
افغانستان، عراق  در  امریکا  زلمی خلیل زاد، سفیر سابق 
و سازمان ملل به اتهام پولشویی حدود 1.5 میلیون دالر 

تحت بازجویی قرار گرفته است.
زلمی خلیل زاد 63 ساله، بیست وششمین سفیر امریکا در 
سازمان ملل بود و از سال 2007 تا 2009 خدمت کرد. 
وی پیش از آن در دوران ریاست جمهوری جورج بوش 
عالی ترین  که  بود  عراق  و  افغانستان  در  امریکا  نماینده 
مقامی بود که یک امریکایی مسلمان با اصلیتی افغانی در 

دولت بوش داشت.
گزارش  دوشنبه  روز   )Profil( پروفیل  اتریشی  هفته نامه 
داد که خلیل زاد از سوی وزارت دادگستری امریکا تحت 
بازجویی قرار گرفته و پس از آن یک دادستان اتریشی در 

گفت وگو با اسوشیتدپرس، آن را تایید کرد.
اجرایی  مدیر  و  رییس  اکنون  هم  که  خلیل زاد  زلمی 
 1.4 که حدود  است  متهم شده  است،  انجمن خلیل زاد 
میلیون دالر را به صورت غیرقانونی به حساب همسرش 
هفته نامه  گزارش  طبق  پول  این  که  است  کرده  واریز 
با شرکت های  فعالیت های خلیل زاد  به  مربوط  اتریشی، 

عراقی و اماراتی بوده است.

براساس گزارش رسانه ها، خلیلزاد متهم شده است که از 
طریق حساب بانکی همسرش در وین اقدام به پولشویی 

کرده است.
بر اساس اسناد دادگاه که به دست مجله پروفیل رسیده، 
بنارد  شرل  به  مربوط  حساب  چندین  اتریشی  مقامات 

همسر امریکایی خلیلزاد را مسدود کرده اند.
هولگر بیلز وکیل مدافع بنارد در این رابطه گفته است که 
مقامات امریکایی تاکنون مدارک و شواهد محکمی علیه 

موکل وی ارایه نکرده اند.
انتظار می رود که نتیجه درخواست تجدیدنظر بنارد برای 

بازگشایی حساب بانکی وی به زودی اعالم شود.
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مهم نیست که شخص چه قدر عمر می کند، مهم این است که عمرش را 
در چه راهی صرف می کنـد.

احمدشاه مسعود )رح(

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

 بزرگ داشت از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی درکشور

قرار است سوشما سوراج وزر امور خارجه هند در ماه جاری 
میالدی به کابل سفر کند.

سوشما سوراج وزیر خارجه هند در یک کنفرانس مطبوعاتی 
گفته است به منظور گفت وگو با مقامات کابل در سفری دو 

روزه در ماه جاری میالدی از کابل دیدار خواهد کرد .
گفتنی است که وزیر خارجه هند از چهار کشور عضو اتحادیه 

همکاری های منطقه یی جنوب آسیا نیز دیدار می کند..
هند یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در افغانستان است 
دنبال  به  غربی  کشورهای  کارشناسان،  برخی  باور  به  و 
جایگزینی هند در افغانستان پس از خود هستند با این حال 
پاکستان به دلیل مشکالت عمیق و ریشه دار خود با هند از 
حضور فعال دهلی در کابل و گسترش روابط دو جانبه میان 

این دو کشور به شدت نگران است.

در  ملی  تفکر  و  »مسعود  پژوهشی  و  علمی  سیمینار 
افغانستان« روز دوشنبه با حضور صدهاتن از استادان 
نظامی،  و  سیاسی  تحلیلگران  نویسنده گان،  دانشگاه، 
در  ملی  شورای  نماینده گان  و  سیاسی  شخصیت های 

کابل برگزار شد.
در این سیمینار علمی که به  مناسبت سیزدهمین سالروز 
شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان برگزار 
شده بود، سخنرانان ضمن خوانش مقاالت پژوهشی و 
تحقیقاتی شان، پیرامون ابعاد سیاسی، نظامی، اجتماعی 
و  بحث  مسعود  احمدشاه  شخصیت  فرهنگی  و 

گفت وگو کردند. 
امین اهلل  جنرال  ناطقی،  محمد  مسعود،  ولی  احمد 
امرخیل، سیدحسین اشراق حسینی، عبدالحفیظ منصور، 
یزدان پرست،  قدریه  هروی،  خاموش  عبداهلل  دکتر 

حسام الدین تالقانی، داکتر خلیل اهلل حنانی مقاالت شان 
را پیرامون ابعاد شخصیت قهرمان ملی افغانستان ارایه 
کردند و به پرسش های اشتراک کننده گان پاسخ گفتند.

سخرانان در این نشست گفتند که شهید مسعود، یک 
شخصیت ملی و فراقومی بود و برای کل افغانستان می 
اندیشید....                                  ادامه صفحه 7
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در سیمینار علمی »مسعود و تفکر ملی در افغانستان« :

نـهاد پژوهـشی مسـعودشـناسی ایجـاد شود!
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تالقان، نخستین مرکز والیتي در افغانستان بود که بعد 
از آغاز عقب نشیني شوروي در سال 1367 به دسِت 
که  نجیب  کمونیستِي  رژیم  قواي  افتاد.  مجاهدین 
ایستاده گي  تواِن  در خود  بود،  آن شوروي  تکیه گاه 
در برابر هجوم احتمالِي مجاهدین بر شهر را ندید و 
به منطقه یي به نام »باغ ذخیره« در غرب و منتهی الیه 
عقب نشیني  از  پس  کرد.  عقب نشیني  تالقان  شهر 
چنین  مجاهدین  بین  در  تالقان  شهر  دولتي،  قواي 
باالیِي شهر میان  تقسیم شده بود: قسمت شرقي و 
جمعیت اسالمي و حرکت اسالمي؛ و قسمت غربي 
و پایاني شهر میان حزب اسالمي حکمتیار و حزب 

اسالمي خالص. 
هم زمان با تحوالت تالقان، استاد رباني براي اولین بار 
به همراه شیخ عبداهلل عزام به دیدار آمر صاحب به 
پنجشیر، که تازه از دست قواي شوروي آزاد شده 
بود، آمد و آمر صاحب مصروِف استقبال و مذاکره 
به  رباني  استاد  با  بود و سپس  ایشان  با  و همراهي 
فرخار آمدند و از آن جا استاد رباني به بدخشان و 

آمر صاحب هم به تالقان رفت.
وضع  آمد،  تالقان  شهر  به  صاحب  آمر  که  وقتي 
گروه  هر  نداشت،  وجود  امنیت  بود:  متشنج  شهر 
در صدد توسعۀ مناطِق خود بود و دسته هاي اوباش 
هم مشغول چور و چپاول و اختطاِف مال و اوالدِ 
مردم بودند که اکثراً در قسمت غربِي شهر این نوع 
حوادث اتفاق مي افتاد. این وضع براي آمر صاحب 
و هر مجاهد واقعِي دیگر قابل تحمل نبود. متأسفانه 
هر اقدامِ جلوگیرانه در این رابطه منجر به جنگ هاي 

تنظیمي مي شد که عواقِب بدتر از آن داشت.
این که  کنار  در  صاحب  آمر  حالت،  همچو  در 
یک سلسله اقدامات را برای فسادزدایي در مجموِع 
به راه  شهر  شرقِي  قسمت  در  به خصوص  و  شهر 
قواي  النۀ  آخرین  نابودي  صدد  در  جداً  انداخت، 
»باغ  اما  برآمد.  نیز  ذخیره  باغ  در  کمونیستي  رژیم 
دولتي،  قواي  استقرار  جدید  محل  یا  ذخیره« 
داشت.  قرار  مرتفع  نسبتًا  و  منعزل  منطقه یي  در 
ترتیبات امنیتِي اطراف باغ عبارت بود از خندق هاي 
با سیم خاردار و  بعضًا سرباز، محاط  سرپوشیده و 

مزارع مین هاي ضد پرسونل.
در قسمت شمال شرقِي باغ ذخیره غندهاي مربوط 
به ملیشیاي محلي قرار داشت که پوسته هاي آن به 
نقطۀ  بلندترین  بز«،  »سیاه  کوه  تا  پیوسته  صورِت 
عملیات  نقشۀ  در  بود.  یافته  امتداد  تالقان  کوهي 
صاحب  آمر  براي  بیشتر  چیز  دو  ذخیره  باغ  فتِح 
مناطق  در  مستقر  ملیشیاي  یکي  بود:  نگران کننده 
شمال شرقي باغ، که به قواي دولتي کمک نرسانند؛ 
دوم مزارع مین اطراف باغ ذخیره که باعث تلفات 

مجاهدین نشود.
آمر صاحب در دو جهت بسیار تالش مي کرد و حتا 
با  انداختِن حیاِت خود. هم زمان  به خطر  قیمت  به 
تأمین ارتباط با سران ملیشه ها، جمع آوري اطالعات 
به خصوص  ذخیره،  باغ  در  دشمن  قواي  مورد  در 
ساحات مین گذاري شده ادامه یافت. سران ملیشه ها 
که در اصل دل هاي شان با کمونیست ها بود، در ظاهر 
به آمر صاحب وعدۀ همکاري مي دادند، به خصوص 
این  از  مي خواست  که  »کورمالي«  نام  به  شخصي 
طریق آمر صاحب را به دام افگند، ولي آمر صاحب 

فراستي بیشتر از این داشت و توطیه اش افشا شد.
و  ذخیره  باغ  اطراِف  مین گذاري شدۀ  ساحات  اما 
تشویش  مورد  همچنان  دشمن  استحکاماِت  وضع 
با وجود اطالعاتي که به دست  آمر صاحب بود و 

مي آورد، بازهم خاطرش از این ناحیه نا آرام بود.
عملیات هاي  نقشۀ  طرح  در  عادتًا  صاحب  آمر 
از  اطالعات  جمع آوري  عنصر  بر  خود،  نظامي 
داخل نیروهای دشمن بسیار توجه و تکیه مي کرد، 
داخل  از  اطالعات  تحلیل  و  برعالوۀ جمع آوري  و 
نیروهای دشمن، شخصًا نیز منطقه را از نزدیک مورد 
مطالعه قرار مي داد تا حدي که گاهي اطرافیانش از 
این تکرار مکررات خسته مي شدند، ولي آمر صاحب 
این تیوري نظامي »هر قدر در طرح نقشۀ عملیات 
خوِن  عملیات  کردن  پیاده  در  بریزید،  بیشتر  عرق 
کمتر مي ریزید« را تطبیق مي کرد و مفید مي دانست.
بر اساس همین عادت خداوند مي داند که چند بار 
اطراف باغ ذخیره را گشت زد و نقطه هایي که قرار 
بود در هجوم مجاهدین مورد استفاده قرار گیرد را با 
دوربین مطالعه کرد؛ ولي بازهم از ناحیۀ امنیت یک 

گروپ هجومِي مجاهدین تشویش داشت.
در اثر همین وسوسه یک روز هنگام غروب به مناطق 
اطراف باغ ذخیره آمد، در موتر جیب پیش از پنج 
قوماندان  تاج الدین،  کاکا  صاحب،  آمر  نبودیم:  نفر 
نجیم خان، من و شاید یکي دیگر از محافظین آمر 
صاحب. وقتي که به نزدیکي باغ ذخیره رسیدیم، از 
تاج الدین و نجیم  کاکا  تنها  آمر صاحب  این جمع، 
خان را با خود گرفت و بقیه را در همان جا گذاشت.
حدود یک ساعت سپري شد، شب همچنان تاریک 
آمر صاحب.  انتظار  ناآرام و چشم ها در  بود، دل ها 
ناگاه صداي پي هم رگبار مسلسل به یک باره گي به 
مخیله ام  در  شد.  تکرار  نوبت  چند  و  رسید  گوش 
چیزهاي زیادي گذشت... در نهایت فکر کردم قواي 
دولتي در حالت آماده باش قرار دارد و ممکن است 

این فیرها در همچو حاالت عادي باشد.
آمر  جیپ  که  نکشیدیم  انتظار  نیم ساعت  از  بیش 
شدم.  آن  سوار  ایشان  با  هم  من  و  رسید  صاحب 
سکوت  فضاي  معمول،  بر خالف  موتر،  داخل  در 
معناداري حاکم بود. من به خاطر برهم زدن سکوت 
بدون  سکوت،  این  معناي  فهمیدن  منظور  به  یا  و 
این که کسي را مشخصًا مخاطب قرار دهم، پرسیدم: 

»این صداي مسلسل و به این وفرت چه بود؟«
کاکا  سوي  به  بود.  ساکت  همچنان  صاحب  آمر 
تاج الدین دیدم. کاکا در حالي که چشمانش براق تر 
آمر  سوي  به  اشاره یي  خشم  با  بود،  وقت  همه  از 
به  را  خود  که  بپرس  او  از  گفت:  کرده  صاحب 
هالکت داده بود! و چند کلمه یي دیگر از این قبیل 
در سیاق عتاب گفت؛ ولي آمر صاحب با فریاد او را 

خاموش ساخت.
معلوم بود قبل از این هم مشاجره یی صورت گرفته 
را  آن  مکررِ  شنیدن  حوصلۀ  صاحب  آمر  که  بود 

نداشت.
جهاد  روزهاي  اولین  از  که  تاج الدین  کاکا 
این  در  و  بود  آمر صاحب  یاور  و  یار  نزدیک ترین 
راه فداکاري هاي زیادي کرده است، با وجود احترام 
العاده یي که نسبت به او داشت، در  و محبت فوق 
عین حال ـ از میان یاران وي ـ یگانه شخصي بود 

که مي توانست نظرات و انتقاداِت خود را بي پرده و 
بي باکانه به آمر صاحب بگوید.

اما قصه چه بود و این همه عتاب کاکا تاج الدین به 
خاطر چه؟

آمر صاحب بعد از این که ما را در قریۀ نزدیک باغ 
ذخیره گذاشت و خود با کاکا تاج الدین و قوماندان 
نیز  را  کاکا  راه  قسمت  یک  در  رفت،  خان  نجیم 

مي گذارد و تنها نجیم خان را با خود مي برد.
عجب است کاکا تاج الدین که از آغاز جهاد معیِت 
خود را با آمر صاحب در همه شرایط سایه وار حفظ 

مي کند، در این سفر با او نیست! 
باشد،  کاکا  اگر  که  مي کرد  فکر  صاحب  آمر  شاید 
که  کند و جایي  کار  به طبع خود  نمي گذارد  را  او 
بخواهد، برود. و شاید هم امور دیگري. به هر حال 
آمر  و  مي شود  جدا  ایشان  از  هم  تاج الدین  کاکا 
صاحب تنها با نجیم خان مي خواهد از همان سمتي 
از  یکي  است  قرار  که  شود  نزدیک  ذخیره  باغ  به 
گروپ هاي مجاهدین از آن سمت باالي باغ تعرض 

کند، یعني جنوب غرِب باغ ذخیره.
شام تاریک است و زمین هموار و شالي پایه خشک، 

و عارضۀ آن فقط جداره هاي کردهاي شالیزار!
بیش  زمین  کرد  چند  شب،  تاریکي  پناه  در  آن ها 
باالي  به سیم خاردار مي رسند که  ناگهان  مي روند، 
مي شود.  نمایان  دشمن  دیده باني  سنگر  هم  آن 
تصمیم مي گیرند بي سروصدا برگردند؛ ولي در این 
این  بر  مشرف  و  مراقبت  برج  در  که  سربازي  اثنا 
رفیِق  و  مي شود  ایشان  متوجه  مي کند،  پهره  ساحه 
خود را صدا مي زند: »این جا بیا که یک سیاهي دیده 

مي شود!«
آمر صاحب عقب نشیني مي کند و سرباز بالفاصله به 
سوي ایشان یک شاجور کامل را شلیک مي کند که 
تا این زمان به عقب کرد شالي رسیده اند و در پشِت 
استفاده  با  مي کنند.  زمین  نقش  را  خود  جسم  آن 
و  تفنگ  شاجور  تبدیلي  در  که  کوتاهي  فرصت  از 
صاحب  آمر  مي آید،  دست  به  دوم  سرباز  رسیدن 
مي تواند یک کرد عقب نشیني کند و با اتمام شاجورِ 
دوم یک کرد دیگر عقب مي نشینند؛ و به این ترتیب 

معجزه آسا از یک خطر بزرگ نجات مي یابند.
خواننده گان عزیز!

