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ــد  ــار می گوین ــت ننگره ــووالن در والی مس
کــه پاکســتان یــک بــار دیگــر گــذرگاه 
تورخــم را بــرروی عابــران بســته کــرده 

ــت. اس
عطــاهلل خوگیانــی ســخنگوی والــی ننگرهــار 
ــار  ــتانی ب ــای پاکس ــه نیروه ــرد ک ــام ک اع
ــا  ــم  ب ــذرگاه تورخ ــرز گ ــر دروازۀ م دیگ
ــته اند. ــافران بس ــه روی مس ــتان را ب افغانس

ــس  ــتانی پ ــای پاکس ــه نیروه ــزوده ک وی اف
ــرز  ــوی م ــی در آن س ــۀ  امنیت ــک حادث از ی
کــه بــه افغانســتان ارتباطــی نــدارد بــار دیگــر 

ــرزی تورخــم را بســتند. گــذرکاه م
ــتر  ــورد بیش ــد در م ــی هرچن ــای خوگیان آق
ــه در  ــه ک ــا گفت ــت. ام ــداده اس ــات ن جزئی
ــتان  ــهروند افغانس ــی ۷ ش ــه امنیت ــن حادث ای

زخمــی شــده اند.
تورخــم  مــرز  ســوی  آن  در  مســافرین 
نســبت بــه بســته شــدن مــرز اعتــراض 
کــرده و گفته انــد کــه نیروهــای مــرزی 
اجــازه بازگشــت و عبــور از مــرز را بــه 
ــال  ــافر در ح ــا مس ــد و صده ــان نمی ده آن
حاضــر در مــرز بــا مشــکات فراوانــی گیــر 

نــد. مانده ا
ــرای مســافرانی کــه  امــا دولــت افغانســتان ب
ــتان  ــاک افغانس ــرز در خ ــوی م ــن س در ای
منتظــر بــاز شــدن دوبــاره مــرز هســتند مــواد 
ــم  ــت را فراه ــکان موق ــل اس ــی و مح غذای

کــرده اســت.
از مهمتریــن گذرگاه هــای  مــرز تورخــم 
افغانســتان محســوب می شــود و  مــرزی 
ــرای  ــرز ب ــن م ــن از ای ــزاران ت ــه ه روزان
بازدیــد اعضــای خانــواده، دریافــت خدمــات 
تــردد  تجــارت  و  پاکســتان  در  درمانــی 

. می کننــد
ــال  ــد س ــتان در چن ــت افغانس ــه دول گرچ
و  چابهــار  بنــدر  انــدازی  راه  بــا  اخیــر 
مســیرهای مواصاتــی بــا کشــورهای آســیای 
ــوز  ــا هن ــت. ام ــرده اس ــاش ک ــزی ت مرک
هــم گــذرگاه مــرزی تورخــم در شــرق 
ــتان در  ــا پاکس ــن ب ــرزی چم ــذرگاه م و گ
جنــوب افغانســتان از مهمتریــن گذرگاهــای 
ــوند. ــوب می ش ــور محس ــن کش ــرزی ای م

 – کابــل  تیره گــی روابــط  بــاال  از  پــس 
ــار  ــن ب ــرای چندمی ــاد، پاکســتان ب اســام آب
گــذرگاه مــرزی تورخــم را بــه روی عابــران 

ــت.  ــته اس بس
ــرف  ــد اش ــه محم ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی، در  ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــی ریی غن
ــوب شــرقی  تلویحــَا  ــت جن ــه والی ــفر ب س
بــه پاکســتان گفتــه کــه بــا گســترش روابــط 
تجارتــی افغانســتان بــا کشــورهای منطقــه و 
ــورهای  ــتان از کش ــتگی افغانس ــان وابس جه

ــه اســت. همســایه کاهــش یافت
ــس از  ــام آباد پ ــت اس ــز دول ــته نی در گذش
ــرای اعمــال فشــار بیشــتر  ــل ب ــا کاب تنــش ب
ــرزی  ــای م ــا گذرگاه ــتان باره ــر افغانس ب
خــود بــا ایــن کشــور را مســدود کــرده بــود.

ذخیـره گاه  سـنگین  جنگ افزارهـای  انبـار  یـک 
کلفـگان  ولسـوالی  پولیـس  فرماندهـی  مهمـات 

والیـت تخـار بـه غـارت رفـت.
یـک منبـع نظامـی در تخـار کـه نخواسـته نامش 
میـل   1 پنج شنبه شـب،  کـه  گفتـه  شـود  فـاش 
راکت انـداز، 1 میـل پیـکا، 3 میل کاشـنیکوف و 
برخـی مهمات دیگـر از ذخیـره گاه مهمات تولی 
فرماندهـی پولیس ولسـوالی کلفـگان این والیت 

شده اسـت. دزدی 
عبدالسـتار، فرمانـده پولیـس ولسـوالی کلفـگان 
بـا تأییـد ایـن خبـر می گویـد، هنـوز آمـار دقیـق 

نیسـت. معلـوم  دزدیده شـده  جنگ افزارهـای 
بـه گفتـۀ او، تاکنون 4 تن به شـمول آمر آموزش، 
فرمانـده تولـی و 2 سـرباز در پیوند بـه این قضیه 

بازداشـت شـده اند و زیر بازپرس قـرار دارند.
امـا سـیدجهانگیر کرامـت، آمر امنیـت فرماندهی 
پولیـس تخـار می گویـد کـه از ایـن ذخیـره گاهِ 
مهمـات، تنهـا 2 میل کاشـنیکوف دزدی شـده و 
بررسـی های بیشـتر در ایـن زمینـه جریـان دارد.

گذرگاه تورخم بار دیگر بروی عابران بسته شد یک انبار مهامت فرماندهی پولیس 

ولسوالی کلفگان والیت تخار غارت شد
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ــا در  ــردرگمی و دغدغه ه ــاه س ــت م ــس از هش پ
خصــوِص رویکــرد و راهبــرد جدیــد دونالــد 
ترامــپ رییس جمهــوری امریــکا برای افغانســتان و 
حــوزۀ ژیوپلیتیــک جنــوب آســیا، باالخــره دونالــد 
ــِل  ــه ماحص ــد ش را ـ ک ــتراتژی جدی ــپ اس ترام
و  واکاوی جنــراالن  و  زنــی  چندین مــاه چانــه 
مأمــوران ارشــد امنیتــِی آب دیــدۀ امریکایــی از 
وضعیــت منطقــه بــه شــمول افغانســتان بــود ـ در 
»کمــپ دیویــد« تدویــن و در صبحــگاه 22 آگســت 
2۰1۷ بــرای کشــورهای منطقــه و جهــان از تربیــون 

ــود. ــام نم ــفید اع کاِخ س
هم زمــان بــا آن، از واشــنگتن تــا مســکو و از اروپــا 
تــا آســیا، کشــورهای مختلــف بــه شــمول بازیگراِن 
ــد و  حــوزۀ پیرامــون افغانســتان، واکنــش هــای تُن
قرائت هــای متفــاوت در خــورِ امــواِج رســانه هــای 
ــر  ــه کمت ــی ک ــا موضوع ــد، ام ــی نشــان دادن جهان
در تیــررِس پژوهــش گــران در چارچــوب راهبــرد 
تــازۀ امریــکا قــرار گرفــت، تأثیــر ایــن اســتراتژی 
روی سرنوشــِت گفت و گوهــای صلــِح دولــت 
ــود.  ــان( ب ــا مخالفــان مســلح آن )طالب افغانســتان ب
نویســنده در مقالــۀ حاضــر تــاش خواهــد کــرد که 
ــوم را  ــد نامعل ــن فرآین ــدۀ ای ــح و آین ــگاه صل جای
ــف  ــکا تعری ــِد امری در چارچــوب اســتراتژی جدی

و تبییــن نمایــد.
ــی(  ــی  )تبیین ــق عّل ــه از روش تحقی ــن مقال در ای
اســتفاده خواهــم کــرد. بــه عبــارت دیگــر، تبعــات 
اســتراتژی جدیــد دونالــد ترامــپ بــه عنــوان متغیر 
مســتقل بــر معادلــۀ چندمجهولــۀ صلــِح افغانســتان 
ــرار  ــل ق ــورد تحلی ــته م ــر وابس ــث متغی ــه حی ب
ــطح  ــه س ــری س ــا به کارگی ــت و ب ــد گرف خواه
تحلیــل )خــُرد، میانــه و کان( فرضیــۀ اصلــی ایــن 
تحقیــق )گــره هــای صلــح افغانســتان، پُرابهــام تــر 
ــر خواهــد شــد( را  ــان دشــوار ت ــا طالب ــح ب و صل
بــا اســتفاده از مــُدل مفهومــِی ژئــو اســتراتژی نظــم 
نویــن امریــکا و راهبــرد جدیــد رییــس جمهــوری 

ــم داد. ــرار خواهی ترامــپ مــورد تحلیــل ق
صلــح  و  جنــگ  مطالعــات  و  ترمینولــوژی  در 
افغانســتان، همــاره ســه گزینــۀ اساســی در برخــورد 
بــا طالبــان، روی میــز بازیگــران و ُکنش گــران 
ــه  ــن گزین ــی و خارجــی حــک شــده اند و ای داخل
هــا بــه ترتیــب، رونــد گفت وگوهــای صلــِح 
ــیال و  ــت س ــک وضعی ــان را در ی ــا طالب ــت ب دول
ــن  ــۀ نخســت؛ تأمی ــده اســت. گزین ــی پیچانی فصل
صلــح در افغانســتان بــا قلع وقمــع و نابــودی 
نظامــی  ابــزار  از  اســتفاده  بــا  مطلــق طالبــان 
ــر  )رویکــرد جنگ–جنــگ(. گزینــۀ دوم؛ آســتین ب
ــت و  ــز گف ــه می ــه ب ــن منازع ــِن طرفی زدن و رفت
ــث  ــن ثال ــری طرفی ــا میانجی گ ــح ب ــای صل گوه
و بــا به کارگیــری ابــزار دیپلماســی )رویکــرد 
و  گفت وگــو  ســوم؛  گزینــۀ  و  صلح–جنــگ( 
مذاکــرۀ مســتقیم بــا دولــت پاکســتان به جــای 
ــتان  ــه افغانس ــح ب ــان در آوردن صل ــک طالب تحری

ــور(.  ــتان مح ــرد پاکس )رویک

ــوق در  ــۀ ف ــه گزین ــر س ــو، ه ــال بدین س از 1۵ س
مقاطــع مختلــف لبــاس عملیاتــی بــه تــن کرده انــد، 
ــای  ــت در گفت وگوه ــن بس ــاد بُ ــز ایج ــا ج ام
ثمــرۀ  کشــور،  در  بی ثباتــی  تــداوم  و  صلــح 
ــوز  ــتان هن ــت و افغانس ــاورده اس ــار نی ــح به ب صل
ــازی ــح )صلح س ــد صل ــۀ اول رون ــم در مرحل ه
Peace Making ( ایســتا اســت.  مرحلــۀ اول 
صلح ســازی بــرای گــذار بــه مراحــِل دوم و ســوم 
 Peace Keeping ــی ــح بان ــح )صل ــد صل فرآین
و اِعمــار صلــح Peace Building ( نیازمنــد 
محقــق شــدن ســه شــرط اصلــی دیگــر اســت، و 
ــوالً  ــران، معم ــگ و بح ــر در جن ــورهای درگی کش
ــه  ــل ب ــه گانۀ ذی ــرایط س ــی از ش ــِق یک ــا تحق ب

گفت وگوهــای صلــح آغــاز کرده انــد:
ــای  ــرف ه ــی از ط ــه یک ــی ک ــت؛ در صورت نخس
جنــگ بــا توســل بــا نیــروی نظامــی پیــروز میــدان 
نبــرد گــردد و طــرف مغلــوب، حاضــر بــه صلــح 
و بیــرون رفتــن از میــدان نظامــی شــود)با رویکــرد 
ــه  ــراف منازع ــه اط ــی ک ــگ(. دوم؛ زمان جنگ-جن
ــت  ــونت و خواس ــۀ خش ــی از ادام ــر دلیل ــه ه ب
هــای جنگ طلبانــه  دســت بردارنــد و گزینــۀ 
ــی  ــوم؛ در وضعیت ــد. و س ــش گیرن ــح را در پی صل
کــه یکــی از طرفیــن درگیــر پشــتوانه و عقبــه هــای 
اســتراتژیک و حمایتــی خارجــِی خــود را از دســت 
دهــد و چاره یــی جــز کنــار آمــدن بــا صلــح 

نداشــته باشــد. 
اطــراف درگیــر جنــگ در افغانســتان، تــا هنــوز بــا 
توجــه بــه گزینــه هــای فــوق بــه چنیــن شــرایطی 
در جهــت اِحقــاق صلــح دســت نیافته انــد و هنــوز 
بــر طبــل جنــگ می کوبنــد. حاجــی گزینــه هــای 
فــوق و شــرایط اِحقــاق صلــح در رقبــۀ افغانســتان 
و در پرتــو راهبــرد جدیــد دونالــد ترامــپ، فرضیــۀ 
اصلــی ایــن تحقیــق را بیشــتر از پیــش چــاق 
خواهــد ســاخت و نیازمنــد پــردازش و کاوش 
گــری اســتراتژی جدیــد امریــکا در مقیــاس هــای 
ملــی، منطقــه یــی و جهانــی اســت تــا سرنوشــِت 
آینــدۀ گفت وگوهــای صلــح بــا طالبــان جلــوس و 

روشــنایی پیــدا نمایــد.
ــا روح  واکاوی نفــس اســتراتژی در مطابقــت ب

صلــح 
بــرای دریافــِت ریشــه هــای اصلــی جنــگ و 
صلــح افغانســتان و بــاز کــردن گــره ُگنــگ و 
تاریــک ایــن ســناریو، تنهــا بــا قــدم و قلــم 
ــد  ــه بُع ــه ب ــا توج ــور و ب زدن در وادی درون کش
ــرنخ و  ــوان س ــپ، نمی ت ــتراتژی ترام ــی اس داخل
کلیــد اصلــی صلــح را ســراغ کــرد، بــل بــرای قفــل 
زدن در جنــگ در افغانســتان و بازگشــایی دریچــۀ 
صلــح و توســعه یافتگی، بایــد بــه وادی هــای 
ــی  ــه ی ــاد منطق ــا در نظرداشــت ابع بیرون کشــور ب
و جهانــی راهبــرد تــازۀ ترامــپ، قــدم برداشــت و 
ــتان  ــح افغانس ــه صل ــا، ب ــوس ه ــوی اقیان از آن س
نــگاه انداخــت. پــس بــرای فهــم جامعــه شــناختی 
ــا طالبــان و سرنوشــِت آینــدۀ ایــن  نبــض صلــح ب

ــکا در  ــازۀ امری ــد در چارچــوب  اســتراتژی ت رون
ــم  ــایی خواهی ــل قلم فرس ــل ذی ــطح تحلی ــه س س
ــطوح  ــه در س ــی ک ــای عمده ی ــاخص ه ــرد. ش ک
ــه  ــری گرفت ــه کاوش گ ــل ب ــه گانۀ ذی ــل س تحلی
شــده انــد، در ضمــن داشــتن پیامدهــای مثبــت در 
ــکا،  ــرای افغانســتان و امری ــه هــای گوناگــون ب الی
ــر  ــن و پیچیده ت ــن بســت رفت ــه بُ ــدۀ ب نشــان دهن
شــدن سرنوشــِت آینــدۀ صلــح بــا طالبــان در قالــب 

ــود.  ــد ب ــپ خواه ــد ترام ــتراتژی دونال اس
سطح تحلیل ُخرد )جامعۀ افغانستان(

هرچنــد راهبــرد تــازۀ امریــکا در مقیــاس کشــوری 
بــرای دولــت افغانســتان حــاوی پیامدهــای مثبــت 
ــا تروریســم  ــارزه ب ــر مب در حــوزۀ امنیــت و در ام
ــده،  ــم عم ــد پارادای ــار آن، چن ــا در کن ــت، ام اس
منبعــث از راهبــرد تــازۀ ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــه 
ــر وابســتۀ  ــر متغی ــر مســتقل ب ــوان اجــزای متغی عن
ــن  ــِح ای ــگ و صل ــۀ جن ــان، معادل ــا طالب ــح ب صل
ــاخص  ــاخت. ش ــد س ــر خواه ــور را پیچیده ت کش
هایــی کــه در ســطح تحلیــل ُخــرد می تواننــد تــَب 
و تــاِب گفت وگوهــای آینــدۀ صلــح را جریحــه دار 

ســازند عبــارت انــد از:
راهبرد تازه با رهیافت جنگ – جنگ

 بطــِن اســتراتژی جدیــد دونالــد ترامــپ کمتریــن 
خصــوص  در  صلــح  ادبیــاِت  از  حکایــت 
ــر  ــرد، س ــن راهب ــان دارد و ای ــا طالب ــو ب گفت وگ
ــره  ــری گ ــگ و نظامی گ ــارات جن ــا عب ــا ب ــا پ ت
خــورده اســت. چنــان کــه اســتفاده از ابــزار مطلــق 
نظامــی بــا افزایــش نیروهــای بیشــتر در افغانســتان 
از یــک جهــت نشــان گــر کامیابــی شــاخص 
ــد ترامــپ همچــون  هــای اصلــی اســتراتژی دونال
حملــه بــر دشــمنان ایــاالت متحــده، از بیــن بــردن 
داعــش، ســرکوب القاعــده، جلوگیــری از دســتیابی 
دوبــارۀ طالبــان بــه قــدرت و از بیــن بــردن 
ــت و  ــور اس ــتی در کش ــر تروریس ــای دیگ گروه
ــرای مــردم و  ــز ب ایــن خــود، پیامدهــای مثبتــی نی
دولــت افغانســتان در ســطح داخلــی و منطقــه یــی 

دارد. 
ولــی از جهــت دیگــر، مؤلفــه هــای فــوق از منظــر 
ــا  ــت زدا هســتند ت ــح امنی ــگ و صل ــات جن مطالع
ــرم نگــه  ــار گ ــه، در کن ــل این ک ــه دلی ــت زا؛ ب امنی
داشــتن تنــور جنــگ در کشــور، دولت افغانســتان و 
مخالفــان مســلح آن )طالبــان( را از میــز گفت وگــو 
ــت  ــًا دول ــد داد و عم ــه خواه ــح فاصل ــای صل ه
ــودی  ــگ )ناب ــگ –جن ــرد جن ــا رویک افغانســتان ب
ــد  ــح خواه ــن صل ــه ســراغ تامی ــان( ب ــق طالب مطل
رفــت، برخــاف تجربــۀ تاریــخ روابــط بین الملــل 
کــه الگــو هــای آموزنــده از پایــان هــر جنــگ بــا 
ابــزار دیپلوماســی »رویکــرد صلــح – جنــگ« دارد 
ــت  ــی را گف ــن الملل ــی و بی ــۀ داخل ــر منازع و ه
گوهــا و مذاکــرات سیاســی، بــه ُســکوی صلــح و 
امنیــت رســانیده اســت، افغانســتان هــم از گذشــته 
تجربــۀ نــاکام زورـ زور را داشــته ولــی نتایــج 
نهایــی آزمــون هــای...            ادامــه صفحــه 6
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سـرنـوشِت صلـح با طالبـان
 در قالـِب استـراتژی دونالـد ترامپ

