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ابوبکر صديق
ســید عبدالواحــد دادشــانی کــه »۳۱ ســنبله« 

در جریــان منــاز جمعــه در والیــت هــرات بــه 

ــود  ــای خ ــار کفش ه ــن حکمتی ــوی گلبدی س

ــو  ــد روز بدین س ــود و از چن ــرد ب ــاب ک را  پرت

بــه  قــرار داشــت،  امنیــت ملــی  بنــد  در 

ــت.   ــده اس ــت آزاد ش ضامن

ــه  ــد ک ــرات گفته ان ــت ه ــووالن در والی مس

آقــای دادشــانی دیــروز ســه شــنبه ) ۴ میــزان( 

پــس از تکمیل شــدن بررســی  پرونــدۀ او از 

ــده  ــا ش ــد ره ــی از بن ــای امنیت ــرف نهاده ط

ــت.  اس

جیالنــی فرهــاد ســخنگوی والــی هــرات 

می گویــد کــه ســید عبدالواحــد دادشــانی 

پــس از متــام شــدن تحقیقــات ریاســت 

امنیــت ملــی از ســوی ایــن ریاســت آزاد شــده 

ــت. اس

ــرف  ــه از ط ــی ک ــال، در بیانیه ی ــن ح درهمی

آقــای دادشــانی در رســانه های اجتامعــی 

نــر شــده آمــده کــه پرتــاب کفــش  به طــرف 

حکمتیــار یــک عمــل فــردی بــوده اســت و از 

ــأله را  ــه مس ــته ک ــی خواس ــای سیاس جریان ه

سیاســی نســازند. 

آقــای دادشــانی، افــزوده کــه نشــانه هایس کــه 

ــم مشــاهده می شــود  از رضب و شــتم در بدن

ــای  ــراد آق ــیلۀ اف ــه وس ــتم ب ــان بازداش در زم

حکمتیــار صــورت گرفتــه اســت.

آقــای دادشــانی به خاطــر مصونیــت و امنیــت 

ــودداری  ــر خ ــات بیش ــواده اش از جزيی خان

ــن در  ــه بیشــر از ای ــه ک ــرده اســت. او گفت ک

ــم، چــون  ــورد منی خواهــم حــرف بزن ــن م ای

اولویــت مــن حــاال امنیــت و مصونیــت 

ــت. ــواده ام اس ــای خان ــودم و اعض خ

ایــن در حالــی اســت کــه برخــی منابــع 

ــگاه  ــانی در اقامت ــای دادش ــه آق ــد ک می گوین

رضب  مــورد  آزادی(  )بــاغ  هــرات  والــی 

از  یکــی  همــدرد  جمعه خــان  شــتم  و 

ــرار  ــرادش ق فرماندهــان حــزب اســالمی  و اف

گرفتــه اســت. 

ــان، افــراد جمعــه  خــان همــدرد،  ــۀ آن ــه گفت ب

آقــای دادشــانی را در حضــور حکمتیــار مــورد 

رضب و شــتم قــرارداده و تــالش کرده انــد تــا 

او در حضــور دوربیــن  ابــراز پشــیامنی کنــد. 

امــا، ســخنگوی والــی هــرات بــا تأییــد انتقال 

اقامتــگاه حکمتیــار،  بــه  دادشــانی  آقــای 

می گویــد کــه آقــای حکمتیــار در بــاغ آزاد...            
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وزیر خارجه افغانسـتان اظهار داشـت، تروریسـم 

دیرینـه  سیاسـت های  محصـول  افغانسـتان  در 

پاکسـتان اسـت.

بـه گـزارش خربگـزاری هنـد، وزیـر امـور خارجه 

افغانسـتان همچنیـن گفت: ریشـه های تروریسـم 

در افغانسـتان در پناهگاه هـای امـن تروریسـت ها 

در خـارج از مرزهـای ایـن کشـور نهفتـه اسـت.

خارجـه  امـور  وزیـر  ربانـی،  صالح الدیـن 

افغانسـتان در یـک نشسـت سـازمان دهی شـده از 

سـوی شـورای امنیـت سـازمان ملل گفـت: بالی 

تروریسـم که بر افغانسـتان تاثیر گذاشـته محصول 

سیاسـت های دیرینـه یـک کشـور همسـایه مـا بـه 

منظـور بی ثبـات نگـه داشـن افغانسـتان اسـت.

ایـن مقـام دولـت افغانسـتان در نشسـت مناظـره 

شـورای امنیـت سـازمان ملـل در مورد افغانسـتان 

گفـت: با وجود آنکه افغانسـتان برای حل مسـائل 

بـا پاکسـتان تالش کـرده اما ایـن پاکسـتان بوده که 

پاسـخ مثبتـی بـه ایـن تالش هـا نداده اسـت.

وی افـزود: مـا بـا وجـود آنکـه خودمـان هـدف 

اقدامـات تحریـک آمیـز هسـتیم موضـع اصولـی 

خـود در جسـتجو بـرای حـل اختالفـات از طریق 

گفت وگـو، دیپلامسـی و ابزارهـای صلـح آمیـز را 

حفـظ کردیم اما پاکسـتان تاکنون از دادن پاسـخی 

مثبـت با هزینـه خود به ویـژه در ارتباط بـا جایگاه 

و وجهـه جهانـی این کشـور کوتاهی کرده اسـت.

ایـن اظهـارات ربانـی حـدود یـک مـاه بعـد از آن 

مطـرح می شـوند که ترامـپ راهربد جدیـد دولتش 

بـرای افغانسـتان را اعـالم کرد.

رییس جمهـور امریـکا در سـخرنانی خـود بـرای 

اعـالم این راهربد شـدیدا بـه پاکسـتان از بابت پناه 

دادن بـه سـازمان های تروریسـتی تاخـت و تهدید 

بـه قطـع کمک هـای مالـی پاکسـتان در صـورت 

ادامـه اعطـای پناهـگاه امـن از جانب پاکسـتان به 

ایـن عوامـل کرد.

اظهاراتـش  در  افغانسـتان  خارجـه  امـور  وزیـر 

سیاسـت دولت ترامـپ در قبال کشـورش را مورد 

اشـاره قـرار داده و گفـت: راهـربد جدیـد امریـکا 

امیدهـای جدیـدی را در میـان  افغانسـتان  بـرای 

مـردم رسارس کشـور بـه وجـود آورده اسـت.

راهـربد  کـه  موضـوع  ایـن  از  مـا  گفـت:  ربانـی 

جدیـد امریـکا نیاز مربم برای رسـیدگی به مشـکل 

پناهگاه هـای امـن تروریسـت ها در منطقـه مـا را 

بـرای  مصصم تـری  تالش هـای  و  کـرد  تصدیـق 

و  سیاسـی  مالـی،  حامیت هـای  بـه  دادن  پایـان 

لجسـتیکی از ایـن گروه هـای تروریسـتی مطـرح 

می کنـد. اسـتقبال  کـرده، 

دادشانی به ضمانت از بند آزاد شد
دادشانی: 

پیشینۀ سیاه حکمتیار انگیزۀ این کار بود

ربانی: 
بالی تروریسم محصول 

سیاست های پاکستان است
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استاد ربانی نماد اعتدال گرایی 
دینی و سیاسی بود

 هېـڅ هېـواد باید ترهګـرو 

ته پناهځـای ورنه کـړي

چـانه  زنی هـای نماینـده گان 
و نامـزد وزرا بر سـر رأی

چـرا آقـای غنـی 
موافـِق بسته شدِن دفتر طالبـان نیست؟
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پــس از یــک هفتــه بازداشــت عبدالواحــد 

دادشــانیـ  فــردی کــه در مســجد جامــع هــرات 

ــی از  ــرب یک ــار، ره ــن حکمتی ــوی گلبدی ــه س ب

ــاب  ــش پرت ــالمی، کف ــزب اس ــاخه های ح ش

کــرد ـ آزادِی او هنــوز در هاله یــی از ابهــام 

ــوع از  ــه موض ــود ک ــه می ش ــرار دارد و گفت ق

ــری  ــی پیگی ــی و قضای ــای عدل ــوی نهاده س

ــد.  ــد ش خواه

مدافــِع  وکیــل  زبــان  از  رســانه ها  برخــی 

ــه  ــی ک ــه او در زمان ــته اند ک ــوان نوش ــن ج ای

در بازداشــت ریاســت امنیــت ملــی بــه رس 

می بــرد، بــه شــدت مــورد شــکنجه و آزار قــرار 

ــامن  ــه در ه ــود ک ــه می ش ــت. گفت ــه اس گرفت

ســاعاِت نخســت پــس از پرتــاب کفــش، ایــن 

جــوان از ســوی افــراد مســلِح جمعــه همــدرد 

یکــی از فرماندهــان حــزب اســالمی مــورد 

لت وکــوب قــرار گرفتــه و بعــدًا کارمنــدان 

ــا او برخــورد خشــونت آمیز  ــز ب امنیــت ملــی نی

ــوان در  ــن ج ــه از ای ــی ک ــته اند. تصویرهای داش

فضــای مجــازی نــر شــده اند، خــود به انــدازۀ 

کافــی حکایت گــِر وضعیــِت نگران کننــدۀ او 

ــه  ــد ک ــه ان ــز گفت ــانه ها نی ــی رس ــتند. برخ هس

رییــس شـــورای علــامی ایــن شــهر نیــز در پــی 

ــه  ــه ب ــعی دارد ک ــه و س ــرار گرفت ــه ق ــن قضی ای

شــکلی اتهــام عبدالواحــد را هتــک حرمــت بــه 

ــازد.  ــود س ــرب« وامن ــگاه پیام »جای

در همیــن حــال، خــالف گزارش هایــی کــه 

ــه  ــش ب ــاِب کف ــای پرت ــورد انگیزه ه ــاًل در م قب

ســوی آقــای حکمتیــار از ایــن جــوان در برخــی 

ــِع  ــل مداف ــود، وکی ــه ب ــار یافت ــانه ها انتش رس

او گفتــه کــه او هیچ گونــه انگیــزۀ گروهــی 

و حزبــی از پرتــاب کفــش نداشــته و تنهــا 

واکنــش فــردِی او بــوده اســت. ایــران انرنشــنل 

ــه اســت  ــن مــورد گفت ــر گزارشــی در ای ــا ن ب

ــازمان  ــع، س ــل مداف ــا وکی ــون تنه ــا کن ــه »ت ک

ــتان  ــر افغانس ــوق ب ــاد حق ــد و نه ــل متح مل

توانســته بــا ایــن معــرِض افغــان دیــدار داشــته 

ــزۀ اصلــی  ــارۀ انگی ــع درب ــل مداف باشــند«. وکی

آقــای دادشــانی این گونــه توضیــح داد: »وقتــی 

ــودم  ــه نشســته ب ــه مــن گفــت ک ــدم، ب او را دی

و بــه ذهنــم آمــد کــه ایــن آدم روی منــرب 

پیغمــرب ایســتاده اســت، در حالــی کــه خــودش 

ــرف  ــت ح ــدی خیان ــت، از ب ــت کار اس جنای

ــن  ــم خای ــتم و گفت ــت برخاس ــد. او گف می زن

ــردم«.  ــش[ ک ــاب کف ــه پرت ــدام ]ب ــی و اق توی

ــزۀ  ــا انگی ــد ب ــت: »عبدالواح ــن گف و همچنی

ــانی  ــون او انس ــرده؛ چ ــن کار را ک ــخصی ای ش

آرمان گــرا اســت. کســی او را تحریــک نکــرده، 

آقــای  خــود  موضع گیــری  و  ســابقه  جــز 

ــی  ــی مدن ــک نافرمان ــا ی ــن تنه ــار. ای حکمتی

ــۀ  ــه آن جنب ــد ب ــوده و نبای ــراض ب ــک اع و ی

سیاســی داد«.

ــرا  ــه چ ــت ک ــوال این جاس ــال، س ــن ح ــا ای ب

آقــای دادشــانی تــا بــه حــال در بازداشــت نگــه 

ــه  ــد ب ــی می خواهن ــرا عده ی ــده و چ ــته ش داش

عمــِل او جنبــۀ سیاســی و حتــا هتــک حرمــت 

ــه مقدســات اســالمی بدهنــد؟  ب

گــامن مــی رود خــالِف آن چــه کــه از قــول 

آقــای حکمتیــار مبنــی بــر بخشــیده شــدِن ایــن 

جــوان گفتــه شــده، افــراد ایــن حــزب و شــاید 

ــد از  ــار می خواهن ــای حکمتی ــخص آق ــم ش ه

ایــن موضــوع اســتفاده های سیاســی بربنــد 

ــد  ــادره کنن ــود مص ــود خ ــه س ــان ب و آن را چن

ــان کالِن  ــک جری ــانی ی ــای دادش ــا آق ــه گوی ک

ــای  ــدف و انگیزه ه ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس سیاس

خــاِص سیاســی تــالش کــرده کــه »محبوبیــت 

رهــرب حــزب اســالمی« را در هــرات خدشــه دار 

ســازد. در حالــی کــه همــه می داننــد بــا وجــود 

فرســتاده  هیــأِت  چندیــن روزۀ  تالش هــای 

ــوص  ــن خص ــه در ای ــرات ک ــی ه ــده و وال ش

بی طــرف عمــل نکــرده، اســتقبال از آقــای 

ــه  ــوده ک ــی نب ــه پیامنه ی ــرات ب ــار در ه حکمتی

ــان  ــال نش ــازی در ح ــای مج ــا در فض برخی ه

دادِن آن هســتند. 

گفتــه می شــود اکــر افــرادی کــه در ســخرنانی 

آقــای حکمتیــار رشکــت کــرده بودنــد، یــا 

ــد کــه در اطــراف هــرات  ــوده ان پناهجویانــی ب

ــا افــراد روزمــزدی کــه  مســکن گزیــده انــد و ی

در بهــای یــک روز نــان حــارض شــده بودنــد از 

رس چــوک بــه پــای ســخرنانی آقــای حکمتیــار 

ــد.  برون

ــی  ــه وال ــد ک ــع در هــرات می گوین برخــی مناب

ــرچ داد  ــه خ ــادی ب ــای زی ــز تالش ه ــرات نی ه

ــکوه  ــار را باش ــای حکمتی ــتقبال از آق ــه اس ک

ــه  ــد ک ــه ش ــی متوج ــا وقت ــد و حت ــان ده نش

افــراد کمــی در ســخرنانی او رشکــت کــرده 

انــد، کارمنــدان دولتــی را وادار ســاخت کــه بــه 

ــد.  ــرات برون ــع ه ــجد جام مس

ــی  ــوال اصل ــرف، س ــک ط ــه ی ــه ب ــا هم این ه

ــث  ــاال بح ــه ح ــی ک ــرا آنان ــه چ ــت ک این جاس

هتــک حرمــت بــه مقدســات را بلنــد کــرده اند، 

حرمــت »خانــۀ خــدا« را نگــه نداشــته و آن را به 

ــادی  ــرب جه ــک ره ــای ی ــر و بحث ه ــِل ج مح

ــای  ــخرنانی های آق ــا س ــد؟ آی ــاص دادن اختص

ــی  ــخرنانی های فتنه انگیزانه ی ــه س ــار ک حکمتی

ــع  ــجد جام ــد، در مس ــده ان ــف ش ــم توصی ه

یــک شــهر، هتــک حرمــت بــه جایــگاه پیامــرب 

هــم  گذشــته  در  آیــا  باشــد؟  منی توانــد 

مســووالن مســجد جامــع هــرات بــه سیاســیوِن 

کشــور اجــازه داده بودنــد کــه بــا اهــداف 

ــهر  ــن ش ــِع ای ــجد جام ــرب مس ــی از من سیاس

ســخرنانی داشــته باشــند، آن هــم ســخرنانی یی 

کــه بخــش بزرگــی از آن افــرا و دروغ بســن بــه 

دیگــران باشــد؟ چــرا مســووالن مســجد جامــع 

هــرات، حرمــت مســجد را نگــه نداشــتند تــا از 

چنــان پیش آمــدی جلوگیــری می شــد؟ 

را  قانونــی جرمــی  نظــر  از  دادشــانی  اگــر 

مرتکــب شــده باشــد، بــدون شــک در ایــن جرم 

مســووالن محلــی و مســجد جامــع هــرات نیــز 

ــه  ــی علی ــر، وقت ــب دیگ ــد. از جان ــک ان رشی

فــردی ادعایــی ثبــت نشــده، چگونــه و بــر پایــۀ 

ــد بازداشــت  ــردی بای ــون ف چــه حکمــی از قان

شــود؟

 وکیــل مدافــع آقــای دادشــانی گفتــه کــه علیــه 

ــت.  ــیده اس ــت نرس ــه ثب ــکایتی ب ــچ ش او هی

آیــا در چنیــن وضعیتــی هــم امنیــت ملــی 

حــق داشــت کــه او را بیــش از 72 ســاعت در 

ــه دارد؟  ــت نگ بازداش

کــه شــامری  می شــود  دیــده  هرحــال  بــه 

چنــان  دادشــانی  قضیــۀ  از  می خواهنــد 

تصویــری ارایــه کننـــد کــه بــه هدف هــای 

برخی هــا  باشــد.  نزدیــک  سیاسی شــان 

از  حکمتیــار  آقــای  کــه  می گوینــد  حتــا 

بــه  کــه  خواســته  کشــور  رییس جمهــوری 

ــد، در  ــان ده ــه نش ــرات توج ــه اش در ه قضی

غیــر آن صــورت خــودش مجبــور می شــود 

ــا »حقایقــی« را  کــه آن را پی گیــری کنــد و گوی

در ایــن خصــوص بــه نــر رســاند. 

امــا چــه حقایقــی؟... ایــن »حقایــق« کــه بــرای 

دادِن  نشــان  کوچــک  و  خــود  بزرگ منایــی 

جرم هــای خــود، بایــد از هــر منــرب و تریبونــی 

اســتفاده کــرد؟! 

ــار واقعــًا در پــی چیســت و چــه  آقــای حکمتی

را می خواهــد ثابــت ســازد؟ آیــا یــک بــار هــم 

ــه  ــیده ک ــود پرس ــوت از خ ــده، در خل ــه ش ک

بــرای ایــن کشــور و مــردِم آن چــه تحفــه آورده 

ــیمه  ــدر رساس ــش این ق ــک کف ــاب ی ــه از پرت ک

شــده اســت؟
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کفشی که سیاسی شد!  