و  حرص  میزان  شک  بدون  بي پرداز،  داستان  این 
فداکاري آمر صاحب شهید را در جهت حفظ جاِن 
مجاهدین نشان مي دهد که در طول حیات پُربار و 
مخاطره آمیزشان چنین مواردي زیاد دیده شده است 
که بارها جاِن خود را به خاطر حفظ جاِن دیگران به 
خطر انداخته اند و هرگز نخواسته حیاِت خود را به 
یا در عقب آن ها  بهاي حیاِت دیگران حفظ کند و 

پناه بگیرد.
در صحنه هاي  حتا  بود،  طلیعه  در  همیشه  او  آري، 

مرگبار!
آمر صاحِب شهید حتا این بزرگ منشِي حربي را از 
مي خواست  همیشه  و  نمي کرد  دریغ  نیز  دشمنانش 
با کمترین تلفات در دو  مواضع و مراکِز دشمن را 

جانِب جنگ فتح کند.
فردوس  جایگاهش  و  گرامي  یادش  شاد،  روحش 

برین بادا! 
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خليل الرحمن حناني

مسـعود همـیشه در طلیـعه  

د  مقاومت  او  جهاد  د  خېمه  جرګې  لویې  د  ورځ  تېره 

ميل څېرې او ميل اتل احمدشاه مسعود د دیارلسم تلین 

شاهده وه. دا مراسم د زرګونه کسانو په برخې اخیستلو 

وروسته  ځنډ  کلن  دولس  له  شول.  تررسه  ډول  ښه  په 

کې  مراسمو  دې  په  هم  کرزي  ولسمرش  ځل  لومړي  په 

ګډون وکړ او د احمدشاه مسعود په اند، فکر او اهمیت 

یې خربې وکړې. له هغه رسه یې د خپلو اړیکو وویل او 

مسعود یې د خپلواکۍ او ازادۍ د الرې قرباين یاد کړ، 

چا چې ځان قربان کړ؛ خو د خپلواکۍ جنډه یې رپانده 

وساتله.

نورو والیاتو کې هم  یوشمېر  په  هېواد  د  ترڅنګ  د دې 

یادونه شوې  تلین  دیارلسم  له  د شهید احمدشاه معسود 

او مراسم نیول شوي دي. له دې ښکاري، چې د افغان 

ملت په زړه کې شهیدانو او د شهیدانو ورځې خپل ځای 

پیدا کړی، خلک د جهاد او ميل مقاومت په ارزښت او 

اهمیت پوه شوي دي.

خو هغه څه چې د دې پرمتینې ورځې په ملن د بدرنګۍ 

داغ لګوي، د یوشمېر کسانو او کړیو له لوري په قصدي 

له ښوونځي  د مسعود  ډول ځینې هغه هڅې دي، چې 

رسه په ټکر کې دي.

مثاًل په لویه جرګه یوشمېر خلکو د حرضت صبغت الله 

یې  ته  وینا  چې  اعرتاض  خلکو  د  وړاندې  پر  مجددي 

او  اهدافو، الرې  له  د مسعود  دا  په هېڅ وجه  پرېنښود. 

مکتب رسه اړخ نه لګوي.  خو دا هم د پوښتنې وړ ده، 

چې ولې ښاغيل کرزي ټينګار درلود، چې د غونډې په 

پای کې دې مجددي او د شهیداحمدشاه مسعود د بنسټ 

مرش احمدويل مسعود خربې وکړي او غونډه دې پای ته 

ورسېږي؟ حتی پخوانۍ اجنډا هم عميل نشوه، چې باید 

اوو تنو ویناوې کړې وې.

امله  له  خربو  سیايس  مخکینو  د  چې  پوهېده،  کرزی 

غربګون  وړاندې  پر  خربو  د  صیب  حرضت  د  خلک 

ښيي. چې دقیقًا هامغسې وشول. پر ځای دریځ د ډاکټر 

عبدالله عبدالله او احمدويل مسعود و، چې له خلکو یې 

وغوښتل چې جهادي مرش حرضت صبغت الله مجددي 

دا  مسعود  او ښاغيل  عبدالله  ډاکټر  د  پرېږدي.  ته  خربو 

وینا ډېره معقوله وه، چې سیايس مسایل هر وخت کېدای 

يش او باید له دې سرتې ورځې او ناستې رسه مخلوط 

نيش.

د دې ترڅنګ با وجود ددې چې د شهیدمسعود د بنسټ 

مرش په وار وار له خلکو غوښتي ول، چې چا ته مزاحمت 

بیا  اذیت سبب نيش؛ مګر  او  ازار  د  د خلکو  ونه کړي، 

هم ځینو کسانو په الرو کوڅو کې موټریز کاروانونه جوړ 

کړي ول او ځينو خو حتی په واټونو کې هوايي ډزې هم 

کولې.

دا کار په هېڅ وجه د شهیدانو له اونۍ او په ځانګړي ډول 

د شهیداحمدشاه مسعود له کلیزې رسه مناسبت نه لري، 

بلکې هڅه کېږي چې په لوی الس ځینې وړې ګډوډۍ 

رامنځته کړي.

د  احساساتو  خپلو  د  نااګاهانه  کسان  يوشمېر  که چېرې 

ښکاره کولو لپاره په دې کړنو الس پورې کوي؛ نو تېرويت 

او په کار ده چې بله الره ومومي، ځکه په دې ډول کړنو 

رسه نيش کېدای چې د ميل اتل هیلې پوره يش،.

او  راوستلو  ثبات  یووايل،  ميل  د  باید  ورځ  دې  په 

ورورګلوۍ لپاره کار ويش. 

هغه ډول چې ولسمرش کرزي وویل، چې شهید احمدشاه 

مسعود یو هېواد پرسته او د خپلواکۍ غوښتونکی و، چې 

نو  کاوه.   کار  یې  لپاره  د سوکالۍ  د خلکو  ملت  د دې 

د هغه د الرې الرویان هم باید د هغه په نقش قدم ګام 

د  او  يش  پراخ  هم  نور  مراسم  دا  باید  کال  هر  واخيل. 

ميل یووايل لپاره په کې هڅې ويش؛ څو د سرت مسعود 

ارمانونه په عمل کې پلې شوي وي.

د ميل اتل منانځنه 

او څو ټکي!
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شیخ االزهر تصریح کرد: هدف گروه داعش از اقدامات خود 
خدمت  در  گروه  این  و  است  اسالم  وجهه  کردن  خدشه دار 

صهیونیسم است.
شیخ  الطیب،  احمد  نیوز،  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
الفیصل، وزیر خارجه عربستان در  با سعود  االزهر در دیدار 
قاهره گفت: اعضای گروه دولت اسالمی )داعش( جنایتکارانی 
هستند که وجهه اسالم را خدشه دار می کنند و در واقع ساخته 

دست استعمارگران و درخدمت صهیونیست ها هستند.
وی تاکید کرد: مایه اندوه ماست که این جنایتکاران توانسته اند 
وجهه اسالم و مسلمانان را در چشم جهان خراب کنند. هدف 
می شود خدشه  انجام  اسالم  اسم  به  که  هولناک  اقدامت  این 
نگاه  در  آن  دادن  جلوه  زشت  و  مسلمانان  وجهه  کردن  دار 

غربی هاست.
شیخ االزهر اظهار داشت: این تروریست ها برای اجرای نقشه 
خود جهت ویران کردن جهان عرب در خدمت صهیونیسم 
قرار گرفته اند و شاهد ما برای این مساله سهل انگاری و تعلل 
با  مقایسه  در  تروریستی  گروه های  این  با  مقابل  در  آمریکا 

سرعت حمله آمریکا به عراق در سال 2003 است.

چالش ناتو در نحوۀ پاسخ به پوتین
پوتین  والدیمیر  گالیه های  اخیر  سال های  در  اگرچه 
درباره تهدید غرب علیه امنیت روسیه با توجه کم ناتو 
را  رویه  این  اوکراین  در  اخیر  جنگ  اما  می شد  مواجه 

تغییر داده است.  
ماموریت های خود در مکان های  بر  ناتو  بود که  سال ها 
دور دست نظیر افغانستان و لیبی تمرکز می کرد و در یک 
دهه گذشته تنها یک عضو سابق پیمان ورشو یعنی آلبانی 

را پذیرفت.
از آنجا که در پنج سال گذشته هزینه های نظامی اعضای 
ناتو تا بیست درصد کاهش پیدا کرد رهبران غربی نسبت 
به آینده این ائتالف نگران شدند اما همان طور که نشست 
اقدامات  غربی  رهبران  کرد،  تصریح  ولز  در  ناتو  اخیر 
روسیه در اوکراین را تهدیدی مستقیم علیه اعضای ناتو 
و به طور کلی علیه نظم پس از جنگ سرد تلقی کرده اند.
به  با یک منازعه داخلی نسبت  ناتو  ائتالف 28 عضوی 
اینکه تا چه میزان با روسیه مقابله کند دست به گریبان 

است.
آنها  نظر  از  که  می کنند  استدالل  ناتو  اعضای  از  برخی 
به  را  نظامی  رویارویی  روسیه خطر  به  تند  واکنش های 

همراه دارد.
با این حال آشکار است که دفاع در مقابل اقدامات روسیه 
بار دیگر تبدیل به اولویت نخست ناتو شده و دست کم 
جدایی  مرز  در  نیروهایش  تقویت  به  اقدام  ائتالف  این 
به نسبت زمان جنگ  با شرق که در حال حاضر  غرب 
سرد، صدها مایل به مسکو نزدیک تر است، خواهد کرد.

مایکل مک فاول، سفیر سابق امریکا در روسیه و مشاور 
کرد:  اظهار  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  سابق 
ناتو داده  به  نیروی مجددی  اوکراین  پوتین در  اقدامات 
در حالیکه تا چند سال پیش چنین چیزی غیر قابل تصور 

بود.
یک  تا  می کند  به سختی تالش  ناتو  ائتالف  افزود:  وی 
از  فراتر  اقداماتی  انجام  درباره  و  کند  پیدا  جدید  نقش 

اروپا صحبت می کند.
مک فاول که اکنون استاد دانشگاه استنفورد است، عنوان 
می کند: اکنون به سبب پوتین، اعضای ناتو بر هدف اصلی 
خودشان تمرکز کرده اند. این یک پیشگویی معطوف به 

مقصود است.
این  در  اوکراین  برای  سالح  ارسال  با  ناتو  حال  این  با 
بودند،  کرده  تقاضا  اعضا  برخی  که  همان طور  نشست 
بر  مبنی  مسکو  با   1997 سال  معاهده  و  نکرد  موافقت 
عدم استقرار دائمی سربازان در نزدیکی مرزهای روسیه 
اما ناتو با توافق بر سر حضور نظامی  را کنار نگذاشت 
»مداوم« در طول مرزهای روسیه این معاهده را دور زد.

از  یک  هر  از  دفاع  برای  خود  وعده  به  مجدداً  ناتو 
اعضایش متعهد شد همان طور که باراک اوباما نیز وعده 
داد امریکا برای حفاظت از کشورهای کوچک استونی، 

لیتوانی و لتونی با روسیه وارد جنگ خواهد شد.
ناتو با تشکیل یک نیروی پیش قراول چهار هزار سربازی 
که بتواند در عرض چند ساعت به مرزهای روسیه منتقل 
شود و همچنین ارتقای رزمایش ها و استقرارهای نظامی 

موافقت کرد.
بلندمدت  تا یک تالش  ناتو خواست  از  اوباما همچنین 
برای بازسازی ارتش اوکراین را آغاز کرده و به بررسی 

افزودن اعضای جدید به این ائتالف بپردازد.
سال هاست که پوتین نسبت به آنچه که ائتالف های پس 

از جنگ سرد غرب با کشورهای اروپای شرقی می بیند 
بر  روسیه  کنترل  بازیابی  که  بوده  معتقد  و  داشته  تنفر 
مناطقی که سابقا به شوروی تعلق داشتند می تواند عظمت 

روسیه را باز گرداند.
ناتو  توسعه طلبی  آیا  اینکه  بر سر  داغی  بحث  در غرب 
به  بوده  تحریک آمیز  یا  و  عاقالنه  سرد  جنگ  از  پس 
پوتین  برای  مساله  این  حال  این  با  است.  افتاده  جریان 
آشکار است و او این توسعه طلبی را تهدیدی علیه روسیه 
می داند و از فرصت استفاده کرده تا به بهانه تعدی های 

غرب حمایت سیاسی در داخل از خود را تقویت کند.
در  روسیه  حامی  دولت  که  هنگامی  فبروری  ماه  در 
اوکراین سقوط کرد پوتین تصمیم گرفت تا اجازه ندهد 
دولت جدید این کشور از نظر اقتصادی با غرب هم پیمان 

شود.
جیمز گلدگیر، رییس دانشکده خدمات بین الملل دانشگاه 
امر  تحت  سفید  کاخ  در  اروپا  امور  مشاور  و  امریکایی 
برای  بار  یک  تا  گرفته  تصمیم  پوتین  گفت:  کلینتون 
این  همه  او  کند.  مقابله  غرب  توسعه طلبی  با  همیشه 

مسائل را یک تحقیر می داند.
اما پوتین به گفته بسیاری از کارشناسان با دامن زدن به 
درگیری میان غرب و شرق به شیوه ای که باعث تقویت 
شود  رویارویی  برای  غربی  کشورهای  از  بسیاری  عزم 

موجب تضعیف آرمان خودش شده است.
او اظهاراتی بیان کرده که استدالل های اعضای ناتو که به 
دنبال بسیج این ائتالف برای رویارویی با کرملین هستند 

را تقویت کرده است.
کمیسیون  رییس  باروسو،  مانوئل  خوزه  به  اخیراً  پوتین 
اروپا گفت: سربازان روسیه می توانند در عرض دو هفته 
کنند. همچنین وی در یک سخنرانی  اشغال  را  اوکراین 
یک  روسیه  فراوان  هسته ای  قابلیت های  کرد  اعالم 

واقعیت است.
کشور  یک  مثل  هرگز  قزاقستان  گفت:  همچنین  پوتین 
دبلیو.  به جرج  پوتین  ادعای سابق  یادآور  این  نبوده که 
بوش رییس جمهورسابق امریکا بود مبنی بر اینکه اوکراین 

یک کشور واقعی نیست.

