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صفحه 6

محمــد اشــرف غنی، رییــس حکومــت و 
حــدت ملــی در جریــان ســفرش بــه والیــت 
پکتیــا گفــت کــه  بــا گســترش روابــط 
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــتان ب ــاری افغانس تج
ــورهای  ــه کش ــل ب ــتگی کاب ــان، وابس و جه

ــت.  ــه اس ــش یافت ــایه کاه همس
آقــای غنــی کــه بــه هــدف بررســی وضعیــت 
عمومــی امنیتــی والیــات جنــوب - شــرقی، 
بــه پکتیــا رفتــه بــود، در دیــدار بــا برخــی از 
مســووالن امنیتــی و شــهروندان ایــن والیــت، 
ــی  ــاع اساس ــح و اجم ــراری صل ــر ق ــه ب ب
ــه  ــاع ب ــن اجم ــه ای ــت ک ــرد و گف ــد ک تأکی

ــد. ــان می آی ــه می زودی ب
ــی  ــی، در حال ــس حکومــت وحــدت مل ریی
ــی  ــفر م ــرقی س ــوب-  ش ــات جن ــه والی ب
ــت  ــا از بدترشــدن وضعی ــه نگرانی ه ــد ک کن
امنیتــی در ایــن والیــت افزایــش یافتــه 

ــت. اس
ــک  ــان در بیــش از ی گــروه تروریســتی طالب
ــی  ــوالی جان ــه  ولس ــته دو مرتب ــال گذش س
خیــل والیــت پکتیــا را بــه تصــرف خــود در 

ــد. آوردن
ــی  ــزرگان قوم ــا ب ــی در نشســتی ب ــای غن آق
از آن هــا خواســت بــرای تأمیــن صلــح 
از  ایــن بخــش  او را کمــک کننــد و در 

ســاختارهای قومــی کار بگیرنــد.
آقــای غنــی افــزود، ســاختارهای قومــی 
و جرگه هــا، بــرای رســاندن پیــام صلــح 
ــز  ــان، از مــردم نی ــد. هم چن نقــش مهــم دارن
ــد  ــی را بگیرن ــو آن حلقات ــا جل ــت ت خواس
کــه در تــاش ایجــاد تفرقــه در بیــن مــردم 

ــد. ان
ــرق،  ــوب ش ــات جن ــه والی ــفرش ب او در س
نیروهــای امنیتــی کشــور را نیــز ســتایش کرد 
و گفــت، آنــان بــا شــجاعت مخالفــان مســلح 
ــای  ــو در آورده و تهدیده ــه زان ــت را ب دول

ــد. ــن برده ان ــز از بی ــان را نی احتمالی ش
بــه  ملــی،  وحــدت  حکومــت  رییــس 
باشــندگان والیــات جنــوب شــرق نیــز تعهــد 

ــوزش  ــم آب، آم ــش تنظی ــه در بخ ــپرد ک س
بــزرگ  پروژه هــای  بــرق،  و  پــرورش  و 

ــرد. ــد ک ــق خواه ــادی را تطبی اقتص
آقــای غنــی بــا بیــان این کــه افغانســتان 
میــزان روابــط تجارتــی اش بــا منطقــه و 
جهــان را گســترش داده ، گفــت کــه درحــال 
حاضــر وابســتگی افغانســتان بــه کشــورهای 

ــت. ــه اس ــش یافت ــایه کاه همس
ــه پاکســتان گفــت،  ــا اشــاره ب ــی ب ــای غن آق
ــت  ــد، قیم ــته می ش ــرحد بس ــه س ــی ک زمان
ــر  ــد براب ــتان چن ــران در افغانس ــوال تاج ام
ــال  ــه س ــی س ــا در ط ــت؛ ام ــش می یاف افزای
ــد  ــا ۷۰ درص ــکات را ت ــن مش ــته، ای گذش

ــرده اســت. حــل ک

دیپلمـات ارشـد امریکایی اظهار کرد که پاکسـتان 
بـا حمایـت از مخالفـان مسـلح دولت افغانسـتان 
ایـن  بـرای  بزرگـی  چالش هـای  ایجـاد  منشـأ 
کشـور بـوده اسـت و در صورت تأیید سـنا برای 
هدایـت سـفارت امریـکا در کابـل ایـن وضـع را 

تغییـر خواهـد داد.
بـه گـزارش فرتاک نیـوز، جان بس گزینـه دونالد 
ترامـپ بـرای هدایـت سـفارت امریـکا در کابـل 
گفـت کـه بـدون حمایت و همـکاری پاکسـتان، 

واشـنگتن در افغانسـتان موفـق نخواهد شـد.
وی همچنـان تصریح کـرد: اسـام آباد با حمایت 
و پنـاه دادن بـه مخالفان مسـلح دولت افغانسـتان 
منشـأ ایجـاد مشـکات بزرگـی برای این کشـور 

بوده اسـت.
جـان بـس کـه در برابـر کمیتـه روابـط خارجـی 
در  افـزود:  می گفـت،  سـخن  امریـکا  سـنای 
در  مأموریـت  بـرای  تأییـد سـنا  اخـذ  صـورت 

داد. خواهـد  تغییـر  را  وضـع  ایـن  افغانسـتان، 
وی گفـت: تـاش خواهد کرد تـا رویکرد دولت 
پاکسـتان را تغییـر دهـد و توضیـح داد که چگونه 
بهتریـن چـاره را برای این مشـکل خواهد یافت.
بـس تصریـح کـرد: بدیهـی اسـت کـه پاکسـتان 
نقـش کلیـدی در افغانسـتان دارد. آنهـا بـا فراهم 
کـردن پناهـگاه امن بـرای مخالفان مسـلح دولت 
کابـل، چالش هـای بزرگـی را بوجـود آورده انـد.

دیپلمـات امریکایـی در پاسـخ بـه سـؤال یکی از 
اعضـای کمیتـه سیاسـت خارجی سـنا گفت: اگر 
حمایت و همکاری پاکسـتان و دیگر کشـورهای 
منطقه وجود نداشـته باشـد، امریکا در افغانسـتان 

موفق نخواهد شـد.
گزینـه ترامـپ بـرای هدایـت سـفارت امریکا در 
کابـل ادامـه داد: فکـر می کنـم یکـی از چیزهایی 
کـه در وضعیت پیچیده افغانسـتان به نفع ماسـت، 
ایـن اسـت که به طـور کلی همـه برای افغانسـتان 
خواسـتار همـان چیـزی هسـتند کـه مـا مایل آن 

 . هستیم
کـه  نیسـت  هیچ کـس  به نفـع  ایـن  افـزود:  وی 
و  افراط گـرا  گروه هـای  پناهـگاه  افغانسـتان 

باشـد. تروریسـتی 
بـس در ادامـه اظهـار داشـت: بایـد اطمینـان پیدا 
کنیـم که رویکرد مشـترکی میان تمام کشـورهای 
منطقـه دربـاره افغانسـتان وجـود دارد و اینکـه 
چگونـه می توانیـم بـه نتیجه یـی بـاب میـل همـه 

یابیم. دسـت 
گفتنی اسـت کـه پس از اعـام اسـتراتژی جدید 
امریـکا برای افغانسـتان برخی کشـورهای منطقه 
از جملـه چیـن و روسـیه در برابـر آن موضـع 

گرفته انـد.
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ــن گــزارِش خــود در  نهــاد شــفافیت در تازه تری
ــش  ــتان، از افزای ــاد اداری در افغانس ــورد فس م
45 درصــدی ایــن پدیــده در ســه ســاِل دولــت 
وحــدت ملــی خبــر داده اســت. بــر مبنــای 
ــای  ــِت آق ــاد اداری در دول ــزارش، فس ــن گ ای
غنــی نه تنهــا کاهــش نیافتــه کــه به صــورِت 
مدیریــت شــده، رشــد سرســام آوری نیــز داشــته 
اســت. گــزارش می گویــد کــه در دولــت آقــای 
کــرزی در یــک ســال 2 میلیــارد دالــر از راه هــای 
نامشــروع مبادلــه شــده، در حالــی کــه در ظــرف 
ــن  ــی، ای ــدت مل ــت وح ــدت در دول ــن م همی

ــارد رســیده اســت.  ــه 2.۷ میلی ــغ ب مبل
نهــاد شــفافیت در حالــی از افزایــش فســاد 
ــی  ــراز نگران ــی اب ــدت مل ــت وح اداری در دول
کــرده کــه آقــای غنی خــود را موفــق در میـــدان 
ــاور دارد  ــد و ب ــاد اداری می دان ــا فس ــارزه ب مب
ــه  ــاد را گرفت ــی از فس ــش بزرگ ــِو بخ ــه جل ک
ــم در  ــورِت پی ه ــخنگویان ارگ به ص ــت. س اس
ــی  ــای غن ــتردۀ آق ــای گسـ ــانه ها از برنامه ه رس
ــد  ــرف می زنن ــاد ح ــا فس ــارزه ب ــۀ مب در عرص
ــراث  ــده را می ــن پدی ــه ای ــد ک ــاش می کنن و ت

ــد. ــی کنن ــرزی معرف ــای ک ــِت آق دول
 در ایــن کــه دولــت آقــای کــرزی اســاس گذارِ 
ــک  ــای ش ــود، ج ــور ب ــاد در کش ــگ فس فرهن
ــرد  ــکار ک ــد ان ــم نبای ــن را ه ــی ای ــت؛ ول نیس
ــارزه  ــۀ مب ــز در عرص ــس از او نی ــِت پ ــه دول ک
بــا فســاد موفقیتــی نداشــته اســت. دولــت 
ــل ســوءمدیریِت شــخص  ــه دلی ــای کــرزی ب آق
ــا فســاد  ــارزه ب ــا در مب ــه تنه ــوری ن رییس جمه
ناتــوان بــود، بــل در بســیاری عرصه هــا جلــو آن 
را بــاز گذاشــته بــود تــا فســـاد ادامــه پیــدا کنــد. 
ــای  ــا انتقاده ــه ب ــی ک ــرزی هرازگاه ــای ک آق
جامعــۀ جهانــی در امــر مبــارزه بــا فســاد 
متهــم می شــد، بــا راه انداختــِن ســروصدا و 
داد و واویــا آن را تحفــۀ غربی هــا می گفــت 
ــا آن  ــارزه ب ــرای مب ــد نهــاد و کمیســیون ب و چن
ــه  ــی ب ــای جهان ــا در کمک ه ــرد ت ــاد می ک ایج
افغانســتان کاهشــی رونمــا نشــود. امــا در عمــل، 
ــه  ــش ک ــاِن اتاق ــه از درب ــود ک ــر نب ــا حاض حت
ــود، در  ــاد اداری ب ــرق در فس ــک غ ــدون ش ب

ــود. ــح ش ــان توضی ــه خواه ــن رابط ای
ــام  ــا ن ــد ب ــر در افغانســتان بای ــرزی اگ ــای ک آق
و خاطره یــی شــناخته شــود، آن نــام بــدون 
ــد  ــاد« می توان ــگ فس ــاس گزارِ فرهن ــک »اس ش
ــه  ــان او، فســاد یگان ــرا در زم ــس. زی باشــد و ب
دســتاورد دولــت بــود کــه بــه صــورِت عادالنــه 
و مســاوی در ُکل کشــور توزیــع شــده بــود. البته 
ــود  ــا وج ــه دارد و ب ــان ادام ــد همچن ــن رون ای
ــای  ــِم آق ــدی و مصم ــراً ج ــرۀ ظاه ــدن چه آم
ــچ  ــاد هی ــا فس ــارزه ب ــدرت، در مب ــی در ق غن
تغییــری رونمــا نشــده اســت. اگــر آقــای غنــی 
ــت،  ــتاوردی می داش ــه دس ــن عرص ــًا در ای واقع
بــدون شــک حــاال نهــاد شــفافیت از افزایــش 45 
درصــدِی آن ســخن نمی گفــت. مگــر ایــن نهــاد 
بــا آقــای غنــی و دولــت وحــدت ملــی دشــمنی 
عوام فریبانــه  و  گــزارش خصمانــه  کــه  دارد 

ــد؟  منتشر کنـ
ــِت  ــا صداق ــه ب ــرده ک ــاش ک ــاد شــفافیت ت نه
ــود،  ــق خ ــیوه های تحقی ــان دادِن ش ــل و نش کام
ــد. حــاال  ــاع کن ــزارِش خــود دف ــای گ از یافته ه
بــرای رد ایــن گــزارش هــم کارگــزاراِن دولــت 
بایــد بــه همــان شــیوه یی عمــل کننــد کــه 
ــا  ــی ب ــت؛ یعن ــرده اس ــل ک ــفافیت عم ــاد ش نه
روش هــای کامــًا آمــاری و علمــی بایــد ثابــت 

ــاد  ــا، فس ــای آن ه ــاس ادعاه ــر اس ــه ب ــد ک کنن
ــت.  ــته اس ــش داش ــور کاه اداری در کش

ــوی  ــه گامِ ق ــی چ ــای غن ــال، آق ــن ح در همی
در مبــارزه بــا فســاد در ظــرف ســه ســال 
ــِج آن را  ــد نتای ــاال بای ــه ح ــته ک ــته برداش گذش
ــدت  ــت وح ــه دول ــی ک ــیم. کارهای ــاهد باش ش
ملــی در مبــارزه بــا فســاد انجــام داد، بیشــتر در 
ــا  ــارزه ب ــۀ همــان سیاســِت شــعارزده گی مب ادام
ــزی بیشــتر  ــه چی ــود و ن ــرزی ب ــای ک فســاد آق
ــد  ــی می خواه ــای غن ــه آق ــم ک ــاال ه از آن. ح

ــد،  ــن کنـ ــاد را تدوی ــا فس ــارزه ب ــتراتژی مب اس
ــداده  ــام ن ــتا انج ــن راس ــاده در ای کاری فوق الع
اســت. از اســتراتژی ملــی مبــارزه بــا فســاد نیــز 
توقــع آن چنانــِی کاهــش میــزان فســاد نمــی رود. 
ــا  ــاد ب ــان خــود، جه ــرزی در زم ــای ک مگــر آق
ــای  ــاد آق ــرد؟ جهـ ــام نک ــاد اداری را اع فس
کــرزی بــا فســاد اداری چــه نتایجــی داشــت کــه 
ــی  ــای غن ــا فســاد آق ــارزه ب حــاال اســتراتژی مب

ــته باشــد؟ داش
کــرزی  آقــای  شــعارهای  میــان  تفــاوت   
بــا آقــای غنــی در ایــن اســت کــه آقــای 
بیشــتر احساســی ســخن می گفــت  کــرزی 
را  شــعارها  کــه  می کوشــد  غنــی  آقــای  و 
ــد.  ــردم بده ــه خــورد م چهارچوب بندی شــده ب
از جانــب دیگــر، وقتــی آقــای غنی مدعی اســت 
کــه فســاد اداری میــراث دولــت آقــای کــرزی به 
ــا  ــد؟ آی ــه بگوی ــد چ ــت، می خواه ــِت اوس دول
ــال  ــر 13 س ــورت ُکل، تقصی ــه ص ــد ب می خواه
حکومــِت آقــای کــرزی را در یــک فــرد خاصــه 

