــوي: ــه ک ــره ن ــه اړه تب ــو پ ــورو څرګندون ن

ــې  ــتان ک ــه افغانس ــوازې پ ــه ی ــه ن ــت ت ــایربي امنی "س

ــایربي  ــړۍ د س ــه ن ــې ټول ــې دي بلک ــونه متوج ګواښ

بریدونــو النــدې راتلــی يش، افغانســتان پــه دغــه مــورد 

کايف اقدامــات کــړي، ســایربي قوانیــن مــو جــوړ کــړي 

ــې  ــو ځین ــږدې دي خ ــه ن ــدو ت ــي کې ــن نهاي ــه قوانی هغ

مســایل د پخــواين وزیــر شــخيص نظــر دی مــوږ پــرې 

ــه کــوو." تبــره ن

د عبدالــرزاق وحیــدي دنــده پــه ۱۳۹۵کال کــې د 

ولســمرش محمــد ارشف غنــي لــه لــورې پــه فســاد کــې 

ــه  ــې څ ــای ی ــوه او پرځ ــق ش ــه تعلی ــه کبل ــکېلتیا ل د ښ

ــو. ــريف ش ــويب مع ــهزاد اری ــته ش ــوده وروس م

ــوه  ــارو کارپ ــۍ د چ ــو رسه - رسه د ټکنالوج ــه دې ټول ل

الهــام بابــر وايــي پــه نــړۍ کــې د هیــڅ هېــواد ســایربي 

ــو  ــو د الزم ــه ده، خ ــدي ن ــه خون ــپړه توګ ــه بش ــا پ فض

ــه تــررسه کولــو یــې د ګــواښ کچــه را کمــه  اقداماتــو پ

ــړې ده. ک

د ښــاغيل بابــر پــه خــربه افغــان حکومــت بایــد د 

ــه  ــې ل ــې پانګون ــې د ال زیات ــت ک ــه صنع ــۍ پ ټکنالوج

الرې پــه دې برخــه کــې د شــته ګواښــونو کچــه راټیټه او 

انټرنټــي او مخابــرايت خدامــات ال ډېــر معیــاري کــړي.

زن ۱06 ساله افغانی 
با خطر اخراج از سویدن روبرو است

وحیدي: 

مافیـايي کـړۍ د سایبـري فضـا 

امنیـت خـوندیتـوب مخه نیسـي

ترس طالبان از نیروهای...
ــات  ــدند عملی ــق ش ــا موف ــور و کامندوه ــن کش ــژه ای  وی

زیــادی را علیــه طالبــان و گروه هــای شــبه نظامــی دیگــر 

ــد. در کشــور انجــام دهن

یکــی از جرنال هــای ارتــش امریــکا گفــت: علــت اینکــه 

ــد  ــام دهن ــات انج ــی عملی ــن خوب ــه ای ــد ب ــا می توانن آنه

ــه  ــد. زمانیک ــوزش دیده ان ــی آم ــه خوب ــه ب ــت ک ــن اس ای

هرگــز  می شــوند،  وارد  عملیــات  در  ویــژه  نیروهــای 

ــد. اگــر مــا تعــداد ایــن نیروهــا را در  شکســت منی خورن

افغانســتان دو چنــدان کنیــم بــه ایــن معناســت کــه ظرفیت 

باالیــی داریــم و می دانیــم کــه ایــن مســاله باعــث نگرانــی 

طالبــان می شــود.

جــرنال جــان نیکلســون، فرماندهــی ارشــد نیروهــای 

امریکایــی در افغانســتان نیــز اخیــرًا گفتــه بــود کــه 

ــرای آمــوزش  ــی در افغانســتان ب نیروهــای بیشــر امریکای

بیشــر نیروهــای افغــان و تقویــت عملیــات ویــژه و 

هوایــی اســت.

براســاس گــزارش آژانــس نظــارت بر بازســازی افغانســتان 

ــاری  ــال ج ــربوری س ــا ف ــیگار"، ت ــکا "س ــتقر در امری مس

میــادی، تنهــا ۶۰ درصــد از ۴۰۷ منطقــه افغانســتان 

ــق  ــن مناط ــی ای ــت. مابق ــوده اس ــت ب ــرل دول ــت کن تح

ــت. ــان اس ــبه نظامی ــایر ش ــان و س ــرل طالب ــت کن تح

»نهادهای مبارزه... 
گفــت کــه رسان حکومــت تعهــد ســپرده بودنــد کــه ادارات مــوازی 

مبــارزه بــا فســاد را لغــو و یــک کمیســیون مســتقل و بــا صاحیــت 

ــن  ــو ای ــای لغ ــه ج ــت ب ــربان حکوم ــا ره ــد ام ــاد می کنن را ایج

ــد. ــه دســت گرفتن ادارات، مدیریــت ایــن نهادهــا را ب

آقــای تیمــوری تریــح منــود:" نهادهــای مــوازی یــا اســتقالیت 

نداشــته و یــا صاحیــت ومنابــع کافــی بــرای پیشــربد رونــد 

مبــارزه بــا فســاد را ندارنــد بــه همیــن دلیــل بــه اهرم هــا فشــارعلیه 

ــل  ــده و بربهــای کاغــذی" تبدی ــن سیاســی"کلب هــای درن مخالفی

شــده اند".