روزنامــۀ گاردیــن گــزارش داده اســت کــه دونالــد ترامــپ در 

نظــر دارد دفــر طالبــان در قطــر را بســته کنــد. ایــن روزنامــه 

ــپ  ــد ترام ــه دونال ــت ک ــود نوش ــنبۀ خ ــامرۀ روز سه ش در ش

رییس جمهــور ایــاالت متحــدۀ امریــکا بــه بســِن دفــر 

طالبــان در قطــر تأکیـــد کــرده و در نشســتی کــه بــا ارشف غنی 

در نیویــارک داشــته، روی ایــن موضــوع صحبــت کــرده 

اســت. ایــن تأکیــِد ترامــپ پــس از اعــالم راهــربد نظامــی اش 

در افغانســتان، بــه معنــای آن می توانــد باشــد کــه اگــر 

طالبــان بــه رونــد صلــح برنگردنــد، ممکــن اســت فشــارهای 

امریــکا بــر آنــان آغــاز شــود و بســته شــدِن دفــر آن هــا، یکــی 

ــود. ــد ب ــات خواه ــن اقدام از ای

 امــا روزنامــۀ گاردیــن اضافــه کــرده اســت کــه رییس جمهــور 

غنــی در کابــل خواهــاِن تجدیــد نظــِر دونالــد ترامــپ پیرامــوِن 

ــه  ــخن ب ــن س ــت. ای ــده اس ــر ش ــان در قط ــر طالب ــِن دف بس

ــان  ــای آن اســت کــه آقــای غنــی منی خواهــد دفــر طالب معن

ــر  ــت دف ــال اس ــد س ــه چن ــود. درحالی ک ــته ش ــر بس در قط

طالبــان در قطــر فعالیــت می کنـــد امــا هیــچ نقشــی در 

ــدارد. ــته و ن ــح نداش ــرای صل ــازی ب زمینه س

ــک  ــاز ی ــامن آغ ــان، از ه ــرای طالب ــر ب ــر قط ــدِن دف ــاز ش  ب

اقــداِم سیاســی بــه نفــع طالبــان پنداشــته شــده بــود و گذشــِت 

زمــان نیــز نشــان داد کــه طالبــان از ایــن دفــر بهریــن 

ــا توجــه  امتیازهــای سیاســی و اقتصــادی را برده انــد. حــاال ب

ــلح  ــد صـ ــر در رون ــن دف ــِت ای ــودِن موجودی ــه بی نتیجــه ب ب

افغانســتان، ممکــن اســت امریکایی هــا ایــن دفــر را ببندنــد. 

از ایــن رو، مخالفــِت آقــای غنــی بــا بســته شــدِن ایــن دفــر 

ــاز  ــرا ب ــد؛ زی ــته باش ــش داش ــی قناعت بخ ــد دالیل منی توان

ــت می جنگــد آن هــم  ــر دول ــه در براب ــِر گروهــی ک ــودِن دف ب

ــز  ــه ج ــر، ب ــور دیگ ــک کش ــالمی« در ی ــارت اس ــاِم »ام ــه ن ب

ــری  ــوم دیگ ــچ مفه ــد« هی ــِت در تبعی ــک دول ــی ی »مناینده گ

را افــاده منی کنــد. 

ــا توجــه  ــر ب ــن دف ــه نظــر می رســد کــه ای از طــرف دیگــر، ب

بــه مصونیتــی کــه دارد، منبعــی بــرای اجــرای برخــی از 

معامــالِت اقتصــادی و سیاســی نیــز هســت و در هــر دو 

ــد  ــتان می بای ــت افغانس ــرای دول ــدِن آن ب ــته ش ــورت، بس ص

در اولویــت قــرار داشــته باشــد. از جانــب دیگــر، طالبــان بــا 

اســتفاده از ایــن دفتـــر توانســته اند روابــط سیاسی شــان را بــا 

برخــی از کشــورهای منطقــه و جهــان تأمیــن کننـــد و موفــق 

ــورهای  ــه کش ــکلی ب ــچ مش ــن آدرس بی هی ــده اند از همی ش

ــر را  ــِت دیگ ــک فرص ــود ی ــن خ ــه ای ــد ک ــفر کنن ــف س مختل

بــه نفــِع طالبــان مســاعد کــرده اســت. بنابرایــن، آقــای غنــی 

بایــد بیشــر از هرکــِس دیگــر خواهــان بســته  شــدِن ایــن دفــر 

ــوان  ــه عن ــی او ب ــا وقت ــد؛ ام ــتان باش ــت افغانس ــع دول ــه نف ب

مدافــِع منافــِع طالبــان در ایــن معاملــه ظهــور می کنـــد، دیگــر 

ــرد؟  ــد شــکایت ب ــه کــدام مرجــع و آدرس بای ب

صلــح  رونــد  در  گامــی  کوچک تریــن  طالبــان  اگــر 

بــرای  متایل شــان  از  نشــانی  حداقــل  و  برمی داشــتند 

ــِت  ــن درخواس ــت، ای ــود می داش ــت وج ــا دول ــو ب گفت وگ

ــِه بهــری می یافــت.  ــا و توجی تجـــدید نظــِر آقــای غنــی معن

ــی  ــای غن ــه نظــر می رســد کــه تالش هــای آق ــن رو، ب از همی

ــارض  ــح ح ــد صل ــه رون ــن ب ــان ممک ــه طالب ــار این ک ــه انتظ ب

شــوند و ایــن دفــر بتوانــد نفعــی بــرای صلــح دشــته باشــد، 

کامــاًل بی معنــی و بی مثــر اســت. 

ــک  ــوولیِت ی ــه مس ــی ک ــوان کس ــه عن ــی ب ــای غن ــاال آق ح

ــارهای  ــالش ایجــاد فشـ ــد در ت ــه عهــده دارد، بای کشــور را ب

بســِن  ـ هامننــد  در ســطح جهــان  طالبــان  بــر  بیشــر 

ــار  ــد. انتظ ــر ـ باش ــر قط ــون دف ــمی یی چ ــای رس آدرس ه

ــا  ــه ب ــن در رابط ــس از ای ــه پ ــت ک ــن اس ــتان ای ــردم افغانس م

طالبــان و تروریســتان، دامــِن هــر نــوع مصلحت گرایــِی 

ــای کــرزی  ــده شــود. در گذشــته آق ــا سیاســی برچی قومــی ی

بــر اســاِس چنیــن مصلحت هایــی بــا طالبــان مامشــات کــرد 

ــی  ــای غن ــه نیســت کــه آق ــی نگرفــت؛ عاقالن ــچ نتیجه ی و هی

ــال،  ــر ح ــه ه ــد. او ب ــرار کن ــته را تک ــتباهاِت گذش ــز اش نی

چنیــن  و  دارد  را  افغانســتان  در  رییس جمهــوری  ادعــای 

ادعایــی، مســتلزِم فراقومــی سیاســت کــردن و حرمت گــزاری 

ــت. ــتان اس ــردم افغانس ــۀ م ــه آرای هم ب

چرا آقای غنی 

موافِق بسته شدِن دفتر طالبان نیست؟

ACKU
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ــتان  ــرای افغانس ــد ب ــل متح ــازمان مل ــت س ــأت معاون هی

)یونامــا(، گزارشــی را زیــر نــام » وضعیــت افغانســتان و پیامد 

آن بــرای صلــح و امنیــت جهانــی« بــه شــورای امنیــت ایــن 

ــه کــرد. ســازمان ارای

مناینــدۀ ویــژۀ دبیــر کل ســازمان ملــل متحد بــرای افغانســتان 

ــدت  ــت وح ــه حکوم ــازی ها برعلی ــه ائتالف س ــاره ب ــا اش ب

ملــی، ادامــۀ ایــن رونــد را بــرای ثبــات کشــور زیانبــار دانســته 

اســت.

در ایــن گــزارش بــه ایجــاد »ائتــالف نجــات افغانســتان« کــه 

جــرنال عبدالرشــید دوســتم معــاون نخســت رییــس جمهور، 

محمــد محقــق معــاون دوم ریاســت اجرایــی و عطامحمــد 

نــور، والــی بلــخ از اعضــای برجســتۀ آن انــد، جریان سیاســی 

»محــور مــردم افغانســتان« کــه متشــکل از چهره هــای 

حکومــت پیشــین و »شــورای حراســت و ثبــات افغانســتان« 

ــد، اشــاره شــده  کــه در آن چهره هــای جهــادی حضــور دارن

اســت.

ــدار  ــی افغانســتان را ناپای ــو، اوضــاع امنیت تدامیچــی یاماموت

ــی  ــی از بخش های ــدن برخ ــد و از دست به دست ش می خوان

کشــور میــان نیروهــای امنیتــی و طالبــان و تلفــات برجامانده 

ــد. ــز ســخن می گوی از آن نی

ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــورای امنی ــه ش ــا ب ــزارش یونام در گ

ــا  ــح ب ــای صل ــش گفت وگوه ــتان در بخ ــت افغانس حکوم

مخالفــان مســلح بــه نتایــج ملموســی دســت نیافتــه اســت. 

در ایــن گــزارش امــا بــه تقویــت و پشــتیبانی ایــن رونــد تأکید 

شــده و از مخالفــان دولــت خواســته  شــده تا از جنگ دســت 

ــد. ــل کنن ــان را ح ــو اختالفات ش ــند و از راه گفت وگ بکش

ــش از 5  ــت بی ــزارش  از ثب ــن گ ــر ای ــش دیگ ــا در بخ یونام

ــی در 3 مــاه ســوم ســال جــاری  ــداد امنیت هــزار و 500 روی

ــن ســازمان  ــاد یافته هــای ای ــر بنی میــالدی خــرب می دهــد و ب

از پانزدهــم مــاه جــون تــا پایــان مــاه آگســت 5532 رویــداد 

ــه ثبــت رســیده اســت. امنیتــی در رسارس افغانســتان ب

ــی  ــداد امنیت ــالدی، ۱۶۲۹۰ روی ــتۀ می ــاه گذش ــا در 8 م ام

در افغانســتان ثبــت شــده اند کــه افزایــش 5 درصــدی را 

ــد.  ــان می ده ــار نش ــال پ ــت س ــاه نخس ــه 8 م ــه ب در مقایس

ــای  ــی گروه ه ــای امنیت ــن رویداده ــد ای ــؤول 64 درص مس

ــد. ــده ان ــده ش ــت خوان ــف دول ــلح مخال مس

بــر بنیــاد گــزارش یونامــا، از میانه هــای مــاه جــون تــا پانزدهم 

ــت  ــن از 30 والی ــزار و 300 ت ــش از 32 ه ــت بی ــاه آگس م

ــان  ــا از خانه های ش ــش ناامنی ه ــت افزای ــه عل ــتان ب افغانس

آواره شــده اند.

در ایــن گــزارش هرچنــد بــه کاهــش 3 درصــدی حمله هــای 

انتحــاری، اختطاف هــا و تــرور اشــاره  شــده، امــا آمــار تلفات 

غیرنظامیــان بلنــد خوانــده شــده اســت و یکــی از دالیــل ایــن 

افزایــش نیــز تصمیــم دولــت بــرای حفاظــت از بخش هــای 

پرجمعیــت در برابــر حمله هــای طالبــان عنــوان شــده اســت.

ــت  ــرد حکوم ــا کارک ــی، یونام ــت خارج ــش سیاس در بخ

وحــدت ملــی را مثبــت ارزیابی کــرده اســت. در ایــن گزارش 

در گام نخســت رشق و در گام دوم جنــوب افغانســتان گــواه 

ــت. ــوده  اس ــا ب ــرین ناامنی ه بیش

ــد گــزارش یونامــا نشــان می دهــد کــه پناهگاه هــای  هــر چن

امــن طالبــان در شــامل افغانســتان زمینــه را بــرای حمله هــای 

ــم  ــامل فراه ــای ش ــر بخش ه ــر بیش ــروه ب ــن گ ــرر ای مک

کــرده، امــا برخــالف ســال ۲۰۱۶، در ســال جــاری طالبــان 

ــزرگ  ــهرهای ب ــرف ش ــرای ت ــرده یی را ب ــای گس حمله ه

ــد. ــام نداده ان انج

هیــأت رهــربی حــزب جمعیــت اســالمی افغانســتان دیــروز، 

ــوان  ــزان ســمیناری علمــِی را تحــت عن سه شــنبه چهــارم می

ــل  ــت« در کاب ــاد و مقاوم ــای جه ــهید و ارزش ه ــتاد ش »اس

برگــزار کردنــد.

ــان  ــت مدارن، فرمانده ــن از سیاس ــا ت ــمینار، ده ه ــن س در ای

ــان و  ــردم در پارمل ــده گان م ــنده گان، مناین ــادی، نویس جه

ــد. ــرده بودن ــراک ک ــهروندان اش ش

ــرۀ  ــی را در زم ــتاد ربان ــهید اس ــمینار ش ــن س ــخرناناِن ای س

متفکرانــی قلــم داد کردنــد کــه در کنــار فعالیت های سیاســی، 

دغدغــۀ اصــالح تفکــر دینــی را نیــز در رس داشــت و عــالوه 

ــل  ــه ارادۀ مــردم احــرام قای ــر آن، در امــر حکومــت داری ب ب

بــود.

و  کردنــد  اشــاره  مجاهــدان  مبــارزات  آنــان هم چنانبــه 

اگــر روش هــای خشــونت بار و رسکوب گرانــۀ  گفتنــد، 

حکومت هــای کمونیســتی وجــود منی داشــت و زمینــۀ 

مهاجــرت هــزاران تــن از شــهروندان فراهــم منی شــد، 

ــل  ــدان در داخ ــی مجاه ــی و نظام ــری، سیاس ــارزات فک مب

ــتان. ــرون از افغانس ــه در بی ــت، ن ــکل می گرف ــتان ش افغانس

محمــد یونــس قانونــی، معــاون رییس جمهــور پیشــین در این 

ســمینار گفــت: »اســتاِد شــهید پیــش از این کــه وارد مبــارزات 

ــش  ــتگاه  مبارزات ــود، خاس ــور ش ــی در کش ــی و نظام سیاس

حــوزۀ تفکــر دینــی بــود. اســتاد ربانــی را می تــوان در صنــف 

ــی  شــخصیت هایی نشــاند کــه خواهــان اصــالح تفکــر دین

بودنــد. او در رویارویــی میــان ســنت و تجــدد در عیــن حالی 

کــه وفــاداری قــوی خــود را نســبت بــه ارزش هــای اســالمی 

ــای  ــی از راه کاره ــه یک ــود ک ــن ب ــه ای ــد ب ــرد، معتق ــظ ک حف

ــه،  ــنت و مدرنیت ــای س ــر چالش ه ــخ در براب ــی پاس اساس

اصــالح تفکــر دینــی اســت«.

ــر  ــۀ آخ ــی }ده ــۀ دموکراس ــه در ده ــزود ک ــی اف ــای قانون آق

زمــان نظــام ظاهــر شــاه{ زمانــی کــه زمینــه بــرای فعالیت هــا 

ــد  ــا رش ــد و ب ــود آم ــه وج ــتان ب ــی در افغانس ــوع سیاس و تن

گرفــن حرکت هــای چــپ، اســتاد ربانــی ناگزیــر شــد حــوزۀ 

سیاســت را بــه عنــوان یکــی از اولویت هــای خــود در کنــار 

تعهــد و وفــاداری بــه  کار فکــری در حــوزۀ اصالحــی قــرار 

دهــد.

ــاور اســت کــه  ــن ب ــه ای معــاون پیشــین ریاســت جمهوری ب

شــهید اســتاد ربانــی هــم در حــوزۀ سیاســت و هــم در حــوزۀ 

دیــن، همــواره جانــب اعتــدال را گرفتــه اســت و از ایــن رو، او 

ــی و  ــدال هــم در بســر دین ــوان منــاد اعت ــه عن ــوان ب را می ت

هــم در بســر سیاســی دانســت.

ــادی را در دوران  ــال های زی ــه س ــی ک ــس قانون ــد یون محم

جهــاد و مقاومــت بــا شــهید اســتاد ربانی ســپری کرده اســت، 

هم چنــان می گویــد کــه اگــر روش هــای خشــونت گرا و 

ــت  ــود منی داش ــان وج ــت داوود خ ــۀ جمهوری رسکوب گران

ــهروندان  ــن از ش ــزاران ت ــرت ه ــۀ مهاج ــت او زمین و حکوم

ــی  ــی و نظام ــری، سیاس ــارزات فک ــرد، مب ــم منی ک را فراه

ــه در  ــت، ن ــکل می گرف ــتان ش ــل افغانس ــدان در داخ مجاه

بیــرون از افغانســتان.

او تأکیــد کــرد: ایــن تفکــر کــه طالبــان در اوایــل یــک 

حرکــت خودجــوش و بومــی بودنــد، باطــل اســت. بــه بــاور 

ــرای  ــتان ب ــراتژی پاکس ــی از اس ــان جزئ ــاد طالب ــن، ایج م

عقب رانــدن مجاهــدان و تطبیــق برنامه هایــی بــود کــه 

دورمنــای آن ایجــاد یــک دولــت دست نشــانده در افغانســتان 

می باشــد.

موضوع حکومت در عمل و اندیشۀ استاد شهید

در ســویی دیگــر، ســید عنایت اللــه شــاداب، عضــو هیــأت 

ــه  ــت اســالمی افغانســتان در رابطــه ب رهــربی حــزب جمعی

ــی  ــتاد ربان ــح اس ــهید صل ــۀ ش ــل و اندیش ــت در عم حکوم

صحبــت کــرد.