ــد؟  کن
در این کــه آقــای کــرزی در رأس یــک سیســتم 
فاســد قــرار داشــت، شــکی وجــود نــدارد؛ ولــی 
ــه  ــرادی ک ــر اف ــود. اکث ــا نب ــر تنه ــن ام او در ای
امــروز دولــت وحــدت ملــی را ســاخته انــد، بــه 
ــان  ــوری، از هم ــس جمه ــخص ریی ــمول ش ش
دســتگاه فاســـد آقــای کــرزی بیــرون شــده انــد 
اصلی تریــن  از  ســال گذشــته  شــانزده  در  و 
ــوده  ــتان ب ــی در افغانس ــام سیاس ــای نظ چهره ه
ــه ایــن فکــر کــرده کــه  ــا آقــای غنــی ب ــد. آی ان

چــرا فســاد اداری در موجودیــِت ایــن چهره هــا 
ــد؟  ــدا نمی کن ــش پی کاه

در  اداری  گســتردۀ  فســاد  در  شــک  بــدون 
ــن  ــای پایی ــرادی در رده ه ــا اف ــتان، تنه افغانس
ــاید در  ــراد ش ــن اف ــتند. ای ــوده و نیس ــل نب دخی
ــی   ــند، ول ــته باش ــواردی از فســاد دســت داش م
ــه  ــدو ب ــان ب ــتان از هم ــاد اداری در افغانس فس
ــده  ــاز ش ــاال آغ ــای ب ــدن، از رده ه ــود آم وج
ــوز هــم هســتند کــه  ــد و هن ــود. کســانی بودن ب
از فســاد بــه صــورِت یــک منبــع تغذیــۀ مطمیــن 
ــای  ــراد در زدوبنده ــن اف ــد. ای ــتفاده می کنن اس
کان دســت دارنــد و بــه صــورِت سیســتماتیک 
فســاد را گســترش می دهنــد. بــرای یافتــن ایــن 
ــاد زحمــت بکشــیم،  ــاز نیســت کــه زی افــراد نی
آن هــا چهره هــای شــناخته شــده و معروفــی 
انــد. آن هــا کســانی انــد کــه از اصلی تریــن 
ســکان داران نظــام بــه شــمار می رونــد و از 

آغــاز بــا آن یک جــا بوده انــد! 
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احمــد عمران

مبـارزه با فسـاد؛
 شعــار بدون عمــل

 

چنــد ســال از تشــکیل دولــِت مســما بــه وحــدت ملــی 
ــی«  ــدت مل ــنگیِن »وح ــارِت س ــه عب ــوز ن ــا هن ــذرد، ام می گ
تجســم یافتــه و نــه این کــه دولــت توانســته اســت اساســی ترین 
ــد  ــن چن ــۀ ایجــادِ خــود را عملــی ســازد. در ای مفــاد توافق نام
ســال، آقــای غنــی فقــط اکــِت سیاســت مداراِن متفکــر و 
ــی  ــای ناگهان ــن کردن ه ــاال و پایی ــا ب ــرده و ب ــاز را ک برنامه س
ــردم  ــه خــوردِ م صــدا، شــعارهایی دلکــش و پُرطمطــراق را ب
ــراری  ــاد، برق ــا فس ــارزه ب ــر مب ــعارهایی نظی ــت؛ ش داده اس
ــا  ــت در فضــای سیاســی و اجتماعــی. ام ــت و تحــوِل مثب امنی
ــعارها را در  ــن ش ــِی ای ــوان بی مایه گ ــوح می ت ــیار وض ــه بس ب
گــزارِش تــازۀ نهــاد شــفافیت، مبنــی بــر افزایــش 45 درصــدی 
ــرزمین در  ــن س ــاهِ ای ــداِن بی گن ــرۀ فرزن ــتار روزم ــاد، کش فس
شــمال و جنــوب و مرکــِز کشــور به دســت تروریســتان و 
ــی و جناحــی در ارکاِن  ــای قوم ــن تشــدید قطب بندی ه همچنی

ــا نشســت. ــه تماش ــتان ب ــۀ افغانس ــام و جامع نظ
ایــن وضعیــِت دلهــره آور درحالی ســت کــه ادبیــاِت ارگ 
ریاســت جمهوری همچنــان ادبیاتــی سرشــار از الف و گــزاف و 
تزریــِق مســّکن های بی اثــر بــه روان جمعــِی مــردم اســت. اگــر 
ــاِت  ــن ادبی ــخنگویانش و همچنی ــی، س ــای غن ــخناِن آق ــه س ب
ارگ ریاســت جمهوری و گزارش هــا و اعامیه هــای منتشــر 
ــم  ــم، می بینی ــگاه کنی ــن نهــاد ن شــده در وب ســایت رســمِی ای
شــعار، دروغ، بیهوده گویــی و بــازی بــا کلمــات در آن هــا مــوج 

می زنــد.
سیاســِت  و  فســاد  فرهنــِگ  مــروِج  کــرزی  آقــای  اگــر 
کوچه  بازارانــه بــود، آقــای غنــی به نوعــی مــروِج فســاد و 
ــه  ــده در اکت هــا و شــعارهای متفکرمأبان ــذاِل سیاســِی پیچی ابت
اســت. اگرچــه ایــن اکت هــا و شــعارها بــر اثــر تکــرارِ بســیار 
ــان  ــا همچن ــرای مــردم بی رنــگ و تهــوع آور شــده اســت، ام ب
ــتفاده از  ــر اس ــرار ب ــت جمهوری اص ــی و ارگ ریاس ــای غن آق

ــد.  ــاِی سیاســی دارن ــن حن ای
ــوان  ــر عن روز گذشــته، ســایت ریاســت جمهوری گزارشــی زی
»رییس جمهــور غنــی، وضعیــت عمومــی امنیتــی والیــات 
ــان  ــه بی ــرد و ب ــر ک ــود« منتش ــی نم ــرق را ارزیاب ــوب ش جن
جزییــاِت ســفر آقــای غنــی بــه والیــت پکتیــا و دیــدار از قــول 
اردوی 2۰3 تنــدر و شــرکت در یــک جلســۀ امنیتــی پرداخــت.

ــه  ــزارش ب ــن گ ــی از ای ــِل توجه ــش قاب ــه بخ ــن آن ک ضم
ــۀ  ــش آن، دو نقط ــده، در دو بخ ــپری ش ــالی س ــاِت پوش تعارف
پُــر از گزافــه بــه نقــل از بیانــاِت آقــای غنــی آمــده اســت. در 
ــس شــورای  ــنیدِن ســخنان ریی ــس از ش ــی پ ــای غن ــی آق جای
والیتــی پکتیــا در رابطــه بــا مشــکاِت مــردم آن والیــت، ضمــن 
ســپاس گذاری از حوصله منــدی مــردم پکتیــا چنیــن گفتــه 
ــای افغانســتان«  ــه »بق ــود ک ــن ب ــن ای ــی م ــۀ اول اســت: »وظیف
ــن  ــته ای ــاِل گذش ــم س ــان دو و نی ــم و در جری ــن نمای را تأمی
ــت  ــی را قناع ــه جهان ــه جامع ــد. در صورتی ک ــام ش کار انج

ــد.« ــل نمی گردی ــا ح ــاِل م ــکات 4۰ س ــی دادم، مش نم
در جایــی دیگــر، آقــای غنــی فرمــوده اســت: »وضعیــت 
اســتراتژیِک افغانســتان بــه شــکِل بنیـــادی تغییــر کــرده و پیــامِ 
مــا بــه دشــمن ایــن اســت کــه در جنــگ موفــق نخواهیــد شــد، 
پــس بایــد راه صلــح را برگزینیــد... ایــن وطــن جرگه هاســت و 

بایــد از همیــن طریــق بــه صلــح پایــدار دســت یابیــم.«
اکنــون پرســِش هــر شــهرونِد بــه تنگ آمــده از گزافه گویی هــای 
ــه  ــی، کجــا و چگون ــی ک ــای غن ــه اوالً: آق ــن اســت ک ارگ ای
ــوه  ــر انب ــی ب ــه هرازگاه ــرده ک ــن ک ــتان را تأمی ــای افغانس بق
مشــکات و بحران هــای خلق شــده توســِط خــودش لَــم 
ــه  ــردمِ ب ــه م ــتان« را ب ــای افغانس ــن بق ــِت »تأمی ــد و من می زن
ــد؟  ــدش می  ده ــا و ناکارآم ــت هاِی نابج ــده از سیاس ــتوه آم س
آقــای غنــی جامعــۀ جهانــی را در کــدام ارتبــاط قناعــت داده و 

ــِت 4۰ ســاله را از کجــا آورده اســت؟ ــن  کمی ای
ثانیــًا این کــه »تغییــر وضعیــِت اســتراتژیک افغانســتان بــه 
شــکل بنیــادی« کــه خبــر از شکســِت دشــمنان در میـــدان جنگ 
ــی  ــای بیرون ــدام نموده ــد، ک ــح می ده ــان در صل و ناچاری ش
ــان  ــه همچن ــی ک ــت دارد؟ در حال ــی در واقعی و نشــانه هاِی عین
ــۀ  ــتار غافلگیران ــور از کش ــوِب کش ــمال و جن ــای ش جبهه ه
پایتخــت  امنیتــی رنگیــن اســت و خیابان هــای  ســربازان 
ــر  ــر و قوی ت ــارِ تازه ت ــک انفج ــرۀ ی ــب و دله ــه در ت هرلحظ
ــه  ــوان ب ــادی را می ت ــر اســتراتژیک و بنی می ســوزد، کــدام تغیی

ــد داد؟ ــردم نوی م
متأســفانه افغانســتان در ســخت ترین وضعیــت در شــانزده 
ــان در الف و  ــی همچن ــای غن ــه و آق ــرار گرفت ــر ق ــاِل اخی س
ــی  ــی، دیده درآی ــاِت دروغ گوی ــد و ادبی ــه می زن ــزاف غوط گ
ــد. ــی اش می آموزان ــاِی تیم ــخنگویان و رفق ــه س ــب را ب و فری

ارگ غرق در الف و گزاف

فساد اداری در افغانستان از همان بدو به وجود آمدن، از رده های باال آغاز شده 
بود. کسانی بودند و هنوز هم هستند که از فساد به صورِت یک منبع تغذیۀ 
مطمین استفاده می کنند. این افراد در زدوبندهای کالن دست دارند و به صورِت 
سیستماتیک فساد را گسترش می دهند. برای یافتن این افراد نیاز نیست که زیاد 
زحمت بکشیم، آن ها چهره های شناخته شده و معروفی اند. آن ها کسانی اند که از 
اصلی ترین سکان داران نظام به شمار می روند و از آغاز با آن یک جا بوده اند!

ACKU
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از شــانزدهمین ســال روز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور در 
برخــی از کشــورهای جهــان تجلیــل بــه عمــل آمــد. در ایــن 
میــان پارلمــان بریتانیــا بــه شــکل رســمی از  شــانزده همیــن 
ســالروز شــهادت قهرمــان ملــی کشــور مــان تجلیــل کــرد. 
ایــن نخســتین بــار اســت کــه از قهرمــان ملــی مــا در پارلمان 
ــه  بریتانیــا تجلیــل می شــود. شــهید احمــد شــاه مســعود، ب
عنــوان الکــوی مبــارزه علیــه کمونیــزم و تروریــزم و قهرمــان 
ملــی افغانســتان از احتــرام خاصــی در ســطح جــان برخــور 

دار اســت. 
ــتان در  ــن افغانس ــر، مهاجری ــای دیگ ــاد گزارش ه ــر بنی  ب

ــش،  ــان، اتری ــا، یون ــه، بریتانی ــیه ، فرانس ــورهای روس کش
هندوســتان و ایــران از شــانزدهمین ســالروز شــهید مســعود 

ــد.  ــت کردن ــتان گرامی داش ــی افغانس ــان مل قهرم
شــماری از مهاجریــن افغانســتان و شــهروندان، فرهنگیــان و 
نماینــده گان مــردم بریتانیــا از شــانزدهمین ســالروز شــهادت 
ــور   ــان آن کش ــی در پارلم ــان مل ــعود قهرم ــاه مس احمدش
ــوان  ــه عن ــعود ب ــهید مس ــان از ش ــد. آن ــت کردن گرامی داش

ــد.   ــاد کردن الگــوی آزادی ی
ــم  ــتان مقی ــهروندان افغانس ــی از ش ــال، برخ ــن ح در همی
روســیه در محفلــی به مناســبت شــانزدهمین ســالروز شــهید 

مســعود قهرمــان ملــی افغانســتان، گفتنــد که شــهید مســعود 
مــرد آزادی خــواه بــود. 

جنــرال محمــد ایــوب منصــور، رییــس همبســتگی انجمــن 
افغانســتان در فداراتیــف روســیه، جنــرال  شــهروندان 
افغانســتان در  عبدالغیــور احــدزاده مستشــار ســفارت 
ــون مســول بخــش فرهنگــی ســفارت  مســکو، بهــرام آذری
ــارزات  ــا و مب ــان کارنامه ه ــا بی ــر ب ــماری دیگ ــران وش ای
شــهید مســعود، در برابــر تروریســم بین المللــی، او را رهبــر 
ــان، شــماری از شــهروندان  ــد. هم چن ــوان کردن ــل عن بی بدی

و فرهنگیــان افغانســتان مقیــم در کشــورهای یونــان، فرانســه 
و اتریــش بــا گرامی داشــت از شــانزدهمین ســالروز شــهادت 
ــارزات شــهید  ــه مب ــد ک ــه ان ــی افغانســتان، گفت ــان مل قهرم

ــدگار شــده اســت.  ــر تروریســم مان مســعود در براب
آنــان مســعود را رهبــر بی بدیــل عنــوان کــرده افزودنــد کــه 
مســعود از رهبــران بــرزگ آزادی خــواه بــود که بــرای آزادی 

و رفــاه مردمــش قربانــی داد.   
امســال در داخــل کشــور نیــز از ســالروز شــهادت قهرمــان 

ــه عمــل آمــد.   ــۀ گســترده گرامی داشــت ب ــه گون ملــی ب

ــور  ــا در کش ــش نا امنی ه ــس از افزای ــده گان مجل ــماری از نماین ش
ــد طرحــی  ــس بای ــه مجل ــد ک ــد دارن ــرده و تاکی ــی ک ــراز نگران اب

ــه حکومــت پیشــنهاد کنــد. امنیتــی را ب
ــف  ــاط مختل ــا در نق ــه ناامنی ه ــد ک ــس می گوین ــده گان مجل نماین
کشــور گســترش یافتــه و مــردم را بــا چالش هــای فراوانــی مواجــه 

ســاخته اســت.
ــت:  ــس گف ــان در مجل ــردم جوزج ــده م ــی نماین ــتار درزاب عبدالس
ــت؛ در  ــده اس ــران کنن ــور نگ ــمال کش ــی در ش ــت امنیت »وضعی
ــا مشــکات  ــردم ب ــان م ــخ و بغ ــرپل، بل ــان، س ــاب، جوزج فاری

ــد«. ــه ان ــی مواج ــراوان امنیت ف
ــی افــزود کــه مســیر شــاهراه های والیت هــای شــمال  ــای درزاب آق
و راه هــای ارتباطــی اکثــر ولســوالی ها بــا مراکــز والیــات بــه دلیــل 
ــرده  ــد ک ــت و آم ــی رف ــوران دولت ــد و مام ــع ان ــت قط ــود امنی نب

نمی تواننــد.
ــی  ــا در غزن ــز از گســترش نا امنی ه ــوری نی ــی جاغ خــداداد عرفان
و مســیر شــاهراه کابــل- قندهــار شــکایت کــرد و گفــت: »وضعیــت 
رقــت بــار امنیتــی در ســطح کشــور حاکم اســت و مــردم افغانســتان 
همــه روزه جــان می دهنــد؛ در والیــت غزنــی نیــز دولــت فقــط در 
مراکــز ولســوالی ها تســلط دارد ومتباقــی مناطــق در کنتــرل طالبــان 