 

ــان از  ــاد، نش ــاق افت ــریف اتف ــزار ش ــهر م ــروز در ش ــه دی آن چ
ــانزده  ــل در ش ــه حداق ــت ک ــکوهمند داش ــجم و ش ــی منس حرکت
ــک  ــدون ش ــم. ب ــاهد بوده ای ــِر آن را ش ــر نظی ــته کمت ــاِل گذش س
همه ســاله در افغانســتان در هفتــۀ شــهید برنامه هــای زیــادی 
ــِل رابطــۀ عاطفــی و ارزشــی یی کــه  اجــرا می شــده و مــردم به دلی
بــا شــهداِی خــود دارنــد، تــاش می ورزنــد کــه از ایــن هفتــه بــه 
بهتریــن نــوِع آن گرامی داشــت کننــد، ولــی انــکار نمی تــوان کــرد 
ــاوت  ــاِت متف ــۀ شــهید، از جه ــه برنامه هــای ســال روان در هفت ک
چهــرۀ دیگــری از ایــن هفتــه و همبســته گی مــردم را بــه نمایــش 
ــای  ــهید در والیت ه ــۀ ش ــای هفت ــترده گی برنامه ه ــت. گس گذاش
کشــور، به ویــژه کابــل و هــرات و بلـــخ، نشــان داد کــه شــهرونداِن 
ــه  ــد متحدان ــی می توانن ــاِس تاریخ ــای حس ــتان در لحظه ه افغانس
ــِر  در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و بــه عنــوان مشــتی واحــد در براب
ــارزِ  ــودِ ب ــد نم ــه چن ــد. ب ــتاده گی کنن ــبوتاژها ایس ــا و س توطیه ه
ــم،  ــی بیندازی ــر نگاه ــاِل روان اگ ــهید در س ــۀ ش ــای هفت برنامه ه
متوجــه خواهیــم شــد کــه چطــور ایــن هفتــه بــه هفته یــی پویــا و 

ــد:  ــل ش ــمند تبدی ــای ارزش ــو از پیام ه ممل
نخســتین و مهم تریــن تفــاوت و ویژه گــی برنامه هــای امســال 
ــی  ــوی احمدول ــی« از س ــاق مل ــرح »وف ــۀ ط ــهید، ارای ــۀ ش هفت
ــدای  ــی و مبتکــر آجن ــان مل ــاد قهرم ــی بنی ــس عموم مســعود ریی
ملــی می توانــد باشــد. آقــای مســعود بــا درک وضعیــِت حســاس 
و شــکنندۀ کشــور، طــرح وفــاق ملــی را به هــدِف ایجــاد بســتری 
تــازه بــرای گفتمــاِن ملــی ارایــه کــرد. آقــای مســعود معتقــد اســت 
کــه افغانســتان بیــش از هــر زمــاِن دیگــری، به دلیــل سیاســت های 
برخــی حلقــات و گروه هــای سیاســی در ورطــۀ مناســباِت قومــی 
ــدت  ــی به ش ــیرازۀ مل ــِی ش ــر ازهم پاش ــده و خط ــی غلتی و زبان
ــر  ــه اگ ــاور دارد ک ــعود ب ــای مس ــد. آق ــد می کن ــور را تهدی کش
جلــِو ایــن تهدیــد کــه تقریبــًا از قــوه بــه فعــل آمــده گرفتــه نشــود، 
ــی رود،  ــودی م ــه ناب ــر ب ــاِل اخی ــانزده س ــتاوردهای ش ــا دس نه تنه
بــل کشــور عمــًا بــه آغــازِ دهــۀ هفتــاد برخواهــد گشــت. آقــای 
ــی« را  ــاق مل ــی، »وف ــن فاجعه ی ــری از چنی ــرای جلوگی مســعود ب
مطــرح کــرده کــه بــا اســتقبال کم ســابقۀ همه گانــی به ویــژه 
ــت. از  ــده اس ــه ش ــخ مواج ــرات و بل ــل و ه ــهر های کاب در ش
سیاســیوِن کشــور شــروع تــا نهادهــای جامعــۀ مدنــی، مجاهدیــن، 
گروه هــای مختلــِف مــردم از تمــام مناطــق، طــرح وفــاق ملــی را 
راهِ بیرون رفــت از وضعیــِت فعلــی عنــوان کــرده و از آن حمایــِت 
همه جانبــه بــه عمــل آورده انــد. آقــای مســعود طــرح وفــاق ملــی 
را بــرای این کــه از محــِک آرای مــردم بگــذرد، بــه گونــۀ گشــوده 
ــا همــۀ جریان هــا و گروه هــای سیاســی کــه  ــاز ارایــه کــرده ت و ب
بــه آینــده و ثبــاِت کشــور می اندیشــند، ایــن امــکان را بیابنــد کــه 
ــای  ــازند. آق ــس س ــود را در آن منعک ــاِی خ ــرات و دیدگاه ه نظ
مســعود پیــش از ارایــۀ رســمی طــرح وفــاق ملــی، همــه روزه بــا 
شــخصیت های مطــرِح سیاســی و فرهنگــی کشــور از تمــام نقــاط 
ــا آن را از  ــورت داد و باره ــل ص ــای مفص ــا و گفت وگوه دیداره
ــه  ــی ب ــاق مل ــرح وف ــاال ط ــتاند. ح ــی گذش ــاِن عموم ــی اذه صاف
ــه طرحــی  ــی کشــور، ب ــوان راه بیرون رفــت از وضعیــت بحران عن
ــای  ــِت جریان ه ــِت اکثری ــًا حمای ــده و تقریب ــل ش ــر تبدی فراگی

ــت.   ــت آورده اس ــی را به دس سیاس
ــور  ــهید، حض ــۀ ش ــال روان هفت ــای س ــی برنامه ه ــن ویژه گ دومی
گســترده و شــکوهمنِد مــردم در مراســم های مختلــِف ایــن هفتــه 
ــه و شــرکت در  ــن هفت ــردم در ای ــود. در ســال روان، حضــور م ب
ــود و نشــان داد کــه در  برنامه هــا متفــاوت از ســال های گذشــته ب
ــور را از  ــد کش ــه می توان ــی ک ــی، نیروی ــاس تاریخ ــاِت حس لحظ
تهدیدهــای مختلــف برهانــد، مــردم اســت؛ مردمــی کــه صبورانــه 
ــه روز  ــی ک ــا وقت ــد ام ــل می کنن ــامانی ها را تحم ــا و نابس درده
ــوان و هســتِی خــود از کشــور و  ــام ت ــا تم ــرا برســد، ب ــه ف حادث

ــد. ــداری می کنن ــاِی آن پاس ارزش ه
ــومین ویژه گــی برنامه هــای امســال هفتــۀ شــهید، رویکــرد  س
انتقــادی و اصاح گرانــۀ سیاســیوِن کشــور در برابــر خودکامه گــی 
و تمامیت خواهــی می توانــد حســاب شــود. در مراســم شــهر 
ــت  ــه صحب ــی ک ــف و گروه ــر طی ــخنرانان از ه ــریف س مزارش
کردنــد، بــر ایجــاد اصاحــات و نظامــی عادالنــه در کشــور تأکیــد 
ورزیدنــد. رویکــرد انتقــادی سیاســیوِن کشــور و ارایــۀ طرح هــای 
منســجم بــرای رهایــی از وضعیــت خطرنــاِک فعلــی، نشــان داد کــه 
ــاِن دیگــری  آب دیده گــی سیاســت مداراِن کشــور بیــش از هــر زم
ــور  ــت مداراِن کش ــد. سیاس ــد باش ــردم می توان ــی م ــث دلگرم باع
ــه  ــد ک ــام کردن ــت اع ــورِت یکدس ــریف به ص ــِم مزارش در مراس
ــا  ــخ گو، ب ــی پاس ــاد نظام ــور ایج ــد در مح ــا بای ــۀ تاش ه هم
قاعــدۀ وســیع و مشــارکِت کلیــۀ جریان هــا و احزابــی تمرکــز پیــدا 
ــین  ــای پس ــاِی دهه ه ــهم را در دگرگونی ه ــترین س ــه بیش ــد ک کن
ــًا افغانســتان فرصتــی را  ــا اگــر چنیــن نشــود، مطمین داشــته اند. ام
کــه به دســت آورده، در ایجــاد جامعــۀ بــا ثبــات و امــن از دســت 
خواهــد داد و همــۀ تاش هــای شــانزده ســاِل اخیــر نقــش بــرآب 

خواهنــد شــد. 

هفتۀ شهـید 
و درخشِش »وفاق ملی«
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هزارهــا  و  سیاســی  شــمار شــخصیت های 
ــنبله/ ــنبه  2۵)س ــروز ش ــن  از شــهروندان دی ت
شــهریور( در مراســمی بــه مناســبت تجلیــل از 
ششــمین ســال روز شــهادت اســتاد برهان الدیــن 
ــال روز  ــانزدهمین س ــح، ش ــهید صل ــی ش ربان
شــهادت احمدشــاه مســعود قهرمان ملی کشــور 
و هفتــۀ شــهید در والیــت بلــخ اشــتراک کــرده 
بودنــد از برنامــه وفــاق ملــی کــه توســط احمــد 
ــی مســعود پیشــنهاد شــده اســت، حمایــت  ول
کردنــد. عطــا محمــد نــور والــی والیــت بلــخ 
و عضــو ایتــاف نجــات افغانســتان دیــروز در 
حضــور شــخصیت های سیاســی، اعضــای 
شــورای ملــی و هزارهــا تــن از شــهروندان آن 
والیــت اعــام کــرد کــه شــورای عالــی ایتــاف 
بــرای نجــات افغانســتان، از طــرح »وفــاق ملی« 
ــرادر  ــی مســعود، ب پیشــنهادی توســط احمدول

ــد. ــت می کن ــتان، حمای ــی افغانس ــان مل قهرم
همزمــان بــا هفتۀ شــهید و شــانزدهمین ســالروز 
شــهادت قهرمــان ملــی کشــور، احمدولــی 
مســعود رییــس عمومــی بنیــاد شهیداحمدشــاه 
مســعود، طــرح وفــاق ملــی را مطــرح کــرد کــه 
ــهروندان  ــیون و ش ــتقبال گســتردۀ سیاس ــا اس ب

ــرو شــده اســت. کشــور روب
آقــای مســعود مدعــی اســت کــه قهرمــان ملــی 
همــواره بــه وفــاق ملــی می اندیشــید و در واقــع 
وفــاق ملــی آرمــان احمدشــاه مســعود فرمانــده 

نســتوه جهــاد و مقاومــت بــوده اســت.
احمدولــی مســعود بــاور دارد کــه افغانســتان در 
شــرایط حســاس قــرار دارد و تنهــا بــا وحــدت 
و همگرایــی ملــی اســت کــه می تــوان از پــس 

ایــن بحــران و هــرج و مــرج بیــرون شــد.
ــن  ــخ درای ــی بل ــور وال ــد ن ــتاد عطامحم  اس
مراســم گفــت: از حکومــت وحــدت ملــی در 
زمــان تشــکیل ش حمایــت کردیــم؛ اما بســیاری 
از توافقــات میــان طرف هــا عملــی نشــد و 
ــه روز  ــف روز ب ــای مخال ــس حرکت ه برعک

ــت. ــش یاف افزای
ــت  ــه صراح ــم ب ــت می خواه ــور گف ــای ن آق
ــازی  ــا ب ــد ب ــه می خواهن ــانی ک ــم، کس بگوی
و فریــب حوصلــۀ مــا و مــردم را امتحــان 
ــون از  ــد، چ ــا می رون ــه خط ــخت ب ــد، س کنن
ــا  ــد، ی ــرزمین بی خبرن ــن س ــازان ای حماسه س
ــن  ــه ها در ای ــوع حماس ــگام وق ــم هن ــاید ه ش
ــریف  ــای آرام تش ــاحل های دریاه ــار، در س دی
ــپیده و  ــاحل های آرام خس ــا در س ــتند وی داش

ــد. ــده بودن خزی
نــور گفــت: انحصــار فعلــی قــدرت در دســت 
ــای  ــا ارزش ه ــرت ب ــن محــدود، در مغای چندت
عمــا  و  دموکراســی  نظــام  و  اســامی 
ــه  ــزرگ اســت ک ــرای اســتبداد ب بسترســازی ب
ــانیده و  ــرت گاه کش ــه پ ــتان را ب ــا افغانس باره

ــت. ــده  اس ــور ش ــی کش ــث عقب مان باع
ــات  ــرای نج ــاف ب ــورای ایت ــو ش ــن عض ای
افغانســتان در ایــن گردهمایــی گفــت: قهرمــان 
ملــی قربانــی اولیــن حملــه انتحــاری تروریــزم 
بیــن المللــی شــد، امــا روح و آرمانــش یــاران و 
متحدانــش را بــه ســوی پیــروزی هدایــت کــرد.
ــامی،  ــت اس ــزب جمعی ــی ح ــس اجرای ریی
شــهدای کشــور را ســتون اصلــی پیــروزی 
ــزاری  ــت: برگ ــد و گف ــاوت خوان ــاد و مق جه
ایــن چنیــن همایش هــا، وجیبــه  هــر انســان در 

ــت. ــرزمین اس ــن س ای
وی افــزود: شــهدای ایــن کشــور آنانــی هســتند 
کــه گرانبهاتریــن گوهــر هســتی یعنــی زندگــی 
ــت  ــول رضای ــش را در راه حص ــان خوی و ج
ــار کــرده  ــروردگار، نجــات میهــن و مــردم نث پ

انــد.
نــور در ادامــه گفــت: بــرای شــادی روح تمــام 
ــد  ــن بســنده نخواه ــن ســرزمین ای شــهدای ای
ــه یادبودشــان مراســم برگــزار  ــود کــه تنهــا ب ب
ــتند.  ــا هس ــب م ــو و مکت ــان راه، الگ ــم، آن کنی
مــردم مــا هرگــز بــه تروریســتان و تروریســت 
پــروران اجــازه نخواهنــد داد کــه آرمــان و پیــام 
حیاتــی شــهید قهرمــان ملــی و دیگــر شــهدا را 

نابــود ســازند.
ــاش  ــا ت ــی ه ــرد: برخ ــد ک ــخ تاکی ــی بل وال
ــا حیلــه و فریــب جریــان مقاومــت را  دارنــد ب
تضعیــف بســازند کــه نمونه هــای آن ســرکوب 
جنبــش رســتاخیز تغییــر و جنبــش روشــنایی، 
ــازه  انتحارهــای پی هــم، انفجــار در مراســم جن

ــاری در  ــار انتح ــار، انفج ــالم ایزدی ــهید س ش
و  )س(  الزهــرا  زمان)عــج(،  امــام  مســجد 
ــاه  ــن ش ــای خونی ــه ه ــرات، حمل ــه ه جوادی
ــه رجــال برجســته  شــهید، ریاســت 1۰ و قطع

ــد. ــی باش ــق م ــی زنب و چهارراه
ــردم ســاالر  ــرد: در نظــام هــای م ــد ک وی تاکی
ــه در  ــانی ک ــمول کس ــه ش ــور ب ــرد کش ــر ف ه
بطــن نظــام هســتند حــق دارنــد کــه از حقــوق 
ــر  ــد و در براب ــاع کنن ــود دف ــردم خ ــود و م خ
کاســتی هــا و نارســایی هــا حکومــت بایســتند.
نــور افــزود: فعالیــت هــای سیاســی و تشــکیل 
ایتــاف هــا بــه هیــچ عنــوان بــه معنــای 
ــام  ــاح نظ ــل اص ــت؛ ب ــام نیس ــدازی نظ بران
را هــدف قــرار داده و ایتــاف  ملــی بــرای 
نجــات افغانســتان هــم اکنــون از حمایــت 
مــردم  و  کشــور  سیاســی  شــخصیت های 

برخــوردار اســت.
عضــو ارشــد حــزب جمعیــت اســامی افــزود: 
ایــن ایتــاف یــک اتحــاد اســتراتیژیک و پایــدار 
ــت،  ــکننده نیس ــه ش ــچ وج ــه هی ــت و ب اس
ــع در  ــاد موان ــه ایج ــت ک ــن اس ــا ای ــد م تاکی
ــاون اول  ــتم مع ــرال دوس ــت جن ــر برگش براب

ریاســت جمهــوری هیــچ صبغــه قانونی نــدارد، 
ــرال دوســتم و  ــا خواســتار جــدی آمــدن جن م
حضــور شــان بــه عنــوان معــاون اول ریاســت 

جمهــوری هســتیم.
ــکا  ــد امری ــرد جدی ــال او از راهب ــن ح در همی
اســتقبال کــرد و گفــت: مــا از کشــور دوســت 
ــی  ــان قدردان ــک های ش ــر کم ــکا به خاط امری
ــن  ــکا ای ــا از امری ــا خواســت م ــم؛ ام ــی کنی م
اســت کــه حمایــت و کمــک هــای خــود را بــه 
یــک عــده از افــراد بــی ریشــه متمرکــز نکننــد.
وی تصریــح کــرد: ایــن کمــک هــا نبایــد 
ــدرت در ارگ باشــد؛  ــردی ق ــرای انحصــار ف ب
بــل بــرای فــرد فــرد مــردم افغانســتان اســتفاده 
ــد  ــرا انحصــار قــدرت در دســت چن شــود، زی

ــس. ــازد و ب ــی را می س ــتر ناامن ــن، بس ت
احمدولــی مســعود/: طــرح وفــاق ملــی بــرای 
بیــرون رفتــن از چالش هــای کنونــی اســت

ــاد  ــی بنی ــس عموم ــعود ریی ــی مس ــد ول احم
شــهید مســعود نیــز در ایــن مراســم گفــت کــه  
طــرح وفــاق ملــی کــه پیــام ســالروز شــهادت 
قهرمــان و هفتــۀ شــهید در ســال جــاری اســت، 
ــخ  ــر در بل ــال حاض ــرات و در ح ــل، ه در کاب
مــورد تأییــد همــه طرف هــا قــرار گرفتــه 