آقــای شــاداب گفــت: یکــی از ویژه گی هــای شــهید اســتاد 

ــت  ــی ریاس ــه کرس ــار ب ــه زور و فش ــه ب ــود ک ــن ب ــی ای ربان

ــرام  ــردم اح ــه رأی و ارادۀ م ــه ب ــزد، بلک ــه ن ــت تکی حکوم

گذاشــت و از طریــق شــورای اهــل حــل و عقــد بــه کرســی 

ــید. ــالمی رس ــت اس ــت حکوم ریاس

ــت  ــت حکوم ــه ریاس ــی ک ــی زمان ــهید ربان ــۀ او، ش ــه گفت ب

ــود کــه یــک تفکیــک  ــن ب ــه عهــده داشــت، تفکــرش ای را ب

ــوولیت های  ــودش و مس ــوولیت های خ ــان مس ــکارا می آش

جامعــه بــه میــان آورد بــه همیــن خاطــر، اســتاد در یکــی از 

ــام  ــر نظ ــن، در ه ــدۀ م ــه عقی ــد: »ب ــته هایش می نویس نوش

سیاســی و در هــر حکومتــی شــاید مشــاغلی اســت کــه تنهــا 

ــه  ــه ب ــی اســت ک ــا مل ــوده، بلکــه قضای ــت نب ــای دول قضای

ــاط دارد«. ــت ارتب ــۀ مل ــت هم رسنوش

ــه  ــی ب ــهید ربان ــه ش ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــاداب ب ــای ش آق

آزادی هــای شــهروندان عقیــده داشــت. زمانــی کــه عده یــی 

از شــهروندان از رفتــار کدرهــای چپــی شــکایت می کردنــد، 

اســتاد ربانــی یکــی از موضع گیری هــای پیامــرب را یــاد 

می کــرد کــه در آن، حــرت پیامــرب بــه جنــازۀ یــک یهــودی 

ــذارد. ــرام می گ ــان اح ــک انس ــوان ی ــه عن ب

ــته  ــروع دانس ــالمی را م ــت اس ــی در حکوم او کرت گرای

ــژه  ــه وی ــی ب ــه کرت گرای ــی ب ــتاد ربان ــت: اس ــار داش و اظه

کرت گرایــی سیاســی بــاور داشــت؛ تاحــدی کــه بعضــی از 

ــرد  ــی می ک ــت مال ــی را حامی ــای چپ ــای جریان ه نریه ه

تــا آنــان عقایدشــان را واضــح بیــان کننــد.

ــالمی  ــت اس ــدۀ نهض ــال و آین ــته، ح ــهید، گذش ــتاد ش اس

ــتان افغانس

ــگاه در  ــتاد دانش ــن، اس ــادی وزی ــن، فضل اله ــان باای هم زم

ــهید  ــای ش ــرد و فعالیت ه ــه کارک ــد ب ــمینار در پیون ــن س ای

اســتاد ربانــی تحــت عنــوان »اســتاد شــهید؛ گذشــته، حــال و 

آینــدۀ نهضــت اســالمی افغانســتان« صحبــت کــرد.

آقــای وزیــن گفت که نهضت اســالمی افغانســتان در گذشــته 

و حــال در قضایــای رسنوشت ســاز و مهــم افغانســتان نقــش 

بــارز و برجســته یی داشــته اســت، بــه طــوری کــه ســخن از 

ــن  ــه ای ــه ب ــدون توج ــتان ب ــردم افغانس ــت م ــاد و مقاوم جه

نهضــت و اعضــای گذشــته و حــال آن ممکــن نیســت.

آقــای وزیــن در پیونــد بــه گرایــش فکــری نهضــت اســالمی 

ــری و  ــر فک ــای دیگ ــد جریان ه ــه مانن ــت ک ــتان گف افغانس

سیاســی دیگــر در کشــور، نهضــت اســالمی تولیــد فکــری 

ــای  ــات نهضت ه ــه ادبی ــی ب ــر متک ــت و بیش ــری داش کم

کشــورهای چــون شــبه قارۀ هنــد، مــر و ایــران و هم چنــان 

ــود. ــلمین ب ــد اخوان املس ــای مانن جریان ه

مبــارزه بــا اســتبداد و ظلــم، اصــالح نظــام، قیــام حکومــت 

اســالمی، وحــدت مســلامنان و آزادی از ســیطرۀ بیگانــه گان، 

اهدافــی اســت کــه بــه گفتــۀ آقــای وزیــن، نهصــت اســالمی 

افغانســتان بــرای خــود در گذشــته، ترســیم کــرده بــود.

او بیــان داشــت کــه خارجی هــای دخیــل در قضایــای 

افغانســتان و مراکــز قــدرت در داخــل کشــور، پیوســته تــالش 

ــان  ــرور زم ــه م ــتان ب ــالمی افغانس ــت اس ــا جمعی ــد ت دارن

ــه  ــا توجــه ب ــون ب ــده شــود، امــا تاکن ــه حاشــیه ران از مــن ب

حضــور مردمــی ایــن حــزب، قــادر بــه ایــن کار نشــده انــد.

ــدۀ  ــنده و مناین ــور، نویس ــظ منص ــال، عبدالحفی ــن ح در عی

ــه  ــمینار ک ــن س ــده گان در ای ــس مناین ــل در مجل ــردِم کاب م

ــی  ــن ربان ــور برهان الدی ــی پروفیس ــۀ سیاس ــون اندیش پیرام

ــهید  ــای ش ــی از ویژه گی ه ــت: یک ــرد، گف ــت می ک صحب

اســتاد ربانــی این بــود کــه مفاهیم »امــت اســالمی« و »ملت« 

را بــا هم دیگــر جمــع کــرده بــود. در عــری کــه مســلامنان 

یــا ملی گــرا شــدند و از منافــع ملــی خودشــان حــرف زدنــد 

ــه حــدی از  ــا هــم ب ــد و ی و جهــان اســالم را فرامــوش کردن

ــان را  ــی ش ــای سیاس ــه مرزه ــتند ک ــم بس ــی چش ــع مل مناف

نشــناختند، اســتاد ربانــی نوشــت کــه اگــر وطن دوســتی برای 

دیگــران از ُبعــد عاطفــی مطرح باشــد، بــرای ما وطن دوســتی 

یــک وجیبــۀ دینــی و حکــم الهــی اســت. او هیــچ گاه در عین 

وطن دوســتی و دفــاع از منافــع اســالم، جهــان اســالم را 

فرامــوش نکــرد.

ــان داشــت کــه نوشــته ها و ســخرنانی های  آقــای منصــور بی

ــح از  ــگ و صل ــت جن ــه مروعی ــد ک ــان می ده ــتاد نش اس

نظــر او، برپایــۀ عقــل و قانــون اســتوار بــوده اســت. هــرگاه 

عدالــت ایجــاب می کــرد، جنــگ می کــرد و هــرگاه عدالــت 

ــرد. ــح می ک ــرد، صل ــاب می ک ایج

بــه گفتــۀ او، شــهید اســتاد ربانــی از بــدو آغــاز جهــاد 

فراجناحــی عمــل کــرده و بــه متــام جناح هــا آغوشــش 

بــاز بــوده اســت، حتــا بــرای کســانی کــه بــا جهــاد و 

ــاز  ــه را ب ــز زمین نهضــت اســالمی نظــر مســاعد نداشــتند نی

می گذاشــت.

ــه این کــه اســتاد ربانــی نخســتین  ــد ب ــا تأکی آقــای منصــور ب

ــا  ــتی« و »وابســته گی« ب ــان رابطــۀ »دوس ــه می ــود ک کســی ب

ــت:  ــار داش ــد، اظه ــل ش ــک قای ــه تفکی ــورهای بیگان کش

بــه کشــوری  وقتــی سیاســت مداری  زمــان جهــاد  »در 

ســفر می کــرد، در واقــع او را وابســته بــه هــامن کشــور 

ــم در  ــت، ه ــخصی نداش ــرز مش ــتاد م ــا اس ــتند، ام می دانس

ایــران پایــگاه داشــت و هــم در عربســتان، هــم در اســالم آباد 

ــرد«. ــفر می ک ــد س ــه هن ــم ب ــت و ه ــگاه داش پای

ایــن مناینــدۀ مــردم در مجلــس در قســمتی از ســخنانش بــه 

ــت. او  ــوده اس ــواه آن ب ــود گ ــه خ ــرد ک ــاره ک ــی اش خاطره ی

گفــت: »طالبــان نــزد شــهید اســتاد ربانــی آمدنــد و گفتنــد: 

اســتاد! مــا هامن طــور کــه امــام ابوحنیفــه یــک تاجیک تبــار 

پروانــی را بــه عنــوان امــام و صاحــب مذهــب خویــش قبــول 

کردیــم، شــام را نیــز  بــه امامــت خــود قبــول داریــم، امــا یــک 

ــراج  ــی اخ ــا را از ادارات دولت ــه زن ه ــم و آن این ک رشط داری

کنیــد. امــا اســتاِد شــهید از آنــان دلیل رشعــی خواســت، آنان 

ناتــوان ماندنــد و اســتاد نیــز بــا آنــان موافقــت نکــرد«.

در ایــن ســمینار ده هــا تــن از شــخصیت های جهــادی، 

سیاســی، تاریخ نــگاران و نویســنده گان دو دور مشــخص 

)پیــش از چاشــت و پــس از آن( پیرامــوِن شــخصیت و 

کارنامه هــای اســتاد ربانــی صحبــت کردنــد.

ــی  ــن ربان ــتاد برهان الدی ــور اس ــه پروفیس ــت ک ــی اس گفتن

ــده  ــه عه ــح را ب ــی صل ــورای عال ــت ش ــه ریاس ــی ک زمان

ــر  ــه اش در وزی ــپتامرب 2011 در خان ــتم س ــت، در بیس داش

اکربخــان و در اثــر حملــۀ انتحــاری مــردی کــه خــود را حامل 

پیــام صلــح از ســوی طالبــان معرفــی کــرده بــود، به شــهادت 

رســید. دولــت افغانســتان پــس از شــهادت اســتاد ربانــی بــه 

او لقــب شــهید صلــح دادنــد.

نماینده ملل متحد در شورای امنیت سازمان ملل:

اوضاع افغانستان ناپایدار است

در سمینار علمی بررسی فعالیت های پروفیسور برهان الدین ربانی مطرح شد:

استاد ربانی نماد اعتدال گرایی دینی و سیاسی بود
روح اهلل بهزاد

ACKU



سا  ل    نهم        y شما  رة     y 2111    چها  ر شنبه        5میزا   ن   /   مهر       y    1396    7  محرم      y  1438  27سپتمبر     42017 www.mandegardaily.com

بخش هفتاد و نهـم

صبــح ۶ میــزان ۱۳۷۳ بــا فیــر راکت هــای گلبدیــن از خــواب 

برخاســتم و ســاعت ۷ صبــح بــه ســمت وظیفــه رفتــه و 

ــودم  ــده ب ــه ش ــل خان ــازه داخ ــتم. ت ــاعت ۱ برگش ــی س حوال

کــه صــدای تق تــِق دروازه آمــد. بــرادرم گفــت، عاصــی آمــده 

و می خواهــد بیــرون برویــم. )مــن و عبدالقهــار عاصــی تــازه 

عروســی کــرده بودیــم. او دوســت صمیمــی مــن بود، هــر روز 

ــار  ــۀ قه ــم. خان ــم و می بودی ــم می دیدی ــا ه ــتثنا ب ــدون اس ب

عاصــی در مکروریــان ســوم بــود، امــا چــون در آن جــا جنــگ 

جریــان داشــت، در خانــۀ خــِر خــود در منطقــۀ کارتــه پــروان 

ــه  ــه خان ــی را ب ــار عاص ــدم و قه ــرون ش ــرد.( بی ــه رس می ب ب

ــم صــدای انفجــار  ــول نکــرد. گفت دعــوت کــردم، امــا وی قب

ــی  ــم عاص ــم، بازه ــه کنی ــه قص ــا در خان ــت، بی ــت اس و راک

ــم و  ــت، بروی ــوب اس ــوا خ ــرون ه ــت: بی ــرد و گف ــول نک قب

ــوی  ــعرهای ن ــران ش ــه در ای ــت ک ــی گف ــم. عاص ــر بزنی چک

ــده  ــن فای ــاری م ــم. پافش ــم می خوانی ــا ه ــا را ب رسوده ام، آن ه

نکــرد، ناچــار بــا بــرادرم عزیزاللــه ایــام و عبدالقهــار عاصــی 

بــه اســتقامت چهارراهــی موالنــا )لیســۀ نادریــه( حرکــت کــرده 

ــم.  ــاال رفتی ــاغ ب ــب ب ــی، جان ــۀ رسک عموم ــدًا از گوش و بع

صــدای انفجــار از دوردســت ها شــنیده می شــد، امــا عاصــی 

ــم.  ــنونده بودی ــا ش ــد و م ــعر می خوان ــان ش همچن

عاصــی شــعر دکلمــه می کــرد و مــن گاه صــدای زیبــای 

عاصــی را می شــنودم و گاه صــدای انفجــار مهیــِب راکت هــا 

ــۀ  ــه گردن ــا ب ــت و م ــه داش ــا ادام ــورت، راه م ــر ص ــه ه را. ب

ــا  ــیدیم و از آن ج ــال رس ــل کانتیننت ــه راهی هوت ــاال، س ــاغ ب ب

غــرب کابــل و تپــۀ اســکاد و حومه هــای آن را متاشــا کردیــم، 

ــاره  ــود. دوب ــانیده ب ــگ پوش ــای جن ــار و دمه ه ــا را غب همه ج

ــۀ  ــی )لیس ــن بلخ ــا جالل الدی ــی موالن ــرف چهارراه ــه ط ب

ــده  ــک ش ــا نزدی ــدای انفجاره ــم، ص ــت کردی ــه( حرک نادری

ــیدیم،  ــاال رس ــاغ ب ــل ب ــن ن ــۀ ده ــه منطق ــی ب ــت. وقت می رف

ســاعت حوالــی منــاز شــام بــود. در ایــن هنــگام، یــک 

ــتاد و  ــا ایس ــِک م ــود، نزدی ــلح ب ــراد مس ــر از اف ــه ُپ ــر ک موت

ــون  ــت؛ چ ــی را خواس ــون دولت ــو تلویزی ــانی رادی ــن نش از م

مــن گــه گاه در برنامه هــای تلویزیــون ظاهــر می شــدم، از 

ــم  ــاه، دیدی ــی کوت ــد از مکث ــناختند. بع ــرا می ش ــق م آن طری

موترهــای آمرصاحــب احمدشــاه مســعود، جانــب حصــۀ دوم 

کارتــه پــروان دور خوردنــد، عاصــی گفــت مــن مــی روم کــه با 

آمرصاحــب کمــی کار دارم، امــا ایــام مانــع او شــد و گفــت: 

ــا  ــن نزدیکی ه ــاید در ای ــی، ش ــر کن ــی او را گی ــی می توان »ک

ــد.«  ــف نکن توق

بــه هــر رو، مــا حرکــت کردیــم و در نزدیکی هــای دهــن نــل، 

ــم؛  ــام خواســتم کــه از پس کوچه هــا بروی مــن از عاصــی و ای

ــش  ــد، پارچه های ــت کن ــر اصاب ــی در رسک قی ــر راکت ــرا اگ زی

ــتقامت  ــد و از اس ــول کردن ــا قب ــرد. آن ه ــا را می گی ــاًم م حت

دهــن نــل بــاغ بــاال، بــه بــاالی رسک دور خوردیــم و عاصــی 

ــدۀ  ــای نوشته ش ــا، کاغذه ــه رسوصداه ــه این هم ــه ب بی توج

ــقانه  ــد و عاش ــیده می خوان ــب کش ــود را از جی ــعرهای خ ش

ــودم، دمل  ــران ب ــان و نگ ــًا پریش ــن واقع ــرد. م ــه می ک دکلم

گواهــی بــد مــی داد، تقــال داشــتم کــه زودتــر بــه خانــه 

ــی می شــدم و منی دانســتم عاصــی چــه  برســیم. گــه گاه چرت

می گویــد.

ــعرهای او را  ــه ش ــرای این ک ــرادر ب ــا دو ب ــد و م ــاد می وزی ب

درســت بشــنویم، در دو جانبــش قــرار گرفتــه بودیــم. فاصلــۀ 

ــروف  ــه م ــه هم ــود. در کوچ ــده ب ــا مان ــۀ م ــه خان ــی ب کم

ــۀ  ــه خان ــود، ب ــه ب ــل گرفت ــه از ن ــی را ک ــی آب ــد: نوجوان بودن

خــود انتقــال مــی داد؛ دو تــن دیگــر در حــال رفــن بــه 

ــد  ــد و نیم ق ــد؛ بچه هــای ق ــۀ خــود بودن ــاط خان ــرون از حی بی

چشــم پتکان و توپ دنــده می کردنــد؛ و تعــدادی از اطفــال 

ــاختۀ  ــت س ــای دس ــا گودی ه ــه، ب ــل خان ــز مقاب ــن نی ُخردس

ــان  ــه ناگه ــد ک ــروف بودن ــه م ــد. هم ــازی می کردن ــود ب خ

صــدای هلهلــه و شــور و هیجــاِن بــازِی اطفــال در کوچــه بــه 

صــدای نوحــه و گریــه تبدیــل شــد و هیــچ ندانســتیم کــه چــه 

واقــع شــد.  

پاره اهی ویپسته
گاهن  خاطراتی از رحمت اهلل بی

در  برهه هــا  درخشــان ترین  از  یکــی  مقاومــت، 

ــت. ــور اس ــخ کش تاری

در 6 میــزان 1375 خورشــیدی، کابــل توســط 

ــس  ــن پ ــد و م ــغال ش ــتانی ها اش ــان و پاکس طالب

از گذشــِت یک ونیــم مــاه، وظیفــۀ دولتــی را ـ کــه 

مدیــر عمومــی رادیــوی معــارف اســالمی در رادیــو 

تلویزیــون دولتــی افغانســتان بــودم ـ تــرک کــرده و 

روانــۀ درۀ پنجشـــیر شــدم.