اســت«.
ــی  ــه تامیــن امنیــت والیــت غزن ــی افــزود کــه اگــر ب آقــای عرفان
ــه  ــار در نتیج ــاهراه کابل-قنده ــیر ش ــرد، مس ــورت نگی ــه ص توج

ــد. ــد ش ــک مســدود خواه ــروی ترافی ــان ب حمــات طالب
هــم اکنــون نیــز مســیر شــاهراه کابــل- قندهــار در برخــی روزهــای 
ــان  ــرای ســاعت ها از ســوی طالب ــای مشــخص ب ــه و در جاه هفت

ــود. ــدود می ش مس
نماینــده گان مجلــس می گوینــد کــه دولــت افغانســتان بایــد 
همــکاری مــردم را بــرای تامیــن امنیــت مناطــق جلــب کنــد در غیــر 
آن نیروهــای امنیتــی بــدون همــکاری مــردم نمی تواننــد امنیــت الزم 

را تامیــن کننــد.
ــا  ــه ب ــات اداری مجلــس خواســتند ک ــن از هی ــده گان همچنی نماین
ــود  ــرای بهب ــی را ب ــل امنیت ــرح کام ــی درســت ط ــل و ارزیاب تحلی
وضعیــت امنیتــی کشــور آمــاده کــرده و به حکومــت پیشــنهاد کنند.
در همیــن حــال، عبدالرئــوف ابراهیمــی رییــس مجلــس نماینده گان 
نیــز وضعیــت امنیتــی را در کشــور نگــران کننــده خوانــد و گفــت 
ــی  ــتان قربان ــردم افغانس ــه روزه از م ــور هم ــا در کش ــه ناامنی ه ک

می گیــرد.
آقــای ابراهیمــی گفــت کــه بــه کمیســیون امنیــت داخلــی مجلــس 
وظیفــه داده اســت تــا طــرح جامــع امنیتــی را آمــاده کنــد کــه پــس 

از تصویــب مجلــس بــه حکومــت پیشــنهاد خواهــد شــد.
ــس  ــد، پ ــی می گوین ــای امنیت ــه مقام ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــات  ــتان، حم ــورد افغانس ــکا در م ــد امری ــرد جدی ــام راهب از اع
نیروهــای امنیتــی افغانســتان بــه ویــژه حمــات هوایــی بــر طالبــان 
ــر  ــت. اکث ــه اس ــش یافت ــتان افزای ــف افغانس ــای مختل در والیت ه
حمــات هوایــی توســط نیروهــای امریکایــی در افغانســتان انجــام 

می شــوند.
ــوز هیــچ بهبــودی  ــا هن ــد کــه ت ــده گان مجلــس می گوین ــا نماین ام
در امنیــت کشــور بوجــود نیامــده و تهدیدهــا در بســیاری از 

ــت. ــده اس ــتر ش ــور بیش ــای کش والیت ه

در نتیجــۀ ناامنی هــا در جوزجــان، بهــای مواد 
خوراکــی دو برابــر افزایــش یافته اســت.

ــورای  ــو ش ــی، عض ــدف کریم ــه ص حلیم
ســام وطندار  بــه  جوزجــان  والیتــی 
مســیر  در  طالبــان  و  داعــش  می گویــد، 
درزاب  و  قوش تپــه  ولســوالی های 
ــع  ــد و مان ــا کرده ان ــی بن ــت های بازرس ایس
ــن  ــه ای ــی ب ــواد خوراک ــای م ورود کامیون ه

می شــوند. ولســوالی ها 
بــه گفتــۀ بانــو کریمــی، حــاال کار بــه جایــی 
ــه شــماری درِ دکان هــای خــود را  رســیده ک
بســته اند و شــماری دیگــر مــواد خوراکــی را 
از راه هــای دشــوارگذر، قاچاقــی وارد درزاب 

و قوش تپــه می کننــد.
هشــدار  والیتــی  شــورای  عضــو  ایــن 
می دهــد کــه اگــر حکومــت بــه امنیــت ایــن 
والیــت توجــه نکنــد، 15 درصــدی که تحت 
مدیریــت نیروهــای امنیتــی قــرار دارد نیــز بــه 
ــد. ــد آم ــش درخواه ــان و داع ــرف طالب تص

بازمحمــد داور، سرپرســت ولســوالی درزاب 

افزایــش بهــای مــواد خوراکــی در ایــن 
ولســوالی را تأییــد می کنــد و می گویــد، 
باشــنده گان درزاب در وضعیــت بــد اقتصادی 
ــا افزایــش بهــای مــواد  بــه ســر می برنــد و ب
ــده و  ــر ش ــش بدت ــت از پی ــی وضعی خوراک
ــرای  ــی ب ــن توجه ــون کمتری ــت تاکن حکوم
نابــودی داعــش و طالبــان در جوزجــان 

ــت. ــرده اس نک
والــی  ســخنگوی  غفــوری،  محمدرضــا 
جوزجــان می گویــد کــه تاش هــا بــرای 
ایــن  در  تصفیه یــی  عملیــات  راه انــدازی 
ایــن  زودی  بــه  و  دارد  جریــان  والیــت 

عملیــات برگــزار خواهــد شــد.
تاکنــون طالبــان و گــروه داعــش در ایــن بــاره 

ــد. ــزی نگفته ان چی
ــه  ــت ک ــه والیت هایی س ــان از جمل جوزج
اخیــراً نفــوذ داعش در آن بیشــتر شــده اســت. 
طالبــان نیــز در ایــن والیــت حضــور دارنــد و 
بارهــا اتفــاق افتــاده کــه دو گــروه بــه جــان 

ــد. ــم افتاده ان ه

گرامی داشت از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی  در پارلمان بریتانیا 
مهاجرین افغانستان در برخی کشورهای خارجی از سالروز شهادت قهرمان ملی کشور و هفتۀ شهید گرامی داشت به عمل آوردند

نگـرانی نمـاینده گـان مجـلس 
از افـزایـش ناامنـی ها

طالبان و داعش ورود مواد خوراکی 

به ولسوالی های جوزجان را ممنوع کردند
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مطالبــات اصلــی احمدشــاه مســعود از ایجــاد رابطه 
بــا امریکایی هــا چــه بــود؟ 

امریکایی هــا در ایجــاد رابطــۀ خــود بــا احمدشــاه 
موشــک های  فقــط خواســتار جمــع آوری  مســعود 
ســتنگر، کســب اطاعــاِت دقیــق در مــورد اســامه 
ــِل  ــا قت ــن الدن و در صــورت ممکــن، دســتگیری و ی ب
ــت ها و  ــه خواس ــن رابط ــعود از ای ــا مس ــد. ام او بودن
اهــداِف دیگــری داشــت. بنابرایــن، رابطــۀ آن هــا یــک 
رابطــۀ صادقانــه و قابــل اعتمــاد بــرای طرفین محســوب 
امریکایــی  بــا وجــود این کــه مأموریــن  نمی شــد. 
برپایــی مناســبات و ادامــۀ کمک هــای محــدود بــه 
احمدشــاه مســعود را بــه منظــور دسترســی بــه بــن الدن 
ــورد  ــن م ــا در ای ــد، ام ــام می دادن ــتگیری او انج و دس
ــا مســعود چنیــن کاری را انجــام  شــک داشــتند کــه آی

ــر.   ــا خی ــد داد ی خواه
ــه مســعود  ــد و بی اعتمــادِی امریکایی هــا نســبت ب تردی
ــِل احمدشــاه مســعود در  ــاوری متقاب ــر بی ب را عــاوه ب
مــورد آن هــا کــه بــه ســوی او از چشــم پاکســتان نــگاه 

اســتقالیِت  و  اســام گرایی  می کردنــد، 
مســعود مضاعــف می کــرد. بــرای بســیاری 
از مأموریــن ایــاالت متحــده کــه خواســتار 
همــکاری احمدشــاه مســعود در دســتگیری 
ــان  ــه می ــش ب ــن پرس ــد ای ــن الدن بودن ب
یــک  بــه عنــوان  او  آیــا  می آمــد کــه 
اســام گرا و مجاهــد حاضــر خواهــد شــد  
تقاضــای امریکایی هــا را در ایــن مــورد 

ــدارد. ــی ب عمل
ــا  ــش امریکایی ه ــک و پرس ــن ش ــه ای البت
مســعود  احمدشــاه  نبــود.  بی مــورد 
ــدی  ــامی پای بن ــادات اس ــه اعتق ــدیداً ب ش
ــتقال خواهی  ــۀ اس ــت و دارای روحی داش
ــه  ــه او ب ــود. درحالی ک ــرور ب ــا غ ــوأم ب ت
ــا  ــدش ب ــن الدن و مقاص ــامه ب ــوی اس س
تردیــد می نگریســت و او را بــا  توجــه 
بــه ســابقۀ حشــر و نشــرش در دهــۀ 
هشــتاد  بــا ســی.آی.ای و آی.اس.آی در 
ــی مشــکوک  ــرزی پاکســتان آدم نواحــی م
و مرمــوز می پنداشــت، امــا بســیاری از 
افــراد گردآمــده بــه دور او را جوانــان 
ــرد  ــوب می ک ــاآگاه محس ــاتی و ن احساس
کــه از احساســات اســامی و ناآگاهــی 
می گیــرد.  صــورت  سوءاســتفاده  آن هــا 
علیــه  جنــگ  جبهــات  در  بــار  یــک 
ــان ازبکســتان کــه  ــان، دو تــن از جوان طالب
مخالفیــن اســامی دولــت اســام کریمــوف 
ــاه  ــای احمدش ــارت نیروه ــه اس ــد، ب بودن
ــن  ــارت ای ــپس اس ــد. س ــعود درآمدن مس
در  مجاهــد  پیــام  نشــریۀ  را  تــن  دو 
پنجشــیر منتشــرکرد. بعــد از نشــر ایــن 
ــه از احمدشــاه  ــت ازبکســتان ک ــر، دول خب
مســعود و جبهــۀ مخالــف طالبــان حمایــت 
ــد.  ــا ش ــترداد آن ه ــتار اس ــود، خواس می نم
ــل  ــای تحوی ــعود به ج ــاه مس ــا احمدش ام
دادن اســیران اســام گرای ازبــک بــه افــراد 
ــط  ــا را در خ ــه آن ه ــتور داد ک ــود دس خ
ــا  ــا ب ــان رهــا ســازند ت ــا طالب اول جنــگ ب
مراهــاِن خــود بــه آن طــرف جبهــۀ جنــگ 
ــاِن خــود  ــراد و هم رزم ــه اف ــد. او ب بپیوندن
می گفــت کــه این هــا جوانــان نــاآگاه و 
ــری هســتند کــه از روی احساســات  بی خب
و یــا مجبوریــت  بــه این جــا کشــانده 
ــه  ــا را ب ــوان آن ه ــه می ت ــده اند. چگون ش
دشمنان شــان تحویــل داد کــه به خاطــر 
اعتقــاد اسامی شــان تحقیــر و شــکنجه 

ــند؟   ــل برس ــوند و بقت ش
آنچــه کــه امریکایی هــا در غیــاب احمدشــاه 
مســعود و در مــورد او می گفتنــد و تصمیــم 
می گرفتنــد، از دیــد و آگاهــی او پنهــان 

نبــود. مســعود بــا وجــود تــاش و گفت وگوهــای 
ــاالت  ــه ای ــد ک ــی می دی ــن امریکای ــا مأموری ــتمر ب مس
ــا او  ــه ب ــه معامل ــر ب ــی حاض ــچ صورت ــه هی ــده ب متح
بــه قیمــت ناخشــنودی پاکســتان  نیســت. از نظرمســعود 
سیاســت  و  آی.اس.آی  و  طالبــان  بــن الدن،  اســامه 
ــم  ــۀ به ه ــک مجموع ــان ی ــتان از طالب ــت پاکس حمای
ــه  ــوب می شــدند ک ــد محس ــته و جریــان واح پیوس
ایــاالت متحــده  می بایــد راه هــای مقابلــه  بــا ایــن 
ــات او  ــرار مــی داد و مطالب مجموعــه را مــورد توجــه ق
را در ایــن مــورد می شــنید و بــرآورده می ســاخت، امــا 
ــن الدن را  ــا اســامه ب ــه تنه ــن مجموع ــا از ای امریکایی ه

می خواســتند.  
ــه  ــت علی ــی جــز دوام مقاوم احمدشــاه مســعود چاره ی

ــا را نداشــت. او بازهــم  ــن تلخی ه ــان و تحمــِل ای طالب
ــده را  ــاالت متح ــه ای ــود ک ــی ب ــدوار دگرگونی های امی
ــان و  ــورد طالب ــش در م ــا و مطالبات ــه باوره ــد ب متقاع
پاکســتان بســازد. چنیــن تحولــی بعــد از حادثــۀ یازدهــم 
ــل از آن  ــی دو روز قب ــد، ول ــاد ش ــپتمبر 2۰۰1 ایج س
احمدشــاه مســعود بــا حملــۀ انتحــاری اعضــای القاعــده 
کــه هنــوز نقــش پاکســتان و نهادهــای دیگر اســتخباراتی 
کشــورهای خارجــی در ایــن حملــه نامشــخص و مبهــم 

باقــی مانــده اســت، بــه شــهادت رســید. 