اکنون  که  اوکراین  در  امریکا  جان هربست، سفیر سابق 
رهبر  اندام  گفت: عرض  است،  آتالنتیک  عضو شورای 
روسیه یک اشتباه بزرگ است. پوتین می خواهد بیزاری 
خود از دشمنان غربی را نشان دهد اما او با این قیل و قال 
تنها فرآیند قدرتمندتر شدن موضع ناتو در قبال روسیه 

را تسریع می کند.
داشت:  اظهار  روسیه  در  امریکا  سابق  سفیر  فاول،  مک 
اگرچه برخی از اعضای ناتو همچنان با اقدامات تقابلی 
مخالفت می کنند اما غرب به طور پایدار در حال پیشروی 
به سوی موضعی سرسختانه تر است. اکنون اعضای ناتو 
این فشار را احساس می کنند تا هزینه های نظامی خود را 

افزایش دهند.
ناتو احتماال پایگاه هایی  مک فاول افزود که اعتقاد دارد 
دائمی را در نزدیکی مرز روسیه خواهد گشود و روابط 
خود با اوکراین و گرجستان را تقویت خواهد کرد اگرچه 
ناتو  ائتالف  اعضای  به  تبدیل  زودی  به  کشور  دو  این 

نخواهند شد.
مک فاول تصریح کرد: نگرانی نسبت به اقدامات روسیه، 
طرح های غربی ها برای کاستن هر چه بیشتر از زرادخانه 

هسته ای خود را متوقف خواهد کرد.
وی گفت: اگرچه در سال 2009 در داخل دولت اوباما 
تمایلی برای کاستن از سالح های هسته ای در اروپا وجود 

داشت اما این تمایل اکنون پایان یافته است.
این  به  پاسخ  در  روسیه  که  کرد  پیش بینی  فاول  مک 
کرد  خواهد  تقویت  مرز  در  را  خود  نیروهای  اقدامات 
نظیر  خطرناک  رویارویی های  به  منجر  می تواند  این  و 
جنگ  زمان  در  گشت زن  جنگنده های  میان  رویارویی 

سرد شود.
در عین حال دو طرف از لحاظ اقتصادی هر چه بیشتر 
دور خواهند شد زیرا تحریم های غرب اقتصاد روسیه را 

به سمت رکود پیش خواهد برد.
مک فاول گفت که در یک بازنگری، نشست و مباحثات 
روزهای اخیر یک چرخش تاریخی برای ناتو به منظور 

بازگشت به نگرانی های اصلی این ائتالف بوده اند.

شیخ  االزهر: 

هدف داعش خدشه دار کردن 
وجهه اسالم است

داوود اوغلو به دنبال حضور طوالنی 
در پست نخست وزیری است

کری در پی تشکیل »ائتالف بین المللی پایدار« علیه داعش
وزیر امور خارجه امریکا پیش از آغاز سفر خود به اردن متعهد شد تا »ائتالف 
بین المللی پایداری« را برای شکست داعش تشکیل دهد و گفت که هر کشوری 
برای امحای این گروه تروریستی در عراق و سوریه نقشی برعهده دارد به همین 
منظور قرار است جده روز پنجشنبه میزبان نشست عربی - امریکایی - ترکی 

برای بررسی راه های مقابله با داعش باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری، وزیر امور خارجه امریکا قرار است 
سفر خود را به خاورمیانه از امان، پایتخت اردن آغاز کند و پس از آن به جده 
عربستان برود اما ممکن است توقف های کوتاهی نیز در سایر کشورها داشته 

باشد.
کری در سخنانش تشکیل دولت جدید و فراگیر عراق را ستود و آن را نقطه 
عطفی مهم خواند. وی با اشاره به اینکه که »حدود 40 کشور برای پیوستن به 
ائتالف تحت حمایت امریکا برای مبارزه با داعش« اعالم آمادگی کرده اند، گفت: 
هم اکنون زمان آن فرا رسیده است که رهبران عراق خودشان کشورشان را اداره 

کنند و این کار باید با توجه به این دیدگاه باشد که دولت عراق متحد بماند.
کری در جمع خبرنگاران متعهد شد تا ائتالفی تا حد ممکن گسترده از شرکای 
وارد عمل شوند.  داعش  برای شکست  تا  کند  ایجاد  در سراسر جهان  امریکا 
وی تاکید کرد: تقریبا هر کشوری برای حذف تهدید داعش و فضای اهریمنی 
که ایجاد کرده، نقشی برعهده دارد. برخی کشورها کمک نظامی ارائه می دهند 
که شامل کمک مستقیم، آموزش، مسلح کردن، مشاوره و تجهیز می شود. سایر 

کشورها نیز کمک های بشردوستانه برای غیرنظامیان فراهم می کنند که در مناطق 
درگیر با داعش رو به رو هستند. با این حال ممکن است که مبارزه با داعش 
سریع نباشد و حتی ممکن است تا پس از 2017 به طول انجامد و این ائتالف 

برای ماه ها و شاید سال ها پایدار خواهد بود.
از سوی دیگر جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت: هدف 
این ائتالف ایجاد هماهنگی برای مقابله با تهدیدی است که داعش مطرح کرده 

است.
در همین حال یک منبع آگاه اعالم کرد که نشست عربی - امریکایی - ترکی در 

جده روز پنج شنبه برای بررسی راه های مقابله با داعش برگزار می شود.

امیدوار است حزب حاکم  که  اعالم کرد  ترکیه  نخست وزیر 
سالگی   100 جشن  تا  وی  رهبری  تحت  توسعه  و  عدالت 
تاسیس جمهوری ترکیه همچنان زمام امور کشور را به دست 

داشته باشد.
وزیر  نخست  اوغلو،  داوود  احمد  حریت،  روزنامه  نوشته  به 
ترکیه همزمان با امضای کتاب ویژه در آرامگاه مصطفی کمال 
آتاترک، موسس جمهوری ترکیه گفت: من از طرف دولتمان 
به شما تعهد می دهم و تاریخ را شاهد می گیرم که ما به شدت 
و  قوی ترین  از  یکی  به  را  کشورمان  تا  کرد  خواهیم  تالش 
ما  مردم  نتیجه  در  کنیم.  تبدیل  جهان  کشورهای  معتبرترین 
بهره مند  کامل  دموکراسی  و  آزادی  بشر،  حقوق  از  می توانند 
هیچ  بدون  ترکیه  جمهوری  شهروندان  تمامی  برای  و  شوند 
عدالت  ترکیه  تاسیس جمهوری  سالگرد  در صدمین  استثنایی 

برقرار خواهد بود.
داوود اوغلو به همراه کابینه اش روز دوشنبه به آرامگاه آتاترک 

رفته و تاج گلی به مقبره وی تقدیم کرد.
اعتماد  از کسب رای  آنها درست در روزی که قرار بود پس 
این  از  پارلمان نخستین نشست شورای وزرا را برگزار کنند، 

آرامگاه بازدید کردند.
حزب حاکم عدالت و توسعه از سال 2002 میالدی زمام امور 
کشور را به دست دارد و در سه دوره پیاپی انتخابات پارلمانی 

در سال های 2002، 2007 و 2011 میالدی پیروز شده است.
پس از انتخاب رجب طیب اردوغان به عنوان رییس جمهور 
جدید ترکیه، داوود اوغلو، وزیر امور خارجه سابق این کشور 
به عنوان نخست وزیر و رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه 

انتخاب شد.

                                                                                                                                          روزنامه لس آنجلس تایمز 
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بالهاییکهاسترسبرسرمانمیآورد!

انسان عصِر حاضر الجرم در دنیایی پُر از استرس و تنش زنده گی می کند و تفکیک کردن 
استرس از زنده گی بشر مدرن، غیرممکن است. برعالوه، بیشتر مواقع ارزیابی دقیق از میزان 

استرسی که در طول روز تجربه می کنیم، کار دشواری است.
 عوامل متعددی چون تنش هایی که در محیط کار از سوی رییس تان به شما وارد می شود، 
به  فرزندان و رسیده گی  با  دیر رسیدن، جر و بحث کردن  ترافیک و  در  ماندن  استرس 
امور مهم آن ها،  عدم تغذیۀ مناسب، کمبود خواب و یا خیره شدن برای مدِت طوالنی به 
و  فشار مضاعف  که  فاکتورهایی هستند  از شایع ترین  الکترونیکی،  لوازم  نمایش  صفحۀ 
مضری را به جسم وارد می کنند و به مرورِ زمان سبب بروز آسیب های جدی به سالمت 

فرد می شوند.
 استرس به شیوه های مختلف روی بدن تأثیر نامطلوب و مضر می گذارد که مهم ترین آن ها 

عبارت اند از:
اعتیاد به مصرف کربوهیدرات ها:

به  استرس موسوم  بیشتری هورمون  مقدار  قطعًا  قرار می گیرد،  استرس  بدن  تحت  وقتی 
باال می برد و  این هورمون، سطح گلوکز خون را  بیشتر  کورتیزول ترشح می کند. ترشح 
احساس  از  پس  اگر  می یابد.  افزایش  ناسالم  کربوهیدرات های  ولع خوردن  آن  دنبال  به 
استرس، میل به خوردن کلچه و شیرینی پیدا کردید، تالش کنید که با خوردن یک تکه 
میوۀ تازه این نیاز را ارضا کنید. با این انتخاب کربوهیدرات بیشتری به بدن تان می رسد 

بدون این که پیامد مضری داشته باشند.
افزایش تعداد روزهایی که بیمار می شوید: 

سوء  تأثیر  نیز  بدن  دفاعی  سیستم  واکنش های  روی  کورتیزول  هورمون  ترشح  افزایش 
می گذارد و توانایی بدن را برای مقابله با میکروب ها و عوامل بیماری زا کاهش می دهد 
همین امر باعث می شود که نیاز شما به ماندن در خانه و استراحت کردن بیشتر شود و 
روزهای بیشتری احساس بیماری کنید و برعالوه مدت زمان بهبود یافتن از بیماری ها نیز 
طوالنی تر می شود. به بیان دیگر استرس بیشتر زمان بازگشت به شرایط جسمی طبیعی و 

عادی را طوالنی تر می کند.
افزایش خطر ابتال به یبوست: 

ترشح بیشتر هورمون کورتیزول موجب کندتر شدن فعالیت بیماری گوارشی شده و در 
نتیجه احساس ناخوشایند و آزاردهندۀ یبوست را ایجاد می کند. حرکات دودی روده وقتی 
نامنظم، کند و تحت شرایط استرس زا باشند، خطر ابتال به هموروئید )بواسیر( و هم چنین 
اختالل در گوارش و ایجاد بوی بد دهان تشدید می شود. برعالوه، این تغییرات گوارشی 
می تواند منجر به تشکیل مواد سمی در رودۀ بزرگ شده و در نتیجه، خطر ابتال به سرطان 

رودۀ بزرگ را تشدید کند.
افزایش خطر ابتال به امراض قلبی:

افزایش ترشح کورتیزول رابطۀ مستقیم با افزایش خطر مرِگ ناشی از ابتال به بیماری های 
کلیوی  از غدد فوق  استرس  نتیجۀ  »آدرنالین« هم که در  بر عالوه  دارد.  قلبی و عروقی 
ترشح می شود، موجب افزایش ضربان قلب و باال رفتن فشار خون شده و می تواند در شما 

احساس تخلیۀ انرژی ایجاد کند.
 

 بروز مشکالت پوستی بیشتر: 
ترشح مکرر آدرنالین، مانع از رسیدن جریان خون به پوست می شود و همین امر موجب 

تشدید آکنه و افزایش احتمال ابتال به سایر مشکالت پوستی مانند اگزما می شود.
 

بی خوابی: 
بدن  سرتاسر  در  استرسی  شیمیایی  ترکیبات  و  هورمون ها  تمام  زیاد  تنش  از  پس  وقتی 
منتشر می شوند، یک خواب راحت و آرامش دهنده دشوار و تقریبًا غیرممکن می شود. از 
سوی دیگر، کمبود خواب با بروز سایر مشکالت سالمتی مثل افزایش وزن و افسرده گی 

توام است.
ناباروری: 

هورمون استرس وقتی به میزان بیش از حد طبیعی در بدن ترشح می شود، می تواند حتا 
عوارض نامطلوب روی دستگاه تولید مثلی بدن داشته باشد و موجب سرکوبی هورمون های 
جنسی شود که حاصل آن کاهش تعداد اسپرم ها )سلولهای جنسی نر( و تأثیر سوء روی 
فرآیند تخمک گذاری و دوره های قاعده گی است که تمام این تغییرات می تواند منجر به 

کاهش توان باروری شود.
 

یکی از مهم ترین راه های کاهش استرس، ورزش کردن است.

منبع:
 www.persianpersia.com/health

رحيم نوبهار
مصلحت  پنج  غزالی  امام  دیرباز  از  1ـ 
»دین«، »عقل«، »نسب«، »مال« و »ِعرض« را 
مصلحت های بنیادین برشمرده است. شمار 
این  تشیع  و  سنت  اهل  فقیهان  از  زیادی 
استنتاج غزالی را پسندیده، به دیدۀ تحسین 
تکرار  خود  نگاشته های  در  و  نگریسته 
مصالح  این  جذابیت  بر  آن چه  کرده اند. 
می افزاید این که آنها هم چنان که به برخی 
مصالح اجتماعی نظر دارند، مصالح فردی 
مانند عقل، مال و عرض را هم که اصوالً 
می دهند.  پوشش  هستند،  فردی  اموری 
به خوبی  تقسیم بندی  این  در  فرد  به  توجه 

برجسته است.
مصالح  این  اهمیِت  بیان  برای  غزالی  2ـ 

این  به  آن چه  جرم انگاری  از  اصوالً 
است.  جسته  مدد  می رساند،  زیان  مصالح 
جرم انگاری زنا برای پیش گیری از تعرض 
به نسب، جرم انگاری قذف برای جلوگیری 
قصاص  جرم انگاری  آبرو،  به  تعرض  از 
آدمیان،  جان  احترام  پاسداشت  برای 
جرم انگاری ارتداد برای نگاهبانی از دین و 
دین ورزی و جرم انگاری شرب خمر برای 
محافظت از گوهر عقل قلمداد شده است.

از  خاصی  نص  به  این باره  در  غزالی  3ـ 
متون دینی استناد نکرده است. او برداشِت 
مهم ترین  دربارۀ  شرع  دیدگاه  از  خود 
مصالح را بیان کرده است. دیگری می تواند 
با نگاهی دیگر و از چشم اندازی دیگر به 
حساسیت های شارع نظر بیفکند و مصالح 
دیگر  گونه یی  به  را  شرع  نظر  در  بنیادین 

تفسیر و تعبیر کند.
4ـ مصالح بنیادیِن دیگری هم وجود دارند 
با اهمیت اند؛ ولی  که در نظر شرع اقدس 
غزالی آن ها را یادآور نشده است. نخست 
از  کرد.  اشاره  »آزادی«  مصلحت  به  باید 
ممنوعیِت شرب خمر و دیگر مناقیات عقل 
برمی آید که شارع مقدس، به عقل انسانی 
نه  فعال می نگرد،  پویا و  هم چون گوهری 
جدایی ناپذیر  الزمۀ  بالقوه.  حالتی  صرفًا 

چنین عقلی البته »آزادی اندیشه« است.
به همین ترتیب در جرم انگاری های مربوط 

انسان، شارع مقدس  به آدم ربایی و حبس 
را  آن  و  داده  اهمیت  انسان  »آزادی«  به 
کرده  قلمداد  بنیادین  ارزشی  یا  مصلحت 
کسی  با  کیفری  شدید  برخورد  نیز  است. 
از  یا  دهد  قرار  برده  را  آزادی  انسان  که 
او کاالگونه  با  به فروش رسانیدن وی  راه 
از  »آزادی«  منزلت  و  ارج  از  کند،  معامله 
متون  برخی  در  می کند.  داللت  شارع  نظر 
دینی با کسی که انسان آزادی را به عنوان 
شده  رفتار  سارق  همچون  بفروشد،  برده 
)ع(  یوسف  زبان  از  مجید  قرآن  است. 
برشمرده  مال  دزدی  از  بدتر  را  آدم ربایی 
از  دفاع  برای   ]77  :)12( ]یوسف  است. 
منزل و حریم خصوصی، قتل مهاجم البته 
که  می بینیم  است.  تجویز شده  با شرایطی 