ــویش  ــیر، تش ــرف پنجش ــه ط ــل ب ــن از کاب در رف

ــته های  ــه نوش ــتم ـ ک ــای یادداش ــتم کتابچه ه داش

کارمــل،  بــربک  حکومــِت  دوران  از  زیــادی 

ــا  ــراه ب ــن هم ــاِن مجاهدی ــه و زم ــر نجیب الل داک

عکس هــا و تحلیل هــا در آن درج بــود ـ بــه دســِت 

ــد.  ــان نیفت طالب

در ایســتگاه موترهــای گلبهــار کــه از خیرخانــه 

ــوچ  ــوع فلنک ــِر ن ــدۀ موت ــا رانن ــرد، ب ــت می ک حرک

ــال  ــا را انتق ــه کتابچه ه ــه چگون ــردم ک ــوره ک مش

دهــم. او آدِم خوبــی بــود، همــکاری کــرد و متــام 

اســنادها و کتابچه هایــم را گرفــت و در قســمتی از 

ــدن  ــد از ُپرش ــرد و بع ــا ک ــر جابه ج ــوچبورد موت س

ــم. ــت کردی ــواری، حرک ــر از س موت

تانک هــا،  چاریــکار،  بــازار  و  شــاملی  راه  در 

داتســن ها و موترهــای نظامــی و افــراد مســلح 

کوهبنــِد  جانــب  عملیاتــی  بــرای  طالبــان، 

بودنــد. حرکــت  در  کوهســتان 

ــیر در  ــگ پنجش ــه راه تن ــاعت، ب ــه س ــس از س پ

منطقــۀ بریده گــی ـ جایــی کــه آمرصاحــب آن را بــا 

ــیدم. ــار داد ـ رس ــب انفج مب

ــاه  ــخص احمدش ــینی، ش ــح روز اول عقب نش صب

ــه  ــرای این ک ــن، ب ــده ُکل مجاهدی ــعود، فرمان مس

نیروهــای خــودی و حملــۀ  پراکنده گــی  جلــو 

بگیــرد؛  را  پاکســتانی ها  و  طالبــان  غافلگیرانــۀ 

دروازۀ ورودِی پنجشــیر مشــهور بــه راه تنــگ را بــا 

تعــدادی از کامندوهــای خــود، بــا مــواد انفجــاری 

ــرد. ــدم ک منه

ــه  ــود آورد ک ــی را به وج ــودِی بزرگ ــار گ ــن انفج ای

ــن  ــتند از ای ــاده می توانس ــای پی ــا پ ــا ب ــا تنه آدم ه

تنگــه عبــور کننــد. ایــن ســاحه بــه خــط اوِل نــربد 

ــل  ــِت دره تبدی ــای مقاوم ــن و نیروه ــن متجاوزی بی

شــد.

بــه قــول شــمس الدین حامــد، یک تــن از مســوولیِن 

امنیتــی آن زمــان، بــرای اولین بــار در روزهــای اول 

ــا  ــد ب ــال مجاه ــام م ــه ن ــخصی ب ــینی، ش عقب نش

ــتند از  ــود می خواس ــلِح خ ــراد مس ــدادی از اف تع

ایــن ســاحه پیــاده بگذرنــد و قصــد داشــتند داخــل 

دره شــوند کــه توســط مجاهدینــی کــه در رِس 

ــدند. ــته ش ــد، کش ــه بودن ــنگر گرفت ــا س کوه ه

از حادثــۀ کشــته شــدِن مــال مجاهــد و  بعــد 

همکارانــش، طالبــان دیگــر جــرأت نکردنــد از 

ــا در  ــوند. آن ه ــیر ش ــل درۀ پنجش ــق داخ ــن طری ای

قســمت شــامل بــاغ عمومــی گلبهــار ســنگر گرفتــه 

ــود  ــا وج ــد. ب ــکیل دادن ــود را تش ــط اوِل خ و خ

ــیر،  ــگ پنجش ــمت راه تن ــه قس ــرض ب ــن تع چندی

در  پیروی یــی  کوچک تریــن  نتوانســتند  آن هــا 

ــند. ــته باش ــاحه داش ــن س ای

از بــرادرم عزیــز ایــام شــنیدم: »بــا عقب نشــینی نیروهــای مســلح کــه 

ــلِح  ــای مس ــد، نیروه ــرک کردن ــل را ت ــعود کاب ــاه مس ــان احمدش ــه فرم ب

ــردم را  ــکار، راه م ــهر چاری ــی ش ــه ال ــل خیرخان ــب کوت ــوول از عق غیرمس

ــول،  ــد، پ ــرک می کردن ــل را ت ــه کاب ــه عجل ــه ب ــی ک ــه و از خانواده های گرفت

موتــر، ســالح و حتــا زیورات شــان را گرفتنــد و در بعضــی مــوارد، کســانی 

ــتند.« ــد را کش ــت کردن ــه مقاوم ک

وضعیــت بســیار پیچیــده و بحرانــی بــود؛ افــراد مســلِح مربــوط بــه قطعــاِت 

ــات شــامل کشــور کــه  ــدز و والی ــات بدخشــان، تخــار، کن ــی از والی دولت

ــل  ــامل کاب ــق ش ــتند مناط ــاده می خواس ــاِی پی ــا پ ــد، ب ــه بودن ــر نیافت موت

را عبــور کننــد، اکریــت آن هــا توســط نیروهــای مســلِح غیرمســوول 

ــه  ــانی ک ــدند و کس ــالح ش ــع س ــاملی خل ــان در راه ش ــرف داران طالب و ط

ــدند. ــته ش ــد، کش ــا ورزیدن ــود اب ــالِح خ ــد و از دادن س ــت کردن مقاوم

ســاعت 10:00 هــامن شــِب عقب نشــینِی نیروهــای دولتــی از کابــل، 

وقتــی بــه منطقــۀ بــازار لیســۀ مریــم رســیدم، تعــدادی از نیروهــای دولتــی را 

دیــدم کــه از مناطــق رسوبــی و پلچرخــی بــا پــای پیــاده بــه خیرخانــه رســیده 

ــم  ــد: می روی ــد، گفتن ــد نفــِر آن هــا پرســیدم کــه کجــا می روی ــد. از چن بودن

ــن  ــدادی از ای ــانیم. تع ــان برس ــه بدخش ــود را ب ــم و خ ــدا کنی ــری پی ــا موت ت

ــه کجاســت. ــد، می پرســیدند کــه راه کوتــل خیرخان نیروهــا کــه نابلــد بودن

طالبــان بــه تاریــخ 6 میــزان 1375 خورشــیدی، هنــوز به طــور کامــل داخــل 

ــد، کــه تعــداد محــدودی از نیروهــای پاکســتانی و  ــل نشــده بودن شــهر کاب

ــب  ــه تعقی ــدند و ب ــوری ش ــت جمه ــل ارگ ریاس ــب هنگام داخ ــان ش طالب

ــه شــدند. آن، وارد محوطــۀ ملــل متحــد محــل اقامــت داکــر نجیب الل

ــِی  ــینی ناگهان ــا عقب نش ــه، ب ــب خیرخان ــاکنیِن فرصت طل ــدادی از س تع

ــای  ــِل نیروه ــن و کمپ ــل، آرد، روغ ــای تی ــت، دیپوه ــلح دول ــای مس نیروه

ــد. ــاول کردن ــور و چپ ــح چ ــا صب ــب ت ــلح را از رِس ش مس

ــداد  ــیدم. تع ــه رس ــرارگاه 315 خیرخان ــب ق ــب، جان ــاعت 10:30 ش س

زیــادی از مــردم بــه پشــت، توســط کراچــی و یــا موترهــا، مــواد ذخیــره شــدۀ 

ــدی  ــه ح ــردم ب ــوم م ــد. هج ــال می دادن ــود انتق ــای خ ــه خانه ه ــی را ب دولت

سیل آســا و ُپررسعــت بــود کــه از ســاعت 9 شــب الــی صبــح، دیپوهایــی کــه 

ــد، همــه  ــره شــده بودن ــۀ یک ســالۀ قطعــات مســلِح دولــت ذخی ــرای آذوق ب

خالــی شــدند.

ــل،  ــاش در کاب ــی بودوب ــد از مدت ــم، بع ــه گفت ــوری ک ــورت، ط ــر ص ــه ه ب

ــدم. ــیر ش ــۀ درۀ پنجش روان

ماماهایــم عبدالحفیــظ عزیزپــور، عبدالرحیــم  بــه جمــِع  پنجشــیر  در 

عزیزپــور، عبدالحــی جاویــد و بــرادرم عزیزاللــه ایــام و دیگــر خویشــاوندانی 

ــرده  ــرک ک ــل را ت ــد آن، کاب ــای بع ــینی و روزه ــب عقب نش ــه ش ــتم ک پیوس

ــد کــه  ــدوار بودن ــد، امی ــد. کســانی  کــه در پنجشــیر مســافر شــده بودن بودن

ــت و  ــن وضعی ــا ای ــد، ام ــل برون ــا کاب ــد و آن ه ــر کن ــت تغیی ــاره وضعی دوب

ــرد. ــال دوام ک ــار س ــش از چه ــت بی مقاوم

بــاری عزیزاللــه ایــام، بــا برداشــت از کارهــای شــخص آمرصاحــب و گفتــۀ 

نزدیکانــش، قصــه کــرد: آمرصاحــب در نظــر دارد کــه جنــگ را بــه داخــِل دره 

بکشــاند تــا بتوانــد طالبــان و پاکســتانی ها را تــار و مــار کنــد.

ــا  ــات طاقت فرس ــود امکان ــیر در نب ــی در پنجش ــورت، زنده گ ــر ص ــه ه ب

ــیدیم.  ــادی را کش ــختی های زی ــینی، س ــِت عقب نش ــای نخس ــود. در ماه ه ب

بی نانــی، بی جایــی، بــی کاری، رسدی هــای زمســتان و نبــود مــواد ســوخت، 

ــد.  ــکل می دادن ــختی ها ش ــن س ــه ای ب

روزهــا بــا دشــواری ها و نگرانی هــای زیــادی می گذشــت؛ غــم رسنوشــت، 

زن و فرزنــد، همــه را پریشــان ســاخته بود. 

در درۀ پنجشــیر ادارات انگشت شــامِر ملکــی بعــد از گذشــت حــدود پنــج 

مــاه فعــال گردیــد، در ایــن جمــع کمیتــۀ فرهنگــی و هفته نامــۀ پیــام مجاهــد 

ــیدی  ــال 1375 خورش ــوت س ــاه ح ــز در م نی

فعــال شــد.

انجنیــر محمــد اســحاق، عزیزاللــه ایــام و 

ــه  ــن هفته نام ــاِس ای ــور اس ــظ منص عبدالحفی

را گذاشــتند.

کمیتــه  ایــن  بــا  اول  روزهــای  از  هرچنــد 

ــکار  ــد هم ــام مجاه ــۀ پی ــوص هفته نام به خص

بــودم، امــا رســمیت نداشــتم، تــا این کــه 

ــۀ  ــه موافق ــر ب ــیدی نظ ــال 1377 خورش در س

ــنهاد  ــم پیش ــن ه ــحاق، م ــب اس انجنیرصاح

ــب  ــه آمرصاح ــون ب ــن مضم ــه ای ــری ب مخت

دادم:

آمرصاحــب  جنــاب  محــرم  »عالیقــدر 

! مــی عمو

السالم علیکم و رحمت الله و برکاته

مــن رحمت اللــه بیگانــه فرزنــد محمــد یاســین 

فارغ التحصیــل دانشــکدۀ رشعیــات هســتم.

در  کابــل،  دانشــگاه  از  فراغــت  از  بعــد 

عدلیــه،  وزارت  قانون گــذاری  انســتیتیوت 

دایرکــرِی نــر تلویزیــون، مدیریــت عمومــی 

معــارف اســالمی رادیــو، و بــه عنــوان خربنــگار 

روزنامــۀ دریــح کار منــوده ام.

بعــد از عقب نشــینی، مدتــی در رادیــوی شــهر 

چاریــکار هــم فعالیــت داشــتم، ولــی بعــد آن 

تــا حــال بــی کار اســتم.

حــال می خواهــم در صــورت رضورت از بنــده 

اســتحصال وظیفــه منایید.

  با عرض حرمت

رحمت الله بیگانه«

در کمیتــۀ فرهنگــی پذیرفتــه شــدم و عمــاًل کار 

را آغــاز کــردم.

قبــل از مــن در کمیتــۀ فرهنگــی: انجینیــر 

عزیزاللــه  منصــور،  عبدالحفیــظ  اســحاق، 

ایــام، عظیــم آقــا، محمــد اســحاق فایــز، 

می کردنــد. کار  مالحســن  و  خــان  تجمــل 

یــک عــراده موتــر  کمیتــۀ فرهنگــی رصف 

محمــد  انجنیــر  بــه  متعلــق  کــه  داشــت 

روزهــای  بــود.  کمیتــه  رییــس  اســحاق، 

ســختی را بــه یــاد دارم کــه در جبهــه حتــا تیــِل 

ایــن موتــر ســوزوکی هــم پیــدا منی شــد، 

و  اســحاق و عبدالحفیــظ منصــور  انجنیــر 

ــاده  ــادی را پی ــای زی ــتان، فاصله ه ــر دوس دیگ

. می رفتنــد

اســحاق  انجنیرصاحــب  کــه  گاهــی 

چهــار  موتــر  و  می بــود  خوش خــوی 

نفری شــان گنجایــش می داشــت، مــن هــم 

ــاده  ــر آن پی ــدم، در غی ــر می ش ــن موت ــوار ای س

. می رفتــم

ــی  ــت، راه ــواری داش ــای دش ــت روزه مقاوم

کــه تنهــا مســعود بــزرگ توانســت آن را بــا همۀ 

مشــکالت و نابســامانی هایش طــی کنـــد. 

یــاد آن روزهــا و دوســتان عزیــِز مقاومــت 

بخیــر!

 

رحمت اهلل بیگانه

ACKU
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ــرده و  ــت ک ــن رأی مخالف ــا ای ــر ب ــی دیگ برخ

گفتنــد کــه پیامــرب فرمودنــد بــدون اجــازۀ مــن 

ــد  ــا نبای ــس م ــد، پ ــت نکنی ــان حرک از جای ت

بــدون اجــازۀ ایشــان محــل اســتقرارمان را رهــا 

ــه  ــن رأی را نپذیرفت ــروه اول ای ــی گ ــم، ول کنی

ــوده  ــرک من ــل را ت ــا مح ــر از آن ه ــل نف و چه

و مشــغول جمــع آوری غنایــم جنگــی شــدند. 

ایــن خطــای اجتهــادِی آن هــا بــود. در آن 

مــکان، فقــط ده نفــر بــه همــراه رس دســتۀ خود 

باقــی ماندنــد. در ایــن واقعــه رأی اکریــت بــر 

اشــتباه و اقلیــت بــر راســتی و حقیقــت بــود. 

حــال کســانی کــه اکریــِت آرا را عالمــت حــق 

می داننــد، مناســب اســت بــه ایــن واقعــه 

ــد.« توجــه کنن

ــه  ــر رفت ــدری جلوت ــت ق ــه حکیم االم در ادام

و علیــه طــرف داران اکریــت آرا، شــیوۀ عمــل 

مثــال  را  )رض(  صدیــق  ابوبکــر  حــرت 

ــد کــه بعــد از رحلــت حــرت رســول  می زن

اکــرم )ص(، زمانــی کــه برخــی از قبایــل عــرب 

از دادن زکات امتنــاع کردنــد، ایشــان علیه آن ها 

خواســتار جهــاد شــدند. حرت عمــر )رض( 

ــی  ــش یعن ــر رأی خوی ــران ب ــد دیگ ــز هامنن نی

عــدم قتــال بــا اهــل قبلــه ارصار داشــتند، امــا 

جنــگ در مقابــل مانعیــن زکات مطابــق نظریــۀ 

حــرت ابوبکــر صدیــق )رض( متــام شــد و 

ــد  ــراف کردن ــه اع ــاد، هم ــام جه ــد از امت بع

کــه رأی صحیــح، هــامن بــود کــه ایشــان ارایــه 

کردنــد.  

1- حکومت فردی )شخصی(

موالنــا  حــرت  حکیم االمــت 

ــاد  ــا انتق ــوی، ب ــی تهان ارشف عل

در  جمهــوری،  نظام هــای  از 

»حکومــت  از  متعــدد  مــوارد 

فــردی« حامیــت منــوده اســت. 

امــروز،  جمهوری پرســتی  در 

حامیــت از حکومــِت فــردی 

کفــر  کلمــۀ  اظهــار  هامننــد 

مــورد مالمــت قــرار می گیــرد و 

ــت: ــل اس ــه دو دلی ــن ب ای

از  حامیــت  در   -1

ــا  ــدر تبلیغــات ب جمهــوری آن ق

آب وتــاب صــورت گرفته اســت 

کــه ذهــِن انســان منی توانــد 

ــه  ــور منصفان ــالِف آن به ط برخ

ــۀ  ــت اندیش ــد و فرص ــر کن تدبی

ــن نظــام از  ــه خــالِف ای منصفان

انســان ســلب شــده اســت. 

ــوان کــردن حکومــت  ــا عن 2- ب

ذهــن  فــورًا  شــخصی، 

ســلطنت های  ســمت  بــه 

ــه  ــی رود ک ــیخته یی م افسارگس

زبــاِن خــوِد آن هــا قانون بــوده و 

هیــچ قانونــی باالتــر از آن  وجود 

ــان آوردن  ــه زب ــا ب ــا ب ــدارد. ی ن

تصویــر  شــخصی،  حکومــت 

ذهــن  بــه  ظاملــی  حکمران هــای 

ــر  ــاد حکومــت را فقــط ب ــد کــه بنی می آی

زور و ظلــم و تعــدی گذاشــته بودنــد. 

از  حکیم االمــت  منظــور  درحالی کــه 

حکومــت فــردی، حکومــت حکمران اســالمِی 

ــا  ــن ی ــه او امیراملؤمنی ــه ب ــت ک ــی اس منونه ی

خلیفــۀ وقــت گفتــه می شــود.