اســت. 
ــک  ــد ی ــا نیازمن ــه م ــت ک ــعود گف ــای مس آق
طــرح جامــع هســتیم و وفــاق ملــی تنهــا 
ــوان  ــور آن می ت ــه در مح ــت ک ــردی اس راهب

چالش هــای کنونــی را  برطــرف کــرد. 
ــرا رســیدن  ــه ف ــۀ او، دو ســال دیگــر ب ــه گفت ب
ــده  ــی مان ــوری باق ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــات  ــه انتخاب ــتیم ک ــدوار هس ــا امی ــت، م اس
سرنوشــت افغانســتان را تغییــر دهــد. مــا طــرف 
دار برگــزاری انتخابــات بــه صــورت شــفاف و 

ــه هســتیم.  همــه جانب
ــت در  ــه وضعی ــر ک ــال حاض ــت: در ح او گف

نابســامانی قــرار دارد و از ابعــاد مختلــف کشــور 
تحــت تهدیــد قــرارد دارد، اختاف هــای قومی، 
زبانــی و ســمتی در کشــور برجســته شــده 
ــر هســتیم کــه در چارچــوب  ــا ناگزی اســت، م

ــت یابیم.  ــات دس ــی توافق ــه برخ ــاق ب وف
ــت  ــهید مســعود گف ــاد ش ــی بنی ــس عموم ریی
ــار و قشــر  کــه مجاهــدان افغانســتان از هــر تب
ــاد  ــاق را ایج ــتادند و وف ــمن ایس ــر دش در براب
کردنــد. در زمــان مقاومــت نیــز مــردم از قشــر 
و تبــار مختلــف در محــور مقاومت ملــی وفــاق 
ــه  ــال حاضــر ک ــا در ح ــد و م را تشــکیل دادن
نابســامانی ها، بدامنــی، اختافــات ســمتی و 
قومــی گســترده شــده می توانیــم وفــاق را 

ــم.  تشــکیل دهی
ــاد و  ــه جه ــه چنانچ ــزود ک ــعود اف ــای مس آق
ــاق  ــور وف ــتان درمح ــردم افغانس ــت م مقاوم
ملــی، معادلــۀ جهــان را تغییــر داد و ژونال هــای 
غربــی اعــام کردنــد کــه مســعود فاتــح جنــگ 
ســرد اســت. مــا نیزمی توانیــم بــا جمــع شــدن 
در محــور وفــاق ملــی، راه بیــرون رفتــن از 
ــی را بســنجیم و کشــور را از  چالش هــای کنون
حالــت کنونــی نجــات دهیــم تــا  بــرای مــردم 

ــدواری ایجــاد شــود.  امی
آقــای مســعود گفــت کــه گروه هــای محتلــف 
هنــگام،  زود  انتخابــات  رســیدن  خواهــان، 
ــت در  ــت موق ــه و حکوم ــزاری لویه جرگ برگ
ــن  ــن ای ــی بی ــد پارچه گ ــتند و چن ــور هس کش
گروه هــا  ایــن  امــا  دارد؛  وجــود  گروه هــا 
ــاق  ــور وف ــدن در مح ــرد آم ــا گ ــد ب می توانن
ملــی یــک برنامــۀ جامــع را در پیــش گیرینــد. 
ــه طــرح ایجــاد  ــرد ک ــد ک ــای مســعود تأکی آق
ــن  ــرون رفت ــرای بی ــی ب حکومــت وحــدت مل
از بحــران بــود کــه مســووالن  موفــق بــه 
تمثیــل آن نشــدند. امــا اگــر اکنــون روی برخــی 
موضوعــات توافــق نکنیــم ایــن بحــران افزایش 

ــت. ــد یاف خواه
او گفــت کــه پیــام طــرح وفــاق ملــی، از کابــل 
تــا هــرات، بلــخ و هــر گوشــۀ افغانســتان مــورد 

اســتقبال قــرار گرفتــه اســت.
ــزاری  ــش از برگ ــه پی ــزود ک ــای مســعود اف آق
ــات  ــی توافق ــاق مل ــد روی وف ــات بای انتخاب
متحدانــه  انتخابــات  در  و  گیــرد  صــورت 
ــرای  ــی ب ــت کنون ــون حال ــم چ ــت کنی حرک

ــت.  ــل نیس ــل تحم ــتان قاب ــردم افغانس م
آقــای مســعود تأکیــد کــرد کــه اگــر انتخابــات 
تحــت نظــارت ایــن حکومــت صــورت گیــرد، 
نتیجــۀ آن بدتــر از انتخابــات ســال های گذشــته 

خواهــد بــود.
ــا شــخصیت های  او گفــت کــه مــا در دیــدار ب
محتلــف کشــور طــرح وفــاق ملــی را پیشــنهاد 
ــاق  ــع شــدن در محــور وف ــا جم ــا ب ــم ت کردی
ملــی از چالش هــای کنونــی کــه دامن گیــر 

ــد بیــرون رفــت. مــردم افغانســتان بای
او گفــت کــه نخبــه گان افغانســتان درتمــام 
کشــور بایــد وفــاق ملــی را بــرای مــردم 

افغانســتان مــژده دهنــد. 
داکتــر عبــداهلل:« از طــرح وفــاق ملــی 

می کنیــم حمایــت 
هم چنــان، عبــداهلل عبــداهلل رییــس اجرایــی 
ــا  حکومــت وحــدت ملــی، در ایــن نشســت ب
ــهادت  ــالروز ش ــام س ــه از پی ــت ک ــد گف تأکی
قهرمــان ملــی و هفتــۀ شــهید کــه )وفــاق ملــی( 

ــم.  ــت می کنی ــت حمای اس
آقــای عبــداهلل در مــورد ایتــاف جدیــد زیــر نام 
ایتــاف نجــات افغانســتان گفــت کــه هرکســی 
ــت  ــی را در مطابق ــک راه و روش ــق دارد ی ح
بــا قانــون و چارچــوب قانونــی کشــور بنــا بــر 
ــع  ــن مناف ــتای تامی ــور در راس ــت کش مصلح

ــد. کشــورایجاد کن
کــه  گفــت  حکومــت،  اجرایــی  رییــس 
ایتاف هــا و تشــکیل ایتاف هــای سیاســی 
چیزی ســت کــه قانــون افغانســتان بــه آن 
اجــازه داده و ایتاف هایــی کــه در راســتای 
ــون  ــت قان ــح، اصاحــات و حاکمی ــن صل تامی
و تحقــق عدالــت تشــکیل شــده، در مــورد آن 

ــدارد. ــود ن ــی وج ممنوعیت
ــم  ــه را می خواه ــک نکت ــت ی ــداهلل گف ــا عب ام
تاکیــد کنــم کــه در هــر حالــت و شــرایط بایــد 
زبــان تفاهــم و هم دیگرپذیــری و شــنیدن 

ــته  ــدن را داش ــم کنارآم ــا ه ــا ب ــر ی از یک دیگ
باشــیم.

آقــای عبــداهلل در ادامــه بیــان داشــت کــه 
شــخصیت قهرمــان ملــی و شــهید صلــح 
ــه  ــرای هم ــی، ب ــن ربان ــور برهان الدی پروفیس
ــت و  ــرای آزادی، عدال روشــن اســت کــه ب

کردنــد. جان فشــانی  صلــح 
آقــای عبــداهلل گفت: در راســتا تشــکیل شــوراها 
و جریان هــا نظریــات متفــاوت وجــود دارد، امــا 
ــود  ــه می ش ــی گفت ــم، وقت ــه را بگوی ــک نکت ی
ــا تروریســم وجــود  ــارزه ب ــه مب ــی ب کــه اراده ی
ــن  ــه ای ــر ب ــت و اگ ــش اس ــل پرس ــدارد قاب ن
ــۀ  ــه شــود، ســربازی کــه در صحن ترتیــب گفت
جنــگ و ســنگر در دفــاع از وطــن و حاکمیــت 

ــود. ــف می ش ــه اش ضعی ــرار دارد روحی ق
حیــات  و  سیاســی  زنده گــی  در  گفــت  او 
ــچ  ــا هی ــع می شــود، ام ــی مســایلی واق اجتماع
ــهدا و  ــای ش ــه آرمان ه ــی را ک ــت راه اصل وق
ــم  ــوش نخواهی ــت اســت، فرام ــاد و مقاوم جه

ــرد. ک
آرمــان قهرمــان ملــی، تأمیــن عدالــت 

اجتماعــی بــود
احمدضیاءمســعود معــاون حــزب جمعیــت 
اســامی افغانســتان درایــن مراســم گفــت: 
ــید  ــن می اندیش ــه ای ــه ب ــی همیش ــان مل قهرم
ــا در آن  ــی شــود ت ــه ی عمل ــه برنام ــه چگون ک
عدالــت اجتماعــی تامیــن شــود، چطــور بتوانیم 
یــک جامعــه شــهروندی را بــه میــان بیاوریــم و 
چگونــه و از کــدام طریــق همــه مردم افغانســتان 
از آزادی هــای مدنــی و سیاســی برخوردار شــود 
و حاکمیــت قانــون در افغانســتان تامیــن شــود.

مســعود بــا انتقــاد از داکتــر عبــداهلل گفــت: چــرا 
پیــروان  شــهید مســعود در برابــر کســانی که در 
انتخابــات ریاســت جمهوری  تقلبــات گســترده 

را انجــام دادنــد، اعتــراض نمی کننــد.

ــان  ــروان قهرم ــرا پی ــزود: چ ــان اف وی همچن
ــی  ــزاب سیاس ــه اح ــه ب ــر این ک ــی در براب مل
در حکومــت نقشــی داده نمی شــود، هیــچ 

اعتراضــی نمی کننــد و ســکوت کردنــد؟
 مســعود تاکیــد کــرد کــه اســتاد شــهید، 
ــود را در  ــز خ ــر عزی ــی، عم ــن ربان برهان الدی

مبــارزات سیاســی ســپری کــرد.
ــاب  ــک انق ــهید ی ــی ش ــتاد ربان ــت: اس او گف
بــزرگ مردمــی را بــه همــکاری قهرمــان ملــی 
ــدرت  ــر ق ــان برضــد اب کشــور و ســایر قهرمان
ــدازی کــرد و  ــی راه ان جهــان و تروریــزم جهان

ــق شــوند. ــت توانســتند موف در نهای
ایــن عضــو جمعیــت تاکیــد کــرد: شــهد 
ربانــی شــخصیتی بــود کــه واقعــا توانســت بــا 
انعطــاف پذیــری در بیــن اقــوام مختلــف نفــوذ 
کــرده و حــزب جمعیــت اســامی افغانســتان را 

ــازد. ــری بس سرتاس
وی همچنــان گفــت: بــرای اولیــن بــار درطــول 
تاریــخ افغانســتان، رهبــری سیاســی را می بنیــم 
ــری  ــار مســالمت آمیز و انعطاف پذی ــا رفت ــه ب ک
سیاســی خــود، قــدرت سیاســی را از حکومــت 
انتقــال  موقــت  حکومــت  بــه  مجاهدیــن 

می دهــد.
ــان  ــت: قهرم ــم گف ــن مراس ضیاءمســعود در ای
ــود  ــی ب ــی کشــور هــم یــک شــخصیت مل مل
ــی و  ــا مذهب ــخصیت خیلی ه ــک ش ــم ی و ه
ــزد آمرصاحــب  ــی ن ــی و عبادت مســایل عقیده ت

ــک اصــل را داشــت. ــت ی شــهید حیثی
تاکیــد کــرد: شــهید مســعود، هیــچ گاه  او 
ــایل  ــا مس ــی را ب ــی و دین ــات عقیده ت موضوع
سیاســی قربانــی نمی کــرد و تــا آخــر برعقایــد 
ــد و  ــی مان ــتوار باق ــود اس ــی خ ــی و عبادت دین
ــات  ــه موضوع ــه ب ــهید همیش ــب ش آمرصاح
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و..... 

ــت. ــی می نگریس ــد دین ــا دی ب
ــش  ــعود جنب ــهید مس ــتم: ش ــرال دوس جن

ــرد ــر ک ــم را رهب ــد تروریس ض
در همیــن حــال پیــام جنــرال عبدالرشــید 
ــز در  ــاون اول ریاســت جمهوری نی ــتم مع دوس

ــد. ــه ش ــش گرفت ــه خوان ــم ب ــن مراس ای
ــتاد  ــهید اس ــه ش ــد ک ــد ش ــام تاکی ــن پی  در ای
ربانــی و قهرمــان ملــی کشــور شــهید مســعود، 
زنده گــی پــر از فــراز و فــرود خویــش را در راه 
ــدن  ــرون ران ــردم و در راه بی نجــات وطــن و م

تروریســتان از افغانســتان ســپری کردنــد.
در ایــن پیــام آمــده اســت کــه شــهید مســعود 
فعــال  باحضــور  شــهید،  ربانــی  اســتاد  و 
درســنگرهای جهــاد و مقاومــت، جنبــش ضــد 

دهشــت و تــرور را رهبــری می کردنــد.
جنــرال دوســتم در ایــن پیــام تاکید کرده اســت: 
مــن کــه در ســنگر مقاومــت بــا ایــن قهرمانــان 
همــراه بــودم، بــه یــادم دارم کــه این بــزرگان در 
روزهــای دشــوار وضعیــت را تحلیــل و تجزیــه 
می کردنــد و برمبنــای واقعیت هــای کشــور 

ــد. ــم می گرفتن تصمی
وی تاکیــد کــرده: ایــن قهرمانــان، ابــر مــردان بــا 
تقــوا، درســت کار و دوراندیشــی بودنــد کــه بــا 
ــرای مــردم الگــو  درســت کاری و تقوای شــان ب

شــدند و بــه عنــوان یــک الگــو باقــی ماندنــد.
مبــارزات شــهید مســعود در تحــوالت 
ــته  ــته داش ــش برجس ــر نق ــای اخی دهه ه

ــت اس
محمــد ناطقــی معــاون حــزب وحــدت مــردم 
ــش  ــت: نق ــخنانی گف ــی س ــز ط ــتان نی افغانس
مجاهــدان درگذشــته و در حال حاضــر در ایجاد 
ــا  ــوده و اســت و تنه ــت  مخصــوص ب حکوم
رهبــران جهــاد و مقاومــت بودنــد کــه در برابــر 
ــد.   ــروه تروریســتی رزمیدن قشــون ســرخ و گ
ــن  ــه پروســۀ ب ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــای ناطق آق
ــت  ــد، گف ــکیل ش ــدان تش ــور مجاه ــا حض ب
ــهید  ــژه ش ــادی به وی ــران جه ــرد رهب ــه کارک ک
ــوالت  ــور، در تح ــی کش ــان مل ــعود قهرم مس
دهه هــای اخیــر نقــش برجســته داشــته اســت. 
بــه گفتــۀ او، ادامــۀ بازی هــای کنونــی سیاســی 
ــرای ادامــه حیــات سیاســی مــردم  در کشــور ب
افغانســتان خطــر آفریــن اســت.  امــا او تأکیــد 
نهادهــای  و  ایتاف هــا  ایجــاد  کــه  کــرد 
ــردم  ــه و م ــن جامع ــه از بط ــواه ک ــت خ عدال
ــات  ــاد اصاح ــد در ایج ــته اند، می توانن برخاس
گســترده در نظــام نقــس برجســته را ایفــا کننــد.

در نشست گرامی داشت از سالروز شهادت قهرمان ملی، شهید صلح و هفتۀ شهید در والیت بلخ:

از طرح وفاق ملی حمایت همه جانبه می کنیم
ناجیه نوری   و ابوبکر صدیق
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ــد از  ــران: تقلی ــه از دیگ ــد کورکوران 3ـ تقلی
گذشــته گان، تقلیــد از آبــا و اجــداد، تقلیــد از 
ــرار  ــن ق ــاب و عناوی ــِر الق ــت تأثی ــاتید و تح اس
ــد و  ــوم می کن ــن روش را محک ــرآن ای ــن. ق گرفت

می فرمایــد: چنان کــه  می دانــد.  مــردود 
“َوإَِذا قِیــَل لَُهــُم اتَّبُِعــوا َمــا أَنــَزَل اهلّل َقالـُـواْ بـَـْل نَتَّبُِع 
َمــا أَلَْفیْنـَـا َعَلیـْـِه آبَاءنـَـا أََولـَـْو َکاَن آبَاُؤُهــْم اَل یَْعقُِلوَن 

َشــیْئًا َواَل یَْهتَُدوَن.” )ســورۀ بقــره: آیۀ1۷۰(
انحصار گرایــی:  و  جزم اندیشــی  4ـ 
ــۀ  ــا را از روحی ــی م ــی و انحصارگرای جزم اندیش
غافــل  حقیقــت  فهــِم  از  و  محــروم  علمــی، 
ابوحنیفــه  اعظــم  امــام  می گردانــد. حضــرت 
الخطــأ  یحتمــل  “کامنــا صحیــح  می فرمــود: 

الصــواب.” یحتمــل  خطــأ  غیرنــا  وکام 
بــه  هارون الرشــید،  وقــت  خلیفــۀ  زمانی کــه 
ــا را  ــاب موط ــه کت ــرد ک ــنهاد ک ــک پیش ــام  مال ام
ــه  ــم و ب ــش می کن ــت پخ ــرو خاف ــۀ قلم در هم
ــل  ــه آن عم ــا ب ــه تنه ــم ک ــتور می ده ــردم دس م
ــق  ــود: حقای ــت و فرم ــک نپذیرف ــام مال ــد، ام کنن

ــت. ــن نیس ــاب م ــر در کت منحص
ــم،  ــا را بخوانی ــر در اروپ ــخ فک ــه تاری ــا وقتی ک م
تأثیــر و نقــِش دو نفــر را در بیــداری اروپــا و 
ــتر  ــه بیش ــا از هم ــدِن اروپ ــا و تم ــّوالِت اروپ تح
رنه دیــکارت  یکــی  نفــر:  دو  آن  می بینیــم. 
فیلســوف فرانســوی اســت، و دوم فرانســیس 
بیکــن حکیــم انگلیســی. امــا آن هــا چــه کردنــد؟ 
آن هــا نــه طیــاره اختــراع کردنــد و نــه قــوۀ جاذبــه 
ــن  ــد ای ــه کردن ــا کاری ک ــد. آن ه را کشــف کردن
ــد  ــد کردن ــد اندیشــیدن را روش من ــه فراین ــود ک ب
و موانعــی را کــه مزاحــم فکــِر درســت می شــود، 
از ســر راه ذهــن برداشــتند و پــس از آن بــود 
کــه آن همــه تحــّول در همــۀ ابعــاد زنده گــی 
اروپاییــان پدیــد آمــد و آن همــه اختراعــات و 