جلوه های گوناگون آزادی انسان از مصالح 
نادیده  است.  بوده  شارع  نظر  در  بااهمیت 
روا  هرگز  بنیادین  مصلحِت  این  گرفتن 
بنیادین  مصالح  دیگر  از  »امنیت«  نیست. 
از  پیش گیری  برای  که  مصلحتی  است؛ 
تعرض به آن، محاربه و افساد فی االرض 
جرم قلمداد شده است. پیداست که امنیِت 
گام  در  که  است  چنان  شارع  نظر  مورد 
پس  و  جامعه  شهروندان،  امنیت  نخست 
و شایسته  دولت و حاکمیت صالح  آن  از 
و  زنا  جرم انگاری  در  می کند.  تضمین  را 
هم جنس گرایی تنها حفاظت از نسب مورد 
نظر شارع نبوده است؛ »عفت« هم همچون 
مصلحتی مهم مورد نظِر شارع بوده است. 
بر فرض که بتوان بر مفسدۀ تولد افراد فاقد 
نسِب صحیح به گونه یی غالب آمد، باز هم 
ادله یی  است.  نشده  حاصل  شارع  مقصود 
جنسی  روابط  گسترش  برای  تالش  که 
اهمیت  می کند،  قلمداد  جرم  را  ناسالم 
»عفت« هم چون ارزشی بنیادین را به خوبی 

نشان می دهد.
دینی  متون  در  شکنجه  ترتیب،  همین  به 
شدیداً نکوهش شده است و برای ارتکاب 
آن حتا برای برده گان آن روز مجازات های 
سخت پیش بینی شده است. این به معنای 
»کرامت  به  مقدس  شارع  که  است  آن 
مصلحتی  را  آن  و  می دهد  بها  انسان« 

غیرقابل نقض قلمداد می کند؛ چه شکنجه 
حرمِت  و  کرامت  ناقض  خود  ذاِت  در 
جرم  به  شارع  شدید  واکنش  است.  انسان 
مسایل  و  احکام  همۀ  که  عنف  به  تجاوز 
آن با زنای همراه با تراضی متفاوت است، 
برای برخورد با تعرض به »کرامت انسان« 
است. در زنای به عنف، کرامت انسانی که 
به هر دلیل مایل نبوده به یک رابطۀ خاص 
تن در دهد، آشکارا نقض شده است. این 
مصلحت با مصلحت دفاع از نسب به کلی 
است.  بنیادین  مصلحتی  خود  و  متفاوت 
هم از این روی تفاوت نمی کند که تجاوز 
یا  گیرد  صورت  موافق  جنس  با  عنف  به 
با جنس مخالف. این کار ممکن است در 
نهان صورت گرفته باشد و عرض و آبروی 
مجنی علیه در عموم مخدوش نشده باشد، 
اما به کرامت و حیثیِت بزه دیده در هر حال 
مورد  مصلحت  پس  است.  شده  تعرض 
نظر در این باره عرض به معنای خاص آن 

نیست.
انتظام  و سرانجام شارع مقدس به »نظم و 
این  چه  می دهد،  بها  سخت  اجتماعی« 
است.  انسانی  نوع  بقای  ضامن  مصلحت 
شاید مصلحت اخیر جنبۀ آلی داشته باشد 
یا  باشد  مصالح  دیگر  تحقق  زمینه ساز  و 
به  امنیت  مصلحت  به  را  آن  بتوان  شاید 
هر  در  ولی  بازگرداند،  آن  گستردۀ  معنای 
حال شماری از عناوین مجرمانۀ موجود در 
متون دینی به پاسداشت این مصلحت ناظر 
است. حتا به بیانی که جای شرحش نیست، 
این  به  گفته  پیش  مصالح  از  برخی  شاید 
نظم،  مصلحت  و  کنند  بازگشت  مصلحت 
از مصالح آلی و مقدمی نباشد. می بینیم که 
بنیادین  مصالح  شمارگان  نگرش،  این  با 
مصلحت   10 به  دست کم  شرع،  نظر  از 
می رسد. به پنج مصلحت مورد نظر غزالی 
می توان »آزادی«، »کرامت انسان«، »امنیت«، 
»عفت« و »نظم« را هم افزود. بی گمان آن ها 
با نگاهی دیگر تاب توسعۀ بیشتر هم دارند.
مصالح  این  گاه  که  است  درست  5ـ 
از  و  داد  ارجاع  یک دیگر  به  می توان  را 
تقلیل  این  اما  کاست،  آن ها  شماره گان 
واقع  در  که  مصالحی  ندارد.  ضرورتی 
مهمان هستند را باید با شفافیت و صراحت 
پاسداشِت  بر  و  شناساند  کرد،  شناسایی 
تزاحِم  حکم  از  حتا  و  کرد  تاکید  آن ها 
آن ها در فرض های گوناگون به گونه یی که 

مصالح فردی رنگ نبازند، سخن گفت.
چه گونه گی  در  دست  این  از  تغییراتی  6ـ 
دست کم  یادآور  دینی  متون  از  برداشت 
در  این که  نخست  است؛  مهم  نکتۀ  دو 
ارث  به  گذشته گان  از  که  چارچوب هایی 
برده ایم، محصور و محدود نباید ماند. آن ها 
همچون  نباید  الهام بخش اند،  این که  ضمن 
غیرمولد  و  ایستا  قالب هایی  و  ساختارها 
ما  اندیشۀ  قلمداد شوند و چشمۀ جوشان 
را بخشکانند. دوم این که نوع نگاه و نگرش 
است.  تعیین کننده  بسیار  دینی  متون  به  ما 
متون  حتا  ـ  متون  با  ما  ذهنی  تعامل  نوع 
و  برداشت ها  می تواند دست مایۀ  ـ  مقدس 
این  مهم  باشد.  جدیدی  رویکردهای  حتا 
پارادایم های  در  قرارگرفتن  از  ما  که  است 
جدید  فضاهای  در  کردن  تنفس  و  نو 
پیامی  چشم انداز  از  را  متون  و  نهراسیم 
از  بخوانیم.  دارند،  امروز  جامعۀ  برای  که 
این رو است که آن گونه که متون خود خبر 
به  متون  از  پاره یی  درسِت  فهم  داده اند، 
گروهی ژرف اندیش و متعمق در آخرالزمان 
اختصاص دارد. این به معنای آن است که 
آن ها پیوسته چشم به راه نگاه باز و بصیرانۀ 

دین پژوهاِن حوزه های گوناگون اند.

آزادی را هم اضافه کنیم



عبدالبشير فکرت بخشیـ  استاد دانشگاه كابل

نمی-گفت حضرت یعقوب از سوِگ پسر هرگز
اگر می-دید اندوه پدر گم-کردِن ما را

درآمد:                                             
مسعودِ شهید را نباید قهرمانی آرمانی دانست و او را هم-
چون انساِن کامِل ابن عربی، دازیِن هایدگر، ابرانساِن نیچه، 
از  آن سوتر  و...  فاشیسم  برتر  انساِن  مارکس،  تمامِ  انساِن 
واقعیت-ها برد و در فراشدی ناواقع-گرایانه، از وی انسانی 
آرمانی یعنی غیِر واقعی ترسیم کرد. مسعودِ شهید نه فرشته 
بود که از آسمان فرود آمده باشد و نه -هم قهرماِن خیالِی 
ِسناریونویساِن هالیوود  نتیجۀ دسِت  داستان-های هنری که 
و  مؤمن  فرزندی ست  و  واقعی  قهرمانی ست  او  است؛ 

سلحشور که جز دست-رنِج قضا و زمان نیست. 
در همین  و  متولد می-شود  در همین خاک  بزرگ  مسعودِ 
سرزمین تربیت می-یابد. او را باید الگویی برای نسل-های 
یکی  وی  این که  کما  آورد،  شمار  به  کشور  آیندۀ  و  مبارز 
است  افغانستان  معاصر  تاریِخ  چهره-های  ماندگارترین  از 
و حتا فراتر از افغانستان، وی را باید متعلق به جهاِن اسالم 
به معنای آن  اما این-همه بزرگ-منشی  و بشریّت دانست. 
نیست که وی هیچ اشتباهی در زنده-گی مبارزاتِی خویش 
بر  دال  وی  اشتباهاِت  وجودِ  برعکس،  بلکه  است  نداشته 
»فقط  معروف  قوِل  به  و  است  زمینه  این  در  وی  کارکردِ 
مسعودِ  آری  می-کنند«.  اشتباه  می-کنند  کاری  که  کسانی 
بزرگ نیز کارِ بزرگی انجام داده است و به اشتباهاِت خویش 
نیز ـ برخالِف پیرواِن وی که هیچ گونه اشتباهی را در وی 
نمی-پذیرند ـ در این زمینه معترف است. اعتراف کردن را 
که خود نوعی جرأت-مندی اخالقی ست، باید ویژۀ انسان-
بی-بهره اند.  فضیلت  این  از  دیگران  که  دانست  ویژه  های 
مسعودِ  قهرمانی-های  از  هیچ چیزی  اعتراف  این  بنابراین، 
بزرگ نمی-کاهد بلکه برعکس، به عظمِت شخصیت و نیز 

ژرفای فضایِل اخالقی وی اشاره دارد. 
پیراموِن  که  رسایلی ست  و  مقاالت  از  فراتر  شهید  مسعودِ 
وی نگاشته شده اند اما با آن-هم، نوشته-هایی که در پیوند 
با قهرماِن ملی نگاشته شده اند، عمدتًا یا خاطراتی از دوران 
وی  هم-سنگراِن  و  یاران  توسط  که  مقاومت اند  و  جهاد 
تحریر شده اند، و یا هم به پیشینۀ زنده-گی وی پرداخته اند و 
توجه چندانی به تحلیِل علمی و همه-جانبۀ کارکردهای وی 
ارزش- فردی،  اخالقی، شاخصه-های  فضایِل  با  پیوند  در 

های دینی و انسانی در وی صورت نگرفته است. 
فضایِل  پیراموِن  را  نکاتی  بنده  تا  شد  باعث  موضوع  این 
دوراندیشی،  دین-داری،  کارکردها،  دستاوردها،  اخالقی، 
صلح-اندیشی، هم-گرایی و عمل-گرایی وی یادآور شوم و 
روزنه-یی بر روی پژوهش-های آینده باز کنم. هرچند یقین 
دارم که مسعودِ شهید در یک و یا چند مقاله نمی-گنجد و 
باید سال-ها برای او نوشت و ریاضت کشید، اما با آن-هم 
نمی-توان به بهانۀ گسترده-گی ابعادِ شخصیتی قهرماِن ملی 
عدمِ  برای  توجیهی  و  کشید  دست  وی  پیراموِن  نوشتار  از 

نوشتن پیدا کرد.

نگاهی به برخی ویژه-گی-های قهرمان ملی

1. استثنایی بودن:
احمدشاه مسعود قهرماِن ملي کشور را باید یکي از نوابغ و 
چهره های استثنایِی تاریخ دانست که هم طرازی برای وی در 
افغانستان نیست و حتا فراتر از آن، در منطقه و جهان نیز به 

دشواری می توان برای او شخصیّتی همانند پیدا کرد.
را  اخالق  که  فراگیر  و  چندپهلو  شخصیتي ست  مسعود 
و  فرهنگ  با  را  مبارزه  و  مبارزه  با  را  سیاست  سیاست،  با 
که  خودش  آرمان هاي  مسیِر  در  او  بود.  زده  پیوند  ادبیات 
آرماِن یک نسل و یک ملت هم بود، مجّدانه و آگاهانه گام 
هیچ  به  و  نمی-لرزید  توفانی  هیچ  برابِر  در  و  برمي داشت 
چراغ سبزي فریفته نشد. مسعود را مي توان از چندپهلوترین، 
تأثیرگذارترین، کم نظیرترین و قیاس-ناپذیرترین شخصیت-
هاي تاریِخ معاصِر افغانستان خواند که با هیچ ابرمرد دیگِر 

تاریِخ این سرزمین قابِل مقایسه نیست.

2. فراقومی بودن:
و  عظمت  بتوان  که  آن اند  از  بزرگ تر  شخصیت ها  گاهي 
و  زبان  مذهب،  نژاد،  تبار،  محدودۀ  در  را  آن ها  شخصیِت 
ابعادِ  تحلیِل  به  بایست  بلکه  کرد،  قید  یا جغرافیاي خاصي 
شخصیتي چنین ابرمرداني، فراتر از این تعلقات و حصارهاي 
ُخردکننده پرداخت. هوچیمن، چه گوارا، مسعود و ... را باید 
آن سوتر از جغرافیای موهومِ زبان و رنگ و نژاد و غیره دید. 
دادند  انجام  پیامبرانه  کاری هایی  این چنینی،  شخصیت های 
و  شکن  پا  و  دست  زنجیرهای  از  بشر  رهایی  دنباِل  به  و 
خردکنندۀ استعمار، از همه چیِز خود گذشتند و خطرها را 

به جان خریدند.
 آن چه در این میان بدیهي مي نماید، این  است که سنت هاي 
در  پیش  از  غیره  و  اجتماعي  ساختارهاي  زبان،  تاریخي، 

جامعه وجود دارند و انسان ها معموالً در یک چنین تزاحمی 
این ساختارهاي  که  است  پُرواضح  به هستي مي گذارند.  پا 
در  حتا  و  دارند  نقش  افراد  شخصیتي  تکویِن  در  تاریخي 
نظریه هاي جدیِد فلسفۀ زبان، ذهن انسان، مولودِ ساختارهاي 
زبان  شان  وسعِت  با  عمومًا  انسان ها  و  است  زباني  پیشیني 

مي اندیشند. 
بنابراین، نمي توان نقِش سنت هاي بومي، اجتماعي و فرهنگي 
و  انگاشت  نادیده  افراد  شخصیِت  تشّکِل  و  تکوین  در  را 
ناواقع گرایي  ورطۀ  در  چنین  واقعیتي،  چشم بستن  بر   با 
که،  است  این   است  مسلم  آن چه  برعکس،  بلکه  زد؛  غلت 
محیِط  و  پیشیني  ساختارهاي  از  عموم  به صورِت  انسان ها 
اجتماعی شان تأثیر مي پذیرند و پس از آن، فعاالنه بر جامعه 
و  عوام  ویژۀ  تأثیرپذیري  که،  تعلیق  این  با  مي گذارند  تأثیر 

تأثیرگذاري شاخصۀ انسان هاي برتر به حساب مي آید.
با یک  باید  به هر حال، عظمت و وجاهِت شخصیت ها را 
رشته ارزش ها محک زد و انسان ها به بلندای ارزش هایی که 
بدان معتقد اند و در راه تحقِق آن سعی می ورزند، بزرگ اند. 
لذا نمي توان حساِب شخصیّت ها را  از ارزش هایی که بدان 
معتقد اند، جدا کرد و  شخصیت ها را گسسته و بي ربط با 

ارزش های آنان مورد ارزیابی قرار داد.
با این تعلیق باید توجه داشت که همۀ ارزش ها در جوامِع 
انساني یک سان نیستند، کما این که برخي ارزش-ها محصوِل 
قلمروهاي معرفتي و تاریخي خاصي اند که مي-توان آن-ها 
را بازدۀ محدوده-هاي فرهنگي، تاریخی و معرفتی مشخصی 
-هم  ارزش-هایي  بر  مي-توان  میان،  این  در  اما  دانست 
و  معرفتي  قلمروهاي  آن-ها  برخاستگاه  که  نهاد  انگشت 
تاریخي مشخصي نیست، هرچند رویش و ظهور آن-ها در 
بسترهاي فرهنگي خاصي بیش از سایر قلمروها بوده است. 
انساِن پاک-سرشت و  این ارزش-ها که جوشیده از درون 
از بستر  عدالت-خواه است، تعدد و تکثّر نمي-پذیرد زیرا 
واحد و نامتکثِر نوِع انساني نبعان کرده است و خاستگاه آن 

را مي-توان مشاعر و ضمیِر انساني دانست.
با این حساب، ارزش-هایی هم-چون صداقت، پاک-طینتی، 
عدالت-خواهی، صبر، بشردوستی و... را مي-توان هم-زادِ 
بشر دانست و بشر را بالطبع متمایل به آن؛ ولي باید توجه 
داشت که هر ُخِم وجودیي درخور حلِّ ارزش-هاي انساني 
نیست و برای عینیّت بخشیدِن آن-ها ـ چنان-که به ملکه-
یی انسانی مبدل شود ـ ریاضت و مشِق بسیاري باید کرد و 

به قول ابوالمعانی: 

صد خامه بشکني که به مشق ادب رسي
خط-هاست در کتاب و دبستاِن بوریا

با ارزش-ها  پیوند  افراد در  بنابراین، شخصیِت اشخاص و 
اهمیت مي-یابد. هرگاه این ارزش-هاي انساني، همه گانی و 
جهان-شمول در وجودِ شخصیّتي ملکه شد،  آن- شخص نیز 
به تَبَِع آن به شخصیتي جهان-پذیر و همه-گانی مبّدل مي-
شود. از این منظر، شخصیت-ها متناظر و متناسب با میزان 
تجلي ارزش-های انسانی در آن-ها، بزرگ اند و بزرگي آن-

ها را بایست با مقیاِس تجلي ارزش-هاي انساني سنجید.
رفتارهاي  با  نیز  بزرگ  مسعودِ  که  است  یاددهاني  قابل 
که  محدود-شخصیت-هایي ست  از  خویش  ایثارگرانۀ 
و  مي-نماید  باز  را  دیني  و  انساني  ارزش-هاي  بیشترینه 
انساني  ارزش-هاي  فعلیت-بخشیدِن  با  را  جهاني-بودنش 

در خویش، به اثبات رسانده است.
مسعود بزرگ از محدود چهره-هایي است که بي-کمترین 
تجربۀ نظامي به قافلۀ شب-شکاران مي-شتابد و تا پاي جان 
- در مسیِر صبح - با هیوالهاي شبگرد مي رزمد تا این-که 
شهادتش، رنگ بر روي شفق مي-بندد و پایان شب را مژده 

مي-دهد.
او در زمان و زمینی چشم می-گشاید که آزادي را همانند 
شب،  امپراتوران  و  می-ریزند  دجله  در  بغداد  کتاب-خانۀ 

افِت خورشید را به استقبال می برآینـد. 