ــای  ــد حکومت ه ــکاالت و مفاس ــوان اش می ت

فــردی غیراســالمی را کــه در جهــان رایــج 

ــمرد: ــر برش ــه رشح زی ــت، ب ــوده اس ب

1- ایــن حکومت هــا عمومــًا موروثــی بــوده و 

بنیــاد آن هــا مطابــق فلســفۀ فاشیســم، فقــط بــر 

اکــراه و زور گذاشــته شــده بــود. بدیــن ترتیــب 

فــردی کــه قوی تــر باشــد، حــق حکومــت 

کــردن بــر دیگــران را دارد. همچنیــن بــرای 

برپایــی ایــن حکومت هــا، از فکــر، تدبیــر 

ســنجیده و انتخــاب مناســب، هیــچ ذکــری بــه 

ــان نیامــده اســت. می

شــخِص  حکومت هایــی،  چنیــن  در   -2

حاکــم جهــت دســتیابی بــه پســت حکومــت، 

ــت و  ــه برخــورداری از اوصــاِف اهلی ــازی ب نی

ــت. ــته اس ــت نداش صالحی

عمومــًا  فــردی  حکومت هــای   -3

پایبنــد قوانیــن آســامنی نبودنــد تــا بــرای 

حــد  آن هــا  تصمیــامِت  و  قضاوت هــا 

حکمرانــان  ایــن  شــود.  تعییــن  مــرزی  و 

عیــن  در  و  بودنــد  قانون ســاز  خودشــان 

زبــان  مطلق العنانــی،  و  لجام گســیخته گی 

بــود. قانــون  آن هــا 

4- در ایــن حکومت هــا تدبیــر خاصــی در 

اقدامــات  تــا  نداشــت  وجــود  امــور  ادارۀ 

و احــکام صــادره و قوانیــن ســاخته شــدۀ 

ــه و  ــار خاصــی تجزی ــر اســاس معی آن هــا را ب

تحلیــل منــوده و مطابقــت دهنــد و در صــورت 

ــدودۀ  ــاوز از مح ــا تج ــار، ی ــف از آن معی تخل

اختیارات شــان، و یــا در صــورت وقــوع ظلــم 

ــد. ــا را بگیرن ــو آن ه ــتمی، جل و س

بدیــن ترتیــب، حقــوق مــردم در حکومت هــای 

ــردۀ انســان  ــده و انســان ب ــامل گردی ــردی پای ف

ــه وجــود  شــده اســت. اگــر ایــن اشــکاالت ب

نیایــد، اکــر سیاســت مداران بــر ایــن امــر 

متفــق انــد کــه حکومــت فــردی بــه ذاِت خــود 

ــوری،  ــا جمه ــه ب ــدارد و در مقایس ــکالی ن اش

ــر و  ــردم مفیدت ــرای م ــر و ب ــب موفق ت به مرات

می باشــد.   ثابت تــر 

مــد  را  فردی یــی  حکومــِت  حکیم االمــت 

ــه از  ــد ک ــالم می دان ــول اس ــورد قب ــر و م نظ

اشــکاالِت ذکرشــده دربــارۀ حکومت هــای 

فــردِی رایــج دور و منــزه باشــد. در چنیــن 

جمهــوری،  نظــام  روال  طبــق  حکومتــی، 

احــکام  و  نیســت  ُکل  مختــار  مجلــس 

ــا  ــه ی ــار خلیف ــادی در اختی ــد زی ــا ح ــی ت نهای

اســت. امیراملؤمنیــن 

ــن اســت  ــن مســأله ای ــا نخســتین و مهم تری ام

ــر  ــن بناب ــا امیراملؤمنی ــه ی ــاب خلیف ــه انتص ک

ــه  ــد؛ بلک ــار منی باش ــای فش ــت و اهرم ه وراث

ــورت  ــد ص ــل حل وعق ــاب اه ــیلۀ انتخ به وس

ــت  ــاب، الزم اس ــن انتخ ــرای ای ــرد. ب می پذی

ــد  ــی باش ــای اساس ــه دارای صالحیت ه خلیف

کــه بــدون وجــود آن هــا، اهــل حل وعقــد 

ــند. ــاب او منی باش ــه انتخ ــاز ب مج

شــخص منتخــب عــالوه بــر حایــز بــودن 

مقــام علمــی مناســب، بایــد در اجــرا از تــواِن 

مطلــوب برخــوردار بــوده و صالبــت رأی کافی 

نیــز داشــته باشــد. در جمهوری هــای امــروزی 

ــه صالحیــت رشط  ــرای انتخــاب نامــزدان، ن ب

اســت و نــه کــردار و عمــل خــوب؛ امــا بــرای 

ــط ســخت و  ــه در اســالم رشای انتخــاب خلیف

ــه  ــت و آن را ب ــده اس ــز ش ــتحکمی تجوی مس

ــر عهــدۀ اهــل حل وعقــد  ــی ب ــوان فریضه ی عن

قــرار داده اســت و آن هــا پــس از اطمینــان 

ــاب  ــه انتخ ــاز ب ــط، مج ــن رشای ــود ای از وج

خلیفــه می باشــند.

ــم  ــر عل ــه از نظ ــز ک ــه نی ــن خلیف ــپس ای س

دارد،  قــرار  باالیــی  ســطح  در  عمــل  و 

بــود،  نخواهــد  مطلق العنــان  و  قانون ســاز 

ــرآن و ســنت و اجــامع امــت  ــد ق بلکــه پای بن

حکومــت  دیگــر،  عبــارت  بــه  می باشــد. 

ــر  ــه ب ــد، بلک ــع منی کن ــون وض ــالمی، قان اس

اســاس یــک قانــون آســامنی بــه وجــود آمــده 

و هــامن را نافــذ و اجــرا می کنــد. ایــن قانــون 

را بزرگ تریــن و عالی تریــن مقــام کائنــات 

ــنت  ــرآن و س ــورت ق ــه ص ــرده و ب ــب ک تصوی

ــت.  ــوظ اس محف

ــی در  ــن انتظام ــکام و قوانی ــرای اح ــه اج البت

ــت  ــار دول ــنت در اختی ــرآن و س ــوب ق چارچ

ــن  ــن ای ــده داش ــن برعه ــا ضم ــد؛ ام می باش

مســوولیت، بایــد بــرای چنیــن اقداماتــی، 

ــذارد.  ــان بگ ــورا در می ــل ش ــا اه ــایل را ب مس

ــه او  ــت ک ــن نیس ــورت ای ــن مش ــدف از ای ه

ــت باشــد، بلکــه مقصــد  ــر آرای اکری ــد ب مقی

ــایل را  ــب، مس ــۀ جوان ــه از هم ــت ک ــن اس ای

مــورد بررســی قــرار دهــد و بعــد از مــد نظــر 

ــود و  ــِت خ ــت و صالحی ــا قابلی ــرار دادن، ب ق

ــری  ــدا تصمیم گی ــر خ ــامد ب ــه و اعت ــا تکی ب

ــد. منای

ــر  ــا ه ــه ی ــداِم خلیف ــر اق ــن، ه ــر ای ــالوه ب ع

حکــِم او و هــر قانونــی کــه برقــرار کنــد، 

ــد  ــاوز کن ــنت تج ــرآن و س ــکام ق ــر از اح اگ

ــام  ــی انج ــاف عمل ــدل و انص ــالف ع و برخ

دهــد، شــکایِت علیــه او در ســازمان قضایــی، 

ــرد  ــر ف ــکار ه ــِل ان ــر قاب ــلم و غی ــق مس ح

ــت. ــه اس جامع

ــوری را  ــام جمه ــه نظ ــد ک ــد دارن ــی قص بعض

ــه  ــد ک ــا می کنن ــد و ادع ــام کنن ــالم ادغ در اس

ــول دارد  ــوری را قب ــام جمه ــط نظ ــالم فق اس

ــی  ــاورهم ف ــۀ »و ش ــه آی ــتدالل ب ــرای اس و ب

ــی ایــن صحیــح  ــد. ول االمــر«  اســتناد می کنن

را  مشــورت  قوانیــن  مدعیــان،  و  نیســت 

ــدگاه اســالم در مــورد مشــورت  ــه و دی نپذیرفت

منی داننــد. را 

دیــدگاه اســالم در مــورد مشــورت را می تــوان 

ــه:  ــرد ک ــت درک ک ــن روای ــه ای ــه ب ــا توج ب

روزی پیامــرب )ص( بــه حــرت بریــره )رض( 

فرمودنــد: ای بریــره! بــه شــوهر خــود رجــوع 

ــۀ او برگــرد. ــه خان کــن و ب

ــره  ــرت بری ــه ح ــود ک ــرار ب ــن ق ــه از ای واقع

ــوالی  ــم م ــه حک ــود، ب ــز ب ــه کنی ــی ک در زمان

خــود بــا شــخصی بــه نــام مغیــث ازدواج 

ــن  ــق قوانی ــد، مطاب ــه آزاد ش ــی ک ــرد. وقت ک

فســخ  را  ازدواج  کــه  بــود  مختــار  اســالم 

کــرده و یــا نپذیــرد. ایــن اختیــار در رشیعــت، 

ــار،  ــر ایــن اختی ــا ب ــام دارد. بن ــار عتــق« ن »خی

ــرد،  ــخ ک ــابق را فس ــکاح س ــره ن ــرت بری ح

ولــی شــوهرش کــه عالقــۀ زیــادی بــه او 

داشــت، از فــراق او در کوچــه و بــازار مدینــه 

بــا حالتــی گریــان، رسگــردان و پریشــان بــود. 

ــره  ــه بری ــرده و ب ــم ک ــر او ترح ــرب )ص( ب پیام

ــه  ــه ب ــت ک ــه زیباس ــره! چ ــد: ای بری فرمودن

ــود:  ــؤال من ــردی. وی س ــوهرت برگ ــۀ ش خان

یــا رســول الله آیــا ایــن دســتور شامســت 

ــر  ــت؛ اگ ــورت اس ــک مش ــط ی ــه فق ــا این ک ی

ــن  ــر م ــه ب ــت، گرچ ــتور شامس ــم و دس حک

دارم.  قبــول  ولــی  می شــود،  متــام  گــران 

پیامــرب )ص( فرمودنــد: خیــر دســتور نیســت، 

ــور  ــره به ط ــت. بری ــورت اس ــط مش ــه فق بلک

ــت،  ــورت اس ــر مش ــرد: اگ ــرض ک ــح ع واض

منی توانــم آن را قبــول کنــم.

اعتبــار و درجــۀ مشــورت در  ایــن اســت 

اســالم. خلیفــه کــه بــه جــای خــود، بلکــه اگــر 

نبــی هــم بــا یکــی از مــردم مشــورت کنــد )او 

را راهنامیــی کنــد(، آن شــخص حــق دارد کــه 

ــن  ــد و ای ــه نظــر مشــورتِی او عمــل نکن ــا ب بن

فقــط حــق ضابطه یــی و قانــوی نیســت، بلکــه 

اوســت. چنان کــه حــرت  واقعــی  حــق 

بریــره وقتــی بــر اســاس نظــر مشــورتی رســول 

اللــه )ص( عمــل نکــرد، ایشــان ذره یــی از وی 

ناراحــت نشــدند و بریــره نیــز مرتکــب گناهــی 

ــت.  ــرار نگرف ــز ق ــش نی ــورد رسزن ــد و م نش

ــور  ــا مجب ــت و رعای ــه ام ــی ک ــس در صورت پ

نیســتند بــر مبنــای رأی مشــورتی نبــی یــا 

حاکــم خویــش عمــل مناینــد، چــرا بایــد نبــی 

یــا خلیفــه ملــزم بــه عمــل بــه رأی آن هــا باشــد 

و حــق نداشــته باشــد خــالف آن را انجــام 

دهــد؟

ــط  ــر« فق ــی االم ــاورهم ف ــۀ »و ش ــذا در آی ل

ــکام  ــه ح ــت ک ــات اس ــل اثب ــب قاب ــن مطل ای

ــه  ــه این ک ــد، ن ــورت کنن ــِب مش ــا طل از رعای

ــا  ــند. ت ــا باش ــه رأی آن ه ــل ب ــه عم ــور ب مجب

ــز از  ــود، هرگ ــت نش ــر ثاب ــن ام ــه ای ــی ک زمان

ایــن آیــه مروعیــت نظــام جمهوریــت ثابــت 

ــر رأی  ــا ب ــه بن ــت ک ــود. رضوری نیس منی ش

مشــورتی کســی عمــل شــود، اگرچــه مشــاور 

ــن  ــر ای ــوع بیان گ ــن موض ــد. ای ــی باش نب

اســت کــه حاکــامن بایــد از ملــِت 

ــد،  ــورت کنن ــب مش ــش طل خوی

ملــزم  تصمیم گیــری  در  ولــی 

ــای آن نیســتند،  ــر مبن ــه عمــل ب ب

بلکــه حتــا در صــورت مخالفــت 

ــر رأی  ــا ب ــد بن ــه گان، بای رأی هم

ــمت  ــد. در قس ــل کنن ــود عم خ

بعــدی ایــن آیــه ارشــاد شــده 

ل  اســت: »َفــِاَذا َعَزمــَت َفَتــَوکَّ

از  پــس  »وقتــی  اللــه«:  َعَلــی 

ــر  ــد، ب ــم گرفتی ــورت تصمی مش

خــدا تــوکل و اعتــامد کــرده و بــر 

ــد.« ــل کنی آن عم

بــه  عزمــت«  »اذا  این جــا  در 

صیغــۀ واحــد ذکــر شــده اســت، 

و  عــزم  در  )ص(  پیامــرب  پــس 

تصمیــم مســتقل بــوده و حاکــامن 

جامعــۀ اســالمی نیــز بایــد در 

ــر  ــند. اگ ــتقل باش ــری مس تصمیم گی

آرا  اکریــت  بــر  تصمیم گیــری  مــالک 

ــه  ــد، بلک ــر منی ش ــت« ذک ــود، »اذا عزم می ب

ــه جــای آن »اذا عــزم اکرکــم فتوکلــوا علــی  ب

اللــه« بیــان می گردیــد. پــس بخــش آخــِر 

هــامن آیه یــی کــه گروهــی جهــت اثبــات 

نظــام جمهــوری بــه آن اســتناد می کننــد، ایــن 

ــزء  ــک ج ــا ی ــی آن ه ــد؛ ول ــا را رد می کن ادع

ــی  ــر چشم پوش ــزای دیگ ــد و از اج را می بینن

می کننــد و بــه قــول معــروف: »حفظــت شــیئا 

ــیاء.« ــک اش ــت عن و غاب

ــه حــکام هشــدار  ــه ب ــن آی دیگــر این کــه در ای

ــورت  ــش مش ــت خوی ــا رعی ــه ب ــده ک داده ش

کننــد. امــا ملــت نبایــد توقــع داشــته باشــد کــه 

ــا آن هــا مشــورت کنــد و اهــل  حاکــم قطعــًا ب

ــه  ــور ب ــد حــکام را مجب ــز حــق ندارن شــورا نی

ــز  ــد. هرگ ــش مناین ــا خوی ــورت ب ــام مش انج

رشیعــت اســالم نفرمــوده اســت: »اشــیرو 

الحــکام و هــو حقکــم علیهــم«. یعنــی حــکام 

را بــه مشــورت واداریــد و ایــن حــق شــام بــر 

ــت. ــردن آن هاس گ

ــردن  ــورت ک ــورد مش ــت در م ــر رعی ــال اگ ح

ــق  ــب ح ــکام صاح ــردِن ح ــورت نک ــا مش ی

نظــام  نیســتند، چگونــه می تــوان درســتی 

جمهــوری را ثابــت منــود؛ درحالی کــه در 

از  نظــام جمهــوری، مناینــده گان مجلــس 

خــود حــق رأی دادن دارنــد، چــه حاکــم 

ــد؟  ــه نخواه ــد و چ ــا بخواه ــه از آن ه جامع

2- حکمرانــی یــک مســوولیت اســت نــه یــک 

حــق

و  غیراســالمی  فــردِی  حکومت هــای  بیــن 

تفــاوِت  یــک  اســالمی،  فــردی  حکومــت 

ــع  ــه در جوام ــود دارد و آن این ک ــن وج بنیادی

ــق و  ــک ح ــردی، ی ــت ف ــالمی، حکوم غیراس

یــک منفعــت تلقــی می شــود. بــه همیــن 

ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــردم ب ــاد م ــت، آح عل

می کننــد.  تــالش  خودجــوش  به طــور  آن، 

ــد  ــش می آی ــز پی ــؤال نی ــن س ــًا ای ــس طبیعت پ

ــه  ــه چ ــد ب ــت و بای ــِق کیس ــت ح ــه حکوم ک

حکومــت  اســالم،  در  شــود.  داده  کســی 

ــک »مســوولیت« اســت،  ــا ی ــت« ی ــک »امان ی

ــباب  ــدن اس ــم ش ــرای فراه ــیله یی ب ــه وس ن

گفــت  می تــوان  حتــا  حکمرانــان.  عیــِش 

ــه یــک شــخص،  ــت ب ــا اعطــای حاکمی کــه ب

ــرت  ــا و آخ ــوولیِت دنی ــار و مس ــن ب بزرگ تری

بــر دوِش او گــذارده می شــود. پــس حکومــت 

در اســالم چیــزی نیســت کــه انســان شــخصًا 

ــد، بلکــه هرچــه  ــل آن تــالش کن ــرای تحصی ب

انســان بتوانــد از آن دوری کنــد، بهــر اســت. 