جانشینان احمدشاه مسعود و رابطه با امریکا 
ــۀ 11  ــا پــس از شــهادت احمدشــاه مســعود و حادث  آی
ســپتمبر 2۰۰1 کــه سیاســت امریــکا را در مــورد طالبــان 
ــرض  ــتان را در مع ــرد و پاکس ــون ک ــده دگرگ و القاع
تهدیــد امریــکا قــرار داد، جانشــنیاِن او ایــن تغییــر مــورد 
ــت  ــود، مدیری ــارش ب ــال ها در انتظ ــه س ــر وی را ک نظ
بهــره  او  خواســت های  جهــت  در  آن  از  و  کردنــد 

ــد؟ گرفتن

آیــا آن چــه کــه در ایــن شــانزده ســال بــا حضــور نظامی 
یافــت  انجــام  افغانســتان  در  امریکایی هــا  نقــش  و 
ــا  ــد، ب ــع ش ــتان واق ــا پاکس ــه ب ــه در رابط ــه ک و آن چ
ــاق  ــویی و انطب ــعود همس ــاه مس ــت های احمدش خواس

ــت؟  داش
 11 و  می داشــت  حیــات  مســعود  احمدشــاه  اگــر 
ــِل  ــورد و عم ــود، برخ ــپتمبر می ب ــدون 9 س ــپتمبر ب س
او در برابــر ایــن تحــوالت و در برابــر نقــش و حضــور 

ــود؟  ــه ب ــتان چ ــا در افغانس امریکایی ه
ایــن پرســش ها و ســواالت مشــابه دیگــر، ذهــن 
ــرای آن پاســخ های  ــد و ب بســیاری ها را مشــغول می کنن

ــود. ــه می ش ــف ارای ــاوت و مختل متف
ــال  ــاه مســعود س ــهید احمدش ــد مســعود پســر ش احم

 8 در  پــار 
ــگار  ــش خبرن ــن پرس ــه ای ــخ ب ــپتمبر 2۰16 در پاس س
ــده  ــر فرمان ــه: اگ ــی ک ــی س ــی ب ــی ب ــون فارس تلویزی
ــی  ــاع کل ــد اوض ــر می کنی ــود، فک ــده می ب ــعود زن مس

افغانســتان حــاال چطــور می بــود، پاســخ داد:
»مــن فکــر می کنــم کــه بــه هیــچ عنــوان قبــول 
نمی کــرد اتفاقــات ســال 2۰۰1 را کــه واقــع شــد. 
ــچ  ــه هی ــی را ب ــور خارج ــا حض ــی و ی ــاوز خارج تج
عنــوان قبــول نمی کــرد. سفرشــان بــه بروکســل و 
ــما  ــه ش ــود ک ــت ب ــن جه ــه در ای ــا هم ــان اروپ پارلم
بــاالی  را  فشــار  بشناســید.  را  افغانســتان  دشــمن 
بکنیــد.  حمایــت  را  مــا  و  بگذاریــد  حامیان شــان 
حمایــت مختلــف. و مــا خودمــان مبــارزه می کنیــم. امــا 
ــه هیــچ عنــوان قبــول نداشــت.« حضــور خارجــی را ب
بــه  مقاومــت  دوران  جوانــان  از  صالــح  امــراهلل   
ــاد  ــش نه ــه در بخ ــعود ک ــاه مس ــی احمدش فرمانده
ــرد  ــت کار می ک ــۀ مقاوم ــتخباراتی جبه ــی و اس تبلیغات
و بعــداً در حکومــت کــرزی بــه ریاســت امنیــت ملــی 

ــت افغانســتان  ــا ســازمان اســتخبارات دول افغانســتان ی
ــپ در  ــد ترام ــتراتژی دونال ــان اس ــس از اع ــید، پ رس
ــا خواســت های  ــن اســتراتیژی را ب ــورد افغانســتان ای م
ــدگاه و  ــد. او دی ــق خوان ــگ و منطب ــوف هماهن موص
ــا  ــد ترامــپ ب ارزیابــی اش را در مــورد اســتراتژی دونال
ــن اکســپرس”  ــی “اندی ــی در نشــریۀ انترنت نشــر مقاله ی
ــه  ــت ک ــه نوش ــری مقال ــا در نتیجه گی ــرد و حت ــان ک بی
ــی  ــر فرمان روای ــعود از قب ــه مس ــم ک ــاس می کن احس
https://www.darivoa.com/a/( می کنــد. 
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ــتان از  ــر پاکس ــدید ب ــدی و ش ــار ج ــال فش ــر اِعم اگ
ســوی امریــکا تــا حــدی کــه پاکســتانی ها را وادار 

ــد و  ــتان کن ــت در افغانس ــراز از دخال ــه احت ــزم ب و مل
موجــب تغییــر موضــع آن هــا بــه همــکاری در صلــح و 
ثبــات افغانســتان شــود، دیــدگاه و خواســِت احمدشــاه 
مســعود از امریکایی هــا بــود، ایــن خواســت در 16 
اســتراتژی  این کــه  نشــد.  بــرآورده  ســال گذشــته 
ترامــپ در همســویی بــا دیــدگاه و مطالبــۀ شــهید 
ــر،  ــا خی ــت ی ــا هس ــعود از امریکایی ه ــاه مس احمدش
بایــد منتظــر زمــان بــود. آیــا ترامــپ فراتــر از هشــدار 
و تهدیــد لفظــی، در عمــل پاکســتان را وادار بــه تغییــر 
دیــدگاه و سیاســتش در مــورد افغانســتان خواهــد کــرد؟ 
ــس از  ــعود پ ــاه مس ــف احمدش ــدگاه و موق ــه دی این ک
ــت  ــی حکوم ــه فروپاش ــه ب ــکا ک ــی امری ــت نظام دخال
طالبــان انجامیــد و موجــب حضــور نظــام امریــکا 
ــت  ــا قطعی ــانی و ب ــود، به آس ــه ب ــد چ ــور ش در کش
نمی تــوان از آن ســخن گفــت. امــا بــا توجــه بــه 
ــعود در  ــاه مس ــداری احمدش ــت و پای ــۀ مقاوم روحی
مبــارزه و نبــرد بــرای اســتقال سیاســی می تــوان ادعــا 
کــرد کــه از نظــر وی، بســیاری از رفتارهــا و عملکــرد 
خارجیــان کــه دورنمــای ثبــات و توســعۀ 
ــت  ــک دول ــود ی ــه را در وج ــدار و عادالن پای
ملــی، اســتقال و اقتــدار ملــی مبهــم و تاریــک 

می ســاختند، قابــل پذیــرش نبــود. 
صرف نظــر از هرگونــه تحلیــل و دیــدگاه در 
ــعود از  ــاه مس ــی احمدش ــف احتمال ــورد موق م
ــی  ــور نظام ــا حض ــر ب ــال اخی ــوالت 16 س تح
ــه  ــت ک ــلم آن اس ــۀ مس ــرب، نکت ــکا و غ امری
جانشــیناِن وی پــس از او نتوانســتند از تحــوالت 
و شــرایط پیش آمــده در جهــت شــکل گیری 
حاکمیــت و نظــام سیاســی معطــوف بــه عدالــت 
ــا  ــد. آن ه ــره بگیرن ــف به ــای مختل در عرصه ه
بــا تشــتت و بــدون برنامــه و اســتراتژی سیاســی 
ــی در  از شــرایط ایجــاد شــده به صــورت مقطع
جهــت منافــع شــخصی اســتفاده کردنــد و قــدم 
ــه  ــی ب ــم سیاس ــام حاک ــدم در درون نظ ــه ق ب
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هژده سـاله گی  بـا  بـود  برابـر  سـنبله(   24 )جمعـه  دیـروز 
و  پژوهشـگران  از  زرین کـوب،  عبدالحسـین  درگذشـِت 
تاریخ نـگاراِن معـروِف زبان فارسـی کـه در میـان فرهنگیان 
افغانسـتان،  در  ویـژه  بـه  و  فارسـی زبان  پژوهش گـران  و 
جایـگاه خاصـی دارد و کتاب های فـراواِن او را خوانده اند.

شـمار زیـادی از شـهروندان افغانسـتان بـا نـام و کارنامۀ او 
بـا کتـاب  »پلـه پلـه تا ماقـات خدا« که شـرحی از اندیشـه 
و سـلوک موالنـا جال الدیـن محمـد بلخی اسـت، »کاروان 
ُحلـه«، »تاریـخ در تـرازو«، آشـنا و کتاِب »دو قرن سـکوت«ِ 

او را فـراوان خوانـده اند.
منتقـدان و فرهنگیـان افغانسـتان بیشـتر از برگ هـای آثـار 
او، بـا نقدهـاِی وی آشـنا انـد و چـه بسـا نقدنویسـی را بـا 

روش هـای پیشـنهادِی او انجـام داده انـد.
زنده یـاد دکتـر زرین کـوب در بخش هـای زیـادی قلـم و 
قـدم زده، امـا بیشـترین دریافت هایش در زمینـۀ فکر موالنا 
جال الدیـن محمـد بلخـی اسـت. باورهـا بر این اسـت که 
او بیشـترین پژوهش هایـش را در ایـن زمینـه انجـام داده و 
تفـاوِت کارش بـا کسـانی کـه پیشـتر از او کار کـرده انـد و 
بیشـتر اسـتادانش بوده انـد، روان تر و حاجی شـده تر بودِن 

آثار اسـت.
زرین کـوب از نخسـتین محققـان فارسـی زبان اسـت که در 
بـارۀ اهمیـت متـون ادب و انـواع تذکره هـا و آثـار ادیبـان، 
اعـم از نظـم و نثر، و نیز سـیاحت نامه ها، مکاتبات رسـمی، 
مربـوط  آثـار  وقف نامه هـا،  و  فرامیـن  سـکه ها،  و  مهرهـا 
بـه خـراج و امـور دیوانـی و بسـیاری دیگـر در تحقیقـات 
تاریخـی به تصریـح سـخن گفته و آنـان را دسـته بندی کرده 
و ارزش هریـک را بـر حسـب زمان و مکان تاریخی نشـان 

است.  داده 
بـا  عمـرش  پسـیِن  سـال های  در  زرین کـوب  اسـتاد 
بیماری هـای زیـادی دسـته و پنجـه نـرم کـرد و بـا آن کـه 
بـرای  را  او  ایـران  وقـت  رییس جمهـور  محمـد خاتمـی، 
معالجـه بـه امریـکا فرسـتاد، بازهـم چندین بـار زیـر تیـغ 
جراحـی رفت. پزشـکان هم به بهترین وجـه به جراحی اش 
پرداختنـد، امـا عمـر دیگـر مجالـش نداد تـا این کـه ُرخ در 

نقـاب خـاک کشـید.
بـه بهانـۀ هژدهمیـن سـال یاد عبدالحسـین زرین کـوب در 
ایـن نوشـته چشـم اندازی بـه زنده گـی، آثـار و سرگذشـت 
آخریـن شـعرش می داشـته  و  قـرن سـکوت«  »دو  کتـاِب 

 . شیم با
زنده گی

در   13۰1 سـال  اسـفند   2۷ در  زرین کـوب  عبدالحسـین 
بروجـرد زاده شـد. تحصیات ابتدایـی را در زادگاه خویش 
بـه پایـان بـرد. تحصیـل در دورٔه متوسـطه را تـا پایان سـال 
پنجـم متوسـطه در بروجـرد ادامـه داد و بـه دنبـال تعطیلـی 
صنف ششـم متوسـطه در تنها دبیرسـتان شـهر، بـرای ادامٔه 
تحصیـل بـه تهران رفت. رشـتٔه ادبـی را برگزید و در سـال 
1319 تحصیـات دبیرسـتانی را بـه پایـان برد. سـال بعد به 
بروجـرد بازگشـت و بـه تدریس در دبیرسـتان های خرم آباد 
و بروجـرد پرداخـت. در ایـن دوران، درس هـای مختلـف 
از تاریـخ و جغرافیـا و ادبیـات فارسـی تـا عربـی و فلسـفه 
دوره،  همیـن  در  می کـرد.  تدریـس  را  خارجـی  زبـان  و 
نخسـتین کتـاب او بـه نـام فلسـفه، شـعر یـا تاریـخ تطـور 

شـعر و شـاعری در ایـران در بروجـرد منتشـر شـد.
در سـال 1324، پـس از آنکـه در امتحان ورودِی »دانشـکدٔه 
علـوم معقـول و منقـول« و »دانشـکدٔه ادبیـات« حایـز رتبـٔه 
اول شـده بـود، وارد رشـتٔه ادبیـات فارسـی دانشـگاه تهران 
شـد. در سـال 132۷، دورٔه لیسـانس ادبیـات فارسـی را بـا 
رتبـٔه اول بـه پایـان رسـاند و سـال بعـد وارد دورٔه دکتـری 
از   1334 سـال  در  شـد.  تهـران  دانشـگاه  ادبیـات  رشـتٔه 
رسـالٔه دکتـرِی خـود بـا عنـوان نقدالشـعر، تاریـخ و اصول 
آن، کـه زیرنظـر بدیع الزمـان فروزانفـر تألیـف شـده بـود، 
بـا موفقیـت دفـاع کـرد. دکتـر زرین کـوب در سـال 133۰ 
در کنـار عده یـی از فضـای عصـر همچـون محمـد معین، 
عبـاس  و  صدیقـی  غامحسـین  خانلـری،  ناتـل  پرویـز 
زریـاب خویـی بـرای مشـارکت در طـرح ترجمـٔه مقاالت 

دائرۀالمعـارف اسـام دعـوت شـد.
از سـال 1335 بـا رتبـٔه دانشـیاری کار خـود را در دانشـگاه 
تهـران آغـاز کرد و عهـده دار تدریـس تاریخ اسـام، تاریخ 
دانشـکده های  در  تصـوف  تاریـخ  و  کام  تاریـخ  ادیـان، 

ادبیـات و الهیات شـد.
دکتـر  کـه  اسـت  نوشـته  مقاله یـی  در  دهباشـی  علـی 
زرین کـوب در دوره یـی بـرای تحصیل در دانشـکدۀ ادبیات 
دانشـگاه تهـران قـدم نهـاد کـه هنـوز اسـتادان بـزرگ زبان 

و ادبیـات فارسـی همچـون بدیع الزمـان فروزانفـر، ملـک 
الشـعرای بهـار، عبـاس اقبـال آشـتیانی و… در قیـد حیات 
بودنـد. در واقـع ویژه گـی خـاص ایـن گـروه آن بـود کـه 
و  سـنّتی  مـدارس  دانش آموختـۀ  باواسـطه  جمله گـی 
الجـرم بـر مباحـث و مبانـی سـنّتی ادب ایـران کـه عـاوه 
بـر لغـت و معانـی و بیـان و بدیـع بـا علـوم دیگـر از قبیل 
حکمـت، تصـّوف و قـرآن و حدیث سـخت آمیخته اسـت، 
مسـّلط بودنـد. بـا این همـه، آنچـه بیـش از همـه بـا ادبیات 
کهـن ایرانـی و بـه ویـژه نثر فارسـی پیونـد خـورده، تاریخ 
اسـت. همیـن رابطـۀ تنگاتنـگ اسـت کـه موجـب خلـق 
شـاهکاری عظیمـی چـون شـاهنامه گردیـده که هـم تاریخ 
اسـت و هـم ادب، یـا تاریـخ بیهقی کـه آکنـده از ظرایف و 
توصیفـات متعالـی ادبـی و هم چنـان از بهتریـن نمونه  هـای 
نثرنویسـی فارسـی اسـت. در پرتـو همیـن سـنّت بـود کـه 
اسـتادان نـام داری چون قزوینـی، تقی  زاده، فروغی، نفیسـی، 
عبـاس اقبـال و… جمله گـی در هر دو زمینـۀ ادب و تاریخ 
برجسـته شـدند و هم چنـان پیوسـته گی ایـن دو معنـا را در 

بسـتر هویـت فرهنگـی فارسـی زبانان حفـظ کردنـد.
مرحـوم زرین کـوب از سـال 1341 بـه بعـد، در فواصـل 
تدریـس در دانشـگاه تهـران، در دانشـگاه های آکسـفورد، 
سـوربن، هنـد و پاکسـتان، و در سـال های 134۷ تـا سـال 
1349 در امریـکا بـه عنـوان اسـتاد مهمـان در دانشـگاه های 
کالیفرنیـا و پرینسـتون بـه تدریـس پرداخـت. پـس از ایـن 
و  می کنـد  ازدواج  قمرآریـان  بانـو  بـا  کـه  اسـت  سـال ها 
یک جـا دورۀ دکتـرا را بـه انجـام می رسـانند. عبدالحسـین 
زرین کـوب در 24 سـنبله 13۷8 در سـن ۷۷ سـاله گی در 

تهـران درگذشـت.
آثار 

از مرحـوم دکتـر عبدالحسـین زرین کوب به عنـوان یکی از 
چهره هـای پُـرکار زیـاد شـده که ضمـن تدریـس در مقاطع 
مختلـف دسـت از پژوهـش نکشـید و از شـروع تـا انجـام 

مـوارد جنجالـی و نـادری را بـه پژوهش گرفته اسـت.
بخـش زیـادی از کارهـای او در چندیـن نوبت و از نشـانی 

ناشـران مختلـف به چاپ رسـیده اسـت.
»فلسـفه شـعر«، یـا تاریـخ تطـور شـعر و شـاعری در ایران 
) 1323( -  »بنیـاد شـعر فارسـی« )ترجمـه: اثـر دارمسـتر( 
)1326( –دفتـر ایـام – سـال) 1328( – »ادبیات فرانسـه در 