3. عدمِ پیشینۀ نظامي:
نظامي  کارِ  به  عالقه  جواني  آواِن  همان  از  بزرگ  مسعودِ 
داشت اما در اثر اصرارِ پدرش، از این داعیه دست برداشت 
و وارد دانشگاه پولي-تخنیِک کابل شد تا این که دست قضا 
وي را به مبارزاِت دشوار و طاقت-فرساي مسلحانه واداشت 
و در این عرصه سرآمِد فرماندهان هم-روزگارش شد و به 
به مکتب-نرفته  نگار  این  لسان الغیب حافظ شیرازي؛  تعبیر 
درخشاني  درایِت  و  فوق العاده  استعدادِ  )با  خط-ننوشته  و 
که داشت( مسأله-آموزِ صدها مدّرس گردید و تا آن جا که 
»سخاروف« فرماندۀ روسي ـ کارکشتۀ نظامی یی که ناپلیون 
را شکست داده بود ـ در برابرش زانو زد و مسعود بنیان-
جنگ-هاي  به ویژه  نظامي  عرصۀ  در  تازه-یي  روش  گذار 
چریکي شد و فاتِح جنِگ سرد لقب گرفت، چنان که عبداهلل 

عزام گفته است:
کنم  مقایسه  ناپلیون  و  مسعود  میاِن  نمی-توانم  هرگز  من 
قرار دهم، چون شاه-کارهایی- که  را ردیِف هم  و آن-ها 
مسعود از خود نشان داد، به مراتب بزرگ-تر از آن چیزی 
است که ناپلیون انجام داده است. مسعود قدرتی را به زانو در 
آورد که ناپلیون در برابِر آن شکست خورد، اتفاقًا مسعود در 
مقابِل همان فرماندهی جنگیده است که ناپلیون را شکست 
فرماندهی  بود، شخصًا  درگیر  مسعود  با  که  داد. سخاروف 
ناپلیون  شکست  به  که  داشت  عهده  به  را  »واترلو«  جنگ 
انجامید. سکولوف نائب وزیِر دفاع اتحاد جماهیر شوروی 

هم از کسانی بود که در برابِر مسعود جبیِن ذلت سایید .
مسلِح  دندان  تا  ارتِش  که  مي-کند  باور  کسي  چه  راستي 
قشوِن سرِخ شوروي با شعارِ شکست-ناپذیري و با هزاران 
کادرِ حربي و کارکشته-اش که جهان را به مبارزه مي طلبید؛ 
در برابر جواني آموزش-ندیده اما متعهد، بي-کمترین وسایِل 
جنگي اما از جان-گذر، آزادی خواه و مومن در هم بشکند؟! 
که  عصري  در  آن-هم  ـ  حادثه-یي  چنین  پذیرفتِن  اصاًل 
دیگر امپراتوري ایدیولوژي-ها فروریخته بود ـ با میزان عقل 

سنجش-گر دشوار و حتا قریب به محال به نظر مي -رسد.
در  پای  واقعیّت،  این  توضیح  در  عقلی  محاسباِت  آری، 
باید مصادیِق چنین  گل می-ماند و راه به جایی نمی-برد، 
و  کرد  پی-گیری  اسالم  درخشاِن  تاریِخ  در  را  معجزاتی 
نمونه-های مجسِم آن را آن-جا نشان-دهی نمود چنان-که 

در قرآن کریم آمده است: 
بِنََهٍر َفَمن  ُمبْتَلِیُکم   َ َقاَل إِنَّ اهللَّ بِالُْجنُودِ  ا َفَصَل َطالُوُت  َفَلمَّ  -
َشِرَب مِنُْه َفَلیَْس مِنِّي َوَمن لَّْم یَْطَعْمُه َفإِنَُّه مِنِّي إاِلَّ َمِن اْغتََرَف 
ُهَو  َجاَوَزُه  ا  َفَلمَّ ۀ  مِّنُْهْم  َقلِیاًل  إاِلَّ  مِنُْه  َفَشِربُوا  ۀ  بِیَِدهِ  ُغْرَفًۀ 
َوالَِّذیَن آَمنُوا َمَعُه َقالُوا اَل َطاَقَۀ لَنَا الْیَْوَم بَِجالُوَت َوُجنُودِهِ ۀَقاَل 
ِ َکم مِّن فِئٍَۀ َقلِیَلٍۀ َغَلبَْت فِئًَۀ َکثِیَرًۀ  الَِّذیَن یَُظنُّوَن أَنَُّهم مُّاَلُقو اهللَّ

ابِِریَن]بقره:249[ ُ َمَع الصَّ ِ َواهللَّ بِإِْذِن اهللَّ
بنی  لشکر  فرماندهی  ]به  طالوت  که  هنگامی  و  ترجمه:   
اسراییل منصوب شد، و[ سپاهیان را با خود بیرون برد، به 
آن ها گفت: »خداوند، شما را به وسیلۀ یک نهر آب، آزمایش 
می کند؛ آن ها )که به هنگام تشنه گی،( از آن بنوشند، از من 
از  بیشتر  با دست خود،  پیمانه  نیستند؛ و آن ها که جز یک 
آن نخورند، از من هستند« جز عدۀ کمی، همه گی از آن آب 
نوشیدند. سپس هنگامی که او، و افرادی که با او ایمان آورده 
نهر  آن  از  آمدند،(  به در  سالم  آزمایش،  بوتۀ  از  )و  بودند، 
ناراحت شدند؛ و عده یی(  نفرات خود،  )از کمی  گذشتند، 
گفتند: »امروز، ما توانایی مقابله با )*جالوت*( و سپاهیان 
او را نداریم.« اما آن ها که می دانستند خدا را مالقات خواهند 
بسیار  »چه  گفتند:  داشتند(  ایمان  به روز رستاخیز،  )و  کرد 
بر گروه های عظیمی  فرمان خدا،  به  گروه های کوچکی که 
استقامت کننده گان(  و  صابران  با  خداوند،  و  شدند!«  پیروز 

است. 
در این آیۀ کریمه قرآن- کریم تذکار مي-دهد که پیروزي و 
غلبه در گرِو کثرِت سپاه و نیرو نیست، چه بسا گروه-هاي 
کوچکي که بر گروه-هاي عظیم به اذِن خداوند غلبه مي-
یابند و چه بسا از گروه-های بزرگی که در برابِر گرو-هی 

اندک شکست می-خورند. بنابراین، نباید تنها بر کثرِت سپاه 
تکیه کرد و عوامِل دیگِر پیروزی را از جمله اعتقادمندی به 

خداوند و آخرت را از نظر دور داشت.
 آیۀ فوق آشکارکنندۀ آن- است که تکیه بر نیروهاي بیرونی، 
بدون ایمان و خداباوري نمي-تواند متضمِن پیروزي باشد، 
دیني  ایماِن  و  دروني  انگیزه-هاي  بر  تأکید  و  تکیه  بلکه 
نبردي  و  کارزار  هر  در  پیروزي  عامِل  بزرگترین  باید  را 
با اشاره به جنِگ  به حساب-آورد کما این-که قرآن- کریم 

حنین بیان مي-دارد:
إِْذ   - ُحنَیٍْن  َویَْوَم   - َکثِیَرۀٍ  َمَواِطَن  فِي   ُ اهللَّ نََصَرُکُم  -لََقْد 
أَْعَجبَتُْکْم َکثَْرتُُکْم َفَلْم تُْغِن َعنُکْم َشیْئًا َوَضاَقْت َعَلیُْکُم اْلَْرُض 
ُ َسِکینَتَُه َعَلی،  بَِما َرُحبَْت ثُمَّ َولَّیْتُم مُّْدبِِرین }25{َ  ثُمَّ أَنَزَل اهللَّ
َب الَِّذیَن  َرُسولِِه َوَعَلی الُْمْؤمِنِیَن َوأَنَزَل ُجنُوًدا لَّْم تََرْوَها َوَعذَّ

َکَفُروا ۀَوَذ،لَِک َجَزاُء الَْکافِِریَن }26{ ]توبه: 25[
ترجمه: خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد ]و بر 
دشمن پیروز شدید[؛ و در روز حنین ]نیز یاری نمود[؛ در 
آن هنگام که فزونی جمعیّت تان شما را مغرور ساخت، ولی 
)این فزونی جمعیّت( هیچ به دردِتان نخورد و زمین با همۀ 
وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت ]به دشمن[ کرده، 
فرار نمودید سپس خداوند »سکینه«ی خود را بر پیامبرش و 
بر مؤمنان نازل کرد؛ و لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید؛ 

و کافران را مجازات کرد؛ و این است جزای کافران.
چنان که در سیرت آمده است:

برخی از سپاهیان با توجه به فزونی شمارِ لشکر گفتند: امروز 
بسیار  اکرم ص  پیامبر  بر  این سخن  شد.  نخواهیم  مغلوب 

گران آمد .
برابِر  سه  تقریبًا  مسلمانان  سپاه  که  زماني-است  نبرد  این 
لشکِر یهودیان است و مسلمانان نیز با تکیه بر کثرِت سپاه، 
پیروزي-شان را از پیش تعیین-شده و قطعي مي-دانستند تا 
این-که در جنگ شکست خوردند و هرگاه لطف و نصرِت 

الهي  شامِل حاِل ایشان نمي-شد، پیروز نمی-گردیدند.
که  مي-دهد  نشان  کریم  قرآن-  دیگر  آیۀ  صدها  و  این 
پیروزي و شکست در گرو قّلت و کثرِت سپاه نیست بلکه 
تعهد، آگاهي و ایمان را مي-توان از قدمه-هاي اوِل پیروزي 
شمرد. جهادِ مردمِ پابرهنه و بي-هیچ چیِز ما و پای-مردی 
و درایِت قهرماِن ملی در برابِر قشوِن سرِخ شوري یک-بار 
نمي-تواند  آهن  و  ارتش  بر  تکیه  تنها  که  داد  نشان  دیگر 
پیروزي بار آورد، زیرا عزت )پیروزي( و ذلت )شکست( از 
آِن خداوند است و با آهن و آتش نمی-توان آن- را به دست 
آورد. از طرفی -هم، اگر عزت و ذلت در گرِو آهن و سپاه 
پابرهنه شکست  ملتي  برابِر  در  نباید  سرخ  ارتِش  مي-بود، 

مي-خورد و هیوالي جهان سوز کمونیسم فرو مي-پاشید.
آهن  جز صف-آرایی  چیزی  اسالم  و  کمونیسم  رویارویی 
تمامِ  برخالِف  ـ  مبارزه، سرانجام  این  در  که  نبود  عقیده  و 
پیش-بینی-ها ـ به دستاِن عقیده-منداِن پابرهنه و بی-هیچ-
چیز رقم می-خورد و هیوالی سیاه کمونیسم در عصِر اتم و 
انترنت در مقابِل ایماِن قوی و تعهِد متیِن یک ملت درهم- 

می-شکند و به اجزا تجزیه می-شود.
4. اقلیِت مبارز

از سویي هم، با نگاهی واقعی و تاریخی درمي-یابیم که همۀ 
انسان-ها داراي استعداد و ظرفیت هاي یک ساني نبوده و از 
توانایي های فکري و فیزیکي هم-گون برخوردار نیستند. به 
همین منوال، میزاِن تقوا و تعهد نیز در اشخاص و افراد برابر 
نیست که از این نایکساني در علوم انساني به »تفاوت هاي 
امري طبیعي و مسلم مي- را  تعبیر مي-شود و آن  فردي« 
پندارند. در این میان، یکی از این تفاوت ها همان پای بندی 
به تعهد است. ممکن است این تعهد در برابِر خدا باشد یا 

در برابر خلق و یا در برابِر چیزهای دیگر.
با این حساب، در جوامع اسالمي، هم-چون سایِر جوامع، 
بیعت  این  به  اما همه-گان  بیعت کرده-اند  با دین  همه گان 
منطقًا  نظري  و  قلبي  تسلیم  زیرا  نیستند  پای-بند  عمل  در 
مالزمِ امتثال به احکام و دستورهای دیني نیست، یا به تعبیر 
دیگر نسبت میان عقیده و عمل الزم نیست و نمی-توان از 
اعتقادمندی به چیزی لزومًا عمل به آن چیز را نتیجه گرفت؛ 
لذا، عمل-کردها مي-تواند مغایر و گاه-هم معارِض عقیده 

باشد کما این که، قرآن- کریم توضیح مي-دهد:
َفِمنُْهم  َعَلیِْه-   َ اهللَّ َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  رَِجاٌل  الُْمْؤمِنِیَن  ومَِّن 
تَبِْدیاًل }23{  لُوا  بَدَّ یَنتَِظُر -َوَما  نَْحبَُه َومِنُْهم مَّن  مَّن َقَضی- 
الُْمنَافِقِیَن إِن َشاَء أَْو  َب  ادِقِیَن بِِصْدقِهِْم َویَُعِذّ الصَّ  ُ لِّیَْجِزَي اهللَّ
ِحیًما }24{ ]احزاب: 24- َ َکاَن َغُفوًرا رَّ یَتُوَب َعَلیْهِْم ۀإِنَّ اهللَّ

 ]23
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فرازهایی از شخصیِت قهرمان ملی
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هارون مجيدی

از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت احمدشاه 
مسعود قهرمان ملی افغانستان روز گذشته )18 سنبله( 
طی مراسم بزرگی در تاالر لویه جرگه گرامی داشت به 

عمل آمد.
نخست   معاون  کرزی،  رییس  جمهور  مراسم،  این  در 
انتخابات  نامزدان  جهادی،  رهبران  ریاست جمهوری، 
عالی،  دادگاه  رییس  کابینه،  اعضای  ریاست جمهوری، 
دادستان  کل، نماینده گان مردم در پارلمان و هزاران تن از 