طالــِب  خــودش  کــه  را  شــخصی  اســالم 

ــد  ــق منی دان ــب و الی ــد، مناس ــت باش حکوم

و در سیاســِت اســالمی هیــچ تصــوری دربــارۀ 

ــود  ــی وج ــزدِی انتخابات ــا نام ــوری ی کاندیدات

ــدارد. ن

نصیر عبدالرحمن ////////////////////////////////////////////////// بخش ششم 
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چانه  زنی های نماینده گان 
و نامزد وزرا بر سر رأی

جیمز مټېس:

 هېڅ هېواد باید ترهګرو ته پناهځای ورنه کړي

تالش هایــی وجــود دارد تــا از طریــق این کــه نامــزد 
ــده گان  ــه نماین ــم را ب ــول و پســت های مه ــده پ وزرا، وع
مجلــس دادنــد، رونــد رای دهــی بــه نامــزد وزرا را مختــل 

نماینــد.
شــماری از نماینــده گان مجلــس بــا تاکیــد برایــن مطلــب 
ــواره  ــزد وزرا هم ــول از نام ــن پ ــث گرفت ــد: بح می گوین
ــد  ــت، بای ــق اس ــدر دقی ــه چق ــا این ک ــوده؛ ام ــرح ب مط
ــود را  ــا خ ــد ادع ــد، بای ــای دارن ــن ادع ــانی که چنی کس

ــد. ــت کنن ثاب
بــه بــاور آنــان: دیــدار نماینــده گان مجلــس بــا نامــزد وزرا 
ــرای  ــد ب ــدارد و بای ــکلی ن ــچ مش ــی هی ــاظ قانون از لح
توضیحــات در مــورد برنامه های شــان بــا وکال دیــدار 

ــند. ــته باش داش
ــر  ــال از عم ــه س ــش از س ــه بی ــد ک ــد دارن ــان تاکی  آن
حکومــت وحــدت ملــی می گــذرد؛ امــا حکومــت تاکنــون 
نتوانســته، کابینــه خــود را تکمیــل نمایــد؛ بنابرایــن هــدف 
نماینــده گان رهانیــدن وزارت خانه هــا از بی سرنوشــتی 

اســت.
ــی  ــه برخ ــود ک ــراز می ش ــی اب ــا در حال ــن واکنش ه ای
از نماینــده گان  مجلــس همدیگــر را بــه گرفتــن رشــوه و 
وعــده پســت های مهــم دولتــی از ســوی نامــزد وزیــران، 

ــد. ــم می کنن ــاد، مته ــن رای اعتم ــت گرفت جه
ــه  ــد ک ــا کردن ــده گان ادع ــل برخــی از نماین ــد روز قب چن
ــزد  ــماری  از نام ــا ش ــی ب ــای پنهان ــی وکال، دیداره برخ
وزرا داشــتند و بــا گرفتــن وعــده پســت های مهــم 
دولتــی، بــه سرپرســت وزرا وعــده ســپردند کــه بــه آنــان 

رای اعتمــاد خواهنــد داد.
ابــراز بی خبــری  بــا  نماینــده گان  از  امــا شــماری  و 
ــزد وزرا  ــا نام ــس ب ــده گان مجل ــدار نماین ــد: دی می گوین
ــرای  ــد ب ــدارد و بای ــکلی ن ــچ مش ــی هی ــاظ قانون از لح
توضیحــات در مــورد برنامه های شــان بــا وکال دیــدار 

ــند. ــته باش داش
بــه گفتــه غــالم فــاروق مجــروج عضــو مجلــس 
نماینــده گان: پســت های سیاســی و بســت های اول و 
ــردد  ــرر می گ ــور مق ــاء رییس جمه ــه امض ــی ب دوم دولت
طریــق  از  آن،  از  پایین تــر  بســت های  تقــرری  و 
اصالحــات اداری صــورت می گیــرد؛ بنابرایــن وعــده 
ــد،  ــده باش ــر داده ش ــا اگ ــی حت ــم دولت ــت های مه پس

ــت. ــد داش ــودی نخواه ــم س ه
ــول  ــن پ ــاور اســت کــه بحــث گرفت ــن ب ــه ای مجــروج ب
ــوده؛ امــا این کــه چقــدر  از نامــزد وزرا همــواره مطــرح ب
ــد،  ــای دارن ــن ادع ــانی که چنی ــد کس ــت، بای ــق اس دقی

ــد. ــت کنن ــد ادعــا خــود را ثاب بای
او می گویــد: بیــش از ســه ســال از عمــر حکومــت 
وحــدت ملــی می گــذرد؛ امــا حکومــت تاکنــون نتوانســته، 
ــای  ــن تالش ه ــد؛ بنابرای ــل نمای ــود را تکمی ــه خ کابین
وجــود دارد تــا از طریــق این کــه نامــزد وزرا، وعــده 
ــد  ــن رون ــد، ای ــه وکال دادن ــم را ب ــول و پســت های مه پ

ــد. ــل نماین را مخت

ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان افــزود: چــون سرپرســت 
وزرا صالحیــت یــک وزیــر را ندارنــد؛ بنابرایــن بی نظمــی 
در وزارت خانه هــا جریــان دارد؛ پــس راه بهتــر ایــن 
اســت کــه ایــن وضعیــت پایــان پیــدا کنــد و اگــر کســی 
ــت  ــوب اس ــنادی دارد، خ ــده، اس ــرح ش ــوارد مط در م

ــردم شــریک ســازند. ــا م کــه آن را ب
وی تاکیــد کــرد: و امــا بحــث  مســایل قومــی بــدون شــک 
ــی رای  ــزد وزرای ــه نام ــی از وکال ب ــود دارد و بعض وج
ــر  ــا بهت ــان اســت؛ ام ــه آن ــا منطق ــوم ی ــد کــه از ق می دهن
ــرون  ــتی بی ــت سرپرس ــا از حال ــه وزارت خانه ه ــت ک اس

ــود. ــالص ش ــتی خ ــت از بی سرنوش ــود و حکوم ش
ــده گان  ــس نماین ــر مجل ــو دیگ ــادی عض ــاه اعتم چمن ش
ــی  ــم دولت ــت های مه ــده پس ــن وع ــه گرفت ــن این ک ضم
ــت  ــاور اس ــن ب ــه ای ــد، ب ــد می کن ــوی وکال را تایی از س
کــه عملکــرد پارلمــان متاســفانه یــک عملکــرد روشــن و 
واضــع نیســت و ممکــن اســت کــه بــه افــرادی براســاس 
ــه  ــد نیســت ک شایســته گی رای اعتمــاد داده نشــود و بعی
ــود. ــروه رای  داده ش ــوم و گ ــاس ق ــته براس ــد گذش مانن

 و امــا ایــن عضــو مجلــس نماینــده گان می گویــد: 
ــورد  ــس در م ــده گان مجل ــه نماین ــدگاه میان ــالف دی اخت
این کــه همــه ی 12 نامــزد وزیــر یکجــا بــه پارلمــان 

دارد. معرفــی شــوند، وجــود 
ــه 12  ــد ک ــده گان می گوین ــت: برخــی نماین ــادی گف اعتم
ــمار  ــا ش ــوند، ام ــی ش ــا معرف ــد یک ج ــر بای ــزد وزی نام
دیگــر پافشــاری دارندکــه 7 نامــزد وزیــر یک بــار و 

ــی شــوند. ــداً معرف ــی بع متباق
او تاکیــد کــرد: هــدف آنانی کــه خواهــان معرفــی همــه ی 
ــا  ــه وزارت خانه ه ــت ک ــن اس ــد، ای ــران ان ــزد وزی نام
در  بی نظمــی  و  شــده  خــالص  بی سرنوشــتی  از 

وزارت خانه هــا پایــان یابــد.
ــزان/  ــنبه 3 می ــه ش ــه روز س ــی ک ــاد اطالعات ــا بربنی و ام
ــا  ــرده ت ــه ک ــس ارای ــت در مجل ــان بشردوس ــر، رمض مه
ــیني،  ــس یاس ــادر زازي، میروی ــن، ق ــداهلل رامی ــون عبی کن
محمــد هاشــم و فضل الهــادی مســلمیار ایــن شــب 

ــد. ــته ان ــران داش ــزد وزی ــا نام ــینی های ب نش
ــه  ــمی ب ــه رس ــه گون ــری ب ــزد وزی ــچ  نام ــون هی ــا کن ت
ــا  ــا ب ــا شــب نشــینی های آنه ــی نشــده؛ ام پارلمــان معرف
ــوي  ــینی ها از س ــب نیش ــه ش ــن گون ــم ای وکال و تنظی
نماینــده گان جریــان دارد، گزارش هــا می رســاند کــه 
شــب گذشــته یــک نماینــده بدخشــان میزبــان شــماری از 

ــوده اســت ــران ب ــزد وزی نام
ــت  ــه داد و گرف ــد ک ــاد دارن ــده گان انتف ــی از نماین برخ
میــان نماینــدگان مجلــس و نامــزد وزیــران بایــد براســاس 

برنامــه و کفایــت کاری باشــد.
ــا  ــران ت ــزدان وزی ــی نام ــه معرف ــت ک ــن در حالی س ای
ــن  ــا کمپای ــاده اســت؛ ام ــق افت ــه تعوی ــر ب ــه دیگ دو هفت
ــدت  ــه ش ــاد ب ــن رأي اعتم ــراي گرفت ــران ب ــزد وزی نام

دارد. ادامــه 

ــه  ــد ت ــن هن ــر ن ــاع وزی ــکا دف د امری

ــرې رسه  ــاع وزی ــه دف ــد ل والړ او د هن

یــې د کتنــې پــر مهــال پــر دې ټینــګار 

وکــړ چــې هېــڅ هېــواد بایــد ترهګــرو 

ــه کــړي. ــه پناهځــای ورن ت

جيمــز مټېــس چــې کلــه دا خــربه 

یــې  نــوم  پاکســتان  د  نــو  کولــه، 

وانخېســت، خــو د هنــد دفــاع وزیــرې 

ــاد  ــالم اب ــې اس ــړه چ ــه وک ــه ده هیل ل

ــه  ــوع ل ــال موض ــر مه ــفر پ ــه د س ت

رشیکــه  رسه  چارواکــو  پاکســتاين 

ــړي. ک

ــې  ــکار ده چ ــل، پ ــس ووی ــز مټې جیم

ــم  ــو غ ــو د پټنځایون ــډه د یاغیان ــه ګ پ

ــه  ــتان پ ــد د افغانس ــد بای ــورو، هن وخ

ــه  ــړي او پراخ ــته وک ــې مرس ــات ک ثب

ــی. ــډه واخل ون

د امریــکا دفــاع وزیــر د هنــد لــه دفــاع 

وزیــرې نرمــاال ســیتارام رسه تــر لیــدو 

وروســته پــه نــوي ډهلــې کــې خــربې 

ــل چــې ترورېســتانو  ــه ووی ــډې ت غون

ــو  ــو د ورکول ــدي پناهځایون ــه د خون ت

لپــاره، هېــڅ راز زغــم نــه لــرو، مټېــس 

بیــا پــه افغانســتان کــې د هنــد هڅــې 

وســتایلې او زیاتــه یــې کــړه:

ــوږ  ــې م ــې چ ــال ک ــې ح ــه داس »پ

ــوږ  ــوو، م ــا زیات ــي وړتی ــه دفاع خپل

ــه  ــکارۍ پ ــې هم ــې خپل ــواړو چ غ

ټولــه ســیمه کــې د مشــارکت پــه 

ــړي  ــه ځانګ ــړو، پ ــې ک ــدف پراخ ه

ــد  ــه افغانســتان کــې د هن ــوږ پ ډول م

د ګټــورو مرســتو هرکلــی کــوو او 

پــه افغانســتان کــې د ډموکراســۍ، 

ــد هڅــې  ــاره د هن ــت لپ ــات او امنی ثب

ســتایوو.«

جیمــز مټېــس د ډونالد ټرمــپ د کابینې 

لومــړی وزیــر دی چــې لــه هنــد څخه 

کتنــه کــوي. د ترهګــرو پرضــد د هڅو 

ــت  ــې وخ ــه داس ــربه پ ــدو خ د زیاتې

کــې مطــرح شــوې ده چــې د امریــکا 

ــر  ــپ ادارې پ ــد ټرم ــمر ډونال د ولس

ــات کــړی، ترڅــو  پاکســتان فشــار زی

ــه خــاوره کــې د هغــو وســله  ــه خپل پ

والــو ډلــو پرضــد هڅــې زیاتــې کــړي 

چــې پــه افغانســتان او هنــد کــې 

ــوي. ــه ک بریدون

ــله  ــې وس ــړې ده چ ــتان دا رد ک پاکس

والــو تــه یــې پناهځــای ورکــړی دی.

اســالم ابــاد پــه ورتــه وخــت کــې هنــد 

ــتانه د  ــه افغانس ــې ل ــړی چ ــورن ک ت

ــوي. ــه ک ــد فعالیتون ــتان پرض پاکس

خــربي غونــډې تــه د هنــد دفــاع 

ــې  ــل چ ــیتارام ووی ــاال س ــرې نرم وزی

ــه هنــد پــي پوځیــان  افغانســتان تــه ب

افغانســتان  د  خــو  ســتوي،  وانــه 

د بیارغاونــې پــه برخــه کــې هنــد 

ــه  ــه ب ــتو ت ــړي او دې مرس ــتې ک مرس

ورکــړي. دوام 

ــه دې  ــه ل ــر پرت ــاع وزی ــکا دف د امری

چــې د پاکســتان نــوم واخــي، وویــل 

چــې هېــڅ ځــای نــه يش کــوالی 

ــړي. ــاه ورک ــه پن ــرو ت ــې ترهګ چ

د هنــد دفــاع وزیر بیــا د متحــد ایالتونو 

لــه دفــاع وزیــر څخــه وغوښــتل چــې 

د ترورېســتانو د پناهځــای مســئله دې 

لــه پاکســتان څخــه د لیدنــې پــر مهــال 

ــه  ــو رسه رشیک ــتاين چارواک ــه پاکس ل

کــړي.

دادشانی به ضمانت... 
آقــای  و  داشــته  هــرات( حضــور  والــی  )اقامتــگاه 
دادشــانی بــرای صحبــت بیشــتر بــه آن جــا منتقــل شــده 

ــود.  ب
ــه  ــت ک ــه اس ــانی گفت ــای دادش ــع آق ــل مداف ــا، وکی ام
گلبدیــن  دــر حضــور  افــراد حکمتیــار  را  موکلــش 
حکمتیــار مــورد ضــرب و شــتم قــرار داده انــد کــه ایــن 

ــت. ــی اس ــر قانون کار غی
ســید حامــد دادشــانی، وکیــل مدافــع ســید عبدالواحــد، 
ــه  ــی ب ــۀ غیرقانون ــه گون ــش را ب ــه موکل مدعــی اســت ک
اقامتــگاه گلبدیــن حکمتیــار برده انــد و از ســوی محافظــان 

ــت و کــوب شــده اســت. وی ل
ــای  ــراد آق ــانی، اف ــای دادش ــع آق ــل مداف ــۀ وکی ــه گفت ب
حکمتیــار قصــد داشــتند تــا او را وادــار بــه عذرخواهــی 
دــر مقابــل دوربیــن  رســانه ها کننــد، امــا موکلــش گفتــه 
اســت کــه آنچــه کــه انجــام دادــه تصمیــم شــخصی اش 

ــد. ــی نمی کن ــه و عذرخواه بود
ــروز  ــه دی ــان ک ــماری از معترض ــال، ش ــن ح ــر همی د
دــر پیــش روی دــروازۀ والیــت هــرات دســت بــه 
گردهمایــی زدنــد، خواهــان محکمــۀ افرادــی شــدند کــه 
ــد.  آقــای دادشــانی را مــورد  لــت و کــوب قــرار داده ان
رســانه های  دــر  شــده  نشــر  تصاویــر  هم چنــان، 
ــای دادشــانی به شــکل  ــه آق ــد ک اجتماعــی نشــان  می ده
بی رحمانه یــی مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــای دادشــانی ب ــد کــه آق ــع گفته ان از ســویی هــم، مناب
ضمانــت آزاد شــده  و امــکان دــارد دوبــاره بــاز داشــت 

شــود و بــه ســه مــاه حبــس زندانــی گردــد.  
ــا  ــی ب ــر تمــاس تیلفون ــز د ــای دادشــانی نی ــۀ آق خانواد
ــای دادشــانی  ــت روحــی آق ــگار از وضعی ــۀ ماند روزنام
ــه  ــد کــه نســبت ب ــان گفته ان ــد.  آن ــی کرده ان ــراز نگران اب

ــورد  ــر م ــد د ــانی نمی توان ــای دادش ــل، آق ــی دالی برخ
ــد.  بیشــتر صحبــت کنن

ســید عبدالواحــد دادشــانی، جــوان 2۴ ســالۀ تاجیک تبــار 
ــت.  ــرات اس ــذره ه ــوالی گ ــان ولس ــتای دادش از روس
ــر حــزب اســالمی  ــار، رهب هنگامــی  کــه گلبدیــن حکمتی
ــع  ــر مســجد جام ــه د ــاز جمع ــۀ نم ــرم خطب ــر گرماگ د
هــرات، ســخن را بــه کارنامــه و بدی هــا خیانت هــا 
ــارم  ــف چه ــانی از ص ــای دادش ــود؛ آق ــانده ب ــود کش خ
ــی »  ــن توی ــاد کشــید: »خائ ــد شــد و فری نمازگــزاران بلن
و کفــش  خــود را بــا دســت چــپ بــه ســوی او پرتــاب 
کــرد.  لنگــه اول کــه خطــا رفــت، لنگــه دــوم را پرتــاب 
کــرد کــه روی ســینه حکمتیــار نشســت. پــس از آن نمــاز 
مختــل شــده و همــه مســجد را تــرک گفتنــد. منابــع گفتــه 
انــد پــس از آن آقــای دادشــانی از طــرف نیروهــای 

ــی ملــی هــرات بازداشــت شــد.  امنیت
ــد و  ــل متح ــازمان مل ــع، س ــل مداف ــا وکی ــون تنه تاکن
نهــاد حقــوق بشــر افغانســتان توانســته بــا ایــن معتــرض 

ــند. ــته باش ــار داش ــی  دید ــهروند هرات ش
ــانی  ــای دادش ــی آق ــزۀ اصل ــاره انگی ــع درب ــل مداف وکی
ــم  ــی او را دید ــت: وقت ــه اس ــح داد ــه توضی ــن گون ای
بــه مــن گفــت کــه نشســته بودــم و بــه ذهنــم آمــد کــه 
ایــن آدــم روی منبــر پیغمبــر ایســتاده اســت دــر حالــی 
کــه خودــش جنایتــکار اســت،  از بدــی خیانــت حــرف 
ــن  ــه خائ ــم ک ــتم و گفت ــه برخاس ــت ک ــد. او گف می زن

ــم. ــش( کرد ــاب کف ــه پرت ــام )ب ــی و اقد توی
ــن  کار  ــزه شــخصی ای ــا انگی ــه عبدالواحــد ب ــه ک او گفت
را کردــه چــون او انســانی آرمانگــرا اســت.  کســی او را 
تحریــک نکردــه، جــز ســابقۀ کاری و موضعگیــری خــود 
آقــای حکمتیــار. ایــن تنهــا یــک نافرمانــی مدنــی و یــک 

اعتــراض بودــه و نبایــد بــه آن جنبــه سیاســی دــاد.
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ناجیه نوری  

به خاطر زدودن تبلیغات منفی...
 هنوزهم نتوانسته است پا به پای نیازهای زمان گام بردارد.

آقــای دانــش صنعــت گردشــگری را یــک پدیــده درآمــدزا توصیــف کــرده و از مــردم و مســووالن حکومتــی خواســت 
کــه نــگاه تجملــی، هزینــه بــردار و غیرضــروری نســبت بــه ایــن پدیــده را کنــار بگــذارد.

ــا ایــن ســیده مــژگان مصطفــوی معیــن مالــی و اداری وزارت اطالعــات و فرهنــگ می گویــد کــه در حــال  همزمــان ب
ــیده  ــت رس ــه ثب ــگ ب ــات و فرهن ــگری در وزارت اطالع ــیاحتی و گردش ــرکت س ــزار ش ــک ه ــه ی ــک ب ــر نزدی حاض

اســت.
ــک از  ــای نزدی ــی در آینده ه ــگران خارج ــتر گردش ــه بیش ــب توج ــرای جل ــان ب ــه آن ــرد ک ــد ک ــوی تاکی ــو مصطف بان

ــد. ــه می کنن ــس تهی ــوم عک ــم و آلب ــک فل ــتان ی ــی افغانس ــته های فرهنگ داش
ــته  ــال گذش ــزار گردشــگر خارجــی در س ــگ در حــدود 221 ه ــات و فرهن ــای مســووالن وزات اطالع ــاد گفته ه بربنی
بــه افغانســتان ســفر کــرده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه بیــش از یــک میلیــون گردشــگر داخلــی از بــاغ بابــر و بیــش 

از یــک میلیــون گردشــگر داخلــی از بنــد قرغــه ولســوالی پغمــان والیــت کابــل دیــدن کرده انــد.