ــش، اداره  ــی تفتی ــون اداره عال ــی چ ــه ادارات ــت ک ــان داش وی بی

عالــی مبــارزه بــا فســاد اداری، مرکــز عدلــی و قضایــی مبــارزه بــا 

ــد  ــاح  دی ــق ص ــا طب ــون ی ــه تاکن ــد ک ــی ان ــه ادارات ــاد از جمل فس

ــته  ــتاوردی نداش ــچ دس ــا هی ــد و ی ــل کرده ان ــت عم رسان حکوم

ــد. ان

ــان شــفافیت افغانســتان خاطــر نشــان ســاخت  ایــن مســوول دیدب

ــد  ــق خواه ــی موف ــور در صورت ــاد درکش ــا فس ــارزه ب ــد مب ــه رون ک

ــتقل  ــاد مس ــک نه ــه ی ــاد ب ــای فس ــه پرونده ه ــیدگی ب ــه رس ــد ک ش

ــع الزم و  ــا، مناب ــاد دارای صاحیت ه ــن نه ــه ای ــود ک ــذار ش واگ

ــی در  ــوذ دخالت ــراد بانف ــی و اف ــای حکومت ــوده و مقام ه ــی ب کاف

ــند. ــته باش ــور آن نداش ام
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ورزش
امراهلل صالح

ــلمانان  ــی مس ــک، نسل کش ــحیان کاتولی ــر مس ــاپ، رهب پ
ــت آنجــا  ــرد و از حکوم ــا را محکــوم ک ــر برم ــگا د روهین
خواســت تــا اجــازه دهــد مســلمانان بــه زنده گــی و آییــن 
خویــش ادامــه دهنــد. او مســلمانان برمــا را خواهــران و برادــران مظلــوم 
ــان  ــل کابلی ــه قت ــن ک ــا فضل الرحم ــا از موالن ــرد، ام ــاب ک ــش خط خوی
ــر  ــی االزه ــه و مفت ــام کعب ــراً ام ــری نیســت. ظاه ــد، خب ــاد می دان را جه
نیــز وقــت بــرای توجــه بــه ایــن مســأله نیافتــه انــد. گفتــه می شــود کــه 
ارتــش پاکســتان بزرگ تریــن شــریک تدارکاتــی ارتــش برمــا اســت. مگــر 
فــرق بیــن ارتــش برمــا کــه قتــل عــام را بــر ضــد روهینگاهــا برانداختــه 
اســت، طالــب و داعــش چیســت؟ تمــام کشــتارها توســط نظامیــان برمــا 
بــه هــزار نفــر نمی رســد؛ ایــن درحالــی اســت کــه تنهــا دــر دــو ســال 
اخیــر، طالبــان و بــه اصطــاح داعشــیان ده هــا هــزار نفــر را قتــل، زخمــی 
ــا  ــا مســلمانان برم ــر عــاوه، حــس هم دردــی ب ــد. ب و بی جــا ســاخته ان

بایــد دــرد خــود را نیــز نالــه کنیــم.

یاسر محسنی

پشت پردۀ کشتار مسلماناِن میانمار
ــاره  ــش اد ــد پاکســتان، مصــر و... توســط ارت ــار مانن میانم
می شــود. آنچــه مجددــًا دــر میانمــار ایــن روزهــا رخ 
اژدهــای  مبــارزۀ  ادامــۀ  دینــی(؛  مســلمان ها-اقلیت  می دهد)کشــتار 
خامــوش )چیــن( و امریــکا اســت. چیــن عاقــه ای بــه حضــور آمریــکا 
دــر میانمــار بــه بهانــۀ دفــاع از حقــوق بشــر، دموکراســی و نیــز حمایــت 
فیگورهایــی چــون خانــم ســوچی یــا دــاالی المــا ندــارد. کــوچ اجبــاری 
و سیســتماتیک اقلیــت مســلمانان میانمــار و یکسان ســازی قومی-مذهبــی 
دــر ایــن کشــور، بــه عقیدــۀ بندــه بــه صــورت آگاهانــه توســط ارتــش و 
ــوذِ  ــِذ نف ــه مناف ــرای بســتن هم ــرد؛ ب ــن صــورت می گی ــت چی ــا حمای ب

ــکا. ــرم آمری ن
ســاحل میانمــار دــارای یکــی از بزرگ تریــن آبراه هــای راهبردــی جهــان 
ــای  ــاالکا« اقیانوس ه ــۀ م ــد. »تنگ ــن می کن ــاالکا« را ممک ــۀ م ــی »تنگ یعن
هنــد و آرام را هــم بــه هــم متصــل می کنــد و کوتاه تریــن مســیر دریایــی 
میــان خلیــج فــارس و چیــن اســت. بیــش از 80% از واردــات نفتــی چیــن 
ــش از 50  ــال بی ــر س ــود. ه ــل می ش ــه حمل ونق ــن تنگ ــر از ای ــا تانک ب
هــزار کشــتی از تنگــه مــاالکا عبــور می کنــد. کســی کــه بــر ایــن آب هــا 
کنتــرل داشــته باشــد، درحقیقــت گلــوگاه عبــور انــرژی بــه چیــن را دــر 

دســت خواهــد داشــت.

فرید مزدک

مــا دــر بحــران بــه ســر می بریــم و تأکیــد بــر نظــام متمرکز، 
ــی  ــر هژمون ــد ب ــی، تأکی ــت قوم ــت و اقلی ــر اکثری ــد ب تأکی
یــک قــوم و زبــاِن بــر دیگــر اقــوام و زبان هــا داریــم. ایــن 
کار مــا را بــه بحــران ژرف تــر و نابــود کنندــه می بــرد. »ســاختار سیاســی 
افغانــی« دــر گام نخســت خودــش بایــد دگرگون گردــد. دگر شــدِن نگاه 
نخبــه گاِن سیاســی، بــه ویــژه نخبــه گان قومــی کــه »تدــاوم« بــاور انــد و 

خودــکان بیــن؛ شــرط اول نجــات اســت.