شهروندان کشور اشتراک کرده بودند.
رییس  و  ملی  دفاع  وزارت  معاون  نظری  عنایت اهلل 
سالروز  سیزدهمین  و  شهید  هفتۀ  برگزاری  کمیسیون 
شهادت قهرمان ملی در آغاز این مراسم گفت: این هفته، 
هفتۀ تجدید میثاق با شهدا است؛ هفتۀ ارج گذاری به آن 
ایثار جان های  با  سر سپرده گان و جان بازانی است که 
شیرین شان کشور را حیات بخشیدند و زنده گی با عزت 

را از خود به میراث گذاشتند.
آقای نظری افزود: گرامی داشت از جان فشانی شهدا، از 

ارزش های دینی و ملی ما می باشد.
از  پیش  سال  سیزده  کرد:  خاطرنشان  نظری  آقای 
و  دل  کور  اهریمنان  ناپاک  سنبله دست  در 18  امروز 
و  آمد  بیرون  تروریسم  و  تزویر  آستین  از  سیاه اندیش 
ابرمرد  فرزانه ترین  و  ارزش ترین  با  فزیکی  حیات  به 

آزادمنش تاریخ معاصر پایان داد. 
آقای نظری گرامی داشت از هفتۀ شهید را مربوط به همه 
مردم افغانستان دانست و گفت: در این روز باید آرمان 
شهدا که همانا وحدت ملی و همبستگی مردم افغانستان 

است، مورد تبیین قرار گیرد.
برنامۀ  در  کشور  رییس جمهوری  کرزی،  حامد 
سالروز  سیزدهمین  و  شهید  هفتۀ  از  گرامی داشت 
شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور گفت: آمر 
صاحب شهید در ذهن ما منحیث شخصیت وطن دوست 

و آزادی خواه زنده است.
که  از گفته های شان است  »یکی  افزود:  رییس جمهور 
تکراراً بیان شده است که گفته بود: تا یک وجب خاک 
این کشور در اختیارم باشد، وطن خود را رها نمی کنم، 
احمدشاه  شهید  که  است  نیز  معنا  این  به  حرف  این 

مسعود از یک وجب خاک افغانستان نمی گذشت.«
با  من  نزدیک  شناخت  گفت:  هم چنان  کرزی  آقای 
شخصیت شهید احمدشاه مسعود زمانی بود که حضرت 
صبغت اهلل مجددی به پنجشیر رفته بودند و من در آن 
زمان در پیشاور بودم و زمانی که برگشتند، قصه هایی از 
شخصیت و زنده گی مسعود شهید را برای ما بیان کردند 
و بعد از آن زمانی که مقاومت در مقابل طالبان جریان 
نیز  تلیفونی صحبت کردیم و دیداری  با آن ها  داشت، 

داشتیم.
خلیل اهلل  استاد  شعر  از  بیتی  خوانش  با  کرزی  آقای 
خلیلی، شهید احمدشاه مسعود را سپهدار جوان گفت و 
افزود: مسعود به استقالل، حاکمیت ملی و به عزت این 

خاک قربانی داد.
آقای رییس جمهور با بیان خاطره یی از شهید احمدشاه 
احمدشاه  شهید  و  من  عبداهلل،  »داکتر  گفت:  مسعود 
مقاومت  اگر  گفت:  برایم  که  بودیم  نشسته  مسعود 
ملی می خواهی، باید به جایی بروی که کوه بند است؛ 

حرف شان دقیق بود.«
افزود:  هم چنان  کشور  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
کویته  در  من  شد،  شهید  مسعود  احمدشاه  »روزی که 
بودم و زمانی که آگاه شدم؛ نا خودآگاه از دهنم بر آمد 

که خدایا! کسی برای ما نماند.«
آقای کرزی افزود: »احترام  به شهدای بزرگ افغانستان، 
با  با حاکمیت ملی و  استقالل،  با  افغانستان واحد،  در 
و  پریشان  محتاج،  افغانستان  یک  در  نه  است؛  ترقی 
ضرورت مند دیگران؛ راه آمر صاحب شهید و شهدای 
دیگر، رساندن افغانستان به استقالل کامل و ترقی بود.«

را  شهدا  آرمان  به  رسیدن  راه  رییس جمهور،  آقای 
پیگیری علم دانش توسط جوانان دانسته گفت: امروز 
نیز کشور ما قربانی و شهید می دهد؛ ما هر روز گزارش 
امنیتی  تا بیست و پنج تن از نیروهای  شهادت بیست 

کشور را داریم.
آقای رییس جمهور تأکید کرد: »آمر صاحب شهید به 
این خاطر خود را قربانی نکردند که بعد از او نیز هر 
خاطر  این  به  افغانستان  شهدای  بدهیم؛  شهید  ما  روز 
شهید شدند که سلسله یی قربانی دادن ما ختم گردد و 

افغانستان صاحب صلح و آرامش گردد.
چه  هر  یافتن  پایان  به  رابطه  در  کرزی  رییس جمهور 

زودتر پروسۀ انتخابات گفت: افغانستان ضرورت مبرم 
و عاجل به حکومت جدید دارد، زیرا وقت حکومت ما 
پایان یافته است. ما حکومت جدید می خواهیم و آن را 
داکتر عبداهلل عبداهلل و داکتر اشرف غنی احمدزی برای 
ما آورده می توانند. اتحاد و اتفاق این دو کاندید و به 
نتیجه رسیدن شان حتی اگر امروز هم صورت گیرد، به 

خیر ماست.
حامد کرزی با تأکید خطاب به هر دو کاندید گفت که 
به نتیجه برسند و مملکت را از این حالت نجات دهند تا 
مراسم تحلیف برگزار گردد و افغانستان در همین هفته، 

صاحب حکومت جدید شود.
از رهبران  یکی  الرسول سیاف  در عین حال، عبدرب 
جهادی و از سخنرانان برنامۀ گرامی داشت از هفتۀ شهید 

مواضع تند خودش در برابر طالبان را تکرار کرد.
او گفت: »انجنیر احمدشاه مسعود به جرم مسلمان بودن 
و مجاهد بودن به شهادت رسید؛ به جرم این که هیچ گاه 
سر خود را پیش کسی خم نکرد و حلقۀ غالمی را به 

گردن نیانداخت، به شهادت رسید.«
تاریخ  طول  در  همواره  آزاده گان،  افزود:  سیاف  استاد 

مورد هجوم غالمان و وطن فروشان قرار گرفته اند.
»امروز روی سخن من  نشان کرد:  استاد سیاف خاطر 
انتقال  به طرف کسانی است که وسایل تروریستان را 
دادن  انتقال  برای  را  شیشه سیاه  موترهای  و  می دهند 
جا  را  آن ها  خانه های شان  در  می فرستند؛  تروریستان 
می دهند و تا رسیدن به هدف و شهادت مردم مظلوم 

آن ها را انتقال می دهند.«
وطن  دشمنان  گفت:  هم چنان  سیاف  الرسول  عبدرب 
)طالبان( و کسانی که با آن ها همکاری دارند، به حکم 

اسالم از دین خارج هستند.
استاد سیاف تأکید کرد: » رحم کردن به طالبان، ظلم به 

مردم افغانستان است«.
براي  مسجد  در  که  کساني  افزود:  جهادی  رهبر  این 
طالبان دعا مي کنند؛ به حکم پیغمبر از دین اسالم خارج 

هستند.
استاد سیاف خطاب به کسانی از طالبان در منابر حمایت 
می کند، گفت: »اینان سرباز اردو، پولیس و امنیت ملی 
را فراموش کرده اند که هر روز پشت سر خانۀ شان تق 
پُر و جنازۀ شان در  با خون  تق می شود، فرزندان شان 
پشت دروازۀ شان گذاشته می شود و تو در دفتر بی غم 

نشسته یی و افسر در سنگر از تو دفاع می کند.«
گفت:  ص  پیغمبر  از  حدیثی  خوانش  با  سیاف  استاد 
کند،  کمک  مسلمان  قتل  در  گپ  یک  با  که  »کسی 
ظالم است؛ در حدیثی دیگر با عین مفهوم آمده است 
بین  در  می شوند  روبرو  خدا  با  زمانی که  ظالمان  که 
چشمان شان نوشته است که از رحمت خداوند محروم 

است.«
را  دین  هم  ظالمان  این  کرد:  تأکید  جهادی  رهبر  این 
فروختند، هم کشور را فروختند و هم ملت را فروختند.
او از رییس جمهوری و هر دو نامزد ریاست جمهوری 
و  نکنند  رحم  تروریستان  و  طالبان  باالی  تا  خواست 

بگذارند این مردم به جزای خود برسند.
همین  خواست  افغانستان  مردم  تمام  از  سیاف  استاد 
اند؛  کرده  آغاز  را  مبارزه  تروریستان  بر ضد  طوری که 

آغاز  نیز  کشور  در  جاسوسی  النه های  علیه  را  مبارزه 
نمایند و آن را ویران کنند.

او گفت که مدارکی وجود دارد کسانی از بیرون معاش 
یک تعداد اجیران و مزدوران را می آورند و در خانه های 
شان تقسیم می کنند؛ مبارزۀ قوی جاسوس زدایی باید 

شروع شود.
استاد سیاف خاطر نشان کرد: دشمنان کشور باید بفهمند 
پاره  لقمۀ خاردار است و گلوی شان را  افغانستان  که 

می کند.
افغانستان،  برابر  »در  داشت:  اذعان  جهادی  رهبر  این 
بادارهای شان به زانو در آمده؛ چه رسد که مزدوران شان 
بیایند ادعای رهبری کنند. مردم افغانستان مطیع مزدور 
دست چهارم نمی شوند. کسانی که با طالبان همکاری 

می کنند؛ مزدور، مزدور، مزدور، مزدور هستند«.
به گفتۀ استاد سیاف، مدارکی وجود دارد که جاسوسان 
از خارج پول می گیرند و در افغانستان برای مزدورانشان 

توزیع می کنند.
نیروهای  کارکرد  از  ستایش  با  سیاف  آقای  هم چنین 
از آنان خواست که روحیۀ  امنیتی در چند سال اخیر، 
شان را در مبارزه با دشمن از دست ندهند. او خطاب 
به نیروهای امنیتی افزود: »شما با عزت ترین وظیفه را 

انجام می دهید.«
استاد عبدرب الرسول سیاف از پروسۀ صلح افغانستان 
نیز انتقاد کرد و بیان داشت که اگر مجرمین همیشه به 
جزای اعمال شان می رسیدند، آمار جرم و جنایت زیاد 

نمی شد.
به حادثۀ چند هفته پیش تجاوز  اشاره  با  استاد سیاف 
گروهی باالی خانواده یی که از مراسم عروسی به طرف 
به  جنایت کاران  اگر  گفت:  برمی گشتند،  خانه شان 
به  ایستادشدن  باز کسی جرأت  می رسدند،  جزای شان 

سر راه کسی را نمی کرد و اینان باید اعدام شوند.
رهایی  خاطر  به  کرزی  رییس جمهور  از  تلویحاً  او 
انتقاد کرد و گفت که  زندانیان طالبان و ترحم بر آنها 

نباید دیگر به این گروه رحم کنند.
پس از ختم سخنرانی استاد سیاف، آقای جامی مجری 
صاحب  رییس  فرمایش  اساس  به  که  گفت  برنامه 
جمهور، حضرت صبغت اهلل مجددی باید سخنرانی کند 
و بعد از آن احمد ولی مسعود رییس عمومی بنیاد شهید 
احمدشاه مسعود سخنان اختتامیه را بگوید. اما زمانی که 
آقای مجددی می خواست به طرف ستیژ سخنرانی برود، 
اشتراک  از  برخی  مردم روبرو شد و  با واکنش شدید 

کننده گان نگذاشتند تا آقای مجددی سخنرانی نماید.
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
از مردم خواست تا با آرامش به سخنان آقای مجددی 
گوش فرا دهند و معترضان آرام شدند اما صبغت اهلل 

مجددی واکنش نشان داد و سخنرانی نکرد.
صدای  و  سر  کوتاهی  سخنان  با  مسعود،  ولی  احمد 
شرکت کننده گان را خاموش ساخت و محفل را تحت 
کنترل آورده و در سخنان کوتاهی معترضان بر سخنان 
مجددی را سرزنش کرد و گفت: »مسایل سیاسی زود 
گذر است؛ اما هفتۀ شهید همه ساله تجلیل می شود؛ شما 
هفته  از  بزرگ داشت  مراسم  نمی توانید  این حرکت  با 

شهید را به یک فرهنگ تبدیل کنید«.

افزود: در  احمدشاه مسعود  بنیاد شهید  رییس عمومی 
این روز باید عزت شهدا را حفظ کنیم و عزت شهدای 
ملی بزرگ ما است و کسانی که واقعاً دلبسته گان جهاد 
و مقاومت و رهروان صدیق قهرمان ملی هستند، عزت 

بزرگ واران را حفظ کنند و این عزت خودشان است.
را  خود  که  شما  گفت:  مردم  به  خطاب  مسعود  آقای 
وارثین جهاد و مقاومت می دانید ،باید بزرگان جهاد و 

مقاومت را ُحرمت بگذارید.
این برنامه با خوانش دعاییه توسط محمد اکبری یکی از 

رهبران جهادی به پایان رسید.

گل گذاری در پای منار مقاومت
مراسم  سنبله(   18 شنبه  سه  )روز  بامداد  همچنان، 
معاون  اشتراک  با  مقاومت  منار  پای  در  گل گذاری 
رییس  عالی،  دادگاه  رییس  ریاست جمهوری،  نخست 
بنیاد  عمومی  رییس  دفاع،  وزیر  صلح،  عالی  شورای 

شهید احمدشاه مسعود صورت گرفت.
جمهوری  ریاست  نخست  معاون  قانونی  محمدیونس 
در این مراسم اظهار داشت: در برهه کنونی بزرگداشت 
مفاخر ملی عاملی وحدت بخش و هویت ساز برای مردم 

افغانستان است.
در  شهید  هفته  از  بزرگداشت  گفت:  ادامه  در  وی 
مجاهدت های  و  مبارزات  تاریخ  به  ارج گذاری  واقع 

استقالل طلبانه و آزادی خواهانه مردم افغانستان است.
قانونی تصریح کرد: هفته شهید به هیچ وجه به معنای 
یک  مقطع،  یک  قوم،  یک  گروه،  یک  مقام  از  تجلیل 
مجموع  به  گذاشتن  احترام  بلکه  نیست  تاریخی  دوره 
تاریخ  ابتدای  از  که  است  مبارزه هایی  و  مجاهدت ها 
افغانستان و امروز به همت مردم بزرگ افغانستان ادامه 

دارد.
نسل  برای  دارم  یقین  من  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
جدید افغانستان، برای مردم ما که هنوز زیر فشارهای 
و  دارند  قرار  تروریسم  فشار  و  تحمیلی  جنگ های 
سربازان عزیز ما برای دفاع از حریم مقدس کشورشان 
اکنون مشغول مبارزه هستند ایجاب می کند که به  هم 
این کشور  ملی  افتخارات  و  افغانستان  تاریخی  مفاخر 

ارج گذاشته شود.

سالروز  سیزدهمین  و  شهید  هفتۀ  از  گرامی داشت 
شهادت قهرمان ملی کشور در سراسر افغانستان

از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت  همچنان، 
قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود در سراسر 

افغانستان گرامی داشت به عمل آمد. 
براساس گزارش ها، طی دو روز گذشته مردم و مقام های 
محلی والیت ها، طی برپایی محافل ختم  قرآن کریم و 
احمدشاه  سالروز شهادت  از سیزدهمین  نشست هایی، 
راه  آزادی  سایر شهدای  و  ملی کشور  قهرمان  مسعود 
و عزت مردم افغانستان، گرامی داشت به عمل آوردند. 