ACKU
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ورزش
نوراهلل ولی زاده

یکــی از نشــانه های انســان متمدــن و پیش رفتــه ایــن 
اســت کــه زمیــن را فدــای انســان می کنــد و نــه برعکــس. 
ــی  ــورد جدای ــر م ــراق د ــای ع ــه کرده ــی یی ک همه پرس
ــانی و  ــرد انس ــک رویک ــد، ی ــازی کرده ان ــراق راه اند ــان از ع سرزمین ش

ــه اســت. متمدنان
ــم.  ــن می کنی ــای زمی ــتان انســان را فد ــر افغانس ــرن اســت د ــک ق ــا ی م
ایــن روش غیرعقالنــی و پیشــامدرن اســت. نیــاز اســت کــه مــا هــم، اگــر 
ــرزمینی  ــی س ــه جدای ــم، ب ــالمت آمیز را نداری ــتی مس ــت هم زیس ظرفی
فکــر کنیــم تــا انســان وار و بدــون جنــگ و خشــونت و تبعیــض 
زنده  گــی کنیــم. ایــن راه دشــوارگذر و دردــآور اســت، امــا بــرای 
ســاکنان کشــورهایی کــه نتواننــد دهه هــا یــک دولت-کشــور مســتقل و 
واحــد کــه دــر آن زمینــۀ زنده گــی امــن و انســانی بــه ســاکنانش فراهــم 
شــود، ایجــاد کننــد، منحیــث یگانــه راه حــل عــرض اندــام خواهــد کــرد! 
ــه  ــت و لجاجــت جهوالن ــن واقعیــت، جهال ــن راه حــل و ای ــن ای نپذیرفت

اســت.
که داروی تلخ است دفع مرض!

رامین انوری

ــد می شــکند و  ــم را تمام ق ــن از ســنگر، آد ــور بود د
ــد  ــج می کن ــد. همــه بدــن آدــم را فل ــه می کن توته توت
ــور  ــد همین ط ــر. بع ــد روی ویلچ ــش می کن و پرتاب
خیره خیــره نــگاه کردــن از دــور بــه آن فضایــی کــه می توانســتی 
ــه  ــه، ب ــتت را برید ــا دس ــر جغرافی ــی جب ــی، و ل ــام بده کاری انج
ــز بپوســد.  ــه همه چی ــا این ک ــرون می خــورد ت ــم را از د ــی آد حد
دورماندــن از میدــان، از آن جایــی کــه آدــم عمــاًل بتوانــد کاری از 

پیــش ببــرد، شــکنجه ســختی اســت.
پــس از چنــد مــاه دــوری از افغانســتان، فقــط می توانــم انگشــت 
ــن  ــال ها از مت ــه س ــی ک ــن آنان ــرم از دید ــان بگی ــه ده ــرت ب حی
مبارزه های شــان دــور مانده انــد و هنــوز توانایــی آن را دارنــد 
ــد و –شــاید- راضــی باشــند. ــد بزنن ــه نفــس بکشــند و لب خن ک
ــانی« کاری  ــرای »دادش ــتید، ب ــتان هس ــر افغانس ــه د ــتانی ک دوس
ــته  ــی نداش ــور فزیک ــتان حض ــنگر افغانس ــر س ــی د ــد. وقت بکنی
ــایلی  ــه مس ــن ب ــراض نکرد ــه اعت ــد ک ــت می دانی ــید، آن وق باش
ــر  ــر، چقد ــی دیگ ــزار بی عدالت ــانی و ه ــت دادش ــون بازداش چ
ــده کاری  ــه ش ــم ک ــان ه ــی خودت ــرای راحت ــت. ب ــه اس غمگنان
ــان  ــم خودت ــد از چش ــد. نگذاری ــامان بدهی ــی س ــد. اعتراض بکنی
ــه کــه دــر  ــه جنازه هــای متحــرک بدــل شــوید؛ آن گون بیفتیــد و ب

ــد. ــاق می افت ــم اتف ــرای آد ــارزه ب ــن مب ــوری از مت د

محمد مفلح جويا

قرار گرفن تبارهای گوناگون در پهلوی هم منحيث هموطن 

در واقع پيوند فرهنگ های مختلف در يك رسزمني است، پيوند 

فرهنگها و يا آميزش مصلحانه فرهنگها غنایــی فرهنگــی را 

به ميان مــیآورد و در ابعاد مختلف زنده گــی اجتامعــی را پربار مــی سازد.

قيمت  كه  ُپربار و سازنده است  زمانــی  پهلوی هم  تبارهای مختلف  بودن 

تعيني  نژادی  تعلقات  و  كوتاه  قامت  رسا،  قامِت  جلد،  رنگ  را  شهروندان 

نكند. تجزیــۀ یــک كشور از زمانــی رشوع مــیشود كه شهروندان آن از حيث 

حقوق درجهبندی مــیشوند و درجهبندی مردم نظر به قوم و مليت یعنــی 

تباری متعدد. به حوزههای  تقسيم كشور 

اند و تجزيه محصول  ُكردها نشان داد كه تفوقطلبان عامل تجزيه  تصميم 

كار نامههای آنــان اســت. افغانستان ما برای بقای خود به عدالت اجتامعــی 

ــینشيند كه يك  ــی بر بام اين ملت م ــی زمان نيازمند است و عدالت اجتامع

نفر از قوم بزرگ بلوچ رییــس دولت باشد و همین طــور افراد توامنند از 

اقوام رشيف پشهیــی، نورستانــی و... در وزارتهــای كليدی حضور داشته 

باشند. در آن صــورت می شــود ادعا كنيم كه ما وطن دوست هستيم.

کشــش های اسالمــی، وطنــی و ارزش به خاك و قلمرو عزيرمان بايد بر 

ــه حضورمان در صندوقهای  ــی ک ديگر خواستهایمان غلبه كند. تا زمان

رأی دهــی را به قدرت رسانيدن تبارها شكل دهد، ما در مسري تجزيه طلبــی 

ــیها  ــی بر طبل باال خواه قرار داريم و اگر هموطنان خوب نشويم و كسان

بكوبند؛ در آن صورت تجزيه تنها راه نجات از کشــمکش های اجتامعــی 

می باشــد.

ورزشکاران معلول افغانستان 
در رقابت های جهانی مدال گرفتند

نُهمین مدال افغانستان از رقابت های 

داخل سالون بازی های آسیایی

فیـسبـوک نـــامــه

تیــم معلــوالن نیروهــای امنیتــی کشــور در نخســتین رقابت های شــان در 

ــتند  ــرداری توانس ــش وزن ب ــت ناپذیران در بخ ــی شکس ــای جهان بازی ه

یــک مــدال نقــره و یــک مــدال برنــز بــه دســت آورنــد.

مــدال نقــرۀ ایــن رقابت  هــا را محمدعیســی اکــربی و مــدال برنــز را نیــز 

ــکاران  ــن ورزش ــد. ای ــم زدن ــتان رق ــام افغانس ــه ن ــی ب ــد حلیم نصیراحم

ــه  ــان ب ــر رقیبان ش ــرداری در براب ــال و وزن ب ــته های والیب ــروز در رش ام

ــد. ــدان می رون می

بازی هــای جهانــی شکســت ناپذیران بــا حضــور ۵۵۰ معلــول نیروهــای 

ــد  ــراليا، زیالن ــا، آس ــكا، بریتانی ــتان، آمري ــورهای افغانس ــی از کش امنیت

ــن و  ــد، اردن، اســتونيا، عــراق، اكرای ــادا، آملــان، فرانســه، هالن ــو، كان ن

گرجســتان و بــا میزبانــی کانــادا برگــزار شــده  اســت.

 7 نظامــی آســیب دیدۀ کشــور بــرای رشکــت در ایــن بازی هــا بــه کانــادا 

رفته انــد.

ــتان  ــیایی ترکمنس ــای آس ــالون بازی ه ــل س ــابقات داخ ــتان در مس افغانس

ــرد.  ــت ک ــتی دریاف ــتۀ ُکش ــز را در رش ــدال برن ــن م ُنهمی

ــا  ــیا ب ــی آس ــای رزم ــالون و ورزش ه ــل س ــای داخ ــن دور بازی ه پنجمی

ــی  ــا میزبان ــی ب ــتۀ ورزش ــت و یک رش ــکار در بیس ــزار ورزش ــور ۶ ه حض

ــی  ــه مناینده گ ــا ب ــن بازی ه ــت و در ای ــزاری اس ــال برگ ــق آباد در ح عش

از افغانســتان، کاروان ۲۳۰ نفــری در هفــده رشــتۀ ورزشــی حضــور دارنــد.

ــی  ــای رزم ــالون و ورزش  ه ــل س ــای داخ ــن دور بازی ه ــۀ پنجمی در ادام

آســیا در ترکمنســتان، افغانســتان بازهــم صاحــب یــک مــدال برنــز دیگــر در 

رشــتۀ ُکشــتی شــد.

ــته،  ــب گذش ــتان ش ــتی افغانس ــر ُکش ــوش برت ــدی، ملی پ ــد احم نوراحم

ابتــدا در برابــر یــک کشــتی گیر تاجیکســتان داخــل گــود رقابــت شــد و  بــا 

ــۀ فنــی ســاخت. ــر صفــر رقیــب تاجیــک را رضب نتیجــۀ ۱۰ ب

ــه  ــران ب ــج، کشــتی گیر ای ــی گلی ــر مجتب ــدار دومــش در براب احمــدی در دی

میــدان رفــت و رسانجــام چهــار بــر یــک مغلــوب ورزشــکار ایــران شــد.

ــه  ــت ب ــی، فرص ــدار پایان ــه دی ــران ب ــکاران ای ــود ورزش ــه صع ــه ب ــا توج ب

ــتی گیر  ــن کش ــد و ای ــاعد ش ــدی مس ــرای احم ــز ب ــدال برن ــت آوردن م دس

ــر کشــتی گیر چینــی  ــز، در براب ــه مــدال برن ــرای دســت یابی ب برتــر کشــور ب

داخــل مســابقه شــد و پنــج بــر صفــر توانســت رقیبــش را از پیــش رو بــردارد 

ــان رفــت. و ســپس بــه مصــاف ورزشــکار از کشــور میزب

احمــدی کــه یک بــار طعــم شکســت را در برابــر ورزشــکار ایــران چشــیده 

بــود، بــا انگیــزه وارد میــدان رقابــت شــد و رسانجــام کشــتی گیر ترکمنســتانی 

را نیــز پنج-صفــر مغلــوب ســاخت و بــر ســکوی ســوم ایســتاد و مــدال برنــز 

را بــه دســت آورد.

بــا بــه دســت آوردن ایــن مدال هــا، شــامر مدال هــای کاروان ورزشــی 

افغانســتان در پنجمیــن دور بازی هــای داخــل ســالون و ورزش هــای رزمــی 

آســیا بــه ۱۱ مــدال رســید. بــه ایــن ترتیــب، افغانســتان بــا یــک مــدال طــال، 

یــک مــدال نقــره و ۹ مــدال برنــز در ردۀ ۲۳ جــدول کشــورهای مدال گیرنــده 

قــرار گرفتــه اســت.

در ایــن جــدول، ترکمنســتان بــا بــه دســت آوردن ۷۵ مــدال طــال، ۵۸ نقــره 

ــه دســت آوردن ۲۳ مــدال طــال،  ــا ب ــن ب ــز در صــدر اســت و چی و ۶۹ برن

ــت  ــه دس ــا ب ــز ب ــران نی ــت و ای ــز دوم اس ــدال برن ــره  و ۱۷ م ــدال نق ۲۱ م

آوردن ۲۲ مــدال طــال، ۱۸ مــدال نقــره و ۴۹ مــدال برنــز ســکوی ســوم را 

ــار دارد. در اختی

نبـرد تا آخریـن نفس
محمداكرام انديشمند

بخش نخست
ــی سیاســت  ــور و قربان ــا مقه ــدارد ت ــن ن ــی جــز ای ــا افغانســتان چاره ی آی

ارتــش پاکســتان باشــد کــه »نــربد تــا آخریــن نفــس«، فرهنــگ اســراتژیک 

ــکیل  ــاد( تش ــالم گرایی و جه ــک )اس ــع ایدئولوژی آن را از آدرس و موض

می دهــد؟

خوانــدن کتــاب »نــربد تــا آخریــن نفــس، شــیوۀ جنــگ ارتــش پاکســتان« 

نوشــتۀ خانــم امریکایــی دکــر ِکــرول کریســتین فییــر، بــرای خواننــده ایــن 

ــش  ــازی ارت ــت و بی ثبات س ــه دخال ــد ک ــن می کن ــاور را تلقی ــت و ب ذهنی

ــادی  ــالمی و جه ــای اس ــت از گروه ه ــا حامی ــتان ب ــتان در افغانس پاکس

ــا  ــل ب ــۀ کاب ــد، رابط ــر رس دیورن ــور ب ــات دو کش ــات و منازع ــه اختالف ب

ــات و ادعا هــای  ــن اختالف ــوط منی شــود. ای ــی و مســایل دیگــر مرب دهل

طرفیــن حــل شــود و یــا نشــود، ادامــۀ جنــگ تــا آخریــن نفــس، فرهنــگ 

اســراتژیک ارتــش پاکســتان را تشــکیل می دهــد. جنگــی کــه مبنــای آن را 

ایدئولــوژی اســالم و جهــاد می ســازد و در واقــع ایــن ایدئولــوژی ذاتــی و 

فطــری ارتــش پاکســتان اســت کــه بــا آن تولــد یافــت، رشــد کــرد و ادامــۀ 

حیــات و بقایــش در گــرو آن اســت.

ــر  ــاپ و ن ــی و چ ــه فارس ــاب ب ــن کت ــۀ ای ــه ترجم ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

ــی از  ــع جمع ــاور و توق ــه ب ــا ب ــت ت ــه اس ــورت گرفت ــرای آن ص ــز ب آن نی

ــت  ــه درک درس ــده ب ــاب، خوانن ــن کت ــر ای ــاپ و ن ــت اندرکاران چ دس

از سیاســت پاکســتان و اســراتژی پاکســتان در افغانســتان یعنــی جنــگ و 

ــت آن را  ــه مدیری ــتاخیز« ک ــا »روز رس ــاید ت ــتان ش ــازی افغانس بی ثبات س

ــه دوش دارد، برســد. ــا ارتــش پاکســتان ب اردو ی

جالــب و شــگفت آور ایــن اســت کــه نویســندۀ امریکایــی ایــن کتــاب حتــا 

انتقــال صالحیــت سیاســت خارجــی در مورد هنــد و افغانســتان را از ارتش 

ــر  ــه حکومــت ملکــی و سیاســت مداران احــزاب سیاســی موجــب تغیی ب

ــای  ــت از گروه ه ــر حامی ــی ب ــش مبن ــراتژیک ارت ــگ اس ــت فرهن سیاس

ــد:  ــگاه می کن ــد ن ــا تردی ــه ســوی آن ب ــد و ب اســالم گرا و جهــادی منی دان

ــی در  ــت تجدیدگرای ــی از سیاس ــت ملک ــا حکوم ــه آی ــت ک ــن نیس »روش

ــد حضــور  ــر؛ چــون نبای ــا خی ــر هندوســتان دســت خواهــد کشــید ی براب

ــوژی  ــر ایدئول ــی ب ــتان مبن ــش پاکس ــراتژیک ارت ــگ اس ــه دار فرهن ریش

اســالمی و تیــوری دو ملــت را در درون جامعــۀ مدنــی، فرهنــگ سیاســی 

ــرد«)ص 320( ــوش ک ــتان فرام ــاالری پاکس ــی و دیوان س عموم

ــر  ــه از نظ ــت ک ــری اس ــۀ دیگ ــی نکت ــالح امت ــه س ــتان ب ــی پاکس دسرس

ــد  ــت می کن ــتان را تقوی ــش پاکس ــراتژیک ارت ــگ اس ــر، فرهن ــم فیی خان

و ارادۀ ارتــش را در حامیــت از گروه هــای ایدئولوژیــک اســالم گرای 

مضاعــف  افغانســتان  و  هنــد  علیــه  آنــان  از  اســتفاده  و  ســتیزه جو 

ــای  ــتفاده از گروه ه ــتان اس ــال های 1980، پاکس ــول س ــازد: »در ط می س

ــۀ  ــع نقط ــاًل تشــدید بخشــید؛ امــا در واق ــادی را کام ــتیزه جوی جه س

اوج ایــن سیاســت پــس از آزمایش هــای امتــی 1998 میــالدی بــود 

ــا  ــه ت ــر از آنچ ــارن را فرات ــای نامتق ــراتژی نربده ــۀ اس ــتان دامن ــه پاکس ک

حــال انجــام داده بــود، بــرد. ایــن خــود گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه 

ــر و  ــتیزه جویان توانات ــتفاده از س ــتان را در اس ــته یی، پاکس ــلیحات هس تس

جری تــر ســاخته اســت.)ص 302(

ــای آن اســت کــه افغانســتان  ــه معن ــت ب ــن ذهنی ــن ای ــدگاه و تلقی ــن دی ای

ــتقیم  ــر مس ــگ غی ــازی و جن ــت بی ثبات س ــان سیاس ــاهد پای ــچ گاه ش هی

ــر مــرزی و  از ســوی پاکســتان نباشــد. حــل هیــچ اختــالف مــرزی و غی

ــد افغانســتان را از  ــا پاکســتان منی توان ــل ب ــه دیپلوماســی و تعام هیچ گون

ــای  ــت از گروه ه ــر حامی ــور ب ــت آن کش ــتان و سیاس ــت پاکس رش دخال

ــۀ  ــتان منازع ــر افغانس ــا اگ ــد. حت ــات ده ــت، نج ــف دول ــالمی مخال اس

دیورنــد را بــا پاکســتان حــل کنــد و حــارض بــه تعامــل و توافــق بــر مبنــای 