عبداهلل آزاد خنجانی

ــک  ــر ی ــی و د ــور غن ــِت رییس جمه ــه درخواس ــروز ب ام
ــاز کار  ــش از آغ ــو روز پی ــه، د ــۀ کابین ــۀ فوق العاد جلس
شــورای ملــی پــس از رخصتــی، رییس جمهــور غنــی 

ــرد: ــل ک ــور را تعدی ــر کش ــم د ــون مه ــج قان ــل پن حداق
ایــن شــتاب زده گی ادــاری را کودتــای قانونــی قــوۀ اجراییــه دــر برابر قوۀ 
مقننــه می گوینــد. رییــس جمهــور غنــی را بیشــتر از هــر چیــز، بایــد دــر 
ــاری و  ــت اد ــان مام ــای طبیعی ش ــا و صاحیت ه ــن نهاده ــن برد از بی
سیاســی-قانونی کــرد. مثــًا جلســۀ فوق العادــۀ امــروز کابینــه، بــه خاطــر 

تعدیــل چنــد قانــون حداقــل چنــد اشــکال سیاســی و حقوقــی دــارد:
1- چــرا بایــد دــو روز پیــش از آغــازِ کار شــورای ملــی، رییس جمهــور 

بــه عجلــه چنــد قانــون مهــم و حتــا تشــکیاتی نهــاد را تعدیــل کنــد؟
ــت  ــیلۀ صاحی ــه وس ــس ب ــذاری از مجل ــت قانون گ ــال صاحی 2- انتق
ــی  ــوت نماینده گ ــه تاب ــا ب ــن میخ ه ــن آخری ــی، زد ــن تقنین ــاد فرامی ایج

ــه گان اســت. ــم و نمایند مرد
3-ریشــخند زدــن ادــاری بــه مجلــس اســت کــه مهم تریــن صاحیت اش 

ــود. ــود می ش ــور محد ــب رییس جمه از جان

هارون میر

ــط دــر کشــور  ــل تصمیم گیری هــای سیاســی غل دای
مــا:

1- نبود اطاعات دقیق؛
2- نبود تحلیل درست؛

3- نداشتن سنجش از امکانات دست داشته؛
ــۀ کار سیاســی ام دــر کشــور، تنهــا رهبــری  ــه دــر طــول تجرب البت
را شــاهد بودــم کــه همیشــه تشــنۀ اطاعــات دقیــق بــود، 
ــل از  ــت و قب ــت ارج می گذاش ــت از وضعی ــل درس ــرای تحلی ب
ــه  ــود را ب ــتۀ خ ــت داش ــات دس ــم امکان ــای مه تصمیم گیری ه
محاســبه می گرفــت. پــس رمــز و رازِ موفقیــت دــر جنــگ و دــر 

ــت. ــری اس ــیوۀ تصمیم گی ــر ش ــه د ــح، نهفت صل

مسابقات دوچرخه سواری بانوان 

افغانستان در غزنی برگزار شد

مراسم توپ طال جنبه تبلیغاتی دارد!

آلمان و انگلیس 
با پیروزی خفیف به یک قدمی صعود رسیدند

فیـسبـوک نـــامــه

ــوری«  ــر »جاغ ــی د ــال غزن ــر 18 س ــوان زی ــواری بان ــابقۀ دوچرخه س مس
والیــت غزنــی برگــزار شــد و دــر ایــن مســابقه، 60 رکاب زِن بانــو شــرکت 
داشــتند کــه توســط دبیرســتان دختــران شــهدای مرکــز بــه همــکاری ادــارۀ 

ورزش جاغــوری برگــزار شــد.
ایــن دومیــن دــور مســابقۀ دوچرخه ســواری ویــژۀ بانــوان دــر جاغــوری 
ــوول  ــی، مس ــه ابراهیم ــود. نجیب ــزار می ش ــه برگ ــت ک ــی اس ــت غزن والی
مسابقه  دــور  این  راه اندازی  از  گفــت: هدف  مســابقه  ایــن  برگــزاری 

دوچرخه ســواری بانــوان رشد فرهنــگ ورزشــی دختران اســت.
ــک  ــوار ی ــی و ناهم ــیر خاک ــابقه، مس ــن مس ــر ای ــه گان د ــرکت کنند ش
کیلومتــری را پیمودنــد و بــه برندــه گان ایــن مســابقه جایــزه اهدــا شــد و 
بــه گفتــۀ مســووالن ورزشــی ایــن والیــت دــر آیندــۀ نزدیــک مســابقات 

ــز برگــزار خواهــد شــد. ــت نی ــن والی ــوان ای ــن بان دــوش بی

ــی  ــاور عال ــمت مش ــر س ــه د ــال ک ــای فوتب ــی دنی ــردِ برزیل ــو، م روماری
ــر  ــت، د ــه کار اس ــغول ب ــل مش ــال برزی ــیون فوتب ــر فدراس ــال د فوتب
مصاحبــه بــا خبرنــگار آس اســپانیا تصریــح کــرد: "بــه عقیدــۀ مــن مســی و 
رونالدــو دــو ابرســتارۀ دنیــای فوتبــال هســتند، امــا ایــن دلیــل نمی شــود 
ــوپ طــا نداشــته  ــرای تصاحــب ت ــچ شانســی ب ــان هی ــه ســایر بازیکن ک
باشــند. آسنســیو یکــی از بازیکنانــی اســت کــه بــه عقیدــۀ مــن، حــق دــارد 
تــوپ طــا را داشــته باشــد. دــر لیــگ ایتالیــا و انگلیــس بازیکنانــی هســتند 

کــه الیــق دریافــت تــوپ طــا خواهنــد بــود".
ــو  ــی مســی و رونالد ــر ســر دوراه ــم ب ــوپ طــا بازه ــاد: "ت ــه د او ادام
اســت. فیفــا بایــد نــوع نگاهــش را تغییــر دهــد. مســی و رونالدــو نیز شــاید 
بهتــر باشــد از حضــور دــر ایــن مراســم اســتعفا بدهنــد و یــا بــا واقعیت هــا 
مواجــه شــوند و بداننــد کــه مراســم تــوپ طــا تــا حــد زیادــی تبلیغاتــی 

ــا برگــزار می شــود". ــی فیفــا و یوف ــان مال ــا حامی و طبــق هم آهنگــی ب

قهرمانـان فعلـی و سـابق دنیـا دـر یـک قدمـی صعـود بـه جام جهانـی 2018 قـرار 
گرفتنـد. برتـری قاطعانـۀ آلمـان و پیروزی انگلیس بـا حداقل اختـاف، اتفاقات مهم 