اکتشــافاِت بی شــمار به دســت آمــد.
و  عقــل  بــردن  بــه  کار   روش  رنه دیــکارت، 
ــت و  ــد را نوش ــوِن جدی ــن، ارغن ــیس بیک فرانس
ــز  ــی را نی ــوم تجرب ــود عل ــتقرایی و میت روش اس
ــر  ــع فک ــه مان ــوری را ک ــت. وی ام ــان گذاش بنی
 .1 نامیــد:  “بــت”  می شــود،  درســت  کــردِن 
ــای  ــازار، 3. بت ه ــای ب ــار، 2. بت ه ــای غ بت ه
نمایشــخانه، 4. بت هــای قبیلــه و ۵. بت هــای 
مکاتــب ، کــه فرصــت بــرای شــرح آن هــا نیســت.
ایــن اســت کــه بــر داشــتِن روحیــۀ علمــی، بایــد 

تأکیــد مضاعــف صــورت بگیــرد.
از طــرف دیگــر، داشــتن روحیــۀ علمــی مســتلزم 
ــاد،  ــر نّق ــاد و خــاق اســت. فک ــر نّق ــتِن فک داش
ــره و  ــره را از ناس ــه س ــر ک ــر غربالگ ــی فک یعن
ــز را  ــد و همه چی ــح را از ســقیم تفکیــک کن صحی
درجن بســت قبــول نکنــد. و فکــر خــاق، یعنــی 
فکــر تولیدگــر کــه همیشــه مصرف کننــده نباشــد، 

بلکــه بتوانــد تولیــد هــم کنــد. 
خداونــد کســانی  را کــه دارای چنیــن فکــری 
ــد:  ــرار داده و می فرمای ــتایش ق ــورد س ــتند، م هس
ــوَن  ــْوَل َفیَتَّبُِع ــتَِمُعوَن الَْق ــَن یَْس ــادِ، الَِّذی ــْر ِعبَ “َفبَشِّ

ــْم  ـِـَک ُه ُ َوأُْولَئ ــُم اهللَّ ــَن َهَداُه ـِـَک الَِّذی ــنَُه أُْولَئ أَْحَس
ــۀ 1۷-18( ــر: آی ــاِب.” )ســورۀ زم ــوا الْلْبَ ُ أُْول

یعنــی: مــژده بــده آن بنــده گاِن مــرا کــه بــه اقــوال 
ــد  ــد )و بع ــرا می دهن ــوش ف ــف گ ــکار مختل و اف
ــد،  ــال می کنن ــد، غرب ــه می کنن ــا مقایس ــان آن ه می
نتیجــه،  در  و  می کننــد(  ســنگین  و  ســبک 

برمی گزیننــد. را  آن هــا  خوب تریــن 
ــال  ــزار س ــس از ه ــن و دکارت پ ــه بیک کاری  ک
ــد، لبّــش و جوهــرش  ــزول قــرآن انجــام دادن از ن

ــده اســت. ــر ش ــت ذک ــن آی در همی
ــۀ  ــتن روحی ــه داش ــم ک ــرض کن ــد ع ــه بای البت
ــتن  ــد و داش ــاد ش ــه ی ــروطی ک ــا آن ش ــی ب علم
ــانی نیســت. ســعی  ــاد و خــاق، کارِ آس ــر نّق فک
و  بیــداری  ریاضــت،  و  زحمــت  تــاش،  و 
ــا  ــد. ام ــّرد می خواه ــاص و تج ــیاری، اخ هوش
ــراد  ــه اف ــرده ک ــده ک ــم وع ــد در قرآن کری خداون
ــرای  ــه ب ــی را ک ــرض و بی طرف ــرض، بی م بی غ
به دســت آوردن حقیقــت مجدانــه و مخلصانــه 
تــاش می کننــد، در کشــف و فهــِم حقیقــت 
می فرمایــد:  چنان چــه  کــرد.  خواهــد  یــاری 
 َ ــبَُلنَا َوإِنَّ اهللَّ ــْم ُس ــا لَنَْهِدیَنَُّه ــُدوا فِینَ ــَن َجاَه “َوالَِّذی
ــۀ 69( ــوت: آی ــورۀ عنکب ــنِیَن.” )س ــَع الُْمْحِس لََم

و  کنــد  مجاهــدت  مــا  راه  در  هرکــه  یعنــی: 
ــی  ــا او را در راهِ خــود رهنمای زحمــت بکشــد، م
خواهیــم کــرد و بی گمــان خداونــد بــا نیکــوکاران 

اســت.
لزوم پیروی از اعتدال

نکتــۀ ســّوم: لــزوم پیــروی از اعتــدال اســت. چون 
ــی  ــت فکــر اعتدال گرای یکــی از شــعارهای جمعی
ــز  ــدال نی ــارۀ اعت ــه درب ــد کلم ــم چن ــت، مایل اس
صحبــت کنــم. در شــرایطی کــه جهــان و از 
ــل و تضــارِب  ــۀ تقاب ــه صحن ــا ب ــه کشــور م جمل
ــل  ــوع تبدی ــف و متن ــه های مختل ــکار و اندیش اف
ــی  ــی و تفریط ــای افراط ــازار دعوت ه ــته و ب گش
به شــدت گــرم اســت، ایــن وجیبــۀ دینــی و 
اخاقــی و در عیــن حــال فکــری و فرهنگــی 
اســت کــه مــا راه اعتــدال و فکــر اعتدالــی را پیــدا 

ــم.  ــروی کنی و از آن پی
بــه نظــر می رســد کــه لغزیــدن بــه طــرف افــراط 
دارد،  بــاور  تفریــط، چنان کــه جان دیــوی  یــا 
عرصــۀ  در  اســت.  بشــر  همیشــه گی  عاقــۀ 
ــورهای  ــا در کش ــی، م ــر دین ــی و تفک دین شناس
اســامی شــاهد افــراط و تفریــط هســتیم. در 
یــک طــرف، مدافعــان خوانــش ســنتی قــرار 
دارنــد، خوانشــی کــه مــن خــوش دارم آن  را 
ــه  ــدون این ک ــا ب ــم. آن ه ــه بخوان ــش عامیان خوان
ــرا  ــِن عقب گ ــام را دی ــند، اس ــه باش ــود متوج خ
ــد و  ــِف ترقــی و پیشــرفت معرفــی می کنن و مخال
بــا هــر آن چــه کــه رنــگ جدیــد و عصــری دارد، 
دشــمنی می ورزنــد و بــر همــۀ دســتاورد های 
ــی،  ــوم اجتماع ــای عل ــری در عرصه ه ــد بش مفی
ــی،  ــه، دموکراس ــان، آزادی اندیش ــد آزادی بی مانن
ــان  ــط بط ــره خ ــوق زن و غی ــر، حق ــوق بش حق

می کشــند. 

و در طــرف دیگــر، ســکوالرهای به اصطــاح 
روشــنفکر قــرار دارنــد کــه در مجمــوع بــا 
ــل از  ــبب جه ــه س ــد و ب ــی ندارن ــام میانه ی اس
ــه اســامی اســت،  ــوای اســام، از هرچــه ک محت
وحشــت دارنــد و بــا آن از درِ ســتیز و خصومــت 

پیــش می آینــد.
جالــب اســت کــه هــر دوی ایــن دو گــروه 
ــه  ــِن کهن ــک دی ــوان ی ــه عن ــام ب ــی اس در معرف
ــا هــم  و عقب گــرا و ضــد ارزش هــای انســانی، ب
»ســال های  کتــاب  در  اســپنتا  دارنــد:  اتفــاق 
ــان  دشــوار« خویــش، اســام را و بلکــه همــۀ ادی
بشــر  حقــوِق  احقــاق  از  ناتــوان  را  آســمانی 
می دانــد. از طــرف دیگــر، برخــی از ماهــای 
ــری  ــی و برده گی ــام برده گ ــوز از نظ ــا هن ــنتی ت س

و کنیزگیــری دفــاع می کننــد.
در رابطــه بــا اعتــدال توجــه بــه چنــد نکتــه 

ضــروری بــه  نظــر می رســد:
و  آســان  کارِ  هــم  اعتــدال  راه  تشــخیص   1-
ــد،  ــّرد می خواه ــاده یی نیســت، اخــاص و تج س
ــص  ــتلزم تخص ــد و مس ــی می خواه ــۀ علم روحی
ــدال  ــد. اعت ــراوان می باش ــاش ف ــت و ت و زحم
طــوری  کــه بعضی هــا تصــور می کننــد، حــل 
وســط نیســت کــه در هــر موضــوع نیمــی از ایــن 
طــرف بگیریــم و نیمــی از طــرف دیگــر و نامــش 

ــدال. ــم اعت را بگذاری
ــدال در امــور دینــی، مبتنــی  -2 تشــخیص راه اعت
بــر نصــوص و دالیــل دینــی اســت و در مــواردی 
ــود  ــه وج ــوت و قطعی الدالل ــی قطعی الثب ــه نص ک
ــم از  ــاد ه ــاد اســت و اجته ــاج اجته ــدارد، محت ن
ــم از  ــن مه ــد در ای ــا بای ــروطی دارد. م ــود ش خ
ــته های  ــاد و از نوش ــل اجته ــص و اه ــل تخص اه
ــدال  ــامِ اعت ــه  ن ــه ب ــم، ورن ــک بگیری ــان کم آن
در گــودال تفریــط می افتیــم و ماننــد کســانی 
می شــویم کــه بــه نــام اعتــدال هــر آن چــه را کــه 
ــرآن  ــد و ه ــد، می گیرن ــان آم ــام خوش ش از اس
ــه  ــۀ این ک ــه بهان ــد ب ــان نیام ــه خوش ش ــه را ک چ
افــراط اســت، حــذف می کننــد. آنــان سیاســت را 
ــادت  ــاق و عب ــذف و آن را در اخ ــام ح از اس
و  قربانی هــا  همــۀ  بــر  و  می کننــد.  منحصــر 
ــای  ــلمان در درازن ــای مس ــای ملت ه مجاهدت ه
اندیشــمندان  و  مصلحــان  مبــارزات  و  تاریــخ 
مســلمان از ســیّد جمــال و عبــده گرفتــه تــا 
حســن البنــا و ســیدقطب و مــودودی و شــریعتی، 
ــبب  ــه س ــه را ک ــند و هرچ ــان می کش ــط بط خ
قــوت مســلمانان اســت، بــه بهانــۀ این کــه اســام 
ــد از  ــد. و بع ــذف می کنن ــت، ح ــوژی نیس ایدیول
ــوییم  ــم های مان را بش ــه: “چش ــد ک ــا می خواهن م

ــم.” ــا جــورِ دیگــر ببینی ت
ــریعِت خــدا  ــا ش ــا خــدا و ب ــد خــود را ب ــا بای م
ــت،  ــی اس ــرط بنده گ ــن ش ــم، ای ــگ کنی هماهن
ــریعِت  ــدا را و ش ــا خ ــم ت ــعی کنی ــه س ــه این ک ن
خــدا را بــا خــود هماهنــگ کنیــم. ایــن بــا اخــاق 

ــدارد. ــازگاری ن ــی س بنده گ
 

الگوی انسانیت و آزاده گی
ــاِل  ــود و در کم ــود؛ آدم ب ــته نب ــی، فرش ــان مل ــعود قهرم ــاه مس احمدش

انســانیت و آزاده گــی زنده گــی کــرد.
ــرات و  ــه  یی از خاط ــودم، گوش ــان ب ــا ایش ــی ب ــدِت کوتاه ــه م ــن ک م
مهربانی هــاِی ایــن مــردِ بلنــدآوازۀ تاریــخ را کــه بســیار بــا عــزت زنده گــی 

ــوم. ــادآور می ش ــرد، ی ک
ــودم.  ســال 13۷8 خورشــیدی، کارمنــد کمیتــۀ فرهنگــِی جبهــۀ مقاومــت ب
روزی بــا اســتاد محمــد اســحاق فایــز ـ همــکارم در پیــام  مجاهــد ـ فاصلــۀ 
ــارِ گــران و دوری  ــاده پیمودیــم. ب ــرای توزیــع هفته نامۀمــان پی ــادی را ب زی
راه، خســتۀ مان کــرده بــود و عبــور و مــرور موتــر در یگانــه ســرک 
ــه عقــب دیــدم، یــک موتــر  پنجشــیر نیــز به نــدرت صــورت می گرفــت. ب
ــه آقــای فایــز گفتــم، مــن ایــن موتــر  ســیاه از فاصلــۀ دور نمایــان شــد. ب

ــم. ــتاد می  کن را ایس
ــر آمرصاحــب اســت،  ــر شــد، گفــت: موت ــز متوجــه موت ــی اســتاد فای وقت

ــم.  ــه دســت دهی خــوب نیســت ک
ــر بزرگــی در پیــش ِ  ــود کــه موت ــا دقایقــی نگذشــته ب ــِت م ــوز از صحب هن
روِی مــا توقــف کــرد. از خوشــحالی دروازۀ موتــِر »امــر« را بــاز کــردم. در 
ــه  ــادی هفته نام ــداد زی ــن تع ــود، م ــی ب ــک چوک ــط ی ــر فق ــوی درِ موت پهل

بــا خــود داشــتم و اســتاد فایــز نیــز دو نــِل بخــاری بــه همــراه داشــت. 
اســتاد فایــز تــاش داشــت در طرفــی کــه مــن هســتم، جــای بگیــرد. بــه 

ــر جــای نمی شــود! ــک چوکــی اســت و دو نف ــم: ی ــز گفت ــای فای آق
ــر آمرصاحــب  ــز در موت ــتاد فای ــا و نشســتن اس ــی نل ه باالخــره، جابه جای

شــاید بیــش از یــک دقیقــه را در بــر گرفــت.
ــر،  ــش  روی موت ــه در پی ــدم ک ــن نفهمی ــود، م ــد ب ــر بلن ــای موت چوکی  ه
آمرصاحــب نشســته اســت. راننــدۀ آمرصاحــب را می شــناختم، فکــر 
کــردم ایــن مهربانــی توســط راننــده صــورت گرفتــه اســت. خاصــه موتــر 
حرکــت کــرد و دقایقــی بعــد، متوجــه شــدم کــه آمرصاحــب نیــز در موتــر 
اســت. او بــا پرســیدن »چــی  گپ هاســت؟« دســِت خــود را بــرای گرفتــن 
ــدم  ــت پاچه ش ــی دس ــتش، کم ــرد. راس ــد دراز ک ــام  مجاه ــۀ پی هفته  نام
ــب  ــه آمرصاح ــوط ب ــار مرب ــا، اخب ــار قرارگاه ه ــای اخب ــن لوله  ه و در بی
را جســت وجو کــردم؛ زیــرا نمی خواســتم دیگــر هفته نامه هــا بی جــا 
شــوند. اســتاد فایــز کــه متوجــه دســِت آمرصاحــب شــد، فــوری یــک لولــه 

ــب داد.    ــه آمرصاح ــه را ب ــماره هفته نام ــک ش ــرد و ی ــاز ک را ب

تذکرِ آمرصاحب 
ــر  ــت، انجنی ــۀ مقاوم ــی جبه ــۀ فرهنگ ــس کمیت ــت ریی ــال های مقاوم در س
ــظ  ــای عبدالحفی ــد، آق ــام  مجاه ــۀ پی محمداســحاق و مدیرمســوول هفته نام
ــه  ــِت کمیت ــحاق، او سرپرس ــر محمداس ــود انجنی ــه در نب ــود ک ــور ب منص

ــود. ــز می ب نی
ــکا  ــه امری ــاه مســعود ب ــدۀ احمدش ــث نماین ــه حی ــر محمداســحاق ب انجنی
ــۀ  ــران. کارِ هفته نام ــه ای ــداوی ب ــرای ت ــظ منصــور ب ــود و عبدالحفی ــه ب رفت
پیــام  مجاهــد بــه مــن، محمــد اســحاق فایــز، تجمــل خــان و محمدعظیــم 

خــان واگــذار شــد.
بــرای این کــه در کارهــا دقــِت بیشــتر کــرده باشــیم و اخبــار موثــق و تــازه 
را بگیریــم، بــه دیــدار آمرصاحــب رفتیــم. بعــد از شــام توانســتیم بــه حضور 
آمرصاحــب برســیم. درحالی کــه یک  تــن از هم صنفــاِن دورۀ مکتبــش 
ــرد  ــروع ک ــت، ش ــور داش ــان حض ــم( در دفترش ــد عاص ــی ولی محم )قاض

بــه خوانــدِن پــروف هفته نامــۀ پیــام  مجاهــد.
ســرمقالۀ پیام مجاهــد را خوانــد و در نوشــته  ها مخصوصــًا ســرمقاله، 
ایرادهایــی داشــت، از جملــه در مقالــه آمــده بــود: »در گوشه گوشــۀ 
ــه  ــا در گوش ــت: »م ــب گف ــان دارد«. آمرصاح ــت جری ــتان مقاوم افغانس
ــًا  ــم؛ عم ــرار داری ــت ق ــری پایتخ ــن و در 2۰ کیلومت ــه در مت ــی، بلک ن
لشــکر پاکســتانی و طالبــان در شــماِل کابــل زیــر تهدیــِد مــا قــرار دارنــد، 

ــتیم؟«  ــه اس ــه در گوش ــا چگون م

پاره اهی ویپستهبخش هفتاد و یکم
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

سیداحمـد اشرفی ///////////// بخش دوم و پایانی
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سرکار قندهار: اول- در هیأت دولت هند
جانـب  از  سپه سـاالر  میرذوالنون بیـگ  پسـران  قندهـار  در 
 - تیمـوری  مقتـدر  شـاه  آخریـن   - بایقـرا  سلطان حسـین 
حکمرانی داشـتند. باری شـاه بیگ پسـر بـزرِگ میـر ذوالنون را 
خیـال کشورگشـایی پیـش آمـده و عنان به سـوی سـند تافت. 
در سـند از قرون متوالی بدین سـو خانوادۀ جام از قوم سـمه - 
کـه خـود را از احفاد جمشـید می خواندند - حکومت داشـتند. 
شـاه بیگ ارغـون در زمـان جـام تنـدا از قندهـار آمـده سـوی 
یاسـبی را گرفت و سـلطان محمد برادر خود را آن جا گذاشـته، 
خـود بـه قندهـار باز گردیـد. امـا جام برگشـته، سـلطان محمد 
را گریزاند. شـاه بیگ برگشـته بار دیگر بخش بسـیاری از سـند 
را گرفـت.  جـام صاح الدین از سـلطان محمـود گجراتی مدد 
خواسـت. چنـد بار میـان عموزاده گان، جـامِ سـلطنِت این دیار 
دسـت به دسـت شـد. تا در سـال 929 هـ.ق شـاه بیگ همه گی 
سـند را به دسـت آورده و جـام فیـروز بـه گجـرات رفـت و 
دختـر خود به سـلطان بهـادر گجراتی داد و در سـلک امرای او 
درآمـد. حکومـت سـند از توابـع قندهـار گردیده، به شـاه بیگ 