منافــع متقابــل باشــد، مانــع جنــگ و بی ثبات ســازی افغانســتان بــر 

ــد. ــده منی توان ــتان ش ــش پاکس ــراتژیک ارت ــگ اس ــای فرهن مبن

ــی  ــۀ تحقیقات ــا موسس ــد ب ــگر ارش ــوان پژوهش ــه عن ــاًل ب ــر قب ــم فیی خان

رانــد و هم چنــان دفــر معاونــت ســازمان ملــل متحــد در افغانســتان کار 

ــوب  ــای جن ــدن و زبان ه ــکدۀ مت ــود را از دانش ــرای خ ــت. دک ــرده اس ک

آســیا از دانشــگاه شــیکاگوی ایــاالت متحــدۀ امریــکا حاصــل کــرده و بــه 

ــی  ــوزۀ تحقیقات ــلط دارد. ح ــز تس ــی نی ــدی، اردو و پنجاب ــای هن زبان ه

خانــم فییــر، امــور سیاســی و نظامــی جنــوب آسیا)افغانســتان، پاکســتان، 

ــد، بنگله دیــش و رسیالنــکا( اســت. او در ایــن حــوزه صاحــب چنــد  هن

کتــاب اســت و مقــاالت زیــادی را در مــورد پاکســتان و تروریســم نگاشــته 

ــتی ها و  ــس، درس ــن نف ــا آخری ــربد ت ــاب ن ــر در کت ــم فیی ــا خان ــت. ام اس

نادرســتی ها را در تحلیــل و داوری خــود بــر رس پاکســتان تلفیــق می کنــد 

ــق،  ــن تلفی ــتان از ای ــا پاکس ــت ب ــی و خصوم ــی از بدبین ــایۀ نوع و در س

داوری و نتیجه گیــری می کنــد کــه بــر مبنــای آن، ارتــش و دولــت 

ــد. ــی می کن ــی معرف ــر اصل ــه کار و مق ــتان را گن پاکس

ــم  ــود را علی رغ ــتنباط خ ــتنتاج و اس ــث و اس ــه بح ــر این هم ــم فیی خان

ارایــۀ دالیــل و شــواهد زیــاد بــا نقــل قــول از جــرناالن و نظامیــان ارتــش 

ــه  ــد ک ــادر می کن ــود ص ــۀ خ ــدگاه و فیصل ــن دی ــای ای ــر مبن ــتان ب پاکس

ــای ایدئولــوژی ســاخته شــد کــه  ــر مبن ارتــش پاکســتان از هــامن آغــاز ب

ــا ایــن ایدئولــوژی سیاســت و اهــداف خــود  آن اســالم بــود و در واقــع ب

ــوان  ــه عن ــد ارتــش از اســالم ب ــد کــه او می گوی ــرد. هــر چن را پیــش می ب

ــت  ــظ متامی ــود را حاف ــتان خ ــش پاکس ــد: »...ارت ــتفاده می کن ــزار اس اب

ــن  ــق بنیادی ــه منط ــت ک ــالم اس ــه آن اس ــد ک ــور می دان ــک کش ایدئولوژی

ــرای  ــوژی ب ــن ایدئول ــش از ای ــربان ارت ــد. ره ــکیل می ده ــت را تش دول

ــت  ــب حامی ــی و جل ــد قوم ــور چن ــک کش ــی در ی ــجام مل ــق انس تحق

عمومــی از رویــای مقابلــه بــا هنــد بهــره گرفتــه می شــود. ...بنــًا 

ــگ  ــۀ فرهن ــلکی اردو و مطالع ــات مس ــن از نری ــه م ــواهدی ک ــر ش ب

ــل گوناگــون  ــه دالی اســراتژیک مســلط در پاکســتان اســتنتاج کــرده ام، ب

ــر}در  ــات متغی ــداف و مطالب ــتان از اه ــه پاکس ــود ک ــدوار ب ــوان امی منی ت

برابــر همســایه گانش{ دســت بکشــد.)ص 15(

دكتر علی محمدی

جیمــز ماتیــس، وزیــر دفــاع و مــك ماســر، 

مشــاور امنیــت ملــی ترامــپ، اســراتیژی امریــكا 

را بــرای جنــگ در افغانســتان نوشــتند و بــه ترامــپ 

ــا اعــالن كنــد. جالــب این جــا اســت كــه در تدویــن  دادنــد ت

ــتند و  ــزی نخواس ــر چی ــن دو نف ــر از ای ــراتیژی، آن دو نف اس

ــخن  ــوم)ترامپ( از آن س ــر س ــه نف ــی ك ــا زمان ــیدند، ام نپرس

ــد و  ــه ش ــر مواج ــن دو نف ــر ای ــتقبال كم نظی ــا اس ــت، ب گف

ــد!  ــاد كردن ــا خوشــی ی ــوان اســراتیژی ترامــپ ب ــه عن از آن ب

جالب تــر ایــن اســت كــه كســی از ایــن دو نپرســید كــه از چــه 

ــد؟ ــزی خــوش ان چی
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ــوری  ــت جمه ــاون دوم ریاس ــش مع رسور دان

بــا تاکیــد بــر گســرش صنعــت گردشــگری در 

کشــور می گویــد کــه تقویــت توریــزم داخلــی، 

جنــگ  از  ناشــی  اجتامعــی  فاصله هــای 

ــی،  ــی مل ــی و همگرای ــه همدل ــونت را ب وخش

تبدیــل می کنــد.

ــنبه ) 4  ــگ روز سه ش ــات و فرهن وزارت اطالع

میــزان ( از روز جهانــی گردشــگری بــا حضــور 

ــوری  ــت جمه ــاون دوم ریاس ــش مع رسور دان

حکومتــی  مقامــات  از  زیــادی  شــامری  و 

گرامی داشــت کــرد.

ــرش  ــر گس ــوری ب ــت جمه ــاون دوم ریاس مع

صنعــت توریــزم در افغانســتان تاکیــد کــرده 

ــی و  ــه  فرهنگ ــور مبادل ــه منظ ــه ب ــد ک می گوی

زدودن تبلیغــات منفــی در مــورد افغانســتان 

ــژه  ــه  وی ــه گون ــگری ب ــت گردش ــه صنع ــد ب بای

ــرد. ــورت گی ــه ص توج

آقــای دانــش گفــت:« شایســته اســت بــه منظور 

ــی در  ــات منف ــی و زدودن تبلیغ ــه فرهنگ مبادل

بــاره افغانســتان، امــروز نــگاه ویــژه بــه صنعــت 

ــذاری  ــت گ ــا سیاس ــیم و ب ــته باش ــزم داش توری

مناســب فرهنگــی و آمــاده کــردن امکانــات 

ــه  ــری را ب ــگران بیش ــفر گردش ــه س الزم، زمین

کشــور خــود فراهــم ســازیم«.

ریاســت  دوم  معــاون  گفته هــای  بنیــاد  بــر 

و  امکانــات  کمبــود  ناامنــی،  جمهــوری؛ 

اطــالع  گردشــگران،  بــرای  الزم  تســهیالت 

رســانی ضعیــف و عــدم توجــه الزم بــه حفــظ 

منابــع  دیگــر  و  تاریخــی  آثــار  مراقبــت  و 

در  چالش هــا  جدی تریــن  از  گردشــگری 

برابــر گســرش ایــن صنعــت در کشــور اســت. 

ــدواری  ــراز امی ــش اب ــای دان ــه آق ــن هم ــا ای ب

ــگری و  ــب گردش ــی مناس ــه پالس ــه تهی ــرد ک ک

برخوردهــای مســووالنه و دلســوزانه مقام هــای 

ــه  ــکالت نقط ــن مش ــر ای ــد ب ــی بتوان حکومت

پایــان بگــذارد.

هرچنــد ناامنــی در شــامری از والیت هــای 

چالش هــای  نخســت  فهرســت  در  کشــور 

موجــود در زمینــه گســرش صنعــت گردشــگری 

وجــود دارد امــا آقــای دانــش می گویــد کــه نــا 

ــه عنــوان یــک ســد  امنــی هــای فعلــی نبایــد ب

نفــوذ ناپذیــر و مانــع همــه جانبــه بــرای توســعه 

توریــزم در افغانســتان پنداشــته شــود.

ــرش  ــر گس ــوری ب ــت جمه ــاون دوم ریاس مع

ــد کــرده  ــز تاکی ــی نی صنعــت گردشــگری داخل

تقویــت و گســرش گردشــگری  می گویــد، 

فاصله هــای  تــا  می شــود  ســبب  داخلــی 

ــردم  ــان م ــی در می ــگ و ناامن ــر جن ــر اث ــه ب ک

ــرود. ــن ب ــده ازبی ــود آم ــه وج ــتان ب افغانس

اطالعــات  وزارت هــای  از  دانــش  آقــای 

عالــی،  تحصیــالت  معــارف،  فرهنــگ،  و 

رسحــدات، اقــوام و قبایــل، ریاســت ارگان های 

ــا  محــل و ســکتورهای خصوصــی خواســت ب

ــه  ــی ب ــگری داخل ــه گردش ــودن زمین ــم من فراه

ــی  ــتگی و همگرای ــت همبس ــر تقوی ــان، ب جوان

ــد. ــک کنن ــتان کم ــردم افغانس ــان م ــی می مل

گردشــگری  اداره  کارکــرد  از  دانــش  آقــای 

اداره  کــه  گفــت  کــرده  انتقــاد  افغانســتان 

گردشــگری افغانســتان هرچنــد عمــر 60 ســاله 
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معاون ریاست جمهوری:

به خاطر زدودن تبلیغات منفی باید به صنعت گردشگری توجه صورت گیرد

مسعود  احمدشاه 
یِت همسرش روا به 

روایــِت  بــه  مســعود  »احمدشــاه  کتــاِب 

ــاری  همــرش«، توســط شــکیبا هاشــمی و م

فرانســواز کولومبانــی نوشــته شــده، افــر 

کــرده،  ترجمــه  فارســی  بــه  را  آن  افشــاری 

ــی آن را  ــارش ایران ــک ن ــت ی ــار نخس ــرای ب ب

ــاد  ــارات بنی ــد انتش ــانده و واح ــر رس ــه ن ب

شــهید مســعود آن را در افغانســتان چــاپ کــرده 

ــت. اس

ایــن اثــر توســط مــاری فرانســواز کولومبانــی، 

شــکیبا  بانــو  و  »ال«  مجلــۀ  روزنامه نــگاِر 

دولتــی  غیــر  ســازمان  رییــس  هاشــمی، 

ــال  ــه در س ــده ک ــردآوری ش ــتان آزاد گ افغانس

ــی  ــان انگلیس ــه زب ــا ب ــالدی در اروپ ۲۰۰۵ می

ــزۀ  ــه دریافــت جای ــه چــاپ رســید و موفــق ب ب

»وریتــه« در ایــن ســال از ســوی هیــأت داوران 

ــد. ــز ش نی

همــر  ُگل،  پــری  گفته هــای  کتــاب  ایــن 

احمدشــاه مســعود اســت کــه وقتــی با مســعود 

ازدواج کــرد، طبــق ســنت خانواده گــی نــام 

صدیقــه را بــرای او انتخــاب کردنــد. اگــر 

چــه مســعود همیشــه او را پــری صــدا مــی زده 

ــت. اس

 1390 ســال  بــه  کتــاب  ایــن  دوم  چــاپ 

خورشــیدی، در 216 بــرگ و پانــزده فصــل بــه 

ــت. ــیده اس ــاپ رس چ

ــن  ــار« ای ــش از پیش گفت ــتی در »پی ــم دش فهی

ــاب  ــن کت ــه در ای ــت: آنچ ــته اس ــاب نوش کت

و  شــخصیت  از  تصویــری  می خوانیــد، 

زنده گــی قهرمــان ملــی کشــور اســت کــه 

ــل  ــود. اص ــت می ش ــرش روای ــان هم از زب

ــده  ــته ش ــوی نوش ــان فرانس ــه زب ــاب ب ــن کت ای

ــًا  ــه واضح ــت ک ــه گونه یی س ــت آن ب و طبیع

می تــوان درک کــرد، در اصــل مخاطبیــن آن 

اســتند. خارجی هــا 

ــاپ  ــه در چ ــت ک ــده اس ــه ش ــان گفت هم چن

ــالش  ــاب، ت ــن کت ــعود از ای ــهید مس ــاد ش بنی

نارســایی های  امــکان،  حــد  در  تــا  شــده 

نگارشــی و زبانــی از میــان برداشــته شــود، امــا 

ــن  ــا در ای ــت و ریخت ه ــن شکس ــی از ای برخ

ــد. ــده ان ــی مان ــم باق ــاپ ه چ

احمدولــی مســعود، بــرادر قهرمــان ملی کشــور 

ــظ«  ــعود در »تقری ــهید مس ــاد ش ــس بنی و ریی

ــتان،  ــت: آزادی افغانس ــته اس ــاب نوش ــن کت ای

ــکالت  ــود. او از مش ــرادرم ب ــی ب ــدف زنده گ ه

اجتناب ناپذیــری هــم کــه بعــد از اســتقرار 

ــی  ــد، آگاه ــود می آم ــه وج ــور ب آزادی در کش

داشــت و بــه مــوازات مبــارزات روزمره یــی 

مــی داد،  انجــام  دشــمن  برابــر  در  کــه 

ــا اســتقالل،  خواهــان نهادهــای رســمی بــود ت

بــر،  حقــوق  بــه  احــرام  مردم ســاالری، 

برابــری مــردان و زنــان و ســطح زنده گــی 

ــن  ــا در آن تضمی ــورهای دنی ــایر کش ــد س مانن

قانــون  یــک  تدویــن  آرزوی  در  او  شــود. 

ــود. ــی ب ــات پارملان ــد و انتخاب ــی جدی اساس

بــه بــاور رییــس بنیــاد شــهید مســعود: مطالــب 

ــورد  ــی در م ــن گری خاص ــاب، روش ــن کت ای

ــه  ــه ب ــده مســعود ک زنده گــی خصوصــی فرمان

ــگ و  ــی در ســال های ســخت جن ــل امنیت دالی

ــه ارمغــان  ــود، ب ــده ب مقاومــت در تاریکــی مان

ــخ  ــرای تاری ــتند، ب ــاِب مس ــن کت ــی آورد. ای م

مالحظه یــی  قابــل  اهمیــت  از  مــا  کشــور 

برخــوردار اســت و میــراث ارزش منــدی بــرای 

ــود. ــد ب ــا خواه ــدۀ م ــل های آین نس

البتــه هیــچ عکســی از همــر مســعود در ایــن 

کــه  هامن گونــه  و  منی شــود  دیــده  کتــاب 

ــد،  ــه ان ــه گفت ــاب در مقدم ــده گان کت گردآورن

شــام هیــچ وقــت عکســی از او نخواهیــد دیــد 

علــت ایــن امــر را بــا خوانــدن کتــاب خواهیــد 

ــد. فهمی

اســت،  آمــده  مقدمــه  در  کــه  آن گونــه 

بــا  دیــدار  در  کتــاب  ایــن  گردآورنــده گان 

مســعود اجــازه می گیرنــد تــا بــا همــرش 

دیــداری داشــته باشــند و اولیــن گفت وگــو 

ــا همــرش در زمــان حیــات مســعود انجــام  ب

می شــود و ســه هفتــه بعــد مســعود شــهید 

خانــم  بــا  دیگــر  مالقات هــای  و  می شــود 

مســعود پــس از شــهادت قهرمــان ملــی کشــور 

می گیــرد. صــورت 

می خوانیــم:  کتــاب  ایــن  برگ هــای  در 

»هنگامــی کــه صدیقــه مســعود را دوبــاره 

ــعود  ــده مس ــد فرمان ــف لبخن ــم، توصی می بینی

زمانــی کــه نــزد او از خامنــش تعریــف کردیــم، 

ــی وچهار  ــن زن س ــه ای ــا ب ــۀ م ــن هدی زیباتری

ســاله اســت کــه مــرگ همــرش او را درهــم 

ــات،  ــن مالق ــان ای ــت... در جری ــته اس شکس

او پذیرفــت کــه کتابــی در بــارۀ شــوهرش 

بنویســیم. ایــن حقیقــت کــه فرمانــده از او 

خواســته بــود تــا بــا مــا مالقــات کنــد و 

ــچ  ــد، هی ــان کن ــۀ »ال« بی ــدش را در مجل عقای

وقــت ســابقه نداشــت. بــه مــا ایــن اجــازه داد 

ــویم«. ــی او وارد ش ــم خصوص ــه حری ــه ب ک

ــعود  ــه مس ــا صدیق ــج ب ــه تدری ــه ب و این گون

ایــران،  دوســت می شــوند و چندین بــار در 

جایــی کــه همــر مســعود بــا فرزندانــش بعــد 

از شــهادت مســعود در آنجــا بــه رس می بردنــد 

ســاعات های  پنجشــیر  در  هــم  چندبــار  و 

ــد. ــط می کنن ــای او را ضب ــی صحبت ه طوالن

بــه دنیــا  صدیقــه مســعود در درۀ پنجشــیر 

آمــده اســت و آن گونــه کــه در ایــن کتــاب 

بیــان شــده، از کودکــی بــا جنــگ بــزرگ شــده 

اســت. او ۱۷ ســال بیشــر نداشــته کــه کامــاُل 

محرمانــه بــا فرمانــده مســعود ۳۴ ســاله ازدواج 

ــت. ــرده اس ک

ــعود  ــاه مس ــامری از احمدش ــه ش ــری ک تصوی

دارنــد، مبــارزی اســت کــه بیشــر عمر خــود را 

جنــگ کــرده اســت و همیشــه اســلحه بــر دوش 

ــرش  ــاب هم ــن کت ــی در ای ــت، ول ــوده اس ب

از زنده گــی شــخصی،  زیــادی  ناگفته هــای 

ــن  ــد. ای ــعود می گوی ــوت مس ــات و خل روحی

گــردآوری  جداگانــه  فصــل   ۱۵ در  کتــاب 

ــاب،  ــۀ کت ــای اولی ــه بخش ه ــت ک ــده اس ش

رسگذشــت همــر مســعود پیــش از ازدواج 

ــه دوران  ــدی ب ــای بع ــت و بخش ه ــا او اس ب

زنده گــی مشــرک آن دو مربــوط می شــود.

هارون مجیدی

ACKU


	Button 2: 
	Button 3: 