قـرون وسـطی« )ترجمه: اثـر و.ل.سـولینه( – 1328 
»ادبیات فرانسـه در دورۀ رنسانس« )ترجمه: اثر و.ل.سولینه(  
– سـال ..... - » متافیزیـک« ) ترجمـه: اثـر فلیسـین شـاله( 
– سـال 1329 -  »دو قـرن سکوت«)سرگذشـت حـوادث 
و اوضـاع تاریخـی ایـران در دو قـرن اول اسـام از حملـۀ 
عـرب تـا ظهـور دولـت طاهریـان( – سـال 133۰ – چاپ 
هشـتم 1362 -  »شـرح قصیدۀ ترسـائیه خاقانـی« )ترجمه: 
  - دوم 1348   - سـال 1332- چـاپ  مینورسـکی(   اثـر 
قرائـت فارسـی و تاریـخ ادبیـات )بـرای سـال چهـارم و 
پنجـم دبیرسـتان ها( – سـال 1335   -  »فـن شـعر« )اثـر 
ارسـطو( – سـال 133۷ – چـاپ دوم 1243  -»نقـد ادبـی« 
)جسـتجو در اصـول و ُطـرق و مباحـث نقـادی با بررسـی 
در تاریـخ نقـد و نقـادان( )دوجلـد(– سـال 1338- چـاپ 
پنجـم 13۷3   - »ارزش میـراث صوفیـه« – سـال 1342 – 
چـاپ هفتـم 12۷3  - »تاریـخ ایران بعد از اسـام« – سـال 
1343- چـاپ هفتـم 13۷3  - »بـا کاروان ُحلـه«– سـال .... 
) کتـاب بـه نام گلسـتان عجـم توسـط محمدنورمحمدخان 
و کلثـوم فاطمـه سـید بـه زبـان اردو – اسـام آباد – سـال 
المعـارف  »دایـره    -   13۷3 نهـم  چـاپ   – م(    1985
فارسـی«-  سـال 1345  ) تألیـف غام حسـین مصاحـب 
1345( ) دوجلـد- 1356 (  - »شـعر بـی دروغ«، شـعر بـی 
نقـاب – سـال 1346 – چاپ هفتم 13۷3  -  بامداد اسـام 
– چـاپ ششـم 1369  - » کارنامـۀ اسـام« – سـال 1348 
- چـاپ چهـارم 1369   - » از کوچـۀ رنـدان« ) دربـارۀ 
زنده گـی و اندیشـۀ حافـظ( – سـال 1349 – چـاپ دهـم 
13۷5   - »یاداشـت ها و اندیشـه ها« )شـامل 34 مقاله ( )به 
کوشـش عنایـت اهلل مجیـدی( – سـال 1351  -  »فـرار از 
مدرسـه«) دربـارۀ زنده گـی و اندیشـه امـام غزالی( – سـال 
1353 – چـاپ سـوم 1364 -  »تاریـخ در تـرازو«– سـال 
1354 چـاپ دوم 1362   - »از چیزهـای دیگـر« )شـامل 
19 مقالـه(  – سـال 1356-  چـاپ سـوم 13۷1  -»ادبیـات 
فرانسـه در قـرون وسـطی و رنسـانس« – سـال 135۷  - 
»ارسـطو و فـن شـعر« ) ترجمـه و تجدیـد نظـر شـدۀ متن 
ارسـطو ( – 135۷ – چـاپ دوم 1368   -  »جسـتجو در 
تصـوف ایـران «– چـاپ پنجم سـال 13۷۰   -» نقـد ادبی« 
) تألیـف عبدالحسـین زرین کـوب و حمیـد زرین کـوب (  

برای سـال چهارم آموزش متوسـطه – سـال 1358 – چاپ 
دوم 1361 – چـاپ بعـدی 13۷2 ...  -  »دنباله جسـتجو در 
تصـوف ایـران« سـال 1362 – چـاپ چهـارم 13۷6  - »بـا 
کاروان اندیشـه«   ) شـامل 9 مقاله ( – سـال 1363 – چاپ 
دوم 1369  -  »سـیری در شـعر فارسـی« )بحثی انتقادی در 
شـعر فارسـی و تحول آن با نمونه هایی از شـعر شـاعران و 
جسـتجویی در اقـوال ادبـا و تذکره نویسـان  – چاپ سـوم 
13۷1 - »سـّر  نـی«– سـال 1364 – چـاپ ششـم 13۷4 
-  »تاریـخ مـردم ایـران« ) ایـران قبـل از اسـام( – چـاپ 
هشـتم 1382 -  دفتر ایام )شـامل 2۰ مقاله(  – سـال 1365 
– چـاپ سـوم 13۷4  - »تاریـخ مـردم ایـران« )از پایـان 
ساسـانیه تـا پایـان آل بویه ( – چاپ هشـتم 1382-  »نقش 
بـر آب«  ) بـه همراه جسـتجویی چند در باب شـعر حافظ، 
گلشـن راز، گذشـته نثر فارسـی، ادبیات تطبیقی با اندیشـه، 
گفت وگوهـا و شـنودها و خاطره هـا – شـامل 1۷ مقاله (  – 
1368 – چاپ سـوم 13۷5   - »در قلمرو وجدان« )سـیری 
در عقاید، ادیان و اسـاطیر(  – سـال 1369 چاپ دوم 13۷5   
-  »پلـه پلـه تـا ماقات خـدا« )دربارۀ زنده گی و اندیشـه و 
سـلوک موالنا جاالدین( – سـال 13۷۰ – چاپ نهم 13۷5  
- »پیرگنجـه در جسـتجوی نا کجـا آباد« ) دربـارۀ زنده گی، 
آثـار و اندیشـه هـای نظامـی ( – سـال 13۷2- چـاپ دوم 
13۷4  - »آشـنایی بـا نقـد ادبـی« – سـال 13۷2- چـاپ 
دوم 13۷4  -»روزگاران ایران«– سـال 13۷3 – چاپ سـوم 
13۷5  -»روزگارانـم« – سـال 13۷5  - »روزگاران دیگـر«  
– سـال 13۷8 – چـاپ چهـارم 1381 - »از گذشـتۀ ادبـی 
ایـران« ) مـروری بـر نثـر فارسـی(  – چـاپ دوم 1383  
-»حکایـت همچنان باقی« )شـامل 34 مقاله( – سـال 13۷6  
-»شـعلۀ طـور« ) نـگاه بـر زنده گـی و اندیشـه حـّاج (– 
سـال 13۷۷ – چـاپ سـوم 13۷9  -»از نـی نامـه« )گزیـدۀ 
مثنـوی معنـوی( – سـال 13۷۷  - »صـدای بال سـیمرغ«  ) 
دربـارۀ زنده گـی ، آثـار و اندیشـۀ عطـار( – سـال 13۷8  -  
»دیـداری بـا کعبـۀ جـان« ) در بـارۀ زندگی ، آثار و اندیشـۀ 
خاقانـی( -  - ادبیات فارسـی )1( ) قافیـه و عروض – نقد 
ادبـی(– سـال 13۷8  - »حدیـث خـوش سـعدی« – سـال 
13۷9 -» تاریخ ایران باسـتان«)4( تاریخ سیاسـی ساسـانیان 
) تألیـف زرین کـوب و روزبه زرین کوب( – سـال 13۷9 - 
»دو رسـاله دربارۀ انقاب مشـروطیت ایران«  – سـال 138۰  
-»نامورنامـه در بـارۀ فردوسـی و شـاهنامه« – سـال 1381  
- نردبـان شکسـته )تفسـیر مثنـوی معنـوی موالنا( – سـال 
1382  -»نـه شـرقی، نـه غربـی، انسـانی« )شـامل 34 مقاله 
( – چـاپ چهـارم 13۷5  -»بحـر در کـوزه«) نقد و تفسـیر 
قصه هـا و تمثیـل مثنـوی ( – 1366- چـاپ ششـم 13۷4 
- »روزگاران« )3جلـد ( – سـال  13۷8 »تصـوف ایرانـی 
در منظـر تاریخـی آن« و »تقویـم پارینـه« که یادداشـت های 

روزانـه اسـتاد از سـال 1318 تـا پایان عمر اسـت. 
این هـا آٍثـار و پژوهش هـای نشـر شـدۀ دکتـر عبدالحسـین 

می باشـد. زرین کـوب 
دو قرن سکوت

پرسـیده  زرین کـوب  مرحـوم  از  گفت وگویـی  در  وقتـی 
شـده بـود کـه کدام یـک از آثارش را بیشـتر دوسـت دارد؟ 
مرحـوم زرین کـوب گفتـه بـود که شـاید دو قرن سـکوت؛ 
دو قـرن سـکوت اولیـن کتـاب او اسـت در سـال1329  تا 
1335 نوشـته و چـاپ شـد و خیلـی هم سـر و صـدا ایجاد 
کـرد و هنـوز آن سـر و صداهـا باقـی اسـت. چون بـه گفتۀ 
خـودش: »تاریـخ را به صورت عام در ذهن داشـته اسـت«.

بـه گفتـۀ خـود مرحـوم زرین کـوب: »وقتـی گفتـه می شـد 

تاریـخ. در نظـر مـن، تاریخ عبـارت بـود از مجموعۀ جامعۀ 
پیـش از عصـر مـن یـا جوامعـی کـه پیـش از عصـر مـن، 
اسـام در آنجاهـا ظهـور کـرده بـود. وقتـی  می گفتـم مثًا 
جامعـۀ یـک نسـل پیـش از من تا ده نسـل، تا بیسـت نسـل 
قبـل از مـن ادامـه پیـدا می کـرد... کـه بـه شـکل تاریـخ بـا 

آن هـا برخـورد می کنـم«.
کتـاِب »دو قـرن سـکوت« در میـان روشـن فکران و اهـل 
پژوهـش افغانسـتان نیـز جایـگاه ویژه یـی دارد و بـه عنوان 
یکـی از کتاب هـای مهم و خواندنی سـفارش داده می شـود. 
»دو قـرن سـکوت« نخسـت بـه صـورت پاورقی در نشـریۀ 
»مهـرگان« ارگان »جامعـه لیسانسـیه های دانشسـرای عالـی 
ایـران« چاپ شـد. سـپس در سـال 133۰ برای نخسـتین بار 

بـه صـورت کتـاب توسـط همان نهاد منتشـر شـد.
پـس از نخسـتین انتشـار در زمـان پهلـوی دوم، به سـرعت 
دکتـر  می شـود.  نایـاب  سـکوت«  قـرن  »دو  اول  چـاپ 
تـا در  بـه تجدیـد چـاپ رضایـت نمی دهـد  زرین کـوب 
فرصـت مناسـب بـه تجدیـد نظـر دربـارٔه کتـاب بپـردازد. 
صـرف  انـرژی  و  وقـت  سـال  پنـج  جـوان،  زرین کـوِب 
می کنـد و منابـع متعـدد را از دیـده می گذارنـد تـا در ثـور 
1336 متـن گسـترش یافته و تجدیـد نظر شـدۀ اثر از سـوی 
انتشـارات امیـر کبیر منتشـر می شـود. او در مقدمـٔه ویرایش 
دوم، برخـی از انتقـادات ویرایـش اول کتـاب را ناشـی از 

جوانـی و تعصـب خـود در آن هنـگام می دانـد. 
از حمـل 1336 متـن »دو قـرن سـکوت« از چـاپ دوم بـه 
بعـد تغییـر نکـرد و چاپ هـای بعـدی بـر پایـٔه همیـن متن 
انجام شـده است. شـماری از پژوهشـگران و منقدان به این 
بـاور انـد که مرحوم عبدالحسـین زرین کـوب آگاه از درونۀ 
فرهنگ و تمدن غرب اسـت. همین دو سـویه بازنگریسـتن 
و جامعیـت در شـناخت اسـت کـه او را بـر می انگیـزد تـا 

پیرامـون دیـروز و امروز بیندیشـد.
آخرین شعر

نیـز  مرحـوم زرین کـوب طبـع وقـاد و اسـتادانۀ شـاعری 
داشـته و شـعرهای فراوانی از او به نشـر رسـیده اسـت، به 
عنـوان ُحسـن ختـامِ ایـن نوشـته، آخرین شـعرش را که در 
مـاه سـنبلۀ 13۷۷ خورشـیدی در لنـدن سـروده اسـت نقل 

می کنیـم.
خوش خوش به پایان می رسد این روز سرگردان ما

زودا که با منزل شویم، آرام گیرد جان ما
جان وارهد از دام تن، دل وارهد از ما و من
وز پرده حرف و سخن بیرون فتد، دستان ما
ای خواجه بازارگان از این قفس مان وارهان

بیرون فکن ما را از آن تا بشنوی الحان ما
از حبس این تنگین قفس گر وارهم وین خار و خس

پرواز گیرم یک نفس تا گلشِن جانان ما
در هستی و در نیستی باشد خودی زندان من
یارب مرا زین خود رهان، بگشا در زندان ما
هستی چه باشد گرد ره، بنشسته ِگرد نیستی
تا خود چه سنجد گرد، ره با حمله طرفان ما

گر نیست درد این زنده گی، مرگ از چه درمانش کند
زین درد جانم خسته شد تا کی رسد درمان ما
در سوز سودای کسی یک عمر این جا سوختم
کو حشر تا خامش کند، این شعله از دامان ما

صد جلوه اش در هر قدم آیینه کرد از چشم من
و آخر به جز حیرت ندید، این آینۀ حیران ما

این رندی پنهان ما از کس نبد مخفی چرا
جز مدعی آگه، نشد زین رندی پنهان ما

هـژده سـال 

پس از سکوِت 
زریـن کـوب

هارون مجیدی

ACKU
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در نخستین سال یاِد خاک سپاری شاه پیشین افغانستان مطرح شد:

طـرح »وفـاق ملـی« بایـد عمـلی شـود

صدهــا تــن از شــهرونداِن کشــور بــه روز پنج شــنبۀ 
هفتــۀ گذشــته بــا برگــزاری همایشــی، از نخســتین ســالیادِ 
خاک ســپاری دوبــارۀ امیــر حبیــب اهلل کلکانــی، شــاه 

ــد. ــت کردن ــتان گرامی داش ــین افغانس پیش
در ایــن همایــش، شــماری از چهره هــای سیاســی و 
جهــادی، نماینــده گان مــردم در پارلمــان و علمــای دینــی 

ــد. ــرده بودن اشــتراک ک
ــی  ــاق مل ــدِن وف ــر عملی ش ــش ب ــن همای ــخنراناِن ای س
در کشــور تأکیــد کــرده و گفتنــد کــه قیــام امیرحبیــب اهلل 
کلکانــی، قیــام مردمــی و در برابــر ظلــم و اســتبداد بــود. 
ــران  ــان از س ــش هم چن ــن همای ــده گان ای ــتراک کنن اش
ــان  ــه آن ــد ک ــاد کــرده گفتن ــی انتق حکومــت وحــدت مل
و  ثبــات  و  عمــل  وعده های شــان  بــه  نتوانســته اند 

ــد. ــن کنن ــور را تأمی ــت در کش امنی
بــه گفتــۀ آنــان، مــردم افغانســتان طــرف دار صلــح، امنیت، 
ــه  ــر هرگون ــد و در براب ــی  ان ــت اجتماع اســتقال و عدال
ــرد. ــد ک ــتاده گی خواهن ــی ایس ــی و بی عدالت برتری خواه

ــن  ــی در ای ــاع مل ــین دف ــر پیش ــدی، وزی ــم اهلل محم بس
محفــل گفــت: »ناامنــی و نــاداری در کشــور بیــداد 
ــس  ــت از پ ــته اس ــون نتوانس ــت تاکن ــد و حکوم می کنن