بـاز گردید.
چـون شـیبک خان ازبـک با پسـران سلطان حسـین میـرزا جنگ 
کـرده، او در آن آوردگاه مردانـه فـرو شـد، حکومـت قندهـار 
بـه پسـر رشـید او رسـید. پـور او شاه حسـین، ملتـان را نیـز 
میـرزا عیسـی پسـر  او،  از  برگرفـت. پـس  از سـلطان محمود 
عبدالعلـی ترفـان و پاینده محمـد حکومـت کردند؛ ولـی به دلیِل 
ناشایسـته گی ایـن اخیرالذکـر، پسـر شاه حسـین بـه نـام میـرزا 
جانی بیـگ، انتظـام دِهِ آن دیـار گردیـد تـا آن کـه عسـاکر بابـر 
پادشـاه قندهـار را مسـخر نمـوده و بیـگ در سـلک بنـده گان 

او درآمـد. 
همایون حین برگشـت از ایران، قندهار را به شـاه محمد کاتی 
سـپرد. بهادرخـان سیسـتانی حاکم زمیـن داور را مأمـور حمایۀ 
او کـرد. بهادرخـان در سـال دوم سـلطنت اکبـر، قصـد بیـرون 
کشـیدِن قندهـار از دسـت شـاه محمد را نمود. شـاه محمد تاب 
نیـاورده، از شـاه طهماسـب صفـوی طلـب امـداد نمـود. قوای 
صفـوی بـه فرماندهی حسـین میرزا قندهـار را متصرف گردید. 
بـه ایـن ترتیـب، این شـهر از هیـأت دولت مغول بیـرون رفت. 
امـا اکبـر این شـهر را در سـال 1۰۰3 هـ.ق باز پـس گرفت. در 
سـال 1۰۰2هــ ق اکبـر پادشـاه، شـاه بیگ کابلـی را مأمـور فتح 
قندهـار سـاخت. مظفـر حسـین میـرزای صفـوی کـه از مدتی 
لـوای اسـتقال افراشـته و با ایـران درافتاده بود، تسـلیم گردید. 
بـه ایـن ترتیـب، بعد از 2۷ سـال بـار دیگر قندهـار منقاد دهلی 

گردید. 
در اواسـط 1۰4۷ هــ ق سـعید خـان حکمـدارِ کابـل بـه حکم 
شـاه جهان بـه صوبـۀ قندهـار لشـکر کشـید. در ایـن وقـت، 
علی مـردان نـام از سـوی شـاه صفوی حکمـراِن این دیـار بود. 
علی مـردان از اصفهـان طلـب کمـک کـرد. شـاه صفـی کـه از 
علی مـردان متنفـر بـود، لشـکری را هم برای اسـتیصال او و هم 
بـراِی مدافعـه به سـوی قندهـار فرسـتاد. علی مردان با شـنیدن 
ایـن خبـر، سـکه و خطبـه را بـه نام شـاه جهان جاری سـاخت. 
»علی مـردان خـان قلعـۀ محکمـی از گل و خشـت بر کـوه لکه 
بنیـاد نهـاده، هنـوز به اتمام نرسـیده بـود که به تصـرف اولیای 
دولـت قاهـره درآمـد. حکم بـه اهتمام آن صادر شـد. در ظرف 
پنج سـال بـه صـرف پنـچ لـک روپیـه، پنـج حصـار یکـی دور 
شـهر، دوم قلعـۀ دولت  آبـاد، سـوم قلعـۀ منـدوی، چهـارم قلعۀ 

ارگ، پنجـم قلعـۀ فرازکـوه صـورت تمامیـت پذیرفت. 
باالخـره درسـال 1۰۵9 هــ ق شـاه عباس صفـوی شـخصًا بـه 
قندهـار لشـکر کشـید. بـا آن کـه شـاه جهان به سـرعت واکنـش 
نشـان داده و لشـکر فراوانـی را در معیِت اورنگ زیب فرسـتاد، 
امـا اورنگ زیـب بـا تأخیـری کـه در سـفر داشـت، موجـب 
توسـط  قندهـار  بعـدی  محاصـرۀ  گردیـد.  قندهـار  سـقوط 
اورنگ زیـب کـه چهـار مـاه بـه طـول کشـید، بی نتیجـه باقـی 
مانـد. قـوای شـهزاده بـه امر شـخص شـاه جهان - که خـود به 
کابـل آمـده بـود - تـرک محاصـره نمـوده، بـه کابل برگشـت. 
در سـال 1۰61هــ شـاه جهان بـار دیگـر بـه کابل آمـده و قصد 
اسـتخاص قندهـار را داشـت. قـوای هنـدی بـه فرماندهـی 
شـهزاده دارا شـکوه مـدِت دو مـاه و هشـت روز قندهـار را در 
محاصـره گرفـت، ولی بـار دیگر به امر شـاه جهان عقب نشـینی 

کردند.
در اواخـر 1۰62 هــ ق دارا شـکوه بـا صدهـزار سـوار و پیـاده 
قندهـار را بـه محاصـره گرفـت، ولـی محراب خـان حکمـران 
صفـوی ماننـد گذشـته مقاومـت کـرد و دارا شـکوه بعـد از 
پنج مـاه تـرک محاصـره کـرده، یک بـار دیگـر عقـب نشسـت. 
از ایـن بـه بعـد تـا عصیـان میرویـس خـان، قندهار در دسـِت 

ایـران باقـی ماند.
در ازای قندهـار از قـات پنجـاب تا غور غرجسـتان، و پهنای 
آن از سـند تـا فـراه اسـت. شـرِق آن سـند و شـماِل آن غور و 
غرجسـتان، جنـوِب آن ِسـِوی و در غـرِب آن فراه واقع اسـت؛ 
کابـل و غزنیـن در شـماِل آن قرار دارد. شـهر قندهـار در طول 
البلـد 12۰ درجـه و 4۰ دقیقـه و عـرض البلـد 33 درجـه واقع 
گردیـده اسـت. در هشـت کروهـی قـات، کـوه بزرگی اسـت 
کـه در کمـر آن، غـار دیگـری بـه نـام غـار شـاه حفـر گردیده 
کـه آب از آن به تیـزی می گـذرد. ایـن آب از میـان کابـل و 
بلـخ سرچشـمه می گیـرد. غربـی قندهار گرمسـیر نـام دارد. به 
حوالـی آب هیرمنـد کـه به شـمال آن زمیـن داور و بـه جنوب 
آن سیسـتان قـرار دارد، عمـارات و بنگاه سـاطین و فرماندهان 
غـور بـود. هیرمنـد و قندهـار و میمنـد از شـهرهای مشـهور 
قندهـار هسـتند. توابـع قندهـار در عصـر اکبـر پادشـاه این هـا 

بوده:
الـف. توابـع شـرقی - دوکـی کـه سـاکنان آن قـوم افغان انـد، 
دارای قلعه یـی خشـتین؛ پشـنگ که سـاکنان آن قـوم افغان اند، 

داراِی قلعه یـی از خشـت خـام؛ شـال سـاکنان آن قـوم افغـان 
انـد، شـال در میـان سـند و کابـل و قندهـار موقعیـت دارد)دو 
قلعـۀ گلیـن دارد(؛ مسـتنگ سـاکنان آن همـه افغان و کـرد اند، 
دو قلعـۀ گلیـن دارد؛ چهـل کرسـی کـه سـاکنان آن قـوم افغان 
انـد؛ پنـی اولـس که قومـی از افغـان در آن سـاکن انـد؛ ابدالی 

اولـوس؛ جمیـدان اولـس؛ ربـاط سـرخ بلوچان. 
ب. توابـع جنـوب قندهـار- قلعـۀ بنجـاره، سـاکنان آن بلـوچ 
انـد؛ شـورابک کـه سـاکنان آن قوم افغـان اند؛ اولوس سـتکی، 
بـا سـاکنان قوم افغـان؛ اولـس مرحانی، با سـاکنان قـوم افغان؛ 

اولـس میواتـی، با سـکنۀ قـوم افغان.
ج. توابـع شـمال قندهـار- والیـت کات ترتـوک، سـاکناِن آن 
قـوم افغـان غلـزی؛ والیـت تریـن، سـاکنان آن هـزارۀ دهلـه؛ 

هـزارۀ سـنجری، با سـاکنان هـزاره. 
د. توابـع غربـی قندهـار- والیت گرمسـیر؛ والیـت زمین داور؛ 

اولـوس سـیاه خانـه؛ قلعۀ کشـک نخود.

دوم: قندهـار در هیـأت دولـت صفـوی )در فصـل دیگـِر ایـن 
رسـاله بررسـی می شـود(.

دو- کتاب نامه 
فهرست منابع جغرافیای اداری ـ سیاسی

1. آییـن اکبـری، ابوالفضـل عامـی، در تاریـخ عهد اکبر؛ سـال 
تألیـف 1۰۰3 هـ ق.

علیه الرحمـه،  درویـزه  آخونـد  واالشـرار،  تذکره االبـرار   .2
تألیـف؛ اسـامی کتب خانـه – قصه خوانـی پشـاور، بی تاریـخ 

. پ چا
3. تذکره االبـرار واالشـرار، تصنیف آخوند درویـزه صاحب: ان 
هـذا تذکـره ضمـن شـاء اتخذ الـی ربه سـبیا، حسـب وماش 
عالـم فقیـه و فاضـل، بنیتـه الراجـی الـی ربـه المعبـود مفتـی 
محمـود ابـن مفتـی عبدالغفـور المرحـوم اوصلـه اهلل الـی کل 
مآلـه المقصـود، در مطبعـۀ هنـد پریـس و به اهتمام سـاری الی 

طبـع شـده: سـنۀ 13۰9 هــ ق. بـدون مقدمـه 236 صفحه. 
4. مخـزن: مصنـف، آخونـد درویـزه رحمتـه اهلل علیـه، پشـتو 
الحـق  تقویـم  سـید  مقدمـه  یونیویرسـیتی؛  پیشـور  آکادمـی، 
کاکاخیـل پـه حمیدیـه پریـس پیشورکشـی چـاپ شـو، اول 

محـل، فـرردی 1969ع )بـا مقدمـۀ مفصـل و مفیـد(.
۵. حالنامـۀ حضـرت میـان روشـان؛ تألیـف علی محمد مخلص 
وزارت  ناشـر  فاضـل؛  فضل الرحمـن  شـینواری:  کندهـاری 

اطاعـات و فرهنـگ، سـال چـاپ: 1388 هــ ش/ 2۰۰9 م.
6. پاشـاه نامه محمـد امیـن بـن ابوالحسـن قزوینـی، تاریخ نگار 

دربـار شـاه جهان، ده سـال روزگار او.
۷. عمـل صالـح؛ شـاه جهان نامه )3جلـد(، محمـد صالح کشـو؛ 
تاریـخ عهـد شـاه جهان نامه )3 جلـد(، محمـد صالـح کشـو، 
تاریـخ عهـد شـه جهان از آغـاز تـا انجـام، سـال ختـم تألیـف 

1۰8۰ – 11۷۰ هــ ق. 
8. چهار چمن، چمندر بهان برهمن.

9. منتخـب البـاب، خوافـی خـان؛ تاریـخ تألیـف 1144هــ ق، 
تاریـخ پادشـاهان مسـلمان هنـد از آغـاز تـا همـان سـال.

1۰. تاریخ هندی، رستم علی.
سـفر  روزنامچـۀ  مخلـص،  آننـدرام  مخلـص،  سـفرنامۀ   .11

در سـال 1161 هــ ق.  پادشـاه،  محمدشـاه 
12. لب التواریخ، رای بندراین.

13. حدیقـه االقالیـم، مرتضـی حسـینی، الدیار عمـان بلگرامی، 
سـال تألیف 1196 هـ ق. 

14. خاصـه التواریـخ، سـبحان رای، تاریـخ شـبه قاره از ایـام 
قدیـم تـا عهـد اورنگ زیـب، تاریـخ تألیـف 11۰۷ هــ.ق. 

1۵. تاریخ بهادرشاهی، خوشحال رای.
16. مـراه احمـدی، علی محمد خان، سـال تألیـف 11۷۰ هـ ق، 

در تاریـخ بنگال.
1۷. ریـاض السـاطین، غام حسـین زیـد پـوری، سـال تألیف 

12۰۰- 12۰2 هــ ق. در تاریـخ بنگال.
18. مجموعۀ فیض، سندر الل.

19. مرقع دهلی، قلی خان ساالر جنگ، سال تألیف 11۵1.
2۰. کتاب نامۀ آثار آخوند

همدانـی،  علـی  سـید  رسـالۀ  االحبـه،  اعامـات  التمهیـد، 
حجۀالهند، تفسـیر شـهاب الدین، المـدارک، درته البیضا، تیسـر 
الـکام، رد روافـض، ارشـاد )شـیخ جال الدیـن تهانیسـری(، 
برهـان الجلـی فـی معرفۀالولی، شرعه االسـام فارسـی، رسـالۀ 
قشـیریه، تفسـیرالدرر، معرفه المذاهـب، مجموع ملکی، تفسـیر 
کامـل، االمالـی، شـرح قـدوری، شـرح مختصـر، رسـالۀ اولیـا 

الـروع  )ماعمـر خویشـکی(، مخـزن مـا شـاخان صواتـی، 
علـی اهل لهـوا و البـدع، شـواهدالنبوه، لمعات، سـوانح، دیوان 
خواجـه قاسـم انـوار، رسـالۀ جـام جهان نمـای، رسـالۀ شـیخ 
صدرالدیـن بخـاری، دلیـل العارفیـن، عجم االنسـاب، عقیده از 

ابـو معیـن نسـفی، دافـع الملحدیـن، قـدوری و شـرح آن. 
نسـخ اللغـه، تحفـه المسـلمین، عمده االسـام، جنـاح النجاح، 
لبـاب المعنـوی، المزار )از شـریف بـن جعفر(، اعتمـاد )کتاب 
عقاید(، شـرح النصـاب، االصول )ابن حاجب(، شـرح مختصر 
)فوایـد دینیـه(، شـرح خصـوص )جامی(، البسـتان )ابـی لیث 
شـرف الدین،  شـیخ  مکتوبـات  الخلفـا،  مناقـب  سـمرقندی(، 
ذخیره الملـوک )سـید علـی همدانـی(، شـرح محمـد صـاح 
کنزالدقایـق )مـا  بـزدری، نظـم  هـروی )شـرح مختصـر(، 

عبدالوهـاب مانکـراوی(.
سه- نام نامۀ آثار آخوند

مـا عمـر فرزنـد اول و جانشـین پیـر روشـان، شـمس الدین 
فرزنـد دوم پیـر روشـان، خیرالدیـن فرزنـد سـوم پیر روشـان، 
ردِ پیر روشـان، سـلطان  جال الدیـن ملقـب به جالـه فرزند ِخُ
ابراهیـم لـودی، سـلطان بهلـول لـودی، سـکندر رومـی، شـیخ 
سـعدی جـد آخوند درویـزه، گدا پـدر آخوند درویزه، سـلطان 
متـا، سـلطان بهـرام، بابر پادشـاه، همایون پادشـاه، مـرزا محمد 
حکیـم فرزنـد همایـون، قاضـی ابراهیـم پسـر مـا یعقـوب، 
مـا سـلطان صافـی، شـیخ میـرداد، قاضی جـال، دلـو از قوم 
دالزاک، مـا علی خوشـکی بـرادر ارزانی، ما عمر خویشـکی 
بـرادر ارزانـی، مـا نـور کاکیانـی، مـا رحمـت اهلل دانشـمند 
باغبـان اتکـی، مـا عزیـز لغمانی، حسـین بن پیرکـی دالزاکی، 
عیسـی  عیسـی،  پسـر  دالزاک  جـال  سـید  هـزاره،  عبـداهلل 
دالزاک، مخـدوم الملـک شـیخ االسـام لهانوری، شـیخ فاضل 
منـدری، عبدالرحمـن بیلوتـی یوسـف زایی، میا عیسـی بیلوتی، 
شـیخ قاسـم سلیمانی، شـیخ حسـن از اوالدۀ عبدالقادر گیانی، 
شـادمان حاکـم مرزا حکیم، شـیخ قاسـم غوری خیل پشـاوری، 
عمـر از اوالدۀ منگـۀ قندهـاری، شـاه اسـماعیل و میـر علـی و 
ابوبکـر از احفـاد منگۀ قندرهـاری، خواجه افغـان، حاجی عمر 
غوری خیـل، مـا شـاه اویـس بـن قاضـی سـلطان خویشـکی، 
مـا مصطفـی غـوری خیـل، میر فیـض اهلل ولـی پسـر مرتضی 
علـی، فریـد مشـهور بـه حاجـی محمـد فرزند خواجـه خضر، 
سرمسـت فرزنـد سـید احمـد، سـید احمـد فرزند میـرو، میرو 
فرزند شـیخ حسـن، شـیخ حسـن تیراهـی، حکو غـام هندی، 
شـیخ یوسـف مهمندزایـی، شـیخ فریـد نـوۀ تانـی، عبید پسـر 
تانـی، تانـی مهمندزایـی، مـا  عبدالرحمن زرگر هندی، شـیخ 
خلیل روغانی، شـیخ یوسـف افغانی، شـیخ بارآمد خان، شـیخ 
الیـاس، پیـر ولـی، پیـر ولـی، بابا قلنـدر، سـید احمـد محمود، 
خواجـه وجـود، خواجه جود، سـید محمود ولی، شـیخ آدم بن 
ملـی، شـاهباز قلندر، حسـن ابـدال، همزه خـان اکوزایی، معین 
خـان حاکـم کابـل، ضیاءالدیـن شـامی، شـرف الدین محمد بن 
سـعید البصیـری، سـعدالدین تفتازانـی، ابوالحفـص نجم الدین 
نسـفی، خواجـه عاءالدیـن عطـار، شـیخ بهاءالحـق و الدیـن 
بخارایـی، سـید محمـد بخـاری، امیـر قـودان، شـیخ ملـی، ما 
حنیفـۀ صافـی، ما محمـد حاجی ننگرهـاری، مـا عبدالکریم 
ننگرهـاری، مـا محمـد قاضی پـوری، ما مصـری برجی، ما 
پاینـدۀ صافـی، مـا میـرداد صافـی، مـا رکن الدیـن ملقـب به 
ما نصرالدین، ما میرو مهمندزایی شـیخ افغانان، شـیخ قاسـم 
کاکیـان، شـیخ نـور کیانی، شـیخ قبنـو الیاس زایی، مـا ابراهیم 
فرزنـد و مـا اسـحق نبیـرۀ قنبـو، ملک متـه خـان الیاس زایی، 
الیاس زایـی،  میرویـس خـان  الیاس زایـی،  ابراهیـم  بـن  علـی 
ملـک خواجـه، ملـک اوریـا، ملک پاینـده، ما عبداهلل، مشـهور 
بـه مـا مـد و بـن بهلول، شـیخ ابدال، ملـک پیر علـی، خواجه 
علـی ملـک کاکـو، مـا مصـری بـن آدم خـان، شـیخ ادیـن از 
نبیره هـای مـا میـرو، مـا میـرداد و شـیخ ایـوب سـدوزایی، 
ملـک کاکـو خـان بن رسـتم، بابـو، ملک محـب خـان، مهمند، 
ملـک حسـین داوودزایـی، ملـک عیسـی از مـردم کاکیانی، ما 