ادامـه رقابت هـای انتخابـی جام جهانـی 2018 دـر قـارۀ اروپـا بود.
دـر مهم تریـن بـازی  دـر گـروه سـوم، آلمان دـر زمیـن خودش بـا نتیجـۀ قاطعانۀ 6 
بـر صفـر مقابـل نـروژ بـه برتـری دسـت یافـت و به یـک قدمی صعـود رسـید. در 
ایـن بـازی یک طرفـه، ورنـر دـر دقایـق 21 و 40، اوزیـل دـر دقیقـۀ 10، دراکسـلر 
دـر دقیقـۀ 17، گورتسـکا دـر دقیقـۀ 50 و گومـز در دقیقـۀ 79 برای قهرمـان جهان 

زدند.  ُگل 
دـر دیگـر بازی  ایـن گـروه، ایرلند شـمالی 2 بر صفـر میهمانش، جمهـوری چک را 
بـرد تـا کورسـوی امیدـی برای صعود مسـتقیم داشـته باشـد. دـر جدول گروه سـوم 
پـس از آلمـان 24 امتیـازی، ایرلندشـمالی بـا 19 و جمهـوری آذربایجان بـا 10 امتیاز 

دـر رده هـای دوم و سـوم قـرار دارند.
در گروه ششـم، انگلیس به سـختی 2 بریک از سـد میهمانش، اسـلواکی گذشـت و 
دـر آسـتانه صعـود مسـتقیم قرار گرفـت. ابتدـا لوبوتکا دـر دقیقه 3 دـروازه انگلیس 
را گشـود امـا میزبـان توسـط دایـر در دقیقه 37 و راشـفورد دـر دقیقـه 59 به گل و 

برتـری 2 بریک رسـید. 
دـر سـایر بازی هـای ایـن گـروه، اسـکاتلند 2 بر صفـر مقابـل مالت به برتری رسـید 

و اسـلوونی 4 بـر صفر از سـد لیتوانی گذشـت.
دـر جدـول گـروه ششـم، انگلیس 20 امتیازی در آسـتانه صعود اسـت و اسـلواکی با 

15 و اسـلوونی و اسـکاتلند بـا 14 امتیاز دوم تا چهارم هسـتند.
دـر بازی هـای گـروه پنجـم، مونته نگـرو یـک بـر صفـر رومانـی را بـرد  و لهسـتان 
بـا  گل هـای میلیـک، گیلیـک و لواندوفسـکی 3 بر صفر مقابل قزاقسـتان پیروز شـد.
دـر ایـن گـروه، لهسـتان 19 امتیـازی باالتـر از مونته نگـرو و دانمـارک 16 امتیـازی 

بخـت اول صعـود مسـتقیم نـام دارد.

رابطۀ اخالق 
با سیاست از دیدگاه متفکران اسالمی

عبدالحی خراسانی
ــران،  ــات ای ــاور خراســان و ف ــپهر پهن ــام اندیشــمندان برجســتۀ س ــًا تم تقریب
ــل و انصــاف  ــت، ادــب، عد ــت اخــاق، عف ــه رعای ــان روا و ســلطان را ب فرم
ــم  ــذال و عد ــان را از ابت ــه، حاکم ــۀ فاضل ــرای ایجــاد مدین ــه و ب ــوت کرد دع

ــد. ــت و اخــاق برحــذر داشــته ان ــب فضیل ــت مرات رعای
ــاری از  ــای الگوبرد ــه ج ــه ب ــم ک ــه می خواه ــز صمیمان ــان عزی ــن از جوان م
ــرور  ــور و نجابت پ ــگاه فضیلت مح ــب و دید ــه مکت ــد، ب ــت مداران فاس سیاس

ــد. ــز توجــه کنن ــی خراســان عزی ــب تمدن مکت
امام ابوحامد محمد غزالی )1058م-1111م(

ــی  ــر زنده گ ــان را د ــت انس ــه هدای ــت ک ــیوه هایی اس ــباب و ش ــت، اس سیاس
ــن  ــی آورد. هم چنی ــم م ــر و صــاح اخــروی فراه ــه خی ــل ب ــرای نی ــوی ب دنی
غزالــی دــر رابطــه بــا فضیلــت و عدالــت ســلطان می گویــد، او بایــد از تکبــر 
ــت حساســیت داشــته  ــه احتیاجــات و انتظــارات رعی ــد، نســبت ب ــوری کن د
ــد، قناعــت را سرمشــق خــود  ــز کن ــام شــهوت پرهی ــر د ــن د باشــد، از افتاد
ســازد، از خشــونت و ســختی دــوری جویــد و دــر هرحــال، برخــاف شــرع 
ــر، اصــاح و  ــل تغیی ــد. او برخــاف کســانی کــه اخــاق را غیرقاب عمــل نکن
ــد،  ــع انســان قلمدــاد می کنن ــزاج و طبای ــد و آن را نتیجــه م ــی می دانن دگرگون

ــل اصــاح اســت. ــر و قاب ــه اخــاق، تغییرپذی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ب
خواجه نصیرالدین احمد طوسی )5۷۹ - 65٣ ش( 

ــت:  ــه اس ــن آمد ــوک چنی ــاق مل ــارۀ اخ ــری« درب ــاق ناص ــاب »اخ ــر کت د
"سیاســت ملــک کــه ریاســت ریاســات باشــد، بــر دــو گونــه بــود و هریکــی را 
غرضــی باشــد و الزمــی. امــا اقســام سیاســت: یکــی سیاســت فاضلــه باشــد کــه 
آن را »امامــت« خواننــد و غــرض از آن، تکمیــل خلــق بــود و الزمــش نیــل بــه 
ســعادت؛ و دــوم سیاســت ناقصــه بــود کــه آن را تغلــب خوانند و غــرض از آن 
اســتعباد خلــق بــود و الزمــش نیــل شــقاوت و مذمــت. و ســائس اول تمســک 
ــرات  ــه را از خی ــه جــای اصدقــا دــارد و مدین ــد و رعیــت را ب ــت کن ــه عدال ب
عامــه مملــو کنــد و خویشــتن را مالــک شــهوات دــارد و ســائس دــوم تمســک 
بــه جــور کنــد و رعیــت را بــه جــای خــول و عبیــد دــارد و مدینــه پُرشــور عــام 
کنــد و خویشــتن را بندــه شــهوت دــارد... و طالــب ملــک بایــد کــه مســتجمع 
هفــت خصلــت بــود: اول ابــوت، دــوم علــو همــت و آن بعــد از تهذیــب قــوای 
ــت رأی،  ــد، ســیم متان ــل غضــب و قمــع شــهوت حاصــل آی نفســانی و تعدی
ــر مقاســات شــدائد و... ششــم یســار،  ــر ب چهــارم عزیمــت تمــام، پنجــم صب