ایــن چالش هــا برآیــد«. 
ــا گذشــت هــر روز مشــکل  ــاور آقــای محمــدی: ب ــه ب ب
افغانســتان بیشــتر می شــود، مــردم از دولــت فاصلــه 

می گیرنــد، فقــر، بیــکاری، بد امنــی بیــداد می کنــد.
ــا  ــی آن اســت ت ــون زمان ــزود کــه اکن ــای محمــدی اف آق
ــای  ــه از آرمان ه ــی ک ــاق مل ــۀ وف ــردم افغانســتان برنام م
شــهدای کشــور اســت را دنبــال کننــد و بــرای رســیدن به 
ــد. ــات همیشــه گی در کشــور، تــاش ورزن امنیــت و ثب

وزیــر دفــاع پیشــین بــا انتقــاد از ســران حکومــت وحدت 
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــردن ب ــاش نک ــر ت ــی ب ــی مبن مل
ــان  ــی می ــاد و یک پارچه گ ــر اتح ــور، ب ــا در کش بحران ه
مــردم تأکیــد کــرد و گفــت: دامــن زدن بــه اختافــات و 
ــان کشــور اســت  ــه زی ــی ب حساســیت های قومــی و زبان

ــرد. ــقوط می ب ــیب س ــه سراش ــردم را ب و م
ــم راشــد، ســخنگوی شــورای  هم زمــان باایــن، عبدالرحی

کوهدامــن در ســخنرانی کوتاهــی در ایــن همایــش گفــت: 
طــرح وفــاق ملــی کــه از ســوی بنیــاد شــهید احمدشــاه 
مســعود و آجنــدای ملــی مطــرح گردیــده اســت را بایــد 

دنبــال کنیــم.
ــاد  ــهدای جه ــان ش ــرح آرم ــن ط ــرا ای ــۀ او: زی ــه گفت ب
ــدۀ  ــه آین ــا را ب ــت و م ــتان اس ــردم افغانس ــت م و مقاوم
بــا ثبات تــر می رســاند. آینده یــی کــه در آن، عدالــت 
اجتماعــی، صلــح بــر قــرار و امنیــت تأمیــن خواهــد بــود.
در عیــن حــال، داوود کلکانــی، عضــو مجلــس نماینده گان 
در ایــن محفــل بیــان داشــت کــه مــردم افغانســتان 
طــرف دار صلــح، امنیــت، اســتقال و عدالــت اجتماعــی 
انــد و در برابــر هرگونــه برتری خواهــی و بی عدالتــی 

ــرد. ــد ک ــتاده گی خواهن ایس
ــی  ــب اهلل کلکان ــارزات حبی ــه مب ــس ب ــو مجل ــن عض ای
ــای  ــرای اع ــین ب ــاه پیش ــه ش ــت ک ــرد و گف ــاره ک اش
کلمــه اهلل مبــارزه کــرد و ایــن مبــارزه، مبــارزۀ قــوم، زبــان 
و یــا ســمت مشــخصی نبــود؛ بل کــه در آن مبــارزه اقــوام 

ــد. ــریک بودن ــور ش ــف کش مختل
در همیــن حــال، عطامحمــد نــور، رییــس اجرایــی 
جمعیــت اســامی افغانســتان و والــی بلــخ نیــز پیامــی بــه 
ــای و  ــود و در آن، از کارنامه ه ــتاده ب ــش فرس ــن همای ای
مبــارزات امیــر حبیــب اهلل کلکانــی ســتایش کــرد و راه او 

ــد. ــق خوان را راه برح
در پیــام آقــای نــور آمــده اســت: امیــر حبیــب اهلل کلکانــی 
کــه بــه عنــواِن نخســتین شــاه عــادل افغانســتان در 
ــا آنکــه  ــود، ب ــا ب ــردم م ــی م ــی حفــظ ارزش هــای دین پ
ــت  ــان وق ــۀ حاکم ــه و دسیس ــکار توطی ــت ش می دانس
می شــود، قــرآن را بــه آغــوش کشــید و خــود را تســلیم 

ــرد. کام حــق ک
ــین  ــای پیش ــری از مقام ه ــی دیگ ــال، برخ ــن ح در همی
ــت  ــدان در حکوم ــگ مجاه ــش کم رن ــت، از نق حکوم

ــد. ــاد کردن ــی انتق وحــدت مل
گفــت:  اقتصــاد  پیشــین  وزیــر  مــراد،  عبدالســتار 
ــد و  ــت می دهن ــا را از دس ــر روز زمینه ه ــدان ه »مجاه
ــر  ــتند. اگ ــریک نیس ــز ش ــی نی ــای مل در تصمیم گیری ه

خامــوش بنشــینیم، آرام آرام وضعیــت فــرا خواهــد رســید 
کــه مجاهــدان کًا از سیاســت و حکومــت در افغانســتان 

ــوند«. ــذف ش ح
ــی  ــجام مل ــور انس ــور در ام ــژۀ رییس جمه ــدۀ وی نماین
ــود، او  ــش ب ــن همای ــخنرانان ای ــر از س ــی دیگ ــه یک ک
ــد  ــان شــهروندان کشــور تأکی ــی می ــر وحــدت و هم دل ب

ــد. ورزی
محمــد المــاس زاهــد اظهــار داشــت کــه دشــمن همــواره 
ــتفاده از  ــا اس ــتان را ب ــردم افغانس ــا م ــرده ت ــاش ک ت
ــرده  ــیم ک ــر تقس ــد، از هم دیگ ــه دارن ــی ک اختاف های
ــم  ــه بتوانی ــی ک ــان داشــت: هــر زمان و دور بســازد. او بی
ــت  ــم، آن وق ــت بدهی ــمن را شکس ــر دش ــه و مک دسیس

ــیده ایم. ــی رس ــروزی واقع ــه پی ــه ب ــت ک اس
حبیــب اهلل کلکانــی، هشــتاد وهشــت ســال پیــش در 
برابرحکومــت شــاهی امــان اهلل خــان قیــام کــرد و قــدرت 
ــه  ــس از ب ــا، پ ــت، ام ــت گرف ــاه در دس ــه م ــرای نُ را ب
ــدام  ــی اع ــب اهلل کلکان ــان، حبی ــیدن نادرخ ــدرت رس ق

شــد.
ــی و  ــب اهلل کلکان ــاد حبی ــدام، اجس ــس از اع ــد پ هرچن
ــن  ــل دف ــی در کاب ــته  جمع ــور دس ــک گ ــش در ی یاران
شــده بودنــد، امــا، شــهروندان افغانســتان ســال گذشــته، 
ــل  ــهر کاب ــهرآرای ش ــۀ ش ــش را در تپ ــد او و یاران جس

ــپردند. ــاک س ــه خ ــاره ب دوب
ــب اهلل  ــر حبی ــپاری امی ــه خاکس ــالیاد ب ــتین س از نخس
ــه هنوزهــم  ــی گرامی داشــت می شــود ک ــی در حال کلکان
در نصــاب تعلیمــی وزارت معــارف از حبیــب اهلل کلکانــی 
تعریــف دیگــری وجــود دارد. حبیــب اهلل کلکانی در ســال 
13۰۷ بــه قــدرت رســید و کمتــر از یــک ســال پادشــاهی 
کــرد. حبیــب  هلل کلکانــی در مــاه میــزان ســال 13۰8 بــه 
ــان او و  ــادر خ ــه ن ــد ک ــان تســلیم ش ــادر خ ــپاهیان ن س

همــراه هانــش را بــه گلولــه بســت.
ــت از  ــل گرامی داش ــان محف ــه در پای ــت ک ــی اس گفتن
ــب اهلل  ــارۀ امیرحبی ــپاری دوب ــالگرد خاک س ــتین س نخس
کلکانــی ســنگ تهــداب اعمــار آرام گاهــش نیــز گذاشــته 

شــد.

دوبــی پــه څــو ورځــو کــې ختمېــږي، خــو د افغانســتان دفاع 

ــوري  ــو د منص ــله وال طالبان ــې وس ــي چ وزارت وزارت واي

عملیاتــو پــه تــرڅ کــې کــوم مهــم پوځــي پرمختــګ ونــه کړ.

د افغانســتان دفــاع وزارت وزارت وايــي چــې د وقایــوي 

عملیاتــو پــه وســیله یــې طالبــان او د نــورو ډلــو وســله وال 

وځپــل او هغــو یــې دې تــه پــرې نښــودل چــې خپــل پالنونــه 

عمــي کــړي.

وســله والــو طالبانــو ســږکال د پــريل لــه پیــل رسه ســم د 

منصــوري پــه نــوم د عملیاتــو پیــل اعــالن کــړل او غوښــتل 

ــراخ  ــل نفــوذ قلمــرو پ ــواد کــې د خپ ــول هې ــه ټ ــې چــې پ ی

کــړي.

ــري ازادي  ــت وزی ــرال دول ــد ج ــاع وزارت ویان ــو د دف خ

راډیــو تــه وویــل چــې افغــان ځواکونــه پــه ټــول هېــواد کــې 

ــت کــې دي. ــه تعــريض حال پ

نوموړي زیاته کړه:

»د اوړي پــه موســم کــې د مخالفینو فشــار زیــات و او د دوی 

عملیــات هــم زیــات وو، خــو زمــوږ د تعــريض او تهاجمــي 

عملیاتــو او د هوايــي رضبــو پــه نتیجــه کــې دښــمن تــه ډېــر 

تلفــات اوښــتي دي او د همــدې پــر اســاس پــه جګــړو کــې 

ــو  ــه ټول ــوی دی، پ ــم ش ــار ک ــی او فش ــی راغل اوس کموال

ــې  ــه چ ــو او هرچیرت ــې ی ــرض ک ــه تع ــوږ پ ــې م ــاحو ک س

دښــمن وینــو بریــد پــرې کــوو.«

ــي  ــتان پوځ ــتان او پاکس ــې د افغانس ــۍ ک ــه اوون ــه روان پ

ــړ د  ــوڅ مالت ــې د غ ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس ــو پ چارواک

ماموریــت چارواکــي هــم حــارض وو، پــه کابــل کــې د دفــاع 

ــړه. ــډه وک ــې غون ــۍ ک ــه ودان وزارت پ

ــې  ــان ک ــوه بی ــه ی ــې پ ــايت څانګ ــوځ مطبوع ــتان د پ د پاکس

ویــي دي چــې پــه دې غونــډه کــې درې واړو اړخونــو ژمنــه 

وکــړه چــې پــه ســیمه کــې بــه داعــش ډلــه لــه منــځ وړي.

بیــان د غونــډې د ګډونوالــو پــه حوالــه زیاتــوي چــې 

داعــش ډلــه د معلوماتــو د رشیکولــو، ګــډو هڅــو او پراخــو 

ــی يش. ــه تلل ــه منځ ــه الرې ل ــو ل همکاری

د افغانســتان دفــاع وزارت ویانــد جــرال وزیــري وايــي چــې 

ــو  ــې د ټول ــش بلک ــوازې د داع ــه ی ــې ن ــډه ک ــه دې غون پ

ــوه: ــه وش ــو ژمن ــد د عملیات ــو پرض ــتي ډل تروریس

ــه  ــش دی، ک ــه داع ــري، ک ــه ل ــرق ن ــاره دوی ف ــوږ لپ »زم

ــوک  ــې دي، هرڅ ــتي ډل ــورې تروریس ــه ن ــده دی او ک القاع

ــوږ  ــوی زم ــوړوي هغ ــي ج ــې ناامن ــتان ک ــه افغانس ــې پ چ

ــوو-  ــات ک ــې عملی ــه ی ــد ب ــتان دي او پرض ــاره تروریس لپ

ــش.« ــه داع منجمل

ژمــی پــه تیــرو شپاړســو کلونــو کــې عمومــا د نســبي آرامــۍ 

موســم وي او وســله وال مخالفیــن پــه پــريل او دويب کــې 

خپلــو حملــو تــه زور ورکــوي.

ــه  ــې پ ــي ک ــه ژم ــان پ ــله وال طالب ــي، وس ــي واي څارونک

پاکســتان کــې خپلــو مرکزونــو تــه ځــي او د بــل کال د حملــو 

ــان  ــي چــې طالب ــاع وزارت واي ــاروي خــو دف ــاره ځــان تی لپ

د روحیــې لــه پلــوه کمــزوري شــوي او نــور نــو د پخــوا پــه 

څیــر د لویــو حملــو تــوان نــه لــري.
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موالنــا ســمیع الحــق از شــخصیت هاي مذهبــي پاکســتان 
کــه بــه پــدر معنــوي طالبــان معــروف اســت، گفتــه اســت 
کــه در صــورت هرگونــه تجــاوز بیگانــگان و امریــکا بــه 
پاکســتان، طالبــان افغانســتان بــه کمــک پاکســتان خواهنــد 

. فت شتا
موالنــا ســمیع الحــق کــه رهبــري حــزب جمعیــت 
ــده دارد،  ــز برعه ــمیع( را نی ــاخه س ــام )ش ــاي اس علم
در گفت وگــو بــا خبرنــگاران گفتــه اســت: طالبــان 
ــه تهاجــم  ــر هرگون ــا در براب افغانســتان مصمــم اســت ت

ــتد. ــتان بایس ــار پاکس ــکا، در کن ــي امری احتمال
موالنــا ســمیع الحــق مي گویــد: بســیاري از زیرشــاخه هاي 
درون  رایزني هــاي  از  پــس  پاکســتان  طالبــان  گــروه 
گروهــي، بیانیــه اي را بــراي موالنــا ســمیع الحــق ارســال 
ــتان در  ــان از پاکس ــت طالب ــه حمای ــه در آن ب ــد ک کردن
ــکا اشــاره  ــي از ســوي امری ــه تهاجــم نظام ــر هرگون براب

شــده اســت.
بــه گفتــه ایــن رهبــر مذهبــي پاکســتان، طالبــان افغانســتان 
اعــام کــرده اســت کــه آنــان آنچنــان کــه در افغانســتان 
ــان  ــراي پاکســتان نیــز خواهنــد جنگیــد. آن مي جنگنــد، ب
از احــزاب سیاســي و مذهبــي پاکســتان نیــز خواســتند تــا 

بــا کنــار گذاشــتن اختافــات متحــد شــوند.
ــوان  ــه عن ــته ب ــالیان گذش ــه از س ــمیع الحق ک ــا س موالن
پرنفــوذ تریــن شــخص در میــان طالبــان شــناخته مي شــد، 
از وزیــر داخلــه پاکســتان خواســت تــا از مواضــع طالبــان 

قدردانــي کنــد.
ــتان  ــراي پاکس ــد ب ــق مي توان ــمیع الح ــارت س ــن اظه ای
مشکل ســاز شــود. امریــکا پاکســتان را متهــم بــه حمایــت 
از طالبــان افغانســتان و پنــاه دادن بــه آنهــا مي دانــد و ایــن 
ــام  ــار اع ــتین ب ــراي نخس ــه ب ــق ک ــمیع الح ــخنان س س
شــده اســت، مي توانــد از ســوي کســاني کــه پاکســتان را 
ــه عنــوان یــک  ــه حمایــت از طالبــان مي کننــد، ب متهــم ب

ســند محســوب شــود.
ــه  ــي جامع ــه دین ــب مدرس ــق صاح ــمیع الح ــا س موالن
حقانــه در شــهر اَکــوره َختـَـک در ایالــت خیبرپختونخواي 

ــز اقامــت دارد. پاکســتان اســت و در همــان شــهر نی

روح اهلل بهزاد

دفاع وزارت: 