ابراهیـم شـلمان ملـک حبیـب طغایی.
پیـر جال الدیـن کال، پیـر طیـب از افغانـان غلزیـی، پیرولـی 
از افغانـان بریچـی مـداد و مـرو )هـر دو از قبیلـۀ عیسـی زی(، 
شـیخ عثمـان ملـی زی، شـیخ منظـور خواجه زایـی، مـا ماجـو 
شـمس الدین  مـا  تیـراه،  سـادات  از  میرقاسـم  زایـی،  رانـی 
سـراجی از علمـای هنـد، یرجـی مدعـی سـیادت در ننگرهار، 
مـا ولـی کوالبـی اندجانـی ملقب به حضرت ایشـان پیشـوای 
مـردم ننگرهـاری و صافـی مـا مصـر احمـد از اوالدۀ سـید 
محممـود بخـاری اسـتاد درویـزه، مـا جمال الدین هندوسـتان 
اسـتاد درویـزه بهاءالحـق والدیـن، حاجـی محمـد مشـهور بـه 
مـا زنگـی پابینـی مربـی درویـزه، شیخ االسـام والمسـلمین 
شـیخ یعقـوب کشـمیری، مـا یوسـف بـن پسـر الیاس زایـی 
از قبیلـۀ گدایی زایـی، مـا باشـی مربـی درویـزه، شـیخ سـاالر 
رومـی )پسـر سـید علـی ترمـذی(، خانـم قاشـی )خلیفـۀ پیـر 
روشـان مـا ارزانـی )شـاعر ملحد(، پیـر پهلوان رافضی، شـیخ 
میران شـاه صواتـی، مـا میـرو منـدری، شـیخ ابراهیـم مندری، 
رکن الدیـن،  مـا  بارآمدخـان،  شـیخ  خدرزایـی،  خـان  میـان 
مخـدوم لطـف اهلل، نعمـت اهلل و عبـداهلل پسـران مـا رکن الدین 
امام الدیـن پـدر لطـف اهلل شـیخ عمـر غوری خیـل، عبدالوهاب 
افسـر سـکندر لـودی، عبدالرحمـن، )جمال الدین کال، شـیخ 
حسـین ترین، شـیخ داوود، شـیخ معذور، مصطفـی کثیز، همزه 
باغبـان خلفـای عبدالوهاب(، زکریا سـواتی، عیسـی دال زاکره، 
شـیخ نتـوی انگریـز، ما موسـی افغـان، محمد گجراتـی، میان 
ابابکـر پنهـاری، مـا جمال الدیـن ملتانی. اسـهت هندوسـتانی، 
عبـداهلل سـیالکوتی،  سـید علـی ترمـذی، جیـون جـد اعـای 
آخونـد درویـزه، قـراری بنت نـازو خان مـادر آخونـد درویزه. 

ACKU       داكتر محیی الدین مهدی /////////////////////// بخش دوازدهـم و پایانی



د افغانســتان د ماليــې وزارت چارواکــی وایــي، د 
اســالمي پراختیایــي بانــک پــه پالزمینــې کابــل کــې د 
حلقــوي ســړک د جوړولــو لپــاره افغانســتان حکومت 

تــه د ۷۴ میلیــون ډالــرو پــه ارزښــت پــور ورکــوي.
د مالیــې وزارت د مرســتو د انســجام عمومــي رییــس 
مصطفــی اریــا خربیاالنــو تــه وویــل، چــې اســالمي 

ــد  ــس محم ــی ریی ــدت مل ــک د وح ــي بان پراختیای
ارشف غنــي پــه مــری د اقتصــاد عــايل شــورا رسه د 

۷۴ میلیــون ډالــره مرســتو تــړون الســلیک کــړ.
نومــوړې زیاتــه کــړه، چــې دا مرســتې، چــې د قرضــې 
ــر  ــه ت ــک څخ ــي بان ــالمي پراختیای ــه اس ــه ډول ل پ
ــو  ــړک د جوړل ــوي س ــل د حلق ــوې د کاب ــه ش الس

ــول يش. ــه ولګ ــاره ب لپ
د ښــاغيل اریــا پــه وینــا، د کابــل حلقــوي ســړک پــه 
ــه الرې ســوداګریز  ــل ښــار ل ــه د کاب بشــپړېدو رسه ب
ترانزیــت کــم او ترافیکــي خوندیتــوب بــه زیــات يش.

د مالیــې وزارت د مرســتو د انســجام عمومــي رییــس 
پــه همــدې حــال کــې وویــل، چــې د کابــل د حلقوي 
ســړک پــه اوږدو کــې بــه نــورې عــام املنفعــه پــروژې 

هــم تطبیــق او بشــپړې يش.
ــوونځیونه او  ــې ښ ــروژو ک ــو پ ــه دغ ــل، پ ــه ووی هغ

ــامل دي. ــه ش کلینیکون
 نومــوړې زیاتــه کــړه، چــې د کابــل حلقــوي ســړک 
ــې  ــري او پالزمین ــی ل ــره اوږدوال ــو مټ ــو ۹۵ کیل کاب
کابــل لــه نــورو والیتونــو رسه د کابل-کندهــار، کابــل-

لوګــر، او کابل-بلــخ لویــه الرو لــه الرې پــه نښــلولو 
کــې بــه یــوه مهــم رول ولــري.
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نقاشی چهرۀ قهرمان ملی کشور در سطح شهر کابل

د کابل حلقوي سړک لپاره اسالمي 

پراختیایي بانک ۷۴ میلیون ډالره پور ورکوي

امســال از هفتۀ شــهید و شانزدهمین ســالروز شهادت 
ــا  ــه گونه هــای مختلــف و ب ــان ملــی کشــور ب قهرم
ــن  ــد. در ای ــت ش ــف گرامی داش ــای مختل برنامه ه

ــل  ــتان در داخ ــهروندان افغانس ــی ش ــا تمام برنامه ه
و بیــرون از کشــور حضــور داشــته و در شــکوه آن 

ســهم گرفتنــد.
ــاد شــهید احمدشــاه مســعود و نهادهــای دیگــِر  بنی
از  باشــکوه  گرامی داشــِت  بــرای  عاقه منــد 
ــا  ــا ب ــد ت ــاش کرده ان ــاله ت ــهید همه س ــۀ ش هفت
ــواز از  ــه پیش ــوع ب ــاوت و متن ــای متف برنامه ریزی ه

ــد. ــعود برون ــاه مس ــهادت احمدش ــالروز ش س
بــرای  امســال  متفــاوِت  کارهــای  از  یکــی 
گرامی داشــت از هفتــۀ شــهید، نقاشــی چهــرۀ شــهید 
احمدشــاه مســعود در دیوارهــای ســطح شــهر کابــل 
ــام  ــه انج ــان ب ــی از نقاش ــط گروه ــه توس ــود ک ب
ــا اســتقال بی پیشــینۀ  رســیده اســت. ایــن حرکــت ب

ــت. ــده اس ــه رو ش ــز روب ــهروندان نی ش
ــانی  ــروه نقاش ــای گ ــی از اعض ــی، یک ــز عثمان عزی
کــه تصویــر قهرمــان ملــی کشــور را در دیوارهــای 
ســطح شــهر نقاشــی کــرده انــد، بــه روزنامــۀ 
مانــدگار می گویــد، بــرای این کــه شــانزدهمین 
ســال یادِ شــهادت قهرمــان ملــی کشــور را متفــاوت 
تجلیــل کــرده باشــیم، خواســتیم تــا تصویــر او را در 

ــم. ســطح شــهر نقاشــی کنی
آقــای عثمانــی از نقاشــی های گروه شــان بــه عنــوان 
ــا  ــه ت ــد ک ــد و می افزای ــاد می کن ــو« ی ــک ن »گرافی
بــه حــال در ده نقطــۀ شــهر کابــل تصاویــر مختلــف 

شــهید احمدشــاه مســعود نقاشــی کــرده انــد.

ــه  ــب اهلل س ــد و نجی ــر محم ــدی، امی ــزاهلل احم عزی
همــکارِ آقــای عزیــز عثمانــی اســت کــه در ایــن کار 
ــان  ــۀ او: در جری ــه گفت ــد، ب ــکاری کرده ان او را هم
کار دوســتان دیگــری هــم بــا مــا همــکاری کردنــد و 
مــا توانســتیم ده تصویــر را در ســه چنــد روز ترســیم 

کردنــد.
آقــای عثمانــی بیــان کــرد کــه هــدف اصلی کارشــان 
قدردانــی از مبــارزات قهرمانــی ملــی کشــور بــوده و 
قصــد دارنــد در آینــده تصاویــر هنرمنــدان و کســانی 
کــه بــه کشــور خدمــت کــرده انــد را در دیوارهــای 

شــهر نقاشــی کننــد.
کــه  داشــت  اظهــار  هم چنــان  نقــاش  ایــن 
نقاشــی هایی کــه آنــان در ســطح شــهر نقاشــی 
کــرده انــد را تنهــا آفتــاب می توانــد آســیب برســاند 
و از ایــن بابــت، احتمــاالً نقاشــی های آنــان تــا دیــر 

ــند. ــن باش ــای آذی ــی در دیواره زمان
ــدازی و  ــه راه ان ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــهروندان ب ش
ــد  ــکارات می توان ــا و ابت ــن برنامه ه ــزاری چنی برگ
چهــرۀ دیگــری از گرامی داشــت از شــهدا و قهرمــان 

ــد. ــج کن ملــی افغانســتان را تروی
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــروه می گوین ــن گ ــای ای اعض
در آینــدۀ نزدیــک در شــماری از والیــات هــم 
ــد. ــزی کنن ــی را رنگ آمی ــان مل نقاشــی های از قهرم
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روح اهلل بهزاد

سـرنـوشِت صلـح...
ــگ در  ــای جن ــرف ه ــروزی ط ــدم پی ــت از ع ــته، روای گذش
ــدان  ــتر در می ــه بیش ــح عادالن ــرد دارند.)صل ــای نب ــدان ه می

ــگ(. ــدان جن ــا می ــد ت ــت می آی ــه دس ــی ب دیپلوماس
استراتژی شرایط محور تا زمان محور

 حضــور درازمــدت نظامــی امریــکا در حــوزۀ ژئوپلیتیــک 
ــن  ــم نوی ــتراتژی نظ ــوب ژئواس ــد در چارچ ــتان هرچن افغانس
ــرد  ــان در راهب ــد زم ــدم قی ــد و ع ــدا می کن ــف پی ــکا تعری امری
تــازۀ امریــکا بــرای ماموریــت آینــدۀ آمریکایی هــا در افغانســتان 
ــان  ــتای هم ــت در راس ــرایط و وضعی ــر ش ــر تغیی ــه ب و تکی
ــور   ــی حض ــت، ول ــور اس ــتۀ آن کش ــتراتژی گذش ــتوی اس مس
ــار پیامدهــای مثبــت منطقــه یــی  شــرایط محــور امریــکا در کن
بــرای دولــت افغانســتان، ُمســبِب بــه بـُـن بســت کشــیدِن گفــت 
گوهــای آینــدۀ صلــح بــا طالبــان نیــز خواهــد شــد. چــون یکــی 
از پیــش شــرط هــای کلیــدی طالبــان و حتــا انتظــار بازیگــران 
ــروج  ــرای خ ــی ب ــدول زمان ــن ج ــاره تعیی ــی، هم ــه ی منطق
ــه در  ــزی ک ــوده اســت؛ چی ــای خارجــی از افغانســتان ب نیروه

ــود اســت.  ــکا مفق ــازۀ امری ــتراتژی ت اس
راهبرد امنیت محور تا دولت محور 

ترامــپ دیگــر بــرای دولــت ســازی و تحقــق مفاهیــم حقــوق 
در  یــی  ســرمایه  افغانســتان  در  دموکراســی  و  شــهروندی 
ــۀ  ــد داد و هم ــص نخواه ــدش تخصی ــتراتژی جدی ــۀ اس بودج
ــد  ــم خواه ــا تروریس ــارزه ب ــگ در مب ــۀ جن ــا را هزین ــول ه پ
کــرد تــا بــا داشــتن یــک اســتراتژی امنیــت محــور، بــه جنــگ 
افغانســتان  کــه در مطبوعــات غــرب تــازه بــه »جنــگ متیــس« 
شــهرت یافتــه، نقطــۀ پایــان بگــذارد. بــر اســاس تخمیــن هــای 
موجــود، هزینــۀ هــر ســرباز امریکایــی ســاالنه 1.3 میلیــون دالــر 
امریکایــی گفتــه شــده اســت، هــرگاه ایــن رقــم را حداقــل در 
ــم،  ــی در افغانســتان ضــرب کنی 11۰۰۰ســرباز موجــود امریکای
ــدود 14  ــَاً در ح ــی مجموع ــای امریکای ــاالنۀ نیروه ــۀ س هزین

ــد.  ــد گردی ــی خواه ــر امریکای ــون دال ــارد و 3۰۰ میلی میلی
ــار عوامــل   موشــکافی هــای علمــی نشــان می دهــد کــه در کن
دیگــر جنــگ در افغانســتان، فقــر، بــی کاری، فســاد و نبــود یــک 
ــی  ــای اصل ــزور ه ــل و کاتالی ــوان عوام ــه عن ــدرن ب ــت  م دول
داخلــی در بی ثباتــی و ناامنــی افغانســتان نقش آفرینــی دارنــد و 
نیــاز اســت تــا در کنــار هزینــه هــای جنگــی بــرای ایجــاد یــک 
دولــت بــا ثبــات سیاســی و مــدرن نیــز هزینــه هایــی پرداخــت 
ــافی  ــۀ انکش ــش بودج ــی و افزای ــۀ نظام ــش بودج ــا کاه و ب
ــتان  ــح در افغانس ــن صل ــگ و تأمی ــم جن ــرای خت ــعه ب و توس
مأموریــت کــرد،  در غیــر آن رهایــی دولــت افغانســتان باالتــر از 
تــواِن آن خواهــد بــود و  ناکامــی حکومــت افغانســتان در انجــام 
ایــن وظیفــۀ خانه گــی  در امــر دولــت ســازی، ســبب بی ثباتــی 

هــای بیشــتر خواهــد شــد.
ــس  ــکا پ ــور؛ آمری ــتان مح ــرد پاکس ــد و رویک ــتراتژی جدی اس
ــرای  ــیا، ب ــوب آس ــه ی جن ــور در منطق ــه حض ــن ده از چندی
ــه پاکســتان نــگاه مــی  ــار از دریچــه ی افغانســتان ب نخســتین ب
ــط  ــپ، نق ــد ترام ــرد افغانســتان محــور دونال ــن راهب ــد و ای کن
ــوص  ــتان در خص ــرای افغانس ــپ ب ــتراتژی ترام ــوت در اس ق
ــده  ــتان خوان ــتان و پاکس ــان افغانس ــود می ــای موج ــش ه تن
ــی یکــی از  ــاور رئیــس جمهــور غن ــه ب ــه ب ــزی ک میشــود، چی
اصــول اساســی سیاســت خارجــی افغانســتان در قبــال پاکســتان، 
ــان  ــت می ــا دول ــت ب ــه دول ــه جانب ــای هم ــت گوه ــن گف همی
ــی  ــای غن ــدی،  آق ــام عی ــتان اســت و در پی ــتان و پاکس افغانس

ــد.  ــا پاکســتان ش ــح ب ــای صل ــت گوه ــان گف ــز خواه نی
ــور(  ــتان مح ــرد افغانس ــت )راهب ــۀ مثب ــن نکت ــار ای ــا در کن ام
ــودی  اســتراتژی جدیــد امریــکا، در پهلــوی تقویــت گزینــۀ ناب
مطلــق طالبــان، ســبب قوام بخشــی گزینــۀ گفت وگوهــای 
مســتقیم بــا پاکســتان نیــز خواهــد شــد)رویکرد پاکســتان 
ــان رویکــرد پاکســتان محــور  ــد گــروه طالب ــا از دی محــور(. ام
در میــان گزینــه هــای صلــح بــا طالبــان کارســاز نخواهــد بــود 
ــروه  ــن گ ــتقیِم ای ــرات مس ــر مذاک ــد ب ــه تأکی ــان همیش و طالب
بــا امریــکا و یــا دولــت افغانســتان داشــته اســت، نــه کشــاندن 
آن هــا بــه صلــح از راه راولپنــدی و در اثــر فشــار دولــت 
ــورد  ــان در م ــۀ آخرش ــان در اعامی ــه طالب ــان ک ــتان. چن پاکس
اســتراتژی ترامــپ و پیــام عیدی شــان، راهبــرد تــازۀ آمریــکا را 
بــه معنــی ادامــۀ جنــگ خوانــده اســت و بــر تشــدید جنــگ بــا 

ــد. ــد ورزیده ان ــی تأکی ــتانی و خارج ــای افغانس نیروه
ــد  ــتراتژی جدی ــرح در اس ــوق و مط ــی ف ــاخص اصل ــار ش چه
امریــکا در ســطح داخلــی کــه به شــدت رونــد گفــت گوهــای 
صلــح دولــت افغانســتان بــا طالبــان را متأثــر خواهــد ســاخت، 
ــه  ــرح در پروس ــای مط ــه ه ــان گزین ــه از می ــد ک ــان می ده نش
صلــح افغانســتان، گزینــۀ برخــورد نظامــی بــا طالبــان و 
گفت وگــو بــا پاکســتان بیشــتر ممکــن خواهــد بــود و در کنــار 
آن، دولــت افغانســتان بــا الهــام بیشــتر از راهبــرد تــازۀ آمریــکا 
ــوز  ــته اش هن ــت« گذش ــرد – باخ ــازی » بُ ــدۀ ب ــوع قاع ــا ن ب
ــک طــرف  ــا از ی ــح خواهــد شــد. ام هــم  وارد مذاکــرات صل
ــوق در امــر صلــح  ــچ یــک از شــرایط ســه گانۀ ف ــوز هی ــا هن ت
ســازی در افغانســتان شــکل نگرفتــه اســت و از طــرف دیگــر، 
ــه شــمول  مطالعــات صلــح و جنــگ در کشــورهای مختلــف ب
ــی و  ــۀ نظام ــتفاده از گزین ــه اس افغانســتان نشــان داده اســت ک
ــه  ــته و ب ــر داش ــد کمت ــت«، برآین ــرد – باخ ــازی » بُ ــدۀ ب قاع
صلــح شــکننده منجــر شــده اســت، امــا بــازی بــا قاعــدۀ »بـُـرد- 
ــی بیشــتر در  ــۀ دیپلوماســی، کارای ــری گزین ــه کار گی ــرد « و ب بُ

ــت. ــته اس ــازی داش ــای صلح س ــد ه رون

مسـووالن در والیـت بادغیـس گفتـه انـد که طالبـان در 
ایـن والیـت شـش پولیـس نظـم عامه را شـهید کـرده و 

پنـج تـن دیگـر را بـا خـود بردند.
غام سـرور حیـدری، آمر امنیـت فرماندهـی پولیس این 
والیـت می گویـد کـه ایـن رویـداد در منطقۀ کنـدالن در 

مرکـز بادغیس رخ داده اسـت.
بـه گفتـۀ حیـدری، تاکنـون معلـوم نیسـت که ۵ سـرباز 

دیگـر بـه کجـا منتقـل شـده اند.
آمـر امنیـت فرماندهی پولیـس بادغیس می گویـد، بامداد 

روز گذشـته نیروهـای امنیتـی بـرای انتقـال اجسـاد و 
ردیابـی ربوده شـده ها بـه منطقـه اعـزام شـده اند.