هفتــم اعــوان صالــح.«
عبدالرحمن ابن خلدون )1٣٣2 – 1406م(

ــم  ــد و مرد ــل می کن ــه را مخت ــام جامع ــتبد، نظ ــد و مس ــم و فاس ــم ظال "حاک
ــه تباهــی و فســاد می کشــاند؛ چــرا کــه النــاس علــی دیــن ملوکهــم؛  را نیــز ب

مردــم بــر دیــن حاکمــان هســتند".
ابونصرفارابی )260 – ٣٣۹ ق(

او نخســتین فیلســوف اســامی اســت کــه دربــارۀ اخــاق و سیاســت، تأمــات 
جدــی داشــته اســت. فارابــی، انســان و اخــاق را مبنــای سیاســت تلقــی می کند 
و بــا تلفیــق اندیشــه فیلسوف-شــاه یونانــی، نظریــۀ شــاهی ایران شــهری و ادامــۀ 
نبــوت و امامــت فلســفی اســام، مدینــۀ فاضلــۀ خــود را مطــرح می کنــد. نقطــۀ 
مقابــل ایــن جامعــۀ آرمانــی فارابــی، مدینــۀ فاســقه اســت کــه مصدــاق و نمــاد 
ــوف  ــن فیلس ــوران ای ــۀ د ــی و بحران زد ــای اخاق ــی از فضیلت ه ــۀ ته جامع
ــۀ  ــی و ســعادت جامعــه را هدــف تشــکیل مدین ــه تعال ــل ب ــی، نی اســت. فاراب
ــو  ــک س ــت از ی ــی، سیاس ــۀ فاراب ــر اندیش ــه د ــد. این ک ــرار می ده ــه ق فاضل
محتــوای اخاقــی دــارد و شــاهراه تأمیــن ســعادت انســان دــر جامعه اســت، و 
از طــرف دیگــر، سیاســت بــر اخــاق اشــراف حاصــل کردــه، نتیجــۀ پیونــد دو 

ســویۀ اخــاق و سیاســت دــر فلســفۀ مدنــی فارابــی اســت.
ابوعلی ابن مسکویه )10٣0-۹٣2( 

ــه او  ــت ک ــان، آن اس ــن انس ــع بود ــی بالطب ــوم مدن ــی، مفه ــو عل ــاور اب ــه ب ب
بــرای نیــل بــه ســعادت بایــد بــا دیگــر هم نوعــان خــود دــر جامعــه بــه نیکــی 
و درســتی رفتــار کنــد و آنــان را دوســت داشــته باشــد. بــه اعتقــاد مســکویه، 
ــم نیســت، بلکــه عفــت،  ــر زهــد و گوشــه گیری و دــوری از مرد ــت د فضیل
عدالــت و ســایر خصلت هــای خــوب و بــد، تنهــا دــر اختــاط بــا مردــم دــر 
ــی از  ــگاه اجتماع ــن دید ــد. ای ــا می کن ــور پید ــروز و ظه ــت ب ــه، فرص مدین
اخــاق، همــان چیــزی اســت کــه امــروز مــورد قبــول اکثــر علمــای اخــاق 
و جامعــه اســت، یعنــی فضیلت هــای اخاقــی انســان، تنهــا دــر برخوردهــای 
ــروز  ــرای ب ــی ب ــزوی، مورد ــخص من ــه ش ــود؛ وگرن ــر می ش ــی ظاه اجتماع
ــار  ــورد رفت ــر م ــاوت د ــد و قض ــا نمی کن ــود پید ــف خ ــات و عواط احساس
ــکویه رازی،  ــب، مس ــن ترتی ــت. بدی ــه اس ــی و بی وج ــری واه ــار، ام و کرد
ــد  ــرح می کن ــی ط ــفۀ سیاس ــم از فلس ــالوده یی منظ ــر ش ــود را ب ــاق خ اخ
ــی اســت،  ــت زنده گــی اخاق ــه غای ــاری از کمــال و ســعادت را ک و برخورد
تنهــا دــر مدینــۀ انســانی قابــل تحقــق می پندــارد. خاصــه این کــه مســکویه بــا 
تلفیــق مفهــوم افاطونــی ســعادت کامــل و نظــر ارســطویی دــر امــکان حصــول 
ســعادت دــر زنده گــی، نظریــۀ اخــاق مدنــی خــود را بــرای نیــل بــه ســعادت 
دوگانــه جســمانی و روحانــی و برقــراری نوعــی تعادــل میــان نظــر و عمــل، 

ــد. ــکل می ده ــت ش ــاق و سیاس اخ
ابوالحسن عامری نیشابور ) ۹1٣ - ۹۹1م(

ــعادت  ــر س ــی ب ــاق را دیباچه ی ــی، اخ ــر یونان ــنت تفک ــون س ــز هم چ او نی
ــاق و  ــهری، اخ ــۀ ایران ش ــت از اندیش ــه تبعی ــال، ب ــن ح ــر عی ــد و د می دان
ــد. از  ــرار می ده ــورد توجــه ق ــه م ــش یگان ــی از دان ــر منظومه ی ســعادت را د
نــگاه عامــری، عدالــت بــه عنــوان فضیلتــی مدنــی، خــط اتصــال میــان اخــاق 
و سیاســت اســت. ایــن متفکــر ایرانــی، از مســیر دــرک عقلــی یــا فلســفی از 
دیانــت بــه ارتبــاط میــان اخــاق و سیاســت می پردــازد؛ از همین روســت کــه 
ــا فقهــای دینــی را دــر سیاســت گذاری  ــان توصیــه می کنــد ت ــه فرمان روای او ب
ــا  ــد ب امــور جامعــه مشــارکت دهنــد. او معتقــد اســت کــه عمــل سیاســی بای