مردم در سراسر افغانستان بر ادامۀ راه شهدای جهاد و 
مقاومت تأکید کردند.

قرار است امروز نیز از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز 
شهادت شهید احمد شاه مسعود در والیت پنجشیر نیز 

گرامی داشت به عمل آید.

www.mandegardaily.com

بزرگ داشت از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی در کشور



حفيـظ  اهلل مصداق - روزنامه نگار 

 برای من خیلی دشوار است در مورد شخصیتی که تاریخ 
می ساید،  حرمت  جبیِن  افتخاراتش  و  غرور  درگاه  به 
به  اما  خامه فرسایی کنم و روی کاغذی را سیاه سازم. 
نسل های امروزی و پسیِن این مرز و بوم ضروری ست 
تا از کارنامه ها و رشادت های این افتخارِ تاریخ معاصِر 
افغانستان آگاهی داشته باشند و اگر واقعًا برای این خاک 
و این مردم صادق اند و دوست شان می دارند، در راهِ آن 
گام بردارند. درست به خاطر ندارم در چه سن و سالی 
آزادی، شهید  و  مقاومت  نام سپهساالر جهاد،  که  بودم 
احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور را شنیدم. اما این 
با  که  زمانی  بودم.  کوچک  خیلی  خیلی  که  می دانم  را 
هم قطاراِن خود در کوچه ها و باغ های دهکدۀمان فارغ 
از هرگونه دغدغه و هم وغم خاک بازی می کردیم، همه 
مشتاق بودیم که در بازی های کودکانۀ خود، نامِ خود را 
»احمدشاه مسعود« بگذاریم. در آن آوان که ما جز دنیای 
نمی شناختیم،  را  دیگری  چیِز  خود  کودکانۀ  یک رنِگ 
مسعود برای ما نمادی از شجاعت و غرور و افتخار بود.
این  از زمانی حکایت می کنم که در وجب وجِب  من 
اهریمنی  سپاه  و  می کرد  جوالن  جنگ  توسِن  خطه، 
ما  بالقوۀ پاکستان به کشورِ  بالفعل و  با حمایت  طالبان 
هجوم آورده بود. هرچند مقاومت گراِن زیادی در مقابِل 
آنان ایستاده بودند و با چنگ و دندان از ناموس و وطِن 
این  جلو  پیل وار  که  سدی  اما  می کردند،  دفاع  خود 
طوفاِن بزرگ و ویران گر را گرفت، قهرمان ملِی کشور 
شهید احمدشاه مسعود بود. مسعود بزرگ با آن درایت 
و تدبیِر جنگی و چریکی یی که داشت، چون خون در 

رگ های پیکر جهاد و مقاومت بود.
است  از دشوار  که دشوارتر  کرد  اعتراف  باید  صادقانه 
آن  با  شهید  آمرصاحِب  دربارۀ  را  مطلب  حِق  که 
و  نبشته ها  کرد.  ادا  داشتند ،  که  عالی یی  ویژه گی های 
مقاالتی از این دست که پیرامون شخصیت و کارکرد آن 
انداختن  کوزه  در  را  بحری  می شود،  نوشته  بزرگ مرد 
است. قهرمان ملی کشور، شخصیتی بود که عبداهلل عزام، 
زیادی  مدت  که  اسالم  جهان  معروِف  مجاهد  و  عالم 
می گوید:  چنین  موردش  در  بودـ  شهید  آمرصاحب  با 
دستاِن  با  که  او  کجا،  مسعود  و  کجا  من  »به راستی 

پُرتوانش پای ظلم را به لرزه درآورد و بنیاد دیوارهای 
من  که  کارهایی  آیا  همۀ  ساخت.  ورشکسته  را  کفر 
میان  در  مسعود  احمدشاه  که  ساعتی  برابر  در  کرده ام، 
آتش و خون، امواج گلوله، رگبار مسلسِل صدها طیاره 
و هزاران تانک و توپ به سر برده است، به اندازۀ پشیزی 

ارزش خواهد داشت؟ نه هرگز!«
قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود، بیش از سه  
دهه از عمر پُربارش را صرف خدمت و مبارزه برضد 
استبداد داخلی و خارجی کرد. مسعود بزرگ تا دمی که 
آخرین نفس های زنده گی اش را بدرقه می کرد، در برابر 

سه پدیدۀ شوم مبارزه کرد:
1ـ مبارزه با نابه سامانی های داخلی و حاکمیت میراثی

2ـ مبارزه با تجاوز و اشغال شوروی و تجاوز پاکستان
3ـ مبارزه با تروریسم و تحجر

اگر مبارزه و ایستاده گی مسعود بزرگ و یارانش با این 
پدیده های شوم و متعفن نمی بود، امروز ما در این رفاه 
هرچند نسبی هم نمی بودیم. کارکرد، مبارزه، ایستاده گی 
و  جهاد  دوران  در  شهید  آمرصاحب  افتخارات  و 
مقاومِت مردم افغانستان، به پهنا و درازای یک نسل و 
یک ملت است. آن چه از قهرمان ملی کشور یک چهرۀ 
می دهد،  ارایه  ما  معاصِر  تاریخ  در  استثنایی  و  ماندگار 
و  آزاده گی  داشتن حس  مولفه ها و ویژه گی هایی چون 
مردانه گی،  و  مروت  اخالق،  و  تهذیب  عدالت خواهی، 
ایستاده گی و صبر، دین داری و ایمان داری، وطن دوستی، 
مسعود  است.  و...  مبارزه  و  جهاد  بردباری،  و  گذشت 
شهید پیش از هر چیز دیگر، یک مسلمان مجاهد بود. 
متجاوزیِن  برابر  در  شهید  مسعود  ایستاده گِی  و  جهاد 
داخلی و خارجی نشان داد که او جز برای رضای خدا، 

رفاه مردم و آزادی وطنش نمی رزمد.
کارنامۀ  جز  جهان،  از  رحلتش  هنگام  شهید  مسعود   
عالی  آموزه های  و  مقاومت  و  جهاد  درخشاِن 
و  نگذاشت،  به جا  خود  از  دیگری  چیِز  شخصیتی اش، 
و  جهاد  که  حقا  این.  از  بهتر  افتخاری  و  سعادت  چه 
مقاومِت مسعود بزرگ برای آزاد زیستِن این مردم و آزاد 
بودِن این مرزو بوم بوده است. در مورد این مرد بزرگ و 
مجاهد، کتب و مقاالت زیادی نگاشته شده است. کسی 
در مورد کارنامۀ دوران جهاد و مقاوتش قلم زده است 
و دیگری از چریک بودن و مبارز بودنش نگاشته است، 
نویسندۀ دیگری هم به بررسی ابعاد شخصیتی و اخالقِی 
وی پرداخته و شخِص دیگری هم مسعود را فرارتر از 
با گذشِت هر روز، زوایا و  اما  مرزها لقب داده است. 
وی  کارنامه های  و  زنده گی  از  دیگری  درخشاِن  ابعاد 
سیاسی یی  مناسبِت  و  هیچ وضعیت  و  می شود،  نمایان 
نیست که در آن نامِ وی به زبان نیــاید و جای خالی اش 
ما  وطِن  و  مردم  بدخواهاِن  و  دشمنان  نشود.  احساس 
و  می دیدند  مقابِل خود  در  کوهی  را چون  مسعود  که 
می دانستند که با بودن این مردِ بزرگ به نیات و اهداف 
شومِ خود دست نمی یابند، با هزار دسیسه و مکر بنای 
ترورِ او را گذاشتند و آمرصاحب را در ولسوالی خواجه 
زهی  و  رساندند.  شهادت  به  تخار  والیت  بها ءالدین 
سعادت به مسعود بزرگ که روِح او شادتر و آرام تر از 

وجدان و دل های دشمناِن بُزدلش است.
هرچنـد مسعود بزرگ را از نزدیک ندیده ام، ولی امروز 
هم سنگینِی کالهش را حس می کنم و عقاباِن هندوکش 
آن  قله های  در  را  استوارش  گام های  نقش  صبحگاهان 
نغمۀ  پنجشیر  درۀ  بلبالِن  و  می نشینند  نظاره  به  کوه 

نبودنش را بر شاخسار درختاِن بید زمزمه می کنند.
و  عزت  راه  شهدای  سایر  و  کشور  ملی  قهرمان  روح 

آزادی شاد، یادشان گرامی و نام شان جاویدان باد!
کوچِک  این سرودۀ  هم  پایان  در  ختام،  برای حسن  و 

خود را نثار نام جاویدانۀ آمرصاحب شهید می کنـم:
ای وزن کاله تو و وزن همه کوه

تاریخ ندیده همچو نام تو نکو
قمری یی به شاخ بید دیدم می گفت:

مسعود کجا رفت، چه شد، هی کوکو

ای وزِن کاله تو و وزِن همه کوه ...
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نـهاد پژوهـشی مسـعود...
آن ها تأکید کردند که مبارزۀ مسعود برای قوم و منطقۀ 
سربلندی  و  عزت  آزادی،  برای  او  بل  نبود؛  خاص 
شهادت  به  راه  همین  در  و  می کرد  مبارزه  افغانستان 

رسید. 
تحلیلگران سیاسی، مسعود را یک سیاست مدار زیرک و 

کارکشته خواندند و آگاهان نظامی، از او به حیث یک 
افغانستان  سیاسی  مبارزات  تاریخ  در  بی بدیل  فرماندۀ 

نام بردند. 
همچنان، پژوهشگران در این نشست مسعود را یک مرد 
پارسا و مؤمن عنوان کردند و گفتند که اخالق در محور 

برنامه ها و رفتارهای مسعود قرار داشت. 

نهاد  یک  ایجاد  خواستار  نشست،  این  در  سخنرانان 
پژوهشی پیرامون شخصیت احمدشاه مسعود شدند. 

شخصیت  بهتر  شناسایی  برای  که  کردند  تأکید  آنان 
چنین  ایجاد  آینده،  نسل های  و  نسل جدید  به  مسعود 

مرکزی می تواند موثر و سازنده واقع شود. 
و  هادف  عبداالحد  استاد  کتاب  دو  از  نشست  این  در 

دکتر عبداهلل خاموش هروی رونمایی صورت گرفت.
احمدشاه  نظامی  و  سیاسی  مبارزات  دربارۀ  اکنون  تا 
مسعود قهرمان ملی افغانستان صدها کتاب در داخل و 

بیرون کشور نگاشته شده است. 
علمی،  نشست  این  و سخنرانی سخرانان  مقاالت  متن 

در روزهای آینده از روزنامۀ ماندگار به نشر می رسد.

وزارت خارجه افغانستان:

 شهروندان افغان به گروه دولت اسالمی در عراق پیوسته اند

وزارت امور داخله:

امنیت بند سلما را به طور کامل تأمین می کنیم

پولیس قندوز:

ولسوالی چهاردره از وجود طالبان پاکسازی شد

به دنبال پخش خبر دستگیری شهروندان افغان در 
به گروه دولت  پیوستن  برای  اتهام تالش  به  ایران 
افغانستان  دولت  ایران،  در  سابق(  )داعش  اسالمی 
به  افغانستان  شهروندان  از  شماری  که  کرده  تایید 

این گروه پیوسته اند.
سراج الدین سراج، معاون سخنگوی وزارت خارجه 
افغانستان به بی بی سی گفت که تکذیب نمی کند که 
شماری از شهروندان افغان مانند شهروندان شماری 
دیگر از کشورها، به گروه دولت اسالمی در عراق 

ملحق شده اند.
در جنگ  فردی  به صورت  افراد  این  که  افزود  او 
عراق شرکت کرده اند و انگیزه شان اعتقادات مذهبی 

آنهاست.
شمار  افغانستان  خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون 
این افراد را مشخص نکرد و نگفت از چه طریقی 

به عراق رفته اند.
گفته  ایران،  داخله  وزیر  فضلی،  عبدالرضا  پیشتر 

بود تعدادی از شهروندان افغان که شمار آنها اعالم 
نشده، به همراه شهروندان پاکستانی که قصد داشتند 
ایران به عراق بروند و به دولت اسالمی  از طریق 

بپیوندند، دستگیر شده اند.
معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که 
این خبر را از طریق منابع رسانه یی دریافت کرده، 
اما تا حال از طریق منابع رسمی این موضوع تایید 

نشده است.
او افزود که این خبر مبهم است، چرا که مشخص 
نیست دستگیر شدگان چند تن هستند، از کجا آمده 

بودند و به کجا می رفتند.
بود که  ادعا شده  آقای سراج گفت که در گذشته 
در  اسد  بشار  دولت  از  حمایت  برای  ایران  دولت 
سوریه از نیروی انسانی مهاجران افغان استفاده کرده 
است، اما دولت جمهوری اسالمی ایران این ادعا را 

رد کرد.
این مقام وزارت خارجه افغانستان تاکید ورزید که 
موضع رسمی دولت این کشور این است که به هیچ 
دولت و کشوری اجازه نمی دهد که از امکانات و 
منافع خود سوء  راستای  در  کشور  این  شهروندان 

استفاده کند.
قباًل فردی که خود را از فرماندهان حزب اسالمی 
به رهبری گلبدین حکمتیار معرفی می کرد، به جان 
بغالن  بی بی سی در  امور جهانی  سمپسون، سردبیر 
اسالمی  دولت  گروه  با  حزب  این  که  بود  گفته 
سخنگوی  زرغون،  هارون  اینهمه،  با  دارد.  ارتباط 
حزب اسالمی در پاکستان در ارتباط با رسانه ها، این 

ادعا را تکذیب کرد.

مسوولین در وزارت امور داخله کشور بعد از آن که گزارش 
هایی از احتمال ناامنی در اطراف بند سلما نشر شد؛ اطمینان 
می دهند که امنیت بند سلما را به طور کامل تامین می کنند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در این باره به رسانه 
ها می گوید: » ما این مساله را در نظر داریم و پولیس ما در 
آنجا حضور خوب دارد در آنجا نیروهای امنیتی ما موجود 
است و نیروهای اردوی ملی و پولیس یکجا کار می کنند تا 

نگرانی ها برطرف شود«.
افغانستان در جلسه ی  امنیت ملی  گفتنی است که شورای 
روز یکشنبه خود به نیروهای امنیتی کشور دستور داد تا برای 

تامین امنیت پروژه بند سلما بطور فوری اقدام کنند.
باید یادآور شد؛ با آنکه قرار بود کار بند سلما چند سال قبل 
تکمیل شود، اما موجودیت مخالفان مسلح دولت در اطراف 

بند سلما کار آن را با کندی مواجه ساخت.
 42 از  بیش  پروژه،  این  کار  تکمیل  با  که  شود  می  گفته 
آبیاری  زراعتی  زمین  هکتار  هزاران  و  تولید  برق  میگاوات 

خواهد شد.
از  آغاز  در  بند سلما  پروژه  کار  تکمیل  که  است  ذکر  قابل 
سوی کشور هندوستان هشتاد میلیون دالر امریکایی برآورد 
شده بود؛ اما با گذشت زمان این ارقام نزدیک به 300 میلیون 

دالر افزایش یافت.
مقامات در وزارت انرژی و آب ابراز امیداوری می کنند که 
تا اوایل سال 1394 خورشیدی این بند برق به بهره برداری 

سپرده شود.

ولسوالی  که  گویند  می  قندوز  والیت  در  امنیتی  مسووالن 
چهاردره این والیت از وجود مخالفین دولت پاکسازی شده 

و عملیات نیروهای امنیتی نیز در این ولسوالی پایان یافت.
به  قندوز  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  حسینی،  سیدسرور 
ماه  که یک  ولسوالی چهاردره   « خبرگزاری جمهور گفت: 
قبل از سوی شورشیان حمالت شدیدی باالی آن راه اندازی 
شده بود و ساحات زیادی از این ولسوالی به شمول پاسگاه 
های امنیتی در تصرف مخالفین در آمده بود؛ صبح امروز به 

صورت کامل پاکسازی گردید«.
مشترک  ای  تصفیه  عملیات  این  نتیجه  در  وی؛  گفته  به 

شمول  به  مخالفین  از  تن   211 تعداد  به  امنیتی،  نیروهای 
چندین سرگروه آنان کشته، زخمی و بازداشت شده اند.