امـا، تـا هنـوز معلوم نیسـت کـه این افـراد را طالبـان به 
کجـا منتقـل کـرده انـد. هم چنـان، بهاءالدیـن قادسـی، 
عضـو شـورای والیتـی بادغیـس بـا تأییـد ایـن رویـداد 
می گویـد کـه طالبـان سـاح و مهمـات این سـربازان را 

نیـز بـه غنیمـت برده انـد
ایـن در حالی اسـت کـه نیروهای امنیتـی در والیت های 
نیروهـای حمایه یی به وقت شـکایت داشـته اند. مختلف افغانسـتان از نبود و کمبود تجهیزات و نرسـیدن 

ACKUطالبان ۵ رسباز نیروهای امنیتی را در بادغیس اسیر گرفته اند
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خارجــۀ  وزیــر  تیلرســون،  ســفر  از  پــس  روز  یــک 
ــۀ  ــد، حادث ــرای پالســی جدی ــق ب ــدن و تواف ــه لن ــکا ب امری
ــروع  ــا ش ــز ب ــتان نی ــرو رخ داد. در افغانس ــتی مت تروریس
ــر  ــاِن مســلح در دفات ــا طالب ــح ب ــی صل ــت و شــورای عال ــرات دول مذاک
ــرار  ــه ق ــورد حمل ــی م ــی خارج ــای نظام ــان، کاروان نیروه مختلف ش
ــویی  ــز از س ــتان نی ــه جانبۀ چین-افغانستان-پاکس ــت س ــد. نشس می گیرن
بی ربــط از خشــونت های جدیــد علیــه خارجی هــا نیســت. در ایــن 
ــه  ــی ب ــه اســتراتژی امنیت ــرد ک ــز اعــام ک ــی نی ــان، رییس جمهــور غن می
صــورت بنیادیــن در حــال تغییــر اســت کــه عمومــًا در فضــای رســانه یی 
ــف  ــاهد ص ــاید ش ــود. ش ــاب ب ــا از روی حس ــد، ام ــه نش ــدی گرفت ج

ــیم. ــد باش ــی های جدی کش

بصیر احمد موسوی

نیــاز آدم هــای امروزی به شــنیده شــدن و درک شــدن، 
بیــش از هــر زمــان دیگــر اســت. زنده گی هــای 
امــروزی از مــا آدم هــای رباطیــک و درون گــرا ســاخته 
ــت  ــی و عطوف ــی، مهربان ــاس. روح خدای ــرد و بی احس ــت؛ س اس
در مــا کم تــر پیداســت و داریــم از اصــل خودمــان دور و دورتــر 
ــه  ــان هســتیم ک ــر روزمره گی هــای خودم ــدر درگی می شــویم. آن ق
ــد  ــه نبای ــا هســتند ک ــار م ــز در کن ــران نی ــم دیگ ــوش می کنی فرام
بی توجۀشــان بــود، اقتضــای اصلیــت انســان همیــن اســت. امــروز 
بــا یــک رفیــق خیلــی قدیمــی تمــاس گرفتــم و خواســتم بعــد از 
ــدن  ــع دی ــرار گذاشــتیم؛ موق ــاه ببینمــش، باهــم ق شــش هفــت م
محکــم در آغوشــم گرفــت، از خوشــحالی چشــمانش بــرق مــی زد؛ 
منــم همین طــور. از نامایمــات روزگار می گفــت، از این کــه 
آدم هــای امــروزی درگیــر خودشــان هســتند، از این کــه باهمی هــا 
کمتــر شــده و میــل بــه خودگرایــی بیشــتر؛ آدم هــا کم تــر بــه دیــدن 
ــه نــدرت لبخنــد و حــال خــوش  هم دیگــر وقــت می گذارنــد و ب
ــر از  ــش پُ ــرزان و گلوی ــش ل ــد. صدای ــه می کنن ــه هم دیگــر هدی ب
ــا  ــود؛ مــن فقــط می شــنیدم و تک تــک حرف هایــش را ب بغــض ب
جــان و دلــم می فهمیــدم؛ راســتش گلــوی منــم پـُـر از بغــض شــده 
ــرد و احســاس  ــه ک ــا او خــودش را تخلی ــان، ام ــن می ــود، در ای ب
ــارش  ــی در کن ــه کس ــود از این ک ــحال ب ــرد. خوش ــبکی می ک س
ــان  ــد. چای م ــنود و می فهم ــی می ش ــه خوب ــه او را ب ــت ک هس

ســرد شــده بــود، در عــوض، امــا دل هــای مــان گــرم.
پ.ن: مــا انســان هســتیم نــه یــک ربــاط، بــه هم دیگرمــان 
ــه دلگرمــی  ــم؛ مای گــوش بدهیــم و نیازهــای انســانی مان را بفهمی

هم دیگــر باشــیم.

بکتاش روش

ــداهلل ســرانجام هم دیگرشــان  ــر عب اســتاد عطــا و دکت
امــا می مانــد حســاب  بــه آغــوش کشــیدند؛  را 
طرفــداران ایــن دو بزرگــوار کــه پــس از نامــرد 
ــان  ــه ج ــان ب ــا، چن ــتاد عط ــوی اس ــداهلل از س ــر عب ــدن دکت خوان
هــم چســبیدن و بــه هــم فحــش دادنــد کــه راهــی بــرای برگشــت 
ــک  ــه ی ــر ک ــن دو رهب ــا طــرف داران دو آتشــۀ ای ــد. آی ــده ان نمان
ســوی عــزم لرزانــدن کاخ ســپیدار را داشــت و ســوی دیگــر عــزم 

ــد؟ ــگاه کنن ــم ن ــه روی ه ــد ب ــا را؛ می توانن ــدن عط لغزان
ــای  ــتان و الفب ــازی در افغانس ــدۀ ب ــد قاع ــت بای ــو سیاس ــل ن نس
سیاســت را از ســر بیاموزنــد. البتــه دســت ایــن دو رهبــر را 
هم دیگرشــان  یقــه  بــه  نزدیکان شــان  بچه گانــۀ  مشــوره های 
رســانده بــود. امیــدوارم ایــن بزرگــواران در موضع گیری های شــان 
بــه مشــوره های سیاســیون کارکشــته تر گــوش دهنــد تــا بچه هــای 
پیرامون شــان کــه بیشــتر بــه ســبب عقده هــای شــخصی خودشــان 

ــد. ــت می دهن ــواران ذهنی ــن بزرگ ــه ای ب

اصغر اشراق

پــس از حملــۀ مشــترک »داعــش و طالــب«، ســه هزار 
خــود  خانه هــای  تــرک  بــه  مجبــور  خانــواده 
فیروزکــوه  در شــمال  غلمیــن  بــزرگان  شــده اند. 
ــان و  ــتردۀ طالب ــۀ گس ــر حمل ــه اث ــه ب ــد ک ــور می گوین ــت غ والی
ــور  ــز غ ــری شــمال مرک ــن در 3۵ کیلومت ــۀ غلمی داعــش در منطق
ســه هزار خانــواده مجبــور بــه تــرک خانه هــای خــود شــدند و در 
کوه هــا، دره هــا، مناطــق اطــراف و حتــا مرکــز غــور پنــاه بردنــد و 

ــد.  ــرار دارن ــدی ق ــت ب در وضعی
حســن حکیمــی یکــی از فعــاالن مدنــی غــور بــا بیــان ایــن مطلــب 
ــی  ــزی و محل ــت مرک ــه توجــه جــدی دول ــاز ب ــه نی ــد ک می افزای
ــۀ  ــه گفت ــد داد. ب ــانی رخ خواه ــۀ انس ــر آن، فاجع ــت در غی اس
ــان  ــرف مخالف ــردم از ط ــای م ــی خانه ه ــن، بعض ــزرگاِن غلمی ب
ــن را  ــق غلمی ــتر مناط ــروه بیش ــن گ ــت و ای ــده اس ــش زده ش آت
ــا  ــل ب ــنده گان مح ــری باش ــر درگی ــت. در اث ــرده اس ــرف ک تص
ــن  ــته، دو ت ــنده گان محــل کش ــن از باش ــه ت ــش س ــان و داع طالب

ــده اند. ــیر ش ــن اس ــه ت ــی و س زخم

نخستین رقابت های دوچرخه سواری 
کوهستانی در هرات برگزار شد

بیل بار دیگر توسط هواداران 
رئال »هو« شد

فیـسبـوک نـــامــه

ــور 24  ــا حض ــتانی ب ــواری کوهس ــای دوچرخه س ــتین رقابت ه نخس
ــداهلل  ــم در هــرات برگــزار شــد و عب ــا حضــور چهــار تی ورزشــکار ب
عاصمــی از تیــم کوهســتان هــرات، فاتــح آن شــد. ایــن پیکارهــا، بــه 
فاصلــۀ 2۵ کیلومتــر در دو مرحلــه بــه طــور رفــت و برگشــت برگــزار 
ــای  ــا کوه ه ــرات ت ــمال ه ــای ش ــیر کوه ه ــان مس ــدند و رکاب زن ش

ــد. ــۀ هــرات را رکاب زدن چلــه خان
دوچرخه ســواری  فدراســیون  معــاون  جامــی،  صدیــق  محمــد 
ــه  ــاری اســت ک ــن نخســتین ب ــان داشــت: ای ــاره بی ــن ب ــرات در ای ه
و  می شــود  برگــزار  هــرات  والیــت  کوه هــای  دوچرخه ســواری 
حضــور پـُـر رنــگ تماشــاگران نمایان گــر رشــد ایــن ورزش در هــرات 

ــت. اس
گفــت:  رقابت هــا  ایــن  دوچرخه ســواراِن  از  امیــری،  عزیزاحمــد 
ــای  ــم در رقابت ه ــه ه ــم ک ــر بودی ــا دوازده نف ــش م ــال پی ــت س هش
در  هــم  و  می کردیــم  شــرکت  کوهســتانی  دوچرخه ســواری 
ــرات  ــان در ه ــمار رکاب زن ــال ش ــه س ــال ب ــا س ــا، ام روی خیابان ه
ــش  ــکار در بخ ــد ورزش ــه ص ــک ب ــا نزدی ــون م ــده و اکن ــتر ش بیش

داریــم. دوچرخه ســواری 
احمــد شــفیق احســان، یــک تــن دیگــر از دوچرخه ســواران افــزود: مــا 
شــش تیــم دو چرخه ســواری در هــرات داریــم. هــر روز عاقه منــدی 

جوانــان بــه دوچرخه ســواری در حــال افزایــش اســت.
ــا را  ــن رقابت ه ــزاری ای ــا، برگ ــن پیکاره ــده گان در ای ــرکت کنن ش
ــرات  ــواری در ه ــدن دوچرخه س ــه ش ــد و نهادین ــدی در رش گام بلن
ــد  ــرات می گوین ــت ه ــواری والی ــووالن دوچرخه س ــد و مس می دانن
ــت دارد و  ــن والی ــیاری در ا ی ــدان  بس ــواری عاقه من ــه دوچرخه س ک
اکنــون نزدیــک بــه صــد رکاب زن در چهــار چــوب تیم هــای آزاد در 

ــتند. ــواری هس ــغول دوچرخه س ــرات مش ه

ــم  ــن تی ــواداران ای ــوی ه ــر از س ــار دیگ ــانی ها ب ــزی کهکش ــتارۀ ول س
مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. نشــریۀ »آس« اســپانیا گــزارش داد، گــرث بیــل 
ــی  ــد یعنــی کمپان کــه روز جمعــه در مراســم اسپانســر باشــگاه رئال مادری
تولیــد پوشــاک ورزشــی »آدیــداس« در شــهر مادریــد حضــور پیــدا کــرده 
بــود، در ایــن مراســم بــار دیگــر از ســوی برخــی هــواداران رئال مادریــد 

مــورد انتقــاد قــرار گرفــت.
ــانی ها در  ــزی کهکش ــتارۀ ول ــه س ــی ک ــزارش، زمان ــن گ ــاس ای ــر اس ب
بخشــی از ایــن برنامــه در حــال صحبــت کــردن بــه زبــان اســپانیایی بــود، 
ــا ســوت های  ــد و ب برخــی از هــواداران حاضــر در محــل او را هــو کردن

ــد. ــار دیگــر از او انتقــاد کردن اعتراضــی ب
بــال ولــزی کهکشــانی ها در پیــروزی 3 بــر صفــر چهارشــنبه شــِب 
ــا،  ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی ــۀ گروه ــل در مرحل ــر آپوئ ــد براب رئال مادری
ــدو داد و روی ُگل ســرخیو  ــه کریســتیانو رونال پــاس ُگل اول تیمــش را ب
ــت  ــه باب ــال ک ــواداران رئ ــا ه ــت، ام ــر داش ــی مؤث ــم نقش ــوس ه رام
ــر  ــی 2-2 براب ــاوی خانه گ ــان تس ــه او در جری ــی ک ــای خوب موقعیت ه
ــی  ــان عصبان ــگای اســپانیا از دســت داد، هم چن ــۀ دوم اللی والنســیا در هفت

ــد. ــت او درآمدن ــی از خجال ــوت های اعتراض ــا س ــد و ب بودن
باشــگاه  توجــه  مــورد  شــدت  بــه  کــه  ســاله   28 بازیکــن  ایــن 
منچســتریونایتد اســت و ژوزه مورینیــو هــم عاقــه اش نســبت بــه جــذب 
او را نشــان داده، در صــورت تــداوم ایــن انتقادهــا ممکــن اســت در آینــدۀ 
ــار  ــد. در کن ــه مقصــد اولدترافــورد تــرک کن نزدیــک ســانتیاگوبرنابئو را ب

ــر دارد. ــل را زیرنظ ــت بی ــم وضعی ــام ه ــتریونایتد، تاتنه منچس

حق امر و نهی به گوینده گان 
یک زبان را داریم؟

می خواهـــم ایـــن یادداشـــت را بـــا ایـــن پرســـش طـــرح کنـــم 
ـــم  ـــان بگویی ـــک زب ـــل ی ـــر اه ـــم ب ـــدازه حـــق داری ـــه ان ـــا چ ـــه ت ک
این گونـــه ســـخن بگـــو و این گونـــه ســـخن مگـــو یـــا ایـــن 
ـــن  ـــر و ای ـــه کار بب ـــتن ب ـــن و نوش ـــخن گفت ـــگام س واژه را در هن

ـــم! ـــی کنی ـــر و نه ـــی در ُکل ام ـــر؛ یعن ـــه کار مب واژه را ب
ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــود دارد ک ـــان وج ـــه زب ـــل س ـــتان حداق در افغانس
زبان هـــای دیگـــر، گویشـــوران زیـــاد دارد کـــه زبـــان فارســـی، 
ـــان  ـــی زب ـــان اوزبیک ـــتو و زب ـــان پش ـــت. زب ـــی اس ـــتو و اوزبیک پش
ـــان  ـــی زب ـــا زبـــان فارس ـــت، ام ـــزرگ افغانســـتان اس ـــوم ب دو ق
بیناقومـــی اســـت و اکثـــر مـــردم افغانســـتان از ایـــن زبـــان در 
مکالمه هـــای ارتباطـــی و اجتماعـــی خویـــش بـــا اقـــوام دیگـــر 
ــان  ــی زبـ ــان فارسـ ــی، زبـ ــر قومـ ــد. از نظـ ــتفاده می کننـ اسـ
مـــادری تاجیک هـــا و هزاره هـــای افغانســـتان اســـت کـــه 
ایـــن دو قـــوم از جمـــع چهـــار قـــوم بـــزرگ و پُـــر جمعیـــت 

افغانســـتان اســـت.
امـــا ســـخن این جـــا اســـت کـــه امـــروز، مداخله هـــای 
ـــده گان  ـــه گوین ـــبت ب ـــان نس ـــک زب ـــل ی ـــی از اه ـــی و زبان فرهنگ
ـــا  ـــن مداخله ه ـــا ای ـــرد؛ آی ـــورت می گی ـــر ص ـــان دیگ ـــل زب و اه
درســـت اســـت؟ یـــا توهیـــن بـــه گوینده هـــای یـــک زبـــان 
می توانـــد تلقـــی شـــود و در ضمـــن طـــوری وانمـــود شـــود 