امنیتی ځواکونو تهاجمي حملو 

د طالبانو منصوري عملیات ناکام کړل

پدر معنوي طالبان: 

طالبان در برابر هرگونه تهاجم 
امریکا در کنار ما می ایستند
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ورزش
نوراهلل ولی زاده

در  پــروان  نماینــدۀ  این کــه ســتار خواصــی،  از  بعــد 
ــت،  ــرد و گف ــاد ک ــام جه ــا اع ــه امریکایی ه ــس علی مجل
هــر کــه امریکایی هــا را بکشــد، پایــش از بوســیدن اســت؛ 
ــروان  ــرامِ پ ــی در بگ ــای امریکای ــرکاروان نیروه ــی را ب ــان حمله ی طالب
ســازماندهی کردنــد. امــروز هــم شــاهراه کابل-پــروان بــه روی ترافیــک 
بــه دلیــل تظاهــرات مــردم قره بــاغ مســدود شــد. تظاهــرات بدلیــل آنچــه 
ــود،  ــده می ش ــا خوان ــوی امریکایی ه ــی از س ــش اوراق تبلیغات ــه پخ ک

ــدازی شــد. راه ان
ــی  ــع طالبان ــرا مواض ــه چ ــرد ک ــه ک ــوان گای ــی نمی ت ــتار خواص از س
ــرزی  ــه ک ــه ب ــت ک ــی اس ــون او همان ــرد، چ ــی می گی ــد امریکای و ض
چندبــار عکس هــای جعلــی نشــان داد تــا او را علیــه امریکایی هــا 
بشــوراند. خواصــی همانــی اســت کــه از مخالفــان تصویــب قانــون منــع 

ــی رود. ــه شــمار م ــان ب ــه زن خشــنونت علی
گایــۀ مــا از امریکایی هــا اســت. آنــان چــرا در افغانســتان سیاســت هایی 
ــر  ــی هم فک ــای سیاس ــراد و گروه ه ــع اف ــه نف ــه ب ــد ک ــال می کنن را دنب
ــا اغفــال از بعــد سیاســی  خواصــی اســت؟ اســتراتیژی جدیــد امریــکا ب
ــرادی بســان خواصــی را  ــگاه اف ــت جای ــۀ تقوی بحــران افغانســتان، زمین
ــد.  ــای دو رو ان ــوش دارِ آدم ه ــا خ ــگار امریکایی ه ــازد. ان ــم می س فراه
ــد،  ــنام دهن ــکا را دش ــانه ها امری ــون رس ــت میکراف ــه در پش ــی ک آدم های
امــا بــا دالــر، موتــر و ســاح امریکایــی، عیــش و معیشــت کننــد! کــرزی 
ــت  ــه حمای ــت. او ب ــا اس ــن آدم ه ــن چنی ــر از ای ــت دیگ ــۀ درش نمون
ــه تخــت شــاهی افغانســتان  ــک رســتوران، ب ــکا، از پشــت َدخــل ی امری

ــد! ــعار می ده ــکا ش ــه امری ــر روز علی ــا حــاال ه ــید، ام رس

دستگیر روشنیالی

ــه  ــه اســت ک ــک جامع ــدی ی ــن تراژی ــن بزرگ تری ای
نســل جــواِن عقب مانده تــر و افراطی تــر از نســل 
قبلــی باشــد. نســل جــوان زمانــی بــه ســرمایۀ جامعــه 
ــن باشــد. پیشــروی در زور  ــه دارای تفکــر نوی ــدل می شــود ک مب
ــت اســت. ــکار و خاقی ــش، ابت ــا نیســت. پیشــروی در دان بازوه

لینا روزبه حیدری

شــفاف،  عــادل،  داریــد،  کــه  حرفه یــی  هــر  در 
از  عــاری  مصمــم،  دلســوز،  مســولیت پذیر، 
خودمحــوری و بــا وجــدان باشــید. باالتریــن افتخــار 
ــام  ــد، انج ــام می ده ــه انج ــه و کاری ک ــر حرف ــان در ه ــر انس ه
مســولیت هایش در نهایــت شــرافت و در احتــرام متقابــل بــا 
دیگــران و تحــت چارچــوب شــفافیت و عدالــت اســت. از خویش 
نمــادی متفــاوت بــر جــا بگذاریــد و الگــوی شــوید کــه دیگــران 
از شــما تقلیــد کــرده و بــه شــما اعتمــاد و افتخــار کننــد؛ وگرنــه 
ــتند. ــم نیس ــا ک ــۀ م ــاد اداری در جامع ــه فس ــته ب ــای آغش آدم ه

عبدالشهید ثاقب

زبان فیلتردار
در آســتانۀ فرارســیدن ســالروز شــهادت شــهیِد صلح، اســتاد 
ــور  ــن کش ــد پیش ــور فقی ــی، رییس جمه ــن ربان برهان الدی
ــد  ــهید بای ــتاد ش ــی اس ــه از زنده گ ــی ک ــی از نکته های ــم. یک ــرار داری ق
بیاموزیــم، مهــار زبــان اســت. زبــان اســتاد شــهید، زبــان فیلتــردار بــود. 
ــان  ــر زب ــه ب ــرف تفرق ــت و ح ــت، نمی گف ــر مصلح ــز از س ــخنی ج س
نمی رانــد. اهــل گزافه گویــی نبــود. ســخنانش در عیــن صراحــت، 
تفســیربردار بــود. کنتــرل و تســلط فوق العاده یــی بــر زبــان خــود 
ــان  ــیر زب ــه او اس ــه این ک ــود، ن ــش ب ــت اهداف ــش در خدم داشــت. زبان

ــد. ــه اش عاجــز بمان ــد از توجی ــه بع ــد ک ــزی بگوی ــوده و چی خــود ب
ــای  ــی از کنفرانس ه ــهید در یک ــتاد ش ــاری اس ــه ب ــت ک ــی اس لطیفه ی
ــگار  ــا خبرن ــت، ام ــخن گف ــه س ــدت 45 دقیق ــه م ــود ب ــانه یی خ رس
ــن  ــی از ای ــت گزارش ــم داش ــه تصمی ــی ک ــانه های بین الملل ــی از رس یک
ــریف  ــهید تش ــر ش ــتیاران رهب ــی از دس ــزد یک ــد، ن ــر کن ــت منتش نشس
ــف  ــش تعری ــتاد را برای ــپ اس ــان گ ــه ج ــد ک ــنهاد می کن ــرده و پیش ب
کنــد. دســتیار اســتاد شــهید می گویــد کــه مــا 45 ســال اســت بــا اســتاد 
هســتیم، جــان گــپ اش را نمی دانیــم، امــا تــو در 45 دقیقــه انتظــار ایــن 

ــاش! ــر را نداشــته ب ام
ــه در  ــا آنچ ــند، ام ــراق می باش ــدری از اغ ــا ق ــوأم ب ــه ت ــا همیش لطیفه ه
ــت.  ــهید اس ــر ش ــردار رهب ــان فیلت ــت، زب ــد اس ــورد تأکی ــه م ــن لطیف ای
ــود.  ــیده ب ــی رس ــه پخته گ ــخت روزگار ب ــرم و س ــهید در گ ــتاد ش اس
بــود.  کمال یافته گــی  و  پخته گــی  اعتــدال،  نشــانۀ  حرف هایــش، 
ــت  ــاق و مصلح ــرای وف ــز ب ــی ج ــی زد و حرف ــرف نم ــبت ح بی مناس

. نمی گفــت
... بــا ایــن همــه، حرف هایــش، شــیوا و روان بــود و در هنگام پیاده ســازی 
از روی نــوار، نیــازی بــه ویرایــش و پیرایــش نداشــت. خدایــش بیامــرزد. 
ایــن در حالــی اســت کــه برخــی مدعیــان دیگــر رهبــری )مثــًا 
ــود را  ــز خ ــتۀ بی مغ ــد پس ــد، مانن ــاز می کن ــان ب ــی ده ــار( وقت حکمتی

ــازد. ــوا می س رس

بارتومئو:

مسـی با قـرارداد جدیـدش 
در حـال بازی بـرای بارسلوناست

بنزما:
تا وقتـی که در ترکـیب اصلـی باشـم،

 به رفتـن از رئال فکـر نمی کنـم

فیـسبـوک نـــامــه

ــرارداد  ــد ق ــۀ تمدی ــه پروس ــد ک ــی ش ــلونا مدع ــگاه بارس ــس باش ریی
ــی  ــد آن را قطع ــیده و بای ــان رس ــه پای ــم ب ــن تی ــی ای ــتارۀ آرژانتین فوق س

ــت. دانس
ــت  ــلونا را از باب ــواداران بارس ــه ه ــال هم ــو، خی ــا بارتومئ ــپ ماری خوس
ــن  ــد ای ــرارداد جدی ــه ق ــت ک ــرد و گف ــوده ک ــی آس ــل مس ــدۀ لیون آین
بازیکــن آرژانیتنــی قطعــی اســت و او حــاال بــا تغییراتــی کــه در قــرارداد 
ــا  ــای کاتالونی ــرای آبی و اناری ه ــازی ب ــال شــده در حــال ب ــدش اعم جدی

اســت.
ــی در  ــا مس ــا ب ــت: م ــپانیا گف ــی اس ــا تلویزیون ــو ب ــو در گفت و گ بارتومئ
حــال امضــای قــراردادش عکــس خواهیــم گرفــت و امیدواریــم کــه ایــن 
ــرارداد توســط  ــن ق ــا ای ــد، ام ــان ســال جــاری رخ ده ــل از پای ــاق قب اتف
پــدر او کــه مســوولیت رســیده گی بــه امــور حقوقــی مســی را دارد، امضــا 
ــار دارد، امضــا شــده  ــا ســال 2۰22 اعتب شــده اســت. ایــن قــرارداد کــه ت
و مســی حــاال طبــق شــروط ایــن قــرارداد دارد بــرای مــا بــازی می کنــد.
موضــوع دیگــری کــه بارتومئــو بــه آن اشــاره داشــت، آینــده و باتکلیفــی 
قــرارداد آنــدرس اینیســتا، کاپیتــان آبی و اناری هــا بــود کــه رییــس باشــگاه 
بارســلونا تأکیــد کــرد کــه بــرای تمدیــد آن بــا هافبــک 33 ســالۀ کاتاالن هــا 
ــم  ــن ه ــش از ای ــه او پی ــن در حالی ســت ک ــق رســیده اســت. ای ــه توف ب
از حصــول توافــق بــا اینیســتا خبــر داده بــود، امــا بازیکــن اســپانیایی ایــن 

موضــوع را تکذیــب کــرد.
رییــس 54 ســالۀ باشــگاه بارســلونا عنــوان کــرد: توافــق بــا اینیســتا بســیار 
خــاص و متفــاوت خواهــد بــود. مــن نمی گویــم کــه دقیقــًا چــه اتفاقاتــی 
در ایــن فرآینــد رخ داده اســت، چــون ایــن بخشــی از مذاکــرات خصوصی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــدت طوالن ــای او م ــر برنامه ه ــا و مدی ــت، ام ــا اس م
ــی  ــا زمان ــت و ت ــو اس ــک الگ ــا ی ــم م ــتا در تی ــم. اینیس ــال مذاکره ای ح
ــدرس  ــد. آن ــازی کن ــا ب ــد این ج ــد، می توان ــر نخواه ــودش دیگ ــه خ ک
انتقاداتــی از باشــگاه دارد و برنامــه مــا هــم ایــن اســت کــه قــرارداد جدیــد 
ــد  ــت بتوان ــه خواس ــان ک ــر زم ــا ه ــه ت ــود ک ــم ش ــی تنظی ــه گونه ی او ب

بــازی کنــد.

ــه او  ــزو ب ــه زی ــی ک ــا زمان ــد ت ــانی ها می گوی ــوی کهکش ــم فرانس مهاج
بــرای بــازی در ترکیــب اصلــی اعتمــاد کنــد، دلیلــی بــرای جدایــی او از 

ــدارد. ــد وجــود ن سفیدپوشــان مادری
کریــم بنزمــا در گفت و گــو بــا شــبکۀ »beIN Sport« دربــارۀ آینــده اش 
در رئال مادریــد صحبــت کــرد و این کــه فعــًا قصــد وداع بــا رئال مادریــد 

را نــدارد.
ــاه خانه نشــین  ــل یــک م ــرش حداق ــل مصدومیــت اخی ــه دلی ــا کــه ب بنزم
ــال  ــه 9 س ــد ب ــه زودی دوران حضــورش در رئال مادری ــود و ب ــد ب خواه
ــال  ــت: رئ ــو گف ــانتیاگو برنابئ ــده اش در س ــارۀ آین ــید، درب ــد رس خواه
بهتریــن باشــگاه دنیــا اســت. بــرای مــن بــازی در تیــم یــک امتیــاز بــزرگ 
و مایــۀ غــرور اســت. ســطح انتظــارات از ایــن تیــم بســیار باالســت و هــر 
فصــل مــا از صفــر کارمــان را شــروع می کنیــم و بایــد عملکردمــان را در 

باالتریــن ســطح حفــظ کنیــم.
ــته  ــد بازنشس ــا در رئال مادری ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــا در پاس بنزم
ــد  ــه خواه ــم تجرب ــازی در تیمــی دیگــر را ه ــه ب ــا این ک ــد شــد ی خواه
کــرد، اظهــار داشــت: وقتــی کــه شــما در ترکیــب اصلــی هســتید، دلیلــی 

ــد. ــه تیمــی دیگــر فکــر کنی ــن ب ــه رفت ــدارد کــه ب ن

خاطره یی از حکمتیار
جنرال هابیل هابیل

قصـد نداشـتم بنویسـم، امـا حرف هـای چند روز قبـِل جنـاب آقـای حکمتیار به 
آدرس قهرمـان ملـی کشـور، شـهید احمدشـاه مسـعود مـرا واداشـت تـا از میـان 
چندیـن مـورد بزرگـی و جوان مردی هـای آن بزرگ مـرد و قهرمـاِن واقعی نسـبت 
بـه آقـای حکمتیـار؛ یـک یا دو مورد را به شـما سـروران گرامی پیـش کش کنم و 
شـما قضـاوت خواهیـد کرد! البتـه از این موارد تنهـا از زمان عقب نشـینی از کابل 
تـا زمـان شـهادت قهرمـان ملـی چیزهای زیـادی به گفتن و شـریک کردن اسـت 

کـه انشـااهلل در فرصت هـای بعد بـه آن ها نیـز خواهـم پرداخت.
گرامـی ام خاطـرۀ  و هم وطنـان  عزیـز  اکنـون می خواهـم خدمـت خواننـده گان 
کوتاهـی را از جریـان جنـِگ آقـای حکمتیـار و شکسـت آن در برابـر طالبان قبل 
از پیوسـتنش بـه حکومـت مجاهدیـن و احراز پُسـت صدارت حکومـت آن وقت 
کـه در رأس آن شـهیِد صلـح و رهبـر جهـاد و مقاومـت، اسـتاد برهان الدین ربانی 

حضـور داشـتند یـاد آوری کنم .
آن وقـت مـدت زیـادی از ظهـور و شـکل گیری گـروه طالبـان سـپری نشـده بود 
و طالبـان جبهـات زیـاد و مناطـق بیشـتری را که در تصـرف حزب اسـامی بود، 
یکـی پـی دیگـری یـا بـه زور و جنگ و یـا هم بـدون درگیـری تصفیه و اشـغال 
کردنـد. آقـای حکمتیـار کـه در آن زمـان در مرکـز و پایـگاه اصلـی اش )چهـار 
آسـیاب( بـود، آنجـا از نقطـه نظـر نظامـی و سـاح، مهمـات و انـواع راکت ها به 
عنـوان مرکـز قدرتـش محسـوب می گردیـد. در آنجا نیـز در امان نمانـد و طالبان 
پـس از اشـغال مرکـِز والیـت لوگر، بـه محـل فرمان روایی آقـای حکمتیـار بدون 