تعلیمــات و احــکام اســامی و فضیلــت اخاقــی و انســانی ســازگار باشــد.
ابن سینا )۹80 - 10٣۷م(

ابــن ســینا بحــث سیاســت را دــر الهیــات شــفا وارد کردــه و از آن مســیر بــه 
موضــوع نبــوت و شــریعت می پردــازد. ابــِن ســینا دــر بــاب قدــرت سیاســی 
دــر جامعــه بــر ایــن بــاور اســت کــه ایــن قدــرت، تنهــا بــه شــخصی که دــارای 
عقــل ســلیم و فضایــل اخاقــی از قبیــل شــجاعت، عفــت و حســن تدبیــر و 
بیــش از همــه بــه شــریعت آگاهــی دــارد، تعلــق می گیــرد. دــر حقیقــت، ابــن 
ســینا بحــث سیاســت را از مباحــث فرعــی نبــوت و همــه را دــر الهیــات مطرح 

می کنــد.
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سـپیدارها مجموعـۀ از مقـاالت، گفت وگوهـا و 

سـخرنانی ها پیرامـون کارنامـه و مبـارزۀ شـهید 

کـه  اسـت  و هم سـنگرانش  احمدشـاه مسـعود 

بـه مناسـبت چهاردهمین سـال گرد شـهادتش به 

نرش رسـیده اسـت.

 150 و  نسـخه  پنج هـزار  در  سـپیدارها  کتـاِب 

بـرگ توسـط کمیتۀ فرهنگـی بنیاد مارشـال فهیم 

در سـنبلۀ 1394 خورشـیدی چاپ شـده است.

در ایـن کتـاب با شـامری از هم سـنگران شـهید 

مفصلـی  گفت وگوهـای  مسـعود  احمدشـاه 

صورت گرفته و خاطرات شـان از شـهید مسعود 

و چگونه گـی مبـارزات مجاهـدان افغانسـتان به 

ثبت رسـیده اسـت. 

اسـت:  آمـده  سـپیدارها  نخسـت«  »سـخِن  در 

انسـان ها  قبـال  در  همیشـه  زمـان،  آزمـون گاه 

زمانـی  حالـت  دشـوارترین  می گیـرد.  قـرار 

می باشـد کـه انسـان در برابـر مـرگ و زنده گـی 

قـرار می گیـرد. انسـان هایی که مـرگ با عـزت را 

نسـبت بـه زنده گـی ذلت بـار ترجیـح می دهنـد، 

انگشت شـامر انـد. آنانی که در فقدان آکسـیجن 

تاریـخ  بکشـند،  منی تواننـد  نفـس  آزادی 

می سـازند و بـر خـاف جهـت رود بـه حرکـت 

تعـدادی  کـه  اسـت  بابـت  ایـن  از  می آغازنـد. 

منی باشـند،  مـا  میـان  در  این کـه  وصـف  بـا 

می باشـد.  امـا حضورشـان همیشـه محسـوس 

آنانـی کـه در برابـر ظلـم و بی عدالتـی ایسـتادند 

بـه  ثانیه یـی را در تحقـق عدالـت اجتامعـی  و 

غفلـت فـرو نگذاشـته انـد، بـا آنکـه در میـان ما 

نیسـتند، ولـی حضـور معنوی شـان، فکرشـان، 

اندیشه های شـان، راه شـان و یادشـان همیشـه با 

اسـت. ما 

در ادامـۀ ایـن یادداشـت آمـده اسـت: مجاهدان 

افغانسـتان در سـه مرحلـه از آزادی کشـور دفـاع 

کرده و مبارزۀشـان بـه ماندگاری نام شـان افزوده 

است. 

کتـاب  ایـن  عمـدۀ  بخـش  کـه  اسـت  گفتنـی 

اختصـاص یافتـه اسـت بـه من هـای سـخرنانی 

پیشـین  معـاون  فهیـم،  محمدقسـیم  مارشـال 

برنامه هـای  در  کـه  ریاسـت جمهوری 

گرامی داشـت از سـالروز شـهادت قهرمـان ملی 

بـا خوانـش  بـود. خواننـده  ارایـه شـده  کشـور 

کارنامـه،  از  بخش هایـی  بـا  سـخرنانی ها  ایـن 

زنده گـی و عمل کـرد قهرمـان ملـی کشـور آشـنا 

 . می شـود

سـپیدارها ضمـن داشـن البومـی از عکس های 

گفت وگوهـای  مسـعود،  احمدشـاه  شـهید 

گل حیدرخـان،  فرمانـده  منصـور،  عبدالحفیـظ 

مسـعود  احمـد  و  سـلیم  عطاالرحمـن  مولـوی 

را در خـود دارد و داکـر محیی الدیـن مهـدی، 

مهنـدس توریالـی غیاثی، جـرنال هابیـل هابیل، 

مسـعود خلیلـی، امرالله صالح، عـارف رسوری 

و ذبیح اللـه جامـی بـرای آن مقالـه نوشـته انـد.

دیـدار  آخریـن  خاطـرۀ  شناسـه  ایـن  پایـان  در 

زنـده یـاد مارشـال محمـد قسـیم فهیم با شـهید 

می کنیـم. نقـل  را  مسـعود  احمدشـاه 

آخرین دیدار با یار

آخریـن دیـدارم بـا آمرصاحـب شـهید در خـط 

تخـار کـه قوماندانـی مسـتقیم خط را به دوشـم 

بود. داشـتم، 

طالبـان آماده گـی داشـتنتد تا خط جبهـۀ تخار را 

کـه منتهی به بدخشـان می شـود، بشـکنند. البته 

هم آهنگـی  سـپتمرب   11 بـا  کـه  برنامه هایـی  از 

داشـتند، اطـاع داشـتیم؛ چـون بـه امریکایی ها 

ایـن جریـان را گفتـه بودیـم. آمرصاحـب علنـی 

در مطبوعـات گفـت کـه پیامـم بـه بـوش ایـن 

بـه  نشـود،  افغانسـتان  متوجـه  اگـر  کـه  اسـت 

زودی ایـن آتـش دامـن امریـکا را نیـز می گیـرد. 