کـــه گوینده هـــای آن زبـــان را احمـــق خطـــاب کنیـــم.
ـــان  ـــه زبان ش ـــب ک ـــار صاح ـــه حکمتی ـــین ها از جمل ـــن پس در ای
ـــی  ـــه نوع ـــه ب ـــر ک ـــواران دیگ ـــدادی از بزرگ ـــت و تع ـــتو اس پش
بـــه امیـــر حـــزب اســـامی ارتبـــاط دارنـــد، امـــر و نهی هـــای 
بـــه فارســـی زبانـــان افغانســـتان صـــادر می کننـــد کـــه گویـــا 
ایـــن امـــر و نهی هـــا زبان شناســـانه و فرهنگـــی اســـت. امـــا از 
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــی، درس ـــی و فرهنگ ـــر زبان شناس نظ
ـــی،  ـــی، زبان شناس ـــاس علم ـــت و اس ـــتباه اس ـــا اش ـــر و نهی ه ام
فرهنگـــی، اجتماعـــی و اخاقـــی نـــدارد؛ مداخلـــه و توهیـــن 
ـــت. ـــگ اس ـــان و فرهن ـــک زب ـــل ی ـــده گان و اه ـــه گوین ـــبت ب نس

از نظـــر علـــم زبان شناســـی، هیچ کـــس حـــق نـــدارد قاعـــده و 
ـــر  ـــه از نظ ـــتوری و چ ـــر دس ـــه از نظ ـــان را چ ـــک زب ـــد ی قواع
ارزشـــی، بـــر زبـــان دیگـــر تحمیـــل کنـــد و بـــه گویشـــوران 
ــه  ــو و این گونـ ــخن بگـ ــه سـ ــان بگویـــد این گونـ ــک زبـ یـ
ـــد  ـــود را دارن ـــد خ ـــده و قواع ـــا قاع ـــرا زبان ه ـــو؛ زی ـــخن مگ س

و هویـــت مســـتقل دارنـــد.
ـــدۀ  ـــا صادرکنن ـــت؛ ی ـــرون نیس ـــر بی ـــای از دو ام ـــن حکم ه چنی
ــه  ــت کـ ــر اسـ ــم بی خبـ ــادان و از علـ ــا نـ ــه حکم هـ این گونـ
ــه  ــبت بـ ــا نسـ ــد تـ ــق می دهـ ــود حـ ــه خـ ــی بـ ــه نادانـ بنابـ
ـــه  ـــان مداخل ـــک زب ـــده گان ی ـــتار گوین ـــار و نوش ـــی گفت چگونه گ
کنـــد، یـــا این کـــه می دانـــد این گونـــه حکم هـــا اشـــتباه 
ـــان  ـــک زب ـــده گان ی ـــد گوین ـــد از روی قص ـــا می خواه ـــت، ام اس

ـــد. ـــاب کن ـــق خط ـــی احم ـــه نوع ـــد و ب ـــن کن را توهی
عـــرض ایـــن اســـت کـــه یـــک فارســـی زبـــان ایـــن حـــق را 
نـــدارد کـــه بـــه گوینـــده گان زبان هـــای دیگـــر بگویـــد کـــه 
ــه؛  ــد و ایـــن را نـ ــه کار ببریـ ــان بـ ــا را در زبان تـ ایـــن واژه هـ
یـــا این کـــه در رویکـــرد واژه ســـازی و واژه گزینـــی آن زبـــان 
ـــی  ـــا واژه گزین ـــازی ی ـــه واژه س ـــرا این گون ـــه چ ـــد ک ـــه کن مداخل

می کنیـــد؟
مثـــًا یـــک فارســـی زبـــان حتـــا یـــک زبان شـــناس فارســـی 
ـــتو  ـــان پش ـــده گان زب ـــه گوین ـــه ب ـــدارد ک ـــق را ن ـــن ح ـــان ای زب
کشـــور و زبان شناسان شـــان بگویـــد کـــه شـــما چـــرا واژۀ 
ـــا  ـــد ی ـــظ می کنی ـــید و تلف ـــک« می نویس ـــق« را »خل ـــی »خل عرب
ـــد.  ـــید و می گوی ـــوله« می نویس ـــرا »س ـــی را چ ـــح« عرب واژۀ »صل
این گونـــه امـــر و نهی هـــا غیـــر اخاقـــی و بیانگـــر تعصـــب و 
ـــی،  ـــی اخاق ـــرأت و توانای ـــت ج ـــر اس ـــت؛ بهت ـــا اس ـــت م عصبی
ــا بتوانیـــم  ــاال ببریـــم تـ اجتماعـــی و فرهنگـــی خویـــش را بـ
ــم  ــاد بگیریـ ــدارا و رواداری را یـ ــری، مـ ــگ هم دیگرپذیـ فرهنـ
ــر  ــرت امکان پذیـ ــر کثـ ــق بـ ــدت در توافـ ــه وحـ ــم کـ و بدانیـ
اســـت؛ وحـــدت بـــا حـــذف کثـــرت و یک سان ســـازی هرگـــز 

ممکـــن نیســـت، موجـــب خشـــونت می شـــود.

یعقوب یسنا
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مداخلــه  از  نماینــده گان  مجلــس  اعضــای  از  برخــی 
حکومــت در کمیســیون انتخابــات انتقــاد کــرده مــی گوینــد 
ــان دارد، نگــران  ــات جری ــون کمیســیون انتخاب آنچــه پیرام

ــت. ــده اس کنن
ایــن نماینــدگان اظهــارات ســرور دانــش معــاون دوم 
اشــرف غنــی در مــورد برگــزاری انتخابــات را مداخلــه در 

ــد. ــی دانن ــات م ــیون  انتخاب ــور کمیس ام
ــا اشــاره  ــده گان ب ــس نماین ــی، عضــو مجل ــی زاده نیل صادق
ــت  ــی گف ــایل انتخابات ــه مس ــط ب ــورد مرتب ــد م ــه چن ب

ــرده  ــان ک ــخنانش بی ــی در س ــرف غن ــاون دوم اش ــه مع ک
اســت کــه انتخابــات پارلمانــی در زمــان معیــن اش برگــزار 

ــد. ــد ش نخواه
او بــه اظهــارات رییــس کمیســیون شــکایات انتخاباتــی نیــز 
اشــاره کــرد و بــه نقــل از او گفــت: انتخابــات از دو حالــت 
ــزار  ــده برگ ــن ش ــان تعیی ــت در زم ــت، نخس ــرون نیس بی
ــب  ــر از تقل ــود، پ ــزار ش ــم برگ ــر ه ــد و اگ ــد ش نخواه

ــود. خواهــد ب
ــت  ــی از حکوم ــش های ــد: در بخ ــی ش ــی مدع ــای نیل آق

ــانی  ــه کس ــه چ ــه دارد ک ــاتی ادام ــه جلس ــبانه و روزان ش
بــه عنــوان نماینــده گان بــه خانــه ملــت راه یابنــد...... ایــن 
ــه  ــد وزارت خان ــدان مانن ــن زوزمن ــان دارد بی ــه جری قضی
ــی دارد تقســیم  چــون گوشــت قربانــی کرســی های پارلمان
ــه  ــت ب ــدام والی ــی از ک ــداد کرس ــه تع ــه چ ــود ک می ش

ــود. ــد داده ش ــدام زورمن ک
آقــای نیلــی بــا بیــان اینکــه »اینجــا رای مــردم مــدار اعتبــار 
نیســت«، تاکیــد کــرد: مــا امانــت دار مــردم هســتیم نبایــد در 

برابــر سرنوشــت رای مــردم بــی تفــاوت باشــیم.
علــی اکبــر قاســمی، دیگــر عضــو مجلــس گفــت کــه ابــراز 
ــدم  ــا ع ــزاری ی ــورد برگ ــی در م ــای حکومت ــر مقام ه نظ
ــات  ــور انتخاب ــه در ام ــده مداخل ــات آین ــزاری انتخاب برگ

ــی شــود. محســوب م
آقــای قاســمی افــزود: اگــر مداخلــه حکومــت ادامــه یابــد 
برگــزاری انتخابــات آینــده پارلمانــی قابــل پذیــرش نیســت؛ 
زیــرا برگــزاری هرگونــه انتخابــات بــا دخالــت حکومــت، 

پــر از تقلــب خواهــد بــود.
ســرور دانــش، معــاون دوم غنــی چنــدی پیــش  گفتــه بــود 
کــه حکومــت نمــی توانــد همزمــان انتخابــات پارلمانــی و 

شــوراهای ولســوالی را برگــزار کنــد.
ــز  ــل در مجلــس نی ــوال، نماینــده مــردم زاب عبدالقــادر قات
بــا اشــاره بــه افشــای اختــاس رییــس عملیاتــی کمیســیون 
انتخابــات و عــدم شــفافیت در یکــی از قراردادهــای 

ــه  ــات گرفت ــوع اقدام ــن ن ــو ای کمیســیون، گفــت: اگــر جل
نشــود، برگــزاری هــر انتخاباتــی زیــر ســوال خواهــد بــود.
ــا رییــس و اعضــای  ــان، خواســت ت ــوال هم چن ــای قات آق
کمیســیون مســتقل انتخابــات بــرای پاســخگویی بــه یکــی 

از جلســات علنــی مجلــس خواســته شــوند.
باایــن همــه، عبدالــرووف ابراهیمــی، رییــس مجلــس 
ــزی  ــش مرک ــی و تفتی ــیون های عدل ــه کمیس ــده گان ب نماین
ــا دعــوت مســووالن کمیســیون انتخابــات  دســتور داد تــا ب
ــمول  ــه ش ــات هم ــزاری انتخاب ــی برگ ــورد چگونگ در م

ــد. ــت بخواهن وضاح
ایــن در حالیســت کــه گفتگــوی تلفونــی منســوب بــه قلــم 
یــار، رییــس عملیــات ســاحوی کمیســیون انتخابــات افشــا 
ــان  ــیون اذع ــن کمیس ــی ای ــان والیت ــي از رییس ــد و یک ش
ــزار  ــد ه ــب، پنجص ــدل تقل ــرد، در ب ــن ف ــه ای ــت ک داش

ــي خواســته اســت. افغان
کمیســیون  دبیرخانــه  رییــس  وریمــاچ،  محمــد  امــام 
ــی  ــپ صوت ــن کل ــت: ای ــان داش ــاره بی ــات در اینب انتخاب
طــوری اســت کــه شــما پنــج لــک افغانــی را بکشــید و ســه 
لــک آن را چنیــن کنیــد و دولــک را نگهداریــد و معاش هــا 

ــد. ــت نمایی ــن پرداخ را چنی
قلــم یــار، رییــس عملیــات ســاحوی کمیســیون انتخابــات 
اتهام هــا بــر خــودش را رد می کنــد و آن را توطئــه می دانــد.

مجلس نماینده گان:

سحنان دانش، مداخله در امور کار کمیسیون های انتخابات است

تاریخ اسطورۀ 
ده گی زا آ و                                              

و  تاریــخ  »اســطورۀ  مقــاالت  مجموعــه 
آزاده گــی« کار دیگــری از دکتــور شــمس الحق 
ــر  ــه و فک ــی کارنام ــون معرف ــر پیرام آریان ف
در  کــه  اســت  مســعود  احمدشــاه  شــهید 
ــیده  ــه نشــر رس ــیدی ب تابســتان 1394 خورش

ــت. اس
ایــن مجموعــه کــه مشــتمل بــه شــش مقالــه و 
ــب  ــور در قال ــی کش ــان مل ــتایش نامۀ قهرم س
ــاد شــهید مســعود  شــعر اســت، از نشــانی بنی
چــاپ شــده اســت. طــراح جلــد و بــرگ آرای 
»اســطورۀ تاریــخ و آزاده گــی« مســعود مشــتاق 
بــوده و در دو هــزار نســخه و ۷4 بــرگ لبــاس 

چــاپ بــه تــن کــرده اســت.
مقالــۀ  از  بخش هــای  در  آریان فــر  آقــای 
آزاده گــی«  و  ملــی  قهرمــان  »مســعود، 
می نویســد: شــهید احمدشــاه مســعود بــه 
ــخ  ــناد تاری ــک اس ــت. این ــته اس ــخ پیوس تاری
ــان  ــران، نش ــهادت ناظ ــن و ش ــۀ روش کارنام
و  مــرد  آزاده تریــن  مســعود  کــه  می دهــد 
ــتان،  ــا افغانس ــر نه تنه ــخ معاص ــان تاری قهرم

بلکــه منطقــه و جهــان اســت. 
بــه بــاور آقــای آریان فــر: تحــوالت افغانســتان 
برگــردۀ  طاقت فرســا  رنج هــای  تحمیــل  و 
ملــت مظلــوم و مقــاوم ایــن خطــه، در پیونــد 
بــا مداخــات کشــورهای جهــان و منطقــه بــه 
ــران و  ــتان، ای ــکا، پاکس ــوروی، امری ــژه: ش وی
ازبکســتان در مقاطــع مختلــف دگرگونی هــای 
ــاه  ــه اســت. احمدش ــتی یافت ــاک، هس ــن خ ای
ــره در  ــن چه ــوان مرکزی تری ــه عن ــعود ب مس
رونــد تحــوالت ایــن کشــور، همیشــه در 
محــراق توجــه دوســت و دشــمن قــرار داشــته 
اســت. شــماری او را فاتــح جنــگ ســرد، برتــر 
ــیر و  ــیِر پنجش ــک آزادی، ش ــون، چری از ناپلی

ــد. ــه ان ــاب هندوکــش گفت عق

ــوان  ــا عن ــری ب ــۀ دیگ ــر در مقال ــر آریان ف دکت
کثیراالبعــاد«  نبــوغ  مســعود  »احمدشــاه 
ابتــکار و  می نویســد: عظمــِت مســعود در 
ســازمان دهی ویــژۀ امــور سیاســی و اجتماعــی 
و نظامــی بــود کــه او را در برابــر ابرقدرت هــا 
پیــروز کــرد و ســرفرازی بخشــید. در ادامۀ این 
ــای مســعود در  ــده اســت: نوآوری ه ــه آم مقال
ــه  ــی، ب ــای نظام ــا و عملیات ه ــرح برنامه ه ط
حــدی درخشــنده اســت کــه حتــا مخالفــان اش 
ــاد  ــه ی ــد. ب ــد می گذارن ــر تایی ــه آن مه ــز ب نی
ــوا،  ــاظ تق ــعود از لح ــه مس ــیم ک ــته باش داش
عمــل، صداقــت، ایثــار، مبــارزه و جهــاد،  جــز 
مخالفــان عقیدتــی اش، مخالــف و منتقــدی 
ــا او مخالفــت داشــتند،  ــه ب ــی ک نداشــت. آنان
ــد از شــکوه  ــوده ان ــر ب ــمنی ناگزی  در اوج دش
و شــهامت، اخــاق و ایثــار مســعود، بــا 
احتــرام یــاد کننــد. از آغــاز جهــاد تــا شــهادت 
ــار، اخــاص، اخــاق،  احمدشــاه مســعود، ایث
رشــادت، شــهامت، توانایی هــای نظامــی و 
سیاســی مســعود بــر همــه گان هویــدا بــود. حتا 
ــد:  ــد، می گفتن ــا بودن ــه روس ه ــمن اش ک دش
مســعود بــا مــا می جنگیــد، امــا دوســتش 
ــم. از  ــبخت می گفتی ــعود خوش ــتیم و مس داش
ایــن رو، آنکــه بــا مســعود تــا امــروز مخالفــت 
ــد، فقط وفقــط از حســادت،  ــا می کن ــرده و ی ک
ــمه  ــراد سرچش ــر آن اف ــا از کف ــب و ی تعص

ــس. ــه اســت و ب گرفت
از  یکــی  اســت:  نوشــته  آریان فــر  آقــای 
کســانی کــه بــا طالبــان نزدیــک بــود، حکایــت 
می  کــرد: در روزهــای شــهادت احمدشــاه 
ــی از  ــودم و در یک ــل ب ــن در کاب ــعود م مس
ــا  ــان یک ج ــا هم وطن ــان ب ــای طالب قرارگاه ه
ــا هــر لحظــه  ــردم. در آن روزه زنده گــی می ک
و هــر جــا ســخن از مســعود بــود. حتــا همــان 

ــخنی  ــتند، س ــگ داش ــا او جن ــه ب ــی ک طالبان
نداشــتند کــه در ضدیــت بــا او در جهــت 
ــا  ــد. یکــی از روزه ــراز کنن ــت خــود اب حقانی
کــه بیــش از ســی نفــر مهمــان و بــزرگان طالب 
در یــک اتــاق بودیــم، بازهم ســخن از مســعود 
ــم  ــد ه ــه قدرت من ــان ک ــی از طالب ــد و یک ش
بــود، بــا تأثــر گفــت: مــرد واقعــی و مســلمان 
واقعــی او بــود، مــا همــه نوکــر پاکســتان 

ــتیم. هس
در مقالــۀ »حضــور پُرشــکوه احمدشــاه مســعود 
ــه جهــان  ــم ک ــر« می خوانی در جهــان معاص
شــخصیتی بــه ایــن محبوبیــت را کمتــر دیــده 
ــر شــکوه  ــی و پُ ــن شــخصیت متعال اســت. ای
ــام و  ــه ن کــه جهانی ســت و آزاده گان جهــان ب
کارنامــۀ و حتــا لبــاس و کاه پکــول آن افتخــار 
ــن  ــی ای ــان مل ــتان و قهرم ــد، از افغانس می کنن

خطــۀ باســتانی و مردخیــز اســت.
ــی،  ــزرگ و خشــور آریای احمدشــاه مســعود ب
مســعود، قهرمــان ملــی و آزاده گــی، احمدشــاه 
ــکوه  ــاد، حضــور پُرش ــوغ کثیراالبع مســعود نب
احمدشــاه در جهــان معاصــر و احمدشــاه 
ــی،  ــای عقان ــا معیاره ــناخت ب مســعود در ش
عینــی و جهانــی در بخــش مقــاالت ایــن 
ویــژۀ  آن  دوم  بخــش  و  آمــده  مجموعــه 
ــه  ــت ک ــور اس ــی کش ــان مل ــتایش از قهرم س
شــعر شــماری از شــاعران تاجیکســتانی را در 

ــت. ــا داده اس ــود ج خ
شــمس الحق  دکتــر  کــه  اســت  گفتنــی 
پُــرکار  از چهره هــای معــروف و  آریا ن فــر 
فرهنگــی افغانســتان و یکــی از همــکاران 
ــی از  ــت. بخش ــدگار اس ــۀ مان ــی روزنام قلم
ــخ  مقــاالت آمــده در مجموعــۀ »اســطورۀ تاری
و آزاده گــی« پیــش از ایــن در شــماره های 
ویــژۀ روزنامــۀ مانــدگار بــه نشــر رســیده انــد.
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