معطلـی حملـه کردند.
حـزب اسـامی در آن وقـت و در آخرین فرصت های دسـت داشتۀشـان هنوز هم 
در این سـوی چهار آسـیاب کـه مناطق ریشـخور، بلندی هـای خیرآبـاد، دامنه های 
کـوه خواجـه صفـا، بلندی هـای بینـی حصـار و سـنِگ نوشـته را شـامل می شـد، 
بـا دولت اسـامی دسـت بـه ماشـه بودنـد. زمانی کـه از جانـب طالبـان جنگ از 
اسـتقامت لوگـر آغـاز گردیـد، از نقطه نظـر اهداف نظامـی یک فرصـت خوبی به 
نیروهـای دولـت مجاهدیـن بـود تـا از آن بـرای وارد کـردن ضربـۀ بیشـتر باالی 
حـزب، کار می گرفتنـد و مناطـق زیـادی را در آن وقـت بـه تصـرف خویـش 
می آوردنـد. ایـن کار را قهرمـان ملـی در آن زمـان که سـمت وزارت دفـاع ملی را 
بـه عهـده داشـت، بـا توجـه بـه وضعیت بـدی که بـه حزب اسـامی پیـش آمده 

بـود، منـع کردند.
طالبـان بعـد از سـه چهـار روز جنـِگ نفس گیـر، توانسـتند خطـوط اول افـراد 
حـزب اسـامی را بشـکنند و وارد چهـار آسـیاب گردنـد. آقـای حکمتیـار کـه 
خـود در آن لحظـات در چهـار آسـیاب حضـور داشـتند، مجبور شـدند تـا چهار 
آسـیاب را تـرک گویـد؛ از این کـه هیـچ راه مصـون دیگـری بـرای فرار نداشـت، 
راه سـنِگ نوشـته و بگرامـی را انتخـاب کـرد تـا از آن طریق به بت خاک و مسـیر 
کوتـل لته بنـد بـه طـرف سـروبی بـرود و باالخـره بـا یـک قطـار خیلی هـا بزرگ 
از ایـن راه حرکـت کردنـد بـه ایـن ترتیـب چهـار آسـیاب بـه طـور کامـل بـا بر 
آمـدن قطـار حامـل رهبـری حزب، تخلیـه گردیـد و طالبان نیـز در آنجـا جابه جا 
گردیدنـد. کاروان موتر هایـی کـه شـامل ادوات نظامـی و سـایر و سـایط خورد و 
بـزرگ حامـل فرماندهان ارشـد حزب اسـای و افراد مسلح شـان می شـد، ممکن 

تعدادشـان بـه چهارصـد تـا پنجصد عـراده می رسـید.
خطـوط نیروهـای دولت اسـامی و حـزب که تا آن زمـان باهم در جنـگ بودند، 
در بسـیاری از مناطـق از جملـه تپـۀ قلعـۀ احمـد خـان و دیگـر نقـاط در نزدیکی 
همیـن مسـیری بـود کـه از آنجـا قطـار در حرکـت بـود و بـه خوبـی در تیـررس 
نیروهـای دولـت قرار داشـت، یعنـی این که از چندیـن نقطه امکان گشـودن آتش 
و وارد سـاختن ضربـۀ خیلـی خطرنـاک بـاالی کاروان در حال حرکت، به آسـانی 
وجـود داشـت. از چندیـن نقطـه نیروهـای دولتـی بـه مرکـز سـوق و ادارۀشـان 
تمـاس گرفتنـد و بـه صـورت عاجل، طالـب هدایت شـدند تا در صـورت اجازه؛ 
کاروان را از چندیـن اسـتقامت بـا سـاح های ثقیـل مـورد حملـه قـرار دهنـد و 
هم چنـان یکی از فرماندهان که اسـمش فراموشـم شـده را از مارشـال صاحب که 
در آن وقـت مسـوولیت رهبـری جنـگ را از جانـب آمرصاحب به عهده داشـتند، 
در مخابـره خواسـتند تـا در همیـن فرصـت خـوب اگـر دوبـال طیـاره از میـدان 
بگـرام پـرواز کنـد و موترهـای در حـال حرکـت را بـا بم های آتشـی هـدف قرار 

دهـد همـه قطـار از بین بـرود و حریـق گردد.
هم زمـان بـا صحبـت آن فرمانـده و چنیـن تقاضـای او صـدای او را آمرصاحـب 
شـهید نیـز در مخابـره می شـنیدند؛ دفعتـًا بـاالی همـان فرمانده صـدا زد کـه )....
می شـنوی؟( جـواب داد بلـی صاحـب می شـنوم !آمرصاحـب بـا همـان اصطاح 
خودشـان گفتنـد، او آدم! پشـتش نگرد؛ بان حالـی باالی او )حکمتیـار( همی روز 
بـد از دسـت لجاجـت خـودش آمده؛ خـدا به همین حالـت گرفتارش کـرده و در 
شکسـت اسـت و عقب نشـینی دارد، هیچ مناسـب نیسـت که یک حالت دیگر را 
مـا باالیـش بیاوریـم؛ بگـذار که بـرود، خدا خـو از نیت مـا می دانـد و ما غرضش 
نمی گیریـم. خداونـد خـودش همرایـش محاسـبه کند که چـه نبـود ای آدم نکرد، 

خـوب اسـت که طـارق هم می شـنود !
بعـد بـا فاصلـه صدا زد: طـارق طـارق می شـنوی؟ )طارق اسـم شـفر مخابروی 
مارشـال صاحـب بـود(. مارشـال صاحـب جـواب داد: بلـی می شـنوم صاحـب 
!گفـت: گپ هـای مـه شـنیدی؟ جـواب داد: بلی هـا شـنیدم مقصـد مه هـم همین 
بـود. بـه دیگـر بچه ها هـم در خط گفتم کـه غرض نگیرنـد. بچه ها هرکـدام صدا 
می کردنـد برای شـان گفتـم ای رقمش نامردی اسـت کـه حکمتیار در شکسـت از 

طـرف طالب هـا و مـا هـم بزنیمش !
آمرصاحـب بـا همیـن جملـه حـرف خـود را آخـر کـرد. )بلـی بمانند کـه برود( 
مارشـال صاحـب قبـل از خداحافظی درحالی که سـایر فرماندهان هم می شـنیدند 
و مـن در این جـا خواهشـم از آن عـده از بـزرگان و فرماندهانـی کـه شـاهد آن 
صحبـت بیـن آمرصاحـب و مارشـال صاحـب بودنـد و یا ایـن جریـان را از قول 
دوسـتان دیگـر شـنیده باشـند، بـرای غنامنـدی بیشـتر ایـن بخشـی از خاطـرۀ بـا 
ارزش مـرا یـاری دهنـد و بـا نوشـتن قسـمت هایی که من فراموشـم شـده، به من 

منـت گذارند .
-مارشـال صاحـب افزودنـد، بلی صاحـب؛ همو گپ کـه در قدیم گفتـه اند )آهو 

را در نشـیبی تیر زدن نامردی سـت(
بـه همیـن ترتیـب در آن زمـان هیـچ نـوع مزاحمتـی صـورت نگرفـت و آنـان به 
بسـیار راحتـی از طریـق کوتـل لته بنـد وارد سـروبی شـدند کـه بعـد از گذشـت 
مدت هـا و بـا تنـگ شـدن حلقـۀ محاصره علیـه حزب اسـامی، از همان جـا وارد 
گفت وگـو بـا جانـب حکومـت مجاهدیـن شـدند –و سـرانجام بـه کابـل آمد- و 
تحلیـف بـه جـاه آورد و شـروع بـه کار کردنـد و ایـن جریـان الـی سـقوط کابل 
بـه دسـت طالبـان ادامـه پیـدا کـرد و آن زمانـی بـود کـه آمرصاحـب در پیونـد با 
موافقت نامـۀ دولـت اسـامی بـا حزب اسـامی از سـمت وزارت دفـاع ملی کنار 
رفتـه بـود؛ چـون در تقسـیم؛ وزارت دفـاع و چنـد وزارت دیگـر سـهم حـزب 
اسـامی رسـیده بـود و حـزب اسـامی بعـد از کناره گیـری آمرصاحـب شـهید، 
آقـای وحیـداهلل سـباوون را بـه عنـوان وزیـر دفـاع معرفـی کـرده بـود، وحیـداهلل 

سـباوون هـم اکنـون بـه صفـت مشـاور رییس جمهـور کار می کنـد.
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خچکامههای ســــر       
و  کتاب هــا  معرفــی  از  بخــش  ایــن  در 
ــه،  ــون کارنام ــده پیرام ــر ش ــای نش مجموعه ه
فکــر و راه مبارزاتــی قهرمــان ملــی افغانســتان، 
مجموعه یــی از مقــاالت و اشــعاری کــه در 
بین المللــی  کنفرانــس  دومیــن  فراخــوان 
مسعودشناســی نشــر شــده اســت را ورق 

نیــم. می ز
ایــن مجموعــه زیــر نــام »چکامه هــای ســرخ« 
نشــانی  از  خورشــیدی   1385 جــوزای  در 
ــه  ــعود ب ــهید مس ــاد ش ــارات بنی ــد انتش واح
ــای  ــۀ »چکامه ه ــت. مجموع ــیده اس ــر رس نش
ســرخ« در دو هــزار نســخه و 269 بــرگ ارایــه 
شــده و شــامل دو بخــش -مقــاالت و اشــعار- 

می باشــد.
ــعیب  ــر ش ــی از داکت ــه مقاالت ــن مجموع در ای
ــزاد،  ــوم ملک ــان، عبدالقی ــار چوپ ــددی، به مج
ــظ منصــور،  ــرام اندیشــمند، عبدالحفی محمداک
آریافــر،  عزیــزاهلل  صیقلــی،  محمدشــعیب 
جان آقــا خلیــل پریــان، یعقــوب یســنا، احمــد 
ــرادی،  ــر م ــر صاحب نظ ــی خســروی، داکت غن
ــد،  ــم مجاه ــد عظی ــعل، محم ــان مش محمدزم
ــه  ــارز، غزال ــد مب ــد، عبدالحمی ــی حام مرتض
محمــودی، محمــد مختــار مفلــح، فضــل الحــق 

از نویســنده گان  فایــز و مقــاالت شــماری 
ــت. ــده اس ــر آم دیگ

ــای  ــده در »چکامه ه ــاالت آم ــنده گان مق نویس
ســرخ« پیرامــون ابعــاد و کارنامــۀ شــهید 
ــماری از  ــد، ش ــته ان ــعود نوش ــاه مس احمدش
ــا  ــه ت ــی ک ــایل تازه ی ــه مس ــته ها ب ــن نوش ای
آن زمــان مطــرح نشــده بــود نیــز پرداختــه انــد.
از منظــر محتوایــی، مقــاالت بحث هــای زیادی 
را بــه بررســی گرفتــه انــد کــه از ویژه گی هــای 
ــا نگاهــش  شــخصیتی قهرمــان ملــی شــروع ت
بــه مســایل بین المللــی و مظهــر بودنــش بــرای 

یــک کشــور و یــک ملــت می رســد.
مقــاالت  کــه  کســانی  از  زیــادی  شــمار 
یــا  و  انــد  نوشــته  را  مجموعــه  ایــن 
ســرخ«  »چکامه هــای  در  سروده های شــان 
احمدشــاه  و هم ســنگران شــهید  یــاران  از 
ــایل و  ــه مس ــه ب ــد ک ــده ان ــی مان ــعود باق مس
ــرده  ــه و اســتناد ک ــب دســت اول پرداخت مطال

ــد. ان
شناســۀ »چکامه هــای ســرخ« را بــا دو ســروده 
ــه  از عزیــزاهلل آریافــر و احمدضیــای رفعــت ب

ــرم. ــان می ب پای
قلعۀ ستیغ

صدایی آید امشب از نهاد دره ناهنگام
صدایی ساربان رفتۀ رهکوره ناهنگام

بــه زنجیــر اســت دســت عشــق و قلــب 
فریــاد در  دوســت 

مگر خاموش غوغای غرور باره ناهنگام

ــن دم  ــد از ای ــد بع ــود خواه ــی ب ــه رنگ چ
ــهر ــمان ش آس

کــه خورشــید خــدا ره مــی ســپرد، آواره، 
ناهنــگام

ــتیغ  ــرخ س ــۀ س ــن قلع ــر ای ــر س ــد ب ــه آم چ
ــروز ام

کــه بــر دســت فلــک بشکســت دســت چــاره 
ناهنــگام

ــد در  ــتی کن ــت؟! بدمس ــتی س ــد مس ــه ب چ
ــق ــتان عش آس

می خــواره  هــر  بنیــاد  بی گمــان  بریــزد 
ناهنــگام

لهیــب کــورۀ خشــم تــو خواهــد ســوخت هــر 
خصمی

بیگفن باز از آن کوره، آتشباره، ناهنگام
 ****

غرور صخره ای و اعتبار تاریخی!
شکوه دره ای و افتخار تاریخی!

محیط رعدی و جغرافیای توفانی
محل یورش و حماسه زار تاریخی!

دگر یان همه بر ایست گاه می مانند
از آن میانه فقط تو قطار تاریخی!

قدت ز عزم و تنت از ثبات لبریز است

به این سرشته گیت ابتکار تاریخی!
به وزن کوچه و بازار ما نسنجیدت

که خود حساب دگر در شمار تاریخی!
نماند هیچ فروغی به قصه های قدیم

تو آفتاب نوی در مدار تاریخی!
دوباره بیهقی و قصه های مسعودی 

و شاهنامه ای و شهریار تاریخی!
کسی نکرد بزرگت، تو خود برگ شدی

بدون تکیه به غیر، اقتدار تاریخی!
نه زر خریده غامی! نه زرد دورانی!

نه خود فروخته، نی شرم سار تاریخی!
همیشه در تو توان راه زد، اقامت کرد

تو سرزمین زمانی، دیار تاریخی!
به فصل داغ تو یخ ها همه سیاسی شد

شعور دورۀ سرد و شعار تاریخی!
نسیم نور، صفای نگاه، رشتۀ ذهن
نمونه ای! هنری! شاهکار تاریخی!

نــه چــون تــو آمــد و نــی چــون تــو دیگــری 
آیــد

شروع غیرت و پایان کار تاریخی!
پیام از تو، سخن از تو، قصه ها از تو

از این به بعد خداوندگار تاریخی!
میان مرگ و تو چندین هزار فاصله است

ــن  ــابقات بی ــا و مس ــدال از المپیاده ــت آوردن 171 م ــرک بدس ــب افغان-ت ــی مکات ــت عموم ریاس
ــان  ــان را در امتح ــاگردان عزیزم ــمگیر 99.12% ش ــت چش ــال 2017 و موفقی ــرف در س ــی ص الملل
کانکــور ســال 1396/1395 بــه اولیــای محتــرم شــان، اســتادان گرامــی و تمــام کارکنــان و دســت 

انــدر کاران ایــن لیســه هــا از صمیــم قلــب تبریــک و تهنیــت عــرض میــدارد.
نعمان اردوغان

رئیس عمومی مکاتب افغان-ترک

هارون مجیدی

Web: www.afghanturk.org.af Tel:-0793707078 - 0782202202
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