آنـان –طالبـان- آماده گـی متـام گرفتـه بودنـد و 

چهـل و دوهـزار افـراد تـازه نفـس را آمـاده کرده 

بودنـد تـا ایـن خـط را بشـکنند. به همیـن خاطر 

مـن در یـک طـرف کـه خـط اصلـی »کلفـگان« 

بـود، می بـودم و همـواره بـا آمرصاحب شـخصًا 

در ادارۀ خـط جبهـه مـاوارای کوکچـه هم آهنگی 

داشتم.

یـک  کـه  گفـت  و  زد  زنـگ  برایـم  روز  یـک   

چرخ بـال می فرسـتم بیـا کـه رهـربان و اسـتادان 

در پنجشـیر جمـع شـده و از مـا نیز تقاضـا کرده 

اند تا در این نشسـت باشـیم؛ شـام پیشـر از من 

برویـد و مـن تـا شـب می آیـم.

هـامن کار صـورت گرفـت و در اخیـر مجلـس، 

سـاعت دو نیـم شـب بیـرون شـدیم. در هـامن 

مجلـس هم خاطرات بسـیار زیاد وجـود دارد که 

صحبت هـای تلخی شـد. ما کـه در درون جنگ 

بودیـم یـک تصـور داشـتیم؛ کسـانی کـه بیـرون 

بودنـد بـه گونۀ دیگـری به قضایـا می دیدنـد. ما 

می گفتیـم کـه نیـروی دشـمن مضمحل شـود تا 

حملـه گروهـی خـود را انجـام داده نتواننـد و ما 

تعـرض کنیـم؛ تصمیـم مـن و آمرصاحب شـهید 

همیـن بود.

آمرصاحـب  موتـر  در  مجلـس،  ختـم  از  بعـد 

نشسـتم؛ نزدیـک خانـۀ آمرصاحب که رسـیدیم، 

شـوم،  پیـاده  موتـر  از  خواسـتم  کـه  زمانـی 

آمرصاحـب راننـدۀ خـود را از موتر پاییـن کرد و 

برایـم گفـت: با خـودت کار دارم. مـن گفتم چه 

کاری؟ آمـر صاحب گفت: منی شـود تـا ده روز 

جنـگ خـود را معطـل کنیـم؛ یعنـی حمله یی که 

مـا برایـش آماده گـی داشـتیم کـه انرژی دشـمن 

بـه مرف برسـد تا حملـه عمومی کـرده نتواند.

و  می رفتیـم  بایـد  فـردا  کـه  بـود  زمانـی  ایـن 

آمرصاحـب  کـه  می کردیـم  رشوع  را  حمـات 

خواسـتار توقـف جنـگ شـد. در هـامن شـب 

وزیـر خارجۀ پاکسـتان عبدالسـتار اعـام کرد که 

بـه بسـیار زودی قضیۀ افغانسـتان حل می شـود. 

معنـای ایـن گـپ این بـود کـه طالبـان بـه پامیر 

ایـن  می رسـند؛ آمرصاحـب گفـت دشـمن کـه 

قـدر الف می زنـد کـه مـا تـا ده سـپتمرب کار را 

خـاص می کنیـم. جنـگ زمینـی همیـن اسـت 

کـه مـا و شـام دیدیـم، تـوپ تفنـگ و جبهـه و 

تانک شـان اسـت. مبب اتـم آن ها اسـتفاده کرده 

منی تواننـد چـون در ایـن مناطق کوهسـتانی که 

دوسـت و دشـمن مشـخص نیسـت، چه کسـی 

کـه  اصطاحـی  بـا  آمرصاحـب  می زننـد.  را 

احتیـاط  بهـر  از  فهیم خـان  بیـا  داشـت گفـت: 

تـا ده سـپتمرب جنـگ را متوقـف کنیـم. چـون 

اگـر مـا جنـگ کنیـم و همـه تجهیـزات مـا متام 

شـود؛ نشـود کـدام حادثه یـی صـورت گیـرد که 

هیـچ کـس جمع کـرده نتوانـد. تا هـامن زمان به 

گونه یـی ایـن جنـگ را توقـف دهیـم.

آمرصاحـب برایـم گفـت: تـو برو در خـط جبهه 

و قوماندانـان را بگـو کارهـای رس کوهـی کننـد 

و انتظـار بکشـند؛ مـن هم مـی روم تا یـک بهانۀ 

دیگـری پیـدا کنـم تـا ده سـپتمیر بگـذرد، در ده 

سـپتمرب ببینیـم کـه آن ها چـه می کننـد. نیروهای 

مـا آمـاده باشـند تـا ضعیـف نشـویم. چـون در 

جنـگ اگر پیـروز هم شـوی، آدم روحـًا ضعیف 

می   شـود؛ جنـگ کشـته، تلفات و مـرف دارد. 

مـن خداحافظـی کـردم و بـه آمرصاحـب گفتم، 

تـا ده سـپتمرب انتظـار می کشـیم.