شده،  تصفیه  ساحات  در  امنیتی  پاسگاه   15 گفت:  حسینی 
غرض جلوگیری از ظهور دوباره طالبان ایجاد شده است.

وی تصریح کرد که در این عملیات ها، به نیروهای امنیتی 
خانه  از  که  غیرنظامیان  و  شده  وارد  اندکی  بسیار  تلفات 
منازل شان در سرتاسر  به  بودند؛ دوباره  بیجا شده  هایشان 

این ولسوالی برگشته اند.
گفتنی است که گروه طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظری 

نکرده است.
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عمر محمدی ـ روزنامه نگار

پهلوی  در  او  بود.  چندبُعدی  شخصیتی  مسعود  احمدشاه 
ارتش  تجاوز  علیه  جهاد  دوراِن  در  چه  نظامی اش  مبارزاِت 
سرخ و چه در دوراِن مقاومت در برابر تروریستان بین المللی، 
قابِل  توجه  رسانه ها  و  فرهنگی  سیاسی،  بخش های  به 
یکی  رسانه ها،  و  بیان  آزادی  به  احترام  داشت.  مالحظه یی 
از دالیل محکِم باورمندِی مسعود به ارزش های دموکراتیک 
بود، آن هـم در زمانی که فضای قهر و جنگ همه جا را فرا 

گرفته بود.
 احمدشاه مسعود، با صداقت و تقوای سیاسی یی که داشت، 
از گفتِن حق نمی هراسید. بنابراین، به هر نوع پرسش در هر 
مورد بی باکانه و صادقانه پاسخ می داد. چه قدر زیبا جلوه گر 
شرایط  سخت ترین  در  نظامی  فرمانده  یک  وقتی  می شود 
باشد.  داشته  خوب  میانۀ  خبرنگاران  و  رسانه ها  با  جنگی 
در  داخلی،  چه  و  خارجی  چه  خبرنگاران  تمامی  برای  او 
خط مقدمِ جنگ تسهیالت را مساعد می کرد تا به راحتی به 

کارهای خبرنگاری شان بپردازند.
فرمانده مسعود، در دشوارترین شرایط، احساساتی نمی شد و 
هیچ نشانه یی از بدرفتارِی او با خبرنگاران دیده نشده است. 
با وجود این  که پیوسته مصروِف مبارزه با وحشی ترین دشمناِن 
کشور بود، بازهم حرف ها و سخناِن او حوِل مفاهیمی ماننِد 
مردم ساالری، انتخابات و آزادی های اصلی و اساسِی انسانی 
می چرخیـد. مسعود به مسلِک خبرنگاری ارزش قایل بود، از 
این رو مصاحبه شوندۀ خوبی برای خبرنگاران به شمار می آمد. 
با  با لحِن زیبا و جبیِن گشاده  با متانت، حوصله مندی و  او 
خبرنگاران حرف می زد و این سلوک و رفتارِ منحصر به فردِ 
هیچ  می گذاشت.  نمایش  به  را  ابرمرد  یک  ویژه گی های  او، 
پیامِ ضدونقیضی در مصاحبه های او دیده نمی شد، از این رو 

خبرنگاران همه آرزومنـد مصاحبه با وی بودند. 
و  صلح  پیامِ  خبرنگاران،  با  مصاحبه هایش  در  مسعود  پیام 
زنده گِی مبتنی بر ارزش های مردم ساالری بود. او همواره در 
از صلح،  پیوسته  و  بود  مردم  آوردِن حقوِق  به دست  تالش 

انتخابات و وحدت مردمِ افغانستان حرف می زد. 
نقش  مقاومت،  و  جهاد  مستندسازی  در  مسعود  احمدشاه 
مهمی را بازی کرد. او در پهلوی مبارزات نظامی اش، برای 
نسل های  برای  و  می کرد  تالش  نیز  رویدادها  مستندسازی 
آن ها  تا  ماند  به جا  خود  از  را  مستنداتی  و  اطالعات  آینده 
ویدیویِی  نوارهای  و  نوشته ها  از  را  مبارزه اش  حقانیِت 
رسانه های داخلی و خارجی دریابـند. جا دارد که همین جا 
یکی از سخنان معروف و ماندگارِ احمدشاه مسعود که مبیِن 
انسانی ست را  اساسِی  آزادی های اصلی و  به  او  باور عمیِق 
که  مشکالتی  عمدۀ  علِت  یک  می گفت:  مسعود  کنم.  نقل 
هم اکنون با آن مواجه هستم این است که به آزادی عقیده و 
بیان در کشورم ایمان دارم. از این مقولۀ حکیمانه و فلسفِی 
در  انسانی  آزادی های  راه  سد  گروه هایی  که  هویداست  او 
این کشور شده بودند و مبارزۀ او برای از بین بردِن این سد 
و  اندیشۀ سبز  این  و  بود  مردمش  آزادی  آوردن  به دست  و 

سخنان گهربار او، نشانگِر حقانیت و آزادمنشِی اوست.
 یکی از عوامل جهانی شدِن شخصیت مسعود این بود که به 
رسانه ها و آزادی بیان باورِ کامل داشت و به این باور بود که 
می تواند قسمِت عمدۀ مبارزاتش را از طریق رسانه ها به پیش 
بَرد و از این طریق، درستِی مبارزه اش را به جهانیان بنمایاند. 
مسلمًا این کار نیازمند تأمیِن ارتباط با رسانه ها بود که مسعود 
این پشتکار و درایت را داشت که بهترین رابطه را با رسانه ها 
تأمین کنـد. چنان که در پهلوی نبرد و مبارزۀ نظامی، یکی از 
عوامل عمدۀ دیگر در جهانی  شدِن شخصیت مسعود، رابطۀ 
از او ستایش  با خبرنگاران بود. خبرنگاران همواره  او  نیِک 
می کردند. مسعود از رسانه ها برای تبلیغاِت میان تهی استفاده 
در یک جنِگ  که  را  خود  مردمِ  برحِق  بل صدای  نمی کرد، 
برای  گلویی  او  می کرد.  بلند  را  بودند  مانده  گیر  نامتوازن 
صدای خاموش شدۀ مردمِ خود بود؛ مردمی که برای آزادی 
و مردم ساالری می رزمیدند. مسعود، صادقانه حرف های مردمِ 
خود را بازتاب می داد و در  قلِب آن ها جا می گرفت. اخالق، 
بود  پسندیده  حدی  به  مسعود  احمدشاه  سلوِک  و  سیرت 
قرار  تأثیِر شخصیِت وی  که حتا خبرنگاراِن خارجی تحت 
داشت،  که  جوان مردی یی  و  آزادمنشی  به دلیل  و  می گرفتند 
و  نمی کردند  هراس  پرسشی  هیچ  پرسیدِن  از  خبرنگاران 

مسعود مهربانانه به همۀ پرسش ها پاسخ ارایه می کرد.
با خبرنگاران صحبت می کرد و  مسعود، مودبانه و صمیمی 
فضا را طوری مساعد می ساخت که جرأت اخالقِی خبرنگاران 
سلب نشود. بعضی اوقات با شوخی های مودبانه و کوتاه به 
و  مشتاق تر  را  آن ها  و  می پرداخت  خبرنگاران  پرسش های 
کنجکاوتر می ساخت. او می دانست که با خبرنگاران چه گونه 
رویه کند؛ از این رو هیچ گاه با پاسخ  های خشن دل خبرنگاران 
را نمی رنجاند. صادقانه و بی آالیش و به دور از تکلف حرف 
می زد. او پیش از پرسش خبرنگاران، برای ارایۀ هر پاسخی 
مسعود  می شد.  ناشی  او  ژرِف  آگاهِی  از  این  و  بود  آماده 
را  پاسخ  و  می کرد  گوش  دقیق  خبرنگاران  پرسش های  به 
مطابق به پرسش ها ارایه می داد. پاسخ های وی محکم، پخته، 

سنجیده، همه جانبه و مدلل بودند.
ویژه گی های  از  یکی  و  داشت  فراوانی  ویژه گی های  مسعود 
اعتقاد  بود،  جنگ  فرمانده  خود  آن که  وجود  با  او  اخالقِی 
راسخش به قدرِت فرهنگ در مقابل جنگ بود. او به قیمِت 
جانش به باورهایش ارزش قایل بود و حتا برای باورهایش 
 1380 سنبلۀ   18 در  سرانجام  می ساخت.  فدا  را  خود  جاِن 
بیان  آزادِی  و  جنگ  قهرمان  مسعود  احمدشاه  خورشیدی، 
توسط دو تروریسِت عرب که خود را خبرنگار جا زده بودند، 
به شهادت رسید. قاتالِن مسعود در دوربین فلم برداری شان 
او  به  را  بهانۀ مصاحبه، خود  به  را جاسازی کردند و  بمبی 
رساندند و آن را انفجار دادند. گفته می شود که افراد نزدیک 
به مسعود، به او مشوره داده بودند که از مصاحبه با آن دو 
بیان  آزادی  به  که  آن جایی  از  مسعود  ولی  کنـد،  خودداری 
نپذیرفت و جاِن  را  اطرافیان  این مشورۀ  داشت،  کامل  باور 
به  و  کرد  قربان  رسانه ها  به  اطالعات  دادِن  راه  در  را  خود 

ابدیت پیوست.

مسـعود و آزادی بیـان
پس از آن که نشست دو نامزد انتخابات ریاست 
داکتر  ماند،  بی نتیجه  دوشنبه  روز  در  جمهوری 
قبول  را  »تقلب«  نتیجه  که  کرد  اعالم  عبداهلل 
انتخابات  برنده  را  خود  که  گفت  او  نمی کند. 

می داند.
در   1393 سنبله   17 دوشنبه  روز  عبداهلل  داکتر 
یک نشست خبری در کابل گفت، گفت وگوهای 
پی  در  نتیجه یی  و  رسیده  بست  بن  به  سیاسی 
نداشته است. او افزود که پس از مشوره با مردم 
تصمیم  آینده  مورد  در  انتخاباتی اش  ستاد  و 
خواست  هوادارانش  از  عبداهلل  گرفت.  خواهد 
که برای مردم مزاحمت نکنند. او تاکید کرد که 
اعالم  را  آینده تصمیم سیاسی اش  در روزهای 

خواهد کرد.
عبداهلل گفت: »اگر طوری می بود که یک طرف 
براساس رای تقلبی خودرا برنده احساس کند و 
مقام  و  محتاج چوکی  دیگر  که طرف  کند  فکر 
این کار به جایی نمی رسید. ما برنده  است بعد 
پاک  و  واقعی  رای  براساس  و  بودیم  انتخابات 

مردم افغانستان برنده انتخابات هستیم.«
آرای  آرا،  تفتیش  نتیجه  در  گفت  عبداهلل  داکتر 
تقلبی از آرای پاک جدا نشد. او تاکید کرد که به 
همین دلیل نتیجه انتخابات را نمی پذیرد: »مردم 

عزیز افغانستان ما نبودیم که این جفا را در حق 
شما کردیم. در اثر تقلب این حالت به سر شما 
آمده و این تقلب را ما نکردیم. ما آمده ایم راه 
مذاکرات  که  امروز  کردیم.  طی  را  دراز  و  دور 
سیاسی به بن بست رسیده می خواهم اعالم کنم 
را  تقلب  نتایج  اعالن  و  تقلب  نتایج  تقلب،  که 

نمی پذیریم.«

هرات
 از هفته شهید و سیزدهمین سالروز شهادت احمدشاه 
مسعود قهرمان ملی کشور طی همایش های جداگانه در 
عمل  به  گرامی داشت  هرات  و  غور  فراه،  والیت های 

آمد.
 صدها تن از متنفذین قومی، شخصیت های جهادی و 
مقام های محلی والیت هرات طی یک همایش بزرگ 
از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت احمدشاه 
هرات  شهر  مرکز  در  کشور  ملی  قهرمان  مسعود 

گرامی داشت به عمل آوردند. 
شماری از برگزارکننده گان همایش تجلیل از هفتۀ شهید 
در هرات، از عدم توجه و کم کاری حکومت افغانستان 
در برگزاری هر چه باشکوه تر هفته شهید انتقاد نمودند. 
شخصیت های  و  متنفذین  از  شماری  حال  همین  در 
جهادی هرات تجلیل از هفته شهید را وظیفه مردم و 
شناخت  برای  نیازی  را  وآن  دانسته  افغانستان  دولت 

جوانان از رشادت های شهدای کشور بیان داشتند. 
اشتراک کننده گان این همایش هم چنان از بی توجهی 
حکومت در اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری مراسم هفته 

شهید نیز انتقاد نمودند.
و  شهید  هفته  از  گرامی داشت  همایش  است  گفتنی   
ملی  قهرمانی  شهادت  سالروز  سیزدهمین  از  یادبود 
کشور تحت تدابیر شدید امنیتی درهرات برگزار شد. 

فراه
هم چنان، در مرکز شهر فراه دیروز از سیزدهمین روز 

سالگرد شهادت قهرمان ملی و هفته شهید 
به  گرامی داشت  باشکوهی  محفل  طی 

عمل آمد.
مجاهدین،  از  تن  صدها  محفل  این  در   
مدنی،  جامعه  اعضای  قوم،  سران 
دولتی   دوایر  کارمندان  و  دانشگاهیان 

اشتراک کرده بودند.
را  روز  این  فراه  والی  محمدعمرشیرزاد 
تاریخ  در  به دشمنان کشور  کوبنده  نقطه 

افغانستان محسوب بیان داشت.
از آرزوهای بزرگ شهید  فراه یکی  والی 
نظام  پایداری  را  مسعود  شاه  احمد 
از  و گفت:  دانست  در کشور  مردمساالر 
هر دو نامزد ریاست جمهوری می خواهیم 
که به این حالت را هرچه زود خاتمه دهند؛ زیرا این 

وضعیت غیر قابل تحمل است. 
غور

از هفتۀ شهید و سیزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی 
کشور در والیت غور نیز گرامی داشت به عمل آمد. 

مسووالن دولتی این والیت گفته اند که افغانستان طی 
سال ها و قرن های مختلف، دارای حس و انگیزۀ شهید 

پروری بوده و این راه هم چنان ادامه دارد. 
به  که  مراسمی  در  غور  والی  رحمتی،  اعال  سیدانور 
بیان کرد:  بود  برگزار شده  از هفتۀ شهید  بزرگ داشت 
باالترین ارزش برای مردم افغانستان، اسالم و شهادت 

در راه راستین این عقیده است. 
خود  پیروان  برای  اسالم  مبین  دین  افزود:  غور  والی 
همین  و  آموخته  ایستادگی  خود  و  آزادگی  درس 
آورده  وجود  به  را  باوری  شهادت  که  است  آرمان ها 

است. 
شمار زیادی از مسووالن مردمی و دولتی والیت غور، 
پاس داشت از مقام بزرگ شهید را وظیفۀ هر مسلمان 

وطن دوست عنوان کردند. 
و  صلح  راه  در  روزه  همه  افغانستان  که  گفتند  آنان 
آرامش خود شهیدان زیادی را تقدیم می کند و جایگاه 

و مقام آنان نباید در نزد مردم، نادیده گرفته شود. 
از هفتۀ شهید و سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان 

همه ساله در سراسر افغانستان گرامی داشت می شود.

داکتر عبداهلل:

 یک روز هم حکومت تقلبی را منی پذیریم

در مراسم گرامی داشت از هفته شهید در زون غرب کشور:

آرمان شهید مسعود پایداری نظام مردم ساالر بود