آمرصاحـب گفـت: اما بـه یک رشط کـه خودت 

در بـاالی کـوه مـروف سـوق و اداره باشـی و 

هیـچ پاییـن نشـوی؛ یکـی جایـر را شـخ پلنـگ 

افغانسـتان  نظامـی  کارهـای  در  کـه  می گوینـد 

مشـهور اسـت، مرکز سـوق و ادارۀ من هامن جا 

بودنـد.  مـن  بـا  زیـادی  قوماندان  هـای  بـود؛ 

وقتـی رفتـم همـه برایـم گفتنـد چـه کـردی؟ من 

بـرای شـان گفتـم کـه آمرصاحـب می گویـد تـا 

ده سـپتمرب منتظـر باشـیم و گاه گاهـی عملیـات 

رس کوهـی کنیـم. بـرای قوماندان هـا گفتـم کـه 

آمرصاحـب هدایـت داده اسـت کـه همیـن جـا 

باشـیم و از این جـا پاییـن نشـویم. ما ده سـپتمرب 

آمرصاحـب  سـپتمرب   9 در  کـه  می شـمردیم  را 

شـهید شـد. انجنیـر عـارف رسوری برایـم زنـگ 

زد کـه انفجـاری شـده و خالـد وضعـش خراب 

اسـت. -در شـبکۀ مخابـره نـام مـن طـارق و از 

آمرصاحـب خالـد بـود- فهمیـدم کـه آمرصاحب 

آمرصاحـب  پیش بینـی  اسـت.  شـده  شـهید 

کـه آمـاده باشـیم، هـامن آماده گـی تـا کابـل و 

قندهـار بـه نفع ما متام شـد. مـا بـه امریکایی ها 

پراکنـده  حمـات  شـام  کـه  دادیـم  اطمینـان 

خـود را بـس کنیـد و بـاالی طالبـان از طریـق 

جبهـات حمـات تـان را افزایـش دهیـد چـون 

مـا نیروهـای آمـاده داریـم؛ صـد در صـد آمـاده 

مـا تعـرض می کنیـم و طالبـان کـه در  هسـتند 

خطـوط جنگـی بشـکنند، چـون عمـق جبهـه و 

رابطـه بـا مـردم نـدارد، شکسـت می خورنـد کـه 

بعدهـا هـامن کار را کردنـد، مـا تعـرض زمینـی 

کردیـم کـه نتیجـۀ مثبـت گرفتیـم؛ حـاال مبالغـه 

نشـود کـه آمرصاحـب شـاید پیش بینی کـرده بود 

کـه خـودش شـهید می شـود یـا کـدام حادثه یی 

دیگـری را پیش بیـن بـود کـه مـن منی دانـم. این 

آخریـن دیدارم با شـهید احمدشـاه مسـعود بود. 

 عبدالباری عطوان- رای الیوم
هــر کــس کــه بــه صــورت رهــرب کــره شــاملی و چهــره 

"کودکانــه" او می نگــرد، بــه هیــچ وجــه بــاور منی کنــد 

کــه اگــر کشــور او آمــاج هرگونــه اقــدام تحریــک آمیــز 

آمریــکا قــرار بگیــرد، وی در اینکــه جهــان را بــه جنــگ 

ــد.  ــود راه منی ده ــه خ ــدی ب ــاند تردی ــته ای بکش هس

ــه  ــگ ب ــتیابی پیونگ یان ــرد دس ــن رویک ــال ای ــاهد مث ش

تکنولــوژی الزم بــرای ســاخت کاهــک هســته ای قابــل 

ــب   ــش مب ــتیک و آزمای ــک های بالس ــب روی موش نص

هیدروژنــی ۵۰ کیلوتنــی بــود کــه زلزلــه ای هســته ای بــه 

پــا کــرد.

آرامــش همــراه بــا اطمینــان در چهــره رهــرب کــره 

ــری از او  ــون تصوی ــه از تلویزی ــار ک ــر ب ــاملی در ه ش

پخــش می شــود بــه ویــژه زمانــی کــه بــا افتخــار مقابــل 

مبــب هیدروژنــی بــرای انجــام ششــمین آزمایــش 

ــر او  ــا ظاه ــت ام ــان اس ــود، مناب ــتاده ب ــته ای ایس هس

هرگــز رس درونــش را بــاز منی کنــد.

خطرنــاک بــودن ایــن آزمایــش در ایــن اســت کــه 

قــدرت ایــن مبــب ۱۰ برابــر بیشــر از مببــی اســت کــه 

ایــاالت متحــده روی شــهر ناکازاکــی ژاپــن در اواخــر 

ــت. ــی دوم انداخ ــگ جهان جن

طبــق گفتــه کارشناســان اســراتژیک غربــی، موفقیــت 

آمیــز بــودن ایــن آزمایــش شــگفت آور بــود و آنچــه کــه 

ــش  ــگ را بی ــگ یان ــده و همســایگان پیون ــاالت متح ای

از هــر زمــان دیگــری نگــران می کنــد، ایــن اســت کــه 

ایــن مبــب را می تــوان بــا موشــک های بالســتیک 

ــد  ــن موشــک ها می توانن ــه ای ــام حمــل کــرد ک ــاره پی ق

بــه آمریــکا برســند.

تــارو کونــو، وزیــر خارجــه ژاپــن ایــن انفجــار را 

ــر  ــت وزی ــه، نخس ــینزو آب ــد. ش ــودنی" خوان "نابخش

ایــن کشــور نیــز بــه رسعــت بــا دونالــد ترامــپ، 

ــرد  ــرار ک ــی برق ــاس تلفن ــکا مت ــوری آمری ــس جمه رئی

و خواهــان کمــک شــد. دولــت کــره جنوبــی نیــز 

اقتصــادی  تحریم هــای  اعــامل  و  قــوی  پاســخی 

بیشــری را خواســتار شــد.

ــره  ــال ک ــودن در قب ــت آرام ب ــه سیاس ــت ک ــپ گف ترام

ــوری  ــس جمه ــت". رئی ــده اس ــر بی فای ــاملی "دیگ ش

آمریــکا خواهــان نشســت تیــم امنیــت ملــی شــد 

خاصــه رهــربان جهــان یکــی پــس از دیگــری واکنــش 

نشــان دادنــد و نگرانــی خــود را اعــام کردنــد. در 

ــت  ــم او جه ــر تصمی ــی ب ــاری مبن ــال، اخب ــن ح همی

ــه ســواحل شــبه  ــاو هواپیامبرهــای بیشــر را ب اعــزام ن

ــره  ــر ک ــط ب ــه فق ــا ن ــامل تحریم ه ــره و اع ــره ک جزی

ــاملی  ــره ش ــا ک ــه ب ــورهایی ک ــر کش ــه ب ــاملی بلک ش

ــه 6 ــه صفح ــت....   ادام ــرح اس ــد، مط ــل دارن تعام

خطـر جنـگ هستـه یی وجـود دارد؟
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